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كلمة الموسوعة
مأاعظمك يارسول الل .ه
وما أعظمكم ياأهلبيترسولالله.

فقد بنيتمصرحا شائحامنالمعرفةالصالحة,وشيّدتممدرسةعملاقةفي
الفكر الإنساني الصحيح؛ وأقمتم منظومة معرفية متكاملة وشاملة فيبناء

حضارة ل ماثيللها

فيكلحقل .ونيكلمال .فلميدعالرسولوأهلبيته (1حقلاً
من حقول المعرفة إلاورفندوا البشرية منعلرمهمالمستقاة منالوحي
والسماء,
فيأسسالفكر والعقيدة الصحيحة  .فيبناءالدولةالعادلة  .في
الشريعة والقانون  .ف ايلأخلاق والقيمالنبيلة .ف بينا اهلإنسان والأسرة
..فيصنع مجتمع رشيد سليم  ..وحتىفيالطب والعلاج والصحة رطول

العمر  .فإنكتمدن مينظومتهم الفكرية الضخمة  -سلام اللهعليهم-
تحزوناً هائلاًمنالإرشادات التييلزمعلىالقيّمِينعلىهذهالحقول,

دراستها والاستفادة منهاء فإنها بحمار زاخرة باللآنئ الفريدة التي تحتاج
ر.
وكل
صفي
عيها
لة ال
اشري
الب
وفي عصرنا هذاء حيث الأمراض قد كثرت والمرضى قد انتشرواء

عات
مًا
جقتعم
ونظام الحياةاليوميةقدتغيّروتطوّر,و الاضطراب واالقل
البشرية .وعجلة التكنولوجيا الصناعية قدحفرت بصماتها علىكل
شيء» أصبحت البشرية بحاجةماسّة قصوى للرجوع الى الجذور الإرشادية
الفكرية المستقلة من حضارة السماءء حيث إنهانابعةمنخالق السماه
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وخالق الارض وخالق البشر الساكنين عليهاء فلا شك إذن أنها ألصى إلى
الواقع .بلهيالواقعلاغيرءلأنهذهالإرشادات السماوية تهيمن على
كل حاجات البشرية وأسرارها وما يصلح لها ومايؤدي إلى تعطيل مصالحها.
هذا السبب الإنساني العظيم رأت موسوعة الرسول المصطفى َي
مساهمة منهانيترشيد الفكرالبشري ,العمل لاستخراج ذلك المخزون
العلمي و الحضاري الرشيد فحيقول الطب والوقاية والعلاج والصحة
الع
اامة
لم
ننم
بعين
وة

والإمامة المتصلة بالسماء.

وقد تصدى هذا العمل الشاقأخي العلامة الفاضل عباس تبريزيان:
حيث قام بتاليف مجموعة علسية ثمينة منثلاثة مجلدات طبِعْت في!

الامراض والعلاج العام والعلاج الخاص؛ كل ذلك منمعين النبرة
والإمامة .وقد لاقى هذا الانمجاز العلميقبولاًواسعاًفيأوساط الاطباء
والمهستمين بالطب الإسلامي .وقد بدات بعض الحوزات العلمية تدريس
راتسفهيا.
ااس
دلدر
مه ا
هذ

ولكنالحاجةالم
باسّ
اةأ
لدؤتلف دام توفيقه لرفدامجتمعالعامي
بدراسة فريدة حولالصحة العامة وطول العمر ,مستقاةمنذخائر العلوم

البوية المسسيّةعبرتاريخناالمظلوم؛هذهالنخائر التيطا قاَبَعْتَفيزرايا

المكتبات حيث نسيها المسلمون المنتمون اليهاء وتناساها الحاق رن
الحاسدون لما.و قد دَفمّت ضريبة هذاالنسيان والتناسي,مجتمعائنا !ني
ابت
أليت
ني
وشت
اىع الأمراضء فمامنيومإلاونرى أن عددالاصحاء من

الناس قدقل؛وعدد المبتلين بأنواع الأسقام قدكثر.
وإنسنا نرى أن لاسبيل لحل هذهالمعضلة البشرية الشاملة,إلا بالرجوع

إلى معين الرسالة السماوية ومتابعة إرشاداتهافحقيول الصحة العامة,

كلمة الموسوعة ....

ليتسئى للجميع بناهُ تمع سليمبعسيدعن كثيرصنالاضطرابات
يجالي الجسم والروح.
والانتكاسات ف م
فالصحة العامةفيالمجتمعات البشرية :ضرورة ملحّة قبلضرورة الطب

والعلاج ؛ حيث إننالو استطعناتطبيقإرشادات الرسول و الائمة128
فيمجال الصحة العامة .فسوف نتفادى نسبةًمئوية عاليةمنمجمل
وجتمع,
الامراض والأسقام التي تلفّ الإنسان ام
الككتاب الذي بينيديك  -عزيزي القارئ > يتناول حياتك البومية في

يلله ومنتنظيم العلاقات الجنسية
صبك
ابدن
فال
تافة
نها مننظ

ومن الزينة والملاسس ومن المسكن والنوم والسفر ومن الغذاء السليم
البعيد عن الآفات والاضرار ومن أنواع البقرلات والحبوب واللحوم

وطريقة طبخها وأنواع الفواكه والخضروات والأشربة و في النهاية عوامل
طول العمر.

و المهم قبل قراءةالكتاب هوحصول اليقين بمصداقية الكتاب» حنى
تكون إرشادات هذه الدراسة |

ة.ذاتتأثبرعلى واقسع الإنسان

والمجتمع؛ ولا سبيل لحصول هذا اليقين إلابيرهائي :العصمة والاتصال

بالوحي الذين يمنحان الرسول والإمام المعصومين  .مشروعية التبليغ أولأء
و يمنحانانحنكمسلمين الوثوقبمايقولهالرسول والإمامثانياً.

أما عند غير المسلمين .فنصيحتنا لحموهم أرباب العلم ودعاة الاختبار

التجريدي الحر  ّ-كمايزعمون  -إعطاهٌفرصةٍ سائمٍلمعاهدهم العلمية
لإجراء اختبارات مجهرية واستقراءات ميدانية هذه الإرشادات السماوية,
فلربما  -ولو على طريقة قانون الاحتمالات  -وجدوافيذخائرنامالم
ت طايلرةيخ البشري؛ وهذا حق
لية
اعلم
يمصلرا عليه جفهيودهم ال

“ع

طبب
ميعي
ت لن
حاك
ضأمة
رة

...

الصحة وطول العمر

هاثقافتها وهاحضارتها وهامساهمتها البناءةفي

جميعحقول العلوم عبر التاريخ.
بل كان الجدير بنانحن كمسلمين أن نقوم بهذ المهمة العلمية

الكبرك لدبرهن للعالّم التحضر ,تفوقتراثنافيهذالمحلوغيره. .

وإنني استغرب من علمائنا وباحثينافيالجامعات والمعاهد العلمية في
بلاد
نناء
س كي
وفا
تاريخهم العلمي الزاهر الذى تراكض الغرب حقبة

طويلة منالزمنليتلمّدعلىيديعلمائناومدارسناو بحرئنافيكلمحال
منمجالات العلوم.و استغرب مرهأخرىكيفانبهرمثقفوناببري

الحسضارة الغربيةإلىحدٍلاتسمح همتناعاتهم الفكرية أن يخضعرا ثراثنا
الإ
حسلام
قيوفي
ل الطب والصحة العامة لتجارب ميدانية تحبرية,

لينصلوا من دون ترديدإلىمعاجزعلميةباهرةونقلاتم نوعية عظمىفي

كالجهاذلهات .وفي سصوري فإنهذاالإ
وند
ااملالع
حلم
ضياري لا
يقف دون إنجازه إلاالاعتماد علىالنفسوالثقة بترائناالسماوي الضائع
والضيّع,
وبهذا الكئاب وأمثالهه يمكن للحريصين على سلامة المجتمعات

البشرية .المساهمة فينشر هذاالفكر العملاق المظلوم الذي ظلمه

المنتمون إليهقبلأن يظلمهالحاقدرنعليهعلّهِ -م ونحنمنجملتهم -
نستطيع ترشيد أجيالناالطالعة للرجوع إلىجذورنا امجيدةفيتراثنا

الإسلامي الزاخر ومن الله ناستلمدتالوعوفني
وق.
محسن أحمدالخائئي
مشهد المقدسة

ج
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إن منيمضي علىمايرسمهأرباب الطب الحديث ويطبق حياتهعلى
ظرائفه ويجري على دقالق ماتوصّلوا إليهمنخلال التجربة والبرهئة

والإحصاء لايتمكن من ذلك التطبيق والرعاية بشكل مفاجئ وسريع
بحميث تنتظم حياته على توصياته فييومواحد ,بلهيعملية تحصل
بالتدريج علىأثراكتساب المعلومات الشيءبعد الآخر .والعمل

بالتوصيات الطبية شيئا فشيئاء والواحدة بعد الاخرى؛ ولعل الوصول إلى
اةل ,فإن تطبيق الحياة على
أاقجبيعد
مراتب الرعاية العائيةبحاجةإلى تع
منهج جديد وتغيير النهج عمل صعب للغاية» وليس من السهل ترسيخ
كل تلك المعلومات الطبية الدقيقة فيالأذهان بحيث تكون حية حاضرة في

جاها الإنسان واقتضاها التحمالتثل أمامعينيه فإن
حتمتاى م
اذهن
ال
العمل الطبيوهذا الكيان اهائل منالقوانين الطبيةوالتوصيات الظريفة
والطويلة والعريضة قام بتأسيسها وترسيخها في أذهان العامة الملايين من
ئل الإعلام العاليةوالإقليمية علىمر
سظامن
وحو
م مل
عمع
دباء
الاط

منات السنين وصع ذلكفإنمسوقها إلى مرحلة التطبيقومرحلةتقل
المجتمع فا واتخلذ آحادها كمنهج هيعملية اخرى يقومبهانفسامجتمع

وها دوافعها ومتطلباتها الحقيقية.
اكيلانإالسصحليامي فهو الآخريحتري على
ولو صرفنا النظر إلىال
ظرائف ودقالق كثيرة أكثر ومأعمقادجاء به الطب الحديد وكانت قد

أخذفهيان ونزل إلىالسلحة العملية
التلرسي
يغ وا
للية
بعم
تيه
لعل
جارت
لة ومساعي مضنية منملايين المنتمينإاللىإسلام وعبر
بطعدوميدة
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الدهور والقرون المتنالية حتى وصلت إلى مرحلة التكامل ودخخلت إلى
داخل البيوت وعرفها الرجال والنساء ولكنها واجهت عقبات صعبة على

املرتاريخ ونخصوصاًفيالآونةالأخيرةبعدالثورةالصناعية التيحدئت
في الغرب وامتدت إلىأطراف العام وثملت أكثربقاعه .فضاعت تلك
الجهود واندرس ذلك الكيان الهائلوالنظام الصحي الذي أسسه الني

ع والائمة عليهم السلام ,والنيدامالتبليغل قهرونامتتاليةحتى
استلهمه الناس واستوعبوه بكامل ظرفياتهم؛ وطبقوا حياتهم عليه في
جميع ظروفهم فكانت تلك النكسة خسارة عظمىلايمكنجبرائها
بسهولة
ولسنا بصدد بيان الدقائق التاريخية والتحولات التيطرأت علىهذا

الكيان العظيم وكيف حصل التغيير والتحريف ومتىبدأولماذاولكننا

سنشير إلى بعض الآفات والعقبات التي عرقلت مسيرته وهيثت الارضية
لذلك الضياع.
فأول تلك العقبات هووجود مفهوم نخاطئ عن الدين وأهله؛ وعمن

ينتمي إليهحقيقة؛ فالمتصور أن المتدينين الحقيقيين ومن يتوصل إلى المراتب
العالية ودرجات القرب هم الزهادوااللزهمادعهرمضون عن الدنيا
وزخرفهاء والمتنفرون من كل وسائل التجمل والتأنق .اللابسون للخشن
ومنء
س فه
ديمة؛
قالقد
مهاو
لة من
ارقع
من الشياب» الم

وهم أربابالديانة

الحقيقسيون وهم المقربون ,الأمرالذي أدى إلى هجر كثير من السنن
الحسنةالنبويةالتيتضمن السلامة والحياةالسعيدة.

وأود أن اغرب لك مثالاً:ملذاحكمالناسعلىشاب إذا خرج من
دماتركهحلاً وقددهنشعره ومشّطه وفرقهفانجتمعيحكمعليه بالسقوطه
ولا اقل منعدم عدّهمن المتدينين والمؤمنين الحقيقيين .والحال أن هذا هو

المقدمة ....

الدين لان الرسول يَقِيِةٌ والأئمة ل قالوا :منكان يؤمن بالله واليوم
يذا
الآخر فليكتحل ,وهكذا بقيةالأمور التيسندخلفيتفاصليها ف ه
الكتاب.
والآفة الثانية :إهمال العلماء والخطباء لهذا اللجائنب» أعني جانب
السلامة والنظافة واللجمال .لعلل وأسباب كثيرة .منهاالجهل بتلك الآمور

وائة وعدم
ال البعوسامهله
قاعبدم
تنه
س.وم
اقّح
تنهدارلّمن ول تن
لا
استساغتهم لهافقديتهمونمنيبلّْه باالتهوروالتجدّدالمبغرض.
والآفة الثالثة :محدودية العم الحديث وقصوره وعدم مسائدته الشرائع

في هذا الجانب» خصوصا بعدما ركب الموج وصار يتحكم في الساحة

العملية.
فحصلت المتابعة العشوائية التيلازمهاإهمال السئنالإلهية,وسئن
الانبياء الصلحين ,والائمة المعصومينء وظل الناس ينتظرون تأييد العلوم

الحديئة والأكاديميات العلمية فيالكثير منالسئن ,ولا يعملون عليها إلا
صلت على ذاك التأييد والدعم؛ كماشهدنا ذلك بالنسبة للحجامة.
إحذا

وهناك مسن صار يمزج بين الطريقتين فياخذ من السئن والآداب
ات
ياك
ص هن
ويكن
تا|
والتوصيات الإسلامية إذ

دنم
قم
ينهم
طبية ,وم

الاول على الثاني فحصل نوع من الإرباك واختلطت الأمور ,فلم يبقّ
على الطريقة الإسلامية سوى بعض العلماء والمعمرين من المؤمنينء

وفازوا بذلك بالسلامة وطول العمر حتى من دون حاجة إلى دراء جديد
ولا عملية جراحية.

وبزعمي فإنالسريكمنفيعدمقيامالعلماء بدراسةمنقحة للطريقة
الإسلامية ومنهجتها وموضعتها والقيام باستحصال النتائج وتأطيرها
وبالتالي إلقاءها إلى عامةالناس ككيان صحَّيمتكامل ومفهرسء ومنقح

 -.-........الصحة وطولالعمر
فيه نتائج مشخصة مبتوت بهاكالأحكام الشرعية تحتعنوان أحكام

السلامة مثلاًوماشئت فسمًّه,
بل إن الأمر بالعكس فإن العلماء استنضبرا التوصيات الواصلة في
تلك المجالات وزجوها ني ريق استنباط الاحكام الشرعية وصادروا

روحها الصحية أو طرحوها بعدمال يمتمكنوا منالاستفادة منهابشكل
وآخر ورموا بهافيالنفايات ومالا فائدةفيهكمايطرح الثفل الذي
ائللاة فيه.
فار
أذت عصارته وص
ولعلني فيهذهاتحاولة المتواضعة أكونقداستفدت منتلك المرميات

وذلك الشفل إذا لماتمكن من إعادة عصارتها ونضارتها إليها وبالتالي
جعلها طازجة وكانها لمتؤخذ ونم تعصر ولم تطرح.

وماأظنأانسيتطيع توضيح الواقعةبشكل كامل؛ وأحاول أن أسلط

جياسات
لدةن ف
الضرء علىبعضالامثلة .فعندماتلاحظ الروايات الاوار
في كتب الحديث وكتب الفقهفستجد أن الفقهاء قداحذوا الجميعبمنظار
نقهي يتحدد بحدود الاحكام الشرعية؛ تراهم يأخذون برواية ويطرحون

أخرى مندون تمبيز ابليننجاسة والقذارة ولا ابليحنرمة والضرر ,والحل
األنروايات غيرمتضاربة واللاتنصولبة إالىطرح.

لآنهذهتتكلم عنالنجاسة وئلك تتكلم عن القذارة ,أعنيبالنجاسة

الاصطلاح الفقهي وهومتسجارز الصلاة فيهومالاتجوزفإن نفسجمع
الفقهاء لله الروايات منغيرتمويإيزللقهااءها فيمعصرة الاستنباط

وطرح البعض منهايجعلمنتالمكطروحات ثففلااًئلداة فيهومحكوم
عليه بالبطلان لائهم اختاروام ياخالفهويعارضهفيالظاهروءرموا بهفي
سلة المهملات .وبعدها لايقوملهاقائمةءوالأخطر منذلك الحمل على
التقيةوالكراهة وماشابهذلكفهو إلقاءله باالرةوتحطيملاتقوملحا
خعدٌ
بعدها قائمة :وبُ
الك
سذ
رة عظمى لأنهاأعداد هائلة من الروايات.
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يء
لدةشفي
اوار
نروايات ال
والمثل الآخر انك سترى أال

الواحد

واحدة تأمر بغسل الثوب منه والأخرى تقول لا بأس به فيلخحل الفقهاء

الاجسليعمسفيصرة ويلعذون بواحنة ويتركون الأخرى يطرحونها مثلما
يطرح الثفل :أو يحكمون بصدورها للتقية.
وماشابه ذلك والحال أن إحداهما ناظرة إلىالنظافة وأخرى إلى

النجاسة بالمعنى الشرعي؛ أو واحدة ناظرة إلى الصحة والأخرى إلى الحرمة
الشرعية فيجلالاطعمةمثلاًوهكذاءكماوسترى أننيكيف استفيدمن
تلك المرميات وسن ذلك الثفل؛ وتسرى محاولتي لنزعها من المعصرة
والاستفادة منها قبل عصرها وقبل رميهافيسلةالمهملات ,ليتألف كيان
طبي.وصحي عظيم .ينبئ عن دعوة الإسلام البشرية إلىحضارة أرقى
وتمدن مشرق للغابة .بل ساعكس القضية وأختار بعدتاسيس الاصل
ليب النظافة والقذارة والصحة والسلامة؛ إلاماجاء
اف
قميع
دمحل الج
نى
عني
ل,مأع
الك
التصريح بكونه لاجل الصلاة وشهدت القرائن بذ

الشرعيللنجاسة أو الحرمةالشرعيةللطعاممثلاً.
لمانحظ
فيإن

أبواب النجاسات يجدأن أكثرها تأمر بالغسل بصيغة

اغسل أو بصيغة يغسله ولميردالتعبير بكلمة النجس إلافيمواردقليلة

جداً.وإذاراجمناكتب اللغةنجدأن كلمةالنجس أيضاًتعنيالقذروهر
ضالدنظيفه وكذا كلمة الرجس.
لاح الفقهيبمعنىمالاتجوزالصلاةفيهأي
صسطفي
انج
لال
اكن
ول
دىن
لهبعل
ااقي
إذا كان شيء منه أو من مل

والثياب ,أو لاقى البدن أو

الثوب فلاتصح الصلاة فيهوعلىهذاالمعنىحملواكلمةالنجس الواردة
فيالاخسبار .أيعلىالمعنى الشرعي؛ وكذاحملوا الامربالغسل علىهذا
المعنى حتىصارعندهم معنى اغسل ليس هو الغسل وإئماهوعدمجواز
الصلاة فيه.

 ...الصحة وطول العمر
نناه لا
فعند الفقهاء كلمة «اغسل» ليس معنله طلب الغسلء؛مبعلإ

تصل فيه أو اطرحه أو اغسله إذا أردت الصلاة فيهفقط.
 75المقابل فإن هناك روايات كثبرة تنفيالباس عن بعض الأشياء

وتقول لا بأس به .والفقهاء يحملونه علىمعنى جواز الصلاة فيه.
والمشكلة أنهلوصح هذا الفهملتضاربت الأخبار بشكل عجيب

بحيث لايمكن الجمعبينها.ولايمكنطرحها .لأنانجدفيبعض الاحيان
ورود الطرفين أو الأطراف المتعارضة من طرق متعددة وفيهاالصحيح
والموثقوالحسن بحيث يجزمالإنسان بصدور الطرفين أو الاطراف ولامجال
للحمل على التقية .أو بعضالغامل الأخري ,٠ وهذايعنيلزوم طرح

الاخسبار بالكلية وعدم الاعتمادعليهابامرةخصوصاً إذا قلنابحجيةالخبر
من باب بناء العقلاى فأيعاقل يعمل بالأخبار المتضاربة إلىهذا الحد.

مثل أن يأتيك شخص ويخبرك بموت زيد يوم امس ويجيء آخر فيخبرك بانه
رآ قبل ساعة ويجهيء ثالث يخبرك عنتشييع ازةزيدوأنه شارك فيه

ريجيءرابعويقول اتصلت بهقبلدقائق هاتفيا وتكلمت معهفمن يعمل
بهذه الأخبار خصوصا إذا بلغعندها الرقمين.

ونحسننقول إن هذهالحالةغيرموجودةفيأخبارناوإنم المشكلة فيفهم
الاحاديث واخختلاط الاصطلاحات الفقهية معالمعاني اللغوية الآمر الذي
سبب كل ذلك التشويش والإرباك ولذلك سنعود إلىالكلمات التي
لعانهحاظها بمنظار لاغوليوننجتدمااه
تحودثننا
ئيج.
أمامثلكلمة «اغسل ويغسل وتغسل» فهيتعنيإراقةالماءعلى
الشيه وعصره مرةأو مراتء أو إلقاءهفيالماهوعصره أو دلكه إذا كان لا

يعصر.
وإذا قال:اغسله معوجودقذرفيهبأنقال:اغسله من الروث؛ فهو

يعنيغسلهباماهغسلاًيؤْديإل زىوال عينذلك القذرءأوعينهوأثره.

ل»»
شي
وأما كلمة النجس فهيفياللغةالقذرمن الإنسان ومن ك

لقذمرعملنان والتراب» يعنيأن افليإنسان
مثل القذر منالحيوانء أا اول
وغيرالإنسانقذروغيرقذروالنجس هوالقذرمنهوالخبيث.
وأما كلمة الطهرفهونقيض النجاسة والطاهر نقيض النجس.
وأماالرجس ففي اللغةهوالقذر,أو الشيء القذرءوقديعبربهعن

الحرام والعذاب.
والسرجس فياللغة اسم لكل مااستقذرت منعمل كمافيقوله

تعال :ف إنْمَا مر لمر وَآلانصاب والأزلمرِجْسُ بن عاملنط
َاَجْمْيُِوهُ "4فبالغ الله سبحانه فيذم هذه الأشياء وسماها رجساً.
فانت ترى أن كلمة النجس والرجس والطهر كلهاتت إلىمعنى
القذر ومضاده والقذر هو المكروه المتنحى عنه يأُيسمتاقذر.
والسؤال هنا عن المستقاير ,فالظاهر أن المراد بهفيالاستعمالات
ليةئهامس والطباع,
اعرف
ال
وأما الرارد فيكلام الشارع فينقسم إلىقسمين :منهماهوقذرتتنفر

منهالطباع وتستقذره حقيقة كالغائط وعامة المنتنءومنهمالاتتنفر منه
الطباع ويتدفر منهالشارعلمافيهمنالمفاسد والأضرارء ولآن مضاره هي

نفس ممسضار ماتتنفر منه الطباع وإنلمتتنفرمنهالطباع بالفعل مثل
الخنزير.

والامر بالغسل هو إمالاجل التخلص منتلك الاضرار ,ألاوجل
استقذار الطبعلهوإنلميكنفيهضرر.
رنىات وُإنسلتمقذر وثمة قذارات بمعنى
ضبمع
مات
لقذار
اّة
فثم
أليتي
ستغيقرذرة ا
لذامرات
الق
المستقذر ,وثمة قذارات مستقذرة ضارة.وا
' -المالدة :عفر

ملر
عطو
لو
اصحة
 .ال
اعلنىضرر بعدما يأمرالشارع بالتحرز عنهاوغسل الثوب والبدنمنها
بم
بمصل الاستقذار الحقيقي كاستقذار المسلم للخنزير والخمر مع عدم
استقذار السائرين هاء

وهناكأموريستقذرها الجميعأو البعضولايستقذرها الشارع.
والحقيقة أن القذارات بعضها طبعية أييتنفرمنهاالطبعمثلالغائط؛

وهناك قذارات خيالية وبعبارة أدق تأديبية تابعة لتربية الإنسان وتأديبه
وامحيط الذي يعيش فيهومقدار احتكاكه بالأشياء فمنيحتك بشيء أكثر
ات.
نبعض
اثل
ورهم
نغي
ي
حلم
لأق
ايره
لقاذره أو أن تقذ
ي

نة
نتامع
صارا
وهناك قذ

الشارع؛ أي هو الذي صارسيالآن

يستقذرها المسلم وهي التي فيها مضار ومفاسد حتى قدتكون فكرية
وذهنية واجتماعية كالانصاب والازلام؛ والشطرنج .والنتيجة أن لايكون
هرابط بالصلاة.

والنتيجة أن هناك مطلوبين بالنسبة للعبادة وخخصوص الصلاة واحد
أن لا يكون في البدن والثوب ماهو مضرٌ ومستقذر لنفس الشارع؛

والآخسر أن لايكون فيهما مستقذر لنفسالعبد.بحيثيحكم علىنفسه
أنه وقف أمامربه وهوقذرءفيكون وقوفهاستهانة بالصلاة وبعبادة الله

سبحانه ولا يناسب الوقوف بينيديه.
ومن هنايعلم كيفيجمع بينالأخبار علىماهيعليه منالتضارب
الظاهري فإذاقاللابأسبهبالنسبة لشيءيعنيانهلامضرةفيه.وإذاقال
اغسل بالنسبة لن
افس
لذ
شلك
يء

فلاجل استقذاره أي لأنك تستقذره

فاغسله .أو لآنالناس يستقذرونه يُغسل؛ ولهأدلة.

روى الحميري فيقرب الإسناد بسندصحيح عنعلي بنرئاب قال:
سألت أباعبد اللهكن عن الروث يصيب ثوبيوهورطبءقال:إن ل
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” .ومفهومها إن تقذّرء فلاتتصل فيه ف»السألة مسألة
هصل
يف
فذره
تق
استقذار وليست مجاسة بمعنى وجود الضرر فيها.

ونيخحبر صحيح آخخرعن الخمروالنبيذالمسكريصيب ثوبي فاغسله

أوأصلي فيه؟قال:صلفيهإلأان تقدّرهفتغسلمنهموضع الأثرإنالله

تعالى إنما حرم شربها".
ء الآمر
من
ريا
وقيق
وبعسبارة أخصرى :فإنالنظافةفيعدادالمطلوب الح
بالوضوء والُسل والفُسل للصلاة وهناك أدلةكثيرة علىمطلوبيتها في
الحقسيقة مثل المروي عن الإمامالرضا لكنة:علةغسل الجنابةالنظافة.
صانامباه منآذاه".
ولتطهير الأإنس
وني رواية أخرى عنه الةة إنما أمربالوضوء وبدئ به لآن يكون العبد

طاهراًإذا قامبينيديالجبارعنمدناجاتهإيهمءطيعاًلفهيماأمرنهقياًمن
الادناس والنجاسة",
ات»
يحد
لقغلهاوأ
ااأ
فالطلوب الحقيقي هو النظافة ول

سيات
اف
جردة
لاتنالوا
ارواي
الس

وإذا تتبعنا
وتطهير البدن والثياب تجزمبالأنظافة

مطلوية.

وسنهيعلمامعنفىيمجاا ف ايلخبارلصحيحعنمحمدب منسلمقل

سألت أبا عبد الله القيهة عن ألبان الإبل والبقر والغئم وأبراها ولحومهه

فقال:لاتتوضا منه.وإنأصابكمنهشيء أو ثرباًلكفلاتغسله إل أان
' -قرب الإسناد045 751 :الوسائل ج١٠4.73
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الصحة وطولالعمر
تصنظف”” ,يعنيإذا بلغإلىحدتصدق معه القذارة أو تستقذره فهو
تكليف آخمر .أي انتمكلف بالتنظيف عندها لآنالإسلام نظيف ولآن

اللهسسبحانه وتعالى يبغض العبد القلذورة وليس لأجل هلاتتصلٌ في
النجس وهذا معنى دقيق.

اتجتّبقليلهركثيره
ومن هناأيضاًجاءتقسيم النجاسات إلىم ي

نب
نمجالا
يلى
كالبول ودم الحيض واالملنيتبحلذر منمحردالإصابة» وإ
فليله ولا يضر بالصلاة بصورة كلية ومايتجئب كثيره فقط .أو إذا علق

منهبالثوب والبدنفإنهيطهرمنهولايغسلإذال يمعلقأولميكنكثيراً
وث.
فاوحشااًلكارلدم

روى فيقرب الإسناد عمسنعلي بنجعفرعن أخيهقال:سألته عن
الثوب يقع فيمربطالوداب
اء
ولى
رة ع
هها
ثبو
بهشيهفليغسله .وإنكانجافاًفلابأس'".

ك
ييصفنع؟ قال :إن علق

ويجب الإذعان هنابأنقول النييني والائمة ليغ لاباس ولا

تغسل يصب فيمجال إزالةحالةالتنفرالموجودة عندالئاس وإزالة حالة
الاستقذار ,فمتى ارتفع الاستقذار نرجع إلى الروايات النافية للباس؛

وذلك مثل البصاق والمخاط إذاكانمن نفس الشخص وكذا المذي
والوذي وما شابههما فنفي البأسفيهايصب في هذا امجرى؛ ويكون الأمر
بالغسل لاجل النظافة والاستقذار الموجود.
نعسود إلىكلمة اغسل الواردة فيالأخبار .فهيكماقلناعلىمعناها
اللغوي أايلغسل بالماء والعصر والدلك وإزالة القذر لأيكسثر .ولا
 2الكائي /اداح؟,الاستبصارة :ح ,0587011تهذيب الأحكام!7 :ج 8420الوسائل؟ 704 :ج.4
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تعني بطلان الصلاة ولا الإرشاد إلى الشرطية والمانعية؛ وإنما المراد هو
التنظيف من القذر فهرمطلرب وهوجزء الإسلام والإيمان والمراد هو
التطهير فيكل وقت ولزومالمبادرةإلى ذلكليصدق عنوان النظيف على
المسلمفإنصدقهذاالعنوان مطلوب على الدوام وليسعندالخروجمن
الدار فقط ولا عند الالتقاءبالآخرين فقط؛ ولكونه هو المطلوب قرائن
وشواهد مثلمافيالموثقةعنسماعةقال:سألتهعنالرجل بهالجرح أو

القرح فلا يستطيع أن يربطه ولايغسلدمهقال:يصلي ولايغسلثوبه
كليوم إلامرقفإنهلايستطيع أن يغسلثوبهكلساعة”» ومعلومأن
الغسل كل ساعة لايكون لاجل الصلاة ويكفيه غسله ثلاث مرات»

ولكن هوللنظافة وبصورة كلية.

والنتيجة أن أمرهمدع بالغسل لايعنيإرادةالصلاةةنعمهناك
روايات ندل على شرطية الغسل وتنظيف البدن من بعض الآمور
للصلاة؛ فهذه مرتبطة بالصلاة :وإلا فالباقيبحسب المعنى اللغوي مربوطة
بالنظافة وإزالة القذر ,وحتى لوكانت مربوطة بالصلاة فهي لاجل رفع

الاستقذار والنظافة اللازمة في الصلاة كما بين
فئمة غسل لاتصح الصلاة بدونهلأنهنجسحقيقيبمعنى المضر ,وثمّة

غسل لرفع الاستقذار وتحصيل النظافةالتيهيشرط آخرللصلاة وثمة
غسل لأجل النظافة بصورة كليةء وهيالغالبة.

وكنت أود أن أوردجمسيعالروايات الواردةفيالخمرفهيخمسةعشر
رواية» سبعةمنها تقول صلفيه وثمانية تقول اغسله؛ وافليطرفين ماهو

صحيح ومعتير ولعلطرحأحد الطرفين بأيذربعةكانتغيرسائغويعد
' -الكاني  85ح ,1الاسنبصارا :م :71091941/الوسائل554 7ح.5

 ......الصحةوطولالعمر
مجازفة ولا وجه للحمل على التقية لعدمتظاهر الحكام بشربها وذهاب
أكثرفقهاءالعامةإل نىجاستها.فلوكانتتقيةففيأخبارالنجاسة.
ولكن الصحيح هومابيناهودلتعليهصحيحة علي بن رئابقال
سألت أباعبداللهلقاعن الخمروالنبيذوالمسكريصيب ثوبيأغسله
أو أصلي فيه؟قل :صل فيهإل أان تقذّرهفتغسلمنهموضعالأثر,إن الله

تبارك وتعالى إنماحرمشربها”.
ومنه يعلم أن الغسل لالأجل الضرر والنجاسة الواقعية بللاجل
يات
اميع
ولج
ربحم
لا ي
اكذ
الاستقذار ,أو تحصيل النظافةوه

الآمرة بالغسل

على هذا المعنى .فإن المسلم بعد علمه بنهي الشارع عنشرب الخمر

والتعبير عنهبالرجس في القرآن والتشديد والنكير وإجراء الحدكلذلك

ن لاجله .خصوصاً وقددلت
ك إونما
ينهي
قادليوالّسدحتاقلةذار ,وال
الرواية المتقدمة على غسل الآثر الظاهر.

اك هواستقذار نافلسشخص وليس الآخرين.
لعل
متج
لاية
الرو
وا
يىير وتتركه لاختيار الشخص
لتتئلخعل
ارى
ببلما هناك رواية اخ
ره أولا؛أو أنه يغسل إذالميكن سوى الآثر
ذهل
قفسه
تبن
سعرف
ير ا
فه
واملتعكنينء رواها الشيخ عن الحسين بن أبي سارة.قال.قلت لأبي

عبداللهلقة:إنامخالط اليهودوالتصارى وانجوس وندخخل عليهم وهم

س
بل:ألا
يأكلون ويشربون» فيمر ساقيهم فيصبعلى ثيابي الخمر ,فقا
به إلا أن تشتهي أن تغسله لآثره."..

انقلاب الواجبات
نواضح والمسلّم لديناتبعيةالأحكام للمصالح والمفاسد العائدة
مال

لنفس البشرء فإناللهسبحانه وتعالىل يمحرّمماحرّم ول يأمربغسلماأمر
الإسناذ ح 845051رعنه في !الوسائل؟ :ح.45194
 -رواه الشيخ العطوسي في التهذيب (081 :ج١1 وعنه فيالوسائل4 7ح.5810
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بغسله إلالمصالح ومفاسد وأضرار تصيب الإنسان ,ومتىمانهى الشارع

سلان بحرمتهويمنعمنالإقدامعليهقبلحكم الشارع»
إكم
عم
نعق
االيح

ل؛ وكذا إذا تهِي الإنسان
ااديا
قكم
فإنحكم الشارع يكون إرش
علىح
لً إ
عما ينتهي عنهبطبعه وعقله مثلأكلعذرة نفس الإنسان أو شرب الماء

نتنفالتهايلشرعيإثياكو إنرشاديًإلحىكمالعقلولياكو منولوب.
قل
عدرك
لوأ
اه ل
فالسؤال المطروح أن

بمرور الأيام بعض العلل

لضنجاسات»
والاسباب مثل وجود المكروب والاشياء الضارة فيابع
يلهماا منالضرر المعتد به؛ ولاجل إدراكه
فمنع
وصار العقل يحظر منها وي

لعلل حكم الشارع فهلينقلب الواجب المولوي إلى إرشادي.

١

بول النسبية والإضافة في المرحلة الأولل؛
هو
ولعل التعبير الدقيق ق

يعني أن الواجب يصير إرشادياً بالنسبة إلى العلة المكشوفة ومولرياً
لدمالكعلشلوفة وتقل
شيورفة :وهكذا تتازاي
للع
ملكل غ
بالسسبة إالىا
حدالعلمبتمامالعلة,
غيرهابمرورالاياموتفدمالعلمإلىأن تصلإلى
عندها يكونالواجب أو النهيإرشادياًمعضاً.

وعلى هذاالأساس يجب أن نلتزمبتثليث التقسيمفيالواجبات فثمة

واجبات مولوية وأخرى إرشادية :وثالثة مولوية وإرشادية نسبية وهذا معنى
دقيقيحتاجإدلرىاسة.
ملاحظة
مات
وبدن
مةقال
ولام
كل ما ستطالعه فيهذا الكتاب يرتبط بس
الصحة وطول العمر؛ ولا ارتباط له بالأحكام الشرعية ولا الفتارى؛ فحن

نتكلم من زاوية السلامة والصحة كمايرشد إليهعنوان الكتاب؛ دون

الحكم الشرعي .ومن يبتغي التعرف على الأحكام الشرعية فعليه الرجوع
إلىكتب الفقهوالرسائل العملية.

إرشادات الرسول َي
في مجال النظافة والطهارة

0

الاسللامطةهفايرة
والنظائة
بعدماعرفنااهتمامالإسلامبالنظافة والطهارة بشكل واسع وملحوظ

حتى جعلهاجزءاًمنالإيمانباللسهبحانهوتعالبمعنىأن المؤمن هومن

يتنظف ريتطهرويلكاون وسخاًول قالاورةبلعليهأن يتنظفويبالغفي

يين
زان
تا سي
وكيكم
ذل

ويظهربالظهر الحسنويلبسالملابس النظيفة

ولا يترك شعره يطول ويستعمل المشط والكحل وغيره جدأن الإسلام

بسن لكل واحدةسننوقوانينتعودرعايتهابالنفععلىمنيستعملها
انض.
رمة م
مسلا
اهال
لل
اضمن
وت

وحن اول البحث عن زوايا هذا الباب المختلفة كل واحدة على
حدة ,لنتعرف على القذر وعلى المطهر وعلى طرق التطهير ودخمول الحمام
والطلاء وحلق الشعر والخضاب وغيرها.

النجاسات والقذارات
النجاسات والقذارات عند عامةالبشرهيكلمايستقذره الإنسان
بحسب طبعه وحسب تربيته وتأديبه واغيط الذي يعيش فيه؛ ولكن هناك

نجاسات يستقذرها عامة الناس وتتنفرمنهاكلالطباعمثلالغائط ,وهناك
مباسات وقذارات يستقذرها البعض دون الآ
فخرضمث
للات الحيوانات
الأهلية والطيور ,ولذلك تختلف دائرة المستقذرات منملة إلىملةومن
بلد إلىبلده ومن شعب إلىشعب بلمنفرد إلىفردوحتى من زمن إلى

زمن ,فههناكمنيستقذركللشيءإلام نادروءهناكمنل ياستقذرشيئاً

إنلا
دمرا.

الصحة وطولالعمر
بينما جد الإسلام يشير إلىنجاسات حقيقية يلزم الجميع باجتئابها

والتحرز منهامهماأمكن سواء استقذرها الإنسان أو لميستقذرها فإنها
نجسة بمعنى وجوب تطهير البدن واللباس منهاولزوم خلوالطعام منها
مهماقلت وحتىلومثربَالعينوه -و يعنيالشارعالمقدس  -يصب

ررض
مالىعغي
جمسيعذلكفيقالب العبافةوالتقرسبإبلاحىلالهنه وتع

عانلآثواضرهعاية .ب يلحاولالإلحاحدائماًعلىبيانفواائدلتذلحكرز
إلىجانب بيان الحكم الشرعيء والفقيه من يهتم بالجانب الشرعي

وخصوص ما يدخلفيباالبطاعة والعصيان ويستنبط مسائله وفروعه»
ولكننالا نريد أن ننظر إليهامن منظار الفقيه بلمنمنظار الطبيب

وبيان ما يتعلق بالصحة والسلامة :ييعنريمتابط بالآثار الرضعية؛ وهذا
لحث.
هأوبنا فيعاالمةمهبله
د

فة القذارات ,وسنبين في مرحلة
والذي يهمنا في المرحلة المأولعىرهو

ثانية كيفية تطهير البدن والثياب والارض والفرش منه.
واألمقاذارات نهيأمور:
١البول

الإسلام يعتبر البول منالقذارات الحقيقية وشددعليه أكثرمنغيره
من النجاسات» وأمر بالتوقي منهإلىأبعدالحدود فقد روي :أن رسول الله

يتِِةُ كان أشد الناس توقياً للبول» كانإذا أراد البوليعمدإلىمكان
مرتفع من الأرض أو إلىمكان من الأمكنة يكونفيهالتراب الكثير,

وليله”.
كراهية أانيلنضبح ع
 ١التهذيب! : ٠١الفقيه! 4 :العلل7١٠ : الرسائل؟ 85 :ج04
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انلاستههواون فيالبول وعدم التوقي منه
ونا كان المشاهد بين ال
مثل سائر القذارات ألفتالإمام الباقرفكي أنظارالئاس إلى قذارة البول

وال :لا تستحقرن بالبول ولا تتهاونن به”.
وحاول الرسول ع 2لفت أنظار الناس إلى ذلك واهتمامهم بأمر

التوقي من السبول فذكر على عواقبه في الآخرة فقال :أربعة يؤذون أهل
لنحممنيم
اقو
النار على مابهم من الاذىيس

والجحيم ينادون بالويل

قذدانا علىمابنامن
والثبور أحدهم ير أمعاءء ...فيقال له:مابال الأبعد آ

الانى؟ فيقول :إن الابعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده”,

وقال ابو عبد الله القية :إن جلعذاب القبر من البول.

ويمكن استشعار تسرك إصابةالبولللجسد آثارأجًينية وعرقيةبحيث
نبقى آثارها في القبر.

ار
بنه
خم ع
أكلّ
لتت
اذي
ونذكّر عالىلأبنول ال

هربول نفس

الشخص أو يول الإنسان عامة؛ وحن نتكلم عن بول عامة الحيوان وإ
كان لمرهاتبء ونحن وردها الأقذر فالأخف .
 _١بول الإنسان الذي يأكل الطعام غير نفس الإنسان.

"_ بول نفس الشخص.

؟_ بول الحيوان النجس كالكلب والخنزير والكافر.
 5بول الحيوان غايلمرأكول اللحم.

 _5باوللرضيعة التيلاتأكلالطعام.
 _١بول الرضيع الذيلايأكلالطعام.
' -علل الشرائع 385 :ج1؛ الوسائل 1:877ح54لم
' -اعقلاأبعمال .441 :الوسائل4؟ 7ح74ي
* -اللحاسن :فلاح الوسائل!7 :م١8الل

لةعوطمولر
الصح
.ا
س.
ربغل
فوال
لحمير
اكال
وواب
 _/بول الد
 _8بول مايؤكل لحمه كالشاة والإبل والبقر.

فكل هلهالأبوالقذرةيلزمالتنظفمنهاوإنكانبعضهالايمنعمن
بار
خعض
لردا ب
قذعانرة .واسنو
للم
السصلاة معهبسيدأننا ناتك

الدالة

ب.
تلك
ا لت
رثبتة
موام
للك
اىذ
عل
أماالثامن :ففي الخبرالمعتبر أن أباعبداللاهلصادق لقنن سئل عن
البان الإبل والبقر والغنم وأبوانها ولحومها فقال :لا تتوضا منه .وإن
أصابكمنهشيءأو ثوباًلكفلاتغسلهإلأان تتنظف”" .ومعلوم أن قوله
«نلاتغسلها يرتبط بالحكم الشرعي والصلاة والعبادة وقوله'إلاأن
تتنظف» يدل على قذارته وأن غسلهلاجل التنظيف .وفيرواية :ينضح
بول البعير والشاةوكلمايؤكللحمه”",يعنييهراقعليهالماء.
وأما السابع :فقدوردت رواياتعديدةيُسألفيهاالإمامالصادق عن

أبوال الخيل والبغال والحمير فيقول:اغسله”» فيقول الراوي فيبعض

الاخبار :اليسلحرمها حلالاً.فيقولاكتة:بلىولكن لجيسعمملاه الله

للاكل”' .وسبأتي بيان معنى هذا التعليل في النحوم ,ولعل الأمر بالفسل
الرىته ونجاسته مع ولكن هناك روايات تدل على عدم مجاسئه
ذع
يقدل
فيلباقى إلاالقذارة ,ويؤيده أن زرارة سألأحدالصادقين عن أبوال الخيل
ال”.
هقا
همير
رالح
كل و
فبغا
وال
' -الاستبصارا :ح :0787911تهذيب الأحكامة5 :ح 38410الوسائل0054 7
4379
 تهذيب الأحكام!5 :ح1م6لا والاستبصار!011 :ج 5577الوسائل4 7ج100440
 انظر تهذيب الأحكام!1 :76ل8حا والاستبصارا401 :ج 7705ال
حوسا
4ئل7
40
*40
.4
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وأماالسادس :أعنيبولالرضيع :فقدجاءفيعدةأخبارأن الطفل كان

يبول فيحجر النييِه نكانيدعوبماءفيصبهعليه,أو يعطيثوبه
ذةارة وسئل
فيغسل له” .ولعل الاكتفاء بالصب دون الغسل ياعنليقخف
الإمام الصلدق الي عن الصبي يبول على الثوب قال :تصب عليه الملء

سلله بالك غسلاً”.
اقغدأك
قليلاً ثم تعصره فإن كفان
وأما الخامس :أعني باوللرضيعة فقدروي أن علياقةقال :لبن
ئنة
اجم
ثيخر
مها
الجارية وبسوها يغسل منه الثوبقبل أن تطعم؛ لآنلبن

أمها .ولبنالغلامل ياغسل منهالثوبولابولهقبلأن يطعم؛لآنلبن
حيل
ملبسنتدم
الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .والمعروف أن ال
دمين
ضعظا
عثل
لم
اظام
والسدم يتولد فيأطراف الع

والكتفين هذا في

الول وأماالأنتىفالروايةتدلعلىخروج الدمالذييستحيل لبئامن
المثانة»أو لاأقلمن امتزاجه مايخرجمنجدار المثانةأو أنهمنجنس ما

ر.
الى
بةإ
تحاج
خهرب
ااف
ارجلمنه
يخ
وأما الرابع :اعني بولمالايؤكللحمهمن الحيوان كاهرة والتعلب
وعانات التيلهاقلب نابض ودم ناهض»
يبا
حلس
لا
ااع
ونو
والارنب وأ
رغيرها مالايؤكللحمه كماسيأتي تفصيله فهونجس وورد الأمربغسله

فيععدةأخخبار ,قالالإمامالصادقالَت:اغسلثوبك من أبوال كلمالا
يؤكللحمه".
 3معاني الأخبار ١١ :؟ حأ ,تذكرة الفقهاء  1:956الرسائل 1ج044050
' -انظر الاستبصارة 7065 4/1 :والتهقيب1:44؟ ح ,/6رالوسائل 7ح ,3*079/7والتهذيب 1

 400وعنه في الوسائل :7حبا/ا.5*:
150
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5ارا:
عستبص
_ -الا

ح١ا
تهذيب الأحكام ١: 81
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لما تؤكل
مفرافه
ملكا
زير وا
نلب
خلك
للا
ابو
وني
وأماالثالث :أع
الحومهم فبالإضافة إلىنجاسةالبولالذاتيةوقذارتهفيهنجاسةعرضيةلانه
لاقاهموهم أنجاسكماسيأتي فاجتمع فيهم قذارتان.

'

مت روايات توقي
تسقفدقد
وأما الثاني :أعني بول الشخص نف
الرسول عله منه أشد التوقي وصدور الأمر بعدم الاستهانة به.
وأما الأول:يعنيبول الإنسان الذي أكلالطعامفهوأقذرمنبول
نفس الإنسان .بدليل أنهإذا اضطر الإنسان إلى شرب البول قالوا
فليشرب بول نفسه ولايشرب بول غيره” .وهذا يعنيأنحكمه أشد من

الثاني.
وأماالطيور فليس هابولإلاالخشاشيف وقدسأل داود الرقي أباعبد
اللاهتتااعن بول الخشاشيف يصيب ثوبيفأطلبه فلاأجدهفقال :اغسل

لوبك”,
"ال_غائط

ويسمى أيضاًالخرهوهو فضلات الإنسان والحيوان كلهاقذرةينبغي
أن يفسل منها البدن والثوب ولزوم تطهير الارض والفرش منها على
تنفصيل سيأتي ,وهو ميمساتقذره الإنسان بطبعه وأغلب الحيران فإنه
يستقذر خرءنفسهعلى الأقل.
والعلة فيذلك قذارته ونتنه والسبب في نتنه وقذارته يعود إلى

المكروبات فهي التيتحرّلالطعام الطيب إلىغائطمنتن؛فقدكتب عبد
العظيم الحسني إلىأبي جعفر الثانياك يسألهعن علة الغائط ولتنه,

قال إن اللهعزوجل خلق آدم اكلاوكانجسلهطيباوبقيأربعينسئة
 3نقله الشهيد الأول في الدروس عن الجعفي :و1ع.نه في اليحارةة :ال
 1التهذيب! 617 :ح !88/الاستبصارة :جه/ا ,871الرسائل 512 7عالا.4:
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ارين

ملقى تمربهالملائكةفتقول :لأمرماخلقت :وكانإبليسيدخل منفيه

ويخرج من دبره فلذلك صار مافيجوفآدم مد

غير طيب”,

فالرواية تتحدث عن أول دخخول إبليس وجنوده فيجوف الإنسان,

والعملية تتكرر فيكلحينفإنأنواع المكروب والفيروسات القذرة
تدخل الجسم عن طريق الفموتخرج معالمدفوع ولاشك أن هاارنباطا

اليس
بإب
اابض.
لكم
أابي
مناف
ريكت

وبذلك يعود التحرّز منه إلى التحرز من المكروب والفسيروس
والاضرار التي توردهاء وقد بينا أنها احد أسباب المرض الاساسية؛ فيصب
التحرز عنهاوالترقي منهاوتطهير البدنمنهافيمصب إحرازالسلامة
والصحة.
وجاء فيفقهالرضا اتكة :وروي أن قليل البول والغائط والجنابة

وكثيرها سواء لاببدمنغسله”» وقدورد فينخصوص خرء الفارأخبار
لأنها مبتلى به؛ فقد سثل أبوعبد اللهفنك عنالدقيق يصيب فيه خرء

الفار .يهجلوز أكله.قال:إذا بقيمنهشيءفلابأس يؤخط أعلاء”.

وليس هناك مراتب عديدة فيالغائط وإنماهيمرتبتان :خرءغير
مأكول اللحم وخرهمأكول اللحم؛ فغيرمأكول اللحم قدعلم حالهوأنه
سم
لا
غبد
لنه.

وأسامأكول اللحم فقدورد غسله للوتلنظليافستقذار فقط؛فقد

سال عليبسنجعفر أخاهموسى بنجعفرالكت عنالثوبيوضعفي
ام علل الشرائع! :ف/إ! ح؟ ,مستدرك الوسائل؟ :ج1801104

' -ففه الرضا فقن  705مستدرك الوسائل؟ :ج407585
_ -التهذيب 441 :1وما ضمنح,578الوسائل؟4 :ج149050

الصحة وطول العمر
مريط الدابةعلىبوهاوروثهاءقال:إن علقبهشيءفليغسله؛ وإنأصابه

صسلفهرمةن",
شيء منالروث والصفرة التيتكرن معهفلاتغ

ا
هلى
رع
بابة
وني نقلآخر أنهسأله عنالثوبيقعفيمربط الد

يلى
سشيء
له وإن كجاناً فلا
غبه
رروثها كيف يصنع؟ قل
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الرطب أطأعليه فقل :لا

يضرك مثله” ,وسأله علي بن رئاب عن الروث يصيب ثوبي وهو رطبء
قل :إن لمتقدّره فصل فيه'" .فالسألة مسألة قذارة ليس أكثر ,وهو المطلرب
في هذا البحث» وروي أن الإمامالصادقتكنة.قاالل:مسمسيتراح مستراحاً
لاستراحة الانفس من أثقال النجاسات واستفراغ الكثيفات والقذر فيها”.
وهناك روايتان فيخسصوص روث الدواب الأول يُسأل فيها أإبو
عبدالكه اكت عن أبوال الدواب وأروائهاء فقال :أما أبوانها فاغسل إن
أصابك ,وأما أروائها فهي أكثر من ذلك”» الثائية يُسأل فيها عن أبوال
تل :فأرواثها قالهأكوثر (أكير)
لقا
قككء
الحمير والبغل فقال :اغسل ثوب

من ذلك” ,فعلى نقل اأكبر» يستفاد أن قذارته أكثر وعلى نقل «أكثرا يراد
عدم لزوم التحرز منها لكثرتها .وفي جميع الأحوال يستفاد منها قذارتها.
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ان
ل
ل
هذا
ذكر المنيوشدده وج
اعللهبأشودملن” .وقبلذلكفإنالنييي قل
هز
لعسار :إنمايغسل الثوب من البول األوغائط أو المني'” ,وعن عقلي

قلف ايلمنييصيب الثوب:يغسلمكانهفإنلميعرفمكانهوعلميقيئاأنه
أصاب الثوب غسله كلهثلاث مراتيفرك فيكلمرةويغسل ويعصر".
ولعل التأكيد فيالأخبار علىعدم النومفيالثرب الني أصابهالمي

أاولعلفىراش الذييكونفيهالمنييئلأنالمسألةمسألةقذارةبالإضافة
إلىالنجاسة وإلىعدم جواز الصلاة فيه فقدسألعلي بنجعفر أخاه
مرسى بن جعفراللتغاعنالرجليكونلهالثوب وقدأصابه الجنابةفلم
يغسله هليصح النومفيه؟قال:يكرء".

وني روايةأخرى,قال:سألتهعنالفراشيصيبهالاحتلام كيفيصنع
به؟ قال :اغسله فإنلمتفعلفلاتنامعليه.”..

_:المذي
وهو سائل كالبزاغ يخرجمعاللذةعندالمداعبة وغيرها فهذا رأمثاله
قدلايُعدنجساًوإنماه ك
والنخامة ومعذلكفقدورد الأمربغسل الثوب
منه .والعملية تجرداستقذاره فقدسألمحمد بنمسلم أحدالصادقين الفا
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عن المني يصيب الثوب فقل:ينضحه باماءإن شاء”" .والروايات بهذا

المعنى متعددة" وهناك رواية تفرض المسألة فيماإذا التزق بالثوب» فقد
سئل ابوعبداللهاكنهةعنالمييصيب الثوبفيلتزقبهقال:يغسلهولا
يتوضا".

وقد يلحق الودي والوذي بالمني؛ لقول أبيعبد اللاهلقكةة :إنسالمن

ذكرك شيء من مذي أو وديوأنتفيالصلاةفلاتغسلهولاتقطع له
الصلاة ولا تنقضله الوضوء وإنبلغعقبيك فإماذلكممنزلةالنخامة

وكل شيءخرج منكبعدالوضوء فإنهمنالحبائل أو منالبواسيروليس
بشيء فلاتغسله من ثوبك إلاأن تقذره”"» وهويعنيالقذارة وعدم

النجاسة الشرعية؛ وقوله كل شيء يشمل الوذي ,وهو المطلوب .والودي
هر السائل الغليظ الذي ياخرلجببعودل» والودي هوالذيبخرجبسبب
المرض.
©_النم
لااشك أن الدمنجس وقذرولهمراتب أيضاً.وهيكالتالي:
حاضة
تفاس
سالن
اض و
للحي
ادما
وني
 _١الدماءالثلاثة يع
"_ دمالإنسان بصورة عامةغيرنفس الشخص
خخص
شفس
لمن
؟ا_د
5ا_لدكملب والخنزير والكافر
_دحيموانات غير المأكولة اللحم
©ال
ح)577 :ع 8الوسائل؟ 4م40:441
ا!:ل7ا00
ليب
حتهذ
' -ال
 -انظر الوسائل 751 :باب !١ منأبواب طهارة المثيوالودي والبصاق. ..

ج 57576الاستبصار! :ح ,01(58/1الرصائل  801/ج8341
_ -التهذيب1 :1

' -الكاني 47ح الرسائل 3813 12ح52

السلامةفيالنظافةوالطهارة ..

ارين

 ١الدمالمسفوح للحيوانات الأكولةاللحم

حة
ذمتخل
بّفيفي
/ا
ا_ال
لد امل
_8دم الحشرات وماليسلهنفس سائلة
أما الدماء الثلاثة فالروايات الناهية عن الصلاة إمصعابته الثوب

كثبرة ولكن الروايات الأمرة بغسل الثربمنهمطلقاًمثلمافيالفقه
الرضوي :وإنكان الدم حمصة فلابأسبأنلاتغسله إلاأن يكون دم
اضغسل ثوبك منع'",
فحي
ال
ونيروايةعن أبيعبداللاهلقتغةعنالمرأةالحائض اتغسلثيابها الني

لبستها فيطمثها؟ قال:تغسل ماأصابثيابهامنالدموتدعماسوى
ذلك"
وأمابالنسبة لدمنفس الإنسان ودمغيرهمن أفرادالإنسان فيدل عليه

بوضوح ماروي عن أبيعبد اللهاكلاقال:دمك انظف مندمغيرك إذا

كانفيثوبك شبهالنضحمندمكفلابأس,وإنكاندم غيركقليلاًأو

كثيرا فاغسله.9
واما مثل دم الكافر ودم الكلب والخنزير فتجتمع فيهالنجاسات:

نباسةدممالايؤكللحمهوشجاسةالكلب والخنزير والكافر.
والدم المسفوح فيحرم أكل لهقذارتهولياحرمالمتخلّففيالذبيحة في
بعض الحالات.

يتعيلفاى عن قليلها.
' -فقه الرضا ققنه:ماهل,موستسدراكئل؟770 :بابالدماءال

' -الكافي6١1 7 حا,الوسائل8540444 7
* -الكافي40 7ح  ,الوسائل ن«4ا0ح.0

مر
عطول
لر
اصحة
ال

وأمادم الحشرات فهي الأخرى قذرة إلاأنهيكفيفيهانضح البدن

والثوب بالماء ولاايجب الغسل لانها أخف قذارة .وقدسثل أبوعبدالله

اق عندم البراغيث فقال:ينضحه ولايغسله'".

ويبقى مثلالقيحفقدسئلموسىبنجعفرالقيقة:عنالدمل يسبل
منه القيح كيفيصنع؟ قال:إن كانغليظاأوفيهخلطمندم فاغسله كل
يوممرتين غدوة وعشية :ولاينقض ذلك الوضوء”.

_١الكلب

لاشك أن الكلب نمس وقذر ولايطهرنفس الكلب ولوغسل بماء
الدنياء وقد ورد التاكيد قعذلاىرته ولزوم التحرّز عما يمسه ويشرب منه,

ب
فوارعن
وحتى الاقتراب منهفإننَفّسهمضر؛قالعلياكلا تنزه
نفاضح
لان
الكلاب؛ فمن أصاب الكلب وهورطبفليغسله؛ وإ
يجا
فنك

ثبوابهلمل,
ريستفاد من بعض الأخبار أنهمنالمسوخات ,فقد سل أبوعبدالله
الفلاعنلحم الكلب فقال :هومسخ ,قلت:أهوحرام؟قال:هونجس

ليل غجاسة
عدف
أعسيدهاعليهثلاثمرات”" ,وقيلهومسيخ الجن؛وتور
الكلاب أن رسرلاللهبتي أم برقتلها" .هذاوقدورد النهيعنشرب

الماءالذي شرب منهالكلب وغسل الأواني النييشرب منها أو يأكلفيها
بالتراب أول مرةثمبالماءعدةمرات» وماذلك إلالقذارته وشدتها.
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المفتزير
لاشك أن الخنزير من المسوخات بصريح القرآن ( وَجَعَلَ مِنم
كمالا شك انهحيوان قذر يأكل العذرة .وقدسئل موسى بن جعفر

ايل عنخنزيريشربمن إناءكيفيصنعبه؟قال:يغسلسبعمرات”".
_6الكائر
المرادبهالملحد والمشرك باللهوفيمرتبةلاحقةعامةمنلايتنزه عن
القذارات الأخرى ويشرب الخمرويأكللحمالخنزيروالميتةوالدموغيرها

(اإنشْخناركورت كح للقاربلااْلخمجزا) ”,

فقسد روي عن أبيبصير أنهسل أحدهما إإِن :8فيمصافحة المسلم
اليهودي والنصرائي ,قال :منوراءالثوب,فإنصافحك بيلهفاغسل
يدك" وسثل أبسوعبداللاهلقتغةعنسؤر اليهردي والنصراني فقال :لا

تهم رعن
كىلعن
انه
مجرؤس ت
وص الم
خرةصفي
وقد وردت روايات كثي
الاكل فيآنينهم رطعامهم الذي يطبخون وآنيتهم التييشربون فيهاالخمر
إلا انيغسل بالماء وأن على الجارية النصرانية أن تغسل يدهابالاهثم

تمسالآانية والطعام؛ كماأكدت الأخبارعلىالتوقّيمنبماسةالناصب
وهو من نصب العداوة لأهل البيتلَك وعنه أنجس من الكافر

والختزير والكلب.
 :الاحخا الوسائل!5 :ج00801
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_4الميتة
عندنا الميتقذرحتىميت الإنسان:والأمرواضحبعدتعفّنهوتقطع
أورصال .نلاقشذكافريته» وأماقبلتعفتهفهرأيضاًقذر ويلزم غسل
اليد علىمسنمسه وغسل الثوب إذا لاقاهوحتىيجب غسل عامة البدن
إذامسه بعدمايبردجسدهقبلأن يُغسل؛ فقدسثل أبوعبداللهاللا عن

الرجليصيب ثوبهجسد الميتفقال:يغسلماأصاب الثوب”".
والمفصود باليتةهوميتالحيوان ثمالهنفسسائلة يعنيإذا كان لهدم
ات.
رسمك
شلال
حمث
لدمه
اشح
وايتر
ق ,ول
رطع
عاق
لإذ
افق
يد

قالعلي اكنثذفيالزيت والسمن إذا وقعفيهشيهلهدم فماتفيه

استسرجوا به فمنمسه فليغسل ينهوإذا مسالثوب أو مسحيدهفي
الثوب أو أصابهمنهشيفليغسل الموضع الذيأصاب الثوب أو مسحيده

",
'لك
ةل ذ
اوبصيغس
خالث
في

وفي روايةأخرىعنهلكي:وإنكانشيئاًماتفيالإداموفيهالدم!في
العسل أوفيالزيت أر فيالسمن وكانجامداًجنبمافوقهوماتحتهثم

لا.
كفل
ؤئبا
ينذا
يؤكلبقيتهوإنكا
يلحرقللاستضاءة أو إجسراءعمليات
نعمينصح أن يستفادمنهف ا

صلاعمبلون
لمث
الك
كيماوية عليهوتبديله إلىمادةاخرىفإئه يطهروذ
منهفقد سئلعليفقت عمنالزيت بقعفيه شيملهدم فيموت» قال:

الزيت خاصة يبيعهلمنيعمله صابون".
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٠١لفارة
ا
الفأرة قذرةحيةأو ميتة,فقدعلمحالميتها منالبحث السابق لآن

هادم ,وأماحيها فهو الآخرقذربمعنىالتجنب عنمسهاوغسل اليد
بعد وكذا غسل ماتمسهمن الثياب مرطوبة ففيالمقنع :وإنوقعت فأرة

فيالماءثم حرجت فمشت على الثياب فاغسل مارأيتمن أثرها ومالم
ترهانضحه بالاء"' ,وهناكروايةيرويهاالشيخ الطوسي فيالتهذيب عن

فنرظة ” .وسئللكنقةأيضاًعنالفارةوالكلب إذا أكلا
عب
جسى
مو

كهل ما بقي”" ,وبصورة كلية
يمؤاما
من الخبز أو شه أيزكل؟ قل :يوطرح
نقد نهىرسولايلَليهِيةُ عنأكلاسلؤفرار'".
1١لسباع
ا

السباع أيضاًقذرةيلزمغسلماأصابهافقدسثلأبوعبداللاهلت
هليحلأن يمس الثعلبوالارنب أو شيئاًمنالسباعحياأو ميقا؟قال:لا
يضره ولكن يغسل يده"
7لمخمر
ا
الخمرأيضاًقذريلزمالتنزهعن وهالمرادبهكلمايعمسكرء سواءأسكر
قليله أو كثيره كالفقاع يعنيالبيرة.

قال الإمام الصادق

' أ!صاب توبك مرأونبيذيعنيالمسكر

فاغسله إن عرفت موضعه .فإنلمتعرف موضعه فاغسله كله” ,والعملية
ائل :ااهج5892
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 .....الصحة وطول الممر
عملية استقذار ,وأنهقذرلأنأباعبداللهكته سألهالبعض فينقل آخر:

عن الخمر والنبيذ امسكر يصيب ثوبيفأغسله أو أصليفيه؟قال:صل
فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الآثرء إن الله تعالى إنما حرم شربها".
وسئل أبوعبد اللهاك عن الفقاعفقال:لاتشربه فإنهحمرمجهول»
ه الشرعي
مان
كماك
حرمه
فإذا أصاب ثربك فاغسله”» والنتيجة أنهقذ

اهة أو تلجمزء وبذلك يكون شاملاً لكلمسكرسواء
لفي
صزت
لجا
ااء
سو
اعيعاًيأاوً.
كصاننطبي
3لمرق
ا
العرق لمافيهمن الرائحة واللون فيبعضالأحيان مستقذر ولكن لا

تلمزم المبادرة إلى تطهير البدن والثوب منه ,وغسله بمجرد إصابة العرق له,
سواء كان عرقك أو عرق غيرك منالإنسان وسائر الحيوان ملا يمبلغإلى
اضت.
لبع
الك
حن ذ
لى م
استثن
حتسدتقذره؛ وي

منها :عرق الحيوان الجلّال
وهو الحسيوان الذييأكلالعذرةوالنجاسات ,فقدقالالإمامالصادق
أكللاوا لوم الجسلالات وإنأصابك من عرقها شيء فاغسله”,
تقي
لل
وهذا عام شامللجميع أنواع الحيوان المأكولاللحم.
وقال رسول ال يَزيُ:لتاشرب من ألبان الإبل الجلالة» وإن أصابك

شفيءامغنعسرقلهاه".
 -قرب الإسناك  771ح ,840الوسائل :ج37541١4 وبهذا المضمون روى الشيخ الطوسي في
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ومنها :عرق الجنب
القذارة فيعرق اللجئب خفيفة .فقد سثل أبوعبد اللاهللنت:عن

القسيص يعرق فيهالرجل وهوجنبحتىيبتلالقميص» فقال :لاباس
وإن احب أن يرشّه بالماء فليفعل” .وقد تكون خاصة بصورة زيادة العرق

وني رواية اخرى سئل ايا عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه
فقال :أماأنافلااحب أن أنامفيه وإنكانالشتاءفلابأس مالميعرق

فيه” .ومورد هذا الخبر علىصورةعدم إصابة المني الثوب ويصيبه العرق
نقط؛ فهو داخخلفيبحثناويكوننمفسسالتعرققذر لاينامالإنسان في
الثرب الذي بصيبه والقريئة قولهالههةدوإنكانالشتاء فلاباسمالم

يعرق فيه ,ففي الشتاء لايعرق الإنسانه وفيروايةصحيحة عنمحمد
الحلبيقالقلتلابيعبد الللهقها :رجلأجنب فيثوبهوليس معه ثوب
غيرء؟ قال :يصلي فيه وإذا وجد الماءغسله”؛ وليسالمرادبالجنابة في

الثوب هو الاحتلام وإصابة المني الثوب وذلك بقريئة الرواية السابقة فإنه
قال يجنب فيه الرجل ويعرق فيهوهذا ياعلنجينابة امحضة من دون إصابة
البي.
وهناك تأكيد أكثر على عرق الجنب منحرام فقدسثل أبوالحسن
اننا عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟فقال :إن كانمن

فصيله" وهويدلعلى أن
حلال فصل فيه وإنكان منحرامفلات

الآمر في عرق الجنب من حرام أشد على الأقل.
ا ,61الرسائل1١7:61 ج8716
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 . .الصحة وطولالعمر
ومنها :عرق الحائيض
قيل لأبي عبد اللاهكي :المرأةالحائض تعرق فيثوبهاء فقال :تغسله,

قللت :فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق مادون الإزار قال :لا
تهحااضة.
و .واللايملحسق ب
تغسله"» ,ويلحق باهلانفساء عيلىبدما
_1ا5لحديد
فقد روي عن أبي عبد اللهكنذاقوله:لاتجوزالصلاة فيشيءمن

الحديد فمإنمهسموسخ”".
فهي وإنحملها الفقهاء علىالكراهةلمعارضتها غيرهامنالروايات,
لكن لامانع من استفادة القذارة وقدأكدالمحدثون ذلك وأنهامحمولة

على النجاسة اللغوية بمعنى القذارة دونالشرعية.

ويؤكدها رواية أخرى :فأيرظجفلقاصره بالحديد أو جزمنشعره
أو حل قفاهفإنعليهأن يمسحهبالاءقبلأن يصلي .سئل فإنصلى ولم
يمسح من ذلك بللاء؟ قال:يعيد الصلاةة لآن الحديد جمس وقال :لان

الحديد لباس أهل النار .والذهب لباس أهل ابلحنة”".
6لذباب
ا

عن الإمامالباقر َه قالقالأبيعليبن الحسين  :4(8يابنياتخذ

عمن علي”,
قث
يقيق
ريا للغائط؛ رأيت الذبابيقعنعاللىشيء الر
فلا تدل على قذارة الذباب بصورة عامةبحيث يجب غسل الثوب إذا رقف
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السلامة فيالنظانةوالطهارة ..

ان

عليه الذبابء والمرادحالات خاصةوهيماإذا كاالنذباب يقفعلى
رات ثميقععليك فاغيذغسله.
ذرهامن
قغي
لطو
الاغائ
ويمكن نضفريورة ذلك وأنهمجردإلفات النظر إلىظرائف القذارة
والنظافة ,لآن الإمام الباقرالكتقةيقول في تتمة هذا الحديث :ثم أتيته فقال:

ول لااصحابه إلثاوباًواحداًفرفضه”".

ه
ِلله
يول ا
ماان لرس
ك
1اللشعر
والمراد بهالشعر المنفصل أو المقصوص ,خصوصاً إذا كان منالإنسان

أو حميوانغيرمأكولاللحم,فقدرويعنجعفربنمحمداكتلاأنهكره

شعر الإنسان وقل:كلشيهسقطمنالإنسانفهوميئة..ورخخصفيما
جز عنها (الحيوانات) من أصرافها وأوبارها وأشعارها إذاغسل أن يلس

ويصلي فيه وعليه إذا كان طاهراً .خخلاف شعور الناس”".

فالستقذر تواجله بوفرة على الثوب والوقوف والجلوس عليه وحتى

مثل صوف الحيوان المأكولاللحمووبرهوشعرهينبغيأن يغسلقبل
استعماله.

3لنتن
ا
يعني كلماكانكريهالرائحةيتأنف منهالناس فهوقذرتجب إزالته

منالشيابوالبدنومحلالسكنوذلكلقولأمي ارلمؤمنينالكئة«:تنظفوا
بللاء من النتن الريح الذييتأذىبهتعهدوا أنفسكم فإن الله عزوجل

(س"» ويتأئف بمعنى
هناجل
يهم
إأنلف ب
يبغض منعباالدقهلأورة الذييت
يمسك أنفهأو يعرض بوجهه عنه.
' -الجعفر
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 ...........الصحة وطول العمر

وهذا القذرعنوانواسعيدخلتحتهالكثيرمنالمصاديقوالأمورالني
حلم
افطا
لئسلمث
لنذمكرها مثلالمياهالآسنة المنتنةوأنواع الكثافات وال

المتعفن والفواكه والخضر المتعفنة التي تغيرت رائحتها رصارت كريهة
ومنئنة.
_المطعومات

يب
لثل
حم
لدن
االب
إذا أصاب الثياب أو

ومشتقاته وكذا اللحم من

مأكول اللحم.فإنهيلزمتنظيفهاء ففيالصحيح عنمحمد بنمسلم قل:
سألت أباعبد اللاهكتقةعنالبانالإبلوالبقروالغنم وأبوانهاولحومهاء

فقال:لاتتوضامنه.وإنأصابكمنهشيءأو ثوباًلكفلاتغسله إل أان
تتنظف” ,فهيمحكومة بالقذارة غيرمحمكومة بالنجاسة ولا الناقضية

للوضسوء ,والمعنى إذا أردت أن تكون نظيفاً كما أراد الإسلام ذلك؛ فافسل
ثوبك منها.وقد ورد عن النبييِل لا أخافعلىأمتيإلالالبن .فبن
رة والضرع” ,وهناك روايةتنهى عن إيواءمنديل
غين
لانر ب
اشيط
ال
ل
ماثهو
اللحم في الدار فإن الشيطان يشمه” .والمقصود منالشيطان هن

المكروب؛ وتؤكده رواية عمار الساباطي حينسأل الصادق اكلا عن رجل
ترضاثمأكللحمأو سمكأهللهأن يصليمنغيرأن يغسليله؟قل
اقه :نعم ,إن كانلبنلميصل حتى يغسل يله ويتمضمض؛ وكان رسول

الليَهْيِةُيصلي وقدأكل اللحممنغيرأن يغسليدهوإنكانلبئالم

ض”".
تىيمغسضليمله
يوصليحن
ال الاستبصارا :ج ,77810*1الوسائل؟١1١٠ : 0498
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السلامةف ايلنظالةوالطهارة ..

1

هذا وقد ورد الأمر بغسل الثوب من لبن الجاريةبخصوصه مع تعليله
بخروجه منمثانةأمهاوقدتقدم الكلام فيهنيالبول :وقديعمم للبن كل

أانثلىحمينوانات.

_4اللغمر
وهومايتركه اكل الطعام من الأثرعلى اليدين وحول الفم,فإن
رسولاللهوه قل:لا يتن أحدكم وينه غمرة :فإنفعلفأصابهلمم

َىتعنِهُ :إن الشيطان
مان إلا نفسه” ,وفي رواية أيخر
لانوفل
يشيط
ال
حساس لحاس فلحذروه على أنفسكم ,منبات وفيينهريحغمر,فاصابه
من إلا نفسه”'؛ والقذارة الموجودةفيالغمروالضرر الموجود
ولا
شييءل ف
ان وهو القذارة
ييطهو
شساس
لالا
امضر
نيه يعودإلىجذب الشيطان .وال
الحقيقية ,ليسفقطفيمثل الغمر بلأكثرالقذارات.
 ٠١القمامة والتراب
روي أن رسول ا يلَلِهيُةُ قال :لاتبيتوا القمامة فيبيوتكم واخرجوها

يعطدان” ,ولا تؤوا الترابخلف البابء فإنه ماوى
نهاراً .فاإنلهاشمق
الشيطان”» فالقمامة والكناسة من القذارات لا يصلح إبقاؤها في الدار
ثيوب أاولعلبىدن.
لف
انت
فكيف إذا كا
ومن القسذارات الطين فلا يصلح تراجده في الغذاء فإنضرره من
نلحية أكله؛ فقد ورد أن أكثرمكايد الشيطان أكل الطين .إن الطين يورث
السقمفيالجسد وبهيج الداءءوقدفعصلناالكلام فيهفيكتاب الأمراض.
'-
'-
"-
“-

الفقيه) 7 :حسمن ج 144الرسائل :ج30ه189
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عطوملر
لو
 .الاصحة
ا
١لشيطان
يظهر من روايات الغمر والقمامة أن القذارة ال
شيهو
احقي
لقية
طان

وكلماتلوثبهوخالطه فهوقذر,ولذايمكنناالحكمبقذارة كلىماخالطه

وذلك مثل الأظافر اللقصوصة لماروي :أن من أستر وأخفى ما يسلط
فتار”".
اسلكأنظنح
الشيطان منابن آدم أن صار ي

ومثل المنديل الذي فيه الغمر ,قال رسول الله يَيْيُْ :لا تؤوا منديل
الغمر فيالبيت» فإنه مربض للشيطان”” ,ومثل الإناء المثلوم؛ لم وارد لا
اتشربواالماءمن ثلمة الإناهولامنعروته؛ فإنالشيطان يقعد على العروة
والثلمة” ,ومثلالطعام والماء المكشوف فقدقالرسولاليلَهيُ :حمروا

آنيتكم وأركرا أسقيتكم فإن الشيطان لا يكشف غطاءاًولابملوكا"
رهكذا يمكدنا أن نظيف |إلىتلكالمواردالكثيرم ا
نلمواردالأخرى مثل

بسصاق المبتلى بالسل ورطوبات بدنه وكذا غيره من الأمراض المعدية,
وحتى مثل سؤر المريض إذا ثبتت السراية والعدوي؛ هذاواقسدتقصينا
الب
احث
لفيا
ألشيط
مانرفيك
ض.
اتاب
ومن هنايمكنناإضافةالمكروب إلىالقذارات ولزوم الغسل منمسه
وهو تراكمه الذي يعلم بخهلمن
ال تلوث الممسوس بصورة عامة أر
تلوث اغغيط أو حتى معرفة ذلكبالاختبار أو رؤيتهبواسطة المجهر.

"ل القيء
اليء هاولخارج ماسلنطعام من الفم اببعتدلاعه .فهروإنكان

طامراًبالنظر إلى الحكم الشرعي .إلا أينشهتمل عرلاىئحة كريهة في
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اسللامنةظفايفة والطهارة
ال

العائة ويعد من القذارات :فقدورد عنأبيعبداللهالكنغةأنهقال:إذا قاء

”تم,
ضر فلي
م طه
ض على
الرجل وهو

اهدلفنهظوافة
وواضح أن ال

وإزالةالرائحة الكريهة وبقايا الطعام الخارجةمن المعدة من الغم ,وقد
يلزم الوضوء فيهذاالحلأي غسلالوجهواليدين»لم راوي عنأبيعبد

عل:اف ووالاقليءتخليل يسيل الدمإذا استكرهت شيئاً
رقا
الالهالنغ
ءض” .والاستكراه هناهو
وينق
ضمم
ورهه
لتستك
انلم
ينقض الوضوء .وإ
التقذير.

تأسيس القاعدة
من بحاجة إلىقاعدةٍ عريضة وأصل كلي تسسقط عامة المصاديق
المبحوثة فيحوزته ,والاصل هذا هومطلربية النظافة ومبغوضية القذارة

والرساحة بصورة كلية؛ وليس التوصل إلى هذا الاصل وهذه النتيجة أعني
نر في أحكام
يلنمظ
مطلوبية النظافة بصورة كلية بذلك الصعب .فك
الإسلام وآدابه يستيقن بهذا الاصل وبهنه القاعدة من دون حاجة إلى

ييةُ والائمة
اوخلىآهدالة منإدلاء نيفَسايلن
دليلخحاص ,ومعذلك نت
 2وتصريحهم بذلك.
لةنلظ ب
ففيالمرحلةالأوليخيرنالبيَل وال
اأن
االم
فة

ليست

أمرأمبتدعا ولاهومن خواص هذهالأمةبلهيطريقة الانبياهعامةمن
سالف الزمان وعلىمرالتاريخ,فإنك ستشاهد عند الكلام عن كثيرمن
صة يج
ل الن
مصا
ريه
تظاف
اديق
يح

بأ
انهلاأسننةبيا وبصورة عامةفقدصرح

الإمامالرضاالت وقال :منأخلاق الانبياء التنظّف” ,والعللرهوذه
اية
' -الكاني © #لاا١٠ الموسائل !6 :ه ج093
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ف
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الصحةوطولالعمر
وأمثالها تسجل وظيفة أخرى للأنبياء وتضيف إلى قائمة مهامهم مهمة
سعتليمهارار معنوع
فىة ,وبحمالهم
نلنظاساعل
لق ا
اوي
جديدة وهي تش
من الإصرار والتأكيد والحث كمهمة صعبة للغاية ,لأنها تدخل في الغالب
فيمجالتغييرالعلدات والرسوم ولآنالمشاهد أن الناسلوتركوا مندون
بحاوؤس والقذارة كماشاهدناذلكفي
تن
لروا
حث على النظافة انامحد
بعض البلدان التيأهملهاالحاكمون تعسفاًوجوراً.
ولا كانت شريعة البييَيِهُأتمالشرائع وأبقاهاتمتّماهتمام البي

يع بهذا الجانب ومطلوبيته لديه .وقدكانحل الجاهلية منحيث رعاية
النظافة معلومة  ,فجاء النييليو لياخذ بأيديهم ويرفعهم إلىمرتبة
التحضر والرقي ومن ثمة صناعة حضارة عظمى فيآخرالمطاف بعد
مراكبتها لانواع الحضارات وامتيازها عليهاوصهرها مهماكانت متطورة
ومترفية,

القد حمل الرسول يَيقِيّهٌ الرسالة إلى البشرية وهي الإسلام ,ثم بين أن
هذه الرسالة تحمل في طياتها الأمر بالنظافة فقال؛ «إن الإسلام نظيف

تتنظفوا فإنه لايدخل الجنة إلا نضيف»"" أبخلير بأنها أساس من

الأسس نقال« :إن الله تاعاللى
إبسنى
لام علىالنظافةا”" ,وعطف على

ذلك ببيان ادف الاقصى وهو الإيمان ثم أخبر بأن النظافة منلبناته

ومكوناته ,فقالها خالدة ناصعة« :النظافة من الإيمان»”' وبذلك لا تنأتي
حضارة ولا مدرسة جديدة ولا ثورة صناعية وغيرها تستطيع أن ترتكز
على مثلهذا الأساس أوتريدأن تمتازبهلآنالإسلام قدسبق الجميع
' -كنزالعمال90095 :
' -كبزالعمل5005 :
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الاسللامنةظفايلة والطهارة

إلى ذلك وارتكز عليه وبنى أساسه ونهج سبيله بأتقن الصور وأفضلها
في لب الواقع بحيث تعره كل المسالك إليهبمرور الأيام مهما شرقت
وغرّبت أاومحدرت قبل ذلك.
ومن نلحية

فقد دلتهذه الروايات بأنهلايكمل إسلام المسلم

يلداخل الإنسان الجنة إلا بالنظافة
ولا يإتيممان المؤمن إلا بالنظافة .و

ليميز بايلمنسلم الحقيقي وغيره والمؤمن الحقيقي وغيرهء وكييُعلمبى
لام
للإعسلى
تّطزبيق فلايردأيإاشك
زول الإسلام إاللىحي

نفسه إذا

ميلتزمبه البعض ممنينتمي إليهبحسب الظاهر.
تذيمد عليهفي هذه الدراسة فنقرلها
نيعال
سساس
وهذا هو المرتكز الأ
يفء واالمؤلمننهظويف وهو المقصود النهائي
ظو
للمن ه
امس
بصراحة :ال
أيمايريدهاللهسبحائه وبعث رسولهيَيَِيُلصياغته.

سول اليلَهُِ :دإناللهيحب الناسك النظيف»'" والنظيف يحبه
قرال
اللهويحبه الرسول ويحبه الأئمة ويحبهالناس عامة,

وبالعكس فإن القذر الوسخ مبغوض للناس ويبغضه الله ورسوله
كي:
جائد
الفو
رنزا
فيك
ك
لاء
لدج
أو فف

كياَناُ يحث أمتهعلى

النظافة ويأمرهم بها وإن من المحفوظ عنهفيذلك قرلهوَلا:لإن الله

يسبغض الرجل القاذورة؛ فقيل :اولمقااذورة يارسول الله؟ قال# :الذي

يتوقف به جليسه"" .وني رواية «الذي يتأئف به من جلس إليه»”".
' -الجامع الصغير للسيوطي! :ح ,1448811والناسك هوالعابدالطاهرمندنس الأثام,
80
' -كبز الفرالد 481 :مستدرك الوسائل5567 7

" -انظرتحف العقول لابن شعبة الحراني١٠1 : وأوردهالصدوق في الخصل ,077 :ويتانف :أي

بترف ويعتئزه.

الصحة وطولالعمر
ية استحباب النظافة
غها
و من
رفاد
ف يست
ميرة
وهناك روايات كث
ومطلوبيتها مثلقولاليعد اتخللوافاإلننهمظانفة ,”:وقول الإمام

الرضا اكلة« :اعللةحغنسلابة النظافةة".
وكذا يستفاد مدىمطلوبية النظافة منكثرةقولهيَِلُ«:نظفواء
ظف,وا طريق القرآن»,
«وتنكم؛
نظفوا' فيالموارد المختلفة مثل«نظفوا بي
#نظفوا الماضغين «نظفوا الصافين»؛ «نظفوا مرابض الغنم) انظفوا

اا..
«سلو
الأئسية»  ».وكسذا تكرار قول «اغ
غ.؛سمث
للوا وجوهكم»
«اغسلوا أيديكم) «افسلوا أيدي صبيانكم« »..اغسلوا رؤوسكمار ...كما

ستأتي الإشارة إلى كل واحد منها فيموضعه.
والنتيجة أن النظافة مطلربة .وكلمايصدقعليه أنهنظافة مطلوب»

ويتحتم على المسلم أن يصدق عليه عنوان النظيف :على بدله وثوبه
ومسكنه ومجلسه وداره وفنائها ومركبه وغير ذلك» وحتى على شارعه
وملته مهما امكنء والا
ذيرهوة
قئق
ليص
اعل

القذ
وا
لروأو
سخ الاشعث

الاغبر وغيرهاء وبعدذلكلايحتاجكلمايصدق عليهالنظافةإلىدليل
مستقل وجديد بل يدخل تحت هذا الاصل اللي أسسناه والعموم الذي

أوردناه,

المقدار اللازم بصورة كليةهوصدق عنوان النظيف على البدندائماً
وابدا وعدم صدق عنوان الوسخ أو القذر عليه في تام الأوقات .وهو
يعني ضرورة المبادرة إلى إزالة القذارة التي تصيب البدن وتطهيره من جميع
سفتغفري19 :
' -مستدرك الوسائل :71ح :77040915عن طب اللليميَ
لا
ل5
حل الوسائل3 :1
 3الفقيها1 :ا3

السلامة فيالنظالةوالطهارة

الاوساغ والنجامات التيتقدمالكلامعنهامهما
غبرها ماعداالنجاسات.

اه

أو اختلطت مع

فليست المسألة مربوطة بالصلاة وممارسة العبادات ,ولا لزوم الطهارة

هماطءلبرلبية النظافة فينفسهاوتحتم صدق عنوان النظيف على

الدرام إيلمامحاصل عفرا واضطراراً وحاجة.فيبادرإلإىزالتهوتطهيرهكي

يبقى الإنسان نظيفاًوطاهراً.
ولايم للإنسان التكاسل والتماهل فإنمنكسللميؤدحقالله
سبحانه ؛ فإناللهسبحانهوتعاليحب الناسك النظيف! وم يؤدحقنفس
فلإننفسه عليهحقاً.
والقضية بهذا المقدار كلية ينطويتمتهاالكثير من المصاديق والحقائق
الخافيةالتيتكفل الرسول يَف والائمة منأهلبيتهري ببيائها
والإشارة إلى بعض زواياها الحفية.

فالطلوب فيالمرحلة الأولىهوإزالةالقذروالنجس ولايتحدد المزيل
ولا الكيضية بل الإنسان هو الني يختار أيسر الوسائل وأوفرهاه؛ لان

المطلوب هتوحقى عنوان النظافة ولا يهم نوع الرسيلة والطريقة؛ فهر
المطلوب الأول وهو أمر طبيعي.
ومع ذلك فقد صرح الرسوليَللِهُبتلك الكليةفقال«:تنظفوا يكل
ها استطعتما”.
وهذا يعنيمطلوبية أفضلسبل التنظيف والتطهير مهماأمكن وعدم

الوقوف علىحدمعينبلعلىالإنسانأن يستعملفكرهوعقلهفيهذا
انك ويظليكتشف الطرق النافعةوالسبل الافضل دائماً.
0#0
5 :0
5لعملة
جكنزا
'-

 .........الصحة وطول الممر
بعد معرفة القذارات الحقيضية .فإنالواجب هو التحرز عنهامهما
أمكسن والتحدّر من إصابتها البدن والثوب ولمجلس والفراش والدار

والسكن وفناءالداروحتىالشارعوائحلة.ولواصابت شيئاًمنذلك لزم
تنظيفه وتطهيره فيالجملةبتفاصيل تأتي الإشارة إليها ولكنالكلام هنا

ييةر.
هيف
تاتطوك
لطهر
فاايلم
فافليمرحلة الأولىفإنالمطلوب هوصدق عنوان النظيف عاللىبدن

والشياب وسائر الأمور التي ذكرناها وسنذكرها .فهو المطلوب الاولء ول

يحدد الإسلام فيهذهالمرحلةكيفيةالتنظيف ول يحددلهمنظف معين .بل
يف وكل أنواع المنظفات
ظراع
نلأن
تيك
ليكف
اعه
ستمطااع ,وم
باكل
التي تنظف البدن والثوب وغيرهما حقيقة ويكون الإنسان مختاراًيختار
أيسر الطرق وأوفرها .لآن المطلوب هوتحققعنوان النظافةولايهمنوع

الوسيلة والطريقة.

وبذلك يكون الطريقمفتوحاًأمامالعلماءلاكتشاف أنواع المنظفات
واستعمال ماتم اكتشافه أو تعارف فيأي بلد آخر وهرمنظف يزيل
القذارة والوساحة مثل بعض أنواع الحلالات والقواصر والمساحيق
وغبرهه وأن الحصر بمثل الماءوالتراب والشمس فهوبالنسبة للطهارة

الشرعية لاالنظافة التيأمرنابتحصيلها بكل وسيلةممكنة ,وفيالمرحلة

الثانيةيرشدنا الإسلام إلىبعضالمنظفات الخاصة ويؤكد عليهارمي
كالتالي:
_١المه
أاهلممنظفات والمطهرات هرالما وهوأفضل وسيلة لتطهير البدن
وتنظيفه والتخلص من ضرر المكروبات والجراثيم التي يعير عنها القرآن

السلامة فيالنظافةواالطهارة ..
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ا

ب «رجز الشيطان» فقد ورد فيعدةروايات أن اللهسبحانه وتعالى خلق

الماءطهوراً.وقال رسولالليهِْلُِ:اللهيطهّرولايطهره”" .فهوفيكل
الاحوال صالمللتنظيف إلاإذا تغيرطعمه وريحهبالقذارات والنجاسات

وصار مقذراًل مانظفاًوفيبعضالأحوال يكونمنظفاًوإنلميكنمطهراً
شرعياً .وأماقولهولايطهرفهويعنيأن غيرالماءل ياطهّرالماءم داام على
حالتهالتيتنجس عليهاء نعمقديطهر بالاستحالة أو التصفية أي
بإعراجه عن الحال التيكانعليها.

والمياهأنواع يستفاد منالاخبار مطهريتها علىأنواعها إلاماشذ
ايتي :
ا,لوه
كدر
ون

ملطهر
لم
اف_
ال
إذاصفاالجسوولميكنملوثاًول ماغيرًً.فإنإهذا أخذقبلأن يصل إلى
الارض يكون عذباًصافياًمطهراً.قالتعال :هوينزلعليكم منالسماء
ماء ليطهركم به ويذهب عانكلمشريجزطان» ” فالعملية عمليةتطهير
وتنظيف وهي تصب فيمجرى السلامة لانهيُذهب برجز الشيطان المضر
بصحة الإنسان وسلامته.

وكذلك إذا نزل على مكان نظيف وجرى إلى ميزاب أو شبهه فإنه

يظل صااناًللاستعمال والتنظيف» بليستفاد منبعض الأخبار وجود
عاصمية لماءالمطرويظل طاهراً مطهرأًمادامجارياًمالميركدفقدسال

رجل أباعبد اللهتق وقال :يسيل عليمنماهالمطرأرى فيهالتغيير
وأرى فيهآثارالقذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منهوالبيت
' -الكافي 7ح١١. ومثله في الفقيه :دح؟ عنالصادقققيه.الوسائل!١٠٠ : جا
' -الأنقل732 :

لصحة وطول العمر

يتوضا على سطحه فيكف علىثيابناقال:مابهبأسلاتغسله؛ كلشيء
ر"
ططرهفقد
يراه ماء الم
لدقذر يعنيمثلالتراب والأوساخ فيملم
فالرواية تتحدث عن واجو
المطر وأن ذلك لا يمنع من مطهريته والروايات بهذا المعنى كثيرة.

اب_المله الجحاري
كماء الانهر والسواقي هذا الآخرلهعاصمية لايمنعمنالتطهر به

اخستلاط بعص القذارات باهلمثتلراب والطين والقذارات الأخرى إلا
اء
ينظف
شاي
ايثل
لبح
اكون
أينرج عن ااسلماء وي

يبقلثرها؛ وهذا

شامل لماه الإسالة أي مياه الأنابيب الموجودة اليوم.

ااجلمباهحر
هو الآخر طهور مطهر .ومنظف فقد سئل الائمة عنماءالبحر أطهور
هو؟ قالوا :نعم” ,والمأثور عنهم :أنه الطهرر ماه الحل ميتتهء وهذا الآخر

يظل طهوراً بمخالطة بعض القذارات إلا أن يبلغ إلى حالة يكون فيها
مقذراًل مانظفاًكشواطئ بعض البحار الملوثة.
د مياهالآبار
فماء البشرواسعلايفسدهشيء إل أان يتغيرريحهأو طعمه فينزحمنه

حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة .والروايات بهذا المعنى
كثيرة
' -الكاني 1 :ح؟ :الوسائل!.1١4: انتضحالماأ ط
يفّرءركف السقف أيصارمرطوبا وتفاطر
امتهالما
 3انظر الكالي١ 5حة وه بأسانيدمتعنحة.التهذيب7 :9ح
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فيظل ماءالبئرمنظفاًومطهراًإل إاذا تغيرت رائحتهأو طعمه فعندها

لايكون منظفاًويكون مقدّراً .خحصوصاً إذا انتنالبشرفإنهلايصلح

الغسل به ولوغسلالإنسان بهشيثاًفعليهأن يعيدغسلهوعليهأن
فى.
ظحت
نبثر
تحال
ينز
وهكذا كلماوقعفيالبثرشيءمنالقذارات ينزحمنماهالبثرحتى
يذهب أثر القذر وتعود البثر صلحة.

ومن الواجب أن لايكونالبثراقلرببالوعة ,ويجب أن يكون بينهما
فاصلة بحيث لايبلغ ماء البالوعة بنتئهالبئروهيتختلف بحسب رخحاوة

الأرض وصلابتها.
ه _ مياهالعيرنأيضاًطاهرةومطهرة تأتيفيالمرتبةاللاحقةبعدميله
وبة والصفاء والقدرة علىتنظيف الأشياء وتطهيرها.
عذفي
ااملطار
ال

و_المياه الراكدة

هذهالأخرىهاقابليةالتنظيف والتطهيرمهماقلتولكنهاتقسمإلى
كثيرةوقليلة,فالاءالقليلوعلىالرغممنتنظيفهالثيابإذا سقطفيه
نجاسة :ولكن الإسلاملهنظريةقائلةبعدمصلاحيته للتطهير والحالهذه
والمرادبالنجاسة هيالبولوالعذرةمنغيرمأكول اللحم ,والمنيوالميئةما
له نفس سائلة والدم والكلب والخنزير وعرق الجلال والكافر غير الذمي»

يعني منليس لكتهاب سماوي كوالايهلوندصارى؛ فمتىلاقى الماء شيء
من ذلكلايفضّل استعماله حتىفيالتنظيف؟ وهوبحاجة إلىدراسة.

وأماالكثيرالنييصدقعليهالكثيرعرفاوتحنده الأخبار بثلائةأشبار
رنصف عمقاًفيثلائة اشبار ونصف عرضاً أوثلاثةأشبارفيثلاثة

أشبار ,ويكون ألف ومائتي رطلاًتقريباوالمهمصدق الكثيرعليهكالحوض
ي الغديروالحفرةالتيجتمعفيهاالمامءالميكنآسناً -والماءوالمستنقع أ

الصحة وطول العمر

المجتمع على الأرض فإنهلهعاصمية لايضراختلاطبعضالقذارات به

إل أان يتغيرريحهأو لونهأو طعمه .ومعهلايكونمطهراً بليكونمقذرأء
والكلامفيالمياهمستقصى فيكتب الفقه.

وهناك سوائل أخسرى غير الماهمثلالنفط والبدزين والكحول
الصناعية والماءالمضاف ومثل ماءالوردوالبصاق وغيرهاء فهيطاهرة

ومنظفة لامحالةخصوصاً مثلالكلور وبعضالمنظفات الكيماوية ولكنها
غيرمطهرةبمعنىصحة الصلاةإذا ت تمطهيرالنجسبهاوالنجس هو
الشرعيلاكلمايلاقيالقذارات المارةةوتبقىتلك لياهمنظفةمالميقع
فيهاأو يلاقيهاشيء من القذارات.
وأمامثل الحليب واللبن والخل وعامة الأغذية وعصير الفواكه

والشضر فلايبعد كونهامنالمقدّرات التيتقذرمثلالثوب إذا أصابته

فكيف نكون مطهرة.

؟_ الششمس والرييح
سات والقذارات
اعض
جف ب
نمف
لح ت
اريا
الملاحظ أانلشمس رال
وثفقدها قذارتها خسصوصاً إذا كانت القذارةسائلة كالبول» فقدرويأن
كل مساأشرقت عليه الشمس فهوطاهر يعنيإذا أشرقت وأزالت القذر

باايبلسشمس وصفقته الرياح فلميبقله
أو أفقدته قذارته ,وذلك إذ
أثر.فهونوعمن التنظيف وإزالة القذرء فقدسثئلأبوعبد اللاهلقن عن
الموضع القذريكونفي البيت أو غيرهفلاتصيبه الشمس ولكنه قديبس

الموضع القذر .قال:لايصلى عليه وأعلم موضعه حتى يغسلهء وعن
الشمس هل تطهر الأرض؟ قال:إذا كانالموضع قذراً منبول أغيور
ذلك فأصسابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة.وإن

السلامة في النظافة والطهارة .......
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كين

أصابته الشمس ول ييبسالموضع القذر وكانرطبافلايجوزالصلاة عليه
حتىبيبس"7

والمرادإذاليمبنللنجاسة والقذارةبعدإشراق الشمس عليهعينولا
أثر.وقديكفي زوالالعينءفإنالمستفادمنالاخبارأن الشمسلهاخاصية

تعقيمية وتنظيضية خمصوصاًبعدتصريحالروايةبوجدانهاللخاصية

التطهيرية ,فالتنظيفية أول؛رالمهمهوحصولالنظافة وزوال القذارة.

-#الدلك والمسح
لاشك أن الدلك والمسح منالمنظفات فيغيرالجسموالثياب مثل
دران وبعض الوسائل والادواتومنازللج
مسح الارض -كارض ال

المنزلية فإن المسح باليد أو الخرق أو الماسحة ينظفها ويبقىمثلالبدن
والثياب ,فلابُعدفيالتزام ذلكفيهما فقدسأل أباعبداللاهلقن رجل

فقاللهأبولفلاأصيبالماوقدأصابيديشيءمنالبولفأمسحه
بالحائط أو بالتراب ثم تعرق يديفامسح وجهي أو بعض جسدي أو
يصيب ثوبيقال:لابأسبه"
وساله ا#قتقة حر عمن مسح ذكره بيدهثمعرقت يلهفأصابه ثوبه

يغسل ثوبه؟قال؛لا,
اجئط فإنهيكفيفيهمسحه بالأحجار أوبللخرق كمامر.
اذلا تغحر
وك

وعن خالد القلانسي قال ,قلتلابي عبداللهاقنة:ألقىالذمي

فيصافحيي قال :امسحها بالئراب أو بلحائط".
' -التهذيب؟ 248800981 :الوسائل)74١9 : ح.9114

'< الكافي :ددج؟ .الفقيه! :ح .!1493الوسائل؟6١١٠ : 5798م
" -التهذيب!4 :ج 577111الرسائل؟١١٠٠ : ج444
' -الوسائل؟40١1 : ح ,14:4عن الكاني؟3 :ج1١60
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وعنعمارعنأبيعبداللاهلياقلسألت عن الدمليكونبالرجل
سح يلهبلخائط أو بالأرض ولا
محه
يمس
و:ي
فيشجر وهو في الصلاة قل
ياقلطصعلاة".
وعن الحكم بن حكيم قال.قلت لأبيعبد اللاهكتا:إنيأغدوا إلى

السوق فاحتاجإلاىلبولوليسعنديماهثممسحوأنتشفبينيثم
لك قال لا باس”".
ني بذعد
سحك
أمسحهما بالحائط وبالارض ,ثجمأ

وعن زرارة بسنأعينفالقلتلابي جعفراللا رجلوطأعلى عذرة

فساحت رجلهفيهاهليجب عليهغسلها؟ فقال:لايغسلها إلاأن يقذرهاا
ولكنهيوسحها حتى يذهب أثرها".

يات تركز على المسح ولا تعننيبالممسوح
ريوعهاذه
لجم
وأنت تارى
ثول كالخائط والارض واليد والخرق
منح
لوب
اماه
بهوكل ماجاء ذكره إن

والاحجار ,فالهم هو المسح حتى يزول القذر بالرة عندها يكون نظيفاً
لكن لابمعنى النظافة الشرعية وصحة الصلاة والحال هله فإنذلك يرتبط

بالفقه والرسائل العملية ولا يرتبط ببحثناكمانمبهرنااعرلياهً.
والمهم هو المسححتىلايبقىشيء؛لأنحفص بن عيسى قال»قلت
لابيعبد اللاهقتة:إني وطات علىعذرةبخفيومسحته حتىلمأرَفّيه

ام في
ازعلميكفلإن
شيئ ماتقولفيالصلاة فيه؟فقل:ل باأس” ,وب
هاذلهرواية فيصورة طهارةالعذرة كعذرةمأكول اللحم .أو عدم اعتبار
طهارة مثل الشف والجوراب لانهامالاتتمالصلاة بهاويكون السؤال
42
858
١ب!:
1هذي
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عن قذارته وهلهيمانعة أو توجب حزازة نيالصلاة إذا مسحهما وأزال
عين القذارة والنجاسة وليس السؤال عمالا نتمالصلاة فيهلعدمتعليله

بذلك ولذلك روايات أخرى» ولعدم نفي الإمام لزوم السح.
ولا تتصور أن عملية الدلك مجرد استشعار واستظهار من الشوارده
فلل القدم والحذاء
ألكسمث
فإن الطهارة الشرعية أيضاًتحصل بالدلك وذ
فإن الفقهاء عامة يرون أنهيطهر إذا مشى بهعلى الأرض فزالت عين

النجاسة .ولو تصورنا الأمرالذي يحدث حل المشي فليس هوسوى
حصول عملية دلك عفوية؛ على أن لاننسى مطهرية الأرض والتراب كما
سياتي؛ وكذادلك الإناءالنيولغفيهالكلب والخنزير بالتراب ثمغسله

إبالاء.
؛ال-تراب والأرض

قال رسول الله يَيِيِِ« :جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورً»”"

ولا شك أن الارض وخصصوصاً تسرابها ينفع في الطهارة من الحدث ,أي
الطهارة الشرعية وذلك بالتيمم ,والسؤال عن نفعه فيالنظافة من
القذارة؟ ليس ذلك من المستيعد خسصوصا بعد ماورد مندلك الإناء

الني ولغفيهالكلب والخنزير بالتراب ثمغسلهبالاءواستعماله ولا
يصلح استعماله بدون ذلك مايدلعلىأن ولوغهما يتركمن الأضرار
فيالإناءلاترتفع ولاينظف مندون أن تدلكبالتراب.
وبعدما علمنا أن وجوب غسل اللحنابة لأجل النظافةوعلمنا أن التيمم

بالتراب النظيف بديل عن الغسل فقد يستفاد منهحصول النظافةأو

شبياءلمتنيهمام.

 -دعائم الإسلاما١71-111 :

عطوملر
لو
اصحة
 ......ال
وأما الأرض بصورة كلية .فقدجاهفيالررايات أن الأرض يطهر

بعضها بعضاً قالمحمد بنمسلمكنتمعأبيجعفراك إذ مرعلى
عذرة يابسة فوطا عليها فاصابت ثوبه فقلت :جعلت فداك قدرطنت
على عذرة فاصابت توبك فقال:أليسهييابسة؟ فقلت :بلىقال:لا

بأس إن الأرضيطهر بعضها بعض".
ومهما كان معنى هذه الجملة فإنذيلالثوب الذي أصاب العذرة قد

رض.
لامن
اهر
طهربمماسته لموضع طا

ل مححملدبي قال :نزلنافيمكانبينناوبينالمسجد زقاققذره
واعن
يار
فدخلت على أبيعبداللهاها نقال :أيننزلتم؟ فقلت :نزلنا ف د

نلان ,فقال:إن بينكم وبين المسجد زقاناًقذراً.أوقلنال :إن بينناوبين

المسجد زقاقاًقذرا .فقال :ل باأس الارضتطهر بعضها بعضاً".
والمهم أن المطهرهوالأرض وليس الدلك والمسح.

ه-النقض
أحد طرق التنظيف هو النفض :ولاشك أن بعض القذارات مثل

الروث الحاف وحتى مثل التراب يزول بالنفضء فقديكفيفيهذلك
خخصوصاً إذا كان الإنسانخارج الدار ويلتامكن منتبديل اللباس فيبادر
إلىنفضه وإزالة ماعلقعليهمنالقذر .وعنعليبنجعفراكلاقل:
سألت موسى بن جعفر اليا عن الرجليمربالمكانفيهالعذرة فتهب

الريحفيسفى عليهمنالعذرة,فيصيبثوبهوراسهأيصلّيفيهقبلأن
' -الكاني؟87 :ح :1الوسائل* 4ج514١4
' -الكاني8 :7اح”؛ الرسائل3١04/ :ح0714

السلامة فيالنظافةوالطهارة ..

5

5

فض
لكنأن
يفسله؟ قال :نعمينفضه ويصلي فلابأس” .والاش

ليس

لاالجنلجاسة .بللاجل أن النظافةأيضاًمطلوبة فيالصلاة ,وطريق
اصيللهتافهفون.
تح
"-التمضمض
اف
رلى
طه ع
أارئ
وخخل الماء في الفم وإد
هإد

الأسنان إثنمخراجه ورميه

عن الفملتطهير الفمعن القذارات وخروج الدمثلاًفق ودرد عن
موسى بن جعفر كا قالحينماسألهالحميري عن رجل استاك أوتخلل
فخرج منفمه دم أينقض ذلك الوضوء؟ قللكية:لا ولكن يتمضمض»

فالراد هناتطهير النجاسة الحاصلة في الفم لآن الدم من القذارات”,
 الاستنشاقوهو إدخخالالماءفيالانف ثمإلقائهوتكرار ذلكعدةمراتإلىأن
يطهر الانف وأقله ثلاث مرات وذلك إذا كان فيالانف دمأو أي قذر

رة نفس الآئف وسيأتي لاهلبتعضفاصيل فيالوضوء.
ذحاتى
آقخر

طريقةتنظيف البدن
هناك طرق لتنظيف البدنتختلف بحسب الحاجة وعمومية القذارة
والوساحة التيتقذر البدنوخصوصيتهاء فقديتقذر عامة البدن وقد يتقذر

مرضع ماص منه والموضع قديختلفه منكونهظاهراًأوباطنة من
الأماكن التيتتقذردائماًفيالبدن أو فيابلعأضحيان ,م يابلغهاالماء

بسهولة ومالايبلغها.
' -مسالل علي جبعنفر :ح46141؟ ,الوسائل؟ :ج١47 710البحار/ا  871جف
 5وعنه في الوسائل :1عخاح'ثلار
8080
7ناذ
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فبذا تقدّرجميع البدن فالطلوب فيهذهالحالةدخول الحماموغسل

السبدن بالاء والصابون والدلكء وهو تابع لسهولة زوال القسذارة

ب
وهو
لما
طمكل
ميلز
وصعوبتهاء فقد يكفي إراقةالماهعلىالبدنوقد

في الاستحمام ,وسيجيء الاكللاماسفتيحمام وكيفيته مفصلاً.

والطريق الثاني المُسل .وذلك بإراقة الماءعلىعامةالجسدبحيث

سد
جميع
لج
اصيب
يس

ويجريعليه؛ وبهذا المقدار تتحقق النظافة» وذلكمثل

يت»
مس
املنم
العُسل للجنابة وللحيض والنفاس والاستحاضة .و
وغسل الجمعة.
وهناك أغسال مستحبة يرادبهااستمرار النظافة وطيب الريحوتطهير
الغبرة والعرق أكثر من تنظيف القذر ,ابللمبالغة فالينظافة واستمرار
حالة الطهر وذلك مثل الاغسال المستحبة كفسل الجمعة والغسل في
ليالي الأفراد فيشهر رمضان.
وتتدزل إلى غسل موضم خاص من البدن بعد تقذرهء وهذا ينقسم إلى

قسمين ما يكون تقذّرهدائمياًومستمراًمتثحلرج الغائط والبول وسياتي

الكلامنيالتخلّيمفصلاً وقدلايكونكذلكمثلسائرمواضع البدن.
وهذه الأخيرة يكون تطهيرها وتنظيفها لإزالة القذر والنجس؛ وقد يكون
السبقاء طيبها وطهارتهما واستمرار ذلك مثل الرضوء ,أعني غسل الوجه
واليدين فياليومعدةمرات.

غسل الجنابة
غسل الجنابة واجبفيالشريعة الإسلامية ومن خالص الشرائع
فة
اكان
ظنأر
ندم
لاح
الحنيفية وكانت العرب تافعللهإقسبللام .واهوو
المطلسوبة وواحد من شعارات النظافة فيالإسلام ,بل نستطيع أن تقول

فة
نيلظ عالى
العامة البشر :إننالانترك الغسل من الجنابة .وهو دل

اةرة ...
طلنهظائ
امةلف اي
الوسلا

3

الإسلام والمسلمين ,لأنالجنابة حدث باستمرار والمسلميغسل بدنهلا
محالة بفاصلة أيامأو ساعات؛ حسب ممارسته الجنسية.

والمقصود بالمنابة هي إماخروج المنيأيالماءالذييكونمنهالولد.

ويكون خروجه بدفق عادة ومصاحباً للتلذذ وحصول الفتور بعده .وإما
الإخل فيالفرج أو الدبر من إنسان أو حتى حيران» فإن النظرية
الإسلامية تذهبإلى أن هذهالعملية تصلحب حصول القذارة.
فقسد روي أن الإمام الرضا اكت كتب إلىبعض أصحابه فيجواب
مس
اائل
له:جعل
نة غ
اسل
بة النظافة؛ ولتطهير الإنسان مماأصابهمن أذامء
وتطهير سائر جسله لأن الجنابة خارجة منكل جسله فلذلك وجب عليه
تطهير جسدهكله"

فغسل الجنابةفيالحقيقة هوتطهيرمن الاذى.وهذايعنيأن الخارج

حين الجنابةوالملوثللبدنيضرتواجدهعلى البدنلآبنه
اعلبراعنفهى,
أاليمضر :ومايوصل الضرر.

وكذلك هوتطهيرلمياخرجمنجميعالجسدعندحصول الجنابة؛يعني
أن هناكمادةتخرجمنجميعالجسد وهذهالمادةقذرة,لأنهالقهةقالوتطهير
سائر جمسده؛ والتطهير ياكولنطلغاير
هر؛ وعلله بعدذلكبأن الجنابة
خارجة منكجلسده فيكون الخارج هو القذر وهو سيب عدم الطهارة.

وني رواية أخحرى أنهجاهنضر من اليهود إلى رسول اليلتهؤي فسأله

أعلمهم عسنمسائل وكان فيما سأله أن قال:لايشيء أمراللهتعلل
انبة» و
ام
جالن م
با
لربال
اليأم
ئنط والبول؟ فقال رسول
غغسل
الالغتس
الليهَؤْْةٌ:إنآدم لماأكل من الشجرة دبذلكفيعروقه وشعره وبشره؛
 -الفقيه :ح19]14؛ الوسائل  1:771بغب؟ منأبواب اللناية ج.1
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جعرسةدفهي :فأوجب
فإنجامع الرجل أهلهخرج المله منعكرلق وش
الله عر وجل عذلرىيته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ,والبول يخرج

من فضلة الشراب الذييشربه الإنسانء والغائط يخرج منفضلة الطعام
الذي يأكله الإنسان فعليه في ذالكوضوء”.

والمراد بالهرق هو الجينات الموجودة فيخلايا البدن .وإن كانت القضية
ذات احتمالين أحدهمة خروجمادةمنجميعالجسد وخروج الماءمنجميع
الجسديعنيمنمسامات البدن منكلشعرةمثلاقديكون هونفس عرق

الجنب أو شبيهبالعرقيظهرعلىظاهرالبدنكسائل واشبلههمغنيير,
والآخسر :هو نخروج الماء المنوي من جميع البدن بأن تخرج مواد من جميع
الخلايا والجينات واجتماعها ني الظهر ثم في البيضتين وخحروجها عن

طريق الإحليل ويلزم من خروجه منكل عرق وكل خلية وشعرة جنابة
تلكالشعرةوذلك العرق»وليسهناكمادةتخرجمنجميعمسامات الجسد
وشعره وتكون على ظاهر البدن» وإنما المرجود هو المنييخرج من عامة
البدن.
:حت
والرراية الثانية تؤيد الاحتمال الأول» وكذا مثل قوهم  (+ن
كلشعرةجنابة".

وهناك رواية تؤيد الاحتمال الثاني :جاء فيها :وإنما أمروا بالغسل من
الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الحنابة وأقذر ,من

خشريج منجميعجسله؛والخلاء
أجمل أن الجنابة من نفس الإنسانء ويهو
7ن,
بم
اخرج
ببوي
ليس هومننفسالإنسان إنماهوغذاءيدخلمنبا
' -الفقيها :فلاح 693عثل الشرائع!141 :ح1؛ الوسائل4 :1ح5ل3ثكا.
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فجقد
عل الجنابة اهليخارجة جممنيع الجسد والجنابة يراد بها المني.

مخارج من عامة البدله
ريجتمل إرادة الاثنين مع أعنيالمنيوسائري

وان إلا
كل
يماع
جامعلاابخيبنار ,ويؤيده أيضاًماجاءف ريواية:منأن الج
بمحركة شديدة وشهرة غالبة,فإذافرغالرجلتنفس البدنووجد الرجل
من نفسه رائحة كريهةفوجب الغسل بذلك”.
وكذا يزؤيده الأمربتطهير جميعالبدنوهويعنيوجود القذارة فيجميع

رج
خمسل
مأيغ
لجاه
ااستن
البدنء كما أن الأمر بال
اليدينيعنيتقذرها عندالتخلي.

غيسل
والوضوء أ

ركذا الأمر بالغسل بمصول الجنابة مندون خروجالبمنايهليعإفديخال
بدون إراقة الماء يؤيد الاحتمل الأولء أي احتمال خروج مانة من جميع

ل
صلك
حمعذ
يههو
الجسسد ومنجميعمسامات البدن,لعدمخروج اماهعند

مايوجب الغسل من القذارة وليس هوحكمتعبدي محض؛وإن كان
المستشعر من الروايات حصول تلكالحالةعندخروجالمنيفنقط.ولكن
الاخبار تأمر بالغسل وتوجبه بمجرد دخول الحشفة .يعنيتحقق الدخول
وماسة عامة الحشفة لباطن الفرج.
وأما صورة مجرد وضع الذكرعلى الفرجوعدمتحقن دخول الحشفة

فالستفاد منيعض الروايات لزوم الغسلوالحل هاذلهفرإونايات تعبر
بأنه إذا وقع الختان عالىختان فقد وجب الغسل؛ أو إذا مس اللذتان المختان

نقد وجب الغسلء أإذ
وا التقى الختانان :وفي رواية معتبرة عن علي بن
يقطين قال :سألت أب الحسن عن الرجل يصيب الجحارية البكر لايفضي
إليهاولاينزلعليهاأعليها غسل؟  ...قال:إذاوقعالختانعلى النتانفقد
' -انظر الاحتجاج للطبرسي .4" :امناقب لابن شهرآضوب”  ,905/الوسائل 834 :1ح.0381
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وجب الغسلء البكروغير البكر”» وهنه التعابير تدلبظاهرها علىتجرد
حصول المماسة بينالختانين ولومنغيردخول :بل المماسة معناها عدم

طع
قحل
االهوم
الدخول لأنمنخل الذكرأسفل منختان المرأةلآنختانه
من نواتها وعند الدخول لاتحصل المماسة» ولكن الفقهاء لميفتوا بلزوم

الفسل بمجرد مماسة الختانين مندون حصول الدخول؛ ويمكن أن نستفيد

مانل هرذوهايات حكماًنظافياً صحياًأعنيلزوم الغسل بمجرد حصول
المماسة من دون تحقق الإدخال.
اوة.
ذه
حممااسة
منال
لدم
ارا
هضاء :الم
قبع
انملاقفال
بي

باعتبار مأدنخل

الذكر بعد تانالمرأةوأسفلمنهفإذادحل وبلغإلىحيثبحاني الختتان
الحنتانفهوالتقاءالختانين مثلالتقاءزيدوعمرو.
والدثيل على ذلك صحيحة ابنبزيعقالسألت الرضااقنلا عن

اسرجل يجامع المرأة قريباًمن الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال :إذا
ووبة
به
يئين
غنتا
االتلقنىتانان فقد وجب الغسلء فقلت :التقاء الخ

الحشفة؟قال:نعم”".
وفيخيرآخر:إنمجاامعهادونالفرجفلميجب الغسلىلأنه لميدخخله”,

وهو دليل آخر على أن موجب الغسل هو الإدخال وليس مجرد المماسة.
والدليل الثالث الرواية التيسثلفيهاأبوعبداللاهلكنةمتىيجب

على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال :يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا
التقى الختانان فيغسلان فرجهما".
 -الكاني”  54ح" :التهذ؛
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السلامة فيالنظائة والطهارة .......

عات

فهيتبينأن الموجب للغسل هو الإدخال وليسفيمجردالتقاءالختانين
سارى
لغ
فسل
رج ,وهذا أمرهامللغاية لأنالفرجين مهماطهر فهما

من مظان القذارة ,واختلاف نوعها فقدلاتضرنفس الشخص لاعتياد
ببدلهعليها وتضر الطرف المقابل.
والنتيجة أن الروايات متعارضة خصوصاً روايةالباكر وصحيحة ابن
بسزيع والافضل حمل الروايات الأولعلى الحكمالصحي النظافي والثانية

على الشرعي الشرطي كمابينافهرأفضلمنطارلحروايات الأولى أو

نوجيهها لعدم قبول رواية الباكرللتوجيه.
احتلام المرأة:
هلالمرأةتحتلموتمنيكمايحتلمالرجل ويمني؟الظاهرأهنذا الأمر

يتحقق وليالزمأن يكونفيحالالنرمبلحتىفيحالاليقظة,خصرصاً
إذا خالطها الرجل من دون دخول .والعملية أن منيالرجليخرج ارج

البدن ويظهر وهو جنابته» بيئماالمرأةتنزل داشحل الرحم وفي بعض

الأحيان يتف لبعض النساء فيباعلضحالات خروجالمنيخارج البدن
ويظهر.

فإذاخخرجيجبفيهالغسل شرعاًولاجلالتنظيف والتطهير ,وأم إاذا لم
بخرج وقذفت داخحل الرحم بعد ماجاءتها الشهوة وأحست بذلك»

فتغسل للتنظيف ولاتغسل للعبادةة والسبب فيذلكيعودإالبىلأدننابة
تلازم القذارة كمامرءوهذهجنابةل م
احالة,غيرأن الغسل الشرعي ساقط

لعلةأخرى»وإئماسقطعنهنلكيلايتذرعنب إهذا عملنمنكراً رصرن
يغتسلن فيعستذرن بانهن قد احتلمن؛ ولأجل أنه يصعب عاللىزوج
واغسرم أن زوجته أو اخسته تغتسل فإذاسأنهاقالت احتلمت كل ذلك قد

 .....الصحة وطول العمر

دلت عليه الأخبار ,وهناك رواية مفصلة يستفاد منها أكثر ذلك» فقد روي
عن أمير المؤمنين اكت أنهقال :أتتنساءإلىبعض نساء النيَيل

فحدثتهن ,فقالت إحدى نساء رسول الله :إن هؤلاء نساء جئن

يسألنك عن شيء يستحين من ذكره فقاليَي :ليسألن فإناللهلا
يستحي من الحق ,قالتء يقلن :ماترىفيالمرأةترىفيمنامها مايرى

الرجل ,هلعليها الغسل؟ قليَلِلهُ :نعمعليهاالفسل؛ لأنهاماءكماء
الرجل؛ ولكن اللهسترماءهاوأظهر ماءالرجلء؛فإذا ظهرمنهامايظهر من

الرجل فلتغسل” .وفي نقلآخرزيائة :ولا يكون ذلك إلا في شرارهن”.
وهناك روايات عديدة مطلقة مفادها أن المرأةإذا أنزلت من شهرة

فعليها الفسل خصوصاً إذا كانفيالنوموفيالاحتلام؛ وفيعدةروايات
يسأل الراوي الإماملقنا عنالمرأة ترىأن الرجل يجامعهافيالمنامفي

فرجهاحتىتنزل فيقول تغتسل؛ وفي رواية أُخرى قعاللي:ها غسلولكن
لحادثوهن بهذافيتخذنه علة.
ت
وهناك رواية تدلعلىذلك بوضوح .قالعبيد بنزرارة قلتله :هل

علىالمرأةغسلمنجنابتهاإذلا يمأتهالرجل؟قال:لا و؛أيكميرضى أن

برى او يصير على ذلك أن يرى ابنتهأو أختهأو أمهأو زوجتهأو أحداً
من قرابته قائمة تغتسل؛ فيقول :مالك؟فتقول :احتلمت وليسلهابعل»
ثمقل:لاليسعليهن ذلكءوقدوضعذلكعليكم (وَإ كنُنَتُمْنيا
' -انظر المهذب البارع لابن فهد الحلي!١6!, : مستدرك الرسائل! :ج0438044
ج441195
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َاطْهْرُوا  4وم يقلذلك هن” .وقداستفاضت الروايات الدالةعلى
عدم غسل المرأة بدونمجامعة الرجل غهاء
ونيالمقابل هناك روايات كثيرة تدلعلىغسلالمرأةإذا أنزلت سواء

ى
ينامرما
كان ذلكعلى أثرمداعبة الزوج مأعاوئقته» أنوها ترىفيالم
الرجل؛ يعنيأن الرجل يجامعها .وهو الاحتلام.

وهناك رواية تفصّل بين الاحتلام وملاعبة الزوج فتجعل الغسل في

الاحتلام إذاحصل الجماعف ايلمناموتنفيهفيغيره.
وهناك روايات تقوللاتحدئوهن بذلك كماذكرناءواحتار العلماء في
الجمع بينهاوهيكثيرة منالطرفين ولاوجهللجمع بيئهاسوى التفريق
بين الغسل للتنظيف وبينالغسل للصلاة ,فالثاني ساقط والاول ثابت

ااحلدامذنير المانعة من
مع عدم وجود محذور,كالتهمة والحساسية ,كو
الاسستحمام كوجصود الناظرء وعدم وجود الحمام أو الماه أو شيء منهذا

القبيل.
ونع
مم
جفاد
ممست
وال

طلوب هوعمل النساه ومعاملتهن بما
أن
ذاللكم

يؤدي إلى خمود الرغبة وعدم إثارة الشهوة ني غيرحالات الجماع كي لا
يحتجن إلى الغسل؛ ويدخل في تلك المحاولات نفيوجوبالغسل عليهن
هن
ئعدم
يل و
دعم
حك ال
تذل
من

بذلك فيكون حكما شرعيا ووظيفة معلنة

تمنحهن الذريعة لتحقيق أسبابه ومعطياته ونهيئة وسائله ,فإذا قيل
لإحداهن ملذا تفعلين تقول هذا حكم ثابتفيالشريعة يح للمرأة أن
تفكر في ذلك وتجنب وتلتذٌ وتغتسل ولولا أن يحق ذلك للمرأة لماأمر

الشارع بالغسل وماجعله واحداًمنالوظائف؛ فإننفس التفكيرفيذلك
,7
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١٠7
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 .....الصحة طول العمر

بجرإلتىحققهفيالمنامواليقظة وقديجرإل اىلحرامأيضاًهاذلاهاوصل
الآاول.

خل
اي
دون
لول
اماء
والثاني أن العملية هي عملية جنابة وإنزال ال

فيصاحبها حصول القذارة الموجبة للغسل والتنظيف الداخلفيالنظام
الصحي الإسلامي.
واألماعملية فيوطء الدبر؛ فالقواعد الصحية لاتقضي بالغسل

عاللىموطوء وتقضيه على الواطئ معخروج امنيبشكل واضح ومععدم
ي
دقد
ؤف
يملية
خروجه فلاجل مباشرة خلايا الرجل الحسية للع

إلى خروج

يطء الفرج مندون
المادةالقذرةوالرائحة الكريهة منعامةالبدنكماف و
ى توقف ذلك على التقاءالخلاياالحسية من الطرفين.
عأن
يلءدإلا
إنزا

طريقة الغسل من الجنابة
المقصود الأول والأخير هو غسل عامة البدن وتنظيفه من القذارة

الحاصلة على أثر الجنابة والعملية إهرياقة الماء على الرأس واللنسد وكل
شيء أمسسته اماه فقد أنقيته ,والدلك لازم للنظافة مهماأمكن؛ والافضل

ونل
صم
حأكد
استعمال المنظفات كالصابون للت

التطهير وطيب الرائحة

وذلك بعد إزالة ما يعيق عن وصول الماء إليه.
ومع ذلك فهناك بض التوصيات الصحية ورعاية كيفية خاصة

وترتيب وتقديم وتأخير نذكرها كالتالي:
 _١البول والاجتهاد في إخراج فضلة المني فإن خروجها بعد الغسل لا
يخلو من اغذور وبقاؤها ضار جداً.
يء ,بالماء .أو بالماء والصابون إلى المرفق؛ أو
كل
"_ غسل اليدين قبل ش

الكفين فقط.

ارة ..
لنظهافة
لفعيال
امة
الوسلا

3

*_ غسل الفرجفيالمرحلة الثانيةوتنقيتهمنالقذارات بشكل كامل.
؟_ المضمضة ثلاث مراتءممايبدوتقذرداخل الفمبللجنابة ولذلك
كرهالأكل والشرب قبلها
© الاستنشاق ثلاث مراتء وهو إدخال الماء في الانف ,فهر الآخر
يتقذر بهذه العملية على مايبدو ويخرج منجدارته مايخرجمنعامة
هير من فضوله اليتتزايدحالةالجماع.
تةطهو
البدن ,أاواللعل
والمضمضة والاستنشاق مماسنرسول اللوهَيفل.
_65تصب الماء على راسك ثلاث مرات وتغسل وجهك بشكل جيد.

»_ تفيض الماه على سائر جسدك مرتين بحيث تتأكد منجريان الماء

عالىلعجامسةد.
 6يكفي الارتماس فيالماءإذا كانكيرا أو نهراًجاريا.والافضل
الدلك,

 6ولامانعمنأن تغسل جزءاًمنالبدنثمتغسل جزءاًآخرمنه
ولكسن تقديم غسل الرأس أفضلفيكل الأحوال» والمهم هوالتنظيف

اآثبارة.
جنمن
واالتئلقية

 ٠١إذا خرج المنيبعدالغسل يلزمل اهلغسلمرةأخرى والقاعدة هو
خغسل
لزوم ال
وكل
رل
ج للامنليإمحنليل وإنل يمكن بشهوةوإنكان

مخاالط
سغي
لا ل
ورهامن
ئل .بلحتى البلل المشتبهإل إاذا كانبالبعد
خروجالمنيالاولفلايضرهالبلل المشتبه.
_١لماكان الشعر مانعاًمنوصولالماءإل اىلحلدفتلزمالمبالغةفي

إيسصالهإلىأصولالشعور خصوصاًللنساهولكنغسلخصرص الشعر
قدلايلزملآنالمهمهوالبشرةوالجلف

 .....الصحة وطول العمر

 _1يلزمإزالةكلمايمنعوصولالماءكلخاتموعامة الملتصقبالجلدما
اذله الما
لخايلنف
 _1الأفضل المبادرة إلىالغسل ,ولكتأخيره إلىأن تريدأن تأكلأو

نشرب شيئاًأوأردت النوم فلاتأكل ولاتشرب وانت جنب فإنه
يتخوف على منيفعل ذلك البرص وهويورث الفقرءوإذااضطررت إلى

الاكل والشرب فتوضا أو اغسل وجهك ويديك ونتمضمض وتستنشق.

غسل الحيض
الكلام فيهذاالكتاب عن النظافة والقذارة وليس عن الواجب
الشرعي ولكن لماكانالغسل يلازم التنظيف والنظافة عادةفالكلام عن

كل غسل من الاغسال هركلام عن النظافةل ماحالة .ولاأقلمنالطيب
والنظافة على النظافةإذا لمتكنهناكقذارة.

ومعذلكفإنهناكنصوصاًيستشعرمنهاحصول القذارةبالحيض» بل
قدتكون بسض تلك النصوص دالة وليس هومجرداستشعار؛ وحتى
ل ال
يستفاد منبع
ذيةامن
قاشد
اضها
رة

الحاصلة على أثرالحنابة.

ففيالمرحلة الأولىتوجدرواياتكثيرةدالةعلىأنالمرأةإذأاجنبت
وجاءها الحيض قبل أن تغتسل فلا غسل عليهاء مايدلعلى أن ايض

يصاحب تقذر الجمسد بحيث لا تعود إزالة قذارة الحنابة مفيدة ولا يضر
بقاؤها معقذارةالحيض :بل إن قذارة الحيض أعظم فقدسئل أبوعبد الله

لاتللامعرنأة تارلىدم وهيجنب أتغتسل عن الحنابةهاألوغجسنلابة
والحيض واحد فقال :قدأتاهاماهوأعظممنذلك"
107
500
9ل!:
جسائ
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ينا

وبقوي الظنفإنالمرادمنقولهأتاهامأهوأعظمهوالأقذرية وليس

شيئاآخركالحكمية؛ ولاأقلأنهيشملبإطلاقهالاقذريةمعالالتفات إلى
قوهمنعلةغسل الجنابةالنظافةفهريعنيعدممعنىللنظافةمعوجود
الحيض؛ بلفيرواية اخرى يسأل الراوي الإمامالصادق اكيقا :ماعلة

الغسل من الجنابة وإنماأتىالحلال وليس منالحلال تدئيس؟ قالاقنفة:
إن الجنابةبمسزلة الحسيض؛ وذلك أن النطفة دم لميستحكم؛ ولايكون

الجماع إلا بحركة شديدة وشهرة غائية .فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد

الرجل مننفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك” ,كلذلك وآمثاله
دليل على أن الحسيض يصاحب القذارة وأنهإنماوجب الغسل لجل
النظافة كللجنابة.
ولكن هذالايعنيأن غسلالجسنابةعندعروض الحيض المن
الفائدة بالمرة ولاشك أنهيؤدي إلىتخفيف النجاسة مثلتطهير المتتنجس

باسبولوالغائط معاًمنالغائطفقطأو بالعكس ولذلكجاءفيبعض
الاخبار التخيير بينالغسل وعدمه فقدسئل أبوعبد اللاهكلا عنالمرأة
يوافعها زوجها ثمتحيض قبل أن تغتسل قال:إن شاءت أن تغتسل فعلت»

وإنلمتفعل فليس عليها شي»» فبذاطهرت اغتسلت غسلاً واحداً
للحيض والحنابة'".

ثم إن الحيض بنحو وبحالةبحيثلابنفعفيهالغسل مادام خروج الدم
مستمراءفلاينفع غسلالبدن لاجل النظافة :نعمعليها أن لاتترك الوضوء
جه
اني
يع
وسل
لغ

وم
اات
واليدين ومسح الرأس والقدمين ثلاث مر
يي
لف
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الصحة وطول العمر
ات لسهولة هذا العمل ونفعه من الحد منوصول القذارة إلى
رمس
أموح

ماتباشره المرأةوتمسه.

وأخيرا فإن غسل الحيض مثل غسل اللحنابة.
غاسللاستحاضة
الاستحاضة هوالدمالرقيق الباردالذيتجدهالمرأةفيغيرأيامالعادة.
ولعل القذارة الحاصلة فيالاستحاضة قدتكون أشدمنقذارة الحيض

إذا لاحظنا الاعمال التييتحتمعلىالمستحاضة أن تعملها بحيثقديبلغ
غسل عامة البدنفيكليومثلاثمرات :فيالصباح وعندالظهيرة وفي
المساء بالإضافة إلىغسلالموضع وتغييرالقطنة قطنةبعدقطئة»وتحتشي
وتستثفر ,أي نحاولالمنعمنتسري الدموتفشّيهأشدمايمكن وذلك إذا
كانت الاستحاضة كثيرة بحيث يغمس الدم القطئة ويخرج من الطرف

الأخر .وأما إذاكان يغمس القطنة ولايخرجمنالطرف الآخر فعليها
غسل واحد فياليوم معرعايةغسلالموضع وتغيير القطنة ,قطئةبعد
قطنة وتستحشي وتستئفر وتغسل وجهها ويديها وتمسح رأسها ورجليها

يات
اسلمر
وفمي.
حم

وليس هذا هوحكم شرعيجعلي اعتباريبحمتهبلحكمصحي
أيضاً ناظر إلىالنظافة والسلامة أيضاً فإنالاستحاضة هي مرض له
أسباب مكروبية في الغالب لأن الروايات عبرت عنه بالرض والداء وأنه

راكضلةشمينطان.
وقد يدلعلى أقذريةدمالاستحاضة قولهيايهُ:دم الحيض ليس به
لرهقة :ودم الاستحاضة دم أصفر فاسد بارد”,
خفاء هودمحارتجد ح
 5الكاني١4 : ح” :التهذيب! 21! :ج 64الوسائل  7:1*0أبواب الحيض باب7ج7
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فذلك حار عبيط أسود وم يفسدهبينمادمالاستحاضة دمقدبردوفسد

ن.
ي
رم
طقذر
لد أ
افاس
وال

وهناك رواييات تدل على أن الاستحاضة هي نوعمن المرض وأن
سببها المكروب فقدجاءنيالخبرعنرسولاللهيذل «إنمالاستحاضة
من
راكض
لةشي
طان»”.

وعن الباقراكنهةإنهسثلعن المستحاضة فقال :إنماذلك عرقغابر أو

ركضة من الشيطان” ,والغابر هرالماضييعنيماكانعرقاًواضمحل
فخرج دمه؛يعنيحصول تشقنفيهأو تلاشيهء و العرق هوعرق الدم على
ي
مبادو ,وأما ركضة الش
اوضر
إن»صفه
ته لآنأصل الركضة هي
ويطا
ببه
ضرب جوانب الدابة بالرجل وركلها وفسربها؛ فالشيطان يسضرب

ويصيب ناحية من الجسدبحسب طبيعته وكيفية إصابته .وفيالغالب هو
إيجادالالتهاب والتعفن.

رمهما يكن من ذلك فالاستحاضة داء ومرض في الواقع؛ ويصب جميع

ماذاك
لرنا
تهومصنيات فايلمصعبلاج منه.

فليست تلك التوصيات أحكام شرعية اعتباريةبمتة بلهونوعمن
العلاج الضروري وأنه لابد منه .ويصب في مصب السلامة والنظافة

الحائلة من زايدذلك المرض؛فقدجاهفيالرواية الصحيحة المروية بعدة
طرق عن أبيعبداللهلقهة :المرأةالمستحاضة تغتسل عندصلاة الظهر
وغرب
ونصلي الظهروالعصر ثمتغتسلعندالم
اه
افتص
شرب
علمغ
لليا
مفيح2ا
' -الكا

' -الكاني” ”/ح عن عليبن[براهيم؛عنمحمدبنعيسى»عنيونس» عن غيرواحدسألوا
ده
ادال
أقاعي

امي

الصحة وطول العمر

ثمتغتسل عند الصبحفتصلي الفجر...رقل:ل تمفعلهأمرأةقطاحتساباً
لت م
كن"
ذعوفي
إلا

ضه .وفيروايةأخرى:امافعلت
والتعبير بالعافلةدثيلعملىرأن
هاذمهرأة مؤمئة مستحاضة احتساباًإلا أذهباللهعنهاذلك الداءة”.
مهاال
تةعمن
ساض
استح
لية تلزم ال
يال
مأعم
كال
تعض
لك ي
انا
وه
الطيب لإخفاء رائحة الدمويسمى الاستذفار.
والعمل الآخر :الاستجمار بالدخنة .بأن تدخين نفسها وثيابها بالدخمان

الطيب.
والثالث :الاسستثفار أن تجعلمثلكفر الدابةمايمنعمنسيلان الدم؛
وهي خرقة عريضة وتوثئق طرفيهافي شيء تشله علىوسطها فتمئع
سيلان الدم؛والمهمهوالمنعمن سيلانه بليوسيلة ولوبواسطة الحفّاظات
اهم,
لاول
الامتد
أةيهذ

ويبقى أن دمالاستحاضة يخرج من غبر حرج دم الحيض؛ فإنلدم
الحيض تحرج معتاد بينمادمالاستحاضة عارضة يتلف على أثرها بعض

عروق الرحم ويتمزق أيوحصل فيه الالتهاب المؤدي إلى خروج الدم غير
أنهدم أصفر رقيق بارد وفاسد لا على هيئة الدم الخارج من اللخرح

والقطم؛ ويكون خروجه مندون حدة ولالذع ولادفع؛بلحتىقدلا
اضن.
أمرأ
تم
يييع
لهال
حةف
اس ب

بينما دمالحنيض لهصفات معلومة حارعبيط أسود يخرجبلذع

وحرارة وحتى ألمتعلمهالمرأةولهأياممعلومةتعتادها المرأةفي الغالب

فشيهكرل.
' -الرسائل # :لاح.5
' -انظرالوسائل؟7 :أ:ب4واب الاستحاضة :ومستدرك الوسائل؟ 4 :أبواب الاستحاضة.
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ولادة المرأة تصلحب أنواع القذارات وخروج الدم فعليها الغسل إذا

انقطع دمها بعد دوامهلنفسالمنةالتييدومفيهاحيضها .وإنلمينقطع
دمها واستمر أكثر من ذلك فتعمل ماتعمله المستحاضة من الغسل
والوضوء والاستثفار وتبديل القطنة,وغيرهاء هذاهوالحكم النظائي دون
الشرعي العبادي”",

غسالمميست
لاشك أن جسدالإنسان الميتيأخذ بالتعفن من أول وهلة وسرعان

يمتابدل إلىقذارة وجيفة تستنكرها الطباع وتتنفر منهاءفهوقذرومستقذر
يجب التنزهمنهوعدم مسهمهماأمكن؛ وإذامسهإنسان فيجب أن يغسل
عامة جسده لسرعة انتشار قذاراته وآفاته في عامة الجسد.

فالسبب فيالغسسل مسنمسالميت هوالطهارة وليسحكما شرعياً
تعبدياًبمتاقالالإمامالرضالكيهة:وعلةاغتسال منغسلالميت أو مسه
الطهارة لماأصابه مننضحالميتء لأناميت إذا خرجمنهالروحبقي أكثر

آنته فلذنك يتطهر منهويطهر”» وهذايعنيأن الروحسبب الطهارة

وحروجها وجمودالدموسقوط البدنعن الفعالية» بلجميعالمسدهوآفة
بمعنى مايضر يمن تنتقل إليه عنطريق المس وتنتشر فيعامة جسده
ويتاكد ذلك فيمن يغسل الميت.

ولكن قد ختلف ضرررة الغسل قبل برد الميت وبعد برد فمادام

جسده حاراًل ياتحتم علىمنيمسهالغسل؛ لانهلاتظهرآفتهقبلأن
' -إنظر الوسائل؟١٠7 : أبواب التفاس.
' -اعلشلرائع ١: 1٠0ح7 عيون أخبلرالرضالقة؟  5:2ح :1الوسائل  7:415أبواب غسل
المسباب ١ح؟ 1وفيه :فضح بدلنضح.

 ...الصحة وطول العمر
يبرد وإنماتظهرآفتهالتيتنتشرعلى الجسد وتتفشى فيبدنالماس إذا برد
ولذالايلزمالماسمادام جسد اميت حارا سوى غسل يله,

ولايضر مس ثياب اميت وكلماهوغيرجلدهثماعليهوالمهم هو
مس الجلدوالآفةفيه.
انات أخفمن الإنسانء وإينمؤالممر
لرحفييمويت
اأم
ولذا يكون ال

بالغسل مسن مسها لاجلماعليها منالصوف والشعر الحائل دون مس
الجسد عادة .فقد روي عنالإمام الرضاتكن أنهقال:إنمالميجب الغسل

على مسن مس شيئاً من الأموات غير الإنسان كالطيور والبهائم والسباع
وضيرذلك» لآنهذهالأشياء كلهاملبّسةريشاًوصوفاًوشعراً ووبرأءوهذا
مكويلتا» وإنمايماسمنهالشيء الذيهوذكيمن الحي والميت”,
يهذ
كل
ومسنهقديسستفاد لزوم الغسل التنظيفي إذا مس الإنسان جلدالحيوان
ص.
صعمم
خعلةت
تانال
وت؛ل
المي
نعمعلىالماسغسل اليدحتىإذا مسالشعر والصوف فقط.

وتبقىكيفيةالغسلفهومثلغسل اللحنابة'".

فسل اميت
جاء في الأخسبار أن علة غسسل الميت هو أن الإنسان إذا مات كان
الغالب عليه النجاسة والآفة والاذى؛ والغسل يطهره وينظفه من أدئاسه

وأمراضه رصنوف علله .ومن المعلوم أن هذه الأمور لا تضضر بحال نفس
أاذى الآخرون بأذاه
تل
الميت وإماتضر الآخرين فوجب غسل الميتليكي
لغمسلس
ااب
' -عيون أخبارالرضاتقةة ؟ :411 :اعلشلرالع815 :ح:4الوسائل  84 :7أبو
اج
بتاب
' -انظر الوسائل؟7974 :أبواب غسلل المس.
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ولا ييضرهم ما فيه من القذر والنجاسة؛ ومعهتلزم المبادرة إلى غسلهحتى
إذا تاعر دفنه أو شيّعه المشيعون والتفوا حول جنازته وأخذوا بتكفيئه

يله ومنثمدفنهلميضرهم ذلكء والغسل يقلل مننتنه
تسقهبأو
وم

وقذارتهفيتلك الحالفلايتنفرونمنه.
ولكن الروايات لمتلتفت إلىهذاالجانب وإن كانت مثلكلمة يطهر
وينظف من أدناسه يشعر بذلكء والموجود فيها هوتهيئته لملاقاة الملالكة

وبماستهم إياه وملاقاة الله سبحائه وتعاق.

فقدروي عنالإمامالرضا ]8أنهقال:إنماأمربغسلالميت لان إهذا
ايهسة والآفةوالاثى فأحب أن يكون طاهراً إذا
نلبجعل
للغا
ان ا
مات كا
باشر أهل الطهارة من الملائكة الذينيلونه ويماسونه فيماسهم نظيفاً

موجهاً ب إلاللىه عزوجل ليطلب وجههوليشفع له"
وهذا هوالمرادمنالرواية الأخرى المرويةعنهاكية :علةغسل الميثت
ونف
ئم
صابه
انهيغسّل لأنهيطهر وينظف من أدناسهوأمراضه وما أص

لىه
لعل
علله .لانهيلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة؛ فيستحب إذا وارد

عوزجلل ولقى أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهراً نظيفاً

متوجهاً ب إهل الىله عزوجل ليطلب."”..
فمرااد باهل الطهارة هم الملائكة وليس فيه إطلاق بحيث يشمل

المشيعين وعامة الئاس الذينيلاقونهه
' -عيون أخبار الرضافنها ١:  ١71العلل :3:/71الوسائل807 :7باب١ أمبنواب غسل الميثح
اللطقة
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ملر
عطو
لو
اصحة
 ....ال

ولكن يمكن إثبات تلك الفائدة منسقوط الغسل عمن مسهبعد ما
يُسْل,

.
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قىل
أتعل
لرا
ااث م
وبالتالي يجسب أن يغسل الميت غسلا شديدا ثل

وذلك باستعمال أقوى المطهرات والمطيبات الموجودة خصوصا مثل السدر

والكافور في الغسلتين الأوليينء ومن ثم غسل باماء وحله.
كما يلزم تحسيطه وتطييبه بالكافور بعدمايغسل ولفهبخرقة نظيفة
رمن ثم دفنه على عم قامةفيالأرض من دون أن يلقى عليهالتراب
مباشرة.

ومن الافضل عدمتاخيرالدفن واللزوتمعجيل بهمهماأمكن .إلى
آخر التفاصيل المذكورة فيكتب الفقهوالحديث.

غسل الدمعة
المقنصود بغسل ال
اجملعةاغهتوسال بالماء جكملعة ,والروايات تؤكد

على ذلك بشكل واسع إلى حد التعبير بالواجب ,وقد توالى الأمر بصيغة
اوفعاللنهي بمادة لاتترك وكذا ال
األمرابط
سلتبغفار إذا تركهالفرد

وغيرذلكممالايد معجالاًللإنسان أن يفكربتركههنحصوصاً وأن فيرواية:
ولا يتركه إلا فاسقي”".
ولا ش
هكذأن
ا التاكيدعلىالغسل كلجمعةيعكس ماهية الإسلام؛
وانه مبنيعلى النظافة خصوصاً إذا أضيف إليهغسل الجنابةوالحيض
والاستحاضة وباقي الأغسال المستحبة ,والوضوء والاستحمام حيث لا
' -انظر الوسانا
الأغسال المستونة باب .45
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اةرة . .
طلنهظاف
اةلف اي
ولام
الس

يبقى معه محال للشك والترديد بأن الإسلام هر أفضل دينفيمجل

التوصية بالنظافة وعنده أكمل السبل لضمان سلامة الإنسان وطهارته.

والعملية فيغسل الجمعة والترغيب فيه وإن كان يصب فيمجال

صل ناظر إاللىطهارة والنظافة
اكن
لهافي
الاستحباب والثواب والعبادة .ول
ولا اقلهيواحدة منالِكُمالأساسية فيسنّهوالتأكيدعليه وليس هو

تعبد محض :فقد روي عن الصادق ليهافيعلةغسل يوم الجمعة إن
الانصار كانت تعمل فينواضحها وأمواغها فإذا كان يوم الجمعة حضروا

المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ,فأمرهم رسول اليلهِب
بالغسل فجرت بذلك السئة".
فانت ترى أن الأمر بالغسل كان لاجل روائح الآباط وئئن الأجساد,

فهذا الذي دعاإلىالأمر به .وكيلايتواجد إنسانمنئنوقذرفيالاجتماع

الإسلامي الكائن يوم الجمعة ,وهذا ناطق بتسريته لكل اجتماع وكل
حالةيتأثىبهاأحد لانهجعل العلةهيتأذي الآخرين.
فالاساس فيغسل الجمعةهوكماقالالصادقاكظا :غسليومالجمعة
طهور” ,ولاجل أن لا يؤخر الإنسان الغسل ودخول الحمام عادة أكثر من

.
للكعن
ذماه
أسبوع ولا يتكاسل ويت
فقد روي أن أمير المؤمدين لكتن:كان إذ! أراد أن يوبخ الرجليقول:
ة؛
عوم
مي
جغسل
لال
ارك
وال لانت أعجز من تا

مى
هل
زلاال فيإ
ينه
فإ

الجمعة الأخرى .وفي نقل :فإنهل يازالفيطهرإلىالجمعة الأحرى.7
' -الفقيه ١: ج 67113الوسائل؟ 044 :أبوابالأغسال المسئونةياب"اع(6
' -الفقيه 1 12ج73
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ملر
عطو
لو
 .-......الاصحة
وفيروايةعنالرضااكنة:علةغسل العيدوالجمعة وغيرذلكلمافيه
من تعظيم العبدربه ..وليكون طه
اارلةللجهممنعة إلى الجمعة'",

حات باهلهرذوهايات النظافة .وإبقاؤها واستمرارها
صدفركم
فاه
وللتخلص من أضرار القذارة والوساحة.

وديس غسل الجمعة لاج صلاةالجمعةفقطلمافيالأخبارالعديئة
التيقدتبلغ التواتر :غسلالجمعةواجبعلىكل ذكرأو أنثىعبدأو
 0ومعلوم أن النساءوالعبيد ليسعليهمجمعة.

والنتيجة أن غسل الدمعة واجب من الواجبات الصحية إذا لميكن

شرعياً.ولاعذرفيتركهحتىف ايلسفر,لاف عيدةأخبارم أنن غسليوم
الجمعة سنةفيالحضر والسفروم يرخص فيتركهإللالانسلاءسففير
مع قلة الما ولمنيخضاف على نفسه البردأو كانمريضايمفشىتفاقم

عرضه.

راقلت غجسملعة
إذا لاحظنا ضرورة الغسلمنناحيةالنظافة,فلايتحددالوقتبيرم
ولا ساعة .ويكون المطلوب النهائي هو عدم ترك الغسل أكثر من أسبوع؛
لعدم بقاءالطهارة والنظافة لاكثرمناسبوع؛ ويكونالمرادبالجمعة من

منظار النظافة والسلامة ليس هو نفس يوم اللجمعة بل هر الأسبوع؛ فإن

وف.
رئج
الاتعلبيرأعسنبوع باولجممعةعرا
ولكن مننلحية العبادةوالتشريع فوقتهالاولهومابينطلوع الفجر
مسنيوماللجمعة إل زىوال الشمس وأفضله الغسلعندالرواجوإذالم
' -عيون أخبارالرضافقهذ!:مه
 5الكاني ١4 7 بابوجوب الغسلبومالجمعة ,التهذيب1 :1ج8١51 ,771-الوسائل؟44 :باب
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اةرة ......
هظائ
طلن
امةلفيا
ولا
الس
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سن

يتمكن منذلك أو نسيه,اغتسل بعدالزواله وإن لميتمكن اغتسل يوم
سل يومالخميس إذا تخوف من عدم وجدان الماه يوم
تنه
غأ
يتى
السبت وح

الجمعة,

ففي الخدبرالمعشيرعسنأبيعبداللاهلتق عنرجلفائهالغسل يوم

الجمعة ,قال:يغتسل مابينهوبينالليل؛فإنفاتهاغتسل يومالسبت”,

والروايات بهذا المعنىمتعددة.
وجاءفيأكثرمنروايةأن أباعبداللهاكه قاللاصحابه :إنكم تأتون

غداًمنزلاًليسفيهما فهاغتسلوا اليوملغديومالجمعة,فإنالماء بهاغداً
قليل» فاغتسلوا يوم الخميس ليوم الجمعة”".
ملعة يومالخميس أوتأخيره
لمجغس
ادي
وهذهالمرونة والتوسعة فيتق

سيوم السبت ممعكونه بعنوان غسل الجمعةهوالذي شجعني علىعد

يات تقولفإننسيفليعد
ري,وفاإن
اأسلبوع
الغسل النظاني اهلوغسل ال
من الغد .والغد يشمل غد السبت والأحد وغيرهما أيضاء ويؤيد ذلك ما

فيوصية النييٌَلعلياقئلة:ياعليعلى الناسفيكلسبعةأيام
الغسلء فاغتتسل يومالجمعة .وألنوك تشتري الماء بقوت يومك وئطويه,
فإنه ليس شيءمن التطوع أعظم منه”.فيستفاد منهأن الغسل كلسبعة

أيام مطلوب وكونه يوم الجمعة مطلوب آخر.
والمؤيد الآخرماجاءفيفقهالرضاتكَن:فإنفاتك الغسليوم الدمعة
فضيث يوم السبث أو ما بعده منأيامالجمعة ,أي الاسبوع”".
انظرالرسائل  1:449أبواب غسلل الجمعة باب ١1.
/
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حهذيب
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كما ويستحب الدعاءعندالغسل بأنيقول ماجاءفيالخبرعن أبي
عبد اللاهكقلة :من اغتسل يومالجمعة للجمعة فقال :أشهد أنلاإلهإلا

اللهوحدهلاشريك له وأن محمداًعبنهورسوله ,اللهم صلعلىمحمد
وآل محمد؛ واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ كان طهراً له من

الجمعة إلى الجمعة” والمهم هو ربطه بتحقق الطهارة.
الأغسال المستحصبة
اللىغسل فيبعض الايام والليالياهامة العبادية مثل
يؤكد الإسلام ع

ليالي القسدر وغير العبادية كالاعياد والمناسبات تتميماً للبهجة والسررر
وتكميلاً للعبادةوالثواب,والمبالغةفيالتنقيةوتطييب الابدان وتطهيرها.
فيبرهن كل ذلك وأمثالهعلى ركنيةالنظافة والطهارة فيهذاالدين,

فلا تزال كل أعماله الرئيسية ووظائفه الأساسية موقوفة على التطهير
والتنظيف» فالصلاة التي عهميود الدين تتوقف على الوضوء والغسل
والتسيمم إذا حدئت موجباتهاء والحسج يتوقف على الوضوء ويحبذ فيه
اصوم
ماجملوعاةغمسنال ,وال
ل»
ليتو
اقف ع
سعض
غلى ب

وأعظمليالي

الإسلام مثلليالي القدرفالغسلفيهامؤكدومستحبه وكذا ابلعاضيام
نيلكفتيهفي بذكر الأغسل باختصار:
وتفص
كالاعياد وغير ذلكلانحاول ال

ديين
يلت
لسعللي
اغ
_.١
_١
اغسل
لعيو
يمي
دين الفطر والاضحي؛ وفي الخبر :اغلسألعياد
طهور لمنأر
االدطحلوبائج بينيدياللهواتباع السنة” ,ووقته من

طلوع الفجر إلى الزوال.
' -الفقيه! 771 :ج ,875الوسائل ١6 :7 ]بواب الأغسال المسنونة باب .71
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الاسللامنةظفايفة والطهارة
يكة
دم
ل دمخول
اسل
"و_ غ
نة
 _4غسل الإحرام

زنودال
افةل ع
5غ_سل يوم التروية ويوم عر
 _5غسل زيارة البيت

 _/غسل دنخول الكعبة

 _8غسل أول ليلة منشهررمضانءففيالخر:مناغتسلفيأول
ارن فينهرجارويصب علىرأسهثلاثينكفامنالماء
ضشه
رلةممن
لي
طهر إلى شهر رمضان من قابل”"» وهي طهارة خاصة وفي رواية :فلا تكون

به الحكة إلىشهررمضانمنقابل”” ولي روايةأخرىبسندمعتبرعن
علي انها قال :من اغتسل أول ليلةمنالسئةفيماهجار وصب على
رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة؛وإنأول كلسنةأول يوم منشهر
رمضان".

وعن ابي عبد اللاهكنة :أن منضرب وجهه بكف منماه ورد أمن
ذلك اليوممسنالمذلة والفقر ومن وضع على رأسهماءورد أمنتلك

السئةمنالبرسام.فلاتدعوامانوصيكم به"
 _9غسل ليالي حمس عشر وسبع عشر وتسع عشر وإحدى وعشرين

وني ليلة شلاث وعشرين مرتين مرةمنأول الليل ومرة منآخر الليل
وخمس وعشرين وسبع وعشرين ونسع وعشرين من شهر رمضان وكان
رسول اليلهِه يغتسل كل ليلة منالعشر الأواخخر”.
“ا-لإقأبعالمال43 :

'ا-لإقأبعالمال.41 :

" -إقبل الأعمال 58 :وانظر الرسائل 104 :باب 51من أبراب الاغسال المسنوثة.

' -إقبال الأعمال 74 :وانظر الوسائل؟/ :مهباب4!1منأبوابالاغسال المسنونة.
اب الأغسل المسنونة.
من
بو
أب41
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 3٠١غسل الاستسقاء
١لاغسلتخارة
ا
1ا7لغس
كلسوف إذا احترق القرص كله

 _1٠غسل التوبةلمناقترف ذنباًعظيماً
زلغ
وقت
لسل
1ا 4غ
مرصإللىوب
6غ_سل مننظ
١ل غسل قضاء الحاجة
_ غسل الاستخارة فيثلث الليلالباتي
الغسل فيأول رجب ووسطه وآخره

ل غسل ليلةالنصف من شعبان
 _"١غسل يوم النيروز علىرواية
مسوللود
ا_لغ
١ل
"_ غسل يومالغديرقبلالزوال بنصف ساعة
” _1غسل زيارةالنييل والائمة 8
4ل_ غسل المرأة المتطيبة لغيرزوجهاء
ويسضاف له مطلوبية الارتقاس فيالفرات للساكنين على أطرافه في

ايوم مرةةوالارئماس فيجوف الليل طلباًللدشاط فيصلاة الليل؛
وا
الغس
تلفكيقف.

7

السلامة في النظافة والطهارة .......

الوضوء
الشاتعصة المامة فيأكشر طرق التنظيف والتطهير نيالإسلام همي
راتبيتها ولزوم تكرار عملية الننظيف من دون انتظار حصول القذارة
الظاهرية ولا بعد اجتماع الأوساخعاللىبدن وفي نفس الوقت يسميه

الإسلام تنظيفاًوتطهيراًمميادلعلىوجود قذاراتغيرمرئيةولاتشاهد

حة الانظلافةإسفليام قائمةمعلىاحظة أموركثيرة
وعل
بال
أعيطنمرايج
رء
افى
شكثر
لعل
تخ
بى أ

سثلرمين عبادية تعبدية محضة
ولذلك تلاقالهامأك

ليعالمون السبب فيهاولافيسنهاءولكن الأدلة تنادي بوجود المصالمح في

الاحكام وانهاليستعبثاًوشهرة,بلإن جميعهامبتنيةعلىحِككُموفوائد
تعود لنفس البشر يستكشفها الإنسان بمرور الأيام» وقد تكفل تقدم

افع والفوائد.
العلرمشيئاًنشيئاًبكشف الستارعنباعلضمتنلك
ءو,
ضفية
اوات
ونظا
ولعل أول تلك الر
لب ال
وه

أعني غسل الكفين

والضمضة ثلاث والاستنشاق ثلاثاًوغسل الوجه واليدين ممررةأئوين
ومسح الرأس والرجلين» وعلى الإنسان تكرار هذه العملية كلما حصل
المقذر وهي النواقض الآتية الذكرحمسمرات فياليوم فصاعدا واقله
لاظبماسبهر.
اظيف
ثلاث مرات؛ حتى لكوان بدنه طاهرا ون

وكافا الشارع الإسلامي يقول :للإنسان اغسل اغسل تنظف تنظف

اغسل وجهك اغسل يديك امسحرأسك امسحقدميك تمضمض ثلاث
استنشق ثلاث ويكرر ذلكعلى الإنسان خمسمرات أوأقلأو اكثرفي
كل يوم بلا هوادة فإن الأحكام الإسلامية مصممة ومطروحة وكانها

تستجدد فيعدةأوقات فياليومويتجدد الأمروالطلب والحث عليهافي
عدة أوقات فياليوم يسمع المسلم ذلك النداهوذلك الحثفينفسه

 . .الصحة وطولالعمر
يضاء
شبع
امل
لادع
ن ,أاوأر
ذْن
ؤاأد
لم,مإذ
اليو
رصميمه عدةمرات با
ث
دنه
ح م
صدر

أو

ناقض للطهارة كالتخلي والنوم.

نستطيع أن نستلهم منباعلضاخبار أن العملية فيالوضوء نظافية

وليست تعبدية محضة فقط وهوواضح فاليلسوضوء حركات لامعنى
لم
عاب
مل
لهي
ية تطهير رت
انظ
ليفأ م
ونساخ وإزالةالروائح الكريهة.
فقد جاء في بعض الاخبار :الوضوء بعدالطهور عشر حسنات ,فتطهروا

وإياكم رالكسل؛ فإن منكسللميؤدحقاللعهزورجل تنظفوا بالاء من
نتن الريح الذي يتأذى به.تعهدوا أنفسكم فإناللهببغضمنعباده

لبيهمهنج
”لس
القاذورةالذييتإأنف
".
ق
طسللأو
مالغ
لوءوبضعدوء أو
جادسنريهوذاهية الأمرباالوض
التطهير كدحول الحمام ,كاملاجتدفحيهذاير من الكسل والتقاعس في
أاملطرهارة ,للدلالة على أهمية الطهارة والنظافةوأنهماليستامم ياتسامح
فيه ثم نجدالامربالتنظف بالماءالشامل للوضوء والغسل ودخخول الحمام

وعامة التطهير ,ونخصوصاً التنظيفالمزيلللروائح النتنة مثلتطهير الفم
بالفسمضسمة باستمرار وتطهير الآباط وطيات البطن وتطهير اليدين من
روائح الغذاء والزهومة :والرجلين من روائح العرق والحوارب المنتنة.
وبالتالي تقول الرواية :ليسللإنسان أن يترك نفسه وعليه أن يلاحظ
بدنه وثيابه إذا كقاذنفايه
رة أفوينزتنيله ويطهره بالماء.

فنستفيد من مجصوع هذه الرواية أن نفس الوضوء على إطلاقه,
والوضوء بالعطدهور يصبفيمصب تنظّفوا بائاهء تعهدوا أنفسكم فإن
ال
يلبهغض من عباده القاذورة ,فالعملية عملية تنظيف وعملية تعاهد

للنفس وإزالة قذارات.

' -المخصال ٠73 : الوسائل ( 011 :أبواب نواقض الرضوء باب ١ح3
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لامنةظفايفة وانطهار:
اسل
ال

وأما حشيقة الوضوه .ومعنى كلمةالوضوءء فإن لكلمة الوضوء أصل
سنىن
حبمع
لاءة
االوض
هو

والبهجة؛ وهيتحصل برعاية النظافةوإزالة

دجهين
يلو
لن ا
ا م
ولدرن
القذارات والزهومة وا

لأن الحسن والوجاهة

يكرنان فيهما ني الغالب .وغلب في غسل الرجه واليدين .فهذا هر
المعنى اللغوي.

وأما المعنى الشرعي فيتحقق بغسل الرجه واليدين إلى المرفقين رح
الرأس والرجلين .ويضاف إلى ذلك غسل الكفين والمضمهة ثلاثأ

والاستدشاق ثلااثالً ق
فىكقتبه
اصيله
وبضلوى ويرجع فيتفا
ل إل
والرسائل العملية,
ولضىوء باعلدأنصظلافة المسلمة,
لع
ارتب
واألمفاائدة التيتت
والطهارة المقطوعة ,مسألة تطهير الأعضاء من آثارالذنوب أاولذنوب

المتكدسة فيالأعضاء لأنذنوب كلعضو تنحفظ فيهكماقدمنافيكتاب
الأسراض بالإضافة إلى الحديث عن مدى إضرارها بالإنسد وعدم وقد

تقدم أن المرض هو الذي يخرجهاء فوجودها ملازم الحصول المرض.
والني يدل على تطهير الوضوء الذنوب المتكدسة قول رسول الله

:إن العسبدإذا توضأ فغسل وجهه تنائرت ذنوب وجههه وإذا فسل
يديه إلى المرفقين تنائرت عنه ذنوب يديه وإذا مسح براسه تنائرت عنه
ذنوب رأسه وإذامسح رجليه تنائرت عنهذنوب رجليه؛ وإن قالفي

وضوئه :بسماللاهلرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه كلهامنالذنوب وإن
قال نيآخسروضوئه أو غسلهمن الجنابة:سبحانك اللهم وبحمدك أشهد

أن لاإلهإلا انت استغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمداً عبدك
ورسولك وأشهد أن علياً وليك وخليفتك بعد نبيك .وأن أولياءه
به كماتتحات أوراق الشجرء وخلق
ونه
نع
ذاتت
خلفاؤك وأوصياوه تح

عطوملر
لو
اصحة
 ...ال

اللهبعدد كلقطرةمنقطرات وضوئه أو غسلهملكايسبحاللهويقدسه
ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله الطيبين وثواب ذلك هذا

المتوضي ثم يأمر الله بوضوئه وغسله فيختم عليه بجاتم من خواتيم رب
العزة".
باعلضتوصيات :

_١لا تدخل يديك في الإناء إذا أحدثت وأردث الوضوء؛ بل تهرين

عليهما الماءوتغسلهما مرةمن النومومرتين منحدث البول والغالط
وثلائة من الجنابة .وبعد ذلك إذاأردت أن تغترف منالإناء اغترفت

بينماتبقىإراقةالماءعلىاليدوغسل الوجهواليدين دائماًهيالافضل.
اس ولكيلايجد
عزالة
نا لإ
لليل
ااءق
"ي_ستحب صفق الرجه بالم
المتوضىئ بسرد الماء إذا اكالنجو بارداً .وفيغيرتلكالحالين فالافضل أن
يشنالماءولايلطموجهه بالاءلطماً.
؟_ لايزيد على غسل كل واحدمن الوجه والبدين علىالمرتين في
الرضوء الواحدء
ا4ب_تداء المرأةبغسل باطن الذراع والرجل بظاهره فيالوضوء.
 5إزالةالموانعالتيتكون على البشرة وتحريك مثل الخاتموالمعضد.
5م_ن كان في أعضاء وضوله جرح أو كسرلايتركالوضوه والنظافة

ولكن لايغسل الكسر ولايعبثبجراحته ولاينزعجبيرته ,وإنمايغسل ما
حوله إل إاذا كانالماءلايضرهفيحاول إيصالالماءإلىماتحتالجبائر.
/ي'ك_ون الوضوء بالاءالنظيف الطاهر الذيلاقذارةفيهوم يلاق
قذراً.
 <7تفسير الإمام العسكري ققة:
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جستخمع تحتهااءفلفأيخبار
 _8يطلب تنظيف الأظفار وإخرااج املو
اكونءفي الحديثعنالنييَه:
أن الشيطان يختبىتئحتهواأنه أخطرم ي
رحم اللهالمتخللين من أمتيفيالووضضوء والطعام”'" ,وفسره حديث آنخر

لون» فقيل:يارسول اللهوماهذاالتخلل؟ قال:
لذا
خبّ
تح
مٌ:
ل#و
اال
نق
التخلل في الوضوه بين الاصابع والأظافبر والتخلل من الطعام”".

 الوضوء مطلوب وعحبوب وفيه فوائد ومانافلع حوتى
ضبع
ودءء

فإن المروي :أن الوضوء على الوضوء نعور
لى نور” .والطهر على الطهر

عمشر حسنات”" ,ومنجد وضوءه لغيرحدثجلد اللتهوبتهمنغير
استغفار” .وآخمرها قسول أصير المؤمنين الكنة :الوضوء بعد الطهور عشر
حسنات ,فتطهروا”.

وهذا يعني أن تاكرلاورضوء مفضيدولايكون إسرافاً ولا عبثا .رلا
تكرن الامبا
للغة
نظفايفة ورعايتها مذمومةمالمتابللغوحسدواس؛ وإن
أمكن استفادة مطلربية الوضوء مرتين لااكثرءوقديضاف إليهاالوضوه
حال حضور الصلاة؛ أاولبمعوضارد الآتيةأكليثسرء ولكن قول رسول
ايلَليهْةُ لانس :يا أنسأكثرمن الطهور يزيداللهفيعمرك وإناستطعت

أن تكونبالليل والنهار علىطهارةفافعل” ,قديستفادفيهاكثرمنذلك.
4
5ي414:
جضاع
 2شهاب الأخبار للق
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 ٠...األصحة وطول العمر

ومهما يكن من ذلكفهناك موارد يطلبفيهاالوضوء للمحدث وقد

يشمل المتطهر أيضاًوهيكالتالي:

 _١الوضوء للنوم ,لا ينام المسلم إلا وهو متطهر؛ أمر يرتبط بمخروج

روحه وسيرها في الأفاقه فقد ورد عن مير المؤمنينان أنه قال :لا ينام
المسلم وهو جنب .ولاينامإلاعلىطهور ,فإنلميجدالماءفليتيمم
جزل فيلقاها ويبارك عليهافإن
ولهع
بالصعيد فإن روح المؤمن تروح إلى ال
كان اجلها ندحضر جعلها نيمكنون رحمته.وإنلميكن أجلهاقدحضر
بعثبهامعأمنائهم انلملائكةفيردهافيجسده”".

ونيهنهالرواية دلالةعلىنوعمنالحفظوالصيانة ببعثالملالكة
رىر.
مالعروح إذا نطامهعل
ونيروايةعمنرسولاللهيَايْ:قال :منباتعلىطهرفكأئماأحبى
الليل”؛ ولاشك أن فيإحياءالليلفوائدعظيمة منهامايرتبط بالسلامة
كمابأتي,

 "١الوضوء لسنوم الجسئب» فقد سئل أبوعسبداللهالل عنالرجل

أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال :يكرهذلكحتى يتوضاً وقال النبي
نقيد”.
اأ ف
فوض
جميت
 0يقول الله تعالى :منأحدث ول
"_ الوضوء لجماع الحامل .جاهفيرصية النيوَل لعلي اكننة:يا
علي إذا حملت امرأتك فلاتجامعها إلا وأنتعلى وضو فإنهإن قفضي

بينكما ولديكون أعمى القلبهبخيل اليد"
' -الحاسن  :لجا0ل4
 --أماليالصدوق 01 :حة ,معاني الأخبار  1503ج.1

" -انظر الوسائل ١:  787باب1١ من أبواب الوضوه.
-_.الفقيه؟ 4م ح1ظالر

السلامةفيالنظافةوالطهارة ..
4ا_لوضوء لمعاودة الجماع؛ فقدكانأبوعبداللهلكت إذا جامع وأراد
أن يعاود توضاً وضوء الصلاة”.
5ا_لوضوء عند حدوث كل ناقضء لاستحباب الكون على طهارة,

ولاليللنهار علىطهارة فافعل؛ المارة.
طعت أن تكون با
سةتإن
اواي
لر

نواقتض الوضوء

الوضوء كمابيناعمليةتطهيروتنظيف» يطهر البدنعلىأثرهاويظل
طاهمرا .وهناك أمور تزيل هذه الحالة وتنقضها .بحيث تتبدل الأعضاء
ةى ,وتسمى بنواقض الوضوء.
ذرةرإل
قطاه
ال
والمقسصود فينواقض الوضوء عادةهوعدمصحة الصلاة مععررض
الناقض فقط ,وأن الناقض مجردمانعمنالصلاة وأن علىمريد الصلاة
وددء.
ضيج
لضوأن
اناق
بعد صدور ال

ويايات يجدها
رف
لمل
اتأ
ولكنالم

صصلاة وطائفة تأمر
ليخ
طالفستين طائفة تستحدث عن الناقضية واما
بالوضوء عند حدوث الناقض؛ ولا تقيده بحلول وقت الصلاة أو رجوب

ر.تفهبيط
تلاة
الص

بالنظافة.

ولا شك أن الوضوء يحمل فيحقيقته معنى النظافة والمطلوبية النفسية

لاجلها ويلظال غيرباً شرطأ لواجبات أخرى .وإ
الاف
لموامعضنىوء بعد
الوضوء أالوطهارة :أال
ووضوء للحائض واالجسنبتأحوباب

الكون

على الطهارة .وغيرهامنالموارد التيلايكونالوضوء للصلاة والطواف
أو واجسب آخخر.فققدجاءفيالرواية السابقة التيتتكلم عن التنظف بالاء

لناة.
تإذا خالط النومالقلب واجلبوضوءة”” فهيلاتاتحلدثص ع
' -علل الشرالع  510 :ج,6
' -الخصال 413:ح.413

 ........الصحة وطول العمر

وفي رواية أخرى :افإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوءة”".

وإذا أردنا أن نجمع بين قول الإمام «إياك أن تحدث وضوءاً أبداًحتى

دك ق
ح ان
ئدت”
أيقن
تست

وبين قوله #األوضوء بعد الطهور عشر

حمسنات؛ أو «الوضوء على الوضوء نور على نورة””» فلابد من جعل
وي بأمر النظافة.
ثاة:
للصل
ام ار
القرلالاولمربوطا بأ
ان
وكيف تفسر قول الإمام الرضا اكنقة :إنما وجب الوضوء مما خرج من
الطرفين خاصة .ومن النوم دون سائر الاشياء لآنالطرفين هماطريق

اسة من نفسه إل مانهماء
جبه
نصي
النجاسة؛ وليس للإنسان طاريلق ت
فأمروا بالطهارة عندماتصيبهم تلك النجاسة منأنفسهم »,وأماالنومفإن
النائمإذاغلبعليه النوم يفتحكلشيءمنهواسترخى؛ فكان أغلب

ضيوهء”» وفي رواية
الأشياء عليه فيمايخرجمنهالريح فاولجبوعل

أخرى :إذا نام الرجل وهو جالسمجتمعفديس عليه وضوه وإذا نام
رء”
ضليه
لعاو فع
اطج
مض

افة وإلا
اكللامنظعن
ومعلوم أن هذا ال

فالفقهاء يقولون بالانتقاض بالنوم مطلقاً حتىلو علم بعدم خروج الريح.
فهي تتكلم عن إصابة النجاسة ولاشكأنالمرادبهاهناالقذارة

الحاصلة.
وقد تقدم فيما مضى أن غسل الجحنابة لأجل النظافة ,والاخبار تدل
على أن البول والغائط أقذر من الحنابة .وإئما اكتفي بالوضوء لانهأكثر
' -التهذيب  1:4ج11
' -الكاني ل©اح(

" -تفدمت الإشارة إلى مصادرها ف ايلبحث السابق.
10:؟ :عيونأخبارالرضاققنهة4١1 2
' -علل الشرائع /
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السلامة فيالنظافةوالطهارة

رأدوم من الجنابة .فرضي فيهبالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة
منهم ولاشهوة وهذايعنيأن حق البولوالغائط هوغسل عامة البدن
لولا لزوم المشقة وإنمااكتفي بالوضوء لكثرته ودوامه ومجيئهبغيرإرادة.
ويمكن أن يستفاد منهتقذرعامةالبدن علىأثرخروج البولوالغائط.

رة
اقض
طرىهتن
للأخ
ايا
ويضاف إلىالبول والغائط الريح فه
والنظافة الحاصلة من الوضوء؛ بلكلماخرجمن الطرفين مثل الديدان

وحب القرح بل وحتى الرشح النتي يئتن الإليتين ويقذر اللباس لرواية

تسنظفوا بالاه من نتن الريح” .وقوهم ققنة :إنما الوضوه من طرفيك الذين
أنعم الله بعهلايك” ,والروايات الدالةعلىإيجابمايخرجمنالطرفين
دان رحب القرع
اقضليةدميثل
الوضوء” ويبقى اختلاف الروايات فينا
رمس الفرج وباطن الإحليل وغيرها منهامايأمربالوضوء ومنها يمنافيه
فالروايات الآمسرة بالوضوء مح
ظلى
اموللةن ع
افة لانها الأثر القطعي,

والئافية للناقضية تحمل على الصلاة وما شابهها .فإنها لا ترجب الوضرء
للصلاة وإن أوجبته للنظافة ,وبذلك تكون الموجبات للوضوء لاجل
النظافة معقطع النظر عن الصلاة كالاتي:

١النوم.
"خ_روج الغائط.
*خ_خروج البول.
 _4خروج دمالاستحاضة:؛ كماتقدم فيبحث الاستحاضة.
' -الحتصال 053 :

©.51
لكاانياح
' -ال
اب نواقض الرضره.
من
أبب؟و
* -انظر الوسائل  1:81با
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اها وتذكر الله.
صسلفي
مجل
خديمض :وأرندها تتوضا وت
©ا_لخرحوج

6خ_روج المني وعامة الجنابة بأنيتوضا للنوم والأكل بملجرد

حصول ذلك.
»_ خسروج الريحلمافي الصحيح :لايوجب الوضوء إلامنغائط ار

بضولرأطوة تسمع صوتهاأو فسوةتجدريجحها".
 _8خروج الرشح المنتن من الدبر؛ لرواية خمحارج من طرفيك
وتنظفوا بالاء من النتن ,وهذا يرتبط بالنظافة لعدمإيجاب الفقهاء الوضرء
عندهاء

بع
لةقحر
اواي
دويجدان من الدبر ,لر
الخر
6
مربوط بالنظافة.

وماشابهه ,وهو

 _٠١خصروج حب القرع وماشابهه ,فقدروي فيالرجل يخرجمنهمثل
لقرع قل :عليه وضوء” ,فهيمربوطة بالنظانة؛ لاآلنقهاء
حاب

طرحوها.
 _١مس الفرج؛ لرواية إذا قبّل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها

أعادالوضوء”” ,وهذه أيضاًمطروحة.

الدبرففي الخبر المعتبرسئل الصادق الكفذا عن الرجل

طن
بامس
_

يتوضا ثميمسباطن دبره قال :نقض وضؤه" .وهذه أيضاً كسابقتها.
 _7مسس باطن الإحليل لافيالمعتبر :وإنمسباطن إحليله فعليهان

يعيد الوضوء” ,كالسابقة.
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السلامة ف ايلنظالةواالطهارة

 41بمارسة عملية جنسية سوى الإدخال وخروج المني كالتقبيل لرواية
مس الفرج المارةة.وهذهلاربطلهابالصلاة

5ل مس الكلب ففي الصحيح :من مسكلباًفليتوضا” .وهي
مربوطة بالنظافة.
١ل مصافحة من لايتجتب من القذارات كالمجوس لعدة روايات”",
ويحتمل إرادة غسل اليدين فقط؛ وهي مربوطة بالنظافة.

_ خروج المنيخصوصاًإذا كانمنشهرةمفا ايلخبرمنأن علياً

لقا أمرالمقدادأن يسأل رسولالل يهَتلِلِةُواستحيى أن يسأله»فقال:فيه

الوضوء”؛ ولقول الصادق لقن إن خرج منك على شهرة فتوضا وإن خرج
منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء".
اخالرجببوعدل» لقوله الللة :ثلاث بخرجن
لخروج الودي وهو ال
خ

من الإحليل؛ وهن المني وفيه الغسل؛ والودي وفيهالوضوء لأنه يخرج من
دريرةالبول,
 4مطلق البلللمافي الصحيح فيمن اغتسلوهوجنبثميجد

بللا .فال:وإنكانبالثماغتسل ثموجدبللافليسينقض غسله
وه”.
والكلنوعلضيه
*"_ تقليم الاظفار ,ففيه الوضوء بالإضافة إلى غسل موضع الأظفا

فقد رويصحيحاً عن زرارة قالقلت لأبيجعفراكية:الرجليقلم
 -التهذيب  1:5ح' ,3الاستبصار  1:44ج0341

ح ,71الاستبصار ١: ح!48ة ,1وتتمته :قلت وإن لمأتوضا؟ قال :لا بأس.
4ح ؛ الاستبصار :ج/١©.81
ل5ه70
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ا

أظفاره ويجز شاربه ويأخذ منشعرلحيتهورأسه هلينقض ذلك وضوع»
سننة
لم
فقال :يازرارة كل هذا سنة؛ والوضوء فريضة .وليس شايء

ينقض الفريضة؛ وإنذلك ليزيده تطهيرً".
فهذا مانريد تأكيله وهو الفصل بين ماينقض الوضوء بحيث لا

نصح الصلاة معهوبينالوضوء للتطهير.
١ل_ جز الشارب ,للرواية المارة.
""_ حلق الشعر للرواية المارة.
" 7الرعافء عنباعلضائمة  38قال :رأيت أبيوَل وقد رعف

بعدماتوضادماسائلاًفتوض".
 "4الإكثار من الشيعر الباطل؛افلفخيبر عمننشيد الشعر هل
ينقض الرضرءأو ظلمالرجل صاحبهأو الكذب فقل:نعمإلاان يكون
شمر بصلقافي أهو يكون يسيرأًمن الشعر الأبيات الثلاثةوالأربعة :ثأما

اعرا
رطلف
يأكنثر منالش
وينق
للبا
ضهر
ءض".
آلخمرين ,للرواية المارة.
0ل ظ
ا

6ا"لكذب للرواية المارة.
5
ا_
لقيء نه
ففي الخبر عن أبي عبد اللاهيف ققالل:
 :الرعاف والقيء

والتخليل يسيل السدم إذا است
اكرهت
ل شي
وئاً
ضينقض
وى
رانم
تستكرهه لميسنقض الوضوء”» ممعوجود الروايات العديدة الدالة على
عدم نقضه الصلاة والوضوء.

تع  ٠الاستبصار:١ج2ه5ه00
1ح؟8؟ ,الاستبصار ١: م80
ب 1:71ح 08الاستيصار ١5:
18/2
 -التهذيب  1:71ج ,15الاستبصار  1:2ج75

اةرة
هاف
طلنظ
امةلفيا
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 -8إدماء اللثة للرواية المارة.
التيمم
أشرنا إلىالتراب كواحد منالمنظفاتء ونتحدث هنا عن التيمم

كواحد مناعمال الطهارة .ولكنها طهارة افسطرارية بدلية بدلاً عن
راك الإنسان نفسه والحال هله
يههتفل
الطهارة بالماء إذا تعذر الوصول إلي
فهناك طهارة على البدل وهو التراب الطاهر بأن يضرب الإنسان يديه
على التراب وينفضهما ويمسح بهما وجهه وكفيه والافضل أن يضرب

غسربة لوجهه وأخرى لكفيه ويدل علىدخولهفي حيز الطهارة قول رسول
الليهَوٌ :جعلتليالارض مسجداً وطهورً”.

والعبرة في ذلك أن يكرر الإنسان ذلك كليومخمسمرات وأقله
ثلاث مرات ,وإذا اراد النومولميكن عنذهماءأو عسر عليه وكذا الجئب.
وعلى الإنسان أن يعمد إلىالتراب الطاهر ويتجئب تراب الطريق
والتراب القذر والنجس؛ مع أن نواقض التيمم هينواقض الوضره

وغاياته غاياته.

مسح اليدين والوجه بالثلج
ومنفقدالتراب كمن كانفيأرض يغطيها الثلجفليضرب يديه على
الثلج ولبمسح وجههويديه علىهيئةالت م خمسمرات أو ثلاث مرات
ولايترك نفسه بغير تطهير هذا إذا لميتمكن إذابتهوالوضوء أو الغسل

إله
' -الفقيه 4* 2اح/57د

سنب

الصخة وقول العم

السواك
ما أظن وأمتاصور وجود تبليغ وتاكيدعلى السواك بمقدار الموجود في
الإسلام وفيما جماء عن النب يَتيْيِ والأئمة(1؛ وقدكانذلك منهم
لتلا في الوقت الذي كان يصعب فيه التبليغلمثلالسواك إلى أبعدالحدود
بععدرفمنااه من غطرسة العرب وعدم اهتمامهم بالنظافة .فمنالصعب

جداًالتلفظأو حتىالتلويحإل اىلعربيبأنفمكنتنالرالحة ويمتاجإلى
السواك فإنه يعده إهانة لامثيللهاءوتهراق فيمثلها الدماء.
كايسفتطاع هذا النبيالعظيم يَُ يأحنملهم علىهذاالعمل
والالتزام به .واللهإنيلفيحيرةمنذلك وأمثاله.
وحن نعلم أن سننالإسلام كثيرةل ت
اتوقف عانلدسواك ونئنرائحة

الفم والاستنجاء وغسل الأرجل والوجه واليدين.

ميلمردسول يِه بدأمناتبا سعياسة ظريفة ودقيقة لإفحام مثل
ا
تلك الاعمال الصحية فيوظائف الئاسوالتزاماتهم اليومية.

فقسدامستعان بنسبة التوصية بمثل ذلك إلى اولواحينها ليست من
جلهة والمصارحة وكذا
اقلي
وهلت
لاحمعل
اإفص
نفسه وهو حت غيرأن ال

راة فكان يخاطب عليا وأباذر
اي
جمعي
استعان بطريقة إياك أعني واس
وأمثاهما من يستقبل كل خطاب وينقاد لكلتوصيات الرسول و
وضرح
وي
ذها
كب
ا التبليغالعملي أعنيالتزامالرسوليََلهٌبالعمل أكثر
من اللازم حتى لو اقتدوا به لتوصلوا إلى الحد المطلوب.
فمن الأول روايات كثيرةمنهاالروايةالمرويةبعدةطرقمنهاالصحيح
ايلَسنيدَِأينْهةُ قل:مازال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى

أأقررو",
' -الكاني ' :ح567733ح :7وانظر الوسائل 721 :1أبواب السواك باب.1
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تمده جعل المخاطب والموصي هجبورئيل والمخاطب هو ايلَنييَْلة'
ولا ارتباط للئاس بذلك.

وفي أخبار أخر:أوصاني جبرئيلبالسواك حتىخحفتعلىأسناني”".
وفي ثالثة:مازال جبرئيل يوصيني بالسواك حتىظننت أنهسيجعله

فريضة" ,فهذا الأخير فيه تعرّض للناس ,فإن قوله فريضةيعنيعلى

الناس.

"

اليالسواكمنالسنة.
ومنالنوعالثاني:قولالرسوليِه لعلي:ي ع
وفي خبر آخر :يا علي عليك بالسراك فإن السواك, .

ييك فينفسكبخصال..وعليك بالسواك عند
صعل
ويا
أنث:
وفي ثا
كل وضوء".

ومن النوع الثالث :ماجاءفيخبرمنأن رسولاللهوَل كانيكثر

شىاء الآخرة أمر
لذعاصل
اانإ
رر :رأسنول اللهليةٌك
خخب
السواك وآفي
بوضوله وسواكه يوضععندرأسهمحمراًفيرقدماشا اهلله يثقموم فيستاك
ثم يرفدثميقومويستاك وفيثالث :أنيهَكِيعُكانيستاكفيكلمرةقام
من نومة.
وفي رياَبيعقدوْللهِ:واني لاستاك حتىلقد خشيت أن أحفى أو ادرد”"

وهذا ه اولتبليغ العملي الزائد
ويأتي فيالمرحلة اللاحقة بيانفوائد السواك وهي كثيرة ستاتي

الإشارة إليها.
' -الكاني 2 041 7
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 .........الصحة وطول العمر
والمرحلة التيتليهاتخاطبةالناس برفق .ففيهذهالمرحلة كان الرسول
ع يخاطب المؤمنين الذين اعتقدوا بالقرآن وصاروا يعظمونه ويقول:

ق طرريآقن:
لما
اه و
نظفوا طرين القرآن فيقولون :يارسول الل

فيقول

أنواهكم ,فيقولون :بماذا؟ فيقول :بالسواك”.

وبحتمىاهو أرفن منهذاءفقدروي أنه ْأوفقوالا:هكم طريق
من طرق ربكم فأحبها إلىاللأهطيبهاريح فطيبوها ممقدارتم عليه3

رواية :فطيبوها بالسواك”.
وبعد ذلك قامبإيجادالرقابةوالمنافسة فيهذاالعمل وذلكبتمجيد
القوم الذين كانوا يستاكون قالبإلسلام وهم قبيلةالأزدهفقدروي أنه لما
دصل الناس في الدين أفواجاًأتتهمالازهفقالرسولان َيه :أتتعم
الازدأرتهاقلوباً وأعذبها أفراهاً فقيل:يارسولالل ؛ه هذا أرقهاقلوباً
عرفناه ,فلم صارت أعذبها أفواهً؟ قل :لانها كانت تستاك في اللجاهلية.

الام
إن كلمنيسمع هذاالك
سغب
ل ير
وفايك ليكون أعذب فاهاًولا
يتخلف عن الأزدوغيرهم.

ولانسك بعد كل ذلك التبليغ أن البعض صار يستاك ويرغب فيه

ولكن الغالب يصعب عليهم ذلك ول ياعتادوه بعدعندهاصارالمخطاب
مراجهة ,فكانيَيَيةُيقول :تس
اوكلواسفإ
وناك مطيبةللفبرفللرب
ماجائني صاحبي جبرئيل إلاأوصاني بالسواك حتىخخمشيت أن يفرضه
علي وعلى أمني" وهكذا يظكلرر قوله عليكم بالسوالكعليكم
بالسواك.
 -اغحاسن890:ج 01الفقيها71 :اح.531
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عض النصيحةواموعظةوالرفق والخطاب وحتى الأمره
بفع
ل يمن
وامال
صار الأمرأكثرحنة,فقدروي أنيهِلقل:ماليأراكمقلح؟ما لكم لا
تستاكون”؟ إذلميمكنهكذا خطابمن اليومالأول
كووى وبعض التنكيل وربط القضية
شنح
ل ب
اطاب
واخيراً صر الخ
باصل الرسالة فقدروي انهيبي قال:أتاني جبرئيل فقال :يامحمد كيف

ننزل عليكم وأنثم لاتستاكون  :ولاتسستنجون بالماء ,ولا تغفسلون

براجمكم" نهذا تهديد بانقطاع الرحي وبيان أهمية السواك إلى حد أن
الرسالةقدتتعطل إذا لميستك الناس؛وقدتذهب الدعوةهدراً.
والصيغة الأخرى بيانشكوى الكعبة اولهبيناء المقدس الذي يعتقد

بهحتى المشركين فقدروي أنهشكت الكعبة إلىاللهعزوجلماتلقى

من أنفاس المشركين فأوحى الله إليها قريكعبةفإنيمبدلك بهمقوماً

يتنظفونبقضبان الشجر.

ولعل آخر مرحلة :اهليذهاب إحلدىود التكليف» فقد تكرر القول
صسواك
عن الن يَتُ:لولاأشقعلىأمتليأمرتهمبال
ل مع
اكل
ة ولولا
أنيأخسافأن أشق علىمتيلفرضتهعليهموقوه:لولاان أشى على

وء .ومن أطاق ذلك لايدعه”",
ضع
لاكو م
اسو
أمتيلفرضت ال
روج
خهه
لل
اافع
ومثل هذا الكلام يعسنيوجموب السواك وأن الر

والمشقة :فبلحكم الثانري يستحبه وإلا فالحكم الأولي الوجوب ,ولا أقل
مالنوجوب الصحي.
' -الكافيا 1ح.648
ا4ب
و87
ب!:
أسائل
ا الجعفريات ,51 :نوادر الراوئدي٠. : مستدرك الو

ج44ه80
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 ....الصحة وطول العمر
والقرينة على الوجوب ما في الفقه الرضوي :والسواك واجب؛ روي

ديي قل :لولا أن يشقعلىمتيلأوجبت السواك فيكلصلاة,
ينب
أن ال
وهو سحنسةلة7 .

ونا وصلت اللنوبة إلى الائمة ل( هان الخطب وصاروا يأمرون
الناس مندون حرج.
وإنسانقلناكلذلكفلاجل الترغيب فيهذاالعمل ولعلهذاالنوع

منالترغيب هرأفضلنوعول ياكونلهنظيرفيكلأم وةملة.
ولعسل التشويق ببيان فوائد السواك وبيان مضار تركه لا يقل عن
ذلك ونحن نبينهاكالآتي :

 _١ينقي الاسئان

"_ يبيض الاسنان ويجليها أييمعلها ناصعة

"ي_ذهب بأمراض الأسنان وأوجاعها
 _4يطهر الفم.فلكلشيءطهور وطهور الفمالسواك

8
ري
اطي
ئبحة الفم
 75يشد اللثة

»_ يسمن اللثة

ي
8ذهب بالحفره وهو تكلّس الأسنان
 _5يذهب البلغم وينفيه ويقطعهه وني روايةيقله

 _٠١يذهب الدمعة

 _1١يجلو البصرء ويذهب بغشاوته .ففي الخبرعن أبيعبد اللهلقني

السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر”""
' -فقه الرضا القنهة71 :
“ -الحلسن  67ج0ا7ر5مة.

السلامة فيالنظالةواالطهارة ...

ارين

؟ل_ يشهي الطعام

 _1يصلح المعدة
فيظ
حف
لزيد
4ي
1ا
 ٠١يزيد فيالعقسل .عن أبي جعفر الكت السواك يذهب بالبلغم

ويازيلدعفقلي”'

 _١يدفععن الإنسان السقم والمرض

/ا_ يذهب بالغم
8ل يذهب وسوسة الصدر
بعث على الفرح والسرور وانبساط النفس
9ل السواك نشرة .أيي
فقدروي :النشرة فيعشرة أشياءمنهاالسواك
 ٠١يرغم الشيطان وهو الاشياء الرقيقة التي تورد الضرر ,الشامل

للمكروب والفيروس
 _"١يجلب الملائكة .وهي الأشياء غيرالمرئيةالتيتجلبالنفع للإنسان

1ب7جلسب رضا الرب .وهو أهمهافإن في مرضاة الرب شير الدنيا
والآخرة.

وقدورد فيأكثرتلك الفوائد روايات صحيحة وحتى مثوائرة .

نورد منهاماجاهفيوصية البيوَنْلهُلعلي :ياعليثلاثة يزدنفي

الحفظ؛ ويذهين البلغم :اللبان والسواك وقراءةالقرآنء ياعليالسواك من
السئة .ومطهرة للفم ,ويجلو البصرء ويرضي الرمان» ويبيض الأسنانء
ويذهب بلخفرء ويشد اللثة .ويشهي الطعامء ويذهب بالبلغم؛ ويزيد في
الحفظ؛ ويضاعف الحسنات ,وتفرح ابلمهلائكة'”.
' -ثواب الاعمل :ها.
 1771وص مج480
_ -القفيه؛ 455 :التصال1 :ج15

الصحة وطولالعمر
وعن أبيعبد اللتهكنقةقال:فيالسواك ائنتاعشرة خصلة :هومن

السنة ومطهرة للفم؛ ومجلاة للبصرء ويرضي الربء ويذهب بالغم
(بالبلغم) ويشد اللثةه ويشهي الطعام .ويفرح الملائكة.
ماهو السواك؟ السواك هو دلك الأسنان وإزالة تلويثها منمأكل أو
طعام أو غيرهيعودأوليف أو فرشة أوأيشيء آخر.
والمسواك هو العود الذي تنظف بهالأسئان.
مياستاك به
أنضل مايستاك بههوالاراك هذاالسواك المعروف الذييجلب من
مكة وغيرها فإنالسراك بهيجمعجميعالخصال والفوائد التيذك نراهاء
وق
له.
ادل
لايجم
صيره
خع غ
اهذ

ولعل افضل حالة هي وضعه فيالماءلفترة وقلع بعض قشرته

وترييشه وتبديله إلى الليفه لماجاه في الرسالة الذهسية :إن أجود ما
استكت به ليف الأراك فإنيجلو الاسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة

ويسمنها وهونافعمنالحفر”» فلميقل الإماماكلاقضيب الأراك وقال:
ليف الاراك وهو يعني إجراء هذه العملية وتبديله إلى ليف.
وفي المرتبةالثانية.نفسقضيب الاراك مندون تلييفهفهوالآخر نافع
فيه أكثرالفوائد ,وأنهسيتليف ممرور الزمانء وهوالمرادفيأكثرالروايات
الذاكرة للسواك وفي الخبر أيَنايلَنْييةُ كانيستاك بالاراك أمره بذلك
جبرئيل",

' -الكافي544 3ج .1واالنوظسرائل747 :1باب١منأبواب السواك ومستدرك الوسائل005 :1
ابك.
ربوا
سنأ
لم
اب١
با
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ويلي الاراك في الفضل قضيب الزيتون إذا ليف أو لميليف ,فقد روي
عن النييِه أنه قال :نعمالسواك الزيتون من الشجرة المباركة ,يطيب

بسوياكاء قبلي".
أاكني و
لسو
الفم ويذهب بلحفرء واهي
طق
نافي
لنين ولعل أكثرهم كامنوا
سسن
لسوماكرمن
فتققددم أانال
الشام وغيرها حيث يتوفر الزيتون ولا يتوفر الأراك فيكون هو سراكهم
كماجاء فيهذاالخير.
وفي المرتبةالثالئة .السواك بعامة قضبان االشلجنراعمة لماجاهفي
مصباح الشريعة :وهوأن السواك نبات لطيف نظيف وغصن شجر عذب

اسحلهاجوعلهىرة
مبارك .ضإذا استاك المؤمن الفطن بالنباتاللطيف وم
ااد
سعنه
فزال
لأ
اافية
الص

والتغيير.

ولكن عندي أن هذا الكلام حولعودخاص وهو عاولدأراك وليس
عامة العرد

وقد يستفاد التعميم لكل عود من رواية شكوى الكعبة ماتلقى من

أنفاس المشركين فأوحى الله إليهاقريكعبة :فإني مبدلك بهم قوماً

يتنظفون بقضبان الشجر.
وهذا قسديكونعام أولاأقلمطلقاًيشملجميعقضبان الشجر؛ إلا
أن يدعى عدم الكرن فيمقامبيانالتعميم والإطلاقه وإنماهوفيمقام
االن أ
بي
سصولاك.

ولكن مجموع الأخبار يوصلنا إلى أن المراد هو نفس دلك الأسئان بلي

وسيلة خصوصاً ضبانالشجرء عدام ااستثني.
لكتيمسكنويك
اذل
ول

لةأهيلهام إذا داوم الإنسان
بالفرش الامعد

على تنظيفها بالنظفات القوية وتعقيمها وتبديلها بعد كلفترة لان
اب السواك.
من
بو
أبلا
' -مستدرك الوسائل! :41 :قال با
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 ٠...الصحة وطول العمر

اشاهد في مثل
المشاهد سرعة تلوثها وإضرارها باللثةالشيء الذيل ن
سيف الأراك وقضيبه أو قضبان باقيالشجر عدامااستئني» بلحتىقد
يكون في هله الفرش أضرارء ولذلك نشاهد كثرة ابتلاء الناس بأمراض

سلوىاك بالفرشءومازالوا يوصون الئاس
لع
ااوم
الأسنان .حتى من يد
بالرجوع إلى طبيب الأسنان بين الفترة والاخرى؛ بينما وجدنا المستاك

بالاراك قد لا يحتاج إلى الطبيب إلى آخر عمره إذا داوم علىذلك والتزم
اء
بدد
طع
اايد
به .والشاهد على ذلك تز

الاسنان وامتلاء مطباتهم

بالمراجعين كلما التزم الناس بالسواك بالفرش وتركوا السواك بالأراك

وغبره» ولذلك أطلب منالناسالانتباهإيلىجمراي فيالسلحة العملية
وماهي النتائج مندون الاغترار بظاهر الأمر وبالعلب الجميلة والألوان

الزاهية والإعلام الكاسح والدعاية المبريجة ,فائتبه واحذر واعتبر فإنه
ولعل أدنى السواك هو أن يستاك الإنسان بإصبعه .وهو البديل إذا /
يكن لديك سواك أو لميامكلنتكسويك نضيق وقتء ولذا روي عن النبي
عن أنه قال :التسوك بالإبهام والمسبحة -أي السبابة -عند الوضوء

سواك” ,وهذههيالبدليةالتييسميها الفقهاء الحكومة.

وقد سال عليبنجعفرلتقاأخلهموسى بنجعفراكتف عنالرجل
سرعولىاك
لقد
اىة الليل واهوي
لإل
يستاك مسرةبيدهإذا قصام

قال :إذا

خاف الصبح فلابأس به" فهويدلأن ذلك إذا كان اضطرار ولاجل

ضيق الوقتمثلاً.ليسدائماً.
“وليه
' -الفقيه! :ح517
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السلامة ف ايلنظائةوالطهارة

مقدار السواك
أمامدة السواك فيكلمرةفلايتحندبوقتمعين ,والمطلوب ثقاء
الأسنان وإزالة التلوث الموجود فيهامن الاكل والشرب وغيره فاهلوغاية

من السواك وني الخبر :فإذا امستاك المؤمن الفطن بالثبات اللطيف
هرة
لها
اسح
ولى
وم
جع

الصافية أزال عنها الفساد والتغيير وعادث إلى

لذ

/اصلها .

واماعدد المرات» فهذا لهغاية قصوى ولهحد أكثر وحد أقل.

فللحد الأكثرهوفيكلثلاثة أياممرة هذاهوالواجب» فقدروي عن

أبيجعفر كاذفيالسواك لاتدعهفيكلثلاث ولوأنتمرمرة",فهذا
نلاثة أيامغرم
هو النهي؛لبيانالحدالنهائي؛ وهويعنيأن تركهأكثرم ث

ييا
رقعلطب
الًا.
وشلاأ
والأنضل منه هو السواك في كل يوم مرة .للمروي فيجامع الأخبار
عن أصير المؤمنينانظ عنالن يِِهُقل:مناستاككليوممرةرضي
اللهعنه.ومن رضياللهعنهفلهالحنة””؛ويفضّل أن يكونفيوقت صلاة
إذا أراد أن يتوضا لما سياتي.

والأفضل مسن ذلك السراك فيكليوممرتينءفقدجاءفيالخيرالمار:
ومن استاك كل يوممرتينفقدرام سئةالأنبياء ل

وكتباللهلهبكل

قنرء وتطيب نكهته؛ ويزيد
فع
لنى
استغ
صلاة يصليها ثواب ماثة ركعة؛ وا
فيحفظه ,ويشتد لهفهمه.ويمرئطعامه ,ويذهب أوجاع أضراسه .ريدفع
' -رواية المصباح المارة

' -الكافي؟ :ع4
* -جامعالأخبار4:لا

الصحة وطول العمر
عنه السقم ,وتصافحه الملائكة ,لمايرونعليهمنالنور,وينقي أسنانه.

وتشيعه الملائكة عند خروجه من البيت» ويستغفر لهحملة العرش

والكروبيون» وكتب الل
مهل
ؤهبك
ملن ومؤمنة ثواب ألف سنة ,ورقع الله
لهالف درجة؛ وفتح اللهلهأبواب الجنةيدخلمن أيهاشاءءوأعطاءالله

كتابهبيمينه»وحاسبهحساباًيسيراًوفتحاللعهليهأبواب الرحمة,ولايخرج
سن الدنياحتى يرى مكانه من الحنة,وقداقتلىبالانبياه,ومن اقتنى

بالأنبياء دخلمعهم ابحنة.
انك
تيلم
سه
يواك
ايها للس
ر انلت
كئد
ذفوا
ويعلممن ذلكأنأكث ارل
كليوممرتينفصاعداء وإنماذكرناهذهالروايةبطوها لتعلممدى الأهمية

فيالسواك كليوممرتين على الاقل.
والافضل منهفيكليومثلاثمرات,ففيتتمة الروايةالسابقة :ومن
استاككليوم(وأظن أن كلمةثلاث مرات سقطت) فلايخرجمنالدنيا

حتى يرى إسراهيم ققيا ,وكانيومالقيامةف ع
يدادالأنبياء» وقضى الله
تعالىلهكلحاجةكانتلهمنأمرالدنياوالآخرة ,ويكونيومالقيامة:في
ظل العرش يوملاظل إلاظلهويكونفيالجنةرفيقإبراهيم ورفيقجميع
الأنبياء .38
والأفضل من جميع ذلك هو السواك حمسمرات فيكليوم؛أي
السواك عند كل صلاة وذلك للرواية التيوصىبهاالنيوَل أمير

المؤمنين اكتقة :ياعلي عليك بالسواك عندكلصلاة أو عليك بالسواك

لكل صلاة وقولهيَْلُأنخريوراىية:لولا أشنعلىأمتيلأمرتهم
بالسواك معصكللاةء أو عصنلدك
الة".
' -انظر الوسائل5 :1أ0ب4واب السواك باب م

اةرة ...
هظاف
طلن
امةلفيا
الوسلا

“مين

وللروايات الككثيرة التيمنهاالمعتبرة القائلة :عليك بالسواك عند
ل" ,أو عليكبالسواك عندكلوضرء فهيكثيرةومتعددة,
لاكة
صوء
وض
والمراد بالورضوه هو الوضوء للصلوات الواجبة :كما أن الظاهر من
يصلوات الواجبة :فإنهاكانتتقامفيحمسة أوقات بخمس
الصلوات هال
يء بالاعم الأغلب.
شلحق
لي
الظن
وضوءات عادة .وا
ووضرء المستحب
وات المستحبة أال
لمل
صايش
لم
اراد
وقد يكون الم
فيكون أكثر من حمس مراته ولاأقلمن السواك مرة لصلاة الليل فقد

وارلدأمر به,
سواك رسولالليهَيَْوُوالأئمة12
وأما سواك رسول اللهيلِلْةُفهوأكثرمم أامرنابه فإنهكانيستاكفي
الليلة ثلاث مراتهفقدروي أنهَب كان يستاك كلليلة ثلاث مرات»

ولجه إصللىاة
رقب
خرة
سرةقبلتوم وهمرة إذا قاممننومه إلى ورده» وم
الصبد”.

وإذا أمسيف إلى الاربسعصلوات الواجبة الأخرى يكون المجموع سبع
مرات ,ولكن سواكه كان أكثرمنذلك لانفيالحديث الآخر :أنهكان

يستاكفيكلمرةقاممننومه”" .وقدتواترت الأخباروقولهيَُِِ :مازال
جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أسناني :أو حتىنخفت أن أحفي

ولإلحاح علىالشيء واستقصاله أي أنيهَيِيةُكان
أو أدرتفإنالإحفاء ه ا
اوب
هه
ذدرد
يخشى أن تذهب أسنانه بالسواك فلايبقىمنها شي» فإن ال
وان بالسواك حمسمرات أو سبعمرات؛ وإنما يكون
كل
يذا
الاسنان ,وه
باكثرمنذلكمع الإلحاح فيكلمرة.
“ -الرسائل! 885 :أبواب السواك باب0 7
' -انظر مستدرك الوسائل 777 :1أبواب السواك ياب .6
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 ....الصحة وطول العمر

وقت السواك
المعروف بين الئاسهو السواك بعدالاكل ولكن هذا لايستفاد من
الأخبار والمستفاد منهاهو السواك فيأوقات الصلاة وعند الوضوء
للصلاة .بلفيالحديث :السواك شطر الوضوء.

والأطباء يؤكدون على السواك قبل النوم,وقدلاحظنا أن رسول الله
بيدما تؤكد الأخبار علىالسواك فيجوف الليل؛فقدتقدمأن رسول
الليَهيْيْةٌ:كانيفعلهوكذاباقيالأئمة بلأمرونابذلكففي الخبرالمعتبى

عن أبيجعفراك قل إذا قمتبالليلمنمنامك فقل الحمدلل .ه ثم
امستك وتوضا" ,والظاهرالمرادالقياملصلاةالليل؛والقرينة مارويعن
أبيعبداللهالك قل:إذا قمتبالليل فاستكفإنالملكيأتيك فيضعفاه

على فيكه فيس حرف تتلوه وتنطقبهإلاصعدبهإلى السماءء فليكن
ريابئحة".
فارلك ط
رويسعونل اليلهِه أنهقال:منقامفيجوف الليلإلىسواكه
ور
فاستاك ثمتطهرفأحسن الطهرءثمقامإلىبيتمنبيوتاللهأثلهملك
فوضع فاهفيفيهفلايخرجمنجوفهشيء إلارجعفيجوفالملك»فياتيه
بالهيقويمامة شفيشعهاًيدً”.
ون رواية :السنة فيالسواك فيوقت السحرء وفي رواايةل:سفإوناك
فيالسحر قبل الوضوء من السنة".
' -الكافي؟ 4ع164

' -الكالي* حا

" -دعائم الإسلام! 811 :مستدرك الوسائل5 :1أ0ب3واب السواك بابة ح.4
 -اانلظورسائل! 905 :أبواب السواك ب ح0 4

السلامة فيالنظافةوانطهارة

ءدة
ركاعن
ينات نظّفوا طريقالقرآناستحباب القسوا
ام
واد
رستف
وي
القرآنء ولكل صلاة لأنهاقرآنونافيالخبر:ركعتان بالسواك أفضل من
سبعين ركعة بغير سواك وفي الحديث عن البيوَنله:وركعتين بالسواك

أحب إلى الله عز وجل من سبعين ركعةبغير سواك”.
هذا الكلام كله بالنسبة للسواك بالاراك وقضبان الشجر وقد لا
يشمل السواك بالفرش لإيرائه الضررء ويكون المطلوب فيها السواك في

اليوم مرةمأروتين أو ثلاث لأيكسثر.
وكذا يطلب السواك عندالعزمعلىمواجهة الناس وتكليمهم ,نقد
قيل لأبيعبد اللاهلقة:أترىهذه الخلقكلهممن الناس ,فقال:ألقى

مانلهتمارك للسواك ""...فهويفيدالذم.
توصيات :
_١لسواك قبل الوضوء إلاأن تنساه فتستاك باعلدوضوءء يستفاد
ا
صارءيح بهفيالخبرالمرري عنالمعلى
لةوتقدج
اار
ذاللكامخنصبار الم
بن خنيس قال :سألت أباعبداللهلتلا عن السواك بعد الوضوء فقال:
ضا؟ قال :يستاك ثم
تحوتى
الاستياك قبلأن يتوضا قلت :أرأيت إن نيسي

يتمضمض ثلاث مرات” .ولذافلنغبذ جعلبحث السواك قبل الوضوء,
"_ يطلب التمضمض ثلاث مرات بعد السواك للرواية المارة ونا
روي عن أبي عبد اله اك قال :من استاك فليتمضمض '".
' -انظر الوسائل! 68 :أبواب السواك بابه ح.7/

' -الفاسن :اح0
* -اغاسن١70, : حالمه,الكافي* 7اح  3انظرالوسائل 407 :1أبواب السواك باب .6
“ -اللحاسن 532 :ج138

 .-.....الصحة وطولالعمر
*_ قالالنييِه اكتحلوا وترأ واستاكوا عرضاً”" وفيحديث آخر:
استاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاً” .فقديستفادمنهالدلكمنأعلى
السن الأعلى إلىأسفل السن الأسفل وبالعكس حتىيأتيجعملبىيع
ان ,ولكن أوّلْه في فقه الرضا
الاسنان ويكون قوله طاوللاًامسنآتخر
بتاويل آخسر,فقسالفيتأويلقولالنيَتِيُِ:واستاكوا عرضاً قال أ:كثروا
ودعوا على ذكراللهوذكررسوله وآلهيي ولا تغفلوا عنه" .واستظهر
المحقفق النوري وقسوع التصحيف فيكلمة ودعرا وأن الظامر كرنها

(ودموا)''' وليس ببعيد.
 _4الافضل السواك بعدةمساويك وعدم الاقتصار علىمسواك واحده
فقد روي عن أبي الحمسن الرضالكا أنهكانبخراسان إذا صلى الفجر

جلس في مصلاه إل أىن تطلع الشمس ثميؤتىبخريطةفيهامساويك
فيوستااكحبدهااً بعدراحدءثميؤتىبكندرفيمضغه” ويبدو أن هذا
السواكلملاقاةالناس.
5
ايط
للب
سغس
رلاك

بعد التسوك بهوقبل أن يتسوك به وقد

وردت هله التوصية حتىللصالم وذلك بأنيبلهبلماءثمينفضه حتى لا
يبقىفيهشي

 3الففيه! :الاع.111

' -الجعفريات ,61 :دعائم الإسلاما411:
" -فقه الرضا ١0 088

 -مستدرك الوسائل! 47 :أبواب السواك باب ٠ح١اشيقح.

“ -الفقيه!69:ح 0451الوسائل
“ -الكافي :الاح.5

السلامة فيالنظافةوالطهارة

_5لا بأس بإضافةبعضالأمور الطيبةالرائحة إلىالسواك فقدروي
أن أبا الحسن الكة كان يستاك بماهالورد” .ومعه يعلم أن الاستفادة من

المعاجين النقيهوالعطرة السليمة الشائعةفيهذهالايامنافعوغير ضار,
تحذيرات :

واك في
سن
اهلىع
 _١لاتسوك فيالحمام ,لآنرسولاللهيِه ن
ميام يورث وباء الأسئانء وعن أبيعبد
حف
لاك
اسو
الحمام؛ وروي :أن ال
الله اكتاة :وزياك والسواك في الحمامء فإنه يورث وباء الأسنان”",
وماعسه يكون وباء الأسنان» فيحتمل إرادةتسوسها أو تآكلها أو

حتى زعزعتها وتساقطها فالكلمحتمل.
"_لا تنسوك فيبيت الخلا ففي خبر :السواك فيالخلاء يورث
البخر”” ,أينتنرائحةالفم,
"_ السواك الكثيريزعزع الأسنان وقد وارلدتتوصية بمضغ الكندر
نان ,وقد تقدم التزامالإمام الرضااظفل
أو مطلى العلككء فاإئلهأيسشد

بذلك,
 _4لايستاك من تضعف أسنانه ,فقد روي أن الصادق كن ثرك

السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسئانه ضعفت".

 _5نهي عن السواك بأعمدوةر:
!ا_لقصب
ب_ عود الرمان
1سو.اك3ب٠اب١
' -الهداية ,41 :مستدرك الرسائل1 :1أ9ب8واب ال
' -انظر الوسائل 407 :1أبراب السواك بفب!!.
زيب :1الاح قر
!ا:؟,717
حقيه
 -الف

علل الشرائع641 :ع1

 .....الصحة وطول العمر

جا_لرعويدحان» أي الورد
وناك
لهسىع
انهن
ل اليللهيه أ
ون
سويع
ردر
فق

بالقصب والريحان

والرمان”.
الدعاء عند السواك :اللهمارزقني حلاوة نعمتك» وأذقنيبرد روحك»

وأطلق لساني بمناجاتك ,وقربني منكمجلساً .وارفعذكريفيالأولين:

اللهم ياخير منسئل وياأجودمنأعطىحوّلناماتكرهإلىماتحب
وترضيء وإن كانت القلوب قاسية؛ وإنكانت الأعين جامدة :وإنكناأولى

يافية”",
بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة ,اللهمأحينيفيعافية رأمتني ف ع

' -دعائم الإسلاما4002 :
' -دهوات الرأوتلي“ :لال

السلامة فيالتخلي
التخلي واححدمنأساسيات حيلةالإنسان وعامة الحيوانه وتنبنيعليه
سلامته أكثرممايتصوره البشر ولعل الكثير من الأمراض ناشئة منتلك
الغفلة والجهل بالطريقة التييجب أن يتبعها الإنسان فيموردالتخلية

وزمائها ومكانها وأحائها.

صحيح أن هناك أمورأ تقتضيها طبيعةالبشركم إاذا أحس بالثقل أو

الحصر فإنهيحاول التخلص منهبأينحومن الأنحاءء وإذا استقذر بدنهعلى
أثرذلك حاولتنقيته ومنىماعرض لهذلك حاول التستر رطلب المكان

الخالي ,غير أن هناك أُموراً أخرى مطلوبة قد يغفل عنها البعض وتفاصيل

مستحبة تنفعفيبقاءالسلامة وصيانةالمسدمنالاعلال والامراض وقد

يدخل بعضها فيالأسرار التتيحدثناعنهامماجاءابلهانابياء ونخصوصاً
نبيالإسلامعللة فقد كانلهطريقةممتازةفيالتخلي ويلحظ فيذلك

ون.
رظها
اراً
آلا
لقد
خيلح
أمو

وقت التخلي
ماهر المطلوب فيالتخلي هلهوالمصابرة واحتمال الاذىوإمساك
النفسوبالتالي التقليلمندخول الخلاءلمفايهمنالمهانةوتضييع الوفت
ونل
خم
دكثار
وتعريض النفس للقذارة ولوازمها أو أن المطلوب هو الإ
الخلاءوعرض النفسعلى بيت الخلاءبمداومة واستمرار حتىلايبقىفي

الجوف شيء من القذارات فيكون الإنسانصحيحاًسان أو على الإنسان
س»
اثر
نهأك
للي
ااع
يعة وم
بسب
لرطبح
الحص
أن ينتظر الإحساس بالغمز وا
أنهم إذا أحسوا بالغائط تغوطوا وإذا أحسوا بالبول بالوا.

 .....الصحةوطولالعمر
والجواب فيه نوع من التفصيلء فإن النظرية الإسلامية تذهب إلى ما

تقتضيه الطبيعة وأنهمتىماأحسالإنسان بغمزالبولبالولايؤخر
ذالك
ل بإعحدساس به" وكذا إذا أحس بغمز الغائط تخلى””» مندون
تأمل ولاتسأعيرولايصلح إمساك النفس ولامدافعة الأخبثين .ولاحاجة

إلىعرض النفس على الخلاء مسندونإحساس ذلكلمافيهمنإيجاد
الضغط على منافذ التخلية وأجهزتها.

ويستثنى منذلكموارد أحدها :عرض النفسعلى الخلاءقبلالنوم,

فإنه منالضروريات وحتىمندون إحساس شيء .وهذاممالاشكفيه
بالنسبة لسنوم الليل؛ لطول مدته وتراكم القذارات الحاصلة من التغذية

طول النهار وتخلف المتخلف منها ولا يبعدشمولذلك لنوم النهار لإطلاق
الدليل إلا أن يدعى الانصراف إلىناولمليل فقدروي أن أمير المؤمنين

الفلاقالللحسن الكة  :وإذانمست فاعرض نفسك على الخلاء فإذا
استعملت هذا استغنيت عن الطب”,
' -فقه الرضا القفذ ,74 :وروي :إذاجعت فكل:وإذا عطشت فاشرب» وإذا هاج ابلكبول فبل؛ ولا

تامعإلامنحاجة؛وإذا نعستفنمءفإنذلكمصحةللبدن.
* -الدليل على ذلك الروايات الدالةعلىجوازقطعالصلاةلذلكمعأناتعلميحرمةنطعها
بسصورة كلية,فقدروي عن أبيجعفر نه أنقهال:لايقطمالصلاة إلارعاف وأرٌفيالبطن

فبادروا بهن ما استطعتم .التهذيب  851011 :1انظر الرسائل  5411 41ج8179

" -الخصال 413 :ح/
ذ :7البحارةة :ج 1441قال أمير المؤمتين للحسن ابنهن يابنيألأاعلمك
أربعخمصل نستغني بهاعسنالطب؟نقل:بلىيأاميارلمؤمنينقال:لتابلسعلىالطعامإلا

وأنت جالمع .ولا تفم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه وجوّد اللضغ وإذا نمت فاعرض نفسك على
لع
الخلاء ,فإذا استعملت هذا است
طلى
اغتيت
ب

خيلي
تن
لمة
اسلا
ال

..

لىاء
عل
لخ
انفس
والمورد الآخر :بعد خروج المنيء فيلزم عرض ال

والبول مهما أمكنلتخرج فضلةالمنيبخروج البولءكيل تاتردد بقيته في
ااء له.
ول
دذي
جوفه ويورثه الداءال
والمورد الثالث :لمريد الطهارة والصلاة ,حتىيكون على طهارة لملة

أكثر ,ولا يعتريه البول أو الغائط حال الصلاة فإنهلاصلاة لحاقن ولا

ط:
لبغالانيئبه
احاق
حافب ,والحاقن النيبهالبول وال

لقول رسول الله

َُِ:ل تاصلّوأنتتجدشيام انلاخبنين".
ولعل أكد ماني ذلك عدم تأخير البول عندالإحساس به فتجب
انزلولدمانبة إلىالارض؛ لماجاءفي
المبادرة اوعلدإممهال حتىبمقدار ال

الرمالة الذهبية :ومن أراد أن لا يشتكيمثانته,فلا يبس البول ولو على
ظهر دابته'" .وما ذلك إلا كناية عن سرعة المبادرة إلى ذلك وعدم إمهاله
وناخيرهه وليسالمراد تحديدهبهذا الوقت.

ماكلاتنخلّي
كانت عملية التخلية تتم خارج الدور ,لاالنناس كانوا قليلين

والبيوت صغيرة ومتباعدة خصوصاًفيالجزيرةالعربية.ولميكنفيعهد
البي ص وقبله غحازنيخزنفيهاالماه»ولابيوتمعدةبمايسمىبيت
الخلا فكانوا عند الحاجةيخرجون من الدارويطوفون هناوهناك ليرثادوا
لنمانس.
اوة
خل
سقاولل
' -الستهذيب ؟ 237370132 :والروايات النافيةلصلاة الحاقنوالحاقب كثيرة ,ورقد

..
ةفم
اقبل
لاي
ل
صنية
ثما

والزبينء فقيل:يارسسولاللهاولمزايين؟ قال:الرجليدافعالبول

والغالط؛ انظرالوسائل أبواب قواطع الصلاة بم
" -الرسالة الذهبية83 3« :

اللهز

الصحةوطولالعمر

قفريى والمدن
لاً
اصوص
وقد استمرهذاالال بعدزمانالنبييِه خ
الصغيرة والبدو عامة وبقي في بعض الناطق إلى يومنا هذاء ولكن القرن
الثاني وشطراً منالقرن الأولبعدماتمصرت الأمسصار وتوسعت
وتكائفت لميكنهناكبدمن اتخلذالبيرت الخاصةلذلك.
وهناك مؤشرات بوجود بيت الخلاء من السابق من زمان لقمان

الحكيم وقبله ولعل الذيذكرناهمختص بالجزيرة العربية باعتبار طبيعتها
ال
اةئوق
هلة
سصحر
كاوي
ا.
ومهما يكن من ذلك فالفضّل نيالمكان المعدللتخلي أن يكرن

مستورً .ولايكونظاهراًمشهوراًبلينبغيأن يُبنىالخلاءفيأسترموضع
فيالدارء لاستلهام ذلك من الطبيعة والخلقة؛ ألاترىأن اللهعزوجل نا

خلق الإنسان ملقتحرجهفيأسترموضعمنه.وكذلك ينبغي أن يكون
ال
أمخر
سج ف
تي
ر

موضع في الدار؛فقدجاهفيتوحيد المفضل :اعتبر الأن يا

مفضل بعظم النعمة على الإنسان نيمطعمه ومشربه وتسهيل خروج
الاثىه اليس من حسن التقدير فيبناءالدارأن يكون ال
أخلا
سء ف
تير
موضع منهاء فهكذا جعلاللهسبحانه المنفذالمهيأ لالخل
لاء
إم
نن
سان في

أسترموضعمنه.فلميجعلهبار
خزاأ
لمفنه ول نااشزاًمنبي ينديهءبلهو
مغيب فيموضع غامض من البدنمستور محجوبه يلتقيعليهالفخذان

رتحجبه الإليتان بما عليهما من اللحمفيواريان”.
 1توحيد المفضل  :7 :دعائم الإسلام! :؛ .1مستدركالرسائل ! 1
:ح :1069روينا عن بعضهم
عليهم السلامأنهأمربابتناءتحرجفيالدارءفأشارواإلىموضع غيرمستورمنالدار:فقالالقوة:يا

هزلاء ا
إلنله عسزوجللماحلئ الإنسانخلقتخرجهفيأسترموضعمنه.وكذلكينبغي أن يكون

المخرجفيأسترموضعمنالدار.. .

خيلي .
لمةت ف
الاسلا

ولعل الحكمة الأأولىفيذلكهوأنلايُرىالإنسان وهوعلىبولأو
غائطء والحكمة الثائية أن لايشعر أحد بنخوله الخلاء وخخروجه منها.ء

فليس الهسمرؤيتهجالساًللتخلي وعدمرؤيتهلآنذلكيتحقق وإنلم
تكن الخلاء في أسترالمواضع بأنيجعلهابابأو ستارء ولكن العملية

عملية ستروتعمية بحيثلايشعرأحد بذلك.
وقديجمزم بذلك كل منيتتبع أحوال الانبياء والائمة وصلحاء
البشرية .فإنهيحكى عمن لقمان وحكمته أنهلميرهأحدمن الئاس على
هه”في
رفظ
موتح
",
أره
بول ولاغائط؛ ولااغتسال؛ لشدةتستره وعموق نظ

وقديستفاد من التعليلالماروالقياس على خلقة الإنسان ضرورة كون
الخلاءفيموضعلاتبلغالرائحة إلىمشامالآخرين :فهذامايقتضيه وضع
الإليتين كما تحجب عن النظر تمنع من انتشار رائحة المخرج؛ وقد

بستلهممنذلكأمورأخرى.
ومهما يكن من ذلك فإن التسثر مطلوب ,وعدم إبداء العورة

لوب المرغبفيهعدم
مطبل
الولمة»
للأخصرين واجبء وحرمة النظر مع
التعري وإنلميكنهناكناظر.
وينقل عن الرسوليي أنهكانإذا أراد أن يتنخع وبينيديهالناس
غطى رأسه ثمدفنه وإذاأراد أن يبزق فعلمثلذلك”" .وقالوا عليهم
السلام :منفقهالرجل أرتيادمكان الغائط والبول والنخامة؛ يعنون أن لا

سراه
اث ي
نبحي
للك
اون ذ
.7
يك
' -انظرتفسيرمجمع البيان44 8في رصفلقمان وحكمته.
' -الجعفريات 71 :مستدرك الوسائل! :ح.88044/7

' -دعائم الإسلام!4١1 : والتخامة الأخلاط التي تقذف من القم.

ملر
عطو
لة و
الصح
.ا

وأما خارجالدوروني غير الأماكن المعدة لذلك إذا احتاج الإنسان إلى
التخلي فهناك مواضعينبغيتجنبهاوقدنهى النبيع
وهي كلآتي:

عنالتخليفيهاا

1

رج الماه ويبول
اقف
_١الماه الراكد .والمتصور فحياهلتان الاول :أن ي
فيالماهبأن يسقط بولهفيالماءأو يتحادرفيه.فهذامحظور لأجل تضرر

سكان الما لان للماء اهلاً وسكاناً من المخلوقات النافعة الخيرة" ,فلا
يسصح إيذاؤهم ببول ولا غائط :وأقذدتيعنتيهم رجوع الاذى إلى نفس
الإنسان ولا أحقرلمائه منابعنضافع .ولآن المار بذلك اليماتءقطدهر

بهويشرب منهوهولايعلمفيصيبه أذى'”.
ليدمختلخلي الماء ويبولفيهوهوقالم أو قاعد فإنه
ان
الحالة الثانية :أ
ارى
بالإضافة إلىمامر هناك بعضالمخلوقات الصغيرة الضارة النيل ت

تصيب الإنسان بمرض تصعب مداواته"' .وني بعض الأخبار :أنه يورث

ن
دصرومن
الحسصر ولعل الامرالدسعسبرول وصعوبته؛ أو إحساس الح
بنول وعن الغائط فياماهالقائموأنه من
لع
اهي
جدرى :وقسيل إنهنُ
نك

ام عاولاليثالي! 781 :حال:عن النبييَُِْال:ماه سلكهانء فلاتؤذوهم ببول ولا غائط.
 -البحار 841988ج...:ولافيماهراكدوالعلةفيهأنهينجسهريقذرهفيأنحذمحتاجمنهفيتوضا

منهويصليبهولياعلم؛أو يشربهأر يغتسلبه,
' -مشكلةالانوار 407:عنالباقرلق أن منبالف مياء..قائماًفاصابهشيءمنالشيطانلميدعه
ان
سلى
نرع
إلضر
لردا
اايو
إلا يأسنشاء اوللاهل.شيطان هوم

منطرفمحفي كماتقدمفي كتاب

ول فيهولعل
بلق
دراخدمط
الامراض .وقوله قائما حالللبائل,أيوهوقالمف ايلمه.والعللالم

المرض الذييصيبههومايعرفبمرضالبلهاريزيةأيالبولالدموي,
' -دعائم الإسلام 1210

خيلي
تف
لمة
اسلا
ال

.......

"_الماء الجاري .فهذا هو الآخر لهأهل؛ حتى روي دخول الحسنين

ر .ولاسئلواعنذلكقلا:إن للماء اهلا" وهريعني
نهفي
لهما
بإازار
ضرورة التستر منهم ,فيحظر إيصلل الأذى إليهم .بالإضافة إلى الرواية
القائلة« :الماء له سكان فلا تؤذوهم ببول ولا غالط» فهو يشمل اللجاري
للمفايء الجاري يورث
ابو
بإطلاقه ,وجاءفيالحديثعنالنييلِل :أن ال

السلس .وفيالراكد يورث الحصر”".

وهناك منع عنمطلق البولفيالماءهفقدروي أن الن ييَيِْيْهُنهىأن
يبول الرجل في الماء إلا من ضرورة :ولعل المراد منها الدخول فيه والتبول»
وإذا كانالمرادمايشمل البول مننخارجالماءف ايلماءفلايشمل مثل
المقاعد المعدة هذه الأيام ويكون فيهاشيءيسير من الماءء بدليل العلل
المذكورة للمنم؛ فإنهالاتأتيفيشيءمنذلك.

"_ شواطئ الانهار وشفير الآبارء وقد يخص ذلك بانلهاار والآبار
الصللحة للشرب منها فإن الروايات الكثيرة وإن كانت مطلقة؛ ولكن في

بعضها أن النييَلِيةُنهىأن يتغوّط الرجل علىشفيربثريستعذب
منها.أو علىشفيرنهريستعذب منه”,ومنذلكتعلم الحكمةفيالنهي
عذنلكء اولهايستقذار.
4ح_ت الاشجار المثمرة فالنييبدو أول الأمرفيعلةذلكهو الحد
من تلوث الثمار وانتقال الأمراض؛ ولكن الروايات عللت ذلك بحضور

الموجودات النافعة والخيرة التيتعبرعنهاباللائكة .فقدتغادرانحل إذا
' -دعائم الإسلام 3:461
' -عوالي اللثالي؟ 981 :حلا مستدرك الوسائل !3 :ج79057

" -أمالي الطوسي7 :ح .74414الوسائل 417: 1لاق

ا.لصحة رطول العمر
تخلى احد تحت الشجرة ,لمارويعن الباقراكَكقةقال:إنمانهىرسول الله
ل أن يضرب أحدمنالسلمينخلاءتحت شجرةأومخلةقدأمرت

لمكان الملائكة الموكلين بهاء قال :ولذلكيكونالشجرةوالنخل أنساإذا
كحانمفليهه .لآن الملائكة تحضره” وني رواية أخرى عنالباقراللكلا :قال:
إن للهعزوجل ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل؛ فليس

من شجرة ولانخلة إلاومعها ملكمناللهتيعاحلفىظها وماكانفيها,
ولولا أن معهام يامنعهالأكلهاالسباع وهوامالأرض إذا كثامنفريههاا".
قكات ضارة
ونا
لنه
خاأ
فهذا يعني وجود تحلوقات نافعةكثيرةتكم

كثيرة .وقد تماكتشاف بعض المخلوقات الضارة بماعرف بالمكروب
والفيروس» ويبقى اكتشاف المخلوقات النافعة التيتقرمبأدوارحياتية

كالتيتذكرها الروايةمنجنسغير المرلي.
التخلي على القبرأو بين القبور,فإن أكثرما يتخوف منهمن هذا

الحال عروض الجنونه والروايات بهذا المعنى كثيرة .منها وصية النبيلعلي

اقنة”” ,والمستفاد منهاأن الإنسان يكون ف هيذا الحالضعيفاًوعرضة

لتسلط المخلوقات غير المرئيةالضارة عليه وفيتلك الروايات ماهو
صحيبح ومعتبر.
افقي
اح 43
له ١
' -ال

' -الوسائل  3:817أبواب أحكام الخلرة ب :!9علل الشرائع! 471 :البحار/اة :الالاع.61
'ا-لخصل ,511 :قال:ثلاشة يتخوف منهاالجنون :التغوط بينالقبوره والمشي في خف واحد

والرجل ينام وحبدهه رفي الكافي 7:70ح؟ :عنأبيجعفرفقنها:منتخلىعلى . .فأصابه شيه من
الشيطانلميدعهإل أان يشاءاللهوأسرع مايككون الشيطان إل اىلإنسانوهوعلىبعض هله

الحالات.

خيلي
لمةت ف
الاسلا
 5الحمام هذا الأخر منهي عنه والحمام هو البيت الخارالمعد

للغسلء .غير أن الرواية تذكرإيراثه الفقر” ,وإنكانالممكن إثبات
العلاقة بينالمرض والفقرء أو أن علةالفقرالمرض وسيأتي الكلام عنه.

هيا
كالت
لطرق
سنال
ييةع
_ الطرق النافلةة يعنيغيرالمسدودة .كنا
المارة ولعل النهي لاجل الاستقذار ,والحد منانتشار الأمراض؛ ولذلك

يبيء التعبير في الاخبار بقارعة الطريق مأحوجة الطريق'”".
 8أبواب الدور ,ويميء التعسبير عنهبمواضع اللعن”” .وحال هذا

رلد
وك
مشمل
كسابقه .غير أنهلايتحددبأبواب الدور بذلك التعبيروي
تي من وراءهاللعن,مثلأبواب امحلات التجارية والاسواق
أنة
وديلع
يع

وغيرها.
 9منازل النزال .وفي رواية أن رسول الله ياي قال :ثلاثة ملعون
ملعون من فعلهن :المتغوط في اظللنزال*..
لضع يستريح فيه المسافر
وهو الظل المعدٌ نزول القوافل :بل مكو
والسائح عادةه ويشمل المواضع التيبجلسفيهاالناسللتنزه؛كالعدة هذه
الايام في المنتزهات والغابات وسواحل البحار وغيرها.
ناات
افره
وتيتح
يال
حقرب
للث
اهيا
 _٠جحر الحيوان و

والحشرات

وتلجا إليها:فإنهلايمسن التبول فيها؛ويخاف علىمنيفعل ذلك وصول

الضرر إليه .وفي بعض الروايات :ولا تبولن في نفق".
 3الخصال 406 :ح ,1البحار/اة “ 11ح.4

' -الوسائل  3:817أبواب أحكام الخلرة حبا1ق6ار 1ل 502

" -الوسائل  1:877أبواب أحكام الخلوةب 6٠ ح؟قلدم .ر
' -السرائر  046 2اليحار1105 83/
' -أعلام الدين :54 :المبحارة 481 :/ح :74والتفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان.

 ....---الصحة وطولالعمر

_ ١المكان المرتفع” ,مثل السطح والجبل إذا طمح ببوله في الحواء
طفريكالف.
أتشر
لان
ااذو
فتحول إلى رذ

والأخبار تعلله بأن للهواء أهلاً كما أن للماء أهلاً” ,ولعل هذا
ون للؤنسان
للهم
صن قب
يفعل
وم
فدال
يؤذيهم ولايستبعد حدوث ردو

الضرر كلجنون .أو يُحرّم على الأقل من منافعهم؛ وبصورة كلية فإن
الأخبار تانلهىمتخلي من أن يطمح ببولهفيالهواء .وقديشمل فعل ذلك
يأرض المستوية أيضاً.
فال
ولعل ذلك منصرف عن مثل البالوعة وامجاري الامعلدةبفناييات
مارلتفعة.
7فنية المساجد.
أ

نهى النيوَل عن ذلكء ولعلهلأجل التقديس والاحترامء لأنهامحل
اجتماع المؤمنين» فيحد المنعمنذلكمن انتشار الأمراض» ويمكن نسرية
ذلك إلى كل الأماكن المزدحمة وبحال الاجتماع هذا وقد حدد ذلك باربعين

ذراعفيأربعينذراع”” ,لحآرنذيلمكها.
مايفعلهالمتخلي
بعد اخشيار المكان المعدٌ للتخلي أو ارتياد المكان المناسب البعيد عن
الانظارء فهناك بعسض الأعمل النافعة في هذا الحال أر التي تدفع عنه
' -الوسائل (84:؟ح574نهىالنبيكلل أنيطمع الرجلببولهمنالسطح ومن الشيءالمرتفع.
'ل-خمصال؟ 761 :البحار 78193ح' :6عنعليفق قال؛ل يايولنالرجلمنسطحفيالهواء
ا

ولايبولننيماءجار .إنفعلذل فكاصابهشيفلايلومنإلنافسهفإنللماءأهلاًوللهراء
يواء.
سنطح فاله
لم
أهلاً.وفريواية أخرىص:441نهىرسولاليلَِلكُأن يطمحالرجلبباوله
" -انظر البحار٠ 3/ج8695

لمةت فخيلي
الاسلا
المضارء منها :إدخال الرجل اليسرى قبل اليمنى في بيت الخلاء وموضع
التخلي بصورة عامة ,وإذاأراد الخروج منالموضع الذيتخلىفيهأخرج

رجله اليمنى قبل اليسرى”,
وما كان بيت الخلاء والتخلي لايخلرمسن الأضرار والمضرات”",

وب والفيروس وعامة المخلوقات المضرة وكذلك
رمع
كلتج
لاًممث
اوص
خص
مصاحبة عملية التخلي نبعض الاضرار مسثلحصول الجرحوالابتلاء
بالبواسير وغيرها من الامراض؛ كان مسن المناسب استعمال الموقيات
المحصنات التيمنهاالتسمية بأنيقولسر فينفسه #بسم اللهاعند
غى»”"
التكشف ,ففي بعض الأخبار «فإن الشيطان يعض بيصرفهرحت

ولعله كناية عنعدم إيصاله الضرر إلى الإنسان.
ينطان بي صيغة كانت وأكمله أن يقول« :أعرذ
لوذش م
استع
ومنها ال
بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم؛” والمراد

بالشيطان هومايوردالضررعلى الإنسان منطرف خفي؛بحيثلايراه,
وأجمعه أن يقول« :بسم اللهوباللهأعوذباللهمسنالرجس النجس
لهسوميع
اله
الشيطان الرجيم إن ال

العليم” ,أو يترجم ذلك إلىلغنه

مهما كانت؛ ويكفي أن يقصد ذلكالمعنى ويحكيه فينفسه ولعلهالافضل.
' -ثواب الاعمل؛  61امبحار/اة 911اح.15
' -إذا لاحظنا الأخسبار بد أنهانعبّرعنالفضلات بالأذى وعن إخراجه بإماطة الاثى.رنتحدث
ثيى
اعن
لخرج
ابأخ
عن وجود تخارف .ولذلك كان أبوعبداللقهقنقةيدعر ويقول إذا مخلالخلاء:ر

بر ..لكالحمداعصمني منشرمافيهذهالبقعةوأخرجني منهاسالاً.
اغي
ححاسً ب
سر
* -ثواب الأعمال  ,61 :الوسائل  1:935ج513
' -انظر الوسائل  1:111أبوابأحكامالخلوة به.

ملر
لةعوطو
الصح
..ا

ومنها :تغطية الرأس والتقنع فقدروي أن رسولالل يهَِيْةُكان إذا
جءة في
اقضا
حاد
دخل الخلاء تقنّْعوغطى رأسه وم يرهأحدوأنه إذا أر
السفر أبعد ماشاءواستتر” ,فهيدليلعلىوجودبيتالخلاء فيزمان
النبيوأنه يدكانيتخذهافيالحضر,ونيروايةيقوليَيْلُْ :فإنيوالذي

نفسي بيدهلاظل حينأذهبإلىالغائطمتقنعاًبثوبي,استحياء من
الملكين الذين معي”".
وتبقى تغطية الرأس فهي تنفع فيالتتستر وعدممعرفة الشخص
المتخلي .كما أنهاتمنعمن وصول الرائحة الخبيثة ومايصاحبها من

المضرات إاللىدماغ”" ومعه يكون المراد منتغطيةالراأسهوسدمنافذ
الرأس مثل الأنف والفم.وإنكانالمنصرف إليههوتغطية أعلى الرأس
فتكون حكمته غير ظاهرة وبحاجة إلىدراسة؛ وتجربة؛ وثبقى نطالب علماء

الطب والحيوان بالإجابة على هذا السؤال ,ماالفائدةفيتغطية الرأاس
عند التخلي؟

ومنها؛ الدعاء إذا جلس؛ مثل أن يقول« :اللهم أذهب عني الأذى وهنلني

طعامي".

ومنها:حمد اللإهذاخستم.بأنيقول# :الحمدللهالذيأماطعنيالأذى
وهناني طعامي»”.
لاموة به.
خحك
لبأ
اوا
' -انظرالوسائل  715 :3أب
700 ,15
_ -أنظر مستدرك الرسائل :1ح7514

' -أماني الطوسي 472 :ح .1الوسائل 48/1 1:61
' -اانلظبرصار/ة علا.
ج5531
 -الحنصال 45 :1اليحار1 03/

' -فلاح السائل 44 :البحار401 93/ج81

"كيزن

لمةتفخيلي .
الاسلا

الاستئجاء والاستبراء

تجب تنقية الموضع بإعتدمام التخلية وقدكانهذا الأمر موجوداً
ان ولكن الطريقةتختلفمنحالإلحىال»فقدكان
زنسمالف
لً م
اريا
وجا
الخلرقإ قسبللام وبعد الإسلام ,وما زال
الناس يستنجون بالحجارة وا
جاريا عند بعض الأمىولكن الإسلام جاء بالغسل بالماء وأمر به وشوق

خلحرجرق» وذكر علىأن الحجر والخرق إذا
التنلقيةم با
عليه وفضّلهعولىا
كانت تكفي فلاجلقلةالطعام وعدم تنوعه فكانوا يبعرون بعر ولذلك

اجتزوا بالحجرء ولعلهذههيالعلةفيسنالخرق والحجر لابلعضأمم
من قبل أنبيائهم وبقاءذلكإلىيومناهذاءوقدغفلوا أن الإسلام هر
المكمل للشرائع السابقة وأحكامه تتناسب معزمانهومابعلهمن الزمان.
روي عن أبيعبداللهاكقة أنهقال:كان الناس يستنجون بثلاثة

أحجار لانهم كانوا يأكلون البسرء فكانوا يبعرون بعرأً .فاكل رجل من
الانصار الدبا (القرع) فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث إليه النبيعب
فال :فجاء الرجل وهو خالف أن يكون قد نزل فيه أمر يسؤوه

في

استنجائه بالاء.فقلله:هلعملت فييومك هذاشيئا؟فقال:نعميا
رسول اللهء إني والله ما حملني على الاستنجاء بلماء إلا أني اكلت طعاماً
جيت بالماء .فقال رسول الله
ت شنيئا
سرة
احجا
فيال
فلان بطني ,فلم تغن عن

َْ :هنيناً لك فإنالله عزوجل قد انزل فيك آية نأبشرق إانهِب
َلتَوبِينَ وحِبُ الْمُتطَهْريت »فكنت أول من صنع هذاء أول التوابين
وأول المتطهرين ,وني روا
' -علل الشرائع 1:747

نك اترجل هو البراء بن معرور”.
اذل

ج1؛ الوسائل ! 681 :ح.464البقرة155 :

الصحة وطول العمر

وروي في قوله تعالى 9:فريجهَالضبوت أن يَتطَهرُوا  4قال :الذين
يحبون أن يتطهروا نظف الوضوء وهو الاستنجاء بالاء”» ويبدو أن ترك
الاستنجاء يؤذي الملائكة ,أعنى القوى الخيرة النافعة للإنسان ,التي تقدم
بل
كرئي
اي جي
الكلام عنهاء ولذلك روي أن رسولاللهيد قال :أتان

كاون ولا تستنجون بالله”".
امل
سموتانت
تيك
ماد كيف ننزل عل
حي
فقمال:
ومن يومهاصار الرسول َي وأهل البيت يأمرون بالتطهير بالاه

مهما أمكن ومع عدم وجودهتجب التثقية بالحجر والخرق والقطن رما
أشبهه بالنسبة للغائط ,ولا بديلللماء بالنسبة للبول» فقدروي أن رسول

ال
قلاهل
ص :إذا استنجى أحدكمفليوتربهاوتراإًذا ليمكن المله”.
والمرادبالوتراستعمل العددالفردمنالحجارة .يعنيثلاثةأحجارأو
خومسأةأقوسلبعّةه ثلاثة ,بذلكجرت السنةمنرسولالَلهيل
واما البول فإشهلابدمنغسلهبالاءهذاهوالحكم الصحيء بيئما

الحكمالشرعي هوالاجتزاءبالحجرعنالماءبالنسبةللغائط.
ويجيء التأكيدبالنسبةللنساءلآنالبييَيِيُقل لبعض نساله :مري

نسساء المؤمنين أن يستنجين بالماءويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة

للبواسير",
وبذلك تدخل العملية فيفضاء طبيوفيدائرةالسلامة.
_ -نفسيرالعياشي 1 :5ح171١ ,79ماسلتدورك
سائل 1:807ح ,80الت
1وبه
:1
8

' -نواهر الراونني 541 :البحار07١83/ح17
 2التهذيب ١: ج 77514الاستبصار ( :ح!47414؛ الوسائل 702 1:755
 الكاني  7:81ح!,١ المففيه  53 75 :1الوسائل 15 :1ح5ا

خيلي
لمةت ف
اسلا
ال

..

رين

وروي أن رسول الهوي سئل عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير

الملء .فقال :يلجازيها إلا األنلمالتجءد”".
وليسلمقدار الغسل حدمعينءوالمهمهوالنقاهوالغسل حتىينقى
مائمة والافضل أن لا تباشر إالليغدائط؛ فإنامحبذأن تاتلتمنقية بشيء
آخر كللحجر والقماش والمناديل الورقية؛ ثم تعقيبه بالغسل باماءكما

ستنة فيالاستنجاء بثلاثة
اهلجر
سيأتي ,أو الاستنجاء بآلة .فقدروي أن
أحجار أبكار ويتبع بالاء'” ,وعنعلياهن أنهقكالن؛م تبعرون بعر
للطغ راقئةط".
الث
وأنتماليومتثلطون ثلطأفائبعوا الماء الأحجار ,وا
وهناك بعض التوصيات التيترتبط بالتنقية والاستنجاء:

 _١الاستنجاء باليسار وعدم الاستنجاء باليمين» فقد روي عن النبي

يَفْيهُ أن الاستنجاه باليمين منالحفاء'" ولعل ذلك لأجل الاكل باليمين
والحسيلولة دون الابتلاء ببعض الأمراض والديدان وهو واضم.؛ فالافضل

الاستنجاء باليسار إلا إذا كانت باليسار علةمنمرض أو كسر أو غيرهه
والانضل منه الاستنجاء لا باليد إن أمكن؛ ولذلك استحب الجمع بين

الاحجار والماء نقد روي :أنهجرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار
أبكار ويتبع بالمء”.
' -انظرالرسائل  1:/41أبواب أحكام الخلوة ب 4797ومستدرك الوسائل!6 :لالاب  97 5ولي
اعشرالأنصار إن اللقهد أحسن
الحسبرالصحيح عنأبيعبداللفهقنهةقالقالرسولالليهَلِ :ي م

إليكم الثناهفماذاتممنعون؟ قالوا:نسننجيبامه
ح 5الرسائل 7311679 11
' -التهذيب 11 1:14
.89
079:6
/ئل!
حوسا
" -عوالي اللثالي١81 :2 ح :04مستدرك ال
' -الخصال 16:الوسائل 77 :1احكه
“> التهذيب  1:14ح*”لءالوسائل  11341ج605

 . . .الصحة وطول العمر

 _13التوصية بالاستنجاء باماء البارد"” .فقد روي عن أمير المؤمنين اكتف
أنه قال :الاستنجاء بالماء البارديقطعالبواسير” ,وقدفصلنا الكلام في

كتاب العلاج الخاص :علاج مرض البواسير.
*'_تقديم غسلالمقعد فقدروي عن أبيعبدالل اهلققةةأنهسئلعن
الرجل إذا أراد أن يستنجي بالاء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال :بالقعدة

ثم بالإحليل”؛ ولعل السبب فيذلكهوتوسط الاستيراء الآني بين
الفساين
 _:غسل المقعد والإحليل وما بينهما بالصابون والماء فإنا نجدأن

الناس حينما يأكلون الطعام الطاهر والطيب يبادرون إلى غسل اليدين
رالفم بالصابون .فمن الأول أنتغسل تلك المواضع بعد التخلي

وخروج الفضلات المنتئنةالنجسة بالصابون ,ويمكن استشعار ذلك من
سسمتننجى
اة:
بعسض الأخخبار .فقسدروي عن أبي الحسسن الأول اك
مصبهعلةفيفمهولم
بالسعد بعد الغائط وغسل بهفمهبعدالطعام ل ت

بخف شيئاًمن أرياح البواسير»"©
والسعد هو نبت له
اأص
للت
أحت
رض طايلبرائحة كانيستخدم
بدل الصابون» ويستفاد منالروايةأنهيستخدم فيغسل الفم,فمامن

شأنهأن يغسل الفميغسلبهالاسافل.
' -الخصال  711 :التهذيب ١: 7م1١140 الوسائل !7 :ج04046
5
:1
5صال
" -تاحلفعفول ١١٠ : الح

ب.
' -الوسائل  1:777أبواب أحكام الخلوة 41
' -الكلفية0 :ح

خيلي
لمةت ف
الاسلا

ورىل بشكل تام للرجل وذلك بواسطة عملية تسمى
ليةبيح
اتخل
الاستبراء تُجرى قبل الاستنجاء من البول وبعد غسل المقعد وذلك بأن
يعصر ذكرهمنأصله إلى طرفه ثلاث عصرات وينترطرفه ثلاث نترات”",
والاكمل هو أن يعصر منمقعده إلىأصل الذكرثلاث مرات ومن أصل
الذكر إلىطرفه ثلاث مراثثمينترطرفهأو يعصره ثلاثمرات» وتعرف

بالخرطات التسع,
نقد روي عن النييله أنهقال:منبالفليضع إصبعه الوسطى في

ثسملها ثلاثونيروايةأنهييه إذا بال نذتكره ثلاث
أصل العجان ي
نماا.
رلى
كع
ذتسع
مرات”"  .والافضل هوالجمعواستعمال الخرطات ال
ولاشك أن تخليةالجرىمن البوللهأعظم الفائنةوهوأفضل وسيلة
لسلامة المجاري والاجهزة المحيطة بكهاالبروستات.
وق أوالمناديل الورقية (الكلينكس) النظيفة
لارخأر
ااحج
 1اخثيار ال

غابلرمستعلمة وبيعايرلعأنبهاكار.
ولاتصلح المستعملة لمنيريد الاستنجاء بغير الما

 _/عدم الاستنجاء بالعظم والروث .وتعلله بالأخبار بانه طعام احن
وما اشترطوا علىرسولاللهص فلايصلح بشيء من ذلك .ولذلك نهى
رسول ايلَليَيُ من أن يستنجي الرجل بهما".
' -الكاني  741ع 1جاهفيه:أنهيعصر أصل ذكرهإلىطرفهثلاث عصرات» وينترطرفهفإنخخرج

بعدذلكشيءفليسمنالبول»ولكنهمنالحبائل.
' -مستدرك الوسائل!57: 487:ج570و50عنالجعفريات .71
ننجي الرجل
نىأ
سنه
يل:و
" -فقدوردفيالفقيه! 07 7 :منعليفققاءعنالنبييِه فا
بالروث والرمة .وورد فيالتهذيب!107 :ج٠١00 عنأبيعبد الللهقيهاقال:أماالعظم والروث

فطعامالجنوذلكممااشترطوا علىرسولاللهيَف فقال:لايصلحبشيه منذللشه

 ..................الصحة وطول العمر

ولعل هناك ردود فل مسنقبل الجن إذا ما استنجى الإنسان بهماء

بمعنى أنهم يوصلون الضرر إلى المستعمل؛ ويكون ترك الاستنجاء بهما
مدعاة للسلامة.
ا
8لعادسمتنجاء بالطمام وكلمايؤكل؛واكمذاحجتميرعمات» فقد

روي أن قوماًأفرغت عليهم النعمةوهمأهلالثرثارفعمدواإلىمخ
الممنطةفجعلره خبزاهجاءوجعلواينجونب صهبيانهمحتىاجتمعمن
ذلك جبل عظيم .فمربهمرجلصالحعلى أمرأةوهيتفعل ذلك بصبي
ها فقال :ويحكم اتقوا اللهعزوجل لاتغيروا مابكم مننعمة؛ فقالت:

كأنك تمخوفنابالجوع ,أمام داام ثرثارنايجريفإنال ن
اخافالمبوع؛فأسف الله
عزوجل وأضعف لهم الشرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض

فاحتاجوا إذللىك الح
ببل؛
افإ
منكا
ينل
زيقس
امب
نينه
”م".
وفيرواية أنهم استخشنوا الحجارة فعمدوا إلىالنقينصنعوا منه
كهيئة الاثهار فيمذاهبهم فأخذهم اللهبالسنين فعمدوا إلى اطعمتهم

فجعلوها فيالخزائن» فبعثاللهعلىمافيخزائنهم ماأفسد حتى احتاجوا
إلىماكانوا يستنظفون بهفيمذاهبهم .فجعلوا يغسلونه ويأكلونه”,

وا
الن
لقي
لخ
هر
بز الم
اعمول
لم
قنل
مباب
ح,

والأفهار الاحجار التيتملا

الكف .والمذاهب هي بيوت الخلاء .والسنين القحط؛ وهناك روايات

أخرى,ولكن الحل معلوم؛ وأنه لابد منتوقير النعم.
_9المطلوب غسل ظاهر المقعد
' -الكافي 10ح الوسائل!)0017 :مه
' -انظر الحاسن 64 :اللهرالوسائل300 :11

خيلي
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اسلا
ال

ارين

...

د غاسلخل
لحبذ
ااي
ول

ولا إدخل الأنملة .فلعلذلك يؤدي إلىإصابة

الغشاء المخاطي بأضرار فيكون ضرره أكثرمن نفعه .ولذلك وردت عدة

أخبار تبهى عن ذلك” ,وفي حديث :إنما عليه يأغنسل ماظهر منها",
يعني المقهدة وليس عليه أن يفسل باطنهاء وهويعني الرخصة وعدم

بية وبالتالي
وفي
طد ملنهن
مفا
الوجوب فقطء ولايتضمن النهي؛ لاكنليست
حة.
لل
نمفصيا

سل أحدفرجأحد
لا
_٠غ
ي

حتى الزوجة؛ فقدقيللابيعبداللهلعن المرأةتغسل فرجزوجهاء

نقال:ولِمّمنسقم؟قلت:لاءقال:ماأحبللتحفرةعألن”" ,ومنه
يستفاد استثناء حالة الاضطرار كالرض.
١ال سمتدرفوع عن النظر
لهتفرياب أو إلقاءالتراب عليهإذا كان حارج الدور
افن
وذلك إمابد
أو بإراقة الماء ودفعه إلى البالوعة فيمقاعد التخلي هذهالأيام ,ولا يدعه

بارزا يوجب التلرث والتقزز وانتشار الرائحة الكريهة؛ ونستطيع أن
نستفيد محبربية ذلك ومطلوبيته منأن الأرض كانت تبتلع الأخبئين من

صنه كان يدفن النخامة”",
رسول الله يوي وقد تقدم عن رسول أ
والبزاق أيضاً.
' -انظر الوسائل ١:  647أبواب أحكام الخلرة بة؟:عنالرضالقهةقال:يفسلمظاهر منهعلى
الشرج ولا ينخشل فيه الاثملة.
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 1١غسل اليدين بعدالتخلي
ودليله واضح وهوالتخلص من النجاسة ومن الم
تضار
كال
وتين من
مس مخرجي البول والغائط؛ فقد رويعمن أبيجعفرمحمد بنعلي
عليهما السلام وذكر الاستنجاء فقال :إذا أنقيت ما هناك فاغسل يديك",
وهناك الأمر بالوضوء ,أي غسل الوجه واليدين؛ ياألنيكلام فيم.
اجتئب عند التخلي

هناك أمور مذمومة ومنهيعنهاءوالحلأن الشارع لبايأ
املرإل
حاسن
النافعولاينهى إلاعسنالقبيح الضار خصوصاً النواهي التنزيهيةفهي
باعتقادي تعني وجود الضرر.
والامور المذمومة هي:

ا
_١لتخلي منقيام
لاالتحأدخدبار الحالة التييجب أن يكونعليها الشخص حل التخلي

ولا تذكركيضيةمعيئةسوىأنهاننهىعنالبولقائما” ,ولعلالعلةفي
ذلك هو التوقي من البولوتلوث البدنوالثياببم ياترشّحمنههولكن
بعض الاخبار عللت ذلكبتلبسالموجودات الضارة الذييفسّر بالإبنون
لين
وما0شابهه”.

وقديكون المرادمطل المرض.
' -دعالم الإسلام!701 :م,ستدرك الوسائل2 :1ج15138
 1د
اعفايئم الإسلام!4١٠ : منهمفي رأسنول اللهيي نهىأن يبول الرجل قالما.
 ورد ف ايلوسائل!44 :؟ ح .84عنرجلعنأبيعب ادلله8نفالقلتله:أيبولالرجلرهو
قائم؟قل:نعمولكنيتخوف عليهأن يلبسبهالشيطانه أييخبله.

خيلي .....
لمةت ف
الاسلا
ثم إن الأخخبار تختصة بالرجل وقد يراد التعميم فإن الدواعي لعدم

السؤال عن حل المرأة موجودة .وهناك روايةمطلقةعن رسول اولَكْلوُ

قل :البول قائماً منغايلرعحلفةامءن'' ,فلميقيدهبالرجل؛ وجعله من
الجفاء بمعنى البعد عن الإنسانية وخصااء والآداب» بل هو نوع من
الغلظة وعدم النزاكة,
وققيقانيف الرسول يِل الحزازة بحالةعدم وجود علة؛ التي تعني

الاضطرار أو التحاشي عما هو أخطر وأكثر ضرراء ولذلك وردت

لى بالنورة” ,لجآلنوس
الرخصة بالبرل قائماًلمنكان متنوراً أيطقد
المتنور قد يورث الفتق”".
"ل_كلام على الخلاء
ا
هذاما نهىعنهرسولاللهدل بشكل أكيد,بحيث انوهَيةٌنهى أن

يجيب الرجل أحداً إذا ناداه أو سأله ولا يكلمهحتىيفرع"
لاممتعلخىلي”؛ بلورد النهي عن رد السلام.
بل نهى عنالاسل
641
' -المفصال0 :ح4؟ !/اليحار91 83/

' -عنرجلعن أبيعبداللاهلقتهةقال:سألئهعنالرجلبطليفيبول وهوقالم؟قال:لابأس به
الكالي ١ نا

دل

0619
_ -الففيه! 411/01:الوسائل7 :1
ئ,ل:1
ا47
س7ج
ل:1ر7
اذيب
ولته
 8نفد ورد فيعل الشرائعا 781 :ح؟؛ والعبون5:84؟ حي وا

غى,
رحت
فمه
ريكل
 014نهي رسول اه ولكأنيجيبالرجلآخروهرعلىالغالطأي
يائم الإسلام1٠4 :ح,40 ونهوا د
كيم فقسدورد لدع

عن الكلام نيحل الحدث والبول رأن

يردالسلامعلىمنسلمعليهوهرفيثلكالحالةولكنرواية الدعائمليامكنتأسيس أساس
س
لجل
اىر
جاعل
نقهيعليها.وني رواية أخرىعنالبائرفقنهقةال.ل ناسلمراعلىاليهود..و.ل
أشثكةوار985 :
على غائط .اانظلرم

عطوملر
لو
اصحة
ال
ولعل ذلك من الأسرار التيلانعلموجهالحكمةفيها؛وقدعللت
بعض الاخبار ذلك بأنمنتكلم على الخلاءلمتقضحاجته أو أن ترك

الكلام في الخلاء يزيد في الرزق”".
وأنا أتيّل وجود وسائط مرضية بين الطرفينء أعني بين الكلام وعدم

قضاء الحاجة ,أو تركالكلاموزيادةالرزق»بمعنىأن الكلام يورث نوعاً
من المرض المانع من السعي وراء الحوائج وطلب الرزق»
وهناك زخحمكبيرمن الروايات الحاكيةعن استثناءذكراللهوالقول كما

يفول المؤذنوقراءةآيةالكرسي على الخلاء ,وهيتعزوذلك إل مىناجاة

موسى اكياة وقوله إفي إنه ياني عملجيالس أعزك وأجلك إن أذكرك
مل:ويساى إن ذكريحسنعحلىاكلل” ,ولكن الصحيح أن
فيها فقا
ري
انهليعجنهههر
يقول ذلك فينفسه ولايجهربه,والكلام والقرآنالم
نهر”ب" ,وذلك بدليلماروي عن
يلل
محمد
اال
عسي و
لكر
اةال
وماعداآي
ه
سنع
أيق
رلاء
الصادق اننا أنه إذا دخل الخ

ويقول في نفسه بسم 00

وقوله إذا عطس أحدكم في الخلاء فليحمد الله في نفسه”,

خيرج
ليحمف
اتسب
وني الصحيح عن أبيعبد اللهاي عن ال

وقراءة

خص في الكنيف أكثرمن آيةالكرسي ويحمد الله أو آية
رلم
يل:
القرآن فقا
_ -انظر الخصال 0*0 :ومشكة الأنوار٠7 : والبحار؟477 7ج1١ومستدرك الوسائل!0.07/ :ج170
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الكنيف وفي الحمام». .
ج1ا4ا./
4١1؛  .الوسائل5 :1
 3الفقيه! :ح
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الاسلالمةتفخيلي .

( الْحَنْد يِه وت الْعَلَيت > " وبزعمي أن هاتين إما تقران في
النفس أيضاً.

"ط_ول الاجللوسلثعلىاء
ة
جلا
اهإ
ح في
لمكث
لايحبذالتواجد فيبيت الخلاءولادخوله وال
الإنسانء فإن لك أن تلبث فيه بقدر حاجتك ولاتطل الجلوس فيه فإن
ذلك يورث الأمراض» وليسفي أكثرالأخبار الواردة فيذلك أثرللنهي»

وإنما تذكر الامراض التي يسببهاهذاالعمل وليس سوىمافيالرسالة

الذهبيةفإنفيهانهيمعللبإيراثهدا اءلفيل”"
وأكشر ما ورد إنمايحكي صواعظ لقمان الحكيم فإن قال لابنه :طول
لسخعللياء
اجلو
ال

ياولربثاسور قال :فكتب هذا على باب الحش :أي

الخلاء» والروايات بإيراثهالبواسير متعددة تقدمت فيكتاب الأمراض.
وذكر أن مول لقصان دخل المخرج فأطال فيه الجلوس ,فناداه تقمال:

د.
بفجع
كة ي
لحاج
اى ال
طول الجلوس عل

ويورث منهالباسور؛ ويصعد

الحرارة إلى الرأس؛ فاجلس هونا وقم هونا قال :ذكتبحكمتهعلى باب
الحمش 7

والمهم أن هناتحديد من الطرفين فلايصحالمكث الطويل كمالا

يصح الاستعجال قبل إتمامالعملية ولذلك نهيعنتعجيل المتخلي؛ فقد
' -الفقيه! 81 :ح ,0/هنعمربنيزيدعنأبيعبداللفهقوفة.

' -الرسالة الذهبية .44:وفينسخةداءالدفين.وهرالداءالذيلايعلمبهحتىيظهرمنهشره
يما داء الفيل هو تضخم فيالجلدوماتحتهينشأعنسد الأوعية اللمفاوية ويحدثه جنس من
الديدان الخيطية (المعجمالوصيط؟,)*5 :

" -انظر  9077الوسائل أبراب أحكام الخلرةب'.5

..ا..ل.ص.حة وطولالعمر
ورد عن علياكَنهةأن قهال:لاتعجلوا الرجل عندطعامهحتىيفرغ؛ ولا

تلاي
حعن
انذ
عند غائطه حتى يأتي على حلجته” ,فإ
سلك
بياب

طول

الجلوس على الخلاء كمالايعني استحباب كثرة الأكل:بل الامرلادحفايلين

هوالمقدارالكانيوامجزي.
؛_ إصابة البول
ادس من تقذير الغائط والاستخفاف
لفنعن
اتعار
على حلاف الم
بالبولء فإنالرسول يَف واهلبيته م

يستقذرون البولأكثر من

الغائط”.فكانرسولاليلهي شديدالتوقيمنالبوله حتىروي عن
أبيعبداللهلكتأنهقل:كانرسولاللهأشدالناس توقياً للبولء كانإذا
لكأانممكننة
أراد البول يعمد إلىمكان مرتفع من الأرض أوإل
اىم
ااهي
وضح
” ,والمراد بالكان
”يه
بنين
لعل
يكون فيهالتراب الكثير كر
لةأ
المرتفع ليس مثل السطح والجبللتقدمالنهيعنذلكوإنماه بومقدار
عدموصول نضح البولكالارضالمدرجة والمائلة  .والبولفيالحفر.

هذا وقد ورد التحذير من إصابة البولبأنماهمختلفة ,ولعل السبب
الأول هوعدممبالاة الناس والسبب الثاني كثرةمضاره وشدة قذارته.

فمرة يول الرسول يَِيُ :أربعةيؤذون أهلالنارعلىمابهممن

الاذى يسقون من الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور ,أحدهم ير
أمعاء» ...تيقال له :ما بال الأبعد قدآذانا علىمابنامن الأذى فيقرل :إن

الابعسدكانل ياباليأينأصابالبولمنجسله.ولعلهذاأبشعصورة
' -الخصل ,693البحار8/ة 1ج0569
" -تقدم لزوم الاستنجاء بللا منالبول والاكتفاءبالاحجار في الغالط.

_ -الفقيهة77 :ح الرسائل8774 :1م

الاسللامتةخفييلي . .
وأفضل تتصوير لردع الناس عن التهاون بالبول» وعنعلياكتنة قال:لا

خلبكار وإن نطقت بعذاب
تستحقرن بالبول ولا تتهاون بها'"ل,فاإنت
الآخرةولكنهاتنطوي علىمضار الدنياوالأمراض أيضاً.
ولعل علاج تلك المعضلة هواتخاذالمقاعدالت ينتضحمنهاالبول؛
وإذا أراد الإنسان البول حارج بيتالخلاء فليرتادالموضع المرتفع الكثير

التراب.
ولقدهمعليبنالحسينلقناأن يتخذثوباًللغائطلمراأى الذباب
يطبر من النجاسة على الثوبلولاأنهذكرأنهلميكنللنييَيةٌولا
لاصحابه إلاثوبواحد.يعنيأن الب يَكيةُميفعلذلكفتركه'”".
قي
تدوفي
لتها
الاج
فهو يعلمنا التفكير وا

من النجاسات والاقذار

والاحتيل لذلك فيمجال الصحة؛ وإنكان الافضل متابعة سئةالرسول

يايلتفشميارليع.
جاهلةتخلي
يأتيالكلام عنجهة التخلي فيذيلمايجتنب عنه لانهيتضمن جملة

من المناهي وأموراً يجب الاجتناب عنهاء وقبل الخوض في بيان ذلك ينبغي
ِل
يني
التنبيه على أن المستفاد من الأخبار والروايات الماثورة عن ال

فصيول بعض الأموره
وأهل بيتهريك دخالة الزمان والمكان والاتجاه ح
غرافليط.
تجا
الأح
' -تقدملزومالاستنجاء باالمالءبمونل .والاكتفاء با

' -نوادرالروائدي,66 :قالالباقرالفاقالأبيعليبنالحسين438غ:يبان ايتخذثللوفبالط
لرإنأييت الذباب يقعنعلىالشيءالرقيقثمبقعنعليقال:ن أمثيتفهقال:م كاانلرسول الله
ييه ولالاصحابه إلانوبواحد

 ............الصحة وطول العمر
لئةمأكوان
امعي
وتوخمي بعض الآثار بحيث لاتمصل إذالميراعالجهة ال

المعين وإن كان من الصعب عإلنىسان اليوم قبول تأثير الزمان والمكان

والجهة فحميصول بعض الأثار الخارجية ويراه داخحلاً برمته ف إيطار
بنار
خد م
أتفي
لنس
اما
التقديس والاحترام الذي لاواقع وراعم,بين

أكثر

من ذلك يعني أكثرمنكونهمجردتقديس أو احترام؛ ونعتقد وجود منافع

ومضار فعليةفيالتوجه إلىجهةأو وماشابهذلك» ونشير هناإلىبعض
الجهات التينهيعن التوجه إليهاحالالتخلي:

 _١استقبال القبلةأو استدبارها بب
غولاأئوط
وردت أحاديث وروايات متعددة تنهى بشكل جازم عن استقبال القبلة

واستدبارهاء والاكشر ينهى عن الاستقبال والبعض ينهى عن الاستقببل

والاستدبار ممابل في بعضها الأمربالتشريق والتغريبواستفاد مشهور
العلماء منتلك الأخبار الحرمة الشرعية ونحن وراء الآثارالصحية.

ويذهب البعض إلى حرمة ذلك ووجود الحزازة فحياهرج البنيان في
الصحاري والحقول فقطء ول
دام
خنه
انعع
ل الدور وبيت الخلاء .ولعل
التعميم أقرب؛لماروي عن اللسنبيص :إذا دخخلتالمخرج فلاتستقبل

القبلة ولاتستدبرهاء ولكن شرقوا أو غربوا""
ويستفاد منبعضالاخبار أن العمليةمجردتبجيل واحترام ليس أكثر,

فق
ردرو
سيع
ونل

الله يي أنهقال:منبالحذاءالقبلةف
ثم
اذتكرحرف

عنهاإجلالاًللقبلةوتعظيماًلهاليمقممنمقعلهذلكحتىيغفرله"
' -انظر الوسائل  3:701أبواب أحكام الخلوةب.5
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السلامة فيالتخلي ..

وقالبعضالمفسرين :والعلة فيذلك أن الكعبة أعظم آيةللهفيأرضه
واجل حرمة ولاتستقبل بالعورتين القبل والدبرلتعظيم آيةاللهوحرم الله
وبيت الله ولكن عنديفيهذاالكلام إشكل بل إشكالات لأنهإذا كان
الامر كما يقسول لحرم استقبال القبلةبالعورتين فيغيرحال التخلي ولم
يلتزم بهأحد وأن العملية هيعملية خروج الأخبئين بذلك الاتجاه فهو

المنهي عنه؛ ولولا ذلك لحرم الاستقبال والاستدبار في الحمام.
ولا أرغب الخنوض في تفاصيل شرعية .والسؤال المطروح هوحل

التشريق والتغريب ,فهل إن هذا واجبعلى كلحال ونيكلمكان أو
أن المهمهو تركاستقبال القبلةواستدبارها فإذاكانالتشريق والتغريب

ومطلوب الحقيقي أمكن استشعار وجود آثارتكويئية وطبية؛ لانتظام
هال
الندارات المغناطيسية بين القطبين ,أعنيالشمالي والجنوبي ولا شك أن

لذلك دور في انتظام بعض الفلزاتالموجردة فيالبدنكالحديد ,وقد
يكونلانتظامها دورخاصحال التخلي.
وما إذا قلنا إن الامر بالتشريق والتغريب مجرد الاجتناب عن القبلة
ولان الخطاب صدر لأهلالمديئة الواقعة إلى الشمال منمكة فلايستفاد

منها ذلكء وكذا إذا كان المرادبالتشريق والتغريب مجرد الامحراف عن
القبلةوليسنحسري الشرقوالغرب ,والكلمحتملوإنكانالأولأقوى

احتملاً ,والاففضل دراسة ذلك والتجربة عليه للحصول علىنتائج
مر
قشمس
ل ال
ابال
واستق
"_
نهسى رسولاللهَيِه أنيستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو
يبول ولعل المراد ليست الجهةفقطء وإما هو الظهور للشمس والقمر

 .........الصحة وطول العمر

يعني إذا كانيشاهده ويسقط ضوؤه عليهءلأن أكثر الأخبار تقول إنهنهى

أيبنول الرجل وفرجه بادللشمس أو القمرء فالهم الظهور للقمر
الموجود فيأكثر الروايات» وللشمس أيضاًف بيعضها .والمهم الاستقبال
كمافيأكثرها وفيروايةلاتستقبلالهلال ولاتستدبره”",
وماأظن أن العملية عملية إحترام وتقديس وإن ذهبإلىذلك بعض

المفسسرين؛ ولكن العملية عملية ضرر وآثار صحية وغيرها لاجل ما

نعتقدفيالنواهي التنزيهية منأنهابمعنىالضررليس أكثر.
"'_استقبال الريحواستدبارها
نهت بعض الأخبار عناستقبال الريحواستدبارها علىحدالنهي

عن استقبال القبلة واستدبارهاء وقدجاءفيالرواية المعتيرةأنهسئل

الحسن بنعليع ماحدالغائط؟قال:لاتستقبل القبلةولاتستدبرها لا
دريبح و
تس
تال
تتق
سبل
رلهاا".
وقديعلم الحالفياستقبال الريح بالنسبة للبول,لأنهاتردالبول على
المنخلي فيلوث ثيابه وبدنه فسيدخل فيدائرة التوقي من البول؛ ويبقى
السؤال عن علة النهي عن الاستدبار بالنسبة للبول والاستدبار

والاستقبال بالنسبة للغائطفإنفيهنوعاًمنالتعبدوالعلة الخفية.

وعلّل بعض المفسرين ذلكبعلّتين إحداهمة أن الريحتردالبول
فتصيب الثوب وربمالميعلم الرجل ذلك أولميجدمايغسله والعلة

الثانية :أنمعالريحملكافلايستقبلبالعورة .ولكنهذاالتعليل غير
خالمنالإشكال إذل ي
مأتفيشيءمنالروايات والسر شيءآخر,
' -انظرالوسائل 1:١41 أبوابأحكام | رقاب 81
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الاسلالمةتفخيلي ..

وني الناقةنشيرإلىبعضالأمور:
اةئط ونتنه
ل:غعل
اأول
ال
يمكن أن نستفيد من الأخبار أن الغائطلميكنفييوم من الايام» وقبل

أن يهبط الإنسان إلىالارض” ,وليس هو ضروريء بلمنالممكن أن
يستغني عنهالإنسان» كيف والإنسانلايتغوطفياللحنة.
فيجيء رجل ويعترض على ذلك ويقولكيفمنالممكنأنلا
بتخلى الإنسان ويطالب بالثل,فيأتيهالجواب اليس الصبيفيبطن امهلا

يتغوط ولا يبول"
وكذلك فإن الاحبار تحدثنا بأنعلةئتنالغائط هو الشيطان الذي

يفسد الطعام ويحلله؛لأنهيدخلمنفمهويخرج مندبرهفسبب أن يكون

جوف الإنسان منتنا” ,وحن نعلم بان الذييفسد الطعام في الجوف هو
' -جاهفيالخبرالصحيح عنأبيعبدالللهقناأنقهالإ:ن آدملقنىأاهبطمنالجنةوأكلمن
الطمام وجدفيبط ثفلاً.فشكاذلكإلجىبرليل:فقل:ي آادم فتنح,فنحادفاحدث وأخرجمن
يياه
بصص
نرق
أنظ
ل.ا
اثقل
ال

1:84؟
لرك
ا,مئستد
وي:س76
لند
اراو
لل

ح*.9:

' -ذكر ابن جارليطربري فيدلاللالإمامة081 07 - 877عن أبيبصيرقال:قالأبوجعفر

لق مررت بالشام وأنا ستوجه إل بعضىمذوكبنيأ

أنتم الذين تزعمون أنكم

نذهبون إلى الجنة فتاكلون وتشربون وتلحادثرن؟ قال:فهاثعهلذىا برهانا .قال (قزه :قلث:

المنينيأكلفيبطنأمهمنطعابها ول ايلخرائجوالجرائع! 741 :ح0؟ قالل:البس الجنينفيبطن

أمه يأكل ويشرب ولا يبول ولا بتغوط.
" -جاهفيعللالشرالعا811 :ح؟ :عنعبدالعظيمالحسنيقال:كتبت إلىأبيجعفر الثانيلقنلا

أمألهعنعلةالغائطونتنهفال إ:ن اللهعزوجل خلقآدم فقنهةوكانجسلهطيبأوبقيأربعينسئة

عاللقىمملرابلهكة فتقول:لأمرم خالفتوكان|بليسينخلفيفيوهيخرجمندبرهفلذلكصار
مافيجوف أدممنتناخًبيثاًغيرطيّبه

 ......الصحة وطول العمر
بعض أنواع المكروب والفيروس؛ ومع معرفة العلة والسبب فقد يتوصل
الإنسان إلىمايحيلدون تعفنه؛ فإنالمرويعن الييَيْلِهُأنهلميكن

لمدفوعه رائحة كريهة؛ بلكانأذكى من المسك ,كشاهد آخرعلى إمكان
ئط.
ليغتعافن
ااش
نح
والمثير للدهشة عدمتفكير علماء الطب والحيران فيذلك ,ولا أظن
لبصتلعكوبة.
أانه

ولعل العلة الاساسية فيالغائط ونتنههوتصغير ابنآدم لكي لا

يتكبر وهويحمل غائطه معه”",وجاءفيمصباح الشريعة تعليلالصادق
لق للغائطبقول :إنمساميالمستراحمستراحاًلاستراحة النفسمنأثقال
النجاسات واستفراغ الكثافات والقذر فيه والمؤمن يعتبرعندماإن
الخشالص الطعام وحطام الدنياكذلك يصير عاقبته فيستريح بالعدول عنها

وبتركها ويفرغ نوفقسهلبه من شغل؛ ويستنكف عنهجمعهاوأخذها
استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر أن التمسك بالقناعة والتقوى
يورث راحة الدارين,..
الثاني:لماذاينظر المتخلي إلىعذرته؟

تنقدح في ذهن الإنسان أُمورتدعوه إلى النظر إلى عذرته؛ حبتلى قد
بحصل ذلكعفواًمندون داع.فمايجدنفسهإلواهوينظروكانشيئا
يدفعه إذلىلك ويسوقه إليههفكانأصحاب الائمة 102يسألونهم عن
علة ذلك ,حتى قيللأبيعبداللهات الإنسان علىتلك الحال_ يعني
1052
3/
/ل:1
حسائ
' -اانلظرشعرلالئع! #11 :الو
' -مصباح الشريعة 159 :البحار/اة6ع

لمةتفخيلي .
الاسلا

الخلاء _ ولايصبر حتىينظر إلىمايخرجمنه.فقال:إنهليسفيالأرض
آدميإلاومعهملكانموكلانبه.فإذاكانعلىتلك الحالثنيابرقبته ثم
قلا :يابنآدم انظرإلىماكنتتكدحلهفيالدنياإلىماهوصائر" .دفي

روايةأخرى :يابنآدمهذارفزاقكنظر من أينأخذته وإلىم صااره
فينبغي للعبدعندذلك أن يقول :اللهم ارزقنيالحلالوجنبني الحرام”,

' -الكافي ا7ل4وحسائل00 577 :1
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الصحة وطول العمر

السلامة فيالنوم
رنةه .ويلصاح
مع
اناب
باجت
النوم أمرلابدٌ منه»ولايستطيع الإنسان ال

ذلك لمافيهمن استراحة البدن واستعادته النشاط والحيوية .ولكن يجب
الإذعان بأنه مضيعة للعمر وخسران للوفت ويعد وففة في سيرحياة
اطيلليته وعمله,
عتع
فر و
لبش
ال

ونينفس الوقت هوضروري للغاية .بلهوواحد منمقومات الحياة
الني لابديل عنها ول
باب
اخت
لصإذل
نكسان ولا بلح
ييوان
ملل
ش» ب
الاككلثيمرومجنودات كالنبات فإنلسبهات وانولمشفتياءء وإذا غربت

الشمس.
ولكن هناك أسئلة نودطرحها ثمالإجابةعليها.

السؤال الأول :هلإن كثرةالنوممطلوبة ونافعةأو لا؟
الجسواب :لاء ليست مطلوبة ولا نافعة؛ بلهيمرغوب عنها وضارة,
وقدنهت الأخخبار الواردة عن النبيوأهل بيتهصلواتاللهعليهم عن

كثرةالنوموقبحت ذلك العمل بصيغمختلفة وطرقشتى.
فقد روي أن رسول الله يِه قال :إياكم وكثرة النوم فإن كثرة النوم

بدع صاحبهفقسيراًيومالقيامةوحكىذلكعنأُ سمليمان” ,فهويتكلم
من زاويةالدين والآخرة وقدباشرالنهي عننفس كثرة النوم.
' -قال رسول ايلَلِهُِ :قالتأمسليمانبنداودلسليمان ندإيلك وكثرةالنو بمال
كليل
ثف
رإةن
النوم تدع الرجلفقيرايارا
لملقحيام
صةل 87 :ح.44

م
في
لةو
الام
الس

....

بينما يعطف فيحديث آخرعلىعلةكثرةالنومفيرميهافيرديف
المدكرات فيقول :أول ماعصياللهتباركوتعالىبست خصال :حب الدنياء

وحب الرئاسة؛ وحب الطعامء وحب النساء وحب الثوم؛وحب الراحة,
فإن منالواضح أن حب الدنيا يدعو الإنسان إجلمىعها منطريق الخلال
والحرام؛ وبذلك يعصي اللهسبحانهه وحب الرئاسة يجعله يفعلكل
الموبقات من أجل الوصول إليها؛ وحب الطعام بمعله يسرق ويغش؛ وحب
النساء يمرهإاللىزناء وحب النوم يمنعهعن القيام لصلاة العشاء وصلاة
الصبح قيعصي اللهوحب الراحة بإجبار الآخرين عالى
ل بجثل
هد .ولا

شك أن حب النومهوالسبب لكثرة النومفكانهو المذمومفيهذااللخبر.

ولا تاقلتناصخرخبار علىبيانمضارهالأخروية ,فقدروي عن الصادق
القنهافرل :إن الله عزوجليبغضكثرةالنوموكثرة الفراغ”' وقال أيضاً:
كثرةالنوممذهبةللدين والدنيا'”,
ولعل التأمل فيهذاالحديث يوصلنا إلىأن كثرةالنوم ضارة بسلامة
البدن أيضاً إذ كيف يفسّر إذهابهللدنيا وهل الدنيا إلا التنعم بالامن
والسلامة والغنى؛ ومع ذلكفقدروي عن أميرالمؤمنين ع أنهقال :كثرة

الاكل والنوم يفسدان النفس ويجلبان المضرة".

وهناك تعبيرظريف فيبعضالأخبار جاهفيها:أربعةالقليلمنها
كثير :النار القليلمنهاكثير .والنوم القليل منهكثير» والمرض القليل منه
'-

'-
*-

الخخصال: :ح ,8#/5الوسائل :417ح.185:151
الكافية :ممح؟ :الوسائل3 :19ح75919
الكافية :كهحك الوسائل :11ج0040173

ملر
لةعوطو
الصح
..ا

كثير .والعدواة القليل منهاكثير”,فماكانقليلهكثير»فكثيره خطيرء
ومعلوم أن القليلمنالنومكثيرلاجلأن مضيعةللعمر.
ولا تعرّدعينيككثرةالنوم؛فإنهاأقلشيءفيالجسدشكراًءلانكإذا
نمت وروحتتها لاتشكرك علىهذاالصنيع بلتصيرحمراءوتتأثربكثرة

النومء فلاتفكرفيترويحهابالنوم,لانهالاتشكرلكذلك ,بلتضطرب

وتحمر ركذاإذا دفعكلعضوفيالبدنقسطهمنالعبادةفإنقسطالعين
قليل لانها لادخلهافيذلك إلاإذا سهرالإنسان للعبادة ولايكون ذلك

إلقاليلاًمنعبادةالليل.ومعهيكونسهمهامنالعبادةوالشكرقليلاً.

وعلى التفسير الارل لقسوهم اليس فيالجسد أقل شكراً من العينة

تكون كثرةالنومغيرنافعةللعينبلقدتكون ضارة,

والأخبار تبينعلةثائيةلكثرةالنومغيرحب النومأو هوفيالحقيقة

علةلحب النوموهوكثرةالشرب» فتجعله المسببلكثرة النومبينماتجعل
”.
لثرة
اربكهيك
للش
ارةا
العلة لكث
ومن ذلك نستطيع أن نعرف علاج الأرقوقلة النوم وهوكثرة

الشرب على الإطلاق» أو خصوص المعلول لكثرة الآكل.
وتبين الأخبار علة ثالمثة لكشرة النوم غير حب النوم وكثرة الشرب
وتوضح منشأ الضرر وحقيقته» وهو الشيطان :فقدروي أن رسول الله
يليه قال :إن لإبليس كحلاً ولعوقاًو
اسعو
لطا
نف
عكحالهس ,ولعوقه
رهك الوسائل؟1 :ج183414
حال
د
ت87
س1
مصال:
 ١أنظر الخ
 5قمال الصادق فقللة:وكشرة الن
ر
لتول
اومي
شدم
نكثر
بة» واكثلرشةرب يتولدمنكاثلرشةبع.
مصباح الشريعة.64:

لمةنفويم
الاسلا
الكذبء وسعوطه الكير” .وحن نعلم أن الكحل زيئة وتقوية للبصرء

فإذا نعس الإنسان وظهر ذلكفيعينيهصارذلك النعاس زينة للشيطان

ينجذب إليه الإنسان ويطيعه في ترك الصلاة والذكر كما ينجذب الرجل
إحنالسان وطرق
لرب
للمراة إذا تزينت واكتحلت» وبالتالي يتركهأابص

إغرائه.
والهم أن الخير يربط العملية بالشيطانء وهو القوى الضارة المعادية

للإنسان والتي تورد الضرر عليه منطرف خفي؛ ولا يقتصر ضررهعلى
الإغوا» بيلشمل الامراض والاتعاب.

بالإضافة إلى أن النوم والنعاس يذهب العقل ويكون معه الإنسان
وي أن السكر أربع سكرات :سكر
كالدنشوان الذي لايعقل؛ فرقد

الشراب؛ وسكر المله وسكر النومب وسكر الملك””,

وقالموسى لتتة :يارب أي عبادك أبغض إليك؟قال:جيفةبالليل

هنياجمنئةة ومنتنة وهناك أضرار أخرى ثائي الإشارة
بطال بالنهار”» يع
إليها
وم الكثير ومتى يتحقق؟
لونحد
السؤال الثاني :مااه

ن سهرء فقدروي عن أبي عبد
ديلومن
الجسواب :هو النوم طول الل
ر
هغير
سمن
اللهانغ قال :ثلاث ضيهن المقت من الله عز وجل :لوم

وضحك من غير عجب ,واأكللشعبلعى”".
' -معاني الأخبار !4:ذيل ح1؛ الوسائل11542012 :
ج5ا
' -معاني الأخبار 90 :البحار61 3/

" -قصصى الأنبياء للراوندي 071 :حثماء البحار؟ة681 :ح.58
00
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حسائ
' -الخصل؛ ج84؟ :الو

الصحة وطول العمر

والسهر هوترك النومفيالمساء خصوصاًمعوجودالنعاس والرغبة
ورةم لعدم
نكث
لعن
ارى
للنوم ,ولعل قوله نوممنغيرسهرهوعبارةأخ
وجود ممقوت غيره؛ مع الالتفات إلى ضرورة النوم ولابديته» وأما المراد
بالسهر فهوالسهر المحمود دون السهر المذموم.لان السهرنوعان كماسياتي.

وتاتحقلقنكثورةم أيضاًبنو املانهسارإتلثامناي مننالوقميلولة.
السؤال الثالث :ماهوالسهر المطلوب والماموم؟
الجواب :إن السهر المطلوب هوالقيامبعدمنتصف الليلوبعد طلوع
ل
ومن
اذلك
الفجر ,يعني وقت صلاة الليل ووقت صلاة الصبح؛ وك

الليل إلىمابعدصلاةالعشاء.
ارر
دفج
قعال
ملو
بلط
وأقلذلك أن يقوم قب

أداء حمس ركعاتيعنيما

يقارب ربع ساعة وبمقدار أداء ركعتين وتعقيبها بعد طلوع الفجر ما

يقارب عشرة دتائق .وأفضل منه القيام بمقدار ثلاث عشرة ركعة قبل
طلوع الفجر مايقارب نصف ساعة وبمقذار ركعتين وتعقيبها بعدطلوعه
عين
وين
لكب
طذل
كل
الل
ووم بد
بمقدار عشر دقائق؛ أيق

يعني منطلوع

الف
اجر
لإل
شىطل
موعس.
رأقصى ذلك القيام نصف الليل؛ يعنيالنصف الآخر من الليل أو

نلك بقليل 9يَنجا لْمُريَلُشرليل إلقاليلابنضفَه:أأنوفصنمِنهُ
أكثرم ذ
عليه وَرَْلِلقان تيلا.4
وأما السهرقبلمنتصف الليل وبعدصلاة العشاء فهومذموم؛ قل
رسول الليهَلْلُْ:لاسمربعد العشاء الآخرة إلالاحد رجلين :مصل أر

ساقي

تبلل

' -الختصال8 :اح ,811وعنه فيالبحار !5741حة وفيه قول( :سهر) بدلمنقوله( :سمر).

لمةثفويم . .
الاسلا

ويفَاتلِلُ أييضةٌلاسهرإلافيثلاث:متهجدبالقرآنهوفيطلب

العلم ,أو عروس تهدى إلى زوجها".

فلا يصح السهر وترك النومبعدالعشاءيعنيبعدغياب الشفق أي
الحمرة المغربية واشتباك النجوم ويعد أداءالصلاة فلا يصح بعله
الاشتغال بمشاغل الدنياأو اللهوواللعب والحديث.
ول
سأن
سوي
رد ر
فق

اء
شبل
عم ق
للثو
اه ا
اللينيكر

الآخرة وكره

الحديث باعلدعشاء الآخرة.

ويبقى الكلام فيفوائدالسهر بعدمنتصف الليل؛ وقد نامت العيون
عىذب فإنالقياموتنفس الهواء
تنق
ساءي
يلحو
وارا
وسبت العالمبرمتههوص
الطلى ومزاولة يعنضن الحركات ينعش البدن وينشطه ويبيضض الوجه

ويحسنه ,ويضيف له نوراًوبهاك

ناولقميلولة
النوم وسط النهار قبل الزوال وبعده بمدوح ويسمى القائلة ونوم
القيلولة .وله فوائد طبية وصحية مئهاتقوية الذاكرة والحفظ؛ فقد أنى

وال الله إني كنت دكوراً وإني صرت
أعراسي إلاىلنييَف فقرال:س ي
نسي نقل :أكنت تقيل؟ قل :نعمقال:وتركت ذلك؟قال:نعمقل:عد
فعاد فرجع إليهذهنه.
ومن فوائد القيلولة الأتعرى أنهاتمنحالإنان القدرة على مواجهة
المكروب وتولد بعض الناعة :وتعد هذه من نقاط ضعف

”ا.
لن ل
يشيطا
قإنال
يواف
روي :قيل
' -الحتصل :ج1ا0ل7اء الوسائل11191 41:*7
' -الفقيه ١:500  8/461وانظر  100 8الوسائل أبواب التعقيب به

الشيطان فقد

 .......الصحة وطول العمر
والذي يورث الجزم بمنافع القيلرئة الملدية والصحية قول الرسول وَل

القائلة نعمة" ,لان النعمة مايرتبط بمصالح العبد في هذه الدنيا لانه
يسأل عانلهاقييواممة.
السؤال الرابع:
ماهي الأوقات التييكرهفيهاالنوم؟

هناك أوقات يكره فيها النوم وإن لقمل ولا تتحقق به الكثرة وتكون

سبباًحصولالوأمارالضاعراض وهوأرقات.
ونعين
_١ا اللنطوملبي
يعني منطلوع الفجر إلىطلوع الشمس مايقارب ساعة ونصف فإن
النرمفيهذاالوقت مشوم ومنهي عنهأشد النهيلانهيقطع الرزق ويترك

الآثار السيئة على سلامة الإنسان لأنه يصفْرٌ الوجه ويقبحه ويغيره وهر
وم إن اللهسبحانه وتعالىيقسم الأرزاقمابينطلوع الفجر
ممشكل
نو
إلى طلوع الشمس فإياكم وتلك النومة.
ويكمن فيتصفير الوجهوتقبيحه وتغييرهمعانطبيةكثيرة.فقديعني

فقر الدم وقلة الكريات الحمرء وقديعنيمرض بشرة الوجه وتغيرهاء
فتفقد النضارة واللمعة وقديعنيكغيرهاتجعدهاواسترخائها وهكذا.
وقد تعزو الأخبار ذلك إلى الشيطان والمخلوقات غير المرئيةالتيتورد
الضرر على الإنسانء فقدرويعن أبيجعفراكيغةأنهقلل :إن [بليس إما

يبث جنود اللسيلمنحينتغيب الشمس إلىمغيب الشفق ويبث جنود
النهار منحينيطلع الفجر إلىمطلع الشمس وذكرأن نياللوَييلُكان
 -مكارم الأخعلاق ,777 :البحار” 3قللاج.3

الاسلالمةتفويم
تين
عتين
سفايها
لجل
ازو
يقول أكثروا ذكر الله ع

فإنهما ساعتا غفلة",

وتعوذوا بالله عزوجل من شر إبليس وجنرده وعوذوا صغاركم في هاتين
الساعتين فإنهما ساعتا غفلة.
ونستطيع أن نؤسس على هذا الحديث جامعة علمية تدرس هذا

الموضوع ,فقد يكمن فيه أسرار طبية وحيوانية كثيرة وقد صدرث بعض
المؤشرات التيتؤيد ذلك فيبعضالمغافل العلمية ,وهيحقيقة انتشار

المكروب والفيروس في هاتين الساعتين خحصرصاًفي سواحل البحار.
فالرواية تخير عن عوالم من المخلوقات الرقيقة غير المرئية المعبر عنها
جدود إبليس؛ ونحن نسميها المخلوقات الضارة المعادية للإنسان» والتي تورد
عليه الضرر مسن طرف خفي تتحرك منهاتين الساعتين وتنطلق من

مطلع الشمس في الصباح ومن مغربها فيالمساء وتغش البقاع الني

يقطفها بنآدم .فتبعثبمنتصافهغافلاًغيمرتوقولامسلحبسلاح
الذكر أولميغلقعليهبابهوغيرذلكمن أنواع الترقي.

ويبقى إحراز العلاقة بين النوم والتعرّض للاضرار بواسطة تلك
دل
سعتأن
نتطي
المخلوقات ,فقدلايستفادمنالرواية بوضوح؛ ولكن نس

اقة
لود
اصولرعوج
على ذلك بصفرة الوجه.منهي العلةفيها؟فقد نت
سين انتشار المكروبات وصفار الوجه النائموأن السبب فيذلك هرعبث

تاللكمخلوقات بالإنسان ,ولكنه مجرداحتمال ومجرد استظهار .نعمإن
النائم غير متسلح بسلاح الذكر ولايتعرذ منشر إبليس وجنوده فهو
مخلوع السلاح وفاقد للدرع والمحصن ,ولا يستطيع تطبيق نفسه مع قول
 -الفقيه! :ج4610٠6 الرسائل15١٠ :4ح0#مهر
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ايلَِنفيْيةٌ أكثرواذكراللهعزوجلفيهاتين الساعتين فإنهماساعتاغفلة,
وتعوذوا من شر إبسيس وجنوده وعوذوا صغاركم ني هاتين الساعتين

فإنهما ساعتاغفلة.
وأعجب ما ورد فيهذا الباب تألمالأرض من النومعليهافيهذا
الساعة؛ فقدروي أن رسرلاللوَلقل :ماعجت الأرض ربها عزوجل

كعجيجها مسنثلاثة :مندمحرام يسفك عليه أو اغتسال من زنا أو

النوم عليه قبل طلوع الشمس".
رجض
أجي
لقة ع
احقي
فإن الوصول إلى

وملا يعني ذلك بالدقة وهي لا

لسانلهاول تانطق ,ولايخرجذلك العجيج من حصول تغيبروتاثر
رتصدع إمافي قشرتها أو حفريكتها وما شابه ذلك؛ يحتاج التوصل إلى
ذلك إلى قرونمتمادية.
؟_ النوممن أول الليل

واباعدل
والمقصود بالهنوم بعد غروب الشمس إلزىم

الحمرة

المغربية حتى يؤدي الإنسان صلاة العشاء ,فإن زوال الحمرة هو زمان صلاة
العشاء ,فقد أسند عنالنبييِل أن اللهكرهالنومقبلالعشاء الآخرة.

ين يورث الفقر.
ئين
اومب
عفظشالن
لنتك
اؤمني
وعن أميرالم
ويأتي في باين علة ذلك الحديث عن انتشار جنود إبليس فيهذا
الساعة المار بتفاصيله .هذا وقد أشاد الله سبحانه يمن قام في تلك الساعة

4د فسره
وم ينم .فقال عز من قتاَئَلج(َاقَ جُنُوبهُمْ آعلَْنمٍَضَاجِعِ وق
وا
لتى
صح
يمون
الصلدق اكغة بمن كانوا لا ينا

العتمة ,ومدحرسول الله

ِ الفقيه5١4٠ : 8/0المخصال :ج510١41 الوسائل41١٠٠ :4 ح/ااقكر

لمةثفويم
اسلا
ال

ع التهجدبالليل والناسنياموفسرهيمنلمينمحتىيصلي العشاء
الآخرة.

علما بأنالناسمناليهود والنصارى كانوا ينامون فيهذهالساعة

غيب فيه وقد اختلف الحال
رلك
تى ذ
اينلعل
وشو
آنذاك ولذلك ورد الت

هذه الايام بعد اكتشاف التلفزيون وما شابهه .ومهما يكن من ذلك فإن
ذكراللهفيهله الساعة والتعوذ منإبليس وجنود مطلوب للتخلص من

إضراره وعبثهبالبشر.
صدر
لومعبع
ا_الن
"'
ت
واقهو
العصر هو إذا صار ظلك ذراعين أو اربعة اقدام فهذ

وم
العسصر ,والنوم بعدهمذموم؛لماروي عنرسولاللهيلإ أانلهقانل:

من أول النهار خحرقه والقائلة نعمة .والنوم بعد العصر حمق  ,وبين
العشائين يحرم الرزق ,والحمق فساد الرأي.فليس من صائب الرأي النوم

فيهذه الساعة؛ وفيه خرقللعانة والأحمق الفاسد الرأييفسد ويعبث
بنفسه وهولايعلم فالنومفيهذهالساعة إفسادوعبث بالنفس.
 4النوم بينصلاة الليلوصلاة الفجر

تقدم بيانمحاسن صلاة الليلوقيامالليل وهيكثيرة وواسعة؛ فإن
النوم فيتك الحاليعنيقبلصلاة الفجر يذهب تلك امحاسن والمنافع؛
فقسد ورد إياك والنوم بينصلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فإن
صلاحبه لايحمدعلىماقدّمٍمنصلاته.
حالات يكره عليها النوم

 _١النوم وحدك فلاتنامنفيبيتوحدك فقدكرهرسولالليهَيْلٌِ

ذلك ونهىعنه.بللعنفاعله.وعدّلذلكفيماأوصى بهعلياًاكثئغةفقال:

 . .الصحةوطول العمر
ياعلي ثلاثة يتخوف منهن الجنون التغوط بينالقبور ,والمشي في خف
واحد والرجل ينام وحده” .وفيخصبرآخرقا يلَكِليِ:البائت فيالبيت

وحده والسالر وحده شيطانان .والائنانلمة.والثلاثة انس" فقدرفعهذا

الخبر شبهة اختصاص ذلكبالرجالء أوفيغيرالبيت» وعنى بقوله
شيطان .هوعبث الشيطان به وسلطنه عليه حتىيكون يلهيدهالشيطان
له ر
ور
سجل
وجل
اهنه لسانه.
وتتأكد الكراهة إذا كانوحنه؛ لأنأباعبداللهانغ كانيكره البينوتة

”ح".
هسط
للورجحلعدلى

).ا_لسنومعلىمسطحل حاائطلهفإانلنيََُاكلرنهوم فيسطح

لبس بمجرد وقال :مننام على سطح غيرمحجر فقد برئت منه الذمة وكره

أن ينام الرجل في بيت وحده".

ولعلكراهةذلك لأجل احتمال السقوط منالسطح ويكونهو الذي
عرّض بنفسه للخطر ولاضمان علىأحد وقدبرئت الذمةمنه .ولذلك
قالرسولالليهَييهٌ :منباتعلى سطح غيرمحجرفأصابه شيءفلا
بة بالجنون» وليست
الحن
صحن
إالل
لذا
انه
يلومن إلا نفسه” .وإن كا
المسألة مسألة سقرط فقط.
ج60727
 3الفقيه 407 :4ضمن ح ,18/2الخصال :ح ,71811الوسائل!7 :

' -اللحاسن؟7 :سي6ة .08الوسائلة7 :ح,1191:

من.
لدب
سحم
' -ورد فيالككاني 84: ::ح؛ ,عمسنم

عنابيعبداقللههة :أنهكرهالبيتوتةللرجل

على سطع وحده أو على سطح ليست عليهحجرةوالرجل والمرلة فيه ممنزلة.
* -الفقيه 700 5ضمنج 4144االوسائل!023+ :1ج.707:
* -الكافي54“ :1ح ,7الوسائل :جلا3ه010

لمةنفويم
اسلا
ال

.

يه
زار
يحججد
وسط
فينبغي أن يكون لل

نون ارتفاع الحائط ذراعين»
أك
ي

والرجل والمرأة في ذلك سواءء وأقلهذراعأو حتىشبرولاتكفيثلاثة
حيطان :بل لابد من الاربعة.
"_ النوم ويدك غمرة .يعنيلمتغسلها منالطعام ,فإنذلكيجلب

المكروبات ويُكائرها على النائم فيتعرض معها لأنواع الأمراض؛ فقد
ابيئنأحدكم ويدهغمرة فإنفعلفأصابه منلمم
روي عن النييَيلْلِهٌ:ل ي

الشيطان فلا يلومن إلا نفسه”" ,ولممالشيطان هو الإصابة بالجنون وما

رقض ,وفي حديث آخرقياَليهُ :اغسلوا
ل ممطل
اراد
شابههه .وقد يكون الم

لكم
ايان
صب
غم
اشيط
منر؛ فإنال
لانغيش
رصبتيافديه
ممر فيفزع ال
ويتأنى به الكاتبان”" ,فقد أضاف عألخةرى هي تأذي الملكين الحافظين.

أنواع النوم
ماهر النوم المفضل هل هو النوم على الاقفلانأووم على الوجه
اسبطن أو على اليمين أو على الشمال؟ فهذهأربعحالات للنوم لكل

واحدة خمصائصها فالنوم علىالقفالايستغرق معه النومريحتفظ معه

النائم ببعض واعيته وهو نوم الأنبياء فإنهم ينامون علىأقفيتهم مستلقين
وأعينهم ل تانام متوقعة لوحي ربهاعزوجل؛فقدقالرسرل ايلَليَهويوٌ:
تنام عنيولاينامقلبي'"'ولكن منفوائده أنهيخمص البطنكماجاءفي
الخير.
715//3
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الصحة وطول العمر

والنوم عالىيمين مينأفضل النوم للؤمنين وأحسئهء فهو نوم من
خف طعامه وسككّر فكره ولبه واستعمل عقله.
والنوم على اليسار نوم الملوك وأبناؤهم ونوم من يكثر الأكل وذلك

أنهيمرؤالطعام ويهضمه .فكلمنيكثرالاكلتجدهمضطراًللنومعلى
لميعملىين.
انو
اليسار ويتعسر عليه ال

وني رواية أن نهوم المنافقين”" ,ولكني لا أظنذلك والرواية الأولى أعني
كونه نرم الملوك وابناؤهم ونوم التجار والاغنياء ارجح وأقرب للصحة,

وسيأتي أنهمنأسباب طول العمر.

وأما النوم على الوجه فهر مشؤوم ومذموم إلى أقصى الحدرد”» وقد
ورد الأمر بإيقاظ من وجد ناما على وجهه" ,لانه نوم [بليس وإخوانه
وكل مجنون وذو عاهة ينامون على وجوههم منبطحين وكان من كرم
أخلاق أسير المؤمنين اكيلاأنهيتفقد النائمين فيالمسجد ويقول للنالم
صفيية البييد لعليفقيقل:ياعليالنومأربعة :نوم
و:87
 23جاء في الففيهة :ا5ل0ف8قيه؟75 :

الانبياء أعقلفىيتهم .وثرم المزمنين أعيلمىاتهم  .ونوم الكفار والمنائقين علىيسارهم :رئوم
جينوعهلىم.
وياط
الش

' -ورد مفصلاً في الخصال! 111 :والعيرن) 755علل الشرائع؟ :740 :كان علي بن أبي طالب
القطلبالكسوفةفيالجامعإذ قامإلبهرجلمنأهلالشامفسألهعنمسائل؛ فكانفيماسألهأن فل
الهأخبرنيعن النومعلىكموجه؟قال:النومعلىأربعةأرجه:الانبياءنه تنامعلىأثفيئهم

مسستلقين وأعينها لا ننام متوقعة لرحي الله عزوجل» والمؤمن ينام على بمينه مستقبل القبلة؛ والملوك
وأبناءها ينامون على مماللهم ليستمرؤا يمأكالون .وإبليس مع إخوائه وكل مجنون وذو عاهة ينام
علىوجههمتبطحاً

" -جاه في الوسائل ح 4101 :4ج 134عنعليلقنان حيديث الأربعمالة قل :ل يانام الرجل
علىوجهه.ومن رأيتمره نالما علىوجههفانيهرم

لمةنفويم .
الاسلا

الصلاة يرحمك ,ولماكانصبيحة الليلةالتيضرب فيهافعلذلككماكان

رىي علدتهحتىباللغإمللىعون ابن ملجم (قاتله)فرآه نائماً
جلهاعل
يفع
على وجهه قالله:ياهذاقممننومك هذاء فإنهانيوممقةتها اللهوهي

نومة الشيطان ونومة أهل النار,بلثمعلىبمينك فإنهانومةالعلماء أو

على يسارك فإنها نومة الحكماى ولا تنمعلىظهرك فإنها نومة الأنبياء

وكمفيهمنالمؤيداتلمذاكرناءأولاً.
ومن المعلوم أن الإنسان لاينامتمامليلهعلىجانب واحدء والمراد هو

الغلبة؛ يعنيأكثرنومهولهأن يتقلبفيالفراشمرةعلىظهرهومرةعلى
ه
هلى
جم ع
واينا
ثماله وأكثره على يمينه ول

بوجه .وقديكفى الابتداء

بذلك والانتهاء به لجمااء في الرسالة الذهبية” :فإذا أردت النوم فليكن

اصطجاعك اولاًعلىالشقالائمن ,ثماثقلب على شقك الأيسره
وكذلك» فقم منمضجعك على شقك الايمن كمابدأتبهعندنومك,

ولا تعلله الأخبار بشيء فهو من الأسرار”” ,وأظن أن له ارتباط بالدم

لهطفريف الايمن وخصوصاً الدماغفإنفيهالتعقل والعلم الإلمي
اائف
وتك
' -مستدرك الرسائلة1 :ع 474481عن الرسالة الذعبيةة 44
' -الكاني 410 :1ح:91عنأحمدبنإسحاققال:دخلت على أبيمحمدلقن فقلتياسينيروي

بعانلك أن نومالانبياءعلىأنفيتهم ونومالمؤمنينعلىأيمانهمونومالمنافقينعلى ائلهم
لأنا
رئوم الشياطين على وجوههم .فقالتقتها:كذلكهوءفقلت:إنيأجهد أن أنامعلىبمينيفما

يمكتنيولاياعذني النومعليها.فسكت ساعةثمقال:بأاحمدادنمني:فدنوتمنهفقال:أدخليدك

نحست شيابك»فأدخدتهاء فأخصرجبيدهمنتحتثيابهوأدخلهاتحتثيابي؛فمسحبيدهاليمنىعلى
جانبي الابسر وبينهاليسرى علىجانيالايمنثلاثمراث؛قالأملفماأندرعلىأن أنامعلى

يساري منذفعلذلكبيلقيهةومياأخذنينومعليهأصلاً,وقديكونعدمتمكنهلكثرةأكله.وأن
عمل الإمامهواستئصال حالةنفسيةبقدرة اعتقلدية.

مولر
لحةعوط
ا.الص
..
والاعتقاد .بينماالأيسسرمنهللتدبير والمكر والدهاء والتجار ,وقديشمل
بمعانىبة.
طب
لمة
احك
ال
توصيات :

 _١إذانمتفاجعل وجهك إلىالقبلةبمعنى أن تكون قدميك إلى
القبلة وانك متى قمت استقبلت بوجهك القبلة :فهذا من الأسرار يرى
البعض أنها لاجل الميدان المغناطيسي بين القطبين الشمالي والجنوبي»

فيؤثر فيانتظام الفلزات وال
احدي
لددفي
م

وعامة البدن ,لأنها تستقطب

وتلعل جهتها.
"_ يبد وضع اليد اليمنىفيابتداءالنومتحت الرأس؛ فقدجاهفي

صفة نومالبييُ :وكانإذا أوى إفلرىاشه اض
اطج
لعاعل
يى ش
مقه
ن»
ووضع يدهاليمنىتحتخده الآيمن7
وتعلله بسض الأخبار بعلةفنقول :إذا نام أحدكم فليضع يلهاليمنى
تحت عله الايمنفإنهلايدري أينتبهمنرقدته املا.

"ت'ع_رّد علىفتح الشفاهعندالنوم,لآن الشخص إذا سدفمهتبقى

الارياح في الهم وتؤدي إلى خراب أصول الاسنان وبالتالي انتثارها وانتفاخ
الوجه",

' -مكارم الاخخلاق  ,145البحارةا101 :

فو جاه في عالاشلرائع؟800 :ج .1عن المنبييي أنهقال:مرأي عيسىبمدينةوأهإلذها
أسنانهم منتثرة ووجرههم منتفخة فشكوا إليفقل:

نمتمتطبقون أفواهكم ,نتغلي الريح

في الصدورحتىتبلغإلاىلفم.فلياكونهتاغرج؛فتأرصدإلوىل الاسنانه فيقسدالرجهفننامتم

فافتحوا شفاهكم.وصير لكمخلقاففعلواءلذهب ذلكعنهم.

ويم
ثف
لمة
اسلا
ال

.

ون

؛_ ضعفيأذنيك قطنا خصوصاً إذاكنتتخش البردأو بض
الحشرات ,إن منفعل ذلك يأمن.
©_ جاء فيمصباح الشريعة:

«رنم نومة المتعبدين ,ولا تنم نومة الغافلين فإن المتعبدين الأكياس

ينامون استرواحاً .وأماالغافلونيناموناستبطارً.قالرسولايلَليهيل :تنام

عبنيولياناملبي
وانو بنومك تخفيف مؤنتك على الملالكة واعتزال النفس من

شهراتهاء واختبر بهانفسك معرفة بأنك عاجز ضعيف لاتقدر على شيء
مسن حركاتك وسكونكء إلابمكماللهوتقديره» فإنالنومأخالموت»

فاستدل بهعلىالموت الذيلاتجدالسبيل إل اىلانتبلهفيه؛والرجوع إل
ها
بته
سأبوفا
بلة
إصلاح مافاتعنكء ومننامعن فريضة أو سنة أوناف

شيء فذلك نوم الغافلين وسيرة الخاسرين؛ وصاحبه مغبون ومننامبعد
فراغه منداء الفرض والسئن والواجبات من الحقوق فذلك نموحممود.

وإنيلاأعلم لاهل زمانناهذاشيثاًإذأاتوابهذهالمخصال أسلم من
النوم؛ لانالخلق تركوا مراعاة دينهم؛ ومراقبة أحوالهم .وأخذوا شمل

الطريق ,والعبد إن اجتهد أن لايتكلم .كيفيمكنه أن لايستمع إلىماهو
مانع لهعن ذلك وإن النوممنإحدى تلك الآلات,قال اللهعزوجل(:

إنالمع ولص وَآلْعؤَادُكل أولتيك ان غنه مسكُولاً .4
وإنفيكثرته آفاتوإنكانعلىسبيلماذكرناه ,وكثرة النوميتولد
من كثرة الشربء وكثرة الشرب يتولد من كثرة الشبع؛ وهما يثقلان
كنر والخشوع.
فع
تقلب
ل ال
اسيان
انفلسطعانعة .ويق
ال

.ا
الصح
لةعوطو
ملر
واجعل كل نومك آخرعهدكمن الدني؛واذكر اللهبقليك ولسانك.

وخصف اطلاعه على سرك واعتقدبقلبك ومستعيناًبهفيالقيامإلى
الصلاة فإذااتدبهت فإن الشيطان يقول لك:نمفإنعليكبعدليلاً
طويلاً .يريد تفريت وقت مناجاتك وعرض حا
رلكبعل
كى ,ولا تغفل
اعلناستغفار بالاسحار فإن /
فيه أشواقلل,
 _١إذا أردت النومفاعرض نفسك على بيت الخلاء تستغنيبهعن

الطب ,وقدتقدمالكلامفيهف ايلتخلية.

_ إذا أردت النوم نتط
اهرء
غ يع
سنيل وجهسك يديك إلى المرافق
وامسح راسك ببلة يدك رأسك ورجليك .وليكن نومك على طهر فإن

منافع هذاالعمللاتحصى وكأفايظلطولليلهقائماًعابداًوقداحيا
ليلتهه وروي عن رسولاللهيله أنهقال:منناممتوضاكانفراشه له

مسجداً .ونومهلهصلاةحتىيصبح؛ومننامعلىغيروضوءكانفراشه
لهقرأوكانكلخيفةحتىيصبح”.
ولعل العلةفيتلك التوصية هوالامستفادةمنالقوى الخيرةالتي
تجلب لهالنفعمسنطرف خفيء لآنرسولاللوَلقال :طهروا هله

الأجساد طهركماللهفلشيسمنعبديبيتطاهراً.إلاباتمعهملكفي
شعاره لاينقلبساعةمنليليسألاللهشييئاًمنأمرالدنياوالآخرة إلا
أعطاهه إياء9
 -مصباح الشريعة:

55البحار9ا :ح1ا8ل4ا.

' -مستدرك الوسائل! 047 :ح” عن هرر اللثالينة.
ده مستدرك الوسائل! 341 :ح؛ عنهر اللثالي :ف

 -ينذا

م إذا أردت النومولميكنمعكماءأو آويتإلىفراشك فتيمم يعني
أمس يديك التراب وامسح بهما وجهك وظهر كفيك فهرطهور آخر
يظل معه النائم في صلاة ولأن روح المؤمن تروح إلى الله فيلقيها ويبارك
عليها.
 _4قل البييَْيُإذا آوىأحدكم إلىفراشهفليمسحه بطرف إزارهء

فإنه لا يدري مايحدث عليه” ,وفي رواية أخرى :فليمسحه بصنفة إزاره
فإنه لايدري ماحدث عليه بعده" ,والصئفة القذارات والنجاسات إلي,

أسوقوط الحشرات وبعض الحيوانات فيهأو حتىتجمع الغبارعليه,

وهل إن إنسان اليوم معشدةتحفظه وتترّسهمنتلك الأمورووجود
الضياء الكافيةبحاجةإلىمثلذلك العمل؟ الجواب أنهحكمغيرمانعلم,
 _١السواك فقد كانرسول الليهَيِيُيستاك إذا أراد أن يونايماحذ
مضجعه سيأني الكلام فيالسواك.

 ١الاكتحال .فقد كان رسول اس يبي يكتحل بالإتمد إذا أراد أن

بأوي إلى فراشه ويجيء الكلام عنه.

القراءةوالدعاء عندالنوم
جاءت توصيات كثيرة بالدعاء والذكر عند النوم وقد ثقلت الأخبار
فذكوراهئاد عامةوخاصة ,يرتبط الكثير
أنواع الذكر والقرآن والدعاء وت
سنها بسلامة الإنسان واحفلظهمؤمذنيات والمضار لأن الإنسان متىمانام

غفل عن كلشيء وكلمايدورحولهويكونعرضة لكثير منالأمور
 علل الشرائع6 :ح ,6454الوسائل؟4: :ه45/3' -مكارم الاخلاق 145 :البجار 07 63ج 5:

.ا.ل.صحة وطولالعمر

خمصوصاً إذا نام خارج الدار من أنواع الحشرات والحيوانات والموجودات
الرقيقة التيل تاترى والدواب الصغيرة إلىأخ
اطرا
للحي
ن يع
إوان
سني
ان
اللص والسارق والعدو والعائروالغافل :إلىأعظم ال
اكوا
لرث
زلمثزللة
وسقوط السقف والسيل والمطر والعواصف وغيرها والامراض
والأعراض .فالنوم فطنة للخطر ,ولابد من دفع أمواج البلاء بالدعاء

والذكر والقرآن» فإنها دروع المؤمن الحصينة وآثارها مشهودة ومستبيئة.

وسنشير إلى ذلك باختصار بهدف ضمانة سلامة الإنسان وربطه بربه.,
_١
أق
مايلر المؤمنيناكفاةإذ أاراد أحدكم النومفلايضعن جنبيه على

الارض حتى يقسول :أعيذ نفسي وديني وأهلي وولدي ومالي وخواتيم
عملي ومارزقني ربي وخولني بعزة اللهوعظمة اللهوجبروت الله رسلطان

اللوهرحمة اللوهرأفةاللوهغفراناللهوقوةاللوهقدرةاللوهجلال الله ربنع
اللوهأركان اللوهبججمعاللهوبرسرل الهَي وبقدرة اللهعلى ماشاء من

شر السامة واهامة و
ومن
اشلرال
إجن
نس .ومنشرماينزلمن السماء

ومايعسرجفنيهاومنشركلدابةأنتآخ بذناصيتهاإن رب علىصراط
مستقيم وهوعلى كلشيء قديرفإنرسولاللهياه كانيعوذبهاالحسن
والحسين اكتقة ,وبذلك يع
روذسبه
وال ال
يلا ".

وروي أن منقرأقلهواللهأحدحينيأخذمضجعه وكلاللهعزوجل
سم
يخمس
به
رألف
حين
ولكنه

ليلته”.

 7الخصال ,772 :تحف العقول١71, : مستدرك الوسائلة,7709 04 :
' -المخصل ,903 :تحف العقرل١71 : اليحار 1:601

ويم
لمةتف
اسلا
ال

...

وروي :من قرأ يسفيليلته قبلأن ينام وكلاللهبهألف ملك

بحفظونهمنكلشيطانرجيمومنكلآفة".
"_ قال أمير المؤمنين اك إذا أراد أحدكم النومفليضع يدهاليمنى
تحت خحلهالايمن ,فإنهلايدري أينتبهمنرقدته ام[."'1

حددكم
؟_ ومن حاف اللصوص قال أسير المؤمنين الكناةإذا أأرا
فليضع ينهاليمنى تحت خده الأيمنوليقل :بسم اللهوضعت جنيلله

عإلبىرملاةهيم النذاودين محمديله وولايةمنافترضاللهطاعتهءما
شاء اللهكانومالميشألميكن؛أشهد أن اللهعلىكلشيء قدير؛فإنمن

قل ذلكعندمنامه حفظمناللص والهدم.

ورويأن من خحاف اللصوص فليقراعندمنامه (:قلأَدْعُوأأنهأو
أدْ1عُوأألرْحْمَنَ  »...إلى آاخلرسورة,

ومن حاف الهدم والزلزلة يقرأعندمنامه:و ا

موت والأزض أن تروك" وتينراأملْاسإَكنَهُمًا بن
نه كن حَلِيمًاغَفُوًا ".
وكذلك الدعاءالثانيالمار.
' -ثواب الأعمل١11 : الرسائلة8 :ج15م180
' -المفصل ,073 :البحار 31 3/ح.1
" -مكارم الاخحلاق؛  481البحار؟ 151 7ضمن ح؟.1

' -مكارم الأخخلاق ,481 :البحار؟ 091 3ضمن ح ,71الإسراء ١91 :
* -مكارم الأخلاق 051 :البحار94١ 57 ضمن ح :31قاطر 14 :

ملر
عطو
لة و
الصح
.ا
 _5ومن خاف الفالج»فقدرويعن أبيالحسن اكنقةقوله:منقرأآية
الكرسي فيمنامهلميخف الفالج”".
 _1للمنامات المزعجة .ورد عنأبيعبداللهكيلاقال:إذا رأى الرجل

مايكره فيمنامهفليتحول عنشقهالذيكانعليهنائماًرليقل ( :نما

ألنْجوَئ آبلسنْيْطنٍ لِيحرّت ألْذِينَ اموأ وَليْسَ ب
بدن أله 4نمليقل :عذت بماعلات بهملالكةاللهالمقربون وأنبيازه

المرسلون وعبادهالصالحون منشرمارايت ومنشرالشيطان الرجيم”".
وقل رسولاللوي لفاطمة عليهاالسلام فيرؤياها التيرأتهاقولي:

«أعوذ ماعاذتبهملائكة اللهالمقربون وأنبياؤء المرسلون ,وعباده الصالحدون

من شرمارأيت فيليلتيهذهأن يصيبنيمنهسوءأو شيءأكرههاثم

رك ثلاث مرات.
يفلسياعن
ات
"_ للارق عن عالنياا فأانطمة شكت إلى رسول الله يَيِيةُ الارقه

فقاللاهقوليي بانية:ي ماشيعالبطونالجائعة.وياكاسيامسومالعارية,
ويا ساكن العروق الضارية؛ ويا منوم العسيون الساهرة .سكن عروتي
الضاربة واءذن لعينينوماعاجلاً:قالفقالتها .نذهبعنهاماكانتتجد.
لات ورب الارضين
ظوم
أسبع
ات ال
وب
اهمر
مالل
سضاً:
لق أي
اار
ولل

السبعومساأقلتورب الشياطين وماأظلتكنحرزيمنخلقكجميعاً
أن يفرط علي أحدهم أو أن يطغىعزجاركولاإلهغيرك.
' -الكاني؟ 071 :حة,الو
حسائل
4١٠0:47
ك5.
ا الكاني :ح.٠7٠451 الوسائل01١7 :4ح5إهم

الاسلالمةتفويم . .
 _8للحيات وسائر السامة

كان رسولاللهييه إذاغزاأر سافرفأدركه الليلقال:يا أرض ربي

وربكاللهأعوذباللهسنشركومنشرمافيكءومنشرماخلقفيكه
ومن شرمادبعليكء أعوذباللهمنشركللأسدوأسود وحيةوعقرب
مسناكن البلدومن وشارلد وماولد

وتضيف إليه رواية أخرى :أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في
السماوات والأرض طوعاً وكرها وإليه يرجعون ,الحمدللبهنعمتهوحسن
بلائهعلينا؛اللهم صلحبنا فيالسفر وأفضل علينا فإنهلاحول ولاقوةإلا

باللهه ثم تقرأ ألهاكم التكاثر إآلخىره فإينهؤلذايك شيه من السباع
وامهوام والحسيات والعقارب إذا قرأت ذلك ولويت على الحية بإذن الله
عزوجل.
 4للفزع تقول عشرمرات :أعوذبكلمات اللهمنغضبه ومنعقابه»

ومن شر عبادة ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون .أن
النبي ص كانيأمربه.

وله ايض شهداللهالآية ,وآيةالكرسيء وقل ادعوا الله إآلخىر
السورة .وإن ربكم اللهالآية .لقدجاءكم رسول من أنفسكم إلىآآخر

السورة .قلمن يكلؤكم بالليل والنهار منالرحمن من السباع والجن
والسحرة قلاللهخالقكل شيء وهو الواحد القهار,اليرمتجزىكل
نفس بماكسبت لاظلماليومإن اللهسريعالحسابهلم انلملك اليوملله
الواحد القهار.

 .......الصحة وطول العمر

مند
حم
مرحم
٠ل_ للبول في النوم أو فزعفيه:باسلمارللحهمن ال
طحي التهامي إلى
المبدني
ليا
رسول اللهالنبيالأميالعربيالهائميالاقرش
من حضر الدارمنالعمار ,أمابعدفإنلناولكمفيالحقسعةفإنيكن

فاجراًمقتحماًأو داعيحتمبطلاًأو منيؤذيالولدانويفزعالصبيان
ويبكيهم ويبوهم فيالفراش فلتمضوا إلى أصحاب الأصنام وإلى عبدة
الأونان ولتخلوا عن أصحاب القرآنفيجوارالرحمن وغازي الشيطان
وعن أيمانهم القرآن وصلىاللهعلىمحمدالني.
 _١لبكاء الصبي ومن يفزع بالليل وللمرأة إذساهرت من وجع؛

فضربناعلىآذائهمفيالكهف سنينعلداثمبعثناهملنعلمأي الحزيين

أحصى لالبثوا أمدأ .روي ذلك عنأمير المؤمنين اتاد

السلامة في الجماع

السلامة فيالجماع

من ندرس الجماع وليس الزواج؛ ولذلك محل آخر ويدخل في
الأنس وعدم الوحدةة وأما نفس عامللجماع بمعنى الإدخال في فرج
المرأةأو غيرهمعإهراقالماءوبدونه أو حتىمجردإهراقالماءوماهر
ظور
حيه
مف
اتّص
ومرخ
أثره فيالسلامة والبقاء واملامهقودار ال

وانواعه وأوقاته المحمودة والمكروهة ,وحالاته وشروطه وكيفيته
فسندخل فيتفاصيل ذلك ونلقي الضوه علىهله الزاوية وتلك
ونبحث علة أمر ورزواياء
 ١الجماع للة

يها الإنسان
محن نعلم أن الجماع لذيذوهومناليأمشورتالهتي
جل
رعني
له أ
انفي
ببص

لة.
في
جم
الملرأة
وا

ونذهب بقولنا «فيالجملة إلىإرادةإخنتلاف الحالفيمراحل العمر

مسن الطفولة إلى الشيخوخة ,وحال المرض والصحة ومع الإفراط به
رلى.
آخصخ إ
وبدونه بحسب مزاج الشخص فإنهيختلف من شخ
تيذطيويجبيب النفس وترويحها وقد
ومهما يكنمن ذلكفهولذ
مارسهالانبياء إلاالدلدرمنهموكانلذةرسولاللهيه فقد روي أنهقال:

جعل قرةعبنيفيالصلاة ولذتيفيالنساء”".
' -الكافية371 :احلاء الوسائل4١7٠ :41054

 ...............الصحة وطول العمر

وروي أنه قال :ما أصيب من دنياكم إلا النساء والطيب.
شأيلذاء ,وإن كان مقدار الشهوة يتفاوت
ل إأنه
انا
ولا نبالغ إذاقل

ء
آمن
رلى
خحا
رلىه وم
آنس
مشسنخخص إلىأخر ,و
سلإ
خنإ

ولكن في

المجموع هو ألذ مماعداه منشهوات الإنسانه ورغباته لآن أبا عبد الله

انغ سئلأي شيء أذ فذكرجماعةمنأصحابه شيئاًولكنقالهونألدٌ
الأشياء مباضعة النساء” ,وقد يكون المراد هو ألدْ الأشياء عنده قد ورثه
من جدهرسولاللهيت الذيكانت لذتهفيالنساء,وهناكتعبيرظريف

في بض الأخبار عن الجماع وتحققه وهر أن يذوق عسيلتها وتذوق

ومهما يكن من ذلكفإن الأخبار تعلل اللذةفيالجماع هوشكل
رقودي عن الإمام الصادق اكننةأنه قال :وجعلت الكلية كحب
الكلية ,ف

اللوبياء لأنعليهامصب المنينقطةبعدنقطة؛فلوكانتمربعة أو مدورة

لاحتبست النقطة الأولىالثانيةفلايلتذبمخروجها الحي ,إذ المني ينزل من

فقار الظهر إلى الكلية كفاهليدودة تنقبض وتنبسط”,
مياع
جف
لاط
اإفر
 -١ال
هكوثار منالجماع ووطء النساء األوإقلال
هللإ
ماهر الأفضل؛ ا
منه؟ قدلاتهدنا فيحيرة مننلحية الحكمم الطبي الإسلامي للجماع
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اع
في
بم
اسللامة
ال

خمصوصاً وقدجاءفيالحديث«منأراد البقاءفليقلمجامعةالنساء»'وهناك

أحاديث أخرى مثلماجاهفيفقهالرضااكت أنهروي ول تاجامعإلامن
تعةنه:
اية
حاجة”' وفي روا

توجلامع إشلبامقن”” ,وذمكاروا من أنه

ماء الحياة يراق في الأرحام.

والمشكلة أن هناكأحاديث أخرىتحثعلىالباهوالوطء وتعدّه من
سنن المرسلين .فقدروى الكليني بسند صحيح عنعلي بنموسى لقن

يقول :ثلاث من سننالمرسلين :العطروأخذ الشعر وكثرة الطروقة”",
نكيف يجتمع الأمربالإقلال منمجامعةالنساء مععدكثرةالطروقة من

سكن المرسلينء وفي رواية :أن فيالديك حمس خخصال من خصال الأنبياء

تنصياصه بهملماجاءفيروايةأخرى:
وسنها كشرةالطروقة” ,والخايع
تعلموا من الديك حمس خصل :محافظته على أرقات الصلاة ,والغيرة
والسخاى والشجاعة .وكثرة الطروقة” ,وهذا الامر للناس؛ فكيف بجتمع
الأمربتعلمكثرةالطروقة منالديكمعالأمربالإقلال.
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مسي

الضعة وطولالغمن

فإن الأمر بالإقلال وإن كان مشروط بإرادة البقاه ولكن إرادة البقاء

اهليأخصرى محبوبة ومطلوبة؛ لاآلنأفخيبار بقية عمر المؤمن نفسيةة وما
زالت الاخحبار ترشدنا إلىمايزيدفيالعمر وتعلمنا كيفيةالدعاءلطول
قجةلأانل الجماع مطلوب.
إنتي
العمر .وهو علامة مطلوبيته ,وال
ر,
هسب
ا بح
ظوجود
لالم
اناقض
وقد تكون هناك حلول لهذاالت

ولعل

واحداً منهاهوتفسير القلةوالكثرة .فليس الإقلال بمعنى تقليلعدد
مراتالمجامعة مهماأمكن؛ ولكنالمرادهومابينتهالرواية القائلةلاتجامع

إلامنحاجة أولاتجامعإلامنشب فهذاهومعنى القلةوالإقلال.
شالبةق
لح
افير
ريكون معنى كثرة الطروقة المطلوبة هي انحارلة لتو

إما باستعمال الاغذية التي تصفها الأخبار لزيادة الباه أو الآدوية المفردة
والمركبة النافعةللباهالمذكورةفيالأخبار.
فاليسستفع
يمال تلك الأدوية والأغذية حزازة رض
ورر
رب
وعد
د

الأخبار المستفيضة المادحة لبعض الاغذية والأدوية المرغبة في تنارها لانها
تازيلدبفايه.

فإذا جامع الإنسان من دون استعمال تلك الاغذية ومن دون حصول
حالة الشبق -ولويسبب الأدوية والأغذية ال
امذلكور
أةخفبيار -فيلكاون

إكثاراً ويلكمن فتيغاهلفة لبلاألمإرقلال؛ لانهف ايلحقيقة إلكيثساراً كما
بين
وبذلك يعلم أن هذه المسألةتختلف بحسبالأفراد والحالات ولا

تخضع لقانون واحده مثل أن يكون مرة في الأسبوع أو مرتين .

الاسللامجةجفمياع . .
ومهما قدرئافإنالجماع عنحاجةلايكون مضرة كيف وقدجاءفي
الرسالة الذهبية :إذا جعت فكل؛ وإذا عطشت فاشربه وإذا هاج بك
البول فبل؛ولاتجامع إلامنحاجة .وإذانعست فثم,فإنذلك مصحة

للبدن” ,فهيتدل على أن الجماعمنحاجةلايضربصحة البدن على

الاقل.
وبقي هناك حديث مسروي عن رسول الليهلْيةُأنهقل:يامعشر

الشباب عليكم بالباه فإن م تستطيعره فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه”» فقد
يستفيد البعض من هذا الحديث مطلوبية الإكثار من الباهولكن هذا
الحديث نقل بنحر آخر وأنهيليه قالهكذا :يامعشر الشباب من

استطاع منكم الباه فليتزوج .ومن لميستطعه فليدمن الصوم فإن الصوم
ابهوجا والمستفاد منهذا الحديث أنالمراد منالباههوأصل الزواج

وليس النكاح والوطهء .لأنقوله ومنلميستطعه أي منلميستطع الباه
فليدمن الصوم؛ ومعه لا يعقل إرادةالوطء والجماع من الباه فإن من لا
صنايء!ا لانه
ليخيع
يقدر على الجماعليس بحاجة إلىالصوم والوجاء االذ
مخصي بذاته,

ومع ذلك فإن المراد لتم الحديث الأول وحملنا الباه على الجماع
والوطء يكون هو الجماع والوطء الذي يكون به الاستغناه عن الحرام»

ثيرس.
كل
أشبق
وهو الجماع منحاجةومعوجود ال
ه81
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 ٠.الصحة وطولالعمر
ومن موارد الحاجة أنهإذارأى امرأةأجنبية فأعجبته فإن الروايات

تأمره بإنيانزوجته؛ ليطفئ ناره وليرى أن ماعندها هوماعندها.
ويبقى الأمرفياستعمل الأدرية الجديدة وهليصلح ذلك أو لا
يصلح ويب الاقتصار على الوارد فيالأخبار؟ فإنك إذا سألتنيعن ذلك

فإنيأحبذالاقتصارعلىالواردفيالأخباروالروايات .ولكن المستفاد من
عامة الاخبار مطلوبية أصل القضية وهي تقوية الاستعداد وتحصيل القدرة

على البلهبأيوسيلةمحلل ولا استشعر منالأخبارتحديله بشيء معين»

ولكنيستثنىمنذلكماإذكاانهناكأضرارفيالدواءمنناأحخيةرى.
رنية
وم
ظثنى
مدحيست
وق

الجماع مندون حاجة وشبق ,حالة احتياج

الزوجة إلى ذلك ,فإن الروايات ربت فيه فهل المستفاد منها مطلوبية
الإقدام على ذلك مع عدم وجود الحاجة إليهوعدم وجود الشبق ,أو أن

المطلوب هو السعي فيتنظيم الحسياةبنحوتتوافق فيهالحاجتان :أو
استعمال مايولد الحاجة فيهذا الحال؛ أو أن هذه الحالةتولد الرغبة
بطبعها؛ أعني حالة احتياج الزوجة؟ احتمالات كلها وجيهة .وإن كان الأول
أوفق بالمتفاهم والقواعد.

هل التعري عندالجماع مطلوب أولا؟

هماما
بنه
يلقاياع
والمفصود تعرّي المتناكحين أو أحدهماء بثأني
كاملة ولا يبقى عليهما شيء من الثياب بالكلية :والمستفاد من الأخبار
لك.
عةمذل
للاحي
ام ص
عد

السلامة نيالجمام 87

فقدروي عن النييِل أنهقال:إذ تاجامعالرجلوالمرأةفلايتعريان

فعل الحمارين» فإن الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك

فقد تضمنت النهيعنتعرّي الرجلوالمرأةمعوالنهييدلعلى
وجودمفسدة فيهذاالعمل؛ بينماتبينالعلةفيتلك المفسدة بأنالعملية

عملية هامةجداًخصوصاًوأنهاقدتكرنسبباًلنشوءإنسانوكوّنه فهي
بحاجة إلىاهتمامات وعملمثابرتنجزه القرىالخيرة الفاعلةفيالكونبما
يسمى بالللائكة تحفظ سلامة الإنسان المتكون .وقبل ذلك فإن هذه العملية

ّين يكونالتوفيق في
اخحملبعدن
للامً صتعبجةدا
افعا
تصاحب أعمالاًوا
إنجازها وتحققها بسلامة ومن دون حدوث أضرار بحاجة إلى حضور تلك

ِل
يني
القوى الفاعلة وعملها .ويعود عدم تواجدها ضارا ولاجله نهى ال
عانلذعلكمل.

والمكروه ليس تعرّي المتجامعين معا بل يكره حتى تعرّي أحدهما
خسصوصاً الزوج؛ فقدمسألالصادق لقنغةسائلوقال :أجامع وأنا عريان؟
هول
رقبلة
بل ال
دتقب
تامس
ساول
مل؛ل
اا".
فقا

ولا نستطيع أن نستفيد منمجموعهذين الحديثين عدم وجود مانع
من تعرّي المرأة؛ لأن الحديث الأول نهى عنتعري الرجل والمرأة ولا

يعلم اشتراط ذلكبتعري الرجل؛بلالمستفادمنهقبحتعريكلواحد
تيهحده
ذسهاوف
منهما فينف
الرسئل3نيجار
لشرائعا:شاجه ا
"-علال
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 . .الصحة وطول العمر

لرتهعوري كاملة وقد يستفاد من هاتين
احظو
نم إن المقدار الم
الروايتين مطلربية الأكثرمنذلكءوهومطلوبية تغطيةجميعمالاحاجة

إلى تعريته .ولا اقل من تغطية الصدر والسبطن وإن كان المستفاد من
الأخبار أن التعري امحظور هرالكونبحالةينظرفيهاالرجلإاللىفمررجأة

لانهيورث العمىفيالولد

ونيكل الاحوال فإنالمقصود منحظر التعري هوتعمّد ذلكمن
أول الجماع؛ وليس هومطلوب فيكل آن ,بحيث إذا سقط عنه ثوبهحال

الجساع ينبغي المبادرة إلى تغطية البدث» فلا مانع منالبقاء عارياحًينهه
بدليل مارويعن أبيالحسن انغ فيالرجليجامعفيقععنهثوبه»قال:
اباس
هل يصح تعريالمرأةأمامالرجل بصورة عامة؟
الجواب أنهلاباس بذلكء وإنماكرهذلكحال الجماع؛ فقدروي في

الخبرالمعتبرعن أبيعبداللهتنظفيالرجل ينظر إلىامرأتهوهيغريانة؟

”ل"ا .فإن المستفاد منهاأكثرمنعدم
كة إ
لللذ
ذلا
قل :لابأس بذلك وه

جود المنفعة؛ لأنالمستفاد منكلام الإمامالقتنةهو
بل
وجمود السضرر و
التشويق على هذا العمل؛ ويستفاد ذلكحتىمنمثلقولالصادق في
حديث آخر:لابأس أن ينظرالرجل إلىامرأتهوهي عريانة”"؟ لآنالابتداء
,4
1ب3/
حهذي
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تا

السلامة ف ايلجماع ....

بهذا الكلام منغير سؤالينخلهفيفضاءأنحبوبيةويكون مثل« قلا

جُناحَ علي أنيَطَؤْت هما» ".
هليصح النظرإلىفرجالمرأ؟
ك
لفي
ذظر
يستفاد من الكلام الابق عدم الح

وعدم وجود الضرر

سل قد يكون فيهنفع؛ ولكن ورد النهي الشديد فيخخصوص النظر إلى
فرج المرأة حال الجماع والروايات بهذا المعنىكثيرةيعزوأكثرها السبب
إلى إيراثه العمى في الولد مثلمارواه الصدرق عن الن ويَيْلةُ2

وصيته لعلياقنغةقال:ولاينظرأحدإلىفرج امرأته؛وليغض بصره عند
دي".
لف
وعمى
لال
ارث
رج يو
ل إفلى
انظر
الجمام؛ فإن ال
وأانساتفيد منهذا الكلام وأمثاله أن اعتيادالنظر والمداومة عليه

يورث العمىفيالولد .حتىلولمينظرإليهفيالجماع الذي انعقدت فيه
النطفة
وبصورة كلية فإنالمستفاد منعامة الأخبار عدمحرمةذلك كيف
وقدسئل أبوعبد الللهكيهاأينظر الرجل إلىفرج امرأتهوهويجامعها؟ قل:

لا باس“ غير أن نفي الباسهذالايعنيعدمإيرائهالعمى ,لانه قالفي
رواية أخرى :لا بأس به إلا أنه يورث العمى” ,فيعلم أن نفي البأس
534
3 :4
8
جدوق
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 .....الصحة وطول العمر
يتعلق بللحكم الشرعي ومجردنفيالحرمة وبقاءالكراهة والضرر أو أن
المراه عدم تعمد ذلك والمداومة عليه كماقلناء والحمل الأول أوفق
بالقواعد.

وقد يستفاد منالرواية الأخيرة عدم اقتصار الضرر على الولد

ويكون شاملاً للناظر لان فيهاايورث العمى؛ وم تقيده بالولد وكذا
ونل
رروي
الحديث الم
سع

الهيي أنهكرهالنظرإلىفروجالنسا وقل:

إنه يورث العمى",

وفي نقل آخر لوصية السنبييليه لعليالكننة:كرهلامتيالنظرإلى
فروج النساء لانه ايولرعثمى”" ,وظاهرهعندالناظر.

إلا أن يقيدذلكيبانيالروايات المقيلة له بالولد.خصوصاًمع
الاخل بالاعتبار واقع الحل والمشهود فإنالنظر لايورث العمى عند الناظر

ولاالمنظورء إلاأن يحمل علىقضاء ذلكللضعف التدريجي إذا داوم عليه

والعمىفيالنهايةفيآخرالعمرفهوبحاجةإلى استقصاء وتتبع؟
والمشكلة أن الروايات الثلاث الأخيرةلمتذكرالنظرعندالجماع بل

جعلت عامة النظر إلى فرج المرأة ولو لميكن حالالجماع مورثاً للعمى.
والغضريف أن الروايات المائعةعنالنظرحال الجماعتجعل السبب

إيرائه العمى فيالولد.والروايات المائعةعنالنظرمطلقاًتجعلالسبب
هو إيرائهالعمى,يعنيعندالناظرءخلاروايةواحدةمرويةعنعليكنا
 الفقيه؟ :ج ,4024545الرسائل:١1 1م0
د141
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السلامة فيالجماع . .

أنه قل:النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى” يعني عند الناظر؛ نهي
اوثه العمى عند الناظر,
يبره
إسب
مائعة عن النظر حال اللجماع وتجعل ال
ومقتضى الجمع بين الأخبار أن النظربصورة عامة حال الجماع

ادظر
لىنعن
اعم
لىنعانظدر ,وافليحجاملاع يورث ال
اعم
وغيره يورث ال
وعند الولد غيرأن المشاهد عدم إيراثه النظر للعمى إلاإذا كان المقصود
هو العمى التدريمي دون الدفعي» أحوصرل الاستعداد للابتلاء به أكثر

فاكثر فهو بحلجة إلى دراسة ,وتجربة أو استقراء.
ويمكننا الإدعاء بأن المنصرف إليه من تلك الإطلاقات وبملاحظة

يدةات
اساع
ووبم
رول
لولد
ادال
مشابهاتها إرادة العمى عن

المقيدة له بذلك»

كمايمكن تقييده بباطن الفرج دونظاهره وفق ماجاه فيحديث
الاربعمائة عن علي #هيه:لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امراته فلعله

يرى ما يكره ويورث العمى”.
هل الكلام حال الجماع محظور أو لا؟
لاش كان الكلام الطيب يطيب الجماع ويبعث على الحركة

لاًجقمبلاع
الوب
والانبعاث واشتداد الشهوةةولكنهمسموح وقد يكون مط
ردث
ووق
يضر
واما بعد الثقاء الخثانين فهو م

الخرس عند الولد .وقد ورد

بذلك روايات متعددة .منهارصية النيياي لعلياكنةأنهقال:ياعلي

لانتكلم عند الجماع ,فإنه إن قضي بينكما ولد لايؤمن أن يكون أخرس”.
ه4ت.1
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 .--.......-............--...أللصحة وطول العمر

فهي تنهى عن مطلق التكلم عندالجماع الظاهرفيحل التقاء
الختانين وقد يشمل مقدماته كماأن مقتضى الإطلاق النهي عنمطلق

التكلم حتى القليل؛ غير أنهاأثبتت ممرد حصول استعداد العمى
والأرضية؛ لأنه قا
يل:
ؤلمان أينكون أخرس؛

غيرأنهقيدبقيودأخحرىمثلالتقييدبكثرةالكلام.فقدجاءفي
حديث الم
رناهي
سأ
ونل ال
يلهي نهىأن يكثرالكلام عندالمجامعةوقال:

يكون منهخمرس الولد” ,فليس قليل الككلام بضار وإنما يضر كثيره
واعتياده والمداومة عليه.
وفي حديث الأربعمالة عن علي اتكياةقال :إذا أتى أحدكمزوجته

فليقل الكلامفاإلنكلام عندذلكيورث المخرس".
فالطلوب إقلال الكلام وليستركه بالرة.كماأن المرادمنالجماع
ماجاءفي الخبر عن أبيعبداللكنا قال:اتقوأ الكلام عندملتقي

الختانين فإنه يورث الخرس”.
ويأني الكلامفيقرلهيورث الخرسهلهوعندالولد كماجاء في
وصية البييَرَِيُلعل اكت أو عند الم
اتكلم
ل؟ و
قال
رحقاأن
ئن

هكنلاها

ناطقة بإرادة المخرس عند الولد دونالمتكلملأنالمنسمع كرس شخص
تكلم عند الجماع.

/ :٠
© الأمالي٠١ :ى الو
1إم
جسائ
0ل41
0
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بر
اوطلهدفي
ال
الروايات الناهية عن ذلك كثيرة .فإذااستقرأنا علةالنهينجدها
تستراوح بين القذارة والخباثة ووصول الأذى إلى المراة وحتى حصول بعض
الأعراض والأمراض.

أما القذارة والخباثة فقدجاءفي قوم لوط « وَتَجيْنَهُ اليْقحَريَةٍ
الى كانتتَفْمَلُلخبت »”".
اوطه والآية تعبّر عنه7
ونه
لملكا
اله
ومن الواضح أن عم

وني آبة أعرئ ( :إٍِنْكُمْلََأنُلوْنَفجِشْةً مَا سَبَقَكُم با أمخنَثر

بلعلييت ».
ا
وسال رجل أمير المؤمنين لظ أتواتى النساء في أدبارهن؟ فقال!

سفلت سفلاللهبك أماسمعت يقولالله (:لَعأنُونَالْفَجِمَةَمَا

سبكم يامنأخررب الغطلييت ”>.
نعم جاء التعبير بأنهأذىللنساءء فقدسئل أبوعبد اللاهنها عن
إتيان النساء في اعجازهن ,قال :هيلعبتك فلا تؤذها”» وإن كان اتحتمل
ممعن
لر ب
رىض.
اأكث
من الاثى هو الألمالحاصل جراءذلك» ويحتمل ال
4
0 491والآية في سورة العنكبوت87 :
 00الوسائل7١11 :41
ج7
دير العياشي؟ :؟
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سب .-.-.....الصحة وطول العمر
وأم الآية( يتَاوْكُمْحَرْتلٌَكُمفَْأثُوحاَرْتَكأ مث م" فهرني
أي وقست أر من قدام والخلف فيالقبل كمافيالأخبار ومهمابلغبها

الامرفهيلاتنفيالضرر ول االكراهة.
حالات يكره عليهاالجماع

١الجماع وصبيينظر
قال أبوعبداللهلتة:إياكأن تجامعأهلك وصبيينظر |ليك؟فإن

رسول اليلبهيو كان يكره ذلك أشد كراهية” ,ويرَويلأِنهةُ قفل:
تعلّموا من الغراب خصللاً ثلاث استتاره بالسفاد وبكوره فيطلب
الرزق وحذرء".
ويظهر من الأخبار أنسبب المنع إيراث ذلك العمل لزنا فإن

الصبي يتعلم ذلك ويحاول تقليد الكبارفيهبعدما يزول قبحه من نظره.
والمسالة بهذا المقدار خارجة عنفضاء بحثدا.

ولكن هناك روايةتدلعلى تأثيرهعلى الولد وإحداث تغييرات في
الجينات الوراثية فقد روي عن أبيجعفر تكلاأنهقال:إياكوالجماع

حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك» قلت:ياابنرسولاللهكراهة

الشنعة .قال:لاءفإنك إن رزقت ولداًكانشهرة وعلماًفي الفسق
' -البقرة 02
' -طب الائمة 511 :الوسائل: :41م1ه770
ل8ه؟705
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السلامة ف ايلجماع . .

والفجور” ,والفسق والفجور وإن لميكن من نوع المرض المعروف
آهخمحرل.
ولكني أرى لاهلباعرضتباط وللبحث في
هذاوقدأنباناالخبرعنالصبي المتحرزمنه,وهومنيتمكن من أن

يصف للآخرين مارأى ويعبّرعنهولكنهناكمرويعن النييله أنه
اظر”.
مين
همهد
ييال
ليف
إلصب
نهى أن يجامعالرجل امرأته وا
"_ جماع المرأةالحرةبحضور إنسان

ويقسدتثنى ذلكفي السواري فإنرسولا يلَليهِيةُ نهىأن توطا

ملررجلأمتعين
اما
الحرة وفيالبيتأخرى”” ,وهذالايعنيعدمصحةنو
أاوربتينء فقد روي عن أبي جعفر اكَناانهقال:لابأس أيننام
ج

الرجل بين امرأتين أو جاريتين" ,ولككن لا يطا واحدة والأخرى تنظر
إليهويستئنى ذلك في الإماء؛ لما روي عن الباقر القنظة أنه قال :لا تجامع الحرة
بايلنيحدرية .فأما الإماء بين ايلدإيماء فلابأس,0

رةها
بقبل
دل ال
تتقب
سع مس
مجما
_ال
"و
ِل أن بجاصعالرجل أهلهمستقبل القبلة"”» وفي
نهى رسول اليله
رواية :ولا تسستقبل القبلة ولا تستدبرها والمقصود بالاستقبال حال القيام
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 .-......الصحة وطول العمر
والقعود واضح نظيرالاستقبالفيالصلاةبجميعمقاديمالبدنهوأم ناائماً

فيبدو أن يكون رجلاه اإلقىبلة.
وهل النهياحترامي؛ أياحتراماًللقبلةأو لوجود آثارماديةوطبية؟

والاصل عندي في النواهي التنزيهية إرادة الضرر البدني وغيره ,وخصوصاً
فإن فايلذريولاية الأول "فمن ففعل
عذللكيه لعنةالل وهالملائكة
والناس أجمعين.

ول
اايلبعد
ذعهنن تأثير الميادين المغناطيسية الاحارليةقبطيبنين
وانتظام حديد البدن وايوناته أو غيرهامماينتهيإلىالقبلةوقطبيتها

الحقيقية للفعلوالانفعالات الجاريةفيالكون كمايستفادمنبينالأخبار.
 5الجماعفيالسفينة

فقدروي عن الصادقلقناقوله:ل تاجامعف ايلسفينة”' ,والظاهر أن
ذلك لعدم وجرد حالة الاستقرار ,التي لوجودها وعدمها دور في كيفية
انعقادالنطفةوسلامة الولد .وشبههكمايستفادمنبعضالأخبار.
ها_اللمااعح بتعلدام
اقحدثلم حتى
قال رسول اللهيَتُ :يكرهأن يغشى الرجلالمرأةو

يغتسل مناحتلامهالذيرأى,فإنفعلفخرج الولدمجنوناًفل يالومنإلا
0
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فقد نهى رسولاليلهِه أ ينجامع الرجل أهلهعلىظهر طريق
عامر .فمن فعل ذلك فعليه لعنةاللهوالملائكة والناس أجمعين”" ,وقد
يكون علة ذلك احتمال مرور مارونظر ناظرءويجتمل أكثرمنذلك ما

وب.
لسي
طلنف
مر ا
لقرا
ااست
ديان ال
قف
فخل
يد

_لجماع علىشلةالشبع
ا
قال الصادق اكيلا :ثلاثة يهدمن البدن وربماقتلن :والغشيان على
الامتلاء”...
أوقات الجماع

الكلام عن وقت الجماعيختلف عن الكلام عن الاحوال المكروهة
والمطلوب فايلهجاماع؛ والمراد نفس الوقت والزمانء فإن هناك أوقاتا يكره
فايلهجاماع:

 _١مابينطلوعالفجرإلطىلوعالشمس.
ق.
فغيب
شى م
لإل
اشمس
'_ من مغيب ال

لشفيمهس.
اكسف
*_ اليومالذيتن
 4الليلةالتيينخسف فيهاالقمر.
 5اليوم أو الليلة اللذان ياكولنزفليهزالة.
ح47
1ا :44الرسائل0479: :41
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ورد جميعذلكفيأكشرمن رواية.ولقدباترسولالليي عند

بعض ازواجهفيليلةانكسف فيهاالقمرفلميكنمنهفيتلك الليلةما
يكون منهفيغيرها حتى أصبح:فقالت لديارسولاللهأبغضكان هذا

سنك فيهذه الليلة؟ قال:لاءولكن هذه الآيةظهرتفيههلهالليلة

فكرهت أأتنلئذ وهوفيهاوقدعيّراللهفيكأتقاوباهماً فقال (:وَيإرنو

كشمًا يلنمآ سَاقِطًا يَقُولُوأ سَحَابٌ مَرْكُوفمَذَرْهُمْحَه يُلَهُوأ يَوتَهُمْ
ليُّذصىْفعيَهقُونَ > “.
والعملية ليست برد اعتبار وخوف نزول العذاب بل وجود أضرار
جسيمة وعواقب ترتبط بسلامة الولدففي رواية عنأبيجعفر الفلا

قل:وأيماللهل ياجامعأحدفيهذهالأوقات التينهىعنهارسولاللهيي

وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدأ فيرى في ولده ذلك ما يحب”.
وصرحت رواية أخرى عن أبيعبداللهالك بالتقييدبصورة العلم
بذلكء قال وأيماللهلايجامعفيهذهالساعات التيوصفت فيرزق منه
ولدأوقدسمعبهذاالحديثفيرىمايحب”.

_5محاق الشهر

عن أبيالحسناكئةقال:منأتىأهلهفيمحاقالشهرفليسلم
لسقط الولد".
04
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ويفسّر المحاقمافي وصية النييَيِيُلعلي ككل أنهقال:ياعليلا

تجامع أهلك فيآخر درجة منهإذابقييومانفإنهإن قضي بينكما ولد

يكون عشاراً أوعرناً للظالين ويكون هلاك فثام من الناس عيلديىه”",
وني رواية أخرى :يكون معدما”".
هلر
شأو
للة
#ا_لي
 6ليلة النصف

هنر
شلةم
لرلي
اآخ
5
والروايات الناهية عنذلك كثيرة تقدم الكلام فيها نيكتاب
الامراض ,ونذكرهناماأوصىبهرسول ال يتاي عليااًتناقال:ياعلي

ل تابامعاهلكفيأول ليلةمنالهلالولافيليلةالنصف ولافيآخر

ليلة؛فإنهيتخوف على ولدمنيفعلذلكالخبل؛فقالعليلكت ولمذاك
يارسول اللَك فقال:إن الجن يكثرون غشيان نسائهم نيأول ليلة من
الملال وليلة الصف وفي آخر ليلة :امارأيت المجنون يصرع فيأول

الشهر وفي وسطه وفي آخره”,
وقدلايتوقف الضرر عندخصروج الولدمجنوناًأ موبتلىبمرض
َ ايلبةيُ
يية
الصرع ,ولايتحدد ذلك بالولد .فقدروي أن فيوص

لعلي

اتلتلا:ياعليلاتجامعامراتك فيأول الشهرووسطه وآخره» فإن المئون
4:74
05
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 .....الصحة وطول العمر
والخبل يسرع إليها وإلى ولدها” ,وفي نقل ثالث :فإن الجنون والجذام
والبرص يسرع إليها وإلى ولدها”.
ذحا
هن ص
وإ

لنوفعثوق بعدم حصول الولد بأي
الخير الأخير لااي

كيررفاعهة ,لأجلأن الضرريصيب الزوجة أيضاًءفليس
دليل كاالنن
مالنمستبعد أن تكون أمراض الكابة والجنون المنتشرة بينكثير منالنساء

معلولة لمثلذلك العمل.
ولكن المشكلة مقدار الوشوق بالخبر الث
ماني
ن فقإنوهل

بطريقين»

بيدماخبرجنون الولدقديكونمتواتراًوكذا هناكخيرآخرفيهالتاجامع
فيأول الشهر ولافيوسطهولافيآخره فإنهفليسلم لسقط الرله”,
وقد يراد بذلك آخره فقط؛ بقرينة روايةمحاقالشهر المارة.

ويستئنى منذلكليلةأول رمضان فإنهيستحب الجماع فيهالقرله

تعال 9:أجل لَك ألليضِليامٍألرْفتُ إل سَآبكُم ”'
4ودلت عليه الأخبار.
 _٠١عند اصفرار الشمس
عن أبيعبداللهاكناةقال إنيلأكرهالجنابةحينتصفر الشمس

وحين تصطلفعروهايء”.
105ه
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السلامة ف ايلجمام -.....

والمراد طرفي النهار أول ما تطلع وقبل ما تغربء ولعله بعد زوال
حمرتها وتبدلهاصفراءقبلأن تبيغ وكذاقبلأن تحمرحينالغروب» وقد
اور.
ره
مرار
حاصف
لمانال
اراد
يكون الم
 _1١شهرآب

جاء في الرسالة الذهبية :يتنب فايلهجماع والمسهل”” ,والمراد هو

تقليلهلمافيالإكثارمنهفيهذاالشهرمنالمضار.
شروط الجماع الموفق
 _١ترك العجلة

لابد أن تتهيا انلفمستناكحين للنكاح وذلك بتقديم المداعبة

والملاعبة ,ولا يبادر الرجل إلى الجماع والحث على إخراج المني ليقضي
شهرته ويقوم عن المرأة وهي لمتقض شهرتهاء فإنه بالمداعبة يكون البدن
أكثر استعداداً لممارسة العملية ويكرن الضغط على الاجهزة المنوية
تدريهياًواقلضرراً.

ومن الناحية الأخسرى فإن المرأة أبطأ استنزالاً وقضاءاً للحاجة ,فلا
فقد روي أن رسول الليبي قل:إذا جامعأحدكم اهله فلايائيهن
كما يأتي الطير ,ليمكث وليلبث» قال بعضهم :وليتلبّث©؟
' -مستدرك الوسائل :1ح ,47090014عن الرسالة الذهبية75 :
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الصحة وطولالعمر

ونيروايةأخرىعنيَقْلُِ:إذا أراد أحدكم أن يأتيأهلهفلا
يعجلها".
ونيمجال تعليل استحباب المكث والتريث يروى عنعلياكبلافي
حديث الأربعمائة قل :إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها؛ فإن

للنساء حوائج".
نهي تدل على أن الرجل إذا كانلهحاجةفللنساء حوائج متعددة
وهنبحاجة إلىفترةأطول لاستفراغ الشهوة وحمود الرغبة.

وهناكعلةأخرى مرويةعنالإمامالصادقان قال؛إن أحدكم

لياتي أهله فتخرج من تحته .فلو أصابت زنجياً لتشيئت به فإذا أأتحىدكم
أهلهفليكن بينهما ملاعبة (مداعبة) فإنه أطيب للامر.

والعلة التي تذكرها الرواية أمران أحدهما :استفحال شهرة المرأة
والحالهذهبحيث تغلب عليها وتضطرها لعملقبيح.
بة وتهيؤ الاجهزة اطيب ولد
عبق
اعس
دة م
ملي
للعم
والآخر كاون ا
وأكمل.

وتبقى نفسالمداعبة والملاعبة من دون جماعهلهيمطلوبة أولا؟

عقد الحرالعامليباباًبرأسهفياستحباب مداعبة الزوجة وملاعبتها

وعدّهامنالأمورالحقةإذا كانغيرهمناللعب واالللهوبامنطل.
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السلامة في الجماع .....

من باطل إلا في ثلاثة
ؤو
ل:كمله
فقد روي أن رسول ايلَلتلِ قاآل

في تأديبه الفرس .ورميه عن قوس وملاعبته امرأته فإنهن حق”" ,ولكن
ماذايعنيقوله حق أو قولهباطل؟فإنمنالممكن أن يكونالمراد عدم

ترتب أثر نافع على شيء من اللهو واللعب سوى هذه الثلاثة» يثرتب
عليها التهيؤ للقتال ومزاولة الأعمل .ومثل حصول الولد والكف عن
الحسرام؛ ومن الممكن أن يكونالمرادامحبوبية والمطلوبية للهسبحائه وتعال
لملاكات عديدة قدلاندركها.

والظريف أن بعض الأخبار تعدملاعبة الزوجة من الامور الني
تمضرها الملالكة؛ فقد روي عن أبيعبد اللهكن أنهقال:ليس شيء

لكةرإهلاان رملاعبة الرجل أهله” ,ولكن مياذفاسّر
الال
تمضره الم

حضرر الملالكة؛ فهل يعني أهميته وحضورهم هو شهودهم لأمرها أو

أنهميستدخلون فيهذهالعمليةويعينونعليهاونه مهاموأعمالفيهذا
الحال ,فالاحتمال الاخير قريب وأكثر معقولية.
'_ مطلوبية المداعبة ومقدارها
المقصدد بالمداعبة وملاعبة المرأة هوعامة الحركات والأفعل المحركة

للشهوة كالتقبيل والغمز وأهممافيذلكغمز الثديين.
جاء فيالرسالة الذهبية :ولاتجاميعامرأة حتىتلاعبها وتكثر
لت ذ
غفعل
بلكت
ملاعبتها وتغمز ثدييهاء فإنك إذا
' -الكافية 6 :ح0؟( ,التهذيب00١ 5 حهة ,الوسائل؟ :1ج710948171
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جافي
' -الك

شهوتها واجتمع

ماؤها لان ماءها يخرج مسن ثدييها والشهوة تظهر منوجهها وعينيها
واشتهت منكمثل الذي تشتهيه منها”.

فالحد في الملاعبة ومقدارها هوظهور الشهوة في وجه المرأة وعينيها
اأحيمرارها ولعائهما وحصول الشهرة عندهاوالرغية للجماعبمقدار
رغبتكء أي تعادل الشهوتين نهي أفضل حالةللجماع أي إذا وقعت
ال
لوةش عهلى
اشه
وة.

االسب
نلح
مر ا
لختيا
"ا_ ام
لي
اُحمد الجماعمعامتلاءالمعدةبالطعام والشراب وامتلاء العروق

بالدم وظهورها وانتفاخهاء ولذلك لا يحمد الجماع أول الليل بعد أكل
وجبةالعشاءءوالمفروض أن ينتظرآخرالليلبعدمايضم الطعاموتخمد
العروق وبعد استراحة البدن من أتعاب النهار وامتصاصه قرةالطعام
وتهسيؤه لممارسة عملية الجماع ,والمهمهر حصول هذه الحالةالنيتحصل

آخراليل حتىلوحصلت فيالنهارلأنالعلةتعمموتخصص.
جاء فيالرسالة الذهبية :لاتقربالنساءمنأول الليلصيفاًولا

شتا وذلكلأنالمعدةوالعروق تكونممتلثة,وهوغيرمحمرد,ويتولّدمنه
القولنج والفال واللقسوة والتقرس والحصاة والتقطير والفتق وضعف
السصر ورقت» فإذاأردت ذلك فليكن فيآخرالليل؛فإنهأصلح للبدن

وأرجى للولد وازكىللعقلفيالولدالذييقضي اللهبينهما".
“ -مستدرك الوسائل! :41
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اع
مي
جف
اسللامة
ال

سيت

فإذا أردت الجماع فليس من اهحبذأن تكون المعلةوالعروق ممتلثة.

واتصور أن لا تكون البطن فارغة منالطعام بل يكون الطعام موجوداً
فيهابعدمايُهضم ويكونمهيئاًلاينمتصالبدنقوته,عندهايكونالقلب
قداستراح منعملية هضم الطعام.

ادع
مبع
جفعة
لنا
امال
أع

إذا فرغتمنعمل الجماعفماهرالعملالمطلوب وقته؟
 _١العمل الأول المطلوب هو الاضطجاع وعدم المبادرة إلى القيام

رأساًأو الجلوس مباشرة .بلتضطجع علىيمينكولاتنامنعلىقفاكولا

علىيسارك فإنالنومعلىالقفايؤديإلىرجوعفضلةالن ايلمتبقيةفي
الإحليل وترددها وإسرائه مرض الحصر والبروستات وبعض امراض
المثانة,

"_ بعدماتمكثقليلاًتنهضوتبادرإلىدخولبيتالخلاءوالتبول
كهد
مك ج
إذل
لولة
امحا
ان
أو

نبعاتها.
لتخرج فضلةالمنيوتأمن م ت

"'_والعمل الآخرهوتنقيةالفرج وغسل عامة البدنء لأجل خروج

موادمنجميعالبدنوأن تحتكلشعرةجنابةيكرنمعهاالجسدبحالة
يحتاج إاللىغسل والتطهير.

_.:شرب العسل المصفى بعدالاغتسال مندون تأخيروإذاأضيف
التبيت
صر ا
أسائ
إالليمهوميائي فهوأفضلء وذلك لأجل تعويض الخ
البدنجراءذلك العملويتولّد الماهالنييحلحلمافقدهمنالما

 ........الصحة وطول العمر

جاء فيالرسالة الذهبية :إذافعلتذلك (الجماع) فلا تقاقئمماً ولا

تججالسلساً ولكنتبميملعيلنىكه ثامنهض للبول إذا فرغت من
ساعتك شيئا .فإنكتأمنالحصة بإذناللتهعال؛ثماغتسل واشرب من

ساعتك شيئا من الموميائي بشراب العسل أو بعسل منزوع الرغوة فإنه
يرد من الماء مثل الذي خرج منك””.
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الاسللاماةسفتيحمام ....

السلامة في الاستحمام
تنحمام هوثلث السلامة فملبسانالغين» ولاشك
للاناسبأ
ااق
إذ
أنه إحد أركانها الأساسية رمقوماتها الرئيسية .فلا معنى للسلامة

والمحديث عنها لولا طرح قضية الحمام والاستحمام وبيان شروطه
وهندسته وكيفية دخوله والاستفادة منه ومقدار ذلك» وما يترتب على
ثنار بالإضافة إلى محاولات للإحاطة ببعضاليكم والاسرار
لهآم
اول
دخ

سى.
اعل
نفى
لدتخ
اتيق
ال
ولعل البشرية اليوملابخفى عليهم منافع الحمامولزومدخوله
يلن
دغس
يم و
لحما
ااست
وال

وتطهيره منالأوساخ والدرن» ويلعازب عن

أذمانهم دوره فيحفظسلامة الشخص ولمجتمع بصورة عامةخصوصاً
بعد تمدن البشر وتزايد الكثافة السكانية للمدن ولكن معرفتهم بقوائده

الطبية والصحية ناقصة.

أبللف وأربعماثة عاماً
والفخر والعبرة فيوقسوف النبيَتْيةق
ن للحمام ذكرولامادحليقول«:نعمموضع الحمام»” ,عندما
كلم
يما
عند
كان المتداول على الألسنة القول بثس البيت الحمام يكثر فيه العناه ويقل
فاليحهبياء,
أو قوهم:بئس البيت الحماميهتك السترويذهب بالحيا.
' -التهذيب 1:802ح ,7901/الرسائل! :ج1851

 . .الصحة وطول العمر
بيئما كان أمير المؤمنيناكة:يتابعالبيوي ويقول :ناعلمبيت

الحمام يذكّر النار .ويذهب بالدرنء واستمر هذا المدح والتمجيد للحمام
وآثاره في أهل البيت  1حتى قيل إن الإمام الباقر اكلا كان لحمهام
بللدينة”.

ماهو الحمام؟

الحمام نيالاصل هو البيت الحار.ولا نستبعد أن يكون البيت الحار

نافعاً بصورة عامة .وذلك إذا كانتحرارتهأاكلثرممتنعارفء بكلامنات
وان
كلكل
ينذ
حرارته مفرطة بدليل قول الأئمة بأنهيذكر النار,فإ

إلا إذا

كانت الحرارةعاليةجداًبحيثيذكرنابنارجهنمفإنالبيت الذيبهذه
المثابة لهآثار خاصة منها إذابةالبلغم ,والمقصود بهمايكون منصفته

الجمود وعرقلة حيوية الجسد ومنها انسداد عروق الدم مما يؤدي إلى ذبول
الجسد وضعف القوى وحصول الفساد فيتكون الشخص؛ فهر باردجامد

وبجموده وبرده يكون الفناه.
ويؤيد ذلك أن موسى بنجعفر كتاذكانإذا أراددخول الحمام أمر

أن يوقدلهعليهثلاثافكانلايمكنهدخوله حتىيدخله السودان فيلقون
اللهلبود فإذادخلهفمرةقاعد وقمارئةم”.
' -انظر الوسائل! 107 :باب١ من أبواب آداب الحمام والتنظيف والزيئة.
 3الكاني :3ا*4ل4وح١س.ائل :1ح5974811؛ واللبرد جمعليدوهوالبساط المصنوع منالصرف
أال
وشعر.
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ولكن الحمام الذي تطلب منهالسلامة التامةهوحمامخاصكان
يؤسس على أساس خماص وهندسة خاصةينبغي أن يرجع تعليمه إلى
الانبياه لأنه يؤسس على أساس الطبائع الأربعة ويؤدي دخوله إلى سلامة

البدن واعتدال طبائعه ,ونظيره اليوم موجود في بعض البلدان الإسلامية.
لة الذهبية:
ساءافي
راج
لهم
وهي الحمامات العمومية .واصفت

إن الحمام ركب على تركيب الجسد أربعبيوتمثلأربعطبائع
المسد :البيت الأول بارد يابس ,والثاني بارد رطب» والثالث حاررطب»
سر".
ابعبحا
يلرا
وا

وبزعمي فهذا الذي تضمنته الرواية وكلام الإمام الرضالقتغةمن
الأسرار العظيمة والميكمالثمينة التيينبغيإلفات الأنظار إليها والتبليغ

لهانيمالحفظسلامة العموم,نخصوصاً معنزوحالبشرإلبىناءالحمام
داخل الدور والاكتفاء ببيتين المسزع والحمام أوبيث واحد وحتى دمج
اا.
ديت
حب
اهما
وعل
الحمام الواحد معبيت الخلاءء وج

فإننانرشدالمتمكنين مناتخلذأربعبيوت للحمام أن لايعدلوا عن

ذلككء وليشتروا سلامتهم بذلكء فهوافضل بكثير منزج المعدات
الجديدة فيبيت واحد وتزويقه بكلماأمكن.
وإذالميكن ذلكمنالممكنولاتتسعلهدور أكثرالناس؛فينبغي
تصميم البيت الواحد أو البيتينبحيثيجمع صفات تلك البيوت الأربعة,
 4664عنالرسالةالذعبية٠5:
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مر
عطول
لو
اصحة
 .ال

وذلك بالاستعائة بالتقنية الحديثة بيأُنجعل الحمام تارة بارداً جافاًبمكث

فيهالإنسان.يثكمون بارداًمرطوباً بالاستفادة منالأجهزة المولّدة للبخاره
وبسدها يكون حارا مرطوبا .حثامراً جاناً وتجعل فيه البانيوء وفي كل
واحدة من تلك الأحوال يمكث الإنسان قليلاًلتعتدلطبائعهويضمن
سلامته.
ولعلنا اليوم لانجدذلكإلافيمايسمى ب'السونة فهويقرب من
ذلك ويشبهه .غيرأنهيحتاجإلىبعض التعديلات والتغييرات التيسنشير

إليها.
فوائدالحمام

يبدر أن فوائدالحمامكثيرةأكثرممناتص
مور,
ل خص
اوصا
حً م
ظعة
فول الرسول عل :الداء ثلاثة والدواء ثلاثة فأما الداء فالدم والمرة

والبلغم فدواء الدم الحجامة؛ ودواء البلغم الحمام؛ ودواء المرة المشي”",

فهي تعدهثلث الدواءبعدمتاجعلمنشأجميعالأدواءثلاثةأموروتقسم
الامراض إلىثلاثة أقسام باعتبار مناشئها األت
حيدها البلغم الذي علاجه

ال
اأص
للي
حمهاوم.
وهناك فوائد اخخرىيذكرها الإمامالرضاعا فيالرسالة الذهبية,

فق
ادق
لال
ك عق
ليب
ام المارفيهندسة الحمام:ومنفعته عظيمة :يؤدي إلى
الاعتدال .وينقي الورك ويلين العصب والعروقه ويقوي الاعضاء الكبار,
 الفقيهة1 :ج١15 44الوسائل!( :لع,691

الاسللاماةسفتيحمام ...
ويذهب الفضولء ويذهب العفن” .وكالحدة منتلكالمنافعتحتاجإلى

بعض التأمل .فإنكلمة الاعتدال فيالطب الإسلامي هامعنىعظيم»
لاننا نذهب إلى أن الأمراض إنما تكون من غلبة بعض الطبائع (المرة

بنوعيها والبلغم والدم) على أقرانها وزيلاتها عليهن»
ففي الحديث القدسي :أيماجسد اعتدلت باهلهألهنواع الأربعة

التيجعلتها ملاكه وقوامه وكانت كلواحدة ربعاًل تازيدولاتنقص

كملت صصحته واعتلل بديائه,فإ زناد منهنواحدةعليهنفقهرتهن
ومالت بهن دخل على البدن السقم من ناحيتها بقدرم زاادت» وإذا

كانت ناقصة تقلعنهن حتى تضعف عن طاقتهن وتعجز عنمقارنتهن»
الجر"
وتئقية الورك وهي المنطقة التي تكون فوق الفخذين فيشمل موضصع

العورتين ومايميطبهما منالمواضع الخانية التتيجتمعفيهالترشحات
والعفونة .خصرصاً مععدمرعايةالناس لاألصوتلخلية والتنقية المارة,
ويغفل عنها الكثير لاستنارها وعدم ظهررها وسرعة تقدّرها؛ فقد لا تمر
دفالق على التخلية والتنقية إلا وتتقذر من جديد ,وبعد دخول الحمام
يعا المنطقة,
امي
بة ج
خنقي
والاستحمام وغسل عامة الجسد وسيلة طبيعية لت

الامرالذي يضمن السلامة منكثيرمنالأمراض والعفونات والدود وما
شابهه,
' -مستدرك الوسائل 866047 :1عن الرسالةالذعبية5 :
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واما تليين العصبء فهو الآخرلميؤخذ بنظر الاعتبار والجميع

يتحدث عن تصلب الشرايين وعواقبها ولكن الإمام الرضا اق يقدم
تليينالعصب على تليين العروق نمايشعربعظم أهميته»فإنالمستفاد من

الأخبار أن توتر العصب وتصلبه بلي معنى نفسرهء ضار بالبدن ,خصوصاً
الجهاز العصبي وغيره من أمراض الجهاز العصبي؛ وحتى تسهيل جريان ما
بمري فيالاعصاب من انتقل الإيعازاتإاللىدماغ وبالعكس فليس

بسيداً .فهيمثلعروق الدميحدثفيهامايعيقويعرقل الانتقالعلىأثر
بنية.
صبد
لاتعال
فعاالي
واما تلسيين العروق  -ولعلها عروق الدم -فإنيأقدّأرن دحول

الحمام بالوصف الني ذكرنا خصوصاًإذا كانت حرارته عالية جداًنافع
وق
رمة
مسلا
عفي
لجاد
ارج
للسدورة الدموية :وله دو

والقلسب؛ فإن تليين

العروق يعني الحيلولة دونتصلبها وعدم ترسب مايترسب فيها عادةلان
حرارة الحمام تؤدي على خروج الكثير من الزوائد والدهونات من

البدن ,كما تقوم بتذويب تخثرات الدم .لأنالحرارة تذيب الدموالبرودة

تمده كسا هر مشهود وبذلك يمكن الخسروج بنتسيجة .هي أن اتخاذ
الحمامات في البيوت والتي لاتكون بالصفة التي تكون بها الحمامات

العمومية من الحرارة والبخار .قدساهم فيشيوع الأمراض القلبية
والعروقية فيالآونة الأخيرة .وبذلك نعرف مقدار مايكمن وراء كلمات
الائمةالقصيرة منأسرار وحكم عظيمة وكبيرة.

الاسللاماةسفتيحمام ......
وأما تقوية الأعضاء الكبار .فلا يمكن تحديله بقصة تسهيل وصول

الدم إلى الاعضاء الكبار ووصول الغذاء والاوكسجين إليها لتتقوى؛
وتتعاظم,
وأما إذهايه بالفضولء فمن المعلوم إرادة فضول الدم والبدن عامة
ليبأوول فإنحرارة الحمام تساعد على
وديس فضول الجهاز ااهلضم
تعرّق البدن وفتح المسامات وخروج الفضول النياجتمعت عليه خلال

الأيام الفائتة
وأا إذهابه العفن من الجسد فالمقصود مايمتمع على ظاهره بخلاف

الفضول فإنهاتخرجمن داخل البدن ,والعفن ما يجتمع على البدن سراء
كان منشؤه من الداخل أو الخارج ويكون كريه الرائحة.

وهناك فائدة أخرى مروية عن الإمام الرضا قن أيضاً :قال :لو كان
شيء يزيد في البدن لكان الغمز يزيد واللين من الثيابء وكذلك الطيب
ودخول الحماه.

والررايات متظافرة على أن دخول الحمام غبًاًيسمن البدن ويزيد في
يا.
االتاكم
اللحميعنييومنسعموييوم
وكذا فهو يعالج زيانة البلخم اللنطيرة فقد جاء في الرسالة الذهبية:
ومن أراد أن يذهب باليلغم من بدنه وينقصه فليأكل كليومبكرة شيئاً
من اللموارش الحريف ويكثر دخول الحمام ومضاجعة النساء”".
' -ففة الرضا لقي  717مستدرك الوسائل!605/8 :

ملر
لةعوطو
الصح
.ا

مقداردخول الحمام
ودخول الحمام ويوصي

فة
الى
ظع
لمنيحث
اسلا
المعروف أن الإ

بدحوله فيكليومينمرةعلىأن لايؤخرذلك أكثرمنأسبوع ,أعنيمن

الجمعة إلى اللجمعة؛ وفي نفس الوقتلايربفيدخولالحمام كليو إملا
فيحالات خاصة مثلحالة علاجالسمنة .فقدرويعن أبيالحسناقل
مر؛
حيكث
للاء
ليوم
ام و
أنه قل :الحمام يو

وإدمائه كليوميذيب شحم

الكليتين”.

وعن سليمان الجعفري قال :مرضت حتى ذهب لحمي ,فدخلت على

الرضاالتتافقال:أيسرك أن يعودإليكلحمك؟ فقلت :بلى ,قال :الزم
الحمام غبافإنيهعودإليكلحمكوإياكأن تدمنه فإن إدمائهيورث السل”
' والسل هو الضعف وزوال اللحم؛ والغب هو يوم نعم ويوم لا
وني رواية أخرى عن سليمان :من أراد أن يلححمملاً فليدخل الحمام

يوماًويغب يوم ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل كل يوم'".
فالرواية تتحدث عن وجود مضار في دخول الحمام كل يوم؛ وأنه
يذيب شحم الكليتين الأمرالذي يضعف قوة البدن» لأنالمرادبههيغدد

' -مستدرك الوسائل! :ح 440941عن الرسالةالذعبيةة١4
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الاسللاماةسفتيحمام
نى غ
رسم
دت
اين
لليت
الك
تكون ف(وقا
ادلدين)

وهي التيينقوى البدن

بإفرازاتهه وكذا فهويؤدي إلى السل .وهو الحزال أو سببه ولا أقل من
تعرية الكليتين منالشحم وفيهمضرة بحيثيجعلهما فيمعرض الاستبراد
والالتهاب.
لدحهموام المتعارف فيتالأكيام :وهو الحمام ذو الأربع
ولعل الامرا
ررةامدعة
إحرا
غرف الذي تكون الغرفة الثالثة والرابعة منهشديدة ال

للحايمشمالمات
المكثفيكل واحدة من الغرفلملةمعتدبهاواقد
الموجودة فيالسيوت التييكتفيفيهاالناس بغسلة سريعةتحت الدوش»

ولكن الافضل رعايةذلكأعنيالدخوليومويوماًلاحتىفيالحمامات
وير.
دف
الاموجلودة

والنتيجة أنهليسمن انغبذدخول الحمامكليومولاكليوممرئين
أو شلاث؛ والافضل على الدوامهردخولهيوموتركهيوم وعدم تأخيره
أكثر من أسبوع .هذا كله عن الغسسل الكامل واستعمال امنلظفات

والمعقمات والسدر والعقاقير والتدهين والتدليك وغيره كما سياتي.
وهناك غسلات سريعة لعامةالبدنيوصي بهاالبيولِلُوالائمة

فيأوقات محتلفة وحالات مختلفة منهالابدمها ومنهامحبلئة ومرغب فيها
وحن نشير إليهاإشارة,
بب من الأسباب» أر
 _١بعد الجنابة .أي بعد خروج المني بسأي

الإيقاب فيفرج؛قبلأو دير.

ددع سيت الضعة وطولاللي
"ا_غتسل المرأة بعد النقاه منالحيض وهو الدمالذي تراه كل
شهر أيامعادتهاأو غيرهاممافيهاللذعوالحرارة.

"_ اغتسال المستحاضة .وهيالتيترىالدمالاصفر الباردوالنيلا
يكون لهدفعولالذعويكون رقيقاًف ايلغالب إذا غمس القطنةوم تقطر

تغسل بدنها كليوممرة.وإذاقطرمنالقطنةتغتسل فيأليومثلاث
ااتل,صفبياح والظهر والمساه,
مر
 -4اغتسال النفساءبعدانقطاعالدم,
 5اغتسالمنمسميتاًبعدبردوقيلأن يغسلالميت.
وقت دخول الحمام

رليىق
لع
امام
المراد ب اهلحالةالت يدخخلفيهاالحمام .هلينخل الح
وجالعاًأيودخلهعلىالشبعأو غيرذلك؟
الممستفاد من الأخبار أنه لايحبذدخول الحمام على الشبع والامتلاء
المفرط من الطعام ,فإنه ق
الصقل
ادق الكنة:ثلاثئة يهدمن البدن وربما
قتلن :أكل القديد الغاب (وهر اللحم المجفف) ودخول ال
احما
لمبعطلىنة

ونكاح العجائز”".

وتفسسّره رواية أخخرى :ولاتدخلهوأنتممتلئمنالطعام”" فإن
البطنة هي الامتلاء المفرط من الأكل.
_ -الكاني67 3ح الففيهئ1 1ا1ل7حو»س*5ا:ئل!905/ :م6041
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السلامة فيالاستحمام 1

ولعل هذه العوارض هيللحمام الشديد الحرارة الممتلوع بالبخاره
كنحمامات العمومية ,ونيمامات الدورقدتكون أقل.

فيبقى الكلام عنصلاحية الدخول على الريقوالجوع ,إذ كاانت
ول
خرة
ليه
دخطو
المعدة فارغة .فهو الآخر غير محمود ولكن لي
اس ف

حل

الامتلاء» فمنالمناسب أن يأكل الإنسانشيثاقبلدخوله الحمام,فقدروي
عن أبيعبد اللهاكنةفيعلةذلك أنهقال:لاتدخل الحمام إلاوفيجوفك

شيءيطفى عنك وهج المعدة ,وهو أقوى للبدن".
ايل
جف
مجهد
خمخاكاونل الحمامبحاجةإلتىحركوفعاليةوبثلال
دمل
نع

تنظيف البدنوإزالة الاوساخ غالباً احتاج إلى مايسنده ويقويه ولو شيم
ياسيلرطمعنام,
وني روايةأخرى عن أبيعبداللهاقة:أنهكانإذا أراد دخول
الحمام تناولشيئافأكلهفقيلله إ:ن الناسعندنايقولون إنهعلىالريق
أجصود مايكونء قال:لابليؤكل شيء قبلهيطفئالمرارة ويسكن حرارة

الجوف” .وحتى أن الإمام أبا احسن موسى بن جعفر اك قال :لا تدخخلوا

مىوا شيئا”.
طهعحت
الحمام علىالريق,ولا تدتخلو
شلبىع
لم ع
احما
نإلهنالاحظنا التحذير الشديد مندخول ال
المفرط؛ وكذا النهي المطلقعندخوله على الريق وخلو الجوف من الطعام
7
1ائل1
999
' -الكافي”  84حه .الوس
3 :4
709691
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نهائيا ولعلأفضلحالةهيأن يأكلالإنسانشيئاًمثلالكسرةم انلمخبز
أو شيئاًمنالتمر أو الحلوى ,أو أيطعامآخرلايتجاوزلقيمات» بل
ويمكنه ال
ل حشتى
ااكل
بع ولكنلايبلغحدالشبع المفرط؛ ويكون بلخيار
بينأن يأكللقمةواحدة أو لقمتين أو أكثرإلىحدالشبع؛

ويبقى اللخطر والخطوط الحمراء كامنة فيخلوالجوف نهائياً من
الطعام من نلحية؛ وفي الشبع المفرط وشدة الامتلاء مننلحية أخرى؛ فهما

المحظوران.

وهناك حالات نخاصة يفضل فيهادخول الحمامعلى الريقأو على
الشبع؛ كحالةعلاجية وعلى الرغممنوجود الضررفيهفإنالمعروف أن
ادوا
ال
انر,
لء ل
ضخل
أاي
روم

وذلك إذازادتنسبة البلغمفيالبدنوأراد

الإنسان التخلص منه وإنفاصه؛ أهواجت به المرّة وأراد إحمادها؛ فإن الأول
بدخل الحمام على الرين والثاني يدخله على الشبع؛ وكذا البدين إذا أراد

علاج سمنه والفزيل إذا أرادعلاج هزاله فإنالأوليدخله على الريق

والثاني يدخله علىالشبع.
وذلسك ا رواه ابنابسطامعنالصادق اكلاأنهقال:مندخمل الحمام

على السريق أنقى البلغم؛ وإندخلتهبعدالاكل أنقىالمرةءوإنأردث أن
تزيدفيلحمك فادخل الحمام على شبعكء وإنأردت أن ينقص منلحمك

فا
ادحللهرعل
يىق”.
 اطلبائمة 75 :الوسائل895 :1البحاراه 401 :جا

الاسللاماةسفتيحمام ...

فمسن امحتمل أن مراد الإمام مندخول الحمام على الريق بعد تناول
كفولان
يفرط
لقمة أو لقمتينء ومرادهمنالشبعمالايبلغحدالشبع الم
فيدخحولهفيالحالتينضررءولكنهق يدنانيالرواياتالمارة.
ويجتمل إرادةخلوٌالجوفمن الطعامنهائياً ركذا حالةالشبعوحتى

المفرطويكونفيهضرركماقلناولكنهفينفس الوقتهوعلاج؛ أو حتى
غبر ضار في تلك الأحوال؛ فإن الحمام على الريق يذيب اللجسد وينقص
بىع يزيداللحم
احما
لمشعل
اللحم ,ومثل هذا لايضر السمين ,وال
ويثقل البدنوهذالايضرالحزيل.
ويبقى الحديث عن إطفاءالحرارةوإنقاءالمرةوإثقاءالبلغمواستفادة
نقبيانء البلغم وحصرل الزال وبينإنقاءالمرة وحصول
إاقة
وجود عل
السمنة ,وغير ذلكفيحيز النظرية .ولعلغايةمانفهمه هوإحساس
المصرارة فيالجوف عنددشحول الحمام الحارفيبعضالحالات بحيث لايطيق
الإنسان البقاءفيهولعلأكل شيءمن الطعام والحل هذهينفيهذاالس
بمعنى إطفاله للحرارة بعدإزالةسببها الأساسي وهيالمرةفإنهاحارة.

وتبقى بعضالمعادلات مثلأن نقصان الدمفيالعروق زائداًحرارة
الخيط تساوي خروج البلغممنهاأو منالبدنعامةونقصان اللحم؛وكذا
أن امتلاءالعروق زائداًحرارةأنحيطتؤدي إلىإطفاهالمروةزيادةاللحم,

فهيجميعها نظريات بحاجةإلىإحصاءوإلىتهربةوتحاليل مستمرة منأجل

الوصول إلنىتيجةحاسمة.

الصحة وطول العمر

وأمابالنسبةللأيام:

افقد ورد قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء'" .ولا
زال المؤكد عليه هويوم الجمعة وغسل الجمعة .فيحبذ دخول الحمام يوم

الجمعة حتى لوكان الإنسان قددخخلهقبلهوقدورد التأكيد عليه بشكل

وا
فكصمايتقد
تسع
لمه.
العمل عند دخول الحجمام

إذادخلت الحمام فاخلع عنكثيابك؛ فلايكون عليك سوىمايستر
العورة إذا كانهناكناظرمحترمبحرمعليهالنظرءوافيلغيحرتالك
لة لا
بسأسبالتجرد منجميعالثيابكمال م
اانعمنذلكمعالحليلة .وإنكان
هناك رواية تذم التعري بمصو
طرلةقة :فقدروي أن أمير المؤمنيناللهلة:
ل :إذا تعرى أحدكم نإظلريه ال
فشي
اطا
سن ف
تطم
تعف
ريوها”,

ولكن من المعلوم أنالمرادكفايةالاستتار .وذلكمثلالدخول في
بيت الخقلاء ,أ
دو
خول الحمام الخالي؛ وكذا الروايات الكثيرة الناهية عن

دنصول الحمامبغيرمنزرحتىأن رسولاللهيري قا
يل:م
ؤنك
مانن بالله
واليوم الأخر فلايدخلل الحمام إلا بمنزر .ولكن جميع ذلك ناظر إلى
الحمامات العموصية التيلايأمنفيهمندخولناظر؛لأنهجاءفيحديث

آيخَريلعِنلٌْ :ياكودخمول الحمامبغيرمنزرفإنمندخل الحمامبغير
منزرملعون الناظروالمنظور إليهه
' -عيون الأخبار ,401 :الوسائل 1:445ج0401
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الاسللاماةسفتيحمام ...

وني أخصرىعن أبيعبداللهاكن:عنالسرجليغتسلبغيرإزار
حيث لايراه أحدقل:لابأس” ,فهيوإنلمتذكرالحمام ولكن توصل
هذا المعنى ,وهو أانلستر والمئزر لأجل الناظر فقط.

وروي الدعاء عندنزع الثياب وهوأن تقول:اللهمانزععنيربقة
اىن.
معل
يني
إثبت
لقو
الانفا

والتوصية الأخرى هيمافيالرسالةالذهبيةقل:وإذاأردتدخول
الحمام وأن لاتهدفيراسكمايؤذيك فابداقبلدخولك بخمس جرع من

ماءفاترفإنكتسلم_ إن شاءالل_ه منوجع الرأس والشقيقة".
فإذادخلت البيت الأول وهو البيت الباردالجاف ,أو كحامنامك من

بيت واحد وصممته على أن يكونلهحالات أربعتشبه البيوت الأربع,

فيكون في الحالة الأولى بارداًجافا فتمكث في البيت الاول أو الحالة الأولى
لغترة وتدعو رتقول :اللهم إنيأعوذبكمن شرنفسي وأستعيذ بك من

اىً
صلاث
ومنا
صخلو
خةلاي
أذاهه وهذايدلعلى أن الحمام بصورة عام
البيث البارد الجاف منهء وطريق التخلص منههو الاستعلاة باللهء فإنها معاذ

ثم ادل البيت الثاني؛ أو املا الحمام بالبخار وهو بارد وقل :اللهم
ريجس
لعن
امب
أذ

النجس وطهر جمدي وقلبي ,وإذلممانء الخار

وضعه على هامتك وصب منه على رجليك» وإنأمكن أن تبلعمنهجرعة
م,
ااب
مبأد
جوا
املنأب
' -انظر الوسائل؟ 695 :باب ١1
* -البحارةة 777 :مستدرك الوسائل:١  216عن الرسالة الذهبية47:

ملر
عطو
لو
اصحة
ال

فافعل؛ فإنهينقيالمثانةءكماجاء فيالخبر.ولعلكلذلك أعنيوضعالماء

الحار على الهامة والصب منه على الرجلين وحتى بجلرععة من الماء الخار
في البيت البارد هسو لتهيئة النفس لمواجهة الحرارة دعندخول البيت
الثالث وهو الحار الرطب.
(وإلبث في البسيت الثانيساعة)والمرادبهامد مةعتدة بهامندون
استعجلء وليس المرادالساعة ال
ستيتهو
ين دقيقة.

ثم اخل البيت الثالث وهو الحار الرطب ,وإذا حكامنامك بيت

واحداًقسمبتسخينه بمسخنلايستهلك الأوكسجين باللمثملسخن
الكهربائي أو بفتح الماء الح
يارسحتخىن ويكن ممتلثاً بالبخار والرطوبة,
عندها ادعو الله سبحائه وتعالى وقل :تعوذ بالله من النار وتسأله اللحنق

ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار" '",
' -الالصادق جمفر بنمحمدالقنة:إذداخلت الحمامنقلفيالرقت النيتتزع ثيابكفيه
اللسهم انزع منيربقةالنفاق»وثبنيعلى الإيمانءوإذادخيلت البيت الأولففل:اللهم إنيأعوذ
بسكمن شسرنفسسي وأمستعيذبسكمنأذادوإذادلت البيت الثاني»فقل:اللهمأذهبعني

الرجس المنجس وطهر جسني وقلبيوذ منالمااءلحاروضعهعلىهامتك وصبمنهعلى
رجسيك؛ وإن أمكن أن تبلعمنهجرعةفافعلفإنهينقيالمثانة,والبث في البيث الثاثيساعة؛وإذا
دخلست البيت الثالث فقل؛ نعوذباللهمنالنارونسأله الحئةءترهدهاإلىوقتختروجك من البيت

الحار و إباك وثسرب الماه البارد والفقاع في الح
يمام
ففإ
د
سنه

المعنة ولا نصين عليك الماء البارد

فإنهيضعف اللبدنءوصبالماءالباردعلىقدميكإذاخرجتفإنهيسلالداءمنجسدكفإذا
لبست ثيابكفقل:اللهمالبسنيالتقوى وجنبني الردى.فهذافعلت ذلكأمنتمنكللداء .الفقيه؟

ع 7أمالي الصدرق4 :ح4ف9ؤه ,الوسائل.450191 :1
' -نقله التوري في اللستدرك 387 :1عن كتاب التعريف للصفراني ,57 :المستدرك1 :1ح.115847
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الخين

وإذاأردت أن لايظهر فيبدنك بشرة ولاغيرها فابدأ عنددخول

الحمامفدهن بدنك بدهن البتفسج".
ونيهذاالبيت الثالثتتمعمليةالطليوالغسل والتدليك.
والعمليات كالتالي:

_١لطلي بالنورة بالتفاصيل الآنية.
ا

؟_ خخضاب جميعالبدنبالحناءبعدالنورةوسيأتي.
"_ غسل الرأس بالخطمي'".
فقد وردالتاكيد عليه فيالأخبار وذكرت لهفوائدمتعددة منها أنه

يذهب بالدرن وينفي الاقذار وهو نشرة يزيل الهم وأمان من الصداع,
وطهور للراس من الحزاز وهي القشرة .بالإضافة إلى أنه ينفي الفقر ويزيد
افليرزقه وقدعقدالحرالعامليفيالوسائل لذلك بابا"".
والدرن هومايعلوالرأسمن الوسخ والقذى يطلق علىمابقع

في العين من التبن والتراب» ويقكدون المراد هوهذا السنخ من الاوساخح
الدر
سخ المجتمع علىجلدةالراس من
لنوهو
التي تكون ني الرأس :فا
الدهن وغيره .والقنى هومايكون على الشعرمن التراب والتبن وما
شابهه .وأماالنشرة فهيمايزيلالهموالحزن ويبعث على انبساط النفس
 071عن الرصالةالذعبية0:
' -مستدرك الوسائل!4: :
,10118
1زية
0سية
5كلي
1مي
1فار
1لإن
5سل
5خت
' -الخطمي ورد معروف يقال له بال
1وبا
8فك
العلمي 5أ8 861110/ع.8]13

" -الوسائل! 87 :ب  87من أبواب آداب الحمام .ورفويهاسبيعات.

والاسم

مر
عطول
لو
اصحة
ال

والفرح والسرور وخفة النفس؛ والظريف دخول الامخلطمميؤفمينات من

الصداع ,ومعالجته المرض القشرة ويبقى مثل نفيه للفقر وزيادته الرزق
من الأسرار.
 4غسل الرأس بورق السدر”.

كان رسول الله يلإ يغسل رأسه بالسدر ويقول :اغسلوا رؤوسكم
بورق السسدر ,وذكروا أن رسول العلهلا اغتم فأمرهجبرئيلأينغسل

راسه بالسيره وق 'رواية أنه |هتم هما شديداً ليمك اله عزوجل إلية
جبرليل بسدرمنسدرة المنتهىفغسلبهرأسهفجلابههمه,
وقال الإمام الصادقاكتقة:اغسلوا رؤسكم بورق السدرء فإنه قدّسه

كلملكمقرب وكل نمبريسل؛ ومن غسل رأسهبورقالسدرصرف الله
عنه وسوسة السشيطان سبعين يوم ومن صرف عنه وسوسة الشيطان
سبعينيومالميعصاللهومنلميعصاللهسبعينيومدخلابلحنة.
ومن الواضح فإنالميورثالهرمويهدم البدنويعرضه للتلفه
لالسلامة في استعمال مايزيلإلهممثلغسل الراسبورق السدر .وكذا
تسركمعسصية الله فإنه الآخر يورث السلامة» لان أهم أسباب المرض
الذنوب كما تقدم في كتاب الأمراض؛ والظريف أنهم(1ي8؛ رووا أن

غسل الراس باللسدر يجلب الرزقجلبا.وقدعقدالحرالعامليلجميع

ذلك باباًفي الوسائل”,
' -السدر :شجرحملهالنبقوورقه غ
اسول
ل.ا
عنظ
يركت
ناب
3/
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 8الوسائل! 471 :ب 67من أبواب أداب الحمام وفيه أحأديث.
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ولا شك أن شجرة السدر عندنا مقدسة وهي أفضل شجرة وإلالما

الهنه
بهاحال
ستار
اخ

نىب
اإل
جكون
وتعالى لت

عورغشهشاها بماغشاهاء

وجعلها منتهى ماينتهي إليهكلتخلوقبحيثلوتجاوزلاحترق 9.وَلَقَدْ

ة أخرَى02عمديسذزة المدتهئ ." 4
فقة.
ولنب
عشجررةا
لةمهي
اسدر
كما لاشك أن ال
تدليك البدن

كانت عملية التدليك تتم بالنخالة .ولعلها قشور الحنطة؟ فإنها
سةاخة
وال
لإز
تكون خشنة تساعد عالى

لكون
دما
وبدين»ت ك
من ال

بالنخالة بعد النورة لإزالة النورة وإزالة ريحها.
بيئما مد أن البعض يتدلك بالدقيق ,وهو الطحين بعدمايلته
بزيت؛ فقد روي عن أبان بن تغلب قل,قلتلأبي عبداللهلقنلاإنا
لنسافر ولا يكون معنانخالةفنتدلك بالدقيق؛ فقال :لابأس إنم الفساد فيما
أضرٌ بالبدن وأتلف الملء فأماما أصلح البدنفإنهليسبفساد إنيريما

أمرت غلامي فلت ليالنقيبالزيت فاتدلك به,
والراد بالفساد الإسراف لأنهككلقالفيروايةأخرى :إما الإسراف
فيما أتلف المل وأضر بالبدنء والروايات بهذا المعنىكثيرة عقدهاالحر

العاملي باباًف ايلوسائل”.
' -التجم71-81:

ظاميف.
نحم
لداتبال
ووااب آ
' -الوسائل! 345 :ب 1منأب

الصحة وطول العمر

والمهم أن الإمام تفل يرى أن التدليك بالدقيق أو النقي الملترت

نح,
ازيت
بال
لم
دصل
بماي

هى.
فدل
ونهوي
ععل

لقصدلواتاحلبين
اعه
وم

والشامبوات الرائجة اليومعله
تدليك الرجل بالحجر وماشابهه
فهو الآخر معروف ولكنينبغي أن يستعمل ذلكمع الحاجة إليه,

ويستفاد منالأخبارأنهكانجار وقديستعيض عنهاليوممايعملمن
الليف والقطنء فإن الأبدان اليوم أظرف منها في السابق؛ ولا روي عن
الإمام الصادق لكتنة أنه ذكر الحمام فقال :إياكم والخزف فإنها تنكي الجسده

عليكم بللخرق'",
صب الماءالبارد علىالقدمين عندالمخروج
قال الإمام الصادق اتلة :وصب الماء الب
قارد
دع
ملى
يك

إذا خرجث

فإنه يسل الداء م
جسسندك” ,وذلك بعد المكث في الحمام الحار وكثرة
الفعالية فيه المؤدي إلى رقة الدم وسرعةجريانه ,فقد يكون إراقة الماه البارد

عاللىرجلين ممايساعد عاللى حتصو
علديل فيالدم حبعصدوله في
البلغم وا
يمر
نةا
قلليتين
هما الحمامكفما
تمعرت؛دل الطبيعة؛ واعتداها يعني

السلامة منكلداء.
< الت
جهذي
1ب::
/1
077
,87

الوسائل85 :1
١61
685

 أماليالصدرق4 :ح4م0ةه .الوسائل1 :149
658
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الاسللاماةسفتيحمام . .

باعلضتحذيرات

_١لاتغسل تحت السماه إلابميزر,أيلاتغسلفيالفضاء وأنت
عاري .

"'_لا تتدخل نهر ولا تغسل فيالماء بصورة عامة إلابمنزر فإنللماء

يهي أنقهال:إن الله
اهلا وسكاناً م انلملائكة .فقدروي عنرسولالل

كرهلكم ايته الأمةأربعاًوعشرين خصلة ونهاكمعنه _ا إل أىن قل_
وكره الغسل تحت السماء بغير مئزرء وكره دخول الأنهار إلا بمئزر وقال؛ في
من
رار.
الانهار عمّار وسكان من الملالكة'” ,وما زال هذا االشليهأس

"_ عدم شرب الماء الابالردحمفايم ,فاإلنهميعفسددة”",
 _4عدم شرب الفقاع فيالحمام؛ فإنهيفسد المعدة"؛ وهذا هو

التحريم الصحي زيادةعلىالتحريم الشرعيالمسلّم,
© عدم صب ااه الباردعلىالبدنفيالحمام فقدورد ولاتصبن
عليك الماه البارد فإنه يضعف البدن”.
 _5عدم الاضطجاع في الحمام فقد ورد :أنه يذيب شحم الكليتين”,
 الففيه1 :1ح ,1711الوسائل## :1ااح,5741' -الففية؟ :ح .6114240أمالي الصدرق 1/4 08/ :الرسائل3 :1ح.4541 ,6004918
7:
؟!١17:
حقيه
* -الف

أمالي الصدرق4 :ح4م9ة ,الوسائل! :ج474018

7
707
10
جيه!:
 3الفق

ج578519
ح4ث2ةة ,الوسائل!3 :
أمالي الصدرق4 :

" -الفقيهة 711 :عا الوسائل؛١ زهيه لفلند

ابب
دابا
' -عللل الشرائع!1 :آ54ح

الحمام ,الوسائل! :ج6041

 .الصحة وطول العمر

اىفي الحمام؛فقدورد أنهيورث الداء
قءفعل
للقا
ااست
 _/عدم ال
الدبيلة”.
وني رواية :يذيب شحم الكليتين".
ج
منه
سردأ
يدو
 -8عدم غسل الرأس بالطين :فق

الوجه”".

 _4عدم دلك الرأس والوجه بالئزر ,فقد ورد أنه يذهب بماء الوجه,
يطعرنايوته",
 _٠١عدم التمشط فايلحمام .فقدورد أنهيورث وباءالشعر ,وفي

رواية يرقق الشعر”.
١عل
دم السواك في الحمام؛ فقدورد أنهيورث وباه الاسنان",
 _7عدم دلك باطن القدمين بالخزف» فقدورد أنهيورث البرص»

وني رواية :يورث الجذام.
وفي ثالئةأنهيبلي الجسد.وفيرابعةتنكي الدسدعليكم بالخرق»
وروي أن المرادخزف الشام ,أو خزف الحمام وليس مطلق اللخزف”".
 1عاللشلرائعا 141 :جا الوسائل :1ح ,74519:5والدبيلة :خراج ودملكبيرتظهرفيالجوف
:1
١ان
بلس
رهاء
عحب
افتللصا
فت
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 -الكاني0 :7ج٠1٠ 49مكارم الأخلاق 70 :البحار؟ 4 :/ضمن ج7١

' -الفقيه811 :1ح ,15علل الشرائع! 91 :ح1؛ ويسمج الوجه؛ يقبحه .لسان العرب؟05: :
' -علل الشرائع! 585 :ج ,1الوسائل595 :1ح.541:
تن عاللشلرائعة 647 :ح١ بآادباب الححمابالوسائل# :1لالاح.561:
' -علل الشرائع 901 :الوسائل#9 :1اح511:
َس انظر الوسائل407 :1باب ١؟ منأبوابآدابالحماموباب؟.5

الاسللاماةسفتيحمام . .

 1عدم غسل الرأس بطين مصر ,لأنرسولاَليِه قال :لا
تغسلوا رؤسكم بطين مصر؛ فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة .وفي
حديث آخر:أنهيورث الذلة”.

لنة
از م
سحرّ
1غ 4يُت

الحمام.

بضار باغتسال
خبع
أله
لعل
يعني الماءالمستعمل المغسول به ,واقدت
سهال
تم ب
ترا
غن ح
ام
وجنب
ال

الناصب وغيرهما من الانجاس .ولذلك

يختص هذا الحكم بالحمامات العمومية؛ وقددلت بعض الاخبار على أنه

يورث الجذام".

عدم الغسل بماء أسخن بالشمس .فقد نهىرسول اله ييل
بعض نسائه عن ذلكوقال :لاتعودي فإنهيورث البرص”".

ويعود أكثرذلك نظريات إسلامية قديقف الباحثالمجرب على
أسرارها.

' -انظر الوسائل 127 :1باب#8
وناب آلاء المضاف.
' -انظر الوسائل 861 :1بأ!١بم

1مبن أبواب المله المضاف.
* -الوسائل!١61 :

 .................الصحة وطول العمر

السلامة فيالنورة
ذكرنا في كتاب العلاج العام أن النورةدوا .وهي مؤْمّن من بعض
الأمراض الصعبة كابخذام والبرص.
صاءلب
سيم
لف
ازيد
وت

تين
لشيحم
لدكفي
ازي
وتقوي البدن وت

وتسمن البدنء وهي نشرة تزيلامهموتشرح النفس؛ وقبلكلذلك فهي

طهور :لأن الأوساخ والمكروبات تختبئتحت الشعور خخصوصاًفيالأسافل,
والنورة تزيل تلك الشعور وتطهر البدنء فإن رسول الله يل قل:لا

يطولن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر |بطه .فإن الشيطان يتخذها غبئاً
يستتربها".
هذا وقدورد التأكيدمنالبييا وأهل البيتلل عالىنورة
بشكل واسع وأصروا بالداومة عليها وعدم تركها حتى انهم امروا

بالاستقراض والإطلاء لمنليسعندهثمنه.
روي أن الإمام الصادقاكغةقال:السنةفيالنورةفيكلخمسة عشر

وما فمنأتنتعليهأحدوعشرونيومول يتنورفليستدنعلىاللهعز
وجل وليتنورء ومن أتنت عليه أربعون يوماً ولميتنور فليس بمؤمن ولا
مسلم ولاكرامة””.

وروي :أن رسول الله يَتِْيّةُقل :من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
ا علل الشرائع؟ 412 :حا الوسائل :1ج149414

' -انظر البحار 84 73ح 7عن الخصال80 :م ح/

95

السلامة فيالثورة .....

يت

تعركا حنلى
ته فوقالأربعين فإنلميجدفليستقرض بعدالأربعين ولا

يؤخرو.
أاصللثورة
ان
مبي
يالن
لان
سىزم
تتحدث الأخبار عن رجروع النورة إل

اقتلا,

وذلك أن بلقيس كانت كثيرة الشعر ,فأمراكنقة عمالهأن يعملوالاما
يزيلالشعر فعملوا النورة".

تحضير النورة
المؤثر هو الزرنيخ ولكنه يخلط مع الثورة ويكون سدس النورة

وهناك أمور أخرى تضاف إاللىنورة
فقدجاهفيالرسالة الذهبية :وليطرح فيالنورةشيئاًمنالصبر
والافاقيا والحضض و يجمع ذلكويأحذ منهاليسير إذا مكجاتنمعاً أر

نقويفرية
متفرقاً واللايل

شيئاًمنذلكحتىتماثالنورةبالماء الحارالذي

طبخ فيه بابونج ومرزنجوش أو ورد بنفسج يابس و جميعذلك أجزاء يسيرة
مجمرعة أو متفرقة بقدرمايشربالماءرائحتهوليكن الزرئيخ مثلسدس
النورة.
العمليات تكون كالآتي:

 _١خخلط النورة والؤرنيخ ويكون الزرنيخ سدس النورة.
0181
' -الخصال 812 :حة .الوسائل5 :1
من ح.1
' -انظر تفسير االقلميب:ح1ا81ر,؟!1 :ض11
1 عن الرسالة الذهبيةة 85
841:١
5ئل!
جوسا
* -انظر مستدرك ال
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'_ حل النورة مله حار
"'_ يحبذ إضافة الصبر”' والآقاقيا”” والحضض" إلى النورة بعد حلها
بالاء.

؛_ إلقاء شيء من البابونج”" والمرزنجوش” .أو البابوئج وورد
بنفسج” يابسء وجميعذلكفياماهحينإسخانهلياخذرائحةهذهالثلاثة
أو بعضها.

اءفلية
ساجا
لارلم
الطه
5ع_دم الإكثار مسنتقليب النورة وخ
الذهبية :ومن أراد أن يأمن إحراق النورة,فليقلل منتقليبها".
_١اء فيالرسالة الذهبية :إذا أردت استعمال النورة ولايصيبك
ج

فروح ولاشقاق ولاسوادفاغتسلباماءالباردقبلأن تتنور”» ويقكدفي

دةن.
بام
لع
ايس
غسل الموضع الذي يريد طليه ول
 3الصبر يقال له بالفارسية «صير زردا ربالإنكليزية « :60/8وبالفرنسية  950181والاسم
العلمي 60/4 101717106605

' -الأقاقيا بالإنكليزية 8١أع,8865817 ويفال له بالفارسية امغيلان؟ أيضاً.
" -الحصض بالفارسية فأسماء تويرخارء بيل زهرة» و بالإنكليزية 9م!6/188؛ وبالفرنسية ©وأعلالا,
والاسم العلمي 91008هط تلنااعزا

أ -البابرئج بالفارسية بابونه ,وبالاتكليزية |
ق|:م
حمك
“ -المرزجوش بالفارسية نمركزوش .وبالإنكليزية 16/9051 9180/315

' -ورد البنفسج بالفارسية ,كلل بنفشهه وبالإنكليزية ©0أو1؟
_ -مستدرك الوسائل! :ج1٠7١174 عن الرسالةالذعبية5:
 3مستدرك الوسائل5١٠1 1:.87714 عن الرسالةالذهبية5:

رين

السلامة في الثورة .

ومرنة
نأخذ
لف
انورة
 _/قالالإمامالصادق اكتقة :منأراد الإطلاء بال

بإصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفهوقق :صلىاللهعلىسليمان بن

لة.نلوتمحررقةه” .وبنقلآخر:اللهمارحمسليمان
انور
رمناا بال
أودم ك
دا
ةا”",
ررن
نمواأم
لدك
ااو
ببند
 _8يقوم بطلي النورةفيالمواضع التييأتيالحديث عنها.

هدا.
مهلبع
عخير
 4وجوب المبادرة إلىغسل النورة وعدم تأ

 _٠١يحبذ تدهين البدن,جاءفيالرسالة الذهبية :ومن أراد أن يأمن

حرق النورة فليقلل منتقليبهه وليبادرإذاعملت إلىغسلها ويأمنسح

وند
البدن باشيلءم
رهدن”.
١ل_ جاء في الرسالة الذهبية :ويدلك الجسد بعد المخروج منها بشيء

يرقاللعحتها كورق الخرخ وثجير العصفر والحناء والورد والسنبل مفردة
م
".
أجوتمعة؛ ول
للسنب
اعل ا
طل ه
بيل
يوسن

والمهم أنهيزيل أثرها بشيه لهعطرفقديكفي الصابون وشامبر

البدن ال
امعلطرأ هيذاهم.
' -الكاني4 1ج 7010الوسائل! :اح.6061
 1الففيها :ح :10411مكارم الأخلاقة .77

 7المستدرك  1:874عن الرسالة الذهبية:95 :الرردهوالوردالأعمربالفارسية اكل سرخ»,
وبالإنكليزية «65070ع».

' -المستدرك!87: :

 4عنالرسالةالذهبية.7+:وثج
ايرا
للعص
مفر
صهو
فثفل
ر؛

والعصفر

نبت يصبغ به أي مايتبقىمنهبعدأخذثمامالصبغمنه؛والوردهرالأجمرء والستبل لعلهستبل

الطيب.

 ......الصحة وطول العمر

وقد يكون لتلك المذكورات خصوصية وآثار مطلوبة.
” _3خضاب البدن بالحناء بعد النورة وله آثار طبية قال رسول الله
جل منثلاث خصل:
وز
:من أطلى واختضب بالحناء آمنه اللهع

الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها”» وسيأتي تفصيله.
ملاحظة:

_يلا بالله
انلع
وبد
جاء فيالرسالة الذهبية :فإنأحرقت (النورة) ال

_ؤخذ عدس مقشر يسحق ناعماً ويداففيما وءرد وخل؛يطلىبه
ي
الموضع الذي أثرتفيهالنورةءفإنهيبرأبإذناللتهعالل.
والذي يمنع من آثارالنورةفيالجسد هو أن يدلك الموضعبخل

العنب العنصل الثقيف ودهن الجوريد ددلكًا”.
وهذا يعني أن الإنسان إذا تضوف إذا أحرقته النورةأن تتركآثارها

على الجسد فليدلك الموضع بخلودهن الورد والخليجبأن يكون ثقيفاً
أحيامضا شديد حاموضة.

المواضع التيتطلى بالنورة
المعروف هو طلي العائة بالنورةوإزالةالشعر عنهاءفهوالمطلورب

بالدرجة الأولى .لقسول رسول الله يَِي :من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر
' -ثواب الأعمال١5٠ : الفقيهة :ج 410151الو
مسائل
78850:11

' -الفقيه! :ح ,151ثواب الأعمال 10 :الو
حسائ
1ل!:
70
 ,77*7والعنصل :هر البصل البري

وهو الني تسميه الاطباهالاسقال ويتخذمنهخل,والثقيف :الحامض جداً .انظر لسان العرب:11
اموجه 4

السلامة فيالتورة

ين

فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً" ,فهذا يرشدنا إلى أن التشديد في شعر
العانة,
والني يلي شعر العانةنيالأهمية هوشعرالإبطين.لانهمخبأ
لي يلطاولن أحدكم شاربه ولا
الشيطان الثالث؛ لقول رسول اليله

ساتتحتبار بهه” :والشيطان هو
عانته وإلباشطعرهه فإن الشيطان يتيخذه
من يورد الضرر على الإنسان من طرف خفيء وقد ورد التأكيد في
خصوص الإبط؛ فقد روي أن رسول اللعابقال:لايطولن أحدكم شعر

تأر به”",
تخب
سم
إبطيه فإن الشيطان يتيخذه
هسذا ود تعسددت الروايات التيتفضل طلي الإبطين على الحلق
والننف» وأن أبا عبد الله اك كانيطلي إبطيهبالئورة في الحمام؛ بمعنى أنه

يتعمد ذلك ,وربمادضل الحمام متعمداً يطلي إبطيهوكانيقولحلقه
ه",
أفضل من نتفهوطليه أحفضللقمن
انة والإبطين بل إن
علي
لط
اند
والمسألة عدم توقف الائمة ع
المستفاد من الأخبار طليهمتمامالبدن»فقدجاهالخبرأن أباجعفراكنن

ف
الى
ررهع
طإزا
أيلف
كياندل الحمامفيبد!فيطليعانتهومايليها؛ثم
إحليله ويدعو صاحب الحمام فيطلي سالر بدن
' -الكافي :3ج.010١8 الوسائل! 476 :ب 5أبواب آداب الحمام,
74100
ح .3701علل الشرائع؟ 410 :حا الوسائل1 :1ج44
' -الفقيه؛ 1
لفقيه! 1* :ج 035الوسائل!! تفده يلد

' -التهذيبه :ح ,45517الوسائل!054 :ب ههأبواب آداب الحمام,
42614
 0891الوسائل :1ج
* -انظر الفقيه1 :ج10

 1تمس

ةبت الف
ابحةلطو
علم

وني روابة أخرى عن بشير النبال تأكنتهقة دخمل الحمام فاتزر بإزار
وغطى ركبتيه وسرتهثمأمرصاحب الحمامفطلىماكانخارجا من
الإزار .قثامل :اخرجعنيثمطلىهوم ت
احتهبيدهقثامل :هكذا فافعل".
نمايدلعلى أن موضع الطلي هوعامةالبدن»وقديكونالمرادبهما
عدا الرأس والرقبة .فهو الذي يطلى عليه البدنوقديكون المراد هو
المواضع التييكونفيهاالشعر ,لانالهدفهو إزالةالشعر ولكن قرهم

النورةطهور,أو أمرهممنأطلىقبلأمسهبالطليمرةأاخلرىتمععليل
بانه طهور قديستفاد منهوجودخاصية تطهيرية للئورة غيرإزالة الشعر
وليس هوبعيد عندها لامانعمنتعميمهالمالاشعرعليهمن البدن.

مقدار الطلاه
إذا اكلانمهدف سن الطلي واستعمال النورةهومجردإزالة الشعر
فعلى القاعدة يلزم الطلي متى مانبت الشعروطال؛ ويؤيده قول النبي

يُ :لا بطولن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطيه .فالطلوب هو
عدم ترك الشعر يطول وأنهمتىماطاليجب حلقه أو طليه.ويحتمل إرادة

عدم تركهيطولوعلىالإنسانأن يحلقهأو يطليهقبلصدقالطويلعليه
ولكن الروايات تحددهبالأيامكماتقدم بعضها غير أنهامختلفة من

ناحسيةالحسدالأعلى وتستراوح من مسة عشريوما إًلى عشرين يوماًإلى

أربعين يوم فنحن نورد الروايات ومحاول الجمع بينها.
' -الكافية4 :ج 5170الرسائل! :متاح5061

السلامة فيالثورة

فكوب

رويأن أميرالمؤمنيناكنقةقل:أحبللمؤمن أن يطليفيكلخمسة
عيشورم”.
وعن أبيعبد اللهفكت قال:السنةفيالنورةفيخمسةعشرءفإنأنت

عليك عشرون يوماًوليس عفنادسكتقرض على الله'".
وعنهاكتقة:السنةفيالنورةفيكلخمسةعشريوماًفمنأت عليه
أحد وعشرون يوماً وم يتنور فليستدن على الله عز وجل وليتنور؛ ومن

أتتعليهأربعونيوماًوم يتنورفليسبمؤمن ولامسلم ولاكرامة”,

وعن النبييِه أنقهلل:منكانيؤمنباللهواليومالآخرفلايترك
قرض بعد الاربعين ولايؤخرء”".
تجد
لينيفإسنلمي
فربع
حلق عانتهفوق الا
فقدنستفيد منكلمةالسنةومنقأوملبر المؤمنين 281أحب
للمؤمن اهنذا هوماكان يفعله البيََِيْهُوالائمة وهي أنهمكانوا

بطلون فيكلحمسةعشريوماًمرة.فهذهسنةابييو وطريقته,يقتدي
بهكلمنكانلهيسارولهقدرةعلىشراءالنورة.
وأما العشرون يوماًفهوالحدالذييسوغعندهالقرض والاستدانة
لأجل شراء النورة :فهيخمسة أياممهلةلحصول اليسار والقدرة علىشراء

النورة وأجرة الحعام.
' -الكافي 0 :3حل الفقيهة1 :ج ,0411الوسائل!5 :ج610114
ا'ل-كافي002 3حة؛التهذيب! 061 6/5 :الرسائل!271191147 :
' -الخخصال70 :م الوسائل,3056853 :1

' -الخخصال 812 :جف الوسائل8 :1ج136114

الصحة وطول العمر

ويبقى الاربعون يوماًفهو الحد الأعلى للرخصة بحيث يكون الإنسان
حق عننوان المؤمن ,بل ليس بمؤمن ولا مسلم ولا
سةتلا
يذور
بعدها قا
كرامة بالمعنى الذي عناهأبوعبد اللهالصلدق اك أي ناقصالإيمان
وناقص الإسلام لأن الإسلام نظيف.

والمعضلة أهناك بعض الروايات تتحدث عن اليومين والثلاث.
فقسد روي عن عبد الرحمن بنأبيعبد اللهقال:دخلت مع أبيعبد الله

رعب
تتلاالحمامفقاللاي:ليا
حدمن

اطلءفقلت :إنماأطليت منذ أيامقال:

إطلفإنهاطهور" .بلفيروايةأناهكنةقاللابيبصير:ياأب باصيرتنور

فقال :إنماتدرّرت أوّلمنأمس واليوم الثالث؛ فقال:أماعلمت أنهاطهور

فتنورء والروايات بهذا المعنى كثيرة”" ,والسبب في ذلك يعود إلى ما ذكرناه
سابقاً منأن فوائدالنورةمتعدحة فالفائدةالأرلىهيإزالةالشعر وزوال
ما
ايجت
لمع
أعن
ودهم
سناخ

والقذارات والجرائيم التيتعبرعنهاالروايات

بلحتباه الشيطان.

والفائدة الثانية :هي عملية التعقيم وترميم الجلد وتقويته تقوم بها

مادةالزرنيخ المعقّمة:فإناجدفيجميعالرواياتال
اتي
ليأإمرف
ميه
اام مّن

تن
يوروقمبل
ين أو ثلاث بالتنور أنهيعللهبأن طههور ,فالسألة ليست
مسالة إزالة شعر؛ لعدم نبات الشعر في يومين» والمسألة مسألةتعقيم

وتطهير ,بلحشى علاج ,فإنالنورة كماذكرنافيكتابالعلاجتعالج
الاكثليرأمنراض.
' -الكانية 844حه,الوسائل403١51 :1
 2انظر الوسائل 1:487باب 57منأبوابآداب الحمام والتنظيقد
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رة .
الاسللامةنوفي
بعض التحذيرات والتوصيات
وادل
خأر
دمن
_١

الحمام للنورة فليجتنب الجماعقبلذلك بائنتي

عشرة ساعة :وهو تمام يوم” ,ولكنلامانعمنأن يتنور الجنب بعد اثنتي

رنة
نة,وفإ
لساع
ارة
عش

تزيدالجنب نظافة",

"_ ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الاربعاه فإنه يوم نحس
”.
امر.
صرث
لورو
مست
بيأن
رهيو
صل
حمس
خل:خ
'_ روي أن رسول اليلهكم ق

تورث البرص؛ النورة

يوم الجمعة ويوم الأربعاد."'...
؛_ الافنضل هوإكثارالتنورفيالصيف لأنفيالخبرعن أبيعبد
الله اق :طليةفي الصيف خيرمنعشرفيالشتاء”» وقديعودذلكإلى
كشرة العسرق واججستماع الاوساخ والدرن والمكروبات تحت الشعر .رهو

العلة والغاية من وراء إزالة الشعر والأمر به

ه_ لابجلس المتنورويظلقالماًفقدروي أن منجلس وهومتنور
خيف عليه الفتق ,حتىأنهأذنللمتنور أن يبول وهو قائم'".
' -الرسالة الذهبية 8 :اليحارفه65 :

' -اانلظورسائل494 :1ب 517أبواب الجناية..
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 ......الصحة وطول العمر

الحلق والنتف
ي
هقلوم الحلقوالنتفمقامالنورة؟وبعبارةأاخرلىلهطللوب هو
إزالة الشعر كيف اتفتء أو أن هناك خصوصية فيالنورة؟ لاشكفي
وجود خصوصية في النورة وأنها بالإضانة إلى إزالتها الشعر طهور ولكن

بلحو تعدد المطلوبء فهناك مطلوب وأمر بإزالة الشعر وهناك مطلوب
آخر وهو استعمال النورة.

لاننانجدأن الرسول يَِيهُيقول تارة :منكان يؤمن بالله واليوم

تفرلاك عانته فوقأربعينيوم"
يآخر
ال
أو ينهى عن تطويل الشعر فيقول :لا يطولن أحدكم شاريه ولا

عانته ولاشعرجناحيهفإنالشيطان بتخذها غابئيستتربها”".
فا
الهم
له
شوإز
يالة
طتخا
ابئ
ن.

والمطلوب الأول إزالة الشعر بأي

نحو من الأنمحاء .ولككن الافضلية للنورة ولأجل ذلكوارلدأمر بالنتف

والحلن ايضاً

قل علياكيلا :نتف الإبطينفي الرائحة المكروهة ,وهوطهور
وسنةم".
' -دهائم الإسلام!451 :

_ -الجعفريات .!8 :دعائم الإسلام! ,411 :الوسائل!4 :ج1٠١830 ومثله في مستدرك الوسائل:1

ساق
 -الفقيه!1 :ح4٠07؟ ,الرسائل :1ج.89514

لقنا

رة
نوفي
اسللامة
ال

وقال رسول ايلَلتهٌِْ :احلقوا شعرالإبطللذكر والأنثى ”.
رةار
طال
ضفيح
اون
ليك
اتف
ولكن يبدو أن الن

وعدم التمكن من

الحلن والطليء وهو وارد فخيصوص الإبطء ومع ذلك فهو لا يخلو من
المضارء فقدروي أن الصادق الكت كانيقرل :نتف الإبط يضعف المنكبين

ويوهي ويضعف البصر'" .وفي رواية أخصرى:إن نتف الابط يوهي أو

يضعف ,احلقه” .وجاء في رعوداةيات:أن حلقهأفضلمن نئفه وطليه

لقمهن".
حضل
أف
وأما بالنسبة إلى المسد وعامة البدن» فقدروي عن الإمام الصادق

لقن قوله إني لأحلق من الطلية إلى الطلية”» ومعلوم أنهم كانوا يوصون
بالطلاء كلخحمسةعشريرمافهميفعلونذلكءوهذاالكلاميبلعلىأن
الإماماكتغة:كانيحلقبينهذه الأيام ولماكانالمستفاد منالأخبار طليهم

لعامة الجسد فلايبعدأن يكونالحلن إيضاًلعامةالجسد والمتيقن منه
العانة .وقد يكون ذلكمنهم إذا كاندخوهم الحمام يوم الأربعاءالذي
تكره فيه النورة .وكذا يوم الجمعة؛ فتعمجميعالبدنبمقتضى البدلية؛ وقد
يكون ذلك عند عدم وجدان النورة.
358911
 :19الوسائل4 :1
_-الففيه!1 :ح٠15

0
215
4 :1
1ائل!
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' -الكانية٠ :ه ح؛ ,الوسائل784 :1ج91
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ودرة
اخضلابنبع
ال

سنتطرق للخضاب بسصوررة عامة؛ ولكن هنانتكلم عن خضاب
خاص يضمن السلامة ويكون ظرفه الحمام لانهيكون بعد إطلاءالجسد

بالسنورة.قالرسولاللهي :منأطلى واختضب بالحناء آمنهاللهمن
ثلاث خصال :الجذاموالبرص والآكلة إلىطليةمثلها.
وعندما تتعدد وتختلف التعابير الراردة حولعمل معينفهي إلى

جانب حكايتها لفوائد ذلكالعملتكونحثاوتاكيداًعليهوترغيباًفيه
حتى لايتركه المؤمن ,فقدلاحظت الفوائد الطبيةالتيذكرهاالرسول

ل ديه

وفي أخبار أخصرى :امن أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي

عانلهفقر».

والذي يؤكد أن ظرف هذا الخضاب هو الحمام؛ قولرسول الله
عل الآخمر« :مندحل الحمامفأطلىثمأتبعهبالحناءمنقرنهإلىقدمه

كان أم
اان
لأل
جهم
ننون والجذاموالبرصوالآكلة إلىمثلهمنالنور".
فيكون المستفادمنهذهالروايةوغيرهاعدةأمور:
_١
اك
لون
حهم
في
ام

'_ المخضوب بالحناء هوجميعالبدنمنأعلىالرأس (وهو القرن)
إلى القدم :وليس خضاب مل الطلاء فقط.
يفم
ظمام
نلح
تابا
لآذ
اواب
 2انظر الوسائل!7 :ب8ا7ب 1و8أب

السلامة فيالثورة ...

كارن

إن أشرهله العملية ستحدد إلىطليةمثلها؛ والمراد بهإلىزمان
الطلية اللاحقة وليس نافلسطلاء .وإلا لتركالإنسان الطلاء عشر أعوام

ويكرن آمنامنتاللكامراض فيكلتلك الفترة,نع املمرادزمانالطلية
الأخمرى الذي بينلهسابقاًوهوخمسةعشريوماًليسأكثر,لانالسنةفي
النورة كلحمسةعشريوماً.
ويبقى أن هذه الرواية ل تبينكيفية استخدام الحنادلأنهاقالت

«اتبعه» فهل هو الخضاب أو التدلك بالحناءء بمعنى إزالةالنررة بواسطة

الحسناء .فقد لا تدل عليه هذه الرواية والروايات الأخرى مختلفة ,والروايات
بهء
اأن
ضعلى
خره
للاممنراض تذك
اعمس
الذاكرة توفائية هذا ال

أي

تخضيب البدن بالحناء بعد إزالة النورة .بينماروايةنفي الفقر تذكره على
أنه وسيلة للدلك وإزالة النورة ورائحتها.

ربعد كل ذلك فإن المستفاد منعامة الأخبار هو أن الآثار المذكورة

إنما هي للنورة والمخضاب بللحناء معا.أي منأطلى واختضب يرىذلك
الآثرى

لكاي

افيه وار الس

السلامة فيالزينة

الزيئة والشزين في الإسلام مطلوب للرجل والمراة وإن علا سنهما
وطعنا فيالعمر .بليتأكد ذلككلمازاد عمرالإنسان منأجل سترما

تخلّفه الدهور وصرور الأيام من الآثار والعلائم المقبحة .فالإسلام يريد
افوظة
طمن
للإنسان أن يكون جميلا ويُلزمه برعابة أمور كثيرة تض
رح
جزيمدافليه وجذابيته ويبغض البؤس والتباؤس والقبح,
جسمه وجلذه وت

الاهتمام بالشعر
المرادبهشعر الرأس .وقدنقدم الكلام عنشعر الجسد ولزوم

إزاسته وعدم تركه يطول ليكون المسد أبيض نقي
اا؛و
لأما
رشع
ارس
فالكلام فيهتارةفيأفضلية الحلقبمعنىاستئصاله وجزه وعدمه والأخرى
حول التدابير المطلوبة لكل منيتخذ الشعر ويتركه يطول وماذا عليهأن

يعمل.
ونشرع الكلام فيمنيفضلتطويل الشعر ويريد تركه منالرجل,
فإنهسالغلامحالة .وهو_ أعنيتطويل الشعر _ يصدق على منطال

شعره وبلغإلىحمديمكنهفرقهمعنىإيجادالفرقفيهفم زااد بلغم بالغ,
فهذا هوالشعر الطويلوهذاهواتخلذالشعرولايسمىمادونهطويلاً
بلولايسمىشعراً.يعنيإذكاانالشعرل ياحتاجإلاىلفرقفلايسمى
شع
طرأ
لو.
وول
ياه

الاسللامةزيفئية

نينا

ولعل الشعر الذييحتاجإل أىن يفرقوينخذلهفرقاًهوم تاجاوز
شحمة الأذنينء ومادونهل ياحتاجإل اىلفرقوإنكانفرقهممكنا.فليس

المراد مجرد إمكان الفرق» بل لزومه بحيث يعد عدم الفرق شعثا .والدليل
على ذلك ما روي سن أن أيوب بن هارون سأل أباعبد اللاهكَنكااكان
رسول الليهَيَويُيفرق شعره؟ قال :لاءإن رسول الله كان إذا طال شعره كان

إلى شحمة أذنه”'فهو يدل علىعدموجوب فرقماكان دون شحمة الاذن.
والكلام هنافيالترصيات لمناتخذشعراًسواءكانبمعنىماأمكن
فرقهفم زااد أو م يالزمفرقهفمازاد.وهيأمور:

الأول :لسزوم رعايته والإحسان إليه.فهذاشهورط اتخاذ الشعر
والأمر فيه شديد بحيث إِنّمن ليمحسن إليه يكون ماموراً بللحلق.

قال رسول الله يَالٌ :منكان لشعهر فليحسن إليه”"؛ وني رواية
أخسرى :من اتخذ شعراً فليحسن إليه” ,فقديكوناتاخلاذشعر هوما
ذكرناء أي ماجاز شحمة الأذنين كماهومستفاد منتضاعيف الأخباره
وقديكونمطلق الشعر .كماهومستفلا منقولهمنكان لهشعر.
والذي يدل على حتمية ذلكمارواهالكليني عنرسولاللين

قال :امتنخل شعراًفليحسن ولايتهأو ليجزه.
' -الكافية :دة ح” :الوسائل :1ج.1774711
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 ......الصحة رطول العمر
هاران أحدهما اتخلاالشعر معرعايته,
فهر يعني أن الإنسان لخي

والثاني جزهوتقصيره.
كما ويستفاد منهذه الرواية أن المرادمن الإحسان إحسان الولاية,

بمعنى وجود وظائف معينة ومقررة تصب جميعها فيرعاية مصلحة الشعر

ونفعه وغبطته وتولي جميع ذلك.
والمهم خهدومة الشعر وتعاهده بالتمشيط والفرق والتدهين اقتداء
ي :أ
يل فام
ِنه
برسول الَله
َنقول
ه

إذاكانفي وسطمحشر كان يعرف من

نظافة شعره ومشطه وإذاسألرجلعنهوطلب أن يدلّوهعليهقالواله
إأننرهجل الناسجمة'",أي أكثرالناستسريحاًوتمشيطاًللشعرتعرفهمن
نسبيط شعره وتسريحه ونظافته ولعانه.
جميل رسولنا الحبيبفيغايةالاناقةوالدقة,ال
إآمر
ذالاذيي
عهب
ته
والتاكيد عليهوحثالمسلمين على الاقتداءبه.إلىحدأن يُعرف المسلمون
بذلك في العالم ,ولا يكون هذا العنوان الطيب لغيرهم ,حتى أنهم إذا

عرفوا بذلك وامتازوا بشدةاعتنائهمبالنظافة رغبالاعاللامن
فتيماه إلى
هذا الدين الحن.
والنتيجة أنشرط اتخ
خاذ ا
دلشع
مر ه
توه

والإحسان إليه.

الثاني :يلزم فرق الش
شعر
علم
رنطا
هل ,وتهوجامن
وز شعره
شحمة أذنيه,وقدورد التأكيدعلىذلكإلىحدٌأن الصادقالة :قال:
' -البحارةة :احا

السلامة فيالزيئة

"رين

من اتخذشعراًوليمفرقهفرقاهللمهمنشارمننار”.بيدأن هذاالتأكيدجاء
متزامناًمعالإعلان عنعدمكونالفرقمنالسنة؛لآنالانبياهماكانت
تمسك الشعرء وكذانبيناعليه ماكانيمسك الشعر وماكانت طريقته

الفرق' .إلا في مورد واحدحينماصدعن البيت فيصلح الحديبية وقد كان
ساقالهديرأحرمورأى الرؤياالتأيخبراللبههاف كيتاب إهذيقول( لْقَدُ

صَدَوك لَهسوه الإنيابألْحَقٍ

لَعَدخْلنٌآلمسْجد الْحَرَام إن طَآْ

لله :اببورتعقن روسك وَمُقَِل حاَانُوت  "4نطلم
رسولاللهيي أن اللهسيفيلهبماأراه فمنثموفْرالشعرالذيكان
على رأسه انتظاراًلحلقهفيالحرم,وعندها كانيفرقشعره ,ولذلك سئل
أبرعبداللهلقن الفرقمن السنة؟قل:لا؛فقيلله:فهلفرقرسول الله
يَليهُ؟ قل:نعم فقيلله:كيففرقرسول ال يل وليس من السئة؟

قال:منأصابه ماأصابرسولاللهيت يفرقكمافرقرسولاللهوإلا
فلا”".وعنىبماأصاب رسولاللهعَِكُقصةالصد والرؤياالتيرآهاء
أبواراً .ولكن يأتي
ه اختياراً إج
رال
عمنط
شمل
والنتيجة أن الفرق لاز

السؤالهناه اللمطلوبهوإيماادلفرقبمعنىالخطالابيض وسط الشعر
097
147
:!1
جسائل
' -الفقيه! 411:ح ,/4الو

' -الكافيا” 64ح
' -سورة الفتح .93:
' -الكاني 041 3ح ,الوسائل4 :1ج855411

الصحة وطول العمر

بعد تنحية الشعر وتسريحه إلى الطرفين المتخالفين أو أن المراد هو
التفريقببعله خصائل أو ضفائر :أومجردتشعيب كمايتعارف هذه الايام؟

الكل محتمل واإنلكا
أنول آنس بالذهن :علماًبأنالفرق المراد هو
الجنس؛ فلامانعمن اتخذأكثرمنفرقواحد ,كماليسلهموضعمعينء
الوسط أأوحد الجانبين فالكل صحيح .ولكن الوسط هو المعتاد والمناسب

لمدالفرق إلىآخر القفاء حتى يصدق فرقعامة الشعر.
الثالث :تمشيط الشعر لازم؛ وقد أكدت الاخبار على ذلك وذكرت

لمنهافع متعددة ,فقد روي عن النييلي أنه قال :كثرة تسريح الرأس

تذهب بالرباء وتجلب الرزقه وتزيد في الجماع” هذا وقد أكدت الأخبار

الأخرى على إذهابه الوباه فكم هي فائدة عظيمة؛ وفي رواية يسل
ال
اسرا
لوي:
وبوم
ااءا قالأبوعبداللهتك الحمى”"'ي.عنيكلالأمراض

األتعيرمانضها الحمى وهيكثيرة وفيروايةأخرى :أنهيذهب بالوباء
وهو الضعف” ,وني ثالثة :أن كث
ارة
لالم
بشط
ليُق
غلل
م".
الرابع :السؤال عنعادلدمترامتشيط هيله
ووك
مل
؟

وإذاكانفيكليومهلهوفيكليوممرةأو أزيد؟قدلاتصدق
أن المطلوب هو التمشيط خمسمرات فياليومعلىالاقللمنطالشعره
 الكافي”  444ح ,1ثراب الأعمال ١5 الوسائل! 954 :ج3501 -الكافي 5بيك 3

_ -الفقيه!« :لاح4؟600 7

 -أنظر الوسائل 414 :1يغب  47منإبوابآداب الحمام والتنظيف.

السلامة في الزيئة

لين

أيولطمل ,وقد ورد الآمر باذللكقفريآن قلتعال ( :حُدٌُوأزينتكز
عِندَكُلٍمَّسْجدوٍ  ,” 4فقدسئلأبوعبداللاهلصادق فقاوأبوالحسن
الكناةفقال :إن أخسد الزيئة هوالتمشط عند كل صلاة”» ومعلوم أن
الصلوات الواجبة هي حمسة ,وعلله أبوعبد اللهانغ فقل:فإنالمشط

بجلب الرزق ويحسن الشعر وينجزالحاجة ويزيدفيماءالصلبء ويقطع

البلغم” .فالعملية ليست تعبدية محضة بلهيإرشادإلىفوائدطبية
وغيرهاء وفيالنتيجة تضمن سلامة الإنسان.

والاأظرف من ذلك ورود الترغيب بالتمشط 77مرة.فقدقال أبو

بصير سالت أباعبداللهتلاعنقلهتعال (:دوازِيئككٌ:عِندَكل
مشط عندكلصلاةفريضة ونافلة”؛ ومعلوم أن
هو
لت
ال:
مُسَْجِدرٍ  6قا
النوافل الراتبةعانية عشر نافلة إذا أضيفت الى الخمس الواجبةكانت
ثلائة وعشرين ,هذاإذا كانالمرادالنوافل الرائبةوإلالميكنلذلك حد

أعلى؛ ولكن الظاهر هو إرادة الرائبة فقط.
ونذكر أخيرأًعلى أن الأمرباتفلذالزينةفيالآيةلايتوقف عند
التمشيط لآنالوجود فيعدةروايات فيقولهتعالى (:حْدُوأزيكككٌ:عد
'ال-أعراف5 :

' -انظر تفسير جمع البيان  :411 :4الوسائل :1ج500514
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 .....الصحةوطولالعمر

كمَُلسِّْجِدٍ» قل:منذلكالتمشطعندكلصلاة" .وبزعمي فإنالأمر

بالتمشيط  7مرةيُخرج القضيةعنكونهازينةويدخلهافيفضاءطبي
محض لولا التعبيرفيالآيةبالزيئة ,لأنالزينةتتحقق بأقلمنذلك بكثير

لامحالة.
الخامس :هلهناكتعيينلنوعالمشطومادته؟الظاهرلاءويكفي كل

ما كان نظيفاً وله أسنان سواسية لرواية «المؤمنون سواسية كأسنان المشطء””
' وإنكانالمفضّلماكانطبيعياًكللفشب.
وقدورد فيخسصوص المشط العاج روايات تذكر لخه
صائص
وفوالد زائدة .فقدرويعن أبي الحسن العسكري الكتاقالالتسريح

بمسشط العساجينبثالشعرفيتراسويطرح(يأطورد) الدود منالدماغ
ويط
وفي
االمر
لاره
عوين
مقيا
وللث
رة”.

كما أكدت على إذهابه بالوباء بشكل خاص روايات أخرى وقد
ذكروا أنه كان لاكثر الا
عئمة
ام
جشط؛

وافليب
اعخضبار إشارة إلى المشط

المصنوع من عظام الفيل",
 -الكافي”  441علا الففيه!0145 :
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حالةة منالأحاديث القصار عن رسولالله
* -مكارم الأخلاقة

الوسائل؟* :
ج 58111والعمور اهلولحم الذي بين الأسنان .الصحاح»:

نيه

' -انظر الوسائل 754 :1باب /6منأب
ووا
ابآ
لدا
تبال
نحم
ظام
يف.

0

لةزفيي
الام
الس

السادس :هناكتحذير من الامتشاط منقيامففي رواية عنعلي

انم
يم
القية:التمشط منقياميورثاليفقكر؛لوِعناللنْبيُ :منامقتشط
ركبه الدين؛ ولا تهمنا مسألة الفقر ولاالدين ويهمنا السلامة فقد روي

عن ابي الحسن موسى اقنثةقل:لاتمنشط منقيامفإنهيورث الضعف

فاليقلب ,وامتشط وأنتجالس .فإنهيقويالقلب ويمخخ الجلد'".
المسابع :يحبذ تسريح الشعر وتمشيطه بالماء ويعبّر عنه بالترجيل؛ فإنه
يهك يرجل شعره وأكثر ماكان
يساعد على تسبيط» فقدكانرسول الل

يرج شعره بالاء ويقول :كفى بالماء طيبا للمؤمن”.
الثامن :عمل آلةلتمشيط الشعرالمتعقد وحلعقده فإنفيصفة
جشطّل رأسه بالمدرى وترجله نساؤه”,
رمت
يانب
وهك
تسريح البييللأن

والمدرى هو شيء يعملمنحديدأو خشب على شكل سنمنأسنان
المشط وأطولمنهيسرحبهالشعرالمتلبد.
التاسع :المطلوب استصحاب المشط وعدم مفارقته ,أو وضعه في

متئاول اليدء فقدروي أن رسول ايلَليهْيهُ كانيضعالمشط نحت وسادته

ويقول؛ إن المشط يذهببالوباء .وكانلابيعبداللهكه مشطفيالمسجد
ته",
يتمشط بإذها فصرلغامن
يامفد
ظلحم
نابا
تبأد
لبوا
امنأ
و47
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 ...الصحة وطولالعمر

حلق الرأس
ماهو المفضل حلق الرأس أوتطويل الشعر أو غيرذلك» وماهي
السنة في ذلك؟ فإني رأيت البعض يفضل الحلق والآخر يذهبإلىأن

شعر الأنبياءكان طويلاً وكذا الائمةهوالصحيح لاهذاوذلااك وإنكان
لكل واحدمنهما فوالدوآثارتأتيالإشارةإليها.

فقد تقدمت الرواية القائلة:بأنالانبياءماكانتتمسك الشعرء بل

إن أخسذالشعرمنسننهم,ومعذلكيهب إلقاءناظرلةعملى
رعسمل
لين
وم
ااه
لوم
أوج
خودبفي
ار والتعابير الواردة فيذلك,فاأوللتتعلكابير هو
أخذ الشعر ,والثاني جزالشعر ,والثالث عدمإمساك الشعرء ولاأستفيد
من تاللكتعابير سوى التقصير وعدمتراكله.مفقإندّر أن الناس كانوا
يتركون الشعر ويهملونه مندونعناية .بيئماكانالأنبياء يأخذون منه
ويعتنون سهوذلك نظير أخذالاظفار .وليسالمراداستنصالهه بدليل أن

المروي أن رسول اليلِهيةُ كان ذا وفرة” لايملبفلغرق» وبكيناتفايب
الأسماء أن أحد صفاته أنهذو وفرة.

وقدبينت الروايات أنهكانيتركهحتىيبلغشحمة الأَذفنيأنيل
منه .فقدروي عن أيسوب بن هارون عن أبيعبد اللهتكن قالقلتلها
أكانرسولالولهَل يفرقشعره؟قال:لاإن رسول اللهييه إكذاان طال
 أسماء الرسول المصطفىوَل قا:ر
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يين
لمةز ف
الاسلا

شعره كان إلىشحمة أذنه”؛ أي أنهكانيرىبهذا الحال لهشعرينزل
عاللىأذنين.

ولكن هذالايناني انهكانيحلقفيبعضالأحيان كمافيالحج,

ولكن هل كان نثلقه الحلقوأستئصال الشعر على الدوام أو استتصاله

هليلاًواضحاً.بل
ثمتركهيطول حتىيبلغشحمةالْأذْنهفلمأجدل د
المستفاد أن دابهيال هوتقصير الشعر وحفظه على حد الوفرة على
الدوام,
وأماحكم الحلق ,فباعتقادي أن الحلق ليس بمعنى الاستشصل

وتقصير الشعر إلىأقلحدممكن؛ فماأظنأنمهحمودإللامنلايعتفي
بسنظافة شعرهأو لايتمكن ممنذلكفإنالائمةكانوايأمرونمنبهله
تفئصل؛
سلق
الح
لبا
ابة
الومثا

تضراضات فإن هذا
انعبع
لهو
ااج
فكانوا يو

العمل قبيح ويعد منتمثيلالشخص بنفسه .فقدروي عن إسحاق بن
عمار عن أبيعبد اللاهلقننةقالقاللي:استأصل شعرك يقلدرنه ودوابه

ووسخحه .وتغلظ رقبتك» ويجلو بصرك.
وف رواية أخرى :ويستريح بدك

فمعلوم أن هذا الخطاب لمن يكون فيشعره درن بمعنى الوسخ
ه
نصرحقد
مالب
يلاء
والدواب كالقمل؛ ولكن إضافة تغليظ الرقبةوج
بعض التعميم وعدم اختصاص الأمريمنكانوسخ الشعر.

' -الكافي 484 :ح؟ :الفقيه!017 481 :بتفاوت بسيط؛ الوسائل4 :1ج175410

ملر
عطو
لو
اصحة
 ...-...........ال

وقال باعلضأصحاب لأبيعبد اللهلقاإن الناسيقولون حلق

الرأس مثلة .فقال لتا :عمرة لناومثلةلاعدائنا'” :والعمرة كل شيء
أس
رلى
لع
يابل

تاج وعمامة وغيرهاه فيكونالمعنى الحلق تاجلونماثلة

لاعدائيه بمعنى الإضافة .فهو عند الأعداء مثلة وعندنا تاج وزينة.
على أن التعبيربالحلقلايعنيالاستئصال ,فأنتترى الحلاق الذي
عمله الحلق لا يعمل سوى التقصير والتجميل فيكلمكان ومن ذلك

يهي لرجل :احلق فإنه يزيد فيجمالك”",
تعلم المعنى في قول رسول الل
فاهلرتقصير ,لاألنتقصير يزيد فيجمال الرجل؛ وما أظن أن

ادفلي.
لصال
استئ
الا
مزي
جي

ولاه اولمرادمنالحلقفياللغةوالعرفه نعم

فيالاصطلاح الشرعي فيخصوص الحجهوالاستئصال بالموس.
بعض التوصيات

و حضلقع من الرأس وترك الباقي أو
ملدان
_١جد في بعض الب
حلق الرأس وترك خحصلة فهلهذامحمود؟

لاأظن أضرنفرياهً.ولكن ورد فيحكمخصوص منحلق النقرة”©

رواية؛قالعبد الرحمن بن عمر بنأسلم :حجمني الحجّامفحلق من
موضع النقرة فرآني أبوالحسناكَتكفقال:أي شيء هذا اذهبفاحلق
 3الكالي” الغح ,الوسائل :1ع8175902

' -الفقيهة1 :ح ,841/7الوسائل :1ج0735102
لهالتقرة :هي نقرةالرأس التي تاغرلبم
رن
يلة.
قأص

زيفئية
الاسللامة
اد منهذا الآمربحلق
فقد
تف
س”,
يسي
رأسكء قال :فذهبت فحلقت را
عامة الراس؛ وعدم صلاحية حلق البعض وترك البعض الآخر .ولكن
عاهتمرناض
استف
الم

الإمام وقولهأي شيءهذاءهوقبح منظر الرجل»

فتكون النتيجة هيعدم صلاحية ذلكماأدىإلىالقبح؛ رأما إذا أدىإلى
الجمال أو عدم القبحفلامنعفيه.

؟'_جاء التاكيد على حلق القفه فقدقالإسحاق بن عمار للصادق

اقة :جعلتفداك ربماكثرالشعرفيقفليفيغمنيغماًشديداً.فقاللهنيا
إسحاق أماعلمت أن حلق القفايذهببالغم” .ومعلوم أن المرادبالحلق

هو التقصير أو استئصل عامةالشعربمافيهالقفالماتقدممنقبح حلق
النقرةالتيهيأسفل القفالوحدهابمعنى الاستئصال.
بار
أدخمن
لفا
امست
*'_ ال

أن الشيب والشعر الأبيض نور ووقار

ويستحق الإكرام» ولكن معذلكفقددلت الأخبار علىعدموجود مانع

من جزهوقصه .ولكنها جعلت الجزأيالقص أفضلمن النتف» بلورد
النهي عننتفه حتى أنهروي عن النييليه أنهقال:الشيب نورفلا

تنتفره" ,وعن أميرالمؤمنينالكنةأنهكانلايرىجزالشيب بوايسكره
نتفه" ,وبلغ الأمرأن اباعبداللهكنعقال:ثلاثةلايكلمهم اللهيوم

' -الكافي :1عه حبالوسائل!/ :ح.579114
" -دعائم الإسلاما673 :
' -دعائم الإسلامة871 :
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القيامة ولا ينظر إليهم وهم عذاب اليم :الناتف شيبه" و ,..والروايات
الناهية كثيرة معوجود روايات تنفي البأس مننلحية الحكم الشرعي

رىر فينتفه'".
لدضإل
ارشا
بمعنىعدمالحرمة:فلايبقىسوى الإ
ادنمه
قيع
لعن
+أ_كدت الأخبار علىدفنالشعربعدحلقه .وإهوي
فيالمزابل أو الشوارع ولامجاريالمبلههفقد رويعنرسول اللوي أله

كان يأسر بدفن الشعر وهكذا الإمام الباقسر والإمام الصادق (4
والروايات بذلك متعددة ويستفاد منهذا التأكيد وجود سرفيهذا الأمر

قد يعود إلىحشر ونشر الإنسان وقديعودإلىوجودمضارتنشأمنعدم
دفنه.خصوصاًمعالعلمبأنالشعرمياختبئتحتهالشيطان إي المكروب”.
نء
يعر
غمنش
دخذ
صىالا
لعل
اكيد
جاء التا

الشعر المتدلي بين

العسينوالأذنفقسدقالرسولاللهيلا:ليذأحدكممنشعرصدغيه
لبيب اكلة أنهكانيقول:خحذوا
انأ
طيب
ومن عارض للحيته"» وعن عل

من شعرالصدغين ومن عارض اللحية”.
”_ يحدد الإسلام مبدا كل عمل ومنتهاه فيكثيرمن الأحيان ,لأن
الشريعة مبتنية على رعاية المصالحوالمفاسد وتبيين كلمايتدخل في
' -اللخصال٠ :ج١ا5لا.

' -انظرالوسائل754 :بابة/منأبواب أدابالحماموالتنظيف

بوما
أب81
" -انظر الوسائل 1“ :با
نب آداب الحمام والتنظيف.
 3دعائم الإسلاما41 :ل المستدرك!4 :ج 49490و84
دعائم الإسلاما 4 :المستدرك! 404 :كع و44

لمةزيفنية
الاسلا
دكيد
تنحذل
استيفاء اتلمكصالح ودفع المفاسدوم

الابتداء في حلق شعر

الرأسء فقد جاء في اصل زيد النرسي عن أبيالحسن اكنةقال:إذا
أخذت من شعر رأسك فابدا بالناصية ومقدم رأسك والصدغين من

القفاء فكذلك السنة وقل :بسماللهوعلىملةإبراهيم وسنةمحمدوآل
محمد صلرات الله عليهمحنيفاًمسلماًوماأنامنالمشركينء اللهمأعطني

بكل شعرةوظفرةفيالدنيانوريو املقيامة:اللهمأبدلنيمكانهشعراًلا

يعصيك تبعلهزليئة ووقاراً ف ايلدنيا ونوراً ساطعاً ايلوقميامة .ثم
تجمعشعرك, "'..

وإذا فرغت فقل :اللهم زيني بالتقى وجنبني الردى؛ وجنب شعري

وبصري المعاصي ,وجميعم تاكرهمني؛فإنيلاأملكلنفسينفعاًولااضرأء

واستقبل القبلة وتبدا بالناصية واحلق إلى العظمين النائئين الدائيين إلى
الأذنين”,
عر منعامةالرأس حتىيبلغشعر الوجه .رحده
لأشخذ
اني
وهذا يع

هالوعظمان الناشئان أمام الاأذنلينبولاعلقي يكونمعدوداً شمعنر
العارضين,9
ك؟د.
حفار؟ #ج
' -الأصول الستة عشر 80 :المستدرك!4 :ا٠٠لعبقا

' -المستدركا 144 :ج 111عنفقهالرضاققزهة487:بابالحجامة :وفيه :وبشري بدلمنقولها

وبصري.
" -انلظررسائل 414 :1باب /3:/81.4( - 40أبواب أدابالحمام؛ ومستدرك الوسائل!48:؟
ام.
ماب
لبحآد
اوا
باب 00 ,84 67 -+#أب

الصحة وطول العمر
شعر الوجه

١اللحية
اللحية التي نتكلم عنهاهيالتيتشمل العارضين واللحيين :أي
بالعنى المتعارف اليومواإلنك
عخاولرضين
ماسنتفاد منالأخبار ع
ادلمد

باصطلاح ذلك الزمان.
والمهم معرفة أن اللحية تابعةتشعر الرأس فيمطلوبية التمشيط
وعدد المرات والارقات .فإن ماورد من الأمر بالتمشط عن
صدلكالة

فريضة أو حتى نافلةفإنالمرادبهشعرالرأس واللحية علىمايبدووإن

كانالظاهرهوشعرالراسبحسب المنصرف إليه
ومهما يكن من ذلك فقد ورد أن تسريح العارضين يشد الاضراس؛

أرس.
اري
وتسريح اللحية يذهب بالوباء,يعنيمثلتس
لحرشع
ولكن في رواية اخرى :مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية
ياشلدأضراس.

وفي الئة :المشط تلحية يشد الأضراس؛ فلعلالمراد من اللحية ما

يادخللعفايهراضان.

والسلي يستاز بهتمشيط اللحية هوالتأكيد علىكثرةتمشيطها فيكل

نوبة .فقدورد أن رسول ايلَيلَهْيعُ كان يسرحتحت لحيته أربعين مرة ومن
فوق
مها
رسب
اعت ويقول :إنيهزيدفيالذهن ويقطع البلغم".
' -الخصل03 :ج الوسائل 954 :1ح.4

غة
زيفي
الاسللامة

ته مننإحلتى فأورقبعين
يرح
حيس
وفي رواية أخرى:أنهيللكلان
مرةويقسرأ إناأنزلناه ومن فوق إلىتحت سبعمرات ويقرأ والعاديات

اموم والغموم ووحشة الصدور”".
ويقول :اللهم سرّح عني له

بل فيرواية عن أبيعبداللهقن :من سرح لحيتهسبعين مرة
وعدّهامرةمرةل يمقربهالشيطان أربعينيوما”.
وأماالحلق فهي _ أعنياللحية_ مثلشعر الرأسلايحبذتركها

تطول حتى تكونأطولمنقبضة اليدولاستئصاها وحلقهانهائياً.بل
ماحد أدنى وحد أعلى؛ الأدنى مايسمى لحية ,والاعلى مالايتجاوز
القبضة فقدمربالنييَلُِرجلطويل اللحيةفقال:ماكانعلىهذالو

هيامنلحيته ,فبلغذلك الرجلفهيألحيتهبيناللحيتين ثمدخل على
ايلَنبييْلُ فلم راآه قالهكذافافعلوا”” /فهرترغيبفيإصلاح اللحيتين
الطويلة والقصيرة وفي روايةأخرى أن أباجعفر لظاقدخفف لحيته",
والرواية تحددالطويلة بمازاد علىالقبضة :واقلدشادئدمة على
عدم تسركها تطول أكثرمن ذلكحتى ورد فيعدةروايات أن مازاد من

اللحية عن القبضة فهوفيالنار.
4ة ,71ومثله في مكارم الأخلاق 71 :وفيها
' -الأمان من أخطار الاسفار 9 :الوسائل :1ح6

اللهم فرج اعلنحيموم.
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ظميفم
نحما
لداتبال
ووااب آ
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ملر
عطو
لو
 . .الاصحة
بينما ورد التأكيد علىإعفاءاللحية وعدم حفها وذكروا  29أنها

من الحنيفية وهي الفطرة :يستفلامنذلكوجودمنافعفيإعفاءاللحية
وعدم استنصاها قدلايشذعنهاسلامةالإنسان.
وكما يأتي فياللحمية نفس الكلام المارفيحلق الشيب ولتفه,

وبزيد هناالتوصية بتدوير اللحية وعدم تركها غيرمنتظمة :قالمحمد بن
مسلم :رأيت أجبعافر القتة والحجام ياخذمنلحيته .فقال :درّرها",
وعن سدير الصيرفي قال:رأيتأبا
عجعف
ارا
رنظ
ضيلع
يذه

ويبطن

لحيته”؛ ولعل تبطين اللحية هو يأجنعل هابطن أر بطانة ,ولا يانعذها
من قدامها بحيث تكون أخفض من العنفقة أيشعر الشفة السفلى.

"ال_شارب

الأمر في الشارب عاللىعكس من اللحية وشعر الرأس فلا تطويل
ولا تمشيط؛ لالآرنوايات أكدت على ضرره إذا طال ولابد منتقصيره

لان رسول اليلهي قال :لابطولن أحدكمشاربه؛فإنالشيطان يتخذهتبثا
يستئر به” ,وهذا معلوم وواضح لمرورالنفس عليه وتلوثه عند الاكل

فطوله يجعلمنالصعب تنظيفه بشكل كاملفيصيرمحلاًلتراكم
المكروبات .وعنده يكون من الواضح أن النهي إرشادي للتخلص من
 3الكافية444 :ج .6الوسائل4 :1ج043410
' -الكافية تمطح مكارم الأخلاق :لة ,الوسائل 1:414ح.7871
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الضرر ولاجل التطهير؛ لآناللهسبحانه وتعالىقاللإبراهيم اكنثةتطهّر,
فلعذ شاريه؟".

ارسادتهفوصاله وإنجاءالتعبير فيالروايات بلحفاء
وليس الم
الشارب وهو يعنيالمبالغةفيأخذهونيقصه ولكن يرادبهالحدالاقصى

وإلا فلهحدمقابل وهو عدم تجاوز الإطار .ومعناه حافة الشفة .وعدم نزوله
على الفم؛نقدقالرسولاللهيَإّ :منالسنةأن تأخذمنالشارب حثى

لرفم أي حدوده ويمبايط
يبلغ الإطار” وهو إطار الشفة العليا أو إاطا
به ويجحستمل إرادة إطار نفس الشارب .أي حدوده ومنابته .ولا شك أن في

التعبير بالاخذمنالشاربدلالةعلىعدماستئصاله؛ وبقاء شيءمنهبل
غالبه عداماخرج عنموضع الشارب وحدوته.
وإذابالغ أحد الأئمة فيالتقصير أحفى شاربه حتى ألصقه في

العسيب؛ أي منبت الشعر.
فالطلوب الأول هو مجرد عدم التطويل؛ لانه إذاطوله يتخله

الشيطان تبثايستتربه والافضل أنليخارج عنإطاره وينزل عاللىم
والشفة.
والنتيجة أن الأخل منالشارب وعدم تركهمن السنة ومن الحليفية,

أطيرهيوقة الأنسياهمنلدنإبراهيماكيقةوهومنالفطرة ويكمن في
83١1٠ عن الجعفريات41 :
' -دعائم الإسلام :411 :1مستدرك الوسائل!4 :

' -الكاني844/ :1ح ,3الوسائل4 :1ج197111
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هذا العمل فوائد صحية :لانه تطهير وتخلّص من المكروبات؛ وفي بعض
الروايات هو نشرة .يعني أن يهدعو إلى السرور والفرح وزوال الهم؛ فكم
فيهمنالفوائد العظيمة؟.

"_ شعر الأنف
حه»
يإن
بف
قأنف
لاشكان شعر الانف إذاطالوخرجعمحندودة ال

ويعد من كان بهذهالمثابة م انلمهملينء وتتنفرمنهالطباع؛فلزم لاجل
جلوأنده نافع وهو أمان من الحذام؛
وفه
ذلك الأخذمنهوتقصيره دون نت

تي أنهقل ليلعذاحدكم منشاربه والشعر الذي
فقد جاءعن البني
من ألفهوليتعاهد نفسه؛فإنذلكيزيدف جيماله,وقالالإمامالصادق اقهلة:

أخذالشعرمن الانف يحسن

 0الوجه”".

 3انظرالوسائل!١14 : باب 77أبراب آدابالحماب ومستدرك الوسائل 804 :1باب 44أيواب
آداب الحمام.

 3انظر الوسائل! 415 :بأابب8
واب آداب الحمام.

صبغ الشعر زينة وسلامة
الخضاب

المعروف اليوم أن صبغ الشعر منالزينة ,الأمرالذي حثعليه
الإسلام أكثشرمسن أسف وأربعمائة عام بشكل أكيدورغب الناس فيه

ترغيباًعجياحتىأنفهضّلالإنفاقف ايلصبغعلىالإنفاقفيسبيلالله
بلفضلهتفضيلاًكبيراًحتىجعلإنفاقدرهمفيهذالجلأفضلمن
إنفاقألف درهم فيسبيل الله.

والظريف أنهيامر بصبغ الشعر باللرن الاصفر ,وباللون الأجمر,

وباللون الأسود؛ ويخيربينها.معتفضيل بعضها علىبعض كماسياتي»
ثراهيأمرالجميع بذلك الرجل والنساى ويؤكد على منشاب رأسه وصار

يضب
شبيا
وعره
فيش
قل الإمام الباقراكنة :كانرسول الليهِب ختضب وهذا شعره

ت.
اسوى
رره
عضشع
شيي
عندنا” ,معأن الرسوليَْيهُلمب

وينبغي الالستفات إلى أن الروايات تعبر عنصبغ الشعر بالخضاب»
والخضاب هو تغيير اللون فحينما يقالخضاب الشعر .فهريعنيتغيير
لون الشعر والمطلوب التغيير الذييعد زيئةويزيدفيجمالالإنسان لا

كغليير.
ت
 -الففيها :ح9785/1؟ :الوسائل!4 :ج569010

 .الصحة وطول العمر
فالطلوب الاول هو تغيير لون الشعر بما يؤول إلى الزينة والجمل
بأي مادة مغيرة وصابغة بشرط أن لايكون فيها ضرر كبعض المواد

الكيماوية التيتؤديإلىتساقط الشعر وضعف أصولهوبصيلاته قل
الصادق اعيه :لاباس بالمخضاب كله” ,والخضاب هومايغير اللون كما
بين .هذا بصورة كلية وهئاك بعض الدقائق والشروط نشير إليهافي نقاط:

 _١صبغ الشعر الذي نتحدث عنه يشمل الرأس واللحية

نمه يشعر الرأس ولا باللحية فيشمل
والشارب؛ فإن أكثر الترواقياتي ل

جميع الشعور وخخصوصاً المتعارف صبغهمنهايعنيبالدرجة الأولىالشعور
الظامرة ايلتُيعد صبغها زينة ,وباقيالروايات تذكر شعر الراس وشعر
اللحية وهناك مايجمع بينهمه قالحفص :سألت أباعبد اللاهننا عن

خضاب الرأس واللحية أمنالسنة؟قل:نعم”.
"_ تاؤلكأدخبار علىبعض أنواع الخضاب وهي كالاني:
رو؛
صجل
بنهي
ل فإ
اناء؛
ولل اللهيكيُ :اخضبوا بالح
سقا
رناء
السف_ الح

ويسبت الشعرء ويطيب الريح؛ ويسكن الزوجة” وقال الإمام الصادق
التؤلا :الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ريطيب النكهة؛ ويحسن
الولد".
دي الفقيها 751 :ج ,67مكارم الأخلاقة ا الوسائل 04+ :ح,6961
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فر
لكزهو
السه
وا

والرائحة الكريهة .ومع ذلك فلاتخلومن

العرارض الجانبية فقد روي أن الحناء تشعل الشيب في عبين كسرها

للشيب وتغطيته".
ب_ الكتم فقد روي أن النييليهوالحسين بنعلي وأبي جعفر

محمدبنعلي رج كانوايختضبون بالكتم”.
ج_ الوسمة ,روي أن الائمة َيل خضبوا بالوسمة .وذكروا أن

الحسينالقؤقةقتلوهومختضب بالوسمة؛ وكانالإمامالباقرعة يكثرمنها.

وها عوارض جانبية .أوهنيها تنقض الأسنان قال محمد بن مسلم
رايت أباجعفر نايمضغعلكافقال:ي ماحمدنقضتالوسمةأضراسي,
اء
هلك
دالع
شذا
ا ه
لضغت
فم

وهناك روايةتفضلها لكبار السن فقط؛ فقد سثل أبوعبد اللاهلقينة

عن الوسمة؛فقال:لابأسبهاللشيخ الكبير””, .
تذكر الأخبار فوائدعظيمة للخضاب ,فقدجاهفيوصية البي

َيُ لعلي:ياعليدرهمف ايلخضابأنضلمنألفدرهمينفقفي
سبيل الله؛وفيهأربعةعشر خصلة :يطردالريحمنالأذنين ويجلوالبصر,
ويلين الخباشيم .ويطيب النكهة .ويشد اللثة ويذهب بالضنى" ويقل
-

أغيطيته.
ح 8918/:و 4891وكسر الشيب :ت
انظر الرسائل!4 :

ط بالحناءويختضب به .انظر لسان
لبت
خن
بكتم
1ا؟ ,الرسائل4 :1ج 01051:وال
ح1فل
العرب40 51
ظاميقه
نحم
ابألداتبال
ووا
" -انظر الوسائل! 704 :بة؛ من أب
لعفخ واسرله.
الض
' -الفنى :الرض واأمزل وا

الاصحةل وعطوملر
وسوسة الشيطانء وتفرح به الملائكة؛ ويستبشر به المؤمن؛ ويغيظ به

الكافر .وهو زينة وهو طيب» وبراءة فيقبره ويستحبي منه منكر ونكيرا"
وفي رواية أخرى :ويجلو الغشاء عن البصر ويذهب بالغشيان” .وقد

تقدم الكلام آفحياد اتللمكنافع ف كيتاب الطب”.

لعخهضواب بالأمور
اناف
والمتسيقن من الخضاب الني لهكلتلك الم
المذكورة في النقطة الثانية :أعنيالحناءوالكتم والوعة.
 _5بالنسبة للتفضيل بايلنالوان فإن المفضل هو اللون الأصفر

والافضل منه اللون الأحمر ,والأفضل منههو اللون الأسود وبصورة كلية

فإن الافضل هو اللون الأحلك والأطوخ".
فقد خضب أمير المؤمنينالكئهةبالصفرة .فبلغايلَبدياوٌ ذلكفقال:

في النضاب إسلام ,فخضبه بالحمرة .فبلغ الني يَيليةُ ذلك فقال :إسلام

وإيمان» فخضبه بالسواد .فبلغايلَتتيلِ ذاك فقال :إسلام وإيمان ونور",
وفي رواية أخرى :أن رجلاً دخل على رسول الك يا وقد صقر
الحيته ,فقال لرهسول الليهَليُ :ما أحسنهذاءثمدخلعليهبعدهذاوقد

يه وقال :هذا أحسن من ذاك ثدمحل
أقنى بالحناء””» فتبسسّم رسول اليله
 الفقيها 51 :حفدة ,الخصل #6 :حا الوسائل٠1 :1ل ج1001' -الكافي 544 12ج 51الوسائل4 :1ج(03960
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' -أي جعلها شديدةالحمرة

#1

ئة
زيفي
اسللامة
ال

عليه بعد ذلك وقدخضب بالسواد فضحك إليهوقال:هذا أحسن من
ذاك وذاك,

وماتبسمالنيَْيهُوضحكهإليهإللالترغيبفيهذاالعمل؛ وفي
رواية أن قوماًمن أصحابه صفروالحاهمفقال:هذاخضابالإسلام؛ إني

لاحب أن أراهم ” ,كلذلك يدلعلى مدى ترغيب الرسول يِل
المسلمين في صبغ الشعر واختيار اللون الاغمق.
إلىاللاهلحالك.

ببكم
اأح
ضلِ:
خهيَْ
وقال رسول الل
جاء التأكيد عاللىخضاب بالسواد في موردين؛ أحدهما الحرب

والأخمر لاالجنلساء .فقدجاهفيعدةروايات أن الخضاب بالسواد أنس
خاةغ
للنساء ومهابةللعدو ,وقدأمررسولاللهيِه ف
ييغز
تزا
بأن
ضها
را

بالسواد ليقووا به اعلمىشركين حتىعدالخضاب بالسواد فيبعض

الأخبار من الإعداد للعدوج وَأَعِدُوا لهُمما أستطنثم ين كوو "5
١ستفاد منبعض الأخبار رغبة النساءفياللونالأسودفقد
ي

دخل قوم على أبيجعفر قلافرأوهمختضباًبالسوادفسألوه.فقال :إني
رجل أاحلبنساء وأنا اتصئّعهن"
ويضيف سير آخخرفائدةعظيمة للخضاب بصورة كليةوخصوصاً
الحضاب بالسواد وهوعفةالنساء.فقدقالالحسن بن الجهم:دخعلت على
 3الففيه!؛ ح11خ7ه1؛ الوسائل! :ج809614

' -ثواب الأعمال٠ :؟: الوسائل طبع(أهلالببت)؟ ج190014
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الصحةوطولالعمر
ااك
أابليحسن اقيا وقداختضب بالسواد فقلت :أر
تدضبت
خق

بالسواد فقال:إن فيالخضاب أجراً.والخضاب والتهيئة مايريداللهبهعفة
النساء ,ولقد ترك نساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة”.
ولعل السواد فيتلك الايام أفضل الألوان الموجودة وأخفاها

للشيب ,والموجود اليومألوانكثيرة لمتكنفيتاللكأيام قدتكون أفضل

مسن السواد كالذهبي والقهوائي ,وقدتختلف الرغبةمنقومإلىقوم ومن

إنسان إلى إنسانء فهو متروك لاختيار الإنسان .وعليه أن يختار الافضل

والاجمل؛ خصوصاً وأن هناكروايةضعيفةتدلعلى تفضيل الصفارعلى
جاملياعلوان”,
 _/ورد التأكيد على إخفاء الشيب بالصبغ ,قالرسولايلَليهَْوٌ:

غيْروا الشيب ,ولا تشبهرا باليهود والنصارى”.
_8إذا صبغ الإنسان شعره فإنهبعدملةيطول وينبت شعر جديد

على لونه الأول من البياض وغيره» ويكون الشعر ذا لونين تسمىهله
الحالة«نصل الخضاب»» فهيحالةغيرمطلوبة وتوجب النفرة .ولذلك جاء
الامر بالمتابعة» قال الإمام الصادق اكناة  :إياك ونصول الخضاب فإن ذلك
00

سون .١

' -الكانية44: :حا الففيه!1 :ا5ل1جو5س7ا1ئل :1ج.8/659:16
_ -انظر الوسائل 6*4 :باب5؛ من أب
اوالبحآدمابام والتنظيق.
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صبغ اليدين
لةح
اتظىصابغ
ليمدع الإسلام جانباًمنالازين
فر وصبغ اليدين»
ولكنه لخصوص المرأة فقدورد الحث على ذلك فقدرويعن رسول الله
عَييةُ انه قل إني لابغض من النساه السلتاء والمرهاء فالسلتاء التي لا

تختضب” ,وقال :فليغيرن اكفهن بالحناء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن
بالرجل”".
وعسن الإمام الباقر كتاذانهقال:ل يانبغيلامرأة أن تيدعيها من

المخضاب ولوأن تمسحها بالحناء مسحا ولوكانت مسئة”,

يكفكبومان زينة,
فالطلوب الااوللخهضوابه أيتغيير لون الا
وهر مطلوب لمن ليتميزن بعهن الرجال ,والروايات مطلقةتشمل باطن
الكف وظاهره وكلمايعدزينة ولكن المألوف هو الباطن.
كمالا يضرق فيذلكالمتسزوجة وغيرها .لأنرسولاليلَهيةُ أمر
النساء بالخضاب ذات بعل أو غير ذات بعل؛ أماذاتبفعتلزين الروعية
وأما غيرذات البعل فلاتشبهيدهايدالرجال يعنيأن يدالمرأةيجب أن

للدعولى
ام.
اجم
تكون أزين وأ
' -ذكره المجلسي في البحار:٠٠١ 751ح؟ ,وأفحقق النوري في مستدرك الوسائل! 49,184 :عن
كتاب الغاياتللشيخ جعفر بن أاحلمقدمي.
4ر.77
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 ......الصحةوطولالعمر
أماالأظافرء فقد رويعن الباقراكَذ:قال:لايجوزللمرأة أنتعطل

نفسها ولوأن تعلقفيعنقهاخيطاولياجوزأن تُرىأظافيرهابيضاءولو
"
حاء
س بلحن
ممسحها
أنت

فالطلوب الأول هي أن لاتكونبيضاء ولابدمنصبغهابليصبغ

يزينها ويمملهاء وني أشد الحالات تكتفيبمسحها بالحناه مسحا.
واقله بالنسبة للكفوالأظافر هوأن تمسهبالخلوق؛ وهو نوع من
الطيب أعظم أجزائه الزعفران» أيتصبغه بالزعفران.

وام الرجلفلماكانخضاب جميعالبدنبعدالطلاء بالنورةمطلوباً
كمامرولهفوائد عظيمة؛لامانعمنأن يكون أثرالحناءعلىيديهفقد

كانبعضالائمة يخرجمن الحمامواعللىيحدينهأث
ارء أو لونه'",

' -الخصل000 :
' -انظر الوسائل! 4:4:ب1ا0٠ب50 أبوابآدابالحمام ,ومستدرك الوسائل ١: 497باب 81من
أبواب آداب الحمام,

الها

سللزيانةمة
وكح
ال
كان لرسول اليلهيه مكحلةلاتفارقهفيأسفاره وحضره وكان
يكتحل فيكلليلةفيكلعينعندمنامه»وكانيقول :اكتحلوا واستاكواء
نعم يقول ذلك للمرجال والنساء وإنماجاء الأمر بذلك لاجل الصحة

وسلامة العين ولأجل الزينة لانالكحل بالليل لايكون للزينة .ودل
يعن وهو
عنف
لي
اليل
على ذلك قول الإمام الصلدق تكية:الكحل بال

بالنهار زينة"' ,فالمتوخى الأول هو النفع والسلامة ,الثاني التزين.
هذا وقد تواترت الأخبارفيالحثعلى الكحل وبيانمنافعه إلىحد
أن الإمام الرضااعئاةقال :منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل”,
ومفجيال ذكرالمنافع قالوا  :الكحل يطيب الفم الكحل يعذب
رت.
عنب
شحل ي
لالك
ام.
الف

وايلجفدفمعة ,ويعذب الريق,ويجلو البصر,

الكحل يزيد فضيوء البصر وينبت الاشفار .والكحل عند النوم أمان من
الما
باعلضتوصيات:

تيحال
ككف
اا ي
١اقلدل

مرة واحئة فإن رسول اليلهِب كان

يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمينوثلاثافي اليسرى",
' -الكافي4445 3

' -واب الأعمال :؟.5
ماابم.
ارالبحآد
' -انظر الوسائل!١٠4 : باب 48منأب
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ملر
عطو
لو
اصحة
 .....-..........ال
والظاهر أنهلامانعمن الزيادةوالإقلال ولكنيجب أن يكون العدد

فرداً .لان رسوليَتُ قال:اكتحلواوتراً"» وقالأميرالمؤمنينالقكلا:من

اككتحل فليوتر ,ومن فأعلحفسقدنء ومن لميفعل فلابأس”” والمستفاد
نوعين
يجم
علىم
لة إ
انسب
من فعل النييله هوأن يكون الاكتحال بال

وتترأ وفرداً ثلاث أو حمس أو سبع.وروي الاكتحال بثلاثمراردفيكل

عين”؛ يعني الإفراد بالنسبة لكل عينء والكل حسن.
 1المرادبالكحل هوكل مايوضع فيالعبنيستشفى به وهو
يشمل القطرة واستعمل المرود فالكل كحل؛ ولكنيرادبهفيالغالب ما
يستشفى به ويكون زينةيعني يصبغ أشفار العينء وأفضله الإثمد وهو
الحجر الخناص الني يطحن ويكتحل بهولونه أسود أو أحمر .فكادأن

يغلب استعمال كلمة الكحل فيهفحيئما يقل كحليرادبهفيالغالب
الإقد.

وقد عرّت ال
اأخب
لارآأك
ثثر
ار المارةللإتمدفقدكانرسولالله
و

يكستحل بالإمد إذا آوى إلى فراشه وترأ وترا .وكان يقول :إكنحخيارلكم
الإمد يمدو البصر وينبت الشعر ,عليكمبهفإنهمذهبةللقذى مصفاة
للبصرء وقال الإمام الاباق
لرااكهتحال بال
اإثم
لد ي
نطي
كبهة ويشد
أشفار العين.
_ -الففيهة5 :
ج6
71
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وقالالإمامالصادقاكتقة:الإثمديجلوالبصروينبت الشعرفيالجفن
ويذهب بالدمعة .وقالاقيتة :مننامعلىإِثمدغيرتمسك أمنمنالماء

طمه
ليل
اكأ
خممس
يير
الاسود أبدامًادام ينام عليه ,وغ

مسك”".

"_ وقت الاكتحال كماهومستفاد منمجموع الروايات فيالمساء
عانلندوم.
*_ يفضل أن يكون ميل المكحلة من الحديد والمكحلة منعظام

اعلفليلجأهو”",
هج_اء في فقه الرضا تكتاة:وإذاأردت أن تكتحل فخذالميلبيدك

اليمنى واضربه فيالمكحلة وقل :بسمالله.وإذاجعلتالميلفيعينك
فقل :اللهم نوّر بصريء واجعل فيهنوراً أبصر بحقهك ,واهدني إلى

طريق الحق وارشدني إالىلسبريشلاد اللهمندورنعيليلي وآخرتي”,

الوعطرسلزيائةمة
ماكان هناك شيء أحبإلىرسولاللهيك منالعطرءفقدكان

مولعاً بهويقدمه على الاكل فكان ينف فيالطيب أكثرمماينفقفي
' -انظر الوسائل١14 :1 باب0ه مآدناب الحمابم ومستدرك الوسائل 47 :1باب " 7منأبواب
آداب الحمام.
دم,رك
تحما
سبال
مآدا
واب
' -انظرالوسائل!١٠4 :1 ب 48- 66منأبو
 81 7من أبواب آداب الحمام,

" -ففهالرضاالقية947:باب الأداب ,مستدرك الوسائل4 :1ج1١4111

الوسائل!45 :باب851

الصحةوطولالعمر
الطعام .ويقول :حدُب
يلي
نبإ
اَم
كنم :النساه والطيب”؛ وهويتعمد أن

تكون رائحة العطرالذييستعمله قويةونافذةبحيثكانإذا دل بيتاأو
مرفي طريق أو زقاق ترك أثرالعطره بحيث يعلمكلمنيدخل ذلك
المكان أويمرفيذلك الزقاق إن رسولاللهعلا كانقددل فيهأو مر

فيه.ومعروف فيحديث الكساء أنهكلمادخلواحدالدارقل:إنيأشم
رائحة جدي رسولالليي

ولسيس ذلكمختصاًبنبينايي ب
الا
للعمطررمن
سسن
لنين وبما

أعطيه الانبياء أوخهلوماقنهم.
ومن نمأسرالمؤسنون بالتعطر وندبوا إولريغهبوا فيه.ول اومتثل
المسلمون هذا الأمر وتابعوا االلبيكريم فيهذاالعمل الطيب لالفينا

أمةطيبةوعطرةتنتاز بالالشزام باهلذعامل علىسائرالأممفإنأريج
العطرالمنتشرمنأفرادهاسيعطيللأمةأرياًوسمعةطيبة.
ولماكانالعطر زينةوسلامة ,فقدتواترت وتوافرت الأخبار بغوائد
العطر وأثرهعلىالسلامة ,فقدقالرسولاللهيَيُُ:م ط
اابت رائحةعبد
إلازاد عقله” ,وقل يَْ
ال:
لال
قطيب
ليش
بد” ,والريح الطيبةتشد

القلب وتزيد في الجماع".
“ -الخخصال 871 :ج419

ل دعائم الإسلام؟ 671740

* -الكافية لامح
' -قرب الإسناة #لاد

2

ئة . .
الاسللامةزيفي

وعن عالكيت :الطيب نشرة”؛ أي يذهب الغمويدعو على الفرح
والسرور ,وروي :ثلاث يفرح بهن الجسم ويربو :الطيب واللباس اللين

وشرب العسل”” .وروي أنهلوكانشيءيزيد ف ايلبدن لكان الغمز يزيد
ب”.
يلك
طكذ
لء و
اياب
واللين منالش

هذا بصورة كليةرهناك بعض

النقاط الحامة يهب الإشارة إليها.
 ١مقدار التطيب وهل هوعلى الدوام أوفيالمناسبات الخاصة

والاجتماعات قال الإمام أبو الحسن اظَي :ل يانبغي للرجل أن يدع الطيب

فيكليوم فإنلميقدرفيومويوملاءفإنلميقدرففيكلجمعة ولايددم
ئيل القيفة:تطيب يومويوم
ذلكء وعن رسول اليلرهيع قل قجالبحبريي
لا" ويجمتمل أن يكون هذا الأخير أمر خاص لانيل فإن الاول له
مؤيدات في الأخبار ,مثلقوفمالآتي :منتطيب أول النهار لميزلعقله
معه؛ وأن عليبنالحسينانا كانينطيبكلماأراد الخروج من الدار,
"_ وقت التطيب على حلاف الكحل أول النهار :فقدرويعن

أبيعبد الللهقنة :منتطيب أول النهار لميزلعقلهمعهإلى الليل؛ وكذا

عند الخشروج من الدارء فقد كان علي بنالحسينفقناةإذا أراد أن يخرج

ولبس ثيابه تناول الممسكة وأخرجمنهافتمسح به"
' -عيونأخبارالرضالقههة© 4ج510
4بحارةة865 :
' -طب النيوَفلللمستغفري :ال
40/ه
؟ -فقه الرضا لقتغا ,4/ :مستدرك الوسائل :1ح/8
_ -اانلظكراني ١٠06 :1ح ,والعروس ؛ 00

*ل-كافي ١02 :5 جه وض  402ج.1
ا

..ا
الصح
لةموطو
ملر

"'_قال رسول اللهيََل:طيب النساء ماظهر لونه وخفي ريحهه

وطيب الرجل ماظهرريحهوخفيلونه,ومعذلكفقدروي أن رسولالله
يَؤْةٌ كانيتطيب بالسك حتى يرىوبيضهفيمفارقه فإنهذاناشئ من
كثرة الطيب المستعملء لاأن الطيب التي يستعمله ممايظهر لونهبحسب
طبعه .ويؤكده م ر
اوي من أنيهَيِيةُكانيكثرالطيب حتىكانذلكيغير
لون لحيته ورأسه إلى الصفرةفالكثرةتغيره ,لاأن العطر الذي يستعمله له لون'.
اء التيتطيب ,فقدرويعن أمير
ضأي
عيب,
ألتط
لع ا
اموض
_4
المؤمنين لكة :الطيب فيالشارب من أخلاق النبيين وفيرواية أن الطيب
في الشارب تكرمة الملكين وقد تقدم رؤية بياض الطيب في مفارق رسول

ايلَليهْةٌ وهومحلالفرقمنالشعر,وأمرأبوالحسناغنغةبعض أصحابه

بوضعالطيبف ليبتأهي العنقءوروي:أول مياستعمل الطيبفيموضع

”ر".
نائ
دمس
لودبث
اسج
ال
 5روي أنهمسنتطيب منالنساءفلاتخرجولاتشهد الصلاة في
المسجد ,وروي :أنهاإذا خرجت متطيبة لعنتها ملائكة السماء.

 _5الطيب كرامة :والكرامة لانردءفإنرسول اللَهيِه كانلايرد

منين َيف إنالاتارلدطيب» وكانالبيليك9
الطيب ,واقاللمأمؤير
يعمرض عليه طيب إلاتطيب بهويقول :هوطيب ريحهخفيف حمله.وإن لم
يتطيب وضع إصبعهفيذلك الطيب ثملعقمنه”.
 انظر الكافي 2 2ج70
ل

وص 610ح؟؛ ودعائم الإسلام 751042 :1

' -انظر الوسائل  545 3باب *© م
انألبوحابمآدااب
م,
ب انظر الوسائل  3:444باب  ,54ومستدرك الوسائل  1:854باب  7من أبوابآداب الحمام,

ييئة ..
لمةز ف
الاسلا
_العطر والطيب هو كلماكانت رائحته طيبة» ولكن المستفاد من
رربعلعىة
ألعط
الأخبار إطلاق الطيب وا

أشياء في اتلأكزمنة :المسك

والعنبر والزعفران والعود وكانت العطور التيتؤخذمنالورد تسمّى

بالدهن؛ وقديطل عليهاالطيب أيضاً؛لآنأمير المؤمنيناكثغةأتيبدهن
وقد كان أدهن فادهن فقال :إنالائردالطيب.

ومهمايكنمنذلكفالسك هوطيب مندم الي يجتمعفيكيس
يسمى فأرة السكء وقدتقدم أن رسولالليِلكان يتطيب به ركان

لكل واحد من الاثمةممسكة ,يخرجها ويتطيب منهامتىماشاءءحتى أنلهم
كانوا يجعلونه فيالطعام ليطيب الجوف ,ويجعلونه فيالدهن ليطيب»

ويضاف إلى النورة لتلافي رائحتها وتطييب البدن.

والعدبر طيب يستخرج من البحر,
والزعفران معروف.
والعرد ضرب من الطيب يتبخر به

وهسناكعطورأخرىتصنعمنخلطعدةعطورومنهاالغالية ومنها
خلوق الكعبة.
 8قديدخل فيالتطيب مسح الوجه وغيرهبماءالوردفقادكان
الإمام الرضا اعنثةيفعله .وروي :أن منمسح وجهه مماءالورد لميصبه في

ذاللكيوم بؤسولافقر”".
-4
' -انظر الوسائل 14* :1باب,١١٠ - 44 أبواب آداب الحمابوالمستدرك  1:414باب 4ه

 .الصحة وطول العمر

ونيفقه الرضا اكتغةبعدذكرآداب التسريح :ا
ثمسح وجهك بماء
الورد فإني أروي عن أبيعبداللهاكه أنهقال:منأراد أن يذهب في

حاجة له ومسح وجهه بماءورد لميرهق وتقضى حاجته؛ ويلصايبه قتر
ولاذلة,
 4يحبذ شم الطيب في جوف الليلء قال أبوعبد اللهلكا إني

لأحب للرجل إذا قام بالليلأن يستاكوأن يشمالطيب,فإنالملكيأتي
الرجل إذا قامبالليلحتىيضعفلهعلىفيهفماخرجمن القرآن منشيء

دخل فيجوف ذلك الملكء وسياني مطلوبية شم الطيب وغيره مطلقاا".
طري
اق آ
سخر
تللت
عطيب
مهو
ال

البخور والتجمير ,وذلك بأن

تُحرق بعض الأشياه الطيبةالدخانويطيب البدنوالثياب أو فضاه
الدار بذلك» وكان الأئمة 192ب
يابه
القلا :ينبغيللمرء المسلم أن يدنحّنثي
قإذ
داكران” ,ولابأس

ثيابهم وأبدانهم ,قال أبوعبد الله

اضط:
قبع
لرةنإلى
اإشا
بال

 _١زمان ال
اتدلخين
تأ
جرمير وا
الاف
لضل
خعرند
وج من الحمام نقد

روي أن أباالحسنالكتقةخرجمن الحمامإلىالمسلخفدعابمجمرة فتجمر

بها".
'-
7

"-
م
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440:11
جسائل
الكافية 810 :ح؟ ,الو

كينا

زيفنية
الاسللامة

وعند قدومالضيف ,فقدقالالحسنبن الجهم خرج إليأبوالحسن

يةر.
لوجد
مائح
كي
تت م
انا ف
جنهر
دهخأاونه
لخار
"_ مايتبخر ويتجمر بهفالظاهر أنهكلماكان لب

رائحةطيبة,وهناك بعض الأمورمنصوصة ومؤكدعليهاوهافوائدطبية
وصحية وهي القسط الهنني وهومعروف» فقدقالتعذرجارية الإمام
الرضاالقتهة :كنت آراه يتبخربالعود الهندي السنيويستعمل بعلهماءورد
لذن
.

وروي عنه ليللاأنهقالفي حديث :إنهاشفاء العينقراءة الحمد

والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان”" .وروي :أن
ااوليتحمجباهمة والقسط البحري",
رسول الله ياةُ قال؛خخيرما تد

الدهن زيئة وسلامة
لاشك أن تدهين الشعر زينة يؤدي إلىانتظامه حسب ما يريله

الشخص ويؤدي إلىلمعانه ونظافته وبالتاليجمالهوخروجه منالشعث
تلدىمّن الترف وحتى الغنى وحسن الحال؛ وله فوائد
والبؤس وايظلهرم ع
انب
ساح
طبية عظيمة لا يعلمها الناس؛ وه
بد م
أو و

السلامة وطراوة

الجلد وغيرذلك مما سئذكره.
حا
ل6غل
' -الكانية 410 :ح5؛ الرسائل4 :1
' -عبيون أخبار الرضا لقنذ 91 :ح .7الوسائل: :1ج78424
:11
جسائل
 544والقسط كمافيالقامرس :عود عندي وعربي مدر
449
" -الكاني”  50ج 38امو

رغة تكون ببلاد المغرب» واللبان :الكندر.
شمر:جصم
ناقع للكبدوالمفص .وال
* -عرالي اللثالي!:

٠05

الصحةوطولالعمر
ومن ثجماء التأكيد عليه في الأحاديث والروايات بشكل واسع

رق والنقل.
طعب
لتش
ارة
ومستفيض بملتحوتىاتر لكث
هن؛ ويكره الشعث ويقول :إن
االنيدحب
فرقودي :أن ايلَبيدةُ ك

الدهن يذهب البؤس؛ وكان يدهن بأصناف من الدهن”".
وقال أمير المؤمنين اتهة:الدهن يلين البشرة .ويزيد فيالدماغ,

ويسهل جاري الماء .ويذهب القشفه ويسفر اللون”» فهذاجملآخروهو

إسفغار اللونبمعنى انكشافه وابيضاضه ,وهذا اهلوجمال المطلرب في

المرحلةالأول.
آنهباعلنه
وعن أعبيبد اللهقهة :الدهن يذهب بالسسوء ,وع
ىهر”.
نيظ
غدهن
لال
+ال:

والنتيجة أن الدهن هاوزي
لئة
ويبي
جضه وينسق الشعر ويظهره
بالظهر الحسن ,والدهن يضمن سلامةالجلدويفتحمجاريالماءمهماكانت
إمابمعنى المتيينفذعن خلاها الملهإل دىاخعلالبشرةويجعلهاليئةذات
طراوة أو التييخرج عن طريقها اماهيعنيالعرق أي المسامات ,أو المجاري

التي تقوم بالوظيفتين معا وأيضاً يزيدف ايلدماغ بمعنىوصول الدهن أو
آثاره إلى الدماغ وذلك بفتحمجاريالدم ووصوله إلى الدماغ بشكل أفضل
فيزيد فيهه أاودلخو
دلهن داخل الدماغ ويؤدي إلى زيااته.
' -مكارم الاعلاق.* :

' -الكافيا” 5100حا الوسائل١ :1م م63
 -الكافي” 1ه ح1لح ) الوسائل :1سه يننالكفلة

وأما إذهابه القشف فيصب في النظافة؛ لأن القشف الوسخ؛ وقد

لماصبمة.
لبسفي
ايص
ياكولنخهشوونة والوعورة فيكون علاجاً و
وفيالرسالة الذهبية:
مأنراد أن لاتنشق شفتاه ولايخرجفيها باسورفليدهن حاجبيه من

روام
تن
ولابد من الإشارة إلى بعض النقاط والتوصيات:

 _١زمان التدهين ,فإن المتصور أنهلامانعمناستعمال الدهن ني
أي ساعة من ساعات النهار والليل ولاشكفي ترتب بعض الآثار عليه

ولكن المستفاد منالروايات أن افضل الأوقات ,وهو الوقت الني تترتب
ل»
ليهو
للها
اكم
آيثعار وأ
فايلهجم

وافضله أول ساعات الليل؛ فقدجاءفي

الخبر الصحيح عن أبيجعفر لكي قال:دهن الليليجريفيالعروق
ويروي البشرة ويبيض الوجه”".
فإذا كان الدهن على الإطلاق يفتح مجاري الماء؛ فدهن الليليدخل
داخمل تلك امجاري ويصل إلى العروق ويجري فيهاء وينفذ إلى داخل البشرة

فيرويها .وإذا كانالدهن على إطلاقه يكشف اللون ,فدهن الليليبيض

الوجه .وليس هو مجرد كشف ,وهذا يعني أن تأثيره ونتائجه أفضل.
وني رواية أخرى :دهن الليل يجري فيالعروق ويربي البشرة”.
' -البحارةة0*7 :

* -الكافي 412 3مه
" -طب الائمة#8 :
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"_ مقدار التدهين للرجل والمرأة

لكماان الدهنيفيدالجملوالبياض والنعومة وليونة البشرة فهوفي

المراتب العالية مطلوب للنساء فقط .وليس مطلوب للرجال بتلك المرتبة,

بل لابد من أن يرى على الرجل بعض الخشونة والرجولة؛ وفي نفس
راك نفسهحتىيظهرعليهالبؤس والشعث والقشفء فلزم
تل
يوقت
ال
التدهين بينفترةوأخرى حتىلايبأسولايُرىمترفاًوناعماًكالراةقال
رسول الله ع للحسين القي :ادهن غبك تشبّه بسنة نبيك",

وقالأبوعبداللاكهتفة:ل يادهنالرجلكليوم؛يُرىالرجلشعئاً
مىمت
لااير
ةكان
رزل
أقاً
'ه"

وبزعمي أنهل ياتحددذلكبحد.ويتناسب مع

ظروف الشخص ونوع عمله» فلرب شخص وبطبيعة عملهإذا تدهن كل
لا
ى متزلقا وآخحر إذا تدهن أكسلبوع يرى متزلقاً ولذا جلدت
يبومر
الروايات مختلفة بسب حل الأفراد وتفارتت من مرتين بالاسبوع إلى مرة
بالشهر أو حتى أكشرمنذلكقالإسحاق بنعمار:قلت لأبيعبدالله

اقفة:أخاطأه اللمروةمنالناس,وقداكتفيمنالدهنباليسير ,فافسح
بيهك
ولم قل:ماأحبلكذلكءفقلت:يومويوم لافءقال :وأمحاب
لك ذلك قلت :يوم ويو
امين
لل
جاهف
مقال
ع:ة

إلى الجمعة يوموبومين,7

يعنيأنهرخخصلهفيالأسبوعمرقأومرتينل أ
اكثر.
' -دعائم الإسلام؟1 :ج 14407مستدرك الوسائل 1:814ج01
ج
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ئة
يي
زف
لامة
اسل
ال

بيئما قالإسحاق بنحريز:قلت لابيعبداللهالكة:فيكمأدهن؟

قل:فيكلسنةمرةءفقلت:إذن يرىالناسفيخصاصة فلمأزل أماكسه,
قل :ففيكلشهرمرل يمزدنيعليها”.

وبزعمي فإنصلاحهذاالشخص وحاجتهإلاىلتدهينفيكلسنة

مرة .وإئما رخص له الإمامفيالشهرمرةبعد المماكسة .إلاأن يقالإن

هبتداءاًكلسنةمرةليرضىبعدالمماكسة
الإمام علممانينفسهفقالل ا

بكل شهر مرة .كما يقال يريه الموت لبرضى بالحمى .والحق أن الإمام لقنا
علم رغبته فيالترف أو رأى عليهذلك فأرادصرفهعن الترف وسوقه

للتوسط؛ على خلاف إسحاق الذيل يمعلمالإماماكنةمنهذلكولميره
عليه.

تين
رواوحداةيمن
فاملنواضح جداًأانلكل

نتضمن حكماً

شخصيا أعنيحكمشسخصمعين.والحكمالاكلليحيتابجعة ورقع
البؤس والشعث وانكشاف اللونقليلاًليسأكثر.
وعلى العكس من ذلكالمرأةكماهومستفادمنالروايةالأولىه
فالمطلوب هاأن تُرى متزلقة ومترفة وناعمة وبيضاء كالإبريق.

والملاك بصورة كليةهوأن لايتدهن الرجل حتىيرىمتزلقا كالراة
ولا يترك ذلك حتى يظهر عليهالبؤس والشعث وينكسف لوله ويسود
وك للإنسان يعلمحالهوظروفه فليس الموظف الذيلا
رهو
تف
مهه.
وج
' -الكافي١72 3 جد

 ........الصحة وطول العمر

يرى الشمس ولايمسه اهواء كالعامل الذي يعمل في المزرعةوكورة

الطاسوق» وبعبارةأخخرى:إن الرجل إذتادمّنفلاجلمافيهم انلمناقع
والفوائد الصحية .ويلزمه مايلزمه من الزينة :والمرأةإذاتندهنت فلاجل ما

فيه من الزيئة والتزلق ويلزمه يملازمه من الفوائد الصحية.
"'_مواضع التدمن
قسديتسصور البعض أن الدهن لاكانتفائدته بياض البشرة فالذي

يُادهلنبهشررة فقط.ولكن الآمرليسكذلكءفالنييدهنهوالشعر
والمواضع التييكونعليهاالشعر إلافيحالات خاصة.
فقد روي أنالسنييَيإهُكأان
دإذهان بدأبرأسه ولحيته» ويقول :إن

السرأس قبل اللحية ....وكان إذا أدهن بدأ بحاجبيه ثم شاربيه .ثم يدخحل في
أنفه ويشمه .ثميدهن رأسه.وكانيدهن حاجبيه منالصداع؛ويدهن

شاربيه بدهن سوى دهن لحيته”",
ضع
اله
وك
مدهن
نال
وانت ترى أل

الشعر :الحاجب وشعر الراس

واللحية والشارب والأنف الذي ينبت فيه الشعر.

ولعل ذلك لاجل أن الدهنيُنبت الشعر ويقويه ولايطلب ذلك

للمواضع التيلاشعرعليهاإلافيحالات خاصة ,أو كانالموضع خفياً
كالسرة فقدجاءفيالرسالة الذهبية :ومن أراد أن لايشتكي سرته

فيذهنها متى دهن رأسه”".
 -مكارم الاخخلاق ./07 :الوسائل 04! :1ج٠0

مستدرك الوسائل!454 :ج1٠ عنالرسالةالذهبية53:

السلامة فيالز
*يس_تفاد من الرواية المارة وجود ترتيب تحسسن رعايته؛ وهو
كالنالي :الحاجبان ثم الشارب» ثيمقطر فيالأنفه ثم يدهن شعر الراس؛
وبعدها اللحية .فإذا جاءالأمربتقديم الرأسفالقصود التقديم على

اللحية وليس سائر المواضع .وهذا معنى قوهم فيما سيأتي «اجعله على
يافوخحك ابد بمابدا الله»وأما قوله:تإذادهن بدأبرأسه ولحيته ويقول
الرأس قبل اللحيةيعنييبدأبالرأس بجميع مواضعه وباللحية قبلسائر

الجسدا فيماإذا أراد دهنجميعالجسد ,كالدهن قبلالاستحمام كمامر.
ددة التدهين رويعن أبيعبد اللهلقناأنه
رراعن
إأثو
الدعاء الم

قل :إذا أخذت الدهن على راحتك فقل:اللهم أنياسالك الزين والزينة

اعلفهوعلخىيك
وامحمبة .وأعوذ بسك من الشين والشئآن والمقت ,ثيماج
اببدا يمابدأالله يه"
_١لا كانالدهن مفيداًجدأًولايتمكن كل أحدمن الحصول عليه,
فقد رغب الائمة الناسفيتهاديه وتدهين الآخرين؛ فقدقالأبوعبد الله

اقفاة:ممندمنمؤصناًكتب اللهلهبكلشعرةنورا ايلوقميامة" ,وهذه
ب
غفقد
رابل
قرينةأخرى على اخمصاص التدهين بالشعر .وفيالمق
المؤمنين بقبول هديته فقدروي عنهيَِك :ثلاثة لاترد :الوسادة واللبن

والدعن”.
' -الكانية 410 :ح ,3الوسائل :1ح04ع1ها.

' -الكافي” جااشر
" -انظرالوسالل! 64 :باب 701-101والمستدرك  11/054باب 81, - 43

 ---......الصحة وطول العمر
_ أنواع الدهن

والمطلوب فيالمرحلة الأول هو كل أنواع الدهون النباتية لمأحوذة
ا
ملنريلحين والوردكورد البنفسج والرازقي والبان .وغيرها .وكذا الدهن

الملعوذ منالحبيبات الزيتيةكالسمسم وبذرالقطن وغيرها وحتىدهن
الزيت؛ والملحودة من الورد في الغالب معطرة ,والحقيقة فإن العطور

الطبيعية الموجودة اليوم كعطر الورد أي الورد الأجمر واتمدي ,وعطر
ال
أراز
دقيهها
ين

تسمى عطور.

ومهما يكنمذنلك فقدعبرالقرآن عن الزيت بالدهن قال تعالى:

)
دبتن وَصنعللآجلين ”,
با ت
 ١وَشْجَرة وح طبُونرٍ س
وقل رمسرلالل يهَييهُ:ياعليعليك بالزيت كلهوادهن بهفإنمن أكله
وأدهن به ل يمقربهالشيطان أربعينيوم"
وأكدت الروايات علىبعض أنواعالدهن نذكرها كالتالي:

دالهبنتقسج
الروايات والأحاديث في فضل البنفسج وتفضيله على سائر الادهان
متواترة ,والتعابير الواردةفيذلكتحملمعانعظيمة لايدركها العقل.

قالرسول ال يَْي:عليكمبدهن البنفسج فإنل فهضلاًعلى

الأدهان كفضلي على سائرالخلق”.
' -المؤمنونة ١5
_ -مستدرك الوسائل 0414017 :11صعحنيفة الرضالقنه.
 قرب الإستاد 1ج8151

السلامة فيالزينة

فين

وفيحديث آخر:كفضل أهلالبيتعلىسائر الناس”" .وفي ثالث:
كفضل الإسلام علىسائر الأديان,ولانعلمماهرفضل الرسوليَنُْْ
على سائر الخلق ,ولافضل أهل البيت على سائر الناس؛ ولافضل
الإسلام على سائر الاديان'”؛ وني الحقيقة أنه لا يقاس الخلق برسول الله
يله ولابأهل البيت؛ ولاالأديانبالإسلام ,والروايات بهذا المعنىكثيرة.
شنارة إلىبعض النقاط:
والالبدإ م

_١لايمكن حصر فرائددهن البنفسج بعدماكانفضلهعلىسائر
لك فقد
الادهان كفضل رسولاللهيليه وأهل البيتعلى الخلق وذمع
أشارت الروايات إلىبعض فرائده .قالالإمامالصادق لقتة :نعمالدهن

الببفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فلدهنوا به””؛ وفي رواية

أخصرى عنه القة :دهن البنفسج يرزن الدماغ”" ,وفي رواية :دهن الحاجبين

بالبنفسج يذهب بالصداع” .وصرعت البغلة رجلاً فامته أي اصابت أم
راسه وشجته فأحبر أبوعبداللهاكت فقال :ألا أسعطتموه بنفسجاء
فأسعط بالبتفسج فيرا”.
' -الكافية اه ع1
' -الكافي2 :1ح١0ة,
" -الكافي1 7ه 0

' -الكافية :ااهجم
* -الكاني  750ح.4
' -الكافية اادح.1

 ...الصحةوطولالعمر
وعن أميرالمؤمنينكن قال:اكسرواحرالحمىبالبنفسج”.
وعن أبيعبد اللاهكتغةفيالزكامقال:تأخذدهن البنفسج فيقطئة
فلحتمله في سفلتك عند منامك؟ فإنه نافع للزكام إن شاء الله تعالى”,
والسفلة :المخرج.

هار فيبدنك بثرة ولا
ظنل
يدتأ
وني الرسالة الذهبية :فإذاأر

غيرها .فاب
ددأخعن
امام
ودل الح
ج”.
لبد
ندن
بهن ب
سدهن
فك ب

وأخسيراً فإن رسول اليلهذ أشار إلى عفدمو حاصئرد البنفسج
وقال :ليعولم الناس مافيالبنفسج لحسوه حسو” وعن الإمام الصادق
لقنز :لويعلم الناسمافيالبنفسجقامت أوقيتهبدينار”» وبزعمي فهو
يعالم الكثير من الأمراض المستعصية حتى مثل انسداد عروق القلب

لخاصيته النفوذية.

 _1المعسروف أن دهن البنفسج بارد وقد نفى الرسول يو والائمة
يغ ذلك يشدة وقالوا :هوبارد فيالصيف لينحارفيالشتاء» وتوافرت
ذلك الأخحبار ,وهذا يعنيحصول التبدل الاتوماتيكي فيهتابعاً للفصل

والحاجة.
' -الكافية ع1
' -مكارم الأخلاق480 :
١ عن الرسالة الذهبيةة ١81-83
 -مستدرك الوسائل!74٠* :

' -الكافي7 3ه جد
“ -الكافية الدج.5

مدا

السلامة ف ايلزيئة

اكر
ثتل
آكل
ايلله
فسج الذ
نهن
بند
لم
اراد
_ظاهر أن الم
"ال

هو

المستخلص من نفس الورد وحله ,والموجود هذه الأيام فهو تنقيع ورد

عدهن
طتى
ل وح
ام
امسم
البنفسج فيدهن مثل دهن الس

لفترة .ثم

تصفيته .فليس فيهكلتلك الفوائد وعلى الإنسان أن يستحصله بنفسه

أيسوتحصله لهمنيطمئن إليه'".
داهلنرازتي

يسمى دهن الزنبق ويسمى الكيّس؛ ويعرف اليوم بدهن الرازقيء
وورد الرازقي معروفه أبسيض صغار وله رائحة زكية ,ودهنه واحد من

العطور المطررحة والمعروفة.

ومهما يكن من ذلكفقدقالالرسول يَؤيُ:إنهليسشيءخير
للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي”» وني حديث آخر :ليس شيه من
الأدهان انضع للجسد من دهن الزنيق إن فيهلمنافعكثيرة وشفاء من

سبعين داء” .وعن أبيعبداللهتكهلاأنهقال:عليكم بالكيس فتدهنوا به

اهء
شنففي
فإ

من سبعين داء.قلنةيابن رسولالالهلومكايس؟ قال:

الزنبق,يعنيالرازقي",
' -اانلظورسائل! 764 :ب1ا١ب!١7-8 من أبواب آداب الحمام.
' -الكافي 70 3ج.3

طئبمةة 5
؟ا-لأ
'ا-لطأبئمةا 0ه

ملر
عطو
لو
اصحة
 ....ال
ولايبعداستفادة تدهين البشرة بهكماهومألوف اليوموإنكانت

الرواية المارة في الدهن بصورة عامة تذكر المواضع ايلتنيبت عليه الشعر

فقسط:لآنفيحسديثعنابنعباسقالءقالرسولالله :ليس خيراً
للجسد من الرازقي قلت :وما الرازقي؟ قااللز:نبق”» ومعلوم أن الجسد

هو ماعدا الراس والرقبة؛ فكيف يكون تدهين الرأس وشعر الرأس لا
ينفع الرأس وينفعالجسدءفهويحاجةإلىتأمل.
ويضاف إلىتلك الفوائد نفعه للجماع؛ فقد روي أنهكانأبو

الحسسن موسىلقهةيستعط بالشيلئا”” وبالزنبق الشديد الحرحسفتهقل؛

ركانالرضاائةاأيضاًيستعطبه.فقلتلعليبنجعفرلمذلك؟قال
علي ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنهجيدللجماع؛ وليس هذا

كلام الإمام فلا اعتماد عليه إلا إذا عاضدته التجربة,
والمهم أن الرواية ذكرت أن دهن الزنيق حارشديد الحرارة .ولعل

هذايكفيللجماع .م ماهيالسبعونمرضالت يعالمجنهادهن
الرازقي؟ فإنكلمة السبعين تأتيللأمراض التيتصاحبها الحمى ,وتاني

للأمراض النفسية :والأول اقرب لان
سد
لهق
جنفع
لالأ

أمياعدا

الرأس والرقبة ,فحتمل إرادة أمراض شتى يعالجها وليس خصوص ما
يصاحبه الحمى؛ وقد ذكرت الأخباربعض الأمراض فقد كتبعلي بن
'ا-لطابلمة1 :ه
' -الشيلثة معجون مركب من أدويةكثيرة.

* -انظرالوسائل باب١11 منأبوابآدابالحمام.

الاسللامةزيفنية

بن

يقطين إلىأبيالحسن الرضالكتةإنيأجدبرداًشديداًفيراسيحتىإذا
هبت علي الرياحكدت أن يغشى علي فكتب إلي:عليك بسعوط العدير
والزنبق بعدالطعامهتعافى منهبإذنالله

وكتب جابر بنحيان الصوفي إلىأبيعبد اللاهكتلا:ياابنرسول
اللمهنععتنيريح شابكة شبكت بينقرنيإلىقدميءفادعاللهلي؛فدعاله

وكتب إليه:عليكبسعوط الوعاثبلرزنبق على الريقتعافى منهإن شاه
اللهففعلذلك فكانما نشط منعقل”".

وني الرسالة الذهبية :ومن أراد يأانمن منواجلعسفل ويلظاهر
مسربعات برني بسمن البقر؛ ويدهن
تلة
به اولجبعواسير فلياكل كللي
لييبنيهضماتان,
بين انثبيه بدهن زنبق خالص”” والظاهر أن الاانث

ويحنملكونهتصحيف إليتيه,يعنيالمخرج.
دهن البان
وهو دهن عجيب وله آثار عجيبة ليست طبية :فقد روي أن رسول

ياَليَهيْةُ قال:من إدهسن بدهنالبانثمقامبينيديالسلطان لميضره

جل".
وله
عذزنال
بإ
' -طب الائمة :الله مستدرك الوسائل!4 :ج١15380

' -مستدرك الوسائل 914 :1ح1١98/ وج4 :71ح "014عنطب الالمة 7
" -مستدرك الوسائل4 :1ح٠١7858 عن  1لرسالة الذعبية 67 :باعتلاف يسير.
'ا-لطابئمة4 :ه,

ملر
مطو
لو
اصحة
ال

وقال أمير المؤمنين اكَاة :ناعلمدهن لبان حهروزء وهو ذكر وأمان
من كل بلاء فادهنوا بهفإنالأنبياء كانوا يستعملونه.
فإن الحرز فيالغالب يكون من سنخ الكتابة والقراءة مثلبعض
ن,
لانبداهن
ايف
السور والأدعية والاذكار والاوراد وهاتان الروايتان تض

ليعلم أن تأثيرالجميعمادي؛وقديكونمرتبطاًبالقوى الخيرةالخفيةفإن
مثل دهن البانيجذبها لتحيطبالمتدهن وتحفظه كماهوالمتصور فيسائر
الأحراز المكتوبة والمقرؤة.

ومن ثم تاؤلكردوايات على أنهدهن ذكّربعدما تذكره بالتعظيم
كادر؟
ذلمر
لماا
ا»ف
بان
هن الب
دعم
لن
اقول
وت

عسانا أن نقدر لهأن عملههوالنفوذإلىموضع المرض ومعالحته,

بينمامايقالعننهأنهانشىفليس عمله سوى جذب أسباب امرض
وعوامله وإخراجها .فئمةدواء فاعل وآخر قابل”.
علاج الشقاق

سقط من الطبع علاج الشقاق الموجودفيالرجلين فيكتاب الطب
العلاج الخاص والوقاية.
فلحيبنا الإشارة إليه هناء فإنالعلاج القطعي والنافع لشقاق الرجل

هو تدهين السرة ,أو إراقة الدهن فيهايتبعسطحيتها وعمقها.
“ا-لطابئمة4 :ه.
' -انظر الوسائل! 965 :باب ١71 م
م,
لبو
انأ
ااب
حابمآد

درن

السلامة في الزينة

فقسدروى [سحاق بنعماروعمربنأذينةقلل:شكارجل إلىأبي
عبد اللهان شقاقاًفييديهورجليه .فقالله:خحذقطنةفلجعلفيهابان
وضعها فيسرتكك ,فقالإسحاق :جعلت فداكيجعل البانفيقطئةويجعلها
فسيرته؟ فقال:أما أنت يا إسحاق فصب البان فيسرتك فإنها كبيرة,قال

بسن أذينة:لقيت الرجل بعدذلكفأخبرني أنهفعلهمرةواحدة فذهب
عي

داهلنخيري
لم :والخيري
اث
قكاه
عن أبيعبد اللاهكتناأنهذكر البنفسج فز

فسج يدلعلى عظم نفعهه وقد
نكر
بب ذ
لان
اىج
لطيف» ومجرد ذكرهإل
ئضمة بديلاًعنالبنفسج لطيب رائحته وعدمطيب رالحة
اخللهابع
يت
البنفسج؛ قال الحسن بن الجهم :رأيت أب الحسنالقلةيدهن بالخيري»
فقال لي :ادهن؛ فقلتله:اينأنت عن البنفسج؛ وقدرويفيهعنأبي

عبد اللاهكتة؟ قألك:ره ريحه".
وجاءفيالأخبار التأكيد علىدهن الخيري فيالشتاه وخصوص شهر
كانون الثائي” .فقدجاه فيالرسالة الذهبية «كانون الثاني وينفع فيه
دخول الحمام والتمريغ بذهن الخيري وماناسبه».

ج
ا05
' -الكافية0 :
" -انظرالوسائل064 :1باب4١٠ منأبوابآداب الحمام.

مر
عطول
لو
اصحة
 .ال

وكذا التاكيد على استعماله بعدالحجامة فقدقالاكلافيالرسالة
الذهبية :وادهن بدهن الخيبري أو شيء منالمسك وماء الورد وصب منه

على هامتك ساعة فراغك من الحجامة".
داهلنسمسم
فقد روي أن رسول ا يلَليهْيةُ كانإذا اشتكى رأسهاستعط بدهن
سوم,
س.موه
للان
اجلج
ال

وليس ذلكمجرداضطرارء بلروي أن النبي

دمته".
َةُ كانيحب أينستعط بدهن السمسم.وهذا مايدل عفلاىلعظ
دهن الورد

بدخل دهن الورد في كثير من الآدرية ,وهو الورد الأجمر .يستحصل
منه الدهن,7

 3مستدرك الوسائل88 :73ضمنح 68841عنالرسالةالذعبية.45:

' -الكافي 41 :1ح؟ ,انظر الوسائل! 404:باب 1١1 من أبواب آداب الحمام.

' -امستعمل دهن الوردف شيخلطاتكثيرةمنهاخلطةلرجعالمعدوةبرودتهاوضعفها .كماجاءفي
بائمة
طال

ع لانيمسابور الزيات 7 :عنأحدهم لإيق قال :يؤخذخيارشتبرمقداررطل

فينفىثميدقوينفعفيرطلمنما يهوماًوليلثميصفىويطرحتفلهويمعلهمعصفرةرطلمن
عسل ورطلان منأنشرج السفرجل وأربعوثمئقالاًمندهنالوردثميطبخبنالرينةحتى

ينا

السلامة فيالزينة .

شاملطيب والورد زينةوسلامة
نت
ا
يم
سورد
اوال
سطيب
أمال
لتيي والائمة ريل ش
يامد

الحياةة بينماالكثير ناغافل عن ذلك وأشباهه .والحالأفنولاهئد

عظيمة :ولعل أهمها تطييب النَفْس ,فإذاكانالسواكيطيب الفمفإن
الطريق لتطييب الزفير الخارج من الرئة هو شم الطيب والورد فإن
النفّس يتغير على اثر استشمام الروائح الكريهة وحتى بصورة طبيعية
يمب.
الا
وع
لجهطش

ويليذلكتطيسيب النفسلآنالطيب نشرة ,وحتىمثل حصرل
السمنة لرواية ثلاثة يسمن ولا يؤكلن :الطيب »..وروي؛ الريح الطيبة

تنشد القلب وفي رواية أخرى :تاشلدعقل وتزيد في البا» وسئل أبو عبد
اللاللة :عمن السك فقال :إنالنشمه ومنذلك استحب تطييب الشارب
فقد روي أن الطيب في الشارب من أخلاق النبيين وكرامة للكاتبين وقل
ب
حني
أة :إ
أبو عبد الللهكنل

للرجل إذا قام بالليل أن يسئاك وأن يشم

الطيب ,فإن الملك يأتيالرجل إذا قامبالليلحتىيضعفاهعلىفيهفما

خرجمنالقرآن منشيءدخلفيجوف ذلكالملك ,والروايات مارق

وأماشم الوردبعدماكاننفسأخذ الوردباليدزيئة:فإنهمهيُعد
زيئة وسلامة؛ وفيه فوائد عظيمة ويسمى الورد في الأخبار بالريحان» فال

ايلَنيييُ :إذا أنحيدكم بريمانفليشمهرليضعهعلىعينيهافإنهمن
الجنة.وإذاأتيأحدكم بهفلايرن6ه:
' -الكافيت 41م ج.1

ملر
عطو
لو
اصحة
ال

وتضيف الروايات الأخرى الصلاةعلى النبييل ابلعتدقبيل”.
وهذا يدل على أن الوردوتقديمه كرامة ولايأبى الكرامة إلاحمار,
وكونه منالجئةدليلعلىعظمنفعه.ويكفي أن أفضل الدواء يكون من

الورد أعني العسلء فهو من شهد الوروديجمعها النحل ريغلظها وكثير
من العقاقير هيورد أو بعض أجزائه .كالقرنفل والورد الأحمرودهنه.
ولابد هنامن الإشارة إلىأن المراد بالورد هوماكانلهرائحة زكية,

يستفاد ذلكمن الأمربشمه وتقبيل» ومعذلك فقدأكدت الروايات على

بعض أنرواعه مثل ورد الآسء فقد رويعن أبيعبداللهاكناةأنهقال:

الريحان واححد وعشرون نوعا سيدها الأس” .وعن علي لكئةة قال :حباني
رسول الله يل بالورد بكلنايديهفلما أدنيته إلى أنفي قال :أما أنه سيد
ريحان الجنة بعد الأس”" .والمراد بالورد هر الورد الأخبرء أو الورد امحمدي»
يشممي
والاول هو المعروفه وني رواية عن النبييَلِْلُ:أمرناد أ
رني
فليشم الرردالأجمرا.

وقال يَيلُ :موا النرجس في اليوم مرة ,ولو في الاسبوع مرة» ولو في
الشهر مرة .ولوفيالدهرمرة ولوفيالسنةمرة,فإنفيالقلب حبةمن
ا".
عبر
يجذ
ممه
لال
الجنون وال
هص ث
قام و
انظر الوسائل 664 :1بغب  411منأبواب آداب الحمام,

' -الكالي 610 3جح
85
' -عيون أخبار الرضا 0قة؟1٠ :؛

' -طب الني يي للمستغفري :د
* -البحارفة447 :

0

السلامة في الزينة

وعن الإمام الرضا اكتغةقال :ولا تؤخر شم النرجس؛ فيإنمهنع

الزكام فيمدةأيامالشتاء”.

شالمفاكهة وتقبيلها

يلحق بشم الوردشمالفاكهة ,فهرالآخرمطلوب لمفيالفاكهة من
العطر الذييستفيد منهالشام وقديدخلفيالتداوي بها.
فقد روي أنه كان ايلَنييْةُ إذا رأى الفاكهة الجديدة قبلها ووضعها
ثامل :اللهم كماأريتناأولهافيعافيةفأرئاآخرهافي
على عينيه وفمه ق

عافية”.
ه
لثم
كمه
وقال الباقر اكته :إذا أردث أاكللتفاح فش

فإنك إذا

فعلت ذلسك أخصرج مسن جسدك كلداءوغائلة» وسكن مايوجد منقبل

الأرواح كلها”.
وقال رسول اسْييؤي :رائحةالأنبياء رائحة السفرجلء؛ ورائحة الحور

العين رائحة الآس؛وارالئمحةلائكة رائحة الورد ورائحة ابنتيفاطمة
الزهراء يَبِهله رائحة السفرجل والآس والورد".
' -الرسالة الذهبية5 :
' -انظر الوسائل 054 :1ب1ا1ب 8711-6منأبوابآدابالحماب ومستدرك الوسائل 014 :1باب
لملامة

"ا-لأطئبمةز 81
'ا-لجأاحمعاديث.71 :

 ...الصحة وطول العبر
تقليم الأظفاراسلامة وزينة

وتطويل الأظفار زيئة
يقسول الرسول ييه على ما روي عنه :إن قص الاظفار أمر فطريء
بمعنى أن فطرة الإنسان السليمة تدعو إليه وليس بحاجة إلى إثبات علمي»
من تطهر بادر فاخذ منأظفاره”" ,لانه
حيل
ليمرخل
اراه
ولذلك لا قيل لإب
عرف بغطرته السليمة أن أخذ الأظفار طهارة.
ومن ذلك صار تقليم الأظفار سئة إبراهيمية .جاء الرسول يَف

وأكد عليها وبينفوائدها العظيمة كمابين الاضرار الحتملة اتلتيرتب
علىتأخير التقليم أو تركه بالمرة.
فكانت أول الآثار والفوائد التيأشارإليهاهيالسلامة وما يرتبط

بهاء فقال يَتُ :تقليم الأظفار يمنع الداء الاعظم ويزيد في الرزق”» وفي

نقل :ويدر الرزق”.
رفي مرحلة ثانية أشار إلى الزيئة فقال يَرٌ :قصرا أظفاركم فإنه
أزين لكم” ,هذا بالسبة إلى الرجل؛ ولكن الأمر بالنسبة للمرأة فالامر

بسالعكس؛ فقد روي أنه قال :ايا معشر الرجال قصوا أظافيركم وقال
ا'ل-جعفريات.81 :
' -ثاولاابعمال7+ :
؟ -الكافي 04 3؛ ج.3
' -ناولاهرراوئدي881 :

السلامة فيالزينة

للنساء :طولن أظافيركن؛ فإنه أزين لكن»” ,فإنا جد هنا عامل الزينة صار
مقدماً على عامل النظافة ,ولآنالنساء بطبيعة عملهن يعتنينبنظافة

الأظفار فيكرنطول ال
اأق
راررهم
ضأظف
ًل.
وهئاك بعض التوصيات فيموردتقليمالاظفار
_١لسبب الداعي إلىتقليم الأظفار هو اجتماع الاوساخ
ا

والكروبات نحتها فتنتقل عن طريق الفم إلى الجوف» فقد قال أبو جعفر

لامشقييلطان ومنه يكون النسيان”؛ وعن
انه
القنلة :إنما قصوا الأظفار لأ
اه
ادالل
ا عب
أبي

أنه قال :إن أستروأخفى مايسلط الشيطان من ابنآدم

أن صار يسكن تحت الأظافير”» ومن ذلك فقد ورد التحذير التام من
تقليم الاظفار بالأسئانء نقدروي أن رسول اش وي نهى عن تقليم

الاظفار بالاسنان .وتعلل الأخبار اعتياد البعض على تقليم الاظفار

بالاسنان بوجود بععض الأمراض النفسية والعقد الروحية :فقد جاء ني
رصية الني يَذاهُ لعلي اكيلاء قال:يا علي ثلاثة من الرسواس :أكل
الطين ,وتقليم الاظفار بالاسنانه وأكل اللحية".

؟_لميفرغ الإسلام منرعايةالنظمفيجميعشئون الحياةحتىقص
الاظافيي فقدجعلهاقانوناًونظماًخاصةمنحيثالابتداء والانتهاه,

' -الكفية اخاعها
' -الكافية 61ح

* -الكافي”  044علد
10
ج4
 -الففيه؛5 :

 .......الصحة وطول العمر

فقد روي فيقصالأظافير :تبدابخنصرك الايسرثمتمختمباليمين”ك ,0 20أي

خلصرك من اليداليمنى؛ وهذا مطلق شامل لأظافير اليدين والرجلين.
"_ زمان تقليم الاظفار .ففيجامع الأخبارقالرسولاللييل من

قألظّفماره يومالسبت وقعت عليهالآكلةمن أصابعه ,ومنقلّماظفاره

يوم الأحد ذاهلببتركة منه,رمنقلّمأظفارهيومالاثنينيصيرحانظاً
وكاتباً وقارئا ومنقَلّمأظفارهيو املثلاثاءيخاف الهلاك عليه .ومنقلّم
أظفاره يومالاربعاء يصيرسبّىالخلق,ومنقل أظفارهيوم الخميسيخرج
منهالداءويدخلفيهالشفا ومنقلّمأٍظفارهيومالجمعةيزيدفيعمره
ماله"
ولكن هذه الرواية ضعيفة وفيالرواية الاكثر اعتبارأانهقيل
للصادق التة :إن أصحابنا يقولون :إنما أخذ الشارب والاظفار يوم الجمعة,

فقال:سبحان اللهخذهاإن شئت في يوم الجمعة.وإن شئت فيسائر الأيام”,
_4لماكانت الاظفار هيمقسيل الشيطان ومحل اجتماع الاوساخ
وبعد قصها يظهر الجلد المماس لتلك القذارات فمن الأفضل غسلها ولا

أقل من أن يمسحها بالماء .فقد ورد في قص الأظفار :وإذا جملسدك الماء
0

' -الكالية4 :ج1524
_ -جامم الأخيار141 :

 الفقيها60 :اح4108:
ت95رسلا
' -دعائم الإسلام!7١1 : والآيتان في سورة الم

السلامةف ايلزيئة
انء
طابى
يتخ
لرشهي
الشع
ه_ الأظفار وا

الرل
فالافضل فيها أن تدفن بعد

قصهاء نقد ورد في قول الله عزوجل:ط ألمخمْعَلٍآلأرضكفائا(هأخيَاء
وَأمْوَكًا  4قتال :دفن الشعر والظفر” ,وعن رسول الل
يهه أنه كان يأمر
بسدفن سبعة أشياء من الإنسان :الشعر والظفر ,والدم ,والخيض؛ والمشيمة,
والسن .والعلقة”.

1لدعاء عند تقليم الأظفار ,وهو أن تقولحين تريد قلمهاا بسم
ا

اللوهباللهوعلى ملةرسولاللهيِه فإنمنفعلذلككتب اللهلهبكل
قلامةعتقنسمة وليممرضإلامرضه الذييموتفيه”.

' -الكائية754 :حا؛ وانظر ساولرمةرسلات .81 :
حصل :ا6اع.1'ال
" -جامعالأخبارة1ا4ل7وانسظارئل 74 :1باب©  -كهومستدرك الوسائل 704 :1باب - 18
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السلامة في اللباس
تذهب النظرية الإسلامية إلى لزوم التجمّل باللباس واخشيار
الالبسة الفلتحرة الثمينة وعدمالتباؤس وعدم لبس الثياب القدية الرئةه
خسصوصا إذا أيسر الإنسان وكان ذا مفالطلوب منهأن تظهر نعمة الله

عليه ولا يخفيها فإن إظهارها هو شكرها وإخفاؤها جحدها؛ وأظرف ما
روي في هذا الباب والروايات كثيرة جداً قول أبي عبد الله از تإذا أنعم
اللهعلى عبنه بنعمة فظهرت عليه سميحبيباللهحدث بنعمةالله وإذا

أنعم اللهعلى عبدبنعمة ,فلمتظهرعليهسميبغيض الله مكذب بنعمة

اله" وهذا قانون إسلامي عام لياختص بالملابس ويشمل الدار والمركب

وغيرها.
رالهم أن الإسلام وعلى حلاف المتصرر عند البعض بحث أبناءه

على الرنعبمستواهم الحضاري وصناعة أمة متحضرة ومثقفة تتزين

بلحسن الأزياء وتلبس أفخر الشياب وتهتم بالظاهر والباطن معاً بل
تنظاهر بالنعم وتتظاهر بالغنى؛ ولا تتبائس فتبتئس ولا تتفاقر فتفتقر.

والمرتبط ببحشنا هو أن الإنسان إذا تزين وتعطر واهتم بمظهره فإن

ذلك يترك آثاراً طيبة على روحيته وطراوة نفسه ونشاطها وسرورها
ودعتهاء
' -الكافي84 3ج

الاسلالمةلبفياس

ولما كان الإسلام هو الدين المؤسس والمصمم ليبقى إلى آخر الدنيا
ويراد ل أهن يتماشى معتقلبات العصور وتقدمالعلوموظهور الحضارات

الملختلفة ,ومن ناحية أخمرى فإن العبادة والنسك المطلوبة يلازمها الزهد
والتباؤس والرهبئة عادةه والشيطان بدوره يحث الإنسان على هذا العمل
وكذا جهلة العباد والمتنسكين نهدأن الإسلام يقولهاصريحةمُلجمة ( قُلّ

ِنَالززْقِ " آية
محكمة واضحة ,يتذرع باهلاعحباقدايللقهيون ويفحم باهلمانظاهرون
بالقداسة.
والني نود أن نشير إليهفيهذاالموضعهو أن هذاالبحث يدخل

فيه عسلاج حالات اجتماعية وأخرى صحية فسنقصر الكلام على الجانب
الثاني.

فإنهيتدخلفيالصحة والسلامة أمرركثيرةمثلنظافةاللباس

ولونه وطوله وجنسه ومقدارهويشملجميعمابلبسهالإنسانمنعلى
رأسه إلىأسفل قدمه واحتلىخموثالتيم.

اختيار الثوب النظيف
كان رسول الله عل يبغض الوساحة في البدن والثوب ومحل

السكن وفيكلشيءويحب النظافةوالججمالفيالثوبوقدأُمربذلكل«
' -الإعراف5 :

 .الصحة وطول العمر

ماك طهر  /” 4وكان يأمر بذلك ويقول :م انتخذ ثوباًفلبنظفه” وفي
نفس الوقتيتسأممنعدماهتمامالبعض,فقدأبصريِه رجلاًشعثاً
شعر رأسهوسخة ثيابه سيئةحالهفقال:من الدين المتعة”.

والمهمفيبحثناهودور اللباس النظيف في السلامة .وقدصار
معلوماً اللجميع بعد تقدم العلوم واكتشاف المكسروب والفسيروس
والفطريات وغيرها.

وهسناكأمورلميتفطنلماالعلمفنطلبهامنكلامالآئمة»1(98
وذلك مثل دور اللباس النظيف والوسخ في سلامة النفس والامراض

النفسية ,فقد قال أمير المؤمنين اكتة:النظيف من الثيابيذهب الهم
والحزن :وهو طهور للصلاة".
مرك الالمة الإشارةإلىالجانب الأول؛فقدروي عن أبيعبد الله
ويت

اكلا قوله :الثوب النقي يكبت العدو” .وأول العدر الشيطان لقرله

تعال و قل أاطيطرابَعْضكا بض عدو ”ا,لقآادم رحسواء

وإبليس :حينماأخرجهم منابكنة
'ال-مدئر .4
' -الكافية الفاح
' -الكالي951 3ج.6
' -الكافي4 3ج1614

* -الكافيت لاقج,1
* -البقرة كد
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جنس الثياب
الأصل فيمادة الثياب أنها تعمل من الجلود والقطن والكتان

والصوف والشعر والحرير والممزوج منها.
وأفضلها القطن:؛ فقدقال أميرالمؤمنين الكتقة :البسوا ثياب القطن.

فإنه لباس رسول ايلَلقهيةُ وهو لباسنا'” ,ولعل تفضيل القطن معروف
وشائعفيالعال؛لمافيهمنالنعومةوالملائمة للبدن.
ويليه الكتان في الفضلء فقد قال أبوعبداللهاكناة:الكتان من

لباس الانبياء و
اهلويلنبحتم".
بنسة المفضلةهذهالأيام وتُعدُ منه
لوم
لفأفه
اصو
وأما بالنسبة لل
أفخر الثياب الرجالية :بمايسمى بالفاصونة ,غيرأنهفيالملابس الظاهرة
ويفضّل الجميع الالبسة القطنيةفيالملابس الداخلية» لمافي الصوف من

الدشونة ولكن الأمر بالنسبة إلى الشارع الإسلامي يختلف» فقدجاءعن
أمير المؤمنين اليئةة أنهقال:البسوا القطن فإنهالباس رسولالليَيْْة.وم

يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة” ,وهذا هو المروي عن بعض
الائمةبيك أنهمل يمكونوا يلبسون الصوف إلامنعلة.
والظريف أن الرسول يلاه يخبرنابمايشيعآخخرالزمانويقول في
وصيته لابي ذر :ياأباذر يكونفيآخرالزمانقوميلبسون الصوف في
' -الكافي” الق1ح.4

ا
' -الكافيا” 4جكف
* -الكافي” «مقحكد

مر
عطول
لو
اصحة
 .........ال

صيفهم وشتائهم يرون أن همالفضل بذلك على غيرهم؛ اولئك يلعنهم

رف في
ما
عا
يلن .الأول إرتادة
رتم
ميح
أهل السماوات والأرض”"» .وأهو

انش
قعمول
زماننا من لبس القوط الم
مة م

الفاصونة الذيينسج من

الصوف أو الصوف وغيره وكلما كانصوفه أكثرفهوأفضل؛ والاحتمل

الثاني إرادة الصوفية الذينيلبسون الصوف زهداً وتقدساً ويرون جاتهم
بزهدهم دون الأخحرين الذينغرتهم الدنيافلبسوا ناعماللباس وأكلوا
طيب الطعام كمايستفاد منمناظراتهم واعتراضاتهم علىالائمة لظ

حينما كانوايلبسون الالبسة الفاحرة.

د البصري وسفيان الثوري .فكان الإمام أبوعبدالله
اثل
علكب م
وذ

اتنايميبهم( قلمَنحَْوم زيئة ألها
أَلزْرْقِ»» وأن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يراها عليه .وإثما لبس
رسول اللريك وعلي اكل :مالبس لانهما كانافيزمانقترمقتر وإن

اا",
هبه
رلها
اقأه
رأح
با ف
أليه
الدنيا بعدذلكأرخت عزا
وقالالإمامالصادقاكنة لسفيان :ياثوريماترىعلي منثوب إما

لبسته للناس» ثم اجتذب يدسفيان وجرها إليه,ثاملرفثعوب الاعلى

وأخرج شوباًتحت ذلكعلىجلدهغليظ فقالهذالبستهلنفسي غليظاً
وما رايته للناس؛ ثجمذب ثوباً علىسفيانأعلاه غليظخشن وداخل
' -أمالي الطوسي؟701 :
' -انظر الرسائل 747 :بغيلا منأبواب أحكام الملابس.

كلف

ذلك ثوب لين فقال لبست هذا الأعلى للناس؛ ولبست هذا لنفسك

تسرّها أي أنت مُراو".
وهناننتهي إلىأن الافضل من اللباسكمادلت الأخبار هوالقطن

مطلقاً منداخصل ومنخارج ,ومنأراد أن يروض نفسه فليلبس الخشن
من الدال والناعم من الخارج ولايراني؛فيلبس الخشن من داخخللله
سبحانه وتعالى والناعم الصفيق من خارجللناس؛ أي على خلاف ماهو

متعارف اليوم.
ويمكن الجمعبين الاحتمالين والتمسك بإطلاق الخبرء فيكون المراد

عامة منلبس الصوف من خارج ولبس الناعممن الداخل سواءكان
وفية المرائين أو كانمنجبابرة آخر الزمان.
لبصعض
ماثل

ونفس هذا الكلام يأتيبالنسبة إلىثياب الشعر التيتسمى المسوح
فهي أشن منلباس الصوفه وكانيلبسها أبوعبداللهلتق علىجلده

للهسبحانه ويلبس القطنية الناعمة عليهاللناس”.

وأما الحرير والإبريسم والقز التيجميعها تعمل منخيوط دودةالقزه
فهي محرمة على الرجال محللة للنسك وم تذكر الأخبار وجه الحرمة

حية أو اجتماعية .بعد الجزم
صي
والأضرار التيتمحصل بلبسها هل ه

بوجود المفسدة فيلبسه لأناللهسبحانه وتعالىلميحرمماحرمعلىعباده
' -الكاني؟ 80
* -انظر الوسائل”  767بغب؟ منأبواب أحكام الملابس.

ملر
عطو
لو
اصحة
 .....ال

خخل
لخ
لقق
اكنه
مسنرغبةمنهفيماحرمعليهم؛ ولازهداًفيماأحللهم.ول

فعلممياصلحش فماحلهوعلمملاياصلحه وميضرهمفحرمعهليهم.
نقدقالرسولاللهييه لعلياكيقز:أحبلكماأحب لنفسي؛
وأكره لكماأكرهلنفسي ,فلاتختمبخاتمذهب  . .ولاتلبس الحريرفيحرق

”,
هوم
للدقك ي
التلهج

وفيحديث امناهي:أن رسولاللهييه نهى عنلابلسحرير والديباج
والقز للرجلء فأماالنساهفلابأس""» وفيروايةعنأبيجعفراقنؤلاقال:

يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير ف غيير صلاة وإحرام ,ورم على
الرجل” .ومعذلكفقدوردت بعضالاخبار بكراهته للنساءأيضاًبمعنى
عدم الحرمة .وهويعنيالضرر وعدم الصلاح.

ويستئنى منتحريمهعلىالرجالحالات :
الف_ الححرب» فقدروي عن أبيعبدالاكلقهةأنهقال:لايصلح

للرجل أن يلبس الحرير والديباج إلا في الحرب”" وني رواية أخرى :أن
علا اقنغةكانلايرىبليسالحرير والديياجفيالحرب إذالميكنفيه
التماثيل باس".
ا.7
ل!:ل05
حقيه
 3الف
 3الفقيه 4اح.1

* -الخصال :هله
' -الكافي” #موح4
“ -قرب الإستاة 6+
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يياس ....
لمةل 1ف
الاسلا

حلربسير
للق
ب_حالات الاضطرارء فقدرويأن النييه لاميط

نه رجلاً قملأء
ككاأن
لاحمد منالرجالإلالاعلبردحمن بنعوف ,وذل
رلد",
واكذلابحا

ج الحرير غير الخالص ,إذا كان القماش ممزوجا منالحرير وغيره
كالقطن فلا بأس وإنكان الحريرأكثرأو بالعكسء فقدكانأبوجعفر

لقا ينهىعنلباس الحريرللرجال والنساء إلاماكانمنوبرتخلوط مخز
الحمته أوسداه خز أو كتان أو قطنء وإنمايكره الحرير امخض للرجال

والنساء .واللحمة الخيوط العرضية والسدى الطولية.
وكذا لامانعمنأن يكرن بعض أجزاءالثوب الصغيرة منالخريره

فعنأبيعبدالللهكيلاباسبالثوب أن يكونسداهوزرّ وعلمهحريرأه
م
رعلم
سهو
وإنما كره الحرير المبهم للرجال” .وال

الثوب.

د_يجرز أن يكون مثل مايوضع على الرأسومايريط بهالسروال»

وما يلبس بالرجل؛ أو ما يشد به الوسط من الحرير والديباج”".
الجلود

ل م
وند
جابق
كانت أكثر الملابس في الس

الحيوانات ,وهي اليوم

قليلةولايعملمنهاالثيابإل ناادراًوقديغلبفيبعضالمناطق ,ولابد
6
748
1 :1
جقيه!
' -الف

انظر الوسائل 477 :5باب؟١ من أبواب لياس المصلي.

' -التهذيب 5:8:1ح/القه الاستبصارا0719511 :

" -انظرالوسائل 007 :باب  1أمبنراب لباسالمصلي.

مر
عطول
لو
اصحة
 ....ال

من الإشارة إلىحاههاومايلبس منهاومالايليس؛فمالايلبسمنهافي
جميع الاحوال ثلاثة :جلد الكلب وجلد الخنزير وجلد الميتة» والميتة ما مات
حتف انفه أو خدق وم يذكعلى الطريقة الشرعية أعنيالذبح وقطع

الأوداج مع التتسمية والتوجيه إلى القبلة ,أو الرمي من البعيد" مع
النسمية في الحيوانات الوحشية أو المتوحشة:؛ ويلبس المذكى من مأكول
زنة
ا دو
زمن
ححم
الل

ويكره غيرههفلايلبس فيحال الصلاة .ويلبس في

سائر الأحوال مع نوع من التحفظ.

كراهةالتعري
التعري غيرمطلوب بل وحتىمبغوض ومنفورلافيهمنالمضار
والافات ,سراء كانفيالليل أو النهار وسواء كانهناك ناظرمحترمأولم

يكن ,وإذا كانبمعنىكشفالعورةفهومنوعبتاناًوضررهالماديوالمعنوي
كبيرء ولعسلسترالعورة أمرمتبععندجميعالعقلاءماخلابعض الشذاد
وفيبعض الحالات فكان نمايحكم العقلاء بحسنه كمايحكمون بقبح

الكشف وقاعلهمذموم.
واما كشف سائر الجسدفقد نهى رسولاللييل عن التعري

بالليل والنهار” .وتعلله الأخبار بوصول الضرر في هله الحالة إلى الإنسان
مسن نلحية الشيطان والمخلوقات الخفية المعادية للإنسان ,فقدقالأمير
' -اانلظورسائل 061 :باب؟ ١٠ -
امل
نأب
لواب
صلب
لاس
ي.
 -الفقيه؟٠١ :ح أمالي الصدوق500 :

بياس
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المؤمنين اكتظ :إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيهفاستتروا”,

ولكمنليسلناتفسيردقيقلطمعالشيطانءهلهوطمعجنسيأو ما
هبذمن
ا
يقر

المعنى كماينقل؛أو أنهطمع بمعنى الإضرار بصحة

الإنسانء أو هذا وذاك وحتى غيره.
والشيطان هعودو الإنسان وأحد أسباب المرض الأساسية كما بيئا
مراض.
فايلكتااب

وليس ذلك الكلام حولكشفالعورة حتىيقالطمعجنسي؛ بل
حتى مثل كشف الفخذء بدليل قول أميرالمؤمنين لكلافيحديث
الاربعمالة :إذا تعرى أحدكم نإظلريه الشيطان فطمع فيه.فاستترواء ليس

وسمب”ين".
للرجل أينكشف ثيابه عنفخذيه وقيجل
ولنصوص كشف العورة أضرار أخرى مثل إيرائه وجع الفرج؛ فقد
شكا المعلىبنخخنيس إلىأبيعبداللهالصادق الكفة :وجم الفرجفقال له
الصادق اقلة :إننك كشفت عورتك فيموضع من المواضع؛ فأعقبكالله

هذا الوجع."..

والعلاجمامرفيكتاب العلاج المخاص.

.4
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1ب:1
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الن

' -انظر الوسائل 76 :5باب ١٠ من أبواب أحكامالملابس.

* -اطلبألمة لابني سابور ,5 :وعنه في البحار54:58ج1١

 ...الصحة وطول العمر

اختياراللون
إن للون الثوب دوراً في شخصية الإنسان وحتى سلامته وهناك

ألوان مفنضلة وأخرى غير مفضلة .موخهتيلف من ثوب إلى ثوب ومن
حل إلىحال.
ولعل أفضل الألوان هو البياض؛ قالرسولالل يهَيْلُِ:البسوا

البياض فإنه أطيب وأطهر” .ومعلوم أن اللون الابيض يعكس عامة
أجزاء النور ولا يمنصهاء فيكون أبرد وبرودته طيبة يستأنس بها الجسده

ويرتاح هاء

ومن ناحية أخرى فالوسلنحة تظهر عليها ولا يكتمها كباقي الألوانه
فيضطر الإنسانلتنظيفه أكثروهيفالدةأخرىرطهارةحقيقية,لانمالا

نظهسرعليهالوسانعةوسخف ايلحفيقةوإ رنؤي ناظليفمفيليزسان في
النظافة الظاهرة ,بلالواقع,

ومهما يكن من ذلكفقدقالالنيَيلُْْ:ليسمنلباسكم شيء

ووا
مفن
أحسن من البياض فالبسوه وك
تف
ايكهم" ,وكان ع9لليا لا

يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس ويقول :فيه تكفين الموتىي,
والمستحصل أن الأبيض هو الافضل وليس ذلك تعسيين وإلا

فالطلوب الااوللتهزوين والتجمل ولبسكلمايعدجميلاًوزينةمالم
' -الكافية :مؤكاج.1
' -الكافي؟ خلاح5
بمس.
موا
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لبأ
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يكن منثياب النساء أي التييلبسها النساء خاصة؛وإلافلابأسبلبس
الأحمر والاصفرء وقد لبس النيييه والائمة وريه أنواع اللباس

خصصوصا داغمل الداروعند الخلوةمعالنساءفإنأعرابياًأتىالنبييتل
فخرج إليهف ريداء ممشقءأيثوب مصبوغ بالشق أي الطين الاحمر,فقال:
خرجت إليّكأنك فتمى؛ فقال:نعمياأعرابي أنالفتىابنالفتىأخر

الفنى” ,وكان ليهع

ملحفةمورسةأيحمراء_ يلبسهافيأهله.هذا

ركان علي بن الحسين اكنةيلبسالمعصفر -وهر المصبوغ بالعصفر,

صبغ أصفر اللون -عأنزدبوعاضجه .وكان له ملحفة ورديةيلبسهافي
الدار ,وعن أبيجعفر الباقراكت قال :ناناللبمسعصفرات والمضرجات

واالملديبررأايق»ه وقل الكرخي :دخلت على أبيالحسن الرضاالكناوهر
متزر بإزار مورد أي فيهوردا".

فكان لبسهم  12يثيرالتعجب عند الناسكماهومستفاد من
حديث الاعرابي وغيره مميابدو عدمتعارف ذلكفيتلك الايام؛فكان
وربعن
ية
بعبي
حةوت
مصع
عمل النييَيْيْ والائسةمَل بيانلحقيقة نا
التجمل ومطلوبيته خصوصاً عند الأزواج وداخخل الدور ,وعئد الزواج.
فقدروي عن الحكمبنعيينةقال:دخلت على أبيجعفرلقلا وهو

فيبيتمنجد .وعليهقميص رطب وملحفة مصبوغة قدأثرالصبغ على
عاتقه .فجعلت أنظر إلىالبيت وأنظر فيهيئته .فقاللي:ياحكم ما
' -معائي الأخبار 411:أمالي الصدوق973 :ح.591
' -انظر الوسائل707 7باب 01منأبوابأحكام الملايس.

.ا..ل.صحة وطول العمر
تقول في هذا؟ فقلت :ماعسيت أن أقول وأناأراه عليكء ذأماعندنا فإثما

يفعله الشابالمرهقء فقال:ياحكممنحرمزيئةاللاهلتيأخرجلعباد,
فأماهذا البيت الذي ترىفهوبيتالمرأةة وأناقريب العهد بالعرس.
وبيتي البيت الذيتعرفه" .والنتيجة أن النييلل والائمة لم كانوا
يحملون رسالة تغييرية حضارية صعبة؛ لاتتماشى مع أعراف الناس
المتخلفة .ولكنها هي الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة.

واقد
ليل
ليون ال
اأبي
لضففضيل؛ اللون الأخضر فهو الآخرممدوح

( عَلِيهُمْبِيَابُ سدس خُطْرٌ "4ثيابأاهللجنة وهوثوبعيسى
اقلاوشوبنبينافيالجسنةفقدروي أن اللسهبحائه وتعالىلمارفعالمسيح
إلى السماء رفعه إلىجنةفيهاسبعون غرفة؛ وإناللهكساهثوبين أحدهما

أخضر والآخر وردي©,
والمروي أي
اضلاًاعئنمة ل(58لبسهم الثيابالزرقوالعدسي",

نعسم لا يفسضل السثوب الاحمر المشيع حمسرة إلا للمعروس؛ نخصوصاً شخارج
الداروحال السصلاةة ومعذلكليسهمحمدبنعليبنالحسينالذ,ول
ينهعنه»وإنانهيعنلباس الشهرة.ومايوجب الخيلاءوالتكبر .ولذا

يسروى أن علي بنالحسيناكت خرجفيلياسحسان فرجعمسرعاًفقال:
' -الكافية 44 :ح.1

' -الإنسان 19:

" -مكارم الأخلاقة 5093
' -الكافي” مش

10,91

بياس ...
الاسلالمةل ف
ياجارية رئيعليثيابي فقدمشيت فيثيابيهلهفكأني لست علي بن

ناسين

ويستثنى من بين الالوان اللون الأسود فإن لبسهمكروه لأنه يدعو
إاللىتجبر والتكبر.
فقد روي أن علياًاق قال:لاتلبس السوادفإنهلباس فرعون",
وهو زي الجبابرة من بني العباس قثلة أولاد الابياه وفي رواية إنه لباس
أالهنلار”"”» وعن الصادقاككاةقال:إنهأوحى اللهإلىنأبليبمينائه قل
وا لباس أعدائي” :وهناكاستئناءات منهامافيالمروي
سا
بل
لنين
تمؤم
لل
عجن أبي عبد الله اكتف قال :يكره السواد إلا في ثلاثة :الخف ,والعمامة,

والكساء'”" ,وكذافيالحرب فقدقتلالحسيناتناوعليه جبةنخزدكناءءأي
مائلة إلى السواد",

والعملية فيتطهير الثوب هوغسله وتنظيفه من القذارات
ئته من إصابة
الك
والنجاسات بالتحو الذي تقدم ذكره وصقبيل ذ
القذارات ومن الوسخ ,بل وتصميمه بحيثلايعلقبهالتراب وعامة
القذارات التي تكون على الأرض وذلك بعدم اتخائه طويلا يصيب
ا5
عا31 :
' -الفقيه
' -الفقيه"71 :1حلاا

ف8ا
" -الفقيها71 :
ب 51 -من أبوابأحكامالملابس,
' -انظر الوسائل :م8/إ1
* -الكاني 144 :2حة.الوسائل :4ح.5084051

 .....الصحة رطولالعمر
الارض ولابد من تقصيره وتشميره والحل هذهفقدورد فيعدةروايات
0.
» معنه ثيابك فقصرء أو فشمّر
في تفسيرقولهتعال( :وَْيَاتَكَفَطَهْرْ

والمعنى وإحد ,وعن أمير المؤمنين ان أنهقال :وتشمير الثياب طهور هاه

الى (وَثِيَابَكَفَطَهْرْ 4أي فشمر”.
وتنعدق

هذا وقد نظر أبوعبداللهاك إلىرجلقدلبس قميصاً يصيب
الارضء فقال :ما هذا ثوب طاهر”.

وكذلك الكمأيمايسمىعندنابالردان.ل يانبغيأن يكونطويلاً

أضول مسن السيدين؛ فيحيل دون أخذ الأشياء وتعاطيها وسرعان ميتاوسخ
ينر المؤمنينلكئغةإذا لابلسقميص مديدهفإذا
مكا
بإصابة الاشياء ,وأقد
طلع عألطىراف الأصابع قطعه أر قصة".
باعلضتوصيات:

_١لا يفضل التقنع وتغطية الوجهفيالليل ولا النهار.

'يس_تحب طي الثياب وعدم تركها منشورة خصوصاً في الليل,
فقد روي عن أبيعبد اللهاكلاأنهقال:اطووا نيابكم بالليل؛ فإنهاإذا
' -المدثر4 :
'-انظرنفسيرالقمي,787 :تفسيرمجمعالبيان,00 :نقهالقرآنللراوندي8 :1ا؛التفسير

الصافيه045 :
' -الكافي9 3ج١8؟1 الرسائل4 :ه1يم
' -الكافية  44حا الوسائل« 7لااح.7589

السلامة فياللباس ...

كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل” .وهو قد يعني وصول الضرر إل
الإنسانء ولا يبعد إرادة تراكم المكروبات عليها وني داخلها.

وفي رواية أخصرى عن أبيالحسن لتلاأنه كان يقول :اطليثياب
راحتهاء وهو أبقى ها".

"ا؟س_تحباب التسمية عانلدثخليعاب.
كم
دجلع
حذاخ
أل:إ
روي أن رسول اعلَلدهَةٌ قا

شيابهفليسم لئلا

يلبسها الجنفإنهإذا لميسمعليهالبسهاادنحتىبصبح”".
يفضل لبس السراويل منقعود فقدرويعن أبيعبدالله

القنذ:من اللبسراويل منقعودوقي وجع الخاصرة”" .وروي أن أمير
المؤمنينالقن اغتميوماًفقال:منأينأتيتفماأعلمأنيجلست على
عتبة البابء ولا شققت بين غدم؛ ولالبست سراويلي منقيام؛ ولا
مسحث يلي ووجهي بذيلي”,

نا قل :لبس الانبياءالقميص قبل السراويل”.
ه_ عن عالي
 65يستحب أن تكون زيقالقميص وقولته واسعة :ففي الخبر :سعة

الجسريان ولبات الشعر فيالانف أمان من الحذامقال:أماسممت قول
“ -الكافية١4) : ع1

' -الكافية٠84 :  ١1وانظر الوسائل 514 :باب 77منأبواب أحكام الملابس,
' -علل الشرائع 744 :ج71الرسائل :اعنالة
' -الكافي 41 3علد

ب8ومانب أحكام الملاابس.
* -الخصال :ح :45055انظر الوسائل”؛  914بأاب
' -مكارم الاخلاقة 103
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المشاعر :ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد”"؛ والجربان هو طوق
القميص أي زيقه'",
التعمم والتحنك
المعروف أن أكثر ص
انوف
ل ال
سبشر
اف
بيق

كانوا يغطون رؤؤسهم

بشي» ولاينبغي أن يكون ذلكعبثامنغيرحكمة ولاهوبمعزل عن
توصيات الأنبياء ولايمكن القول أن ذلك لأجل البردفإنهكانيغلب في

المناطق الحارة كاهند والجزيرة العربية؛ وحتى بعض مناطق أفريقي؛ ولكن
صارت الغلبة لكشف الرأس عقيب الثورة الصناعية.

فهناعدةأموريجبالإشارةإليهاكلهاتدخلفيجواب السؤالعن
الاصلح للإنسان مسن الناحيةالصحية .هلهوسترالرأس والتعمم أو

تسركه؟ وهل ينبغي أن نندب الناس إلىالرجوع إلى الطريقة السابقة أر لا
حا
كى؟
ذجةلإل

ومن تلك الأسورالسؤال عنسترالراس والتعممهلكانفي
السابقنيحالالخروجمنالدارأو علىالدوام وهليشمل حالةالنوم,
وهل إن تغ
وطي
اة ا
للر
تأس
عمم

يسسحُن الدماغ أولاوإذا كان

يسخن الدماغ والراسفهلهذاضارأو نافع؟ويهخلتلف ذلك بالنسبة
لأول
للش
خوالص
يتاه
تيف
فا؟
' -الكافية604 :حم
ود انظر الوسائل 814 :باب المن أبواب إحكاماملاس

بياس
لمةل ف
اسلا
ال

.

والحقيقة أن أاكلثروايات تتحدث عن العمامة كاوالحدأزميناهء

وهو زي الملائكة ,والرواية تفسّر قوله تعالى :فمسومين» بالعمائم”) كما

ولعصرباً
انها زي ايلقبيلُ والائمة منبعدهوكانيتخزيا
صب اه
ساولل اللهيلْي:العمالمتيجان العرب”.
رؤساؤهم ,فرقدق
وإذا اراد النبييَكْةٍالكلام عنفرائدالعمائم؛ فيصرفه إلى إيراثه

العز والحلم ,نرقد
سقاولل ايلَؤلْلِ في رواية أخرى:العمائم تيجان
العرب إذا وضعوا العمائم وضع اله عزهم””'وقلناعتموا تزدادوا حلم"
وهذا امر مشهود فإن العمامةتجعلمنلابسها أكثر وقاراً واقل تحركاً
وثلفتاًوأثبتمبادرةة
نعم هناك فوائد مرويةلخصوص التعمممعالتحنك بمعنى إدارة

العمامةتحث الحنكمثلقرلأبيعبدالللهقنة:منخرجمنمنزلهمعتماً

تحت حنكه يريد سفراً يلصمبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكرره”" إذا
يهي الشرق بيننا وبين المشركين في
أغسيف ذلك إلى قول رسول الل
العمائم الاستحاء في العمائم” .وأضيف إلى أن التعمم بالتحنك هوزي
 08آل عمرانة .851
801
' -الحاسن7 :
' -الكافية :اقاح.4
' -مكارم الأغعلاقة 611

' -مكارم الأخلاقة 430
“ -الكافية اخلاح.3
' -قرب الإسناةة 1

 ....الصحةوطولالعمر
الملائكة ,فقديعني أن الملائكة أي القوى الخيرة الكرنية ترىأنهمن

المؤمنين لأنهيشبههم بالزي والجوهر فيعينونه ويحرسونه ويحفظونه من
المكروه الذي أحدمصاديقه المرض.

بينما تنصبأكثر الروايات على التحذير منتركالتحنك وتعله
أحدأسباب الداءوالمرض؛ فعن أبيعبد اللهاكت أنهقال:من تعمم وم

حك فاصابه داء ل داواء لهفل يالومنإلا نفسه”" ,وهناك روايات أخرى
بهذا المعسى,وهومعنىخطيرجداًلانهيعن أين الأمراض الصعبة التيلا
دوا
ن
كها
تءل
وقد

معلولة نه الحالة .ولذلك جدالكثير من الأمراض لا

نعرف أسبابها بالدقة خصوصاً مال داراء له كبعضالأمراض العصبية
وحتى قديشمل مثل السرطان وغيره ممالانعرف أسبابه وقدظل العلماء
فيحيرة من ذلك ,وهم علىحقلأن معرنة علاقة تركالتحنك بمحصول
بعض الامراض الصعبة لاتضمنهعدةقرونمن البحث العلمي,

وا
النت
ليجة
تأ
عنمم

بذلك الوصفه أإيدماعرة العمامة نحت

الحسنك يشتمل علىفوائد صحية ويقيمن أمراضلادواءلهاوبالتالي
هاوألفضتل م
عنمم وحذه أي مندون إدارة العمامةتحت الحنك.

ولكن هل هوأفضل منتركالتعممنهائيً؟فهذامالايمكن
البث به نعمقديستشعر ذلك منبعض الأخبار ,ولكنلايلزمأن

يكون فيخسصوص الصحة,بلل فهوائدأخرىمثلعدمالابتلاء بالحرق
رنيض.
والسرقة :ولايصيبهمكروهء واهو
لقمديع
1ه
ح6
_ -الكافي54 3ح التهذيب 0

كروب

يياس .
لمةل ف
الاسلا

وفي روايةقالالصادق تكتقة:إنيلاعجب ممنيأخذفيحاجةوهر
معتمتحتحنكهكيف لاتقضى حاجته”".

ل ايلَليهِيْةُ كانيلبس قلنسوة
ون
سويأ
ردر
وأمامسائر الأنواعفق

بيضاء مضربة .وكان يلبس في الحرب قلأنسذرةناهنا".
الثعل والحذاء
قد لانبالغ إذا قاللناتإانكيد على الحذاء وجودته والنعل وجودته
ية
هرمعلى
اخبا
أكثر من أي شيء أخخريلبسه الإنسانء وقد دلت الأ

دورهما فيمجالحفظ السلامة وحتىطول العمر.
ويبدو أن اتخاذ النعلين له تاريخ عريق يعود إلى زمان النبيإبراهيم
لكنغ :ففد روي أنه أول مناتمْذالنعلين وهناك المؤشرات على اتمافقبل

ذلك من زمنآدمأو شيثليه ” :وإنكانالبشرقدضيمهذهالسنة

الحسنةفيالفترةالتأيعقبتهولكنتأكيدالانبياءعلىذلكظلمستمراً

حتى وصلت اللنوبة إلنىبيناعق فأحذيؤكدعليهويعطيه بالغالأهمية
حينما يقول :من أراد البقاه ولابقاءفليباكر الغذاء وليجود الحذاء" و
فهر ترغيب في اتخاذ الحذاء واستجادتها .وقيل :إن المراد باستجادة الحذاء
' -الفقيها600712 :

لي
صاس
مبل
لوا
ا١أب
ارئل41 7
سنظ
و؛ا
لح؟
' -الكاني4 3ا11

أبرابأحكام الملابس,
' -الكافية :كتااج.5
عك6
' -الفقيد؟1 :

1ب0
0,با
1ص977
باب7؟ :و

من

 ....الصحة وطول العمر

هو الزوجة الصالحة .أو الرفيق الموافق .ولو صح ذلك فلا يضر؛ لوجود

روايات أخرى كثيرة تدل على لزوم اتخلذ النعل واستجلاتها فقدروي:أن
ت:مخنذ نفعللياسًتجدها”".
يه قاال
رسول اليله
وقال أمير الم
اؤمن
سينتالك
جتاة
ا:دة الحذاء وقاية للبدن .وعون على
السصلاة والطهور”» ومعلوم أن الامرالدحهذواء وليس المرأة والرفيق ,لان
الحذاء وقاية للبدن وعون على الطهور.
وقال أبوعبد الله تية :جودوا الحذر فإنهمكيدةالعدو .وزيادة في
ضوء السصر ...وأدمنوا الف فإنه أمانمن السل”" .ويكمن فيهذا
الحديث أسرارمثل وجود العلاقة بينتجويد الحذاءوز
اياد
لةبضو
صءرء أو
سين ادمان الخف والأمان من السل سواء كانبمعنىمرض السلالمعروف

أارلضعف.
ويعلم منهذا الحديث والحديث السابق مدى ارتباط الحذاء والنعل

بالسلامة وكأن ال
يني
ِه والائمة يخ سقلدموا وف
ضرغو
راوعن
رة
لبس النعل أو الحذاء وصبرا تأ
اكيلدات
اهمس ع
تلجىادة بمعنى اتخلاالحذاء
اليد مهماأمكن.
وبهذا يشبت قانون صحي إسلامي عاموهولزومتجويد الحذاء .أي

صناعة الأحذية الجسيدة وانتخاب الحذاءالاجيلدشعنرداء ولزوم رعاية
' -الكافية كتاج

' -الكافية531 :اج.1
" -أاملالطيوسي؟603 :

لمةلفبياس
اسلا
ال

..

اً لقول رسول اله يَؤ:
تحةبفايذعلك
اسائ
نظافة الحذاء وأناقته وعدم الم

امتنذذ نعلاًفليستجده.
باعلضتوصيات فيكيفية الحذاءوالنعل:

 _١زوم تعقيب النعلين ,بمعنى أن يجمل لماعقبء وهوالذي
ت :إنيلأمقت الرجل لاأراه
ليكجعَفر
يسمى عندنا الكعب لقول أب

معقب النعلين",
"_ لزوم تخصير النعل والحذاه وتسمى غير المخصرة بالمسوحة,
فقد قالمنهال :كنتعند أبيعبداللهاقنلاوعلينعلممسوحة فقال؛هذا

حذاء اليهرد فانصرف فلعذ سكين فخصرها بها" ,والتخصير هو أن

يجعللهانحصرمثلأحذيةاليوم.
"_ يكره اتخلذ الملس من الاحذية :لقول أمير المؤمنين اكتنل« :لانتخذ

الملس فإنها حذاءفرعون .وهو أول من اتخذ الملس»” ,والملس هو الحذاء
الصافية التيلاتخصير فيها ولاتعقيب.
 _4يستحب أن يكون للحذاء قبالان .ورؤوس :لأن أبا عبد الك اكنه

وهب إسحق الحذاء نعلين قال :وكانت معقبة مخصرة لهاقبالان ولها

ك
يالبي
رؤوس؛ وقال :هذا حذو
' -الكافي” تلح
' -الكافية اتج

* -الكافيج 7

' -الكافية  701حا

".
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هيُ ثمينة ولاوهب وإثما وهبها
يلن
دءا
َذا
فمن الواضح أين ح
الإمام الصادقاليا لإسحاق لأنمهنتهكانته
ايلصنأاع
حةذية فأرادان

ايريهكيفيصنع الحذاءوماهيالحذاءالجيدة
وهي التيتكونلهاعقب وتكون تخصرة وهاقبال.زوهموام النعل

ومايمسكها والاكثر هومايكونفوق الكف يغطيهاء ويقشدمل حنىمثل
السير الني يدور وراء الرجل.,

والمهم هرمايمسكها ويمنعمنانفلاتهاء ومايغطي بعض الرجل
ويضمه.

وأن يكون هارأس وهومايتقدمعلىالاصابع؛ وحتىمايغطيها.

»لا يصح عقد شراك النعلوهوسيرها الذيعلىظهرالقدم,
فقد كانأبوعبداللهالا إذا نظرإلىنعلشراكها معقودتناوهافحلّهاء
وكانينهى عن عقدهال".

ْ

لبينء فقدروي أن أباعبداالكلهبلا
عائ
اوليلنذو
_١ستحب تط
ي
كانيطيل ذوائب نعليه".

والسذوائب هي مساأصاب الأرض منالمرسل على القدم؛يعنيأن

هناك غطاءيرسل على القدمفتصيب أطرافه الأرض".
' -الكافي 3ح54ت613اء
' -الكافية إتواح 1
' -انظر الوسائل١01 :5 بنبء  95-87-84منأبواب أحكام الملابس؛ مستدرك الوسائل؟ 85:
باب  91منأبراب أحكام الملايس.

لون النعل والحذاء
ذأاوء فإنللون النعل
حعل
لالن
اون
هناك حقيقة مغفولة ترتبط بل
والحذاء كلالآثر على صحة الإنسان وسلامة روحه وجسله .تحكي السيرة

العملية للبشر عن هذه الغفلة.

فانت ترى وتلاحظ تزايد هموم البشر وابتلائهم بالكآبة غافلين
عن أن أحد الاسباب الاساسية له هو لبس النعل السوداء بالإضافة إلى
آثارها الضارة الاخرى.

اء التحذير التام منلبس النعل السوداءء فقد نظر أبو
فمن ثجمة
عبد اللاهلقتلاإلىبعض أصحابه وعليه نعل سوداءء فقال :مالك وللنعل
السوداء ,أماعلمت أنهاتضرّبالبصر وترخي الذكر وتورث اهم وهي

بأعلى الثمن من غيرها .وما لبسها أحد إلا اخختل بها" وفي رواية أخرى:
وهي مع ذلك من لباس الجبارين” ,وكانت هذه العملية تتكرر.
وهنا عدة أسئلة أحدهة هل إن هذاالضرر شامل للحذاء الذي
نليسه اليوم؟ الظاهر نعم لانالنعلفياللغةهوالحذاءأو مايشمله
وبعمه لأنه ماوقيت بهالقدم منالأرضء فيشمل الحذاء ويؤيده مافي

رواية سدير أن أباعبداللهالقتغةقالله:ياسدير ماهذهالنعل احتذيتها

ذةاء -أي لبس الحذاء -عاللىنعل مما
تنغ
حلك
الن
لأط
على علم؟ ناقد
يدل على أنهماواحده
' -الكافية  0جا

' -الكافيت متوج؟.
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السؤال الثاني :ماهوالمقصود بالنعل السوداءههل اهليمصبوغة
بالسواد أو المصنوعة من الجلدالأسود كجلد الشاةالسوداء ايلتكيرن
جلدها أسود أو منجلود الخزالتيتكونداكنةسوداء؟

إذا كانت صناعة النعل مسن الجلود فقطفقدلايبعد إرادةالجلد

خمخنمورادى
أنع
الاسود بطبعه .ولككن الاظالهرنأعنال كانتتص
كخوص النخل؛ ولكن الملاحظ لعاالمرةوايات يجدهاتتكلم عناللرن
فقط؛ أعني النعل السسوداء والنعل البيضاء والنعل الصفراء ,ومقتنضى

إطلاتها الشمول للمصبوغة وغيرها.
ويبقى السؤال عن غلاء ثمن النعل السوداءء فإذا كان المراد من
ن
تبيعي
النعل السوداء هي المصنوعة منالجلود السود الط
رقد
كة ف

غالية

لقلتها وندرتها وأمناالصبغفهوالآخرقديكون غاليافيتلكالازمنة
وليس ببعيد,

اءء
دعل
سروالن
لثا
اماآ
وأ

فأول أضرارها هوانهانضعف البصر,

وهو ضرر عظيم قد يكون ضعف البصر هذه الأيام وكثرة احتياج الئاس
إاللىنظارات والعمليات الليزرية ناشئة منلبس النعل السوداء .وإذا
كان الأطفال يولدون ضعيفي البصر فلاجل لبس آبائهم النعل السوداء

عف
ضلك
لال ذ
انتق
الذييؤدي إلىضعف بصرهم بالتدريج ومنثما

إلى

الأطفال ممايعنيتركهذا العمل الآثرعلى الجينات الوراثية .ولكن يجب

الإذعان بأن هذا واحد من الأسباب فإنلضعف البصر أسباباًأخرى قد
نجدها فيكتاب الأمراض.

#6

السلامة في اللياس ...

والآثر الثاني هو إرخاء الذكر ,وبالتالي الستأثير على العملية

الجنسية؛ مايللعلى وجود شيء مشترك بينالبصر والذكر تؤديقلتهأو

زيادئه إلى ضعفهما أو قوتهماء وليس ذلك ببعيد فإن المعروف أن فيتامين

(أي) ينفعمهماونقصهيضربهماوقدتكونهناكأمورأخرى.

والاثر الثالث هوالهم فإنبشر اليرممهموم بطبعه حتىقدلا
افلركإثيمرم
يعرف العلة والسبب تو
كن
انات المادية وهذا العمل لدهور
فحيصول الم والغم ,وقد يعودسببه إلىإرخائه الذكر وعرقلة عملية

الجماع وهو الذي يؤدي إلى زيادة الهم ولكنه محرد فرض.
وبالتالي فإن المسروف أن اللون الأسوديجذبعامة طيرف الضوء
ويؤدي إلى تسسخين الرجلين ولعل هذا التسخين هو العلة لتلك الآثار,
ولا أظن أن هذاكلالسببولهأسرارأخرىقديُكشفعنهاالنقاب في
المستقبل.
ويبقى سؤال واحد .هل إن هذامختص بالذكور بقرينة قوله برخي
الذكر؟ الجواب عدم الاختصاص فإن معنى الخيرهوأن النعل السوداء

تضعف البصر لمنلهبصرءوترخى الذكرعندمنلهذكرءوتورث الهم
عند أهله.

وأما الالوان غير الضارة .فهي كلللون ما عدا السواد ومع ذلك

ان
وعض
للىب
اع
لأكيد
ادالت
ور

وذكرمنافعها.

الأولى:النعلالبيضاء.فهيمدوحة ومؤكدعليهاولكنقدلاتكون
مربوطة بالصحة والسلامة :فقدقالسديرالصيرفي :دخلت على أبيعبد

 ٠...الصحةوطولالعمر
اللاهنغ وعلي نعلبيضاءفقاللي:ياسديرماهذهالنعل,احتذيتها على

علم؟ قلت:لاواللهجعلمت فداكفقال:مندخلالسوققاصداًلنعل

بيضاءل يمبلهاحتىيكتسبمالامنحيثل باحتسب”.
فالعملية ترتبط بالل والرزقه

نعم في رواية أخرى :منأراد لبس النعل فوقعت لصفهراء إلى
البياض ل يعدمملا وولداومنوقعتلهسوداءميعدمغم وهما".
فقد تكون مسألة الولد صحية :حيثتعال مرض العقم أتوؤدي إلى

تفوية النطفة أو زيادتها .ولكنها كماترى مقيدة بأن تكون صفراء مائلة

إل اىلبياضفهو أثرالنعلالصفراء.
الثانية :النعل أو الجذاء الصفراء .وهو على عكس النعل السوداء

ماماففيروايةحنانبنسديرأنقهاللبيعب ادللهاكت فماالبسمن
البعال؟ قال :عليك بالصفراء .فإنفيهاثلاث خصال :تجلو البصرء وتشد

الذكر وثنفي اهلم.وهيمعذلكمنلباس النبيين”.

وفي روايةأخرى:من لبسنعلاًصفراءكانفيسيربورلحيتهىا",
دوراممات
وفي رواية ثالثة :لميزل ينظر في سر

عليه لأن الله عزوجل يقول

صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ,والروايات بهذا المعنى كثيرة.
' -الكافي”  63ج.5
' -الكافي32 3ج

' -الكافي :تاج
' -الكافي” لعش

لمةل فبياس مسب سسم.ت..
الاسلا

7

والاعجب من كلذلكقولهاقتغة:منلبسنعلاًصفراءل يمبلها
حيتسىتفيد علماًأو مالا"

وهذهصفة النعل البيضاء .فلعل المرادالصفراء المائلةإلىالبياض.
وأما قوله فاقعلونهاأيشديئة الصفرة صافية :وقيل:هيالمائلةإلى

الحمرة وبزعمي فإنالنعلالصفراهالمائلةإل اىلبياض تفيدمالاوعلماً
بالإضافة إل اىلفوائدالأخرى,وأماعامةالصفراءفهيتقويالبصروتشد
الذكر وتورث السرور.
باعلضتوصيات :

 _١الافضل خلع النعل عنددخول البيت واعلنداكل؛ فقددشحل

أبسوعبداللهلقتغةعلى رجل فخلع نعله ثمقال:اخلعوا نعالكم؛ فإن
النعل إذا خلعت استراحت القدمان””» وقل رسول الله يَقُِْ :إذا أكلتم
فلخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم” وفي رواية :فإنه سنةجميلةوأروح

للقدمين"
ولل
سقا
ريمن:
"_ الافضل الابئداء بلبس النعل أو الخف الا

الله

عا إذا البستم وتوضام فابدؤا بميامنكم» وكان أبوعبدالل كنآ يقول :إذا

ك فابدأ باليمين وإذاخلعتفابدا باليسار".
خكفأو
لبست نعل
' -تفسير العياشي.4: 90 04 :1
' -الكافية  60ج61
* -أمالي الطوسي45 :1
' -لمحاسن 1:411ج108
“> الكافية لاتقاحآ
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"'_ورد التحذير الشديد من المشيبحذاء أو خف واحد فقد نهى

له
يل الل
رسو

أنمشي الرجلفيفردنعل”".

وفي رواية عن أبي الحسن موسىفعَقلاأنه يتخوف منه الجنون".
نان
يمط
لكشمس
اصاب
وفي رواية:لاتمشفيحذاء واحدلأنهإذاأ

ليمكد يفارقك إلا ما شاء اله"

وفي رواية :فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على
ب أحداً شيءعلىهذهالحالفكاد
اما
صنه
أل :إ
باعلضأهحذوهال» وقا

أن يفارقه إلا أن يشاء الله عزوجل".
والمستفاد منعامة الروايات أن الإنسان يكون فينقطة ضعف
شديدة ويتوقع أن يصل إليهالضرر منناحية الشيطان .وأن هذاالضرر

والمرض من الامراض الصعبة التيلاعلاجله وايُعدعلاجهاشبهالمعجزة.

والسرواية الأولى تذكر الجنونه وهو بهذه الصفة؛ أي يصعب علاجه,
ولكنقولهلكنقةإنهم أاصابأحداًشيءعلىهذهالحال,قديدلعلىأن
هذا الظرف يشدد كل مرض يصيب الإنسان فيهذاالحلويجعل منه
مستصعباً فهوبحاجة إلدىراسة.وإنكانالقدرالمتيقنمنههوالأمراض
العصبية دون غيرهاء وأشده الجنون.

' -الكافي 850ج13

" -الكافي”  001/ح4
' -الكافي 0 3جر

ار

يياس . .
لمةلف
الاسلا

وبصورة كلية فإن الشيطان يعايش الإنسان ويكون معه وحوله

ولكن ليس له عليه قدرة إلافيبض الأحوالء وهذه هيواحدة من

الأحواله ويبقى الحديث عن كيفية استفادة الشيطان من هذا الظرف
وسببه فإن بعض الروايات عبرت بأنه أسرع ما يكون إلى العبد .وفي رواية

فأصابه مسمن الشيطان .وهو أوحسدائل إيصال الشيطان الضرر إلى
الإنسان.
هارله" 0
نهىرسولالل يهَيْيةُأن يتنعلالرجل و ق
اليف
الخف في اللغة هوماأصاب الأرض من القدم؛ فكانمايحل نحله

م,
دمة
اغطليقعا
ويقوممقامه يسمى خفاًوهومايصنعمن الجلود وت
وفي الغالب يلبسه المسافر.
ف
خير
لغ
احذاء
بار أن النعل وال
أدخمن
لفا
امست
وبصورة كلية فإنال

بدليل ماورد عن النب يَُِْ:منلمجدنعلينفليلبس خفا”.نهو
دل
بلى
لع
الوب
مط

وفيحالة عدموجدان النعل أو الحذا وروي أن النبي

".
رخف
يفي
غخل
صنيد
ييه كا
ااهبة
رب
كبة”
' -انظرالرسائل 605 :بغب 44 -97من أبراب أحكام الملابس؛ وص 714 :با

لبس النعلمنقياممنأبوابأحكامالملابس,
' -الفقيهة 4 :أمالي الصدوق“ :ح/ل0ق/ا.
" -مكارم الأخلاق50٠ :
' -مكارم الأخلاق173 :

ملر
عطو
لو
الاصحة
اص بايلننعل والخفء وفي نفس
وفي
خافا
لختل
ااكا
والمهم أن هن
الوقتلهآثاروفوائد كثيرةقدتشترك معالنعل وقدلاتشترك.

ومن موارد الاخختلاف فإنالخف الممدوح هالوأسود وحتى أن

الأبيض قديكونمذموماً وكذاالأحمر.فقدرويعنزيادبنالمنذرقال:
دلت على أبي جعفر انا وعليَّ خف مقشور ,فقال:ي ز
ايادماهذا

الخف الدي أراه عليك؟ قالتت:خخذفته» قال :أم
ااعل
لمت
بأن
يض من
ال
اخف
لافم ي
قعن
شيورة منلباس امحبابرة.وهم أول من اتخذهاء وامحمر من

لباس الاكاسرة وهمأول من اتخذهاءوالسود منلب
واس
سببن
نيه
ةاش
”م©؟
ولكنها رواية واحنة وضعيفة السند ولكن فيخصرص ذم الخف

الاحمر ومدح االلخفأسود روايةأخرىتسندها”" ,ولكنهاالأخرى ضعيفة
الوسوع محمد بن سنن في طريقيهما .فهي رواية واحلة في الحقيقة؛ وإلا
لاشكل الأمر لان الخف يشبه أن يكون هوالحذاء المتداول اليوم ,لآن المراد

بهمايغطيعامةالقدمبحيثيكون المسحعندالوضوء عليهعندالعامة
ويكون من الجلود بادلليل
رتولك
ايات الواردة فيالمئع عن المسح على

الاخفلينوفضيوء.
وأما شوائد لبس الخضين فهي عظيمة منهاأنهيقيمنالسل

والخذام .وأكثر الأخبار تخصه بصورة إدمان لبس الخنف.وفي عدة روايات أن

لابلسمخف يزيد فيقوة البصر".
' -الكافي”  954ج6
' -الكافية ااواح.1
 -انظر الوسائل؟487 :باب 74- 14من أبوابأحكام الملايس.

نينا

لمةلفيياس . .
الاسلا

لابلخساتم والسلامة
لبس الخاتممستحب وهومن السنةوقدتتم رسولالليهَييةُوكان
واا
مةل
تلككل
خن ا
تؤمني
خائفه من ورق يعني الفضة” ,وقال أمير الم

بغير

الفضة فإنرسولاللهيي قل:ماطهرت كففيهاخامٌحديد".

تم باليد اليمنى .فقدقالرسول ايلَليِهيْةُ لعلي
تخهر
لتحب
المس
وا
اقنتل :باعليتختم باليمين فإنهافضيلةمناللهعزرجل للمقربين .قل:مم
أنمختم يارسول اليلَيَه؟ ال :بالعقي الأمر؛ فإنه أول جبل أقرلله

بالربوبية ,ولي بالنبوة .ولك بالوصية؛ ولولدك بالإمامة ,ولشيعتك بالحنة,
ولاعدائك بالنار,

ولعل أفضل مايتختم بههوالعقيق وللتختم بهفوائدوأثارطيبة
ري ذكر
يني
لا يخرج منهاموضوع السلامة منالعطب والصحة لآن ال

في آثاره القضاء بالحسنى وقضاء الحوائج .والخلاص من الغم”" ,قال رسول
الله يَلِلُِ:ختموابالعقيق فإنهلايصيبأحدكم مغامدام ذلك عليه”,
وقل بشير الدهان لابي جعفر تقنه:أي الفصوص اركب على

خافي؟ فقل :يا بشير أيسن أننت عن العقيق الأحمر والعقيق الاصفر,
' -الكافي :لاكح 1باب النواتيم.

' -الكافي لاكح.1

" -عالشلرالع401 :ج.5
' -الكافيا :طااح1 7
“ -عيون أخبار الرضا لقه!6 :لاح'ها.
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ة
ني
جالف
لجب
ااث
والعقيق الأبيضء فإنها ثل

 ..ف.من تختمبشيء منها من

شيعة آل محمدلميرإلاالخيروالحسنى والسعة فيالرزق والسلامة من
ف
اما
خكل
يمن
جميع أنراعالبلاء .وهو أمانمسن السلطان الجائر؛ و

الإنسان ويحذره",

ولعل قولهاليا«السلامة منجميعأنواعالبلاءيُدخلبحثاللخائم
ويجذرهك.

سافان
لكإلمنايخ
امن
فويضوعنا .وكذا قوله دو
م
والعجيب أن أباعبد اللهلكت مرعلىمجلودفقال:أماأنهلوكان

عليه خاتقه العقيق ماجلد"”» وني رواية :العقيق حرز في السفر”,
وعنعليلكية:تختموا بالعقيقلميزلينظر إلىالحسنىمادامفييده
ولميزل عليه من الله واقية".
حيجار فكل حجر لهفائدة وآثاره الخاصة نذكرها.
املامااف
وأ

قعم
لزجعينف
ليرو
 ١الف
فقد روي عن علي بنمحمدالصيمري الكاتب أنهذكرلعلي بن
محمد بسنالرضالقاأنهل ياولدل فهتبسموقال:اتخذخاقاًفصهفيروزج

واكتب عليه :لا رب ل تاَذَرْن دا و
رت ح
رَبت  +قل :ففعلت
ذلكفماأتىعلي حولحنىرزقتمنهاولداًذكر”.
' -أماليالطوسي!:
ج
ا70
_ -ثواب الاعمال7 :

؟ -ثواب الأعمالة 80ح
' -ثوابالأعمال :احلا
_ -أماليالطوسي! 04 :الأنبيا  :كير

يق
لةقفي
انلا
ال

سس

عت

1

ال:لقلاهل سبحانه إنيلأستحي من
يه قا
وقدروي أن رسول اليله

عبد يرفع يله وفيها خاتم فصه فيروزج فأردها خائبة”,
وعن أبيعبداللاهنة:م اافتقرت كفتختمت بالفيروزج”.
"_ الجزع اليماني

روي أن أسير المؤمنين لقتهةقال :تختموا بالجزع اليمائي؛ فإنه يرد كيد
مردة الشياطين” .ولا شك أن أكثشر الشرور وحتى الأمراض تكون من
الشيطان كماذكرنافي كتاب الأمراض.
"'_ الحديد الصيني للقرة
روي أنه كان لعلي اف أربعة خواتيم يتختم بها ياقوت لنيله,

وفيروزج لنصرته .والحديد الصيني لقرته وعقيق لحرزه".
وتبقى التوصية بتبليغ الخوائيم آخر الأصابع؛ جأعيلها آخر
الاصابع؛ وعدم التختم بالوسطى والسبابة .وتقديم التختم بالمخنصر على

؛_ الزمرد فقدروي التختم بالزمرديسرلا عسر فيه”",
'ا-لمدهعجراث" 4م
' -ثواب الأعمل807 :ج.3

*ال-كافية الحا
' -اعلشلرائع! 91 :الخصال451:ح*.
* -انظرالوسائل” 79 :باب 85- 84منأبواب أححكامالملابس.
“ -الكافي 3ظااج:7

ا
5لياقوت فقدروي أن رسول الله يي قباال:تلخيتمواقيت فإنها
تعنفي ال0ف0ق0ر .

هب
ذبس
ل ول
ايئة
الز
نهى رسولالل يهَيلِيةٌالرجل عنلبس الذهب بشكل أكيد وأحله

للنساء ورغبهن فيلبسه والمقصود كلمأيصدق عليهاللبس حتى الخائم

والتحنّي به فقدجاهفيحديث,لايلبس الرجل الذهبولايصليفيه
لانهمنلباسأهلالمنة”'.وقاليي لعليفقنقة:إنيأحبلكماأحب
لنفسي وأكره لكما أكرهلنفسي؛ لانتختمبخاتمذهبفإنهزينتك في

الآخرة,علىأن الروايات الناهيةعنالتختم بالذهب كثيرة”.
وييقى السؤال أنهإذاكانالذهب زيئةأهلاللجنةفماالمائعمن

لخبسصهو,صاً معالنهيعنلزبيسنة أهلالتارفقدرري عنأبيعبد
االللقهاة فيالحديد أنهحليةأهل الناروالذهب أحنلهية اهل الجئة وجعل

اللهالذهب في الدنيازينةالنساء.فحرم على الرجاللبسه والصلاة فيه",
ولعل المرادئيس هو التعليل وبيان سببالحرمة وإنماالمرادأنمن
يلبسهفيالدنيال يالبسهفيالآخرةمثلقولالن يَكُ :منشربفيآنية

الذهب فيالدنيالميشربفيهافي

الآخرة”.

' -الكازية الاح
اب؟3 :
'-
التهذي
ه68
ا
ا
*ل-ققيهة :تجارلا
ل75
حب3 :5
' -التهذي
* -الخصال1 :ح و انظر الوسائل5:449؟ باب* 7منأبواب لباس المصليح*.00/

لابلسحديد

م يفت الفقهاهبحرمة لبسالحديد علىخلاف الذهب ,ولكن
يستفاه من الأخبار وجود الاضرار فيه؛فإنرسول ايلَليَهيْةُ قل :ما طهرت

هوىاء بطهارة الحديد
لنيفبعقدفت
دن” ,وهذا لاايع
يمم
دات
كف فيحهاخ

سرى إضراره بالبدن :وقد يعود ذلك إلى جذبه المكروبات لولعها به نقد
روي عن ابيعبداللهانا أنهقل:جعلاللهالحديدفيالدنيازيئةالجن

جل المسلم أيلنبسه فيالصلاة ..لاتجوز
رلى
لع
ارم
والسشياطين فح
الصلاة في شيء من الحديد فإنهنجسممسوخ”".

وروي أيضاًأن رسولاللهييه نهىعن التختمبخاتمصفرأو
دير" :لي
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 ..الصحة وطولالعمر
يكن
لاممةسفا
اسل
ال

والسكنى

ليت
مرك الإسلام الإرشاد إكليىفية اتخاذ المساكن وكيفية العيش فيها
وب
اذللنبع
صضائح والإرشادات ,التيتتعلق بسعةالمنزل وحجمه
ونظافته وغيرها.
أاملاسعة
فقد ورد التاكيد على سعةالمنزل إلىحد التنفر منضيقالمنزل
واعلدشمقسناءء بيئمايعد سعةالمنزلمنسعادةالمره.قالرسول الله
ياو منسعا
ادة
لالمس
ملم
سسعة
كن

والجار الصالح والمركب الهنبئ.

والروايات عن النييَيْةُوالائمة فق بهذا المعنىمتعددة” .وكماقلنا
فإ
ينهي ايعلدمضي
نقزل شقاءاً ,ولذلك روي عن يهَيَةُأنه قال :الشؤم
في ثلاثة أشياء؛ فيالدابة والمرأة والدار ...وأماالدارفشؤمها ضيقها وخبث

جيرانها".
وهناك تاكيدلخنصرص المؤمن فقدروي أنهللمؤمن را
سحةعفي
ة
المنزل والعملية أن الإسلام يحث على الاقتصاد وينهى عن الإسراف
بصورة كليةءولكن الظريف أنهرويعسن أبيعبد اللها أنهمن

اقتصد فيبن
يائ
ؤهجلم
ر”.
ِ انظر الرسائل؟905 :باب١ منأبوابأحكامالمساكن.
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السلائة فيالمساكن سسسسسب

1

ومعكلذلكفهذالايعنيأن الإنسان مطلق العنانوبلا حدوه بل

الي
تعأو
للو
الع
يجب أن يكون البناه لأجلالسكن؛ وليسلأجل المباهاة وا
على الأخسرين والفخر عليهم؛ وأمامنيبنيلالاجلالسكن فلهسبب

خاص وله عقابخخاص سيأتي ذكره.
فالطلوب من البناء هو الكفاف ,فقدروي عن أبيعبد اللهلكلا
ممة.
قحبيهايو
لصا
قوله :كلبناءليس بكفاف فهو وبل عالى
طعلةوبة فلاتتحدد بالامتار وإنما تتحدد بآثارهاء فالدار
ملس
واأملا ا

الواسعة هي التييصفها أبوعبداللهلقنةويقول:دار واسعة تواري

عورته وسوءحالهمنالناس”" .يعنيأنهبامثابةمنالسعةيميثيتمكن
الساكن فيهامنمزاولةجميعأعماله المنزليةداخلهامندون أن يراهأحد
أو يطلع عليه

ومن ناحيةأخرىيب أن تكوندارهإذا ارلآرهائي يظنهحسن
الحال وغدياًوإنكانتفيواقعالحالسيّىالحالءفهيتواريسوءحاله,
سال
تيم
كان
فهنهالسعة وهذاهوالكفاف ,والزائد علىذلك هو أن تبن

فيهونظلبابهمقغلة .فلاتبنوامالاتسكئون.

هذا بالنسبة إلى من يريد بناء دماررفعاليعهاة ذلك وأما منكان

يسكن فيدار ضصيقةفإذاكاقنادراًعلىتوسيعها وسعهاوإل انتقلعنها
ولعل أعجب ماورد فيهذاالبابمارويمنأن أبالحسن اشترى داراً
“ -الكافيه0807 :ح1؛الحخصال1 :ح4:56؟ :الموسائل 7ج6409106
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الصحة وطول العمر

حقددث
أال:
زنلك ضيق ,فق
نإ
مال:
وأمر مولى لهأن يتحول إليها وق

هذه

الدار أبيء فقال أبو الحسن اكئغة:إن كانابوكأيحمنقبغي أن تكون مثله".

لماذاالينامالزائد؟

تتحدث الروايات عن سرمنالأسرار التيل تاخضع للحسابات
العادية ,اوهليسر والسبب فيتورط الإنسان بالبناءالزائدوالعبث الذي

ل فاالسدةفيه.وتعزوهإلىكسبالالمنغيرحل فقدروي عنأبيعبد
الللهتناأنهقال:ممنكسب مالا منغيرحلّهسلطعليهالبناءوالماء
والطين.

واظرف منذلكماروي عنأبيالحسنانهقال:إن اللهعزوجل
جعل من أرضهبقاعاًتسمىالمرحومات احب أن يدعىفيهافيجيب وإن
اللهعمزوجلجعلمنأرضهبقاعاًتسمىالمنتقمات ,فإذاكسب رجلمالا
منغيرحلّهسلط اللعهليهبقعةمنهافأنفقهفيها.

يبدو أن هذا الإنفاق منغيررجعةولا ثموء وإنمايذهب سدأ .وهل
يشمل ماإذا كانتجارة ومضاعفة الأموالء.بأنيبنيويببعوتكونتجارته ,او

كتن
ها
ومخ
سبي
لتصب

الذييبنيفيهوبوسعهوينفذفي أهموالاًاكتسبها

من غيرحلهال إالى شيء” .وهناك رواية تعزو ذلك إلى عدم تأدية الحقوق
أبضا”.

' -انظرالوسائل 46م بغب؟ منأبواب أحكامالمساكن.

' -انظر الوسائل 802باب 4منأبوابأحكامالمساكن.
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ئرل784 7باب 87منأبوابأحكامالمساكن.

يا

الاسللامةمسفايكن . .

عقاب كثرةالبناه
تذكر الأخبار عقاباً استثنائياًبانتظاركلمنأكثرالبناء وتوسّع فيه

عبثاًمندون حاجة ,وهوأنهيكلف يومالقيامةبحملهنظيرمنصّور
صورة فإنهيكلف يوم القيامة بأنينفخفيهالروح.
فقد روي عن أبيعبد اللهاذ أنهقآل:منبنىفوق مسكنه كلف

حاملهقييواممة".

فإن هذا الحديث يرفع الإبهام الموجود في الحديث المروي عن رسول
يي حيثيققول:مسنبنيبنيانارياوهسمعةحملهاليهو املقيامةمن
الله
الارض السابعة ,وهو نار يشتمل منهثميطوقفيعنقهويلقىفيالنار

فلايجبسه شيءمنهادون قعرها إل أان يتوب.قيل:يارسول اللهكيفيبني
رياهوسمعة؟ فقال :يبنيفضلاً علىمايكفيه استطالةمنهعلىجيرانه
ومباهة لإخخوانه”".

ونيرواية:يبنيفضلاًعلىمايكفيهأر يبن ميباهلة”",

وملخص القول إن هذهمسابقة مضنيةومهلكة لاانتهاءلهاجرإلى

إعمار الدنيا وتخريب الأخرة ,وتُلحق أتعابها وهمومها الضرر بالإنسان
افليدنيه فالمللحوظ أن بعضالمشاريع العمرانية تشيّب أربابها.
“ -اغعاسن 71.4٠7ح :4الوسائل2/ :له/ه04
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 .-...الصحةوطولالممر
ارتفاع البيوت
لديا أخبار تنهى عن رفعالبناء أكثر من سبعة أذرعأو ثمانية أذرع:

فقد روي عن أبيعبداللهكي قوله إذا بنىالرجل نوقثمانيةأذرع

لودي :يا أفسق الفاسقين أين تريد"؟ ولكن ه
يل
شمل العمارات التي
تبسى هلهالأيامالمؤلفةمنعدةطبقات؟ الظاهرلا؛بدليلأن المنهيعنه
فيسائرالروايات هورفعالسقف ,فقدروي عن أبيعبداللهلكلاأن الله

عز وجل وكل ملكا بالبناه يقول لمنرفع سقفاً فو ثقمانية أذرع :أين تريد
بفهااسق 7

وهذا مايقتضيه التعليل المذكورفيأخبارعديدة.أعنيالروايات

الذاكرة لعلة المنعمسنرفع السقرفه وهو اجستماع المكروبات
والفيروسات وعامة الموجودات التيتوردالضررعلى الإنسان منطرف
خفيء بمايسمى في الأخبار بالجن والشيطان .فقدقالأبوعبد الكاقلا
غحمدبنمسلم :ابنبيتكسبعة أذرعفماكانبعدذلكسكنته الشياطين,
إن الشياطين ليست فيالسماء ولافيالأرض وإانم
لات
هسوكن
اء” ,وساير

الروايات تعبّربانسسُمك البيوتسبعةأذرعأوثمائيةأذرعفمانوقذلك
فمسكون أو محتضرتحضره الجنتكونفيهمسكته .وهذامايدلعلى إرادة
الىاغحاسن  2:803حلا الوسائق5 32ج543330
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“رو

السلامة في المساكن

ارتفاع السقف ل االبناية .وإن كان المستشعر من باعلضنأخبار إرادة حتى

البناية.
والمعروف أن الدارالمسكونة أو امختضرة تسكنها ابن وتفزع أهلهاء

فقد شكا رجلإلىأبيجعفرالكئةوقال:أخرجتنا الجنعنمنازلناءفقال؛
وا
لرع,
عأذ
جبعة
ام س
ووتك
اجعلوا سقوف بي

الحمام نيأكناف الدار؛قل

الرجل:ففعلناذلكفمارأيناشيئاًنكرههبعدذلك"
نت
هذا بالنسبة لمن أرادأن يدبانريه .وأما بالنسبة إكلىامن

داره

مبئية وسقفها اكثر منثمانيةأذرعفإنأمكنهأن يجعل السقف أقلمن

ثمانية أذرع سرفع الأرض أو بناء سقفجديد فعل؛ بحلالجاة إل ذىلك
ويكفي ان يكتب على ارتفاعثمانيةأذرعمن الجدارآية الكرسي يدور

بها علىالحائط؛ فقدشكا إلىأبيعبداللهلتكلارجلعبث أهل الارض

رالع
ذفق
أع؛
فقال :عشرة أذر

كف؟
تسق
يكم
بل:
بلعبييتاهله .فق
بوأه
ثمانية أذرع ثم اكتب آية الكرسي فيمابين الثمانية إلى العشرة كما تدور,
فإن كلبيت سمكه أكشرمنثمانيةأذرعفهومحتضرتحضره احنتكون
فيه مسكنه .والروايات بهذا المعنى متعددة”.

ويستفاد منمجموع الروايات أن مادرن الثمائيةالتيهيمحلترهد

الإنسان وفعاليته وحركةالمهواء فيهاوتبدلهلايكونفيهاقرارأوسكنا
' -الكانية 612 :ح .6الوسائل1567372 :
ن.
كام
اأحك
ساب
م|بو
لمن
اب”
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 .-..الصحة وطولالعمر

للشيطان والمكروب» ولككن مزااد على ثمانية أذرع يكون ساكناً ومقراً

ومسكداً للشيطان بتكائر وفينهمو ويورد الفضرر على الإنسان سواء كان
بسنحو العبث الممؤدي إلى انون والامراض العصبية أو حتى الأمراض

الأخرى التيسببهاالشيطانوهيكثيرة.
وبذلك يعلم أن كيفيةبناهالدارلهادورفيصحة الإنسان وسلامة

عقله ونفسيته.
باعلضتوصيات :
 ١بلك الحمامداخل الدارفيبعضجوانبه .فقدشكارجلإلىأبي

جعفر لين قال:اخ
ممرج
نتنا
اا
زلج
لنع
نن
ا .فقال :اجعلوا سقوف بيوتكم
سبعة أذرعواجعلوا الحمام فيأكناف الدار,قلالرجل:ففعلناذلكفما
رأيناشيئاًنكرههبعدذلك".

والمقصود بأكناف الدار هجير ب
اعنضبه .وهذا يعني أن الحمام
بالإضافة إلىفوائدهفيمجالالتنظيف لهفائدةتقليل اذىالجنوالمخلوقات

غاليمررئية.
"_ زخحرفة البيوت» لاب
بأس
شبهراط أن لا تكونبمجسمات ذوات
الأرراحأي الإنسان والحسيوان .عنأبيبصيرعنأبيعبداللاهيلافقد
روي أن رسول الَليهِه قال:أتانيجبرثيلقمالح:يماد إن ربك يقرئك

السلام وينهى عن تزويق البيوت,قالأبسو بصير ,فقلت :وما تزويق
ا
'ل-كانية 10 :ح » .4الرسائل2 7ج153635

الاسللاممةسفايكن

البيرت فقال :تصاوير التماثيل :والروايات بهذا المعنىمتعددة وفيرواية:
عنأبيعبداللاهكية:ل تاصوروا سقوف البيوت فإنرسول اللوهَل كره

ذلك
وقالمحمد بن مسلم :سألت أباعبداللاهلققةعنتمائيل الشجر

والشمس والقمر فقال :لاباسماميكنشيئام انلحيوان .وفي قول الله عز
وجل ( يَعْمَلُونَ َه مَايَشآهُ ين تحتريبوَتَمَشِيلَوَحِفَانٍكواب "4
قل أبوجعفر القية:ماهيتمائيل الرجال والنساك ولكنهاتماثيل الشجر

وشبهه .واستثني منذلك الأرض التيتوطأفلاباسبرسم الصور ونحت
مجسمات الحيوانات وذوات الارواح فيهااومنهيعلمأن النهي لاجل عدم

تجددعبادتهاوقديكونلهآثاأرخرى.فإنمنيصورهاوينحتهايكلّفبأن
رهواح يوم البقيانمةاومفاهخو".
ينافخلفي
ل_ يلزمتحجيرالسطوح وبناهحائطحوهامخصوصاًمنينامعلى
السطح ,فقدنهىرسولاللهيِه أنيباتعلىسطحغيرعجرهوقل

رسول ايلَليهُِ :منباتعلىسطحغيرمحجرفأصابه شيءفلايلومن إلا
نفسه .وفيروايةعنهيَقلُ :مننامعلى سطحغيرمحجر برئتمنهالذمة.

وسئل أبوعبداللهاك عنالسطح أينامعليهبغيرحجرة؟ فقل:
نهى رسول ايلَليْيُ عن ذلكء فسألته عن ثلاثة حيطان؛ فقال :لاإلا
١ل سب !3

' -انظر الوسائل 036 :باب  7عنأبواب أحكام المساكن.

 ....الصحة وطول العمر
الاربعة .قلت :كمطول الحائط؟قل:أقصره ذراعوشبرء والرواية معتبرة.

وفيروايةأقلاعتبارا:يجزيهأن يكونمقدارارتفاعالحائطذراعين.

والخطر الذي يمكن تصوره هو التردي والسقوط من السطح إذا
تقلبالنائم فيمنامه أو قامومشى وهونائمكمايتف فيابلعحضالات:
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الذمة".
وصت.
يجصي
بن
لتحب
ايس
؟_

ا
_لواضبعواب.

الباب للدور والغرف ضرورية ولا أقسل من وضع السائر على

مدخل الداراألوغرفة؛ وأفضله البابخصوصاًفيالليلفقدرويعن
عليالفلاأنهكرهأن يبيت الرجل فيبيتليسلهبابولاستر”,
 _5عمل وليمة

يستحب لمنبنىمسكناًأن يصنعوليمةويذبحكبشاتعيناوًبطعم
لحمه المساكين ويدعوبالأثور فقدرويأن رسولاللهيَِا قا
ى
بل:نمن
مسكناً فذبحكبشاعيناًوأطعملحماهلمساكينثمقالا:للهمادحرعني

مردة البمن والإنس والشياطون» وبارك ليفيبناني أسعطايل
ما
”,
لم الوسائل؟ 906يا
أبلباو
من
اب أحكام المساكن.
' -قرب الإسناط ح
 ,8107وبنفس المضمون وردعنأبيعبداللهن ايلكاني 70 :0ح ,0انظر
الوسائل 090باب 71منأبوابإحكامالمساكن.
د ثواب الأعمال ,581 :الوسائل؟ :ح602034*6
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 25فنا

مايتعلق بسكنى الدور
هناك أمور في الأخبار تتعلقبسكنى الدوروهناك بعض التوصيات
التي تلزم رعايتها وهي تدور على علةمحاور:
١لنظافة
ا
فقد ورد التأكيد الشديد على رعاية نظافة الدور وأفنيتها وحريمها

وعدم تركها وسخة وغابرةكماكانيفعلهاليهودآنذاكفقدقالرسول
ال يلَهيثلُِ:اكنسوا أفنيتكم ولاتشبهوا باليهود والروايات بهذا المعنى

متعددة ,وهي تعدّه واحداً من أسباب زيادة الرزق”".
كمايلزم الدقةفيرعايةالنظافة ,وليسالمطلوب هو النظافة
م النظافة الحقيقية الشاملة لماوراء الأبواب؛ وتحت
لةزبل
تاهري
الظ
الفرش؛ فإن الإشارة فيالاخبار إلىماخلفالأبراب يارالدتبمهثيل لم
يخفىولايُرى؛ أولايلتفت إليهفالأمبرالمؤمنينالفهغة:لاتؤواالتراب
خلف الباب فإنه مأوى الشيطان" ,فإنا جد قد أشار إلى ثلاثة أمور منها
التراب» يعلم منذلك أنهمعدود من القذارات ومحلتجمع المكروبات أو

تكاثرها.

والآثسر هوخلف الباب فهركماأشرناتجردمثالمياخفى وتجتمع
قىذخلافهرات.
خلفه القذارات :أاوتلخف
' -الغحاسن”7 :ح :4/5ومثله في الكاني914 :7ح 6عن أبي عبد اللالهقنفا,الوسائل” 892 :ج3757
' -الكاني8 :1ه حا ,الغحاسن7 :1ة1ل4اه علل الشرائع؟585 :ح:77الوسائل؟ :؟جلا7ه877

 ...الصحة وطول العمر

والثالث هو الشيطان الذييذكر اسمه كتحذير منتضرر الإنسان
من تواجده .والقرائن كلها تشهد بإرادة مثل المرض وإيصال الاذفى إلى

الإنسان.

وكذلك يعطف الني ييه نظره على الموجود في الغرف ويوصي
اخرلاجقممثالمة أيمايكنسه الإنسانويجمعه ويسمى أيضاًالكناسة,
بإ

ويحذر من إبقائها في الدار .ويلفت النظر إلى أنهامحلاجتماع المكروبات:
وكذلك يلتفت إلى الموجود فيالغرف والدور من الأمور القذرة كمنديل
ابيت
اللحم ,ويقوليَايوُلا تؤوامنديل اللحمفيال
انء
شنه
لفإ
طبض
يمر

ولا تؤدوا التراب لف البابفإنهمأوى الشيطانه وفي رواية أخرى أنه
يمةوفتيكم وأخرجرها نهار فإنهامقعد
يليه قال :لا تبيتوا البقما

الشيطان» وقد يعودذلكإلى نشاط الشيطان في الليل وطول مدته ,فيشكل
تواجده وتكائره فسيها على سلامة الإنساذء فهذه إشارات ظريفة إلى أمور
خانية لايعرفها أهل ذلك اليوم وهيتدلبوضرح على
ه
ِلني
يأنا

كان عارفاً بالكرويات وأضرارها وأخطارها وكأنه رآء بالجهر وحتى أكثر
مذنلك

وكذلك يلفتالحنظقرإيلقىة خافيةوهي الرابطة بين نسج
العنكبوت والشيطان ,يعني المكروب والفيروس فقد روي عن رسول الله
َيِه قوله :بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت",
' -انظر الوسائل 80 :باب ١٠ م
انأ
لبو
لاب
سأح
اكا
كمن.
 7الكلفية1 572 :ل الوسائل943930 :7
ح6

الاسللاممةسفايكن

وعن علي اكنة :نظضوا بيتكم منحوك العنكبوت :فإنتركه في
قثر".
فور
ابيلت ي
ال
فهيإشارةأخرى إل عىوامل النظافةوضدها.

ومن التوصيات التيوصى بهاالبييلك مايصب فيصب
النظافة ويشتمل على ظرائف وخحبايا هوقول الرسوليَاهُ :أجيفوا
أبوابكم .وحمروا آنيتكم؛ وأوكوا أسقيتكم؛ فإنالشيطان لايكشف غطاء

ولايجل ركام"
ه.
ابقهي
للبا
غة ا
إجان
وإ

وتخسير الآنيةتغطيتهاففيخبرأن الشيطان لايكشف ترا يعني
مغطي ,وإيكاء السقاء هوشد رأسه إذاكانرأسهبمايشدكالقربة ,وإلا
فالتغطية .وكل ذلك لاجل أن لايتلوث .وهو_ أي عدم التلوث _ من

ة.
حافة
صلنظ
لية ا
ارعا
وئف
ظرا
وفيرواية عن أبيعبداللهلقناقال:لاتدعواآنيتكم بغيرغطاء؛

فإنالشيطان إذا لمتغطالآنيةبزقفيهاوأخذجمافيهاماشاه" .
ولا شك إن بزاق الشيطان مضر .وماعسهه يكون هلهوالمواد

دن
بخل
ليد
اثي
ملكروب والفيروس ال
السمية الضارة بالبدن أاولمث

ذلكالطريقويتكاثرفيهم ياؤديإلىمرضه أو همامع؟
1لا الوسائل8943130 7
سا
' -قرب الإسناد0 :
ف, الوسائل” ا7م1ه14
' -علل الشرائع؟ :ح١4؟

" -اغاسن؟ :لاه فلا االوسائل/26 :7ا0ة50

عن
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ودل
خم عن
دسلا
ل وال
اسملة
1وائد الب
ف

يلفت الرسوليَِيٌأنظار العالم وخصوصاً المسلمين إحلقىيقة

أصرى قدلاتف عليهالبشريةف ايلقريبالعاجل وهي تأثيرالبسملة
أعني قول «بسم الله الرمن الرحيم؛ اعلمىوجودات الخفية الضارة التي
تعبر عنها الروايات بالشيطان ويعبر عنها العلم الحديث بالكروب

والفيررس فهربحاجة إل دىراسة ,قياَليِ :وإذا بلغ أحدكم باب حجرته

فليسم فإن الشيطان يفرّ عنه'" ,وفي المقابل بشير يتل حإقليىقة أخرى
وهمي وجود تخلوقات خفية ولككنها نافعة جدا تحفظ الإنسان وتساعده

وتؤنسه وتسبر عنها الروايات باللائكة ,وهذا مالم يتوصل إليه العلم

الحديث إلى حا الآنه فسيقول يَلِيُ :وإذا دخصل أحدكم بيته فليسلّم فإنه

تنزل البركة وتؤنسهالملائكة”» ويدلهذاالكلام على وجود رابطةبين

التسسليم أعني قسول «سلام عليكم»» وبين تحرك الملائكة لإعانته وإيناسه,
وإذا لميتوصل البشر والعلم الح
اديث
لل
ركشف
وت
الك
بط

والآثار فما

ذنبنا حن.
هذا وقد ور
ادالت
لأكي
سد ع
للى
ام

عندالدخول عاللىأهل إن

كانواءفإن لميكن أهله فليسلم على نفسهأر حتى يقرأ سورة الإخلاص."7
م عطل الشرائع؟4 :ه ج 75الوسائل031793 :7

 .علل الشرائع؟0 :
ج 7778الوسائل؟ 0ج637779
 ورد ف ايلحصال 057 :عنعلي  8فاليحأحرديبثعمائة. :إ.ذا .د
فلأ
لحدك
يمم
سنزل
لهم
علىأهلهيقول:السلامعليكم؛فإنليمكنلهأه فلليقلالسلامعلينامنربنا .. .انظرالوسائل
؟ :فاه لاقت

ين

الاسللاممةسفايكن .

*'_لا تدخلبميظتلماً
المراد بالبيت ميعام الغرف والصالات والدور ,فإن رسول الل وَل

نهى أن يدخلبيتامظلماإلبامصباح كماجاءفيالخبرالمعتبر,ومثلهما
ا
ينه
يية ع
ةُ لعليء وفي روا
يلُني
جاء في ويصيَة ا

أن الله سبحائه وتعال

رلجل البيت المظلم إلا أن يكون بينيديهسراج أو نار.
كره أانيلدخ

فهذايدلناعلىضرورة وضعمفتاحالضوء علىالبابخارج الغرفة
والصالة والدار,حنىيوقدالسراج ويفتحمفتاحالضوهقبلالدخول ولا
اح
بيها
صنف
يدخله إلابعد فتحه وإنارة الغرفة أو الصالة ,وإذا لمميك

لا

يدخلها إلا ومعه ضوء أو جذرة من نار"

4لإسراج
ا
على حلاف المتصور فإن المطلوب هو إنارةالغرف أاولصالة قبل

غروب الشمس ولا يترك ذلك إلىغروبها وعن الإمام الرضااكنهةقوله:
إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينقي الفقر؛ وعن الصادقاكغة أنه

يزيد في الرزق” .وفي المقابل فقد وردت التوصية بإطفائه حين النوم,
ينَيهُ :قوله
ولكنه فيخسصرص أسرجة تلك الأزمنة فقدورد عنال

اطفوا سراجكم فإنالفويسقة تضرم البيتعلى اهله”.

ح ,7711وعيون أخبارالرضافقة 1:81ج 77وانظر الوسائل#82 :باب ١7 من
' -الكانية2 :

أبواب أحكام المساكن.

" -الوسائل؟ :احااههة 7عن علل الشرائع؟ :كد15
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والفويسقة هي الغارةتلقي السراج وتحرق الدارهوهذا ليا
تصور في

أسرجة اليوم.

ا
6لسأدبواب
وردت توصيات مطلقة بسد الأبواب ,وقدتقدمقولالبييَيلُ
أجيفوا الابواب .وذلك من أج
دل ع
ودم
ل
يس
اتفا
لدتذل
عك م
لنيل

المكروب وأمثاله الداره

الوارد عن الصادق فكي وقوله :اغلق بابك؛ فإن

الشيطان لايفتحباب وق يدتعدىهذاالدستورلمثلالشبابيك والنوافك
وحتىمثلوسائل التبريد.فمالايُدخلعليكالهواءمنالخارجقديكون

أفضل إلا إذا كان دخول هوا من غير إيجلا ضرر.
ويتاكد ذلك بليلزم دخول الدور وحبس النفس داخل الغرف
والدور نيالمساءفقدروي عن النييلل قوله:احبسوا مواشيكم

واهليكم منحينتجب الشمس إلىأن تذهب فحمة العشاهءأي منحين
تغ
ذيبهإل
اىب سوا
ادال
لليلا
سلشد
حيد ي
رعني
”,
"_لا تسكن فيبيت وحدك
أدى تزعزع الااو
لاعصرائلية وضعفها وكثرةالخلافات والمشاحنات
إلى أنصارالككثيريفضّل العيش فيدارلوحنه وبمفرده حتىشاعهذا

ال
اام
لرسفديول المتطورة .وبموازاة ذلكشاعمرض الكابةوحتى الجنون
وفقدان العقل مع غفلة البشر عن وجود رابطة بين الحالتين .وأن
 8انظر علل الشرائع؟ :لاه ١7 الوسائل؟0415934 :
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الوحدانية تر وراءها الوحشة وتسلط الشيطان _ أعنيالمسبب لمرض

الجنون مهما كانت حقيقته _ علىالإنسان .ففيرواية:لاتخلفيبيت
وحدك؛ فإن الشيطان أسرع مايكرنإلىالعيد إذا كانعلى بعض هله

الاحوالء وقل:إنهم أاصابأحداًشيءعلىهذهالحالفكادأن يفارقهإلا
أن يشاء اللهعزوجل .ونيروايةأخرى:لاتكنوحدك فإنالشيطان أجرأ
مياكون على الإنسان إذا كان وحله.
هذافيالسكنى بصوررة عامةوقدورد فيخصوص المبيت روايات
عديدة .واكثر منها الواردة في نوم الإنسان وحده وراكب الفلاة وحدى
والنائم فيسيت وحده .ياعليثلاثة يتخوف منهن الجنول :التغوط بين

القبور,والمشي فيخف واحدء والرجل يناموحله.
هذا وقد سئل أبوعبداللهان عنالرجل يبيت فيبيت وحله

فقل :إني لاكره ذلك وإناضطر إلىذلكفلابأس؛ولكن يكثرذكرالله

تهطمااع.
فايمسنام
وإذا وجدت إنساناً يعيش وحلهمندون مونس ولاأنيسمعزولاً

عن الناس وم يصبه شيءمنذلكفهوقوي العقل؛فقدقالأبوعبدالله
اليه مشام :الصبر على الوحنة علامة قوةالعقل؛ فمنعقلعنالله

اعتزل أهلالدنياوالراغبين فيها.ومنرغبفيماعنداللفهكاناللأهنسه
فيالوحشة وصاحبه فيالوحنة .وغناهفيالعيلة» ومعزة منغير عشيرة.

وقال علي بن الحسيناكتة:لوماتمنبينالمشرق والمغربلما
استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. ..
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والافضل فيالخشروجمنالوحدة اجتماعثلأاشثةخاص؛ فقدرري
يت وحدهشيطانء والاثنانلمة,
عن أبيعبداللهلق أنهقال:الابائلتبفي

والثلاثةأنس.

ومعنىكونهشيطاناًهوتسلط الشيطانعليهفيأمرهبمايريدفتكون
يله بد الشيطان ولسانه لسانه» فيمشي الشيطان برجله ويبطش بيده فكان

اهلوشيطان.
واللمة لهاعدةمعانفهي تأتيبمعنى الاجتماع والصاحب ,ويمعنى

اقتراب الشيطان وخطرة الشيطان,والجنون القسريب ,ار مس أوشيء

قلبل؛ وبقرينةقولهوحدهشيطان ,والاثنانلمة.فقديكونبمعنىللةالشيطان

أي اقترابه ومقاربة الخطر ,وإن كان احتمال إرادة الاجتماع والصاحب حياً.
والانضل على الدوامهوالثلاثةفهوأنسوذ
ولك
امث
ملر
رجل
أة
وطفل؛ أوثلاثة إخوان.

وأما المقصود بالبيت فالمتيقن من ذلكهاولمسكن وإن كانت له

غرف ولكن الاصطلاح السائدفيذلك الزمانيشمل الغرفةالواحدة
ولعل المقصود هو المعنى الاممل أي المسكن وإن تعددت غرفه.

والمسكن هومايطلقعليهذلكوإنكانإل جىانبهمسكن آخركالشقق
المتداولة اليوم؛ فكلشقة مهسيكن .وإن الأمر فيهاأخفخصوصاً إذا
كانيسمع صوت جاره.

نا

الاسللاممةسفايكن .

يار
وقدتسصدق العزلةوالمبيتلوحدهعلىمنيعتزلفيغرفةف د

روف المبيت وحده
يه
صمهم
طاهم وال
خلماهملول
منجراً لاهلها ويلايك
كيفمااتفق".

السلامة واتماذالدواجن
ناس على انلابض
كان النييَيِْةُوالائمة به ياحثلون

الدواجن لاجل الأنس والبركة وطرد الشياطين والحن وغيرهم.
 ١الحمام

جاء في الأخصبار أن الحمام من طيور الانبياء التي كانوا يمسكون في
بسيوتهم؛ وكذا كان في منزل رسول ايلَليهِيُةُ حزومجام أجم
درءلكما
ت

الأخبار عن أن لوجودها دور فاعلاً في سلامة أهل الدار :خصوصاً سلامة

الاعصاب والنفسء فقدرويأنهليس منبيتفيهمامإلام يصب ذلك
البيت آفة من المن ,إن سفهاء الجسنيعبثون بالبسيت فيعبثون اللحمام
ويدعون الإنسانه وفي رواية :أن حفيف أجنحتها ليطرد الشياطين وشكا

رجل إلى رسول الله ييَيوُ الرحشة؛ فأمره أن يتخذ زوج حمام :وشكا آخر

الوحدة فامره بذلك.
وإذا أردنا تغيير لحن الكلام لقلنا إن المكروب والفيروس وغيرهما
ما يهيء التعبير عنه في الأخبار بالشياطين والجن والأرواح تتشاغل
' -انظرالوسائل؟4 :هباب 7-١1 منأبوابأحكامالمساكن.

ملر
عطو
لو
اصحة
 .......ال

بالحمام وتترك الإنسان ومن ناحية أخرىفإنحفيفأجنحة الحمام
انرء بالإضافة إاللىأمنتخيذ لهالايشعر بالوحشة بتحركها.
لهاد م
ارد
يط
والمستفاد من الأخبار هووجود تفاضل بين الحمام؛ ولعل أفضلها

هو الراعبي الامر .ويليهالحمامالأخضر .فقدكانمنهفيبيت أبيعبد

زاء وهو عالخىوان :ويقول:
بلم
خست
ليف
اان
اللاهقتنل:أخصضر وأسود وك
يكان
فتحر
إنهما لي
ايلني؛
ؤم
سلل
ننا

وما من انتقاضة ينتقضانها من

الليل إلادفع اللهبهامندخل البيت من الأرواح .وكانأبوجعفراللا

يقول :أكثروا من الدراجن فيبيوتكم يتشاغل باهلاشياطين عسن
صبيانكم .ويروى أن أباعبد اللاهلكتةكانيسمحلحنبالدخول فيغرفة

نومهيستأنس بها.
رار الباقية خصرصاً العلاقة
من
اكللاماس
ولا نك أن اكثر هذا ال
بين وجود الحمام وتباعد الشيطان عن الإنسان”",
ا3لدجاج
دحيك
ليا
ار النجاج؛ فاإنص
لدفي
اون
يستحب أن يك

بلياء
بمجنلحه ركوعه وسجوده :وافيه
لم
أننخص

صلاة رضربه

كالسخاء والقناعة

والمعرفة بأوقات الصلاة وكثرةالطروقة والغيرة.

والمهم في بحثنا هو تشاغل المكروبات والفيروسات وأمثالها بهاء فقد
روي أنهمانلا كانوايحبون أن يكون فيالبيت الشيء الداجن مثل
الحمام والنجاج ليعبث بهصبيان الحنويلعابثون بصبيانهم.
' -انظرالوسائلة08 :باب 97-87منأبوابأحكامالدواب.

يكن
مةسفا
لام
اسل
ال

وقال رسول اليلكهٌِ :ديك أفرق أبيض يحرس دويرة أهله وسبع

دويرات حول.ولنفضة من حمامة منمرة أفضل من سبع ديوك بيض فرق”",
لال_فاحتة
ورد النهي عن إمساك الفاختة فيالدار؛ ويفضل ذبحها لانهاتدعو
على اهل الداروتقول :فقدتكم فقدتكم :قالأبوبصير:دلت على أبي
عبداللهاكلن:فقال لي؛ياأبامحمد اذهب بناإلىإسماعيل نعرده وكان

شاكيا.فقمناودخلناوإذاف مينزلهفاختةفيقفصتصيح فقاللهأبوعيد
اللهاقغ:يابنيمايدعرك إلىإمساك هذه الفاحئة .أوماعلمت أنها
مشومة؟ أرما تدري ماتقول؟ قال له إسماعيل :لا؛قلل:إنماتدعو على

أربابها تقول :فقدتكم:؛ فأخرجوهاء وهكذا كانالإمامالصادقالقنة كلما
“معصوت فاختة فيدار يقول :أمالنفقدنك قبل أن تفقديئه وكانيامربها
فتخرج من الدار.

وبهذا يميد إخراجها من الدار وعدم تركها تعشعش في الدار”".
5ا_لورشان

الورشان نوع حمام بري أكدر اللون فيه بياض فوق ذنبه وقد قال أبو
عبدالللهقتة :مناتخذفيبيتهطيرافًليتخذورشانا.فإنهاكثرشيءلذكر
الله عزوجل؛ وأكثر تسبيحا وهوطيريحبناأهلالبيت.

وني رواية :الورشان يقول :بوركتم بوركتم؛ فامسكره”".
' -انظرالوسائلة4 :ا'ينب 4من أبواب أحكامالدواب,
امب.
وحكا
دبأ
لوا
' -انظر الوسائلة 65 :باب١4 مانأب
ب.
اام
وأحك
داب
لأبو
امن
" -انظر الوسائلة5 :ي3غ8ب ١1

.سب الصحة وطول العمر
 5الغتم

وردت التوصية باتفاذ الشةنيالدار .وخصوصا الحلوب ,فقد قل
رسولاللهيَلُ :نعمالملالشاةوقاليَُ :منكانفيبيتهشأةقدستهم
الملائكة؛ فقيللابيعبداللهاغنة:كيفيقدسونء قال:يقفعليهم ملك

في صكبلاح ومساء فيقول هم :قدستم وبورك عليكم وطبتم وطاب

حيي
إدامكم قيل :ومامعنى قدمستم؟ قال:طهرتم .وا
بلذ
ثخنصا أعني
السلامة؛ فقدورد عن أبيعبد اللهكناقال:مامن أهلبيت تروح

عليهم ثلاثون شلةإلالمتزلالملائكةتحرسهم حتىيصبحوا.
مةداد
تيل
سوس
اشاة
لال
للا
والنتسيجة أن اتخ

من القوى الخيرةالكونية

أعني الملالكة بالإضافة إلى التقديس والتطهير الذي يحتاج إلى مؤونة بحث
وتحفيق حتى أنهروي عنايلَنِييّهُ قوله :امسحوا رغام الغنم؛ وصلوا
فيمراحها فإنهادابةمن دواب الجحنة.وإنمايمكنذلكفيالقرى والبدر
والدور الكبيرة المتباعدة .ولايمكنفيالكثيرمنمدن اليوم”.
_١الإبل
لباحبذ اتخلذالإبلعلىعكس الغنم,فقدقالرسولالليهَييْةُوقد

سئل عن الإبل فقال :تلك أعناق الشياطين .ويأتي خي
جره
اانمبنها
الأشكم قسيل :إن جمع الناس هذا تركوهاء قل :إذن لا يعدمها الأشقياء

الفجرة".
' -انظر الوسائلة 871 :بابه 7منأبوابأحكامالدواب.
_ -أغحاسن 73:
ح ,7461:الوسائلة7 :
ج 899917وفيه :أعناق الشياطين يدل قوله :أعنان الشياطين.

الاسللاممةسفايكن ....

يا

يولي
كما ورد التحذير منتواجدالشيطان في أطرافها؛ فتارة يق

إن على ذروة كل بعير شيطانا وأخرى :نهى أن يتخطى القطار لانه ليس
من قطار إلا وما بين البعير إلىالبعير شيطانء ونهى عن الصلاة والنوم
في مرابضها لأنه مربض الشيطان" .وبالتالي قالأبو عبد الله اكتلا لابنه؛
يا بني اتخل الغدم ولا تتخذ الإبل”.
» ٠الكلاب

لذاب فيالدور إلافايلحاالضةطرار بشرط أن
كتخا
اللح ا
لا ص

يجعل له بيتاًعلىحدةوبينهوبينالبيتفاصلأقبلاهب جأدوار ,ولا
خبر في شيء مسن الكلاب سوى كلب الصيد وكلب الماشية؛ والافضل
عدم إمساكه في الدار أبنكولاعه,
قل رسول الل يايلكلاب من ضعفة الجن؛فإذا أكل أحدكم

الطعام وشيء منها بينيديهفليطعمه أو ليطرده فإن ها أنفس سوء.
ولعل مسن ذلك السوء دهاوء الكلب والأمراض الأخرى التي تنتقل من
الكلب إلى الانسان”",

وقال أصير المؤمنين التتقة :بعثني رسول الله يَةُ إلى المديئة فقل :لا

تدع صورة إلا محوتها ولا قبرأًإلا سويته .ولا كلباًإلا قتلته'".
' -انظرالوسائل807 :باب 571-92من أبوابأحكامالدواب وج 544 :باب.91
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الصحةوطولالعمر
كماوهناكتحذيرمنالكلاب البهيمة أي التيتكونسوداءليس
فيهانقطةبياض ولالونآخر,والحمراء التيليسفيهالونآخره
والبيضاء كذلكءفهيالتيتكونمنالجنوالأبلق يكونمنمسخ الحن
8

4

ننس
إخم
لمس
اون
ويك

7402

.

' -انظر الرسائل8877 :باب44منأبوابأحكامالدواب.

السفر والسلامة

ينطوي هذا الموضوع على أمرين أحدهما أن نفس السفر هو واحد
مأس
فمر
امل
نباب السلامة ,والآخر ماذانع
لحت
سىيت

بسلامة ويلحادث

هل.
ت:سبل
يبة
فحياهدثة أو نك

أما الموضوع الأول فليس الكلام فيهطويل بل هو قول رسول الله
 0بكمل وجازة :سافروا تصحواء كلمتان بحاجة إلىعالممنالدراسات

والإحصائيات؛ للوصول إلى دور السفر في السلامة بلعتصار فإن الإنسان
إذا سافر رجع ببدن أقوى علىالمرض وأنشط وأكثر فعالية من ناحية
جسمية وروحية وهو أممشرهود.
وأما الثاني  ,أعنيالكلام عنالاعمال الت ينبغي القيامبها واليوم

اًمعنب
صاليا
مناًخ
ليمو
ارهم
الذي يسافرفيهالمسافرحتىيكون سف
والمخاطرء فإنالمعتقد أن يومالخروج وساعته أو ساعة السيرلهادورها

ودخلها فيالسلامة والموفقية والتسهيل وحتىبُعدالمسافة وقصرها.

بمت
لفرسيو
االس
_١

أفضل الأيام هويوم السبت ,وهو قول الله تعالى؛ فإذا فضيت
الصلاة فانتشروا فيالأرض وابتغوا من فضل اللهقالالإمامالصادق

الكناة :الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت”» فإن الأمر بالانتشار فيه
 ,#الوسائلة :ع مه »لله.
 3الفقيه! 474 :ح ,7011الخصال :ح7

...ب

الصحة وطول العمر

نوعمسن الضمان يشهدلهمايروىبطريقمعتيرعن أبيعبد اللهكفلا
أنهقال:من أراد سفراًفليسافريومالسبت؛ فلوأن حجراًزالعنجبل

فييوم سبت لردهاللعهزوجل إل مىكانه” .وهذا أعمجريب يبعث على
الاطمئنان والسرور ,ويصب فيبحثنا أعني سر السلامة فيالسفر.
ولعل أفضل ساعة منيوم السبت هو أول الصباح لقول رسول الله

ليكالهمبارك لأمتيفيبكورهايومسبتهاوخميسها غي أرن هله
الروايةوغيرها تشمل الخروجلعامةالحوائج وليسلخصوص السفر'".
حمد
ايو
لسفر
اال
"_

جاءفيعدةأخبارعنالألمة(1غ:السبتلناوالأحدلأبمنية”,
وهذا سايورث الظن بعدمصلاحية الخروجللسفرفييومالاحده ولكن
الرواية لمتذكر السفر والغالب على الظن إرادةالبركة؛ ولايناقي صحة

الخسروج للسسفر يوم الاحد لصلاح كل يوم لشي حتى يوم الأربعاء فإنه
ييصلحلكثيرمنالأموركالشروع بالاعمال معأنهيومنحس مستمر,
فالاحد صالحللسفر فقد روي عن أبيعبداللهاا أنهقل لرجل من

مواليه :يافلان مالكلمتخرج؟قال؛قلت :جعلت فداك اليومالأحد.قل:
جلل:
ل؟رقا
ااحد
وما لل

للحديث الذي جاءعن النيوَل أنهقال:

احذروا حدٌالأحد فإنلهحداًمثلحدالسيفه قال:كذبواماقالذلك
' -الغحاسن؟015 :ح,1الكالية45١4٠17 : الوسائلة :ج.14951011
بس الفقيه! 414 :ج ,6811عبون أخبار الرضالقو./5671:11الوسائلة 701 :ح 44441
* -الغحاسن 645 :5حاالفقيه؟ :ا03
ا0ل7و7س4ا1ئله713911 505 2

ينانا

رذوهاية
رسول اللهيق فإنالاحداسممنأححاءاللعهزوجل” .فاإلنه
تنتحدث عن الخروج؛ وبغالب الظن أرادبهالخروجللسفر ,وهناك رواية

تعارض الروايات السابقة وتقول :السبت لنا والاحد لشيعتنا والاثنين

لأبمنيية"

"'_يومالاثنين
هن أبيعبدالله
بع
السفرفيهمذموم؛بمعنى إنشاءالسفروالابتداء ف

اقنلالاتسسافريومالاثنينولاتطلبفيهالحاجة؛وفيروايةفلييومأعظم

شزماً منيوم الاثنين» فقدنا في نهبينايَْلِ وارتفعالرحيعتنخاءرلجاوا
ياولامثنين واخرجوا يالوثملائاه.

وفي رواية ثالثة جاه رجل إلى مرسى بن جعفر لكنا ,نقال :إني أريد
مج يوم
السروج فلالي,قال:ومتىتخرج؟قال:يومالاثنينءفقاللته:خور
الاثنين؟ قال :اطلب فايلهبركة لراسنول ايلَليْهيْةُ ولد ايلوامثنين قال:

كذبرا ولد رسول الله يتاي يوم الجمعة .وما من يوم أعظم شؤماً من يوم
الاثنين» يومماتفيهرسول الكَل وانقطع فيهوحي السماء وظلمنا فيه
حقناء ألا أدلك على يومسهل لينالانالله لداود فيهالحديد .نقال الرجل؛

بلى جعلت فداك فقال :اخرج يوم الثلاثا.
ومع ذلك فقد روي أن رسول اللهواي كان يسافر فيهوأن أمير

المؤمنينالكتاقالإنهيومسفروطلب وروايات أخرىفلايبعدأن النهي
' -المفصال5 :ج ,17837الرسائل84974611 :
.1
١:
5:4ها
/ئلة
جوسا
' -عيون أخبارالرضافقنة 74 :1ح,0416مستدرك ال

لصحة وطولالعمر
إفاهوالسفرفيهطلبالًبركتهكماكانمعتقداًفيتلك الأيامعلىأنهيوم
ولادةالن ييَيَنْلُِهذ

5ليثولماثاء
ا
يوممحمود للروايات المارة.

5ليأورمبعاء
ا
المعروف أنهيومحسوقعفيهكثيرمنالاحداث ونزلفيهالعذاب
على الأمموآحاد السناسء بيئماتحدده الروايات بآخر أربعاء منالشهرء

وقد نهي فيه عن النورة والحجامة؛ ولكن لميردفيهنهيعن السفر
والمشروج؛ فقفدكتب بالعبضغداديين إلىأبيالحسن الثاني0ن يسأله
عن الشروج يوم الاربعاء لايدورءفكتبالكتغا :منخرجيومالأربعاء لا

يدور خلافاً علىأهل الطبرة وقيمنكلآفة,وع
عوفي
ام
هنك
ةل,
وقضى اللهحللهجته".
نعم هذا مختص بمنخرج بقصد مخالفة أهل الطيرة .فإنهيرى ذلك
النفع؛ ويستشعر منهاوجود ال
احزا
لزة
خفريوج يومالأربعاء.

 3يومالخميس
يهي كان يسافر يوم الخميس؛ وقال:
السفر فميحهمود لأن رسول الل

اللهم بلاأرمكتي فيبكاورلهاخ يمويمس.7

' -انظر الوسائلة 401 :باب 4من أبواب آداب السفر.
' -الفقيه؟ 5510487 :الخصال6 :ااح 57
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السلامة والسفر
ويمتد ذلك إاللىليل؛ قمدورد أنهلابأس بلخروج فيالسفرليلة

الجمعة".

/ي_وم الجمعة

ليسفيالأخبارنهيعنالسفريوامجمعةب نلفي»ففيخب
الجمعة لسائرالناسجميعاً.وليسفيهسفر,قالاللتهعال ( :فَقإُِضذَِاِيَتِ
نَضْلٍأله "4يعني يمسوم
ألصَلْرةٌ َأنَدرُواف آىلأرضوَآبْتَهُواي ف

السبت ,وفي رواية أخرى :ويكرهالسفروالسعيفيالحوائجيوم الجمعة.
يكره منأجل الصلاة فأمابعدالصلاة فجائزيتبرك به
رر
ضدم
لع
اني
وهذا يع

بلفروج وإمايمرم الإنسان من ثواب

ابجمعة.

ويمكن الخشروج بنتيجة هي عدم ممنوعية الخروج في يوم من الأيام

وعدم التضرر بذلك ابداً.ولكن هناكأيامأفضلمنغيرهامثليوم
السبت ويوم الخميس؛ ومن يتخوف فعليه أن يدفع خرفهبصدقة” ,أو

دعاءأو قرآن مثل قراءة سورة هل أتى على الإنسان فيأول ركعة من
' -اللحاسن 11 17 :5الفانيه؟335 :ج 0671الوسائلة51:91 53 :
أا-لجمعة 332:

نلك تبي
" -عنابنأبيعميرقل :كنتأنظفري جرموأخرفهاوأمرفالطاتيباالم ذ
فشكوت ذلك إلىابي الحسنلقي؟موسى بن جعفرخِإِيففال:إذاوقعفي ن
على أول مسكين ثمأمضفإنالليهدفععنك.وهذايعنيأن منيتخوف قد يصبهشي" أو أنما
صحدفة تدفعه انظر
لحي
يدل عولياهص

الفقيه)451 :اح.5041

الصحةوطولالعمر
صلاة الغداة .وهناك أخبار تدل على أن التخوف مننحسالأيام من

الطيرة وقدقالرسول اللهيلل لاطيرة.أي لا وجودفا خارجميلة

ااقعلهاءومنيعستقدبهايرىا أثراً.ولذاقالالإمام
الإنسان أي ل و

الصادق اكنة:الطيرة علىماتجعلها إن هوّنتها تهوّنت» وإنشددتها

تشددت .وإن لتمجعلهاشيئاًم تكسنشيئا.ولذ وارد عنالنيَي إذا
تطبرت فامض؛ وإذاظئنت فلانقض.
نعم هناك نهيعن السفرفيما إذا كانالقمر فيالعقربء فقد روي

عن أبيعبد اللاهلتيهة:منسافر أو تزوج والقمر فيالعقرب ل ير

الحسنى,

وبصورة كليةفإنالسفرلايخلومنالخطرء ويكفيفيالخطورة هر
ركوب الدابة أو السيارة ,أو الطائرة أو أي وسيلة أخسرى كالسفيئة
والقطار ,فقسدورد عن أبيعبداللهلكا قوله:منركب راحلةفليورص»

وبذلك فإنالسفرمثلالعمليات الحراحيةل ياخلرمنخطرولكنفيها
السلامة .ولذلك وردت التوصية بعدم إلقاءالمسافر نفسه منالوسائل
النقلية وعليه إن يمسك بشيء حين النزول ولايتركه حتىيضع رجله

على الأرض وهو يحتاطوب

فقد ورد عن أبيعبد اللهل أنهقل:

منركب زاملةثموقعمنهافماتدخل النار”.
باعلضتوصيات:
' -انظرالوسائلة 801 :باب 71 -7منأبوابآداب السفر.

السلامةوالسفر
 _١استحباب افتتاحالسفر بالصدقة .لقولأبيعبداللهكنا افتتح

سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك

''_استصحاب عصالوزمرقالرسولالليهَلِيُ:منخرج فيسفر

ومعهعصا لوزمروتلاهلهالآبة( قَالَعَسَئري أنيَهَِيبىسَوْآة
ين"

4:

نك شمر

ود في .ينه

علس الا م

شيل  2وَلْمَاوَرَدْمَآءمدي وَجََدَعَليهِأمةم

3

عدف

خا

الناسٍ يُسقفوت

2

لم أاَرلت إل ين حبر قوزد 1ن عتماتييىعل اىنتخبا.رقات
رذ ألناه وريه ار

5

ا

١ينا ألا

0

0

يت فلا عُذورت عل وَلْهُ

صل
لك
'”4آمنهاللهمنكلسبعضار ومن

عهة
سنبمع
عاد ومن كلل ذات حمة حتى يرجع إلىأهله ومنزله؛ وكا

وسبعون من المعقبات يستغفرون لهحتى يرجع ويضعها .وقال لكيظ :من
' -الفقيه؟ :ح6*4485؟ ,الوسائلة16:612735 :
' -القصص 51-81:

 .ال
اصحة
لو
عطول
مر

فألرضيتخذ النقد من العصا والنقد عصا لوز مرء
أراد أن تطوى له ال

وقال رسول الله يَلِلٌِ :إنه ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان» وروي عنه :أن
شري
وىال
ضم
لإل
حصد
ةنفي
اها
”".
''_حمل العصابصورةكليةفيالسفرناافلعيشديفعطان.
_ من أراد السفر يصلي ركعتين إذا أراد الخروج ويقول :اللهم إني

استودعك البوم نسي وأهلي ومالي وذربتي ودنياي وآخرتي وأمانني
وخافة عملي نفي الخشيرعن رسولاللهيا أنهم قاالذلك أحد إلا

أعطاهاللهعزوجلماسأل””.
وهناك دعاء آخر عن الباقر اك اللهم إني استودعك الغداة نفسي
ومالي رأهلي وولدي الشاهدمناوالغالب» اللهم احفظنا واحفظ عليناء

اللهم اجعلنا فيجوارك اللهم لاتسلبنا نعستك ولاتغيرمابنامن
عافيتك رفضلك.7

وروي صلاة أربسعركعسات ,عن النبييا قال:ما استخلف العبد

فيأهلهمسنخليفةإذاهوشدثيابسفرخيرمنأربعركعات يصليهن
فيبيتهيقرأفيكلركعةفلتمةالكتاب وقلهو اللهأحدويقول :اللهمإني

أتقرب إليكبهنفلجعلهن خليفتي فياهليومالي".
' -ثواب الأعمال 81 :ولإهماء الرسائلة :ح.55:45013
1لة :ج2ا0ل0ة.81:
س8ا7ئ
و1
لي:4
' -الغهاسن7 :5ح6ة ,14الاكان
* -الكانية741 :ح؟ ,الوسائلة43:6981 :
' -الأمان من أخطار الأسفار :44 :الببجار405 3

السلامة والسفر . .

ين

وروي عن أبيالحسنتكنقال:لوكانالرجلمنكم إذا أرادسفراً
قامعلىبابدارهتلقاءوجهه الذييتوجهلهفقر!الحمد أمامهوعنيمينه
اقللهلوه أحد أمامه
وعن شماله ,والمعوذتين أمامه وعن يمينه وعن ماله و
وعن يمينه وعسنشماله .وآية الكرسي أمامهوعنيمينه وعنثمالهثمقال:

اللهماحفظنيواحفظم ماعيوسلمنيوسلممماعي؛وبلغنيوبلغما
معي ,ببلاغك الحسن الجميل ,لحفضه اللهوحفض مامعه,وبلغه وبلغما
معه وسلمه وسلم مامعه أمارأيت الرجل يحفظويلحافظ معاه,

ويسلم ولايسلممامعهويبلغولايبلغم ماعه”".

وهناك روايات تذكر أدعية أخصرى والمهم في عامتها أنها مفاتيح
السلامة وأسرارها.

 5التسسمية عند الركوبء قالرسولاليلَهُِْ :إذاركب الرجل
الدابة فسمى ردفهملك يحفظه حتىينزل'".
_ يستحب القول عند الركوب :بسماللهلحاول ولا قوةإل باالله,
ة» سبحان
لاآاليله
اان
تني لولا أن هد
الحمد للهالذيهدانالهذاولمناكهنا
ت
ظلك
فالذ
حمنق
ين .فقد روي أنه
رانله
قكن
الذي سخر لناهذاومما
لهالفسه ودابته حتىينزل.

' -اغعاسن١٠ 413 :1 الكاني١ :3ح9.ه! .الوسائل 741 :حفم.61:
" -الكافي4 :1ح/٠الء التهذيب 671 ::ج 405الوسائلة1 :ح864ط.61:5

ملر
عطو
لو
اصحة
 .....ال
_!/يستحب قراءة سورة القدر فقد روي عن زين العابدين اكيز

أنهقال:لوحجرجلماشياًفقرأإنأانزئنهماوجدألاملمشيو,قل :ماقرأ
أحد إناانزلته حينيركبإلانزلمنهاسالاًمغفوراًله ولقارئهاأثقل
على الدواب من الحديد".
وقال أبوجعفر اتهة :لوكانشيء يسبق القدرلقلت:قارئ إنا

أنزلنه حين يسافر أوبخرج من منزله سبرجع”.
 _8مسن سافر وحدهيقول:ماشاءاللهلاحولولاقوةإل باالله,أنس

رحشني وأ
وعن
حي ع
دلتىي؛ وفأيدبٌتي”".

 4تستحب التسمية عندعبور الجسور الامعللقةثاغبيرتة ,وعند

دخول الخرابة.
 ١السفر في الأيام ١-  7-1لإسو
اد ١ك
ل لس
سلس و
مل-
 -11-81-81/-1-13-071:-8أفضل بما سواها؛ وتصدق وسافر أي يوم

شلت .ولو اتفقت أيام الأسبوع وأي
ااما
للشه
سر ف
عيد والسلامة فهو
أفضل» وإن اختلفت فالتقديم لايام الأسبوع لأصحية رواياتها.
وباني الأيام إما قد ورد فيها النهي ,أو أن الروايات فيها مختلفة غير

قابلة للجمع.
١ل يستحب الدعاء للمس
يافر:
طف
يإنه
ب

نفسه,

 3مكارم الأخخلاق :؟4؟ ,الوسائل70146811 :

' -مكارم الأخعلاق 745 :الوسائلة5 :ج4030418
اغحاسن“ :5ح 15915الكاني 4 481 :4المرسائة4860961 :
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فا

ارفليقسثفمر ,وقل
_"١لا تسافر وحدك قالرسول الهيَي :ال

حبابة إلى الله تعالىأربعة.وم زااد قومعلىسبعة إل زااد
ل:صأح
اِةٌ
يَل

لغطهم”.

وفي وصية ايلَنْيلةُ لعلياقيغة:لاتخرج فيسفر وحدك فإن
الشيطان مع الواحد وهومن الاثنين أبعد” ,وني رواية :واحد شيطان,
واثنان شيطانان» وثلاثة صحبه وأربعة رفقاه.
ولعن رسول الله يلل راكب الفلاة وحده”".

 _1قالالصادق اكتة:إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها”.

 41استصحاب تربةالحسين اكتتغذ,قدرويأن من أخخذمعهشيئاً

من تربة الحسين ,كان حرزاً له
ولو اتخذ منها سبحة كان أفضل.
 5يلقي المسافر رحله ولا ينزل على الطريق ولا في الأودية ,فال

رسول الله يَ :إياكم والتعريس علىظهرالطريق ويطون الاودية فإنها
مدارج السباع وماوى الحيات” ,والتعريس هو النزول للاستراحة أو
'-
'-
*-
*-

8110
41
الخصال877 :حاللهالوسائلة9 :
 36الوسائلة5 :ح6٠10.371
الحاسن :1ج35
الغعاسن؟1 :ح0ة3ة :الوسائلة+9٠05 :1518
ا :الوسائله6+٠15 :751
ح7
الغاسن7 :1ح :0700الخفصال8 :

1741
1لة5 6
جوسائ
* -اغحاسن) 0+ :ح الهالفقيه +ح :0481*1ال
5817001
“ -الففيه؟ 4441 441 :الوسائلة7 2

الصحة وطول العمر

المببيت ,وإذا نزل منزلاً قال :اللهم أنزلني منزلاً مباركا وأنت خيرالمنزلين
فإنك ترزق خبره ويدفع عنك شرء”.
١ل من تخوف من السبع يقول :أشهدأنلاإلهإلااللهوحدهلا

شريك لهلهالملكولهالحمدبيدهالخير,وهوعلىكلشيءقدير؛اللهم

إنيأعوذبكمنكلسبع".
علىالماشي أن يسرعفيمشيهفقدرويأن قوماًمشاةأدركهم

النبييَْلةٍنشكوا إنيهشدة المشي فقالهم:استعينوا بالنسل”” وفي
ه قال :لواستعنتم بالنسلان خشف أجسامكم وقطعتم
دانه
يية
روا
الطريق؛ ففعلوا فخف أجسابهم”".
لك خيرها وأعوذ بكمن
أني
سمإ
أله
إذاقصدت مدينةفقل:ال

شرهاء اللهم حببناإلى أهلها .وحبب صلخي أهلها إلينا .وني رواية زياد
اللهم أطعمنا من جناها وأعذنا منوباهاء وحببنا إلى أهلها”.
 9سرعة العود والرجوع إلى الاهل .فقدروي أن رسول الله يَيَُ
قال :السفر قطعةمنالعذاب ,فإذاقضى أحدكم سفره فليسرع العودإلى

أهله,
 4:4841الوسائل91596751 2
 3الفقيه؟1 :

' -الفقيه؟1 :
م1
 1:8لفحاسنة/ :ح ,!71107الوسائلة 103 :ج561
 الففيه؟1 :ح 1:0514مكارم الأخلاق091 :البحار؟8 3ج09
.61

' -الغعاسن8 :ج 46810الوسائلة :ح.958919١7
21117651
_ -الفقيه1؛ ح ,400414الرسائلة7 :

 .0الوسائةز :ح.079517
99
41
/ن:5
ححاس
“ -ال
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5

'_ يستحب الإسراع في الصحاري المقفرة فقد ورد عن أجبعيفر

بة
اكنقة :إذا سرت فيأرضمخصبة فارفق بالسير”» وإذ امسرت
جدفي

فعجلبالسير.
وعن رسول ايلَلكهِيّهُ قولهإذاركبتم الدراب العجاف فانزلوها
منازهاء فإن كانتمجدية فاتجلوا عليها؛وإنكانت مخصبة فأنزلوها منازها".
سن
حبو
لالأ
ادق
١لتعمم والتحنك فق
ا

موسى بنجعفراقل

أناضامنلمنخرجيريدسفراًمعتماتحتحنكهثلاث أنلايصيبهالسرق
والغرق والحرق.

وعن أبيعبداله8ه أنهقال:ضمنتلمنخرجمنبيتهمعتماًأن
يإرلجعيهم سالاً.
قالرسولايلَللهُِ :ل أون رجلاًخرجمنمنزلهيومالسبتمعتماً

نه
بعمامة بيضاء قد حنكها تحتحنكهثمأتىإلىجبل ليمزيلكهاعن
كهاعننه,
مزال
لا

""_ يكره ركوب البحرء ونهىرسولايلَليلهِيْهُ عنركوب البحرفي
هيجائه والمستفاد من الأخبار تفضيل السفربرأعلىالسفربحر وقد

يستفادمنهتفضيله علىالسفرجوأ ايضاً
' -الفحاسن؟8 :ح .4040الموسائلئ 4770981

' -الفقيه؟: :ح :8414*7الوسائله21575031 :
فبر.
سدا
لآ
اواب
ة7ه منأب
ب7
الة:
بسائ
" -انظر الو

الصحةوطولالعمر
وإذا ركب البحر أحد يقول :بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور
للبسهم,
ال:
رحيم؛ فإذااضطرب بك البحر فاتكعلىجانبك الأيمن وق

اسكن بسكنية اللهوقر بقرار الله واهدء بان الله ولاحول ولا قوة إلا
امه
" 5السفر فيالليلأفضل من السفرفيالنهار ,وال
امرا
لدنبه
صف
الثاني من الليل ويضاف له الفجر وأول النهار فقدروي أن رسول الله

يي قال:عليكم بالسفر بالليل فإنالأرض تطوى بالليل”” .ووقَلل
لعلي :عليك بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار .يا

علياغدعلىاسماللتهعالى»فإناللتهعالىباركلأمتيف بيكورها".
وهذه هي النسبيةفيالمسافة.أو الزمان.أوفيهمامعاًءفإنمنيسير
مائةكيلومترفيالساعة؛ لايقطعأكثرمنمائةكيلومتّرمنالمسافة .وهو

ان
مسلّم ,ولكن الساعةتمرفيالمساءوأول الصباح وكأ
سنها
عصةف,

والمائة كيلومترأتقطع وكانهاخمسونكيلومترا .والنتيجة األنقِصر يكون
للزمان وال
رقا
حمساف
مة,
الن

بنأعينقلتلا
ابكييجعلفاريقول الناس:

تطوى لانلاارض بالليل :كيفتطوى؟قال:هكذاثعمطف ثوبه'" .وهو
ياعنليمقسصارفة.
 ,4ال
 3الف
45747:!1
حوسا
جقيه
1ئل
.11055129

' -الكافية 405444 :الوسائل]1؟ ج061
 :87757الرسائلة :ح5ا,7:610
" -أمالي الطوسي1 :
و الغحاسن5 :5ح ,5716الكافية1 :ح :44'0الوسائلة78046013 :
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ين

وني وصية أمير المؤمنين لبعض أصحابه :رفه في السير ولا تسرفي
انله فأرح فيهبدنك رروح
أول الشيل فإن اللهجعلهسكتاوقدرهمقاماًلظع

ظهرك ,فإذاوقفست حينينبطح السحر أو حينينفجر الفجر فسر على
بركة اش"

وقال لقمان لابنه :وإياك والسير من أول الليل وسر في آخره

وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره”".
وعسن أبيعبداللهلقن الارضتطوىمنآخرالليل.وقال:سيروا
البردين؛ قال الراوي قلت :إنانتخوف اغوام .قل :إن أصابكم شيء فهر

م مضموئون”".
كمع
أرلنكم
خي
 _'+قالرسولالليت إذانزلتمفنسطاطاًأو خباءفلتاخرجواء

".
ةلى
رع
غنكم
فإ
 0قال أميرالمؤمنينالكنة:اتقوا المخروج بعدنومة .فدإونلالرهاً

بينها يفعلون ما يؤمرون”.
 ١فيوصية النيياه لعلي ظفلافال:ياعليلاينبغي للرجل

عرامةش» أو تزود لمعاد أو لذةغير
العاقل أن يكون ظاعناًإلافيثللاثم :م
' -نهج البلاغة 1 7خطية 71؛ الوسائلة :ح.74:69017
' -الاسن؟7 :ج 8471/0الكافية :ح ,045011الوسائل :ح.95:8810/1
ح07
94ط0
* -الغغاسن”767 :جه الكافية :ا9ااء الوسائلة1 :
' -اغاسن :2ج 48915الوسأئل :4ح.47:880931
' -الغحاسن 71:967حي؟!ءالوسائلة7 :م67:8871

 ..الصحةوطول العمر
ريلاًعد
رالديكه سرسنةصلرمك س م
محر ياعلي سرستتينب و

مريضا سرميلينشيّعجنازةسرثلاثةأميالأجب دعوةسرأربعةأميل
زر أخافياللهسرخمسةأميالأجبالملهوف» سرستةأميالانصرالمظلوم؛

وعليكبالاستغفار”".

' -الوسائل7 :4ح 0/44814عن الفقيه؟57 :ضمن ح.517/2

الرياضة والسلامة
الرياضة بمعنى الحركة الشديدة والتعب وتحمّل المشقةفيالعمل

مطلوبة والكسل مبغوض ومنهي عنهإذا لازم تركه الاحتياج إلى الأخرين»
رىب
ك عل
رتدرب
وكذا بذل الجهد لكسب الاستعداد لدفع العدو بال
أيوادة المعدات العسكرية إذا داهم البلاد عدو وذلك بالتدرّب
الخميل ق

وحتى إعداد المسابقات في هذا المجال ركذا في مجال الرماية مما يؤدي إلى
كسب المهارة الدفاعية» وكذا إتعاب النفس وبذئل اللجهد فييحل العبادة

ومزاولة الطقوس ,وكذا إعانة الآخرين في مشاغلهم وبنائهم وحرثهم وما
شابه ذلك فجميعه مطلوب.

وبصورة كليةماكانعملاًهادالايعدلغوأًولاعبثا.وأماالرياضة
والتحرك فيمجالتقويةالبدن وحفظ الصحة فليس في الأخبار والاحاديث

منه عين ولا أثرء سوى رواية واحدة ضعيفة عن ابن راذان فروخ أكنتهب
إلىأبيجعفر الثانياقغة يسأله عمن الرجل يركض في الصيدلايريد

بذلك طلب الصيد وإنمايريدبذلك النصحم قال:لاباس بذلك” ,فقد
يستشعر منها حصول الصحة بالركض؛ لسكرت الإمام عن ذلك.
ومع ذلك فلاأظن أن الحركات التييزاولهاالناس هذهالاياممثل
الرياضة السويدية والركض ومثل كرة القدم والسلة مطلوبة :فهي
' -اللحاسن 357 57حلة.

ملر
عطو
لو
اصحة
 .....ال

اور
وؤمن
حركات غيرموزونة ولاهادفة,ولاتناسبالمؤمن أبدا؛ لآنالم
قذ
وسكينة .ومشيه القصده القولهتعاللحاكياًقو لقمانالحكيم ( وَأَقْصِدَ
فمشىْيلك »” 4ومعنه لاتعجل وقيل :هو التوسط بين الدبيب

والإسراع .وقد روي عن النبيَيهسرعة المشي تذهب بهاء المؤمن”,
وكان علي بن الحسين اك إذامشىلايجاوزينهفخله ولايخطربيده
وعليه السكيئة والخشوع ,وفيرواية:لاتسبقبمينهثماله”" ,وفي ثالثة :كان

لرطاسيهر",
عالى
وعن الصادقاق قوله :المشيالمستعجل يذهب ببهاء المؤمن ويطفئ
ل

ولوشاهدت الروايات المادحة للوقار وغيرها لعلمث أن هذه الحركات

التي يزاوفها الشيوخ والشباب هذهالأيام بعنوان الرياضة البدنية ويؤكد
عليها الاطباء .ماهيإلاحركات ساخرة لاتناسب الشاب المؤمن فكيف
بالشيخ.

أساساًفهل إن هذهالحركات والرياضة_كمايقا _ل نافعةللصحة
وتركها يؤدي إلى حصول المرض؟ ما أظن ذلكوإئمايؤدي إلى حصول

المرض أنواعالذنوب.
' -لقمان 61

قرل5 :
'ا-لتعحف
' -اغحاسن 611 :ذه ج11
' -الغاسن 630 :ذه عاقلا
* -تحف العقرل05 :

الرياضة والسلامة ....

0

نعم تحركفيمجالالعمل؛ أو قضاءحوائج الآخرين وامشفيالارض
مشي معتير فإن السفر يؤدي إلىصحة البدن وسلامته وسر في الأرض

أارفْىضٍ م ” ,والسير كماقالالإمام
لسو
آلْ
كماقل تعالى ( :قُ
الصادق كناإنكنتعاقلاًفقدمالعزيمةالصحية والنيةالصادقةفيحون
قصدك إلىأي مكان أردت» وتنةالنفس من التخطي إلىمحذورء وكن

متفكرا فيمشيك ومعترً لعجالب صنعاللهعزوجلأينمابلغت.ولا
تكنمستهزثاً ول ماتبخترأفيمشيك» وغض بصركعمالايليقبالدين؛
واذكر اللكهثيرًءفإنهقدجاءفيالخبىأن المواضع التييذكراللفهيهاوعليها

تشهد بذلك”,
ولا نريد المنع عن التحمرك بصورة كلية :وإنما المنع عن التحرك غير
الهلدف ,وكذالماكان نوعالحركة هادخل ودور هام؛فكممنحركة رياضية

بكتشف بعد فترة ضررها .فإن لنا نظرية في نوع الحركة بالإضافة إلى كونها
كات
حةرهي
ليح
امصح
هادفة؛ فلحركات ال

الصلاتية أي رفع اليدين إلى

الاذن وانزالهما والاحناء إلى أن يستوي الظهر وتبلغ اليدين مفصل

الرجلين والنهرض ثم السقوط على الارض واضعاً الجبهة واليدين
وابهامي الرجلين على الأرض ثمتجلس وتكرر ذلك ثم تقوم ثم ترفع
يديك حذاء وجهك ثمتنحني وتتمالسركات السابقة من الانمحناء
' -الاتعام13:

' -مصباح الشريعة  81:البحار  505 3ج.1

 ......الصحة وطول العمر
والسقوط على الأرض وتكراره وتنفتل وتشرع من جديد تكرر ذلك
ج حهتىد وتتعب.
تعمل
ال
إذا أردت أن تتريض لمدة ساعة .فصل لملةساعة .فهيحركات نافعة

قدافريكء وإذا أردت الهواءالنقي
وتزي
ع وفي نفس الوقت هادفة وت

فاعمد إلىذلكفيجسوف الليلوخصوصاً السدس الآخر منه إن ناشئة

اللبلأعظموطءاً وأقومقيلا.
إذا أردت أن تتحرك فلذهب إلى المساجد ماشياً وإلى الأماكن المقدسة
والمشاهد المشرفة وزيارة الإخوان وعيادة المريض .وامحوجين.
رة والطواف بالببيت
ملحج
عبا
لليك
ا فع
وحرك
وإذا أردت أن تت
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار .وإذا أردت أن تتحرك فتعلم

بها وكذا المعدات العسكرية :وكذا الرماية.
كيل
رلخ
روكواب ا
وإذا أردت أن نتحرك فامش فيقضاء حوائج الناس وساعدهم في

بنالهم وحرثهم وغيره,
وإذا اردت أن تتحرك فا
امضلفخ
يسب
يلر

بأنواعهاء ولاتبقىتلعب

وتتحرك حركات الاطفل والمجانينء فإنالعمر فصير والساعات ثميئة

فاغتئمها فيماذكرنه.
ولا أظن من العقل أن يصرف الإنسان مدةمنعمرهفيالرياضة
عسى أن يطول عمره بمقدارتلكالمنة ولاأظن أن الرياضة لهادخل في
طول العمر كماسياتي فيبحث طول العمر.

بها

الرياضة والسلامة .....

وأما السباحة فهلهيمطلوبة فغايةماهووارد هوتعلّمالسباحة
ثيرسء وليس نفس السبلحة مطلوبةة فالتعلم شيء
كب ل
ألو
فإنه مط
والسباحة شيءآخر,وإنماصارتعلم السباحةمطلوباًلآنالإنسان قد
يحتاجها ربضطر إليهاء نعمروي أن أصير المؤمنين كناكانيغتمس أو

لة".
يلا
انشلاطلفيص
يغتسل فيالليالي الباردةطلباًلل

ومهما يكن من ذلكفقد ورد فيالرسالة الذهبية التوصية بالرياضة

بمعنى الحركة الشدينة فيشهرتشرين الأولالرومي؛ والنهيعنهافي
0

شهر أيار ,وكذا الأمر بالإفلال منها في شهر آب.

' -مستدرك الوسائل!6 :ج7١77 :81البحار71 3ج77عنفلاح السائل.
' -مستدرك الوسائل 51:144

 .....الصحة وطول العمر

الضحك والبكاء والسلامة
يقال؛ إن االضلحكسرا
لئد
امة

ومرقة الصحة .ريقال :اضحك

تضحك لك الدنيا هكذا يقال ,ولكن البيوَإلُيقرل غير ذلك فإن

المروي أنه قال :الضحك هلاك” ,وَعلدهةُ قل :إيلك والضحك» فإنه
هادم القلب” ,وني رواية :واقل الضحك فإنهيميت القلب”" ,والمتيقن
من القلب هو وعاء الإيمان ويحتمل شثموله للقلب العضو .وفي روايةعنه

اللة :إياك وكثرةالضحك فإنهيميتالقلب ويذهب بانلوروجه".

وقسالرسولالليهَيِيُ:إذاأحباللهعبد نصبفيقلبهنائحةمن
الحزن فإناللهيحب كل قلب حزين ,وأنهلايدخل النارمنبكى من

خسشيةاللهحتىيعوداللبنإل اىلغرع,وإذاأبغض الله عبد جعلفيقلبه
مزماراًمنالضحك فإنالضحك يميتالقلب,واللهل ياجبالفرحين".
والمستفاد من عامة الأ
سخحبا
برح
أنا
الله
ئه

وتعا
الى
ليبغ
ضضحك

ويحب البكلء ولايبغض الله سبحانه وتعالى مافيهمصلحة وسلامة .ولا

يحسب مافيه منقصة وضرر على الصحة والسلامة؛ وكيف يكون في
' -جامع الأحاديث51 :
ة.
ي40
ق4
؟ئل:
حوسا
_ -مستدرك ال

" -مستدرك الوسائل :/حاكممنة.
 -الختصال710 :اج

“ -علة الداعي661 :

الضحك والبكله والسلامة .....

الضحك السلامة وفي الخبر المعتبر:القهقهة منالشيطان” .وقد قرّر له

كفارة ,وكفارته أن تقول :اتللمهمقتلناي”.
وبذلك نستطيع أن نقول :إن البكاءنافعوالضحك ضار.

هذا كله عن الضحك بمعنى القهقهة وأسوؤه الضحك بغير عجب

وأماالتبسم خصوصاً فيوجهالمؤمنينفهرتحمود إذ كانضحك رسول
الله يِه التبسم؛ وروي :أن تبسمالمسلمفيوجه المسلمحسنة”",
حك
ضلاف
لهبخ
اىأثر
إخنفّسان عل
واماالبكاء فهورحمةوانفلعي

فقديعقبه التكدر والابتئاس.

خر مذسوم إثلسايئا منالمداعبة.كيف وفي نهج
آهو
لف
ازاح
وأما الم
َل
البلاغة :مامزحالرجل مزحة إلامجمنعقلهمجة'”.وقلرسولالوله
:ثرة المزاح تذهب باملاءوجه”,
ك

' -الكالي؟ :الاح
40
1
' -الفقيه/ 6

* -مشكة الأنرار715 :
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إرشادات الرسول يَْةُ في
مجالالتغذية وأنواع الغذاء

5

طرق التغذية التحيحة .سببب......

مقدمات الأكل

الاكل منضروريات الحياة خصوصاً مايسدالرمقوتكونبهالقرة
علىمزاولة الأعمال وممارسة الطقرس والعبادات» وماكانتركهيؤدي إلى
المرض والضعف والنحول :من دون إكثار ولاتخمة؛ فحسب ابن آدم
لقيمات يقمن صلبه .ومنقلّطعامهقلت آلامه,
قة في اختيار نوع الطعام؛ بأن
للدهو
ااك
والمهسمفي هذا المجمل بعدمقدار ال

ئد
الى
وظرإ
لأفنين
اليه
لابجعل الإنسان الملاك هوالطعم فقطء وع
والاضرار التي تكرن في أنواع الغذاء المطروح في السلحة؛ فإ القدماء
كانواققداخترعوا أنواعالاطعمة وتركيبها علىأساس توصيات الاطباء

والحكماء بل وحتى الانبياء ورعاية الحار والبارد والثقيل والهاضم وما ينفع
اجتماعه ومايضر.
بيئما تستند الاغذية التي تشتهر فيهذهالايام علىأساس واحد

وهو الطعم من دون ملاحظة النفعوالضرر وعدمدراسة الآثارالتي

يتركها اجتماع المواد م بععضهاء أو الاضرار النيتحصلمن ناحية كيفية
خةامرنج»
لورد
امست
الطهي ووقت الاستفادة منه.خصوصا أنواع الأغذية ال

أعنيتعلمكيفيةطبخهامن الاجانب ومتابعتهم نيهذاالجالب.
والنسيجة فلينظر الإنسان إلى طعامه ويدقق فيه هل هر نافع أو ضاره

وقبل ذلك هل هو حلال أو حرام فهر عبارة أخرى عن ضار ونافع؛
فالحرام ضاروالحلال أضرقرلاً.

الصحة وطولالعمر
لامدهيون
اإسل
ولما كان ال

الكامل الجامعلقوانين الدنياوالآخرة,

والروح والجسد لذلك تضمنت منابعه توصيات وشروط ترتبط بالتغذية

كئيرة جداً.نستطيع بعدملاحظة عوائق النقل أن نسميهانظريات

إسلامية .ولكن نظريات صلبة ومستحكمة تستحق معها أن تكون أكثر
من نظرية ,ومن نحاول أن نعمل دراسة في جوائب عديدة إجلاىنب
شعارات نطرحها فييمالالتغذيةعسىأن تعمّمفيالأوساط الإسلامية
وغيرها ويستفع بها العامة ,وسنطرح باعلضاسئلة محاول الإجابة عليها

وقبلذلك تقديم مقدمات كلية.
_١
ا ال
لتنتوعغفذيية
ه
الأفضل الاقتصار علىنوع واحد أو نو
اعي
لنغمذناء وبصورة
كلية الاقتصار على أنواعقليلةمنالغذاء .أر الأفضل التنوعومحاولة

أك
اللكلا
ملان
طوا
عع م
ونمات

والماكولات؟

الجسواب علىهذاالسؤال يحتاجإلىنر
اعمن
لالتف
اصيل؛
س فف
ايس

المطلسوب هو التنوع في اختيار المطعوم وعدم الصبر على طعام واحد بان
يأكل الإنسان في كل يوم نافلسطعام مندون تغيير؛ لأنموادالاطعمة

تختلف والبدن بحاجة إلىموادمختلفةحتىلايحصل النقصفيبعض المواد
فيؤدي إحلصىول بعض الأمراض وقصور فيفعالية البدن.
والدليل على ذلك ملاحظة الأخبارالواردة عنايلَنقيْةٍ والائمة
لإي؛ فإنهم يأمروننا بأكل طائفة كبيرة من المطعومات وقد توالى

ينا

طرق التغية العمحيحة ......

الترغيب فيآحادها مثل:كل السفرجل؛ كُلّالدبكلالكرفس :كل
الباذتهان... ,سواء كان بصيغة الأمر أو بنحو الترغيب في أكلهوبيان
منافعه ,وهذاماستأتي تفاصليه إن شاءالله

هذا بصوررة كلية ,ولكن الحال بالنسبة للوجبة الغذائية الواحدة قد
يختلف؛ ويعبّرعنهبالألوانفقدلايكونالتنرعمحبذاً.يعنيأكلعدةأنواع
فويجبة واحلة وسيأتي الكلام عنه.
جاد أن الحثعلى التنويعفيالغالبفيالاغذية النباتية
ننن
ساأ
كم

يا.
اوعتكم
يلتن
سدما
لوبحهذور والاحثياط وع
وأما اللحوم فاالطل
اك بعض الأغذية حاوية لجميع المراداللازمة للبدن
هانان
كم

كالحليب» فقد لايضر الصبر عليه .وكذا الحالبالنسبة للمن والسلوى

الذيل يمصبرعليهبن إوسرائيل؛فهرالآخركا كنافباًوأنفعمنغيره من
ذو
أف م
الغذاى رلذلك قالاللهسبحانه « أَنْشتَبْ دون ال
بأأذف هوحير ”0

؟_ ملاحظة الطعم والجودة
الإسلام يلحظ الطعم والجودة كما يلاحظ الفائدة .ويأمر بالاعدناء

بالطعام وتنويقه مهما أمكن خخصوصاً إذا دعا الإنسان جماعة من المؤمنين
دار
قم
يضل
أر القرابة فعليه أن يقدّم لهم أف
' -البقرة93 :

عليه وأطيبه بمقدار وسعه,

الصحة وطولالعمر
ني الحديث :نيسفي الطعام سرّف” ,وفيخبرآخرعن أبيعبدالله

'".
كيه
بٌعل
ادع
حهوا
صقفي
أنرّ
لقلاقال:اعمل طعاماً وت

وعنأبيحمزةقال:كناعندأأبيعبداللهفتلاجماعةفأنينابطعاممالنا
عهد بمثله لذاذةوطيباوانينابتمرننظر فيهإلىوجوهنا منصفائه وحسنه.

فقال رجل:لتسألن عنهذا النعيم الذينعمتم عندابنرسولاللهلقا

فقالأبوعبداللاهكيهة:اللأهكرموأجلمنأن يطعمكم طعاماًفيسوغكموه

يثسمألكم عنهه ولكن يسألكمعماأنعمعليكمبمحمدوآل محمد" .وني
خير آخمر:إن اللهعزوجللايسألعبادهعماتفضل بهعليهم؛ ولايمن
بذلك عليهم ,والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين» فكيف يضاف إلى

ابيتتنا
اأهللال
ونا
وعيممحب
ى المخلوقون بوهلكن الن
ضلا
يالقرما
الخ
يسأل الله عنها عباده بعد التوحيد والنبوة".
والروايات بهذا المعنىكثيرة حتى أن البعض قال :كانأبوعبدالله
اقنلاربماأطعمنا الفراني والأخبصة ثمأطعمنا الخبزوالزيت» فقيلله:لو
تتدىل؟ فقال :إنما نتدبر بأمر الله إذا وسّعٌّعليناوسّعنا
عح
يرك
دبرت أم

وفإذرانقار".
' -الكفي01 3ح الفاسن0 :ح6ل
' -الكافيات 81ج لطلسن 004 :ج91
005
جن4 :
" -الكافية81 :ح" الحاس
065م4:3
' -عيون أخبار الرضا فقنذة 851 :7سهالوسائل1 :71
ك0ه
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طرق التشذية الصحيحة .

هن

نعم على الإنسان أن لايعتادعلىأكلالأطعمة الطيبةفلايمكنه

أكلالاطعمةالمتداولة التييأكلهاالناس وتظل نفسهتتوق إليهادونها.
ل
في
أعك
لجتما
االا
*_

الإسلام دين اشتراكي جماهيري .ولكن ليس بالعنى الذي يذهب
إليه الشيوعيون الكفرة بل الإسلام يحثعلى التجمهر والاجتماع من

قيير وذلكمثلاجتماع الناسفيالصلاة الغني
فلغن
ورق
ابي
دون ف
لنا
والفقير ,والاجتماع فيالحج الغنيوالفقيربلباس واحد والاشتراك في
الصوم وترك الاكل فيشسهر رمضان ,والاجتماع والاشتراك فيالطعام

والجلوس على الموائد الغنيوالفقير ,هذاماحث عليهالرسولوَْلةُ
وأكد على إطعام الطعام والاجتماع عليهيوَنفهيىُةُ عن وليمة يخص بها

الأغنياء,

وقد روي أن النييي كانيأكلكلالاصناف من الطعام؛ وكان
ياكل ماأحل اللهمعأهلهوخدمه إذا أكلواومعمنيدعوه من المسلمين

على الارض وعلىماأكثراعليهإل أان ينزلبهمضيففيأكل معضيفه,
عفةي”.
اركة
ارقو
لا؛جفإمنالب
وكان يقول :كجلمرياعا ولاتتف

ركانيَنُِيرى أن أطيب الطعام ماكثرت عليه الأيدي» ويعدّه من
تمامهقاليَيهُ :الطعام إذاجمعثلاث خصال فقدتمإذا كانمنحلال»
يخره”.
وكثرت الأيديعليه وسمّيفيأولهوحمداللهعليهف آ
9:80115
' -مكارم الاخخلاق 77 :عن كتاب مراليد انصادقينء الوسائل0 :11

' -الكافي 77 3ح؟ ,اغحاسن :ح45ل8اء الخصال!7 :ح61٠ :7معاني الأخبار0/9 :

 ........الصحة وطول العمر

وفيحديث عنهيَِليهُ:أحب الطعام إلىاللهماكشرت عليهأيني
المؤمنين.

ولا ياللزمافجيتماع المطلوب فيالاكلدعوةالغرباء فقدقالرسول
اللهييَُ :مامن رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمون في أول طعابهم

ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم”".
وبعد ملاحظة مضامين الأخبار ,والتأمل فايهلاي
إصنلسان إلى ان

هناك أسرارا ف ايلاجتماع علىالطعام وحصول انبساط ونشاط واستمراء
للط
اعا
لم ل
وايح
حصل
دمع
ةة وبزعمي فإنللاجتماع وكثرة الأيني عوائد
صحية :قدينبئعنهاطيب الطعامء فهوبالإضافة إلىالالتذاذ بهفهرطيب
بمعنى الاستساغة والمراءة والانتفاع بهه ك
يمكامن في أكل الإنسان وحده
مخاطر وأضرار؛ لول رول اليلَهإٌ :لعن الله ثلاثة آزكالده وحدى

وراكب الفلاة وحله ,والنائم فيبيثوحلد”,وطبيعي فإن اللعن يستنيع
أضرارا وم
عهققص
يثال
وةب.
 _5قال رسول اسْعَا :طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين

يكفي الثلاثة و
اطعا
لمال
اثلا
رثة
بيك
عفي
ة”.

وه
حذاصيعن
ويل بر
اكلةطفع
يام إذازاالدطعدادعمين .كمايحتمل
إرادةأن مايشبع الواحد يغنيالاثنينمننلحيةحاجةالجسد لأنالشبع
 ,871الجعفريات51 :
 3الكاني :ح41

' -الففيه؟ :ج8540915

* -الكافي03 12ح الحاسن 49 :فلار

طرق التغذية الصحيحة ...

الينا

عانة أكثر من حاجة اللمسد ,ويحتمل أموراً أخرى :والاول هو الاولى ,فيكون
سر آيخمستراج إلإىحصاءء وني روايةأخرى:الجماعة بركة وطعامالواحد
وال الل إنا ناكل
سي
رال:
يها فق
يكفي الاثنين”..ء وسأل رجل رسول الل

ولا نشبع ,قال :ولعلكم تفترقون عند طعامكم ,فاجتمعوا عليه واذكروا
اسم الله عليه يبارك لكم فيه وعن أمير المؤمنين القنقة :أكثر الطعام بركة

ما كثرت عليه الايدي”,
ال
يجمع
عها
لة من
احد
ه_الجيّل للاجتماع متعددة .وا

كما بيناء

هعيوة الآخرين إلى الطعام ,الامر الذي أتمه الشارع وأبرمه
والأخرى د
بأمر المؤمنين بإجابة الدعوة ورغب فيذلكء قال رسول الله يَيلُ :أوصي
الشاهد منأمتيوالغائب أن يبيبدعوةالمسلمولوعلىخمسةأميلفإن
ذلك من الدين" ,وفي رواية عن الصادق اكت :إن من الحقوق الواجبات

للمسلم أن يجيب دعوته”.

فإن هذه العملية بالطبع ستكون تناوبية استمرارية :لأن من يُدعى
يدعو ويتتالى الاجتماع بالعادجتماع؛ ففي ير عن أبي الحسن الرضا

لقتنا قال :السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه .والبخيل لا
' -الجعفريات491 :

' -مكارم الأخلاقة 441
' -دعائم الإسلام؟71 :ج85/

* -الكاني409 3ح ,الغحاسن١12, : التهذيبة :حك1ه.14

“ -الكافية كح

 .....الصحةوطولالعمر
يأكل من طعام الناس ليثألكالوا من طعامه” ,وفي الأخبار الحث على

إجابة الدعوة حتىلوكانالإنسانصائماًيفطرولياخبرالداعي بصومه
نيم عليه أو يلجئه للإصرار عليه:ففيالخيرعن أبيعبداللهاكنة:إذا

فاللك أخوككلوأنتصائم فكلولاتلجئهإل أىن يقسمعليك'.
وف
يال
مستقب
لعغهوا
اجتما
والطريق الآخر للا

وإقرائهم.

من مقومات الاجتماع ودوامه» هوعدم التكلف أكثرمن اللازم
_١

يلي قل :لا أحب المتكلفين””» وقل
وعدم تحرج الطاعم ,فإن رسول ال
أبوعبداللهلقا المؤمنلايحتشممنأخيه”"' .والمفروض تقديم ماحضر

من الطعام ولايستقله وعلىالطاعمأن ل ياحتقرم ياقدّمله.ففيالخبر
مكرئ احتقر
اهل
عن أبيعبداللاهلقيلا.هلكلامرئ احتقرماقدّمللهو
”,
هدم
ياق
لم
إخيه
لا
وهكذا كلما دخل عليك أحد تقدم لهماحضر من الطعام فإنم

يأكل فاعرض عليه الماءء فإن لميشرب فاعرض عليه الوضوء.
 _/ورد التاكيد على إطعام الطعام وإشباع المؤمنين وسد جوعتهم,
الغني منهم والفقير بشكل واسع ومكثف بحيثلميشهد لهنظير,فهناك
الا الج
'-الكافي 097:هيرأنخاارلرضا

' -أغحاسن4 :ج69711

جن:ل14ا6
* -الكاليا 9 :ح0ا لغلس
' -الكاني677 :1ح؟ ,اللاسن4 :ج43411

* -الكافي 8009 3ح 7اغاسن4 :ج15411

طرق التغذيةالممحيحة . .

شرن

عدة ابواب فيكتاب الوسائل واردةفيهذا الشأن ولعل هناك مئات

الروايات المرغبة فيذلك وفيإقراءالضيف.
وكذا عمل الولائم مالميكن رياهوسمعة,خصوصاً فيالاعراس
دة منالسفر خصوصاً
وعند
عء و
لجد
اومس
وختان الأولاد وعند بناه دار أ
السفر إلى مكة؛ وكذا إطعام الجائعخصرصاً الجار ففي الحديث القدسي
قال الل تهعالى :ماآمنبيمنباتشبعانٌوأخوه المسلم طاو”» ومن هنا

تأنيالمصائب على الإنسانكمافيقصةيعقرب.
 _8طعام العرس أطيب رائحة
قال البعض لابيعبد اللهاكت نانتخذ الطعام وبيده ونتنوق فيه

فلا يكون لهرائحة طعام العرس؛ فقال :ذلك لأنطعام العرس تهب فيه
رائحة من الجنة؛ لانهطعاماتخذللحلال” .وفيروايةمعتيرةة قلرجل
لأبيعبداللهكنت :ناجدلطعام العرس رائحة ليست برائحة غيرهء نقل

لنةمامنعرس يكون ينحرفيهجزور أو تذبح بقرةأو شةةإلابعثالله

يعامهم .فتلك
إليهملكامعهققبراط منمسك الججنةحتىيديفهف ط

الرائحة التيتشملذاءوالمشاهد أن طعام العرس خفيف مربى سهل
الفضم”.

ه)ا
' -الكافية 1853 :الغاسن81 :
؟ -الكالي 107 :جه

الصبحة وطول العمر

ه_لايحبذ أكل الطعام عندأهلالمصيبة .فعنرسولاللهوَيُ

الاكل عند أهل المصيبة من سنن الجاهلية” ,والمطلوب هو أن يعمل
جيران صاحب المصيبة الطعاملهثلائة أيامكمافعل النييل لا

استشهد جعفربن أبيطالبء حيث أم فراطمة أن تتخذطعاماًلاسماء
”ة.
ملاث
اس ث
يمي
أت ع
بن
والمشاهد أن طعام المصيبة ثقيل سيئ الهضم.

 ٠١نسبية الطعم
نذهب النظرية الإسلامية إلىأنطعم الطعام ونفعه ليسبإتقان

طبخه ومكوناته فقط.ويتدخل فيهنفسية الطابخ والباذل ,فطعام البخيل
داء وطعام الكريم دواء كماجاءفيالخشبر”" ,وكذايتدخل فيهالظروف
والغاية ,فطعام العرس أطيب منغيره .وطعام أهل المصيبة أسوأ منغير
وكذا فإن أطيب الطعامماتكائرت عليهالأيدي .وهذه هي النسبية .فإن

الطعام الواحد ذا المكونات الواحدة يختلف طعمه منحال إلىخال؛ ولعل

من تلك الأحوال المحسنةللطعممايعمللأهل البيت 12فإنالمشاهد

أنهأطيب طعماًسواءف أيفراحهم أو مصائبهم ركلمايعملباتمهمأو
أسمواحدمنهم.
 -الفقيه!11 :ح.0]0/

ل:ق14ا4ء
حاسن
' -اغ
 6طابلنطا :للمستغفري :ا5ل١بحارةه14 :

يسنا

كيفيةالتغذية
معلوم أن الغذاء عنصر أساسي فيحياةالإنسان ,ويلساتغني عنه

الإنسان مإاندسامانا .إن الله عزوجل خخلقابنآدم أجوفيحتاجإل اىلغذاء
حتىفينارجهنمولايشغلهعذابهاعنالغذاء.
وذلك أن المسد يقوم بالغذاء وكلحيويته وفعاليته تتجدد بسبب

الّىالإنسان ولاأنّىفرائض ربههوالفنيتيجة
الغذاءء ولولاالغذاء م ص

يدر سلبهبلااك
صق
ياجب
فهر واجب في الجملة ولككن هذا الغذاء الو

الإنسان أو مرضه فإن تعيينم ياتغلىب وهتمييزالنافعمنالضار ضررري
جداً .كما أن طريقة التغذية ومقدارها وأوقاتها لها الدور الأكبر فيحيلة
الإنسان وسلامته وطراوته .وبدورئا سنتابع البحث في ما يؤكل وزمان
ؤركملا.
يقدا
الأكل وم

عدد وجبات الاكل

وكثورجبااتلاكلأو
ماهرالأنضلفيمجااللتفذيةهله ت
خمس أو ست وجبات خفيفة؛ أو يأكل وجبةواحدة ثقيلة؟

تذهب النظرية الإسلامية إلى وجستين في اليوم ليس أكثر وهما
اطلريسقاةبقين ايضاًكماهو
الغداء والعشاءء وهي طريقة الانبياء و

مساتفلادرومانيات.

 .......الصحة وطولالممر

فقدروىالكلينيبسندهعنعليبنالصلت قل:شكوت إلىأبي

عبداللهثكنةكثرةماألقىمنالاوجاع والنّحَم فقللي:تغدٌوتعش ولا
تأكلبينهما شي فإنفيهفسادالبدن.أماسمعتاللهتباركوتعاليقول:

لرهزمقهم فيهابكرةوع
اشيلا”.س فاإن
ئل وإن كا منبتلىبالتخمة
وعلاجه هوتقليل الاكل ولككن واضح أن الروايةتتكلم بشكل عام

واستفاد ذلكالإمامالكتةمنكلاماللسهبحانهوتعال.
فالنظرية الإسلامية والقرآنية تذهب إلى وجبتين في اليوم فقط وهو
الغداء والعشاى يعنيالاكلفيطرفي السنهاروسنحدد وقت كلواحد
منهما بالدقة.

وبعدماعلمنامنهذاالخيرأن الحم ترتفعبتفليلوجبات الاكل
علمنا أيضاً أن الاوجاع ياعلنأيمراض ترتفع بتقليل الوجبات أيض لان
السراوي شكاالنْحَموالأوجاع معنعلمهالإماملكلاطريقةالتخلّص من
المجميع
هذا وقد أضافت توصية أخرى رهي عدم أكل شيء بين الوجبتين

بنحووقوعالنكرةنيسياقالنهيالدالعلىالعموم أيلايأكلشيئاًأي
شيء كان .وعللت ذلك بأن أكل الشيء بينالوجبتين يؤدي إلىفساد

البدن.
' -الكائي؟ :ا1ل7ح1اسن :؟ ,4وفبه:عليببنصنامتء وععللييبنبنالصلت أو اببنصامت كلاهما
يواثقلافريكجتبال سوى الوحيدفقدوئقعلىالصلت.
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امم

افنلاع
ملا
يدةؤمكال كرجبة غذاءمنكلمة الشي»؛وإ
ويحتمل إرا
مأنكل الفاكهة بين الوجبتين أو مثلالعسل الذي يقدم للإنسان فإن
هناكمايدلعلىعدم المنعفيهه
الغداء
الظاهر أن الطعام الذي يؤكل في النهار يسمى غداء والمتيقن منه
هو الأكل أوّلالنهار.وإذاعمشملمايؤكلمابينطلوع الفجر إل زىوال

الشمس؛ ويبعد شمولهلمابعد الظهروإنكانالمصطلح عليهاليوم هو
تسمية اكلالظهر ومابعدهإلىغروب الشمس بالغداء غيرأن المصطلح
فليأخبار غيره.
ا

وقد يستفاد منالحثعلىسُباكرةالغداء وقولالنبيَيا :منأراد
لرةاهكيل
امباك
البقاء ولا بفقلايءُباكر الغداء” ,أن وقت الغداءطويل وال

فأيول الوقت» وهو أول الصبح :وطمالبيونع الفجر إلىطلوع الشمس

لاةضهحيى.
الغد
مثلاً :وإلا فالغداء هو طعام الغداةة وا
العشاء
النظرية الإسلامية تذهب بصورة كليةإلى أن طعام الليل أفضل من
طعام النهار”' ,ولا يختص ذلك بالعشاء فإن طعام الليل يشمل السحور
لل عيون أخيار الرضاالقن ١: ؟.4

' -ففيالخبرعنأبيعبداللهلقنغقةال:طعامالليلأنفعمنطعامالنهئرءالكانيالوسائل 311
للد

 .........الصحة وطول العمر

أيضاً ويمؤاكل بحعلدول الظلام فإنالعشاءهوطعامالعشي والعشي
هومابين غروب الشمس إلىالظلمة .أي إلىغيبوبةالشفق ومابعده
يسمى العتمة إلىثلث الليل.
وقدجاءالتأكيدفيالأخبار علىالعشاء بشكل مكثف وبصيخ مختلفة

لتنبئ عن أن الآمرفيالعشاء شديدوالضرر فيتركهأكيدواناأورد
الروايات حتىلايبقىمجال للترديدد
جاه فيالحديث عن
يرسول
ا الل
هه

أنه قال# :ترك العشاء مهرمة”"

والرواية مستفيضة ,وعنه يْإُ :لاتدعو العشاء ولو على حشفة إني

أخشى علىأمتيمنتركالعشاءالهرم؛فإ انلعشاءقاولةشيخ والشاب"".
فئمةتخوّفيتخوّف الرسوليَلُ بسابقعلمهعلىأمتهمنأن
يغرّهم كلام الأطباء وغيرهم ويصرفهم عن تناول العشاء والحال أن ثركه
ضارجداأويعجل افرم.

والذي يؤيد حصول هذا النقصان مننالحليأةطباء مايروى من أن
أبساعبدالللهكلاقا لر
أجل
ط:م
باي
اقو
ؤلكم ف عيشاء الليل؟ فقال:إنهم
ينهونا عنهقال:لكنيآمركمبه ولعل ذلك النهي وئلك التوصية من
أطباءذلكالعصر آتيةمننل
احليةيال
وطنباني وعلماته.
 دعالم الإسلام؟ :ح ,840601وعن أبايع
فبدا
حللهل
اقن
ساف
ني'

' -الحاسن51١ :ح7002
* -الكافي1 3ج0428

4ج10675

طرق التغادية الصحيحة ....
والمهم أن هذه الرواية المارةتعدضررترك العشاء هوإيراثهالهرم»

ولماكان الهرم مالابدمنههفيكونالمرادهوتعجيل المشيب وحلوله قبل
أواله.

والروايات الواصلة بهذا المعنىمتعددة وبألفاظ شتىمنهاقوهم:

لهة شعاراً من شعارات الطب
مهذ
لنججعل
امك
ترك العشاء مَهِرَمت وي
الإسلامي على خلاف غيرهالقائلتركالعشاه سلامة.

ولاشك أن كلمة الحرمتعنيأموراًكثيرةمنهاتناقص البدن
نها
ادن
صلب
قرةا
نيق
واه
واضمحلاله؛ ومنها تو

و ,..وهناك أدلةعلىآحاد

هاذلأهمور نذكرهاكالاتي:
خراب البدن ,ففيعدةأخبارمنهاالحسن والصحيح عن أبيعبد

القلها
ال :أول خصراب البدن تارلكعشاء” .وني رواية أخرى :ترك
العشاء خحراب البدن”؛ وفي رواية :أول انهدام البدن ترك العشاه”",
نقصان القوة .ففي الخبر المعنبر عن أبيعبداللهالككلة :منترك

العشاء نقصت منهقوةولا تإعلويده",

آثارجيشية:ففيالخبرعنالرضاالتقة:قال:إن فيالمسدعرقاًيقال
لال
هعشاء فإذا ترك الرجل العشاءلميزليدعوعليهذلك العرق حنى
' -الكافي44 3اح؟.

" -امحاسن 156 :ج491

* -الحاسن 751 :ج1050
' -الحاسن 1ج95725١

الصحة وطول العمر
يصبح يقول أجاعك اللهكماأجعتني وأظمأك اللهكماأظمأتني .فلايدعن
أحدكم العشاء".

ومن الواضح أن شكرى العرق ودعاءهلايتجاوز حصول نخللفيه
يعود ضسرره علىعامة الجسد ولاشك أن هذا الحديث فيهمواردللتأمل

منها من الذي اكتشف هذا العرقوسماهباسمالعشاء فليسهناكمن
يعرف العرق والجيئات فيذلك الزمان ,لابد هأذنا استعمال وتسمية في

نفس الوقت .وفي رواية :ومن ترك العشاء ليلة مات عرق فجيسده لا
يحيى ابد" فهي تفرض موت بعض الجينات؛ وهو بحاجة إلى دراسة؟
لفعف الرواية.
آثارتناسلية .فد روي أن أب الحسناقنة كانلايدعالعشاء ولو

بكعكة وكانيقول :إنهلقولةجسم .ولاأعلمه إل قاال :وصالح للجماع”".

مقدار العشاء
التاكيد على أكل العشاء لايعنيكثرةالاكل؛بلالمرادأينب
لا
قى

الجوف فارغاً؛ ولو بلقمة واحدة أو كعكة كماجاهفي الرواية السابقة .وفي

رواية أخرى :فلايدعنأحدكم العشاء ولولقمةمنخبزولوشربة من
د
ا
'ل-كافيا” 481ح؟.1

' -مكارمالأخلاق:م41
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ايها

وهذا أيضاًلايعنيلزومقلةالأكل؛بلالمطلوب هوالأكل الكاني

بلفيخمصوص الكهل والشيخ ينبغي أن يأكلحتىيمتلئ ففيالرواية
الصحيحة عن أبيعبداللهايل قال:تركالعشاء مهرمة؛ وينبغي للرجل

م”.
عئامن
لهمطمتل
اوف
إذا أسن أن لايبيت إلاوج
وفي رواية ثانية :ينبغيللشيخ الكبير أن لاينامإلا وجوفهممثلئ من
دنهى لنومهوأطيب لنكهته'".
هلا
أعام
الط

والمراد ليس هرمجرد أن لايكون جرفهفارغاً .بل الامتلاء هو
الافضل للشيخ ولهفوائد طبية.

ودليلالافضلية م راوي بسندمعتيرعنأبيعبداللهكنايقول:لا

خبرمندخلفيالسنأن يبيتخفيفاًيييمتمتلثاخًيراًله"
ناعلامكتفاء باللقمة والاجتزاء بهالمن ليمكن شيخاً.كالصبي
والشاب والكهل فإنهقدعهزيهاللقمة.
ونيرواية:لاتدعالعشاءولوبثلاثلقمبملحم".

”»
فمن
شكف
حو ب
وعن النييَُ:تعشرا ول
ممطة «لولوو؛بية الأكثر.
كل
00
“ -الكافي 481 3ح4؛ الفاسن0511 :
' -الفقيء؟10395 :

" -الكافي641 :3اح ,3الحاسن 602 :ج001
' -مكارم الأخعلاقة .691
ه 90البحار؟311 3اج؟.5
*5
“> شهاب الأخيار؛ ج

ويستشعر من
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وبصورة عامة فقد ورد فيخصوص الكهل تأكيد مضاعفه منهما

رويعن أبيالحسن الرضا نغقال إ:ذا اكتهل الرجلفلايدعأن يأكل
بالليل شيئاًفإنهأهدى للنوم وأطيب للنكهة”' .وني رواية أخرى عن
المفضل قال :دلت على أبيعبداللهاكنغةليلةوهويتعشى ,فقال:يا
مفضل أدنفُكل.قلت:قد
تعشيت فقال:أُددفُكل؛فإنهيستحب للرجل

إذا اكتهل أينل
با
يت إلاونيجوفهطعام حديث؛ فدئوت فأكلت”.
وهناك روايةتحدد الكهل والشيخ عنبعضهم 1(8؛ قال:إذا زاد

الرجل على الثلاثين فهو كهل؛ وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ”.
وإنماأوردت جميعتلك الروايات لتعلم أن الأمرأكثرجديةما

نتصوره وكل ذلك التأكيد معمافيرواياتأخرىلمنوردها يدعونا إلى

التأملنيبعسض توصيات الاطباءوتحذيرهم الناس-خخصوصاً الشيرخ-
من العشاء وخمصوصاً الامتلاء منالطعام ,نعمهناكتوصيةبعدم أكل

الدسم في الليلللشيخ :وبصورة كلية ل يانبغي أن يفرط الإنسان في

ال
اأك
للحفايكللات.
ترك العشاه ليلة السبت والأحد
هناكتحذيرمنتركالعشاءفيهاتينالليلتينعلى التوالي نفدروي
عن النييِل أنهقال :من ترك العشاء ليلةالسبت وليلة الأحد
ا الكافي481 7ج؛ .الغاسن4 :ج412705

' -الحاسن 554 :ج305
_ -تحف العقول7 :ج41418
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”ن .ويفسرها م راوي عن
اعي
مهأرب
ولي
يجعإ
متواليين ذهب منه ما لا ير
أبيعبداللهاكتةقال؛منترك العشاء ليلةالسبت ويوم الأحدمتواليين

ادتعليىن
هأكي
ذهبمنهقرةلاترجعإليأهربعينيوماًويحتملمجيءالت
الليلتين لانهما باكورة الأسبوع وزمان استئناف الأعمال.

عقشتاه
لو
اضل
أف
المستفاد من الأخبار مطلوبية تأخير العشاء قدرأ مه وذلك بعدما
علمنا بأن وجبات الأكل هي وجبتانفقط الغداء والعشاء يماول من يلتزم

بوجبتين تعجيل العشاء ,حتى أن البعض يأكل العشاء قبل غروب
الشمس؛ ولكن الروايات تؤكد علىتأخيره إلىمابعدصلاة العشاف أي
اءة
لأدا
صفق و
لالش
اوبة
غيب

عقتتمة,
اهلو و
و

ففي رواية عن أميرالمؤمنين لقنغ:قال:عشاء النبيينبعدالعنمةفلا

تدع العشاء فإن ترك العشاء خراب البدن”» وفي رواية عن أبي عبد الله
اننا قال :العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبيين””؛ والعتمة عهنيد

حلول الظلام بعدغياب الشفق وتستمر إلىثلث الليل.
ولعل الاكل بعد منتصف الليل يسمى سحرراً وهو مطلوب

للصائم.
.816873
' -مكارم الأخعلاق84 :ا؛ مستدرك الوسائل؟!7 :

' -الكافي81 :1ح الغاسن؛ 4ح١/5.91
* -الكافي 485 1حل الغحاسن541 :ة.11
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ويبقى التذكير على عدم النومبعدالعشاءبلافصلففي الحديث
عن رسولاللهيكُِ :أذيبواطعامكم بذكر اللهوالصلاة .ولاتناموا عليها

فتقسو قلوبكم”” ,وجمعه معمايدلعلى لزوم كون الحوف ممتلثاً للكهل
والشيخ ,بأن الامتلاء لا ينافي الإذابة ,فإن الطعام إذا ذاب يبقى في الجوف»

ويجتمل إرادة ذلك ولوصحهذاالخبر.فيكو شعار«تعشّ واذكراللهاأو

«تعش وصل؟ أفضل من شعار «تعش وتمش».
ملاحظة:

الغداء والعشاءء يعنيأكل وجبتين من الطعام فياليومإنماهي

الطريقةالوسطى المفضلة لعامةالناس,وهناك طريقة أتفضخلصمنوهاصاً
لارباب النعمة القادرين علىأكلكلمايشتهون وكلمايريدون وبي
مقدار شاؤا وكلمنكانكثيرالاكلفهي أكل ثلاث واجبلاتيوفميين,
والاأفضل منها اكل وجبة واحدة فياليوم؛ كماجاءفيالرسالة الذهبية:

وزمانك الذي يجب أن يكون أكلكنيكليومعندمايمضيمن النهار

ثمانساعات أكلةواحدة أو ثلاث أكلاتفييومين.تتغدىباكرأفيأول
بوم ئمنتعشى ,فبذا كانفياليوم الثاني فعند مضيثمان ساعات من
السنهارأكلت أكلةواحدةوم تحتجإل اىلعشاء .وكذاأمرجديمحمديَيٌ

علياًفيكليوموجببةوفيغدهوجبتينءوليكن ذلكبقدرلايزيدولا
0
.410:54
' -دعوات الرأوندي ,77 :مستدرك الوسائل؟ :1ع1
' -البحاراة :اك

د
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غسل اليدين
اكدالنيعَلِلِهوالائمة علىغسل اليدين قبلالطعاموبعله

ض
بهاعمع
وذكروا آلثهاراً طيبةف ايلسلامة وغيرها قدلايتجانس بعض
بحسب الظاهر كالغنى والصحة وعدم اقتراب الشيطان وطول العمر؛ قال
رسول اللهيقلٍ :منتوضاقبلالطعام عاش فيسعة وعونيمنبلوىفي
جسده”" ,والمصود بالوضوء هو غسل اليدين والوجه؛ والروايات تؤكد
على اليدين؛ فقد ورد عن أبيعبداللهلكت قوله:منغسليدهقبل

الطعام وبعدهعاشفيسعةوعوفيمنبلرىفيجسده”” ,فإنكتهدهاقنقة
يسدلين مكان الوضوء.
اكر
يذ
لغ
وني الخبر عن الصادقالقت أنهقال:والوضوء هناغسل اليدين قبل
الطعام وبعده” ,وأماآثارهوفوائده كالآتي:
ر
يال
م ,ق
أعمر
زيادة ال

المؤمنيناللتة :غسل اليدين قبل الطعام وبعده

زيادة في العمر ,وإماطة للغمر من الثياب ويجلو البصر".
جلاء البصر .للرواية المارةولمارويعنعليالقنهة:غسل اليدين
قبل الطعام وبعه زيادةفيالرزق؛ وإماطة للغمر من الثياب  ,ويجلر
البعن 0
' -الجعفر

نار الرارندي١0 :

.489
' -الكافي 41 :حا التهذيبة؛ ج1
االليطوسي05 :
" -أم

' -الكافي41: :اح 7اغاسن055 414 :
* -الخصال١7١ : حديث الأربعماثة.
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إماطة الغمر .للرواية المارة
ريرء
زيادة الخ
سقا
ولل ايلَلكهِيُْ :منسره أيكنثر خيربفيلتيهتوضاً

عندحضور طعامه".
نفي الفقر وسعة الرزق,قالرسولايلَليقهِيةٌ :منتاوضلا ق
طبعلام

وبعده عاش في سعة من رزقه وعوفي من البلاء فيجسله”.
وني رواية المبالغة فيذلك إلىحد القول بأنالوضوء قبل الطعام

وبعده يذيبان الفقر” .وهو يعني زواله وزوال آثاره واضمحلاها.
شف عنرسولاللهيَْيةُقال:ياعلىإن الوضوء قبلالطعام وبعده

شفاء في الجسد ويمن في الرزق'.
نفي الهمفقدروي أن رسولاللينلقالفيالوضوء للطعام :أوله

ينفيالفقرءوآخرينفياله”م.
إثبات النعمة ,عن أبيالحسن الأ
اول:
لالو
طضوء
عقب
الم

يثبت النعمة,
اء
أزييوحيالدهون
“ -الجعفريات 77 :نواهر الراوندي .74 :أمالي الطوسي؟505 :

' -أمالي الطوسي!705 :
" -اغاسن4 :ج79650

“ -الغاسن4 :ج70400
“> الكافيت 5ذ9ح0ه,
88
“ -الغاسن4 :ج45

وبعده

نذا

 _١يلزمأن يكون غسل اليدينعندإرادةالأكل ومندرن فصللما
فيخبر زيادةالخيرالمار,ولمافيالخبرالآخرعن أبيعبداللهاكلاقال:من
سره أن يكثر خصير بيته فليتوض عند حضور طعامه”" .ونفس الروايات

القائلةقبلطعامه ظاهرةفيعدمالفصل.

نعممنكانتيلهنظيفةفلميغسلهافلابأسأن يأكلمنغيرأن
يغسل يلهكماجاءفيالخبرالمعتبر ولأن المقصود هو النظافة وعدم تلوث

الطعام ومع كونها نظيفة فلاحاجة إلىغسلها وقدنقل عنبعض
الائمة انهكانيشرعفيالاكلفيبعضالحالات مندون أن يغسل يله

وذلك لأنهاكانت نظيفة.
يوان
شه
إيام
للا
الك ا
ويبدو أن المقرر فيت

بإبريق الماهوالطشث

وإدارته على الجالسين عند شروعهم في الاكل ليغسلوا أيديهم؛ وتتكرر

ل,
ليةا بكعد
الاعمل
"_ لايصلح مسح اليدبالمنديل بعدغسلها قبلالأكل؛ فقدروي
طبعلام لم
بسند معتبرعنمرازمقالرأيت اباالحسن  2إذا تاوضلاق

يملس”,
دام
نلطع
لبمعدا
اضا
يمسالمنديل» وإذا تو

ذلك
' -الكافي 41 :1م ,الحاسن1 :ج00651
ه 17لاسن 441 814
14
 -الكافي 041 :3ح؛ التهذيبة :ج

وهويدلعلىدوام
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ونيرواية عن صفران الجمال قال :كنا عندأبيعبد اللهاعلا

فحضرت امائدة فأتى الخادم بالوضوء فناوله المنديل فعافه ,ثم قال :068منه

غسلنا” .وهذايعنينهايةالظرافةفيرعايةأمور النظافة خصوصاً عند
الاكل؛ فإن الإمام يقولإنماغسلت يني منمسالمنديل وماشابهه ,وهو

يعنيأنهلقلاكانيغسلينهبعدمسالمنديل النظيف.
وفيرواية ثالسثةعن أبيعبد اللاهكنةقال:إذاغسلت يدكللطعام

فلاتمسح يدك بالمنديل فلاتزال البركة فيالطعام مادامت النداوة في اليد".

وقدلايشذعن دائرةمعنىالبركةهوعدموجود الضرر فيالطعام
كعدم التلرّث وسلامته وانتفاعالجسدمنهوعدمتضرره.

*_ لايصلح أن يمسحالإنسان يدهبامنديل وفيها شيءمن الطعام

ي
4حبّذ مسح الحاجبين بعد غسل السيدين من الطعامقبلأن
يمسحهما بامنديل ويقول:الحمدلل اهمحسن امجملالمنعمالمفضل في الخبر
أينه
رلماد".

ولي رواية أخرى عن ايلَيه :إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح
ورجهك وعينيك قبل أن تمسح بالمنديل وتقول :اللهمإنيأسألك اغهبة
والزيئة وأعوذ بكمنالمقت والبغضة".
' -مكارم الأخعلاقة 0461

' -الكاني141 3جاء الحاسن4 :ج70650

" -الكانية ماحم
" -الغحاسن 854 :ج10
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وفي رواية :أن مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في
الرزق”” ,والكلف هوداء يصيب الوجه يغير بشرته إلى السواد وفي
رواية:زيادةمسحالراس أيضاً.
 _5غسل الفسم بعد الاكل والإمعان في ذلك وعدم الاكتفاء بالماء
وحده بل لابدمن غسله بالمنظفات كالصابون وما يشابهه كالسعد”"

سثعلد
لم
اون
ن الائمة وقديك
مةافي
زاول
والأشنان التيكانت متد
خصوصية ففي الخبر :مناستنجى بالسعد بعدالغالطوغسل بهفمه
بعد الطعام لمتصبه علة في فمه ويلخااف شيئاً منأرواحالبواسير” وفي
رواية أنه يطيب الفمويزيدفيالجماع".

افسلداتملالف بمالصابون ول باالأشنان .اقلفخيبر :إنما
 1لي
يغسل بالأسنان ارج الم فأماداخخل الفمفلاياقبللغمر” بل إن
غسله بالصابون وا

ففيالخالآخ يرول الراوي
دكونضاراً
ان ق ي

قلست لابي الحسن لقنفلة :إنا ناكل الأشنان .فقال :كان أبو الحسن إذا توضاً

ذسلهب بماء الظهر ريوهن
يال
ورث
ضم شفتيه .وفيه خمصال؛ يو
الركبتين,

' -الكافي 49ح

' -السعد بالفارسية كن.ويقل :ثاجالاق.
* -الكافيا” 8ا1ج.5
' -الكافي” 507ح؟ ,الخصال 1:44ح ىم
* -عيون أخبارالرضا لقؤذ7/7 :1ح ./اعللشلرائعا491 :ح.3

' -الكاني87:3ح والروابة عن أابليحسن الإمام الرضالقف عن أبي الحسن الكاظم اقنه.

ملر
عطو
لو
اصحة
ال

وراد بقوله توضأًهوغسل فمهبالأشنان.وقد تكون هله
المسصوصية لخسصرص الأشنان وليسلعامةالصابون ولكن التعليل بان
الفمل ياقبلالغمريعممذلك.

ومهمايكن من ذالك
لنف
ثياالخلبرث :أكل الأشنان يبخر الفم'",
والمقصود بالاكل هوإدخالهالفمأ حتىابتلاعه,

والأشنان موماتغسلبهالأبنيمنالحمضس وهوأنراعالطفها
الأبيض يسمى بخرءالعصافير ,وا
بلا
اصفلرغيسامى
سول؛

وكلاهما منق,

والكلمة يونائية.

_'/صاحب المنزل وصاحب الرحل أول منيغسليدهقبلالطعام
وآخرمنيغسل يلهبعدهم.
 _8يفضل غسل الأيديفيإناءراحدإذا كانواجماعة قفياللخير:

أغسلوا أيديكمفيإناءواحدتحسنأخلاقكم”؛ وقديكفيغسلالايدي
في المغسلة الواحدة ال
امتد
لاول
أةيهذ
اهم؛ لأنها إناءواحدء إلا أن يقذر

لاجتماع الغسالة وامتزاجها دخلاًفيذلك.

مقدار الأكل
المرادمقداره في كل وجببة بسصورة كلية.فقدذكرناذلكفيكتاب
الطب الأمراض.
' -الكانية 803.حا الغاسن :لجا9ه0
ب الكافي” 197اج» الغاسن 05 :ح.415
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ولاشك أن كثرة الأكل وكثرة الشبع والتخمة غيرمطلوبة بل
مكروهة ومنفورة إلى أبعد الحدود لأنها تضر بالدين وبالبدن» وفي الأخبار
أن اللهسبحانه وتعالىيبغض كثرة الأكل والبطن الذيلايشبع  :وأبغض

ما يكون العبد إلى الله إذا امتلا بطئه".
وأما البدن فقد روي عن أبي الحسن اكتقة يقول :لوأن الناس
قصدوا في الطعم لاعتدلت أبدانهم”.

والمقسدار المطلوب هو أنلايمل الإنسان المعدةبليجعلفيهامكاناً
للهراء والماه وأفضله ماجاءفيالخبرعن أبيعبد اللاهنهاقال:ليس بد

لابن آدم منأكلةيقيمبهاصلبه فإذااكلأحدكم طعاماًفيجعل ثلث
بطنه للطمام وثئلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس؛ ولاتسمئوا
تسمن الخنازير للذيح”".

ونشير هناإلىالحديثالمروي عن النبيلكاقال:سيكون منبعادي
سمنة ,يأكل المؤمن في معاه واحد ويأكل الكافر في سبعة معاء".
تحذديرات :

_١لاتاكل إذا كنتشبعانا .وامتنعمنالاكلفيهذاالحالمهما
أمكن .حنىلوقدّملكالبعض طعاماًفل ياأنحذكالحيافإنسلامةالبدن
وناب آداب الماثنق
أب١بم
' -انظر الوسائل 044 :71با
' -اففاسن! 854

" -الكافي 401 :1ح .4الحاسن٠64 :
' -الكافي817 :1ح ,1الحاسن7014 :

ملر
عطو
لو
اصحة
 ..................ال

ع

والروح أفضل من كل شيء خصوصاً وأن الاكل على الشبع يورث مرضاً
ولل الليهَِيِ:الاكلعلىالشبعيورث البرص” ,وفي
سقا
رنا
شائ
لي مؤمنا بالبرص؛ وذلك لانه يتابع
بىتلا
يعال
الأخبار أن الله سبحانه وت

توصيات الرسول يَيةُوالائمةٍإتل؛ وإذاخالففلايأمنمن أن تشمله

عقوبة المخالفة.

ومهمايكن منذلكففيالمرحلةالأولل يانتفعالبدنبمايؤكل
على الشبع ,بليذهب ضياعاًفهومنالسرّف وفي المرحلةالثائيةإنه
يورث الامراض.
قالأميرالمؤمنينفكناةللحسن :آلأاُعلّمك اربعخصالتستغنيبها

عن الطب؟ قال:بلى,قال:لاتجلسعلى الطعام إلاوأنتجالع ولاتقم
علنطعام إلاوأنت تشتهيه» وجودالمضغ؛ وإذانمتفاعرض نفسك على
ا
الخلاء ,فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب”".

وقام عيسى بن مريمخطيباًفقال:ي بان إيسرائيل ل تاأكلواحتى
تبوعوا وإذا جعتم فكلوا ولاتشبعواء فإنكمإذا شبعتمغلظت رقابكم

وسنت جنوبكم ونسيتم ربكم
"_ الامتناع من التخمة وكثرة الاكل ,فإن الخطورة تكمن في التُحم
وكثرة الاكل.
_ -أمالي الصدوق45 :

' -الخصال.12608

* -الغاسن! 344
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ويل

وذلك لماجاء عن أبي عبداللهاذ قال:كلداء منالتخمة إلا
الحمى فإنها ترد ورودا".
'_ إمساك اليدعن الطعام وفيك بعضاميل إلى الأكل؛ وتلبالغ

إلىحدالتخمة والامتلاء بحيثلاتتمكن من الأكل.
مة
خثر
للتمنأ
احاص
اء ال
به
جش
لصود
المق
 5الجشاء مذموم ,وا

ولل الهيل أطولكم جشاهفيالدنيااطولكم جوعاً
سقا
ركل,
وكشرة الا
ياولقميابة",
ولا غرو أن الجشاء أمرمحمود وهومننعماللهسبحانه وتعال ,قال
رسول اسْورزية الجشاء نعمة من اللهفإذاتمش أحدكم فليحمد الله عليه"

عهه إالىسماء» فقدسمعرسول
رهرف ب
وتظا
ولكن المذموم طوله وكثرته وال
ايللدهي رجملاتتجشافقال:ياعبداللاهقنصرمنجشائك؛ فإنأطول
الناسجوعاًيومالقيامةأكثرهمشبعاًف ايلدنيا".
وفي حديث عينَهتية إذا تجشأأحدكمفلايرفعجشاءه إلى السماء”.

 5يستثنى مسن ممنوعصية كشرة الاكل أكل الرجل عند أخيه المؤمن»
فقد كان النبييََْيْةُوالائمةلينم يصرون على الأكلمعهم .ويقولون:
'-
'-
*-
'-

الكاني417 :1حل المحاسن014 :
الكاني 435 3ح التهذيبة :حا*ش ,71الهاسن؛ 744
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أشدكم حبا لًنا أحستكم أكلاً عندنا وروي أن رسول اله يي أهدي له
نصعة أرز من نااحلياةنصار .فدعا سلمان والمقداد وأباذر رحمهم الله

فجعلوا يعذرون في الاكل ,فقالييُ :صمناعتم شين أشدكم حبلنا
أحسنكم أكلاً عندنا فجعلوا يأكلونأكلاًجيداً".

وروي عن عبد اللهبنسليمان الصيرفي قال:كنتعند أبيعبدالله

لك فقدمإليناطعا
شماً
و نايهء وأشياء بعده ثمجاءبقصعة منأرز
ناكلت معه .ثقال:كل؛فإنهيعتبرحب الرجل لأخيه بانبساطه فيطعامه»,

ثمحازليحوزاًببصبعهمنالقصعة فقاللي:لتأكلن ذا بعدماقد
أكلت ,فأكلته".

وني رواية ثانية :إن أبا عبد الاهلادعا بطعام ,فأئيبهريسة ,نقل
لهم :ادنوا فكلراء فأ
يقب
قل ا
صلقررمونء فقال :كل
توا
سءفتإنبماين مودة

الرجل لاخيهنيأكله.قال:فأقبلنانغص أنفسناكماتغص الإبل".
وفيرواية ثالثة عن الحارث بنالمغيرة .قل:دحلتعلى أبيعبد

البلها
انلا ف
خدع
واان فاتيبقسصعة فيهاأرز فأكلتمنها حتىامثلات»
فاخط
لبي
قدهص
في
عة ثمقال:أقسمت عليكلماأكلت دون الخط©

وب
ازع
لمي
إنفإسنان بطبعهيتقيدفيال
ااك
للآعن
خدرين ويلساتوفي ولا
ينبسط كما ينبسط فيبيته .فقدجاءت هذه التأكيدات لاجلالاتبساط
' -انظر الوسائل 010 :11باب 91منأبواب آدابالمائلق

' -الكافي477 :1ح؛ .اغحاسن :ن14ه7ار
" -الكاني693 3ح,1الحاسن 504 :ج531
' -اغحاسن514901 :

طرق التغذية الصحيحة ....
والاكل عند الآخرين كمايأكلفيبيتهباللقدار المقررء وليس المراد الإكثار

لحتدخمة والزيادة علىالشبع وإنكانفيالأخبار إشعار بذلك.
إالى

كايفليجةلوس حين الأكل
ض؟
رلى
لياأوع
اكرس
 _١هلالمفضل هو الأكل على الطاولة وال
متمرتجارب ولاقامأحدبإحصاء فيهذاامجال»وأيهماأفضلبالنسبة إلى
داد
جم
عملية الهضم واستمرار الطعاموعامةسلامة الإنسان .وليس لديينا

ذلك سوى أن الأخبار تروي أن رسول الله يَُِْ كان يأكل على الارض",
ولميكن يعجزه صناعة أو اتخلامافيه مصلحة ومنفعة مثل الكرسي

والطاولة حتىيقتديبهالعبادبلكانيصرعلى الجلوس على الارض
حين الاكل؛ممايدلعلى أفضليتهقا يلََايُ :حمسلاأدعهن حتى الممات:
الاكل على الحضيض”" ...ويكمن في إصرارهيي هذا أسرار تلخالر من
الفرائد الطبيةوإن كان ا هدف الأولهوالتواضع للهسبحانه وتعال.
؟_ ماهيالكيفية المفضلة حالالاكل؟
المستفاد من الأخحبار أن التربع الني اعتادهالناس مذموم؛ وافضل
كيفسية هي جلسة العبد قال أميرالمؤمنيناكنهة:إذا جلس أحدكم على

الطعام فليجلس جلسة العيدولايضعن إحلى رجليهعلى الأخرى
ويتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صلحبها".
' -انظر الوسائل 800 :71بابح منأبواب آداب المائدة ح.6

' -عيون أخبار الرضا لقتهة؟١8 : الخصال! ,51“ :علل الشرائع!4 :؟ .1أماليالصدوق.44 :
* -الكافي :3ح,7٠9٠7 اغحاسن716 :
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ولا يبغض الله سبحانه مافيه مصلحة :وإنمايبغض مافيه مفسلة

وضررء وهذا لا يمعننيوعية هذه العملية بالرة فقد ورد في روايات

معتبرة أن اباعبداللاهكلارؤي وهو يمأتكرلبعً”.
وأما جلسة العبد:

فقد روي أن النييَيَِيِةكا إنذا جلسليأكل أن يجمعركبتيهوقدميه

كمايجلسالمصلي فياثنتينإلاأا انللركربةكفو
بقة ,واالقد
لمقعلدىم
ويقول :أنا عبد آكل كمايأكل العبدوأجلس كما يجلس العبد".
والملاحظ أن الإنسان إذا جلس هذه الجلسةقديحتاجإلى أ
ين
ضع

إحدىيديهعلى الأرض يعتمدعليها.فقدورد عنأبيعبد اللهكفلاقال:
سع
إذا أكلت فاع
يتمد
الىرك
ولاشك أن رعاية هلهالظرائف يكمنفي
أهام
خصا
للحك
اثي
قرة
ية

وطبيةقديكشف عنها تقدمالعلوم,

؟' إن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان يدين اثنين وقسّم وظائفهما.
والمستفاد من الأخبار أال
ناكل من وظ
ايفلة ا
يلي
مدنى والاستنجاء من

وظيفة اليداليسرى» ويكمن فيهذاالفصل فرخائصدجومصةاً بعد
معرفة كيفية انتقال بسيوض الديدان ومعرفة المكروب واخختبائه نحت
51
ج9
' -الكافية 93 :ع 40التهذيبة" :
' -مكارم الأخلاقة 03د
" -الغاسن044 :

مي
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الاظفار فلا شك أن هذا الفصل قديحيل بين اكتمال تلك الدورة

والحيلولة دون السراية وغير ذلك فقسد نهى رسول الله يَيَْيهُ أن يأكل
الإنسان بشماله وأن يأكل وهو متكى”.
وعن أبيعبداللهلقنهةأنهكرهللرجل أن يأكلبشماله أو يشرب

قي
يعن
نيث
ايحد
بهاأو يتناول بهاا .وف

لملحفمانء”,
الش
الاكل با

وفيآخر :كلبيمينك فإنالشيطان يأكلبشماله” ,كلهذهالأخبار تمكي

وجود الحزازة والنقصان فيالاكلبالشمال وقولالصادقاكي كرهيعني
الضررء وفيرواية معتبرة قالسماعة سألت أباعبداللاهلقنة :عن الرجل

يأكل بشماله ويشرب بهاء فقال :لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا

يتشناويلئبهاا.
اعة
طال
سلتك ح
انذ
لد م
ارا
ومن الواضح أنالم

وقديتعسر على

البعض ذلك لاجل أنهيسراوي بالطب أو غيرذلكفقدورد لاتأكل
يع.
طنت
سرىتوأ
تليس
با

تخيبرر
لنمففعيال
ارما
وهناك استثناءات أخرىمثلأكلالعنب وال
عن أبيعبداللفهقتاةقال:شيثانيؤكلانباليدين جميعاًالعنب والرمان".
' -الفقيها.4 :
' -الكافية591 :ح1؛ التهذيبة 8518“ :اغاسن164 :

" -الجعفريات5530 :
' -عوالي اللثالي :1الاح,541
“ -اغحاسن! 7ه ج414
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ومن ذلك يعلم ماجاء فيعدةأخبار منأن أباعبداللهالي رؤيوهو

يأكل بشماله” .فإنهيمتمل أنهكانيأكلالعنبأالورمانء يكمحاتمل
بيان عدم الحرمة؛ ونيروآيةأن صاحب هذا الأمر_ يعنيالإمام_ كلتا

يديهبين"
 _4ماحكم الاكل ماشياً؟يبدرأنهل م
انعفيذلك,فقدرويعن
أميرالمؤمنين أنقهال:لابأسبأكلالرجلرهوبمشي,كانرسولاللَي
يفعل ذلك” .وفيروايةمعتبرة:أنيَهَلِةُخرجقبلالغداةومعهكسرةقد

غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس 9
وقد يبحمل ذلك على حالات الاضطرار ,وأمافيالأحوال الاعتيادية
فلايفضّل ذلكلماجاءف ايلخبرالصحيح عنأبيعبداللهيي قال:لا
ناكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك",
 5ينبغي اخثيار مكان مناسب للاكل ليس فيه غبار ولامظلة

للتلوث :وبعيد عن عين الناظرين ,لآنأامرناأن نطعم الناظروالحاضر

وإلال ي
اتهناصاحبهبالطعام ,ولذلكنهىرسولاللهيليك اعلنأكل في

السوق مثلاً وروي أنه قال :الأكل في السوق دناءة.
 5انظر الوسائل 700 :71باب ١٠ منأابولاب
مآادالبنة ع3 4
' -قرب الإسنادة .411
الكافي” ١6ح الغ
حاسن:
4/
845
 9الت
حهذي
:بة:
81
78
.
 7الكاني77 3ح التهذيبة :ج 14414اللماسن4 :ج19859
* -الفقية 75
ج7ل

لفا
1سن؛
+
1٠
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وسثل أبو الحسن اكنقة عن السفلة فقال :الذي يأكل في السوق”",

فإن السوق منزل الشيطان كما في الأخبارء والتلوّث والغبار فيه أمر عادي,
بالإضافة إلى عسيون الناظرين ,خصوصاً الجياع وأما الاكل في المطاعم .الني
فيالاسواق؛ فإنإطلاق اللفظ يشملها واليوم يسمى الأكلفيالمطعم
بالاكل فيالسوقء ولكن قد لاتكون مشمولة فيلب الواقعفإنالتعلبل

بالدئاءة قدلايشملها إذلايعدٌمثلذلك دناءةهذهالأيامبلهورفعة,

وغالب منفيالمطعم مشغولبالأكل عادةأر يكونقدفمرنغه.

وني كل الاحوال فإن الاكل في المنزل اهنا وأفرغ بالً.
"لا تاكلمتكثاول مانبطحا لانرسولالليت متاأككثلاً مدذ

'ى"» وروي أن أباعبدالله
رلهاعل
سميانهو
بعثهاللإهلى أن قبضه .لا عيلىي
لقن قالوقدسألهأبوبصيرعنالرجل يأكلمتك لا»ولامنبطحاًعلى
بطنه ,وني حديث أن النيينل نهى عن ثلاث أكلاث :أن يأكل أحد

بشماله أو مستلقياًعلىقفاه,أو منبطحاًعلىبطنه".
/ي_حبذ الاكل بايد بثلاث أصابع؛ فإن رسول الله يِل كان يأكل

هكذاء وأما الاكل بلللعقة فهو جيد بالنظر إلى النظاقة والسهوثة ,ولكن
' -انظر الوسائل 813 :1بوامبس/ت4درك الرسائل”!١7 : باب27من أبواب داب المالدة.
' -الكافي77 :3حا للحاسن,051/:والروايات بهذاالمعنىمتواترةانظر الوسائل” 4:5 :1باب
ومستدرك الوسائل7141؟ باب  7من أبواب آدابالمائدق.

"ل-كاني897 3ح ,اغاسن؛ 404
ا
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كان بإمكان الرسول َه أن يأكلباللعقة ولميأكل»وكذا الآئمة 18١

فلابد من وجود امتياز للاكسل باليد وبالمخصوص بثلاث أصابع؛ وهي
الإبهام والسبابة والوسطى .وبلإايصأكبلعين .فقدروي:أن رسول الله
يه كان ياكل بثلاث أصابع .ليس كما يفعل الجبارون يأكل أحدهم
بإصبعيه”» وروي :أن الشيطان يأكل كذلك” .ومع ذلك لا بأس بالاكل

بستمام الأصابع لأنه روي عن أمير المؤمنينكنلأنه كان يأكل هن" أي
باصابعه جميعا وكذا ياَبييْلُ والإمام الصادق لب ".
 6على الإنسان الاكل من الطعام الذي بجانبه إذا كان يأكل مع
آخر فيقصعة واحدة أو أوانمتعددة فقدرويعن رسولاليللهاه أنه
”ما؛
هلن
يياك
ل فل
يدكم
قل :إذا أكل أح

وفيخبرعنأبيعبداللهيهاقال:

يأكل كل إنسان مما يليه ولا يتناول من قدام الآخر شيئ".
وإذا كانت الأواني متعددة فيأكلمنالإناءالقريب منهولايأكل من

الإناه القريب من غيره.
' -الكافية 3م

' -مكارم الأخلاقة .51
' -الكافي9/ 3؟ح»,
ج70541
' -دعائم الإصلام؟ 1
' -الكالي081 :8ج4 57غ 201
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4ذا كانالطعام مثلالثريدوالرز وكلمالهذروة فينبغي أن يؤكل
إ
مأطنرافه.
ههُ قال:إذاأكلتمالثريدفكلوا منجوائبه,
فقدروي أن ريسوِل اّلل
اذرلوةبفريهكاة؛ وعن علي تكيةأنهكانيقول :لاتأكلوا منرأس
فإن ال

د.
يأس
ثتيرمنر
لتأ
اركة
الثريد فإنالب

لل
بيلشلتارط أن يكون ثريداً ولال ذهروة.فقدروي عناليني
وكلسواطمهن”".
البركة فيوسط الطعام ,فكلوا منحافتيهولاتأ

 _٠١كان الييَْلُإذا أكل لقممنبي عنينيه,وبصورة كليةفإن
مناولة اللقمة محبوبة خحصوصاً الحلوواللقمة الممتازة فعنأبيعبدالله

القن منلقممؤمناًلقمةحلاوة صرفاللهعنهمرارةيومالقيامة”.
خيص
شيل
لوما
اانب
 _١إنمايلزم الاكل من الجو

إذا كطاعنام

واحد لااختلاف فيه,وأمامثلالفاكهة والتمر فللإنسان أن يأكلمماشا

ه,
فجل
اهر
ضعلي
أدم
أي ينتفي السيد .فقد روي عن النييِه أفنهق

لأدحله بيت أمسلمة .ثمقال؛هلعندكمشيء؟قالالراوي:فأتونايجفنة
كثيرة الشريد والوذر  -أي اللحم  -فجمل ذلك الرجل يجيليلهفي
عهها
ضسار
وبي
وينه
جرائبها .فأحذ النييِل يم

ثامل :كلما
قدامه ,ق

يليك فإنهطعام واحدء فلمارفعت الجفنةأتونابطبقفيهرطب؛ فجعل
' -انظر الوسائل 340 :61باب  :63ومستدرك الوسائل 71 :71بابل/اة من أبواب آداب المائدة.
' -انظر الوسائل 307 :61باب /1ومستدرك الوسائل947 :71باب 77منأبواب آداب المائلة.

 .الصحة وطول العمر

يأكل منبينيديهءوجعل رسولالليهَيْهُياموللطفبيق» قثامل للرجل:
كلمن حيث شنت؛ فإنهغيرطعامواحد".
؟_١لاتاكل وبحضرتك كلب ينظر إليك ,فإن للكلاب أنفس سوء,
إماأن تطعمه وتشغله بالاكل أو تطره.

 _ ٠روي عن البيِل أنهنهىأن يؤكلعندالمريض شيء'".

طو
الا
للجملوس
اع
ئلى
لة
المستفاد من كلام الألمةاي أن ال
اجللوسم ع
الئىلة مغتدم؛ وهي

ساعات ثمينةجدأءفقدجاءفيعدةأخبارانهأاوقاتلاتحسب من العمره
وهذايعنيأن المقدرمن العمر إذا كانسبعين سنةفإنهيضاف إليهأوقات

الجلوس علىالمائدة .فقديكونجمعهاسنتينفيبلغإل اىثنتينوسبعين سنة.

وفيخصيرعن أبيعبدالهكناقال:ماعذب اللعهزوجلقوماًوهم

ياكدون ,إن اللهعمزوجلأكرممنأن يرزقهمشيثاًنميعذبهمعليهحنى
يفرغوا منه”.
فهسل المراد هو العذاب الجماعي بأن يصيبهم الزلزال أو يسقط
عليهم السقف أو تسف بهم الأرض وما كانمنهذا القبيل؛ أو يراد

حتى عدممرض أحدهم وعدم حصول مثلالسكتة القلبيةحالالجلوس
على المائدة؟ بل وحتى مثل الحريق وسقوط الجدار و...؟
' -عوائي اللثالي151:1ج,53
' -الجعفريات ١71, : مستدرك الوسائل 004 :71باب 501منأبوابالأطعمة المباحةج1١
 7انظرالوسائل 712 :71باب  51:ومستدرك الوسائل77+ :71باب 77من أبواب آداب المائلة.
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الئىلة
لوسم ع
اجل
الإنصاف هو قلة مشاهنة حدوث حوادث حل ال
والاشتغل بالاكل :وكإننا لانستطيع إثبات كليةالنفي؛ وهناكموارد لا

يمكن الالتزام بذلك وذلكمثل الشرقة فمحلها هوالأكل والمائدة .وكذا

مثل الزلزال إذا ضرب أرضاًل يامكن الالتزام بعدموجودآكلواحد في
دضيأنوة.
مأر
لال
تالك

والحال أن الرواية معتبرة منناحية السئد وصدرها _ أي الجملة

الأول منها_ تدلعلىذلك؛نعمالجملةالثانيةق يدستفادمنهاأمرآخره
نلفاي نزول العذاب بسبب
وهو عدم التعذيب على نافلسأكل ويهو
ذنوبهم ,ولكن الجملةالأولىكمابيناتبلعلىذلك.
وتستاكد مطلوسية طول الجلوس إذا كان معك ضيف أو طاعم .فإن
تطويل الجلوس يعطي فرصة دن يأكل معك أن يستوني طعامه لانهقد

يتحرج إذا رنعت يدك من الاستمرار في الاكل فيرفع يدهمنالطعام ولم

قاطلعأكل
يستفاد من عامة الأخبار وجودحزازةفي قطع الأكل؛ والمعنى أنه إذا

كان شخص مشغولاً بالاكلفلاتناديهلحاجةولاتأمره بترك الأكل فإن
هذا مكروه للغاية بل دعه يتم طعامه .فقد روي عن ياسر الخادم ونادر

جمبعاًقالاقللن اباولحسنقكتفإةن قمتعلىرؤسكم وأنتمتأكلونفلا

 ......الصحة وطول العمر
نا
ضعا
عد
ببما
تقوموا حتى تفرغواء ولر

فيقال ليهأ:هكملون» فيقول:

ديعوفهمر حغتوىا”.
ومن ناحيةأخسرىفاللستفاد منالأخباروجودضررفينفس قطع

الاكل» بأن يترك الإنسان طعامه ويذهب لقضاء حاجة أو الإتيان بطعام أو
ملح أو ماشابهذلك»ففي روايةعنجعفربنمحمدالهلاأنهكرهالقيام

من الطعام”” .وكره يعنيوجودضرر.

التسمية أول الطعام
الطعام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ورزق من رزقهه يجب على

الإنسان ذكر المنعم والرازق عنده ويلزم مده وشكره بالإضافة إلى وجود
فرائد فيالتسمية تعود إاللىسلامة والصحة .ويرتبط بلاقصورص
بللوجودات الضارة غير المرئية ولتيتعبرعنهاالروايات بالشيطان
والعلم الحديث بالكروب والفيروس وما شابه ذلك.

فإنهالماكانتغيرمرئيةفلاتسلطللبشر بشكل تامعلىمعرفة ما
يبعدها ومايقربهاومايسقطها عن الفعالية غايتهمعرفة تأثيربعضالمواد
الكيمياوية والمعقمات وماشابهذلك على بعض أنواعتلك الموجودات

الضارة ل جاميعهاءفقديكتفي أرباب العلم الحديث بغسل اليدين بشكل

جويتندقيتهما قبلالاكل؛ ولكن الطبيب الإسلامي لايكتفي بذلك بل
171
جسن:
' -الكافي 1ج٠8١9 الغا

م46
' -دعائم الإسلام؟71 :
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سلملة
لبمث
ارى
يأمر بغسل اليدين بشكل جيدويضيف لهأموراًأخ
ويعتبرها كعامل حقيقي ومؤثرفيإبعادتلك الموجودات الضارة عامتها.
وهذا من الأسرار التي لميتوصل إليهاالعلمبللميحاول في هذا المجال ولو
حضصاه والاختبار.
لءإبع
اجرا
ببإ

ومن ناحية أخرى فإن العلم الحديث قد توصل إلى معرفة بعض
الموجودات الضارة وطرق مكافحتها وتضعيفها وغفسل عن وجود

دكرلة وهاسلطة
ب عاند
مرجردات نافعة جداًيكون زمام الأمور بيمدها
تلفات إليها أهم بكثير ,فلو توصل
لرةا يلجع
اضا
عالىموجودات ال
العلم الحديث إل مىعرفتها ومعرفة طريقةإحضارها والاستعانة بهالانفئح
لهبابجديد وفصل آخرفيمجالالعلاج والرقاية.

قال رسول اليلَييْلُْ:إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك؛ فإذا

قال العبد بسماللهقالتالملائكة :بارك اللهعليكم فيطعامكم ثم

يقولون للشيطان أخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم ,فإذا فرغوا فقالوا:
الحمدللهقالتالملائكة :قوم أنعم اللهعليهمفأدوا شكر ربهم وإذا لم

يسموا قالت الملائكة :قومأنعماللهعليهمفنسوا ربهم”.
والرواية معتبرة يرويها المشايخ الثلاثة وغيرهمء ودلالتها واضحة؛
لانا جد أن الحكم والامر بيدالملائكة وليس بيدالشيطان» والواقع هو

ذلك ففنإن الشيطان وما يسمى بالمكروب والفيروس موجود حتى في فم
1
1ة5:قه
جهذيب
 -الكافي 541 :ح ,1الففيه”  ,248111الت

أغاسن2 :ج1١589
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ياحكميال دون تأثيره وإيصاله الضرر على
الإنسان دائس ولكن هن
اائل وماهذهالموجودات النافعةالتيتعبرعنهاالرواية
لم,حفم
ادوا
ال
بالملائكة.

ولا شك أن هذا الكلام وهذه الرواية هيترجمة لافعل الملائكة
والشيطان ,أو ترجمةلمايتداول بينهما ومايجريمن التفاهم والتحادث

ده.
عولىجفورض

ومهمايكنمنذلكفإنالبسملةنائعةفي|بعادالشيطان ففيالخبر
المعتشبر عسن أبيعبد اللهاكنةةقال:إن العبدإذا سمىقبلأن يأكللميأكل
ن”,
اعه
يأكطل م
شسم
لمي
اذال
معه الشيطان ,وإ

شاك أن مؤاكلة
ول

الشيطان للإنسان لاتخلو عنالضرر بلهي الضرر بعينه لانالشيطان

انم؛
صىع
تينه
عم و
اطعا
لدال
اسا
هو الذي يأمربإف

ويستفاد منبعض

الروايات أن وسيلة الشيطان للحصول عاللىطعام هو الإنسان التارك

للتسمية :وهذام ياحتاجإلدىراسة,
ومنناحسيةأخرىفإنالنظريةالإسلامية تقسم الأمراضإلىمايرد

من الخارج وهو الحمى ويمكاون من التخمة وعدم انهضام الطعام ,رفي
رواية أن كل داء من التخمة إلاالحمى فإنهاتورودداًء والمعروف أن
سبب الحمى هو المكروب .وعلمنا أن البسملة تمنع تأثير المكروب» ومع
اكرأ
خعم
ذلك فإن الأخبار تذ
صرو
منة أيض
تتمن
لفقد
لنها
ااً؛
ايعد
نق
' -الكانية447 :ج1١ لغغاسن2860574 :
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ت
مما
خال:
تنهق
أل أ
اق

2

قط؛ وذلك أنيلم|بدأبطعام إلاقلت:بسم الله,

مرغ منطعامإلاقلت:الحمدبه”".
وأف
فهله فائئة ثانيةيتمبهاالتخلص من المرضء وهناك فوائد اخرى

مذكورة في الأخبار ترتبط بالمعاني والروحيات.

توصيات :
 ١مننسي البسملة وهيقولبسم اللاهلرحمن الرحيم أو بسمالله

فايلأطولعام؛ وتذكرها في وسطه أو آخرهيقول :بسم اللهعلىأوله
وآخصره .ففي الخبرعن أبيعبد الللهقيغةفيحديث التسمية على الطعام

قال قلتفإننسيت أن أمميقالتقول :بسماللهعلىأولهوآخخره'" :بناه

على أنالمراد إذا نسيت أن أاسمليطأوعلام ,وائروايات الأخرىمطلقة
تكتفي بمطلق ذكراللهأو التسمية ولاتحددهبهذهالصيغة,

والهم أن الأخبار تذكر أن الإنسان إذا اترلكتسمية فيأول الطعام
يهطان» فإذا ذكر فسمى فيوسط الطعام أو آخرهقاءُالشيطان
لشمع
أاكل

اله .وكأن ضرر الشيطان يندفع بذلك وليس مجرد عدم استفلاته من
مأك

الطعام ,ففي الخبرعنأميرالمؤمنيناكئثةأن قهال:منأكلطعاباًفليذكر
يهه
للل
عما
اس

فإننسي ثمذكراللهبعدتقيأالشيطان ماأكلواستقل

الرجل الطعام.
' -الففيه؟ وكاح.77
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وعن أبيعبد الللهكنة:وإذاسمىبعدمايأكلوأكل الشيطان معه

تقيأالشيطان ماأكل” ,وروي أن رجلاًكانيأكلوالبييلاهينظرفلم
يسم حتىكانفيآخرلقمةفقال:بسم اللأهولهوآخره.نقالالب يَلل:
مازال الشيطان يأكل معهحتىسمى؟فلميبقفيبطنهشيءإل قاامو,

ويذكر أن المكروب إذا وجد الطعام أو الفريسة يظهر منهنتوءان
كالإصبعين يحيطان بالغذاء وينطبقان عليه ثم يقوم جسمه بامتصاصه,
ولعل القيء هناهو انفتاح ذلك الطرق وتحرر الغذاء فلا يكون كثير

حزازة فيقيئهويس هو كقيء الإنسان .ولكن لا
ايبع
لدو
ضجو
ردر

فيه

وإن قل؟ عقوبة على ترك التسمية ونسيانها في أول الطعام.
؟_ إذا كانتعلىالمائدة عدةأنواعمنالطعامفينبغي التسمية على
كل نوع وعدم الاكتفاء بتسمية واحنةفيأوله ,لعدم اندفاع عادية الاكل
عندها بذلك.

قالأميرالمؤمنينلقتقة:ضمنتلمنسمىعلىطعامأن لايشتكيمنه,

فقال ابن الك
أواء
ر
م:ييا

المؤ
أمنين
كل
لقد
ت

البارحة طعاماًسميتعليه

ف
ا
ذ
ا
ن
ي
,
ق
ل
:
ف
ل
ع
ل
ك
أ
ك
ل
ت
أ
ل
و
ا
ن
ا
ً
ن
س
م
ي
ت
ع
ل
ى
ب
ع
ض
ه
ا
و
ل
م
ت
س
م
على
بيعاضلكع”.
 4الكافي :3ج
١6؟, اغاسن2470054 :

' -مسئد أجدة6 :
الكافي :1مجه؟ا .الفقيه 7ج57١7 الحاسن005 :عار

طرق التغذية الصحيحة .

وقد اتفقت مثل هذه المحاورة للإمام الصادق اكت فيعدةموارد
وبصورة عامة يهب أن يكرن محط انظارنا قولالصادق اكننةإذا اخحتلف
الآنية فسم على كل إناء".
*_ إذا سميت وشرعت في الطعامفلاتتكلم بشيءفإذاتكلمت أعد
التسمية .كيلايبطلمفعرها فقدروي عنمسمع قال :شكوت ماألقى

من أذىالطعام إلىأبيعبد اللهاكت إذا أكلت»فقال:لمتسم؟ فقلت[ :ني

لأعي وأنهليضرني فقال؛إذا قطمت التسميةبالكلام ثمعدت إلى
الطعام تسمّي؟ قلت:لاءقال:فمنهنايضرك أماأنكلوكنت إذا عدت
”ا.
هت م
لسعي
رعام
ضىالط
إل
 5اكمل التسمية هي التسمية علىكللقمة وهذامالايقدرعليه
سوى الاولياء قالعليالقن ماأتخمت قطلأنيمارفعتلقمة إلىفمي

إسلمايت 0
هو_من أراد أن لابؤذيهطعام مهما كانمرضه فليقل على أوله
بسم الخليهر الاسماى بسم الله ملء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي
لايضر مع اسمهشيء ولادأ فقدجاهفيالخبرعن الأصبغ بننباتةقال:

قيندلالكمه شواء فقال :أدن فكل ,فقلت :يا
وؤمن
دخلت على أمير الم
' -الكانية :مهلاح '؟ ا,لتهذيبة :حو.7241

' -الكاني 847 :ج 61الغاسن4 :ح.818/5
ح49
" -الحاسن!  4841 854اغحاسن1“ 851 :

يي

ملر
عطو
لو
اصحة
 ......ال

أامليمؤرمنين هذاليضار.فقالأدنأعلمككلماتلايضركمعهنشيه
ما تضاف قل :ببسم الله"  ,...وفي رواية أخرةى :اللهم إني أسألك باعك
اللءارض و. "..
خايلأرسماء م

إذا كان الآكلون جماعة فسمى أحدهم فإ
انه
ليجبرياعقنين فقد
روي عن أبيعبداللهكناقال:إذاحضرتالمائلةفسمّى رجلمنهم أجزأ
عنهم أجمعين.”7

"_ يحبّذالذكر والدعاء عندحضورالمائئةوبعدالاكل؛ ولايتحدد
بدعاء خحاص ,فقد كان رسولاللهيي يق
سولع
بلىم
حاير
اوى:
نك

اللهم ما أحسنماتبتلينهسبحانك اللهمماأكثرم ت
اعطيناا سبحانك ما

أكثر ما تعافيناء اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين”".
وإذا اكل عند قوم قا
ال:
لطصعم
اعن
ئدك
ممون.
الأبرارء و
اصل
لت ع
أليك
خم ا
يلمل
اائكة
ر".

وأكلطعامكم

وإذا رفعت المائدة قال:اللهم أكثرت وأطبت وباركت وأشبعت

وأرويت الحمدللهالنييطعمولايطعم”.
' -الكافية ماج

' -الغاسن4 :ج68811
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يي

الابتداء بالملح والاختتام به
هذا مالا مساومة فيه كنظرية إسلامية بحتةبلمن واجبات الطب
ل
وال
سي ق
رسلام
الإ

الهوَي :افتتحطعامك بالملح واختم به فإن من

عني
بناث
افتتحطعامهباللح وخحتم بوعهوسفيم
ينن

نوعاً منأنواع البلاء

منهالجنونوالجذام والبرص»
والروايات بهذا المعنىمتواترة وقدفصلدا الكلام فيكناب العلاج

العام فراجع.
ويعوض الافتتاح بلخل والاختتام به عن الافتتاح بالملح والاختتام به
لدعفقيل.
لخل
ازي
ذيش
فإ
انال
هدن وي
والافضل من الحالتين السابقتين الافتتاح بالملح والاختتام بالخل؛ وني

كللاحوال االحلكمتخهيوير”.
ا
حضور اللنضرة
هذا ما التزمبهالائمة؛ أعنيحضور البقلعلىالمائنةإلىحدأنهم

كانوا يكفون عن الطعاممالميحضر البقل؛فقدروي عنحنانقال:كنت
مع أبيعبداللهانلعلىالمائئةفملعلىالبقلوامتنعت أنمانهلعلّة
كانت بي؛ فالتفت إليفّقال:ي حانّانأماعلمت أن أميرالمؤمنينالقكةم
ناب آداب
' -انظر الوسالل  71:60باب 64,04ومستدرك الوسائل ١90 :11 باب 4أ4بمو
المائدة.

ملر
عطو
لو
اصحة
 ............ال

يؤت بطبق إلاوعليهبقل قلت:ول؟ قال:لأنقلربالمؤمنين خضرة نهي

تشحكنإللهىا”".
فقدجعلها الإمامالكنغةطبعيةغريزية يطلبهاالطبعالسليم وهو طبع
المؤمنين .ومايطلب الطبعالسليمشيئاإلإاذاكث نرفعهولايرفضشيئا
إلاإذاكثرضررهكمافصلناذلكفيبحث الاطعمة المحرمة.

رفي رواية أخصرىعنبعضهمقال:بعثإليامايالف وأجلسني
للغداء .نلما جاؤا بالائدةلميكنعليهابقل فأمسك ينهثمقالللغلام:

أماعلمت أنيلاآكلعلىمالدةليسفيهاخضرة.فاتنيبالخضرة :قال:

فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاهعلىالمائنة .فمديدهفاكل".
لأخكلار
لاات

الطمام الحار الشديد الحرارة ضار وقد نُهي عن أكله قال أمبر
المؤمنين التتة :أقروا الحارحتىيبردفإنرسولايلَلياهئْةُ ق
إرلبيه طعام

حارفقال:أقروهحنىيمكن.ماكاناللهليطعمنا نارأ”” ,وحفدييث آخر:ما
كان الله ليطعمنا النارأقروء حتىبمكنفإ
انه ط
لعا
كة
بممم
رحوق
5500

وللشيطان

' -الكانية51 :ح” ,الغاسن :ج109305
 الكاني71 :3ح الغححاس
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يبن

طرق التغدية الصحيحة .

أمامح اليركة :فهويعني أنهينفذبسرعة ولايحسمعهالإنسان
بالشبع بخلاف البارد فإن الإنسان يأكله بتمهل ويحس معه بالشبع.
وأماحديث الشيطان فلايأكلمعالإنسان إلافيبعض الحالات منها

إذا ترك التسمية فإنه يستحل الطعام ,وإذا كان الطعام حاراً جد فهو
يأكل معالإنسانبمعنىدخولهداخل الجسدمعالغذاءوأكلهمنهوتكائره
وتسبيبه الأمراض.
والمراد الطعام الشديد الحرارة وهذا لايعنيأنهيرك حتىيبردبالمرة,

ففي الخبرحتىيمكن أي يتمكن الإنسان من أكلهبراحة.
ولذا روي أن مرازم قال :بعث إليئاأبوعبداللاهللنلا بطعام سحن

”ه.
بدفإن
ييبر
طلأن
أاقب
وقل :كلو
وفينقلعن النبييه أنهقال:السخون بركة'" .فهذاالترغيب في
أكل الساعن وذاك الترهيب فيأكلالحاريجتمعان فيتركأكلالحارجداً

انره .ويحبذ أكلالساحن الذيلميحسار جداً.
نرع
لبّ
بناييع
ال
لا تنفخ في الطعام إذا أكلت مع غيرك
فقدجاءفيحديثالمناهي عن النيويا ونهى أن ينفخفيطعام أو

شراب أو ينفخ في موضع سجودا"؛ فإن المتعارف بين الناسأنهمإذا قُدم
' -الغحاسن4 :ح.6130
انب آداب المائة .
و6م
بب8
أ4با
' -المحاسن  804ح :511واتظرالوسائل73 :71
* -الفقيهة 2 :وانظر الوسائل 777 :11باب  74ومستدرك الوسائل 4:7 77باب  7منأبواب

آداب المالئة.

مر
عطول
لو
اصحة
 ٠...ال

إلسيهم طمام أو شيراب
نفحاخرون فيهحتىيبردولا بأس بذلك إذا كان
الإناءغتصاًب و
هلياأكلمعهآخر,وإمانهىالنياهفيما إذا كانهناك
من ياكلمعهفتشمئز نفسهويتركالطعام.فقدرويعنأبيعبدالله

الفافي الرجل ينفخفيالقدح؛قال:لابأس؛وإنمايكرهذلك إذا كانمعه
يره
غي
هن,
اهية
عكرا
فأ

وعن الرجل ينفخ فيالطعام ,قال:أليس إنمايريدأن يبرّك؟ تال:نعم

قبل:السا".
ااد
تم
عدنك
اد ب
عو

حضر أبوعبداللهقكئةمجلسالمنصور يوماًوعندهراجلله
مند يقرأ
كتب الطب فجعل أبوعب ادللهتك ينصت لقراءته فلمافرغالهنديقل

لهنياأباعبداللأهتريدممماعيشيثا؟ قال:لافءإنمامعيماهوخيرمما

معسك ,قال :وما هو؟ قسال أداوي الحار بالبارد واسبارد بالخار والرطب
بالبابس واليابس بالرطب وأرد الأمر كله إلى الله عزوجل واستعمل ما
قاله رسول الله  0وأعلم أن المعدة بيت الداء وأن الحميةهي الدواء,

واعود البدن امعاتاد .فقالالهنلي:وهل الطب إلا هذا؟ فقال الصادق
الفلاأفتراني منكتب الطب أخذت؟ قال:نعم قال:لاواللهما أخذث إلا

عسنبالحلاهنة".
' -عللالشرائعظ :ع

 -اغاسن اهاج

طرق التغدية الصحيحة ....

ارين

ضول
في ه
أسلام
فإنفيهذهالروايةدروساًوأسراراً منهاأن الطب الإ
الطبء لأن الإمام قال :إن ماعندي خيرمماعندك والخطاب بزعمي لنوع

الطبيب ويس خصوص هذا الطبيب الهندي ,وهذا ما نصر عليه ونريد
فبتاحبه.

والسسر الآخمر تقسيم المرض والأمزجة إل اىلججار والسبارد والرطب
واليابس وأن علاج كللقسم وكلمزاج جمايخالفهمنالطعام؛ فمايخالف

المرض الخار هو البارد وهكذًا.
والسر الثالث وهومحل البحث عدمتغيير العادةبالنسبة لكل شيء

سواء أنواع الاطعمة ووقت تناوها وكيفيةطبخها ومقدار الاكل ركذا

أوقات النوم ومقدار الماع وغيره من طرق العيش وكيفياته» فعند

حصول أميسرض أو عارض أو قصورفيفعالية البدنيمسن محري
السبب في طروءه تغيير فيبعض الأمور التيكانقداعتادها منأكل أر

ذيةاء وقدتاقلدمرتواية عنالبييذ أن أعرابياأتاه
كخل
ومهأوت
نو

ييل
وال اللهإنيكنترجلاًذكوراًفصرت نسياً .نقاللَاهلن
رل:سي
فق
لعلك اعتدت القائلة فتركتها؟ فقال:أجل'؛ فهنهحقيقة قدتحلٌالكثير من
مشاكل البدن وعوارضه.

وحتي لو كانت العادة سيئة فيفضّل تغييرها أوتركها بالتدريج وشيئاً
ير المباشرحيثلايعتادهالبدن.
في
غي
توف
للتخ
فشيئا فاإنا
81:
حد5
اسنا
للإ
' -قاربا

 ...الصحةوطولالعمر
ام
عبعد
طما
لت ل
اصيا
تو
_١ول شيءحمداللسهبحانه وتعال.
أ
"_ مسصالاصابع ولحس الملعقة فقدكان رسولاللهيوه يلع

أصابعه إذا أكل وروى أينَْهلِقال :إذا أكل أحدكم طعاماً فمص أصابعه
:
لهعز
جالل
واقل
التيأكلبه

كه"
يلل
فرك ا
با

*'_مسح الماعون ولطع القصعة ,فقدكانرسولاللهيَرُْ يلطع

".
اصدق
ها ت
لكاف
ثة ف
مقصع
بعال
القصعة ويقول :منلط
وواني وأكله وفي الاخبار أنه
اسفلرةصأ
 4تتبّع ماسقط في ال
شفاء منكدالء» ويأذن الللهمنأراد يأسنتشفي بهبالشفاء كماجاء عن

أمير المزمنين تنا وخنصوصاً وجع الخاصرة .وروي أن رسول الل يَفْيُ قال:
الذي يسقطمنالمائدةمهورالحورالعين.وقاليَةُ :منتتبعمايقعمن
مائدئه فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع”» وروي
تركمايسقطفيالصحراء ولوفخذشلة".
 5غسل اليدينبعد الطعام؛ لماتقدم فيغسل اليدين قبل الطعام.

المسح بالمنديل بعدغسل اليدين.
'-
'-
44
"-
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طرق التقذية الصحيحة سسسب

731

"_ إذا أكلت فاستلق علىقفاكوضعرجلك اليمنىعلىاليسرى
كما روي عن الرضااكقة وروي أنهكانيفعل ذلك إذا تغدى؛ وروي عن
«ناهلقالس:تلقاء بعدالشبع يسمن البدن ويمرئ الطعام,
الصادق اقيناأ

ويسل الداءة”" ,هذا بالنسبةلمنلايريدالنومبعدالاكل.
وأمامنيريد النومبعدالاكلفلهكيفيةأخرى فقدجاءفيالرسالة
الذهبية :ومن أرادأن يستمرئ طعامه فليستلق بعد الاكل على شقة

الايمن ثمينقلب ذلكعلىشقهالأيسرحتىينام'”.
يطلب تغطية الآنية إذا بقيفيهاشيءمن الطعام ووضعها في
8
المكان المناسب كالثلاجة في هذه الأياٍ قال الإمام الصادق اكفللة :لا تدعوا
آنيتكم بغيرغطاءفإنالشيطان إذا لمتغطالآنيةبزقفيها وأخذممافيهاما

ذه

ل:71
ئرك
اتد
و:سومس
ابالب/#
'ا-لارتسظرائل707 :11

 481باب 77من أبواب آداب المالية.
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 .....الصحة وطول العمر
الخلال والتخلل

التخلل باعلدأكل لازم ومطلوب .فإنرسولاليلهِه يكاتنخلل
ويؤكد على الخلال حتىجعلهواجبانظافياًحيثيقول:تخللوافإنه من
النظافة والنظانة من الإيمان" .وهو أيضاً سماوي لنها يَْاِقال:نزل علي
جبرئيل باللخلال” ,وني حديث آخخر:نزل عليجبرئيل بالسواك والمخلال

والحجامة” ممايدلعلىعدمشيوعالتخليلقبلبعثةالرسوليِل.
ومهما يكنمنذلكنقدقالرسول ال يلَهينْيةٌ:تخللوا .فإنهمصلحة

للثة والمنواجذ" ,ون
تي ح
خدي
لث آ
لخر
و:ا

فإ
انلهين
فقي
م” ,رتلبيني

راحلمماتللخهللين .قيل :يا رسولالل
اهوم
لاال
ممتخل
تلون
خ؟ ق
ل:رن
لال

من

الطعام؛ فإنه إذا بقيفيالفم تغايّر
لذمافلىك ريحدا”,
هذاوقدكانالخلالفيبيوت الاثمةمهيا.وينارلونه الآكلمعهم

ويعدّونه منتك
وري
اما
للض
ويف
افد وقدناالولرسول َع جعفر بن
أبيطالبخلالاًفقال:ياجعفرتخللفإنهمصلحة للفم".
' -طبالنيييه للمستغفري١ :ا؟ل:بحارةه041 :

' -الكافي085 :3حا الحاسن :ده ج104
" -الكافية :اح 5ل لغحاسن :غ
جن1ه8
' -الكافية09 :احة اغحا
48ه
جسن:
5
' -الكافية01 :امة.

“ -اغفاسن :ههه ج004

' -الكافي 07187 3الغاسن :ج.©810

طرق التغذية الصحيحة .

ان

ولاتخضىفوائد الخلال.فهومصحةللتاب والنواجذ وتنقية للافواه
ويعالج البادجنام ,وهي حمرة منكرة تظهر على الوجهوعلى الاطرافء

والخلاصة فمن استعمل الخشبتين أمن عذاب الكلبتين”.

توصيات:
 -١التخليل يكون باعلدطعام عادة :وكذا فيالوضوء لقول رسول الله
يَلُ :رحم الله المتخطلين منأمتيف ايلوضوء والطعام”” ,ولكن في رواية:
”ل".
رخلي
اوءفهوت
ظوض
ايال
لل ف
اخل
الت
"_ التخليل يتحقق بكل عرد إذاكانتنظيفة .ولايتحدد بعردمعين,

دعاضن» وهيعودالقصب واعلورديحان _ أي الورد
يب
عئني
املاست
نع
_ وعود الرمان» وعود الآس وعود الطرفاك فقد نهى رسول الل يَيِيةُ عن
التخلل بالرمان والآس والقصب .وقل :إنهنيحركن عرق الأكلة",

وقال الصادق اكتيلخا:للاوا بعودالريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما
يهيجان عرق الحذام".
”.
رورث
قء ي
فطرفا
لبال
اخلل
وعنعلياكتق:الت
' -انظر مستدرك الوسائل؟١07 :1 باب.09

' -شهاب الأخبار للقضاعي44685 :
وال الله وما هذا التخلل؟ قال :التخلل
ريلسي
" -الجعفريات ,71 :قال يَكل :حبذا المتخطلون .فق
التلخلطلعمانم.
ني الوضوه بين الأصابع والاظافير وا
45
' -الكافي 3الاح ٠اء لفاسن2 :ج40
* -الامالي587 :ح؟ ,الخصال؛ ١٠٠ ح ,58اعلثشلرائع” ١55

“ -مكارم الأخلاقة 81ل

 ........ألصحة وطول العمر

"_ بطلب كسر الخلالءثمالتخللبه
؛_ يحبذرميمايخرج بالخلال» قدروي أن رسولالل
يهت ق
تلف:ملنل

فليلفظ ,ومن فعل فقد أحسن .ويمن
فلعمل فحلراج”"» وفي رواية عن
أب
ايع
كبدا
للله
ا

يلزادردن أح
يدك
تمخما
لل بيهفإ
كنمونهن

الدبيلة”,/

والدبيلة هودملكبريخرجفيالجوففيقتل.وهناك تف
ااص
ليلأخفبيار
مثل قوهم اكناة :ماأدرتعليه لسانك فأخرجته فابلعه وماأخرجته

بالخلال فارمببه.
وخفي
سصوص اللحم :ماكانفيمقدمالفمفكلهوأ
يما
كموان في
الاضراس فاطرحه .وتفصيل آخخحر:مايكونفياللثةفكلهوازدردهه وما
يكون بايلنأسنان فارم به”",

غسل الفم واليدين بعد الطعام
نقدم فيغسسل اليدينقبلالطعام عطفغسلاليدينباعلطدعام
عليه في أكشر الاخبار ,وجاء عن الرسول يَلُِْ :أنه ينفي اهم؛ ويعافي من
الاستلاء في جسد ويزيد في العمره وينفي الفقر .ويكثر خير البيت» وهو

إماطة للغمر منالثياب ويجلوالبصر".
ه
0ن 4م
“ -الغلس
' -الكافي 3الااح.4
 -انظر الوسائل477 :71باب 4١1-701 ومستدرك الوسائل 907 :71باب 4 - 58همن أبواب

آداب المائئة.
' -انظر الوسائل 92* :11باب 41من أبواب آداب الماثنة

طرق التغذية الصحيحة .

وني الحديث عن رسولاللهيَِيةُالوضوء قبلالطعامينفيالفقر

وبعدهينفياللممويصح البصر”” .واللمم طرف من الحنون.
وقد ورد التأكيد فيخصوص الأطفال .ففيحديث الأربعماثة عن

علي اقتهة :اغسلوا صبيانكم من الغمرفإنالشيطان يشم الغمر فيفزع
الصبي في رقاده ويتأفى به الملكان”'وفي رواية:إن الشيطان حساس للداس”".
خيصوص الفم لايكفي الغسلبالماءوحله» ولابد مناستعمال
ون

المنظفات القوية كالصابون والسعد والأشنان.
منفظيفات»
وقدورد التاكيد علىالسعد وأنهلابدمناتخاذهواجعلله

ادئط
لدغبع
السع
فقد روي أن أبا الحسن الأول اكَيق :قاالس:متننجى با

وغسل بهفمهبعدالطعامل تمصبهعلةفيفمهولياخافشيئاًمنأرواح
البواسير,
ونيرواية عن أبيعبداللهفقي يقول :اتخذوافيأشنانكم السعد

فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع”.
والافضل أن يبادر الإنسان إلىغسل يدهبعدالأكل لأنقولهم بعد

شيرة ,وعدم التأخير,وإذا آخرهفلاينام أبدأعلىذلك.
الاالكلمظباهارف
' -شهاب الاخبار :ج56371

' -اعللشلرائع؟0 :دهجا
" -ااسلتتنرمفي0903 #
' -الكافي” #لاح7د
* -الكافي8097 3اح الخصال؛  1:44جنل

 .........الصحة وطول العمر

فافليخبر عن علي أكَفلة:بركةالطعام الوضوء قبله وبعده,

والشيطان مولع بالغمر ,فهذا آوى أحدكم إل فراشه فليفسل يديه من ريح
الغمر 0

مبساحلالميندديل
لايحبذ مسح اليد بالمنديل لمن توضا قبلالطعام ,وأمابعلهفهو
مطلوب كمامر,

_ -دعائم الإسلام؟ 711 :ج114

كو

الماكولات اللحظورة والضارة

المأكولات
المحظورة والضارة

يبدر أن النظرية الإسلامية أكشر تعقيدا وأكثر حساسية في اختيار نوع
للتهو
حرز
اأص
الغذاء إلىحد أن ال

منكل شيء إلاماعلم الإنسان

طيبه وحليته,

وقد يبدو من العجيب إذا قلنا إن الرسول يَْعُكانيفرض وجوه

مضار فيجميع أنواع الغذاء ويحبذ تبديله والاستعاضة عنه .فكلما كان
يؤتىبغذاءنجدهيطلبمناللهسبحانه وتعالىبركتهإذا أكلهويطلب منه

بهإل
نا,
لًمن
ليرا
ادلهخ
أن يب
وهذايعمني أن المطعومات المتداولة لتملمنالفائدةكمالاتخلومن
المضاربحيث يطلب الرسوليِه امللنه سبحانه بركتها فووهايئدها.
كما يطلب منهتعالىأن يبدلهخيراًمنهامعأنهكانيعيشفيمنتهى
القناعة والزهد,

وليس طلبه ذلك بطر وإنماطلبه لاجل وجود مضار فيها أو يريد
اال
ه.
عخل
للكدمن
اىذ
إلفات أنظار المسلمين إل
' -ورد فيهدةروايات أنهيلكميأكلطعاماًولايشربشراباًإلقاالا:للهمبارأكلنافيه
وأبدلنا ب خهبرأًمنه.إلاللينءلإنهكانيقول:اللهمباركلنافيهوزدنامنه,انظراللحاسن؟ 144 :ح
 0والكاني 3:577
الا 7791 :

ح,١ وعيون أخبارالرضاققهه :ة١ و4د1ع.ائم الإسلام ؟ 71: :وصحيفة الرضا
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 ...........الصحة وطول العمر

والمروي أن رسولاللهيَيهُ كانعزوف النفس يترك أكلالكثير من
الاطعمة ولايحرمه ,يتركها تنزّهاويعافها ولميكنيكتم ذلكبلكان

والني اعتقده أن إظهار ذلككاننوعاًمنالتبليغالمبرمج لصرف
المسلمين وعامة البشر عن الاسترسال فياختيار الاطعمة وعدمتقيدهم

بحدود ولاشروط معينةولاقيودخاصة .بلكانوا مطلقي العنان فيهذا
المجال,يسمه عليهم ظروفهم القاسية وشحّة الماءوجفاف أرض الحجاز

وفلة ثرواتها النبانية والحيوانية؛ مماجعلهم يأكلون كل ميادب وكل ما
تن د
كم
ين
رون
ابت
اث.

ولعل ترعرع الرسول يَرِيهفيمثلهذاالوسط ونشوؤه عزوف النفس
يترك أكل الكثير مسن الأطعمة آتٍْمنعنايةربانيةخاصة؛ صاغتهبحيث

برسم للبشرية سبل التغذية الصحيحة :القليلة الضرر.
وامي
لكن
رتر
سكول يَيِلةُلكلتلك الاطعمة اعتباطاًوصدفة .وله
قوائينهوملاكاته الكليةالينحاولرسمبعض خطوطها العامةكمايلي:

المحظور من الأطعمة:

األمنبااتية فالهظورفيهاينحصرفيأنواعالسموم وك
يلضما
ر بالبدن

فسرراً كثيراً .وإلا فكما بينالايخلوطعاممن الضرر ,سوى الحليبء
وبعسض ما استئني ,فقدجاءفيفقهالرضاالكتلة:ايعرلمحمك اللهإن الله

تبارك وتعالى لميبح أكلاً ولا شرباً إلالما فيه المنفعة والصلاح؛ ول يحرم إلا

اق

المأكولات الحظورة والضارة ....

مافيه الضرر والتلف والفساك فكلنافعمقرللجسمفيهقوةللبدن
هب
ذمضر
يكل
فحلال ,و

م؛
اتل
روقا
حأ
فقوة
بال

ماثللسموم والسموم

فقاتلة".
لت.
سكا
جتية
نلنبا
تت ا
مورا
لمحظ
امةا
ويضاف إلى قائ

والمتقدّرات» يعني

مالاقى شيئاً منالقذر أو كانفيهقذربحيثلايمكن تنظيفه .وكذا
ية
ب
رل ف
شتدخ
أدةو
ل عا
اوائل
المسكرات وهي من الس

وسياتي الكلام

عنها.

فقد روي عن علي بنجعفرعنأخيهموسىبنجعفرللفلافل:
سالته عن الفارة والكلب إذا أكلا منالجبن وشبهه أيحل أكله؟ قيالط:رح

منهماأكلوايلحبلاقي'".

دفي روايية أخرى أوضح دلالة قل :وسألته عن فأرة أو كلب شربا من
اهج
سنتف
زيت أسومن؛ قال :إن كانجرةأو نحرهافلاتأكله ول
رع ب
ككن ي

نأحووه وإن كانأكثرمنذلكفلابأسبأكلهإلأان يكونصاحبه موسراً
يحتمل أن يهريقفلاينتفعبهفيشيء”".
ذا الحديث دلالة على أن الملاقي للنجس مضر قل ار كثر؛
وهني
والتفصيل إنمايكون للحرمة ,وقدتقدمت القذارات التيتنزهمنها فما

كانمنهافيشيءمن الطعامفلايؤكل.
37
77:0
5ل:!7
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 ......الصحة وطول العمر
وعن عليلكت أنهقالفيحديث :وإنكانشيئاًماتفيالإداموفيه
الدم,فيالعسل أو فيزيت,أو فيالسمنفكان جامداًجببتمافوقهوما

تحته ثم يؤكل بقيته ,وإن كان ذاثباًفلباؤكل؛ يستسرج به ولا يباع",
وأما الاطعمة الحيوانية كاللحوم والبيض والالبان .فهي التيتخضع

للقاعدة القائلة ليسشيء من الطعامغيرضارإلام ااستثني أي كل
انوا اللحم والبيض واللينمحظورإلام ااستئني.

وأماالمننجس منهافحالهحالالنباتيةةلايؤكلالمتنجس منهاومنها
استشناءات:

إ
_١ذا وقعت الفأرةفيالمرقءفقدروي أن أمير المؤمنينالفلا سئل عن
فطدر
بخت فإذاافليقدر ذأرة
م.فقا
رل:قيهر
هاقا ويغسل اللحم ويؤكل”",

وفيالحقيقة ليسهذااستثناءوإئماهوماهوقابلللتطهير.
"_ الدم يقعفي المرق»فقدسئل أبوعبد اللهكتفلاعنقدرفيهاجزور
وقعفيهاقدرأوقيةمندم أيؤكل؟قال:نعمفإنالنارتأكلالدم”.

ونيكئابعليبنجعفر عنأخيه.قال:سألتهعنقدرفيهاألفرطل
ماءيطبخفيهالحموقعفيهاأوقيةدمهليصلح أكل؟نقل:إذاطبخفكل

فبلاان"
' -الجعفريات15 :

 1الكالي” 13ح التهذيبة :ج١5م01
 7الكافي” 55ج الفقيه؟؛ 3ج171032
' -البحار؟ .41: :الوسائل4 :11
ح3ا6دس
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المأكولات اللحظورة والضارة .

وقد يعني ذلك أن قذارة الميتةوالدممايطهره النار.ولعلها مكروبية

والمكروب بموت إذا غلىالما ولكن التعبير باألنار تأكل الدميعني عدم

بقاءالدملاعدمبقاء ضرره»هذاعن الحظرالعرضي.
وأما الحظر مسنأاكلللحوم والأطعمة الحيوانية بذاتها فالكلام فيها
طويل؛ ولابد منتقديم مقدمة:

مقدمة

نودٌ الإشارة هناإلىأيمترلعمرّض له الفقهاء وم يمترؤا علىطرحه
وتحليله ومن ثم البت فيه .يرتبط هذا التحليل بمسألة انحرم من اللحوم
والاطعمة ,وامغلل منهامعوجود نوعمنالإبهام والتناقض الذيينبغي

حل

فإننا مهمد أن القرآن يسصرح بعدم وجود حرم سوى أُموريسيرة قال

تعمال ( :كأُجلِداُ فىمأُآوح إل رما َل طَاعِرٍيَظعمُهل أآن
ن رمث أزيشاأل
رهمقجدي
كوت ميف وم ماُفُوع أزل
”رِآنّ
اكللارمسهروتلعلييَميذيةُ كيفية الاستدلال على
ِمَي
هِ يه
ذِا ال
فلسىهم وعدمالوجدان بالنسبة
أيرنة ع
اليهرد الذينحرموا أموراً كث

جدومد.
للانبليهووع

فكيف يجتمع ذلكمعتحريم المئاتمنأنواع اللحوم والاطعمة,
خاصولصااًلمتعفات إلى أن لسانهذهالآيةآبٍِعنالتخصيص ويلزم
' -الأتعام811 :

الى

المصحةوطولالعمر

مسن تخصيصها بطلان إستدلال السنبي وسهولة جواب اليهود علىذلك
وحتى أنهقديلزم منهكذب الني ولوكانغيرآم وملحاذور في
تخصيصها فإنهيلزمتخصيص الأكثر.
وبالإضافة إلى ذلك فإن في الأخبار يموااشق ظاهر الآية فقد روى
الشيخ .ببسند صحيح عن ابيجعفراكنةأنهسئلعنسباعالطبر

والوحش حتى ذكرلهالقنافذوالوطواط والحمير والبغال والخيل,فقل:

ليس الحرام إلا ماحرم الله في كتابه ,وقد نهىرسول الله يا خييومير
عنها وإنما نهاهم منأجلظهورهم أن يفنوهء وليست الحمر حرام ثمقرأ

هذه الاية :ل(قلل أ
آجدُف أىموآحن إحلرم طَعاعلِمٍيَظعَسُه :إلأان

يورتمَيَْةومامفُوحاأؤلخمجخديرنه رجسسءأَؤْفسقاأمِلّ
لترلش يه ”.
والسروايات بهذاالمعنىمتعددةمثلم راواء الشيخبسندمعتيرعن
أحدهمااياأنهقال:أكلالغرابليسبحرامإنماالحرامماحرم الله
في

كتابه .ولكن الأنفس تتن
كزهثعينر مذنلك تقزز".
رنيالمقابلهسناكروايات متعددة تدلعلىحرمة أكللحم الغراب»

ولكنها لاتبلغهذهالروايةمنناحيةاعتبارالسند
' -التهذيبة 75 :ج 17الاستبصارة 41 :تفسير العياني :1ج5ل8ا.10
.4؟:/الاالساستتبيصصاار:ر:4
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يات

ومكذا بالنسبة للحيوانات الأخرى مثل الأرنب فقد روي بسند
معتبر أن رسول اليلتهاه كانعزوف النفس ,وكانيكره الشيء

ولابحرمهه

فأتيبالارنب فكرهها وم يجرمها".
وفيروايةأخرى عن أبيعبداللهاك قال:كانيكرهأن يؤكلمن
رميم الميتة
حرا
تمح
كيس
الدواب لحم الارنب والضب والخيل والبغل» ول

والدم وحم الخنزير”" الحديث.

رابة جداًوالفقيه كما بينا يأنحذ
وإذا لاحظنا عامة المرواتياتض غاجده

طرفا منها ويطرح الطرف الأخر .وهنا المطروح في الغالب أخبار التحليل
والملعوذ به هي أخبار التحريم؛ ولكن بناء علىطريقتنا نقسم الروايات
الناهية إلىقسمين :قسممنهامايرادبهالحرمةالشرعية وهي روايات الميتة
والخنزير والدم المسفوح أيالموائقة للكتاب ,والقسم الآخرماسواها فهي

محمولة على إرادة ما يتنر منها الطبع السليم ويتركها بالرة أو الإرشاد إلى
الضررفقسطمندون تحريممولوي واقعي,فحراميعنييُمتنععنهأو هر
ضار للغاية ,إلىحد أنهلايسوغ الإقدام عليهأو ياباهالطبع لآنهينخل

نحت عناوين كذلك مثل أكللحوم البشر أو مشابهتها لهمثلأكللحوم
المسوخ» أو لائها قذرة بذاتها أو تستفذرها الطباعأو تستقذر طعامها
ها.
وفحتعىابف
عض

اا.
'بة:
حهذي
' -الت
هك
'ل-تهذيب؟ :ح,00724
ا

 .......الصحة وطولالعمر
والمهم أن عليناأنندركالعملية بشكلجيد ولابدمنمعرفة السبب
الداعي لإطلاق القرآن وتوسعته فيبجال الأطعمة :قللاأجد فيما

أوحي ,.واحتلىقأرنآن يع
ادت
لحري
أمو
غاحد
ذمينة

عقربةصارمة

نبظلمبن أأزيرتهَادُواحَوْساغلمطبْب أجلت كم» "زهي
شحوم البقر.

وفي المقاسل تدرّه النييَيِْةُعن أكثر المأكولات وعزرف نفسه عنها

وتركها بالمرة .وبالتالي إطلاق كلمة حرام وما شابهها على كثير من
الاطعمة مسع ورود الاخسباربحليتهاوعدم حرمتها كتاكيد على ماجاء في
القسرآن» وقوهم الح
حرام
رم
ماه الله سبحانه وتعالى في عنةأخباربميث لا

يسعنا إنكارهودفعه بالرة.
ولعل السبب فيذلكيعود إلىأن هناكحاجةفيبعض الأحيان وتنفر

طبعي مستمر ظاهر وكامنيعنيأن الإنسان وحتى الحي
بوان
حخل
سقب
طبعه وني الظروف العادية يتنفرمنبعضالمأكولات ويرغب في بعضهاء

ولكن الحاجة والظروف السصعبة قدتضطره للهجوم علىمايتنفرمنه
وتزول النفرة عندهبمرور الزمان» فتنولد الحلجة إلىمنيعيد الجماعات إلى

الحالة العادية ,وهوعمل الاانبلياهغا
في
لب» فإنهم بفعلهم وأقواهم

يفومون بتوليد حالة النفرة والتقززء وهي سريعة التولد لمساعدة الرفله
لع
وال
كلى
ذطبع
,
'ل-تسافة 05ل
ا

ا
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ولا شك أن حالة التنفر هذه تضمن سلامة الإنسان والحيوان؛ لأن

المتنفر منهعادةيكونضارا أو قذراًأو مستقذراً.
فالقرآن إنمايتكلم عنالحالة العامةالشاملة للظروف الصعبة
ات
فع
تا م
لوص
ا خص
لرار
ااضط
والظروف العادية ,يعنيماعداال
ة؛
لرض
حيأ
اف
قرآن
الق

إلى نزول

أعنيالحجاز .وهويعنيالحاجة دون الاضطرار .وإلا

ففيحالةالاضطرار يسوغكلشيهحتى الميئوةالخنزير.
وإذا أردنا أن نتعمق فيالمسألة أكشريلزم إلقاءنظرة شاملة والاخيد

بانلظارعتبار وجره المنعوالامتناع عنأكلبعض اللحوم فإذاسالت عن

حكم أكللصوم البشر .فسياتيك الجواب بأنه محرم؛ ولكن هذا اللجواب
عى نتفحيريمه بقوله
قمهرفآين بيلدقد
غير دقيق! لاجل عادملتحري

ماعُِرهٍة ).غير ان
تعال ( :قلل أاْجِدُفىم أآوحئإيلَرظماعََلطَ
الدعوى غير صائبة لاجلعدمدخوللحمالبشرفي«طاعميطعمدا فهر
خارج عنهالذدهائرة منالأولء إذ أنهليسممايُطعم,بدليلقوله تعالى 

أب أَحَدُكُز أنيَأكُلٌلخمأَجيهِمي ذَكرِهئُمُوهُ4وهذا يعني أن
ترك أكللحم البشرليسبحاجة إلىالتحريم بليكرهه الإنسان بطبعه

ويعسرض عننه» وعندها شارلورندهي يكرن إرشادياً مولعانى للنهي
المولوي» ولوجنح إنسان إلى أكله ,فليس الطريق في زجره هو تحريمه عليه,
عه
جقاهو
رطري
ل ال
بإ
الساحة العملية.

إلىالفطرة  ,وتعديل طبعهوإيجادالنفرةفيهفي

الصحة وطولالعمر

وبالدقة فإن الخطة التي تابعها الرسول ييه تنفير المسلمين من كثير
مناللحوم هيخطةعملفيالغالب وليسنهيالًفظيامًولويا ً.
انظر إلىهذاالحديث الذييرويه أبوسعيد الخدري قال :إن رسول الله

يدل مكثبمكةيوماًوليلةيطوى ,ثمخرجوخرجت معهفربرفقة
رلوا
جلوس يتغدون» فقا
س :ي
وال اللهالغداء .فقال :نفعجملس رتناول

رغيفاًنصدع نصفه ثمنظر إلأىنمهمفقال:ماأدمكمهذا؟فقالوا:

رسريث
الج
سي
وال الله فرمى بالكسرة وقام ولحقتهء ثمغشينادفعةأخخرى
يتغدون فقالوا :با رسولاللهالغداء .فقل :نعم وجلس وتداول كسرة فنظر

إل أادلمقنوم فقال:م أادمكمهذا؟فقالوا:ضبيارسولال
يلي فرمى
فصلاة
اررئ
بالكسرة وقام وتبعته .فم
لاصبا

فإذاقدور تغلى؛ فقالوا :يا

قرنا
رسول اللهلوعرجت عليناحتىتدركقدو
كافمي؟
دقا
ولهم
ر:وم
قالوا:حمرلناكنانركبهافقامتفذيحناها فدنارسولاللهياه منالقدور

ثنمطلق".
فأكفاها برجله ا

فانتمد أن العمليةليست عمليةتحريموحتى إكفاءالقدورفليس
هرتحريم عمليء لانالحمرليستبحرامكماهومعلوم.بلإن العملية
هيثنفيروإيجادعمليللنفرة.
وإذا تابعنا الأخحبار آ
فحياد الم
احظو
لرات
طن
رجد
ي
أن
قة

هي إيجادالنفرة

سثل إلفات الانظار إل أىن بعسضالحيوانات أنهامسرخات أيمنلحوم
 3الكاقي 511 ”8ح,١ علل الشرائع؟041 :

المأكولات الحظورة والضارة . .

لقف

البشر .وعجت الاخبار بذلك وألقت بكلثقلهاعلىانهامسوخمثل
الفيل كان لواطاً والدبكانكذا”" ...فليسمعنى ذلكالكلام عندي هر
التحريم ,لانلحومالبشرلمتحرم؛بلنعتتبأنهامكروهة بطبعهاء فمعنى
أن الفيل أو الضب مسوخ هو أنه مكروه بطبعه وليس بحرام؛ وغير داخخل
فدايئرة (طاعم يطعمه) والمؤيد لذلك الخبرالصحيح امارعنأبيجعفر

اقلة:ماحرماللهفيالقرآنمندابةإلالحنزيرولكنه النكرة".
والنكرة أي أنهيُدكرعلىمنيأكله.

وني رواية أن علياانظسئلعنأكللحمالفيلوالدب والقردفقال:
ليس هذا من بهيمة الائعام التي تؤكل” .وهذا تعبير آخر عن عدم كونه
من (طاعم يطعمة).
وكذا الرواية المرويةعنأبيعبداللهكي قال:كانيكرهأن يؤكل من

الدراب لحم الارنب والضب والخيل والبغل» وليس بحرام كتحريم الميئة
والدم ولحم الخنزير”» فمعنىهذاالكلام أنهاليست بحرام؛ رليسمعناها
أنها أحفرلمة .بدليل ذكر الخيل والبغال ,وغايته يكون المراد هواخئلاف

سلخ الحسرمة :فحرمة الميئة مولوية مثلاً .وحرمةالارنب إرشادبة طبعية أي
تتنزهمنهاالنفوس ويستنكرها الناس لأنهامنلحومالبشر أو ليست من
بهيمة الأنعام.
' -اانلظورسائل 71:491باب :5ومستدرك الوسائل371 :11باب؟ من أبواب الأطعمة الحرمة.
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مر
عطول
لو
اصحة
 ...............ال

رلياسد
مف
لريم
التح
ومن هذا الكلام يعلمأن الروايات التيعبّرت با

بهاهي الحرمةالشرعية المولوية»وإنماهيحرمة منسنخآخركماجاءفي
هذا الحديث التصريح به أي الحرمة الإرشادية..
والسبيل الآخر هر الإلفات إلىقذارة الحيوان أو قذارة أكله أفوعله

أو ماتعسزفعنهالنفسأويتركه الناس,فقدجاءف ايلخبرأنيهؤل أتي

هللاه
ايعيبدا
”ه .وفي الخيرالصحيح عن أب
رأكهلمن
ق فذلمي
ولضب
با
ريهه وأقذره” .رعن عالقيلا
أعكإن
لسبا
صللاح أكلشيه من ال
يل:
قا
أنهكرهماأكلالجيفمن الطير””؛ وعن أبيعبداللهانا كانرسول الله

يي زوف النفس ركان يكره الشيء ولا يحرمه'" ,والخبر صحيح ينص
بما ذهبنا إليه .وعن لحوم الخيل والبغال والحمير ,فقال :حلال ولككن الناس
نيع ذلك دلالة ماجاء في الخير الصحيح عن
جم
يعافونها” ,والارضح م

أحدهما إِِيه :أن قهال:إن أكلالغراب ليسمحرام إنمالحرامماحرم الله

في ككتابه ,ولكن الانفس تتنزه عن كثير مذلنك تقززاً” /فهذا هو الذي
تكلمنا عنه وأصررنا عليه ومعنى ذلك فمن كا
رىة
لزز
انيتق
ففهو
طعل
' -دعائم الإسلام؟ 7511 :يح.151
 -التهذيبة١ :؟ح

م
' -التهذيبة١ :ح؟
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ن
كلم
والطبع؛ ويمن

ال

كذلك فليكن كذلك أي لتحدث عنلهحالةالتقزز

بعدسماعهذاالكلام وأمثاله.

ولا أظن بأن الصواب هو طرح الاخبار النافية للحرمة مع موائقتها
للكتاب ووجود وجوه الجمع فاليأخبار ,أعنيدلالةبعض الأخبار على

اختلاف سنخ الحرمة .فلايكونفيحملأخبار الحرمة على الإرشاد مخالفة

للظاهر بغيردليل.
ولولا هذا الذي ذكرناه ودلت عليه الأخبار لكانهناك إرباك في

الاخسبار الواردة في حكم اللحوم غير قابل للجمع؛ بل ولا يمكن طرح

م,
فههر
لحيح
الص
ح؛ وا
يير
ح غ
صطرح
فقريةنء فال
ل مطنهرا ل
رف
طا
والمحاولة فيدركالراقعة واستيعاب الكلمات الواصلة؛ وإنيلفيحيرة
كيف استطاع بعض الفقهاء الحكم بالحرمة الشرعية المولويةمعقوله
تعالى :فلل لا أجد ..؛ الآبي عن التخصيص والمبطل لاستدلال القرآن

لا
يسو
للر
وا

ذةار
سيةت عقملي
اعمل
بالمرة .والحال أن ال

وكراهة وتنزه

وتقزز.

وليس هذا الاستقذار صورياً بلهوحقيقيلانهقحذقريقي ولا
معنى للقذر إلا الضرر .وحتى اليفرة الطبعيّةالموجودة عندالإنسان لم

تودع فيه إلا ليتنزه عن تلك المنفورات وتكون غريزة مودوعة ترشد
الإنسان إلىمايصلح لهومايضرهكالتيموجودة فيأنواع الحيوانبحيث

تبعلهبميزبينالضاروالنافعمنالأغذيةوهولايعلمشيثاًولايعقل.

 ٠...الصحة وطول العمر

يي

فلإنسان في المرحلة الأولى نوع من أنواع الحيوان مجبول على التنزه
عالنمطعومات الضارة وفيمرحلة لاحقة هومتشرع يحرمعليه بعض
الأمورلجهات عديدةزائداًعلىالضرر.
والنتيجة أن السلامة تكمنفي الإصغاء إلىالفطرةفيالتنزه عن القذر
هوأواكل .والاستماع إلىمايخيربهالبييَلْلُوالائمة ليله مانساه
البشرأو تناسهمماحدثلبعض الناسمنالمسخوالتشويهفظنهالناس

طعاما مطعوماًولحماطيباًوغيرذلك.

المسوخ
النظرية الإسلامية على خلاف كذبة اليهرد تذهب إلى أن بعض

الحيوانات ومنهاالقردكانإنسانا.وأكثرالذينمسخوا هممنبني
إسرائيل وذلك على أثرأعمافم الشنيعة وخبئهم ومكرهم وأذيتهم

الأنبياء وكفرهم .و
إمن
خأفجل
اء

هذا المصير الشنيع الذي أصابهم

طرحوا أكذوبتهم الممروفة وهي أن الإنسانكانقرداًثمتكاملفصار
إنساناً لعلهيكون غطاء لفضالحهم ومصائر أجدادهم المخزية :فدثمرا
بمثلدارون أو بعض تلامذته ليعلن عنهذه الكذبة بإطار علمي مستدل.

وذلك تعمقاًفي الكفرونفياًلقدرةاللهسبحانه وتعاللوفعلهوخلقه,

والحال أن اللهسبحانه وتعالىخلق الأشياء علىأكملحالفلاتكامل,
بتلنهاوقص وتنازلء فمن اليومالأولالذي واضلعبشر رجلهعلى

الماكولات الحظورة والشارة ب......

ا

البسيطة وجئح إلى ارتكاب الذنوب والإفساد في الأرض لمتشهد الطبيعة
سوى التناقص والتنزل ,ونحن نشهد ونسمع عن مصير الماء ولهواء
والفضاء والطقس والنبات والحيوان والإنسان كلهإلىالتناقص؛ مثل
رض
الى
لة ع
اافظ
التلوث واختلال النسب وانثقاب الأغلفة الح

وزيادة

درجة الحرارة وتناقص مساحات الغطاء النباتي؛ وانقراض أصناف الحيوان»

وحصول الطفرات الجحينيةفيها.وقلةمناعةالإنسان وانتشار الأمراض.

نعم إن الكثير مسن الحيوانات التي نعرفها والتيلانعرفها هيمن

المسوخ .ولكثرتها وعدم معرفةالناسبها تُدبنا إلىالتحذر والتحرز في
المطعومات واللحوم إلى أبعد الحدود والمروي أن المسونحات في البحر
ثلاثمالة ونياألرببرعمائة .وهذا ال
بعد
لدلين
نذطررء وي
ادع
لوتإل
أىمل

والحذر.
والظريف أن اليهود وبعض النصارى صاروا يأكلون أقوامهم وآبائهم
وإخرائهم ,فلميكفهم أنهمل يمعتبروا بذلكالمصير الذي أصابهم بل
صاروا بأكلهم لهم يستخفون بماأصابهم ويتناسونه حتىنسوه ,ولولم

يفعلوا شيثاًمنذلكلكانخيراًلهم.
فقد جاء في الخسبر المروي بعدة طرق منها المعتير :وأما لحم الخنزير فإن

الله سبارك وتعصالى مسخ قوماًفيصور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما
كانمنالمسوخ .ثمنهىعن أكلالمثلةلكيلاينتفعالئاسبه"2
' -انلظورسائل8897 :71باب١من أبواب الاطعمةالغحرمة,
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والشيء الآخر أنهم ادعوااانتلقحاليوان منالماءإالىيابسة ولكن

بنسة
ان م
لاليكا
انتق
النظرية الإسلامية تذهب إلى خلاف ذلك وأن الا
خ,
من
و
سي
مه
لسيح
اتما
إلى الماء وأن أكثرالبرماليات كالسلاحف وال

سوخ ؟
هاللبقميت

المستفاد من الأخبار أن أناسأوأقوامامنبانسريائيل وغيرهم أخذوا
بارتكاب ذنوب عظيمة وتمحضوا نيمعاصي أدت إلىغضب اللهسبحانه

وتعالى عليهم فشر خلقهم وغيّر صررهم فصاروا على شاكلة القرد

والخنزير وغيرهما ( وَلَقَدَ عَهُمٌأذينَ دوا يكمفىالستفَقلنَلاَهُمْ

كُونُوا فد حَسِِينَ «* 4وَجَمل بالهقمِردة كتير ".
شلاككلة أموأانئهموا؟ فقد
اللىت
والسؤال المطروح أنهم بقوا ع

قيل:إنهم ماتوا بعدثلاثة أيام,ورواه النصدرق مرسلاً”" ولهبعضص
أهدخبفاير".
لوا
الش
القرائن وا
ة
ادممن
عستفا
ولكن الم

الأخبار بقاؤهم وأن الحيوانات الموجودة اليوم

هم أبناءاولئك المنسوخيين والدليل علىبقالهم وأن الحيواثات الموجودة

هي أبنازهم ,أمور؛

 -الفقيه 07 :5حار

' -ماجاءف ايلخير:قدحرماللهلحومالمسوخ لحممامثلبهفيصورهاءالكافي 087 :3ح ,4علل
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الاين

_١شارة الإئمة إلى الحيوانات الموجودةاليوموبيانم كاانواعليهفي
إ
السابق,مثل:الفيلكانملكالواطالايدعرطباًولايساوالطاووس كان
بنياً ديوثهوالارنب كان
رجلاًجميلاًفكابر امرأة رجل ,وأالعذئرباكا
امرأة تخون زوجها و ...والروايات بهذا المعنى كثيرة والكثير منها صحيحة
السند والمفروض أن هذهالحيوانات لولميكنأصلهاإنسانالماقلكان

ملكا لواطا أو زنك ولايصح أن يقالفيهذلك؛خصوصاً مثلقولهمإن
الفأر كسابنطأ مناليهودغضباللهعليهمفمسخهم فار"

؟_ إشارة الائمة إلى الحسيوانات الموجودة وتوصيفها بأنها مسوخ مثل
قرل المصادق اغننة في الخبر المعتبر :وقد سأله سائل عن أكل الضب :إن

الضب والفارة والقردة والخنازير منالمسوخ”" .فهواكنةلايتكلمعن
حيوانات مسخت وماتث بعد أقلمنثلاثة أيام»وإنمايتكلمعن الضب

الموجود والقرد الموجود في زمائه ويقول إنه من المسوخ,
هضم
صةلبع
صلإئم
قيانا
"'_ب

مثل قولالإمام الرضاتكتغة:القردة والخنازير قوممنبإنسيرائيل
اعتدوا في السبت؛ والجريث والضب فرقة منبإنسيراليل لميؤمنوا حين

نزلت المائنة علىعيسىبنمريمفتاهوا فوقعت فرقةفيالبحر وفرقةفي
المي
' -انظر الوسائل 11:477باب؟ .ومستدرك الوسائل 771 :61باب؟ من أبواب الاطعمة الغحرمة.
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الصحة وطولالعمر
وفيحديث عن رسولاللهيليقل :لاتأكلوا من السمك إلاماكان

لهقشرومعالقشرفلوس فإناللتهباركوتعالىمسخخقوماًسبعمالةأمة
عصرا الأوصياء بعدالرسلفاخذأربعمائةأمةمنهمبرأوثلاثمالة بحرأثم

تلا هذه الآيةن« فَجَعَلْتهُمأحاِيت وََمَرّقْتَهُكحْلَمُمَ
ارّ
لق4ك.لروياهني

والصدوق” فهذهالعمليةليست عملية مسخلملةيومأو يومين ثم
موتهم ,ولامعنى لأخذهمبحرأوالحلهذهلآنالأخذبحرأيعنيالانتقل
مالنيابسة إلى الماء وتبدل أشكاهم وصورهمهناك.

 _4بعض التعليلات الواردة في الأخبار مثلقول الرضاالهافيذكر
علة تحريم الأرنب :ومايكونمنهامنالدمكمايكونمن النساءلانها

مسخ”» فهليعقل أن يرادمنذلكأن علةالدمفيالارئب هومسخ
غيرها وموته بعد يومين أو ثل
ااثة
ر؛تفبما
اط مسخ الإ
حنسان
دف
ويث
ال
اطم
لثأعرندئب.
 5ماجاء فيرواية حبابةالوالبية قالت رأيت أميرالمؤمنينالفلافي

شرطة الخمسيس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الحري والارمامي
والزمار ويقول لسم :يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بمنريوان :فقام
إليهفرات بناحنف فقال :وماجند بنيمروان؟قال:أقوامحلقوا اللحى

وفتلوا الشوارب فمسخوا”..
' -الكاني 785 :3ح ,علل الشرائم؟641 :

' -عيون أخبار الرضالقةة  5:6عفل الشرائع .851
؟ -الكالي31 :1ح ,58 7عثل الشرائع؟.819 :

1

الماكولات الحظورة والضارة

 1ماجاءفيحديث أن الجريكلمعلياًايفمنالماءفقالعرضالله
ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا اللهفبعضنا فيالبروبعضنا فيالبحرء فأما

الذيفيالبحر فنحن الجراري»واألماذين فيالبرفالضب واليربوع”",

وهذايعنيانهمكانواأناساوعرضاللهعليهمالولاية.

 _/الروايةالمعروفة أن أميرالمؤمنينكلمجرياًوقالله ف:بيّنقصتك
رئمن كنت ومن مسخ معك؟ فقال:نعم؛كنااربعوعشرين طائفةمنبني
إسرائيل قدتمردنا وطغينا واستكبرنا وتركنا المدنلانسكنها ...فآتاناآت

فصاح بناصيحة وقال:بإذناللكهونوامسوخاءكلطالفةجنساًثمقال
اقنية وطبعها؟ قال الجرّي!
سخل
لمإمسننخ
ايك
أمير المؤمنين القتهة :فما ف

أفواهنا؛ والبعض لكل صورة وخلقكلناتحيضمناالإناث”,

جسلب نسقلي :فإن الله تبارك وتعالىمسح
 8وني رواية أاخرمى ح
قومفيصورشتى ..ثمنهىعنأكلالمثلةنسلهالكيلاينتفعالناسبه
ولايستخفرا بعقربته".

وفي بعضالروايات السابقةدلالةعلىالانتقلمناليابسة إل اىلماه.
اتعداد المسوخ :

وأما السوخ منالحيوانات فالروايات تدلعلى أنهاسبعمائة ثلاثمائة

يف
ري.
لائة
ابعم
فايلبحر وأر

ولم تذكر الأخبار جميعها رذكرت بعض

<١لتعفسييارشي!87 :
ا
" -الهداية الكبرى للخصيي :: :مستدرك الوسائل 01 :71حكالة.1

" -البحاركة فاج

متحتحب .الفبجة وطرل العم
كاء والفطنة
ذن
النماذج منها يستفادمنهاأن المسوخ هي التيلهاناولع م

أكثر منغيرها وهاشبهبالإنسان أو بعض صفاته أو أفعالهوحركاته.

ومدةحمله.فالذكي من الحيوانات مثلالقردوالدولفين ,والذييتعلم
بعض أفعال البشر كالفيل؛ من الممكن ملاحظة تاللكأمرر بدقة وكشف
المسوخات غير المذكورة فيالأخبار :وحتى يمكن معرفة ذلك من اختبار

الجينات وملاحظتها.
وأماما أشارت إليهالأخبارفهوكالآتي:

_١الخنزير وهذا اهنوحرم الأول إيذذلكمر سواه فيالقرآن .وهو أكثر
المسونخات أكلاًقالالرضالكيةة:حرمالخنزيرلأنهمشر جعلهاللهعظة
للخل وعيرةوتخويفاًودليلاًعلىمامسخعلىخلقتهلآ غنذاءهأقذر
الاقذار مععللكثيرة” ,والمقصود بمامسخعخللىقته هوجلهالممسوخ
الأول.

3لقرد
ا
وهذا هو المممسوخ الآخر وقدجاهالتصريح بمسخه فيالقرآن ,وقل

الرضا لة :حرم القردة لاانلهمخسنخمزثيلر؛ وجعل عظة وعبرة للخلق
ودليلاً علىسامسخ علىخلقتهوصورته واجعل
لفإيهش
نبها
سًم
انن؛

ليدلعلىأنهمنالخلق المغضوب عليهم".
' -علل الشرائع؟١77 :
' -علل الشرائع؟ :لال

الماكولات الحظورة والضمارة . . .

الفيل

نهريحتفظ بشيء منالذكاءولهقدرةعلىتعلّمابلعأضمرر
وبعض الكلمات فقد سئل أبوعبداللهاكتف عنلحم الفيل؛فقال :ليس

من بهيمة الأنعام” .وفي علةأخبارأنهكامنلكاجبارا لًوطياًل يادع رطب
ولا يابساً وني رواية زناء”".
 _:الدبء هو الآخر نمسوخ لهشبهبالإنسان يقف على قدمينء وني

الرواية أنه كان رجلاً مؤتياًيدعو الرجل إلى نفسه”.
الضبء هو الآخر من المسوخ ,وروي أنه كان رجلاً أعرابياً يسرق
الحاج بمحجنه "".
خ»
ومن
سده
مية ع
لروا
ادفي
 _5الذئب» ور

وليروايةأخرى معتيرة:

الذئب كان أعرابيا ديوئ"و8
»_ الكلبء ورد في رواية أنه مسخ ,وني روايات متعددة أن الكلب

البهيم الذي يكونلون واحداًليسفيهنقطةمنلونآخرهومسيخ
المن ,ولاشكفينجاسة الكلب وحرمة لحمه.ففيروايةهومسخهر
حرام نهجوس”".
' -المحاسن894 :
' -انظر الوسائل 101 12بابحلا 41
* -اعللشلرائع؟,512 :

فنر75+ :
؟ -مسائل عجلعيب
* -الففيه؟؛ 1/91

' -الكافية 51لح,11
' -الكافية 441 :ح 3التهذيبة61 :اح.431
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الارنب» فيها شبه من الإنسان لأنها تميض .نفي رواية :وحرم
الارنب لأنها بمنزلة السنور وهاتخالبكمخالب السئور وسباع الوحش,
فجرت مجراهامعقذرهافينفسهاومايكونمنهامنالدمكمايكونمن
النساء لانها مسخ”” ,وفي رواية :الارنبمسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا

حتسيلضمهنا".
تغ
 9اليربوع ,جاءفيرواية أن اللهسبحانه مسخقوم بعضهم فيالبر

وبعضهم في البحر والذين في البر هم الضب واليربوع؛ وهي رواية
واحدة مرسلة”,

ا
_٠١لفار .وردتفيهأكثرمنروايةوأنهمكانواسبطأمناليهرد
غضب اللهعليهم فمسخهم فار وجاءالتعبيرعنالفارةبالفويسقة في
عردوةايات,0

ا
١لتمساح
3ا1ل7اسقنقرر

الوبر .حيوانبحجم القطمنرتبةالخرطوميات يعيشفيآسيا
الصغرى وأفريقيا فروه تمين.
' -عبون أخبار الرضالقت 1ل :ا©ل,شعرفالئع؟831 :
 الكافي 3ح ,47411التهذيب» :ح ,77411اعلشلرائع؟890 : 23اتفسير العياشي! 05
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ايو
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 41الورل»يشبهالغنب أعظممنهطويل الذنب دقيقه,
_6القنفذ
و
هئر
ووطا
مل ه
١ل العنقك يق

ويحتمل إرادة الزرافة ,وفي اللخبي

"ه.
ةعل
لهوج
ثمسخ
ميه
واألمعانقاء فمن غضب اللهعل

 3الوزغ وأما الوزغ فكانسبطأمنأسباط بإنسيرائيل يسبون
أولادالانبياءويبغضرئهم نمسخهماللهوزغا
8الحرباء”؟
_
وأماالأسماك فمنها؛

 _١الري؛ فإن أكشر التأكيد علىالجرّي؛ فقدكانأمير المؤمنينالقلا
يضرب بياعي اللجري والمارماهي والزمار ويقول :يا بياعي مسوخ بني
إسرائيل وجند بنيمروان .وفيعدةروأيات أن اللهمسخطالفةمنبني

إسراليل فماأخمذ نهمبحرأفهوالجريوالزميروالمارماهيوماسوى
ذلك
'_المارماهي؛ للرواية السابقة وغيرها.
*ا'ل_زمير (الزمار) للرواية السابقة وغيرها.
ا4لدولفين

5لكوسج
ا
'ا-لعشلرلالع؟593 :
' -انظر الوسائل 71:497باب؟ ,ومستدرك الوسائل 771 :71باب ؟ من أبواب الأطعمة الحرمة.
" -الوسائل"١7  +00بابة ومستدرك الرسائل 0! :!7بابه منأبراب الأطعمة الغحرمة.
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 1غيمةالبخر
"ال_رقه نو
اعم
لند
تواب
مالم
ساهش
ابه
ح,

ولعلهالكركدوئيل.

ا6لسلحفاة
5لسراطين
ا
 _٠١كلاب الماء:والمرادبهكلماكانشبههمسوخاًف ايليابسة كخنزير
المله وكلب الماء وفيل الماء وهكذا.
١ل الضفلاوع

 _٠١وبنت يقرض

ل_ العرضان
1ال4اخطبوط
وأماالطيور فمنها:

 _١الخفاش؛ روي أنهكانامرأة سحرت زوجها فمسخها اللهخفاشا".
ا'ل_طاووس .ففيالخبر:الطاروس مسخكانرجلاًجميلاًفكابرامرأة

رجل مؤمنتحبهفوقعبه
فاثممرأسسلت
خهبهعدما اللطهاووسين انثى
وذكراً فلا تاكللحمهولا بيضه".
"_ الوطواط؛ رفوفايية :الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس”,
8

'ال-شعرلالئع؟:
 3الكاقي1 :3
ج 7014التهذيبة :لاحلا
“ -اعللشلرائع؟ :كا

المأكولات اللحظورة والضارة .....

واملنحشرات:

 ١العقرب ,ففي الخبرأنهكا تنمام"”,وفيروايةهمازاًلايسلممنه
أحد",

'_ الزنبور ,وني الخبر :أنه كان لحاماً يسرق في الميزان."7
؟_ البعوض ,كان رجلاً يستهزئ بالأنبياء ويشتمهم ويكلح في
وجوههم ويصفق بيديه فمسخه الله عز وجل بعوض".

؛ل_عنكبرت .فافليخبر :انه كاانت امرأة سحرت زوجها”.
ا

 5الدعموص في الخير :أنه كان رجلا نمام يقطع بين الاحبة”.

 5القملة .قصتها أن نبياًكانيصلي فجاء سفيهمنسفهاءبين
إسرائيل فجعليهزأبهفمابرحعنمكانه حتىمسخهاللهقمّلة”.
الخنافس
 0الذد©

' -الاختصاص 61 :الكالية :ج.83015
' -اعللشلرالع؟91 :
,47
17
1بة:
حهذي
" -الكافي5 :1ح ,8114الت

علل الشرالع؟191 :

' -عالللشلرائع؟.670 :
* -علل الشرالع؟,511 :
' -علل الشرالع؟893 :
" -انظر في جميعماامرالوسائل 891 :71باب 5:4رمستدرك الوسائل 771 :71باب 8 :5منأبواب

الأطعمة الحرمة.

* -انظر في جميع مامرالوسائل 497 :71باب 5:4ومستدرك الوسائل 571 :71باب 58منأبراب

الاطعمة الغرمة.
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الوحوش والسباع
السباع هيالحيوانات الضارية ,والوحش عامشامللجميع الحيوانات»

البرية» الشاملة لمثلالغزال وحمار الوحشء وبقر الوحش وغيرها.
وا
المس
لتف
رادوم
انيات

أن لحسومالسباع جسيعها ضارةومحظورف بلا

استثناه وأما الوحوش فاللحظور والضار منهاهوماكان له نابء فافليخبر
عن أبيعبدالل اهلتنل,أن رسولالليهَيهُحرمكلذيمحلبمن الطير

وكلذينابمنالوحش»فقالسماعةقلت:اإلنناس يقاولولل:سمينع
فقل:ي ساماعةالسبعكلهحراموإنكانسبعاًلانابله"
والحظر فيمساألةالسباع حظر استقذاري .لقذارة أكلها فقدروي عن
أبيعبد اللهلقنانهقال:لايصلح أكلشيءمن السباع إنيلأكرهه

وأقذره",
فالسألة مسألة قذارة ومسألة كراهة الطبعوعدم صلاحية الأكل؛

فليست هيمنالمطعومات بطبعهاويستقذرها الطبعالسليمكماعرفناء
فإنطبع الائمة هوالطبع السليم الفطري والإمام كماوجدنا يكرهه

ويقذّره.
وني رواية أخصرىعن الرضالقنغة:رحرمسباع الطير والوحش كلها
لاكلها من الجيف ولحوم الئاس والعذرة وماأشبه ذلك؛ فجعلالله
 الكافي781 3ج؟ :التهذيبة.51 :ح03 3التهذيبية 81 :ج091

الماكولات الحظورة والضارة . .

عزوجل دلائلما أحلمن الطير والوحش وماحرّمكماقالأبيالفا كل
رن
سنباع واذليتطغليبم
”".
في ناالبم
والني يلفت النظر فيهذا الخبر هوعد الناب علامة علىقذارة
الاكل فيكون المهم هو قذارة الاكل وهوصحيح وله مؤيدات فسياتي

ال
لظر
جيح
لف
الام
الك

أي المعستادلاكل العذرةوالجيف من الحيوانات

الاهلية ,وهناك مؤيدات أيضاً للعلائمية فإنانجدأن الخنزير الوحش له
ناب وهو معروف بأكل العذرة حتى عذرة نفسه.

لاع وكل ماله
وبذلك تتحدد الغظورات بشكل إجمالي ,واهليسكب
ناب من الوحش؛ ومعذلكفقدذكرت بعض الأخبار أسماء بعضهاء نفي

روابة عن أمير المؤمنين اكت أنهقال :ولا يؤكل الذئب ولا النمر رلا
الأسد ولاابنأوى واللادب ولا الضبع ولاشيء لهمحلب"
ة
رثل
فم
اباع
ويضاف إلى الس

لآنفيالخيرأنهاسبع استصغره الداس»

وها ناب"
والسنجاب ,فقدسئل عليبن الحسين كنا عنأكللحم السنجاب

والفنك فقال :إن كانلهسبلة كسبلة السئور والفارة فلايؤكل لحمه ولا

للها أوحلرامه""..
تجوزالصلاةفيهثمقالأآمأاكناف
'ا-لعشلرلائع؟ ,71/ :عيونأخبارالرضا8ن .74 :
,77
717
4م:
حسلا
' -دعائم الإ

" -انظرالوسائل! 471 :باب؟ منأبواب الاسثار.
05
' -التهذيبة٠ :جم

ع

م

عو بحا يس الضحة وطووالفن

والخز؛ عنزكريابنآدمقال:سألت أبالحسنالقنهةفقلت أصحابنا
يصطادون الخز فآكل من لحمهءقل :أما أنت فإني أكره لك أكله فلاتاكله”.
واللحية :افلفخيبر :ولا يؤكل من الحيات شيء””".

الحمر الأهلية

والمقصود به الدواب الثلاث مثلالحمار والفرس والبغل فالروايات
التيتعنيالفقيهكثيرةومتضاربة .وهناثمةنهيوترخيص وتحريم وتحليل»

والني يهمنافيهله المباحث ما رتبط بالسلامة منوجود الضررفي

أكلهاوعدمه .وهلتدخل فيالعناوين المخرجة هاعن المطعومات أولا؟
والمستفاد منعامةالأخبار عدم كونهاتخلوقةللأكل .وليسلحمهائما

يستطاب وينتفع به ويؤكل عالىدرام كغذاء مالرف» فيبقى أكلها حين

الضرورة أو إذا طبخت مع الآدوية ,وهي أيضاً يمتمراكها ذوالطبع السليم.
وقمدبينذلك القرآنوبينالسبب الذيخلقت لهوقدوضحذلك
بعسض الائمة؛ قال زرارة :سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال:

ذكرهها قلت :اليسلحمهاحلالا؟قالف.قال:اليسقدبن الللهكم(

والأتسر لها لْكُمْفهَا ونه وَمنهمٌ ينها تَكُلُونَ#رقل:

' -التهذيبة :ج10553+
_ -الففيد9015 5
03

المأكولات المحظورة والضضارة

5

التي قص الله في الكتاب .وجعل للركوب الخيل والبغل والحمير؛ وليس
لحومها بحرام؛ ولكن الناس عافوهال".

وجاء في عدة روايات قرهم 1غ  :لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة”,
فهذا النهي يرتبط ببحثنا وكذا إكفاء الرسول يلع قدورالحمر بمكة المار
ر
بوم
يي
خدور
ذكره وهناك نهي صدرمن النييَلْيُوإكفاء آخر للق

لأن

المسلمين كانوا يحتاجون إلى ظهورها فخاف أن يفنوها؛ ففي رواية عن
الرضا الكتل :كره أكللحوم البغال والحمر الأهليةلحاجة الناس إلى ظهورها

واستعماها والخوف من فنائها وقلتها لا لقذرخلقهاولا قذر غذائها”".
وني روايةأخرى :إن المسلمينكانواجهدوا فخييبر فأسرع المسلمون
في دوابهم ,فامرهم رسرل الله يِيةُ بإكفاء القدورء ولميقل إنها حرام
وكان ذلك إبقاء على الدواب".
فامستفاد من هذه الأخبار أن إقدام الناس على أكل الدراب كان لاجل
الامطرار والإلجماء وفي حالة خاصة وظروف استثنائية؛ وإلا ففي الأحوال

الطبيعية فكماجاهفيالخبرأن الناسيعانوئهاء وليست هيمن « طَاعِمرٍ
خلمكصة
ميت
لر ف
اقدو
يَظْعَمُهَُ  4والشيء الآخرهوإكفاءالبييَِةُال
' -تفسير العياشي؟! .001
' -اانلظورسائل 85 :71بابة منأبواب الاطعمة امحرمة.

"ا-لعشلرلائع؛  :081عيونأخبارالرضاققنها.8/ :
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الك
وذلك الحال وت
ويلة
سجة
حلحا
لا
لعن
ي ,ي

مل
اياد
دوناعش
علك
لذ

وصيرورته غذاءمألوفاًبعدمالميكنبطبعهكذلك.
وأما الحمرالوحشية .فهناك روايات مطلقة تنهى عنعامة الحمر أهلية
وغير أهلية ,ومعذلك فهناك رواية تدلعلى اشتراط أكلهبإضافة الأدوية
ميادل عللى
حأ
منها ثقيلوالأدوية بطبعها تسهل الهضم.
القذارة العرضية

تقدم أن أحسدباب المنععنال
قأكذلاهروة ال
ااكللفأعول؛ وقذارة
الاكل تكون أصلية يعني أن الحيوان في الاساس يأكل القذر ويميل إلى
أكله ,وقسد تكون عارضية يعسرض ذلك لبعض الحيوانات احللة كالبل
والشية فإذا اعتادت أكل القذرأو اشتدعليهبدنها لاتؤكلركذا لو

فعلبه فاعلاًشنيعاًوهيأنواع
ا
١للبلالات

والمراد ابلهإابل والبقر والشيلةوالطيور التيتعتاداكلعذرةالإنسان
وسائر العذرة النجسة والقذرة فلايؤكللحمها ولا يشرب لبنها ويتحرز

حتىمنعرقها إلىأن تُستيرا.
والاستبراء هي أن تحبس وتطعم من الطعام الطيب وذلك في الإبل

أربعين يوماًوف ايلبقسر ثلاثين يرم وفيالشياةعشرةأيام:والبطة خمسة
أيام,والدجاجة ثلاثة أيام ,والسمك يوماًوليلقوهذا يعنيأن الغذاهيبقى
أثرههذهالمدةفيكلواحدمنالحيوانات؛ وهناكمايستأنس منهبقاءأثر

المأكولات الحظورة والضارة .

يمث
امد
و يو
الت
رعين
الغذاء في بدن الإنسان أرب

عدم استجابة الدعاء

أرنعن نوما

"ش_ارب المخمر

الحميوانالذي يشربحمراًلايؤكلجوفهولايصلححتىلوغسل
ونظف ,ولكن شارب البول يغسل جوفه ويؤكل”".
زنير
نم
خضع
للرا
اا

إذا ارتضع الحديمثلاًمنخنزيرةحتىشبوكبر واشتد عظمه لا
يؤكل هوولا نسله ونيالإنسان يقدّرالرضاع بخمسة عشر رضعة ,ولا
يبعد تقديرذلكفيالجديوالخنزيرة .وقديعنيهذاالكلام أن هذا المقدار

منالرضاعينبتبهاللحمويشتدعليهالعظمأو يتركأثرأجينيا”.
_4المدكوحة
إذا وأ إنسان بهيمة فلا يصلح أكلها ولايُشربلبنههبلتذبح

وتحرقففيالخبرعنرجلنظرإلىراعنزاعلىشلةقال:إن عرفهاذبمها
وأحرقها؛ وإنل يمعرفهاقسمهانصفين أبدأحتىيقعالسهمبهافتذيح
هتا".
رنج
ئقد
سحراق و
وت
' -انظر الوسائل”! 914 :باب

انب
وم
ب841
أب41
 71,41ومستدرك الوسائل 381 :71با

الحرمة.
اب الأطعمة الغحرمة.
أب4ب؟ومن
' -انظر الوسائل 954 :71با
* -انظرالوسائل 874 :71باب 81منأبواب الأطعمةالغحرمة.

عمة الحرمة.
طاب
ابو
' -انظرالوسائل 54 :71باب “ا7ملنأ

الاطعمة

الصحة وطولالعمر
ولعل هذا لاجل حصول أثرجيني؛ وقيل :لأجل العارالني يلحق
بمالكها وماأظن .هذا بصورة عامةوقدورد الكلام بشأن بعض الطبور

بصورة خاصة.
١الغراب
إذا لاحظ الإنسان غذاء الغراب وكيفية أكله للقذارات فإنه يستقذره,
فقد روي بسند صحيح عن ابيعبدالله 2أنهقل:إن أكلالغراب

ليس بحرام إنمالحرامماحرّم اللهفيكتابهولكن الأنفس تتنزّهكعثنير
متنقذزلكزا".

فالغراب ليس من اتحرمات الشرعية ,ولكن ما تتنزه عنه الانفس
ونتنضرمنهالطباع السليمة :فليس هرمنطاعميطعمه .بلهومستقذر
بئفسه وطعامه قذر.
وهناك تعبير آخخرفيالأخبارء وهوإطلاقكلمة فاسق عليه .والفسق
هر الخسروج؛ وقديععني خحروجه عن الطريقة المألوفة.فيطعامهار بعض
أفعالهكالسرقة وبعض القبائح,

فقدروي عنجعفر بنمحمد لكين أنهكرهأكل الغرابلانه فاسق”,
هذا كله بالنسبةللغراب الابقع؛وأماالاسودفهرالآخرمحظور.ففي

روايةعنالصادقاققةة أنقهال:لايؤكلمنالغربان شيهزاغولاغيره”.
ونيروايةبسندمعتبر عنعلي بنجعفرعن أخيهأبيالحسن لقنا
 ١التهذيبة81 :ح ”ل إالا.

 3التهذيسة 5167 :الاستبصارة ,71 :اعللشلرائع؟893 :
_ -لفقي ج731

المأكولات الغظورة والضارة .

ا؟
محل
هد ي
لأسو
كوال
أبقع
لهغعرناب الأ
الت
قل :سأ

نقال :لايجلأكل

شيء منالغربان زاغولاغيره”",

اف» وقد
طتل
لعخنق
اهى
؟_ الخطاف» فقدروي:أن رسولالليهَكْهُن
مرّرجل بأبيعبد اللاهكلاوبيدهخطاف مذبوح فوثبإليهأبوعبدالله

اقلاحتىأخذهمنيلهثمرمىبهثمقال:أعالكم أمركمبهذا'".
؟_اقدهد
4لصرد
ا
 _5الصوام؛ روي أن رسولاللهيليه نهى عنقستل خمسة :الصرد
والصوام ,والهدهد والتحلة”.
ولكن النهيعنهذه الأربعة الأخيرة لالاجلحرمتها ولاقذارتهاا بل

قديكون لاجل نفعها أو عدمكونهامحلوقة للاكل.

1لنسر
ا
روي عن أبي الحسن الرضالقي أنهقل :طرقناابنأبيمريم ذات
ليلة وهارون بالمدينة فقال :إن هارون وجد فيخاصرته وجعا في هله الليلة

وقدطلبنالهلحمالنسرءفأرسل إلينامنهشيئ فقال:إن هذاشيءلانأكله
ونلداخله في بيوتنا".
' -الكالي  041ج2
' -التهذيبة١ :؟
حا الكالي703 :1ج.1
" -عيونأخبارالرضالقنهذ991 :1الخصال511 :1
ا
'ل-تهذيبة1١ :ح

 .......الصحة وطول العمر

مالا يؤكل من الذبيحة
إذا ساغ أكل حيوان فهولايعني صلاحية أكلكلشيءمنهوهناك
بعض المستثنيات التييضر أكلها وهيكلآتي:

 -١الدم؛ والمقصود باهلدنمحر والخارج منالذ
عبيح
اةمبل
ة

الدم

مهما أمكن والنهي عنهفيالقرآن.

 -١الغدد ,وقد أشارت الاخبار إلى أينحهرك عرق الحذام.
 <7الطحلء والحظر فلياهنه دموأ
ائهب
ليت
فال
ادم
سد

وهو مضغة

الشيطان.
؛ -النخاع ,وهو المخالطويل الذييكون فيفاقلارظهر ,لانهموضع

االملادءافق منكل ذكر رأنثى.
 -4آذان الفؤاد وهو شحم غضروفي على قاعلة القلب واسطة بين

الاوردة وبينالقلبيدخل الدمعنطريقهما إالىقلب.
 -١الفرج.

 القضيب. -8البيضتان؛ لانهماموضعللنكاح ومجرى للنطفة ونصيب الشيطان
مع الطحل.

 -9المشيمة .وهيموضع الولدهوهي التيتخرجمعالولد
-٠١مرارة.
ال
 -١١حدق العينءأي القسمةالملونة منالعين.
 -١الخرزة التيتكون فيالدماغ.

المأكولات الظورة والغمارة . . . .

 -1العلياءء وهما عصبا العنق يأخذان إلىالكاهل.

 -4الحياهء وهو ارلحنماقة
 -0المثانة .وهيمجتمع البول قبل خروجه.
-

الفرث .وهومايكون فيالكرش من الغذاء.

 -١7الاوداج؛ وهي عروق الدم.التيتكونفيالرقبة ,وفي الخير إن الله

رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق» وقيل :هي عروق
السدم .والمراد العسروق الكبيرة دون العروق الصغيرة التي يتعسر إخراجها

املنلحم.
يير
د فف
الد.
 -8الج

ؤلكال ولايطعم.
يجلد
ال

 -4العظم ,هوطعامالجنواشمتارطوا علىرسولاليهي ولعل
أكله يورث اللحنون.

 -٠القرن
 -7الظلف
 -71الشعر

كمن محظوراً .وقد روي :أن رسول الله
ينل
ولا يحبذ اكل الكلى وإ

يَلْيةُ كاالنلكايلأكيلتين منغيرأن يحرمهمالقربهما منالبول”",
ولايحبذأكللحم الفحل عند اغتلامه أي إذا هاجت شهرة النكاح
:
عنده” يه
' -عللالشرائع 807:

ألصحة وطول العمر

ولايؤكل مايقطع من الحيكإليات الغدموهومعدود منالمبتةويحظر
حتى إصابته الثوب واليد صحي".
الأسماك

هناك علامة تمْيَرْبينمايؤكل منالسمك ومالا يؤكل وهو القشر
والفلس؛ فماكانلهفلوس يؤكل؛ ومالميكنلهفلوس إمالانهمسخأو
القذارة خخلقهأو قذارة أكلهلايؤكل.
وتتشير الروايات إلىأن بعسض الاسماكلهازعارةتحتك بكل شيء

نسسقط فلوسها ولكن يبقىشيءمنهافيأصل أذنها.وحتىقدلايبقى
شيء منهاءفتكون العلامة على أنلهماقشرقدتساقطهي اختلاف طرني
السمكة يعنيذنبها ورأسها .هذابالنسبة للاسماك المشكوكة؛ وإلانإنعرف

حالهوأنهممسوخمثلاًل ياؤكلوإناختلف طرفاه.
وماأظن أن المسألة مسألةتحريم؛ وإنماهيإرشادإلىالضرر أو هو
إرشاد إلىعدمكونهمنالمأكولات ولايقبلهالطبعالسليموالمسألة مسالة
كراهة وتنزه واستقذار ,ففيرواية صحيحة السند عن زرارة قال :سألت

أباعبداللهلقناعنالحريث فقال :وماالجريث؟ فنعتهله فه

 :قللا أجد

فسيماأوحيإل محرماًعلىطاعميطعمهإلآىخ ارلآيقهث قملل:ميرماله
شيا منالمسيوانفيالقسرآنإلاالخنزيربعينهويكرهكلشيءمنالبحر
 3الكاني 7 3ا3ل0حت!ه.ذيب  4:91ح.91/

' -الكالي 01 5ح

المأكولات امحظورة والضارة .

ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه” ,وفي رواية ثانية عن
محمد بنمسلمقال:سأنتأباعبداللقهكياعنالجريوالمارماهي والزمير

وماليس لهقشر منالسمك حرام هو؟قاللي:ي ماحمداقرأهذهالآية

التيف ايلانعام :كلولآأجدُفىم أآوحنإَِحرمَلن 4 ..قال فقراتها
حتى فرغت منهاءفقال:إنمالحرامماحرّم اللهورسولهفيكتابهء ولكنهم
فنها ".
انح
عء ف
نيا
كقادنوا يعافون أش

فليست مسالة الجرّي وحتى عامةاللحوم مربوطة ,بالفقيه الذي
يبحث عن الحرام والحلال وصيغة الأمر وصيغة النهي ,وإثما هيمنشئون
الباحث فيالطب الإسلامي وعلماه التغذية الذينيريدونتمييزالنافعنما
يؤكل من غبره» فإنمنيقف علىحقيقة الجري وغيرهمماليسلهقشر
وغذائه يتوصل إلىهذه النتيجة وهي أنهليسمن طاعم يطعمه؛ ويعافه

الإنسان بطبعه إذا كانسليماًكطبع الائمة.وإلا فالبشريأكلون أنواع
اللحوم حتى الخنزير ولايجدون من ذلك الضرر المعتد به وبزعمي فإن

تحريمحتىصسثللسم الخنزيسرليسلأجلمجردالضرربللأجلالضرر
وعلل أخصرى أخلاقية أو لأجل رافلعتزاحم بين أبناء الديانة الإسلامية

والمسيحية مثلافيالغذاء الاساسي .ومهما يكن من ذلكفإنكلمة مكروه

عندي تعني الضرر ,والائمة بعلمهم الواسع وشولية علمهميقفون هنا
' -التهذيبة :ج© 61الاستبصارة! 90
' -التهذيبة :ح ,116الاستبصارة .40 :الأنعام 841 :

 ....الصحة وطول الممر

ونيأمثل هذهالمواضع موقف الطبسيب الناصح وليس المشرع المتعيده
وحتى كلمةحرامالواردة فيكثيرمنروواايالتاملاجرريماهي والزمير
إذاجمعت معماينفي الحرمةويثبت الكراهة فهيتعن شدةالضرر وعدم

كونه منالمطعوم بالمرة كمنيريد أنهيأكل الحمأ المنتنوالخيسة المتراكمة
فيالمجاري.فإذاقيللهلاتأكلأو يحرمعليك أكلهفلايعنيسوى الضرر

والخطر والتقزز وتنفر الطباع السليمة.
توصيات :
 _١لايؤكل السمك الطاني؛ وهوالذييموتفي اماهفيطفوعلىراس

الماء.وعامةمايؤخذ من الحيتانطافياًعلىالماءأويلقيهالبحرمينا.
وكذلك مانضب عن اهلماء؛وإذاتغيرريحهفإنهمايكرهه الناسبطبعهم,

 _5ذكاةالسمك هر أن يؤخذ منالماءحي وهناكعلامةفارقةبين

السمك المذكى وغيرالمذكىمروية عنالصادقاتفلةقال:إذا وجدت سعكا
ولمتعدم أذكيهوأو غيرذكي_ وذكاتهأن يخرجم انلماءحيا_ً فخلمنه
فاطرحهف ايلماءءفإنطفاعلىالماءمستلقياًعلىظهرهفهوغيرذكي؛وإن
كان ع
ولجىهه فهرذكي”.

قالالصدوق :وروي فيمنوجدمك ول يعلمأنهمايؤكلأولافإنه

يشق عسنأصل ذنبه,فإنضرب إلاىلخضرةفهومال ياؤكل.وإنضرب
إلى الحمرة فهو مما يؤكل”" .وهذا بحاجة إلى تجربة وتثبّت.
' -الففي #لاناح.1
 -الفقيهة ج54

الماكولات الحظورة والضارة

1/15

*ا'ل_روبيان
بطلى عليه في الأخبار الأربيان» وتعدّه من السمكء فعن يونس بن

عبدالرحمن عن أبيالحسناكتقالقلتله:جعلتفداكماتقولفي
أكل الأرسيان؟ قل فقل لي :لا بأس ,والأربيا ضرب من السمك” ,وفي
رواية أخرى :كل فإنهجنس من السمككء قثامل :أما تراها تقلقل في
قشرها”» ولكن الرواية الثانيةضعيفةجداً والأولى من متفردات محمد بن
ننسء
وع
يسى
عي

؛ا_لمدف

هناك روايةتذكرأمرأ عجيباًوهيصحيحة السنديرويهاالكليني
والحميري والشيخ بألفاظ محتلفة .وأمسّها يبحثنامافيكتابعلي بن

حيسن القأاولل:ومألته عناللحم الذي يكون في
لأب
ايه
جعفر عن أخ

أصداف البحر والفرات أيؤكل؟قال :ذلكلحمالضفادع ولايصلح اكله”.

العجيب هو عده منلحم الضفلدع مععدموجود تشابهبينهماء
فهذا بحاجة إلى تشريح وتحاليل واختبارات.
ويبقى أنهلايصلح ,ولاشك أن عدم الصلاحية لمافيهمن الضرر

والآشار غيرالمطلوبة التييتركها علىالسلامة» وإنكانالحمالضفادع

لاًملاسجل
خ.
متاروك
ا'لت-هذ؛

6
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 .الصحة وطول العمر
وأما الطيور
هناك علامة ومشخخيصة تشخص مايؤكل منها وضررهقليل؛ ومالا

يؤكل لضرره المعتدبه.والمشخصة هي المخلب .فكلماكانلتخهلب لا
يؤكل والمخلب علامة علىقذارته وقذارة أكله,كماأن النابفيالرحش
رىته
قام
عل
ذةاعل

اية
وقذارة أكلهء وهيعلامة إه
إيز
لبم
نبه
ساانء الضار

من النافع,والروايات بهذاالمعنىكثيرة.
فقد جاءفي الخبر :وحرم سباع الطبر والوحش كلها لأكلها منالحيف
ولحوم الئاس والعذرة وماأشبهذلك فجعل اللهعزوجل دلائلماأحل

سن الطيروالوحش وماحرّمكماقالأبيلقنكلذينابمنالسباع

وني تحلب من الطير حرام"
العلامة الثائية :الحوصلة والقانصة .والأوى تكون فايطليبرر والثانية
فيطيرالماءفماكانلهحوصلة كحوصلة الدجاجلايضر أكلههوماكانله
قائصة لايضر أكلهوهوعلامة علىعدمقذارةأكله.وفيالفقهالرضوي:

وكصل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم  . .وذي ناب من
السباع ولب من الطيرومالاقانصة له".

العلامة الثالثة:كيفيةالطيرانفماكانيدف فيطيرانه كالحمام أو كان
دفيفه أكشر من صفيفه شلاضررفيه.وماكانيصفكمايطير البازي
والحداة والصقر وماأشبه ذلك فهو ضار.
' -علل الشرائع؟ 7712 :عيون أخبارالرضافقنها؟.*”:

' -فقه الرضافقيهة :1:5مستهرك الوسائل! :ح8591ل.1

الماكولات الحظورة والضارة ......

والعلامة الرابعة :الصيصية هوالمخلب النيفيرجل الطيرمكان
اعقب
ل,إيعصنيبع الاخيرة التيتكونمكان العقب فيالرجل؛فماكان
ال
فيه صيصية يؤكل .وهوعلامة علىسلامةغذائه ومالميكن لهصيصية
فلايؤكللأنهضار.
والنتيجة أن الطير إذا كانلهمحلب أولمتكن لهقائصة ولا حوصلة؛
وكانت له معدة كمعدة الإنسان :أو كانيصف فيطيرانه أولمتكن له

صيصية فلايؤكلويكون أكلهضارا وموجباًلذهاب القرة.
والذي بجمعه ويرتبهقولأبيعبد اللهليق كلمنطير البرماكانت

له حوصلة .ومن طير الماهماكانتلهقانصة كقائصة الحمام لامعدة
االمطنير
كمعدة الإنسان _ إلىأن قال_ والقانصة والحوصلة يمتحن به

مالا يعرف طيرانه وكلطيرمجهول”,

' -الكاني 741 :1ح!؛ التهذيبة 71 :ج07وانظر الوسائل 814 :71باب  81من أبواب الاطعمة
الحرمة.
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كيين

التطهير والتذكية
الحسيوانات منهامايؤكل ومنامالايؤكل وسيأتي تفصيل مايؤكل وقد

مر الكلام فيمالايؤكل؛ومايؤكلمنهاإمايصح أكلهإذا ذكيولايصح

أكل مالا يذكى ,ويكون ميتةوأكلالميتةضارجداًتعرضنالأضراره في
كتاب الامراضء والحديث هنا عنكيفية التذكية؛ وهاطرق متعدثة نذكرها

كالاتيونذكرمايرتبط بها
١الذبح

والمقصود بهقطع الحلقومفيجميعالحيوانات التيلهادمسائل أيلها
عروق يجري فيها الدم.عداالإبل بشرط أن تكون حيّةيتحرك منهاشيء
كعين تطرف أو ذنب يمصع.
والملاك فيهذه الطريقة هيقطع الأوداج الاربعة وخروج الدم بقوة

ودفع مذعكر اسم الله تمعتاولىجهاً بهإل اىلقبلة.
واللهم في زاوية السلامة خهرووج الدم بالدرجة الأولى ,لآن بقاءه ضار
جداً .وفي الدرجة الثانية ذكر اسم الله تعللحينالذبح» لقوله تعال( :

كُنُوايم ذاكرَأَْمٌآلهعي 4وقولهتعال (:وَلتاَأَكُلُوأيم لاَريُذْكرٍ

أشرآل عله»,
' -الأنعان 763,153

 .......الصحة وطول العمر

والنهي يدلعلى وجودمفسدة وأن الله سبحانه وتعالى لميحرم محرام
أة ف
إلملفاسدة .إلا أن ينسى الذابح الت
سلا
بسمي
.

وك
لتيج
اذا
وبجيه

إلى

القبلة إلاإاذلاجذهل
ابح ذلك.
سنتبعد
واليلسمم

ولجيه إاللىقبلة والتسمية في
لرتدح
اكا
إن

حصول الضرر والمرض باكلمالميسمعليهأومالميوجهإل اىلقبلة
صيية
وه
تنما
بقرينة عدم حصوله بنسيان النسمية والجهل بالقبلة .وإ
ثقافيةأوسياسية قدنتعرض هافيالمستقبل .
"ا_لنحر

وهومختصبالإبلخاصة,والنحرهوالطعنفياللبةأي أصلالعنق
ا
فليحفرة.
باعلضتوصيات :

 ١الافنضل الذبح وال
انحر
لبلحد
سيد
كأ
ي
ين

إلا إذا اضطر فيذبح

باشليهأحاويدقطاعج.
فإذ
أاذ
رمت
سل

ولاتكت
وفء و
اأمس
لك ا
شلصوف
عر

وتلا
مسك

اليد والرجل فايلشياة والبقرة اعقلها واترك الذنب» واأملابعير فشد

أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه» فإن لحركة الرجلين واليدين أو الرجلين
فقط أو الذنب على الأقل دخل فيخروج الدم وكثرة الخارج وله فوائد
أخرىتحتاج إلى دراسة؛ وني الطيور والنجاج فاذبح وأرسل ودعه يرفرف.

لاتقلبالسكينلتدخلهاتحتالحلقوموتقطعه إلفىوق.

ارين

التطهير والتذكية .

 5لاتنخع الذبيحة قبل الموت,أيلاتقطع النخاع؛ ولعل ذلك لكي

تتحرك ويخرج الدمبحركتهاء ويستثنى ماإذاسبقت السكين.

ه_لا تذبححيواناًوآخرينظرإليه.
_١لاتسلخحيواناًقبلأن يموت,ولاتأكلماسلخقبلموته.
 _/ذكاةاجنين ذكاةامه إذا كانتامأونبت عليه الشعر.
 6لايؤكل ماقطعمن الحيوان رهو حي.

اننات بيدك.
وهم
ييت
_4لا تاذبلحمحارب
ه.
 _٠١يسقى الحيوان الذمايءقحبل

"_ الإخراج منالمله

أحد طرق التذكية الإخراج منالماءوذلك نيالسمك .ويلؤاكل ما
يموت في الماءأوماجف عن الماءه ويؤكل السمك الموجود في جوف

السمك وكذاماخرج بنفسه ورأيتهحياً.

؛ا_لأخل حياً

وذلك في مثل الحراده فلا يؤكلمتاهدهميتأو في المله .فيكون احظور
مالنحيوانات المأكولة هومالا يذبح رمات حتف أنفه.وكذلك مثل
قت
نتي
خال
نقة,
انخن
الم

تى.
مهارحت
تناق
باخ

والموقوذة .وهي التيمرضت حتى وقذها المرض حتىلميكنبحهراكة.

ل
جدىبمن
والمتردية .هيالتيتتردى منمكانمرتفع إلى أسفل أو تتر
أو فيبفثترموت.

الصحة وطولالعمر
والنطيحة :التي نطحتها بهيمة أخرى فتموت.

ومااكل السبع ,منهفماتءفقدنهىرسولالليهَيَْيةُعنفريسة
الأسد".

نقرة الغراب :نهىرسولاليلهيه عن نقرة الغراب””" .رهي التي
نقرها الغراب حتى أشرفت على الموت.

كذللك إذا لمتدرك ذكاته.
ه -الصيد بالحيوانات

احد طرق التذكبية اهمليحصسييدوانات الرحشية المأكولة اللحم

كالغزال وبقرالوحش والنعام وغيرها بواسطة الكلب المعلم,اقلالله

تعال :عَ(لوَمماْثْر ول

0

101000

أ

مأناشكن عَلدْكم والأكزوا أنهآله عله
والعملية هيأنيُرسل الإنسان الكلب الجارح المعلمليمسك الصيد
أو حتىيقتلهويذكر المرسل اسماللهحينإرسال الكلب ,فهذالحمحلال
طمينب ف
ايفهع؛ ومن
مافع
ضه أ
اكث
ررم
هن.

والسؤال المطروح هوأن الصيد الباحهوالصيد بالكلب المعلم فقط

أو ييشمل الحيوانات الأخرى المعلمةكالفهد والصقر والبازوغيره؟
' -قرب الإسناط 11ح
"ههقرب الإسنلذ 1١ح,1 الوسائل4052/81 712

* -المائية ؛

والجواب أنك إذا أدركت الصيد وفيه روح يجب عليك تذكيته ويل لك

وأماإذا قتلهالحيوان الصائد ,ففي الحقيقة هناكملاككلييتميزفيه
الحلال والحرام وهو أن يكون صيد الحيوان الصائد وقتلهللمرسل لا

لنفسه .فماكانصيدهللمرسل فصيلهنافع؛وماكانمنالحيوان يصيد
وبقتللنفسه فلافائدةفيمايصيدهويكون لحمهحراماًوضاراًكضررالميتة.
والكلب نفسه معلم وغيرمعلم؛ فيضر أكلماقتلهغير المعلم ولا

يضر أكلماقتلهالمعلم ,والفرق بينهما أن المعلم يصيدللمرسل وغير
المعلميصيدلنفسه ,ولذلك كلمايصيدلنفسهفغيرمعلّم,وهويشمل

الكلب وغيره» ولكن السؤالهلأن غيرالكلبمنالحيوانات الجارحة
هل يصبحمعلماً ويصيد للمرسل؛ أو ليسلههذهالقابلية؟ فبناءاًعلى
الملاك والميزان امار إذا أصبح الحيوان الجارح معلماً وتيقنا أنه يصيد

للمرسل فلابأسبمايصيدء ولكن يجبالإذعان بأنالغالب فيغير
الكلب أنه يصيد لنفسه .واتللكخصوصية حكر على الكلب لأنه يفي

لصاحبه حتى أنهيقيهبنفسه .فبطريق أولىأنهيتحمل الجوع من أجل
صاحبه بخلاف باقي الحيوانات خخصوصاً السباع المشمولة لقوله تعالى9:

وانلاكشلغ " 4

ومن ثاخمخمتلفت ال
مأخب
واررفديين أحمدهما الفهد المعلم ,فأكثر
الروايات تنهى عمن أكدلماأمسكه الفهد المعلم,وفيبعضالاخبار أن
“ -المائدة *.

 ........الصحة وطولالعمر
الكلب والفهد سواء”” ,فرفوياية معتبرة عن زكريا بن آدم قال؛ سألت
أبا الحسن الرضااكَنغةعنالكلب والفهد يرسلان فيقتل؛قالفقال :هما

موامقاك للبهين» فبلأاكبلأهس”' .وفيالمقابليرويالكلينيبسند
معتديرعن أبيعبداللهلكافيحديث:ليسشيءيؤكلمنهمكلب إلا
الكلب,7
والروايات بهذا المعسى متعددة ومعتبرة ويبدو أن الاخحتلاف في
المصدافية ,فقد روى القمي بسند معتير عنسيف بنعميرة عن أبي

عبد اللهاق قوله :كلشيء من السباعتمسك الصيد علىنفسها إلا
الكلاب المعلمة فإنها سك عصلاىحبها".

ومن ثمجاءالاختلاف فيالفهدلانهفيالغالبيمسك علىنفسه إلا
نادرأ فالروايات امحرمة ناظرة إلى الغالب والمشكوك وانغللة ناظرة إلى
النادر.
المسورد الأخسر؛ واقلواعختلاف فيماإذا صادالكلب المعلم واكل من
الصيد .وكذاالف
اهدا
للمعل
ل
قم ع
ولى

بسلامة صيده فأكثرالروايات تحلله

كَلماأكل؛وقيل:إن إهذا قتلهوأكلمنهفإئماأمسك علىنفسهفلاتأكلهم
فقد روى الشيخ عن أبيجعفر كه قوله:الكلب والفهد سواء فإذاهو
جص5
' -الوسائل :!7دنلاح* 4141و
00/891 3/6871
' -التهذيبة61:ح.411
 الكافي9١1 : ج 11التهذيبة :ع)ل
7ه النقي1:5 5

' -الوسائلة16 :1لا ج9341
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1ه

أخذه فامسكه فمات وهومعه فكل فإنهأمسك عليك  ,وإذاأمسكه وأكل

منهفلاتأكل فإنه أمسنكعلى نفسة”".
سك
مهل
أدار
وهكذا ترى أانلجمأيخعبار تدورعلى هذاالم

لنفسه

أو امسك للمرسلء والاختلاف في المصاديق ,ولما كانالغالب فيالكلب

المعلم أنهيمسك للمرسل فأكلهإنمايكونكأكل السبعمنالذبيحة يعد

ذبحها لايضربهاأي أنهيصيدللمرسل بمقتضى تعليمه ثميحمله الجوع
على أنهياكل من السصيدء وفيبعض امارد النادرة يصيدفيهاالكلب
المعلملنفسه؛ وعليه تحمل الروايات الناهية لأنفيها:فإنهامسكه لنفسه»,
وهذايمتاجإلىيقينلأنالغلبةوالتعليم يقضي أنهأمسك للمرسل.

ويبقىغيرالكلب فالفهد داخلفيالكلية والغلبة القاضية بأنهيصيد
لنفسه .ولذلك سئل أبوعبد اللهلقنت عنصيد البزاة والصقورة والفهد
والكلب ,فقال :لاتاكل صيد شيء منهله إلام ذاكيتموه إلاالكلب

المكلب",
رويسأونل اليلهيه نهىعسننقرةالغراب وفريسة الاسدا",
ور
وتوائرت الأخمبار فيالنهسي عن صيد البازي والصقر والعقاب وعامة
هأ"ي.
حكيه
باوتذ
نحي
تركه
الطيروالسباع إلا أن تد
' -التهذيبية8 :اح.711

' -الكافي 405 :3حه:التهذيبة :ح1ك4ه .تفسيرالعياشي495 :1اح.01

" -قرب الإستاط
' -اانلظورسائل71:44؟ باب  1 -1ومستدرك الومائل 1 :71باب ١-3 من أبواب الصيد

الصحة رطولالعمر
ويتحتم الحكم بتركأكلماصادهالطيرعلى الرغم منوجود بعضص
الأخحبار الدالة علىحليته لأنهجاهفيعدةأخبار عنالصادق الكيةقوله:

كانأبييفتيفيزمنبنيأمي أةن مقاتلالبازيوالصقر فهوحلالوكان
ينقيهم وأنالا أتقيهم وصو حرامماقتل” .فلانجمعبينهمابالغلبة
والندرة كماتقدمفيغيرهم انلموارد
ويبدو أن المسألة شديدة ل ي
اتتسامحفيهاءوان الاثرالذي يتركه صيد

الجارح لنفسهلايرتفعبمشاركة منيصيد للمرسل ولذا ورد

وإنوجدتمعهكلباغيرمعلمفلاتاكلمنه.
وحتى إذا غابعنعينك الكلب والصيد فإذاغوابجاث
دمته فدقتله
قدعه.

وبالتالي فإنهذا الملاك والقاعدة الإسلامية القاضية بالفرقٌ بين صيد

مايصيدلنفسه وصيد مايصيدللمرسل بحاجة إلىدراسة ومقايسة ومقارئة
واختبارات وتجارب علمية حديثة.
باعلضتوصيات :

 _١لاتأكلمااصطلدهالكلبالمعلّمبن
إفسه
رمسندو
انل

المرسل

"_ التسمية عندإرسالالكلبالمعلّمضرورية إلأان تنسى ذلك.
"'_إذا أدركت الصيدحياًفإماأن تذبحهأو تأمرالكلبالمعلّمبقتله.
' -انظر الوسائل4 :31ح4 7ح  11ومستدرك الوسائل!١51:4 ج.14591
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 _:كل الكلاب المعلمة لابأس بصيدهاء ويستثنى الكلب الأسود

البهيم ,أي الذي ليسفيهنقطةبياض أو غيره»فإنرسولالليهَيَِيْةُأمر
مهاسمينخ الحن”.
بقتلها والأخبار تذكر أن

 5يشترط أن يكونالمعلّمللكلبوالمرسللهمُسلم".
 _5هل يشترط في السلامة أن يجرحه الكلب بمقتضى قوله تعالى ١

يات
الدم
ورا
رضر
للى
ال ع
واد
مالنجوارح» ولم

المعللة لوجوب الذبح

وإخسراج الدم؟ ليس ذلك ببعيد إلىأن يكون فيإرعاب الكلب فالدة

الذبح وإخراج الدم؛ وهذابحاجة إلىدراسة وإنأفتىالعلماء بالحلية.

الصيد بالسلاح

طريقة أخسرىلتحليل أكل الصيد وتذكيته وهيقنتلهبالسلاح:
ه
مةيهي
رملي
والمستفاد من عامة الأخبار أن الع

وبه بسلاح بحيث
أضر

يجرحه ويخرج دمه ويكون سبب موته هوالحرح وليس السقوط مجنبل
يلماءأو بواسطة سبع.
أو غرقف ا

ولايصح صيده بالحجر الذيلايجرح ولذلك جاهفيعدةروايات
السؤال عن قتل الحجر والبندق والمعراض فيقول اقية :لا إلا ذمكايت,”7
لأنالمهمفيحالالسلامة هوخروج الدم.
“ -الكافية 505اح,17

١ب
47با
57:76
١سائل
لفتيجوميصعيات الو
' -اناظر
اب الصيد
ومن
أبب77
" -انظر الوسائل 81 :71با

أبواب الصيد

عطوملر
لو
اصحة
ال

يقد
صاخن
اههلإذ
وكذا الحبل وشب

أو قطعمنهرجلفإنهالاتؤكل»

إذلكاإلذها,
وني كل الأحوال إذا وصل الإنسان إلى الصيد وفيه رمقتجب
التذكيةولايكفيموتهمتأثرً مجراحهوقبلذلكتجهب التسميةعندالرمي
أو الضرب بالسلاح.
توصيات:

 _١لايصطاد بالسلاح الفرخ النيلايطيرء ولايرمى فرخفيعشه

لبطمر

؟_ لايصحصيدالإبلوالبقروالغنمإلاالممتنعمنها.
"_ إذاضرب الصيد فغابفوجدهميتاًل ياعلمسببموتهلايصح
ضيةرأبوة.
للرم
أكله .إلا إذا اعسلمتمنوتاهداً إالاى

لايرمىالصيدبماهوأكبرمنه.
 5قال رسول الليهله ل ت
اانواالفراخ فيأعشاشها ولاالطيرفي

صح
من
بتى
يامه
ح؛
أمانهال

ونهى عن الصيدفيالليل بصورة عامة وقال :إن الليل

_1ذكاة السمك إخراجه من الماء حي"
 5401وانظر الوسائل803/ :71ياب07 11 95 81منأبواب
' -الكاني7 :1ا1ل7تحه؟:ذيبة :ح

الصيد.
يبد
ا77
' -انظرالوسائل 47 :11باب
صيوا
لمنأ

الأغذية الحيوائية الثافمة

المأكولات النافعة
الأغذية الحيوانية:

اللحم النافع
الإسلام ينظر إلى الإنسان ككائن يتركب غذاؤه من نباتي وحيواني»

وقد شرع الإنسان بأكل اللحم منالأيام الأرلى لخلقته ,ولكن نباتية غذاء
الإنسان هي الغالبة وهو غذاؤه الاول كما عرفناه فإن غذاءه الأول حسب

النظرية الإسلامية هو الخبن ,فإن الخبز هو الطعام الاساسي؛ وبصورة عامة

الحب فهر الغذاء الأول الذي يقوم به ويتقوى على فعل ما يريد.
كما ان النظرية الإسلامية تذهب إلى أن غذاء الإنسان في كل وجبة

و الرز -والإدام والمراد عامة الخبز من أي حبوبصسركب من الخبز أ
صنع؛ والإدام قد يكون نباتياً وقد يكون حيوانيا .ولكن أفضله هو اللحم.
ففي الخبرالصحيح عنعبد اللهبنسنانقالسألت أباعبداللاهلفا

عن سيد الإدام فيالدنيا والآخرة قال :اللحم أما تسمع قول الله عزوجل:

< وطَِكيَماَفتهون» ”!
لا أنه قال :سيد إدام اللحنة اللحم" .بل قوله
وروي عن رسول اليله

َلِْ :اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة” ,وهذا يعني أنه يجزي عن
' -الكافي 2# :9حا لهاس  661ج005

' -الكاني01 :1ح الحاسن1 :ج4١370
* -الكاني 41 :/ح 1اغغاسن1 :ج50460

سند تسد الصترة رطولالممن
الخبزأيضاًوحتى أنهمفضّل عليه .وعنأبيجعفراكيقةسيدالطعام
اللحم".

فوائد اللحم
 _١اللحم ينبت اللحم؛ جاه مضمون ذلكفيعدة أخبار معتبرة وغير

معتيرة”' منهامارويعنرسولاللهيِه قال:عليكمباللحم فإناللحم
ينمي |
يسمع,
 "١اللحم يزيد فال

"_ اللحم يزيدفيالبصر ,ففي الخيرالمعتبرعن أبيعبداللهالقية
قال
و:كل
اوهفإ
لنهيز
بيدف
صيال
رسمع
".

 _3اللحممقر نف ايلحديث :إذا أردت القوةفاكلللحم”
وفي رواية أخرى :اكل اللحم يزيد فيالسمع والبصر والقرة”,

وروي ايض إاذاض
لعمفقؤلب
من فلياكلاللحم باللينء وسياتيالكلام
عله
“ -الكافي80 8/ح ؛ .الحاسن1 :ج50013
 73انظرالرسائل! 71 :باب1١  71منأبواب الأطعمة المباحة .ومستدرك الوسائل87: :71بابلاد

من أبواب الأطعمة المباحة.
" -الغحاسن؛  031ح.856
' -اغاسن 434 :ج814
* -مناقب أبن شأهشروب!884 :

500
' -دعائم الإسلام؟1 :ج4١
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لامك

اللحم شفاءء روي أن رسول اللهعَذيةٌذكر عنده اللحمفقال:

ليس منها مضغة تقعفيالمعدة إلاأنبتت مكانها شفاءوأخرجت من

مكائها داء”,

اىع
معل
جعين
لوي
اهر
 5يقوي الظ

حعبء أي الهريسة
ابلخم
إذا ط

وسيأتي الكلام عنه.
 _/ينفع للعقل؛ فقدروي عن أبيعبداللهلقلاقال:اللحمينبت

اللحم؛ ومن تركه أيعامقاًلفهسد”".
 _4يسن الخلقء ففي الحديث عن رسولالليهَيةٌ؛ منساءخلقه

فأطعموه اللحم'".
توصيات وتحذيرات :

 _١أكدالرسوليتيك والائمة 4علىعدمتركاللحمأكثرمن
أربعين يوما .وذكروا علصهواقب رخسيمةمنهاسوءالخلق ,فقدرويأن

رمسول ال يي قلفيحديث:منمضىبهأربعينصباحاًليمأكلاللحم
ساء خحلقه .والروايات بهذا المعنى متواترة”' وهي تنبئ عن خطورة وضرر

عظيم ينبغي تلافيه بأكل اللحم بأ طريقمباحممكن»فقدروي عن
' -عيون أخبار الرضا 3ن9ة :1ح.5414
' -علب الالمةلقنهة251-691:

* -اللحاسن  834 :ج114

* -انظر الوسائل 57 :01ياب؟ 1من أبواب الأطعمة المباحة .ومستدرك الوسائل 485 :11باب1١ من
يراب الأطعمة البلحة.

الصحةوطولالعمر
رسول ايَليِهيْةٌ أنهقال:منأتىعليهأربعصونيوماًول يأكلاللحم
فليقترض على اللهعمزوجل وليأكله” .وقولهيقترض علىاللهءيعنيأن
اللهسبحانه سيمكنهمن أداءالقرض.
وقالواري في عل
ااج
لسو
حءال
اخلق
صل

منتاركلأك
للحم وغيره:

وإذا س
أاحءخخدلقكم منإندسان
ابأو
ة فلذنوا في أذنه الاذان كله"
؟_ لااضرر فيحب اللحم وكثرة أكلهإذا راعى الإنسان الشروط

اسلنتذيكرها .لانرسولاللهيي كانيحب اللحم.ففي الخبرالمعتبرعن
أبيعبداللاهكناةقال:كانرسولالليهبليليمايحباللحم” ,وهكذا

كان أكثر الائمة؛ وروي عنه يري أنه قل :إنا معاشر قريش قوم لحمون",
وني الحديث :اللحم حَمض العرب”» أي ماتشتهي أكله.
وقد روى البعض عن رسول اس وي أن اللهيبغض البيت اللحم»

ولكن أخطأ المراد منه وظنه البيت الني يؤكل فيه اللحم كثيراً .ولكن
أئمتنا رفضوا ذلك أاشلدرفض وقالوا :إن المراد البيت الذي يؤكل فيه

لحومالناس بالغيبة".
الكالي60 7ح" اغاسن 654 :ج.36/

' -افامش ماالقسبالبق.
 0الكافي 4 :1ح ./للحاسن :ح.53343
 7الكافي5 1م:؟4؟ ,اغاسن1 :ج71010

* -الحاسن 154 :ج410
_ -انظر الوسائلق75 :73با
أب!1
بومن
اب الأطعمة المباحة.

مكمه
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فلا كراهة فيكثرةاكلاللحم ولاضرر إذا راعى الإنسان الشروطء

بلهرمطلوب لأناللحم سيدالطعامكمابيناء
حم
لكل
لأ
اوط
"م_ن شر

نهسان هوعدممداومة
إار
لضر
ام إ
وبعد

أكلهمنغيرانقطاع؛ فقدرويعن أبيعبداللاعت ققل:كانعليلقنلا
يكره إدمان اللحم ويقول :إن لهضراوة كضراوة الخمر”» والضراوة هي

شدةالولعوالاعتياد ميثيصعبتركههفللطلوب أكلهيوماًوتركهيوماً.
؟_ وحينمايقالإن رسولالل َلكانلحماًلايعنيأنهكانيأكلهفي

يمف باللحم .ولعل
فثةكأيا
لبعخمبنز ثلا
ينههُ لاميش
يمْ,فإ
كيلَيو
أنضل حل رأقل الفصل لأكل اللحمهوأكلهكلثلاثة أيام؛ففياللخبر
عن عمار الساباطي قال:سألت أباعبداللهلكت عنشراءاللحمفقال:

فيكلثلاث ,قلت  :لناأضياف وقومينزلونبناوليس يقعمنهم موقع
اللحم شيء فقال:فيثلاث,قلت:لانجدشيئاًأحضرمنهولوايتدموا

فييعهذرمه شين فثقلل:فايكتل".

فإن كل ذلك الإصرار منالإمام إن صح النقليدل علىضرورة
اقية
وري
ريط
ذلكك ,وائه لابد منهفيمجالالصحة والسلامة .والكلن ف

الحكم بن مسكين وهو لميوثق ,والرواية السابقة مرسلة .وفي رواية ثالعة
عن إدريس بن عبداللهلكت قال :كنت عند أبيعبد اللهاكلا فذكر

' -اغحاسن'  471ح.101
* -الحاسن80 0 :

ال

2:2

الفيمة وطولا القمر:

اللحم فقال :كليوماًبلحمويومابلينويوماًبشيء آخر”" ,وهلهالرواية
وهناك روايةتدلعلى أكثرمنذلك»فقدجاهفيأصلزيدالئرسي

عن أعبي
بد الله اكنهة :كلوا اللحم فيأكسلبوع ولا تعودوه انفسكم

وأولادكم فإنلهفراوةكضراوة الخمر.ولا تمانعلوهأم ف
رربقعين يوماً
فإنهيسيءأخلاهم'”.

وني المقابل روايات مصحيحة ومعتبرة وغيرها يستفاد منهاعدمالمنع

من أل اللحم كيكولم افلفخيسبر الصحيح وماولئق عنزرارة قال:
تغديت معأبيجعفرالا حمسةعشريومبلحم”.
ونيالحديث طب النييَلِلُِ:منأكل اللحم أربعينصباحاًقسا

قليه".
ه_ يجب طبخ اللحموعدمأكلهنيثاففيالخبارلمعتيرأن رسولالله

يَديْةُ نيهيىأؤنكل اللحمغريضاًوقال:إنمتاأكلهالسباع_ حتىتغيره
االشلمسن أ
او
ر" ,والغريض يعني النيئ؛ والشمس تغيّره بالتجفيف
والنار بالطبخ.
 3الغماسن 14“ :ح ,324وضعفها لاشتمالها علىالغاصيل.
' -أصل زاليزدراد.71 :

* -اغاسن! 3ج7ة
ار
' -طب النبيللمستغقري :55 :اليجارة781:0
* -الكافي4 2ع الفقية؟1 :ج ,71915الحاسن؛  84ج44
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وبزعمي فإنهذاالكلاميدلعلىمنتهىالضرر خصوصاًبعدما
نقف على مضار اللحم المجففكماسيأتي ,وهنايفضّل الرسول وَل

اللحم النجفف على النيء,قهرعنلييعنيمنتهىالشرر خصوصاًمع
اعتبار الخبر.

وسئل ابوعبد اللهلقغ:عن أكل اللحم النيء فقال :هذاطعام
السباع ,وهناك عنايةخاصةفيقول البيذه والإمام الصادق كينابأنه

طعام السباع” أو تأكلهالسباع.

ولعلها إشارة إلى عدم انتفاع الإنسان الذي ليس سبعاً بهه وتضرره
بأكله .وإئماتنتفعبهالسباع فقطولايضرها .لانهااعتادت أكل اجيف

والميستةومساشابهذلك وفيالرسالةالذهبية:أكلاللحم النيهيولّدالدود
افليبطن.
 _١اللحمالمجفف .إذلميكنفيالسابق ثلاجمات وحافظات ولا
تفعلكيابنوا يجففون اللحم إذ زااد أو كانوايحفظونه منفصلتوقره
إلىنصل شحته؛ فكانوا يقددونه .أييقطعونه ويجعلونه شرائح أو قطع
صغيرة ويذرُون عليهاملحويجنف إمافيالظل أو فيالشمس.
وأكله مذموم للغاية والروايات الواردة فيملمته كثيرة رمتعددة :فقد

روي بسند صحيح عن أبيالحسن الثالث اكت أنهكانيقول :مااكلت

طعاماً أبقىولا أهيج للداءمناللحم اليابسيعنيالقديد".
' -الكافية اج.5

اا

ساسك

عب اتج وطزل لسر

وهذايعنيأنهيهيجالداءويبقيهأييديمه.

ونيخحبرصحيح آخمرأنهكانيقول:القديدلحمسوء,وأنهيسترخي
فيالمعدة ويهيج كل داءء ولاينفع منشيءبليضره" .وذلك أنهمن
الطبيعي استرخاء اللحم امجفففيالمعدةأيصيرورته رخواً هشاًومنفتتاً

حالهحال اللحممالمتعفن ,فإناللحمكلمابقيفقداستحكامه وتماسكه
إل أن ينصيررخصوأفتينا.وهوأسوأحالاللحم.لانهقديصيرسب لكل

داء ومرض ولاينتفعبهالجسدأبدأءبلقديؤدي إلىاموت إذا كانعتيقاً,
لمارري عن أبيعبداللهكناقال:ثلاثةيهدمن (يهرمن) البدن وربما

قتلن :أكل القديدالغاب ودخول الاحملامبعطلنىة .ونكاح العجائز”,
والغاب القديم المنئن.
 -1ورد النهي عن أكل اللحم بعدثلاثة أياممنذبحهوالمتصور أن

ذلك النهي قدلايشملمثل زمانئابعدصناعة الثلاجات والمجمدات لان
النهي صدر لاجل تضيره وفساده وهذاقدلايحصل بتجميله أ تعليبه,

ولككن الروايةمطلقةفمنيرسيدأ
لنيح
اافظ
معل
تىه

وت
أكوتنمعل
هىا

فليراعذلك قدر الإمكان .ولا شك أنه أفضل.

 _8بعض الأمم يقطعون اللحم بالسكين ويأكلونه بالشوكة:
والشوكة الملعقةالمسننةأي التليه أاسنان.ولكنرسولاللهَيلنهى أن
 2الكافي40 :1ج

' -الكافية غلاحة
* -الكافية فلع

الأغذية الحيوائية النافعة

ل

ب

م

7

لئة بالسكين”" .والسر في ذلك قد ينخل في
لممعالى
الح
يقطع ال
كلة؛
رزوا
بر
لن ه
اكو
الاحترام كلخبز .وقد ي

وقد تكون لهآثارعلى

وا
قهاطل:علا
الصحة والسلامة؛ وفيروايةأخرىعنالنبييِه أتن ق
اللحم بالسكين على المائدة فإنهمنفعل الأعاجم» وائهشه فإنهأهناً

وأمرا.ء وفي نقل آخبر :وساوه هس فإنه أهنا وأمرا'" ,ولعله تصحيف
وائهشره نهشا

 4ينبغي غسل اللحم قبلطبخهيعنيإذا ذكيفلايكتفىبذكاته
وذبحه وتقطيعه .بللابدمنغسله بعدذلكقبل أن يطبخ .فقدروي عن
رسول اليليل قل :مر أخي عيسى اق بمديئة وإذا وجوههم صفر
وعيونهم زرق فصلحوا إليه رشكوا ما بهم من العلل ؛ فقال :دراؤه

معكم ,انتمإذا أكلتم اطللبحخمتموه غيرمغسول؛ وليس شيء بخرج من
الدنيا إل باجدابة .فغسلوا بعدذلكلحومهم فذهبت أمراضهم”".

ارء
ذم أ
غللح
لكلا
ادأ
_٠لا تشرب الماء بع

رمة,
شلح
مذبيفايه
ال

بل اصبر ساعة أو ساعتين ثماشربالملى فقدكانرسول اللوَل إذا
أكل اللحم لايعجل بشرب الماء,فقال لهبعض من أهل بيته :يا رسول

اللهماأقلشربكللماء على اللحم فقال:ليس أحديأكلهذا الودك ثم
يكف عن شرب الماءإلى آخرطعامه إلا استمرا الطعام".
' -الغحاسن 70 :ج131
' -دعوات الراوندي 93 :البحار؟ 7974 3ع3

"ا-لعشلرلائع082 :ج.1

ا'ل-جعفريات102 :

كال
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 _١ينبغي الإقلال من شرب الماء بعد أكلل الدسم .فقد روي أن
رسول الليِل ا إنذا أكلالدسم أقلشربالما فقيلله:يارسولالله

يَلِيهُ انك لتقل شرب الماهء قال :هوأمرأ لطعامي” .وفي رواية أخرى:
شرب الماهعلىأثرالدسميهيجالداء"'.فيتبغيالفصل.
"ل أفضل اللحم ال
امقا
لديم
ذ يرعن
ايعان والرقبة والرأس» فقدجاء

فريوعد
اةيات أرنسول الليي كانيعجبه الذراع؛وفي رواية :أن البي

 2كان يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال”” ,وعن
الرضا لكا قال:اشترلنامناللحمالمقاديم,ولا تشتر المآخير فإنالمقاديم

أقرب من المرعى وأبعد من الأذى ©
ول
اعل
له
عذلهة تعطيناموازينكافيةن ا
يختياراللحم.

اللحغمنع

لحومبهيمة الأنعام

ا
لغنميطلق على الضأن والماعز ,والمستفلا من عامة الاخبار أن لحم

الغنم هو افضل اللحوم الحمراء ,أي أفضل من لحم الإبل ولحم البقر.
وافضللحمالغئملحمالضان.
 2اغحاسن2 :ج7518
' -الحاسن0 :ج6518
 الكافية :مم بصائر الادرج
غات؟
ح00
اح
س”
ن:

' -دعوات الراوتني! 313

“ج000142
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قال رسول الل يفْلُ :إن اللهععزوجل اختار منكلشيهشيئا .ً.
واختار منالغنمالضان”".

لاحلمضأن (الخروف)
هذا هو أفضل اللححوم الحمراء وليس أفضلمنه؛لاألنضأن هو

اذيلفلدىه سبحانه وتعالى إبسهماعيل.
ال

والروايات عاجة بتفضيله وكذا بالاستدلال بذلك» ففي الصحيح عن
سعد بن سعد قال:قلتلابايلحسن فقننةإن أهلبيينايلكالون لحم
الضأن ,فقل:ول؟! قلتإ:نهم يقولون :إنه يهيجالمرةوالصداع والاوجاع؛
فقال:ياسعدقلت:لبيك,قال:لوعلماللهشيئاًأكرممن الضأن لفدىبه

[سماعيل."7
مند
حع
مرى
وني رواية أخ

بن إسماعيل قال :ذاكلرلحمان عند الرضا

لقتنافقال:مالحمبأطيب منلحمالماعزءفنظر إلىأبوالحسن انا فقلت:

لوخلقاللهمضغة أطيبمن الضأن لفدى بهاإسماعيل”.

وأفضل الضان هو الفتي السمين .لآن السمن علامة السلامة من

ايلب» رسيء
ايضلاًغ ف
الأمراض وجردة التغذية ,بينماالمهزول يكون مر
القديد
التغذية .فقدروي :كل اللحم النضيج من الضأن الفتيأسمنهل ا
'ل-لالنفيعيةمائي93 :ح
' -الكاني :1الاح؟ ,الغماسن 87/ :ح).864
* -الكافية لقعا

يد

ا
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ولاالججزور والبقر””» فهي آيةكلماذكرناهوتضيف اشتراط النضج .أي

أن يكونمطبونحاًطبخاًجيداًوكانسريعالنضج.

لاللحمماعز
قديجيىالحم الماعزفيالمرتبةالثانيةبعدلحمالضان بلقديفضل
الماعز الذكر على الضان الأنئى ,بدشيل أانلأب
هالععبدتكة :سثل عن

النعجة أحب إليك أمالماعز؟ قلل :إن كان الماعز ذكراً فإهو
لأح
يب .وإن
كان الم
فاع
از أ
لننشىعجة أحب إلي”؛ ويقكدرن هذافي الاضحية وقد
يسري إلى التغذية؛ لإمكان استشعار الملازمة بينهمامنقولهم لوخلق الله
أطيبمسن الضأنلفدىبهإماعيل؛فقديعلممنذلكأن ترجيح الإمام
الم
ااعز
لالذ
فكردفي
اء لاطيبيته.
كما وقد يستشعر مجيئلحم الماعزبعدلحمالضان فيالطيب من
الروايات المارةالمفضلة للحم الضان علىا ملاعن هذا.

سكيماتي.

اين
رعزف
يلما
زخما
حكلل
وقد وردت التوصية با
ولكن الإنصاف عدم دلائةشيءماذكرناعلىتفضيللحمالماعز
على لحوم الإبللأن ال
اإب
للمق
تدم
ضة ف
حيية

والف
اداء
لحت
ضىع
الى
ن

كممعالهوم؛ وقد ورد الأمر بأكلها إلاأ
انيح
لملع
حلى
ظنف
ري.
 0دعوات الراوندي ,43 :وانظر الوسائل77 :1/باب؟ 1منأبواب الأطممة المباحة ,ومستدرك
الوسائل 417 :11باب1١من أبواب الاطعمةالمباحف
د الكاقي  0444 1جم
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لاحلمابل
اعلدلغحنمم ,وقدذكرأاكللهقفريآن (
بل فيالمرتبة ب
للإحم
اتي
يأ

قينا كوكم وَمِنهياَأكنُونَ”4؛ وفي بعض الروايات أن أكله وحبه من

تمامالحنيفسية وقدحرمهإسرائيل علىنفسهفحرماللهذلكعلىولل'”
ولكنه منالطيبات وفيأكلهفوائدومنافع.

وني الحديث عسن رسرل اليلَهلا :عليكم بأكل لحوم الإبل» فإنه لا

يكل لحومها إلا كل مزمن غالف لليهردأعداء ال” ,وفي رواية :من تمام
حب الإسلام حبلحم الجزورء ولهفوائدمنهاأنهروي :أكللحم اللجزور

يذهب بالقرم”".
لاحلمبقر
وهو أسوأ اللحومالمحللة حتىورد التعبير فيكثيرمن الروايات بأنه
داءءمنهاالمروي عن رسول اللهيَْلُ:لحمالبقرداء وسمنهاشفاءولبئها

دواء”» ومنها المروي عن أمير المؤمنيناكت قال :لحومالبقرداء"” ,وفي

اليس الا
* -البحار؟ 613
' -البحارة4 :ل

' -اللحاسن.494 :
* -دعائم الإسلام؟١11 : ح :00طب اللنلبيميسيتغفري93/ :
“ -الحاسن 534 :ج354

ا

ا

 ........-..-.......ال
اصحة
لو
عطو
ملر

رواية معتبرة عن أبيعبداللهاكَناقل:ألبانالبقردواءءوسمونها شفاء.

ولحومها داء"” .ومع ذلك فمهأوكول وقد ذكر فيالقرآن ( أن جَآءَ
بعِجُلحَييذٍ» ” .وقدفصل البعض بينالبقرةالكبيرةوبينالعجل

الذي هو ولد البقرة الذكر الصغير ,والحنيذفيالآيةهوالمشوي بين

حجرين .وإنما يفعل بذهلك ليتصبب منه اللزوجة.
بالإضافة إل أىن الاخبارقدذكرتلأكللحمالبقبرصورة عامةفوائد؛

 _١ينفعللبياض

جاءفيعدةأخبارأن بنيإسرائيلشكواإلىمرسىالفام يالقونمن
البياض .فشكاذلكإلىاللهعزوجلفأوحى اللهعزوجل إليه:مرهم

يأكلسون حمالبقربالسلق ,وعنأبيعبداللهقكن:مرقلحمالبقريذهب

بالبياض.7

"_ ينفعللوضح
عن أبي |براهيم انها قل :السويق ومرق لحم البقر للوضح"".
*لبرص
ا
4لجذام
ا
' -الكافية اكاح,5
* -عرد 41
" -انظر الوسائل 85 :71باب 41من أبواب الأطعمة المباحة.
' -الكافية الاح

الأغدية الحميوانية الناقعة . . . . . .

ا

:

عانلأبحيسن الأول فقت منأكلمرقاًبلحم البقر,أذهباللهعنه
البرص والجذام".

والفرق سين هذه الأمراض مذكور فيكتابنا دراسة في طب الرسول
المصطفياي العلاج الخاص فصل الأمراض الجحلدية .فراجع.
لاحلممجاموس

وي
رنها
م.وم
لبه
اأس
فافليأخبار أنهلاب

بسئد صحيح عن أبي

الحسن اقتهة :لا بأس بأكسللحومالجواميس وشرب البانها وأكل سمرثها.

ومئلها صحيحة أخرى :وفي صحيحة ثالثة يرويها العياشي عن أيوب بن
نوح بن دراج قال :سألت أبا الحسن الثالثانهاعن الجاموس وأعلمته
أن اهل العراق يقرلون :إنهمسخ؛فقل:أومامعتقول الله'( وَيِنْ

الإيلأثتوبرت الْبَهأن  4اقلاعيلائسي :كتبتإلىابيالحسن
بهد بعد مقدمي من خراسان أسألهعما حدثنيبأهيوب في الجاموس,

فكتب :هوماقاللك"
نوم اللحيواانات الوحشية
والمحلل منها ماليس لهناب ولميكن من السباع؛ فقدروى علي بن

إبراهيم في تفسير قوله تعال :ونية أزوج » الآيةء عن العبيل
بمةا 4612
'ا-لطال

' -انظر الوسائل 67 :12باب ١7 من أبواب الاطعمة البشحةر

ا

ا

ملر
عطو
لو
 .-.........-الاصحة

انهقل:ج يس آلضّأَنٍأنْينِم عنىالأهليوالجبلي(١وي آلْمَغْرٍ

لي  4وعنى الاهليوالوحشي الجبلي( وب
ارَن

عنى

الأهلي والوحشي الحبلي؛ هوَأمِننَْاتليإْنِ  4ياعلنبيخاتي والعراب,
فهنه أحلها ا".

وقد روي عن الرضا ققتة قوله:وأحلاللهتباركوتعالىلحومالبقر

والابل والغنم لكثرتها وإمكان وجودهاء وتحليل البقر الوحشي وغيرها
منأصنافمايؤكلمنالوحشامحلل لأنغذاهاغيرمكرره ولاحرمولا

هي مضرة بعضها ببعض ولامضرةبالإنس ولافيخلقهاتشويه'",

ولعل أف
اضللهاغ ه
زوال بأنواعها؛ وو
خرد
صفي
وص اليحامبير _
وهي نوع منالإبل قصير الذنبقرنهثلاث شعب _ رواية عنسعد
بسن سعد قال :سألت الرضالكتلاعناللامص؛ فقال :وماهو؟ فذهمبت
أصفه.فقال:اليس اليحامير؟ قلت:بلى.قال:أليس تأ
وكلو
انه
ل بمالتخل
ردل

والإسزار؟ قلت :بلى.قال:لابأس به””,فكانه لقنلااشترط فيأكله

والسلامة منمضاره إضافةابلعتضوايل إليه.
وأا حمرالوحش؛ فقدورد فيروايةليسفيطريقها م ي
اتوقف بشأنه

سوى سهلوالأمرفيهسهلعننضربنمحمدقال:كتبت إلىأبيالحسن
 1نفسير القمي1:49؟ .والآية سورة الأنمام483 ,541 :

 -عالللشرانع ,845 :عيون أخبار الرضائهة” 8

س الحاسن601 :ح 01
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د

ا

لأقساأله عنلوم الحمر الوحشية :فكتب :يجوزأكلهاوحشية؛ وتركه
عددي أفضل”.

وماهذا الترك إلالوجود الضرر فيأكلهاءوإلافالحمر ليست محرام
”.
راء
ونفن
ه دو
ظولة
للحيل
اهال
وإنماحظرواأكل

الك

010
الاخبار دراء .فقسدروي فيعدةأخبار :منأكللقمة شحم أخرجت مثلها

املنداء””؛ وهيفيبادئالنظرمطلقة تشمل كل أنواعالشحم؛ منكل
الحيوانات المأكولة اللحم؛ ولكنهناكروايةتحدده.وهي روايةزرارة قال»

قلت لابي عبداللهالن:الشحمةالتيتُخرجمثلهامنالداءأيشحمة
هي؟قال:هيشحمة البقر.وماسألنيعنهاي زارارة أحدقبلك".

ويدل القرآن علىنفعالشحمفإنهعبرعنهبالطيبات « قب
اليرت هَادُوا حَرْسْتَا عَلَهِمْطَيْبَتأجلن كم بم ” ,وقد حرم الشحوم.
' -الكافية#3:ح.1
' -اانلظورسائل 1 :79باب4١ من أبواب الأطعمة الباحة,ومستدرك الوسائل445 :71باب 93

مانلأبأواطبعمة الباحة.
" -انظر الوسائل 81 :3/باب 6١ من أبواب الاطعمة المباحة
' -الكاني987 :1ح :7واالنظورسائل 9:41ياب 61منأبواب الأطعمة المباحة ,ومستدرك الوسال
اب
أبب1ومن
 585با

:
هاءا
“ -النس

الأطعمة المباحة.

 ........الصحة وطول العمر

لحومالطيور المأكولة
فالأكول منهاماكانلهقانصةأو حوصلة أو صيصية وليسلهتلب

ويلأاكل الجيف ,وإذا طغارف
اهو
ليد
بفا
وسصورة كليةفإنلحسمالطيورأافض
للم
ان
نلح
عمام والشاق زهي

أيضاً بينها تفاضل رترتيب كالاتي:
 ١الحمام

أطيب اللحم هارللححممام الاهلي خصرصاً إذا كان فرخاً ناهضاً
فقسدروي عن أميرالمؤمنينالكنةأنهذكرعندلحمالطيرفقال:أطيب

اللحم لحم فرخ غذته فتلة من ربيعة بفضل قوتها” ,ولي رواية أخرى :أين

أنت عن فرخين ناهضين ربتها امرأة من ربيعة بفضل قوئها".

وني ثالث :إن أطيب اللحمان لحمفرخحمامقدنهض أوكادأن
ينهض 9

والمعروف أن الحمامالاهليلايأكلكلشيء وإنماباكلالحب أوفتاة
الحبز ولا ياكل العذرات ولا الخبائث؛ فالراد بقوله أطيب ليس الطعم

فقط وخلره منالزفر والزهرمة .بلنفعهوعدم ضرره وتقويته للبدن.

" الدجاج
' -الغحاسن :6لاح الوسائل :91م10059

' -الكافية5 :ع الوسائل07١9002 912 :
* -افهاسن؟؛  81006الكاني1 :1ح5؟ ,70الوسائل :01ج315١

الأغدية الحيوائية التافعة ........

اىتات
نبعل
لذى
اتغ
ياء وي
شن
أم
لير
اكث
الدجاج بطبعه يأكل ال

واللحوم والحشرات والدود ولايتنزه عن القذارات والمزابل والحيف
رله
ك .ب
موباً
وحتى العذرة,فلايكونلحمهمناسباولا مرغ
ووه

وقد ورد

فلياخحبار أن النجاجخنازير الطير ,إشارة إلى أكله القذارات والعذارات
ا

مثل الخنزير .فماهر بأطيب اللحم على كل حلء ولذافقدذكرت
اللحمان بينيليعمرفقالعمر :أطيب اللحمان لحمالدجاج؛ فقالأمير
المؤمنين لكنفة :كلاإن ذلك خنازير الطيرء وإن أطيب اللحمان لحم فرخقد

نهض أر كاد أن ينهض”".
ومعذلك فكون لحم الحمام أطيبلايعنيعدم طيب لحم الدجاج ولا

عدمنفعه.فقدرويأن رسولاللهيدل كانيأكلالدجاج والفالوفج”",

وهركنايةعنكونهمن الأكل الراقي.
كماأن لحمالدجاج مقرفقدقالأبوعبدالاللققة:لقدآذانيأكل

الخل والزيت حتى أن حميدةأمرتبدجاجة فشويت فرجعت إليّنفسي”".
وقد يستفاد منالمواصفات الواردة فيترجيحلحم الحمامأو كراهة

لحم النجاج .أن الدجاج إذا تحددٌغذاؤهوأطعممثلالحبوليمثركيأكل
القذارات قديكون لحمهطيبالايقلعن الحمام.

' -الكافي 78 :3ح :1الحاسن :ح-09800/4
انب الأطعمة المباحة ج.5
و7م
بب1
أبا
' -جم البيان! :071:الوسائل١7 :!9
ك1ه801
* -الكاني057 :4ح ,86الرسائا ج

7
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"الور"
جاهفيالخسبر:أن الوزجاسوس الطير” ,أي أن لحمهينشبهلحم
ال
اجا
لمورسدفايءة واللون والثقل,والمراد بالوزمايشمل البط وأشباهه.
 4القبازجيل

ولحم القباج نافعلمنأصابته الحمىولمنضعفت ساقاء» فقدرويعن
أبي الحسن الأولاكنااقال:أطعسرا المحموم لحم الق
يباج؛
ق فإ
ي
ونه

الساقين ويطرد الحمى طرداً".
ا
5لقطلة 9

أكللحمالقطأةمحمود وهونافعلصاحب اليرقان فقدروي عنعلي

مبهنزيار قال :تغديت معأبيجعفرلقنافأنيبقطة ,فقال :إمبناهرك
وكانأبييعجبه ركاني مأرأنيطعمصاحبالبرقان يشوىلهفإنهينفعه”,

الدراج ”©

قالرسولالل يهَيِيُْ:منسرّءأن يفز(يقل)غيظهفليأكللحمالدراج.
وف رواية :يقتل”.
'-
'-

د
'-

الوز بالفارسية مرغابي .غاز.
الكافي.7893 :1ح1؛ اغحاسن 412 :ح.8/4
القباج,القبجهرالنييفللهكبكبالفارسية.بلإن قبجهومعربكببك.
الكافي78 :3ح؛ ,الو
جسائل
13
:915
175

“ -القطة بالفارسية :مرغ اسفروده متكخواره ويسميه بعض الصيادين بايا فرقر.
' -الكلني” جه
 2الدراج:طائر شبيه بالحجل أرقطبسوادوبباض.

 3الكافي 70 12ح” :الحاسن8912 :ج005
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الأطعمة المعمولة مناللحم وغيره
اللحم باللبن
ليس من المألوف طبخ اللحم بالحليب لاأقل فيما نعرف من
البلدان .ولكن الأخبار تعدّه افضل دواء لعلاج الضعف العام وضعف
نف لما
القلبء وئصفه بأنهمالرأقنبياء» وتاريخه يرجم إلىزمان النبي ناوح

ثسكا إلىاللسهبحانه وتعالى الضعف ,فقيللهاطبخاللحمباللبن فإنهما
يشدان الجسم.
وفي حديث آخمرعن النييَيذا!قل :شكانيقبلي إلىاللهالضعف

في بدنه .فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم واللين فإني جعلت القوة
والبركة فيهماء والروايات بهذا المعنىمتواترة.
وفيرواية عن أبيعبدالله نلاقل:منأصابه ضعف من قلبهأو

بفدلنهيأكل لحمالضأنباللبن» ولعل التقيدبلحم الضأن لجل خصرص
قاولةقلب :وفينقل آخر:فإنيقدجعلت شفاء وبركة فيهما.

وبذلك يكون اللحم باللين”' اهلودواء الأول لعلاج الضيف

والرهن .وهو أيغساًواحدمنأدويةالقلبيعالجضعفهوقصوره فقدينفع
حتى لمثل انسداد العروق.
' -انظرالرسائل! 4* :1باب 68منأبواب الأطعمة المياحة.ومستدرك الوسائل7 :71ب5ا١ب١ من
أبواب الأطعمة المباحة.

' -اغاسن4 :ج14813

......-.....--...-...-.

الصحة وطول الممر

وعسن رسول اللهيكو أن قهال«:اللحمواللبنينبتاناللحم ,ويشدان

العظمة""فهيفائدةأخرىأي أنهايسمنانالمهزولوهذا قديحصل
حتى بأكل كل واحدمنهماعلىحنةمندون طبخاللحمباللين,لآنه
روي أن رسولاللهيي رأىرجلاًسمينافًقال:م ت
اأكل؟نقال:ليسبأرضي

حب وإنما آكل اللحم واللبنء فقال :جمعت بين اللحمين!".
وقد كشف تقدم العلوم احتواء الحليب على البروتين وحاله حال

اللحم منهذهالنلحية؛أمرٌقدأخيرب ا
هلنبيالكريمَي قبل أكثر من

ألف وأربعمائة عام”.
الثريد باللحم
مكونات الثريدفيالغالبهيالماءوالخبزواللحم؛ بأنيطبخاللحم

افليماء ومن ثميكسرفيهالخبزاليابس أو غيره.

فقسدروي أن رسول اللهيت قااللل:هم بارك لأمتيف ا
يلثردوالثري
قجعلفر :الثردماصغر والثريد ماكبر"
وعن ايلَنييْيٌْ :الثريد بركة”.
له دعائم الإسلام؟1 :
ج11004

' -دعوات الراوندي33 :
" -انظرالوسائل١1 0 باب  91منأبو
اابا
للاط
وعمةا
سلمي
ااحة,
ئومس
لتدر
1ك:1
من أبواب الأطعمة المباحة.

م الكافي1073 :1ح” اللحاسن2 :ح١21ه.

* -الكاقي00 :1ح الاسن١71 : جله.
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وهذا هو الذي صنعه هاشم بنعبدمنافلقومه حينماأصابتهم
مجاعةولاجلهسميهائها فإنهبعثعيراًإلاىلشاموحملهاكعةوكعكا ونخر
جزرراً وطبخها وأطعم الناس الشريد .وفي الخبر المعتبر :أول من لون
إبراهيم .وأوّل من هشم التريد هاشم” .وفي رواية عن أبي عبد الله لكهلة:
رند والهشم هوأن الأول ماكانمع
لقثبي
الفر
الشريد طعام العرب”" .وا
ببزس.
الخ
لييمعا
اثان
الخبزاللينوال
1

الرؤوس
المراد بالتي تسمى بالباجة هذه الأيام هر الرؤرس؛ خصوصا رؤوس
الغنم ,وأكلها ممدوح فقد رويعن درست عن أبيعبد اللاهلقفلةقال:

لبممرنعى
اقر
ذكرنا الرزرس من الشاءء فقال :الرأس موضع الذكاة ,وأ
واأبلعداذمن
خى”.

وإذا اكشرالإنسان منالرؤوس فلياخذ شيئاًمنالسويق ,فقدجاءفي
الخبر :السويق يهضم الرؤوس وهو داوق"
افريسة
'تصنع الهريسة من الحب _ سواءكانهو الحنطة أو الشعير أو هما

مع _أ واللحم ,يطبخانمعافهوطعاملذيذومقوعاموخصوصاً للظهر
' -الكافية /ااح ,1افهاسن١74 : ج79
' -الغاسن؛  54+ح ,04الكافية 914

* -الكاني617 :1ح».الغاسن401:
' -مكارم الأخبلاق,632 :

ألصحةوطولالعمر
ويُعالح وجع الظهر ويزيد الجماع وينشط للعبادة

وقد توافرت الروايات بمدحها وبيان فوائدها .وهي بما عمل بالرحي؛
وأساسها أن نبياًمن الانبياء شكا إل الىله الضعف وقلة الجماع فامره باكل

الهريسة
وروي أن رسول الله يه شكا إلى ربه وجع الظهر فأمره باكل الحب
مع اللحم ياعلنفيريسة.

وروي أنهيي قال :أتاني جبثيلفأمرني بأكلالفريسةليشتدظهري
واقوى بعها
بعالىدة ربي.

وني رواية أنعمردخخلعلىحفصةفقال:كيفرسولالليهَيْيهفيما
فسيهالسرجال؟ فقالت :ماهوإلارجسلمنالرجال,فأنف الله لنبيه ا

فانزلإليهصحفةفيهاهريسةمنسنبل الجنةفأكلهافزادفيبضعهبضع
أربعينرجلاً.
وهناك رواية تفصل أكثرمنذلك عن أبيعبد الله
اف قال:إن الله

عز وجل أهدى إلى رسول اليلهيه مريسة منهرايس الجنة» غرست في
رياض الجمنة وفضركتها حور العين .فأكلها رسول الله يه فزدات في قوته
بضع أربعين رجلا وذلك شيء أراد الله عز وجل أيسنرّ ببه نبي
وسن ظريف مايتقلأن رسولالليهََْيةُرأىجملاًوعليهحنطة؛فقال:
مشي الطريسة”.
كس الكافي65 :1ح  .4 -والوسائل 44 :1/با
أب87
بو
من
اب الأطعمة المباحة.
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الأغذية الحيوانية الناقعة ....
ملهاللحم

َليل والائمة
اللحم يطبخ بالاءويسمى مرقاًوقدكانرسولال

خات قدرأ فاكثر
بإذ
طل:
ل يقو
يني
ل يُطعمونه ويُطعمونه .وكانال

مرقهاء وإن لميصب جيرانك منلحمهاأصابوا من مرقهاه لان المرق أحد
اللحمين”
يلمرق»ولاتقلعنفائئةاللحم
وهذا يعني أن فائدةاللحمتصيرف ا
وروي عن عليالقيغة أنرسولاللهياه للمامحرهديهأمرمنكلبدئة
بقطعة فطبخت فأكل منها وأمرني فأكلت .وحسا منالمرق» وأمرني

فحسوت منهه وكان أشركني فيهديه.وقال :منحسامنالمرق فقدأكل
له قل:صغروا
حم منزلرسول اليله
لخل
لذاد
اهإ
من اللحم''وروي :أن
القطع وكثروا المرق فأقسموا فيالجيران فإنهأسرع لإنضاجه واعظم
لبركتة9

والمرق المعروف اليوم بأنيطبخ اللحم بالماء ويجعل معهشيءمن

الحسضر أو الحسبوب ,وقد كان زمان ايلَبَإيْهُ معروفاً .وكان يَةُ يأمر به
فقد روي عن الحسين بن عليالقن قال,قالرسولالليهَيُ :إذا اتخل

أحدكم مرق فليكثرفيهمنالدباءفإنه يزيد ف ايلدماغ وفي العقل؟
' -دعائم الإسلام؟ 451 :ج160
' -دعائم الإسلام!752 :
" -البحار؟ة ملاح7

غلفلري:
سالتنيي
مب
لرط
' -مكارم الاخلاق .811 :ولانظ

 :41والبحار؟.95/ 3

ميمه
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وكانت كلمة الثريدتطلقعلىملاللحم إذا كسرفيهالخبز؛وقدمر
أن هائم بنعبدمنافأصابقومهمجاعةفبعثعيراًإلىالشاموحملها
كعة وكعكاً ونحرجزوراًوطبخها وأطعم الناسالثريد وسيأتي الكلام.

الكباب
الكباب .وهو أن يشوى اللحم على النارويطهى منغيرماء.فهو

يعالجبعسض الأمراض ويقوي منالضعف ,عنموسى بنبكرقالقال

لي أبوالحسن الق
منةص:ما
فلي
رأرااك
ً .قلت :وعك أصابني .فقال :كل

الحم فأكلته .ثمرآنيبعدجمعةوأناعلىحاليمصفرا.نقاللي:الم
آمرك باكل اللحم؟! فقلت:م أ
اكلتغيرهمنذأمرتني,قال:كيف تأكله؟
قلت :طبيخاً .قال :لاء كله كباب فاكلته ,ثم أرسل إليفّدعاني بعدجمعة
فإذا الدم قد عاد في وجهيء فقال :الآن نعم"

وفي رواية أخرى :أن موسى قال :اشتكيت بالديئة شكلةضعفتمنها
فانيت أباالحسناقنةةفقالليأراك ضعيفاً.قلت:نعم,فقاللي:كل
الكباب ,فأكلته فبر لت"

ونيخصبرين آخسرين عن الصادق لكا وأحدهما رِِيَِ :أكلالكباب

' -الكافي 3فلاح؟.
' -الكافية81 :ح الغاسن :ح.000364
ل الكاقية67:ح؛ :اغحاسن :ح,108314
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و

م

ا

لاه

والمقصود بالكباب هو أن يقطع اللحم ويشوى على النار :والغالب
اىر
ليهنعل
هذه الأيام هوفرمه ومن ثموضعهعلى سيخ ومنثامشو
خصرصاً الفحم.
وقد روي عن أمير المؤمنين  8:8قوله :أصاب البي يل جوع شديد
هاعاليت
زيل فاطمةيع ,قالعليلتنافقالليالنبيكي ي
ومهرنف
المائلة .فقدمت المائنة وعليها خبزولحممشوي”".

اللحم بالسمن

السمن هو دهن الحرأيالمستخرج مناللبن بالمخض؛ واللحم
بالسمن هوأن يطبخاللحم ويضاف لهالسمن أوبقلىاللحم سواءفرم

أو لميرم _ بالسسمن؛ يسدخخل فيهالككباب الشامي إذا قلي بالسمن.
والطريقة الارلى أسلم .هذامن الاغذية الواردةفيالأخبار المأمور باكلها.
فقد رويعن أبيالجارود قالسألناأباجعفراكه عناللحم والسمن

يخلطان جميعاً .قال :كل وأطعمني".
اللحم بالزيت
وهذا الآخر ممالذكهر في الأخبارء فقدرويعن إسماعيل بجانبر قال؛

كنت عندأبيعبدالله 8فدعابالائدة.فأتيبثريدولحمفدعابزيت
حم فأكلت معه".
ابهلعللى
قص
' -كمل الدين 144 :ج.4
م
ج6
' -الغحاسن؟٠6 :
الحاسن88 804 :5

 ..........الصحة وطولالعمر

بللا 53

اللحم بالبييض

الجمع بيناللحم والبيض وطبخهما معائموراد فيالأخباروأمر
بأكله لزيادة النسل؛ فقد روي أن نابيلاأمننبياء شكا إلاىل
اللهقنلة
سل.

فقال له كل اللحم بالبيض ,وفي الحديث عن رسول الله يقٌْ :اللحم

بالبييض يزيد في البه”",

اللحموالخلوالزيت
وعن أبيعبداللاهلكتأن قهدّمإلىبعض أصحابه خلاًوزيتاًولحماً
بارداًفاكلمعهالرجل ,فجعلتكنينتفمناللحمويغمسهفيالخل
والزيت ويأكله .فقالالرجل :جعلت نداك هلاطبخامعاللحم؟! قال
لقتكلا :هذا طعامنا وطعام الأنبياء .7 58,
السكباج (المرق)
السكباج هو مرق الخل؛ فق
صدرو
حيبس
يند
ح

عن زايلدشحام قال:

دخلت على أبيعبداللهللهاوهويأكلسكباجاً بلحمالبقر”",والظاهر
أن المرادهوطبخاللحمبالماءوإضافةالخلإليه.وقديكونالمرادهوطبخ
اللحم بلفل .وهو بعيد والمهم ذكر الأطعمة المركبة التيكانيأكلها

الائمة ريق والإرشاد إلى الوقوف عليها.
' -الاكاف
لية:
لحكاحسن:
' -دعائم الإسلام؟541 :
" -الكاني1::815ح .:انغاسن :ا0لم1ة8
' الكانية 45ح

ج0100
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النارباج
النارباج طعام يتخذ من حبالرمان ,أي أن يطبخاللحم ويضاف

إليه حب الرمان المطحون أاولرب المعمول منه .واهلويفشسبهنجان»
ييه النارباجة ,وعن جعفر
فافليحديث :كان أاحب الطعام إلىرسول الل

بنمحمداكنةأنهكانيشتهي من الالوان الناربلجة والزبيبة.
وعسن محمد بن الوليدقال:أرسلت إلىأبيعبد اللهاكت بقديرة فيها

مال:احبسوابقبتهاعليفأتيبهامرتينأوثلاثة,ثم
نارباجفأكلمنهاث ق
س:وديحتكها علي وقديستفاد
إن الغلام صب فيها ما وءأتاه بأهاففقال
منهأن المرقإذاعملونضج فلايحسن إضافةالماءإليه”,

البيض
المستفاد من الأخبار أن هناك وجه اشتراك بين البيض واللحم ,ولعل

وجه الاشتراك هو اشتماهما على البروتين وبعض الفيتامينات» ولذا فإن
البيض فديغني عن اللحمء وضرره قديكون أقلمن اللحم ,ففي الخير!

ااهلك
بذك
أن أبا عبد الل
لناة
يرض

فقال:أما إنهخفيف يذهب باقلرلمحم”".

والقرم هو شهرة أكلاللحم وفي روايةزيادةوليس له غائلةاللحم”,
اب
ومن
أبب77
' -انظر الوسائل  73:4با

مأبنواب الاطعمة المباحة.
' -الكافية7 :ح ,610أغاسن1 :جل0ا11

 -الكافي7 3ح1؟ .4لغحاسن :ا1لم1ات
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 . .الصحة وطولالعمر
فهو يذهب شهرة اللحم وحاجة البدن للحم ولكن ليس فيهضرر

اللحم
والأخسبار ت
اؤكلد ع
جلى
اهذ
ناب,

وهوعل
ااج
لق
نلسةل؛ فإنأكل

اللحم يزيدفيالنسل؛فقدجاءفيعدةأخبار:أن نّبياًمنالانبياءشكاإلى

اللهقل النسلفيأمتهأ قلةالولدفأمرهأن يأكلالبيضففعلوا فكثر
النسلفيهم".
توصيات :

 _١صغار البسيض أخفمنبياضه .نفيالخبرعنأبيعبداللاهلقفلة:
مخ البيض خفيف والبياض ثقيل” واهذلامهعوروف» ول
ركن
وافي
ية

أخسرىعنحمرانبنأعينقلقلتلبيعبدللالهقفة:إن أناسأيًزعمون
أن صفرة البيض أخفمن البياض,فقال:إلىمايذهبونفيذلك؟فقلت:

يزعمون أن الريش من البياض؛ وأن العظم والعصب من الصفرة :فقال

أبرعبداللاهكنة:فالريش أخفها".
وواضح أن المردودفيهذهالرواية هودليلالمدعين ومستندهم دون
خفة الصفار ,يريدالإماماكت القولأن دعواهم بغيرمستندٍ صحيحولا
هي عن علم .وإنماعلمذلك عند أهل البيت العارفين بحقائق الأشياء.
بابة! منأبواب الأطعمة المباحة.ومستدرك الوسائل807 :71باب» 7من
أبواب الأطعمة الباحة.

' -الكالي87 :ح اغاسن :لماح ,11
* -افاسن :جام0ا61
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اء
رما
مكس
عبع
زضي
كممأاوء -يق
حكا
وإلا ندليل هؤلاء الزاعمين -ح

يةش
ر
الوم
نخف
أييقضي أن البياض أخف لأن الريش أخفه ومع
لأ

مة؛ ولا ينافي الخبر الأول.
وزئية وثقل البياض همضمليافزلا

ومهما يكنمنذلكفالرواية الأول أفضل سنداً.
"'_صفار البيض يهضم الطعامء نقدرويعنعليبن أحمدبن

أشيم .قال:شسكرت إلىالرضا كي قلةاستمرائي الطعام ,قال:كلمخ

البيض؛ ففعلت فانتفعت به"
'_ ورد الأمرباكلالبيض مع البصل؛ فقدشكارجلإلىأبيالحسن

ابهذقلةالولد نقاللي:استغفر اللهوكلالبيض بالبصل”» ورفوياية

أنه يزيدفيالجماع” ,فقدترفعإضافةالبصل غائلةالبيض وعوارضه,
 4ورد الاسر باكل الببيض مع اللحم,؛ فقدروي أنهشكانبيمن
سةل؛ فقل :كلاللحمبالبييض”" ,وهومثلسابقه.
نهقل
للل
الانبياء إالىا

 5عوارض البيض وأضراره في الغالب هي عوارض الإكثار منه
ومداومة أكله .وهي كثيرة فقدجاهفيالرسالة الذهبية :مداومة أكل
' -مكارم الألاق :؟.51

8008
' -الكافي471 :1اح» الحاسن :ج
" -مكارم الأخعلاق ,!64عنبعض أصحاب أبيعبداللهلقننقاللل:جعلث نداك إنياشئري
الجسواريذأسب أن تعلّمنيشيئاأتقرىعليهن قال:خذبصلاًوقطعهصغاراًواقله بالزيت,وخذ

بيضاًففقصه فيصحفة وذرعليهشيئامناملحفائروهعلىالبصل والزيت واقلهشيثاًثمكلمنهء
قل! نفعلت؛ فكنتلاأريدمنهنشيثاإلاوقدرتعلي
' -الكافية07 :ح اغفاسن :الملا ج510
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البيض يعرض منه الكلف فيالوجه ,والكلف سواديكونفيالوجهيغير

بسشرته .وقال القفة :وكثرةأكل البيضوإدمانه يورثالطحل ورياحا في
رأس المعدة .والامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو والابتهار",
لر ه
نوان
والا
فقطا
ابتها
سع.
 _5جاء فيالرسالة الذهبية :واحذر أن تجمع بينالبيض والسمك في

المعدة فيوقست واحدء فإنهمامتىاجتمعا فيجوف الإ
لننولد
انسا
فارس
والقولنج والبواسير ووجع الاضراس”".
الألبان
اللبن الحليب .طعام المرسلين وهو أفضل الالبان .بل أفضل غذاء,

بدليل ان رسولاللبتي لميكنيأكلطعاماًولايشرب شراباًإلقاال؛
اللهم باركلنافيهوأبدلناخبراًمنهإلاللينفإنهكانيقول:اللهمبارك
لنافيهوزدئامن

والاخبار تؤكدوتصرٌعلىأن اللينلايضرأحداً.نقدقلرجللابي
عبد اللاهللة:إنيأكلستلبنأفنضرني ,فقاللكنهة:ل وااللهماضر قطء
ولكنك أكلتهمعغيرهفضرك الذي أكلته.فظننت أن ذلكمن اللبن",
' -الرسالة :الذهبية ,77 73 :البحارةه1923 :

' -الرسالة :الذهبية 73,157 :البحارةة105 :
 انظر الوسائل! 78 :1باب 58من أبواب الأطعمة المياحة .ومستدرك الرسائل 9/97 :11باب *1من أبواب الأطعمة المباحة.
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فلامالللتخوف منالحليب إذا كانسالاوم يكنملوثاءلآنرسول
ال ويك قل :لاأحاف على أمتي إلااللبن فإنالشيطان بينالرغوة

والضرع” .ومن كان عنده تخوف ,فليقل :اللهم إنيآكلهعلى شهوة
رسول الله إياهم يضرء'".

ومن خصائص الحليب أنهلايفصبهأحدأقالرسولاللهيٌَْ :أنه

ليس أحدينص بشرباللين'لاانللهعزوجليقول(:لباحَالِصًا

ًا ْشْرِيينَ 5 4
والمستفاد منعامة الأخبار عدم وجود نقص في اللبن وأنه غذاء كامل

يقري العظام وينبت اللحم؛ وينفعما اءلظهر.

وخصوصاً حليب البقر,فإنهيدبغالمعدةويكسو الكليتينالشحم
ريشهي الطعام.

ويروى أن لبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداء» ولبن الشاة

مرم
لاءحخي
رناء
اسود
ال

وقدفصلناالكلام فيكتاب العلاج العام,
الجين

الحبنمنمشتقات المليب .ولهختواص الحليب غير أنهيقوي العظام
أكثر من الحليب وفيالمقابل يهدم الدماغ أيأنه يصرف القوةإلى

' -مسدأحمد؟ )391 :كتزالعمال١٠: 615
8ن.4348:
ححاس
' -الم

؟ -التحل302 :
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العظام ,ربخلافه الحوز فإنهمقوللدماغ ويصرف قاولةطعام والبدن إليهه
ولذلك كانكلىواحدمنهمالوحدهضارأولكن إذا اج
يتمضعارلامء بل
يكونادواءءفقدروي فيالجين أنهالداءالذيلادواء له.وي رواية:إن

اجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء .وإن افترقا كانا داء'"» وفي رواية :الجبن
والجسوز إذا اجتمعا فيكلواحد منهما شفاء.وإنانئرقاكانفيواحد
منهماداء”" .رروي :أ
قنمض
شرةا
رلجي
"ي.
هنف

ومنخصواص الجينأنهيهضم الطعامالسابقسريعاً.ويهيئللطعام
اللاحن,ولايصلحأن يكونطعامايعتمدعليهبدنالإنسانفيالفعاليات
الشديدة بان يأكلهفيالغداةأي الصباح ويمارس الإنسان فعاليته طول

النهار اعتماداً عليه فهو مضر وداء.
فقد رويعن أبيعبداللهاكت قال:سألهرجلعن الجين,فقال:داء
ل داواء فسيه.فلماكانبالعشي دخل الرجلعلى أبيعبداللاهلقناونظر

إلى ال
اجبلنخعرلىان» فقل :سألتك بالغداة عنالجبنفقلتلي:هوالداء
ال
دذي
ول
ااء فيهه والساعة أارالءخعلوىان .قالفقال له
ض:ه
اور بالغداة

نائع بالعشي"» باعتبار أن الإنسان كلماكانخفيفاًعندالنوم فهوأفضل؛
ويكونبحاجةإلىمايهضمطعامه.
' -الكافية 6+ح” الح
جاسن:
1/ 3
980
4
' -الكافية ملاح

' -الكافية 5ذ٠0ج5
' -الكلفية بجاح
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وأمافوائله :
 _١يهضم الطعام
"_ يشهي الاكل؛ ففي الخبر,الجسبن يهضم الطعامقبلهويشهي ما
0

"_ يورث النعاس؛ ففي اللحديث :كلما الجين فإنه يررث النعاس

ويهضم الطعام”" .وفي نيقذلهب بالنعاس» ".
؟_ يعذب الفم
 _5يطيب النكهة؛ فقد روي عن أبيعبد الله  1قال:نعم اللقمة

ه
بملما
قهض
الجبن تعذب الفم وتطيب النكهة وت

وتشهي الطعام".

5وي:أنه منيتعمّداكلهراس الشهر أوشك أن لاترد حلاهجة",
ر

الماست
اللبن الرائبيسمىالماست .لميكنأكلهشائعافيزمانايلَنيبَييةُ؛
ولايعنيأنهلميكنموجوداً لأنهكانيعملمنهالإقطوهواللبنامجقف.
ولعل أول منداوم علىأكلههوأميراللزمنينفكي لآنبعض الئاس
' -الحاسن/ :ج7008344

' -طب اللنليميقسلتوغفري5 :
؟ -مستدرك الوسائل65700985 :11
051:0!!5ه :7عن الدروع الواقية,
حرس:ائل
* -ال
,99
70:9/
*ئل0
حرسا
* -ال

عن الدروع الراقية.

عد مد الفسةوطولالعا
وصف طعامه اك بأنهقرب إليهلبناًأشمحموضته” ,وامحتمل أن
الح
حموض
مةوهي
ضة الماست المعروفة :وليس حمرضة الحليب لأنها تعني

الفساد
والحليب الفاسد ضار كما بينا.وماأظن أن أمير المؤمنين اذا كان

يأكلالفاسدوهومنأصولالطب.
ولكن المعروف أن اللبن الرائب المسمىالماست لايخلوعنغائلة
ففدوردت الترصية بإضافة الزئيان إليه.
فقد رويعن ابيالحسنالقن قال:منأراد أكل الماست ولايضره
فليصب عالليهاضوم .قلت له وما الحاضوم؟ قالانلاتخواه ” ,والنائواء

اهلوزنيان.
المضيرة
عن أبسيسليمان الحمّارء قال:كناعندأبيعبد اللهاقل فجاءنا
الفدوة سم
ويبدو أنهاكانت تع
زمل
مم
انن

البيوني والمنقول أنها حامضة

جداً وتطبخ باللين الماضر أي الحامض؛ وتسمى بالفارسية دوغبا.
' -عنسويد بنغفلةقال:دخلت علىعليبنأبيطالبالقتهافوجدتهجالساًوبينيديهإناه
فحيه
ملي
ونأ
ضجتدرهب.ح ..إرشادالقلوب :م
' -الكافي” 017ح18
" -الكاني415 :1وانظر اليحار7ة/9١٠ :يابا.
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السمن”؟

السمن هو الذي يسمى بالدهن الحرعندنه وهومايستخرج من

اللبن باللخض ريصفّى ,وفي الرحلة الأولهوزبدثميغلىويخرجخاثر
اللبن منه .فيكون سعنا.
والسمن هو الآخر إدام تمدوح,ففي الخبرالصحيح عن أبيعبد الله

اققة :نعسم الإدامالسمن” ,وفيخصيرآخخر:السمنماأدخلجوفمثله
وقال امير المؤمدين اللة :السمن دواء”" .وفي خبر آخر معتير :سمون البقر

شفاء",

توصيات :
_١ا يفضل الإكثار من السمن في الشتاء ويفضل الإكثار منهفي
ل
ر
يال
مق
أعتبر
السصيف على خلاف ماهر معروفه ففيالخبر الم

المؤمنين

القت «السمن دواءء وهوفيالصيف خخيرمنهفيالشتاء؛ وجموادفخلاً
مثل .”:ولعل السر هو عدم اناجمالدهعفريوق أيام الحر وخروجه مع
اعرلوقشفتياء كما هو
رمدسب على جدران ال
تينج
يقد
وما
العرّق ,بين
شتفايء.
اإنلسان
ام وعدم تعرّق ال
لفأهيذه
ارو
مع
' -السمن بالفارسية #روغن زرده
' -الكافي671 3ح :اغحاسن4 :ح.80839
يعوات الراوندي! 77
_ -الكائي071 :7ج :5ورواه عن رسول اليلهي ف د
ج4439
' -الكانية067 :ح ,أغاسن4 :
 9الكافي” اح
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؟_ أكل السمنمحمودللصبيان والشباب ولياحمدلمنبلغالاربعين
أو الخمسين ,ففيرواية أن أبعابداللهنثةقاللشيخمنأهلالعراق:
اجتنب السمن فإنهل يالائمالشيخ”,

وفي رواية :وإني لأكرهه للشيخ” .وهذا يعني بصورة عامة .وهناك
تاكيد علىطعامالعشاء ومايبقىحالالنومنيالجوففق
ادلروخيف
بير
الصحيح عنأبيعبداللاهقتلةقال إ:ذا بلغالرجلخمسين (أربعين) سسنة

فلا
ايبيت
لنوف
سيجوف
مهشي
نءم
”
ن.
والشيخ في الأخبار هومنبلغالخمسين أو الاربعين هذا.

وقدتقدمالكلامفيأكلاللحممع السمن»
وهناك روايةتدلعلىتدهينالخبزبالسمن وأكله فقدسلعلي بن

جعفر أخاهموسىبنجعفرالقتةعنالخبزيطينبالسمن؛قال:لاباس
ب" ولا شك أن السؤال عنالحكمالصحي لاالشرعي لوضوح حلية

مثل ذلك» والمراد أنهغذاءلاضررفيه.

 3الكاني675 3ح ,الغاسن1 :
081
 الكانية771 :م 1اغحاسن<1 84 :؟ -الكالية 61ج
 3مسائل علي بن جعفر 17917 :البحار 105 12

الأغذية النباتية
الب نباتي الأكلوذلكلغلاءاللحم رقلته,
إإنسان الايولمغفي
ولاجل أنهصاريتنوقويتفننفيعمل الاغذية النباتيةبحيثيعطيها طعماً

مقبرلاً لا يقل عن طعمالاغذية الحيوانية.بالإضافة إل اىلتبليغالستمر
والتحذير الدائممنأضراراللحم خصوصاً اللحم الآحمر.
للرأسنول المصطفى #يَِيةُ قدنشأفيوسط أكثرعمل أهله
الحا
وا

هو الرعسي وتربية الأغنام والإبل والبقر وكان الغالب على طعامهم هر

اللحم,حتىقاليي  :إن ماعاشرقريشقوملحمون.
وكانرسرلاولَيي ليمايحباللحمكمابينارءهكذا بعض الآئمة
وحتى أن بعض العرب لميكن غذاؤهم سوى اللحم واللين.

ولكن هذا النوع من الطعام لايلزم أن يكون هوالأفضل على

انولعطمعنام فيكل
الدوام ,وقدلا تسمح الظروف فياختيار هذا ال
بلد.
ولذا صارالرسول يَديُِيلفت الانظار إلىاختيار غيرها من الاطعمة,

نقد روي أنهوَل كانيتولّهلاكلبعضالنباتيات ويوصي بهاءففي
قو الل
َنْهْ كاناحب الأصباغ إلى رسول العله
يأ
َبر
يمعت
امير ال

والزيت وقل :هو طعام الأنبياه” ,والاصباغ هي الأدم.
' -الكاني 417 :1ح ,1أغحاسن :لماح٠10

52-25-05

ا

ملر
لةعوطو
الصح
 .ا

بينماعدل أميرالمؤمنينانظإل اىلنباتياتطرأًمعقدرتهعلىأكل
اللحم .نقد روي :أنهكانيأكلالخبزوالخل والزيت ويطعم الناس الخبز

واللحم” ,وقد سئل أبوعبداللاهكنغةعنالطعامفقال:عليكبلخل
والزيت فإنهمريء .وأن عليالقنكانيكثرأكلهوأإنكيثر أكلهوإنه
مريء'" .وهناك كثيرمنالقصص يطعمفيهاالائمةالناس والاصحاب
اللحم وهم يأكلون الخبز والخل والزيت.

وني مرحلة لاحقمةصار الائمةيرشدون الناس إلى أاكللحبوب ,فقد
قالأبوعبداللاهقنلالبعض أصحابه :أي شيءتطعمعيالكفيالشتاء؟
فقل :اللحم .وإذا ليممكن اللحم فالسمن والزيت» قل:فمايمنعكمن
هذا الكركور فإنهامرأشيءفيالجسديعنيالمثلثة,يؤخذقفيزأرز وقفيز

مونقصفيز باقلاءأو غيرهمنالحبوبثميرضجميعاًويطبخ9
وهكذا كانالصادقانهاينهىعنإدماناللحمويقول:يوماًبلحم
ويوماًبشيءآخر",

بل كان أمير المؤمنين انا ياكل الخبز بالتمر”“:ويأكل الخبز بالعنب",
 3الكافي7 :1ح1؟ :8الحاسن“ :مج010
 الكالي877 :3حالاغحاسن :لماح.100" -الكلفية :احا افاسن :ج001400
' -المحاسن4 :ج10618
“> اغحاسن8712 :اجالهم
“ -الكافية ١651 الحاسن :لاهج4ه
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أنواع الأغذية النباتية

اختيار نوعالطعام مهمجداءفالاطعمة متنوعة منهاعربيةيعتادأكلها
العرب؛ ومنها أجنبيةيعتلاأكلهاالعجم ,ومنهابسيطة غيرمعقدة تتألف
من مادة واحدة أو مادتين او ثلاث؛ ومنهاماهيمعقدة وتتألف منمواد

لامغطيرهي؛ ومنها المقلي والمشوي والمطبوخ
انه
عديدة ومنها المطهي وم
باماء وامجئف بالشمس وغير ذلك.
وأفضل الطعاملامحالةهوماكانرسولاللييل ياكلهوما وصى به
ملنطعام؛ وقد تناقلتهالأخبار.
ا
رطعام العرب أفضل من طعام العجم .فقدكان أميرالمؤمنين اقتطلةلا

ينخل لهالدقيقويقول:لانزالهذهالأمةبخيرملا يملبسوالباس العجم
راذبلكهم اللهبالذل",
ضلو
ويطعموا أطعمة العجم .فإذافع
الحنطة والشعير
هماالمراد بكلمة الطعامفيالقرآن» وهماالطعام الحقيقي الذييقوم

به الجسد ويمارس فعاليته ,وهماقيمةغذائيةعاليةبحيثيكفيان عن باقي
الأشياء ولا يسد مكانهما شي»» وهما المقدسان المأمور بإكرامهماء
ياءء وزماال طعام رسول اللوي الشعير
أنقبوت
لما
انه
والشعير من بي

حتى قبضه اللهإنيه.ولوعلم اللهفيشيءشفاءأكثرمنالشعير ماجعله
' -الغحاسن! 4ج1١٠ 87وص* 44ج447

د
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اللهغذاء أنبيائه ليك وروي :أنه مامنني إلاوقددعالآكل الشعير

وباركعليه ومادخل جوفاًإلا وأخرج كدالء فيه .وهر قوت الأنبياه
وطعام الأبرار :أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للاشقياء”.

و
ه
ذ
ا
ل
ا
ي
ع
ن
ي
ع
د
م
أ
ه
م
ي
ة
ا
ل
ح
ن
ط
ة
,
ف
ه
ي
ا
ل
ط
ع
ا
م
ا
ل
م
ف
ض
م
ّ
ل
م
ن
ن
ا
ح
ية
الطعم؛ فإنأسير المؤمنين اكنقةيقول :ولوشت لاهتديت الطريق إلى

مصفى هذا العسل ولبابهذاالقمح ونسائجهذاالقز",فهريعنيأن
لباب القمحمن الغذاءالراقيونهايةم ياطلبهطالب الدنيا.
وكان عيسى لهايقول:إساكم وخبز البرفإنيأخافعليكم ألا

تقرموا بشكره”".
وممايؤكدأهمينهما أن الكثيرمنالاطعمةتصنع منهاتينالحبتين
أريد
وخلا
تنحفيص
ضناع
يتهم
راهما

وأهمها الخبز .ومماسواهح
اريسة

والتلبينة والسويق وغيره كما سياتي.
ولذاأمرنابإكرامهما فقدسئلجعفربنمحمدلكنه:عنالصلاة على
كندس الحنطة؛ فنهى عن ذلكفقيللهف:إذااف
اترش
لوك
سانع
طلى
ح,
فقل :لايمصلى على شيء من الطعام؛ فإفاهورزق اللهلخلقه وتعمته

عليهم فعظمره ولا تطؤوه ولا تهاونوا به" .
' -انظر مستدرك الوسائل51+ :71باب؟ من أبواب الاطعمة المباحة.
* -نالهبجلاغة؟ ١كمباب .)0
* -تحف العقرل305 :
' -دعائم الإسلاما :لاد

الأغية التهاتية التالعة ...ب

الخبز
يعتير الخبز الغذاء الاساسي للنيوَلِككوأهل بيته وأكثرالعرب» بل
نقوسىان
لنإوي
ابدا
وأكثر سكان العال وبه تقوم الأ

علىممارسة أعماله

جيسد على
لبن
التي منهاعباداته وصلاته وحجه وصيامه وغيرهاء وإائما

الخبز,فإناللهعزوجل أنزللهبركات السماءوأخرج بركات الارض”" ,
ولذانقدأكدالنييَثْلعلى الخبزوعلى إكرامه وتعظيمه .فقال؛

أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض؛ والارض وما
فيها منكخثيخرلمقنها” وأكد الائمة علىذلك فقالوا :أكرموا الخبز.

وذكروا أن قوماًمنبنيإسرائيل كانيؤتىلهممنطعامهمحتى
جعلوا منهتماثشيل يستنجون بهافلميزل اللهبهم حتى اضطروا إلى

التماشيل يسنقونها وياكلسونها وهر قسول الث ( وَصَرْب أل مهَل َي
كَائَثْذَامِنَةٌُطْمَيكَةٌ  ” 4الآية
وأماإكرام الخبزفهربأنيوضعفيمكان لائقولايوضعتحت الآنية
والمواعين والصواني ولاتحت السفرة والقصعة؛ ويؤخذ ماسقطمنهأينما
سقط؛ حتى لوتقذر يغسل ويؤكل وفيأكلهنيهذاالحالفوائد فقد روي

أن رسوليي قال:منوجدتمرةأو كسرةملقاةفأكلهالمتستقرفيجوفه
' -مكارم الأخلاقة .461

' -الكافيات 10اج.1
 -تفسير العباشي؟5/5 :ج83حل511 :

ملر
عطو
لو
اصحة
 ........ال
حتى يغفر الل لهه'” .وفيحديث آخر:منوجد كسرة فأكلها كانحلسهنة,
ومن وجدها في قذر فغسلها رثفمعها كان له سبعون حسئة”” .وأنا أقدّر
فوائد طبيةلهذاالعمل بالإضافة إلىأنهتعظيمللنعمة:منهاإيجا ادلمناعة.

وسذلك لايصح إلقاءالخبزعلىالأرض ولا تركه على الأرض؛ فقد

دحل رسول الليهياعلى عائشة فرأىكسرةكلدأن يطأهافأخذها واكلها

وقال:ياحميراءأكرميجوارنعماللعهليكءفإنهالتمنفرعنقومفكلات

تإعلويدهم”".
ولذا كان مسن مسصاديق إكرامالخبزعدموطثه بالرجل فقدروي أن

رسول اله يي ذل :أكرما الخبز .ومن كرامته أنليواطأ ولا يقطع".
وهكذا يترنى الحالفيتعظيم الخبزإلىحدأن قطعهبالسكين يُعد

توهينا له ,فق ردوي بالإضانة إلىمام أرن رسول الله يي قال :لا تقطعرا

الخبز بالسسكين» ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم .خالفوا العجم” إلا
إذ
يال
كمن

للإنسان إد
بام
افإ
لنق
سطعكهين

لكلا إذا لميكن لهأدم قطعالخبز بالسكين.
 2اففاسن91 :ح 05:

ا
3

2

الكالي” ١٠1 ح ,6اغاسن4 :ج04
05
الكافي٠:5 :1 ح ,:امحاسن 04 :ح 05
الكاني 505 :1حه .الغاسن :ملم ٠
الكافي5 :2ح0؟ ,14أغاسن :خادح.58
الكانية 707 :حه.أغاسن“ :امح.14

إدامه ,فقدكانأمير المؤمنين
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..

وروي :أدنىالأدمقطعالخبزبالسكين,

تها.
امنلديثلرمينده وإويثتارن مقصيها
وكذلك مثل مسح اليدبا

توصيات :
_١لا تشم الخبز قال رسولالل يهَيْلُ:إياكمأن تشموا الخبز كما

هاء مدراراً .ولهأثيت الله
يسمه السباع؛فإنالخبز مبارك أرسلالاللهلسم

المرعى؛ وبه صليتم؛ وبه صمتم ,وحججتم بيت ربكم"
ولعل التحذير منشمهلأجلعدالشمإهانةوتغالفاًلاكرامه ,وقد
تكون فيهمصالحأخرى.

"_ يحبذ الابتداء بالخبز إذا كانعلىالمائلةخبزولحمفقدقالرسول

ال يك إذا أتيتم بالخبز واللحم .فابدؤا بالخبز فسدّوا خلال الجوع ثم
كلوا اللحم”".

ولعله لاججل الحيلولة دون النهمفيأكل اللحموالإكثار من وقد
تكون هناك علل أخرىكتوليد اللحم الحموضةفيالمعدةممياؤديإلى
تضررها وتضرر الحسد.

"_ حبذ تصغير الرغيف عندخبزههلان رسول الله يفيه قال :صغروا

يلف بركة".
غعك
رنم
رغفانكم؛ فإ
' -الكافية 907 :حة ,اغحاسن# :مفح اله
؟ -الكافي حل
ف الكافي05 :1ح

مر
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لو
اصحة
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؛_ يطلب ترك العجين يختمر ,نقد كان أبوعبداللهاكلا يعاتب

غلمانه فيتخميرالخميرفيقولهوأكثرللخبز” .يعنيكلمااختمروطفح
يز
ايلدرعدغدفان ومقدار الخبز بالإضافة إجلودىته.
 5خبز الشعير أفضل من خبزالحنطة ,ويكفي فيبيانمقدار فضله

وأرجحييته م ر
اوي منأنهقوتأنبياءاللسهبحانهوتعاللخصرصاً حاتم
الانبياء ففيالخبزمازال طعام رسول اللوهَل الشعير حتى قبضه الله.
والابلسغ فيالدلالةعلى الأرجحية ماروي عن أبيالحسن الرضا

اقلاقال:فضلخبزالشعيرعلىالبركفضلنا علىالناس,مامننبيإلا
واقدلدع
شالآ
عكل
ير وباركعليه.ومادخلجوفاًإلواأخرج كلداء فيه

وهو قوت انلبيااء وطعام الأبرارأبىالل أهن يجعلقوتأنبيائهإلاشعير".
١بز

الأرزيعتبركد
اوا
لءميبنفتعلى بالإسهلء قالأبوعبدالله

لقنا أطعموا المبطون خبز الأرزء فمادخلجوف المبطون شأينءفع منه,

أماأن يهدبغ المعدة ويسل الداءسلا"
ومن خخواصه :أنهيبقىفيالبطنولايخرجبسرعة:ففيالخير:ليس
يب
اقىلفجيوف غدو
اةإ
للىال
اليل
رإل
زاخب
"ز,
 3قرب الإسنل  04البحار؟ة. 1 403 :
 5مكارم الأخلاق ,461 :الكافي 405 :3ح.1

؟ -العالية ماح
' -الكافي.6 3لح5

#اطلية اقيّفيةالناقطة:سسسب

تعيب

مسوم

مستي

ده

رد

وبذلك فإن تناوله والمداومة عليهيؤديإلى السمنة :فقد روي عن أبي
الحسن الرضا اكت أنهقال:مادخلجوفالمسلول شأينءفع منخبز

الارز"؛ والمسلول هو الهزيل .وني رواية أينسهلّ الداء سلا"
لا تمانعوا قرض الخمير والخبز .فإن منعهما يورث الغقر كما جاء

افلخيبر".
لرإمننهسان
رج» إذا أاكث
تضم
لورايه
التن
 6الخبز اليابس امجفف با
منه وجد فلك"

رل:سيوال الله وما إكرامه؟
4ق_ال رسول البلرهيه أكرموا الخبز ,قي
قل إذا وضع لاينتظر بغهير"
السويق
ورد التاكيد على السويق بشكل واسع ومكثف .وقد تواترت

الروايات الوماادحةلملرهغبة فيه ,والمبيئةلفوائده ,وبئفس ذلك الزخم قد
أعرض عنه الناس حتى صار لايعرف ماهوالسويق؛ فقدجاهفيالأخبار

أن السويق إنما نزل بالوحي مالنسماى وهو طعام الامرسلليننبأيوين
وله فوائد جسيمة نذكرها كالآتي:
' -الكافية0٠" : ج.1
' -مكارم الأخعلاقة 460
ح7
/4
 -الفقيه 34553

ه00
40
' -إفاسن؛ ج
' -الكافي#07 3اجة.

 .................الصحة وطول العمر

 _١يشبع الجائع.

'_ يهضم طعام الشبعان ,ففيالخبرالصحيح عن أبيجعفر افلا

نعم القوت السويق ,إن كنتجائعاً اسك وإن كنتشبعاناً هضم
الطعام".
"_ يسمن ويكشر اللحم؛ ففي الخبرعن أبيعبد اللهاك السريق
يانلبتلحم”, ..
 4يقري العظام .ففي الخشيرعنأبيعبداللهلنة:السويق ينبت

ال
الح
لمعويظشد
م”.

 0يقوي الكتفين .ففي الخيرتالأبوعبد الللهقة :منشرب
السويق أربعين صباحاًامتلاكتفاهقوة".
 _1يلقيالمعسدة ففي الخيرعن أبيعبدالل اهلكيلا :السويق يحردالمرة

والبلغم من المعدة جردا"
يقيمنكثيرمنالأمراضخنصوصاًالحمارية,ففيالخبرأيندهقع
سبعين نوعاًمنأنواعالبلاء”.
 2الكاني6:71 :1ح ,1اغاسن4 :ج78009
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حاسن
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ست.

5502

ج78

با له"
شويقرلم
 8يعالجكلمرضءلم وارد عنالرضا القة :الس
يعني إذا شسربتهلاجل الشبعشبعت وإذاشربتهلأجلا فضمهضم لك
كض.
نبته
فلأي
عمر
الطعام وإذا شر

 5ينفعللبلغم والمرة بصورةعامة,ففيالخيرعنأبيعبد الهافلا
فل :ثلاث راحات سويق جاف على الريقتنشف المرة والبلغم حتى لا

يكاد يدعشيئا ”'؛ ويجتمل إرادبةلغمالمعلةكمامر.
 _٠يذهب الحمى؛ نفي الخبر :املؤا جوف امحموم من السويق يغسل
”م".
ياث
قات
ثل
سمر
ىث
١ل بقوي الساقين .فقد روي أن أبا الحسن الماضي قال :السويق إذا

غسلته سبعغسلات وقلبتهمنإناءإل إىناءآخرفهويذهببالحمى وينزك
لةسفايقين والقدمين".
اقر
ال

؟ _1يعالج البرصوالبهن ,ففيالخبرعنأبيعبداللهاقنهة:السويق
بعاافليذ
بهيباض”.
ال
يق جافاً
ارلبعرلى
حطرفاىرةء ففي الخبر:السريق إذا ش
لي
1ا_
أطفا الحرارة وسكن المرارة".
'-
'-
"-
'-

.
040
10
جاسن:
الح
6441
10
جاسن:
الكافي 307 :1حل اغع
اغاسن1 :ل9ا0مر
الكاني 3:7 1س4الحاسن :ج8ا4ل4اه.

0ه3
5ك
جسن؛
* -الكافية 708 :جا اغا
' -الكاني001 3اح7

ملر
عطو
لو
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الل_يبرشقرة
51
 _'5يزيد الجماع .ففيالخير عن أبيعبداللهاكق :شرب السويق

بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ويرق البشرة ويزيد في البلا"
 _1١نافعللاطفال ,ففيالخير:اسقوا صبيانكم السويقفيصغرهم,
فإنذلكينبت اللحم ويشد العظم””» ويشربه الابوانحتىيولدلهم

القوي .قالرجل لأبي عبد اللهلذ :يولدلناالمولودفيكونفيهالبله
والضعف ,فقال :مايمنعك من السويق اشربه ومرأهلك به!فإنهيببت
اللحمويشد العظمولايولدلكم إلالقري”"

 _١سويق الشعير نافع للبرسام؛ وهو التهاب الحجاب الحاجز قال
سيف التمار :مرضبعض أصحابنابمكةفبرسم.فدخلت على أبيعبد

اللاهيهافأعلمته فقال:أسقه سويقالشعيرفإنهيعافىإن شاءاللوهو
غذاء فيجوف المريض؛ قال :فساسقينا إلياومينءأوقال:مرتين حتى

عوفيصلحبنا"".

 _4سويق العسدس يبردالجبوفففيالخبرعنأبيعبداللاهقنا:
سويق السدس يقطع العطشء ويقوي المعدة.وفيهشفاءمنسبعين داء,

ويطفئ الصغراء ويبردالجوف وكان إذا سافرلا
' -الكالي :ااحع /اغاسن' لمالاح 10
4
401
10
جاسن'
' -الح
 -طب الأئمةة لا وهانظر الفهاسن4 :ج01624

' -الكلفية لانطج41
 -الكافية ج13

يفارقه.
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4ل سويق العدس يعالجهيجان الدم_ ففي الخبرعن أبي عبدالله
شممنه يقول له :اشرب من سويق
ححد
لقنن أنهكان إذا هاج الدمبأ
العدس فإنهيسكن هيجان الدمويطفئ الحرارة”".

'_ سويق العدس لعدم انقطاع الحيض؛ عن عليبنمهزيار قال؛
إن جارية لناأصابها الحيض ولاينقطع عنهاحتىأشرفت على الموت»

فامرابرجعفر القتناأنتسقى سويق العدس؛ فسقيت فانقطع عنها
وعوفيت ",
 ١سويق الارز للإسهل الشديد واختلاف البطن”.

" _1سويق الجاورس لانطلاق البطن؛ عن عبد الرحمن بن كثير قال:
مرضت بامدينة واطلق بطني,فقالليأبوعبداللاهلقة:وأمرني أن آخذ

سويق الجاورس وأشربه بماء الكمونء ففعلت فأمسك بطني وعوفيت",
والجاورس بالفارسية كاورس وبلانكليزية 0كاام.5

كعر
س مم
لويق
ا الس
"ا

بسصورة كليةبارديقطع العطش ويضعف

عن الباء ويفضل استعماله في السفر ,بيئما الملتوت بالزيت يزيد في البهء
والجاف أنفعمن الجميع يطفئ الحرارة ويسكن المرة”,
' -الكافي 3لالاعا.
' -الكافي00 7ح

' -دعائم الأسلام؟! «6اح,0
' -الكافي” مالاج؟.
“ -انظر الوسائل 791:4باب منأبواب الأطعمة المباحة.

 .الصحة وطول العمر

 4سوين التفاح للرعاف .عن ابنبكيرقالرعفت سنةبالمديئة

فسأل أصحابنا أباعبداللهكذ عنشيءيمسك الرعاف.فقالهم:اسقره
سويق التفاحفسقوني فانقطع عنيالرعاف".
سويق النفاح للسموم عن أبيعبداللهلقي:ما أعرف للسموم

دأرانءفع منسويق التفاح".
 1سويق التفاح للسعة الحيةوالعقرب ,نفي الخبر:كانإذا لسع

إنساناًمنأهل الدار حيةأو عقربقال:اسقوه سويقالتفاح”.
 _71ماهو السويق

يوق ونخالة ,وفي
قه
دويق
المستفاد من الروايات وكتب اللغة أن الس
الأصل هو دقيق الحنطة والشعير .وقديتخذمندقيقالارزوالعدس

اتى
واللجاورس وح
لثل
لم
وز والتفاح.

والمستفاد منالاخبار أي
لضالًأن
فقها
سبل
ل؛ أيلامتزجمعالماولا
يصير عجيناإذا اضيف إليهالمافليسهوالدقيق الذييعملمنهالخبز.
الأرز (التمن)

يستفاد منكلام النيوَيلوٌوالائمة لي تم
ابيذ
لأركلز
العدول عنهلمنيتمكن من ذلك:فقدروي أن رسولالله عذال
' -الكافية امج

' -الكافية مجر
' -الكانية 305جم

وعدم
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طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز” ,وحفدييث آخرعيَنلْهلِةُ أنه قال:

أحوبلة أقرت لله بالوحداسية ولي بالشبوة ولأخي بالوصية :ولأمتي
الموحدين بلجنة الأرز",
وعنه عَنلكقال :كل شيء أخرجت الأرض ففيهداء وشفاء إلا الأرزه

فإنه شفاء لا داء فيه
وعنه عله لر كان الارز رجلاً لكان حليماً .وعنه يَْلُ :إن الارز

بشبع الجائعويمرئ الشبعان”".

وكان الائمة ام يغبطون أهلالمناطق التييتوفرفيها الرز علىذلك.
ففي رواية معشبرة عن أبيعبدالله تة:وإنا لنغبط أهل العراق
بأكلهمالارز”,
ولندرته وقيمسته الغذائية والصحية العالية كانوا يدخرونه كما يدخر

كثملينء فقدروي أن أباعبد اللاهلكنغةقال:نعمالطعام الأرزءوإنا لندخره

لمرضانا”» وفي رواية :وإنا لنداوي به مرضاناء أي معدود عندهم من
الادرية,
' -صحينة الرضاالققنة 54:ج10

' -دصواث الراوندي؛ 41
" -دعوات الراوثدي؛ 83
' -دعوات الراوندي85 :
* -الكانية567 :ح؟ ,أغاسن5 :ع.45430
' -الكافية53 :ح اهاسن0 :ج55730
' -الكافية :؟الاحه.
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ولا تسزال تعترضنا الروايات المادحة له؛ فضي روايةعن يونس بن
يعقوب قالقالأبوعبداللهيغم ياأتينامنناحيتكم شيءأحب إليّمن
الأرز والبنفسج؛ إانشيتكيت وج
اعي
لذ
شلدكيد فأهمت أكل الأرز

فامرت بهفغسل وجفف ثمقليوطحن فجعلليمنهسفوف بزيت
وطبيخ أتحساه فذهب الله عنّيبذلك الوجم".

وقسدكانمرضهاكنغةهوالإسهال الشديد (البْطن) بدليل ماجاء في
الصحيح عنه يهاانهقال:أصابني بطنفذهب لحمي وضعفت عليه

ضعفاً شديدا.فألقيني روع أين آخذ الآرز فاغسله أ
ثقمليه واطحده ثم

أجعلهحسياًفنبتعليهلحميوقويعليهعظمي,ولايزالأهلالمدبنة
يأتون فيقولون :ياأباعبداللهمتعناماكانيبعث العراقيون إليك؛فنبعث
إليهم منه'” ,والأخبار بهذا المعنى متوافرة”
كل ذلك وأمثالهيحكي عنقيمةغذائية عاليةللرزوكذاقيمةدوالية

ونعمة يجهلها آكلره وإنايعرفهامنفقدها.فآكلالرزيأمنمنإسهال
البطن الشديد وإذا أصابهمنهشيءفالرزيعابخه.
ويأمن من البراسير ,قف ر
يواية:إنلانفبطأهلالعراقبأكلهمالارز

والبسر (البر) وإن
اهما
ليوس
بعان
والأم
اعاء
سويق
يطعان
ر".
 -الكافي 145جا اغهاسن 105 :ج003

' -الغاسن0 :
ج90530
و 3انظر الوس
ائل :73ىه باب 55منأبواب الاطعمةامباحة ,ومستدرك الوسائل؟ :1ب7اب 04من
أبواب الاطعمة المباحة.

ِ الكافي 17 :7ج1؟ ,الغاسن5 :ج10620
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فكانما علة البواسير هوضيق الأمعا وليس يبعد؛ لآنالضيق يؤدي

إلى حدوث الجروح وقذارة الموضع تحيلها إلى البواسير,
خ طترلقفة نذكرها
ولعل اهممايعلبحهالازرهوأوجاع البطن»ومله

حم
لرزشمع
١اال
وله قصة مروية بعنة طرق فقدجاءرجل أباعبد اللاهلكتن:فقال :إن

ابنتيقدذبلت وبهاالبطن,فقال:م يامنعكمنالأرزبالشحم ,حلحجاراً
أربعاأو حمساواطرحها تحت النارواجعل الأرزفيالقدرواطبخه حتى

يدرك وخحذشحمكلىطريافاإلذابالرغز فاطرحالشحمفيقصعةمع
الحجار .وكسب عليه قصعة أخرى ,حثرمكها شديداً ناضبطها كيل ياخرج
بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز تثحمساء”.

"_الرز المجفف المطحرن
عن نخالد بن نجيح قال :شكوت إلىأبيعبد اللاهكلا وجعبطني,
فقال :خذ الأرزفاغسله ثمجففهفيالظلثمرضنّهوخذمنهوزن راحةفي

كل غداة وفي رواية زيادة :تقليه قليلاً وزن أوقية واشربه'".
؟'_ الرز والسماق

نران :كانبأبيعبداللهكن وجعبطنفأمر أن يطبخلهالارز
عحم
مهاق فأكل فبرئ”".
سلي
لع
اجعل
وي
5583
' -الكافية16 2ح الغحاسن2 :ج70
' -الكافي” 71ح

؟ -العافية 7جد
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5ح_ساء الأرز (الشوربة)

عن أبيعبداللهاكتغةقال:مرضت سنتين أو أكثرفألهمني اللاهلأرزه

فأمرتبهفغسل وجفف ثم أشم الناروطحن فجعل بعضه سفوقاً

نف نر

 5سويق الأرز

عن أبيعبداللهلكتقالمرضت مرضاًشديداًفاصابني بطنفذهمب

جسمي فأمرت بأرزفقلي ثمجعلته سويقافككنت آخخذهفرجعإليّ
جسمي”" ,وا
السلويق
مطهحوون المقلي.
آزرز
6ا_لخب

عمل الخبز من الرز غير منداول ولكن الأخبار وردت بمدحه .وتذكر

لهامنيازأعلىسائرالاطعمةوهوطولمكثهفيالدوف.بحيثإنيهبقى
من الغداة إلىاللسيل؛ فقدرويعن أبيعبداللهلقنلافال:ليسيبقىفي

ال
غدوف
دم
ونة إل
اىال
للي
الإ
رلا
”ز".
زخب

ولذلك نائدتان الأول :نفعه للمسلول أي المهمزول .قفي المخبر
الصحيح عن أبيالحسن الرضااكناةأنهقال:مادخلجوفالمسلول شيء

أن
افلعم
أنرنزبز”".
ف اغغاسن6 :
ج81570

" -الحاسن :جدم
03
" -الكافية ماج
' -الكاية منرج,3

ا
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والثانية :نفعه للمبطونه أي من أصابه الإسهال .فقدروي عن أبي

و:ا
مقال
عكةا
طلهاكت
أدال
عب

المبطون خبزالأرزء فمادخلجوف المبطون شيء

أنفع منه ,أماإنهيدبغ المعدة ويسل الداءسلاً".

الزيت
المراد بالزيت هو زيت الزيتون ,وقد ورد التاكيد عليه وطرحه كإدام

وقد كان في سابق الزمان إداما؛أييؤكلمعالخبزبأنيغمسالخبزفيه
ويؤكل؛ ويجتزى به فقدروي في عدة أخبار أن كهان قوت رسول الله الشعير

وحلسواء التسر وإداسه السزيت” /واليوم يستعمل كدهن للطبخ ريكون
بعسض مكونات الطعام؛ وبصورة كلية فهو ممدوح عديم الضرر ولا يزيد

نسبة الدهن الضار في الدم.
نقد روي في الخبر عن رسول الله ايه قل :كلوا الزيت وادهنوا به

فإنه من شجرة مباركة”” ,وني الحديث عنه يلا الزيت دهن الأبرار وإدام
رياهًء انغمس في القدس مرتين",
الأخيار؛ بورك فيه مقبلاً .ومبودركب ف

اورك في أوله .إي أول نضجه وصنعه ومبارك في أخره أي لا
منيب ه
يع
يغيره المكث والبقاء ,ولا يتغير إذا أخذ في آخر نضجه
' -الكافية:0 :اح؟.
' -مكارم الأخلاق481,1 :

" -الكافية 031
' -الكافي75 :1ح ,3اغاسن :كناج00

“سه

لسعم سس

سد

ليخ ولول العبر

وقال أمير المؤمنين اهة :ادهنوا بالزيت وائتدموا به فإنه دهنة الأخيار

وإدام المصطفين سبحت في القدس مرتين» بوركت مقبلة؛ وبوركت
مدبرة لا يضر معهاداء".
والقدس هو الطهر ,وانغماسها فيالقدس مرتين أو سبحها فيه
مسرنين كناية عن شئةالطهارة,وخلوها منالضرر من نلحية؛ وتسببها في
تطهير البدن من المضار والدرن والقشف وغيرها.

ولعل التطهير يكونمن الموجودات الحيةالضارةالتينعبرعنها
بالشيطان ويعبر عنها أرباب العلم الحديث بالمكروب والفيروس؛ فقد جاه
فيو
يصية
ِالني
ه
لعليفكنظة:ياعليكل الزيت وادهن به فإنه من
أاكللزيت وادهن بهل يمقربهالشيطان أربعينيوم"
الخل

ل ياُسرف الخسلكلامهذ الآيام,وإنمياستعملمعالاكلكمشهي

للطعام .ولكن ليسوحده؛بليوضعفيهأشياءأُخرىمنالمخضر والبقول
ويعملمنهمادةمشهيةاسمهاالطرشي وماشابهذلك.

بيسنماكانالخسلمطروحاًكبدامف زيمانالرسوليي أيم ياؤكل
وحدهمع الخبزولايؤكلمعهشيءفجاءالنييَلْلهُوالائمة ل
م الكافي0771 :3ح؛ ,الحاسن :حن0ا.17

' -الحاسن :هالاج500

وأكدوا
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على هذا النوع من الطعام بشكل مكثف وتواترت الأخبار فيملحه

ومدح الخل بصورة كلية.
وهل يمكن إرجاع الناس اليوم وبعد السيوم إلى مثل هذا الطعام
السلاج النافع ,بعد اعتيادهم لألوان الطعام الفاخر؟ عمل صعب للغاية.

والحلانهمعرفوااضرارم ياأكلون خصرصاًبعدتفشي الأمراض وتزايد
موث الفجأة والسكتة القلبية والدماغية وانواعأمراض الدم والقلب

وغيرهاء نحننطمع بالستفبل وععندما سيكون الناس أكثر وعياً وإمام
بفوائد هذا النوع مسن التغذية .رمضار مااعتلاره فليس ذلك من

المستبعد.
ومهما يكن من ذلكفقدقلالرسوليلي فيمجلالتشويق على
ذلك :نعم الإدامالحل .ماأقفربيتفيهحل”" .وهذا يعني أن اتخاذ هذا

النوع من الطعام واعتيائهل مهنفعتان واحدةصحية والأخرى اقتصادية,
وليس هذا بحرد تشويق وترويض عل
حىمل الفقر.
ففي الخبرعن أبيعبد الشكت :قال:كانأحب الأصباغ إلىرسول الله

َه الخل'".

والنتيجة أن االخللمفريحلة الأولىإذاأاكللمخعبز وح
طدهعفاهرم
خفيف وئافعوكافب .وفي المرحلة الثائيةفإنالخلبصورةكليةنافعإلى
' -الكافي4091 7ح 1الغاسن 341 :ح]1ه.
' -الكالي 3اج

ا

000

ملر
لةعوطو
الصح
 .-..............ا

رده
وجر
ضبلم
حرة.
جائب أي طعام وغذاء وفوائده كثي

عاللمىالدة ناقع,

فقد روي عن رسولاللهيِه أنهقال:إونمالللاهئكته يصلرن على

خوان عليه خل وملع” .وكفى بذلك نضلا ومع ذلك فقدذكرت الأخبار
فوائد الخل بصورة عامةوفوائد حلالخمر بصورة خاصة رهيكالاتي'

 _١يكسر المرة ,فإن المرةوخصوصاً الصفراء لهاحدّةوأضرار إذا
زادت ,والخل يكسر تلك الحدةأو نفسالمركه لان الحامض إذا اجتمع مع

المرةالقاعدتفاعل وتبيل إلىماءوملح.
"_ يحبي القلبء قال أمير اللمؤم
كنين
تع
ثلي
ة :نعم الإدام الخليكسر
المرة يجيي القلب” ,ويقسدتفاد منهذا الكلام أن السبب فحي
ياة
القلب هو انكسر المرة,وأن الخل سبب لانكسار المرةة وليس ببعيده

عندمايكونكلمايعا المرةكاستعمل المسهلنالفعلاقًلب.
وفي نقسلآخمر:يكسر المرار” ,وهذاقديعنيكسرهللمرةالصفراء
والسوداء والحمراء ,أي عامة المرار.

'_ يرفع ظلمة القلبء ففي الخيرعن أبيعبداللهالتل :الخلينير

القلب” ,وهذا قديعنيتفتحالذهن؛أيالقلبالباطني؛ وليس القلب
العضلة.
“ -الحاسن100 028/ :
 7الوسائل62 :91باب 14منأبواب الاطعمة المباحة ج65

* -الحاسن” ح4ا3ة
مر
' -اغاسن# :الة حغاه.
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 _5يشد العقلء فقدجاهفيعلةأخبار منهاالصحيح المعتير:الخل

يشد العقل".

 _5يقلل الزناء فقد رويعن أبيعبداللهاذ أنهقال:الاصطباغ
بالكل يقطع شهرة الزنا” .والاصطباغ يعني الائتدام ,والتعبير بالاصطباغ
مسن السصبغ أي غمس الخبز فايلشيه أهيذا النحو من الائتدام وقد

يؤكل بنحو الثريد كما سيأتي.
 _1مل الخمر نافعللثة,ففيالخيرالصحيح عن أبيعبد اللاهلكهل
”"
ةشد
ثمر ي
للخ
ا:لحلا
قل

والشدهوالجمع وجعلها صلبةوشديدة لان

رخاوة اللثة يؤدي إلى نزعزع الأسنان.
 _/خل الخمرنافسعلعامة الفم؛ففيروايةمعتبرة عنأبيعبد الله

اقل أنهذكرعندهخلالخمر:فقال:يقتلدواب البطنويشد الفم",
 4يقتل ديدان البطن؛ ففي الصحيح عن أبيعبداللهاقنهة :خل
".
ليشد
لواب
عالبط
اخدم
ثدة؛ ويق
لرليش
الم
قن؛ و
اتل د

ذ_ يقتل عامة الديدان ,ففيالخبرعنأبيعبدالاكلقنقال:عليك
بخل الخمر فاغتمس فيه؛فإنهلايبقىفيجوفكدابةإلاقتلها,0
' -الكاني 917 :1ح؟ ,الحاسن :حه/ن0ة,07
 3الكاني ج1١

0
:ما0ح
" -الكافي8١ :1ح المحاسن؛ لا
ا.44
* -الكافي7 :1ا5ل١غجحفاسن :ح5

7:ح» ,اغحاسن :اللاج100
1
73ج 11اغاسن؛  64ج 180وانظر الوسائل! 47 :1باب 05 :46ومستدرك الوسائل
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توصية :
خمل الخمر .هموأن يعصرمثلالعنبويتركينش ويتخمر ثميترك

الدمر لينقلب خلاًلوحدهولايصنعالخلمنالعصيرأو غيرهراساًأر
يعالجالخمرويُفسد.
ففي الأخبار :كللخل الخمرمافسدولاتأكلرام اافسدتموه انت”م".

وقسيلالفشرقهوأن خصلالخمريتركليختمرويصيرخمراًث يمعال

بسشيء بأنيضافإليهالخلالثقيف أو املحفينقلب خلاً.بينماغيرههو
أن يضافإليهالملحأو الخلمنالآولويتركليصيرخلاً.

أنواع الحبوب
العدس
العدس من الحبوبالمباركة التيتتماشى معمتطلبات الإيمانوالمعرفة
والمناجاة بيد أنه يرق القلب ويكثر الدمعة ويسرعهاء وقد روي عن النبي

ي
ايلعأن
دس باركعليهسبعون نبيا” ,رقا لعليالة:ياعليعليك
بالعدس .فإنه مبارك مقدس .واهولير
ققلب ويكثر الدمعة .وإنه بارك
عليهسبعون نبيا".
والمستفاد من الأخمبار أن قسارة القلب نوعمن المرض وقصور في

القلب الماديلأنها جعلتعلاجهمادياوهوالعدس .فقدشكارجلإلى
' -عيون أخبار الرضا .4: 8

' -الغحاسن400/03 :
" -الحاسن5 :ج00430

الأغذية الثباتية النافعة . .

البييَف قساوة القلبء فقال :عليكبالعدس فإنه يارلققلب ويسرع
الدمعة” .وفي رواية :أن بعض أنبياهإبسنيرائيل شكا إلىالله قسوة

القلب وقلة الدمعة فأوحى اللهعزوجل إليهأن كُلٍالعدسءفاكل
العدس فرق قلبهوكثرت دمعته".
وبذلك يكون العدس علاجألمنيعانيمنجفاف العينوقلةالدمع,
وتبقى مسالة المباركة فقد ورد فيعدةأخبارأنهبارك على العدس

سبعون نبياًوفيروايةعنمحمدبنالفيض قال:اكلتعندأبيعبدالله
اللا مرفةبعدس .فقلت :جعلت فداك إن هؤلاء يقولون إن العدس قدّس

عليهثمانون نبيا فقال :كذبواء ل وااللهول عاشرون نبيا”.

هالذرهواية رواهاالكلينيغيرانهاضعيفةالسند لعدم توثيق راويها
واللاراوي عنه .ورواياتالمباركةرواهاالبرقيوالصدوق فيالعيونرهي
الأخرىضعيفةالسندفلاداعيللجمعبينالضعاف.

ومعذلكيمكن الجسعبينهابالفرقبينالتقديس وامباركة ,فالنفي
التقديس ومشابت هو المباركة .وهر معقول باسنناخعلثىلاف المعنى,
اىدة وزيادة
يعن
لة.ز بم
ابرك
عواء بال
ده
لركة
امبا
فالتقديس التطهير وال

الفوائد والآثار ,وهو غير التطهير ,فقد لايمكن تطهير المعدوم ومالم
ود
جقبل
وون
ل يك
ايادة
يوجد بعد ولكن الدعاء بالز
07
' -الكافي5]5 :1ح) الحاسن؛ 4035
' -الكافي581 2ح ,الغاسن4 :ج45470
6
" -الكاني 4587 :3اغحاسن430:0 :ج

وكذا زيادة الآثار :وقد
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اتفا
بس
لوا
لدكمنر
ببارك
ييةني أن رواية الم
لام
اة ع
ايةصل فلاتعويل عليها.
وفيرواية معتبرة عنمعاوية بنعمارقالقلتلأبي عبد الللهلة :إن

الناس يروون عن النبيييه قاالل:إعندس باركعليهسبعون ن

5

هوالذي يسمونه عندكم الحمص .ونحنناسمليعهدس”"» فقديكون
ريه
قرو
سكوت الإماماتةعإماي
راس
االن
اً وتأبيداً ليذلك
س.تبفلاد من
قوله «هو الني؛ يعني هذاالذي يروي فيه الناس مباركة الانبياء اسمه

العدس,
والظريف أانلراوي عبر بالعدسء والإماماكلايقولل اهلمرادذاك
الذي تسمونه الحمص؛ ومعاوية كرفي فمنالممكن أينكرن المراد أن ما
يسميه أهل الكوفة الحمص اسمهفيالمدينةالعدسويمساميه أهل الكرفة
العدس آنذاك,ليس هومايسميه أهل المديئةبالعدس.
ولذا جمع البعض بيئهما بنحو آخر وهو حمل السرواية النافية

للمتقديس على المعروف اليوم بالحمص .وروايات المباركة تحمل على
العدس؛ وذلك لشيوع مرق الحمص وهو الذي يسمى هذهالأيام اقيمةا,

بينما مرق العدس غير معروف» ولو كان المراد هو العدس المعروف اليوم
باسمالعدس فالرواية تخبرعنمرقلمنعتدهولابدمنتجربته.
هذا وقدذكرت بعض الأخبار فوائد لسويق العدس؛ وهو مسحوق
العدس إذا بالغوا في طحنهوقاموا بتقليته ,ففيروايةعنأبيعبدالله
“ -الكافية ااكاحكر
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“فنا

اكنة :قال :سويق العدس يقطع العطش ويقوي المعلةة وفيهشفاء من

سبعين داءء ويطفئ الصفراء ويبردالجوف ,وكان إذا سياففرالراقه ,وكان
إذاهاجالدم بالحد من حشمه بقولله:اشرب منسويق العدس فإنه

يسكن هيجان الدم ويطفئئ الحرارة".

وني رواية صحيحة عن عمليهزبينار قال :إن جارية لنا أصابها
الحيض؛ ولاينقطععنهاحتىأشرفت على المرت؛ فأمرأبوجعفرانغةأن
نسفى سويق العدس؛ فسقيت» فانقطع عنهاوعوفيت”" ,وهذا كله شاهد
لأعندس بارد يبرد الجوف ويطفئ الحرارة .وهذا قديعنيأن
لى
عا
استمرار الحسيض معلول للحرارة واستعمال الأشياء الحارة والعدس بارد

وفوله «يقطع العطش :هو الآخرقديعنيالعطش المعلول للحرارة.

وقديرادبهمطلق العطش سواءكانلأجلمرض العطاش أو حتىمثل
السكر ,ولابعدنيذلك,وعلى الاقلفهويرفعهذهالعارضة للسكر -
أعنيالعطش  -لامعللجتهبامرة.
والظريف فيما يروى عن العدس وأصله بسندمعتير :أن اللهسبحائه

أوحى إلىأيوب :حذ من سبحتك كفافابذره» وكانت سبحتهفيهاملح؛
فلعذ أيوب كفامنهافبذرهفخرجهذاالعدس ,وأنتمتسمونه الحمص:
ونحن نسميهالعدس”".
' -الكافي015/ 3ج.1
' -الكلفي” لاناح.1

' -الكافي# 3الاح

 -...الصحةوطولالعمر

الذي
والخطاب لرفاعة وهو كوفي .وا
كميه
ليس
وأه
فلة اليوم الحمص
هو الكروي الذي له رأس وبالفارسية (تنود) ,وما يسمونه العدس هو
الدائري المسطح".
الحمص
الحمص ماذكلورأف
خيبار وممدوح وهو وااح
لدامطنعمة التي
يتسناوها الائمة ويداومون على أكلها.فقدروي أن أباالحسن لكينلاكان

يأكل الحمص المطبوخ قبلالطعاموبعده".
ونيالخبر الصحيح عن الرضاا قال:الحمص جيّدلوجعالظهر.

وكان يدعو به قبل الطعام وبعده”" .وني نقل :هو جيد لوجع الصدر".
الباقلاء

الباقلاء نيهامنافعمتعددة وعلىخلافماهرشائعبينالناسفهي
تفوي الدماغ ,فقد روي بسند صحيح عن أبيعبد اللاهلكنغةقال:أكل

الباقلاء يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد الدم الطري".
 3انظر الوسائل 84 :11باب73.43ومستدرك الوسائل 87 :71باب  44من أبواب الاطعمة
المبلحة.

' -الكافي :3؟41حء لاسن ع.404032
 7الكافية63 :ح الحاسن0 :ج54820
' -مستدرك الوسائل 80 :71بابغ,ة من أبواب الأطعمة المباحة.
' -الكافي 4ع اء اغحاسن0 :حل0ا1لة.

ينا
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وتمخخ الساقين يعني زيادة مخالساقين والمعروف أن مخالساقين

يقوم بتوليد الدموالرواية ذكرتهذاالشيء .أي زيادةالدم؛بلأضافت

بأنها تولد الدم الطريء وقديكونلزيادة مخالساقين علاقة بزيادة الدماغ

أيضاً وليسببعيد,فبعدثبوتالعلاقةبينتوليدالدموزيادةمخالساقين
تثبت العلاقة بزيادةالدماغ لأنهأقربفيالذكرمنزيادةمخالساقين.
ويؤكد العلاقة بين زيادة مخ الساقين وتوليد الدمفقدروي بسئد

صحيح عن الرضا ان قال:أكسل الباقلاء يمخخ الساقين ويولد الدم

الطري”,
وفيرواية عن أبي عبداللهاقي :كلا الباقلاءبقشره! فإنهيدبغ

المعلة.والميقن من القشر هو القشر الثاني ولكن الإطلاق شامل

للقشرين معأ ولكل ما بسمى قشر الباقلاء”' .وفي رواية عن النبي يلي
”,
ائاً
كان طاعلامبعايسقىلاه حتىرفع,واليلأكنلشي
"ته
رغير
اللوبياء
اللوبياء واحدة من الحبوب .والمعروف أنها تولد الريح :ولكن الائمة
قالوا :اللوبياء تطردالرياح المستبطنة".
' -الكاني411 :1حا اغحاسن :ج94032
' -الكاني405 :1ح ,7الغاسن5 :ج06730

" -مكارمالأخلاق .81 :وانظرالوسائل١٠٠ :13 باب  08منأبواب الاطعمة المباحة.
' -الكافي” فلاح

5525:

سنا

يتيب الفيخة وطزل الح

وهذا يعني وجرد فرق بين توليد الرياح وطردها ويأتي مثل هذا
الكلام في الزيتون .وتتدل هذه الرواية على أن الرياح نوعان ظاهرة

ومستبطنة ,والأولى لعلهام ياتحسس بوجودها الإنسان واللثاانيةي م
جا
س.
الماش
الماش واححد من الحبوب الممدوحة ,لانيهعالجالبهاقواهلوبياض

الذييكونفيالجلدويكون سطحياًبحلافالبرصفإنهعمقي ,نقدشكا
رجل إلىأبيالحسناقنةالبهقفأمرءأن يطبخ الماشويتحساه ويجعلهفي

طعاب,

ويستفاد منقولهلقنايتحساهبمعنىيشربه .وهويعنيكثرةمالهحتى
يكون حساءاً ويسمى هذه الايام بالشوربة.

وأماقولهيجعلهفيطعامه.فهويعنيجعلحساءالماشراحداً من
الاطعمة التييطعمها فيأيامهولياليهه ويجتمل إرا
ادة
لجع
طلالم
عاش
افي
م؛

فإذا طبخ الإنسان أرزاً أضاف لالهماش أو إذا طبخ المثلثة التييأتيالكلام
عنها أضاف إليها الماش ,وهكذا ,وهناك كيفية خاصة لعلاج البهن به
تقدمت في العلاجالمخاص.

الجاروس
وهو نوع مسن الحبوب يشبه الماش لايعله الناس من الغذاء وقد

ستداوى ب
فه
قطء ولكن كان يؤكل فيالسابق ويعمل منه الاغذية وكان
' -الكلفية :تاج

الاهذية الثباتية الثاقعة . .

مألوناً ولهمنافع:فقدحدث البعضأنهأكلمعأبيالحسناطيةهريسة
لاهئلة ,وأنهأعجبني
باللجاورس؛ فقال :أماأنهطعامليس فيهثقلولا غ

فامرت أن يتخذليوهوباللينأنفعوألينفيالمعلة".
واللبن يعني الحليب ,أي إذا طبخمعالحليب فهو أنفعمنأن يطبخ

علحم حتىيكون هريسة وفينافلسوقت افارليسمةعمول منهطعام
مال
خفيف ولااضرر فيه.

اً للإسهل ,فقدرويعن عبد
صافع
ص مونهن
خعمول
وكذا السوي الم
الرحمن بن كثيرقل:مرضت بالمدينة وأطلقبطني,فقالليأبوعبدالله

اقيه :وأمرني أن آخسذ سويق الجساورس وأشربه بماء الكمون .ففعلت
ييت”".
نوامعسكوبفطن

البقل(الحُضّر)
دم
نحه
اتزم به الائمة:أعنيحضور البقلعلىالمائدةإألى
هذا مال

كانوا يكفون عن الطعاممالميحضر البقل فقدرويعنحنانقال:كنت

مع أبيعبداللاهكنةعلىالمائدةفمالعلىالبقلوامتنعت أنمانهلعلّة
ليتءفت إلىفقال:ياحنانأماعلمت أن أميرالمؤمنين اقلهةم
اب
فنت
كا
بؤث بطبى إلاوعليه بقلء قلت :وقلا؟ل :لأنقلوب المؤمئين خمضرة فهي

تشحكنإللهىا".
'ل-كائي485 1ج13
ا
' -الكافية ماج
* -الكافية701 :ح؟ ,ألهاسن :ج30ه10

 ٠...الصحة وطول العمر

فقد جعلها الإمامفكي طبعيةغريزيةيطلبهاالطبعالسليم وهو طبع
المؤمنين .ومايطلب الطبع السليمشيئاإل إاذا كثرنفعه ولايرفض شيئاً
إلاإذاكثرضرره كمافصّلناذلكفيبحث الاطعمة المحرمة.
دفي رواية أخرى عن بعضهم قل:بعث إلىالماضياكقة وأجلسني
للغداء فلما جاؤا بالائدةلميكنعليهابقل؛فامسك يدهثمقالللغلام:

أماعلمت أنيلاأكلعلىمالدةليسفيهاخضرة :فأتنيبالخضرة قل:

فذهب الغلامفجاء بالبقل فأالقلاهمعالئىئة ففماديكدهل".
وهذ
ضا ي
رحكي
و مد
رىة أكل الخضر ومقدار منافعها .بالإضافة إلى
كونها زينةفيالسفرة ,فقدروي عن أبيعبداللاهكنه:لكلشيءحلية,
وحلية الخران البقل'".

ومع ذلك ففي نفس حضور الخسضرةعلىالمائدةمناقعلمجااهفي
الحديث عن النييَيإ :خضروا موائدكم بالبقل فإنه مطردة للشيطان مع
التسمية”" وفي رواية :زينوا موائدكم”.

الكراث

ال
ضكرراثو م
رنيات الخضر والبقولبحيثيجزي أكله وحده ولا
يجزي أكلغيرهبدونهلآنفيالحديث :أنمهَثْلهف ا
يلبقولكمكل الخبزفي
'> الكافي70 :1ح  1ا
,لحاسن.9008/ :

'-
*-
'-

أماليالطوسي65 :1
مكارم الأخلاق02 :
انظرالوسائق 70+ 8بغب7؟ 1منأبوابآدابالمائدةوج٠41 :73 منأبواب الاطعمة الماح

ومستدرك الوسائل :71باب 89من أبوابالأطعمة المباحة.

الاهذية التبانية النافعة .

سائر الطعام”؛ ونيروايةعنأبيعبداللهاتةوأبيالحسن لقنة :لكل
ول
قسيد
بد و
اءلسي
شي

الكراث”» وقدذكرالبقولعندالرسوليَيْلهُ

فقال :سنام البقول ورأسها الكراث» وفضله على البقول كفضل الخكبز

علىسائرالاشياه وهيبقلتيوبقلةالانبياء قبلي ,وأناأحبهوآكله؛ وكاني

أنظر إلى نباته في الجسنة يبرق ورقهخضرةوحسن” .وكفى في ذلك فضلاً
ونعمة؛ بل أن بعض الروايات تفضّله علىالهندباء .فقدروي عنيجبي
بنسليمان قال:رأيت أباالحسن الرضا لك بخراسان فيروضة وهو ياكل

الكراث فقلت :إن الناس يروون أن الندباء يقطر عليه كل يوم قطرة من
الجمنةفقال:إن كان اهندباء يقطرعليهكليومقطرةمنالجنةفإنالكراث
ةء",
يما
لسحفن
اغم
ين
وروي عن حنان بن سدير قال :كنت مع أبيعبد اللهالق :على
الماندة .فملت إلاىلحندباء  .فقال:لملاتأكلالكراث؟! قلت:لماجاءعدكم

من الرواية فيالهندباه قال:وماالذي جاءعنا؟قلت :إنهيقطرعليه
قطرات من الجنة فيكل يوم قطرة قالفقال:على الكراث إذن سبع
قطرات,©7
' -الكاني 05 :1ح :»0اللحاسن8 :ح14ه1لا.

0١0د
' -الحاسن10 :
' -اللحاسن :ج31ه14
' -الحا  30ج583
* -الكافي ”1تلاح الغاسن 712 :ح.543

 .....-...الصحة وطولالعمر
فوائدالكراث:
 _١أمراض الدم.ولعلأهمفوائدالكراث هي زيلاتهالدمومعلبحته

لبعض أمراض الدممثلنزيف الدموالإسهال الدموي؛ ونزف البواسير,

فقد روي عن موسى بنبكرقال؛اشتكى غلاملأبيالحسناكلا فسئل

عنه فقيل :به طحال؛ فقال :أطعموه الكراث ثلاثة أيام .فأطعمناء فقعد الدم
ثمبرء”,وهذايعنيأن علامةالطحال هونزيفالدم.أي خروج الدم

من
االمخ
لرج؛
نأو
زمطل
فق.

؟_ الطحل ففي روايةأنهشكارجل إل اىلباقرالقنوجعالطحل
وفدعللمهبككلعلاج وأنيهزدادكليومشرأحتىأشرفعلىالهلكة
نفالالقخلا:ائشتربقطعةفضةكراثاًواقلهجيداًبسمنعربي؛وأطعممن
به هذا الوجع ثلاثة أيام.فإنه إذا فعلتلك برئ إن شاء الله تعالى",
'"_صفرة الوجه .عنسلمة قال:اشتكيت بالدينة شكاةشديدة فائتيت

اث
أباالحسنلقنافقاللي:أراك مصفراً .قلت:ناعمف
لقاكل:ركل
فاكلتهفبرنت”” .وهذاقديعنيزيادةالدمأر قطعالتزيف.
؟_ البواسير :ففي رواية:أنهيقطع البواسير' /أي يقطعنزفها وني

رواية أخرى :أنه جيد للبواسير*.
' -الكافي 0 3حا ,اغحاسن0 :ح1ل1لة.

“ -الكافية ماح
ف الكافي”  05ح ,16الغاسن :ح1/2ل7لا.
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فقديعنيمعابحةأصلالبواسيرحتىلوكانتذكوراًلانزففيها.

 5يطيب النكهة ,والمقصود بهنكهةالفم؛أي يزيلئتنرائحة الفم
وهذاقديعنيأنهيقضيعلىأسباب التعفن ونتنالرائحة كبعض أنواع
المكروب ومعاحة الالتهابات.

 _١يطرد الرياح؛ والرياح هي رياح البطن ,وقديكونالمرادعامة

الالتهابات ,فإن السريح والرباح في الأخبار تعني الالتهابات .فيكون مؤيداً
لإزالةالتهابات الفموحتىمثل اللوزتينومنثميزيلنئنرائحة الفم,
/ا_يؤمن من الجذام ,فقدسئلأبوعبد اللاهلقنة عنالكراث فقل!
كله فإنفيهأربع خصال :بطيب النكهة ويطرد الرياحويقطع البواسير,

وهو أامالنجمذنام لمنأدمنعليه

توصيات:
 _١يفضّل غسل الكراث خصرصاً مايحصد وينقلمنالاطراف إلى
المدنويصل إلىيدالأكل بعدفترة,ولكنلامائعمنأكلهمندون غسله

في البستان ,لاجل وجود مواد مفيدةعليه تعبر عنها الروايات بأنها
دام في
تضهقلم
قطرات من الجنة كمايفضلفيهذاالحالحتىعدم نف
الهندباء .فقد روي عن رجل رأى أبا الحسناكت بخراسان ياكل الكراث
من البستان كماهوءفقيلله:إن فيهالسماد فقال :لايعلق بهمنه شيء

ولهلوبجويادسير”.
'-الكانية :مااح؛ .الخصال411 :1
' -الكافية 699ح :1الحاسن :ح5ل(الا.

 .........الصحة وطولالعمرفقد يكون المرادأن اكلهمن دونغسل جيدللبواسير وقديكون
المرادهونفعه بصورةعامة.
ومعذلك فقدروي عن يونس بنيعقرب قال:رأيت أباالحسنالكل

يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالاءويأكله'.وفيروايةأخرى :أنهالا
رؤي واهو
لياككل
راث منالمشارة ويغسلهبالماهويأكله” والمشارة المنبث»

ولعل أكله بعد الفسل هرالمطلوب بصورة كلية.وأكلهمندون
غسل فيحالةخاصةلعلاجمثلالبواسير.
"_ يفسضّلقطعأصلالكراث الأبيض ورأسهلمارويعنأبيعبد

لله اققة قسال :اقطع أصوله واقذف برؤسه” ,وهي رواية مروية بعدة طرق
وحثى قدنكون معتبرة ولاينافيهمافيالروايةالسابقة من أن أباالحسن

لقلارؤييقطع الكراث بأصوله فيغسلهباللاءويأكلهفهوفعليحمكي
حالة خاصة.
”_ المستفادمنالأخبارأن منيتخذالكراث كعلاج,ينبغيأن يكثر

منهلآنف ايلحخبراشستربقطعة فضةكرائا" .وهويعنيأن المشترىكثير
جدا.ولعلنفس التعبيرمثلالخبزق ي
دعنكيثرةأكلهلانالخيعزانةأكثر
املنإدام.
ف الكافي007 :7ح؟ :الفهاسن0 :ج06531
' -الكلقية :مااح؟ ,الحاسن” 0ع1ب1ار
ا الكافي” 711ح ./الحاسن0 :ج78571
' -طب الأثمةة كر
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 5روي أن أمير المؤمنيناكيت كانيأكلالكراث بالملح الخريش”".
ه_ عن أمير المؤمنين تت انه أكل مع رسولالله ْوالتمر

والكراث”.
ونل اعلَلفهْيةُ نهىعنأكلالكراث فقال أبوعبدالله
سي أ
١ررو
القتنه :إنمانهىلاناملكيه رديمه”,وهذايعنأيكلأهوقاتالصلاة.
المنديد"؟
وبي “وروي أنها
اكن تقدير فاولائحدندباى لأنهابقلة رسول الل
ليم
شجرة على باب اللحنة”” ,وأن أباعبداللاهلكنةقال:فضل المندباء على

البقرل كفضلنا على الناس”"؛ ولكن المؤسف هر هجر الناس لأكل
الهندباء هنه الأيام ,والرواية تئلعلى انهاكانت تستعمل كواحدة من

البقولأي الحُضّر ,ولكن السيومل تانباعمعالخضروات ولاتؤكل مع
الخضروات؛ فهر خسارة عظمى أنسانا إياهاالشيطان.
' -الكافي5571 17حا الغحاسن0 :ح١4١لا.

': -نساغا30600١
 3اغناسئ' 2ع0ق7الا ,والظر في جميع مامرالوسالل 611 :79يقب 711 110 ,691رمستدرلة
الرسائل 414 :70باب كماى  8منأبواب الأطعمة المباحة.
 الهندباء بالفارسية «كاسني».* -الكافية :ج1١7

“ -اغحاسن97300!2 :

' -الكافية01 :ح الحاسن5 :ج09830

ملر
عطو
لو
 ..............الاصحة
والحال أن الائمة خَِيَنكْزماالوا يوصونا بأكلها ويقولون عليكم

باهندباء نقد روي أن علي ةذ قال:عليكم بالهندباء فإنه أخرجمن الجحنة",
وقل الرضالكتغةعليكم بأكلبقلتناالهندباء”".

فوائد الهندباه:

 _١تطالعنافوائدمعنوية لبعضالمطعومات بين الفترة والأخرى .مثل
الرمان فإنهينفي شيطان الوسوسة ويدخحل الجنة :والهندباء أيفضااًئهداة
من هذا القبيل؛ فقدروي بطريق معتير عنأبيعبد اللاهلقفنة:مايرضى

أحدكم أن يسيغالمندباءول يادخخلالنار'"وفي رواية أخرى :منأكل سبع
ورقات هندباء يوم الجمعةقبلالزوالدخخلاللحنة".
"_ تزيد فيالملهرويعن أبيعبداللهايا قال:عليك بالهندباء فإنه

يزيد فيالماءويسن الولد”» ولعل المقصود بالماءهوماءالرجل؛ وقد
يكون المرادعامةالماءالموجودفيالبدنكماء الفموماءالعينء ولكن قوله

للفلااويجسن الولد» بعد ذلك قد يكون قرينةعلىإرادةالمعنى الأول»

أعني ما اءلرجل.
"_ تزيدالولد يعنيأنهاتعالالعقمأو تقرّيمنكانمنيهضعيفاً

وكذلك يقوي المرأة ويجعلها أكثراستعداداًللحمل؛ فقدروي عن أبي
م الحاسن 900 :ج401

'-
"-
'-
“-

الحاسن :ج
26
م63
لغاسن3١ :م ج503
الحاسن؛ ٠2
/١25
الكافية اح

الاغدية النباتية الشافعة .........

عبد الله لقتقة :المندباء يكشر المال والولدوعن الرضا اكنقة عليكم بأكل
بقلتنا المندباء فإنها تزيد فيالمل والولد" ,وفي الظاهر عدم كفاية أكل
المرةوالمرتين ولابدمنكثرةأكلالهندباء واعتياد أكلهاكواحدة من الخضر؛

لقول الرضا لكتاة :ومن أحب أن يكثرمالهوولدهفليدمن أكل المندباء”",
فااللهمإدهموان.
رة الولد فمن كان يرغب
كإولى
ذدي
باء يؤ
دكل
ل.نفأ
اولد
_ورة ال
؟ذك

لد لهذكرفليأكلالهندباى وهذهالفائدةأيضاًمشروطة بالإدمانه
أن
فييو
فقد روي عن الصادق اكتغة قال :من سرًهأن يكثرمالهوولده الذكور

ايلدفريمجاءل,
فليكثر من اكلالمندباء”؛ ولعل السرفيذلك أنهاتز

وكلما غلبماءالرجلخرج الولدذكرأكماجاءفيالأخبار :ففيرراية
عن الصادق اقننا .قال :عليك بافندباء فإنهيزيدفيالماءويحسن الول

وهو حار لينيزيد فيااللولذدكورة"» وهذايعنيزيادةاحتمال ذكورة
الولد؛ ولو أجرينا إحصائية لوجدنا أن الغالب في أولاد مدمن الهندباء هو
ل؛ ويكون أولاد مُدمنها
الذكورة .وبذلك يزداد احتمال الذكورة فحيمكل
انث.
نر م
إكث
لر أ
اذكو
ال

 _0يمسن الوجه؛ وهويعني خخروج الولدجميلالوجسه؛ لقول الصادق
' -اغحاسن؛  105/ج503

*-افاسن4 :ه ج332
' -الكافية70 :ح.2

الصحة وطول العمر

اقلافي اكثرمن روايةأن يهزيدالماءويحسن الوجه”؛ ويقعدني أن زيادة
الماءهاعلاقةبجمال الولد فهوبمحاجة إلىإجراء إحصائيات.

هذا وقدقالمحمدبنالفيض صحبت أباعبداللهلكك إلىمول له
يعسودهبالمدينةفانتهيناإلدىاره.فإذاغلامقائمفقاللهغلاملأبيعبدالله
اكت تنح فقال أبوعبدالللهقنه:مهفإنأباهكانأكالاًللهندباء””» وهذا
يعني أن الجمال الذييكونسببهأكلالهندباءهوجمالخاص يمكنتمبيزه

كما أن جمال أولادآكل السفرجل هرجمالخاص أيضاً وهوصفاءلون
البشرة حتى أنهيشبهصغاءلونالسفرجل.

 _5جاءفيعدةروايات أن أكلالمندباء يزيدفيالمال”',وهذامالا
يد
بخل
مثفي
نا وفي روايةمن أكثر أكملالهمندباء أيسر”" .فهذاالآخر
مشروط بكثرة الأكل.

/ا_يعالحالحمى
 8يعالجالصداع :فقددعاالإمامالرضافق بالهندباءيومالبعيض
الحشم وقد كان يأمذه الحمى والصذا  .فأمرأن يدق ثميصير على

قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على رأسه ثم قال أما انه
يقمع الحمى ويذهب بالصداع".
' -انظرالوسائل؟1

بياب5١1 منأبواب الاطعمة المباحةح.!1 :5

* -الح
جاسن:
42
3ه0
* -انظر الوسائل 141 :03باب 6١٠ منأبرابالأطممة المباحة.
“ -افحاسن١ :ج0ت269
 5الكاني707:1ح.4

الاهذية النباتيةالنافعة . .

ب

وقايةمن القولنج فقدروي بطريق معتبر عنأبيعبد اللاهلقؤلة:

قل :من بات وفيجوفه سبع طاقات (ورقات) منالهندباء أمنمن
باء كتبمن
لة:همننأدكل
ااي
القولنج ليلته تلك إن شاه الله" ,وني رو

الآمنين يذولمك وليلته".
_٠واء لكل داء
د
فقد تقدم فيالعلاج العام أن الهندباء من الأدوية العامة وقد روي

عن الرضاالقهةأن فيالهندباء شفاءمنألف داء (وكلداء)مامنداءفي
اء".
بعه
دقم
ه إنلا
لان
انس
جوف الإ

 ١دافعللسموم
ل
كمن
أل:
اه ق
يني
؟م1ا_نيع من تأثير السحرء فقدرويعنال

الهندباءثمناعمليهليمحلفيهسحرولاسم".
وناب لا
دهم
لقرب
 _1يبعد السامة .ففي ذيلالروايةالمارة:والاي

".
ححتى
برب
صاعق
يةول
حي
 41وجع الرأس
_5وجع الاضراس
4
4003
جسن:
' -الكافية :حار فحا

' -مكارم الأخلاق901 :
.#
40
' -الكافية ح
' -دعوات الراوندي93 :
* -دعوات الرارندي.84 :

ملر
عطو
لو
اصحة
 ............ال
_١وجع العين

 _1ورم الوجهء فقد روي عن أبي نصر البزتطي عن أبي عبد الله

قال :شكوت إليه هيجانا في رأسي وأضراسي ,وضرباناً فيعينيحتىتورم
وجهي منه فقال :عليك بهذا الهندباء» فاعصره وخذ ماءه وصب عليه من

هذا السكر الطبرزد وأكثر منه .فإنه يسكنه ويدفع ضرره قال :فانصرفت
إلىمنزليفعابحته منليل
وتيق
شبل
رأنأ
بنا
تمه

وففت
أعل
صيه,
بحت وقد

عوفيت بحمد الله ومنه".
توصيات:

 _١مقدار الاكل من امندباء هر سبع ورقات أقله والأفضل سبع
طاقات» أي سبع ذبتات منه.

'_ لاتنفضالمندباك فققدرويعنالينابية :كلوا المندباء رلا
تنفضوه فإنه ليس يوم من الايام إلا وقطرات من الجنة يقطرن عليه”" :وفي

رواية أخصرى عينَهِ :مسامنصباح إلواتقطر على الهندباء قطرة من
الحنة؛ فكلوه ولا تنفضوه”.
والسروايات الدالةعلىوجودما اهلجنةف ايلمندباه كث
تيرة
بق
لدغ حد
التوائر.
' -طب الائمة 051

' -الغاسن800 :
' -أمالي الطوسي!680 :

الأغذية النباتية النافعة .

ولعل هذا هو السر فيدوائيتها لكلداء.وعموم نفعها وهو بحاجة
إلى اختبار واكتشاف لتلك المادة أو ذلك الملء”.

الفجل
الفجل اليوم واحد من البقول المعروفة المأكولة الشائعة ,وهو ممدوح

في الاخخبار وكله نافع أعني ورقه وسيقاله ولبهه ولا يلقى منه شيء سوى
الفاسد منه .فيكون اقتصاديا؛ فقدجاء في الأخبار :كل الفجل فإن فيه

ثلاث خصل :ورقه يطردالربح؛ولبهيسهل البول:وأصوله تاقلطبعلغم”
وفي رواية :ورقه يمرئ” .وفي رواية ثالثة :الفجل أصولهتقطع البلغم

ولبه يهضم ,وورقه يحدر البول حدر" وفي رابعة :أصله يقطع البلقم
ويهضم الطعام وورقه يحدر البول وبهذا تكون فائدة ورقه انه يطرد الريح,
ويمرئ؛ ويحدر البول حدراً.
غطعم؛
ليق
بنه
له أ
اقان
وفائدةأصله أي سي

ويهضم الطعام.

وفائدة لبه :أينسههل البول ويهضم الطعام.

وقد يكون هناك خلطحدث في النقل وتغيبر وتبديل؛ ولعل أفضلها

الرواية الأول وهو المعروف.
_ 1١مأبنواب الأطعمة المباحة ,ومستدرك الوسائل 811 :11
' -انظر الوسائل!١41 :7 باب 0١1 1
باب ١4  14 -منأبواب الاطعمة المبلجة.

' -الكائي08 :3ح المفصال!“ :لا اغحاسن0 :حا7ا4لاء ٠6

؟ -الكافية :الاج
' -الكافي 3الالاح؟.

عطوملر
لو
اصحة
 -.........ال

ب

وهناك توصية لآكل الفجل من أجل التخلص من نتن رائحة الجشاء

بعدأكلالفجل؛ مرويةعنالنييك قال :إذا أكلتمالفجل وأردتم أن لا

تنتن.فصلوا علي عندأكله”.
البلاروج

البلاروج هو الريحان الجبلي ,يشبه الريحان المعروف ولكن ورقه أصغر
من ورق الريحان» وسيقانه مربعة وله بذر أسود كالريحان ولكن أصغر منه,
وهو الذي يقال له «البالدكر؟ وبالفارسية «تخم شربتي؛ ويعمل منه الشراب
بالسكر فينتفخ .وقيل:هوالنييسميه أهل الشام الجسق وي
يشبه
كأ
ونن
هو النعناع ,فهر الآخر من فصيلة الريحان .وقيل :هو البادرنج؛ وبالفارسية
بادرجبويه.

ومهما يكن من ذلكفقد روي أنهكانأحب البقول إلىرسول الله

يي" وكان يقصول :كأني انظر إلى شجرتها نابتة في الحنة”" ,وكان أمير
المؤمنين اين يعجبه البلذروج”" ,بينما جدالائمةيقولون :البلذروج لناك,

وني رواية عن ايلَنييْيُْ :من أكل من بقلة البافروج أمر الله الملائكة

يكتبون له الحسنات” والهمأن ل خ
هواصاًوفوائدمتعددةنذكرها يكلميا:
يذ طب ال
يبو (البحار)ة69 :؟ ,انظر الرسائل 521 :03باب ,151ومسدرك الوسائل011 :71
بابْ7؟ من أبواب الاطعمة المياحة.
' -إلهاسن :جل4ه00

* -الحاسن0 :ج1401
_ -الكاني401 :3ح؟ والرواية صحيحة

ع انظر الرسائل3055-4035 941 :71

' -مكارم الأخلاق4/91 :

الأغذية الثباتية النافعة .....

 _١يفتح السدد سواءكانفيالأمعاءأو فيالائف.

"_ يشهي الطعام
"ي_ذهب بالسل؛ أي هونافع للرئةكماقيل,أو ينفيالهزال فإن

السل هوالهزال بالدرجة الأول ومعلوم أن المشهي للطعام يسمن وينفي
إهزال.
_ يمرئ الطعام

 _5يذهب بالثقل

 _5يطيب الجشا
 _/يطيب النكهة
فقد روي عمن حضر مع أبي الحسن  8المائدةفدعابالبلاروج

نقال :أماإنيأحب أن استفتح بهالطعام وأنهيفتحالسدد ويشهي
كالت بعده من
الطعام .ويذهب بالسل؛ وماأباليإذا أانفاتتحت بأهم
ً
اه
ي دضعاب
أداء
ناا منالغ
غلم
رف
فلة:
الطعام؛ وإني لاأخاف داء ولا غائ
ورأيته يتتبعورقهعلىالمائدة ويأكلهويناولني منهويقول؛ اختم طعامك به

فإنهيمرئ ماقبل كما يشهي مابعد ويذهب بالثقل؛ ويطيب الجشا
والنكهة”.
الحوك

الحوك هو نوع من فصيلة الريحان»وقد ياكولنرهيوحان المعروف»
وفوائده تشبهفوائدالبلذروجطابقالنعلبالنعلبلفيالروايات هوهوه
' -الكافي” الاح

 .......الصحة وطول العمر

وليس بينهما فرق» فقد نظر رسول الله يَِيّعُ إلى البلذروج فقال :هذا
الحوك كأني أنظر إلى منبته في الجنة” .وسثل أبو عبد الله اكتفة عن الحوك

فقالنحببة إلى الناس غيرأنها تبخر والديدان تسرع إليها وهي البلذروج”.
واخستلاف الاسم قديعنياختلاف البقلين ولكن قوله بالعإدشارة
إلى البلذروج :هذا الحوك :قد يعني أنه من فصيلته أر له صفاته ومنافعه وإن
تغايرا بحسب الظاهر ,وقديعنيأنههوبعينهوالسهمان الباذروج والحوك,

وما إخبار النبي يِه والائمة الناس بأن الحوك هو الباذروج إلا ويدل على
عدم معرفة الناس بذلك» لاختلاف ظاهرهماء أو لاختلاف الاسمبحسب
المناطق وإلا لما كان هناك داع للإخبار.

ومهما يكنمذنلك فرفوياية عنأميرالمؤمنيناكفلا :كياعنجب
رسول الله يَِيةُ من البقول الحوك” ,وعن أبيعبداللاهكتغة:أن يهزين به

أهل الحنة ئمدوهام”".
وأما منافعه:
 _١يمرئ الطعام
"_ يفتح السدد

' -اغاسن؛ 0ج69531
ف المحاسن0 :ح ,/470قرب الإسناة 6/9

؟ -الكافية فاح
' -مكارم الأخخلاق491 :

م قكم

الأغذية الثبائية القاقعة سيب

*_ يطيب الحشأ

؛_ يطيب النكهة
 _5يشهي الطعام

_1يسل الداء

»ا_لأملانخمذنام

 8يقمع الداء
لكأبقنلةبيا أما أن
احو
فقد روي عن أبيعبداللهفكنةةأنهقل:ال
في ثمان خحصل :يمسرئ؛ ويفتح السدد ويطيب الجشاء ويطيب النكهة,

وبشهي الطعام ,ويسل الداء وهو أمان من الجذام .إذا استقر فجيوف

الإنسان قاملعداء كله” ,فهر منالأدوية العامةولكن لمنإلشيره .وفي

رواية يسهل الدمبدلديسل الداءة” ,وهومنصفاتالنعناع أنهيخفف
الدم,
الفرفخ”©
الفرفخ وتسمى الرجلة وبقلة الزهراء بقلة طيبة نافعة وهي غذاء
ْهُ
َأن
يكر
ودواء فإن رسول ا يلَلتهِلةٍ بارك فيه وذ

وطأ على رمضاء

' -الكاني 7لاح؛.
' -مكارم الأخلاق403 :

يؤكل ورقها مطبوخاً ونيئه وهي بقلة الزهراء ,سماها بنر
" -الفرفخ .وهي بقلة سنرية
ة الحمقاء) يشضاًلقاطمة صلواتاللهعليهاقليسهناكشيءامهبقلةالحمقاءفي
2
الحقيقة ,وتسمى بالفارسية خرفة أوبربين.

 .الصحة وطول العمر

ا

فاحرقته فوطأعلىرجلةوهيبقلةالزهراء فسكنعنهحرالرمضاء فدعا
لهابالبركة وكانيحبها ويقول :منبقلةماأبركها".

وكان أبوعبد اللاهكنن يقول :ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا

أنفعمسنالفرفخ ,وهربقلةفاطمةإإؤق,ثمقال:لعناللهبنيأميةهم
سمره بقلة الحمقاء بغضاً وعداوة لف
ااط
لمة
س عللياها
م”".
وأهم فوائدها أنهاتازي
لدعفقيل؛ لآنرسول الليفي قل:عليكم

بالفرفخ ,وهي المكيسة فإ
شذاك
يان
ء يزايدلعفيقل فهي”.
ويبدو أنهاتنفعللحرارة :لأنالبييي كانقدوجدحرارة فعض

على رجلة فوجد لذلك راحة .فقال :اللهم بارك فيها إن فيهاشفاهمن
تسعة وتسعين داءء انبتيحيثشلت 9
ومن شأن الفرفخ أنهاتنبتفيكلمكانء وقيلإن الحمقاء صفة

البقلةلآنهاتنبتيمرالناس ومدرج الحوافر.
والمهم أن فسيهاشفاءمنتسعةوتسعين داى فهيمن الأدويةالعامة

التي يجب الاهتمام بها وزرعها ومعرفة ما تعلللجه من الأمراض؛ وليس من
المستبعد أنهاتعالحالأمراض الحماوية والعصبية.
م الكاني05 :1ح”,الغحاسن2 :ج70
 10والرراية معثيرة.
 3الكافي17 :1ح الغحاسن/ :ج79002

؟ -الحاسن :لا
جل0ه7
“ -دعوات الراوندي3/ :م.ستدرك الوسائل؟٠4 :1 باب 92منأأبواب الأطعمة المباحة,

21م
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وهو الذي نسميه اللهانة ,نباتلهساققصيرة وغليظة ملفوف ورقه
بعضه على بعض .والظاهر أنهاسم للفصيلة ويشمل القرنابيط أو

ك
لفي
ذفي
القنبيط؛ وحتى الكلم .ومهمايكنمنذلكفهرممدوح؛ ويك
ماروي من أن النيينلكانيعجبه الكرئب”"
مرجي"

الجسرجير واحد من البقول له فوائد عامة البقول كهضم الطعام
وصيانة الأمعاء فقدروي أن أبا الحسن الكت كانإذا أمر بشراء البقل يأمر

بالإكثار منهومن اللحرجير فيشترى له*",
ولكن ورد التحذير الشديد من أكلهبالليل فقدجاهفيعدةروايات

أنه من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق الجذام وبات ينزف الدم”,
رن
ورووا أ
سول ايلَلاهِئةٍ كرهالجرجير”» ولعلهلاذللك
سببء فقدروي
يأَنيْهيهٌُ قل:مامن عبد باتوفيجوفه شيءمنهذهالبقلةإلابات

الجذام يرفرفعلىرأسهحتىيصبح إمأان يسلم.وإما أن يعطب”".
' -الكرنببالفارسية:برككلم
.41/'١م
جاسن
' -اغ

" -الجرجير هوبقلحاديلذعاللسانولعلهم ناسميهالرشادوهوبالفارسية شاهي أو ثر نهيزك.
8
' -الكافي :حا4ا ,أغحا
1ماه
جسن :غ

* -انظر الوسائل! 901 :9باب 99من أبواب الأطعمة المباحة ,ومستدرك الوسائل 714 :71بابكم
من أبواب الأطعمة المباحة.

* -الكافي :1خا"وحالآغح,اسن410 :دذج00
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الصحة وطول العمر

ولعله لأجل ذلك وأمثاله صارالائمة إِِيَامْلايفضلونه ويقدمون

غيره عليه بينماكانأعداؤهم يفضلونه لجهلهم؛ فقدروي عن أبيعبد
اللهات وقد سأله رجل عن البقلفقل :الهندباء والبلذروج لنا .وابفرجير

لأبمنيية”.
ناملإأنخبار ذكرت أن الجرجير شجرة علىبابالنار أو أنهاتهتز
في السنار” ,وني رواية عن أبيالحسن تكلاأنهكان يقرل :ماأحمقبعض

الناس يفولون إيننهبت في واديجهنم والله وعجزل يقول ( :وَقُودُهًا

بنقبتل".
تاس وَاَلْحِجَارَُ4ذاكي
لفت
ييفء فقد
صتف
لنب
ومن المعروف أن الجرجير يازرلعشفتياء والاي

روي أن المراد ان جهنم تبرد نيآخر الامر إلى حد أن الجرجير ينبت فيها.
الحلبة
الحلبة دهوياء أكثر منأن تكون غذاء ومعذلكوارلدأمر بأكلها.

رسد
فق
مرو
سيأونل اليلِهل قال:عليكمبالحلبة.ولوتعلمأمتميالهافي
م
الحلبة لتداوت ولو بوزئها من ذهب”.
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الأغذية النبائية النائعة

وا بلحلبة.فلوتعلمأمتيمافيالحلبةلتدارت
ور:
ويتحدديثاآخ
وف
بهاولوبوزنهاذعبا".

يه الحلبة وهل هوورقها أو بذرها سوى أنها
داراوما
وم نذكر التأخب
يهاباتهاء ويبدو أن
ذكرت دخخحوها فيعلاج الريح والحام والأبردة .األت
المراد بصورة كلية الورقهوفيدراءالمفاصل هو البذرءفقدروي عن أبي

الحسسن الاولانفلا قوله:مسن الريح الشابكة والحاموالابردةفيالمفاصل
تلعذ كف حلبة وكف تينيابس تغمرهما بالماء وتطبخهما فيقدرنظيفة

ثمتصفىثمتبردثمتشربهيومأوتغبيوماًحتى تشربمن تهمامأبارك
يح”.
قردروفد

والريح هي الالتهابات ,والشابكة التي تأحذ جميع الجسدبحيث ينشب

بضهعفضي .والمراد من الأبردةة هوإحساس البردلمن به وجع
بع
المفاصل,
الصعتر
الصعتر نافعجداًويشبهأن يكوندواءا.وقدوردت التوصيةبهفقد
روي أنه يدبغ المعدة”" ,وأنه ينبت زثيرالمعدة'" ,وقد روي أنهكان دواء
' -دعائم الإسلام! 441 :ح 470الجعفريات 811 :مكارم الاخخلاق041 :
 3الكافية( :ج 15571انظر الوسائل!! 672 :بغب77امن أبواب الأطعمة المباحة ,ومستدرك

الوسائل 091 :!1باب 4١٠ من أبواب الأطعمة الياحة.
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الصحةوطولالعمر
أميرالمؤمنيناتتيغةالصعتر وكانيقول :إنهيصبرللمعدة خلاًكخمل

القطيفة".
وشكا البعض إلى أبيالحسن كنا الرطوبة فأمرأنيستف الصعتر

على الريق"" .وإذا أضيف إلى الصعتر الزنيان والحبة السوداء يصبح دواء
انماجداً فقسدروي عن النبييَيَُدأعناه بالهاضوم والصعتر والحبة
السرداء .فكان يستفه إذا أكل البياض أر طعاماً له غائلة ,وكانيجملهمع
الملحالمريش ويفتتحبهالطعامويقول:م أاباليإذا تغلذيتهما أكلت من
شي»؛ وكان يقولهويقوي المعدةويقطع البلغموهر أمانمناللقرة".
وأعظم بذلك منفا
ائد
لةمفم
سنتحسن أن يكون هذا المخلوط

حاضراً عندكلمؤمنينتفعبهكلماأكلغذاءثقيلاً.
والنتيجة أنهنا
افعل
للم
رعدة
ط ول
ردف
بعة.

انس
الس مفيد جداًءونيرواية:أن أفضل البقول الهندباءوالخس؛ وهو

يوعادحداً منبدائل الحجامةلانفيالخبرأنيهطفىالدم""وفيآخر:
' -الكافية05 :ج1
 الكافية001 :ح .وانظر الوسائل! 571 :1ب1ا7ب 0منأبواب الأطعمة المباحة» ومستدركالرسائل 054 :75باب 4١1 من أبواب الأطعمة المباحة.
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الأهلية النباتية الشاقعة . .

بيصفي الدم" ,ووفي ثالثة :يقطع الدم" ,واجموعيعني أن يهعالح زيادة الدم
وتبيغه أي غلظته وانسداد العروق .ولهفوائد أخرى؛ فقدروي عن رسول

الله يَيَِيةُ أنه قل :كلوا الخس فإنه يورث النعاس ويهضم الطعام”.
السداب
السداب هو الفيجن وله فوائد طبية فهودواء أكثرمن أن يكون

بقلاً .وفوالده كالتالي :
 _١يزيدفيالعقل؛ فهو نافع لضعف العقلء ففي رواية عنأبي

الحسن اقهةقال:السداب يزيدفيالعقل".
"_ يزيد في الدماغ ,ففي الخبرعن أبيجعفراكتةأو أبيالحسن

افلاقال:ذكرلهالسداب فقال :أماإن فيهمنافعزيادةالعقل وتوفير
رنما
الد
هينت
ظانه
لغير
اماغ
”ء,

"_ يعالح أمراض الأذْنه وهو ألهممدعواالءحة أمراض الاذن وأوجاعها
كما تقدم في العلاج الخاص؛ قراسلول الله يَيْيّهُ :السداب جيد لوجع
الاذن",
_ -الرسائل 461 :01باب 611ج7775
' -مكارم الاخلاق :ما
* -انظر الوسائل  461 :73باب  911من أبواب الاطعمة المباحقومستدرك الوسائل؟ 154 :1باب
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الصحة وطول العمر
ارء
دنومن
لما
5ا_أ

وهودوران الراس.

ولَل
 ٠أمان منذات الجنب .ففيطبالمستغفري عنرسولال
قال:من أكل السداب ونامعليهأمنمن الدوار وذات الجنب”» وإئما
عددناء دواء لابقلة فلأجل مافيهمنالعوارض وهو أنهينتنماءالظهرء

أي بهعلهنتنالرائحة وقديترك النتنأضراراًعلىالولدوغيره.وفي
رواية أخرى :أنه ينثر ماء الظهر”” ,أي يقل ويذهبه.

السلق
السلن نعم البقلة وهي كثيرة المنافع ولعلها منالأسرار؛ لجمااء في
الخير عن أحمد بن محمد بن أبينصرقالقال أبوالحسن الرضاانفلا
فعليك بالسلق فإنه ينبت على شاطئ الفردرس وفيه شفاء من الأدراء,

ويهغولّظ العظم ويسبت اللحم,وئولاأن تمسهايديالخاطتين لكانت
الورقة منهتستررجالاً.قلت:منأحب البقولإلي؛ نقال:امداعللهى

معرفتك به"
وأما فوائده فكاهليآتي:

 _١يقيمن الاجذا
لم,خفبفي
ر :أالنسلق يقمع عرق الحذام,
١: ليحار 14ج
 3طب النبيَي 5
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سس سس

وني رواية :أن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق

وقلعهم العروق".
والعروق هي عروق نفس السلق على ما يبدو ,وقيل :هي عروق
اللحم.

جوف المبرسم مثلورق

دمال
"ا_ليمنفبعرسم ,قفي الخبر :و
البيلن".
"ي_غلظ العظم لمافيالرواية السابقة ,وهذا من الأسرارينفعمن
حدث عنده نقص فيبعض العظام ,أو كانت عظامه رقيقة» وحتىقدينفع

المبتلى بنخر العظام.
؛_ ينفع للعقل؛فقدجاءفيحديث :أنهيشدالعقل”.

دييث :أنه يصفي الدم",
 5نافع للدم حفف
 _١ينفع للبياض إذاطبخ معلحم البقرء فقدروي أن بنيإسرائيل

ون
قىسما
لرس
يىم
شكوا إل

مسن البسياض؛ فشكا ذلكإلىاللهعز وجل»

فارحى الله إليه :مرهم بأكل لحم البقر بالسلق ,وقد تكرر هذا المعنى في

الاخبار .روى كذللك الكليني فيالكافي”.
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الكرفس
الكرفس بقلة الأنبياء فقد روي أن رسول الله ييه قال :عليكم

بالكرفس فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون” ,وني خبر عن أبي

الحسسن القن أذنكهر الكرفس فقال :أنتم تشتهونه وما دمانبة إلا هي
تحبه (تحتك ببه)”9
وأما فوائده:

 -١ينزيدف ايلعشلءففيطبالنيييللمستنفري :عليكم

بالكرفس؛ فإنه لو كان شيء يزيد فيالعقل فهر هو".

" يساعد على الحفظ؛ فقد رري :أنه يورث الحفظ".
'_ يزيد الذكاء فقد روي :أنه يذكي القلب".
يفي من الحنون.
4
 _5يقي من الجذام.

أ_ يقي من البرص؛ فقد روى الشهيد في الدورس أنه (يعني
الكرفس») ينفي الجنون واللجذام واليرص".
7
7
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-
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ارين

الجزر

الجزر مفيدجدأًوفوائده متنوعة؛ وقدوردالترغيب فيأكلهوجاءذكر
فوائدهفيكتب الحديث المعتيرة .وهيكالاتي:

_١ليكنفلعيتين ,والموجود فيالروايات هو التعبير بنسخين
ا
الكليتين .فقدروى الكليني بسند عن أبيالحسنايلا قال:أكلالجزر
يسخن الكليتين ويقيمالذكر”.
ريبدو أن الكلية بنفعها أن تكون ساخنة ,والبرودة طفبيعها أو

فعليتها أو عملها ضار وقد يؤدي إلى حصول الامراض؛ ولذلك نوصي من
باأكللجزر والمداومة عليهللمحافظة عليها.

ضوة
ية أ
رعيف
مته ض
كانت كلي

 _1يصلب الذكر .رلعل هذههي الفائدةالت يتفردبهاالحزرفلم
لاب
صم
يخبار
تذكر الاخ

الذكر غير وإن كان التعبيربزيادةالماع عن

بعض الأمور يشمله.
اىع؛
جدمعل
لساع
_ي
؟ا

فقدروى الكليني والبرقي عن أبيعبدالله

قلفلا قال :الجزر أمان من القولنج والبواسير .ويعين على الجماع”".
فقد تكون هذه الإعانة بتصليب الذكر فقط وقد تكون بالإعانة
المطلفة؛ كزيادة ماه الرجل وحسصول الشهوة عنله بالإضافة إلى تصليب

الذكر.
11
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 .....الصحة وطول العمر

4يؤ_من من القولنج .وهوالتهاب الأمعاءالغليظة المسملة بالقولون:
والذي يؤدي إلىانسداد الأمعاء فأكل الجزر أمان منه .أ
حيم
صن
ول

الالتهاب والتورم
 5يؤمن مسن البواسير ,ولعل هذا التأمين يشمل غبرالمبتسى

بالبواسير والمبتلى معا فيؤمن الأول من حدوث مرض البواسير؛ ويؤمن
الث
حاني
صمونل عوارض البواسير كنزف الدموانسداد المخرج.
توصية:

الم
افضل
لأ
جكل
زر

منغير طبخ وكذاأكله بكامله أي قمشعره,

ولككنينبغي العنايةالزائدةفيتنظيفهوإزالةالطينعنهفإنالطينسم,

ويبدو أن الجزر إذا طبخ لا يفقد فوائده بدليل ما روي عن دواد بن فرقد
قال :دخلت على أبيعبد اللهلتلا وبينيديهجزرفئاولني جزرةفقال:

كل؛ فقلت :إنه ليس ليطراحن؛ فقال :أما جلاكرية؟ قلت :بلى؛ فال:
مرهافلتسلقه لك وكلهفإنهيسخن الكليتين ويقيم الذكر ,وقال:الحزر

أمان من القولنج والبواسير ويعين عاللىجماع".
وب
يهذا
كق
ودن الطبخ والسلق أفضلمنأكلهنيالأجل حصول
التعقيم بالطبخ وبقاءالفوائد”.
' -مكارم الأخعلاق6٠٠3 :
قد انظر الوسائل 771 :13باب  771من أبواب الاطعمة الباحة .والمستدرك 814 :11باب ىه من

أبواب الأطعمة المباحة.

الأهذية النباتية النائعة

الخيار (القثاه)

القثاء بارد ومفيد لآن رسول الولَيلُكان يأكله ويحاول استقصاء

أكلهوعدم ترك شيءمنحلوه ,ولذلك أمربأكلهمنالاسفل؛ وقال :إذا

أكلتم القثاءفكلوهمنأسفله" ,وعن أبيعبداللاهلقنةتعليلذلك بأنه

أعظم لبركته'” .ويفضل أكل القثاءمعالملح,لانرسولالليَيْةُكان
يأكله كذلك” ,كما أنه كيالني يأكل القثاء بالرطب”" ,وأما فائدة الخيار.

فهو بارد يأنفكعله في الصيف واعنلدحغلربة
ارة على الإنسان» فقدجاء
فيالرسالة الذهبية :وإذاخافالإنسان الزكام فيزمانالصيف فلياكل كل

يوم خيارة وليحذر الجلوس في الشمس”.
الشلغم (اللفت)

الشلغم عندنا منالأسرار ,لانيهعالجالأمراض معالحةجذرية؛ ويقرم
بإصلاح الجيئات الطافرة ويعيدها إحلاىلتها الطبيعية» كما يتفرد بتضعيف
الفيروسات التييصعب إضعافها والتسلط عليها.

فرواياتنا متواترة بالأمر بأكله ومضمونها :عليك باللفت فكله يعني
الشلجم؛ فإنه ليس من أحد إلاوله عرق من الحذام واللفت يذيبهه ونحن
' -طب النبي للمستغفري4 :؟ :البحار؟ة781 :ج؟.
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الصحة وطول العمر

بيسنا أن العرق يراد به الجينات وما شابهها .والتعببر بالإذابة ظريفء يعني
إزالة التصلب أو المصلابة الموجودة فيه وحتى اضمحلاله وعدم بقاله

كعامل لحدوث المرض.

ويلكتف الائسة +

بالإرشاد إلىذألك
مب
رل
وا وكرروا الآمر

والقول فأذيبره بالشلجم.
والني ينلعلى انهمنالأسرار ما رويعن أبيعبد الللهلفلاقال:

عليكم بالشلجم فكلره واديموا أكلهواكتمره إلاعنأهلههفمامنأحد

إلا وبهعرق من الجذامفأذيبوه بأكله " ,فقديدلقأودليهموا أكله على
لزومإدامةالاكل وتكرر أكلهفيتحققالحدفالمطلرب والغاية المطلوبة.

ولكن هذالايعني تكلف ذلكبأنيداوم الإنسان على أكلهشتاء

وصيفاً بليكفي الإكثارمنأكلهفيفصله وزمانهفقدجاءفيعدة
روايات :فكلوا الشلجم فيزمانهيذهببعن
هكم”.

ولا يفسرقفيذلك أكلهمطبوخاًأولاءلاقلوصلاالعلبحداققة :عليك
باللفت _ يعني الشلجم _ فكله؛ فإنهليسمن أحد إلاوبه عرق من

الجسذام؛ وإنما يذيبه اك
الا
لللف
رت ف
ولي
اقا

قلت :نياأو مطبوخا؟ قال:

كلاهما""
 2انظر الوسائل! 471 :1باب 571منأبواب الأطعمةالمباحة,ومستدرك الوسائل  71:814باب مه

من أبواب الاطعمة المباحة.
 اغحاسن 650 :ب اهحلا
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يهل يقول :إنها أول شجرة آمنت بالله",
يأتدمه الإنسان كيف ورسولالل

وقل أيضا يي كلوا الباذتجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى؛ وشهدت

له بلمحقء ولي بالنبوة :ولعلي لكتا بالولاية”.
وروي أنهكانبينيديعليبن الحسين لقنغةباذتجان مقلوبالزيت
وعيناه رمدةوهو يأكلمنه؛قالالراري :فقلت :يابنرسول الله تاكل من

هذا وهو نار؛فقال لي :اسكت إن أبيحدثني عنجديقال :الباذتهان من

شحمة الارض؛ وهوطيبفيكلشيءيقعفيه”".
ولعل هذا الرصف يغنينا ولكن نشير إلىجامع صفاته» وفيه صفات

عجيبة جداً.

فقد روي أأنحد الأثمة َي تل لبعض مواليه اقل لنامنالبصل

هفهماً :البلذتهان؟ قال :نعم الباذتجان
وأكثر لنا من الباذنجان ,فقال ملست
جامع للطعم؛ منفي الداءءصالحللطبيعة .منصف في أحواله .صالح فيمكان
البرودة .بارد في مكان الحرارة ,وفي نقل:صالحللشيخ والشابء معتدل في
كفاين البرودة”"؛ واللقصرد
مرد
حرارته وبرودته .حارفيمكان الحرارة :با
' -دعوات الراوندي40 :
وس.
ردعن
ف,12
ل47
' -مستدرك الوسائل* :71ا74ح
* -مكارمالأخلاق :مالا
' -الكالي78 3ح

 ..-..........-............ال
اصحة
لو
عطول
مر

بهذا الكلام الأخير هو أنهحارفي مورد الحاجة إلى الحرارة :وذلك بقرينة
قولهاكيلا معتدل ...وبقرينةالروايةالسابقة.
والعجيب تبثل طبعه وتغييره منالحرارة إلى البرودة على عكس
الهواء .إذا برد اجويكونحاراًوإذاحترالجويكون بارداً لقول ابليحسن
اقفة :لبعض عمومته :استكثروا لانلابمانذتجان؛ فإنهحارفيوقت الحرارة

بارد في وقت البرودة ,معتدل في الأوقات كلها .جيد على كل حال” ,وهنا
أيضاًقولهفيوقت الحرارة يعنيفيوقت الحاجة إل اىلاحرا
لرةشأتياء

ببقر
ليئة
ققو
لله :معتدل....

بل وحتىيتبعحالالبدن فإذا كان بدن الآكل حارا كًان الباذتجان باردً
عليه .وإذا كان بارداً اكلابناذجان حاراًعليه,لقولهلقناصالحفيمكان
البرودةة بارد في مكان الحرارة ,ولقوله معتدل في الاوقات كلهاجيدعلى

كحلل.
وفي قوله«معتدل في الاوقات كلههسرآخرفالباذتجان زائداً حرارة
اجويساوي الاعتدال .وكذا حرارة البدنوبرودته.

والاعجب من ذلكماجاءعنالنييرل فيأكثرمنروايةمن أنّ
مسنأكلهاعلىأنه دااء كانتداءومن أكلها عنأنه داواء كانت دواء",
ويستئنى
من ذلكعند جذاذ النخل ,ففي الخير:البلذنجان عند جذاذ النخل

ف الكافية 885ج؟ ,اغحاسن1062 :
4ل
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الأقذية الباية اقامة لسع
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يد

لاداء فيه” ,يعني مطلقاً حتى لمن يراه داءا .وفي رواية أخرى :إذا أدرك

الرطب ونضج العنب ذهبضر البلتهان” ,يمعطنليقاً حتىم ينراه
داما.

ولا بأس بالإشارة هناإلىفوائدالباذنجان:
 ١علاج غلبة السوداء
روي عن أبي عبد اللهاتن قال :كلواالبلاتجان فإنه جيد للمرة

السوداء” ,وفي رواية أخخرى :البااتجان جيد للمرة السوداء .ولا يضر

بالصفراء",
"_ يزيد في بهاه الوجه
"'_ يلين العروق ,فقد ينفع لعلاج تصلب الشرايين إذا كان العرق

بمعنى عرق الدم.
؟_ يزيد فيماالءصلبء يعنيالماءالذييكونمنهالولد,فقديساعد
عاللىجماع وعلى معاحة العقم.
فقد روي عن الصادق :أكثروا من الباذتجان عندجذاذ النخل؛ فإنه

شفاء من كل داء يزيد في بهاه الوجه .ويلين العروق» ويزيد في ماء

الصلب",
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البوراني فإنهشفاء

يؤمن من البرص :والمقلي بالزيت".
_١
اي
لزي
حدكفي
مة؛

لقول رمسول الولَْال:اقلوه وانضجوه وزيئوه

ولبئوهفإنهيزيدفيالحكمة”".

_
فاأه
ئمدة فيههي أنهدواءلكل داءءنقدروي عن أبيعبد الله

الهاقال:كلواالباذتجان فإنهيذهب بالداء ول دااء له”"؛ وهذايعنيمطلق
الداء فيكون من الادرية العامة وقد تقدم الكلام منهفي العلاج العام
ويؤكد ذلك قول أبي عبد الله التتا :كلوا الباذتجان فإنه شفاء من دكاءل'",/
وف رواية عن الصادق الكتظا :قال :اكثروا من الباذتجان عندجذاذ الدخل

فإنه شفاء من دكالء” .وهذا يعني أن شفائيته منكلداء مشروطة
بشرطين واحد الإكثار منه .والثاني :أكله عندجذاذالنخل.

توصيات:

 _١المطلوب الإكثار من أكل البلذتجان ,لفول رسرل الله يفيو كلوا
الباذجان وأكثروا منه".
' -مكارم الأخلاق# :لها.
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يله على غيره وهذا يعني أكله
ضنه
فم
تلات
وأك
والمراد إكثارتعداد ال

أكثر من مرة في الأسبوع على الآقل.
و:ا
ثكرقال
كا
أادق
وفي رواية عن الص

من البلذتجان عندجذاذ

كالء" ,وقديعنيأن الإكثار مطلوب عندجذاذ
النخل؛ فإنه شفاء من د
النخل فقط؛ ولكن أاكلثروايات كما بينامطلقة»موتهيعلدة تأمر

بالإكثار والاستكثار.
"_ إذا كان الغالب في الطعام الإسلامي هو الطبخ باناء أو الشري؛

ثدنى منتلك الكلية الباذنجان فإنقليه
سءتفق
يقلي
وليس فيه ذكر لل

مطلوب ومفيد؛ لقول رسول الله يَاُ :اقلوه وانضجره المار ولكن نخصه
الأخبار بالقلي بالزيت» ففي رواية عن الإمام الصادق عيظة قال :عليكم

بالبلاتجان البوراني فإنه شفاء يؤمن من البرص والمقلي بالزيت» يعني
عليكم بالقلي بالزيت ,والبوراني هو المطبوخ بالماء'”» وتؤينه رواية علي
بن الحسينالقيا المارة.

؟_ ينبغي ضم عناصر أخصرى إلى البلذتهان كاللين والزيت؛ لقول
رسول الليني جابر؛ جياابر إنها أولشجرة آمنت بالله؛ اقلوه وأنضجوه

وزيتوه ولبترء

فإنه يزيد في المهكمة.7

' -مكارم الاعلاق.441 :

' -مكارم الاعلاق جما

" -دعوات الراوندي 8 :انظر الوسائل311 :71باب 811من أبواب الاطعمة المباحة؛ ومسندرك
الوسائل 811 :71باب © من أبواب الأطعمة المباحة.
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القرع(اليقطين»
القرع ويسمى الدباء وهو اليقطين الآمروالأخضر وشجرته الشجرة
لنه
ظ كا
يقها
التيأنبتها اللهسبحانه وتعالى علىذاالنون ا ,لأن ور

ويقيه من الحشرات وطعامها خفيفلاثفقيله .ففي الخبر :أن الله سبحانه
وتعالى لوكانيعلمطعاماأخفمناليقطينلكانأنبتهعلىذا النون".
فالقرع طعام خفيف لطيف يحبه الأنبياء فقدكانعيسى اك يعجبه
الدباء اولهقورع .وكان رسول اللوَل يعجبه الدباء وكان يأمر نساء» إذا

طبخن قسدرأ أن يكثرن فيها م انلدباء'' وهو القرع ,وفي الخير :أينهإ
كانيعجبه من القدور الدباءوهو القرع”.

وم يتركالرسول يَل أنيوصيعلي فا فيماأوصاهفقا له:يا
علي عليك بالدباء فكله فإنهيزيدفيالدماغوالعقل”'» وقد ادثهله

التوصية إلى ولع أمير المؤمنين لل بالدباه حتىروي أنهكانيعجبه وكان
فنحة”.
اتقلطهصم
بل

ننسهان مرقا.
إلم
والمهمهوأكلالدباكيف اتفق,والمفضل أانيلعم
لءلمحعم .وقديضاف لاهلهأذيهام .املارهمان .فهو نور
بسأنيطبخه باالما
علىنور وقدروي أن رسولالل يهَدلهُكانيعجبهمنالمرقةالدباء,
 -انظر مستدرك الوسائل 658 :71ح85405 054:5
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ولعل أهم فوائدالقرعهوزيادةالعقل؛ولعله هوالسرالذيلاجله
كاالنأمحتببهياء.

وقد يكون السبب فيزيادته العقل ماورد عنأحدهما إِِي :أن

الدباء يزيد فيالدماغ”,
وقد لاحظنا فيوصية النييَِِْةُأنهيزيدفيالدماغ والعقل فمن

يأاثدرة الدماغ» يوكقدونان معلولان
المحتمل أنزيادة العقل تكون عزلى

لعلةثالثة
والمعسروف أن عامة اليقطين يورث البرود والمهدوء عند الشخص

بذ
هٍإ
ذاَُون
ويسلبه الغضبء ويقسدتشعر ذلكمنقولهتعال ( :وَذَأ
577

 /4وقوله ( وأئبتنا
نبا ”

َهينيفطن سمه إلمِىأنَةٍ

أولْْيفرأِيدُوت » 5
ملاحظة :لمكاانللقرع رأس كبيرنوعاًنقديفكرالبعض فيالالتزام
بنيحه أولاًنمتقطيعه وقدورد التحذير_ منذلكففيالخبرأن أمير
ى ,فكلره ولا
ذ لكيس
يقرع
المؤمنينلكت سكل عن القرعيذبحفقال:ال
تنوه ولا يستهرينكم الشيطان".
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البصل
كان البصل أكثر أكل الناسومازال ينخل فيكثيرمن الاطعمة
والاغذية التيتصنع هذه الأيام ,وقدتقدم قولأحدهم انهالبعض

مراليه :أقل لنامن البصل وأكثر لنامن الباذنجان :فالمستفاد مئهأن الئاس

كانوا يكثرون البصل على علاتهم ,فكانالموانييكثرون شراءالبصل
مثل الباقينفأمرهم الإمامبالإقلال.

وهذا يعنيأنهملي كانو!يأكلون البصل ولكنهم يستحبون الإقلال

منه أيأق
اللما
نيأاكلس.
ولمو طالسع الإنسان الروايات الذاكرةلفوائد البصل لآثر الاستكثار
منه ولكن الائمة فضلوا البلذتمان علىرغم الفوائد الموجودة فيالبصل

لامرين أحدهما رائحته والآخرهوأن الباذتمانشاجلرةلبفئية.
وأم
كافو
اائد
لالب
آصل
تفه
يي:

 _١يذهب بالنصبء وهو التعب,.

؟_ يذهب بالإعياء .أي العجز والكلال المفرط الذي يعسرض في
المفاصل والعضلات.

ا
_ليش
عدصبء أيقيويه
 5يشد العضد

 5يشد الظهر
ء
اي
مد ف
لزي
اي
_١
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جدمفياع
لزي
/ا_ ي
 _8يطيب النكهة ويطيب الفم
 _8يشد اللثة

 _٠١يذهب بالبلغم

 _١يرقق البشرة
جيه
ود ف
لسوا
اوال
_ يذهب بالحماء وه
 _1ينقي الشعر
 41يجلو البصر
 ٠6يزيد فيالخطاء فقد ضبطه البعض "«الخطة أي انهيؤدي إلى
ال الإنسان وأفكاره» بينماضبطه الآخر «الخطة وهو
أخطفأعفي
حصول ال

جمع خطوة .أي يزيدفيالقدرة على المشي وهو المناسب لكونه يشد

العسصب والعضد والظهر ,ولكن جاملعخطرة هر خخطى؟ بالقصورة إلا أن
إلمكهلواء القديم.
اولن ذ
يك
١ل يذهب بالحمى

 _1/يذهب بالوباء

وذلسك لقسول رول الليهَتئ:إذا دخلتمبلدةوبيئاًنخفتموبامها
فعليكم ببصلها فإنهيجلي البصر ,وينقي الشعر ,ويزيدفيماهالصلبء

ويزيد في الخطاء ويذهب بللحماء ,وهوالسوادقي الوجه والإعياء أيض".
نردوس.
' -البحار 597 7!3ح1؟ نفلاًاعلف

كج

الصحة وطولالشمز.

وروي عن الصادق  8قال:اللبصل يذهب بالنصب» ويسشد
العصب .ويزيد فيالخطأءويزيدفيالماء»ويذهب بالحمى”".
وني خبر آخصرقال :كلوا البصل فإنفيهثلاث خصال :يطيب النكهة

اا
وشدا
ميدف
يل
وي
جةويز
اللث
عملء
".
وي ثالثة:البصل يطيب الفمويشد الظهر ويرق البشرة.

ونيرابعة :ذكرأبوعبداللهلكت البصل فقال :يطيب النكهة ويذهب

باالبللغمجويمزيد
افعي”'
توصيات:

 ١يحبّذتعمّدأكل البصل إذا دخلالإنسان أرضاً أو بلدا مأدي
ونة

أو قمريدةيغنيتره ,وذلك لأ
أنك
ملرأراضه
ضاها ومكروباتها التيلم
يعتدبدنالداخلفيهاعلىدفعهاءونحصوصاً إذا كانفيتلكالبلدةوباه,

أاولدخ
إلنسان دارأموبوءة ,فإنأهمفوائدالبصل هودفعهالوباه
والحيلولة دون الابتلاء به
والمطلوب هو الأكلمنبصل نفس الارض؛ لقولرسول الك يَلْل:
إذا دخلتمبلادأفكلوامنبصلهايطردعنكموباها"؛ وعنالصادق اكوا
قل:إذا دخلتمأرضاًفكلوامنبصلهافإنهيذهبعنكمويامها".
'-
'-
.
م
9
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وهنه إشارة ظريفةجداًءفإنالبصل يعمل كمضاد لتلك المكروبات

والفايروسات وغيرها من الأمور التي تبتلي الإنسان بالوباء ,والتأكيد على
بصل تلك القريةأو الأرض يعنيأن بصل كل بلدهومضادلمكروباته.

وهويعنيأيضاًأن مكروب كلبولناديروسه يختلفعنمكروب
البلدالآخر ,ولهمضادقديختلف عن مضاد مكروب البلد الآخر.
"_ البصل يؤكل نيا ومطبوخا لآنجعفربنمحمداللكةاسئلعن

أكل الثوم والبصل والكراث نياومطبوخا قال :لا بأس بذلك» ولكن من
أكله نيافلا يدخل المسجد فيؤذي برالحته".
بإهدام يعنيأكل
"'_ إذا أشرنا إلىالإقلال من أكلالبصل فامراد ك

الخبز مع البصل أو أكلطعام أكثرهالبصل؛ ولكنلامائعمن الاستفادة
منهفيأكثرالأكلات بمقدار قليللتغيير الطعم وتطيب النكهة؛ فقد سئل

الصادق فكننا عن أكل البصلء فقال:لا بأس به توابلاً بالقدر”” ,والتوابل
هي أبزارالطعام أي مايطيببهالاكلكالفلفل وغيرو",

الثوم
الثوم في النظرية الإسلامية وقابة ودواء أكثر من أن يكون طعاما

وذلك لنتنرائحتهالمؤديةإلىنتنرائحةالفموالبدنء الأمرالذييؤدي
'ا-لدعإالسملام؟3710 :

' -مكارم الأخعلاق781 :
" -الوسائل871 :1باب  171مستدرك الوسائل 778 :71باب ١٠٠ من أبواب الأطعمة المياحة.
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إلى بعادالقوى الخيرةالمسماةبالملالكة فقدروي عن النيوَل أنهقل:

من أكل هذه البقلة المنتنةفلايغشانافيمجالسنا فإنالملائكةلتتللىبما

مبسه
ياتألذى
لم".
ومع ذلك ورد الأمربأكله وأنهلابدمنهلأنهدواء ووقاية ,فقدروي

نول الله بتي قول :يااعلليثكولم .فلولا أانيأن
عرس
ملج
ليك لأكلته'
* فهذا أمر باكل الثوم مرشد إلى وجودالنفعفيه وإلى دوائيته .بلجاءفي
حديث آخخر:كلواالثوموتداووا به؛فإنفيهشفاءمنسبعين داء,

فلا يبقى ترديد فينفع الثوم ودواليته بعد تكرر الامر باكله والتداوي
به والذي يؤيد غلبةدرائيته أنهسئلابوعبداللاهلقتلاعن أكلالثوم

ففل :لابأس بأن يتدارى بالثوم .ولكن إذا أكل ذلكفلايخرجإلى
المسجد”” .ولذلكقلناهودواء أكثر منأن يكون طعاماً.
ومن منافعالثومانهينع من حصول الالتهابات لانه مضاد

للمكروبات بقريئة شفائيته منسبعينداء,فإن هذا العدد للامراض
الحماوية المكروبية والفايروسية عانة فقدجاءفيالرسالة الذهبية :ومن

أراد يأينلصايبه ريحفيبدنهفليأكلالثومكلسبعةأيام”'والريح هي
 -دعوات الراوندي63 :

' -مكارم الأخلاق :؟81
" -مكارم الأخلاق :كا.

 -الكالي89 :1اح؟ :الفقيه5 195 :5

" -الرصالة الذهبية١4 :

الأغدية التباتية التاقعة .................

رمنااهء وليست هي ريح المعدة بقرينة قوله في
تاتظعهلى
سهاب
االت
ال
بدئما

اتوصيات :
 _١يصلح أكل الثومنيأومطبوخاً فقدسئلأبوعبداللهلقالاعن
أاكللثوم والبصل والكراث .نقال :لاباس بأكله نياوفيالقدور ولا
بأس بأن يتداوى بالثوم” .أي علىإطلاقه الني والمطبوخ؛ وتؤيده رواية

علي بن جعفر عن أخيه موسىبنجعفراكنهاقال:سألتهعنالثوم
والبصل يجعلفيالدواءقبلأن يطبخقال:لابأس'".
ح
للا
صاة:
ييالقن
وأما طبخه للأكل دون التداوي ,فلمارويعنعل

أاكللثوم إلا مطبوخً” فهريتحدث عن الثرمكماكول وكطعداموالءا.,
"_ يؤكل الثوم على الاقل نيكلسبعة أياممرةلماجاهفيالرسالة
الذهبية.
"_ يفسضل عمل الطرشي من الثوم والخل :لأجل اجتماع فائدتيهما

وزوال رائحة الثوم إلىحد ماءفقدسألعليبنجعفر أخاه مرسى بن

جعفرالقنغةعنأكلالثوموالبصلبالخلقل:ل بااس”".
' -الكافية# :لاااح؟ ,الفقيه1 5ج1155

' -قرب الإسناة 990
" -مكارم الألاق' :ها.

' -قرب الإسنلة  711رانظر الوسائل! 471 :1باب 871من أبراب الأطعمة المباحة ومستدرك

الوسائل 954 :51باب١٠٠ منأبواب الأطعمة المياحة.
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 .............الصحة وطول العمر

الشواكه
التاكيد ع
اللىفأك
ولاكه فيالاخبار عادةيكون بلحن يختلف عن

التأكيد علىأكل الأدم,وفي الغالبيكونبصيغةبيانالمنافع ربصيغة
الامر ,أو الإخبار باكلالبيينل وا
ولائ
حمةبلههم

له.

وهذا يعنيأن الفراكه تؤكل لأجلمافيهامنالفرائد التيقدلا

تكون في الأدم,فإن الأدمف ا
زاعل
ليلغا
للببتعط
دين قوة وقمدرة
وىلة
الاعمال؛ ربها يقوم البدن وتدوم فعااليلتهحبنعد
طة والشعير والرز أي

الخبز وما شابهه.

بينما الفاكهةتغلب في تكميل نقائصالبدن وتزيل بعض عرارضه
غير المرغوبة كلحرارة والهم والوسوسة؛ ونتن النكهة والنصب ويؤدي إلى
هضم الطعام؛ ونشاط الأجهزة وتعديل إعماها.

ولكنها في كل الأحوال لا تغني عن الخبز والأدم لان وظائفها تختلف,
وشوائدها متفاوئةوالفواكه أيضاًلاغنىعنهالمنيريدالعيشبحيوية
وسرور ,ختصوصاً وأنها جااءلتقس
فر
يآن مقارنة للأدموحتى سابقة (

كمفتيخمايو ور طبن و!" 4فيلله

وال
اموجو
لداعلى
رض هو نفس ذلكالموجود فيالنةإلاأن فاكهة اللحنة لا
تفسد بينمافاكهة الدنياتفسدفقدجاءفيالحديثعن البييي أنه
قل:لماأخرجآدم زودهالله
منمارالجنةوعلّمهصنعةكلشيىفثماركم
' -الوافمة5185+ :

الأغذية التباتيةالتاقعة ..سبب......

ا

3
غّريوترلك”"( وَم1أَُنُوتأَبشهَ1بهًا »9
تتغي
انهتذه
منثمارالجنةءغلريأ

وف رواية معتبرة عنأبيعبداللاهكت قال:لماأهبطاللهعزوجل آدممن

الجئةأهبط معه مائة وعشرين قضيبا منها أربعونمايؤكل داخلها
وخارجها .وأربعون منها ما يؤكل داخلها ويرمى خارجهاء وأربعون منها ما

يؤكل خارجها ويرمى داخلها؛ وغرارة فيها بذر كل شيء” .والغرارة هو

الخرج أو الجوالق» أيكيساًفيأهنواعالبذور.

وفي حديث عن النبييت قلل:مأاخرجآدم زوده اللمهنثمار الجنة"".
ولابد من الإشارة هناإلىبعض الترصيات:

_١لافضل أن تؤكل الفاكهةبعد أن تنضّج؛ وبعدم تاحمرٌأو تصفّْر
ا
ولاتجنىوهي خضراء فإن ذلك ضار وقد يورث النسيان.

وني رواية :أن الثمار إذا أدركت نفيها الشفاه لقرل «:كُلُوا ين

رم إِذآأئمرٌ ," 4
؟_ قبل النبى يَظِل :عليكم بالفواكه في إقباهاء فإنه مصحة للبدن»

مطردة للأحزان :والقوها في الإدبار ,فإنها داء الأبدان”,
' -مكارم الاخلاق93+ :

' -البقرة 0؟

؟ -الخصل١0 :

' -مكارم الأخعلاق910“ :
* -الأنعام ,61( :وانظر البحارةة103 :ج.71

 -اطلبنبي للمستفقري7 :

ملر
عطو
لو
اصحة
 ............ال

'_ لابدمنغسل الفاكهةقبلأكلهاغسلاًجيداً.قالأبوعبدالله
لقة:إن لكلثرةسملفإذأاتيتمبه فاامسوهابللاءواغمسوهاف ايلماهيعني
اغسلوها".
وهذايعنيأن علينااننغسلها كمانغسل الشيء الذيعلمنا برجود
السمفيهفإنناإذاعلمنابوجودسمفيغذاءأو طعاموأردناأكلهنبالغفي
غسله وتنظيف؛ فكذلك يجب أن نعمل فيالفواكه وعامة الثمار والخضر.

؟_ القاعدة الكلية فيالشمار هي أن لاتقشرلآنأكثرالفائدةفي

قشرها فقد روي عن أبيعبد اللهفك أنهكانيكرهتقشير الثمرة",/
وكمايقرلون :إذا رفعت القشور حفرت القبور.
إلامايستثنى مالاتؤكل قشورهأو كانفيقشوره ضرر.
كان رسول ايلَيلِيةُ إذا أي بفاكهة حديئةقبّلها ووضعها على
عينيه ,ويقول :اللهمكماأريتناأوهاءفأرناآخرهاً.وفيرواية:اللهمكما
أريتنا أولها في عافية :أرنا آخرها في عافية".

 _١البسملة قبلالاكلمطلقا مطلوبة .وفيخصوص الفاكهة قل
رسولالله

:منأكلالفاكهةوبدأببسمالله
لت
مضره".

 الكافي: :1ع71؛ ,6اغاسن :ج.7110095
 الكافية١075 : الغهاسن' 5ج15790' -مكارم الأخخلاقة 541
 3أمالي الصدوق70 :
 -مكارم الأخخلاق90 :

الأهذية النباتية التاقعة .........

"ق_ال رسول اللعهَلاه :كواالثمار وتراً لا تضروا” .وروي أن

رسول اليلها أني بطبق فيهرطبفوضعبينيديه,وكان بعض القوم
بتناوله اثنتين فيأكلهما فقال رسول الله عََل :إحدى إحدى؛ فإنه أمرأ

ك نرقدن هذا اهلموراد منالروايةالأولى
ين”,
واجدر أينكلوان فيه غي
وقديكون المرادههوأن يكونمجموع المأكولوترا .والجمعأحوط.
_68بعض الفواكه أفضل من البعض الآخر .وأفضلها الرمانء

والتفاح والسفرجل؛ والعنب؛ والرطب.
رهناك تفاضل بينأنواع كلواحدمنهاستاتيتفاصيله عندالكلام

عوناكحلدة منها.
_4لا تاكل الفاكهة المرةالطعموالمدودة .وفارإمبنههاا لانففيعها
وقد تكون ضارة.

امكنهة
فئا
لشي
اكل
_٠الملاحظ أن البعض وخصوصاً الاطفل يا
ويترك البافي وبرميه .فهذا غيرمحبذ .فقد روي عن جعفر بنمحمداقنلا

أنهنظر إلىفاكهة قدرميتفيدارهلميستقص أكلها نغضب وقل:ما

هذاءإن كنتم بعتم فإ كنثيرامنالناسل يمشبعواءفأطعموه منيمتاج
إلسيه”» وهذا يدخل فيباب الاتحلذرإسمرناف ,فإما أن تأكل الفاكهة
الواحدة بكاملها او تشترك معآخروتلأاكلها مندون استقصاء.
' -الجعفريات 171 :مستدرك الوسائل 01:07ح هر

' -الكافي981 :1سف الغاسن1 :ج40154
 -دعائم الإسلام  611اح 185

 ......الصحةوطولالعمر
الرمان
الرمانفاكهةأصيلة لأنهامنفواكه الجئةوكانتمعروفة منزمن آدم

النظ :وأحب الشمرإلىرسولاللهوَفل.

وتذهب النظرية الإسلامية إلى وجود أسرار في هذه الفاكهة وتعدّها

سيلة الفواكه وتظل تراهن عليهاكواحدة منمقومات حياةالمؤمنعلى
الأرض؛ بل قد تمتد خيوطها إلى عمق الإيمان وتظل الجسر الممتد بين
المعدوية والمادة حتىجاهفي بعضالاخبار :أن من أكل رمانة أنارت قلبه",
ورنوايية :منأكلرمانةنوراللقهلبه",ولاشك أن نورالقلب يدخلفي
الفضاء المعنوي.
ولاتتوقف آثارالرمان المعنويةفيإنارةالقلبعلى رغمثموليةهذا

الآثرواستبطانه لحجم عظيممنالمعاني العرفانية والمعنوية.
ففي مرحلة ثانية علاجه للوسواس قالرسول الله :منأكل

رمانةأنارتقلبه ورفعت عنهالوسوسة أربعين صبلخ”,
هذا وقد كشفت الأخبار النقاب عنسبب الوسواس وهو الشيطان
ففي رواية :من أكل الرمان طردت عنهشيطان الوسوسة”"؛ وقدورد
التعبير عنهذا المعنىبأنحاءمختلفةوفيبعضهابيانالملةالتيتطردفيها
'-

'-
*-
'-

الحاسن! 1
ح4مر
اغاسن :امح قار
الحاسن6 :ه0اممر
اغحاسن1 :
ع8فمر

الأغذية النباتيةالتافعة ....

كيهدة,
انس
الشيطان :فقدروي أن رسولالله له قاالل:الفرما

ومنأكل

رمانة أعضبت شيطانه أربعين صباح” ول يقيده بشيطان الوسوسة وفي
روايةأخخرى عن الصادق لقية:منأكلحبةمنرمانأمرضت شيطان
الوسوسة أربعين صبلحا"".
ولماكانمن المستبعد بحث البعض حولالآثار المعنويةللرمان في

كستاب أخلاقي وغيره ,كان المناسب الدخول نيبعض تفاصيله فإن الأخبار

تتحدث عنعدةأصوروجاءت بتعابيرمختلفة,وساأولردت جعمايعبير أما
بالنسبة للإنارة.

_١
رس
عن
ول اللهيَاٌ:منأكلرمانةأنارتقلبه",

نلة نقولرالبلهه",
ممانأك
ركت
"_ عن أبيعبداللهال
'_ عن أبيالحسن وأبيعبداللهليله :ليسمنحبةتقعفيالمعدة
إالناارت"

؛_ ونيخصبرمعتيرعنعليفقنة:مامنحبةاستقرت فيمعدةامرئ
تها.
مأسلنماإرلا
جما
“ -لاسي  :اه م

' -الكاني 707 :1سا الغحاسن 740 :ح' هر
" -الحاسن4 :ه جهقل
“ -المحاسن5 :ح4ا6كال
م
صح
“ -الحاسن04]4 :

كم
“ -اغحاسن5 :ه14

ممعي

ين

حي

عي

شط رنعول اعد

وعن علي لتة :كلحبةمنهاإذا استقرفيالمعلةحياةالقلب
وإنارةللنفس*".

_ وعن النعلال:فليست منهحبةتفع في المعدة إلاانارت القلب”",

 _/من أكلل رميانة
تح
متهىا نوراقللهبه أربعين يومً".
ويستفاد منمجموعها أن هناكإنارة تتعلنبالقلب وإنارة تتعلق
بالمعدة ,وإنارة تتعلق بالنفس؛ وأن تلك الإنارات تتحقق بأكل رمانة وقد

نتحقق باكل حبة واحدة .والإنارة تنسبإلىاللهفيبعضالأخبار ولا
تنسب إليهفيبعضها الآخرء وبذلك قديصعب الجمعبينها.
وأمامالمتختلففيه الاخبار فإنأكلرمانةكاملةتؤدي إلىأالنله

سبحانه وت
اعال
لرب.
لىقينو
وا
بلمس
يلمنمهنا أن أك
الرما
لنةك
قامل
لةينو
بر.
وكذافإنأكلحبةواحدةينيرالمعدةوينيرالنفس.

والمختلف فيهإنارةالحبةالواحدة للقلب فقدينافيهمايدلعلىأن
الرمانة بكاملها تنير القلب والأفضل الحمل عاللىمراتب» فإنارة الرمانة

أك
إثرب
نكثي
ارر
ة
من

الحبة.

والمشكلة تصور إنارة المعدة على فرض تصور إنارةالقلب .لآن

الإنارة فيالقلب هينفي الظلمة الحاصلة فيهجراءالذنوب بحيث تجعله
' -اطلبألمة183 :
' -دعرات الراونني4 :

 -طب النبييق للمستغقري 811 :اليحارةة988 :

الأغدية النبائية النافعة . . .

لا بيصر الحقائق .ويعمى عن الحق .ولكن إنارة المعدة قد لا تكون بمعنى
ها
عهالأي
جفي
بار
إزالة الظلمة؛ بلبمعنى إشعالالن

تفرز المواد هاالضمة

ار ,وسيأتي أن الرمان يهضم الطعام.
في
خب
أدة
اراللمع
للطعام التيتسمى نا

الرمان والشيطان
فالتعابير الموجودة في الروايات متنوعة:
ارملانفسايكدهة ومن أكلرمانةأعضبت
عن رسول اليليهةٌ ال
_١
شيطانه أربعينصبلح".

"_ وعنهيَيِيُ:أنارت القلب وأخرجت (أخرست) الشيطان أربعين
زم

"'_ ويعَنْهلُِ :مامنأحد أركملانة إلا أمرض شيطانه أربعين يوم"
.عن أبيعبداللهكنتلامنأكلحبةمنرمانةأمرضت شيطان الوسوسة
و
أربعينصبلح".

 4وعنهوَيإ :ومامن حبة تقع فيجوف أحدكم إلاأنارت قلبه

وجنبته من الشيطان ووسواسه اربعين يوم".
' -اللحاسن 648 :ح تعر

' -دعوات الراوندي :لة :مستدرك الوسائل؟!05:854:8 :
ف طب البييلل للمستغفري ,)8 :البحارةة8/ :؟.

' -الكاني 707 :1حالاغغاسن 710 :ح* هر
* -طب النييفيهللمستغفري.95/ :

مب

م

8158

مر
عطول
لو
اصحة
! ..........ال

 5وعن أبيعبداللهكته من أكلرمانةنوراللقهلبهوطردعنه

شيطان الوسوسة أربعين صبلح؟".
 1وعن أبي الحسن موسى لقنهة :لسيسمنحبةتقعفيالمعلةإلا
انارت وأطفات شيطان الوسوسة” ,وعن أبي عبد الله اكه أربعين

صبلحا”.
 _3عن أبيعبد اللهاك أذهبت شيطان الوسوسة".

والعضب بمعنى انهجعلهلاحراكلهزمنامخبولاً.والإخراج واضح؛

والخدرس واضح أي يمنعه منالكلام المضل؛ وقولهأمرضه مثلأعضبه»

والتجديب بمعنى الإبعاد وعدم التأثير .رالطرد بمعنى الإخراج ,والإطفاء
بمعسى قطع وسومسته فيكون كالطافئ الخامد الذيلاأثرلهولاحراك,

والإذهاب بمعنى الإخمراج ,ولو كان هناك تنافي فهو بين روايات الطرد
والإخسراج والإذهاب وبين غيرها ممايئلعلى مرضه أو خرسه أو عضبه
ب
مقعاله؛ وقد لايكون هناك تناني بينمرضه وخروجه أي يجتمعان» ركذا

خرسه ونحروجه أو عضبه وخروجه أو إطفائه وخروجه .والجامع هو انعدام
ذدرة
تأثيره ووسوسته وإضلاله سواءكانبخروجه أفقودانه للق
كى
لعل

العمل,
“-
'-
*-
'-
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والروايات متفقةفيمقدارالتأثيرأورهبوعون يوماً.
ويبقى التنافي بينروايات الحبةوروايات الرمانة؛ وقدتكون روايات
الحبةمختصة بشيطان الوسوسة؛ والرمانة عامةلكل أنواع الشيطان.

كما يستفاد من الروايات هو وجود شيطان وسوسة واحد لكل إنسان
وليس ببعيد.

وأما الوسوسة:
فأكثر الروايات المارة تخص

ونسوسة؛ وهناك روايات
ذلك باشيلطا

ندل على نفي أكلالرمان نفس الوسوسة:؛ فقدروي أن رسولالليَِلُْ

فل :من اكلرمانة أنارتقلبه ورفعتعنهالوسوسة أربعين صبلح”",

وفد يكون رفع الوسوسة برفع سببها رهو شيطان الوسوسة .
والظريف مايروىعنعليلكنظ :مامنحبةاستقرت فيمعدةامرئ
ك ,ف
مسلم إل أانارتها وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صبا
وقد
يحً”"
ن
المرادبالمعدة مطل الجوف أي استعمل الجزءفيالكل مثل شربت ماء
الفرات .رليس ببعيد لعدم سماع وجود شيطان وسوسة في المعدةولا
حصول إنارة للمعدة.

وهل يعنيذلك أن الرمانيعالجحالةالوسواس الموجودة عند البعض.
فقد يكون هناك نفاوت بين الوسوسة والوسواس :فالأولى هيعمل

' -الحاسن 440 :حالجل
96
' -اغحاسن5 :ج16
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الشيطان الخناس الذي بوسوس فيصدور الئاس ويضلهم ويخرجهم عن
الطريق .والوسواس حالة خاصةسببهاالشيطان أيضاًفقدلايختلف معناه
املعوسوسة :وإن كان هانالكتبع
دضاخل.
فوائد الرمان :
 _١يشبع الجائع

؟ا_لجشربععان ,وه
اات
لانفو
من
ائد النادرةاتلتجيل
تامع فيشيء

واحدعادة.فكلمايؤكل إمياُجيعأو يشبع,فقدكانماوصىبهآدم هبة
الله:عليك بالرمان فإنأكلتهوانتجائع أجزاك .وإن أكلته وانت شبعان

امراك" فالإجزاء بمعنى الكفاية وسد الجوع ,والمريء بمعنى الطب السالغ
حميد المغبّهيعنييجمله خفيفاًسهل الحضموينتفعبهالمسد وستاتي
الروايةالناصةعلى أنهيهضم الطعام.
"_ ينقي الف والحقيقة أن الرمانصالحءريصلح اينمادخلفإذادحل
الفمنقاهوطيبه؛ ففيرواية عنعبداللهبنالحسن قال:كلواالرمان تلقى

أفراهكم”".
ك_ يذهب بالبخرء وهو نتنرائحة الفم.فرفرياية عن أمير المؤمنين
التفلا :كلهممعقشره _بريد شحمه _ فإنهيذهب بالحفر وبالبخر ويطيب
النفس 7
 5الكاني 707 :3ج؟ :اغحاسن972 :ح١كه
“ -الحاسن 8:ج074قهر

" -اغاسن؛ 0ا4ل5احل
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 _5يطيب النفسء ولصلالمراد النَفّس أي الزفير الخارجمن الانف
ئحة .ويحتمل إرادةالنفْس.بمعنى الراحةوزوال الحم
ياكولنرطايب
 _١يدبغ المع
أسدة.
مق
يال
ر

المؤمنين اكناة:كلوا الرمان المز فإنه دباغ

المعدة"” .والمز هومابايلنحلو والحامضء والمراد هناأكلالحب لوحله.
 _/يعالج التخمة؛ عن الحارث بنالمغيرة .قال :شكوت إلىأبيعبد الله

اكت ثقلاً اجده ففؤيادي وكثرةالتخمةمنطعامي,فقال:تناول من هذا
الرمان الحلو وكله بشحمه فإنه يدبغ المعلة دبغاء ويشفي التخمة؛ ويهضم

الطعام ,ويسبّح في الحوف”.
ان
مكل
راأ
لهن
اراد
ولا تنافي بين هذه الرراية والرواية المارةلأنالم

الخلر مع الشحم وهناك أكلالحب المز لوحله.

 _8بزيد ماء الرجل ,والمقصود به المني وغيره كالذي المسهّل لعملية
الجماع وإن كان المنصرف إليه هر المني.فقدروي عن اللخراسائي يعني
الرضاانا فال:أكلالرمانيزيدفيماءالرجل”".
5ي_مسن الولد ففي الرواية السابقة يزيد فيماه الرجل ويحسن

الولد ,أي يجعلهحسن الوجه.
ي
_٠سرع تكلّم الصبيء ففيالخبر:اطعموا صبيانكم الرمان.فإنه

أسرع لالسنتهم".
" -الغحاسن 710 :حآ مار
'ا-لطابئمة 453 1
* -اغاسن :ماه هم
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 _١يسرع الرشد قالأبوعبداللهلكت[أطعموا صبيانكم الرمان فإنه

أسرع لشبابهم”"» أي سرعان يمنامو ويرشد ونظهر عليه علامات البلوغ.
؟_ يزيدفيالذعنء فد رويعن أبيعبداللهلقغةأنهقال:كلوا

'ي".
ندف
عيزي
ذدةو
للمع
ابغا
الرمان بشحمه فإنهيد
ا_ يحيي القلب ,عن علياكَنثةقال:كلواالرمان بشحمه فإنهدباغغ
للمعدة .رفي حكبلة منها إذا استقر فيالمعدةحياةالقلب وإنارة النفس”.
وفيه احتمالان الأول :إرادةالقلب العضوء وح
إيا
هو
ثتهعا
شه :والاحتال
الثاني :إرادةالنشس وحياتها بالعلم وانكشاف الحقائق والحكمة.

 41يئفي السداءء ففي الخبر الصحيح عن أبيعبد الللهكفلا:عليكم

بالرمان الحلر فكلوه فإنهليسمنحبةتقعفيمعدةالإنسانإلاأبادت

داء» وأذهبت شيطان الوسوسة”" ,وهذا قديعنيأن كلحبةمنالرمان

الحلو تعالحداء أو تقمعسببهفقديكون الرمانمضاداًللمكروب وتكون
كلحبةمضادة لنوع منه,

توصيات :
 _١شحم الرماننافعجد خصرصاًللمعدة.فإنأكلهمعالرمانيديع
المعدة والروايات بهذا المعنىمستفيضة قدتابللغتحودائر,
' -الحاسن :م
ح
1اه6م
 3الكاني 7 :1ع48
1
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وهناك روايبة تدلعلى أن نفس الشحم يدبغ المعدة.أي الوحله .فقد

روى المستغفري فيطب النبيتكقاقالقال:عليكم بالرمان» وكلوا

شحمه فإنهدباغالمعدة ,والكلنمفستيدرك «وكلوه بشحمها”" ,وعلى ثقل
المستغفري يدلعلى أن الشحم هرسبب دب اغلمعدة.ومنفوائدهأيضاً
علاج الحفر والبخر؛ لرواية عليانا كلهمعقشره يريدمعشحمه فإنه
يذهببالحفر”".
"_ الرمان الحلو أفضل أوالمز؟ لاشك أن الاولأطيب من حيث
الطمم ,ولككن ورد أن الز أفضل للمعدة .وحتى بصورة عامةفهوأفضل»
وقد ورد ذلكبعدة طرقمنهاماهومعتبرعنأبيعبد اللاهلقككاوفدذكر

عنده الرمان فقال :المأصلحفيالبطن” ,وقدتقدمأن الزيدبغالمعدة

وني رواية :كلرا الرمان المز بشحمه فإنه دباغ المعدة”".
وقد نستخلص من عامة الروايات أن المز أنفع للمعدة والبطن,
والحلو ألنلفجعهات أخرىمنهازيادةما اهلرجل وتحسين الولدوإبانةالداء,
ويشترك الحلومعالمفيباقيالفوائد.

"_ يستحب أكل الرمان ليلة الجمعة؛ نقدروي أن أباعبد اللاهفلا
كان ياكل الرمان كلليلةجمعة ,وهذايدلعلى الالتزام ومداومة هذا

العمل المنبئ عن وجود فوائد فيه”.
1
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 _:لاتشارك أحداًفيأكل الرمانة ,ولاتش
مرك
رأحد
با ل
وأنه
طاة
بالجمئة؛ فقدجاءفيالخيرالمعتير:ماعلىوجه الارض ثمرة كانت أحب إلى
رسولاللهيِيةُمنالرمانءوكانواللهإذ أاكلهاأحبأنلايشركه أحد"؟
وهذاهوالمنقول عنعلياكَتن وعنسائر الأئمة1؛ فقدكانأبو

عبداللهاةيقول:مامنطعامآكلهإلواأنا أشتهيأن أشاركفبهأو قال
أن يشركني فيهإنسانء إلاالرمان فإنهليسمن رمانةإلاوفيهحبةمن

ابلمنة9

حتى روي أن الباقراقنغةكانيأخذالرمانةفيصعدبهاإلىفوقفيأكلها
وحده خشية أن يسقط منها شيه".

والروايات بعسدم إشراك النبيوالآئمة أحدأفيأكلالرمانمتواترة,
وكذا الروايات الدالةعلىحرصهم على استيفاءالرمانةوجمعم ي
اتساقط
منها مستفيضة :بلكانوا يأمرون بذلك.

قال رسول اللهيلِيُْ :مامن رمانةإلاوفيهاحبةمنرمان الحنة»فإذا

تبددمنهاشيءفخذوه وما وقعت ومادخحلتتلكالحبةمعدةامرئمسلم
إلا أنارتها أربعين صبلحا".

وكانعلياكت يقول:إذا شذشيءمنهافاتبعوه وكلرو.
ه الكافي 767 3ح؟ ,اغحاسن  :المح72
 7الكاني  3:587ح.٠لغحاسن  740 :ج878الوسائل  71:777باب ١٠1 من أبواب أهاب المائدة.

* -الحاسن  :اتح كار
' -مكارم الأخلاق73 :
' -الجعفريات 447 :

ري

الاغذية النباتيةالنافعة .

وهذا هو سر من الأسرار ومستفخر فيكنوز العلوم النبوية ,قدلا
ق لاكلها ليعرف
وقفلا
يمناف
رل أبداً .افلإكنافر وال
قلك
عهذ
لكن
الغ
تب
أثرها وهو سر آخر.فقدروي يسندمعتبر عنأبيعبد اللاهكنهة:أنهما

من رمانة إلا وفيها حبةمنالجنة ,وإذاأكلهاالكافر بعثاللهعزوجل

إليه ملكا فانتزعها منه”' .ومن ظريف ما يروى أن يهودياً قال لعلي نه
إن محمداً قالإن فيكل رمانةحبةمنالجنة.وأناكسرت واحدة وأكلتها
كلها ثقال :صدق رسول اللهيَلْلهُ وضرب يله علىلحيتهفوقعت حبة

رمان فتناوها وأكلها" .والمهم أنأكثر الروايات تدل على وجودحب مةن
انة» ويلتايسر درك ذلك.
مي
االجلنةرف

ومساهرمعناه وكيف انتقلت منالحنةإلىالارض؛ وأينهياللنة,

سم
ألك
لذ
رنار,
فاكل

وهناكمحرداحتمال أنهلماكانت الرمانة منشجر

الجنة.فقدتحتفظحبةمنحباتهابصفاتحبةالجنةورمانالجنة.
وفيرواية معتبرة :أن أمير المؤمنيناكنغةكانإذا أاكللرمان بسط نحته

منديلاً .فيسالعن ذلكفسيقول :إن فيهحباتمن الحنة»فقيلل فإن
اليهردي والنصراني ومن سواهم يأكلرن ,فقال :إذا كانذلك بعث الله

إليهملكافانتزعها منهلثلاياكلها”.
وهذا يعني وجود حبّات متعددة وليس حبة واحلة غير أن باقي

الروايات كلها تشير إلى وجرد حبةواحدة.
' -الكاني 7:587
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ويبقى أنهلماذال ياُشركأحدفيم ي
اختصبللجنة,وجوابهواضح فإن
المسابقة إلى الحنة والاستباق إليهاوالتنافس عليها مطلوب؛ واهللهلمبنئة

لها نفسس حكمها .ويؤيدهمأ رويعنجعفربنمحمدالكةقال:مامن
رمائة إلاوفيهاحبةمنالحئةفأناأحب أن لايسبقني أحدإلىتلك الحنة'".
 _5يطلب أكلالرمانقبلالحجامة وبعدها .كمامرفيبحث الحجامة.

 _١هناكبعض أنواعالرمانيفضّلعلىغبرهمنالانواع؛ وذلكمثل
الرمان الملاسي والسوراني ,والملاسي هرالحلو الذي لانوىفيهففي

الخبرعنأبيعبداللالهقكلا:حمسةمنفاكهةالجنةفيالدنياالرمانالمللاسي
والتفاح الشيقان '"...وا
السو
لران
ريمهو
ان

الذيينبت أو يزرع في

منطقة سورى .منطقة بالعراق منبلدالسريانيين :قال أبوعبد اللهانه

لوكمنت بالعسراق لاكلت كليومرمانةسورائية واغتمست فيالفرات
غمسة؛ وفيروايةعن أبيعبداللهاليايقول :منأكلرمانةأنارتقلبه,
ومن أنارقلبهفإنالشيطان بعيدمنه,فقلت أي رمان؟فقال:سورائيكم

هذا ,0وإثبات الشيءلاينفيم عاداه.

'_ السرمان كلهنفعحتىعودهوشجره؛فإندخان شجر الرمانينفي
الهوام أي يطردها سواء كانذلكمن الدار األوجسد.

تنبسيه :تكرر الأمر بأكلالرمانء فقدأمربأ
يكلَهرس
رول
ثال
ةلهُ
وبافيالائمة بي :وكلهميقولكلواالرمان .كلواالرمان بشحمه كلوا
وعلي

' -اانلظررسائل 71:411با
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أ 4م
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الرمان المزء كلوا الرمان الحلو ,عليكم بالرمان الحلو فكلوه .وهكذاء وني
ييَنابلن
َييك علة الأمر وهي الفوائد المرجودة فيه ,فهكذا أمر
أكثر ذلك يب

لا يكون موئويً.
ويكون إرشاديا إأرعشنايداً إلىمافيهم انلمنافعالدنيويةوالأخروية,

فيكون أمرء صحياً وشرعياً استحبابياً .ولذلك يلزم الانتباه إلى هذه الفاكهة
مثاترثمنلهااً
الاك
وا

لتلك الأوامر ,ولانهاأحب الفاكهة إرلسىول الله

يذ بحسيثيظهر على الإنسان اشتياقهإليهاورغبتهفيهافيكونتبليغاً
عملي بالإضانة إل اىلتبليغالقولي.
التفاح
التفاح يعني السلامة ,وقد بينافيكتاب العلاج العام أنه من الأدوية

العامة :فهوفيالمرحلةالأولىدواء» وفي المرحلة الثانيةغذاء وفاكهة.
ويكفي فيمدحه أنهمن الجنة؛ولاأتلبعض أنواعه ففي الخير:حمسة
من فاكهة الجنة في الدنية الرمان الملاسي والتفاح الشيقان” ..وفي الخير!
أنه لبس شيء أسرع منفعة من التفاع”.
وأما فوائدالتفاح :

 _١نافع للمعدة قفي الخير :الستفاح نضوح المعدة”؛ والنضوح في

اللغة؛ نرع من الطيب تفوح رائحته؛ ويقال :دهوواء كان معروفاًأنذاك.
17012
' -الكافي645 :1ح ,1الخصال ,851 :اغحاسن2 :
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وهذا يعنيأن التفاح يطيب رائحة المعدةويعاجها؛ ولكن النضح في

الاصل هو الرشللتنظيفء أوبلالشيءكيلايتكسر,كمايأتيبمعنى
السقي

وبمعنى رشح المعدة وفيالكل هو التطييب والعلاج والتليين

والتطهير ,والنتسيجة أنهنافعللمعدة يحميهامنالفساد والمرض والتلوث

والتقرح؛ ويفضل أكلهعلى الريق.
'_ نافعللفؤاد قالأبوعبداللهتقتظة:لويعلمالئاسمافيالتفاحما
داووا مرضاهم إلابه .ألاوإنهأسرع شيء ملفعة للفؤاد خاصة وأنه

نضوى” ,إذا كان المراد منالفؤادهوالقلبنهويعنيأن التفاحمن
أدرييةالقلب المعابجسة لامراضه ويمتازبسرعة التأثير,وهويقومبتطهيره

ومعلحته وتطييبه,
"_ يعالج السم؛ فقدروي عن أبيالحسن موسى اكَناقوله:التفاح
نفع منخصصال :من السحر والسم واللمم يعرض من أهل الأرض؛

والبلغم الغالب” ...فمن المفضّلأينطعم المسموم التفاح.

؛_ يعالجاللمم؛ و
اهو
ل ضجرب
سم
ننون المسبب عن عبث أهل
ال
ل؛حأي
اأرض
ن.

 5يعال البلغم؛ وا
التلعبي
رروفايية المارة بالبلغم الغالب يعني
الطبيعة؛ إذا غلبت على سائر الطبائع ,والبلغم بارد جامد يعلجه التفاح
أي يعالججموده.
' -طب الائمة851 :
' -الكافية00 :اح؟ :الحاسن505 :نهر

الأغذية الثباتية النافعة

 _5يطفى الحرارة .ففي الخبر:كلالتفاحفإنهيطفئبهاالحرارةويبرد

الجوف” ,فكل من يمس بالحرارة أو يرى آثارها كالبثور والخراج الني
يظهر على الجسد عليهأن يتناول التفاح.
 _/يسالج الحمى؛ ولعل أهممايعالحه التفاحهوالحمى؛ افلقخيير:

أطعموا تحموميكم التفاح :فما شيء أنفع منالتفاح” .وخصوصاً الأخضر
وفي رواية :هر يقلم الحمى ويسكن الحراق”.

 _8يعالح الوباء ويقيمنه.عن القندي أصاب الناس وباء وحن بمكة

فاصابني فكتبت إليه فكتب إلي :كل التفاح؛ فأكلته فعوفيت '".
لبناس رعاف فأمر الإمامالكت بإطعام
 _4الرعافء اقفليخير :اصا

من أصابه ذلك التفاح”.

توصيات :
أكل التفاح الحامض يورث النسيان وفي الحديث :أالنتفاح يورث
_١

النسيان لانه يولّد في المعدة اللزوجةا".
"_ أكل العروس في أسبوعها الاول التفاح الحامض يؤدي إلى عقم
رحمها.
ير
“ -الحاسن0 :ف10
كحل كل
' -الكافي” 76لاح ١٠ أغاسن4 :ل10

" -الكافي 3ولاج
' -الكاني7 :1ج٠7١6 الغحاسن :ح70متةيم
ج5ا5كيم
* -ورد مضمونه في الكافي” 307ح؛ ,اغاسن0 :

* -مكار الأخبلاق.#93 :

 .-.........-...-........الصحة وطول العمر

"_ يفضّل شم التفاحقبل أكله.فقدرويعنالباقرلكك قوله:إذا
أردت أكل التفاحفشمّهثمكلهفإنكإذا فعلت ذلكأخرجمن جسدك

كل داء وغائلة وعلسة .وسكن مابرعدمن قابلالرواح” .وهويعني
المكروبات والفيروس وأمثافا.

 _4بعض أنواع الت
غفاح
يأفض
رل م
هنء

وأفضلها التفاح الشيقان,

فه
فوونيع
ادا
كده الجنة.ولكنلميعرفالمرادمنه.
وف رواية :التفاح الشامي”" ,وفي ثالثة :التفاح البناني” ,وقيل :هو

اللبناني.

 9التفاح الناضجلاضررفيه.فقدروي عن أبيالحسن موسىالقفلة:
ثلاشة لا تضر :العنب الرازقي؛ وقصب السكرء والتفاح ,وفي نقل:

البناني”".

 _١يفضملأكلالتفاحعلىالريقلمراوي عنالنييَُِْ:كلو التفاح

على الريقفإنه نضوح المعدة”,
 _/يعمل من التفاح سويق ,وهو أن يجفف ويطحن ويقلهويكون
نافعاًللرعاف .والتسمم ولسعة الحيةوالعقرب”.
' -طب الالمة071 :
' -الوسائل 511 :01ه ياب 87منأبواب الأطعمة المياحة

" -الخصال :نا

' -اللحاسن2 :ج 407811الخصال9 :

' -مكارم الأخلاق#82 :
خم الكافي7 :1
ح 8 -770وانظر الوسائل 471 :23باب  54 - 44من أبواب الأطعمة المباحة.

قري

الأغذية التباتيةالتاقعة سب

السفرجل
مهما كانت فاكهة الناس فإن فاكهة الأنبياء السفرجل حتى روي :أنه ما

بعث اللهعزوجل نبياًإلاومعهالسفرجل أوفييلهسفرجلة .ومابعث
الله نبياً قط إلا اكل السفرجل ,وكان رسول الله يَُْ يحبها حب شديداًء
تُهدى له ويهديها ويذكر فرائدها العظيمة .وما زال يأمر أصحابه وأحباءه
باكلهاء فمرة يناوفا جعفر بن أبي طالب ويأمره بأكلها ومرة يأمر علي بن

طالب ٠ ومرة يأمر الزبير .ومرة يأمر طلحة بن عبيد الله بذلك”".
هذا وروي أن رسول اللذلكفل :رائحة الأنبياءرائحة السفرجل؛

ورائحة الحور العين رائحة الآس؛ ورائحة الملالكة رائحة الورد ورائحة
أبنتي فاطمة الزهراء السفرجل والأس والوردهء ولا بعث الله نبياًولا وصيا

إلا وجسد منه رائحة السفرجل”" .وفوائد السفرجل عجيبة فإنها كثيرة
ومتنوعة جداًء والمهم الإشارة إليهة
ر
فا
ع :ي
جعفر
يه لج
 _١يقوي القلب قال رسول اليله

كل السفرجل

فإنه يقسوي القلب” ,وقال أمير المؤمنين لقنة :أكل السفرجل قرة للقلب
الضعيف”* .والروايات بهذا المعنى كثيرة .ولعل تقوية القلب هي الفائدة
الشلخصة من بين فوائد السفرجل.
' -انظر الوسائل! 471 :1باب ,44 ,74ومستدرك الوسائل”! 4495 :باب 1" :43من يراب الاطعمة
المباحة.
يث:
دمع
اجا
حعن
أ؟:
لمة
ا81
 3البحار1/ :77

" -الكافي”  905ح؟ ,الحاسن41 :ه ح لاير
“ -الكافي 705 3حا اغاسن :ح0#0ا0يار
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؟_يجم الفؤاد حفد
ييث أن رسرلايلَلِهيهُ قال للزبير :كل
السفرجل فإنهيجمالفؤاد" .وحفدييث آخر :أن
طهد
لخل
حة بنعبيد الله
على رسول الله َي وفي ريسدول العللهيه سفرجلة قجديء بإهلياه,
فقال :خذها ياأبماحمد فاإنلهفاتؤجامد'".
وقوله يَِهُ جم الفؤاديعنيتريحه .وقديعنيانهاتفتح العروق وتؤدي
إالنىتظام عمله الأمرالذي يقارنه راحة الفؤاد .أي القلب العضلة.

"'_يحيي الفؤاد فمن أمير المؤمنيناها قال:السفرجل قرةالقلب

وحياة الفؤاد” ,ولعلالم
اراندبحي
تاته
عه
اوشه وانتظام ضربانه.
 4يذكي الفؤاد ,عن أبيعبد الللهقنلاأاكللسفرجل قرة للقلب

وذكاء للفؤادا" ,وهوحنةالفؤادبمعنىسرعة الفطنة والفهم وقديكون
بمعنى انتظام عمله.

يجلو الفؤاد عسن النييَف أنهقال:كلسواالسفرجل فإنهيجلو
الفؤاد" ,والجلاه هرصقلهورفعصدئه.
 _١يزكي القلب ,عن علي لظَننةأنهقال:السفرجل يزكي القلب

الضعيف”' وفي نقل :يذكي بدل يزكي”؛ والتزكية هي التطهير والزيادة
' -الخصال!0 :ا .اغاسن 00 :حلام
' -صحيفة الرضا لقه4 :هح.4
' -مكارم الأخلاقة 590

' -اللحاسن؟ 5ح0آ١هله ومئله عن أمير الامؤلمني
كنل
اقنناية7009 :ج.1
_ -مكارم الاخغلاق8823 :

' -دعائم الإسلام؟ غ110
م مستبرك الو
جسائ
2ل:!5
ا7
44
70
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 _/يذكي القلبء ناول رسولالل

6007111

1

جعفرسفرجلة وقال:خذها

فإنها تذكي القلب” ,والذكاه هوالحنةوسرعة الفطئة والغهم.

ه_ يجو القلب ,قال رسولالل يهَكلِيةٌعبلايكلمسفرجل فإنهيجلو
القلب”” ,والجلاء هو اولاكشلفوضوح .بمعنى الصقل وإذهاب الصدا.
 _4يم القلب ,دحل طلحة بنعبيد اللهوفييدرسولاللهيَناٌ

سفرجلة قدجيءبهاإليه.فقال:خذهاي أابماحمدفإنهاتجمالقلب”,
والجمهواستراحة القلب.
 _٠١يذهب بطخاء الصدر ,ففي حديث أن رسول اد وي فل:

عليكم بالسفرجل فإنه يلو القلب ويذهب بطخاء الصدر”" ,وطخاء
الصدر هوظلمته وكربه.

 _١يذهب لههم ,عن جعفر بن محمد أكتكة:السفرجل يذهب بهم
الحزين كماتذهب اليدبعرق الحبين”.
ل:كسلفوارجل» فإنهيزيدفي
"ا_ يزيد فيالذهنء عن الن يَِيْهُقاال
ين
لدةذفه
ازيا
الذهن ويذهب بطخاء الصدر" ,وال
هركم
' -الكافي 171 :1اغحاسن' 410ح002/

ل
4451
0سن؛
' -الكاني885 :1حلا,اغحا
.
ح4
 -صحيفة الرضا لقنه4 :

ه
جنا41
 امس' -الكافي 3مد جلا
* -مكارم الأخلاقة 873

تعنيحدته رقوة

ا

 .................الصحة وطول العمر

؟ _1يصفي الذهن .ففيحديث عن الرسول 2ه أنهقال:ياعليمن
أاكللسفرجل ثلاثة ايامعلىالريقصفاذهنه.
ي
4زيد فيالعقل ,ع
بنال
ارضا
لاقت
سةةع
فليك
رمجل فإنه يزيد في

العقل”.
ي
٠9زيد الحكمة .ففي الخبر المون :من أكل السفرجل انطق الله

الح
لكمة
س عل
اىنه

أربعين صبلحا".

١ل يسشجع الجسبان» والروايات بهذا المعنى تكاد تكسون متواتسرة.
والتعابير المقارنة متعددة مثل :السفرجل يقري القلب ويشجع الحبان»

ويذكي الفؤاد ويشجع الحبان”".
وعنن أبيعبداللهاا أن قهال:فيالسفرجل خصلة ليستفيسائر
الفواكه .قال الراوي قلست :ويما
اذا
بكن رسول الله؟ قال:يشجع الحبان.

هذا وا
الل
لهامنعبلم
ياء صلواتاللهعليهم”؟

ال يبسخخيصيل» ففيحديث أن رسول اللهَي قال للزبير :كل
السفرجل فإنفيهثلاث خمصل :يجمالفؤادويسخي البخيل ريشجع

الجبان" ,والأحاديث بهذا المعنى متعددة.
5ن08
' -عيون أخبار الرضا لق
' -اغاسن« :لماهمر
* -الكالي 05 :3ح ,»0ااغشاسن :مدااهح
ر
 3انظر الوسائل 91:.451باب ج60 6,8,141 17
' -طب الأئمة553 :

“ -الخصال! :واد

الأغاديةالتبائيةالتاقعة ............
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دفييث :منأكل السفرجل ثلاثة أيام
حف
العللم,
 8يزيد الحلم وا

على الريق صفا ذهنه وامتلا جوفه حلماً وعلما ووقي من كيد إبليس”".
5ل يزيد في المروةء ففي رواية :عليكم بالسفرجل فكلوه فإنه يزيد في
العقل والمروة".

 _"٠بقي من كيد إبليس؛ وهو قد يعني المناعة من الأمراض المكروبية
والفيروسية".

 ١نافع للمعدة قال مير المؤمنين لقكلة :أكل السفرجل قرة للقلب
الضعيف ويطيب المعدة" ..أي يجعلها طيبة ,بمعنى عامرة وفعالة وجيدة.

ويقندفع منالغثيان.
رفي رواية أخرى :السفرجل يضرج المعلة ويشد الفؤاد” ,وفي مرارد

أخرى جاه يرج بسلل يضرج فقد يكون هنا تصحيفه وفي رواية ثالثة:
يزكي المعدة".
"ل_ يصفي لون البشرة .فقدأهدي إلىالبييليهسفرجل فقطع منه

النني قطعة وناولها جعفراً وقل :كل فإنه يصفي اللونء ويحسن الولد”".
' -عيون أخبار الرضا القنا؟7887+ :

0ا0لقر
“ -الحاسس :ح
' -عيون أخبار الرضا لقنذ؟6185:

' -الكافي 807 :ح١ أغاسن0 :ك٠6ام
ال
* -اغحلسن6 :ح00

“ -طب الأئمة53 :
ال
" -الكافي187/ :1اح؟ اغحاسن0 :ح64

 .........--............الصحة وطول العمر

"؟_ يحسسن الوجه .ففي الخبرعن أبيعبداللهالكة :السفرجل يحسن

الرجه وايلجفمؤاد".
 4يطييب ماهالرجل؛ عن أبيعبد اللاهتلا :منأكل سفرجلة على

الريق طاب ماؤه وحسن وجهه”".
_'5يجمّل الولد ولعل الروايات الذاكرة لصفاء اللون وحسن الوجه
وطيب الماء ناظرة إلىالولد ,والمرادبهاصفاءلاولنولد إذا األكالبوان

السفرجل؛ وانعقدت منه النطفة بالخصوص؛ أو أكلا منهبصورة عامة,
ولعل التاكيدعلى الآب,فقدنظرأبرعبدال اكلقظةإلىغلامجميلفقال:

ينبغي أن يكون أبو هذا ال
اغللامسأفكرلجل”؛ ولكن ورد الأمر بإطعام
المراة ففي الحديث :وأطعموا حبالكم السفرجل فإنه يمسن أولادكم".
“ي1
قسوي للجماع وغيرهء فقدروي عن أمير المؤمنيناغنلةاقال :أكل

السفرجل يزيد في قوة الرجل ويذهب بضعفه” ,وقوة الرجل في الغالب

تعنيالجماع؛ولوكانالمرادقوةالبدنلماكا منختصاًبالرجل؛ ولوكانالمراد
مطلق قوةالرجلفلايجخرجمندائرتهالقوةعلىالجماع.

_ يقوي البدن»ففيروايةعنطلحة بنزيدقال:سألت أباعبدالله
لقناعن الحجامة يسومالسبت»قال:تُضعف ,قلت :إنمعالتيمنضعفي
“ -الحاسن4 :اه جحمر
' -مكارم الأخلاقة 593
" -افاسن8 :بمم
بحقل
* -جامع الأحاديث51 :

* -طب الائمة51 :
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وقلة قوتي ,قال :فعليك بأكل السفرجل الحلو معحبهفإنه يقوي
الضعيفه ويطيب المعدةه ويزكي المعدة".
 "8نالفلعبصر ,فقد روي عن النيوَنيوُقال :كلوا السفرجل

وتهادوه بيدكم فإنهيجلو البصر ويشبت المودة في القلب” ,وفي رواية

أخرى :أكل السفرجل يذهب ظلمةالبصر”".

توصيات:
يا عن النبي
ريق؛ولم
 _١من المفغُل أن يؤكل السفرجل على الر
ييْيهُ قال :كلوا السفرجل على الريق”" .وقد تقدم تقييده بالاكل على
الريق في عدة روايات".
؟_ قدلايكفي الاكلمرةواحدةفيتحقنكلتاللكفوائد وفي
تدلف من فائلة
يحاخلق
بعض الأخبار تقييده بالاكل ثلاثة أيام ,وأظن أنال

إلى فائدة .فجفميال الولد وحسنه تذكر الرواية إطعام الأمالحبلى .وهذا

قاديلعنسيجفعلرجل فاطعاماًواتخاذهطعاماً.
"'_أفضل أنواع السفرجل هوالحلو وماكانلراهلحة طيبة»فقدلا
يكون لفاقد الرائحة الطيبة كل تلك الفرائد

5ي_فضل أكل السفرجل معحبهلأجل تقوية البدن وإصلاح المعدة.
' -طب الأئمة92 :
' -مكارم الاخلاق91 :

له للمستغفري.090 :
عني
* -طب ال
' -مكارم الأخلاقة 592
* -مكارم الأخلاق711 :

 .........الصحة وطولالعمر
 5ورد الأمر فيعدةأخباربتهادي السفرجلء والمستفاه منبعضها أنه
إذا أهدي إلىشخص وأكل منهفإنهيثبت المودةبينالمهدي والمهدىله

الكمثرى
الكمثرى واحد من أدويةالقلبء بالإضافة إلىأانفليه
سفوفائردجل,

في الخشير :هو والسفرجل سواء” .وهو غذاء وفاكهة أمرنا بأكلها لعظيم
منافعهاء وأما فوائل؛

 _١يجلو القلب ,واالجللارءاهحرة ,أي يارليقحلب ,فقدروي عن
أصيرالمؤمنينالتنتقاوبي عبداللهلتكلاسولهم كلواالكمثرى فإنهيجلي
القلب (يجلو القلب)”".

'_ بحبيالقلب .وهوإنعاشه؛قالالنبيقتاالكمثرى يحي القلب".
"'_نافع لوجع القلب .فقدقال أبوعبداللهاقلا لرجل شكا إليه

وجعا يججدهف قيلسبه وغطاء عليهنقال:كلالكمثرى”" وهذه عوارض
مرض القلب المعروف كانسداد عروقه وغيرها.
؛م_سكن للوجع؛ لقول أبيعبدالل اهلقكلا:كلراالكمثرى فإنهيجلو

القلب ويسكن أرجاع الجوف بإذن اله"
' -الكاني 4ناح؟

د طب الأئمة 871 :المكافي885 :1ح ,اغحاسن0 :ج10540
 طب التييه للمستفقري61 :
' -طب الائمة 8711
 3الكاني805 :3ح,١ اغحاسن5 :
ج10740
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 5يدبغالمعدة .ففي الخبرعن أبيعبد اللتهكنظا:كلواالكمثرى يدبغ

المعدة ويقويها وهو والسفرجل سواء".
:يومن أصابه طخاء فلياكله".
ةفف
يل؛
وعاالثق
ررف
 ١يهضم الطعاموي
توصية :
يؤكل الكمثرى قبل الاكل ربعنه .وهربعدالأكل أفضل؛ ففي رواية:

هو على الشبع انفعمنهعلىالريق.ومن أصابهالطخاءفليأكله؛ يعني

عاللىطعام.7
العنب

ننةب
عفائ
للى
اهم م
نستطيع أن نف

وصلاحه من قول رسول اللهيلة:

خلقت النخلة والرمان والعنب منفضلة طينةآدملقنل " ,وعدوَل

بالطعنيبخ”» بلروي أنقهطالع:خايمركم الخبز
لتي
وياعأم
أنه قل :رب
وخسبر فاكهتكم العنب” ,ولعله أطرادئفة خاصة أو أهل بلدخاصين
كهة العنب
فبامن
ليح
اان
أنضل فاكهتهم العنب ,والمروي أنهيفام ك

والبطيخ” ,وكذايمكنمعرفةفالدةالعنبمنحب أميرالمؤمنينلقنلاله
وأكله إياهوتقديمه للضيف على الرغم منشدةتقشفه بلكان يأئدم به
'ل-كافية :مه ح؟
ا
'ل-كافية :هنىح(
ا

*ال-كافي 40ح؟
' -مكارم الأخلاق4901 :
“ -مكارم الأخلاقة 493
' -طب النيَي اللمستغفري75 :
" -طب النييللع للمستففري81 :

الصحة وطول العمر

فقد روى من رأى أمير المؤمنين يأكل الخبز بالعنب” ,وأن طلحة والزبير
كاناعنده.فدعا بفعنأبوككا
لنيومب
ءه”؛

ووفدعلىأهلهضيف فأخرج

درهماً من حجزته وقال:اشتروا بهذاعدبافجيءبهفأعطاهم وأخذ
عنقوداً فاكله".

ولعل أهم فائدة للعنب بالإضافة إلى كونه مغل هوإزالته للهم والغم

وهي فائدة عظيمة هذه الأيام لكثرة هموم الناس وغمومهم؛ فهر يرفع
حتى حالات الغم الشديدة فقدروي :أنهلمحسر الماء عن عظام الموتى

فرأىذلكنوح اكيقة جزعجزعاًشديداًواغتم لذلكء فأوحى الله عز وجل

إليه أن اكللعنب الأسود ليذهب بغمك” وني رواية أخرى :اكللعنب

فإنه يذهب بالغم” ولم يقيد بالاسود .بل ولي رواية التقييد بالابيض”,
فالعمل على المطلقات وتحبيذ الأسود لضعف روايةالأبيض كمافصلناه
فيعلاجالهمفيكتاب الوقايةوالعلاج الخاص.
ولااشك أنه هناك تف
ااضل
لبي
عنا
ننوا
بع.

والروايات تؤكد على

العنب الرازقي؛ بلفيالروايات أنهمنفاكهة الجنة ,و
يهو
كعن
وبن

في

العراق» لقول أبيعبدالله#نه:ي أ
اهلالكوفةلقدفضلتمعلى الناس
ا الكافية07: :ج” :الحاسن410 040 :

' -الكافي 05١ح؟, الهاسن :اماهح “الل
* -اللحاسن 440 :ج432
' -إثبات الوصية للمسعودي7+ :

اإبنا

الأغذية التباتية التافعة ....

فيالمطعم بثلاث :سمككم هذا البناني؛ وعنبكم هذا الرازقيه ورطبكم هذا

المشان,

الزبيب
احدلاًامغنذية الأساسية ويعد في
كان الزبيب فيسالف الزمان وا

رديف الحنطة والشعير والتمر .بحيث كان الزبيب هو غذاء البعض
ويجتزئون بهعن الخبز,واليوملايعدطعاماوغايتهأنهمنالكرزات وما
يتفكه به الئاس بين الوجبات الغذائية.
ولكن هذا الإعراض عنه لا يتناسب مع ما فيه من الفوائد الجسيمة,
فقد روي عن ايَلْيلِةُ أنهقال:عليكم بالزبيب فإنهيكشف المرّة
ويذهب بالبلغم؛ ويشد العصب ويذهب بالإعياه ويمسن المخلق ويطيب
النفس ويذهب بالغم'".
وهذه الفوائد عظيمة في نظر الطبيب الإسلامي الني يعتقد أن أساس
اء فيالنبوي من أن الأمراض ثلاثة :الدم والمرة
اضجهو
ممرا
كل الأ

والبلغم ,وهذايعنيأن الزبيب يعالجثلشي الامراض تقريباً .أي عدا
الاأمراض التي يسببها زيادة الدم رهيجانه لانه يكشف المرة ويذهب
بالبلغم ,فلميبقإلاالدم .والفوائد الأخرى كلهامهمة للغاية مثلتقوية

الاعصاب وتطييب النفس والإذهاب بالغم كما بينا".
رك
ت8د.8
س:
مب58
' -الكاني107 :1ح :الوسائل! 1:711با

الوسائل 787 :71باب  53:17أبواب

الأطعمة المباحة.

' -المخصال© :5
" -انظر الوسائل 71:811باب مام ومستدرك الوسائل 497 :11ياب  7من أبواب الاطعمة المباحة.

ره

د

سي
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الصحة وطول العمر

التين
التين من الفواكه المأمور بأكلها .وهو أشبه شيء بفاكهة الجنة ,لآنه لا

نوى فيه .وفوائك كثيرةة

ا
_١ليط
ريابلحة :ففيالخبرالمعتيرأانهليذ
بهخبر”" ,والبخر هو
نتنرائحة الفم,

؟ا_ليقعرظيام ,ففيالخبرالمعتبر :أانلهيعشظدم'".
"'_ينفع للشعر .نفي الخبرالمعتبرأنهينبت الشعر”" ,وهذاقديكون

نافسا لمنتتساقط شعرهأو أصيببالصلع؛والظاهرأن المرادأكلهوليس
دلك حليبه.

 _4يفتح السدد ففيالخير المروي عنأمير المؤمنينالقنة :أكل التبن

يلينالسده"» وهو بالدرجة الاأوللىأسمدعداء الحاصل على أثر مرض
القولسنجأو البواسير الذكور وغيرها كالتصاق الأمعاء ,فهونافع لانزلاقيته

وق
اد ي
نشم
سل م
دثل
اد الأنف والعررق.
 _5نافع للقولنج؛ عن أمير المؤمنين اقتع :عليكم بالتين فإنه نافع

للفولنج”» وني رواية أخصرى :هو نافع لرياح القرلنج” أي التهاب
 4الكاني481 :1ح,١اغحاسن4 :ج70440
 -الكاقي 807 :1ع٠ الغاسن0 :ج70445

 2الكافي803 3ح .الغاسن 405 :ج50

الأغذية الثياتيةالقاقعة سس

1

سست.

القولون والألم الحاصل منه.وفي روايةعنالنييَقُِْ:أكلالتينأمانمن

القرليج”.
_1البواسير .وأهمماينفعلههوالبواسيرء فقدروي عن أبيذر قل:

هتة
كوقل
افل
فوا:
بله :كل
اقا
حينف
اعلصيهت
لبن
أهمدي إل اىلسنبيَيهُط
"ا؛
مبل
جكهة
عهفا
نزلت منالجنةلقلتهذهلأن

انلهابتقوطاعسير
فإ

لعنمقنرس.
انف
وت
_الج النقرس؛ للرواية المارةرووفايية عن البييَه :كل التين
#يع

فاإنلهيبقوطعاسير والنقرس”".
 8ينفع من الأبردة أي الاستبراد.
_زيد فيالجماع :ففيالحديث عنرسولالليهَدْيةُقال:كلراالئين
ي

الرَطِب واليابس؛ فإنه يزيد في الجماع ويقطع البواسير .وينفع من النقرس
والابرنة".
ييث:
دفف
حبء
للقل
اق ا
 _٠١ير

مسنأراد أن يرققلبه فليدمن أكل

البلس وهر التين",

 ١التين مع الحلبة إذا طبخا وشرب ماؤهما ينفعلرياح المفاصل
وأوجاعها"" وقد مر تفصيله ني العلاج الخاص.

' -لبالبيلهللمستففري3" :
' -مكارم الأخعلاق1 :ش

" -طب النييق للمستغفري41 :
' -مكارمالأخلاقة 7793
' -مكارم الأخلاق900 :
ج15174
' -الكافية1 :

 . .الصحة وطول الممر

وي

؟ _1يذهب الداء رفوفايية:أنه يذهب الداء ولا يحتاج معه إلى دواء".

توصيات:
 ١المداومة على أكل التين غيرمحمودة ففي الرسالة الذهبية :وأكل

التين يفمل منه الجسد إذا أدمن عليه”",
؟_ أكل التين في الصباح أفضل ,ففي المروي عن أمير المؤمنين الف
فأكثروا منه بالنهار وكلوه بالليل ولا تكثروا منه".

"_ لا يفرق أكل التبن الطري أو اليابس .لرواية كلوا التين الرطب
واليابس المارة",

الاثرج (الحمضيات)

وبقال له الاترنج واحدته الاترجة والاترئجة شجر من جنس الليمون
ويقال له أيضاً الترئج» ويسمى أيضاً الكباد والطرنج؛ ويطلق نفس الاسم

على ثمره والمقصود هنا الثمر؛ وبزعمي فإن المراد عامة الحمضيات؛ وليس

خسصوص الأترنج؛ وكل الخشواص التيسنتكلمعنهاهيخواص عامة
الحمضيات كالليمون الحامض والليمون الحو وحتى مثل البرتقال
والسنارنج والنارنمي ,فهسي من فنصيلة الاترج؛ ونحن نسميها هذه الايام
بالحمضيات ,وقد تكون بعسض الخواص ال
امذك
لورة
أخفبيار تغختصة

بالاترئج ولا يشمل عامة الحمضيات.
> الكافي 897حا الهاسن0440 :م7
' -الرسالة الذعبيةة 45

* -طب الألمةة 953
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ومهما يكن مذنلك فالاترج فاكهةتمدوحةلماروي عن الن يَْلوُ:

كلرا الفاكهة في إقبالها وأفضلها الرمان والأترج"' ,ويكفي في فضله قرنه
معالرمانالذيل تاحصىفوائدهكمابين؛ومعذلكفقدجاءفيطب النبي
يَييةُ للمستغفري :قال قال:عليكم بالأترج فيإنسهرٌ الفؤاد ويزيد في
الدماغ”” وني رواية :رأسنول اليللهي كان يعجبه النظرإلاىلأترج
الاخضر والتفاح الأحمر”.

توصيات:
 ١الأترج علىخلاف المعروف ثقيل,خصوصاً إذا أكثر الإنسان منهه

بدليل ما رواء ابن الشيخ عن الإمااملباقراتقال :إن الأترج لثقيل ,فإذا
”ن" ,وفي حديث عنأبيبصيرأنه
ةهم
دضم
عيه
مابس
لالي
أكل فإن الاخبز

قل لأبي عبداللهاكننإنيأكلت أترجا بعسلوإني لاجدثقلهلاني
أكثرت منهفقال:ياغلامانطلق إلفىلانةفقلهلاابعثيلناحرف رغيف

يابس من النيتجففه فيالتنورفأتيبهفقال:كلمنهذافاإلخنبز

اليابس يهضم الأترج ذاكلته ثم قمت فكاني لمآكل شيئا".
'_ علاج ثقل الأترج.أو إذا أكثر منهالإنسان واحس بالثقل منههو

س ممماى
ينور
مطلق الخبز اليابس؛ وأفضله هوالخبزاليابس المجفف فيالت
' -دعوات الراوندي43 :

' -طب الني يت 00
* -الكافي” 07ح افاسن6 :د ح/ا0ة.
* -أمالي الطورسي!4/9 :

* -الكافي4071 :1ح ,1الحاسن2 :ج38١0

ملر
عطو
لو
اصحة
ال

«أبسو نارين» وهو أن يغطى التنور آخر المطاف ويت
أرك ف
قيه
ربعض
اص

الخبز حتىتجف .ومهما يكنمنذلكفقدجاءفيعدةروايات أن الخبز

اليابس يهضم الأترج”.

*_ الافنضل أكلالأترجبعدالاكل,ففيالخبارلمعتيرعنأبيعيدالله
للة:كواالأترج بعدالطعامفإنآلمحمديفعلونذلك”",والسببفي
هذا القول هو أن الم
اعرو
لفنبي
انس

عندها وبين الأطباه يومذاك هو

تفضيل أكل الأترجقبلالطعاموعلىالريق.ولكنآل محمد 28نفرا
ذلكنفسياقاطعاًوجعلواالفضلفيأكلهبعدالطعام,نقدرويعنعبد
اللبسهن إسراهيم المعفريعنأبيعبدالفهقتلفل:بأيشيء يأمركم به
ألبازكمفي الأتر؟جاقلت :يأمروننا بهقبلالطعام ,قال؛لكني آمركم به

ابلعطدعام”" .وني رواية أخرىعنالجعفري قالقالأبرالحسنالقيها:ما

يقولالاطباءف ايلأترج؟قلت:يأمروننابأكلهعلىالريق.قل:لكنيأمركم
بسهعلىالشبع” .وهذايعنيأن هذاالشيءكانمعروفاًعندالاطباء من
زمان الإمامالصادق حتى زمانأبيالحسنالكننةيعنيالإمامالرضا الفلا
ويستفاد منبعض الأخبار شيوع ذلك بينالناس.

 1لاك نيأفضليةأكلالأترجعلىالشبيعع؛ولكنهلهذايعني
أن أكل الأترجقبلالاكلوعلى الريقمضره
اك

لانن نر

' -انظرالوسائل 151 :91باب 44و.مستدرك الوسائل4 :71أ 0ب3ا
بب81
وم
انب
' -الكافي 3اجاح" الحاسن# :امنههل
' -الكاني1:40ح؟ :الحلسن :جم1ه».
' -اغحاسن4 :ج11540
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معتبرةعناليمانيقال,قلتلابيعبدالللهقتلة:إنهميزعمون أن الأترج
على الريق أجود مايكرن ,فقال أبوعبد اللاهكنغةإن كانقبل الطعام
خيرً؛فبعدالطعام خيروخير”,

وهويعني وجودخخيرنيأكلالأأترجقبلالطعام.وإنكنت أترهدفي
استفادةذلكمنهاخخصوصاً معملاحظة الرواياتالآمرةبأاكللهطبععدام,
بل هومضرقبله.ويدلعلىذلكماروي عن أبيعبداللهاكت أنهقال
لاصحابه :أخيرونيبأيشيءيأمركمب أهطباؤكمفيالأترج؟قالوا:يابن
وننا بهقبلالطعام,قال:ماامنشيء أردأ منهقبلالطعام,
رله
ألمال
ريسو
عله بعد الطعام”".
ومامن شيء اش م

وفي رواية أخرى :إن كانقبلالطعام خيرفبعدالطعام خيروأخير؛ ثم
طفععباعدم”.
م؛ واإنلهين
ابل
عيق
طؤذ
ا:لهري
قل
وهذا يعني أن أكلهقبلالطعام نافعمنجائب وضار منجانب آخر,

ار.
خببين
ليجأمع
وابه

نلأترجأييعصرمازهويتركفي الشمس
 5يفف اتخاذامربىم ا
لليغغلظل.ظ .وفيل:هوأن يعقدالأترجبالسكر ,وهيالمربى المعروفة اليوم؛ ولي
يفي الخير المعتير :فعليكم
مل 2ن
عصورةانيضاءراهنا
ادك قادش ف

باللربىمنه.فإنهلهرائحة في الجوف كرائحة المسك".
ل0 3
' -الكافي
جه لغابسسين!0م 5

' -طب الائمةة 851

 #1بد

ملر
عطو
لو
اصحة
 . .ال

 1هناك تحذير من أكل الاترج ني المساء .ففي الرسالة الذهبية لإمام

الرضا القكلة :وأكل الأترجبالليليقلب العين ويوجب الحول”” ,وأظن أنه
الحول الموقت وئيس الدائم ,و
مهحوسوس فيسائر الحمضيات.

_ بعض الفاكهة يفضّل شمها كالتفاح والسفرجل؛ وبعض الفاكهة

يفضل النظر إنيها مثل الأترج الاخضر والتفاح الاحمرء لآن رسول الله
يي كان يعجبه النظر إليهما” ,فلا يخلوذلكمن الفائدة
الإجاص
ال
مإج
جاصم ه
ووعة من الفواكه تشمل العنجاص ويماتخذ منهمرق

السبخارى وحتى أنواع الكوجة؛ فالكل نافع وملين وتترتب عليه الآثار
التشابهة» ويقال له في الفارسية آلو أو آلوجة ,والأخبار تذكر له فوائد
منحصرة؛ نشير إليها كالاتي:

١يسكن المرةةنقدشكارجل إلىأبيجعفراكئلةمرارأًهاجت به
حتى كاد أن يجن ,فقال له :سكنه بالإجاص” ,وقد تقدم في علاج الطبائع
ارة
أن علاج الم
ال
س
تمش
ول
ها
مي
عي.أ

الملينء والإجاص ملين.

؟_ يطفئ الحرارة؛ فاقلدركولىيني عنزايلادقندي قال:دلت على
أبي الحسن الأولانهاوبينيديه تور ماء فيه إجاص أسرد في إبانه فقل:

إنه هاجت ح
فرارة والإجاص ال
اطرليحيط
رفائرة ويسكن الصفراء",
' -الرسالة الذهبية05 :
' -الكافيا003 :ع3

؟ -اطلأ
بئمةة 151
 3الكافي7 :1
ا0ل4حأ.1ئطمبة551 :

وواضح أن المرادبالحرارة هناهيالمتولدة على أثرهيجان المرة

الصفراء ,وغيرهاء فهو نافعله لاأنهباردجداً.
"؟_ يسكن الدم إذا هاج الدم فعلاجه الحجامة أو الفصد ,وقد يغني
عنهما تناول االإلجايصابسء ففي الرواية السابقة :أن اليابس يسكن

الدم ويسل الداء الدوي”,
_ يلين المفاصل ,عن الأزرق بنسليمان قال :سألت أباعبد اللاهلفلا

عن الإجاصء فقال :نافع للمرار ويلين المفاصل”» وهذا التليين ينفع من

كان في مفاصله يبوسة.
 ٠مرج الداء ففي الخبر :أن اليابس منه يسكن الدم ويستل الداء

الدري بإذن الولجهعلز”".
توصيات:

 _١الإجاص بارد جدا يشدد الالتهابات؛ فينبغي عدم أكله خصوصاً
على الريق .ففي رواية :الإجاص على الريق يسكن المرار إلا أنه يهيج

الرياح"» والرياح هي الالتهابات.
'_ الإجاص باردفينبغي عدم الإكثارمنههففي الخبر:أنهنافعللمرار

ويلين المفاصل؛ فلاتفكثيرمعنقهبك رياحاًفيمفاصلك”,
' -الكاني96 1ح طب الائمة151 :
' -اطلبألمة83 :
" -مكارم الأخلاق691 :

' -طب الألمةة كل

“ -طب الائمةة 553

0

ملر
عطو
لو
اصحة
 . .ال

*_ يفضّل تقشيره وأكله لانفيالخبر:كلرهمقشراًفإتهنلافكعل
مرار وحرارة ووهج يهيج الرياح”.
؛_لا تغضل عن الإجاص المجفف العتيق» ففي الخبر :عليكم بالإاجاص

العتيق ,فإن العتين قد بقي نفعه وذهب ضرره”"» والأولى تقشيره وتجفيفه
كما يفعل بالبخارى؛ وأفضله التقشير باليد والتجفيف بالشمس وليس

بالواد الكيماوية.

البطيخوالرقي

القسدر المتسيقن من البطيخ هوالذي يك
أونبحب
يهض
ويجتمع ني وسطه .ومن أنواعه ما يسمى بالخربز .والظاهر أنه يشمل ما
يسمى عندنا بالرقي أيضاً .وهو الذي يكون لبه أحمر أو ررني وحتى
في الغالب»

أسيض وحبه متفرق في عامته ولونه يؤول إلى السواد أو الحمار ,وإن كان
أرل الامر أبيض .وال
تغال
خبللا
خل فيه وني بعضأنواعه تخلخل أو

بكون لتخهلخل في آخر الآمر.
والمهم أن رسول ايلَللهيةُ يكمابنّه ويسميه هووالرطب بالاطيبين”,
وفي رو
عاية
ذع
انه
ل أنهأرج من انلججنة”" ,وله فوائد عظيمة طالاذكر
والا
نئمة
ضليك؛
م كم
نات

والتحذيرات.
' -اطلبأئمةة 61

طئبمة553 :
'ا-لأ
 صحيقة الرضاالقظ571031:“ -مكارم الأخلاقة كما

بعض الترصيات
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ولعل أظرف ما نقل عن فوائد البطيخ الشعر المنسوب إلى الإمام

الرضااند
خامة
يلأي
بدتطلناا
أه

للألرض وداالرسلام
اح
من

تأجومصعافاً عظاماًوقد عددتها موصوفة بالنظام
ام
لليه
سع
امدلجلي
كذاكقلالمصطفى امجتبى 2مح

ماءوحلواء رريحانة فاكهةحرض طعام إدام
"ر'
اهةمعش
ملنك
تّب ا
تانلقميثانة تصفي الوجوه تطي
وني رواية عن الني يلي في البطيخ عشر خصل :هو طعام؛ وشراب»

ويغسل المثانة» ويقطع الإبردة .وهو ريحان» وأشنانء ويغسل البطن؛ ويكثر
الجماع؛ وينقي البشرة .ولا بأس بالإشارة إلى تلك الخصال وبيان معانيها:
ط
_١عام؛ فا
الطم
لامإهو
نما
سيأك
الهن .ويطعمه؛ ويطلق الطعام على
الحسنطة التيمنخواصها أنهاتشبع الجائع؛فقديعنيأن البطيخليسمجرد
فاكهة ,ب
ال
ائع إذا أكله.
ليشجبع
"إ_دام والإدام هومايؤكل مع الخبزء وبذلك يكون أكل الخبز
والبطيخ وجبة غذائية كاملة تتألف منخبز وإدام,وني رواية عن النبي

يَتيُ :أنه كان يأكل البطيخ بلخبزء وربما أاكللبطيخ باليدين جميعا”".
"م'ا_ء .وشراب .فالماء يروي الظمآن؛ وبذلك يكون البطيخ مايجزي

عن الماء ويروي الظمآنء بينماالشراب يزيد على الري؛ أنه مفرح وله
فوائد اخرى.
' -مكارم الأخخلاق :هها.

' -طب البييلك 47:

“اميم

مه

ملعك

بت :السام وطرل الدهر

لاكمونثر”,
اءه
وني رواية :أن ما

؛_
احللواء
مءعفم
لنوم أن الحلراهالتييأكلهاالإنسانلاهيطعامولا
أي ي
شراب» باللهشييء الح
كصن
يالذ
ولو
لعه

الإنسان باعلدطعام عادة,

والبطيخ حلواءكالفالوذج يرفعتاولإقنسان إلى الحلو,

ر«ي_حانة ,أي أعنطلمراً .كماأن للريحانأي الوردعطراً.ولاأقل
ودن لا عطر له ولكن في
كق
يورد
من وجود ذلك في بعض أنواعها؛ وال
”".
رواايلة أ
عنر
نيحيهارمن
 _5يقطع الإبردة ,وهو بر
ادي
لكو
جنف
ويفه وف
اير
لوا
ببة:
ريق
وطحعة.

ف/ا_كهة .وهيم ياتفكهب اهلإنساننيغيروجبةالطعام؛وبهذايكون
البطيخ إذا أكلبعدوجبةالطعامأوقبلهافاكهة حضة.

وروي عن النييَذْيهٌتفكهرا بالبطيخ فإنماءهرمةء وحلاوته من
حلاوة ابلبنة”.

8ح_رض .وأثسنان وهو الذييغسلبهالبدناألوثياب ولكن لا

يغسل ظاهرالبدنعلىمايبدووإنمايغسل الحوفكماياتي,
 _9يغسل المثانة وينقيهاء وهذا أك
اثر
لما
رتؤ
وكداعلييهات:

ويستفاد

منهاجستماع الحثل والقذرف ايلمثانةوهيبحاجةإلىالغسل .وأكل البطيخ

خصوصاً الرقييغسلهاويطهرهامنالثفلامجتمعفيها.
 3طب النيكيه للسمتغفري ,71 :البحارةة45: :

'ي
طيباللني
ع

لل
اسم
لتغبفري
ح:ا 5
ر0
ةة585 :

" -مكارم الأخلاق :ها.
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 _٠١يغسل البطنء ولعلالمراد هوكلماتمرعليهمباشرة من المعدة
والأمعاء وليس كل البطنء ولكن الرواية مطلقة :فقد يستفاد منها

التعميم ,وهو أصحلانهاتفسل المثانةوالكلى ولاتمرعليهما مباشرة.
 _١ينقي البشرة .ويصفي الوجوه والمراد بهبشكل غيرمباشر ,فإن
أكل البطيخ يؤدي إلىزوال ماعلى البشرة من القشف والقذارات»

وخصوصاً الوجهفإئهبعدمايزيلكدرهيجعلهصافياً.
 1١يكثر الجماع ,لأنهينقي البدن ويجعل أجهزنه تعمل بشكل جيد

ارلةظهر أو
ومنها الاجهزة التناسلية؛ وقد يؤدي إلىزياهة الماء أو ق

الإنعاض :أو الجميع معا.
وف رواية :أنه يكثر ماه الظهر ويزيد في الجماع".
 _١يطيب النكهة؛ أي رائحة الفم ,ويزيلنتنهءلمايمتلكه من القوة

التطهيرية ,فلعلأول مايغسله البطيخويكون حرضاًولأش
هناناً ه ا
ولفم.
 4يئقسي بشرة الرأس؛ لانفيالخبرعن أميرالمؤمنينالكففة:البطيخ
شحمة الارض لاداء ولاغائلةفيهوقال:فيهعشر خصل :طعام وشراب

وفاكهة وريحان وأدم وحلواء وأشنان وخطمي ونقل ودواء”".
والخطمي هوماوردت التوصية بغسل الرأس به وينقيبشرة الرأس.

نقل ,وهو مياؤكل تفنناًكالكرزات .وفي ثقل؛ بقل .وأهو
نمبات
ال
لضفمن
اأر
ضر.

يطبال
'-
يتي للامسلتغبفريح:ا7رة7ة.95/ :
' -مستدرك الوسائل4 :71ج 00045:مكارم الأخلاق :هار

14

 ...........الصحة وطول العمر

١دلواء .فهو يعالجمبجموعة من الأمراض التي تعرف بعضها من
ِه أن أكلها شفاء من دكالء”",
يني
الفوائد المارتحتى أن في رواية عن ال

اجعلهامنالأدوية العامةالتيغفلناعنه.
مي
يدر البرلء ففي رواية معتبرة عن أبيعبد اللهاكلاقال:كلوا

البطيخ فإن فيه عشر خصال مجتمعة :هرشحمة الأرض» لاداء فيهولا
غائلة ,وهو طعام ,وهو شراب ,وهو فاكهة .وهو أشنان .وهو أدم؛ويزيد في
الب ويغسل الثانة ,ويدر البول",

8ل بذيب الحصى,ففيروايةأخرىعنأبيعبدالاللهكتها:أنهيذيب
االحلصماثفاينة”.

توصيات:

 _١جاء في ككثير من السروايات أن الرسول يِه كان ياكل الرطب
بلخربز”؛ وني نقل :البطيخ بالتمر”» وفي ثالسث :البطيخ بالسسكر”,
والخربسز بالسكر” ,ويسرى البعض أن ذلك كانمنهلآنبطيخ الحجاز
الا
لزه
حرب
وخ
رة ف فهويحليه حتىيطيب طعمه .ولكن هذا لايتلالم مع
الرواية المارة القائلة إنحلاوته منحلاوة الجلة ,إلا اللهم أن يكون المراد
 2طب ايللييه لمستغفري71 :؛ البحارةة.141 :

' -المخصال؟.0/ :
" -الخصل)80 :

' -انظر الوسائل 812 :73باب .701ومستدرك الوصائل؟ 804 :1باب91منأبراب الأطعمة المباحة.
“ -الكافية :الح

' -الكافي 3الاح الغحاسن؛ 0ج90
14
* -المحاسن80/ :هسية.14
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أنهإذا كانحلواًفحلاوته منالجنة,وإذالميكنحلواًأكلمعالسكر أو

التمر,ولكنالاصح مطلوبيةذلكحتىلوكانحلواًلمراويمنأنهأتي
ببطيخ ورطبء فأكلمنهماوقال؛هذان الاطيبان” ,فقدلايكون طيبفي
البطيخ غير الحلر؛فاللفضل أكلهمعالرطب أو السكر أو التمر كمافعل

النيَتْيةُفيكلالأحوالولهسرسيأتي.
رسوضايات ترغب فيالإكثارمنأكلالبطيخ؛ لآنفيهأن
"ا_لبع
أكلها من العبادة”؛ والعبادة كثيرها مطلوب .وفيرواية:أن لذتهامن

الجنة”" ,وهو مطلوب أكثر من اللازم.
موة
حه
شطيخ
*_ جاء في الأخبار أن الب

الارض" ,ويجيء التعبير

بذلك عن غير البطيخ ,فقديكونالمرادأن البطيخ لهخراص الشحم
وفوالده؛ وقديكونالمرادمحردالشكل والظاهر.
 4يفضل عض البطيخ.ففيالخبرعنالنبييَلْلُ :عض البطيخ ولا

تقطعها قطعاًفإنهافاكهةمباركةطيبةمطهرة للفم .مقدسة القلب؛
وتبيض الاسنان .وترضي الرحمن؛ وريمها من العنبر؛ وماؤها من الكوثر,
دوس؛ ولذتهامن الجنة.وأكلهامنالعبادة” .فهويعنيأن
من
لهافر
احم
ول

البطيخ إذا قطع بالسكين قدلاتكونفيههذهالفوائد خصوصاً تبييض
' -صحيفة الرضا تقنهة901 53 :
' -طب التيييل للمستغفري,71 :البحترة.181 :

ر7ة,ة081 :
ح:ا 1
لتغبفري
" -طب النييليه لالمس

' -الخصال,7/0
 2طب ايَلتبيْيةٌ للمستغفري :5/ :اليحارةة081 :

ملر
عطو
لو
اصحة
 ...........أل

الاسنان .ونيروايةأحرى عن البيولك تفكهرا بالبطيخوعضره فإن
ماءه رحمسة ,وحلاوته حلاوة الإيمانء والإيمان في الجنة .فمن لقم لقمة من
البطيخ كتباللهلهسبعين ألف حسنة؛ وبحاعنهسبعين الف سيئة".

 5يفضْضّلشم البطيخ وتقبيلهلانهأهديإلاىلنييلكبطيخمن
الطائف» فشمه وقبّلهثمققل:عضواالب
اطيخ
لفإن
اهمن
رحل
ضل؛

وماؤه

من الرحمة .وحلاوته من الجئة”.
5ي_ستحب إطعام المؤمنين البطيخ,ففيالخيرأن رسول الله يتا كان

في محفل من أصحابه فقال:رحم الله من أطعم بطيخانقام علي08ة وذهمب
فجاءبجملةمنالبطيخ فاكلهووأصحابه وقال:رحماللهمنأطعمنا هذاء

ومن أكل ومن ييأكرلممنا هذاإلى ايلوقميامة منالمسلمين”.
محذيرات :

 _١ورد فيعدة روايات التحذير من أكل البطيخعلى الريق,رفي
بعضها أنهيررث الفا أو يولّد االفلا"ا فلينب
تغيفات إلى ذلك» ولكن
هذا لايعنيمحظورية أكلهحل الجوع:بلامحظورعلى الريقفقط؛ وإلا

فقد ورد البطيخ قبل الطعام يغسل البطن ويذهب بالداء” .وذلك بان
ياأكللعقب
شلاء,
علب البييي لل
امس
لتغبفري
ح:ا1ر:4ةة491 :

' -طب النييق لالمسلتفيقري
ح:ا 7
ر4
ةه490 :
' -طب النيعلا للمستغفري 41 :البحارةة:بله؟
_ -انظرالوسائل717 :19باب ,169ومستدرك الوسائل 814 :71بغبا /منأبراب الاطعمة المباحة.
 2طب ال
ينيي

للمستغفري :41 :اليحارةة440 :
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"_ لايحبذ أكل البطيخالمرّوالخامض و المدوتلأنأمير المؤمنين الهلا

أخسذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة فرمى بها وقال :بُعداً وسحقا”" ,ممايدل
على وجوه أضرار فيأكلها .وني رواية ثانية :قأننبر كسربطيخة فكانت
مرةفقالالكتة:ارم به.مسن التاروإلىالنار.وقطعثانيةفإذاهيحامض»
دوة فقال :ارم به
واه
دفإذ
مثة
فقل :ارم به .من النار وإلىالنار,وقطع ثال

من النار وإلى النار”,
رفي بعض الررايات أن أمير المؤمنين اكت قال:إن الله تبارك وتعالى

عرض ولايتسنا على أهل السماوات والأرض من الجن والإنس والثمر

وغير ذلك,فماقبلمنهولايتنا طاب وطهر وعذب ومالميقبل منه خبث
ور وئتن.7

"_ ورد فيروايةعنابيالحسن الثالث أنهقاليوماًإانلأبكلطيخ
يورث اللجذام .فقيل له :اليس قد أمن المؤمن إذا أتىعليهأربعون سئة من

الجسنون والجذاموالبرص؟! قال:نعمولكن إذا خخالفماأمربهممنأمنهل
يأمن أن يصيبه عقوبة الخلاف".

ولاتخالفةفي أصل أكلالبطيخ ,وإذا كانهناكتخالفةففيأكلهعلى
اسريق ولكن الروايات ذكرت انه إذا أكلعلى الريق أورث الفالج ولم
وقدن
كف
يذام
تذكر الج

المراد كثرةالاكل منه.

' -عثلالشرائع571 :اج.61
' -الاختصاص للشيخ المفيد601:
" -الوسائل981 :71باب ,709,701ومستدرك االوسائل 804 :71أبواب الاطعمة المباحة باب82 89/

'ا-لتعحقفول684 :

الصحة وطولالعمر
اموز
يكفي فيفضله ذكره فيالقرآن على مايقال فقدفسرقولهتعاللى
اوطلبح منضودة”" باموز .وهوعند أهل البيتمن الفواكه التي تقدم

للفسيوف ,فقدروي عن أبيأسامةقال:دخخلتعلىأبيعبداللاههز

نقرّب إليموزاً فأكلته""

ويستفاد منبعض الأخبار نفعهللصغار ,فقدروي عنيحيى بن
موسى الصنعاني قال:دخلت على أبي الحسن الرضا كنةبمنىوأبو

جعفر الثانياكَن:علىفخذهوهويقشرموزاًوبطعمه ",
العناب
العناب معدود من الفواكه .فقدروي عن أميرالمؤمنين اكنغ:قوله

فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس”" .وهوفضلكبيرلا
يمكن تصرره وتحديده والمهم أن المستفاد من هذا الحديث أن العناب

فاكهة,وأنهأفضل أنواعالفاكهة:وكفىبهفضلاًوقدتكونالفاكهةهي
الرطب الطازج منه دون اليابس فهو للكرز أو الدواء أقرب.
وأمافوائد العناب فينبغي أن تكون كثيرة ,غيرأن ال
اوالردأف
خي
بار
أمران:
' -الوا
' -الكافي” ٠ح الحاسن :ج.140040
 7الكانية07“ :ح  ,5والوسائل 491 :1/ياب  .211ومستدرك الوسائل١44 :11 باب7١1 من
أبواب الاطعمة المياحة.

' -مكارم الاخلاق' 491
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_١فعه للحمى؛ فقد روي عنالنييي أنهقال:العناب يذهب
ن

بالحمى”".
"ن_فعه لبياض العين فقد روي عن ابنأبيالحصين قال:كانت

عي
انبيقيدضت وم اكنأبصربهاشيئا.فرأيتأميرالمؤمنيناقفةةفي
المنام ,فقلت :ياسيدي عينيقدآلتإلىماترىفقاالل:عخينلاب فدقه
واكتحل به.فأخذت العنابفدققته بنواهوكحلتها به,فانضهلت عنعيني

الظلمة؛ ونظرت أناإليهافإذاهيصحيحة" .ولكن لااعتماهعلىهذه

الرواية إلاإذا سائدتها التجربة.
الغبيراء

ورد في الغبيراء روايتان تجمع نوائدهة الاول موثقة ابن بكير أنه سمع
أباعبد اللاهلكنةيقولفيالغبيراء :لحمهينبت اللحم وجلدهينبت الجلد

وعظمه يسبت العظم وذمع
لك فإنهيسخن الكليتين ويدبغ المعدةة رهو
أمان منالبواسير والتقطير ويقوي الساقين ويقمع عرق الجذام”.

وأعظم بهامن منافع؛ وهو يعنيأن كلهنجفلعده ولحمه ونوا فجلنه
ينفع للجلد أي يرممه ويسسرع نباته عند حصول عارضة كلحرق» فينبغي

حهف
الا
التفلاتأإلي
ويهاذهل.
 9مكارم الأخلاق 441 :طب الينبِيل للمستغفري :ا5ل4ب:حارةة441 :
 1مكارم الاخلاق 391 :وانظر الوسائل! 472 7بابه؟ ,1ومستدرك الوسائل؟ 441 :1باب702
امن أبواب الاطعمة المياحة.

" -الكافية الك

سن

عنمي

جود 'الشظة وطرل السير

وأماالحمه فينبت اللحم.فقديعنيأنييسمنويعجل نبات اللحم إذا

كانت حاجة إليهفيبعضالوارد  .وعظمه ينبت العظم,يعنيأنهيقوي

العظام ويوجب رشدها عندالحاجةإلىذلكمثلتحطم بعض العظام على
أثر اصطدام وغيره ,وكذاقدينفعمنأصيب بمرض محرالعظام.

وهذا بالإضافة إلى فوائد عظيمة كتسخين الكلية المانع من استبرادها
والتهابها.
وكذا دباغ المعذة يعني انهاتقوي المعدة وتجعلها أقدر على هضم

الطعام وأجلد.

وك
تذاس فؤهي
من من مالربضواسير ,يأمييل دون الابتلاء بها وقد
تانلفمعبتلى بهاأيضا.

وال
اتقط
سيرتهموعد
سماك البول.
والجذام يعنيالمرض العرقي (الورائي) والمكروبيمع وعملهأنه
يقمع عرق الجذامأي جينهالطافرفيرجعه إلىحالهوحله,لاالنقمع هو

ضرب الرأس.
والسرواية الثانية هي المروية فيصحيفة الرضااكنهةبإسناده عنأباله
قالحدئني أبيالحسين بنعليالكت قال:دخخلرسولاللهيله علىعلي
بنأبيطالبلكننة:وهومحموم.فأمرهأن يأكل الغبيراء”.
' -صحيفة الرضا القغ 41871 :وانظر الوسائل! 91 :بغب١١٠ من أبواب الإطعمة المباحق
ومستدرك الوسائل 804 :71باب ا من أبواب الاطعمة المباحة.

0

الأغذية الثباتيةالتاقعة سسب

فيزن

الزيتون
000

الزيتون ممدوح الشجرة ( مُبَرَكورَيتُوَْ لرافيو ولا خزييق يكذ
ريثا يُضِن؛ » ولو تمسسه نارنورعلىنور" .

وقد أوصى أبرنا آدم الكت ابنههبةاللهبأكل الزيتون أن كل الزيتون
ة””» ولهفوائد:
كرة
انرشج
منبهم
فإ
 _١يطرد الرياحمن البدن» عنإسحاق بنعمار وغيرهفالقلتلأبي

عبد اللاهقلكلا:إنهم يقولون إن
ليتو
االز
رنييه
ايجح؛ فقال :اإلنزيتون
يطردالرياح”".
؟_ يعين على الجماع ,لانفيالخبر عن أبيعبداللهالقة :الزيتون
يازليدمفلي”",

الخوز
لهشفتياء
اكل
طابلعجسرز حار؛ولايفضل أكلهفيشدةالحرلوحده؛ وأ

ن
قد
كةو
يستدل
والايام الم

ضروريا لمفايهمنتسخين الكليتين وامحانظة

عليها من البردوالمرض؛ فقدروي أن أميرالمؤمنيناكننهةقال:أاكجلوز في
دى.
سعل
جوح
للقر
ايج ا
شدة الحريهيج الحرنيالجوف ويه

لهشفتياء
اكل
وأ

يسن الكليتين ويدفع البرد".
'ال-نور:85 :

' -الكافية6١ :ح الغحاسن! ح.704/1
* -الكافي 017 :1افاسن 401 :ح.10/
8
57
ب4
ال!!:
بسائ
“ -الكانية71 :ح اللحاسن 441 :س ,970الو
7
990
4/ 3
جاسن:
" -الكافي 047 :1حا الغح

من أبراب الأطعمة المباحة.

الصحةوطولالعمر
الأطعمة الحلوة

العسل
تقدم الكلام نيالتداوي بالعسل وعللهوأسراره» والكلام هناعن
تناوله كغذاءلادواء .فالظاهر أن العسل كان يؤكلكغذاء وليسمحرد

دواء؛ لانرسول اليله
يه كانيشربهكلماتدمله وعرضعليهوكان
يستوقف عندزوجته زينب بنث جحش يشرب عنتدها
أعس
ملاً
رحن
تىا
عليه عالشةوحفصة وقالتاله:إنانجدمنكرائحة المغافير.وهيمادة

كريهة تنخلف منالعسل بعدتصفيتهتكونرائحتهاكريهة,فيتربكل
شر
لبلالع
فسل
تد
ة.
نفعا

وكان رسولاليلهري ينهى عن رد العسل ويقول :لاتردواشربة

العسل علىمنأتاكم بها"»وهذايعنيعدمكونهبجرددواءء بلهوغذاء

أيضاًيمكنجعلهواحداً م انلأغذية ,أومماينفكهابلهإنسان ,أو حهلرواه.
ولاتخفى فرائد العسل؛ فهوشفاء منكل داه ولهفوائد خاصة
منصوص عليها ن ايلباخب
اار
للإابشأس
ارة إليها.
 _١العسل يفرح قاليَييٌ:الطيب يسر”” ,والعسل يسر ,والنظر إلى
الخضرة يسرء والركوب يسر .اوهلوأ
مم
نور النييفرح باهلاقلب.
 _5بقل البلغم .بليذهببالبلغم ,قالرسولايليلهْي :نلاثيزدن

في الحفظ ويذهين بالبلغم :قراءةالقرآن.والعسل؛ واللبان,9
“ -صحيفة الرضالقنه7:ع

' -صحيفةالرضالقن 00م441
' -صحفية الرضامدلكسية

طبال
َنيك

للمستغفري95 :

3

56

للغم ويجلوالقلب",
للبيق
اعس
وعن أمير المؤمنين اكنهة :ال
 _7يزيد فيالحفظ قال رسول ا يَليةُ:مسنأراد الحفظ فلياكل
العسل”" .وروي:انه على الريقيصفي الذهن ويمرّد الحفظ إذا كان مع

اللبانالذكر”,
لجقدرلب ,لمامر,وفي رواية أخرى:قالرسول ايلَيلفيةٌ؛ نعم
؛ا_ب

الشراب العسل يرعى القلب ويذهب برد الصدر”".
 5يذهب بلحمى .قَاللله :العسل شفاهلطردالريحوالحمى".

 1يطرد الريح؛ وقد يعني الالتهابء فيكون العسل علاجأً للالتهابات
التي منعوارضها الحمى.
ينفع للسم ففي رواية :العسل شفاء من السم القاتل”.
 8ينفع للزكا ففي الرسالةالذهبية :ومن أراد ردع الزكاممدةأيام

شقهممدن”".
الشتاءفلياكلكليومثالالثل
شلتكى بطنه:خحذ
 5يسنفعلوجع البطن ,قالرسولاللهَه لارج

شربة منعسل وألقفيهاثلاث حبات شوئيز :أو حمس أو سبعثيرأبإذن
الله تبارك وتعالى” ,وكذلك هونافعلمناستطلق بطنه وأصابه الإسهال.
' -مكارم الاخخلاق.531 :
' -طب النبيييل للمستغفري15 :

" -فاقلهرضا لقنن 01
' -طب النيينه للمستغفرية 95
* -جامعالأحاديث.41 :

' -مسادرك الوسائل  11:417ح :85*5عناللبلياب.
" -الرسالة الذهبية.3/ :
* -الجعفريات! 415

دي رفي

ب

تند

...٠

الصحة وطول العمر

٠١عثل الطبائع؛ أعني البلغموالمرة الصفراء والسوداء ,وذلك إذا
ي

شرب على الريق ,ففيفقهالرضاات قالالعالملكيه :ومنلعقلعقة

لقطغعم ويكسر الصفراه ويقطعااللمسرةوداء”".
بقي
للري
اىا
عسل عل
وأظرف ماروي فيالعسل عن النييق قوله:عليكم بالعسل» فو
الذي نفسي بينه مامنبيت فيهعسل إلاوتستغفر الملائكة لاهلذلك
البيت »,فإنشربها رجل دخلفيجوفه ألف دواءوخرج عنهألف داى فإن

مات وهوفيجوفهلمتمس النارجسده”.

التمر
التمرمحبوب رسولايلهيه املنابغيذنية .فقدكاينليهمولع
بالتمر ويحبه حباجما وكان يريد منالآخرين أن يكونوا مثله وشركازه في

هاللحهبة ,فكانيقول:إلنأيحب لل
يرجل
كأ
ونن ريا ويقول:يعجبني

الرجل أن يكون مرياً؛ وهكذا كان أوصيازه وأبنازه كلهم تمريون ركلهم
مولعرن بالتمر.
فقدروى الكليني بسئله عنسليمان الجعفري قال:دخلت على أبي
الحسن الرضا لطكل:وبينيديهتمربرنيوهومجدفيأكله.يأكله بشهرة,
فقال لسي:
لي
يامان ادن فكل؛ فدنوت منهفأكلت معه وأنا اقول له

جعلت فداك إنياراك تاكلهذاالتمربشهرةفقال:نلعم
أإحنيبه
' -فقهالرضاالقنها.04 :

' -طب النييإ للمستغفري61 :
* -الكاني87 3ح اغحاسن :جع
0ا7لار

َلل كقاريناً .وكانأميرالمؤمنين قنز
فقلت :ولم؟قال :لرآسنول ال

تمريا وكان الحسن اكتف تمربء وكان أبي تمرياً وأنا تمري؛ وشيعتنا يجبرن
التمر؛ لانهم خلقوا من طينتناه وأعداؤنا يحبون المسكر لانهم خلقوا من

مارج من نار"

فينبغي أن يكرن حب المؤمن بمقدار حب أهل المسكر للمسكر
وولعهم به واعتيادهم عليه .بقرينة المقابلة وقول أمير المؤمنين الفلا:
خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر فإن فيه شفاء من الآدواء”".

توصيات:
 _١من استطاع أن يجمل حلواه التمر قدر الإمكان فليفعل فمتى

احتجت إلى الحلو فكل التمر ,ولا تشرق وتغرب في اختيار الحلويات
المصنوعة؛ لاآلنخفسيبر السصحيح عن أبيعبداللهفقن قل:كانحلوا
رسول الله يي التمر”".
وني الخبر:كان طعام رسول اللهْلهالشعير إذا وجده وحلواه التمره

ووفوده السعف".
حضر عندك أنواع الاطعمة والاغذية فابدأبالتمر ,لاله ما
اتى
"م_ م

قدم إلى رسول اعلَليْهلِةُ طعام فيه تمر إلا بدا بالتمر”.
5ج0ه.
' -الكافي” ذ
* -المخصال 891 :أغحاسن :ح1701ة.
ا
لنلح
* -الحاسن 8
' -أماليالعطوسي)671 2
حا
“ -الكافية065 :ح ,1الغحاسن89“1 :تل

0002

...ا

الصحة وطول العمر

"_ افطرعلى التمرإذا كنتصائماًمهماأمكنلرآسنول ايَليلل
كان يفعل ذلك”.

؟_ ينبغي أن يكون مننيتك وقصدك أكل التمرلأجل أن رسول الله

يِه كاينمبهففيالخبرمنأكلالتمرعلىشهرةرسولال يَف إاه لم
يضره"” وأأنضايف إليهشهرة الآلمةم9. 8
 _5منالمفضُْل أن ل ياخلوالبيتمنالتمرمهماأمكن,فقدرويأن

رسول الله يي يكقاسنول :وبيت لاتمرفكيأهن لطيعسافيمه”" ,وهذا
يعني وجسود خخصوصية الإشباع وحس الشبعفيالتمر»بخلاف الشاي لاله

يو
ارلث ح
جس
رع رغمالامتلاء.
فوائد التمر:
 _١أفضل التمر هر البرني وفيهعدةفوائدجاهفيعدةأخبارأنه

أهديإل رسولالليهذاهتمرءفقال:أ تيمركمهذا؟قالوا:البرنييارسول
اللهفقال:هذاجبرثيليخبرني أن فيتمركم هذه تسع خحصل :يخبل
الشيطان .ويقوي الظهرءه ويزيد فيالمجامعة .ويزيد فيالسمع والبصر,

ري
اقرب
لل
من
ه

وايبلاعد
شيمط
نانء

ويهضم الطعام.ويذهب بالدا

ويطيب النكهة”" .وفي رواية :يطيب المعدة”.
_ -مكارم الأخبلاق430 :

“ -اغاسن؛  460ح؟لمر
 طب اليبيفط للمستغفري5 :
' -الفحاسن :ج 053وصن.65حامعاد

' -المفصال9 :ه

اللو والحلواة مسسيت

شو

790

وفي رواية ثالثة:التمرالبرني يشبعويهنئويمرئهوالدواءول دااء له

وسعكلتمرةحسنةويرضي الرحمنويسخط الشيطان ويزيد فيما فءقار
الظهر",
وفي رواية رابعة :أنهيذهب بالإعياء ,وقدتقدمت بعفى التفاصيل في

العلاج العام",3

"_ ينفع للرطربة واليبوسة ,فقدكتب البعضإلىأبيالحسن لتكلا

يشكو البخر .فكتب إلسيه :ككل التصر البرني”” والبخر هو الرطوبة.
والمقصود أاكللتمر مندونشرب الماءعليه

وكتب إليهآخريشكويبس فكتب إليه:كل اللتمرالبرنيعلى الريق
واشرب عليه الماففعلفسمن وغلبت عالليرهطوبة .فكتب إليهيشكو
يىق ,ولا تشرب عليه الما
ليرعل
ذلكء فكتب إليه:اكللتمر الابرئ
فاعتدل' ,ولايختص ذلكبالبرني ويشمل عامة الرطب والتمر,

*ا'_لتمعرجوة مفيدجداً.وهي أول نخلةنبتت علىالارض؛ وهي
النخلة التي نزلت مع آدماعيغ:هي والعتيق أي الفحل؛ ومنهما تفرع
ئية,
يهن
فمع
سلا
لكي
أنواع النخل» وهي النخلة احلمتيلها ناوح

مريمعليهاالسلام.
' -الحاسن 470 :سقلا
' -الكلفي” 61اح.0

لا
" -الغاسن؛ 2ك77
أ -اغحاسن؛  #0كفلا

وهي مخلة

00

ا
الصح
لةعوطو
ملر

مه ذلك اليوم
قال رسول ايلكلْهِةٌ :منتصبح بتمرات منعيجوضةرلّ
سم ولا سحر” وفي رواية :ولا شيطان'” .وني رواية :أن فيهاشفاءمن

السم ونعم التمرهذهالعجرة ل دااء ولا غائلة.7
والمروي أن الصرفان من العجرة وهوسيد التمور ولاداء وغلاائلة

وهو أشبهالتمور بالطعام".
 4منأتكل
مسربعات عج
ارة
لعند
دمنا
يمهق
دتلت
ان

في بطنه*,

هذا وند تقدمت بعض التفاصيل فيكتاب العلاج العام,

السكر
يتخوف البعض من تناول السكر .ويانهلىابطعضباء عن الإكثار
منه .وحنى بمتنع البعض من أكله.ولكن النظرية الإسلامية تذهب إلى

خلاف ذلك وتمنعذلكالكلاممنعابًاتأهنفيالخبرقالأبوعبداللاهلة:

لسئنكانالجينيضرمنكلشي»٠وليانفعفإنالسكرينفعمنكلشيم

ول
شاييضرءمس”ن ,ونيخيرآخر:ل أون رجلاعندهألفدرهمليس

عندهغيرهاثماشترىبهاسكراًلميكنمسرف"".
 -أماليالطوسي ,565 :افاسن77 :مج تكلا

' -الكلفي 41541 0الحاسن :ج4070522
" -اغاسن0 :
ف7ه8ر
' -انظر الوسائل١٠٠ :07 باب/8منأبواب الأطعمة المباحة.
* -الكاني1 3ح

اغحاسن :ح
7ا
مقل

 2الكافي” 775ح؟ :الغحاسن* :ج*7163
 2الكافي6512 3

الجلووالحلواء

اسع

00

وعن أبيعبداللهاكتةقال:ليسشيءأحب إليّمنالسكر””.

والحاصل أن السكر كانمنعهدسليمان اَن ونيالخبرأن أول من
اتخذالسكر سليمان بنداود القتقة".
والمستفاد من عامة الأخبار أن السكر فيأيامالائمة يغ كان عزيز

الرجود ولا يتناوله إلا الأغدياء .فإنهم إذا بسطوا أيديهم اشتروا السكر
بمقدار مسكرة أو مسكرتين كل واحدة لاتنجاوز مقدارتمرةةوشأنه شأن
امحصلعليهكلأحدءوحتى أنهلو
العسل الوحشي هذه الأيام.فإنهل ي

اشترى سكراً بألف درهم فهر يلتاجاوز القدار الذي تشتريه كل عائلة
هالأهيام,
والسكرتين ينفع ولا

سعن
لر أ
كيرة
اسك
ولا شك أن هذا المقدار منال
يضر للسال ,وهليمكن استفادةنفعتناولالسكربمقدار نصف كيلوأر

أحد,

ن
هفي
ذدار
أكثر كليومقدلايستفاد مئلذلكلعدم خطور هذا المق
وإن كانمقتضى الإطلاق تعميم النفعوعدمتحدينهمالميبلغالسرف.

ومن ناحية اخرى الكلام فينوعالسكر الذي تتحدث عاللهأخبار.

فالسلّمفيههوعصبر التمرإذا غلىواشتد وجفف ,وقديضاف لهعصير

(وريْنتٍ
العنب إذا غلىواشتد وجفف وصيّرقطماًقالتعلالَى:مَ
ألنْخِيلٍ والأغتس تَكَخِدُونَ بنهُ سَكَرَا وَرِْقَاحْسَنا

يَنْقلون » .5
' -دعائم الإسلام؟111 :ح05
'-الكافي” 3 681

"ال-نحل93 :
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 ................الصحة وطول العمر

وكذا م ي
اجتمععلىسيقان القصب من النتوءات الحمر إذا جمعأو هو
ماء القصب وعصيره إذاغلا واشتد ,وقدتجري عليه بعض العمليات

فيتحول إلىقطع لاتتجاوز مقدار التمرة .وقد يتخذمنهمثل الصخر
فيكسر بالفاس وهو المعروف بالطبرزد ,وأماهذاالسكرالموجود اليم

فهسليتفقسعذلسكالسسكرف ايلسنفعوعدمالضرر؟المسلّملافءينما
يت
اخذ
لمن
مرر
تعصي

بالتجفيف وم
اا ي
لصن
أعيهلاهم بإضافة مواد اخرى

إليه يكون الضرر بسببها دون أصل السكر؛ فهو بحلجة إلى دراسة.
وأا منافعالسكر فقدذكرنافيكتاب العلاج العامأن السكر من
الادوية العامة وأ
بمام
خاص هذاالمب
صحث؛
رفق
حدت الرواية بأنهينفع

من كل شيه وتي الأ
لخبار
لأ
حنهي
منقع
ى؛

وللوباء ولحمى الريعة

وللوجع إذا أكله الإنسان عند النوم والسكر الطبرزد للبلغم ,والسكر

ال
اابب
لضألع
مام
رةاض.
وأماأنواعالسكر فهيكالاتي:

ا
_١لسكر السليماني
ففي الخبرالمعتبرعنأبيعبدالله لذأنهشكاإليهرجل الوباءفقل:
اين انت عن الطيب المبارك قال :وما الطيب المبارك؟ قال :سليمانيكم
هذاء قال وقال :إن أول من اتفذ السكر سليمان بن داود لهة ” .وفي

رواية أُخصرى قالالرجل :جعلتفداكوماالمبارك؟قال :السكر ,قلت :أي
السكر؟ قل :سليمائيكم هذا”".
' -الكافية جمعلد

' -الكافية اج

مالوواكفوف--. .
ويمكننا أن نستفيد منهذه الرواية بوضوح أن السكر أنراع؛وأن

المعروف منبينهاه اولسليماتي,بحيثل يمخطرفيذهنالرجلكدوناهءاً
لانهطعا ولذا قالاكيغ:سليمانيكم هذاءأيالذيتأكلرنه وتعرفون»
ولعله هوعصير القصب أو عصير التمر إذاغلاووااشتلدواحدة سكرة.

"_ السكر الأبيض
فعن يحبى بنبشير النبلقالقالأبوعبد اللهلتلالابي:يابشيربأي

حضدكم
شيء تداوون مرضاكم؟ قال:بهذهالادويةالمرارءفقال:لاءإذاأمر
فخذ السكر الأبيض فدقه فصب عليه الماء البارد فاسقه إيله".

ويقال إن السكر الابيض هرالذيبولغفيتصفيتهبأنيطبخجيداً
سنه
ررج
بسياض البيض وأخذزبدهوصبمصفاهفيقالبتخروط وخ
أم
مالمينعقد منهفمابقيمنهفيالقالب يسمى السكر الابيض؛ ويحتمل
كر
سصب
إرادةمايقابل السكر الأحمر .وهومايعصر مننر
اعم
لنق
عصارته حمراء صأغوفراء فإذا صغي وبولغ في تصفيته صار أبيض وسمي
السكر الابيض.,

"'_الفانيذ السجزي
هو السكر المصنوع فيسجستانء والفانيذ هوالسكر المصفى.
 5السكر الطبرزده
قيل :هر الفائيذ إذا طبخثانياًوصفيقيللهالطبرزد وقل الفيروز

ساني هو السكر معرب كانهتحت مننواحيه بغأس؛فقديرادبهمثل
النبات والسكر الصلب.
13
' -الكافي177 3احة :اغاسن5 :ج10

الصحة وطول العمر
اتوصيات :

 _١يطلب أكل السكر عندالنومفقدكانأبوالحسنالت كثيراما
يأكلالسكر عندالنوم”'؛ وعنمعتب قل:لماتعشى أبوعبداللاهلقتكلاقال
لي :ادخل الخزانةفاطلب لسكيرتين”.

وهذا خحلاف المتعارف عندنامنتناولالسكرفيالصباح غالبا نعم

ورد فيعلاجحمى الربعوعموم الحمىالتوصية بو
اضع
لالس
مكر
سم
انء
فيالماءومرسهفيالصباح وشربه” ,فيكون المفضل أكلالسكرفيالمساء
وإذابتهفيالماءوشربهفيالصباح.
'_ المقدار الفضل لاكل السكر هرسكرتان ليس أكثرفقدلاحظنا في
الروابتين المارتين الاقنصار على سكرتين فقط ,ونيروايةثالثة عن بعص

أصحابنا قال :شكوت إلىأبيعبدالللهقناالو » فقال:إذا أويث إلى
فراشك فكل سكرتين قل:ففعلت فبرأت ,ونحبرت بعض المتطببين وكان
أفرهأهلبلادنافقال:منأينعلمأبوعبداش لق:هذاءهذاواللهمن
تحمزون علمناء أماأنهصاحب كتبفينبغي أن يكونقدأصابهفيبعص
0
وهذا يعسني أن أكل السكر فيالمساءبمقدار سكرتين والتداوي بكهان

مسجلاً عندأطباءذلك الزمان.
' -الكافية 71ح ا ,اغحاسن1 :ماح453
' -الكافي77 :3ج 1الفاسن5 :ج05130
 انظر الوسائل 91:81باب© منأبوابالاطعمةالباحةج.3' -الكافي71:1ح

اليلق والحلواء
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"راي

"_ المفضُل إذابة السكر في الماء البارد وشربه علىخلاف ما تعارف
فقد قال أبوعبد اللهاة لبشير النبل :إذامرض أحدكم فخذ السكر
الابيض فدقه فصب عليهالماءالباردفاسقهإياه'",واألكثرروايات التي
تتحدث عن إماثةالسكر ف ايلماءأو مرسهف ايلماءيرادبهالماءالبارد.

4ي_ذكر لوضع السكرفيإناهمكشوف تحت النجوممع وضعحديدة
عليه لاتغطيهمن الليل إلىالصباح ثممرسهفيالماءفوائده ولعلهذا
العمل لجذب بعض البكترية النافعة.

الحلواء
المستفاد من عامة الاخبار أن النبييَلاِِوالائمة كانوا يحبون الخلر

والحلواء حباًخاصاً.فقدروي عنالمدينيأنهقال:بعث لي الماضي كنز
ثهر منالحلواء» فقلت:ماأكثرهذهالحلواء»فقالإنا
كند
أا ع
ركلن
يوماً فأ
وشيعتنا خلقنا من الحلاوة .فنحن نحب الحلواء”.
ياد
لبواء؛ وقال :إن بمو
وعن أبيعبد اللهاقي :إناأهلبايلتحنح

وأنا أحب الحلواة"».
وتراهم يجعلون حب الحلاوة هو البديل لحب المسكر فقد روي عن
أبيجعفر فناقال:منلميردمنالحلواءأراد الشراب" ,وقيل :المراد أن

ايء.
امر
مينشرب الخ
ل لجايلرغوب ف
' -الكافي657 :1سه الحاسن2 :ج17170
' -الكافي3073 :3ح؟ ,غاسن4 :ج17800

؟ -اغياسن4 :ج95870
4
401
41
جسن:
' -الكافي97( :3ح؟ ,لحا

سب

ال
اصحة
لو
عطو
ملر

تواجهنا بينالفترةوالأخرى أمورلايصلح رده إاذا جاءبه أاحد
وذ
الك
لم
طثل
يب

والوسانةة واللينوالماء.وهنانضيفالحلواء فقدروي

عن النبيََِةٌأنهقل:إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منهاولاتردوها”.

وني المقاسل ورد التتشويق عإلطىعام الحلواء .ففي الحديث عن رسول
ايللرهيع أنهقل:منأطعمأخاءحلاوةأذهبالملرهعانهرة اموت"
والروايات كماتترىمطلقة تشمل جميعانواعالحلوى التي تصدع؛

وهناك بعض أنواعالحلوى تذكرهاالاخبار وتؤكدعليهالابأسبالإشارة
إليها.
 ١الفالوفج
ينبفي أن تكون الفالوذج من أطيب الحلرى التي تصنع تلك الأيام,
فقد كان أبوعبد اللهلكيهيعجبه الفالوذج» وكان إذا أراده قال :اتخذوا لنا

وأقلّوا" ,والأمربلإقلال لغلاء سعر مكوناتها أولاجل عدم مطلوبية
الزائد

وعن يونس بنيعقوب قال:كنبااللدينةفأرسل إلين اصنعوالفنالاوذج
واقلوا" ,
' -مكارم الاخعلاق631 :
 3دعوات الروائني53 :

ع41 :
؟ -الغاسن
407

 -الكافي” 39اح ,اغاسن :هج8014
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ولعل تكرار قولهلقنتت أقلوا دليل علىضرورة أكل الحلوى بمقدار

قليل .ولكن في الرواية الأولى أن الماضي تيلاأكثرمنالحلوى.

والذي يطؤييبدها م راوي بعدة طرقأن أمير المؤمنين لكتأهديإليه
خوان فالموذج فقال لاصحابه :مدوا أيديكم؛ فمدوأ أيديهم؛ ومد يده ثم

فبضها وقال:إنيذكرت أن رسولاللهيي م يأكلهفكرهت أكله".
وني رواية :فوضع يله فيه ونظر إلى صفائه وحسنه فوجي بإصبعه فيه

حتىبلغأسفلهثمسلّهاومياعذمن شهيثاوًتلمّض إصبعهوقال؛إنه
لحلالطيبوبمحارهاوم ,ولكني أكرهأن أعرّد نأفعسيومادلهما؛ ارفعوه
عني؛ فرفعره'".
بعني أن الإنسان إذا أكل الشيء الطيب اللذيذ تاقت إليه نفسه كل

فترة وصعب عليه تركه,
ومهمايكنمن ذلكفالفالوذج طيب ولذيذمنأطيب الطعامفيذلك
الزمان .
وأما صناعته ومكسوناته .فهويصنع منالعسل والسمن يساط حتى

بنضج؛ وقيل هو البالودة :أيأنهيصنعمن النشاوالسمن والعسل أو
السكر ,والفالوذج معرب فالوذه أو بالوذه وليس ببعيد لان العرب يبدلون

الهاءفيآخمرالكلمة بالجيممثلهليلجفه برالفارسية هليلهوكذابليلج
فيى.
مةصتعن
لرسي
الفا
وأملج وغيرهاء وبالوده با
' -الفهاسن43١ :
' -الغلسن40٠١ :

0

81105

مر
عطول
لو
اصحة
 ..-..............ال

وروى الطبرسي عن النيَلك أنهجاءأصحابه يوما بفالوذج فاكل
الوا:
مله وقل :مم هذاء فقا
سعل
ل ج
من والعسل بنذ فيأتي كما ترى»
فقال :إن هذا طعام طيب”"؛ ويرى البعض أكنلمة نشاء سقطت.
 "١المخنبيص

ول من
عطعمام
الحلرى الأخرى المذكورة ف ايلاأخبلارخبهيوص .ومهو
التمر والزبيب والسمن ,وقيل :سمن وتمرء فقد روي :أنه أمبيإلى علي
كينهامسلال خسيص لهخاصة؛ فدعا بسفرة فنثرهعليهءثمجلسوا حلقتين

يأكلون”.
ونيخصبرمعتبرعنعبدالاعلىقال:أكلتمعأبيعبدالللهقفةذأتي
بدجاجة محشوة خبيصاً؛ ففككناها وأكلناما”.

"ا'ل_زبيبة

وهوطعاميتخذمنالزبيب ,ففيخبرصحيحعن أبيبصيرقال:كان
أبرعبداللاهلكننايعجبه الزبيبة'" .وفيحديث :كانرسول اللَي يعجبه
العسل؛ وتعجبه الزبيب

ا4ل_سويق امحلى
وهوأي السويق يعملمن دقيقالحنطةوالسمن والعسل أو السكر.
' -مكارم الأخلاق 42:

' -المناقب130 7
" -الكافية اح افحاسن :ح.0081014
' -الكافية31 :ح لفاسن؛ الاح.89
* -دعائم الإسلام؟١07 :

الحجلو والحلواه . .

الملح
بعد قطمالنظرعن الابتداءباللحوالاختتام بهالتيتكلمناعنهاأكثر

من ميرة .يأنيالكلام عنالملحكإدامأيمايؤكلمعالخبزءوكتوابل
يضاف إاللىطعام.
والحقيقة أن الطعاملايطيبهإلاالملحولايعض عنالملح شيء»فقد
لا يستلذ الإنسان إذا أكلالخبز واللحم أو الزيت من دون ملحمثلما
يستلذ بأكل الخبز والملح؛ ولذلك سأل الإمامالرضااك بعض أصحابه
وقل :أي الإدام أمرأ؟ فقال بعضهم اللحم» وقال بعضهم :الزيت ,وقال
بعضهم اللبن ,فقال هر لاءبلالملح؛ لقدخرجت إلىنزهةلناونسي

الغلمان الملح :فذبحوا لناشاةمنأسمنمايكون»فماانتفعنامنهابشيء

ُي:
لالن
لعن
يوي
حتى انصرفنا'" ,وهذا هوالمراد منالحديث المر
يصلح الطعام إلا بالملح".

لا

ومم به
ياتد
ل يا
ل
والنتيجة أن الملح واحدمنالأدم,ولكنهأقلهاءواقد
ارمد,
عج
طيس
أحد إلا النادرغيرأنهمفيدجدأًوهو وااحلدأمدنوية؛ ول
نقد روي عن أبيجعفر لت قال:إن فيالملحشفاءٌمنسبعين داء» أر

نماس مافيالملح
وناع الاوجاع”' ,قثامل :لاويلعل
أعنام
قل :سبعين نو
متدااووا إلا بو"
' -الكافي :1الاح
42
' -شهاب الأخبار :ج76٠1

1
؟ -الكاني 0077 :7اغاسن0850 :
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 ........الصحة وطول العمر

ومهما يكن من ذلكفقدكانالملحإدامأميرالمؤمنين ققنقةيأكلهمع

الخبز ويفضّله زهداً على غيره كاللين.
ريبقى الكلام فيحكم الإكثارمنالملحهلهوضارأولا؟ليسفي
الأخبار ما يدل على ضرره .بل كل الأخبار ناطقة بتمجيد الملح وضرورة

تناوله كسإدام وإضافته إلى الطعام وم تحدد مقداره ,ولكن هناك روايات
يستشعر منهاقلة استعمال الملح بالطبع؛ فإنهم  1حينيريدون التعبير
عن قجلمةاعة أ
شويء قالوا كالملح فيالزاد.

فتك

الأشربة
نلسان
إحم
لابسد مسن الشرب والضرورة فيهأكثرمنالأكل؛ لاعدلم ت

العطش لفترة طويلة :ولا يتمكن من البقاء دمونن شرب الماء أو
الشراب الذي يكون من مكوناته الماه» أكثر من أيام بالإضافة إلى أنه

يساعد على هضم الطعام ويروّح النفس ويطيبها إذا كان حلواً وبارداً .ما

ميبلغحداّلإسراف « كوأ ربوأ ولارفوا » .0
ابنلاتإللىذذ باولالالهشراب النافع بصورة عامة
وني المقابل ند

واستطابته والتممّن فيه وذلك لأنطعملماهطعمالحية :أويهضواً منشأ

الحية وأسلسها ( وَجُعَلنا ِنَألْمَآءكله حي ”.
كما ندبنا إلى اخثيار الماه العذب الحلو البارد وأن يضاف إلى الماء ما

بحليه ويرفع عكره مثل السكر والتمر والزبيب مالم يتغيرء فإن رسول الله
يتك قال :المؤمن عذب يحب العذوبة :والمؤمن حلويجب الحلارة”؛ وقد
تا أي الشراب أإحلبيكء قال:الحلو البارو”.
سيئل

وغير المؤمن يحب العكر والشراب المتغير الفاسده أعني الخمر وما
شابهه.
' -الإعراف5 :
' -الأتبيات كر
6
4147
1ن:
' -اغاس
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جاسن:
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شم إن الشراب لهأقسام ومنهماهونافعومنهماهوضارء ومنهعذب

وصاف ومنه أعذب وأصفى وم
ونهك م
در :ومنه رواء؛ ومنه طعام وغذاى
ومنهدواء ومنهذا وحشى نفسالماءمن دهواء ومنهطعامومنهسقاءومنه
داء .ونحن محساول الإشارة إلى تالأكقسام ,وقد تقدم الكلام عن الطعام
ألغذ
وا
ناءومانع الشراب مثلالخلواللينوالسويق وماءزمزم ,وكذلك
اهء
ادوا
ال
سثل
لء م
مما

ااه
وم
لزممزم.
زاه
يوم
اب وغيرها ويبقى الكلام في

سائر الأقسام.
الماء

الماءسيدالشراب فيالدنياءوسيدالشراب فيالآخرة .وفي الغالب

يغفل الئاس عن هذهالنعمة الأولوالاساسية .ويحسبونه أمراًلابدمنه
ومسضسطر إلسيه ,فسيحاول الإنسان رفع العطش بأسرع وقت ممكن من دون
التفات إلىطعمالماهولااكتراث بأنطعمههوطعم الحياةةوماهذهصفة
المؤمنين فإن المؤمنين هم المتلنذون بالاءء وغير المؤمنين لدنهم الشراب,

فانتبهوالتفت إلىهذاالمعنى.
ثمإن الماء أقسام وأنواع وبينهما تفاضل نحاول الإشارة إليها:

أنواع الميام
المياه منها صالح للشرب ومنها غير صالح؛ والصالح منه جيد ومنه أجود,

والكلام فيتعيينالافضل منبايلمنيا.

فالستفاد منعامةالأخبارأن أفضل المياهمااجتمعت فيهصفات» وهي
البرودة .والصفاء ,والخفة؛ والبياض؛ والعذوبة.

وشر المياههي الحارةالغليظة الكدرة.

الأشربة الناقعةوالضارة .........

5555

ين

:ل
 _١ماءالسماءإذا كانصافياًففيالصحيح قالرسولالليي قا

اك وعجزل « :وَتَْلَْا أملِسنَمَآء ممُبهَرَكٌ  4قال :ليس من ماء في
الأرض إلا وقد خخالطه ماء السماء".
مءاء فإنه يطهر البدن ويدقع
لاسما
اربو
وقال امير المؤمنين القُلا :أش

الاسقام ,قالاللهتباركوتعالىفيكتابه ( :وَيُْزر عَألَليكسُمَبمْنََاءٍ مَآءُ

بوركم ب وَيُذْهِبَغدكز رِجْرليطن ولط عل فُوبِكُمْوبَُت
ابلأهقدَامَ م 0
سهحب فإنهاخفيفةعذبةصافية نافعة
لميا
اما
وفي الرسالة الذهبية :وأ
للاجسام إذا لميطلخزنهاوحبسها فيالارضص””.
فالفضل أن يجمع الإنسان ماءالسماء معصفاء الجو ويكون شربه منه

مهما أمكن .خصرصاً مطر نيسان الرومي فقد ورد فيه عدة أحاديث ثقدم

ذكرها فيالعلاج العام
"_ العيون والينابيع

الينابيع هي العسيون الكثيرة اماه والسواقي الكثيرة اماه ( أثَلرمَأنّ
ض
اَلَكهُ
لهيَبِي
أعف
له نل أيلسنَمَاء مآفس
,لآية فيسررة ق,4:
 1الكافي 887 :7ح!:وا

سآية
' -الكانية91 :ح الغهاسن890 :ح ,وال
رية الأنفال.11 :
وف
“ -الرسالة الذعبية© :؟ ,مستدرك الوسائل! :ح1ه4هة.5:

“ -الزمر5١ :

 ,* 4وني الرسالة

 .....الصحةوطول العمر

الذهبية :وخير اماهشرباًلمنهومقيمأو مسافرماكانينبوعهمنالجهة
المشرقية من الخفيف الأبيض ,وأفضل المياه ماكانمخرجها منمشرق
الشمس الصيفي :وأصحها وأفضلها ماكانبهذاالوصف الذي نمبنعه,
وكان مجراء فيجبال الطينء وذلك أنهاتكونفيالشتاء باردةوفي الصيف

ملينة للبطن نافعة لاصحاب الحرارات.

واألمعايون فهوماءالجنة ( إالرْتمتْقينَ ف جىْنْسروَعْيُونٍ © "2

وفيالأرضفهوبماامتناللهبهعلىعباد( أمَدَكرباتعوَبَيِنوََجَنْسرٍ
وَغْبُون م 7
؟ا'لأ_نهار
والانهار تستمد من العيون والينابيع ومياه الثلوج المتراكمة على

الجسبال.فهينافعة جداًوأفضلهانهرالفرات ,والرواياتفيفضلهكثيرة
تجاوزت حد الاستفاضة؛ قالأميرالمؤمنين لقلا نه
اركم
ل هذ
فاي
رعني
ات

يصب فيهميزابان منميازيب الحنة.وقالأبوعبداللِهلثُلا:لوكانبيننا
وبينهأمياللأتيئاهفنستشفي به7
1

وسن أفضل الانهار بعد نهر الفرات نهر النيل ونهر سيحان ونهر
جيحان .ولايحبذماءدجلةوماءبلخللشرب".
' -الحجر 4؛8
' -الشعراء71-651 :

 الكالي4 3ااح؟ ,الحاسن# :لاداج15 3انظر الوسائل 401 :71با
اب7
ل١
أ
منأ
شبو
راببة

المياحة.

الأشربة النافعة والضارة .........

لين

؛مي_اه الآبار.فهيأيضاًصالحةللشربمادامالنبعفيهاوكانلامان
واما إذا أسنت أو تغيرت أو سقط فيها بعض النجاسات فبهحياجة إلى

النزح حتى تعذب (تصفى) كما ويلزم أن يحفر البئرعلىفاصلة من
البالوعة القذرة .ويفضُل أن يكون أكثر من تسعة أذرع ,والمهم عدم

وصول شيء من البالوعة.
هبا
نالج
إياه
فمام
قالفي الرسالة الذهبية :وأ

عذبة صافية نافعة إن دام

جريها ولم يدم حبسها في الارض”".
©_المياه الراكدة المحصورة فيالاواني والحياض والغدران» فقدقالفي

الرسالة الذهبية :وأماالبطائح والسباخ فإنهاحارةغليظة فيالصيف

لركودها ودرام طلوع الشمس عليهاء وقد يتولّد من دوام شربها المرة
بطهحلتهم.
الصفراوية وتعظم أ

وأما مثل الحسياض والأواني فماكانتسعتهثلاثةأشبارونصف في

الاشئةبار ونصف فيثلاثة أشبار ونصف فما فوقفلايضر أن يبقى
اث

مفتوحاً وخيرمغطى؛ ويلتاقذر بسقوط القذارة فيهإلتاأغنير لونه أو
و.
طرعميهجأه

وماكان أقلمن ذلكءفلايتركغيرمغطى خخصرصاً فيالمساءلان
رسول الله ييه قال؛ حمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم فاإلنشيطان لا

ء".
يكشف غطاءوولكاياحل
' -الرسالة الذهبية( :البحار)ؤة١,9 :

اي.
وعن
دا ي
شوكو
اي؛ وأ
وعن
طا ي
غمرو
' -عللالشرائع5 :ح ,1118وخ

 . .الصحة وطول العمر

وفيروايةأخسرىزيادة:منحيثتجبالشمس إل أىن تذهبفحمة
العشاء .إن الشياطين لا تكشف غطاءً .ولا نحل وكاءاً .وإن الشياطين
ترسل منحيثتجب الشمس ”"
وفي ثالثة قل:إذاجن الليلأو أمسيتم أوكوا قربكم واذكروا اسم الله

ولو أن تُعرضوا عليها شينا".
ويستفاد من بعض الأخبار وضعمثلاميل أيضاً
"ا_ملاكءبريت والماءالمر

هذه المياهمكروهة ملعوئة وضارة لايصلحشربها حتىللاستشفا
فقد روي عمن أبيسعيد عقيصا التميمي قل:مررتبالحسن والحسين
ليه ومهمساتني
نال
قفر
عات
ان ...فقالا:إلىأينتريد؟ فقلت :إلىهذا

الل قالا :وما هذا الما؟ فقلت :أدرويادء ,أشربمن هذا الماء المر لعل بي
أرجرأن يخف لهالجسد ويسهّللهالبطن؛فقالا:مانحسب أن اللهجعلفي
شيء لعنه شفاء,قلت وم ذاك؟ قالا:إن اللتهبارك وتعالىلماآسفهقومنو

ضتح السماء بماءمنهمر :وأوحى إلىالأرض فاستعصت عليه عيون منهاء

فلنعجنهعالها ملحاأجاجاوالأخبار بهذا المعنىمتعددةوبعضها معتير”.
توصيات :

هتمعنولاتعجل ولاتغفلعنطعم
 ١تمهّلفيشربالماءوتلذذب و

الماءءفإنطعم الماءهوطعم الحياة,وفيالخبر:منتلذذبالاءفيالدنيالنذه
 3أماليالشيخ المفيدةعا
اثئلم!:
ش71
ل1
' -الفقيه 3لاهج
رع

 145ج.1

* -الكافي48 3ح الغاسن 80 :ج 34الوسائل 717 112باب  41من أبواب الأشربة المباحة.

الأشربة التافعة والضارة .سب....

ني

اللهمن أشربة الحنة”' .ولاتصح الغفلةعنذلك فإنشرب اماهمحسوب
نهسانء بدليلمافيالخبرالمعتبرعن أبيعبد الل.ه|لكلاقل:
للإ ب
ماسؤ

أول مايسل الرب العبدأن يقولله:أو ل أمروكمنعذب الفرات”.
'_ اخترالماءالباردوتمهلفيشربهوتلذذبه.ففي الخيرالمعتبرعن أبي
الحسن الثلا :إن شربالماءالباردأكثرهتلذّة”.

*'_لاتعبالماعهباًكمياشرب الحمام,ولكنممهمص قق ردوي في
المعتبر أرنسول اليله
ِل قل:مصواالماءمصاً و.لا تعبوه عيبوفإجنهد

منه الكباد'" ,وهو مرض الكيد.
؛_ تُحبّذ استطابة الماءءبأنيأكلالإنسان م ياطيّب شربالماهعلى
أن ه مسثل التتسروالحلو ,ففيالخبرعن أبيعبد اللإهلقل:إنماآكلالتمر
لطيمباعلءيه",
است
لا
 ٠لايحبذ الإكثار من شرب الماء كما فصلناه فيكتاب الأمراض»

ويستئنى منذلك الإكثار منشربهبعدالطعامإذا لميكنالطعاملحماًول

يكن دساففيالخبرالمعشبرعن أبيالحسنالرضالفلاقبل:ألسا
بكشرة شرب الامالءطعلعىام؛ ولاتكثرمنهعلىغيره؛ وقرال:أليوت

رجلاًأكلمثلذا _ وجمعيديهكليهماوليمفرقهما_ثم ليمشربعليه
' -الكالي 1233 :1ثواب الأعمالة ١٠3
 -الكافي 3باجم

* -الكافي 78ح.1
' -الكالي11 3ح١ ١ اغحاسن6/2 :ج03
“ -الكاني :3اماح 5 ,اللغحاسن 080 :جا

 ....الصحة وطولالعمر
الماه كان تنشق معدنه" .والمورد الآخر :التلنذ بالماء ففي الخير عن أبي

الحسن الكاظمالئ:لإني أكثر شرب الماء تلنذا”»إن لميكن الإكثارلعلف
_5لايحبذ شرب الماء بعد الاكل مباشرة إذا كانالأكل دسماأو كان

لحم فقدرويفيالخيرالمعتيرأن رسولالها كان إذا أاكللدسم أقل
سرب الماءفقيلله:ي ر
اسولاللهيي نكلتقلشربالماء.قال:هوأمرأ
لطعاسي” ,وفي رواية :شرب الماء على أثرالدسميهيج الداء" .وفي

الحديث :كان رسول ايلَلعهَِيِ إذاأكلاللحم لايعجل بشرب الم"
لا تشرب الماء منقيامفيالليل :فإنهيورثالماءالاصفر؛ ويورث
الداءالذيلادواءلهوأمافيالنهارفاشربهكيفماشئت وشربهمنقيام

أقوى واصح للبدن وهو أدرٌللعروقء وقد تقدم تفصيله في كستاب
الأمراض.
 8فيرواية :منشربالماءبالليلوقال:ي مااهعليك السلاممنمام

زمزموماءالفرات,لميضرهشربالماءبالليل” .وفيروايةأخرى:إذا
أردت أن تنشرب الماء بالليل فحرك الإناء وقل :ي ماك ماء زمزم وماء

الفراتيقرآنك السلام”" .والرواية مرفوعة ضعيفة.
'-
"-
"-
3

الكافي 81.5 :3الحاسن2:ج3518
اغاسن“ :انج
الغحاسن0 :ج5078
اغغاسن81 700 :

* -الجمفريات12 :

' -مكارم الأخخلاق80 :
" -الكافي 41ح الغحاسن8 :نقج
.900-

الأشربة النائعة والفمارة

"ارين

ه_لا تشرب الماء بنفس واحد وثلاثةأنفاس أفضل فيالشرب من
حد”".
اثنين :واثنان أافلضلوامن
ياتنلنافس فيالإناء
ههُ ك
يالل
َرسِول
_٠١لا تتنفسفي الإناء ليآن
ء”'» وفي رواية:أنهِلنهى أن
إذا شرب فإن أراد أن ياتنلفسإ أنباعد

يتنفسفيالإناهأو ينفخفيه".
١لتسمية قبل شرب الماء والحمد بعد شربه :والأفضل التسمية
ا

قبل كلعبّةوا حمد بعدهاقال:رسولالل

:موا إذا أنتمشربثم

راحمدوا إذا انتم رفعتم".

"الل_دعاء عندشرب الماءءفقدكانرسولالكلع إذا شرب الماء

اامجلحااً ول يؤاخذنا
أميجسقن
قل :الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً .و

بذنوبدا".
“ _1لاننس سقي الماءفمن سمقؤىمنا سقاءاللهمنالرحيق المختوم”.
 41اخختر انظف الآنية لشرب الماء .فقد روي أن النييَفْيةُكان
يعجبه أن يشرب في القدح الشامي .وكان يقرل :هيمن أنظف آنيتكم”
' -اانلظورسائل841 :71بابةمنأبوابالأشربة المباحة,ومسشدرك الوسائل! 1:.4بابلا من

أبراب الأشرية المبلحة.
' -مكارمالاععلاقة5
" -عوالي اللعالي1 :1ل جلها
' -انظر الوسائل481 :19باب,٠١ ومستدرك الوسائل١ :71 بابل منأبواب الأشربة المباحة.
“ -الكافي” 4871ح؟؛ اغغاسن 080 :ح.54

'ال-وسائل١7 :21 باب .11ومستدرك الوسائل 8 :91بغبةمنأبواب الأشربة المباحة.
" -الوسائل! 707 :9باب؟ ,1ومستدرك الوسائل! 41 :1بابة من أبواب الأشربة المياحة,

الاصحة
لو
عطو
ملر
رليس الهم كونها شاميةوالمهمأنهامنأنظفالآنية .وأفضله الزجاج

الصاني الشفاف لقول أصير المؤمنين اكنن:ولشربت الاملاءزلال برقيق
زجاجكم”.

_6لا تشرب منثلمةالإناهوعروته وأذنهوكسرفيهوكلمايظن
اجستماع المكسروب والأوساغ فيه ففي حديث المناهي عن رسول الله وَيبلُ:
ولا يشربن أحدكمالماء منعندعررة الإناء فإنهمجتمع الوسخ”",

١لا اشرب بالقدح وإنلمتجده فاشرب بيديك بعد غسلهما ولا
تكشر
ابل ب
بفم
هكائم .ففيالصحيح :كان أصحاب رسوللليَيالُ

بتبوك يعبون الماء .فقال :اشربوا في أيديكم .فإنها من خير آنيتكم”” ورري:
أينبهيو كانيشرب بكضيه يصبالماءفيهاويشرب ويقول :ليس إناء
أط
ايب
لم
يند"

نهى البييل عن اخختناث الأسقية؛ ومعنى الاختناث أن تثني
أفراهها
ثمتشرب منهاء وروي أذنلك ينتنها” وهذا جارفيإكنلاء
7

:

فضلة ماء المؤمن شفاءء فأفحيعادة
ديث سزر المؤمن شفاء".
 .أماليالصدوق )© :ح.

 -الوسائل 507 :71باب ,41ومستدرك الوسائل6١ :71 باب ١1 من أبواب الأشربة المباحة.

 الفقيه؟؛  71ح ./اطحلسن :ح.08/0 3مكارم الاخعلاق5 :

* -معاني الأخيار101 :

 4الوسائل١1 :1/ باب ,8مستدرك الوسائل 8 :01باب 51من أبواب الأشربة المباحة.
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0

روب
شأ
ياله
جل بشم
لنيرأكل
ل_ روي أن أبا عبداللهييل كارهأ
أاوول بها".
بيهتان
''_يستحب ذكر الحسينبلقلاولعن قاتله عند شرب الماء",

 ١المسافر يصحب معهمنماءبلده.ولايشربمنماءالبلدالذي
ينزلفيه؛أو يخلمله ولايشرب منماء المنزلالذي ينزلفيهوحله.

جاءفيالرسالة الذهبية :فأماصلاح المسافرودفعالأذىعنهفهرأن لا

يشرب من ماه كل منزل يرده إلا أن يمزجه مماء المنزل الني قبل أو بشراب

واحد غير مختلف يشربه بالياه اعخلتىلافها”.
؟ _5طريقةأخرى:ماجاءفيالرسالةالذهبية:
وهي أن يتزود المسافر من تربة بلده وطينته التي ربي عليهاء وكلما ورد
إلىمنزل طرحفيإنائهالذييشربمن اهلماهشيثاًمنالطينالذيتزوده

من بلده ويشوب الماء والطين في الآنية بالتحريك ويؤخره قبل شربه حتى
ً".
يجصفيودصفااه
*'_ لاتاكل البرد وهو حب الغمام ,لأنفيهشبهة العذاب لأنه جاه
إنصهابة فيالقرآن.
لر ع
ابي
بتع
ال
_ -الفقيه 777 :5ج3١ التهذيب؟ 5 :ح ,81/الكافي 111 1ح1؛ الغحاسن!  024ح585
' -انظر الوسائل١01 :791 باب 77منأبواب الأشربة المباحة.ومستدرك الوسائل 77 :91باب؟5
من أبواب الأشربة المباحة.

" -الرسالة الذهبية (البحارةة)57 :
' -الرسالة الذهبية (البحارةة)95: :

 .....الصحة وطول العمر

سائر الأشربة
 ١أفضل الشراب بعدالمااللبن,وكانالنييَْيّهُيحبمن الشراب

اللبن وكان إذا شرب اللين قل :اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه” ,فهذا
دعاؤه فاقندٍ بنبيك.

"ال
_لبن بالعسل من الشراب الراقي؛ ورويأن
اهيز
ليد
رفيم
جاه
ل؛

وكان رسرلاللهيي يتركشربهتواضعاًفقدرويأنهَي أنطرعشية
الخميس فيمسجد قبانقال :هلمنشراب .نأت
خله
حاو
وسب
لنة
الانصاري بعسسمنلبنتغيضبعسل,فلماوضعهعلىفيهنحاث ق
مال:

شسرابانيكتفىباحدهما عنصاحبهل أاشربهول أاحرمهولكنياتواضع
شك ولكمن هذهالروايةذكرت اللبناالخيض ولاعللمهاستء ومايزيدفي
الباهاللينالحليب بالعسل.
"_ النبيذقبل الغليانيعنيمالميتخمر بأنيشربهفييومه»فقدسال

أبوالبلادأباعبدالليهِل ع انلنبيذفقال:لابأسبهفقال:إنهيوضع
فيهالعكرفقالأبوعبداشغ بئسالشراب ولكنانتيله
غدرة
واشربه بالعشي فقلت:هذايفسدبطونناءفقالأبوعبداللبهلقل أفسد

لبطنك أن تشرب مالايحللك”.
 9افاسن144/010 :
_ -الكافية تاج

* -الكيت ولاح

الأشرية التاقعةوالشمارة سس سست....
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د

_ عصير العنب :فيالمعتير عن أبيعبداللهاقلا لايحرمالعصير

حيتغىلي".
 5عصير العنب :إذا أغليوذهب ثلثاه,

 ١عامة الشراب الحلو الباردمرعُب فيه.فقدقيللرسولاولَلييُ:
أي الشراب احب إليك؟ قل :الحلو البارد'” .وذلك إذا ليمكن فميوهاد

كيمارية ضارةكالكوكا.
خنل
لم
اعمل
»_ السكتجبين واردفيالأخبار وي

سل
لرعأو
السك
وا

ماعلبمععضطرات كالتعناع؛ ويخقف بالماه
 _6عصير الفواكه .والمذكور فيالاخبار منهاعصبر التوت ,والتفاح

والسفرجل؛ والرمان.
 4الرب مذكور في الاخبار ويدخل في مكونات بعض الأدوية .كرب

التوت ورب التفاح :ررب السفرجل .ورب الرمانء وهي أن يؤخذ ماء هله
الفواكه ويوضع فيجرةويرك فيالشمس حتى يرب.
 ٠الجلاب ,وهو شراب يصنع منطبخ السكر فيماءالوردويضاف
إالليهامفناوية,7

 ١شربة الإمام الصادق الئل

' -الكافية 611 :ح.1

5ن4
11
جاسن؛
' -الفح
" -انظر في جميع ذلكالوسائل 91 :13باب؟! منأبواب الأشربة الغرمة.

ال
اصحة
لو
عطو
ملر
عن عمار بن موسى الساباطي قال :وصف لي أبوعبداللهان

المطبوخ كيفيطبخ حتىيصبرحلالاًفقاللياكت:تاحذربعامنزبيب
وتنقيهء ثمتصبّعليهاثنىعشررطلاًمنماهث تمنقعهليلةفإذاكان

يام اللصيف وخشيت أن ينشجعلتهفيتنورسخنقليلاًحنّىلابنش
نسمتنزعالمامءنهكل إهذا اصبحت ,ثمتصبعليهم ا
نلماءبقدرم ياغمره,
ثم تغليهحتّىتذهب حلاوته ثمتنزعماء اهلآخر فتصبّه علىالماءالأول

نمتكيلهكلهفتنظرك املماكثمتكيلثلثهفتطرحهفيالإناءاليتريد
أن تغليه وتقدّره وتجعلقدرهقصبةأو عوداًفتحدّها علىقدرمنتهىالما
نمتغلي الثلث الآخرحتّىيذهبالماءالباقي؛ثمتغليهبالنارفلاتزال

تغليهحتىيذهبالثلثانويبقىالثلثثمتأخذلكلربعرطلاًمنعسل
فتغلي حتى تذهب رغرةالعسل وتذهب قسارةالعسلفيالمطبوخ؛لم

تضربه بسودضرباًثسديداًحتى تلطوإنشلتأن تطيبهبشيءمن
زعفران أر شيءمنزنجبيلفافعل.ثماشربهفإنأحببت أن يطولمكثه
عندك فروقه” أي صفي

وعن عمارعن أبيعبدالللهكنةق؛ال:سئلعنالزبيبكيفيحل
طبخه حتىيشربحلالاً 3.تأخذربعامن زبيب فتنقيه ثم تطرحعليه
أشنيع
شررطلامنماهثمتنقعهليلةفإذاكانمنغدنزعت سلافتهثم

تصب عليهمن الماهبقدرم ياغمرهث ت
مغليهبالنارغلية:ث ت
منزعمامه
' -الكافية  454ج,1

الأشربة الئالعة والضارة . .
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ماتنار الىلحب
فتبهعلىالأزلقتمطرخهل ناوداحدذ ز

ثلثاهويبقى ثلثهوتحتهالنارثم تأخذ رطلعسل فتغليهبالنارغلية وتنزع
لىط
تحت
خبه
رغوته ئم تطرحه على المطبوخ .ثيماضر

به واطرح فيه إن

نه
سأم
قدث
تنأر
شئت زعفراناً وطيبه إن شئت بزنجبيل قليلقل :فإ

أثلاثاًلتطبخهفكيلهبشيءواحدحتىتعلمكمهرثماطرحعليهالأول
فيالإناءالذيتغليهفيهثمتضعفيهمقدارأ وحن حيثيبلغ اماه ثم
اطرح الثلث الآخر وحده حيث يبلغ الماثمتوقدتحتهبنارليئةحئى

",
"بقى
هوي
ئثاه
لثل
ثهب
يذ
وعن إسماعسيل بسن الفضل افائمي قال:شكوت إلىأبي عبد الهلقنلا
قراقر نصيبني فيمعدتي وقلة استمرائي الطعام؛ فقاللي:لملانتخد نبيذاً

نشربه من وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؛ قال:
فقلت له :صفهلي جعلت فداكءقل:تلعذصاعاًمنزبيبفتنقيهمن
نلماهأو ما
حبّه ومافيهثمتغسلهبالاءغسلاًجيداً.ثمتنقعهفيمثلهم ا

يغمره ثمتتركهفيالشتاء ثةأيابملياليهاونيالصيفيوماًوليلة.فإذا
أتىعليه ذلك القدر صفيته واغذت صفوته وجعلتهفيإناءوأخذت

مقدارهبعود.ثمطبختهطبخاًرقيقاًحنىيذهبثلثاهويبقىثلثههثمتمعل
عليه نصف رطل عسل وتاخذهمقدار العسل؛ ثمتطبخه حتىتذهب

الزيانة .نسم تلصذ زنجبيلاً وخولنجان ودارصينيوزعفران وقرنفلاً
' -الكافي# 3ااج.1

 ..-الصحة وطول العمر

ومسصطكي وتدقهوتجعلهفيخرقةرقيقةوتطرحهفي وهتغليهمعهغلية:ثم
ننزله فإذابردصفْيت وأخذت منهعلىغدائك وعشائك :قال:ففعلت
فذهب عنيماكنتأجنهوهوشراب طيّبلايتغيرإذا بقي إن شالاهء'".
؟ _1شارلبإةمام الرضاإلا

الرسالة الذهبية للرضا ]8ة :صفة الشراب الذي يحسلشسربه
واستعماله بعد الطعام,قالاكية:وصفتُههوأن يؤخذمن الزبيبالمنقّى

عشرة أرطال؛ فيغسل وينقع ف مياء صاف .وني غمرة وزيادة عليه أربعة
أصابع ,ويترك فيإنائهذلكثلااثلةأي
شام
نفي
اء وفيالصيفيوماًوليلة,
يثممعل فيقدرنظيفة؛ ول
ايك
لنال
سمامهما
اءه إن قدرعليهوإلاًفمنالماء

العذب الذيينبوعه منناحيةالشرق,ما بءراقاًأبيضخفيفاًاولهقوابل
لمايعترضه على سرعة من السخونة والبرودة ,وتلك دلالةعلىخفةالما
ويطبخ حتى ينشف الزبيب وينضحثيمعصر ويصفى ماؤه ويبرد ثميرد

إالىقدر ثانياً ويؤحذمقدارهبعود .ويغلى بنارليئ غةلياناًلينرقيقاًحنى
يذهب ثلئهويبقى ثليثه.ؤثخمذ من عسل النحل المصفى رطلفيلقى
عليه ويؤخذ مقداره ومقدار الماءإلىأين كاان
لم
قندرء ويغلى حتى

يذهب در العسل ويعود إلىحل ويؤخذ خحرقة صفيقة فيجعل فيها

زتجسيل وزن درهم ومن القرنفل وزن”” درهم .ومن الدارصينينصف
' -الكازيك كاج

' -في للستدرك :نصقم

فون

الأشربة الناقعةوالضارة

درهم ومن الزعفران درهمء ومن سنبل الطيب نصف درهم؛ ومن

الهندباء مثله .ومن النصطكي نصف درهيبع أدن يسحالجميعكل
واحد على حذة ,وينخل ويجعل في الخرقة ويشد مخيط شداً جيداً؛ وتلقى

فيه وتمرس الخرقة في الشراب .بحيث تنزل قوى العقاقير التي فيها ولا
حريك على نارلينة برفق» حتى يذهب عنه مقدار العسل»
تهد
لعا
ال ي
بزا
بي

دتاىخل مزاجه بعضه
ثةة أيشهترح
ثؤخلرامد
ويرفع القدر ويبرد وي
ببعض؛ وحينئذ يستعمل.
ومقدار مايشرب منه أوقية إلىأوقيتين منالماءالقراح؛ فإذاأكلت

مقدار ماوصفت لك من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة
مدك؛
عحابع
طدا
أق

فإذا فعلت ذلك فقد أمنتبإذن اللتهعالىيومك

وليلتك من الأوجاع الباردة المزمنة» كالنقرس والرياح وغبر ذلك من
أوجاع السصب والدماغ والمعدة وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء
والأحشاء فإن حدثت بعد ذلك شهرة الماء ,فليشرب منه مقدار النصف مما

كانيشرب قبله",
الأشربة احرمة

١اطثمر
الخمر حمسة :العصير من الكرم ,والنقسيع من الزبيب» والبتع من
منرء وقد يضاف ليهمتاخذ من
ليذت م
النب
العسلء واالملرزشمعنير ,وا
:05ح55
' -الرسالة الذهبية١1 : مستدرك الرسائل 4 912

دك

تيت الصحة ولولالعجر

الحنطة والذرةة كلذلكمحظورممنوعوضار للغاية ,ويب
اقى
لأث
جرهف
سيد

أربعينيسوم ومابعثاللنهبياًقطإلباتحريمالخمر.وعنأبيعبدالله
إلا قال :حرم اللاهلخمر لفعلها رفسادها لانمدمن الخمر تورئه
الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروّته وتحمله أن يجسر على ارتكاب

المحارم وسفك الدماء وركوب الزناولايؤمن إذاسكر أن يثب على حرمه

وهو لا يعقل ذلك ,ولا يزيد شاربها إلا كل شرء وهي مفتاح كل شر"
رقل يَْيْ :ومدمن الخمر كعابد وئن".
؟_ كل مسسكر ,سواءأسكرقليلهأو كثيرهفهومحظور,قالرسول الله

َي كلممسكر حراموكلمسكرخمر””,وعن أابليحسن الرضا اقة:
حرم اللهمن الخمر لمافيهامنالفسلا ومنتغييرعقول شاربيها وحملها
إياهمعلىإنكارالل...بذلكفضيناعلىكلمسكر منالأشربة أنهحرام

محرملأنهيأتيمنعاقبتهام ياأتيمنعاقبةالخمر".
"_ عصير العنب إذا تغيرعنحالهوغلىفلاخيرفيه,والغليان هو

القلبء والغليان يكون بال
بنار
حءصأو
ول الانقلاب فيهمندون أتمنسه
السنار وذلسك إذا ترك أكثرمنستةأيام؛والملاكأن إهذا ن
اش
نأقولب فهر

محظور لاخيرفيهه
' -علل الشرائع؟31 :ح
 الكافية 404 :ج_ -الكالي8١4 3 ح؟ التهذيبية101/05 :
 3عالللشرائع! 171 :عيون أخبار الرضائهكة  7ينه
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الأكل والشرب فيشهور السئة
جاه فيالرسالة الذهبية :أن الجسد بمنزلة الارض الطيبة .متى
نقص
تعرهدت بالعمارة والسقي من حيث لا تزداد فيالماء فتغرق ويلا

منه فتعطش ,دامت عمارتها وكثر ريعها وزكا زرعهاء وإن تغوفل عنها
فسدت وم ينبت فيها العشبه فالجسد بهذه المنزلة» وبالتدبير في الاغذية

والاشربة يصلح ويصح وتزكو العافية فيه إلى أن قال:
أما فصل الربيع؛ فإنه روح الزمان وأوله:

أذار وعدد أيامه واحد وثلاثون يرما وفيه يطيب الليل والنهار ,وتلين
الارض :ويذهب سسلطان البلغم ,ويهيج الدم؛ ويستعمل فيهمن الغذاء

اللطيف واللحوم والبيض النيمبرشتء وبشرب الشراب بعد تعديله
بالماء ,ويتفى فيه أكل البصل والثوم والحامض ,ويحمد فيه شرب المسهل»

ويستعمل فيه الفصد والحجامة.

نيسان ثلائون يوماء فيه يطول النهار .ويقوى مزاج الفصل؛ ويتحرك
الدم وتهب فيه الرياح الشرقية .ويستعمل فيه من المأكل المشوية :وما
يعمل فيه بالخل؛ ولحوم الصيد .ويعالج الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام,

ولا يشرب اماه على الريق .ويشم الرياحين والطيب.
أيار واححد وثلاثون يوماً .وتصفو فيه الرياح؛ وهو آخر فصل الربيع؛
وقسد نهي فيه عن أكل الملوحات .واللحوم الغليظة كالرؤوس وحم البقر,

ء.
غضةذقابل
لريا
ا اهل
خفويهل الحمام أول النهار؛ ويكره في
دنفع
واللين ,وي

الصحة وطول العمر

حزيران ثلاثون يوماء يذهب فيه سلطان البلغم والدم؛ ويقبل زمان

المرةالصفراء.ون
اهليفتيهععن
ب ,وأ
إمكدث
للح
وكالال
اار منهوشم
المسك والعدبر .وينفع فيهأكل البقول الباردة كاهندباء وبقلة الحمقاء,
وأكل النضر كالقسثاء والخيار والشيرخشت .والفاكهة الرطبة :واستعمال

المحمضات ,ومن اللحوم لحم المعز الثني والجذع ,ومن الطيور الدجاج.
والطيهرج” ,والدراج .والألبان والسمك الطري.

تموز واحد وثلائون يومافيهشدةالحرارة ,وتغور اليا ويستعمل فيه

شرب الماء البارد اعلرىيق ,ويؤكلفيهالأشياءالباردةالرطبة؛ويكسر فيه
مزاج الشراب» وسؤكل فيهالاغذية اللطيفة السريعة الهضم .كماذكرفي

حزيران» ويستعمل فيه من النور'' والرياحين الباردة السرطبة الطيبة
الرائحة.
آب واحد وثلاشون يوم فيهنشتدالسسموم ,ويهيجالزكامبالليل:
وتهب الشمال؛ ويصاح المزاج بالتبريد والترطيب وينفع فيه شرب اللبن

الرائب؛ ويجتنب فيه الجماع والمسهل .ويقسل من الرياضة؛ ويشم من
الريلحين الباردة.

أيسول ثلاثون يومآن فيهيطيب اهراء.ويقوى سلطانالمرةالسوداء,
ويصلح شرب المسهل؛ وي
انف
لعحفي
لهأ
اكل
وات؛ وأصئاف اللحوم المعتدلة

 -١الطيهوج :طائر أعضر طويلالرجلينوالرقبة أبيض البطن والصدره من طيور اماه (جممع

البحرين ج؟ ص86

بلت
حجم
رعين ج 7صن.)0:9
ف النور بتشديد الثون وفتحهاةالور رداالازلهار

.ئة..
.لس
.ورا
.شه
.ب.في
.لشر
الأكل وا

0-0

-

كالجداء والحولي من الضأن :ويجتنب فيهلحمالبقر .والإكثار منالشراء,

ودخول الحمام .ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج؛ ويمتنب فيه أكل
البطيخ والقثاء.
تتشرين الأول واحد وثلاثون يوم فيه تهب الرياح المختلفة ,ويتنفس
نيه ريح الصباء ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء :ويحمد فيه اللجماع»
ويلفم فيهأكل اللحم السمين .والرمان المز ”" ,والفاكهة بعد الطعام,

ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل؛ ويقلل فيه من شرب الما ويحمد فيه
الرياضة,

تتشرين الآخر ثلاثون يوماًءفيه يقطع'' المطر المومي ,وينهى فيه عن
شرب اماء بالليل؛ ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع؛ ويشرب بكرة كل
يوم جرعة ماء حار ويجتئب أكل البقرل الحارة كالكرفس والتعناع

وخراجير.

كانون الأول واحد وثلاشون يوم تقرى فيه العراصف» ويشتد فيه

البره رينفعفيهكلم ذاكرناهفيتشرين الآخر,ويحذرفيهمنأكلالطعام

البارد ويتقى فيه الحجامة والفصد ويستعمل في الاغذية الحارة بالقرة
والفعل,
كاون الآخر واحد وثلاثون يوميقوىفيهغلبة البلغم؛ وينبغي أن
انفلعأفحيه
شاء
يىق؛ ويحمدفيهالجماع؛ وي
يتجرع فيه الماه الاحالررعل
' -رمانمزبضم اميموتشديد الزاء:بي انلحلووالحافض امجمع البحرين ج؛ ص.)”9
ل
اينة
وون
أيكان
' -كذا والظاهر أن الصراب :بقع؛بقر
لماف

 ..........-..-....الصحة وطول العمر

أكل البقول الحارة كالكرفس والحرجير والكراث ,وينفع فيه دخول الحمام
اول النهار ,والتمريخ بدهن الخيري وماناسبه ,ويحذر فيه الجلواء .وأكل

السمك الطري ,واللين.
شباط ثمواعنيسةشرون يوما تختلف فيهالرياح وتكثر في اهلأمطار,
ويظهر فسيه العشبه ويجري فيه الماء في العود وينفع فيه أكل الثوم؛ وحم
الطيرء والصيود والفاكهة اليابسسة؛ ويقلل من أكل الحلاوة ويحمد فيه
كثرة الجماع والحركة والرياضة.

إلى أن قال _ واللين والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد
النقسرس والبرص” ,واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد
الفصد والحجامة؛ يعرض منه البهن والحرب”,

والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السسمك الطريء يورث الفالج”,
وشرب الماء البارد عقيب الشيء الحار أو الحلاوة يذهب بالاسنان,

والإكثار من لحوم الوحش والبقر .يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد
الذهن؛ وكثرة النسيان»,

ومن أراد أن يقل نسيانه ويككون حانظاً فلياكل كل يوم ثلاث قطع

زنجبيل مربى بالعسل؛ ويصطبغ بالكردل طمععامه في كل يرم.
' -الرسالة الذهبية ص.”7

' -نفس المصدرص41
" -نفس المصدرص15
2
_ -الرسالة الذحبية »ص

الأكل والشرب في شهور السئة
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ومن أراد أن يزيد فيعقله.يتناول كليومثلاث هليلجات بسكر
أبلوج."6

ومن أراد أن يكون صالحاًخفيفالجسم واللحم .فليقلل منعشائه
بالليل".

ومن أراد أن لا تسقط أذناه وهاته ,فلايأكلحلواًحتىيتغرغر بعله
بحل

ومن أراد أن لاأتفسسندائه؛ فلايأكل حلوا إلا بعدكسرة خبر.
رمن أراد أن يذهب البلغم منبدنهوينقصهه فلياكل كليومبكرة

شيئاً من السوارش الحريفء ويكثر دخول الحمام؛ ومضاجعة النساف,
والجلوس في الشمس ,ويجتنب كل بارد منالاغذيةء فإنه يذهب البلغم

ويحرقه
ومن أراد أن يطفئ لب الصفراءء فلياكل كل يوم شيئاً رطب بارداً
ويروح بدنه ويقل الحركة؛ ويكثر النظر إلىمنيحبء
ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة ,فعليه بالحقنة والادهان الليئة على

المسد وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن” ,ويجتنب كل بارد ويلزم
كحلار لين"
' -الابلوج نسبة إل بىلوجستان وهو الفانيذالسجزي سكر بولغ فينصفيئه.

' -نفس المصدرصن»
" -نافلسمصدر صن*.4
اتنق
“ -الأبزن بفتحامهمزةوالزاء:إنلهمنأوانيالحمام,بتخذمنالصفر للماء يس
لعرفيجهل
معرب (لسان العرب ج؟! ص.)00
' -الرسالة الذهبية:؟ ,4مستفرك الوسائل 600:554 :71

 ...-..-..الصحة وطولالعمرالصوم والسلامة

النظرية الإسلامية تذهب إلى ضرورة ترك الاكل والشرب واللجماع في
النهار منطلوع الفجر إلىغروب الشمس .وذلكلمدةشهركامل

وبشكل متوالفيكلسنة:ومنثمثلاثةأيا متفرقةفيكلشهر؛وترى

لزومذلكفمجيال تأبينالصحةوالسلامةبشكلعام,ربذلك أعلنها

رسول الإسلام يَيوُ ناصعة لكل العالم أن:؛ صوموا تصحوا"".

وحقيقة ذلك هو تبديل زمان الاكل وليس هو ترك الأكل :بمعنى ترك
الأكلفيالنهاروالاستعاضة عنذلكبأكلوجبتينغذائيتينفيالمساءمن

غروب الشمس إلى طلوع الفجر ,فإنلهذاالعمل فرائد عظيمة.

ويصاحبه ثش
اسيء
لمنت
جحم
ولع

والعطش النافعلأجهزة البدن بصورة

عامة .وخصوصاً الجهاز الحضمي رالجهاز البوليوحتى القلب ,فققيدل:
إن الجسوع طعامالقلبء فإن الملاحظ أال
نهعذمهلية تعطيفرصة لتلك
الاجهسزة وتدخلها فيدورة نتقانهةمكن فيها منترميم الخسائر الحاصلة

جراء العملالمتواصل لمدة سئةكاملة,كماتمنحها نوعاًمنالراحة
والاستجمام الامرالذييعيدلهبانيتهاوقوتها.
وأمافوائدالصوم:

 ١يذهببالبلغم .عن أميرالمؤمنونتقناة:قال:ثلاثيذهين البلغم

ويزدنفيالحفظ :السواك والصوم وقراءةالقرآن"" .وقد تقدم مأعنالحة
 2مستدرك الوسائل ح ,449/088عن اللبلبان للراونني.
 5التهذيب! :ح41ا0ء ,الرسائل7411 3/
45

الصوم والصحة . .

ان

البلغم قدتعنيمعللجةثلث الأمراض؛ فهوباردجامدوببردهوجمودهبجمد

ه.
نيه
اكولنفعل
كشليء وي
ياطان؟
لدشمن
ااع
"_ يبعد الشيطانء فقدقيلللصادق اكناة :ماالذييب

قل :الصوم يسود وجهه” ,وهو بإطلاقه يشمل جنوده وأعوانه بما يسمى
شلعن
ه.
المكروب والفيروس وما شابههما؛ وتسويد وجهه كنفاية
"_ يقرب القوى النافعةبماتسمىالملالكة ففي الخبر:إن للهملائكة
موكلين بالصائمين والصائمات يمسحونهم بأجنحتهم ويسقطون عنهم
ذنوبهم”" ,وقدبيناأنجذب القرى الخيرة والموجودات النافعةأفضل من
بعاد القوى المعادية كالشيطان.
4ب_خضف الآلام والممصالبء عن أبيعبد الل اهلكتفة :إذا نزلت بالرجل

النازلة والشديدة فليصمفإناللهعزوجليقول(:وَأَسْتَعِيئُوأ بألصّبرِ

ولصو  4يني الصيم الصا 9

 _5بخضف رغبةالنكاح,قالرسولالليهلُهٌ :يامعشر الشباب عليكم

بالباء فإن لمتستطعيوه فعليكم بالصيام فإنه وجاده".
هر نافع للوسواس وأمراض القلب
كل
_ صيام ثلاثة أيام من ش
رر”.
دوح
صنب
لذهي
ال:ي
دل قا
والصدر ,فإن رسول اليله
'-
'-
"-
'-

فضائل الأشهر٠ :ح4'١ة,
الوسائل0937 3/ح.57081
1
495
5 3/8
1وسائل
جلاال
الكاني3 :1ح
الكافي؛؛  61جح الوسائل60045411 3/

* -الكاني! 44 :ح,١ الوسائل45/7557 :/

الصحة وطول العمر

والافنضل أن يكون في عكشلرة أيا يموما .وأفضله أربعاء بحميسنين»
ووحر الصدر هو غضبه ووغره .وبلابله ووساوسه .فالصوم يورث
الإنسان الراحة منتالبكلابل ,واهلويسعلني
امة .لان أكثر الامراض
نفسية وأكثرمن أن تكون واقعية.
 1الصوم يحفظ الإنسان .فعن أميرالمؤمنين اك
بتة:
اع
للي
صكوم

فإنه

زكاة البدن وجنة لاهل”".
 _8يطهر البدن .ويدل عليه قوله تكن زكاةالبدن,فإنأصل معنى

االزلكةتطهو
هير؛ وعن رسولالليكيللكل شيء زكاةوزكاةالأجساد

الصيام'",
توصيات:
 _١صيام شهرمتواصل وثلاثة أيامفيسائرالشهور هرأقلمايضمن
السلامة .وبإمكان الشخص أن يصوم أكثرمنذلك حسب حالة جسده
وأمراضه وتغذيتهء ولعل الأفضل من ذلك صيامثلاثة أشهر متوالية

ويسضل أن يكرن ذلكفيشسهررجسب وشعبان ورمضان ,وفي سائر
الشهور يصوم يوم ويفطريوابلوحتىعامةالسئةعداالأعيادوأيام
التشريق ويوم عاشوراء.
؟_ لابصلح للمسافر الصوم؛ ولاللمريض إذا كانصومه يضر

بمرضههفبإمكانهأن يصوم أيامأر ويقطعالتواليفيالشهرءوالإنسان
طبيب نفسه وأعلم حاله.
' -أمالي الطرسي1:7
 +الكاني77 :4ح الموسائل“ 3/ح1م4ااة.

الصوم والصحة ........

499

*_ أفضل الصيام هرصياماليومالحارالشديد الحرارةهذا يمراتبط

بالسلامة ,وهناك تفاصيل أمخذرىكورة فيكتب الفقه والرسائل العملية.

 ...-.....الصحة وطولالعمر
الأواني
الكلام في الاواني تارة في الامر والنهي عن الاستفادة منهاباعتبار

جنسهاء وهل إن الطهي والاكل فيهاضارأو نافع؛ وأخرى في النهي عنها
باعتبار ملاقاتها القذارة والنجاسة كللفمر ,أو لأجل وضع الخمر فيها لمدة
طويلة.
أماالقسم الأول:فللستفاد مننوع الاخبار الواردة أن الملاكالكلي هو
السماح فيالاكل وال
اشرب
لف
ظيأن
رواع
وف المصنوعة مالم تكن سامة
أو ضارة أو قذرة بطبعها كبعض الجلود كما ويحتنظالإسلام ببعيض

الن
اظري
لاتآفي
نجنيسة

نشيرإليها.

وينهى عنالاكلفيهاأويخبرناعنقذارتها

 _١أنية الذهب

ففدنهى النييَؤِيةٌوالائمة ري عنالاكلفيآنيةالذهبنهيا
أكيداً .وقد تعددت الأخبارالواردة عنالمعصومين القائلة :لاتأكلفيآنية
الذهب رالفضة:؛ ويلباعد الحظر عن استعمل الإناه المذهب؛ وحئى
المطلي بماءالذهب.

وقال ايلَنييْيةُ للشارب فيآنيةالذهب والفضة :إنما يمرجر في بطنه

نارجهدم” ,برفع النار والاكثر في الروايات على نصبها.

 5المجازات الن
جبوي
4ة11٠:
9, وانظرالرسائل؟78١٠:بغب 85من أبواب النجاسات ,ومستدرك
الوسائل! 748 :با
أب؟
ب]ومن
اب

النجاسات.

قل

الأوائي سن

'_ آنيةالفضة

وهي الأخرى تهينا عن الاكل والشرب فيها نهيًأكيداً .وقد ورد النهي
صيوص الفضة
ليب :وهناك وخاوف
لةغمعااًف
عن آنيةالذهب واالفض
باعتبارأنهاأكثرابتلاةء فقدروي فيالخبرالمعتبرعنأبيعبد اللاهلكنلة:لا

تأكلفيآنيةمنفضةولاآفنيية مفضضة”".
وني الموثقة عنهاقيتة:أنهكرهالشرب فيالفضة وفيالقدح المفضض»

وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والشطة كذلك” ,والكراهة تعني

الضرر.

وزاد فينل آخر:فإنميجدبدأمنالشربفيالقدحالمفضض عدل
عن موضع الفضة”".
ر.
ربة
ضهآ
لكل
اذا
وه

وليس الحرمةنقط .وفيخبرآخر :صحيح عن

ابي عبد اللتهقتغةقلل:لابأس أن يشرب الرجل فيالقدح المفضض؛

".
ازل
ةضع
راع
لفم
ضنمر
فك ع
واما القدح الذي فيهضبة فضة :فقد سثل أبوعبداللهانها عن

الشرب فيه قال :لا بأس ,إلا أن يكرهالغضة فينزعها” .وروي أن أباعبد
الللهقتنارؤي وهوينزع ضبةالفضة منقدح بأسنائه.
' -الكافي001 3اج.5

' -الغحاسن :كمه ح ,03الكافي0103 37ج50
"ل-فقي3 :5ج171715
ا

“ -التهذيبة؛ لواح545

' -اللحاسن788 :جح

الصحة وطولالعمر
"'_ آنية الحديد

تقدم أن الحديد واحد من القذارات وتُغسل اليد بملاقاته .ولا شك أن

الأكل والشرب فيهضار,ابتلحختىلذ الانابيب الحديدية في المنازل قد لا
يخلومنالضررخخصوصاًإذا صداتوقل اٌستعماهاء وأخطرمنجميعذلك
الطبخبالحديد أو عليهفلايخلوطبخالخبزعليههلهالأياممنتجازفة.

 5آنيةالصفر
آنيةالصفر قدلايضر الأكلفيهافقدرويعنيوسف بنيعقوب

قال:كنتمعأبيعبداللاهتاف ايلحجرفاستسقىماءأًذأتيبقدحمن
صفرء فقالرجل:إن عبادبنكثيريكرهالشربفيالصفر,فقال:لاباس,
وقل للرجل :ألا سألته أذهب هو امفضة”"؟!
والرواية وإن كانست تت
اكل
لمس
عن
شالح
ركم
عي»

ولسيس الحكم

الصحي ,ولكنهاقدتعطيناقاعدةعامة,وهيأن كلمالميكنذهباًولا
فضة فلا خطر فيهإلاأن يثبت خلافه.

ولككن يوسفالراويلهاهرأخيونسبنيعقوبالثقةالممدوحغير

أن نفس يوسف مجهول.

آنيةالخزف.فقدروي أن رسولاللهيوي كانيشرببها"
 _١ال
ق
و
ا
ر
ي
ر
ه
ي
م
ن
أ
ا
ف
ض
ل
ا
ل
آ
ن
ي
ة
ل
ا
ن
ر
س
و
ل
ا
ي
ل
َ
ي
ل
َ
ه
ز
ي
ه
ُ
ي
ك
ع
ا
ج
ن
ب
ه
أن

يشرب فيهاوكانيقول:هيمنانظف آنيتكم”.
 “4الحاسن :كحاانلهة.

' -مكارم الأعلاق5 :
 3اغغاسن؟98 :ح :85الكافي 05 :3حاوانظر الوسائل؟:

الأواني ...

بن

 -7الاواني الزجاجية وأهفيضل من الجميع لقول أمير المؤمنيناه
ولشربت الماء الزلال برقيق زجلجكم”.
أواني الشرب
أما الشرب بالأواني ,فالعروف هو الشرب بالأقداح؛ فقد روي عن
النبي 2ك أنه كان يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بهامن الشام؛

وكان يعجبه أن يشرب فيهاوكانيقول :هيمن أنظف آنيتكم”"؛ وهذا
يعني أن المهسمالسنظافة وليس هناك خصوصية للشامية؛ فمهما كانالقدح

نظف وأبرز للوساحة فهر أفضلء وذلكمثل البلورء والفرفوري.
اشرلبخفزيف ,وفي الاقداح التيتتخل من
ويرَوييَاِنيهةُكان ي

ريبة وينهىعناختنائها أي تثنى
لبقف
اشر
النشب .وكذا الجلود” ,وي
لنها
خم
ارب
دلش
أفراهها وا

لك نهيعنهتوجهين أحدهما:
ذن
وقيل :إ

أينخهاف أن تكون فيهادابةأو حيةفتنساب فيفيالشارب ,والثاني أن

ذلكينتنهاولوصدقهذاالتعليللع املنهيإل كلنوعمنالشرب
يؤدي إل إىنتانإنااهلملهخصوصاً الكبير.
ددري يله كان يشرب من أفواء القرب والأواني ولا يختدثها اختنائ.
ويقول :إن اختنائها ينتنها.
' -أمالي الصدرق041 :حل

' -الغحاسن؟ :حااته! .الكافي 141 :3حم
" -مكارم الاخلاقة  6وانظرمستدرك الوسائل! 3.4 :بهب 44من أبواب النجاساث والآواني.

الصحةرطول العمر
أوانيالطبخ
فالستفاد منبعضالأخبار أن أفضلها القدور والأواني التيتصنعمن

الاحجار والصخور ,فقدروي عن الرضااكت أنهخرجإل اىلمأمون:فلما

خرج مسننيسابور بلغ قربالقرية الحمراء _ إلىأن قال_ فلمادخل
سناباهاستند إل اىلجبل الذي تنحت منهالقدور ,فقال:اللهمانقعبه
وبارك فيمايجعلفيهوفيماينحت منه.ثمأمرفنحت لهقدورمن الجبل,
وتسل:لايطبخماآكلهإلا
فيهوكانخفيفالاكلقليلالطعم ذاهتدى

الناس إليهمنذلك اليوم؛ وظهرت بركة دعالهفيه"
وامماشناع الإمامفقن منالأكل إلامايطبخبقدور الصخر التي

تعمل من جبل سنابادإلاويدلعلىوجودضررفيالمطبوخفيغيرهاء
وليس حتى مجرد الافضلية ,وهناك أشسياء أخرى ورد الأمر بالطبخ بها

خص
اوصا
لًأفي
دطبوخبيعضة:

ا
_١لبرلية؛ و
خهي
حإنا
زءم
فن”,

"_ الطنجير :الطنجرة قدرمننحاس أو غيرء,

'> عيون أخبار الرضا 911 :08:81
' -طب الالمة 81/ :البحارةة147 :

" -طب الأئمة ,/7 :البحارةة563 :
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1

عوملر
لط
عواامل
الموجود في الخارج والمشاهد بالعيان عدم وجود شيء محددولا ملاك

معينحبياةالإنسان وموته والمسلّممنبينذلك أن جميعالناسيموتون ولا
يبقى أحد إلىالأبدولا أظن وجودمنيحتمل خلاف ذلك أو يترددفيه,
ولاشك أن أعمار الئاس متفاوتة وأكثرهم يموت بين الستين

والسبعين وبين السبعين والثمانين وبين الثمانين والتسعين والقليل
يعيش مالة سنةأو أكثرهله الايام.

وهناك من يموت قبل الستين والمخمسين وقبل العشرين والعشرة

وهناكمسنيموت طفلاًأو فيساعةتولّدهأوفيبطن أمهبعدماتلجفيه
الروح أي بعدمرورأربعةأشهروقبلماتلجفيهالروححينمايكوننطفة
رحتى بعدساعة من انعقادها أو أقلمنذلك.
وفيكلذلك لايتمكن الإنسان فيالظروف الاعتيادية منمعرفة

مقدار عمره وإلىمتىيبقى ونيأي حالةيموت وبأيسبب منأسباب
الموت ,إلافيبعض الحالات مثلالمريض لمجاب وامحكوم بالموت.
وذلك يعني أن الغالب يشعرون باستقرار حياتهم واستمرارها وعدم
اموت نولا عروض عارض أو طررٌ طارئ,فالخالد فيأذهان الئاس أن حياة

الإنسانء بلكل الحيوانمستقرة والمقتضي للحياة موجودفيكلالأحوال
وييقفى لايعوالرافع هو الذي يتحكم فيالعمر ,فلولا الرافع يظل
الإنسان حيا.
كما ويعتقد عامةالناس بأنالتحرز من الرافع أو المنعمنتأثيره يؤثر

في بقاء الإنسان فيحاول التجنب من أسباب المرض والقتل وكل أسباب
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الموت التي يعرفها .وإذا مرض يراجع الطبيب لينقذه من الموتء ولا يدخل
مداخل خطيرة ويتجنب المعارك.
ولعل أك
يثر
حم
تامل الناسالموت بههو المرض ولذلك تزايد عدد
الأطباء وانتشر استعمال الدواء واتسع الكيان الطبي بشكل فضيع؛ وقد

ساهم في تشديد ذلك الاعتقاد الإحصائيات المعمولة لأسباب الموث في
الخارج ,ولذلك اهتم الناس بهذا الجانب إهتماما بالغا للحصول على حياة
مستقرة آمنة,

ولكن لو عرف الإنسان أعداه والموديات بحياتهوأنهالاتحصى ولا
تقدّر كثرةلمابقيعندهذلك الاطمئنان رمااعتقدباستقرار الحياة.كيف

وأن الامراض التيتصيب الإنسان تنيفعلى الالف وال
يكثي
عرتمنبهار
تهديداً لحياته ولا تعرف أسبابهابشكلتياُمحتتحىرز منها .وكذا مثل
الوباء والامراض المسرية والنزيف» بالإضانة إلى كل حمواله وكل ما
يمتلكيمكن أن يكون سببالًهلاكهكالسيارةبالاصطدام وطالرته بالسقوط
وداره بانقضاض سقفها عليه بأي سبب أو بالزلزال .والنار التي يصطلي

بها ويطبخ الطمام قدتحرقه والغازات السامة المتصاعدة منهاقدتخنقه

وامهواء الذييتنفسهيكونمسموماً والارضالتييمشيعليهاقدتخسف
به وحتى مثل الماءالذي يشربه وهو أصل الحياةقديشرق بهأو يكون

ملوثا مسموماً والدم الذي هوقوامالبدنقدينعقدويؤدي إلىالسكتة
القلبية أو الدماغية .وحتىخلاياالجسم التيقدتتفعل وتتحول إخللىية
سرطانية.
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هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخمرىالمعروفة كالغرق فيالما وتبييت
الأعداء والرقباء وعين العاين وسطرة الظالم وبطش الحاكم والاسلحة
رذرويةجينية
ولقاناب
هلدال
القوية القتالة وا

التيتبيد المدن يأهلهاء

والاسلحة الكيماوية والمكروبية والأسلحة المتعارفة؛ وغير المتعارفةرحتى
مثل السكين والخنجر والخنق باليد األوحبل؛ والضرب بالحديد والخشب»
واللكمة والصرعة وغيرها.
ويضاف إلى ذلك السقوط من شاهق والتردي فيحفرة ار بثرأو

بالسصاعقة أبوحجر من السما والسباع بأنواعها والسامة منالحيوانات

كللية والعقرب والرتيلة وبععض العناكب؛ وبعض حيوانات الماء
كالتمساح وسمكة القرش والحوت وحتى بعض كلاب الماه والسلاحف

وحيّاته وبعض أسماكه ,وحتى مثل البعوضة الناقلة لمرض الملارياء والذبابة

ا
لةمفي
اوجود
الناقلة للاسراض؛ والاميبيا الم

والشوكة تصيبك فتتعاظم

وتصير سبباًفلاكه .فلااستقرار خخصوصاً بعدشيوع السكتة وموت
الفجاة وأفلونزة الطيور ومرض الأيدز وأمثاله ممايظهر بين الفترة
والأخرى.

ينات
آم
لفاد
امست
وأما ال

ال
جإن
آف
ليات
اروا
وال

ثلاثة ,الأول :أجل لا

يتقدمه الإنسان ولايموت قبله عمل ماعمل وحدث لهماحدث وأيئما

كانءالثاني:أجللايتحرعنهالإنسان عمل ماعمل حدث لهحادث أو م
دمه ولايتأخرعنه وهو الساعة التي
يحدث وأيئما كان؛ الثالث :أيجتلقلا
يموت فيها الإنسان ما بين الاجلين الأول والثاني.

.-...................
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فمن النوع الآول قوله تعال (:وَؤلآأجل ىام المَدَاثِ”"
وقوله تعال :ف و(َيُوْخْرَكُمْ إل أجلتسَبى  "' 4وقوله تعال ( :وَمَا
كان لنفسأنتَمُوتإلبإِأنللهكنبامُوَجْلاً” 4وقوله تعال(:
لوا كمه سَبَقتمن ربَكَِل أَجَلٍمس لَقُضِىبََبيَْجُْ "4مقسسداره

مذكور ومعين ومثبت فيالكتاب ,وهولايتغيرولايتحول ولايتبدل.
ومن النوع الثاني أعنيالاجل الذيلايتلحرعنهالإنسان قوله تعالى:

( ويَُأونْْرَ آلهساإذَاجاه أجَلَاب “رقوله تعال ( :إِنَأَجَل أل ذا
و
ر
جايُولخاْ ٌ تأَوكعرلمُوت » " ('4وياد آنّهلُئانبظليهر

مت
اك علَينبا دَآبْويك ينُوَخَرّهمِْل أجلتنكى"” +رهذا هو

الاجل المسمى الثاني؛وهوأيضاًل ياتغيرولايتحول ولايتبدل.
ومن النوع الثالثأعنايلاجلالذيل باتلعرعن اهلإنسانولياتقدم

قوله تفعَالإِ:دَ
(ًا أججََآلءْهُرْ لا
' -العنكبرت8+ :

' -إبراهيم١٠ :

" -آل عمرانة 843
' -الشورى.41 :
' -المنافقون13 :

“ل توج 4
" -التحل13 :
* -الأعراف4 :
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0050أَجَل"إذَجأااجهَلهر فل ياَسَْنرٌونَ سَاء”
وقوله تعال ( :لِكُلٍمو
ولا يَتفدِمُونَ ما لِينقَم أجلّهَا وما يسْعفْخِرُونَ  ,"”4وقوله تعال:

جنا سيقبِنْأ أجَلهَياوَمسفاحرُونَ 7+
ىس؟
مولي
سى أ
مومسم
بله
ويسمى هذا الاجل بالاجل انحتوم؛ وه

فالظاهر أنهبطبعهغيرمسمى لاحد وإنماهومسمى عنداللهويظلمستوراً

عن الخلائق حتى إذا كانتليلةالقدرأنزلفيهاكلمايكونإللىيلة
القدر القاامة ومنجملتها أجلمنبلغأجلهفإذاأنزلهاللهسبحانه وكتبه

كتاب السماوات عندهايكونقدأبرم,فإذابلغت الليلةالتيموتفيهاأو
يومهاسمليملك الموتفقدأبرمإبراماومعذلكيبقىاحتماللدفعهلانه
ورة أنهيدفع الصك لملك الموتبقبض روح العبدفيتصدق فيؤمر برده

والحلهلى
فهذا الاجلغيرمسمى لاحدبحسب طبعه؛ وإئمايصيرمسمى بعدليلة
القدر أو بعدمايسمى لملك الموت ليلته.

والنتيجة أن الأجل امحتوم هوالساعة التييموتفيهاالإنسان بمقتضى
أجله الأول والثاني أي بينهمابالإضافة إلىأعماله وصلته أرحامهوقطعهم

وصدتته ومنعه؛ وغيرذلكممايزيدفيالعمروينقصه فمنكانعمرهبين

السستينوالتسعين إذا وصل رحمهول يقطعهم يبقى إلاىلتتسعينومن
قطعهم مات فيالستين ومن وصل وقطع يموت بينذلك وهكذا بقية

الأمورالتيتزيدفيالعمر.
“ -يوني:14

'ال-حجرة ©
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والتحديد بين اقل العمر وأكثره بيداللهسبحانه وتعالى لمافيعلمه

المسبق بالصالح والمفاسد ومصلحة العبد وكذا الزيادةبالصلة وغيرها
تكون بعلماللهسبحانه :أي أنهيعلمأن عبنهسيصل رحمهفيكون أجله
انتوم أبعدمنهلولم يصل رحمه.ونيالحقيقةأن جميعذلكتابعلعلل

وأسباب حقيقية واقتضاءات ذاتية وشروط رموانع وطوارئ تتدخل في

تماميةعلةالموتيكون بعضها بيدالإنسانفيبعض الحالاتلامطلقاً.
لم
فا
مثل
الوت
رض والرزقه

والذي اعتقد بهزائداًعلىذلكعدموجودثب
اات
لحتاىفجيل
المسمى الاول والثاني بمعنى وجود استثناءات؛ فإن بعض الاعمل وبعض
الحالات تؤدي إلى بتر عمر الإنسانء ركذا في اطلرزفيادة فإنبعض

الأعمال تؤدي إلتىمطيهوزيلاتهبللايكونللمؤمن أاجللمفويت» بل
يباقيه
لالل
بهم
قاأاحب
ء ,فإذاعلممنهأنهسيأتيبمافيهبواردينهقبضه إليه
تعالىمكرهاً.
والعملية بعدالاعتقاهبالبداوءالإداثة ب سههلةو,لايلزإمشكالحتى
ق
موعله تعالى ( :فَإِذًاأجَجهَلّهُ ل ياَستَأَجِرُونَسَاعَةٌيوَلشْاعْفْدِئُوتَ
»لان هذا الكلام فيحن غيرالمؤمنين وفيحق منمات وما المؤمن فقد
لايجعل اللهلهأجلاًكمابين

والتسيجة أني أفهم من الاجل والاجل انحتوم وأنه إذا جاء أجلهم لا
يستقدمون ويلساتاحرونء هوموت الإنسان لامحالة ,وليس هناك شيء

محند ولاقطعي غير ذلكفإنالخياريبقىلل سهبحانه وتعالى فيكلحين
' -الأعرافذ 45
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وزمان .وسياتي أن الله سبحاله وتعالى يذكر أجل بعضالملوك والظلمة
منسالهفيأجلذلكالظاملعمل
لبعض الأنياوءيخرء النببيذلكث ي

يعمله أو دعاءأو لاجلطفلأو ولدكماستاتي تفاصيله وحتى أنه يلقى
بالصك ملك الموت بقبض روح العبدفيتصدق فيؤمر برده..
وأما اختلاف عمر الناس فهو الآخرتدلعليهالآيات والروايات:

قل تعالى ( :وَيبعكُممنيع زيدكُممينر أإزذللٍ القثر
يْرند إيلَأعل اللَْعمُمرٍلَِبكَلاْدَ عمسَناإنللعهَلِيصٌقير» ”"
وقد اختلفوا فيتحديد أرذلالعمر والملاك هوعقلهوعلمه؛ فإذا كانعقله

عقل ابسنمسبع سنينفهو أرذلالعمر”” وإذانتسعيلمّامه فيحياته

ورجع إحلاىل الطفولية فكانه ل ياعلمشيئافهرأرذلالعمر,وروي :أن
أرذل العمر مالة سئة''؛ وقيل :تسعون سنة.وقيل :حمس وسبعون ,والملاك
هلوعقل والعلم,
ا
وأماالغالب فيعمر الناس هوكماقلنابينالسبعين والستين؛ فقد
روي أرنسول الهَي قال :همابينالستين إلىالسبعين معترك المناية”,
قال أصير المؤمنين اللتتة :وخحلق الآجال فأطالما وقصرها وقدمها وآخرها
ووصل بالموت أسبايها .

'-التحل7١ :
> البحارة 412ح.5
_ -تفسير القمي  5:8الخصال ,710 :اليحارا” 401
“ -مماني الأخبار 504 :ح  ,11البحارة 411:ج.5
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وأما معرفة العمر
الإنسان يجهل مقدار عمره بمقتضى حكمة اللهسبحانه وتعالىقال

الإمام عليالقتغة :وأقدعّرملكامرأ سترها عنكم” .ويكمن فيهذاالستر

حكمة .لآنالإنسانإذا علمعمرهفكانقصيراًل يمتهناف ايلعيش ,ولوكان
طويلاً لطفى وأجحف اعتماداً علىالتوبةآخرالعمر.
قالالإمام الصادق فقنغة:تأملالآنيامفضّل ماسترعن الإنسان علمه

منمدةحياتهفإنهلوعرفمقدار عمرهوكانقصبر العمرلميتهنابالعيش
مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قدعرفه .بلكانيكونبميزلة منقدفنى

قلهاأروب
ما

الفنك نقد استشعر الفقر والوجل منفناءمالهرخوف

الفقر,علىأن الذييدخلعلىالإنسانمنفناءالعمرأعظممميادخخل
عليه من فناء المال؛لأنمنيقل مالهيأملأن يستخلف منه فيسكن إلى
ذلسك؛ ومن أيقنبفناهالعمر استحكم عليهاليأس .وإن كانطويل العمره
ثم عرف ذلك وثقبالبقاه وانهمك فياللذات والمعاصي وعمل على أنه

يبلغ منذلك شهرته ثميتوبفيآخرعمره وهذا مذهب لايرضاه الله
بدهلولها”,
قبا
مين ع

وهناك بعسضالأخبار التييستفادمنهامعرفةبعضالمنجمين بمقدار
عمر الناس وأن هذا العلم أصل صحيح وواقعي ,ممايدلعلىوجود شيء

معين وعمر محددمقروه فيصفحة السماء .وبالطيعفيلوحالواقع وهذا

هووايلذتييبتغديرل.
' -نهجالبلاغة 11491
' -توحيد المفضل  :94 :البحار :كر

....
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كتب مسصقلة بن إسحق إلىموسىبنجعفراقلاأن المنجم كتب
ميلاه ووقّت عمره وقانا؛ وقدقارب ذلك الوقت ونحافعلى نفسه,
فكتب اق إلىعلي بنجعفر أن يأمره يمايقدر عليه من الصيام
والصلاة...

ويصل رحمهوينشر الخيرفيهافنرجوا أن ينفعه اللهوقال؛فلقد

ساءني أمره ما أصف وأناأرجو أن يزيداللهفيعمره ويبطل قول المنجم

فيما أطلعه على الغيب والحمد به"
الحياةمستقرة أو قلقة

أساسا لاتفرضالأخبار استقراراً ولا ثابلانلإحنياسةان» بلإن نفس
الاجل يعني عدمالاستمرار ,وإنماهومجردتأخيروإرجاءلملا باقاء له
بحسب طبعه.ولذلككانالرسوليليهيقول:منعدٌغدأمنأجلهفقد
وةت"
ااءمصحب
أس
ث
دلا
حف
تبحت
وروي أن رسول ان يبيقلابلعضهم :إذاأص

نفسك

بالساءء وإذا امسيت فلاتحدث نفسك بالصباح ,حتى أنيهَُِقال :والذني
نفسي بيده ماطرفت عيناي إلاظننت أن شفراي لايلتقيان حتىيقب
ارللوهحي؛ ولا رفعست طرفي فظننت أنيواضعه حتى أقبض؛ ولا لقمت
لقمة إلاظسنت أنيلاأسيغها حتىأغص بهاءثمقال:يابنيآدم إن كنتم

تعقلون فعدّوا أنفسكم منالموتى؛ فوالني نفسي بيده إنماتوعدون لات
وماانتمبمعجزين.7
' -مسائل عليبنجعفرالهة945:

'ا-لتعحقفرل44 :
" -مجموعة ورام!591 :
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فهل إن هذا تقصير للامل فيأنظارالعبادوتغيلتهم :أو هوإخبار عن
ان وقلقها .أو أدناذلخكخل فيفضاء أن كلآتو
سياة
نر ح
إقرا
املاست
عد

قريب»
والظريف أنهينقل أن النبينوحاننا كانكثيرالعلل والامراض

فكان إذا أصبحناللاأمسيوإذاأمسىقاللاأصبح”' .وبقيعلىهذا
الحال الفين ومسمائة عاما.

وبالتالي نحننبقى أمام واقعمشهوديعبرعن موت الناس بمثل المرض
والقتل والاصطدام وأنهم للولمااذملاكتواء ونجد أن كلمنيمرت
يتساءل الناس عن سبب موته .ذكلك يعني وجود الاقتضاء للبقاء ووجود
نوع استقرار واستمرار ,ويستفاد ذلك من كثير من الأخبار أعني الأخبار
التي تذكر أسباب الموت والأخبار الدالةاعللتىعوذ ثيمنازل من السماء

والأسور التي تؤدي إلى الموت والتي تدخلجميعهافي الموانع والروافع رلا
تدفعاقتضاء البقا,
وبذلك يحصل التقابل بين هذه الطوائف من الروايات وبين تلك
الأخسبار المعروفة المشهورة ,المؤيئة بماورد من أن الناس كانوا يعتبطون

اعتباطاً أي يموتون بدونعلةفكانالرجل الصحيح السام يسقط ريمرت
بدون سبب ومرض فدعا إبراهيم ربهيأجنعل للموت علةيعرف بها
ويسلي المصابءفانزل الله عزوجل الموم وهواليرسام,ثم أنزلالداء بعده ”,
كم
ااذك
لرنا
اذل
مكفريكت
اابض.
' -مكارم الأخلاق944 :

' -الكاني 101 3ج301
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وبالتائي هل يوجد استقرار أولايوجد وهل يوجد تلازم بين عدم
صحة طول الأمل وبين عدم إستقرار حياةالإنسان ,أولايوجد التلازم؛

ويلزم قصر الأمل وعد النفس من الأموات على الرغم منوجود

الاستقرار والاقتضاء للبقاء؟ أو نلتزم برجود الاقتضاء وعدم وجود
الاستقرار لأجل كثرة الروافع والموانع وعدم إحصائها وعدم إمكان التحرز
عنهاء فالاتنضاء للبقاه موجود والموانع كثيرة تغلب المقتضي فيالغالب»
سةان
اتكلونإ حنيا
ومعه ينعدم الاستقرار و

قلقة :غيرأن الإحصائيات

وبقاء أغلب الناس إلى الستين والسبعين يورث الظن بالبقاه تخصوصاً إذا
ئنان بالبقاء أو
طهمهو
فلمإاليلهبحقباء .وعندها يكرنالامنلهياعن

اليقين فقط,
ثمإن تلك الإحصالية تنفعإلىالستين والسبعين ولايبقىبعدها ظن
بالبقاء لانقلاب هذا الظنإلى الظنبعدم البقاه فهيلاتنفعفيإثبات
اثسبتتقرار.
ولاىم؛ واللات
دع
لضي
امقن
وجود ال

ولعل الاهم من التعمن والخوض فجيوانب هذا البحث .العدول إل
ثقاط القرة والضعف في البقاء وعدمه,
نقاط القوة والضعف

بعدما توصلنا إلىعدماستقرار حيلةالإنسان وأنهاقلقةلايمكنمعها
الاطمئنان بالبقاء» وبالتالي وجود محاوف مستمرة تزيد وتنقص حسب

الظروف واحوال الشخص أو شرائط الوطن والبلد الذي يعيش فيه ومع
الانتفات إلىجهلحقيقة الموت ومابعدا موتومصير الإنسان وأنهاحالة
كحالة أخذنتيجة الامتحانلايعلمالإنسانمعهاحالهوهول المطلعوشدة

وخ

 ...........الصحة وطول العمر

الإقبال علىاللهسبحانه .وقبحم ناعرفهونشاهده منتفسخ البدنونثنه
وخروج بئات الماه من المنخر وقبح مناظر الاموات ووحشة دورهم وديارهم
كل ذلك وأمثاله يجمل احتمال واحد بالألف بل واحدبالمليون كبيراً

للغاية.
والافضع سن ذلك أنناعمرنا هذه الدنيا وخربنا آخرتنا فيصعب
ال
اتفلكير
انني
تقل من العمران إلىدارالخراب ,وأشد بشاعة أن كل

إنسانيعلم جيداًملذاعملمنالذنوبوالخطايا وأنهسيصيبه الخزيإذا
عرضت أعماله عندها كيفيمكنه النظرإلىوجهاللسهبحانه.

ولانريد من ذلكالموعظة وإن لزمتفيكلحال ,ولكنها محاولةمنا
لتشديد أهمية ماسنعرضه مننقاطالقرةللبقاءالتيقديعقبهاالتهنق

بالعيش الذيبدامطلوباًللشارعلماأخفىعلىقصبر العمرأجلهكيلا
يتنغص بالعيش ويتكدر كمامر وكيتسنحلهالفرصةليتهيافيمستقبل
عمره للتوبة والإنابة إلى الله تعالى .وبذلكيتأكد السؤال عننقاط القرة
وما يزيد في العمر وينسئ فيالاجل.
أمانقاط القرةفهيعلىقسمين:القسم الأوللعامةالبشروالقسم
ال
اثالنيميخ
ؤصمن.

أم القسم الأولفهوأمور:
١الاجل

بيناسابقاأًن لكلإنسانأجلاًل ياتقدمهولايسبقهمهماعملومهما
ونارض
ارض
كاندينهومذهبه ومهما ع
لل
عهم

وأصابه ومهما تهند .فهو

يادفلعإعننسان الخوف ويِجرَؤهعلىالخرضفيكلوادوٍمعترك.
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ولايمكننا معرفة الحكمة فيهذا التأجيل والتوقيت» وأن سبحانه
وتعالىلماذا جعللكل إنسان أو حيوانأجلأ ووقتا.وماذا وسلماىذا التزم

علىنفسهبذلكالالتزام وتكلمبتلكالكلمة ثميقولبعدهة « وَلْولَا
4يقول( :وَلَوْلَكالِمَةسٌَبَفْتْمن رَبك
أَجْل”تُسََىلآم ألْعَدَاثِ"و
إل أجلمسىلْقْضِبََيْئُمْ "4فلملذاتلكالتسميةوللذا تلك الكلمة
ء
ضةافي
فاخل
ولملاا الصبر بعدها والمدد؟ هذا من الأسرار الد

الامتحان

وإتمامالحجة أو الحبةوالرحمة والرافة وغيرذلك مالاتدركهعقولنا.
والهم إثبات ذلك وتكثير الأدلة عليه من أجل إبجاد حالة الاطمئنان.

فقد ذكروا أن أصير المؤمنين صلوات اللهعليهكانيكرر ذلك ويعمل

على أساسه .أعمالاً عجيبةوغريبة.
ط مالليقضي بين
ئلى
اسإ
حهجل
منها أنهروي عن الصادق اتتيغ :أن
الئاس فقال بعضهم :لا تقعدتحت هذا الحائط فإنه معودفقال أمير

المؤسنين صلوات اللهعليه :حرس امرءأجله'فلماقامسقط الحائط :قال:
وكان أمير المؤمنين الكنقة يفعل هذا وأشباهه ,هذا اليقين'"»رإذا كان الناس

يستعملون الأحراز للحفظ فقدقالأميرالمؤمدينكتة :كفى بالاجل حرز".
ويمكن لأصير المؤمنين حرس مع كثرةأعداله» فقيل له أحلراسك»

قال :حرس كل امرء أجل"
' -العتكبوت؛ 78

* -الشورى.41 :
 1التوحيد للشيخ الصدوق 405 :والمعود القديم.

' -تحف العقرل415 :
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وقال له رجلمن أصحابه يوما:احترس ياأميرالمؤمنين.فإنانخشى أن
يغتالك هذا الملعون ,فقال اكية :لئنقلت ذاك إنهغيرمأمون على دينه,
وانه لاشقى القاسطين والعن الخارجين على الائمة المهتدين؛ ولكن كفى

بالاجل حارساً ..إذا حانأجلي انبعث أشقاها فخضب هذهمنهذاوأشار
ورب”.
معدا
إللىحيتهورأسه_ عهداًمعهود ور
كًذغي
وهكذا كانفقدنقلواأنهلكي سهرفيالليلةالتيضرب فيصبيحتها

فق
مال:
قإ
تني
ول لأوصقبدحت ,فجاء مؤذنه بالصلاة :فمشى قليادٌ
فقالست ابنتهزيسنب:ياأميرالمؤمنينمرجعدة يصليبالناس؛ فقال:لامفرٌ

من الاجل؛ خثرمج”".
"ج_نة من الله
ومنكلامأميرالمؤمنيناتنلماخرّفمن الغيلة:وإن عليمناللجهنّة

حمصينة؛ فإذاجاءيوميانفرجت عنيوأسلمتني فحينئل لايطيش السهم
ولاييرا الكلم” ,وال
وجسن
اة ه
لوا
دلت
ررسع ,والحصينة المنيعة.والتي إذا
أصابها هم السبلاءطاش أاينحرف فإذاجاهالاجل زال ذلك الترس

وأصاب السسهم وجرحه ول يايرأذلكالكلمأي الجرح؛ويبقىالكلامفي
حقيقة ذلكالترسفقديكونهوالأمرالتالي.
"'_الملائكة
الملائكة هي القسوى الخيرة الكونية التي تصب اعماهافي سبيل

العمران والخير والحفظ مقابل الشياطين وأمثالهاكالكروب والفبروس
' -التوحيدللشيخ الصدوق05 :

' -خصائصالائمةللشريف الرضي63:
ا
هلجبلاغة 1:8١1 البحارة1 :
ج5194

عوامل تقول القع .يسبب

التيتتصب اعماها في سبيل الإفسادوالهلاك .والأخبار الواردة عنأهل
الن لولاهم فلك..
سعك
إفظة
نم
البيتتعلمنا بوجودملائكة وح
قال أمير المؤمنين التة :ليس أحد من الئاس إلاومعه ملائكة حفظة
يحفظونه من أن يتردىفيبثرأو يقععليهحائط أو يصيبه سوىفإذا حان

أجله لّوا بينه وبين ما يصيبه".

ردة خصوصا بالنسبة للأطفل الذينلايعقلون ولا
هلك
شر ذ
مشا
وآ
يعرفون خطر الأشياء فتكون نجاتهم منكلتلكالمخاطر التيتتهددهم

بفعل تلك الملائكة الحفظة.
وينقل آخخرأنهاكلاقل :ليس أحدمن الناسإلاومعه حفظةمنالله
يحفظونه أن لايتردىفيبثرولايقععليهحائط ولايصيبهسبع,فإذاجاء

أجله خلوا بينه وبين اجله”".
ومازال قولهاذ «ليسأحد من الناس» عاماًيشملجميعالناس
المؤمن والكائر.
ونيخسبر ثالثعنه اا يؤكدذلك ويحددالحفظةبملكينقالالقفلا:إن

مع كل إنسانملكينيحفظانه.فإذاجاءالقدرخلابينهوبينه.وإنالأجل
جنة حصيئة.7
ببحالالهئه لعيدة
سح
_
يستفاد من كثير من الأخبار أن اللهمبحانه وتعالى يحب مخلرقاته

خسصوصاً أكرمالمخلوقات الإنسان علىالرغممنجحوده وكفرهأو شركه
' -التوحيد للشيخ الصدوق.45 :

قول451 :
'ا-لتعحف
' -نالهبجلاغةا خ.10744
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ونسيائه ربه الذي خلقه فنحننجدتأسفه علىضحايا طوفان نوحاللي

اْرْع
جام علىأثردعاءتق اندورت ل تاَذ
نَ
ينَ
لَلكاليأزرضبِ
ديا نك إن تَدْرْهُيُِلُوأبادك وَلَايدوا إل فاَاجرًا كَفَارًا»”,
فقسدروي أن النبينوحاًخرجومنكانمعهمنالسفيئة,فلمارأى العظام

واء
فتدفرقت مسن ذلك الم
شله
اها
تد حزنه.فأوحىاللهإليه:اهذاآثار

دعوتك .أماإنيآليتعلىنفسي لا أعذبخلقيبالطوفان بعدأبدأ.":
وهناك رواية أكثر دلالة .رهيقصةالملك الذي أرسلهاللهسبحائه
ليشتري من أحد الانبياءالجرارالتيصنعها باغلىمنثمنهاثمأخذ

يكسرها واححدةبعدأخرىفاعترض عليهذلكالبيوقاللمتكسرهاقل
ومايحرنكقدقبضت ثمنهافقالذلكالنيَيهيح
صزن
ننيأ
عئن
تيها بيني
فقاللهكيف تدعوبهلاك الناسوهمصنائع اللهسبحانهوتعال.
القسم الثاني :نقاط الق
اوة
لالت
ميت
ؤحص
من

هناك بعض الئقاط تخسصالمؤمنين بالإضافة إاللىنقاط المارة الشاملة
لعامةالبشر_ تتمتعبأهميةبا
كلغاةلواهيتي:
 _١كراهة الللهمساءة المؤمن

لازالت الروايات بهذا المضمون متراترة بحيثيحصل القطع واليقين
بذلك ,وأكثرها بلفظ الترديدقالرسولالليهَتيةُ:قالاللهسبحانهوتعال:
4

برج لاه

' -إثيات الرصية:؟؟
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متارددت نيشيء أن فااعلهكتردديفيموتمؤمن يكره اموتوأناأكره

مساءته" .رويئاذلكبطرقمتعددةعنالنييِل والائمة 88٠

تىرهدلد
ويمكن طرح باعلضتساؤلات منها أن الله سبحائه وتيعال
وأصولاً فإناللهسبحانه وتعالى هليغضب كمانغضب ويتاسف كما
نتأسف ويتردد كما نتردد ويتمنى كما نتمنى ويترجى كما نترجى؟ قيل :إن
جميع ذلك من المستحيلات ,وأن اللهسبحانه وتعالىمنزهعنهاءتعالىالله

علواً كبيراً.لانهاملازمة للجهل والعجز ,وهومنزهعنهما.
فما معنى قولهتعالى :ماترددت كترددي؟ فيهاحتمالات أوها :أكنهاية

عن حب اللهلعبده المؤمن وتعبيرعنزيادةقدرالمؤمنوأنهليسلشيء
عنداللسهبحائه وتعالىقدرولاحرمةكقدر المؤمن وحرمته.

تعرليدد ما
انيه؛ وجود إضمار فيالكلام والتقدير أنهلاوجلاز
ترددت في شيه كترددي في وفاة المؤمن.
ضدار
تعن
حبده
لمةالع
اكرا
اوره اللطف وال
هه
ظه:
إالئ
وث

ويبشره

بالجنة ويريه مكانه منه
ياءرحت
اوت.
ضىى وتزول عنه كراهة م
والصحيح أن جميع ذلكموجود بالإضافة إلىأنهفيمقامالعمل يعمل

عمل المتردد أي يتوقف ويحجم عنقبض روحهويتأعر فيذلكمثلكل
يئة فيالاجل.
لدنيعسني
ار.
مت

رثهم بقبض روحه
أكةمحي
يلائ
ويحتمل أن يكون الترديد هوترديد الم

يثصمرفهم.
 -الكاني 1:741
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كماويحتمل إرادةالشأنية وأنهلوكانالإنسان فيهذاالحال لترده وأن
اللهسبحانه وتعالى يجمل نفسه مكان الإنسان مثل ماورد عن أن الله

سبحانه وتعالى يعاتب بعض المؤمنين فيقول له :عبدي مرضت فلم تعدني»
فيقول :كيفتمرض وأنت رب العالين؟ فيقول :مرض عبدي فلانفلم

تعدهولوعدتهلوجدتني عنده".
ومن المعلوم أن الترديديحصل إذا كانهناكدافعللفعل ودافعللثرك
والخبرالماريذكردافعالترك أعنيكراهة المؤمن .وكراهة اللهسبحانه وتعالى

لمساءة المؤمن؛ وهو الذيعنوناله البحث» فهيتعدتحقيق الشيء الذي
يكرهه المؤمن مساءة ,يعني أن ال
امولتمعنؤدمن سوء فتكون إماتته مساءق

وهوالسبب للترك والدافع له.

وأمادافعالفعلفهومذكورف أيخبارأخرى.منهام راوي عنالنبي

يَيُأنهقال:يقولاللهعسزوجل :م ت
ارددتفيشيءأنفااعلهكترددي في

عبدي المؤمن إنيأحبلقاءفيكرهالموت فاصرفه عن
ته",
جفمهيل
الداعي لل
إفعل
مء أ
اعن
تية الم
لؤمن
قهارح
ئبه

تعالى المؤمن أيّكاانمعناه.

وف ريوايةأخسرىعنهيدي عس جنبرئيلعناللعهزوجلقلقالالله

تباركوتعالى :منأهانليولياًنق بدارزنيبامحاربةوم تارددتفيشيءأنا
فاعله مثلماترددت فيقبض نفس المؤمن يكره الموث وأكرهمساءته ولابد

املنهد ,7فتهجيعل الدافع والسبب لل
أفععلن
_ي الاملوتلا
_هبو
دية,
 2أمالي الطوسي  ,745 17الوسائل 57.29105 5
م الكالي”7 :ح1,0١1 كناب المؤمنلحسين بنسعيلة773
 -الترحيد للشبخ الصدوق ,4 :علل الشرائعة1 :ج
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واللابدية معلومة ,وقد يكونسببهاهوماضمنهالله سبحائه وتعال لعبده
المؤمن من الكرامة والنعيم ,ونقله إاللىدقاررار والسعادة وعدم لياقة
هذه الدنياالدنيةله.ولوعلم ماضمنه اللهلهوعاينهلاشتاق إليه
ولفاضت روحه شوقاً إلى اذللنكعيم ,والافضل مرنضهران من الله أكبر

والنظر إلوىجهه الكريم.
يملؤمداي إلى أيحنبه اللسهبحانه وتعالى ويكون
فعلى الإنسان أن يع
من المؤمنين الذين يتردد الله سبحانه وتعالى فيقبض روحهوذمااك إلاما
تذكره الأخبار العديدة.
قالرسرلالليهَيِيُ:قالاللهعزوجل :من أهانليولياًفقدأرصد

ضت عليه وإنه
رما
غيم
فإل
محاربني وما تقرب إلى عبد بشيء أاحب
ليتقرب إليْبالنافلةحتىأحبهفإذاأحببتهكنتسمعهالذييسمعبه
وبصره الذي يبصر به ولسائه الذي ينطق بهوينهالتييبطش بهاإن
دعاني أجبتهوإنسألني أعطيته .وتمراددت عنشيء أنافاعلهكتردهي عن

موت المؤمن؛ يكره الموث وأكره مساءته”" .وفي رواية أخرى :ولا يزال عبدي

يبأتهحلإبلهح”تى".
"_ عدم تحديد وقتلأجل المؤمن

هذهنقطة القوةالثانيةلخصوص المؤمن وهوأن اللهسبحانه وتعالى لا

يجعللموتهوقتامعينا.ويكون بقازه وعدمه تلابمعصاًلحته فماكانالبقاه في
صالحه أبقاهءرإذاصاربقاؤه ضرراً عليهفإناللهسبحانه وتعالىيقبضه إليه.
“ -الكاني؟# :ملجد

' -علل الشرائعة١717 :

 --.......-...........ألصحة وطول العمر

قال رسولالله

:ياعليمنكرامة المؤمنعلىاللهأنهلايجعل

لاجلهوقتاحتىيه بمبائقة:فإذاه بمبائقةقبضهإليهوقالجعفربنمحمد
تلجينب
:وا البوائق يمدالكلمأفعيمار".
نفي الحقيقة أن اللهسبحانه وتعالىيترك المؤمنهوالذييختارالموت

وذلك إذا اختار البائقة .والبائقة هيكلمافيهفساددينه.وتغلب فإريادة
الشر والخنصومة؛ وبظني أن المرادمسنالبائقة هي الفتنوالقتل ,بمعنى

الفتن العامة التيتكونفيهاالشحناء والفرقة :وإلاليسكلمنيذنب
يمرث .إلا إذا كان الذنب هو التورط بعمل قبيح مستمر ويؤدي إلى تورط
آخرين وفئنتهم.

وقد يحدد مانجدهفيكثبرمن الأدعيةمثلمافيالصحيفة السجادية:

..و.عمرني ماكانعمري بذلةفيطاعتك,فإذاكانعمريمرتعاًللشيطان

فافبضني إليكقبلأن يسبقمقتكإليأَو يستحكم غضبكعلي".
'_ أنساللهسبحانه وتعالى باللؤمن

يستفاد منبعض الأحاديث أناللهسبحانه وتعالى يحبتواجد المؤمنين

على الأرض؛ ومن مقدراته أن لتخالو الأرض من المؤمنين ولو ليت
لقلبت ,فهذهنقطةقوةأخرىلبقاءالمؤمن؛غيرأنيلمأجدفيالروايات ما

يدل على ذلك بالصراحة وبالقدار الذي نريدهه ولكن هناك مؤشرات

وتلميحات مثلماجاءفيعدةرواياتمنقولاسلبلحهانه وتعالى«:ولولم

يكنفيالأرضإلامؤمن واحد لاكتفيت بهعنجميعخحلقي وللجعلت له
' -عيرن أخبارالرضاهنه ١4ذ1: ح.4:
' -الصحيفة السجادية الكاملة١05 :
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من إيمانهأنساًل ياحتاجمعهإلأىحده”,فهيوإنتتكلمعنمؤمنواحد
اور
شلال
ولكن في
عة أ
إهاد

بإرادةاللهسبحانه وتعالى أكثرمنالواحد بل

اكللمؤمنين.
؛_ أعمال المؤمن

ستطالعنا الاعمل التي تازيلدعفمير وتنقصه والمؤمن بطبيعةعمله
حلرح
إةا
ارملنصل
وعم
ياد فيال
سمان
يملز م
يع

والصدقة وغيرها وهذا

ميؤادي إلى طول عمره.
5عاء المؤمن
د

طبع المؤمن أنهإذا أصابته مصيبةأو تخوف منشيءيلتجىإلىالله
سبحانه وتعالى ويدعواللهسبحانه أن يستنقذه ويخلصهمنهاءوإذاتخوف

الموت أو أحس به دعا وتضرع إلى الله سبحانه فهي نقطة قرة أخرى.
ملاكات طول العمر
 -١اهدف الكبير
يمكننا استلهام شيءبماحدث ويحدث وقدعرفناه وسمعنا بهمعبعضن

الوقائع التاريخية وبعض الحقائق المعاصرة التي نعيشها ونترقبها وهذا
الشيء هو دور الأهداف العظيمة الخيرةفيزيائة عمرالإنسان واستمرار
سىيطة.
لهبعل
اال
بق

ولعل أكبر الاهداف الخيرة وأعظمها والذي تصب في بوتقته كل
_كل المصلحين
مساعي الأنبياء _ مائة وأربعة وعشرون الف نبي و
ك0ه
“ -الغحاسن 72 12

تسم

قح و سوه

وتسصتي العمة رترل لمر

والخيرين .وهو نهاية ما نتامله ويبتغيه الخيرون في هذا العا هو خلو

الأرض من الظلم والظالين .ولذا فإنا وجدنا أن من كانت حياته لأجل

هذاالهدف قدطالت وطالت حتىبلغت مالايمتمله العقل .وذلك مثل
البينوحكك النينستطيعأن نستلهمهدفهالساميمنقول (:وقالَ

نُوح رْتِ لا تَدَرْ على الأض بن الكفِرسَ ديرا إنّكَإن تَدَرهُمْ يُضِلوا
عِبَادَلك وَلَايدوا إِدِافَاجرًا كَفَارًا » ”.
نقد عمرّ هذا الني العظيم كيذ صاحب ذلك الطموح والهدف

السامي مايقربمن ألفينوحمسمائة عاماًشبهالخيال,فقدظل إلىزمان
تحققذلك الهدف وهو الطوفان وهلاك الظالين وخلو الارض من الكفر
والظلم فلميبقعليهاسوىالموحدين المؤمنين ولايمكنناأن نقدّرقيمة
ذلك الني حدث فلم يبق عندها إلا المؤمنون .وهي اليوم مملؤة بالظلم

والظالين وليس للمؤمنين فيها متسع ولا متنفس نتقاذفهم من أرض إلى
أرض  .ولوكانكلأرلئك الظلمة الذينهلكراباقينواتبعتهم ذريئهم م

يبقوا علىمؤمن بللمتبقالأرض ومنعليها.
آ
والمثل الآخر :هوالمهديالمننظرفكنةالذييملاالأرض قسط وعدلاً
بعدمامللتظلماًوجوراً؛ويكون الدينواحداً وليظهرهعلىالدينكله
ولو كرهالكافرون؛ فهوالآخرقدعمّرإلىالآنمايقرب من ألف ومالتين
اعيلة

فهل نتمكن أن نستلهم منهذين المثالينوغيرهما أن منيكون له

مثل هذه النيةوينظرمثلذلكالهدف ويمتلك تلك الغاية سيطول عمره
 -نوج لراك
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ويزيد على عمر أقرانه»وإنمالم يهدف باقي الأنبياء ذلك الحدف لاختلاف
أدوارهم .واختلاف مارسملهم.
وينبغي الالتفات إلاأن العملية ليست عملية تحرك ومبادرة غير

موزونة؛ فإنمثلذلك التهور يبتر عمرالإنسان» بلهوانتظار وإصلاح في
داخل النفسفيمجال الإعداد والتهيئةلمثلتلكالظروف الساخنة.

قل الإمامالصادقاكنظة:ليعدأحدكملخروج القائم ولو سهماً .فإن الله
إذاعلم ذلك مننيته رجوت لأن ينس فيعمره حتى يدركه؛ ويكون من

أعوانه وأنصاره" ,فالرواية وإنذكرت السهم ولكنالمرادالأساسي بها

هر الني لانءالسهم وحنهلايصنعشيئا؛ويكونبحاجةإلىقوس ووثئره
فاللهمهرالنيةوالفكرة ألاترىقولهلتف :فإناللإهذا علمذلكمن يته..

والمثل الآخر النبيالمكرمعيسىبنمريملكل فإنانعتقدبأنهحيإلى
ق
بمااهو
هذا اليرم وإن
وبصير

لنصرة صلحب الأمر حيثينزل ويصلي خلفه

لهداية المسيحيين» ويكون اضمحلال النجالين على يديه.

رإذاتأصلالإنسان فيالاخمبارونيساحة الواقعفسيجد أمثلةأُخرى
لةيشب
ةه؛
كاعد
الملهمخهرووج بق
كثيرة كلها تؤيدهذا المعنى ,وا

وهي أن

منيعدنفسهويعيش حياتهمنأجلهدفخيروسامفإنعمرهسيتزايد
متناسباًمعحجم ذلك اهدف ومقدار صدقالنيةوتخلرصها.

فانووا خميراً واحيوا لأجله يزيد الله سبحانه وتعالى في أعصاركم
اء
بسنة
طال
ألى
لل ع
اتداو
ويسسىء آجالكم ,ولعل هذا هو الم

ويعبرون عنهبأملالحياةمعشيءمنالتعديل.
ج11110
' -الغيية للنعماتي1* :ح,٠١ البحار؟5 :

رعامة الناس

الصحةوطولالعمر

وبالكل فإنا لانلتزم بذ
ألكسعل
اىس أن قواعد الاستنباط تقتضي,
غير أننانريدالقرل بأناوجدنا المعمرينفيالدنيايتمتعرن بهذهالخصلة

ويمتازون بهاعلىمنسواهم فقدرنا أن يكون جذالركياً بالنسبة إلى عامة
الببشر؛ ثم وجدنا لهالمؤيدمنالأخبار بلحتى الدال وهو رواية الإعداد

للقائم ,ويبقى هنا مجال واسع للحوم حولهذا الموضوع نتركه لمن يتناوله
ريقصله بعينه.
"_ كثرة الأعوان

السبيل الأخمر لتأخير الاجل ودفع الموت عن الإنسان هو تكثير
الاعران على مصاعب الدهور ومكارهه فإن الإنسان بحسب طبعه ويحسب
ظروفه والوسط الذييعيشفيهيكون عرضةلانواع المصاعب والمصائب

والنوازل التيتنزلبهوالكوارث التينحلقريباًمنهوهأنواع الاثىالني
يوصله إليهابننوعهوغيرهمايجعلهفيمعرض التلف والعطب بحيث لو

كان لهمنيعينه ويواسيه ولوبكلمة أو إرائةبعض الحلول أو الدعم

بكل أنحالهلاستنقذه منكثيرمنالهلكات وخلّصهمنكثيرمنالكوارث.
وحن إذا القينا نظرةعلىأخبارصلةالرحم وتأث
ايرها
لف
عيط
مولر
والنساءة فيالأاجلفإن أكثرها يبدو لارلوهلةمبهماًيحتفظبنوع من
التعيبد واختفاء الحكمة الكامنة وراءها وعدم وضوحها فإنأكثر الأخبار قد

أشرغتفيقالب أن صلةالرحمتنسىءفيالأجلأو تزيدف ايلعمر,وإذا

تغيراللحمن فإنها تأني بقالب من سرَه النساء في الاجل فليصل رحمه”"

وغبر ذلك ممالا يستفلدمئهسوى أن صلةالرحمتزيدفيالعمر ,وكأنه
شيهمطبقخالمنالحكمة وبعيدعنمتناول العقولبالرة.
 3انظر الكاني ؟٠61 : باللبص
رلحةم .الوسائل 01:517ب41ا8ب 791.منأبواب النفقات.
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ولكشنا بدورنا نستطيع أن نقد

والمصالح

الكامئة وراء ذلك العمل إذ منالطبيعي أن منيكونلهعشيرة وقرابة

يحبهم ويحبونه ويعطف بعضهم على يعض ويحبون أن يقدموا الخدمة
لبعضهم جراء مايمتلكونه من الروابط الطبيعية الموجودةبينالأقرباء

والتيتقوم الصلة وعمل الخير بعضهم لبعض بتقوية تلك الأواصر

وتقويمها وتختم بإيجاد الوحدة والتكاتف فيكونون كالعصي المجتمعة يصعب
كسرهاء ويكونون أكثرحصانة مقابل عوادي الدهور وآفات الأيام,

وما كانت الصلة تعنيمداليد للمصافحة واللقاء والزيارة وبثل
الكلمة الطيبة والعطاء والتهادي فكل ذلكممايجلب امحبة .والقلوب

مجبولة على حب من أحسن إليهاءفهيف ايلمرحلة الأول تكسب الحبة
والود ومن ثم يترتب عليها الفوائد الأخرى ,ذلك الآمر الذي صرحت به
الاخبار المرويةعن النييِل والائمة؛ فقدروي عن أبيجعفرالقنهةأنه

تل :صلة الارحام تزكي الاعمظء وتدفع البلوى؛ وتنمي الأموال» وتنسىء
قيه
زف
روسع
لعهمفريه .وت

وتحبب فيأهلبيته,فليتقاللهرليصل رحمه”"

فهذا الخير يذكر فوائد كثيرة لصلة الرحم راحدةمنهاأنهاتررث انحبة في
أهل بيت الشخص؛ يعنييحبهأهلبيتهوقرابتهه ولاشك أن منيحبك

يواسيك ويحب لك الخير ولا يرضى لك العطب والكلل والبؤس.

وهنالك روايةمسرويةفيكتاب الكانييسندمعتبرعنيحبى عنأبي
عبد اللاهلكناة :قالقال أمير المؤمنين قكنا :لنيرغبالمرء عنعشيرته وإن
كانذا مالوولد .وعنمودتهم وكرامتهم ودفاعهم بأيديهم والسنتهم؛ هم
' -الكاني 701 52اح 51
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أشد الناس حيطة من وراشه وأعطفهم عليه وألمهملشعثهإن أصابته

سصيبة أو نزل بهبعضمكاره الأمرر.ومنيقبض ينه عن عشيرته فإنما
يقبض عنهميدأواحدة ويُقبضعنهمنهمأيدي كثيرة."6.

ومنيمر على هذهالرواية مندونتأملل وتدبرلاييستفيدمنها
الاستفادة الكاملة ,وإنا قدمناماقدمنالأجل الالتفات إلىمضابين هذه
الرواية المليئةبلليكموالظرائف التيذكرناهاوقدرئاهالصلةالرحم
وغيرها ئمايطولفيهالكلام ,ولكنلانترك الإشارة إليها.

فضي أول بادرةيجعلالإماماتةةالجميع مهما كانت ظروفهم في ثغر
واحد أمامحسشود أسسباب الموت التيلايدفعهاسوىصلةالر٠ . يعني

سواء كان الإنسان متمولاً أو فقيراً .وسواء كان ذا أولاد يسندونه أولم
يكنء فلا صاحبالمليستغني عنسواعد عشيرته ولاصاحب السواعد

يست
حي ع
وغن
ينم
طود
تتهم
هم.

فأول يمحاصل عليه واصل الرحم هومودة العشبرة والأقارب كما بينا

وتشير إليههذ اهلرواية,ثمتعطفعليهكرامتهميعنيكرامةالعشيرةوما

تحظى بهمنالمنزلةبماهيعشيرةفإنهاأكثرمايحظىبه الشخص وحله
من الكرامة والاهم من ذلكفيحلالبحث د
هفواعهم؛ فالدفاع يعني
الحماية والتحصين من وصول المكرره وكلماينقص النفس والعرض

والمال؛ ومعلوم أن منلهمنيدافععنهأبعدم ا
نلبلايامنليسلهمن
بدافع عنه والدفاع تارة يكون باليد واخرى باللسان» بل بنفس وجودهم

وهيبتهم .ولاكانالمطلوب هوصلةجميعالقرابةوالعشيرة والتكائف
' -الكاني 4 7
ةل
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معهم فالدقاع يكون بأيدي عدييدة وألسن كثيرة ووجاهات متعددة ما

انلحشخص حصانة أكثر,وليس الدفاع باللسان أفقالئدة منالدفاع
يم

باليدخمصوصاً معالإلتفات أن أكث ارلمناقشات لفظية والدفاعات وهمية
ههاة
اعن
جيقل
ولا
كلامية من ساحة الواقع حتىفيأضرىالمعارك بل
أفراد العشيرة.

ثم تشبرهذهالروايةإلىحقيقة قديغفلعنهاالبعض ,تتمثلفي
وجود أواصر وروابط بين الارحام قبل التواصل يعير عنها بالدم والرحم
قعناىرب الجيني
لعرتقبم
ببعدى المشروج من رحم واحد ودم واحدء أاوال
رإحنم إاذالمرسحم بيده
لة ف
اقعي
والصفات الورائية التيتتركآثارأوا
تضطرب عروقهما ولا يكون مثل ذلك في غير الارحام؛ فذلك وأمثاله

وم
ترحم
لال
اعصل
امل
بج

أعطف عرلحىمه حتىمن الصديق الحميم,

ولذلك يقول أصير المؤمنين القنثة« :وهم أشد السناس حصيطة من وراله
وأعطفهم عليه لانهم بوحدة الدم والعرق يرون أن مايصيبه يصيبهم وما

هم.
فيه
ط عل
عناس
أال
ووط
يؤله يؤلهم؛ فلذلك يكونون أح

وما كاناصدقاء الشدة قليلين وإنمايعرف الأصدتاء فيوقت الشدة
وحال الخيبة وزمان الانكسار ,لان المصالح هي التيتجمعهم فيالغالب
ويفترقون بزواهاء وإنمايميء الرحم بالإنسان ليمد يدالعون إلى رمه عند
فقدان المصالم ,فكانوا ألمالناس لشعئه عندما تصيبه مصيية ويتفرق حاله

وتدشتت أموره يأنوزل به بعض المكاره فهم ألملشعثه وأكثر الناس
اهتماماً به.
ثم يصف لقنغةالعملية بأنمنيقطع رحمهيضرنفسه أكثرمنأن

يضر بقومه لانهيقطععنهميدأواحدة.وقديكونفيأيديمنسواهغنى
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وكفابة فهم.ولكنفيالسلحة العمليةيكونقدقطعبعملههذاأيديهم
الكثيرة عنهفلايبقىلهيدأو أيديتعينهويستغني بهافمنيقبض يده

عنعشيرتهفإفايقبضعنهمبدأ وأحدوةيقبضعن م
هنهأميدكيثية
وقد نقدر دنفس الفوائد للجيرانءافلهآمخرون إذا تواصلرا

وتكاتضوا صارت همحصانة أكبروكانواأصلب وأقوى فيمجابهة عوادي
الأيام وبوائق الدهور بنفس الكيفية التيذكرناهاللأرحام والأقارب» .ومع

وجود نافلسإحساس والأواصر ولكن بشكل أضعف .والمهمدموهم
تحتعنوانواحدكعنوان أه ا
للمنطقةالفلانيةبحيثإذا تكلمأحدهمقل

نحنوم يقلأناء
ومن ذلكتعرف وجه الحكمةفيماورد فيعلةأخباربانصلةالرحم
وحسن الجوار يعمران الدياروي
ازي
لداأنعفميار.
وإذاصرنافيصصدد التوصل إلىقاعدةكليةفيالقام,فإنامتلاك
الإنسانللاعوان الحقيقيين والغحامين والدافعين عنهبكيشكل من الاشكل
يدرأ عنهالكثير من أسباب الموتوعوامله .علىأن لاننسى جزاءالله
سبحانه وتعالى على هذا العمل المحبوب لهوامثاله منعوامل الوحنة
وا
التآ
للف
بب
ر.
شين

"_ تعاهد النفس وحفظ الصحة
إذا كانت أعاصير الروايات تأخذ بناإلىأفضيةمعنوية ومعانروحانية

تشرتبط بالعاملات الجارية في الملكوت الأعلى وما تعرج وبتهنزل الملائكة

النورية ممالايمتإلىقوانينهذاالعالمالمابيوالعلل والأسباب المشهودة
بسصلة فهيلاتتكلمعمنالأدوية الكيماوية ولاعنوضع النفسفي
صندوق حديني فإنجميعهالاينفعفيزيادةالعمروتأخير الاجلء وإنما

0

عوامل طولالعمر

ادثلنادععناء والإحسان وطول الركوع والسجود واثير وغيرهاممالا
تح

يستشم منهاعلّيةلطول العمروحفظ النفسبحسب الأسباب المعروفة
والعلل المكشوفة .ومعذلكقد ختلسمنطيات تلك الأخبارالعاصفة

فظ على الصحة البدنية
لادي
حثل
تةم
باللعنويةأموراًتمتإلىعاللم
ومراعاة النفس وتجنب بعضالمضعفات مثلكثرةالجماعواستنزاف ماء
الحيلة .وترك مباكرة الغداء وغيرها ستشير إل أىخبارها وتخرج من بينها
بقاعلة كلية.
ارد فيالطبائع عن أبيعبد الللهقنةقال:إن عام
فمن تلك الأخبار م و

تغل
شلب؛
لغم
هذهالارواح منالمرةالغالبةأو دممحترقأف
وبل
يغا

الرجل

بمراعاة نفسهقبلأن يغلبعليهشيءمنهذهالطبائع فيهلكه” ,إذا أراد
باهلاك الموت وليس المرض والجنون» فهيتدلعلى أن مراعاة النفس
والحفاظ على سلامة البدن بالواظبة وحفظ الاعتدال في الطبالعينقذ
ملر
التا
لليعطو
الإنسان منالهلكةوالموت وبا

وتأخير الموت.

ومنه :قول رسول اليلكهِل :من أراد البقاءولا بقاء فليباكرالغداء
وليجرد الحذاء وليخفف الرداء ويقل مجامعة النساه”",سياتي تفاصيل
ذلك عند سرد أسباب طول العمر.

ويدخل فيذلك الرواية الدالةعلىأن أكل التفاح اول النهاريطيل
العمر” .فاللعروف أن تفلحةفياليومتبعدالطبيب عنالمريض؛ ويجمع
' -طب الائمة١31 :
' -الفقيه003 2م 811الرسائل 034040 :6

* -طب الائمة لشير55 :

اميت

عولف
لرط
ابهة
سيد "الض

الجميع مارويأنمايزيدفيالعمرحفظالصحة” ,فإنهيدخلفيهجميع

التدابير المتخذة لحفظ الصحة منمعرفة علل الأمراض والتحرز عنها
ومعرفة افضل الدواء والطب المنزل منالسماء,

ا4لنظافة
نستطيع أن نستفيدمن الأخبارأن النظافةبصورةعامةله داور فيطول

عصر الإنسان وذلسك مثلقولالصادق لقفة:أغسلوا أي
اديلكمطقب
علام
وبعده فإنهينفي الفقرويزيدفيالعمر'” .ومثلماروي أنه:وئمايزيدفي

العمر ..إسباغ الرضرء”' فهي وإن وردت في مواردخاصةولكنها بزعمي

تضمنت الإشارة إلى اموردقسيقةفيرعاية النظانة لتدل على غيرها
بالاولوية.
 _5ترويح الببل

لاشك أن الغمشديدعلىالإنسانوهويورثالهرموالسقم وأنواع
الأمراض كما ذكرنا فيكتاب الامراض .وفيالمقابلفإنترويح النفس

وتضريغ الباليعطينتيجةمطلوبة وحنىيتسببفيطولالعمرء نستطيع
أن نستفيد هذه القاعدة الكلية منعدّهم يلقتخفيف الدّينواختيار

المرأةالصلحة منأسباب طول العمر كماسيأتيونشيرهناإلىقول

الصادقالقتكلا :حففوا الدينفإنفيخفةالدين زيادةالعمر" ,خصوصاً وقد
' -الببحار4 /

' -اغحاسن» 4ج01975
" -البحار؟4 :
 -أمالي العلوسي 5:408
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سيت

ورد أالندين همفيالليلواذللَنفهيار” .وكذا اختيار الزوجة المؤالفة

مايروح بال الإنسان ويورثه الدعة.وطيب النفس؛ وحتى صلة الرحم
فإنها تؤدي إلى انبساط النفس وزوال الهم ,لرواية إن الرحم إذا اتصلوا
اضطربت عروقهما الآتية ,ولاشك أن انبساط النفس وزوالالههمما

ايمة والبقا.
لف
سظيم
لالع
الااثر
وبذلك قد يتعمم ذلك لكل مياؤدي إلى فراغ البل والدعة والسرور
مثل الجار الصالح واللكسب القريب والدابة السريعة والدار الوسيعة
واستعمل مايزيل الحممن أنواع الدعاءوالغذاء الذيتقدم ذكره في

العلاج اللخاص.

ويؤيده أن صلة الرحم تطيب النفس؛ وتزيد فاليرزق» وتنسئ في
الاجل” ,فإنذلكقديحكيعنوجودشيءمن الارتباط بينطيب النفس
وطول العمر.
 6سعة الرزق

لةرالاعمرردة فيالأخبار ونحنبحاجةإلى
أشرنا إالمىقارنات لزاياد

ركنات وخخصرصاً الرزق»ولي
إلقاء نظرة أسمل وأكثر اساتيعلابامًقإلاىتل

المرحلة الأولى نستعيض عن ايرادالأخبار بذكر المقارنات وهي بالنسبة
إلىصلةالرحم كمايلي.
ل تزكي الأعمل
ب_ تنمي الأموال
تيوح  :8:8413وانظرمستدرك الوسائل ؟:1اح اها 76لا.63
لرفأب
اسي
' -تف
' -انظرالكاني 191 :1ح171 ,1

ملر
عطو
لو
الاصحة

ج_تدفعالبلوى
ده تحسن الخلق
ها_ تسمح الكف

و_ تطيب النفس
انتزيدالرزق
ح_تحببفيأهلبيته
ط_ تعمر الديار
ي_ تقي مصارع السوء

هلهجميعهامعلولة لصلةالرحم.أي أنهامعلولات لعلةواحدة:فاقل

ي
مساتفاد منالاخبار المتضمنة لذلكهووجودالتلازمبينهلهالأمرر
لانهمنىتحققت العلةتحقق المعلوللامحالة,فلامعنىلتحقق بعضها دون

البعض الآخر .نعمقديتحقق البعض بعلة أخرىتخصه ولاتتحقق

الباقيات ,ولكمن مع قبول السنخية بين العلة موعلاول؛ وآن الواحد لا

يسصدر إلامنواحسد أمكناحرازالتلازم,وإذال تمحرزشيثاًمنذلكفلا

أكقلومننه مؤشراً لوجودالباتي.
ولكن الأمرفيالرزقوطول العمر قديكون أبلغمنذلك وأن الامر

ليس مجرد تقارن ومعلولين لعلة واحئة لمشاهدة الترابط والتلازم في
جهات عديدة نشير إليهامنهاماتقدمفيآخرالخبرالمار :وت
ازيلدرفي
زق
وتنسئ في الأجلء ومثله أخبار متعددة.

منها :ما ورد في عدة أخبار أن زيارة الحسينالكناةنزيد فيالعمر والرزق
وأن تركها تنقصهما.

مر
عول
لط
اامل
عو
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ومنها :ما ورد من أن البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان ني الأعمار”"
ارد منأن القول الحسنيثريالمالوينمي الرزق وينسئ في
ومنهة م و

الاجل”.
ومنها :ماورد منأن غسل اليدقبلوبعد الطعام ينفي الفقرويزيد في
امبر"
رمنها :ما ورد من أن في رمضان وليلة القدر تقسم الأرزاق رتكتب
الاجل ",
وني المقابل ورد فيالزناأنهيورث الفقرويعجل الفناء”.
جكمع بين هذهالأمرين مثل
وحتى الادعية الواردة والماثورة لاتتنف
دعاء السجاد اننا يامقدر الأجليامقسم الأرزاق افسح ليفيعمري

وابسط لريزفقيي”.
فكيف نفسر كل ذلكالتوافق والترافق والتلازم معأن الحديث هو
حديث الاسباب والمسببات والعلل والمعلولات» هل نستطيع أن نقول :إن

سعة الرزق أحد أسباب طول العمر ,هلنجدئا مضطرين إلىالتزام مثل
ذلك بعدما نعلم بعدم وجود التلازم بايلنغنى رطول العمر .فكم من

غني قصير العمر وكممنفقيرطويله.بلوجدنا المعمرين هممنأهل
' -الكافي :4اج"

' -الخصال :ج03١

* -الحاسن؟4 :ج0975
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القرى والبرادي وضعفاء حاال؟ فهل إن معنى ذلك مجرد عدم الفقر وليس
الغنى والثروة الطائلة؟

استطيع أن أقدربأنالفقرمنأسباب قصر العمر,لانالفقيرلا
يتمكن من درء عوادي الدهور وآفاتالأيامء ولكن هل إن الغنى واحد

من أسباب البقاه وأنهكلماكثرت أموال الشخص طل عمرء؟ كلاءفإن

زيادة ما
ال وبال آخخر وهم وإغراء وتجميعحسّادوأعداء,فإن جرد أن لا
يكون الإنسان فقيراً .وكانتمتلكالمايداريبهنفسه ويحفظها من التلف
والعطب ولا يشغله هم الفقرعنمراعاةنفسهوحفظ صحته فهركاف

فيطولالعمر.
_ احتياج الآخرين إليه
إذا صير الإنسان نفسه بحيث يحتاج إلسيه الأخسرون وتكون حياتهم

متوقفة علىحياتهوبقاله خصوصاً الضعفاء والقاصرين كالاطفال والأولاد
والأيتام والأرامل والشيبة والعاجزين وأصحاب العاهات والمرض وحتى
الجهل المحستاجين إلىعلمه إذا كانمن العلماء .فكلذولأكمثاله يصير

سبباًلطولعمره .وينسئالهفيأجلهرحمةبأونئك انحتاجين»والروايات
الدالةعلىذلك والقصص متعددة.
منها :قصةالشابالمعروفة الذيأخير النبعيََْةٍبأدجنلوه .فقاللهز
اذهب فتزوج » فلماتزوجعلقت امرأته ودخل الوعد ولميمتءفأخبر الني
للك بأناللهسبحانه وتعالىقدأنسأفيأجلهمنأجلطفله.

رمنهة مارواه الشيخ المفيدعنأبيالحسن انناقال:كان رجل ظال»

فكان يصل الرحم ويحسن على رعيته,ويعدلفيالحكم فحضر أجله

عودلر
لط
اامل
اعؤ

ع تب
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فقال :رب حضر أجلي وابني صغيرفامددليفيعمري ,فأرسل اللهإليه
أني قد أنسات لك فيعمرك اثنتيعشرةسنة.وقيللهإلىهذا يشب

أبنكويعلممنكانجاهلاًويستحكم علممنلايعلم".
وفينل آخمرعن رسولاللهيق أنقهال:إن اللأهوحى إلىنبيمن
بي
اتلهذنلك
تكرأنفييه إلى كذا وكذاء فا
ممل
أنبيائه أن أخبر فلان ال

فاخبره ,فدعا اللهالملك وهوعلىسريره حتىسقط من السرير؛ وقال :يا

رب أجلني حتى يشبطفلي وأقضيأمري؛ فأوحى اللهعزوجلإذللىك
الني أن إنت فلان الملكفأعلمه أنيقدأنسبت فيأجلهوزدت فيعمره

حمس عشرة سنة .فقالذلك الني:ي راب إنكتعلم أنيلمأكذب قط
فأوحى اللهعر وجل إليه :إنماأنتعبد مأمور.فابلغه ذلكواللهلايسأل
عنما يفعل".

ويسدعم ذلك إرجاه أمير المؤمنينالتنتة :حدالزانيةالحامل إلى أن تضع
حملها نجاءته بعدماوضعته فقالهااذهبيوارضعيه إلىأن يفطم.ثمجاءته

فأمرها أن تذهب وتحفظه من أن يتردى وأن تقوم بشأنه حتىيكير ونش
ثم جاءته فأقام عليها الحد".
ولعل كل الروايات القلامة الدالسة على طسول عمر المحسسنين
والمتصدقين .واإنلمامععمّمرُرون بالإحسانء وأن البروالصدقة ينفيان الفقر

ويزيدان في العمر وغير ذلك مما يستفادمنهالاستمرار المصاحب لترقب
' -البحاركة 117201
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المتصدق عليهم والمحسن إليهم لإحسان ذلك امسن وانتظارهم وصول
خيره وتوقف حياتهم علىذلك.
ولا أفل من أن ذلك وأمثاله يورث احبة ويدعو إلىالدعاء لهبطول
العمر.لأنموتهيحزنهم بطبيعة الخالويسوءهم ,واللهسبحانه وتعالى يكره

مساءتهم كمامر.
ا8لمحبوبية

هناك بعض الاعمال المنسئةللأجللايمكنصبهافيقالباحتياج
الآخرين وذلك مثل القول الحسن والصدقة العابرة خصوصاً صدقة النهار,

والبر في ككثير مسنالموارد وصثل توقير الشيوخ ومحتوىباعض
رد صلة
الرحم .فلايمكن صصبها سوىفيقالب الحبوبية :يؤيدهأنهامنمقارئات

القول الحسن .فقد ورد أن القول الحسنيثري المل وينمي الرزق وينسىء

في الاجل ويحبب إلى الاهسل وينخل الجنة'" .والقاعدة هورجود مجموعة
تتمنى بقاءالشخص وتدعواللهبأنيطيلعمرهءشهادةلهبأنبقاء أنفع»

واللهسبحانه وتعالى يقبلشهادتهم كمايقبلشهادةأربعين مؤمن للميت

بسأنهمم راأوا منهإل خايرً.وهذاأيضاًمشهودفإنكبارالسنيبقون أحياء

ك
مشعرة الاهتمام بهم ويم
ووتو
انإ
لذ ما
غلّه
حمأه
يلوه
طمون

بهم؛ وذلك

بمعنى الغالب ,ويبقىالكسر وا
الان
لكس
مارصف
ليح.
 4أنفعيةبقائه

تقسدم أن اللهسبحانه وتعالىلايجعلللمؤمن وأقتجاًلوالاً؛ فإذاهم
ببائقة فسضه اإللهيه ,يمكن أن نست
ذلهم
ك
لمن
' -المفصال :ج63

ومن دعاء الأئمة بالبقاه
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إذا اكلابنقا خيرأللإنسان وأن يقبضه إليهإذاكا انلباقيمنعمرهمرئعاً
للشيطانء نستفيد أن منيكون بقاؤه أنضعلهمنموته وذلك بتنامي

أعماله الخيرةوعباداته وهدايته للأخرين وعدم وقوفها علىحدوكان غله

خيراً منيومه فإن اللسهبحانه وتعالىسيبقيهحرصاًمنهعلىاستحقاق
دار
العبد الثواب الأوفى ومن هناورد أانبلقية
تيسة
معؤمرمن نف
قل
بقيمة لعلةعدمصدور الذنبمنهآخرالعمر وتزايد أعماله الحسنة.
لة
س فثيها
أقة
خا

السؤال الأول:
ه؟ وما
رو
صأ
قعمر
ماالهاوصلح للإنسان بصورةعامةهلهرطول ال

هالواصلح للمؤمن خاصة هلهوطول العمرأو قصره؟ وأساساًهل
ااة مطلوب
اء واستدامة حي
الحلرصبعقلى
التفكير في طول العمر وتمنيه وا
أرلا؟مامعنىقول النيِيقا:إن أخوف ماأخافعليكم اثنانالهوى وطول

الامل"'؟ ومامعنىقوهم:1/22لاتحدئواأنفسكم باطلولعمر فإنمن
حدث نفسه بطول العمر يحرص”؟ومن المسلّم دعلداملة هذهالرواية
على تمنيّالموت ,ولاحتىقصر العمروتعجيل الفناءءخخصوصاً إذا لاحظنا
الاخبار الآتية» ويبقى وجود المنافة بينهذهالرواية وبينالدعاء بطول
العمر؛ أو استعمل مايطول العمرمماسطرناه فيهذاالكتاب وعدمه,

الصحيح أنهل مانافاةبينهماأبداً.لآنالمرادهوالتخوف من الفقرما
ث
ميروفي
لتفك
ادمال
يجعله يبخل .والمراد أيضا الاطمئئان بطول العمرء وع
' -الإرشادللشيخ المفيد88: 1
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الصحة وطول العمر

نمايجعله يحرص على جمعالمال؛ ويجحتمل إرادةالخرض على العمر وطوله»,

ولكن هذا الاخير أعنيالحرص على طول العمريكونبمنيخاف الموت

ويفكرفيالموتلامنيحدث نفسه بطول العمرءفليسالمراداحرص على

طول العمر .وإن كان الحرص على طول العمر أيضاً مذموماً فقد روي عن

البي َيه أنهقال:يهرم ابسنآدمويشب منه اثنتان:الحرص علىالمل

رى”".
عمعل
لرص
الخ
وا
والصحيح أن احرص على العمر المذموم إذا كانلطلب الدنياواما
إذا كانلطلسب الآخرة .والم
مزوّد
ط لم
لافه
ورب والذللكأ ط
ثلببياء

والاوصياء البقاء وطول العمر وعلّموا اللؤمنين الحيلة لطول العمر وقل
سيد الساجدين :عمّرني ماكانعمريبذلةفيطاعتك:فإنكانعمري

مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك'".
ونيدعاءآخر :اللهم ومدٌليفيالعمر ماداست الحياة بطاعتك
مشغولة بعبادتك فإذاصارت الحيةمرتعةللشيطان فاقبضني إليكقبلأن

يسبق إليمقتك ويستحكم علي سخطك”.
وإلىهذاالامعس
لىأتتخشير
بار الملدحةلاطلولعمر .قالأميرالمؤمنين
اللظة:بقيةعمر المؤمنلاقيمةلاهيدركبهاماقدفات,ويحييماماث",
ومعنىلاقيمةلهاأيلاتقدربثمن :والعلة فيذلك أن يهتدارك بهامافات

من أعمل الخيرويحبيماماتمنالسنن,فالذيلايقدربثمنهوالبقاه
 الخصال# :اح؟.31' -الصحيفة السجادية ٠
1١: دعاء١51
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التدارك مافات من الخير .وإحياء مامات من السنن :وأماالبقاه لطلب

الدنياوجمعها والحرص عليها فهومذموم ولاقيمةلهبمعنى التفاهة
والقسة,
وني رواية أخرى :ل تاتمنوا الموت فإنهول المطلع شديد .وإن من
سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة إاللىدلاخرلود” ,فطول العمر

الذييكونسعادةهوم ياكونفي اهلإنابةإلدىار الخلود
وبذلك يكون طول العمر وطلب البقاء للمؤمن بتلك الئية الخيرة

مطلوباً وحساً .ولعلأحدمصاديقه هوهذاالكتاب ومطالعته والعمل به
وأما طول العمر للكافر والفاسق والفاجر إذا كانعمرهمرتعاً للشيطان

وبقسازه ابتعادً عن دار الخلود ويكون استمرار حياته ملازماً لكثرة الذنوب
ح ليماى
أاتة
والإصرار عليها .أو يكون حرقاًلماأسلفمن أعمال الخير وإم
من السئن فيماضي العمر ذلاخبرفيجميعذلك» ولايكون طول العمر

إل وابالاًعلميهويكونبالنسبة للكفار والظلمة منمصاديق إا تمدهم
ليزدادوا إن
ميلر وخخصوصاً المؤمن
لمعايط
اسان
السؤال الثاني :إذا استعمل الإن
الذي ورد أن اللهسبحانه وتعالل يمجعللمرتهأجلاًواأمنوت يسيئهوالله
سبحانه وتعالى يكرهمساءته كمابيناهسابقاًبكلثقلهفكيف يكونموته

الذيلابدٌمنهوإلىمتىيككون بقاؤه؟
والجواب على ذلك أمران ,الأول:بيئاأن بقيةحيةالمؤمن لاتقدر

سثمن يستدرك بهاما نات ويحيي بهامامات .حتىيتخلص من كل
 -البحار  7851حة.4

 ....الصحة وطولالعمر

التوابع والذنوب والآثام التيتحملهاويقطع كل العلائق ويحصل على
رضوان مسن الله سبحانه وتعالى فيكون ثواب الله سبحانه نصب عينيه
وكانه يراءوتكون الجنةوالنعيم الدائمغيرغائبعنهفيشتاق إليهعندها
لا نقر روحه هداء ولا يعسيقه عن التحليق إلى عالم الانوار سوى الاجل

ويكون مسصداق فول الرسول يَيِْْ إن أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم
وره
ذكراً.ونظروا فكان نظ
قة.
نمطعبر
وا فكاننطقهمحكمة؛ ومشوا
فكان مشيهم بين الناس بركة :نولاالآجال التيقدكتبتعليهم لمتقر

أرواحهم في أجسادهم خرفاًمن العقاب وشوقاً إلى الثواب”".
ويعلم مسنذلك حال الانبياهوالائمة 2غ فتلرياسجدهم فيهذه
الدنيا إلاكحلول الظريف في مزبلة لايريد المكث فيها إلابقدر أداء
مأموريته» فقدروي عنحريزقالقلت لأبيعبداللهاقنغاجعلت فداكما

أقلّبقاءكم أهلالبيت وأقرب آجالكم بعضكم منبعضمعحاجةهذا
الخلق إليكم؟ فقال:إن لكل واحدمناصحيفةفيهام ياحتاجإليهأنيعمل
بهفيمدته .فإذا انقضى مافيهامماامربهعرف أن أجله قدحضر وأتاه

البييَدلْهُينعىإليهنفسهوأخيرهبمالهعندالله"
الثاني:الريح المنسيةوالريح المسخية
إذا لميبلغالإنسان المرتبة التيتحدئنا عنهافيالجواب الأول لأجل

وجود بعض التعلقات الدنيوية والروابط والعراطف التيتربطهبأحيته
وذ
اوبه
ل فه
تيي

ترغبه بالبقاه وتكرهءإليهالموت والإقبل علىاللهسبحانه

_ -الكافي ١7:
7ح  ,01أمالي الصدوق  :ح7كه
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بالإضافة إلى أن النفس عزيزة والحياة محبوبة يصعب عليه تركها ومغادرتهاء
عندها يأتي دور الريح المنسية والريح المسخية قال رسول الله َي لو أن
اميتهم أاماتهأبداً.ولكن إذا حضر
مؤمنا اقسم على ربهعزوجل أنل ي

أجلهبعثاللهعزوجل إليهريحينريحاًيقالاللهمنسية وريميقاللهز
المسخمية .فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله .وأما المسخية فإنها تسخي

نفسه عن الدنياحتىيختارماعنداللهتباركوتعالى".
ونيروايةأخصسرى عنعليبنالحسيناكتفقال:قالاللهعزوجل؛ما

من شيء اترهدعسنهترددي عنقبض روح المؤمنياكلرهموت وأناأكره

مساءته فإذاحضر أجلهالذيلايؤخرفيهبعثت إليه برياحانلتينلجمنة
تسمى إحداهما المسخية والاخرى المنسية؛ فأماالمسخية فتسخيه عنماله

وأماالمنسيةفتنسيه أمرالدنياحتىيختارماعنداللهتباركوتعالى",
بععلضامات طول العمر

ليس هناكعلائمظاهرةبحيثيعرفها الإنسانفيالأحوال الاعتياديةة
وإنمايعرف ذلكبعضالمنجمين كمايستفادمنبعضالأخبار ,ومعذلك

ورد ف ايلأخسباربعسض العلاماتلكنهاليستبحيثيعتمدعليهاويحصل

بالهإاطمنئان بصورةكليةلضعفأخبارهاءولنكنت لراك الإشارةإليها
واحدة منهامزاج الإنسانء فإنالبعض يكونمحروراً يتحسس الحرارة

بسرعة وي
لنه
وتساأمم
باعض الآخرصردا مب
يراتداحًسس من البردويتسام

منهويتأفىبهولحرور أطولعمراً.قالرسولالليهِلُ :بشرواأغرررين
 الكاني 7111 :ح1ء معاني الأخبار 741 :البحارة7١٠ : حل 64اميحارة 581 :ح.5
_ -أماليالطرسي 4 :ج41
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المنسا وطول الخمر

بطول العمر”"» ويؤيده ما ورد منأن الحر أفضل من البرد لأن الحر من
لممنوبرتد.
احلحربياة :واالبرد
ن:
ادة
نيوسمولا
لىإهي
اأخر
والعلامة ال
د
لن
ونم
فقد وردت بعض الاخبار بأ

مون
اأ
ثالث
لالث
اوم
نيالي

أو

العشرين؛ أو السابع والعشرين من أيام الشهر القمري يكون طويل
العمر ,وكذا منولدفي اليومالحادي عشر أو الثانيعشرهواليوم السابع

والعشرين منالاشهر الشمسية يكون طويلالعمر”".
الأعمال التيتطيلالعمر

المهم تقرى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح ورجحان الحسنات على
السيئات في فسترة العمر طالت أو قصرت ليفوز الإنسان بالسعادة الابدية
ورضوان من اللهأكبر.وماهذهالحياةالدنياإلاثمرومعبر إلىجنان الخلدأو
عذاب الناروالخمزي الدائم .ومعذلك فإن طول العمر وبقاء الإنسان

حسن إذا زادت حسناته في بقيةعمرهوكثرخيرههواعل
لىعكس من ذلك
إذا كا
أن م
هنل

اولذانلوبمعاصيء فإنهكلما بقيوطال عمره كثرت

خطاياه وحفت موازينه .يستثنى منذلكمن انقلب حاله وحسنت غاقبئه
وختم له بخير ,ونحن ني زمانخمَدَرت فيه الآجال وقصرت فيه الاعمار
وذهبت بركة الأيام والساعات فما أسرعالساعات في اليوم وأسرع الايام

في الشهر وأسرع الشهور في السنة وأسرع السنين في العمر ,وحن نطلب
الحيلة لزيادة العمر والنسيئة فيالأجلء فقدلا تضمنه لمنهاارة الأطباء
' -البحارةة63 :
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لانهم أقصر أعماراً من غيرهم ,وتلحاققه اثلنااموال علىخلاف ما

يتصور البعض ( سب أنمَالَأهخْلَدَهٌ"ولا يحققه سوى القادر
هال شئيا وهو اللاهلقادرالمتعال
بذيجل
الذي ليعاجزه شيء والعام ال
االلحقييوم فقدجعللمفهاتيح.
وأخبر بهاالبيالكريم وآلبيتهالصلاقون» نيمحاولةمنالاستقصاء ما

وصل عنهم وتسليط الضوء عليه لاجل بريجةحياةتربو وتزداد إذا شاء الله
سبحانه؛ وتكون مباركة طويلة.

لااشك أناللهسبحانه قدوقت الآجل وعينها لكلنفس وكل في

روح من قبل أن يبرأها وبعسبارة أخرى خلقها فاطاها وقصرها وقديها
وأخمرهاء ووصل بالسوت أسبابها وجعله لجا لاشطائها وقاطعاً لمرائد
أقرانها",
فهي قابلة للتقديم والتاحير والتطويل والتقصير إذا شاء اللهذلك

وعمسل الإننسان ما يؤدي إلى طول العمر مم ساأبادر إلى سرد تارك الكثير
من المبلحث التييمكن تقديمها مثلحقيقة الأجل وتقديرها وهليمكن

تقديمها فإنهامبلحثكلامية قدأشيرإليهافيآخرالبحث ولاأقدمها كي
لايسامالقارئ ولايبقىفيانتظار.
أول ذلك الذكر والدعاء

في يديك أيها الإنسان مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالل» والوسيلة إلى
كل مالا يمكن بلوغه فقد أذنلكفي دعائه ومسألته .فإذارفعت يديك
:
' -الحمزة *

' -كتزالعمال  ,77174 :عنعليالقنهة.
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وناديته سمع نداءك وإذا ناجيسته عملرماك فافضيت إليه بماجتك وابثثته
ذات نفسك وشكوت إليه همومك واستكشفته كروبك وماتخافهوتحذر
من
مئعنت
أهواس
رلى
وه ع
ك وسالتهمنخزائنرمتهمالايقدرعلىإعطائه
اره
غي
مةار
لم
عياد
أن ز

وصحة الأبدان وسعة الأرزاق أعطاك تدعره بما

اخستلجفيقلبك إذا كنتمنأهلالقلوب والقربء وإلفابادرإلىمابلغ
عالنمعصرمين وهر كالاتي:
 -١الدعاء المروي عن الن يَيإُْأنهقال:منأراد أن يؤخرفيأجله
وينصر على عدوه ويصان منميئةالسوء فليقل ثلاث مرات عند الدخول

في اللبل :وثلاث مرات عند الدخول في الصباح :سبحان الله ملء الميزان»

ومنتهى الحلم؛ ومبلغ الرضا .وزئة العرش.
ولي رواية أخسرى عسنأميرالمؤمنينللقتهةقال:سمعت النييَيإكيقول:

من سره أن ينسئ الله في عمرهء وينصره على عدوه؛ ويقيهميتةالسوء
فليواظب على هذاالدعاء بكرةوعشيةٌ
سبحان اللهسلءالمييزانومنتهى العلم.ومبلغالرضا.ءوزئةالعرش.
وسعة الكرسي ,ثلاثاً ثميقول:والحمدللهولاإلهإلاللوهاللهأكبر,
كذلك".
والمراد أنه يقول :والحمد للهملءالميزان ..ولا إله إلا الله مل» الميزان...

والله أكبر ملء الميزان ..
ذ.ك
للك ثلاث
" -دعاهالإمامزين العابدينهته
 3امج
دنتى
عم
ان
ه اتج
اتبى
لب
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«ميقادّر الآجال .يامقسم الأرزاق؛ افسحليفيعمري وابسط ليفي
رزقي.":

* -لعل أفضل ماوردفيذلك الدعاء الذي يرويهابنطاووس وله
قصة ظريفة قال :ومن المهمات منيريدطولالبقاء أن يكون منتعقيبه

بعد كل صلاةمارواه أبومحمدهارون بنموسى؛ عن أبيالحسين علي

بسنمحمد بسنيعقوب العجلي الكسائيء عنعليبنالحسنبنفضالء

عن جعفر بنمحمدبنحكيم؛عنجميلبندراجقل:دل رجل إلىأبي
عبد اللهانغ فقالله:ياسيدي علت سني ومات أقاربي ,وأناخائف أن

يدركني الموت وليس ليمنآنسبهوأرجعإليههفقالله إنمنإخوانك

المؤمنين من هو أقرب نسبا أو سبباوانسك بهخيرمنانسك بقريب»
ومع هذا فعليك بالدعاء .وأن تقول عقيب كلصلاة :اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم إن الصادق الها قال:إنك قلت ماترددت ني شيء

أنا ناعله كترددي فيقبض روح عبدي المؤمن؛ يكره الموت؛ وأكره مساءته,
اللهم فصل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر

ولاتسؤنيفينفسيولافيأحدمنأحبتي,

إن شنت أن تسميهم واحداً واحدا فافعل؛ وإنشئتمتفرقين وإن

شئت مجتمعين ,قال الرجل :والله لقد عشت حتى سلمت الحياة.

قال أبومحمد هارون بن موسى رحمه الله:إن محمد بن الحسن بن شون

البصري كان يدعوبهذا الدعاء فعاشمائة وثمان وعشرين سنةفي خفض
إلى أالنمحلياة فتركه فمات"".
*> الصحيفة السجادية 40:
ب فلاح السائل  831:اليجار /لاحل

الصحة وطول العمر

هذا وقدأورد الشيخ الطوسي رحمهاللههذاالدعاءفيمصباحالمتهجد

إلا أن في« :اللهم إن الصادق الأمين..؟ وهوقديعنيرسولاليله
ِل بعد
ماكانامحتملفيالنقلالسابق إرادةالإمامالصادقاكتاة.
قال الشيخ رحمهالله :ورويأن مندعا بهذا الدعاء وواظب عليه

ةل'".
عقيب كل فريضة عاالشححتيىايم
ويدل علىإرادة الرسول الاعظم منكلمة «الصادق» روايةالقطب

السراوندي فيكتاب الدعرات فإنفيها:اللهمإن الصادق المصدق محمداً
َييُْ وزادف آ
يخسره:بسرحمتك ياأرحمالراحمين .وقال:قالوا : (1منقال

ذلك في دبر كل صلاة فريضة عاشحتىمل اّلحية”".
وفال الطبرسي :روي أن من دعابهذا الدعاء عقيب كل فريضة

رواظب على ذلك عاش حتىيمل الحياة(وفينوسخة
يزي
تادة
ش:رف بلقاء
صلحب الأمر عجلاللهفرجه).
وفيه :اللهم إن رسولك الصادق المصدق صلواتك عليه وآله ...وانا

أكره  ...وعجل لأوليالك  ...نفسيولافيفلانوتذكر منشنت.7
وقال القمي :السند معتير .ولاشك أن جميلبندراجثقةوهوممن

أجمعست العسصابة علىتصحيح مايصح عنه .رهارون كان وجهاًفي

الاصحاب جليل القدر عظيمالمدزلةععديمالنظيرروى جميعالأصول
 ١مصباح المتهجد40 :

 '-دعوات الراوندي.154 :
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عول
لط
اايل
عو

.تت

والمصنفات وثقة الشيخ والنجاشي .وكذاعليبنالحسنبنفضال لقة
نطحي .فلم يبق إلاعلي بنمحمد بنيعقوب فقد وثقهالبعض ويرى
البعض الآخر أنهمهمل؛ ومعهلايبعدأن يكونمعتبراً وكافياًخصوصاً في
مثل هذا المورد

ونن الحديث خخصوصاً مسألةالترددمرويةبشكل
مكأ
ضذل
معم
ويد
متواتر منطرقالعامة والخاصة وقدأفردنال بهمثامستقلاً.
 - 4دعاء آخر

روي عنهم عليهم السلام :منواظبعلى هذا الدعاء يكرم ويعز في

الناس؛ ويطول عمره عمراً طبيعي ويحفظ من الآفات:

اللهم اجعلني محبوباًفيقلوبالمؤسنين واحشرني ممعالانبسياء

ل الصحة والسلامة ,ووسّع
والمرسلين .وبلغني إلى ماثة وعشرين سحنةافي
لنك
ضم
فني
ناي ,وتلحارمني نم ساألتك؛ وزد
هنيم م
أكف
علي رزقي؛ وا

وكرمك ,إنك على كل شيءقدير,فاللهخيرحافظاًوهوأرحم الراحمين
اللىمطحمادوهآلرهين”.
رصلى اللهع
 -5روى الكليني بسئد صحيح عن أبيجعفر كلهاقل,قل:

اللهمأوسععليفيرزقي,وامدد ليفيعمري ,وأغفر ذلنيي»
واجعلني من تنتصر به لدينك ولا تستبدل غيري'”.
 _5روى الصدوق قال :روى عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله لبط
أنه قال :كانأبيأن يقولإاذلاصغلدىاة:
'ا-لطابئمة لشير10 :

' -المكافي 5 7ج1#١0 وص  482ح  71فلاحالسائل775:
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الصحة وطول العمر

يامنهوأقرب إلىمنحبلالوريديامنيحول بويقانللمربءهء يامن
هو بالنظر الأعلى ,يامنليس كمثله شيهوهرالسميع العليم .ياأجود
من سئل؛ وياأوسعمنأعطى وياخيرمدعو,وياأفضل مرجوءوياأسمع
السسامعين ,ويا أبصر الناظرين ,وياخيرالناصرين ,ويا أسرع الحاسبين ويا
أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين .صلعلى محمد وآل محمد :وأوسع

عليفيرزقي,وامددليفيعمري»وانشرعليمنرحمتكواجعانيمن
تنتسصر بهلدينك ولاتستبدل بيغيري ,اللهم إنكتكفلت برزق كل

دابةفأوسع عليوعلىعياليمنرزقك الواسع الحلال؛واكفنامنالفقر.
ثيمقول :مرحباًبالحافظين .وحياكما اللهمنكاتبين؛ اكتبارحمكما الله

أني أشهد أنلاإلهإلااللهوحده لاشريك له ومأشحهدمأدناً عبله
ورسوله .وأشهد أن الدين كماشرّعوأن الإسلام كماوصفء وأن الكتاب

كماأنزل.اولأقنول كماحُدث.وأن اللههوالحالمبينءاللهممبحلمغداً
وآل محمد أفضل التحية ,وأفضل السلام ,أصبحت وربي محمود أصبحت

عبداًملوكاًل أاملكإلام مالكنيربي.أصبحت مرتهناًبعملي؛ وأصبحت

فقيرً لا أجد أفقصر منيب,لله أصبح ,وبلله أمسيء وبالله أحياء وبالله أموت»

واإللىنالشلوهر”".

 -1إذا أصيح وأمسى
عن أبيعبد اللاهقنغةقال:ماعلىأحدكم أن يقولإذا أصبح وأمسى

ثلاث مرات :اللهم مقلب القلوب والأبصار .نبتقلبيعلىدينك؛ولا

تزغقلبيبعد إذ هديتني وهب ليمنلد
انكر
لحم
وةإن
هكأ
انت
ب,
 3الفقيه  30ح7كا5لة.

سين

عوملر . .
عوااملل ط

لينمانر برحمتكه اللهمأمددليفيعمر ٠يء وأوسععليفي رذقي
اجرن
وأ
وانشر علي رمتك ٠ ,وإنكنت في أمالكتابعندكشقيافلجعلنيسعيداً,
فإنك تمحوماتشاء وتثبت وعندك أمالكتاب".
 -8روي أنهيقرأالدعاء الماربعدصلاة ركعتين بعدصلاة المغرب.

فقدروىابنطاووس عنبعضموالينا 432فتيعقواللهى ( :إن

تائيئةليله أئَسَدَُك وهو فيلاًق4ا'ل" :رهكيعتان بالعمدغرب
يقرأ بالاولى بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآية السخرة وقوله

«وَلَهُك إلدٌوَحِدٌ_ إلىآخرالآب _ة لقوميعقلون»  رقتلهوالله
شمس
رة مرق
أح
عد خ

ه في
ولمن
ققرة
وفي الثانية فاتحةالكتاب,واآليكةرسي ,وآخرسورة الب
للهمافي السموات _ إلىآخرالسورة _ وقلهواللهأحدخمس عشرة مرق
ثم ادع بماشئت بعدهماء قالفمنفعلذلك كتبلهبكلصلاة ستمالة

الف حجة :قال رحمه الله:وروي ذلك فيطريق آخر وفيهازيادة:فإذا فرغت

من الصلاة وسلمت قلت :اللهم مقلب ..إلى آخر الدعاء المار'".
 -9دعاء
عن ابي هاشم قالكتبإليه(يعنيأبامحمد)يسأله أن يعلمه دعا

يعن»
عسم
اء:مياأ
سعا
لالد
اذا
فكتب إليهبه
' -فلاح السائل 771 :مستدرك الوسائل 4٠ 81+اح.5413
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وأيباصر المبصرين ,ياأعز

الاصحة
لو
عطو
ملر
الناظرين وياأسرع الحاسبينوياأرحم الراحمينوياأحكم الحاكمين .صل

على محمد وآل محمدوأوسعليفيرزقي,ود ليفيعمري.وامننعلي
برحمتك واجعلني منتن
لتصدريبنهك؛ ولاتستبدل بغبيري”,
اغ
رتدم
مش
ضهر
ان

الفرصة الوحيدة هيشهررمضانفيكللعاممنأجلتقويةاحتمل

البقاء وعدم انقضاء العمر .ولذلك صارت الأدعية الواردة فيهتكرّس على
هله النقطة وأمثاها مناليوم الأول إلى الوداع وخصرصا في ليلة القدر
التيهينقطة العطف وهينهايةالسنة الحقيقية وبدايةالسنةالقلامة.
رمهما يكن من ذلك فقد وردت عدة روايا .تؤكد على ذلك المعنى,

نقد كانأبوعبد اللهتقليوصي ولده إذا دصل شهر رمضان ويقول:

فاجهدوا انفسكم .فإن فيهتقسم الارزاقوتكتب الآجال ,رفيهيكتب وفد
االللهذين يفدون إليه” ,وقدتقدم الكلامفيذلكمفصلاً وأن الأجال
تكتب ليلةتسمعة عشروتمضى ليلةثلائةوعشرين ,ولميبقسوى إيراد
الادعية ,فإ
جنميعقد
تها لك :

_١ادعا
لءلي
شلةأ
هولر
جاء فيالحديث عن أبيعبداللهلقيثةأنهإذا كانأول ليلة منشهر

رمضان نقل :اللهم رب شهر رمضان ومنزل القرآن هذاشهر رمضان

الذي انزلت فيه القرآن .وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان,
اللهمارزقناصيامه.وأعناعلىقيامهاللهمملّمهلن واسلّمنافيهوتسلمه
' -البحار»ة :له؟

'-
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ام ممالا

لذن

مناني يسر منك ومعافة .واجعلفيماتقضي وتقدرمن الأمرانحتومفيما
يفرق منالأمر الحكيمفيليلةالقدرمنالقضاه النيلايردولايبدلأن
تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور

ذنبهم المكفر عنهم سيئاتهم .واجعلفيماتقضي وتقدر أن تطيلليفي

عمري وتوسع علي من الرزق الحلال'.0
عاء كلليلةد

عن أبيعبد الللهتنافيالدعاه فيشهررمضان فيكلليلةتقول:
مر الحكيم
لمافي
احتو
اللهم إنيأسألك فيما نقضي وتقدرمن الأمرام

من القضاء الذيلايردولايبدلأن تكتبني منحجاج بيتك الحرام المبرور

همم؛
تنه
افرع
ئلمك
ي .ا
سهم
حج

المغفور ذنوبهم ,المشكور سعيهم,وتأجنعل

فيما تقضي وتقدر منالأمر المحترمفيالأمرالحكيم فيليلةالقدر من

القضاء النيلايردولايبئلأن تطيل عمري وأن نوسععلي رزقي وان

تجعلبي منتنتصربهلدينك ولاتستبدلبيغيري”.
قليدلةر
لاء
ا-دع
*'

اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدرمن الأمر امحتوم وفيماتفرق من
الأمر الحكيم فيليلة القدر ونيالقضاء الذيلايردولايبدل أن تكتبني

من حجاج بيتك الحرام .المبرور حجهم؛ المشكور سعيهم؛ المغفور ذنوبهم
المكفر عنهم سيئاتهم .واجعل فيما (تقضي و) تقدر أن تمدليفيعمري,

وان ترسع لريزفقيي ,وأن تفك رقبتيمنالناري أارحم الراجمين”.
.:5
ح4
ااني
الك'ل

45
' -الكاني 551 :4ح” التهذيب © 1ج50
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مر
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اصحة
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ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين« :اللهم امدد لي في عمري .وأرسع لي
فيرزقفي؛ واصح جسميء وبلغني أمليءوإنكنتمن الأشقياه فاتحنيمن

الأشقياء واكتبني من السعداء .فإنك قلت في كتابك المنزل؛ على نبيك

صلواتك عليهوآله:يمحواالل
".
اهميا
لشاء
كويث
انده
تبتوع
بأم
4
ردعاء
م آخ
ضر شه
ارن

أورد فيالكاني بسندمعتبرعنأبيبصير؛عنأبيعبدالللهكيه:في
وداع شهر رمضانة

اللهم إنك قلت فيكتابك المنزل «شهر رمضان اللي أنزلت فيه
القسرآن» وهذا شهر رمضان وقد تصرم فأسئلك بوجهك الكريم

وكلماتك التامة إنكانبقيعلىذنبلمتغفرهليأوتريدأن تعذبني
عليه أو تقايسني بهأن لايطلعفجرهذهالليلةأو يتصرمهذاالشهر إلا
وقد غفرته ليياأرحم الراحمين اللهملك الحمدبمحامدك كلهاأوها

وآخ
قرها
ت
لما

لنفسك منها وماقال الخلائق الحامدون المجتهدون

المعسدودون الموفرون ذكرك والشكر لالكذين أعنتهم علىأداء حقك من
أصناف خلقك منالملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين

والمسبحين لكمنجميع العالمينعلىأنكبلغتنا شهررمضان وعلينامن
نعمك وعندنا منقسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك لكمدتهى
الحمد الخالد الدائم الراكد المخلدالسرمد الذيلاينفدطول الأبدجل
الناؤك أعنتناعليهحتىقضيت عناصيامه وقيامهمنصلاة وماكانمنافيه

من برأو شكر أو ذكراللهمفتقبلهمنابلحسنقبولك وتجاوزك وعفوك
' -إقبال الأعمال 124/8
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نا

وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنافيهبكلخير مطلوب
وجزيل عطاء موهوب وتوقينافيهمنكلمرهوب أر بلاء مجلوب أذونب
مكسرب اللهم إنيأسئلك بعظيم ماسئلك بهأحدمنخلقك منكريم
أسمائك وجميل ثنائك ونخاصة دعائك أن تصلي علىمحمد وآلمحمد وأن

تمجعل شهرنا هذاأعظمشهررمضانمرعلينامنذأنزلتناإل اىلدنيابركة

ايص نفسي وقضاءحوائجي وتشفعنيفيمسائلي وتمام
لين
خمةد
فويعص
النعمة عليوصرف السوءعنيولباسالعافية ليفيهوأن تمعلني برحمتك

ممنخسرتلهليلةالقدروجعلتهال خهيراًمنألفشهرفيأعظمالآجر
وكرائم الذخر وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر اللهم وأسئلك
بسرحتمك وطولك وعفوك ونعمالك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك
أن لاتبعلهأخرالعهدمناتشهر رمضان حتىتبلغئاه منقابل على احسن
حل وتعرفني هلالهمعالناظرين إليهوالمعترفينلهفيأعفىعافيتك وأنعم
نعمتك واوسع رحمتك واجزل قسمك يارب الذيليس لي رب غيرهلا

يكون هذاالوداعمنيلهوداعفناءولاآخرالعهدمنيللقاءحتىترينيهفي
اعء
افاء
عمي
سلىن الو
لإن
أوسع النعم وأفضل الرجاءوأ
أنال
حكع
دكس
اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي رتذللي لك واستكانقي وتوكلي عليك
وانا لكمسلم لاارجونجلحا ولامعافةولاتشريفاًول تابليغاًإلابك

ومنك وامننعلي جلثناؤك ونقدست أمائكبتبليغي شهررمضان وأنا
لروه وحذور ومن جميعالبوائق الحمدللهالذي أعانناعلى
مك
معافا منك

صيام هذاالشهر وقيامهحتىيلغنيآخرليلةمنه" .
' -الكافي 351 41ج6

 ٠.الاصحةل وعطوملر
 5عيد الفطر

الدعاءبعدصلاةالفجر يومالفطر:
اللهم إني اسألك إن تجمل فيما شئت وأردت وقضيت وقدرت
وحتمت وأنفذت أن تطيل عمريء وتنسئنيأجلي؛ وأن تقر ضعني

وأن تغني فقري .وأن تجبرفاقتي,وأن ترحم مسكنتي ,وأن تعرذلي؛وأن
ترفعضعتي,وأن تغنيعائلتي.وأن تونس وحشتي وأن تكثرقلتيوأن تدرٌ
رزقي فيعاضية ويسر وخفض ,وأن تكضيني ماأهمني من أمر دنيلي

وآخرتي ,ولا تكلني إلى نفسي فاعجز عنها .ولا إلى الناس فيرفضوني؛ وأن
تعافيني ني ديني وبدني وجسدي7” .

أعمالتطيل العمر

وتانسلئأفجيل

تذكر أخبارنا أعمالاًغمتلفةمنصنوف شتىنافعةلطول العمر لا
تناطرهذه الاعمال نيإطارخاص؛ ولايجمعهاعنوانواحد.فهيتختلف

وتتباين فيماهيتها لتشمل مثلتجويد الحذاءإلىالبروالصلة والدعاء.
ولاتخضع هذء الاعماللبرنامج واحديتابعهالشخخص فيحياتهوإنما
هعب
يارة عن توصيات تلزم رعايتهافيحالات مختلفةومجالات متفرقة,

هيا
أكلي
محاولفيهذه الدراسة إخمضاعها لبعض العناوين ال
ملت
هة ا

الأخلاق الحسنةوالعطاء ويليهالتزامبعض العباداتوالأذكارن ومنثمما

يرتبطبالتغذية والنكاح والنظافةوغيرها.
“ -البجارماخ

عودلز
لل
اايل
عؤ

سس يم ب

اسح

7

الأول :بعض الأخلاق الحسئة

أساساً فإنحُسن الل مطلرب فينفسهلانهالأمرالذيبعث به
الانبياء وإنما بعث الله سبحانه الرسول الخاتم لإتمام مكارم الأخلاق .بل
يمكن البت بعد ملاحظة عامة الأخبار أن حسن الخلق منجميع الجهات
المذكورة في كتب ال
دأخل
واقرههاا في طول العمر وبقاء الإنسان كقاعلة
كليةيمكن رعايتها لأجل أغراضها المختلفة التيمنهاطول العمر.
ومع ذلك فقد ورد التاكيد على بعض الأخلاق فيمجالطول العمر

نذكرها كالتالي :
_١لقرل الحسن
ا

إذا كان كلام الإنسان يفضوح بالطيب والمحبة وحب الخير للأخرين
واسرافة وتمني الموفقية والرفعة :وتح
مأو
اتحس
أسيئ
لين
عهم
هم
فضائلهم ,وأك
لمن
ذثر
ك

الحسئة وذكر

تفضيلهم علىالنفسفإنها الحاجز الأكبر بين

التواضع رالكسبر .وضيرذلكمن الأمورالتيتجلبمحبةالناس ودعائهم
وحتى تمنيهم بقاء الشخص فإن ذلكممايطيل العمر وينسئ فيالاجل؛
ويورث اغبة عبالمة الخير .
فال عليبسن الحسسين لت  :القولالحسن يثري الال ويدمي الرزقه
وينسئ في الأجل؛ ويحبب إلى الأهل .ويدشحل اللبنة”.
"_ اصطناع المعروف
إذا كان العامل السابق مجردقولوألفاظ فالمقصود بهذا العنوان العمل
واصطناع المعروف ,وقضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم؛ كإرشلا ضال
'ال-خصال987 :ج٠٠ج,٠٠١ أمأاماللىيالصدرق94 :

0.-.--..-..........

الصحة وطول العمر

الطريق ومساعدة العاجز .وإطعام الجالع .وتسهيل أمور الغرباد وفشية
أمور الناس إذا احتاجوه أو راجعوه ,وعيانة المرضى ,وحضور الجنائر وتسلية
المسصاب؛ وعون اسضعيف وإيصال الراجل؛ وغيرذلكفإنهيشمل طيفاً

وسيعاًمنالأعمال وكلمايصبفيقضاءحوائجالآخرينوإنلتخطر

ملبل
با
جحاتىممثعلة الزوجة إذا احتاجت إذللىك» وكل ذلك أيضاً
يصب فيمجالجلب محبةالناس وتمنيهم بقاءه وطول عمره.

قعاللي” فكنظة :كثرة اصطناع المعروف يازيلدعفمير".
وانت شرى أن اصطناع المعروف مقيد بالكثرة .قلا يكفي عمل

المسروف مرة أو سرتين بيلجب أن تصدق الكثرة ويجيء التأكيد على
اصطناع المعروف إلىغيرأهله ومع ذلك فهر مقيدباعتياد ذلكقال

الصادق القنة:ثلاثةإذاتعلمهن الرجل كانتزيادةفيعمرهوبقاهالنعمة
عليه ...واصطناعه المعروف إغلىير أهله".

*_ حسن اللذلق
وهذا العنران عنام أعم منسابقيه ويشمل القول والفعل وإنكان

الغالب ني اطلاق ذلك على القول الحسن .ولكنه حتىف هيذا الحل
يشمل بعض الاعمال كالبيشر والتبسثّم عندالكلام معالآخرين واستقيل
القادم برحابة صدر والتوسعة لهفياتجلس واستعمال المروئة والليوئة
والتواضع وغير ذلكممايدخل فيالأخلاق الحسنة.
قااللصادق فقتهة:البروحسنالخلق يعمران الديارويزيدانفيالاعمار”.
' -غرر الحكم؟574 :ج,!1مستدرك الوسائل؟558 :1
'ا-لطابئمة لشير :ولكن الارلواكيةافنيي4 :4؛ ج86واصطناعه الم
أعرو
هفلإل
هى.
" -الكاقي؟١٠0: جهيسندمعتبروحتىصحيح.
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احتاجإلى
وبرهم فيالشريعة الإسلامية مال ي

بيان والإحسان إليهم يتلرإطاعةاللسهيحانه .والمراد بالبر هوالإحسان
إليهم وكسب رضاهم رمودتهم وبالتالي إطاعتهم ومساعدتهم وصلتهم
وغيرذلكممالايحتاجإلىمزيدبيان,والمهمهناإثبات دوره فيطول العمر,
قال رسولاليلِب من يضمن ليبرالوالدين وصلة الرحم أضمن
لهكثرة المالوزيادةالعمروانحبةفيالعشبرة ,وقاليَقْل :وليعمل البارما

".
رخل
لمل
نفلن
ايد
شاء أانيع

ترقير الشيوح

لاجرم أن ابلروالدين وتوقير الشيخيدخلفيحسن الخلقوغيره
ولكن وردالتاكيد عليهبخصرصه فيمجال طول العمير؛ ولاشك أن

توقيرهم يحببهم الحياةويقتددخل فيطول أعمارهم ,فتعطي بيدوتأخذ
بسيدأخسرى ,سنة الحسياةومنيعمل مثقالذرةخيراًيرهفيهذهالحياةقبل
الآخرة.

قل علي النتها :ومما يزيد في العمر ترك الاذى وتوقير الشيوخ".
 _١ترك الأفى

وهذا أيضاًيدخلفيحسنالخلن ولاشك أن أذيةالآخرين تدعو إلى

ادب وخخصوصاً دعاه
جءق
تدعا
سإ انل
يه»ف
تمنيهمموتهوحتى الدعاءعلي
المظلومفمن أراد البقاءفليجتنب دعرةالمظلوموالضعيف ولا يؤذي أحداً.
ب.
الب
ل,6يعن
ل199
ا8ج1
' -مستدرك الوسائل11 :81
' -البحار 245
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لحاسن الجوار
مجابزارلئيل يوصي النييله بللمار ,والإسلام هودينالسلام
والصلح واغبة والسعي في توف
آيرممنحل؛ فإذا راعىالإنسانحقوق الجار

وكف اذاهعنهم .بلأحسن إليهمكسبمردتهم وتخلص منكثيرمن
البوائق المودية كالعين والحسد وأنراع الشرور التي يرصلها البشر إلى
م

.

بلإن تكاتف اللحوار والمناطق ومساعدة بعضهم في امحن والبلايا يجب

الإنسان الكسثير من المخاطر والمهالك .ويورث الحبة والتعاطف والدعاء

بالخيروطول العمر وتمنيذلك.
قال رسول الله يليةٌ :فحسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار»".
 -8تجنب البوالق
مدام الإنسان المؤمن ينوي الخير والدوام عليه والازدياد فيه ومادام في

طلب الثرابيبقى إل أىجله المرسوم .وبيلمد له في عمره ,فإذا عزم على
المعسصية وترك أعمال الخير وصار بقاؤه بضرره فقديعجلاللهسبحانه

وتعالى فنا
يءه
تحتضىلرار بال
ابقا
لء و
شعم
رل.
قراسلول ايللَهيِيُ :دياعليمنكرامة المؤمن عل
يىال
جلهأ
منه
ل

لاجله

وقستاأحتىيهمببائقةفإذاه بمبائقةقبضهإليدواقالجعفربنمحمداق :
تجنبوا ال
ابوا
لئقأيم
عدل
مكامفرية".
_ -الكاني؟/:اتاج1١ ومثلهج8عنأبيعب ا
دلله
اله وليجح عن أبيعبد الله القاقال :حسن

الجوار زيانة ف ايلأعمار وعمارةالديار.
' -عيون غبار الرضا لق 1 2ج0١0
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4ا-لبى
ورد التاكيد على البرّ والصدقة والصلة بشكل واسعفي الأخبار

وسنفرد للأخيرين عنوانين مستقلين لاهميتهما ويكون الحديث هنا عن
سيان إلى الآخرين
إسع
للتو
حف
البرّبكسر البا منبريرا و
اهوا
وملاطفتهم وإعطائهم ,والشفقة عليهم .وهذايعنيتغييرالطريقةفيالحياة
وترك الإنكماش والانطواء والاستعاضة عنهبالتحرك والسعي فيالإحسان
للاخرين وطلب الخيرلهمكمايطلبه لنفسهبمقدار وسعهبحيث لابخل

بنظام معيشته .ويستمر كذلك علىتلك الرويةوالطريقة ويصرٌعليها
حتى يبلغ إلىمرئبةالبرحتىننفقوام تاحبرن» واهلويإعننيفاق منامل
واجاه والنفس والفكر والعزم كلذلك يسخره لخدمة الآخرين.

قال الإمام الباقر لكنة :البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان فيالعمر,
ويدفعان تسعين ميتة السو وفيخبرآخرعنهالقئا :ويدفعان عنشيعتني

ميتةالسوء".
والمستفاد من الأحبار أن البرٌبوحدهيزيدنيالعمرء وقدورد التأكيد

عليه وكأنه العامل الوحيد لزيادة العمر وحتى أن تأثير سائر الاعمال إلى
جانب تأثيره كالمعدوم ,فقدورد عنالنييَايْعٌ:لايزيدفيالعمر إل االبر,
رانه من
ولا يردالقضاء إاللادعاء”” .ولعل ذلك لاجل دخول سذائكرم
الاعمال تحت هذا العنوان» فإنمثل القول الحسن واصطناع المعررف وبر

الوالدين وتوقير الشيوخ وغيرها كلهاداخلةتحتعنوان البر.
' -الكافي :4ح'؟؛ وي الفقيه! :ج 517717سبعينميث سةوه.

' -مكارم الأخلاق 485 :مستدرك الوسائلة 991/ :ج116٠ 7100

تتشسلت .الضنحة وطول:العم

ملر
عطو
لة و
اصدت
ال
لاشك أن الإنسان موجود ضعيف قدتشعّبت مهلكاته وتنرّعت بحيث

لايمكنحصرها وإلالتحذرمنهالانالكثيرمنهال ياُرىمثلتأثيرالعين
واللخلوقات غير المرئية كللكروبات وعوامل المرض وحنى أن خلايا جسمه
قدتنقلب إلىعدرقاتل؛هذا بال
اإضا
لفةمإل
عىارلعل
ولفة كالغرق واهدم
والحرق والوباء والمرض والعدو.
فبماذا يدافع كل تلك الأعداء ويمنع منأن تؤثر فيه؟

لااشك أن الصدقة هي جنة حصينةقدتخفى آثارهاالدفاعية الحائلة
دون تأثير المعاديات بشكل غيرمرئيولامحسوس فهيمدافع ومضاد خفي
لكات خفية .
لأمنتهلك
كاما
بالأمر أدضمانتسصور وأعقد  ,فإنمانشاهده منعاللبلاء

وأسباب الم
اصائ
لب ا
إلت
نيتص
سيب
ان والمخاطر التيتعرض هاليست
إلاعلدلاظاهرية .وهئاك عللواقعيةتنزلمنالسماء تشبهالإشعاعات
السديمية التيتنزل منالسماء وتصيب الماشي والنائم؛ فهيالعلل
الحقيقسية؛ وتكون الصدقة هيالمضادلتلك العلل الواقعية الت يمكن أن

نتعرض فا وتصيبنا فيكلبوموليلة.

قل الإمام الصادق اكتغ :بكروابالصدقة وارغبوا فيهافمامنمؤمن

يتصدق بصدقة يريد بهاماعند اللهليدفع اللهبهاعنهشرماينزلمن
السسماء إلى الارض فيذلك اليوم إلاوقلهاللهشرماينل منالسماء إلى

الارض فايلذليكوم".
ه1
' -الكانية :ج
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فثمة شيءينزل من السماه إل اىلأرض فيكليومقديصيب

ثلم
ر
ؤلك
تلاذ
الشخص وبجعله مؤهلاًلآنيكونغرضاًنعلةظاهرية :نو
فيه العلة الظاهرية أولمتصبه.فالسألةفيهانوعمن التعقيديحتاج حل
رموزها إلى دراسة متكاملة وقديسعفنا العلم الحديث في بجال درك شيء
مذنلك.
ولا يزال درك العلاقة بين الصدقة ودفع مثلالحرقوالغرق والهدم غير
مقدور ويحتاج إلىتاسيس معاهد علمية تبحث هذا الجانئب وأمثاله.

فل رسول اللهيق إن اللهلاإلهإلاهوليدفع بالسصدقة السداء

والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وعد سبعين باباًمن السوء".

فهذه الاسور وأبواب السوء المذكورة في الرواية متشعبة ومن ماهيات
ىما؛ والظاهر األنسبعين كلها علىهذا المنواله فكيف يتسئى
رك
تلفة
مخت
ماهية واحدة -أعني الصدقة -أن تكون مضاداً ودافعاً لكل تلك الحقائق
الاملختملتفةباينة فهو سرآخر.

ثم إن النظرية الإسلامية تقسم الموت إلى قسمين ,ميتة سوء وغيرهاا
ولعل ميتة السوء هي الموتة المخزية المسبوقة بمرض مشين تظهر آثاره على
البدن وتشوهه كلجذام والدبيلة (الجدري) وشماابههما .أو ا موت حين

ارتكاب جرم أو الإقدام علىعمل سي».

والأخبار تذكر أن الصدقة تدفع مثلذلك الموت بالكلية.
قلرسولاللهيَيُُ:الصدقةتدفعميتةالسوء”,
'ل-كافي :4ه ح؟:
ا

'ال-كاني 1 :4
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والمهم التعرض فيهذاالبحث إلىدورالصدقة فيتطويل العمرقال
رسول الليهَيُْ :الايزيدفيالعمر مسثل السصدقة؛ ولايردالبلاء مثل

الدعاءة”".

فهو يدل على أهميةدور الصدقةفيمجالزيادةالعمر وأئهلايبلغها

»
ذتسبي
شيء من الأمور التذيكرناهاأو سنذكرهافيالتاثيروال
لبكفي
ويستشى من ذلك صلة الرحم.

وبصورة كلية فإنمشلهذاالتعبيربأتيلبيانالأهمية ولايدل على

الحسصرحتىيتعارض معمثلقوليَلا:الياز
ايلدفبيالرعمخرم”ثل,/
إلاأن تدخل الصدقة فيالبروتكون واحدة منمصاديقه فلايكون بينهما
تعارض حتىلودل الكلامان على الحخصر.

ولكن هناك روايات تدل على وجود الفرق بينهما رهي الروايات
القائلة« :البر والصدقة ينفيان الفقروي
ازيد
لانعفمير ويدفعان نسعين
ميتةالسسوءة"” .وهذا يعنيأن البرغيرالصدقة إلا أن يكو
ف
عنطمن
الخناص على العام .ومهما يكنمن ذلكلاشكفيزيادةالصدقة للعمر
وكذادفعها لأنواع البلايا ولكن تبقى بعض الأسئلة.

منها :السؤال عن العدد نفي بعض الروايات تسعون وني البعضص

الأخر سبعون ,ولماكانت كتابة العندين متشابهة واحتمال التصحيف

واردا فالغلية في جانب السبعين.
' -خائفة المستدرك؟؛ *إ.4

' -البحار اه 351
 -الكاقي)” :اح الففيه؟  9/1وفيه سبعين .الحصال :اما ج70
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ه.والوجه نيالتحديد بذلك العند وماهي
فامنذالك
فإذا ك
أونعد
وداع
خصوصيته فهل هوعند أنواع البلاءالتيتنزلمنالسماء أ
البلاء التيلها سنخية مع الصدقة؛ أو أنهاجردبيانالكثرة أو أن هذا

العددهوعددعلل الموتوأسباب؟ لايمكن البتفيشيءمنذلك.
رمنها :السؤال عسنكيفية إعطاء الصدقة :فهليكفي إعطاءالصدقة
كيفما اتفق ,أو هناك طريقة خاصة؟

خفيير المعتبر عن
ل .ف
اليد
يستفاد من بعض الأخبار اعتبار الإعطاء با

قة
دقة:
صهلكن
لالل
ابد
«يع
أب

ويتءة,
سيم
اليلدتق
با

وتدفعسبعين نوعا من

أنواعالبلاءءوتفك عنلحىسبعينشيطاناًكلهميأمرهيأفنلعلا»"",
رجج
حخر
تيد
فهل هذا يعني لمزوم الإعطاء باليد أو ان هذا الق

الغلبة

باعتبار أن الغالب في الصدقة تلك الازمنة إنما تكون باليد وليست
بالحوالة؟ فلايبعدكفايةإعطاء الصدقة وإيصاها إلىالفقير بأينموكان.

ومنها :السؤال عن دور الشيطان المذكور في الرواية السابقة فالظاهر

سووسة والمنع منإعطاء الصدقة ليس أكثر؛وهو
وه
لطان
اسشي
أن دور ال

مشهود
ونقت الصدقة؛ فهللهاوقت مفضّل أو أن الاوقات
ومنها السؤال ع
كلها متساوية فيالفضل؟ فالستفاد من الاخبار أفضلية التبكير بالصدقة

قال الصادق اكيغ :من تصدق بصدقة حينيصبح أذهباللهعنهنحس
ذاللكيومه 7
' -الكالي :4كملا
' -الكالي3 :ج
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الصحة وطولالعمر

وقد تقدمت الرواية القائلة (بكروا بالصدققة ولكن هناك رواية تدل

على فضل الاولية :سواء كانأول الليل أو أول النهار .بيد انها تدفع نحس
ذلك اليوم أو تلك الل
ريلة
س قا
ولل اعلَللهَإُْ :منسره أن يدفع اللهعنه

نمس يومهفليفتتح يومهبصدقةيذهب اللهبهاعنهنحسيومه.ومنأحب
أن يذهباللهعنهنحسليلتهفليفتتحليلتهبصدقةيدفعاللعهنهنحس

ليلته,

ومعذلك فقدورد التأكيد علىصدقة النهارف ميجالطول العمر,قال
الإمام الصادق اكتة« :إنصدقة الليلتطفئ غضب الرب وتمحو الذلب

العظيم وتهون الحساب .وصدقة النهار تثمر المل وتزيد في العمر",

وهناك روايات أخرى يستفاد منهانافلعأعمل الحسنةالليليةللآخرةة
والنهارية للدنيا.
ومن
يها:
خه
تلص

نافلعصدقة للمؤمن أو تنفع الكافر والظال؟ ذفني

روايةالبروا
يلصد
دقةف أن
عهماان ع
انشي
لعتسي م
ويت
هة .ولكن إثبات
الشيءلاينفيماعداء,خسصوصاً وقدقالعليالقفة«:كانوايرونأن
الصدقة تدفع بها عن الرجل الظلوم؛”» ويؤيده القصص القادمة.

ومنها :منهو المتصدقعليهفهليشترط التصدق على المؤمنومن
عرف الح فقط ,أو يكفي التصدق علىالمخالف؟ الظاهر كفاية الصدقة

على المخالف أيضاً وإن كانت الصدقة عالمىؤمن العارف أفضل بكثير.
' -الكاني7 :4ح.4
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الي

شوقّدت وهو
رلة
تالمعلى بن خنيس :خرجأبوعبداللهقتافيلي
يريد ظلةبنيساعلة فاتبعته فإذاهوقدسقط منهشي فقال:بسم الله,

اللهم رد عليناءقل :فاتبته فسلمت عليه قل,فقال :معلى؟ قلت :نعم

جعلت فداك.فقاللي :التمس بيدكفماوجدت؛ فإذا أنابجراب أعجز عن

خلهبمزنء
حم

فقلت :جعلت فداك أحملهعلىرأسي؟ فقل« :لاأناأولىبه

منك ولكن أمض معي؛ قال :أتيناظلةبنيساعدة فنإذحان بقوم نيام

رث
صهم
فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتىعالىنآخر
فمنا
فقلت :جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال :علروفوه لواسيناهم بالدقة,
ح ,إن الله تباركوتعالىل يمخلقشيئاإلاويلخهخحزازننه إلا
هي
الدلقةمل
وا
الصدقة فإنالرب يليهابنفسه .وكان أبيإذاتصدق بشيء وضعه فييد
السائل ثمارتده نهفقبلهوشثمهثمرن فييدالسائل؛ إن صدتة الليل

تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحسابء وصدقة النهار

تثمر المالوتزيدفيالعمر,إن عيسىبنمريم كنالمأان مرعلىشاط
البحر رمى بقرص من قوتهف ايلماههفقاللهبحعوضاارليين ,ي راوح الله
وكلمسته لِمّفعلت هذاوإنماهرمنقوتك؟ قل,نقال :فعلت هذا لدابة
انب
رم
دكله
تا

الما وثوابه عنداللعهظيم".

والمستفله منذلك أن المتصدق عليههوامحتاجإلىالصدقة سواء كان

ناسء كاانناً أودابة تؤثرها بقوتكء إاللاصدقة
عارفاًبالحق أولاوإسو
الواجبة اعلنزيكاة فموضعها أهل الولاية فقط.
' -الكاني امح

يس

يي

ب
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دقة
صص
ص
لق
اض
بع

_١
القصيةهري
ميه
رودي بالنييليه فقال:السام عليك؛ نقال رسول اللوز
عليك ,فقال أصحابه :إنماسلمعليكبالوتقال:الموتعليكءقالالني
يَيُْ:ركذلك ردت ثمقالالبيي إن
هذااليهرديبعضه أسودفي

قفافيقتل»فذهب اليهرديفاحتطب حطباًكثيراًفاحتملهثمليملبثأن
انصرف .فقاللهرسول الليهَكإِيُ:ضعه.فوضع الحطب فإذاأس
جود
وفريف

الحطب عاض على عردنقل.ي ياهودي,ماعملتاليوم؟ قال:ماعملت
عملاًإل حاطبيهذااحتملتهفجئتبهوكانمعيكمكتاننأكلتواحدة
وتصدقت براحدة على مسكين ,فقالرسول الليهَداُ:بهادفعاللهعنه

وقال :إن الصدقة تدفع ميتة السوه عن الإنسان”

ونستلهم منهلهالقصةعلةأمور,منه:دنعالصدقةعنالكافر

المعلدي للحق كما تدفععن المؤمن.وبالتالي تادلقإععنس
نان .ومنهاه
عدم استسصغار الصدقة فهيافعةوإنقلتمثلالكعكة التيهي الخبز
اليابس؛ ومنها :أن الصدقة بمالهامنالخصوصية تحجب الاسود الذي هر

الأفعى عن عمله الغريزي أعني لسع الإنسان .فيدخلها في الأسرار ,وفيها

أن الصدقة تدفع الأجل القطعي والميرم لانالرسول الصادقيَذإُِقد
أخبربموتهوأنهيقتلهأسودفلميقتلهجراءصدقته,

؟-
إ قص
سةر
رجل
امن
ئبن
ييل
كانرجلمنبنيإسرائيل ولميكنلهولدفولدلهغلاموقيلله:إنه
يسوت ليلةعرسهفمكث الغلامفلماكانليلةعرسهنظرإلىشيخكبير
 -الكاقي) :مج؛.

يقر
ايشمطر
عو

مسد

يي

”7

ضعيف فرحمه الفلام فدعاهفأطعمه .فقاللهالسائل :أحييتني أحياك الله

نأصبح ابنهسليمل فاتلهآت فيالنومفقاله:سلابتكماصنع؛فسأله
ياً
طعام
ليط
ته
ااع
فخرو
نقل:لاإلاأنسائلاًأتىالباب وقدكانوا اد
السائل؛ فأتاهآتمفيالنومفقالله:إن اللهأحياابنكبماصنعبالشيخ".
روطفة
شسق
لصة
ا_ق
*؟
قالمحمدبسنمسلم :كنت مع أبيجعفراقثةفيمسجد رسولالله

يه

فنسقطت شرفة من شرف املسجد فوقعت على رجلفلم تضره

واصابت رجله .فقال أبوجعفرفكَت :سلوهأي شيءعمل اليوم؛فسألوه
فقال :حرجت ونيكميتمرفمررت بسائل فتصدقت عليهبتمرة,فقالأبو
جعفرانغ بهادفعاللعهنك'".
جليم
تةنتبط
لصدق
؛ا_ال
قل الصادق اكنغ :كانبينيوبين رجل قسسمة أرض وكان الرجل

صاحب هوم وكان يتوخحى ساعة السعود فيخرج فيهاء وأخرج أنافيساعة

النحوس؛ فاقتسمنا فكان لايلخقيسرمين”.

صالأةرحام وطولالعمر
أكثرماورد التاكيدعليهفيمجالطولالعمرهوصلةالرحم حتى
وكانها الطريق الوحيد لتأخير الموتوالنساءة فيالأجل؛ بل إن كلل ماذكر

من الأمور التيتطيلالعمريرادبهاصلةالرحم :فالقول الحسن المسبب
'ا-لاكنظارني 1 :4حك ١٠
' -الكافي 4الاع.31
؟ -الكافيٍ 411ح.4

عطوملر
لو
اصحة
 .....أل

لطول العمر بالدرجة الأول للوالدين وعامة الرحم والبرإنماهو

للوالدين بالدرجة الأول وعامة الرحم .والصدقة بالرحلة الأونى على

الرحم إصذدلقاة وذو رحممحتاج,وكذااصطناع المعروف وغذيركهرممناا
ياخلاق الحسنة المطيلة للعمر.
فال

قاليونس بنيعقرب :كناعندجعفربنمحمداكناةفقلنا؛لكلشيء

حيلة إلاالمو
لت.
تقال
ق

للموت أيضاًحيلة!قلنةأيشيء؟قل :صلة

الرحم".

فإن المرتكز في أذهان الاصحاب عدم وجود شيء يدفع الموت عن

الإنسان أو يؤر فنبههم الإمام على وجود ما يؤخره وهو صلة الرحم,
فهي الحيلةلتأخير الموتوقدغابت عنأذهان الاصحاب مثل برئس بن

يعقوب ,وكلام الإمام هذا يشعر بعدم وجودحيلةأخرى وإلا لقل الإمام

الحسيلكثيرةقالأبوالحسن لقنهذ:لانعلمشيئاًيزيدفيالعمرإلاصلة

الرحم”".

ومسع كل ذلك فهولبيان الأهمية والكمالية :أو وجود الضمان وعدمه,

أو تفاوت التاثيرتفاوتاًكبيراًحتىيكونغيرهكالعدرم.

ومهمايككنمنذلكفإنصلةالرحمتطيلالعمروالأخبارالدالة

على ذلك كثيرة ووافية.

ويبدو أنهاكانت معروفة من السابق وحتى قبل الإسلام؛ قال النبي

موسى الكناة:إلهيفماجزاء منوصل رحمه؟قال:ياموسى ,أن
أسأ
جلله,
'ا-لطابئمة لشير9189 :
" -الاصول الستة عشر ,471:والنكياني ؟761 :ح 71عنأبيعبداللهتقل بسندمعتبر.

عزائل طولةالسيه

سمت

وأهوّن عليه سكرات الموته ويناديهخزنةالجنةهلمإلينافادخيلمنأي
أبوابها نت ",
وجاء في كلام أبي طالب رضوان الله عليه يوصي وجوه قريش :صلوا

أرحامكم نفيصلتهامنسأةفيالأجلوازيلادعةدفدي”".
ونل اللهييُ :منسرّهالنساءفيالاجلوالزيادةفيالرزق
راءسع
وج
فليصل رجه"

وإذا اذكلرأتخبار أمورأأخرىتطيلالعمرفهيبمعنىالاقتضاءبدون
ضمان .وإنماالضمان فيصلة الرحمخصرصاً الوالدين؛ لان رسول الله

َيه قال:منيسضمن ليبرالوالدين وصلة الرحم أضمنلهكثرةالمل
وزيادة العمر وانحبة في العشيرة'".

ويبقى هنابعض الاسئلة التيتطرح نفسها ويجبالإجابة عليهامهما
أمكن:

-١كممسنةيمكسنأن تطيلهاصلةالرحممنالعمرءهلهوسنةأو
عشر سنوات أأوكثر؟ الجواب أن الأمرفيالصلة يختلف عنباقي الأمرر
التيتطيل العمرلانها إمالمتُحندوإذاحندت فغايتهسئة:ولكن الأمر في
الصلة أكثر بكثير.

قل أبو عبدالللََنة :إن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون

وصولاً للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثينسنة ف,يجعلها ثلاثاً وثلاثين سلة,
 1أمالي الصدوق75: :

' -البحار 5/١٠ ج18
' -الكافي؟1 :ج1136
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ويكون أجلهثلاناًوثلاثينسنة,فيكونقاطعاًللرحمفبنقصه ال ثلائين

سنةويجعلأجله إلى ثلاث سنين".
وإماذكر ذلك مجرد مثالفقديزيدوينقص ,ولعله يصح أن يقالقد
يكسون الرجل أجلهحمس سنين فيجعله اللهخمس وخمسين سنةأو أقلأو

أكثر ,ويؤيده قول أبي الحسن الرضا لقةة :يكون الرجل يصل رحمهفيكون

قد
عبقي
مم
رنه ثلاث سنينفيصيرها اللثهلائين سنةويفعل اللمهايشاء”"
وهذا يعني إمكان أكثر مسنذلك وعدممحدرديته وإنماهوتابعلإشاءته

تعال.
"_ هل صلة الرحم تختص بالرحم المؤمن العارف» أو تشمل الرحم
المخالف أو حشى غير المؤمن؟ الظاهر الشمول وعدم الاختصاص بالرحم

المؤمن؛ نإن الرحم أمر وضعي وليس شرعياً بل تكويني وله آثار حقيقيةة
فإن نافلسرحم له
ابذا
لتهآذل
ثكر

أو الآثارالعدينة المذكورة فيالأخبار.

قل الجهم بنحميد لابيعبداللهفقة:تكونليالقرابة علىغير

أسري ,ألهمعليحق؟قال:نعمحقالرحملايقطعهشيء؛وإذاكانواعلى
أمرك كان لحهقمان :حقالرحم وحق الإسلام” ,وهناك رواية تأني الإشارة
إليهانتحدث عنسرور الإماملي بصلةبعضالمؤمنين قرابتهالناصبي

القاطع له,
*_ هل إن صلة الرحمتنفع المؤمنأو أن الكافرإذا وصل رحمهينفعه
ذلك؟ الجوابكماقلن إان صلةالرحمهاأثر وضعي وهوواحدمنالآثار
 3الكافي؟1 :
ج 7112والسندمعتير.

' -الكافي :1اماح5.
؟ -الكانيةلاقاج:ل

قفت
ائللطو
عرا

دب

الطبيعية مثلأن النار تحرق الورقة والخشب لا يتدخل فيه أي أمر اعتباري
أو ذهني ,وإذالميتوصل إليهالعلم الحديث فهولاينفيحقيقته» ولايعني
عدم وجود.قال رسول اليلِهْيِ :إ انلقوم ليكونون فجرة ويلكاونون
هم وتطول أعمارهم؛ فكيف إذا كانوا
امي
مم,وفتن
أامه
بسررة؛ فيصلون أرح
أبرارا بر
 4ماهي الرحم
الرحم هي القرابة :الوالدان واللجد والحدة والاولاد والأحفاد والإخوة
والاخوات والعم والعمة والخل والخالة ,وأبناؤهم والمستفاد من الأخبار
شثمرها لابناء الأعمام وإن بعدوا املثإلمام موسى الكاظمالقتقلاوهارون

الرشيد ,والجامع هو من تعلم خروجك وخروجه من رحم واحدة والمهم
جمعون إلىرحمحواء؛ وقد يجيء التعبير
رآد
أن تعلم ذلك وإلا فكل بيني

تكلم عنشيهمثاليأو حقيقيممالانعيهاليوم,قل
رسولاللهيَه :منسرهأن يمداللهفيعمرهرأن يبسطلهفيرزقهفليصل

رحمه .فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلقتقول :يارب صل من وصلي
راقطع من قطعني ,فالرجل ليُرى بسبيلالخير إذا أتتهالرحم النيقطعها

فتهوي بإلهى أسفل قعرفيالنار”".
لهروهم اليس هو الرجل أالومرأة التيتكون من القرابة .نما
فاسا
ذلك الذي يكون له لسان ذلق.فإنالرجل والمرأةلهمالسان بطبيعة الحال,

ويبقى ذلاقةاللسان هو الذي تزيده الرحم .ولكن المستفاد من الرواية أن
'ل-كافي؟ :دماح.17
ا
ج
تفيا72
' -الكا
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المرادشيءواحديكونلهلسانذلقبعدمالميكنلهذلكولايتصورله
اية
ذلك والسنييَيِيْةُبخبرعنشيءلايخطرعلى البلءوالكلنرآوخر

يمكنتعقلهفإنالذييأتيهوهوعلىسبيل الخيريعنيذلك الرحم الأخأو
الاب أو العم الذي قطمه ولميصله فيعترضه ويؤدي إلى سقوطه فينار
ماهي الصلة؟

المراد با
الصل
لةبهو
ر واصطناع المعروف والقول الحسن والاتصال
والارتباط والسؤال عنهوعن حاله وأدنى ذلك السلام؛ قالرسول الله

يهُ :صلوا أرحامكم ولو بالسلام".
وقل أمير المؤمئين القتة :صلوا أرحامكم ولو بالتسليم بقول الله تبارك
وتعالى :وانقوا االللهذي توسااءللونأربحهام؛ إن الله كانعليكم رقيبا".
 5ماهي أسرار إطالةصلةالرحم للعمر؟
تحدثنا فيالسابق عنبعض الملاكات مثلتمنيالآخرين ببقاءء وطول
عمره الذي يبعث روح البقاء فينفسه ويخلن فيهالأمل الذيلايجعله

يايألسحميناة فيفارقها.

والآخر الدعاء فإن دعاء الأم والاب وسائر الاقرباه مستجاب ومؤثر.
والثالث دفع الصلة لأسباب الموت المختلفة رأنواع البلايا؛ فقد روي
عن أبيعبداللاهلكننةأنهقال:صلةالرحم تزكي الأعمال وتنمي الاموال

وتيسر الحساب وتدفع البلوى وتزيد ني الأعمار”.
 3عواني اللثالي 607 :1جانا.
 3الكاني؟1 :ج1675
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عآلثىار صلة

يرة وغيره
شود
ادرجكتمثملاع الاآيلنيعوذ
الرحم الطبيعية القابلة لل
فلا نعيد .وكذا تقدم الحديث عن مقارنات صلة الرحم بتفاصيله.

أرحام النيوَنوٌ

القاعدة فيصلة الرحمهوأن يصلالإنسان أورحقامرهابته وليس ما

سوىقرابته رحملهولاتجبصلتهم؛ ويستثنى منذلك أرحامالنييبل
وأهل بيته.فإنصلتهم أيضاًمطلوبةوهاآثارصلةالرحم التيمنهاطول
العمر.
قل الإمام السصادق النة:إن الرحممعلقةبالعرش تقول :اللهم صل

من وصلني ,واقطع من قطعني وهي رحم آل محمد وهو قول الله عزوجل؛

وَالذ يُصِلُونَ مَآأمرَأَّهُ يبُوأصنّلٌ م ورحم كلذيرحم".
حيث فسّرالرحم الذيتجب صلتهبرحمآلمحمد وبعدهرحم كلذي

رحم ,فهذه هي الحكومة وتنزيل رحم الرسول بمنزلة الرحم الحقيقي؛ أو
حتى أنهرحم حقيقي؛ والمهم معرفةدخلهفيطول العمر.

فل رسولاللهيي علىمايحكى :منأحب أن ينسىاللهلهفيأجله
وأن يتتستعبماخوله اللهفليخلفني فيأهلي خلافةحسلة؛فإنهمنلمبخلفي
فيهم بتك الله عمره وورد علي يوم القيامة مسوداً رجههة”" والتاريخأكبر

شاهد على ذلك .والمتيقن مانلذملعكصومون من أهل البيت صلوات
الله عليهم,
' -الأصول السئةعشر؛ 511
' -الكاني؟1 :ح6ء١الرعد 15 :
88
ج1
 -البحارة؟ 1
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الصلاة والزيارة وطول العمر
تقدمت الإشارة إليها في الدعاء.
لدة
هسج
سفيم
لاة
١االصل

مسجد السهلة هوبيت القالمانغ إذا ظهرء سيسكن فيههوعائلته
والصلاة فيه تصب في هذا السبيل -أي الانتظار والدعاء للفرج -وهو

واحد من الملاكات لطول العمر ,وهناك روايات تدل علىنجاةمناستجار
بوهصلى فيه من الخطر والقتل وأن الالتجاء إولايلهصلاة فيهيطيل
العمر.
قال الإمام الصادق لكَتة:بالكوفة مسجديقاللهالسهلةلرأن عمي
زيدأناهنصلى فيهواستجار الللهأجارهعشرين سئة؛فيهمناخالراكب
بيت إدريس اكلا .وماأتاهمكروب قط فصلى مابينالعشائين فدعا الله

عزوجل إلا فرج الله كربته”' ,وفي روايةأخرى:أواملاله ألعواذ الله حبوهلاً
لاعافه".

*_ إطالةالركوع والسجود

حن نعلم أن الركوع والسجود أهم أركان الصلاة ,لانها تمثّل الخضوع
لله سبحانه وتعالل؛ وأقربمايكون العبدمنربهوهو ساجد ,وبها تتحقق

حقيقة العبودية وحقيقة الإيمان» وقال الله سبحانه ونعالل؛ ما ترددت في شيء
أنا فاعله كترددي ني قب
اضلرو
مح عب
ؤدي
من
_ -الكافي؟ م94ح؟ .التهذيب 105 7ج541

' -الكاقي؟ 1ح

يكره المرت وأكرهمساءته.

للف

قل الإمامالصادق اكن:ثلاثةإذا تعلّمهن الرجل ,كانت زيادةفي
تيه ”...وماذلك
عمره وبقاء النعمة عليه :تطويله ركوعه وصسلجووداف
إلإاذا اعستادالرجل علىذلك وعلّمنفسهعليهواعتادهوليسمرةواحدة
مأروتين ,ولايلزمان يكون من اليومالأول,لأنه كنفعبربالرجل؛ فاللهم
حصول الاعتياد فيأي مرحلة منالعمر.
 _5زيارة الحسين القيك

إن المصائب والشدائد التيقاساهاالحسينبنعلياكتال يمقاسهاأحد
د بعده فهو القمة والذروة فيالمظلومية وتحمّل الضيم
حلا
أه و
قبل
والاسى .وعساه الرجل الأولفيهذاامجل إذا كانلكل شيء قمةوذروة
وبوجد هناك أول في كل شأن من شئون الإنسان ,فهو الأول في مقاساة
الضيم والظلم وتمرّعالغصة:؛ إذلميبقنوعمن أنواعالضيم الذييمكن
أن يلاقسيه الإنسان فيحياته منفقد الأحبة والأولاد والأقرباء والتغرب

والعطش والوحدة والوحشة؛ وأسر عيالاته وهتك أهل بيته والحرق
والسب والشتم وكل ما يتعلق بالعرض والغدر والخيانة والقئل ونوعه,.

خصرصاً وأنهتجرع كلذلكفيسبيلاللهسبحانه وتعال وفيسبيل
إحياء ديئه واستئقاذه وصيانته وحفظ كرامة الإنسان إلىانتهاء عمر الأرض»

فكان كل ذلكبعين اللهسبحانه وتعالى فإنهرأى أن الحسيناكنةقدّمكل

ماعنله بتمام معنى الكلمة من أجلهوفيسبيلهء ولذلك فكل مايعطيه الله
سبحانه وتعالى من الكرامات والمنزلة فيهلهالدنياوفيالآخرةفهوقليل
بحفه ولقدحباهاللهسبحانهباتحبين المتفانينكماهومشهرد .وجعل الشفاء

رنه.
بءتتحهت .ومنها طول العمر لزكلا م
في تربته واستجابة القدعا
' -الكاني! :ح ,661:بسندمعثير

سمت

.القدية وكرق الميز

قال الإمام الباقرالتقةلبعض أصحابه :مرو!شيعتنابزيارةقبرالحسين

لقنظا .فإن إتيانه يزيد في الرزق» ويمد في العمر .ويدفع مدافع السوه وإتيانه
مفترضص علىكللمؤمنيقر للحسين بالإمامةمناله"

والأمر فيزيارة الحسين اعننةمحددومعينعلىخلاف باقي الأمرر التي
تزيدفيالعمر .فإنزيارةالحسيناكت فيكلعامتزيدفيعمر الإنسان
سئة .ومن تركزيارته فيعامفقد نقص من عمره سنة,أي أنهاكماتزيد

فيالعمر فإنتركها ينقص العمر.
فال الإمام الصادق تظنغ :إن زيارةالحسيناعَنظاتزيدنيالعمر والرزق»

وإنتركهاتنقصهما".
وقالاكناأيضا منلميزرقبالحسين لقنانقدحُرمخيراكًثيراً
ون
"ره.
سقصنمن
ةعم

ولعل التعبير الأدقهو أن نرك الزيارة فيكلعامينقص من عمر
الإنسان سنة؛ويجعله يموت قبلأجلهبسنة,حتى إذا تثركلهااثين سنة مات
قبل أجلهبثلاثين سنة.وبذلكيندفع الإشكل بمرت البعض بعد الزيارة

مباشرةأو حالالزيارةفإنهيكونقدماتبأجلهوم ينقصمنهشيء.

قالمنصور بن حازم سمعناهيقول :من أتىعليهحولل يمأترقبر

الحسينلكت أنقصاللهمنعمرهحولاً.ولوقلتإن أحدكمليموت قبل

أجله بثلاتين سنةلكنتصادقاً؛وذلكلانكمتتركونزيارةالحسيناكنهة
 2كامل الزيارات5 :م.30410
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فلا تدعوازيارتهيمداللهفيأعماركم ويزيدفيأرزاقكم :وإذاتركتم زيارته
نقص اللهمنأعماركم وأرزاقكم .فتنافسوا فيزيارتهء ولاتدعوا ذلكفإن

الحسين شاهد لكم فيذلك عنداللهوعندرسوله؛ وعند أميرالمؤمنين

وفعنادطمة ." 28
ويستفاد من هذه الرواية وغيرها أن المطلوب في أمر الزيارة هو

التنافس ودفعالناسبعضهم بعضاً وأن لذلك الدفعوالتشويق دخلفي
طول العمرأيضاًببعنىجزءالعلةأو حتىتمامهايعنيأن تشويق الآخرين
وأمرهم بالزيارة من الأمور التي تطيل العمر.
قال الإمامالصادقاكنةلعبدالملك:ياعبدالملكلاتدعزيارةالحسين

بسنعليلبي  .ومرأصحابك بذلكك ,يمداللهفيعمرك ويزيداللهفي
رزقتك ,ويحييك سعيداً .ولا تموت إلاسعيداًويكتبكسعيداً”"» فهريعني
أنك إذا أمرت أصحابك بذلك يد اللهفيعمرك.
وأما السر فيتطويل زيارته ليه العمرفلايمكن تحديده وتبيين أكثر

من كونه كرامة اللهسبحانه وإرادته ومعذلك قديستشم منبعض
نهاوب
ذمن
لء و
ايرها
الروايات أن الزيارة تدفعاسباب الموت وتحيلدون تأث

نطوب وتمحو آثارهاء وقد
لرةذتح
ازيا
فإنها من أسباب قصر العمرء وال
تقدم فيالخبرانهاتدفعمدافع السوء .أعنيعلل البواروالقتل .ولذا روي

أن زيدبنعليلوكاندخخلقبرالحسين لتناوزاره ل يمقتل.
ملر
عطو
لة و
اغذي
الت
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الصحة وطول العمر

ية تؤديرعايتهاإلىطولالعمر؛كواهلياتي:
ذال
يج
غم
لأمتورف
ااك
هن
 ١مباكرة الغداء
لءيفويم نقطء
اةمية تذهب إلىوجبتين للاغدا
سلنلظري
إتا
لان
ااك
لم

إحداهما الغداء والأخصرى العشاء كماسياتي,فاالطللومبباهكورة في
الغداء وعدم تأخير أي إتيانه فيالغداة وهو الضحيى .ولعلالمراد هنا
اول النهار .قال رسول الله يَكِْ :امن أراد البقاءولا بقاء فليباكر الغداء»”,
والبقاء هناكناية عنطول العمر.

هذالمن يراعي التوصيات الإ
مسلا
قمية
دف
اير الغداء وعددالوجبات»
رأما منلايراعي ذلك وكاندالمالتخمةفلهتفصيل تقدم فيالتغذية
والسلامة.
"ط_ول ال
اجل
لوسم ع
الئىدة
بجهيء التعبير فيالروايات بأنهذهالساعة أو تلك الساعة لاتحسب

من العمرء مثلالج
فلوس
ي عل
سى ا
تلمائ
حنة
سن تطويله ليزيد بذلك
العمر؛ لانتلك الساعة لاتحسب من العمر .قالرسول ١
الجلوس على الموائد.فإنهاساعةلاتحسبمن أعماركم”".

والمراد هو تنصغير اللقم تجويد المضغ والفصل بين اللقم؛ وليس

المراد كثرة الأكل فليست محمودة بلمضرة جداءولا تاستق
للسهن
اهعات

ولاتستهنبههلأناجتماعها فيطولالعمروجمعهايعطيعددأمعتداًبه
فبذا أحرزنا لكليومساعة أو ساعتين تجتمعفيالسنة  67أو ٠/ ساعة.
' -الفقيه 2
 4عيون أخبار الرضا فق ١:  .74الوسائلة :ج418107
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يجموعالعمرإذاكان ا سنةمثلاًفيكون المجموع 71١1- ١457
ويككونف م
يوماء وهو يساوي  ,6 _ 91,7ااسنة.

وقد يذهب البعض إلى إرادة المبالغة في الأهمية من عدم الاحتساب»

ولكن اعتمادنا علىالظاهر .خصوصاً وأن هناكروايةتصرح بذلك.قال
الإمام الصادق اكنه :ثلاثة إذا تعلمهن الرجل كانت زيادة في عمره وبقاه
النعمةعليه...وتطويله الجلرس على طعامهإذا طعمعلىمائددته'",
ومهما يكن من أمرفمن ذلك وأمثاله يعلمخطأالطريقة الي شاعت

فاليغرب والشرق بمايسمى «فاست فوده.
نحهأوالر
لتفا
"ا_ال
روي :أربعة تزيد في العمر :التفاح فيأول النهار  ."'...ولاشك أن
التفاح مفيد وفوائله معروفة ومشهردة وقدتقدم بعض الكلام عنهفي
العلاج العام.

ملر
عطو
لة و
اظاف
الن
من نذهب إلىأالننظافة لهادورفيطول العمر وحفظ الصحة
والسلامة .وقد جاء التأكيد على النظافة حتىوجب علىالمسلمين أنواع

الطهارات كالوضوء والغسل وتنقية البدن منالنجاسات والقذارات على
ماتقدم نفصيل .وفيمايهم البحث فقد أشارت الأخبار إلىمايطيل

ظأناوافعة.
لرنمن
اعم
ال

 _١غسل اليدينقبلالطعاموبع
' -الكافي0 :4ح1١ .6بسندمعنيي.
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الصحة وطول العمر

نحن نذهب إلى أن طيفاًكبيرامًن الأمراض تدخل من الخارج وترد
وروداً خمصوصاً الأمراض التي منأعراضها الحمى ,كما نذهب إلى أن
طريق المورود إلى ال
ابدن
له
فوم وأنالم
اعد
لةب
ديت
اء كماأن وسيلة
الدخول ني الفم والممدة اهلواكل؛ وأهم طرق لوث الاكل هو تلوث
اليدين .ولذلك محتم غسلها قبلالطعام حتى ورد أن الإمام الرضاالقن
كان لايمس شيئا إذاغسل يده للطعام ولايمسح بالمنديل؛ وهذاغابة

التحرز عن المكروب والتلوث .قالأمير المؤمنين تقنغة« :غسل اليدين قبل
الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر»”,
وقال ابوعبداللهالصادقاقتتة«:اغسلوا أي
ادي
لكمطقب
علام وبعدى,

فإنه ينفي الفقر ويزيد في العمره”".
ولو تاملالإنسانفيماأخبربهالبييل والائمة الأطهار قبل أربعة

عشرقرناوهممننشأ ف بيللالدفحاقضئةارة وال
حتمدن
ي .ف
رإن
اهيظ
نل.
فنحن بعد كلتلك القرون صرناندركدورالنظافةفيالسلامة ويبقى
إدراكدورهانيطولالعمرونفيالفقرفكميحتاجدرككلذلك إلىزمان
وتجارب؟ هذاعنغسل اليدينقبلالطعام.

وأما ب
تعد
قفق
ددم أن تارلكغيسدلين وب
اقالءال
يغمدرفيين
وأطراف الفمهوالآخرضارفإنالشيطان يشمالغمروتجمتع المكروبات

فالييدين وحول الفمممايجعلالإنسان عرضة للمرض والعطب.

'_ إسباغالوضوم
' -الكافية بواج
' -اغحاسن؟4 :ج01
69
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المراد بإسباغ الوضوء هو المبالغة في غسل الوجه واليدين وإتيائه على
النحو الأتم بصورة عامة وليس عند الطعام فقط؛ ونحن نعلم أنهيهب

ذلك حمس مرات وأقلهثلاث مرات أو مرتين فياليوموالليلة والمستحب

ك
ذرلمن
أكث

بكثير.

وروي :وما يزيد في العمر إسباغ الوضوء'"
"ا_لغسل فيالمااءلحار
الفائدة المتوخاة من الغسل بالماء الحار ليست فقط النظافة وليس

فةة لطولالعمربلالآمرأبلغمنذلكخخصوصاً
اقصو
ابي
الل
لدنهظرسب
رد لاناالحلرلمحنحيراة والبرد منبرد
وقد روينا أن الحسر أافضللبمن

الموت :وللحر أو حرارةالماءفوائدكثيرةولعلواحداً منتالكفوائد هر
إحماءالدم وإذابة تخشراته وإذابة البلغم المعرقللحركته ,ومهمايكنمن
ر ...والغسل بالناء الحار .وفي نقل'!
مي
ذلك نقد روي :أربعة تازي
لدعف

الغسل فاليماء الجار".

النكاح والأولاد وطول العمر

يستفاد من بعض الروايات أن التكاحبمعنىاختيار زوجة وإيجاد علاقة
الزواج وانعقاد نطفةالولدمنالأمورالتيتمروراءهارحمةاللسهبحائه

وتعال ويكون هر المقعضي لبقاء الإنسان إذا ليمكن في أصل وجوده
“> البحار؟ 85
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المقتضي للبقاء .والسبب هو وجود الآخرين المتعلق بوجوده كزوجته وولده

الذيلايزالفيبطنأمه.
ناحنغ
لبإدذرلكافي
دة الإلهيةالشرعية بو
اضو
لحكت
واخ
ايرلحد
دة إلى

أوني
لشدبها كمامر.

وكذلك الإرادة االإللهتيكةوينية كمامرفي بعض القصص.
ا
_١لبقاء لاجل الولد

وقدتقدمت قصة املك الذيلهولدصغير
"_ تزويج الابكار
إن اخصيار السزوجة الباكر نافعلطول العمر.ولعل هذا لمن توسط في

العمر أو طعسنفيالسن؛ فإنالمشاهد أن الزواج من البكر فيهذه
الاحوال يعيد له نشاطه وحيويته وسزيدمن الرغبةفيالبقاءوالعيش

والاهتمام بالنفس رالصحة .بالإضافة إلى شدة تعلق الزوجة الباكر به
وحبها لبقائه.

فقد روي :أربعة تزيد في العمر :التفاح أول النهار وتزويج الأبكار."'...

"'_قلةمجامعةالنساء
أول شرط البقاء مهجوقالمةعة النساء .وهو منالأمور المسلّمة في
الطب الإسلامي واليوناني؛ فإنعملية الجصاع تترك أضراراً بالغة إذا

تكررت» فإنها تترك أثرها بالدرجة الأولى على القلب والبصر والظهر

والرجلين رعامة البدن ,وقدعبرالبعض عنالمنيبأنهماءالحياة.
قال رسول الليهَيٌْ :منأراد البقاءولابقاءفليقلمجامعة النساى 2
'ا-لطابئمة لشير552:
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 _5اختيار المرأة الصالحة (تجويد الحذاء»
رومانيات الملاحة للمرأة الصالحة والروايات
نستطيع أن ناستلشعر

الذامة للمرأة المشاكسة أن للمرأة دوراً فاعلاً في سعادة المرء وشقائه”,
وكذا في تنظيمحياتهواستقراره وعدمه” ,وحتى سلامتهوسقمه .بلطول

عمره وقصره .ولا شك في تأئيرها في تبكير الشيب وتأخره؛ كيف وقد كان
من دعناء رمسول اليلَقْلُِ:أعرذبكمنامرأةتشيبنيقبلمشيي”"'» وقد
يلسزم من ذلك قلة العمرء فإنلازم الشيب العطب؛ ولكن هل هناك ما

يدل على تقصير المرأةالمشاكسة للعمر أو تطويل اختيار الصللحة للعمر.
نعم فإن البعض فسر قول الرسول يَفْليةُهمنأراد البقاءولا بقاء

فليجود الحذاء  :”...وقدفسر باختيار المرأةالصللحة .ولكن يمكن استفادة
ود
مبار
للأخ
صإن
خلاف ذلك من بع
ق ,ف
اض ا

نفس الحذاء توأجنويده

واختيار الحذاء المريحة غير الضيقة فيه تالفكائدة قالالإمام الصادق اكلبن:
جودوا الحذو ,فإنهمكيدة للعدو وزيانةفيضوه البصر”؛ ومعه يكون
الاولى رعاية الأمرين.
' -الوسائلة :الاح,4160

' -فراسلول اللعهَلْيِ:منسعاةالرهالزوجةالصللحة,الكاني« 09اح.4
" -قال الإمامالصادقلقتغة:ثلاثة للمزمن فيهاراحة:دار واسعة تواري عورئه وسوهحالهمنالناس»
وامرأة صاحة تعينه علىأمرالدنيا والأخرة .وياخبئرةجها إمايموث أو بنزويج الكافي  9:775ج73
الوسائل 4

نيفد

' -الكافي 351 :0ح 7الفقيه) .853 :قها.
م الفقي :ع2ف0لاا.

' -أمالي الطوسي؟ 6/5

الصحة وطولالعمر
الهموطول العمر
ان
سمة
نلا
إيس
لرف
اهدو
لااشك أن ام ل
سىان
نعل
إيد
لشد
اهم
العمر وقصره لان ال

ومرضه؛ ولهدور فيطول
بلأشدمايكون .كيف وقد

روي عن أمير المؤمنين اكتقة« :الهم انلصهفرمة”.
وبذلك تشبت علةالهمللهرم؛ وفيرواية«:كثرةالهميورثالهرم,”:
وقيل ليعقوب :مابالغ
لبككم
بنر؟ قل:الهم والحزن والسقم”".
والمفصود الاول اهلوتحرز عمايورثااهم
لمدثيلن؛ فاإلندين هم
فال
يليل وذلة في السنهار .قال رسول الولَيلُمن أراد البقاء ولا بقاء

فليخفف الرداء .قيليا رسول الله :واملاخرفدةاء؟ قا
الل:قدليةن",
وقيل:سمي رداء لقصولهم دينك فيذمتي وعنقي ول
رازم
قف
بيتي وهو
موضصع الرداء وهو الثوب أوالْبُردالذييضعه الإنسان على عاتقيه بين
كتضيه وفوق ثيابه” .وقال الإمامالصادقلكنغة:خففواالدين ,فإنفيخفة
الدين زيادةالعمر”.

النوم وطول العمر
من نعرف أن النرم بنفسه مضيعة للعمر وإتلاف للوقت قالالكل

اابئس الغريم النوميفنيقصير العمر.ويفوت كثيرالاجرء".
' -لالهبجلاغة 541.671 :الخصال :خ7ص:ائص الائمة4١7 :

*ا-لتعمقفرل4 :ن
"> التمحيص للإسكالي6 :
 3الفقيه :م
839132

* -انظر البحار 165 35
أمالي الطرسي4/9 :
 --غارلرحكم؟181 :ح 08

نا

قة
يفي
قهي
حوم
لالن
الة
فق

لرومقنت» ومع
تطويل العمر وربح الاكثي

ذلك ورد ساينفعلطولالعمربمعنىزيادةسن ايلعمر؛وليسذلكسوى
النوم على اليسار .فقدروي أربعة تزيد في العمر :التفاح أول النهار

وترريج الأبكار ,والنرم على اليسار ,والغسل باقاء الحار”".
أمورتقصرالعمر
تحدثنا عمايطيل العمر ويمدهوفيالمقابل هناكمايقصر العمر ويبثر»

وهيفيالغالب مضادات أو منانضاتللأمور المطيلةللعمر,فإذاكانبر
حم تطيل
الوالدين يطيل العمر فعقوقهما يقصره وإذاكاانلتصرلة
العمرفقطيعة الرحم تبتره وهكذاء ولذلكسنشير إلى أمثل تالمكوارد
باحتصار :
١الذنوب
بال
ق باهام
يمراد
الذنوب بصررة عامة تقصر العمر ,وال

البر وأفعل

الخير .خصصوصاً إذا انحدر الإنسان المؤمنفمنيحدر الذئب وصارت ذنوبه
تتزايد يوماً بعديوموم يبناحتمال لرجوعه وإنابتهعندمايكونعدم

بقائه خيراً لهمن.بقائه فإن الله سبحانه وتعالى سيقبض روحه .وأما الكافر
لما
ييمزلىدلهاد إثماء
فإ
قال رسول الله ويييهُ :موت الإنسان بالذنوب أكثر من مونه بالاجل»

وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر”".
'ا-لطابئمة لشير؛ 5

'ا-لطابئمة لشير405 :

ال
اصحة
لو
عطو
ملر

ويستفاد منبعض الأخبار أن هناكذنوباًخاصةتقصر العمر,قال
الإمام الصادق اكن
ية:
قكان
وأب
لي:

تعرّذ با
الل
لهم
ذنئوب التيتعجل

الفناءه وتقرب الأجل وتخلي الديار وهي قطيعة الرحم والعقرق وترك
لبر"

ولكن هذا لايعنيانحصار مايعجل الفناءبهنهالذنرب بلهيمن
الذنوب الشلصصة :وسياتي مثل لزناوادعاهالإمامةوغيرهاممايعجل
الافنا
لءذمئنوب.

"١لزنا
ا
يس
اتف
لاد
أخمن
بار أن ال
ازنلاععد
مور ,؛ والألفاظ التياستخدمها البي

ع والائمة قي للتعبير عنذلكمختلفةفتارةيقوليَُِ :الزنايعجل
الفناء .وأخرى يقول :ينقص العمر وثالثة:الازنا
ل يعبت
مرر,
الخلإنارات مشكلدل
لج ا
للازساعوان

قااللببي علا
 :افي اسزنامس خصالة يذهب بماء الوجه ,ويورث

الفقر.وينقص العمر.ويسخط الرحمنءويخلد في النار.نموذ باللهمن النار'",
وقاليَايةُفيحديث آخر:يامعشر المسلمين إياكموالزنافإنفيهست
خصل» ٠ ثلاث في الدنياوثلاثفيالآخرة,فأماالتيفي الدن
5

بالبهاء ويورث الفقر وينقص العمرء وأما الني في الآخرة فإنه يوجب

سخخط الرب وسوء الحساب والخلودفي النارهثمقالالنييَيايُ :سوّلت
همأنفسهم أن سخطاللهعليهموي العذاب همخالدون”.
-

الكافية5 :اه مه
كثاله
الخصل الاج وارولىم
نفيي* 45! :ح” عنأبيعبداللاهلقذ,إلا أ
الء.
انفليه
ف:ينعج

نلس
املطو
هوا

متت بت:

8-5

فكو

وقل يَلِه :الذنوب التيتغيرالنعم:البغييوجبالندم القئل ينزل

صهت
علمي
لالظ
مك.
اقم
الن

شرب الخمريجبس الرزق»الزنايعجل الفناه,

قطيمة الرحم تحجب الدعاء عقوق الوالدين يبتر العمرء ترك الصلاة

يورث الذل".
وروي :أن الزنا يسود الوجه؛ ويورث الفقر .ويبتر العمر ,ويقطع

الرزق» ويذهب بالبهاءء ويقرب السخط وصاحبه مخذول مشؤوم'".
والمستفاد منهذه الروايات إيراث الزناالموت وم تحدد نوعه ولاسيبه

وهناك رواية تعدهمنأسباب السكتة القلبية وعامة الأمراض الفجائية.

فرلسول اللهيلُ :إذا كثرالزنامنبعديكثرموت الفجاة ".
ولعل أكشر الموت الفجائي معلولللسكتة القلبيةوالسكتة الدماغية,
غير أن الأخخبار تعرفه بكل أنواع المرضالتيلايبقىفيهاالإنسان أكثر
من اسبوعين .فقدتشمل طيفا وأسعا من الأمراض.
والافضل عمل إحصائيات ودراسات فيهذا الميدان لمعرفة مدى تأثير

الزنا ومايتراوح بينهأعماراولزمنقاةايسته معأعمار منيتجنب ذلك»

ثممعرفة الأمراض التييتسببها الزنامميانجر إلىالموت ومدى علاقته

روق وبزعمي فإنالزنايصلحب تهييجأًجنسياً
علب
للق
اض ا
بأومرا
شديداً تتفعلمعهجميعأجهزةالبدنلإنجازعمللايتمكنمنهالجسدفي
الظروف الاعتيادية.
' -مستدرك الوسائل457391540 :71
' -مستدرك الوسائل :61ح١817قفلاة.
* -الكافيه :اله ج.4

 ٠الصحة وطولالعمر
ق؟ط_يعة الرحم
كان الإمام الباقر يتققول :نعوذباللهمنالذنوب التي تعجل الفناء

وتقرّب الآجال وتخلي الديار .وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك الب"
ولعل إخلاء الديار يكون على أثر الموت والفناه وقصر الأعمار ,وقد

يكون المراعدامابًبعنىتناقصعددالسكانعلىأثقرطيعةالرحم,كالني

بحدث في الدول الغربية.
ددري أن الذنوب التيتعجل الفناء؛قطيعةالرحم.".

 4عقوق الرالدين
وذلك للرواية السابقة .وقول الرسول يَاٌ« :عقرق الوالدين يعجل
الفناء؛ المتقدم.

 -0تركالبرودليلهأيضاًالروايةالسابقة.
"> اليمين الفاجرة

 _/الاقوال الكلابة

سد طريق المسلمين
8
 4ادعاء الإمامة بغير حق
كذللك للرواية القائلة :إن الذنوب التي تعجل الفناء :قطيعة الرحم؛
راليمين الفاجرة ,والأقوال الكلذية ,والزنه وسد طرق المسلمين .وإدعاء
الأمامة بغيرحق”.
' -الكافي؟ :هافاج؟ ,والسند معتبر.

 3الكالي  6لاجد

" -طب الأئمةلشير60:

مر
عول
لط
اامل
عو

.....

ولاشك أن جميع ذلك ما يورث اللعنةوالنفرة وتمنيالآخرين موته

ةه.
حون
جهفي
الل
وكراهة ملاقاته ورؤيته ,ولايك

عندها لايبقىمبرر لبقاء

هكذا إنسان.
 _٠١ملازمة هوى الشيطان
جاء فيحديث :فإياك وملازمة هوى الشيطان ومجانبة رضى الرحمن :فإنه

يصرع الرجل ,ويقطع الآجال .ويزيل النعم.ويطيل الخدم"ولا بخرج
ذلك عن دائرة الذنوب التيهي السبب الأول لقصر الاعمار.

داكنفييا
لنهم
الإ
 ١ا

لمانزلت هذالآية( وَلَتاَمُدّنَعَبْنيَكَإنمَماَكَعْنابه أَزْواجا

ِْيِمْ زَهْرَةالحيؤةآلدِنيَا 4أطرق رسولاليلهِل طويلاً .ثمرفعرأسه,
فقل« :عباد اللهمنلميتعزبعزاء اللهانقطعت نفسه عن الدنيا حسرات»

ومن نظر إلىمافيأيدي الناسفقدكثرهمهولميشف غليل صدره .ومن
م يراللهعليهنعمةإلافيمطعم أوفيملبس فقدقصر أجلهودناعذايه'",
 _,١ترك زيارة الحسين اكيهة

زيارته تطيل العمركمامرءوتركها ليسفقطلايطول معهالعمر بل

قال الإمامالصادق لقيه:منلميزرقبرالحسينالكتفقدحرمخخيراً
كثيرأ ونقص من عمره سئة".
هفسمي:
فلن
كة ا
لسب
ما'ل

431

سي؛ ١40 طه951:
روار
بان
طة ال
لشك
'ل-م
" -كاملالزيارات:جه4ذا.80

 --....-..........الصحة وطول العمر

ونيروايةأخصرى:منأت عىليهحولل يمأتقيرالحسينكناأنقص

اللهمنعمرهحول ولوقلتإن أحدكمليموت قبلأجلهبثلاثينسنة
لكنت صادقا.وذلكلانكمتتركرنزيارةالحسينالكنلافلاتدعوزيارته يمد
اللهفيأعماركم ويزيدنيأرزاقكم؛ وإذاتركتم زيارته نقص الله من
أعماركم رأرزاقكم فتنافسوا فيزيارته.ولاتدعواذلكفإنالحسين شاهد

لكم فيذلكعند اللهوعندرسوله؛ وعند أميارلمؤمنين وعندفاطمة7292+

0

 1قطعالاشجار الرطبة
قيل :رم
احاي
لزي
عدن
مير

تركالأذىوتوقير الشيوخ وصلة الرحم وان

يحترز عن قطع الاشجار الرطبة إلا عند الضرورة."'..
 4دعرة المظلوم

قلبعض الاصحاب لابيعبداللاهكتة:إن ليجاراًمنقريشمنآل
مح
نرزر ق
ّده بواشمهيرني ,كلمامررتبهقال:هذاالرافضي يحمل
الأموال إلىجعفر بن محمد ,قال:ادعاللهعليهإذا كنتفيصلاة الليل
وأنت ساجد فيالسجدة الأخيرةمنالركعتين الأوليتين فلمد اللهعزوجل

ويجدهوقل:اللهمإن فلانبنفلانقدشهرنيرنوهبيوغاظنيوعرضني
للمكارء ,الهم اضربه بسهم علجل تشغلهبهعني,اللهمقرب أجله.
واقطع أثرهءوعجل ذلك يارب الساعة الساعة.

 ١كامل الزيارات1 :
ح.80648

' -البحار 631 1

مر
عول
لط
اامل
عو

.......

رونا

” وهناكأدعيةأخرىأكثر
كيه
لاعل
هكودع
فلذل
ثمإنهذكرأنهفع
تاثبرأ نفضلعدمذكرهاتغافةأن تقعفييدمنلاأهليةله
١ل صلة العدو

ولعل صلة العدولاتقلتأثيرأًمنالدعاءعليه,يقطعك ويشتمك

فصل قالداود بنكثيرالرقي:كنتجالساًعندأبيعبداللها إذ قال
ل نفس ياداود لقدعرضت علي أعمالكم يومالخميس
بمن
قلاً
مبتد

فرأيت فيماعرض علي منعملك صلتك لابنعمكفلان؛ فسرني
ذلك ,اني علمت أن صلتك لهأسرعالفناءعمرهوقطعأجلهقالداودة

ه
حلهاسلوء
ايبن مععمانداً ناصبياًخبيثاًبلغنيعنهوعنعيا
وكان ل
فصككت له نفقة قبلخروجي إلىمكة؛فلماصرت في المدينة أخبرني أبو
كها.9
لكبن
ذلكا
بدا
عب

١ل دخول الحمامعلىالشيع
اضم راحتراق المواد
ولعل السبب فذيلك يسود إلىتعرقلعملية ه
ن.
بدفي
للية
الاغذا
ا
3ا
لللاجمامعتعللىاء
بعد انشغال القلب وسائر الاجهزة فيعملية المضم ودفعغائلة
الطسام فإن شغله بعملسية أخرى قدلايحسسن ويسورثه العطلب.
 8نكاح العجائز

_ -الكاني ؟70 :مح.7

' -أمالي الطوسي' :07/ :الرسائل 101 :71ح ,71105بصالر الدرجات 444 :ح :7ومثله فيالحاسن.754 :

الصحة وطولالعمر

قل الإمام الصادق  :©:2ثلاثةيهدمن البدن وربما قتلن :دخول الحمام

على البطنة .والغشيان على الإمتلاء .ونكاح العجائز”.
 40سكنى مصر
ذكر رجل لأبي عبداللههنظ مصرفقال:قالرسولاليلْهٌ :اطلبوا
بها الرزقه ولا تطيلوا باهلامكث ثمقالأبوعب
وف
ادالل
حتة:
لهال
تمصر

تقيض ها قصيرة الاعمار” .وقد يكون لإذهاب طين مصر وفخارها
بالغيرة :وبين قصر عمر ساكنيها.

وئةه
سعمي
لدف
اورت
أم
الصحيح أن المؤمن يموت بكلميتةحتىالتيتعدنقمة أو ميتةسوء
عند الناس؛ ولايستثنىمن ذلك شيء إلابشروط معيئة فهريمرتبالحرق

والغرق والرباء والتردي فيبثر .وياكله السبع وغير ذلك» لكن هناك اموراً
تدفع عنهبعضهذه المينات.وذلكمثلذكراللهسبحانه وتعالىفإنهيدفع
عانمهوت بالصاعقة :وقيل :إذانكر الله سبحانه هومنقرأيومهامالةآية,

وهناكأمورتدفععنهعامةأنواعميتةالسوءنعرض هابعدبيانمعنى
ميتةالسوء.
وأماميتةالسوهفهويعنيعندالعرفكلميتةغيرطبيعية؛والطبيعية
هي الموت على الفراش بعد الابتلاءبمرضلمنةطويلةشهر أو أكثرإذا لم

يكن المرضشائناًولايعدتقمةأو اموتلعلوالسن.وكلماعداذلك
يسمى موتة السوء ومنها موت الفجأة :كتلرت بدون مرض ولاشيخوخة.
253الففيه 05 :وج 781 :5الوسائل.

' -الكافيه :ماطاح.5

صر
غول
لط
اامل
عو

.سب....

ات

ييا

يون .أو الموتبحادث
وعاً
عأ
بسبو
سوزأ
أجا
أو المرض لملةقليلةلاتت
اصطدام أو بالقتل؛ وكل انواع الموت التيإذاسمعبهاالإنسان يفاجأ
ريعجب ملها.
هان غارلقمفايء ومات أو احترق داره فمات
ولك مصثل أن يقال لفل

لءمأووت بالسكتة القلبية أو القتل غيلةأر صيراً؛واللموت
اكذا
وه
بالامراض المشيئة كالجذام والبرص والآكلة والجدريء وكذامايشوهالبدن

كلاصرق والغرق والتقطيع ويستفاد منبعض الاخبار الآتيةأنهاتسعين
نوعاًأو سبعين على اختلاف الثقل.
فكل ذلك وأمثاله كانيتعوذ منهرسولالليهَيفْلِةُوالائمة 1م٠2
ويعلمون الناسمايدفعميتةالسوءمنأنواع الدعاءوالأعمل الصللحة.

وقسيل:إن ميتةالسوءهيالحالةالتييكونعليهاحينالموت؛كالفقر
المدقم والوصب المرجع والالم المغلق والأعلال التي تفضي به إلى كفران
النعمةونسيان الذكر والأحوال التيتشغلهعمالهوعليه.

وحن نشير إلىمايدفع ميتةالسوءباختصار لآنأكثرهاتدفع اصل
الموت وقد مرث الإشارة إليه.

_١صلة الرحم
قالرسول اليهليه صلةالرحمتهونالحساب رتقيميتةالسوء'".
'ال_صدقة

 -أمائي العطوسي؟.49 :

 -...-.....-..........الصحة وطول العمر

قال رسول اللهيَاِ :الصدقة تدفعميتةالسوء'” .وقدتق
ردمسأونل
اللهيك طبقميتة السوء على لدغة الحيةوق
اال:
لصإن
دقة تدفعميتة

رع الإنسان".,
'صن
_ائع المعروف
كان أميرالمؤمنين ايتقنول :وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء”,
وروي :وصنائع الخير والمعسروف فإنها تدفع مينة السوء وتقي مصارع
الحول",

4لبى
ا
قال الإمام الباقر اكنة :البروالصدقة

لفقر ويزيدان فيالعمر

ويدفعان تساعين
ل مسيتوةء وفي نق
”تة.
ربعي
سل:س
ءنمي
 _6خاتمعقيق
قال الإمامالسجاداكنا:منصاغخامافنقشفيه(تحمدنياللهوعلي
والليله) وق
ااءا
للله
سميت
وةء

ول
اميلمتإ
غلطاعرلى
ة".

 _"1سورة الهمزة
قال الإمام الصادقاكنة :منقرأويللكلهمزةفيفرائضه أبعدالله

عنهالفقروجلب عليهالرزقوي
ادفلععسنه
وميت
ءة",
' -الكاقي) :هج.1
' -الكافي؛٠ :ع

؟ -الفقيما6 :اج7اك
“ -الحاسن! 481 :ج045
* -الكافياد اح الخصال :املاح.70
* -ثواب الاعمال491 :

عوملر
لط
اامل
عو

.......

1

و

 _/سورة المزمل
ورد :منقرأسورة المزمل فيالعشاء الآخرةأو آخرالليلكانلالهليل

والنهار شاهدين وأحياه اللهحيلةطيبةوأماتهميتةطيبة”".
3سبيح
ت

يمره وينصره على عدره
قالرسولاللهيَكال :منسرهأن ينسئ اللهف ع
وم

ملىء الميزانومنتهى الحلم ومبلغالرضاءوزنة العرش””
 _9تسبيح الزهراء عليهاالسلام .
اء.
و يروم
شاة
_٠١اصل
ع
١لعاء١ 
د
كان الصادق لكيه يقول إذاأصبح يسم الل وهبالله...

اللهمإني اعوذ بدرعك الحصينة وأعوذ بوجهك أن تميتني غرقاأو
حرق أوسرقاًأو قودا أو صيراًأو هضماًأو ترديا ف بيثرأو أكيل السبع أو

موت الفجأةأو بشيءمنميتةالسوء .ولكن أمتنيعلىفراشي في طاعتك
وطاعة رسولك صلواتك عليهوآلهمصيباً للحقغيرمخطى أو نيالصف
الذي نعت أهلهفيكتابك كأنهم بنيان مرصوص”",
لدقعاء 7

“ -لواب الأعمال9779 :

' -ثواب الأعمال50: :

" -امجتنى من أدعية انجتبى111 :
' -مكارم الأخلاقة 601

الصحة رطولالعمر
النهم ماأنزلت فيهذهالساعةوفيهذااليوممنحرقأو شرق أو
غرق أو هدم أو ردم أو خمسف أو قذف أو رجف أو مسخ أو صيحة أو
زلزلة أو فتنةأو صاعقة أو بردأو جنونأو جذامأو برص أو أكلالسبع
أو ميئةسوء",

وأخيراً أتقدم بالشكر لكل منساعدني فيكتابة هذا الكتاب وإلجاز
هذاالعملالمتواضع وأخخص بالذكر حجة الإسلام والمسلمين السيد مسن

الخايبملاحظاته ومتابعسته وأرجو مناللهسبحانه أن يذخرها ل ل
هيوم

الفاقةيومالدين إنهوليالتوفيق.
ولسيس من الإنصاف أن اتناسى الجهود الت بيذلتهاالعائلةالكريمة(ام

مريم) فيجسيع الاعمال التي أنجزتها خصوصاً إخراجها وتنضيدها وأطلب

لهامناللهسبحانهوتعالىالسعادةفيالدارين إنهسميعيجيب.

وآخر دعوائا أن الحمدللهرب العالين
جمادى الاولى 1
.ق
ا74لهم
قمشه
ددسة

عباس تبريزيان

' -إقبال الأعمال؟.471 :

.......
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..............

بعض علامات
الأعمل التي 0
الذكر والدعاء لطول العمر

امطيلة

اخلاق الحسنة
الصدفة وطول 3 0
بعض قصص الصدقة
صلالأرحام وطول العمر
صلة أرحامالنيينه
الصلاة وطول العمر

زيارة ا حسينالقنيغةةوطول العمر
التغذية وطول العمر ......

وآخخردعوانا أن ال
احم
لدعلل
اهر
لبين.
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