
١

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام  : مالحظة

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  بعونالسابع والس ءاجلز



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  األطعمة واألشربةكتاب 

  يناجلزء الثا

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناين الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  األطعمة واألشربةكتاب 

  اجلزء الثاين

  



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

لسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا رب العاملني، والصالة وا

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

 أم ،نه ثلثهته مع عدم علمنا بأي مسلماً يف حلريالعصى د عليون ذي الكفي يكهل ): ٣٨مسألة ( 

  : قوالن،ثيطعمه إال بعد التثلي  والشربهيمناً ال ونه مؤكال بد من 

  .اجلواز إىل ذهبوا :هارية وغيفاكر واليرشاد والتحرص واإلي والنافع والتلخي عن الشرائعكفاحمل

  .العدم إىل  ذهبوا:هاري وغحيالتنقدروس وضاح واليسرائر، واجلامع واإللة وايالنهاوعن 

  .كذلى ات الدالة عليستدل القائل بالعدم جبملة من الرواا

ضب خي ان حلواًكإذا :  فقال، عن البختج)عليه السالم( ق سئل الصاد،ة بن وهبيمعاوح يصحك

  .)١(شربهاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاإل

ست يس مخراً، ألن اخلمر لي املطبوخ، واحلالوة عالمة أنه لريالعص أي )خبته(البختج معرب : أقول

  .ريد العصشتيث ي غالباً حنيون بذهاب الثلثيك وخضب األناء إمنا ذات حالء،

ناء ضب اإلخيان ك إذا: )عليه السالم( هللا قال، قال أبو عبد ا،ديزيومثله حسن عمر بن 

  .)٢(شربهاف

                                                

  .٢٥٨ ح١٢١ ص٩ج: يبالتهذو ،٦ ح باب الطالء٤٢٠ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٢٦٠ ح١٢٢ ص٩ج: ، والتهذيب٥ باب الطالء ح٤٢٠ ص٦ج: الكايف) ٢(



٨

 ، أصحابناريالبختج من غ  إيلّهديي الرجل :)عليه السالم( هللاقلت أليب عبد ا: خر قالوحسنه اآل

  .)١(بهشراستحل فيان ممن ال ك وإن ،ر فال تشربهكستحل املسيان ممن كإن : فقال

 عن الرجل من أهل املعرفة باحلق )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: ة بن عمار، قالي وموثقه معاو

شربه يو النصف، أفأشربه بقوله وهى به علشرينا أعرف أنه الثلث وأى قد طبخ عل: قولي وين باخلتجيأتي

  والالثلثى شربه عليعرفه  أهل املعرفة ممن ال نريفرجل من غ: قلت. ال تشربه: فقال ،النصفى عل

:  قال،شرب منهيالثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ى  علربنا أن عنده خبتجاًخيالنصف، ى علستحله ي

نعم)٢(.  

هذا مطبوخ : قولي بالشراب فأيتينه سئل عن الرجل إ ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن عمار، عنو

  .)٣(شربي بأس أن ، فال مؤمناًان مسلماً ورعاًكإن :  قال،الثلثى عل

ى وثق به أتيالقبلة ال  إىل صلييسألته عن الرجل ، )عليه السالم( هيجعفر، عن أخعلي بن ن وع

  ون مسلماً يكأن إال صدق يال :  قال،حل شربهيالثلث، فى زعم أنه عليبشراب 

                                                

  .٤ ح٤٢٠ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٢٥٩ ح١٢٢ ص٩ ج:، والتهذيب٧ باب الطالء ح٤٢١ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .٦ من األشربة احملرمة ح٧ الباب ٢٣٥ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٩

  .)١(ورعاً

دخل يف يعارف، سألته عن املسلم ال: ، قال)عليه السالم( ىه موسيجعفر، عن أخ علي بن وعن

ان كإذا :  فقال،سأله عنهي أن ريصح له شربه من غيعرفه هل يالشراب ال  أو ذيه النبيسقيه فيت أخيب

  .)٢(رهكأن تنإال  به كشرب ما أتاا عارفاً فمسلماً

عمله، وأن قول ى ؤمتن علمل ذي عمل كن أى ستدل باألخبار الدالة علا فقد ،أما القائل باجلواز

 كذلى لها علكاء يل عنه، وأن األشأسي حالل ال ني، وأن ما يف أسواق املسلماً مطلقد مقبوليذي ال

املسلم يف ى عتماد علااللى ع ني، بل ضرورة الدنية املسلمرينة، ولذا جرت سيتقوم به الب أو نيستب يحىت

  .ها مع أن األصل احلرمةريحة وغيالذب

ات عدم اجلواز بعضها يجلواز أخص، ملعارضة رواات عدم اياألدلة العامة مع أن روا إىل وإمنا ذهبنا

عدم ى ات تارة علي الرواكستحباب، فقد علق جواز الشرب يف تلاالى مع بعض، مما ال بد من محلها عل

ناء ضب اإلخي وون حلواًيكأن ى ، وتارة علناءخضب اإلى ر، وتارة علكد شرب املسيحالل ذي الستا

 ون مسلماً عارفاً فقط،يكأن ى تارة عل، وكرب بذلخي ورعاً وون مسلماًيكأن ى  وتارة علوقال صاحبه،

  .ك ذلريغإىل 

                                                

  .٢٦٣ ح١٢٢ ص٩ج: ، والتهذيب١١٦ص: سنادقرب اإل) ١(

  .٢٧٢ ص١٠ج: ، والبحار١١٧ص: سنادقرب اإل) ٢(



١٠

 خالف املتفاهم عرفاً، كأن ذلإال  ،بعضى نها حبمل بعضها علين اجلمع بكات وإن أميوهذه الروا

ما اختاره كستحباب االى زم محلها علالولذا فالاً، يون عرفيكوقد حتقق يف موضعه أن اجلمع ال بد وأن 

  .مهاريند واجلواهر وغاملست

  .العاملهللا  وا،ل حالى ك فإنه حسن عل،اطيحتال يف حسن االك ال إشنعم

  .م الربوبات فراجعك والتمري وحيب والعنيبي الزبريم العصكتاب الطهارة حكمث إنه قد تقدم يف 

  



١١

تاب كه اليدل علياملضطر يف اجلملة، وى ة احملرمات علحال وال خالف يف إباكال إش): ٣٩مسألة (

  .مجاع والعقلوالسنة واإل

 ِبِه ِلغيِر اِهللا فَمِن ما أُِهلّم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الِْخنزيِر وِإمنا حر﴿ :تعاىل فقوله ،تابكأما ال

طُراضباٍغ و رِه غَيلَيع ١(﴾ال عاٍد فَال ِإثْم(.  

  .)٢(﴾ اَهللا غَفُور رحيم غَير متجاِنٍف ِلِإثٍْم فَِإنّ مخمصٍة فَمِن اضطُر يف﴿: وقوله سبحانه

 لَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإالّقَد فَص ذُِكر اسم اِهللا علَيِه وما لَكُم أَال تأْكُلُوا ِمماو﴿: وقوله عز من قال

متطُِررا اض٣(﴾م(.  

  .)٤(﴾ ِمن حرٍجما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن﴿: تعاىلوقوله 

  .)٥(﴾ال يريد ِبكُم الْعسرريد اُهللا ِبكُم الْيسر وي﴿ :تعاىلوقوله 

   :)صلى اهللا عليه وآله( قولهك ،اتيتواتر الروام ف،وأما من السنة

                                                

  .١٧٣اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٣اآلية : سورة املائدة) ٢(

  .١١٩اآلية : سورة االنعام) ٣(

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ٤(

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٥(



١٢

ضرار ال ضرر وال)١(.  

  .)٢(هيلإرفع ما اضطروا  :)صلى اهللا عليه وآله( وقوله

  .نفتح منه ألف بابيي  الذ،)٣(بالعذر ه فهو أوىليعلهللا لما غلب اك: )عليه السالم( وقوله

ب يه والتهذيايف والفقك املروي يف ال،لي، يف خرب مفضل بن عمر الطو)عليه السالم( وقول الصادق

هم به يصلحهم فأحل هلم وأباحه، تفضالً منه عليعلم ما تقوم به أبدام وما  أنه تعاىل من ،هاريوغ

 فأحله يف الوقت الذي ال ، مث أباحه للمضطر،هميمه علرهم فنهاهم عنه وحرضيم ما م، وعلهملصلحت

  .)٤(رينال منه بقدر البلغة ال غي فأمره أن ،بهإال قوم بدنه ي

ا حفص ما أنزلت ي: )عليه السالم(  قال،اثييف خرب حفص بن غ ،)عليه السالم( وقال الصادق

   إالّ يا من نفسيالدن

                                                

  .٣٥ ح١٤٦ ص٧ج: ، والتهذيب١ ح٢٩٢ ص٥ج: ، والكايف٩ ح٥٩ ص٣ج: الفقيه) ١(

  . ٩ ح٤١٧ ص٢ج: صالاخل) ٢(

  .١٦و١٣ و٣بواب قضاء الصلوات حأ من ٣ الباب٣٢٢ ص٥ ج:انظر الوسائل) ٣(

  .١طعمة احملرمة ح من األ١ الباب ٣٠٩ ص١٦ج: ، والوسائل١٩١ ص١ج: ، وتفسري العياشي٣٣٤ص: احملاسن) ٤(



١٣

  .)١(لت منهاكها أيلإذا اضطررت تة إيمبرتلة امل

ل كأير فلم يتة والدم وحلم اخلرتيامل إىل من اضطر: مةكومرسل الصدوق املروي عن نوادر احل

  .)٢(افركوت فهو  مي حىتكئاً من ذليش

وله قك ،ات واألخباريآلستعماله يف ااعتقادي، وقد شاع فر االكفر العملي ال الكاملراد ال: أقول

  .)٣(﴾كَفَر فَِإن اَهللا غَِني عِن الْعالَمنيمن و﴿: سبحانه

  .مهاريغ إىل )٤(م من هذه األمة عشرةيالعظهللا فر باك ي، علاي: )صلى اهللا عليه وآله( ولهوق

ل حمرم إذا إضطر كتة ويل املكأير ضطامل:  قال)عليه السالم(علي واملروي يف الدعائم، عن 

  .)٥(هيإل

ه يف يشيء من هذه احملرمات، فال إمث عل إىل فمن إضطر: )معليه السال( ريك العسريوعن تفس

أباح  م حىتكم بيها املؤمنون رحيم أكوبيم ستار لعيغفور رحهللا فإن ا :أن قال إىل اءيتناول هذه األش

  .)٦(يف الرخاءما حرمه م يف الضرورة كل

                                                

  .٦ من األطعمة احملرمة ح١ الباب ٣١٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من االطعمة احملرمة ح٥٦باب  ال٣٨٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٩٧اآلية : سورة آل عمران) ٣(

  . يف باب العشرة٥٦ ح٤٥٠ ص٢ج: اخلصال) ٤(

  .٤طعمة احملرمة ح من األ٤٠ الباب ٧٨ ص٣ج: املستدرك) ٥(

  .٤طعمة احملرمة ح من األ٤٠ الباب ٧٨ ص٣ج: املستدرك) ٦(



١٤

 فإن ،يكفيك خذ منها ما ،تةيا مبرتلة امليفأنزل الدن: )عليه السالم( وخرب جنادة، عن اإلمام احلسن

ما أخذت من كه وزر فأخذت ين فيكان حراماً مل كها، وإن ينت قد زهدت فك حالالً كان ذلك

  .)١(تةيامل

ه يعلهللا اى صل(لي يخل إىل ال عهدولو: ثي يف حد)عليه السالم( علي س، عنيبن ق ميوعن سل

  .)٢(له وأحلههللا ه العبد فقد أباحه ايلإ لما اضطركا أخي ي: ن قال يلكه لفعلت، وليف  إيلوتقدم) وآله

ا من أنفسهم يلوا الدننز: نييف صفات الصاحل )عليه السالم( ني املؤمنريوعن الواسطي، عن أم

هلم النفس ى لوا منها بقدر ما أبقك وأ،هاييف حال الضرورة إل إالّشبع منها يل ألحد أن حيتة اليت ال ياملك

  .)٣( الروحكمسأو

ه صالح العباد يفف تعاىلهللا ل ما أحل اكنا وجدنا إ :ة يف العلليد بن سنان املروة حمميويف روا

   اء ال حاجة للعباديش ووجدنا احملرم من األ،ستغنون عنهايه احلاجة اليت ال يهم، وهلم إلؤوبقا

                                                

  .٦طعمة احملرمة ح من األ٤٠ الباب ٧٨ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٨طعمة احملرمة ح من األ١ الباب٧٢ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٩طعمة احملرمة ح من األ١ الباب٧٢ ص٣ج: املستدرك) ٣(



١٥

  .)١(كالفناء واهلال إىل اًيه ووجدناه مفسداً داعيلإ

ه قوة للبدن يل نافع مقو للجسم فكوالتلف والفساد، فه الضرر يما ف إالّرم حيومل : ويف الرضوي

  .)٢(قاتل فحرام أو ذهب بالقوةيل مضر ك و،فحالل

  .ورة يف خمتلف أبواب الفقهكة املذريثكات اليها من الرواريغإىل 

  .ضيالمهم فوق املستفكره يف ك واحد، بل ذ ري فقد ادعاه غ،مجاعما اإلأو

ل شيء كد يرينسان اجلسم، فإن اإلى ء يف وجوب التحفظ عل عند العقالك فإنه ال ش،وأما العقل

ف باحملرمات اليت هي دون كيأن احلروب والثورات إمنا تقام ألجل اجلسم ف جلسمه وصحته حىت

  .احلروب

  

                                                

  .٤٣ يف نوادر العلل ح٣٨٥ باب ٥٩٢ص: علل الشرايع) ١(

  .٥طعمة احملرمة ح من األ١ الباب ٧١ ص٣ج: املستدرك) ٢(



١٦

 أو ،القوة أو ،العضو أو ،اف منه تلف النفسخيشمل ما يالظاهر أن االضطرار  ):٤٠مسألة (

التخلف  إىل يدؤامل أو شي،ميأو يقعد  أو قومين أن كتمي ال حبيثض املركالضعف الذي هو  أو ض،املر

نفس حمترمة، مثل ى ان اخلوف علك أو ،القوة أو تلف العضوك، كشبه اهلال أو كلهالة املوجب لقالرفمن 

عن إنسان  أو عن عرضه أو هامجه اللص،يما  دافع عن نفسه عندين أن كتميتة مل يل املكأيأنه لو مل 

جه فهو مضطر، عسر عال أو  التناول طول املرضكضاً فخاف بتريان مركن ماله، بل لو ع أو حمترم

ى ع ترضعه إذا توقف صحته وسالمته عليرض أو عهايرض أو نهايجنى  إذا خافت احلامل علكذلكو

  .املرضعة

 أو نتشار،ضعف الباه من اال أو نيإزالة ضعف الع أو إزالة العقمضطرار ألجل صدق االيوهل 

ن الظاهر من ك، لكمن تعرض لذل  ومل أر،، احتماالنكما أشبه ذل أو رفع البول يف الفراشألجل 

: يف خرب املفضل )عليه السالم( ضطرار عرفاً، خصوصاً قول الصادق، لصدق االكالنصوص املتقدمة ذل

 بهإال قوم بدنه يفأحله يف الوقت الذي ال)ه مما تقدمري، وحنوه غ)١.  

نه ضعفاً يوز تناول احملرم ألجل عدم ضعف عجيما كورات، فإنه كبعض املذبل لوجود املناط يف 

  اً، ولذا يان خلقكناوله ألجل إزالة هذا الضعف لو وز تجي كذلك ،نعه عن القراءة مثالًمي

                                                

  .١طعمة احملرمة ح من األ١ الباب ٣٠٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٧

  .ه أنه مضطريفاً علصدق عري

عدم   مثالً،ل حمرمكل حيل إضطرار كس ي فل،اًيختالفاً نوعان الظاهر أن االضطرار خمتلف كل

 لحيهل  ام، أل هذا احلرامحيد يالعدم بسبب خوف شقوق ال إىل ضطرارن االكل حرام ةالوضوء للصال

  .شرب اخلمر، الظاهر العدم أو تةيل املكألد يشقوق ال

ة مل حتل ياملهم، فإذا مل تتحقق األمهى ح األهم عليات ترجين املستفاد من الرواإ: وإن شئت قلت

ى ل حلم الغراب جاز، أما إذا توقف علكأى باملفاصل عل ى شفاء رجل املبتلاحملرمات، فمثالً إذا توقف

  .زجيالزنا فرضاً مل 

جل أمر أهم حمرم أل أي ص باب تناول احملرمات، بل فعلخيضطرار واسع ال الم يف باب االكوال

  .يف نظر الشارع جاز

ن عدم احلمل بسائر كمي مل ماي ف،م املرأة بإسقاط قوة رمحهايوز تعقجين لألب نفقة فهل كولو مل ت

  .حتماالناهو الرزاق، هللا وز، ألن اجيالوسائل، أم ال 

لف أات مائة ين من إقامة حاجكة أا ال تتميسالمومة اإلك لو علمت احل،كعم من ذلأويف مسألة 

موارد الغذاء ى م النساء حفظاً عليوز هلا تعقجي، فهل ل سنة مثالًكد من عامل األرحام يف يف جديض

وجب سوء يقلة يف الغذاء  أو تةي جماعة ممك الناس وشأم أوجب ذلكما علمت بأنه لو ترين، فيجودللمو

  .ة املوجب ملختلف األمراضيالتغذ

د يريما ي فمناء مثالًاإل حىت أو ستلزم ملسها،اة ولو يضطرار إنقاذ األجنيب لألجنبومن مسائل اال

  . جائزك فإن ذل،إخراجها من الغرق

  ب يمناء ألجل فحص الطبإل اوزجين هل كل



١٨

   .منها أو أن الضعف يف النطفة منهى ر يحىتاملين 

  .ون اضطراريك وهل ،جنابة ألجل فحصها ألجل اإلي جسم األجنبنيد والعيب باليأو مباشرة الطب

أن فعله بعض كى حيما ك ،فار إرهاباً هلمكالى ش لقتليل اجلكضطرار أون من االيكذا هل كوه

  .وش بأعدائهمياجل

 ،زجي وإال مل ،ل جازكاألى سالم علش اإلي لو توقف نصرة ج مثالً،وهل صور بعض املسائل خمتلفة

  .باحة مثل هذا احملرمة إلي أمهكانت هناكإال إذا 

  .ة يف خمتلف األمورريثكضطرار الها من صور االريغإىل 

صدق ي وال ظن، بل ن علميكصدق باخلوف املعتد به عند العقالء وإن مل يضطرار مث الظاهر أن اال

ضطرار لشرب  االنيحرام بدون اخلوف العقالئي، فإنه فرق ب أو اً لواجبكنتهاان يكضطرار إذا مل اال

  .اً منهيحلق الرأس توق إىل ضطرار واال،اً عن املرضياخلمر توق

 ،ه الروحيما إذا وجل فيف  حىت،م ألجل سالمة األنيسقاط اجلنضطرار إل اال:ضطرارومن صور اال

ما أشبه  أو عضو أو سقوط قوة أو داً،ي شدمرضها مرضاً أو ،تلف األم أو وجب تلفهايه ؤان بقاك إذا

  .ل عدم العسر واحلرج والضرري، ولدلنية اجلنينسان أهم من أمهة اإلي ألن أمهك، وذلكذل

 ال ضرروجب تقدم ية ي، إذ إحراز األمهني اجلنال ضرر األم مع ال ضرر بتعارض :قاليوال 

  .يني ثانونيمكروا يف مبحث تعارض حكما ذكاألم، 

  ما ورد كت، ي حال املنيأن حال اجلن إىل ضافةهذا باإل



١٩

  .اتي يف باب الدكالنص بذل

ات اليت تقدم يما ورد يف مجلة من الرواك ،يت ألجل إضطرار احليل املكومن املعلوم إباحة أ

ت يم شمل حىتياً، فإطالقها يونه بدوكبعد ي ن الكوان ليت احليم إىل انك انصرافها وإن بعضها، فإن

  .مهاري املستند واجلواهر وغاًنسان إضطرارت اإليل مكجبواز أ أيت، وقد أفىتيما سكنسان اإل

 وقد نقل القصة اإلمام احلسن ،)١(تينسان ولده املل اإلك أوذاسف جوازيظاهر قصة بلوهر وبل 

  .التأمل إىل اا حتتاجي فاملسألة يف بعض صغركه، ومع ذليار علك بدون إن)عليه السالم( ريكالعس

حة، يمن الفض أو  شبهة وخافت من القتل إن ظهر محلهايوط أو وطئت جرباً أو ولو زنت املرأة

  .زجيمل إال  و، ما إذا خافت القتل جازنيفصل بيأم  ، أم ال،سقاطق هلا اإلحيفهل 

حة فقط، وأما إطالق املنع يانت الفضكما إذا يف  ألنه عسر وحرج وضرر حىت،طالق اجلوازإأما 

  .حةي يف نظر الشارع، خبالف الفضل فألن القتل أهم حرمةيصوأما التف، فألصالة عدم اجلواز

رام، فحاهلا احلى يف صورة القتل، ألا هي اليت أقدمت عل تمل عدم اجلواز يف صورة الزنا حىتحيو

هما حرام، وإن يلك أن بقاءه وخروجه ني واحد من احملققريغ ث أفىتيخترق املغصوب، حاحال من 

  هذا ى ثر، وعلكانت حرمة البقاء أك

                                                

  .٤٠٤ ص٧٥ج: نوارحبار األ) ١(



٢٠

احاً كن أو متعةً أو  جرباًيالوط أو  وخوف القتل ألجل شبهة، خوف القتل ألجل الزنانيفرق بيف

  .دائماً

  : وهنا فرع آخر

 أو ،ل أقارا هلاها بقتءالبتادائماً، وهي تعلم  أو اً متعةًياحاً شرعكح نكوز أن تنجيوهو أنه هل 

سقاط،  جاز اإلنيون اجلنكاح يف وقته، فإذا خافت عند تك الن من جهة إباحة، أم النيإسقاطها للجن

  .حتمال أقرباب احلرام، ولعل هذا االكرتا إىل ضطرهيقاً ي طركسلينسان أن وز لإلجيومن جهة أنه ال 

  .حيالتنق إىل جلها حتتاكوهذه املسائل 

ما  أو نهيأخذ ع أو ض،ية املريلك ألجل وضعها موضع رية الغيلكخذ أرار ضطولعل من مسائل اال

ته ال يلكنه وية إعطاء عيلك والنيوز لصاحب العجي لشمول خرب مفضل بن عمر له، والقول بأنه ال ،أشبه

 ةيلك والنيح لصاحب العيبية يلك والنين منعه بأن اضطرار فاقد العكمي ،ك ذلكلميتاً ألنه ال ي وال ماًيح

  .فوفك إبصار املكذلكض أهم، وي بقاء املر، ألنكذل

ما يف ك قوم بدنهيما به ق ، لصدفوف قدم الثاينكاج امليحتا مع نيوإذا تعارض حرمة قلع الع

وجب رفع احلرمة ياج املرأة ين احتإث يب حيالطبى ون حاله حال عرض املرأة نفسها عليكف ث،ياحلد

  . بعض املباحث السابقة فراجعرنا هذه املسألة يفكب، وقد ذيعن الطب

  .تاب مستقلك إىل ة اليت حتتاجريثكضطرار ال من صور االك ذلريغإىل 

  



٢١

ة أن الباغي يولعل الظاهر من اآل ،)١(﴾غَير باٍغ و ال عاٍد﴿ة ميركة الير يف اآلكقد ذ): ٤١مسألة ( 

ه اجلوع كأ ة حىتيبر إىل هبر وذيما لو أخذ حلم خرتكه، يلإعل نفسه مضطراً جبهو الذي طلب احلرام 

ه يلزم عليان الظاهر أنه كله، وإن كأ اللحم، فإنه حرام كل ذلكأ نفسه إال بفظحين أن كتميث مل يحب

 له حىتكأيله عوقب بسوط، وإن مل كر، فإن أيله حلم اخلرتك من موته ومن أنياً ألخف احلرامميله تقدكأ

  .ةياألرض الغصب يف متوسط رواكما ذك،  مثالًنيمات عوقب بسوط

ر املفسرون ك وقد ذ،)الضرورات تقدر بقدرها(ضطرار، فإن مقدار االى تعدى يادي هو الذوالع

  .)نيهم أمجعيعلهللا صلوات ا(ن يت عن األئمة الطاهراي وورد ببعضها روا،ة احتماالتي اآلرييف تفس

 والعادي الذي ،اإلمامى رج علخيالباغي الذي :  يف مرسل البزنطي)عليه السالم( قال الصادق

  .) السالماعليهم( نيان عن الصادقيان وجممع البي، وقد رواها التب)٢(تةيل له املحيق، ال يقطع الطري

 :)٣(﴾فَمِن اضطُر غَير باٍغ و ال عاٍد﴿: تعاىل يف قوله )عليه السالم( ة محاد، عن الصادقيويف روا

هماي هي حرام عل،تةيال املكأيس هلما أن ي ل،د، والعادي السارقيالباغي باغي الص)٤(.  

                                                

  .١٧٣اآلية : سورة البقرة) ١(

  .٦ و٥طعمة احملرمة ح من األ٥٦ الباب ٣٨٩ ص٦ج: انظر الوسائل) ٢(

  .١٧٣اآلية : سورة البقرة) ٣(

  .٢طعمة احملرمة ح من األ٥٦ الباب ٣٨٨ ص١٦ج: الوسائل) ٤(
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العادي :  قال،ةي﴾ اآلفَمِن اضطُر﴿ :تعاىل يف قوله ،)عليه السالم( م، عن الباقريويف خرب عبد العظ

  .)١(الهيعى عود به عليد بطراً وهلواً ليبغي الصي والباغي الذي ،السارق

ل ك ،اإلمامى  واخلارج عل،قوالسار ي،د اللهويبغي الصيهذا فالباغي للحرام، والذي ى وعل

  .نيح العقل أخف احملذوري لترجل عقالًكهم األيلزم عليان كه، وإن يهم ما اضطروا إليرم علحيهؤالء 

 ال أنه ال ،لكاألى ما معاقبان علأ و، يف نفسهكث عدم جواز ذليحاد يف األ)س هلمايل( ومعىن

ان الضرر كما أشبه، خصوصاً إذا  أو ديشداملرض ال أو العضو أو ذهاب القوة أو املوت الن حىتكأي

ولدها إذا مل ى ث ختاف عليق حبيانت املرأة احلامل قاطعة الطركما إذا كن آمثاً، يك الذي مل ريالغى عل

دون قتل يرين ين الذيخرمقاومة السراق اآلى قو عليل مل كأيان السارق خائفاً أنه إذا مل ك أو ل،كتأ

  .اللواط به مثالً أو ولده

ى قو عليل مل كأيذا خاف السارق أنه إذا مل إما كنفسها،  أو عرض نفسهى ه ما لو خاف علومثل

 الصور كل يف بعض تلكبعد القول بوجوب األي، بل ال كما أشبه ذل أو ا زناًأو د به لواطاً يريدفع من 

  .نصراف أدلة احلرمة عن مثلها، البال حرمة أصالً

عتبار ما ابإال اً ي عاداً واليباغى سميه بعد التوبة ال  ألن،ل مطلقاًكل األحيمث إنه لو تاب فهل 

   )األصول(روا يف ك وقد ذى،مض

                                                

  .١طعمة احملرمة ح من األ٥٦ الباب ٣٨٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(
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ه وعدوانه يبغى من هو عل إىل نصراف الباغي والعاديا إىل ضافة باإلى،نقضامن  أن املشتق جماز يف

 بل لعل العرف ،)١(﴾الُوا آمنافَلَما رأَوا بأْسنا ق﴿:  لقوله سبحانه،ل مطلقاًحيال  أو نهما،نقلع عاال من 

 من تاب نيل، وبكجوز له األيضطرار ف من تاب قبل االنيفرق بي أو ة،يأنه باغ وعاد فتشمله اآلى ري

حتمال وصدقها يف الثاين، األقرب االعادي يف األول ، لعدم صدق الباغي والوز لهجيال ضطرار فبعد اال

  .ان األحوط الثالثكالثاين وإن 

فإنه  ريل حلم اخلرتكما إذا أك ، املضطرة ال ترتفع عنيام الوضعكح الفقهاء أن األنير بمث إن املشهو

ان وقت كعدم النجاسة إذا ى ه التحفظ علي فالالزم علكذلى نجس مواضع جسمه املباشر له، وبناًء علي

  .در بقدرهاس، والضرورات تقيالتنج إىل س مضطراًي ألنه ل،الصالة

 أو هما، فإذا شربا اخلمريري علجيالباغي والعادي فالظاهر أن احلد ى حلرمة علبقاء اى مث إنه بناًء عل

  .كأذن هلما يف ذلي املضطر، ألن الشارع مل رياً مبا هو املقرر لغرداً وعزر حيال حلم اخلرتكأ

 من ،حتماالناالقتل احلرام،  أو ما إذا ذهب للزناك ،كمه ذلكة حيل مسافر معصكوهل أن 

د يري يف من ميم بالتحركمن احل ه أوىلي فميم بالتحرك بل احل،ح، ومن وجود املناطي املبضطرارإطالق اال

  ان كن وإ  حىت،رواكما ذكس حبرام يد هلواً ألنه ليالص

                                                

  .٨٤اآلية : سورة غافر) ١(
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  .ىفخيما ال كأخف حراماً فهو حرام 

 أو هما،يسم علطالق االح مطلقاً، إليبيق الرجوع ال يضطرار للباغي والعادي يف طرن االإمث هل 

 ،باحة يف األول دون الثاينه باإلري التائب وغنيفصل بي أو د والسرقة،يالصى نتهاح مطلقاً ألنه قد يبي

  .طالق له لشمول اإل، أقربان القول الثاينكوإن  ،حتماالتا

  



٢٥

الشبع  إىل  اضطرر، فلوضطراه إمنا هو بقدر االيطر إلاملأذون يف تناول احملرم املض ):٤٢مسألة (

نوع واحد  إىل ضطرا، ولو  جازرمالتلون يف احمل إىل ضطرا ولو ،سد الرمق جازإىل  ضطراجاز، ولو 

ون يك يف املستقبل، وقد كان خوف اهلالكشبع يضطرار بالشبع، ألنه إذا مل ون رفع االيكقد  جاز، مثالً

  .ه احلاللياحملل املوجود ف إىل ليصل بعد قليفعه بسد الرمق، ألنه ر

دة  لقاعكل ذلك ،حدمهاأ إىل ضطرارون االيكل والشرب، وقد كألا إىل ضطرارون االيكوقد 

  .ىوظاهر النصوص والفتاو، )الضرورات تقدر بقدرها(

ى ل عليضاً، إذ ال دليضطرار أوز التزود، بل التزود جائز بدون االجيل والشرب كوز األجيما كو

، وما أشبهه، ومن هي التقلب فع أحناءيمج: )عليه السالم( قوله إالّضطرار حتمال االحرمة التزود ال

قتناء احبرمة  ستعمال وحنوها، ولذا مل أجد من أفىتال وشرب وكاملعلوم أن املراد التقلبات املتعارفة من أ

  . فاألصل اجلوازكوانات احملنطة، ولو شين يف احلما هو املتعارف اآلكتة، يامل

حرمة ى ل علي الناس، إذ ال دلاهري لنسان وحفظه يف غرفة من الزجاج اإلذا ال بأس بتحنطكو

موجود  ـ نتشار ورائحته من االاعحفظ جثته من السب يوه ـ  فإن علة الدفن،، واألصل اجلوازكذل

  .هيف

لة الدفن أنه واجب بذاته، من الزجاج، ألن ظاهر أد  يف حفظ جسده بدون قرب حىتكشينعم رمبا 

  . آخران فللمسألة حملكف كين، ويخرن اآلياألمر إىل ضافةباإل

  وز جيما كو



٢٦

ن ألصالة اجلواز، يا مضطرانوكن منه إذا يوز إعطاء اآلخرجي كذلكل املضطر وشربه للحرام، كأ

  .هيب إذا توقف حفظه علجي، بل قد )ىالرب والتقوى التعاون عل(هو من بل 

  .عيالب إىل األصل ال إىل ضطرارعه له، ألن االيوز بجينعم الظاهر أنه ال 

ل إعطاء احلرام كشينعم ، مضطراً بنفسه أم ال يون املعطيك أن نيه ال فرق بعلم أنيومما تقدم 

حلم غنم وحلم  يان عند املعطكما إذا كه، ي حمتاج إلريواجداً للحالل غ يان املعطكما إذا يفللمضطر 

نه أعتبار الب بكه حلم الؤوز إعطاجي فهل ،لكاأل إىل  واضطر إنسان،عن حلم الغنم  وهو يف غىن،لبك

وجوب حفظ ى ل دل علي، وإمنا الدلكه املضطر من ذلئوجوب إعطاى ل علي للحم غنمه، وال دلكلما

 قدريرتفع باحلالل الذي يضطراره األن وز، جي أم ال ،لبكعطائه حلم الإل بصحي كنفس املضطر، وذل

رت املرأة ضطا ون حاله حال ما إذايكوز له إعطاء احلرام، فجياحلالل ال ى  ومع قدرته عل،يطعه امليعل

  .احهاكها، بل الواجب نكزين ا دفعاً هلاليوز للرجل أن جية من الوقاع فإنه ال ياخلل

 إىل دياة واضطر سك ومقدار من الزنيه مقدار من اخلمسيان عند الفقكومثل هذه املسألة ما لو 

 يف كه، ال شي الفقان قدرةكوز ملجي أم ال ،ديالس ضطراراان كاة ملكه من الزيعطيوز له أن جياملال، فهل 

  . احلرامكبغض وقوع ذليرم، خصوصاً إذا علمنا من الشارع أنه جتناب احملاأن األحوط 
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  .باحةان األصل اإلك ،عطائه احلرامإاملنع عن ى ل عليوجد دلي ومل كنعم إذا ش

  .واهر بالوجوباملستند واجل  أفىت،وزجيضطرار أم ب تناول احملرم يف حال االجيمث هل 

وت فإنه ميل كأيون إذا مل يكح، فقد يضطرار املبضطرار املوجب واال االنيل بيهر التفصن الظاكل

ضطرار نه من أنواع االكتحمل عادة وليد يبصداع شدى بتليل كأيون إذا مل يك وقد نئذ،يواجب ح

ان الصوم ك واحد من الفقهاء يف باب الصوم أنه إذا ريغ نئذ، ولذا أفىتيوز التناول حجي فإنه ،عرفاً وشرعاً

ان كان الضرر جائز التحمل كبأن إال  و،فطاروز حتمله شرعاً وجب اإلجيث ال يضره ضرراً بالغاً حبي

  .جائزاً فطاراإل

متناين، ا ال ضررل ي ألن دلكة وحنوها، وذلام يف الصالي يف مسألة الوضوء والغسل والقكذلكو

حرمة ى ان مصداقاً ملا دل علك كاهلال  إىلايب، فإذا وصل الضررجي النفس وحنوه إكل عدم إهاليودل

قبل، بل يف ي إن شاء قبل املنة وإن شاء مل ،د العبديار بيختان االك احلد كذل إىل صلي، وإن مل كذل

  .ل واحد منهماكالقتل جاز  أو فركلا إىل ضطراالقتل الذي هو من أعظم احملرمات إن 

شهد يخر، فقتل الذي مل اآل رسالته وأىب شهد أحدمها بني وأخذه ملسلملمةيما ورد يف قصيت مسك

  .ل واحد منهماكفعل ) ه الصالة والسالميعل( الذي شهد، وقرر كوتر

  وا ك فتر،عط الثاينيفار ما أرادوا بلسانه، ومل كاألول للى ث أعطي عمار وأبوه حكذلكو



٢٨

  .همايلكعمل ) ه الصالة والسالميعل(عماراً وقتلوا أباه، وقرر 

صحاب اإلمام أما يف ك ،تارون النجاةخياناً يتارون القتل وحنوه، وأحخياناً ي أحنيولذا جند الصاحل

  .هم، وحمل هذا البحث يف موردهري غكثم وتريث قتل أمثال ميح) عليه السالم( ني املؤمنريأم

 به صورة الوجوب ال رادي إمنا ،)فأمره( ة املفضلي يف روا)عليه السالم( علم أن قولهيومما تقدم 

  .زواصورة اجل

 ني مث تبكضطرار فتر ولو ظن عدم اال،أمثي اخلالف مل نياً فتناول مث تبيضطرار ظناً عقالئولو ظن اال

العرف،  إىل أن الشارع أحال هذه املوضوعات أي ه بأس، ألن املرء متعبد بظنه،ين عليكاخلالف مل 

  .ما تقدم يف بعض املسائل السابقةكزان اخلوف، يوامل

قوة من قواه، فهل  أو تلف عضوه أو ستعمل ماتيعمل احملرم أم مل ستا سواء  إنه لو علم بأنهمث

ل حلم كأ إىل ضطر جوعاًا له، مث كر مهليبأن حلم اخلرت: ما إذا قال له األطباءكستعمال احملرم، اوز له جي

ته وجب سرعة موي نيان أحد الطرفكل مات جوعاً، فإن كأي وإن مل ،له مات لتضرره بهكفإن أر، يرتاخل

 ريوجب تأخي قدم ما ،سبوعأوجب موته بعد يل ك األكن، وتروجب موته اآليل كان األكما إذا ك

ن أ، ولذا قالوا بعدم جواز كستعجال اهلالارم حي كذلكة، كلقاء النفس يف التهلإرم حيما كموته، ألنه 

  .وت بعد ساعات، ألنه من قتل النفس احملرممينسان نفسه وإن علم أنه قتل اإلي

  حتمل جواز ا، ك يف وقت اهلالينيان الطرفان متساوك وإن



٢٩

ر أنه بتناول احملرم راضطه، واحتمل العدم ألن ظاهر أدلة االيضطرار احلاصل فل االيالتناول، لدل

  . س حباصلي لكوذلرفع الضرر، ي

  .العطش عسراً وحرجاً جاز التناول أو حتمله اجلولان يف كنعم لو 

ان كما إذا كه، يلإ ال أصل املضطر ،ان الزائد حراماًك ، فزادقدر خاص إىل مث إنه لو اضطر

  .ىفخيما ال كل كة، فإن النصف الثاين حرام ال أصل األيوقأل كة فأيرتفع بنصف أوقيضطراره ا

ل كأ إىل ما اذا اضطرك ، ام ال،تلذذ بهيث يعله حبجي أن نيه بيفرق فياحلرام، مل  إىل ضطراولو 

ه نصف يفيكالين ان ك ولو ،لي لعموم الدلكتلذذ به الطبع، وذليمطبوخاً مبا  أو اًيله نكأيتة جاز ان يامل

هللا  وا،، ألن الضرورات تقدر بقدرهال الينكان الالزم أكة مثالً، يقأوإال ه يفيكة، أما املطبوخ فال يأوق

  .العامل

  



٣٠

  : قوالأه ي فف،شرب اخلمر ألجل العالج إىل ضطرالو  ):٤٣مسألة (

  .هم، واختاره املستند واجلواهرريغ والدروس وما عن القاضي واحلليك ،مطلقاًاجلواز 

هم، يلإح وشرحه نسبته يشف اللثام واملفاتكما عن كي عن املشهور، كقاً، وهذا هو احملاملنع مطلو

  .هيمجاع علاإلى بل عن اخلالف دعو

 د الثاينيالشهما عن املختلف وك ،وزجيه فال ري غنيوبجوز، ي خوف تلف النفس فنيل بيوالتفص

  .ح وشارحهيوصاحب املفات

م علَيكُم ِإال ما لَ لَكُم ما حرقَد فَصو﴿: تعاىلقوله كضطرار، األول، لعمومات أدلة االواألقرب 

متطُِرروالت واملشروبات مباح كنواع املأأل ما حرم يف القرآن من كأن ى دل علي فإنه ،)١(﴾اض

ال ضرر وال ث يضطرار، وحدث رفع االيم اخلمر، وحدكيقرآن احلومن مجلة حمرمات الر، للمضط

خر ر اخلمر وبعض احملرمات األكها بعد ذية املفضل املتقدمة، وفيل نفي العسر واحلرج، وروايودل، ضرار

  . وحممد بن عذاف،هللاة حممد بن عبد اي، وحنوها رواباحه للمضطرأمث : )عليه السالم( قال

قاتل  أو ذهب بالقوةيل مضر كه قوة للبدن فحالل، ويللجسم فل نافع مقو ك: والرضوي

   .)٢(فحرام

  .ها مما تقدم بعضهاريغإىل 

  وشرب اخلمر جائز : )عليه السالم(  قال،ة العلليبل وروا

                                                

  .١١٩اآلية : نعامسورة األ) ١(

  .٧ س٣٤ص: فقه الرضا) ٢(



٣١

  .)١(يف الضرورة

  .جواز شرا عند العطشى  ما دل علكد ذليؤيبل 

خاف   أصابه عطش حىت،) السالمعليه( عن الصادق ى،سوعمار بن موى سيخرب محاد بن عك

  .)٢(شرب منه قوتهي: نفسه فأصاب مخراً، قالى عل

شبع، وإذا  ل حىتكتة أيل املكأ إىل إذا اضطر املضطر: )عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٣(هيضطر إل ي حىتكذل إىل عوديس له أن ي ولى،رو يىتاخلمر شرب ح إىل ضطرا

ستفاد من يا هو حمرم قطعاً، بل ممر وشرب الدم وما أشبه يل حلم اخلرتكاط يف أضاً املنيده أيؤيبل و

  .ة حرمتها من حرمة اخلمريات أشديبعض الروا

سم اخلمر مما بعضها اة، النصوص املصرحة بية يف حال الضرورة العالجياحللى ل علين الدلإاحلاصل 

ي بل صها، واملناط شبه القطعيل ختصكشيا ة مميمعمول ا، والعمومات القووح داللة يصرو ،حجة سنداً

  .القطعي

  :اتي مبتواتر الرواستدل للقول الثاينا

                                                

  .٤ احملرمة حةشرب من األ٣٦ الباب ٣٠٣ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١ احملرمة حةشرب من األ٣٦ الباب ٣٠٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤٣٥ ح١٢٥ ص٢ج: الدعائم) ٣(
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نعت له الدواء ي أسأله عن الرجل )عليه السالم( هللاعبد ا إىل أيب تبتك:  قال،نةيخرب عمر بن أذك

 وال ،ال: قال ف،د به الدواءيريه اللذة إمنا د بيريس يذ ليرجة من نبكسأ بقدر شربهي فريح البواسيمن ر

  .)١(م دواًء وال شفاًءعل يف شيء مما حرجي مل عز وجلهللا إن ا: ، مث قالجرعة

 : فقالت، وأنا عنده)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ىة عليدخلت أم خالد العبد: قال، ريبص أيب وخرب

: )عليه السالم( ل فقا،قيذ بالسوي يف بطين، وقد وصف يل أطباء العراق النبين قراقريعتري إين كجعلت فدا

 من شربهكنعميما ،ين، فقالي دكقد قلدت:  فقالت :يف كال إذن لهللا  ال وا،ةفال تذوقي منه قطر 

:  فقالت،أفهمت: قوهلا ثالثةيحنجرته  إىل دهيب أ وأوم ههناك إذا بلغت نفسني فإمنا تندم،قطرة منه

  .)٢(قوهلا ثالثاًي س حباً من ماءنجيل يبل امليما : )عليه السالم( هللا مث قال أبو عبد ا،نعم

إن يب : له رجلفقال  ،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب نت عندك:  قال،هيأسباط، عن أب علي بن وعن

 كقول ذلي ،ورسولههللا  وملا حرم اكما ل:  فقال:ذ، قاليوافقين إال شرب النبيس يول، ريرواح البواسأ

  تشربه بالغداة ل ويس الذي مترسه باللي ذا املريكعل ،ثالثاً

                                                

 باب من اضطر إىل اخلمر للدواء ٤١٣ ص٦ج: ، والكايف١رمة حشربة احمل من األ٢٠ الباب ٢٧٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢ح

  .٢شربة احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٥ ص١٧ج:  والوسائل،١ ح٤١٣ ص٦ج: الكايف) ٢(



٣٣

ما هو أنفع من هذا، ى  علكأدل:  فقال،خ البطننفيهذا :  فقالداة وتشربه بالعشيومترسه بالغ

ه ريثكله وينعم قل:  قال،ه حرامريثكله ويفقل: فقلنا له: ، قالل داءك بالدعاء، فإنه شفاء من يكعل

  .)١(حرام

ما هللا ال وا: فقال دواء عجن باخلمر،  عن)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: وعن احلليب، قال

  .)٢(تداوون بهير وترون أناساً يحلم اخلرت أو ريبه، إنه مبرتلة شحم اخلرتى ف أتداوكيه فيحب أن أنظر إلأ

نبغي يال :  قال،عل يف الدواءجيذ ي عن النب)عليه السالم( هللاعبد ا أبا  إنه سأل،طلحة بنوعن قائد 

  .)٣(ستشفي باحلراميألحد أن 

 نظريحب أن أما : فقال ، عن دواء عجن خبمر)عليه السالم( هللاعبد ا أبا  سألت: قال،عن احلليبو

  .)٤(بهى تداويف كيه فيإل

د، ي الشدريد سأله رجل به البواس وق)عليه السالم( هللاعبد ا أبا حضرت: د، قاليزيوخرب عمر بن 

  وقد وصف له دواء 

                                                

  .٢٢٤ ح١١٣ ص٩ج: ، والتهذيب٣ ح٤١٣ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٢٢٥ ح١١٣ ص٩ج: ، والتهذيب٤ ح٤١٤ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .٥شربه احملرمة ح من األ٢٠ باب ٢٧٦ ص١٧ج: ئل، والوسا٣٢ ص:ئمةطب األ) ٣(

  .٦شربه احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٦ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٤

 : قال،ومل:  قلت، وال جرعة،ال:  فقال،الدواءد به اللذة بل به يريذ صلب ال يرجة من نبكس

عل يف شيء مما حرمه دواًء وال شفاًءجيمل هللا ألنه حرام، وإن ا)١(.  

عجن به يوز أن جيعجن باخلمر ال ي دواء  عن)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: ، قالوخرب احلليب

 وإمنا هو مبرتلة شحم ،بهى تداويف يكه فينظر إليل للمسلم أن حي ال ،هللاال وا:  فقال،رارضطاإمنا هو 

  .)٢(»ريشحم خرت و أأحداً شفاه مخرهللا  اى فال شف، بهمل إالّيك ال ،ذاكذا وكقع يف ير الذي ياخلرت

هذه األوجاع فإذا اشتدت به شرب احلسو عفور ي أيب بناان إذا أصابت ك: ان، قالكوعن إبن مس

 ،ذيفأخربه بوجعه وشربه النب: أن قال إىل ،)السالمعليه ( هللاعبد ا أيب ىن عنه، فدخل علكذ فتسيمن النب

.  ذهبكئس مني فلو قد ،كل بكطان موي إمنا هذا ش،عفور ال تشربه فإنه حرامي أيب بن اي: فقال له

 ،ال أذوقن منه قطرةهللا ال وا:  فقال،هيان فأقبل أهله علكوفة هاج به وجع أشد مما كال إىل فلما رجع

  .)٣(مات ه حىتيعنه فما عاد إلهللا  مث أذهب ا،اماًيع أئسوا منه فاشتد به الوجيف

                                                

  .٧شربة احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٦ ص١٧ج: ، والوسائل٣٢ص: طب األئمة) ١(

  .١٠شربة احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١١شربة احملرمة ح األ من٢٠ الباب ٢٧٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٣٥

شرب يواملضطر ال : املأمون قال إىل تابهك يف ،)عليه السالم( وخرب الفضل بن شاذان، عن الرضا

  .)١(اخلمر ألا تقتله

 إالّده يفإا ال تزشرب اخلمر، يال  راملضط:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أيب وعن

  .)٢(شرب منها قطرةي، وألنه إن شرا قتلته فال شراً

  .)٣(عطشاً إالّده يال تز: ث آخر قاليويف حد

 ،ذيصح بالنبيسألته عن الدواء هل :  قال،)عليه السالم( ىه موسيعن أخجعفر،  علي بن وخرب

   .)٤(ال:  قال،ذيصح بالنبيحل كوسألته عن ال: أن قال إىل ،ال: قال

  .ات املشاةيلرواها من اريغإىل 

  :هايرد عليثرا ى كات عليهذه الروا: أقول

حرمة النظر ى  وما دل عل،)نبغييال (ى املشتملة علك ،راهةكالى عل إالّعدم داللة بعضها : أوالً

  .رمان بالضرورةحيوالشم فإما ال 

   يكعل: )عليه السالم( قولهك ،ليان هلا بدكن اخلمر إ: اًيوثان

                                                

  .١٢شربة احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١٣شربة احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح٢٢٧ الباب ١٦٤ ص٢ج: العلل) ٣(

  .١٥شربة احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٨ ص١٧ج:  مسائل علي بن جعفر، والوسائل٢٦٩ ص١٠ج: البحار) ٤(



٣٦

  .ثيحلد اسيذا املر

ح يأن شرا ألجل رى بعض ما دل علك ،ل احلرامحيث يداً حبين شديكن املرض مل إ: وثالثاً

  .دة احملللة ألي حراميس من األمراض الشدي لك، ومن املعلوم أن ذلريالبواس

رار نصاً طضتها عند االي ومن املعلوم حل،سائر احملرماتكأن اخلمر  إىل اتيدل بعض الروا: ورابعاً

، ومن ريحلم اخلرت أو ريإنه مبرتلة شحم اخلرت: )عليه السالم( قولهك ،ضاًيأتها يحلى دل علياً، فوإمجاع

  .هية املرتل عن املرتل عليأخفى املعلوم أن املرتلة تدل عل

د يزيوز التداوي مبا جيثر إضراراً، ومن املعلوم أنه ال كان شرا أكما ين بعضها ورد فإ: وخامساً

  .وألنه إن شرا قتلته: )ليه السالمع( قولهكالضرر، 

ف الذي ال يضطرار اخلفوز له شرا، فالظاهر أن املراد ا االجيأن املضطر ال ى أما ما دل منها عل

 عند تهير، ومن املعلوم حليهه بشحم اخلرتينة تشبي بقرضطرارامنا هو إ: ة احلليبيرواك، سوغ احلرامي

  .ضطراراال

ضرب ى ل باملعارضة لزم محل احملرمة علياز ساملة عن املعارض، بل لو قات اجلويهذا فرواى وعل

  .أيتيما أشبه مما س أو راهةكمن الترته وال

 من أهم احملرمات فإذا تعارض مبحرم ك وشرعاً، وذلواستدل املفصل بأن قتل النفس حمرم عقالً

  ى  احملرم علكآخر قدم ذل



٣٧

  . واجلواب عنه واضح بعد ما عرفت،هيقدم عليمر  اخلميل حتري، فدلكأما ما دون اهلال .القتل

 مع أنه ورد يف ،عل الشفاء يف احلرامجيسبحانه مل هللا ون اك وهو املراد ب،الم يف شيءكبقي ال

 بأجوبة، كجابوا عن ذلأ مقطوع به طباً، وقد كأيت، وأن ذليما سكستشفاء به دة االينصوص عد

  .مورأ ههايحتمله يف توجأما  أو والظاهر لدي منها

ة اليت يست اخلمر يف عداد األدوية، فاملراد لية العاديسائر األدوكس ين احلرام لأاملراد : األول

  .احلرام ألجل الشفاءهللا قرر ايل حمرم فلم كذا كالعالج، وهى تستعمل لد

نسان ضطرار اإلانايف يه، وهذا ال ينسان إلضطر اإل يس دواًء منحصراً حىتين احلرام لأاملراد : الثاين

  .ليب للبديلعدم معرفة الطب أو نسان،اإلى له لدياناً لعدم توفر بديه أحيإل

س يف احلرام يج مرضاً آخر فليهيشفي من شيء وياً مطلقاً، بل يس شافياملراد أن احلرام ل: الثالث

  .املكالشفاء ال

عدم  أو ،حنصار الشفاء يف احلراماعدم  أو ر الشفاء يف احلرام،يواحلاصل أن املراد إما عدم تقر

  .الم البلغاءكة يف ريثكستعماالت مال شفاء احلرام، ومثل هذه االك



٣٨

  .)١(ا أشباه الرجال وال رجالي: )عليه السالم( علي قال 

  .)٢(﴾أَموات غَير أَحياٍء﴿: تعاىلوقال 

  .ةياآل )٣(﴾جعلْنا ِمن بيِن أَيديِهم سداًو﴿ :وقال

ة التحف املتقدمة يف مسألة حرمة يرواكات، يء باحلرام يف بعض الرواستشفاها، ولذا ورد االريغإىل 

  .ل بن احلسنية إمساعيالسموم القاتلة، ومثلها روا

  

                                                

  .٢٧طبة اخل ٧٠ص: ج البالغه) ١(

  .٢١اآلية : سورة النحل) ٢(

  .٩اآلية : سورة يس) ٣(



٣٩

ل واملشارب للمضطر لسد كستعمال حمرمات املآاال وال خالف يف جواز كال إش ):٤٤مسألة (

  .تاب والسنةكة من اليالقواعد األول إىل ضافةه باإليدل عليرمقه، و

الثاين، واختلفوا يف ضطرار، فأفتوا جبواز باب الشفاء، وباب اال: نيابقد جعل الفقهاء للمسألة بو

 ،ستشفاًءاستعماهلا ان جواز لم تارة عكمات يف باب واحد، والتحشر احملر ان األوىلكاألول، وإن 

  .ضطراراً لسد الرمقاستعماهلا اعن جواز ى وأخر

  :اتيمجلة من الروا ، واحدريدعاه غامجاع الذي اإلإىل  ضافةستعمال باإلاال جوازى دل عليف

وت فهو  مي حىتكئاً من ذليل شكأير فلم يتة والدم وحلم اخلرتيامل إىل من إضطر: ة الصدوقيرواك

   .)١(افرك

  .فر العمليكاملراد ال: أقول

  .)٢(هيلل حمرم إذا اضطر إكتة ويل املكأياملضطر : )عليه السالم( علي ة الدعائم، عنيرواكو

نفسه ى خاف عل عن الرجل أصابه عطش حىت )عليه السالم(  سأله،ومؤثقة الساباطي يف اخلمر

  .)٣(شرب منه قوتهي:  قال،فأصاب مخراً

                                                

  .٣طعمة احملرمة ح من األ٥٦ الباب ٣٨٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤طعمة احملرمة ح من األ٤٠ الباب ٧٨ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .١شربة احملرمة ح من األ٣٦ الباب ٣٠٢ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٤٠

 ل حىتكتة أيل املكأ إىل إذا اضطر املضطر:  قال،)عليه السالم( علي واملروي يف الدعائم، عن

  .)١(هيضطر إل ي حىتكذل إىل عوديس له أن يلو ،ىرو ياخلمر شرب حىت إىل  وإذا إضطر،شبع

مر له أن ان به داء فأُكعن رجل ، )عليه السالم( هللاقال يل أبو عبد ا:  قال،وعن مساعة بن مهران

د جيشربه ومل  إىل ان مضطراًكإن : قال. شربه إىل نه مضطرإ: ، قلتال تشربه:  فقال،شرب البولي

  .)٢(ه فالري، أما بول غشرب بولهيدواًء لدائه فل

ى فخيما ثبت يف الطب، وال كنسان نفسه، ثر ضرراً من بول اإلك أريأنه ألجل أن بول الغك: أقول

 ك ذلريغ إىل ضطرار،ضاً ألدلة االي أريجاز بول الغإال  و،ن من بول نفسهكما إذا متيه فريأن نفي بول غ

  .مما تقدم

 إىل ستناداًاضطرار ستعماهلما لالاز وجي احملشوم، فلم ني األرمين والطنيبعض الط نعم استثىن

  .)األصول(ما قرر يف كمة كضطرار حافإن أدلة اال، وجوابه ظاهر، نيعمومات حرمة الط

  

                                                

  .٤ من األطعمة احملرمة ذيل ح٤٠ الباب ٧٨ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٦١ص: ، وطب األئمة٨شربة احملرمة ح من األ٢٠ الباب ٢٧٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٤١

الً يف يحكاً يف األنف واألذن وتريتقط  اوز العالججيال وز شرب اخلمر، جيما ال ك ):٤٥مسألة (

  .الكضطرار بال إشال االيف حإال ستعمال،  من أحناء االك ذلري وغ وحقنةًنيالع

بن ة حتف العقول اليمثل روا ،منه يف باب املستثىن العمومات إىل ضافةباإل نيمكاحلى دل عليو

: قوله إىل ﴾ِإمنَا الْخمر﴿، بل وعموم )١(هيع أنواع التقلب فيومج: )عليه السالم( ث قاليشعبه، ح

﴿وهِنبت٢(﴾فَاج(.  

  :اتيخصوصاً مجلة من الروا ،تثىنومثل أدلة األضطرار يف باب املس

 فقال أبو ،تحل منهايك عن اخلمر )عليه السالم( هللا عبد ااسأل رجل أب:  قال،ة بن عمارين معاوعف

  .)٣(يف حمرم شفاًءهللا ما جعل ا: )عليه السالم( هللاعبد ا

هللا حله اكر كل من مسيتحل مبكامن :  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ، عنكويف مرسل مرو

  .)٤(من النارل يمب

   ،)عليه السالم( احلسن أيب هيجعفر، عن أخ علي بن وعن

                                                

  .٤ س ٢٠٠ص: حتف العقول) ١(

  .٩٠اآلية : سورة املائده) ٢(

  .٢٢٦ ح١١٣ ص٩ج: ، والتهذيب٤ ح٤١٤ ص٦ج: الكايف) ٣(

  .٢٢٧ ح١١٤ ص٩ج: ، والتهذيب٣٧٣ ص٣ج: ، والفقيه٧ ح٤١٤ ص٦ج: الكايف) ٤(



٤٢

  .)١(ال : قال،كصلح ذليذ أيعجن بالنبيحل كسألته عن ال: قال

عجن يحل كه فنعت له بينيعكى شتايف رجل ، )عليه السالم( هللا اعبد أيب ة الغنوي، عنيوروا

  .)٢(تحل بهيك فلان مضطراًك فإن ،تةيث مبرتلة امليهو خب:  فقال،باخلمر

، ك ذلاء الصعبة وما أشبهي األشيني وتلةييف التطل ستعمال اخلمر مطلقاً حىتامث الظاهر عدم جواز 

  .هيفع أحناء التقلب يومج: )عليه السالم( ث قالي ح،ة التحفيطالق بعض األدلة اليت منها رواإل

ة يجلملة اليت يف نفس روااكمومات أخر، تعارض العمومات بعة ليحتمل احللاان رمبا كوإن 

باحة، واملسألة ان األصل اإلكه الصالح، فإذا تعارض األمران يستعمال ما فاجواز ى التحف الدالة عل

  .التأمل والتتبع إىل حمتاجة

 أو سائر احملرمات لسد رمقه أو اخلمر إىل ضيضطرار املراب بي وهو أنه لو علم الطب،بقي شيء

ختار الثاين ا ،حتماالنا ،ب أم اليتباع الطباوز جيف، فهل خيمل ضطرار و هو يف االكلعالجه، وش

صل له ظن بقوله لعدم حيض ومل يحنصار العالج يف احملرم وأخرب به املراب بيلو علم الطب(:  قال،املستند

  ى ب علجيوز بل قد جي و،ض التناول بنفسهيوز للمرجيمعرفته حباله فال 

                                                

  .٤شربة احملرمة ح من األ٢١ الباب ٢٧٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢٢٨ ح١١٤ ص٩ج: التهذيب) ٢(



٤٣

  .ى انته،)نكه لو متيراهه علكب إيالطب

عليه (  قال،ار اخلوف وحدهيس املعي ول، قول الثقة من أهل اخلربة حجةوالظاهر األول، إذ

  .)١(نةيتقوم به الب أو نيستب ي حىتكذلى لها علكاء يواألش: )السالم

ضطرار ب احلاذق بعدم االيضطرار وقال الطب احلرام بأن ظن االكس بأن خاف هو من تركنعاولو 

 ألن اخلائف كب زوال خوفه، وذليسبب قول الطبيما إذا مل يتباع خوفه فافالظاهر جواز بل وجوب 

  .هيم علكب احليه ترتياملوضوع بنفسه فالالزم على ري

  

                                                

  .٩ ح٢٢٦ ص٧ج: التهذيب) ١(



٤٤

أدلة العسر كمجاع، واألدلة العامة  بل وجب لإل،ة جازيتناول احملرم لتق إىل يإذا دع ):٤٦مسألة (

  .ةي واألدلة اخلاصة بالتق،واحلرج والضرر

  . )٢(ن آبائييين ودية من ديالتق و،)١(ة لهي ال تقملن نيال د: )ه السالمعلي( قولهك

   .)٣(﴾ أَنْ تتقُوا ِمنهم تقاةًِإالّ﴿ : قوله تعاىلكبل ذلبل ق

عليه ( ، بل قولهك ذلريغ أو شرب اخلمر أو ل حرامكة املوجبة ألي التقني بكوال فرق يف ذل

  .يف الدم إالّل شيء كة يف يمتشي التقى ل علدي ،)٤(ة يف الدماءيال تق: )السالم

ث يوم رمضان حيفطار يف ة، بل واإليحه التقيبيفر الذي كال إىل املناط القطعي بالنسبة إىل ضافةباإل

  .)٥(ضرب عنقييمن أن   إيلّه أحبيقضأ من رمضان ووماًيفطر أن ئل: )عليه السالم( قال

  .ذياء اليت منها شرب النبي بعض األشة يفيات عدم التقينعم ورد يف مجلة من الروا

ال ثالث :  فقال،ةي تقنياخلفى  يف املسح عل:)عليه السالم(  قلت أليب جعفر:قال، فعن زرارة

   شرب ،هن أحداًيأتقي ف

                                                

  .٢مر والنهي ح من األ٢٤ الباب ٤٦٠ ص١١ج: الوسائل) ١(

  .٣مر والنهي ح من األ٢٤ الباب ٤٦٠ ص١١ج: الوسائل) ٢(

  .٢٨ية اآل: سورة آل عمران) ٣(

  .مر والنهي من األ٣١ الباب ٤٨٣ ص١١ج: الوسائل: انظر) ٤(

  .٩ ح٨٣ ص٤ج: الكايف) ٥(



٤٥

  .)١(، ومتعة احلجنياخلفى واملسح علر، كاملس

  .)٢(ةيقذ تيس يف شرب النبيل: )عليه السالم( هللا قال أبو عبد ا،ساريد بن يوعن سع

 ميمر أبا  فإن،ذيما تقول يف النب: )عليه السالم( هللاقول أليب عبد اي مسعت رجالً: وعن حنان، قال

ت يتقاإنه لشيء ما هللا ر، واكون أمرته بشرب مسكأن أهللا معاذ ا:  فقال، أمرته بشربهكزعم أنيشربه وي

له يه فقلريثكر كأس  وما،رامر حكل مسك: )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا: ه، قالريه سلطاناً وال غيف

  .)٣(حرام

إن هؤالء رمبا حضرت معهم : )عليه السالم( هللاقلت أليب عبد ا: وعن عمرو بن مروان، قال

سره كا:  فقال،ف أصنعكيفالين، ف: قولواي فإن مل أشربه خفت أن كذ بعد ذليون بالنبؤيجيالعشاء ف

  .)٤(ال:  قال،سرته باملاء أشربهكفإن أنا :  قلت،باملاء

 فإنه إذا صب يف األناء املاء ،ة التخلص منهميفكيعلمه ين أ أراد )عليه السالم( لعل اإلمام: أقول

  د شربه فال يريظنوا أنه 

                                                

  .٢٣٠ ح١١٤ ص٩ج: ، والتهذيب١٢ ح٤١٥ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٢٢٩ ح١١٤ ص٩ج: ، والتهذيب١١ ح٤١٤ ص٤ج: الكايف) ٢(

  .١٢ حه وكثريه باب حرمة كل مسكر قليل٤١٤ ص٦ج: الكايف) ٣(

  .١٣ ح٤١٥ص ٦ج: الكايف) ٤(



٤٦

  .سرهكأنه كه فشرب املاء بدليسره باملاء أن كاملراد ب أو هتمون له،ي

:  أنه قال)لسالمعليه ا( علي نه روي عنإ، )عليه السالم( ث، عن الصادقيوعن الدعائم يف حد

هللا  عند الوضوء واجلهر ببسم انير وخلع اخلفك املسمييف حترإال ل شيء كن آبائي يف يين ودية ديالتق

   .)١(ميالرمحن الرح

  .ك ذلريغ إىل

فلو إال  و،هاينهم فيختالف ب لال،ة يف هذه األمورين الظاهر أن املراد عدم وجود موضوع التقكل

  .اًع قطك نفسه للهالعرضيز له أن جيما أشبه مل  أو ذينبشرب الي لو مل ضرب عنق إنسان

 من جهة أن ،اخلمر املقطوع اى  علكة حتصل بشرب املشتبه باخلمر قدم ذليان التقكنعم لو 

  .ما قرر يف األصولكة، يطاعة القطعنسان من اإلن اإلكتميما إذا مل ينة فية متعيحتمالاإلطاعة اال

د يف بعض املسائل األخر ير التردكما ذك) جاز بل وجب(لقول بأنه ا يف صور املسألة من امث إن م

ب يف ما إذا أوصل جيما كاب، جيحد اإل إىل وصليث الضرر الذي ال يوز حجي أي م،يراد به التقسي

روه يف ك يف بعض املسائل السابقة، وقد مثلنا مبا ذكذل إىل ملاعما تقدم اإلك ،ابجيحد اإل إىل الضرر

  .شهر رمضانفطار يف باب اإل

                                                

  .١شربة احملرمة ح من األ١٦ الباب ١٤١ ص٣ج: املستدرك) ١(



٤٧

ة يانت التقك فإن )الضرورات تقدر بقدرها( ألن ،ةيتفاء بأقل قدر يف باب التقكب االجيمث إنه 

  .ذاك وه،ز شرب جرعاتجيحتصل بشرب قطرات مل 

ة، يالنجاسة فال ترفعه التقكم الوضعي كفي، أما احليلكم التكة إمنا ترفع احلي وهو أن التق،بقي شيء

  .ضطرار االرفع بسائر أنواعيما ال ك

 إىل قاًياب احملرم طركان ارتك مجلة من احملرمات، ما إذا ميضطرار الرافع لتحرأنواع االمن مث إن 

ة من شر األعداء بدخول بعض يسالمما إذا توقف حفظ البالد اإلكمصلحة أهم يف نظر الشارع، 

، كما أشبه ذل أو وشبامنتزاع ثروام ا أو أمنوا مباغتهم يهم حىتي يف صفوفهم والتجسس علنياملسلم

ن بشرط كل من احملرمات جاز، ك ذلريغ أو شرب اخلمر مثالًى ل يف صفوف األعداء علوتوقف الدخو

تاب اجلهاد ك يف هنا ويف كذل إىل ملاعة قطعاً، وقد تقدم اإلية الشرعي وإحراز األمه،قق املوضوع قطعاًحت

  .يف اجلملة فراجع

يف ) المه الصالة والسيعل(راه، قال كحها اإليبي كذلكات ضطرار تناول احملرمح االيبيما كو

  .)١(هي علوارهكوما أست: ث الرفعيحد

  

                                                

  .٣ من جهاد النفس ح٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ج: الوسائل) ١(



٤٨

 ، مضطرريون غيكون مضطراً، وقد يك قد ريفالغ، ريمال الغإال د املضطر جيإذا مل  ):٤٧مسألة (

  :للمسألة صور:  فنقول، مضطراًريان الغكما إذا ين يف القسم األول فلم اآلكفلنت

  . حمترماًريون الغيكأن : وىلاأل

   .اًيافراً حربكان كما إذا ك ،ون حمترماًيكأن ال : ةيالثان

 أو شراء أو ل صورة، من غصبك بريمال الغى الء عليستوز للمضطر االجيففي هذه الصورة 

  . احملترم هو والعدم سواءريما أشبه، ألن غ أو خدعة أو لتماسا

ان كما إذا ك ،ما بقدر واحدإها ي حمترماً فالضرورة فري الغونيك وهي أن ،أما يف الصورة األوىل

ى فظ علحيباملاء واملضطر ىي حي كان املالك، وإما خمتلف بأن كنقذ أحدمها من العطش املهلي ماء كهنا

  :نيحتماالت الثالثة فاألخذ نوعع االيس، ويف مجكبالع أو نه باملاء،يع

ان ك، وإن ري الغكذلى  املضطر علميتقدى ل علي، وال دلوز ألنه ظلمجي وهذا ال ،اًياألخذ بغ: األول

  .نهيبقاء ع مضطراً إلكاملضطر مضطراً لنفسه واملال

اجلواز : حتماالتاه ي وف،لتمس منهي أو كشتري املضطر املال من املالي بأن ،اراًياألخذ اخت: الثاين

  .)١(﴾ كانَ ِبِهم خصاصةٌلَوو أَنفُِسِهم  يؤِثرونَ علىو﴿:  قال سبحانه،ثاريألنه إ

                                                

  .٩اآلية : سورة احلشر) ١(



٤٩

  .)١(س مبسلميبه فلجي فلم نيا للمسلمينادي ياً يمن مسع مناد: وينكة السيبل وروا

  .ةك ألنه إلقاء النفس يف التهل،وعدم اجلواز

 وزجين ي صورة تساوي الضررولعلجوز، يه فري غنيوز، وبجي فال ك املالك هالنيل بيتفصوال

  .وزجي ال كاملضطر عن ضرر املالوأما صورة قلة ضرر ثار، ياإل

ختصاص املال اأن ى ل عليمنت الواقع، وال دل إىل جة واحدة بالنظريأما صورة التساوي فألن النت

عطاءه ألحدمها، وأما صورة إد يريان املال للثالث وكه، فحاله حال ما إذا ريغى  علكقدم املالي كباملال

  . فتأمل، من باب األهم واملهم وشرعاًدفع عقالً بالحثر أرجك، فإن الضرر األرية ضرر الغيأقل

 من عدم : مؤمن، ملا وردريان املضطر خمالفاً غكما إذا يثار فيال بعدم جواز اإلكشنبغي اإليمث ال 

   ريتساوي ألف من غ

                                                

  .الرواية ذا النص عن السكوين يف الوسائل واملستدركعلى مل نعثر ) ١(

 ٢ج: ، وكذا رواه يف املستدركسلمني فليس من املسلمنيمر املأصبح ال يهتم بأمن : ٤٩٢ص: نعم روى عنه يف السرائر

، لكن قريب من املنت ما ذكره الوسائل عن فليس مبسلم...  :، ويف الوسائل عنه٣ من فعل املعروف ح١٨ الباب ٤٠٢ص

: انظر. لممن مسع رجالً ينادي يا للمسلمني فلم جيبه فليس مبس):... عليه وآلههللا صلى ا(عمر بن عاصم الكويف عن النيب 

  . ٣ من فعل املعروف ح١٨ الباب ٥٥٩ ص١١ج



٥٠

  . مبؤمن واحدنياملؤمن

ان كما إذا ك ة،ية شرعيان لبقاء املضطر أمهكاناً إذا يثار بل وجوبه أحين القول جبواز اإلكميما ك

سالم، وال قوم لواء اإليمن به  أو إماماً أو اًيان املضطر نبك أو خر متعدداً، واحداً أما املضطر اآلكاملال

  .ثاريما أن األصل جواز اإلكاجلواز فاألصل عدم الوجوب،  أو  يف الوجوبكلما شكأنه ى فخي

  .له يف القسم األول من شقي أصل املسألةكهذا 

 ري الغكذلى ال يف أن الواجب علكشإ فال ، مضطرري غكان املالك، وهو ما إذا م الثاينأما القس

 ضافة، باإلكذلى مجاع علاإل يان مسلماً حمترماً، وقد إدعكة إذا كنقاذه من اهللإ أي بذل املال للمضطر،

 جرح كإن تار: تاب األمر باملعروف مبا مضمونهكرناه يف ك مما ذ)عليه السالم( ىسيما روي عن عإىل 

  .)١(حد سواءى اروح واجلارح له عل

  .وين املتقدمةكة السيوروا

من  أو من عنده يهه وهو قادر عليتاج إلحيئاً مما يا مؤمن منع مؤمناً شميأ: بن أحنفات رة فيوروا

ي  هذا اخلائن الذ:قالي ف،عنقه إىل دهيناه، مغلولة يقة عره، مزهامة مسوداً وجيوم القيهللا ه أقامه اريعند غ

  .)٢(النار إىل ؤمر بهي مث ،ورسولههللا خان ا

  ى الناس مسلطون عل: ليصص دلخيومبثل هذه األدلة 

                                                

  .٥٤٥ ح٣٤٥ ص٨ج: الكايف) ١(

  .١ من فعل املعروف ح٣٩ الباب ٥٩٩ ص١١ج: الوسائل) ٢(



٥١

  .)١(»أمواهلم

  .ني البذل من جهتك املالريالغى  املضطر واجب النفقة وجب علكان ذلكولو 

حنوه من   أواًيان ذمكان مسلماً، أما إذا كه إذا ري املؤمن وغنيمث الظاهر أنه ال فرق يف املضطر ب

  .حتماالناحد البذل،  إىل صليحترامه ال ا أم ال ألن ،طالق بعض األدلةب إلجي فهل نياحملترم

 نييف صف) هما السالميعل( نيواحلس ي عل حمترم جاز البذل لألصل، وفعلريان غكإذا نعم 

  .نقاذ لهل اإليفي يف عدم مشول إطالق دلكب ألن إباحة قتله تجيربالء، ومل كو

ز جيوجب البذل له اخلطر مل يما أشبه مما  أو نفس حمترمةى عل أو سالماإلى ان خطراً علكنعم إذا 

  .مثاإلى عانة علألنه من اإل

  :وهنا فروع

املضطر القبول، ألن يف عدم القبول إلقاء ى ب علجي كذلك البذل كاملالى ب علجيما ك :األول

  .وزجي ال كة، وذلكللنفس يف التهل

 العضو أو  لنفسكان يف عدم العرض اهلالكما إذا يب فيالطبى نفس علعلم وجوب عرض اليومنه 

  . أحد هذه األموراحتمالان كذا إذا كه من الصحة، ويب التحفظ علجيما  أو القوةأو 

 الدواء كمالى ب علجيداً الطبابة، وحان واك إذا ناًيان متعدداً، وعك إن ةًيفاكب يالطبى ب علجيو

  ى له إعانة عكالبذل، ألن يف تر

                                                

  .٢٧٢ ص٢ج: البحار) ١(



٥٢

ئة يل قادر كة بل يسالمالدولة اإلى شمله األدلة املتقدمة يف القسم الثاين، بل جتب علي، فكاهلال

  .لي الدلكادلة وما أشبه لنفس ذلياألطباء والص

ما  أو سرقةً أو  ولو قهراً،ل صورةك من البذل جاز للمضطر األخذ منه بكمتنع املالالو : الثاين

سقط ياملضطر مما ى ل عليوجوب التحص إىل ضافة احلرام، فالالزم ردعه، باإلفعليأشبه، ألنه بعدم بذله 

 من باب ك معاونة املضطر يف أخذ الطعام من املالنياملسلمى ب علجي بل ،مالهى  علريألجله سلطة الغ

  .ةكاألمر باملعروف وإنقاذ النفس من اهلل

  



٥٣

ه، إما يأخذه املضطر قهراً عل أو ،ةيان املال للمضطر بدون قصد اك املالما لو دفعيف ):٤٨مسألة (

بعض  ن قادراً أفىتيكفإن مل س بقادر، يل أو جالً،آ أو  عاجالًبذل الثمنى ون املضطر قادراً عليكأن 

ان ألنه كت املال إن يبى حتمال الوجوب عل ال،ه تأملي جماناً، وفكون مال املاليكه، ويبعدم الوجوب عل

، نيعدول املؤمنى طه عليتقس أو ه،ية علي من احلقوق الشرعكحتساب املالا أو ،نياملعد ملصاحل املسلم

ان كالويل إذا ى ونه علكأو ، نيهم إدارة أمور املسلميم الشرعي، فالالزم علكألم القائمون مقام احلا

انت كما إذا كه، يمن وجبت نفقة املضطر على عل أو اً،ريغص أو ان جمنوناًكما إذا كللمضطر ويل، 

ن، ألنه معارض بأصالة يوركاملذ إىل ان لألصل بالنسبةكما أشبه، وال م أو أوالداً أو أماً أو  أو أباًزوجةً

  .كاملالى ة عليعدم اان

ل أمواله مورد حاجة كل طعامه الذي هو كان كما إذا ي فكاملالى ة عليستبعد وجوب اانيورمبا 

  .ه بدون عوضيلان واجباً عكعله من الفقراء إذا جي مبا ،نياملضطر

ل كاأل إىل ضطرار ألن اال،ه البذلي وجب علمؤجالً أو بذل املال حاالًى ان املضطر قادراً علكوإن 

الناس ه، من باب ي دفع البدل علبم بوجوكحي ف)الضرورات تقدر بقدرها(ة، فإن ياان إىل ال

   ،)٢( مسلمئمراحق ى تويال  و،)١(أمواهلمى مسلطون عل

                                                

  .٢٧٢ ص٢ج: البحار) ١(

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ج: العوايل) ٢(



٥٤

  .ك ذلريغ إىل ،)١(﴾ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل﴿ :هوقوله سبحان

املضطر البدل، ولو مل ى ن علكميدفع بدله مل ى  علر جماناً يف صورة قدرة املضطكملالنعم إذا بذل ا

شيء املضطر ى ون عليكن له البدل فال يكحترام ماله مل ا لو أهدر كة، إذ املالياان إىل ررغب املضطي

  .هيوف يحىت

ن قادراً مل يك وإن مل ،ه الوفاءيوجب علاً قادر ان املضطركل فإن ي بشرط التعجكالولو بذل امل

  .نهك الثمن مؤجالً حسب متويفيأخذ املال ويب، فجي

ي كما هو احملك ،املضطر القبول مطلقاًى ب علجيادة عن مثن املثل، فهل ي الزكمث إنه لو أراد املال

  .شف اللثام واملستندكختاره ا و،عن املشهور

  .ما عن املبسوطك ،ه إال بقدر مثن املثليب علجيال أو 

 ريادة غي الزني وب،بجينار فال ينار بألف ديما إذا أراد ما مثنه دك ،ادة الفاحشةي الزنيفصل بيأو 

  .حتماالتا ،ن مثالًينارينار بديما إذا أراد ما مثنه دكشة، حالفا

  .مة لهيد قيريجبعل ما ماله ى  علكطرة املاليرفع سياألخذ ال  إىل رضطران االإ: مستند األول

  .املضطرى ب تقبل الظلم علجي وال ،ادةي ظامل يف تطلب الزكن املالإ: ومستند الثاين

  ال ل يدل شملهي ف،ادة احفة ضررين الزإ: ومستند الثالث

                                                

  .٢٩اآلية : سورة النساء) ١(



٥٥

بعد هذا ي، وال )٢()مواهلمأى  علتسلط الناس(ل يون مشمولة لدلك احفة فتري خبالف غ،)١(ضرر

  . فتأملال ضررل يادة اليت هي بنظر العرف ضرر منفي بدلين مطلق الزإقال يأن  إالّاللهم ، حتمالاال

سائر الغصاب، وإمنا الفارق أن ك مثن املثلإال ه يب علجينعم لو أخذ املضطر الطعام منه قهراً مل 

  . املقام غصب حرامريوغ املقام غصب حالل،

س بغاصب، بل أخذ ما وجب ي ألن املضطر ل،واحتمل بعض عدم الثمن يف صورة األخذ قهراً

  .  فاألصل براءة ذمته،اًه أخذه شرعيعل

األخذ فقط ال  إىل ان بالنسبةكضطرار إمنا  واال،مةك حمخذتأد ما يالى علأصالة  إذه نظر، يوف

  .ةياان إىل بالنسبة

إرادته ى نة عليقر أو إرادته العوضى نة عليانت قرك فإن ،لعوضر اك ذري من غكاملالى مث لو أعط

أصل (م كحية ي ويف الثان،)احترام مال الناس(م أصل ك حينة، إذ يف األوىليان األمر تبعاً للقركة ياان

استضافه ما إذا كة، يان ظاهره اانكه وريغ إىل روا أنه لو قدم طعاماًك ولذا ذ،)من غر إىل رجعياملغرور 

 فالظاهر أن نيأحد الطرفى نة علين قركل مثن، وإن مل تكاآلى ن عليك مل ،ل طلب منه الثمنكوبعد األ

   وال ،مةك حمريحترام مال الغاأصالة 

                                                

.١ ح٢٩٢ ص٥ج: ، والكايف٩ ح٥٩ ص٣ج: الفقيه) ١(

  .٢٧٢ ص٢ج: البحار) ٢(



٥٦

  .هايم علكحترام حا ألن أصل اال،جمال لرباءة الذمة

 كالاملى ان علكر جماناً، كان بدون الذكما ي ف،ره احملتاجكر العوض وأنك ذكاملالى دعاولو 

  .نيمياملضطر الى ر، وعلك عدم الذثبات ألصالةاإل

  



٥٧

ما  أو النذر أو الثلث أو ،هي املنطبق علريل الوقف غكبأ إالّ رمقه ن سدكتميإذا مل  ):٤٩مسألة (

  .)١(هيضطر إلاإال وقد أحله ملن هللا ما من شيء حرمه ا لقاعدة ،أشبه جاز

انت الثالثة ك منها شاء إذا اًيتار أخي، فله أن لك الثالثة يف جواز األنيوالظاهر عدم الفرق ب

  .موجودة

  .ل مثنهاكعها وأية موقوفة جاز بيانت آنكما إذا كع الوقف يبى ولو توقف األمر عل

  .ضطرارطالق أدلة اال إل،ريالصغ أو ريبكل مال الكأي أن نيضطرار بما أنه ال فرق يف صورة االك

 ما شاء منهما، ألن أصل ني، فالظاهر عدم الفرق ب مال إنساننيوب  الوقفنيولو دار األمر ب

ما وقفها ى الوقوف علون ك، و)ممواهلأى تسلط الناس عل(ة اليت منها ياألدلة األولى م علكضطرار حماال

  .)٢(هلهاأ

 ضطرار ألن اال،قوم مقامهيل الوقف والثلث والنذر وما أشبه مبا ين من الثمن وجب تبدكنعم إذا مت

  .ل ااينكاألىل  إل الكاألإىل 

  .غائباً أو  حاضراًكون املالك نيله بكوز للمضطر أجي الذي ريمث إنه ال فرق يف مال الغ

شتراط ا الظاهر ،شبه أم النون وما أم الشرعي يف مال الغائب والطفل واكشترط إذن احلايوهل 

  أصل األخذ ال  إىل ضطرار ألن اال،نكالويل إن أم أو مكإذن احلا

                                                

  .طعمة احملرمة من األ٥٦ الباب ٣٨٨ ص١٦ج: انظر الوسائل) ١(

  .١ من الوقوف والصدقات ح٢ الباب ٢٩٥ ص١٣ج: الوسائل) ٢(



٥٨

  .ةيرفع الوال إىل س مضطراًية الويل، ألنه ليع والوجب رفي

ن يكسر له ومل يتيالعجلة مبا ال  إىل مضطراً أو متعسراً أو ذان من الويل متعذراًيستان االكنعم لو 

  .ذنتراط اإلاش القائم مقام الويل سقط نيعدول املؤمن

ما ك ،ن جمحفاًيكم إذا مل كنه احلايعي قبل الثمن الذييه أن يان علكم ونائبه كستأذن احلااوإذا 

ستئذانه فالظاهر أن اانه بعدم يلعص أو مكذن لعدم احلاله بدون اإلكعرفت يف املسألة السابقة، أما إذا أ

ما ك ،ثر من مثن املثلك بأكه إرضاء املاليب علجينه أى ل علي، وال دلتلفأمن ه مثن املثل لقاعدة يعل

  .ل غاصبك يف كروا ذلكذ

ما ال ك ،ه املثليفالواجب علإال  و،اًيميان الطعام قكما إذا ي من وجوب مثن املثل فرناهكمث إن ما ذ

  .ىفخي

  



٥٩

 ،ضطرار لعمومات أدلة اال،ما قالواكله كنسان جاز أحلم اإل إالّاملضطر  دجيلو مل  ):٥٠مسألة (

  .)١()وذاسفيبلوهر و( يف قصة )عليه السالم( ريكر اإلمام العسيمن تقر ظهريوملا 

 كنتهاا إىل املسلم، ألنه ال ضرورةكاحملترم ى احلريب علك احملترم ريقدم حلم غيلزم أن يهر أنه والظا

  . والضرورات تقدر بقدرها،احلرمة

 للمناط يف أنه ال ،ل حلمهكأيقتل إنساناً حمترماً ليوز له أن جيال يف أنه ال كنعم ال خالف وال إش

  ).ىخرأاز حفظ النفس بإتالف لعدم جو(: ة يف الدماء، ولذا قال اجلواهريتق

ل كل كأ إىل بعضهمى  بل تعد،لهكاحلريب جاز قتله وأك حمترم ريان غكأما إذا :  مجاعةقال

ن يك بعد أن مل )تح احملظورايالضرورات تب( بأن نياملرتد والزاين احملصن وحنومها، مستدلكمهدور الدم 

  .ضطراراالل املرفوع حظره بكو األفاحملظور إمنا ه يف قتله حمظور،

بل وجب ألنه  ل جاز،كأيطع قطعة من فخذه مثالً وقيحلم نفسه بأن إال د املضطر جيمل إن و: قالوا

  . وما أشبهال ضرر ليشمله دليمن باب دفع األهم باملهم، ف

 ه، واحتمل بعض اجلوازيتفاق علالاى  دعوك احملترم، بل عن املسالريقطع من غيوز أن جيم ال نع

   قطع ان يفك و،من قطع جزء من نفسه ن حىتكتمي، بأن مل كدون ذل بكما إذا هليف

                                                

  .٤٠٤ ص٧٥ج: البحار) ١(
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  .دفع بالضرر األقل من باب األهم واملهميثر ك ألن الضرر األك وذل،ري قطع بسالمة الغريجزء الغ

 إىل جعري ف،ن وتساقطهمايقطع من حلم نفسه للمضطر لتعارض الضرريأن نسان وز لإلجيما ال ك

، كة شاملة ألمثال ذلك إذ التهل،ة باملوتكن هالك وإن مل ت،ةكفس يف التهلأصالة عدم جواز إلقاء الن

هللا ر الفقهاء هلا، ونسأل اكاقاً مع ذينسا رناها جممالًكح زائد، وإمنا ذيتنق إىل وهذه املسائل حتتاج

  .منهاهللا  وقانا ا،ا عند ااعات واحلروب وما أشبهى انت تبتلكالعصمة، وإن 

لب كالكاً يان احملرم ذاتك سواء ،ل احملرمات عند الضرورةكواز بل وجوب أال يف جكمث إنه ال إش

  .ضطرارطالقات أدلة اال إلكحرام، وذلد يف اإلي واجلالل والصوءاملوطكاً يعرض أو ،ريواخلرت

، قدم احملرم من نيخر حمرماً جهتان أحدمها حمرماً من جهة واآلك فإن ،ني حمرمنيولو دار األمر ب

 ،تة الطاهرةيتة النجسة واملي املني إذا دار األمر ب مثالً،تقدر بقدرهاحمذوراً، والضرورات جهة ألنه أقل 

  .ت الغنمي يف املاء حرام طاهر، خبالف مكت السمي فإن م، والغنمكالسمك

 ،ةية والعرضي النجاسة الذاتني بدون فرق بيري فالظاهر التخ،المها جنساً وحراماًكان كأما لو 

ر جنس حرام ذاتاً والغنم جنس حرام ي فإن اخلرت،ر والغنمي اخلرتنيما إذا دار األمر بك، كذلكواحلرمة 

ة يأن ظاهر اآلإال  ، الغنمميتمل تقدحيان رمبا ك وإن ،حيالترجى ل علي لعدم الدلكعرضاً باملوت، وذل

  ظاهر سائر ك ،يرية التخميركال
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  :تانيللمحرم رواتة ي واملدي الصني بيريطالقات، وقد ورد يف باب التخاإل

 ،لكأيهما يد أيتة والصيجد امليضطر في عن احملرم )عليه السالم(  سئل الصادق،ففي حسن احلليب

  .)١(فديل ولكأيه الغذاء فليإمنا عل:  قالى،بل:  قالل من مالهكأين أب حي أما ،ديل الصكأي: قال

ل كأيتة فليامل د وإىليالص إىل حملرمضطر ااإذا : قوليان ك )عليه السالم( اًين علإويف خرب إسحاق، 

  .)٢(لههللا تة اليت أحل ايامل

  .تاب احلج فراجعكق احلال يف يوقد تقدم حتق

ى  علخر شرعاً، وجمرد وضع احلداآلى ة أحدمها علية أمهي لعدم معلومريمخر وبول خت إىل ضطراولو 

 ك اخلمر دون تركه يف تريتاج إلأجل الردع احمل، بل لعل احلد من ةيمهاألى دل علياخلمر وما أشبه ال 

  .البولالردع دون  إىل عتاد شرا دون البول فاحتاجت اخلمريالبول، إذ اخلمر 

تة ي املنيما إذا دار األمر بكة له، ية يف بعض احملرمات قدم ما ال أمهية الشرعيا األمهننعم لو علم

تة دون يال يف ضرر املك إذ ال إشون الذابح مسلماً،كل الشروط ما عدا ك املذبوح بنيحتف أنفها وب

  شرب  إىل ضطراعلم أنه لو ي ك، ومن ذلكذلكاملذبوح 

                                                

  .١ من كفارات الصيد ح٤٣ الباب ٢٣٨ ص٩ج: الوسائل) ١(

  .١١ح من كفارات الصيد ٤٣ الباب ٢٤٠ ص٩ج: الوسائل) ٢(
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 شرب إىل ضطرا لو كذلكاراً يف الشرع، وكثر إنك أ ألن الشرب،حقنتها قدم الثاين أو اخلمر

  .برة قدم الثاينقها بواسطة اإليتزر أو اخلمر

شرب يأن  أو ل احلالل،كمضان باملأ يف شهر رل صومهكأين أك ،ني نوعنيضطرار باالولو دار 

  .اًريان خمكإال  و،ة قدمي فإن علم األمه،الًياخلمر ل

تقن حي أو أيتقين أ أو ،ان وجع بطنه مثالًكسئاً يف شهر رمضان إليل شكأي أن نيولو دار األمر ب

  .ل خارجية بدليإذا علم األمهإال  األطراف ني بري خت،مثالً

 عوض ريغ أو  بعوضري فإن بذله الغ،سائر احملرمات أو اخلمر أو تةي واملريولو وجد املضطر مال الغ

 أو ريبذله الغي، وإن مل ري قدم مال الغال ضررل يرفعه دليس جمحفاً حباله مبا يالعوض ولى ان قادراً علكو

 ريل مال الغكل احلرام ذاتاً وأك من أالًك ألن ،يريما أشبه فالظاهر التخ أو بذله بعوض جمحف حباله

  .ةي عرضرية وحرمة مال الغير ذاتين حرمة اخلرتإث يتلف احلرمة حخيان كحرام، وإن 

وحق الناس، هللا ه حق اي، فإن فري خبالف مال الغ،ها حق واحديتة، ألن في املميحتمل تقداورمبا 

حتمل ا، ورمبا كنتهااال إىل الضرورةى  لدني حقكنتهاا حق واحد أفضل من كنتهااومن املعلوم أن 

ه ي ما فمي ومن املعلوم تقد،تة حرام وضاري وامل،س بضاري حرام ولري ألن مال الغري مال الغمي بتقدسكالع

  .ه جهتانيما فى جهة حرام واحدة عل

  .يريان األصل التخكهما ي أمي يف تقدكلو ش: أقول

   نفسه، كه يف املستقبل قدم املالري ولغ حاالًكضطرار للمالا كان هناكمث لو 
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ن املاء اآل إىل تاجحيه ريان غكه حايل، بأن ريضطرار غاستقبايل واضطراره اان كن س بأكنعاولو 

ن يف عرض واحد من جهة اضطراران االك ما إذا  فالظاهر أن حاله حال،املاء غداً إىل حتاجافإن بذله له 

  .نيضطرارما تقدم يف مسألة تعارض االى عدم جواز البذل، عل

 إىل ضطرهيشرب املاء املاحل الذي يأن كاحلرام،  إىل ضطرهي ما فعلينسان أن وز لإلجيمث إنه ال 

 أو احلرام إما لفظاًى ال ألن مقدمة احلرام حرام، بل ألنه من التعاون عل، ري للغكشرب املاء العذب اململو

  .احلرامى عاون نفسه علينسان أن وز لإلجينه ال أر مجاعة من الفقهاء كمناطاً، فقد ذ

 ،حتماالنا ،ثاريوز اإلجي أو هما التسابق،يب علجي فهل ،نين مضطريمه لنفرولو أباح إنسان طعا

ى هما عليل في فالدلنيتك التهلنيجب التسابق، ومن التعارض بيل واحد منهما نفسه فكمن وجوب إنقاذ 

  .تتبع والتأملال إىل  واملسألة تقدمت وهي حمتاجة،ثاريجوز األيحد سواء ف

 وإمنا ،ثارينه ال إإ:  يف الد الثاين من العروة)هللارمحه ا( يباطبائاظم الطكد حممد ير السكفقد ذ

  .ىفخيما ال كد كيأنه حمل منع ك ل،)عليهم السالم( نياألئمة الطاهر إىل  بالنسبةكان ذلك

القاتل، ألن ى ته عليانت دكحنوها فقتل بعضهم من الزحام  أو مائدةى م املضطرون علحولو تزا

  .ما هو املشهورك ضطرار،باالفع ة ال ترتيام الوضعكاألح

  .العامل املستعانهللا وا تفي منها ذا القدر،ك ن،ة جداًريثكضطرار مسائل ويف باب اال

  



٦٤



٦٥

  

  فصل

   في آداب المائدة

  

ة، وهذه ريثكاة آداباً يل شأن من شؤون احلكما قرر لكة، ريثكسالم للمائدة آداباً لقد قرر اإل

  : ثالثة أقسام إىل داب تنقسماآل

  .خرةنفع اآلينفع النفس، وقسم ينفع البدن، وقسم يم قس

 أي ،نفع النفسيهة كبتداء بإعطاء الصغار الفانفع البدن، وااليد قبل الطعام وبعده يفمثالً غسل ال

نفع يهللا ر البسملة واحلمد كالنفس، وذ إىل جتماعي الذي هو عائدف االيم ألجل التألكوضع هذا احل

  .وييلدننفعه ا إىل ضافةاآلخرة، باإل

 مالحظة أا ري من غ،اةيسالم يف خمتلف شؤون احلام اإلكلون بأحمعيان املسلمون سابقاً كوقد 

ستقامت ا كمرغوباً عنه، وبذل أو ان حراماًكروه شرعاً سواء كون املكتريانوا كما كمستحبة،  أو واجبة

  .اهم قبل آخرميدن

 نيتقدم املسلميف املنام فسأله عن سر  )صلى اهللا عليه وآله( هللاار رسول ايبعض األخى وقد رأ

نتهون يعملون بأوامري ويانوا كإم : )صلى اهللا عليه وآله(  فقال النيب،نيخرأ املتني وتأخر املسلمنياألول

   نيز بيي متري من غ،عن نواهي
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  .روه يف الثاينك واحلرام وامل،الواجب املستحب يف األول

ح ي صح،ةيهل اإلري هي جمموعة الدساتنياتينسان يف احلاإلسالم املوجب لنجاح ن اإلإقة يويف احلق

منا حتصل ذه إاملة كأن السعادة الإال  ،مثس يف فعله اإليروه لكه العقاب، واملكس يف تريأن املستحب ل

جنب  إىل جبر الواكذيم وسنته املطهرة كية يف قرآنه احليسالمعة اإليالشرى اموعة، ولذا نر

  .روهكجنب امل  إىلاملستحب، واحلرام

 باب ريام فجعلوا للمستحب باباً غكإمنا بوبوا األح) نيهم أمجعيعل تعاىلهللا ضوان ار(والفقهاء 

ما كعة، يأصناف الشر إىل لفات واإل،ل التناولي باب احلرام، ألجل تسهريروه باباً غكالواجب، وللم

قصدوا ينا عن باب الربا، ومل فصلوا يف الواجبات باب الصوم عن باب الصالة، ويف احملرمات باب الز

  .ني من املسلمريثك عادة كما صار ذلك ،روهك املندوب واملك تركبذل

ن أة ال بد ويداب الشرع اآلك فإذا تر،ةياتيداب يف خمتلف أموره احلاآل إىل تاجحينسان ن اإلإث يوح

تلقائياً مما يؤدي إىل بالواجب واحلرام ستهانة اال إىل ؤديي بدوره ك وذل،ةيسالم اإلريداب غأخذ باآلي

ان عاقبة كمث ﴿: تعاىل قوله ريشي كمثل ذل ، وإىلحدث فعالًارتكاب احملظور وترك الواجب، وذلك ما 

  .)١(﴾هللاات ايذبوا بآك أن ىا السوءون أساؤيالذ

                                                

  .١٠اآلية  :سورة الروم) ١(
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  .)١(ر﴾كعن الفحشاء واملنى ن الصالة تنهإ﴿: وقوله سبحانه

اطة يداب املستحبة حاً، فإن اآليسها تلقائجمان إىل ل واحدة منهماك تؤدي كفاألعمال والترو

  .اطة للمحرماتيروهة حكداب املللواجبات، واآل

د يف خمتلف أبواب الفقه، ال أنه إذا يداب من جدهتم املسلمون باآليد أن كيل تأكد بكأؤين إولذا ف

بد له من أدب نسان ال ابه، خصوصاً وأن اإلكرتارون أم يف منجاة من يروه كم الفالين مكمسعوا أن احل

 من تعارف مع الناس فإما ك ال بد لك املشروع، مثال أنريغ إىل نصاعين أبد ون املشروع اليكفإن مل 

ما يف  إىل ضافةل األبواب، باإلكذا يف ك، وه)ريصباح اخل: (، وإما أن تقول)السالم عليكم (:أن تقول

السعادة  أو ،نسان السعادة أصالًنل اإلي مل ك مما لو تر،اًيناً ودنية من الفوائد اجلمة ديسالمام اإلكاألح

  .املةكال

  :همايه علي أمران ال بد من التنبكوهنا

ة يف قوالب تالئم العصر، يسالمداب اإلفرغوا اآلي أن ينيسالماب اإلتكالى ن من الالزم علإ: األول

 ا، فإنه ني املسلمكمتس  إىل خطوةكون ذليكاة، لية وفوائدها اجلمة وارتباطها باحليها الساميبراز معانإل

  .)٢(قدر عقوهلمى لم الناس علكاء أمرنا أن نيإنا معاشر األنب :جتاه، ولذا وردال زمان منطق وكل

                                                

  .٤٥ اآلية: سورة العنكبوت) ١(

  .١٥ ح٢٣ ص١ج: الكايف) ٢(
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ن إ: هتموا بشأنه، أما إذا قلت هلميل امللح قبل الطعام مل كستحب أي :مثالً ل للناسيفأنه إذا ق

له كأى  أقبلوا عل،ذائيكة عن املرض اليالوقاوجب يل امللح قبل الطعام كشف عن أن أكث يالطب احلد

الواجبات  إىل ثر بالنسبةكداب، بل هو أن خاصاً باآليكرناه وإن مل كل إصرار، وهذا الذي ذكب

ب يص وألن ن،دابالم حول اآلك ألن ال،دابنا نقصد هنا اآلأإال ة، يام الشرعكواحملرمات وسائر األح

  .ل جداً من األخذ ايداب قلاآل

، أن ينياب العادتكال إىل ن وانتهاًءيهتمام اصحاب األقالم أخذاً من اتهدان من الالزم إ: الثاين

بالندب ى ثر مما حتفزه الفتوكالعمل أ إىل نسان فإا حتفز اإل،دابات املرتبطة باآليروا الرواكذي

  .راهةكوال

إن شرب املاء : قال لهيأن  أو روه،كإن شرب املاء بنفس واحد م: نسانقال إلي أن نيم فرق بكو

هللا ن وفقين اإنقطع إذا مسع بالثاين دون األول، وقد عزمت ين أبد وإنه البد، كورث مرض الي كذلك

ون أحفز ك لت،ام اخلمسةكات املربوطة باألحية الروايل صفحات الرسالة العمليتب يف ذكسبحانه أن ا

  .العملى عل

 يف )عليهم السالم( نية عن املعصوميات املرويدخال الرواهتم املسلمون إليمث إن من الضروري أن 

وخ، كت ويل بك ألا الوسائل الشائعة اليت تدخل ،و وتلفزة وصحف وما أشبهيث من راديعالم احلداإل

  . وهو املوفق املستعان،ب، ومنه أستمد العونيه أنيلت وإلكه توي عل،هللابا إالّق يوما التوف

  :مسائلرها يف طي كة نذريثكمث إن للمائدة آداب 
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ة للبدن، قويثرة املكثرة املوجبة للمرض، ال الكل، والظاهر أن املراد الكثرة األكره يك ):١مسألة (

ل كأيأن كث األوقات يثرة من حكم أبدام، سواء الياً ال تستقريثكلوا كأياً من الناس إذا مل ريثكفإن 

 ،روه بنفسهكمالء البطن مإن ك ل، بطنهئلميمتالء بأن ث االيثرة من حكال أو الً،يصبحاً وظهراً وعصراً ول

 منها ،وجب أخطاراً عدةيمالء الطعام إله وجبات، فإن ك بطنه بل أمألال الطعام الزائد  إىل فإذا احتاج

ة، ييف الدورة الدمو أو  يف التنفسوجب خلالًي والرئة مما القلبى  توسع وضغط علأن البطن إذا امتأل

  .صطالح األطباءاى عل ،ةي قلبجلطة أو تةك سكورمبا أوجب ذل

 ،ون معرض ألمراض الضعفيك و،ضعف عن العبادة والعمل يل حىتكقلل األنسان األيأما أن 

  .الًيان ضرراً قلكروه إن كان ضرراً بالغاً، ومك حرام إن كفذل

ون يك وأقرب ما ،لهكمن أى طغيحممد، إن البطن ل أبا اي: ري أليب بص)عليه السالم( قال الصادق

  .)١(إذا امتال بطنههللا ون العبد من ايكإذا أخف بطنه، وأبغض ما هللا عبد من اال

  .ىفخيما ال كمتالء واخلفة ال مطلقاً،  االني واألبغض من احلالتنياملراد األقرب من احلالت

ون من بعدي يكس: الم لهكقال يف  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا إىل مرفوعاًوعن عمرو، 

  . )٢(افر يف سبعة أمعاءكل الكأي و،يف معاء واحدل املؤمن كأي ،مسنة

  واملراد بالسمنة إما ظاهرها 

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١ الباب ٤٠٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح١ الباب ٤٠٥ ص١٦ج: ، والوسائل٤٤٧ص: احملاسن) ٢(



٧٠

ث ي وبعده ح،الًيلون قلكأياً وريثكعملون يانوا ك )صلى اهللا عليه وآله( هللاألم يف زمن رسول ا

الزمان ياملراد الترهل ألن البطالة وعدم العمل  أو الً،يعلمون قلياً وريثكلون كأي أخذوا كتسع هلم امللا

  .ر الالزم وإرادة امللزومك من باب ذكالسمنة، فذل

 فإن عدد السبعة ،ريثكل الكة عن األيناك وسبعة أمعاء ،الًيل قلكة عن األيناكمث املعاء الواحد 

 ،اًريثكل كأيل ال يل القلكحباب األستاعلم يث يثرة، فإن املؤمن حكة عن اليناك يف لغة العرب نيوالسبع

  .هلمى نعام والنار مثول األكما تأكلون كأين يفار الذكخبالف ال

بئس : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

رغب ي وبطن ،ايالدن إىل قلب راغب أي ،)١(دي ونعظ شد،بي وبطن رغ،بين قلب خنيالدى العون عل

  .ادة عن املقرر شرعاً وعقالًية زيه اجلنسد من الطعام، وإعتناء الرجل بشهوتييف املز

م ا صلبه، فإذا يقيلة كبن آدم من أس بد اليل: ، قال)عليه السالم( ث آخر عن الصادقيويف حد

جعل ثلث بطنه للطعام، وثلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، وال تسمنوا يطعاماً فم كل أحدكأ

  ما كلنفس  لس حمالًيالبطن لو ،)٢(ر للذبحيتسمن اخلناز

                                                

  .٤ حة من آداب املائد١ الباب ٤٠٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٥ من آداب املائدة ح١ الباب ٤٠٦ ص١٦ج:  والوسائل،٤٤٠ص: اسناحمل) ٢(



٧١

ة ياناً لضغط الركنسان مجعل اإلياملعدة فى ة إذا انتفخت بالنفس تضغط علي فاملراد أن الرى،فخيال 

ة عن يناك رياخلنازحد سواء، وتسمن ى الرئة واملعدة على حتقاناً علاورث يأل البطن لمي وال ،يف معدته

  .الم السابقكد للكيالثاين تأى  وعل،سياألول تأسى فاجلملة عل ،ريثكلهم الكأ أو ذرل قكلهم كأ

  .)١(لكثرة األكبغض يهللا إن ا:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ث آخريويف حد

لو أن الناس قصدوا يف الطعم : قولي )عليه السالم( احلسن أبا مسعت: م، قالي بن إبراهوعن عمر

فراط  فإن اإل،الًياً وال قلريثكلوا كأي بأن ال ،توسطوا، وطعم مجع طعام أي  قصدوا،)٢(عتدلت أبدامال

  .وجبان الفساد واخلباليهما يلكط يوالتفر

ا يركبن زىي حيس ليظهر إبل:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب اث، عنيوعن حفص بن غ

ات هذه الشهو: ، فقالقيما هذه املعال: ىيحيل شيء، فقال له كق من يه معاليوإذا عل) هما السالميعل(

 : قال،رك عن الصالة والذكرمبا شبعت فشغلنا:  فقال،هل يل منها شيء:  فقال،بن آدمب ا اياليت أُص

  أن ال  ي علهللا: سيوقال إبل. أن ال أمأل بطين من طعام أبداً ي علهللا

                                                

  .٩ ح٤٠٧ ص١٦ج: ، والوسائل٤٤٦ص: احملاسن) ١(

  .٧ ح٤٠٦ ص١٦ج: ، والوسائل٤٣٩ص: احملاسن) ٢(



٧٢

جعفر وآل جعفر أن ال ى علهللا ا حفص ي: )عليه السالم( هللا، مث قال أبو عبد اأنصح مسلماً أبداً

  .)١(ا أبداًيعملوا للدنيجعفر وآل جعفر أن ال ى علهللا ، ووا بطوم من الطعام أبداًؤلمي

قول ي﴿ومنهم من : اآلخرة، قال سبحانه إىل قيا اليت هي طري ال الدن، لآلخرةا املضادةياملراد الدن

  .)٢(تسبوا﴾كب مما اي هلم نصكا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار أُولئيربنا آتنا يف الدن

  .)٣(ىذا شبع طغإن البطن إ: قال: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ر، عن بن املختانيوعن احلس

  .)٤(﴾أن رآه استغىنى طغينسان لاإلألن ﴿: أقول

  .)٥(شبعيبغض البطن الذي ال يهللا إن ا: )عليه السالم( ويف مرفوعة الدهان، قال أبو احلسن

  .ثر من القصدكل أكأيالذي  أو ،صيما املراد احلرإ

  

                                                

  .٨ من آداب املائدة ح١ الباب ٤٠٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٠١ اآلية: سورة البقرة) ٢(

  .٤٤٦ص: احملاسن) ٣(

  .٧  اآلية:سورة العلق) ٤(

  .٤٤٦ص: احملاسن) ٥(



٧٣

نصح األطباء بأن ي و،انينسان يف بعض األحوع اإلجي بأن ،ب اجلوع يف اجلملةستحي ):٢مسألة (

وجب نظافة البدن من رواسب األطعمة اليت تضر ي ك فإن ذل،نسان بعض وجبات طعامه اإلكتري

 ني وب،ضر بصحته ونشاطه وقوتهي القصد يف الطعام الذي ال نيمع بجين اإلنسان أن كبالصحة، ولو مت

  .ون دائم اجلوع يكل حىتكشبع إذا أين ال بأ كن أفضل، وذلاكاجلوع الدائم 

صلى ( هللارسول ا إىل ان شيء أحبكما :  قال،)عليه السالم( فعن هشام بن سامل، عن الصادق

  .)١(هللاظل جائعاً خائفاً يف ايمن أن  )اهللا عليه وآله

: نه قالأ) معليه السال( يكعن أبى رويث ي حد:)عليه السالم( قلت للصادق: ص، قاليوعن الع

 هللال رسول اك ما أ،ال:  فقال،حيمن خبز بر قط، أهو صح) صلى اهللا عليه وآله(هللا ما شبع رسول ا

  .)٢(خبز بر قط )صلى اهللا عليه وآله(

ل يا بين إسرائي:  فقال،باًي خط)عليه السالم( ميبن مرى سيقام ع: د، قاليحد علي بن ويف مرفوعة

م، ومسنت كقابم إذا شبعتم غلظت رك فإن،ال تشبعوالوا وك ف وإذا جعتم،جتوعوا لوا حىتكال تأ

  .)٣(مكتم ربي ونس،مكجنوب

  

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٢ الباب ٤٠٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٦ من آداب املائدة ح٢ الباب ٤٠٩ ص١٦ج: ، والوسائل٥٢ الس: مايلاأل) ٢(

  .١٠ من آداب املائدة ح٢ الباب ٤١٠ ص١٦ج:  والوسائل،٤٤٧ص: احملاسن) ٣(



٧٤

 ،ق الشبع، وهي تورث خمتلف األمراض وهي مرتبة فو،دةيراهة شدكه التخمة ريك ):٣مسألة (

  .تةكورمبا أوجبت الس

فإا  ،ىاحلم الّإل داء من التخمة ك:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن سنان، عناففي مرفوعة 

  .)١(ترد وروداً

ث اليت ييف احلدى ثرة األدوار اليت تسببها التخمة، واملراد باحلمكل داء املبالغة يف كاملراد ب: أقول

 من أنواع ريثكفإال  و،ة وما أشبهين والصدمة اجلسميديالربد واحلر الشدكون من أسباب خارجة كت

  .ىفخيما ال كون من الداخل كإمنا تى احلم

  

                                                

  .١ ح من آداب املائدة٤لباب  ا٤١١ ص١٦ج: ، والوسائل٤٤٧ص: احملاسن) ١(



٧٥

 إىل ضافةنه باإلإوجب خمتلف األمراض، في كالشبع، فإن ذلى ل علكره األيك ):٤مسألة (

 ،خذ يف الطبخأ قد ول أوالًكأختالف الين واملطبوخ يف املعدة، إذ املاوجب يمضرات الشبع يف نفسه 

  .خمتلفةوجب أمراضاً يالدم  إىل بدكال إىل نيد ين بعد، فإرسال املعدة حاصل الطعاميول اجلدكأوامل

صلى اهللا ( هللاقال رسول ا:  قال،)عليهم السالم( بن جعفر، عن آبائهى د، عن موسيفعن عبد احلم

  .)١(ورث الربصيالشبع ى ل علكاأل: )عليه وآله

علي قال ل )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ، )عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( وعن الصادق

  . ثي احلد)٢(الشبعى ل علكاأل: اعاًيذهنب ضي أربعة ي علاي: )عليه السالم(

  .أنه ضاع وتلفكد من فوائد الطعام فيستفينسان ال  ألن اإلكوذل

  

                                                

  .٧ من آداب املائدة ح٢ الباب ٤٠٩ ص١٦ج: ، والوسائل٨١الس : مايلاأل) ١(

  .٤ من آداب املائدة ح٢ الباب ٤٠٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٧٦

شبع منه، ومن املعلوم ي ألنه مل كه، وذليشتهي الطعام وهو كترينسان أن ستحب لإلي ):٥مسألة (

ون جائعاً وال يكنسان رمبا  عدم الشبع عموم من وجه، ألن اإلنيشتهاء وب يف حالة االك الترنيأن ب

  .شتهي الطعام وهو شبعاني ورمبا ،شتهي الطعامي

أربع خصال تستغين  كأال أعلم: )عليهما السالم (للحسن ني املؤمنريقال أم: قال أصبغ بن نباتة

 وال تقم عن الطعام ،وأنت جائعإال الطعام ى ال جتلس عل: )عليه السالم(  قال.ىبل: ا عن الطب، قال

ت عن يستعملت هذا استغنا فإذا ،اخلالءى  علك وإذا منت فأعرض نفس،د املضغ وجو،هيوأنت تشته إال

  .)١(الطب

  

                                                

  .٨ من آداب املائدة ح٢ الباب ٤٠٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٧٧

أن ال  أو ، من طعامؤوجب التجشينسان ما ل اإلكأي، واملراد به أن ؤره التجشيك ):٦مسألة (

 أالسماء، فإن اجلشإىل  هأرفع جشي فال أ، وإذا جتشؤوجب التجشيهما يلكنسان من الطعام، فإن  اإلءتلمي

ظهر ي أن ال ؤالتجش إىل  ولعل األفضل أنه إذا اضطرى،السماء قلة أدب أخر إىل من قلة األدب، مث رفعه

إمنا بعث  قال )صلى اهللا عليه وآله(  فإنه،روهكل قلة أدب مكنه من قلة األدب، ومن املعلوم أن صوته، أل

  .)١(ارم األخالقكتمم ميل

صلى اهللا عليه ( هللاقال رسول ا: قال أبوذر:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا  أيبوين، عنكفعن الس

  .)٢(امةيوم القيم جوعاً كا أطولي يف الدنم جشاًءكلأطو: )وآله

رجالً  )صلى اهللا عليه وآله( هللامسع رسول ا:  قال،)عليه السالم(  عن الصادق،ث آخريويف حد

ثرهم شبعاً يف كامة أيوم القيل الناس جوعاً ، فإن أطوكشائقصر من جأهللا ا عبد اي:  فقالأتجشي

  .)٣(ايالدن

                                                

  .املقدمة: خالقمكارم األ) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٣ الباب ٤١٠ ص١٦ج:  والوسائل،٤٤٧ص: احملاسن) ٢(

  .٣ من آداب املائدة ح٣ الباب ٤١٠ ص١٦ج: ، والوسائل٤٤٧ص: احملاسن) ٣(



٧٨

صلى اهللا ( هللاقال رسول ا: قال، )عليه السالم (هي، عن أب)عليه السالم( وعن مسعدة، عن الصادق

 أشجتفإذا هللا  واجلشاء نعمة من ا،السماء، وال إذا بزق إىل هءرفع جشايم فال ك أحدأإذا جتش :)عليه وآله

  .)١(هايعلهللا حمد ايم فلكأحد

ما قرر ك ،تلف األمراضوجب خميح يف اجلسم ي وبقاء الر،ح من املعدةي إخراج الرأألن اجلش: أقول

  .يف الطب

  

                                                

  .٤ من آداب املائدة ح٣ الباب ٤١١ ص١٦ج: ، والوسائل٢٢ص: سنادقرب اإل) ١(



٧٩

حترام اأنه قلة األدب وعدم  إىل ضافة باإلكئاً ومنبطحاً، فإن ذلكل متكره األيك ):٧مسألة (

لوانه من أل كشمل ياء كت واال،ناًايوجب العلة واملرض أحيوجب عدم صحة ازدراد الطعام، مما يالطعام، 

  .كما أشبه ذل أو ساريال أو نيميال أو اخللف

 )صلى اهللا عليه وآله( هللال رسول اكما أ:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ة بن وهبيفعن معاو

  .)١(عز وجلهللا أن قبضه تواضعاً  إىل هللائاً منذ بعثه اكمت

) صلى اهللا عليه وآله(هللا ل نيب اكما أ:  قال،)عليه السالم( س، عن الصادقيبن خن ىعلوعن امل

  .)٢(ع أن نفعلي، وحنن ال نستطكتشبه بامللويره أن يكان ك و،عز وجلهللا  منذ بعثه ائكوهو مت

  .ل شيء، واملراد فنحن األمةكائهم يف يربك يف كأن املراد التشبه بامللو الظاهر

 وال ،ال:  قال،ئاًكل متكأي  عن الرجل)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: وعن مساعة، قال

  .)٣(منبطحاً

صلى اهللا عليه ( هللال رسول اكما أ: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: ب، قاليلكوعن 

   ،ئاً قطكمت )وآله

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٦ الباب ٤١٢ ص١٦ج: ، والوسائل٤٥٧ص: احملاسن) ١(

  .٢ ح٤١٢ ص١٦ج: والوسائل ،٤٥٨ص: احملاسن) ٢(

  .٤ ح٤١٣ ص١٦ج:  والوسائل،٤٥٨ص: احملاسن) ٣(



٨٠

  .)١(وال حنن

م كان يف حيهم يف بعض األحاءكأن ات ائهم حىتكة عدم إتيغالب) حنن( بـ الظاهر أن املراد: أقول

  .)٢(ئاًكل متكأي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا تيرأ:  ما رواه محاد، قالكنايف ذلياملعدوم، فال 

  

                                                

  .٨ ح٤١٥ ص١٦ج: ، والوسائل٤٥٨ص: احملاسن) ١(

  .١٠ من آداب املائدة ذيل ح٦ الباب ٤١٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٨١

ئة العبد، والظاهر أن املراد به اجللوس يهكل كنسان يف حال األون اإليكستحب أن ي ):٨مسألة (

ل كم يف ايستعدوا للقاالطعام ى لوا علكد إذا أيام، فإن العبيستعداد للقئة االيهى املائدة وعلى بتواضع عل

  .بشيء حلظة إذا أمرهم املوىل

صلى اهللا ( هللال يف وصف رسول ايث طويحد يف ،)عليه السالم( م، عن الباقرفعن حممد بن مسل

  .)١(لة العبدكل أكأي ولس جلسة العبدجيم كان صاحبك: قال )عليه وآله

 عليه صلى اهللا( هللال رسول اكما أ:  قال،)عليه السالم( ة، عن الصادقجيخد أيب ثيويف حد

:  قال،كومل ذا:  قلت، لس جلسة العبدجيان كن كمشاله، ولى نه وال عليى ميئاً علك مت وسلم)وآله

  .)٢(»عز وجلهللا تواضعاً «

عليه ( هللاعبد ا أيب ة، عنجيخد أيب فعن، لكاألرض يف حال األى د عليره وضع اليكنعم ال 

  .)٣(األرضى ده عليضع يلس جلسة العبد وجيان كنه إ: )السالم

   هللاعبد ا أيب بن القاسم اجلعفري، عنهللا وعن عبد ا

                                                

  .٥ من آداب املائدة ح٦ الباب ٤١٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٦ة ح من آداب املائد٦ الباب ٤١٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٧ الباب ٤١٦ ص١٦ج: ، والوسائل٤٤١ص: احملاسن) ٣(



٨٢

  .)١(كسارى يعتمد علالت فكإذا أ:  قال)عليه السالم(

  . مشغولة بتناول الطعامنيميأنه ألن الكو: أقول

 البصري، وأنا ريثكين عباد بن آر:  قال)عليه السالم( وعن عبد الرمحان بن احلجاج، عن الصادق

ما هو هللا ال وا: روه، فقلتكإن هذا ملهللا عبد ا أبا اي:  فقال،عها فأعدااألرض فرفى دي عليمعتمد 

  .)٢(روهكمب

نة يره يف هذا الباب بقرك ولذا ذ،لكان وقت األك كأن صاحب الوسائل فهم أن ذلك: أقول

ل فوضع كأي) عليه السالم(هللا عبد ا أيب ان عباد البصري عندك: سار، قاليل بن يمن الفضى ة أخريروا

صلى ( هللاأما تعلم أن رسول اهللا  اكأصلح:  فقال له عباد،األرضى ده علي )عليه السالم( هللاأبو عبد 

 فقال ،ل فأعادهاكضاً، فرفعها مث أيأ فقال له ،ضاًيل مث أعادها أكده فأي فرفع ،عن ذاى  )اهللا عليه وآله

عن هذا ) هللا عليه وآلهصلى ا(هللا رسول اى ما هللا وا: )عليه السالم (هللافقال له أبو عبد اضاً، يله عباد أ

  .)٣(قط

  

                                                

  .٣ ح٤١٦ص ١٦ج:  والوسائل،٤٤١ص: احملاسن) ١(

  .٤ ح٤١٦ ص١٦ج:  والوسائل،٤٤٢ص: احملاسن) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٧ الباب ٤١٥ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٨٣

ى ل علكض، والظاهر أن املراد به يف مقابل األياحلضى ل علكأينسان أن ستحب لإلي ):٩مسألة (

ن األول ك ل،الفرشى ل علكاألرض اجلرداء يف مقابل األى راد اجللوس عليتمل أن حيان كر، وإن يالسر

  .أقرب

صلى ( هللاة برسول ايمرت إمرأة بذ: قولي )سالمعليه ال( هللاعبد ا أبا قل، مسعتيقال احلسن الص

ل مع العبد وجتلس كتأ كا حممد إني: ض، فقالتياحلضى ل وهو جالس علكأيوهو  )اهللا عليه وآله

  .)١(وأي عبد أعبد مين: )صلى اهللا عليه وآله( هللا فقال هلا رسول ا،جلوسه

ل كل أكأي ) عليه وآلهصلى اهللا( هللاان رسول اك :)عليه السالم( ث عمرو، عن الباقريويف حد

  .)٢(ضياحلضى نام عليض، وياحلضى ل علكأيان كلس جلسة العبد، وجيالعبد، و

صلى اهللا ( عن النيب، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم( وعن العباس بن هالل، عن الرضا

 ،فاًكمار موحلويب اك ور،ض مع العبدياحلضى ل علكاملمات، األ مخس ال أدعهن حىت: قال )عليه وآله

  ى م عليس الصوف، والتسلدي، ولبيوحليب العرت ب

                                                

  .٢داب املائدة ح من آ٨ الباب ٤١٦ ص١٦ج:  والوسائل،٤٥٧ص: احملاسن) ١(

  .٣ ح٤١٧ ص١٦ج:  والوسائل،٤٥٧ص: احملاسن) ٢(



٨٤

  .)١(ون سنة من بعديكان لتيالصب

طعامه ى م علكجلس أحديل: )عليه السالم( علي قال: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٢(األرضى ل علكأيجلسة العبد و

  .ثيها من األحادريغإىل 

  

                                                

  .٤ من آداب املائدة ح٨ الباب ٤١٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح٤١٨ ص١٦ج:  والوسائل،٤٤٢ص: احملاسن) ٢(



٨٥

ن يكمل إال اء، ويربكان بصورة الكاملائدة متربعاً إذا ى لوس علراهة اجلكالظاهر  ):١٠مسألة (

لس نفس اجللسة بدون إضفاء جياء، وقد يربكله الكشى ضفي عليلس نوعاً وجينسان قد روهاً، فإن اإلكم

 فعل األئمةى  ما دل علنيراهة ملثل هذا اجللوس، وبك ما ورد من النيمع بجي كنفسه، وبذلى اء عليربكال

  . له)المعليهم الس(

) عليهم السالم(راهة، واألئمة ك اجلهة فال ك فإذا انتفت تل،راهة إمنا هي جلهةكن الإ: قاليأو 

ره كيل اجلنب ك أراهة، مثالًكان العمل جائزاً بال ك اجلهة كن تتوفر تلكعرفون اجلهة، فإذا مل تيانوا ك

ث يلونه حكأيانوا ك) عليهم السالم(روهاً، واألئمة كن ميكج املرض مل يهي فإذا مل ،ج مرضاًيهيألنه 

  .جهيهيعلمون أنه ال يانوا ك

إذا جلس : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ، عنريبص أيب فعن

تربع فإا جلسة ي وىاألخرى ه عليرجلى ضعن إحدي وال ،جلس جلسة العبديالطعام فلى م علكأحد

  .)١(قت صاحبهاميوهللا بغضها اي

  .)٢(ل متربعاًكأي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا ىنه رأإ ،ديسع أيب وعن

  

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٩ الباب ٤١٩ ص١٦ج:  والوسائل،٤٤٢ص: احملاسن) ١(

  .٣ ح٤١٩ ص١٦ج:  والوسائل،٤٥٨ص: احملاسن) ٢(



٨٦

  .ل والشرب بالشمالكره األيك ):١١مسألة (

 ،شرب ايل بشماله وكأيسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن مساعة، عن

  .)١(ئاًيتناول ا شيل بشماله وال كأيال : فقال

شرب ي أو ل بشمالهكأيره للرجل أن كإنه : )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ئين، عنوعن جراح املدا

  .)٢(تناول اي أو ا

ث ييف حد )صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيب)عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم (وعن الصادق

  .)٣(ئكل وهو متكأيل األنسان بشماله، وأن كأيأن ى و:  قال،املناهي

  . ملا تقدم يف مسألة التربعك بالشمال فذل)عليهم السالم( ل بعض األئمةكا ورد من أأما م

  .)٤(ساره وتناول ايب) عليه السالم(هللا ل أبو عبد اكأ: فعن محاد بن عثمان، قال

                                                

  ١ ح١٠ الباب ٤١٩ ص١٦ج:  والوسائل،٤٤٥ص: احملاسن) ١(

  .٢ ح٤٢٠ ص١٦ج:  والوسائل،٤٥٦ص: احملاسن) ٢(

  .٧ من آداب املائدة ح١٠ الباب ٤٢١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح٤٢٠ ص١٦ج: ، والوسائل٤٥٦ص: احملاسن) ٤(



٨٧

 فحدث ،لكأيساره فيرطب بتناول الي )عليه السالم( احلسن أبا ىنه رأإ :العرندس أيب ثيويف حد

: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا  أنه مسع،مان بن خالديحدثين سل: صحاب فقال من األ رجالًكبذل

 نيميه يديلتا كصاحب هذا األمر)١(.  

حتماله يف اما تقدم ك ،)عليه السالم( مامسار مفقود يف اإليراهة ألجل شيء يف الكلعل ال: أقول

  . لسائر الناسرهيكبون ما كرتيا  ولذ)عليهم السالم( همية فيراهة منتفكمسألة التربع بأن وجه ال

  .نيميل بالكسار واأليراهة، والظاهر أن املراد أخذ العنقود بالكمن ال مث إن الرمان والعنب مستثىن

 العنب ،عاًين مجيديالن بالكؤيئان يش: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وب، عنيأ أيب فعن

  .)٢(والرمان

  :سم يف منظومتهعولذا قال ابن األ

    والعنباالرمان منه تثينواس

  )٣(هما أحبين فيديل بالكفاأل

  

                                                

  .١٢٨ص: سنادقرب اإل) ١(

  .٥ من آداب املائدة ح١٠ الباب ٤٢٠ ص١٦ج: ، والوسائل٥٥٦ص: احملاسن) ٢(

  .٢٠ص: منظومة ابن األعسم) ٣(



٨٨

 نعم ال بأس ،حتماالنا ،باً يف حال املشيك راكشمل ذلياً، وهل يل ماشكره األيك): ١٢مسألة (

  . ملن له حاجةكبذل

 أن تضطرإال ل وأنت متشي كال تأ:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن سنان، عنهللا فعن عبد ا

  .)١(كذلإىل 

ال بأس أن : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن العزرمي، عن

  .)٢(كفعل ذلي )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اكشي، ميل الرجل وهو كأي

قبل  )صلى اهللا عليه وآله( هللاخرج رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

  .)٣(بالناسى م الصالة فصليقي وبالل ،شيميل وكأيسرة قد غمسها يف اللنب، وهو ك الغداة ومعه

 أو  نائماًكذلكل، وكستحباب جلسة العبد حال األا ملا ورد من ،ل واقفاًكره األيكمث الظاهر أنه 

  .ما أشبه

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١١ الباب ٤٢١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح٤٢١ ص١٦ج:  الوسائل،٤٥٨ص: احملاسن) ٢(

  .٢ ح٤٢١ ص١٦ج:  الوسائل،٤٥٨ص: احملاسن) ٣(



٨٩

 ألجل املضغ احلسن، إذ كأن ذلكل، وكاملائدة لألى ستحب طول اجللوس علي ):١٣مسألة (

  .اتي من بعض الرواك ذلريظهر غيان كوجب األمراض، وإن ي، وهذا داًيضغ جميملستعجل ال ا

، كأحسن خلق، ليمكا ي:  قال، له)عليه السالم( ني املؤمنرية أمياد، يف وصيل بن زيمكفعن 

 وترزق كستوف من معي، لكلكل ألت فطوكل إذا أنت أيمكا ي، ك خادمنّرهن، وال تكسيوأبسط جل

حمده ي، لك صوتكرفع بذلا، وكما رزقى علهللا محد اا فكطعامى ت عليل إذا استويمكا ي، كريمنه غ

  .)١(ح جماالًيها للماء موضعاً وللري طعاماً ودع فكل ال توقر معدتيمكا ي، ك أجركعظم بذلي فكسوا

 قوماً وهم عز وجلهللا ما عذب ا: )عليه السالم( هللابن فضال، قال أبو عبد ااويف مرفوعة 

  .)٢(فرغوا يه حىتيم علذعيئاً مث يرزقهم شيرم من أن ك أعز وجلهللا إن ا ،لونكأي

  

                                                

  .٤ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٤٢٥ ص١٦ج:  والوسائل،٣٠ص: ىبشارة املصطف) ١(

  .١ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٤٢٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٩٠

ان كإذا  إالّنهما، اللهم يل بك األكالغداء والعشاء، وترى ل علكصار األتقاستحب ي ):١٤مسألة (

  . ما عودتهكأعط نفس: )عليه السالم( وجب املرض، لقولهي أن ري عادة له من غكذل

 ،ام مبدكون األحك كذلى دل عليما ك ،ل وجبةكاً يف ريثكلون كأيانوا كوالظاهر أن يف السابق 

 املغرب، وطعام املغرب إىل في طعام الصباحيكان ك، فكاً وما أشبه ذلريلون بعكأيانوا كل مائة كوأن 

  .الصباحإىل 

  .ىفخيما ال كل من الضعف واملرض كوجبه قلة األي ملا كستحب ذلييف هذه األزمنة فال : أقول

 فقال ، من األوجاع والتخمةى ما ألق)عليه السالم( هللاعبد ا إىل أيب وتكش: صلت علي بن لقا

لَهم ﴿: قول ي وتعاىلكتبارهللا  أما مسعت ا،ه فساد البدني فإن ف،ئاًينهما شيل بك وتعش وال تأتغد: يل

  .)٢()١(﴾ِرزقُهم فيها بكْرةً و عِشياً

 مل نيوم مرتيل يف الك ومن أ،ن جائعاًيكوم مرة مل يل يف الكن أمنظر ما ورد أنه يرناه كما ذ وإىل

ل كل مرة ملن أك إذ عدم اجلوع باأل،ات فأربطوه مع الدوابوم ثالث مريل يف الكاهداً، ومن أن زيك

  .انت العادة سابقاًكما كاً ريثك

  

                                                

  .٦٢اآلية : سورة مرمي)١(

  .٤٢٠ص: ، واحملاسن١ من آداب املائدة ح٤٥ الباب ٤٦٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٩١

لة السبت يه لكترىل  إراهة بالنسبةكد الكتأي و،ضره العشاءي العشاء ملن ال كره تريك ):١٥مسألة (

  .واألحد

  .)١( العشاءكأول خراب البدن تر:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب م، عنكفعن هشام بن احل

  .)٢( العشاء مهرمةكتر:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ليث مجيويف حد

نه إ: قوليان ك و،ةكعكدع العشاء ولو بي ال )عليه السالم( ان أبو احلسنك: مان قاليوعن سل

  .)٣(وصاحل للجماع: قال إالّ وال أعلمه ،قوة للجسم

وم األحد يلة السبت وي العشاء لكمن تر: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: ل، قاليوعن مج

  .)٤(وماًي نيه أربعي ذهب منه قوة ال ترجع إلينيمتوال

 إين ،حشفةى العشاء ولو علال تدعو : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،وعن جابر

  .)٥(خ والشبابي فإن العشاء قوة الش، العشاء اهلرمكأميت من ترى على أخش

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٤٦ الباب ٤٦٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٤٦ الباب ٤٦٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤٢٣ص: احملاسن) ٣(

  .٤٢٢ص: احملاسن) ٤(

  .٨ ح٤٦ الباب ٤٦٧ ص١٦ج:  الوسائل٤٢١ص: احملاسن) ٥(



٩٢

  . شرب املاءكتر إىل د بالنسبةكراهة تتأكوالظاهر أن ال

 الرجل العشاء ك فإذا تر،العشاء: قال لهييف اجلسد عرقاً : )عليه السالم(  عن الرضا،ملرفوعة سهل

 ،تينأما أظمكهللا  اكأ وأظم،ما أجعتينكهللا  اكأجاع: قولي ،صبح ي العرق حىتكذله يدعو عليزل يمل 

  .)١(م العشاء ولو لقمة من خبز ولو شربة من ماءكدعون أحديفال 

ون العشاء بعد العشاء كن األفضل كاً، ليافكان كبعده  أو معه أو ل قبل املغربكوالظاهر أنه إذا أ

  .خرةاآل

  .)٢(ينيخرة عشاء النبالعشاء بعد عشاء اآل: ل قا)عليه السالم( فعن الصادق

  .)٣(ل أنفع من طعام النهاريطعام الل : قال)عليه السالم( وعنه

: وقالهللا  فلما فرغ من عشائه محد ا، عتمة)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ت معيتعش: وعن داود، قال

هذا عشائي وعشاء آبائي)٤(.  

                                                

  .٥ح ٤٧الباب  ٤٦٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح٤٧ الباب ٤٦٨ ص١٦ج:  الوسائل،٤٢١ص: احملاسن) ٢(

  .٤ ح٤٦٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح٤٦٩ ص١٦ج: الوسائل )٤(



٩٣

  .اهةركثر كخ أي العشاء للشكوالظاهر أن تر

ل يل باللكأيدع أن يتهل الرجل فال كاإذا :  قال،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب د، عنيفعن سع

  .)١(هةكب للني للنوم وأطأ فإنه أهد،ئاًيش

ت يبي الّأسن أنبغي للرجل إذا ي العشاء مهرمة، وكتر:  قال)عليه السالم( ل، عن الصادقيوعن مج

  .)٢(ئوجوفه من الطعام ممتلإال 

  .)٣(دع العشاء ولو لقمةيخ ال يالش:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ح، عنيعن ذرو

 ملن دخل يف السن أن ريال خ: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: ح، قاليد بن صبيوعن الول

  .)٤( لهري خاًيت ممتليبي ،فاًيت خفيبي

هل، وإذا زاد ك فهو نيالثالثى جل علإذا زاد الر: )عليه السالم( ث حتف العقول، قاليويف حد

  .اتيها من الرواريغ إىل ،)٥(خي فهو شنياألربعى عل

  

                                                

  .١ح ٤٨ الباب ٤٦٩ ص١٦ج:  الوسائل،٤٢٢ص: احملاسن) ١(

  .٢ ح٤٨ الباب ٤٦٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح٤٨ الباب ٤٦٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح٤٨الباب  ٤٧٠ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٨ ح٤٨الباب  ٤٧٠ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٩٤

 رين قبل الطعام وبعده، وهل هذا عام ملن أراد التناول للطعام بغيديستحب غسل الي ):١٦مسألة (

فه إناًء كعل جيأن  من أراد ريلغ أي ضاً،يده أي ريهل هذا عام ملن أراد الشرب بغ أو بفمه، أو امللعقةكده ي

طالق النصراف األدلة، ولعل الثاين طالق األدلة، وقال بعض بعدم اإلطالق إلللماء، قال بعض باإل

  .أقرب

 إىل تاجحيفق أن أراد الطعام ال اده ال للطعام مث ية له، فإذا غسل يوالظاهر أن القصد ال مدخل

 إىل تاجحيالظاهر أن الطعام الواحد عرفاً ما أن كم توصلي، كلفهم العرف من األدلة أن احل ،ديغسل جد

  .نيغسل إىل تاجحية فإنه ريل يف الصباح ويف الظهكما إذا أراد األك ،غسل واحد خبالف الطعام املتعدد

ستعمل يف يمن ال ياألصابع فكستعمال مقدار احلاجة من اال أو ،نيفكوهل املستحب غسل متام ال

قتضي الثاين، ولعل يم واملوضوع ك احلنيتضي األول، واملناسبة بقيطالق  اإل،حتماالنا ،صابعهأإال له كأ

  .األول أقرب

تطلب ممارسة يل كان األكإذا إال ، اللهم كد من ذليالزند ال أز إىل نعم املنصرف من األدلة الغسل

  . املوضع للمناطكغسل ذل إىل اجيحتما أشبه، فالظاهر اال أو املرفق إىل ديال

بان يذيمحزة، الوضوء قبل الطعام وبعده  أبا اي: قال ،)عليه السالم( محزة، عن جعفر أيب فعن

  بأيب : قلت. الفقر



٩٥

  .)١(بانيذي:  قال،ذهبانيوأمي 

: حتمل األول قالاان الثاين أقرب، ومن ك وإن ،حتماالنا ،خارقي أو عيي طبكوهل العلة يف ذل

ان املرض، ك املال والبطالة عن العمل ملالعالج املوجب لصرف إىل ألن الوساخة توجب األمراض احملتاج

  .وجبان الفقريومها بدورمها 

الوضوء قبل الطعام وبعده : قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: عوف البجلي، قال أيب وعن

  .)٢(دان يف الرزقيزي

عند  أتوضيته فلي بريثر خيكمن سره أن : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

  .)٣(حضور طعامه

  .)٤(نفي اهلمينفي الفقر وآخره يأوله : قال )صلى اهللا عليه وآله( هللاوروي أن رسول ا

ده قبل الطعام وبعده عاش يف يمن غسل : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن القداح، عناوعن 

  .)٥(يف جسدهى سعة وعويف من بلو

                                                

  .١ ح٤٩ الباب ٤٧٠ج: ، والوسائل٤٢٥ص: احملاسن) ١(

  .٢ ح٤٧١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح٤٧١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح٤٧١ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٥ ح٤٧١ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٩٦

ن يديغسل ال :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،ريبص أيب وعن

  .)١(لو البصرجياب ويإماطة للغمر عن الثادة يف العمر، ويقبل الطعام وبعده ز

  .)٢(ثبت النعمةيالوضوء قبل الطعام وبعده  :قال ،)عليه السالم( احلسن أيب وعن اجلعفري، عن

: قال ،)عليه السالم( علي عن ،)عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم (وين، عن جعفركوعن الس

 لكده قبل األيغسل يته فلي بريخ ثريكمن أراد أن)٣(.  

عليه ( بعد أن قال بالوضوء عند حضور الطعام، قال ،)عليه السالم( وعن هشام، عن الصادق

  .)٤(ن قبل الطعام وبعدهيديالوضوء ههنا غسل ال: )السالم

  .ة يف هذا بابريثكات اليها من الرواريغإىل 

شف الطب كهم يف إناء واحد، وقد يادياملائدة فاملستحب غسل أى ان مجاعة علكمث إنه لو 

روبات، فإذا ملس املاء كنسان معقم وطارد للمأن جسم اإل إىل ىهتداث يث النقاب عن هذا، حياحلد

   املاء األمراض، كنسان عقم املاء وطرد ذلجسم اإل

                                                

  .٦ ح٤٧١ ص١٦ج: والوسائل ،٤٢٤ص: احملاسن) ١(

  .٧ ح٤٧٢ ص١٦ج: الوسائل ،٤٢٤ص: احملاسن) ٢(

  .١٤ من آداب املائدة ح٤٩ الباب ٤٧٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٧ ح٤٧٣ص ١٦ج: الوسائل) ٤(



٩٧

  .ةي العراق جملة النفطكما فصل ذلك

م يف إناء واحد حتسن يكديسلوا أاغ:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن عمرو بن ثابت، عن

  .)١(مكأخالق

ون مبرتلة املصافحة املوجبة للمحبة يكاملاء ف إىل ةيسيان املغناطي من سركولعل حسن اخللق ملا يف ذل

  .ديس بالبعيلما هو ك ألمر خارق كأن ذل أو وحسن اخللق املالزم احملبة،

وجيء بالطشت بدأ به ) عليه السالم(عندي أبو احلسن ى ملا تغد: قال ،ونسيوعن الفضل بن 

رفع الطشت، فقال ي واحد أراد الغالم أن أ فلما توضكنيى ميابدأ مبن عل: ان يف صدر الس فقالكو

  .)٢(هايم فيكديغسلوا أادعها و: )عليه السالم (له أبو احلسن

: بالطشت فقالى  فأت)عليه السالم( هللاعبد ا أيب نا عنديتغذ: داود، قال أيب رمحان بنوعن عبد ال

 مجاعةأبأساً أن نتوضى وأما حنن فال نر ،وفة فال تتوضؤون واحداً واحداًكا أهل اليأما أنتم ، نا أفتوض

  .)٣( عاً يف طشت واحديمج

   هللاعبد ا أيب نا عنديتعش: ح، قاليد بن صبيوعن الول

                                                

  .١ ح٥١ الباب ٤٧٥ص ١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح٥١ الباب ٤٧٥ ص١٦ج: لوسائلا ،٤٢٥ص: احملاسن) ٢(

  .٤٢٦ص: احملاسن) ٣(



٩٨

  .)١(عاًي مجألة نتوضي اللكنيخنالف املشر حىت تعايل: لة مجاعة فدعا بوضوء، فقالي ل) السالمعليه(

  .عدم الوجوبى ل علي دلكأما ما ورد من نفي الوضوء فذل

اقط س ،)٢(كإن هذا شيء أحدثته امللو: ، وقوله)عليه السالم( م، عن الرضايما أن مرفوعة إبراهك

  . الوجوب)عليه السالم( ديرين أإال لعدم صحة سنده، اللهم 

  

                                                

  .٤٢٨ص: احملاسن) ١(

  .٢ ح٦٤ الباب ٤٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٩٩

 ألجل كستحب التمندل بعده، والظاهر أن ذليره التمندل قبل الطعام، ويك ):١٧مسألة (

ستحب ينه لو جفت بعد الطعام مل أما كل، يره مسها باملنديكد قبل الطعام مل يفلو جفت ال ،فيالتنش

  .كذل إىل نصراف األدلة الكالتمندل، وذل

 أل، وإذا توضيس املندمي إذا توضأ قبل الطعام مل )عليه السالم( احلسن أبا تيرأ: قال ،فعن مرازم

  .)١(ليبعد الطعام مس املند

ة كفال تزال الرب ،لي باملندكدي للطعام فال متسح كديإذا غسلت :  قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(دييف الطعام ما دامت النداوة يف ال

  

                                                

  .١ ح٥٢ الباب ٤٧٦ ص١٦ج: الوسائل ،٤٢٨ص: احملاسن) ١(

  .٢ ح٤٧٦ ص١٦ج: الوسائل ،٤٢٤ص: احملاسن) ٢(



١٠٠

ره أن يكما كها شيء من الطعام، يان فكل إذا يده باملندينسان اإلسح ميره أن يك ):١٨مسألة (

  .د بدون الغسليالى راهة إبقاء الوسخ علكما أن الظاهر كت، يل القذر يف البياملندى بقي

ها يل وفيده باملنديسح الرجل مين أره كنه إ: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب د الشحام، عنيفعن ز

  .)١(صهاميجانبه صيب  إىل ونيك أو صها ميام حىتماً للطعيشيء من الطعام تعظ

  .للعلة املنصوصة ،ه طعاميراهة املسح وعلكد يف يم الكضاً حيم الفم أكوالظاهر أن ح

ت يل الغمر يف البيا مندوال تؤو: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا، )عليه السالم( علي وعن

  .)٢(»طانيفإنه مربض الش

 شميطان ليم من الغمر فإن الشكانيغسلوا صبا: ث األربعمائةي، يف حد)عليه السالم( علي وعن

  .)٣(انكبه امللى تأذيفزع الصيب يف رقاده ويالغمر ف

  .انميللمناط وللمفهوم من النظافة من اإلبان كال إىل مكوإمنا سحبنا احل

  

                                                

  .١ ح٥٣ الباب ٤٧٧ ص١٦ج: الوسائل ،٤٢٩ص: احملاسن) ١(

  .٢ ح٤٧٧ ص١٦ج: الوسائل ،٤٤٨ ص:احملاسن) ٢(

  .٣ من آداب املائدة ح٥٣ الباب ٤٧٧ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٠١

ستحباب الد من الطعام، والظاهر أن ايستحب مسح الرأس والوجه بعد غسل الي ):١٩مسألة (

ستحباب املسح قبل الطعام اتمل حيد مبللة مل جتف، ألنه املنصرف من النصوص، ويانت الكخاص مبا إذا 

  .ستحب الدعاء عند املسحيما كضاً يأ

ذهب يمسح الوجه بعد الوضوء :  قال)عليه السالم( م بن عقبة، عن الصادقيففي مرفوعة إبراه

  .)١(د يف الرزقيزيو لكلفبا

نة يل للطعام بقرضاً، وإمنا نقول إنه يف مورد التغسيث شامل ملا قبل الطعام أيهذا احلدفإن إطالق 

ستعمال اس يول ،لطعاماألعم منه ومن وضوء اأو  ،راد به وضوء الصالةيتمل أن حيان كالباب، وإن 

  .لي شامل ملختلف أفرادهك، ألن الوضوء ينيناللفظ يف املع

د يأتر: فقال يل ،وت الرمدك وش)عليه السالم( هللا اعبد أيب ىدخلت عل: وعن مفضل، قال

احملسن هللا احلمد :  وقل ثالث مراتيكالطعام فأمسح حاجب بعد كديإذا غسلت : مث قال يل ،فيالطر

  .)٢(كين بعد ذليفما رمدت ع: فقلت :قال. امل املنعم املفضل

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٥٤ الباب ٤٧٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٥٤ الباب ٤٧٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٠٢

ه من يديفلما غسل  ،عه مجاعةم ىنة تغديوم قدم املدينه إ: )عليه السالم (جعفر الثاين أيب وعن

رهق وجهه قتر وال ي ال ناللهم اجعلين مم: وقال ،ليسحهما باملندمي ا رأسه ووجهه قبل أن الغمر مسح

  .)١(ذلة

 قبل أن يكني وعكمسح وجها بعد الطعام فكديإذا غسلت : قال )صلى اهللا عليه وآله( وعن النيب

  .)٢( من املقت والبغضةكنة وأعوذ بي احملبة والزكاللهم إين أسأل: ل، وتقوليمتسح باملند

تمل أن حية، ويون هلا خصوصيكتمل أن حية الواردة ذه املناسبات يف ألفاط خمتلفة ياألدع: أقول

  .اط يف األوليحتن االكل دعاء، لكنسان بأيت اإليصح أن يون جمرد الدعاء فيك

ل يرنا تفصكوقد ذ ،ل دعاءكدعو بي أن عارفال بأس بال: ات ما مضمونهي الرواوقد ورد يف بعض

  .فراجع )ارةيالدعاء والز(تاب ك يف كذل

  

                                                

  .٤٢٦ص: احملاسن) ١(

  .٤٢٦ص: احملاسن) ٢(



١٠٣

ضاً، يد يف آخر الطعام أيد يف أول الطعام ووسطه، والتحميستحب البسملة والتحمي ):٢٠مسألة (

  .ةيت بن عثمان اآلنيملرفوعة احلس ،ضاًيستحب البسملة يف آخر الطعام أيبل 

ة يجزأت هذه التسمأ واحد منهم ىانوا مجاعة ومسك ولو ئدة،استحب البسملة إذا وضعت امليو

  .عيللجم

ل كل من كة عند األيستحب التسميل نوع من الطعام، وكل كة عند إرادة أيستحب التسميو

  .حتدت أطعمتهااولو  ،ةيآن

 بسم: ركقل إذا ذي فللوانة عند بعض األية، ولو نسي التسميلم يف أثناء الطعام أعاد التسمكولو ت

  .أن أمت قاهلا بعد التمام إىل أوله وآخره، وإذا نسيى علهللا ا

  .ل خاصيه دلين عليكل الطفل وحنوه، لوحدة املناط، وإن مل كة عند أيستحباب التسماوالظاهر 

سم ال كفقط بهللا ر اكفي ذيكفقط بدون إمتامه، بل لعله هللا تفاء ببسم اكما أن الظاهر االك

  .شملهيحة، وإطالقات بعض األدلة يروا يف باب الذبكما ذك) الرمحان( أو )هللا(قول يأن كووصف، 

الصورة ال  أو ة أفضل، والغلط يف املادةيانت العربكة للصدق، وإن يافكوالترمجة بسائر اللغات 

  .ان األصل العدمك يف البسملة كه، ولو شريسن غحيبأس به إذا مل 

  .هللار اكها ذيان فكإذا إال  ،بسملةام مقام الية من القرآن يف القية قراءة آيفاكوالظاهر عدم 

د والوجه، يبالهللا احلمد وهللا سم ااشارة بالبسملة، والظاهر أنه تستحب اإل إىل ريشيواألخرس 

  رار البسملة كوت ،ب يف اجلملة، واملناط يف الباقييلكة يلروا



١٠٤

  . خاصاً به يف املقامالًيومل أجد دل ،ركحسن ألنه ذهللا واحلمد 

  .اتيوارنا مجلة من الركما ذى دل علي فان،كف كيو

  .ةيتة حممد بن مسلم اآليما يف رواك ،رهكوذهللا ر اكستحب شيو

  .يكراجكأيت يف خرب اليالطعام ملا سى عل) صلى اهللا عليه وآله(ر الرسول كستحب ذيما ك

ى طعم طعاماً فأهويإن الرجل املسلم إذا أراد أن :  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ب، عنيلكفعن 

  .)١(هيف إىل  اللقمةري له من قبل أن تصعز وجلهللا غفر ا ،نيرب العاملهللا واحلمد هللا بسم ا:  وقالدهيب

هللا ر اكذ(ان من باب كفهم املناط يولو مل  ،قيل بالتزركفي يف ما إذا أراد األيكلعل املناط : أقول

  ).ل حالى كحسن عل

بسم : العشاء فقل أو إذا وضع غداء:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن حممد بن مروان، عن

سمي قال يت، وإذا نسي أن يس ههنا عشاء وال مبيخرجوا فلا: قول ألصحابهيطان ي، فإن الشهللا

  .)٢(اًتيم منها عشاًء ومبكتعالوا فإن ل: ألصحابه

ل طعاماً كمن أ: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب اث، عنيوعن غ

  ستقبل ال وكان أكطان ما ي الشأي تقبعدهللا ر اكفإن نسي مث ذ ،هيعلهللا سم اار كذيفل

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٥٦ الباب ٤٨٠ ص١٦ج: الوسائل ،٤٣٥ ص:احملاسن) ١(

  .٢ ح٤٨٠ ص١٦ج: الوسائل ،٤٣٢ص: احملاسن) ٢(



١٠٥

  .)١(الرجل الطعام

 ،داًين بعيكف وإذا شبهناه بطعام البعوض وحنوه مل يف وطعامه خفيطان جسم خفيالش: أقول

الً يوجب تقليأنه  إىل ضافةا باإليسبب املاالريم والقلة مثل أن البعوض يأنه موجب لقسم من التسمكو

طان يون بال تسمم بالشيك أنه )ستقبل الرجلا( ث، ومعىنيمتصاصه، فال غرابة يف هذه األحادا انكمل

  .لكقة لذرات ما أيئه حقيق أو لكنتفاعه مبا أاعدم  أه مبعىنيوتق ،لكأيأنه مل كف

الطعام ى علهللا سم اار كمن ذ: قال ،)عليه السالم( ني املؤمنري، عن أم)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢( أبداًكم ذليل عن نعأسيمل 

ثُم لَتسئَلُن يومِئٍذ عِن ﴿ :ما قال سبحانهك ،امةيوم القيم ينسان مسئول عن النعإن اإل: أقول

  .وجب عدم السؤاليهللا سم اار كفذ ،يف حالهلا حسابوورد ، )٣(﴾النعيِم

بسم :  الطعام فقللتكإذا أ: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عثمان، عن ن بنيويف مرفوعة احلس

  معه الشيطان، وإذا مل يسم أكل ل كأيل مل كأيقبل أن ى فإن العبد إذا مس ،يف أوله وآخرههللا ا

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٥٦ الباب ٤٨٠ ص١٦ج: الوسائل ،٤٣٤ص: احملاسن) ١(

  .٤٣٤ص: احملاسن) ٢(

  .٨اآلية : سورة التكاثر) ٣(



١٠٦

  .)١(لكطان ما أي الشأيطان معه تقيل الشكل وأكأيبعدما ى طان، وإذا مسي معه الش

: ) السالمعليه( ني املؤمنريقال أم: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن حممد بن مسلم، عن

ره كره وذكم شيكب علجيورزق من رزقه هللا فإنه نعمة من نعم ا ،الطعام وال تلغطواى علهللا روا اكذا

  .)٢(ومحده

هللا احلمد : فقال ،به  بلحم فربد وأيت)عليه السالم( هللاأمر أبو عبد ا: قال ،كريبن بهللا وعن عبد ا

  .)٣(القدرةى ة علة أفضل من النعميالنعمة يف العاف:  مث قالهيالذي جعلين أشته

  .ةية أفضل من النعمة يف السلطة بدون العافيوالظاهر أن املراد أن النعمة يف العاف

الً كال أ ،الً ومحداًكا مساعة، أي:  فقال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ل معكنت آك: وعن مساعة قال

  .)٤(وصمتاً

عليه ( ل معه فلما رفع الصادقكفة أيحن أبا نإ ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ي، عنكراجكوعن ال

  صلى  ك ومن رسولكللهم هذا منا ،نيرب العاملهللا احلمد : قال ،لهكده من أي )السالم

                                                

  .٥ ح٥٦ الباب ٤٨١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح٥٦ الباب ٤٨١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٧ ح٥٦ الباب ٤٨١ ص١٦ج:  الوسائل)٣(

  .٤٣٥ص: احملاسن) ٤(



١٠٧

هللا  إن اكليو:  فقال له،اًيكشرهللا جعلت مع اهللا عبد ا أبا اي: فةيفقال أبو حن ،اهللا عليه وآله

م رضوا ما ولَو أَُ﴿: قول يف موضع آخريو ،)١(﴾ولُهرس أَنْ أَغْناهم اُهللا وما نقَموا ِإالو﴿: تابهكقول يف ي

و ولُهسراُهللا و مآتاهيا اُهللا سنبسقالُوا حِلِه وفَض ا اُهللا ِمنتينؤولُهسين ما أكلهللا وا  :فةيفقال أبو حن ،﴾ر

  .)٢(قرأما قط

إذا : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

م يف يكعلهللا  اكبار: ةك، قالت املالئهللابسم ا: ، فإذا قال العبدكالف ملآوضعت املائدة حفها أربعة 

، قالت هللاحلمد : هم، فإذا فرغوا فقالواي علكا فاسق، ال سلطان لياخرج : طانيقولون للشيم، مث كطعام

ل كا فاسق فيادن : طانيللشة كسموا قالت املالئيوإذا مل ر رم، كدوا شأهم فيعلهللا نعم اأقوم : ةكاملالئ

  .)٣(هم فنسوا رميعلهللا نعم اأقوم : ةكها، قالت املالئيعلهللا روا اسم اكذيمعهم، وإذا رفعت املائدة ومل 

  .)٤(هللامدوا حيوإذا رفعت املائدة ومل  :ث آخريويف حد

                                                

  .٧٤اآلية : سورة التوبة) ١(

  .٩ ح٤٨٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٥٧ الباب ٤٨٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤٣١ص: احملاسن) ٤(



١٠٨

لت كأفإذا  ،هللابسم ا:  وضع اخلوان فقلإذا: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ، عنريبص أيب وعن

  .)١(هللا»احلمد  :وإذا رفع فقل ،خرهآوله وعلى أهللا بسم ا :فقل

ما إذا يللنص فهللا لبعض األدلة العامة، وللمناط، وحبمد اهللا ستحب رفع الصوت ببسم اي: أقول

  . إنسان آخركان هناك

ى علهللا  فامحد اكطعامى ت عليإذا استو ،ليمكا ي: قال ،ليمك ل)عليه السالم( علي ةيففي وص

  .)٢(ك أجركعظم بذلي فكحمده سواي لك صوتكوارفع بذل ،كما رزق

فإذا  ،الطعامى علهللا روا اسم اكاذ: )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: قال ،وعن جراح املدائين

  .)٣(»مطعي وال مطِعيالذي هللا احلمد : فرغت فقل

ما من : )صلى اهللا عليه وآله( هللال رسول اقا: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن مسمع، عن

هللا غفر ا يمدون يف آخره فترفع املائدة حىتحيسمون يف أول طعامهم ويضع مائدته فياله ويمع عجيرجل 

  .)٤(هلم

                                                

  .٢ ح٤٨٣ ص١٦ج: الوسائل ،٤٤٣ص: احملاسن) ١(

  .٤ائدة ح من آداب امل١٤ الباب ٤٢٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح٥٧ الباب ٤٨٣ ص١٦ج: الوسائل ،٤٣٤ص: احملاسن) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح١٢ الباب ٤٢٢ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٠٩

عليه (علي ل )صلى اهللا عليه وآله( هللاة رسول اييف وص:  قال)عليه السالم( ىاحلسن موس أيب وعن

تبان يكربحان ي ال يك، فإن حافظهللاحلمد : ، وإذا فرغت فقلهللا بسم ا:لت فقلكإذا أ ،ا عليي: )السالم

  .)١(كتبعده عن  احلسنات حىتكل

: قلت: الطعام، قالى ة عليث التسمي يف حد)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،وعن داود بن فرقد

  .)٢(أوله وآخرهى علهللا بسم ا: تقول: قال ،ت أن أمسييفإن نس

  .ر عمداًكذيما إذا مل يف  حىتكبعد ذليال : أقول

رجل ى إذا حضرت املائدة فسم: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: بن احلجاج، قالاوعن 

  .)٣(ني عنهم أمجعأمنهم أجز

أوله ى علهللا بسم ا: قليل لون، فلى كسمي عليروي أن من نسي أن : وعن الصدوق، قال

  .)٤(وآخره

                                                

  .١٢ ح٥٧ الباب ٤٨٥ ص١٦ج :الوسائل ،٤٣١ص: احملاسن) ١(

  .٤٣٩ص: ، واحملاسن١ من آداب املائدة ح٥٨ الباب ٤٨٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٥٨  الباب٤٨٦ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح٥٨ الباب ٤٨٦ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١١٠

 ،ي منهكشيطعامه أن ال  على ىضمنت ملن مس:  قال)السالمعليه ( ني املؤمنرين أمإ ،ةيوعن النها

: )عليه السالم( قال ،ه وآذاينيت عليلت البارحة طعاماً فسمك لقد أني املؤمنريا أمي: واكفقال له ابن ال

عكا ليبعض ى بعضها ومل تسم على ت عليلت ألواناً فسمك أكفلعل)١(.  

ختلفت اإذا :  فقال،الطعامى ف أمسي علكي: )السالمعليه ( هللاقال داود بن فرقد، قلت أليب عبد ا

  .)٢(ل إناءى ك علة فسميناآل

ما أختمت قط ألين : )عليه السالم( علي قال: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن األرجاين، عن

  .)٣(تيمس إالّفمي  إىل ما رفعت لقمة

 ،لتك إذا أ)عليه السالم( هللا اعبد إىل أيب الطعامى  من أذىوت ما ألقكش: وعن مسمع، قال

الطعام  إىل الم مث عدتكة باليإذا قطعت التسم:  فقال،ضرينيإين ألمسي وإنه : قلت ،مل تسمه: فقال

   .)٤(كرت ما ضيالطعام مس إىل نت إذ أعدتك لو ك، أما أنكضريفمن ههنا : ال، قال: قلت ،يتسم

  إىل 

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٦١ الباب ٤٩٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٦١ الباب ٤٩٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح٤٩١ ص١٦ج: الوسائل ،٤٣٨ص: احملاسن) ٣(

  .٢ ح٤٩٠ ص١٦ج: الوسائل ،٤٣٨ص: احملاسن) ٤(



١١١

  .ةريثكات اليها من الرواريغ

املسجل عند هللا في بسم ايكما ال ك ،نسان عن اإلريقوله الغيالذي هللا في بسم ايكال والظاهر أنه 

  .نسانمن نفس اإلهللا وضع املائدة، إذ الظاهر بسم ا

  .الببغاءكوان يقوله احليهللا ة بسم ايفاكعلم عدم يومنه 

  



١١٢

ه يف ح والصالة وما أشبه قبل الطعام وبعده ويف أثنائير والتسبكستحب احلمد والشي ):٢١مسألة (

 ، وما أشبه)كاحلمد ل( و)احلمدهللا ( و)هللاحلمد ( و)نيرب العاملهللا احلمد ( بلفظة ىؤدي كاجلملة، وذل

  .كة يف أمثال ذليحتمال عدم اخلصوصاات أفضل، وقد تقدم يغ الواردة يف الروايانت الصكوإن 

هللا احلمد : لقوي) عليه السالم( أيب انك:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن هشام بن سامل، عن

، نينا يف خائفن، وآمنيومحلنا يف راجل ،نيوآوانا يف ضاح ،نيئ، وأروانا يف ظامنيالذي أشبعنا يف جائع

  .)١(نيوأخدمنا يف عان

  .ذاكوه ، األصحابنيوفضلنا من ب ،وزوجنا يف العزاب: قوليوز أن جيرناه كما ذى وعل

إذا  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اان ك:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

ة كم املالئيكصلت علو م األبرار،كل طعامكم الصائمون، وأكطعم عند: ت، قال هلميطعم عند أهل ب

  .)٢(ارياألخ

  .فطارأن هذا دعاء خاص باإلى فخيوال 

 :ه قاليدي نيإذا وضعت املائدة ب) صلى اهللا عليه وآله(هللا ان رسول اك: ثمي، قاليويف مرفوعة امل

 ...نا، يثر ما تعطك اللهم ما أكسبحان  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٤٨٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٤٨٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١١٣

  .)١(ني واملسلمنيفقراء املؤمنى نا وعلينا، اللهم أوسع عليثر ما تعافك اللهم ما أكسبحان

إذا وضع  )عليه السالم( نياحلس علي بن انك:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن الصنعاين، عن

 إذا ه وسوغناه، وأرزقنا خلفاًي لنا فك فبارك وعطائكل وفضكللهم هذا من منا: ه، قاليدي نيالطعام ب

هللا احلمد : وإذا رفع اخلوان قال. نيركرزقت فأحسنت، اللهم اجعلنا من الشاه، يورب حمتاج إل هلناكأ

  .)٢(الًي ممن خلق تفضريثى كبات وفضلنا عليا يف الرب والبحر ورزقنا من الطالذي محلن

: إذا رفعت املائدة قال )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اك: ، قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن

  .)٣(مطعيم وال طِعيالذي هللا ، احلمد تيبعت وأروت وأشكبت وباريثرت وأطكاللهم أ

هللا احلمد : م مرة قالى ك طعاماً فما أحص)عليه السالم( هللاعبد ا أيب لت معكأ: وقال زرارة

  .)٤(هيالذي جعلين أشته

   )عليه السالم( هللاعبد ا أيب نا عندك: قال ،كريببن اوعن 

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٤٨٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٤٨٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٤٨٧ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٤٨٧ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١١٤

 ، احلمدكاللهم ل: )عليه السالم (هللافقال أبو عبد ا ،هللاحلمد : نا فقلتيديفأطعمنا مث رفعنا أ

   .)١(تهيحممد وأهل بى  احلمد صل علك احلمد، اللهم لك لكمبحمد رسول

  .نيات اليت ذه املضاميها من الرواريغإىل 

  

                                                

  .٧ ح٤٨٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١١٥

  .أول لقمة يف الطعامى ستحب ذر امللح عليما ك ،بتداء بامللح واخلتم بهالستحب اي): ٢٢مسألة (

علي ل )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن هشام بن سامل، عن

 نيثنافتتح طعامه بامللح وختم به عويف من اختم به فإن من ا بامللح وكفتتح طعاما: )عليه السالم(

  .)١(منه اجلنون واجلذام والربص ، نوعاً من أنواع البالءنيوسبع

فإن امللح  ، مرةنين تستغفر هلم سبعإ: مثل ،ثرة ال العدد اخلاصكلعل املراد بالعدد ال: أقول

  .ما ثبت يف الطبكح يف البدن منشأ مئات األمراض يح، والريسر الريك

 ري ألم)صلى اهللا عليه وآله( هللاسول اقال ر:  قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب وعن زرارة، عن

فتتح طعامه بامللح وختمه اختمه بامللح فإن من ا بامللح وكفتتح طعاما ،ا عليي: )عليه السالم (نياملؤمن

  .)٢(سره اجلذاميبامللح، دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البالء أ

  أن ى ات األخر شاهدة علية وبعض الروايهذه الروا: أقول

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩٥ الباب ٥١٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٩٥ الباب ٥٢٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١١٦

  .ةيثرة ال اخلصوصكلعدد الاملراد با

ؤدي املبالغة مبثل ينسان قد  بامللح، فإن اإلكإما مبالغة بقصد التمس ،سرهايون اجلذام أكمث املراد ب

 ذب بل هو من أقسام ااز،كس بي للتزم به الناس، فهذا يبالغ حىتين أأن املصلحة  هذه األلفاظ، مبعىن

  .غراقة واملبالغة واإليالتور: ذب ثالثكخرج من ال: وقد قال أهل البالغة

والعرق  ،به يف بعض البالد احلارةى بتليزاز الذي كها مثل النقرس والريسر من غيما أن اجلذام أإو

  .ة والقاتلةيوالسرطان وما أشبه من األمراض املؤذ ،املدين وما أشبه

 وابدؤا: )لسالمعليه ا( ني املؤمنريقال أم: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن مسلم، عناوعن 

  .)١(اق اربيالدرى ختاره علعلم الناس ما يف امللح اليم، فلو كبامللح يف أول طعام

أول لقمة من طعامه امللح ى  علمن ذر: )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: عقوب، قاليويف مرفوعة 

  .)٢(ذهب عنه بنمش الوجه

                                                

  .٣ ح٩٥ الباب ٥٢٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح٩٥ الباب ٥٢٠ ص١٦ج: وسائلال) ٢(



١١٧

بن عمران أن مر ى موس إىل تعاىلهللا اى حأو: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب وعن فروة، عن

  .)١(أنفسهمإال لوموا يفال إال تمون به، وخيفتتحون بامللح، وي كقوم

من افتتح طعامه بامللح ذهب عنه : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن حممد بن مسلم، عن

  .)٢(هللا»اإال علمه ي ما ال سبعون داًء

اهلم واحلسد وما أشبه، كداًء عرفاً ى سميما ال  ،ملة السابقةداً للجكين تأيكإن مل  كلعل املراد بذل

والبلغم  ،تولد من البلغميض، مثل اخلمول يدة املزاج املريئة ولي، فإن الصفات السكستبعد ذليفإنه ال 

  .ذاكدفع بامللح وهي

بامللح من بدأ : )عليه السالم( علي قال: قال ،ريبص أيب ةي يف روا)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٣(علم العباد ما هوي داًء ما نيعنه سبعهللا أذهب ا

ض عرف بعيوم بأنه ال يهذا ال إىل فعترافإن الطب  ، األمراضكقة تليعلمون حقيأي ال 

  .األمراض

 ىموس إىل ىأوحهللا إن ا: )صلى اهللا عليه وآله( هللا، عن رسول ا)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  :)عليه السالم(

                                                

  .٦ ح٩٥ الباب ٥٢٠ ص١٦ج: وسائللا) ١(

  .٩ ح٩٥ الباب ٥٢١ ص١٦ج: وسائلال) ٢(

  .١٠ ح٩٥الباب  ٥٢١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١١٨

ع هوا اجلنون واجلذام والربص ووجأ ، داءنيختم بامللح فإن يف امللح دواًء من سبعا بامللح وأبدا

  .)١(احللق واألضراس ووجع البطن

لها كأيأول لقمة ى  امللح علمن ذر: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب حممود، عن أيب ويف مرفوعة

  .)٢(ستقبل الغىنا

فع األمراض املوجبة للعطل عن العمل والصارفة للمال دي كألن ذل أو يب،ي ألمر غكإما ذل: أقول

   .ة واألطباءيستغناء عن األدواال أن املراد بالغىن أو ى،فخيال   غىنكألجل الصحة، ويف ذل

  .اتيها من الرواريغإىل 

ما أن الظاهر عدم كهة وما أشبه، كان الطعام فاكمث الظاهر أن إطالق األدلة شامل ملا إذا 

  .)٣(﴾من لَم يطْعمه فَِإنه ِمينو﴿ :قال سبحانه ،ه الطعاميشرب املاء، وإن أطلق عل  إىلمكنسحاب احلا

م كهما، ولعل احليطالق الطعام علستحب امللح إلينعم يف مثل شرب اللنب والعسل وحنومها 

  .عيالرض إىل  بعد بالنسبةكان يف ذلكاللنب وإن  طعام األطفال حىتإ إىل نسحبي

د يشمله إطالق أنه سيله يف األول رجاًء، بل كل امللح يف األثناء، إذا نسي أك بأمث إنه ال بأس

  ه أماناً من يدام وأن فاإل

                                                

   .١٣ ح٩٥الباب  ٥٢٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١٥ ح٩٥الباب  ٥٢٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٢٤٩اآلية : سورة البقرة) ٣(



١١٩

  .)١(ورة يف فضل امللحكث مذيما يف أحادكاجلذام، 

   

                                                

  . من آداب املائدة٨٤ الباب ٩٩ ص٣ج: املستدرك: انظر) ١(



١٢٠

ما ال ك ،ني األمرنيوال منافاة ب ،ضاًيختتام باخلل أبتداء واالستحب االيالظاهر أنه  ):٢٣مسألة (

  .ملكنهما أيملستحبات املتزامحة، ولعل اجلمع ب انيمنافاة ب

 ونما تبدؤك باخلل عندنا أإنا لنبد:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عنل بن جابر، يفعن إمساع

  .)١(شد العقليوأن اخلل ل ،مكبامللح عند

ه يخبراسان، فقدمت إل) ليه السالمع(ان عند الرضا ك إن رجالً: اهلمداين، قالبن علي وعن حممد 

هذا :  فقال،تح بامللحت أمرمتونا أن نفكجعلت فدا: فتتح باخلل، قال الرجلاف ،ها خل وملحيمائدة عل

  .)٢(د يف العقليزيشد الذهن ويعين اخلل وأن اخلل ي ،مثله

إن بين :  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب لمي، عني ما رواه الدني وبنيثين احلدي هذنيوال منافاة ب

  .)٣(تمون به، وحنن نستفتح بامللح وخنتم باخللخيستفتحون باخلل وي انواكل يإسرائ

 يف أول الطعام، ون باخللؤبدية يإن بين أم: ال، ق)عليه السالم( وعن الصدوق، عن الصادق

  .)٤(وإنا نبدأ بامللح يف أول الطعام وخنتم باخلل ،تمون بامللحخيو

  ان وجوه ي لبكل ذلكإذ 

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩٦ الباب ٥٢٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٩٦ الباب ٥٢٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من آداب املائدة ح٩٦ الباب ٥٢٣ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ من آداب املائدة ح٩٦ الباب ٥٢٣ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٢١

جمرد  ون املعىنيكان هلا معارض، فكستمرار تسقط إذا االى لداللة علوا ،ستحباب والفائدةاال

 أتون باخلل أوالً وتارةًيانوا تارةً ك )عليهم السالم( ون األئمةيكان ذا الشيء، وأي مانع من أن يتاإل

سألة نفع املقام، ومر يف املية يف باب األطعمة املفردة ما يتأيت يف املسائل اآليذا، وسكبامللح أوالً وه

  .السابقة

ي، نسان العاداإلى مل علحيمها ال بد وأن ري وغات من امللح واخلليار يف الروكأن ما ذى فخيمث ال 

ات يد واخلاص يف خمتلف رواية، بل الالزم إعمال املطلق والعام، واملقامه اخلاصكض فله أحيأما املر

ذا كوه ، من به وجع الصدركذلكو ،ل اخللكأياألطباء، فاملستربد ال إال  كعلم ذلياألطعمة، وال 

س يف باب املستحبات عام يإنه ل: ات املتعلقة باألطعمة، فقول الفقهاءير يف الرواكسائر ما ذ إىل بالنسبة

  .ىفخيما ال كأمثال املقام ال ارات ية والصلوات والزي من أمثال األدعكراد بذليد، يوخاص ومطلق ومق

  



١٢٢

  .من آداب املائدة له يف املسألة األوىليمر دلما ك ،ستحب جودة املضغي ):٢٤مسألة (

  .)١(د املضغيوجتو: قال ، يف آداب املائدة)السالم معليه( نياحلس علي بن ث حممد بنيويف حد

  .)٢(جد املضغيول:  قال)عليه السالم( عن الباقرث جابر، يويف حد

لنب وحنوه، وإن احتمل ال يف مثل ال ،ضغميما يستحباب املضغ وجودته إمنا هو فاوالظاهر أن 

تلط الطعام بلعاب خيث يون يف الفم، حيكإدارته يف الفم وما أشبه، ألن أول اهلضم  ستحباب مبعىناال

  . معلومريستحباب غن االكالفم املوجب هلضمه، ل

سة، ياهلركاخلبز أم ال كاملضغ  إىل تاج الطعامحي أن نيستحباب املضغ بامث الظاهر أنه ال فرق يف 

  . والعلة املستنبطةطالق،لإل

ة لتحقق يبدل أو ةيسنان أصلون األك أن تنيستحباب املضغ باما أن الظاهر أنه ال فرق يف ك

  .الصدق

 كايستستحباب، ألن فوائد االبعد االين ال كة، لي األسنان البدلكستحباب سواال يف كنعم رمبا أش

ون وضع األسنان ملن يكستحباب ولعله لتحقق هذا اال ،بل تشمل اللثة وحنوها ،ال ختتص باألسنان

  تحقق فوائد هذا املستحب يضاً مستحباً، ألنه ال يسقطت أسنانه أ

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١١٢ الباب ٥٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح١١٢ الباب ٥٤٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٢٣

ب حيل يمجهللا إن ا: شملهيوجب مجال الوجه، فيأنه  إىل ضافةباإل ،بهإال الذي هو املضغ 

 سجادالم اإلمام الكما يف ك ،ث أن الفصاحة حمبوبةيستفاد من األحاديالم وكوفصاحة ال ،)١(اجلمال

  . يف خطبته يف مسجد الشام)عليه السالم(

لشمول  ،ون حراماًيك املمضوغ ريل الطعام غكمث إن عدم املضغ إذا أورث الضرر البالغ من جهة أ

  .أدلة الضرر له

  

                                                

  .١ ح٤٣٨ ص٦ج: الكايف) ١(



١٢٤

ستحباب ه ال من سائر األطراف، ولعل االيدي نيل مما بكأينسان أن ستحب لإلي ):٢٥مسألة (

تمل حيل من سائر األطراف خالف األدب، وكفإن األ ر،ائدة إنسان آخاملى ان معه علكخاص مبا إذا 

يت ث اآلين ظاهر احلدكل  إنسان آخر،كان هناكتص مبا إذا خيستحباب مطلقاً، ألنه أدب للنفس فال اال

  .األول

 فجيء ،هي إلىنتهيوله حد  إالّما من شيء :  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ة، عنجيخد أيب فعن

ل كل كأي، وهللاحلمد  :ليوإذا رفع ق ،هللابسم ا: ليحده إذا وضع ق:  قال،ما حده:  فقالواباخلوان

  .)١(ئاًيتناول من قدام آخر شيه وال يدي نيإنسان مما ب

أخذه يأن  إىل تاجحيث يحبنسان داً عن اإليشراب بع أو ان طعامكشمل ما إذا ينعم الظاهر أنه ال 

  .كمن هنا

  

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٥٧ الباب ٤٨٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٢٥

:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب اله حول املائدة، فعنيمع عجيان أن نسستحب لإلي ):٢٦مسألة (

سمون يف أول طعامهم يضع مائدته فياله ويمع عجيما من رجل : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا

  .)١(غفر هلم يمدون يف آخره، فترفع املائدة حىتحيو

  .ىفخيما ال كال أعم من واجيب النفقة يوالع

  .نه حمتمل، ومن أصالة العدمك من املناط ل،حتماالنا ،دقاءشمل األصيوهل 

  .الطعامى جتماع علستحباب االاال يف كنعم ال إش

الطعام : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،وينكفعن الس

يف أوله ومحد يف ه، ومسي يدي عليثرت األكان من حالل، وك إذا ،إذا مجع ثالث خصال فقد مت

  .)٢(آخره

ان كل األصناف من الطعام، وكل كأي )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك: نه قالإوعن الطربسي، 

لوا كما أى األرض وعلى  علنيدعوه من املسلميلوا، ومع من كله مع أهله وخدمه إذا أهللا ل ما أحل اكأي

  .)٣(فهيل مع ضكأيف فيرتل م ضيأن إال لوا كه، وما أيعل

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح١٢ الباب ٤٢٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٢ الباب ٤٢٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٦ من آداب املائدة ح١٢ الباب ٤٢٣ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٢٦

  .د ومن أشبهيره عزل مائدة خاصة للعبيكبل الظاهر أنه 

 مبائدة وماًيفدعا  ،خراسان إىل  يف سفره)عليه السالم( نت مع الرضاك: قال ،عن رجلى فقد رو

 ،مه: )عليه السالم(  قال،لو عزلت هلوالء مائدة: فقلت ،همريه من السودان وغيها مواليله، فجمع عل

  .)١(واجلزاء باألعمال ،واألب واحد ،واألم واحدة ،دواح  وتعاىلكتبارهللا إن ا

ان إذا خال ونصب مائدته أجلس كنه إ ،ثي يف حد)عليه السالم( بن العباس، عن الرضااوعن 

  .)٢(اب والسائسالبو ه حىتيه ومواليكمائدته ممالى معه عل

اماً، ي العلة بقي أشتدت بهانه ملا دخل طوس وقد إ ،)عليه السالم(  عن الرضا،اسر اخلادميوعن 

، ل الناسكاسر ما أيا ي: الظهرى فقال يل بعد ما صل ،فاًيان ضعكه يومه الذي قبض فيان يف كفلما 

إال دع من حشمه أحداً ي، ومل هاتوا املائدة: نتصب مث قالاف ،هيل ههنا مع ما أنت فكأيمن : فقلت

 إىل النساء بالطعام فحملوا الطعام إىل  بعثوالواكفلما أ ،تفقد واحداً واحداًياملائدة ى أقعده معه عل

  .)٣(النساء

  .ثيها من األحادريغإىل 

  ة وخروجه يل مع بعض الناس موجباً لتجركاألان كنعم إذا 

                                                

  .١ ح١٣الباب : املصدر) ١(

  .٣ ح٤٢٤ص: املصدر) ٢(

  .٤ح: املصدر نفسه) ٣(



١٢٧

 كالسفلة وأهل ،كن أنصفتهم ظلموإ ثالثة :)عليه السالم( ملا ورد من قوله ،رهكعن حده 

  .)١(ديوالعب

   .ةيلكا حاله ال أنه بنحو الذكون هيكن واضح أن املراد من كل

   

                                                

  .١٥ باب الثالثة ح٨٦  ص:واخلصال ،٣٥٩ ص٤ج: الفقيه: انظر) ١(



١٢٨

  .ل من جوانب الطعام ال من رأسهكستحب األي ):٢٧مسألة (

لوا من كال تأ: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب اث، عنيفعن غ

  .)١(ة يف رأسهكلوا من جوانبه فإن الربكو ،ديرأس الثر

: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: قال ،)عليهم السالم( ائه، عن آب)عليه السالم( وعن الرضا

ةكها الربيلوا من جوانبه فإن الذروة فكد فيلتم الثركإذا أ)٢(.  

ان ك )عليه السالم( اًين علإ: )عليه السالم (هي، عن أب)عليه السالم( بن القداح، عن جعفراوعن 

   .)٣(دي من رأس الثرة تأيتكد، فإن الربيلوا من رأس الثركال تأ: قولي

  .د للمناطيس خاصاً بالثريم لكات، واحليلرواها من اريغإىل 

 كت، وذلذ استلريثكألن النفس إذا رأت الطعام ال أو يب خارق،ية، إما أمر غكمث إن املراد بالرب

وجب الصحة، يوالبشر  ،وجب املرضي النفس واجلسم، ولذا فإن احلزن نيوجب شبع اجلسم للعالقة بي

  روا يف علم كما ذكوجب احلزن يس فإن املرض كالعوب

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٦٥ الباب ٤٩٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٦٥ الباب ٤٩٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٧ من آداب املائدة ح٦٥ الباب ٤٩٥ ص١٦ج: وسائلال) ٣(



١٢٩

  .النفس

تبارك الذي ﴿ :ل شيء حبسبه، قال سبحانهكة كة معناها الثبات والدوام، ومن املعلوم أن بركوالرب

لْكِدِه الْمثابت دائم نه تعاىلإأي  ،)١(﴾ِبي.  

  .العاملهللا  وا،ةكه الربيف إن لي قثر من قدره املترقب منهكان الشيء ذا ثبات ودوام أكل ما كو

  

                                                

  .١اآلية : سورة امللك) ١(



١٣٠

ل شيء كسبحانه خلق هللا ثار منه بدون إسراف، فإن اكل واإلكستحب إجادة األي ):٢٨مسألة (

ن كبات من الطعام والشراب واملسينسان الصاحل الطستعمل اإلينسان الصاحل، فإنه إذا مل ب لإليط

ون عبثاً كيف الى  هذه القو وأودعاءيسبحانه خلق هذه األشهللا  اونيكلو إما أن خيها، فال ريب وغكواملر

، وهذا خالف ني الصاحلريستفادة غابقصد  أو اً،ريبك علواً كعن ذل ستفادة منه، وتعاىلبدون قصد اال

قُلْ ِهي ِللذين آمنوا ﴿ :ائه، ولذا قال سبحانهيعداءه الشيء احلسن دون أولأالشخص ى عطيمة أن كاحل

  .)١(﴾ِفي الْحياِة الدنيا

 كشيء، ال أن ال متل ككلميأن ال : )عليه السالم( ما قال اإلمامكرد من أدلة الزهد فهو أما ما و

 خاصة، ولو من جهة انت لظروفكب الطعام يعن أطا) عليهم السالم(اء واألئمة يوزهد األنب ،ئاًيش

ا ي يف الدنون زاهداًيكتبعوا من ين عادة الناس أن إ فى،ون قدوم أقوكمن جهة أن ت أو ،رياألسوة للفق

أن  )عليهم السالم(اء واألئمة ية األنبريات واألخبار وسي اآلنستفاد ميبل رمبا  ،ما أشبه أو معرضاً عنها

خرة اآل إىل قبالقبال، واإلا من اإليستحقاق الدنان بقدر كقبال، لامل اإلكا بيالدنى قبال علالالزم اإل

  ،بداًش أي تعكأنك كاياعمل لدن: )عليه السالم( لخرة، ولذا قان بقدر إستحقاق اآلكقبال، ولامل اإلكب

                                                

  .٣٢اآلية : سورة األعراف) ١(



١٣١

  .)١( متوت غداكأنك كخرتوأعمل آل

ها، يقبال علا واإليوا الدنكفار ألم تركهم الي إمنا ذهبت آخرم وتسلط علنيأن املسلمى ين أروإ

  .من ال معاش له ال معاد له: )عليه السالم(قوله هم ينطبق علاف

قوله يس ما كوهذا ع ،اهميعادة دنهتموا إلينهم فالالزم أن يهم ديعود إليفإذا أراد املسلمون أن 

ان ك )صلى اهللا عليه وآله( هللاأن رسول اى اهم، أال ترينهم فذهبت دنيوا دك ترنيمن أن املسلم: بعض

ف ي واالقتناء والتنظأمر بالزرع والبناء والزواج والرعييف يف احلروب والغزوات ويصرف يف وقته الشري

  .ايله الدنك كن ذليكها، أمل ريها وغريذ النسل وغختااو

عليهم ( أنه ورد عنهم خرة مطلوبة أشد الطلب، حىتا اليت ال تضر باآليفالدن ،حال أي ىوعل

  .)٢(اهي آخرته لدنكس منا من ترياه آلخرته، ولي دنكس منا من تريل  ):السالم

ع يا يف مجيخر مناهج الدنآتخذوا بي أن هميوجوبه على ن دعوكمي، بل نياملسلمى ه فالالزم عليوعل

  .هاريم وغيأبواب العلم والعمل والتنظ

  اً وبالتجارب ينعم الواجب جتنب احلرام، وقد ثبت علم

                                                

  .٢ من أبواب مقدمات التجارة ح٢٨ الباب ٤٩ ص١٢ج: الوسائل) ١(

  .١ من مقدمات التجارة ح٢٨ الباب ٤٩ ص١٢ج: الوسائل) ٢(



١٣٢

ا يها تضر الدنريفاخلمر والقمار والغناء والربا والزنا وغ ،خرةا قبل اآليضر الدنيقة أن احلرام يالدق

  .ه ملوضعهكولذا نتر ،تابكه خارج عن موضوع النكل ليالم يف هذا الباب طوكأوالً، وال

  .ات املرتبطة باملسألةير الرواكذ إىل  فلنرجعكإذا عرفت ذل

 ،باًي وطنا بطعام ما لنا عهد مبثله لذاذةًيمجاعة فأت) عليه السالم(هللا عبد ا أيب نا عندك: قال أبو محزة

م الذي نعمتم به يلن عن هذا النعأستل: فقال رجل ،وجوهنا من صفاته وحسنه إىل هيظر فنا بتمر ننيوأت

م طعاماً كطعميرم وأجل من أن كأهللا ا: )عليه السالم( هللاأبو عبد ا: ، فقالهللابن رسول ااعند 

  .)١(م مبحمد وآل حممديكم عما أنعم علكسألين كم عنه، ولكسأليموه مث كسوغيف

ن يف حالهلا إ :ما وردكات بعدم السؤال، يم، وروايات بالسؤال عن النعيوردت روا: أقول

  .حساب ويف حرامها عقاب ويف الشبهات عتاب

عليه ( وأنه ،نيلة ضربته برفع أحد الطعامي يف قصة أمره بنته يف ل)عليه السالم( علي وورد قول

طال إال ساءت هي، وأنه ما من رجل طاب مطعمه ومشربه أما كها يأب إىل ساءتأبنته ار ي مل )السالم

  .تعاىلهللا دي اي نيوقوفه ب

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٢٧ الباب ٤٤٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٣٣

 ملا قال هو ،ه للزهديان الزماً علك فإنه )عليه السالم( علي أما قصة : األدلةنيوالظاهر يف اجلمع ب

اً، وال ياً ال ذاتيان عرضكمنا إفالزهد  ،)١( فقرهريغ بالفقيتبيي ال كل: ما يف ج البالغةك )عليه السالم(

  .ل مورد تعارضكاملهم يف ى  األهم علميال يف لزوم تقدكإش

ان كه الزهد يان واجباً علكفإنه إذا ، )عليه السالم (له) ها السالميعل(ساءا إعلم املراد بينه وم

 علي مثل إىل انت بالنسبةكساءة ن اإلإث يه، وحيلإ إساءة بالنسبة )عليه السالم( حماولة نقص زهده

  .ل إساءةكان أبلغ من ك )عليه السالم(

ومن املعلوم أن حساب  ،ل أعماهلمك اخلالئق يف اسبحيسبحانه هللا أما احلساب فقد ورد أن ا

وإثبات احلساب  ،ملؤذيراد به احلساب ايم ي، فنفي احلساب للنعءذاياحلسنات حسن، ال أنه موجب لإل

 : قوله سبحانهكفي يف ذليكة، وية وخارجيوله شواهد داخل ،احلساب، وهذا مجع عريفراد به أصل ي

﴿رح نةَ اِهللاقُلْ مزين هريوغ ،)٢(﴾م.  

س يف الطعام يل: نه قالإ ،)عليه السالم( بسنده املعترب عن الصادق ،ينيلكالى بل قد رو

  س يال أن املراد أنه ل ،ما أشبه أو تفاء بلون واحدك، واملراد به دفع توهم اال)٣(سرف

                                                

  .٢٠٩: طبةاخل ٣٢٤ص: ج البالغة) ١(

  .٣٢اآلية : عرافسورة األ) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٢٧ الباب ٤٤٤ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٣٤

  .اء سرفيس يف الضيل مثل ما ورد أنه كسرف أصال، وذل

  .أصل املسألةى الة علات الديمن الرواى  طائفة أخريكوإل

 رمبا أطعمنا الفراين )عليه السالم( هللاان أبو عبد اك: قال ،عن بعض أصحابه ،كريبن باى رو

إذا هللا إنا نتدبر بأمر ا: عتدل، فقال ي حىتكلو دبرت أمر: ل لهيفق ،تيواألخبصة مث أطعمنا اخلبز والز

  .)١(وإذا قتر قترنا ،نا وسعنايوسع عل

له، كأيطعام  ،هن املؤمنياسب علحيثالثة ال : ، قال)عليه السالم( هللابد اع أيب وعن احلليب، عن

  .)٢(صن ا فرجهحيلبسه، وزوجة صاحلة تعاونه ويوثوب 

 ما لت طعاماًك فدعا بالغذاء فأ)عليه السالم( جعفر أيب ىدخلت عل: ابلي، قالكخالد ال أيب وعن

ما : قلت ،ت طعامنايف رأكي: الطعام قالب، فلما فرغنا من ي قط أنظف منه وال أطلت طعاماًكأ

فقال  ،)٣(﴾لَتسئَلُن يومِئٍذ عِن النعيِم﴿ :هللاتاب اكة يف يرت اآلكن ذكب، وليت أنظف منه قط وال أطيرأ

  .)٤(ه من احلقيلون عما أنتم علأسإمنا ت: )عليه السالم( أبو جعفر

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٢٧ الباب ٤٤٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ من آداب املائدة ح٢٧ الباب ٤٤٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٨اآلية : سورة التكاثر) ٣(

  .٥ من آداب املائدة ح٢٧ الباب ٤٤٥ ص١٦ج: لالوسائ) ٤(



١٣٥

ضر مبن ي س سؤاالًيله ومشربه فلك عن مأنه، وأما سؤالهيسئل عن األنسان عن أصول دي أي :أقول

  .ةينايف هذا عموم اآليطاب مطعمه ومشربه، وال 

الباطل ى ان علكمن إال ضر يه وال يسقط في ال كن ذلكل ،ل شيءكن السؤال عن إ: واحلاصل

  .تبع احلقيبأن مل 

هللا فقول ا:  لهليفق ،قييم حقيا نعيس يف الدنيل: نه قالإ ،)عليه السالم( وعن الصويل، عن الرضا

 )عليه السالم( فقال الرضا ، وهو املاء البارد،ايم يف الدنيم﴾ ما هذا النعيومئذ عن النعي﴿لتسئلن : تعاىل

هو : همريهو املاء البارد، وقال غ: ضروب، فقالت طائفةى ذا فسرمتوه أنتم وجعلتموه علك: صوتهى عل

 أن )السالم ماعليه( ه الصادقي أيب، عن أبب، ولقد حدثينيهو النوم الط: وقال آخرونب، يالطعام الط

ال هللا ن اإ: فغضب وقالم﴾ يؤمئذ عن النعيمث لتسئلن ﴿: عز وجلهللا رت عنده يف قول اكم ذكقوالأ

ف كي، فنينعام مستقبح من املخلوقمتنان باإلهم، واالي علك بذلنميهم وال يسأل عباده عما تفضل به علي

عن عباده هللا سأل ايت ومواالتنا، يم حبنا أهل البين النعك به، ولاملخلوقونى رضياخلالق ما ال  إىل ضافي

  .)١(زولياجلنة الذي ال  إىل داهأ ك بذلد والنبوة، وألن العبد إذا وافاهيوحبعد الت

  عليه ( هللاقال أبو عبد ا: قال ،وعن شهاب بن عبد ربه

                                                

  .٧ من آداب املائدة ح٢٧ الباب ٤٤٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٣٦

  .)١(كه أصحابيه وأدع علياعمل طعاماً وتنوق ف ):السالم

  .اتيالرواها من ريغإىل 

روهاً، فقد ك مكان ذلكإال نسان املايل، ون اإلكل إمنا هي إذا حتمل متكأن إجادة األى فخين ال كل

 والقصد هو التوسط حسب حالة والفقر، ستحباب القصد يف الغىناات ي واحد من الرواريورد يف غ

  .ة وحنوهاينسان املالاإل

 يك مع الغض عن سند بعضها، وإلداللتها نظر،بات ففي يل الطك أكترى ات الدالة عليمث إن الروا

  :مجلة منها

عليه ( أنه ،بن القداحاه يرويما يف )عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن

ض بعسل فشرب ب خميه لنب حليبإناء ف مسجد قبا فأيت) صلى اهللا عليه وآله(دخل النيب :  قال)السالم

ه تواضعاً كاللهم إين أتر:  فقال،أتدعه حمرماًهللا ا رسول اي: ليفق ،ه مث وضعنيحسوت أو منه حسوة

  .)٢(هللا

 إىل ه ونظريدي نيخبوان فالوذج، فوضع ب) عليه السالم( ني املؤمنريأمى أت: رين، قالعوعن حبة ال

إن : ئاً وتلمظ إصبعه وقاليأخذ منه شيبلغ أسفله مث سلها ومل  ه حىتي بأصبعه فأفوج ،صفاته وحسنه

  .)٣(رفعوه عين فرفعوها ،ره أن أعود نفسي ما مل أعودهاكين أكول ،ب، وما هو حبراميالل طاحل

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٢٨ الباب ٤٤٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٨٠ الباب ٥٠٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من آداب املائدة ح٨٠ الباب ٥٠٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٣٧

 يف )عليه السالم( ني املؤمنرينا أميب: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ب، عنيعقوب بن شعيوعن 

هم يديمدوا أف، ميكديمدوا أ: ألصحابه: فقال، ه خوان فالوذجيالرحبة يف نفر من أصحابه إذ أهدي إل

  .)١(لهكرهت أكله فكأيمل  )صلى اهللا عليه وآله( هللارت أن رسول اكإين ذ: ده مث قبضها وقاليومد 

ها ي دعا بنمرقة فطرحت فقعدت عل)عليه السالم( نياحلس علي بن ىدخلت عل: وعن الثمايل، قال

ان كفلما ، إين صائم: ل فقا،لك ال تأكما ل: ، فقلتلك: ت مبائدة مل أر مثلها قط، فقال يليمث أت

  .)٢(ؤت بشيء من الطعام الذي قرب إيليه ومل يطر علفأت فيخبل وزى ل أتيالل

:  فقال،كل له يف ذليه فقيم علخي يف وعاء وريش الشعيعل جرجيان ك )عليه السالم( اًيأن عل يورو

مسن أو تيئاً من زيه شيعال فجين أن ين الولديأخاف هذ)٣(.   

  .هاريغإىل 

ان كانوا أسوة، فك) عليهم السالم(واإلمام واألئمة ) صلى اهللا عليه وآله( املعلوم أن الرسول ومن

  .هميات وردت فيسائر الناس، وهذه الرواى لزم علي ما ريهم غيالالزم عل

                                                

  .٥ من آداب املائدة ح٨٠ الباب ٥٠٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

.٧ من آداب املائدة ح٨٠ الباب ٥٠٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٩ من آداب املائدة ح٨٠ الباب ٥٠٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٣٨

  .ما يف ج البالغةكن ي لعالء بن رز)عليه السالم( علي  ما تقدم من قولكد ذليؤيو

ب مع أن يلبس الطيب ويل الطكأيف كينه إ )عليه السالم( لصادقمام اوقول بعض اجلهال لإل

له يف الرجال للعالمة ير تفصك مبا ذ)عليه السالم( ماما، فأجابه اإلي زهد يف الدن)عليه السالم( اًيجده عل

  .املامقاين فراجع

ة اليت  العلريغى  علة أخر)عليه السالم(علي و )صلى اهللا عليه وآله( ظهر أن لزهد الرسوليومنه 

ان زمان شدة، خبالف زمان اإلمام كما تقدم، وهي أن زماما ك) عليه السالم( ني املؤمنرينها اإلمام أميب

  .)عليه السالم( الصادق

 كما فعل ذلكة بأعماله يم الدولة األمويد حتطيريان ك فإنه )عليه السالم( نين العابديوأما اإلمام ز

ون للناس ؤيهيانوا كات أم يأن يف الروا) عليهم السالم( مم كختصاص احلاد يؤيما أنه كبالفعل، 

 ىنهيل ويمام صالة اللصلي اإليصح أن ي، فهل كن وجه لذليك مل روهاًكان مك ب األطعمة ولويأطا

  . سائر املستحبات وما أشبهكذلكو، كالناس عن ذل

 )عليه السالم( لسجاد، وأمر اإلمام اميكديمدوا أ: ألصحابه) عليه السالم(ولذا قال اإلمام 

  .بيل الشيء الطكالثمايل بأ

االت سنداً كها إشيستحباب التجنب، ففاداللتها  أو ات الواردة املستفاد من مناطهايأما بعض الروا

:  فقال،أحترمه: ليفق، لكأيأن  ص فأىبيخببى  أت)عليه السالم( اًي ومضموناً، مثل ما روي أن علوداللةً

ه مث تال يإلى فسره أن تتوق نكن أكال ول  



١٣٩

  .)١(﴾ حياِتكُم الدنيا أَذْهبتم طَيباِتكُم يف﴿ :ةياآل

ة ال ميركة اليستدالل باآلة سندها، إذ االينان بصدورها بعد عدم حجيطمه عدم االيرد عليفإنه 

ى الناِر أَذْهبتم يوم يعرض الذين كَفَروا علَو﴿: ذاكة هيفار فإن اآلكفإا نزلت يف ال، ناسب املقامي

ي الْأَرِض استمتعتم ِبها فَالْيوم تجزونَ عذاب الْهوِن ِبما كُنتم تستكِْبرونَ ِف حياِتكُم الدنيا و كُم يفطَيباِت

ق وِر الْحيقُونَِبغفْست متب، ولذا ياب الطإذه ناسب معىنيب ال يل الطكأن أ إىل ضافةباإل، )٢(﴾ِبما كُن

ه بأا يف ية ردوا عليب، واستدل ذه اآليجتناب عن الطعام الطر بااليأن بعض اخللفاء ملا أراد التزو

  .فار، فراجع القصة يف أحوال الثاينكال

 ني املؤمنريان أمك:  حجة أنه قالري بسند غ)عليه السالم( عرف حال ما روي عن الصادقيومنه 

طعموا يلبسوا لباس العجم، وي ما مل ريال تزال هذه األمة خب: قوليق، ويله الدقنخل ي ال )عليه السالم(

  .بالذلهللا  ضرم اكأطعمة العجم فإذا فعلوا ذل

بهوا تشيمل  أي ة،ي يف زمن الرواكذلكا انوكفار ألم كأن الظاهر أن املراد بالعجم ال إىل ضافةباإل

ة يلي ألن يف الذة املوجبة للذلة،يليوجب الذيفار كتباع الام، فإن من املعلوم أن ايفار يف مرافق حكبال

  ب ولبس يل الطكفأ إالّفار، وكادة اليس

                                                

  .٥ من آداب املائدة ح٧٢ الباب ٩٦ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .١٢٠اآلية : سورة األحقاف) ٢(



١٤٠

ب يل الطكث أيان املراد من احلدكأنه لو  إىل س أطعمة والبسة العجم فقط، مضافاًيب ليالط

انوا كم، مبا هيعلهللا  وسع ا)عليه السالم( علي  منذ زمننيان خالفاً للواقع، فإن املسلمكب يولبس الط

يف زمان تشبههم باألفرنج يف هذا القرن  إالّذلوا ي مل كلبسون أحسن من العجم، ومع ذليلون وكأي

  .راني ال أهايل اافر،كل كون املراد بالعجم يكعد أن ستبيولذا ال ، رياألخ

عليه (  يف زمن نفس اإلمامهفيب يف مضيطعم الطيان ك )عليه السالم( ف واإلمام احلسنكي

ستمتاعات بدون مالحظة تفرغ لال أي بيب ولبس الطيل الطك إذا أنياملراد أن إمام املسلم أو ،)مالسال

  .وجب ذلتهاية، ضربوا بالذلة، ألن إمهال األمة يالرع

  .ليسواء السب إىل اهلاديهللا ل، وايعلم حال سائر ما ورد من هذا القبيومنها 

ا، يالدنى ل علكقبال بالح، وهو عدم اإلي الصح الزهد مبعناهنيفرقوا بي مل نيأن املسلمى وإين أر

ا، يالدنى قبال إطالقاً علبعض األذهان، وهو عدم اإل إىل  الزهد مبعناه املتبادرنيباً، وبيألن لآلخرة نص

ها الفسقة يعل ستوىلاوها فكا فإن بعض القادة منهم ترين، أما سلب الدنيا والديولذا سلبت عنهم الدن

هللا ، ونسأل ااد لهمن ال معاش له ال معن فإنه ي سوء العذاب، وأما سلب الدنيفار فساموا املسلمكوال

  .العصمة والسداد

  



١٤١

ه، ينها إليما سبقت ع إىل دهينسان أن تسبق ما إذا خاف اإليل مع األم فكره األيك ):٢٩مسألة (

: ل معها، قالك وال تأكأنت أبر الناس بأم: ل لهينه قإ: )عليه السالم( نياحلس علي بن ملا روي عن

  . )١(»ون قد عققتهاكه فأينها إليما سبقت ع إىل دييأخاف أن تسبق 

  .)٢()عليه السالم( هيمهات ولد أبأمه بل هي من بعض أن كا مل تأهذا مع العلم 

نسحب يوال ، ، بل اجلد واجلدةكذلكاألب  إىل راهة بالنسبةكبعد اليرت العلة فال كث ذيوح

ومن املعلوم أن ، الهينسان مع عل اإلكه، ملا تقدم من أدلة أيقطع الرحم فى ء بدعوسائر األقربا إىل املناط

 )السالمم عليه( نسان العادي مع أمه، ألماإل إىل راهة بالنسبةكن ال إ: قالين أن كميهم األقرباء، بل يف

 نيم اجلمع بالزيات يما يف الرواكنسان مع عائلته ل اإلكل أن أيا، لعل هذه أحدها، بدليخصوا مبزا

  .العاملهللا وا، باءاألوالد واآل

  

                                                

  .٧داب املائدة ح من آ١٢ الباب ٤٢٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .)عليه السالم(عن الرضا  ،وىل تربيز ط األ٢٧٠ ص :خبار الرضاأكما يف عيون ) ٢(



١٤٢

 كألن ذلإنسان آخر،  أو أخاه أو افة ولدهيستتبع يف الضينسان أن وز لإلجي ال ):٣٠مسألة (

ان كإذا إال سر ك ضمان املستتبع بالكوجب ذلي ال كن ذلكه، ليفعل احلرام وتعاون عل إىل تسبب

  .من املباشرى السبب أقو

إال ف، وياملضى علم املستتبع رضيما إذا مل يشرب، هذا ف أو لكباشر إذا أ يف ضمان املكنعم ال ش

  .ان من باب العلم بالرضاك

 تبعن ولده فإنهيطعام فال  إىل مكأحد يإذا دع:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكفعن الس

  .)١(اًيل حراماً ودخل عاصكفعل أإن 

  .)٢()آلهصلى اهللا عليه و( هللاومثله روي عن رسول ا

ل كة أستتباع ال توجب حرمالولد، ال الوالد إذ حرمة اال) دخل(و) لكأ(والظاهر أن الفاعل يف 

  .ىفخيما ال كودخول املتتبع 

  

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٥ الباب ٤١١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤١١ص: احملاسن) ٢(



١٤٣

انوا مجاعة سواء كده قبل الطعام وبعده، أما إذا ينسان غسل اإليستحباب أن اتقدم  ):٣١مسألة (

ى  صاحب الطعام، مث من علنيى ميبدأ الغاسل مبن عليأن  فاملستحب نيخمتلط أو عائلةً أو وفاًيانوا ضك

  .سكة بالعيسار صاحب الطعام، ويف الغسلة الثانى يمن عل إىل ك ذلنيمي

غسل يخر من آون يك وأن ،ده يف الغسلة األوىليبدأ صاحب الطعام بغسل يستحب أن ي كذلكو

  .اتي جلملة من الرواكة، وذلييف الغسلة الثان

بدأ صاحب يالوضوء قبل الطعام :  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ، عنفعن حممد بن عجالن

  .)١(عبداً أو انك الباب حراً نيى ميتشم أحد، فإذا فرغ بدأ مبن علحيت لئال يالب

سار ينه مطابقاً ليميان ك ان يف صدر الس مواجهاً للباب مثالًكت إذا ين صاحب البأ كذل: أقول

  .ةي الباب يف الغسلة الثاننيميوب سار الباب يف الغسلة األوىليبتداء بالون ايكدخل من الباب، فيمن 

سار ى يفإذا فرغ من الطعام بدأ مبن عل: أنه قال إالّمثله، ى سية الربقي، عن عثمان بن عيويف روا

تمندل عند يو، الغمرى بالصرب عل ده صاحب املرتل، ألنه أوىليغسل يون آخر من يكصاحب املرتل، و

  .)٢(شاءن إ كذل

  غسل أوالً ي: ث آخريويف حد): هللارمحه ا(ين يلكقال ال

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٥٠ الباب ٤٧٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤٢٦ص: احملاسن) ٢(



١٤٤

ون آخر يكسار صاحب املرتل وى ينه فإذا رفع الطعام بدأ مبن عليى ميبدأ مبن عليده مث يت يرب الب

  .)١(الغمرى بالصرب عل ده صاحب املرتل ألنه أوىليغسل يمن 

 وجيء بالطشت بدأ به، )ليه السالمع( عندي أبو احلسنى ملا تغد: ونس، قاليوعن الفضل بن 

  .)٢(كنيى ميمبن علأ ابد: فقال، ان يف صدر السكو

  .ات السابقةينايف الروايفال ، ةيالظاهر أنه يف الغسلة الثان: أقول

توضأ أول يصاحب الرجل : ، قال)السالمما عليه( هي عن أبوعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر،

  .)٣(»عد الطعامالقوم قبل الطعام وآخر القوم ب

لورود ، وبعضها مستحب يف مستحب، بل أصل الغسل مستحب، له مستحباتكر كمث إن ما ذ

  .نصوص متعددة بعدم الوجوب

، نا قبلهيوصيدعو لنا بالطعام فال ي )عليه السالم( هللاان أبو عبد اك: ر احلضرمي، قالكب أيب فعن

  .)٤(أمر اخلادم فنتوضأ بعد الطعاميو

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٥٠ب  البا٤٧٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من آداب املائدة ح٥٠ الباب ٤٧٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣٤ص: سنادقرب اإل) ٣(

  .١ من آداب املائدة ح٦٤ الباب ٤٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٤٥

  .)١(ده قبل وال بعدي فما غسل )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ت معيتغد: قال ،يفب العقرقويوعن شع

ل منها ومل كتف شاة فأكب )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى أت: سلمة، قالتنب بنت أم يوعن ز

   .)٢(س ماًءمي

ن قبل الطعام وال يديرها الوسائل يف باب عدم وجوب غسل الكات اليت ذيها من الرواريغإىل 

  .بعده

  

  

                                                

  .٩ من آداب املائدة ح٦٤ الباب ٤٩٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٦ من آداب املائدة ح٦٤ الباب ٤٩٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٤٦

امللعقة كل، كل إناء األكوالظاهر أنه ال خصوص للقصعة بل  ،ستحب لطع القصعةي ):٣٢مسألة (

  .للمناط ،وحنوها

: قوليلطع القصعة وي )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اك: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن

  .)١(أمنا تصدق مبثلهاكما لطع القصعة ف

آخر  :قوليو الصحفةلعق يان كنه إ :)صلى اهللا عليه وآله( هللال اسالم، عن رسووعن دعائم اإل

ة، وتدعو هلم بسعة الرزق، كهم املالئيلعقون الصحاف تصلي علين ين الذأة وكعظمها برأ فةحالص

سمع هلا  يل لعق أصابعه حىتكإذا أ )صلى اهللا عليه وآله( انكة حسنة مضاعفة، وحفلعق الصيوللذي 

  .)٢(صيمص

  .)٣(لحسهايالقصعة تستغفر ملن : )صلى اهللا عليه وآله( ي، قال النيبوعن املستغفر

  .اتيها من الرواريغإىل 

ناء بصب املاء يف اإل أو صبعناء باإلف اإليبتنظ أو طراف اللسانأل بك باألكوالظاهر حتقق ذل

  ق الرأس وخضه مث شربه، يالض

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٦٧ الباب ٤٩٦ ص١٦ج: لوسائلا) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٧ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٣(



١٤٧

  .لفهم العريف للمناط واكل ذلك ،ا الطعاميف أمثال القدر من بقايوبتنظ

ان ك، وإن كحنو ذل أو لحسهيوان لياحل إىل  شامالً ملا إذا قدم الصحفةكون ذليكستبعد أن ينعم 

  .ن حراماًيكان هذا النوع من السرف مل كوإن  ،ا الطعاميستحباب عدم السرف ببقااال يف كال إش

  



١٤٨

نصراف مطلقات  الكلة، وذلده ال باآليل بكل ملن أكستحب مص األصابع بعد األي ):٣٣مسألة (

  .بعض النصوص إىل ضافة، باإلكذل إىل األدلة

ان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثالث اليت ك )صلى اهللا عليه وآله( هللان رسول اإ: ارمكفعن امل

لعقها واحدة  يل حىتيده باملنديسح ميتتنظف، وال  ها شيء عاوده فلعقها حىتي فل ا، فإن بقيكأ

  .)١(تهكبع براألصا أي  يفىدريال : قوليواحدة، و

 عن آبائه، )عليه السالم(ه ي، عن أب)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  وحممد بن مسلم، عنريبص أيب وعن

م طعاماً فمص أصابعه اليت كل أحدكإذا أ: نه قالإ )عليه السالم( ني املؤمنري، عن أم)عليهم السالم(

  .)٢(يكفهللا  اكبار :عز وجلهللا ل ا قال اكأي

ها احدإمص أصابعه فإن يف مص يل طعاماً فلكمن أ: قال )صلى اهللا عليه وآله( هللا رسول اوعن

  .)٣(ةكبر

أن خادمي ى أر إين أللعق أصابعي حىت: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عنوعن عمرو بن مشر،

  .)٤(ما أشره موالي: قولي

  .ها من النصوصريغإىل 

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٤ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٦ من آداب املائدة ح٥٩ الباب ٩٤ ص٣ج: ركاملستد) ٣(

  .٥ من آداب املائدة ح٦٧ الباب ٤٩٦ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٤٩

قسم  ،اءيربكأنه نوع من ال إىل ضافةاإلبة ومص األصابع، راهة بعض النفوس للحس القصعكمث إن 

جة يأن الشارع الحظ النت إىل ضافةل، باإليتحقق بالقلي ريثكتحقق باليما كسراف فإن اإل ،سرافمن اإل

 ـ ارديون مسلم من أصل امللين، فلنفرض أن مخسمائة مليركما هي العادة عند العقالء واملفكالعامة، 

ل واحد منهم مقدار غرام من الطعام كق بأصابع عل ـ كقرب من ذلين عددهم اآلقال من إن يما ى عل

ل وجبة تسرف كان الالزم إسراف هذه األطعمة، إن يف كقدار أربعة غرامات ل واحد منهم مكة يوبآن

فإذا لو، كي ينيسرف مخسة مال نيل وجبتمبعد وميل كلو من الطعام، ففي كيون يونان ونصف مليمل

ست يفألنار، يون ديوم نصف مليل كسراف إ كلذ ان معىنكساوي مائة فلس يو لكيل كفرضت 

وناً، وقد ورد أن طرح النواة يل عام مائة ومثانون ملكجة اخلسارة يف يجة هائلة إذا حسبنا أن نتيالنت

  .ناء إسرافوصب فضل اإل

: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،د الشحامي فعن ز، لألصابعريستحباب مص الغفي يف االيكمث إنه 

إىل ونيك أو صها، ميماً للطعام حىتيها شيء من الطعام تعظيل وفيده باملنديسح الرجل ميره أن كنه إ 

  .)١(صهاميجانبه صيب 

  ون مصرفاً يكد يف ماء يغسل الأو  ،وانية مص احليفاكوالظاهر 

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٥٣ الباب ٤٧٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٥٠

  .عامماً للطيتعظ: )عليه السالم(ل للمناط والعلة املنصوصة، وهي قوله كلأل

  



١٥١

دل يل بامللعقة فلم ك، أما األنيال بإصبع ،بثالث أو ع األصابعيل جبمكستحب األي ):٣٤مسألة (

  .ما حقق يف حملهك ،روهاًك املستحب مكس تريل خاص، إذ ليراهته دلى كعل

ى ده عليضع يلس جلسة العبد وجيان كنه إ: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ة، عنجيخد أيب فعن

فعل يما كس يل ،ذاكل هكأيان ك )صلى اهللا عليه وآله( هللاثالث أصابع، وأن رسول ال بكأياألرض و

  .)١(هيل أحدهم بإصبعكأياجلبارون 

ل هرثاً، واهلرث أن كأي عرضاً وكستاي )عليه السالم( ني املؤمنريان أمك: حممد علي بن ويف مرفوعة

  .)٢(عاًيل بأصابعه مجكأي

  .)٣(ل بثالث أصابعكأيو :) عليه وآلهصلى اهللا( يف أخالق النيب ،ارمكوعن امل

ذا كه: قوليل خبمس أصابع، وكأيان ك )عليه السالم( نهإ): عليه السالم (وعن جعفر بن حممد

  .)٤(ل اجلبارونكأيما كس يل )صلى اهللا عليه وآله( هللال رسول اكأيان ك

  ،)صلى اهللا عليه وآله( وعن املستغفري يف طب النيب

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٦٨ الباب ٤٩٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٦٨ الباب ٤٩٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح٥٩ الباب ٩٤ ص٣ج: ستدركانظر امل) ٣(

  .٢ من آداب املائدة ح٦٠ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٤(



١٥٢

  .)١(اءينبل األكرة وبالثالث أبل اجلباك أنيثنطان وبااليل الشكاحد أل بإصبع وكاأل: قال

  .)٢(ل بثالث أصابعكواأل :رخيكة اليويف روا

ورمبا ى ها والوسطيليام واليت بأصابعه الثالث، اإل )صلى اهللا عليه وآله( لكأيو: ارمكويف امل

  .)٣(طانيلة الشكهو أ: قولي ونيل بإصبعكأيلها ومل كفه كل بكأيان كستعان بالرابعة، وا

 ل بثالث أصابعكاألى إنه  :)صلى اهللا عليه وآله( هللاأما ما رواه الدعائم، عن رسول ا: أقول

  .بعض األطعمة إىل ان بالنسبةك كأن ذل أو باهت، فلعله اش)٤(ك مثل ذل)عليه السالم( علي وعن

  

                                                

  .١٣ من آداب املائدة ح٦٠ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .١ من آداب املائدة ح١١٢ الباب ٥٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١١ من آداب املائدة ح١١٢ الباب ٥٤٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١ من آداب املائدة ح٦٠باب  ال٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٤(



١٥٣

ة يفاك والظاهر ى،سريالى عل مىنيستلقاء بعد الطعام، ووضع الرجل الستحب االي ):٣٥مسألة (

  .نيال األمركستحباب ب، وإن حصل االني ال مرفوعتنيممدودتى األخرى ضع أحدمها عليأن 

 ك وضع رجلكقفاى لت فاستلق علكإذا أ:  قال)عليه السالم( عن الرضانصر،  أيب فعن حممد بن

  .)١(ىسريالى عل مىنيال

رجله ى وألق ،قفاهى على ستلقاى  إذا تغد)لسالمعليه ا( احلسن الرضا أبا تيرأ: وقال بعضهم

  .)٢(ىسريالى عل مىنيال

ري ميسمن البدن، ويستلقاء بعد الشبع اال:  إنه قال)عليه السالم( وعن الراوندي، عن الصادق

  .)٣(سل الداءيو ،الطعام

 ، عن الرضاةيملا عن الرسالة الذهبسر، ياأل إىل نتقالن مث االمي األالشقى ستحب النوم علي كذلكو

 كنقلب ذلين مث ميشقه األى ل علكستلق بعد األيطعامه فل ئستمريومن أراد أن :  قال)عليه السالم(

  .)٤(نام يسر حىتيشقه األى عل

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٧٤ الباب ٥٠٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح٧٤ الباب ٥٠٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٦٦ الباب ٩٥ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .٢ من آداب املائدة ح٦٦ الباب ٩٥ ص٣ج: املستدرك) ٤(



١٥٤

ة الفضل يروا إىل ستناداًا ،لكالثوب وقت األى ل عليراهة وضع املندكبعض ب أفىت ):٣٦مسألة (

ى ه عليلقيأن  ثوبه فأىبى طرح عليل ليمبندى  أت)عليه السالم( عندي أبو احلسنى ملا تغد: ونس، قاليبن 

  .)١(ثوبه

  .كراهة شكالى ن يف داللة اخلرب علكول

  

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٧٤  الباب٥٠٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٥٥

اخلوان،  إىل إعادته أو لهكت وحنوه، وأيسقط من اخلوان يف البيستحب تتبع ما ي ):٣٧مسألة (

ضاً، للعلة يحال الصحراء أت وحنوه يان يف الصحراء، والظاهر أن حال سطح البكه إذا كستحباب تراو

  .ةياملنصوصة يف بعض النصوص اآلت

سقط ي مبا يكعل:  وجع اخلاصرة، فقال)عليه السالم( هللاعبد ا إىل أيب وتكش: قال ،فعن اخلثعمي

  .)١(ففعلت فذهب عين: قال ،لهكمن اخلوان ف

فأخذت سر ين واألمينت قد وجدت يف اجلانب األكو : ـالراوي عن اخلثعمي ـ ميقال إبراه

  .)٢( فانتفعت بهكذل

 فلما رفع اخلوان تقمم ما سقط )عليه السالم( هللاعبد ا أيب معى ث أنه تعشي يف حدريثكبن اوعن 

  .)٣(هيلقاه يف فأمنه مث 

لوا ما ك: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال :  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن راشد، عناوعن 

  .)٤(به يستشفيملن أراد أن هللا اء بإذن ال دكسقط من اخلوان فإنه شفاء من ي

  .ةي لبعض الفوائد األخر اآلتكذلكعة، ويالظاهر أن الشفاء ألمر خارج عن الطب: أقول

                                                

.١ من آداب املائدة ح٧٦ الباب ٥٠١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ذيل ح من آداب املائدة ٧٦ الباب ٥٠١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  ٢ من آداب املائدة ح٧٦ الباب ٥٠١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح٧٦ الباب ٥٠٢ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٥٦

له، ك، فلما رفع اخلوان لقط ما وقع منه فأ)عليه السالم( هللاعبد ا أيب لنا عندكأ: وعن وهب، قال

  .)١(ثر الولديكنفي الفقر ويإنه : مث قال لنا

ما : من وجع اخلاصرة، فقالى لقي رجل ما )عليه السالم( هللاعبد ا إىل أيب اكإنه ش: بن احلراوقال 

  .)٢(ل ما وقع من اخلوانك من أكنعمي

ع مثل السمسمة تتبيته يل فرأكأي وهو )عليه السالم( هللاعبد ا أيب نت عندك:  قال،وعن األرجاين

 فال تدعه كهذا رزقهللا ا عبد اي:  فقال،هذاع  تتبكجعلت فدا: فقلت ،ط من اخلوانسقيمن الطعام ما 

  .)٣(ل داءكه شفاًء من ي، أما إن فكريلغ

له ذهب كع من مائدته فأقيمن تتبع ما : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: وعن النوفلي، قال

  .)٤(السابع إىل وعن ولده وولد ولدهعنه الفقر، 

قع من اخلوان ي ريسيإين ألجد الشيء ال:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،سامةأ أيب وعن

  .)٥( اخلادمكضحيده فيفأع

                                                

  .٤ من آداب املائدة ح٧٦اب  الب٥٠٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من آداب املائدة ح٧٦ الباب ٥٠٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٦ من آداب املائدة ح٧٦ الباب ٥٠٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٩ من آداب املائدة ح٧٦ الباب ٥٠٣ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٨ من آداب املائدة ح٧٦ الباب ٥٠٣ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



١٥٧

  :)صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: قال) عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم( وعن الرضا

 هور احلور العيالذينيسقط من املائدة م)١(.  

  .م األولكاحل إىل هذا بالنسبة

: قولي )عليه السالم( احلسن الرضا أبا مسعت:  قال،بن خالداه ما عن يلدل عيم الثاين فكوأما احل

ريه للطكتريخارجاً فل أو حراءل يف الصك ومن أ،تناولهيل يف مرتلة طعاماً فسقط منه شيء فلكمن أ 

  .)٢(والسبع

إذا فرغت ورفع اخلوان  حىت) عليه السالم(جعفر الثاين  أيب ديي نيلت بكأ: رماين، قالكوعن ال

 وما ،ان يف الصحراء فدعه ولو فخذ شاةكما :  فقال له،رفع ما وقع من فئات الطعاميذهب الغالم 

 .)٣(لقطهأت فتتبعه ويان يف البك

  .اتيها من الرواريغإىل 

صدق السرف ى فخيفال  إالّ من باب املبالغة، و)فخذ شاة(: )عليه السالم( مث إن الظاهر أن قوله

  .سرافج األمر من صدق اإلرخيله ال كأيس من شأنه أن ين ما لوايل احلك، فإن جمرد أكمثل ذلى عل

  

                                                

  .٧ من آداب املائدة ح٧٦ب  البا٥٠٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٧٢ الباب ٤٩٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٧٢ الباب ٤٩٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٥٨

ستحب التوسط، يل الطعام البارد بل ك أكذلكل الطعام احلار جداً، وكره أيك ):٣٨مسألة (

  .ر النار عند الطعام احلاركستحب تذيو

  .)١(ةكبر ذي ريالطعام احلار غ:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب م، عنكيفعن حممد بن ح

ن الطعام احلار ال إث يستمرار الفائدة، وحاة عبارة عن الثبات والدوام وك ألن الربكذل: أقول

  .ون أقل ثباتاً من الطعام البارديكأخذ البدن الفائدة التامة ف يتحلل يف البدن حىتينبغي فال يما كضغ مي

بطعام حار  )صلى اهللا عليه وآله( النيب أيت:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن القداح، عناوعن 

  .)٢(برد  حىتكربد فتر يوه حىت حنّ،طعمنا الناريمل هللا إن ا: فقال

ه يخبوان عل  فأيت،في يف الص)عليه السالم( هللاعبد ا أيب مان بن خالد، حضرت عشاءيوقال سل

: قوليو ده فرفعها، وهي  فدنوت فوضعهذا الطعام  إيلّهلم:  فقال،د وحلميحبفنة ثر وأيتخبز، 

ف النار، هذا ال كيه فيعلمن النار، هذا ال نقوي هللا عوذ باأمن النار، هللا  أعوذ با،من النارهللا اب ريأستج

   كرر ذليكان كو: ، قالف الناركيه فيهذا ال نصرب علف النار، كيقه فينط

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩١ الباب ٥١٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٩١ الباب ٥١٥ ص١٦ج: الوسائل )٢(



١٥٩

  .)١(لنا معهكل وأكن الطعام فأكأم حىت

أقروا : )عليه السالم( نياملؤمن ريقال أم: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن حممد بن مسلم، عن

 ما ،نك ميأقروه حىت: ه طعاماً حاراً فقاليقرب إل )صلى اهللا عليه وآله( هللاربد، فإن رسول ا ياحلار حىت

  .)٢(ة يف الباردكطعمنا ناراً، والربيلهللا ان اك

بطعام  أيت )ه وآلهصلى اهللا علي( إن النيب:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

ه يطان فية وللشكه طعام ممحوق الرب فإن،نك مي أقروه حىت،منا النارعطيلهللا ان اكما : حار جداً فقال

  .)٣(بينص

لوه يف كأيطان معهم، أما إذا مل يل الشكلوه حاراً أكأطان أم إذا يب الشيلعل املراد بنص: أقول

  .لهم لهكطان يف حال أيل منه الشكأيطان، فإذا برد مل يل منه الشكأي احلال ال كذل

الذي هللا احلمد :  فقال،به  بلحم فربد له مث أيت)عليه السالم( هللاأمر أبو عبد ا: قال، كريبن باوعن 

  .)٤(القدرةى ة أفضل من النعمة عليالعافى النعمة عل: ، مث قالهيجعلين أشته

                                                

.٣ من آداب املائدة ح٩١  الباب٥١٥ ص١٦ج: الوسائل )١(

  .٤ من آداب املائدة ح٩١ الباب ٥١٥ ص١٦ج: الوسائل )٢(

  .٥ من آداب املائدة ح٩١ الباب ٥١٧ ص١٦ج: الوسائل )٣(

  .٧ من آداب املائدة ح٩١ الباب ٥١٧ ص١٦ج: الوسائل )٤(



١٦٠

 ،ه فإذا هو حاريلإنا يديد فمددنا أيرنا بثي فأت)عليه السالم( هللاعبد ا أيب نا عندك : قال،وعن حممد

  .)١(ة يف بردهكفوا فإن الربك ،ل الناركنا عن أي: )عليه السالم( هللافقال أبو عبد ا

طان ية، وللشكن الطعام احلار جداً ممحوق الربإ: )عليه السالم (ة الدعائم، عن الصادقيويف روا

  .)٢(ه املوتيأمن فيبع صاحبه وشية وكه الربين خصال تنمو فكإذا أم: هي وفةكه شريف

ربد فإنه يلوا قبل أن ك:  وقال، بطعام سخن)عليه السالم( هللانا أبو عبد ايلإبعث :  قال،وعن مرازم

  .)٣(بيأط

  .)٤(ةكالسخون بر: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول اث آخر، يويف حد

 إىل تاجحي من البارد الذي كون أبريك ف،اهلضمى  ألن السخانة يف اجلملة تساعد علكوذل: أقول

  .ثركتعب املعدة أ

  

                                                

  .٤٠٧ص: واحملاسن. ٩ من آداب املائدة ح٩١ الباب ٥١٧ ص١٦ج: الوسائل )١(

  .٥ من آداب املائدة ح٨١ الباب ٩٩ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٩٣ الباب ٥١٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤٠٦ص: احملاسن) ٤(



١٦١

ه، أما ريغ أو لكان من اآلك سواء ،األنف أو ره النفخ يف الطعام والشراب بالفميك ):٣٩مسألة (

 ألنه ثبت يف الطب أن اهلواء اخلارجة من الرئة حتمل املواد كه، وذليراهة فكباملنفاخ وما أشبه فال 

  .نا هواء املنفاخيستثنا ولذا ه،يالسامة، واألدلة منصرفة إل

ث املناهي ي يف حد)عليه السالم( عن النيب، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم( فعن الصادق

  .)١(نفخ يف موضع السجودي وأن ،شراب أو نفخ يف طعامي أن ىو: قال

من أربع ى نه إ: )صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيب)عليه السالم( علي  بسنده عن،اتيويف اجلعفر

  .)٢( ويف الطعام والشراب، يف موضع السجود، ويف الرقا،نفخات

  .ك ذلريراهة الغكراهة لكان النفخ أشد كه ريان معه غكنعم إذا 

ال :  قال،نفخ يف القدحي يف الرجل ،)عليه السالم( ه ما رواه احلضرمي، عن الصادقيدل عليو

منا إس يلأ:  قال،نفخ يف الطعامي، وعن الرجل عافهية أن يراهكه ريان معه غك إذا كره ذليك وإمنا ،بأس

  .)٣(ال بأس: قال. نعم:  قال،ربدهيد أن يري

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩٢ الباب ٥١٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٨٢ الباب ٩٩ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٢ح من آداب املائدة ٩٢ الباب ٥١٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٦٢

  .س حبرامي العظام ولكره يك ):٤٠مسألة (

ها يوا العظام فإن للجن فكال ن: قولي )عليه السالم( نياحلس علي بن مسعت: محزة، قال أيب فعن

  .)١(ك من ذلريت ما هو خيذهب من الب فإن فعلتم ،باًينص

 كنهي رجالًى أصنع لنا أبو محزة طعاماً فلما حضرنا ر:  قال،هي عن أب،ليوعن حممد بن الفض

  .)٢(ثياحلد.. . قولي) هما السالميعل( نياحلس علي بن  فإين مسعت،ال تفعل: عظماً فصاح به وقال

  .)٣(نعم:  قال،هكأسألته عن العظم :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب وعن حممد بن مسلم، عن

 ،وطلبوا منه الطعام )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا إىل واؤن اجلن جاإ: ثيويف بعض األحاد

  .)٤(يف العظم والروثى بقيا ما يفجعل هلم بقا

ى علل ما كسراف، بل املراد عدم تتبع ه فإنه من اإلي إبقاء اللحم علكس املراد بالنهيوالظاهر أن ل

  .دناءة الطبع وقلة األدبى دل عليما مر  إىل ضافة باإلكالعظم، فإن ذل

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩٤ الباب ٥١٩ص ١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٨٣ الباب ٩٩ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٢ ح٩٤ الباب ٥١٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢٩٤ ص٦٠ج: البحار) ٤(



١٦٣

  .ربك وحنوها، فإنه نوع من التكنياملائدة بالسى ره قطع اللحم عليك ):٤١مسألة (

قطع يأن  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى : قال) عليهم السالم(عن آبائه  د بن علي،يفعن ز

  .)١(كنياملائدة بالسى اللحم عل

ى  علكنيال تقطعوا اللحم بالس: أنه قال )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،وعن الراوندي يف دعواته

  .)٢(أ وأمرأشه فإنه أهنا و، فإنه من فعل األعاجم،املائدة

راهة من باب التشبه، فإذا زال التشبه زالت كلعل الوفار، كم أن املراد باألعاجم الوقد تقد

روهاً كل، بل رمبا صار املستحب ميام اليت هي من هذا القبكروا يف بعض األحك ذماكراهة، كال

  .به من باب األهم واملهمالتشبتعاد عن  ألجل اال،سكوبالع

  

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٩٤ الباب ٥١٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢دة ح من آداب املائ٨٣ الباب ٩٩ ص٣ج: املستدرك) ٢(



١٦٤

  .ره أن ختلوا املائدة منهايكاملائدة، وى ستحب حضور البقل علي ):٤٢مسألة (

متنعت أنا منه االبقل وى دة فمال علاملائى  عل)عليه السالم( هللاعبد ا أيب نت معك: فعن حنان، قال

إال ؤت بطبق ي مل )عليه السالم( ني املؤمنريا حنان أما علمت أن أمي: فقال  إيلّلتفتاانت يب، فكلعلة 

  .)١(لهاكش إىل  خضرة فهي حتننيألن قلوب املؤمن:  قال،ومل: ، قلته بقليوعل

 ـ )عليه السالم( احلسن أي أبا  ـاضيامل إىل بعث:  عن جده، قال،هيين، عن أبيوعن موفق املد

أما علمت أين  :ده مث قال للغالمي ك فأمس،ها بقلين عليكوا باملائدة مل ؤ فلما جا،سين للغداءبوماً وحي

املائدة ى فذهب الغالم فجاء بالبقل فألقاه عل: ، قال فائتين باخلضرة،ها خضرةيس فيمائدة لى ل علكآال 

  .)٢(لكده فأيفمد 

  .)٣(ة اخلوان البقلي وحل،ةيل شيء حلكل: نه قالإ، )عليه السالم( دقوعن الصا

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٠٣ الباب ٥٣٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٠٣ الباب ٥٣١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٩١ الباب ١٠٠ ص٣ج: املستدرك) ٣(



١٦٥

، )عليهم السالم ( عن آبائه،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  اللقمة، فعنريستحب تصغي ):٤٣مسألة (

  .)١( اللقمةريتصغ: هير مجلة من آداب الطعام وفك، ذ)عليه السالم(بن علي عن احلسن 

وأما األدب :  قال، يف آداب املائدة)عليه السالم(علي ل )هللا عليه وآلهصلى ا( ة النيبيويف وص

   .)٢( اللقمةريفتصغ

  .مهاريغإىل 

 ،ل جرعةكنسان يف شربه اإليستحب قلة ما ي ف،ضاًيالشراب أ إىل كبعد التعدي عن ذليوال 

  .للمناط

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١١٢ الباب ٥٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ائدة ح من آداب امل١١٢ الباب ٥٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٦٦

  .لهاكستقصاء أاهة قبل كره رمي الفايك ):٤٤مسألة (

 لها ورموا ا، فقال أبو احلسنكتقصوا أسيهة فلم كوماً فايل الغلمان كأ: قالفعن نادر اخلادم، 

  .)١(هيلإتاج حيستغنوا أطعموه من يتم فإن ناساً مل يستغنانتم كإن هللا سبحان ا: )عليه السالم(

لها فغضب كستقص أيت يف داره مل يهة قد رمكفا إىل نه نظرإ: )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(هيلإتاج حي فأطعموه من ،شبعواياً من الناس مل ريثكنتم شبعتم فإن ك إن ،ما هذا: وقال

ما هو عادة كهة، كل بعض الفاكأيأن ال  أو ئاً،يالنواة شى على بقي أن نيوالظاهر عدم الفرق ب

 من ريثكورة، وألنه إسراف يف كالبقل وحنوه للمناط، بل العلة املذ إىل مكنسحب احلي كذلك، ونياملترف

  .انيحاأل

  .سراف احملرمحد اإل إىل اناً إذا وصلي أحكعلم حرمة ذليومنه 

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٦٩ الباب ٤٩٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٦١ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٢(



١٦٧

رجه خيل ما كراهة أكحول اللثة من الطعام، وى بقيل ما كستحباب أاالظاهر  ):٤٥مسألة (

 ،تسب من الوساخةيكراهة ألجل ما كون يف األضراس وإن أخرجه اللسان، ولعل اليكاخلالل وما 

  .ثي ثبت يف الطب احلدماكورث األمراض ياناً يوأح

 ،له وازدردهكون يف اللثة فيكأما ما :  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن سنان، عنهللا فعن عبد ا

  .)١(رم بها األسنان فنيون بيكوما 

  فلما فرغ من الطعام أيت)عليه السالم( عندي أبو احلسنى تغد: ونس، قاليوعن الفضل بن 

ه ي مما أدرت علكل ما بقي يف فمكا فضل ي : فقال،هذا اخلالل ما حد كجعلت فدا: باخلالل فقلت

  .)٢(لتهكار إن شئت طرحته وإن شئت أيه باخليرهته باخلالل فأنت فك وما است،لهك فكلسان

:  فقال،ون يف األسنانيك عن اللحم الذي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: وعن إسحاق، قال

 ون يف األضراس فاطرحهيكا ما له، وأمكان يف مقدم الفم فكأما ما)٣(.  

تخلل به فإن يم ما كزدردن أحديال : )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ويف مرفوعة أمحد بن حممد، عن

  ون كمنه ت

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٠٦ الباب ٥٣٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٠٦ الباب ٥٣٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ملائدة ح من آداب ا١٠٦ الباب ٥٣٥ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٦٨

  .)١(لةيالدم

 فأخرجته فأبلغه، وما أخرجته كه لسانيما أدرت عل:  قال)عليه السالم( وعن الصدوق، عنه

  .)٢(رم بهاباخلالل ف

من : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( لقداح، عن الصادقبن ااوعن 

  .)٣(فعل فال حرجي ومن مل ، ومن فعل فقد أحسن،لفظيختلل فل

  . يف باب اخلاللكذلك، وكعة يف ذلياألسنان الطبكاط معاملة األسنان املصنوعة يواالحت

  

                                                

  .٤ من آداب املائدة ح١٠٦ الباب ٥٣٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من آداب املائدة ح١٠٦ الباب ٥٣٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥٥٩ص: احملاسن) ٣(



١٦٩

نصراف  الكدناه بذليث بأسنانه شيء، وإمنا قل بعد الطعام ملن اليستحب التخلي ):٤٦مسألة (

ان والرمان والقصب واخلوص واآلس حيره التخلل بعود الريكما ك التخلل، كره تريكه، ويلإاألدلة 

  .والطرفاء

 هللاإن رسول ا:  فقال،هيتخلل فنظرت إلي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا تيرأ: بن عبد ربه، قالافعن 

  .)١(ب الفميطي وهو ،لتخليان ك )صلى اهللا عليه وآله(

: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن هشام بن سامل، عن

علنزل ل باخلالليجربئ ي)٢(.  

 هللارسول اى  عل)عليه السالم( لينزل جربئ: )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: لة، قاليمج أيب وعن

  .)٣(اخلالل واحلجامة وكبالسوا )صلى اهللا عليه وآله(

ختللوا فإنه : )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن ابن القداح، عن

  .)٤(مصلحة للثة والنواجذ

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٢ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٧٠

 مرتل هو يفأة ويخبالل من األخلة امله  أيت)عليه السالم( احلسن أبا نإ: عقوب، عمن أخربهيوعن 

  .)١(بالباقيى ة ورميظ فأخذ منها ش،ونسيالفضل بن 

 طالب خالالً أيب ناول جعفر بن )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ: )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(جملبة للرزقو ،ثةللّ: قال أو ،ا جعفر ختلل فإنه مصلحة للفمي: فقال

. نيتخللاملهللا رحم ا: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ، قال)عليه السالم( احلسن أيب وعن

 كامللى  فأذري فإنه إذا بقي يف الفم تغ،املتخللون من الطعام:  قال،خللونتوما املهللا ا رسول اي: ليق

  .)٣(هحير

  .)٤(ه حرجيفعل فعلي من مل ،تخلليل طعاماً فلكمن أ:  إنه قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

 نياخلاللى  علكاللهم بار: السماءنادي يف ي كمل: قال) عليه السالم(احلسن األول  أيب وعن

  .)٥(تخللونين يوم اخلل والذين يف بي، وهم الذنيواملتخلل

                                                

  .٦ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٧ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٨ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٠ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٣ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٤٦٨ص: السرائر) ٥(



١٧١

ان ميان، واإلميختللوا فإنه من النظافة، والنظافة من اإل: إنه قال )صلى اهللا عليه وآله( وعن النيب

   .)١(صاحبه يف اجلنة

  .كورة يف الوسائل واملستدركات املذيها من الرواريغإىل 

  .ستحبابنصراف، ولو أخر مث خلل عمل باالل للمناط، بل االيل التخليتحباب تعجسامث الظاهر 

  .ن التخلل بهكميه من سائر ما ريد وغيوال بأس باخلالل باحلد

  .ستحبابما أشبه عمل باال أو ةيا بواسطة آليخراج البقاإن كقي، فلو أميوالظاهر أن اخلالل طر

ات ي لبعض العلل الواردة يف الروا،ستحبابة يف االيعيا حال الطبة حاهليعي الطبريواألسنان غ

  .ةكة للمالئيورث العفونة املؤذياملتقدمة، فإن بقاء الطعام خالهلا 

  .ه لتلوثه بالطعام السابقيريان األفضل تغكل بالعود األول الذي ختلل به وإن يوالظاهر حتقق التخل

  .له يف أصل مسألة اخلاللكهذا 

  .اتير من األعواد فلجملة من الرواكاخلالل مبا ذراهة كأما 

ان وال حيال ختللوا بعود الر:  قال)عليه السالم( احلسن أيب د، عني عبد احلمم بنيفعن إبراه

  .)٢(جان عرق اجلذاميهيبقصب الرمان فإما 

   )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ونس، عنيويف مرفوعة 

                                                

  .٩ من آداب املائدة ح٩٢ الباب ١٠١ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .١ من أبواب املائدة ح١٠٥ الباب ٥٣٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٧٢

  .)١(امية ستة أمن ختلل بالقصب مل تقض له حاج: قال

تخلل يأن  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى :  قال)عليه السالم( وين، عن الصادقكوعن الس

  .)٢(انحيبالقصب والر

عن التخلل بالرمان  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى :  قال)عليه السالم( ث آخر عنهيويف حد

  .)٣(واآلس والقصب

 ،ان، وال بقصب الرمانحيال ختللوا بعود الر:  قال)ه السالمعلي( بن سنان، عن الصادقاوعن 

  .)٤(جان عرق اجلذاميهيما إف

  .)٥(ورث الفقريالتخلل بالطرفاء :  قال)عليه السالم( علي ، عننيوعن روضة الواعظ

  .)٦(طةيال حمالة فلترتع اللان وك فإن ،ال ختللوا بالقصب: ال ق)عليه السالم( وعن الصادق

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ائدة ح من آداب امل١٠٤ الباب ٥٣٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٤ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٤ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٧ من آداب املائدة ح١٠٤ الباب ٥٣٤ ص١٦ج: الوسائل) ٥(

  .٦ من آداب املائدة ح٩٣ الباب ١٠١ ص٣ج: املستدرك) ٦(



١٧٣

ل كتخلل بي )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن سنان، عناوعن 

  .)١(ما أصاب ما خال اخلوص والقصب

 ريغ إىل راهة بالنسبةكة اليأخفى  علكدل ذلي أو ، ما استثينريل ما أصاب غكوالظاهر أن املراد ب

  .نيهذ

  .اتيها من الرواريغإىل 

  

                                                

  .٤ املائدة ح من آداب١٠٥ الباب ٥٣٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٧٤

تمل حي واملضمضة باملاء املخلوط بالسعد، و، غسل داخل الفم وخارجهستحبي ):٤٧مسألة (

  .راهة املضمضة بسائر املائعاتك

يف احلجز وهو قاعد ومعه عدة من أهل ) عليه السالم(احلسن األول  أبا تيرأ: والد، قال أيب فعن

نت ك وسك ذلت به أسناين فنفعينكأسناين فأخذت السعد فدلى ضربت عل: قوليته فسمعته يب

  .)١(عين

بالسعد بعد ى ستنجامن :  قال)عليه السالم( احلسن األول أيب ، عنويف مرفوعة حممد بن عمر

  .)٢(ريئاً من أرواح البواسياف شخي وال ، وغسل به فمه بعد الطعام مل تصبه علة يف فمه،الغائط

 ،م السعدك يف أشنانختذواا: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: ز املرادي، قاليعز أيب وعن

  .)٣(د يف اجلماعيزيب الفم ويطيفإنه 

ه فتطعم به مث ي إذا توضأ باألشنان أدخله يف ف)عليه السالم( ان أبو احلسنك:  قال،وعن نادر اخلادم

  .)٤(رمي بهي

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٠٧ الباب ٥٣٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٠٧ الباب ٥٣٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من آداب املائدة ح١٠٧ الباب ٥٣٦ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ من آداب املائدة ح١٠٧ الباب ٥٣٧ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٧٥

أخذين اللصوص وجعلوا يف فمي :  قال،م بن بسطاميارم، عن إبراهك يف امليالطربسى ورو

عليه ( ت الرضاي فرأ، فتساقطت أسناين وأضراسي،كنضج مث حشوه بالثلج بعد ذل ىتاحلار ح الفالوذج

خراسان  إىل  فلما محل تنبتكستعمل السعد فإن أسنانا: ، قالكه ذليوت إلك يف النوم فش)السالم

سعد، ستعمال الاته يف املنام وأمرين بيين رأأرت له حايل، وكه وذيستقبلته وسلمت علابلغين أنه مار بنا ف

  .)١(انتكما كضراسي أأسناين و  إيلّستعملته فعادا فقظةي يف الكنا آمرأ: فقال

  .)٢(بخر الفميل األشنان كأ:  قال)عليه السالم( احلسن أيب وعن أمحد، عن

عليه ( ان أبو احلسنك: ل األشنان، فقالك إنا نأ:)عليه السالم( وقال سعد، قلت أليب احلسن

  .)٣(نيبتكوهن الريذهب مباء الظهر ويورث السل وي ،رهكه خصال تيه، وفيشفت ضم  إذا توضأ)السالم

 فأما داخل الفم ،غسل باألشنان خارج الفميإمنا :  قال،)عليه السالم(  عن الرضاز،يوعن عبد العز

   .)٤(قبل الغمريفال 

                                                

  .٣داب املائدة ح من آ٩٥ الباب ١٠١ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .١ من آداب املائدة ح١٠٨ الباب ٥٣٧ ١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح١٠٨ الباب ٥٣٧ ١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح١٠٨ الباب ٥٣٧ ١٦ج: الوسائل) ٤(



١٧٦

  .اتيها من الرواريغإىل 

ان ك )عليه السالم( اًيإن عل: )ه السالمعلي( هي عن أب،)عليه السالم( عن جعفر: اتيوعن اجلعفر

  .)١(من اللنب إالّشراب، ولو فعلت ما متضمضت  ال مضمضة من طعام وال: قولي

ات املتقدمة فسرنا ين املضمضة متعارفة من األطعمة، بل لعلها منصرف بعض الرواإث يح: أقول

شيء من األطعمة واألشربة، بل ستحب املضمضة يف يتمل أنه ال حيان رمبا كرناه، وإن كث مبا ذياحلد

  .العاملهللا ا، وةيهو ظاهر الروا عىنلعل هذا امل

  

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح١٠٠ الباب ١٠٣ ص٣ج: املستدرك) ١(



١٧٧

  .ثيق باحلديل العتك استحباب أ:عنون يف الوسائل باباً بعنوان ):٤٨مسألة (

ان ك:  أنه قال) السالممعليه( ، عن آبائه)عليه السالم( صة، عن الرضايه عن دارم بن قبير فكوذ

: قوليشتد غضبه وي )هللالعنه ا(س ي إن إبل:قولي ول الطلع واجلمار بالتمر،كأي )لهصلى اهللا عليه وآ( النيب

  .)١(ثيق باحلديل العتكأ بن آدم حىتاعاش 

 أم خاص، ،بهب وما أشيب والعنب بالزالرطب بالتمر،كق، يث وعتيل حدك ل عامكفهل ذل: أقول

  .ث األوليل احلديظاهر ذان ك وإن ،حتماالنا

  

                                                

  .١داب املائدة ح من آ٦٠ الباب ٤٨٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٧٨

ان الزائد من مال كثر من حصته، سواء كف أينسان الضل اإلكأير حرمة أن الظاه ):٤٩مسألة (

ت من األصناف يان صاحب البكإذا إال ، كا بذليرضيل، إذا مل ك له يف األيكشر أو تيصاحب الب

  .ررةة بشروطها املقميركة الي اآلورة يفكاملذ

ل، يان من هذا القبكلما كذا كفوه، وهيضيافة بدون أن ينسان دور الضرم ورود اإلحيما ك

  .كما أشبه ذل أو الشرب من مسبل خاص جبماعة خاصةك

ه يدع إليل طعاماً مل كمن أ: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت:  قال،فعن املنقري، عن خاله

  .)١(ل قطعة من الناركفإمنا أ

نوا فال ية إن أهيانمث ي، علاي:  قال،)عليه السالم(علي ل )صلى اهللا عليه وآله( ة النيبيويف وص

  .ثياحلد )٢(هايدع إليمائدة مل  إىل  الذاهب،أنفسهمإال لوموا ي

ل يف جوفه كأيمنا إفه يدع إليل طعاماً مل كمن أ: ، إنه قال)صلى اهللا عليه وآله( هللاوعن رسول ا

  .)٣(شعلة من نار

ه من ريطعم الرجل غيأن  )صلى اهللا عليه وآله( ىو  

                                                

  .١طعمة احملرمة ح من األ٦٣ الباب ٤٠٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤طعمة احملرمة ح من األ٦٣ الباب ٤٠٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤طعمة احملرمة ح من األ٤٥ الباب ٧٩ ص٣ج: املستدرك) ٣(



١٧٩

   .)١(ؤذن لهيأن  إاله، يإل يطعام قد دع

  .ثيها من األحادريغإىل 

ان الطعام كما إذا يبإذن منهم فإال  نيل مع املسلمكها ملن أريه وغك الفوانيره القران بيكبل 

 كل بذلكما أنه إذا أك ،حتماالنا ،ره أم اليكان له فهل كثر من حصته، أما إذا كل أكأياً، وال كمشتر

  .ثر من حصته دخل يف الفرع السابقكأ

 والتمر وسائر ني التنيسألته عن القران ب:  قال،)عليه السالم( ىه موسيعن أخجعفر،  علي بن فعن

 ،ف أحببتكيل ك فكنت وحدك فإن ،عن الِقران )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى :  قال،هكالفوا

  .)٢(بإذمإال  فال تقرن نينت مع قوم مسلمكوإن 

  .)٣(كعلمه بذلأت أحداً فأردت أن تقرن فلكإذا وا: ث مرفوع، قاليويف حد

  . يف فمني التمرتنيعن القران بى نه إ: )صلى اهللا عليه وآله( هللاوعن الدعائم، عن رسول ا

   كإمنا ذل«: )عليه السالم (، قال جعفر بن حممدكذلكه كوعن سائر الفوا

                                                

  .٤حذيل طعمة احملرمة  من األ٤٥ الباب ٧٩ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .١ من آداب املائدة ح١١١الباب  ٥٣٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح١١١ الباب ٥٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٨٠

  .)١(ف أحبكيل كأيل وحده فلك فأما من أ،كان مع الناس يف طعام مشتركإذا 

، والقران ستأذن الرجل أخاهيأن إال عن القران ى  )صلى اهللا عليه وآله( نهإ: ث آخريويف حد

  .)٢(لك يف األني التمرتنيمع بجيأن 

هة والشراب وما ك الطعام والفاني عدم الفرق يف القران ب،املناط إىل ضافةالقاعدة باإلى مث إن مقتض

  .أشبه

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩٨ الباب ١٠١ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح٩٨ الباب ١٠١ ص٣ج: املستدرك) ٢(



١٨١

  

  فصل

   واألشربةفي بعض مستحبات األطعمة

  

  عن،مي بن نعني فعن حس،ئاًيل شكأي ت أنينسان إذا أراد اخلروج من البستحب لإلي ):١مسألة (

  .)١(عز لهأطعم فإنه  يته حىتيرج من بخينبغي للمؤمن أن ال ي:  قال)عليه السالم( هللاعبد اأيب 

سرة مبلح، كل كإذا أردت أن تأخذ يف حاجة ف:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن محاد، عن

  .)٢(للحاجةى  وأقضكفهو أعز ل

 ولعل ،ذليغب يف طعام الناس فريوع فجيجل أن ال أنه ألكن شبعاناً، ويكما إذا مل يهذا ف: أقول

  .قتضي لهي كنسان أنشط يف طلب حاجته، ولذلون اإليكة فية تؤثر يف القوة النفسيالقوة اجلسم

ما أن من احملتمل أن العلة لقضاء احلاجة ك تامة، ست علالًيات وليأن هذه األمور مقتضى فخيوال 

  .العاملهللا  وا،يبيمر غأ

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٦٢ الباب ٤٩١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٦٢ الباب ٤٩١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٨٢

  .نيخرام من الطعام قبل اآليل، وحمادثته، والقكأيستعجال من اره يك ):٢مسألة (

لون كم وأنتم تأكسورؤى ن قمت علإ: )عليه السالم( قال لنا أبو احلسن: اسر ونادر قااليفعن 

  .)١(فرغوا يدعهم حىت: قوليلون، فكأيهم : قال لهي ولرمبا دعا بعضنا ف،تفرغوا فال تقوموا حىت

فرغ من  يستحدثه حىتيل أحدنا ال ك إذا أ)عليه السالم( ان أبو احلسنك: وعن نادر اخلادم، قال

  .)٢(طعامه

 كلكل ألت فطوك إذا أنت أ،ليمكا ي: ل، قاليمك ل)عليه السالم( ني املؤمنرية أميويف وص

  .)٣(كري وترزق منه غكن معستوف ميل

ان رمبا دعا بعض ك و،ام من الطعاميره القكنه إ: )عليه السالم( وعن الدعائم، عن جعفر بن حممد

  .)٤(فرغوا يدعوهم حىت: قوليلون، فكأيهم : قاليده فيعب

ة يمعاو إىل أرسل )صلى اهللا عليه وآله( ن الرسولأ: ما رويك ضرورة جاز، كانت هناكنعم إذا 

  .لكأيوهو 

  .ضاًيل أكوالظاهر أن حال الشرب حال األ

  

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٤٢٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٤٢٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٤٢٥ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢ من آداب املائدة ح١٣ الباب ٨٤ ص٣ج: املستدرك) ٤(



١٨٣

  . مصلحةكان هناكإذا  إالّل، يافر واملنافق والفاسق والبخكره إجابة دعوة اليك ):٣مسألة (

: )صلى اهللا عليه وآله( هللا قال رسول ا:)عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: رخي، قالكم اليفعن إبراه

منافقاً دعاين أو اًكن، ولو أن مشري من الدكان ذلكراع شاة ألجبته، وطعام ذ إىل لو أن مؤمناً دعاين 

  .)١( وطعامهمني واملنافقكني يل زبد املشرعز وجلهللا ا  أىب،نيد من الكان ذلك و،زور ما أجبتهجإىل 

صلى اهللا (ى و: ث املناهي قالي يف حد،)عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(»طعامهم إىل نيعن إجابة الفاسق )عليه وآله

 هللان رسول اإ: )عليه السالم( علي ، عن)عليهم السالم( ات، بسند األئمةياجلعفرى رو: أقول

  .)٣(اهميد هدايري ،كنيعن زبد املشرى  )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٤(اءل ديطعام اجلواد دواء، وطعام البخ: قال )صلى اهللا عليه وآله( نهإ ،وعن املستغفري

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٥لباب  ا٤٢٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٥ الباب ٤٢٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٨٤ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٨٤ ص٣ج: املستدرك) ٤(



١٨٤

  . يف علم النفسكما ثبت ذلكطعامه، ى  نفسه علريالظاهر تأث: أقول

عليه ( علي ات، عني مصلحة، فلما روي عن اجلعفركان هناكجابة إذا أما عدم البأس باإل

 ،طعام، ودعا معه نفراً من أصحابه إىل هوديدعاه رجل من ال )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ: )السالم

  .)١(لكفأ )صلى اهللا عليه وآله( بوا، وأجاب النيبا فأج،بوايأج: )صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب

  

                                                

.٢ من آداب املائدة ح١٤ الباب ٨٤ ص٣ج: املستدرك) ٥(



١٨٥

  .جابة اإلك مصلحة يف تركان هناكإذا إال تستحب إجابة الدعوة خصوصاً املسلم،  ):٤مسألة (

  .جابة يف خفض اجلواريره اإلكوت

غ من البناء، ار، وشراء الدار، والفراب من السفي واإل، واخلتان،قةي والعق،جابة يف العرسد اإلكتأيو

  .وبناء املسجد

  .)١(به إذا دعاهيجياملسلم أن ى من حق املسلم عل:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن

الشاهد من  يأوص: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: قال، )عليه السالم (جعفر أيب وعن

  .)٢(ني من الدك فإن ذل،اليسة أممخى ب دعوة املسلم ولو عليجيأميت والغائب أن 

ه يأخى ن من حق املسلم الواجب علإ: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب س، عنيبن خن ىعلوعن م

  .)٣(إجابة دعوته

  .دكاملراد بالوجوب التأ: أقول

  .)٤(ذراع شاة ألجبت إىل تيلو دع: نه قال أ)صلى اهللا عليه وآله( وروي عن النيب

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٦  الباب٤٢٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٦ الباب ٤٢٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من آداب املائدة ح١٦ الباب ٤٢٧ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٨ من آداب املائدة ح١٦ الباب ٤٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٨٦

ه من كطعامه فتر إىل إن من أعجز العجز رجالً دعاه أخوه: إنه قال ،) وآلهصلى اهللا عليه( وعنه

  .)١( علةريغ

لوا من كأيل من طعام الناس لكأي ريإن اخل: )عليه السالم(  قال أبو احلسن:اسر اخلادم، قاليوعن 

  .)٢(طعامه

لوا كأيال كي الناس لل من طعامكأيل ال يالبخ: إنه قال )عليه السالم(  عن الرضاى،ة أخريويف روا

  .)٣(من طعامه

 وال جتب يف ،مة واخلتانيأجب يف الول: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكالسى ورو

  .)٤(خفض اجلواري

  .قتضاءل االين بدلي األمرني للتالزم العريف ب،روهةكبل لعل الدعوة يف خفض اجلواري م

العرس : ال جتب الدعوة إال يف أربع:  قال،)المعليه الس( هللاعبد ا أيب وعن هشام بن سامل، عن

  اب يواخلرس واإل

                                                

  .٩ من آداب املائدة ح١٦ الباب ٤٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١٠ من آداب املائدة ح١٦ الباب ٤٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٨ من آداب املائدة ح١٥ الباب ٨٥ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .١ من آداب املائدة ح١٧ الباب ٤٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٨٧

  .)١(ارعذواإل

العرس، : مة يف أربعيالول: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( وعنه

دعو إخوانه إذا ياب وهو الرجل يار وهو ختان الغالم، واإلعذطعم، واإليعق عنه ويواخلرس، وهو املولود 

  .)٢(بتهيب من غأ

  .)٣(هريغ أو  وهو بناء الداركريأو تو: ىة أخريويف روا: ينيلكوقال ال

  .ورةكة يف األمور املذيدكات لآليختصاص يف الرواأن االى فخيوال 

 من بىن: )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

  إالّ، يل برتايلك، وبارنياطينس والشدحر عين مردة اجلن واإلااللهم : قلياً، ولنيبشاً مسكذبح يمسجداً فل

  .)٤(»ما سأل يعطأ

علي ل )صلى اهللا عليه وآله( ة النيبي، يف وص)عليهم السالم(  عن آبائه،)عليه السالم( وعن الصادق

. انكر أو ار،كو أو ار،عذ أو خرس، أو  يف عرس،،يف مخس إالّمة يال ول ي، علاي: ، قال)عليه السالم(

  ج، يفالعرس التزو

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٤٥٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٤٥٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٤٥٤ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٤٥٤ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٨٨

قدم من يجل ان الركار يف بناء الدار وشرائها، والركواخلرس النفاس بالولد، والعذار اخلتان، والو

  .)١(ةكم

  .اتيواها من الرريغإىل 

ان واحلمام كحلاق مثل الفندق والدإن كميما كة باملسجد، ينيحلاق مثل املدرسة واحلسإن كمي: أقول

واألئمة ) عليها السالم(قة يوالصد) صلى اهللا عليه وآله(ارة الرسول يحلاق سفر زإ كذلكدار، وبال

  .افةيإطالق أدلة الض إىل ضافة باملناط، باإلكل ذلكاب، ي باإل)عليهم السالم( نيالطاهر

طالق، وخصوصاً إن  من اإل،حتماالناب والشاي وحنومها، يشمل مثل إعطاء احلليطعام وهل اإل

  .نصراف ومن اال،)٢(﴾من لَم يطْعمه فَِإنه ِمينو﴿: تعاىل، قال كشمل ذليام الطع

  

                                                

  .٥ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٤٥٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٤٩اآلية : سورة البقرة) ٢(



١٨٩

  .املؤمن إذا قدمى مث الوضوء عل عرض الطعام مث الشراب ستحبي ):٥مسألة (

 وهو بكه فمر به ريان يف بعض مغازك )صلى اهللا عليه وآله( هللاإن رسول ا:  قال،فعن اجلعفري

لوال إنا عجال : ، ودعوا وأثنوا وقالوا)صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اأصحاب ى  فوقفوا عل،صليي

صلى اهللا عليه ( هللاوه السالم، ومضوا، فانفتل رسول اؤفاقر )صلى اهللا عليه وآله( هللانتظرنا رسول اال

هم يبلغوين السالم وال تعرضون عليم عين وكسألونيب وكم الريكقف علي: مغضباً، مث قال هلم )وآله

  .)١(تغدوا عنده يوزوه حىتجين ألي جعفر يهم خليقوم فى عز عليالغداء، ل

ل كأيه الطعام، فإن مل ي فأعرض علك أخويكإذا دخل عل: نه قالإ، )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(ه الوضوءيشرب فأعرض علي فإن مل ،ه املاءيفأعرض عل

  .مف عرض الطعاي وما أشبه يف ردوالشربتب ياحللكولعل عرض املائعات 

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٨ الباب ٤٢٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٨ الباب ٤٢٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٩٠

هم املاء، وقضاء يواملنافق، والفاسق، واملخالف، وسقافر، كطعام الإالظاهر جواز  ):٦مسألة (

  .وجب احلرمةيور  حمذكان يف ذلكإذا  إالّاحملارب،  حوائجهم، حىت

ما رواه بعض كه بالطعام يف بعض حروبه، يث زود حماربيح )صلى اهللا عليه وآله( هللالعمل رسول ا

بن ملجم، ولفعل اث منحهم املاء، وأمره بإطعام ي حني بأهل صف)عليه السالم(  عليخ، ولفعليالتوار

  .ىث وجدهم عطاشيوفة حكهل الأ ب)عليه السالم( نياحلس

م من كرجوخين ومل يم يف الدكقاتلوين مل يعن الذهللا م اكنهاي ﴿ال :بل لعله مشمول لقوله سبحانه

  .)١(هم وتقسطوا﴾يم أن تربوا الكاريد

  .)٢(بد حراء أجركل كل: )صلى اهللا عليه وآله( وقول الرسول

  .مشهورة افركث أطعم الي ح)عليه السالم( ميوقصة إبراه

  .نذاروم اإليفار كال )صلى اهللا عليه وآله( هللا أطعم رسول اكذلكو

  .افتهييف ض )صلى اهللا عليه وآله( هللادعوهم رسول ايان كاملنافق واملخالف، فقد  إىل أما بالنسبة

  .سهم اخلبز يف قصة مشهورةودس حتت رؤي جعل )عليه السالم( اإلمامن إث يويف حد

                                                

  .٨اآلية : سورة املمتحنة) ١(

  .)حرر( مادة ١٧٨ ص٤ج: لسان العرب) ٢(



١٩١

  . بالعدولكختصاص ذلشمله أدلة إطعام املؤمن، إذ ال وجه اليأما الفاسق ف

رمة، ة يف احلي جهة خارجكانت هناك إذا ص األدلة احملرمة مبايعرف وجوب ختصيومما تقدم 

من أشبع مؤمناً : ، قال)عليه السالم( هللاد اعب أيب املروي عن الواسطي، عن بعض أصحابنا، عنك

  .)١(افراًك أو انك  مؤمناً، جوفه من الزقومألميأن هللا اى ان حقاً علك افراًكوجبت له اجلنة، ومن أشبع 

 ،سالملباً فقد خرج من اإل كقتىنا أو ل مثاالًمن مثّ: ، إنه قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

هللا ن اي دري غناًي من نصب د:ت بقويل من مثل مثاالًيإمنا عن: فقال ،لناسمن ا ريثك إذاً كهل: قلت لهف

قتناه فأطعمه وسقاه من فعل ا) عليهم السالم(ت ي مبغضاً ألهل الب:لباً كقتىناه، وبقويل من يودعا الناس ال

  .)٢(»سالم فقد خرج من اإلكذل

ان يخ الطوسي يف التبيالش كلبذ ما أفىتكث عدم حرمة صنع التمثال، يستفاد من هذا احلدي: أقول

  .اني يف جممع البوالطربسي

اً يمن أشبع عدواً لنا فقد قتل ول:  قال،)عليه السالم( س، عن الصادقيبن اخلن ىعلث ميويف حد

  .)٣(لنا

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٩ الباب ٤٢٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح١٩ الباب ٤٣٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ من آداب املائدة ح١٩ الباب ٤٣٠ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



١٩٢

مؤمناً،  إالّ ال تصاحب ،ذر أبا اي:  قال،ة لهييف وص )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،ذر أيب وعن

ل طعام ك، وهللا من حتبه يف اكذر أطعم طعاما أباي، نيل طعام الفاسقك، وال تأتقي إالّ كل طعامكأيوال 

  .)١(هللا يف اكبحيمن 

صلى ( هللاقال رسول ا: قال، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم( وين، عن الصادقكوعن الس

  .)٢(هللا من حتب يف اكأضف بطعام: )اهللا عليه وآله

 كرقن قلبيفأما الناصب فال : ثينه قال يف حدإ )عليه السالم( هللاد اعب أيب د النرسي، عنيوعن ز

حرق فاستغاث فغطه  أو ان غرقكعطشاً، وال تغثه وإن  أو ه، وال تطعمه وال تسقه وإن مات جوعاًيعل

 أو انكامة معذباً يوم القيجوفه ناراً هللا  امن أشبع ناصباً مأل: قوليان ك) عليه السالم( أيب  فإن،وال تغثه

  .)٣(فوراً لهمغ

  .ثيحادها من األريغ إىل

  . وقد عرفت خالفها،ث املتقدمةي لظاهر بعض األحاد،ا باحلرمةي أفتكن الوسائل واملستدركل

  

                                                

  .٤ائدة ح من آداب امل١٩ الباب ٤٣٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من آداب املائدة ح١٩ الباب ٤٣٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح١٦ الباب ٨٥ ص٣ج: املستدرك) ٣(



١٩٣

ستقل صاحب يه، وأن يتشم من أخحين أه، وينسان ملن دخل عللف اإلكتين أره يك ):٧مسألة (

  .ملرتل لهاقدمه صاحب يف ما يستقل الضين أف، ويقدمه للضياملرتل ما 

 لوجود الشواهد ، األدلةني براهة، مجعاًكالى  ال بد من محله علميالتحروبعض ما ورد مما ظاهر 

  .ميعدم التحرى ة علية واخلارجيالداخل

 ،﴾نيلفكب املتحيال هللا ﴿إن ا: نسان ملن أضافه وهو خارج عن إطالقلف اإلكتيستحب أن ينعم 

س حتمل ي فل،فيعمل للضينسان فوق ما عمل اإليف أن يلكن التإ: قاليأن إال ة، اللهم ريللنص والس

  . فهو خارج موضوعاً،لفكف تياملشقة للض

ه، وما أدري يتشم من أخحياملؤمن ال : ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ل بن دراج، عنيفعن مج

  .)١(هيف ألخلكاملت أو لف له،كتيه أن يدخل عللف أخاه إذا يكهما أعجب الذي يأ

رمة الرجل كمن ت: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( وين، عنهكوعن الس

  .)٢(ئاًيلف له شكتي وال ،تحفه مبا عندهيقبل حتفته، ويه أن يألخ

  .)٣(نيلفكال أحب املت: )صلى اهللا عليه وآله( هللاوقال رسول ا

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٢٠ الباب ٤٣١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٢٠ الباب ٤٣١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢دة ح من آداب املائ١٧ الباب ٨٥ ص٣ج: املستدرك) ٣(



١٩٤

، وإذا كته مبا عندأ فك أخوك أتاإذا: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن هشام بن سامل، عن

  .)١(لف لهكدعوته فت

ن ال أشرط : )عليه السالم ( فقال علي،دخل مرتيلا ني املؤمنريمأا ي: إن حرث قال، ثيويف حد

  .)٢(كئاً مما وراء بابيلف شك وال تت،كتيتدخر عين مما يف ب

نا يال تدخل عل:  خصالن تضمن يل ثالثإ:  قال ملن دعاه)عليه السالم( إنهث آخر، يويف حد

عليه ( علي ، فأجابهك لكذل: ، قالاليت، وال جتحف بالعيئاً يف البيئاً من خارج، وال تدخر عنا شيش

  .)٣(كذل إىل )السالم

 إىل ن وصلإم األويل، والشرط الثالث كرتبط باحلي شرط ال نين األوليومن املعلوم أن األمر: أقول

  .روهاًكان مك إالّ، وان حراماًكال عن حقهم يالعحد منع 

ستقل ما عنده ي باملرء املسلم أن كهل:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن سنان، عناوعن 

  .)٤(فيللض

   كهل: قولي )عليه السالم( مسعته: قال ،ىة أخريويف روا

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٢٢ الباب ٤٣٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح٤٣٣ ص١٦ج: ، والوسائل٢ من آداب املائدة ح١٩ الباب ٨٥ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٢٢ الباب ٤٣٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١ من آداب املائدة ح٢١ الباب ٤٣١ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٩٥

  .)١(هيلإه ما قدم يحتقر ألخا ئ المركه ما قدم له، وهلي احتقر ألخئالمر

 إىل قربيستقل ما يباملرء إمثاً أن ى فك: قال ،)صلى اهللا عليه وآله( هللا اعن رسولوعن جابر، 

  .)٢(هم أخوهميقربه إليستقلوا ما يبالقوم إمثاً أن ى فكإخوانه، و

تحفه مبا يقبل حتفته، وأن يرمة الرجل أخاه أن كإن من ت: نه قالإ )عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

   .)٣(نيلفكب املتحيال هللا إن ا: قولي )صلى اهللا عليه وآله( هللا رسول الف له، فإين مسعتكتيعنده، وال 

  .ثيها من األحادريغإىل 

ف يقدمه للضيستقالل صاحب املرتل ما ا مي بتحركالوسائل واملستدرى علم أن فتويومما تقدم 

  . معلوم الوجهري غ،ف لهيستقالل الضاو

  

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٢١لباب  ا٤٣١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح٢٢ الباب ٤٣٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ من آداب املائدة ح١٧ الباب ٨٥ ص٣ج: املستدرك) ٣(



١٩٦

  . احلشمةكه وتريثار فكملؤمن واإلل يف مرتل اك واأل،ستحب إطعام الطعامي ):٨مسألة (

  .)١(ان حسن اخللق وإطعام الطعامميمن اإل:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن محاد، عن

ب إطعام الطعام وهراقة حيهللا إن ا: قولي )عليه السالم( جعفر أبا مسعت: س، قاليوعن حممد بن ق

  .)٢(الدماء

ب إطعام الطعام وإفشاء حيهللا إن ا: قولي )معليه السال( جعفر أبا مسعت: وعن زرارة، قال

  .)٣(السالم

 ،ل إنسانكون مساملاً ليك أو ،حدأل ى كنسان علسلم اإلين أاملراد بإفشاء السالم، إما : أقول

ما أن الثاين أظهر يف ك، لعل األول أظهر يف هنا، ل العاملكسالم لوبذل ال :ث آخريما يف حدك

  .ث الثاينياحلد

م من أطعم كريخ: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٤(اميوالناس نى  وصل،السالمى  وأفش،الطعام

  .ليصالة الل أو لعل املراد ا صالة العشاء

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٣٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

.٤ من آداب املائدة ح٢٦اب  الب٤٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٩٧

ا ي: ب فقالبين عبد املطل )صلى اهللا عليه وآله( هللامجع رسول ا: ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

ام، ي وجدوا والناس ن، وصلوا األرحام،الم، وأفشوا السالمكبوا الي أطعموا الطعام، وأط،ملطلببين عبد ا

  .)١(تدخلوا اجلنة بسالم

ت أمرنا أن نطعم يإنا أهل ب: قولي )عليه السالم( علي انك: ، قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن

  .)٢(الطعام، ونؤوي يف النائبة، ونصلي إذا نام الناس

إطعام الطعام :  فقال،األعمال أفضل أي هللاا رسول اي:  قالإن رجالً:  قال،دركبن املناوعن 

  .)٣(المكاب اليوإط

  .)٤(ب إطعام الطعام وإراقة الدماء مبىنحيهللا إن ا: )عليه السالم( أبو جعفر: وعن خالد، قال

  .ت ألما مثبتان يف باب املستحبا،د مطلقات إراقة الدماءيقيث ال يوهذا احلد

 ،ب إراقة الدماء، وإطعام الطعامحيهللا إن ا:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب وعن الوصايف، عن

  .)٥(وإغاثة اللهفان

                                                

  .٧ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٣٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٨ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٨حذيل  ، من آداب املائدة٢٦ الباب ٤٤٠ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١١ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٠ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .١٢ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٠ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



١٩٨

ثالث خصال هن من أحب : قوليمسعته :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب محزة، عن أيب وعن

  .)١(نهيعنه دى ربه، وقضك وفلت عنه ،، مسلم أطعم مسلماً من جوععز وجلهللا ا إىل األعمال

من موجبات : قولي )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اك:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب وعن

  .)٢(مغفرة الرب إطعام الطعام

من  إىل الرزق أسرع: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٣( يف السنامكنيطعم الطعام من السي

ت يالب إىل  أسرعرياخل: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ، قال)عليه السالم( جعفرأيب  وعن

  .)٤(ريه الطعام من الشفرة يف سنام البعيطعم فيالذي 

  .)٥(عدل عتق نسمةيإطعام مسلم :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب وعن صاحل، عن

                                                

  .١٤ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١٦ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٨ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١٩ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٢ص ١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٢١ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٢ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



١٩٩

بصحفة فتوضع ى ل أتك إذا أ)يه السالمعل( ان أبو احلسن الرضاك: وعن معمر بن خالد، قال

 الصحفة كوضع يف تليئاً فيل شيء منه شكأخذ من يبه فى ؤتيب الطعام، مما يأط إىل عمديبقرب مائدته ف

ى قدر عليل إنسان كس يأن لهللا علم ا: مث قال ،)١(﴾فَالَ اقْتحم الْعقَبةَ﴿: يتلي مث كنيا للمسايأمر مث 

  .)٢(اجلنة إىل عتق رقبة فجعل هلم السبل

إعطاء املال  أو إرسال الطعام، بل أو افةي الضنيظهر أنه ال فرق يف إطعام الطعام بيومنه : أقول

  .الشتراء الطعام

  .)٣(من عتق رقبة  إيلّل املسلم عندي أحبكأيلة كأ:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

سراً طعم مؤمناً معيما من مؤمن : قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت:  قال،ةيمعاو أيب وعن

  .)٤(لي عتق رقبة من ولد إمساعكان له بذلك إالّموسراً  أو انك

:  فقال،عدل عتق نسمةيعمل به يعمل  أي :)عليه السالم( جعفر أبا سأل رجل: وعن صاحل، قال

بلغ سبعاً، وإطعام  من نسمة ونسمة حىت  إيلّ أحبنيلئن أطعم ثالثة من املسلم  

                                                

  . ١١اآلية : سورة البلد) ١(

  .٢٢ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢٥ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢٦ املائدة ح من آداب٢٦ الباب ٤٤٣ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢٠٠

  .)١(عدل نسمةيسلم م

  .ادة الثوابية يف زية هلا مدخليجتماعئة االيأن اهلكف: أقول

 فدعا بالغداء ، وحنن مجاعة)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ىعفور علي أيب بنادخلنا مع : وقال هشام

ل أما علمت أنه ك:  فقال يل،لكآوأنا  سناً فجعلت أحصرنت أحدث القوم كمعنا، وى نا وتغديفتغد

  .)٢(له من طعامهكه بأي مودة الرجل ألخعرقي

: دي الشواء، مث قالي نيلقي بي فجعل ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب لت عندكأ:  قالى،سيوعن ع

هيله من طعام أخكعترب حب الرجل بأا: قالينه إى سيا عي)٣(.  

بقصعة  أيت فدعا باخلوان ف،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ىدخلت عل: ة، قالريوعن احلرث بن املغ

لت دون ك ملا أيكأقسمت عل: ده يف القصعة مث قالي فخط ب،تمتألا لت منها حىتكها أرز، فأيف

  .)٤(اخلط

ة، فأمر بسفرة فوضعت كم إىل د اخلروجيري وهو )عليه السالم( هللا عبد اانا أبيأت: وعن عنبسة، قال

  عترب ا: القيان كتم إنه يتم أبيأب: لنا، فقالك فألواك: نا، فقاليدي أنيب

                                                

  .٣٠ من آداب املائدة ح٢٦ الباب ٤٤٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٢٥ الباب ٤٣٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٢٥ الباب ٤٣٦ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٩ من آداب املائدة ح٢٥ الباب ٤٣٨ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢٠١

  .)١( لنا وقد ذهبت احلشمةكفأ: ، قاللهمكحب القوم بأ

اء يه شواء، وأشينا طعاماً في فقدم إل،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب نت عندك: مان، قاليوعن سل

 نبساطه يف طعامهاه بيعترب حب الرجل ألخيل فإنه ك: لت معه، فقالكبعده، مث جاء بقصعة من الرز فأ

  .)٢(لتهك، فألتكما قد أ لن ذا بعدكلتأ: صبعه من القصعة فقال يلإ بمث حاز يل حوزاً

  .كورة يف الوسائل واملستدركة املذريثكث اليها من األحادريغإىل 

  

                                                

  .٤ب املائدة ح من آدا٢٥ الباب ٤٣٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٥ من آداب املائدة ح٢٥ الباب ٤٣٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٢٠٢

اء وحدهم يره دعوة األغنيكستحب دعوة الفقراء، ويما كاء، يستحب دعوة األغني ):٩مسألة (

  . مصلحةكان هناكإذا إال 

  .هميرب علكقراء وعدم التستحب قبول دعوة الفيو

ستحباب التنوق يف ا املؤمن، وري من إطعام غريثكإطعام املؤمن أفضل بوطعام أفضل من العتق، واإل

  .ه الناسيالطعام الذي دعا عل

  .)١(كه أصحابيدع علاه ويعمل طعاماً وتنوق فا: )عليه السالم( هللاقال شهاب، قال يل أبو عبد ا

ص ا خيمة يعن ول )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى : ال، ق)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(» الفقراءكترياء وياألغن

طعام  إىل بي جتكما ظننت أن: في لعثمان بن حن)عليه السالم( ني املؤمنريالم اإلمام أمكويف 

  .)٣(هم مدعويعائلهم جمفو وغن

ه يلقوا علأ ف،ساءاً هلمكبسطوا  قد كني مبسا)عليه السالم(بن علي  نيمر احلس: وعن مسعدة قال

   :رجله، ونزل مث تال فثىن ،)صلى اهللا عليه وآله( هللاا بن رسول ايهلم : سراً فقالواك

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٢٨ الباب ٤٤٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ من آداب املائدة ح٢٨ الباب ٤٤٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٢٥ الباب ٨٧ ص٣ج: املستدرك) ٣(



٢٠٣

﴿كِْبرينتسِحب الْمال ي ١(﴾ِإنه(مث قال  :بوينيم فأجكأجبت .هللابن رسول ا اينعم : قالوا ) صلى

  .)٢(نينت تدخركأخرجي ما : رباب فقال لل،أتوا مرتله ، وقاموا معه حىت)اهللا عليه وآله

من أن أعتق   إيلّلئن أطعم رجالً مسلماً أحب:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب وعن الوصايف، عن

  .)٣(عشرة آالف:  قال،م األفقكو:  قلت، من الناسأفقاً

 ،وم نسمةيل ك أن تعتق كما منع: )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: يف، قالرير الصيوعن سد

إن املوسر قد :  قال،معسراً أو موسراً: ، فقلتوم مسلماًيل كتطعم :  قال،كتمل مايل ذلحيال : قلت

  .)٤(شتهي الطعامي

ل يمساعإان له بعدل رقبة من ولد كمن أطعم مؤمناً موسراً : ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٥(نقذها من الذبحيل ي رقبة من ولد إمساعان له بعدل مائةك ومن أطعم مؤمناً حمتاجاً ،نقذه من الذبحي

  طعام إل:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن نصر، عن

                                                

  .٢٣اآلية : سورة النحل) ١(

  .٤ من آداب املائدة ح٢٨ الباب ٤٤٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٢٩ الباب ٤٤٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح٢٩ الباب ٤٤٨ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٩ من آداب املائدة ح٢٩ الباب ٤٤٩ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٢٠٤

ا ي: عشر رقاب وعشر حجج، قال:  قلت، وعشر حجج،من عتق عشر رقاب  إيلّمؤمن أحب

صر ا ناي له من مسألة ناصب، ريسأله واملوت خيناصب ف إىل جيءيتذلونه ف أو نصر إن مل تطعموه مات

   .)١(تموهييحأطعمتموه فقد أن إمتموه، وأعاً، فإن مل تطعموه فقد يالناس مجىي أمنا أحكمؤمناً فىي من أح

  .نية ذه املضامريثكث اليها من األحادريغإىل 

  

                                                

  .١٠ من آداب املائدة ح٢٩ الباب ٤٤٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٠٥

ونه يف املساجد كام، وجواز يثالثة أ إىل طعام للعرسستحب بصورة خاصة اإلي ):١٠مسألة (

  .ب بصورة خاصة إطعام اجلائعستحيما كة وما أشبه، واألزق

ست ي لةر لطعام العرس رائحإنا جن: )عليه السالم( هللاقال رجل أليب عبد اة بن عمار، يفعن معاو

اً كه مليإلهللا بعث ا إالّشاة  أو ذبح بقرةي أو ه جزورينحر فيون يكما من عرس  :ه، فقال لناري غبرائحة

  .)١( الرائحة اليت تشمكل فت،قه يف طعامهميذ ي اجلنة، حىتكاط من مسريمعه ق

زاب من يه ميصب فيأن الفرات  أو ه حبة من اجلنة،يون الرمان فكات ليأمثال هذه الروا: أقول

ون له يكن أاز ال بد ويمتاء، واالياز خارجاً عن سائر األشيمتمن وجود االى ما نر ها، بعدياجلنة ال بعد ف

 ال بد له من رييف مثل طعام الزفاف، فإن هذا التأث النفسي ريل بالتأثيلو ق سبب، وال سبب ظاهر، وحىت

ما كه ريغ إىل يهنتي ال بد وأن ريل ما بالغكة، فإن عن العل وجب الغىنيالنفس ال  إىل صاليذ اإلإعلة، 

  .)٢(﴾ ربك الْمنتهى  ِإىلوأَنّ﴿:  قال سبحانهى،ون املنته يكس ما بالذات حىتي والنفس ل،قرر يف الفلسفة

ى مة علي ول)عليه السالم( ىأومل أبو احلسن موس: م، عن بعض أصحابنا، قالكاحلبن  علي وعن

   فعابه ،ام الفالوذجات يف اجلفان يف املساجد واألزقةينة ثالثة أي فأطعم أهل املد،بعض ولده

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٣١ الباب ٤٥١ص ١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤٢اآلية : سورة النجم) ٢(



٢٠٦

هللا صلى ا(  وقد أتاه حممدئاً إالّيائه شياً من أنبينبهللا اى ما أت: ، فقالكنة فبلغه ذلي أهل املدكبذل

 وقال ،)١(﴾هذا عطاؤنا فَامنن أَو أَمِسك ِبغيِر ِحساٍب﴿: مانيؤم، قال لسليوزاده ما مل  )عليه وآله

  .)٣()٢(﴾ما نهاكُم عنه فَانتهواا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وم﴿ :)صلى اهللا عليه وآله( حملمد

 عطاء واملنع، وحممدان خمتاراً يف اإلك) ه السالمعلي(مان ي أن سل)عليه السالم( ماملعل مراد اإل

عليه  (مانيسلى ادة علي فهو ز،يل أمر وكتباعه يف االناس ى ان الواجب علك )صلى اهللا عليه وآله(

مان يعطاء سلإ فإذا جاز ،كبذل) عليه السالم(مان ين لسليونوا مأموريكن الناس مل إث ي، ح)السالم

صلى ( محمدكن هم يالذ )عليهم السالم( ل حممدفآات، ياب وقدور راساجلركمن جفان ) عليه السالم(

  .كبذل  أوىل،لهم نور واحدكإذ  ،)اهللا عليه وآله

أخص مطلقاً مما دل  ،ريثكرادة إطعام الإك ألمر عارض مة يف السوق واملسجديأن الولى فخيوال 

أن املسجد  أو يف السوق دناءة،ل كه ما ورد أن األيرد عليل يف السوق واملسجد، فال كراهة األى كعل

  .ىفخيما ال ك ،وضع للقرآن

   فهو حممول ،اميثر من ثالثة أكطعام أراهة اإلى كأما ما دل عل

                                                

  .٣٩اآلية : سورة ص) ١(

  .٢٤اآلية : نفالسورة األ) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٣١ الباب ٤٥٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢٠٧

  .اء وحنوهي من قصد هم الرني املبالرياملتعارف عند غى نصرافاً علا

ة، وما زاد رمك منيومي أو وميمة يالول:  قال)عليه السالم( جعفر إىل أيب ،بن فضالافعن مرفوعة 

  .)١(اء ومسعةير

  .)٢()صلى اهللا عليه وآله( هللا، عن رسول ا)عليه السالم( وين، عن الصادقكومثله املروي عن الس

من أطعم مؤمناً : نه قالإ )عليه السالم( نياحلس علي بن أما يف باب إطعام اجلائع، فقد ورد عن

  .)٣(ق املختوميمن الرحهللا قاه امؤمناً من ظمأ سى قمن مثار اجلنة، ومن سهللا من جوع أطعمه ا

در أحد يشبعه مل  يمن أطعم مؤمناً حىت:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب مون، عنيوعن ابن م

: قال، مث نيرب العاملهللا اإال سل،  مقرب وال نيب مرك ال مل،خرةما له من األجر يف اآلهللا من خلق ا

وم ذي مسغبة ي﴿أو إطعام يف : عز وجلهللا ول امن موجبات املغفرة إطعام املسلم السغبان، مث تال ق

  .)٤(ربة﴾تناً ذا مكيمس أو ماً ذا مقربةيتي

  من أشبع جوعة مؤمن : ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٣٦ الباب ٤٥٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤حملائدة  من آداب ا٣٦الباب  ٤٥٧ص ١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ح من آداب املائدة ٣٢الباب  ٤٥٣ص ١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢ح من آداب املائدة ٣٢الباب  ٤٥٣ص ١٦ج: الوسائل) ٤(



٢٠٨

  .)١(عاًيصدر عنها الثقالن مجيله مائدة يف اجلنة هللا وضع ا

وت ك مل، من ثالث جنانهللا، أطعمه انيمن أطعم ثالثة أنفار من املؤمن:  قال،)عليه السالم( وعنه

  .)٢(دهيب وهي شجرة من جنة عدن غرسها ريب ،السماء الفردوس، وجنة عدن، وطوىب

 من ان له من األجر مثل من أطعم فئاماًكهللا من أطعم أخاه يف ا:  قال،)عليه السالم( وعنه

  .)٣(مائة ألف من الناس:  قال،ما الفئام: ، قلتالناس

من أن أشبع أفقاً   إيلّرجل مسلم بقدر شبعه أحبى لئن أتصدق عل:  قال،)عليه السالم( وعنه

  .)٤(دونيزي أو مائة ألف:  قال،وما األفق: قلت. من الناس

  .)٥(له راً يف اجلنةهللا اى من أشبع جائعاً أجر:  قال،)عليه السالم( وعنه

  بداً جائعاً وجبت له كمن أشبع  : قال،)عليه السالم( وعنه

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٤٣ الباب ٤٦٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٤٣ الباب ٤٦٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ائدة ح من آداب امل٤٣ الباب ٤٦٣ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥ من آداب املائدة ح٤٣ الباب ٤٦٣ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٦ من آداب املائدة ح٤٣ الباب ٤٦٤ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٢٠٩

  .)١(اجلنة

  .اتيها من الرواريغإىل 

ان اجلار كما إذا يوجاره جائع، والظاهر احلرمة فد ملن شبع يث التهديبل إن يف مجلة من األحاد

  . هذه الصورةريدة يف غيراهة الشدكله، واليما تقدم تفصكمضطراً، 

 من بات شبعاناً وحبضرته مؤمن: )عليه السالم( نياحلس علي بن قال: فعن فرات بن أحنف، قال

 ،يريهذا العبد أين قد أمرته فعصاين وأطاع غى م علكيت أشهدكمالئ: عز وجلهللا جائع طاو، قال ا

  .)٢(بداًأعمله، وعزيت وجاليل ال غفرت له  إىل لتهكوو

هللا قال ا: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ز، عنيوعن حر

  .)٣(شبعاناً وأخوه املسلم طاومن بات  ما آمن يب: تعاىل وكتبار

ما آمن يب : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( وعن الوصايف، عن الباقر

  .)٤(جاره جائعاًى شبعاناً وأمسى من أمس

   ، عن آبائه)عليه السالم(  الباقرد، عنيوعن مح

                                                

  .٧ من آداب املائدة ح٤٣ الباب ٤٦٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٤٤ الباب ٤٦٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ائدة ح من آداب امل٤٤ الباب ٤٦٥ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح٤٤ الباب ٤٦٥ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢١٠

باد كبراد الإهللا من أفضل األعمال عند ا: ، قال)صلى اهللا عليه وآله( ، عن النيب)عليهم السالم(

ت شبعاناً يبيمن ؤمن يب يده ال يب )صلى اهللا عليه وآله( باد اجلائعة، والذي نفس حممدك وإشباع ال،احلارة

   .)١(جاره املسلم جائعـ : قال أو  ـوأخوه

  .نية يف هذه املضامريثكث اليها من األحادريغإىل 

  

                                                

  .٤ من آداب املائدة ح٤٤ الباب ٤٦٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢١١

 من بعض األدلة ،حتماالنا ،اً أم الين إطعاماً عباديكاء إذا مل يطعام للررم اإلحيهل  ):١١مسألة (

 كبذل  مشهوراً عند الفقهاء وإن أفىتكس ذليرمة، خصوصاً ولومن أصالة عدم احلاحلرمة، ى الدالة عل

  .كصاحب الوسائل واملستدر

هللا عليه صلى ا( النيب إىل  بسنده، ما رواه الصدوق يف عقاب األعمالمي فمستند التحر،انكف كيو

 الطعام ناراً كد جهنم، وجعل ذليمثله من صدهللا  أطعمه ااًء ومسعةًيومن أطعم طعاماً ر: ، إنه قال)وآله

  .)١( الناسنيقضي ب ييف بطنه حىت

  .)٢()صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل ،ابن عباس إىل  بسنده،، عن البحاركب منه ما رواه املستدريوقر

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٣٤ الباب ٤٥٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٣٠ الباب ٨٨ ص٣ج: املستدرك) ٢(



٢١٢

  .افةيمستحبات الضيف مجلة من  ):١٢مسألة (

افة ثالثة يون الضكرحل عنهم، و يهم من إخوام حىتيرد عليستحباب إضافة أهل البلد من ا مثالً

ان جمرد املرتل كإذا  إالّراهة الرتول عند من ال نفقة له، ك، وكثر من ذلكف أيالضى بقيراهة أن كام، ويأ

  .ال الطعام

حتمال االرتول، وى ف عليستحباب إعانة الضا و،دمخين أنه من كيف ومتيستخدام الضاراهة ك

نسان ب اإلحين أ واستحباب ،رحتالهاف بالزاد عند يزود الضيستحباب أن ارحتال، وراهة إعانته عند االك

ه، وإعداد اخلالل له، ريف وتوقيرام الضكستحباب إاف، ويت من الضيراهة خلو البكف، ويالض

  .فيد الضيستحباب غسل صاحب املرتل او

 وشروعه ،فيل صاحب الطعام مع الضكستحباب أاافة، وينسان دار ضون لإليكاب أن ستحباو

ده قبل الطعام، يغسل يون صاحب املرتل أول من كستحباب اده بعده، ويف، ورفع يل قبل الضكيف األ

  .اميبة ثالثة أيصاحب املص إىل ستحباب إرسال الطعاماغسلها بعده، ويوآخره من 

إذا دخل الرجل : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: نه قالإ، )معليه السال( جعفر أيب فعن

  .)١(رحل عنهم ينه حىتيمن ا من إخوانه وأهل دى ف عليبلدة فهو ض

   هللاقال رسول ا: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

                                                

  .١دة ح من آداب املائ٣٥ الباب ٤٥٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢١٣

ل ما كأيت يلة الثالثة فهو من أهل البيان اللك فإذا ،نيلتيلطف ليف يالض: )صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(كأدر

: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن سنان، عناوعن 

ا عل فهو صدكان بعد ذلك وما ، والثالثوم حق، والثاينيافة أول يالض هيقةصلى اهللا ( مث قال: ، قال

ون يكال  حىت:  قال،ؤمثهيف كيهللا ل اا رسوي: ، قالواؤمثهيه يأخى م علكرتلن أحديال : )عليه وآله

  .)٢(هينفق عليعنده ما 

  .ما عرفتكراهة بالنفقة كل اليد دلي لتق، بالرتول فقطاًفيون ضيكنا من يستثناوإمنا 

وماً يف بعض احلوائج ي فقام ،فاًي ض)عليه السالم( هللات أليب عبد ايرأ: قالعفور، ي أيب بناوعن 

ستخدم يأن  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى :  وقال، احلاجةكتل إىل ، وقام بنفسهكفنهاه عن ذل

  .)٣(فيالض

ستخدام اافاة، ومن اجلفاء ك املكف تريمن التض: )عليه السالم( قال أبو جعفر: سرة، قاليوعن م

  .)٤(فيالض

  ف ي ض)عليه السالم( نه نزل بأيب احلسن الرضاإ: وروي

                                                

  .١ ح٣٦ الباب ٤٥٦ص ١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح٣٦ الباب ٤٥٦ص ١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح٣٧ الباب ٤٥٧ص ١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح٣٧ الباب ٤٥٧ص ١٦ج: الوسائل) ٤(



٢١٤

 فزبره أبو ،صلحهيه ليده إلي السراج فمد الرجل ري فتغل،يدثه يف بعض اللحيان جالساً عنده كو

  .)١(افنايإنا قوم ال نستخدم أض:  مث قال، مث بادره بنفسه فأصلحه)عليه السالم( احلسن

نوه يرحتل فال تعانوه، وإذا يف فأعيم الضكإذا نزل ب: )عليه السالم( سرة، عن الباقريث ميويف حد

  .)٢(زاده فإنه من السخاءبوا يفإنه من النذالة، وزودوه وط

ث ي محلنا احلد،رحتالهاف له إذا عاونه يف يراهة املضكف بيث حمتمل لشعور الضين احلدإث يوح

  .العاملهللا معاونة املؤمن، واى راهة ال اجلزم ا، خصوصاً بعد األدلة الدالة علكحتمال الاى عل

نه يحرمت عإال  فنظر يف وجهه فيه ضيأتيما من عبد : ، قال)صلى اهللا عليه وآله( وعن النيب

  .)٣(النارى عل

ف، والصوم يإطعام الض:  ثالثمكايمن دن  إيلّحبب: نه قالإ، )عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

  .)٤(فيف، والضرب بالسيبالص

  ، )صلى اهللا عليه وآله( هللاوعن رسول ا

                                                

  .٣ ح٣٧ الباب ٤٥٧ص ١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ ح٣٨ الباب ٤٥٨ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ملائدة ح من آداب ا٣٣ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .١٢ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ٤(



٢١٥

  .)١(ع ذنوميرتل برزقه، فإذا ارحتل ارحتل جبميف يالض: قال

 ومن أصبح إن شاء ،ل مسلمى كف حق واجب عليلة الضيل: ، قال)صلى اهللا عليه وآله( هوعن

  .)٢(ةكدخله املالئيف ال يه ضيدخل فيت ال يل بك و،هكأخذه وإن شاء تر

  .)٣(نةل اجليف دليالض: ، قال)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

اة، ك حتابوا، وأقاموا الصالة، وآتوا الز ماريال تزال أميت خب: نه قالإ، )صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  .)٤( واجلدبنيبتلوا بالسنافعلوا يف، فإن مل يقرأوا الضأو

فاطمة  )صلى اهللا عليه وآله( هللامما علم رسول ا: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن زرارة، عن

  . )٥(فهيرم ضيكخر فلوم اآليوالهللا ؤمن بايان كمن :  أنه قال)ها السالميعل(

  .)٦()صلى اهللا عليه وآله( عن النيبمثله روي و

                                                

  .٦ من آداب املائدة ذيل ح٣٣ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ١(

  . ٧ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٥ من آداب املائدة ح٣٣ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .٥ املائدة ح من آداب٣٩ الباب ٤٥٩ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .١ من آداب املائدة ح٤٠ الباب ٤٥٩ ص١٦ج: الوسائل) ٥(

  .١ من آداب املائدة ح٣٤ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ٦(



٢١٦

  .)١(ميس من حممد وال إبراهيفه فليرم ضيكمن مل : نه قالإ ،)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  .)٢(اًريان حقك وإن كفيرم ضكأ: نه قالإ، )عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

  .)٣(مكراً لكشا إالّنصرفن يال  ،فييف الضهللا اهللا ا: ته عند وفاتهي يف وص)عليه السالم( وقال

صلى اهللا عليه ( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب مان بن حفص، عنيوعن سل

  .)٤( له اخلاللعدين أم وركيف أن يإن من حق الض: )وآله

عليه ( ني املؤمنريأمى نه ورد علإ: )عليه السالم( ريكحتجاج، عن العسوروي الطربسي يف اال

 نيرمهما وأجلسهما يف صدر جملسه، وجلس بكهما وأي فقام إل،بنا إخوان مؤمنان أب و)المالس

  ل منه، وبعد الفراغ غسل ك مث أمر بطعام فأحضر فأ،همايديأ

                                                

  ).صلى اهللا عليه وآله( رواه من طب النيب ،١حذيل  من آداب املائدة ٣٤ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٣٤ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٤ من آداب املائدة ح٣٤ الباب ٨٩ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح٤٠ الباب ٤٦٠ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



٢١٧

اقعد : )عليه السالم(  قال له اإلمامكمتنع الرجل عن ذلا وملا ،د األبي )عليه السالم( ني املؤمنريأم

 خدمة كد بذليري ،كدمخي كنفصل عني وال كز منيتمي الذي ال ك وأخوكراي عز وجلهللا  فإن ا،واغسل

د ية يغسل حممد بن احلنفيه، وأمر أن يك ممالكحسب ذلى ا، وعلييف اجلنة مثل عشرة أضعاف أهل الدن

أن  أىبي عز وجلهللا ن اكده، ولى يه لصببت عليبن حضرين دون أبان االكبين لو ا ي: ، وقالبناال

 )عليه السالم( اًيتبع علافمن : )عليه السالم( ريكمث قال العس. انكه إذا مجعهما ميأببن وا ني بىسوي

  .)١(عي حقاًيفهو الش

  .ث مقتضباًيقد نقلنا احلد: أقول

أن  يما روك، كان له ذلك )عليه السالم( أن اإلمام احلسن: افة فقد روييأما استحباب دار الض

له ) عليه السالم(ر اإلمام ي، وتقركان له ذلك )عليه السالم( نيسبن احلارب كاأل ي علم الشأنيد العظيالس

  .ستحباباالى حجة عل

إذا  )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اك: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن القداح، عناوعن 

  .)٢(ل القومكأيرفعها ليده وآخر من يضع يان أول من كل مع القوم طعاماً كأ

                                                

  .٢٦٧ ص٢ج: االحتجاج) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٤١ الباب ٤٦٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٢١٨

ان إذا أتاه ك )صلى اهللا عليه وآله( هللاإن رسول ا: نه قالإ، )عليه السالم( بن جعفرى وعن موس

  .)١(فيرفع الض يده من اخلوان حىتيرفع ي ومل ،ل معهكف أيالض

بدأ صاحب يالوضوء قبل الطعام :  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن حممد بن عجالن، عن

ون يكسار صاحب املرتل، وى ي مبن علأمن الطعام بدفإذا فرغ : أن قال إىل ،تشم أحدحيت لئال يالب

  .ثي احلد،)٢(الغمرى بالصرب عل ده صاحب املرتل، ألنه أوىليغسل يآخر من 

طالب أمر رسول  أيب ملا قتل جعفر بن: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن هشام بن سامل، عن

ها ي وتأت،اميس ثالثة أيعاماً ألمساء بنت عمأن تتخذ ط) عليها السالم(فاطمة  )صلى اهللا عليه وآله( هللا

  .)٣(اميبة طعام ثالثة أيصنع ألهل املصي السنة أن كام، فجرت بذليها ثالثة أيوتسل

  

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٤١ الباب ٤٦١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ و١ من آداب املائدة ح٥٠ الباب ٤٧٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٦٣ الباب ٤٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢١٩

  .ره رد السائل إذا حضر يف وقت الطعاميك ):١٣مسألة (

 امإذا وضع الطع: )عليه السالم( علي قال: ، قال)عليه السالم( بن القداح، عن الصادقافعن 

وجاء سائل فال تردهن)١(.  

  

                                                

  .٢ من آداب املائدة ح٦٩ الباب ٤٩٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٢٠

طالقات أدلة ل، إلك الطعام لألئي الصالة إذا حضر وقتها وقد هميهل املستحب تقد ):١٤مسألة (

 إذا عرض )عليه السالم( ني املؤمنريأن اإلمام أمى ، وما دل علرياخل إىل ستباقاملغفرة واال إىل املسارعة

 أم ،)١(﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْريو﴿: تعاىلشمله حمتمل قوله يونفسه، بل ى تار أشدمها علخيان كه أمران يعل

م كإذا وضع عشاء أحد: ، قال)صلى اهللا عليه وآله( ل، ملا رواه الغوايل، عن النيبك األميستحب تقدي

  .)٢(فرغ منه يعجلن حىتيا بالعشاء، وال وبدؤامت الصالة فيوأق

 عن الصالة حتضر وقد وضع )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: وما رواه مساعة بن مهران، قال

ه رياف تأخخيمن الوقت شيء ى ان قد مضك وإن ،بدأ بالطعاميان يف أول الوقت كإن :  فقال،الطعام

  .)٣(بدأ بالصالةيفل

ل، كاأل إىل دان مبن تاقت نفسهيقي أو ،نتظرونهيان املراد منهما وجود مجاعة ك وإن ،حتماالنا

  .العاملهللا  وا،التتبع والتأمل إىل طار والصالة، واملسألة حتتاجروا يف باب األفكما ذك

  

                                                

  .١٤اآلية : سورة طه) ١(

.١ من آداب املائدة ح٦٢ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٧٠ الباب ٤٩٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢٢١

  .ستحب مناولة املؤمن اللقمة واملاء واحللواءي ):١٥مسألة (

 وإذا ،هيني عنيل لقم من بكإذا أ )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك: ل، قاليفعن مرفوعة حممد بن فض

  .)١(نهيميمن عن ى شرب سق

  .)٣(ناولينيوى أخرى  عل)٢(نحةيضع جوزي )عليه السالم( ان أبو احلسنك: وعن نادر اخلادم، قال

 )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ى فأدخلته علصاًيختذت خبا: مرأته، قالتاوعن داود الرقي، عن الرباب 

من لقم مؤمناً لقمة حالوة : قولي فسمعته ،لقم أصحابهيان كه ويدي نيص بيل فوضعت اخلبكأيوهو 

  .)٤(امةيوم القيا مرارة عنه هللا صرف ا

ما روي عن كه، يتحقق بوضع اللقمة يف فيما كل، كأيتحقق بإعطائها للمؤمن لي كوالظاهر أن ذل

رجو هلا رشوة، وال يه املؤمن لقمة حلو ال ي فم أخمن ألقم يف: قال )صلى اهللا عليه وآله( طب النيب

  .)٥(امةيوم القي ا مرارة املوقف عنههللا  اصرف ، وجهه تعاىلد إالّيرياف ا من شره، وال خي

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٧١ الباب ٤٩٨ ص١٦ج: لوسائلا) ١(

  . من اجلوز، معرب جوزينه كما يف الوايف:اجلوزينح) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٧١ الباب ٤٩٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من آداب املائدة ح٧١ الباب ٤٩٩ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٢ من آداب املائدة ح٦٣ الباب ٩٤ ص٣ج: املستدرك) ٥(



٢٢٢

  .الًياجلمعة اراً ولوم يال يهة واللحم وما أشبه للعكان بالفايتستحب اإلي ):١٦مسألة (

به مما ى ؤتيل ما كستحباب ا بل لعل الظاهر ،كة يف ذلستحب مجاع الزوجة بصورة خاصيما ك

  .اليالع إىل ب اجلمعةيوجب حتبي

وا قطرأ: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد  أيب وين، عنكفعن الس

  .)١(فرحوا باجلمعة ياللحم حىت أو هةكل مجعة بشيء من الفاكم يف يكهالأ

اجلمعة  إىل م مجعةكم وأوالديك بروا أهال،هنوا غباًدا: ، إنه قال)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  .)٢(هم اجلمعةيتتحب إل حىتباجلماع واللحوم ووسعوا يف النفقات 

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٧٣ الباب ٥٠٠ ص١٦ج: سائلالو) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٦٥ الباب ٩٥ ص٣ج: املستدرك) ٢(



٢٢٣

 ري غاًان املدعو صائماً صومكل عنده، وإن كستحب إجابة دعوة املؤمن واألي ):١٧مسألة (

  .نيواجب مع

ل، وأنت ك: ك أخوكإذا قال ل:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  بن محاد، عننيملا رواه حس

  .)١(يكقسم عليأن  إىل ل وال تلجئهكصائم ف

 معه كس لي فليكإذا دخلت مرتل أخ:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ن مهران، عنوعن مساعة ب

  .)٢(أمر

فطر يه وهو صائم فسأله أن يأخى م علكإذا دخل أحد: نه قالإ )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٣(ان قد زال نصف النهارك أو نذر مساه أو ضةي قضاء فركامه ذليون صيكأن  إالّ ،فطريفل

د يري، فإنه إمنا يكقسم عليأن  إىل ل وال تلجئهك ف،لك: ك أخوكإذا قال ل: )يه السالمعل( وقال

  .)٤(كرامتكبه 

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٧٥ الباب ٥٠١ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٧٥ الباب ٥٠١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٦٧ الباب ٩٥ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .١حذيل  من آداب املائدة ٦٧ الباب ٩٥ ص٣ج: ركاملستد) ٤(



٢٢٤

  . غطاءريناء بغ اإلكره تريك ):١٨مسألة (

طان ي فإن الش، غطاءريم بغكتيال تدعوا آن:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ة، عنجيخد أيب فعن

  .)١(ها ما شاءيذ مما فها وأخية بزق فينإذا مل تغط اآل

ة ي آنني بكيف ذل ما أنه ال فرقكربه، اقيل وما ك وقت األريومن املعلوم أن املراد وضعها يف غ

  .ليشملها الدلية الفارغة فال ينالطعام واملاء، أما اآل

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٨٢ الباب ٥١٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٢٥

مها، ريحبة حبة لغ أو ني حبتنيخ والطفل، وحبتيل العنب حبة حبة للشكستحب أي ):١٩مسألة (

  .ل حبات حباتكألوز اجيو

حبة حبة : ه عنباً فقال لهيلإ فقدم ،)عليه السالم( جعفر أيب ىاشة علك دخل أبو ع:ففي اخلرب

 فإنه ني حبتنيله حبتكشبع، ويظن أنه ال ي، وثالثة وأربعة من ري والصيب الصغريبكخ اليل الشكأي

  .)١(ستحبي

أ  فإنه أهن،لوه حبة حبةكتم العنب فلكإذا أ: )عليه السالم( هللابن سنان، قال أبو عبد ااوقال 

  .)٢(أوأمر

  .)٣()صلى اهللا عليه وآله( هللا، عن رسول ا)عليه السالم( فة الرضايوحنوها ما رواه صح

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩٧ الباب ٥٢٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٩٧ الباب ٥٢٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٨٥ الباب ٩٩ ص٣ج: املستدرك) ٣(



٢٢٦

ق، والظاهر إذا مل يالرى وم عليل كبة محراء يف ين زبيوعشرى حدإل كستحب أي ):٢٠مسألة (

  .ة وما أشبهيدا الطبيد مبقيب أن تقجية يلكأوجب حرارة وشبهها، وقد تقدم أن إطالق املستحبات املي

صطبح امن : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكفعن الس

  .)١(هللامرض املوت إن شاء اإال رض مي محراء مل بةًين زبيوعشرى بإحد

ق يالرى وم عليل كراء يف بة محين زبيوعشرى إحد:  قال،)عليه السالم( ث آخر، عنهيويف حد

  .)٢(مرض املوت إالّع األمراض يتدفع مج

  .)٣(رههيكئاً يد يف جسده شجيق مل يالرى لها علكنه من أإ: ىخرأة يويف روا

ل سبعة كأي فل)حفظه(د يزيمن أراد أن : نه قالإ، )عليه السالم( ة للرضايوعن الرسالة الذهب

  .)٤(قيالرى باً بالغداة عليل زبيمثاق

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٩٨ الباب ٥٢٤ ص١٦ج: ئلالوسا) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٩٨ الباب ٥٢٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١٣٣ ح٤١ ص٢ج:  والعيون،٢٩طعمة املباحة ح من األ١٠ الباب ١٥ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  ...).فظه من أراد أن يزيد يف ح: ( ويف بعض النسخ.٥ من آداب املائدة ح٨٦ الباب ١٠٠ ص٣ج: املستدرك) ٤(



٢٢٧

  .نها مستظهرةكة املدونة وليساقطة يف الروا) حفظه(لمة ك: أقول

  



٢٢٨

  .نسان زاده وحدهل اإلكأيره أن يك ):٢١مسألة (

عليه (علي ل )صلى اهللا عليه وآله( ة النيبي يف وص)عليهم السالم(  عن آبائه،فعن جعفر بن حممد

ت يالة وحده، والنائم يف بب الفكل زاده وحده، وراكآ: ثالثةهللا  لعن ا،ا عليي:  قال)السالم

  .)١(وحده

الشح، والسفر وحده حمل ل يل الزاد وحده دلكآومن املعلوم أن ، ريبتعاد عن اخلاللعن اال: أقول

  .اًريثك كما حدث ذلكمرض فجائي،  أو عدو أو مؤذ أو اناً بلصيصاب أحيوالنائم وحده األخطار، 

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح١٠١ الباب ٥٢٨ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٢٩

  

   فصل

  في مستحبات األشربة

  

  .)١(﴾ٍء حي جعلْنا ِمن الْماِء كُل شيو﴿: مكيويف القرآن احل، ريبكه فضل املاء ل ):١مسألة (

عة ي وله آداب يف الشر،سائر األشربة والتلذذ بهى اره عليختاستحباب ار مجع من الفقهاء كوذ

  .ةير يف املسائل اآلتكة تذيسالماإل

  .)٢(خرة واآلايد الشراب يف الدنياملاء س: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم

  .)٣(د شراب اجلنة املاءيس: ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

سأل الرب العبد أن يأول ما : ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن عبد الرمحان بن احلجاج، عن

  كمل أرو أو: قول لهي

                                                

  .٣٠اآلية : نبياءسورة األ) ١(

  .٥شربة املباحة ح من األ١ الباب ١٨٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤شربة املباحة ح من األ١ الباب ١٨٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٣٠

  .)١(عن عذب املاء

، طعم املاء  وال تسأل تعنتاً تفقهاًسل:  فقال،)عليه السالم( هللاعبد ا أبا  املاءطعموسأل رجل عن 

  .)٢(اةيطعم احل

  .)٣(ثر تلذذاًكإن شرب املاء البارد أ: )عليه السالم( وقال أبو احلسن

  .)٤( اجلنةةمن أشربهللا ا لذذه ايمن تلذذ باملاء يف الدن:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٥( تلذذاًثر شرب املاءكإين أ: )عليه السالم( وقال أبو احلسن

  

                                                

  .٣ ح٣٨٠ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٧ ح٣٨١ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .١ ح٣٨٢ ص٦ ج:الكايف) ٣(

  .٦ ح٣٨١ص ٦ج: الكايف) ٤(

  .٦ ح٥٧٠ص: احملاسن) ٥(



٢٣١

  . وشربه بعد الطعام خصوصاً التمر،ستحب شرب املاء مصاً ال عباًي ):٢مسألة (

 :)صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن إبن القداح، عن

 بادكوجد منه الي فإنه ،املاء مصاً وال تعبوه عباًمصوا)١(.  

  .بدكاملراد به مرض ال: أقول

ى ثرة شرب املاء علكال بأس ب: ، قال)عليه السالم( احلسن الرضا أيب اسر اخلادم، عنيوعن 

هما، ومل يلتكه يديومجع  ـ ذال مثل كت رجالً أيلو رأ: ، وقالهريغى ثر منه علك وال ت،الطعام

  .)٢(ان تنشق معدتهكه املاء يشرب عليمث مل  ـ قهمافري

ته عن شرب ي فنه)عليه السالم( احلسن املاضي أيب ىدخلت عل: ب، قاليفور املتطيط أيب بناوعن 

  .)٣( املرارئطفيد يف اللب ويزين الغضب وكسير الطعام يف املعدة ويديوما بأس باملاء وهو : املاء، فقال

شرب ي وأقبل ،لك فدعا بتمر فأ)عليه السالم( هللاعبد ا أيب نت عندك: داود، قال أيب ويف مرفوعة

  .)٤(ب املاءيل التمر ألستطكإمنا آ: ت عن املاء، فقالك لو أمسكجعلت فدا: ت لهه املاء، فقليعل

  

                                                

  .٢٧ ح٥٧٥ص: احملاسن) ١(

  .١٦ ح٥٧٢ص: احملاسن) ٢(

  .١٥ ح٥٧٢ص: احملاسن) ٣(

  .٣ ح٣٨١ ص٦ج: الكايف) ٤(



٢٣٢

ل واحد منهما يف كن جاز إل، وي وقاعداً يف الل،ستحب شرب املاء قائماً يف النهاري ):٣مسألة (

  .ل والنهاريل اللك

وأصح ى ر أقوام بالنهايشرب املاء من ق: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكفعن الس

  .)١(للبدن

 ، الطعامئرميام بالنهار يشرب املاء من ق:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ويف مرفوعة أمحد، عن

  .)٢(ورث املاء األصفريام يل من قيوشرب املاء بالل

در للعرق أام بالنهار يشرب املاء من ق:  أنه قال)عليه السالم( وعن الصدوق، روي عن الصادق

  .)٣(لبدنلى وأقو

  .وركل املذيهذا التفصى لزم محلها علي مطلقات يف شرب املاء كوهنا

  

                                                

  .١ ح٣٨٢ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٢ ح٣٨٣ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .٩٨ ح٢٢٣ ص٣ج: الفقيه) ٣(



٢٣٣

ل كذا يف كوأثور،  والدعاء بامل،د بعدهي والتحم،ة قبل شرب املاءيستحب التسمي ):٤مسألة (

  .ستحب شرب املاء بثالثة أنفاسينفس، و

دخله يشرب الشربة، فيرجل لإن ال: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا بن سنان، مسعتهللا قال عبد ا

شرب املاء يإن الرجل ل:  قال،)صلى اهللا عليه وآله( هللابن رسول ا اي كف ذاكيو: قلت. ا اجلنةهللا ا

حمد يه فيشتهيه وهو ينحيشرب مث يه فيعود في مث ،عز وجلهللا حمد اي فهيشتهياملاء وهو  ينحيقطعه مث يف

  .)١( اجلنةكل له بذعز وجلهللا وجب ايشرب فيعود في مث ،عز وجلهللا ا

 ،الطعام والشرابى علهللا سم اار كذا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن جراح املدائين، عن

  .)٢(»مطعيم وال طِعيالذي هللا  احلمد :فإذا فرغت فقل

ر كمن ذ :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن العرزمي، عن

  .)٣( الطعام أبداًكم ذليسأل عن نعي مل ،يف آخرههللا شراب يف أوله، ومحد او  أطعامى علهللا سم اا

                                                

  .١ ح٣٨٤ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٢٦٨ ح٤٣٤ص: اسناحمل) ٢(

  .٢٧٠ ح٤٣٤ص: احملاسن) ٣(



٢٣٤

: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن القداح، عناوعن 

ر أفضل من الصائم الصامتكالطاعم الشا)١(.  

إذا  )صلى اهللا عليه وآله( هللا اان رسولك:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن حمبوب، عناوعن 

: قوليؤخذنا بذنوبنا، ويجاجاً ومل سقنا ملحاً أُي ومل الذي سقانا عذباً زالالًهللا احلمد ا: شرب املاء قال

  .)٢(ل مرةك يف أول ،هللابسم ا

ل يإذا أردت أن تشرب املاء بالل: )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: حممد، قال علي بن ويف مرفوعة

  .)٣( السالمكقرأني ماء زمزم وماء الفرات ،ا ماءي :، وقلناء اإلكفحر

: قال سبحانه شيء نوع من العقل والسمع والبصر، لكات أن ليات والروايظهر من اآلي: أقول

﴿ويش ِدِهٍء ِإالّ ِإنْ ِمنمِبح بحسري الصغنيوجب لي ريالصغ إىل ريبكبالغ السالم من الإأمنا ك ف،)٤(﴾ ي 

ما إذا أباح كبالغ نه عدم ضرره، وما املانع من أن أباح املاء، فإن هذا اإلي يف املاء، ولكذلك املبلغ،ى عل

   .من دونه إىل بلغ سالمهيذو منصب أن 

  

                                                

  .٤٧١ ح٤٣٥ص: احملاسن) ١(

  .٤٣ ح٥٧٨ص: احملاسن) ٢(

  .٤ ح٣٨٤ ص٦ج: الكايف) ٣(

  .٤٤اآلية : سراءسورة اإل) ٤(



٢٣٥

  .)١(بد حراء أجركل كن لإ: ورد بد حراء، فقدكل ك، بل نيستحب سقي املؤمني ):٥مسألة (

  .وفةك أهل ال)ليه السالمع( ني واحلس،ني أهل صف)عليه السالم( علي ىوقد سق

ها يرويما ك ،لب سقتهكة يف مرأة دخلت اجلنان إ: )صلى اهللا عليه وآله( وروي عن الرسول

  .)٢()هللارمحه ا(السي 

هللا  سقاه اأمؤمناً من ظمى ومن سق: ث قالي يف حد)عليه السالم( جعفر أيب محزة، عن أيب فعن

  .)٣(ق املختوميمن الرح

من : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنكوعن الس

 ألف حسنة، نيل شربة سبعك بعز وجلهللا املاء أعطاه اى قدر عليث يمؤمناً شربةً من ماء من حى سق

  .)٤(ليأمنا أعتق عشر رقاب من ولد إمساعكاملاء فى قدر عليث ال يوإن سقاه من ح

صلى اهللا ( هللا عن الرسول ا،)عليهم السالم(  عن آبائه،)معليه السال( وعن وهب، عن الصادق

  من : ، قال)عليه وآله

                                                

  .)حرر( مادة ١٧٨ ص٤ج: لسان العرب) ١(

  .٦٥ ص٦٢ج: البحار) ٢(

  .١شربة املباحة ح من األ١١ الباب ٢٠٠ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢شربة املباحة ح من األ١١ الباب ٢٠١ ص١٧ج: لوسائلا) ٤(



٢٣٦

من إستربق هللا ساه ا كيساه من عركمن مثار اجلنة، ومن هللا أطعم مؤمناً من جوع أطعمه ا

هللا ربته أظله اكشف ك أو ق املختوم، ومن أعانهيمن الرحهللا ومن سقاه شربة من عطش سقاه ار، يوحر

  .)١(ظله إالّ ظل وم الييف ظل عرشه 

 ينيوجب النجاح ملاليا إمنا يمن عمل الدن مثالً  سنةنيد فإن مخسي بعريعظم الثواب غ: أقول

  .ريبك أجر ريل عمل صغكون ليكخرة، فال عجب يف أن السنوات من اآل

  

                                                

  .٣شربة املباحة ح من األ١١ الباب ٢٠٢ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٣٧

فة ية نظينون اآلكة، بأن تية وعارضيستحب الشرب يف أنظف األواين نظافة ذاتي ):٦مسألة (

  .ون قذرةكوال تاجلوهر، 

ح ي الظاهر منه ترج،)١(انميالنظافة من اإل: )عليه السالم( قوله إىل ضافةباإل كذلى دل عليو

صلى اهللا عليه ( ان النيبك:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ما رواه طلحة، عن ،ضاًياألنظف فاألنظف أ

  .)٢(مكتيهي أنظف آن: قوليان ك و،شرب يف القدح الشامييعجبه أن ي )وآله

  .)٣(شرب يف اخلزفيان ك )صلى اهللا عليه وآله( نهإ: ث آخريويف حد

  .)٤(شرب يف قدح من خزفي وهو )عليه السالم( جعفر أبا تي رأ:املقدام أيب وقال عمرو بن

  .)٥(هيفكشرب بيان ك )صلى اهللا عليه وآله( وقد تقدم أن النيب

 ،ا من الشامى ؤتير اليت يرب يف أقداح القوارشيان ك )صلى اهللا عليه وآله( نهإ ،ارمكوعن امل

  شرب يف األقداح اليت يو

                                                

  .٩ من آداب املائدة ح٩٢ الباب ١٠١ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٢شربة املباحة ح من األ١٢ الباب ٢٠٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١ة حشربة املباح من األ١٠ الباب ١٣٠ ص٣ج: املستدرك) ٣(

.١شربة املباحة ح من األ١٣ الباب ٢٠٢ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٢شربة املباحة ح من األ١٢ الباب ١٣١ ص٣ج: املستدرك) ٥(



٢٣٨

  .)١(تخذ من اخلشب واجللودي

  

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ٩ الباب ١٣٠ ص٣ج: املستدرك) ١(



٢٣٩

 كذلكستشفاء ما، وعبة واالكزاب يف اليستحب الشرب من ماء زمزم وماء املي ):٧مسألة (

  .ستحب الشرب من سور املؤمني

ماء زمزم دواء مما : )صلى اهللا عليه وآله( هللا اقال رسول: نه قالإ، )عليه السالم( ني املؤمنريفعن أم

  .)١(شرب له

ل كماء زمزم شفاء من : قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا  مسعت:قالل بن جابر، يوعن إمساع

  .)٢(انكائناً ما ك : وأظنه قال،داء

ستهدي ي انك )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن القداح، عناوعن 

  .)٣(نةيماء زمزم وهو باملد

عليه ( هللاعبد ا أبا تيسقط يف املوت، فلق ة حىتكرجل من إخواننا مبكى شتا: وعن صارم، قال

أما لو :  فقال،كته باملوت جعلت فداكتر:  قلت،ا صارم ما فعل فالني:  فقال،قي يف الطر)السالم

 إذا ارتفعت كذلكنما حنن ي أحد فلم جنده، فبلك فطلبنا عند ،زابيته من ماء امليم لسقكانكنت مك

ته درمهاً، وأخذت قدحه مث يبعض من يف املسجد وأعط إىل سحابة مث أرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت

  ته به، يزاب فأتيأخذت من ماء امل

                                                

  .٢شربة املباحة ح من األ١٦ الباب ٢٠٦ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢٩ ح٥٧٣ص: احملاسن) ٢(

  .٢٢ ح٥٧٤ ص:احملاسن) ٣(



٢٤٠

  .)١(أ وصلح وبرقاًيشرب سو ته منه فلم أبرح من عنده حىتيوسق

 نييف سور املؤمن شفاء من سبع: )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: بن سنان، قالهللا وعن عبد ا

  .)٢(داء

 ستغفر هلما حىتياً كنهما مليبهللا اً به خلق اكمن شرب سؤر املؤمن ترب: ويف مرفوعة حممد، قال

  .)٣(تقوم الساعة

  .)٤(سؤر املؤمن شفاء: نه قالإ )عليه السالم( علي وعن

  .لق املسلماألخص، ال مط والظاهر أن املراد املؤمن باملعىن

  

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ١٧ الباب ٢٠٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١٩ من األشربة املباحة ١٨ الباب ٢٠٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من األشربة املباحة ١٨ الباب ٢٠٨ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣ من األشربة املباحة ١٨ الباب ٢٠٨ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٢٤١

عليه ( نتهاء بساقي املاء، فعن جعفربتداء يف الشرب بصاحب الرحل، واالستحب االي ):٨مسألة (

شرب يصاحب الرحل : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليهم السالم(  عن آبائه،)السالم

  .)١(توضأ آخرهميأول القوم و

: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ، قال)المعليهم الس (، عن آبائه)عليه السالم( وعنه

شرب ساقي القوم آخرهميل)٢(.  

  .)٣(ساقي القوم آخرهم شراباً: نه قالإ ،)صلى اهللا عليه وآله( عنهث آخر، يويف حد

 ميطالق، ولعل وجه تقد للماء أم ال، لإلكون الساقي هو املاليك أن نيالظاهر أنه ال فرق ب

  .ه هذه اجلهةيحظت ف، فلورب القومكالغالب أصاحب الرحل ألنه يف 

  

                                                

  .١حمن األشربة املباحة  ٢٠ الباب ٢٠٩ص ١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢حمن األشربة املباحة  ٢٠ الباب ٢٠٩ص ١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١شربة املباحة ح من األ١٦ الباب ١٣١ ص٣ج: املستدرك) ٣(



٢٤٢

ل كره أيك خاصة، وةيفيك خصوصاً إذا أخذ ب،ستحب شرب ماء السماء وأنه شفاءي ):٩مسألة (

  .ستحبيان لعلة فكإذا  إالّالربد 

  :)صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: قولي )عليه السالم( جعفر أبا قال حممد بن مسلم، مسعت

وقد خالطه ماء  إالّس من ماء يف األرض يل:  قال)١(﴾لْنا ِمن السماِء ماًء مباركاًنزو﴿: عز وجلهللا قال ا

  .)٢(السماء

شربوا ماء السماء فإنه ا: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

ب يذِْهماِء ماًء ِليطَهركُم ِبِه ويكُم ِمن السينزلُ علَو﴿: تعاىل وكتبارهللا دفع األسقام، قال ايطهر البدن وي

  .)٤()٣(﴾يثَبت ِبِه الْأَقْدام قُلُوِبكُم و عنكُم ِرجز الشيطاِن وِليرِبطَ على

 دواًء ال أحتاج )عليه السالم( ليعلمين جربئ: )صلى اهللا عليه وآله( هللاارم، قال رسول اكويف امل

األرض مث  إىل رتليؤخذ ماء املطر قبل أن ي:  قال، الدواءكوما ذلهللا ا رسول اي: لي فق،دواء إىل معه

   ني سبعنيحد واملعوذتأهللا  مرة، وقل هو انيآخرها سبع إىل ه احلمديقرء عليف ويعل يف إناء نظجي

                                                

  . ٩اآلية : سورة ق) ١(

  .١شربة املباحة ح من األ٢٢ الباب ٢١٠ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١١اآلية : نفالسورة األ) ٣(

  .٢شربة املباحة ح من األ٢٢ الباب ٢١٠ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٢٤٣

والذي : )صلى اهللا عليه وآله( هللا قال رسول اي بالعش بالغداة وقدحاًمنه قدحاًشرب يمرة مث 

  .)١( الداء من بدنه وعظامه وخمه وعروقهكبذلهللا  ارتعني باحلق لبعثين

يصيب ِبِه من ﴿: قولي عز وجلهللا  ألن ا،لكؤيالربد ال : نه قالإ، )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٣()٢(﴾يشاُء

 لتقطونه لهي أصحابه فكتفقد ذليل الربد وكأيان كنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله( ارم، عنهكاملويف 

  .)٤(لة األسنانكذهب بأيإنه : قوليله وكأيف

ون بالسبب، يكة، ألن احلصول يقية حاهلا حال األمطار احلقيصطناعمث إن الظاهر أن األمطار اال

  .العاملهللا ة أفضل، وايعيال أن األمطار الطبك فال إشكاء، ومع ذليزيما قرر علم الفكعي، يفاملطر طبإال و

  

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ٢١ الباب ٢١٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  . ١٧اآلية : سورة يونس) ٢(

  .٣شربة املباحة ح من األ٢٢ الباب ٢١١ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢ربة املباحة حش من األ١٨ الباب ١٣٢ ص٣ج: املستدرك) ٤(



٢٤٤

  . األوالد بهيكستشفاء به، وحتن واال،ماء الفراتستحب الشرب من ي ):١٠مسألة (

 مباء كنحيما أخال أحداً :  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ره، عنكمحزة، عمن ذ أيب فعن حممد بن

  . تيحبنا أهل البأإال الفرات 

  .ألمر ماإال وفة من ماء الفرات كأهل الى ما سق: وقال

  .)١(زابان من اجلنةيه ميصب في: وقال

 كمع ذلووفة كف شربه أهل الكيآخره دفع توهم أنه  إىل )ما سقي( :)عليه السالم( قوله: أقول

، نيصبحون حمبيث أن أوالدهم يه يف احلديلإ، ولعل األمر املشار )عليهم السالم( عداؤهمأإن بعضهم 

  .صب ماء اجلنة ما صار بالفعل، وقد تقدم معىنك

ل كدفق يف الفرات ي:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا  أيبعن بعض أصحابنا، عن، كريبن باوعن 

  .)٢(وم دفقات من اجلنةي

عين الفرات يم هذا كر:  قال)عليه السالم( ني املؤمنري عن أم،دي بن سعنيويف مرفوعة احلس

  .)٣(ب اجلنةيازيزابان من ميه ميصب في

  نه يننا وبيان بكلو : نه قالإ ،)عليه السالم( وعن الصادق

                                                

  .١شربة املباحة حأل من ا٢٣ الباب ٢١١ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢شربة املباحة ح من األ٢٣ الباب ٢١١ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣شربة املباحة ح من األ٢٣ الباب ٢١١ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٤٥

  .)١(به يناه فنستشفي ألتاليأم

وا أوالدهم كوفة لو حنكأما أن أهل ال:  قال)عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل ،ويف مرفوعة سعدان

  .)٢(عة لنايانوا شكمباء الفرات ل

اً من السماء كإن مل: قولي )عليه السالم( نياحلس بن ي علمسعت: قال، ريد بن جبيوعن سع

 وما من ر يف شرق ،طرحها يف الفراتي اجلنة فك من مساًكل مسي مثاقلة معه ثالثةيل لكهبط يف ي

  .)٣(ة منهكاألرض وال غرا أعظم بر

  .ة معاًية واملادية املعنوكلعل املراد الرب

  

                                                

  .٣حذيل شربة املباحة  من األ٢٣ الباب ٢١١ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٥شربة املباحة ح من األ٢٣ الباب ٢١٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٦شربة املباحة ح من األ٢٣ الباب ٢١٢ص ١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٤٦

  . ولعن قاتله،ملاءشرب اى  لد)عليه السالم( نير احلسكستحب ذي ):١١مسألة (

ته قد ياء فلما شربه رأاملى  إذ استسق)يه السالمعل( هللاعبد ا أيب نت عندك: قال ،فعن داود الرقي

 فما أنغص ،)عليه السالم( نيقاتل احلسهللا ا داود، لعن اي:  مث قال يل،ناه بدموعهيوأغرورقت عستعرب ا

، وما من )عليه السالم( نيرت احلسكذ إالّش، إين ما شربت ماًء بارداً ي للع)عليه السالم( نير احلسكذ

لف أ له مائة عز وجلهللا تب اك إالّته ولعن قاتله يوأهل ب) عليه السالم( نيسر احلكعبد شرب املاء فذ

هللا  وحشره اـعتق مائة ألف نسمةأأمنا كلف درجة، وأئة، ورفع له مائة ي وحط عنه مائة ألف س،حسنة

  .)١(امة ثلج الفؤاديوم القي

 ملا قتل :ا قالتأ ،)ها السالميعل( نينة بنت احلسكيسفعمي يف جنته، عن كخ اليوعن الش: أقول

  : قوليفسمعته  ي علعتنقته فأغميا )عليه السالم( نياحلس

روين كعيت مهما شربتم عذب ماء فاذيش  

  ندبويناد فيشه أو بيمسعتم بغرأو 

  .)٢(هايخدى ها وهي تلطم عليفقامت مرعوبة قد قرحت مأق

عليه ( وي أن السجاد ملا ر،ل شراب وطعامك عند )عليه السالم( رهكستحب ذيمث الظاهر أنه 

هللا بن بنت رسول اال وقد قتل كف آكي :قولي وكىالطعام بى ، فإذا رأكذلكره كذيان ك )السالم

  .)٣(...جائعاً

  

                                                

  .١ من األشربة املباحة ح٢٧ الباب ٢١٦ص ١٧ج: الوسائل) ١(

  .١شربة املباحة ح من األ٢٢ الباب ١٣٢ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .١شربة املباحة ح من األ٣٥ الباب ٢٢١ ص١٧ج: انظر الوسائل) ٣(



٢٤٧

  .ركالسكه ي وإضافة شيء حلو إل، البارد للشربار املاء العذب احللويستحب اختي ):١٢مسألة (

الشراب  أي هللاا رسول اي: ليق:  قال،)معليهم السال( ، عن آبائه)عليه السالم( هللاعبد ا أيب فعن

  .)١(احللو البارد:  قال،يكأحب إل

صلى اهللا ( هللاقال رسول ا: قال، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم( ، عنهنياحلس أيب وعن

  .)٢(ب احلالوةحيب العذوبة، واملؤمن حلو حياملؤمن عذب : )عليه وآله

  .)٣(احللو )صلى اهللا عليه وآله( هيلإألشربة ان أحب اكو: ارم األخالقكوقال يف م

شرب املاء يان كاحللو البارد، و )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا إىل أحب الشراب: ةيويف روا

  .)٤(ضاًيشربه أياث اخلبز فميان ك و،العسلى عل

 ،الصفراءن كسي و، احلرارةئطفي يف املاء البارد أنه ىروأو:  قال،)عليه السالم( وعن فقه الرضا

  .)٥(ين احلمكسي و،رأس املعدةى ب الفضلة اليت عليذيهضم الطعام، ويو

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ٣١ الباب ٢١٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢شربة املباحة ح من األ٣١ الباب ٢١٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣شربة املباحة ح من األ٢٦ الباب ١٣٣ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .٤شربة املباحة ح من األ٢٦ الباب ١٣٣ ص٣ج: املستدرك) ٤(

  .١شربة املباحة ح من األ٢٦ الباب ١٣٣ ص٣ج: املستدرك) ٥(



٢٤٨

ان ك ما ك فالظاهر أن املراد بذل،ذةيبعدم شرب األشربة اللذهللا ستحباب التواضع اأما ما ورد من 

ان صارفاً كما إذا ى مل علحي أو ذة خلقت للمؤمن،يسراف، ملا تقدم من أن األطعمة اللذيف معرض اإل

  .تعاىلهللا  اعن

 )صلى اهللا عليه وآله( هللاأفطر رسول ا: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا  مسعت:قال عبد الرمحان

 فأتاه أوس بن خولة األنصاري ،هل من شراب: )صلى اهللا عليه وآله( س يف مسجد قبا، فقالية اخلميعش

 ال ،بأحدمها عن صاحبهتفي يكشرابان : ه حناه مث قاليفى  فلما وضعه عل،ض بعسليبعس من لنب خم

قتصد يف ا ومن ،هللاه اضرب خفك ومن ت،هللارفعه اهللا  فإن من تواضع ،هللان أتواضع ك ول،أشربه وال أحرمه

  .)١(هللار املوت أحبه اكثر ذك ومن أ،هللا، ومن بذر حرمه اهللاشته رزقه ايمع

  

                                                

  .١ربة املباحة حش من األ٢٩ الباب ٢١٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٤٩

  .نياثن أو ستحب الشرب بثالثة أنفاسي و،ره شرب املاء بنفس واحديك ):١٣مسألة (

:  قال،شرب بالنفس الواحدي عن الرجل )عليه السالم( هللاعبد ا ا أب سألت:مان بن خالديقال سل

مي شرب اهلك وذاكره ذليكقال،ميوما اهل: ، قلت  :بلاإل)١(.  

ب من ثالثة أنفاس أفضل يف الشر: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: قال، ريبص أيب وعن

  .)٢(بيم النياهل: ، وقالميبه باهلتشيره أن يكان كنفس واحد، و

شرب بنفس يحراً ف أو ،شرب بثالثة أنفاسيون الساقي عبداً فيك أن نيوأما ما روي من الفرق ب

  .ل احلر عن مشاغلهيجل عدم تعطفالظاهر أنه أل ،)٣(واحد

عن  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى :  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،وعن مسعدة

  .)٤(نيثنتا أو ثالثاً:  وقال،احدة يف الشربالعبة الو

ره النفس الواحد يف الشرب، يك )عليه السالم( ني املؤمنريان أمك: ، قال)عليه السالم( وعنه

   أو ثالثة أنفاس: وقال

                                                

  .١ من االشربه املباحه ح٩ الباب ١٩٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢ح: املصدر نفسه) ٢(

  .١٠ ح٢٢٣ ص٣ج: انظر الفقيه) ٣(

  .١١ من االشربة املباحة ح٩ الباب ١٩٦ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٢٥٠

  .)١(نياثن

  . جائزكنعم ذل

احد شرب بنفس وأ: ل لهينه قإ ،)عليه السالم( عبد الرمحان بن احلجاج، عن الصادقى فقد رو

  .)٢(إن شئت: قال ،ىأرو حىت

  .دون اللذة يف النفس الواحى كم ما دل علنايف ما تقديوال 

 عن )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت:  قال،نةيخ من أهل املديعن شة معاين األخبار، يففي روا

إنه : ونقوليفإم :  قلت،كذاإال وهل اللذة :  فقالى،رو يقطع نفسه حىتيشرب املاء فال يالرجل 

  .)٣(هيعلهللا سم اار كذيم ما مل يذبوا إمنا شرب اهلك: م، فقاليشرب اهل

ا حرام، أما ورد يف عورة املؤمن وكع، يم من عدم التقطير أشبه باهلكاملراد أن عدم الذ: أقول

أظهر ر اإلمام ك شائعة يف العرف، مث ذري وأمثال هذه التعاب، بإذاعة سره)عليه السالم( ث فسره اإلماميح

  . الشربعندهللا ر اسم اكذيم الذي ال يق شرب اهليمصاد

  

                                                

  .٣١ ح٥٧٦ص: احملاسن) ١(

  .١٦شربة املباحة ح من األ٩ الباب ١٩٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٩شربة املباحة ح من األ٩ الباب ١٩٧ ص١٧ج: لوسائلا) ٣(



٢٥١

ره يكذا كه، ويسر فكذنه وأناء وعروقه، وه من ثلمة اإلريره شرب املاء وغيك ):١٤مسألة (

  .ةروالوضوء من قبل الع

ال تشربوا املاء : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب اث، عنيفعن غ

  .)١(العروة والثلمةى قعد عليطان يناء وال من عروقه، فإن الشثلمة اإلمن 

ذن أوال تشرب من : ثييف حد )عليه السالم( أيب قال: نه قالإ )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢(نياطي فإنه مشرب الش،هيان فكسر إن كوال من وز، كال

:  فقال،وزكما حد ال: قلت له: الث قي يف حد،)عليه السالم( جعفر أيب س، عنيوعن عمرو بن ق

 وموضع العروة أن تشرب كاي وإ،هللا فأمحد ايك فإذا رفعته عن ف،عز وجلهللا ه، وسم ايلي شفتيمما 

  .)٣( فهذا حدهنياطيمنها، فإا مقصد الش

يف  )صلى اهللا عليه وآله( هللا، عن رسول ا)عليهم السالم( عن آبائه، )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٤(إنه جمتمع الوسخفناء م املاء من عند عروة اإلكبن أحدشريوال :  قال،ث املناهييحد

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ١٤ الباب ٢٠٣ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢شربة املباحة ح من األ١٤ الباب ٢٠٣ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣شربة املباحة ح من األ١٤ الباب ٢٠٣ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٤باحة حشربة امل من األ١٤ الباب ٢٠٤ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٢٥٢

وز والدورق والقدح كسألته عن ال:  قال،)عليه السالم( ىه موسيعن أخعن جعفر،  ي، علوعن

ق وال قدح يإبروز وال كال تشرب من قبل عروة :  قال،شرب منه من قبل عروتهيدان أيوالزجاج والع

  .)١( من قبل عروتهأتوض وال ت،وال زجاج

إن : يف حديث أنه قال ،)عليه السالم( هي، عن أب)عليه السالم( سلمة، عن الصادق أيب ةيويف روا

 ،ما حده: شربون فقاليفدعا مباء :  إىل أن قاللكل شيء حداً ينتهى إليه، وما من شيء إالّ وله حد

   .ثي احلد)٢(ىشرب من شفته الوسطيحده أن : فقال

  .هاريغإىل 

يف ى ما أن املراد بالشفة الوسطكل جمتمع وسخ، كل من كراهة الشرب واألكوالظاهر : أقول

  .ىوسفلى ا ووسطيون عنده شفة علكث تيرفع له شفة، حيزان الذي كيبعض ال

طان يشف عنها الشارع، ال أن املراد بالشكقة ي حقك فذلنياطيسر جممع الشكون موضع الكأما 

شف عن حقائق كف أن العلم كيعلم ) يريحافة العامل األثى عل(تاب ك طالع ومن ،ما توهمك الوسخ

 يف اهلواء نيطاين الشكدد موضع ومسحيأنه  سالم قبل قرون، حىت وما أشبه اليت قال عنها اإلنياطيالش

ثر من كوت أيرتفاع الباعن ى  عند ما )ارم األخالقكم(تاب ك يف )عليه السالم( ده اإلماممبثل ما حد

  . فراجع،عة أمتاربض

  

                                                

  .٨شربة املباحة ح من األ١٤ الباب ٢٠٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  . ٦شربة املباحة ح من األ١٤ الباب ٢٠٤ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٥٣

  .شرب منهيلقاء الوسخ يف املاء الذي إره البول ويك ):١٥مسألة (

، )عليه السالم (د، عن الصادقي بن زنيما رواه حس إىل ضافةراهة البول يف املاء، باإلكملا ورد من 

ما كء شرب املايمن أن ـ  )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أي  ـىو:  قال)عليهم السالم( عن آبائه

  .)١(شرب منهاير اليت عن البزاق يف البئى و... لبهائمتشرب ا

  .ق أوىليروهاً فسائر األوساخ بطركان البزاق مكوإذا 

وال : )عليه السالم( قالب غسل اجلنابة يف البئر،  يف با)عليه السالم(  قولهكذلى دل عليذا كوه

  .)٢(همءالقوم ماى تفسد عل

  

                                                

  .٥شربة املباحة ح من األ١٤ الباب ٢٠٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢٢ من أبواب املاء املطلق ح١٤ الباب ١٣٠ ص١ج: الوسائل) ٢(



٢٥٤

  .ديستحب الشرب بالي بالفم وره الشربيك ):١٦مسألة (

شربون يبقوم  )صلى اهللا عليه وآله( مر النيب:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،بن القداحافعن 

 ريم فإا من خيكديشربوا يف أا: )صلى اهللا عليه وآله( ، فقال النيبكاملاء بأفواههم يف غزوة تبو

  .)١(مكتيآن

 إذا القاه املاء وحنوه عقمه عن املواد الضارة ننسااإلث أن جسم يوقد ثبت يف العلم احلد: أقول

من جهة أن  أو ننسارامة اإلكنايف يوان مما يه باحليالعالقة، ولعل النهي عن الشرب بالفم من جهة التشب

  . عند شربه بالفمأرمياملاء ال 

  

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ١٥  الباب٢٠٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٥٥

 ماء راهة الشرب منكبعد يما ال كره الشرب من ماء برهوت الذي حبضرموت، يك ):١٧مسألة (

  .املضرة إىل  نسبته،نه ماء مضريتإ: قولونيتفق فيما رمبا كمسه اجلن، 

ماء : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( مون، عن الصادقيبن مهللا فعن عبد ا

  ترده هام،وجه األرض ماء برهوت الذي حبضرموتى  وشر ماء عل،وجه األرضى  ماء علريزمزم خ

  .)١(ليفار باللكال

  .رواحهمأ أي :أقول

محزة فإن  أبا ايال تشرب من هذا املاء : رجل فقالى نت عند حوض زمزم فأتك: وقال أبو محزة

 ،ن علم ذايمن أ: فتعجبت منه، وقلت: نس، قالاإلإال ه ي فكشرينس، وهذا ال ه اجلن واإلي فكشريهذا 

 رجل من اجلن كذا: )عليه السالم( ل فقا،ان من قول الرجلك ما )عليه السالم( أليب جعفر: مث قلت

  .)٢(كأراد إرشاد

  

هللا  وا،د عنهيواملنهي عنه هو البعاملأمور به الدلو املقابل للحجر، الظاهر أن : قال يف الوسائل

  .)٣(أعلم

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ١٦ الباب ٢٠٦ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٥شربة املباحة ح من األ١٦ الباب ٢٠٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥حذيل شربة املباحة  من األ١٦ الباب ٢٠٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٥٦

 ملن كجمال الشى بقي مبا ال ،كطان واملليث وجود اجلن والروح والشيقد ثبت يف العلم احلد: أقول

  . من بالد العاملريثكون يف يخصائأتب ومدارس ك وهلذه األمور ،ل شيءكيف د إدخال احلس يري

اح كطالق أدلة الزواج، وملا ورد من نضاً، إليس أكة والعياح اجلنكن جواز ونلحق ذا أن الظاهر

  .اح املرأة باجلنكة جاز نياح من طرف املرأة اجلنكة، وإذا جاز الني باجلن)عليه السالم( أحد ابين آدم

ده، وهذا خارج عن يث أيما أن العلم احلدك ،ه قصص ذا الشأنريوان وغياة احلي ورد يف حوقد

  .ستطراداًارناه كاملبحث وإمنا ذ

  



٢٥٧

  .الضرورةى لدإال  ةيسقألاره الشرب من أفواه يك ):١٨مسألة (

 ومعىن: ، قالةيختناث األسقاعن ى نه إ: )صلى اهللا عليه وآله( فعن مرفوعة القاسم، عن النيب

  .)١(أفواهها مث تشرب منها ختناث أن تثيناال

ألجل أن اخلنث  أو دخل مع املاء يف احللق،يحتمال وجود دابة يف املاء فا ألجل كولعل ذل: أقول

  .ا سؤرهيرهون بقايكألن الناس  أو ،سر القربةكوجب ي

شرب يف كيعرف ين يكلبعض أصحاب حر الذي مل :  قال)عليه السالم( نين احلسإ: وقد ورد

 ني نزل احلسكعرف الرجل ذلي، وملا مل شرباأخنث السقاء و: )عليه السالم( املاء من القربة، قال له

  .شرب الرجل املاء فة فم القربة، حىتيده الشريب  وثىن)عليه السالم(

  

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ١٩ الباب ٢٠٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٥٨

هة راكبعد يما ال كلضرورة، إال  والتداوي ما ،ت واملاء املريربكالماء ره شرب يك ):١٩مسألة (

راهة الشرب كح احملظورات، وأما ين الضرورات تبإ، أما استثناء الضرورة فلقاعدة ماء دجلة وبلخ شرباً

وم يان كملا ) عليه السالم(ن نوحاً إ:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ابن سنان، عنى والتداوي، فقد رو

  .)١(فلعنهما ،ت واملاء املريربكماء الإال جابته أ ف،لهاكاه يالطوفان دعا امل

 يف نيومها يف الفرات مسنقع) هما السالميعل( نيمررت باحلسن واحلس: د، قاليسع أيب وعن

نا من ين أحب إليزارد، فساد اإليسع أبا اي:  فقال،نيزارأفسدمتا اإلهللا ا بين رسول ايهلما : ن فقلتيإزار

هذا املاء،  إىل : فقلت،دين تريأ إىل: ، مث قاالان األرضكسكاناً ك وس إن للماء أهالً،نيفساد الد

سهل يف له اجلسد وخي لعلة يب أرجو أن د دواءه أشرب من هذا املاء املريأر:  قلت،وما هذا املاء: قاال

 كتبارهللا إن ا:  قاال،كومل ذا:  قلت،جعل يف شيء قد لعنه شفاًءهللا ما حتسب أن ا: له البطن، فقاال

ه ياألرض فاستعصت عل إىل ىفتح السماء مباء منهمر، وأوح) معليه السال(ملا أسفه قوم نوح  وتعاىل

  .)٢(ون منها، فلعنها فجعلها ملحاً أجاجاًيع

الئم بعضها يان ا مجلة وإن مل مياملؤمن اإلى لها من واد واحد، فالالزم علكة يبياألمور الغ: أقول

  ة، يمشاعره املاد

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ٢٤ الباب ٢١٢ ص١٧ج: ئلالوسا) ١(

  .٣شربة املباحة ح من األ٢٤ الباب ٢١٣ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٥٩

ث بالتجربة يشف العلم احلدك املاء، وقد انكمن س ستحباب التستر حىتاظهر يث يومن هذا احلد

  .ع من واد واحديل، ألن اجلمك املؤمن بصحة الريوجب إذعان غي مما كات، وذليبيواحلس بعض الغ

 ريواملراد بنفي الشفاء، الشفاء املعتاد، ومن املعلوم أن الشفاء يف الشيء احملبوب أحسن من الشفاء غ

  .ةيالدقة العقلى تعارف، ال جمراملى  جمرراحملبوب، واحلاصل أن النفي جا

:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب ، عنهللاد ايري دجلة وبلخ، فقد روي عن عب إىل أما بالنسبة

 رانران مؤمنان، وفدجلة وماء بلخ: افرانكوأما الل مصر، يالفرات ون:  فاملؤمنانافران،ك)١(.  

 يسبح ٍء ِإالّ ِإنْ ِمن شيو﴿: حانهما قال سبكل شيء نوع طاعة وعبادة، كأن لى فخيوال 

  .)٣(﴾ائِْتيا طَوعاً أَو كَرهاً﴿:  وقال،)٢(﴾ِبحمِدِه

  

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ٢٦ الباب ٢١٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٤٤اآلية : سراءسورة اإل) ٢(

  .٨٣اآلية : سورة آل عمران) ٣(



٢٦٠

  .هيل فكراهة األكللمناط يف ما ورد من ره الشرب يف فخار مصر، يكهر أنه الظا ):٢٠مسألة (

 قال : مصرركقول وذيمسعته :  قال،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب أسباط، عن علي بن فعن

ذهب ي فإنه ،نهايم بطكسولوا يف فخارها، وال تغسلوا رؤكال تأ: )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا

  .)١(اثةيورث الدية، وريبالغ

ل ك األري صرفها يف غك، بل الزم ذلنيوالطستفاد من الفخار ي أن ال كذل عىنس ميول: أقول

عة خاصة، فما أخرب يرض ومناخ وماء طبل أكث، فإن لي وال بعد عقلي يف احلد،والشرب والغسل

  .لزم أخذهي به )عليه السالم( الصادق

  

                                                

  .٣رمة حشربة احمل من األ١٢ الباب ٢٠٢ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٦١

  .ل بهكره األيكما كره الشرب بالشمال، يك ):٢١مسألة (

تناول ي أو شرب اي أو ل الرجل بشمالهكأي أن )عليه السالم( هللاره أبو عبد اك: ين، قاليفعن املدا

  .)١(ا

فشرب بنفس واحد، ى سريده اليه ماء بيتناول إناًء ف )لسالمعليه ا( هللاعبد ا أبا أما ما ورد أن

راهة يف كعلم عدم وجود وجه اليان كأنه  أو ،ان له عذرك أو ،ان اجلوازيان لبك، فلعله )٢(وهو قائم

بعض ) عليهم السالم(واألئمة  )صلى اهللا عليه وآله( هللاما تقدم من وجه فعل رسول اكنفسه، 

  .ك ذلريغ أو ،نيميه يدي التك إن ملا تقدم من أو روهات،كامل

  

                                                

  .١شربة املباحة ح من األ٢٥ الباب ٢١٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢شربة املباحة ح من األ٢٥ الباب ٢١٤ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٦٢

  .ثرة شرب املاءكره يك ):٢٢مسألة (

  .)١(ستقامت أبدامولو أن الناس أقلوا من شرب املاء ال: ثيففي احلد

  . مما تقدك املاء كره تريكما ك

  .روهات األطعمةكم يف باب مار، ملا تقدره شرب املاء احليك كذلكو

  

                                                

  .٤شربة املباحة ح من األ٦ الباب ١٩٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٦٣

  

  فصل

   في بعض األطعمة في جملة مما ورد في الشرع

  

طهارة (، ومها قاعدة نيعامة املسلمى ة تسهالن األمر عليسالمعة اإليقاعدتان يف الشر ):١مسألة (

  .)٢()نسان حرمتهعلم اإل يل شيء حىتكة يحل(، وقاعدة )١()تهنسان جناسعلم اإل يل شيء حىتك

 مما ني القاعدتنيعنها اتد ين رفع الكميف كية، فيام تابعة للمصاحل الواقعك األحال بأنكشواإل

ف يالك وسهولة التريسية التين أمهأ مرفوع ب،نعلم تسببهما الوقوع يف مضار النجاسات واحملرمات

ما جعلَ علَيكُم ِفي ﴿ و،)٣(﴾يريد اُهللا ِبكُم الْيسر﴿ وقاعدة )األهم واملهم( من باب قاعدة كأوجبت ذل

  . وما أشبه،)٤(﴾الديِن ِمن حرٍج

                                                

  .ه قذرنأكل ماء طاهر حىت تعلم :  وفيه،٦٠ من أبواب صفات القاضي ح١٢ الباب ١٢٧ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .١ ح٥٩ ص١٢ج: الوسائل) ٢(

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة) ٣(

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ٤(



٢٦٤

 أو ملبساً، أو ،الًكان مأكستحباب، سواء نسان االه اإليتاج إلحيل طعام وما كمث إن األصل يف 

الطيباِت ِمن  أَخرج ِلِعباِدِه و  اليتم زينةَ اِهللاقُلْ من حر﴿ :ها، لقوله سبحانهريغ أو حاً،كمن أو باً،كمر

ون كن الأات من يدد يف اآلوما تع ،)١(﴾دنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِةالرزِق قُلْ ِهي ِللذين آمنوا ِفي الْحياِة ال

ها، فإن ريغ إىل )٣(ب اجلمالحيل يمجهللا إن ا: )ه الصالة والسالميعل( وقوله ،)٢(نسانله مسخر لإلك

  .باتيستفادة من اللذائذ والطاالى علض يالظاهر منها التحر

  :  أمرانكنعم هنا

راهة تنايف كروهاً، ألن الكة، بل وال ميسالمعة اإليالشيء حراماً يف الشرون ذات يكأن ال : األول

  .راهةكال أو مياء أوجبت التحريون مخراً وال جبناً وحده، فإن مضرة هذه األشيكن ال أكستحباب، اال

 نيوأعلموا أن املتق: )عليه السالم( علي واآلخرة، ولذا قالهللا ون صارفاً عن ايكأن ال : الثاين

  .)٤(...لتكلوها بأحسن ما أكا وآجل اآلخرة، فقد أيبعاجل الدنذهبوا 

   خلقها لعباده ،سبحانههللا  اكا واآلخرة مليومن املعلوم أن الدن

                                                

.٣٣اآلية : عرافسورة األ) ١(

  .٢٠اآلية : سورة لقمان) ٢(

  .١ ح٤٣٨ ص٦ج: الكايف) ٣(

  .٢٧كتاب رقم ال ٣٨٣ص: ج البالغة) ٤(



٢٦٥

وأن النار، هللا ، وجزاء أعداء انيلمؤمنب وامللذات إمنا هي ليا من األطاي، فما أودع يف الدننياملؤمن

رنا بعضها يف كث، وقد ذي األحادكما ورد بذلك ه،يعاقب عليستعماله غصباً واون يك مؤمن ريل غك

  .تاب اخلمسك

ما كبه، ى قتدينسان إماماً ون اإلكك ،ة خارجةي أمهكانت هناكما إذا ى وأخبار الزهد حممولة عل

ما كم طاغوت ذه اجلهة، يد حتطيري أو ن،ي يف قصة عالء بن رز)عليه السالم( علي ثيظهر من حدي

 شيء، ال أن ككلمين ال أالزهد : )عليه السالم( علي ، وقد قال)عليه السالم( فعله اإلمام السجاديان ك

  . بوضوحكذل يمها جتلري وأخبار باب العشرة وباب األطعمة وغ،ئاًي شكال متل

ب يل أطك وتأ،ق يف أفخم القصوري أن ترتل يف وسط الطركق لحيمقصد  إىل  إذا سافرتكفإن

، ك عن مقصدك ذلكصرفيطة أن ال يذا، شركوه بأج املناظر ل النساء، وتتمتعح أمجكاألطعمة، وتن

  .ر واحلمدك بالشكرن ذلث تقيفه، حكي املقصد ومكادة ي لزون التمتع والتلذذ أسباباًيكاً ما ريثكبل 

ى اد علكال: صرف عن اآلخرة، ولذا وردي، فإن املراد به ما ا املذمومة أصالًيس من الدني لكبل ذل

  .اي فإن السعي والعمل وما أشبه آخرة ال دن،)١(هللال اي سبااهد يفكاله يع

  د ي لعب، واحدك ملل،ا واآلخرة شيء واحديواحلاصل أن الدن

                                                

  .١ من مقدمات التجارة ح٢٣ الباب ٤٢ ص١٢ج: الوسائل) ١(



٢٦٦

اء ي أعد أفضل األشكذلكخرة، اء يف اآليأفضل األشهللا عد اأما ك، فك امللك لذلنيعي مطنيمؤمن

فران للنعم، وحرمان عن كرعي جتناب عنها بال مربر شفاال ،ويين يف نطاق الفضل الدنكل ،اييف الدن

  .خرةا واآلي الدنريخ

 نيا املسلميفار املوجبة لذهاب دنكطرة اليوجب سيا يأن التجنب عن الدن إىل ضافةهذا باإل

اهلندسة والثورة والطب وعلم طبقات األرض واجلو واسة يون زمام السكوآخرم، فهل من األفضل أن ت

   .مهريدي غي، أم بأنيدي املسلميها بأريوغ

ها املسلمون بالزرع والقصور عمري أم ،ار واألراضي بال نفعيالدى مث هل من األفضل أن تبق

فار يف كتمام الهارب من كا أيهتمام بالدن ولذا فمن الواجب الشرعي اال،فاركعمرها الي أم ،واألار

 ،ب األطعمةالم يف مسائل آداك، وقد تقدم بعض الني السابقنين بالشرطكاة، لي احلتخمتلف جماال

  .فراجع

عليهم ( ف وجه األئمةكينه أرنا هذه املقدمة هنا الرفع توهم بعض من ال إطالع له، من كوإمنا ذ

اآلخرة، فإن هذا توهم  إىل وجهوا الناسيوا لؤفوائد األطعمة وما أشبه، واحلال أم جا إىل  الناس)السالم

حنراف اخالفه، وإين أظن أن بعض ى قل علمجاع والعتاب والسنة واإلكال أساس له من الصحة، بل ال

م بعض يسوء تفه أو سالم، التابع لسوء فهمهم اإل،اي عن احنرافهم عن الدنئ عن اآلخرة ناشنياملسلم

  . هلمنياملوجه

  .تفي منها ذا القدركون فلهذه املسألة حمل آخر، ،انك فكيو

  



٢٦٧

ه الشرع، وجعل له يد فك خاص أإحترام ،ونه نعمةكحترام ا إىل ضافةباإل ز،للخب ):٢مسألة (

 وأنه ال ،ه من الطعامرينتظر به غيشم، وإذا أحضر ال ي وأنه ال ،اماً، مثل عدم وضعه حتت القصعةكأح

سره من كف، وي الرغريستحب تصغيد، وأنه يسر باليك، بل كنيقطع بالسينبغي أن يوال وطأ، يوز أن جي

  .هاريغ إىل ،ستنجاء بهنسان، وحرمة االا اإللهكأياألرض أن ى فوق، وأنه إذا وجد منه قطعة عل

وما  ، بأي قسم صنع، أما اخلبز من األرزريالشع أو ن من احلنطةوكاد باخلبز املوالظاهر أن املر

  .نصرف األدلةام الكون له هذه األحيكستبعد أن يأشبه ف

  .حترام مطلق النعمةاما أنه كه باملناط، يلإام كبعض هذه األحينسحب نعم 

  .)١(ف حتت القصعةيوضع الرغيال : )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: ان بن تغلب، قالفعن أب

: فقالء بقصعة وحتتها خبز، ي فج)عليه السالم( عندي أبو احلسنى تغد: وعن الفضل، قال

ون حتتهايكرموا اخلبز أن كأوقال يل ، : ف من حتت القصعةيرج الرغخيمر الغالم أن)٢(.  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٨١ الباب ٥١٠ ص١٦ج:  الوسائل)١(

  .٢ من آداب املائدة ح٨١ الباب ٥١٠ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٢٦٨

  .)١(ف حتت القصعةيوضع الرغيره أن كنه إ: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،ريبص أيب وعن

ا رسول ي: لي فق، اخلبزرمواكأ: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ويف مرفوعة طلحة، قال

  .)٢(هرينتظر به غيإذا وضع ال :  قال،مهراكإوما هللا ا

سروه كأن ك، ولكنيال تقطعوا اخلبز بالس:  قال)عليه السالم( احلسن الرضا أيب ونس، عنيوعن 

  .)٣(د، خالفوا العجميبال

 وال أوطيرامته أن ال ك ومن ،رموا اخلبزكأ: ، قال)صلى اهللا عليه وآله( هللاة عن رسول ايويف روا

  .)٤(قطعي

 هللاعبد ا إىل أيب املرفوعةك ،ن له إداميك إذا مل كنيات من قطعه بالسيأما ما ورد يف بعض الروا

  .)٥(كنين له أدم قطع اخلبز بالسيكإذا مل ) عليه السالم( ني املؤمنريان أمك: ، قال)لسالمعليه ا(

  ، )عليه السالم( هللاعبد ا إىل أيب ،ىواملرفوعة األخر

                                                

  .٣ من آداب املائدة ح٨١ الباب ٥١٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٨٣ الباب ٥١١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٨٤ الباب ٥١١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢ من آداب املائدة ح٨٤ الباب ٥١١ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٣ من آداب املائدة ح٨٤ الباب ٥١٢ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٢٦٩

  . )١(كنياألدم قطع اخلبز بالس أدىن: قال

  .شيء الواقعيعن ال اىلي بالبدل اخلة، فإن النفس متأليمالء النفس بالشعور بالبدلإجالء أنه إلكف

نسان ون لإليكأن كاء، يربكد مجال اخلبز ال ألجل اليما إذا أري فكنيره قطع اخلبز بالسيكوهل 

إن  :شملهينصراف، فحتمال االاطالق، ومن من اإل: حتماالنا ،د مجال اخلوان بنظام أطعمتهيريف يض

  .)٢(ب اجلمالحيل يمجهللا ا

: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وين، عنك وعن الس

هللا نبت اأ وله ،له السماء مدراراًهللا ، أرسل اكشمه السباع، فإن اخلبز مباريما كم أن تشموا اخلبز كايإ

  .)٣(مكت ربي وبه صمتم وحججتم ب،تميوبه صل ،ىاملرع

ف هل هو صاحل عريد أن يرينسان الشم أن اإل هانة، فإن معىن من جهة اإلكالظاهر أن ذل: أقول

روهاً، ومنه كن ميكه فإذا شم ألجل االلتذاذ مل ي ألجل معرفته، وعلكوان ذليفعل احليما ك ،ل أم الكلأل

  .سائر األطعمة مناطاً إىل راهةكعلم إحتمال تعدي الي

                                                

  .٤ من آداب املائدة ح٨٤ الباب ٥١٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ ح٤٣٨ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .١ من آداب املائدة ح٨٥ الباب ٥١٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢٧٠

ا باخلبز وتم باخلبز واللحم فابدؤيإذا أت: )صلى اهللا عليه وآله( هللا عن رسول اى،ة أخريويف روا

  .)١(لوا اللحمكالل اجلوع مث فسدوا خ

األفضل، فإن  إىل سائر املطعومات، وهذا من باب إبقاء األمل إىل قتضي التعدييولعل املناط 

  .ىفخيما ال كاملفضول  إىل نتهييل شيء أفضل من أن كاألفضل يف  إىل نتهيينسان اإل

صلى اهللا عليه ( هللاسول اقال ر: )عليه السالم( قال أبو احلسن الرضا: ، قالنيقطيعقوب بن يوعن 

  .)٢(ةكف بريل رغكم، فإن مع كغروا رغفانص: )وآله

  .لي والقلريثكال إىل  بالنسبةكذلكالئمه الوحدة، وي النفس مبا ال ئالتعدد مبل: أقول

  .)٣(فوق إىل فيسر الرغيك )عليه السالم( احلسن الرضا أبا تيرأ:  قال،وعنه

  .رامكاإل إىل بفوق أقر إىل سركأنه ألجل أن الك: أقول

ون كسرة تكيف التمرة وال: نه قالإ ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن رجل، عن، ريعم أيب بناوعن 

  جتب له   ال تستقر يف جوفه حىت،لهاكأيأخذها إنسان وييف األرض مطروحة، ف

                                                

  .٢ن آداب املائدة ح م٨٥ الباب ٥١٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ من آداب املائدة ح٨٦ الباب ٥١٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ من آداب املائدة ح٨٦ الباب ٥١٣ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٢٧١

  .)١(اجلنة

من : )ه وآلهصلى اهللا علي( هللارسول اقال  :نه قالإ ،)عليه السالم( ل، عن الصادقيوعن إمساع

  .)٢(لههللا غفر ا يلها مل تستقر يف جوفه حىتكسرة ملقاة فأك أو وجد مترة

سرة ملقاة ك أو من وجد مترة: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ع، قاليوعن عمرو بن مج

  .)٣(ان له سبعون حسنةكوجدها يف قذر فغسلها مث رفعها ان له حسنة، ومن كلهما كأف

 )صلى اهللا عليه وآله( هللادخل رسول ا: قال، )عليه السالم(هللا عبد ا أيب ع، عنيوعن عمرو بن مج

 ،يكعلهللا رمي جوار نعم اكاء، أريا محي :لها، وقالكطأها فأخذها وأياد أن كسرة ى كعائشة، فرأى عل

  .)٤(هميلإادت تعود كفإا مل تنفر عن قوم ف

 هللا قال رسول ا،)هم السالميعل(ئه  عن آبا،)عليه السالم( ل بن مسلم، عن الصادقيوعن إمساع

  .)٥(لههللا غفر ا يلها مل تفارق جوفه حىتكمترة فأ أو سرةكمن وجد : )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٧٧ الباب ٥٠٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٧٧ الباب ٥٠٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٣ آداب املائدة ح من٧٧ الباب ٥٠٤ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٤ من آداب املائدة ح٧٧ الباب ٥٠٤ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٥ من آداب املائدة ح٧٧ الباب ٥٠٤ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٢٧٢

 طالق قوله إلكد، وذلك آزان يف اخلبك وإن ،سائر النعم إىل  بالنسبةكستحباب ذلاوالظاهر 

  .عيث عمرو بن مجييف حد )صلى اهللا عليه وآله(

 أو الًكستعماله أاان إسرافاً فقد وجب أخذه وكله، أما إذا كأي لريبإعطائه للغرام كصل اإلحيو

  .ريإعطاًء للغ

إين ألحلس أصابعي من املأدوم : قولي، )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: قالوعن عمرو بن مشر، 

ة وهم هم النعمي، إن قوماً أفرغت علكذلك كس ذلي من اجلشع، ولكخادمي أن ذلى ريأخاف أن  حىت

 كجتمع من ذلا ام حىتينجون ا صبيمخ احلنطة فجعلوها أهجاء، فجعلوا  إىل أهل الثرثار فعمدوا

م ك ما بريغي ال ،هللاتقوا اام كحيو:  بصيب هلا، فقالكامرأة وهي تفعل ذلى جبل، قال فمر رجل صاحل عل

عز هللا فأسف ا: اجلوع، قالري فإنا ال خناف جي ختوفنا باجلوع ما دام ثرثارنا كأنك:  فقالت،من نعمة

:  اجلبل، قالكذل إىل فاحتاجوا: ضعف هلم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت األرض، قالأ ووجل

  .)١(زانينهم بامليقسم بيان لكفإن 

: )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن مسعدة بن صدقة، عن

من خلقهاريثكها من يوما ف األرض إىل  العرشنيه ما بي فرموا اخلبز فإنه قد عملكأ  أن قال إىل : إنه

  ال، وأنه يقال له دانيم كان نيب قبلك

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٧٨ الباب ٥٠٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٧٣

هذا اخلبز ما أصنع باخلبز، : ف وقالي بالرغعرب به فرمي صاحب املعربيفاً ليصاحب معرب رغى أعط

رم كاللهم أ: السماء وقال إىل دهيع رف) عليه السالم(ال ي دانكذلى داس باألرجل، فلما رأيعندنا قد 

  .ا رب ما صنع هذا العبد وما قاليت ي فقد رأ،اخلبز

فلم متطر : قالالفخار، كوين طبقاً كاألرض أن  إىل ىحتبسي، وأوحااملطر أن  إىل هللاى فأوح: قال

وهلما  ى، قالت إمرأة ألخركمن ذلهللا ل بعضاً، فلما بلغ منهم ما أراد اكبلغ من أمرهم أن بعضهم أ حىت

لتاه، ك نعم، فأ:، قالت هلاكلنا ولدكوم أنا وأنت ولدي، فإذا جعنا أيل الكنأ  حىتتعاىلا فالنة ي: ولدان

، كنيين وبيبهللا  نيب ا: فقالت هلا،هايولدها فأمتنعت على على تا من بعد أودت األخرفلما جاع

 دهي فرفع ،نعم وأشد: قالتا له ،ى أرما إىل وقد بلغ األمر: ، فقال هلما)عليه السالم (اليدان إىل ختصمتااف

 بذنب صاحب املعرب ريه خيل ومن ف وال تعاقب األطفاكنا بفضل رمحتياللهم عد عل: السماء، وقالإىل 

 وأمر األرض أن أنبيت خللقي ما قد فام من ،األرضى أن أمطري عل: السماءهللا فأمر ا:  قال،وضربائه

  .)١(ري فإين قد رمحتهم بالطفل الصغكريخ

سطحه ى ون عليك عن صاحب لنا )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: وعن هشام بن سامل، قال

  أنه ى لوال أين أر: فغضب مث قال:  قال،هيصلون علينه ؤوطي فرياحلنطة والشع

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٧٩ الباب ٥٠٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٧٤

  .)١(صحابنا للعنتهأمن 

  .كورة يف الوسائل واملستدرك املذنيات ذه املضاميها من الرواريغإىل 

  

                                                

  .٣آداب املائدة ح من ٧٩ الباب ٥٠٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٢٧٥

  .جل الطعامستحب مد اخلوان ألي ):٣مسألة (

ين ي مبثل الصكتحقق ذلي و،)عليهم السالم( ث الواردة يف إطعام األئمةيره يف األحادكرر ذكلت

لقد هللا وا:  قال،)عليه السالم( نة، عن الصادقييبن عاث يحترام اخلوان، ففي حداستحب يوحنوه، و

دي ي فأخذ ب،ه موضوعةيدي نيوالسفرة ب  إيلّدهي العباس، وقد أخذ القوم الس، فمد أيب ىدخلت عل

هللا  إن ا،دخلينيأن هللا  ما شاء اكطرف السفرة فدخلين من ذلى ه فوقعت رجلي عليخطو إلفذهبت أل

مون الصالة يقيهللا  قوماً وا،)١(﴾فَِإنْ يكْفُر ِبها هؤالِء فَقَد وكلْنا ِبها قَوماً لَيسوا ِبها ِبكاِفرين﴿: قولي

  .)٢(اًريثكهللا رون اكذياة وكؤتون الزيو

  

                                                

  .٨٩اآلية : نعامسورة األ) ١(

  .٤ من آداب املائدة ح٧٩ الباب ٥٠٦ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٢٧٦

  .ريبك فضل ريخلبز الشع ):٤مسألة ( 

سائر ك وما أشبه، ات الطبيات العشرة وروايرواكبة ات األطعمة واألشريأن رواى فخيوال 

، والعموم واخلصوص، والناسخ واملنسوخ، نيد، وامل واملبيطالق والتقلزم مالحظة اإليات الفقه يروا

  .هايان فكوالزمان وامل

املواضع اليت  إىل  بالنسبةكان ذلك مةران وقت احلجايإن حز: )عليه السالم(  لو قال اإلماممثالً

ران، ولذا فالعمل ياملناخ يف حزكار يان املناخ يف أكمناخ الراوي واملروي عنه، ال ما إذا كمناخها 

من كل، كت فابتلوا مبشاايطالق يف الروام من أناس ظنوا اإلكجتهاد، واال إىل ورة حتتاجكات املذيبالروا

شد البالء يف املوضع مما أب يثرة الطروقه فأبتلك) عليهم السالم(اء ين عادة األنبأ بكتمسيان يف زماننا ك

  .اة مث الوفاةيسبب له شقاء احل

 ريفضل الشع: نه قالإ ،)عليه السالم( احلسن الرضا أيب ونس، عني فقد روي عن ،انكف كيو

 إالّه، وما دخل جوفاً ي علكوبار، ريل الشعكوقد دعا أل إالّ نيب اس، ما منالنى فضلنا علكالرب ى عل

إال ائه يعل قوت أنبجيأن هللا ا  أىبوطعام األبرار،) عليهم السالم(اء يوهو قوت األنبه، يل داء فكوأخرج 

  .)١(اًريشع

 )عليه وآلهصلى اهللا ( هللاما زال طعام رسول ا:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ارم، عنكوعن امل

  قبضه   حىتريالشع

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ٢ الباب ٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٧٧

  .)١(هيإلهللا ا

غذاء هللا  ما جعله اريثر من الشعكيف شيء شفاًء أهللا لو علم ا: )عليه السالم( وقال الصادق

  .)٢(اءياألنب

  .)٣()عليهم السالم( مانيم وداود وسليان طعام نوح وإبراهكنه إ :ثيويف األحاد

 رفنصياللحم، وطعم خبز الرب ويان ك )ليه السالمع( اًين علإ:  يف خرب)عليه السالم( وعن الباقر

  .)٤(اخللت وي والزريل خبز الشعكأيمرتله، وإىل 

  .اتيها من الرواريغإىل 

 املتعارف يف ما هوك ،ضايفاإلى ة حممول عليات السابقة واآلتيل يف بعض الرواير التفضكمث إن ذ

  .لسنة البلغاءأ

ما  أو طحن أو ما لو طبخكن بصورة اخلبز، يكولو مل ورة، كذ له اخلواص املريأن الشعى فخيوال 

  .كأشبه ذل

  

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ٢ الباب ١٠٣ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٣طعمة املباحة ح من األ٢ الباب ١٠٣ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٦ و٥طعمة املباحة ح من األ٢ الباب ١٠٣ ص٣ج: املستدرك  انظر)٣(

  .٧طعمة املباحة ح من األ٢ الباب ١٠٣ ص٣ج: املستدرك) ٤(



٢٧٨

  .فضلهاى األرز من األطعمة املنصوص عل ):٥مسألة (

ما دخل جوف املسلول شيء أنفع من : نه قالإ، )عليه السالم( احلسن الرضا أيب ونس، عنيفعن 

  .)١(خبز األرز

 إىل بقي يف اجلوف من غدوةيس يل:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب نافع، عن أيب ويف مرفوعة

  .)٢(خبز األرزإال ل يالل

أطعموا املبطون : )عليه السالم( هللاقال أبو عبد ا: حسان، عن بعض أصحابنا، قال علي بن وعن

   .)٣(سل الداء ساليدبغ املعدة ويخبز األرز فما دخل جوف املبطون شيء أنفع منه، وأما إنه 

  .اتيها من الرواريغإىل 

 كناان هكن املناط موجود يف سائر أقسامه، وإن كلانت يف خبز األرز، كات وإن يالرواهذه و

 يف أصل يكه شرريما أن خمتلف أقسام األرز من العنرب وغكه الطب، ختالف يف القاعدة حسب ما قررا

  .هاريب وغي والعنب والزبريالتمر والشعكسائر مطلقات املوضوعات ك ،ختلف يف املراتبااخلاصة وإن 

  

                                                

  .١ من األطعمة املباحة ح٣ الباب ٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢ من األطعمة املباحة ح٣ الباب ٥ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣احة ح من األطعمة املب٣ الباب ٥ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٧٩

عله جي حنوه دقاً أو  حبفضلها، واملراد به دقى ملنصوص علق من األطعمة ايالسو ):٦مسألة (

واألرز واجلوز  ريؤخذ من احلنطة والشعيالطحن، وحد  إىل صلي، وال اناً خشناًياناً ناعماً، وأحيأح

ل قسم كل خملوطاً، ولكؤياناً يما أشبه، وأح أو لنب أو عسل أو  بدون خلطه مباءلكؤياناً يها، وأحريوغ

  .ىفخيما ال ك النوع وفائدة خلطه كل نوع فائدة ذلكمن 

 ،صلح البدن وما أشبهيما  إىل أا مرشدة إىل ضافةهذه املطاعم باإلى ات احملرضة عليمث إن الروا

وقد عرفت  )األصول(ما قرر يف ك ،لها األنسان بقصد القربة وإطاعة أوامر الشارعكتوجب الثواب إن ا

  . وما أشبهنييص والتبيح والتخصيات من التراجيعمال القواعد يف أمثال هذه الرواإا تقدم لزوم مم

نت جائعاً كق إن ينعم القوت السو: قال، )عليه السالم( جعفر أيب مان اجلعفري، عنيفعن سل

  .)١(كنت شبعاناً هضم طعامك وإن ،كأمس

  .)٢(شد العظميت اللحم ونبيق يالسو: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  إمنا عمل :  فقال،قي السو)عليه السالم( ر عندهكوذ

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ٤ الباب ٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٩ص: سناد، وقرب اإل٢طعمة املباحة ح من األ٤ الباب ٥ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٨٠

  .)١(بالوحي

  .)٢()عليه السالم( ىاحلسن موس أيب ب منه عنيوقر

  .)٣(ينيطعام النب: قال أو نيق طعام املرسليالسو: نه قالإ )عليه السالم( وعنه

دفع ي و،رد املرة والبلغم من املعدة جرداًجيق يسوال:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عنىي،حيوعن 

  .)٤( نوعاً من أنواع البالءنيسبع

شد ينبت اللحم وي كن ذلإق يف صغرهم، فيم السوكانياسقوا صب:  قال)عليه السالم( ومنه

   .العظم

  .)٥(تفاه قوةك صباحاً امتأل نيق أربعيمن شرب السو: وقال

ال  ق تنشف املرة والبلغم حىتيالرى ق جاف علي سو،)٦(راحاتثالث : ، قال)عليه السالم( وعنه

  .)٧(ئاًيدع شياد يك

  .)٨(اضيذهب بالبيق اجلاف يالسو: ، قال)عليه السالم( وعنه

                                                

  .٢ ح٣٠٥ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٥ ح٣٠٥ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .٤ ح٣٠٥ ص٦ج: الكايف) ٣(

  .١١ ح٣٠٦ ص٦ج: الكايف) ٤(

  .٥٦٤ ح٤٨٩ص: احملاسن) ٥(

  ).منه دام ظله(ما ميأل الكف  قدر: احةالر) ٦(

  .١طعمة املباحة ح من األ٥ الباب ٨ ص١٧ج: الوسائل) ٧(

  .٣طعمة املباحة ح من األ٥ الباب ٨ ص١٧ج: الوسائل) ٨(



٢٨١

  .)١(يسقي مث  مراتغسل ثالثيق، يوا جوف احملموم من السوؤملا:  قال،)عليه السالم( وعنه

د يزي و،رق البشرةي و،شد العظمينبت اللحم، ويت يلزق بايشرب السو:  قال،)عليه السالم( وعنه

  .)٢(يف الباه

 إىل ق إذا غسلته سبع غسالت، وقلبته من إناءيالسو: ، قال)عليه السالم( احلسن املاضي أيب وعن

  .)٣(ني والقدمنيرتل القوة يف الساقي وى،ذهب باحلمي فهو ،إناء آخر

 ،قيسوطلب الي وهو عندنا )عليه السالم( لرضانا ايلإبعث : نه قالأعن بعض أهل مرو،  يورو

ن ك احلرارة، وسأق جافاً أطفيالرى ق إذا شرب علين السوإ: ده، فبعث إيلّق ملتوت فريه بسويفبعثنا إل

  .)٤(كفعل ذلي وإذا لت مل ،املرارة

 صلى اهللا عليه( ن النيبإ: )عليهم السالم( ، عن آبائه)عليه السالم( وين، عن جعفركعن السو

  .)٥( من بعدينيهذا طعام املترف: ر طربزد، فقالكه سيفق لوز، يبسوى أت )وآله

                                                

  .٦طعمة املباحة ح من األ٥ الباب ٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٥٦٠ ح٤٨٨ص: احملاسن) ٢(

  .٩ ح٣٠٦ ص٦ج: الكايف) ٣(

  .٣ ح٣٠٧ص ٦ج: الكايف) ٤(

  .٢٧٣ ح٤٩٠ص: احملاسن) ٥(



٢٨٢

عليه ( هللاعبد ا أيب ى فدخلت عل،)١(ة فربسمكمرض بعض أصحابنا مب: قالف التمار، يوعن س

:  قال،ضي، وهو غذاء يف جوف املرهللا إن شاء اعاىفيفإنه ، ريق الشعيأسقه سو:  فقال،أعلمته ف)السالم

  .)٢(عويف صاحبنا  حىتنيتقال مر أو نيومي إالّاه نيفما سق

 ،املوتى أشرفت عل نقطع عنها حىتيض وال ية لنا أصاا احليإن جار: قالار، يمهز علي بن وعن

  .)٣(تينقطع عنها وعوفات فيق العدس فسقيسوى  أن تسق)عليه السالم( فأمر أبو جعفر

قوي يقطع العطش، ويق العدس يسو: ال، ق)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ويف مرفوعة حممد، عن

ان إذا كفارقه، ويان إذا سافر ال ك، ود اجلوفربي الصفراء وئطفي داء، وني سبعه شفاء منياملعدة، وف

  .)٤( احلرارةئطفيجان الدم وين هكسيق العدس فإنه يشرب من سوا: قوليهاج الدم بأحد حشمه، 

عليه ( نيملا قتل احلس: قولي )عليه السالم( هللاعبد  أبا مسعت: ين، عن مصقلة، قاليلكالى ورو

    النساء واخلدم، حىتكنيت وبك وب،ه مأمتاًية عليلبك أقامت امرأته ال)السالم

                                                

  ).منه دام ظله. (بتلى بالربساماأي ) ١(

  .١٤ ح٣٠٧ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .٢ ح٣٠٧ ص٦ج: الكايف) ٣(

  .١ ح٣٠٧ ص٦ج: الكايف) ٤(



٢٨٣

ل يي ودموعها تسكها تبية من جواري إذ رأت جاركذلكنما هي يجفت دموعهن وذهبت، فب

ق، ي أصابين اجلهد شربت شربة سوإين ملا:  قالت،كل دموعيننا تسي أنت من بكما ل: فدعتها فقالت هلا

ى  أن نتقوكد بذليإمنا نر:  وقالت،لت وشربت وأطعمت وسقتكأفأمرت بالطعام واألسوقة ف: قال

  .)١()عليه السالم( نياحلسى اء علكالبى عل

  . والبحارك فراجع الوسائل واملستدر،قية الواردة يف باب السوريثكات اليها من الرواريغإىل 

  

                                                

  .٨طعمة املباحة ح من األ٤ الباب ١٠٤ ص٣ج: املستدرك) ١(



٢٨٤

اً، ومن اميأ أو وماً،ي نيله أربعك أكره تريكفضله، وى حم من األطعمة املنصوص علالل ):٧مسألة (

 ،بعضى شتراء اللحم، وفضل بعض اللحوم علقتراض الستحباب االاستحب األذان يف أذنه، ويه كتر

  .ون بعضها داًءك لبعض األمراض، وون بعض اللحوم دواًءكو

عليه ( قال ،خرةا واآليدام يف الدند اإلين سع )عليه السالم( هللا اعبد أبا بن سنانافقد سأل 

  .)٢()١(﴾و لَحِم طَيٍر ِمما يشتهونَ﴿ :عز وجلهللا اللحم، أما تسمع قول ا: )السالم

ا يد الطعام يف الدنياللحم س: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: ، قال)عليه السالم( علي وعن

  .)٣(خرةواآل

  .)٤(د إدام اجلنة اللحميس: قال ) عليه وآلهصلى اهللا(  عنه،ث آخريويف حد

  .)٥(ب اللحمحيحلماً،  )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اك: ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

ت اللحم، يبغض البي عز وجلهللا رون أن اينا ن من قبلإ: ن رجالً قال لهإ :)عليه السالم( وعنه

  عليه ( فقال

                                                

  ..٢١اآلية : سورة الواقعة) ١(

  .١ باب اللحم ح٣٠٨ ص٧ج: الكايف )٢(

  .٢ باب اللحم ح٣٠٨ ص٧ج: الكايف )٣(

  .٤٠٣ ح٤٦٠ص: ويف احملاسن. ٣ باب اللحم ح٣٠٨ ص٧ج: الكايف )٤(

  .٧ ح٣٠٩ ص٦ج: الكايف) ٥(



٢٨٥

  .)١(ه حلوم الناسيل فكؤيت الذي يبغض البيهللا  ذهبوا، إن اثيس حيصدقوا ول: )السالم

  .)٢(ش قوم حلمونيإنا معاشر قر: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( وعنه

  .)٣(اماً فسد عقلهيه أكومن تر ...نبت اللحمياللحم : ، قال)عليه السالم( وعنه

وماً ساء خلقه، ومن ساء ي نيه أربعكنبت اللحم، ومن تري اللحم:  إنه قال،)عليه السالم( وعنه

  .)٤(ذنوا يف أذنهأخلقه ف

ل كأي إن من مل :قولونيإن الناس : )عليه السالم(  قلت أليب احلسن: بن خالد، قالنيوعن حس

 خلقه وبدنه، ريوماً تغي نيل اللحم أربعكأين من مل ك ول،ذبواك: ام ساء خلقه، فقالياللحم ثالثة أ

  .)٥(وماًي ني النطفة يف مقدار أربع النتقالكذلو

  .ىفخيما ال كاملراد بفساد العقل هو سوء اخللق، وهذا مقتض : أقول

  ن ذهاب أثر إ :ريث األخياحلد ومعىن

                                                

  .٣طعمة املباحة ح من األ١١ الباب ٢٣ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢طعمة املباحة ح من األ٩ الباب ١٠٥ ص٣ج: املستدرك) ٢(

  .٤طعمة املباحة ح األ من١٠ الباب ١٠٥ ص٣ج: املستدرك) ٣(

  .١طعمة املباحة ح من األ١٢ الباب ٢٥ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٢طعمة املباحة ح من األ١٢ الباب ٢٥ ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٢٨٦

 نيأربع إىل ثر النطفةأثر لللحم يف البدن ساء اخللق، إذ أوماً، فإذا ذهب آخر ي نيأربع إىل اللحم

  .أيت دور العلقةيف

  .)١(مىنيومن ساء خلقه فأذنوا يف أذنه ال: قال ،ىخرأة ي يف روا)عليه السالم(  الصادقوعن

 ومن مل ،نبت اللحمي فإن اللحم من اللحم، واللحم ،لوا اللحمك: ، قال)عليه السالم( علي وعن

ألذان دابة فأذنوا يف أذنه ا أو م من إنسانكوماً ساء خلقه، وإذا ساء خلق أحدي نيل اللحم أربعكأي

  .)٢(لهك

ل ك فإن أ،كل السمكم وأكايوإ: أن قال إىل ،ب منهي قر)عليه السالم( عنهث آخر، يويف حد

  .)٣(بلي اجلسمي كالسم

ة يزيل احلرارة الغريوجب تقليه البارد ع بطبك ألن السمكهذا خاص ببعض املناطق، وذل: أقول

  .املوجب لضعف أجهزة اجلسم

 ،ومل:  فقال،لون حلم الضأنكأييت ال ين أهل بإ: )يه السالمعل(  قلت أليب احلسن:وقال سعد

هللا لو علم ا: ، قاليكلب: ، قلتا سعدي: وجاع، فقالج املرار والصداع واأليهينه إقولون يم إ: قلت

  به ى رم من الضأن لفدك أئاًيش

                                                

  .٧طعمة املباحة ح من األ١٢ الباب ٢٦ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٨طعمة املباحة ح من األ١٢ الباب ٢٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥١ص: سنادقرب اإل) ٣(



٢٨٧

  .)١(ليإمساع

من لقون ي ما )عليه السالم( ىموس إىل واكل شيسرائإإن بين : ، قال)عليه السالم( جعفر أيب وعن

  .)٢(لون حلم البقر بالسلقكأيه مرهم يلإ عز وجلهللا اى  فأوحعز وجلهللا ا إىل كا ذلكاض، فشيالب

  .)٣(اضيذهب بالبيمرق حلم البقر : ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٤(ق ومرق حلم البقر للوضحيالسو: ، قال)عليه السالم( ميإبراه أيب وعن

  .راد ما الربصياض والوضح يالب: أقول

  .)٥(لبان البقر دواء، ومسوا شفاء، وحلومها داءأ: ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٦(حلوم البقر داء: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( وعنه

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ١٣ الباب ٢٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١حمن األطعمة املباحة  ١٤ الباب ٢٨ص ١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢حمن األطعمة املباحة  ١٤ الباب ٢٨ص ١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣حمن األطعمة املباحة  ١٤ الباب ٢٨ص ١٧ج: الوسائل) ٤(

  .١حاحة من األطعمة املب ١٥ الباب ٢٩ص ١٧ج: الوسائل) ٥(

  .٥حمن األطعمة املباحة  ١٥ الباب ٢٩ص ١٧ج: الوسائل) ٦(



٢٨٨

، ري جاموس الطالوز: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال : ويف مرفوعة عمرو بن عثمان، قال

عة يمرأة من ربا ربتهما ني ناهضنين أنت عن فرخيوأ، ري، والدراج حبش الطرير الطيوالدجاج خرت

  .)١(بفضل قوا

والغلظة وعسر اهلضم، والدجاج  موسكيشبه حلم اجلاموس يف اللون رداءة الي حلمه الوز: أقول

اللحم  إىل ورث النقرس، والدراج نسبتهيله كة أثرك و،له العذرة والقذرات فلحمه قذركر ألياخلرتك

ون حلمه يكبعد أن يستواء، وال حتراقاً ألخالطه لقربه من خط االانسان احلبشي لوناً ونسبة اإلكب يالط

 ل، فإذا ريبكعة مشهورون بلطافة املأيعسر هضمه، ورب يشتد حىتيف، ألنه مل يابساً، والفرخ له حلم لطي

في يكن الفرخ الواحد ال إث يب اللحوم، وحيان حلمه أطكل كب األيسان الطنطعام اإلبته يالفرخ بب

  .نيبفرخ )عليه السالم( نسان اجلائع، قال اإلماماإل

 حلم نيب اللحميأط: فقال عمردي عمر، ي نيت اللحمان برِكذُ: ي، قالاريويف مرفوعة الس

 حلم فرخ نيب اللحميطأ وإن ،رير الطي خنازكال إن ذلك: )عليه السالم( ني املؤمنري فقال أم،الدجاج

  . )٢(نهضياد أن ك أو قد ض،

  ث آخر يويف حد

                                                

   .١حمن األطعمة املباحة  ١٦ الباب ٣٠ص ١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢حمن األطعمة املباحة  ١٦ الباب ٣٠ص ١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٨٩

  .)١(فرخ محام: أنه قالإال مثله، 

 ،صيبدجاجة حمشوة خبب  فدعا فأيت،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب لت معكأ: قال ى،وعن عبد األعل

 فجاء نا بطعامنا املعروفية أتيا جاري: ، مث قالت لفاطمةيهذه أهد: )عليه السالم( هللافقال أبو عبد ا

  .)٢( تيد وخل وزيبثر

عجبه يان ك و،ل الدجاج والفالوذكأيان ك )صلى اهللا عليه وآله( روي أن النيب: انيويف جممع الب

  .)٣( والعسلى احللو

 أمرت بدجاجة ةديأن مح ت حىتيل اخلل والزكذاين أآلقد : ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٤(نفسي إىل جعتت فريفشو

طرد ي ونيقوي الساقي فإنه ،أطعموا احملموم حلم القباج: ، قال)عليه السالم( احلسن األول أيب وعن

  .)٥(طرداًى احلم

  من : ، قال)صلى اهللا عليه وآله( هللاوعن رسول ا

                                                

  .٤٧٧ ح٤٧٥ص: احملاسن) ١(

  .٤طعمة املباحة ح من األ١٦ الباب ٣١ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥طعمة املباحة ح من األ١٦ الباب ٣١ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٦طعمة املباحة ح من األ١٦ الباب ٣١ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .١حمن األطعمة املباحة  ١٨ الباب ٣٣ص ١٧ج: الوسائل) ٥(



٢٩٠

  .)١(ل حلم الدراجكأيظه فليقل غيسره أن 

:  فقال،س وألبااي عن حلوم اجلوام) السالمعليه( احلسن أبا سألت: بن جندب، قالهللا وعن عبد ا

ا ال بأس)٢(.  

ل كلباا وأأس وشرب يل حلوم اجلوامكال بأس بأ: )عليه السالم(  قالى،ة أخريويف روا

  .)٣(مسوا

 عن اجلاموس وأعلمته أن أهل )عليه السالم( احلسن الثالث أبا سألت: وب بن نوح، قاليوعن أ

ِمن الْبقَِر وِمن الِْإِبِل اثْنيِن و﴿: تعاىلهللا ما مسعت قول ا أو: خ، فقالنه مسإ: قولونيراق الع

  .)٥()٤(﴾اثْنيِن

قر ب، ويف البقر بالنيبل بذي السنام وذي السنام من اإلنيفسر االثن) عليه السالم(الظاهر أن اإلمام 

  .ضاًياموس أاجلى طالق البقر علإنه استدل بك لى،نثر واألك الذرادأ أو ،واجلاموس

ث سأله عن مسن ي، ح)عليه السالم( د، عن العبد الصاحليمل ما رواه عبد احلمحيومبا تقدم 

ضاً من ما ظاهره يث أي ملا تقدم يف بعض األحاد،راهةكالى  عل،)٦(ال تشتره وال تبعه:  فقال،سياجلوام

  .راهةكال

                                                

  .٣حمن األطعمة املباحة  ١٨ الباب ٣٣ص ١٧ج: الوسائل) ١(

  .١طعمة املباحة ح من األ٢٠ الباب ٣٥ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢طعمة املباحة ح من األ٢٠ الباب ٣٥ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .١٤٤اآلية : نعامسورة األ) ٤(

  . ط قم١١٥ ح٣٨٠ ص١ج: تفسري العياشي )٥(

  .٥٦١ ح١٢٨ ص٧ج: التهذيب) ٦(



٢٩١

س حرام يعتقدون أن حلم اجلوامي ألم ،ةيأنه موافق ملذهب الواقفى ث عليخ هلذا احلديأما محل الش

  .)١( )عليه السالم( اظمكن مذهب الوقف إمنا ظهر بعد موت الإ: هي فف،جروا السمن جمراهأف

  . فتأمل)عليه السالم( اإلمام إىل ث ونسبهية جعل هذا احلديد أن بعض الواقفيرياللهم أن 

 ، والبحاركأبواب الوسائل واملستدرورة يف خمتلف كة جداً، املذريثكات اليها من الرواريغإىل 

  .تعاىلهللا ة إن شاء ايأيت بعضها اآلخر يف املسائل اآلتيو

  

                                                

  .٥٦١حذيل  ١٢٨ ص٧ج: التهذيب) ١(



٢٩٢

 وامرأة يف باب الزواج،مرأة ا أو  حلم وحلم،نيات بيورة يف الرواكإن املفاضالت املذ ):٨مسألة (

 أو طعام، أو م،ل حلكة عن أيات الناهيالرواك، كما أشبه ذل أو ،متعامل ومتعامل يف باب املعامالتأو 

 ك ذلكس معناها تريل ،روهاتكيف باب املستحبات وامل كما أشبه ذل أو ع شيء،يب أو مرأة،ازواج 

تعامل ا يالطعام الفالين فال  أو ة،ية الفالني الصناعكتتر أو ،ة فال تتزوجي املرأة الفالنكن تترأكالشيء، 

 وال ،ن قصابيكما إذا مل كباب املعامالت، ختالل النظام يف  موجب الكن ذلإ: قال يل، حىتكؤيوال 

روهات شرعاً بال أزواج، وموجب كات املي وما أشبه، وموجب لبقاء الفت،فنك  وال بائع، حنطةبائع

  .ذاكاملوت، وه ها حىتء الناس هلا بقاكاب ترجيسراف يف مثل حلم اجلاموس والدجاج وما أشبه، إللإل

  :  أمور ثالثةكبل هنا

 أو روهكعارض احلرام املي وال ، حرامك وذل،الل والفساد وما أشبهالختوجب ايما : األول

  .ما حقق يف حملهكة يقتضائاألدلة الالاى ة تتقدم عليقتضائ ألن األدلة اال،املستحب

ة مما يفة واقعيما أشبه أضرار خف أو لةًمعام أو زواجاً أو الًكروهة أك األمور املكن يف تلإ: الثاين

  .ةراهكم بالكأوجب احل

 إىل رشدي كذلك ،أصل املصلحة واملفسدة إىل رشديما كرشاد ن الشارع يف مقام اإلإ: الثالث

نسان من حلمي الفرخ والدجاج ن اإلكما إذا توفر الفاضل واملفضول، فإذا متيار فيختاألفضل يف مقام اال

  ن من املرأة كاألفضل منهما، وإذا مت إىل رشدهي



٢٩٣

ذا، كالثاين وه إىل ع احلنطة والسمن أرشدين من بك وإذا مت،ىلاألو إىل ة أرشدياألصبح والعاد

  .ىفخيما ال كر من احملذور السابق ك ما ذكس يف ذليول

ل كات املرتبطة بيثرة هائلة من الرواى كاة، نرين احلينه دإث يسالم ح وهو أن اإل،مث إنه بقي شيء

 النظافة أو ،الزراعة والتجارة أو ح،كاملنا أو املالبس أو ، سواء يف باب املطاعم واملشارب،اةيون احلؤش

ام كام العبادات وأحكجانب أح إىل كل ذلك ،ك ذلريغ أو ،جتماعاملعاشرة واال أو ،والنضارة

  .هاريغ إىل ،ام اجلهاد وإدارة البالدكام القضاء الشهادات وأحكام اجلرائم وأحكاملعامالت وأح

 أو مكسالم، وإن شذ عنهم حاام اإلك أحلكعلمون بي ،ومات وشعوباًكان املسلمون، حكوقد 

ن الطابع العام للبالد اك ف،ة عن جمراهايسالم اإلنيف القوانيؤثر يف حترين يك مل كام فإن ذلكسلسة ح

  .عطاء أو أخذ أو ونكس أو ةكل حركسالم قاس باإلي وإمنا ،سالمام والشعوب اإلكواحل

ا املساجد، يادات وزواسالم صار خاصاً بالعبإلأن ا حنراف صار عاماً حىتحنوه، فاال أو أما منذ قرن

  .نياملسلمى فار التامة علكطرة اليوهذا هو السبب لس

ع يسالم أوالً جبمنشر اإليزم أن  علماً وعمالً، فالالنيع القوانيسالم يف مجاإل إىل والعالج أن نرجع

رجع  يسالم بنداً بنداً حىتق اإليرون العاملون املخلصون، يف تطبكأخذ املفي كبنوده يف الناس، وبعد ذل

   إىل اإلسالم



٢٩٤

  .البالد

اة اليت تعرض يون احلؤل شأن شان من شكيف ، أن تؤلف مؤلفات صغار كمقدمة لذلى والذي أر

تاب كخالق، وتاب يف اإلكتاب يف الطالق، وكتاب يف الزواج، وك تاباً، مثالًكل شأن كسالم، لهلا اإل

تاب كة، ويتاب يف األقضكتاب يف املعاشرة، وكب يف املشارب، وتاكتاب يف املطاعم، وكيف اجلرائم، و

ة يث املرويتب األحادك الكر يف تلكذي و،ذاكتاب يف اجلرائم، وهكتاب يف اجلهاد، وكيف الشهادات، و

  الناس حىتني بصورة واسعة بل، وتنشريبدون التحل أو ليع التحل إما م)عليهم السالم( نيعن املعصوم

جادة  إىل لتفاتون الوعي نقطة التحول وااليكه، ويتاجون إلحينهم زاخر مبا ي دعرف املسلمون أني

  .زيبعزهللا اى  علكد، وما ذليسالم من جدام اإليون سبباً لقيك كسالم، لعل ذلاإل

أسأل القبول هللا  وا،ةيتاب ألجل هذه الغاكل اليات املطاعم واملشارب يف ذيرت رواكوإين إمنا ذ

  . وهو املستعان، بهنيب ونفع املؤمنوالثوا

  



٢٩٥

  .كحنو ذل أو ن يف إدمانه مصلحة للبدنيكره إدمان اللحم إذا مل يك ):٩مسألة (

 يف خرب محاد )عليه السالم( قول الصادق إىل ضافة باإل،طالقاته اإليدل عليأما أصل اجلواز ف

 ،ومل: )معليه السال(  قال،رهونهيكت اللحم ي عن ب)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: اللحام، قال

ال بأس : )عليه السالم( خوان أمرنا واحد، فقالم وأنا مع قوم يف الدار من اإلكبلغين عن: قلت

  .)١(دمانهإب

  .دهيون زمام الطعام ب يكس هو وحده حىتي فل،اللحمإال د بعضهم يريأنه أراد أن اجلماعة ال كو

 إنه ،حم درمهاً حبسها للّنيسبع إالّ  أيبكما تر: عفوري أيب بنا يف خرب )عليه السالم( قوله وإىل

  .)٢(صرب عن اللحميان ال ك

 ،وم بلحميل كوماً ي يف شعبان مخسة عشر )عليه السالم( جعفر أيب ت معيتغد: وخرب زرارة، قال

  .)٣(وماً واحداًيته صام منها يما رأ

عليه ( علي انك:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  فخرب العرزمي، عن،دمانراهة اإلكل يأما دل

   ،ره إدمان اللحميك )السالم

                                                

.١٢طعمة املباحة ح من األ١١ الباب ٢٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١طعمة املباحة ح من األ١٧  الباب٣٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣طعمة املباحة ح من األ١٧ الباب ٣٢ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٩٦

  .)١(ضراوة اخلمركإن له ضراوة : قوليو

. ل ثالثكيف :  فقال، عن شراء اللحم)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: وقال عمار الساباطي

ال : قلت. ل ثالثكيف : قع منهم موقع اللحم شيء، فقاليس يرتلون بنا وليف وقوم ايضلنا أ: فقلت

  .)٢(ل ثالثكيف : ئاً، فقاليعدوه شيه مل ريتدموا بغيئاً أحضر منه ولو ايجند ش

 ،وم بلحميل ك: ر اللحم، فقالك فذ)عليه السالم( هللاعبد ا أيب نت عندك:  قال،سيوعن إدر

  .)٣(وماً بشيء آخري و،وماً بلنبيو

م ك وال تعودوه أنفسل أسبوعكلوا اللحم يف ك: دي يف خرب ز)عليه السالم( هللاوقال أبو عبد ا

  .)٤(ضراوة اخلمرك فإن له ضراوة ،مكأوالدو

: قولينه فياطيطب شخيس يإن إبل: ، أنه قال)صلى اهللا عليه وآله( املستغفري يف طب النيبى ورو

  .)٥(هايف إالّ فإين ال أجد مجاع الشر ،ر والنساءكم باللحم واملسيكعل

                                                

  .٤طعمة املباحة ح من األ١٧ الباب ٣٢ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٥طعمة املباحة ح من األ١٧ الباب ٣٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٦طعمة املباحة ح من األ١٧ الباب ٣٢ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢طعمة املباحة ح من األ١٥ الباب ١٠٦ص ٣ج: املستدرك) ٤(

  .٣طعمة املباحة ح من األ١٥ الباب ١٠٦ ص٣ج: املستدرك) ٥(



٢٩٧

  .)١( صباحاً قسا قلبهنياللحم أربعل كمن أ:  وسلم)صلى اهللا عليه وآله( وقال

  .كفعل بالبدن ذليثقله كفإن اللحم اخلمار، كراد ا حالة يالضراوة : أقول

ما هو الغالب عند أهل العلم، واملراد ك ،شرعاًكى  املذريراد به غية املستغفري إما يواللحم يف روا

 يف عداد كذل و،انكف كيها يصلون علحي هاياس فاملراد ا أما لرغبة الن أو بالنساء احملرمات منهن،

ان كة وإن ينسان عن املراتب الراقوجب بعد اإليدماما إاملراد أن  أو س،ي إبلكوا من إشراكاخلمر يف 

  .بعاد ال يف احلرمةه يف أصل اإلي، فالتشب حالالًكذل

  

                                                

  .٣حذيل طعمة املباحة  من األ١٥ الباب ١٠٦ ص٣ج: املستدرك) ١(



٢٩٨

الدهن، وإن ك اً ومطبوخاً ال مذاباًي نكستحباب ذلال الشحم، والظاهر كستحب أي ):١٠مسألة (

  .ضاًيه خاصة أيان الدهن فك

 ومسوا شفاء، وحلومها ،لبان البقر دواءأ: ، قال)عليه السالم( ل، عن الصادقية إمساعيففي روا

  .)١(داء

ل لقمة شحم أخرجت مثلها كمن أ: ، قال)عليه السالم( هللا عبد اأيب عن ،بن سوقة حممد وعن

  .)٢(من الداء

 ،شحمة هي أي  الشحمة اليت خترج مثلها من الداء:)عليه السالم( هللاعبد ازرارة، قلت أليب : وقال

  .)٣(كا زرارة أحد قبلي وما سألين عنها ،هي شحمة البقر: قال

 ومن أدخل يف ،نبت اللحمياللحم  :قولي )عليه السالم( احلسن أبا مسعت :ركبن بى وقال موس

  .)٤(جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء

  .ات ال أا علل تامةيوا مقتضكث يم أن املراد مبثل هذه األحادد تقدق: أقول

  

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ١٥ الباب ٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢طعمة املباحة ح من األ١٥ الباب ٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣طعمة املباحة ح من األ١٥ الباب ٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٤طعمة املباحة ح من األ١٥ الباب ٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٢٩٩

  .ره حلم البغل واحلمار والفرسيك ):١١مسألة (

: أن قال إىل ل من الدوابكؤيره أن يك: ، قال)عليه السالم(  عن الصادق،ريبص أيب ففي خرب

ريتة والدم وحلم اخلرتي املميتحركس حبرام يل والبغال وليواخل)١(.  

ل كوسألته عن أ: أن قال إىل ،)عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: ان، قالكبن مساث يويف حد

  .)٢(هايأن تضطرو إلإال ا لوهكعنها فال تأ )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى :  فقال،ل والبغالياخل

  .ات اليت تقدمتيها من الرواريغإىل 

 طبعاً، ألن حلومها كذلك وهو ،ل شيء يف نفس اللحمل ألجكراهة األكات أن يوالظاهر من الروا

  .لكلة وال تالئم األيثق

 يف )عليه السالم(  فقد قال الرضا،ستفادة منهاجل االراهة ألكات أن اليظهر من بعض الرواينعم 

ستعماهلا اظهورها و إىل ة حلاجات الناسيل حلوم البغال واحلمر األهلكره أكو: ث حممد بن سنانيحد

  .)٣( ال لقذر خلقتها وال قذر غذائها،تهامن قلواخلوف 

  لب كالكة لقذارة اخللقة الظاهر أن املراد عدم احلرم: أقول

                                                

  .٢٠ من األطعمة احملرمة ح٢ الباب ٣١٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢٠ من األطعمة احملرمة ح٥ الباب ٣٢٥ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٨حرمة من األطعمة احمل ٤ الباب ٣٢٤ص ١٦ج: الوسائل) ٣(



٣٠٠

 نيبل والبقر والغنم فال منافاة بسائر حلوم اإلكال أا ل، الاجلكقذارة الغذاء  أو ر،يواخلرت

  .نيالطائفت

 الظاهر أنه علة مستقلة اف منه قلته، إذخيوان يل حكراهة قتل كة املعللة يظهر من هذه الروايمث إنه 

  .علةال جزء 

ضرين اآلن حيفعله الغرب، فال يما كنعدام نسله، ا أو من قلتهى شخيوان الذي يأما حرمة قتل احل

  .التأمل والتتبع إىل ه، واملسألة حمتاجةيل عليدل

  



٣٠١

 ري غداًي قد،اًميقد أو داًي جد،خرآمع شيء  أو  وحده، ومطبوخاًاًيل اللحم نكوز أجي ):١٢مسألة (

  .ون ضاراً ضرراً بالغاًيكال ن بشرط أن ك ل، أم ال،بالنار أو بالشمس

د الذي مل يل القدكنهونين عن أية ري إن أصحاب املغ:)عليه السالم( قلت أليب جعفر: قال طلحة

  .)١(لهكال بأس بأ: متسه النار، فقال

فف جيه امللح ويذر عليقدد وي اللحم :قلت له: ، قال)عليه السالم(  عن الصادقى،ة أخريويف روا

  .)٢(هرين امللح قد غإله فكأال بأس ب:  فقال،يف الظل

 يري ألن امللح قد حفظه من التغ،تناولهرم  حي حىتصبح ضاراًيد امللح أنه مل يلعل املراد بز: أقول

  .الضار

  .)٣(قددهيشتري له حلم البقر في ةكه وهو مبيلإبعث يان ك )عليه السالم( احلسن أبا  أن،ن اللفايفعو

  .ه من الضرر يف اجلملةيا فملد يل القدكراهة أكنعم الظاهر 

ج للداء من اللحم يوال أهى لت طعاماً أبقكما أ: قال: )عليه السالم( احلسن الثالث أيب فعن

  عين ي ،ابسيال

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ٢٢ الباب ٣٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢طعمة املباحة ح من األ٢٢ الباب ٣٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤٢٢ كتاب املآكل ح٤٦٣ص: احملاسن) ٣(



٣٠٢

  .)١(ديالقد

  .ه يف املعدة لثقلهؤ بقا:ىالظاهر أن املراد بأبق

ئاً يدخال قط شيئان صاحلان مل يش: )عليه السالم( هللاأبو عبد ا: ة حممد بن خالد، قالويف مرفوع

 ، فالصاحلان الرمان واملاء الفاتر،أفسداهإال دخال جوفاً قط يئان فاسدان مل ي وش،أصلحاهإال فاسداً 

  .)٢(ديوالفاسدان اجلنب والقد

 ودخول ،د الغابيل القدك أ، ورمبا قتلنمن البدندهيثالثة : ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٣(اح العجائزك ون،البطنةى احلمام عل

  .)٤(متالءاالى ان النساء عليوغش: ادةيزى ة أخريويف روا

  .ديد هو املننت من القدي املعجمة والتشدنيغالغاب بال: أقول

ابس يزلن فاللحم الهيلن وكؤيواللوايت : ثييف حد )عليه السالم(  عن الصادق،ويف مرفوعة أمحد

  .)٥(واجلنب الطلع

                                                

  .٣ ح٣١٤ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٥ ح٣١٤ ص٦ج: الكايف) ٢(

  .٦ ح٣١٤ح ٦ج: الكايف) ٣(

  .٤٢٥ كتاب املآكل ح٤٦٣ص: احملاسن) ٤(

  .٥طعمة املباحة ذيل ح من األ٢٣ الباب ٣٨ ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٣٠٣

:  فقال،ءل اللحم الينك، عن أ)عليه السالم( هللاأبا عبد ا ل الينء، فقد سأل هشامكره أيكمث إنه 

هذا طعام السباع)١(.  

ل كؤيأن ى  )صلى اهللا عليه وآله( هللاإن رسول ا: )عليه السالم( جعفر أيب وعن زرارة، عن

  .)٢(النار أو ه الشمسريتغ ن حىتك ول،له السباعك تأإمنا: وقال .ضاًياللحم غر

  

                                                

  .١ من آداب املائدة ح٨٩ الباب ٥١٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ من آداب املائدة ح٨٩ الباب ٥١٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٣٠٤

  .ةيل اللحوم الوحشكل أحي كذلك ،ةيل اللحوم األهلكل أحيما ك ):١٣مسألة (

  .ره محار األهليكما كراهة محار الوحش، كنعم الظاهر 

  .مجاع وإطالقات األدلةة الوحش فللنص اخلاص واإليأما حل

  . وخصوص بعض األدلةطالقاتراهة محار الوحش فلإلكوأما 

ل البقر يوحتل: ث، قالي يف حد)عليه السالم(  عن الرضا، ما رواه حممد بن سنان:ن األولمف

 وال هي ،روه، وال حمرمك مري ألن غذاءها غ،ل من الوحش احملللكؤيها من أصناف ما ريالوحشي وغ

  .)١(هيلقها تشوخيف  وال ،نس وال مضرة باإل،مضرة بعضها ببعض

  .من املسوخس من اجلالل وال من السباع وال يل  أي:أقول

 ريط أو محار وحش، أو سألته عن ظيب: ، قال)عليه السالم( ىه موسيجعفر، عن أخ علي بن وعن

:  قال،ىورمى  إذا أمسريتغيله ما مل ك: ل، قالكؤ ي فمىت،هريصرعه رجل مث رماه بعد ما صرعه غ

له، كل أحي هل نيقطعه نصفيف فيضربه بالسياحلمار ف أو لحق الظيبي عن الرجل )عليه السالم( وسألته

  .)٢(ىإذا مس: قال

                                                

  .٣طعمة املباحة ح من األ١٩ الباب ٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٥ املباحة حطعمة من األ١٩ الباب ٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٣٠٥

صفه، أ فذهبت ،هووما : مص، فقال عن الال)عليه السالم( سألت الرضا:  قال،وخرب سعد

ال :  قال.ىبل: ، قلتلونه باخلل واخلردل واألبزاركأس تيلأ:  قال.ىبل:  قلت،ريحاميلاس يلأ: فقال

   .)١(بأس به

  .ك ذلريغإىل 

سأله عن حلوم احلمر  أ)عليه السالم( احلسن إىل أيب تبتك : ما رواه نضر بن حممد، قال،ومن الثاين

  .)٢(ه عندي أفضلك وتر،ةًيلها وحشكوز أجي: تبك ف،ةيالوحش

  

                                                

  .٤٧٠ كتاب املآكل ح٤٧٢ص: واحملاسن. ٢طعمة املباحة ح من األ١٩ الباب ٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح٣١٣ ص٦ج: الكايف) ٢(



٣٠٦

 أو داًيثر أو ل اللحم مطبوخاً مع اللنبكأاستحباب : روايات ورد يف مجلة قد ):١٤مسألة (

ره يكة اليت يلكالك، راهةًك أو ستحباباًاوان يل أجزاء احلكم أكما ورد حكما أشبه،  أو باباًكو  أسةًيهر

  .لهاكستحب أيالذراع اليت كلها، وكأ

عجبه ي )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اك: ، قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،زرارةى فقد رو

  .)١(الذراع

صلى اهللا ( ان النيبك و،يف ذراع )صلى اهللا عليه وآله( ة النيبيهوديمست ال: بن القداح، قالاوعن 

  .)٢( لقرا من املبالكره الوريك و،تفكب الذراع والحي )عليه وآله

وبعدها عن ى ب الذراع لقرا من املرعحيان ك )صلى اهللا عليه وآله( إنه :ىة أخريويف روا

  .)٣(املبال

 ألن عروق ،وان مباشرة قبل اهلضم يف املعدةيل احلكها أيفؤثر ي أن الذراع كأن املراد بذلك: أقول

بة من ي فتنتشر العصارة يف األعضاء القر،املعدة إىل صليالفم وما أشبه تشرب عصارة املمضوغ قبل أن 

   إىل د أقربيل، ألن الكحمل األى املراد باملرع أو الفم، أي ان الرعيكم أي ى،الفم، وهو املراد باملرع

                                                

. ٢ ح٣١٥ ص٦ج: الكايف) ١(

  .٢طعمة املباحة ح من األ٢٤ الباب ٣٩ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤طعمة املباحة ح من األ٢٤ الباب ٤٠ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٣٠٧

وجب إشراب األعضاء ياملثانة ى  ضغط البول علكذلكوان، ويل منها احلكليت تأحمل األرض ا

  .ها الفخذ وما أشبهيبة من اليت فيالقر

الرأس :  فقال،س من الشاةورنا الرؤكذ: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن درست، عن

  .)١(ىوأبعد من األذى  وأقرب من املرع،اةكموضع الذ

  .ةيلكراهة الكحة يلذبوقد تقدم يف حمرمات ا

سة فإا تنشط يم باهلريكعل: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( وعن الصادق

  .)٢()صلى اهللا عليه وآله( هللارسول اى وماً، وهي املائدة اليت أنزلت علي نيللعبادة أربع

الضعف هللا ا إىل اكاء شياألنباً من يإن نب: ، قال)عليه السالم (هللاعبد ا أيب بن سنان، عناوعن 

  .)٣(سةيل اهلرك فأمره بأ،وقلة اجلماع

ربه  إىل اكش )صلى اهللا عليه وآله( هللان رسول اإ :)عليه السالم( عن الصادقث آخر، يويف حد

  .)٤(سةيعين اهلريل احلب مع اللحم كفأمره بأوجع الظهر، 

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ٣١ الباب ٤٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١طعمة املباحة ح من األ٣٢ الباب ٤٩ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢طعمة املباحة ح من األ٣١ الباب ٤٩ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣طعمة املباحة ح من األ٣١ الباب ٥٠ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٠٨

سة يل اهلركل فأمرين بأيأتاين جربئ: )صلى اهللا عليه وآله( هللا قال رسول ا،)عليه السالم( وعنه

  .)١(عبادة ريبى ا على شتد ظهري وأقويل

، فقال )عليه السالم( احلسن أبا تي فأت،اة ضعفت منهاكنة شيت باملدكيشتا: كريبن بى وقال موس

  .)٢(لته فربأتك فأبابكل الك: قال. نعم:  قلت،فاًي ضعكأرا: يل

  .)٣(ىذهب باحلميباب كل الكأ: ، قال) السالمهمايعل( عن أحدمها ،بن حنظلةاعن و

  .)٤(باجا بلحم البقركل سكأي وهو )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ىدخلت عل: د الشحام، قالي زوعن

  .ه اخلليدخل فيمرق اللحم : باجكالس: أقول

  .)٥(دين باللحم والثريوا نائرة الضغاؤطفأ: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ي، عنري الشعوعن

  عليه ( هللاعبد ا أيب نت عندك: ل، قالي إمساعوعن

                                                

  .٥حة حطعمة املبا من األ٣١ الباب ٥٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١طعمة املباحة ح من األ٣٠ الباب ٤٨ص ١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣طعمة املباحة ح من األ٣٠ الباب ٤٨ص ١٧ج: الوسائل) ٣(

  .١حمن األطعمة املباحة  ٢٩ الباب ٤٧ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٣حمن األطعمة املباحة  ٢٩ الباب ٤٧ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٣٠٩

  .)١(لت معهكاللحم فأى ت فصبه علي فدعا بز،د وحلميبثر  فدعا باملائدة فأيت)السالم

ئاً أوفق يد فإين مل أجد شي بالثريكعل: )عليه السالم( هللاقال يل أبو عبد ا: قال  سلمة،وعن

  .)٢(منه

: )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا:  قال،)السالمعليه ( هللاعبد ا أيب بن القداح، عنا وعن

ديلثر ألميت يف الثرد واكاللهم بار .عليه السالم (قال جعفر( : ،ربكد ما يوالثرالثرد ما صغر)٣(.  

  .)٤(اءياللحم باللنب مرق األنب: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  هشام بن سامل، عنوعن

إذا : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( هللا اعبد أيب ، عنوعن حممد بن مسلم

  .)٥(ل اللحم باللنبكأيضعف املسلم فل

  عليه ( هللاعبد ا أيب ت معيتعش: احلالل، قال أيب وعن

                                                

  .٢ح املباحة من األطعمة ٢٩ الباب ٤٧ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١حمن األطعمة املباحة  ٢٨ الباب ٤٥ص ١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥حمن األطعمة املباحة  ٢٨ الباب ٤٦ص ١٧ج: الوسائل) ٣(

  .١ من األطعمة املباحة ح٢٥ الباب ٤٠ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٢ من األطعمة املباحة ح٢٥ الباب ٤٠ ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٣١٠

  .)١(اءيهذا مرق األنب:  فقال، بلحم ملنب)السالم

عز هللا ا إىل اءي من األنبا نيبكش: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب بن سنان، عنهللا وعن عبد ا

 ،ال:  قال،ةريقلت هي املض: ، قالشدان اجلسميبخ اللحم باللنب فإما اط: ل لهي الضعف، فقوجل

  .)٢(بين اللحم باللنب احللكول

  : نينوعى  أما اللحم باللنب فهو عل،ة تطبخ باللحم واللنب احلامضرياملض: أقول

  .ب بال طبخ لهيه احلليصب عليطبخ اللحم مث ي أن: األول

طبخ ينه إذا مل  ألك وذل،طبخ يه اللحم حىتيوضع فيفور مث  يطبخ حىتيب يعل احللجي  أن:الثاين

  .ب بفصل مائه عن خاثرهي أوجب مالقاته عند الطبخ باللحم تفتت احللكنب قبل ذلالل

 عليه صلى اهللا( هللاقال رسول ا:  قال،)عليه السالم( هي، عن أب)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

ه أن اطبخ اللحم واللنب فإين جعلت القوة يلإهللا اى  فأوح،الضعف يف بدنههللا ا إىل ا نيب قبليكش :)وآله

  .)٣(هماية فكوالرب

  اً من يإن نب: ، قال)عليه السالم( علي  عن،وعن األصبغ

                                                

  .٣ن األطعمة املباحة ح م٢٥ الباب ٤١ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٤ من األطعمة املباحة ح٢٥ الباب ٤١ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ من األطعمة املباحة ح٢٥ الباب ٤١ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٣١١

  فاستبانت القوة يف،لوا اللحم باللنبكأي فأمرهم أن ،الضعف يف أمتههللا ا إىل اكاء شياألنب

  .)١(أنفسهم

  .)٢(اءياللحم باللنب مرق األنب:  قال،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن

  .)٣(ل حلم الضأن باللنبكأيبدنه فل أو صابه ضعف من قلبهأمن : )عليه السالم( وقال

  .ثيها من األحادريغإىل 

  

                                                

  .٧ من األطعمة املباحة ح٢٥ الباب ٤٢ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١٠ من األطعمة املباحة ح٢٥ الباب ٤٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٩ من األطعمة املباحة ح٢٥الباب  ٤٢ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٣١٢

وماء ومتر ل مبلح كؤيل فاألفضل أن كذا أإما أنه ك، كل السمكره مداومة أيك ):١٥مسألة (

  .اناًيله أحك أستحبينعم ، وعسل

  .)١(ب اجلسديذي الطري كالسم:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب عنر، كبن بى فعن موس

  .)٢(نينيذهب شحم العي الطري كالسم: ، قال)عليه السالم(  عنهى،ة أخريويف روا

  .)٣(نينيب شحم العيذي الطري كالسم: )عليه السالم( ة ثالثة، قاليويف روا

: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب سع، عنيوعن مسعدة بن ال

ب اللحميذي الطري كالسم)٤(.  

  .نيب مبخ العيذي الطري كالسم: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن مسمع، عن

  .)٥(ب اجلسديذي :ىة أخريويف روا

  قال : ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن صدقة، عن

                                                

  .٢طعمة املباحة ح من األ٣٧ الباب ٥٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣طعمة املباحة ح من األ٣٧ الباب ٥٤ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٤طعمة املباحة ح من األ٣٧ الباب ٥٤ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٧طعمة املباحة ح من األ٣٧ الباب ٥٥ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٩طعمة املباحة ح من األ٣٧ الباب ٥٥ ص١٧ ج:الوسائل) ٥(



٣١٣

  .)١(ب اجلسديذي فإنه كل السمكال تدمنوا أ: )عليه السالم (ني املؤمنريمأ

  .)٢(ورث السليتان يل احلكأ: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن هشام، عن

نبت اللحم، ياللحم : قولي )عليه السالم( ىاحلسن موس أبا مسعت: قالر، كبن بى وعن موس

  .)٣(ب اجلسديذي كوالسم

 مث ،لهك دعا بتمر فأ)عليه السالم( إن اإلمام: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب وعن بعض موايل

زل يعسل مل  أو تبعه بتمري مل كمن بات ويف جوفه مس:  مث قال،اًكلت مسكن أكما يب شهوة ول: قال

  .)٤(صبح يه حىتيضرب علي جلعرق الفا

  .)٥(ه املاءيشرب علا فكلت السمكإذا أ: )عليه السالم( هللابد اقال أبو ع: د، قاليوعن حد

 ه دماًيلإو كشي) عليه السالم(حممد  إىل أيب تب بعض أصحابناك:  قالىي،حيوعن حممد بن 

   إذا احتجمت هاجت يب: وصفراء، وقال

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ٣٨ الباب ٥٦ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٦طعمة املباحة ح من األ٣٨ الباب ٥٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٧طعمة املباحة ح من األ٣٨ الباب ٥٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٣طعمة املباحة ح من األ٣٦ الباب ٥٣ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٤طعمة املباحة ح من األ٣٦ الباب ٥٤ ص١٧ج:  الوسائل)٥(



٣١٤

أثر ى عل لكجم واحت«: تبك ف،كيف ذلى الصفراء، وإذا أخرت احلجامة أضريب الدم فما تر

  .)١(ة وصار غذائيينت يف عافكستعملته فاف: قال. باباً مباء وملحكاً ياً طركحلجامة مسا

ان رسول ك: ، قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب له يف اجلملة، فعنكستحباب أاى دل عليوأما ما 

  .)٢(اً منهري وأبدلنا به خ،هي لنا فكهم بارالل:  قالكل السمكإذا أ )صلى اهللا عليه وآله( هللا

ن إ فكم بالسميكعل: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: د، قاليم بن عبد احلميوعن إبراه

  .)٣(كأمرألته خببز ك وإن أ،كأ خبز أجزريلته بغكأ

أن د يرأين إة ويتاناً طريطلب لنا حا ،ا متعبي: )عليه السالم( قال أبو احلسن: وعن متعب، قال

منها أبو ى  فتغدلنا شطرها بج لنا شطرها واشوك س،ا متعبي :ته ا فقاليتأ فطلبتها مث حتجمأ

  .)٤(ىاحلسن وتعش

  .د تقدم معناهباج، وقكاصنع الس أي بجكس: أقول

  .كة الواردة يف السمريثكث اليحاد من األك ذلريغإىل 

  

                                                

  .١طعمة املباحة ح من األ٣٧ الباب ٥٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢حمن األطعمة املباحة  ٣٦ الباب ٥٣ص ١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١حمن األطعمة املباحة  ٣٦ الباب ٥٣ص ١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٥حة من األطعمة املباح ٣٧ الباب ٥٥ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣١٥

ل مع كثرة األوالد، خصوصاً إذا أكوجب ينه إ و،ثار منهكض واإليل البكستحب أي ):١٦مسألة (

  .ره إدمانهيكنعم ، ه من فوائدهريغ إىل ،البصل أو حمالل

  .ض الدجاجيان أفضل أقسامه بكوالظاهر أنه مطلق، وإن 

ذهب بقرم يف ينه خفإأما : ض فقاليالب) عليه السالم(هللا ر أبو عبد اكذ: فعن مرازم، قال

  .)١(اللحم

  .نسان لهشتهاء اإلا أي :أقول

  .)٢(ست له غائلة اللحميول: زاد إنه )عليه السالم(  عنه،ث آخريويف حد

ل اللحم ك:  فقال، قلة النسلعز وجلهللا ا إىل اءي من األنبا نيبكش: بن سنان، قالهللا وعن عبد ا

  .)٣(ضيبالب

د يف يض تزيل البكثرة أك: قولي )عليه السالم( احلسن أبا مسعت: قالر، كبن بى وعن موس

  .)٤(الولد

ستغفر ا:  قلة الولد، فقال يل)عليه السالم( احلسن أيب  إىلوتكش:  قال،حسنة أيب وعن عمرو بن

  ض يل البكوهللا ا

                                                

  .١حمن األطعمة املباحة  ٣٩ الباب ٥٧ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢حمن األطعمة املباحة  ٣٩ الباب ٥٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣حمن األطعمة املباحة  ٣٩ الباب ٥٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٥حمن األطعمة املباحة  ٣٩ الباب ٥٨ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣١٦

  .)١(بالبصل

 فأمره أن ،قلة النسل يف أمتههللا ا إىل اكاء شياً من األنبيإن نب: ، قال)عليه السالم( علي وعن

  .)٢(هميثر النسل فك ففعلوا ف،ضيل البكأمرهم بأي

ثر يكض وليل البكأيمن عدم الولد فل:  قال) السالمعليه( هللاعبد ا أيب في، عنعم اجليوعن إبراه

  .)٣(منه

ل مخ ك:  قال، قلة استمرائي للطعام)عليه السالم( الرضا إىل وتكش:  قال،مي بن أشوعن أمحد

  .)٤(نتفعت بها ففعلت ف،ضيالب

  .)٥(د يف الباهيزيض يواللحم بالب: ، إنه قال)صلى اهللا عليه وآله( هللاوعن رسول ا

لف يف كعرض منه اليض يل البكومداومة أ: ة إنه قاليهب يف رسالته الذ)عليه السالم( اوعن الرض

  .الوجه

  احاً يف رأس يورث الطحال، وريض وإدمانه يل البكثرة أكو: )عليه السالم (وقال

                                                

  .٦حمة املباحة من األطع ٣٩ الباب ٥٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٧حمن األطعمة املباحة  ٣٩ الباب ٥٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٩حمن األطعمة املباحة  ٣٩ الباب ٥٨ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢طعمة املباحة ح من األ٣٠ الباب ١٠٨ ص٣ج: املستدرك) ٤(

  .٥طعمة املباحة ح من األ٣٠ الباب ١٠٨ ص٣ج: املستدرك) ٥(



٣١٧

  .)١(ورث الربو واالبتهاريض املسلوق يمتالء من الب واال،املعدة

  فإما مىت، يف املعدة يف وقت واحدكض والسمي البنيمع بحذر أن جتاو: )عليه السالم( وقال

   .)٢( ووجع األضراسريه النقرس والقولنج والبواسينسان ولد علجتمعا يف جوف اإلا

  .اتيها من الرواريغ إىل

ب يف أبواب املطاعم ات واآلدايفالرواإال تاب، وكره يف هذا الكوهنا آخر ما وسع الوقت أن نذ

راجع يالطالب أن ى جملدات، وعل إىل تاجحية جداً ريثكافة وحنوها يا من آداب الضاحقهمواملشارب ولو

  .املوفق املستعانهللا وامن العلم والطب والفقه واألدب، رتاً كجد ي والبحار لكالوسائل واملستدر

  

  ازيريين الشيحممد بن املهدي احلس

  ه١٣٩٣ / ولع األيرب / ٢٧ت يوكال

                                                

  .٣طعمة املباحة ح من األ٣٠  الباب١٠٨ ص٣ج: املستدرك) ١(

  .٤طعمة املباحة ح من األ٣٠ الباب ١٠٨ ص٣ج: املستدرك) ٢(
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