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 الفقه 
 قه اإلسالميموسوعة استداللية في الف

 

 من اآلداب الطبية 
   

 
 
 

 
 

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا إِلَْيِه رَاِجُعونَ   الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
 150سورة البقرة  

كـــان هـــذا الكتـــاب مـــاذ ت للطبـــال إذ زلقينـــا ببـــالل املـــ ن واألســـ  نبـــ  ار ـــا  ا رجـــا 
)قــدس ســره( ل فيــ    ــا  ادااي ي الرااي ا  اإلماا ا الداايد مالااد الالــديا األىلــ  

 العامل اإلس مي واملوزات العلمية بفقدهل وهو يف ى  ىطائه..
 ال صوت الناىي بفقدك إنه يوم ىل  آ  الرسو  ىظيم 
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 بسم اهلل الرمحن الرفيم
 

 وَُكُلوا َواْشَربُوا 
 َوالَ ُزْسرُِ وا 

 ِإنَُّه الَ ُيُِبُّ اْلُمْسرِِ يَ 
 
  العلي العظيمصدق اهلل

 11سورة األىراف: 
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 كللة ال  ش 

 
 بسم اهلل الرمحن الرفيم

لقد أوىل الدين اإلس مي اإلنسان قيمة كربى يف هذا الكـون الرفيـب مـن  ـ   زعاليمـه 
ُهـــَو الَـّـِذَ َ لَــَق َلُكــْم َمـــا يف الســاميةل وذلــه ألنــه اــور هـــذا الوجــو  ب كملــهل قــا  زعــاىل: 

يعات  األْرِض َجَِ
 ل  لم يرتك اإلنسان سدى ال يعي  وره يف املياة..(1)

ومن هنا زت لـ  ىظمـة ا بـا إل اإلسـ مية وتوليتهـا فيـ  ىا ـو َجيـا جوانـب امليـاةل 
 و اصة فياة اإلنسانل  لم زرتك جانبات ىل  فساب ا انب اآل ر..

اضـةل وال ما يـة  إن الدين اإلس مي بتعاليمه وُمثله ىاجل الروح وا سم معاتل    رهبانيـة
إن لبـــدنه ىليـــه »أليب الـــدر ا :  قازلـــةل وإأـــا أىطـــ  لكـــل فقـــهل قـــا  ســـلمان الفارســـي 

 .(1)«فقال وإن  سدك ىليه فقال وإن ألهله ىليه فقات   ىط كل ذَ فق فقه
 إىطا  البدن فقه باحملا ظـة ىليـه وىـدم اإلرـرار بـه رـررات منهيـات ىنـهل  ـإن العقـل السـليم 

 ليم.يف ا سم الس
ولقــد كرمنــا بــا آ موقــد قــا  زعــاىل: 

ل وهــذا التكــر  تــل اإلنســان قبــل أن يكــون (1)
 شيئات مذكورات وإىل آ ر يوم يو ع  يها فياة الدنيا ليبدأ فياة اآل رة.

الطــب ومــا يــرتبط بــه  وأهــل بيتــه ومــن هنــا  قــد أوىل القــرآن الكــر  وروايــات النــ  
اسة حبياة اإلنسان وصحتهل وقد َجا اهلل زعاىل الطب كلـه ىناية  اصةل  ا له من ى قة فس
وكلـوا واشــربوا والزســر وايف نصـف آيــة فيـ  قــا  ى وجــل: 

ل وا سـلمونل ال بــل البشــرية (2)
َجعا  لو ىملو هبذه اآلية ا باركـة السـتتنو ىـن م يـي األ نـان مـن الـدوا ل ولـو رت ىليهـا 

                                                           

 .12سورة البقرة:  (1)
 .12ح 51ب 110ص 06حبار األنوار: ج (1)
 .60سورة اإلسرا :  (1)
 .11سورة األىراف:  (2)
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 نب املياة األ رى..ا ا  والوقو الكثريين لتصر هما ىل  جوا
أمـا الســنة ا طهــرةل  هنــاك الكثــري الكثــري مــن الروايــات الــن ور ت لكــي  عــل اإلنســان يف 
 فصن فصي من ا رضل وهذا ما سنلمسه يف الكتاب الذَ بي يديه أيها القارإل الع ي .
 قــــد أور   افــــة آيــــة اهلل العظمــــ  اإلمــــام الســــيد امــــد املســــيا الشــــرياَز )قــــدس ســــره 

ريف( يف كتابه القيم )من اآل اب الطبية( العديد من زلكـم الروايـات ب سـلوب سـهل  تنـا الش
 مضا ات إىل الدقة يف العبارةل  ا سيكون مفيدات يف هذا الباب بإذن اهلل زعاىل.

ىلمـــات بــــ ن هــــذا الكتـــاب هــــو جــــ   مـــن ا وســــوىة الفقهيــــة الضـــ مة الــــن  ــــاوزت ا ائــــة 
موسوىة  قهية اسـتداللية يف العـاملل نسـ   اهلل ى وجـل العا يـة يف واخلمسي جملداتل وهي أكرب 

 الدين والدنيا واآل رةل إنه  يا جميب.
 

 مؤسدة اللجتبى للتاقيق وال ر 
 شوران 31/  0606بي وت ا لب  ن ص.ب:  

 almojtaba@.comalshiraziالب يد اإللكت وني:  

mailto:almojtaba@shiacenter
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 لقدمةال
 بدم اهلل ال حلن ال حيم

 
 املمد هلل رب العا يل والص ة والس م ىل  امد وآله الطيبي الطاهرين.

وبعدل  إن هناك الكثـري مـن اآل اب والسـننل وا سـتحبات وا كروهـات الـن زـرزبط  سـم 
الشـرب اإلنسان وصحتهل كامل امة وزقليم األظا ر وقص الشعر والتنويرل وما يرزبط باألكل و 

والنكاح وما أشبه ذلهل وهي مؤذرة يف صحة اإلنسـان سـلبات وإبابـاتل كمـا هـو مـذكور يف ىلـم 
 الطب أيضات.

إن الطــب ومســائله ومــا يــرزبط بــهل كســائر العلــوم مــن الفقــه والفلــه و ري ــال مــن األمــور 
ل وقـد  الواسعة جداتل  فيه معر ة  بائا األشيا ل وسائر  صوصيات بدن اإلنسـانل  ا ت و وا ت 

 زطرق اإلس م يف كثري من نصوصه إىل ىمومازه والعديد من ج ئيازه.
وكان الطب  ا يدرس يف ا ملة يف املوزات العلميةل  كان أستاذنا )الشيخ ال اهد ىلـي( 
 بيبات فاذقات باإلرا ة إىل كونه من أهـل العلـم وقـد هـاجر مـن اىلنـد إىل العـراقل و رسـنا ىنـده 

ىا ات ذا إ  ع واسا يف ختصصهل وكان يقو : إن يف اىلند ش رة زنفا  )شرح النفيسي( وكان
 يف   ا السر ان ور عهل وكذله كان يعرف أشباه ذله  ا يصعب ى جه.

قــا : إن الطبــائا يف اإلنســان أربعــة: الصــفرا  والســو ا  والــبلتم والــدمل ولكــل وافــد مــن 
أذــرل ولكــل مــرض ىــ جل هــذه األربعــة ســتة آالف مــرضل ولكــل مــرض ســببل ولكــل مــرض 

وهـذا مـا يقـارب مائـة ألـف مسـ لة  بيـةل وكـان يقـو : إذا كـان الطبيـب ىار ـات هبـذه ا ائـة ألـف  
 كان  بيبات وإال   .

أنــه   أخ الســيد اجملــد  الشــرياَز الكبــري كمــا نُقــل ىــن املــاج الســيد مــريزا أســد اهلل 
عر تهــال وىلــذا نلطــون بعضــها كــان يقــو : إن العديــد مــن األ بــا  ال يعر ــون األشــيا  فــق م

بــبعم مررــات أو ى جــاتل كمــا هــو شــ ن مــن ال يعــرف الفقــه أو ال يعــرف ىلــم الفلــه أو مــا 
 أشبه.
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 أن يف إيران وفدها مائة ألف ىشب  وائي. (5)هذا وقد ذكر بعم األ با 
أقــو : ولعــل مائــة ألــف فســب مــا وصــل إليــه الطبيــب ا ــذكور وإال  األىشــاب أكثــر مــن 

ا كان هذا ش ن األىشاب  ش ن األجـ ا  امليوانيـة وا عدنيـة و ريهـا لعلـه هبـذا القـدر ذلهل وإذ
أو أكثــر.  قــد ذكــر الــبعم أن   يــا بـــدن اإلنســان ا توســط أربعــون مليــارل واألى ــب مـــن 
ذلــه أن كــل  ليــةح ىلــا أفكامهــا اخلاصــة هبــال وقــد فــاو  بعــم أ بــا  التــرب القيــام بتعــدا  

 اىلا اخلاصة.وظائف زله اخل يا وأفو 
ىلمــات ب نــه ليســو اخل يــا  قــط هــي الع يبــة بــل الكــون كلــه كــذلهل وبــدن اإلنســان جــ   

 من ذله الكون الع يب كله.
وقـــد َجعنـــا يف هـــذا الكتـــاب بعـــم اآل اب الطبيـــة ىلـــ  مـــا يســـتفا  مـــن الكتـــاب والســـنة 

 .وأهل بيته األ هار ا طهرة ا روية ىن رسو  اهلل
 و يق والقبو ل انه  يا جميب.نس   اهلل سبحانه الت

 قم اللقدسة 
 مالد الري ا   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 انظر الدكتور ا  ائَر يف كتابه. (5)
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 تلهيد
 

 خلق اإلند ن

مس لة: من أكرب األ لة ىل  وجو  اهلل وىظمتـه وقدرزـه هـو اإلنسـان شـا اشـتمل ىليـه مـن 
 .(0)«من ىرف نفسه  قد ىرف ربه: »ى ائب اخللقل  قد قا  رسو  اهلل 
طـب مـن  رائـب وجـو  اإلنسـان  ـ  يقـاس شـا بهلونـهل وما زوصل إليـه العلـم املـدي  وال

  إنه أكثر بكثريل فىت كتبوا كتبات بعنوان )اإلنسان ذله اجملهو (.
ُقوَن قــا  زعــاىل:  ــاُكْم  ـََلــْوالَ ُزَصــد  ُْنــوَن  ََنْــُن َ َلْقَن ــرَأَيـُْتْم َمــا ُُ ــُتْم خَتُْلُقونَــُه أَْم  أَ ـَ  أَنـْ
ََنُْن اخْلَالُِقونَ 

(6) . 
َوَلَقْد َ َلْقَناُكْم ُُثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُُثَّ قـُْلَنا لِْلَم َِئَكِة اْسُ ُدوا آلَ َم َ َسـَ ُدوا ِإالَ قا  سبحانه: و 

ِإْبِليَس ملَْ َيُكْن ِمَن السَّاِجِدينَ 
(0). 

يعات َبِصريات ِإنَّا َ َلْقَنا اإِلْنَساَن ِمْن نُْطَفةح أَْمَشاجح نـَْبَتِليِه َ َ َعْلَناوقا  زعاىل:  ُه  َِ
(2). 

ـرَْأ َوَربُـَّه  َ َلَق اإِلْنَسـاَن ِمـْن ىلَـقح  اقـْرَْأ بِاْسِم َرب َه الِذَ َ َلَق وقا  سبحانه:  اقـْ
َىلََّم اإِلْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  الِذَ َىلََّم بِاْلَقَلِم  األْكَرُم 

(10). 
 َأْفَسِن زـَْقِو ح َلَقْد َ َلْقَنا اإِلْنَساَن يف وقا  زعاىل: 

(11). 
َوِإْذ َقــاَ  َربُّــَه لِْلَم َِئَكــِة ِإين  َ ــاِلٌق َبَشــرات ِمــْن َصْلَصــا ح ِمــْن مَحَــإح َمْســُنونح وقــا  ســبحانه: 

  ـــُه َســـاِجِديَن ـــْن ُروِفـــي  ـََقُعـــوا َل ـــِإَذا َســـوَّيـُْتُه َونـََفْ ـــُو ِ يـــِه ِم  َ  ـــْم َ َســـَ َد اْلَم َِئَكـــُة ُكلُُّه

                                                           

 .122ح 101ص 2 وايل الآليل: ج (0)
 .52-56سورة الواقعة:  (6)
 .11سورة األىراف:  (0)
 .1سورة اإلنسان:  (2)
 .5-1العلق: سورة  (10)
 .2سورة التي:  (11)
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 .(11)ونَ َأَْجَعُ 
ُُثَّ َجَعْلنَــاُه نُْطَفــةت يف قـَـــرَارح  َوَلَقــْد َ َلْقنَــا اإِلْنَســاَن ِمــْن ُســ ََلةح ِمــْن ِ ــيح وقــا  زعــاىل: 

 ُُثَّ َ َلْقَنا النُّْطَفَة َىَلَقةت َ َ َلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَتةت َ َ َلْقَنا اْلُمْضَتَة ِىظَامات َ َكَسـْونَا اْلِعظَـامَ  َمِكيح 
ملَْمات ُُثَّ أَْنَشْ نَاُه َ ْلقات آَ َر  ـََتَباَرَك اهللُ َأْفَسُن اخْلَالِِقيَ 

(11). 
َواهللُ َ َلَقُكــْم ِمــْن زـُــرَابح ُُثَّ ِمــْن نُْطَفــةح ُُثَّ َجَعَلُكــْم أَْزَواجــات َوَمــا َ ِْمــُل ِمــْن وقــا  ســبحانه: 

ِمْن ُمَعمَّرح َوالَ يـُنـَْقُص ِمْن ُىُمرِِه ِإالَ يف ِكَتابح ِإنَّ َذلِـَه َىلَـ   أُنـَْث  َواَل َزَضُا ِإالَ ِبِعْلِمِه َوَما يـَُعمَّرُ 
اهلِل َيِسريٌ 

(12). 
ــَ َ  َلُكــْم ِمــَن األنـَْعــاِم وقــا  زعــاىل:  َهــا َزْوَجَهــا َوأَنـْ َ َلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــسح َواِفــَدةح ُُثَّ َجَعــَل ِمنـْ

ِن أُمََّهاِزُكْم َ ْلقات ِمْن بـَْعِد َ ْلقح يف ظُُلَماتح َذَ ثح َذِلُكُم اهللُ َربُُّكـْم ََثَانَِيَة أَْزَواجح َنُْلُقُكْم يف بُطُو 
َلُه اْلُمْلُه الَ إَِلَه ِإالَ ُهَو َ َ َّنَّ ُزْصَرُ ونَ 

(15). 
ُجُكْم ِ ْفـ ت ُهَو الِذَ َ َلَقُكْم ِمْن زـُرَابح ُُثَّ ِمْن نُْطَفـةح ُُثَّ ِمـْن َىَلَقـةح ُُثَّ ُنْـرِ وقا  سبحانه: 

ُلتُـوا َأَجـ ت ُمَسـم   ُلُتوا َأُشدَُّكْم ُُثَّ لَِتُكونُوا ُشُيو ات َوِمـْنُكْم َمـْن يـُتَــَومَّ ِمـْن قـَْبـُل َولَِتبـْ   َوَلَعلَُّكـْم ُُثَّ لَِتبـْ
َا يـَُقوُ  َلُه ُكْن  ـَيَ  زـَْعِقُلوَن  ُكونُ ُهَو الِذَ ُُيِْيي َوُُيِيُو  َِإَذا َقَض  أَْمرات  َِإأَّ

(10). 
اهللُ الــِذَ َ َلَقُكــْم ِمــْن َرــْعفح ُُثَّ َجَعــَل ِمــْن بـَْعــِد َرــْعفح قـُــوَّةت ُُثَّ َجَعــَل ِمــْن وقــا  زعــاىل: 

بـَْعِد قـُوَّةح َرْعفات َوَشْيَبةت َنُْلُق َما َيَشاُ  َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديرُ 
(16). 

ـــرَارح َمِكـــيح   َأملَْ ََنُْلْقُكـــْم ِمـــْن َمـــا ح َمِهـــيح وقـــا  ســـبحانه:  ِإىَل قَـــَدرح  َ َ َعْلَنـــاُه يف قـَ
ِبيَ   ـََقَدْرنَا  َِنْعَم اْلَقاِ ُروَن  َمْعُلومح  َوْيٌل يـَْوَمِئذح لِْلُمَكذ 

(10). 
َهــا وقــا  زعــاىل:  يَــا أَيُـَّهــا النَّــاُس ازَـُّقــوا َربَُّكــُم الــِذَ َ َلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــسح َواِفــَدةح َوَ لَــَق ِمنـْ

ُهَمـــا رَِجـــاالت َكِثـــريات َوِنَســـا ت َوازَـُّقـــوا اهلَل الـــِذَ َزَســـا ُلوَن بِـــِه َواألْرَفـــاَم ِإنَّ اهلَل َكـــاَن َزوْ  َجَهـــا َوبَـــ َّ ِمنـْ

                                                           

 .10-10سورة امل ر:  (11)
 .12-11سورة ا ؤمنون:  (11)
 .11سورة  ا ر:  (12)
 .0سورة ال مر:  (15)
 .00-06سورة  ا ر:  (10)
 .52سورة الروم:  (16)
 .12-10سورة ا رس ت:  (10)
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َىَلْيُكْم َرِقيبات 
(12). 

ــُتمْ وقــا  ســبحانه   ُهــَو الــِذَ َ َلَقُكــْم ِمــْن ِ ــيح ُُثَّ َقَضــ  َأَجــ ت َوَأَجــٌل ُمَســم   ِىْنــَدُه ُُثَّ أَنـْ
ْتَـُرونَ  َُ

(10). 
ـــُتْم َبَشـــٌر زـَْنَتِشـــُروَن وقــا  ى وجـــل:  َوِمـــْن  َوِمـــْن آيَازِـــِه َأْن َ َلَقُكـــْم ِمــْن زـُـــرَابح ُُثَّ ِإَذا أَنـْ

ـَنُكْم َمـَو َّةت َوَرمْحَـةت ِإنَّ  َهـا َوَجَعـَل بـَيـْ  َذلِـَه  يف آيَازِِه َأْن َ َلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواجات لَِتْسـُكُنوا إِلَيـْ
الَيَاتح لَِقْومح يـَتَـَفكَُّرونَ 

(11). 
الـِذَ َجَعـَل َلُكـُم األْرَض َمْهـدات َوَسـَلَه َلُكـْم ِ يَهـا ُسـُب ت َوأَنـْـَ َ  ِمـَن السَّـَماِ  وقا  زعـاىل: 

َه الَيَـــاتح أُلويل ُكلُـــوا َواْرَىـــْوا أَنـَْعـــاَمُكْم ِإنَّ يف َذلِـــ  َمـــا ت َ َ ْ َرْجَنـــا بِـــِه أَْزَواجـــات ِمـــْن نـََبـــاتح َشـــىتَّ 
ــاَرةت ُأْ ــَرى  النـَُّهــ   َهــا َُنْــرُِجُكْم َز ــاُكْم َوِ يَهــا نُِعيــدُُكْم َوِمنـْ َهــا َ َلْقَن ــا   ِمنـْ ــاُه آيَازَِن َن َوَلَقــْد أََريـْ

ُكلََّها َ َكذََّب َوَأَب 
(11). 
ِإنَّــا َ َلْقنَــاُكْم ِمــْن زـُــرَابح ُُثَّ يَــا أَيُـَّهــا النَّــاُس ِإْن ُكْنــُتْم يف َريْــبح ِمــَن اْلبَـْعــِ   َ وقــا  ســبحانه: 

َ َلُكْم َونُِقرُّ يف األرْ  َفـاِم َمـا َنَشـاُ  ِإىَل ِمْن نُْطَفةح ُُثَّ ِمْن َىَلَقةح ُُثَّ ِمْن ُمْضَتةح ُُمَلََّقةح َوَ رْيِ ُُمَلََّقةح لِنُبَـي 
ُلتُــوا َأُشــ دَُّكْم َوِمـْنُكْم َمــْن يـُتَـــَومَّ َوِمــْنُكْم َمــْن يـُــَر ُّ ِإىَل أَْرَذِ  َأَجـلح ُمَســم   ُُثَّ َُنْــرُِجُكْم ِ ْفــ ت ُُثَّ لَِتبـْ

َهــا اْلَمــا  اْهتَـــ  َّْت اْلُعُمــِر ِلَكــْي َ يـَْعلَــَم ِمــْن بـَْعــِد ِىْلــمح َشــْيئات َوزـَــَرى األْرَض َهاِمــَدةت  َــِإَذا أَنـْ َْلنَــا َىَليـْ
ِلَه بِـَ نَّ اهلَل ُهـَو امْلَـقُّ َوأَنَـُّه ُُيْيِـي اْلَمـْوَز  َوأَنَـُّه َىلَـ  ُكـل  ذَ  َوَرَبْو َوأَنـَْبَتْو ِمْن ُكل  َزْوجح هَبِيجح 

َشْي ح َقِدير
(11). 

يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َ َلْقَناُكْم ِمْن ذََكرح َوأُنـَْث  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبات َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُ وا وقا  زعاىل: 
َد اهلِل أَزْـَقاُكْم ِإنَّ اهلَل َىِليٌم َ ِبريٌ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِىنْ 

(12). 
َوَرـَرَب  َأوملَْ يـََر اإِلْنَساُن أَنَّا َ َلْقَناُه ِمْن نُْطَفةح  َـِإَذا ُهـَو َ ِصـيٌم ُمبِـٌي وقا  سبحانه: 

يَهــا الـِذَ أَْنَشـَ َها َأوََّ  َمــرَّةح قُـْل ُُيْيِ  لَنَـا َمـَث ت َوَنِســَي َ ْلَقـُه قَـاَ  َمــْن ُُيْيِـي اْلِعظَـاَم َوِهــَي َرِمـيٌم 

                                                           

 .1سورة النسا :  (12)
 .1سورة األنعام:  (10)
 .11-10سورة الروم:  (11)
 .50-51رة  ه: سو  (11)
 .0-5سورة املج:  (11)
 .11سورة امل رات:  (12)
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ــُتْم ِمْنــُه ُزوِقــُدوَن  َوُهــَو ِبُكــل  َ ْلــقح َىِلــيٌم  ــَ ِر األْ َضــِر نَــارات  َــِإَذا أَنـْ الــِذَ َجَعــَل َلُكــْم ِمــَن الشَّ
  َُق اْلَعِليُم َأَولَْيَس الِذَ َ َلَق السََّمَواِت َواألْرَض ِبَقاِ رح َىَل  َأْن َنُْلَق ِمثْـَلُهْم بـََل  و َ ُهَو اخلَْ
  ـَــا أَْمـــرُُه ِإَذا أَرَاَ  َشـــْيئات َأْن يـَُقـــوَ  لَـــُه ُكـــْن  ـََيُكـــوُن َ ُســـْبَحاَن الـــِذَ بِيَـــِدِه َمَلُكـــوُت ُكـــل   ِإأَّ

َشْي ح َوإِلَْيِه زـُْرَجُعونَ 
(15). 

ِإنَّا َ َلْقَناُهْم ِمْن ِ يح اَلِزبح وقا  زعاىل: 
(10). 

َأَوالَ يَـْذُكُر اإِلْنَسـاُن  يـَُقوُ  اإِلْنَساُن أَِئَذا َما ِموُّ َلَسـْوَف ُأْ ـرَُج َفيًـات وَ وقا  سبحانه: 
أَنَّا َ َلْقَناُه ِمْن قـَْبُل وملَْ َيُه َشْيئات 

(16). 
َوَقْد َ َلَقُكْم َأْ َوارات وقا  زعاىل: 

(10). 
 إىل  ريها من اآليات.

 
 في صفة الخلق

 
 يف  طبة له يف صفة  لق اإلنسان:  وقد قا  أمري ا ؤمني 

أم هــذا الــذَ أنشــ ه يف ظلمــات األرفــام وشــتف األســتارل نطفــةت  هاقــاتل وىلقــةت ااقــاتل »
وجنينــات ورارــعاتل ووليـــدات ويا عــاتل ُثً منحــه قلبـــات فا ظــاتل ولســانات ال ظـــاتل وبصــرات الفظــاتل لـــيفهم 

توى مثالــهل نفــر مســتكرباتل و ــبط ســا راتل معتــرباتل ويقًصــر م  جــراتل فــىت إذا قــام اىتدالــهل واســ
ما ـات يف  ــرب هــواهل كا فــات ســعيات لــدنياهل يف لـذات  ربــهل وبــدوات أربــهل ُثً الُيتســب رزيًــةتل 
وال نشـــا زقيًـــةتل  مـــات يف  تنتــــه  ريـــراتل وىـــاي يف هفوزـــه يســــرياتل مل يفـــد ىورـــاتل ومل يقــــم 

ن مرافــهل  ظــًل ســا راتل وبــات ســاهراتل يف مفرترــاتل   تــه   عــات ا نًيــةل يف  ــرًب َجافــه وســن
 مــــرات اآلالمل و ــــوارق األوجــــاع واألســــقامل بــــي أخ شــــقيقل ووالــــد شــــفيقل و اىيــــة بالويــــل 
ج ىاتل وال مة للًصدر قلقاتل وا ر  يف سكرة ملهثةل و مرة كارذةل وأنًة موجعةل وجذبـة مكربـةل 

                                                           

 .01-66سورة يس:  (15)
 .11سورة الصا ات:  (10)
 .06-00سورة مر :  (16)
 .12سورة نوح:  (10)
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سلسـاتل ُثً ألقـي ىلـ  األىـوا ل رجيـا  وسوقة متعبةل ُثً أ رج يف أكفانه مبلسـاتل وجـذب منقـا ات 
وصبل ونضو سقمل  مله ففدة الولدانل وفشدة اإل ـوانل إىل  ار  ربتـهل ومنقطـا زورزـهل 
ومفر  وفشتهل فىًت إذا انصرف ا شـًيال ورجـا ا تفً ـال أقعـد يف ففرزـه ،يًـاتل لبهتـة الًسـؤا ل 

زصـــلية ا حـــيمل و ـــورات الًســـعريل وىثـــرة االمتحـــانل وأىظـــم مـــا هنالـــه بلًيـــةت نـــ و  املمـــيمل و 
وســـورات الـــ ً ريل ال  ـــرتة مرُيـــةل وال  ىـــة م ُيـــةل وال قـــًوة فـــاج ةل وال موزـــة نـــاج ةل وال ســـنة 
مسًليةل بي أ وار ا وزاتل وىذاب الًساىاتل إنًـا باللًـه ىائـذونل ىبـا  اللًـه أيـن الـذين ىًمـروا 

سـوال أمهلـوا  ـوي تل ومنحـوا َجـي تل وفـًذروا  نعموال وىًلموا  فهموال وأنظروا  لهـوال وسـًلموا  ن
أليمــاتل ووىــدوا جســيماتل افــذروا الــًذنوب ا وًر ــةل والعيــوب ا ســ طةل أويل األبصــار واأل ــاع 
والعا يــة وا تــاعل هــل مــن منــاص أو  ــ صل أو معــاذ أو مــ ذل أو  ــرار أو اــارل أم الل  ــ ًَّن 

وإًأــــا فــــً  أفــــدكم مــــن األرض ذات الطًــــو   زؤ كــــونل أم أيــــن زصــــر ونل أم شــــا ذا زتــــرتًونل
والعــرضل قيــد قــًده متعًفــرات ىلــ   ــًدهل اآلن ىبــا  اللًــه واخلنــاق مهمــلل والــًروح مرســلل يف  ينــة 
ـــةل وأنـــف ا شـــًيةل وإنظـــار الًتوبـــةل  اإلرشـــا ل ورافـــة األجســـا ل وبافـــة االفتشـــا ل ومهـــل البقًي

لً هــوقل وقبــل قــدوم التائــب ا نتظــرل وإ ــذة وانفســاح املوبــةل قبــل الًضــنه وا ضــيقل والــًروع وا
 . (12)«الع ي  ا قتدر

 ـــا  طــب هبـــذه اخلطبـــة اقشــعرت ىلـــا ا لـــو   : ويف اخلــرب أنـــهقــا  الشـــريف الررـــي
 وبكو العيون ورجفو القلوب ومن الناس من يسمي هذه اخلطبة الترا . 

 من حديث اللفضل 
بـذكر  لـق اإلنسـان  ـاىترب بـهل  نبتـدإل يـا مفضـل: »(10) فضـل قـا  اإلمـام الصـا ق 

  و  ذله ما يدبر به ا ني يف الرفم وهـو ا ـوب يف ظلمـات ذـ ث: ظلمـة الـبطن وظلمـة 
الـــرفم وظلمـــة ا شـــيمةل فيـــ  ال فيلـــة ىنـــده يف  لـــب  ـــذا  وال   ـــا أذى وال اســـت  ب 

اتل  ــ  منفعــة وال   ــا مضــرةل  إنــه بــَر إليــه مــن  م املــيم مــا يتــذوه كمــا يتــذو ا ــا  النبــ
ي ا  ذله  ذاؤه فىت إذا كمل  لقه واستحكم بدنهل وقَو أ ُيه ىل  مباشـرة اىلـوا ل وبصـره 
ىل  م قاة الضيا ل هاج الطلق ب مه   زى ه أشد إزىـاج وأىنفـه فـىت يولـدل وإذا ولـد صـرف 

                                                           

 وهي اخلطبة الع يبة وزسم  )الترا (. ل ومن  طبة له 01هنج الب  ة: اخلطب  (12)
 شتهر بتوفيد ا فضل.اخلرب ا  2ب 00 – 01ص 1حبار األنوار: ج (10)
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ذله الدم الذَ كان يتذوه من  م أمه إىل ذدييهال  انقلب الطعم واللون إىل ررب آ ـر مـن 
ا ل وهو أشد موا قة للمولو  من الدمل  يوا يه يف وقو فاجته إليهل  حي يولد قد زلم  التذ

وفــرك شــفتيه  لبــا للررــاعل  هــو بــد ذــديي أمــه كــاإل اوزي ا علقتــي ملاجتــه إليــهل  ــ  يــ ا  
يتتــذَ بــالل  مــا  ام ر ــب البــدنل رقيــق األمعــا ل لــي األىضــا ل فــىت إذا  ــرك وافتــاج إىل 

ص بةل ليشتد ويقوى بدنهل  لعو له الطوافن من األسنان واألرراسل ليمضل بـه  ذا   يه 
الطعام  يلي ىليه ويسهل له إسا تهل    ي ا  كذله فىت يـدركل  ـإذا أ رك وكـان ذكـرا  لـا 
الشـعر يف وجهـه  كـان ذلـه ى مـة الـذكرل وىـ  الرجــل الـذَ نـرج بـه مـن فـد الصـبا  وشــبه 

  وجههــا نقيــا مــن الشــعر لتبقــ  ىلــا البه ــة والنضــارة الــن  ــرك النســا ل وإن كانــو أنثــ  يبقــ
 الرجا   ا  يه  وام النسل وبقاؤه.

 اعتب  ي  مفضل 
اىترب يا مفضل  يما يدبر به اإلنسان يف هذه األفوا  ا  تلفةل هل زرى ُيكن أن يكون 

وبـف كمـا بـف باإل ا ل أ  رأيو لو مل بر إليه ذله الدم وهو يف الرفم أمل يكن سـيذوى 
النبـــات إذا  قـــد ا ــــا ل ولـــو مل ي ى ـــه ا  ــــاض ىنـــد اســـتحكامه أمل يكــــن ســـيبق  يف الــــرفم  
كا و و  يف األرضل ولو مل يوا قه الل  مـا وال زـه أمل يكـن سـيموت جوىـا أو يتتـذَ بتـذا  
يـه ال ي ئمه وال يصـل  ىليـه بدنـهل ولـو مل زطلـا ىليـه األسـنان يف وقتهـا أ مل يكـن سـيمتنا ىل

مضل الطعام وإسا ته أو يقيمه ىل  الرراع  ـ  يشـد بدنـه وال يصـل  لعمـلل ُث كـان زشـتتل 
أمه بنفسه ىن زربية  ريه مـن األوال ل ولـو مل نـرج الشـعر يف وجهـه يف وقتـه أ مل يكـن سـيبق  

 يف هيئة الصبيان والنسا     زرى له ج لة وال وقارا.
مــن يبقــ  ىلــ  فالتــه وال ينبــو الشــعر يف   قــا  ا فضــل:  قلــو: يــا مــوالَ  قــد رأيــو

 وجهه وإن بلل فا  الكرب؟
 قا : ذله شا قدمو أيـديهم وإن اهلل لـيس بظـ م للعبيـدل  مـن هـذا الـذَ يرصـده فـىت 
يوا يه بكل شي  من هذه ا آرب إال الذَ أنش ه  لقا بعد أن مل يكنل ُث زوكل له شصلحته 

ل هــذا التــدبري  قــد بــب أن يكــون العمــد والتقـــدير بعــد أن كــانل  ــإن كــان اإل ــا  يــ   شثـــ
ي زيان باخلط  واحملا ل ألهنما رد اإل ا  وهذا  ظيا من القو  وجهل من قائلهل ألن اإل ا  

 ال ي   بالصواب والتضا  الي   بالنظامل زعاىل اهلل ىما يقو  ا لحدون ىلوا كبريا.
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 ىنـد وال زــهل ولبقـي فـريان زائـه العقــل إذا ولـو كـان ا ولـو  يولـد  همــا ىـاق  ألنكـر العـامل
رأى مـا مل يعــرفل وور  ىليـه مــا مل يــر مثلـهل مــن ا ـت ف صــور العــامل مـن البهــائم والطــري إىل 

  ري ذله  ا يشاهده ساىة بعد ساىةل ويوما بعد يوم.
واىترب ذله ب ن من س  من بلد إىل بلد وهو ىاقـل يكـون كالوالـه املـريانل  ـ  يسـرع يف 

لم الك م وقبو  األ ب كما يسرع الذَ يسىب صتريا  ري ىاقلل ُث لو ولد ىاق  كـان بـد زع
 ضارــة إذا رأى نفســه امــوال مررــعا معصــبا بــاخلرق مســ   يف ا هــد ألنــه ال يســتتا ىــن 
هذا كلهل لرقة بدنه ور وبته في يولدل ُث كان ال يوجد له مـن املـ وة والوقـا مـن القلـوب مـا 

 صار نرج إىل الدنيا  بيـا  ـا   ىمـا  يـه أهلـهل  يلقـ  األشـيا  بـذهن رـعيف يوجد للطفلل 
ومعر ـة ناقصــةل ُث اليــ ا  يت ايـد يف ا عر ــة قلــي  قلــي  وشـيئا بعــد شــي  وفـاال بعــد فــا  فــىت 
يــ لف األشــيا  ويتمــرن ويســتمر ىليهــال  ي ــرج مــن فــد الت مــل ىلــا واملــرية  يهــا إىل التصــرف 

اي بعقلــه وفيلتــهل وإىل االىتبــار والطاىــة والســهو والتفلــة وا عصــيةل ويف واالرــطرابل إىل ا عــ
هذا أيضا وجوه أ رل  إنه لو كان يولد زام العقـل مسـتق  بنفسـه لـذهب مورـا فـ وة زربيـة 
األوال ل وما قدر أن يكون للوالدين يف االشتتا  بالولد من ا صلحةل وما يوجب زربية لآلبـا  

فات بالرب والعطف ىليهم ىند فاجتهم إىل ذله مـنهمل ُث كـان األوال  ىل  األبنا  من ا كل
ال يـــــ لفون آبـــــا هم وال يـــــ لف اآلبـــــا  أبنـــــا هم ألن األوال  كـــــانوا يســـــتتنون ىـــــن زربيـــــة اآلبـــــا  
وفيـا تهم  يتفرقـون ىـنهم فــي يولـدونل  ـ  يعــرف الرجـل أبـاه وأمـه وال ُيتنــا مـن نكـاح أمــه 

كـــان ال يعـــر هنل وأقـــل مـــا يف ذلـــه مـــن القبافـــة بـــل هـــو أشـــنا وأ تـــه وذوات احملـــارم منـــه إذا  
وأىظم وأ ظا وأقب  وأبشا لو  رج ا ولو  من بطن أمه وهو يعقل أن يرى منها ما ال ُيل له 
وال ُيسن به أن يراهل أ    زرى كيف أقيم كل شي  من اخللقة ىل   اية الصواب و ـ  مـن 

 اخلط   قيقه وجليله.

 بك ء الطفل
مفضــل مــا لل فــا  يف البكــا  مــن ا نفعــةل واىلــم أن يف أ متــة األ فــا  ر وبــة اىــرف يــا 

إن بقيو  يها أفدذو ىليهم أفـداذا جليلـة وىلـ  ىظيمـة مـن ذهـاب البصـر و ـريهل  البكـا  
يســيل زلــه الر وبــة مــن رؤوســهم  يعقــبهم ذلــه الصــحة يف أبــداهنم والســ مة يف أبصــارهمل أ 

تفــا بالبكــا  ووالــداه ال يعر ــان ذلــه  همــا  ائبــان ليســكتاه  لــيس قــد جــاز أن يكــون الطفــل ين



 

 15 

ويتو يــان يف األمــور مررــازه لــئ  يبكــيل و ــا ال يعلمــان أن البكــا  أصــل  لــه وأَجــل ىاقبــةل 
 هكذا بوز أن يكون يف كثري مـن األشـيا  منـا ا ال يعر هـا القـائلون باإل ـا  ولـو ىر ـوا ذلـه 

يه من أجل أهنم ال يعر ونـه وال يعلمـون السـبب  يـهل  ـإن  مل يقضوا ىل  الشي  أنه ال منفعة  
كــل مــا ال يعر ــه ا نكــرون يعلمــه العــار ونل وكثــري  ــا يقصــر ىنــه ىلــم ا  لــوقي اــيط بــه ىلــم 

 اخلالق جل قدسه وىلو كلمته.

 ال يق
  مــا مــا يســيل مــن أ ــواه األ فــا  مــن الريــقل  فــي ذلــه  ــروج الر وبــة الــن لــو بقيــو يف 

فدذو ىليهم األمور العظيمةل كمـن زـراه قـد  لبـو ىليـه الر وبـة    رجتـه إىل فـد أبداهنم أل
البلــه وا نــون والت لــيط إىل  ــري ذلــه مــن األمــراض ا  تلفــة كالفــاجل واللقــوة ومــا أشــبههمال 
  عل اهلل زله الر وبة زسيل من أ واههم يف صترهم  ـا ىلـم يف ذلـه مـن الصـحة يف كـربهمل 

جهلـوهل ونظـر ىلـم شـا مل يعر ـوهل ولـو ىر ـوا نعمـه ىلـيهم لشـتلهم ذلـه   تفضل ىل   لقه شـا
ىـــن التمـــا َ يف معصـــيتهل  ســـبحانه مـــا أجـــل نعمتـــه وأســـبتها ىلـــ  ا ســـتحقي و ـــريهم مـــن 

  لقهل وزعاىل ىما يقو  ا بطلون ىلوا كبريا. 

 آالت الجل ع
ىلـ  مـا يشـاكل  انظر اآلن يا مفضل كيف جعلو آالت ا ماع يف الـذكر واألنثـ  َجيعـا

ـــرفمل إذ كـــان اتاجـــا إىل أن  ـــة ناشـــ ة ُتـــد فـــىت زصـــل النطفـــة إىل ال ذلـــهل   عـــل للـــذكر آل
يقذف ما ه يف  ريهل و لق للنث  وىا  قعر ليشتمل ىل  ا ا ين َجيعا وُيتمل الولد ويتسـا 
لــــه ويصــــونه فــــىت يســــتحكمل أ لــــيس ذلــــه مــــن زــــدبري فكــــيم لطيــــف ســــبحانه وزعــــاىل ىمــــا 

 يشركون. 
 ض ء البدنأع

 كــــر يــــا مفضــــل يف أىضــــا  البــــدن أَجــــال وزــــدبري كــــل منهــــا لــــ ربل  اليــــدان للعــــ جل 
والـــرج ن للســـعيل والعينـــان ل هتـــدا ل والفـــم ل  تـــذا ل وا عـــدة للهضـــمل والكبـــد للت لـــيصل 
وا نا ــذ لتنفيــذ الفضــو ل واألوىيــة ململهــال والفــرج إلقامــة النســلل وكــذله َجيــا األىضــا  إذا 

وأىملـــو  كـــرك  يهـــا ونظـــرك وجـــدت كـــل شـــي  منهـــا قـــد قـــدر لشـــي  ىلـــ  صـــواب ز ملتهـــا 
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 وفكمة.

 علم الخ لق وقدرته
 قا  ا فضل:  قلو: يا موالَ إن قوما ي ىمون أن هذا من  عل الطبيعة؟

 قــا : ســلهم ىــن هــذه الطبيعــة أ هــي شــي  لــه ىلــم وقــدرة ىلــ  مثــل هــذه األ عــا ل أم 
القـدرةل  مـا ُيـنعهم مـن إذبـات اخلـالق  ـإن هـذه صـنعتهل ليسو كذلهل  إن أوجبوا ىلا العلم و 

وإن زىموا أهنا زفعل هذه األ عا  بتري ىلم وال ىمد وكان يف أ عاىلـا مـا قـد زـراه مـن الصـواب 
واملكمة ىلم أن هـذا الفعـل لل ـالق املكـيم وأن الـذَ  ـوه  بيعـة هـو سـنة يف  لقـه ا اريـة 

 ىل  ما أجراها ىليه.

 البدن الغذاء ووصوله إلى 
 كــر يــا مفضــل يف وصــو  التــذا  إىل البــدن ومــا  يــه مــن التــدبريل  ــإن الطعــام يصــري إىل 
ا عــدة  تطب ــه وزبعــ  بصــفوة إىل الكبــدل يف ىــروق رقــاق واشــ ة بينهــا قــد جعلــو كا صــفي 
للتذا ل لكي  يصل إىل الكبد منه شي   ينكاهال وذله أن الكبد رقيقة ال  تمل العنفل ُث 

قبله  يستحيل بلطف التدبري  ما وينفذ إىل البدن كله يف جماَر مهيئة لـذله شن لـة إن الكبد ز
اجملاَر الن هتي  للما  فىت يطر  يف األرض كلها وينفذ مـا نـرج منـه مـن اخلبـ  والفضـو  إىل 
مفايم قد أىدت لذلهل  ما كان منه من جنس ا رة الصفرا  جرى إىل ا رارةل ومـا كـان مـن 

جرى إىل الطحا ل وما كان من البلة والر وبـة جـرى إىل ا ثانـةل  ت مـل فكمـة جنس السو ا  
التدبري يف زركيب البدن وورا هذه األىضا  منـه موارـعهال وإىـدا  هـذه األوىيـة  يـه لتحمـل 
زله الفضو  لئ  زنتشر يف البدن  تسقمه وزنهكهل  تبارك من أفسن التقدير وأفكم التدبري 

 ومستحقه. وله املمد كما هو أهله

 نلو األبدان
قـــا  ا فضــــل:  قلــــو: صــــف نشـــو  األبــــدان وأوهــــا فــــاال بعـــد فــــا  فــــىت زبلــــل التمــــام 

 والكما .
: أو  ذله زصوير ا ني يف الرفمل في  ال زراه ىي وال زنالـه يـد ويـدبره فـىت  قا 
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ا يف نــرج ســويا مســتو يا َجيــا مــا  يــه قوامــه وصــ فه مــن األفشــا  وا ــوارح والعوامــل إىل مــ
زركيــب أىضــائه مــن العظــام واللحــم والشــحم وا ــخ والعصــب والعــروق والتضــاريفل  ــإذا  ــرج 
إىل العـامل زــراه كيـف ينمــي  ميـا أىضــائه وهـو ذابــو ىلـ  شــكل وهيئـة ال زت ايــد وال زــنقصل 
إىل أن يبلل أشده إن مد يف ىمره أو يستويف مدزه قبل ذلهل هـل هـذا إال مـن لطيـف التـدبري 

 واملكمة.

 ن خواص اإلند نم
يــا مفضــل انظــر إىل مــا  ــص بــه اإلنســان يف  لقــه زشــريفا وزفضــي  ىلــ  البهــائمل  إنــه 
 لق ينتصب قائما ويستَو جالسال ليستقبل األشيا  بيديه وجوارفهل وُيكنه الع ج والعمـل 

 هبمال  لو كان مكبوبا ىل  وجهه كذات األربا  ا استطاع أن يعمل شيئا من األىما . 

 اإلند نحواس 
انظــر اآلن يــا مفضــل إىل هــذه املــواس الــن  ــص هبــا اإلنســان يف  لقــه وشــرف هبــا ىلــ  
 ريهل كيف جعلو العينان يف الـرأس كا صـابي   ـوق ا نـارة ليـتمكن مـن ا طالعـة األشـيا ل ومل 
 عل يف األىضا  الـن  ـتهن كاليـدين والـرجلي  تعررـها اآل ـات وزصـيبها مـن مباشـرة العمـل 

كة ما يعللها ويؤذر  يهـا ويـنقص منهـال وال يف األىضـا  الـن وسـط البـدن كـالبطن والظهـر واملر 
 يعسر زقلبها وا  ىها َنو األشيا ل  لما مل يكن ىلا يف شي  من هذه األىضا  مورا كان 
الرأس أسىن ا وارا للحـواس وهـو شن لـة الصـومعة ىلـال   عـل املـواس ىسـا زلقـ  ىسـا لكـي 

مـن احملسوسـاتل   لـق البصـر ليـدرك األلـوان  لـو كانـو األلـوان ومل يكـن بصـر ال يفوهتا شي 
يدركها مل يكن منفعة  يهال و لق السما ليدرك األصوات  لو كانو األصوات ومل يكـن  ـا 

 يدركها مل يكن  يها إربل وكذله سائر املواس.
ولـو كـان  ـا ومل  ُث هذا يرجا متكا ئا  لو كان بصر ومل يكن ألوان  ا كان للبصر معىنل

يكــن أصـــوات مل يكــن للســـما مورـــال  ــانظر كيـــف قــدر بعضـــها يلقـــ  بعضــال   عـــل لكـــل 
فاسة اسوسا يعمل  يهل ولكل اسوس فاسة زدركهل وما هذا  قد جعلو أشيا  متوسـطة 
بي املواس واحملسوسات ال يـتم املـواس إال هبـال كمثـل الضـيا  واىلـوا ل  إنـه لـو مل يكـن رـيا  

ن للبصر مل يكن البصر يدرك اللـونل و لـو مل يكـن هـوا  يـؤ َ الصـوت إىل السـما يظهر اللو 
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مل يكــن الســما يــدرك الصــوتل  هــل نفــ  ىلــ  مــن صــ  نظــره وأىمــل  كــره أن مثــل هــذا 
الــذَ وصــفو مــن هتيئــة املــواس واحملسوســات بعضــها يلقــ  بعضــا وهتيئــة أشــيا  أ ــر هبــا زــتم 

 يف  بري. املواس ال يكون إال بعمد وزقدير من لط

 من عدا الاواس
 كر يا مفضل  ـيمن ىـدم البصـر مـن النـاس ومـا ينالـه مـن اخللـل يف أمـورهل  إنـه ال يعـرف 
مورــا قدمــه وال يبصــر مــا بــي يديــهل  ــ  يفــرق بــي األلــوان وبــي ا نظــر املســن والقبــي ل وال 

 أن يعمـل يرى ففرة إن ه م ىليهال وال ىدوا إن أهوى إليه بسـيفل وال يكـون لـه سـبيل إىل
شيئا من هذه الصناىات مثل الكتابة والت ارة والصيا ةل فىت أنه لوال نفاذ ذهنه لكـان شن لـة 

 امل ر ا لق .
وكــذله مــن ىــدم الســما نتــل يف أمــور كثــريةل  إنــه يفقــد روح ا  ا بــة واحملــاورةل ويعــدم 

ورزـه فـىت يتربمـوا بـهل لذة األصوات واللحون الش ية ا طربةل ويعظم ا ؤونـة ىلـ  النـاس يف اا
وال يسما شيئا من أ بار الناس وأفا يثهم فىت يكون كالتائب وهو شاهدل أو كا يو وهو 

 في.
  ما من ىدم العقل  إنه يلحق شن لة البهائمل بل بهل كثريا  ا يهتدَ إليه البهـائمل أ ـ  

الــن لـو  قـد منهــا زـرى كيـف صـارت ا ــوارح والعقـل وسـائر اخلـ   الــن هبـا صـ ح اإلنسـان و 
شـيئا لعظــم مـا ينالــه يف ذلــه مـن اخللــل يــوايف  لقـه ىلــ  التمـام فــىت ال يفقــد شـيئا منهــا  لــم  

 كان كذله إال ألنه  لق بعلم وزقدير. 
قـا  ا فضـل:  قلـو:  لـم صـار بعـم النــاس يفقـد شـيئا مـن هـذه ا ـوارح  ينالـه يف ذلــه 

 مثل ما وصفته يا موالَ؟
وىظـة  ـن ُيـل ذلـه بـه ولتـريه بسـببهل كمـا قـد يـؤ ب ا لـوك : ذلـه للت  يـب وا  قا 

الناس للتنكيل وا وىظة    زنكر ذله ىليهمل بل ُيمـد مـن رأيهـم ويصـوب مـن زـدبريهمل ُث 
للــذين ينــ   هبــم هــذه الب يــا مــن الثــواب بعــد ا ــوت أن شــكروا وأنــابوا مــا يستصــترون معــه مــا 

 وت ال تاروا أن ير وا إىل الب يا لي  ا وا من الثواب.يناىلم منهال فىت أهنم لو  ريوا بعد ا 

 تعداد األعض ء 
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 كر يا مفضل يف األىضا  الن  لقـو أ ـرا ا وأزواجـا ومـا يف ذلـه مـن املكمـة والتقـدير 
والصــواب يف التــدبريل  ــالرأس  ــا  لــق  ــر ا ومل يكــن ل نســان صــ ح يف أن يكــون أكثــر مــن 

رأس اإلنســان رأس آ ــر لكــان ذقــ  ىليــه مــن  ــري فاجــة  وافــدل أ ال زــرى أنــه لــو أرــيف إىل
إليـهل ألن املـواس الـن ُيتـاج إليهـا جمتمعـة يف رأس وافـدل ُث كـان اإلنسـان ينقسـم قسـمي لــو  
كــان لــه رأســانل  ــإن زكلــم مــن أفــد ا كــان اآل ــر معطــ  ال إرب  يــه وال فاجــة إليــهل وإن 

 ُيتــاج إليــهل وإن زكلــم ب فــد ا بتــري زكلــم منهمــا َجيعــا بكــ م وافــد كــان أفــد ا  ضــ  ال
 الذَ زكلم به من اآل ر مل يدر الساما ب َ ذله ي  ذل وأشباه هذا من األ  ط.

واليدان  ا  لق أزواجا ومل يكن ل نسان  ري يف أن يكون له يد وافدةل ألن ذله كـان 
لـو شـلو إفـدى يديـه  نل به  يما ُيتاج إىل معا ته من األشيا ل أ ال زرى أن الن ار والبنا 

ال يســتطيا أن يعــاجل صــناىته وإن زكلــف ذلــه مل ُيكمــه ومل يبلــل منــه مــا يبلتــه إذا كانــو لــه 
 يدان يتعاونان ىل  العمل.

 الصوت والكالا
أ ـل الفكــر يــا مفضــل يف الصــوت والكــ م وهتيئــة آالزــه يف اإلنســانل  ــاملن رة كاألنبوبــة  

ــــنتمل أ ال زــــرى أن مــــن خلــــروج الصــــوتل واللســــان والشــــفتان واألســــنا ن لصــــيا ة املــــروف وال
ســـقطو أســـنانه مل يقـــم الســـيل ومـــن ســـقطو شـــفته مل يصـــح  الفـــا ل ومـــن ذقـــل لســـانه مل 
يفصــ  الــرا ل وأشــبه شــي  بــذله ا  مــار األىظــمل  ــاملن رة يشــبه قصــبة ا  مــارل والريــة يشــبه 

ي ــــرج الصــــوت  الــــ ق الــــذَ يــــنفخ  يــــه لتــــد ل الــــري ل والعضــــ ت الــــن زقــــبم ىلــــ  الريــــة ل
كاألصابا الن زقـبم ىلـ  الـ ق فـىت  ـَر الـري  يف ا  مـارل والشـفتان واألسـنان الـن زصـو  
الصوت فرو ا ونتما كاألصـابا الـن نتلـف يف  ـم ا  مـار  تصـو  صـفريه أملانـال  ـري أنـه وإن  

ش ــرج كــان ُمــرج الصــوت يشــبه ا  مــار بالداللــة والتعريــفل  ــإن ا  مــار باملقيقــة هــو ا شــبه 
 الصوت.

قد أنب زه شا يف األىضـا  مـن التنـا  يف صـنعة الكـ مل وإقامـة املـروفل و يهـا مـا الـذَ 
ذكــرت لــه مــآرب أ ــرىل  ــاملن رة ليســله  يهــا هــذا النســيم إىل الريــةل  ــرتوح ىلــ  الفـــؤا  
بــالنفس الــدائم ا تتــابا الــذَ لــو افتــبس شــيئا يســريا ىللــه اإلنســانل وباللســان زــذاق الطعــوم 

مي  بينها ويعرف كل وافد منها فلوها من مرهال وفامضها من م هال وماملهـا مـن ىـذهبال  ي
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و يبهـــا مـــن  بيثهـــال و يـــه مـــا ذلـــه معونـــة ىلـــ  إســـا ة الطعـــام والشـــرابل واألســـنان ُضـــل 
الطعــام فــىت زلــي ويســهل إســا تهل وهــي مــا ذلــه كالســند للشــفتي ُســكها وزــدىمهما مــن 

ــــه ــــرب ذلــــه ب ن زــــرى مــــن ســــقطو أســــنانه مســــرت ي الشــــفة ومضــــطرهبال   ا ــــل الفــــمل واىت
وبالشفتي يرتشف الشراب فىت يكون الذَ يصل إىل ا وف منـه بقصـد وقـدرل ال يـثج ذ ـا 
 يتص به الشارب أو ينكـي يف ا ـوفل ُث  ـا بعـد ذلـه كالبـاب ا طبـق ىلـ  الفـم يفتحهمـا 

أن كـــل وافـــد مـــن هـــذه  اإلنســـان إذا شـــا  ويطبقهمـــا إذا شـــا ل  فيمـــا وصـــفنا مـــن هـــذا بيـــان
األىضا  يتصـرف وينقسـم إىل وجـوه مـن ا نـا ا كمـا زتصـرف األ اة الوافـدة يف أىمـا  شـىتل 

 وذله كالف س يستعمل يف الن ارة واملفر و ري ا من األىما 

 الدم غ
ولـو رأيــو الـدما  إذا كشــف ىنـه لرأيتــه قـد لــف حب ـب بعضــها  ـوق بعــمل لتصـونه مــن 

سـكه  ـ  يضــطر  بل ولرأيـو ىليـه ا م مــة شن لـة البيضـة كيمــا يفتـه هـد الصــدمة األىـراض ُو
والصـــكة الـــن رشـــا وقعـــو يف الـــرأسل ُث قـــد جللـــو ا م مـــة بالشـــعر فـــىت صـــار شن لـــة الفـــرو 
للرأس يسرته من شـدة املـر والـرب ل  مـن فصـن الـدما  هـذا التحصـي إال الـذَ  لقـه وجعلـه 

 من لته من البدن وارزفاع  رجته و طر مرزبته.ينبوع املس وا ستحق للحيطة والصيانة بعلو 
 الجفن والعين

ز مــل يــا مفضــل ا فــن ىلــ  العــيل كيــف جعــل كالتشــا  واألشــفار كاألشــراج وأو هــا يف 
 هذا التار وأظلها بامل اب وما ىليه من الشعر 

 األعض ء الداخلية
وفصــنه يــا مفضــل مــن  يــب الفــؤا  يف جــوف الصــدرل وكســاه ا درىــة الــن هــي  شــاؤه 

با وان  وما ىليها من اللحم والعصب لئ  يصل إليه ما ينكؤهل من جعل يف امللـق منفـذينل 
  ا تصــل  أفــد ا   ــرج الصــوت وهــو امللقــوم ا تصــل بالريــةل واآل ــر منفــذ التــذا  وهــو ا ــَر

ل مـن با عدة ا وصل لتذا  إليها وجعل ىل  امللقوم  بقا ُينا الطعام أن يصل إىل الرية  يقتـل
جعل الرية مروفة الفؤا  ال زفرت وال ختل لكي  زتحي  املـرارة يف الفـؤا   تـؤ َ إىل التلـفل مـن 
جعــل  نا ــذ البــو  والتــائط أشــراجا زضــبطهما لــئ  بريــا جريانــا  ائمــا  يفســد ىلــ  اإلنســان 
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ىيشـــهل  كـــم ىســـ  أن ُيصـــي احملصـــي مـــن هـــذال بـــل الـــذَ ال ُيصـــ  منـــه وال يعلمـــه النـــاس 
ن جعل ا عدة ىصبانية شديدة وقدرها ىلضم الطعام التلي ل ومـن جعـل الكبـد رقيقـة أكثرل م

ناىمة لقبو  الصفو اللطيف من التذا  ولتهضم وزعمل ما هو ألطف من ىمل ا عـدة إال اهلل 
القـا رل أ زـرى اإل ـا  يــ   بشـي  مـن ذلـهل كــ  بـل هـو زـدبري مــن مـدبر فكـيم قـا ر ىلــيم 

وُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبريُ    ها ال يع  ه شيباألشيا  قبل  لقه إيا
(11). 

 اللخ والدا و...
 كــــر يــــا مفضــــل مل صــــار ا ــــخ الرقيــــق اصــــنا يف أنابيــــب العظــــام هــــل ذلــــه إال ليحفظــــه 
ـــدم الســـائل اصـــورا يف العـــروق شن لـــة ا ـــا  يف الظـــروف إال لتضـــبطه  ـــ   ويصـــونهل مل صـــار ال

صــابا إال وقايــة ىلــا ومعونــة ىلــ  العمــلل مل صــار يفــيمل مل صــارت األظفــار ىلــ  أ ــراف األ
 ا ــل األذن ملتويــا كهيئــة الكوكــب إال ليطــر   يــه الصــوت فــىت ينتهــي إىل الســما وليتكســر 
محة الري     ينكي يف السمال مل محل اإلنسان ىل    ذيه وأليتيـه هـذا اللحـم إال ليقيـه مـن 

جســمه وقــل ملمــه إذا مل يكــن بينــه  األرض  ــ  يتــ مل مــن ا لــوس ىليهمــا كمــا يــ مل مــن َنــل
 وبي األرض فائل يقيه ص بتها.

                                                           

 .12سورة ا له:  (11)
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 الذك  واألنثى
مـن جعــل اإلنسـان ذكــرا وأنثــ  إال مـن  لقــه متناسـ ل ومــن  لقــه متناسـ  إال مــن  لقــه 
مؤم ل ومن  لقه مؤم  ومن أىطاه آالت العمل إال من  لقه ىام ل ومـن  لقـه ىـام  إال 

له اتاجا إال من رربه باملاجةل ومـن رـربه باملاجـة إال مـن زوكـل من جعله اتاجال ومن جع
بتقوُيهل ومن  صه بالفهم إال من أوجب له ا  ا ل ومن وهب له امليلة إال من ملكه املو ل 
ومــن ملكــه املــو  إال مــن أل مــه امل ــةل ومــن يكفيــه مــا ال زبلتــه فيلتــه إال مــن مل يبلــل مــدى 

د اإل ـــا  ىلـــ  هـــذا النظـــام والرتزيـــب زبـــارك اهلل ىمـــا شـــكرهل  كـــر وزـــدبر مـــا وصـــفته هـــل  ـــ
 يصفون. 

 وصف القلب
أصف له اآلن يا مفضل الفؤا ل اىلم أن  يه ذقبا موجهـة َنـو الثقـب الـن يف الريـة زـروح 
ىن الفؤا ل فىت لو ا تلفـو زلـه الثقـب وز ايـل بعضـها ىـن بعـم  ـا وصـل الـروح إىل الفـؤا  

كــر ورويــة أن يــ ىم أن مثــل هــذا يكــون باإل ــا ل وال بــد وىللــه اإلنســانل أ  يســت ي  ذو  
 شاهدا من نفسه ين ىه ىن هذا القو .

 من الاكلة اإللهية
لو رأيو  ر ا من مصراىي  يه كلوب أ كنو زتوهم أنه جعل كذله ب  معـىنل بـل كنـو 
زعلــم رــرورة أنــه مصــنوع يلقــ   ــر ا آ ــر  تــربزه ليكــون يف اجتماىهمــا رــرب مــن ا صــلحةل 

هكذا  د الذكر من امليـوان ك نـه  ـر  مـن زوج مهيـ  مـن  ـر  أنثـ ل  يلتقيـان  ـا  يـه مـن  وام و 
النســـل وبقائـــهل  تبـــا و يبـــة وزعســـا  نتحلـــي الفلســـفة كيـــف ىميـــو قلـــوهبم ىـــن هـــذه اخللقـــة 
الع يبـةل فـىت أنكـروا التـدبري والعمـد  يهـال لـو كـان  ـرج الرجـل مسـرت يا كيـف كـان يصـل إىل 

 يفر  النطفة  يهل ولـو كـان منعظـا أبـدا كيـف كـان الرجـل يتقلـب يف الفـراي أو قعر الرفم فىت
ُيشي بـي النـاس وشـي  شـا ص أمامـهل ُث يكـون يف ذلـه مـا قـب  ا نظـر  ريـه الشـهوة يف  
كل وقو من الرجا  والنسا  َجيعال  قدر اهلل جل ا ه أن يكون أكثـر ذلـه ال يبـدو للبصـر 
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جــا  منــه مئونــةل بــل جعــل  يــه القــوة ىلــ  االنتصــاب وقــو يف كــل وقــول وال يكــون ىلــ  الر 
 املاجة إىل ذلهل  ا قدر أن يكون  يه  وم النسل وبقاؤه.

 خ وج األذى
اىتـــرب اآلن يـــا مفضـــل بعظـــيم النعمـــة ىلـــ  اإلنســـان يف مطعمـــه ومشـــربه وزســـهيل  ـــروج 

 يهـال  كـذا األذىل أ ليس من فسـن التقـدير يف بنـا  الـدار أن يكـون اخلـ   يف أسـرت مورـا 
جعـل اهلل سـبحانه ا نفـذ ا هيـ  لل ــ   مـن اإلنسـان يف أسـرت مورـا منــهل  لـم بعلـه بـارزا مــن 
 لفهل وال ناشرا من بي يديهل بل هو متيب يف مورـا  ـامم مـن البـدنل مسـتور ا ـوبل 

إىل  يلتقي ىليه الف ذان و  به األليتان شا ىليهما من اللحـم  يواريانـهل  ـإذا افتـاج اإلنسـان
اخل  ل وجلس زله ا لسة ألف  ذله ا نفذ منه منصـبا مهيئـا الَنـدار الثفـلل  تبـارك اهلل مـن 

 زظاهرت آالؤه وال  ص  نعماؤه.

 الطواحن
 كـــر يـــا مفضـــل يف هـــذه الطـــوافن الـــن جعلـــو ل نســـانل  بعضـــها فـــدا  لقطـــا الطعـــام 

ذ كــان اتاجــا إليهمــا وقررــهل وبعضــها ىــراض  ضــته وررــهل  لــم يــنقص وافــد مــن الصــفتي إ
 َجيعا.

 الرع  واألظف ر
ز مل واىترب حبسن التدبري يف  لق الشعر واألظفارل  إهنما  ـا كانـا  ـا يطـو  ويكثـر فـىت 
ُيتــاج إىل ختفيفــه أوال  ــ والل جعــ  ىــدُيي املــسل لــئ  يــؤمل اإلنســان األ ــذ منهمــال ولــو كــان 

لكـــان اإلنســـان مـــن ذلـــه بـــي  قـــص الشـــعر وزقلـــيم األظفـــار  ـــا يوجـــد لـــه مـــس مـــن ذلـــهل
مكــروهيل إمــا أن يــدع كــل وافــد منهمــا فــىت يطــو   يثقــل ىليــهل وإمــا أن نففــه بوجــا وأمل 

 يت مل منه.
 قا  ا فضل:  قلو:  لم مل بعل ذله  لقه ال ز يد  يحتاج اإلنسان إىل النقصان منه؟

د ىليهـال اىلـم أن : إن هلل زبارك ا هل يف ذله ىل  العبـد نعمـا ال يعر هـا  يحمـ قا 
آالم البــدن وأ وا ه ختــرج  ــروج الشـــعر يف مســامه و ــروج األظفــار مـــن أناملهــال ولــذله أمـــر 
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اإلنسـان بـالنورة وفلـق الـرأس وقـص األظفــار يف كـل أسـبوع ليسـرع الشـعر واألظفـار يف النبــات 
واأل وا  يف  ت رج اآلالم واأل وا   روجهال وإذا  اال  ريا وقل  روجهمـال  افتبسـو اآلالم 

 البدنل   فدذو ىل  وأوجاىا.
ومنا مـا ذلـه الشـعر مـن ا وارـا الـن يضـر باإلنسـان وُيـدث ىليـه الفسـا  والضـررل لـو 
نبـــو الشـــعر يف العـــي أ مل يكـــن ســـيعم  البصـــرل ولـــو نبـــو يف الفـــم أ مل يكـــن ســـيتص ىلـــ  

اللمس وبعم  اإلنسان  عامه وشرابهل ولو نبو يف با ن الكف أ مل يكن سيعوقه ىن صحة
األىما ل  لو نبـو يف  ـرج ا ـرأة أو ىلـ  ذكـر الرجـل أ مل يكـن سيفسـد ىليهمـا لـذة ا مـاعل 

  انظر كيف زنكب الشعر هذه ا وارا  ا يف ذله من ا صلحة.
ُث ليس هذا يف اإلنسان  قط بـل  ـده يف البهـائم والسـباع وسـائر ا تناسـ ت  إنـه زـرى 

هــذه ا وارــا  اليــة منــهل ىلــذا الســبب بعينــهل  ت مــل اخللقــة  أجســامهن جمللــة بالشــعرل وزــرى 
 كيف زتحرز وجوه اخلط  وا ضرة وز   بالصواب وا نفعة.

إن ا نانيـــة وأشـــباههم فـــي اجتهـــدوا يف ىيـــب اخللقـــة والعمـــد ىـــابوا الشـــعر النابـــو ىلـــ  
هــا الشــعر  الركــب واإلبطــي ومل يعلمــوا أن ذلــه مــن ر وبــة زنصــب إىل هــذه ا وارــال  ينبــو  ي

كمـــا ينبـــو العشـــب يف مســـتنقا ا يـــاهل أ ـــ  زـــرى إىل هـــذه ا وارـــا أســـرت وأهيـــ  لقبـــو  زلـــه 
الفضلة من  ريهال ُث إن هذه زعد  ا ُيمـل اإلنسـان مـن مئونـة هـذا البـدن وزكاليفـه  ـا لـه يف 
ذله من ا صلحةل  إن اهتمامـه بتنظيـف بدنـه وأ ـذ مـا يعلـوه مـن الشـعر  ـا يكسـر بـه شـرزه 

 كف ىا يته ويشتله ىن بعم ما نرجه إليه الفرا  من األشر والبطالة.وي
ز مل الريق وما  يه من ا نفعة  إنه جعل بَر جريانا  ائما إىل الفم ليبل امللـق واللهـوات 
   بف  إن هذه ا وارا لو جعلو كذله كان  يه هـ ك اإلنسـانل ُث كـان ال يسـتطيا أن 

فــم بلــة زنفــذه زشــهد بــذله ا شــاهدةل واىلــم أن الر وبــة مطيــة يســيل  عامــا إذا مل يكــن يف ال
التذا  وقد  َر من هذه البلة إىل مورا آ ر من ا رة  يكون يف ذله ص ح زام ل نسـانل 

 ولو يبسو ا رة ىلله اإلنسان.
ولقد قا  قوم من جهلة ا تكلمي ورـعفة ا تفلسـفي بقلـة التميـ  وقصـور العلـم: لـو كـان 

ن كهيئة القبا  يفتحه الطبيب إذا شـا   يعـاين مـا  يـهل ويـد ل يـده  يعـاجل مـا أرا  بطن اإلنسا
ى جـهل أ مل يكـن أصـل  مـن أن يكـون مصـمتا ا وبـا ىـن البصـر واليـد ال يعـرف مـا  يــه إال 
بــدالالت  امضــةل كمثــل النظــر إىل البــو  وفــس العــرق ومــا أشــبه ذلــه  ــا يكثــر  يــه التلــط 
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 ه سببا للموت؟والشبهة فىت رشا كان ذل
 لـــو ىلـــم هـــؤال  ا هلـــة أن هـــذا لـــو كـــان هكـــذا كـــان أو  مـــا  يـــه أنـــه كـــان يســـقط ىـــن 
اإلنسان الوجل من األمراض وا وتل وكان يستشعر البقا  ويترت بالس مةل  ي رجـه ذلـه إىل 
العتو واألشرل ُث كانو الر وبات الن يف البطن زرتش  وزتحلب  يفسد ىلـ  اإلنسـان مقعـده 

وذياب بذلته وزينتهل بل كان يفسد ىليه ىيشـهل ُث إن ا عـدة والكبـد والفـؤا  إأـا زفعـل  ومرقده
أ عاىلا باملرارة التري ية الـن جعلهـا اهلل اتبسـة يف ا ـوفل  لـو كـان يف الـبطن  ـرج ينفـت  فـىت 
ة يصــل البصــر إىل رؤيتــه واليــد إىل ى جــهل لوصــل بــر  اىلــوا  إىل ا ــوف  مــازج املــرارة التري يــ

وبطـــل ىمـــل األفشـــا ل  كـــان يف ذلـــه هـــ ك اإلنســـانل أ  ـــ  زـــرى أن كـــل مـــا زـــذهب إليـــه 
 األوهام سوى ما جا ت به اخللقة  ط  و طل. 

 غ ائز اإلند ن
 كــر يــا مفضــل يف األ عــا  الــن جعلــو يف اإلنســان مــن الطعــم والنــوم وا مــاع ومــا  بــر 

قتضيه ويستح  بهل  ـا وع يقتضـي  يهال  إنه جعل لكل وافد منها يف الطباع نفسه ارك ي
الطعــم الــذَ بــه فيــاة البــدن وقوامــهل والكــرا زقضــي النــوم الــذَ  يــه رافــة البــدن وإَجــام قــواهل 

 والشبق يقتضي ا ماع الذَ  يه  وام النسل وبقاؤه.
ولــو كــان اإلنســان إأــا يصــري إىل أكــل الطعــام  عر تــه حباجــة بدنــه إليــه ومل بــد مــن  باىــه 

ىل ذلــه كـــان  ليقــا أن يتـــواَّن ىنــه أفيانـــا بالتثقــل والكســـل فــىت ينحـــل بدنـــه شــيئا يضـــطره إ
 يهلهل كما ُيتاج الوافـد إىل الـدوا  بشـي   ـا يصـل  ببدنـه  يـدا ا بـه فـىت يؤ يـه ذلـه إىل 

 ا رض وا وت.
وكـذله لــو كــان إأــا يصــري إىل النــوم بــالتفكر يف فاجتــه إىل رافــة البــدن وإَجــام قــواه كــان 

 قل ىن ذله  يدمته فىت ينهه بدنه.ىس  أن يتثا
ولو كان إأا يتحرك لل ماع بالر بة يف الولد كان  ري بعيد أن يفـرت ىنـه فـىت يقـل النسـل 
أو ينقطـا  ـإن مـن النـاس مــن ال ير ـب يف الولـد وال ُيفـل بـهل  ــانظر كيـف جعـل لكـل وافــد 

ركــه لــذله وُيــدوه مــن هــذه األ عــا  الــن هبــا قــوام اإلنســان وصــ فه اــرك مــن نفــس الطبــا ُي
 ىليه.
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 القوى األربع
واىلم أن يف اإلنسان قوى أربعا: قوة جاذبة زقبل التذا  وزور ه ىل  ا عدةل وقـوة  سـكة 
 بس الطعام فىت زفعـل  يـه الطبيعـة  علهـال وقـوة هارـمة وهـي الـن زطب ـه وزسـت رج صـفوه 

 اىلارمة فاجتها. وزبثه يف البدنل وقوة  ا عة زد عه و در الثفل الفارل بعد أ ذ
زفكر يف زقدير هذه القوى األربعة الـن يف البـدن وأ عاىلـا وزقـديرها للحاجـة إليهـا واإلرب 
 يها وما يف ذله من التدبري واملكمةل ولوال ا اذبة كيف يتحـرك اإلنسـان لطلـب التـذا  الـن 

 عــدةل ولــوال هبــا قــوام البــدنل ولــوال ا اســكة كيــف كــان يلبــ  الطعــام يف ا ــوف فــىت هتضــمه ا
اىلارـــمة كيـــف كـــان ينطـــبخ فـــىت نلـــص منـــه الصـــفو الـــذَ يتـــذو البـــدن ويســـد  للـــهل ولـــوال 
الدا عة كيف كان الثفل الذَ ختلفه اىلارمة يند ا ونرج أوال   والل أ   زرى كيف وكـل اهلل 

 سبحانه بلطيف صنعه وفسن زقديره هذه القوى بالبدن والقيام شا  يه ص فه.
ـــة  ار ا لـــه ولـــه  يهـــا فشـــم وصـــبية وقـــوام  وســـ مثل لـــه يف ذلـــه مثـــاالل إن البـــدن شن ل

موكلون بالدار  وافد إلقضـا  فـوائج املشـم وإيرا هـا ىلـيهمل وآ ـر لقـبم مـا يـر  و  نـه إىل 
أن يعــاجل ويهيــ ل وآ ــر لعــ ج ذلــه وهتيئتــه وزفريقــهل وآ ــر لتنظيــف مــا يف الــدار مــن األقــذار 

هـو اخلـ ق املكـيم ملـه العـا يل والـدار هـي البـدنل واملشـم وإ راجه منهال  ا لـه يف هـذا 
هـي األىضـا ل والقــوام هـي هــذه القـوى األربــال ولعلـه زـرى ذكرنــا هـذه القــوى األربـا وأ عاىلــا 
بعـد الــذَ وصـفو  ضــ  وزـ  ا ا ولــيس مـا ذكرزــه مـن هــذه القـوى ىلــ  ا هـة الــن ذكــرت يف  

كروهـــا ىلـــ  مـــا ُيتـــاج إليـــه يف صـــناىة الطـــب كتـــب األ بـــا  وال قولنـــا  يـــه كقـــوىلمل ألهنـــم ذ 
وزصحي  األبدانل وذكرناها ىل  ما ُيتاج يف ص ح الدين وشـفا  النفـوس مـن التـي كالـذَ 

 املدي . (11)«أورحته بالوصف الشايف وا ثل ا ضروب من التدبري واملكمة  يها

                                                           

 اخلرب ا شتهر بتوفيد ا فضل. 22ب 00-01ص 1حبار األنوار: ج (11)



 

 16 

 
 تفصيل الجدم

 
 زفصيل ا سم؟ ىن أسرار الطبل ُث س له ىن رَو أن نصرانيا س   الصا ق

: )إن اهلل  لــق اإلنســان ىلــ  اذــا ىشــر وصــ ل وىلــ  مــائتي وَثانيــة وأربعــي   قــا 
ىظمــال وىلــ  ذ َثائــة وســتي ىرقــال  ــالعروق هــي الــن زســقي ا ســد كلــهل والعظــام ُســكهال 

 واللحم ُيسه العظامل والعصب ُيسه اللحم..
وأربعـون ىظمـال منهـا يف كفـه ىسـة وجعل يف يديه اذنـي وَثـاني ىظمـال يف كـل يـد أفـد 

وذ ذــون ىظمــال ويف ســاىده اذنــانل ويف ىضــده وافــدل ويف كتفــه ذ ذــةل  ــذله أفــد وأربعــون 
 ىظمال وكذله يف األ رى.

ويف رجله ذ ذة وأربعون ىظمال منها يف قدمه ىسة وذ ذون ىظمال ويف ساقه اذنانل ويف 
 ل وكذله يف األ رى.ركبته ذ ذةل ويف   ذه وافدل ويف وركه اذنان

ويف صلبه َثاين ىشـرة  قـارةل ويف كـل وافـد مـن جنبيـه زسـعة أرـ عل ويف وقصـته َثانيـةل 
 . (11)ويف رأسه ستة وذ ذون ىظمال ويف  يه َثانية وىشرونل أو اذنان وذ ذون ىظما(

: ُيكــن أن يكــون ا ــرا  وصــل األىضــا  العظيمــة بعضــها بــبعم  قــا  الع مــة اجمللســي
العنــــقل العضــــدين والســــاىدينل والــــوركي مــــا الف ــــذين والســــاقيل واألرــــ ع مــــن كــــالرأس و 

اليمي واألر ع من الشما ل وك ن ا را  بالوقصـة العنـق...  عـدها َثانيـة باىتبـار رـم بعـم 
 قـــرات الظهـــر إليهـــا لقرهبـــا منهـــا واَننائهـــال وُيتمـــل أن يكـــون يف األصـــل: ويف وقيصـــته وهـــي 

 ا شهور سبعة  تكون الثمانية بضم الرتقوة إليها... ىظام وسط الظهرل وهي ىل 
ل أَ يف بد  اإلنبـات ُث ينبـو يف قريـب مـن العشـرين «ويف  يه َثانية وىشرون» وقوله

أربعـة أ ـرى زسـم  أســنان امللـم بالكسـر شعــىن العقـل أو بالضـم شعــىن االفـت م يعـا البلــو ل 
 باىتبار ا ت  ها يف األش اص. بعده واذنان وذ ذونل وُيتمل أن يكون ولذا قا 

قا  يف القانون: األسنان اذنتان وذ ذون سنال ورشا ىدمو النواجذ منها يف بعم الناسل 
وهــي األربعــة الطر انيــة  كانــو َثــاين وىشــرين ســنال  مــن األســنان ذنيتــان ورباىيتــان مــن  ــوقل 
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رــراس للطحــن يف  ومثلهمــا مــن أســفل للقطــال ونابــان مــن  ــوقل ونابــان مــن  ــو للكســرل وأ
كـــل جانـــبل  وقـــاين وســـف ينل أربعـــة أو ىســـةل  كـــل ذلـــه اذنتـــان وذ ذـــون ســـنال أو َثـــاين 
وىشرونل والنواجذ زنبو يف األكثر يف وسط زمـان النمـو وهـو بعـد البلـو  إىل الوقـفل وذلـه 

 .(12)أن الوقوف قريب من ذ ذي سنة ولذله زسم  أسنان امللم
األ بــا  يف األســنانل  مــنهم مــن ذهــب إىل أهنــا ىظــمل إىل ا ــت ف  ُث أشــار اجمللســي

وقيــل هــو ىصــبل وقيــل ىضــو مركــبل وقــا  بعضــهم إنــه ال فــس ىلــا ومل  لهــا امليــاةل وقــا  
بعضــهم: ىلــا فــسل قــا  يف القــانون: لــيس لشــي  مــن العظــام فــس البتــة إال للســنانل  ــإن 

يهـا مـن الـدما  ليميـ  أيضـا جالينوس قـا : بـل الت ربـة زشـهد أن ىلـا فسـا أىينـو بـه بقـوة ز ز
بي املار والبـار ل وقـا  القرشـي: قـا  جـالينوس: لـيس بشـي  مـن العظـام فـس إال للسـنانل 
ألن قــوة املــس ز زيهــا يف ىصــب لــيل وهــذا ى ــب  إنــه كيــف جعــل لينــا وهــو ُمــالط للعظــام 

حبــ   وينبتــي أن يكــون شــبيها  رمهــا  يكــون صــلبا لــئ  زتضــرر شماســتهال وقــا : بقــي هاهنــا
وهو أن األسنان ىظام أو ليس بعظام وقد شنا جالينوس ىل  من ال بعلهـا ىظامـا وجعلهـم 
سو سـطائية واسـتد  ىلـ  أهنـا ىظـام شـا هـو ىـي السفسـطةل وذلـه ألنـه قـا  مـا هـذا معنــاه: 
ألهنا لو مل زكن ىظامـا لكانـو إمـا أن زكـون ىروقـا أو شـرايي أو ملمـا أو ىصـبا ومعلـوم أهنـا 

ل وهذا  ري الزم  إن القائلي ب هنا ليسو بعظام بعلوهنا من األىضا  ا ؤلفـة ال ليسو كذله
مــن هــذه ا فــر ة ويســتدلون ىلــ  زركيبهــا شــا يشــاهد  يهــا مــن الشــظايا وزلــه ربا يــة وىصــبيةل 

 . (15)قالوا: وهذا يوجد يف أسنان امليوانات الكبار ظاهرا
 من علم التر يح

 
 اإلنسان وىظامه ومفاصله وما أشبهل  قالوا:  لقد شرح ىلما  التشري  أىضا 

 الهيكل العظلي
ل ويصـــون  إن اىليكـــل العظمـــي: هيكـــل يشـــكل ســـنا ات  ســـم اإلنســـان وامليـــوان الفقـــاَر
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 أىضا ه امليويةل وهو قسمان: 
1.  : اىليكل العظمي احملوَر
 : اىليكل العظمي ال ائدَ أو الطر اين.1

لعمو  الفقَر وىظم الع   والعصـعص واألرـ ع أما اىليكل احملوَر  يشمل ا م مة وا
ــ وىـد ها أربعـة وىشــرون ـ والقـصل وأمــا اىليكـل العظمـي ال ائــدَ أو الطر ـاين  يشـمل ىظــام 
الــذراىي والــرجلي واملــ ام املورــيل وىظــام اىليكــل العظمــي يتصــل بعضــها بــبعم يف موارــا 

 زعرف با فاصل.

 العظم
منــــه اىليكــــل العظمــــي يف اإلنســــان وســـــائر والعظــــم هــــو النســــيج الصــــلب الــــذَ يتــــ لف 

الثدييات وكذله ال وافف والربمائيات والطيور وبعم األ اكل وا سـم البشـَر ُيتـَو ىلـ  
أكثر من مائن ىظـمل  ـإن العظـم سـنا  ا سـد و ىامتـهل وهـو يقـي األىضـا  الر صـةل وينـتج 

ســفات( الــن ُيتــاج إليهــا الكريــات املمــر يف الــدمل ونتــ ن ا عــا ن و اصــة )الكلســيوم( و)الفو 
 ا سد.

% وكثــري مــن العظــام يشــتمل ىلــ  50% ومــن مــا ة صــلبة 22ويتــ لف العظــم مــن مــا  
 ل وهو ما ة بانية للدم زشتمل ىل  بروزينات وأ هان مركبة فديدية.(10)نقي أو مخ

والعظــام زقســم مــن فيــ  شــكلها إىل  ويلــة وقصــرية ومســطحة و ــري ذلــهل ومــن العظــام 
لة ىظم العضد وىظم الف دل ومن العظام القصرية ىظم الرسل وىظم الكافلل البشرية الطوي

 إما العظام ا سطحة  توجد يف ا م مة ويف املوض.
والعظـــــام زكـــــون يف أو  أمرهـــــا لينـــــة و ضـــــرو يةل ُث زتصـــــلب زـــــدربيات وز  ـــــذ يف النمـــــول 

 الثانيــة والعشــرين ويتوقــف العظــم البشــَر ىــن النمــو يف الثامنــة ىشــر ىنــد الفتيــات زقريبــاتل ويف
 ىند الفتيان ىا ة.

                                                           

(10) Marrow. 
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 اللفصل
 وا فصل هو مورا ازصا  ىظمي من ىظام ا سدل وا فصل نوىان:

 : ا فاصل الثابتة.1
 : ا فاصل ا تحركة.1

  مـا ا فاصـل الثابتـة  تتميــ  بطبقـة نسـيج ليفــيل زشـد أفـد العظمــي إىل اآل ـر ىلـ  َنــو 
م مةل وأما ا فاصل ا تحركة كمفاصـل اليـد واإلصـبا اكمل ك طوط االزصا  بي ىظام ا 

والركبـــةل  تتـــ لف مـــن العظمـــي نفســـيهما ومـــن  بقـــة  ضـــرو ية زكســـو  ـــريف العظمـــي ومـــن 
 أنس ة ليفية زعرف باألربطة ومن  شا  يكتنف العظمي وي لقهما.

 الغض وف
ظم والتضــــروف هــــو نســــيج رــــام يف اإلنســــان وامليوانــــات الفقاريــــةل يشــــكل أســــاس الــــتع

)زكـــون العظـــام( وبـــه يتصـــل العظـــام ببعضـــها اآل ـــرل ونســـيج التضـــروف ىلـــ   ـــ ف مـــوا  
 ا سد األ رى أبيم مرن شبه شفاف.

 الجلد
وا لد هو العضو الـذَ ي لفـه ا ـر  أكثـر مـن سـائر أىضـا  جسـدهل  ـإن اإلنسـان ال يـ ا  

رارــه وى جــه ومــا بهــل كثــريات مــن  صائصــه التشــرُيية والفيســيولوجية ومعظــم ارــطرابازه وأم
 يرتبط  سمه..

 وا لد هو  بقة النسيج اخلارجية الن زكسو ا سمل ويت لف ا لد البشَر من  بقتي:
 إفدا ا: با نية وزسم  بـ )األ مة(.
 واأل رى: سطحية وزدى  )البشرة(.

وزتـــ لف األ مـــة مـــن نســـيج ليفـــي مـــرنل وهـــي زشـــتمل ىلـــ  األىصـــاب واألوىيـــة الدمويـــة 
ن أ ا  ا لـــد ووظيفتـــه الســـوية وىـــن مـــدة التـــذا  أيضـــال كمـــا زشـــتمل ىلـــ  جـــذور ا ســـؤولة ىـــ

الشعر والتد  العرقية والتد  الدهنيـةل وىلـ  بعـم العضـ ت الصـترية الـن  عـل الشـعر يقـف 
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 ىند الرىب.
أمــا البشــرة ىــا ة زكــون ســو ا  يف ا نــا ق املــارةل و ــرا  يف ا نــا ق ا عتدلــةل وبيضــا  يف 

 ار ة.ا نا ق الب
وا لد هو العضو اخلاص حباسة اللمسل وبه يستشـعر اإلنسـان األمل واملـرارة والـربو ة ومـا 
أشـــبهل وهـــو ُيـــو   ون   ـــو  ا ـــراذيم إىل ا ســـمل ومـــن أجـــل ذلـــه يســـارع إىل زتطيتـــه إذا 

 جرح.
ومــن وظــائف ا لــد أيضــا التــنفس وإ ــراز بعــم النفايــات ىــن  ريــق التعــرقل مضــا ات إىل 

. زنظيم فرارة  ا سم حبي  زبق  ىل  مستواها السَو

 الغدد الع قية
التــد  العرقيــة هــي جمموىــة كبــرية مــن التــد  ا وجــو ة يف ا لــدل وهــي  ــد  قنويــة  ارجيــة 

 اإل راز زفرز العرق ىل  سط  ا لدل وهذه التد  زنقسم إىل قسمي:
 : التد  العرقية األبوكرينية.1
 : التد  العرقية األكرينية.1

ـــــي واألىضـــــا    مـــــا ال ـــــي وامللمت ـــــة  محصـــــورة يف اإلبطـــــي واألذن ـــــة األبوكريني تـــــد  العرقي
 التناسليةل وهي ا سؤولة ىن الرائحة الن زفوح من ا سد يف بعم األفيان.

وأما التد  العرقية األكرينية  مبثوذـة يف ُمتلـف أَنـا  ا سـدل ولكنهـا زكثـر أكثـر مـا زكثـر 
هــي زبـــدأ يف اإل ـــراز منــذ الطفولـــةل وذلــه ىلـــ   ـــ ف يف بــا ن اليـــدين وأىــص القـــدميل و 

التـــد  العرقيـــة األبوكرينيـــة الـــن زنشـــط ابتـــدا  مـــن ســـن ا راهقـــة ُث زضـــعف  عاليتهـــا يف  ريـــف 
 العمرل ويقدر العلما  أن يف جسم كل إنسان ما يقارب من مليون  دة ىرقية أكرينية.

 عظ ا اإلند ن
العينــي ســتة أىظــمل ويف ا بــي ىظمــانل ويف  قــالوا: إن يف الــرأس أفــد ىشــر ىظمــاتل ويف

األنـــف أربـــال وىظمتـــان  يهـــا الثنايـــا والرباىيـــات واألرـــراس ويســـم  الفـــه األســـفل والضـــتن 
أيضــاتل أمــا ىظــام األســنان  هــي ســتة ىشــر مــن  ــوق وســتة ىشــر مــن أســفل الثنايــا والرباىيــات 

 واألنياب واألرراس..



 

 11 

هــي أربــا وىشــرون  قــرةل ويتصــل هبــذه ويتصــل بعظــام الــرأس مــن  لــف  قــرات الظهــر و 
الفقرات ىظم الع   وهو الذَ قا  ىنه بعم اخلربا  لو مل يبق من ابن آ م إال ىظم الـذنب 
لكــان كــذال ويتصــل بــه مــن أســفل ىظــام العصــعص وهــي ســتة وهــي كاألســاس لســائر البــدنل 

 ويتصل بعظام الع   ىظم اخلاصرزيل و يهما يد ل ىظما رأس الف ذين.
ئــــة ىظــــام ا قــــدم  ــــإن  ون الرقبــــة ىظمــــا الرتقــــوزيل وىظــــام الكتفــــي أربعــــةل ويف وأمــــا هي

العضـــدين ىظمــــانل ويف ال نــــدين أربعـــةل وىظــــام الصــــدر ســــبعة وزســـم  هــــذه العظــــام القــــص 
 وال ورل وىظام األر ع من كل جانب اذنا ىشر م  وجة..

ظـام الـذراعل ومـا وأما ىظام اليدين  منها ىظام رسل الكفـي سـتة ىشـر ىظمـاتل وجممـا ى
يلــي الكــف يســم  الرســلل والكــوع منــه مــا يلــي اإلهبــامل والــذَ يلــي اخلنصــر يســم  كرســوعل 
وىظـام مشــطي الكفــي َثانيـةل وىظــام األصــابا مـن اليــدين ذ ذــونل لكـل إصــبا ذ ذــة أىظــمل 
وزســم  ا ثلثــاتل وأمــا ىظــام الــرجلي  منهــا يف الــوركي ىظمــان ويف الف ــدين ىظمــانل ويف 

بتي ىظمــانل ويف الســاقي أربعــةل ويف الكعبــي ىظمــانل ويف العينــي ىظمــانل ويف العظــام الــرك
اروز  يــه ىظمــان و ــا ُيتويــان ىلــ  الكعــب يــتم هبمــا فركــة القــدميل وىظــام رســل القــدمي 
َثانيــةل وىظــام مشــطي القــدمي ىشــرةل وىظــام أصــابا الــرجلي َثانيــة وىشــرونل لكــل إصــبا 

 ان له ىظمان..ذ ذة إال اإلهبامل  
و ـــا كانـــو هـــذه العظـــام ال زقـــوم بـــذاهتا أذبـــو اخلـــالق ىلـــا مـــن أ را هـــا أجســـامات يشـــًدها 
ويربطهــا زســم  األوزــارل وجعــل مــن فركتهــا بالعضــ تل وىــد  العضــ ت ىســمائة وزســعة 
وىشــرون ىضــلةل وزركيــب العضــل مــن ملــم وىصــبل ُث زتصــل هبــذه ا ملــة الشــرايي والعــروق 

هــا امليــاة واملــس واملركــة والتــذا ل ُث يتشــي هــذه ا ملــة اللحــم والشــحم وقــد واألىضــا  ليعطي
جعـل اهلل ســبحانه اللحــم ليســًد  لــل األىضــا ل ومنــه مــا هــو أميــل الو ــا  مثــل ملــم الف ــذين 

 واألليتي.
 ًَ ُث أو ع اهلل سبحانه يف ا لد رروب املس واللمسل وأوصل به  وهات العـروق  فـي أ

ة نبــا منــه الــدمل وذلــه ســبب زتذيتــهل ُث أذبــو  يــه أنــواع النبــات مــن مورــا و  زــه ولــو بــإبر 
الشــعر واألظــا رل وجعــل مــن الشــعر مــا هــو لل ينــة والوقايــة مثــل شــعر الــرأس واملــاجبي ُهــدب 
العينــي ليـــوق  العـــي مـــن أَ شــي  يقـــا  يهـــال ولل ينـــة أيضـــات ولــو زصـــورنا رجـــ ت الـــوق الـــرأس 



 

 11 

 بحها.واملاجبي لكان أشنا األشكا  وأق
 من حكلة األظ ف 

نـا  ومن بـديا فكمـة اهلل سـبحانه أن جعـل يف رؤوس األصـابا األظـا ر لتقـوى فركتهـا ُو
رؤوس األصابا من التآكلل وجعلو زطو  شيئات  شيئات إذ لو كانو جامدة ال زطو  لتآكلو 

رة ىس مـن الفطـ: »من كثرة األىما ل وقد ور  يف املدي  األمر بتقليمها و  نها كقوله 
 .(16)«زقليم األظا ر وقص الشارب ونتف اإلبط وفلق العانة واإل تتان

 وقد نقل ىن بعم ىلما  الترب انه كان ملحدات ُث آمنل  قيل له: ما سبب إُيانه؟.
قا : سقط ذات مرة ظفر من أظا َر  د لو ا ستشف    فظو الدقـة مـا بـي الظفـر 

مــدًورة زــدويرات فســب األصــبا فــىت بعــل وبــي ملــم اإلصــبال  كــان هنــاك آلــة صــترية َجيلــة 
 اللحم ىظمات هبذا الشكل الظريف  عر و أنه ال ُيكن أن يكون هذا إال  الق فكيم ىامل.

أقــو : وكــل شــي  يف بــدن اإلنســان  ليــل بــل أ لــة ىلــ  اخلــالق ســبحانه وزعــاىلل كمــا قــا  
 الشاىر: 

 ويف كل شي  له آية
 زد  ىل  أنه وافد  

لو كـان  يهمـا آىلـة إال اهلل لق البد أن يكون وافداتل قا  سبحانه: ومن الوار  أن اخلا
لفسدزا

ل وذله للتناسق والرتابط ا وجو  بي ا  لوقاتل وزفصيل هـذا األمـر مـذكور يف (10)
 ىلم الك م كما يف )شرح الت ريد( وقد ذكرناه يف )القو  السديد(.

ت يف القـرآن الكـر  والسـنة ا رويـة وسنذكر يف هذا الكتاب بعـم اآل اب الطبيـة الـن ور 
 .ىن الرسو  وأهل بيته الطاهرين 

                                                           

 .1610ح 0ب 111ص 1عة: جوسائل الشي (16)
 .11سورة األنبيا :  (10)
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 فصل: الاج مة وآدابه  
 استاب ب الاج مة

مســ لة: زســتحب امل امــة اســتحبابات مؤكــداتل  صوصــات  ــن هــاج بــه الــدمل  ــان امل امــة 
 زنقذ اإلنسان من السكتة القلبية والدما ية أو ما أشبه ذله.

افت مـــــوا إذا هـــــاج بكـــــم الـــــدم  ـــــإن الـــــدم رشـــــا زبيـــــل بصـــــافبه : »قـــــا  رســـــو  اهلل 
 .(12)« يقتله

وكـــذله زكـــون امل امـــة لكـــل ىضـــوح مـــن األىضـــا  فســـب ا قـــرر يف الطـــب ل  يحـــت م 
 با نقذةل وىند النقرة وبي الكتفي و ري ذله. اإلنسان ىل  الرأس  ا زسم 

 عـراجل ىـن رسـو  اهلل أنه قـا : يف  ـرب ا   عن هشام بن ساملل ىن أيب ىبد اهلل 
ُث صــعدنا إىل الســما  الســابعة  مــا مــررت شلــه مــن ا  ئكــة إال قــالوا: يــا امــد »انــه قــا : 

 .(20)«افت مل وأمر أمته بامل امة
يف ليلة أسَر يب إىل السما  ما مررت شلح من ا  ئكة إال قـالوا : »ويف فدي  قا  

 .(21)«يا امد ُمًر أمته بامل امة

 ا دواء الد
الــدا  ذ ذــة والــدوا  ذ ذــة   مــا الــدا   الــدم وا ــرة والــبلتم  ــدوا  : »وقــا  رســو  اهلل 

 .(21)«الدم امل امة و وا  البلتم املمام و وا  ا رة ا شي

 خي  الدواء
 ـــــــري مـــــــا زـــــــداويتم بـــــــه امل امـــــــة والســـــــعوط واملمـــــــام »قـــــــا :  وىـــــــن أيب ىبـــــــد اهلل 

                                                           

 .12012ح 11ب 00ص 11مستدرك الوسائل: ج (12)
 سورة اإلسرا . معراج رسو  اهلل 2ص 1زفسري القمي: ج (20)
 .12051ح 11ب 02ص 11مستدرك الوسائل: ج (21)
 .122باب  سل يوم ا معة ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (21)
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 .(21)«واملقنة
ال والســعوط ألمــراض الــرأس ا رزبطــة بــالعي واألذن واملن ــرة أقــو :  ــان امل امــة للمورــ

 واألسنان و ريها كما ال نف ل وهذا من باب أظهر ا صا يق.

 الدواء أربعة
 . (22)«الدوا  أربعة امل امة والطلي والقي  واملقنة»قا :  وىن جعفر بن امد 

ا نـات مـن األمـراض  ىل  زفصيل مذكور يف الطـب والطلـي يوجـب زنظيـف ا سـد ظـاهرات وب
 كما ذكر يف ا ملة.

 الع ب طب
 ـب العـرب يف ذـ ث » وىن ابن مسكان وزرارة قاال قا : أبو جعفر امد بن ىلـي 

 .(25)«شر ة امل امة واملقنة وآ ر الدوا  الكيً 
 ومعىن )آ ر الدوا ( أن الكًي هو آ ر ما يستفيد منه اإلنسان يف الطب. 

العـــــرب يف ىســـــة شـــــر ة امل ـــــامل واملقنـــــة   ـــــب: »ويف  ـــــرب آ ـــــر ىـــــن الصـــــا ق 
 .(20)«والسعوط واملمام وآ ر الدوا  الكي...
 ب العرب يف سبعة شر ة امل امةل واملقنةل : »ويف  رب آ ر ىن أيب جعفر الباقر 

 ورشا ي ا   يه النورة. (26)«واملمامل والسعوطل والقي  وشربة ىسل وآ ر الدوا  الكيً 
يات يف العد  من ذ ذة وأربعة وىسـة وسـبعة ومـا أشـبه ذلـهل وال نف  أن ا ت ف الروا

يــذكرون العــد  فســب  باىتبــار الســائل أو الــراَو أو الســاما أو مــا أشــبه  قــد كــان األئمــة
ومــن هنــا  (20)مــوار  االبــت   وظــروف ا  ا ــب ومــا أشــبهل كمــا ذكرنــا ذلــه يف كتــاب الصــوم

 فطرات وهكذا يف  ريها.ور  اال ت ف يف العد  يف بابه بالنسبة إىل ا 
                                                           

 .52 ب األئمة: ص (21)
 .55 ب األئمة: ص (22)
 . 55 ب األئمة: ص (25)
 .55 ب األئمة: ص (20)
 .55 ب األئمة: ص (26)
 راجا موسوىة الفقه: كتاب الصوم. (20)



 

 10 

 وعالج وق ية إنه 
 وى جات. وقاية الدوا  من زعترب مس لة: امل امة
 .(22)«نعم العيد امل امة يعا العا ةل  لو البصر وزذهب بالدا : »ىن رسو  اهلل 

 ويعا بالعيد: العا ة.
 .(50)«الدوا  أربعة: امل امة والسعوط واملقنة والقي »قا :  وىن أيب ىبد اهلل  

ومن الوار  أن امل امـة زوجـب ختفيـف الـدم يف بـدن اإلنسـانل  ـان شـدة الـدم يف بدنـه 
 يوجب السكتة ىا ة وأفيانات العم  وأمراض أ ر كما ذكره األ با  يف الطب. 

وهناك من يصاب بضعف أو  قد يف بصره بسبب ذلهل  ي  ـذون الـدم مـن  ـرف ىينـه 
  الن يف جانبه.األُين أو األيسر  يكون نا عات يف العي
 وأما السعوطل  انه ينفا ا ًخ. 

 واملقنةل زنفا الثقل يف أسفل ا عدة. 
 والقي ل ينفا الثقل يف أىل  ا عدة ىل  ما ذكره األ با .

  

 من فوائد الاج مة
 مس لة: للح امة  وائد كثريةل منها لد ا األوجاع.

قـط إال كـان   ىـه إىل  وجعـات  مـا وجـا رسـو  اهلل »قا :  ىن ىلي بن أيب  الب 
 . (51)«امل امة

أقو : من  ري  ـرق بـي أن يكـون الوجـا مـن الصـفرا  أو السـو ا ل أو الـبلتم أو الـدمل أو 
مــا أشــبهل  ــإن امل امــة شــا يقــرتن معهــا مــن ســحب اىلــوا  أو مــا أشــبه ذلــه يكــون نا عــات لكــل 

دن ال مثــل أمــراض القلــب األمــراض يف ا ملــةل لكــن الظــاهر أن ا ــرا  بــذله أمــراض ظــاهر البــ
 والكبد وما أشبه ذله.

 الاج مة ودوران ال أس

                                                           

 .1ح »نعم العيد امل امة«: باب معىن قو  الن  126معاين األ بار: ص (22)
 .11112ح 11ب 116ص 16وسائل الشيعة: ج (50)
 باب امل امة. 101ا عفريات: ص (51)
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 مس لة: زستحب امل امة  ن أصيب بدوران الرأس.
 .(51)«إن أ ذ الرجل الدوران  ليحت م»أنه قا :  ىن أيب ىبد اهلل 

أقـــو : والظـــاهر أن )الرجـــل( ال  صوصـــية لـــه وإأـــا هـــو مـــن بـــاب ا ثـــا ل  يشـــمل الرجـــل 
الضـمائر ا ـذكورة يف اآليـات والروايـات فيـ  ال يـرا  هبـا ـ ىـا ة ـ الرجـل  قـطل بـل وا رأة مثـل 

 األىمل إال إذا كان هناك  ليل ىل  اخلصوصية. 
 وا را  بالدوران:  وران الرأس ىل  الظاهر أَ الصداع أو التثيان.

 الاج مة ووجع الع ق
أيب املســـن ىــن أمـــه أم ويف روايــة ىبـــد اهلل بــن موســـ  الطــرَب قـــا : فــدذا إســـحاق بــن 

: مـــن نظـــر إىل أو  ا مـــة مـــن  مـــه أمـــن الواهيـــة إىل امل امـــة امـــد قلـــو: قـــا  ســـيدَ
 .(51)األ رى وس لو سيدَ ما الواهية؟  قا : وجا العنق

أقـو : وأمـا كـون النظـر موجبــات للمـان مـن مـرضل  ـان العــي ز ذريهـا سـلبات وإبابـات ىلـ  مــا 
 تفصيله وإال لذكرنا زفصي ت فوله.ذكرل وليس هذا الكتاب موروىات ل

 الاج مة وال مد
من افت م  نظر إىل أو  ا مة من  مه أمن من »قا :  ويف رواية أ رى ىن الباقر 

 .(52)«الرمد إىل امل امة األ رى
 موضع الاج مة

 مس لة: للح امة موارا  اصة ور ت يف الروايات وذكرها األ با .
 افت م الن  »أبيه )صلوات اهلل ىليهما( قا :  ىن أيب ىبد اهلل جعفر بن امد ىن

 .(55)«يف رأسه وبي كتفيه ويف قفاه ذ ذاتل    وافدة النا عة واأل رى ا تيثة والثالثة ا نقذة
وال نفــ  أن هــذه ا صــطلحات هــي زعبــري مــن فيــ  اللفــ ل وان كــان األمــر مــن فيــ  

 ا عىن وافدات.

                                                           

 .12006ح 11ب 60ص 11مستدرك الوسائل: ج (51)
 .50 ب األئمة: ص (51)
 .50 ب األئمة: ص (52)
 .11110ح 11ب 111ص 16وسائل الشيعة: ج (55)
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ُيـت م بث ذـةل وافـدة منهـا يف الـرأس  اهلل  كـان رسـو »قـا :  وىن أيب ىبد اهلل 
ــــوركي يســــميها  ويســــميها ا تقدمــــةل ووافــــدة بــــي الكتفــــي يســــميها النا عــــةل ووافــــدة بــــي ال

 .(50)«ا تيثة
 حج مة ال أس

 مس لة: من موارا امل امة الرأس.
امل امة ىل  الرأس ىل  شـرب مـن  ـرف »قا :  ىن سامل بن مكرم ىن أيب ىبد اهلل 

 .(56)«يسميها ا نقذة و رتح ما بي املاجبيل  كان رسو  اهلل األنف 
 والفرت: ما بي السبابة واإلهبام.

ُيــــــت م ىلــــــ  رأســــــه ويســــــميها ا تيثــــــة أو  كــــــان رســــــو  اهلل »ويف فــــــدي  آ ــــــر: 
 .(50)«ا نقذة

 أقو : ألهنا زنقذ اإلنسان و فظه من اىل ك والتلف.
امل امـة يف الـرأس هـي ا تيثـة زنفـا مـن كـل  ا  »قا :  ويف رواية ىن اإلمام الصا ق 

إال السـامل وشـرب مـن املــاجبي إىل فيـ  بلـل إهبامــهل ُث قـا : هـا هنــال وأشـار إىل مورـا مــن 
 .(52)«الرأس

 أقو : ا را  بالسام ا وتل أَ ا وت ا قًدر.
-: يقو : قا  رسو  اهلل  وىن زرارة قا :  عو أبا جعفر امد بن ىلي الباقر 

 .(00)«امل امة من الرأس شفا  من كل  ا  إال السام»
وأشــار بيــده إىل رأســـه: ىلــيكم با تيثـــةل  قــا  رســـو  اهلل »قـــا :  وىــن الصــا ق 

 .(01)« إهنا زنفا من ا نون وا ذام والربص واآلكلة ووجا األرراس
وامل امـة يف الـرأس شـفا  مـن  »أنـه قـا  يف فـدي :  وىن ىامر  ا ىـن رسـو  اهلل 

                                                           

 .12011ح 11ب 01ص 11مستدرك الوسائل: ج (50)
 .1باب معىن امل امة ح 126معاين األ بار: ص (56)
 .1باب معىن امل امة ح 126معاين األ بار: ص (50)
 .11116ح 11ب 111ص 16ائل الشيعة: جوس (52)
 .56 ب األئمة: ص (00)
 .12025ج11ب 05ص 11مستدرك الوسائل: ج (01)
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ــــدم يف أفــــدكم كــــل  ــــل ال ــــإذا زبي ــــورة والقــــي ل   ــــة والن ــــدوا  يف أربعــــة: امل امــــة واملقن  ا ل وال
  ليحـــت م يف أَ األيـــامل وليقـــرأ آيـــة الكرســـي وليســـتتفر اهلل ى وجـــل وليصـــل ىلـــ  النـــ  

 .(01) «وقا : ال زعا وا األيام  تعا يكم  إذا زبيل الدم ب فدكم  ليهرقه ولو ششقص
نصا  السهام والظاهر أن ا را  ب ية آلـة ُكـن مـن إ ـراج الـدم  أقو : )ا شقص( نوع من

 بسببها.
 حج مة ال جل

 مس لة: من موارا امل امة الرجل.
 .(01)«كان ُيت م يف با ن رجله من وجا أصابه  إن الن  : »ىن أمري ا ؤمني

افـــت م ذـــ ث مـــرًات يف »أنـــه شـــك  إليـــه رجـــل املًكـــةل  قـــا :  ورَو ىــن الصـــا ق 
 فعل الرجـل ذلـه  ـذهب ىنـهل وشـك  إليـه آ ـر « ي َجيعات  يما بي العرقوب والكعبالرجل
 . (02) «افت م يف أفد ىقبيه أومن الرجلي َجيعات ذ ث مرات زربأ إن شا  اهلل» قا : 

وال نفــ  أن العرقـــوب والعصـــب التلـــي  ا ـــوزر  ــوق ىقـــب اإلنســـان  لـــف الكعبـــي مـــن 
 .(05)اللتة مفصل القدم والساق كما ذكره أهل

 حج مة الك هل واألخدعين
 مس لة: من موارا امل امة األ دىان والكاهل.

ُيــت م يف األ ــدىي   زــاه  كــان النــ : »ىــن أيب بصــري قــا : قــا  أبــو ىبــد اهلل 
 .(00)«ىن اهلل زبارك وزعاىل حب امة الكاهل جربائيل

 .(06)«إن اهلل أ ب نبيه بآ ابه  فًوض إليه  ينه»أقو : يف الرواية:
                                                           

 .511 صل ذكر الع ج والدوا  ح 125ص 1 ىائم اإلس م: ج (01)
 .12000ح 11ب 60ص 11مستدرك الوسائل: ج (01)
 الفصل الرابا يف امل امة. 65مكارم األ  ق: ص (02)
 .ما ة ىرقب.110ص 1ل جمما البحرين: ج522ص 1ل لسان العرب: ج120ص 1ج راجا كتاب العي: (05)
 .50 ب األئمة: ص (00)
و يـه ىـن إسـحاق بـن ىمـار ىـن أيب ىبـد  2ح باب التفويم بالرسو  اهلل 162راجا بصائر الدرجات: ص (06)

 فـوض  ى خلاق عظايمإنك لعلإن اهلل أ ب نبيه ىل  أ بهل  لما انته  به إىل ما أرا  قا : له «قا :  اهلل
 …وإن اهلل  رض م  آت كم ال سول فخذوه وم  نه كم ع ه ف نتهواإليه  ينه  قا : 
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 ومعىن ذله أن ك  األمرين جائ ان ويكون ف امة الكاهل أوىل.
 .(00)و)األ دىان(: ىرقان  فيان يف مورا امل امة من العنق كما ذكره لسان العرب

 وقت الاج مة
مس لة:  وز امل امة يف َجيا األوقات وإن كـان األ ضـل يف ا ملـة أن زكـون يف أوقـات 

  اصة.
اقــرأ آيــة الكرســي وافــت م أَ يــوم شــئول وزصــدق وأ ــرج »قــا :  ىــن أيب ىبــد اهلل 

 .(02)«أَ يوم شئو
وال نف  أنه يستفا  مـن هـذا املـدي  بـا  ك ومـا أشـبه: جـواز الـ واج و ـري ذلـه هكـذا 

مـن سـا ر أو زـ وج والقمـر »أَ يف كل األوقات وذلـه بعـد التصـدق ومـا أشـبهل  فـي الروايـة: 
 دي  السابق فاكم ىل  هذا املدي  أيضات.ل  إن امل(60)«يف العقرب مل ير املسىن

أمـــا أصـــل الكراهـــة يف بعـــم األوقـــات للح امـــة أو الســـفر أو الـــ واج أو مـــا أشـــبهل  تلـــه 
 ملقائق زرزبط بدا ل بدن اإلنسان أو ملقائق كونية أو ما أشبه ذله  ا ذكر يف ا فص ت.

 ضـــل لـــبعم ورشـــا يقـــا : إن مـــا ور  يف بعـــم روايـــات امل امـــة مـــن وقـــو  ـــاص  إنـــه 
 الناسل أو لبعم األفوا ل أو لبعم األماكنل أو لبعم الشرائطل أو ما أشبه.

زوقــوا امل امــة والنــورة يــوم األربعــا ل  ــان يــوم األربعــا  يــوم َنــس مســتمر و يــه : »قــا 
 .(61)« لقو جهنمل ويف يوم ا معة ساىة ال ُيت م  يها أفد إال مات

ىن امل امة يـوم السـبو ويـوم األربعـا    ويف فدي : س    لحة بن زيد أبا ىبد اهلل
وأنكـروه وقـالوا: الصـحي  ىـن رسـو   وفًدذته باملدي  الذَ زرويه العامة ىـن رسـو  اهلل 

مــا ىلمــو أفــد مــن أهــل بيــن »إذا زبيــل ب فــدكم الــدم  لــيح م ال يقتلــهل ُث قــا :  اهلل 
 .(61)«يرى به ب سا
يــا ة الــدم زســبب األمــراض ا  تلفــة وآ رهــا : )ال يقتلــه( أَ التبيــلل وإال  ــان ز وقولــه 

                                                           

 ما ة  دع. 00ص 0لسان العرب: ج (00)
 .111ب 122 قه الررا: ص (02)
 .1201باب األيام واألوقات ح 106ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (60)
 حابه يف جملس وافد أربعمائة باب.أص باب ىلم أمري ا ؤمني 016ص 1اخلصا : ج (61)
 .50 ب األئمة: ص (61)
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 ا وت أَ السكتة القلبية أو الدما ية.
 الاج مة يوا الدبت

ىـــــن امل امـــــة يـــــوم الســـــبول قـــــا :  ىـــــن  لحـــــة بـــــن زيـــــد قـــــا  ســـــ لو ابـــــا ىبـــــد اهلل
 . (61)«يضًعف»

ووجهـــه مـــا ذكرنـــاه ســـابقات مـــن ا ـــت ف األشـــ اص والشـــرائط واألزمنـــة واألمكنـــة وســـائر 
 اخلصوصيات.

مــن كــان مــنكم ات مــات  ليحــت م : »قــا : قــا  رســو  اهلل  وىــن اإلمــام الكــاظم
 .(62)«يوم السبو

من افـت م يـوم األربعـا  أو يـوم السـبو »أنه قا :  ويف رواية الدىائم ىن رسو  اهلل 
 .(65) «  صابه ور     يلم إال نفسه..

لشـرائط واألشـ اص ومـا وقد ذكرنا أن األشيا  ختتلف حبسب ا ـت ف ال مـان وا كـان وا
 أشبه ذلهل و ا ذكرناه وسبق ذكره يعرف وجه اال ت ف يف الروايات.

 الاج مة عرية األحد
مــا كــان ىلــيكم لــو »بقــوم كــانوا ُيت مــون قــا :  ويف روايــة زريــد مــًر جعفــر بــن امــد 
 .(60) «أ ًرُوه إىل ىشية األفد  كان أن   للدا 

 الاج مة يوا األحد
 .(66)«امل امة يوم األفد  يه شفا  من كل  ا : »قا  الصا ق 

 الاج مة يوا االث ين
 .(60)«ُيت م يوم االذني بعد العصر كان رسو  اهلل »قا :  ىن أيب ىبد اهلل 

                                                           

 .12010ح 11ب 01ص 11مستدرك الوسائل: ج (61)
 الفصل الرابا يف امل امة. 62مكارم األ  ق: ص (62)
 .511ح 2 صل 125ص 1 ىائم اإلس م: ج (65)
 .00باب ما جا  يف األفد وما بعده ح 101ص 1اخلصا : ج (60)
 .12012ح 11ب 02ص 11مستدرك الوسائل: ج (66)
 .02باب ما جا  يف يوم االذني ح 102ص 1اخلصا : ج (60)
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امل امــة يــوم االذنــي مــن آ ــر النهــار زســل »قــا :  ويف روايــة أ ــرى ىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(62)«الدا  س ت من البدن

 .(00)«افت موا يوم االذني بعد العصر: » قا  رسو  اهلل وىنه 
 .(01)«ف امة االذني لنا والث ذا  لبا أمية»أنه قا :  وىن الررا 

 الاج مة يوا الثالث ء
مــن افــت م يـوم الث ذــا  لســبا ىشـرة أو زســا ىشــرة أو : »ويف روايـة قــا  رسـو  اهلل 

السـنة كلهـا وكانـو  ـا سـوى إلفدى وىشرين من الشهر كان له شفا ت من كـل  ا  مـن أ وا  
 .(01)«ذله شفا  من وجا الرأس واألرراس وا نون وا ذام والربص

 .(01)«إن امل امة يوم الث ذا  لسبعة ىشر من اىل   مصحة سنة»ويف رواية أ رى: 
 .(02) «ف امة االذني لنا والث ذا  لبا أمية»أنه قا :  وقد سبق ىن الررا 

قلـو: ي ىمـون أن امل امـة «  يم نتلف الناس: »بد اهلل وىن محران قا : قا  أبو ى
قلـو: ي ىمـون أنـه يـوم الـدمل « واىل ما يذهبون يف ذلـه»يف يوم الث ذا  أصل ل قا :  قا : 

صدقوا  ـ فرى أن ال يهي ـوه يف يومـهل أمـا ىلمـوا أن يف يـوم الث ذـا  سـاىة مـن »قا :  قا : 
 .(05)«اهللوا قها مل يرق   مه فىت ُيوت أو ما شا  

 الاج مة يوا األربع ء
 .(00)«أنه هُني ىن امل امة يف يوم األربعا  إذا كانو الشمس يف العقرب»يف املدي : 

وا ــرا  ىقــرب الســما ل وقــد ذكرنــا يف الفقــه أن العقــرب ىلــا بــرج وصــورة أكــرب مــن برجهــال 
 وا را  أىم من ذله أَ فسب الرؤيةل كما ذكرنا زفصيله يف الفقه.

                                                           

 .11115ح 11ب 115ص 16وسائل الشيعة: ج (62)
 .12020ح 11ب 02ص 11مستدرك الوسائل: ج (00)
 يف الباذ،ان. 112 ب األئمة: ص (01)
 .00باب ما جا  يف يوم الث ذا  ح 105ص 1اخلصا : ج (01)
 .50 ب األئمة: ص (01)
 يف الباذ،ان. 112 ب األئمة: ص (02)
 .111ح فدي  قوم صاحل 121ص 0الكايف: ج (05)
 الفصل الرابا يف امل امة. 65مكارم األ  ق: ص (00)
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مــن افــت م يــوم األربعـا    صــابه ورــ   ــ  : »قــا : قــا  رسـو  اهلل   وىـن ىلــي
 .(06)«يلومًن إال نفسه

أنــه   ــل ىليــه يــوم األربعــا  وهــو ُيــت م قــا :  قلــو لــه  وىــن أيب املســن العســكَر 
أنــه قــا : مــن افــت م يــوم األربعــا    صــابه بيــاض  أن أهــل املــرمي يــروون ىــن رســو  اهلل 

 .(00)« قا : كذبوال إأا يصيب ذله من محلته أمة يف  م     يلومًن إال نفسهل
أقو : وا شهور بي األ با  أن ا رأة ال  مل يف الطم ل لكن رأيـو َجاىـة مـن األ بـا  

 أهنم يقولون  مل أفياناتل ولعل القائلون بعدم اململ يريدون التالب.
األربعـــــا  بعـــــد  افـــــت م يـــــوم وىــــن فذيفـــــة بـــــن ا نصـــــور قـــــا : )رأيـــــو أبــــا ىبـــــد اهلل 

 .(02)العصر(
 أما ما    ىل  أنه يوم األربعا  يورث ا رض  هو امو  ىل  بعم الصور.

افـــت م يـــوم  رأيـــو أبـــا املســـن موســـ » عـــن ىبـــد الـــرمحن بـــن ىمـــر بـــن اســـلم قـــا : 
 .(20)«األربعا  وهو اموم  لم زرتكه املم   افت م يوم ا معة  رتكته املم 

نــورة يــوم األربعــا ل  ــان يــوم األربعــا  يــوم َنــس مســتمر و يــه زوقــوا امل امــة وال: »وقولــه
 .(21)« لقو جهنم

زوقـوا امل امـة يـوم األربعـا  »قـا :  ىن آبائه ىـن أمـري ا ـؤمني  وىن أيب ىبد اهلل 
 .(21)«والنورة  ان يوم األربعا  يوم َنس مستمر و يه  لقو جهنم

ـــاهي: يف فـــدي  ا  ىـــن آبائـــه ىـــن رســـو  اهلل  وىـــن الصـــا ق  أنـــه هنـــ  ىـــن »ن
 .(21)«امل امة يوم األربعا 

وقد ذكرنا يف بعم مباف  الفقه أن بعـم األوامـر والنـواهي ش صـية وليسـو ىلـ  َنـو 

                                                           

 الفصل الرابا يف امل امة. 65مكارم األ  ق: ص (06)
 .11116ح 11ب 115ص 16وسائل الشيعة: ج (00)
 .65باب ما جا  يف يوم األربعا  ح 106ص 1اخلصا : ج (02)
 باب ما جا  يف الشها ات. 112قرب اإلسنا : ص (20)
 أصحابه يف جملس وافد أربعمائة باب. باب ىلم أمري ا ؤمني 016ص 1اخلصا : ج (21)
 .60باب ما جا  يف يوم األربعا  ح 106ص 1اخلصا : ج (21)
 .2200ح باب ذكر َجل من مناهي الن  0ص 2من ال ُيضره الفقيه: ج (21)
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 الكلًيه والقضايا املقيقية.
نـــــ   ىلـــــًي جربائيـــــل : »قـــــا : قـــــا  رســـــو  اهلل  ورَو ىـــــن الصـــــا ق ىـــــن آبائـــــه 

 .(22)«س مستمربامل امةل واليمي ما الشاهدل ويوم األربعا  َن
ومـا ذلــه  إنـه ال ينبتــي  يــه امل امـة فســب الســياق  يهـال بــل َنــس يف كـل األمــور مــن 
ال واج وامل امة واالنتقا  إىل  ار أ رى والسفر وما أشبه ذلهل إال إذا ر ا َنوسـته بالصـدقة 

 وقرا ة آية الكرسي وما أشبه.
فـــت م أَ يــــوم شــــئو اقـــرأ آيــــة الكرســــي وا»أنــــه قــــا :   قـــد رَو ىــــن أيب ىبـــد اهلل 
 .(25) «وزصدق وأ رج أَ يوم شئو

 الاج مة يوا الخليس
يف يـوم اخلمـيس وهـو ُيـت مل  وىن معتب ابن ا بارك قا :   لو ىل  أيب ىبد اهلل 
نعـم مـن كـان ات مـات  ليحـت م » قلو له: يا ابن رسو  اهلل ا ت م يف يوم اخلميسل  قـا : 

در الدم  رقـات مـن القيامـة وال يرجـا إىل وكـره إىل  ـداة يف يوم اخلميسل  ان ىشية كل َجعة يبت
اخلمـيس ـ إىل أن قـا : ـ مـن افـت م يف آ ـر ىـيس مـن الشـهر يف أو  النهـار سـل منـه الـدا  

 .(20)«س ت 
إن الـــدم بتمـــا يف مورـــا امل امـــة يـــوم اخلمـــيس  ـــإذا زالـــو الشـــمس »قـــا :  وىنـــه 

 .(26)«زفرق   ذ فظه من امل امة قبل ال وا 
الوار  أن األيام ىلا ز ذري يف االجتماع والتفرقل كما أن للصـب  والعصـر والليـل أوالت ومن 

 وأ ريات ز ذريات يف أمثا  هذه األمورل كما يشاهد يف ج ر البحر ومًده و ري ذله.
 الاج مة يوا الجلعة

ُيت م يوم ا معـةل  قلـو: جعلـو  وىن امد بن رباح الق   قا : رأيو أبا إبراهيم
اقـرأ آيـة الكرسـي  ـإذا هـاج الـدم بـه لـي ت كـان أو هنـارات  ـاقرأ » ت م يوم ا معةل قـا :   داك

                                                           

 .12021ح 11ب 02ص 11سائل: جمستدرك الو  (22)
 .111ب 122: ص قه الررا (25)
 .62باب ما جا  يوم اخلميس ح 102ص 1اخلصا : ج (20)
 الفصل الرابا يف امل امة. 65مكارم األ  ق: ص (26)
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 .(20)«آية الكرسي وافت م
 .(22) «امل امة زصً  البدنل وزشًد العقل»قا :  ويف فدي  األربعمائة ىن ىلي 

ر و يـه زوقوا امل امة والنورة يوم األربعا ل  ان يوم األربعا  يوم َنس مسـتم»ويف فدي : 
 .(100)« لقو جهنمل ويف يوم ا معة ساىة ال ُيت م  يها أفد إال مات

ال  ت مــوا يف يــوم ا معــة مــا »قــا :  ويف روايــة إســحاق بــن ىمــار ىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(101)«ال وا   ان من افت م ما ال وا  يف يوم ا معة   صابه شي     يلومًن إال نفسه

فســب مــا ذكرنــاه مــن الشــرائط واألشــ اص واألزمنــة وال نفــ  أن ا مــا بــي األفا يــ  
واألمكنـة وهـذا هـو مقتضـ  ا مـا بــي الروايـات ا  تلفـةل مضـا ات إىل   ـا النحوسـة بالصــدقة 
وقرا ة آية الكرسي ىل  ما مرل  الظـاهر أن إىطـا  الصـدقة أو قـرا ة آيـة الكرسـي أو مـا أشـبه 

 أو َنسات أو ما أشبه ذله. ير ا النحوسة والشؤم إذا كان ذله اليوم مشئومات 
وهــو ُيــت م يــوم ا معــة  قــا :  وىــن مفضــل ابــن ىمــر قــا :   لــو ىلــ  الصــا ق 

 .(101)«أو ليس زقرأ آية الكرسيل وهن  ىن امل امة ما ال وا  يف يوم ا معة»
 خالف ً ألهل الطي ة

مســــ لة: ال ف يــــة لكــــ م أهــــل الطــــرية إ  قــــاتل وينبتــــي ُمــــالفتهم ىلــــ  مــــا يســــتفا  مــــن 
 الروايات.

أســ له ىــن اخلــروج يــوم  ىــن امــد بــن أمحــد الــدقاق قــا : كتبــو إىل أيب املســن الثــاين
األربعا  ال يدورل  كتب: من  رج يوم األربعا  ال يدور    ات ىل  أهل الطرية وقـي مـن كـل 
آ ــةل وىـــويف مــن كـــل  ا ح وىاهــةل وقضـــ  اهلل لـــه فاجتــهل وكتبـــو إليــه مـــرة أ ــرى أســـ له ىـــن 

: مـن افـت م يف يـوم األربعـا  ال يـدور    ـات ىلـ  وم األربعا  ال يدورل  كتـب امل امة ي
 .(101)«أهل الطرية وقي من كل آ ة وىويف من كل ىاهة ومل ختضر ااَجه

                                                           

 .01باب ما جا  يف يوم ا معة ح 120ص 1اخلصا : ج (20)
 ربعمائة باب.ألصحابه وهي أ باب آ اب أمري ا ؤمني 100 ف العقو : ص (22)
 أصحابه يف جملس وافد أربعمائة باب. باب ىلم أمري ا ؤمني 016ص 1اخلصا : ج (100)
 .115ح فدي  قوم صاحل 121ص 0الكايف: ج (101)
 الفصل الرابا يف امل امة. 65مكارم األ  ق: ص (101)
 .11110ح 11ب 110ص 16وسائل الشيعة: ج (101)
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ىـن امل امـة يـوم األربعـا   قـا :  ويف رواية أ رى ىن أيب بصري قا : س لو الصـا ق
الطـري ىـويف مـن كـل ىاهـة ووقـي مـن كـل  من افت م يـوم األربعـا  ال يـدور    ـات ىلـ  أهـل»
 .(102)«آ ة

فيــ  ال يــدور يف نفــس  (105) وا ــرا  بـــ )ال يــدور( آ ــر الشــهر كمــا يف )جممــا البحــرين(
 الشهرل أَ افت م يف أربعا  آ ر الشهر.

 الاج مة في شه  آذار
أن أو  ذ ذا  زد ل يف شهر آذار بالرومية امل امة  يه مصحة : »وىن أيب ىبد اهلل 

 .(100)«ة بإذن اهلل زعاىلسن

 الاج مة في أ  األي ا
مس لة: ينبتي  ن زبيل به الدم أن ُيت مل يف أَ األيام كانل  عـن أمـري ا ـؤمني ىلـي بـن 

: ال زعا وا األيام  تعا يكمل إذا زبيـل )زبتـي خ  ( قا  رسو  اهلل »قا :  أيب  الب 
الكرسي ويست ري اهلل ذ ذـات ويصـلي ىلـ  الدم ب فدكم  ليحت م يف أَ األيام كان وليقرأ آية 

 .(106)«الن  صل  اهلل ىليه وآله وسلم
أقو : وا را  بـ )زبًيل( الدم هي انهل أَ  لبة الـدم ىلـ  اإلنسـانل وقيـل: انـه مـن ا تلـوب 
أَ ال يبت  ىليه الدم  يقتله أو ما أشبه ذله من معانيهل وهذا لـيس  اصـات بالـدم فيـ  ور  

 .(102)«بالفقري  قره (100)كي  يتبًيل: »ىن أمري ا ؤمني
ــــ )ال زعـــا وا األيـــام  تعـــا يكم( أَ أن اإلنســـان إذا قـــا : هـــذا يـــوم  أمـــا ا عـــىن الظـــاهَر ل
فسن وذاك سيئ أو ما أشبه من األلفاظل  ان األيام زعاكسه ىكسات مستويات  تـؤذر يف فسـنه 

ذا شـهر فسـن أو مـا أشـبه وسو ه يف ا ملةل وهكذا إذا قا : هذه ساىة فسـنةل أو قـا : هـ
ذلهل  تكون زله األشيا  فسنةل وإذا قا : سيئ أو سـيئة أو مـا أشـبه زكـون سـيئةل  يكـون 

                                                           

 .12016ح 11ب 01ص 11مستدرك الوسائل: ج (102)
 ما ة  ور. 105ص 1جمما البحرين: ج (105)
 .50 ب األئمة: ص (100)
 باب امل امة. 101ا عفريات: ص (106)
 يـََتبَـًيل: يهيج به األمل  يهلكه. (100)
 بالبصرة وقد   ل ىل  الع   بن زيا  املارذي يعو ه. من ك م له  102هنج الب  ة: اخلطبة  (102)
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من قبيل ما ور  )إذا يًسر اإلنسان ُيًسر له( وهكذال وذله أما بالنسبة إىل الواقا وأما بالنسـبة 
 إىل ما يف الذهنل ىل  زفصيل مذكور يف اله.

ل  من يًسر ال واج أو (110)«ًسروا وال زعسروا وبشروا وال زنفرواي: »وقد قا  رسو  اهلل
البيــا والشــرا  للــدار و ــريهل أو امل امــة و ريهــال ُيًســر لــه ومــن يُعًســر ُىًســر ىليــهل وذلــه مــن 

 جهة النفس أو من جهة الواقال في  أن للقلب ز ذريات يف األمور.
را   لب اخلـري مـن اهلل زعـاىلل ل ا »(111)ويست ري اهلل ذ ذات ويصلي ىل  الن »وقوله 

إذ هو معىن االست ارةل  ان اإلنسان إذا  لب اخلـري مـن اهللل جعـل سـبحانه اخلـري  يـهل سـوا  
ـــا نـــوع مـــن الـــدىا ل وقـــد ور  يف  يف مـــا َنـــن  يـــه وهـــو امل امـــةل أو يف  ـــريهل  االســـت ارة هن

ل وقــــا  اهلل (111)«الــــدىا  ســــ ح ا ــــؤمن وىمــــو  الــــدين ونــــور الســــماوات واألرض»املــــدي  
َوقَـــاَ  َربُُّكـــُم اْ ُىـــوين َأْســـَتِ ْب َلُكـــْم ِإنَّ الَّـــِذيَن َيْســـَتْكربُوَن َىـــْن ِىَبـــاَ ِ  َســـَيْدُ ُلوَن ســـبحانه: 

َجَهنََّم َ اِ رِينَ 
 .(112)ل وزفصيل الك م مذكور يف باب الدىا (111)

                                                           

 .5ل  حا سله الثا 101ص 1 وايل الآليل: ج (110)
 باب امل امة. 101ا عفريات: ص (111)
 .1باب أن الدىا  س ح ا ؤمن ح 200ص 1الكايف: ج (111)
 .00سورة  ا ر:  (111)
 .راجا شرح الدىا  وال يارة ل مام ا ؤلف  (112)
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 الاج مة آخ  ال ه ر

يحــت م ال يتبيــل بــه  يقتلــه  ــإذا أرا  إذا رــار ب فــدكم الــدم  ل»قــا :  وىــن الصــا ق 
 .(115)«أفدكم ذله  ليكن من آ ر النهار

إذا ذــار ب فــدكم  ليحــت م اليتبيــل بــه  يقتلــه وإذا أرا  أفــدكم ذلــه »ويف روايــة أ ــرى: 
 .(110)« ليكن يف آ ر النهار

 الاج مة في جوف الليل
 :  .(116)«لليلرشا زبيته الدم  افت م يف جوف ا كان الررا»يف رواية األنصاَر

 أي ا م  سبة للاج مة
افت مـــوا خلمـــس ىشـــرة وســـبا ىشـــرة وإفـــدى وىشـــرين ال يتبيـــل : »قـــا  رســـو  اهلل
 .(110)«بكم الدم  يقتلكم

يســـتحب امل امـــة يف زســـعة ىشـــر مـــن الشـــهر ووافـــد : »قـــا   ويف  ـــب النـــ  
 .(112)«وىشرين

 من أسب ب كث ة الدكتة
ســبابه ىــدم أ ــذ الــدمل  يصــاب اإلنســان هبــا ُث إن كثــرة الســكتة يف األيــام األ ــرية مــن أ

ل (110) قلبيات أو  ما ياتل وقد س لو أفد ا سؤولي ىل  مقربة  هران ا سـماة بــ )جنـة ال هـرا (
 وكان يف أوا ر أيام الربيال  قلو له: كم ىد  األموات يوميات؟ 

  قا : كثري.
  قلو: كم ىد هم من السكتة؟

                                                           

 .12022ج 11ب 05ص 11مستدرك الوسائل: ج (115)
 الفصل الرابا يف امل امة. 65مكارم األ  ق: ص (110)
 الفصل الرابا يف امل امة. 61  ق: صمكارم األ (116)
 .12020ح 11ب 02ص 11مستدرك الوسائل: ج (110)
 .11: ص ب الن  (112)
 ا ها بالفارسية )هبشو زهرا (. (110)
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 صتري إىل من ىمره زسعون سنة.قا : يف هذه السنة ألفا ش ص من ال
 وهكذا املا  يف سائر ا قابر يف أ راف  هرانل و ريها من الب  .

واملاصــل أن مــا نـــراه مــن كثـــرة األمــراض هـــو لــرتك التعــاليم الصـــحية والطبيــة الـــن أمــر هبـــا 
 اإلس مل ومنها امل امة في  ذكر الشرع أمـورات  يمـا يتعلـق هبـا كوقتهـا وآذارهـا ومكاهنـا و ـري

 ذله ىل  زفصيل سبق.
 ال تاتجم على ال يق

مسـ لة: األ ضـل أن زكــون امل امـة بعـد  عــام ًمـال ال بعـد االمــت   وال ىنـد  ـرا  الــبطنل 
  إنه زكره امل امة ىل  الريق.

ـــــو ىبـــــد اهلل  ـــــا : قـــــا  أب ـــــة ىمـــــار الســـــابا ي ق مـــــا يقـــــو  مـــــن قـــــبلكم يف : »يف رواي
الل هـــي ىلـــ  »ضـــل منهـــا ىلـــ  الطعـــام. قـــا : ؟ قلـــو: ي ىمـــون أهنـــا ىلـــ  الريـــق أ «امل امـــة

 .(111)«الطعام أ ر للعروق وأقوى للبدن
وال نفـــ  أن ا ـــرا  بالطعـــام: الطعـــام يف ا ملـــةل ال الطعـــام الكثـــري الـــذَ يصـــل إىل فـــد 

 االمت  .
 .(111)«إياك وامل امة ىل  الريق»وقد ور : 

 أَ وانه مل ز كل قبله شي ل وهذا ما ذكره األ با  أيضات.
 «وال  ــت م فـىت ز كــل شــيئات  انـه أ ًر للعــرق وأســهل خلروجـه وأقــوى للبــدن: »نـه وى

(111). 
امل امـــة بعـــد األكـــل ألنـــه إذا شـــبا الرجـــل ُث افـــت م »أنـــه قـــا :  ورَو ىـــن العـــامل 

 .(112)«اجتما الدم وأ رج الدا  وإذ افت م قبل األكل  رج الدم وبقي الدا 
رــاًر كمــا ذكــره األ بــا ل  ــإن الروايــات ا رزبطــة  أقــو : لــيس ا ــرا  إىل فــًد الشــبال  إنــه

بالطب يل م أن يطلـب معناهـا مـن األ بـا ل وذلـه م فظـة لل مـا والطـرح بـي روايازـهل كمـا 
يف روايــات الفقــه فيــ  يطلــب ا عــىن مــن الفقهــا  َجعــات و رفــاتل وكتــري ذلــهل  ــان الروايــات 

                                                           

 .206ح 161ص 0الكايف: ج (111)
 الفصل الرابا يف امل امة. 61مكارم األ  ق: ص (111)
 الفصل الرابا يف امل امة. 61مكارم األ  ق: ص (111)
 الفصل الرابا يف امل امة. 61كارم األ  ق: صم (112)
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ــ ة كــذله يف روايــات بــاب الفلــه الطبيــة ليســو ىلــ   ــ ف ســائر الروايــاتل والقاىــدة جاري
 و ريه كما ال نف .

 حج مة الص ئم
 مس لة: بوز للصائم امل امة ىل  كراهة يف ذله.

ُيت م الصائم يف  ري شهر رمضان مىت شا  ـ إىل أن قـا : ـ »قا :  ىن أيب ىبد اهلل 
 .(115)«وف امتنا يوم األفد وف امة موالينا يوم االذني

ن(:  ــا ذكــروه مــن كراهــة إ ــراج الــدم مــن ا ســد يف هنــار )يف  ــري شــهر رمضــا قولــه 
 شهر رمضانل أو ا را  بذله األىم من النهار والليلل ألن الليل يورث الضعف أيضات.

 الاج مة في الابس
 مس لة: ينبتي أن ال يرتك االنسان امل امة فىت لو كان يف املبس.
 قـــا :   لـــو ىلـــ  أيب يف روايـــة ىـــن أيب ىـــروة أ ـــي شـــعيب أو ىـــن شـــعيب العقرقـــويف

وهو ُيت م يوم األربعا  يف املبسل  قلو لـه: إن هـذا يـوم يقـو  النـاس إن  املسن األو  
 .(110)«إأا ناف ذله من محلته أمه يف فيضها»من افت م  يه أصابه الربص. قا : 

أقو : زقـدم أن املـائم قـد  مـل يف املـيم كمـا ذكـره األ بـا  ومـا اشـتهر ىنـد بعضـهم 
  مل يف امليم  ري صحي . إهنا ال

 الدع ء ع د الاج مة
مســ لة: يســتحب الــدىا  ىنــد امل امــةل كمــا هــو مســتحب يف كــل أمــر فــىت  ــري ا هًمــة 

 منها ىر اتل  ان الدىا  ينفا يف كل شي ل أما ما يقا : من أننا ندىو وال نرى نفعه؟.
إن الــدوا  ال ينفــا  ــا واب: ُيكننــا أن نفــرض الــدىا  مثــل الــدوا ل  هــل يصــ  أن يقــا : 

 لعدم ظهور أذره  ورات وإن وصفه األ با  بالنفا.
قـــل مـــا يعبـــؤا بكـــم ريب لـــوال  ىـــاؤكمهـــذا وقـــد قـــا  ســـبحانه: 

 ـــا يـــد  ىلـــ  أن  (116)
 الدىا  له ا د لية يف كل األمور.
                                                           

 .11006ح 10ب 01ص 10وسائل الشيعة: ج (115)
 .11100ح 11ب 102ص 16وسائل الشيعة: ج (110)
 .66سورة الفرقان:  (116)
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إذا أر ت امل امـة  ـاجلس بـي يـدَ امل ـام وأنـو : »وىل  أَل  عن اإلمـام الررـا 
اهلل الــرمحن الــرفيمل أىــوذ بــاهلل الكــر  يف ف ــامن مــن العــي يف الــدمل ومــن   مرتبــا  قــل: بســم

كــــل ســــو  وأىــــ   وأمــــراض وأســــقام وأوجــــاعل وأســــ له العا يــــة وا عا ــــاة والشــــفا  مــــن كــــل 
 .(110)« ا 

إذا أر ت امل امـــة و ـــرج الـــدم مــــن »قـــا  لرجـــل مــــن أصـــحابه:  وىـــن أيب ىبـــد اهلل 
يل: )بســــم اهلل الــــرمحن الـــرفيمل أىــــوذ بــــاهلل الكــــر  يف ااَجـــه  قــــل قبــــل أن يفــــر  والـــدم يســــ

ف امن هذهل من العي يف الدم ومن كل سو (ل ُث قا : ومـا ىلمـو يـا  ـ ن أنـه إذا قلـو 
ولــو كنــو أىلـم التيــب الســتكثرت مــن اخلــري هـذا  قــد َجعــو األشــيا  كلهـال إن اهلل يقــو : 

ومــــــا مًســــــا الســــــو 
ــــــه الســــــو  كــــــذليعــــــا الفقــــــرل وقــــــا  ى وجــــــل:  (112) ه لنصــــــرف ىن

والفحشا 
وا  ل يـدك يف جيبـه ختـرج  :يعا أن ال يد ل يف ال نال وقا   وس  (110)

بيضا  من  ري سو 
 .(111)«قا  من  ري برص (111)

 .(111)ورواه يف ا ستدرك أيضات با ت ف يسري
ويف هـــذه إشـــارة إىل أن )الســـو ( يســـتعمل  عـــان متعـــد ةل وقـــد ذكـــرت بعضـــها يف هـــذه 

 الرواية.
ل لعلــــه ا صــــداق ومــــا مســــا الســــو زفســــريات لقولــــه زعــــاىل: « يعــــا الفقــــر» وقولــــه 

 الظاهرل وإال  هو يشمل السو  بكل أقسامه.
 لعــل ا ــرا  بالســو  أىــم مــن ال نــا  يشــمل اللمــس  لنصــرف ىنــه الســو  والفحشــا وأمــا 

 لربص.ُيكن أن يكون األىم من ا بيضا  من  ري سو والقبلة و ري ذلهل وكذله 
 ًســر ذلــه باآليــات ا باركــاتل ومعــىن العــي يف «  قــد َجعــو األشــيا  كلهــا: »وقولــه

الدمل أن يقا  أن  مـه نظيـف أو مـا أشـبه ذلـهل  ـان العـي فـق بالنسـبة إىل كـل شـي ل كمـا 

                                                           

 .111ب 122: ص قه الررا (110)
 .100سورة األىراف:  (112)
 .12سورة يوسف:  (110)
 .11سورة النمل:  (111)
 .1اب معىن السو  حب 161معاين األ بار: ص (111)
 .12002ح 11ب 60ص 11مستدرك الوسائل: ج (111)
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 .(112)يف الروايات
 الاج مة وال ظ فة

 مس لة: ينبتي مراىاة النظا ة واألمور الصحية يف امل امة.
 ـــدىا باملً ـــام  قـــا  لـــه: ا ســـل  كنـــو ىنـــد أيب ىبـــد اهلل »لشـــحام قـــا : ىـــن زيـــد ا

ااَجــه وىًلقهــا و ىــا برمانــة   كلهــا  لمــا  ــر  مــن امل امــة  ىــا برمانــة أ ــرى   كلهــا وقــا  
 .(115)«هذا يطفئ ا رار

 (110)أقــو : ا ــرًة  لــط مــن أ ــ ط البــدن  ــري الــدمل وا مــا مــرار كمــا يف جممــا البحــرين
  سل احملاجم التنظيفل وزعليقها لعله لل فاف.و ريهل ومعىن 

 من آداب الاج مة
 ـإذا أر ت : »مس لة: للح امة آ اب ينبتي مراىاهتال  في الرسالة الذهبية قا  الررا

امل امة  ليكن يف اذنن ىشرة ليلة من اىل   إىل ىس ىشرة  إنه أص  لبدنهل  إذا انقض  
إىل ذلــهل وهــو ألن الــدم يــنقص يف نقصــان اىلــ   الشــهر  ــ   ــت م إال أن زكــون مضــطرات 

 وي يد يف زيا زهل وليكن امل امة بقدر ما ُيضي من السني: 
 ابن ىشرين سنة ُيت م يف كل ىشرين يومات. 
 وابن الث ذي يف كل ذ ذي يومات مرة وافدة.

وكـــذله مـــن بلـــل مـــن العمـــر أربعـــي ســـنة ُيـــت م يف كـــل أربعـــي يومـــالت ومـــا زا   تحســـب 
 ذله.

واىلم يا أمري أن امل امة إأا ز  ذ  مهـا مـن صـتار العـروق ا بثوذـة يف اللحـمل ومصـداق 
 ذله ما أذكره أهنا ال زضعف القوة كما يوجد من الضعف ىن الفصد.

وف امـــة النقــــرة زنفــــا مـــن ذقــــل الــــرأسل وف امـــة األ ــــدىي ختفــــف ىـــن الــــرأس والوجــــه 
اب الفصــد ىــن َجيــا ذلــهل وقــد ُيــت م  ــو والعينــي وهــي نا عــة لوجــا األرــراسل ورشــا نــ

الذقن لعـ ج القـ ع )القـ ع مـن أمـراض الفـم وامللـق( يف الفـمل ومـن  سـا  اللثـة و ـري ذلـه 

                                                           

 .110ل مصباح الكفعمي: ص100ل مكارم األ  ق: ص200هنج الب  ة: قصار املكم  (112)
 .12010ح 11ب 02ص 11مستدرك الوسائل: ج (115)
 ما ة مرر. 201ص 1جمما البحرين: ج (110)
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 من أوجاع الفم.
 وكذله امل امة بي الكتفي زنفا من اخلفقان الذَ يكون من االمت   واملرارة.

بًينـا وينفـا مـن األوجـاع ا  منــة والـذَ يورـا ىلـ  السـاقي قـد يـنقص مــن االمـت   نقصـات 
يف الُكلـــ  وا ثانـــة واألرفـــام ويـــًدر الطمـــ   ـــري أهنـــا زنهـــه ا ســـد وقـــد يعـــرض منهـــا التشـــي 

 الشديد إال أهنا زنفا ذَو البثور والدماميل.
والــذَ نفــف مــن أمل امل امــة ختفيــف ا ــص ىنــد أو  مــا يضــا احملــاجم ُث يــدرج ا ــص 

 ا ــص ىــن األوائــل وكــذله الثوالــ   صــاىدات ويتوقــف ىــن الشــرط قلــي ت قلــي ت والثــواين أزيــد يف
 فىت ُيمر الوجه جيدات بتكرير احملاجم ىليه.

ويلي ا شراط ىل  جلـو  لينـة وُيسـ  ا ورـا قبـل شـر ه بالـدهن وكـذله الفصـد وُيسـ  
ا ورــــا الــــذَ يُفصــــد بــــدهن  انــــه يقلــــل األملل وكــــذله يلــــي ا شــــرط وا بضــــا بالــــدهن ىنــــد 

 ة. امل ام
وىند الفرا  منها يلي ا ورا بالدهن وليقطر ىل  العروق إذا أ صد شيئات من الدهن لئ  

 ُيت م  يضر ذله با قصو .
 : وبب يف كل ما ذكر اجتناب النسا  قبل ذله باذنن ىشرة ساىة.إىل أن قا  

 وُيت م يف يوم صاح صاف ال  يم  يه وال ري  شديدة.
 رى من زترًيه.ونرج من الدم بقدر  ا ي

وال زد ل يوم ذله املمام  انه يـورث الـدا  وصـب ىلـ  رأسـه وجسـدك ا ـا  املـاًر وال 
 زتفل ذله من ساىته.

وإيــاك واملمــام إذا افت مــو  ــان املمــ  الدائمــة زكــون  يــهل  ــإذا ا تســلو مــن امل امــة 
لًينــات مــن قــ  أو   ــذ  رقــةت مرى يــات )وا رىــ ى ألــي مــن الصــوف(   لقهــا ىلــ  ااَجــهل أو ذوبــات 

 ــريهل و ــذ قــدر محصــة مــن الرتيــاق )مــا يســتعمل لــد ا الســم مــن األ ويــة وا عــاجي( األكــرب 
وأم جــه بالشــراب ا فــرح ا عتــد  وزناولــه أو بشــراب الفاكهــةل وان زعــذر ذلــه  شــراب األزــرجل 
ا ح  ــان مل  ــد شــيئات مــن ذلــه  تناولــه بعــد ىركــه ناىمــات  ــو األســنانل واشــرب ىليــه جــرع مــ

 ــازرل وان كــان يف زمــان شــتا  والــرب   اشــرب ىليــه الســكن بي العنصــل  العســلي  انــه مــىت 
 علـــو ذلـــه أمنـــو مـــن اللقـــوة )أقـــو : اللقـــوة مـــرض يعـــرض للوجـــه  يميلـــه إىل أفـــد جانبيـــه( 
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 والربص والبهق وا ذام بإذن اهلل زعاىل.
 عامــات ماملــات بعــد ذلــه  وامــتص مــن الرمــان ا ــً   إنــه يقــَو الــنفس وُييــي الــدمل وال ز كــل

بث ث ساىاتل  انه ناف أن يعرض بعد ذله ا ربل وان كـان شـتا ت  كـل مـن الطيـاهيجل 
 إذا افت مو واشرب ىليه من الشراب ا ذك  الذَ ذكرزه أوالت.

وا هـــن مورـــا امل امـــة بـــدهن اخلـــرَي أو شـــي ح مـــن ا ســـه ومـــا  ور  وصـــًب منـــه ىلـــ  
 هامته ساىة  را ه من امل امة.

وأما يف الصيف  إذا افت مـو  كـل السـكباج )السـكباج  عـام يصـنا مـن  ـًل وزىفـران 
وملم( واىل م ) عام يت ذ من ملـم الع لـة  لـدها( وا صـوص ) عـام يت ـذ مـن ملـم نًقـا يف 

 اخلل ويطبخ( أيضات واملامم.
وصـــًب ىلـــ  هامتـــه  هـــن البنفســـج شـــا  الـــور  وشـــي ح مـــن الكـــا ور واشـــرب مـــن ذلـــه 

 لذَ وصفته له بعد  عامه.الشراب ا
 .(116)«وإياك وكثرة املركة والتضب وجمامعة النسا  ليومه

 الاج مة واكل الدك 
 مس لة: يستحب أكل السكر بعد امل امة.

يـا جاريـة »أنه افت م  قـا :  جعفر بن امد الصا ق ىن زرارة ىن أيب ىبد اهلل 
الـــــدم الصـــــايف ويقطـــــا  إن الســـــكر بعـــــد امل امـــــة يـــــور »ُث قـــــا : « هلمـــــي ذـــــ ث ســـــكرات

 .(110)«املرارة

 الاج مة وأكل ال م ن
 مس لة: يستحب أكل الرمان امللو بعد امل امة.

كــل الرمــان بعــد امل امــة رمانــات فلــوات  إنــه يســكن الــدم : »ىــن أيب املســن العســكَر
 .(112)«ويصفي الدم يف ا وف

                                                           

 .12050ح 11ب 02ـ 00ص 11مستدرك الوسائل: ج (116)
 .12010ح 11ب 01ص 11مستدرك الوسائل: ج (110)
 .12012ح 11ب 01ص 11مستدرك الوسائل: ج (112)
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 م  يؤكل بعد الاج مة
 قلـــو: « يـــ كلون بعـــد امل امـــةأَ شـــي  : »وىـــن أيب بصـــري قـــا : قـــا  أبـــو جعفـــر 

 .(120)«ليس به ب س»اىلندبا  واخلًل قا : 
 من ي د الاج مة

 هذا الشعر: ُث إن يف الديوان ا نسوب إىل أمري ا ؤمني 
 وإن مااااااااااان يااااااااااا د الاج ماااااااااااة فثالثااااااااااا 

 
 ففاااااااااااااااي سااااااااااااااا ع ته هااااااااااااااا   الااااااااااااااادم ء 

  
 ح ارة الدا واالغتد ل ب لل ء الب رد 

 ار  لتسكن فرارة الدم.مس لة: ينبتي اال تسا  با ا  الب
كـــان يتتســـل مـــن   يف روايـــة ىـــن أيب إســـحاق الســـبيعي ىمـــن ذكـــره أن أمـــري ا ـــؤمني 

كــان   إن النــ  » قــا :  امل امــة واملمــامل قــا  شــعيب  ذكرزــه أليب ىبــد اهلل الصــا ق
 إذا افت م هاج به وزبيل  ا تسل با ا  البار  ليسكن ىنـه فـرارة الـدمل وان أمـري ا ـؤمني 

 .(121)«كان إذا   ل املمام هاجو به املرارة صًب ىليه ا ا  البار   تسكن ىنه املرارة
أقو : وذله ىل  ما ذكره األ با  ب ن ى ج األشيا  قد يكون با ثل وقـد يكـون بالضـد 

 ىل  زفصيل مذكور يف اله.
 إعط ء األج 

 مس لة: بوز إىطا  امل ام األجر.
يـوم  افـت م رسـو  اهلل »يقـو :  ا ىبـد اهلل ىن يونس بن يعقوب قا :  عو أبـ

 .(121)«االذني وأىط  امل ام برات 
 أَ أجرات فنطةل  ي وز ل نسان إىطا  املً ام األجرة.

 كدب الاج ا

                                                           

 .12016ح 11ب 02ص 11مستدرك الوسائل: ج (120)
 .50 ب األئمة: ص (121)
 .11111ح 11ب 112ص 16وسائل الشيعة: ج (121)
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مســ لة: الظــاهر ىــدم كراهــة كســب امل ــام أو امل امــةل لــبعم الروايــات اآلزيــة وإ ــ ق 
 األ لة..

ـــه قـــا :  ىلـــي أمـــا مـــا يف ا عفريـــات ىـــن أمـــري ا ـــؤمني  مـــن الســـحو... كســـب »أن
إن الســحو أنــواع كثــرية »أهنمــا قــاال:  ل وكــذله مــا ىــن الصــا ق والكــاظم (121)«املً ــام

ل  الظاهر أن السحو إذا استل م احملرمات و لط امل   باملرامل (122)«منها كسب امل ام..
ألىما  ا شـينة   كثريات ما يذهب للح ام ومن أشبه ذله النسا  والتلمانل وقد زكون بعم ا

 كما كان يف ذله ال مان.
 وأيب ىبد اهلل جعفـر الصـا ق ويد  ىل  ىدم الكراهة ما ور  ىن أيب جعفر الباقر

 .(125)«وجعات قط إال كان مف ىه إىل امل امة ما اشتك  رسو  اهلل »أهنما قاال: 
 افــــت م: »ىــــن آبائــــه )صــــلوات اهلل ىلــــيهم( أن رســــو  اهلل  وىــــن أيب ىبــــد اهلل 

 .(120)«وأىط  املً ام أجرهل وكان  لوكات  س   مواله   فف ىنه
وً  ت أن يكـــون آل  امـــد »أنـــه ســـئل ىـــن كســب امل ـــام  قـــا :  وىــن أيب جعفـــر 

 .(126)«منهم كذا وكذا و   منهم ىد ات كثريات 
أَ مـــن امل ـــامي ال مـــن الكســـبل وأىـــدا  كثـــرية أَ « مـــنهم»أقـــو : الظـــاهر أن لفـــ  

 كثرية  ن ُي مون.يكون ىندهم أىدا   
أنه أ  بر ب وىنده قوم مـن أصـحابه  ـيهم  رقـد امل ـام  ـدىاهم  وىن أيب ىبد اهلل 

ل قـا : جعلـو  ـداك «ما ُينعه أن زتقدم يا بـا: » دنوا وز  ر  رقدل  قا  أبو ىبد اهلل 
 : إين رجل ف امل  ـدىا  اريـة   زـو شـا  وأمـره  تسـل يديـه ُث أ نـاه   جلسـه إىل جنبـه وقـا

  كـــلل  لمـــا  ـــر  قـــا : جعلـــو  ـــداك إن النـــاس رشـــا ىـــرًيوين بعملـــي وقـــالوا: كســـبه « كـــل»
لــــــيس كمــــــا يقولــــــون كــــــل مــــــن كســــــبه وزصــــــدق وفــــــًج : »فــــــرامل  قــــــا  أبــــــو ىبــــــد اهلل 

                                                           

 كتاب التفسري.  100( ا عفريات: ص121)
 .11001ح 5ب 21ص 16وسائل الشيعة: ج (122)
 .10ح 12ب 11ص 16األنوار: جحبار  (125)
 .110ح 10 صل 01ص 1 ىائم اإلس م: ج (120)
 .112ح 10 صل 01ص 1 ىائم اإلس م: ج (126)
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 .(120)«وز وج
أنه هن  ىـن كسـب : »يف )زن يه األنبيا ( ىن رسو  اهلل  وقد روى السيد ا رزض 
 .(122)« راجا أن يطعمه رقيقه ويعلفه نارحهامل ام  لما روجا  يه أمر ا

أقـــو : لعـــل النهـــي ىـــن كســـب امل ـــام  يمـــا إذا كـــان  ـــري مبـــا  بالن اســـة والطهـــارة أو 
افتمل أن يكون ىلم قضايا ما النسا  والرجا  لد وىلم أفيانات وفدهم إليهم واليهًن يف  ر ة 

 إليه سابقات. ب  ااسب ومراجا  يستتل البعم هذه املالة للحرام كما أشرنا
وأىطــاين  ينــارات وشــربو  مــهل  قــا  رســو  اهلل  وقــا  أبــو  يبــة: ف مــو رســو  اهلل 

 :«أ ذت »ل قلو: أزربك بهل قا : «وما محله ىل  ذله»ل قلو: نعمل قا : «أشربته
 .(150)«أمانات من األوجاع واألسقام والفقر والفاقة واهلل ما ُسه النار أبدات 

 طه رة دا اللعصوا 
كمـــا قــا  بـــه    لة: وال نفــ  أن الروايـــة ا تقدمــة زــد  ىلـــ   هــارة  م رســو  اهلل مســ

بعــم الفقهــا ل وكــذله فــا   م ســائر األئمــة الطــاهرين و ا مــة ال هــرا  )صــلوات اهلل ىلــيهم 
إأـــــا يريـــــد اهلل ليـــــذهب ىـــــنكم الـــــرجس أهـــــل البيـــــو ويطهـــــركم أَجعـــــي(ل قـــــا  ســـــبحانه: 

زطهريات 
 والبا ن. ل  انه يشمل الظاهر (151)

أشـهد أنـه  هـر  ـاهر مطهـرل مـن  هـر  ـاهر : »وا ؤيدات ىلذا القو  كثرية كقولـه 
 .(151)«مطهرل  هرت و هرت به الب   و هرت أرض أنو  يها )هبا( و هر فرمه
 يظهر واقا  وهذه مس لة  قهية ليسو ال االبت   يف زماننال وإذا ظهر اإلمام امل ة

 األمر.
زـن س بـا وت؟ قـا : الل  هـل أن رسـو  اهلل  ا ـؤمني ىلـي ويف روايـة سـئل أمـري 

 :  ريان السنة. قيل له:  اذا  سلتموه قا  
 ويقابله قو  من قا  بعدم الطهارة.

                                                           

 .12622ح 0ب 65ص 11مستدرك الوسائل: ج (120)
 ا ا  ا كتسب من مهور البتايا ىل   ا وباهلة.   ما فبسه  106( زنـ يه األنبيا : ص122)
 ة.منا ا امل ام 50 ب األئمة: ص (150)
 .11سورة األف اب:  (151)
 أو  ليلة من رجب. زيارة اإلمام املسي 221مصباح الكفعمي: ص (151)
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 م  رواه ص حب الوس ئل في كدب الاج ا
ىنــون البــاب بكراهــة كســب امل ــام مــا الشــرطل واســتحباب  ُث إن صــافب الوســائل
كراهـــة ا شـــار ة للح ـــام ال للمح ـــومل وأور  هـــذه الروايـــات الـــن صـــر ه يف ىلـــف الـــدوابل و 

 ننقلها وان كان يف بعم اجتها ازه ز مل.
ال »قا : س لته ىن كسب امل ام  قـا :   عن أيب بصري يعا ا را َ ىن أيب جعفر 

 .(151)«ب س به إذا مل يشارط
امل ـام  قـا   ىـن كسـب أن رج ت سئل رسو  اهلل  وىن املل  ىن أيب ىبد اهلل 

ل أَ اجعــل األجــر (155)«اىلفــه إيــاه وال ز كلــه»ل  قــا : نعــمل  قــا : (152)«لــه نارــ »لــه: 
 يف شرا  العلف للحيوان.

إن رجـ ت مـن األنصـار كـان لـه  ـ م »وىن ر اىة قا : س لته ىن كسب امل ـام؟  قـا : 
 اىلفـــه »قـــا : نعـــمل قـــا : « هـــل لـــه نارـــ » قـــا  لـــه: «  ف ـــام  ســـ   رســـو  اهلل 

 .(150)«نارحه
ال »قـا : سـ لته ىـن كسـب امل ـامل  قـا :  وىن معاويـة بـن ىمـار ىـن أيب ىبـد اهلل 

 .(156)«ب س به
ومعنــا  رقــد امل ــامل  قــا  لــه:  وىــن فنــان بــن ســدير قــا :   لنــا ىلــ  أيب ىبــد اهلل 

جعلــو  ــداك إين أىمــل ىمــ ت وقــد ســ لو ىنــه  ــري وافــد ال اذنــي   ىمــوا أنــه ىمــل مكــروهل 
ب أن أس له  ان كان مكروهات انتهيو ىنه وىملو  ـريه مـن األىمـا ل  ـإين منتـهح يف وأنا أف

كل من كسـبه يـا ابـن أ ـي وزصـدق »قا : ف امل قا : « وما هو»ذله إىل قولهل قا : 
« قـــد افـــت م وأىطـــ  األجـــر ولـــو كـــان فرامـــات مـــا أىطـــاه وفـــًج منـــه وزـــ وج  ـــان نـــ  اهلل

                                                           

 .11021ح 2ب 102ص 16وسائل الشيعة: ج (151)
 1النار : َجل يستق  ىليه ا ا  للقرى يف املوض أو سقي أرض وَجعه النوار . راجا كتاب العي: ج (152)

 (.. ما ة )نض 012ص 1ل ولسان العرب: ج100ص
 .11022ح 2ب 102ص 16وسائل الشيعة: ج (155)
 .11025ح 2ب 102ص 16وسائل الشيعة: ج (150)
 .11020ح 2ب 102ص 16وسائل الشيعة: ج (156)
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 .(150)املدي 
ال بـ س »ار قـا : سـ لو أبـا ىبـد اهلل ىـن كسـب امل ـامل قـا : ويف رواية معاويـة بـن ىمـ

 .(152)املدي « به
افت م رسو  اهلل ف مه موىلت لبـا بيارـة وأىطـاه »قا :  وىن جابر ىن أيب جعفر 

: أيـن الـدم  قـا : شـربته يـا رسـو  ولو كان فرامات ما أىطاهل  لمـا  ـر  قـا  لـه رسـو  اهلل 
 .(100)«زفعل وقد جعله اهلل له ف ابات من النار    زعداهللل قا : ما كان ينبتي له أن 

إين أىطيـو  ـالن : »قا : قا  رسو  اهلل  وىن  لحة بن زيد ىن أيب ىبد اهلل 
 .(101)«  مات وهنيتها أن  عله ج ًارات أو ف َّامات أو صائتات 

مكـروه لـه أن يشـارطل »ىـن كسـب امل ـام  قـا :  وىن زرارة قا : س لو أبا جعفر 
اكسه وإأا يكره له وال ب س ىليهوال  .(101)« ب س ىليه أن زشار ه ُو

افــت م وســط رأســه ف مــه أبــو رــبية  إن رســو  اهلل »ىــن أبيــه:  وىــن جعفــر 
يسـتعط  صـاىات مـن ُـر وقـا : كـان رسـو  اهلل  شح مة من صفر وأىطاه رسـو  اهلل 

 .(101)«بدهن ا ل  ن إذا وجا رأسه
إن »تابـه ىـن أ يـه قـا : سـ لته ىـن كسـب امل ـام  قـا : وقد روى ىلـي بـن جعفـر يف ك

يســــ   ىنــــه  قــــا  لــــه: هــــل لــــه ناصــــ  قــــا : نعــــم قــــا : أىلفــــه  رجــــ ت أزــــ  رســــو  اهلل 
 . (102)«إياه

                                                           

 .11026ح 2ب 105ص 16وسائل الشيعة: ج (150)
 .11020ح 2ب 105ص 16وسائل الشيعة: ج (152)
 .11022ح 2ب 105ص 16وسائل الشيعة: ج (100)
 .11100ح 2ب 100ص 16وسائل الشيعة: ج (101)
 .11101ح 2ب 100ص 16وسائل الشيعة: ج (101)
 .11101ح 2ب 100ص 16وسائل الشيعة: ج (101)
 .11101ح 2ب 106ص 16وسائل الشيعة: ج (102)
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 إب حة أج ة الفصد

مس لة: جواز الكسب ىل  ما ذكرناه ال نتص بامل امةل بـل األ لـة زشـمل ولـو بـا  ك  
أو بالفصـد أو بتـري ذلـهل وقـد جعـل صـافب الوسـائل بابـات كل كيفية أ ـذ الـدم ولـو بالعلقـة 

  اصات إلبافة أجرة الفصد.
بعـــ  إليـــه يومـــات يف وقـــو  وىـــن بعـــم َ صَّـــا َ العســـكر مـــن النصـــارى أن أبـــا امـــد 

قـــا : ونـــاولا ىرقـــات مل أ همـــه مـــن العـــروق الـــن « أ صـــد هـــذا العـــرق»صـــ ة الظهـــر وقـــا  يل: 
رات أى ــب مـــن هــذا يــ مرين أن أ صـــد يف وقــو الظهـــر زفصــدل  قلــو يف نفســـي: مــا رأيــو أمـــ

 لمــا أمســ  « انتظــر وكــن يف الــدار»ولــيس بوقــو  صــدل والثانيــة ىــرق ال أ همــهل ُث قــا  يل: 
كـن »  مسـكول ُث قـا  يل: « أمسـه» سـرفو ُث قـا  يل: « سـرًح الـدم» ىاين وقـا  يل: 

قـا :  تع َّبـو أكثـر مـن « مسـرًح الـد» لما كـان نصـف الليـل أرسـل إيلَّ وقـا  يل: « يف الدار
ى ــ  األو  وكرهــو أن أســ له قــا :  ســًرفو   ــرج  م أبــيم ك نــه ا لــ ل قــا  ُث قــا  يل: 

 لمـا أصـبحو أمـر قهرمانـه أن « كـن يف الـدار»ل قا :  حبسول قا : ُث قـا  يل: «افبس»
ه يعطيا ذ ذة  نانري    ذهتا و رجو املدي ل و يه أنه س   ىلمـا  الطـب ىـن ذلـه  ـ  رب 

 .(105)كان  عل ذله مرًة  بعضهم أن ا سي 
ويف روايــة الكــايف: )و رجــو فــىت أزيــو أبــن  تيشــوع النصــراين  قصصــو ىليــه القصـــة 
قــا :  قــا  يل: واهلل مــا أ هــم مــا زقــو  وال أىر ــه يف شــي  مــن الطــب وال قرأزــه يف كتــابل وال 

هل قـا :  اكرتيـو زورقـات إىل أىلم يف  هرنا أىلم بكتب النصرانية من   ن الفارسـي  ـ  رج إليـ
البصرة وأزيو األهوازل ُث صرت إىل  ـارس إىل صـاف     ربزـه اخلـربل قـا : وقـا  يل: أنظـرين 
أيامــاتل   نظرزــه ُث أزيتــه متقارــياتل قــا :  قــا  يل: إن هــذا الــذَ  كيــه ىــن هــذا الرجــل  علــه 

 .(100)ا سي  يف  هره مرة(
فـدث بـه نصـراين متطبـب بـالَر يقـا  لـه مرىبـدال ويف كتاب اخلـرائج وا ـرائ : ومنهـا مـا 

وقــد أزــ  ىليــه مائــة ســنة ونيــف وقــا : كنــو زلميــذ  تيشــوع  بيــب ا توكــل وكــان يصــطفيا 

                                                           

 .11105ح 10ب 106ص 16وسائل الشيعة: ج (105)
 .12ح باب مولد أبو امد املسن بن ىلي  511ص 1الكايف: ج (100)
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أن يبعـــ  إليـــه بـــ  ص أصـــحابه ىنـــده   بعـــ  إليـــه املســـن بـــن ىلـــي بـــن امـــد بـــن الررـــا
أىلـم يف يومنـا ليفصده  ا تارينل وقـا : قـد  لـب مـا ابـن الررـا مـن يفصـده  صـر إليـه وهـو 

 هذا شن  و السما   افذر أن زعرتض ىليه  يما ي مرك به.
 «. كن ها هنا إىل أن أ لبه» مضيو إليه   مر يب إىل ف رة وقا : 

قــا : وكــان الوقــو الــذَ   لــو إليــه  يــه ىنــدَ جيــدات امــو ات للفصــد  ــدىاين يف وقــو 
الـــدم نـــرج فـــىت امـــتل   ـــري امـــو  لـــه وأفضـــر  شـــتات ىظيمـــاتل  فصـــدت األكحـــل  لـــم يـــ  

 قطعو و سل يده وشدها ور ين إىل امل رة وقدم من الطعـام « اقطا»الطشو. ُث قا  يل: 
و ىــا بــذله الطشــو « ســرح»املــار والبــار  شــي  كثــري وبقيــو إىل العصــرل ُث  ىــاين  قــا : 

 قطعـــو وشـــد يـــده ور ين إىل « اقطـــا» ســـرفو و ـــرج الـــدم إىل أن امـــتل الطشـــو  قـــا : 
 بو  يها.امل رة  

 ســرفو « سـرح» لمـا أصـبحو وظهــرت الشـمس  ىــاين وأفضـر ذلــه الطشـو وقــا : 
 قطعـو وشــد يــده « اقطــا»  ـرج مــن يـده مثــل اللـ  املليــب إىل أن امـتل الطشــو ُث قـا : 

   ـذت وقلـو يـ مرين «  ـذها وأىـذر وانصـرف»وقدم إيل ختو ذياب وىسي  ينـارات وقـا : 
 .(106)«ة من يصحبه من  ير العاقورنعم  سن صحب»السيد  دمة قا : 

 ويف ذيله فكاية أ بار راهب  ير العاقور. 
أن يبلل ا سيحيي ذلهل وقد كانوا وجدوا ىيس  بـن  والظاهر أنه إى از أرا  اإلمام 

يوجــد  إذا أمــر شــيئات صــارل  كــان  يفعــل مثلــهل كمــا يف الروايــةل ُث إن اإلمــام  مــر 
يـــا ابـــن آ م أنـــا فـــي ال أمـــوتل »لقدســـيل قـــا  اهلل زعـــاىل: مثـــل هـــذا الفصـــدل ويف املـــدي  ا

أ عا  يما أمرزه أجعله فيات ال ُوتل يا ابن آ م أنا أقو  للشي  كن  يكونل أ عا  يمـا 
 .(100)«أمرزه أجعله زقو  للشي  كن  يكون

كنوح وموسـ  وإبـراهيم ومـن أشـبههم   وقد ذكرنا يف باب اإلى از أن األئمة واألنبيا  
إأـــا أمـــره إذا أرا  اهلل ىلـــيهم( يفعلـــون الشـــي  ش ـــر  إرا هتـــمل كمـــا قـــا  ســـبحانه:  )صـــلوات

شيئات أن يقو  له كن  يكون
 ل وكما ور  يف أفوا  أهل ا نة ما يشبه كن  يكون.(102)

                                                           

 .يف مع  ات اإلمام املسن بن ىلي العسكَر  11بابال 211ص 1اخلرائج وا رائ : ج (106)
 الباب الثامن ىشر وصايا وفكم بليتة. 65ص 1إرشا  القلوب: ج (100)
 .01سورة يس:  (102)
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 فصل: الال ا وآدابه
 استاب ب الال ا

ؤمني مس لة: يستحب   و  املمـامل  إنـه موجـب للتنظيـف وصـحة البـدنل قـا  أمـري ا ـ
« :(160)«نعم البيو املمام. 

يـذكر  يـه النـار ويـذهب »كما يستحب أن يتـذكر اإلنسـان  يـه النـار وفرارهتـال  قـد ور : 
 .(161)«بالدرن

 ومن ا ستحب أيضات بنا  املمامات.
ويل م ى   قسم الرجا  ىن قسم النسا  كام تل ال جمر  أن ال نتلف الرجا  والنسـا   يـه 

لكل مث تل  الصباح للنسا  وا سا  للرجا ل  إنـه  ـري كـافل وذلـه  سويةل بت صيص الوقو
ألن مــا الرجــل إذا ســقط يف  ــ ان ا ــا  أو ىلــ  ســط  املمــام أو مــا أشــبهل رشــا جذبــه رفــم 

 ا رأة وصارت فام ت بسبب ذله.
نعــم البيــو املمــامل يــذكر النــار ويــذهب : »:قــا  أمــري ا ــؤمني قــا  أبــو ىبــد اهلل 

وقا  ىمر: بئس البيو املمام يبـدَ العـورة ويهتـه السـرتل قـا : ونسـب النـاس قـو  بالدرنل 
 .(161)«إىل ىمرل وقو  ىمر إىل أمري ا ؤمني أمري ا ؤمني 

أقو : إبدا  العورة وهتـه السـرت كـان  ـيمن يـد ل املمـام بـ  إزارل وأمـا مـن يراىـي ذلـه 
 كما هو ا تعارف ىند ا سلميل    ك م  يه.

  لـــو محامـــات با دينـــة  ـــإذا شـــيخ كبـــري وهـــو قـــًيم املمـــام )ىبيـــد اهلل الـــدابقي قـــا : وىـــن 
 قلـو: كـان   قلو: يا شيخ  ن هـذا املمـام قـا : أليب جعفـر امـد بـن ىلـي بـن املسـي

 .(161)املدي  (يد لهل  قا : نعم
الـدا  ذ ذـة والـدوا  ذ ذـةل   مــا : »قـا  رسـو  اهلل  ويف روايـة أ ـرى ىـن الصـدوق

                                                           

 .1باب املمام ح 220ص 0الكايف: ج (160)
 .1باب املمام ح 220ص 0الكايف: ج (161)
 . 1باب املمام ح 220ص 0الكايف: ج (161)
 .1102ح 1ب 12ص 1وسائل الشيعة: ج (161)
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ـــــــبلتمل  ـــــــدوا  الـــــــدم امل امـــــــةل و وا  الـــــــبلتم املمـــــــامل و وا  ا ـــــــرًة  ـــــــدم وا ـــــــرًة وال الـــــــدا :  ال
 .(162)«ا شي

أقو : وقد قا  األ با  القدما : البلتم والدم وا رًة الصـفرا  وا ـرة السـو ا   ـَر َجيعـات يف 
ُث الـبلتمل وذلـه   العرق برتزيب  اصل  اسفل العرق ا رة السو ا ل ُث الـدمل ُث ا ـرة الصـفرا ل

كقدر يطبخ  يه الطعام في  إنه مل يكن الطعام  يه بدرجـة وافـدةل   سـفل القـدر مـا يكـون 
 أقوى وأ ل  وأشد من  ريهل و وقه األ ف وهكذا.

 أحك ا الال ا
مس لة: ال بوز أن ينظر ا سلم إىل ىورة أ يه ا سلم رج ت كان الناظر أو امرأةل وا نظور 

 ثنا  ال وجيل والسيد واألمة ىل  زفصيل مذكور يف كتب الفقه.إليه كذلهل باست
يــا ىلــي إيــاك و  ــو  املمــام بتــري مئــ رل ملعــون النــاظر وا نظــور »قــا :  ىــن النــ  

 .(165)«إليه
 .(160)«ال ينظر الرجل إىل ىورة أ يه»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

 ــرَي ىــن املمــام؟  قــا : ســ لو أو ســ له وىــن محــ ة بــن أمحــد ىــن أيب املســن األو  
 .(166)«أ  له شئ ر و ًم بصرك» قا : 

 قلـو: أيت ـًر  الرجـل ىنـد صـًب ا ـا   وىن ابـن أيب يعفـور قـا : سـ لو أبـا ىبـد اهلل 
كـان أيب يكـره ذلـه »ويرى ىورزه الناس أو يصب ىليه ا ـا  أو يـرى هـو ىـروة النـاسل  قـا : 

 .(160)«من كل أفد
 ا ذكره الفقها .أقو : معىن الكراهة هنا املرمة كم

من   ل املمام  تم  ر ه ىن النظر إىل ىـورة أ يـه آمنـه »قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

                                                           

 .122باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (162)
 .وصية له أ رى إىل أمري ا ؤمني  11 ف ا لعقو : ص (165)
 .6ح 10ب 162ص 1هتذيب األفكام: ج (160)
 .1120ح 1ب 11ص 1وسائل الشيعة: ج (166)
 الفصل يف كيفية   و  املمام. 51مكارم األ  ق: ص (160)
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 .(162)«اهلل من املميم يوم القيامة
وىن فنان بن سدير ىن أبيـه قـا :   لـو أنـا وأيب وجـدَ وىمـي محامـات يف ا دينـة  ـإذا 

وما ُينعكم مـن اإلزارل  ـان »ا : ـ إىل أن قا  ـ ق« من القوم»رجل يف بيو ا سلخ  قا  لنا: 
ل قـــا :  بعـــ  أيب إىل ىمـــي كرباســـة «قـــا : ىـــورة ا ـــؤمن ىلـــ  ا ـــؤمن فـــرام رســـو  اهلل 

 شقها ب ربعة ُث أ ذ كل وافد منا وافدات ُث   لنا  يها ـ إىل أن قا : ـ  س لنا ىـن الرجـل يف 
 .»(100)ا سلخ  إذا هو ىلي بن املسي ومعه ابنه امد بن ىلي 

مـن كـان يـؤمن بـاهلل واليـوم اآل ـر  ـ  : »قا : قـا  رسـو  اهلل  أيب ىبد اهلل  وىن
 .(101)«يد ل املمام إال شئ ر

مـن كـان يـؤمن »كـان يقـو :   وىن امد بن ىمر ىـن بعـم مـن فدذـه أن أبـا جعفـر 
 .(101)«باهلل واليوم اآل ر      ل املمام إالً شئ ر

 .(101)«املمام إال شئ ر و ًم بصرك ال زد ل»يف فدي  قا :  وىن أيب املسن 
 أَ ال زنظر إىل ىورات الناس ألن بعم الناس يعتا ون   و  املمام بتري مئ ر.

ــــــــــ   ــــــــــي  ويف وصــــــــــية الن ــــــــــا :  لعل  إن اهلل كــــــــــره ألمــــــــــن... وىــــــــــًد  صــــــــــاالت »ق
 .(102)«ـ إىل أن قا : ـ وكره   و  املمام إال شئ ر

 .(105)«سرته اهلل بسرتهمن   ل املمام شئ ر »قا :  وىن الصا ق 
 إىل  ري ذله من الروايات.

 ح مة ال ظ  مب ش ة وغي  مب ش 
مس لة: ال  رق يف املرمة أن ينظر اإلنسان إىل العورة مباشرةت أو يف مرآة أو يف ما  صاف 
أو مــا أشــبه ذلــهل ويــد  ىلــ  ذلــه مــا ور  مــن أنــه أجيــ  النظــر يف ا ــرآة ىنــد الضــرورةل ومنــه 

                                                           

 ذواب من  م  ر ه ىن النظر إىل ىورة أ يه. 12ذواب األىما : ص (162)
 .151باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (100)
 .1باب املمام ح 226ص 0الكايف: ج (101)
 .1216ح 2ب 20ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 .1210ح 2ب 20ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 .1212ح 2ب 20ص 1وسائل الشيعة: ج (102)
 ذواب   و  املمام شئ ر. 12ذواب األىما : ص (105)
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ل كمـا ذكـروا ذلــه يف حبـ  اخلنثـ  ا شــكل فيـ  بـوز النظــر إليهـا لتمييــ  يعـرف فرمـة  ريهــا
 ذكورهتا أو أنوذتها. 

 التع   مع األمن من ال  ظ 
مســ لة: بــوز مــا ىــدم وجــو  النــاظر احملــرتم أن يتعــرى اإلنســان ـ ىلــ  كراهيــة يف ذلــه ـ 

 رج ت كان أو امرأةل واال تسا  بتري مئ رل لكنه مكروه.
ىــن الرجـل يتتســل بتــري أزار  بـن ىلــي امللــ  قـا : ســ لو أبـا ىبــد اهلل   عـن ىبيــد اهلل

 .(100)«ال ب س»في  ال يراه أفد قا : 
يتتســل الرجــل بــارزات  قــا :  ويف روايــة أ ــرى ىــن أيب بصــري قــا : قلــو أليب ىبــد اهلل 

 . (106)«إذا مل يره أفد    ب س»
 (100)«د ل الرجل ا ا  إال شئ رهن  أن ي: »والكراهة مستفا ة من قو  أمري ا ؤمني 

 وَنوه.
 الفخذ واألليت ن

: رأيو أبا ىبد اهلل أو من رآه  مس لة:   ذ الرجل واألليتان ليسو من العورةل قا  الراَو
 .(102)«إن الف ذ ليسو من العورة»مت ًر ات وىل  ىورزه ذوب  قا : 
مـــا الـــدبر مســـتور العـــورة ىورزـــان: القبـــل والـــدبرل   »قـــا :  وىـــن أيب املســـن ا ارـــي 

 .(120)«باالليتيل  إذا سرتت القضيب والبيضتي  قد سرتت العورة
 .(121)«الف ذ ليس من العورة: »قا : قا  الصا ق  ويف رواية رواها الصدوق

وأمـــا الـــدبر  قـــد ســـرتزه االليتـــان وأمـــا القبـــل  اســـرته »ويف روايـــة أ ـــرى:  وقـــا  الكليـــا

                                                           

 .1210ح 11ب 21ص 1وسائل الشيعة: ج (100)
 .0ح 10ب 162ص 1هتذيب األفكام: ج (106)
 .1211ح 10ب 21ص 1وسائل الشيعة: ج (100)
 .0ح 10ب 162ص 1هتذيب األفكام: ج (102)
 .10باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (120)
 .151باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 112ص 1لفقيه: جمن ال ُيضره ا (121)
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 .(121)«بيدك
 ةاستاب ب ست  ال كبة والد  

 مسالة: يستحب سرت الركبة والسرًة وما بينهما.
قلــو: « زريــد املمــام»ىــن املمــام؟  قــا :   عــن بشــري النبــا  قــا : ســ لو أبــا جعفــر

ــــــــــــــه وســــــــــــــرًزه  ــــــــــــــإزار  تطــــــــــــــ  ركبتي  نعــــــــــــــمل  ــــــــــــــ مر بإســــــــــــــ ان ا ــــــــــــــا  ُث   ــــــــــــــل  ــــــــــــــاز ر ب
 .(121)«هكذا  ا عل»ـ إىل أن قا  ـ ُث قا : 

 الدت  مطلق 
 ولو كان اإلنسان وفده ب ن مل يكن هناك ناظر. مس لة: يستحب السرت مطلقات 

ــــــه الشــــــيطان  طمــــــا  يــــــه »قــــــا :  ىــــــن أمــــــري ا ــــــؤمني  إذا زعــــــرى أفــــــدكم نظــــــر إلي
 . والرواية زشمل الذكر واألنث .(122)« از روا

 بين الزوجين
 مس لة: ال ب س بي ال وجي أن ينظر أفد ا إىل َجيا جسم اآل ر شا  يه العورة.

ىــن ا ــرأة هــل ُيــل ل وجهــا  ىتبــة اىلــاتي قــا : ســ لو أبــا املســن ىــن ىبــد ا لــه بــن
 .(125)«ال ب س ما أفًلو له من ذله ما مل يتعًده»التعَر والتسل بي يدَ  ا مهال قا : 

 عورة البه ئم
 مس لة: ال ب س بالنظر إىل ىورة البهائمل ذكرات كانو أم أنث .

 ال تدخل الل ء ع ري ً 
 ال شئ ر.مس لة: يكره   و  ا ا  إ

ىن ىلي بن الرًيان بن الصلو ىن املسـن بـن راشـد ىـن بعـم أصـحابه ىـن مسـما ىـن 

                                                           

 .10باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (121)
 .1202ح 5ب 15ص 1وسائل الشيعة: ج (121)
 الفصل الثاين يف سرت العورة.  50مكارم األ  ق: ص (122)
 .11ح 16ب 161ص 1هتذيب األفكام: ج (125)
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 .(120)«انه هن  أن يد ل الرجل ا ا  إال شئ ر: »ىن أمري ا ؤمني  أيب ىبد اهلل 
ىن التسل  و السما  إال شئ ر وهنـ  ىـن   ـو  األهنـار  وىن الصدوق قا : هن  

 . (126)«  أه ت وسكانات إن للما»إالً شئ ر  قا : 
وكــره التســل  ــو »قــا :  يف وصــية النــ  لعلــي  وىــن جعفــر بــن امــد ىــن آبائــه 

 .(120)«السما  إال شئ رل وكره   و  األهنار إال شئ ر  ان  يها سكانات من ا  ئكة
إًن اهلل كـره لكـم أيتهـا األمـة »قـا :  ىـن رسـو  اهلل  ىن آبائه  وىن الصا ق 

ين  صلة وهنـاكم ىنهـا ـ إىل أن قـا : ـ وكـره التسـل  ـو السـما  بتـري مئـ رل وكـره أربعات وىشر 
اجملامعـــة  ـــو الســـما ل وكـــره   ـــو  األهنـــار بـــ  مئـــ رل وقـــا : يف األهنـــار ىًمـــار وســـكان مـــن 

 .(122)«ا  ئكةل وكره   و  املمامات إال شئ ر
 الد ت  للعورة
َ ذكـر بـي أن يكـون السـازر ظ مـات أو مس لة: ال نف  أنه ال  ـرق يف وجـوب السـرت الـذ

لباســـات أو ىشـــبات أو نـــورة أو مـــا أشـــبهل حبيـــ  يســـرت العـــورةل كمـــا انـــه بـــوز كشـــف العـــورة أمـــام 
 األىم ل  إنه ال ينظر.

كـان    قد   ل ىبيد اهلل ا را قي محامات با دينة  ـ  ربه صـافب املمـام أن أبـا جعفـر 
يلــفُّ إزاره ىلـ  أ ـراف إفليلـه ويـدىوين  ـ  لي ســائر  يد لـه  يبـدأ  يطلـي ىانتـه ومـا يليهـا ُث

كـــــ  ان النـــــورة »بدنـــــه  قلـــــو لـــــه يومـــــات مـــــن األيـــــام إن الـــــذَ زكـــــره أن أراه قـــــد رأيتـــــه قـــــا : 
 .(100)«سرتزه

 عورة األق رب وغي هم
مســ لة: ال  ــرق يف فرمــة النظــر بــي ىــورة األقربــا  أو  ــري األقربــا  يف املمــام و ــريهل  قــد 

ال يد ل الرجل ما ابنه املمام  ينظر إىل ىورزهل وقا : لـيس للوالـدين : »قا  رسو  اهلل 

                                                           

 .1ح 10ب 162ص 1هتذيب األفكام: ج (120)
 .110باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 110ص 1ُيضره الفقيه: ج من ال (126)
 .لعلي  الفصل الثال  يف وصية الن   215مكارم األ  ق: ص (120)
 .2212باب النوا ر ح 550ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (122)
 .1256ح 10ب 51ص 1وسائل الشيعة: ج (100)
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 أن ينظـــرا إىل ىـــورة الولـــد ولـــيس للولـــد أن ينظـــر إىل ىـــورة الوالـــدل وقـــا : لعـــن رســـو  اهلل 
 . (101)«الناظر وا نظور إليه يف املمام ب  مئ ر

م وبنتهـال أو بـاال ت ف  من  ري  رق بي أن يكونا ذكـرين كالوالـد وولـدهل أو انثيـي كـاأل
 كاألم وابنهال أو الوالد وبنته.

ال يـــــــد ل الرجـــــــل مـــــــا ابنـــــــه املمـــــــام  ينظـــــــر إىل : »ويف روايـــــــة قـــــــا  أبـــــــو ىبـــــــد اهلل 
 . (101)«ىورزه

  ــل املمــام ومعــه ابنــه امــد بــن  وقــد ســبق يف بعــم الروايــات أن ىلــي بــن املســي 
 وىليهما اإلزار. ىلي 

 ق اءة الق آن في الال ا
لة: بــوز قــرا ة القــرآن يف املمــام إذا كــان ىليــه اإلزار مــن  ون كراهــةل وزكــره القــرا ة مســ 
 .  للعاَر

ينهــ  ىــن  كــان أمــري ا ــؤمني    قــد روى امــد بــن مســلم قــا : ســ لو أبــا جعفــر 
الل إأا هن  أن يقرأ الرجل وهو ىريان   مـا إذا كـان ىليـه أزار »قرا ة القرآن يف املمامل  قا : 

 .(101)«س   ب 
ال بـ س للرجـل أن يقـرأ القـرآن يف املمـام إذا  »قا :  ويف رواية أ رى ىن أيب ىبد اهلل 

 .(102)«كان يريد به وجه اهلل وال يريد ينظر كيف صوزه
إذا كـان ىليـه إزار  ـاقرأ القـرآن »وىن أيب بصري قا : س لته ىن القرا ة يف املمام  قا : 

 .(105)«إن شئو كله
 ال ك ح في الال ا 

 لة: ال ب س بالنكاح يف املمامل سـوا  كـان يف ا ـا  أو  ارجـهل  عـن ىلـي ابـن يقطـي مس

                                                           

 .10باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (101)
 .1206ح 11ب 50ص 1لشيعة: جوسائل ا (101)
 .1215ح 15ب 26ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 الفصل األو  يف كيفية   و  املمام. 51مكارم األ  ق: ص (102)
 .11ح 10ب 166ص 1هتذيب األفكام: ج (105)
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ــــــــــــــا : قلــــــــــــــو أليب املســــــــــــــن  ــــــــــــــا :  ق ــــــــــــــهل ق ــــــــــــــرأ القــــــــــــــرآن يف املمــــــــــــــام وأنكــــــــــــــ   ي  اق
 .(100)«ال ب س»

قـا : سـ لته ىـن الرجـل يقـرأ  وىن امد بـن إ اىيـل بـن ب يـال ىـن أيب املسـن الررـا 
 . (106)«ب س بهال »يف املمام وينك   يهل قا : 

: الرجل يـ   جاريتـه يف ا ـا ل قـا : ويف  رب معاوية الع لي قا : قلو أليب ىبد اهلل 
 .(100)«ليس به ب س»

 إىل  ري ذله من الروايات.

 أدعية الال ا
مس لة: يستحب الدىا  ىنـد   ـو  املمـامل ويف بيوزـه ا  تلفـةل  قـد رَو ىـن الصـا ق 

 اللهــم أنــ ع ىــا ربقــة »لوقــو الــذَ زنــ ع ذيابــه  يــه: قــا : )إذا   لــو املمــام  قــل يف ا
اللهــم إين أىــوذ بــه مــن شــر »ل وإذا   لــو البيــو األو   قــل: «النفــاق وذبتــا ىلــ  اإلُيــان

اللهــم اذهــب ىــا الــرجس »ل وإذا   لــو البيــو الثــاين  قــل: «نفســي وأســتعيذ بــه مــن أذاه
ة وإذا   لــو البيــو الثالــ  والبــ  يف البيــو الثــاين ســاى« ... الــن س و ًهــر جســدَ وقلــ 

زر  ها إىل وقـو  روجـه مـن البيـو املـاًر ـ إىل أن « نعوذ باهلل من النار ونس له ا نة» قل: 
 ـإذا  علـو ذلـه أمنـو « اللهـم ألبسـا التقـوى وجنبـا»: ـ  ـإذا لبسـو ذيابـه  قـل: قا  

 . (102)من كل  ا (
مية مشــــتملة ىلــــ   ور ذ ذــــةل وال نفــــ  أن املمامــــات إىل يومنــــا هــــذا يف الــــب   اإلســــ 

 األوىل لن ع الثيابل والثانية للت لي وورا النورة وما أشبهل والثالثة  يها   ان ا ا .

 مدتاب ت ومك وه ت الال ا 
قــــا :  مســــ لة: هنــــاك آ اب للحمــــام  عــــ ت وزركــــاتل ينبتــــي مراىاهتــــال  عــــن أيب املســــن

                                                           

 . 11باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (100)
 .10ح 16ب 161ص 1هتذيب األفكام: ج (106)
 .1220ح 15ب 20ص 1وسائل الشيعة: ج (100)
 .1212ح 11ب 22ص 1وسائل الشيعة: ج (102)
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 .(110)«يذيب شحم الكليتي املمام يوم ويوم الل يكثر اللحمل وإ مانه كل يوم»
وىــــن ســــليمان بــــن جعفــــر ا عفــــَر قــــا : مررــــو فــــىت ذهــــب ملمــــيل  ــــد لو ىلــــ  

الــ م املمــام  بــات  انــه » قلــو: بلــ ل قــا : « أيســرك أن يعــو  إليــه ملمــه» قــا :  الررــا
 .(111)«يعو  إليه ملمهل وإياك أن زدمنه  ان إ مانه يورث السل

من أرا  أن ُيمل ملمات  ليد ل املمام يومات : »ويف رواية أ رى ىن سليمان ا عفَر قا 
 .(111)«ويتًب يوماتل ومن أرا  أن يضمر وكان كثري اللحم  ليد ل املمام كل يوم

ذ ذــة يســمن وذ ذــة يهــ لنل   مــا الــن يســمن  إ مــان »قــا :  ويف روايــة ىــن الصــا ق 
 إ مـان أكـل البـيم والسـمه املمام وشم الرائحة الطًيبة ولبس الثياب اللًينةل وأما الن يه لن 

 .(111)«والطلا
: يعــا بإ مــان املمــام: أن يد لــه يــوم ويــوم الل  انــه إن   لــه كــل وقــد قــا  الصــدوق
 .(112)يوم نقص من ملمه

 الل ء الا ر
مســ لة: يســتحب  ـــن يــد ل املمـــام أن ي  ــذ مــن ا ـــا  املــار ويضـــعه ىلــ  هامتـــهل وأن 

ن يصـب مـن ا ـا  البـار  ىلـ  قدميـه إذا  ـرج يصب منه ىل  رجليـهل وأن يبلـا منـه جرىـةل وأ
 من املمام.

و ذ من ا ا  املـار ورـعه ىلـ  هامتـهل وصـب منـه ىلـ  رجليـهل وإن » في املدي : 
: ـ وإيـاك وشـرب ا ـا  البـار  أمكن أن زبلا منه جرىة    عل  انه ينقي ا ثانة ـ إىل أن قـا  

ىليـه ا ـا  البـار   انـه يضـعف البـدنل وصـًب والفقاع يف املمام  انه يفسد ا عدةل وال زصً  
 املدي . (115)«ا ا  البار  ىل  قدميه إذا  رجو  انه يسل الدا  من جسدك

أقــو : إن اســتحباب الشــرب مــن مــا  اخلــ ان  يمــا إذا كــان ا ــا  نظيفــات وصــاملات للشــربل 
                                                           

 الفصل األو  يف كيفية   و  املمام. 51مكارم األ  ق: ص (110)
 .10باب   و  املمام وآ ابه ح 166ص 1هتذيب األفكام: ج (111)
 .1121ح 1ب 11ص 1وسائل الشيعة: ج (111)
 .122ذ ث ال يؤكلن  يسمن ح 155ص 1اخلصا : ج (111)
 .122ذ ذة ال يؤكلن  يسمن ح 155ص 1اخلصا : ج (112)
 .1212ح 11ب 22ص 1وسائل الشيعة: ج (115)
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 وإال  ا ا   ري الصاحل للشرب مكروه شربه ورشا أورث ا رض.
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 الال ا االضطج ع في

مســ لة: يكــره بعــم األمــور يف املمــام كاالرــط اع  يــه واالســتلقا  ىلــ  القفــا والتمشــط 
 والسواك وما أشبه ىل  ما ور  يف الرواياتل وكلها زؤذر ىل  صحة اإلنسان.

 .(110)«ال زضط ا يف املمام  إنه يذيب شحم الكليتي»قا :  ىن أيب ىبد اهلل 
وإياك واالرط اع يف املمام  انـه يـذيب شـحم »يف فدي  قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

ل وإيـــــاك (116)الكليتـــــيل وإيـــــاك واالســـــتلقا  ىلـــــ  القفـــــا  يف املمـــــام  انـــــه يـــــورث  ا  الدبيلـــــة
والتمشــــط يف املمــــام  انــــه يــــورث وبــــا  الشــــعرل وإيــــاك والســــواك يف املمــــام  انــــه يــــورث وبــــا  

ك أن زـدله رأسـه ووجهـه األسنانل وإياك أن زتسل رأسه بالطي  إنه يسمج الوجهل وإيا
شي ر  انه يذهب شا  الوجهل وإياك أن زدله  و قـدمه بـاخل ف  انـه يـورث الـربصل وإيـاك 

 .(110)«أن زتتسل بتسالة املمام
وا ــرا  بتســالة املمــام: ا ــا  ا تســاقط نتي ــة التســل و ــريه يف الوســط والــذَ يت مــا يف 

 فوض وما أشبه.
يف املمــام  انــه يــذيب شــحم الكليتــيل وال زســرح ال زتــه »قــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل 

يف املمام  انه يرقق الشعرل وال زتسل رأسه بالطي  انه يـذهب بـالتريةل وال زتـدله بـاخل ف 
 .(112)« انه يورث الربصل وال ُس  وجهه باإلزار  انه يذهب شا  الوجه

 التدليك ب لخزف
 مس لة: يكره التدليه باخل ف.

يقـــو : أال ال يســـتلقيَّ أفـــدكم يف  كـــان أمـــري ا ـــؤمني: »قـــا  ىـــن أيب ىبـــد اهلل 
 .(110)«املمام  انه يذيب شحم الكليتيل وال يدلكًن رجليه باخل ف  انه يورث ا ذام

                                                           

 .1201ح 10ب 55ص 1وسائل الشيعة: ج (110)
ما ة  بلل ويف جمما البحرين هي مصترة  115ص 11الُدبلة والُدبيلة:  ا  بتما يف ا وف. لسان العرب: ج (116)

 ما ة  بل. 102ص 5ات جك هينة: الطاىون و راج و مل يظهر يف ا وف ويقتل صافبه  الب
 .1ح 110ب 121ص 1ىلل الشرائا: ج (110)
 .12باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (112)
 .12باب املمام ح 500ص 0الكايف: ج (110)
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مـن أ ـذ مـن املمـام    ـة  حـه هبـا »قـا :  ويف فدي  آ ر ىن أيب املسن الررـا 
 .(111)«جسده   صابه الربص    يلومنَّ إال نفسه

والتـــــدله بـــــاخل ف يبلـــــي »يف فـــــدي  آ ـــــر:  ســـــن موســـــ  بـــــن جعفـــــر وىـــــن أيب امل
 .(111)«ا سد

إيــاكم واخلــ ف »وذكــر املمــام  قــا :  وىــن ربيــا بــن امــد قــا :  عــو أبــا ىبــد اهلل 
 .(111)« إهنا زنكي ا سدل ىليكم باخلرق

أقــو : ىلــيكم بــاخلرق معنــاه أن يــدله اإلنســان رجلــه بقطعــة قمــايل ُث إن الــدله بتــري 
  مكروه.اخل ف  ري

 ك اهة الدالا على من ال إ ار عليه
مس لة: يكره الس م ىلـ  مـن ال إزار ىليـهل والظـاهر إنـه  ـاص بتـري احملـارم ألن الـ وجي 

 ال كراهة بينهما.
ىـن ىبـد الــرمحن بـن مسـلم قــا : )كنـو يف املمــام يف البيـو األوسـط  ــد ل أبـو املســن 

 ـر  ت ىليــه و  لــو « الســ م ىلــيكم»وىليـه أزار  ــوق النــورة  قـا :  موسـ  بــن جعفــر 
 . (112)البيو الذَ  يه املوض  ا تسلو و رجو(

وهنـاك روايـات هنــو ىـن السـ م يف املمــام لكـن الفقهـا  اســتنبطوا الكراهـة منهـا ومحلوهــا 
 ذ ذــــــــــــــــــــــة »قــــــــــــــــــــــا :  ىلــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــــون بتــــــــــــــــــــــري إزارل  عــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــا ق 

 .(115)«يو املمامال يسلمون: ا اشي ما ا نازةل وا اشي إىل ا معةل ويف ب
 ال تدخل الال ا على ال يق

 مس لة: يكره   و  املمام ىل  الريق وما ا وع وىل  البطنة.
ال زـد ل املمـام إال ويف جو ـه شـي  يطفـ  بـه ىنـه وهـج »قـا :  ىـن أيب ىبـد اهلل 

                                                           

 .10باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (111)
 .1202ح 10ب 55ص 1وسائل الشيعة: ج (111)
 . 11ح 10ب 166ص 1هتذيب األفكام: ج (111)
 الفصل األو  يف كيفية   و  املمام. 51مكارم األ  ق: ص (112)
 .11باب التسليم ح 025ص 1الكايف: ج (115)
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 .(110)«ا عدةل وهو أقوى للبدنل وال زد له وأنو  تلئ من الطعام
 ا مضر بالصحة.أقو : قد ذبو  بيات أن كليهم

إنـه كـان إذا أرا    ـو  املمـام زنـاو  شـيئات   كلـهل قـا : قلـو لـه:  وىن أيب ىبد اهلل 
الل بـل يؤكـل شـيٌ  قبلـه يطفـئ »إن الناس ىندنا يقولون أنه ىل  الريق أجو  ما يكونل قـا : 

 . (116)«ا رار ويسكن فرارة ا وف
ال زـد لوا املمـام ىلـ  »: قا : وقا  أبو املسن موس  بـن جعفـر  وىن الصدوق

 .(110)«الريق وال زد لوه فىت زطعموا شيئات 
ذ ذة يهدمن البدن ورشا قتلن: أكل القديد التابل و  و  املمـام : »وقا  الصا ق 

 .(112)«ىل  البطنةل ونكاح الع ائ 
 .(110)«و شيان النسا  ىل  االمت  »وزا   يه أبو إسحاق النهاوندَ 

 ال تدخل مع أبيك الال ا
  لة: قد يقا  بكراهة   و  الولد ما والده املمامل  إنه رشا كان   ف األ ب.مس

وفق الوالـد ىلـ  ولـده أن ال يسـميه با ـه وال »قا :  يف وصيته لعلي  ىن الن  
 .(111)«ُيشي بي يديه وال بلس أمامه وال يد ل معه يف املمام

 إخالء الال ا
 ما أشبهل  إن ا ؤمن  فيف ا ؤونة. مس لة: يكره ختلية املمام لش ص معي أو

املمــام  قــا  لــه صــافب املمــام:   قــد ور  ىــن أيب بصــري قــا :   ــل أبــو ىبــد اهلل 
 .(111)«ال فاجة يل يف ذلهل ا ؤمن أ ف من ذله»أ ليه لهل  قا : 

املمـامل  قـا  لـه صـافب  ويف رواية امـد بـن ىلـي بـن املسـي قـا :   ـل الصـا ق 
                                                           

 .5باب املمام ح 226ص 0الكايف: ج (110)
 .1251ح 16ب 51ص 1وسائل الشيعة: ج (116)
 .125باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (110)
 .0باب القديدل ح 112ص 0( الكايف: ج112)
 .215ح 52ب 201ص 1حملاسن: جا (110)
 .5601باب النوا ر ح 161ص 2من ال ُيضره الفقيه: ج (111)
 .16باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (111)
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 .(111)«الل إن ا ؤمن  فيف ا ؤونة» قا : املمام: َنًلية لهل 
 لعلـــه كـــان  مـــن ختليتـــه املمـــام أليب جعفـــر الثـــاين  أمـــا مـــا ور  ىـــن اإلمـــام الررـــا 

 نش  ىليه من اال تيا  أو ما أشبه. 
 باإلرا ة إىل انه  ليل ىل  ىدم فرمته كما ال نف .
  في رواية ىبد اهلل بن رزين ن  ذ منها مورا الشاهد:

لحي: إن أر ت   ـو  املمـام  قـم  ا  ـل  انـه ال يتهيـ  لـه بعـد ذلـه سـاىةل  قا  الط
يريـد   ـو  املمـامل قـا : قلـو: ومـن ابـن الررـال قـا :  قلو: ومل؟ قـا : ألن ابـن الررـا 

رجل من آ  امد له ص ح وورعل قلو له: والبوز أن يد ل معه املمـام  ـريهل قـا : َنلـي 
 . (112)له املمام إذا جا 

 ذله من بعم الروايات. إىل  ري 
 غدل ال أس

 مس لة: من ا ستحب  سل الرأسل ىل  زفصيل ذكرناه يف ) قه النظا ة(.
 أمـــــــــا مـــــــــا ور  يف بعـــــــــم الروايـــــــــات مـــــــــن النهـــــــــي ىـــــــــن  ســـــــــل الـــــــــرأس بطـــــــــي مصـــــــــر 
   يبعد كونه  ارجيات ال قضية فقيقيةل أو من جهة أن  سل الرأس بالطي يكره  ا ور  ىـن 

 .(115)« زتسل رأسه بالطي  انه يسم ج الوجهوال»قا :  الصا ق 
 ورشا كان ذكر مصر من باب أنه ا تعارف يف ذله ال مان.

ال زتسـلوا رؤوسـكم بطـي مصـر : »قـا : قـا  رسـو  اهلل   عـن أيب املسـن الررـا 
 .(110)« انه يذهب بالترية ويورث الدياذة

 تاج إىل  قة أكثر. ورشا قيل بالكراهة مطلقات إذا كان مصريات لكن األمر ُي
 غدل ال أس ب لخطلي

مس لة: يستحب  سل الرأس باخلطميل سوا  كان يف املمام أو  ريه كمن هـو ىلـ  حبـر 

                                                           

 .1261ح 11ب 50ص 1وسائل الشيعة: ج (111)
 .1ح باب مولد أيب امد بن ىلي الثاين  222ص 1الكايف: ج (112)
 .121ة و  و  املمام حباب  سل يوم ا مع 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (115)
 .1261ح 11ب 50ص 1وسائل الشيعة: ج (110)
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 أو هنر أو يف البيول صيفات أو شتا تل أو ما أشبه ذله.
زقلـيم األظفـار واأل ـذ مـن الشـارب و سـل الـرأس بـاخلطمي »قـا :  ىن أيب ىبد اهلل 
 .(116)«الرزق ينفي الفقر وي يد يف

وقد ذكرنا يف بعـم جملـدات اآل اب والسـنن أن نفـي الفقـر وزيـا ة الـرزق ُيكـن أن يكـون 
 يبيــاتل أو للــرتابط بــي ىــا ي التشــريا والتكــوينل أو لكونــه أمــرات  ارجــات ىــن إرا زنــا  لــم زصــل 

 أيدينا إليه بعدل أو لتري ذله.
الــــرأس بـــاخلطمي يــــذهب  :  ســـلقـــا  أمــــري ا ـــؤمني »قــــا :  وىـــن أيب ىبـــد اهلل 
 .(110)«بالدرن وينفي األقذا 

 وهذا أمر  بيعي كما ال نف .
 .(112)« سل الرأس باخلطمي نشرة»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

 سل الرأس باخلطمي أمان من الصـداع وبـرا ة مـن الفقـر و هـور للـرأس »قا :  وىنه 
 .(120)«من امل از

 َاز: ِهربِيَــــٌة يف الــــرأس ك نــــه َُنالــــةل وافدزــــه املَــــ»أَ املــــ از الــــذَ يف الــــرأسل ويف اللتــــة : 
 . (121)«َف َاَزةٌ 

 سل الرأس باخلطمي ينفي الفقر وي يد يف الرزقل وقا  هو »قا :  وىن أيب ىبد اهلل 
 .(121)«نشرة

 سـل الـرأس بـاخلطمي »يقو :  ويف رواية إ اىيل بن منصور قا :  عو أبا املسن 
 .(121)«بلب الرزق جلبات 
النشـــــــرة يف ىشــــــرة أشـــــــيا ل وىــــــًد منهـــــــا  ســــــل الـــــــرأس »قــــــا :  بـــــــد اهلل وىــــــن أيب ى

                                                           

 الفصل األو  يف زقليم األظفار من الباب الرابا. 02مكارم األ  ق: ص (116)
 .1باب  سل الرأس ح 502ص 0الكايف: ج (110)
 .121باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 112ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (112)
 ذواب  سل الرأس باخلطمي. 12ذواب األىما : ص (120)
 ما ة ف ز. 115ص 5لسان العرب: ج (121)
 .1202ح 15ب 01ص 1وسائل الشيعة: ج (121)
 ذواب  سل الرأس باخلطمي. 10ذواب األىما : ص (121)
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 . (122)«باخلطمي
ـــــــــهل  مـــــــــا كـــــــــان ســـــــــببه ظـــــــــاهرات  هـــــــــو كمـــــــــا ذكـــــــــروال ومـــــــــا كـــــــــان  فيـــــــــات   إىل  ـــــــــري ذل

  يمكن أن يكون ظاهرات مل نصل إليه بعدل أو أمرات  يبيات كما يف بعم الروايات األ رى.
 غدل ال أس بور  الددر

لــرأس بــورق الســدرل ويف زماننــا كــانوا نلطــون الســدر واخلطمــي مســ لة: يســتحب  ســل ا
  يتسلون هبما رؤوسهم يف يوم ا معة و ريه.

ا سلوا رؤوسكم بـورق السـدر  انـه قًدسـه كـل ملـه مقـرب وكـل نـ  : »قا  الصا ق 
مرســلل ومــن  ســل رأســه بــه صــرف اهلل ىنــه وسوســة الشــيطان ســبعي يومــاتل ومــن صــرف ىنــه 

 .(125)« يعص ومن مل يعص   ل ا نةوسوسة الشيطان مل
 ســـــل الـــــرأس بالســـــدر بلـــــب الـــــرزق »يقـــــو :  وقـــــا  منصـــــور:  عـــــو أبـــــا املســـــن 

 .(120)«جلبات 
بإظهـار اإلسـ م وظهـر الـوفي رأى   ـا أمـر اهلل رسـوله »قـا :  وىن أمـري ا ـؤمني

ى وجـل إليـه   ـات شـديدات وبعـ  اهلل قلة من ا سلمي وكثرة من ا شركي  ـاهتم رسـو  اهلل 
 .(126)«جربئيل بسدر من سدرة ا نته   تسل به رأسه   ل  به  َّه

 أقو : لعل اخلاصية لطبيعة ورق السدرل وسدرة ا نته  مصداق.
 ال ورة وآدابه 

ــــا  أمــــري ا ــــؤمني  النــــورة : »مســــ لة: مــــن ا ســــتحبات النــــورة وزركهــــا مكــــروهل  قــــد ق
 .(120)« هور

 .(122)«: النورة نشرة و هور لل سدأمري ا ؤمني  قا »قا :  وىن أيب ىبد اهلل 
ابــن أ يــه يف فاجــة   ــا   وىــن  لــف بــن محــا  ىمــن رواه قــا : بعــ  أبــو ىبــد اهلل 

                                                           

 .20ح 0ب 12ص 1احملاسن: ج (122)
 باب ىد  أ ا  اهلل زعاىل املدي  الوافد والث ذون 102أى م الدين: ص (125)
 .0باب  سل الرأس ح 502ص 0الكايف: ج (120)
 .1200ح 10ب 01ص 1وسائل الشيعة: ج (126)
 .152باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 112ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (120)
 .6باب النورة ح 500ص 0الكايف: ج (122)
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إن النــــورة : »وأبــــو ىبــــد اهلل قــــد أ لــــ  بــــالنورة ـ إىل أن قــــا : ـ  قــــا  أبــــو ىبــــد اهلل 
 .(150)« هور

وشعر ا سد إذا  ا  قطـا »يف فدي  قا :  ويف رواية أ رى ىن أيب املسن األو  
مــا  الصــلب وأر ــ  ا فاصــل وورث الضــعف والســلل وإن النــورة ز يــد يف مــا  الصــلب وزقــَو 

 .(151)«البدن وز يد يف شحم الكليتي وزسمن البدن
وىـــن ســـعدان بـــن مســـلم قـــا : )كنـــو يف املمـــام يف البيـــو األوســـط  ـــد ل أبـــو املســـن 

 ــر  ت ىليـــه وزـــ  رت « لســ م ىلـــيكما»وىليـــه النــورةل قـــا :  قـــا :  موســ  بـــن جعفــر 
 .(151) د ل البيو الذَ  يه املوض  ا تسلو و رجنا(

 الدع ء ع د ال ورة
 مس لة: يستحب الدىا  با  ذور ىند اال    بالنورة. 

 من قا  إذا أ ل  بالنورة: »يقو :   في رواية ىن سدير: إنه  ا ىلي بن املسي
مـال وأبـدلا شـعرات  ـاهرات ال يعصـيهل اللهـم )اللهم  يب ما  هـر مـال و هـر مـا  ـاب 

إين زطهرت ابتتا  سنة ا رسليل وابتتا  رروانه ومتفرزهل  حًرم شعَر وبشَر ىلـ  النـارل 
و ًهر  لقي و يب  لقي وزِك ىملي واجعلا  ن يلقاك ىل  املنيفية السـمحة السـهلة ملـة 

 ئعهل زابعــات لســنة نبيــهفبيبــه ورســولهل ىــام ت بشــرا إبــراهيم  ليلــه و يــن امــد 
آ ـــذات بـــه مت  بـــات حبســـن ز  يبـــه وز  يـــب رســـوله وز  يـــب أوليائـــهل الـــذين  ـــذوهتم ب  بـــه 
وزرىو املكمـة يف صـدورهم وجعلـتهم معـا ن لعلمـه صـلوازه ىلـيهم( مـن قـا  ذلـه  ًهـره 
اهلل مــن األ نــاس يف الــدنيا ومــن الــذنوبل وأبدلــه شــعرات ال يعصــيل و لــق اهلل بكــل شــعرة مــن 
جسده ملكات يسب  له إىل يوم القيامة إىل أن زقوم الساىةل وإن زسبيحة مـن زسـبيحهم زعـد  

 .(151)«ب لف زسبيحة من زسبي  أهل األرض
 أقو : قد يكون اإلنسان  يبات يف ذازه و اهرات يف ظاهرهل ومن هنا ور  اللفظي. 

                                                           

 .1226ح 10ب 05ص 1وسائل الشيعة: ج (150)
 .1222ح 10ب 00ص 1وسائل الشيعة: ج (151)
 ما جا  يف الشها ات. 111قرب األسنا : ص (151)
 .15باب النورة ح 506ص 0الكايف: ج (151)
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 تك ار الت وي 

باإلرـا ة إىل انـه م يـل للشـعر مطهـرل مس لة: يستحب زكـرار التنـويرل  ـإن الطلـي بـالنورة 
 في  يفت  مسام البدن  يتنفس بسببها.

يـا »املمـام  قـا  يل:  ىن ىبد الرمحن بـن أيب ىبـد اهلل قـا :   لـو مـا أيب ىبـد اهلل 
 .(152)«أ ل  إهنا  هور» قلو: إأا أ ليو منذ أيام  قا : « ىبد الرمحن أ لِ 

املمـام وأنـا  سي قـا :   ـل أبـو ىبـد اهلل ويف رواية امد بن ىبد اهلل بن ىلي بن امل
أمـــا » قلـــو: ىهـــدَ بـــه منـــذ أيـــامل  قـــا : « يـــا امـــد أال زطلـــي»أريـــد أن أ ـــرج منـــه وقـــا : 

 .(155)«ىلمو أهنا  هور
 وىــن ىلــي بــن أيب محــ ة قــا :   لــو مــا أيب بصــري املمــام  نظــرت إىل أيب ىبــد اهلل 

 قـا : قـد أ ليـو منـذ أيـامل « يـا أبـا امـد أ ـل»قـد أ لـ  ـ إىل أن قـا : ـ  قـا  أليب بصـري: 
 .(150)«أ ل  انه  هور» قا : 

يتنـورل  ـدنا  وىن أيب بصري قا : كنو معه أقو ه     لته املمـام  رأيـو أبـا ىبـد اهلل 
ل  قـا : إأـا زنـورت أو  مـن أمـس واليـوم «يـا أبـا بصـري زنـور»منه أبو بصري  سلم ىليه  قا : 

. إىل  ــري ذلــه مــن الروايــات الدالــة ىلــ  (156)«ا  هــور  تنــورأمــا ىلمــو أهنــ»الثالــ ل  قــا : 
 استحبابه واإلسراع يف اال    بالنورة.

 إ الة الرع 
مســ لة: وال نفــ  أن إزالــة الشــعر ـ يف  ــري املــرام كاللحيــة ـ مســتحبل ولــو بتــري النــورةل  

 رة أ ضل.كشفرة امل قة يف هذا ال مانل أو كبعم الوسائل األ رىل نعم إن استعما  النو 
 كل خلدة عر  يوم 

ــــــــــة ىــــــــــن أيب  ــــــــــوير يف كــــــــــل ىســــــــــة ىشــــــــــر يومــــــــــاتل  فــــــــــي رواي  مســــــــــ لة: يســــــــــتحب التن

                                                           

 .1500ح 11ب 00ص 1وسائل الشيعة: ج (152)
 .1باب النورة ح 505ص 0الكايف: ج (155)
 . 1500ص 02ص 1وسائل الشيعة: ج (150)
 .0باب النورة ح 505ص 0الكايف: ج (156)
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أفـــب للمـــؤمن أن يطلـــي يف كـــل ىســـة ىشـــر  قـــا : أمـــري ا ـــؤمني »قـــا :  ىبـــد اهلل 
 .(150)«يومات 

الســنة يف النــورة يف كــل ىســة ىشــر يومــاتل  مــن أزــو ىليــه »قــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل 
يومات ومل يتنور  ليستدن ىل  اهلل ى وجل وليتنور  من أزو ىليه أربعون يومات ومل  أفد وىشرون

 .(152)«يتنور  ليس شؤمن وال مسلم وال كرامة
وا ـــرا : بيـــان شـــدة اســـتحباب ذلـــهل  هـــو لـــيس شـــؤمن كامـــل وال مســـلم كامـــلل واإلُيـــان 

 أ ص من اإلس م يف بعم الروايات كما هو ظاهر.
 االستق اض لل ورة

السـنة يف »قا :   لة: يستحب  ن ال ُيله أن يستقرض للنورةل  عن أيب ىبد اهلل مس
النـــورة يف ىســـة ىشـــرل  ـــان أزـــو ىليـــه ىشـــرون يومـــات ولـــيس ىنـــدك شـــي   اســـتقرض ىلـــ  

 .(100)«اهلل
السنة يف النورة يف كل ىسة ىشر يومات  ـإن »يف رواية أ رى قا :  وىن أيب ىبد اهلل 
 .(101)«وليس ىندك  استقرض ىل  اهلل أزو ىليه ىشرون يومات 

ـــه  ـــوق »قـــا :  وىـــن النـــ   مـــن كـــان يـــؤمن بـــاهلل واليـــوم اآل ـــر  ـــ  يـــرتك فلـــق ىانت
 . (101)«األربعيل  ان مل بد  ليستقرض بعد األربعي وال يؤ ر

 إىل  ري ذله من الروايات.
 الا  ء بعد ال ورة 

ورةل بـل اخلضـاب مطلقـال ىلـ  مس لة: من ا ستحب  ضاب َجيا البدن باملنا  بعد النـ
 ما ذكرناه يف  قه النظا ة.

إذا أرا    فــي املــدي  الــذَ رواه املســي بــن موســ  قــا : كــان أيب موســ  بــن جعفــر

                                                           

 .0باب النورة ح 500ص 0الكايف: ج (150)
 .1510ح 11ب 61ص 1وسائل الشيعة: ج (152)
 .15ح 10ب 165ص 1هتذيب األفكام: ح (100)
 .152باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 112ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (101)
 .5يف النهي ىن زرك فلق العانة ح 510ص 1اخلصا : ج (101)
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مـن   ـل املمـام  ـ  ل  ُث أزبعـه باملنـا  : »  و  املمام ـ إىل أن قا : ـ قا  رسو  اهلل 
 .(101)«والربص واآلكلة إىل مثله من النورةمن قرنه إىل قدمه كان أمانات له من ا نون وا ذام 

مـن أ لـ   تـدله باملنـا  »ويف رواية أمحد بن أيب ىبد اهلل ىن بعـم أصـحابه ر عـه قـا : 
 .(102)«من قرنه إىل قدمه نفي ىنه الفقر

ونفي الفقر إما  ي  وإما بسبب أن اإلنسان ينشط ويص  بدنـهل والنشـاط سـبب للعمـل 
 قر.وكذله الصحةل والعمل ير ا الف

من أ ل  وا تضب باملنـا  آمنـه اهلل زعـاىل مـن : »ىن رسو  اهلل  وروى الصدوق
 .(105)«ذ ث  صا : ا ذام والربص واآلكلةل إىل  لية مثلها

أن مـــن أ لـــ  وزـــدًله باملنـــا  مـــن قرنـــه إىل قدمـــه نفـــ  اهلل ىنـــه »ويف روايـــة أ ـــرى رَو 
 .(100)«الفقر

املنــا  بعــد النــورة أمــان مــن ا ــذام : »لررــاكمــا يرويــه اإلمــام ا  وقــا  أمــري ا ــؤمني 
 .(106)«والربص

 خض ب اليد واألظ ف  ب لا  ء
مســ لة: يســتحب  ضــاب اليــد باملنــا  وجعــل املنــا  ىلــ  األظفــار بعــد الطلــي بــالنورةل 
وذله ألن النورة  البات زؤذر ىل  األظفارل كما يستحب ص ة ركعتـي شـكرات ىنـد اخلـروج مـن 

 املمام.
وقـــد أ ـــذ املنـــا  وجعلـــه ىلـــ  أظـــا ريه  ن املكـــم قـــا : رأيـــو أبـــا جعفـــر ويف روايـــة ىـــ

 قــا : مــا ىســيو أن أقــو   يــه وأنــو زفعلــه وان ىنــدنا « يــا فكــم مــا زقــو  يف هــذا» قــا : 
يا فكم إن األظا ري إذا أصابتها النورة  ريهتا فىت زشـبه أظـا ري ا ـوز  »يفعله الشبانل  قا : 

 .(100)« ترًيها باملنا 
                                                           

 .1باب املنا  بعد النورة ح 502ص 0الكايف: ج (101)
 .1511ح 15ب 61ص 1وسائل الشيعة: ج (102)
 .102باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 111ص 1ال ُيضره الفقيه: جمن  (105)
 .1515ح 15ب 62ص 1وسائل الشيعة: ج (100)
 .250ح10ب 120ص 1مستدرك الوسائل: ج (106)
 .1510ح 10ب 65ص 1وسائل الشيعة: ج (100)
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إن األظا ري إذا أصـابتها النـورة  ريهتـا : »قا : قا  أبو جعفر الباقر  دوقوىن الص
 .(102)«فىت إهنا زشبه أظا ري ا وز     ب س بتتيريها

 مــا رجــل ىنــد قــرب رســو  اهلل  وىــن املســي بــن موســ  قــا : كــان أبــو املســن 
 هــذا كيــف أ ــذ  نظــر إليــه وقــد أ ــذ املنــا  مــن يديــهل  قــا  بعــم أهــل ا دينــة: أمــا زــرون إىل

إنـه مـن »املنا  من يديهل  التفو إليـه  قـا  لـه  يـه مـا ختـربه ومـا ال ختـربه ُث التفـو إيلَّ  قـا : 
أ ذ من املنا  بعـد  راقـه مـن إ ـ   النـورة مـن قرنـه إىل قدمـه أمـن مـن األ وا  الث ذـة: ا نـون 

 .(160)«وا ذام والربص
ه  ـرج يومـات مـن املمـام  اسـتقبله أنـ وىن املسي بن موس  ىن أبيه موس  بن جعفر

رجل من آ  ال بري يقا  له كنيد وبيده اذر فنا   قا : ما هـذا األذـر بيـدكل  قـا : أذـر فنـا ل 
 قا : ويله يا كنيد فدذا أيب وكان أىلم أهل زمانه ىن أبيه ىن جده قـا : قـا  رسـو  اهلل 

« :ه كــان أمانــات لــه مــن ا نــون مــن   ــل املمــام  ــا ل  ُث أزبعــه باملنــا  مــن قرنــه إىل قدمــ
 .(161)«وا ذام والربص واألكلةل إىل مثله من النورة
إىل رجل قد  رج من املمـام ُمضـوب اليـدينل  ويف معاين األ بارل نظر أبو ىبد اهلل 

قـــا : ال واهلل وإأـــا « أيســـرك أن يكـــون اهلل  لـــق يـــديه هكـــذا: » قـــا  لـــه أبـــو ىبـــد اهلل 
لـيس »نه مـن   ـل املمـام  لـري ىليـه أذـرهل يعـا املنـا ل  قـا :  علو ذله ألنه بلتا ىنكم أ

ذلــه فيــ  ذهبــو إأــا معــىن ذلــه إذا  ــرج أفــدكم مــن املمــام وقــد ســلم  ليصــلي ركعتــي 
 .(161)«شكرات 

أقو : لعل الرجل أ رط يف جعل املنا  في  ال يستحب له اإلكثار منهل وإأا ا سـتحب 
ل ويؤيده ما يف الروايات مـن  « لق اهلل يديه»نة قوله للرجل يف ا ملة ب ن يصري كالور ل بقري

 كون ذله من قرنه إىل قدمه. 
 إىل  ريها من الروايات. 

 التبول وقوف ً لللت ور
                                                           

 .102باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 111ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (102)
 .5باب املنا  بعد النورة ح 502ص 0الكايف: ج (160)
 .1511ح 10ب 66ص 1وسائل الشيعة: ج (161)
 .1من   ل املمام  لري ىليه أذره ح باب معىن قو  العامل  152معاين األ بار: ص (161)
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 مس لة: بوز للمتنور أن يبو  قائمات من  ون كراهة يف ذلهل بل رشا كره جلوسه.
ال »و قـائمل قـا : قا : سـ لته ىـن الرجـل يطلـي  يبـو  وهـ ىن رجل ىن أيب ىبد اهلل 

 .(161)«ب س به
 .(162)«إن من جلس وهو متنور  يف ىليه الفتق: »ويف رواية أ رى قا 

أقو : سبب ذله انـه بعـد التنـور زظهـر مسـام البـدن  يصـب  رقيقـات  رشـا سـًبب الفتـق كمـا 
 ُيدث أفيانات. 

 التدليك ب لدقيق والزيت
ال يكـون ذلـه إسـرا ات إذا كـان بالقـدر مس لة: بوز التدليه بالدقيق وال يـو بعـد النـورةل و 

 ا تعارف ال أكثر منه.
ىن الرجل يطلي بـالنورة  ي عـل الـدقيق  قا  ىبد الرمحن امل اج: س لو أبا ىبد اهلل 

ـــــــــــــــا :  ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــورة ليقطـــــــــــــــا رُيهـــــــــــــــا ىن ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد الن ـــــــــــــــه بـــــــــــــــه يتمســـــــــــــــ  ب  بال يـــــــــــــــو يلت
 . (165)«ال ب س»

وقــد زــدله  أبــا املســن : ويف فــدي  آ ــر لعبــد الــرمحن قــا : رأيــووقــا  الكليــا 
 .(160)«ال ب س به»بدقيق ملتوت بال يول  قلو له: إن الناس يكرهون ذلهل قا : 

وســـببه أن كـــل شـــي  نـــا ا للبـــدن ال كراهـــة  يـــه وال إســـراف إذا كـــان با قـــدار ا تعـــارفل 
 والتدليه شثل هذه ا وا  ينفا البدن    يعترب من اإلسراف.

يف الرجـــل يطلـــي ويتـــدله بال يـــو والـــدقيقل  ن وىـــن هشـــام بـــن املكـــم ىـــن أيب املســـ
 .(166)«ال ب س به»قا : 

ال »ىــن التــدله بالـدقيق بعــد النــورة  قــا :  ويف روايـة أ ــرى قــا : ســئل أبـو ىبــد اهلل 
لــيس  يمــا أصــل  البــدن إســرافل إين رشــا أمــرت »ل قلــو: ي ىمــون أنــه إســراف  قــا : «بــ س

                                                           

 .10باب املمام ح 500ص 0الكايف: ج (161)
 .210ح 11ب 151ص 1وسائل الشيعة: ج (162)
 .1ح 21ب 155ص 1االستبصار: ج (165)
 .11باب املمام ح 222ص 0كايف: جال (160)
 .1520ح 10ب 60ص 1وسائل الشيعة: ج (166)
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 .(160)«سراف  يما ازلف ا ا  وارًر بالبدنبالنقي  يلو يل بال يو  ازدله بهل إأا اال
إنا لنسا ر وال يكون معنا َنالة  نتـدله بالـدقيقل  وىن إبان قا : قلو أليب ىبد اهلل 

ال بــ س إأــا الفســا   يمــا أرــًر بالبــدن وأزلــف ا ــا ل   مــا مــا أصــل  البــدن  انــه لــيس » قــا : 
 .(162)«له بهبفسا ل إين رشا أمرت   مي  لًو يل النقي ال يو   زد

يف فـــدي ل قـــا  لـــه: إنـــا نكـــون يف  ريـــق مكـــة نريـــد اإلفـــرام وال  وىـــن أيب ىبـــد اهلل 
يكــون معنــا َنالــة نتــدله هبــا مــن النــورة  نتــدله بالــدقيق  يــد لا مــن ذلــه مــا اهلل بــه ىلــيمل 

ليس  يما يصـل  البـدن إسـرافل أنـا رشـا أمـرت » قلو: نعمل  قا : « ُما ة اإلسراف»قا : 
 .(100)«لو بال يو  ازدله بهل وإأا اإلسراف  يما أزلف ا ا  وارًر بالبدنبالنقي ي

أقــو : وهــذه األمــور وأمثاىلــا هــي أســباب صــحة أبــدان النــاس ســابقات  ــان مثــل هــذا الطلــي 
 يقَو األىصاب ويلًي البشرة ويظهر ا ما  وما أشبه ذله  ا ذكروه يف الطب.

األ ـــــري مـــــن القـــــرن املارـــــر هـــــو أن   ـــــإن مـــــن اســـــباب كثـــــرة األمـــــراض يف هـــــذا النصـــــف
ا ستحبات وا كروهات ال يعمل هبمال وهي كثرية جدات موزىة ىل  ُمتلف أبواب الفقهل  إهنا 

 مؤذرة سلبات وإبابات ىل  صحة اإلنسان.
هــذا مضــا ات إىل زنــاو  ا ــوا  التذائيــة  ــري الطبيعيــةل وكــذله زلــوث األجــوا  وا يــاه بــالنفط 

إىل ىــدم وجــو  الرافــة النفســية وزــوزر األىصــابل ومــا يســمعه اإلنســان  ومــا أشــبهل باإلرــا ة
 يوميات من األ بار ا  ى ةل من املروب والثورات وما أشبه ذله.

 ال ورة يوا األربع ء
مسـ لة: ينبتـي زـوقي النـورة يـوم اإلربعـا ل  إنــه َنـسل نعـم زرزفـا النحوسـة بالصـدقة وقــرا ة 

 آية الكرسي وما أشبه.
: ينبتــي للرجــل أن يتــوق  النــورة يــوم األربعــا  قــا  أمــري ا ــؤمني : »قــا  الصــا ق 

 . (101)« انه يوم َنس مستمر و وز النورة يف سائر األيام

                                                           

 .12باب املمام ح 222ص 0الكايف: ج (160)
 .1521ح 10ب 62ص 1وسائل الشيعة: ج (162)
 .10ح 10ب 160ص 1هتذيب األفكام: ج (100)
 .1520ح 20ب 00ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
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 .(101)ومثله يف الفقيه
 .(101)«قًلموا أظفاركم يوم الث ذا ل واستحموا يوم األربعا »قا :  وىن أيب املسن 

 ال ورة يوا الجلعة
 يوم ا معةل وإأا الكراهة  اصة باألربعا . مس لة: ال زكره النورة

ىــس  صــا  زــورث الــربصل النــورة يــوم ا معــة : »أمــا مــا ور  مــن قــو  رســو  اهلل 
ويــــوم األربعــــا ل والتورــــي واال تســــا  با ــــا  الــــذَ زســــ نه الشــــمسل واألكــــل ىلــــ  ا نابــــةل 

اهة يـوم ا معـة يف ل  قد ذكروا ىدم الكر (102)«و شيان ا رأة يف فيضهال واألكل ىل  الشبا
 أفا ي  ا معة.

ولعـــل مـــا زضـــمن الكراهـــة أو النفـــي أو مـــا أشـــبه ىلـــ  َنـــو  فيـــفل وىـــدمها ىلـــ  َنـــو 
 العا يةل  مقتض  ا ما بينهما إما هبذا النحو أو  ريه.

 فصل: الخض ب وآدابه
نتضـبونل  عـن  واألئمـة الطـاهرون  مس لة: اخلضاب مستحبل وكـان رسـو  اهلل 

إال قـو   ومل ُينـا ىليـات   ضـب النـ  »قـا :  سـنان ىـن أيب ىبـد اهلل  ىبد اهلل بـن
 .»(105)النً  ختتضب هذه من هذهل وقد  ضب املسي وأبو جعفر

 ذله.  هم من قو  رسو  اهلل  أقو : ك ن أمري ا ؤمني ىليات 
مــــا منعــــه مــــن اخلضــــاب وقــــد  وىــــن األصــــبل بــــن نبازــــة قــــا : قلــــو ألمــــري ا ــــؤمني 

انتظـــر أشـــقاها أن نضـــب مليـــن مـــن  م رأســـي بعـــد ىهـــد »قـــا :  رســـو  اهلل  ا تضـــب
 .»(100)معهو  أ ربين به فبي  رسو  اهلل 

نفقــة  رهــم يف اخلضــاب أ ضــل مــن نفقــة  رهــم يف ســبيل اهللل إن  يــه : »وقــا  النــ  
أربـــا ىشـــرة  صـــلة: يطـــر  الـــري  مـــن االذنـــيل وبلـــو التشـــا  مـــن البصـــرل ويلـــي اخلياشـــيمل 

                                                           

 .100معة و  و  املمام حباب  سل يوم ا  110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (101)
 .1526ح 20ب 01ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 .1522ح 20ب 01ص 1وسائل الشيعة: ج (102)
 .0باب اخلضاب ح 201ص 0الكايف: ج (105)
 .1ح 110ب 161ص 1ىلل الشرائا: ج (100)
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ويطيب النكهةل ويشد اللثةل ويذهب بالتشيانل ويقًل وسوسـة الشـيطانل وزفـرح بـه ا  ئكـةل 
ويستبشر به ا ؤمنل ويتيم بـه الكـا رل وهـو زينـةل وهـو  يـبل وبـرا ة يف قـربهل ويسـتحي منـه 

 .(106)«منكر ونكري
 أقو : ىلذه ا ذكورات فكم وارحة نرتكها  وف اإل الة.

يـا ىلـي  رهـم يف اخلضـاب أ ضـل مـن ألـف  رهـم »ا : قـ لعلي  ويف وصية الن  
ـــه قـــا : « ينفـــق يف ســـبيل اهللل و يـــه أربـــا ىشـــرة  صـــلة ُث ذكـــر َنـــو املـــدي  الســـابقل إال أن

 .(102)«ويذهب بالتشيان»بد  قوله  (100)«ويذهب بالضا»وقا : « وبلو البصر»
 .»(120)رأيو أذر املنا  يف يد أيب جعفر»ويف رواية أ رى قا : 

 .(121)«ال ب س باخلضاب كله: »صا ق وقا  ال
وال نف  أن اخلضاب ُيكن أن يكون باملنا  أو بتريه  ا يعطي لونهل أو بالسوا  كمـا يف 

 بعم الروايات.
 نظـــر إىل الشـــيب يف مليتـــه  قـــا  النـــ   جـــا  رجـــل إىل النـــ   وىـــن أيب ىبـــد اهلل 

« :ل قــــا : «يــــوم القيامــــة مــــن شــــاب شــــيبة يف اإلســــ م كانــــو لــــه نــــورات »ُث قــــا : « نــــور
« نــــور وإســــ م» لمــــا رأى اخلضــــاب قــــا :    ضــــب الرجــــل باملنــــا ل ُث جــــا  إىل النــــ  

نــور وإســ م وإُيــان وابــة إىل نســائكم ورهبــة يف : »  ضــب الرجــل بالســوا ل  قــا  النــ  
 .(121)«قلوب ىدوًكم

زشـــبهوا  ـــرًيوا الشـــيب وال : »انـــه ســـئل ىـــن قـــو  رســـو  اهلل  وىــن أمـــري ا ـــؤمني 
ذله والدين قًل   ما اآلن وقد ازسا نطاقه وررب  رانه  إأا قا  : » قا  « باليهو 

 . (121)« امرؤ ما ا تار
                                                           

 .11باب اخلضاب ح 201ص 0الكايف: ج (106)
مــا ة  00ص 6أنــه بــرأ نكــس. كتــاب العــي: جرــا الرجــل رــىن شــديدات إذا كــان بــه مــرض ُمــامرل كلمــا ظــن  (100)

 را.
 .1501ح 21ب 00ص 1وسائل الشيعة: ج (102)
 .1512ح 10ب 66ص 1وسائل الشيعة: ج (120)
 .165باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 111ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (121)
 .1باب اخلضاب ح 200ص 0الكايف: ج (121)
 .16هنج الب  ةل قصار املكم:  (121)
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 وهذا يد  ىل  أن اخلضاب ألسباب متعد ة رشا يكون بعضها ورشا اليكون.
: : لـــو  ـــرًيت شـــيبه يـــا أمـــري ا ـــؤمنيل  قـــا ويف روايـــة أ ـــرى قيـــل ألمـــري ا ـــؤمني

 .و اة رسو  اهلل ل يريد (122)«اب زينة وَنن قوم يف مصيبةاخلض»
وبــي مــا  وال منا ــاة بــي األمــرين بــ ن يكــون ىــدم  ضــابه ف نــات ىلــ  و ــاة رســو  اهلل

 كما يف املدي  السابق.   زقدم من ك مه
 إىل  ري ذله من الروايات الكثرية يف هذه األبوابل واهلل العامل حبقائق األمور.

 نصول الخض ب
إيــاك ونصــو  »انــه قــا :  مســ لة: يكــره نصــو  اخلضــابل  قــد رَو ىــن أيب ىبــد اهلل 

 .(125)«اخلضابل  إن ذله بؤس
 الخض ب ب لا  ء

وقـد  ـرج  رأيـو أبـا جعفـر »مس لة: يستحب اخلضاب باملنـا ل  فـي املـدي  قـا : 
 .(120)«من املمام وهو من قرنه إىل قدمه مثل الور ة من أذر املنا 

ل وي يـد يف مـا  الوجـهل ويطيـب (126)املنا  يذهب بالسـهه»قا :  اهلل وىن أيب ىبد 
النكهةل وُيسن الولدل وقا : من أ ل  يف املمام  تـدله باملنـا  مـن قرنـه إىل قدمـه نفـي ىنـه 

قــد  ــرج مــن املمــام وهــو مــن قرنــه إىل قدميــه مثــل  الفقــرل وقــا : رأيــو أبــا جعفــر الثــاين 
 . (120)«الور  من أذر املنا 

 .(122)عاوية بن ىمار قا : )رأيو أبا جعفر نتضب باملنا   ضابات قانيات(وىن م
 .(100)«املنا  يكسر الشيب وي يد يف ما  الوجه»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

                                                           

 .261هنج الب  ةل قصار املكم:  (122)
 .1501ح 21ب 00ص 1وسائل الشيعة: ج (125)
 .2باب املنا  بعد النورة ح 502ص 0الكايف: ج (120)
مـا ة  161ص 1السهه: ري  كريهة  دها من اإلنسان إذا ىـرقل زقـو : إنـه لسـهه الـري ل كتـاب العـي: ج (126)

 سهه. 
 .12ح 10ب 160ص 1هتذيب األفكام: ج (120)
 .10باب اخلضاب ح 201ص 0يف: جالكا (122)
 .0ب 101ص 61( حبار األنوار: ج100)
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 .(101)ُمضوبات باملنا ( وىن معاوية بن ىمار قا : )رأيو أبا جعفر 
رسـو  اهلل  يقـو : قـا  قا :  عـو ىلـي بـن املسـي وىن موىل لعلي بن املسي 

« :(101)«ا ضبوا باملنا   انه بلو البصر وينبو الشعر ويطيب الري  ويسكن ال وجة. 
  ـل ىليـه  وىن امد بن صـدقة العنـرَب قـا :  ـا زـويف أبـو إبـراهيم موسـ  بـن جعفـر

ولــيس بــه أذــر جرافــه وال ســم وال  ســبعون رجــ ت مــن شــيعته  نظــروا إىل موســ  بــن جعفــر 
 .(101)«أذر املنا  نق وكانو يف رجله 

بســــم ال يظهــــر ىلــــ  ظــــاهر بدنــــه  أقــــو : وذلــــه ألن هــــارون العباســــي ســــًم اإلمــــام 
لـريوا جناززـه اىلامـدة بـ  أذـر ىلـذه األمـورل ولكـن يف  الشريفل ُث أ  ل الناس ىلـ  اإلمـام

 رواية أ رى ان الطبيب نظر كًف اإلمام  رأى آذار السم يف كفه.
 خض ب ال جل والل أة

 حب للرجا   ضاب الرأس واللحيةل وللنسا   ضاب الرأس.مس لة: يست
ىـن  ضـاب الـرأس واللحيـة أمـن السـنةل  ىن ففص األىور قا : س لو أبا ىبد اهلل 

 إأــا منعــه قــو  رســو  اهلل »مل نتضــبل قــا :  قلــو: أن أمــري ا ــؤمني« نعــم» قــا : 
 ل وأشار إىل رأسه ومليته. (102)«إن هذه ست ضب من هذه

 للتزوجينالخض ب ل
 مس لة: اخلضاب مطلقات مستحبل وأما بالنسبة إىل ا ت وجي  هو آكد.

وقـــد ا تضـــب بالســـوا    قـــد روى املســـن بـــن ا هـــم قـــا :   لـــو ىلـــ  أيب املســـن 
إن يف اخلضاب أجراتل واخلضاب والتهيئـة  ـا ي يـد » قلو: أراك قد ا تضبو بالسوا ل  قا : 

ك النســا  العفــة بــرتك أزواجهــن ىلــن التهيئــةل قــا : قلــو اهلل ى وجــل يف ىفــة النســا ل ولقــد زــر 
أَ شــــي  ي يــــد يف الشــــيبل الشــــيب ي يــــد يف كــــل »بلتنــــا أًن املنــــا  ي يــــد يف الشــــيبل قــــا : 

                                                           

 الفصل الثال  يف اخلضاب باملنا . 00مكارم األ  ق: ص (101)
 .1520ج 50ب 25ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 .1521ح 50ب 25ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 .1506ح 25ب 00ص 1وسائل الشيعة: ج (102)
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 . (105)«يوم
 ــرأوه ُمتضــبات بالســوا ل  قــا :   ــل قــوم ىلــ  املســي بــن ىلــي  وىــن أيب جعفــر 

يف  ـ اة   اهـا أن نتضـبوا  و  اهللأمـر رسـ» س لوه ىن ذلهل  مد يده إىل مليتـه ُث قـا : 
 .(100)«بالسوا  ليقووا به ىل  ا شركي

وال نفـ  أن القـوة ظاهريـة وفقيقيـةل  إنـه أهيـب يف ىـي األىـدا ل مضـا ات إىل أنـه يوجـب 
 الصحة والقوة العصبية.

اخلضــاب بالســـوا  أنــس للنســـا  »يقـــو :  ويف روايــة أ ــرى قـــا :  عــو أبـــا ىبــد اهلل 
 .(106)«وومهابة للعد

وأىـــدو ىلـــم مـــا اســـتطعتم مـــن انـــه قـــا  يف قـــو  اهلل ى وجـــل:  وقـــد ور  ىـــن اإلمـــام 
قوة

 .(102)«منه اخلضاب بالسوا : »قا  (100)
 ومن الوار  أن القوة يف اآلية معنوية وما ية.

 .(110)«اخلضاب بالسوا  زينة النسا  ومكبتة للعدو»قا :  وىن أيب املسن 
قـد  ضـب النـ  »ىـن  ضـاب الشـعرل  قـا :  د اهلل وىن املل  قا : س لو أبا ىبـ

  واملسي بن ىلي وأبو جعفر (111)«(111)بالكتم. 
وأبـو جعفـر  واملسـي بـن ىلـي كـان النـ  »وىن امد بن ىلي بن املسي قا : 

نتضــــــب باملنــــــا   نتضــــــبون بــــــالكتمل وكــــــان ىلــــــي بــــــن املســــــي  امــــــد بــــــن ىلــــــي 
 .(111)«والكتم

يــا امــد نقضــو »ُيضــل ىلكــات  قــا :  رأيــو أبــا جعفــر  وىــن امــد بــن مســلم قــا :
                                                           

 .1باب اخلضاب ح 200ص 0الكايف: ج (105)
 .1502ح 20ب 02ص 1وسائل الشيعة: ج (100)
 .6باب السوا  والو ة ح 201ص 0الكايف: ج (106)
 . 00سورة األنفا :  (100)
 .101باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 111ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (102)
 ذواب ا  تضب. 11ذواب األىما : ص (110)
 ما ة كتم. 500ص 11اب األسو . لسان العرب: جالَكَتُم بالتحريه: نبات نلط ما الو ة لل ض (111)
 .6باب اخلضاب ح 201 0الكايف: ج (111)
 .1560ح 20ب 21ص 1وسائل الشيعة: ج (111)
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قـــــا : وكانـــــو اســـــرت و  شـــــدها « أرراســـــي  مضـــــتو هـــــذا العلـــــه ألشـــــًدها (112)الو ـــــة
 .(115)بالذهب

 خض ب الل أة
مس لة: اخلضاب بالنسـبة إىل ا ـرأة أهـًم مـن الرجـلل  قـد روى امـد بـن ىلـي بـن املسـي 

ل نفسـها ولـو أن زعلـق يف ىنقهـا قـ  ةل وال ال ينبتي للمـرأة أن زعطـ قا  الصا ق »قا : 
 .(110)«ينبتي ىلا أن زدع يدها من اخلضاب ولو أن ُسحها باملنا  مسحات وان كانو مسًنة

للمـــرأة أن ختضـــب  ر ـــص رســـو  اهلل : »ويف روايـــة أ ـــرى قـــا  اإلمـــام الصـــا ق 
ات البعلل أمـا النسا  باخلضاب ذات البعل و ري ذ رأسها بالسوا ل قا : وأمر رسو  اهلل 

 .(116)«ذات البعل  تت ين ل وجهال وأما  ري ذات البعل    زشبه يدها يد الرجا 

 الخض ب للرب ب
مســ لة: يســتفا  مــن إ ــ ق اخلضــاب ورشــا ا ــ ك يف بعــم الروايــات اخلاصــة اســتحباب 
اخلضاب مطلقاتل    يشرتط أن يكون للشيبل بل لتري الشائب أيضـاتل ألنـه قـوة وصـحة كمـا 

 كروا.ذ 
 ألوان الخض ب

: وقـد صـفَّر مليتـهل  قـا  لـه رسـو  اهلل  يف رواية أن رج ت   ـل ىلـ  رسـو  اهلل 
وقــا :  ُث   ــل ىليــه بعــد هــذا وقــد أقــىن باملنــا ل  تبســم رســو  اهلل « مــا أفســن هــذا»
إليـــه  ُث   ـــل ىليـــه بعـــد ذلـــه وقـــد  ضـــب بالســـوا ل  ضـــحه« هـــذا أفســـن مـــن ذاك»

 .(110)«ذاك وذاكهذا أفسن من » قا : 
وكــان نضــب بــاملمرة  قلــو:  وىــن ىلــي بــن ا ؤمــل قــا : لقيــو موســ  بــن جعفــر 

                                                           

الَوْ ــُةل أهــل امل ــاز يثقلوهنــا و ــريهم نففهــا ك هــم شــ ر لــه ورق نتضــب بــه وقيــل الِعْظِلــُمل لســان العــرب:  (112)
 ما ة الو ة. 016ص 11ج

 .1باب السوا  والو ة ح 201ص 0الكايف: ج (115)
 .1526ح 51ب 26ص 1وسائل الشيعة: ج (110)
 الفصل الثال  يف اخلضاب باملنا . 01مكارم األ  ق: ص (116)
 .101باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 111ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (110)
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أجــل كنــو أ تضــب بالو ــة  تحركــو »جعلــو  ــداك لــيس هــذا مــن  ضــاب أهلــهل  قــا : 
 عــل ذلــهل ولقــد  ضــب  ىلــيَّ أســناينل إن الرجــل كــان إذا أســلم ىلــ  ىهــد رســو  اهلل 

ل   ضـــبه «إســـ م»ذلـــه  قـــا : )يف اخلضـــاب(   بالصـــفرة  بلـــل النـــ َّ  أمـــري ا ـــؤمني 
ذاك    ضــبه بالســوا   بلــل النــ  « إســ م وإُيــان»ذلــه  قــا :  بــاملمرة  بلــل النــ  

 .(112)«إس م وإُيان ونور» قا : 
 قد ا تضب يف وقو كانو مليته سو ا . وهذا يد  ىل  أن اإلمام 

 فصل: االكتا ل وآدابه

 استاب ب االكتا ل
تحب االكتحا  للرجل وا رأةل والصتري والكبريل وهـو  ـا يـؤذر زـ ذريات فسـنات يف مس لة: يس

 صحة اإلنسان كما سي  .
. (110)«مـــن كـــان يـــؤمن بـــاهلل واليـــوم اآل ـــر  ليكتحـــل»قـــا :  ىـــن أيب املســـن الررـــا 

وا ـــرا  باإلُيـــان بـــاهلل واليـــوم اآل ـــر أن الكحـــل مـــن أمـــر اهلل ســـبحانه وزعـــاىل ويوجـــب الثـــواب 
 جر يف اآل رة وفو الذنوبل ومقتض  ا ؤمن باهلل واليوم اآل ر أن ال يدع مثل ذله.واأل

كـان ال يفارقـه يف أسـفاره ملـرب و ريهـا: ا كحلـةل مضـا ات إىل   ويف الروايات: إن الن 
 .(111)ا شط والعطر والسواك وما أشبه
 املسـن مـي  مـن فديـد  قـا : كـان هـذا أليب أراين»وىن املسن بـن ا هـم قـا : 

 .(111)« اكتحل به  اكتحلو
أراين أبو املسن مي ت مـن فديـد ومكحلـة مـن ىظـام  قـا : هـذا كـان »ويف رواية الكايف: 

 .(111)«أليب املسن  اكتحل به  اكتحلو

                                                           

 .1565ح 26ب 21ص 1وسائل الشيعة: ج (112)
 .1001ح 52ب 22ص 1وسائل الشيعة: ج (110)
باب استحباب محل ا سا ر معه َجيا ما  2122 – 2121ح 11ب 116ص 0انظر مستدرك الوسائل: ج (111)

 ُيتاجه.
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (111)
 .1باب الكحل ح 222ص 0الكايف: ج (111)
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 من فوائد االكتا ل
قــا :  مســ لة: ل كتحــا   وائــد ىديــدةل ور  بعضــها يف الروايــاتل  عــن أيب ىبــد اهلل 

 .(112)«الكحل يعذب الفم»
 .(115)«الكحل ينبو الشعر وُيًد البصر ويعي ىل   و  الس و »قا :  وىنه 
 .(110)«الكحل ينبو الشعر ونفف الدمعة ويعذب الريق وبلو البصر»قا :  وىنه 
 .(116)«الكحل ي يد يف ا بارعة»قا :  وىنه 

وكيفـاتل وإمـا  أقو : وذله إما لتعلق النسا  به أكثر ك ينةل  تكون ا بارعة ألذ وأكثر كمـات 
 ألنه يؤذر يف زيا ة الشهوة رج ت وامرأةل أو لتري ذله.

ل «ىليكم بالكحلل  إنه يطيب الفـمل وىلـيكم بالسـواك  إنـه بلـو لبصـر»قا :  وىنه
ألنــه إذا اســتاك نــ   الــبلتم   ــ  البصــرل وإذا اكتحــل ذهــب »قــا  قلــو: كيــف هــذا؟ قــا : 

 . (110)«البلتم  طيب الفم
 .(112)«كحل ينبو الشعر وبفف الدمعة ويعذب الريق وبلو البصرال»قا :  وىنه 

                                                           

 .5باب الكحل ح 222ص 0الكايف: ج (112)
 .1000ح 52ب 20ص 1وسائل الشيعة: ج (115)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (110)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (116)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.26مكارم األ  ق: ص (110)
 .01 صلة زنفا يف أربعة أشيا  ح 10ص 1اخلصا : ج (112)
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 االكتا ل ب إلثلد

 .(110)مس لة: يستحب االكتحا  باإلَثد
يكتحـل باإلَثـد إذا آوى إىل  راشـه وزـرات  كان رسو  اهلل »قا :  ىن أيب ىبد اهلل 

 .(111) «وزرات 
صــر ويعــي ىلــ   ــو  االكتحــا  باإلَثــد ينبــو األشــفار وُيــد الب»قــا :  وىــن البــاقر

 .(111)«السهر
أىــرايب يقــا  لــه قليــبل ر ــب العينــيل  قــا  لــه  أزــ  النــ  »قــا :  وىــن الصــا ق

 .(111) «إين أرى ىينيه ر بتيل يا قليب ىليه باإلَثد  إنه سراج العي الن 
من أصاب رعفات يف بصره  يكحل بسبعة مراو  ىند منامه »قا :  وىن اإلمام الررا 

 .(112)«باإلَثد
من أصابه رعف يف بصره  ليكتحـل سـبعة مـراو  ىنـد منامـه مـن اإلَثـدل »قا :  وىنه

أربعة يف اليمىن وذ ذة يف اليسرىل  إنه ينبو الشعر وبلو البصـر وينفـا اهلل بالكحلـة منـه بعـد 
 . (115)«ذ ذي سنة
مــن أصــابه رــعف يف بصــره  ليكتحــل ســبا مــراو  ىنــد منامــه مــن اإلَثــد »قــا :  وىنــه

 . (110)«بعة يف اليمىن وذ ذة يف اليسرىأر 
 .(116)«االكتحا  باإلَثد يطيب النكهة ويشد أشفار العي»قا :  وىن أيب جعفر 

اإلَثـــــد بلـــــو البصـــــر وينبـــــو الشـــــعر يف ا فـــــن ويـــــذهب »قـــــا :  وىـــــن أيب ىبـــــد اهلل 
                                                           

رب مــن الكحـلل وقيــل: هــو نفــس الكحـلل وقيــل شــبيه بــهل راجــا اإلَثـد: ف ــر يت ــذ منــه الكحـلل وقيــل: رــ (110)
 ما ة َثد. 105ص 1لسان العرب: ج

 .1002ح 55ب 100 – 22ص 1وسائل الشيعة: ج (111)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.25مكارم األ  ق: ص (111)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (111)
  اإلَثد.يف 01 ب األئمة: ص (112)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (115)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (110)
 .2باب الكحل ح 222ص 0الكايف: ج (116)
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 .(110)«بالدمعة
مـــا ام ينـــام مـــن نـــام ىلـــ  إَثـــد  ـــري  ًســـه أمـــن مـــن ا ـــا  األســـو  أبـــدات »قـــا :  وىنـــه

 .(112)«ىليه
 .(120)«اإلَثد بلو البصر ويقطا الدمعة وينبو الشعر»قا :  وىنه

وإن  ـــــــري كحـــــــالكم اإلَثـــــــد بلـــــــو البصـــــــر وينبـــــــو »قـــــــا :  ويف روايـــــــة ىـــــــن النـــــــ  
 .(121)«الشعر

 . (121)«السواك بلو البصر واإلَثد يذهب بالب ر: »وقا  الصا ق
: ىلــــيكم بــــه  إنــــه مذهبــــة للقــــذىل أنــــه أمــــر باالكتحــــا  باإلَثــــد وقــــا : »وىنــــه 

 .(121)«مصفاة للبصر
من كان يؤمن باهلل واليـوم اآل ـر  ليكتحـلل وقـا : وىليـه »قا :  وىن اإلمام الررا 

 . (122)«باإلَثد  إنه بلو البصر وينبو األشفار ويطيب النكهة وي يد يف الباه
 االكتا ل وت اً 
  ريه أيضات. مس لة: األ ضل أن يكون االكتحا  وزرات وإن جاز

مــن اكتحــل  ليــوزرل ومــن  عــل  قــد : »قــا : قــا  أمــري ا ــؤمني ىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(125)«أفسنل ومن مل يفعل    ب س

مـن  مـر  ليـوزرل ومـن اكتحـل  ليـوزرل ومـن : »ىن رسو  اهلل  وىن أمري ا ؤمني
 .(120)«استن    ليوزرل ومن است ار اهلل زعاىل  ليوزر

                                                           

 .1000ح 55ب 100ص 1وسائل الشيعة: ج (110)
 .2باب الكحل ح 222ص 0الكايف: ج (112)
 كتحل.ذواب ا  11ذواب األىما : ص (120)
 .260ح 10ب 126ص 1مستدرك الوسائل: ج (121)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (121)
 .202ح 10ب 126-120ص 1مستدرك الوسائل: ج (121)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (122)
 .11باب الكحل ح 225ص 0الكايف: ج (125)
 .0015ح 0ب 101ص 0مستدرك الوسائل: ج (120)
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 .(126)«اكتحلوا وزراتل واستاكوا ىررات »قا : انه  وىن الن  
 .(120)«ا هنوا  باتل واكتحلوا وزرات : »وقا  

ـــــ   وقـــــد روى ا ســـــتدرك ىنـــــه ـــــل قـــــو  الن ـــــوا وزـــــرات : »يف ز وي : قـــــا « واكتحل
 .(122)«اكتحلوا أىينكم بسهر الليل بطو  القيام وا ناجاة ما الوافد القهار»

  ويل كما النف .وال منا اة بي ا عىن الظاهَر والت
 عدد م ات االكتا ل

قــا :  مســ لة: هنــاك روايــات بينــو ىــد  مــرات االكتحــا ل مثــل مــا ور  ىــن الصــا ق
 .(150)«الكحل أربعة يف اليمىن وذ ذة يف اليسرى»

 . (151)«إنه كان أكثر كحله بالليل وكان يكتحل ذ ذة أ را  يف كل ىي: » وىنه
 االكتا ل ليالً 

 حا  لي ت وىند النوم  صوصات.مس لة: يستحب االكت
كــان يكتحــل قبــل أن ينــام أربعــات   إن رســو  اهلل»قــا :   قــد ور  ىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(151)«يف اليمىن وذ ذات يف اليسرى

 . (151)«الكحل ىند النوم أمان من ا ا  الذَ ين   يف العي»قا :  وىن الصا ق 
 .(152)«دن وهو بالنهار زينةالكحل بالليل ينفا الب»يف فدي  آ ر قا :  وىنه

 .(155)«الكحل ىند النوم أمان من ا ا »قا :  ويف رواية أ رى ىن أيب ىبد اهلل 
 .(150)وإ  قه يشمل ا ا  األبيم واألسو 

                                                           

 باب السواك. 110ح 52ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (126)
 يف التدهي. 20مكارم األ  ق: ص (120)
 .1111ح 60ب 221ص 1مستدرك الوسائل: ج (122)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (150)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (151)
 .21يف سواكه ح 161ص 10ار األنوار: جحب (151)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (151)
 .1باب الكحل ح 222ص 0الكايف: ج (152)
 .1011ح 56ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (155)
 أَ العم  ا  ئي والكلي. (150)
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أربــا يضــئن الوجـــه: النظــر إىل الوجــه املســنل والنظــر إىل ا ـــا  : »وقــا  أبــو ىبــد اهلل 
ل والنظر إىل اخلضرةل والكحل ىند ال  .(156)«نوما اَر

 .(150)«بالكحل ىند النوم أمر »ويف  ىائم اإلس م: 
 .(152)«االكتحا  باإلَثد ىند النوم يذهب القذى ويصفي البصر»ويف املدي : 

ي مرنـا بالكحـل ىنـد النـوم ذ ذـا يف    عـو رسـو  اهلل »قـا :  وىن أمـري ا ـؤمني 
 .(100)«كل ىي

تحـل سـبعة مـراو  ىنـد منامـه مـن من أصابه رـعف يف بصـره  ليك»قا :  وىن الررا 
 .(101)«االَثد

 .(101)«الكحل بالليل يطيب الفم»أنه قا :  وىن أيب ىبد اهلل 
 . (101)«الكحل بالليل يطيب الفم ومنفعته إىل أربعي صبافا»قا :  وىنه
مكحلـــة يكتحـــل منهـــا يف كـــل ليلـــة ذ ذـــة  كـــان للنـــ »قـــا :  ىـــن أبيـــه  وىنـــه

 .(102)«مراو  يف كل ىي ىند منامه
 كان يكتحل ُمتلفاتل وىلذا رَو ىنه مرة هكذا ومرة هكذا.  أقو : ولعل الن  
يكتحل يف ىينه اليمىن ذ ذات ويف اليسـرى اذنتـيل  قا : )وكان وقد روى الطربسي 

من شا  اكتحل ذ ذات يف كل ىي ـ وكل في ـل ومن  عل  ون ذله أو  وقه    : »وقا 
ائمل وكــــان لــــه مكحلــــة يكتحــــل هبــــا يف الليــــلل وكــــان كحلــــه ل ورشــــا اكتحــــل وهــــو صــــ«فــــرج
 .(105)اإلَثد(

 الدع ء ع د االكتا ل
                                                           

 .262ح 11ب 120ص 1مستدرك الوسائل: ج (156)
 .516ح 2صل  120ص 1(  ىائم اإلس م: ج150)
 .260ح 11ب 120ص 1مستدرك الوسائل: ج (152)
 .266ح 11ب 120ص 1مستدرك الوسائل: ج (100)
 .1012ح 56ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 .01 ب األئمة: ص (101)
 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.20مكارم األ  ق: ص (101)
 .01 ب األئمة: ص (102)
 . ل يف زكحله12انظر مكارم األ  ق: ص (105)
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يف مكـــارم  مســـ لة: يســـتحب الـــدىا  ىنـــد االكتحـــا  با ـــ ذور ىلـــ  مـــا رواه الطربســـي
 األ  ق:
اللهـــم إين أســـ له حبـــق امـــد وآ  امـــد أن زصـــلي ىلـــ  امـــد وآ  امـــدل وأن  عـــل »

ل والبصــــرية يف  يــــال واليقــــي يف قلــــ ل واإل ــــ ص يف ىملــــيل والســــ مة يف  النــــور يف بصــــَر
 . (100)«نفسيل والسعة يف رزقيل والشكر له أبدا ما أبقيتا

 

                                                           

 ل الفصل الثاين يف التكحل والتدهن.26مكارم األ  ق: ص (100)
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 فصل: الرع  وآدابه
 جز الرع  وصاة البدن

 مس لة: يستحب جً  الشعر ال ائد واستئصاله.
ن ذــ ث مــن ســن»يقــو :  ىــن معمــر بــن  ــ ً  قــا :  عــو ىلــي بــن موســ  الررــا 

 .(106)«ا رسلي: العطر وأ ذ الشعر وكثرة الطروقة
وا را  ب  ذ الشعر: أىـم مـن الشـعر ال ائـد يف الـرأس أو اللحيـةل أو أ ـذ أصـل الشـعر مـن 

مــا مل يصــل إىل اإل ــراط  (100)البــدن يف  ــري مــا ال بــوز كاللحيــةل كمــا أن ا ــرا  بكثــرة الطروقــة
ل وقـد ور  يف بعـم الروايـات ذًم الكثـرة  يهـا  يهال  إن اإل ـراط كـالتفريط مـذموم يف كـل شـي 

 والن  مل ىليه.
ذــ ث مــن ىــر هن مل يــدىهنل جــ  الشــعر وزشــمري الثيــاب »قــا :  وىــن أيب املســن 

 ل  األوليان نظا ةل والثالثة كفا ة ولًذة.(102)«ونكاح اإلما 
 من فوائد جز الرع 

ىمــار ىــن أيب ىبــد اهلل  مســ لة:  ــ  الشــعر  وائــد ور ت يف الروايــاتل  عــن إســحاق بــن
  :است صــل شــعرك يقــل  رنــة و وابــه ووســ ه وزتلــ  رقبتــه وبلــو بصــرك »قــا : قــا  يل

 .(160)«ويسرتي  بدنه
 .(161)«ألقوا ىنكم الشعر  إنه ُيًسن: » وقا  

 حلق ال أس
 مس لة: يستحب فلق الرأس للرجل ويكره إ الة شعره.

أظفـاره وبـ  شـاربه وي  ـذ مـن شـعر  الرجل يقلـم: » عن زرارة قا : قلو أليب جعفر 

                                                           

 .1باب فب النسا  ح 110ص 5الكايف: ج (106)
 ما ة  رق. 100ص 5كثرة الطروقة: كثرة ا ماع و شيان الرجل أزواجه وما أفل لهل جمما البحرين: ج  (100)
 .1باب ج  الشعر وفلقه ح 202ص 0الكايف: ج (102)
 .115ح 112ص 1ه: جمن ال ُيضره الفقي (160)
 ل باب   و  املمام وآ ابه وسننه.10ح 160ص 1هتذيب األفكام: ج (161)
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رأســه ومليتــه هــل يــنقم ذلــه ورــو هل قــا : يــا زرارة كــل هــذا ســنةل والورــو   ريضــةل ولــيس 
 .(161)«شي  من السنة ينقم الفريضةل وإن ذله لي يده زطهريات 

قـا : قلـو لـه: إن أصـحابنا يـروون أن فلـق الـرأس يف  وىن أيب نصر ىـن أيب املسـن 
إذا قض  نسكه ىد  إىل قرية يقا  له  كان أبو املسن »ةل  قا :  ري فج وال ىمرة مثل

 .(161)«سايه  حلق
: قلـــو أليب ىبـــد اهلل إن النـــاس يقولـــون فلـــق الـــرأس : »ويف روايـــة أ ـــرى قـــا  الـــراَو

 .(162)«مثلة؟  قا : ىمرة لنا ومثلة ألىدائنا
لهنــم ال يشــرىون وال يبعــد أن يــرا  بعمــرة لنــا أَ مــا يوجــب العمــرل وأمــا ا ثلــة للىــدا   

 فلق الرأس  يكون ىندهم مثلة.
كـان أصـحاب امـد رسـو  »ىـن إ الـة الشـعرل  قـا :  وىن ابن سـنان قـا : وسـ لته

 .(165)«مشعرينل يعا الطمً  اهلل 
 أقو : أَ إنه جائ .

وقا  صافب ا نتق : الظاهر إن ا را  من الطم ا  ل  يد  ىلـ  ىـدم مرجوفيـة اإل الـة 
 .(160)ما ا  ً 
 .(166)«أفلق  انه ي يد يف َجاله»لرجل:  يف رواية قا  رسو  اهلل و 

 «فلق الرأس يف  ري فج وال ىمرة مثلة ألىدائكم وَجا  لكم»قا :  وىن الصا ق 
(160). 

 .(162)«إين ألفلق يف كل َجعة  يما بي الطلية إىل الطلية: »وقا 
 أقو : الطلية التنوير واستعما  النورة.

                                                           

 .1باب مس املدَ ح 25ص 1االستبصار: ج (161)
 .1باب ج  الشعر وفلقه ح 202ص 0الكايف: ج (161)
 .1015ح 00ب 100ص 1وسائل الشيعة: ج (162)
 .550مستطر ات السرائر: ص (165)
 .1010ذيل املدي   100ص 1انظر وسائل الشيعة: ج (160)
 .106ح 112ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (166)
 .100ح 112ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (160)
 .6ح 205ص 0الكايف: ج (162)
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أربــا مــن أ ــ ق األنبيــا : التطيــب والتنظيــف با وســ  وفلــق »قــا :  وىــن الصــا ق 
 .(100)«ا سد بالنورة وكثرة الطروقة

إن الشـعر »قـا :  عتـه يقـو :  وىن ىلـي بـن يقطـي ىـن أبيـهل ىـن أيب املسـن األو 
ىل  الرأس إذا  ا  رعف البصر وذهب بضو  نورهل و ًم الشعر بلـو البصـر وي يـد يف رـو  

 .(101)«نوره
 لرع تك يم ا

شــيطه وزبليلــه با ــا  وزعطــريه ومــا أشــبه  مســ لة: يســتحب إكــرام الشــعرل وذلــه بتنظيفــه ُو
 ذله.

مــــن اختــــذ شــــعرات  ليحســــن واليتــــه أو : »قــــا : قــــا  رســــو  اهلل ىــــن أيب ىبــــد اهلل 
 .(101)«لي  ًه

 .(101) «الشعر املسن من كسوة اهلل زعاىل   كرموه: »وقا  
 .(102)«ثلة بالشاب ووقار بالشيخإن فلق الرأس م»وروى الصفواين: 

 أقو : ا را  بذله ما يتعارف من جعل الشاب شعر رأسه وىدم ج ًه.
 ف مــا امل ــام  حلــق مــن مورــا النقــرةل  ــرآين أبــو املســن»وىــن أبــن أســلم قــا : 

 .(105)« قا : أَ شي  هذال اذهب  افلق رأسهل قا :  ذهبو وفلقو رأسي
 بامللق. أقو : لعل ذله لقبحه   مره اإلمام

 حلق القف 
قـا : قلـو:  مس لة: يستحب فلق القفال  عـن إسـحاق بـن ىمـارل ىـن أيب ىبـد اهلل 

يا إسـحاق أمـا ىلمـو »جعلو  داك رشا كثر الشعر يف قفاَ  يتما  مات شديداتل  قا  يل: 

                                                           

 .121ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (100)
 .1011ح 106ص 1وسائل الشيعة: ج (101)
 .1باب اختذا الشعر والفرق ح 205ص 0الكايف: ج (101)
 .116ح 112ص 1يه: جمن ال ُيضره الفق (101)
 ىن السرائر يف فدي  جابر. 11ح 00ص 61حبار األنوار: ج (102)
 .5ح 205-202ص 0الكايف: ج (105)
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 .(100)«أن فلق القفا يذهب بالتم
  ري القفا  لهما فكمان. (106)أقو : من الوار  أن النقرة

روايــــات كثــــرية ور ت يف شــــعر الــــرأس واللحيــــة و ري ــــال وكــــذله مــــا يــــرزبط بــــالعي  ُث إن
واألسنان كالكحل والسواك ىل  ما ىر و وسي  ل أما األذن واألنف ومـا أشـبه  االستنشـاق 
 ونتف الشعر والنظا ة و ريها من اآل اب والسننل وكلها زؤذر يف صحة البدن كما ال نف . 

 ف   الرع 
 ب  رق الشعرل وبب إذا كان ألجل مس  الورو  يف ا ملة.مس لة: يستح

وكـان »قـا : « مـن اختـذ شـعرات ومل يفرًقـه  رقـه اهلل شنشـار مـن نـار: » قد قا  الصا ق 
 .(102)«مل يبلل الفرق (100)و رة شعر رسو  اهلل

ىــن الرجــل يكــون لــه و ــرة أيفرقهــا أو يــدىها  وىــن البقبــاق قــا : ســ لو أبــا ىبــد اهلل
 .(120)«يفرقها»قا : 

قـا :  ويف بعم الروايات انه ليس مـن السـنةل  عـن ىمـرو بـن ذابـو ىـن أيب ىبـد اهلل 
 ــرق  أَ قلــو: ي ىمــون أن النــ « إهنــم يــروون أن الفــرق مــن الســنة ومــا هــو مــن الســنة»

 .(121)«وما كانو األنبيا  ُسه الشعر وما  رق الن »قا : 
 سهل ولعل الرواية ناظرة إىل ذله الوقو.بعد أن فًج فلق رأ أقو : إن رسو  اهلل 

يفـــرق  قـــا : قلـــو لـــه أكـــان رســـو  اهلل وىـــن أيـــوب بـــن هـــارون ىـــن أيب ىبـــد اهلل
 .(121)«كان إذا  ا  شعره كان إىل شحمة أذنه  الل إن رسو  اهلل»شعره قا : 

 أقو : أَ أنه ال ُيتاج إىل الفرق ألنه قليل وال يضًر بالورو .
ل قلــو:  هــل «ال»الفــرق مــن الســنة؟ قــا :  أليب ىبــد اهلل وىــن أيب بصــري قــا : قلــو

                                                           

 .0ح 205ص 0الكايف: ج (100)
 ما ة نقر. 125ص 5نقرة القفا: وقبة بي العنق والرأسل كتاب العي: ج (106)
 ما ة و ر. 102ص 5جالَو ْـَرة: شعر الرأس إذا وصل إىل شحمة اأُلذنل لسان العرب:  (100)
 .1015ح 01ب 100ص 1وسائل الشيعة: ج (102)
 .1باب اختاذ الشعر والفرق ح 205ص 0الكايف: ج (120)
 الفصل الثال  يف زسري  الشعر. 61مكارم األ  ق: ص (121)
 .1010ح 01ب 102ص 1وسائل الشيعة: ج (121)
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ولــيس مــن الســنةل قــا :  ل قلــو: كيــف  ــرق رســو  اهلل«نعــم»قــا :   ــرق رســو  اهلل
 قـد أصـاب سـنة رسـو   يفـرق كمـا  ـرق رسـو  اهلل من أصابه مـا أصـاب رسـو  اهلل»
ىـن البيـو وقـد  في صًد  إن رسو  اهلل»ل قلو له: كيف ذله؟ قا : «وإال    اهلل

 كان ساق اىلدَ وأفرم أراه اهلل الرؤيا الن أ ربه اهلل هبا يف كتابه إذ يقو :
 لقــد صــدق اهلل رســوله الرؤيــا بــاملق لتـــد لن ا ســ د املــرام إن شــا  اهلل آمنــي القـــي

رؤوســكم ومقصــرين ال ختــا ون
أن اهلل ســيفي لــه شــا أراه  مــن ُثً  ل  علــم رســو  اهلل(121)

شــعر الــذَ كــان ىلــ  رأســه فــي أفــرم انتظــارات مللقــه يف املــرم فيــ  وىـــده اهلل و ــر ذلــه ال
 .»(122)ى وجل  لما فلقه مل يعد يف زو ري الشعر وال كان ذله من قبله

 اللاية وآدابه 
 مس لة: يستحب ختفيف اللحية وزدويرها وزطويقها وأ ذ العارري.

مـــــن مليتـــــه  قـــــا : وامل ـــــام ي  ـــــذ  ىـــــن امـــــد بـــــن مســـــلم قـــــا : رأيـــــو أبـــــا جعفـــــر
 .(125)« ًورها»

 .(120)قد  فف مليته( وىن املسن ال يات قا : )رأيو أبا جعفر
مـا كـان ىلـ  هـذا لـو »مًر بالن  رجـل  ويـل اللحيـة  قـا : »قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

 لمـا رآه  ل  بلل ذله الرجـل  هيًـ  بلحيتـه بـي اللحيتـي ُث   ـل ىلـ  النـ «هًي  من مليته
 .(126)« ا علواهكذا »قا : 

 ولعل ا را  ببي اللحيتي بي ال يا ة والنقيصة  ا اليكون إ را ات وال زفريطات.
ي  ذ ىارريه ويـَُبطَُّن مليته( ويف رواية سدير قا : )رأيو أبا جعفر

(120). 
قا : وس لته ىـن الرجـل هـل يصـل  لـه أن  وىن ابن أيب نصر الب نطي صافب الررا 

                                                           

 .16سورة الفت :  (121)
 .5باب اختاذ الشعر والفرق ح 200ص 0الكايف: ج (122)
 .1020ح 01ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (125)
 .2باب اللحية والشارب ح 206ص 0الكايف: ج (120)
 .1021ح 01ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (126)
 .1باب اللحية والشارب ح 200ص 0الكايف: ج (120)
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 .(122)«ا من ىارريه    ب س وأما من مقدمها   أم»ي  ذ من مليته قا : 
 ك اهة تطويل اللاية

مـا زا  »قا :  مس لة: يكره زطويل اللحية أكثر من قبضة اإلنسانل  عن أيب ىبد اهلل 
 ل يعا اللحية.(200)«ىل  القبضة  في النار

 أقو : إن ذله مكروه.
ضــــــة  هــــــو يف مـــــا زا  مــــــن اللحيــــــة ىـــــن قب»قــــــا :  ويف روايـــــة أ ــــــرى ىـــــن الصــــــا ق 

 .(201)«النار
ز  ــــــذ بيــــــدك ىلــــــ  اللحيــــــة و ــــــً  مــــــا »يف قــــــدر اللحيــــــة قــــــا :  وىــــــن أيب ىبــــــد اهلل

 .(201)« ضل
يعتــرب ىقــل الرجــل يف ذـــ ثل يف  ــو  مليتــه ويف نقـــ  »قـــا :  ويف روايــة أ ــرى ىنــه

 .(201)« اُه ويف كنيته
أن زكــون أقــو : أَ انــه يســتد  ىلــ  مــدى ىقلــه وفكمتــه باىتــدا  مليتــه يف الطــو  ال 

 ويلة جداتل كما أنه رشا يد  نق   امت اإلنسـان ىلـ  مقـدار ىقلـهل وقـد ذكـروا أن متصـرف  
كرب   من قبل العثمانيي كان نق   اُه هذا الشـطر: ) ار  أميـد شـفاىو ز ـ ن ذو...(ل 
وكـــان نـــتم األوراق الر يـــة هبـــذا اخلـــتم وآ ـــر اخلـــتم: )از ،ـــف زـــا كـــرب   زـــا كـــاظميل ىبـــده 

 اجي ىلي موس  فسي(.الر 
 قص الر رب

قا :  مس لة: يستحب قص الشاربل  قد روى ىلي بن جعفر ىن أ يه أيب املسن 
 .(202)«نعم»س لته ىن قص الشارب أمن السنةل قا : 

مـن السـنة أن ز  ـذ مـن الشـارب فـىت : »قا : قا  رسـو  اهلل وىن أيب ىبد اهلل 
                                                           

 .1022ح 01ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (122)
 .10باب اللحية والشارب ح 206ص 0الكايف: ج (200)
 .111زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 110ص 1ره الفقيه: جمن ال ُيض (201)
 .1باب اللحية والشارب ح 206ص 0الكايف: ج (201)
 .1022ح 05ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (201)
 .6باب اللحية والشارب ح 206ص 0الكايف: ج (202)
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 .(205)«يبلل اإل ار
 ائدات ىل  ذله  يد ل يف  عامه وشرابه.أَ: الفمل ب ن ال يكون ز 

أففــــــ  شــــــاربه فــــــىت ألصـــــــقه  وىــــــن ىبــــــد اهلل بــــــن ىثمــــــان أنــــــه )رأى أبـــــــا ىبــــــد اهلل
 .(206)((200)بالعسيب

وهــــو مــــن  (200)نشــــرة»قــــا : ذكرنــــا األ ــــذ مــــن الشــــارب  قــــا :  وىــــن أيب ىبــــد اهلل
 .(202)«السنة

ا : ـ وزا ه يف بالتوفيــد واإل ــ ص ـ إىل أن قــ كــان شــريعة إبــراهيم»قــا :  وىنــه
املنيفيــة اخلتــان وقــص الشــارب ونتــف اإلبــط وزقلــيم األظفــار وفلــق العانــةل وأمــره ببنــا  البيــو 

 .»(210)واملج وا ناسهل  هذه كلها شريعته
ـــراهيم»قـــا :  وىنـــه : زطهـــرل    ـــذ شـــاربهل ُث قـــا : زطهـــرل قـــا  اهلل ى وجـــل إلب

: زطهـرل  حلـق ىانتـهل ُث قـا : زطهـرل  نتف من إبطيهل ُث قا : زطهـرل  قلـم أظفـارهل ُث قـا 
 .(211)« ا تنت

وإذ ابتلــ  إبــراهيم ربــه بكلمــات  ــ ُهنً يف قولــه زعــاىل:  وىنــه 
انــه مــا »قــا :  (211)

ابت ه اهلل به يف نومه مـن ذبـ  ولـده إ اىيـل   ُهـا إبـراهيم وىـ م ىليهـا وسـلم ألمـر اهللل  لمـا 
إين جاىلـه للنـاس إمامـات  : ـ ى م قا  اهلل زعاىل له ذوابات لـه ـ إىل أن قـا

ل ُث أنـ   ىليـه (211)
املنيفية. وهي ىشرة أشيا ل ىسة منها يف الرأس وىسـة منهـا يف البـدنل   مـا الـن يف الـرأس: 

                                                           

 .1051ح 00ب 112ص 1وسائل الشيعة: ج (205)
ل وقيــل: ُمْســتَدقُُّهل وقيــل: َمْنِبــُو الشــعِر منــهل وقيــل: ُىِســيُب الــًذَنِب َمْنِبتُــه مــن الَعِســيُب والَعِســيبُة: ىظــُم الــًذنب (200)

 ما ة ىسب. 522ص 1ا لد والعظمل لسان العرب: ج
 .2باب اللحية والشارب ح 206ص 0الكايف: ج (206)
الدا  الذَ يكشف وي ا  النشرة: ىوذة يعاجل هبا اجملنون وا ريمل  يو نشرة ألنه ينشر هبا ىنه ما  امره من  (200)

 ما ة نشر ـ. 221ص 1ومنه النورة نشرة و هور للبدن ـ جمما البحرين: ج
 .1051ح 00ب 112ص 1وسائل الشيعة: ج (202)
 الفصل الرابا يف فلق الرأس والعانة. 00مكارم األ  ق: ص (210)
 .1055ح 00ب 115ص 1وسائل الشيعة: ج (211)
 .112سورة البقرة:  (211)
 .112: سورة البقرة (211)
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أ ذ الشارب وأىفا  اللح  و م الشـعر والسـواك واخلـ  ل وأمـا الـن يف البـدن:  حلـق الشـعر 
ا نابــة والطهــور با ــا ل  هــذه املنيفيــة الطــاهرة  مـن البــدن واخلتــان وزقلــيم األظفــار والتســل مــن

وازبـا ملـة إبــراهيم  لـم زنسـخ وال زنســخ إىل يـوم القيامـة وهـو قولــه:  الـن جـا  هبـا إبــراهيم
فنيفات 

(212)»(215). 
رأى يف ا نـــام مقـــدمات ذبـــ  ولـــدهل ال أصـــلهل وقولـــه ســـبحانه:  وال نفـــ  أن إبـــراهيم

إين أرى يف ا نــام أين أذحبــه
قــد صــدقو أَ أشــرع يف الــذب ل بقرينــة قولــه زعــاىل:  (210)

الرؤيا
(216). 

 ك اهة تطويل الر رب
ال يطـــولن : »مســ لة: يكــره زطويــل الشــاربل ىلــ  مــا يف الروايــاتل قــا  رســو  اهلل 

 .(210)«أفدكم شاربهل  ان الشيطان يت ذه جًمنات يسترت به
 ىن الن  ائهىن آب  يما رواه إ اىيل بن مسلم ىن جعفر بن امد وىنه
ال يطولن أفـدكم شـاربه وال شـعر إبطيـه وال ىانتـهل  ـان الشـيطان يت ـذها ُمبئـات يسـترت »قا : 
 .(212)«هبا

 .(210)«ففوا الشوارب وأىفوا اللح  وال زشبهوا باليهو : »وقا  
ومن الوار  ـ ىل  ما يستفا  من هذه الرواية ـ أنه ال يصـ  قـو  مـن ُيلـق مليتـه كـل يـوم 

أىفـــوا : »  نـــه ال يصـــدق يف ا ـــرة الثانيـــة انـــه فلـــقل وهكـــذال ألنـــه  ـــ ف قولـــه معتـــذرات ب
 «.اللح 

ان اجملوس ج وا ملاهم وو روا شوارهبمل وإنا َنن ،  الشوارب ونعفي اللحـ  : »وقا 

                                                           

 .115سورة النسا :  (212)
 .1001ح 06ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (215)
 .101سورة الصا ات:  (210)
 .105سورة الصا ات:  (216)
 .106زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 116ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (210)
 .1056ح 00ب 115ص 1وسائل الشيعة: ج (212)
 .112م األظفار وأ ذ الشارب وا شط حزقلي 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (210)



 

 100 

 .(211)«وهي الفطرة
ففــــوا : »قـــا  رســـو  اهلل  ويف روايـــة ىـــن جعفـــر بـــن امـــد ىــــن أبيـــه ىـــن جـــده 

 .(211)«لح  وال زشبهوا باجملوسالشوارب واىفوا ال
وال منا اة بي األمرين في  كان بعم اجملوس كذلهل وبعم اليهـو  أيضـاتل والظـاهر أن  

 كلهم مل يكونوا ىل  هازي الصفتيل  ور ت الروايات بذكر االذني.
يف شر ة اخلميس ومعه  رَّة ىلا سبابتان  وىن املبابة الوالبية قالو: رأيو أمري ا ؤمني

رب هبا بياىي ا رًَ وا ارماهييض
ىلم يا بياع مسوخ بـا إسـرائيل وجنـد »وال َّمار يقو :  (211)

 قام إليه  ـرات بـن أمحـق  قـا : يـا أمـري ا ـؤمني ومـا جنـد بـا مـروان؟ قـا :  قـا  « با مروان
 .(212) «أقوام فلقوا اللح  و تلوا الشوارب  مس وا..»له: 

 .(215)«وال مري والطايف: »يف رواية أ رى مثلهل إالً أنه قا 
 أقو : إن هذه من احملرمات البحرية في  ال  لس ىلال كما ذكره الفقها .

 أخذ شع  األنف
 مس لة: يستحب أ ذ الشعر من األنف.

 .(210)«أ ذ الشعر من األنف ُيسن الوجه: »قا  أبو ىبد اهلل
ل والشـعر لي  ـذ أفـدكم مـن شـاربه»قـا :   يمـا رواه جعفـر ىـن أبيـه  وىن الن  

 .(216)«الذَ يف أنفهل وليتعاهد نفسهل  ان ذله ي يد يف َجالهل وقد كف  با ا   يبات 
أَ: لتسل الوجه وَنو ذله بـهل  انـه  يـبل إذ  ـا يعـرق البـدن زنبعـ  منـه رائحـة كريهـة 

  يطيبها با ا ل كما أن التبار وَنو ذله يوسخ الرأس والوجه وما أشبه  ينظفه با ا .
 اللرط

                                                           

 يف أ ذ الشارب. 06مكارم األ  ق: ص (211)
 .1050ح 06ب 100ص 1وسائل الشيعة: ج (211)
 ا ارماهي: نوع من السمه يشبه امليات. (211)
 .1باب ما يفصل به بي  ىوى احملق ح 120ص 1الكايف: ج (212)
 .1001ح 06ب 116ص 1وسائل الشيعة: ج (215)
 .102باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 112ص 1ه الفقيه: جمن ال ُيضر  (210)
 .1002ح 00ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (216)
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ا شط يـذهب : »ة: ا شط من ا ستحبات ا ؤكدةل وله  وائد َجةل قا  الصا قمس ل
 . (210)«بالوبا  وهو املم 

وال يســتبعد أن يــرا  بالوبــا  مطلــق األمــراض ال املمــ   قــطل وإأــا املمــ  مصــداق ظــاهر 
 .ذكره اإلمام

:  عو أبا املسن  .(212)«ا شط يذهب بالوبا »يقو :  ويف رواية قا  الراَو
ـــرة ا شـــط يقلـــل الـــبلتم: »يف روايـــة أ ـــرى قـــا  أبـــو ىبـــد اهللو  ل ألن الـــبلتم (210)«كث

 مناف للحرارة وا شط يقلل املرارة يف الرأس والوجه.
 تد يح ال أس

 مس لة: يستحب زسري  شعر الرأسل وهو  ا ي يد يف َجا  اإلنسان ويؤذر يف صحته.
قـا : قلـو: ومـا الوبـا ؟ « الوبـا وا شط للـرأس يـذهب ب: »...  قد قا  أبو ىبد اهلل

 . (211)«املم »قا : 
 .(211)«مشط الرأس يذهب بالوبا  ومشط اللحية يشد األرراس: »وقا  

كثرة زسري  الرأس زـذهب بالوبـا  و لـب الـرزق وز يـد يف »قا :  ويف رواية ىن الن  
 .(211)«ا ماع

 .(212)«الوبا مشط الرأس يذهب ب: »وىن امد بن ىلي بن املسي قا  الصا ق 
 تد يح اللاية

وا شــط للحيــة يشــد : »... مســ لة: يســتحب زســري  شــعر الوجــهل قــا  أبــو ىبــد اهلل
 . (215)«األرراس

                                                           

 الفصل الثال  يف زسري  الرأس واللحية. 60مكارم األ  ق: ص (210)
 .1011ح 21ب 202ص 1مستدرك الوسائل: ج (212)
 .1002ح 60ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (210)
 .1مشط حباب الت 200ص 0الكايف: ج (211)
 .112زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (211)
 .0باب التمشط ح 262ص 0الكايف: ج (211)
 .1006ح 02ب 112ص 1وسائل الشيعة: ج (212)
 .1باب التمشط ح 200ص 0الكايف: ج (215)
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  إن األرراس مرزبطة بعروق زتصل باللحيةل وك ن ا شط نوع ريارة للوجه.
زســــري  العاررــــي يشــــد األرــــراسل وزســــري  اللحيــــة : »ويف روايــــة قــــا  أبــــو ىبــــد اهلل

لوبا ل وزسري  الذؤابتي يذهب بب بل الصـدرل وزسـري  املـاجبي أمـان مـن ا ـذامل يذهب با
 .(210)«وزسري  الرأس يقطا البلتم

 التلريط لكل صالة
 مس لة: يستحب التمشيط لكل ص ةل قبلها وبعدهال سوا  كانو  ررات أم نف ت.

ى وجــل:  ىــن قــو  اهلل روى امــد بــن ىلــي بــن املســي قــا : ســئل أبــو املســن الررــا
ذوا زينتكم ىند كل مس د 

 .(210)«من ذله التمشط ىند كل ص ة»قا :  (216)
 أقو : ا شط زينة من باب السبب وا سببل ألنه يوجب ال ينة وا ما .

قــــا :   ــــذوا زينــــتكم ىنــــد كــــل مســــ ديف قــــو  اهلل ى وجــــل: وىــــن أيب ىبــــد اهلل 
اجـة وي يـد يف مـا  الصـلب ويقطـا ا شطل  إن ا شط بلب الـرزق وُيسـن الشـعر وين ـ  امل»

يسرح  و مليته أربعـي مـرًة ومـن  وقهـا سـبا مـرات ويقـو : إنـه  البلتمل وكان رسو  اهلل 
 .(212)«ي يد يف الذهن ويقطا البلتم

أقــــو : إن مــــا ذكــــر يف أمثــــا  هــــذه الروايــــات  ــــا مل نعــــرف فقيقــــة االرزبــــاط بــــي ســــببها 
 ـــان اهلل جعــل األســباب وا ســببات وهــو يعلــم هبـــا  ومســببهال قــد يكــون لكونــه ســببات معنويــاتل

 .وأهل بيو نبيه     رب ىنها ىل  لسان رسوله 
 إنـــه قـــد نعلـــم باألســـباب وا ســـبباتل وقـــد ال نعلـــمل وذلـــه يف مثـــل جلـــب الـــرزق وإ،ـــاز 
املاجة وما أشبهل وإن كان رشـا يعلـل يف أمثالـه شثـل أن ا شـط يسـبب النظا ـة والنظا ـة  لـب 

والناس يقبلـون ىلـ  اإلنسـان النظيـف  يوجـب لـه الـرزق وفسـن ا عاملـة وكثرهتـال وإ،ـاز  الرزق
 املاجة مطلق يشمل ا ا ية مضا ات إىل ا عنوية.

ا شط يذهب بالوبا ل وكان أليب ىبـد اهلل »يقو :  ويف رواية قا :  عو أيب املسن 

                                                           

 .1000ح 61ب 112ص 1وسائل الشيعة: ج (210)
 .11سورة األىراف:  (216)
 .110زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 110ص 1ضره الفقيه: جمن ال ُي (210)
 .1يف ا شط ىس  صا  ح 100ص 1اخلصا : ج (212)
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 (220)«مشط يف ا س د يتمشط به إذا  ر  من ص زه. 
   با س د: مس د بيته أو ا س د النبَو الشريف.وا را

 ــذوا زينــتكم ىنــد كــل ىــن قولــه زعــاىل:  وىــن أيب بصــري قــا : ســ لو أبــا ىبــد اهلل 
 .(221)«هو التمشط ىند كل ص ة  ريضة ونا لة»قا :  مس د
إن أ ـذ ال ينـة التمشـط ىنـد  »قـا :   ذوا زينتكم ىند كل مسـ ديف قوله:  وىنه
 .(221)«كل ص ة
ا شـط  ـان ا شـط بلـب »  ـذوا زينـتكم ىنـد كـل مسـ ديف قوله ى وجل:  وىنه

 .(221)«الرزق وُيسن الشعر
وال نفــ  أن مــا ذكــر بالنســبة إىل ا شــط شــ ن كــل َجــا  وزينــة و هــة النظا ــة ومــا أشــبهل 
مل  ومن ا علوم أن اإلنسان النظيف يبتعد ىن األمراضل باإلرا ة إىل إمكان كونه سببات واقعيـات 

 نصل إليه بعدل كما سبق.
 التلريط من قي ا

التمشـط مـن قيـام »قـا :  مس لة: يكره التمشط من قيامل  قـد ور  ىـن أمـري ا ـؤمني 
 .(222)«يورث الفقر

 .(225)«من مشط قائمات ركبه الدين»قا :  وىن الن  
ال ُتشــط مـــن قيــام  انــه يــورث الضــعف يف القلـــبل »قــا :  وىــن أيب املســن موســ 

 . (220)«شط وأنو جالس  إنه يقَو القلب وُي ج ا لدةوامت
ومــن ا مكــن ىلــ  مــا ســبقل أن زكــون األســباب بعضــها واقعيــةل  ــإن اهلل ســبحانه وزعــاىل 

 لشمولية ىلمهم )صلوات اهلل ىليهم(. جعل العلية بينهمال وقد ذكروها

                                                           

 .1061ح 61ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (220)
 .1065ح 61ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (221)
 .1060ح 61ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (221)
 .1يف ا شط ىس  صا  ح 100ص 1اخلصا : ج (221)
 الفصل الثال  يف زسري  الرأس واللحية. 61مكارم األ  ق: ص (222)
 .1000ح 62ب 115ص 1وسائل الشيعة: ج (225)
 الفصل الثال  يف زسري  الرأس واللحية. 61مكارم األ  ق: ص (220)
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 من آداب تد يح الرع 
إذا »قـــا :   عـــن أيب املســـن مســـ لة: هنـــاك آ اب يف زســـري  الشـــعر ينبتـــي مراىاهتـــال

 .(226)«سًرفو رأسه ومليته   مًر ا شط ىل  صدرك  انه يذهب باىلم والوبا 
مــن ســرًح مليتــه ســبعي مــرًة وىــًدها مــرًة مــرًة مل يطريــه »قــا :  ويف روايــة ىــن الصــا ق 

 .(220)«الشيطان أربعي يومات 
مــن  وقهــا ســبا مــرات يســرًح  ــو مليتــه أربعــي مــرًة و  كــان رســو  اهلل »ويف روايــة: 

 .(222)«يقو : إنه ي يد يف الذهن ويقطا البلتم
 أدعية التلريط

 مس لة: يستحب قرا ة سورة القدر والعا ياتل والدىا  با  ذور ىند التمشيط.
ـــــه ـــــه مـــــن  ـــــو ويقـــــرأ    قـــــد رَو أن ـــــدأ يف زســـــري  مليت ـــــة كـــــان يب ـــــاه يف ليل ـــــا أن لن إن

القدر
(250)»(251). 

 إنــا أن لنــاهح مليتــه مــن  ــو إىل  ــوق أربعــي مــرة ويقــرأ كــان يســرً   ويف روايــة: أنــه 
والعا يــاتومــن  ــوق إىل  ــو ســبا مــرات ويقــرأ 

اللهــم ســرًح ىــا اىلمــوم »ويقــو :  (251)
 .(251)«والتموم وفشة الصدور

ولعـــل قـــرا ة ســـورة العا يـــات ألهنـــا ســـورة الفـــت  وا هـــا  و لبـــة ا ســـلمي ىلـــ  ا شـــركيل 
 قدم ا سلمي ىل   ريهم يف َجيا جماالت املياة. يذكر اإلنسان بضرورة ز

 كدب الل شطة
 مس لة: ال ب س بكسب ا اشطةل نعم ُيرم ىليها التدليس.

وكانــو ألم فبيــب أ ــو يقــا  ىلــا أم ىطيــة وكانــو »يف فــدي :  ىــن أيب ىبــد اهلل 
                                                           

 .0باب التمشط ح 202ص 0الكايف: ج (226)
 .1021ح 60ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (220)
 لس يف ذكر اآل اب وأشيا  شىت.جم 100ص 1رورة الواىظي: ج (222)
 .1سورة القدر:  (250)
 .1022ح 60ب 116ص 1انظر وسائل الشيعة: ج (251)
 سورة العا يات (251)
 الفصل العاشر  يما نذكره من األذكار ىند زسري  اللحية. 16األمان: ص (251)
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 اهلل مقي نــة يعــا ماشــطةتل  لمــا انصــر و أم فبيــب إىل أ تهــا أ ربهتــا شــا قــا  ىلــا رســو  
ا ين مـا : »   ربزه شا قالو ىلـا أ تهـال  قـا  ىلـا رسـو  اهلل   قبلو أم ىطية إىل الن 

ــــة  ــــ  زتســــلي وجههــــا باخلرقــــةل  ــــإن اخلرقــــة زشــــرب مــــا   يــــا أم ىطيــــة إذا أنــــو قينــــِو ا اري
 .(252)«الوجه

 قـــا  ىلـــا: هـــل زـــركن    لـــو ماشـــطة ىلـــ  رســـو  اهلل»قـــا :  وىـــن أيب ىبـــد اهلل 
أو أقمو ىليهل  قالو: يا رسو  اهلل أنا أىمله إال أن زنهاين ىنه  ـانتهي ىنـهل  قـا : ىمله 

ا علــــي  ــــإذا مشــــطِو  ــــ   لــــي الوجــــه بــــاخلرق  إنــــه يــــذهب شــــا  الوجــــهل وال زصــــلي الشــــعر 
 .(255)«بالشعر

 أقو : النهي ىن وصل الشعر بالشعر لعله كان نوىات من التدليس.
مســلمة ُشــط العــرائس لــيس ىلــا معيشــة  ــري ذلــه وقــد  ويف روايــة قــا : ســ لته ىــن امــرأة

 .(250)«ال ب س ولكن ال زصل الشعر بالشعر»  لها ريقل قا : 
ال بــــ س بكســـب ا اشــــطة إذا مل زشــــارط : »قــــا : قـــا  الصــــا ق  وىـــن الصــــدوق

وقبلو ما زعط  وال زصل شعر ا رأة بشعر امـرأة  ريهـال   مـا شـعر ا عـ   ـ  بـ س بـ ن يوصـل 
 .(256)«رأةبشعر ا 

 أقو : ولعل ا را  وصل شعر ا رأة األجنبيةل  ت مل.
ىـن ا ـرأة الـن  ـف الشـعر مـن  وىن ىلي بن جعفر انـه سـ   أ ـاه موسـ  بـن جعفـر

 .(250)«ال ب س»وجههال قا : 
ىـــن القرامـــل الـــن زضـــعها النســــا  يف  وىـــن ســـعد اإلســـكاف قـــا : ســـئل أبــــو جعفـــر

قا :  قلو بلتنا « س ىل  ا رأة شا ز يًنو به ل وجهاال ب »رؤوسهن يصلنه بشعورهنل  قا : 
ليس هناك إأا لعن رسو  اهلل الواصـلة الـن »لعن الواصلة وا وصولةل  قا :  أن رسو  اهلل

                                                           

 .1باب كسب ا اشطة واخلا ضة ح 110ص 5الكايف: ج (252)
 .11162ح 12ب 111ص 16وسائل الشيعة: ج (255)
 .151ح 21ب 152ص 0هتذيب األفكام: ج (250)
 .1521باب ا عاي  وا كاسب ح 101ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (256)
 .11100ح 12ب 111ص 16وسائل الشيعة: ج (250)



 

 111 

 .(252)«ز ين يف شباهبال  لما كربت قا ت النسا  إىل الرجا ل  تله الواصلة وا وصولة
 قا  الشاىر: 

 ساااااااااااااا حقت ك عباااااااااااااا ً وليطاااااااااااااات فتياااااااااااااا ً 
 

 نااااااااات ثيبااااااااا ً وقااااااااا دت عجااااااااااو او   
  

 دفن الرع  واألظف ر والق ذورات
مســـ لة: يســـتحب   ـــن الشـــعر واألظفـــار والســـن والـــدم وا شـــيمة والعلقـــة ومـــا أشـــبهل وال 

 يتوهم قلتهال  إهنا لو كانو  دينة ذات م يي أصبحو جب ت من القذارات.
أفيـــــــــا ت  ات أمل ،عـــــــــل األرض كفازـــــــــيف قـــــــــو  اهلل ى وجـــــــــل:  ىـــــــــن أيب ىبـــــــــد اهلل 

وأموازات 
 .(201)«  ن الشعر والظفر»قا :  (200)

انقلا ررس من أرراسه  ورعه يف كفـه ُث قـا :  ويف رواية أ رى قا : إن أبا جعفر 
ل ُث مكـ  بعـد فـيل ُث انقلـا «يا جعفـر إذا أنـو   نتـا  ا  نـه معـي»ُث قا : « املمد هلل»

 .(201)«عفر إذا مًو  ا  نه معياملمد هلل يا ج»أيضات آ ر  ورعه ىل  كفه ُث قا : 
إال اىتبار أنه منهل وإال  قـد كـان  بد ن األرراس معه  وال نعرف السبب يف أمره 

وبعضه افـوظ إىل اليـومل وقـد كـان بعضـه ىنـد  افوظات ىند األئمة بعم شعر الرسو 
  لفا  األزراك يف زركيا ىل  ما هو مشهور.

هــ قل وقـد أرخ بعـم  1150رب   يف سـنة إىل مدينة ك وقد جي  بشعرة من شعره 
ل األ بـا  الفارســيي هــذه املا ذــة حبســاب ا مـل بقولــه: )مــَو ييتمــرب( أَ شــعر الرســو  

 هـ ي. 1110 يكون جمموىه 
أمــا أصــل الــد ن بالنســبة إىل  ــريهم )صــلوات اهلل ىلــيهم(  قــد ذكرنــا يف األســنان و ريهــا 

 اهنا لو مل زد ن لكانو    ات للنظا ة.
 .(201)«يد ن الرجل أظفاره وشعره إذا أ ذ منها وهي سنة»قا :  وىن الصا ق 

                                                           

 .1باب كسب ا اشطة واخلا ضة ح 112ص 5الكايف: ج (252)
 .10و 15سورة ا رس ت:  (200)
 .1والظفر حباب   ن الشعر  221ص 0الكايف: ج (201)
 .1020ح 66ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (201)
 .1022ح 66ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (201)
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: أن من السنة   ن الشعر والظفر والدم  .(202)ورَو
 وا را  بالدم أىم من  م امل امة والفصد و ري ذله.

أمرنــــــا بــــــد ن أربعــــــة: الشــــــعر والســــــن والظفــــــر »قــــــا :  ىــــــن النــــــ   وىــــــن ىلــــــي 
 .(205)«والدم

التلبــةل وإال  األوســاخ كثــرية وينبتــي   نهــا فــىت ال زشــكل ببقائهــا أقــو : وهــذا مــن بــاب 
 ىل  سط  األرض مصدر ررر ىل  اإلنسان والبيئة.

كــان يــ مر بــد ن ســبعة أشــيا  مــن اإلنســان: الشــعر والظفــر   ويف روايــة: )إن رســو  اهلل
 .(200)والدم وامليم وا شيمة والسن والعلقة(

ال نفســهل  ـإن  م املــيم ال بـَر ىلــ  األرضل   والظـاهر أن ا ــرا  بـامليم  ــوط املـيم
 كما أن ا را  األىم من امليم واالستحارة والنفاس وما أشبه.

 نتف الريب
ونتــف الشـيب مكـروهل وإن كـان نتفــات للحيـة  ـ  بـوز إذا صــار  (206)مسـ لة: جـ  الشـمط

 كامللق.
 .(200)«الشيب نور    زنتفوه: »قا  رسو  اهلل 

ــــــد اهلل  ــــــ س  ــــــ  الشــــــمط ونتفــــــهل وجــــــ ًه أفــــــب إيل مــــــن »ا : قــــــ وىــــــن أيب ىب ال ب
 .(202)«نتفه

 .(260)«ال ب س    الشمط ونتفه من اللحية»قا :  وىنه 
كـــان ال يـــرى  ـــً  »وىـــن أمـــري ا ـــؤمني  يمـــا رواه أبـــو ىبـــد اهلل )صـــلوات اهلل ىليهمـــا(: 

                                                           

 .116زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (202)
 .1601ح 66ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (205)
 .1ور  األمر بد ن سبعة أشيا  ح 120ص 1اخلصا : ج (200)
 ما ة تط. 120ص 0الرجل: شيب اللحيةل وهو يف ا رأة: شيب الرأس. كتاب العي: جالشمط يف  (206)
 .110زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (200)
 .120زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 111ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (202)
 .1حباب ج  الشيب ونتفه  221ص 0الكايف: ج (260)
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 .(261)«الشيب ب سات ويكره نتفه
 ولعل كراهة النتف ألجل إزالة بصل الشعرة.

ذ ذـــة ال يكلمهـــم اهلل يـــوم »يقـــو :  ا مـــا ىـــن أيب بصـــري قـــا :  عـــو أبـــا ىبـــد اهلل أمـــ
القيامة وال ينظر إليهم وال ي كيهم وىلـم ىـذاب ألـيم: النـازف شـيبه والنـاك  نفسـه وا نكـوح يف 

 .(261)« بره
  الظاهر أن ا را  به نتف اللحيةل والناك  نفسه هو ا ستمال وا نكوح يف  بره وار .

ال ينتـــف الشـــيب  انـــه نـــور للمســـلمل »يف فـــدي  أربعمائـــة قــا :  أمـــري ا ـــؤمني وىــن
 .(261)«ومن شاب شيبة اإلس م كانو له نورات يوم القيامة

 إىل  ريها من الروايات.
 شع  اإلبط

مســ لة: يســتحب إزالــة شـــعر اإلبــطل وال  ــرق يف إزالــة الشـــعر مــن البــدن بــي الطلـــيل أو 
أو مــا أشــبه ذلــهل وإن كــان بعضــها أ ضــل مــن بعــم ىلــ  مــا املــرق إن أمكــنل أو النتــفل 

 سي  .
ونتـف اإلبـط ينفـي الرائحـة ا نكـرة وهـو »يف فـدي  أربعمائـة قـا :  ىن أمري ا ؤمني 

 .»(262) هور وسنة  ا أمر به الطيب
 .أقو : ا را  بالطيب رسو  اهلل 

بـــــالنورة يف  كـــــان يطلـــــي إبطيـــــه  وىـــــن هشـــــام بـــــن املكـــــم وففـــــص: )إن أبـــــا ىبـــــد اهلل
 .(265)املمام(

ال يطـــولن أفـــدكم شــــعر إبطيـــه  ــــإن  قـــا  رســــو  اهلل»قــــا :  وىـــن أيب ىبـــد اهلل 
 .(260)«الشيطان يت ذه ُمبئات يسترت به

                                                           

 باب السنة يف فلق الشعر يوم السابا للمولو . 150ا عفريات: ص (261)
 .00ذ ذة ال يكلمهم اهلل ح 100ص 1اخلصا : ج (261)
 .1610ح 62ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (261)
 .10ىلم أمري ا ؤمني أصحابه يف جملس وافد أربعمائة باب ح 011ص 1اخلصا : ج (262)
 .16ح 10ب 160ص 1هتذيب األفكام: ج (265)
 .1610ح 02ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (260)
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 . (266)«افلقوا شعر اإلبط للذكر واألنث : »ويف رواية أ رى قا  رسو  اهلل 
 .(260)«افلقوا شعر البطن»ويف رواية أ رى 

بط ينفي الرائحة ا كروهة وهـو  هـور وسـنة  ـا أمـر بـه الطيـب نتف اإل: »وقا  ىلي 
 .(262)«أبو القاسم ىليه وىل  آله الس م

 الطلي مقدا
مس لة: الظاهر إن  لـي اإلبـط مقـدم ىلـ  فلقـهل وفلقـه ىلـ  نتفـهل ونتفـه ىلـ  إفراقـهل 

 وهكذال ىل  ما يستفا  من النصوص و ريها.
 .(200)«من فلقهفلقه أ ضل من نتفهل و ليه أ ضل : »قا 

 أقو : ولعل نتفه أ ضل من إفراقه أو ما أشبه ذله.
 وىــن ىلــي بــن أيب محــ ة قــا :   لــو مــا أيب بصــري املمــامل  نظــرت إىل أيب ىبــد اهلل

قـــد أ لـــ  وأ لـــ  إبطيـــه بـــالنورةل قـــا :   ـــربت أبـــا بصـــريل  قـــا : أرشـــدين إليـــه ألســـ له ىنـــهل 
ا مل أره أرشـدين إليـهل قـا :   رشـدزهل  قـا  لـه:  قلو: قـد رأيتـه أنـال  قـا : أنـو قـد رأيتـه وأنـ

نعـم يـا أبـا امـد إًن »جعلو  داك أ ربين قائدَ أنه أ ليو و ليو إبطيـه بـالنورةل قـا : 
أ ـل »قـا :  قـا : أ ليـو منـذ أيـامل  قـا : « نتف اإلبطي يضعف البصرل ا ل يا أبا امد

 .(201)« إنه  هور
هــارون العباســي قــد ســ نه يف  ــامورة  ــو  أقــو : ان أبــا بصــري كــان قــد  قــد بصــره ألن

األرضل ىلـ  مـا كانــو ىـا ة هـارونل وكــذله سـائر الظلمـة فيــ  ُيبسـون األبريـا  يف  ــرف 
مظلمةل وإىل يومنا هذال وقد بقي أبو بصري )ررـوان اهلل ىليـه( ىـدة سـنوات يف السـ ن فـىت 

  قد بصره و رج أىم . 
يطلــي   املمــام  رأيــو أبــا ىبــد اهللويف روايــة ىــن ســعدان قــا : كنــو مــا أيب بصــري يف

إبطه    ربت بذله أبا بصري  قا  له: جعلو  داك أًُيا أ ضل نتف اإلبـط أو فلقـهل  قـا : 
                                                           

 .1616ح 02ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (266)
 .101باب  سل يوم ا معة و  و  املمام ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (260)
 الفصل الرابا يف فلق الرأس والعانة. 00مكارم األ  ق: ص (262)
 .101  و  املمام حباب  سل ا معة و  110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (200)
 .2باب املمام ح 220ص 0الكايف: ج (201)
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 .(201)«يا أبا امد إن نتف اإلبط يوهي أو يضعف أفلقه»
وىـــن ىبـــد اهلل بـــن أيب يعفـــور قـــا : كنـــا با دينـــة   فـــاين زرارة يف نتـــف اإلبـــط وفلقـــهل 

  ذن لنا وهو يف  ضلل وقا  زرارة: نتفه أ ضلل  است ذنا ىل  أيب ىبد اهلل قلو: فلقه أ 
املمام يطليل قد ا ل  إبطيهل  قلو ل رارة: يكفيـهل  قـا : ال لعلـه  عـل هـذا  ـا ال بـوز يل 

 قلو: الفاين زرارة يف نتف اإلبط وفلقـه  قلـو: فلقـه أ ضـل «  يم أنتم»أن أ علهل  قا : 
أصــبو الســنة وأ ط هــا زرارةل فلقــه أ ضــل مــن نتفــهل و ليــه : » وقــا : نتفــه أ ضــلل  قــا

أىيــدوا  ــإن » قلنــا:  علنــا ذلــه منــذ ذــ ثل  قــا : « ا ليــا» ُث قــا  لنــا: « أ ضــل مــن فلقــه
 .(201)«اإل     هور

الفــاين زرارة يف نتــف اإلبــط وفلقــه  قلــو: نتفــه أ ضــل مــن »وىــن ابــن أيب يعفــور قــا : 
ل ُث ذكـر َنـو املـدي  السـابق ـ إىل أن قـا : ـ  قـا  أبـو ىبـد فلقه و ليـه أ ضـل منهمـا َجعيـات 

أصــــــبو الســـــــنة وأ ط هــــــا زرارة أمـــــــا إن نتفـــــــه أ ضــــــل مـــــــن فلقــــــه و ليـــــــه أ ضـــــــل : »اهلل
 .(202)«منهما

رشــا   ــل املمــام متعمــدات يطلــي  وىــن يــونس بــن يعقــوب قــا : )بلتــا أن أبــا ىبــد اهلل
 .(205)إبطيه وفده(

 ما أشبه ذله. أقو : أَ بدون  لي العانة أو
نتـــف اإلبـــط يضـــعف »يطلـــي إبطيـــه يف املمـــام ويقـــو :  ويف املـــدي : كـــان الصـــا ق
 .(200)«ا نكبي ويوهي ويضعف البصر

 شع  الع نة
مســـ لة: يكـــره للرجـــل زـــرك شـــعر ىانتـــه أكثـــر مـــن أربعـــي يومـــاتل وزـــرك ا ـــرأة ىلـــا أكثـــر مـــن 

 ىشرين يوماتل ويستحب أن يقرتض لذله إذا مل بد ا ا .
مــن كــان يــؤمن بــاهلل واليــوم اآل ــر  ــ  : »قــا : قــا  رســو  اهلل ن أيب ىبــد اهلل ىــ

                                                           

 .1611ح 05ب 116ص 1وسائل الشيعة: ج (201)
 .5باب اإلبط ح 500ص 0الكايف: ج (201)
 .1616ح 05ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (202)
 .1612ح 05ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (205)
 .101م حباب  سل ا معة و  و  املما 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (200)
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يرتك ىانته  وق أربعي يوماتل وال ُيـل المـرأة زـؤمن بـاهلل واليـوم اآل ـر أن زـدع ذلـه منهـا  ـوق 
 .(206)«ىشرين يومات 

ن  ـري والظاهر أن إ  ق ا رأة يشمل  ري ا ت وجة أيضاتل وأمـا ا ت وجـة  الفضـل أكثـرل مـ
  رق بي أن زكون صترية أو كبرية ولو كانو يائسة.

الســـنة يف النـــورة يف كـــل ىســـة ىشـــر يومـــاتل  مـــن أزـــو ىليـــه : »وقـــا  أبـــو ىبـــد اهلل 
ىشـرون يومـات  ليسـتدين اهلل زعـاىل وليتنـورل ومـن أزـو ىليـه أربعـون يومـات ومل يتنـور  لـيس شــؤمن 

 .(200)«وال مسلم وال كرامة
ؤمن كامل وال مسلم كاملل وال كرامـة لـه ىنـدنا أو ىنـد اهلل سـبحانه أقو : أَ أنه ليس ش
 وزعاىل من هذه ا هة.
ـــاهلل واليـــوم اآل ـــر  ـــ  يـــرتك فلـــق ىانتـــه  ـــوق : »وقـــا  رســـو  اهلل مـــن كـــان يـــؤمن ب

 .(202)«األربعي  ان مل بد  ليستقرض )ىل  اهلل( بعد األربعي وال يؤ ر
 الع نة وأط افه 

استحباب فلق العانـة أو نتفهـا أو زنويرهـا أىـم مـن العـورة و ـا  وقهـال مس لة: الظاهر أن 
 وبي الف ذ والعورةل وما  و العورةل ل   ق ا ستفا  منه ذله.

كما أنه يكره زرك شعر اإلبط والعانةل  ان ك  األمرين اكوم باملكم الشرىيل  اإل الـة 
 ي املكمي يف كثري من األفكام.مكروه وامللق وما أشبه مستحبل وإن مل يكن ز زم ب

ال يطــــولًن : »قــــا : قـــا  رســــو  اهلل  ىـــن جعفــــر بـــن امــــد ىـــن أبيــــه ىــــن آبائـــه 
 . (220)«أفدكم شاربه وال ىانته وال شعر إبطه  ان الشيطان يت ذها ُمب ت يسترت هبا

أقـــو : الظـــاهر اســـتتار الشـــيطان بالشـــعر ا وجـــو  يف هـــذه األمـــاكنل  إنـــه جســـم  فيـــف  
 واالستتار ىند هذه األماكن سهل بالنسبة إليه. كاىلوا ل

 اللدح ب لل ء

                                                           

 .11باب النورة ح 500ص 0الكايف: ج (206)
 جملس يف ذكر اآل اب وأشيا  شىت. 100ص 1رورة الواىظي: ج (200)
 .1621ح 00ب 120ص 1والوسائل: ج 1516ح 11ب 61ص 1وسائل الشيعة: ج (202)
 .1621ح 06ب 120ص 1وسائل الشيعة: ج (220)



 

 110 

مســـ لة: يســـتحب ل نســـان إذا فلـــق رأســـه أو قلـــم أظفـــاره أو أ ـــذ شـــعر ىانتـــه أو  ـــو 
 إبطه أو ما أشبهل أن ُيسحها با ا ل وال  ب إىا ة الص ة  ن زرك ذله فىت صل .

رجـل أ ـذ مـن شـعره ومل قـا : سـ لته ىـن   قد روى ىلي بن جعفر ىـن أ يـه موسـ  
 .(221)«ينصرف وُيسحه با ا ل وال يعيد ص زه زله»ُيسحه با ا  ُث يقوم  يصليل قا : 

وال  ـــرق يف هـــذه األمـــور بـــي امللـــق والنتـــف واملـــرق والتنـــوير  إنـــه ال  ليـــل ىلـــ  وجـــوب 
 اإلىا ة كما ذكره الفقها  يف أبواهبا.

 تقليم األظف ر
 ين والرجليل ويكره زركها فىت زطو .مس لة: يستحب زقليم أظفار اليد

زقليم األظفار ُينا الدا  األىظـم وي يـد : »قا  رسو  اهلل قا :  ىن أيب ىبد اهلل 
 . (221)«يف الرزق

 .(221)«ويًدر الرزق ويور ه»ويف رواية أ رى: 
 أقو : زقدم الك م يف السببل وا را  بالدا  األىظم املًم  أو أىم من ذله.

ـــــل الشـــــيطان ومنـــــه يكـــــون »قـــــا :  وىـــــن أيب جعفـــــر إأـــــا قصـــــو األظفـــــار ألهنـــــا مقي
 . (222)«النسيان

 ــإن الشــيطان نتبــ  يف اــل  مــا األوســاخ كتحــو اإلبــط و ــو الظفــر ال ائــد ومــا أشــبه 
 ذله.

إن أسـرت وأ فـ  مــا ُيسـل ط الشـيطان مــن ابـن آ م أن صــار »قــا :  وىـن أيب ىبـد اهلل 
 .(225)«يسكن  و األظا ري

 .(220)«من السنة زقليم األظفار: »قا  وىنه
 قيــل: افتــبس الــوفي ىنــهل قــا :  قــا   افتــبس الــوفي ىلــ  النــ »قــا :  وىنــه

                                                           

 .1621ح 00ب 121ص 1وسائل الشيعة: ج (221)
 الفصل الثامن والسبعون يف زقليم األظفار. 111: صجاما األ بار (221)
 .10يف جملس وافد أربعمائة باب ح ىلم أمري ا ؤمني 011ص 1اخلصا : ج (221)
 الفصل األو  يف زقليم األظفار. 00مكارم األ  ق: ص (222)
 .6باب قص األظفار ح 220ص 0الكايف: ج (225)
 .1612ح 0ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (220)
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: وكيــــــــف ال ُيتــــــــبس الــــــــوفي ىــــــــا وأنــــــــتم ال زقلمــــــــون أظفــــــــاركم وال زنقــــــــون رســــــــو  اهلل
 .(226)«روائحكم

 ا أشبه.وا را  بتنقية الروائ : الروائ  النتنة كتحو اإلبط و ريه  ا ُيدذه العرق وم
ىــس مــن الفطــرة: زقلــيم األظفــار وقــص الشــارب ونتــف »قــا :  ويف روايــة ىــن النــ  

 .(220)«اإلبط وفلق العانة واال تتان
والظــــاهر أنــــه ال  ــــرق بــــي الــــذكر واألنثــــ  بالنســــبة إىل نتــــف اإلبــــط وفلــــق العانــــةل وأمــــا 

 .(222)اإل تتان بالنسبة إىل النسا  مكرمة كما يف روايات  فم ا واَر
 .(500)«وزقليم األظفار ُينا الدا  األىظم ويدًر الرزق» فدي  أربعمائة: ويف

 آداب تقليم األظ ف 
 مس لة: هناك آ اب لتقليم األظا ر ينبتي مراىاهتا.

قلم أظفارك وابـدأ  نصـرك مـن يـدك اليسـرى وا ـتم  نصـرك مـن يـدك  : »رَو ىنهم
 إنـه مـن « pوىلـ  ملـة رسـو  اهلل بسـم اهلل وبـاهلل»اليمىن و ـذ شـاربه وقـل فـي زريـد ذلـه 

 عــــل ذلــــه كتــــب اهلل لــــه بكــــل ق مــــة وجــــ ازة ىتــــق رقبــــة ومل ُيــــرض إال ا ــــرض الــــذَ ُيــــوت 
 . (501)« يه

زقلـــيم األظفـــار يـــوم ا معـــة يـــؤمن مـــن ا ـــذام وا نـــون والـــربص : »tوقـــا  أبـــو ىبـــد اهلل
 . (501)«والعم   إن مل  تج  حكها فكا

 مدألت ن
األظفـــار بـــي أن يكـــون ذلـــه بـــا قص أو  ـــريه مـــن الوســـائل مســـ لتان: ال  ـــرق يف قـــص 

املديثةل كما ال  رق بي االبتدا  هبذه اإلصبا أو زلهل وإن كان ا سـتحب يف قـًص األظفـار 
 أن يبدأ  نصره.

                                                           

 .11سنا : صقرب اإل (226)
 .00ىس من الفطرة ح 110ص 1اخلصا : ج (220)
 و ريها. 6ل وهتذيب األفكام: ج1ل ومن ال ُيضره الفقيه: ج0راجا الكايف: ج (222)
 .10أصحابه يف جملس وافد أربعمائة باب ج ىلم أمري ا ؤمني 011ص 1اخلصا : ج (500)
 .55ح 00ب 100ص 52حبار األنوار: ج (501)
 .101زقليم األظفار وأ ذ الشارب... ح 110ص 1يه: جمن ال ُيضره الفق (501)
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 كما يف رواية ابن أيب ىمري الن ر عها.
بدأ  نصـره ورَو أنه من يقلم أظفاره يوم ا معة ي»وىن امد بن ىلي بن املسي قا : 

 .(501)«من اليد اليسرى ونتم  نصره من اليد اليمىن
 أقو : وا را  بذله الرتزيب من األوىل إىل األ رية.

 في أ  األي ا ش ء
مس لة: إذا  الو األظفار أو الشارب  يؤ ذها يف أَ األيام شا ل ويف املـدي  أنـه قيـل 

سـبحان »ار يوم ا معةل  قا : إن أصحابنا يقولون إأا أ ذ الشارب واألظف: »للصا ق 
 .(502)«اهلل  ذها إن شئو يف يوم ا معةل وإن شئو يف سائر األيام

ومعىن ذله أنه إذا ما  الو األظفـار وازسـ و زؤ ـذ وان مل يكـن يف يـوم ا معـةل ولـذا 
 .(505)«قًصها إذا  الو»يف زفسري هذه الرواية:  قا  اإلمام الصا ق 

                                                           

 . 1612ح 01ب 115ص 1وسائل الشيعة: ج (501)
 .111زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (502)
 .112زقليم األظفار وأ ذ الشارب وا شط ح 110ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (505)
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 فصل: الطيب وآدابه
 الطيب والتطيباستاب ب 

مســ لة: يســتحب التطيــب ش تلــف أنــواع الطيــب  ــا يســم   يبــاتل ســوا  كــان مــن ور  أو 
 ىو  أو ما أشبه ذله.

 وقد أكثرت الروايات يف االسـتحبابل  فـي روايـة قـا :  عـو ىلـي بـن موسـ  الررـا
 .(500)«ذ ث من سنن ا رسلي: العطر وأ ذ الشعر وكثرة الطروقة»يقو : 

ا ـــرا  بكثـــرة الطروقـــة االىتـــدا   يهـــال  ـــا ور  يف بعـــم الروايـــات مـــن ىـــدم وقـــد ســـبق أن 
مـــــن أرا  البقـــــا  وال بقـــــا ل  ليبـــــاكر التـــــذا ل : »اســـــتحباب الكثـــــرة ال ائـــــدةل فيـــــ  قـــــا  
 .(506)«ولي فف الر ا ل وليقل  شيان النسا 

 .(500)«الطيب من أ  ق األنبيا »قا :  وىن أيب املسن الررا 
 .(502)«العطر من سنن ا رسلي»يقو :  س  قا   عو أيبوىن العباس بن مو 
 .(510)«العطر من سنن ا رسلي»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

مــا أصــيب مــن  نيــاكم إال النســا  : »قــا  رســو  اهلل  ويف روايــة ىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(511)«والطيب

 النســا ل  ــإن اتاجــات إىل ووارــ  أن األمــرين للتعلــيم واإلرشــا ل وإال مل يكــن الرســو  
 الدنيا وما  يها ال شي  ىندهل وال إىل الطيب لطيبه الذا .

 . (511)«ل العطر واألزواج والسواكذ ث أىطيهن األنبيا »قا :  وىن أيب ىبد اهلل

                                                           

 .1نسا  حباب فب ال 110ص 5الكايف: ج (500)
 .15521ح 120ب 121ص 10وسائل الشيعة: ج (506)
 .1باب الطيب ح 510ص 0الكايف: ج (500)
 .1626ح 02ب 121ص 1وسائل الشيعة: ج (502)
 .1باب الطيب ج 510ص 0الكايف: ج (510)
 .12215ح 1ب 11ص 10. والوسائل: ج1650ح 02ب 121ص 1وسائل الشيعة: ج (511)
 .2باب الطيب ح 511ص 0الكايف: ج (511)
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ولعل الت كيد ىلـ  األزواج يف هـذه الروايـات فـىت ال يتـوهم أن زـرك الـ واج هـو ا سـتحب  
ــــه ىيســــ   ــــا  ســــبحانه بالنســــبة إىل ة مــــر  الصــــديقة والســــيد وُيــــ   كمــــا  عل ل ق

وسيدات وفصورات ونبيات من الصاملي :ُي 
(511). 

فببـو إيًل مـن الـدنيا ذـ ث: النسـا  والطيـبل وجعلـو »قـا :  وىن أنس ىن النـ  
 .(512)«قرًة ىيا يف الص ة

قـرة فبـب إيًل مـن  نيـاكم: النسـا  والطيـب وجعـل »قا :  ويف رواية أ رى ىن الن  
 .(515)«ىيا يف الص ة

 من فوائد الطيب
 مس لة: للطيب  وائد مذكورة يف الرواياتل  منهـا مـا رواه أبـو بصـري ىـن أيب ىبـد اهلل 

 .(510)«الطيب يشًد القلب: »قا : قا  رسو  اهلل 
: يقـــو : قـــا  رســـو  اهلل  و مـــا رواه ىلـــي بـــن رئـــابل قـــا :  عـــو أبـــا ىبـــد اهلل

 .(516)«لب وز يد يف ا ماعالري  الطيبة زشًد الق»
الطيــــب نشــــرةل والتســــل نشــــرةل »قــــا :  ىــــن ىلــــي  ىــــن آبائــــه  وىــــن الررــــا 

 .(510)«والركوب نشرةل والنظر إىل اخلضرة نشرة
 التطيب ب للدك

كـان   إن رسـو  اهلل»قـا :  مس لة: يسـتحب التطيـب با سـهل  عـن أيب ىبـد اهلل 
 .(510)«يف مفارقه (512)يتطيب با سه فىت يرى وبيصه

                                                           

 .12سورة آ  ىمران:  (511)
 .11ح 1ب 111ص 62حبار األنوار: ج (512)
 .2ح 12ب 121ص 61حبار األنوار: ج (515)
 .0ح 02ب 121ص 1وسائل الشيعة: ج (510)
 .1651ح 02ب 121ص 1وسائل الشيعة: ج (516)
 .1651ح 02ب 121ص 1وسائل الشيعة: ج (510)
مـا ة  102ص 6و ـال انظـر لسـان العـرب: ج الوبيص: الربيقل وبـص الشـي  يـبص وبصـات ووبيصـات وبصـة: بـرق (512)

 )وبص(.
 .1باب ا سه ح 512ص 0الكايف: ج (510)
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إنــا »ىــن ا ســهل هــل بــوز اشــتمامه  قــا :  وىــن األشــعَر قــا : ســ لو أبــا ىبــد اهلل
 .(511)«لنشمه

 .»(511)كان يرى وبيص ا سه يف مفرق رسو  اهلل»قا :  وىن أيب املسن
قـا : سـ لته ىـن ا سـه يف الـدهن أيصـل ل  وىن ىلي بن جعفر ىن أ يه أيب املسن

 .(511)«إين ألصنعه يف الدهن وال ب س»قا : 
 تطييب الر رب

 مس لة: يستحب يف الطيب أمورل منها: أن بعل الطيب يف شاربه.
الطيــــب يف الشــــارب مــــن أ ــــ ق : »قــــا : قــــا  أمــــري ا ــــؤمني  ىــــن أيب ىبــــد اهلل

 . (512)«وكرامة للكازبي النبيي
ــــــــد اهلل ــــــــا  وكرامــــــــة »قــــــــا :  وىــــــــن أيب ىب ــــــــب يف الشــــــــارب مــــــــن أ ــــــــ ق األنبي الطي

 .(515)«للكازبي
لعل ا  ئكة ىل  معنوياهتم وج لة قدرهم و و مكانتهم ي نسون إىل الطيبل كمـا ور   

 يف بعم الروايات بالنسبة إىل ا لكي  ا يرزبط با ا يات وا عنويات.
 ال د ء والطيب

مســ لة: يســتحب الطيــب للنســا ل لكــن إذا أر ن اخلــروج مــن ا نــ    ينبتــي أن ال يكــون 
قــا :  نــ ل وىلــ  ذلــه ُيمــل مــا رواه الســكوين ىــن أيب ىبــد اهلل لطيــبهن ريــ  يشــمه األج

 يــب النســا  مــا ظهــر لونــه و فــي رُيــهل و يــب الرجــا  مــا ظهــر رُيــه : »قــا  رســو  اهلل
 .(510)«و في لونه

وذلــه لورــوح اســتحباب الطيــب فــىت للنســا  ل   قــاتل و ــا يظهــر مــن ىمــل بعــم 
بة إىل ال هـــرا  )ىليهـــا الصـــ ة والســـ م(ل بالنســـ ومـــا  علـــه الرســـو   نســـا  رســـو  اهلل 

                                                           

 .5باب ا سه ح 515ص 0الكايف: ج (511)
 .1661ح 25ب 150ص 1وسائل الشيعة: ج (511)
 .0باب ا سه ح 515ص 0الكايف: ج (511)
 .5باب الطيب ح 510ص 0الكايف: ج (512)
 .1656ح 20ب 125ص 1وسائل الشيعة: ج (515)
 .16باب الطيب ح 511ص 0الكايف: ج (510)
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  تحمل هذه الرواية يف فالة  روج ا رأة من ا ن   أو ما أشبه ذله. 

 الطيب كل يوا
مســ لة: يســتحب أن ال يــدع اإلنســان الطيــب يف كــل يــومل  عــن معمــر بــن  ــ   ىــن أيب 

 .(516)«ال ينبتي للرجل أن يدع الطيب يف كل يوم»قا :  املسن 

 وج من الل زلالطيب للخ  
مسـ لة: يســتحب للرجـل إذا أرا  اخلــروج مــن ا نـ   أن يتطيــبل  عــن الوشـا  قــا :  عــو 

أشـبيدانة رصـاص معلقـة  يهـا مسـهل  ـإذا  كان لعلـي بـن املسـي»يقو :  أبا ىبد اهلل
 .(510)«أرا  أن نرج ولبس ذيابه زناوىلا وأ رج منها  تمس  به

: )إين أىامــل الت ــار   هتيَّــا للنــاس  د اهلل وىــن إســحاق بــن ىمــار قــا : قلــو أليب ىبــ
يـــا إســـحاق إن القليـــل مـــن التاليـــة بـــَ  »كراهـــة أن يـــروا يب  صاصـــة  اختـــذ التاليـــةل  قـــا : 

ل قـا  إسـحاق: وأنـا أشـرَت منهـا «وكثريها سوا ل من أ ذ من التاليـة قلـي ت  ائمـات أجـ أه ذلـه
 .(512)الدهر(يف السنة بعشرة  راهم   كتفي هبا ورُيها ذابو  و  

 من التطيب اللدتاب
مســـــ لة: يســـــتحب الطيـــــب أو  النهـــــارل ويســـــتحب للصـــــ ةل وبعـــــد الورـــــو ل ولـــــد و  

 ا ساجدل  ان كل ذله باإلرا ة إىل األ لة اخلاصة يشملها اإل  قات والعمومات.
 .(510)«من زطيب أو  النهار مل ي   ىقله معه إىل الليل»قا :  ىن أيب ىبد اهلل
را  بـذله زقويتــه للعقـل واإل راكل  ــان العقـل قــد يكـون موهوبــات وقـد يكــون والظـاهر أن ا ــ

 مكتسبات.
 اإلنف   في الطيب

 مس لة: يستحب اإلنفاق يف الطيبل  عن إسحاق الطويل العطـارل ىـن أيب ىبـد اهلل 

                                                           

 .20ما جا  يف يوم ا معة ح 121ص 1اخلصا : ج (516)
 .1602ح 25باب 122ص 1وسائل الشيعة: ج (510)
 .1باب التالية ح 510ص 0الكايف: ج (512)
 .6باب الطيب ح 510ص 0الكايف: ج (510)
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 .(511)«ينفق يف الطيب أكثر  ا ينفق يف الطعام كان رسو  اهلل»قا : 
 .(511)«ما أنفقو يف الطيب  ليس بسرف: »ويف رواية مر وىة قا 

: قلــو أليب جعفــر الثــاين إن أيب »: مــا زقــو  يف ا ســهل  قــا : ويف روايــة قــا  الــراَو
بســبعمائة  رهـــمل  كتــب إليـــه الفضـــل ابــن ســـهل نـــربه أن  (511)أمــر  عمـــل لــه مســـه يف بـــان

وهــو نــ  كــان يلــبس  النــاس يعيبــون ذلــهل  كتــب إليــه: يــا  ضــل أمــا ىلمــو أن يوســف
لديباج م ًررات بالذهبل وبلس ىل  كراسي الذهبل ومل ينقص ذله من فكمته شيئاتل قا : ا

 .(515)«ب ربعة آالف  رهم (512)ُث أمر  عملو له  الية

 إهداء الطيب
مســ لة: يســتحب إهــدا  الطيــب وأن يقدمــه اإلنســان لتــريهل  عــن املســن بــن جهــم قــا : 

ل    ــذت « ــذ مــن هــذا»وقــا :  ــا رج إيل ُم نــة  يهــا مســه    لــو ىلــ  أيب املســن
ل قـــا :    ـــذت منـــه قلـــي ت «أصـــل  واجعـــل يف لبتـــه منـــه»منـــه شـــيئات  تمســـحو بـــهل  قـــا : 

ل    ــذت منــه أيضــات  مكــ  يف يــدَ منــه شــي  صــاحلل «اصــل »  علتــه يف لبــنل  قــا  يل: 
 . (510)«اجعل يف لبته  فعلو» قا  يل: 

 .(516)الطيب يف لبته مرة ذانية ذله فىت يكثر من أقو : أَ قا  اإلمام
ُم نة  يهـا مسـه مـن ىتيـدة آبنـوس  يهـا بيـوت   ويف رواية قا : )أ رج إيًل أبو املسن

 .(510)كلها  ا يت ذها النسا (
 ك اهة رد الطيب

                                                           

 .10باب الطيب ح 511ص 0الكايف: ج (511)
 .1600ح 21ب 120ص 1وسائل الشيعة: ج (511)
 البان: ش ر من  صيل البانيات ذو أوراق  ويلة مركبةل أبيم ال هرل يست رج منه نوع من ال يو. (511)
 112ص 1التاليــة: رــرب مــن الطيــب مركــب مــن مســه وىنــرب وكــا ور و هــن البــان وىــو . جممــا البحــرين: ج (512)

 ما ة  لو.
 .2باب التالية ح 510ص 0الكايف: ج (515)
 .1راهية ر  الطيب حباب ك 511ص 0الكايف: ج (510)
 ما ة لبب. 110ص 1اللبةل بفت  ال م والبا : من الصدر مورا الق  ةل راجا )كتاب العي( ج (516)
 .2باب ا سه ح 515ص 0الكايف: ج (510)
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 مس لة: يكره ر  الطيب وكذله سائر الكرامات.
ال ينبتـي »قـا : سـ لته ىـن الرجـل يـر  الطيـبل قـا :   فـي املـدي  ىـن أيب ىبـد اهلل 

 .(512)«له أن ير  الكرامة
بدهن وقد كـان أ هـنل  ـ  هنل  قـا :  أ  أمري ا ؤمني»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

 .(520)«إنا ال نر  الطيب
 أقو : يستفا  من آ ر املدي  أن الدهن كان  هن  يب أو كان مطًيبات.

ة إال ال يـ ب الكرامـ: »يف فدي  قا : قا  أمـري ا ـؤمني  وىن أيب املسن األو  
 .(521)«محارل قا : قلو: ما معىن ذله؟ قا : قا : الطيب والوسا ة وىًد أشيا 

 ومن الوار  أن الكرامة موروع يكثر مصا يقها.
كـان ال يـر    إن النـ  » وىن ىيس  بن ىبد اهللل ىن أبيـهل ىـن جـدهل ىـن ىلـي 

 .(521)«الطيب وامللوا 
 من مص ديق الطيب

 ما يسم  ىر ات بالطيب. مس لة: الطيب واستحبابه يشمل كل
يقــو : الطيــب ا ســه والعنــرب   عــو أبــا ىبــد اهلل»أمــا مــا ور  ىــن ىبــد التفــار قــا : 

ل  الظــاهر أهنــا بيــان لــبعم ا صــا يق وقــد زكــون أ ضــلل وإال  الطيــب (521)«وال ىفــران والعــو 
 يشمل كل الطيبل وزشمله اإل  قات ا تقدمة يف سائر الروايات ا ذكورة و ريها.

 لخلو ا
 : ل ولـــــــــه آ ابل  فـــــــــي املـــــــــدي  قـــــــــا (522)مســـــــــ لة: مـــــــــن أنـــــــــواع الطيـــــــــب اخللـــــــــوق

 .(525)«ال ب س ب ن ُس اخللوق يف املمام أو ُس  به يدك زداوى به وال أفب إ مانه»
                                                           

 .1601ح 22باب 126ص 1وسائل الشيعة: ج (512)
 .1باب كراهية ر  الطيب ح 511ص 0الكايف: ج (520)
 .1605ح 22باب 126ص 1وسائل الشيعة: ج (521)
 .1600ح 22باب 120ص 1وسائل الشيعة: ج (521)
 .1باب أنواع الطيب ح 511ص 0الكايف: ج (521)
 ما ة ) لق(. 21ص 10اخللوق: ررب من الطيبل وقيل ال ىفران. لسان العرب: ج (522)
 .1600ح 20ب 151ص 1وسائل الشيعة: ج (525)
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ال بــ س ولكــن ال »ىــن اخللــوق آ ــذ منــهل قــا :  وىــن زرارة قــا : ســ لو أبــا جعفــر
 .(520)«أفب أن زدوم ىليه

مـــن اإل مـــان للتطيـــب بســـائر أقســـام الطيـــبل وإال  ـــإن  اإلمـــام أقـــو : ال يبعـــد إرا ة 
 اال  قات زشمل اإل مان ىل  الطيبل ومن الوار  أن  ري اخللوق أ ضل من اخللوق.

 .(526)«وإنه ليع با اخللوق»قا  يف فدي :  وىن أيب ىبد اهلل
ال بـــ س أن ُـــس اخللـــوق يف املمـــامل أو ُـــس بـــه يـــديه مـــن الشـــقاق »قـــا :  وىنـــه

ال بــــــ س أن يت لــــــق الرجــــــل ولكــــــن ال يبيــــــو »ل وقــــــا : «زــــــداويهما بــــــهل وال أفــــــب إ مانــــــه
 .(520)«مت لقات 

 أقو : الظاهر أنه إذا أرا  ا بيو نظف مكان اخللوق با ا  وَنو ذله.
ال بــــــ س أن يت لــــــق الرجــــــل المرأزــــــه ولكــــــن ال يبيـــــــو »قــــــا :  وىــــــن أيب ىبــــــد اهلل 

 .(522)«مت لقات 
 .(550)« س ب ن يت لق الرجل ولكن ال يبيو مت لقات ال ب»قا :  وىن أيب جعفر

ال بـ س بـاخللوق يف املمـام وُيسـ  يديـه ورجليـه »قا :  ويف رواية ىن جعفر بن امد
 .(551)«من الشقاق شن لة الدوا  وما أفب إ مانه

أقو : وال يبعد أن يكون اخللوق يف هذه الروايات الـن هنـو ىنـه مـا لـه رائحـة  ـري ابوبـة 
إنـه »يقو :  ه ذلهل وإال  قد ور  ىن امد بن الفيم قا :  عو أبا ىبد اهللأو ما أشب

 .(551)«ليع با اخللوق
 الطيب والطع ا

 مس لة: كما يستحب الطيب ىل  اللباس والبدنل يستحب اصطبا  الطعام به. 

                                                           

 .1باب اخللوق ح 516ص 0الكايف: ج (520)
 .1601ح 20ب 151ص 1وسائل الشيعة: ج (526)
 .1باب اخللوق ح 516ص 0الكايف: ج (520)
 .5باب اخللوق ح 510ص 0الكايف: ج (522)
 .1600ح 20ب 151ص 1وسائل الشيعة: ج (550)
 .1606ح 20ب 151ص 1وسائل الشيعة: ج (551)
 .1602ح 20ب 151ص 1وسائل الشيعة: ج (551)
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قـــا : ســـ لته ىـــن ا ســـه والعنـــرب و ـــريه مـــن  ىـــن ىلـــي بـــن جعفـــر يف كتابـــه ىـــن أ يـــه
 .(551)«ال ب س»الطعامل قا :  الطيب بعل يف

إين ألصـنعه يف الـدهن : »ويف رواية أ رى: وس لته ىن ا سه يصـل  يف الـدهنل قـا 
 .(552)«وال ب س

ويـد  بــا  ك ىلـ  اســتحبابه يف سـائر األ عمــةل بـل لعــل ا ـ ك يشــمل األشـربة أيضــات يف 
 ا ملة.

 ح   للطيب
الكرُيــة مــن القــرآن الكــر ل  فــي مســ لة: يســتحب للطيــب كتابــة بعــم األ ىيــة واآليــات 

 عملو له  هنا  يه مسه وىنربل  رواية ىن معمر بن     قا : )أمرين أبو املسن الررا
وأمرين أن أكتب يف قر اس آية الكرسي وأم الكتاب وا عوذزي وقوارع من القرآن وأجعله بـي 

 .(555( )الت ف والقارورةل  فعلو ُث أزيتهل  تتلف به وأنا أنظر إليه
 استاب ب البخور والتجلي  

 مس لة: من ا ستحب الب ور والت مري.
 .(550)«ينبتي للمر  ا سلم أن يد ن ذيابه إذا كان يقدر»قا :  ىن أيب ىبد اهلل 

املمــام  لمــا  ــرج إىل ا ســلخ  ىــا ش مــرة  وىــن مــرازم قــا :   لــو مــا أيب املســن 
مـــن أرا  أن ي  ـــذ نصـــيبه ي  ـــذل قــــا : ل قـــا : قلـــو: «َجًـــروا مـــرازم» ت مـــر هبـــال ُث قـــا : 

 .(556)«نعم»
 وجـــدت منـــه رائحـــة  ويف روايـــة ىـــن املســـن بـــن ا هـــم قـــا : ) ـــرج إيًل أبـــو املســـن

 .(550)الت مري(
إأـا شـفا  العـي قــرا ة املمـد وا عـوذزي وآيـة الكرســي »قــا :  وىـن أيب املسـن الررـا 

                                                           

 .160( مسائل ىلي بن جعفر: ص551)
 .160( مسائل ىلي بن جعفر: ص552)
 .1660ح 26ب 151ص 1وسائل الشيعة: ج (555)
 .5ح 111ب 102ص 1االستبصار: ج (550)
 .2باب اخللوق ح 510ص 0الكايف: ج (556)
 .1621ح 100ب 155ص 1وسائل الشيعة: ج (550)
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 .(552)«والب ور بالقسط وا ًر واللبان
 ـ وهي اسم امرأة ـ قالو:  ويف رواية ىن ىذر

ل  ُسـئلو ىـن أفـوا  اشرُتيو ما ىدة من ا واَر  ُحملنا إىل ا  مونل  ـوهبا للررـا
 قالو: ما أذكر منه إال أين كنو أراه يتب ر بالعو  اىلنـدَ السـًال ويسـتعمل بعـده  الررا

 ــ  ير ــا إذا صــل  التــداة وكــان يصــليها يف أو  وقــول ُث يســ د  مــا  ور  ومســكال وكــان
رأســه إىل أن زرزفــا الشــمسل ُث يقــوم  ــي لس للنــاس أو يركــبل ومل يكــن أفــد يقــدر أن ير ــا 

 .(500)صوزه يف  اره كائنات من كانل إأا يتكلم الناس قلي ت قلي ت 
 م ء الورد

مس لة: يستحب مس  الوجه شا  الور ل  في املـدي  ىـن أصـحاب العصـمة )سـ م اهلل 
 .(501)«شا  الور  مل يصبه يف ذله اليوم بؤس وال  قرمن مس  وجهه »ىليهم(: 

                                                           

 .10باب املمام ح 501ص 0الكايف: ج (552)
 .1621ح 101ب 150ص 1وسائل الشيعة: ج (500)
 .1622ح 101ب 150ص 1وسائل الشيعة: ج (501)
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 فصل : التدهين وآدابه
 من فوائد التدهين 
 مس لة: يستحب التدهي ىل  ما جا  يف الروايات.

الـدهن يلـي البشـرة وي يـد يف الـدما  : »قـا : قـا  أمـري ا ـؤمني  ىن أيب ىبـد اهلل 
 .(501)«ويسهل جماَر ا ا  ويذهب القشف ويسفر اللون

 .(501)«زدهنوا  إنه يظهر التىن»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 
الــدهن يظهــر التــىنل والثيــاب زظهــر »قــا :  وىــن جعفــر بــن امــد ىــن أبيــه ىــن آبائــه 

 .(502)«ا ما ل وفسن ا لكة يكبو األىدا 
أقو : الظاهر أن ا را  من فسن ا لكة فسن التصرفل  ـإن اإلنسـان إذا أفسـن زصـر ه 

 ائه وذهابه وجميئه وسائر شؤونه كبتو أىداؤهل  إهنم يعر ون بعدم ُكنهم ىليه.يف أ ذه وىط
ُيـب الـدهنل ويكـره الشـع ل ويقـو : إن الـدهن يـذهب  كان النـ  »ويف املدي : 

البؤسل وكان يدهن ب صناف من الدهنل وكان إذا أ هن بدأ برأسه ومليتـهل ويقـو : إن الـرأس 
إذا أ هـن بـدأ  ج ويقـو : هـو أ ضـل األ هـانل وكـانيـدهن بالبنفسـ قبل اللحيةل وكـان

حباجبيه ُث شاربيه ُث يد ل يف أنفه ويشمهل ُث يدهن رأسه وكان يدهن فاجبيه من الصـداعل 
 .(505)«ويدهن شاربيه بدهن سوى  هن مليته

أقــــو : ال نفــــ  أن اال هــــان ســــوا  بالــــدهون العا يــــة أو بــــدهن األىشــــاب يــــؤذر يف ر ــــا 
 ىصاب وزقوية ا خ وما أشبه ذله  ا ذكره األ با  يف كتبهم الطبية.األمراض وزقوية األ

 دهن الليل
 هـــن الليـــل بـــَر يف »قـــا :  مســـ لة: مـــن ا ســـتحب التـــدهي لـــي تل  عـــن أيب جعفـــر 

                                                           

 .1باب اإل هان ح 512ص 0كايف: جال (501)
 .1062ح 02ب 216ص 1مستدرك الوسائل: ج (501)
 .1622ح 101ب 156ص 1وسائل الشيعة: ج (502)
 .1000ح 101ب 156ص 1وسائل الشيعة: ج (505)
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 .(500)«العروق ويرًوَ البشرة ويبيم الوجه
 .(506)« هن الليل بَر يف العروق ويريب البشرة»قا :  ويف فدي  آ ر ىن الباقر 

 التب ع ب لدهن
 مس لة: يستحب التربع بالدهن للمؤمن.
مــن  هــن مؤمنــات كتــب اهلل لــه بكــل شــعرة »قــا :  ىــن بشــري الــدهان ىــن أيب ىبــد اهلل 

 .(500)«نورات يوم القيامة
 

 دع ء التدهين 
 مس لة: يستحب الدىا  با  ذور ىند الدهان.

)اللهـــم إين أســـ له  إذا أ ـــذت الـــدهن ىلـــ  رافتـــه  قـــل:»قـــا :  ىـــن أيب ىبـــد اهلل
ال ين وال ينة واحملبةل وأىوذ به مـن الشـي والشـنآن وا قـو( ُث أجعلـه ىلـ  يا و ـهل أبـدأ شـا 

 .(502)«بدأ اهلل به
 والظاهر: أن ا را  من )بدأ اهلل( يعا باخللقة يف اإلنسان القائم.

 ال إف اط وال تف يط
ا ــاتل بــل ينبتــي أن ال يفــرط وال مسـ لة: يكــره للرجــل اإل مــان يف التــدهي حبيــ  يكــون إ ر 

 يفًرطل كما يف سائر ا وار .
 ال يــــــــــدهن الرجــــــــــل كــــــــــل يــــــــــوم يــــــــــرى الرجــــــــــل شــــــــــعثات »قــــــــــا :  ىــــــــــن أيب ىبــــــــــد اهلل
 .(560)«ال يرى مت لقات ك نه امرأة

: أ ـالط أهـل ا ـرو ة مـن النـاس وقـد اكتفـي مـن ويف رواية أ رى قلو: أليب ىبـد اهلل 
 قلـو: يـوم ويـوم الل  قـا : « ما أفب له ذلـه»مل  قا : الدهن باليسري   ُس  به كل يو 

                                                           

 .5باب اال هان ح 512ص 0الكايف: ج (500)
 .1001ح 101ب 150ص 1وسائل الشيعة: ج (506)
 .6باب  هن البنفسج ح 510ص 0الكايف: ج (500)
 .1001ح 102ب 150ص 1وسائل الشيعة: ج (502)
 .1باب كراهية ا مان الدهن ح 510ص 0الكايف: ج (560)
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ا معـــــــة إىل ا معــــــةل يـــــــوم »ل قلــــــو: يـــــــوم ويــــــومي الل  قــــــا : «ومــــــا أفــــــب لـــــــه ذلــــــه»
 .(561)«ويومي

 قلــو: إذن « يف كـل ســنة مـرة»: )يف كـم أ هــنل قـا : ويف روايـة قلـو أليب ىبــد اهلل 
مل يــــــ  ين « هر مــــــرة فــــــي كــــــل شــــــ»يــــــرى النــــــاس يب  صاصــــــةل  لــــــم أز  أماكســــــهل  قــــــا : 

 .(561)ىليها(
ووارــ  أن هــذه األمــور مــن ا رازــبل وا رازــب ُمتلفــة كســائر الشــؤونل  يلــ م أن ال يكــون 

 إسرا ات وال يكون كا رأةل  إن النسا  يدهًن كل يوم  البات.
 دهن الب فدج وفضله

 مس لة: يستحب اإل هان بالبنفسجل  إنه سيد األ هان ىل  ما يف الروايات.
 .(561)«البنفسج سيد أ هانكم»قا :  ام بن املكم ىن أيب ىبد اهلل ىن هش
 .(562)«ما ي زينا من نافيتكم شي  أفب إلينا من البنفسج: »وقا  

اال هانل  ذكر البنفسج و ضلهل  وىن امد بن الفيم قا : ذكرت ىند أيب ىبد اهلل
 .(565)«ضلنا ىل  الناسنعم الدهن البنفسجل ا هنوا بهل  إن  ضله ىل  األ هان كف» قا : 

 .(560)«مثل البنفسج يف األ هان مثلنا يف الناس»قا :  وىنه
 أقو : الظاهر أن أمثا  هذه األلفاظ لبيان أصل األ ضلية ال ا قدار كما هو وار .

مثــــــل البنفســــــج يف الــــــدهن كمثــــــل شـــــــيعتنا يف »قــــــا :  ويف روايــــــة ىــــــن أيب ىبــــــد اهلل
 .(566)«الناس

ىليكم بدهن البنفسج  ان له  ض  ىل  اال هـان كفضـلي : »وقا : قا  رسو  اهلل 

                                                           

 .1باب كراهية ا مان الدهن ح 510ص 0الكايف: ج (561)
 .1باب كراهية ا مان الدهن ح 510ص 0الكايف: ج (561)
 .1000ح 106ب 100ص 1وسائل الشيعة: ج (561)
 .1حباب  هن البنفسج  511ص 0الكايف: ج (562)
 .1010ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (565)
 .2باب  هن البنفسج ح 511ص 0الكايف: ج (560)
 .1015ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (566)
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 .(560)«ىل  سائر اخللق
ل قلـــو: قـــد «ا هـــن» ىـــا بـــدهن  ـــا هن بـــهل وقـــا :  ويف روايـــة: إن جعفـــر بـــن امـــد

 فـدذا أيب ىـن آبائـه »ل قلو: ومـا  ضـل البنفسـجل  قـا : «إنه البنفسج»ا هنول قا : 
 هـــــان كفضـــــل اإلســـــ م ىلـــــ  ســـــائر :  ضـــــل البنفســـــج ىلـــــ  االقـــــا : قـــــا  رســـــو  اهلل 

 .(562)«األ يان
ا هــن يــا أبــا ىبــد »يف فــدي   ويــل: أنــه أ  بالــدهن  قــا :  وىــن ىلــي بــن املســي

قلـو: ومـا  ضـل « انـه البنفسـج»ـ وا را  ب يب ىبد اهلل ال هَر ـ قلو: قـد ا هنـول قـا : « اهلل
 .(500)«انكفضل اإلس م ىل  سائر األ ي»البنفسج ىل  سائر األ هانل قا : 

 .(501)« هن البنفسج سيد األ هان: »وىن هشام بن املكم قا : قا  أبو ىبد اهلل 
نعم الدهن البنفسجل اً هنوا به  ان  ضـله ىلـ  سـائر األ هـان كفضـلنا ىلـ  : »وىنه 
 .(501)«سائر الناس
ىلــيكم بــدهن البنفســج  ــان  ضــل البنفســج : »أنــه قــا : قــا  رســو  اهلل  وىنــه 

 .(501)«ان كفضل أهل البيو ىل  سائر الناسىل  سائر األ ه
والبنفسج يدهن به كما أنه يشرب مطبو ات كدوا . وكذله يستعمل  تيته سعو ات لل راح 
واملم  والصداع و ري ذلهل  انه مـن األ ويـة العامـة النا عـة وا تداولـة يف العـراق وإيـران واىلنـد 

 وما أشبه من الب  .
 من خواص الب فدج

ا هنــوا بالبنفســج : »قــا : قــا  رســو  اهلل  ىــن آبائــه  الررــا يف املــدي  ىــن 
 .(502)« انه بار  يف الصيف فاٌر يف الشتا 

                                                           

 .55قرب اإلسنا : ص (560)
 .1010ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (562)
 .1012ح 106باب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (500)
 .1010ح 106باب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (501)
 .1011ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (501)
 .1011ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (501)
 .1016ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (502)
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مثــل البنفســج يف اال هــان كمثــل ا ــؤمن يف النــاسل ُث قــا : انــه : »وىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(505)«فار يف الشتا ل بار  يف الصيفل وليس لسائر األ هان هذه الفضيلة

:  ــد ل ىليــه مهــ مل  قــا  يل أبــو ىبــد اهلل نــو ىنــد أيب ىبــد اهلليف روايــة قــا : ك
ل  دىوت هبال   ا ت بقـارورة بنفسـج وكـان يومـات شـديد «ا ع لنا ا ارية  ئنا بدهن وكحل»

الــرب ل  صــًب مهــ م يف رافتــه منهــال ُث قــا : جعلــو  ــداك هــذا بنفســج وهــذا الــرب  الشــديدل 
هـو »تطببينا بالكو ة ي ىمـون أن البنفسـج بـار ل  قـا :  قا : إن م« وما باله يا مه م» قا : 

 .(500)«بار  يف الصيف ليل فار يف الشتا 
وال نفــ  أن اىلــوا  واألرض والشــرائط ومــا أشــبه زــؤذر يف القــوة والضــعفل وهكــذا املــرارة 

 والربو ة كما هو ُمصوص با ملة ومذكور يف الطب.
بتلـة  صـرىو الـذَ  إىل أيب ىبـد اهللويف رواية صاحل بن ىقبة ىـن أبيـه قـا : أهـديو 

أ ــــ  اســــعطتموه » قــــا :  أرســــلو هبــــا معــــه   ًمتــــه  ــــد لنا ا دينــــة    ربنــــا أبــــا ىبــــد اهلل
يــا ىقبــة إن البنفســج بــار  يف الصــيفل فــار يف »ل  اســعط بالبنفســج  ــربأل ُث قــا : «بنفســ ات 

البنفســج قامــو أوقيتــه الشــتا ل لــًي ىلــ  شــيعتنال يــابس ىلــ  ىــدًونال لــو يعلــم النــاس مــا يف 
 .(506)«بدينار

 ومعىن قوله: يابس ىل  ىدونال أَ أهنم يرتكونهل  هو لف  كناية.
 من فوائد الب فدج

 ضل البنفسج ىلـ  اال هـان كفضـل اإلسـ م ىلـ  األ يـانل »قا :  ىن أيب ىبد اهلل 
 .(500)«نعم الدهن البنفسجل ليذهب بالدا  من الرأس والعينيل  ا هنوا به

اســــتعطوا : » قــــا : قــــا  أمــــري ا ــــؤمني مــــد بــــن مســــلم ىــــن أيب ىبــــد اهللوىــــن ا
 .(502)«قا : لو يعلم الناس ما يف البنفسج ملسوه فسوا بالبنفسج  ان رسو  اهلل

                                                           

 .1011ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (505)
 .0باب  هن البنفسج ح 511ص 0الكايف: ج (500)
 .1باب  هن البنفسج ح 511ص 0الكايف: ج (506)
 .1011ح 106ب 101ص 1وسائل الشيعة: ج (500)
 .6باب  هن البنفسج ح 511ص 0الكايف: ج (502)
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 .(520)« هن املاجبي بالبنفسج يذهب بالصداع: »وىن ىلي بن أسباط ر عه قا 
 األده ن األخ ى

عوط بــهل وكــذله الســعوط بــدهن السمســمل مســ لة: يســتحب الــدهان بــدهن ال نبــق والســ
مضـــا ات إىل أ هـــان أ ـــرى ور ت يف الروايـــاتل كـــدهن اخلـــرَي والبـــان و ريهـــال  ـــذكرهتا  وا تل 

 وزفصيل الك م فوىلا يف الطب.
إنـــه لـــيس شـــي   ـــريات لل ســـد مـــن  هـــن ال نبـــق يعـــا »قـــا :   قـــد رَو ىـــن النـــ  

 .(521)«الرازقي
يستعط بالشليثا وبال نبق الشديد املـر  ملسن موس كان أبو ا»ويف رواية أ رى قا : 

يســتعط بــهل  قلــو: لعلــي بــن جعفــر مل ذلــه؟  قــا  ىلــي: ذكــرت   ســفيهل وكــان الررــا 
 .(521)«ذله لبعم ا تطببي  ذكر أنه جيد لل ماع
ل «لــيس شــي   ــريات لل ســد مــن الرازقــي: »ويف روايــة ىــن ابــن ىبــاس قــا  رســو  اهلل 

 .(521)«ال نبق» : قلو: وما الرازقيل قا
 .(522)«الرازقي أ ضل ما  هنتم به ا سد»قا :  وىن الصا ق
لــيس شــي  مــن اال هــان أنفــا لل ســد مــن : »قــا : قــا  رســو  اهلل  وىــن البــاقر

 .(525)« هن ال نبقل إن  يه  نا ا كثرية وشفا ت من سبعي  ا 
بهل  ان  يه شفا   ىليكم بالكيس زدهنوا»أنه قا :  ويف رواية أ رى ىن أيب ىبد اهلل

 .(520)«ال نبقل يعا الرازقي»ل قلنا: يا ابن رسو  اهلل وما الكيس؟ قا : «من سبعي  ا 
ـــرة مـــن بـــاب  ان زســـتتفر ىلـــم أقـــو : و)ســـبعي  ا ( إمـــا ىـــد  واقعـــيل وإمـــا لبيـــان الكث

                                                           

 .2باب  هن البنفسج ح 511ص 0الكايف: ج (520)
 .1010ح 111ب 106ص 1وسائل الشيعة: ج (521)
 األ  قيات. 121: صمسائل ىلي بن جعفر (521)
 يف الرازقي. 00 ب األئمة: ص (521)
 .1012ح 111ب 100ص 1وسائل الشيعة: ج (522)
 .1020ح 111ب 100ص 1الشيعة: جوسائل  (525)
 .1021ح 111ب 100ص 1وسائل الشيعة: ج (520)
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سبعي مرة  لن يتفر اهلل ىلم
(526). 

أســــــه اســــــتعط بــــــدهن كــــــان إذا اشــــــتك  ر   إن رســــــو  اهلل: »وىــــــن أيب ىبــــــد اهلل 
 .(520)«ا ل  ن وهو السمسم

ــــة أ ــــرى ىــــن أيب ىبــــد اهلل  كــــان ُيــــب أن يســــتعط بــــدهن   إن النــــ : »ويف رواي
 .(522)«السمسم

 شم ال يا ن
مســ لة: يســتحب إذا شــم اإلنســان الرُيــان أن يضــعه ىلــ  ىينيــهل كمــا أنــه يكــره ر ه  ــن 

 يقًدمه له.
رُيـان  ليشــمه وليضـعه ىلــ  ىينيـه  انــه مــن إذا أ  أفــدكم ب»قـا :  ىـن أيب ىبــد اهلل 

 .(000)«ا نة
 والظـــــــــــاهر أن الورـــــــــــا ىلـــــــــــ  العينـــــــــــي مـــــــــــن بـــــــــــاب االفـــــــــــرتام ورشـــــــــــا كـــــــــــان مفيـــــــــــدات 

 للعي.
إذا أ  أفدكم برُيان  ليشمه وليضعه ىل  ىينيـه  إنـه مـن ا نـةل وإذا : »وقا  الن  

 .(001)«أ  أفدكم به    ير ه
 .(001)ويف يده ُمضبة  يها رُيان(  بد اهلل: )  لو ىل  أيب ىوىن يونس قا 

 والظاهر أن الرُيان هي األوراق الر بة العطرة.
  ـا  صـ   ويف رواية هاشم ا عفَر قا :   لو ىل  أيب املسـن صـافب العسـكر

يـا أبـا هاشـم مـن زنـاو  »من صبيانه  ناوله ور ة  قًبلها وورعها ىل  ىينيـهل ُث ناولنيهـا قـا : 
 قًبلهـا وورـعها ىلـ  ىينيـه ُث صـًل  ىلـ  امـد وآ  امـد األئمـة كتـب اهلل لـه ور ة أو رُيانة 

                                                           

 .00سورة التوبة:  (526)
 .1باب  هن املل ح 512ص 0الكايف: ج (520)
 .1باب  هن املل ح 512ص 0الكايف: ج (522)
 يف التطيب. 21مكارم األ  ق: ص (000)
 .1باب الريافي ح 512ص 0الكايف:ج (001)
 .1020ح 111ب 160ص 1وسائل الشيعة: ج (001)
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 .(001)«املسنات مثل رمل ىاجل واا ىنه من السيئات مثل ذله
 و)ىاجل( صحرا  بذله اليوم معروف.

شـيئات مـن الريـافي    ـذه  شـمه وورـعه  وىن ماله ا ها قا : ناولـو أبـا ىبـد اهلل
او  رُيانـة  شـمها وورـعها ىلـ  ىينيـهل ُث قـا : اللهـم صـل ىلـ  مـن زنـ»ىل  ىينيه ُث قـا : 

 .(002)«امد وآ  امد مل زقا ىل  األرض فىت يتفر له
 .(005)«الرُيان وافد وىشرون نوىات سيدها آالس»قا :  ويف رواية ىن الصا ق 

بــالور  بكلتــا  فبــاين رســو  اهلل »قــا :  ىــن ىلــي ىــن آبائــه  وىــن الررــا 
 .(000)«ته إىل أنفي قا : أما إنه سيد رُيان ا نة بعد اآلسيديه  لما أ ني

 إىل  ريها من الروايات الكثرية يف هذه األبواب.

                                                           

 .5باب الريافي ح 515ص 0الكايف: ج (001)
 .1022ح 112ب 161ص 1وسائل الشيعة: ج (002)
 .1باب الريافي ح 515ص 0الكايف: ج (005)
 .1051ح 115ب 161ص 1وسائل الشيعة: ج (000)
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 فصل: الدواك وآدابه
 استاب ب الدواك

 
مســ لة: الســواك مــن ا ســتحبات األكيــدةل واآل اب والســنن ا ؤكــدةل ومــن الوارــ  زــ ذريه 

 ضها.الصحيل وقد ور ت  يه روايات كثرية نذكر بع
مــازا  جربائيــل يوصــيا بالســواك فــىت  فــو : »قــا : قــا  النــ   ىــن أيب جعفــر 

 .(002)«(000)أو أ ر  (006)أن أففي
مـازا  جربئيـل يوصـيا بالسـواك فـىت : »قـا : قـا  رسـو  اهلل  وىـن أيب ىبـد اهلل 

 .(010)« فو ىل  سًا 
فوائـد ا ـذكورة يف أقو : هـذه كنايـة ىـن الت كيـد يف زيـا ة اسـتعما  السـواك فـىت  صـل ال

 الروايات.
 .(011)«من سنن ا رسلي السواك»قا :  وىن أسامة ىن أيب ىبد اهلل 

ـــــــن ىمـــــــارل ىـــــــن أيب ىبـــــــد اهلل  الســـــــواك مـــــــن ســـــــنن »قـــــــا :  ويف روايـــــــة إســـــــحاق ب
 .(011)«ا رسلي

 . (011)«من أ  ق األنبيا  السواك: »ويف رواية إسحاق األ رى ىنه 

                                                           

)مـا ة  105ص 1أففيل يقا : ففي ُيف  فف  ) هو فاف( إذا كان بتري نعل وال  ًفل كتـاب العـي: ج (006)
 و(فف

أ ر ل  ر  الدََّر : ذهاب األسنانل َ رَِ  َ ر ات. ورجل أَْ َرُ : ليس يف  مه سـنل بـيَّ الـدََّر ل واألنثـ  َ ْر ا ل لسـان  (000)
 )ما ة  ر (.  100ص 1العرب: ج

 .1باب السواك ح 11ص 1الكايف: ج (002)
 .1110ح 1ب 11ص 1وسائل الشيعة: ج (010)
 .1101ح 1ب 5ص 1وسائل الشيعة: ج (011)
 . 1باب السواك ح 225ص 0الكايف: ج (011)
 .212ح 111ب 500ص 1احملاسن: ج (011)
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ذــ ث أىطـــيهن األنبيــا : العطـــر »قـــا :  يب ىبــد اهلل ويف روايــة  لحــة بـــن زيــدل ىـــن أ
 .(012)«واألزواج والسواك

أقـــو : إن العطـــر لـــه  وائـــد ىديـــدةل منهـــا: زقويـــة األىصـــاب وفســـن ا عاشـــرة  صوصـــات 
بالنسبة إىل ال وجيل  طبيعـة اإلنسـان زتـ ذى وزتنفـر مـن الرائحـة الكريهـة الـن زوجـب انقبـاض 

ســـواك  قـــد ذبتـــو  ائدزـــه الطبيـــة مـــن زقويـــة اللثـــة وزبيـــيم الـــنفسل  ـــالعطر يشـــرفها. وأمـــا ال
 األسنان وما أشبهل  ا زوجب مظهرات َجي ت والئقات للمؤمن.

 . (015)«ن   جربائيل بالسواك واخل   وامل امة: »وقا  أبو ىبد اهلل 
 السواك  ا ذكرناهل واخل   نظا ة لفم اإلنسان وَجا   ن يعاشرهل وامل امة لعدم ا وت 

    ةت أو ا رض أو ما أشبهل وقد ذكرنا َجلة منها يف البح  ا تقدم.
أربـا مـن : »قـا : قـا  رسـو  اهلل  ىن أبيه ىـن آبائـه ىـن ىلـي وىن الصا ق 

 .(010)«سنن ا رسلي: العطر والنسا  والسواك واملًنا 
لعطـر املسـن  أقو : وقد ذكرنا وجه النسا ل أما وجه املنًـا   انـه يعـو  بالصـحة والنظا ـة وا

كما هو وار ل ويف كـل ذلـه َجـا  معنـَو ومـا َ ل نسـانل سـوا  ورـا املنًـا  ىلـ  مليتـه 
أو ىل  رأسه أو ىلـ  يـده أو ىلـ  رجلـه أو ىلـ  سـائر جسـدهل فيـ  إن املنـا  مـن األ ويـة 

 النا عة وكان يستعمل يف الطب القد  كثريات.
ىـس مـن السـنن يف : »عفـروىن املسن بن ا هم قا : قا  أبو املسن موسـ  بـن ج

الرأسل وىس يف ا سدل   ما الن يف الرأس:  السواك وأ ذ الشارب و رق الشعر وا ضمضـة 
واالستنشــــاقل وأمــــا الــــن يف ا ســــد:  اخلتــــان وفلــــق العانــــة ونتــــف اإلبطــــي وزقلــــيم األظفــــار 

 . (016)«واالستن ا 
ايــات األ ــر نــوع مــن ا مــا  وال نفــ  أن  ــرق الشــعر كمــا يف هــذه الروايــة وَجلــة مــن الرو 

 والتنظيف وال ا س  يف الرأس.
 

                                                           

 .1101ح 1ب 0ص 1وسائل الشيعة: ج (012)
 .215ح 111ب 550ص 1احملاسن: ج (015)
 .21باب أربا  صا  من سنن ا رسلي ح 121ص 1اخلصا : ج (010)
 .11باب ىس من السنن ح 161ص 1اخلصا : ج (016)
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 من فوائد الدواك
مســ لة: للســواك  وائــد ىديــدة ذكرهتــا الروايــات وصــرح هبــا األ بــا ل منهــا مــا ور  يف روايــة 

الســـواك مطهـــرة للفـــم : »قـــا : قـــا  رســـو  اهلل  ىلـــي بـــن املســـي ىـــن أبيـــه ىـــن ىلـــي
 .(010) «مرراة للرب

 سبحانه وزعاىل يرر  باإلنسان النظيف.أقو : ألن اهلل 
يف الســــواك ىشــــر »يقــــو :  ومنهــــا مــــا يف روايــــة األســــدَ قــــا :  عــــو أبــــا ىبــــد اهلل 

 صا : مطهرة للفمل ومرراة للربل ومفرفة للم ئكـةل وهـو مـن السـنةل ويشـد اللثـةل وبلـو 
 .(012)«البصرل ويذهب بالبلتمل ويذهب باملفرل ويبًيم األسنانل ويشهي الطعام

يف الســـواك اذنتـــا ىشـــرة  صـــلة: هـــو مـــن الســـنةل : »ويف روايـــة أ ـــرى قـــا  الصـــا ق 
ومطهرة للفمل وجم ة للبصرل ويرري الرمحنل ويبيم األسـنانل ويـذهب بـاملفرل ويشـد اللثـةل 
ويشــــــهي الطعــــــامل ويــــــذهب بــــــالبلتمل وي يــــــد يف املفــــــ ل ويضــــــاىف املســــــناتل وزفــــــرح بــــــه 

 .(010)«ا  ئكة
أن ا ــت ف الروايــات يف العـد  زيــا ة ونقيصــةل إمـا  هــة الســامال أو أقـو : ذكرنــا سـابقات 

 ال ت ف شرائط العد  من جهة اإلنسانل أو من جهة التيبل أو ما أشبهل في  كـانوا 
يكلمــون النــاس ىلــ  قــدر ىقــوىلمل باإلرــا ة إىل مراىــاة أســباب الب  ــة كمــا هــو مفصــل يف  

 واك أكثر من ذله. كتب األفا ي ل وإال  الظاهر أن  وائد الس
 .(011)«السواك يذهب بالدمعة وبلو البصر: »وىن أيب ىبد اهلل 
يـــا ىلـــي ذ ذـــة »قـــا :  لعلـــي  يف وصـــية النـــ   ىـــن آبائـــه  وىـــن الصـــا ق 

يــ  ن يف املفــ  ويــذه  الــبلتم: اللبــان والســواك وقــرا ة القــرآنل يــا ىلــي الســواك مــن الســنةل 
الـرمحنل ويبـيم األسـنانل ويـذهب بـاملفرل ويشـد اللثـةل  ومطهرة للفمل وبلـو البصـرل ويررـي

ويشــــــهي الطعــــــامل ويــــــذهب بــــــالبلتمل وي يــــــد يف املفــــــ ل ويضــــــاىف املســــــناتل وزفــــــرح بــــــه 

                                                           

 السواك. باب  ضل 15ا عفريات: ص (010)
 .252ح 111ب 501ص 1احملاسن: ج (012)
 .110باب السواك ح 55ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (010)
 .250ح 111ب 501ص 1احملاسن: ج (011)
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 .(011)«ا  ئكة
 أقو :  ان ا  ئكة ُيسون ببعم األمور الظاهرة كما ُيسون باألمور البا نة.

ل ىن أيب ىبـد اهلل   ـا   ـل النـاس يف : »هلل قـا : قـا  رسـو  ا وىن أيب الب رَت
هـذه أرقهـا قلوبـات  الدين أ واجات أزتهم األز  أرقها قلوبات وأىـذهبا أ واهـاتل قيـل: يـا رسـو  اهلل 

قـــــا : وقـــــا  « ىر نـــــاه  لـــــم صـــــارت أىـــــذهبا أ واهـــــاتل قـــــا : ألهنـــــا كانـــــو زســـــتاك يف ا اهليـــــة
 .(011)«لكل شي   هور و هور الفم السواك: »جعفر

 مر  بيعي متوارث ومكتسب.أقو : رقة القلب أ
ـــاس يف »قـــا :  وىـــن أيب ىبـــد اهلل  النشـــرة يف ىشـــرة أشـــيا ل ا شـــيل والركـــوبل واالُر

ا ـــا ل والنظـــر إىل اخلضـــرةل واألكـــل والشـــربل والنظـــر إىل ا ـــرأة املســـنا ل وا مـــاعل والســـواكل 
 .(012)«و سل الرأس باخلطمي يف املمام و ريهل واا ذة الرجا 

ر سوا  كـان إىل اخلضـرة أو ا ـرأة املسـنا  زسـبب انشـراح الـنفسل وانشـراح أقو :  إن النظ
الـــنفس مــــدىاة للنشـــرة. واملنــــا  واخلطمـــي  ــــا يســـتعم ن   وجــــات للـــرأس وذلــــه  وا  وشــــفا  

 ونظا ة.
 .(015)«السواك يذهب بالبلتم وي يد يف العقل»قا :  وىن أيب جعفر 

  العقل الطبيعي كما هو وار .أقو : ا را  ب يا ة العقلل العقل العملي ال
 .(010)«السواك وقرا ة القرآن مقطعة للبلتم»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

ل وأما قرا ة القرآن  هو إما سـبب ظـاهَر أيضـات ألن  أقو : أما السواك  انه سبب ظاهَر
 قرا ة القرآن زوجب املركة يف الفم واملركة زقطا البلتم أو ما أشبهل وإما سبب واقعي. 

 دواك كثي ه وقليلهال
 مس لة: ُث إن السواك مؤكد كثريه وقليله.

 . (016)«ال زدىه يف كل ذ ث ولو أن ُرًه مرة»يف السواك قا :  ىن أيب جعفر 
                                                           

 .5601باب النوا ر ح 105ص 2من ال ُيضره الفقيه: ج (011)
 .1ح 116ب 122ص 1ىلل الشرائا: ج (011)
 .20ح 0ب 12ص 1احملاسن: ج (012)
 باب ذواب السواك. 10ذواب األىما : ص (015)
 .250ح 111ب 501ص 1احملاسن: ج (010)
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ولكثرة  وائده جا ت الروايات لت كد وبشدة ىل  استعما  السواكل فىت اىتـربت مـن ال 
أزرى هذا اخللق كلهم من النـاسل  اهلل يستاك أنه ال يعد إنسانات كام تل  قد قيل أليب ىبد 

 .(010) «الق منهم التارك للسواك...» قا : 
إَ انــه لــيس مــن النــاس ذَو العقــو  الكاملــةل  ــان زــرك كــل مســتحب و عــل كــل مكــروه 

 نرج اإلنسان من االىتدا  ا طلوب يف املياة.
 الدواك ع د الوضوء

ىنـد النـومل ويف فـاالت أ ـرى مس لة: يسـتحب السـواك مطلقـاتل و اصـة ىنـد الورـو ل و 
 مذكورة يف الروايات.

لعلــي  كــان يف وصــية النــ »يقــو :  قــا  معاويــة بــن ىمــار:  عــو أبــا ىبــد اهلل 
  أنــه قــا : يــا ىلــي أوصــيه يف نفســه  صــا    ففظهــا ىــال ُث قــا : اللهــم أىنــهل وىــًد

 .(012) «من اخلصا  ـ إىل أن قا : ـ وىليه بالسواك ىند كل ورو ح...
 .(010)«السواك شطر الورو : »يف فدي  آ ر قا  و 

لـــوال أن أشـــق ىلـــ  أمـــن ألمـــرهتم بالســـواك ىنـــد ورـــو  كـــل »انـــه قـــا :  وىـــن النـــ  
 .(011)«ص ة

ىليـــــه : »يف وصـــــيته ألمـــــري ا ـــــؤمني  ويف كتـــــاب ا قنـــــا قـــــا : قـــــا  رســـــو  اهلل 
 .(011)«بالسواك ىند كل ورو  كل ص ة

ىليــه بالســواك ىنــد  »لعلــي يف وصــيته:  ســو  اهلل وىــن الصــنعاين ر عــهل قــا : قــا  ر 
 .(011)«كل ورو ل وقا  بعضهم لكل ص ة

 اللضلضة بعد الدواك
                                                                                                                                                                      

 .2باب السواك ح 11ص 1الكايف: ج (016)
 .2باب َثانية ليسوا من الناس ح 202ص 1اخلصا : ج (010)
 .50ص 1زنبيه اخلوا ر ون هة النواظر: ج (012)
 .112باب السواك ح 51ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (010)
  .1120ح 1ب 16ص 1وسائل الشيعة: ج (011)
 .1126ح 1ب 16ص 1وسائل الشيعة: ج (011)
 .222ح 111ب 501ص 1احملاسن: ج (011)
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مس لة: من نسي أن يستاك قبل الورو  استحب له ذله بعدهل كما يستحب ا ضمضة 
 بعد السواك ذ ذات.

ياك قبـل االسـت»ىن السواك بعـد الورـو ل  قـا :  ىن ا عل  قا : س لو أبا ىبد اهلل 
يســــــتاك ُث يتمضــــــمم ذــــــ ث »قلــــــو: أرأيــــــو إن نســــــي فــــــىت يتورــــــ ل قــــــا : « أن زتورــــــ 

 .(012)«مرات
 .(015)«من استاك  ليتمضمم»قا :  ويف فدي  آ ر ىن الصا ق 

 أقو : إن االستياك قد يوجب بعم التلوث يف الفمل  ا ضمضة زذهبه. 
 الدواك للصالة
 مستحبةل أ ا ت أو قضا ت.مس لة: يستحب السواك قبل كل ص ة واجبة أو 

 .(010)«ىليه بالسواك لكل ص ة»قا :  ألمري ا ؤمني   في وصية الن  
ص ة ركعتي بسواك أ ضل من أربا ركعات بتـري »قا :  وىن ر اىة ىن أيب ىبد اهلل 

 .(016)«سواك
ركعتـان بالسـواك أ ضـل مـن »قـا :  وىن ىبد اهلل بن ميمون القـداح ىـن أيب ىبـد اهلل 

 .(010)«ي ركعة بتري سواكسبع
وال نفــ  أن زيــا ة األ ضــلية بســبعي وأربــا مــن بــاب ا ــت ف النــاس أو الصــلوات أو مــا 

 أشبه ذله  ا أشرنا إىل مثله  يما سبق. 
لوال أن أشق ىل  أمن ألمرهتم : »قا : قا  رسو  اهلل  ويف رواية ىن أيب جعفر 

 .(012)«بالسواك ما كل ص ة
إذا زورـــ  الرجـــل : »قـــا : قـــا  أمـــري ا ـــؤمني  أيب ىبـــد اهلل وىـــن ابـــن القـــداح ىـــن

                                                           

 .0باب السواك ح 11ص 1الكايف: ج (012)
 .201ح 111ب 501ص 1احملاسن: ج (015)
 .10باب السواك ح 220ص 0الكايف: ج (010)
 .250ح 111ب 501ص 1احملاسن: ج (016)
 .1151ح 5ب 12ص 1وسائل الشيعة: ج (010)
 .1ح 111ب 121ص 1ىلل الشرائا: ج (012)
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 .(020)«وسًوك ُث قام  صل  ورا ا له  اه ىل   يه  لم يلف  شيئات إال التقمه
 الدواك في الدا 

مســ لة: يســتحب الســواك يف الســحرل وىنــد القيــام مــن النــوم مطلقــاتل يف النهــار نــام أو يف 
 ا أشبه.الليلل قام أوىلما أو آ ر ال أو م
كـان إذا صـل  العشـا  اآل ـرة   إن رسـو  اهلل »قـا :  ىن املل  ىـن أيب ىبـد اهلل 

أمــر بورــوئه وســواكه يورــا ىنــد رأســه ُمًمــراتل  ريقــد مــا شــا  اهللل ُث يقــومل  يســتاك ويتورــ  
لقـد كـان لكـم يف ويصلي أربا ركعاتل ُث يرقدل ُث يقوم  يستاك ويتورـ  ويصـليل ُث قـا  : 

أسوة فسنة رسو  اهلل
(021)»(021) . 

 .(021)«كان يستاك يف كل مرة قام من نومه  إنه »يف آ ر املدي :  وقا 
أســوة فســنة  ليــل ىلــ  اســتحباب جعــل اإلنســان نومــه كنــوم رســو  اهلل  أقــو : قولــه 

 .يف القيام ويف الر بة فىت ال ينام  وي ت مرة وافدة 
ان ا لــه ي زيــهل  يضــا  ــاه ىلــ  إذا قمــو بالليــل  اســتهل  ــ: »وقــا  أبــو ىبــد اهلل 

ـــــب   يـــــهل ولـــــيس مـــــن فـــــرف زتلـــــوه وزنطـــــق بـــــه إال صـــــعد بـــــه إىل الســـــما   لـــــيكن  ـــــوك  ًي
 .(022)«الري 

: أن السنة يف السواك يف وقو السحر.  ورَو
أقــــو : الظــــاهر أهنــــا ســــنة مؤكــــدة ال االَنصــــارل ىلــــ  مــــا يفهــــم مــــن الروايــــات الســــابقة 

 وال فقة.
إين ألفــب للرجــل إذا قــام بالليــل : »  أبــو ىبــد اهلل وىــن إســحاق بــن ىمــار قــا : قــا

أن يستاك وأن يشم الطيبل  ان ا له ي   الرجل إذا قام بالليل فىت يضا  اه ىلـ   يـه  مـا 

                                                           

 .1155ح 5ب 12ص 1وسائل الشيعة: ج (020)
 .11سورة األف اب:  (021)
 .11ح 225ص 1الكايف: ج (021)
 . 1100ح 0ب 10ص 1وسائل الشيعة: ج (021)
 .6باب السواك ح 11ص 1الكايف: ج (022)
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 .(025)« رج من القرآن من شي    ل يف جوف ذله ا له
أقو : استشمام الطيـب إمـا يـرا  بـه زطييـب نفسـه وأمـا أن يشـًم ب نفـهل  ـان ذلـه يوجـب 
زقويــة األىصــاب  صوصــات أىصــاب الــرأسل وزقويــة األىصــاب زســبب الصــحة والقــوة إىل  ــري 

 ذله.
 الدواك لق اءة الق آن

مســ لة: يســتحب الســواك ىنــد قــرا ة القــرآنل بــل ســائر األ ىيــة أيضــاتل بــل ا نــاط يشــمل 
 قرا ة الروايات أيضات.
 قيــل: يــا رســو  « ننظفـوا  ريــق القــرآ: »قــا : قــا  رســو  اهلل  ىـن أيب ىبــد اهلل 

 قيــــل: يــــا رســــو  اهلل وكيــــف ننظفــــهل قــــا : « أ ــــواهكم»ومــــا  ريــــق القــــرآنل قــــا :  اهلل 
 .(020)«بالسواك»

أ ــواهكم  ريــق مــن  ــرق ربكــم   فًبهــا إىل اهلل : »ويف روايــة أ ــرى قــا  رســو  اهلل 
 .(026)«أ يبها رُيات  طًيبوها شا قدرمت ىليه
 .(020)«أ واهكم  رق القرآن  طًهروها بالسواك إن: »ويف فدي  قا  أمري ا ؤمني 

 كيفية الدواك 
 مســـــــــــ لة: األ ضـــــــــــل أن يكـــــــــــون الســـــــــــواك ىررـــــــــــاتل أَ مـــــــــــن األىلـــــــــــ  إىل األســـــــــــفلل 

 ال  والت أَ: من األذن إىل األذنل و سره البعم بعكس ذله.
 . (022)«اكتحلوا وزرات واستاكوا ىررات »انه قا :  ىن الن    قد روى الصدوق 

 ب ن الرج الدواك بقض
 مس لة: األ ضل أن يكون السواك بقضبان الش ر.

أن الكعبة شكو إىل اهلل ى وجل مـا زلقـ  مـن أنفـاس ا شـركيل  ـ وف  اهلل زعـاىل »رَو 

                                                           

 .210ح 111ب 552ص 1احملاسن: ج (025)
 باب  ضل السواك. 15ا عفريات: ص (020)
 .1106ح 6ب 11ص 1وسائل الشيعة: ج (026)
 .111باب السواك ح 51ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (020)
 الفصل الثال  يف السواك. 50مكارم األ  ق: ص (022)



 

 120 

إليها قرًَ يا كعبة  إين مبدله هبم قومات يتنظفون بقضبان الش رل  لما بع  اهلل ى وجل نبيـه 
 .(050)«بالسواكن   ىليه الروح األمي جربئيل  امدات 

 .(051)« لما بع  امدات أوف  إليه ما جربائيل بالسواك واخل  »ويف رواية أ رى 
 إنـــه ُيكـــن أن يكـــون الســـواك بقضـــبان الشـــ رل أراكـــات أو  ـــري أراكل أو بفرشـــة أو بقطعـــة 

 قماي أو باألصابا أو ما أشبه ذله.
ة بيــده إذا ىـن الرجــل يسـتاك مـرً  ىـن ىلـي بـن جعفــر انـه سـ   أ ـاه موســ  بـن جعفـر

 .(051)«إذا  اف الصب     ب س»قام إىل ص ة الليل وهو يقدر ىل  السواكل قا : 
التســـوك »قـــا :  أن رســـو  اهلل  وىـــن الســـكوين ىـــن جعفـــر ىـــن أبيـــه ىـــن آبائـــه 

 .(051)«باإلهبام وا سبحة ىند الورو  سواك
 األس  ن االصط  عية

ا األســنان االصــطناىية  الظــاهر مســ لة: إذا رــعفو األســنان  ــ  اســتحباب للســواكل أمــ
 استحباب زنظيفها ألن النظا ة من اإلُيان.

الســـواك قبـــل أن يقـــبم بســـنتي  زـــرك الصـــا ق »قـــا :  ويف الروايـــة ىـــن الصـــدوق 
 .(052)«وذله أن أسنانه رعفو
 .(055)وذكر مثله« السواك زرك أبو ىبد اهلل »ويف رواية أ رى: 

 الدواك للص ئم
باب السواك أن يكون صائمات أو  ري صائمل ولو بالر بل ما مل مس لة: ال  رق يف استح

 يد ل جو ه.
نعـم »ىن السواك للصائم  قـا :  ىن املسي بن أيب الع   قا : س لو أبا ىبد اهلل 

                                                           

 .115باب السواك ح 55ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (050)
 .11باب النوا ر ح 520ص 2الكايف: ج (051)
 .502ص ة النوا ل ح 150مسائل ىلي بن جعفر: ص (051)
 .1165ح 2ب 12ص 1ة: جوسائل الشيع (051)
 .111باب السواك ح 52ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (052)
 .1ح 110ب 125ص 1ىلل الشرائا: ج (055)
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ًَ النهار شا   .(050)«يستاك أ
: أنــه كــره للصــائم يســتاك بســواك الر ــبل وىــن ىبــد اهلل بــن ســنان ىــن أيب ىبــد اهلل 

 . (056)«ضًر أن يبل سواكه با ا  ُث ينفضه فىت ال يبق   يه شي ال ي»وقا : 
 مك وه ت الدواك

 مس لة: يكره السواك يف املمام ويف اخل  .
ىــــــــن الســــــــواك يف  وهنــــــــ  رســــــــو  اهلل»قــــــــا :  ىــــــــن آبائــــــــه  ىــــــــن الصــــــــا ق 

 . (050)«املمام
 :  .(052)«أن السواك يف املمام يورث وبا  األسنان»ورَو

 مامل  إهنا زوجب انفتاح ا سام  يسبب ذله رعف األسنان.أقو : ك نه ملالة امل
 . (000)«وإياك والسواك يف املمامل  إنه يورث وبا  األسنان»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 

 الدواك للطفل
مســ لتان: ال  ــرق يف اســتحباب الســواك بــي أن يكــون ا ســتاك رجــ ت أو امــرأةل بــل وفــىت 

 سان شساويه متعد ة.الطفل أيضاتل ويستحب أن يستاك اإلن
وهو  راسـان إذا صـل  الف ـر   قد روى معمر بن     قا : كان أبو املسن الررا 

جلس يف مص ه إىل أن زطلا الشمس ُث يؤز   ريطة  يهـا مسـاويه هبـا  يسـتاك وافـدات بعـد 
 . (001)«وافد ُث يؤز  بكندر  يمضته ُث يدع ذله ويؤز  با صحف  يقرأ  يه

ة مســاويه وزكــرار الســواك ألن الثــاين أنظــف مــن األو  فــي يســتاك ولعــل اســتعما  ىــد
 به والثال  أنظف من الثاين كما هو وار .

 الف ش ة
مســـ لة: مـــا يعتـــا  يف فالنـــا املارـــر مـــن االســـتياك بالفرشـــاة  إهنـــا مـــن مصـــا يق الســـواك 

                                                           

 . 1باب السواك للصائم ح 111ص 2الكايف: ج (050)
 .15ح 01ب 101ص 2هتذيب األفكام: ج (056)
 .1166ح 11ب 15ص 1وسائل الشيعة: ج (050)
 .1160ح 11ب 15ص 1وسائل الشيعة: ج (052)
 . 1ح 110ب 121ص 1ىلل الشرائا: ج (000)
 يف الرجوع من ا صل . 105مكارم األ  ق: ص (001)
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ذا كثـر وجـا ا ستحب أيضاتل وإن كان االستياك با ع ون ا تعارف يضر األسنان كثريات مال ولـ
 األسنان و للها وزركيبها.

مضـــا ات إىل أن فلـــق اللحيـــة يوجـــب رـــعف األســـنان فيـــ  إن العـــروق ا تصـــلة بالوجـــه 
 زضعف بسبب امللق.

كما أن ال يا ة يف أكل امللويات ا عتا ة وما أشبه زوجـب رـعف األسـنان و للهـا أيضـات 
 ىل  ما ذكر يف اله. 
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 فصل: األطعلة واألش بة
 اللب حة واللا مةاألطعلة 

 مس لة: بوز أكل األ عمة ا بافةل  ون احملرمةل  إن احملرم يوجب الضرر ىا ة.
ــــه زعــــاىل: »قــــا :  يف زفســــري اإلمــــام العســــكَر ــــاس كلــــوا  ًــــا يف قــــا  الًل يــــا أيًهــــا الًن

األرض
ف ال  ًيبات من أنواع أَثارها وأ عمتها  (001)

لكم إذا أ عتم رًبكم يف زعظيم  (001)
 . (002)«ظَّمه واالست فاف شن أهانه وصًترهمن ى

اىلــم يرمحــه اهلل أًن اللًــه زبــارك وزعــاىل مل يــب  أكــ ت وال شــربات إال مــا  يــه : »tوىــن الًررــا
ا نفعة والًص حل ومل ُيًرم إال ما  يه الًضرر والًتلـف والفسـا ل  كـًل نـا ا مقـًو لل سـم  يـه قـًوة 

 . (005)«أو قازل  حرام..للبدن  ح  ل وكًل مضًر يذهب بالقًوة 
 ابتدئ ب لبدللة 

 مس لة: يستحب أن يبتدأ اإلنسان يف األكل والشرب بالبسملةل بل لكل لقمة ي كلها.
إذا اجتمـــــا للطعـــــام أربـــــا كمـــــلل إىل أن قـــــا : وأن يفتـــــت  ببســـــم : »pقـــــا  رســـــو  اهلل

 املدي .  (000)«اهلل
 . (006)«من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الًله مل زضرًه»: pوقا  

مــا ر عــو لقمــة »قيــل لــه: ومل يــا ويل اهللل قــا : « مــا أختمــو قــط: »tوقــا  أمــري ا ــؤمني
 .(000)«إىل  مي إال ذكرت اسم اهلل سبحانه ىليها

                                                           

 .100سورة البقرة:  (001)
 .100سورة البقرة:  (001)
 .10000ح 1ب 112ص 10مستدرك الوسائل: ج (002)
 .16ب 152: ص قه الررا (005)
 .2ح 16ب 211ص 01حبار األنوار: ج (000)
 .10ح 1ب 112ص 01حبار األنوار: ج (006)
 .122 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب... ح 00الدىوات: ص (000)
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 ال لكث ة األكل 
مســ لة: يســتحب أن يكــون اإلنســان  فيــف األكــلل قليــل الطعــامل وزكــره كثــرة األكــلل 

 النشتا  ىن العبا ة. إهنا مضرة بالصحةل مضا ات إىل كوهنا زوجب ا
 : مــن قــل  عامــه صــ  بدنــه وصــفا قلبــهل ومــن كثــر  عمــه ســقم بدنــه ويقســو » قــد رَو

 . (002)«قلبه
ا ــؤمن ي كــل يف معــا  وافــدةل وا نــا ق : »pقــا : قــا  رســو  اللًــه tوىــن أيب ىبــد اللًــه
 . (060)«ي كل يف سبعة أمعا 

النًـاس قصـدوا يف الطًعـام  لـو أنً »يقـو :  tوىن ىمرو بن إبراهيم قا :  عو أبـا املسـن
 . (061)«الستقامو أبداهنم

وإذا ىليـــه معـــاليق مـــن كـــًل  tظهـــر إبلـــيس ليحـــ  بـــن زكريًـــا»قـــا :  tوىـــن أيب ىبـــد اللًـــه
شي ل  قا  له ُي : ما هذه ا عاليقل  قا : هذه الًشـهوات الًـن أصـيب هبـا ابـن آ مل  قـا : 

ًص ة والذًكرل قا : لًله ىلًي أن ال أمل هل يل منها شي ل  قا : رًشا شبعو  شتلناك ىن ال
 tبطا من  عام أبداتل وقا  إبليس: لًله ىلًي أن ال أنصـ  مسـلمات أبـداتل ُثً قـا  أبـو ىبـد اللًـه

يا ففص لًله ىل  جعفر وآ  جعفر أن ال ُيلئوا بطـوهنم مـن  عـام أبـداتل وللًـه ىلـ  جعفـر : »
 . (061)«وآ  جعفر أن ال يعملوا للًدنيا أبدات 

 . (061)«إًن الًله ى وجل يبتم كثرة األكل»قا :  tوىن أيب ىبد الًله
 . (062)«كثرة األكل مكروه»قا :  tوىنه

يا أبا اًمد إًن البـدن ليطتـ  مـن أكلـهل وأقـرب »قا :  tوىن أيب بصري ىن أيب ىبد الًله
 . (065)«بطنهما يكون العبد من الًله إذا جاع بطنهل وأبتم ما يكون العبد إىل الًله إذا امتل 

                                                           

 .12011ح 1ب 110ص 10مستدرك الوسائل: ج (002)
 .10210ح 1ب 120ص 12وسائل الشيعة: ج (060)
 .120ح 16ب 212ص 1احملاسن: ج (061)
 .10210ح 1ب 121ص 12وسائل الشيعة: ج (061)
 .2باب كراهية كثرة األكل ح 102ص 0الكايف: ج (061)
  صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت. 112ص 1لدىوات: جا (062)
 .15ح 5ب 110ص 01حبار األنوار: ج (065)
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 فيـــف  tوكـــان»يف فـــدي  قـــا :  tوىـــن ىبـــد الًســـ م بـــن صـــاحل اىلـــرَو ىـــن الًررـــا
 . (060)«األكلل قليل الطعم

 األكل على الربع
 الشبال كما يكره األكل ىل  الًشبا. مس لة: يكره 
 . (066)«إذا شبا البطن  ت »قا :  tىن أيب جعفر

 . (060)«إًن البطن إذا شبا  ت »قا :  وىن أيب ىبد الًله
مـــن أن يظــــًل جائعـــات  ائفــــات يف  pمـــا كــــان شـــي  أفــــًب إىل رســـو  اللًــــه»قــــا :  tوىنـــه

 .(062)«الًله
 . (000)«األكل ىل  الًشبا يورث الربص»قا :  tوىنه

 .(001)«األكل ىل  الًشبا يورث الربص: »pوىن رسو  الًله
: فــدي  يــروى ىــن وىــن العــيص بــن القاســم قــا : قلــو للًصــا ق جعفــر بــن امــد

ال.. مــا »أهــو صــحي ل  قــا : « مــن  بــ  بــًر قــطً  pمــا شــبا رســو  الًلــه»أنًــه قــا :  tأبيــه
 . (001)« ب  بًر قًط وال شبا من  ب  شعري قطً  pأكل رسو  الًله

أال أىًلمـه أربـا  صـا  : »:tللحسـن tوىن األصبل بن نبازة قا : قا  أمـري ا ـؤمني
الطًعـام إال وأنـو جـائال وال زقـم ال  لس ىل  »قا : « بل » قا : « زستتا هبا ىن الًطبً 

ىـــن الطًعـــام إال وأنـــو زشـــتهيهل وجـــًو  ا ضـــلل وإذا أـــو  ـــ ىرض نفســـه ىلـــ  اخلـــ  ل  ـــإذا 
 . (001)«استعملو هذا استتنيو ىن الًطب

ـــ ً  يـــا ىلـــًي أربعـــة يـــذه  رـــياىات: األكـــل ىلـــ  الًشـــبال »قـــا :  tلعلـــيً  pويف وصـــًية الًن

                                                           

  صل يف  رق العا ات. 121ص 2ا ناقب: ج (060)
 .10باب كراهية كثرة األكل ح 160ص 0الكايف: ج (066)
 .10221ح 1ب 121ص 12وسائل الشيعة: ج (060)
 .110ص 1زنبيه اخلوا ر ون هة النواظر: ج (062)
 .112ص 1ب 21ص 2ذيب األفكام: جهت (000)
 .10250ح 1ب 122ص 12وسائل الشيعة: ج (001)
 .0اجمللس الثاين واخلمسون ح 110األمايل للصدوق: ص (001)
 .06أربا  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 110ص 1اخلصا : ج (001)
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 . (002)«ب ةل والًصنيعة ىند  ري أهلهاوالًسراج يف القمرل والً رع يف السً 
إًن أكثــــر النًــــاس شــــبعات يف الــــًدنيا »قــــا :  pىــــن رســــو  اللًــــه وىــــن ســــلمان الفارســــًي 

 . (005)«أكثرهم جوىات يف اآل رةل يا سلمان إًأا الًدنيا س ن ا ؤمن وجًنة الكا ر
 يــــــــا بــــــــا إســــــــرائيل » طيبــــــــات  قــــــــا :  ويف املــــــــدي : انــــــــه قــــــــام ىيســــــــ  بــــــــن مــــــــر  

 كلوا فىًت  وىوا وإذا جعتم  كلوال وال زشبعوا  ـإًنكم إذا شـبعتم  لظـو رقـابكم و نـو ال ز
 .(000)«جنوبكم ونسيتم رًبكم

إياكم والبطنةل  إهنا مفسدة للبدن ومورذـة للسـقم ومكسـلة ىـن »أنه قا :  وىن الن 
 . (006)«العبا ة

 ك اهة ال فخ في الطع ا
 ورا الس و .مس لة: يكره النفخ يف الرق  والطعام وم

 .(000)«يكره النفخ يف الرق  والطعام ومورا الس و : »قا  أبو ىبد اهلل 
 مضغ الطع ا جيدا

 مس لة: يستحب أن ُيضل الطعام جيـداتل قـا  األصـبل بـن نبازـة:  عـو أمـري ا ـؤمني
يا با أال أىلمه أربا كلمات زستتا هبـا ىـن الطـبل  قـا : بلـ  يـا : »tيقو  البنه املسن

 . (002)املدي « وجو  ا ضل : tإىل أن قا  أبول
 الطع ا الك مل

مســـــ لة: بـــــب أن يكـــــون الطعـــــام فـــــ الل ويســـــتحب أن زكثـــــر ىليـــــه األيـــــدَل ويفتـــــت  
إذا اجتمـــا للطعـــام أربـــا كمـــل: أن : »pبالبســـملة ونتـــتم حبمـــد اهلل ى وجـــلل قـــا  رســـو  اهلل

 . (020)«تتم حبمد اهلليكون ف ال وأن زكثر ىليه األيدَ وأن يفتت  ببسم اهلل ون
                                                           

 .5601باب النوا ر ح 161ص 2من ال ُيضره الفقيه: ج (002)
 .10251ح 1ب 125ص 12وسائل الشيعة: ج (005)
 .121ح 22ب 226ص 1احملاسن: ج (000)
 .12011ح 1ب 110ص 10مستدرك وسائل الشيعة: ج (006)
 .101يكره النفخ يف ذ ذة أشيا  ح 150ص 1اخلصا : ج (000)
 .161 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 62الدىوات: ص (002)
 .2ح 16ب 211ص 01حبار األنوار: ج (020)
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 االستلق ء بعد الربع

 مس لة: ينبتي االستلقا  بعد الشبال  إنه ُيرإل الطعام. 
 . (021)«االستلقا  بعد الشبا يسمن البدن وُيرإل الطعام ويسل الدا : »tقا  الصا ق

 ال ت  ا على الطع ا
يبــــوا أذ: »مســــ لة: يكــــره النــــوم ىلــــ  الطعــــامل  إنــــه يقســــي القلــــبل قــــا  رســــو  اهلل 

 . (021)« عامكم بذكر الًله والًص ةل وال زناموا ىليها  تقسو قلوبكم
 طيب الطع ا

 مس لة: بوز جعل ا سه والعنرب وسائر الطًيب يف الطًعام.
أنًــه ســئل ىــن ا ســه والعنــرب و ــريه مــن الطًيــب بعــل يف الطًعــام؟  tىــن جعفــر بــن اًمــد

 . (021)«ال ب س بذله»قا : 
 من آداب الطع ا

مـن كفـران »: ال ينبتي كفران النعمة وله مصا يق بي فرام ومكروهل ويف املدي : مس لة
 . (022)«الًنعمة أن يقو  الًرجل: أكلو الطًعام  ضًرين

 سؤر اللؤمن
مس لة: سؤر ا ؤمن شفا ل كما يف األفا ي  الشريفةل وبوز أكل لقمـة  رجـو مـن  ـم 

 صابعه ولسان الً وجة.التريل والًشرب من إنا  شرب منهل كما بوز مًص أ
ـــــــــ ً  ـــــــــ    يمـــــــــة أًم معبـــــــــد  p فـــــــــي اخلـــــــــرائج: )إًن الًن  ســـــــــارل أَ مـــــــــن مًكـــــــــةل فـــــــــىًت ن

ـ إىل أن قا : ـ  لًما رأت أًم معبد ذله قالو: يا فسن الوجه إًن يل ولدات له سبا سـني وهـو  
هـا ُـرةت قـد بقيـو يف الوىـا  ومضـتها وجعل pكقطعة ملم ال يتكًلم وال يقـوم   زـو بـهل    ـذ

                                                           

 .12215ح 00ب 102ص 10ج :مستدرك الوسائل (021)
 .160 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 60الدىوات: ص (021)
 ذكر صنوف األ عمة وى جها. 1 صل 116ص 1 ىائم اإلس م: ج (021)
 .10552ح 111ب 200ص 10مستدرك الوسائل: ج (022)
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 . (025)يف  يه  نهم يف املا  ومش  وزكًلم(
 . (020)«شرب ا ا  من الكوز العاًم أمان من الربص وا ذام»قا :  pوىن الًن ً 

 من األطعلة اللدتابة
 مس لة: يستحب ا تيار َجلة من األ عمة ورىاية آ اهبا.

 تل ومن من ا تت   عامه شل    ا ىنه اذنان وسبعون  ا»قا :  tىن ىلًي بن أيب  الب
يصـــــب  بوافـــــدة وىشـــــرين زبيبـــــةت محـــــرا  مل يصـــــبه إال مـــــرض ا ـــــوتل ومـــــن أكـــــل ســـــبا ُـــــرات 

قــتلن الــًدو  يف بطنــهل والًلحــم ينبــو الًلحــمل والثًريــد  عــام العــربل والبيشــارجات  (026)ى ــوة
ًَ يــذيب ا ســدل وملــم البقــر  ا  و وهنــا شــفا   يعًظمــن الــبطن ونــًدرن ا ــنتل والًســمه الطًــر

 وا ل ومن أكل لقمةت  ينةت ن   مثلها من الًدا  من جسدهل والًسمن مـا   ـل ا ـوف  وألباهنا
مثلــهل ومــا استشــف  ا ــريم شثــل شــراب )شــرب( العســلل ومــا استشــفو الًنفســا  شثــل أكــل 

جنيًـات يف نفاسـهال وأكـل الـًدبًا  ي يـد  tالًر ب ألًن الًله زبارك وزعـاىل أ عمـه مـر  بنـو ىمـران
وأكـــل العـــدس يـــرًق القلـــب ويســـرع  معـــة العـــيل ونعـــم اإل ام اخلـــًلل ونعـــم اإل ام يف الـــًدما ل 

وإ امهـــم وهـــو مبـــاركل ومـــن أ  ـــ   ر يـــه مل يضـــًر ســـائر جســـده  tال ًيـــو وهـــو  يـــب األنبيـــا 
 . (020)«الرب 

ًَ يف كتـاب إذبـات الوصـًية: وفـًدذا محـ ة بـن نصـر  ـ م أيب املسـن ىـن أبيـه  tوا سعو 
أن أبتاع يف كًل يـوم »زباشر أهل الًدار شولده  لًما نش   رج إيًل األمر:  tًيدقا :  ًا ولد السً 

 .t (022)وقيل: إًن هذا  والنا الًصتري« ما الًلحم قصب مخً 
 قيـــل لـــه: مـــا هـــيل « أربعـــة أشـــيا   لـــو البصـــر وزنفـــا وال زضـــر»قـــا :  tوىـــن الًصـــا ق

 قيــــل لــــه: وألَ شــــي ل  قــــا : « عنوا ــــوز إذا اجــــتم (600)الًســــعرت وا لــــ  والنًــــاَنواه» قــــا : 
النًـــاَنواه وا ـــوز ُيرقـــان البواســـري ويطـــر ان الـــرًي  وُيًســـنان اللًـــون ونًشـــنان ا عـــدة ويســـً نان »

                                                           

  دك. 120ص 1اخلرائج وا رائ : ج (025)
 .121 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 62الدىوات: ص (020)
 .101ص 1ل كتاب العي: جلع وة: ُر با دينةل يقا : إنه  رسه الن  ا (026)
 كتاب الطب وا  كو .  121ا عفريات: ص (020)
 .10502ح 111ب 200ص 10. وا ستدرك: ج10021ح 0ب 121ص 10مستدرك الوسائل: ج (022)
 ( ناَنواه:  ارسية شعىن املبة السو ا .600)
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الكل ل والًسعرت وا لـ  يطـر ان الرًيـاح ىـن الفـؤا  ويفتحـان الًسـد  وُيرقـان الـبلتم ويـدرًان ا ـا  
 . (601)«ياح اخلبيثة من الفم ويصًلبان الذًكرويطًيبان الًنكهة ويلًينان ا عدة ويذهبان الر 

 الداور ب كة
 مس لة: يستحب أن يتسحر اإلنسان يف شهر رمضان  إن السحور بركة.

: pقــــا : قــــا  رســــو  اللًــــه ىـــن الًســــكويًن ىــــن جعفــــر بــــن اًمــــد ىــــن أبيـــه ىــــن آبائــــه
 . (601)«الًسحور بركة»

 . (601)«ولو بشربة من ما ويستحًب أن يتسًحر يف شهر رمضان : »tوىن اإلمام الًررا
 . (602)«زسًحروا  إًن الًسحور بركة»قا :  pوىنه

 أفضل الداور
 مس لة: يستحب التسحر بالسويق واىلريسة والتمر وال ًبيب وا ا .

 . (605)«وأ ضل الًسحور الًسويق والًتمر: »t في  قه الًررا
 . (600)«نعم الًسحور للمؤمن الًتمر»قا :  pوىن الًن ً 

زســًحروا ولــو  ــرع ا ــا  أال : »pقــا : قــا  رســو  الًلــه tىــن أبيــه الًلــه وىــن أيب ىبــد
 . (606)«صلوات الًله ىل  ا تسًحرين

 اله يدة
أنًــه كــان ي كــل اىلريســة أكثــر مــا  pمســ لة: يســتحب أكــل اىلريســةل  قــد رَو ىــن النًــ ً 

 . (600)ي كل ويتسًحر هبا
ن جًده ىلًي بن املسـي ىـن أبيـه ويف ا عفريًاتل بإسنا ه ىن جعفر بن اًمد ىن أبيه ى

                                                           

 لناَنواه وا ل  وا وز.يف السعرت وا 121مكارم األ  ق: ص (601)
 .11052ح 2ب 121ص 10وسائل الشيعة: ج (601)
 .0202ح 1ب 156ص 6مستدرك الوسائل: ج (601)
 .11 ب الن : ص (602)
 .10ب 100 قه الررا: ص (605)
 .02ب 120ص 52حبار األنوار: ج (600)
 .1ح 51ب 120ص 2هتذيب األفكام: ج (606)
 . قهالفصل الثال  يف صفة أ  12مكارم األ  ق: ص (600)
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يا رسو  الًله هل ن لو ىليه مائدة مـن : pقا : قالوا لرسو  الًله ىن ىلًي بن أيب  الب
أن لـو ىلـيَّ هريسـة   كلـو منهـا  ـ ا  اللًـه يف قـًو  قـًوة أربعـي رجـ  يف : »الًسما ل  قـا 

 . (602)«البط 
نشــط للعبــا ة أربعــي يومــات وهــي الًــن ىلــيكم باىلريســة  إهًنــا ز: »pقــا  pويف  ــًب النًــ 

 .t»(610)أن لو ىلينا بد  مائدة ىيس 

 خبز الرعي 
 مس لة: يستحب ا تيار  ب  الًشعري.

 . (611)«الًشعري فىًت قبضه الًله إليه pما زا   عام رسو  الًله»قا :  tىن أيب ىبد الًله
ــــــه»قــــــا :  tوىــــــن الًصــــــا ق ــــــواه الًتمــــــر  pكــــــان قــــــوت رســــــو  الًل وإ امــــــه الًشــــــعري وفل

 . (611)«ال ًيو
ــــه  ــــذا  »قــــا :  tوىنــــه ــــه يف شــــي  شــــفا ت أكثــــر مــــن الًشــــعري مــــا جعلــــه الًل لــــو ىلــــم الًل
 .t»(611)األنبيا 

 ضـل  بـ  الًشـعري ىلـ  الـرًب كفضـلنا ىلـ  النًـاسل ومـا مـن نـً  »قا :  tوىن أيب املسن
يــهل وهــو قــوت إال وقــد  ىــا ألكــل الًشــعري وبــارك ىليــهل ومــا   ــل جو ــات إال وأ ــرج كــًل  ا   

 . (612)«األنبيا  و عام األبرار أب الًله أن بعل قوت أنبيائه إال شعريات 
يـا ابـن مسـعو  إن شـئو نًب زـه بـ مر : »pوىن ىبد الًله بن مسعو  قا : قا  رسو  الًله

نــوح نــً  اللًــه إنًــه ىــاي ألــف ســنة إال ىســي ىامــات )يــدىو إىل اللًــه(  كــان إذا أصــب  قــا : ال 
ا أمســ  قــا : ال أصــب ل وكــان لباســه الًشــعر و عامــه الًشــعريل وإن شــئو نًب زــه أمســيل وإذ
 ليفة الًله يف األرض كان لباسـه الًشـعر و عامـه الًشـعريل وإن شـئو نًب زـه بـ مر  tب مر  او 
مـا مـا كـان  يـه مـن ا لــه كـان ي كـل الًشـعري ويطعـم النًـاس املـًوارىل إىل أن قــا :  tسـليمان
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 (615)«كـــان لباســـه الًصــوف و عامـــه الًشـــعري tر إبـــراهيم  ليـــل الــًرمحنوإن شــئو نًب زـــه بــ م
 اخلرب .

كــان ســليمان يطعــم أرــيا ه الًلحــم بــاملًوارى وي كــل هــو الًشــعري »قــا :  tوىــن الًصــا ق
 . (610)« ري من و 

لي لس جلسة العبد وي كـل أكلـة  ـ tكان صافبكم ـ يعا ىلًيات »يف  رب:  tوىن الباقر
 املدي .  (616)«رًب والًلحم ويرجا إىل من له  ي كل  ب  الًشعري وال ًيوالعبد وليطعم  ب  ال
 . (610)«كان قوزه الًشعري من  ري أ م pإًن الًن ً »قا :  وىن أيب ىبد الًله

وىــن ســلمان الفارســًي يف جــواب كتــاب كتبــه إىل ىمــر: وأًمــا مــا ذكــرت أيًن أقبلــو ىلــ  
ه مــؤمن ويؤنًــب ىليــهل وا  اللًــه يــا ىمــر ألكــل ســًف اخلــوص وأكــل الًشــعري  مــا هــو  ًــا يعــرًي بــ

الًشـــعري وســـًف اخلـــوص واالســـتتنا  بـــه ىـــن ر يـــا ا طعـــم وا شـــرب وىـــن  صـــب مـــؤمن فًقـــه 
واً ىــا  مــا لــيس لــه حبــًق أ ضــل وأفــًب إىل الًلــه ىــً  وجــًل وأقــرب للًتقــوىل ولقــد رأيــو رســو  

 . . اخلرب(612)إذا أصاب الًشعري أكله و رح به ومل يس طه pالًله
كـان قوزـه الًشـعري وفلـواه  p ـاىلم أًن رسـو  اللًـه»يف فـدي  قـا :  tوىن أيب ىبد الًله
 . اخلرب (610)«الًتمر ووقو ه الًسعف

 خبز األرّ  
 مس لة: يستحب أكل  ب  األرز.

مــــا   ــــل جــــوف »قــــا :  tيف ا كــــارم: يف  بــــ  األرًز ىــــن الًصــــا ق قــــا  الًطربســــيً 
 . (611)« ت ا سلو  مثله إنًه يسًل الًدا  س

مـا مـن شـي  أنفـا منـه ومـا مـن شـي  يبقـ  يف ا ـوف مـن  ـدوة إىل الًليـل إال : »tوقا 
                                                           

 .10000ح 1ب 115ص 10مستدرك الوسائل: ج (615)
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 . (611)« ب  األرزً 
 األر  والتداو  به

 مس لة: ور ت روايات يف أكل األرًز والًتداَو به ما الًسًماق أو ال ًيو وبدوهنما.
 . (611)«رزً سًيد  عام الًدنيا واآل رة الًلحم ُثً األ: »pقا  رسو  الًله

بالتـــداة وهـــو ىلـــ  ا ائـــدة  قـــا :  tوىـــن ا فًضـــل بـــن ىمـــر قـــا :   لـــو ىلـــ  الًصـــا ق
ل  قلـو: «وُيـه  إنًـه أرزً » قلو: يا سًيدَ قد زتًديول قا : « زعا  يا مفًضل إىل التدا »

ل  ــدنوت منــه   لســول  قــا : «زعــا  فــىًت أرَو لــه فــديثات »يــا ســًيدَ قــد  علــول  قــا : 
قــا : أًو  فًبــة أقــًرت لًلــه بالوفدانًيــة ويل بــالًنبًوة  pىــن رســو  الًلــه بائــهفــًدذا أيب ىــن آ»

« از   أكـــ ت فـــىًت أزيـــدك ىلمـــات »ل ُثً قـــا : «وأل ـــي بالوصـــًية وألًمـــن ا وًفـــدين با نًـــة األرزً 
قـا : كـًل شـي  أ رجـو األرض  pىـن النًـ ً  فًدذا أيب ىن آبائه » از  ت أك ت  قا : 
« از   أكـــ ت فـــىًت أزيـــدك ىلمـــات »ُثً قـــا : « إال األرًز  إنًـــه شـــفا  ال  ا   يـــه فيـــه  ا  وشـــفا  

أنًـه قـا : ولـو كـان األرًز رجـ ت لكـان  pفـًدذا أيب ىـن آبائـه ىـن النًـ ً » از  ت أك ت  قا : 
فـــًدذا أيب ىــــن » ـــاز  ت أكــــ ت  قـــا : « از   أكـــ ت فــــىًت أزيـــدك ىلمـــات »ُثً قـــا : « فليمـــات 
 . (612)«أنًه قا : إًن األرًز يشبا ا ائا وُيرإل الًشبعان p ً ىن النً  آبائه

 . (615)«نعم الًدوا  األرًز بار  صحي  سليم من كًل  ا »قا :  tوىن الًصا ق
أًن رجـ ت مـن أصـحابه شـكا إليـه ا ـت ف الـبطن  ـ مره أن يًت ـذ  tوىن جعفر بن اًمـد

مررــــو ســــنتي أو أكثــــر : »t مــــن األرًز ســــويقات وي  ــــذه ويشــــربه  فعــــل  اشــــتد بطنــــهل وقــــا
 ـــ ىلما الًلـــه األرًز  ـــ مرت بـــه  تســـل وجًفـــف ُثً أمـــًس بالًنـــار و حـــن وجعلـــو بعضـــه ســـويقات 

 . (610)«وبعضه فسا  واستعملته  ربأت
وىن إ اىيل بن القاسم ا تطًبب الكويًف ىن اًمد بن ىيس  ىن اًمد ابن إسـحاق بـن 

الًشــيعة  قــا  لــه: يــا ابــن رســو  الًلــه إًن    ــا ه رجــل مــن tالفــيم قــا : كنــو ىنــد الًصــا ق
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ومـا ُينعـه مـن : »tابنن ذابو وَنل جسمها و ـا  سـقمها وهبـا بطـن ذريـال  قـا  الًصـا ق
هــذا األرًز بالًشــحم ا بــارك إًأــا فــًرم الًلــه الًشــحوم ىلــ  بــا إســرائيل لعظــم بركتهــا أن زطعمهــا 

ــه مــا هبــا لعًلــه زتــوًهم أن ختــالف لكثــر  قــا : يــا ابــن رســو  اللًــه « ة مــا ىا ــوفــىًت ُيســ  الًل
 ذ أف ارات أربعةت  اجعلها  و الًنار واجعل األرًز يف القدر وا ب ـه »وكيف أصنا به. قا : 

فىًت يدرك ُثً  ذ شـحم كليتـي  ريًـات واجعلـه يف قصـعة  ـإذا بلـل األرًز ونضـج   ـذ األف ـار 
ا قصـعةت أ ـرى ُثً فرًكهـا  ريكـات شـديدات األربعة   لقها يف القصعة اًلن  يها الًشحم وكًب ىليه

وال نرجًن  اره  إذا ذاب الًشحم  اجعله يف األرًز لتحًساه ال فارًات وال بار ات  إهًنا زعام بإذن 
ل  قـا  الًرجـل ا عـاجل: واللًـه الًـذَ ال إلـه إال هـو مـا أكلتـه إال مـرًةت وافـدةت فـىًت «الًله ىـً  وجـلً 

 . (616)ىو يو
وكنـو أ دمـه يف وجعـه الًـذَ كـان  tعقـوب قـا : قـا  يل أبـو ىبـد اللًـهوىـن يـونس بـن ي

وُيه يا يونس أ ىلمو أيًن أىلمو يف مرري أكل األرًز  ـ مرت بـه  تسـل » يه وهو الً فري: 
 . (610)«ُثً جًفف ُثً قلي ُثً رًض  طبخ   كلته بالًشحم   ذهب الًله بذله الوجا ىًا 

 الدويق وفوائده
 الًسويق. مس لة: يستحب ا تيار
مــا أىظـم بركــة الًسـويق إذا شــربه اإلنسـان ىلــ  الًشـبا أمــرأ »قـا :  tىـن أيب جعفـر البــاقر

ــــــ ًا  يف الًســــــفر واملضــــــر  ــــــام وإذا شــــــربه اإلنســــــان ىلــــــ  ا ــــــوع أشــــــبعه ونعــــــم ال وهضــــــم الطًع
 . (612)«الًسويق

يولـد  قا  له رجل: يا ابن رسو  اللًـه  tوىن بكر بن اًمد قا : كنو ىند أيب ىبد الًله
ما ُينعه من الًسويق اشربه ومر أهله به  إنًه ينبو »الولد  يكون  يه البله والًضعفل  قا : 

 ًَ  . (610)«الًلحم ويشًد العظم وال يولد لكم إال القو
أًن رجـ ت مـن أصـحابه شـكا إليـه ا ـت ف الـبطن  ـ مره أن يًت ـذ  tوىن جعفر بن اًمـد
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 اخلرب . (611)من األرًز سويقات ويشربه  فعل وىويف
احملمـــوم يتســـل لـــه »وقـــا : « ينبـــو الًلحـــم ويشـــًد العظـــم»أنًـــه قـــا  يف الًســـويق:  tوىنـــه

 .(611)«الًسويق ذ ث مرًات ويعطاه  إنًه يذهب باملًم  وينشف ا رًة والبلتم ويقًوَ الًساقي
ىلــ  أربــاب ا لــل قــا :  ـًـا أرا   tوىــن املســن بــن اًمــد النًــو لًي يف  ــرب افت ــاج الًررــا

 .(611)ري إىل ا  مون زوًر  ورو  الًص ة وشرب شربة سويق وسقاناا ص
وأقــداح الًســويق بــي يديــه  tوىــن مســروق قــا :   لــو يــوم ىر ــة ىلــ  املســي بــن ىلــيً 
 . (612)وبي يدَ أصحابه وا صافف يف ف ورهم وهم ينتظرون اإل طار

ســان ىلــ  الًشــبا مــا أىظــم بركــة الًســويق إذا شــربه اإلن»»قــا :  tوىــن أيب جعفــر البــاقر
 . (615)«أمرأه وهضم الطًعام وإذا شربه اإلنسان ىل  ا وع أشبعه

يشـــــــرب ا ـــــــا  الًـــــــذَ فلـــــــب ىليـــــــه الًلـــــــ  ويشـــــــرب  pوكـــــــان»والًطربســـــــًي يف ا كـــــــارم: 
 . (610)«الًسويق

إذا صًليو » :tىكربا رج ت من ذقيف قا  يل ىليً  ويف كشف التًمة: وكان قد وىًل ىل 
 عـــدت إليـــه يف الوقـــو ا عـــًي  لـــم أجـــد ىنـــده فاجبـــات ُيبســـا  ونـــهل  «الًظهـــر  ـــدات  عـــد إيلً 

 وجدزــه جالســات وىنــده قــدح وكــوز مــا ل  ــدىا بوىــا  مشــدو  ُمتــومل  قلــو يف نفســي: لقــد 
أمنــا فــىًت نــرج إيًل جــوهرات  كســر اخلــتم وفًلــه  ــإذا  يــه ســويقل  ــ  رج منــه  صــًبه يف القــدح 

وصًب ىليه ما ت  شرب منه وسقاين..
(616) . 

 t ـًـا قتــل املســي»يقــو :  tويف الكــايف ىــن مصــقلة الًطًحــان قــا :  عــو أبــا ىبــد الًلــه
أقامو امرأزه الكلبًية ىليـه م ُـات وبكـو وبكـي الًنسـا  واخلـدم فـىًت جًفـو  مـوىهًن وذهبـول 
 بينــا هــي كــذله إذ رأت جاريــةت مــن جواريهــا زبكــي و موىهــا زســيل  ــدىتهال  قالــو ىلــا: مــا 

                                                           

 .00ب 162ص 52حبار األنوار: ج (611)
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 .0010ح 12ب 516ص 6مستدرك الوسائل: ج (612)
 يف السويق ا اف وشربه. 06 ب األئمة: ص (615)
 يف مشربه. الفصل الرابا يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (610)
 يف وصف زهده يف الدنيا.  165ص 1كشف التمة: ج(616)
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بيننــا زســيل  موىــهل قالــو: إيًن  ـًـا أصــابا ا هــد شــربو شــربة ســويقل قــا : لــه أنــو مــن 
 ـــ مرت بالطًعـــام واألســـوقة   كلـــو وشـــربو وأ عمـــو وســـقول وقالـــو: إًأـــا نريـــد بـــذله أن 

 .t (610)نتقًوى ىل  البكا  ىل  املسي
 آداب الدويق 

يــو وىلــ  مســ لة: يســتحب أكــل الًســويق ا ــاًف ا تســو  ســبا  ســ ت أو ذ ذــات وبال ً 
 الرًيق.

بلًــوا جــوف احملمــوم بالًســويق والعســل ذــ ث مــرًات وُيــًو  »قــا :  tىــن ىلــًي بــن املســي
 . (612)«من إنا  إىل إنا  ويسق  احملموم  إنًه يذهب باملًم  املارًة وإًأا ىمل بالوفي

ن إًن الًســويق ا ــاًف إذا أ ــذ ىلــ  الرًيــق أ فــ  املــرارة وســكً »قــا :  tوىــن أيب ىبــد الًلــه
 . (620)«ا رًة وإذا لًو ُثً شرب مل يفعل ذله

 سويق الّرعي  
 مس لة: يستحب أكل سويق الشعري.

اســقه ســويق الًشــعري  إنًــه » قــا :  t قــد ســ   ســيف الًتًمــار يف مــريم لــه أبــا ىبــد اللًــه
 . (621)قا :  ما سقيته إال مرًةت فىًت ىويف« يعام إن شا  الًله وهو  ذا  يف جوف ا ريم

 اللام
 س لة: يستحب ا تيار الًلحم ىل  َجيا اآل ام والطًعام.م

ســًيد الطًعــام يف : pقــا  رســو  اللًــه»قــا :  tبإســنا ه ىــن آبائــه t فــي صــحيفة الًررــا
 . (621)«الًدنيا واآل رة الًلحم
 . (621)«الًلحم سًيد الطًعام يف الًدنيا واآل رة»قا :  pوىن رسو  الًله

 . (622)«سًيد إ امكم الًلحم»قا :  وىنه
                                                           

 .2ح باب مولد املسي بن ىلي 200ص 1الكايف: ج (610)
 .665ح 11اجمللس 200األمايل للطوسي: ص (612)
 يف السويق ا اف وشربه. 06 ب األئمة: ص (620)
 يف سويق الشعري. 121مكارم األ  ق: ص (621)
 .10050ح 6ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (621)
 .201ح 52ب 252ص 1احملاسن: ج (621)
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 . (625)«الًلحم سًيد الطًعام يف الًدنيا واآل رة»قا :  tوىن ىليً 
ًَ ينبو الًلحم: »tوىن أيب ىبد الًله  . (620)«وإًن هذا الًلحم الطًر

ًَ ىــن أيب اًمــد يــا أبــا هاشــم إذا أر ت »يف فــدي  أنًــه قــا :  tوىــن أيب هاشــم ا عفــر
 اخلرب.  (626)«القًوة  كل الًلحم

 . (620)« ري اإل ام يف الًدنيا واآل رة الًلحم»قا :  قا : pويف  ًب الًنً ل
ســـًيد  عـــام الـــًدنيا واآل ـــرة الًلحـــم وســـًيد شـــراب الـــًدنيا واآل ـــرة : »pوقـــا  رســـو  اللًـــه

 . (622)«ا ا 
 من فوائد اللام

أنًـه قـا :  pمس لة: للحم  وائد مذكورة يف الروايات وأكد ىليهـا الطـبل  عـن رسـو  اللًـه
 . (650)«ينبو الًلحم ىليكم بالًلحم  إنًه»

 . (651)«إنًا معشر قري  ملمًيون»أنًه كان ُيًب الًلحم ويقو :  pوىنه
 . (651)«أكل الًلحم ي يد يف الًسما والبصر والقًوة»أنًه قا :  tوىن أيب جعفر

إًن اللًــه »أنًــه قــا :  pأنًــه ســئل ىًمــا يرويــه النًــاس ىــن رســو  اللًــه tوىــن جعفــر بــن اًمــد
لــيس كمــا يظًنــون مــن أكــل الًلحــم : »tقــا  جعفــر بــن اًمــد« حمًيــييــبتم أهــل البيــو اللً 

ي كله وُيًبه إًأا ذله من الًلحم اًلذَ قا  الًله ىـً  وجـًل:  pا باح أكله اًلذَ كان رسو  الًله
 أ ُيًب أفدكم أن ي كل ملم أ يه ميتات

 . (652)«يعا بالتيبة له والوقيعة  يه (651)

                                                                                                                                                                      

 .61ح 12باب 60ص 01حبار األنوار: ج (622)
 الفصل الثامن يف اللحوم وما يتعلق هبا. 150مكارم األ  ق: ص (625)
 .10002ح 6ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (620)
 . صل يف آيازه 212ص 2ا ناقب: ج (626)
 .12 ب الن : ص (620)
 .11110ح 11ب 21ص 15وسائل الشيعة: ج (622)
 .152 صل ذكر صفوف األ عمة وى جها ح 102ص 1 ىائم اإلس م: ج (650)
 .12ب 60ص 01حبار األنوار: ج (651)
 .10026ح 2ب 121ص 10مستدرك الوسائل: ج (651)
 .11 رات: سورة امل (651)
 .156ذكر صنوف األ عمة ح 1 صل 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (652)
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لتـــا أًن اللًـــه ىـــً  وىـــ  يـــبتم البيـــو الًلحـــمل قـــا : ب: tوىـــن أ   قـــا : قلـــو للًصـــا ق
ملميًـــات ُيــــًب  pذلـــه البيـــو الًـــذَ يؤكـــل )بالتيبـــة(  يـــه ملـــوم النًـــاس وقـــد كـــان رســـو  اللًـــه»

 .(655)«الًلحم
 ال تت ك اللام
 مس لة: يكره زرك أكل الًلحم أربعي يومات بل أيًامات.

ــــه ــــد الًل ــــو ىب أســــبوع وال زعــــًو وه أنفســــكم وكلــــوا الًلحــــم يف كــــًل »يف فــــدي :  tقــــا  أب
وأوال كـــــم  ـــــإًن لـــــه رـــــراوةت كضـــــراوة اخلمـــــرل وال ُنعـــــوهم  ـــــوق األربعـــــي يومـــــات  إنًـــــه يســـــي  

 . (650)«أ  قهم
 . (656)«من زرك الًلحم أربعي يومات سا   لقه»أنًه قا :  pوىن رسو  الًله

ســا   لقــه ىلــيكم بــالًلحم  إنًــه مــن زــرك الًلحــم أربعــي يومــات ســا   لقــه ومــن : »pوقــا 
 . (650)«ىًذب نفسه ومن ىًذب نفسه   ًذنوا يف أذنه

من زرك أكل الًلحم أربعـي صـبافات »أنًه قا :  tىن جعفر بن اًمد tويف  ًب األئًمةل
 . (652)«سا   لقه و سد ىقله ومن سا   لقه   ًذنوا يف أذنه بالًتثويب

زرك الًلحم أربعي يومات سا  ىليكم بالًلحم  إنًه ينبو الًلحم ومن : »tوقا  أمري ا ؤمني
 . (600)« لقه

 إدم ن أكل اللام
 مس لة: بوز إ مان أكل الًلحم ىل  كراهية.

 . (601)أربعة ىشر يومات بلحم يف شعبان tىن زرارة قا : زتًديو ما أيب جعفر
إًن إبلـيس نطـب شـيا ينه  يقـو  ىلـيكم بـالًلحم وا سـكر »قا : قـا :  pويف  ًب الًن ً 

                                                           

 .10100ح 2ب 122ص 10مستدرك الوسائل: ج (655)
 .10101ح 10ب 122ص 10مستدرك الوسائل: ج (650)
 .152يف ذكر صنوف األ عمة ح 1 صل 102ص 1 ىائم اإلس م: ج (656)
 .61ح 12ب 65ص 01حبار األنوار: ج (650)
 يف اللحم. 112 ب األئمة: ص (652)
 .112ح 11ب 21ص 1: جىيون أ بار الررا (600)
 .12ب 61ص 01حبار األنوار: ج (601)
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 . (601)«ال أجد َجاع الًشًر إال  يها والناَ  إينً 
 . (601)«من أكل الًلحم أربعي صبافات قسا قلبه: »pوقا 

 لام الضأن
 مس لة: يستحب ا تيار ملم الًض ن ىل  ملم ا اى  و ريه.

كــل الًلحــم الًنضــيج مــن الًضــ ن الفــًن أ نــه ال القديــد وال ا ــ ور : » قــد رَو ىــنهم 
 . (602)«وال البقر

إًن اللًـه ىـً  وجـًل ا تـار مـن كـًل شـي ح : pقـا : رسـو  اللًـه»قـا :  اللًـهوىن أيب ىبد 
 .(605)«شيئات ـ إىل أن قا  ـ وا تار من األنعام إناذها وأ تار من التنم الًض ن

 لام الع از
برجــل كــان نصــراين كــان أســلم ومعــه  ن يــر قــد شــواه  ويف املــدي : أ  أمــري ا ــؤمني

قـــا  الرجـــل: مررـــو  قرمـــو إىل « ه مـــا محلـــه ىلـــ  هـــذاوُيـــ»وأ رجـــه برُيـــانل  قـــا  لـــه: 
 . (600)…«أين أنو من ملم ا ع  وكان  لفات منه»اللحمل  قا : 

 لام الطيور
مس لة: يستحب ا تيار الفراخ و صوصات  رخ املمام اًلذَ  ـًذَ بقـوت النًـاس وال يكـره 

 ملم ا  ور والب و واملمام ا سرو .
 . (606)« يب الًلحم ملم  راخ هنم أو كا  ينهمأ»أنًه قا :  tىن أمري ا ؤمني

األ نيا  باخًتاذ التنم والفقرا  باخًتاذ : »pقا : أمر رسو  الًله وىن جابر بن ىبد الًله 
 . (600)«الًدجاج

                                                           

 .11 ب الن : ص (601)
 .02ب 122ص 52حبار األنوار: ج (601)
 .215 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 152الدىوات: ص (602)
 .2216ح 12ب 166ص 0مستدرك الوسائل: ج (605)
 .12ا ر حباب النو  105ص 6الكايف: ج (600)
 .10111ح 12ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (606)
 يف ملم الدجاج. 100مكارم األ  ق: ص (600)
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 لام القب ج والقط  والّدرّاج 
 مس لة: يستحب أكل ملم الدراج و يور أ رى مذكورة يف الروايات.

من سـرًه أن يقـًل  يظـه  لي كـل »يقو :  p :  عو رسو  الًلهأنًه قا tىن أمري ا ؤمني
 . (602)«الًدرًاج

 . (660)«من سرًه أن يقًل  يظه  لي كل ملم الًدرًاج» :pويف فدي  آ ر ىنه
 . (661)«من اشتك   ؤا ه وكثر  ًمه  لي كل الًدرًاج: »pوىنه

الًســـاقي ويطـــر   أ عمـــوا احملمـــوم ملـــم القـــبج  إنًـــه يقـــًوَ»قـــا :  tوىـــن أيب املســـن األًو 
 . (661)«املًم   ر ات 

إنًـه مبـاركل وكـان » ـ   بقطـات  قـا :  tوىن ىلًي بن مه يار قا : زتـًديو مـا أيب جعفـر
 . (661)«يع به وكان يقو : أ عموا الريقان يشوى له tأيب

 . (662)«من اشتك   ؤا ه وكثر  ًمه  لي كل ملم الًدرًاج»قا :  pوىن رسو  الًله
إذا وجد أفـدكم  ًمـات أو كربـات ال يـدَر مـا سـببه  لي كـل ملـم »قا :  tوىن أيب ىبد الًله

 . (665)«الًدرًاج  إنًه يسًكن ىنه إن شا  الًله زعاىل

                                                           

 يف أكل الدراج. 106 ب األئمة: ص (602)
 .260ح 05ب 265ص 1احملاسن: ج (660)
 .10112ح 10ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (661)
 يف ملم القبج. 101مكارم األ  ق: ص (661)
 .10111ح 10ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (661)
 .10111ح 10ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (662)
 .12ب 65ص 01حبار األنوار: ج (665)
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 حالل اللام وح امه

مســـ لة: بـــوز أكـــل ملـــوم اإلبـــل والبقـــر والتـــنم والبقـــر الوفشـــًية واملمـــر الوفشـــًية وكراهيـــة 
 األهلًية.

ا ما ُيـًل مـن أكـل ملـوم امليـوان  لحـوم البقـر واإلبـل وأمً »أنًه قا :  tىن جعفر بن اًمد
 . (660)«والتنم ومن ملوم الوف  ما ليس له ناب وال ُملب..
َثانيــة أزواجوروى ىلــًي بــن إبــراهيم يف زفســري قولــه زعــاىل: 

أنًــه  pاآليــة ىــن الًنــ ً  (666)
 قوله: »قا : 
من الًض ن اذني

 ىىن األهلًي وا بلًي.  (660)
نيومن ا ع  اذ

 ىىن األهلًي والوفشًي ا بلًي.  (662)
ومن البقر اذني

 ىىن األهلًي والوفشًي ا بلًي.  (600)
ومن اإلبل اذني

 . (601)«يعا الب اً  والعراب  هذه أفًلها الًله (601)
 الكتف والذراع

مســـ لة: يســـتحب ا تيـــار الـــًذراع والكتـــف ىلـــ  ســـائر أىضـــا  الًذبيحـــةل ويكـــره ا تيـــار 
 الورك. 
ـــهىـــن  ـــًذراع مـــن الًلحـــم زع بـــه وأهـــديو إليـــه pرســـو  الًل شـــاة  pيف فـــدي : وكانـــو ال

 . (601)  هوى إىل الًذراع  نا زه أيًن مسمومة
اشــرِت لنــا مــن الًلحــم ا قــا   وال زشــرت ا ــآ ري  ــإًن ا قــا   »قــا  لت مــه:  tوىــن الًررــا

                                                           

 .210ذكر ما ُيل أكله وما ُيرم ح 2 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (660)
 .121سورة األنعام:  (666)
 .121سورة األنعام:  (660)
 .121سورة األنعام:  (662)
 .122سورة األنعام:  (600)
 .122ألنعام: سورة ا (601)
 .وال ة إبراهيم 112ص 1زفسري القمي: ج (601)
 .10116ح 10ب 122ص 10مستدرك الوسائل: ج (601)
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 . (602)«أقرب من ا رى  وأبعد من األذى
أزـ  رجـل مـن قـري  إىل »قـا :  tىـن أمـري ا ـؤمني ائه ىن آب وىن أيب ىبد الًله 

ُيـًب مـن الًلحـم الـًذراع  نهشـها هنشـةت  p ـدىاه إىل من لـه وقـًرب لـه مائـدةتل وكـان النًـ ً  pالًن ً 
وافدةتل  لًما   ل إىل بطنه الًلحـم زكًلمـو الـًذراع وقالـو: يـا رسـو  اللًـه ال ز كـل مـًا شـيئات 

 اخلرب.  (605)«ده إيًن مسمومة   لقاها من ي
 أكل الكب ب
 مس لة: يستحب أكل الكباب  ن رعفو قواه.

مــا يل أراك »  زيتــه  قــا :  tىــن موســ  بــن بكــر الواســطًي قــا : أرســل إيًل أبــو املســن
كيــف » قلــو: مـا أكلــو  ـريه منـذ أمــرزا  قـا : « أ مل آمــرك ب كـل الًلحـم»وقـا : « مصـفرًات 
  كلول   رسل إيًل بعد َجعة  إذا الًدم قـد ىـا  يف « كله كبابات »قلو:  بي اتل قا : « ز كله

 قلـو: أنـا « نًف ىليه أن نرسله يف بعم فوائ نا»ُثً قا  يل: « نعم»وجهي  قا  يل: 
 . (600)ىبدك  مرين شا شئول  وًجها يف بعم فوائ ه إىل الًشام

 الّلام ب للّبن 
 مس لة: ينبتي أكل اللحم بالل .

شكا نً  من األنبيـا  قبلـي رـعفات يف : pقا  رسو  الًله» : قا tىن ىلًي بن أيب  الب
بدنــه إىل ربًــه زعــاىلل  ــ وف  الًلــه زعــاىل إليــه: ا ــبخ الًلحــم والًلــ   كلهمــا  ــإيًن جعلــو القــًوة 

 . (606)« يهما
الًلحم والًل  ينبتان الًلحم ويشـًدان العظـمل والًلحـم ي يـد يف »أنًه قا :  pوىن رسو  الًله

 . (600)«صرل واللحم بالبيم ي يد يف البا ةالًسما والب
شــكا نــً  مــن األنبيــا  الًضــعف إىل ربًــه  ــ وف  اللًــه إليــه: »قــا :  tوىــن جعفــر بــن اًمــد

                                                           

 .151 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 120الدىوات: ص (602)
 .10112ح 10ب 150ص 10مستدرك الوسائل: ج (605)
 .10126ح 11ب 152ص 10مستدرك الوسائل: ج (600)
 ا  يه الربكة.باب م 101ا عفريات: ص (606)
 .511 صل يف ذكر الع ج والدوا  ح 125ص 1 ىائم اإلس م: ج (600)
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 . (602)«ا بخ الًلحم بالًل   كلهما  إيًن جعلو الربكة  يهمال  فعل  رً  الًله إليه قًوزه
 قـا : لـيس ب ررـي فـًب وإًأـا « ما ز كل»أنًه رأى رج ت  ينات  قا :  pوىن رسو  الًله

 . (620)«َجعو بي الًلحمي»آكل الًلحم والًل ل  قا : 
قــا : شــكا نــوح إىل ربًــه ىــً  وجــًل  pإًن رســو  الًلــه: »tىــن أبيــه وىــن أيب ىبــد الًلــه

رــــعف بدنــــه  ــــ وف  اللًــــه إليــــه أن ا ــــبخ الًلحــــم بــــالًل   كلهمــــا  ــــإيًن جعلــــو القــــًوة والربكــــة 
 . (621)« يهما

أوف  الًله إىل نـً  مـن أنبيائـه فـي شـكا إليـه رـعفه أن ا ـبخ : »pقا  pًب الًن ً ويف  
 . (621)«الًلحم ما الًل   إيًن قد جعلو الشفا  والربكة  يهما

 
 أكل ال ؤوس 

 مس لة: ينبتي أكل السويق ما الرؤوس.
قــد رؤوســاتل  ــدىا بالًســويق  قلــو: إيًن  tىــن ىلــًي بــن ســليمان قــا : أكلنــا ىنــد الًررــا

 .(621)«إًن قليل الًسويق يهضم الًرؤوس وهو  واؤه»امتلتل  قا : 
 مخ العظ ا

 .(622)«شرار أًمن اًلذين ي كلون ُماخ العظام: »pقا  pويف  ًب الًنً ل
 أكل الّث يد 
 . (625)«الثًريد بركة: »pمس لة: ينبتي أكل الثريدل  قد قا  رسو  الًله

 . (620)«عام العربالثًريد  »قا :  tوىن ىلًي بن أيب  الب
 .(626)«وأًو  من هشم الثًريد من العرب َجيعات جًدنا هاشم»قا :  tوىنه

                                                           

 ذكر صنوف األ عمة وى جها. 1 صل 110ص 1حبار األنوار: ج (602)
 .210 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 152الدىوات: ص (620)
 .10112ح 12ب 151ص 10مستدرك الوسائل: ج (621)
 .12 ب الن : ص (621)
 يف الرؤوس. 101  ق: صمكارم األ (621)
 .11 ب األئمة: ص (622)
 .0باب الثريد ح 110ص 0الكايف: ج (625)
 .10121ح 11ب 151ص 10مستدرك الوسائل: ج (620)
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وأًو  مـن  pالثًريـد  عـام العـرب وأًو  مـن ذـر  الثًريـد إبـراهيم»أنًه قـا :  pوىن رسو  الًله
 . (620)«هشمه من العرب هاشم
 . (622)«نيالثًريد بركة و عام الوافد يكفي االذ»أنًه قا :  tوىن جعفر بن اًمد

 . (000)«الًلهًم بارك ألًمن يف الثًر  والثًريد»أنًه قا :  pوىن الًن ً 
مــا  t قــا  قائــل مــن النًــاس لــو نظرنــا إىل  عــام أمــري ا ــؤمني»أنًــه قــا :  tوىــن الًصــا ق

هول   شر وا ىليه وإذا  عامه ذريدة ب يو مكًللة بالع وةل وكان ذله  عامـهل وكانـو الع ـوة 
 . (001)«ا دينة مل إليه من 

والثًريــــــد ســــــًيد »أنًــــــه قــــــا  يف فـــــدي :  pىــــــن رســــــو  اللًـــــه وىـــــن ســــــلمان الفارســـــيً 
 .(001)«األ عمة

 الّلبن 
الًلهــًم بــارك لنــا  يــه »مســ لة: يســتحب شــرب اللــ ل كمــا يســتحب أن يقــو  ىنــد شــربه: 

 «.وارزقنا منه
عامــات يقــو : إذا أكــل   pكــان النًــ ً »قــا :  tبإســنا ه ىــن آبائــه t فــي صــحيفة الًررــال

الًلهــًم بــارك لنــا  يــه وارزقنــا  ــريات منــهل وإذا أكــل لبنــات أو شــرب قــا : الًلهــًم بــارك لنــا  يــه وارزقنــا 
 . (001)«منه

 .(002)«إًن له   ات »إذا أكل لبنات مضمم  اهل وقا :  pوكان رسو  الًله
وســـــًيد األشـــــربة »أنًـــــه قـــــا  يف فـــــدي :  pىـــــن رســـــو  اللًـــــه وىـــــن ســـــلمان الفارســـــيً 

 . (005)« اللً 
                                                                                                                                                                      

 .10121ح 11ب 151ص 10مستدرك الوسائل: ج (626)
 .15ح 10ب 01ص 01حبار األنوار: ج (620)
 .152ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (622)
 .1باب الثريد ح 116ص 0الكايف: ج (000)
 يف نفسه. سريزه 50ص 1التارات: ج (001)
 .10120ح 11ب 152ص 10مستدرك الوسائل: ج (001)
 .112ح 02صحيفة الررا: ص (001)
 .10115ح 21ب 161ص 10مستدرك الوسائل: ج (002)
 .10110ح 21ب 161ص 10مستدرك الوسائل: ج (005)
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 . (000)«شرب الًل  من ام اإلُيان: »p: قا pويف  ًب الًن ً 
 . (006)«ليس ب إل مكان الطًعام والًشراب إال الًل : »pوقا 
ىلـــيكم بالًلبـــان  إنًـــه ُيســـ  املـــًر مـــن القلـــب كمـــا ُيســـ  اإلصـــبا العـــرق ىـــن : »pوقـــا 

 . (000)«لبصرل ويذهب الًنسيانا بيل ويشًد الًظهرل وي يد يف العقلل ويذًكي الًذهنل وبلو ا
 . (002)«ذ ذة ال زرً : الوسا ة والًل  والًدهن: »pوقا 

 . (010)«الًل  أفد الًلحمي»أنًه قا :  tوىن أمري ا ؤمني
 . (011)ورواه ا ستدرك أيضا

 لبن األبق ر
 مس لة: يستحب ا تيار ل  البقر للكل والًشرب.

نعــم  تــداوى  ــإًن »  اللًــه أنتــداوىل  قــا : قــا : قيــل: يــا رســو  ىــن جــابر بــن ىبــد اللًــه
الًلـــه زبـــارك وزعـــاىل مل ينـــ    ا ت إال وقـــد أنـــ   لـــه  وا ت ىلـــيكم ب لبـــان البقـــر  إهًنـــا زـــرً  مـــن كـــًل 

 . (011)«الًش ر
 . (011)«يف البقر وألباهنا  وا »أنًه قا :  tوىن ىلًي بن أيب  الب

 . (012)«ما كًل الًش رىليكم ب لبان البقر  إهًنا ختلط : »pوىن رسو  الًله
من أكل لقمةت  ينةت ن   من الـًدا  مثلهـا مـن جسـدهل وملـم »أنًه قا :  pوىن رسو  الًله

 . (015)«البقر  ا  و نها شفا  ولبنها  وا ل وما   ل ا وف مثل الًسمن

                                                           

 .15 ب الن : ص (000)
 .10116ح 21ب 161ص 10سائل: جمستدرك الو  (006)
 .02ب 122ص 52حبار األنوار: ج (000)
 .15 ب الن : ص (002)
 .11166 ستورات  بية ح 202 رر املكم و رر الكلم: ص (010)
 .10112ح 21ب 162ص 10ج :مستدرك الوسائل (011)
 .10110ح 22ب 162ص 10مستدرك الوسائل: ج (011)
 .10111ح 22ب 165ص 10مستدرك الوسائل: ج (011)
 .1باب ألبان البقر ح 116ص 0الكايف: ج (012)
 .105يف ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (015)
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 . (010)«ملم البقر  ا  وأ اهنا شفا  وألباهنا  وا »قا :  tوىن أيب ىبد الًله
 . (016)«ملم البقر  ا  ولبنها  وا ل وملم التنم  وا  ولبنها  ا »قا :  pويف  ًب الًن ً 

مرق الًسلق بلحم البقر »قا :  tهذا ويف بعم الروايات مدح ملومهال  عن أيب ىبد الًله
 . (010)«يذهب البياض

ــــه الــــربص »قــــا :  tوىــــن أيب املســــن األًو  ــــه ىن مــــن أكــــل مرقــــات بلحــــم بقــــر أذهــــب الًل
 . (012)«وا ذام

 ا اة بي الروايتي كما ال نف .وال من
 لبن األتن

 مس لة: بوز أكل ل  األزن وشربه للمريم و ريه.
 . (010)أنًه سئل ىن ألبان األزن يتداوى هبا  رً ص  يها tىن جعفر بن اًمد

 أكل الجبن
مس لة: بوز أكل ا   وَنوه و يه ف   وفرام إذا بيا يف سوق ا سلمي فىًت يعلم أنًـه 

 بعينه.  املرام
أنًه ذكر ا ً  اًلذَ يعمله ا شركون وأهًنم بعلون  يه اإلنفحـة مـن ا يتـة  tىن أيب جعفر

إذا ىلم ذله مل يؤكل وإن كـان ا ـً  جمهـوال ال يعلـم مـن »و ًا مل يذكر اسم الًله ىليهل قا : 
 . (011)«ىمله وبيا يف سوق ا سلمي  كله

 . (011)«بله ويشًهي ما بعدها ً  يهضم ما ق»قا :  tوىن الًصا ق
 . (011)«كلوا ا ً   إنًه يذهب الًنعاس ويهضم الطًعام: »pوقا  رسو  اهلل 

                                                           

 يف ملم البقر. 152مكارم األ  ق: ص (010)
 .16 ب الن : ص (016)
 .10100ح 11ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (010)
 .5ح 60ب 111ص 52حبار األنوار: ج (012)
 .521ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 151ص 1 ىائم اإلس م: ج (010)
 .11ح 1ب 110ص 01حبار األنوار: ج (011)
 يف ا   وا وز. 102مكارم األ  ق: ص (011)
 .10110ح 20ب 160ص 10مستدرك الوسائل: ج (011)
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 أكل الدلك وآدابه
 مس لة: هناك آ اب ألكل السمه ور ت يف الروايات.

الًلهــًم بــارك لنــا  يــه وأبــدلنا بــه  ــريات »أنًــه كــان إذا أكــل الًســمه قــا :  pىــن رســو  الًلــه
 . (012)«منه

 . (015)«وأكل الًتمر بعده يذهب أذاه: »tجعفر بن اًمدوقا  
ًَ إال ىل  أذر امل امة  يؤكل كبابات.  مس لة: يكره أكل الًسمه الطًر

ًَ قا : كتبو إىل أيب اًمد أشـكو إليـه أًن يب  مـات وصـفرا   ـإذا افت مـو  tوىن املمري
افت م »هل  كتب إيًل: هاجو الًصفرا ل وإذا أً رت امل امة أرًر يب الًدمل  ما زرى يف ذل

 اســـتعملو ذلـــه  كنـــو يف ىا يـــة وصـــار ذلـــه « وكـــل أذـــر امل امـــة  كـــات  ريًـــات شـــا  وملـــ 
 . (010) ذائي

 إدم ن أكل الدلك
 مس لة: يكره إ مان أكل الًسمه واإلكثار منه.

ًَ يذيب اللحم»أنًه قا :  pىن رسو  الًله  . (016)«إ مان أكل الًسمه الطًر
ًَ يذيب ا سد»قا :  tوىن ىلًي بن أيب  الب  . (010)«والًسمه الطًر

 . (012)«الًسمه يذيب شحمة العي»قا :  tوىن أيب ىبد الًله
 . (010)«  لتشاوة العي إًن هذا الًسمه لر َ»قا :  tىن أبيه وىنه

ــوا مــن أكــل الًســمه  ــإًن ملمــه يــذبل ا ســد ويكثــر الــبلتم »قــا :  tوىــن أيب جعفــر أقًل
 . (011)«ويتًل  الًنفس

                                                           

 .1باب السمه ح 111ص 0الكايف: ج (012)
 .10156ح 16ب 156ص 10مستدرك الوسائل: ج (015)
 .11ح 56ب 126ص 52حبار األنوار: ج (010)
 .512ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 151ص 1 ىائم اإلس م: ج (016)
 كتاب الطب وا  كو .  121ا عفريات: ص (010)
 يف السمه. 02 ب األئمة: ص (012)
 .10101ح 12ب 150ص 10مستدرك الوسائل: ج (010)
 .10102ح 12ب 150ص 10مستدرك الوسائل: ج (011)
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 يض وفوائدهالب

ىــن اًمــد  مســ لة: هنــاك آ اب ألكــل البــيم مــذكورة يف الروايــاتل  فــي  ــًب األئًمــة
 . (011)«من ىدم الولد  لي كل البيم وليكثر منه  إنًه يكثر الًنسل»أنًه قا :  tالباقر

كـل »قًلة استمرائي الطًعـام قـا :  tوىن ىلًي بن أمحد بن أشيم قا : شكوت إىل الًررا
 . (011)لو  انتفعو به فع« مخ البيم

 . (012)ومداومة أكل البيم يعرض منه الكلف يف الوجه: tويف الًرسالة الًذهبًية للًررا
وكثرة أكل البـيم وإ مانـه يـورث الًطحـا  وريافـات يف رأس ا عـدة واالمـت   مـن : »tوقا 

 . (015)«البيم ا سلوق يورث الرًبو واإلبتهار
مه يف ا عـــدة يف وقـــو وافـــد  إهًنمـــا مـــىت وافـــذر أن  مـــا بـــي البـــيم والًســـ: »tوقـــا 

 . (010)«اجتمعا يف جوف اإلنسان ولدا ىليه الًنقرس والقولنج والبواسري ووجا األرراس
 . (016)«والًلحم بالبيم ي يد يف الباه»أنًه قا :  pوىن رسو  الًله

 الللح 
يعــا « ةوىلــيكم باألبيضــي اخلبــ  والرًقًــ: »tمســ لة: يســتحب ا لــ ل قــا  أبــو ىبــد اللًــه

 . (010)«وإًن يف الرًًقة أمانات من ا ذام والربص وا نون»ا ل ل إىل أن قا : 
 . (012)«سًيد إ امكم ا ل »قا :  pوىن رسو  الًله

 . (020)«ال يصل  الطًعام إال با ل : »pوقا 

                                                           

 لل ماع. 110 ب األئمة: ص (011)
 .10100ح 10ب 150ص 10الوسائل: جمستدرك  (011)
 .10106ح 10ب 152ص 10مستدرك الوسائل: ج (012)
 الرسالة الذهبية. 10 ب الررا: ص (015)
 .10100ح 10ب 152ص 10مستدرك الوسائل: ج (010)
 ذكر الع ج والدوا . 2 صل 125ص 1 ىائم اإلس م: ج (016)
 .10160ح 11ب 152ص 10مستدرك الوسائل: ج (010)
 .11 ب الن : ص (012)
 .10161ح 11ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (020)
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ـــه ىليـــه بـــا ل   إنًـــه شـــفا  مـــن ســـبعي  ا ت أ ناهـــا ا ـــذام : »tلعلـــيً  pوقـــا  رســـو  الًل
 . (021)«نونوالربص وا 

ًَ اإل ام أجـو   قـا  بعضـهم: الًلحـمل وقـا  بعضـهم: الًسـمنل  tوس   الًررـا أصـحابه أ
الل ا لــ   رجنــا إىل ن هــة لنــا  نســي التــ م ا لــ   مــا : »tوقــا  بعضــهم: ال ًيــول  قــا  هــو

 . (021)«انتفعنا بشي  فىًت انصر نا
ضـها وقـا : لعنـه اللًـه ىقـرب  نف pلد و رسو  الًله»أنًه قا :  tوىن جعفر بن اًمد

 مــا يســلم منــه مــؤمن وال كــا رل  ــدىا شلــ   ورــعه يف مورــا الًلد ــة ُثً ىصــره بإهبامــه فــىًت 
 . (021)«ذابل ُثً قا : لو يعلم الًناس ما يف ا ل  ما افتاجوا معه إىل  رياق

 من األطعلة واألش بة اللب حة واللاّ مة 
 فة واحملرمة ذكرت يف الروايات.مس لة: هناك َجلة من األ عمة واألشربة ا با

أًمــا مــا ُيــًل »أنًــه ذكــر مــا ُيــًل أكلــه ومــا ُيــرم بقــو  جممــل  قــا :  tىــن جعفــر بــن اًمــد
ل نســان أكلــه  ًــا أ رجــو األرض  ث ذــة صــنوف مــن األ ذيــة: صــنف منهــا َجيــا صــنوف 

الثًالـــ  صـــنوف املـــًب كًلـــه كاملنطـــة واألرًز والقطنيـــة و ريهـــال والثًـــاين صـــنوف الًثمـــار كًلهـــال و 
البقو  والًنباتل  كـًل شـي  مـن هـذه األشـيا   يـه  ـذا  ل نسـان ومنفعـة وقـًوة  حـ   أكلـهل 
ومــا كــان منهــا  يــه ا ضــرًة  حــرام أكلــهل إال يف فــا  التًــداَو بــهل وأًمــا مــا ُيــًل مــن أكــل ملــوم 

لـبل ومــن امليـوان  لحـوم البقــر واإلبـل والتــنمل ومـن ملــوم الـوف  كــًل مـا لــيس لـه نــاب وال ُم
ملوم الًطري كًل ما كانو له قانصةل ومن صيد البحـر كـًل مـا كـان لـه قشـرل ومـا ىـدا مـن هـذه 
األصناف  حرام أكلهل ومـا كـان مـن البـيم ُمتلـف الطًـر ي  حـ   أكلـهل ومـا اسـتوى  ر ـاه 

 .(022)« هو من بيم ما ال يؤكل ملمه
 الّزبيبة واأللوان وال ّ رب ج 

كـــان يشـــتهي مـــن األلـــوان: الًنارباجـــة وال ًبيبـــة وكـــان يقــــو : أنًـــه   tىـــن جعفـــر بـــن اًمـــد

                                                           

 .11060ح 10ب 16ص 15وسائل الشيعة: ج (021)
 يف ا ل . 102مكارم األ  ق: ص (021)
 .10باب  ضل ا ل  ح 116ص 0الكايف: ج (021)
 .210ذكر ما ُيل أكله وما ُيرم ح 2 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (022)
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 .p»(025)أىطينا من هذه األ عمة واأللوان ما مل يعطه رسو  الًله»
 . (020)«يع به العسل وزع به ال ًبيبة pكان رسو  الًله»قا :  tوىنه

ًَ يف  ىوازـــــــــهل قـــــــــا :   pكـــــــــان أفـــــــــًب الطًعـــــــــام إىل رســـــــــو  الًلـــــــــه»والقطـــــــــب الرًاونـــــــــد
 . (026)«الًنارباجة

 الالواء والف لوذج
 مس لة: يستحب أكل امللوا  واخلبيص والفالوذج.

إذا ورـــــعو امللـــــوا    صـــــيبوا منهـــــا وال »أنًـــــه قـــــا :  pالًطربســـــًي يف ا كـــــارمل ىـــــن الًنـــــ ً 
 . (020)«زرً وها

 . (022)«من أ عم أ اه ف وةت أذهب الًله ىنه مرارة ا وت»أنًه قا :  pوىن رسو  الًله
يع بــــه الفــــالوذجل وكــــان إذا أرا ه قــــا :  : كــــان رســــو  اهللtدوىــــن جعفــــر بــــن اًمــــ

 . (050)«اخًتذوه لنا وأقًلوا»
 نــورزوا إن »ل قــالوا: يــوم نــريوزل  قــا : «مــا هــذا»أنًــه أهــدَ إليــه  ــالوذج  قــا :  tوىنــه

 . (051)«قدرمت كًل يوم
 سـ    بـيص لـه  اًصـةتل  ـدىا بسـفرة  نثـره tوىن ىاصم بـن ميـثم أنًـه أهـدَ إىل ىلـيً 

 . (051)ىليه ُثً جلسوا فلقتي ي كلون
مـا أصـحابه ىلـ  مائـدة إذ  tقـا : كـان ىلـًي بـن املسـي tويف زفسري اإلمام العسـكَر

« معاشـــر إ واننـــا  يبـــوا نفســـات )وكلــوا(  ـــإًنكم زـــ كلون وظلمـــة بـــا أميًـــة ُيصـــدون»قــا  ىلـــم: 
 رأس ىبيـد اللًـه وتـر يف مورـا كـذا يقـتلهم ا  تـار وسـيؤز  بالرًأسـي يعـا»قالوا: أين؟ قا : 

                                                           

 .10ب 05ص 01حبار األنوار: ج (025)
 .100ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 110ص 1ئم اإلس م: ج ىا (020)
 .120 صل قي ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 150الدىوات: ص (026)
 الفصل التاسا يف امل وة. 105مكارم األ  ق: ص (020)
 .11ح 21ب 250ص 61حبار األنوار: ج (022)
 يف ذكر صنوف األ عمة وى جها. 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (050)
 .1111ذكر التباذ  والتواصل ح 1 صل 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (051)
  صل يف ا سابقة بالعد  واألمانة. 111ص 1ا ناقب: ج (051)



 

 160 

يوم كذا )وكذا(ل  لًما كـان يف ذلـه اليـوم أو  بالرًأسـي  ـا أرا  أن يقعـد للكـل وقـد  ـر  مـن 
  عــل ي كــل وينظــر « املمــد للًــه الًــذَ مل ُيتــا فــىًت أراين»صــ زهل  لًمــا رآ ــا ســ د وقــا : 

لوا ىــن ىملــه  ــرب الرًأســيل إليهمــا  لًمــا كــان وقــو امللــوا  مل يــؤت بــامللوا   ــا كــانوا قــد اشــتت
ال نريــد فلــوا  أفلــ  مــن : »t قــا : نــدماؤه مل نعمــل اليــوم فلــوا ل  قــا  ىلــًي بــن املســي

 . (051)«نظرنا إىل هذين الرًأسي
 الخّل 

 مس لة: يستحب شرب اخلًل وأن ال نلو البيو منه.
 كــل معــه الًرجــل أنًــه قــًدم إىل أصــحابه  ــ ت وزيتــات وملمــات بــار تال   tىــن جعفــر بــن اًمــد

  عــل ينتــف مــن الًلحــم  يتمســه يف اخلــًل وال ًيــو وي كلــهل  قــا  الًرجــل: جعلــو  ــداك هــ   
 .t»(052)هذا  عامنا و عام األنبيا : »tكان  ب ات ما الًلحمل  قا 

وإ امهـم  نعم اإل ام اخلًلل ونعـم اإل ام ال ًيـول وهـو  يـب األنبيـا  »أنًه قا :  tوىنه
 . (055)«وهو مبارك
وهــو ي كــل  ــ ت وزيتــات يف  tب يــا بــن ىمــرو بــن ب يــا قــا :   لــو ىلــ  أيب جعفــر وىــن

قــل هــو اللًــه أفــدقصــعة ســو ا  مكتــوب يف وســطها: 
 ــدنوت « يــا ب يــا ا ن» قــا :  (050)

وأكلــــو معــــهل ُثً فســــا مــــن ا ــــا  ذــــ ث فســــوات فــــىًت مل يبــــق مــــن اخلبــــ  شــــي  ُثً نــــاولا 
 . (056) حسوت البقًية

وأ منـوا اخلـًل وال ًيـو يف منـازلكم  مـا ا تقـر أهـل بيـو  »يف فـدي :  tوقا  أبو ىبد الًله
 .(050)«كان ذله أ مهم

 .(052)«ما ا تقر بيو  يه  لً : »pوقا  رسو  الًله

                                                           

: ص (051)  وجداله ومناظرزه. افت اج الرسو  551زفسري اإلمام العسكَر
 ذكر صنوف األ عمة وى جها. 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (052)
 .10166ح 11ب 101ص 10مستدرك الوسائل: ج (055)
 .1سورة اإل  ص:  (050)
 .16ح 2ب 102ص 01حبار األنوار: ج (056)
 .10162ح 11ب 101ص 10مستدرك الوسائل: ج (050)
 باب  ضل القناىة. 152ا عفريات: ص (052)
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 . (000)«نعم اإل ام اخلًل وال يفتقر أهل بيو ىندهم اخللً : »pوقا 
  .(001)«اخللً  pكان أفًب الًصبا  إىل رسو  الًله»قا :  tوىن أيب ىبد الًله

 . (001)«اخلًل يسًكن ا رار وُييي القلوب»أنًه قا :  tوىن جعفر بن اًمد
مـــن أكـــل اخلـــًل قـــام ىلـــ  رأســـه ملـــه يســـتتفر لـــه فـــىًت : »pوىـــن أنـــس قـــا : قـــا  النًـــ ً 

 . (001)«يفر 
نعـــم اإل ام اخلـــًل يكســـر ا ـــرًة وُييـــي القلـــب ويشـــًد الًلثـــة ويقتـــل »قـــا :  tوىـــن الًصـــا ق

 . (002)« واًب البطن
ملـــه ينـــا َ يف الًســـما : الًلهـــًم بـــارك يف اخل لـــي »أنًـــه قـــا :  tيب املســـن األًو وىـــن أ

 . (005)«وا ت ًلليل واخلًل شن لة الًرجل الًصاحل يدىو ألهل البيو بالربكة

 أكل العدل واالسترف ء به 
 مس لة: العسل شفا  ويستحب أكله.

 . (000)«العسل شفا »أنًه قا :  pىن رسو  الًله
 . (006)«ما استشف  ا ريم شثل شرب العسل: »tوقا  ىليً 

 يه شفا  للًناسقا  الًله ىً  وجًل: : »tوقا  جعفر بن اًمد
(000)»(002) . 

أ يع ــ  أفــدكم إذا مــرض أن يســ   امرأزــه  تهــب لــه مــن مهرهــا »أنًــه قــا :  tوىــن ىلــيً 
 ــإن  ــ   هــر:  ر ــات  يشــرَت بــه ىســ   يشــربه شــا  الًســما ل  ــإًن الًلــه ىــً  وجــًل يقــو  يف ا

                                                           

 .11010ح 10ب 11ص 15وسائل الشيعة: ج (000)
 .10101ح 12ب 101ص 10مستدرك الوسائل: ج (001)
 .2ب 102ص 01حبار األنوار: ج (001)
 يف اخلل. 102مكارم األ  ق: ص (001)
 .101 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 120الدىوات: ص (002)
 .502مستطر ات السرائر: ص (005)
 .510ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 120ص 1 ىائم اإلس م: ج (000)
 .10126ح 16ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (006)
 .02سورة النحل:  (000)
 .10126ح 16ب 100ص 10ائل: جمستدرك الوس (002)
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لكم ىن شي  منه نفسات  كلوه هنيئات مريئات 
 يه شفا  للًناسويقو  يف العسل:  (060)

(061) 
ون ًلنا من الًسما  ما ت مباركات ويقو  يف ما  السما : 

(061)»(061) . 
 . (062)«ىليكم بالعسل وفًبة الًسو ا : »tوقا  العامل

 . (065)«ه ىً  وجلً العسل شفا  يف ظاهر الكتاب كما قا  اللً : »وقا 
يف العســل شــفا  مــن كــًل  ا ل ومــن لعــق لعقــة ىســل ىلــ  الرًيــق يقطــا الــبلتم : »tوقــا 

ــــًذهن وبــــًو  املفــــ  إذا كــــان مــــا الًلبــــان  ويكســــر الًصــــفرا  ويقطــــا ا ــــرًة الًســــو ا  ويصــــًفي ال
 . (060)«الذًكر..

 . (066)«العسل شفا  لطر  الرًي  واملًم : »pوقا  رسو  الًله
ُمتلــف ألوانــه  يــه لعقــة العســل  يــه شــفا  قــا  الًلــه زعــاىل: »قــا :  tالًلــه وىــن أيب ىبــد

شفا  للًناس
(060)»(062) . 

العســـل شـــفا  مـــن كـــًل  ا  وال  ا   يـــهل يقـــًل الـــبلتم وبلـــو »قـــا :  tوىـــن أمـــري ا ـــؤمني
 . (000)«القلب

شـفا   إًن اللًـه زعـاىل جعـل الربكـة يف العسـل و يـه: »pقا : قـا  رسـو  اللًـه tوىن الًررا
 . (001)«من األوجاع وقد بارك ىليه سبعون نبًيات 

ذــــ ث يــــ  ن يف املفــــ  ويــــذه  بــــالبلتم: قــــرا ة القــــرآن والعســــل : »pوقــــا  رســــو  اللًــــه

                                                           

 .2سورة النسا :  (060)
 .02سورة النحل:  (061)
 .2سورة ق:  (061)
 .516ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 120ص 1 ىائم اإلس م: ج (061)
 .21ب 120 قه الررا: ص (062)
 .10122ح 16ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (065)
 .6ح 00ب 101ص 52حبار األنوار: ج (060)
 .10100ح 16ب 100ص 10ل: جمستدرك الوسائ (066)
 .02سورة النحل:  (060)
 .21ح 101ص 1زفسري العياشي: ج (062)
 يف العسل. 100مكارم األ  ق: ص (000)
 .16باب ال يارات ح 20صحيفة الررا: ص (001)
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 . (001)«والًلبان
 . (001)«الطًيب يسر والعسل يسر والًنظر إىل اخلضرة يسر والرًكوب يسر: »pوقا  
 . (002)«اال زرً وا شربة العسل ىل  من أزاكم هب: »pوقا 
 . (005)«إن يكن يف شي  شفا   في شر ة املً ام أو يف شربة العسل: »pوقا 

مـن أصـابته ىلًـة  يسـ   امرأزـه ذ ذـة  راهـم مـن صـداقها ويشـرَت »أنًـه قـا :  tوىن ىليً 
     وا ــَر هبــا ىســ  ُثً يكتــب ســورة يــس شــا  ا طــر ويشــربه شــفاه اللًــه ألنًــه اجتمــا لــه اىلــا

 . (000)«كوالًشفا  وا بار 
 . (006)«إًن العسل شفا  من الًسًم القازل»ويف اخلرب: 

 ــذ شــربةت مــن ىســل وألــق  يهــا ذــ ث فًبــات »لرجــل اشــتك  بطنــه:  pوقــا  رســو  اللًــه
ــه زبــارك وزعــاىل  قــا  رجــل مــن أهــل ا دينــة « شــوني  أو ىــس أو ســبا ُثً اشــربه زــربأ بــإذن الًل

ا دينـة  قـد وصـف لـه هـذا  قـا  الًرجـل مـن وهـو ىنـد اًمـد مـن جلًـة أهـل  t عفر بن اًمـد
إًأــا ينفــا : »tأهــل ا دينــة: يــا جعفــر  قــد  علنــا هــذا  مــا رأينــا ينفعنــال  قــا  جعفــر بــن اًمــد

أهــل اإلُيــان وال ينفــا أهــل الًنفــاق وىســ  أن زكــون منا قــات وأ ذزــه ىلــ   ــري زصــديق منــه 
 . (000)« نكس الًرجل رأسهل pلرسو  الًله

ذــــــ ث يــــــذه  بــــــالبلتم: قــــــرا ة القــــــرآن والًلبــــــان »قــــــا :  t الــــــبوىــــــن ىلــــــًي بــــــن أيب 
 . (002)«والعسل

اســتوهب  ر ــات امرأزــه مــن »أنًــه شــكا إليــه رجــل الــًدا  العضــا   قــا :  tوىــن الًصــا ق
 فعـلل   ذهـب اللًـه ىنـه « صداقها واشرت به ىس ت وام جه شا  ا ـ ن واكتـب بـه القـرآن واشـربه

                                                           

 .11051ح 10ب 15ص 15وسائل الشيعة: ج (001)
 .10105ح 16ب 106ص 10مستدرك الوسائل: ج (001)
 .10 ب الن : ص (002)
 .15ح 52ب 110ص 52األنوار: جحبار  (005)
 .10100ح 16ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (000)
 .10100ح 16ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (006)
 كتاب الطب وا  كو .  122ا عفريات: ص (000)
 يف الر وبة. 00 ب األئمة: ص (002)
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 ــإن  ــ  لكــم ىــن شــي  منــهله  ــت  بــذ tذلــه  ــ  رب أبــا ىبــد اللًــه
(020)  نــرج مــن

بطوهنا
(021)  ون ًلنا من الًسـما  مـا ت

وننــً   مـن القـرآن مـا هـو شـفا  اآليـات ُث زـ   (021)
ورمحة للمؤمني

(021)»(022) . 
ىلـــيكم بالعســـل  ـــو الًـــذَ نفســـي بيـــده مـــا مـــن بيـــو  يـــه ىســـل إال وزســـتتفر : »pوقـــا 

ا رجـل   ـل يف جو ـه ألـف  وا  و ـرج ىنـه ألـف ألـف ا  ئكة ألهل ذله البيـول  ـإن شـرهب
 . (025)« ا ل  إن مات وهو يف جو ه مل ًُس الًنار جسده

 . (020)«نعم الًشراب العسل يرى  القلب ويذهب بر  الًصدر: »pوقا 
 . (026)«من أرا  املف   لي كل العسل: »pو قا 
 .(020)«ال زرً وا شربة العسل ىل  من أزاكم هبا: »pو قا 

  والتداو  بهالدك  
 مس لة: ور ت روايات يف أكل الًسًكر والًتداَو بهل وكراهة الًتداَو بالًدوا  ا ًر.

يتصـًدق بالًسـًكر  قيـل لـه يف ذلـهل  قـا :  t في  ىائم اإلس مل كـان جعفـر بـن اًمـد
 . (022)«ليس شي  من الطًعام أفًب إيًل منه وأنا أفًب أن أزصًدق ب فًب األشيا  إيلً »

 . (200)«الًسًكر ينفا من كًل شي ل وكذله ا ا  ا تلي: »tالًرراويف  قه 
مـا ا تـار »يقـو :  tىن أيب أسامة الًشًحام قا :  عـو أبـا ىبـد اللًـه tويف  ًب األئًمة

                                                           

 .2سورة النسا :  (020)
 .02سورة النحل:  (021)
 .2سورة ق:  (021)
 .01سورة اإلسرا :  (021)
 .510 صل يف التداَو برتبة موالنا وسيدنا أيب ىبد اهلل املسي ح 102الدىوات: ص (022)
 .15 ب الن : ص (025)
 .10111ح 16ب 160ص 10مستدرك الوسائل: ج (020)
 .10111ح 16ب 160ص 10مستدرك الوسائل: ج (026)
 .10111ح 16ب 160ص 10مستدرك الوسائل: ج (020)
 .101ر صنوف األ عمة وى جها حذك 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (022)
 .21ب 120 قه الررا: ص (200)
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 . (201)«للحًم  إال وزن ىشر  راهم سًكر شا  بار  ىل  الرًيق tجًدنا
مـا يل » قـا :  tيب ىبـد اللًـهوىن اًمد بن إبراهيم ا عفـًي ىـن أبيـه قـا :   لـو ىلـ  أ

أيــن أنــو ىــن ا بــارك الطًيًــب اســحق »قلــو: أنــا يف محًــ  الرًبــال  قــا : « أراك شــافب الوجــه
قــا :  فعلــو  مــا ىــا ت إيًل « الًســًكر ُثً  ــذه با ــا  واشــربه ىلــ  الرًيــق ىنــد املاجــة إىل ا ــا 

 . (201)بعد
 أكل الدك  ع د ال وا

 وم.مس لة يستحب أكل الًسًكر ىند النً 
من أ ذ سـًكرزي ىنـد النًـوم كـان »يقو :  tىن ىلًي بن يقطي قا :  عو أبا املسن 

 . (201)«شفا ت من كًل  ا  إال الًسام
 أنواع الدك 

.  مس لة: ينبتي ا تيار الًسًكر الًسليمايًن والًطربز  واألبيم للكل والًتداَو
فـل النًـاس ىـن  ضـل الًسـًكر وُيـه يـا زرارة مـا أ »قا :  tىن زرارة ىن أيب جعفر الباقر

 .(202)«الًطربز  وهو ينفا من سبعي  ا ت وهو ي كل البلتم أك  ويقلعه ب صله
 أكل الزيت واالده ن به

 مس لة: يستحب أكل ال ًيو واالً هان به.
يا ىلًي ىليه بال ًيو كله واً هـن بـه  إنًـه مـن أكلـه : pقا  رسو  الًله»قا :  tىن ىليً 

 . (205)«الًشيطان أربعي يومات واً هن به مل يقربه 
ــه ىلــيكم بال ًيــو  إنًــه يكشــف ا ــرًة ويــذهب الــبلتم ويشــًد العصــب : »pوقــا  رســو  الًل

 . (200)«وُيًسن اخللق ويطًيب الًنفس ويذهب بالتمً 
ًــــه قــــا :  pوىــــن رســــو  اللًــــه ــــا  وإ امهــــم وهــــو »أن ــــو وهــــو  يــــب األنبي نعــــم اإل ام ال ًي

                                                           

 يف صفة املم  و ريق ى جه. 50 ب األئمة: ص (201)
 .10116ح 10ب 161ص 10مستدرك الوسائل: ج (201)
 يف السكر. 100مكارم األ  ق: ص (201)
  ضل سكر الطربز . 06 ب األئمة: ص (202)
 .101ح 60صحيفة الررا: ص (205)
 .1ح 2ب 162ص 01حبار األنوار: ج (200)
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 . (206)«مبارك
م الطًعـــام ال ًيـــو يطيًـــب الًنكهـــة ويـــذهب الـــبلتم ويصـــًفي اللًـــون نعـــ»قـــا :  tوىـــن الًررـــا

 . (200)«ويشًد العصب ويذهب بالوصب ويطفئ التضب
 . (202)«ال ًيو  هن األبرار و عام األ يار»أنًه قا :  tوىن الًصا ق

 . (210)«كلوا ال ًيو واً هنوا به  إنًه من ش رة مباركة: »pوقا  رسو  الًله
 الدلن

 ات يف أكل الًسمن و صوصات  ن البقر وال سًيما يف الًصيف.مس لة: ور ت رواي
ما اخًتذمت يل منه  اجعلوه »أخًتذ له فلوا ل قا : : tىن الرًيًان قا : قلو أليب ىبد الًله

 . (211)«بسمن
 . (211)«نعم اإل ام الًسمن»و قا : 
 . (211)«هو يف الًصيف  ري منه يف الًشتا »و قا : 

البقر  ا  و نها شفا ل ولبنها  وا  ومـا   ـل ا ـوف مثـل  ملم»قا :  pوىن رسو  الًله
 . (212)«الًسمن

 . (215)«الًسمن  وا »أنًه قا :  pوىنه
هــــو يف الًصــــيف  ــــري منــــه يف الًشــــتا  ومــــا   ــــل ا ــــوف : »tوقــــا  جعفــــر بــــن اًمــــد

 . (210)«مثله
 الريخ وأكل الدلن

                                                           

 كتاب الطب وا  كو .  121ا عفريات: ص (206)
 يف ال يو. 120مكارم األ  ق: ص (200)
 .10122ح 10ب 105ص 10مستدرك الوسائل: ج (202)
 .11126ح 26ب 22ص 15وسائل الشيعة: ج (210)
 .206 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 151الدىوات: ص (211)
 .1باب السمن ح 115ص 0الكايف: ج (211)
 .202 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 151الدىوات: ص (211)
 .105ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (212)
 .10111ح 21ب 161ص 10مستدرك الوسائل: ج (215)
 .512ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 122ص 1 ىائم اإلس م: ج (210)



 

 101 

 مس لة: يكره أكل الًسمن للًشيخ بعد ىسي سنةت بالًليل. 
 . (216)«نعم اإل ام الًسمن وإيًن ألكرهه للًشيخ»أنًه قا :  tالًصا قىن 

 م  ورد في فضل الل ء
 مس لة: ا ا  سيد االشربة كما يف الروايات وله آ اب  اصة.

 . (210)«ا ا  سًيد الًشراب يف الًدنيا واآل رة: »pقا  رسو  الًله
زســ   زعًنتــات  عــم ا ــا   عــم  ســل زفًقهــات وال»ىــن  عــم ا ــا  قــا :  tوســئل أبــو ىبــد اللًــه

وجعلنا من ا ا  كًل شي  فيً قا  الًله سبحانه: « املياة
(212)»(210) . 

 . (211)«سًيد شراب أهل ا ًنة ا ا »قا :  وىن الًصا ق
 . (211)«سًيد األشربة يف الًدنيا واآل رة ا ا »أنًه قا :  وىن رسو  الًله

 اش ب الل ء
 ويكره شربه ىًبات.مس لة: يستحب شرب ا ا  مًصات 

 فــي ا عفريًــاتل بإســنا ه ىــن جعفــر بــن اًمــد ىــن أبيــه ىــن جــًده ىلــًي بــن املســي ىــن 
مًصـوا ا ـا  مًصـات وال زعبًـوه ىبًـات : »pقـا : قـا  لنـا رسـو  اللًـه أبيه ىـن ىلـًي بـن أيب  الـب

 . (212)«(211) إًن منه يكون الكبا 
كــان إذا شــرب بــدأ  ســًم ل إىل أن قــا : أنًــه  : »pوالًطربســًي يف ا كــارمل ىــن رســو  الًلــه

 . (215)«وُيًص ا ا  مًصات وال يعًبه ىًبات ويقو : إًن الكبا  من العبً 
 . (210)«إذا اشتهيتم ا ا   اشربوه مًصات وال زشربوه ىًبات : »pوقا 

                                                           

 .200 كوالت ح صل يف ذكر أشيا  من ا  151الدىوات: ص (216)
 .220ذكر ما ُيل شربه وما ال ُيل ح 1 صل  116ص 1 ىائم اإلس م: ج (210)
 .10سورة األنبيا :  (212)
 .10506ح 1ب 5ص 16مستدرك الوسائل: ج (210)
 الفصل السابا يف منا ا ا ياة. 155مكارم األ  ق: ص (211)
 .11 ب األئمة: ص (211)
 ما ة كبد. 165ص 1داتل وهو َأْكَبد. لسان العرب: جالُكبا : وجا الكبد أو  ا ل َكَبَد َكبَ  (211)
 باب شرب ا ا . 101( ا عفريات: ص212)
 يف مشربه. الفصل الرابا يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (215)
 .11 ب الن : ص (210)
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 . (216)«العًب يورث الكبا : »pو قا 

                                                           

 .10561ح 1ب 6ص 16مستدرك الوسائل: ج (216)
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 بعد أكل الّتل  

ُثً شرب ىليه ا ـا  ورـرب يـده ىلـ   (210)لمن ُر  ق tيف املدي : وأكل أمري ا ؤمني
 ُثً ًُثل:« من أ  له بطنه الًنار   بعده الًله»بطنه وقا : 

 (212)و إًنه مهما زعط بطنه سؤله و رجه ناال منته  الًذًم أَجعا
 ال تكث  من ش ب الل ء

 مس لة: كثرة شرب ا ا  مكروهل  اصة بعد أكل الدسم.
« إذا أكل الًلحم ال يع ل بشـرب ا ـا  pو  الًلهقا : كان رس tىن ىلًي بن أيب  الب

 قا  له: بعم أصحابه من أهل بيته يا رسـو  اللًـه مـا أقـًل شـربه للمـا  ىلـ  الًلحـمل  قـا : 
لـــــيس أفــــــد ي كــــــل هــــــذا الــــــورك ُثً يكــــــًف ىـــــن شــــــرب ا ــــــا  إىل آ ــــــر  عامــــــه إال اســــــتمرأ »

 . (210)«الطًعام
معدزـه  ـ  يشـرب ىلـ   عامـه مـا ت فـىًت ومـن أرا  أن ال زؤذيـه : »وقا  اإلمام الررا 

يفر  منهل ومن  عل ذله ر ب بدنه ورـعف معدزـه ومل ز  ـذ العـروق قـًوة الطًعـام ألنًـه يصـري 
 . (211)«يف ا عدة     إذا صًب ا ا  ىل  الطًعام أًوالت   ًوالت 

 . (211)«من زعًو  كثرة الطًعام والًشراب قسا قلبه: »وقا  رسو  اهلل
 الر ب قي م ً 

 س لة: يستحب الًشرب من قيام هناراتل ويكره ذله لي ت.م
يا ىلًي اشـرب ا ـا  قائمـات  إنًـه أقـوى : pقا  رسو  الًله»قا :  tىن ىلًي بن أيب  الب

 . (211)«له وأص ً 

                                                           

 .161ص 5الدقل بالتحريه: أر ى التمرل جمما البحرين: ج (210)
 .120 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 116الدىوات: ص (212)
 باب شرب ا ا . 101ا عفريات: ص (210)
 الرسالة الذهبية. 15 ب الررا: ص (211)
 .11 ب الن : ص (211)
 باب يف شرب ا ا . 10ا عفريات: ص (211)
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 . (212)«ال يشربًن أفدكم قائمات  من نسي  ليقئ: »وقا 
 . (215)«ات أنًه شرب قائمات وجالس: »pويف  ىائم اإلس مل ىن رسو  الًله
يشــرب قائمــات ورًشــا شــرب راكبــات ورًشــا قــام  كــان: »pويف مكــارم األ ــ ق ىــن النًــ ً 

 . (210)« شرب من القربة أو ا رًة أو اإل اوة ويف كًل إنا  بده ويف يديه
هــو أشــًر »قــا : قلــو:  األكــل قــا : « آَ ــَذ ىــن الًشــرب قائمــات  pأًن النًــ ً »وىــن أنــس: 

 . (216)«منه
ل وشـرب «من شرب قائمات   صابه شي  مـن ا ـرض مل يستشـف أبـدات »قا :  pوىن الًن ً 

قـد » قـا : الل  قـا : « أ يسـًرك أن زشـرب معـه اىلـرًة» قـا :  pرجل قائمات  رآه رسو  اللًـه
 . (210)«شرب معه من هو شًر منه الًشيطان

 الر ب ب فس واحد
 . مس لة: يكره الًشرب بنفس وافد واستحباب الًشرب بث ذة أنفاس

 ـري مـرًة وهـو يشـرب ا ـا  زـنفس ذ ذـاتل مـا   pزفًقـدت رسـو  اللًـه»أنًـه قـا :  tىن ىلـيً 
 . (212)«كل وافدة منهن زسمية إذا شربل ومحد إذا قطا

ذ ذــة أنفــاس يف الًشــراب أ ضــل مــن »أهًنمــا قــاال:  tوىــن اًمــد بــن ىلــًي وأيب ىبــد اللًــه
يـان اإلبـل الًصـا ية ال زر ـا رؤوسـها مــن نفـس وافـد وكرهـا أن يتشـًبه الًشـارب بشـرب اىلـيم يعن

 . (220)«ا ا  فىًت زروى
يتـنًفس يف اإلنـا  ذ ذـة أنفـاسل يسـًمي  pوىن ىبد الًله بن مسـعو  قـا : كـان رسـو  اللًـه

 . (221)ىند كًل نفس ويشكر الًله يف آ رهن
                                                           

 .11 ب الن : ص (212)
 .222ذكر آ اب الشاربي ج 1 صل 112ص 1 ىائم اإلس م: ج (215)
 يف مشربه. الفصل الرابا يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (210)
 .10500ح 5ب 0ص 16مستدرك الوسائل: ج (216)
 .51ح 1ب 261ص 01حبار األنوار: ج (210)
 .251ذكر آ اب الشاربي ح 1 صل 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (212)
 .10502ح 0ب 2ص 16مستدرك الوسائل: ج (220)
 .52ح 1ب 265ص 01حبار األنوار: ج (221)
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 . (221)شرب ا ا   تنًفس مرًزي pوىن ابن ىًباس قا : رأيو الًن ً 
ذ ذة أنفاس يف الًشـرب أ ضـل مـن شـرب بـنفس وافـدل وكـان »قا :  tوىن أيب ىبد اهلل
 . (221)«اإلبل»قلو: وما اىليم؟ قا : « يكره أن يشًبه باىليم
إذا شـــرب أفـــدكم  ليشـــرب يف ذ ذـــة أنفـــاس أولـــه شـــكر »أنًـــه قـــا :  pوىـــن رســـو  الًلـــه

 . (222)«الشربةل والثًاين مطر ة للًشيطانل والثًال  شفا   ا يف جو ه
إذا شرب بـدأ  سـًم  وفسـا فسـوةت وفسـوزي ُثً يقطـا  يحمـد اللًـه  كانو » :pوىنه

ال يتـــنًفس يف  pزعـــاىل ُثً يعـــو   يســـًمي ُثً ي يـــد يف الثًالثـــة ُثً يقطـــا  يحمـــد اللًـــه زعـــاىلل وكـــان
رًشا شرب بنفس  pاإلنا  إذا شرب  إن أرا  أن يتنًفس أبعد اإلنا  ىن  يه فىًت يتنًفسل وكان

 . (225)« وافد فىًت يفر 
« ذ ذة أنفـاس يف الًشـراب أ ضـل مـن نفـس وافـد»قا :  tوىن أيب بصري ىن أيب جعفر

 . (220)«وكره أن ُيًصه كاىليم واىليم الكثيب»قا : 
ال زشـربوا وافـدات كشـرب البعـري ولكـن اشـربوا مثـىن وذـ ثل و ًـوا إذا »قـا :  pوىن النًـ ً 

 . (226)«أنتم شربتمل وامحدوا إذا أنتم ر عتم
 . (220)«إذا شرب أفدكم ا ا  ب نفس ذ ث كان أهن  وأمرأ: »pوقا 

 البدللة في ش ب الل ء
 مس لة: زستحب الًتسمية قبل الًشربل والًتحميد بعدهل وكذا يف كًل نفس. 

 ري مرًة وهـو إذا شـرب زـنًفس ذ ذـات مـا   pزفًقدت الًن ً »قا :  tىن ىلًي بن أيب  الب
مد إذا انقطا  س لته ىن ذله  قا : يا ىلًي شكر الًله كًل وافدة منها زسمية إذا شرب وُي

                                                           

 الدىا  ا رَو ىن شرب ا ا . 151مكارم األ  ق: ص (221)
 .10500ح 0ب 10ص 16مستدرك الوسائل: ج (221)
 .52ح 1ب 265ص 01حبار األنوار: ج (222)
 .10520ح 0ب 10ص 16مستدرك الوسائل: ج (225)
 .10521ح 0ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (220)
 .102ر أفا ي  زشتمل ىل  كثري من اآل اب حالفصل الثامن يف ذك 106ص 1 وايل الآليل: ج (226)
 .10521ح 0ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (220)
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 . (222)«زعاىل باملمد وزسمية من الًدا 
أمـــر أن يســـًمي اللًـــه  pإًن رســـو  اللًـــه: »وىـــن جعفـــر بـــن اًمـــد ىـــن أبيـــه ىـــن آبائـــه

 . (250)«الًشارب إذا شربل وُيمده إذا  ر ل يفعل ذله كًلما زنًفس يف الًشرب ابتدأ أو قطا
ــه اًلــذَ ســقانا ىــذبات زالالت برمحتــه ومل »إذا شــرب ا ــا  قــا :  pًلــهوكــان رســو  ال املمــد لًل

 . (251)«يسقنا ملحات أجاجات ومل يؤا ذنا بذنوبنا
يف مشـــربه: كـــان لـــه يف شـــربه ذـــ ث زســـميات  pوالًطربســـًي يف ا كـــارمل يف أ ـــ ق النًـــ ً 

 وذ ث  ميدات.
كل أو شرب أو لبس لباسات ينبتـي إذا زوًر  أفدكم أو أ»قا :  وىن اإلمام الصا ق 

 . (251)«له أن يسًمي ىليهل  إن مل يفعل كان للًشيطان  يه شرك
 : أًن من شرب ا ا   قـا : بسـم اللًـه يف أًولـهل وقـا : املمـد للًـه يف آ ـره مل زصـبه »ورَو

 . (251)«منه آ ة
 الدع ء ع د ش ب الل ء

 مس لة: يستحب الدىا  با  ذور ىن شرب ا ا . 
املمــد للًــه منــ   ا ــا  مــن الًســما  ومصــًرف األمــر كيــف يشــا  بســم »األ ىيــة:  ومــن زلــه
 . (252)«الًله  ري األ ا 

ــه الًــذَ ســقاين مــا ت »أنًــه قــا  يف فــدي  يف الًشــرب: ُثً قــل:  tوىــن الًصــا ق املمــد لًل
 . (255)«ىذبات ومل بعله ملحات أجاجات بذنويب

ـــا ة:  ـــذَ ســـ»ويف روايـــة مثلـــه ب ي ـــه اًل قاين  ـــ رواينل وأىطـــاين   ررـــاينل وىا ـــاين املمـــد لًل
وزسـعده شرا قتـهل برمحتـه يــا  p كفـاينل الًلهـًم اجعلـا  ًـن زسـقيه يف ا عـا  مــن فـوض اًمـد

                                                           

 باب شرب ا ا . 101ا عفريات: ص (222)
 .10525ح 6ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (250)
 .1باب القو  ىل  شرب ا ا  ح 102ص 0الكايف: ج (251)
 .101ح 12ب 211ص 1احملاسن: ج (251)
 .10001ح 6ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (251)
 .10526ح 6ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (252)
 .10520ح 6ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (255)
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 . (250)«أرفم الرًامحي
ومن شرب ا ـا  بالًليـل وقـا  ذـ ث مـرًات: يـا مـا  »أنًه قا  يف فدي :  tوىن الًصا ق

 . (256)«راتل مل يضرًه شرب ا ا  بالًليلىليه الًس م من ما  زم م وما  الف
 ال تر ب برل لك

 مس لة: يكره الًشرب بالًشما  والًتناو  هبا. 
 . (250)«أنًه هن  أن ي كل أفد بشماله أو يشرب بشماله: »pىن رسو  الًله
إذا أكـــل أفـــدكم  لي كـــل بيمينـــه وإذا شـــرب  ليشـــرب بيمينـــهل  ـــإًن »قـــا :  pوىـــن النًـــ ً 

 . (252)«اله ويشرب بشمالهالًشيطان ي كل بشم
 ع د ش ب الل ء ذك  الادين 
 ولعن قازليهل ىند شرب ا ا . وىطشهل  tمس لة: يستحب ذكر اإلمام املسي
اىتنقتـه  ــ  مي ىلــًي  t ـًـا قتـل املســي»قالــو:  tرَو ىـن ســكينة بنـو اإلمــام املسـي

  سمعته يقو :
ًَ ىذب  اذكروين   شيعن ما إن شربتم ر

 يب أو شهيــد  اندبونــيأو  عتم بتر   
 .(200)« قامو مرىوبةت قد قرفو مآقيها وهي زلطم ىل   ًديها

ولعن قازلـه كتـب اهلل لـه مائـة  أن من شرب ا ا   ذكر ىط  املسي »ويف املدي : 
ألــف فســنةل وفــط ىنــه مائــة ألــف ســيئةل ور ــا لــه مائــة ألــف  رجــةل وك أــا أىتــق مائــة ألــف 

 .(201)«نسمة

                                                           

 .52ح 1ب 265ص 01حبار األنوار: ج (250)
 .11261ح 6ب 120ص 15وسائل الشيعة: ج (256)
 .122ذكر آ اب األكل ح 1 صل 112ص 1 ىائم اإلس م: ج (250)
 .65ن يف ذكر أفا ي  زشتمل ىل  كثري من اآل اب حالفصل الثام 125ص 1 وايل الآليل: ج (252)
  طبة العيدين. 621مصباح الكفعمي: ص (200)
 . 166مفتاح الف ح: ص (201)
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  الّر ب ب أليد 

 مس لة: يكره الشرب باأل واه ويستحب الشرب باأليدَ.
ىل  رجل يكرع ا ا  بفمهل قا : زكـرع ككرىـة  pمًر رسو  الًله: »قا  أمري ا ؤمني 

 . (201)«البهيمة اشرب بيديه  إهًنما من أ يب آنيتكم
إنـا   أنًه مًر برجل يكرع ا ـا  بفيـهل يعـىن يشـربه مـن pويف  ىائم اإلس مل ىن رسو  الًله

أو  ـــريه مـــن وســـطهل قـــا : أ زكـــرع ككـــرع البهيمـــة إن مل  ـــد إنـــا ت  اشـــرب بيـــديه  إهًنـــا مـــن 
 .(201)«أ يب آنيته
إنًه كان يشرب بكًفيه يصًب ا ا   يهما ويشرب ويقو : ليس إنا  أ يب : »pوىن الًن ً 

 . (202)«من اليد
 سقي الل ء

 ال يوجد. مس لة يستحب سقي ا ؤمني ا ا  في  يوجد ا ا  وفي 
ومـن ســق  مؤمنــات مــن ظمــ  ســقاه اللًــه مــن »أنًــه قــا  يف فــدي :  tىـن ىلــًي بــن املســي

 . (205)«الًرفيق ا  توم
ـــــد اللًـــــه ًـــــه قـــــا :  tوىـــــن أيب ىب ـــــات ســـــقاه اللًـــــه مـــــن الًرفيـــــق »أن وأًُيـــــا مـــــؤمن ســـــق  مؤمن

 . (200)«ا  توم
ه مـن َثـار ا نًـةل مـا مـن مـؤمن يطعـم مؤمنـات شـبعة مـن  عـام إال أ عمـه اللًـ»قـا :  tوىنه

 . (206)«وال سقاه رية إال سقاه الًله من الًرفيق ا  توم
من سق  أ اه ا سلم شربةت سقاه الًله مـن شـراب ا نًـة وأىطـاه بكـًل »قا :  pوىن الًن ً 

                                                           

 .20نوا ر الراوندَ: ص (201)
 .251ذكر آ اب الشاربي ح 1 صل 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (201)
 .10015ح 11ب 16ص 16مستدرك الوسائل: ج (202)
 .5عام ا ؤمن حباب إ  101ص 1الكايف: ج (205)
 .101ح 6ب 02ا ؤمن: ص (200)
 .111ذكر إ عام الطعام ح 1 صل 105ص 1 ىائم اإلس م: ج (206)
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 . (200)«قطرة منها قنطارات يف ا ًنة
ةت مـن مـا  من سق  ظمآن سقاه اللًـه مـن الًرفيـق ا  تـومل مـن سـق  مؤمنـات قربـ: »pوقا 

 . (202)«أىتقه الًله من الًنارل ومن سق  ظمآن يف   ة ور  فياض القدس ما الًنبًيي

 من آداب الدقي 
 مس لة: يستحب شرب صافب الًرفل أًوال وساقي القوم آ رات.

مــا مــن : »pكــان يف ســفر  اســتيق  مــن نومــه  قــا  p فــي كنــ  الفوائــدل قــا : إًن الًنــ ً 
عــي يف ميضــاةل   زــاه بــه  توًرــ  و ضــلو يف ا يضــاة  ضــلةل  قــا :  قــا  أبــو قتــا ة: م« ورــو 

 لًما محي الًنهـار واشـتًد العطـ  بالنًـاس ابتـدروا إىل « افتف  هبا يا أبا قتا ة  يكون ىلا ش ن»
   ـذها « هلـًم ا يضـاة يـا أبـا قتـا ة»بقدفـه ُثً قـا :  pيقولون: ا ا  ا ا ل  دىا الًن ً  pالًن ً 

ـــه« اســـكب: »و ىـــا  يهـــا وقـــا  ـــاس ا ـــا ل  قـــا  رســـو  الًل : p ســـكب يف القـــدح وابتـــدر الًن
يسـقي فـىًت شـرب  p كان أبو قتـا ة يسـكب ورسـو  اللًـه« كًلكم يشرب ا ا  إن شا  الًله»

 قا : ال بـل اشـرب أنـو يـا رسـو  اللًـهل « اشرب»أليب قتا ة:  pالًناس أَجعونل ُثً قا  الًن ً 
 p شــرب أبــو قتــا ة ُثً شــرب رســو  اللًــه« آ ــرهم يشــرباشــرب  ــإًن ســاقي القــوم » قــا : 

 .(260)وانته  القوم روا 
 . (261)«ساقي القوم آ رهم شربات »قا :  pوىن رسو  الًله

يف فـدي  شـاة أًم معبـدل وسـاق  pوالًشيخ الًطربسًي يف إى م الورىل من مع  ات الًن ً 
ط  حلــب  يــه ذً ــات فــىًت ىلتــه بإنــا  ىلــا يــربم الــًره pاملــدي  إىل أن قــا :  ــدىا رســو  الًلــه

 pالًثما   سقاها  شربو فىًت رويول ُثً سق  أصحابه  شربوا فـىًت رووال  شـرب رسـو  اللًـه
 . (261)«ساقي القوم آ رهم شربات »آ رهم وقا : 

 األقداح الّر مّية 

                                                           

 .10005ح 0ب 12ص 16مستدرك الوسائل: ج (200)
 .10005ح 0ب 12ص 16مستدرك الوسائل: ج (202)
 . صل يف ذكر شي  من مع  ات رسو  اهلل  160ص 1كن  الفوائد: ج  (260)
 .10015ح 10ب 10ص 16جمستدرك الوسائل:  (261)
 .12أى م الورى: ص (261)
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كـــان يشـــرب يف أقـــداح القـــوارير الـــن يـــؤز  هبـــا مـــن و : »pالًطربســـًي يف ا كـــارمل ىـــن النًـــ ً 
 . (261)«م ويشرب يف األقداح اًلن يت ذ من اخلشب ويف ا لو الًشا

 الخزف
 . (262)ويشرب يف اخل فقا :  pالًطربسًي يف ا كارمل يف املدي  ا تقًدم يف صفة مشربه

 ثللة اإلن ء وع وته
مســـ لة: يكـــره الًشـــرب مـــن ذلمـــة اإلنـــا  وىروزـــه وأذنـــه وكســـر  يـــهل بـــل يشـــرب مـــن شـــفته 

 من قبل العروة.الوسط ل وكراهة الورو  
 . (265)«أنًه هن  أن ىن الشرب من قبل ىروة اإلنا : »tىن جعفر بن اًمد

املمــد للًــه »وقــد قــًدمو ا ائــدة إىل بــي يديــه:  tوقــا  أبــو جعفــر اًمــد بــن ىلــًي البــاقر
املمــد لًلــه الًــذَ »إىل أن قــا :  لًمــا أو  بشــربة ا ــا  قــا : « الًــذَ جعــل لكــًل شــي  فــدو ات 

زـــذكر اســـم الًلـــه يف ابتـــدا  » قيـــل لـــه: ومـــا فـــدو  الكـــوز؟ قـــا : « ي  فـــدو ات جعـــل لكـــًل شـــ
الًشرب منهل و مـد اللًـه بعـد الفـرا  مـن الًشـرب منـهل وزشـرب مـن ُينـة ىروزـهل وال زشـرب مـن 
مورا كسر إن كـان  يـهل وأن زشـرب منـه يف بعـد وافـد أو بعـدين أو ذ ذـة أبعـا ل وذكـر اللًـه 

 . (260)«الًله يف آ رهيف ابتدا  كًل بعدل ومحد 
أز  أيب َجاىة  قالوا له: زىمو أًن لكًل شـي  فـًدات ينتهـي إليـهل »قا :  tوىن الًصا ق

 قا  ىلم أيب: نعمل قا :  دىا شا  ليشربوال  قالوا: يـا أبـا جعفـر هـذا الكـوز مـن الشـي  هـول 
ه ىليــه نعــمل قــالوا:  مــا فــًده؟ قــا : فــًده أن زشــرب مــن شــفته الوســط  وزــذكر اللًــ: tقــا 

وزتــــــــنًفس ذ ذــــــــات كًلمــــــــا زنًفســــــــو محــــــــدت اللًــــــــه وال زشــــــــرب مــــــــن أذن الكــــــــوز  إنًــــــــه شــــــــرب 
 . (266)«الًشيطان

فــًده أن ال زشــرب مــن مورــا  »ســئل ىــن فــًد اإلنــا   قــا :  tوىــن موســ  بــن جعفــر

                                                           

 يف مشربه. الفصل يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (261)
 يف مشربه. الفصل يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (262)
 .250ذكر آ اب الشاربي ح 1 صل 112ص 1 ىائم اإلس م: ج (265)
 .10010ح 11ب 15ص 16مستدرك الوسائل: ج (260)
 .52ح 1ب 265ص 01األنوار: ج حبار (266)
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 . (260)«كسر إن كان به  إنًه جملس الًشيطان وإذا شربو  ًيو وإذا  ر و محدت الًله
 أفواه األسقية

 ة: يكره الشرب من أ واه األسقية. مس ل
وهــو أن زثــا أ ــواه القربــة ُثً يشــرب « أنًــه هنــ  ىــن ا تنــاث األســقية: »pىــن رســو  الًلــه

منهـــال وقيـــل: إًن ذلـــه هنـــي ىنـــه لـــوجهيل أفـــد ا: أنًـــه نـــاف أن يكـــون  يهـــا  ابًـــة أو فًيـــة 
 . (262)« تنساب يف الًشاربل والثًاين: أًن ذله ينًتنها

أنًــه كــان يشــرب مــن أ ــواه القــرب : »pيف ا كــارمل ىــن النًــ ً  لًطربســًي وقــا  الشــيخ ا
 . (200)واأل اوى وال نتنثها ا تناذات ويقو : إًن ا تناذها ينًتنها 
 ال فخ في القدح

 مس لة: يكره الًنفخ يف القدح.
 . (201)«أنًه هن  أن يتنًفس يف اإلنا  أو ينفخ  يه: »pىن الًن ً 

  الر ب من سؤر اللؤمن
 مس لة: يستحب الًشرب من سؤر ا ؤمن زربًكات.

مــن شــرب مــن ســؤر أ يــه زربًكــات بــهل  لــق الًلــه بينهمــا ملكــات يســتتفر : »pقــا  رســو  اهلل
 . (201)«ىلما فىًت زقوم الًساىة

 . (201)«يف سؤر ا ؤمن شفا  من سبعي  ا ت : »pوقا 
  .(202)«ومن الًتوارا أن يشرب الًرجل من سؤر أ يه ا ؤمن: »وقا 

 . (205)«شرب ا ا  من الكوز العام أمان من الربص وا ذام»قا :  وىن الن 
                                                           

 الدىا  ا رَو ىند شرب ا ا . 151مكارم األ  ق: ص (260)
 .56ح 1ب 261ص 01حبار األنوار: ج (262)
 يف مشربه. الفصل الرابا يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (200)
 .122الفصل الثامن يف ذكر أفا ي  زشتمل ىل  كثري من اآل اب ح 160ص 1 وايل الآليل: ج (201)
 فدي  سقيفة با ساىدة. 102اال تصاص: ص (201)
 .11006ح 10ب 11ص 15وسائل الشيعة: ج (201)
 .11 ب الن : ص (202)
 .10261ح 101ب 215ص 10مستدرك الوسائل: ج (205)
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 م ء اللط 
 مس لة: يستحب شرب ما  السما ل ويكره أكل الرب .

 يصــــــــيب بــــــــه مــــــــن الــــــــرب  ال يؤكــــــــل ألن اهلل ىــــــــ  وجــــــــل يقــــــــو : : »tىــــــــن الًصــــــــا ق
يشا 

(200)»(206) . 
ًقــد ذلــه أصــحابه  يلتقطونــه لــه ي كــل الــرب  ويتف pويف مكــارم األ ــ ق: كــان رســو  اللًــه

 . (200)«إنًه يذهب ب كلة األسنان» ي كله ويقو : 
 م ء اللط  وسور ق آنية 

مســ لة: يســتحب قــرا ة املمــد واإل ــ ص وا عــًوذزي ســبعي مــرًةت ىلــ  مــا  الًســما  قبــل 
 وصوله إىل األرض وشربه ل ستشفا  به. 

ـــه ا جربئيـــل مـــا ال تـــاجون معـــه إىل أ ال أىًلمكـــم بـــدىا  ىًلمـــ»قـــا :  p عـــن رســـو  الًل
ي  ـذ مـا  ا طـر ويقـرأ ىليـه  ا ـة الكتـاب : »pل قالوا: بل  يا رسو  اللًـهل قـا « بيب و وا 

ســبعي مــرًةتل  قــل أىــوذ بــرًب النــاسســبعي مــرًةتل و قــل أىــوذ بــرًب الفلــقســبعي مــرًةتل و
ويشـــرب مـــن ذلـــه ا ـــا   ـــدوةت  ســـبعي مـــرًةتل ويســـًب  ســـبعي مـــرًةتلوآلـــه  pويصـــًلي ىلـــ  الًنـــ ً 

 . (202)اخلرب« وىشًيةت سبعة أيًام متواليات
 التداو  بل ء نيد ن 

 مس لة: يستحب التداَو شا  نيسان ىل  ما جا  يف الروايات.
فيــــ  الأفتــــاج إىل  وا   tأ ال أىًلمكــــم  ىــــا ت ىًلمــــا جربئيــــل: »قــــا  رســــو  اهلل 

ــا  ــه ىلــيهم(: ومــا ذاك الــًدوا ؟  قــا  النًــ ً  وســلمان و ري ــا )رمحــة tوقــا  ىلــيً « األ ًب  pالًل
ز  ــذ مــن مــا  ا طــر بنيســان وزقــرأ ىليــه  ا ــة الكتــاب ســبعي مــرًةتل وآيــة الكرســًي : »tلعلــيً 

قـل سـبعي مـرًةتل و قل أىـوذ بـرًب الفلـقسبعي مرًةتل و قل هو الًله أفدسبعي مرًةتل و
سبعي مـرًةتل وزشـرب مـن ذلـه ا ـا   ها الكا رونقل يا أيً سبعي مرًةتل و أىوذ برًب الًناس

                                                           

 .21سورة النور:  (200)
 .1باب ما  السما  ح 100ص 0الكايف: ج (206)
 يف مطمعه. الفصل الثال  يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (200)
 .506ح  صل يف التداَو برتبة موالنا وسيدنا أيب ىبد اهلل املسي 101الدىوات: ص (202)
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قا :  واًلذَ بعثا باملًق نبًيات إًن جربئيل: »pقا  الًن ً «  دوةت وىشًيةت سبعة أيًام متواليات
إًن اللًـــه ير ـــا ىـــن الًـــذَ يشـــرب مـــن هـــذا ا ـــا  كـــًل  ا  يف جســـده ويعا يـــه ونـــرج مـــن ىروقـــه 

من الًلوح احملفـوظل والًـذَ بعثـا بـاملًق نبيًـات إن مل وجسده وىظمه وَجيا أىضائه وُيحو ذله 
يكن له ولد وأفًب أن يكون له ولد بعد ذله  شرب من ذله ا ا  كان له ولـدل وإن كانـو 
امرأة ىقيمات وشربو من ذله ا ا  رزقها الًله ولداتل وإن كان الًرجل ىًنينات وا رأة ىقيمات وشربو 

هــب مــا ىنــده ويقــدر ىلــ  اجملامعــةل وإن أفًبــو أن  مــل مــن ذلــه ا ــا  أ لــق الًلــه ذلــه وذ
بـــابن محلـــول وإن أفبًــــو أن  مـــل بــــذكر أو أنثـــ  محلــــول وزصـــديق ذلــــه يف كتـــاب اللًــــه: 

 يهب  ن يشا  إناذات ويهب  ن يشا  الذًكور   أو يـ ًوجهم ذكرانـات وإناذـات وبعـل مـن يشـا
ىقيمات 

الًصداع بإذن الًلهل وإن كـان بـه  وإن كان به صداع  شرب من ذله يسكن ىنه (220)
ــهل ويشــًد  وجــا العــي يقطــر مــن ذلــه ا ــا  يف ىينيــه ويشــرب منــه ويتســل ىينيــه يــربأ بــإذن الًل
أصو  األسنانل ويطًيب الفمل وال يسيل من أصو  األسنان الًلعابل ويقطا البلتم وال يـًت م 

تكي ظهرهل وال يًت ا بطنهل وال إذا أكل وشربل وال يت ًذى بالرًي ل وال يصيبه الفاجلل وال يش
نــاف مــن ال ًكــام ووجــا الًضــرسل وال يشــتكي ا عــدة وال الــًدو ل وال يصــيبه قــولنجل وال ُيتــاج 
ًَ وال ا نـون وال ا ـذام والـربص  إىل امل امةل وال يصيبه الًناسورل وال يصـيبه املًكـة وال ا ـدر

وال صمم وال مقعدل وال يصيبه ا ا   والًرىاف وال القلسل وال يصيبه ىمت  وال بكم وال  رس
األسو  يف ىينيهل وال يفسد  ا  يفسد ىليه صومات وص ةل وال يت ًذى بالوسوسـة وال ا ـًن وال 

 «.الًشيا ي
قا  جربئيـل: إنًـه مـن شـرب مـن ذلـه ا ـا  ُثً كـان بـه َجيـا األوجـاع الًـن : »pوقا  الًن ً 

 «.جاعزصيب الًناس  إهًنا شفا  له من َجيا األو 
 ؟«يا جربئيل هل ينفا يف  ري ما ذكرت من األوجاع» قلو: 

واًلذَ بعثه باملًق نبًيات من يقرأ هبذه اآليـات ىلـ  هـذا ا ـا  مـل اللًـه قلبـه »قا  جربئيل: 
نـــورات ورــــيا تل ويلقـــي اإلىلــــام يف قلبـــهل وبــــَر املكمـــة ىلــــ  لســـانهل وُيشــــو قلبـــه مــــن الفهــــم 

مـن العـا يل ويرسـل إليـه ألـف متفـرة وألـف رمحـةل ونـرج التـً   والًتبصرةل ومل يعـط مثلـه أفـدات 
واخليانة والتيبة واملسد والبتـي والكـرب والب ـل واملـرص والتضـب مـن قلبـهل والعـداوة والبتضـا  

                                                           

 .50-22سورة الشورى:  (220)
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 . (221)«والًنميمة والوقيعة يف الًناسل وهو الًشفا  من كًل  ا 
ا طــر يف نيســان زيــا ة وهــي:   يمــا يقــرأ ىلــ  مــا  pو قــد رَو يف روايــة أ ــرى ىــن الًنــ ً 

إنًا أن لناهأنًه يقرأ ىليه سورة »
كًل وافدة  tويكرًب الًله ويهًلل الًله ويصًلي ىل  الًن ً  (221)

 . (221)«منها سبعي مرًةت 
ىًلما جربئيل  وا ت : pقا  رسو  الًله»قا :  ىن آبائه ورَو ىن جعفر بن اًمد

: pابه: َنــًب يـــا رســـو  اللًــه أن زعًلمنـــال  قـــا  قــا  بعـــم أصـــح« ال أفتــاج معـــه إىل  بيـــب
سـًب  اسـم و قل يا أيًها الكا رونيؤ ذ بنيسان يقرأ ىليه  ا ة الكتاب وآية الكرسًي و»

سبعي مرًةت وا عًوذزان واإل  ص سبعي مرًةتل ُثً يقرأ ال إله إال الًله سـبعي مـرًةت  رًبه األىل 
لًله ىل  اًمد وآ  اًمد سبعي مرًةتل وسبحان الًله واملمد للًـه والًله أكرب سبعي مرًةتل وصًل  ا

وال إلـه إال اللًـه واللًــه أكـرب سـبعي مــرًةتل ُثً يشـرب منـه جرىــة بالعشـا  وجرىـة  ــدوةت سـبعة أيًــام 
واًلذَ بعثا باملًق نبًيات إًن الًله يد ا ىًمن يشرب هـذا ا ـا  كـًل  ا  : »pقا  الًن ً « متواليات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبلتم وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــًل أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ويقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال  ذتى يف جســـــــــــــــــــــــــــــــــــدهل ويطًي
وال يــًت م إذا أكــل وشــرب وال زؤذيــه الرًيــاح وال يصــيبه  ــاجلل وال يشــتكي ظهــره وال جو ــه وال 
ـــــــــــــــــــــربو ة وفصـــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــو ل   ســـــــــــــــــــــرًزهل وال نـــــــــــــــــــــاف الربســـــــــــــــــــــام ويقطـــــــــــــــــــــا ىنـــــــــــــــــــــه ال

ًَ وال  اىون وال جذام وال برصل وال يصيبه ا ا  األسو  يف  ىينيهل وال زصيبه فًكة وال جدر
ونشا قلبه ويرسل الًله ىليه ألف رمحـة وألـف متفـرةل ونـرج مـن قلبـه الًنكـر والًشـرك والع ـب 
 ًَ والكسل والفشل والعداوةل ونرج من ىروقه الًدا ل وُيحو ىنه الوجـا مـن اللًـوح احملفـوظل وأ

وشـرب ذلـه رجل أفًب أن  بل امرأزه فبلو امرأزه ورزقه الًله الولدل وإن كـان رجـل ابوسـات 
أ لقه الًله من الًس ن ويصل إىل ما يريدل وإن كان به صداع سكن ىنه وسـكن ىنـه كـًل  ا  

 .(222)«يف جسمه بإذن الًله زعاىل
 م ء  مزا

                                                           

  صل  يما نذكره من الشفا  شا  ا طر. 150مهج الدىوات: ص (221)
 سورة القدر. (221)
 .1ح 1ب 260ص 01حبار األنوار: ج (221)
 .10000ح 10ب 15ص 16مستدرك الوسائل: ج (222)
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مس لة: يستحب الًشـرب مـن مـا  زمـ مل واالستشـفا  بـه مـن كـًل  ا ل وكراهـة الًشـرب مـن 
 ما  برهوت اًلذَ حبضرموت. 

 . (225)«ما  زم م شفا   ا شرب له»قا :  pالًله ىن رسو  tىن أيب ىبد الًله
 . (220)«ما  زم م شفا   ا استعمل»و يف فدي  آ ر: 

 :  . (226)«ما  زم م شفا  من كًل  ا  وسقمل وأمان من كًل  وف وف ن»ورَو
وىــن ابــن ىًبــاس قــا : إًن الًلــه ير ــا ا يــاه العــذاب قبــل يــوم القيامــة  ــري زمــ مل وأًن ما هــا 

الًصداع واالً  ع  يها بلو البصرل ومن شربه للًشفا  شفاه الًلهل ومـن شـربه يذهب باملم  و 
 . (220)«لل وع أشبعه الًله

شــًر اليهـو  يهــو  بيسـانل وشــًر الًنصــارى : »pقـا : قــا  رسـو  اللًــه tوىـن أيب ىبــد اهلل 
نصـــارى ،ــــرانل و ــــري مــــا  ىلـــ  وجــــه األرض مــــا  زمــــ مل وشـــًر مــــا  ىلــــ  وجــــه األرض مــــا  

 .(222)«وهو وا  حبضرموت ير  ىليه هام الكًفار وصداهمبرهوتل 
 م ء الف ات

 مس لة: يستحب الًشرب من ما  الفرات واالستشفا  به و نيه األوال  به.
وآوينا ــــــــا إىل ربــــــــوة ذات قــــــــرار يف قــــــــو  الًلــــــــه ىــــــــً  وجــــــــًل : »tىــــــــن أيب ىبــــــــد الًلــــــــه

ومعي
 . (1001)«الرًبوة ،ف الكو ة وا عي الفرات»ل قا : (1000)
إًن ملكــات يهــبط كــًل ليلــة »يقــو :  tىــن فكــيم بــن جبــري قــا :  عــو ىلــًي بــن املســيو 

معـــه ذ ذـــة مثاقيـــل مســـه مـــن مســـه ا نًـــة  يطرفهـــا يف الفـــراتل ومـــا مـــن هنـــر يف مشـــرق وال 
 . (1001)«مترب ـ يف شرق وال  رب ـ أىظم بركةت منه

                                                           

 .1102باب  ضائل املج ح 100ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (225)
 .12ح 25ب 125ص 20حبار األنوار: ج (220)
 .21ب 120 قه الررا: ص (226)
 .216 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 100الدىوات: ص (220)
 .5باب يف أرواح الكفار ح 120ص 1الكايف: ج (222)
 .50سورة ا ؤمنون:  (1000)
 .11ح 10ب 10ص 0فكام: جهتذيب األ (1001)
 .6ح 11ب 20كامل ال يارات: ص  (1001)



 

 120 

 . (1001)«ةيقطر يف الفرات كًل يوم قطرات من ا نً »قا :  tوىن أيب ىبد الًله
الكو ـة يف زمـن أيب العبًـاس جـا   tوىن ىبد اللًـه بـن سـليمان قـا :  ًـا قـدم أبـو ىبـد اللًـه

   ـذ كـوز « اسـقا»ىل   ابة يف ذياب سفره فىًت وقف ىل  جسر الكو ةل ُثً قا  لت مـه: 
م ح  ترف  يه وسـقاهل  شـرب ا ـا  وهـو يسـيل ىلـ  مليتـه وذيابـهل ُثً اسـت ا ه  ـ ا هل  حمـد 

هنــر مــا أىظــم بركتــه أمــا إنًــه يســقط  يــه كــًل يــوم ســبا قطــرات مــن ا نًــةل أمــا لــو »للًــه ُثً قــا : ا
ىلــم الًنــاس مــا  يــه مــن الربكــة لضــربوا األ بيــة ىلــ  فا تيــه ولــوال مــا يد لــه مــن اخلطــائي مــا 

 . (1002)«ا تمس  يه ذو ىاهة إال برأ
ه اللًـه زعـاىل جـل ج لـه يف  الًـذَ ذكـر  (1005)شا ئ الـوا َ األُيـن: »tوقا  أبو ىبد الًله

 .p»(1000)كتابه هو الفراتل والبقعة ا باركة هي كرب  ل والًش رة هي اًمد
ما أفد يشًرب من ما  الفـرات وُينًـه بـه إذا ولـد إال أفًبنـال ألًن : »tوقا  أبو ىبد الًله

 . (1006)«الفرات هنر مؤمن
 . (1000)«لو ىد  يف الفرات ألسق  ما ىل  األرض كًله: »tوقا 

 نيل مص 
مســ لة: يســتحب الًشــرب مــن نيــل مصــر ومــا  العقيــق وســيحان وجيحــانل وكراهــة ا تيــار 

 ما   جلة وما  بلخ للًشرب.
هنـران مؤمنـان وهنـران كـا رانل هنـران كـا ران هنـر »قـا :  tوىن أيب بصري ىـن أيب ىبـد اللًـه

 . (1002)«بلخ و جلةل وا ؤمنان نيل مصر والفراتل  حًنكوا أوال كم شا  الفرات
 :  . (1010)«أًن أربعةت من أهنار ا ًنة: سيحون وجيحون والًنيل والفرات»ورَو

                                                           

 .10011ح 12ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (1001)
 .12200ح 12ب 205ص 12وسائل الشيعة: ج (1002)
فلل  أت ه  نود  من ش طئ الواد األيلن في البقعة اللب ركة من من سورة القصص:  10إشارة إىل اآلية  (1005)

 ...الرج ة
 .1ح 5ب 15: صكتاب ا  ار  (1000)
 .12ح 1ب 110ص 26حبار األنوار: ج (1006)
 .10016ح 12ب 12ص 16مستدرك الوسائل: ج (1000)
 .10020ح 11ب 12ص 16مستدرك الوسائل: ج (1002)
 .0ح 11ب 21ص 56حبار األنوار: ج (1010)
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الًنيـل نـرج مـن ا نًـةل ولـو التمسـتم  يـه فـي نـرج لوجـدمت »أنًـه قـا :  pوىن رسو  اللًـه
 . (1011)«من ورقها

يـا أبـا موسـ  : »tوىن ىيس  بن أمحد بـن ىيسـ  قـا : قـا  يومـات اإلمـام ىلـًي بـن اًمـد
قـا : قلـو ومل يـا سـًيدَل « سًر من رأى كرهات ولو أ رجـو ىنهـا أ رجـو كرهـات  أ رجو إىل

 .(1011)«لطيب هوائها وىذوبة مائها وقًلة  ائها»قا : 
إًن الًلــه زعــاىل جعــل : »tيف فــدي  يف زــ ويج  ا مــة tوىــن جــابر ىــن اًمــد بــن ىلــيً 

بعـــة أهنـــار: الفـــرات ُىـــس الـــًدنيا وذلثـــي ا ًنـــةل وجعـــل َنلتهـــا يف األرض أر  tَنلتهـــا مـــن ىلـــيً 
 .(1011)«والًنيل وهنر  جلة وهنر بلخ

 : أًن يف ا نًــــة هنــــرل أصــــل األهنــــار كًلهــــال منهــــا نــــرج ســــيحان وجيحــــان والفــــرات »ورَو
و جلــة ونيــل مصــرل ُثً زرً هــا يــوم القيامــة إىل ا ًنــة  يصــري ســيحان وجيحــان ما هــال والفــرات 

 . (1012)«ىرهال و جلة لبنهال والًنيل ىسلها
 : إًن هـــذه األهنـــار اخلمســـة أن ىلـــا الًلـــه مـــن ا ًنـــة إىل األرض ىلـــ  جنـــاح جربئيـــل: »ورَو

سيحان باىلندل وجيحان بب ـارى وبلـخل والفـرات و جلـة بـالعراقل والًنيـل شصـرل  ـذله قولـه: 
وأن لنا من الًسما  مـا ت بقـدر   سـكًناه يف األرض وإنًـا ىلـ  ذهـاب بـه لقـا رون

 ـإذا   (1015)
 .(1010)«رسل الًله جربئيل فىًت ير ا هذه األهنار اخلمسة من األرضكان آ ر الً مان ي

 الل ء العذب الالو
مســـ لة: يســـتحب ا تيـــار ا ـــا  العـــذب امللـــو البـــار  للًشـــربل وإرـــا ة شـــي  فلـــو إليــــه  

 كالًسًكر والفالوذج.
يف ا ـا  البـار  أنًـه يطفـئ املـرارة ويسـًكن الًصـفرا  ويهضـم الطًعـام :» tرَو يف  قه الًررـا

                                                           

 .10012ح 11ب 15ص 16مستدرك الوسائل: ج (1011)
 .525اجمللس العاشر ح 101األمايل للطوسي: ص (1011)
 .10022ح 11ب 10ص 16ك الوسائل: جمستدر  (1011)
 .10025ح 11ب 10ص 16مستدرك الوسائل: ج (1012)
 .10سورة ا ؤمنون:  (1015)
 .10020ح 11ب 10ص 16مستدرك الوسائل: ج (1010)
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 . (1016)«ويذيب الفضلة اًلن ىل  رأس ا عدة ويذهب باملًم 
و ري ا ياه شربات للمقيم وا سـا ر مـا كـان ينبوىهـا مـن ا شـرق نبعـات : »tوىن اإلمام الًررا

أبيضــاتل وأ ضــل ا يــاه الــن  ــَر مــن بــي مشــرق الًشــمس الًصــيفًي ومتــرب الشــمس الصــيفي 
الوصــف الًــذَ ينبــا منــه وكانــو  ــَر يف جبــا  وأصــًحهال وأ ضــلها وأصــحها إذا كانــو هبــذا 

الطــي ألهًنــا زكــون فــارة يف الًشــتا  بــار ةت يف الًصــيف ملًينــةت للــبطن نا عــةت ألصــحاب املــراراتل 
وأًما ا ياه ا املة الثًقيلة  إهًنا زيًبس البطنل وميـاه الثًلـوج وا ليـد ر يئـة للجسـام كثـرية اإلرـرار 

 فيفة ىذبة صا ية نا عة جدات للجسام إذا مل يطل   هنـا وفبسـها  هبال وأًما مياه ا ب  إهًنا
يف األرضل وأًما مياه البطائ  والًسباخ  حارًة  ليظة يف الًصيف لركو هـا و وام  لـوع الًشـمس 

 . (1010)«ىليهال وقد زوًلد  ن  وام شرهبا ا رًة الًصفرا  وزعظم أ حلتهم
 . (1012)«امللو pألشربة إليهوكان أفًب ا»يف ا كارم:  وروى الطربسًي 

امللــــو البـــار ل وكــــان يشــــرب ا ــــا  ىلــــ   أفــــب الشــــراب إىل رســــو  اهلل »ويف روايـــة: 
 . (1010)«العسل وكان ُياث اخلرب  يشربه أيضا

أنًـــه كـــان يع بـــه الفـــالوذج وكـــان إذا أرا هل قـــا : اخًتـــذوه لنـــا »: tوىـــن جعفـــر بـــن اًمـــد
 .(1011)«وأقًلوا

 التواضع في اللأكل واللر ب
 س لة: يستحب الًتوارا لًله يف ا  كل وا شربل ويكره الف ر هبا.م

ابــن  ــويًل بإنــا   يــه ىســل ولــ   ــ ب أن يشــربه  pروى الطربســًي يف ا كــارم: ولقــد جــا ه
مــا أفًرمــه ولكــن » ــ ب أن يشــربه ُثً قــا : « شــربتان يف شــربة وإنــا ان يف إنــا  وافــد» قــا : 

 ــــداتل وأفــــًب الًتوارــــا  ــــإًن مــــن زوارــــا للًــــه ر عــــه  أكــــره الف ــــر واملســــاب بفضــــو  الــــًدنيا
 . (1011)«الًله

                                                           

 .21ب 120 قه الررا: ص (1016)
 الرسالة الذهبية. 25 ب الررا: ص (1010)
 يف مشربه. الفصل الرابا يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (1012)
 يف مشربه. الفصل الرابا يف صفة أ  قه  11مكارم األ  ق: ص (1010)
 .101ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1011)
 .يف صفة أ  قه يف مشربه  126ص 10حبار األنوار: ج (1011)
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 فصل: الفواكه
 الف كهة وآدابه 
 مس لة: ألكل الثمار آ اب مذكورة يف الروايات.

إذا رأى  كـان رسـو  اهلل»قـا :  ىـن ىلـي  ىن آبائه  ىن جعفر بن امد
كما رأيتنا أوىلا يف ىا يـة   رنـا   الفاكهة ا ديدة قبلها وورعها ىل  ىينيه و مهل ُث قا : اللهم

 .(1011)«آ رها يف ىا ية
أقو : والظاهر أن ا را  بالفاكهة ا ديدة كل أقسام الفواكـهل لكنـه ال يشـمل مثـل التـوت 

 وما أشبه بقرينة التقبيل والورا ىل  العيني.
أ  بطبـق  يـه ر ـب  ورـا بـي يديـه  pإًن رسـو  اللًـه»قا :  tوىن ىلًي بن أيب  الب

إفدى إفدى  إنًه أمر وأجـدر : pان بعم القوم يتناوله اذنتي  ي كلهمال  قا  رسو  الًلهوك
 . (1012)«أن ال يكون  يه   
إذا أ  بفاكهــة فديثــة قًبلهــا وورــعها ىلــ   pكــان رســو  اللًــه»قــا :  tوىــن الًصــا ق

 . (1015)«ىينيه ويقو : الًلهًم أريتنا أًوىلا يف ىا ية   رنا آ رها يف ىا ية
 . (1010)«الًلهًم كما أريتنا أًوىلا يف ىا ية أرنا آ رها يف ىا ية: »رواية ابن بابويه و يف

كــان إذا رأى الفاكهــة ا ديــدة قًبلهــا  pأًن رســو  الًلــه»وىــن جعفــر بــن اًمــد ىــن أبيــه: 
ـــــا آ رهـــــا يف »وورـــــعها ىلـــــ  ىينيـــــه و مـــــه ُث قـــــا :  الًلهـــــًم كمـــــا أريتنـــــا أًوىلـــــا يف ىا يـــــة   رن

 .(1016)«ىا ية
 . (1010)«كلوا الًثمار وزرات ال زضًروا: »p  رسو  الًلهوقا

                                                           

 اجمللس اخلامس واألربعون. 105األمايل للصدوق: ص (1011)
 يه الربكة.باب ما   101ا عفريات: ص (1012)
 الفصل الثال  يف آ اب األكل. 120مكارم األ  ق: ص (1015)
 .10520ح 111ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1010)
 جملس يف ذكر الدىا  يف فوائج ا ؤمني. 116ص 1رورة الواىظي: ج (1016)
 .10522ح 111ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1010)



 

 101 

ًَ قــا : كنــو يف  هليــ  أيب ىلــًي اًمــد بــن  ًــام  ىلــ   ًكــة إذ مــًر بنــا  وىــن التًـًلعكــرب
 ـرً  ىليـه الًسـ م ومضـ ل  قـا  يل: أ  شيخ كبري ىليه  رًاىةل  سًلم ىل  أيب ىلًي بن  ًـام

ًَ  زـدَر مــن هــو هـذا؟  قلــو: الل  قــا  يل: هــذا أ  تشــتهي  tلســًيدنا أيب اًمــد (1012)شـاكر
أن زســما مــن أفا يثــه ىنــه شــيئاتل قلــو: نعــمل إىل أن ذكــر بعثــه إليــه ورً ه والًســؤا  ىنــه ىًمــا 

 إىل أن قا :  tرأى منه
قليــل األكــلل كــان ُيضــره الًتــي والعنــب واخلــوخ ومــا شــاكله  ي كــل منــه الوافــدة  tوكــان

 . (1010)« ذه»  قو : هذا كًله  يقو : « د إىل صبيانهشل هذا يا امً »والثًنتيل ويقو : 
 ثل ر الج ة

 ًـــا أ ــــرج آ م زًو ه اللًـــه مـــن َثـــار ا نًــــة وىًلمـــه صـــنعة كـــًل شــــي ل : »pقـــا  رســـو  اهلل
 . (1011)« ثماركم من َثار ا ًنةل  ري أًن هذه زترًي وزله ال زتترًي 

ن ا ًنة أهبط معـه مائـةت وىشـرين  ًا أهبط الًله ىً  وجًل آ م م»قا :  tوىن أيب ىبد الًله
قضــــيباتل منهــــا أربعــــون مــــا يؤكــــل  ا لهــــا و ارجهــــال وأربعــــون منهــــا مــــا يؤكــــل  ا لهــــا ويرمــــ  
 ارجهال وأربعون منها ما يؤكل  ارجها ويرم  بدا لهال و رارة  يها بذر كـًل شـي ل والتـرارة 

 . (1011)«معرب جوا  (1011)ا والق
 الثل ة إذا أدركت

 لثمرة إذا أ ركو.مس لة: ينبتي أكل ا
ـــــــه:« إًن الًثمـــــــار إذا أ ركـــــــو  فيهـــــــا الًشـــــــفا »ويف املـــــــدي :  كلـــــــوا مـــــــن َثـــــــره إذا لقول

أَثر
(1012)»(1015) . 

 متى تأكل الف كهة
                                                           

:  ارسية شعىن  ا م. (1012)  شاكَر
 أ بار ا عمرين من العرب والع م. 116وسي: صالتيبة للط (1010)
 .10526ح 111ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1011)
 ما ة جلق. 10ص 10( ا والق: وىا  من األوىية معروف معربل لسان العرب: ج1011)
 الفصل الثال  يف أن ذنبه كان زرك األوىل. 20قصص األنبيا : ص (1011)
 .121سورة األنعام:  (1012)
 .10552ح 111ب 200ص 10ئل: جمستدرك الوسا (1015)



 

 101 

 مس لة: يستحب أكل الفاكهة يف إقباىلا ال إ بارها.
ىلــــيكم بالفواكــــه يف إقباىلــــا  إنًــــه مصــــًحة للبــــدن مطــــر ة للفــــ انل وألقوهــــا يف : »pقــــا 
 . (1010)« إهًنا  ا  األبدانإ بارها 

 التل  
 مس لة: يستحب أكل التمرل واالبتدا  به.

وكان يضـا الًتمـرة ىلـ  « الع وة من ا نة»أنًه كان ُيًب الًتمر ويقو :  pىن رسو  الًله
 . (1016)«هذه إ ام هذه»الًلقمة ويقو : 

يًــات ملــًب إيًن أفــًب الًرجــل أن يكــون ُر »يقــو :  tويف ا ســتدرك: كــان ىلــًي بــن املســي
يفطـر ىلـ  الًتمـر يف  tإذا قًدم إليه  عام و يه الًتمـر بـدأ بـالًتمرل وكـان tوكان« pرسو  الًله

 . (1010)زمن الًتمرل وىل  الًر ب يف زمن الًر ب
 . (1012)«كلوا الًتمر  إًن  يه شفا ت من األ وا »قا :  tوىن أمري ا ؤمني

 . (1020)«لهبيو ال ُر  يه جياع أه»أنًه قا :  pوىن الًن ً 
كـــان يبتـــدإل  عامـــه إذا كـــان صـــائمات  pإًن رســـو  اللًـــه»قـــا :  tوىـــن املســـي بـــن ىلـــيً 

 . (1021)«بالتمر
ـــه: »tوىـــن ىلـــًي بـــن أيب  الـــب أ ـــذ كســـرةت وأ ـــذ ُـــرةت  ورـــعها ىلـــ   pإًن رســـو  الًل

 . (1021)«الكسرة وقا : هذه إ ام ىلذه ُثً أكلها
الًشــــعري إذا وجــــدهل  pاللًـــه كــــان  عـــام رســــو »يف فــــدي  قـــا :  tوىـــن أيب ىبــــد اللًـــه

 . (1021)«وفلواه الًتمرل ووقو ه الًسعف

                                                           

 .02ب 120ص 52حبار األنوار: ج (1010)
 .101ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1016)
 .10150ح 51ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (1010)
 .50ح 1ب 121ص 01حبار األنوار: ج (1012)
 يف التمر. 100مكارم األ  ق: ص (1020)
 .10152ح 51ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (1021)
 باب  ضل القناىة. 150ا عفريات: ص (1021)
 .120يف سواكه ح 100ص 10حبار األنوار: ج (1021)
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 . (1022)«بيو ال ُرة  يه ك ًن ليس  يه  عام: »pقا : قا  pويف  ًب الًن ً 
إذا أكل الًتمر يطرح الًنوى ىلـ  ظهـر كًفـه  pكان رسو  الًله»قا :  tوىن اإلمام الًررا

 . (1025)«ُثً يقذف به

 التل  الصيا ني
 أكل التمر الصيحاين. مس لة: يستحب

ًَ قـا : ف  نـا  لًمـا أزينـا ا دينـة وهبـا سـًيدنا جعفـر بـن اًمـد  ىن اًمد بـن سـنان ال ًاهـر
  لنا ىليهل  وجدنا بي يديه صـحيفةت  يهـا مـن ُـر ا دينـة وهـو ي كـل منـه ويطعـم  tالًصا ق

ك بـهل  إنًـه يشـفي هاك يا اًمد بن سـنان الًتمـر الًصـيحايًن  كلـه وزـربً »من حبضرزهل  قا  يل: 
إذا ىر ـوه ملح يـدى  » قلـو: يـا مـوالَ إذا ىر ـوه شـا ذال قـا : « شيعتنا مـن كـًل  ا  إذا ىر ـوه

نعــم يــا ابــن ســنان » قلــو: ال واللًــه يــا مــوالَ ال نعلــم هــذا األمــر إال منــهل قــا : « صــيحانًيات 
ًلــه أنعــم ىلينــا قلــو: يــا ابــن رســو  ال« pورســو  الًلــه هــو مــن  الئــل جــًدَ أمــري ا ــؤمني
قابضــــات ىلــــ  يــــد جــــًدَ أمــــري  p ــــرج جــــًدَ رســــو  اللًــــه»شعر تــــه أنعــــم الًلــــه ىليــــهل قــــا : 

متوًجهات إىل فدائق يف ظهر ا دينة  كًل من زًلقاه است ذنه يف صـحبته  لـم يـ ذن لـه  tا ؤمني
ــه ا أ ــو فــىًت انتهــ  إىل أًو  فديقــة  صــافو أًو  َنلــة منهــا إىل اًلــن زليهــا: يــ pرســو  الًل

هذان آ م وشي  قد أقب ل وصافو األ رى إىل اًلن زليها: هذان موس  وهارون قـد أقـب ل 
وصــافو األ ــرى إىل الًـــن زليهــا: هـــذان  او  وســليمان قـــد أقــب ل و صـــافو األ ــرى الًـــن 
زليهــا هــذان زكريًــا وُيــ  قــد أقــب ل وصــافو األ ــرى إىل الًــن زليهــا هــذان ىيســ  ابــن مــر  

ًصــفا قــد أقــب ل وصــافو األ ــرى إىل الًــن زليهــا يــا أ ــو هــذان اًمــد رســو  الًلــه وتعــون ال
 قد أقب ل وصاح الًن ل من املدائق بعضها إىل بعم هبذا. pووصًيه

 داك أيب وأًمي هذا كرامة الًله لنا  ـاجلس بنـا ىنـد : tألمري ا ؤمني  قا  رسو  الًله
يـا : pها جلسا وكـان أوان ال محـل يف الًن ـلل  قـا  النًـ ً أًو  َنلة ننتهي إليهال  لًما انتهيا إلي

 أبا املسن مر هذه الًن لة زنثا إليهل وكانو الًن لة باسقةت..
يقـــو  لــــه: انثـــا برأســــه ىلــــ   p قــــا  ىلـــا: هــــذا رســـو  اللًــــه t ـــدىاها أمــــري ا ـــؤمني

                                                           

 .10 ب الن : ص (1022)
 .151ح 65صحيفة الررا: ص (1025)
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 األرضل  انثنو وهي  لو ة مح  ر بات جنًيات.
من ر بها   ك   tملسن كل وأ عمال  التقط أمري ا ؤمنيله: التقط يا أبا ا  قا  

 منه.
يــا أبــا املســن إًن هــذا الًتمــر وهــذا الًن ــل ينبتــي أن نســًميه صــيحانًيات : p قــا  رســو  اللًــه

لصيافه وزشبيهه لنـا بـالًنبًيي وا رسـلي وهـذا أ ـي جربئيـل يقـو : إًن اللًـه ىـً  وجـًل قـد جعلـه 
 رهم يا أبا املسن شعر ته وأن يستطًبوا به ويتربًكوا ب كله.شفا ت لشيعتنا  اًصةتل  م
يا َنلة أظهَر لنا من أجناس ُور األرضل  قالو: لًبيه يـا رسـو  : pُثً قا  رسو  الًله

الًله فًبات وكرامةت   ظهرت زلـه الًن لـة مـن كـًل أجنـاس الًتمـور وأقبـل جربئيـل يقـو  ىلـا: هيـه يـا 
من كًل  pوأ يه ووصًيه ووزيره ىلًي بن أيب  الب pجي لرسو  الًلهَنلة إًن الًله ي مرك أن ختر 

 وأمـــري ا ـــؤمني أجنــاس الًتمـــورل وأقبـــل جربئيـــل يلتقطــه ويضـــعه بـــي يـــدَ رســو  اللًـــه 
 اخلرب.  (1020)«نصفها tنصفها وأمري ا ؤمني p  ك  من كًل جنس ُرةت ي كل رسو  الًله

 التل  الب ني
 لربيًن وا تياره ىل   ريه.مس لة يستحب أكل الًتمر ا

قـا : ىلـيكم بـالربيًن  إنًـه  pجـا  جربئيـل إىل النًـ ً »قـا :  tىن ىلـيً  tىن اإلمام الًررا
 . (1026)« ري ُوركم يقًرب من الًله ويباىد من الًنار

ىلـــيكم بـــالربيًن  إنًـــه يـــذهب باإلىيـــا  ويـــد ئ مـــن القـــًر ويشـــبا مـــن »قـــا :  pوىـــن الًنـــ ً 
 . (1020)«بعون بابات من الًشفا ا وعل و يه اذنان وس

 . (1022)«ن   ىلًي جربئيل بالربيًن من ا ًنة: »pوقا 
أن ي كـل الًتمـر »الًر وبـة  ـ مره:  tوىن  او  الرًقي قا : شكا رجل إىل موس  بن جعفر

 فعل ذله  ذهبو ىنه الًر وبـة وأ ـرط ىليـه اليـبسل  شـكا « الربيًن ىل  الرًيق وال يشرب ا ا 
 .(1050) فعل  اىتد « أن ي كل الًتمر الربيًن ويشرب ىليه ا ا : »إليه ذله   مره

                                                           

 .10150ح 51ب 101ص 10مستدرك الوسائل: ج (1020)
 .115ح 11ب 21ص 1: جىيون أ بار الررا (1026)
 يف التمر. 102مكارم األ  ق: ص (1020)
 .10100ح 1ب 121ص 01حبار األنوار: ج (1022)
 يف الر وبة. 00 ب األئمة: ص (1050)
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ومــن أرا  أن يــ من مــن وجــا الًســفل وال يظهــر بــه : »tويف الًرســالة الًذهبًيــة ل مــام الررــا
وجــا البواســري  لي كــل كــًل ليلــة ســبا ُــرات بــريًن بســمن البقــر ويــدًهن بــي أنثييــه بــدهن زنبــق 

 . (1051)« الص
 ورــعوا بــي قــا :  pأًن و ــد ىبــد القــيس قــدموا ىلــ  رســو  اللًــه» :tوىــن أيب ىبــد الًلــه

ـــه ـــة ُـــرل  قـــا  رســـو  الًل ـــ ً  pيديـــه جًل ًَ : pأصـــدقة أم هديًـــة؟ قـــالوا: بـــل هديًـــةل  قـــا  الًن أ
هـذا جربئيـل نـربين أًن يف ُـرازكم هـذه : pُرازكم هذهل قالوا: هو الربيًن يا رسو  اللًـهل  قـا 

وزقـًوَ الًظهـر وز يـد يف اجملامعـة وز يـد يف الًسـما والبصـر وزقـًرب  زسا  صا : ختًبل الًشيطان
 . (1051)«من الًله وزباىد ىن الًشيطان وهتضم الطًعام وزذهب بالًدا  وزطًيب الًنكهة

 العجوة 
 مس لة: يستحب أكل الع وة  إن  يها الشفا .

 . (1052)«من ا ًنة و يها شفا  من الًسمً  (1051)الع وة»قا :  pىن الًن ً 
أًن رجــ  مــن أصــحابه أكــل ىنــده  عامــات  لًمــا ر ــا الطًعــام قــا   tن جعفــر بــن اًمــدوىــ

 ازتـه بتمـرل  قـا  الًرجـل: جعلـو  ـداك هـذا « يـا جاريـة ايتنيـا شـا ىنـدك: »tجعفر بن اًمـد
قـا  رسـو  اللًـه  pكل  إنًه  لق من رسو  اللًـه»زمان الفاكهة واألىناب وكان صيفاتل  قا : 

 (1055)«وال  ائلة : الع وة ال  ا . 
صــفة ذلــه أن يؤ ــذ ُــر الع ــوة  ينتــ ع نــواه ُثً يــدًق : )tوقــا  زيــد بــن ىلــًي بــن املســي

 قًات بليتات ويع ـن بسـمن بقـر ىتيـق ُثً ير ـا  ـإذا افتـيج إليـه أكـل للًسـًمل وزقـًدم ىـن التـارات: 
 . (1050)من ا دينة( tأًن الع وة كانو  مل إليهل يعا أمري ا ؤمني

ًَ أبــا ىبــد اللًــهوســ   ىبًــ إىل أن قــا :  قــا  أبــو ىبــد  p يمــا كًفــن رســو  اللًــه tا  البصــر
قا : ال    ربنـا هبـا يـا « ما كانو يا ىًبا  أ زدَر ما الًن لة اًلن أن لو ىل  مر : »tالًله

                                                           

 .1000ح 62ب 211ص 1مستدرك الوسائل: ج (1051)
 .16باب التسعة ح 11ص 1احملاسن: ج (1051)
 ما ة ى و. 101ص 1ل كتاب العي: ج الع وة: ُر با دينةل يقا : إنه  رسه الن   (1051)
  ن والع وة.يف الكم ة وا 01 ب األئمة: ص (1052)
 .102ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1055)
 .10100ح 52ب 105ص 10مستدرك الوسائل: ج (1050)
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هي الع وة  ما كان من  را ها  هًن ى وة ومـا كـان مـن  ـري ذلـه  هـو »أبا ىبد الًلهل قا : 
 . (1056)«لون
ًَ  pيف املــدي : إًن رســو  اللًــهو    ــل هــو وســهل بــن فنيــف و الــد بــن أيًــوب األنصــار

إىل الًن ل زـدًلو العـراجي  pفائطات من فيطان با النً ارل إىل أن قا :  لًما  نا رسو  الًله
  كل وأ عمل ُثً  نا من الع وة  لًما أفًسته س دتل  بـارك ىليهـا  p   ذ منها رسو  الًله

أًن الكمـ ة مـن ا ـًن » مـن ُثً روت العاًمـة: « الًلهًم بـارك ىليهـا وانفـا هبـا»قا :  pرسو  الًله
 . (1050)«وما ها شفا  للعي والع وة من ا ًنة

  (1052)الغبي اء
  ــل رســو  »قــا :  tبإســنا ه قــا : فــًدذا أيب املســي بــن ىلــيً  tيف صــحيفة الًررــا

 . (1000)«ل التبريا وهو اموم   مره أن ي ك tىل  ىلًي بن أيب  الب pالًله
 الّ طب 

 tائتـوا بـه ىليًـات »بصاع من ر ب    ذ منه ُثً قا :  pىن أيب بصري قا : أ  رسو  الًله
 ــدوه صــائمات  ــ  يذوقــه أفــد فــىًت يفطــرل  ــإيًن رأيــو البارفــة أيًن أزيــو بربكــةل   فببــو أن 

 .t»(1001)ي كل منها ىليً 
يومئــــذ ىــــن الًنعــــيم ُثً لتســــئلنً يف قــــو  اللًــــه ىــــً  وجــــًل : »وىــــن ىلــــيً 

قــــا :  (1001)
 . (1001)«الًر ب وا ا  البار 
 . (1002)«إذا جا  الًر ب  هًنئوين وإذا ذهب  عً وين: »pقا : قا  pويف  ًب الًن ً 

 التل  على ال يق وع د ال وا
                                                           

 .10106ح 52ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (1056)
 .0ح 16ب 502بصائر الدرجات: ص (1050)
 ما ة  رب. 210ص 1جمما البحرين: جالتبريا : ُرة زشبه العنابل ويف الدروس: التبريا  زدبل ا عدةل  (1052)
 .162ح 00: صصحيفة الررا (1000)
 .10161ح 50ب 100ص 10مستدرك الوسائل: ج (1001)
 .0سورة التكاذر:  (1001)
 .21ح 11ب 161ص 6حبار األنوار: ج (1001)
 .10 ب الن : ص (1002)
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 مس لة: يستحب أكل التمر ىل  الريق وىند الًنوم.
ىــويف مــن قــولنج وقتلــو  مــن أكــل ســبا ُــرات ىنــد منامــه»أنًــه قــا :  pىــن رســو  اللًــه

 . (1005)«الًدو  يف بطنه
 .(1000)«كلوا الًتمر ىل  الرًيق  إنًه يقتل الًدو »قا :  pويف  ًب الًن ً 
 «مـن زصـًب  بتمـرات مـن ى ـوة مل يضـرًه ذلـه اليـوم سـًم وال سـحر: »pوقا  رسو  الًله

(1006) . 
 . (1000)«من زصًب  بعشر ُرات ى وة مل يضرًه ذله اليوم سحر وال سم: »وقا 

مــن أكــل ســبا ُــرات ى ــوة ىنــد مضــ عه قتــل الــًدو  يف : »tوىــن ىلــًي بــن أيب  الــب
 . (1002)«بطنه

 . (1060)«كل الع وة  إًن ُرة الع وة ُيتها وليكن ىل  الرًيق»أنًه قا :  tوىنه
 إك اا ال خل

 مس لة: يستحب إكرام الًن ل.
 . (1061)«أكرموا الًن لة  إهًنا ىًمتكم» في املدي : 

 .t»(1061) الًن لة والًرًمان من  ضل  ينة آ م  لقو: »pقا : قا  pلًنً لويف  ًب ا
 . (1061)«أكرموا ىًمتكم الًن لة وال ًبيب: »pو قا 

 الفواكه اللفضلة
مس لة: يستحًب ا تيار الًرًمـان ا  سـًيل والتًـًفـاح الًشـيقانل والًسـفرجلل والعنـب الرًازقـًيل 

                                                           

 .ذكر الع ج والدوا  2 صل 120ص 1 ىائم اإلس م: ج (1005)
 .10 ب الن : ص (1000)
 .11251ح 62ب 120ص 15الشيعة: ج وسائل (1006)
 يف التمر. 100مكارم األ  ق: ص (1000)
 لل ام واإلبر ة والقولنج. 05 ب األئمة: ص (1002)
 .0ح 00ب 100ص 52حبار األنوار: ج (1060)
 .10101ح 50ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (1061)
 .10 ب الن : ص (1061)
 .10101ح 50ب 121ص 10مستدرك الوسائل: ج (1061)
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 أقسام الفاكهة. والًر ب ا شانل وقصب الًسًكر ىل  سائر 
 . (1062)«قصب الًسًكر يفت  الًسد  وال  ا   يه وال  ائلة»قا :  tىن اإلمام الًررا

إىل  راسـان ـ إىل أن قـا : ـ  tوىن أيب املسن الًصائل ىن ىًمه قـا :  رجـو مـا الًررـا
 «.ا لبوا يل قصب سًكر» لًما صار إىل األهواز قا  ألهل األهواز: 

ن ال يعقـل: أىـرايًب ال يعلـم أًن القصـب ال يوجـد يف الًصـيفل  قا  بعم أهـل األهـواز  ًـ
  قالوا: يا سًيدنا إن القصب ال يوجد يف هذا الوقو إًأا يكون يف الًشتا .

 «.بل  ا لبوه  إًنكم ست دونه» قا : 
قــا  إســحاق بــن اًمــد: واللًــه مــا  لــب ســًيدَ إال موجــو ات   رســلوا إىل َجيــا النًــوافيل 

 ل اخلرب.(1060)حاق  قالوا: ىندنا شي  اً  رناه للبذرة ن رىهإس (1065)  ا  أكرة
 الع ب 

 مس لة: يستحب أكل العنبل  اصة للمتموم و صوصات األسو . 
أنًه كان ي كـل العنـب : »tىن أمري ا ؤمني ىن آبائه  ىن ىلًي بن موس  الًررا 

 . (1066)«باخلب 
 . (1060)«ام وفلوا العنب إ ام و اكهة و ع»أنًه قا :  tوىن أمري ا ؤمني
 . (1062)«شيئان يؤك ن باليدين َجيعات العنب والًرًمان»أنًه قا :  tوىن الًصا ق

ـــان والعنـــب مـــن  ضـــل  ينـــة آ م»أنًـــه قـــا :  pوىـــن رســـو  اللًـــه  t لقـــو الًن لـــة والًرًم
»(1000). 

 . (1001)«ربيا أًمن العنب والبطًيخ»قا :  pوىنه
                                                           

 .1ح 11ب 102ص 01نوار: جحبار األ (1062)
مــا ة  10ص 2األكــرة: بالضــمل املفــرة يف األرض بتمــا  يهــا ا ــا ل  يتــرف صــا ياتل انظــر لســان العــرب: ج (1065)

 .أكر
 . اللة أ رى 105ص 1: جىيون أ بار الررا  (1060)
 .يف العنب 162مكارم األ  ق: ص (1066)
 .10100ح 01ب 121ص 10مستدرك الوسائل: ج (1060)
 .10220ح 10ب 100ص 12يعة: جوسائل الش (1062)
 .02ب 120ص 52حبار األنوار: ج (1000)
 .16 ب الن : ص (1001)
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 . (1001)«العنب  ري  عامكم اخلب ل و ري  اكهتكم»قا :  pوىنه
 . (1001)«ُيًب من الفاكهة العنب والبطًيخ pوكان»وقا : 
إىل الًلــه زعــاىل التــًم  ــ وف  الًلــه زعــاىل إليــه أن ي كــل العنــب  إنًــه  tشــكا نــوح: »pوقــا 

 . (1002)«يذهب التمً 
  رج نوح ومن كان معه من الًسفينة  لًما رأى العظام قد زفرًقو : »tوور  يف قًصة نوح

اله واشتًد ف نهل   وف  الًله إليه: هذا آذار  ىوزه أما إيًن آليو ىل  نفسي من ذله ا ا  ه
أال أىًذب  لقي بالًطو ان بعـد أبـداتل وأمـره أن ي كـل العنـب األبـيم   كلـه   ذهـب اللًـه ىنـه 

 . (1005)«امل ن
 «ال زســًموا العنــب الكــرم  ــإًن ا ــؤمن هــو الكــرم: »pقــا : قــا  رســو  الًلــه tوىــن ىلــيً 

(1000) . 
 بيب الزّ 

 مس لة: يستحب أكل ال بيب.
كلــوا » بـق متطًـ   كشـف التطـا  ىنـه ُثً قـا :  p فـي املـدي : أهـدَ إىل رسـو  اللًـه

بسم الًلهل نعم الطًعام ال ًبيب يشـًد العصـب ويـذهب بالوصـب ويطفـئ التضـب ويررـي الـًرًب 
 . (1006)«ويذهب بالبلتم ويطًيب الًنكهة ويصًفي الًلون

كم بال ًبيب  إنًه يطفـئ ا ـرًة وي كـل الـبلتم ويصـً  ا سـم وُيًسـن ىلي»قا :  pوىن الًن ً 
 . (1000)«اخللق ويشًد العصب ويذهب بالوصب

 . (1002)«نعم اإل ام ال ًبيب: »قا  pويف  ًب الًن ً 

                                                           

 .10121ح 01ب 121ص 10مستدرك الوسائل: ج (1001)
 .02ب 120ص 52حبار األنوار: ج (1001)
 .12 ب الن : ص (1002)
 .10122ح 01ب 121ص 10مستدرك الوسائل: ج (1005)
 .11201ح 01ب 151ص 15وسائل الشيعة: ج (1000)
 .112 تصاص: صاال (1006)
 .يف ال بيب 165مكارم األ  ق: ص (1000)
 .10 ب الن : ص (1002)
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ىلــــيكم بال ًبيــــب  إنًــــه يطفــــئ ا ــــرًة ويســــًكن الــــبلتم ويشــــًد العصــــب ويــــذهب : »pوقــــا 
 . (1020)«الًنصب وُيمي القلب

 الّ ّم ن 
ما أ  ل أفـد الًرًمانـة جو ـه إال »يف فدي :  tمس لة: يستحب أكل الرمانل  عن ىليً 

 . (1021)« ر  منه وسواس الًشيطان
ــة زقــا يف ا عــدة إال أنــارت القلــب »أنًــه قــا :  pوىــن الًنــ ً  كلــوا الًرًمــان  ليســو منــه فًب

 . (1021)«وأ رسو الًشيطان أربعي يومات 
: )أ عمـــوا صـــبيانكم يخ أيب جعفـــر الًطوســـًي ويف مكـــارم األ ـــ ق: ومـــن إمـــ   الًشـــ

 . (1021)الًرًمان  إنًه أسرع أللسنتهم(
مــــــن أكــــــل رًمانــــــةت فــــــىًت يتممهــــــا نــــــًور اللًــــــه قلبــــــه أربعــــــي : »p: قــــــا pويف  ــــــًب النًــــــ ً 

 . (1022)«يومات 
ومـــا مـــن فبًـــة زقـــا يف جـــوف أفـــدكم إال أنـــارت قلبـــه وجًنبتـــه مـــن »يف فـــدي :  pوقــا 

 . (1025)«يومات  الًشيطان ووسواسه أربعي
 . (1020)«ما من أفد أكل رًمانةت إال أمرض شيطانه أربعي يومات : »pو قا 
 

 أكل ال م ن براله
 مس لة: يستحب أكل الًرًمان بشحمه. 

ىــن جعفــر بــن اًمــدل ىــن أبيــهل ىــن جــًده ىلــًي بــن املســيل ىــن أبيــهل ىــن ىلــًي بــن أيب 

                                                           

 .10120ح 01ب 122ص 10مستدرك الوسائل: ج (1020)
 .161ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1021)
 .210 صل ذكر أشيا  من ا  كوالت ح 156الدىوات: ص (1021)
 يف الرمان. 161مكارم األ  ق: ص (1021)
 .10   الن : ص (1022)
 .10101ح 02ب 125ص 10مستدرك الوسائل: ج (1025)
 .10101ح 02ب 125ص 10مستدرك الوسائل: ج (1020)
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 . (1026)«معدةكلوا الًرًمان بشحمه  إنًه  با  لل»أنًه قا :   الب
ــــــذله ويقــــــو :  tوىــــــن ىلــــــيً  ــــــان بشــــــحمه ويــــــ مر ب ًــــــه كــــــان ي كــــــل الًرًم ــــــا  »أن هــــــو  ب

 . (1020)«للمعدة
 . (1022)«من أكل الًرًمان بشحمه  بل معدزه»أنًه قا :  tو ىنه

 . (1100)«ىليكم بالًرًمان وكلوا شحمه  إنًه  با  ا عدة: »قا  pويف  ًب الًن ً 
 التّاّف ح والتداو  به 

 أكل التفاح.مس لة: يستحب 
 . (1101)«ىليكم ب كل التًـًفاح  إنًه نضوح للمعدة»أنًه قا :  tىن ىلًي بن أيب  الب

 . (1101)«كلوا التًـًفاح ىل  الرًيق  إنًه نضوح ا عدة»أنًه قا :  pوىن الًن ً 
لــو يعلــم الًنــاس مــا يف التًـًفــاح مــا  اووا مررــاهم إال بــهل أال وإنًــه : »tوقــا  أبــو ىبــد الًلــه

 . (1101)«منفعةت للفؤا   اًصةت وإنًه نضوفهأسرع شي  
 . (1102)«لو يعلم الًناس ما يف التًـًفاح ما  اووا مرراهم إال به: »tوقا  جعفر بن اًمد
نربه بوبئها  كتب إليه:  (1105)أًن رج  كتب إليه من أرض وبيئة tوىن جعفر بن اًمد

 . (1100) فعل ذله  عويف« ىليه بالتًـًفاح  كله»
 . (1106)«يطفئ املرارة ويربً  ا وف ويذهب باملًم التًـًفاح : »tوقا 

إنًا أهل بيو ال نتداوى إال بإ ارة »قا :  وىن موس  بن جعفرل ىن أبيهل ىن جًده

                                                           

 كتاب الطب وا  كو .  122ا عفريات: ص (1026)
 .161ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1020)
 .10100ح 05ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (1022)
 .16ن : ص ب ال (1100)
 كتاب الطب وا  كو .  122ا عفريات: ص (1101)
 .16ح 0ب 166ص 01حبار األنوار: ج (1101)
 .115 ب األئمة: ص (1101)
 .10باب التفاح ح 150ص 0الكايف: ج (1102)
 ما ة وب . 210ص 0ارض وبئة: إذا كثر مررهال كتاب العي: ج (1105)
 .515ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 120ص 1 ىائم اإلس م: ج (1100)
 .10111ح 06ب 120ص 10مستدرك الوسائل: ج (1106)
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 . (1100)«ا ا  البار  للحًم  وأكل التًـًفاح
ىـن مـريم اشـته  التًـًفـاح وقـد هنـي ىنـه  tوىن  اىة قا : س لو أبا ىبد الًله الًصا ق

 . (1102)«أ عموا اموميكم التًـًفاح  ما من شي  أنفا من التًـًفاح» :tأن ي كلهل  قا 

 من الفواكه اللك وهة
 مس لة: يكره أكل التًـًفاح املامم والك برة.

أًن التًـًفــاح ـ أَ املــامم ـ يــورث الًنســيان وذلــه ألنًــه يولًــد يف ا عــدة »ويف املــدي : 
 . (1110)«لُ وجة

زــورث الًنســيان: أكــل ا ــً  وأكــل ســؤر ىشــر  صــا  : »pقــا : قــا  pويف  ــًب النًــً ل
وامل امة ىل  الًنقرة وا شي بـي ا ـرأزي والًنظـر  (1111)الف رة وأكل التًـًفاح املامم وا ل  ن
 . (1111)«إىل ا صلوب والتعاز وقرا ة لوح ا قابر

 الّدف جل 
 مس لة: يستحب أكل السفرجل.

 pنـــد رســـو  اللًــــهى كـــان جعفـــر بـــن أيب  الـــب»قـــا :  tىـــن ىلـــًي بـــن أيب  الـــب
ســفرجلة  قطــا منهــا قطعــةت  ناوىلــا جعفــراتل  ــ ب جعفــر أن ي كلهــال  p  هــدَ إىل رســو  الًلــه

 . (1111)« ذها  كلها  إهًنا ز ًكي القلب وزشً ا ا بان: »p قا  له رسو  الًله
 قــا :  أنًــه قطــا ســفرجلةت   كــل منهــا ونــاو  جعفــر بــن أيب  الــب pوىــن رســو  اللًــه

 . (1112)«رجل ي ًكي القلب ويشً ا ا بانكل  إًن الًسف»

                                                           

 .16ح 0ب 166ص 01حبار األنوار: ج (1100)
 .10111ح 06ب 122ص 10مستدرك الوسائل: ج (1102)
 يف التفاح. 161مكارم األ  ق: ص (1110)
 ما ة جلل. 111ص 11( ا ل  ن: َثرة الك برةل وقيل: فب السمسم. لسان العرب: ج1111)
 .15 ب الن : ص (1111)
 كتاب الطب وا  كو .  122عفريات: صا  (1111)
 .161ذكر صنوف األ عمة وى جها ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1112)
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 . (1115)«الًسفرجل ي ًكي القلب الًضعيف ويشً ا ا بان»أنًه قا :  tوىن ىليً 
 . (1110)«الًسفرجل قًوة القلب وفياة الفؤا  ويشً ا ا بان»قا :  tوىنه

  ـل  لحـة بـن ىبيـد اللًـه ىلـ  رسـو  »قـا :  tبإسـنا ه ىـن آبائـه tويف صحيفة الًررا
  هبــا إليــه  قــا :  ــذها يــا أبــا اًمــد  إهًنــا  ــًم  ســفرجلة قــد جــي pيــد رســو  الًلــهويف  pالًلــه

 . (1116)«القلب
رائحــة األنبيــا  رائحــة الًســفرجلل ورائحــة املــور العــي رائحــة اآلسل : »pوقــا  رســو  اللًــه

 ورائحــة ا  ئكــة رائحــة الــور ل ورائحــة ابنــن  ا مــة الً هــرا  رائحــة الًســفرجل واآلس والــور ل وال
بعــ  اللًــه نبيًــات وال وصــًيات إال وجــد منــه رائحــة الًســفرجلل  كلوهــا وأ عموهــا فبــاالكم ُيًســن 

 . (1110)«أوال كم
كلــوا الًســفرجل وهتــا وه بيــنكم  إنًــه بلــو البصــر ويثبًــو ا ــوً ة يف القلــب »قــا :  pوىنــه

 . (1112)«وأ عموا فباالكم  إنًه ُيًسن أوال كم
ي يــــد يف الــــًذهن ويــــذهب بط ــــا  الًصــــدر وُيًســــن  كلــــوا الًســــفرجل  إنًــــه»قــــا :  pوىنــــه

 . (1110)«الولد
أكــــل »قــــا :  وىــــن أيب بصــــري ىــــن الًصــــا ق ىــــن أبيــــه ىــــن جــــًده ىــــن أمــــري ا ــــؤمني

 . (1111)«الًسفرجل ي يد يف قًوة الًرجل ويذهب بضعفه
ــــه ــــا ىبــــد الًل ــــن زيــــد قــــا : ســــ لو أب ىــــن امل امــــة يــــوم الًســــبو قــــا :  tوىــــن  لحــــة ب

 عليــه ب كــل الًســفرجل امللــو مــا »ىًلــن مــن رــعفي وقًلــة قــًو  قــا : قلــو: إًأــا « زضــًعف»
 . (1111)«فًبه  إنًه يقًوَ الًضعيف ويطًيب ا عدة وي ًكي ا عدة

قلـو: ومـا ذاك يـا ابـن « يف الًسـفرجل  صـلة ليسـو يف سـائر الفواكـه»أنًـه قـا :  tوىنه

                                                           

 .512ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 120ص 1 ىائم اإلس م: ج (1115)
 يف السفرجل. 161مكارم األ  ق: ص (1110)
 .10112ح 02ب 200ص 10مستدرك الوسائل: ج (1116)
 .12ح 0ب 160ص 01حبار األنوار: ج (1110)
 .10115ح 02ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1112)
 .0ب 166ص 01حبار األنوار: ج (1110)
 السفرجل. 110 ب األئمة: ص (1111)
 .10111ح 02ب 200ص 10مستدرك الوسائل: ج (1111)
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 .p»(1111)يشً ا ا بان هذا والًله من ىلم األنبيا »رسو  الًلهل قا : 
 . (1112)«كلوا الًسفرجل  إنًه بلو الفؤا »أنًه قا :  pوىن الًن ً 

كلـــوا الًســـفرجل  إنًـــه بلـــو الفـــؤا  ومـــا بعـــ  اللًـــه نبيًـــات إال أ عمـــه مـــن »أنًـــه قـــا :  pوىنـــه
 . (1115)«سفرجل ا ًنة  ي يد  يه قًوة أربعي رج 

 . (1110)«ق ا بيالًسفرجل يذهب هبًم امل ين كما زذهب اليد بعر »قا :  tوىن الباقر
 . (1116)«ما بع  الًله نبًيات إال ويف يديه سفرجلة أو بيده سفرجلة»قا :  tىن الًصا ق
 . (1110)«ىليكم بالًسفرجل  إنًه ي يد يف العقل»قا :  tوىن الًررا
 . (1112)«أكل الًسفرجل يذهب ظلمة البصر: »pقا  pو ًب الًن ً 

                                                           

 .10ح 0ب 160ص 01حبار األنوار: ج (1111)
 يف السفرجل. 161مكارم األ  ق: ص (1112)
 .10116ح 02ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1115)
 .6باب السفرجل ح 150ص 0الكايف: ج (1110)
 .10110ح 02ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1116)
 يف السفرجل. 161مكارم األ  ق: ص (1110)
 .16 ب الن : ص (1112)
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 أكل الدف جل على ال يق

 رجل ىل  الرًيق.مس لة: يستحب أكل الًسف
 . (1110)«كلوا الًسفرجل ىل  الرًيق: »pقا  الًن ً 

 . (1111)«من أكل الًسفرجل ىل  الرًيق  اب ماؤه وفسن وجهه»قا :  tوىن الًصا ق
 الّتين 

 مس لة: يستحب أكل التي.
كلـوا  لـو قلـو » بق ىليـه زـي  قـا  ألصـحابه:  pقا : أهدَ إىل الًن ً  ىن أيب ذًر 
 إهًنـا زقطـا البواسـري وزنفـا مـن  (1111)ا ًنة لقلو هـذه ألنًـه  اكهـة بـ  ى ـم اكهة ن لو من 

 . (1111)«الًنقرس
 . (1112)«من أرا  أن يرًق قلبه  ليدمن أكل البلس وهو الًتي»ويف املدي : 

كلــوا التًــي الًر ـــب واليــابس  إنًــه ي يــد يف ا مــاع ويقطــا البواســـري : »pوقــا  رســو  اللًــه
 . (1115)« ةوينفا من الًنقرس واإلبر 

 . (1110)«أكل الًتي أمان من القولنج: »p: قا pويف  ًب الًن 
 . (1116)«كل الًتي  إنًه يقطا البواسري والًنقرس: »pوقا 

يــا ابــن : tوا ــ مون  قلــو للًررــا tوىــن اًمــد بــن ىر ــة قــا : كنــو  راســان أيًــام الًررــا

                                                           

 .10112ح 60ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1110)
 يف السفرجل. 161مكارم األ  ق: ص (1111)
لنبــقل الوافــدة: ى مــةل مثــل قصــبة وقصــبل انظــر لســان العــرب: الع ــمل بالتحريــه: النــوىل نــوى التمــر وا (1111)

 ما ة ىحم.  121ص 11ج
 يف التي. 161مكارم األ  ق: ص (1111)
 .0ح 10ب 100ص 01حبار األنوار: ج (1112)
 .10120ح 61ب 202ص 10مستدرك الوسائل: ج (1115)
 .16 ب الن : ص (1110)
 .10121ح 61ب 202ص 0مستدرك الوسائل: ج (1116)
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 . (1110)«كلوههو جًيد للقولنج  »رسو  الًله ما زقو  يف أكل الًتي؟  قا : 
ىلــــيكم ب كــــل التًــــي  إنًــــه نــــا ا : »tقــــا : قــــا  أمــــري ا ــــؤمني tوىــــن أيب جعفــــر البــــاقر

 . (1112)«للقولنج
أكــل التًــي يلــًي الًســد  وهــو نــا ا لريــاح القــولنج  ــ كثروا »أنًــه قــا :  tوىــن أمــري ا ــؤمني

 . (1120)«منه بالًنهار وكلوه بالًليل وال زكثروا منه
 . (1121)«أكل الًتي يقمل ا سد إذا أ من ىليهو : »tوىن اإلمام الًررا

 األت ج
 مس لة: من ا ستحب أكل األزرج.

 .(1121)«يفعلون ذله كلوا األزرج قبل الطعام وبعده  آ  امد:»قا  ىلي
 . (1121)«ىليكم باألزرًج  إنًه ينري الفؤا  وي يد يف الًدما : »pوقا  رسو  اهلل

ثقيــل  ــإذا أكــل  ــإًن اخلبــ  اليــابس يهضــمه مــن إًن األزــرًج ل»قــا :  tوىــن اًمــد بــن ىلــيً 
 . (1122)«ا عدة

 . (1125)«وإًن اخلب  اليابس يهضم األزرجً »… قا :  tوىن أيب ىبد الًله
ًَ شي  يـ مركم بـه أ بًـاؤكم يف األزـرجً »قا  ألصحابه:  tوىنه قـالوا: يـا ابـن « أ ربوين ب 

منــه قبــل الطًعــام ومــا مــن شــي   مــا مــن شــي  أر أ»رســو  الًلــه ي مروننــا بــه قبــل الطًعــامل قــا : 
 . (1120)«أنفا منه بعد الطًعام  عليكم با رًب منه  إًن له رائحةت يف ا وف كرائحة ا سه

ُثً « إن كــــان قبــــل الطًعــــام  ــــري وبعــــد الطًعــــام  ــــري وأ ــــري»يف روايــــة أ ــــرى:  وقــــا  

                                                           

 .1ح 10ب 105ص 01ار: جحبار األنو  (1110)
 .116 ب األئمة: ص (1112)
 .10116ح 61ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1120)
 الرسالة الذهبية. 12: ص ب الررا (1121)
 .10150ح 65ب 200ص 10ج :مستدرك الوسائل (1121)
 .16 ب الن : ص (1121)
 .11006ح 10باب 11ص 15وسائل الشيعة: ج (1122)
 .10151ح 62ب 200ص 10مستدرك الوسائل: ج (1125)
 .10151ح 65باب 206ص 10مستدرك الوسائل: ج (1120)
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 . (1126)«هو يؤذَ قبل الطًعام وينفا بعد الطًعام: » قا 
 . (1120)«كلوا الفاكهة يف إقباىلا وأ ضلها الًرًمان واألزرجً »قا : أنًه  pوىن الًن ً 

وأكـــــل األزـــــرًج بالًليـــــل يقلـــــب العـــــي ويوجـــــب : »tويف الًرســـــالة الًذهبيًـــــة ل مـــــام الررـــــا
 . (1122)«املو 

 الكّلث ى 
 مس لة: يستحب أكل الكمثرى.

 . (1150)«كلوا الكًمثرى  إنًه بًلي القلب: »tىن أمري ا ؤمني
ـــهوقـــا  أبـــو ىبـــ كـــل »لرجـــل شـــكا إليـــه وجعـــات بـــده يف قلبـــه و طـــا ت ىليـــه  قـــا :  tد الًل

 . (1151)«الكًمثرى
 . (1151)«العًناب يذهب باملًم ل والكثمرى ُييي القلب: »p: قا pويف  ًب الًن ً 

 اإلّج ص والتداو  به
 مس لة: ور  يف الروايات التداَو باإلجاص.
مـرارات هاجـو  tرجل إىل أيب جعفر قا  شكا tىن جابر بن ي يد ا عفًي ىن أيب جعفر

 . (1151)«سًكنه باإلًجاص»به فىًت كا  أن بًنل  قا  له: 
نـا ا للمـرار »ىـن اإلًجـاصل  قـا :  tوىن األزرق بن سليمان قا : سـ لو أبـا ىبـد اللًـه
 . (1152)«ويلًي ا فاصل    زكثر منه  يعًقبه ريافات يف مفاصله

 .(1155)«سًكن ا رار إال أنًه يهًيج الرًياحاإلًجاص ىل  الرًيق ي»أنًه قا :  tوىنه

                                                           

 .110 ب األئمة: ص (1126)
 .10155ح 65ب 206ص 10مستدرك الوسائل: ج (1120)
 .10150ح 65ب 206ص 10مستدرك الوسائل: ج (1122)
. 115 ب األئمة: ص (1150)  الكمثَر
 .12ح 0ب 165ص 01حبار األنوار: ج (1151)
 .10125ح 61ب 205ص 10مستدرك الوسائل: ج (1151)
 .10120ح 61ب 205ص 10مستدرك الوسائل: ج (1151)
 ا رار. 110 ب األئمة: ص (1152)
 ا رار. 110 ب األئمة: ص (1155)
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ىلـــيكم باإلًجـــاص العتيـــق  ـــإًن العتيـــق قـــد بقـــي نفعـــه وذهـــب رـــررهل وكلـــوه : »tوىـــنهم
 . (1150)«مقًشرات  إنًه نا ا لكًل مرار وفرارة ووهج يهًيج الرًياح

ًَ قـــا    لــو ىلـــ  الًررــا وبـــي يديــه زـــور  يـــه  tوالًطربســًي يف ا كـــارمل ىــن زيـــا  القنــد
إنًـــه هاجـــو يب فـــرارة وأرى اإلًجـــاص يطفـــئ املـــرارة ويســـًكن »أســـو  يف إبًانـــه  قـــا :  إًجـــاص

ًَ وهــــو للــــدا   وا  بــــإذن اللًــــه ىــــً   الًصــــفرا  وإًن اليــــابس يســــًكن الــــًدم ويســــكن الــــًدا  الــــًدو
 . (1156)«وجلً 

 البطّيخ
 مس لة: يستحب أكل البطيخل وأن يؤكل بالر ب أو السكرل ويكره أكله ىل  الريق.

 عفريًاتل بإسنا ه ىن جعفر بن اًمدل ىن أبيهل ىن جًده ىلًي بـن املسـيل ىـن  في ا
 . (1150)«كان ي كل البطًيخ بالًر ب»قا :  أبيهل ىن ىلًي بن أيب  الب

أ  ببطًــيخ ور ــب   كـــل منهمــا وقــا : هـــذان  pإًن النًــ ً »قـــا :  وىــن أمــري ا ــؤمني
 . (1152)«األ يبان

 .(1100)«ي كل البطيخ بالسكر  الب  كان ىلي بن أيب»ويف املدي : 
ي كــــــــل اخلربــــــــ   pكـــــــان رســــــــو  اللًـــــــه»قــــــــا :  ىــــــــن أبيـــــــه وىـــــــن أيب ىبــــــــد اللًـــــــه

 . (1101)«بالًسًكر
زفًكهــوا بــالبطًيخ  ــإًن مــا ه رمحــةل وف وزــه »قـا :  pىــن النًــ ً  tوىـن ىلــي أمــري ا ــؤمني

 . (1101)«من ف وة ا ًنة
ةت مــن البطًــيخ كتــب الًلــه لــه ســبعي ألــف إنًــه أ ــرج مــن ا ًنــة  مــن أكــل لقمــ»ويف روايــة: 

                                                           

 .10122ح 61ب 200ص 10مستدرك الوسائل: ج (1150)
 يف األجاص. 165مكارم األ  ق: ص (1156)
 باب ما  يه الربكة. 101ا عفريات: ص (1150)
 .121ح 11ب 21ص 1: جىيون أ بار الررا (1152)
 .105ح 62: صحيفة الرراص (1100)
 .212ح 111ب 556ص 1احملاسن: ج (1101)
 يف البطيخ. 105مكارم األ  ق: ص (1101)
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 . (1101)«فسنةل واا ىنه سبعي ألف سًيئةل ور ا له سبعي ألف  رجة
 . (1102)«البطًيخ شحمة األرض ال  ا  وال  ائلة  يه: »tوقا  أمري ا ؤمني

 يه ىشر:  صا   عام وشراب و اكهة ورُيان وأ م وفلـوا  وأشـنان و طمـًي : »tوقا 
 . (1105)«وبقل و وا 

 : tوىن الًرورة ل مام الررا
 أهاااااااااااااااااادت ل ااااااااااااااااااا  األيّااااااااااااااااااا ا بطّيخاااااااااااااااااااةً 

 
 مااااااااااان حلااااااااااال األرض ودار الّداااااااااااالا 

 تجلاااااااااااااااااع أوصااااااااااااااااا ف ً عظ مااااااااااااااااا ً وقاااااااااااااااااد 
 

 عاااااااااااااااااددته  موصاااااااااااااااااوفًة ب لّ ظااااااااااااااااا ا 
 كااااااااااااذاك قاااااااااااا ل اللصااااااااااااطفى اللجتبااااااااااااى  

 
 ماّلاااااااااااد جاااااااااااّد  علياااااااااااه الّداااااااااااالا 

 مااااااااااااااااااااااااااااا ء وحلاااااااااااااااااااااااااااااواء وريا ناااااااااااااااااااااااااااااة  
 

  ف كهااااااااااااااااااة حاااااااااااااااااا ض طعاااااااااااااااااا ا إداا 
 وجااااااااااااااااوهت ّقااااااااااااااااي اللث نااااااااااااااااة تصااااااااااااااااّفي ال 

 
 (1100)تطيّااااااب الّ كهااااااة عراااااا  تلاااااا ا  

  لسـو فـىًت  ـر  مـن صـ زهل إىل  tوىن اًمد بن مسلم قا :   لو ىل  أيب جعفر 
قـــا : قلـــو: ومـــا القـــيل قـــا : « يـــا قـــي»أن قـــا : ومـــًر ىليـــه  ـــ م لـــه  ـــدىاهل قـــا :  قـــا : 

 ل اخلرب. (1106)«أرً  ىليه   نة ىل  أن زطعمنا بدرهم  رب ة يعا البطًيخ»قا : « املًدا »
ىـــن أكـــل البطًـــيخ ىلـــ   tوىـــن اخلثعمـــًي قـــا : ى مـــو أن أســـ   يف كتـــايب إىل أيب اًمـــد

ال يؤكل البطًيخ ىل  الرًيق  إنًـه يـورث »الرًيق وىن صافب ال ًنج   نسيول  ور  ىلًي جوابه: 
 ل اخلرب. (1100)«الفاجل

 نًـــة و يهـــا ألـــف بركـــة زفًكهـــوا بـــالبطًيخل  إهًنـــا  اكهـــة ا: »pقـــا : قـــا  pويف  ـــًب النًـــ ً 
 . (1102)«وألف رمحةل وأكلها شفا  من كًل  ا 

ىًم البطًيخ وال زقطعها قطعاتل  إهًنا  اكهة مباركة  ًيبةل مطًهرة الفمل مقًدسة : »pوقا 
                                                           

 .10105ح 66ب 202ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 يف البطيخ. 105مكارم األ  ق: ص (1102)
 يف البطيخ. 105مكارم األ  ق: ص (1105)
 .10100ح 66ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1100)
 .16221ح 11ب 10ص 15سائل: جمستدرك الو  (1106)
  صل يف مع  ازه. 212ص 2ا ناقب: ج (1100)
 .16: ص ب الن  (1102)
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القلــبل زبــًيم األســنانل وزررــي الــًرمحنل ورُيهــا مــن العنــربل وماؤهــا مــن الكــوذرل وملمهــا مــن 
 . (1160)«وأكلها من العبا ة الفر وسل ولًذهتا من ا ًنةل
ىلـيكم بـالبطًيخ  ـإًن  يـه ىشـر  صـا : هـو  عـام وشـراب »قـا :  pوىن ابن ىًباس ىنه

وأشنان ورُيان ويتسل ا ثانة ويتسل البطن ويكثر ما  الًظهـر وي يـد يف ا مـاع ويقطـا الـربو ة 
 . (1161)«وينًقي البشرة
وزـه مـن فـ وة اإلُيـانل واإلُيـان زفًكهوا بالبطًيخ وىًضوهل  إًن ما ه رمحـة وف : »pوقا 

يف ا ًنةل  من لقم لقمةت من البطًيخ كتـب اللًـه لـه سـبعي ألـف فسـنةل واـا ىنـه سـبعي ألـف 
 . (1161)«سًيئة

ىًضـوا البطًـيخ »بطًيخ من الطًائف  شًمه وقًبلـه ُثً قـا :  pويف املدي : وأهدَ إىل الًن ً 
 . (1161)«من ا ًنة  إنًه من فلل األرض وماؤه من الًرمحة وف وزه

« رفــم اللًــه مــن أ عــم بطًي ــات : »pيومــات يف افــل مــن أصــحابه  قــا  p: وكــانوقــا 
رفـــم الًلـــه مـــن »وذهـــب   ـــا   ملـــة مـــن البطًـــيخ   كـــل هـــو وأصـــحابه وقـــا :  t قـــام ىلـــيً 

 . (1162)«أ عمنا هذا ومن أكل ومن ي كل من يومنا هذا إىل يوم القيامة من ا سلمي
 . (1165)«ل الطًعام يتسل البطن ويذهب بالًدا  أص البطًيخ قب: »pوقا 
ي كل القثًا  با ل  وي كل البطًيخ باخلب  وكان ي كل الفاكهة الًر بـة  : وكان وقا 

 . (1160)ورًشا أكل البطًيخ باليدين َجيعات 

                                                           

 .16: ص ب الن  (1160)
 .10161ح 66ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1161)
 .12: ص ب الن  (1161)
 .10165ح 66ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1161)
 .10160ح 66ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1162)
 .02ب 122ص 52ألنوار: جحبار ا (1165)
 .10160ح 66ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1160)
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 البطيخ الل 

 مس لة: يكره أكل البطًيخ ا ًر.
أ ـذ  tأًن أمـري ا ـؤمني: ىن جًدهأ ربين أيبل ىن أبيهل »قا :  ىن اإلمام الًررا

بطًي ــةت لي كلهــا  وجــدها مــرًةت  رمــ  هبــا وقــا : بعــدات وســحقاتل إىل أن قــا :  قيــل لــه: يــا أمــري 
إًن الًله أ ذ ىقد موً زنا ىلـ  كـًل فيـوان  pا ؤمني ما هذه البطًي ة؟  قا : قا : رسو  الًله
 . (1166)«يقبل ا يثاق كان ملحات زىاقات ونبول  ما قبل ا يثاق كان ىذبات  ًيباتل وما مل 

إذ   ــل رجــل  قــا : يــا  tقــا : كنــو ىنــد أمــري ا ــؤمني tوىــن قنــرب مــوىل أمــري ا ــؤمني
بشــرا  بطــيخ  وًجهــو بــدرهم  tأمــري ا ــؤمني أنــا أشــتهي بطًي ــاتل قــا :  ــ مرين أمــري ا ــؤمني

ارم »أمري ا ؤمنيل  قا :   ا ونا بث ث بطًي ات  قطعو وافدة  إذا هو مًر  قلو: مًر يا 
ـــار ـــار وإىل الًن ـــاين  ـــإذا هـــو فـــاممل  قلـــو: فـــامم يـــا أمـــري « بـــه مـــن الًن قـــا : وقطعـــو الًث

قـــا :  قطعـــو الثًالـــ   ـــإذا مـــدو ةل  قلـــو: « ارم بـــه مـــن الًنـــار وإىل الًنـــار»ا ـــؤمنيل  قـــا : 
 وًجهــو بــدرهم آ ــر ل قــا : ُثً «ارم بــه مــن الًنــار وإىل الًنــار»مــدو ة يــا أمــري ا ــؤمنيل  قــا : 

  ا ونــا بــث ث بطًي ــات  وذبــو ىلــ  قــدمًي  قلــو: اىفــا يــا أمــري ا ــؤمني ىــن قطعــه ك نًــه 
  لســـو  قطعـــو « اجلـــس يـــا قنـــرب  إهًنـــا مـــ مورة: »tز شـــم بقطعـــهل  قـــا  لـــه أمـــري ا ـــؤمني

  كلــو رــلعات « كــل وأ عمنــا»وافــدة  ــإذا هــو فلــول  قلــو: فلــو يــا أمــري ا ــؤمنيل  قــا : 
يــا قنــرب إًن اللًــه » قــا :  tأ عمتــه رــلعات وأ عمــو ا لــيس رــلعاتل  التفــو إيًل أمــري ا ــؤمنيو 

زبارك وزعـاىل ىـرض واليتنـا ىلـ  أهـل الًسـماوات وأهـل األرض مـن ا ـًن واإلنـس والًثمـر و ـري 
 . (1160)«ذلهل  ما قبل منه واليتنا  اب و هر وىذب وما مل يقبل منه  ب  ور ؤ وننت

: كنـــو أنـــا وأبـــو ذًر وبـــ   نســـري ذات يـــوم مـــا ىلـــًي ابـــن أيب ويف فـــدي ل قـــا ـــراَو   ال
ائتـا هبـذا الـًدرهم مـن »إىل بطًيخ  حـًل  ر ـات و  عـه إىل بـ    قـا :   نظر ىليً  t الب

 tإىل من لهل  ما شعرنا إال وب   قد وا انا بالبطًيخل    ـذ ىلـيً  tومض  ىليً « هذا البطًيخ
يا ب   أبعد هبذا البطًـيخ ىـًا وأقبـل ىلـًي فـىًت أفـًدذه »ة  قا : بطًي ةت  قطعها  إذا هي مرً 

                                                           

 .11501ح 101ب 160ص 15وسائل الشيعة: ج (1166)
 .122اال تصاص: ص (1160)
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ويده ىل  منك : إًن الًله زبارك وزعاىل  رح فً  ىل  امل ر  pحبدي  فًدذا به رسو  الًله
وا ــدر والبحــار وا بــا  والًشــ ر  مــا أجــاب إىل فــً  ىــذب و  ــابل ومــا مل بــب إىل فــً  

 . (1162)«هذا البطًيخ  ًا مل بب إىل فً   ب  ومًرل وإيًن ألظًن أًن 
 الق ع 

 مس لة: يستحب أكل القرع.
 .(1100)«إذا ا ب تم   كثروا القرع  إنًه يسًر القلب امل ين: »pقا  الن 

 . (1101)«أكل الًدبًا  ي يد يف الًدما »قا :  tوىن ىلًي بن أيب  الب
 . (1101)«ىليكم بالقرع  إنًه ي يد يف الًدما : »وقا  أمري ا ؤمني
أنًه كان يع به الًدبًا  ويلتقطها من الًصحفة ويقـو : الـًدبًا  ي يـد يف : »pوىن رسو  الًله

 . (1101)«الًدما 
 . (1102)«أنًه كان ُيًب الًدبًا  ويقو : ي يد يف العقل والًدما : »pوىنه

كـل اليقطـي  إنًـه مـن أكلهـا فسـن  لقـه ونضـر وجهـهل : »tأنًه قـا  لعلـيً  pوىن الًن ً 
 . (1105)«عامي و عام األنبيا  قبليوهي  

 . (1100)«كلوا الًدبًا  وَنن أهل البيو َنًبه»قا :  tوىن أمري ا ؤمني
ًَ ىـن أمـري ا ـؤمني tوىن ذري  قـا : قلـو أليب ىبـد اللًـه يف الـًدبًا  أنًـه  tاملـدي  ا ـرو

ه جيًــد لوجــا نعــم وأنــا أقــو : إنًــ: »tقــا : كلــوا الــًدبًا   إنًــه ي يــد يف الــًدما ل  قــا  الًصــا ق
 . (1106)«القولنج

كلـوا اليقطـي  لـو ىلـم اللًـه أًن شـ رةت أ ـًف مـن هـذه ألنبتهـا ىلـ  : »pوقا  رسو  الًله
                                                           

 .10101ح 60ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1162)
 .120 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت و.. ح 120الدىوات: ص (1100)
 .10212ح 21ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 .11026ح 10ب 12ص 15وسائل الشيعة: ج (1101)
 .162ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1101)
 .10211ح 21ب 215ص 10مستدرك الوسائل: ج (1102)
 .10211ح 21ب 215ص 10مستدرك الوسائل: ج (1105)
 يف الدبا . 110: ص ب األئمة (1100)
 .15ح 2ب 110ص 01حبار األنوار: ج (1106)
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 .(1100)«أ ي يونس
 . (1102)«إذا اخًتذ أفدكم مرقات  ليكثر  يه الًدبًا   إنًه ي يد يف الًدما  والعقل: »pوقا 

  بالعــدس رًق قلبــه ىنــد ذكــر مــن أكــل الــًدبًا: »pقــا : قــا  رســو  الًلــه tوىــن الًصــا ق
 . (1120)«الًله ى وجل وزا  يف َجاىه

  زــاه بطعــام قــد جعــل  يــه قرىــات بإهالــةل قــا  أنــس:  pويف املــدي : إًن فًنا ــات  ىــا الًنــ ً 
ي كل القـرع يتتًبعـه مـن فـوايل الًصـحفةل قـا  أنـس:  مـا زا  يع بـا القـرع منـذ  p رأيو الًن ً 

يف  pيع بــه الــًدبًا  ويلتقطــه مــن الًصــحفة وكــان الًنــ ً  pلًلــهرأيتــه يع بــهل قــا : وكــان رســو  ا
 .(1121) ىوة  قًدموا إليه قرىات  كان يتتًبا آذار القرع لي كله

كل اليقطي  لـو كـان هلل سـبحانه وزعـاىل شـ رةت أ ـًف مـن هـذه »قا :  pويف  ًب الًن ً 
 . (1121)«ألنبتها ىل  أ ي يونس

ر  يـــــه مـــــن الـــــًدبًا   إنًـــــه ي يـــــد يف الـــــًدما  ويف إذا اخًتـــــذ أفـــــدكم مرقـــــات  ليكثـــــ: »pو قـــــا 
 . (1121)«العقل

 الب ذنج ن 
 مس لة: يستحب أكل الباذ،انل  إنه شفا .

 . (1122)«كلوا الباذ،ان  إنًه شفا  من كًل  ا : »tقا  أبو ىبد الًله
 . (1125)«الباذ،ان جًيد للمرًة الًسو ا  وال يضًر بالًصفرا »قا :  tوىنه

اســتكثروا لنــا مــن الباذ،ــان  إنًــه فــاًر يف »ان يقــو  لــبعم قهارمتــه: أنًــه كــ tوىــن الًررــا
 . (1120)«وقو الرب ل بار  يف وقو املًرل معتد  يف األوقات كًلها جًيد يف كًل فا 

                                                           

 يف الدبا . 166مكارم األ  ق: ص (1100)
 .10: ص ب الن  (1102)
 يف الدبا . 166مكارم األ  ق: ص (1120)
 .10210ح 21ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1121)
 .10: ص ب الن  (1121)
 يف الدبا . 166مكارم األ  ق: ص (1121)
 .10220ح 26ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1122)
 .1226ح 26ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1125)
 يف الباذ،ان. 112: ص ب األئمة (1120)
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ـــ ً  أنًـــه كـــان يف  ار جـــابر  قـــًدم إليـــه الباذ،ـــان   عـــل ي كـــلل  قـــا : إًن  يـــه  pوىـــن الًن
ة آمنـو باللًـهل اقلـوه وأنضـ وه وزيًتـوه ولًبنـوه  إنًـه ي يـد يـا جـابر إهًنـا أًو  شـ ر »املـرارةل  قـا : 

 . (1126)«يف املكمة
ىلــيكم بالباذ،ــان البــورايًنل  هــو شــفا  يــؤًمن مــن الــربص وكــذا ا قلــًي : »tوقــا  الًصــا ق

 . (1120)«بال ًيو
كلوا الباذ،ان  إهًنا ش رة رأيتهـا يف جنًـة ا ـ وى شـهدت للًـه بـاملًق : »pوقا  رسو  الًله

بالواليــةل  مــن أكلهــا ىلـــ  أهًنــا  ا  كانــو  ا ت ومــن أكلهــا ىلــ  أهًنـــا  وا    بــالًنبًوة ولعلــيً ويل 
 . (1122)«كانو  وا ت 

ــــــ  ــــــه ىــــــً  : »pوقــــــا  الن ــــــو بالًل ــــــا أًو  شــــــ رة آمن ــــــروا منهــــــا  إهًن ــــــوا الباذ،ــــــان وأكث كل
 . (1100)«وجلً 

ن كــًل  ا ل أكثــروا مــن الباذ،ــان ىنــد جــدا  الًن ــل  إنًــه شــفا  مــ»قــا :  tوىــن الًصــا ق
 . (1101)«ي يد يف هبا  الوجه ويلًي العروق وي يد يف ما  الًصلب

باذ،ــان  ورَو أنًــه كــان بــي يــدَ ســًيدَ ىلــًي بــن املســي»قــا :  tوىــن الًصــا ق
:  قلــو: يـا ابــن رسـو  اللًــه ز كـل مــن  مقلـًو بال ًيـو وىينيــه رمـدة وهــو ي كـل منــهل قـا  الـرًاَو

قــا : الباذ،ــان مــن شــحمة  tأيب فــًدذا ىــن جــًدَ اســكو إنً »هــذا وهــو نــارل  قــا  يل: 
 . (1101)«األرض وهو  ًيب يف كًل شي  يقا  يه

كــل الباذ،ــان وأكثــرل  إهًنــا شــ رة رأيتهــا يف ا نًــة  مــن أكلهــا ىلــ  أهًنــا  ا   : »pوقــا 
 . (1101)«كانو  ا ت ومن أكلها ىل  أهًنا  وا  كانو  وا ت 

 البصل 
 حب  ن   ل بلدات أن ي كل من بصلها.مس لة: يستحب أكل البصلل كما يست

                                                           

 .10222ح 26ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1126)
 يف الباذ،ان. 101مكارم األ  ق: ص (1120)
 .6ح 0ب 111ص 01حبار األنوار: ج (1122)
 يف الباذ،ان. 102مكارم األ  ق: ص (1100)
 .10251ح 26ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 .10252ح 26ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 .10: ص ب الن  (1101)
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 . (1102)«إنًا لن كل الًثوم والبصل والكرًاث»أنًه قا :  tىن الباقر
إذا   لتم أررات وبيئة  كلوا مـن بصـلها  إنًـه »أنًه قا :  وىن أيب جعفر اًمد بن ىلي

 .(1105)«يذهب ىنكم وبا ها
عليكم ببصلها  إنًه بًلي البصـر إذا   لتم بلدةت وبيتات   فتم وبا ها  »قا :  pوىن الًن ً 

وينًقــي الًشــعر وي يــد يف مــا  الًصــلب وي يــد يف اخلطــا ويــذهب باملًمــا  وهــو الًســوا  يف الوجــه 
 . (1100)«واإلىيا  أيضات 

إذا   لــتم بلــدات  كلــوا مــن بقلــه وبصــله يطــر  ىــنكم  ا ه ويــذهب : »ويف  ــب النــ 
 . (1106)« بالًنصب ويشًد العضد وي يد يف ا ا  ويذهب باملمً 

 الثوا ورائاته
مســ لة: ال يكــره أكــل الثًــوم وال البصــل وال الكــرًاث نيًــات وال مطبو ــاتل بــل يســتحب ذلــهل 

 ولكن يكره   و  ا س د  ن يف  يه رائحتها.
كلــوا الثًــوم وزــداووا بــه  ــإًن  يــه شــفا ت مــن : »pقــا : قــا  رســو  الًلــه tىــن أمــري ا ــؤمني

 .(1100)«سبعي  ا ت 
ومــن أرا  أن ال يصــيبه ريــ   لي كــل الثًــوم يف كــًل : »tالًذهبيًــة ل مــام الررــا ويف الًرســالة

 .(1102)«سبعة أيًام
ال »أنًه سئل ىن أكل الًثوم والبصل والكرًاث نًيات ومطبو اتل قا :  tوىن جعفر بن اًمد

 . (1110)«ب س بذله ولكن من أكله نًيات    يد ل ا س د  يؤذَ برائحته
كـــل هـــذه البقلـــة ا نتنـــة الثًـــوم والبصـــل  ـــ  يتشـــانا يف جمالســـنا  ـــإًن مـــن أ» :pوقـــا  الًنـــ ً 

                                                           

 .12ح 10ب 150ص 01حبار األنوار: ج (1102)
 .511ح 2 صل 122ص 1 ىائم اإلس م: ج (1105)
 .10250ح 22ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1100)
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 . (1111)«ا  ئكة زت ًذى شا يت ًذى به ا سلم
ــــه tوىــــن ىلــــيً  ــــاجي ا لــــه : »pقــــا : قــــا  رســــو  الًل ــــوم  لــــوال أيًن أن ــــا ىلــــًي كــــل الًث ي

 . (1111)«ألكلته
 . (1111)«ال يصل  أكل الًثوم إال مطبو ات » :وىنه 

ال ب س به زـواب  بالقـدر وال بـ س أن »سئل ىن أكل البصلل  قا :  أنًه tوىن الًصا ق
 . (1112)«زتداوى بالًثوم ولكن إذا أكلو ذله    خترج يف ا س د

 . (1115)«من أكل الًثوم والبصل والكرًاث    يقربنا وال يقرب ا س د: »pوقا 
 الاّلص والتداو  به 

هــو جيًــد : »tده املًمــص  قــا ذكــر ىنــ tمســ لة: ور  التــداَو بــاملمصل  عــن الًصــا ق
 . (1110)«لوجا الًصدر

 العدس 
 مس لة: يستحب أكل العدس.

ىلــيكم بالعــدس  إنًــه مبــارك : »pقــا : قــا  رســو  الًلــه tىــن آبائــه tىــن اإلمــام الًررــا
ــات آ ــرهم ىيســ  ابــن  مقــًدسل وإنًــه يــرًق القلــب ويكثــر الًدمعــةل وإنًــه قــد بــارك  يــه ســبعون نبًي

 .t »(1116)مر 
ىليكم بالعدس  إنًـه يـرًق القلـب ويكثـر الًدمعـة ولقـد قًدسـه »أنًه قا :  pالًله وىن رسو 

 . (1110)«سبعون نبًيات 
 الب قالء

                                                           

 .212 صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت .. ح 152الدىوات: ص (1111)
 يف الثوم. 101مكارم األ  ق: ص (1111)
 يف الثوم. 101مكارم األ  ق: ص (1111)
 .10201ح 100ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1112)
 .11: ص ب الن  (1115)
 .10121ح 20ب 160ص 10مستدرك الوسائل: ج (1110)
 يف العدس. 100ق: صمكارم األ   (1116)
 .160ذكر صنوف األ عمة وى جها  1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1110)
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 . مس لة: ور  يف الروايات أن الباق   كان  عام الن  ىيس  
 . (1112)«الباق   فىًت ر ا ومل ي كل شيئات  رًيزه الًنار tكان  عام ىيس : »pقا  الًن ً 

 الل ش 
 : يف الروايات التداَو با اي.مس لة

ىن البهق قا :   مرين أن أ بخ ا اي  tالًطربسًي يف ا كارمل س   بعم أصحابنا الًررا
 . (1110)وأ ًساه وأجعله  عاميل  فعلو أيًامات  عو يو

 ـذ ا ـاي الًر ـب يف أيًامـه و قًـه مـا ورقـه واىصـر ا ـا  واشـربه ىلـ  »أيضـات قـا :  tوىنه
 . (1111) فعلو  عو يو«   البهقالرًيق وا له ىل

 الجزر 
 مس لة: يستحب أكل ا  ر.

وبـي يديـه جـ ر  نـاولا جـ رة  قـا :  tىن  او  بن  رقد قا :   لو ىل  أيب ىبـد اللًـه
 «.كل»

  قلو: إنًه ليس يل  وافن.
 «.أما له جارية» قا : 

 قلو: بل .
 «.ذًكرمرها  لتسلقه له وكلهل  إنًه يسً ن الكليتي ويقيم ال»قا : 
 .(1111)«ا  ر أمان من القولنج والبواسري ويعي ىل  ا ماع: »وقا  

 

 فصل: الخض وات
 البقل والخض ة

                                                           

 .10120ح 50ب 162ص 10مستدرك الوسائل: ج (1112)
 يف ا اي. 106مكارم األ  ق: ص (1110)
 .1ح 1ب 150ص 01حبار األنوار: ج (1111)
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 112 

مســـ لة: يســـتحب إفضـــار البقـــل واخلضـــروات ىلـــ  ا ائـــدةل واألكـــل منهـــال وكراهـــة  لـــًو 
 ا ائدة منها.

 . (1111)«قللكًل شي  فليةل وفلية اخلوان الب: »tىن أيب قتا ة قا : قا  أبو ىبد الًله
 . (1112)« ًضروا موائدكم بالبقلل  إنًه مطر ة للًشيطان ما الًتسمية»ويف املدي : 
 . (1115)…«زيًنوا موائدكم»و يف رواية: 

 اله دب ء
 .(1110)مس لة: يستحب أكل اىلندبا 

كــل اىلنــدبا   مــا »قــا :  ىــن جعفــر بــن اًمــد الًصــا قل ىــن آبائــهل ىــن أمــري ا ــؤمني
 . (1116)«من قطر ا ًنة من صباح إال ويقطر ىليه

 . (1110)«ما من ورقة هندبا  إال و يها ما  ا ًنة»قا :  pوىن رسو  الًله
مـــا مـــن ورقـــة مـــن اىلنـــدبا  إال و يهـــا مـــن مـــا  »أنًـــه كـــان ُيـــًب اىلنـــدبا  ويقـــو :  pوىنـــه

 . (1112)«ا ًنة
 مـــــــــــــا مـــــــــــــن ورقـــــــــــــة مـــــــــــــن ورق اىلنـــــــــــــدبا  إال ىليهـــــــــــــا قطـــــــــــــرة مـــــــــــــن مـــــــــــــا  : »pوقـــــــــــــا 

 .(1110)«ا ًنة
 . (1111)«لبا أمًية (1111)اىلندبا  لنال وا رجري»ه قا : أنً  pوىنه

 . (1111)«من أكل من اىلندبا  كتب من اآلمني يومه ذله وليلته»قا :  tوىن الًصا ق
                                                           

 .000جمللس املا َ ىشر حا 102األمايل للطوسي: ص (1111)
 الفصل املا َ ىشر. 166مكارم األ  ق: ص (1112)
 الفصل املا َ ىشر. 166مكارم األ  ق: ص (1115)
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 .10102ح 00ب 215ص 10مستدرك الوسائل: ج (1116)
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 .165ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1111)
 يف اىلندبا . 166مكارم األ  ق: ص (1111)
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ىليه باىلندبا   إنًه ي يد يف ا ا ل وُيًسن الولدل وهو فـاًر لـًيل ي يـد يف الولـد : »tوقا 
 . (1112)«الذًكورة

ًَ قا :   لو ىل   يف ا رض اًلذَ زويًف  يـه إذ قـًدم إليـه  ىلًي بن املسيوىن الً هر
إنًـه »ل  قلـو: قـد أكلـو يـا ابـن رسـو  اللًـهل قـا : «كله» بق  يه اخلب  واىلندبا ل  قا  يل: 

ما من ورقة من اىلنـدبا  إال وىليهـا قطـرة مـن مـا  »ل قلو: وما  ضل اىلندبا ؟ قا : «اىلندبا 
 .(1115)«ا ًنة  يه شفا  من كًل  ا 

 التداو  ب له دب ء
مســ لة: يســتحب أكــل ســبا  اقــات مــن اىلنــدبا  ىنــد النًــومل وقبــل الــً وا  مــن ا معــةل 

 وإ مان أكلهال والًتداَو هبال وىدم نفضها ىند األكل.
مــن أكــل اىلنــدبا  ُثً نــام ىليــه مل ُيكــم  يــه ســحر وال هــمل وال يقربــه »قــا :  pىــن الًنــ ً 

 . (1110)«رب فىًت يصب شي  من الًدواًب ال فًية وال ىق
قــا : )شــكوت إليــه هي انــات يف  tوىــن اًمــد بــن أيب نصــرل ىــن أبيــهل ىــن أيب ىبــد الًلــه

ىليـــه هبـــذا اىلنـــدبا  : »رأســـي وأرراســـي ورـــربانات يف ىيـــا فـــىًت زـــوًرم وجهـــي منـــهل  قـــا 
«  اىصره و ذ ما ه وصًب ىليه من هذا الًسًكر الًطربز  وأكثر منـه  إنًـه يسـًكنه ويـد ا رـرره

قــا :  انصــر و إىل منــ يل  عا تــه مــن ليلــن قبــل أن أنــام وشــربته وأــو ىليــه   صــبحو وقــد 
 . (1116)ىو يو حبمد الًله ومًنه(
مــا مــن يــوم إال ويقطــر ىلــ  اىلنــدبا  قطــرة »قــا :  pىــن رســو  اللًــه tوىــن أمــري ا ــؤمني

 . (1110)«من ا ًنة  كلوه وال زنفضوه
ال زنفضــوه  إنًــه لــيس يــوم مــن األيًــام إال وقطــرات مــن كلــوا اىلنــدبا  و »قــا :  pوىــن النًــ ً 

 . (1112)«ا ًنة يقطرن ىليه
                                                           

 .0باب ما جا  يف اىلندبا  ح 101ص 0الكايف: ج (1112)
 .10100ح 00ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1115)
  صل يف ذكر أشيا  من ا  كوالت و.. 155الدىوات: ص (1110)
 يف اىلندبا . 110: ص ب األئمة (1116)
 .11005ح 10ب 11ص 15وسائل الشيعة: ج (1110)
 .16ح 1ب 110ص 01حبار األنوار: ج (1112)
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  (1120)الب ذروج والاوك
 مس لة: يستحب أكل الباذروج واملوك.

 . (1121)«الباذروج لنا وا رجري لبا أمًية»قا :  tيف  ًب األئًمة
 . (1121)«ةوك يًن أنظر إىل منبو الباذروج يف ا نً »قا  يف فدي :  pوىن رسو  الًله

املــوك وهــو البــاذروج  قــا  بقلــن  pذكــر لرســو  الًلــه»قــا :  tوىــن ىلــًي بــن أيب  الــب
 . (1121)«وبقلة األنبيا  قبليل وإيًن ألفًبها وآكلها وإيًن أنظر إىل ش رهتا نابتةت يف ا ًنة

 . (1122)«يع به املوك pكان رسو  الًله»قا :  tوىن أمري ا ؤمني
وك بقلــة األنبيــا ل أمــا إًن  يــه َثــان  صــا  ُيــرإل الطًعــام املــ»قــا :  tوىــن أيب ىبــد اللًــه

ويفت  الًسد  ويطًيب الًنكهة ويشهي الطًعـام ويسـًهل الـًدم وهـو أمـان مـن ا ـذامل وإذا اسـتقًر 
 . (1125)«يف جوف اإلنسان قما الًدا  كًلهل ُثً قا : إنًه ي ًين به أهل ا ًنة موائدهم

 . (1120)«ك يًن أراها نابتةت يف ا ًنة  املوك بقلة  ًيبة: »pوقا  رسو  الًله
مــن أكــل مــن بقلــة البــاذروج أمــر الًلــه ىــً  وجــًل ا  ئكــة يكتبــون لــه املســنات » :pوقــا 
 . (1126)«فىت يصب 

اخلــًلل وأفــًب البقــو   pكــان أفــًب الًصــبا  إىل رســو  الًلــه»قــا :  tوىــن أيب ىبــد الًلــه
 . (1120)«إليه املوك يعا الباذروج

 ه الك اث والّتداو  ب

                                                           

األىرايب: واملوك البـاذورجل وقيـل: البقلـة املمقـا ل قـا : واألو  أىـرفل لسـان العـرب:  املوك: بقلةل قا  ابن (1120)
 ما ة )فوك(. 210ص 10ج

 يف الباذ،ان. 112: ص ب األئمة (1121)
 .10125ح 01ب 216ص 10مستدرك الوسائل: ج (1121)
 يف الباذروج. 162مكارم األ  ق: ص (1121)
 .11ح 2ب 115ص 01حبار األنوار: ج (1122)
 .10120ح 01ب 210ص 10درك الوسائل: جمست (1125)
 يف الباذروج. 100مكارم األ  ق: ص (1120)
 .12ح 2ب 115ص 01حبار األنوار: ج (1126)
 .10201ح 01ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1120)
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 ضـــل الكـــرًاث ىلـــ  ســـائر البقـــو   : »pمســـ لة: يســـتحب أكـــل الكراث.قـــا  رســـو  اهلل
 . (1122)«كفضل اخلب  ىل  سائر األشيا 

شــكا إليــه رجــل مــن أوليائــه »قــا :  وىــن موســ  بــن جعفــرل ىــن الًصــا قل ىــن البــاقر
 t قا  وجا الًطحا  وقد ىا ه بكًل ى ج وإنًه ي  ا  كًل يوم شرًات فىًت أشرف ىل  اىللكةل

اشرت بقطعة  ًضة كرًاذات واقله قليات جًيدات بسمن ىريًب وأ عم من بـه هـذا الوجـا ذ ذـة أيًـامل  إنًـه 
 . (1150)«إذا  عل ذله برأ إن شا  الًله زعاىل

 
 الك فس 

 مس لة: يستحب أكل الكر س.
 . (1151)«الكر س بقلة األنبيا : »pقا : قا  رسو  الًله ىن أيب ىبد اهلل
يف أشــيا  وًصــاه هبـا: كــل الكــر س  لعلـي pقـا  النًــ ً »قــا :  tن ىلــيً وىـن املســي بـ

 . (1151)« إنًه بقلة إلياس ويوشا بن نون
ــه الكــر س بقلــة األنبيــا ل ويــذكر أًن  عــام اخلضــر وإليــاس: الكــر س : »pوقــا  رســو  الًل

 . (1151)«والكم ة
ذًكي القلــب يف الـًدروس: )رَو أنًــه ـ يعـا الكـر س ـ يــورث املفـ  ويـ وقـا  الًشـهيد 

 . (1152)وينفي ا نون وا ذام والربص(
 . (1155)«ىليكم بالكر س  إنًه إن كان شي  ي يد يف العقل  هو هو:» pويف  ًب الًن ً 

 بقلة الزه اء 
ل  عــن رســو  مســ لة: يســتحب أكــل الفــر خ أو الرجلــةل وهــو مــا يســم  ببقلــة ال هــرا  

                                                           

 .10201ح 05ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1122)
 .10201ح 02ب 212ص 10مستدرك الوسائل: ج (1150)
 .11022ح 111ب 121ص 15وسائل الشيعة: ج (1151)
 .5ح 15ب 120ص 01حبار األنوار: ج (1151)
 يف الكر س. 100مكارم األ  ق: ص (1151)
 .10206ح 00ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1152)
 .11: ص ب الن  (1155)
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  .(1150)«أنًه كان ُيًب الًرجلة وبارك  يها: »pالًله
الرمضــا    فرقتــه  ـــو ئ ىلــ  الرجلـــة  و ــئ رســـو  اهلل»قـــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل

ويقـو : مـن بقلـة مـا  وهـي البقلـة املمقـا   سـكن ىنـه فـًر الًرمضـا   ـدىا ىلـا وكـان ُيًبهـا 
 . (1156)«أبركها

الًلهــًم بــارك »وجــد فــرارةت  عــًم ىلــ  رجلــة  وجــد لــذله رافــةتل  قــا :  pورَو أن الًنــ ً 
 . (1150)« يها شفا ت من زسعة وزسعي  ا ل انبن في  شئو  يهال إنً 

: أًن  ا مة )صـلوات اهلل ىليهـا( كانـو  ـًب هـذه البقلـة  نسـب إليهـا وقيـل: بقلـة  ورَو
الً هرا ل كما قالوا شقائق الًنعمانل ُثً إن با أمًية  رًيهتا  قالوا: بقلـة املمقـا ل وقـالوا: املمقـا  

 . (1152)الًناس ومدرج املوا ر  تداس صفة البقلة ألهًنا زنبو شمرً 
 الخّس والّدداب 

 مس لة: يستحب أكل اخلس والسداب.
 . (1100)«ىليه باخلًس  إنًه يقطا الًدم: »tىن الًصا ق

كلوا اخلًس  إنًه يورث الًنعـاس ويهضـم : »pأنًه قا : قا  رسو  الًله tوىن أمري ا ؤمني
 . (1101)«الطًعام

 . (1101)«د يف العقل  ري أنًه ينثر ما  الًظهرالًسداب ي ي»قا :  tوىن الًررا
ًَ يف  ىوازـــــهل قـــــا :  وأ ضـــــلها يعـــــا الفاكهـــــة مـــــن البقـــــو  اىلنـــــدبا  »والقطـــــب الرًاونـــــد

 . (1101)«واخلسً 
 . (1102)«من أكل الًسذاب ونام ىليه أمن من الًدوار وذات ا نب: »pوقا 

                                                           

 .10202ح 06ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1150)
 .1باب الفر خ ح 106ص 0الكايف: ج (1156)
 .10211ح 06ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1150)
 .5ح 11ب 115ص 01حبار األنوار: ج (1152)
 يف اخلس. 101مكارم األ  ق: ص (1100)
 .10212ح 00ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 .10215ح 00ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 .10210ح 00ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 .10: ص ب الن  (1102)
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 الج جي  
 مس لة: يكره أكل ا رجري.

ــه ىلنــدبا  لنــال وا ــرجري لبــا أميًــةل وكــ يًن أنظــر إىل منبتــه يف ا»أنًــه قــا :  pىــن رســو  الًل
 . (1105)«الًنار

 . (1100)«من أكل ا رجري ُثً نام ينازىه ىرق ا ذام يف أنفه»قا :  pوىن الًن ً 
 . (1106)«رأيتها يف الًنار: »pوقا 

 . (1100)«الباذروج لنال وا رجري لبا أمًية»قا :  tىن الًررا tويف  ًب األئًمة
 . (1102)«أكل ا رجري بالًليل يورث الربص»قا :  tلًصا قوىن ا

 ب ب الّدلق 
أكل الًسلق يؤًمن مـن »أنًه قا :  tمس لة: يستحب أكل السلقل  قد رَو ىن الًصا ق

 . (1160)«ا ذام
ال ختلون جو ه مـن الطًعـام وأقـًل مـن شـرب ا ـا  وال  ـاما إال مـن »قا :  tوىن الًررا

 . (1161)«شبقل ونعم البقلة الًسلق
 الكلأة

 مس لة: يستحب أكل الكم ة.
الكم ة من ا ًن اًلذَ أن   اللًـه زعـاىل ىلـ  بـا إسـرائيلل وهـي شـفا  : »pقا  رسو  الًله

 . (1161)«العي

                                                           

 .10210ح 02ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1105)
 .10212ح 02ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1100)
 .10212ح 02ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1106)
 يف الباذ،ان. 112: ص ب األئمة (1100)
 .6ح 11ب 116ص 01حبار األنوار: ج (1102)
 يف السلق. 101مكارم األ  ق: ص (1160)
 يف السلق. 101مكارم األ  ق: ص (1161)
 .10212ح 21ب 211ص 10مستدرك الوسائل: ج (1161)
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 . (1161)«الكم ة من ا ًنل وماؤها شفا  للعي: »pوقا 
 . (1162)«الكم ة من ا ًنل وماؤها شفا  للعي»أنًه قا :  tوىن ىليً 

الكمــ ة مــن ا ــًن وا ــًن مــن ا نًــة »قــا :  قــا : قــا  رســو  اهلل وىــن أيب ىبــد اهلل
 . (1165)«وماؤها شفا  للعي
الكمـ ة مـن ا ـًن وا ـن مـن ا نـة وماؤهـا شـفا  للعـي والع ـوة »قـا :  وىـن رسـو  اهلل

 .(1160)«من ا ًنة  يها شفا  من الًسم
ا فــىًت زنًقيهــا ُثً صــفة ذلــه أن ز  ــذ كمــ ةت  تتســله: وقــا  زيــد بــن ىلــًي بــن املســي

ــار فــىًت ينعقــد ُثً زلقــي  يــه قريا ــا مــن مســه ُثً  زعصــرها  رقــة وز  ــذ ما هــا  رت عــه ىلــ  الًن
 عله يف قارورة  تكتحل منه من أوجاع العي كًلها  إذا جًف  اسحقه شا  الًسما  أو  ريه ُثً 

 . (1166)اكتحل منه
  

 الفجل 
 مس لة: يستحب أكل الف ل.

 . (1160)«لف ل أصله يقطا البلتم ويهضم الطًعام وورقه ُيدر البو ا: »قا  tىن ىلي
ــــ ً  إذا أكلــــتم الف ــــل وأر مت أن ال زنــــنت  صــــًلوا ىلــــًي ىنــــد أكلــــهل ويف : »pويف  ــــًب الًن

 . (1162)«نس ة: ىند أًو  قضمة منه
 الّرلجم

 مس لة: يستحب أكل الشل م.
إنًــه لــيس مــن أفــد إال ولــه ىليــه بالًلفــو  كلــهل يعــا الًســل مل  : »tقــا  العبــد الًصــاحل

                                                           

 .012اجمللس الثال  ىشر ح 102األمايل للطوسي: ص (1161)
 .510ح 2 صل 126ص 1 ىائم اإلس م: ج (1162)
 .1باب الكم ة ح 160ص 0الكايف: ج (1165)
 يف الكم ة وا ن الع وة.. 01: ص ب األئمة (1160)
 .510ح 2 صل 126ص 1 ىائم اإلس م: ج (1166)
 .11002ح 10ب 11ص 15وسائل الشيعة: ج (1160)
 .10221ح 21ب 216ص 10درك الوسائل: جمست (1162)
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 . (1100)«ىرق من ا ذام واللفو يذيبه
مــــــــا مــــــــن أفــــــــد إال و يــــــــه ىــــــــرق مــــــــن ا ــــــــذام  ــــــــ ذيبوه »قــــــــا :  tوىــــــــن أيب ىبــــــــد اهلل

 . (1101)«بالًشل م
 الدعت  

 مس لة: يستحب أكل السعرت.
أنًـه  ىـا باىلارـوم والسـعرت واملبًـة الًسـو ا ل  كـان يسـتفها إذا أكـل  p قد رَو ىـن النًـ ً 

ما أبايل إذا »بياض و عامات له  ائلةل وكان بعله ما ا ل  ا ري  ويفتت  به الطًعام ويقو : ال
هــو يقــًوَ ا عــدة ويقطــا الــبلتم وهــو أمــان مــن »وكــان يقــو : « زتا يتــه مــا أكلــو مــن شــي 

 . (1101)«الًلقوة
 مداواة الّ طوبة ب لطّ يفل 

ن يــذهب ىنــه الــبلتم  ليتنــاو  بكــرة كــًل ومــن أرا  أ: »tيف الًرســالة الًذهبيًــة ل مــام الًررــا
 . (1101)«يوم من اإل ريفل األصفر مثقاال وافدات 

 القثّ ء 
 . (1102)«إذا أكلتم القثًا   كلوه من أسفله: »pقا 

 الّتداو  ب لالبة
 مس لة: يستحب التداَو بامللبة.

تداوت هبا ولو وزداووا بامللبة  لو زعلم أًمن ما ىلا يف امللبة ل»أنًه قا :  pىن رسو  الًله
 . (1105)«بوزهنا ذهبات 

ىليكم بامللبة ولو زعلم أًمن ما ىلا يف امللبة لتداوت هبـا ولـو بوزهنـا : »pوقا  رسو  الًله

                                                           

 .1باب السل م ح 161ص 0الكايف: ج (1100)
 .11026ح 111ب 106ص 15وسائل الشيعة: ج (1101)
 يف الناَنواه. 106مكارم األ  ق: ص (1101)
 .10262ح 105ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1101)
 .12: ص ب الن  (1102)
 .512وا  حذكر الع ج والد 2 صل 122ص 1 ىائم اإلس م: ج (1105)
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 . (1100)«من ذهب
 العّ  ب

ــــــذهب : »pمســــــ لة: ور ت روايــــــات يف التــــــداَو بالعنــــــابل قــــــا  رســــــو  اهلل ــــــاب ي العًن
 . (1106)«باملًم 

املصـي قــا : كانـو ىيـا قــد ابيًضـو ومل أكـن أبصــر والطربسـي يف ا كـارمل ىــن ابـن أيب 
يف ا نـام  قلـو: يـا سـًيدَ ىيـا قـد آلـو إىل مـا زـرىل  قـا :  tهبا شيئات  رأيـو أمـري ا ـؤمني

   ذزـه و ققتــه بنـواه وكحلتهـا بـه  ا،لــو ىـن ىيـا الظًلمــة «  ـذ العنًـاب  دقًـه واكتحــل بـه»
 . (1100)ونظرت أنا إليها  إذا هي صحيحة

                                                           

 .10261ح 102ب 215ص 10مستدرك الوسائل: ج (1100)
 يف العناب. 165مكارم األ  ق: ص (1106)
 يف العناب. 160مكارم األ  ق: ص (1100)
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 ءالد  
لو كان يف شي  شفا  لكـان : » pىنه pمس لة: يستحب أكل السنا ل  في  ًب الًن ً 

 . (1102)«يف الًسنا 
 إنًـه فـاًر فـاًر وىلـيكم بالًسـنا  تـداووا  (1120)إيًاكم والًشربم»أنًه قا :  pوىن رسو  الًله

 . (1121)املدي « به  لو   ا شي  ا وت لد عه الًسنا
 الابة الدوداء

 املبة السو ا ل  إهنا شفا .مس لة: يستحب أكل 
ىليكم باملبة السو ا   إن  يهـا شـفا  مـن كـل »أنًه قا :  tىن أيب جعفر اًمد بن ىليً 

 . (1121)« ا  إال السام
 .(1121)« ري ما زداويتم به امل امة والًشوني  والقسط»: pوقا  رسو  اهلل

 .(1122)والشوني : املبة السو ا 
 الا مل

مـــا مـــن شـــ رة فرمـــل إال »أنًـــه قـــا :  tلل  عـــن ىلـــيً مســـ لة: يســـتحب التـــداَو باملرمـــ
يف أصل املرمـل نشـرة ويف  رىهـا »وقا : « ومعها م ئكة ُيرسوهنا فىًت زصل إىل من وصلو

 .(1125)«شفا  من اذني وسبعي  ا ت 
 االهليلج

                                                           

 .11 ب الن : ص (1102)
 11الشــربم: رــرب مــن الشــي ل وقيــل: هــو مــن العــم وهــي شــ رة شــاكة وىلــا زهــرة محــرا ل لســان العــرب: ج (1120)

 ما ة شربم. 110ص
 كتاب الطب وا  كو .  122ريات: صا عف (1121)
 .10510ح 111ب 200ص 10مستدرك الوسائل: ج (1121)
 .10515ح 100ب 250ص 10مستدرك الوسائل: ج (1121)
 الشوني :  ارسية شعىن املبة السو ا  أو فبة الربكة. (1122)
 .515ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 150ص 1 ىائم اإلس م: ج (1125)
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ىلــيكم بــاإلهليلج األســو   إنًــه : »pل قــا (1120)مســ لة: يســتحب أكــل األهلــيلج األســو 
 . (1126)«ه مرل و يه شفا  من كًل  ا من ش ر ا ًنة و عم

 مقتضي ت ال علل ت مة
مس لة: ُث إن ما ذكر يف الروايات الطبية من الدا  والدوا  وما أشبهل  عل  َنـو ا قتضـيل 
ال العلية التامةل كما ال نف ل مضا ات إىل أن بعضها قد زكون ُمتصة ببيئة معينةل أو شـ ص 

 معيل أو ظروف  اصة أو ما أشبه.
: اىتقا نـا يف األ بـار الـوار ة يف الطـب أهنـا ىلـ  وجـوه: منهـا مـا الشيخ الصـدوق قا 

قيل ىل  هوا  مكة وا دينة    بوز استعماله يف سائر األهويةل ومنها ما أ رب به العامل ىل  
مــــا ىــــرف مــــن  بــــا الســــائل ومل يعتــــرب بوصــــفه إذ كــــان أىــــرف بطبعــــه منــــهل ومنهــــا مــــا  لســــه 

لتقبــي  صــورة ا ــذهب ىنــد النــاسل ومنهــا مــا وقــا  يــه ســهو مــن ناقلــهل  ا  ــالفون يف الكتــب
ومنها ما ففـ  بعضـه ونسـي بعضـهل ومـا رَو يف العسـل أنـه شـفا  مـن كـل  ا   هـو صـحي  
ومعناه أنه شفا  من كل  ا  بار ل وما رَو يف االسـتن ا  با ـا  البـار  لصـافب البواسـري  ـإن 

ا رَو يف الباذ،ـــان مـــن الشـــفا   إنـــه يف وقـــو إ راك ذلـــه إذا كـــان بواســـريه مـــن املـــرارةل ومـــ
ــــة العلــــل الصــــحيحة ىــــن  الر ــــب  ــــن ي كــــل الر ــــبل  ون  ــــريه مــــن ســــائر األوقــــاتل    وي

هي األ ىية وآيات القرآن وسورهل ىل  فسب ما ور ت به اآلذار باألسانيد القوية  األئمة
ا عـاجل  قـا  موسـ   كان  يما مض  يسم  الطبيب: »والطرق الصحيحةل  قا  الصا ق

بن ىمران: يا رب  ن الدا ل قـا : مـا قـا :  ممـن الـدوا  قـا : مـا قـا :  مـا يصـنا النـاس 
« با عــاجل  قــا : زطيــب بــذله نفوســهم  ســمي الطبيــب  بيبــا لــذله وأصــل الطبيــب ا ــداَو

زنبو يف ارابه كل يوم فشيشة  تقو :  ذين  إين أصل  لكـذا وكـذا  ـرأى يف  وكان  او 
: آ ــر ىمــره فشيشــة نبتــو يف ارابــه  قــا  لــه: مــا ا ــه قالــو: أنــا اخلرنوبــة  قــا   او 

مــن مل يشــفه املمــد ال شــفاه : »  بعــد ذلــهل وقــا  النــ   ــرب احملــراب ومل ينبــو بــه شــي

                                                           

 ما ة هلج. 121ص 1معروفل وهو معرب. لسان العرب: ج االهليلج: ىقري من األ وية (1120)
 .11 ب الن : ص (1126)
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 .(1120)«اهلل

 كالا الريخ اللفيد
يف شــرفه ىليهــا: الطــب صــحي  والعلــم بــه ذابــو و ريقــه الــوفي  وقــا  الشــيخ ا فيــد 

ل وذلــه أنـه ال  ريـق إىل ىلـم فقيقـة الـدا  إال بالســما وإأـا أ ـذه العلمـا  بـه ىـن األنبيـا 
وال سبيل إىل معر ة الدوا  إال بالتوقيفل  ثبو أن  ريق ذله هو السما ىن العامل باخلفيات 

ا عـدة بيـو األ وا  : »مفسرة بقو  أمري ا ـؤمني زعاىل. واأل بار الوار ة ىن الصا قي
وقـد ين ـا يف بعـم أهـل الـب   مـن الـدوا  «. ىو  كل بدن ما اىتـا »و« مية رأس الدوا وامل

مـن مـرض يعـرض ىلـم مـا يهلـه مـن اسـتعمله لـذله ا ـرض مـن  ـري أهـل زلـه الـب   ويصــل  
يــــ مرون بعــــم  لقــــوم ذَو ىــــا ة مــــا ال يصــــل   ــــن  ــــالفهم يف العــــا ة. وكــــان الصــــا قون

 ن كـــان بـــه ا ـــرض  ـــ  يضـــرهمل وذلـــه لعلمهـــمأصـــحاب األمـــراض باســـتعما  مـــا يضـــر شـــ
بانقطــاع ســبب ا ــرض  ــإذا اســتعمل اإلنســان مــا يســتعمله كــان مســتعم  لــه مــا الصــحة مــن 
في  ال يشعر بذله وكان ىلمهم بذله مـن قبـل اهلل زعـاىل ىلـ  سـبيل ا ع ـ  ىلـم والربهـان 

فصل مـا مـا ة ا ـرض  لت صيصهم به و رق العا ة شعناهل  ظن قوم أن ذله االستعما  إذا
نفـــا  تلطـــوا  يـــه واستضـــروا بـــهل وهـــذا قســـم مل يـــور ه أبـــو جعفـــر وهـــو معتمـــد يف هـــذا البـــاب 
والوجـــوه الـــن ذكرهـــا مـــن بعـــد  هـــي ىلـــ  مـــا ذكـــره واألفا يـــ  اتملـــة  ـــا وصـــفه فســـب مـــا 

 انته .  (1122)«ذكرناه
 ال مناسـبة ويف البحار: وُيتمل بعضها وجها آ ر وهو أن يكون ذكـر بعـم األ ويـة الـن

ىلا با رض ىل  سبيل اال تنان واالمتحان ليمتاز ا ؤمن ا  لص القَو اإلُيان من ا نتحـل أو 
رــعيف اإليقــان  ــإذا اســتعمله األو  انتفــا بــه ال خلاصــيته و بعــه بــل لتوســله شــن صــدر ىنــه 

نـا ألفينـا وبـالعوذات واأل ىيـة. ويؤيـد ذلـه أ tويقينه و لوص متابعتـه كاالنتفـاع برتبـة املسـي
ومل  َجاىــة مــن الشــيعة ا  لصــي كــان مــدار ىلمهــم ومعــا تهم ىلــ  األ بــار ا رويــة ىــنهم

                                                           

 .15ذيل ح 50ب 65ـ62ص 52حبار األنوار: ج (1120)
 يف الطب.. 125ـ122زصحي  االىتقا : ص (1122)
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يكونــوا يرجعــون إىل  بيــب وكــانوا أصــ  أبــدانا وأ ــو  أىمــارا مــن الــذين يرجعــون إىل األ بــا  
 وا عــا ي. ونظــري ذلــه أن الــذين ال يبــالون بالســاىات الن وميــة واليرجعــون إىل أصــحاهبا وال
يعتمــدون ىليهــا بــل يتوكلــون ىلــ  رهبــم ويســتعيذون مــن الســاىات ا نحوســة ومــن شــر الب يــا 
واألىــا َ باآليــات واأل ىيــة أفســن أفــواال وأذــرى أمــواال وأبلــل آمــاال مــن الــذين يرجعــون يف 
 قيق األمور وجليلها إىل ا تيار الساىات وبذله يستعيذون من الشـرور واآل ـات كمـا مـر يف 

 . (1100)«التك ن ىل  املي القيومباب الن وم و 
 

 فصل: 
 نبذة مّل  ي بغي التداو  به

 
 مس لة: ينبتي التداَو ب مورل فسب ما ور  يف الرواياتل منها:

وقـد اشـتك    ـا ه  t عـو موسـ  بـن جعفـر»قـا :  tىن اًمد بـن سـنان ىـن الًررـا
أيـن يـذهب بكـم اقتصـروا ا رتًقعون باأل ويـة يعـا األ بًـا    علـوا يصـفون لـه الع ائـبل  قـا  

ىلــ  ســـًيد هـــذه األ ويـــة اىللـــيلج والرًازيـــانج والًســًكر يف اســـتقبا  الًصـــيف ذ ذـــة أشـــهر يف كـــًل 
شــهر ذــ ث مــرًاتل ويف اســتقبا  الًشــتا  ذ ذــة أشــهر يف كــًل شــهر ذ ذــة أيًــام ذــ ث مــرًاتل 

 . (1101)«وبعل مورا الرًازيانج مصطك     ُيرض إال مرض ا وت

  ةلوجع الخ ص
قــا : قــا  رســو   tل  عــن أيب ىبــد الًلــه(1101)مســ لة: ور  لوجــا اخلاصــرة شــرب الكاشــم

                                                           

 .15ذيل ح 50ب 60ص 52حبار األنوار: ج (1100)
 .10220ح 100ب 221ص 10ج :مستدرك وسائل الشيعة (1101)
 ما ة كشم. 152ص 0ما السكرل جمما البحرين: جالكاشم:  وا  يستف  (1101)
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 . (1101)«اشربوا الكاشم  إنًه جًيد لوجا اخلاصرة: »pالًله

 لوجع اللعدة
 مس لة: ور  لع ج وجا ا عدة بعم الروايات.

 يؤ ـذ  يارشـنرب مقـدار ر ـل  ينًقـ »لوجا ا عـدة وبرو هتـا ورـعفها قـا :  tىن أفدهم
ُثً يــدًق وينقــا يف ر ــل مــن مــا  يومــات وليلــةت ُثً يصــًف  ويطــرح ذقلــه وبعــل مــا صــفوة ر ــل مــن 
ىســل ور ــ ن مــن أ شــرح الًســفرجل وأربعــون مثقــاال مــن  هــن الــور  ُثً يطــبخ بنــار لًينــة فــىًت 
فـل يث ن ُثً ين   القدر ىن الًنار ويرتك فىًت يرب   إذا بر  جعل  يه الفلفل و ار لفل وقر ة الفل

وقرنفــل وقاقلًــة وز،بيــل و ارســيا وجوزبــًوا مــن كــًل وافــد ذ ذــة مثاقيــل مــدقوق من ــو ل  ــإذا 
جعل  يه هذه األ  ط ى ن بعضـها بـبعم وجعـل يف جـرًة  ضـرا  الًشـربة منـه وزن مثقـالي 
ن ىل  الرًيق مرًةت وافدةت  إنًه يسً ن ا عدة ويهضم الطًعام ونرج الرًيـاح مـن ا فاصـل كًلهـا بـإذ

 . (1102)«الًله زعاىل

 لعالج الصداع
 مس لة: ور  لع ج وجا الصداع بعم الروايات.

 ســـل الـــرأس بـــاخلطمي أمـــان مـــن الصـــداع وبـــرا ة مـــن الفقـــر »قـــا :  ىـــن أيب ىبـــد اهلل
 . (1105)«و هور للرأس من امل از

 لعالج اللغص
 مس لة: ور  لع ج ا تص بعم الروايات.

 tشــكا رجــل إىل أيب املســن ىلــًي بــن موســ  الًررــا ىــن اًمــد بــن إبــراهيم ا عفــًي قــا :
متصــات كــا  يقتلــه وســ له أن يــدىو الًلــه ىــً  وجــًل لــه  قــد أىيــاه كثــرة مــا يًت ــذ لــه مــن األ ويــة 

وُيـه إًن  ىا نـا مـن اللًـه شكـان »وقـا :  وليس ينفعه ذله بل ي  ا   لبةت وشًدةت  تبًسـم 
ــه أن نًفــف ىنــه حبولــه وقًوزــه  ــإذا اشــتًد بــه األمــر والتويــو منــه   ــذ جــوزةت  وإيًن أســ   الًل
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وا رفهــا ىلــ  الًنــار فــىًت زعلــم أهًنــا قــد اشــتوى مــا يف جو هــا و رًيهتــا الًنــار قًشــرها كلهــا  إهًنــا 
قا :  و الًله ما  علو ذله إال مرًةت وافدةت  سكن ىًا ا تص بإذن اللًـه « زسًكن من ساىتها

 . (1100)ىً  وجًل 
 نلضعف البص  ووجع العي

 مس لة: ور  لع ج رعف البصر ووجا العي بعم الروايات.
أىـرايًب يقـا  لـه:  ليـو وكـان ر ـب العينـيل  pأزـ  رسـو  اللًـه»قا :  tىن أيب ىبد الًله
أرى ىينيـه ر بتـي يـا  ليــول قـا : نعـم يـا رسـو  اللًـه  ـا كمـا زــرىل : p قـا  لـه رسـو  اللًـه

  .(1106)«قا : ىليه باإلَثد  إنًه سراج العي
ـــن أنـــو ىـــن األجـــ ا  »أنًـــه قـــا  لرجـــل يشـــتكي ىينـــه:  tوىـــن أيب ىبـــد اللًـــه الًصـــا ق أي

الًصـرب » قا  له الًرجل: يا ابن رسو  اللًـه ومـا األجـ ا  الًث ذـة  ـداك أيب وأًمـيل قـا : « الًث ذة
 . (1100)«وا ًر والكا ور

 لعالج الدل
 مس لة: ور  لع ج السل بعم الروايات.

ـــراهيم ىـــن أمحـــد بـــن بشـــارة قـــا : ف  ـــو   زيـــو ا دينـــة ىـــن جعفـــر بـــن اًمـــد بـــ ن إب
جــالس يف جانــب ا نــرب  ــدنوت  قًبلــو رأســه  t ــإذا أبــو إبــراهيم p ــد لو مســ د الًرســو 

قلو: شاكيات بعد وكان « كيف أنو من ىًلته»ويديه وسًلمو ىليه  رً  ىلًي الًس م وقا : 
ختــرج إىل مًكــة  إنًــه زوا يهــا وقــد ىو يــو   ــذ هــذا الــًدوا  با دينــة قبــل أن»يب الًســلل  قــا : 
يؤ ــــذ ســــنبل وقاقلًــــة وزىفــــران »   رجــــو الــــًدواة والكا ــــد وأملــــ  ىلينــــا: « بــــإذن اللًــــه زعــــاىل

وىاقرقرفـــا وبـــنج و ربـــق و لفـــل أبـــيم أجـــ ا ت بالًســـويًة وإبر يـــون جـــ  ين ويـــدًق وين ـــل حبريـــرة 
ًمصـة شـا  مسـً ن ىنـد النًـوم ويع ن بعسـل منـ وع الًر ـوة ويسـق  صـافب الًسـًل منـه مثـل امل

 فعلـو  ـد ا اهلل ىـا « وإًنه ال زشرب ذله إال ذ ث ليا  فـىًت زعـام منـه بـإذن اللًـه زعـاىل
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 .(1102) عو يو بإذن اهلل زعاىل
 لعالج الدع ل الرديد 
 مس لة: ور  لع ج السعا  الشديد بعم الروايات.

 t راســـان ىلـــ  الًررـــاىـــن اًمـــد بـــن ىبـــد الًســـ م قـــا :   لـــو مـــا َجاىـــة مـــن أهـــل 
وأنـو زســ   » سـًلمنا ىليـه  ــرً  وسـ   كــًل وافـد مــنهم فاجـةت  قضــاها ُثً نظـر إيًل  قــا  يل: 

أ فـــدي  أم »ل قلـــو: يـــا ابـــن رســـو  الًلـــه أشـــكو إليـــه الًســـعا  الًشـــديدل  قـــا : «فاجتـــه
  ــذ  لفــ  أبــيم جــ  ات وإبر يــون جــ  ين و ربقــات أبــيم جــ  ات »ل قلــو: ك  ــال قــا : «ىتيــق

وافدات ومن الًسنبل ج  ات ومن القاقًلة ج  ات وافدات ومن الً ىفران ج  ات ومـن البـنج جـ  ات وين ـل 
حبريرة ويع ن بعسل من وع الًر ـوة مثـل وزنـه وزًت ـذ للًسـعا  العتيـق واملـدي  منـه فبًـة وافـدة 

 . (1110)«شا  الرًازيانج ىند ا نام وليكن ا ا   ازرات ال بار ات  إنًه يقلعه من أصله
 

 لعالج ال يح
 مس لة: ور  لع ج الري  بعم الروايات.

 قــا : يــا ابــن  tىــن ىمــر بــن ي يــد قــا : كتــب جــابر بــن فيًــان الًصــويًف إىل أيب ىبــد الًلــه
رســو  اللًــه منعتــا ريــ  شــابكة شــبكو بــي قــرين إىل قــدمي  ــا ع اللًــه يل  ــدىا لــه وكتــب إليــه 

 فعـل ذلــه  ك ًأـا نشــط « زعــام منهـا إن شـا  اللًــه ىليـه بسـعوط العنــرب وال ًنبـق ىلــ  الرًيـق»
 . (1111)من ىقا 

 ذكر أًن شبيب بـن جـابر  tوىن الًصًباح بن اارب قا : كنو ىند أيب جعفر بن الًررا
يؤ ــذ لــه القرنفــل ىســة مثاقيــل  يصــرًي يف »رــربته الــرًي  اخلبيثــة  مالــو بوجهــه وىينيــه  قــا : 

دات ُثً زطـًي وزورـا يف الًشـمس قـدر يـوم يف الًصـيف ويف قًنينة يابسـة ويضـًم رأسـها رـًمات شـدي
الًشتا  قدر يومي ُثً خترجه  تسحقه سحقات ناىمات ُثً زدنفه شا  ا طر فىًت يصري شن لة اخللوق 
ُثً يستلقي ىل  قفاه ويطلي ذله القرنفـل ا سـحوق ىلـ  الًشـًق ا ائـل وال يـ ا  مسـتلقيات فـىًت 
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قــا : « جــًف   ــا الًلــه ىنــه وىــا  إىل أفســن ىا ازــه بــإذن الًلــه زعــاىلبــًف القرنفــلل  إنًــه إذا 
 ابتـــدر إليـــه أصـــحابنا  بًشـــروه بـــذله  عا ـــه شـــا أمـــره بـــه  عـــا  إىل أفســـن مـــا كـــان بعـــون اللًـــه 

 . (1111)زعاىل
 لعالج تقطي  البول

 مس لة: ور  لع ج زقطري البو  بعم الروايات.
 ـذ املرمـل وا سـله با ـا  البـار  »البو ل قا : زقطري  tوقد شكا ىمرو األ رق إىل الباقر

سًو مرًات وبا ا  املاًر مـرًةت وافـدةت ُثً بًفـف يف الظًـًل ُثً يلـًو بـدهن  ـًل  ـالص ُثً يسـتًف 
 . (1111)«ىل  الرًيق سًفات  إنًه يقطا الًتقطري بإذن الًله زعاىل

 للداواة الاص ة
 مس لة: ور  لع ج املصاة بعم الروايات.

 سـًلمو ىليـه وسـ لته أن  tبن اًمد ىن اخلراذيًا قا :   لو ىل  أفدهم ىن اخلضر
ـــه مـــن اإلهلـــيلج األســـو   ـــه ألخ يل ابتلـــي باملصـــاة ال ينـــامل  قـــا  يل: ارجـــا   ـــذ ل يـــدىو الًل
والبلـيلج واألملــج و ـذ الكــور والفلفــل والـًدارالفلفل والًدارســيًا وز،بيـل وشــقاقل ووًج وأنيســون 

ا ت يــدًق وين ــل ويلــًو بســمن بقــر فــدي  ُثً يع ــن َجيــا ذلــه بوزنــه و ولن ــان أجــ ا ت ســو 
 .(1112)«مرًزي من ىسل من وع الًر وة أو قايند جًيد الًشربة منه مثل البندقة أو ىفصة
قــا : شــكوت  tوىــن اًمــد بــن الًنضــر مــؤً ب ولــد أيب جعفــر اًمــد بــن ىلــًي بــن موســ 

 «.ا اما  وا  أيب وُيه أين أنو ىن»إليه ما أجده من املصاةل  قا : 
  قلو: سًيدَ وموالَ أىطا صفته.

 «. هو ىندنا يا جارية أ رجي البستوقة اخلضرا » قا : 
 قا :    رجو البستوقة وأ رج منها مقدار فًبة.

 «.اشرب هذه املًبة شا  السذاب أو شا  الف ل ا طبوخ  إًنه زعام منه» قا : 
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 .(1115)أفسسو بوجعه إىل يومنا هذا قا :  شربته شا  السذاب  و الًله ما 

 للج ح
 مس لة: ور  لع ج ا رح بعم الروايات.

لل ـــرح قـــا :  tىـــن الًنضـــر بـــن ســـويد ىـــن موســـ  بـــن جعفـــر ىـــن أبيـــه ىـــن جـــًده البـــاقر
ًَ ُثً ز  ـــذ  رقـــةت جديـــدةت وبســـتوقةت جديـــدةت  تطلـــي » ز  ـــذ قـــريات  ريًـــات ومثلـــه شـــحم معـــ   ـــر

ل  و عل  تها نارات لًينةت ما بي األوىل إىل العصر ُثً ز  ذ   ظاهرها بالقري ُثً زضعها ىل  قطا
كًتانات باليات وزضعه ىل  يدك وزطلي القري ىليه وزطليه ىل  ا رحل ولو كان ا رح له قعر كبـري 

 . (1110)« ا تًل الكًتان وصًب القري يف ا رح صًبات ُثً  ًس  يه الفتيلة
 لوجع البطن والظه 

 لبطن والظهر بعم الروايات.مس لة: ور  لع ج ا
قا  ابنا بسطام: أمل  ىلينا أمحد بن ريـاح ا تطبًـب وذكـر أنًـه ىـرض ىلـ  اإلمـام  ررـيها 

ز  ــذ لبــىن ىســل يــابس وأصــل األ،ــدان مــن كــًل وافــد ىشــر »لوجــا الــبطن والًظهــرل قــا : 
 رقــة مثاقيــل ومــن األ تيمــون مثقــالي يــدًق كــًل وافــد مــن ذلــه ىلــ  فــدة وين ــل حبريــرة أو 

ريقة    األ تيمون  إنًه ال ُيتاج أن ين ـل بـل يـدًق  قًـات ناىمـات ويع ـن َجيعـات بعسـل منـ وع 
 . (1116)«الًر وة والًشربة منه مثقالي إذا أوى إىل  راشه شا   ازر

 لعالج األري ح والبواسي 
 مس لة: ور  لع ج األرياح والبواسري بعم الروايات.

كثــريات مــا يــ مرين ب  ــذ هــذا الــًدوا   tبــو املســن الًررــاىــن معًمــر بــن  ــ   قــا : كــان أ
إًن  يـــه منـــا ا كثـــريةت ولقـــد جرًبتـــه يف األريـــاح والبواســـري  ـــ  واللًـــه مـــا  ـــالفل ز  ـــذ »ويقـــو : 

أهليلج أسو  وبليلج وأملج أج ا ت سوا ت  تدًقه وزن له حبريرة ُثً ز  ـذ مثلـه لـوزات أزرق وهـو ىنـد 
ًلوز يف ما  الكرًاث فىًت ُيـاث  يـه ذ ذـي ليلـةت ُثً زطـرح ىليهـا هـذه العراقي مقل أزرق  تنقا ال
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األ وية وزع نها ى نات شديدات فىًت نتلط ُثً  علـه فبًـات مثـل العـدس وزـدًهن يـديه بالبنفسـج 
ًَ أو شريج لئ  يلت ق ُثً  ًففه يف الًظًل  إن كان يف الًصـيف أ ـذت منـه مثقـاالت  أو  هن  ري

 . (1110)«تا  مثقالي وافتم من الًسمه واخلًل والبقل   نه جمربوإن كان يف الشً 

 لعالج البلغم 
 مس لة: ور  لع ج البلتم بعم الروايات.

زســري  العــارض يشــًد : »tىــن  او  بــن  رقــد وا علًــ  بــن  نــيس قــاال: قــا  أبــو ىبــد اللًــه
ومًي وج  ت مـن   ذ ج  ت من ىله الرً » وا  البلتم  قا :  tإىل أن قاال: ُثً وصف« األرراس

كنــدر وجــ  ت مــن ســعرت وجــ  ت مــن نــاَنواه وجــ  ت مــن شــوني ل أجــ ا ت ســوا ت يــًدًق كــًل وافــد ىلــ  
فدة  قًات ناىمات ُثً زن ل وزع ن و ما وزسحق فىًت نتلط ُثً  معه بالعسـل وز  ـذ منـه يف  

 . (1112)«كًل يوم وليلة بندقةت ىند ا نام نا ا إن شا  الًله زعاىل
ز  ـذ »هـذه األ ويـة للـبلتم قـا :  tلقًماط قا : أمل  ىلًي بن موس  الًرراوىن  الد ا

إهليلج أصفر وزن مثقا  ومثقالي  ر   ومثقا  ىاقرقرفـا  تسـحقه سـحقات ناىمـات وزسـتاك بـه 
 . (1110)«ىل  الرًيق  إنًه ينفي البلتم ويطًيب الًنكهة ويشًد األرراس إن شا  الًله زعاىل

 لعالج العطش ويبس الفم
 س لة: ور  لع ج العط  ويبس الفم بعم الروايات.م

كثــرة العطــ   tىــن إ اىيــل بــن جــابر قــا : اشــتك  رجــل مــن إ واننــا إىل أيب ىبــد الًلــه
أن ي  ـذ ســقمونيا وســنبلةت وشـقاقل وىــو  البلسـان وفــًب البلســان »ويـبس الفــم والرًيـق  ــ مره: 

 من كـًل وافـد مثقـالي زـدًق هـذه ونارمشه وسلي ةت مقًشرةت وىله رومًي وىاقرقرفا و ارسيا
األ ويـة كًلهــا وزع ــن بعـد مــا زن ــل  ــري الًسـقمونيا   إنًــه يــدًق ىلـ  فــدة وال ين ــل ُثً ختلــط 
ًَ جيًـد ويـذاب يف الطًن ـري بنـار لًينـة ويلـًو بـه  َجيعات وي  ذ ىسـةت وَثـاني مثقـاالت  انيـذ سـ ر

ــــه بعســــل منــــ وع الًر ــــوة ُثً ي ر ــــا يف قــــارورة أو جــــرًة  ضــــرا   ــــإن األ ويــــة ُثً يع ــــن ذلــــه كًل

                                                           

 يف البواسري. 101 ب األئمة: ص (1110)
 .10510ح 100ب 220ص 10مستدرك الوسائل: ج (1112)
 .0ح 61ب 102ص 52حبار األنوار: ج (1110)
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 . (1111)«افت و   ذ منه ىل  الرًيق مثقالي شا شئو من الًشراب وىند منامه مثله
 tويف اخلـــــرائج وا ـــــرائ : رَو ىـــــن أيب هاشـــــم ا عفـــــَر قـــــا : كنـــــو يف جملـــــس الررـــــا

 عطشــو ىطشــا شــديدا وهتيبتــه أن أستســقي يف جملســه  ــدىا شــا   شــرب منــه جرىــة ُث قــا : 
ل  شـربو. ُث ىطشـو ىطشـة أ ـرى  نظـر إىل اخلـا م «أبا هاشـم اشـرب  إنـه بـار   يـبيا »

«. بل السويق وانثر ىليه السـكر بعـد بلـة»ل ُث قا  له: «شربة من ما  وسويق وسكر»وقا : 
 .(1111)«اشرب يا أبا هاشم  إنه يقطا العط »وقا : 

 للدغ العق ب
 مس لة: ور  لع ج لد  العقرب بعم الروايات.

: لد تا العقرب  كا ت شوكته في رـربتا زبلـل بطـا مـن شـًدة مـا رـربتا قا  ا لراَو
 ًَ جارنا  صرت إليه  قلـو: إًن ابـا ىبـد اللًـه لد تـه العقـرب وهـو  tوكان أبو املسن العسكر
 قلـو: ومـا هـو؟ قـا : « tاسـقوه مـن  وا  ا ـاما  إنًـه  وا  الًررـا»ذا يت ًوف ىليهل  قا : 

 ــذ ســنبل وزىفــران وقاقلًــةت وىاقرقرفــا »مــوالَ  ــإيًن ال أىر ــهل قــا : قلــو: «  وا  معــروف»
و ربق أبيم وبنج و لفل أبيم أج ا ت سوا ت بالًسويًة وإبر يون جـ  ين يـدًق  قًـات ناىمـات وين ـل 
حبريرة ويع ن بعسل من وع الًر وة ويسق  منه للسعة املًية والعقرب فًبةت شا  امللتيو  إنًه يربأ 

ا :  عا نــاه بــه وســقيناه  ــربأ مــن ســاىته وَنــن نًت ــذه ونعطيــه للنًــاس إىل يومنــا قــ« مــن ســاىته
 .(1111)هذا

 لعالج الروصة
 بعم الروايات. (1112)مس لة: ور  لع ج الشوصة

ًَ ىن أيب جعفر بن ىلًي بـن موسـ  الًررـا قـا : قلـو: يـا  tىن الفضل بن ميمون األز 
 ــذ فبًــةت وافــدةت مــن  وا  »شــديداتل  قــا : ابـن رســو  اللًــه إيًن أجــد مــن هــذه الًشوصــة وجعــات 

الـًدوا  »ل قلو: وما  وا  أبيهل قـا : «ما شي  من زىفران وا ل به فو  الًشوصة tالًررا
                                                           

 الفم. وا  البلبلة وكثرة العط  ويبس  61 ب األئمة: ص (1111)
 . صل يف أى م اإلمام ىلي بن موس  الررا 001– 000ص 1اخلرائج وا رائ : ج (1111)
 للد ة العقرب. 00 ب األئمة: ص (1111)
 0الشوصــة: ريــ  زنعقــد يف األرــ ع )زقــو (: شاصــتا شوصــةل والشــوائص أ اؤهــا. انظــر كتــاب العــي: ج (1112)

 ما ة شوص.  161ص
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ل  ــــذهبو إىل أفــــد ا وأ ــــذت منــــه فبًــــةت وافــــدةت «ا ــــاما وهــــو معــــروف ىنــــد  ــــ ن و ــــ ن
 . (1115)ها لط و هبا ما فو  الًشوصة ما ما ذكره من ما  الً ىفران  عو يو من

 لعالج اللقوة
 بعم الروايات. (1110)مس لة: ور  لع ج اللقوة

 ا ت بـ هلي مـن الفـاجل والًلقـوةل قـا :  tىن صـاحل بـن ىبـد الـًرمحن قـا  شـكوت إىل الًررـا
الــًدوا  ا ــاما  ــذ منــه فبًــةت شــا  ا رز،ــوي »قلــو: ومــا هــول قــا : « أيــن أنــو مــن  وا  أيب»

 . (1116)«لًله زعاىلواسعطها به  إهًنا زعام بإذن ا
 لعالج خفق ن القلب
 مس لة: ور  لع ج  فقان القلب بعم الروايات.

ــه بــن ىثمــان قــا : شــكوت إىل أيب جعفــر اًمــد بــن ىلــًي بــن موســ  بــر   tىــن ىبــد الًل
قلـو: « أين أنو ىن  وا  أيب وهو الًدوا  ا ـاما»ا عدة يف معد  و فقانات يف  ؤا َل قا : 

قلو: سـًيدَ ومـوالَ   نـا ك فـدهم « معروف ىند الًشيعة»ا هو؟ قا : يا ابن رسو  الًله وم
 ـذ زىفـران وىاقرقرفـا وسـنبل وقاقلًـةت وبـنج »  ىطا صفته فىًت أىا ـه وأىطـي النًـاسل قـا : 

ــات ناىمــات وين ــل  ــه  ًق و ربــق أبــيم و لفــل أبــيم أجــ ا ت ســوا ت وإبر يــون جــ  ين يــدًق ذلــه كًل
من وع الًر وة  يسق  منه صافب  فقان الفؤا  ومن به بر   حبريرة ويع ن بضعفي وزنه ىس 

 . (1110)«ا عدة فًبةت شا  كًمون يطبخ  إنًه يعام بإذن الًله زعاىل

                                                           

 .10551ح 111ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1115)
ل انظر لسان العرب: ج (1110) ما ة  151ص 15اللَّقوة:  ا  يكون يف الوجه يـَْعَوجُّ منه الشَّدقل وقد ُلِقَي  هو َمْلُقوٌّ

 لقا.
 .0ح 06ب 120ص 52حبار األنوار: ج (1116)
 يف بر  ا عدة و فقان الفؤا . 20 ب األئمة: ص (1110)



 

 150 

 
 لوجع الطا ل
 مس لة: ور  لع ج وجا الطحا  بعم الروايات.

 شـكوت  tىن ىبد الًرمحن بـن سـهل بـن  الـد قـا  فـًدذا أيب قـا    لـو ىلـ  الًررـا
أيــن »يف الًطحــا  أبيــو مســًهدات منــه وأظــًل هنــاَر متبًلــدات مــن شــًدة وجعــهل  قــا :  إليــه وجعــات 

 ــذ فبًــةت منهــا شــا  بــار  »يعــا األ ويــة ا تقًدمــة ذكرهــا  ــري أنًــه قــا : « أنــو مــن  وا  ا ــاما
 . (1112) فعلو ما أمرين به  سكن ما يب حبمد الًله زعاىل« وفسوة  لً 

 لوجع الج ب األيلن واأليد 
 : ور  لع ج وجا ا نب بعم الروايات.مس لة

ىـن اًمــد بــن كثـري البــ و َ قــا : فـًدذنا اًمــد بــن سـليمان وكــان ي  ــذ ىلـم أهــل البيــو 
وجعات  ن  األُين واأليسـرل  قـا  يل:  tقا : شكوت إىل ىلًي بن موس  الًررا tىن الًررا

الًــن زقــًدم ذكرهــال  قــا :  وىــىن بــه األ ويــة« أيــن أنــو ىــن الــًدوا  ا ــاما  إنًــه  وا  مشــهور»
أًما لل نب األُين   ذ منه فًبةت وافدةت شا  الكًمون يطبخ  ب ات وأًما ا نب األيسـر   ـذه »

 قلو: يا ابن رسو  الًله آ ذ منه مثقاال أو مثقاليل قا : « شا  أصو  الكر س يطبخ  ب ات 
 . (1110)«ال بل وزن فًبة وافدة  إًنه زعام بإذن الًله زعاىل»

 لعالج اللبطون
 مس لة: ور  لع ج ا بطون بعم الروايات.

 قلـو: يـا ابـن رسـو  اللًـه إًن  tىن أمحد بن إسحاق قـا : كنـو كثـريات مـا أجـالس الًررـا
قلــو: ال « أيــن أنــو مــن الــًدوا  ا ــاما»أيب مبطــون منــذ ذــ ث ليــا  ال ُيلــه بطنــهل  قــا : 

  ــذ منــه فبًــةت وافــدةت واســق أبــاك شــا  اآلس هــو ىنــد أمحــد بــن إبــراهيم الًتًمــار »أىر ــهل قــا : 
قـا :  صـرت إليـه    ـذت منـه شـيئات كثـريات وأسـقيته فبًـةت وافـدةت « ا طبوخ  إنًـه يـربأ مـن سـاىته

 . (1111) سكن من ساىته
                                                           

 .10555ح 111ب 202ص 10مستدرك الوسائل: ج (1112)
 لوجا ا نب. 20األئمة: ص  ب (1110)
 .10556ح 111ب 205ص 10مستدرك الوسائل: ج (1111)



 

 151 

 لعالج ع   ال د 
 مس لة: ور  لع ج ىرق النسا بعم الروايات.

ز  ذ ق مـة »عرق الًنسال قا : ل tىن أمحد بن رياح ا تطًبب ذكر أنًه ىرض ىل  اإلمام
ظفــر مــن بــه ىــرق الًنســا  تعقــدها ىلــ  مورــا العــرق  إنًــه نــا ا بــإذن اللًــه زعــاىل ســهل فارــر 
الًنفا وإذا  لب ىل  صافبه واشتًد رربانه ز  ذ زًكتي  تعقـد ا وزشـًد  يهمـا الف ـذ الًـذَ 

يــه فــىًت يكــا  يتشــ  ىليــه بــه ىــرق الًنســا مــن الــورك إىل القــدم شــًدات شــديدات أشــًد مــا يقــدر ىل
يفعل ذله به وهـو قـائم ُثً زعمـد إىل بـا ن  صـر القـدم الًـن  يهـا الوجـا  تشـًدها ُثً زعصـرها 
ــــه ىــــً   ــــإذن الًل ــــربأ ب ًــــه ي ــــو  إن ــــه  م أســــو  ُثً ُيشــــ  بــــا ل  وال ًي ًــــه نــــرج من ىصــــرات شــــديدات  إن

 . (1111)«وجلً 
 لعالج الاكة

 مس لة: ور  لع ج املكة بعم الروايات.
افـت م ذـ ث مـرات يف الـرجلي »أنه شكا إليه رجل املكـةل  قـا :  tَ ىن الصا قرو 

ل  فعـل الرجـل ذلـه  ـذهب ىنـه. وشـكا إليـه آ ـر  قــا : «َجيعـا  يمـا بـي العرقـوب والكعـب
 . (1111)«افت م يف وافد ىقبيه من الرجلي َجيعا ذ ث مرات زربأ إن شا  اهلل»

 لعالج الج ب
 م الروايات.مس لة: ور  لع ج ا رب بع

كثـرة مـا يصـيبه مـن ا ـرب  قـا : إن ا ـرب  tوشكا بعضهم إىل أيب املسن: »قا  
من  ار الكبد  اذهب وا تصد من قدمه اليمىن وال م أ ذ  ر ي من  هن اللوز امللو ىلـ  

 .(1112)«ما  الكشه وازق امليتان واخللل  فعل ذله  ربأ بإذن اهلل زعاىل

 من مقوم ت صاة البدن
إذا جعـــو  كـــلل وإذا ىطشـــو  اشـــربل وإذا هـــاج بـــه البـــو  : »t  قـــه الًررـــارَو يف

                                                           

  وا  ىرق النسا . 60 ب األئمة: ص (1111)
 .12026ح 11ب 05ص 11مستدرك الوسائل: ج (1111)
 الفصل الرابا. 66مكارم األ  ق: ص (1112)
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 . (1115)« بلل وال  اما إال من فاجةل وإذا نعسو  نمل  إًن ذله مصًحة للبدن
 : أنًــه لــو كــان شــي  ي يــد يف البــدن لكــان التمــ  ي يــد واللًــًي مــن الثًيــاب وكــذله »ورَو

 . (1110)«ا أنكرت ذلهالطًيب و  و  املًمام ولو  م  ا ًيو  عاي  
مـــن أرا  البقـــا  وال بقـــا   ليبـــاكر التـــذا  وليـــؤ ر العشـــا  وليقـــل : »tوىـــن أمـــري ا ـــؤمني

 . (1116)«الدين» :ل قيل: وما  فة الر ا  قا « شيان النسا  ولي فف الر ا 
ا عـــدة بيـــو األ وا ل واملميـــة رأس الـــدوا ل وىـــو  كـــل بـــدن مـــا : »tوقـــا  أمـــري ا ـــؤمني

 . (1110)«ما النهمل ال مرض أرىن من قلة العقل اىتا ل ال صحة

 توقوا الب د في أوله
 مس لة: ينبتي زوقي الرب  يف أوله وزلقيه يف آ ره.

أربــا كلمــات يف الطــب لــو قاىلــا بقــراط أو جــالينوس لقــدم أمامهــا : »tقــا  أمــري ا ــؤمني
ه يف آ ـرهل  إنـه يفعـل مائة ورقة ُث زينها هبـذه الكلمـاتل وهـي قولـه: زوقـوا الـرب  يف أولـه وزلقـو 

: زوقوا اىلوا   . (1112)«يف األبدان كفعله يف األش ارل أوله ُيرق وآ ره يورقل ورَو

 الكي
مس لة: بوز بًط ا رح والكـًي بالنًـار وسـقي الـًدوا  مـن الًسـموم كـاأل حيقون والتـاريقون 

 وذله للع ج.
 ًـا يتـداوون بـه  ـري إن كان يف شي  »كوى سعد بن زرارة وقا :  pرَو أن رسو  اهلل 

 .(1120)« في ب  ة فً ام أو لذىة بنار
ل ىن امد بن إبراهيم العلَو ا وسَو قا : فـدذنا إبـراهيم بـن امـد ويف  ب األئمة

ُيـدث ىـن أبيـهل قـا : سـ     عو الررـا»قا :  يعا أباهل ىن أيب املسن العسكَر
                                                           

 .20ب 120 قه الررا: ص (1115)
 .2ح 00ب 101ص 52حبار األنوار: ج (1110)
 .21ح 00ب 106ص 52: جحبار األنوار (1116)
 .100 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 66الدىوات: ص (1110)
 .165 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 65الدىوات: ص (1112)
 .10201ح 100ب 210ص 10مستدرك الوسائل: ج (1120)
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يـا ابـن رسـو  اهلل الرجـل قـا :  يعـا جعفـر بـن امـد يونس بن يعقوب الرجل الصا ق
يكتــَو بالنــارل ورشــا قتــل ورشــا ختلــصل قــا : قــد اكتــوى رجــل مــن أصــحاب رســو  اهلل ىلــ  

 . (1121) «قائم ىل  رأسه ورسو  اهلل ىهد رسو  اهلل
نعـمل إن اهلل »هـل يعـاجل بـالكيل  قـا :  وىن امد بن مسلم قـا : سـ لو أبـا جعفـر

 «ا كثـــريال ومـــا ىلـــ  الرجـــل أن يتـــداوى وال بـــ س بـــهزعـــاىل جعـــل يف الـــدوا  بركـــة وشـــفا  و ـــري 
(1121) . 

أنًه رً ص يف الكًي  يما ال يت ـًوف منـه اىلـ ك وال يكـون  يـه : »tوىن جعفر بن اًمد
 . (1121)«زشويه

 . (1122)«أنًه هن  ىن الكيً : »pوىل  هذا أو شبهه ُيمل ما ور  ىن رسو  الًله
 . (1125)«ق لن يتوًكل من اكتوى أو اسرت »قا :  pوىن الًن ً 

   القي
 مس لة: من الدوا  القي  كما ور  وكما صرح به األ با .

من زقيًـ  قبـل أن يتقيًـ  كـان أ ضـل مـن »قا :  tىن أيب مح ة الًثمايًل ىن أيب جعفر الباقر
 . (1120)«  ىل  هذه الًسبيل كًل  ا  وىليلة سبعي  وا ت ونرج القي

شــيا : يف القــي ل ويف العــرقل ويف إســها  إ ــراج املًمــ  يف ذ ذــة أ»يقــو :  tوىــن البــاقر
 .(1126)«البطن

 الاق ة
 مس لة: ور ت روايات يف املقنة ى جات.

                                                           

 يف الكي واملقنات. 52: ص ب األئمة (1121)
 .11621ح 112ب 111ص 15وسائل الشيعة: ج (1121)
 .10262ح 100ب 216ص 10رك الوسائل: جمستد (1121)
 .12ح 50ب 62ص 52حبار األنوار: ج (1122)
 .120الفصل الرابا يف ذكر أفا ي  ح 65ص 1 وايل الآليل: ج (1125)
 يف القي . 06 ب األئمة: ص (1120)
 يف صفة املم  و ريق ى جه. 50 ب األئمة: ص (1126)
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 .(1120)«الًدوا  أربعة: السعوط وامل امة والنورة واملقنة»قا :  tىن أيب ىبد الًله
 أَ: أنفا األ وية. 
 . (1122)«ال ب س باملقنة لوال أهًنا زعًظم البطن: »وقا  رسو  اهلل

 

 فصل : 
 أمور ع مة في الطب والعالج

 
 أول من تعلم الطب

فيــ  ىر ــه اهلل  مســ لة: يســتفا  مــن الروايــات أن أو  مــن زعلــم الطــب هــو أبونــا آ م 
 ى وجل ما كان ُيتاجه من العلومل ومنها ىلم الطب.

أو  مـــن  ـــط بـــالقلمل وأو  مـــن   فـــي البحـــار  يمـــا فكـــي ىـــن التـــوراة: )إن إ ريـــس
: ورأيو يف رسالة أيب إسحاق الطرسوسي إىل ىبد اهلل بن ماله فسب فساب الن ومل قا 

مـن ا نـة وىر ــه  يف بـاب معر ـة أصـل العلـم مـا هـذا لفظــه: إن اهلل زبـارك وزعـاىل أهـبط آ م
 .(1150)ىلم كل شي   كان  ا ىر ه الن وم والطب(

 ومن هنا  إن أساس ىلم الطب من السما .
كـًل يـوم فشيشـة  تقـو :  ـذين  ـإيًن أصـل    زنبـو يف ارابـه tكان  او »ويف املدي : 

لكـــذا وكـــذال  ـــرأى يف آ ـــر ىمـــره فشيشـــةت نبتـــو يف ارابـــه  قـــا  ىلـــا: مـــا ا ـــهل قالـــو: أنـــا 
 .(1151)« رب احملرابل  لم ينبو  يه شي  بعد ذله: tاخلرنوبةل  قا   او 

 الق آن وعلم الطب
                                                           

 .110ح فدي  قوم صاحل 121ص 0الكايف: ج (1120)
 .510ذكر الع ج والدوا  ح 2 صل 125ص 1 م: ج ىائم اإلس (1122)
 .02ح 10ب 165ص 55حبار األنوار: ج (1150)
 .10220ح 100ب 220ص 10مستدرك الوسائل: ج (1151)
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أمــا إن يف القــرآن : t قيــل: إن يف القــرآن كــل ىلــم إال الطــبل  قــا  ســئل ا عصــوم 
كلوا واشربوا وال زسر واآلية  ما الطب كله: 

(1151)»(1151). 
 من أسل ء اهلل عزوجل

الطبيــــب اســــم مــــن أ ــــا  اهلل زعــــاىلل وينبتــــي التوســــل إليــــه يف العــــ ج والطــــبل والــــدىا  
 با  ذورل  إنه زعاىل هو الشايف.
 ويف  ىا  ا وشن الكبري: 

نعــم الرقيــب يــا نعــم القريــب يــا نعــم اجمليــب يــا نعــم يــا نعــم املســيب يــا نعــم الطبيــب يــا »
  (1152)«املبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم ا وىل يا نعم النصري

يـــا ىبـــا  اهلل أنـــتم كا ررـــ  ورب العـــا ي كالطبيـــب  صـــ ح ا ررـــ  شـــا : »pوىـــن النـــ 
 أمــــره زكونــــوا مــــن يعلمــــه الطبيــــب ويــــدبره ال  يمــــا يشــــتهيه ا ــــريم ويقرتفــــهل أال  ســــلموا اهلل

 . (1155)«الفائ ين
 بيبـا كـان  واؤه للمررـ  ىلـ  فسـب اقرتافـاهتمل … وهل رأيو: » pوقا  رسو  اهلل

وإأا يفعل هبم ما يعلم ص فهم  يهل أفبه العليل أو كرههل  ـ نتم ا ررـ  واهلل  بيـبكمل  ـإن 
 .(1150)«انقدمت لدوائه شفاكمل وإن ُر مت ىليه أسقمكم

 :ب ألمري ا ؤمني ويف الشعر ا نسو 
 ي ااااااااااااااااا د  ب لتضااااااااااااااااا ع يااااااااااااااااا  إلهاااااااااااااااااي

 
 أقل اااااااااااااااي عث تاااااااااااااااي واسااااااااااااااات  عياااااااااااااااوبي 

 فزعااااااااااااات إلاااااااااااااى الخالئاااااااااااااق مداااااااااااااتغيث   
 

 ولااااااااام أر فاااااااااي الخالئاااااااااق مااااااااان مجياااااااااب 
 وأناااااااااات تجيااااااااااب ماااااااااان ياااااااااادعوك ربااااااااااي 

 
 وتكرااااااااااف ضاااااااااا  عباااااااااادك ياااااااااا  حبيبااااااااااي  

 دائاااااااااااااااي بااااااااااااااا طن ولاااااااااااااااديك طااااااااااااااااب و 
 

 (1156)وماااااان لااااااي مثاااااال طبااااااك ياااااا  طبيبااااااي 
 ب و إس ائيل وعلم الطب 

                                                           

 .11سورة األىراف:  (1151)
 .162 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 65الدىوات: ص (1151)
  ىا  ا وشن الكبري. 200البلد األمي: ص (1152)
 الباب األو . 16صىدة الداىي:  (1155)
: ص (1150)  ىل  ا شركي. افت اجازه  510زفسري اإلمام العسكَر
 .65: ص يوان اإلمام ىلي (1156)
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ار األنـوار: كـان ىلمـا  بـا إسـرائيل يسـرتون مـن العلـوم ىلمـي: ىلـم الن ـوم وىلـم ويف حب
الطبل    يعلموهنما أوال هم ملاجة ا لوك إليهمال لئ  يكـون سـببا يف صـحبة ا لـوك والـدنو 

 . (1150)منهم  يضمحل  ينهم
 تدلية الطبيب

موســــ  ابــــن كــــان  يمــــا مضــــ  يســــًم  الطًبيــــب ا عــــاجلل  قــــا  »قــــا :  tىــــن الًصــــا ق
يــا رًب  ًــن الــًدا ل قــا : مــًال قــا :  مًمــن الــًدوا ل قــا : مــًال  قــا :  مــا يصــنا : tىمــران

الًنــاس با عــاجلل  قــا : يطيــب بــذله أنفســهمل  ســًمي الطًبيــب  بيبــات لــذلهل وأصــل الطًبيــب 
 .(1152)«ا داَو

ل قـا : مـًا يـا رًب مـن أيـن الـًدا : tقا  موسـ »قا :  tويف الوسائل: ىن أيب ىبد الًله
قا :  الًشفا ل قـا : مـًا قـا :  مـا زصـنا ىبـا ك با عـاجل قـا : يطبًـب ب نفسـهم  يومئـذ  ًـي 

 . (1100)«ا عاجل الطًبيب
يا رب من أين الـدا ل قـا : مـال  قا  موس »قا :  ويف الكايفل ىن أيب ىبد اهلل

ب ب نفســهمل  يومئــذ قــا :  الشــفا ل قــا : مــال قــا :  مــا يصــنا ىبــا ك با عــاجل؟ قــا : يطيــ
 . (1101)« ي ا عاجل الطبيب
بيــانل يطبــب ب نفســهم يف بعــم النســخ بالبــا  ا وفــدة ويف بعضــها : »وقــا  اجمللســي 

باليــا  ا ثنــاة مــن  ــول قــا  الفريوزآبــا َ:  ــب زــ َّن للمــور وزلطــفل أَ إأــا  ــوا بالطبيــب 
فا  األبـدان مـنهم. وأمـا ىلـ  لر عهم اىلـم ىـن النفـوس ا ررـ  بـالر ق ولطـف التـدبري ولـيس شـ

الثـــاين  لـــيس ا ـــرا  أن مبـــدأ اشـــتقاق الطبيـــب الطيـــب والتطييـــب  ـــإن أفـــد ا مـــن ا ضـــاىف 
واآل ــر مــن ا عتــل. بــل ا ــرا  أن زســميتهم بالطبيــب ليســو لتــداَو األبــدان ىــن األمــراض بــل 

ثـــة الفـــا  لتـــداَو النفـــوس ىـــن اىلمـــوم واألفـــ ان  تطيـــب بـــذلهل قـــا  الفريوزآبـــا َ الطـــب مثل
 .(1101)«ى ج ا سم والنفس

                                                           

 .25ح 10ب 155ص 55حبار األنوار: ج (1150)
 .10220ح 100ب 220ص 10مستدرك الوسائل: ج (1152)
 .11610ح 112ب 111ص 15وسائل الشيعة: ج (1100)
 .51فدي  الطبيب ح 00ص 0الكايف: ج (1101)
 .1بيان ذيل ح 50ب 01-01ص 52حبار األنوار: ج (1101)
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 أنواع الطب

 ىن بعم احملققي:  قا  الع مة اجمللسي 
الطبيب: املاذق يف كل شـي ل و ـص ا عـاجل بـه ىر ـال والطـب نوىـان: نـوع  ـب جسـد 

ىــن ربــه زعــاىلل وأمــا  وهــو ا ــرا  هنــال و ــب قلــب ومعا تــه  اصــة شــا جــا  بــه رســو  اهلل
 ومنه ما جا  ىن  ريه و البه راجا إىل الت ربة.  pيف ا نقو  ىنه ب ا سد  منه ما جا  

 ُث هو نوىان:
 نوع ال ُيتاج إىل  كر ونظرل بل  طر اهلل ىليه امليوانات مثل ما يد ا ا وع والعط .

 ونوع ُيتاج إىل الفكر والنظر كد ا ما ُيدث يف البدن  ا نرجه ىن االىتدا .
ـــرو ةل  وكـــل منهمـــا إمـــا إىل ر وبـــة أو يبوســـةل أو إىل مـــا يرتكـــب وهـــو إمـــا إىل فـــرارة أو ب

 منهما.
والــد ا قــد يقــا مــن  ــارج البــدن وقــد يقــا مــن  ا لــه وهــو أىســر ال والطريــق إىل معر تــه 
بتحقيـق السـبب والع مــةل والطبيـب املــاذق هـو الــذَ يسـع  يف زفريــق مـا يضــر بالبـدن َجعــه 

 كسه. أو ىكسه ويف زنقيص ما يضر بالبدن زيا زه أو ى
ومــدار ذلــه ىلــ  ذ ذــة أشــيا : ففــ  الصــحةل واالفتمــا  ىــن ا ــؤذَل واســتفرا  ا ــا ة 

 الفاسدةل وقد أشري إىل الث ذة يف القرآن: 
 مـن كــان مـنكم مريضـات أو ىلــ  سـفر  عــًدٌة مـن أيًــام  ـاألو  مـن قولــه زعـاىل يف القــرآن: 

أ ــر
 ــإذا وقــا  يــه الصــيام  ل وذلــه أن الســفر مظنــة النصــب وهــو مــن متــريات الصــحة(1101)

 از ا    بي  الفطر إبقا  ىل  ا سدل وكذا القو  يف ا رض.
وال زقتلـوا أنفسـكموالثاين وهو املمية من قولـه زعـاىل: 

ل وأنـه اسـتنبط منـه جـواز (1102)
 التيمم ىند  وف استعما  ا ا  البار .

أو به أذىت من رأسه  فديةوالثال  ىن قوله: 
إىل جواز فلـق ل وأنه أشري بذله (1105)

                                                           

 .102سورة البقرة:  (1101)
 .12سورة النسا :  (1102)
 .120سورة البقرة:  (1105)
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 . (1100)«الرأس الذَ منا منه احملرم الستفرا  األذى املاصل من الب ار احملتقن يف الرأس
 ال ية وتأثي ه  في العالج

 مس لة: للنية ز ذري يف الع جل كما ال نف . 
آذـارا يف التعـاجل  وىـن األئمـة مـن ذريتـه   في  ىائم اإلس م: روينا ىـن رسـو  اهلل

 ــن زلقــاه بــالقبو  وأ ــذه  ل مــن ذلــه ومــا ُيــرم منــهل و يمــا جــا  ىــنهموالتــداَو ومــا ُيــ
 . (1106) بالتصديق بركة وشفا  إن شا  اهللل ال  ن مل يصدق ذله وأ ذه ىل  وجه الت ربة

أنــه فضــر يومــا ىنــد امــد بــن  الــد أمــري ا دينــة  ويف املــدي : ىــن جعفــر بــن امــد
أن  دذا أيب ىـن أبيـه ىـن جـده ىـن ىلـي شكا امد إليه وجعـا بـده يف جو ـهل  قـا : فـ

وجعــا بــده يف جو ــهل  قــا :  ــذ شــربة ىســل وألــق  يهــا ذــ ث  pرجــ  شــكا إىل رســو  اهلل
فبات شوني  أو ىسا أو سبعا واشربه زربأ بإذن اهللل  فعل ذله الرجل  ربأ   ذ أنو ذلهل 

قــد بلتنــا هــذا و علنــاه   ــاىرتض ىليــه رجــل مــن أهــل ا دينــة كــان فارــرا  قــا : يــا أبــا ىبــد اهلل
وقـا : إأـا ينفـا اهلل هبـذا أهـل اإلُيـان بـه والتصـديق لرسـوله  t لم ينفعنال  تضب أبو ىبد اهلل

 . (1100)«   رق الرجل وال ينتفا به أهل النفاق ومن أ ذه ىل   ري زصديق منه للرسو 
 مدح موضع الدجود

ما وجهه وما نالتا من مس لة: يستحب أن ُيس  اإلنسان بيديه مورا س و ه وُيس  هب
زـدَر مل انت بتـه مـن  tأوف  اهلل زعاىل إىل موسـ  بـن ىمـران»قا :  tبدنهل  عن الصا ق

 لقــــي واصــــطفيته بك مــــيل قــــا : ال يــــا ربل  ــــ وف  اهلل ىــــ  وجــــل إليــــه أين ا لعــــو إىل 
األرض  لــم أىلــم يل ىليهــا أشــد زوارــعا منــهل   ــر موســ  ســاجدا وىفــر  ديــه يف الــرتاب 

نــه لربــه زعــاىلل  ــ وف  اهلل إليــه أن ار ــا رأســه وأمــر يــدك يف مورــا ســ و ك وامســ  زــذل  م
 .(1102)«هبما وجهه وما نالتا من بدنه  إين أؤمنه من كل  ا  وسقم

 الذنوب واألم اض 

                                                           

 .62ـ60ص  52حبار األنوار: ج  (1100)
 .265ح 1 صل 115ص 1 ىائم اإلس م: ج (1106)
 .10ح 50ب 61ـ61ص 52حبار األنوار: ج (1100)
 .100ا ىن الطب ح صل يف  صا  يستتىن هب 60الدىوات: ص (1102)
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مس لة: بب االجتناب ىن الـذنوب واحملرمـاتل  إهنـا زـؤذر سـلبات يف صـحة اإلنسـانل قـا  
 تعــوذوا بــاهلل مــنهنل مل زظهــر الفافشــة يف قــوم قــط فــىت  ىــس إن أ ركتموهــا: »pرســو  اهلل

يعلنوهـا إال ظهــر  ــيهم الطــاىون واألوجــاع الـن مل زكــن يف أســ  هم الــذين مضــوال ومل ينقصــوا 
ا كيــا  وا يـــ ان إال أ ـــذوا بالســـني وشـــدة ا ؤونــة وجـــور الســـلطانل ومل ُينعـــوا ال كـــاة إال منعـــوا 

إال ســلط اهلل  p ُيطــروال ومل ينقضــوا ىهــد اهلل وىهــد رســولهالقطــر مــن الســما  ولــوال البهــائم مل
ىلــيهم ىــدوهم وأ ــذوا بعــم مــا يف أيــديهمل ومل ُيكمــوا بتــري مــا أنــ   اهلل ســبحانه إال جعــل 

 . (1160)«ب سهم بينهم
 الدع ء والتأثي  الصاي

مســ لة: ور ت روايــات يف صــحة البــدن والعا يــة بالصــ ة والــدىا  والــذكر هلل ســبحانه يف 
 سفر واملضر.ال

مــن أصــب  وال يــذكر أربعــة أشــيا  أ ــاف : »pقــا : قــا  رســو  اهلل tىــن أمــري ا ــؤمني
ىليـــه زوا  النعمـــةل أوىلـــا أن يقـــو : املمـــد هلل الـــذَ ىـــر ا نفســـه ومل يرتكـــا ىميـــان القلـــبل 

والثالـ  يقـو : املمـد هلل الـذَ جعـل ل pوالثاين يقو : املمد هلل الـذَ جعلـا مـن أمـة امـد
يف يديـــه ومل بعـــل رزقـــي يف أيـــدَ النـــاسل والرابـــا يقـــو : املمـــد هلل الـــذَ ســـرت ذنـــويب رزقـــي 

 . (1161)«وىيويب ومل يفضحا بي الناس
  يف األرض وال يف  من قا  في يصب : بسم اهلل الذَ ال يضر مـا ا ـه شـي: »pوقا 

ســـي مل الســـما  وهـــو الســـميا العلـــيمل مل يف ـــ ه  اجئـــة بـــ   فـــىت ُيســـيل ومـــن قاىلـــا فـــي ُي
 . (1161)«يف  ه  اجئة ب   فىت يصب 

اللهم متعا بسمعي وبصَر واجعلهما الوارذي مـا وأرين »إذا صل  التداة قا :  pوكان
 . (1161)«ذ َر يف ىدَو

ىـن اهلل زعــاىل هـذه ا ناجـاة يف االســتعاذة:    ــا إيل جربئيـل»قـا :  pورَو ىـن النـ 
أهــوا  ىــ ائم الضــرا    ىــذين رب مــن صــرىة اللهــم إين أىــوذ بــه مــن ملمــات نــواز  الــب   و 

                                                           

 .126 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب... ح 100الدىوات: ص (1160)
 .102 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 01الدىوات: ص (1161)
 .105 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 01الدىوات: ص (1161)
 .5210ح 11ب 21ص 5ج :مستدرك الوسائل (1161)
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الب سا  واف با ىن سطوات الب   و،ا مـن مفاجـات الـنقم وافرسـا مـن زوا  الـنعم ومـن 
زلــل القــدم واجعلــا اللهــم يف محــ  ىــ ك وفيا ــة فــرزك مــن مبا تــة الــدوائر ومعاجلــة البــوائرل 

 اكشــفها وى ئــق األمــور اللهــم وأرض الــب    ا ســفها وجبــا  الســو   انســفها وكــرب الــدهر 
 اصــر هال وأور ين فيــاض الســ مة وامحلــا ىلــ  مطايــا الكرامــة واصــحبا إقالــة العثــرة واتلــا 
سرت العورةل وجد ىلي رب بآالئـه وكشـف ب ئـه و  ـا رـرائه وا  ـا ىـا ك كـل ىـذابه 

رسـا واصرف ىا أليم ىقابه وأىذين من بوائق الدهور وأنقذين من سـو  ىواقـب األمـور واف
ل إنــه الــرب  مــن َجيــا احملــذورل واصــدع صــفاة الــب   ىــن أمــَر واشــلل يــده ىــا مــدى ىمــَر

 . (1162)«اجمليد ا بدإل ا عيد الفعا   ا يريد
: أن رســـو  اهلل ســـبحان اهلل »ىلـــم قبيصـــة اىلـــ يل أن يقـــو   بـــر صـــ ة الف ـــر:  pورَو

رات يصـرف اهلل بـه شـر الـدنيال العظيم وحبمده وال فو  وال قوة إال باهلل العلي العظيم ىشر م
وقا  له: قل لآل رة: اللهم اهدين من ىندك وأ م ىلي من  ضله وانشـر ىلـي مـن رمحتـه 

 . (1165)«وأن   ىلي من بركازه
 . (1160)«قو : وال فو  وال قوة إال باهلل يد ا أنواع الب  : »tوقا  أبو املسن
 . (1166)«  وال قوة إال باهللإذا زوالو ىليه اىلموم  قل: ال فو : »tوقا  أبو ىبد اهلل

اللهــــم إين أســـــ له العا يـــــة »يقـــــو :  tوقــــا   او  بـــــن رزيــــن:  عـــــو أبـــــا املســــن األو 
 . (1160)«وأس له َجيل العا ية وأس له شكر العا ية وأس له شكر شكر العا ية

ُــام العا يــة: الفــوز با نــة »ُث قــا : « أســ له ُــام العا يــة»يــدىو ويقــو :  pوكــان النــ 
 . (1162)«ن الناروالن اة م

مــن قــرأ آيــة الكرســي ىنــد »يقــو :  وىــن إبــراهيم بــن مهــ م ىــن رجــل  ــا أبــا املســن

                                                           

 .25ح 25ب 101ـ101ص 01ج :حبار األنوار (1162)
 .100 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 01الدىوات: ص (1165)
 .1ح 12ب 162ص 20حبار األنوار: ج (1160)
 .110 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 01الدىوات: ص (1166)
 .111 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 02الدىوات: ص (1160)
 .111 ية بالص ة ح صل يف صحة البدن والعا 02الدىوات: ص (1162)
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 . (1100)«منامه مل نف الفاجل إن شا  اهلل
 قـــا : يـــا ىلـــي إذا أ ـــذت مضـــ عه  p ىـــاين رســـو  اهلل»قـــا :  tوىـــن أمـــري ا ـــؤمني

إال اهلل واهلل أكــرب وال   عليــه باالســتتفار والصــ ة ىلــي وقــل: ســبحان اهلل واملمــد هلل وال إلــه
 إهنــا نــور القــرآنل  قــل هــو اهلل أفــدفــو  وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظــيمل وأكثــر مــن قــرا ة 

 . (1101)«وىليه بقرا ة آية الكرسي  إن يف كل فرف منها ألف بركة وألف رمحة
 من قرأ آية الكرسي يف  بر كل ص ة مكتوبة زقبلـو صـ زه ويكـون يف أمـان اهلل»وقا : 
 . (1101)«ويعصمه اهلل

ورَو ىن شيخ معمر أن والده كان ال يعـي  لـه ولـدل قـا : ُث ولـدُت لـه ىلـ  كـرب  فـرح 
وقـا  لـه: يـا رسـو  اهلل  pيب ُث قض  ويل سبا سني  كفلا ىمي  ـد ل يب يومـا ىلـ  النـ 
أيــن أنــو ىــن ذات : »pإن هـذا ابــن أ ــي وقــد مضــ  لســبيله  علمــا ىـوذة أىيــذه هبــال  قــا 

قــل و قــل أىــوذ بــرب الفلــقو قــل هــو اهلل أفــدو قــل يــا أيهــا الكــا رونقــلل الق 
قــا  الشــيخ ا عمــر: وأنــا إىل اليــوم أزعــوذ هبــا مــا  قــل أوفــيويف روايــة:  أىــوذ بــرب النــاس

 . (1101)«أصبو بولد وال ما  وال مررو وال ا تقرت وقد انته  يب السن إىل ما زرون
ويقو : أىيذكما بكلمات اهلل التامـة مـن كـل  ملسييعوذ املسن وا pوكان رسو  اهلل

 . (1102)«شيطان وهامة ومن كل ىي المة
ال زدع أن زقو  يف كل صـباح ومسـا : بسـم اهلل وبـاهللل  ـإن يف ذلـه : »tوقا  الصا ق

صـــرف كـــل ســـو ل وزقـــو  ذ ذـــا ىنـــد كـــل صـــباح ومســـا : اللهـــم إين أصـــبحو يف نعمـــة منـــه 
 . (1105)«امد وأُم ىلي نعمته وىا يته وسرتك وىا ية وسرت  صل ىل  امد وآ 

مــن لــ م االســتتفار جعــل اهلل لــه مــن كــل هــم  رجــا ومــن كــل رــيق ُمرجــا : »pوقــا  النــ 

                                                           

 .0باب  ضل القرآن ح 011ص 1الكايف: ج (1100)
 .5112ح 11ب 50ص 5ج :مستدرك الوسائل (1101)
 .115 صل قي صحة البدن والعا ية بالص ة ح 02الدىوات: ص (1101)
 .110 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 05الدىوات: ص (1101)
 .2ح 10ب 120ص 21ج :حبار األنوار (1102)
 .0100ح 21ب 121ص 5ج :لوسائلمستدرك ا (1105)
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 . (1100)«ورزقه من في  ال ُيتسب
وقـا  ىلــي بـن نصــر ا هضــمي: رأيـو اخلليــل بـن أمحــد )ررــي اهلل ىنـه( يف النــومل  قلــو 

 قلـو: مـا صـنا اهلل بـهل  قـا : رأيـو مـا كنـا ىليـه  يف النوم: ال أرى أفدا أىقل من اخلليلل
مل يكـــن شـــي  ومل بـــد شـــيئا أ ضـــل مـــن ســـبحان اهلل واملمـــد هلل وال إلـــه إال اهلل واهلل أكـــرب وال 

 . (1106)«فو  وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 : قــــــــــــــــل الًلهــــــــــــــــًم مالــــــــــــــــه أن مــــــــــــــــن أرا  أن يســــــــــــــــت اب  ىــــــــــــــــاؤه  ليقــــــــــــــــرأ: »ورَو

ا له
(1100)»(1102) . 

أفــدكم إذا  ــر  مــن الصــ ة ا فرورــة: ســبحان اهلل واملمــد هلل وال »يقــو :  p وقــا  النــ
إلــه إال اهلل واهلل أكــربل  ــإهنن يــد عن ميتــة الســو  والبليــة الــن زنــ   مــن الســما  ىلــ  العبــد يف 

 . (1120)«ذله اليوم وهن الباقيات
 دواء ودع ء

 كتــب  tه أبــا ىبــد اللًــهىــن  او  بــن زريًب قــا : مررــو با دينــة مررــات شــديدات  بلــل ذلــ
قــد بلتــا ىًلتــه  اشــرت صــاىات مــن بــًر ُثً اســتلق ىلــ  قفــاك وانثــره ىلــ  صــدرك كيفمــا »إيًل: 

الًلهــًم إيًن أســ له با ــه الًــذَ إذا ســ له بــه ا ضــطًر كشــفو مــا بــه مــن رــًر »انتثــر وقــل: 
يته وأن ومًكنو له يف األرض وجعلته  ليفته ىل   لقه أن زصًلي ىل  اًمد وىل  أهل ب

ُثً استو جالسات واَجا الرًب من فوله وقل مثل ذله واقسمه مًدات مًدات لكًل « زعا يا من ىًلن
قــا   او :  فعلــو مثــل ذلــه  ك ًأــا نشــطو مــن ىقــا  وقــد  علــه « مســكي وقــل مثــل ذلــه

 . (1121) ري وافد  انتفا به
 خذ هذا الدواء

قــا : أ ــربين زيــد ابــن ىلــًي بــن يف الكــايف الشــريف: بعــم أصــحابنا ىــن اًمــد بــن ىلــًي 
                                                           

 .112 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 00الدىوات: ص (1100)
 .110 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 00الدىوات: ص (1106)
 .10سورة آ  ىمران:  (1100)
 .111 صل يف صحة البدن والعا ية بالص ة ح 00الدىوات: ص (1102)
 .111العا ية بالص ة ح صل يف صحة البدن و  00الدىوات: ص (1120)
 .52فدي  الطبيب ح 02ـ00ص 0الكايف: ج (1121)
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املسي بن زيد قا : مررو  د ل الطًبيب ىلًي لي   وصـف يل  وا ت بليـل آ ـذه كـذا وكـذا 
يومــات  لــم ُيكــًا  لــم نــرج الطًبيــب مــن البــاب فــىًت ور  ىلــًي نصــر بقــارورة  يهــا ذلــه الــًدوا  

وا  كـــذا وكـــذا يومـــات  ـــذ هـــذا الـــدً »بعينـــهل  قـــا  يل: أبـــو املســـن يقرئـــه الًســـ م ويقـــو  لـــه: 
ل قــا : اًمــد ابــن ىلــًي قــا  يل زيــد بــن ىلــًي يــ ب الطًــاىن أيــن التــ ة «   ذزــه  شــربته  ــربأت

 . (1121)«ىن هذا املدي 
  الطب من علومهم 

رَو يف اخلـــرائج وا ـــرائ  ىـــن أيب هاشـــم قـــا :  ـــا بعـــ  ا ـــ مون رجـــا  بـــن أيب الضـــحاك 
ألهواز ومل ُير به ىل   ريق الكو ـة  يفتـنت بـه ىل   ريق ا tململ أيب املسن ىلي بن موس 

أهلهــا. وكنــو بالشــرق مــن إيــذج  لمــا  عــو بــه ســرت إليــه بــاألهواز وانتســبو لــه وكــان أو  
  زيتــه بطبيــبل  نعــو لــه «. ابــل يل  بيبــا»لقــائي لــه وكــان مريضــا وكــان زمــن القــي   قــا  يل: 

هـا  ـريك  مـن أيـن ىر تهـا أال بقلة  قا  الطبيب: ال أىرف ىل  وجه األرض أفـدا يعـرف ا 
ل قـا  الطبيـب: « ـابل يل قصـب السـكر»إهنا ليسو يف هذا األوان وال هـذا ال مـان. قـا  لـه: 

: tوهذه أ ه  من األوىل ما هـذا ب مـان قصـب السـكر وال يكـون إال يف الشـتا .  قـا  الررـا
 ـاىرباه  سـري ا  بل  ا يف أرركم هذه وزمانكم هذال وهذا معه  امضيا إىل شـاذروان ا ـا »

لكم جو ان أَ بيدر  اقصداه  ست دان رج  هناك أسو  يف جو انة  قوال له: أين منابو 
 «.قصب السكر وأين منابو املشيشة الف نية

ذهب ىل  أيب هاشم ا ها  قا : يا أبا هاشم  ونه القوم  قمـو معهمـا  ـإذا ا و ـان 
ذا قصـــب الســـكر واملشيشـــة    ـــذنا منـــه والرجـــل األســـو . قـــا :  ســـ لناه   ومـــ  إىل ظهـــره  ـــإ

  حمد اهلل.  tفاجتنا ورجعنا إىل ا و ان  لم نر صافبه  يه ورجعنا إىل الررا
  قا  يل ا تطبب: ابن من هذا؟

 قلو: ابن سيد األنبيا . 
 قا :  عنده من أقاليد النبوة شي ؟

 قلو: نعمل وقد شهدت بعضها وليس بن . 
 قا :  هذا وصي ن .

                                                           

 .2ح باب مولد أيب املسن ىلي بن امد 501ص 1الكايف: ج (1121)
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 هذا  نعم.  قلو: أما
 بلل ذله رجا  بـن أيب الضـحاك  قـا  ألصـحابه: لـئن أقـام بعـد هـذا لتمـدن إليـه الرقـاب 

 .(1121)  ار ل به
 د ل ىليه مهـ مل  قـا  يل أبـو  tوىن ىبد الًرمحن بن كثري قا : كنو ىند أيب ىبد الًله

نفسـج وكـان ل  ـدىوت هبـا   ـا ت بقـارورة ب«ا ع لنا ا ارية  ئنا بدهن وكحل: »tىبد الًله
يومــات شــديد الــرب ل  صــًب مهــ ٌم يف رافتــه منهــا ُثً قــا : جعلــو  ــداك هــذا بنفســٌج وهــذا الــرب  

 قــا : إًن متطًببينــا بالكو ــة ي ىمــون أًن البنفســج بــارٌ ل « ومــا بالــه يــا مهــ م»الًشــديدل  قــا : 
 . (1122)«هو بارٌ  يف الًصيف لًيٌ فارٌّ يف الًشتا » قا : 

 عجز الطبيب اله د 
الطبيـب اىلنـدَ يف جملـس ا نصـور  لـم  tَو أن زسا ىشرة مس لة سـ   ىنهـا الصـا قر 

  واهبال  عن الربيا صافب ا نصور قا : tيعلمها وأ ربه الصا ق
جملـس ا نصـور يومـا وىنـده رجـل مـن اىلنـد  tفضر أبو ىبد اهلل جعفر بن امد الصـا ق

ينصــو لقرا زــهل  لمــا  ــر   tمــديقــرأ كتــب الطــبل   عــل أبــو ىبــد اهلل الصــا ق جعفــر بــن ا
 اىلندَ قا  له: يا أبا ىبد اهلل أزريد  ا معي شيئا؟

 «الل  إن ما معي  ري  ا معه؟: »قا 
 قا : وما هو؟

أ اَو املـــار بالبـــار ل والبـــار  باملـــارل والر ـــب باليـــابسل واليـــابس بالر ـــبل وأر  »قـــا :  
وأىلــم أن ا عــدة بيــو الــدا  واملميــة  pهاألمــر كلــه إىل اهلل ىــ  وجــلل وأســتعمل مــا قالــه رســول

 «.هي الدوا ل وأىو  البدن ما اىتا 
  قا  اىلندَ: وهل الطب إال هذا.

 «.أ  رتاين ىن كتب الطب أ ذت: »t قا  الصا ق
 قا : نعم. 

 «. ال واهلل ما أ ذت إال ىن اهلل سبحانه    ربين أنا أىلم بالطب أم أنو»قا : 

                                                           

 . صل يف أى م اإلمام ىلي بن موس  الررا 001– 001ص 1اخلرائج وا رائ : ج (1121)
 .0باب  هن البنفسج ح 511ص 0( الكايف: ج1122)
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  قا  اىلندَ: بل أنا.
 «.   س له شيئا: »tالصا ققا  

 قا : سل. 
 «. أ ربين يا هندَ مل كان يف الرأس شؤون: »tقا 

 قا : ال أىلم.
 «.  لم جعل الشعر ىليه من  وقه»قا : 

 قا : ال أىلم.
 «. لم  لو ا بهة من الشعر»قا : 

 قا : ال أىلم.
 «. لم كان ىلا ختطيط وأسارير»قا : 

 قا . ال أىلم.
 «.اجبان من  وق العيني لم كان امل»قا : 

 قا : ال أىلم.
 «. لم جعلو العينان كاللوززي»قا : 

 قا : ال أىلم.
 «. لم جعل األنف  يما بينهما» قا :

 قا : ال أىلم.
 «.ومل كان ذقب األنف يف أسفله»قا : 

 قا : ال أىلم.
 «. لم جعلو الشفة والشارب من  وق الفم»قا : 

 قا : ال أىلم.
 «.السن وىرض الضرس و ا  الناب لم افتد »قا : 

 قا : ال أىلم.
 «. لم جعلو اللحية للرجا »قا : 

 قا : ال أىلم.
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 «. لم  لو الكفان من الشعر »قا : 
 قا : ال أىلم.

 «. لم    الظفر والشعر من املياة»قا : 
 قا : ال أىلم.

 «. لم كان القلب كحب الصنوبر»قا : 
 قا : ال أىلم.

 «.ئة قطعتي وجعل فركتها يف مورعها لم كانو الر »قا : 
 قا : ال أىلم.

 «. لم كانو الكبد فدبا »قا : 
 قا : ال أىلم.

 «.  لم كانو الكلية كحب اللوبيا»قا : 
 قا : ال أىلم.

 «. لم جعل  ي الركبتي إىل  لف»قا : 
 قا : ال أىلم.

 «. لم ختصرت القدمان»قا : 
 قا : ال أىلم. 
 «. لملكا أى: »t قا  الصا ق
 قا :   جب.
ـــرأس شـــؤون ألنـــه اجملـــوف إذا كـــان بـــ   صـــل أســـرع إليـــه : »t قـــا  الصـــا ق كـــان يف ال

الصـداع  ــإذا جعـل ذا  صــو  كـان الصــداع منــه أبعـدل وجعــل الشـعر مــن  وقـه ليوصــل بوصــوله 
األ هــان إىل الــدما  ونــرج ب  را ــه الب ــار منــه ويــر  املــر والــرب  الــوار ين ىليــهل و لــو ا بهــة 

الشـــعر ألهنـــا مصـــب النـــور إىل العينـــيل وجعـــل  يهـــا الت طـــيط واألســـارير ليحتـــبس العـــرق مـــن 
الــوار  مــن الــرأس ىــن العــي قــدر مــا ُييطــه اإلنســان ىــن نفســه كاألهنــار يف األرض الــن  ــبس 
ا ياهل وجعل املاجبان من  وق العيني لري  ىليهما من النور قدر الكفايـةل أال زـرى يـا هنـدَ 

النــور جعــل يــده ىلــ  ىينيــه لــري  ىليهمــا قــدر كفايتهمــا منــهل وجعــل األنــف  يمــا أن مــن  لبــه 
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بينهما ليقسم النور قسمي إىل كل ىي سوا ل وكانو العي كاللوزة لي َر  يها ا يـل بالـدوا  
ونرج منها الدا  ولو كانو مربعة أو مدورة ما جرى  يها ا يل وما وصـل إليهـا  وا  وال  ـرج 

ل ذقــب األنــف يف أســفله لتنــ   منــه األ وا  ا نحــدرة مــن الــدما  ويصــعد  يــه منهــا  ا ل وجعــ
األرايي  إىل ا شام ولـو كـان ىلـ  أىـ ه  ـا أنـ    ا  وال وجـد رائحـةل وجعـل الشـارب والشـفة 
 ــوق الفــم ليحتــبس مــا ينــ   مــن الــدما  ىــن الفــم لــئ  يتــنتص ىلــ  اإلنســان  عامــه وشــرابه 

حيـــة للرجـــا  ليســـتتا هبـــا ىـــن الكشـــف يف ا نظـــر ويعلـــم هبـــا  يميطـــه ىـــن نفســـهل وجعلـــو الل
الـذكر مـن األنثـ ل وجعـل الســن فـا ا ألن بـه يقـا ا ضـلل وجعــل الضـرس ىريضـا ألن بـه يقــا 
الطحــن وا ضــلل وكــان النــاب  ــوي  ليســند األرــراس واألســنان كاألســطوانة يف البنــا ل و ــ  

همـــا شـــعر مـــا  رى اإلنســـان مـــا يقابلـــه الكفــان مـــن الشـــعر ألن هبمـــا يقـــا اللمـــس  لـــو كــان  ي
ويلمســهل و ــ  الشــعر والظفــر مــن امليــاة ألن  وىلمــا  ــج وقصــهما فســن  لــو كــان  يهمــا 
فيــاة آلمل اإلنســان بقصــهمال وكــان القلــب كحــب الصــنوبر ألنــه مــنكس   عــل رأســه  قيقــا 

 ليـد ل بـي ليد ل يف الرئة  رتوح ىنـه برب هـا لـئ  يشـيط الـدما  حبـرهل وجعلـو الرئـة قطعتـي
مضا طها  يرتوح ىنه حبركتهال وكـان الكبـد فـدبا  ليثقـل ا عـدة ويقـا َجيعهـا ىليهـا  يعصـرها 
لي ــرج مــا  يهــا مــن الب ــارل وجعلــو الكليــة كحــب اللوبيــا ألن ىليهــا مصــب ا ــا نقطــة بعــد 

ي إذ نقطة  لو كانو مربعة أو مدورة افتبسو النقطـة األوىل إىل الثانيـة  ـ  يلتـذ  روجهـا املـ
ا ا ين   من قفار الظهر إىل الكلية  هي كالـدو ة زنقـبم وزنبسـط زرميـه أوال  ـ وال إىل ا ثانـة  
كالبندقــة مــن القــوسل وجعــل  ــي الركبــة إىل  لــف ألن اإلنســان ُيشــي إىل بــي يديــه  يعتــد  
املركات ولوال ذله لسقط يف ا شيل وجعلـو القـدم ُمصـرة ألن ا شـي إذا وقـا ىلـ  األرض 

يعه ذقـل كثقـل ف ـر الرفـ   ـإذا كـان ىلـ  فر ـه ر عـه الصـ  وإذا وقـا ىلـ  وجهـه صـعب َج
 «.نقله ىل  الرجل

  قا  له اىلندَ: من أين له هذا العلم؟.
ىــن رب العــا ي جـــل  tىــن جربئيـــل pىــن رســو  اهلل أ ذزــه ىــن آبـــائي: »t قــا 

 «.ج له الذَ  لق األجسا  واألرواح
د أن ال إلــه إال اهلل وأن امــدا رســو  اهلل وىبــده وأنــه  قــا  اىلنــدَ: صــدقو وأنــا أشــه
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 .(1125)أىلم أهل زمانه
 ي  أخ  الع ب

مقامــه   ــا  أىــرايب  tاأل بــار:  ــا مــات ىثمــان بــن ىفــان جلــس أمــري ا ــؤمني يف جــاما 
وقـا : يـا أمــري ا ـؤمني إين مــ  وذ بـث ث ىلــل: ىلـة الـنفس وىلــة الفقـر وىلــة ا هـلل   جابــه 

يــا أ ــا العــرب ىلــة الــنفس زعــرض ىلــ  الطبيــب وىلــة ا هــل زعــرض »وقــا :  tيأمــري ا ــؤمن
 قا  األىـرايب: يـا أمـري ا ـؤمني أنـو الكـر  وأنـو « ىل  العامل وىلة الفقر زعرض ىل  الكر 
بــ ن يعطــ  لــه مــن بيــو ا ــا  ذ ذــة آالف  رهــم  tالعــامل وأنــو الطبيــب  ــ مر أمــري ا ــؤمني

 .(1120)«لنفس وألفا بعلة ا هل وألفا بعلة الفقرزنفق ألفا بعلة ا»وقا : 
 ت بة اإلم ا الادين

  إهنا شفا  من كل  ا . مس لة: يستحب التداَو برتبة اإلمام املسي 
 «شـــفا  مـــن كـــل  ا حل وهـــو الـــدوا  األكـــرب يف  ـــي قـــرب املســـن: »قـــا  الصـــا ق

(1126). 
ات مـــن كـــل  ـــوفل  ـــإذا إًن اهلل جعـــل زربـــة املســـي شـــفا ت مـــن كـــل  ا  وأمانـــ: »وقـــا 

أ ــذها أفــدكم  ليقًبلهــا وليضــعها ىلــ  ىينيــه وليمًرهــا ىلــ  ســائر جســده وليقــل: اللهــم حبــق 
هذه الرتبة وحبق من فل هبا وذوى  يها وحبق أبيه وأمه وأ يه واألئمـة مـن ولـده وحبـق ا  ئكـة 

فـــرزات  ـــا املــا ي بـــه إال جعلتهـــا شــفا  مـــن كـــل  ا  وبــر ت مـــن كـــل مــرض و،ـــاة مـــن كــل آ ـــة و 
ل قــا  أبــو أســامة:  ــإين اســتعملها مــن  هــَر األ ــو  كمــا قــا  «أ ــاف وأفــذر ُث يســتعلمها

 .(1120) ما رأيو حبمد اهلل مكروهات  ووصف أبو ىبد اهلل 
: إين رجــل كثــري العلــل واألمــراض ومــا وىــن بعــم أصــحابنا قــا : قلــو أليب ىبــد اهلل 

 ـإن  يهـا الشـفا   أنو ىـن زربـة املسـي   ين »زركو  وا  إال وقد زداويو بهل  قا  يل: 

                                                           

 .1ذكر زسا ىشرة مس لة... ح 512 -511ص 1اخلصا : ج (1125)
 الفصل السا س والتسعون. 110جاما األ بار: ص (1120)
 .1102... حباب  ضل زربة املسي 000ـ522ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1126)
 .12620ح 60ب 511ص 12وسائل الشيعة: ج (1120)
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 .(1122)«من كل  ا  واألمن من كل  وف
وُيرم االستهانة بالرتبة الشريفةل  عن أيب ىبد اهلل األز َ ىن أبيه قـا : صـليو يف جـاما 
ا دينــة وإىل جــان  رجــ ن ىلــ  أفــد ا ذيــاب الســفر يقــو  أفــد ا لصــافبه: يــا  ــ ن أ مــا 

شــفا  مــن كــل  ا  وذلــه أنــه كــان يب وجــا ا ــوف  تعا ــو  tىلمــو أن  ــي قــرب املســي
بكل  وا   لم أجد منه ىا ية وآيسو وكانو ىندنا ى وز من الكو ة  قالو يل: يا سامل ما 
أرى ىلته كـل يـوم إال ز يـد  هـل لـه أن أىا ـه  تـربأ بـإذن اهللل قلـو: نعـم  سـقتا مـا  يف 

ر شــا ذا  اويتيــال قالــو: بوافــدة  ــا يف قــدح  ــربأت وكــان ا هــا ســلمةل  قلــو ىلــا: بعــد أشــه
 قلــو: يــا را ضــية  اويتيــا بطــي قــرب  tهــذه الســبحة وكــان يف يــدها ســبحة مــن زربــة املســي

املســــي   رجــــو متضــــبة  ــــو اهلل لقــــد رجعــــو ىلـــــن أشــــد مــــا كانــــو وأنــــا أقاســــي ا هـــــد 
 . (1200)والب  

ا  يـه الـدوا   قالـو أمـه: ورَو أن رج   ن ندم اخلليفة قد مرض مررة شديدة ومل ينفـ
 قــد روينــا أنــه شــفا  مــن كــل  ا   t لعــل اهلل زعــاىل يشــفيه بربكتــه tزنــاو  مــن زربــة املســي

:  لمـا بـرأ ورجـا إىل  ار  tوأنو زؤمن هبم وشا قالوال  تناولـو مـن زربتـه  عو يـول قـا  الـراَو
يول قـا : إن لنـا اخل  ة قا  له  ا م من  ـدم اخلليفـة كنـا قـد آيسـنا منـه  بـ َ شـي  زـداو 

 ــ ىطتا وافــدة منهــا   علهــا اهلل ســبحانه يل شــفا ل  tى ــوزا وىلــا ســبحة مــن زربــة املســي
 ل قا : نعمل قا :   زا منهـا بشـي ل قـا :   رجـو وأزيـو  قا  اخلا م:  هل بقي منها شي

حببـــات منهـــال    ـــذها وأ  لهـــا يف  بـــره هتاونـــا هبـــال  بينمـــا هـــو كـــذله إذ صـــاح النـــار النـــار 
الطشــو الطشــو ووقــا ىلــ  األرض يســتتي  ُث  رجــو أمعــاؤه كلهــا ووقعــو يف الطشــول 
وبعــ  اخلليفــة إىل  بيبــه النصــراين  استحضــره  لمــا رأى ذلــه قــا : هــذا إأــا يداويــه ا ســـي  

 . (1201)وس   ىن فاله    ربوه شا  عل اخلا مل   سلم النصراين يف املا  وفسن إس مه
  

 التج بة والطب

                                                           

 .10الباب الثال  والتسعون ح 101ص :كامل ال يارات  (1122)
 .061ص 1اخلرائج وا رائج: ج (1200)
 .602 – 601ص 1اخلرائج وا رائج: ج (1201)
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 . (1201)«اجملرب أفكم من الطبيب» :قا  ىلي 
 ع د م  يعجز الطب

 مع اإلم ا موسى بن جعف  
وفكــي أنــه متــص بعــم املكــام العباســييل  ع ــ   تيشــوع النصــراين ىــن  وائــهل وأ ــذ 
جليــدا   ذابــه بــدوا ل ُث أ ــذ مــا  وىقــده بــدوا ل وقــا : هــذا الطــب إال أن يكــون مســت اب 

  ىا  ذا من لة ىند اهلل يدىو له.
 .ا  املاكم: ىلًي شوس  بن جعفر ق

     به  سما يف الطريق أنينهل  دىا اهلل سبحانه وزا  متص املاكم. 
  قا  له: حبق جدك ا صطف  أن زقو  مب  ىوت يل؟

 شــــفاه اهلل مـــــن « اللهـــــم كمــــا أريتــــه ذ  معصـــــيته  ــــ ره ىــــ   ـــــاىن»: قلــــو:  قــــا  
 . (1201)ساىته

 جبة اإلم ا ال ض  
 من ا بة:   ىبل اخل اىي وما أهداه اإلمام الررا رل يف قصةويف حبار األنوا

كانو لدىبل جارية ىلا من قلبـه اـلل  رمـدت رمـدا ىظيمـال     ـل أهـل الطـب ىليهـال 
 نظــروا إليهــا  قــالوا: أمــا العــي اليمــىن  لــيس لنــا  يهــا فيلــة وقــد ذهبــول وأمــا اليســرى  ــنحن 

 نعا ها و،تهد ونرجو أن زسلم.
 ىبــل  مــا شــديدال وجــ ع ىليهــا ج ىــا ىظيمــال ُث ذكــر مــا كــان معــه مــن   ــا تم لــذله

 ضــلة ا بـــةل  مســحها ىلـــ  ىيــا ا اريـــة وىصــبها بعصـــابة منهــا مـــن أو  الليــلل   صـــبحو 
 .(1202)وىيناها أص   ا كانتا قبل بربكة أيب املسن الررا

 الع   الزاه 

                                                           

 .10125الفصل الثال  ح 222 رر املكم و رر الكلم: ص (1201)
 . صل يف است ابة  ىوازه  105ص 2ا ناقب: ج (1201)
 .2ح 16ب 121ص 22حبار األنوار: ج (1202)
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 مون  قـا  لـه: أ صـدين يف أنـه اسـتدى   اصـدا يف أيـام ا ـ ورَو ىن أيب جعفـر الثـاين
 العرق ال اهر.

  قا  له: ما أىرف هذا العرق يا سيدَ وال  عو به.
   راه إياهل  لما  صده  رج منه ما  أصفر   رى فىت امتل الطشو.

 ُث قا  له: أمسكهل وأمر بتفريل الطسو.
 ُث قا :  ل ىنهل   رج  ون ذلهل  قا : شده اآلن.

 ينارل    ذها وجا  إىل يوفنا بن  تيشوع  حك  له ذله. لما شد يده أمر له شائة  
 قــا : واهلل مــا  عــو هبــذا العــرق مــذ نظــرت يف الطــبل ولكــن هاهنــا  ــ ن األســقف قــد 
مضو ىليه السنون  امم بنا إليه  إن كان ىنده ىلمه وإال مل نقدر ىل  من يعلمهل  مضـيا 

 و    ىليه وقصا القصص.
 . (1205)يكون هذا الرجل نبيا أو من ذرية ن     رق مليا ُث قا : يوشه أن

 طب ال فوس 
رَو أن ذا النــون ا صــَر قــا : مــررت بــبعم األ بــا  وفولــه َجاىــة مــن الرجــا  والنســا  
ب يديهم قوارير ا ا ل وهو يصف لكل وافد منهم ما يوا قـهل  ـدنوت منـه  سـلمو ىليـهل  ـر  

 ـــ  رق إىل األرض ســـاىة وكـــان  ىلـــي الســـ مل  قلـــو لـــه: صـــف  وا  الـــذنوب يرمحـــه اهللل
الطبيب ذا ىقل ُث ر ا رأسه وقا : يا  ىت إن أنا وصفو له زفهمل  قلو: نعـم إن شـا  اهلل 
زعاىلل  قا  يل:  ذ ىروق الفقر وورق الصرب وإهليلج اخلشوع وبليلج التوارا ُث ألق ا ميـا 

وصـــب ىليـــه مـــن مـــا  يف هـــاون التوبـــة ُث أســـحقه بدســـتج التقـــوى ُث ألقـــه يف  ن ـــري التو يـــق 
اخلوف وأوقد  ته نار احملبة وفركه بإصطام العصمة فىت ير ي ُث أ ر ه يف جـام الررـا وروفـه 
شروفة املمد فىت يرب  ُث أ ر ه يف قدح ا ناجاة ُث أم جه شا  التوكل وفركه شلعقـة االسـتتفار 

ضمم شا  الورع  إن أنو  علو هذا  إنه ال زعو  إىل معص  .(1200)ية أبداُث اشربه ُو
 متف ق ت 

ما من  ا  إال وهـو سـارع إىل ا سـد ينتظـر مـىت »قا :  tىن أيب أيًوب ىن أيب ىبد الًله
                                                           

 .15ح 1ب 56ص 50حبار األنوار: ج (1205)
 .11-10ص 1زنبيه اخلوا ر ون هة النواظر: ج (1200)
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 . (1206)«إال املًم   إهًنا زر  ورو ات »ل ويف رواية أ رى: «يؤمر به  ي  ذه
ى بــا  ــن ُيتمــي مــن الطعــام ُما ــة الــدا  كيــف ال ُيتمــي مــن الــذنوب : »وقــا  البــاقر

 . (1200)«ُما ة النار
يف ف ـر أيب  pنشـ  رسـو  اهلل»قـا :  tوا رائ :  من مع  ازه أن الصا ق ويف اخلرائج 

 الــب فــىت إذا بلــل قريبــا مــن العشــرين ســنة قــا : يــا ىــم إين أرى يف ا نــام رجــ  يــ زيا ومعــه 
آ ر  يقوالن هو هو  إذا بلل  ش نه به والرجل اليتكلمل ُث قا : يا ىم إين قد رأيو الرجـل 

َ كنو أراه يف ا نام قد ظهر يلل  انطلق به أبو  الب إىل ىامل كـان بـوا َ مكـة يتطبـب الذ
شـــا يـــرىل  قـــا  الطبيـــب: يـــا ابـــن ىبـــد  p صـــوب الرجـــل  يـــه بصـــره وصـــعد وأ ـــربه رســـو  اهلل

منـــاف إن البـــن أ يـــه شـــ نا إأـــا هـــذا الـــذَ بـــد ابـــن أ يـــه النـــاموس األكـــرب الـــذَ بـــده 
 . (1202)«األنبيا 

                                                           

 .51فدي  الطبيب ح 00ص 0الكايف: ج (1206)
 .101 صل يف  صا  يستتا هبا ىن الطب ح 01الدىوات: ص (1200)
  صل من روايات اخلاصة. 01ص 1اخلرائج وا رائ : ج (1202)
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 ليم صاية ع مةفصل: تع 
 

مســ لة: هنــاك زعــاليم كثــرية ور ت يف القــرآن الكــر  والســنة ا طهــرة ا رويــة ىــن رســو  اهلل 
  وأهل بيتـه األ هـار  زـرزبط بصـحة اإلنسـان وسـ مة جسـده وروفـهل كـال واج والسـفر

والتســل واإل تســا  و نــب الن اســات وزــرك احملرمــات واخلتــان والررــاعل وزعلــم الســبافة ومــا 
 بهل نشري إىل بعضها.أش

 آداب لصاة الجدد
مســ لة: ينبتــي معاهــدة ا ســد  إهنــا شن لــة األرض الطًًيبــة مــىت زعوهــدت بالعمــارة والًســقي 
مـــن فيـــ  ال زـــ  ا  يف ا ـــا   تتـــرق وال يـــنقص منـــه  ـــتعط   امـــو ىمارهتـــا وكثـــر ريعهـــا وزكـــا 

 ملدي  الشريف.زرىها وإن زتو ل ىنها  سدت ومل ينبو  يها العشبل كما ور  يف ا
إًن ا ســد شن لــة األرض الطًًيبــة مــىت : »tقــا  اإلمــام أبــو املســن ىلــًي بــن موســ  الًررــا

زعوهــدت بالعمــارة والًســقي مــن فيــ  ال زــ  ا  يف ا ــا   تتــرق وال يــنقص منــه  ــتعط   امــو 
ىمارهتا وكثر ريعها وزكا زرىها وإن زتو ل ىنها  سدت ومل ينبو  يها العشـبل  ا سـد هبـذه 

 إىل أن قا : « ا ن لة وبالًتدبري يف األ ذية واألشربة يصل  ويصً  وز كو العا ية  يه
أًمــا  صــل الرًبيــا  إنًــه روح الً مــان وأًولــه آذار وىــد  أيًامــه )وافــد و( ذ ذــون يومــات و يــه »

يطيـــب الًليـــل والًنهـــار وزلـــي األرض ويـــذهب ســـلطان الـــبلتم ويهـــيج الـــًدم ويســـتعمل  يـــه مـــن 
لًلطيف والًلحوم والبيم الًنيمربشو ويشرب الًشراب بعد زعديله با ا  ويًتق   يه أكـل التذا  ا

 البصل والًثوم واملامم وُيمد  يه شرب ا سهل ويستعمل  يه الفصد وامل امة.
نيسان ذ ذون يومـات  يـه يطـو  الًنهـار ويقـوى مـ اج الفصـل ويتحـًرك الـًدم وهتـًب  يـه الرًيـاح 

يــه مــن ا آكــل ا شــويًة ومــا يعمــل  يــه باخلــًل وملــوم الًصــيد يعــاجل ا مـــاع الًشــرقًية ويســتعمل  
 والًتمريخ بالًدهن يف املًمام وال يشرب ا ا  ىل  الرًيق ويشًم الرًيافي والطًيب.

أيًار وافد وذ ذون يومات وزصفو  يـه الرًيـاح وهـو آ ـر  صـل الرًبيـا وقـد هنـي  يـه ىـن أكـل 
كــالًر وس وملــم البقــر واللًــ  وينفــا  يــه   ــو  املًمــام أًو  الًنهــار ا لوفــات والًلحــوم التليظــة  

 ويكره  يه الرًيارة قبل التذا .
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ف يـران ذ ذــون يومـات يــذهب  يـه ســلطان الــبلتم والـًدم ويقبــل زمـان ا ــرًة الًصـفرا  وهنــي  يــه 
بقـو  البـار ة  ىن الًتعب وأكل الًلحم   ات واإلكثار منه وشًم ا سـه والعنـرب وينفـا  يـه أكـل ال

كاىلندبا  وبقلة املمقا  وأكل اخلضر كالقثًا  واخليار والًشري شو والفاكهة الًر بة واسـتعما  
احملًمضات ومن الًلحوم ملم ا ع  الًثًا وا ذع ومن الطًيور الًدجاج والطًيهوج والـًدرًاج واأللبـان 

.ًَ  والًسمه الطًر
وزتور ا ياه ويستعمل  يـه شـرب ا ـا  البـار  ىلـ   ًُوز وافد وذ ذون يومات  يه شًدة املرارة

الرًيــق ويؤكــل  يــه األشــيا  البــار ة الًر بــة ويكســر  يــه مــ اج الًشــراب وزؤكــل  يــه األ ذيــة الًلطيفــة 
الًســريعة اىلضــم كمــا ذكــر يف ف يــران ويســتعمل  يــه مــن الًنــور والرًيــافي البــار ة الًر بــة الطًًيبــة 

 الرًائحة.
ومــات  يــه زشــتًد الًســموم ويهــيج ال ًكــام بالًليــل وهتــًب الًشــما  ويصــل  آب وافــد وذ ذــون ي

ا  اج بالًتربيـد والرًت يـب وينفـا  يـه شـرب اللًـ  الرًائـب وبتنـب  يـه ا مـاع وا سـهل ويقـًل مـن 
 الرًيارة ويشًم من الرًيافي البار ة.

ويصــل  شــرب ا ســهل أيلــو  ذ ذــون يومــات  يــه يطيــب اىلــوا  ويقــوى ســلطان ا ــرًة الًســو ا  
وينفــا  يــه أكــل املــ وات وأصــناف الًلحــوم ا عتدلــة كا ــدا  واملــويًل مــن الًضــ ن وبتنــب  يــه 
ملم البقر واإلكثار من الًشوا  و  و  املًمام ويستعمل  يه الطًيـب ا عتـد  ا ـ اج وبتنـب  يـه 

 أكل البطًيخ والقثًا .
رًياح ا  تلفة ويتنًفس  يه ريـ  الًصـبا وبتنـب زشرين األًو  وافد وذ ذون يومات  يه هتًب ال

ـــان ا ـــً    يـــه الفصـــد وشـــرب الـــًدوا  وُيمـــد  يـــه ا مـــاع وينفـــا  يـــه أكـــل الًلحـــم الًســـمي والًرًم
والفاكهة بعد الطًعام ويستعمل  يه أكل الًلحوم بالًتوابل ويقلًـل  يـه مـن شـرب ا ـا  وُيمـد  يـه 

 الرًيارة.
ه يقطا ا طر الو ًي وينه   يه ىن شـرب ا ـا  بالًليـل ويقلًـل زشرين اآل ر ذ ذون يومات  ي

 يــه مــن   ــو  املًمــام وا مــاع ويشــرب بكــرة كــًل يــوم جرىــة مــا  فــاًر وبتنــب أكــل البقــو  
 )املارًة( كالكر س والًنعناع وا رجري.

مـا كانون األًو  وافد وذ ذـون يومـات زقـوى  يـه العواصـف ويشـتًد  يـه الـرب  وينفـا  يـه كـًل 
ذكرنــــاه يف زشــــرين اآل ــــر وُيــــذر  يــــه مــــن أكــــل الطًعــــام البــــار  ويًتقــــ   يــــه امل امــــة والفصــــد 

 ويستعمل  يه األ ذية املارًة بالقًوة والفعل.
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كانون اآل ر وافد وذ ذون يومات يقـوى  يـه  لبـة الـبلتم وينبتـي أن يت ـرًع  يـه ا ـا  املـاًر 
ـــق وُيمـــد  يـــه ا مـــاع وينفـــا  يـــه األفشـــ ا  أكـــل البقـــو  املـــارًة كـــالكر س وا ـــرجري ىلـــ  الرًي

ًَ ومــا ناســبه وُيــذر  يــه  والكــرًاث وينفــا  يــه   ــو  املًمــام أًو  الًنهــار والًتمــريخ بــدهن اخلــري
ًَ والًل .  امللوا  وأكل الًسمه الطًر

شـــباط َثانيـــة وىشـــرون يومـــات ختتلـــف  يـــه الرًيـــاح وزكثـــر  يـــه األمطـــار ويظهـــر  يـــه العشـــب 
يف العو  وينفا  يه أكل الًثوم وملم الًطري والًصيو  والفاكهة اليابسـة ويقلًـل مـن  وبَر  يه ا ا 

 «.أكل امل وة وُيمد  يه كثرة ا ماع واملركة والرًيارة
والًل  والًنبيذ اًلذَ يشربه أهله إذا اجتمعـا ولًـدا الًنقـرس والـربص والًلحمـان »إىل أن قا : 

لفصـد وامل امـة يعـرض منـه البهـق وا ـربل واال تسـا  ا ملوفة وأكل الًسـمه ا ملـوح بعـد ا
ًَ( يورث الفاجل وشرب ا ا  البار  ىقيب الشي  املاًر أو  با ا  البار  بعد أكل الًسمه )الطًر
املــ وة يــذهب باألســنانل واإلكثــار مــن ملــوم الــوف  والبقــر يــورث زتيــري العقــل و ــرًي الفهــم 

ا  أن يقــًل نســيانه ويكــون فا ظــات  لي كــل كــًل يــوم ذــ ث وزبلًــد الــًذهن وكثــرة الًنســيانل ومــن أر 
قطا ز،بيل مرب  بالعسل ويصطبل باخلر   ما  عامه يف كـًل يـومل ومـن أرا  أن ي يـد يف ىقلـه 
يتنـــاو  كـــًل يـــوم ذـــ ث هليل ـــات بســـًكر أبلـــوجل ومـــن أرا  أن يكـــون صـــاملات  فيـــف ا ســـم 

أن ال زســقط أذنــاه وىلازــه  ــ  ي كــل فلــوات فــىًت والًلحــم  ليقًلــل مــن ىشــائه بالًليــلل ومــن أرا  
يتتر ر بعده  ًلل ومن أرا  أن ال زفسد أسـنانه  ـ  ي كـل فلـوات إال بعـد كسـرة  بـ  ومـن أرا  
أن يــذهب الــبلتم مــن بدنــه وينقصــه  لي كــل كــًل يــوم بكــرةت شــيئات مــن ا ــواري املرًيــف ويكثــر 

مس وبتنـــب كـــًل بـــار  مـــن األ ذيـــة  إنًـــه   ـــو  املًمـــام ومضـــاجعة الًنســـا  وا لـــوس يف الًشـــ
يذهب البلتم وُيرقهل ومن أرا  أن يطفئ ىلب الًصفرا   لي كل كًل يوم شيئات ر بات بار ات ويـرًوح 
بدنه ويقًل املركة ويكثر الًنظر إىل من ُيًبل ومـن أرا  أن يـذهب بـالرًي  البـار ة  عليـه باملقنـة 

ًتكميـد با ـا  املـاًر يف األبـ ن وبتنـب كـًل بـار  ويلـ م كـًل واإلً هان الًلًينة ىل  ا سد وىليـه بال
 . (1210)«فاًر لًي 

                                                           

 .10512ح 111ب 252ـ255ص 10مستدرك الوسائل: ج (1210)
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 الدب حة وتعليله  األوالد

 مس لة: من ا ستحبات السبافة وزعلمهال كما يستحب زعليمها األوال .
 .(1211)«ىلموا أوال كم السبافة والرماية»قا :  ىن رسو  اهلل 

 .(1211)«افةىلموا أبنا كم الرمي و السب: »وقا  
مــن  مــس يف أو  الســنة يف ا ــا  إفــدى وىشــرين مــرة مل يصــبه يف زلــه : »pوىــن النــ 

 .(1211)«السنة مرض إال مرض ا وت
يــا »وأنــا متمــوم مكــروبل  قــا  يل:  وىــن الســكوين قــا :   لــو ىلــ  أيب ىبــد اهلل

 يـا سـكوين ىلـ  األرض ذقلهـا وىلــ  اهلل»قلـو: ولـدت يل ابنــةل  قـا : « سـكوين  ـا  مـه؟
« مـا  يتهـا؟» سـرى واهلل ىـا  قـا  يل: « رزقها زعي  يف  ري أجلـه وز كـل مـن  ـري رزقـه

فــق : »ل ُث ورــا يــده ىلــ  جبهتــه  قــا : قــا  رســو  اهلل«آه آه»قلــو:  ا مــةل قــا : 
الولـــد ىلـــ  والـــده إذا كـــان ذكـــرات أن يســـتفره أمـــه ويستحســـن ا ـــه ويعلمـــه كتـــاب اهلل ويطهـــره 

كانــو أنثــ  أن يســتفره أمهــا ويستحســن ا هــا ويعلمهــا ســورة النــور وال ويعلمــه الســبافة وإذا  
يعلمها سورة يوسف وال ين ىلا الترف ويع ل سرافها إىل بيو زوجهـال أمـا إذا  يتهـا  ا مـة 

 .(1212)«   زسبها وال زلعنها وال زضرهبا
 أقو : النهي ىن زعليم سورة يوسف إذا زرزب ىل  التعليم مفسدة.

 .(1215)«وا صبيانكم العوم أَ السبافةىلم»ويف اخلرب: 
 الصوا وصاة الجدد

مس لة: الصوم الواجب وا ستحب منه يوجب صـحة ا سـدل كمـا ور  يف الروايـاتل قـا  
 .(1210)«صوموا زصحوا: »pرسو  اهلل

                                                           

 .2باب ز  يب الولد ح 26ص 0الكايف: ج (1211)
 .11561ح 115ص 11مستدرك الوسائل: ج (1211)
 .166 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 60الدىوات: ص (1211)
 .0باب ز  يب الولد ح 20-26ص 0الكايف: ج (1212)
 .112ص 1كنـ  الفوائد: ج  (1215)
 .0622ح 1ب 501ص 6مستدرك الوسائل: ج (1210)
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 .(1216)«صوموا زصحوا: »وقا  
 .(1210)«وصوموا زؤجروا: »وقا  رسو  اهلل 

 آداب الصوا
 ىاهتال والتفصيل يف كتاب الصوم.مس لة: للصوم آ اب ينبتي مرا

إن الرجــل إذا صــام زالــو ىينــاه ىــن مكاهنمــا وإذا أ طــر »أنــه قــا :  ىــن أيب ىبــد اهلل
 . (1212)«ىل  امللو ىا زا إىل مكاهنما

 . (1210)«اإل طار ىل  ا ا  يتسل الذنوب من القلب: »tوقا 
 . (1211)«من زطيب بطيب أو  النهار وهو صائم مل يفقد ىقله: »وقا  الصا ق

 استاب ب الدف 
مســـ لة: الســـفر مـــن ا ســـتحبات ىلـــ  مـــا ذكرنـــاه يف كتـــاب ) قـــه ا ـــرور( و ـــريهل وهـــو  ـــا 

 يوجب صحة البدن وزفريج اىلموم.
قـا :  ىن جعفر بن امدل ىن أبيهل ىن جدهل ىلي بن املسـيل ىـن أبيـهل ىـن ىلـي

وف ـــــــوا لـــــــن  ســـــــا روا زصـــــــحوال وصـــــــوموا زـــــــؤجروال وا ـــــــ وا زتنمـــــــوال: »قـــــــا  رســـــــو  اهلل
 . (1211)«زفتقروا

 . (1211)«إذا أىسر أفدكم  لي رج وال يتم نفسه وأهله: » وقا  رسو  اهلل
: يف فـــدي  شـــريف يف صـــفات ا ـــؤمني الكـــاملي إىل أن قـــا  وىـــن أيب ىبـــد اهلل

 . (1212)« هم املفيل ىيشهم ا نتقلة  يارهم من أرض إىل أرض»
ال زـــرى ظاىنـــات إال يف ذـــ ث: مرمـــة  ينبتـــي أن»يف فكمـــة آ   او :  ويف  قـــه الررـــا

                                                           

 .60الفصل العاشر ح 100ص 1 وايل الآليل: ج (1216)
 .0210ح 1ب 6ص 0مستدرك الوسائل: ج (1210)
 .11112ح 10ب 100ص 10لشيعة: جوسائل ا (1212)
 .1باب ما يستحب أن يفطر ىليه ح 151ص 2الكايف: ج (1210)
 .1002باب صوم التطوع وذوابه من األيام.. ح 00ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1211)
 .0210ح 1ب 6ص 0مستدرك الوسائل: ج (1211)
 .10ح 21ب 112ص 0هتذيب األفكام: ج (1211)
 .2100ح 1ب 115ص 0مستدرك الوسائل: ج (1212)
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 .(1215)« عاي أو لذة يف  ري ارم أو ز و   عا 
 :ويف الديوان ا نسوب إىل أمري ا ؤمني

 تغااااا ب عااااان األوطااااا ن فاااااي طلاااااب العلاااااى
 

 وساااا ف  ففااااي األسااااف ر خلااااس فوائااااد 
 تفاااااااااااااا ج هاااااااااااااام واكتداااااااااااااا ب معيرااااااااااااااة 

 
 وعلااااااااااااام وآداب وصاااااااااااااابة م جاااااااااااااد 

 فااااااااين قياااااااال فااااااااي األسااااااااف ر ذل وما ااااااااة 
 

 وقطاااااع الفياااااا في وارتكااااا ب الراااااادائد 
 فلاااااااوت الفتاااااااى خيااااااا  لاااااااه مااااااان مع شاااااااه 

 
 (1210)باااادار هااااوان بااااين واش وح سااااد 

 .(1216)«سا روا زصحوال سا روا زتنموا»قا :  وىن أيب ىبد اهلل 
 (1210)«سا روا زصحوا وزتنموا: »وقا  
 .(1212)«سا روا  إنكم إن مل زتنموا ماال أ دمت ىق ت : »وقا  
 .(1210)«ن القومالسفر مي ا: »وقا  

 الدف  واآلداب الصاية
مس لة: يستحب للمسا ر أن يت ذ معه ما ُيتاجه يف سفرهل كا شط وا قراض وا كحلـة 
والعطــر ومــا أشــبه مــن األ واتل كمــا يســتحب للمســا ر إىل املــًج والعمــرة و ري ــا ـ إال زيــارة 

ثـار مـن محـل ا ـا ل وهـذا كلـه ـ محل أ يب ال ًا  كـالًلوز والًسـًكر وَنـوه واإلك اإلمام املسي
  ا يرزبط بصحة اإلنسان كما النف .

 في ا عفريًاتل بإسنا ه ىن جعفر بن اًمدل ىن أبيهل ىن جًده ىلًي بـن املسـيل ىـن 
كـــان يســـا ر بســـتة أشـــيا : بالقـــارورة   إًن رســـو  اللًـــه: »أبيـــهل ىـــن ىلـــًي بـــن أيب  الـــب

 .(1211)«وا قص وا كحلة وا رآة وا شط والسواك
ــــه وىــــن الًطربســــي : )وكــــان اليفارقــــه يف يف مكــــارم األ ــــ قل يف آ اب رســــو  الًل

                                                           

 .2101ح 1ب 110ص 0مستدرك الوسائل: ج (1215)
 . 2122ح 1ب 115ص 0مستدرك الوسائل: ج (1210)
 .12201ح 1ب 126ص 11وسائل الشيعة: ج (1216)
 .100 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 60الدىوات: ص (1210)
 الفصل األو . 120مكارم األ  ق: ص (1212)
 الفصل األو . 120مكارم األ  ق: ص (1210)
 كتاب التفسري.  105ريات: صا عف (1211)
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 .(1211)أسفاره: قارورة الدهن وا كحلة وا قراض وا رآة والسواك وا شط(
أًن رســــو  : »ويف  ىــــائم اإلســــ م: روينــــا ىــــن جعفــــر بــــن اًمــــد ىــــن أبيــــه ىــــن آبائــــه

 ر ســا ر معــه بســًتة أشــيا : القــارورة وا قــص كــان إذا قــام مــن الليــل يســتاكل وإذا ســا  الًلــه
 . (1211)«وا كحلة وا رآة وا شط والسواك

 مل  يك ه في الدف 
مســ لة: يكــره التعــريس ىلــ  ظهــر الطًريــق والنــ و  يف بطــون األو يــةل  إهًنــا مــدارج الًســباع 

 وم وى املًياتل وهذا  ا يشكل  طرات ىل  فياة ا سا ر وصحته. 
وال زن لوا يف ظهـر الطًريـق وال بطـون األو يـة  إهًنـا مـدارج الًشـيا ي »: قا  رسو  الًله

 .(1212)«وم وى املًيات
وال زن لــــوا يف ظهــــور الطًريــــق  إهًنــــا مــــدارج الًســــباع ومــــ وى : »ويف فــــدي  آ ــــر قــــا 

 . (1215)«املًيات
 ال تد ف  وحدك

اذنـي أو أكثـر مس لة: يكره سفر اإلنسان منفر اتل ويستحب لـه أن يت ـذ ر يقـات وافـدات أو 
 ما املاجة إىل ال ًيا ة. 

هنــــ  أن يســـا ر الًرجــــل وفـــده وقــــا :  إًن رســــو  اللًـــه: »ىـــن أمـــري ا ــــؤمني ىلـــيً 
 . (1210)«الوافد شيطان واالذنان شيطانان والث ذة نفر

يــا ىلــي لعــن اهلل ذ ذــةت: آكــل زا ه وفــدهل وراكــب »قــا :  لعلــي ويف وصــية النــ 
 . (1216)« بيو وفدهالف ة وفدهل والًنائم يف
 . (1210)«الرً يق ُثً الطًريق»إنًه قا :  وىن رسو  الًله

                                                           

 .15مكارم األ  ق: ص (1211)
 يف السواك. 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (1211)
 .2101ح 16ب 110ص 0مستدرك الوسائل: ج (1212)
 ذكر آ اب السفر. 120ص 1 ىائم اإلس م: ج (1215)
 .2160ح 12ب 102ص 0مستدرك الوسائل: ج (1210)
 .10216ح 101ب 210ص 12وسائل الشيعة: ج (1216)
 .01ح 15ب 156ص 1اسن: جاحمل (1210)
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 قا : يـا رسـو  اللًـه إيًن أر ت شـرا   ار أيـن  ويف املدي : جا  رجل إىل رسو  الًله
: زــــ مرين أشــــرَت يف جهينــــة أم يف م ينــــة أم يف ذقيــــف أم يف قــــري ل  قــــا  لــــه رســــو  الًلــــه

 . (1212)«ُثً الًسفرا وار ُثً الًدارل والرً يق »
ُمًنثـــي الًرجـــا  ـ إىل أن قـــا  ـ وراكـــب الفـــ ة  لعـــن رســـو  اللًـــه»ويف املـــدي : 

 . (1220)«وفده
ســـل ىـــن الرً يـــق قبـــل : »لولـــده املســـن ويف هنـــج الب  ـــةل يف وصـــًية أمـــري ا ـــؤمني

 . (1221)«الطًريق
 . (1221)«يا بًا الرً يق ُثً الطًريق»وىن لقمان إنه قا  البنه: 

ل «يف ا ســا ر وفــده شــيطان واالذنــان شــيطانان والًث ذــة ركــب»إنًــه قــا :   ً وىــن الًنــ
 . (1221)«لو ىلم الًناس ما يف الوفدة ما أىلم ما سار راكب مي  وفده: »وقا 

 الاج والعل ة والتأثي  الصاي
 مس لة: املج والعمرةل سوا  الواجب منهما أو ا ستحبل يؤذران يف صحة ا سم.

ف ــوا واىتمــروا زصــ  أبــدانكم وزتســا أرزاقكــم وزكفــون : »tالعابــدين قــا  اإلمــام زيــن
 .(1222)«مؤونات ىيالكم

ال ورًب البنيــة ال نــالف مــدمن املــًج »يقــو :  وىــن الفضــيل قــا :  عــو أبــا جعفــر 
 .(1225)«هبذا البيو مُحً  وال  قر أبدات 

 .(1220)«ف وا زستتنوا: »وقا  رسو  اهلل
 .(1226)«ا نة والعمرة كفارة لكل ذنبامل ة ذواهبا : »وقا  رسو  اهلل

                                                           

 .2161ح 12ب 111ص 0مستدرك الوسائل: ج (1212)
 .2162ح 12ب 111ص 0مستدرك الوسائل: ج (1220)
 كتبها إليه حباررين ىند انصرا ه من صفي.  للحسن بن ىلي من وصية له 11هنج الب  ة: كتاب (1221)
 .بعم وصايا لقمان املكيم البنه 110اال تصاص للشيخ ا فيد: ص (1221)
 .2166ح 12ب 110ص 0مستدرك الوسائل: ج (1221)
 .1باب  ضل املج والعمرة و... ح 151ص 2الكايف: ج (1222)
 .11باب  ضل املج والعمرة وذواهبما... ح 100ص 2الكايف: ج (1225)
 .1106باب ما جا  يف السفر... ح 105ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1220)
 .2.. حباب  ضل املج والعمرة وذواهبما. 151ص 2الكايف: ج (1226)
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 صالة الليل وتأثي ه  الصاي

 مس لة: ص ة الليل مستحبة وزركها مكروهل وهي  ا زؤذر يف صحة البدن.
 .(1220)«قيام الليل مصحة للبدن: »tقا  أمري ا ؤمني 

 ىلـيكم بقيــام الليـلل  إنــه  أب الصـاملي قــبلكمل وإن قيـام الليــل قربــة إىل: »pوىـن النــ 
 . (1222)«اهللل وزكفري السيئاتل ومنهاة ىن اإلُثل ومطر ة الدا  ىن أجسا كم

ص ة الليل  سن الوجه و سن اخللق وزطيب الري  وزـدر الـرزق : » tوقا  أبو ىبد اهلل
وزقضي الدين وزذهب باىلم و لو البصر ىليكمل بص ة الليل  إهنا سنة نبيكم ومطر ة الدا  

 .(1250)«ىن أجسا كم
 : إن الرجل إذا قام يصلي أصب   يـب الـنفسل وإذا نـام فـىت يصـب  أصـب  ذقـي  »ورَو

 .(1251)«موصما
 الزواج وصاة البدن وال وح

النكـاح ســنن  مــن : » مسـ لة: الــ واج مـن ا ســتحبات ا ؤكــدةل فـىت قــا  رســو  اهلل 
ل ومـــن الوارـــ  آذـــار الـــ واج وىدمـــه ىلـــ  صـــحة ا ســـم (1251)«ر ـــب ىـــن ســـنن  لـــيس مـــا

 بابات وسلبات.والروحل إ
من أ  ق األنبيا  صًل  اللًـه ىلـيهم : »ىن إسحاق بن ىًمار قا : قا  أبو ىبد الًله

 . (1251)«فًب الًنسا 
ــــــات » قــــــا : tوىــــــن أيب ىبــــــد الًلــــــه مــــــا أظــــــًن رجــــــ  يــــــ  ا  يف اإلُيــــــان  ــــــريات إال از ا  فًب

 . (1252)«للًنسا 
                                                           

 .0211ح 11ب 111ص 0مستدرك الوسائل: ج (1220)
 .0211ح 11ب 111ص 0مستدرك الوسائل: ج (1222)
 .102 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 66الدىوات: ص (1250)
 .51ح 00ب 100ص 52حبار األنوار: ج (1251)
 الفصل الثامن واخلمسون يف الت ويج. 101جاما األ بار: ص (1251)
 .1فب النسا  حباب  110ص 5الكايف: ج (1251)
 .2151باب فب النسا  ح 102ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1252)
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 .(1255)«إال از ا  فًبات للًنسا  ما أظًن رج  ي  ا  يف هذا األمر  ريات : »ويف رواية ىنه
ذــ ث مــن ســنن ا رســلي: العطــر وإففــا  الًشــعر »قــا :  tوىــن ىلــًي بــن موســ  الًررــا

 . (1250)«وكثرة الطًروقة
 tوىن سكي الًن عًي وكان زعًبد وزـرك الًنسـا  والطًيـب والطًعـام  كتـب إىل أيب ىبـد اللًـه

مــن  pقــد ىلمــو مــا كــان لرســو  اللًــهأًمــا قولــه يف الًنســا   »يســ له ىــن ذلــهل  كتــب إليــه: 
 . (1256)«ي كل الًلحم والعسل pالًنسا ل وأًما قوله يف الطًعام  كان رسو  الًله

مــــا أفــــًب مــــن  نيــــاكم إال الًنســــا  : » pقــــا : قــــا  رســــو  اللًــــه tوىــــن أيب ىبــــد اللًــــه
 . (1250)«والطًيب

ًَ األشـيا  ألـًذل قـا :   tوىـن بعـم أصـحابنا قـا  سـ لنا أبـو ىبـد اللًـه قلنـا  ـري شـي ل أ
 . (1252)«ألًذ األشيا  مبارعة النسا : »  قا  هو

مــا زتلــذذ النًــاس يف الــدنيا واآل ــرة بلــذة » tوىــن َجيــل بــن  رًاج قــا : قــا  أبــو ىبــد اللًــه
 زيًــن للًنــاس فــًب الًشــهوات مــن الًنســا  والبنــيأكثــر ىلــم مــن لــذة الًنســا  وهــو قــو  الًلــه: 

 إىل آ ر اآلية.. (1200)
ًن أهل ا ًنة ما يتلذذون بشي  يف ا ًنة أشـه  ىنـدهم مـن الًنكـاح ال  عـام وال ُثً قا : إ

 . (1201)«شراب
 . (1201)«جعل قرًة ىيا يف الًص ة ولًذ  يف الًنسا : » pوقا 

: إن صــــافبن هلكــــو وكانــــو يل وىــــن إبــــراهيم الكر ــــي قــــا : قلــــو أليب ىبــــد اهلل
زضا نفسه ومن زشركه يف مالـه وزطلعـه انظر أين »موا قة وقد  مو أن أز وجل  قا  يل: 

ىل   ينه وسركل  إن كنو البد  اى ت  بكرات زنسب إىل اخلري وإىل فسن اخلُلق وأىلـم إهنـن  
                                                           

 .12212ح 1ب 11ص 10وسائل الشيعة: ج (1255)
 .10ح 12ب 201ص 6هتذيب األفكام: ج (1250)
 .2باب فب النسا  ح 110ص 5الكايف: ج (1256)
 .0باب فب النسا  ح 111ص 5الكايف: ج (1250)
 .0باب فب النسا  ح 111ص 5الكايف: ج (1252)
 .12سورة آ  ىمران:  (1200)
 .10ح 102ص 1زفسري العياشي: ج (1201)
 .12210ح 1ب 11ص 10وسائل الشيعة: ج (1201)
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 كما قا : 
 أال إنَّ ال داااااااااااااااااا ء خلقاااااااااااااااااان شااااااااااااااااااتى

 
 فلااااااااااااااااااااااا هن الغ يلاااااااااااااااااااااااة والغااااااااااااااااااااااا اا 

 وماااااااااااااااااااا هن الهااااااااااااااااااااالل إذا تجلااااااااااااااااااااى 
 

 لصااااااااااااااااااااااا حبه ومااااااااااااااااااااااا هن الظاااااااااااااااااااااااالا 
 فلاااااااااااان يظفاااااااااااا  بصاااااااااااا لاهن يدااااااااااااعد 

 
 ن فلاااااااااااايس لااااااااااااه انتقاااااااااااا اوماااااااااااان يغااااااااااااب 

 وهــــــــــن ذـــــــــــ ث:  ـــــــــــامرأة ولـــــــــــو  و و  زعـــــــــــي زوجهــــــــــا ىلـــــــــــ   هـــــــــــره لـــــــــــدنياه وآ رزـــــــــــه  
وال زعي الدهر ىليهل وامرأة ىقيمة ال ذات َجا  وال  لق وال زعي زوجهـا ىلـ   ـريل وامـرأة 

 .(1201)«ص ابة والجة  ازة زستقل الكثري وال زقبل اليسري
إن  ـري » قـا :   يقـو : كنـا ىنـد النـ وىن أيب محـ ة قـا :  عـو جـابر بـن ىبـد اهلل

نســائكم الولـــو ل الــو و ل العفيفـــةل الع يــ ة يف أهلهـــال الذليلــة مـــا بعلهــال ا تربجـــة مــا زوجهـــال 
املصــان ىلــ   ــريهل الــن زســما قولــهل وزطيــا أمــرهل وإذا  ــ  هبــا بــذلو لــه مــا يريــد منهــال ومل 

 .(1202)«زبذ  كتبذ  الرجل
 .(1205)«  أمن أصبحن وجهات وأقلهن مهرات أ ضل نسا: »وقا  رسو  اهلل

 ــري نســائكم الــن إذا  لــو مــا زوجهــا  لعــو لــه  رع امليــا ل : »وىــن أيب ىبــد اهلل
 .(1200)«وإذا لبسو لبسو معه  رع امليا 

قيل: يا أمـري ا ـؤمني ومـا اخلمـسل قـا : «  ري نسائكم اخلمس: »وقا  أمري ا ؤمني
ذا  ضـب زوجهـا مل زكتحـل بتمـم فـىت يررـ ل وإذا  ـاب ىنهـا اىليَّنة اللينة ا ؤازيةل الن إ»

 .(1206)«زوجها ففظته يف  يبتهل  تله ىامل من ىما  اهلل وىامل اهلل ال نيب
 .(1200)«قو  الرجل للمرأة: إين أفبهل ال يذهب من قلبها أبدات : »وقا  رسو  اهلل

 .(1202)«أكثر اخلري يف النسا »إنه يقو :  وىمن  ا أبا ىبد اهلل

                                                           

 .1باب أصناف النسا  ح 111ص 5الكايف: ج (1201)
 .1باب  ري النسا  ح 112ص 5الكايف: ج (1202)
 .2باب  ري النسا  ح 112ص 5الكايف: ج (1205)
 .1باب  ري النسا  ح 112ص 5الكايف: ج (1200)
 .5باب  ري النسا  ح 112ص 5يف: جالكا (1206)
 .12210ح 1ب 11ص 10وسائل الشيعة: ج (1200)
 .12211ح 1ب 12ص 10وسائل الشيعة: ج (1202)
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 .(1260)«كل من أشتد لنا فبات اشتد للنسا  فبات وللحلوا »قا :  ن أيب ىبد اهللوى
 .(1261)«أ لب األىدا  للمؤمن زوجة السو »قا :  وىن أيب ىبد اهلل

 من آداب الالل
مســــ لة: هنــــاك أمــــور مــــذكورة يف الروايــــات ينبتــــي للحامــــل أن زراىيهــــا لصــــحتها وصــــحة 

 اململ.
ة يف شهرها اًلذَ زلد  يه الًتمر  إًن ولدها يكـون فليمـات أ عموا ا رأ: »pقا  رسو  اهلل 

 . (1261)«نقًيات 
رائحــة األنبيــا  رائحــة الًســفرجلل ورائحــة املــور العــي رائحــة اآلسل : »pوقــا  رســو  اللًــه

ورائحــة ا  ئكــة رائحــة الــور ل ورائحــة ابنــن  ا مــة الً هــرا  رائحــة الًســفرجل واآلس والــور ل وال 
وال وصـــًيات إال وجـــد منـــه رائحـــة الًســـفرجل  كلوهـــا وأ عموهـــا فبـــاالكم ُيًســـن بعـــ  اللًـــه نبيًـــات 

 . (1261)«أوال كم
كلــوا الًســفرجل وهتــا وه بيــنكمل  إنًــه بلــو البصــر ويثًبــو ا ــوً ة يف القلــب »قــا :  pوىنــه

 . (1262)«وأ عموا فباالكم  إنًه ُيًسن أوال كم
 من آداب اللولود

 لو  ذكرناها يف الفقهل نشري إىل بعم رواياهتا:مس لة: هناك آ اب  اصة للرريا وا و 
زباشـر أهـل الـًدار  p ًـا ولـد الًسـًيد»ىـن أبيـه قـا :  tىن مح ة بن نصـر  ـ م أيب املسـن

بـذله  لًمــا نشـ   ــرج إيًل األمــر أن أبتـاع كــًل يـوم مــا الًلحــم قصـب مــًخ وقيـل إًن هــذا  والنــا 
 . t»(1265)الًصتري

وم السـابا وقـد ولـد ألفـدكم  ـ م أو جاريـة  ليعـق إذا كان يـ»قا :  وىن أيب جعفر 
ىنــه كبشــاتل ىــن الــذكر ذكــرات وىــن األنثــ  مثــل ذلــهل ىقــوا ىنــه وأ عمــوا القابلــة مــن العقيقــةل 

                                                           

 .12211ح 1ب 12ص 10وسائل الشيعة: ج (1260)
 .12216ح 2ب 15ص 10وسائل الشيعة: ج (1261)
 .50ح 1ب 121ص 01حبار األنوار: ج (1261)
 .16661ح 11ب 112ص 15مستدرك الوسائل: ج (1261)
 يف السفرجل. 161مكارم األ  ق: ص (1262)
 .10502ح 111ب 200ص 10مستدرك الوسائل: ج (1265)
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 . (1260)«و وه يوم السابا
نعم يعق »قا : س لته ىن العقيقة أواجبة هي؟ قا :  tوىن أيب بصريل ىن أيب ىبد اهلل 

بعةل ويـوزن شـعره  ضـة أو ذهبـات يتصـدق بـهل زطعـم القابلـة ربـا ىنهل وُيلق رأسـهل وهـو ابـن سـ
 . (1266)«الشاةل والعقيقة شاة أو بدنة

 والوجوب هنا شعىن الثبوت.
ىـق ىنـه وافلـق رأسـه يـوم السـابا وزصـدق بـوزن شـعره  ضـة »قـا :  tوىن أيب ىبـد اهلل 

 . (1260)«واقطا العقيقة جداو  وا ب ها وا ع ىليها رهطات من ا سلمي
ـــــو ل ىـــــن أيب ىبـــــد اهلل  ويف ا ســـــلوا »قـــــا :  الوســـــائل: بـــــاب اســـــتحباب  ســـــل ا ول

صــــــبيانكم مـــــــن التـــــــمل  ــــــإن الشـــــــيطان يشـــــــم التــــــمل  يفـــــــ ع الصـــــــ  يف رقــــــا ه ويتـــــــ ذى بـــــــه 
 .(1262)«الكازبان

 ل أَ ذابو.(1200)« سل ا ولو  واجب»قا :  ويف فدي   اىة ىن أيب ىبد اهلل 
 الخت ن

ل وال يصـ  الطـواف إال إذا كـان الرجـل ُمتونـاتل وال نفـ  مس لة: من آ اب ا ولـو  اخلتـان
 ما لل تان من اآلذار الصحية.

 .(1201)«من سنن ا رسلي االستن ا  واخلتان: »قا  اإلمام الصا ق 
ا تنــوا أوال كــم لســبعة أيــام  إنــه أ هــر وأســرع لنبــات اللحــم »قــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل

 .(1201)«وإن األرض لتكره بو  األ لف
 . (1201)«من املنيفية اخلتان»قا :  هشام بن سامل ىن أيب ىبد اهللوىن 

 . (1202)«ا ولو  يعق ىنه وننت لسبعة أيام»قا :  وىن أيب ىبد اهلل

                                                           

 باب أنه يعق يوم السابا للمولو  وُيلق رأسه ويسم . 2ح 10-16ص 0الكايف: ج (1260)
 باب أنه يعق يوم السابا للمولو  وُيلق رأسه ويسم . 1ح 10-16ص 0الكايف: ج (1266)
 .10ح 20ب 221ص 6هتذيب األفكام: ج (1260)
 .1000ح 16ب 116ص 1وسائل الشيعة: ج (1262)
 .1002ح 16ب 116ص 1وسائل الشيعة: ج (1200)
 باب التطهري. 0ح 10ص 0الكايف: ج (1201)
 باب التطهري. 1ح 12ص 0الكايف: ج (1201)
 باب التطهري. 0ح 10ص 0الكايف: ج (1201)
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إن ذقـــــب أذن التـــــ م مــــن الســـــنةل و تانـــــه لســــبعة أيـــــام مـــــن : » وقــــا  أبـــــو ىبــــد اهلل
 . (1205)«السنة

 هـــروا أوال كـــم يـــوم : » قـــا : قـــا  رســـو  اهلل وىـــن الســـكوين ىـــن أيب ىبـــد اهلل
السابال  إنه أ يب وأ هر وأسرع لنبات اللحمل وإن األرض زن س مـن بـو  األ لـف أربعـي 

 . (1200)«صبافات 
أن : » أنـــه رَو ىـــن الصـــا قي وىـــن ىبـــد اهلل بـــن جعفـــر أنـــه كتـــب إىل أيب امـــد

س جعلـو ا تنوا أوال كم يـوم السـابا يطهـروا وإن األرض زضـج إىل اهلل مـن بـو  األ لـف ولـي
 ــداك مل ــامي بلــدنا فــذق بــذله وال نتنونــه يــوم الســابا وىنــدنا ف ــام اليهــو   هــل بــوز 

: الســنة يــوم الســابا  ــ  ختــالفوا لليهــو  أن نتنــوا أوال  ا ســلمي أم ال إن شــا  اهللل  وقــا
 . (1206)«السنن إن شا  اهلل

 : إن إبــراهيم: إن مــن قبلنــا يقولــونوىــن امــد بــن ق ىــة قــا : قلــو أليب ىبــد اهلل
« ســبحان اهلل لــيس كمـا يقولــون كـذبوا ىلــ  إبــراهيم» ـنت نفســه بقـدوم ىلــ   نل  قـا : 

كانــو زســقط ىــنهم  لفــتهم مــا ســررهم يف اليــوم   إن األنبيــا »قلــو: وكيــف ذاكل  قــا : 
مــن هــاجر ىــريت ســارة هــاجر شــا زعــري بــه اإلمــا   بكــو هــاجر  الســابا  لمــا ولــد إلبــراهيم

 قـــا : مـــا  هـــال  لمـــا رآهـــا إ اىيـــل زبكـــي بكـــ  لبكائهـــا و  ـــل إبـــراهيمواشـــتد ذلـــه ىلي
يبكيــه يــا إ اىيــلل  قــا : إن ســارة ىــريت أمــي بكــذا وكــذا  بكــو وبكيــو لبكائهــال  قــام 

إىل مصــ ه  نــاج   يــه ربــه وســ له أن يلقــي ذلــه ىــن هــاجرل   لقــاه اهلل ىنهــال  إبــراهيم 
طو ىـن إسـحاق سـرزه ومل زسـقط ىنـه  لفتـه  لما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابا سـق
ىليها قالو: يا إبراهيم ما هذا املا ث الذَ     ىو من ذله سارةل  لما   ل إبراهيم

فدث يف آ  إبراهيم وأوال  األنبيا ل هذا ابنه إسحاق قد سقطو ىنه سرزه ومل زسقط ىنـه 
املـــا ث الـــذَ قـــد إىل مصـــ ه  نـــاج  ربـــه وقـــا : يـــا رب مـــا هـــذا   لفتـــهل  قـــام إبـــراهيم 

فدث يف آ  إبراهيم وأوال  األنبيا  وهذا ابـا إسـحاق قـد سـقطو ىنـه سـرزه ومل زسـقط ىنـه 
                                                                                                                                                                      

 باب التطهري. 2ح 10ص 0الكايف: ج (1202)
 باب التطهري. 1ح 15ص 0الكايف: ج (1205)
 باب التطهري. 1ح 15ص 0الكايف: ج (1200)
 باب التطهري. 1ح 15ص 0الكايف: ج (1206)
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 لفتــهل  ــ وف  اهلل زعــاىل إليــه أن يــا إبــراهيم هــذا  ــا ىــريت ســارة هــاجر  آليــو أن ال أســقط 
ذلـــه ىـــن أفـــد مـــن أوال  األنبيـــا  لتعيـــري ســـارة هـــاجرل  ـــا نت إســـحاق باملديـــد وأذقـــه فـــر 

باملديـــــد وجـــــرت الســـــنة باخلتـــــان يف أوال  إســـــحاق بعـــــد  ديـــــدل قـــــا :   تنـــــه إبـــــراهيمامل
 . (1200)«ذله

ذقب أذن الت م من السـنة و تـان التـ م مـن »قا :  وىن ابن سنان ىن أيب ىبد اهلل
 . (1202)«السنة

ىـن  تـان الصـ  لسـبعة أيـام مـن السـنة  وىن ىلي بن يقطي قا : سـ لو أبـا املسـن
 . (1220)«هما أ ضلل قا : لسبعة أيام من السنة وإن أ ر    ب سهو أو يؤ ر وأي

إذا أســلم الرجــل ا تــنت » قــا : قــا  أمــري ا ــؤمني وىــن الســكوين ىــن أيب ىبــد اهلل
 .(1221)«ولو بلل َثاني

 خفض الجوار 
 مس لة: من ا ستحب  فم ا واَر ما مراىاة ا وازين.

هـــاجرت  النســـا  إىل رســـو  اهلل  قـــا :  ـــا هـــاجرت  فـــي روايـــة ىـــن أيب ىبـــد اهلل 
ل  لما رآها رسـو  اهلل قـا    يهن امرأة يقا  ىلا: أم فبيبل وكانو  ا ضة ختفم ا واَر

قالـو: نعـم يـا رسـو  اهلل إال « يا أم فبيب العمل الذَ كان يف يدك هـو يف يـدك اليـوم»ىلا: 
قالو:  دنوت « هبل ف    ا ين ما فىت أىلم: »أن يكون فرامات  تنهاين ىنهل  قا 

يــا أم فبيــب إذا أنــو  علــو  ــ  زنهكــيل أَ ال زست صــليل واتــي  إنــه أشــرق »منــه  قــا : 
 .(1221)«للوجه وأفظ  ىند ال وج

زشــبيه للقطــا اليســري بإتــام الرائحــةل والنهــه: ا بالتــةل « واتــي وال زنهكــي: »قولــه 
 أَ اقطعي البعم وال زست صليه.

                                                           

 باب التطهري. 2ح 10-15ص 0الكايف: ج (1200)
 باب التطهري. 5ح 10ص 0الكايف: ج (1202)
 باب التطهري. 6ح 10ص 0الكايف: ج (1220)
 باب التطهري. 10ح 16ص 0الكايف: ج (1221)
 .1ح باب كسب ا اشطة واخلا ضة 110ص 5الكايف: ج (1221)
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ا لــد يوجــب الشــهوة األكثــر ىنــدهال ولــذة ا مــاع  وال نفــ  أن األ ــذ مــن الــبعم أَ
 للرجل وا رأة يف هذه الصورة زكون أكثر.

كانــو امــرأة يقــا  ىلــا أم  يبــة ختفــم ا ــواَر  ــدىاها النــ  »قــا :  وىــن الصــا ق 
  :يــا أم  يبــة إذا  فضــن  ــاتي وال  حفــي  انــه أصــف  للــون الوجــه وأفظــ  » قــا  ىلــا

 .(1221)«ىند البعل
 في الخفض األولى 

ال »قــا :  مســ لة: األوىل زــ  ري اخلفــم إىل أن زبلــل ســبا ســنيل  عــن أمــري ا ــؤمني
 .(1222)«ختفم ا ارية فىت زبلل سبا سني

 العط س وآدابه
مســ لة: العطــاس يوجــب رافــة البــدن ولــه آ اب مــذكورة يف الروايــاتل  عــن أيب مــر  قــا : 

الشـــي  العطـــاسل  يـــه رافـــة  نعـــم: » قـــا  أبـــو جعفـــر ىطـــس ىـــا س ىنـــد أيب جعفـــر
ل  قلــو: إن اـدذي العــراق ُيـدذون أنــه ال «للبـدنل ويـذكر اهلل ىنــدهل ويصـل  ىلــ  النـ  

 يف ذ ث موارا: ىند العطاس وىند الذبيحـة وىنـد ا مـاعل  قـا  يصل  ىل  الن  
 .»(1225)اللهم إن كانوا كذبوا    زنلهم شفاىة امد: »

كثـــرة العطـــاس يـــ من صـــافبها مـــن ىســـة »قـــا :  هللوروى أبـــو بصـــري ىـــن أيب ىبـــد ا
أشيا : أوىلا ا ذامل والثاين الري  اخلبيثـة الـن زنـ   يف الـرأس والوجـهل والثالـ  يـ من نـ و  ا ـا  
يف العـيل والرابـا يـ من مـن شــدة اخلياشـيمل واخلـامس يـ من مــن  ـروج الشـعر يف العـيل قــا : 

رز،ـــويل قلـــو: مقـــدار كـــم؟ قـــا : مقـــدار وإن أفببـــو أن يقـــل ىطاســـه  اســـتعط بـــدهن ا 
 . (1220)« انقل قا :  فعلو ذله ىسة أيام  ذهب ىا

من ىطس يف مرره كان له أمانا من ا وت يف زله العلةل وقا  التثاؤب مـن : »وقا 

                                                           

 .11161ح 10ب 110ص 16وسائل الشيعة: ج (1221)
 .152ح 21ب 100ص 0هتذيب األفكام: ج (1222)
 .152مكارم األ  ق: ص (1225)
 .155مكارم األ  ق: ص (1220)
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 .(1226)«الشيطان والعطاس من اهلل ى وجل
ىـا س إذا كان الرجل يتحدث  عطـس : »قا : قا  رسو  اهلل وىن أيب ىبد اهلل

 . (1220)« هو شاهد فق
 . (1222)«العطاس للمريم  ليل ىل  العا ية ورافة للبدن: »وقا 

 الالد ع د العط س
 مســ لة: يســتحب ل نســان ىا ســات أو ســامعات أن ُيمــد اهلل زعــاىلل  عــن أيب ىبــد اهلل

قا : من قا  إذا  ا ىا سا: املمد هلل ىل  كل فا  ما كان من أمر الدنيا واآل ـرة وصـل  
 .(1500)«هلل ىل  امد وآلهل مل ير يف  مه سو ا

مــــن ســــبق العــــا س باملمــــد ىــــويف مــــن وجــــا الضــــرس : »قــــا : قــــا  النــــ  وىنــــه
 . (1501)«واخلاصرة

إذا ىطـس اإلنسـان  قـا : املمـد هللل قـا  ا لكـان ا ـوك ن بـه: »قـا :  وىن الصا ق
صل  اهلل ىل  امدل  إن قاىلا رب العا ي كثريا ال شريه لهل  إن قاىلا العبدل قا  ا لكان: و 

 . (1501)«العبد قاال: وىل  آ  امدل  إن قاىلا العبدل قا  ا كان رمحه اهلل
إذا ىطس اإلنسـان ينبتـي أن يضـا سـبابته ىلـ  قصـبة أنفـه : » ويف رواية أ رى ىنهم

را ويقو : املمد هلل رب العا ي وصل  اهلل ىل  امـد وآلـه الطـاهرين ر ـم أنفـي هلل ر مـا  ا ـ
 .(1501)«صا را  ري مستنكف وال مستحسر

مــن  ــا ىطســة  حمــد اهلل وأذــىن ىليــه وصــل  ىلــ  امــد »قــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل
وأهل بيته مل يشته ررسـه وال ىينـه أبـدال ُث قـا : وإن  عهـا وبينـه وبـي العـا س البحـر  ـ  

                                                           

 .150مكارم األ  ق: ص (1226)
 .150مكارم األ  ق: ص (1220)
 .150مكارم األ  ق: ص (1222)
 .152مكارم األ  ق: ص (1500)
 .152مكارم األ  ق: ص (1501)
 .155مكارم األ  ق: ص (1501)
 .155مكارم األ  ق: ص (1501)
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 .(1502) «يدع أن يقو  ذله
مـد هلل رب العـا ي ىلـ  كـل فـا ل مـن قـا  إذا ىطـس: امل»قا :  وىن أمري ا ؤمني

 .(1505) «مل بد وجا األذني واألرراس
إذا ىطس ا ر  ا سلم ُث سكو لعلـة زكـون بـهل قالـو ا  ئكـة ىنـه: املمـد : »وقا 

 . (1500)«هلل رب العا يل  إن قا : املمد هلل رب العا يل قالو ا  ئكة: يتفر اهلل له
 تدليت الع طس

يف فـدي   العا سل قا  أمري ا ؤمني ىلـي بـن أيب  الـبمس لة: يستحب زسميو 
إذا ىطــــس أفــــدكم  ســــمتوهل قولــــوا: يــــرمحكم اهللل وهــــو يقــــو : يتفــــر اهلل لكــــم »األربعمائــــة: 

َوِإذا ُفي يــــُتْم بَِتِحيَّــــةح َ َحيُّــــوا بَِ ْفَســــَن ِمْنهــــا َأْو ُر ُّوهــــاويــــرمحكمل قــــا  اهلل ى وجــــل: 
(1506)» 

(1500). 
وكــان إذا ىطــس رجــل   يعفــور قــا : فضــرت جملــس أيب ىبــد اهللوىـن ىبــد اهلل بــن أيب

   لــوا ومل  رمحــه اهلل قــالوا آمــيل  عطــس أبــو ىبــد اهلل يف جملســه  قــا  أبــو ىبــد اهلل
 . (1502)« قولوا أىل  اهلل ذكرك»ُيسنوا أن ير وا ىليهل قا : 
مـــرة أو  وإذا ىطـــس  ـــريه  ليســـمته وليقـــل يرمحـــه اهللل: »... ويف روايـــة أ ـــرى ىـــنهم

مـــرزي أو ذ ذـــال  ـــإذا زا   ليقـــل شـــفاك اهللل وإذا أرا  أن يســـمو ا ـــؤمن  ليقـــل: يرمحـــه اهللل 
وللمـرأة: ىا ـاك اهللل وللصـ : زرىـه اهللل وللمـريم: شـفاك اهللل وللـذمي: هـداك اهللل وللنــ  

 . (1510)«م: صل  اهلل ىليهل وإذا  ته  ريه  لري  ىليه وليقل: يتفر اهلل لنا ولكواإلمام 
 . (1511)«إذا ىطس الرجل ذ ذا  سمته ُث ازركه بعد ذله»قا :  وىن أيب جعفر

                                                           

 .152مكارم األ  ق: ص (1502)
 .152مكارم األ  ق: ص (1505)
 .152مكارم األ  ق: ص (1500)
 .00سورة النسا :  (1506)
 .15610ح 50ب 00ص 11وسائل الشيعة: ج (1500)
 .155مكارم األ  ق: ص (1502)
 .155مكارم األ  ق: ص (1510)
 .152مكارم األ  ق: ص (1511)
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إن أفـــدكم ليـــدع زســـميو أ يـــه إن : »قـــا : قـــا  رســـو  اهلل وىـــن أمـــري ا ـــؤمني
 . (1511)«ىطس  يطالبه يوم القيامة  يقض  له ىليه

 نقـا : قـا  يل صـافب ال مـا وىن زسنيم  ا م اإلمام املسن بن ىلي العسـكَر
ل قـــا  زســـنيم:  فرفـــو «يرمحـــه اهلل»وقـــد   لـــو ىليـــه بعـــد مولـــده بليلـــة  عطســـو  قـــا : 

هـــو أمـــان مـــن ا ـــوت ذ ذـــة »ل  قلـــو: بلـــ ل  قـــا : «أال أبشـــرك بالعطـــاس»بـــذلهل  قـــا : 
 .(1511)«أيام

 ال ج س ت وأحك مه 
ــــاب  ــــاب ىــــن الن اســــات يف ا ملــــةل ىلــــ  زفصــــيل مــــذكور يف كت مســــ لة: بــــب االجتن

 إهنا زؤذر سلبات ىل  صحة اإلنسانل وهناك روايات كثرية يف البـابل نشـري إىل  ل(1512)الطهارة
 بعضها ل  ام.

قــــا : ســـ لته ىــــن البـــو  يصــــيب الثـــوبل  قــــا :  ىـــن امـــد بــــن مســـلم ىــــن أفـــد ا
 . (1515)«ا سله مرزي»

ل قلـو:  ـإن مل «ا سـله»وىن  اىة قا : س لته ىـن بـو  الصـ  يصـيب الثـوبل  قـا : 
 . (1510)«ا سل الثوب كله»قا : أجد مكانهل 

ىــن الثــوب يصــيبه البــو   ينفــذ  وىــن إبــراهيم بــن ىبــد املميــد قــا : ســ لو أبــا املســن
ا سل ما أصاب منه ومس ا انـب »إىل ا انب اآل رل وىن الفرو وما  يه من املشول قا : 

 .(1516)«اآل ر  إن أصبو مس شي  منه  ا سله وإال  انضحه با ا 
ا سـل ذوبـه مـن أبـوا  مـا ال يؤكـل : »ان قـا : قـا  أبـو ىبـد اهللوىن ىبد اهلل بن سن

 . (1510)«ملمه

                                                           

 .152مكارم األ  ق: ص (1511)
 .152مكارم األ  ق: ص (1511)
 راجا موسوىة الفقهل كتاب الطهارةل مبح  الن اسات. (1512)
 .0ح 11ب 151ص 1هتذيب األفكام: ج (1515)
 .10ح 11ب 151ص 1هتذيب األفكام: ج (1510)
 .1باب البو  يصيب الثوب أو ا سدل ح 55ص 1الكايف: ج (1516)
 .1200ح 0ب  205ص 1وسائل الشيعة: ج (1510)
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ىـن الرجــل يبـو   يصــيب   ـذه وركبتــه  وىـن املسـن بــن زيـا  قــا : سـئل أبــو ىبـد اهلل
 . (1512)«قدر نكتة من بو   يصلي ُث يذكر بعد أنه مل يتسلهل قا : يتسله ويعيد ص زه

يقـو : يسـتن ي ويتسـل مـا ظهـر منـه  لررـاوىن إبراهيم بن أيب امو ل قا :  عـو ا
 . (1510)«ىل  الشرج وال يد ل  يه األألة

ىــن رجــل بـا  يف مورــا لــيس  يــه  وىـن العــيص بــن القاسـم قــا : ســ لو أبــا ىبـد اهلل
 املـــدي « يتســـل ذكـــره و  ذيـــه»مـــا   مســـ  ذكـــره حب ـــر وقـــد ىـــرق ذكـــره و  ـــذاهل قـــا : 

(1511). 
إن ىر ـو مكانـه  ا سـلهل وإن  فـي ىليـه يف ا ا يصيب الثوب  : » وىن أفد ا

 . (1511)« ا سله كله
قـــا : ســـ لته ىـــن ا ـــذَ يصـــيب الثـــوبل  قـــا :  وىـــن العـــ   ىـــن امـــد ىـــن أفـــد ا

إن ىر ــو مكانــه  ا ســله »ل وقــا : يف ا ــا يصــيب الثــوبل قــا : «ينضــحه با ــا  إن شــا »
 . (1511)«وإن  في ىليه  ا سله كله

 م رىــاف أو  ــريه أو شــي  مــن مــال إىل أن قــا :  وىــن زرارة قــا : قلــو: أصــاب ذــويب
زتسل من ذوبـه النافيـة »قلو:  إين قد ىلمو أنه قد أصابه ومل أ ر أين هو    سلهل قا : 

 . املدي . (1512)«الن زرى أنه قد أصاهبا فىت زكون ىل  يقي من  هارزه
لـــب إذا أصـــاب ذوبـــه مـــن الك: »وىـــن الفضـــل أيب العبـــاس قـــا : قـــا  أبـــو ىبـــد اهلل

 . (1515)«ر وبة  ا سلهل وإن مسه جا ات  اصبب ىليه ا ا 
رجـس » ىن الكلـبل  قـا : وىن الفضل أيب العباس يف فدي  أنه س   أبا ىبد اهلل

 . (1510)«،س ال زتور  بفضله واصبب ذله ا ا  وا سله بالرتاب أو  مرة ُث با ا 
                                                           

 .10باب القو  ىند   و  اخل   وىند اخلروج.. ح 16ص 1الكايف: ج (1512)
 .2022ح 12ب  216ص 1وسائل الشيعة: ج (1510)
 .0ح 11ب  211ص 1هتذيب األفكام: ج (1511)
 .1266ح 6ب 201ص 1وسائل الشيعة: ج (1511)
 .00ح 11ب 111ص 1هتذيب األفكام: ج (1511)
 .1260ح 6ب 201ص 1وسائل الشيعة: ج (1512)
 .20ح 11ب 101ص 1هتذيب األفكام: ج (1515)
 .1ح 2ب 12ص 1االستبصار: ج (1510)
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رب مــن اإلنــا ل قــا : ســ لته ىــن الكلــب يشــ وىــن امــد بــن مســلم ىــن أيب ىبــد اهلل
 . املدي . (1516)«ا سل اإلنا »قا : 

 . (1510)«إذا ولل الكلب يف اإلنا   صبه»قا :  وىن أيب ىبد اهلل
هـــو »ىـــن ملـــم الكلـــبل  قـــا :  وىـــن أيب ســـهل القرشـــي قـــا : ســـ لو أبـــا ىبـــد اهلل

هــو »أىيــدها ىليــه ذــ ث مــرات كــذله يقــو : « هــو ،ــس»ل قلــو: هــو فــرامل قــا : «مســخ
 . (1512)«،س

يتسـل : »ىلي بن جعفر: وس لته ىن  ن ير يشرب من إنا  كيف يصنا بهل قا  قا 
 . (1510)«سبا مرات

ا قلـب ىلـا كا قلـب ملـم »يف الشـطرنجل قـا :  وىن ىلـي بـن رئـابل ىـن أيب ىبـد اهلل
 . (1511)«يتسل يده»ل قلو: وما ىل  من قلب ملم اخلن يرل قا : «اخلن ير

ر أصاب ذوبات وهو جاف هل زصل  الص ة  يه وىن ىلي بن امد قا : س لته ىن  ن ي
 املدي . (1511)«نعم ينضحه با ا  ُث يصلي  يه»قبل أن يتسلهل قا : 

ل ىن أيب ىبد اهلل ال زشـرب مـن ألبـان اإلبـل ا  لـةل »قا :  وىن ففص بن الب رَت
 .(1511)«وإن أصابه شي  من ىرقها  ا سله
ه ىــن الرجــل يصــيب ذوبــه جســد يف فــدي  قــا : ســ لت وىــن امللــ  ىــن أيب ىبــد اهلل

 . (1512)«يتسل ما أصاب الثوب»ا يول  قا : 
ىـن الـذَ يعـري ذوبـه  ـن يعلـم أنـه  وىن ىبد اهلل بن سـنان قـا : سـ   أيب أبـا ىبـد اهلل

ي كـــل ا ـــَر أو يشـــرب اخلمـــر  ـــري ه أيصـــلي  يـــه قبـــل أن يتســـلهل قـــا : اليصـــلي  يـــه فـــىت 

                                                           

 .1ح 2ب 12ص 1االستبصار: ج (1516)
 .10ح 10ب 115ص 1هتذيب األفكام: ج (1510)
 .0باب جاما يف الدواب الن ال زؤكل ملمهال ح 125ص 0الكايف: ج (1512)
 .201الن اسات ح 111مسائل ىلي بن جعفر: ص (1510)
 .2012ح 11ب 210ص 1وسائل الشيعة: ج (1511)
 .10ح 11ب 212ص 1هتذيب األفكام: ج (1511)
 .2ح 22ب 66ص 2االستبصار: ج (1511)
 .2162ح 12ب 201ص 1وسائل الشيعة: ج (1512)
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 . (1515)«يتسله
إذا أصــاب ذوبــه ىــر أو نبيــذ مســكر »قــا :  اهلل وىــن بعــم مــن رواه ىــن أيب ىبــد

 ا ســـــله إن ىر ـــــو مورـــــعهل وإن مل زعـــــرف مورـــــعه  ا ســـــله كلـــــهل وإن صـــــليو  يـــــه   ىـــــد 
 . (1510)«ص زه

ال زصل يف بيو  يه ىر وال مسكر ألن ا  ئكـة »قا :  وىن ىمار ىن أيب ىبد اهلل
 . (1516)«ال زد لهل وال زصل يف ذوب أصابه ىر أو مسكر فىت زتسل

أس له ىن الثوب يصيبه اخلمـر وملـم اخلن يـر  وىن  ريان اخلا م قا : كتبو إىل الرجل
أيصــل   يــه أم الل  ــإن أصــحابنا قــد ا تلفــوا  يــهل  قــا  بعضــهم: صــل  يــه  ــإن اهلل إأــا فــرم 

 . املدي . (1510)«الزصل  يه  إنه رجس: »شرهبال وقا  بعضهم: ال زصل  يهل  كتب
 االنتف ع اللالل

ة: ال بـــ س ببيـــا النـــا ا مـــن البـــو  والعـــذرة والـــدم و ـــري ذلـــهل ألجـــل االســـتفا ة يف مســـ ل
 ا نا ا احملللة.

 .(1512)«ال ب س ببيا العذرة: »قا  أبو ىبد اهلل 
 .(1520)«َثن العذرة من السحو: »أما ما ور  ىن أيب ىبد اهلل 

 (1521)«فرام بيعها وَثنها»أو قوله: 
  ائدة مثل التسميد يف ا  ارع و ري ذله. ذله امو  ىل  ما إذا مل يكن ىلا 

 إذا غالى العصي  الع بّي 
 مس لة: ُيرم العصري العن  والتمَر و ري ا إذا  ل  ومل يذهب ذلثاه وبوز بعد ذهاهبما. 

ىــن ال ًبيــب يــدًق ويلقــ  يف القــدر ُثً يصــًب  tىــن زيــد الًنرســًي قــا : ســئل أبــو ىبــد الًلــه
                                                           

 .10ح 16ب 101ص 1هتذيب األفكام: ج (1515)
 .2باب الرجل يصلي يف الثوب وهو  ري  اهر ىا ات أو جاه تل ح 205ص 1الكايف: ج (1510)
 .1ح 111ب 102ص 1االستبصار: ج (1516)
 .2016ح 11ب 210ص 1وسائل الشيعة: ج (1510)
 .1ح 11ب 50ص 1االستبصار: ج (1512)
 .101ح 21ب 161ص 0هتذيب األفكام: ج (1520)
 .1ح 11ب 50ص 1االستبصار: ج (1521)
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 . (1521)«ال ز كله فىًت يذهب الثًلثان ويبق  الثًل ..: »ىليه ا ا  ويوقد  ته؟  قا 
وا ـــبخ للمســـلمي قبلـــه مـــن الطًـــ   مـــا »إىل األســـو  بـــن قطنـــة:  tوكتـــب أمـــري ا ـــؤمني

 . (1521)«يذهب ذلثاه
 ال هي عن الخل  

مس لة: اخلمر فـرام  ميـا أنواىهـال وكـذا ُيـرم َجيـا أنـواع التقلـب  يهـا مـن البيـا والشـرا  
 وما أشبه.
اخلمر فرام بعينها وا سكر من كـًل شـراب  مـا أسـكر كثـريه  قليلـه : »tاإلمام الررا قا 

فـرامل وىلــا ىســة أســام:  العصــري مــن الكــرم وهــي اخلمــرة ا لعونــةل والًنقيــا مــن ال ًبيــبل والبتــا 
 . (1522)«من العسلل وا  ر من الًشعري و ريهل والًنبيذ من الًتمر

ًتمــر خلمــراتل وإًن مــن العنــب خلمــراتل وإًن مــن ال ًبيــب إًن مــن ال»قــا :  pوىــن رســو  اللًــه
 . (1525)«خلمراتل وإًن من العسل خلمراتل وإًن من املنطة خلمراتل وإًن من الًشعري خلمرات 

ما زالو اخلمر يف ىلم الًله وىند الًله فراماتل وأنًـه ال يبعـ  اللًـه »قا :  tوىن أيب جعفر
ريعته  ر  اخلمرل وما فًرم الًله فرامـات   فلًـه مـن بعـد إال نبًيات وال يرسل رسوالت إال وبعل يف ش
 . (1520)«للمضطًر وال أفًل الًله ف ال ُثً فًرمه

ما ىندَ  يه شي  »وىن ىبد الًله بن سنان قا : س لته ىن الًنصف من شعبانل  قا : 
رج ولكن إذا كان ليلة زسا ىشرة من شهر رمضان قسم  يها األرزاق وكتـب  يهـا اآلجـا  و ـ

 . (1526)« يها صكاك املاًج وا ًلا الًله إىل ىبا ه  تفر الًله ىلم إال شارب اخلمر..
ــه فــي يلقــاه كعابــد الــوذنل ومــن شــرب »قــا :  tوىــن أيب جعفــر مــدمن اخلمــر يلقــ  الًل

 . (1520)«منها شربةت مل يقبل الًله منه ص ة أربعي ليلةت 
من اخلمـر وىابـد وذـن وىـدًو آ  فًرمو ا نًـة ىلـ  مـد»أنًه قا :  tوىن جعفر بن اًمد

                                                           

 .0ح 1ب 500ص 01حبار األنوار: ج (1521)
 كتاب إىل األسو  بن قطنة.  100وقعة صفي: ص (1521)
 .25ب 100 قه الررا: ص (1522)
 .10065ح 1ب 16ص 16تدرك الوسائل: جمس (1525)
 .11ح 1ب 200ص 01حبار األنوار: ج (1520)
 .1ح 1ب 110بصائر الدرجات: ص (1526)
 .10000ح 5ب 22ص 16مستدرك الوسائل: ج (1520)
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 . (1522)«ومن شرب اخلمر  مات بعد ما شرهبا ب ربعي يومات لقي الًله كعابد وذن tاًمد
أنًــه كتــب إىل معاويــة كتابــات يقًرىــه  يــه ويبًكتــه بــ مور كــان  يــه ُثً:  tوىــن املســن بــن ىلــيً 

و رىًيتـه ومل ولًيو ابنه وهو   م يشرب الًشـراب ويلهـو بـالك ب   نـو أمانتـه وأ ربـ»
مــن يشــرب ا ســكر وشــارب ا ســكر مــن  pزــؤً  نصــيحة ربًــهل  كيــف زــويًل ىلــ  أًمــة اًمــد

الفاسقيل وشارب ا سكر من األشرارل وليس شارب ا سـكر بـ مي ىلـ   رهـم  كيـف ىلـ  
 . (1550)«األًمةل  عن قليل زر  ىل  ىمله في زطوى صحائف االستتفار

ًَ راويةت من ى  . (1551)«هي فرام: »p قا  pر إىل الًن ً وأهدى ُيم الًدار
إًن شــارب اخلمــر ُيــوت ىطشــان ويــد ل القــرب ىطشــان ويبعــ  وهــو ىطشــان : »pوقــا 

شـــا  كا هـــل يشـــَو الوجـــوهوينـــا َ ألـــف ســـنة: وا ىطشـــاهل  يـــؤز  
 ينضـــج وجهـــه  (1551)

اخلمـر  إًن شـرب»ُثً قـا : « ويتناذر أسنانه وىيناه يف ذله ا ا ل  إذا شـرب صـهر مـا يف بطنـه
 . (1551)«يعلو اخلطايا كما أًن ش رزه يف البستان زعلو األش ار

 . (1552)«إيًاكم واخلمر  إهًنا مفتاح كًل شرً : »pو قا 
واىلم أًن شارب اخلمر كعبدة األوذان وكناك  أًمه يف فـرم اللًـهل وهـو : »tويف  قه الًررا

أولئــه فــ ب الًشــيطان أال إًن  ُيشــر يــوم القيامــة مــا اليهــو  والًنصــارى واجملــوس والًــذين أشــركوا
فـــ ب الًشـــيطان هـــم اخلاســـرونل واىلـــم أًن مـــن شـــرب مـــن اخلمـــر قـــدفات وافـــدات ال يقبـــل الًلـــه 
صــ زه أربعــي يومــاتل وإن كــان مؤمنــات  لــيس لــه يف اإلُيــان فــً  وال يف اإلســ م لــه نصــيبل ال 

الًله وأىـداؤه يف أررـه يقبل منه الًصرف وال العد  وهو أقرب إىل الًشرك من اإلُيانل  صما  
ــه إليــه يــوم القيامــة وال يكًلمــه وال  ــاةل  ــإن مــات يف أربعــي يومــات ال ينظــر الًل شــرًاب اخلمــر وال ًن
ي ًكيـه ولـه ىـذاب ألـيمل وال يقبـل زوبتــه يف أربعـي وهـو يف النًـار ال شـًه  يـهل إىل أن قــا : وإًن 

قـــو  يف املقـــائق وذهـــاب امليـــا  مـــن الًلـــه زعـــاىل فـــًرم اخلمـــر  ـــا  يهـــا مـــن الفســـا  وبطـــ ن الع

                                                           

 .10002ح 5ب 22ص 16مستدرك الوسائل: ج (1522)
 .200ذكر ما ُيرم شربه ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1550)
 .10021ح 5ب 25ص 16مستدرك الوسائل: ج (1551)
 .12سورة الكهف:  (1551)
 .10021ح 5ب 25ص 16مستدرك الوسائل: ج (1551)
 .10021ح 5ب 25ص 16مستدرك الوسائل: ج (1552)
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الوجــهل وإًن الًرجــل إذا ســكر  رًشــا وقــا ىلــ  أًمــه أو قتــل الــنفس الًــن فــًرم الًلــه ويفســد أموالــه 
ويذهب بالًدين ويسي  ا عاشرة ويوقا العربدة وهو يورث ما ذلـه الـًدا  الـًد يل  مـن شـرب 

 . (1555)«د أهل الًناراخلمر يف  ار الًدنيا سقاه الًله من  ينة  با  وهو صدي
واخلمر يورث  سا  القلب ويسًو  األسنان ويب ر الفم ويبًعد من الًله ويقـًرب : »tو قا 

 . (1550)«من س طه وهو من شراب إبليس
والًـــذَ بعثــا بـــاملًق نبيًــات إًن شـــارب اخلمــر بـــي  يــوم القيامـــة »قــا :  pوىــن رســو  اللًـــه

 . (1556)«لعابه ىل  قدميه يقذر من رآهمسوً ات وجهه أزرق ىيناه قالصات شفتاه ويسيل 
والًــذَ بعثــا بــاملًق نبًيــات إًن شــارب اخلمــر ُيــوت ىطشــان ويف القــرب ىطشــان : »pو قــا 

شــا  كا هــل يشــَو ويبعــ  يــوم القيامــة وهــو ىطشــان وينــا َ: وا ىطشــاه ألــف ســنة  يــؤز  
الوجوه بئس الًشراب

ا   لـيس لـه بـًد  ينضج وجهه ويتناذر أسـنانه وىينـاه يف ذلـه اإلنـ (1550)
 . (1552)«من أن يشرب  صهر ما يف بطنه

والًله اًلذَ بعثـا بـاملًق مـن كـان يف قلبـه آيـة مـن القـرآن ُثً صـبو »ألهل الًشام:  pوقا 
ىليه اخلمر يـ   كـًل فـرف يـوم القيامـة  ي اصـمه بـي يـدَ اللًـه ىً وجـًل ومـن كـان لـه القـرآن 

 . (1500)« صمات  هو يف الًنار  صمات كان الًله له  صمات ومن كان الًله له
إًن يف جهــًنم لوا يــات يســتتي  منــه أهــل الًنــار كــًل يــوم ســبعي ألــف : »pوقــا  رســو  الًلــه

مرًةل ويف ذله الوا َ بيو من نارل ويف ذله البيو جًب مـن النًـارل ويف ذلـه ا ـًب زـابوت 
كـــًل  ـــم ىشـــرة   مـــن الًنـــارل ويف ذلـــه الًتـــابوت فًيـــة ىلـــا ألـــف رأسل يف كـــًل رأس ألـــف  ـــمل يف

قــا  أنــس: قلــو: يــا رســو  اللًــه  ــن يكــون هــذا العــذاب « آالف نــابل وكــًل نــاب ألــف ذراع
 . (1501)«لشارب اخلمر من محلة القرآن»قا : 

                                                           

 .10021ح 5ب 25ص 16مستدرك الوسائل: ج (1555)
 .16ب 152 قه الررا: ص (1550)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 122جاما األ بار: ص (1556)
 .12سورة الكهف:  (1550)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 122جاما األ بار: ص (1552)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 122جاما األ بار: ص (1500)
 .1016ح 6ب 122ص 2مستدرك الوسائل: ج (1501)
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 . (1501)«شارب اخلمر كعابد الوذن: »pو قا 
العبد إذا شرب شربةت من اخلمر ابت ه الًله  مسة أشـيا : األًو  قسـاوة »أنًه قا :  pوىنه

ل والثًاين زربًأ منه جربئيل وميكائيل وإسرا يل وَجيا ا  ئكةل والثًال  زربًأ منه َجيا األنبيا  قلبه
وأًمــا الًــذين  ســقوا والرًابــا زــربًأ منــه ا بًــار جــًل ج لــهل واخلــامس قولــه ىــً  وجــًل: ل tواألئًمــة

ىـذاب النًـار الًـذَ كنـتم   م واهم الًنار كًلما أرا وا أن نرجوا منها أىيدوا  يها وقيل ىلـم ذوقـوا
به زكًذبون

(1501)»(1502) . 
إذا كان يوم القيامة نرج من جهًنم جنس من ىقرب رأسه يف الًسما  الًسـابعة : »pوىنه

وذنبــه  ــو الثًــرى و مــه مــن ا شــرق إىل ا تــرب  قــا : أيــن مــن فــارب الًلــه ورســولهل ُثً هــبط 
نفـر: زـارك الًصـ ةل ومـانا ال ًكـاةل  جربئيل  قا : يا ىقرب مـن زريـدل قـا : ىقـرب أريـد ىسـةت 

 . (1505)«وآكل الرًبال وشارب اخلمرل وقومات ُيًدذون يف ا س د فدي  الًدنيا
قا  الًله زعاىل: وىً   ما من أفـد »أنًه قا  يف فدي :  pوىن أيب أمامة ىن رسو  الًله

ان أو معـًذبات ومـا مـن يشرب شربةت من اخلمر إال أسقيه مثلها من الًصديد يوم القيامة متفـورات كـ
 .(1500)«أفد يرتكه إال أسقيه من فوض القدس

ــه وج لــه ال يشــرب ىبــد مــن ىبــا َ »قــا :  pويف جــاما األ بــارل ىنــه فلــف ريًب بع ًز
جرىةت من ىـر إال سـقيته مثلهـا مـن الًصـديد متفـورات كـان أو معـًذباتل واليرتكهـا ىبـد مـن ُمـا ن 

 . (1506)«إال سقيته مثلها من فياض القدس
مـن شـرب اخلمـر يف الــًدنيا سـقاه اللًـه زعـاىل يـوم القيامــة مـن سـًم األسـاو  ومــن : »pوقـا 

ســـًم العقـــارب شـــربةت يتســـاقط ملـــم وجهـــه يف اإلنـــا  قبـــل أن يشـــرهبال  ـــإذا شـــرهبا زفًســـخ ملمـــه 
وجلده كا يفة يت ًذى به أهل ا ما ُثً يـؤمر بـه إىل النًـار ـ إىل أن قـا : ـ وكـان فًقـات ىلـ  اللًـه 

مثـل : pن يسقيه بكًل جرىة يف الًدنيا شربةت من صـديد جهـًنمل إىل أن قـا : قـا  رسـو  اللًـهأ

                                                           

 .01ح 00ب 120ص 60حبار األنوار: ج (1501)
 .10سورة الس دة:  (1501)
 .10020ح 5ب 26ص 16مستدرك الوسائل: ج (1502)
 .01ح 00ب 150ص 60ر األنوار: جحبا (1505)
 .10606ح 5ب 50ص 16مستدرك الوسائل: ج (1500)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 150جاما األ بار: ص (1506)
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شارب اخلمر كمثل الكربيو  افذروه ال ينًتنكم كما يننًت الكربيول  إًن شارب اخلمر يصب  
وُيســي يف ســ ط الًلــهل ومــا مــن أفــد يبيــو ســكرانات )ســكران( إال كــان للًشــيطان ىروســات إىل 

إذا أصب  وجـب ىليـه أن يتتسـل كمـا يتتسـل لل نابـةل  ـإن مل يتتسـل مل يقبـل منـه الًصباحل  
 . (1500)«صرف وال ىد ل وال ُيشي ىل  ظهر األرض أبتم إىل الًله من شارب اخلمر

مـــن شـــرب اخلمـــر مســـا ت أصـــب  مشـــركاتل ومـــن شـــرب صـــبافات أمســـ  »أنًـــه قـــا :  pوىنـــه
 . (1502)«مشركاتل وما أسكر الكثري  قليله فرام

 . (1560)«شارب اخلمر يعًذبه الًله زعاىل بسًتي وذ َثائة نوع من العذاب: »p وقا
الفتنــة ذ ذــة: فــًب الًنســا  وهــو ســيف : »tوىــن أصــبل بــن نبازــة قــا : قــا  أمــري ا ــؤمني

الًشيطانل وفًب اخلمر وهو رم  الًشيطانل إىل أن قا : ومن أفًب شربة اخلمر فرمـو ىليـه 
 . (1561)املدي « ا ًنة

ـــ ً وىـــن ا ـــه فـــًرم »قـــا :  pلًن ـــهل إذ مصـــًدق كتـــاب الًل شـــارب اخلمـــر مكـــًذب بكتـــاب الًل
 . (1561)«فرامه

ًَ أبا املسن ىن اخلمـر هـل هـي اًرمـة يف كتـاب  tوىن ىلًي بن يقطي قا : س   ا هد
ل قـا : «بل هـي اًرمـة: »tالًله  إًن الًناس يعر ون الًنهي وال يعر ون الًتحر ل  قا  أبو املسن

ًَ م قـل إًأـا قـو  اللًـه زبـارك وزعـاىل: »ورا هي اًرمة بكتـاب اللًـه يـا أبـا املسـن؟ قـا : يف أ
فـًرم ريًب الفـواف  مـا ظهـر منهـا ومــا بطـن واإلُث والبتـي بتـري املـقً 

إىل أن قـا : وأًمــا  (1561)
يس لونه ىن اخلمر وا يسر قل  يهمـا اإلُث  إهًنا اخلمر بعينها وقد قا  الًله يف مورا آ ر: 

كبـــــري ومنـــــا ا للنًـــــاس  إُث
  ًمـــــا اإلُث يف كتـــــاب اللًـــــه  هـــــي اخلمـــــر وا يســـــر  هـــــي الًنـــــر   (1562)

 . (1565)«والًشطرنج وإَثهما كبري كما قا  الًله
                                                           

 .10600ح 5ب 20ص 16مستدرك الوسائل: ج (1500)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 151جاما األ بار: ص (1502)
 .01ح 00ب 151ص 60حبار األنوار: ج (1560)
 .10601ح 5ب 22ص 16مستدرك الوسائل: ج (1561)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 151جاما األ بار: ص (1561)
 .11سورة األىراف:  (1561)
 .112سورة البقرة:  (1562)
 .10ح 16ص 1زفسري العياشي: ج (1565)
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 من أحك ا الخل 
مســـ لة: ال بـــوز ســـقي اخلمـــر صـــبًيات وال  لوكـــات وال كـــا راتل وكـــذا كـــًل اـــًرمل وكراهـــة ســـقي 

 يًاه.الًدواًب اخلمر وكًل اًرم وإ عامها إ
أنًــــــــه هنــــــــ  أن يعــــــــاجل بــــــــاخلمر وا ســــــــكر وأن زســــــــق  األ فــــــــا  : »pىــــــــن رســــــــو  اللًــــــــه

 . (1560)«والبهائم
 . (1566)«اإلُث ىل  من سقاها: »pو قا 
 : أًن من سق  صبًيات جرىةت من مسكر سقاه الًله مـن  ينـة اخلبـا  فـىًت يـ   بعـذر »ورَو

 . (1560)«ًذبات  ًا أز  أن ال ي   أبدات يفعل به ذله متفورات له أو مع
أال ومن سقاها  ريه يهو يًات أو نصـرانًيات »أنًه قا  يف فدي  يف اخلمر:  pوىن رسو  الًله

 . (1562)«أو امرأةت أو صبًيات أو من كان من الًناس  عليه كوزر من شرهبا
كـًل مسـكر ىـر وكـًل ىـر فـرامل إىل أن قـا : ومـن سـقاه صـتريات »أنًه قـا :  pوىن الًن ً 
 . (1500)«من فرامه كان فًقات ىل  الًله أن يسقيه من  ينة اخلبا  ال يعرف ف له

إًن الًلــه زعــاىل قــا : وىــً   مــا مــن أفــد يســقي »أنًــه قــا  يف فــدي :  pوىــن رســو  اللًــه
صـــبًيات أو رـــعيفات شـــربةت مـــن اخلمـــر إال أســـقيه مثلهـــا مـــن الًصـــديد يـــوم القيامـــة معـــًذبات كـــان أو 

 . (1501)«متفورات 

 ش رب الخل 
يكــره زــ ويج شــارب اخلمــر وقبــو  شــفاىته وزصــديق فديثــه وائتمانــه ىلــ  أمانــة مســ لة: 

 وىيا زه وفضور جناززه وجمالسته.
وإيًــاك أن زــ ًوج شــارب اخلمــرل  ــإن زًوجتــه  ك ًأــا قــدت إىل ال ًنــال وال : »tيف  قــه الًررــا

يس لـه زصًدقه إذا فًدذه وال زقبـل شـفاىته وال ز منـه ىلـ  شـي  مـن مالـهل  ـإن ائتمنتـه  لـ
                                                           

 .21ح 1ب 225ص 01حبار األنوار: ج (1560)
 .21ح 1ب 225ص 01حبار األنوار: ج (1566)
 .25ب 101را: ص قه الر  (1560)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 151جاما األ بار: ص (1562)
 .110الفصل الثامن ح 160ص 1 وايل الآليل: ج (1500)
 .10611ح 0ب 51ص 16مستدرك الوسائل: ج (1501)
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ىلــ  اللًــه رــمانل وال زؤاكلــه وال زصــافبه وال زضــحه يف وجهــه وال زصــا حه وال زعانقــهل إن 
مــرض  ــ  زعــدهل  ــإن مــات  ــ  زشــًيا  ناززــه ـ إىل أن قــا : ـ وال  ــالس شــارب اخلمــر وال 
زســًلم ىليــه إذا جــ ت بــه  ــإن ســًلم ىليــه  ــ  زــرً  الًســ م با ســا  والصــب  وال  تمــا معــه يف 

 . (1501)«س  إًن الًلعنة إذا ن لو ىًمو من يف اجمللسجمل
يا بًا إًن من ائتمن شارب ىر ىلـ  : »tقا  أيب جعفرقا :  tوىن أيب املسن موس 

أمانة  لم يؤً ها مل يكن له ىل  الًله رمان وال أجر وال  لفل ُثً إن ذهب ليدىو اللًـه ىليـه 
 . (1501)«مل يست ب الًله  ىا ه

أ عم شارب اخلمر بلقمةت من الطًعام أو شـربةت مـن ا ـا  لسـًلط اللًـه أال من »قا :  pوىنه
زعـاىل يف قـربه فيًـات وىقـارب  ـو  أسـناهنا مائــة وىشـرة ذراع وأ عمـه اللًـه مـن صـديد جهــًنم 

 .(1502) «يوم القيامة ومن قض  فاجته  ك ًأا قتل ألف مؤمن أو هدم الكعبة ألف مرًة..
رب اخلمـر وال زعـو وا مررـاهم وال زشـًيعوا جنـازهتم وال ال  السـوا مـا شـا: »pوقا  الًن ً 

ا ســـؤوا  يهـــا وال زصـــًلوا ىلـــ  أمـــواهتم  ـــإهًنم كـــ ب أهـــل النًـــارل كمـــا قـــا  اللًـــه ىـــً  وجـــًل 
زكًلمون

(1505)»(1500) . 
جمـــاورة اليهـــو  والًنصـــارى  ـــري مـــن جمـــاورة شـــارب اخلمـــرل والزصـــا قوا شـــارب : »pوقـــا 

 . (1506)«اخلمر  إًن مصا قته ندامة
من أ عم شارب اخلمر لقمةت سًلط الًله ىل  جسده فًيةت وىقرباتل »أنًه قا :  pوىن الًن ً 

ومن قض  فاجته  قد أىان ىل  هدم اإلس مل ومن أقرره  قد أىان ىل  قتل مؤمنل ومن 
جالســه فشــره اللًــه يــوم القيامــة أىمــ  ال فً ــة لــهل ومــن شــرب اخلمــر  ــ  ز ًوجــوه وإن مــرض 

 . (1500)«   زعو وه

                                                           

 .25ب 100 قه الررا: ص (1501)
 .2ح 11ب 165ص 100حبار األنوار: ج (1501)
 .01ح 00ب 122ص 60حبار األنوار: ج (1502)
 .100سورة ا ؤمنون:  (1505)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 150جاما األ بار: ص (1500)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 151جاما األ بار: ص (1506)
 .10610ح 6ب 51ص 16مستدرك الوسائل: ج (1500)
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ن ىل  أمانة لقولـه : »tوقا  جعفر الًصا ق ليس شارب اخلمر أه  أن ي ًوج وال أن يُؤ
وال زؤزوا الًسفها  أموالكمزعاىل: 

(1502)»(1520) . 
مصــا قة اليهــو  والًنصــارى  ــري مــن مصــا قة شــارب اخلمــر ومــن : »tوقــا  أمــري ا ــؤمني

 . (1521)«صا   شارب اخلمر كتب ىليه  طيئة
مـن شـرب اخلمـر »قـا :  pىـن النًـ ً  tفًية ىـن أبيـه أمـري ا ـؤمني ىلـيً وىن اًمد بن املن

بعد ما فًرمه الًله ىلـ  لسـاين  ـإن  طـب  ـ  يـ ًوجل وإن فـًدث  ـ  يصـًدقل وإن شـفا  ـ  
ن ىلـــ  شـــي ل  ـــإن ائتمنـــه ىلـــ  أمانـــة  هلكـــو  حـــًق ىلـــ  اللًـــه زعـــاىل أن ال  يشـــًفال وال يـــُؤ

 . (1521)«يعًوره منها
 لدك  ح مة الخل  وال
 مس لة: اخلمر من الكبائر وهكذا كل مسكر.

 . (1521)«الًسكر من الكبائر»قا :  tىن ىليً 
 . (1522)«َجا الًشًر يف بيو وجعل مفتافه شرب اخلمر»أنًه قا :  pوىن الًن ً 
 . (1525)«اخلمر أًم اخلبائ : »pو قا 
مـن مـات سـكران ىـاين ملـه ا ـوت سـكران و  ـل القـرب سـكران ويوقـف بـي : »pوقا 

يدَ الًله زعاىل سـكران  يقـو  اللًـه ىً وجـًل لـه: مـا لـهل  يقـو : أنـا سـكرانل  يقـو  اللًـه هبـذا 
أمرزهل اذهبوا به إىل سكرانل  يذهب إىل جبل يف وسط جهًنم  يه ىي  َر مًدةت و مـا ت ال 

 . (1520)«يكون  عامه وشرابه إال منه
 . (1526)«اخلمر َجاع اإلُث وأًم اخلبائ  ومفتاح الًشرً : »pوقا 

                                                           

 .5سورة النسا :  (1502)
 .10612ح 6ب 51ص 16مستدرك الوسائل: ج (1520)
 .10610ح 6ب 52ص 16مستدرك الوسائل: ج (1521)
 .10611ح 6ب 52ص 16مستدرك الوسائل: ج (1521)
 .10ح 1ب 200ص 01حبار األنوار: ج (1521)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 150جاما األ بار: ص (1522)
 .10612ح 0ب 52ص 16مستدرك الوسائل: ج (1525)
 الفصل الثال  ىشر وا ائة يف اخلمر. 150جاما األ بار: ص (1520)
 .01ح 00ب 122ص 60األنوار: جحبار  (1526)
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 و الًـذَ بعثـا بـاملًق نبيًـات إنًـه مـا شـرب اخلمـر إال ملعـون يف التًـوراة »يف فدي :  pوقا 
 . (1520)«واإل،يل والقرآن
إًن ىسـة أشــيا  زقـا  مسـة أشـيا  وال بــًد لتلـه اخلمسـة مـن النًــارل »قـا :  tوىـن ىلـيً 

ــــًد لــــه مــــن شــــرب اخلمــــر والبــــًد لشــــارب  ا ســــكر مــــن إىل أن قــــا : ومــــن شــــرب ا ثلًــــ    ب
 . (1522)«الًنار

يف ا ســ د املــرام  tوىــن أمحــد بــن إ اىيــل الكازــب ىــن أبيــه قــا : أقبــل اًمــد بــن ىلــيً 
 قــا : بعضــهم لــو بعثــتم إليــه بعضــكم يســ لهل   زــاه شــاًب مــنهم  قــا  لــه: يــا ىــًم مــا أكــرب 

ليـه  سـ له   زـاهم  قـالوا لـه: ىـد إليـهل  لـم ي الـوا بـه فـىًت ىـا  إ« شـرب اخلمـر»الكبائرل قـا : 
أ مل أقــل لــه يــا ابــن أ ــي شــرب اخلمــر إًن شــرب اخلمــر يــد ل صــافبه يف ال ًنــا » قــا  لــه: 

والًسرقة وقتل الًنفس اًلن فًرم ويف الًشرك وأ اىيل اخلمر زعلو كًل ذنب كما زعلو شـ رهتا كـًل 
 . (1000)«ش رة

لــ  النًــاس زمــان يــا ابــن مســعو  والًــذَ بعثــا بــاملًق ليــ   ى»أنًــه قــا :  pوىـن رســو  اللًــه
  وهـم  يستحًلون اخلمر ويسًمونه الًنبيذ ىليهم لعنة الًله وا  ئكة والًناس أَجعي أنـا مـنهم بـَر

 . (1001)«مًا برآ 
 . (1001)«ال بما اخلمر واإلُيان يف جوف أو قلب رجل أبدات »قا :  pوىنه

مــــن شـــرب مســـكرات   ذهـــب ىقلـــه  ـــرج منــــه روح »أنًـــه قـــا :  tوىـــن جعفـــر بـــن اًمـــد
 . (1001)«اإلُيان

ال زــواً وا مــن يســتحًل ا ســكر  ــإًن شــاربه مــا  رُيــه أيســر مــن »أنًــه قــا :  tوىــن ىلــيً 
وررتـ   pهاله يستحًله أو ُيًلهل وإن مل يشربه  كف  بتحليله إيًاه برا ةت ورً ات  ا جا  بـه النًـ ً 

                                                           

 .10616ح 0ب 55ص 16مستدرك الوسائل: ج (1520)
 .10610ح 0ب 55ص 16مستدرك الوسائل: ج (1522)
 .2251باب معر ة الكبائر ح 561ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1000)
 .الفصل الرابا يف موىظة رسو  اهلل  251مكارم األ  ق:ص (1001)
 ىشر وا ائة يف اخلمر.الفصل الثال   151جاما األ بار: ص (1001)
 .10612ح 2ب 56ص 16مستدرك الوسائل: ج (1001)
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 . (1002)«بالًطوا يو
 . (1005)«يف جوف امرإل أبدات إًن الًله ال بما اخلمر واإلُيان »قا :  pوىن الًن ً 
شـارب اخلمـر ملعـون شـارب اخلمـر كعبـدة األوذـان ُيشـر يـوم القيامـة »قـا :  pوىن النًـ ً 

 . (1000)«ما  رىون وهامان
ورجــل يســ له ىــن شــارب اخلمــر أزقبــل  tوىــن ىلــًي بــن م يــد قــا : فضــرت أبــا ىبــد اللًــه

 يومـات إال أن يتـوبل قـا  ال زقبل صـ ة شـارب اخلمـر أربعـي: » tص زهل  قا  أبو ىبد الًله
له الًرجل:  إن زاب من يومه وسـاىتهل قـا : يقبـل زوبتـه وصـ زه إذا زـاب وهـو يعقلـه   ًمـا أن 

 .(1006)«يكون يف سكره  ما يعب  بتوبته
  ح مة اللدك  قليله وكثي ه

 مس لة: ُيرم كًل مسكرل قلي  كان أو كثريات.
 بكــو ُثً قالــو: يــا أبــا  tىبــد الًلــه ىــن أيب بصــري قــا    لــو ىلــ  محيــدة أى ًيهــا بــ يب

ا ىــوا يل قــرابن ومــن »اًمــد لــو شــهدزه فــي فضــره ا ــوت وقــد قــبم إفــدى ىينيــه ُثً قــا : 
إًن شــفاىتنا ال زنــا  مســت ًفات بالًصــ ة ومل يــر  ىلينــا » لًمــا اجتمعــوا فولــهل قــا : « لطــف يب

ًَ أشــــربة هــــي« املــــوض مــــن يشــــرب مــــن هــــذه األشــــربة كــــًل »ل  قــــا :  قــــا  لــــه بعضــــهم: أ
 . (1000)«مسكر

يا فبيبة أبيها كًل مسـكر فـرام وكـًل مسـكر » pقالو: قا  يل رسو  الًله tوىن  ا مة
 . (1002)«ىر

مــن أكــل مــاال فرامــاتل ال والًلــهل ال والًلــهل ال والًلــهل  pوال يــر  ىلــ  رســو  اللًــه: »tوقــا 
شــرب شــي  مــن هــذه  وال يشــرب مــن فورــه وال زنالــه شــفاىتهل ال واللًــهل وال مــن أ مــن ىلــ 

                                                           

 .200ذكر ما ُيرم شربه ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1002)
 .10615ح 2ب 56ص 16مستدرك الوسائل: ج (1005)
 .16ب 152 قه الررا: ص (1000)
 .10616ح 10ب 50ص 16مستدرك الوسائل: ج (1006)
 .10610ح 11ب 50ص 16مستدرك الوسائل: ج (1000)
 ا قدمة. 1 الئل اإلمامة: ص (1002)
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 . (1010)«األشربة ا سكرة
 . (1011)«ال أفًل مسكرات كثريه وقليله فرام»يقو :  pأنًه  ا رسو  الًله tوىن ىليً 

ال »قيل له: أىنهل قـا : « كًل مسكر فرام»أنًه قا :  tوىن أيب جعفر اًمد بن ىليً 
 . (1011)«قيل: كًلهل قا : نعم ا رىة منه فرام pبل قاله رسو  الًله

ا سـكر مــن كـًل شــراب ومـا فًرمــه  pفــًرم رسـو  اللًــه»أنًــه قـا :  tن جعفـر بــن اًمـدوىـ
 . (1011)« قد فًرمه الًلهل وكًل مسكر فرام pرسو  الًله
 . (1012)«اخلمر فرام بعينها وا سكر من كًل شراب: »pوقا 

ليس مًا من است ًف بالًص ة ليس مًا من شـرب مسـكرات »أنًه قا :  pوىن رسو  الًله
 . (1015)«ير  ىلًي املوض ال والًله ال

 pاىلم يرمحه الًله أًن الًله زبارك وزعاىل فًرم اخلمر بعينه وفًرم رسو  الًله: »t قه الًررا
 . (1010)«كًل شراب مسكر
من شرب اخلمر يف الًدنيا سقاه الًله يـوم القيامـة مـن سـًم األسـاو  »أنًه قا :  pوىن الًن ً 

أال وإًن الًله ىً  وجـًل فـًرم اخلمـر بعينهـا وا سـكر مـن كـًل : pلًلهـ إىل أن قا  ـ ُثً قا  رسو  ا
 . (1016)«شراب أال وإًن كًل مسكر فرام

ر ـا ذات يـوم  pإًن نـً  اللًـه»قـا   عتـه يقـو :  tوىن جابر بن ي يد ا عفًي ىن جعفر
 . (1010)«يديه فىًت رئي بياض إبطيه  قا : الًلهًم إيًن مل أفًل مسكرات 

كــًل مســكر ىــر وكــًل ىــر فــرام ومــن شــرب مســكرات ،ســو صــ زه »ا : قــ pوىــن النًــ ً 

                                                           

 .1126ذكر األمر بالوصية ح 1 صل 151ص 1 ىائم اإلس م: ج (1010)
 .21ح 1ب 222ص 01حبار األنوار: ج (1011)
 .10622ح 11ب 52ص 16مستدرك الوسائل: ج (1011)
 .10625ح 11ب 00ص 16مستدرك الوسائل: ج (1011)
 .10ح 1ب 220ص 01حبار األنوار: ج (1012)
 .21ح 1ب 225ص 01ار: جحبار األنو  (1015)
 .25ب 162 قه الررا: ص (1010)
 .10620ح 11ب 00ص 16مستدرك الوسائل: ج (1016)
 .10622ح 11ب 00ص 16مستدرك الوسائل: ج (1010)
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أربعـي صـبافات  ـإن زـاب زـاب اللًـه ىليـه  ــإن ىـا  )الرًابعـة( كـان فًقـات ىلـ  اللًـه أن يسـقيه مــن 
 . (1012)« ينة اخلبا ل قيل: وما  ينة اخلبا ل قا : صديد أهل الًنار
ًَ يف  قـــه القـــرآنل يف قولـــه زعـــاىل:  واذكـــروا نعمـــة الًلـــه ىلـــيكم وميثاقـــه والقطـــب الرًاونـــد

اًلذَ واذقكم به إذ قلتم  عنـا وأ عنـا
ا يثـاق هـو مـا بـًي ىلـم يف : »tقـا  أبـو جعفـر (1010)

فً ــة الـــو اع مـــن  ـــر  كـــًل مســا  وكيفيًـــة الورـــو  ىلـــ  مـــا ذكــره اللًـــه يف كتابـــه ونصـــب أمـــري 
 . (1011)«إمامات لل لق كاً ةت  tا ؤمني

إًن الًله ىً  وجًل فًرم ىل  شيعتنا ا سـكر »قا :  tىن الًصا ق وىن ىبد الًله بن سنان
 . (1011)«من كل شراب وىًورهم ىن ذله ا تعة

ذ ذـــة ال ينظـــر اللًـــه إلـــيهم: ا نًـــان بالفعـــلل وىـــاًق والديـــهل ومـــدمن : »pوقـــا  رســـو  اللًـــه
 . (1011)«ىر

كـًل مشـرك ومـدمن   إًن الًله بـىن الفـر وس بيـده وفظرهـا ىلـ »قا :  pوىن أنس أًن الًن ً 
 . (1012)«اخلمر سًكري

فرمــو ا ًنــة ىلــ  ذ ذــة: مــدمن اخلمــر وىابــد وذــن »أنًــه قــا :  tوىــن جعفــر بــن اًمــد
 .t »(1015)وىدًو آ  اًمد

ذ ذـة ال ُي بـون ىـن النًـار: العـاًق والديـه وا ـدمن اخلمـر ـ »أنًـه قـا :  pوىـن رسـو  اللًـه
 .(1010)«اًلذَ إذا وجدها شرهبا» إىل أن قا  ـ قيل: وما ا دمن يف اخلمر قا :

  مدمن اخلمر يوم القيامة م رقةت ىيناه مسوً ات وجهـه مـائ ت شـًقه يسـيل  بي»قا :  pوىنه
لعابــه مشــدو ة ناصــيته إىل إهبــام قدميــه  ارجــات يــده مــن صــلبه  يفــ ع منــه أهــل ا مــا إذا رأوه 

 . (1016)«مقب ت إىل املساب
                                                           

 .110الفصل الثامن ح 160ص 1 وايل الآليل: ج (1012)
 .6سورة ا ائدة:  (1010)
 .102ص 1 قه القرآن: ج (1011)
 .0ح 2ا تعة: ص (1011)
 باب يف بر الوالدين. 106ا عفريات: ص (1011)
 .200ذكر ما ُيرم شربهل ح 1 صل 111ص 1 ىائم اإلس م: ج (1012)
 .10600ح 11ب 01ص 16مستدرك الوسائل: ج (1015)
 .10600ح 11ب 01ص 16مستدرك الوسائل: ج (1010)
 .11052ح 10ب 115ص 15وسائل الشيعة: ج (1016)
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 م  أسك  كثي ه فقليله ح اا 
 ا أسكر كثريه  قليله فرام.مس لة: م

ا سكر من كًل شراب وما فًرمـه  pفًرم رسو  الًله»أنًه قا :  tىن ىن جعفر بن اًمد
 . (1010)« قد فًرمه الًله وكًل مسكر فرام وما أسكر كثريه  قليله فرام pرسو  الًله

البـ س بشـربه مـن »أنًـه سـئل ىـن شـرب العصـريل  قـا :  tوىن أيب جعفر اًمد بن ىلـيً 
نا  الطًاهر  ري الًضاَر اشربه يومات وليلةت ما مل يسكر كثريه  إذا أسكر كثريه  قليلـه فـرام ال اإل

زشربوا   يات  وي ت  بعد ساىة أو بعد ليلة زذهب لًذة اخلمر وزبق  آذامـه  ـازًقوا اللًـه وفاسـبوا 
ــة يعر ــون بــالورع واالجتهــا  واحملا ظــة وجمانبــة ا tأنفســكم  إًأــا كــان شــيعة ىلــيً  لًضــتائن واحملًب

 . (1012)«ألوليا  الًله
اخلمــر فــرام بعينــه وا ســكر مــن كــًل شــراب  مــا أســكر كثــريه »قــا :  pوىــن رســو  اللًــه

 . (1010)« قليله فرام
 . (1011)«وكًل شراب يتترًي العقل منه كثريه وقليله فرام أىاذنا اهلل وإياكم منها»وقا : 

 . (1011)«الكًف منه فرام   ما أسكر الفرق منه  مل»قا :  pوىن رسو  الًله
 . (1011)«كًل مسكر فرام أًوله وآ ره»قا :  pوىنه

إًن اللًــه فــًرم اخلمــر بعينهــا  قليلهــا »يف فــدي  قــا :  tوىــن أيب الرًبيــا ىــن أيب ىبــد اللًــه
الًشــراب مــن كــًل مســكر  pوكثريهــا فــرام كمــا فــًرم ا يتــة والــًدم وملــم اخلن يــر وفــًرم رســو  اللًــه

 . (1012)« قد فًرمه الًله ـ إىل أن قا  ـ كًلما أسكر كثريه  قليله فرام pه ما فًرمه رسو  اللً 
: سـ لته ىـن الًنبيــذ واخلمـر شن لـة وافـدة  ــال  tويف املـدي  ىـن أيب ىبـد اللًـه قــا  الـراَو

 . (1015)…«إًن الًله فًرم اخلمر قليلها وكثريها كما فًرم ا يتة والًدم وملم اخلن ير »…قا : 
                                                           

 .10601ح 11ب 01ص 16مستدرك الوسائل: ج (1010)
 .221ذكر ما ُيل شربه وما ال ُيل ح 1 صل 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (1012)
 .25ب 100 قه الررا: ص (1010)
 .10ح 00ب 161ص 60. والبحار: ج15ح 1ب 200ص 01حبار األنوار: ج (1011)
 .10600ح 11ب 02ص 16مستدرك الوسائل: ج (1011)
 .10600ح 11ب 02ص 16مستدرك الوسائل: ج (1011)
 .10606ح 11ب 05ص 16مستدرك الوسائل: ج (1012)
 .102من سورة ا ائدة ح 120ص 1فسري العياشي: جز (1015)
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ومــن أ  ـــل ىرقـــات مــن ىروقـــه شـــيئات  ًــا يســـكر كثـــريه »قـــا  يف فـــدي :  أنًــه pوىــن النًـــ ً 
 . (1010)«ىًذب اهلل ى وجل ذله العرق سًتي وذ َثائة نوع من العذاب

 كلل  َفعل ِفعل الخل 
 مس لة: كلما  عل  عل اخلمر  هو فرام.

 . (1016)«كًل مسكر فرام وكًل ُمًمر فرام والفقاع فرام»قا :  tىن أيب املسن الًررا
إنًـه مل ُيـًرم الًنبيـذ مـن جهـة »أنًه سئل ىـن األواين الًضـارية  قـا :  tوىن جعفر بن اًمد

 . (1010)«الظًروف لكًنه فًرم قليل ا سكر وكثريه
ـــــــــــــه  كـــــــــــــًل شـــــــــــــراب ىاقبتـــــــــــــه كعاقبـــــــــــــة اخلمـــــــــــــر  هـــــــــــــو »قـــــــــــــا :  pوىـــــــــــــن رســـــــــــــو  الًل

 .(1012)«فرام
 الطه رة والتأثي  الصاي

ل   علهــا بــي واجــب ومســتحبل وال نفــ  مســ لة: أكــد اإلســ م ىلــ  الطهــارة والنظا ــة
ما ىلا من الت ذري الصحي ىل  اإلنسانل وهناك روايات كثرية يف باب الورو  والتسل والتـيمم 

 وآ اهبا وشرو ها وأفكامها ذكرناها يف الفقهل نشري إىل بعضها ل  ام:
 الوضوء

 . (1020)«الورو  نصف اإلُيان: »قا  رسو  اهلل 
كــان يتورــ    أن ىلــي بــن أيب  الــب :»أبيــه ىــن جــده  وىــن جعفــر بــن امــد ىــن

اآليــةل قـــا  جعفــر بـــن   (1021)إذا قمــتم إىل الصـــ ة  ا ســلوا وجـــوهكملكــل صــ ة ويقـــرأ 
وَجـا أمـري  يطلـب بـذله الفضـلل وقـد َجـا رسـو  اهلل  : كان أمـري ا ـؤمني امد

 . (1021)«صلوات بورو  وافد وَجا أصحاب رسو  اهلل  ا ؤمني
                                                           

 ىقاب اخليانة والسرقة وشرب اخلمر. 122ذواب األىما : ص (1010)
 .12باب الفقاع ح 212ص 0الكايف: ج (1016)
 .262ذكر ما ُيرم شربه  1 صل 112ص 1 ىائم اإلس م: ج (1010)
 .10661ح 12ب 00ص 16مستدرك الوسائل: ج (1012)
 الورو . باب  ضل 16ا عفريات: ص (1020)
 .0سورة ا ائدة:  (1021)
 باب  ضل الورو . 16ا عفريات: ص (1021)
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أن الورو  ىل  الورو  نور ىل  نورل ومن جد  ورو ه من  ـري فـدث آ ـرل : »ورَو
 . (1021)«جد  اهلل ى وجل زوبته من  ري استتفار

من زور  للمترب كـان ورـوؤه ذلـه كفـارة  ـا مضـ  مـن : »وقا  أبو املسن موس  
ضـ  ذنوبه يف هنـاره مـا  ـ  الكبـائرل ومـن زورـ  لصـ ة الصـب  كـان ورـوؤه ذلـه كفـارة  ـا م

 . (1022)«من ذنوبه يف ليلته ما    الكبائر

 غدل الج  بة
مســـ لة:  ســـل ا نابـــة مـــن األ ســـا  الواجبـــةل وهـــو  هـــورل ومفيـــد لصـــحة اإلنســـان.قا  

وإن كنتم جنبات  ا هروازعاىل: 
(1025). 

يف بـاب فكـم ا نابـة وصـفة الطهـارة منهـا:  (1020)يف التهذيب وقا  الشيخ الطوسي 
د ا إنـــ ا  ا ـــا  الـــدا ق يف النـــوم واليقظـــة وىلـــ  كـــل فـــا ل واآل ـــر ا نابـــة زكـــون بشـــيئي أفـــ

با مــاع يف الفــرج ســوا  أنــ   اجملــاما أو مل ينــ  ل هــذان فكمــان يشــرتك  يهمــا الرجــل وا ــرأةل 
ألن ا رأة إذا أمنو سوا  كانو يف النوم أو اليقظة وجب ىليها التسلل وكـذله إذا   ـل هبـا 

 ال وجب ىليهما التسل.الرجل سوا  أن ال أم مل ين  
قــا : ســ لته مــىت بــب التســل ىلــ  الرجــل وا ــرأةل  وىــن امــد بــن مســلم ىــن أفــد ا

 املدي .  (1026)«إذا أ  له  قد وجب التسل» قا : 
ىن الرجـل بـاما ا ـرأة قريبـات مـن الفـرج  ـ   وىن امد بن إ اىيل قا : س لو الررا

قلـو: التقـا  اخلتـاني « خلتانان  قد وجب التسلإذا التق  ا»ين الن مىت بب التسلل  قا : 
 . (1020)«نعم»هو  يبوبة املشفةل قا : 

ىـــن الرجـــل يصـــيب ا اريـــة البكـــر ال  وىـــن ىلـــي بـــن يقطـــي قـــا : ســـ لو أبـــا املســـن
إذا ورــا اخلتــان ىلــ  اخلتــان  قــد وجــب التســلل البكــر »يفضــي إليهــا أىليهــا التســلل قــا : 

                                                           

 .01ح باب صفة ورو  رسو  اهلل  120ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1021)
 .221ح 0ب 166-160ص 1وسائل الشيعة: ج (1022)
 .0سورة ا ائدة:  (1025)
 .0ب 110ص 1هتذيب األفكام: ج (1020)
 .1ح 0ب 110ص 1هتذيب األفكام: ج (1026)
 .1ح 0ب 110ص 1هتذيب األفكام: ج (1020)
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 . (1022)«و ري البكر
نعــــم إذا »ىــــن ا ف ــــذ أىليــــه  ســــلل قــــا :  : ســــ لو أبــــا ىبــــد اهللوىــــن امللــــ  قــــا 

 . (1050)«أن  
ىـن ا ـرأة زـرى أن الرجـل بامعهـا يف  وىن ىبد اهلل بن سنان قا : س لو أبـا ىبـد اهلل

 . (1051)«زتتسل»ا نام يف  رجها فىت زن  ل قا : 
ة مـن  لفـي قـا : قلـو: زلـ ما ا ـرأة أو ا اريـ وىن امد بن الفضيل ىـن أيب املسـن

وأنا مته ىل  جن   تتحرك ىل  ظهَر  ت زيها الشهوة وزن   ا ا  أ عليها  سل أم الل قا : 
 . (1051)«نعم إذا جا ت الشهوة وأن لو ا ا  وجب ىليها التسل»

وىن ُي  بن أيب  لحة أنه س   ىبدات صاملات ىن رجل مـس  ـرج امرأزـه أو جاريتـه يعبـ  
قلــو: بلــ ل قــا : « ألــيس قــد أن لــو مــن شــهوة»الل قــا : هبــا فــىت أن لــو ىليهــا  ســل أم 

 . (1051)«ىليها  سل»
إن »ىن ا رأة زرى يف ا نام ما يرى الرجلل قا :  وىن املل  قا : س لو أبا ىبد اهلل

 .(1052)«أن لو  عليها التسل وإن مل زن    ليس ىليها التسل
دينةل ومعه أم إ اىيـلل  يما بي مكة وا  وىن هشام بن سامل قا : كان أبو ىبد اهلل

إذا أر ت أن زرك  »  صاب من جارية لهل   مرها  تسلو جسدها وزركو رأسهال وقا  ىلا: 
 فعلــو ذلــهل  علمــو بــذله أم إ اىيــل  حلقــو رأســهال  لمــا كــان مــن  « ا ســلي رأســه

إىل ذلــه ا كــانل  قالــو لــه أم إ اىيــل: أَ مورــا هــذا؟ قــا   قابــل انتهــ  أبــو ىبــد اهلل
  :(1055)«هذا ا ورا الذَ أفبط اهلل  يه َف َِّه ىام أو »ىلا. 

يف التهـذيب:  هـذا اخلـرب قـد وهـم الـراَو  يـه واشـتبه ىليـهل ألنـه  قا  الشيخ الطوسـي 
ا ســلي رأســه  ــإذا أر ت الركــوب  ال ُيتنــا أن يكــون قــد  ــا أن يقــو  ىلــا أبــو ىبــد اهلل 

                                                           

 .1ح 0ب 112ص 1هتذيب األفكام: ج (1022)
 .2ح 0ب 112ص 1هتذيب األفكام: ج (1050)
 .2ح 0ب 110ص 1هتذيب األفكام: ج (1051)
 .11ح 0ب 111ص 1هتذيب األفكام: ج (1051)
 .10ح 0ب 111ص 1هتذيب األفكام: ج (1051)
 .11ح 0ب 112ص 1هتذيب األفكام: ج (1052)
 .01ح 0ب 112ص 1جهتذيب األفكام:  (1055)
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مــن ذلــه والــذَ يــد  ىلــ  ذلــه أن   ا ســلي جســدكل  اشــتبه ىلــ  الــراَو  ــروى بــالعكس
 .(1050)هشام بن سامل راَو هذا املدي  قد روى ما قلناه

والروايـــة الـــن أشـــار إليهـــا الشـــيخ هـــي روايـــة هشـــام بـــن ســـامل ىـــن امـــد بـــن مســـلم قـــا : 
أ نـهل هـذه أم » سطا هل وهو يكلم امرأةت   بط ت ىليهل  قا :    لو ىل  أيب ىبد اهلل

أن هذا ا كان الذَ أفـبط اهلل  يـه ف هـا ىـام أو ل كنـو أر ت إ اىيل جا تل وأنا أزىم 
اإلفرامل  قلو: رعوا يل ا ا  يف اخلبا ل  ذهبو ا ارية با ا ل  ورعته  است ففتها   صبو 
منهــــال  قلــــو: ا ســــلي رأســــه وامســــحيه مســــحات شــــديداتل ال زعلــــم بــــه موالزــــِهل  ــــإذا أر ت 

ل  ـــــد لو  ســـــطاط «ســـــرتيب موالزـــــهاإلفـــــرامل  ا ســـــلي جســـــدك وال زتســـــلي رأســـــهل  ت
موالهتــــال  ــــذهبو زتنــــاو  شــــيئاتل  مســــو موالهتــــا رأســــهال  ــــإذا ل وجــــة ا ــــا   حلقــــو رأســــها 

 .(1056)«هذا ا كان الذَ أفبط اهلل  يه ف ه»ورربتهال  قلو ىلا: 
 األغد ل الواجبة والل دوبة

 مس لة: األ سا  الواجبة وا ندوبة  هارة ومؤذرة يف صحة اإلنسان.
ا  النسا  من املـيم واالستحارـة والنفـاسل وكتسـل مـن مـس أجسـا  ا ـوز  مـن ك  س

النــاس بعــد بر هــا وقبــل زطهريهــا بالتســلل وكتتســيل األمــوات مــن الرجــا  والنســا  واأل فــا  
 ىل  زفصيل مذكور يف الفقه.

ويس لونه ىـن احملـيم قـل هـو أذىت  ـاىت لوا النسـا  يف احملـيم وال زقربـوهن قا  زعاىل: 
يطهرن فىت

(1050). 
وك  سا  شهر رمضان واأل سا  ا ندوبة األ رى  ا جا  بعضها يف الرواية التاليـة بلفـ  

 الوجوب شعىن الثبوتل أو للداللة ىل  ز كيد استحباهبا:
واجـــب يف الســـفر »ىـــن  ســل ا معـــةل  قــا :  ىــن  اىـــة قــا : ســـ لو أبــا ىبـــد اهلل

 ـــا ل وقـــا :  ســـل ا نابـــة واجـــبل و ســـل واملضـــر إال أنـــه ر ـــص للنســـا  يف الســـفر لقلـــة ا
املـائم إذا  هــرت واجـبل و ســل االستحارــة واجـبل إذا افتشــو بالكرسـف   ــاز الــدم 

                                                           

 .01ل ذيل املدي  112ص 1هتذيب األفكام: ج (1050)
 .5ح 62ب 112ص 1االستبصار: ج (1056)
 .111سورة البقرة:  (1050)
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الكرســـف  عليهـــا التســـل لكـــل صـــ زيل وللف ـــر  ســـلل  ـــإن مل بـــ  الـــدم الكرســـف  عليهـــا 
التســل كــل يــوم مــرةتل والورــو  لكــل صــ ةل و ســل النفســا  واجــبل و ســل ا ولــو  واجــبل 

 سل ا يو واجـبل و سـل مـن  سـل ميتـات واجـبل و سـل احملـرم واجـبل و سـل يـوم ىر ـة و 
واجبل و سل ال يارة واجب إال من ىلةل و سل   و  البيـو واجـبل و سـل   ـو  املـرم 
يستحب أن ال يد له إال بتسلل و سل ا باهلة واجبل و سـل االستسـقا  واجـبل و سـل 

لــة إفــدى وىشــرين ســنةل و ســل ليلــة ذــ ث أو  ليلــة مــن شــهر رمضــان يســتحبل و ســل لي
وىشـــرين ســـنة ال يرتكهـــا ألنـــه يرجـــ  يف إفـــداهن ليلـــة القـــدرل و ســـل يـــوم الفطـــر و ســـل يـــوم 

 . (1052)«األرح  سنة ال أفب زركهال و سل االست ارة مستحب
 قلــو: « التســل يف ســبعة ىشــر مو نــاتل منهــا الفــرض ذ ذــة»قــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل

 ســـــل ا نابـــــة و ســـــل مـــــن  ســـــل ميتـــــات والتســـــل »منهـــــال قـــــا :  جعلـــــو  ـــــداك مـــــا الفـــــرض
 .(1000)«ل فرام

أقــو : الفــرض يف  ســل اإلفــرام  ــن نــذر ذلــهل أو أن ذوابــه ذــواب الفــرضل أو مــا أشــبه 
 ذله  ا ذكره الفقها .

التســــل مــــن ا نابــــة و ســــل ا معــــة »قــــا :  وىــــن امــــد بــــن مســــلم ىــــن أيب جعفــــر
 شــــهر رمضــــان وفــــي زــــد ل املــــرم وإذا أر ت   ــــو  والعيـــدين ويــــوم ىر ــــة وذــــ ث ليــــا  يف

 .(1001)«ومن  سل ا يو مس د الرسو  
 الوضوء قبل الغدل في غي  الج  بة

 مس لة: يستحب الورو  قبل التسل يف  ري ا نابة.
 .(1001)«كل  سل قبله ورو  إال  سل ا نابة»قا :  ىن أيب ىبد اهلل

 .(1001)«رو  إال ا نابةيف كل  سل و : »ويف رواية أ رى قا  الصا ق 
 .(1002)«إذا أر ت أن زتتسل لل معة  تور  وا تسل»قا :  وىن أيب املسن األو  

                                                           

 .1ح 5ب 102ص 1هتذيب األفكام: ج (1052)
 .1ح 5ب 105ص 1هتذيب األفكام: ج (1000)
 .0ح 5ب 105ص 1هتذيب األفكام: ج (1001)
 .60باب الطهارة ح 12ص 1 وايل الآليل: ج (1001)
 .22ح 0ب 121ص 1هتذيب األفكام: ج (1001)
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 َغدل اليدين للج ب
مســ لة: يســتحب  ســل اليــدين مــن ا نابــة ذ ذــات قبــل إ  اىلمــا اإلنــا ل والظــاهر أن ا ــرا  

 الكفي ال األىم من ذله.
ىل أن قــا : ُث ا ســل يديــه ذــ ث إذا أر ت  ســل ا يــول إ»قــا :  ىــن يــونس ىــنهم

 .(1005)«مراتل كما يتسل اإلنسان من ا نابةل إىل نصف الذراع
إذا أرا  أفـدكم التسـل  ليبـدأ »يف فـدي  أربعمائـة قـا :  ويف رواية أ ـرى ىـن ىلـي 

 .(1000)«بذراىيه  ليتسلهما
 وظاهر الرواية الثانية كامل الذراىي إىل ا ر قي.

 لغدلاللضلضة واالست ر   قبل ا
 مس لة: يستحب ا ضمضة واالستنشاق قبل التسل.

 قـا : زبـدأ  تتسـل كفيـهل ُث »ىن  سل ا نابـةل  ىن زرارة قا : س لو أبا ىبد اهلل
 .(1006)«زفر  بيمينه ىل  تالهل  تتسل  رجهل ُث ُضمم واستنشقل ُث زتسل

  زصـــب ىلـــ»ىـــن  ســـل ا نابـــةل  قـــا :  وىـــن أيب بصـــري قـــا : ســـ لو أبـــا ىبـــد اهلل
يـــديه ا ـــا   تتســـل كفيـــه ُث زـــد ل يـــدك يف ا ـــا   تتســـل  رجـــه ُث ُضـــمم وزستنشـــقل 

 .(1000)«وزصب ا ا  ىل  رأسه ذ ث مرًات وزتسل وجهه وزفيم ىل  جسدك ا ا 
 .»(1002)ا ضمضة واالستنشاق  ا سًن رسو  اهلل»قا :  وىن أيب ىبد اهلل

 ــان نســيتهما مل يكــن ىليــه   ــا مــن الســنة»ىنهمــا قــا :  وىــن  اىــة قــا : ســ لته 
 .(1060)«إىا ة

: ا نـــــب يتمضـــــمم وىـــــن بعـــــم أصـــــحاب الواســـــطي قـــــا : قلـــــو أليب ىبـــــد اهلل 

                                                                                                                                                                      

 .1062ح 15ب 120ص 1وسائل الشيعة: ج (1002)
 .1110ح 22ب 105ص 1وسائل الشيعة: ج (1005)
 أصحابه يف جملس وافد أربعمائة باب. باب ىلم أمري ا ؤمني 010ص 1اخلصا : ج (1000)
 .12ح 16ب 160ص 1هتذيب األفكام: ج (1006)
 .5ح 61ب 110ص 1االستبصار: ج (1000)
 .0ح 10ب 06ص 1االستبصار: ج (1002)
 .1ح 10ب 00ص 1االستبصار: ج (1060)
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 . أَ ال  ب ا ضمضة واالستنشاق.(1061)«ال إأا بنب الظاهر»ويستنشق قا : 
ال بنـــب األنـــف والفـــم ألهنمـــا : »وىـــن ىبـــد اهلل بـــن ســـنان قـــا : قـــا  أبـــو ىبـــد اهلل 

 .(1061)«سائ ن
ال إأا بنـب الظـاهر »: ا نب يتمضممل  قا : رواية قا : قلو أليب ىبد اهلل ويف 

 .(1061)«وال بنب البا ن والفم من البا ن
يف  سـل ا نابـة إن شـئو أن زتمضـمم »قـا :  ورَو يف فدي  آ ر أن الصـا ق 

 .(1062)«وزستنشق  ا عل وليس بواجب ألن التسل ىل  ما ظهر ال ىل  ما بطن
ب  ســل  ا ــل األذن وإأــا احملــل ا رئــي منهمــال وكــذله البــب  ســل ومــن هنــا  ــ  بــ

 ا ــل ا قعــدل وال  ا ــل الفــرجل وال  ا ــل الــذكرل والتفصــيل مــذكور يف أبــواب الطهــارة مــن 
 الفقه.

 غدل ال جلين بعد الُغدل
 مس لة: ال ب س بتسل الرجلي بعد اال تسا .

 ــإن كنــو يف مكــان نظيــف » : يف فــدي  كيفيــة  ســل ا نابــة قــا ىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(1065)«   يضرك أن ال زتسل رجليه وان كنو يف مكان ليس بنظيف  ا سل رجليه

 قا  له: أ تسل من ا نابة و ري ذله يف الكنيـف  وس   هشام بن سامل أبا ىبد اهلل
إن كـان ا ـا  الـذَ »الذَ يبا   يه وىلًي نعل سندية    تسـل وىلـًي النعـل كمـا هـيل  قـا : 

 .(1060)«ل من جسدك يصيب أسفل قدميه    زتسل أسفل قدميهيسي
ىــن الرجـل يتتســل مـن ا نابــة أيتســل  وىـن بكــر بـن كــوب قـا : ســ لو أبــا ىبـد اهلل 

إن كـان يتتسـل يف مكـان يسـيل ا ـا  ىلـ  رجليـه بعـد التسـل  ـ  »رجليه بعد التسلل  قا : 

                                                           

 .1002ح 12ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (1061)
 .22ح 0ب 111ص 1هتذيب األفكام: ج (1061)
 .1005ح 12ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (1061)
 . 1000ح 12ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج(1062)
 .1012ح 16ب 111ص 1وسائل الشيعة: ج (1065)
 .51باب ارزيا  ا كان للحدث و.. ح 16ص 1الفقيه: جمن ال ُيضره  (1060)
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. (1066)«ه يف ا ــا   ليتســلهماىليـه أن ال يتســلهمال وإن كـان يتتســل يف مكـان يســتنقا رجـ 
 والظاهر أن  سل الرجل للنظا ة ال ا نابة.

 الدع ء ع د الغدل
 مس لة: يستحب الدىا  با  ذور ىند التسل.

اللهـم  ًهـر »ىن ىلي بن املكم ىن بعم أصحابنا قـا : قـا : زقـو  يف  سـل ا معـة: 
ا نابة: اللهـم  ًهـر قلـ ل قل  من كل آ ة ُحق هبا  يال وزبطل هبا ىملي. وزقو  يف  سل 

 .(1060)«وزك ىمليل وزقبل سعييل واجعل ما ىندك  ريات يل
اللهـم »: إذا ا تسـلو مـن ا نابـة  قـل:  وىن ىمار السابا ي قا : قا  أبـو ىبـد اهلل

 هر قل ل وزقبل سعييل واجعل مـا ىنـدك  ـريات يلل اللهـم اجعلـا مـن التـوابيل واجعلـا مـن 
اللهم  هر قل لمن كل آ ة ُحـق هبـا  يـال وزبطـل »و لل معة  قل: . وإذا  سل«ا تطهرين

 .(1062)«هبا ىمليل اللهم اجعلا من التوابيل واجعلا من ا تطهرين
 مل  يجو  في االغتد ل

مس لة: بوز اال تسا  بتري إزار حبي  ال يراه أفـد ىلـ  كراهيـةل نعـم بـوز للرجـل  سـل 
 ىورزه ما فضور زوجتهل وبالعكس.

ىــن الرجــل يتتســل بتــري إزارح  ىبيــد اهلل بــن ىلــي امللــ  قــا : ســ لو أبــا ىبــد اهللىــن 
 .(1000) «ال ب س به»في  ال يراه أفدل قا : 

: ا ــرأة زتســل  ــرج زوجهــا ـ إىل أن قــا : ـ ويف روايــة أ ــرى قــا : قلــو أليب ىبــد اهلل
 .(1001)«نعم ما يفضي به أىظم»قلو له: أيتتسل الرجل بي يديه أهلهل  قا : 

 إىل  ري ذله من الرواياتل وقد ذكرنا َجلة منها يف )الفقه(.
 الغدل ونظ فة البدن

                                                           

 .10باب صفة التسل والورو .. ح 22ص 1الكايف: ج (1066)
 .2باب صفة التسل والورو  ح 21ص 1الكايف: ج (1060)
 .2ح 16ب 106ص 1هتذيب األفكام: ج (1062)
 .1210ح 11ب 21ص 1وسائل الشيعة: ج (1000)
 .1110ح 26ب 102ص 1وسائل الشيعة: ج (1001)
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مس لة: يل م أن يكون اإلنسان فا  التسل نظيف البدنل لكن بوز بقا  الطيب واخللـق 
وال ىفــران والعلــه وَنوهــا ىلــ  البــدن وقــو التســلل ألهنــا الزكــون مانعــة ىــن وصــو  ا ــا  إىل 

 ا سد.
ل الرجـــل بنـــب  يصـــيب جســـده بـــراهيم بـــن أيب امـــو  قـــا : قلـــو للررـــا فـــي روايـــة إ

ورأسه اخللوق والطيب والشي  اللكدل مثل ىله الروم والظرب وما أشبههل  يتتسـل  ـإذا  ـر  
 .(1001) «ال ب س: »وجد شيئات قد بقي يف جسده من أذر اخللوق والطيب و ريهل قا  

إذ ا تسـلن مـن  كـنَّ نسـا  النـ » قـا : وىن جعفر بـن امـدل ىـن أبيـه ىـن آبائـه 
أمـرهن أن يصـب  ا ـا  صــًبات  ا نابـةل أبقـي صـفرة الطيـب ىلـ  أجســا هنل وذلـه أن النـ 

 .(1001) «ىل  أجسا هن
ىــن املــائم زتتســل وىلــ  جســدها  وســ   ىمــار بــن موســ  الســابا ي أبــا ىبــد اهلل

 .(1002) «ال ب س»ال ىفران مل يذهب به ا ا ل قا : 
  بم  يك ه للج

 مس لة: يكره لل نب األكل والشرب إال بعد الورو  وا ضمضة و سل الوجه واليد.
ضـمم و سـل »قا :  ىن أيب جعفر  ا نب إذا أرا  أن ي كل ويشرب  سـل يـده ُو
 .(1005)«وجهه وأكل وشرب

ال يــذوق ا نــب شـــيئات فــىت يتســل يديـــه ويتمضــمم  انـــه »قـــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل
 .(1000)«ناف منه الور 

ىن ا نب ي كـل ويشـرب ويقـرأ  ويف رواية ذالثة ىن ابن بكري قا : س لو أبا ىبد اهلل
 . (1006)«نعم ي كل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر اهلل ى وجل ما شا »القرآنل قا : 

 أَ: انه بوز له وإن كان  يه الكراهة.
                                                           

 .1020ح 10ب 112ص 1ئل الشيعة: جوسا (1001)
 .1ح 111ب 121ص 1ىلل الشرائا: ج (1001)
 .100باب  سل امليم والنفاس ح 100ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1002)
 .1باب ا نب ي كل ويشرب ... ح 50ص 1الكايف: ج (1005)
 .1260ح 10ب 112ص 1وسائل الشيعة: ج (1000)
 .1ح 02ب 112ص 1االستبصار: ج (1006)
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الرجــل إذا كــان »قــا :  ىــن أبيــه وىــن ىبيــد اهلل بــن ىلــي امللــ  ىــن أيب ىبــد اهلل 
 .(1000)«جنبات مل ي كل ومل يشرب فىت يتور 

ويف رواية أ رى ىن الصا ق جعفر بن امدل ىن أبيهل ىن آبائهل ىن أمري ا ؤمني ىلي 
ىـــن األكـــل ىلـــ  ا نابـــةل  هنــ  رســـو  اهلل »يف فـــدي  ا نـــاهي قـــا :  بــن أيب  الـــب

 .(1002)«وقا : إنه يورث الفقر
 :  .(1020)«لفقرإن األكل ىل  ا نابة يورث ا»ورَو

يف فـــدي  قـــا : قلـــو: أي كـــل  ويف روايـــة أ ـــرى ىـــن ىبـــد الـــرمحن بـــن أيب ىبـــد اهلل 
 .(1021)«انا لنكسل ولكن ليتسل يده  الورو  أ ضل»ا نب قبل أن يتور ل قا : 

 وا شهور بي الفقها  محل كل هذه األمور ىل  الكراهة َجعات بي الروايات.
 الج ب والت وي 

 ا نب أو ُيت م. مس لة: بوز أن يتنور
وال بــــــــ س أن يتنـــــــور ا نــــــــب وُيــــــــت م »قـــــــا :  ىـــــــن الســــــــكوين ىـــــــن أيب ىبــــــــد اهلل 

 .(1021)«ويذب 
 .(1021)«ال ب س ب ن ُيت م الرجل وهو جنب»قا :  وىن املل  ىن أيب ىبد اهلل 

اســ له يتنــور  وىــن أســلم مــوىل ىلــي بــن يقطــي قــا : أر ت أن أكتــب إىل أيب املســن
النورة ز يـد ا نـب نظا ـةل ولكـن ال بـاما الرجـل » كتب يل ابتدا ت: الرجل وهو جنبل قا : 

 .(1022)«ُمتضبات وال  اما امرأة ُمتضبة
 إىل  ري ذله من الروايات.

 مس الج ب للل ء
                                                           

 .1260ح 10ب 112ص 1: جوسائل الشيعة (1000)
 .2200ح باب ذكر َجل من ا ناهي الن  1ص 2من ال ُيضره الفقيه: ج (1002)
 .1200ح 10ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (1020)
 .1201ح 10ب 110ص 1وسائل الشيعة: ج (1021)
 .11باب ا نب ي كل يشرب.. ح 51ص 1الكايف: ج (1021)
 .11باب ا نب ي كل ويشرب.. ح 51ص 1الكايف: ج (1021)
 .11ح 10باب 166ص 1هتذيب األفكام: ج (1022)
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مســ لة: مــس ا نــب واملــائم والنفســا  للمــا  ال يوجــب ،اســة وال يكــون موجبــات لعــدم 
 هارزه فىت يتن س ىل  القو  ا شهور.جواز اال تسا  أو الورو  بهل  ان ا ا  ىل   

 ك اهة ال وا للج ب
مس لة: يكره نوم ا نـب رجـ ت أو امـرأة إال بعـد التسـل أو الورـو  أو التـيممل  يمـا إذا مل 
يــر  العــو ة إىل ا مــاعل وال ُيــرم نــوم ا نــب رجــ ت كــان أو امــرأة مــن  ــري  ســل وال ورــو  وال 

 زيمم.
ىــن الرجــل أينبتــي لــه أن  لــ  قــا : ســئل أبــو ىبــد اهلل قــد روى ىبيــد اهلل بــن ىلــي امل

 .(1025)«يكره ذله فىت يتور »ينام وهو جنب  قا : 
 .(1020)«أنا أنام ىل  ذله فىت أصب  وذله أين أريد أن أىو »ويف فدي  آ ر قا : 

ال ينــام ا ســلم وهــو »قــا :  وىــن أيب ىبــد اهللل ىــن أبيــهل ىــن آبائــهل ىــن أمــري ا ــؤمني
 .(1026)«م إال ىل   هورل  ان مل بد ا ا   ليتيًمم بالصعيدجنب وال ينا

 ومن ا علوم أن ذله امو  ىل  االستحباب.
ىن الرجـل يواقـا أهلـه أينـام  وىن ىبد الرمحن بن أيب ىبد اهلل قا : س لو أبا ىبد اهلل

إذا  ـر   إن اهلل زعاىل يتوم األنفس يف منامها واليدَر ما يطرقه من البلًيةل»ىل  ذلهل قا : 
 .(1020)« ليتتسل

وال  رق يف أن زكون جنابته ىن ف   أو فرامل باالستمنا  أو باالفت م يف ا نام أو ما 
 أشبه وذله إل  ق األ لة.

ينــام الرجــل وهــو جنــب وزنــام »يقــو :  وىــن ســعيد األىــرج قــا :  عــو أبــا ىبــد اهلل
 .(1022)«ا رأة وهي جنب

إن أفــــب أن يتورــــ  »ُث يريــــد النـــوم قــــا :  وىـــن  اىــــة قــــا : ســــ لته ىـــن الرجــــل بنــــب
 ليفعــلل والتســل أفــب إيًل وأ ضــل مــن ذلــهل  ــإن هــو نــام ومل يتورــ  ومل يتتســل  لــيس ىليــه 

                                                           

 .162باب صفة  سل ا نابة ح 01ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1025)
 .100باب صفة  سل ا نابة ح 01ص 1من ال ُيضره الفقيه: ج (1020)
 .1002ح 15ب 116ص 1وسائل الشيعة: ج (1026)
 .10ح 16ب 161ص 1هتذيب األفكام: ج (1020)
 .12ح 16ب 102ص 1هتذيب األفكام: ج (1022)
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 .(1600)«شي  إن شا  اهلل زعاىل

                                                           

 .10باب ا نب ي كل ويشرب و.. ح 51ص 1الكايف: ج (1600)
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 فصل: الل يض وآدابه

 فضل الصاة والع فية
ـــ   مســـ لة: الصـــحة والعا يـــة مـــن أ ضـــل نعـــم اهلل ى وجـــلل ال يعر هـــا إال مـــن  قـــدهال  عل

 اإلنسان أن يشكر ربه ويسع  يف فف  صحته وىا يته.
 . (1601)«الصحة أ ضل النعم:»قا  أمري ا ؤمني ىلي

 . (1601)«العا ية أهىن النعم:»وقا 
 . (1601)«العا ية أ ضل ـ أشرف ـ اللباسي:»وقا 
 . (1602)«الصحة أهن  اللذزي:»وقا 
 . (1605)«العا ية إذا  امو جهلو وإذا  قدت ىر و:»وقا 
 . (1600)«أو ر القسم صحة ا سم:»ا وق

 . (1606)«بالعا ية زوجد لذة املياة:»وقا 
 . (1600)«بالصحة زستكمل اللذة:»وقا 
 . (1602)«بصحة ا  اج زوجد لذة الطعم:»وقا 
 . (1610)«ذوب العا ية أهن  ا  بس:»وقا 

                                                           

 .11120يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1601)
 .11122يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1601)
 .11150يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1601)
 .11151 الصحة والس مة حيف 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1602)
 .11151يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1605)
 .11152يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1600)
 .11155يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1606)
 .11150يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1600)
 .11156يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1602)
 . 11152يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1610)
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 . (1611)« وام العا ية أهن  ىطية وأ ضل قسم:»وقا 
 . (1611)«قسامصحة األجسام من أهن  األ:»وقا 
 . (1611)«ال لباس أَجل من الس مة:»وقا 
 . (1612)«ال ىي  أهن  من العا ية:»وقا 
 . (1615)«ال لباس أ ضل من العا ية:»وقا 
 . (1610)«ا رض فبس البدن:»وقا 
 . (1616)«ا رض أفد املبسي:»وقا 
 . (1610)«كيف يكون من يفىن ببقائه ويسقم بصحته ويؤز  من م منه:»وقا 
 . (1612)«يترت بس مة جسم معرض لآل ات كيف:»وقا 
 . (1610)«ال رزية أىظم من  وام سقم ا سد:»وقا 

 اللع لجة واللداواة
 مس لة: زستحب ا عا ة وا داواة يف ا ملةل وقد  ب  يما إذا زوقفو املياة ىليها.

 .(1611)«زداووا  إن اهلل ى وجل مل ين    ا ت إال وأن   له شفا ت : »قا  الن  
 .(1611)«اذنان ىلي ن: صحي  اتم وىليل ُملط»قا :  ىنهورَو 

إن نبيـــا مـــن األنبيـــا  مـــرض  قـــا : ال أزـــداوى فـــىت يكـــون »قـــا :  وىـــن أيب ىبـــد اهلل
                                                           

 .11100يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1611)
 .11101يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1611)
 .11161يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1611)
 .11162يف الصحة والس مة ح 202 رر املكم و رر الكلم: ص (1612)
 .11165يف الصحة والس مة ح 202 رر املكم و رر الكلم: ص (1615)
 .11160 ستورات  بية ح 202 رر املكم و رر الكلم: ص (1610)
 .11160 ستورات  بية ح 202 رر املكم و رر الكلم: ص (1616)
 .11101يف الصحة والس مة ح 201كم و رر الكلم: ص رر امل (1610)
 .11101يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1612)
 .11161يف الصحة والس مة ح 202 رر املكم و رر الكلم: ص (1610)
 .101مكارم األ  ق: ص (1611)
 .101مكارم األ  ق: ص (1611)
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الـذَ أمررـا هــو الـذَ يشــفيال  ـ وف  اهلل ى وجـل: ال أشــفيه فـىت زتــداوىل  ـإن الشــفا  
 .(1611)«ما والدوا  مال   عل يتداوى   ز  الشفا 

 .(1612)«زداووا  إًن اًلذَ أن   الًدا  أن   الًدوا : »p  الًلهوقا  رسو 
ا ىـوا لـه : »p قـا  pورَو يف سبب هذا املدي  أًن رج ت جـرح ىلـ  ىهـد رسـو  اللًـه

نعـم مـا أنـ   اللًـه مـن : »p قالوا: يا رسو  الًله وهل يتا الطًبيب مـن شـي ؟  قـا « الطبيب
 . (1615)« ا  إال ان   له شفا 
: و ائدة املدي  امل  ىل  التداَو والتشفي با عا ـة ومراجعـة اجمللسي قا  الع مة 

 .(1610)الطب وأهل العلم بذله وا مارسة
 . (1616)«من مل ُيتمل مرارة الًدوا   ام أ ه»أنًه قا :  tويف الترر ىن أمري ا ؤمني

 . (1610)«لكل ىلة  وا :»وقا 
 . (1612)«ال  وا   شتوف بدائه:»وقا 
 . (1610)«   ن كتم  بيبه  ا هال شفا:»وقا 
 . (1611)«لكل في  ا :»وقا 
 . (1611)«من كتم األ با  مرره  ان بدنه:»وقا 
 . (1611)«من كتم مكنون  ائه ى    بيبه ىن شفائه:»وقا 

 .(1612)«زعا وا وال زتكلموا: »وقا  رسو  اهلل
                                                           

 .101مكارم األ  ق: ص (1611)
 .220ح يف التداَو برتبة موالنا وسيدنا أيب ىبد اهلل املسي  صل 100الدىوات: ص (1612)
 .15ح 50ب 61ب 52حبار األنوار: ج (1615)
 .15ذيل ح 50ب 61ـ 61ص 52حبار األنوار: ج (1610)
 .11121 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1616)
 .11100 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1610)
 .11102يف الصحة والس مة ح 201ص : رر الكلم رر املكم و  (1612)
 .11105يف الصحة والس مة ح 201ص : رر املكم و رر الكلم (1610)
 .11106 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1611)
 .11102 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1611)
 .11120 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1611)
 .15ح 50ب 61ص 52حبار األنوار: ج (1612)
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لطيـف صـنعه :  إن اهلل الذَ أمرض قد  لق األ وية ا تعـاجل هبـا بقا  الع مة اجمللسي
وجعل بعم املشـائ  واخلشـب والصـمو  واألف ـار أسـبابا للشـفا  مـن العلـل واأل وا   هـي 
زــد  ىلــ  ىظــيم قدرزـــه وواســا رمحتــه. وهـــذا املــدي  يــد  ىلــ   طـــ  مــن ا ىــ  التوكـــل يف 

 و ائدة املدي  امل  ىل  معا ة األمراض باأل وية... … األمراض ومل يتعاجل 
بـن كلـدة ىـن إ  ـا  الطعـام ىلـ  الطعـام؟  قـا : هـو الـذَ وسئل  بيب العرب املارث 

أهلــه الربيــة وأهلــه الســباع يف الربيــة   عــل إ  ــا  الطعــام ىلــ  الطعــام الــذَ مل ينضــج يف 
ا عدة ومل ين   منها  ا  مهلكا وهذا ىل  ىا ة أكثرية أجراها اهلل زعاىل وقد زن رم ب صـحاب 

 ي  يها وكله متعلق بقدرة اهلل جلو ىظمته. ا عد النارية ا لتهبة الن هتضم ما ألق
إن اهلل أنـــــ   الـــــدا  والـــــدوا ل وجعـــــل لكـــــل  ا   وا ل »قـــــا :  ورَو ىـــــن رســـــو  اهلل
 . (1615)« تداووال وال زتداووا حبرام

إن لكــل  ا   وا   ـإذا أصــيب  وا  الـدا  بــرأ بــإذن »قــا :  وىـن جــابر أن رسـو  اهلل 
 . (1610)«اهلل زعاىل

األىراب: يا رسو  اهلل أ ال نتداوى قا : نعم يـا ىبـا  اهلل زـداووا  ـإن ويف املدي : قالو 
اهلل مل يضــا  ا  إال ورــا لــه شــفا  و وا  إال  ا ت وافــدال قــالوا: يــا رســو  اهلل ومــا هــو؟ قــا : 

 . (1616)«اىلرم
ما أن   اهلل من  ا  إال أن   له  وا  ـ ويف فدي  ابن مسعو  بعد : »وقا  رسو  اهلل

 . (1610)«من ىلمه وجهله من جهله ذله ـ ىلمه
قا  الع مة اجمللسي: قا  بعضهم: ا را  باإلن ا  إن ا  ىلم ذلـه ىلـ  لسـان ا لـه للنـ  
مـــث ل أو ىـــرب بـــاإلن ا  ىـــن التقـــديرل ويف بعـــم األ بـــار التقييـــد بـــامل  ل  ـــ  بـــوز التـــداَو 

بة بإذن اهلل زعاىلل وذله باملرامل ويف فدي  جابر اإلشارة إىل أن الشفا  متوقف ىل  اإلصا
أن الدوا  قد  صل له جماوزة املد يف الكيفية أم الكمية    ين ال بل رشا أفدث  ا  آ رل 
و يهـــا كلهــــا إذبــــات األســـباب وإن ذلــــه ال ينــــايف التوكـــل ىلــــ  اهلل  ــــن اىتقـــد أهنــــا بــــإذن اهلل 

                                                           

 ) ائدة(. 60ص 52حبار األنوار: ج (1615)
 ) ائدة(. 60ص 52حبار األنوار: ج (1610)
 ) ائدة(. 60ص 52حبار األنوار: ج (1616)
 ) ائدة(. 60ص 52حبار األنوار: ج (1610)
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إن الدوا  قد ينقلب  ا  إذا قدر وبتقديره وأهنا ال زن ا بدوائهال بل شا قدره اهلل زعاىل  يهال و 
اهلل زعاىلل وإليـه اإلشـارة يف فـدي  جـابر بـإذن اهلل  مـدار ذلـه كلـه ىلـ  زقـدير اهلل وإرا زـه. 
والتـداَو ال ينــايف التوكــل كمـا ال ينا يــه   ــا ا ـوع والعطــ  باألكــل والشـربل وكــذله  نــب 

ل يف ىمومـــه أيضـــا الـــدا  ا هلكـــات والـــدىا  لطلـــب العا يـــة ور ـــا ا ضـــار و ـــري ذلـــهل ويـــد 
القازــل الــذَ اىــرتف فــذاق األ بــا  بــ ن ال  وا  لــه وبــالع   ىــن مداوازــه. ولعــل اإلشــارة يف 
فدي  ابن مسعو  بقوله وجهله من جهله إىل ذلهل  تكون باقية ىلـ  ىمومهـال وُيتمـل أن 

أوىلل و ــا يكــون يف اخلــرب فــذف زقــديره مل ينــ    ا  يقبــل الــدوا  إال أنــ   لــه شــفا ل واألو  
يــد ل يف قولــه )جهلــه مــن جهلــه( مــا يقــا لــبعم ا ررــ  أنــه يــداَو مــن  ا  بــدوا   يــربأ ُث 
يعرتيه ذله الدا  بعينه  يتداوى بذله الدوا  بعينه    ين ال والسبب يف ذلـه ا هـل بصـفة 
من صفات الدوا   ـرب مررـي زشـاهبا ويكـون أفـد ا مركبـا ال ين ـا  يـه مـا ين ـا يف الـذَ 

مركبــا  يقــا اخلطــ  مــن هنــاكل وقــد يكــون متحــدا لكــن يريــد اهلل أن ال ين ــا  ــ  ين ــا  لــيس
 وهناك ختضا رقاب األ با . 

يــا رســو  اهلل أ رأيــو رقــ  نســرتقيها و وا  نتــداوى بــه هــل يــر  مــن »وقــد رَو أنــه قيــل: 
 «. قضا  اهلل شيئال قا : هي من أقدار اهلل زعاىل

  إأا هو كد ا ا وع باألكل والعطـ  بالشـرب  هـو و املاصل أن فصو  الشفا  بالدوا
ين ـا يف ذلــه يف التالــب وقـد يت لــف  ــانا واهلل أىلــم. واسـتثنا  ا ــوت يف بعــم األفا يــ  
وارــ  ولعــل التقــدير إال  ا  ا ــوت أَ ا ــرض الــذَ قــدر ىلــ  صــافبه ا ــوتل واســتثنا  اىلــرم 

ا ــاما بينهمــا نقــص الصــحة أو لقربــه مــن يف الروايــة األ ــرى إمــا ألنــه جعلــه شــبيها بــا وتل و 
ا ـــــوت وإ ضـــــائه إليـــــهل وُيتمـــــل أن يكـــــون االســـــتثنا  منقطعـــــال والتقـــــدير لكـــــن اىلـــــرم ال  وا  

 .(1612)«له
واألئمــة الطــاهرون يراجعــون األ بــا ل ىلــم أو لتــريهمل  عــن  هــذا وقــد كــان رســو  اهلل 

 . (1620)بطن كفه ىا  بيبا  فصد ىرقا من  معاوية بن فكم قا : إن أبا جعفر
وجا الكبد  دى  بالفاصد  فصدين  tوىن اسن الوشا  قا : شكوت إىل أيب ىبد اهلل

                                                           

 ) ائدة(. 60ـ 66ص 52حبار األنوار: ج (1612)
 الفصل الرابا. 60مكارم األ  ق: ص (1620)
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 . (1621)«اشربوا الكاشم لوجا اخلاصرة»من قدمي وقا : 
 إىل  ري ذله من الروايات.

 لكل داء دواء
مســـ لة:  لـــق اهلل لكـــل  ا   وا  ىلـــ  مـــا يســـتفا  مـــن الروايـــاتل وإن مل يصـــل إليـــه ىلـــم 

 بعُد. اإلنسان
قا  زداووا  ما أنـ   اللًـه  ا ت  pأًن رسو  الًله: »tىن جعفر بن اًمد ىن أبيه ىن آبائه

 . (1621)«إال أن   معه  وا ت إال الًسام يعا ا وت  إنًه ال  وا  له
نعـم مـا أنـ   اللًـه  pقيـل: يـا رسـو  اللًـه نتـداوىل  قـا »قـا :  tوىن ىلًي بن أيب  الب

 .(1621)«   معه  وا ت  تداووا إال الًسام  إنًه ال  وا  لهزعاىل من  ا  إال قد أن
 .(1622)«لكًل  ا   وا » pوقا  رسو  اهلل

 التدلية ع د ش ب الدواء
مســ لة: يســتحب التســمية ىنــد شــرب الــدوا  ل  عــن يــونس بــن يعقــوب قــا : ســ لو أبــا 

ا :  قـا : ىن الرجل يشرب الدوا  ورشـا قتلـه ورشـا يسـلم منـه ومـا يسـلم أكثـر؟ قـ ىبد اهلل
 «أنــ   اهلل الــدا  وأنــ   الشــفا  ومــا  لــق اهلل  ا  إال جعــل لــه  وا   اشــرب وســم اهلل زعــاىل»
(1625). 

 في ثواب الل يض 
مس لة: جعل اهلل زعاىل ا رض كفارة لذنوب ا ؤمنل ويثيب ا ريم ىل  مررهل رمحـة منـه 

 ـإن ا ـريم ب شـد املاجـة ى وجلل وهذا  ا يوجب له نوىـات مـن الرافـة النفسـية كمـا النفـ ل 
 إليها.

 تد قط الذنوب وتكفي  الديئ ت
                                                           

 .02ح 52ب 116ص 52ار األنوار: جحب (1621)
 .10265ح 100ب 210ص 10ج :مستدرك الوسائل (1621)
 .10200ح 100ب 216ص 10ج :مستدرك الوسائل (1621)
 .10ب 120ص 20حبار األنوار: ج (1622)
 .10ح 50ب 00ص 52حبار األنوار: ج (1625)
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إذا مرض ا سلم كتب اهلل له ك فسن ما كـان يعمـل يف صـحتهل »أنه قا :  ىن الن 
 . (1620)«وزساقطو ذنوبه كما يتساقط ورق الش ر

مــا يصــيب ا ــؤمن مــن وصــب وال نصــب وال ســقم وال أذتى وال فــ ن وال : »pوقــا  النــ 
ىلًم يهًمه إال كًفر الًله به من  طاياه وما ينتظر أفدكم من الًدنيا إال  ىنت مطتيـات أو هًم فىًت ا

 . (1626)« قرات منسيات أو مررات مفسدات أو هرمات منفدات أو موزات جمه ات 
ـــًذنوب كمـــا نلـــص الكـــري اخلبـــ  مـــن : »pوقـــا  ـــه مـــن ال إذا اشـــتك  ا ـــؤمن أ لصـــه الًل
 . (1620)«املديد

العبــد ليصــيبه مــن ا صــائب فــىت ُيشــي ىلــ  األرض ومــا ىليــه  إن»قــا :  وىــن النــ 
 . (1622)« طيئة

أمـا إنـه لـيس مـن ىـرق يضـرب وال نكبـة والصـداع وال مـرض »قا :  وىن أيب ىبد اهلل
َومـــا َأصــاَبُكْم ِمــْن ُمِصـــيَبةح  َِبمــا َكَســَبْو أَيْـــِديُكْم إال بــذنبل وذلــه قولـــه ى وجــل يف كتابــه: 

 .(1651)«ُث قا : وما يعفو اهلل أكثر  ا ي  ذ به  (1650)َويـَْعُفوا َىْن َكِثريح 
ال ُيــرض مــؤمن وال مؤمنــة إال فــًط اللًــه بــه : »pوىــن جــابر بــن ىبــد اللًــه قــا : قــا  النًــ ً 

 . (1651)«من  طاياه
 . (1651)«إذا ابتل  الًله ىبدات أسقط ىنه من الًذنوب بقدر ىًلته»قا :  tوىن ىليً 

ًن أىما  العبـا  ال زفـي بـذنوهبم  لـق ىلـم األمـراض ليكًفـر وقا  ابن ىًباس:  ًا ىلم الًله أ
 . (1652)ىنهم هبا الًسًيئات

قـــــا : قـــــا  أمـــــري  ىـــــن آبائـــــه وىـــــن ىبـــــد العظـــــيم املســـــًا ىـــــن أيب جعفـــــر ا ـــــوا 

                                                           

 .150مكارم األ  ق: ص (1620)
 .1ب 100ص 60حبار األنوار: ج (1626)
 .1200ح 1ب 50ص 1ج مستدرك الوسائل: (1620)
 .152مكارم األ  ق: ص (1622)
 .10سورة الشورى:  (1650)
 .156مكارم األ  ق: ص (1651)
 .51ح 1ب 21التمحيص: ص (1651)
 ذكر العلل والعبا ات واالفتضار 110ص 1 ىائم اإلس م: ج (1651)
 .1126ح 1ب 56ص 1مستدرك الوسائل: ج (1652)
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ا رض ال أجر  يه ولكنًـه ال يـدع ىلـ  العبـد ذنبـات إال فطًـه وإًأـا األجـر يف القـو  : »tا ؤمني
ارح وإًن اللًــه بكرمــه و ضــله يــد ل العبــد بصــدق النًـيًــة والًســريرة الًصــاملة بالًلسـان والعمــل بــا و 

 . (1655)«ا ًنة
إًن العبد إذا كثرت ذنوبه ومل بد ما يكًفرها به ابت ه الًله ى وجـل »قا :  tوىن الًصا ق

 بامل ن يف الًدنيا ليكًفرها به  إن  عل ذله بهل وإال أسقم بدنه ليكًفرها به  إن  عل ذلـه بـهل
وإال شًد  ىليه ىند موزه ليكًفرها به  إن  عل ذله بهل وإال ىًذبـه يف قـربه ليلقـ  اللًـه ىً وجـًل 

 .(1650)«يوم يلقاه وليس شي  يشهد ىليه بشي  من ذنوبه
ــه إًن ا ــؤمن ليهــًو  ىليــه يف نومــه  تتفــر لــه ذنوبــه وإنًــه ليمــتهن يف : »tوقــا  أبــو ىبــد الًل
 . (1656)«بدنه  تتفر له ذنوبه

مـا مـن الًشـيعة ىبـد يقـارف أمـرات »..قـا :  t ىبد الًله ىن آبائه ىن أمري ا ـؤمنيوىن أيب
هنينــاه ىنــه  يمــوت فــىًت يبتلــ  ببليًــة ًُحــص هبــا ذنوبــه إًمــا يف مــا  وإمــا يف ولــد وإًمــا يف نفســه 
فىًت يلق  الًله ىً  وجًل وما لـه ذنـب وإنًـه ليبقـ  ىليـه الشـي  مـن ذنوبـه  يشـًد  بـه ىليـه ىنـد 

 .(1650)«هموز
الًسـقم : »pقـا : قـا  رسـو  اللًـه tىن الًسكويًن ىن جعفر بن اًمد ىن أبيه ىـن آبائـه

 .(1652)«ُيحو الًذنوب
 . (1600)«ساىات األوجاع يذه  بساىات اخلطايا: »tوقا  الًصا ق

 . (1601)«ساىات الوجا يذه  ساىات اخلطايا: »pوىنه
أمــايًن أهــل الكتــاب مــن يعمــل ســو ت لــيس ب مــانًيكم وال ورَو أنًــه  ـًـا ن لــو هــذه اآليــة: 

بــ  بــه
: pيــا رســو  اللًــه جــا ت قاصــمة الًظهــر.  قــا : pل  قــا  رجــل لرســو  اللًــه(1601)

                                                           

 .1125ح 16اجمللس 001األمايل للطوسي: ص (1655)
 .2ح 22اجمللس 122مايل للصدوق: صاأل (1650)
 .2باب زع يل ىقوبة الذنبل ح 222ص 1الكايف: ج (1656)
 .10ح… أصحابه يف جملس أربعمائة باب ىلم أمري ا ؤمني  015ص 1اخلصا : ج (1650)
 .01ح 11ب 122ص 02حبار األنوار: ج (1652)
 .1ب 121ص 60حبار األنوار: ج (1600)
 .01ح 11ب 122ص 02حبار األنوار: ج (1601)
 .111سورة النسا :  (1601)
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 ـذله  ًـا بـ ى »قـا : بلـ ل قـا : « ك  أ ما   ن أ ما ُرض أ ما يصـيبه الـ وا  واىلمـوم»
 .(1601)«به

يم قـــد بـــرأ قـــا  لـــه: كـــان إذا رأى ا ـــر  tوىـــن جـــابر بـــن ىبـــد اللًـــه أًن ىلـــًي بـــن املســـي
 . (1602)«يهنيه الًطهور من الًذنوب»

 استأنف العلل
أربعــة يســت نفون العمــل: ا ــريم إذا بــرأل وا شــرك إذا أســلمل وا نصــرف مــن : »وىنــه

 . (1605)«ا معة إُيانات وافتساباتل واملاًج إذا  ر 

 تطهي  ورحلة
ولعنةل وإن ا رض ال ا رض للمؤمن زطهري ورمحةل وللكا ر زعذيب »قا :  وىن الررا

 .(1600)«ي ا  با ؤمن فىت ما يكون ىليه ذنب
ا ـــــرض للمـــــؤمن زطهـــــري ورمحـــــةل وللكـــــا ر زعـــــذيب »قـــــا :  ويف فـــــدي  آ ـــــر ىنـــــه 

 . (1606)«ونقمة

 للل يض أربع خص ل
للمـريم أربـا  صـا : ير ـا ىنـه القلـمل : »قـا : قـا  رسـو  اهلل وىن أيب إبراهيم

ضل كان يعمله يف صحتهل ويتبا مرره كل ىضـو يف جسـده وي مر اهلل ا له  يكتب له كل  
 . (1600)« يست رج ذنوبه منهل  إن مات مات متفورا لهل وإن ىاي ىاي متفورا له

 من تاف اهلل 
إن اهلل إذا أفب ىبدا نظر إليهل وإذا نظر إليه أ فـه بوافـدة »قا :  وىن أيب ىبد اهلل

                                                           

 .1ب 121ص 60حبار األنوار: ج (1601)
 .20ح 1ب 21التمحيص: ص (1602)
 .1211ح 1ب 01ص 1مستدرك الوسائل: ج (1605)
 .150مكارم األ  ق: ص (1600)
 .152مكارم األ  ق: ص (1606)
 .150مكارم األ  ق: ص (1600)
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 . (1602)«من ذ ث: إما مح  أو وجا ىي أو صداع

 ذا م ض اللؤمنإ
إن ا ـؤمن إذا مـرض أوفـ  اهلل ى وجـل إىل أصـحاب الشـما  ال »قـا :  وىن الكاظم

زكتبوا ىل  ىبدَ ما  ام يف فبسي ووذاقيل وأوف  إىل أصحاب اليمي أن اكتبوا لعبدَ ما  
 . (1660)«كنتم زكتبونه له يف صحته من املسنات يف الصرب ىل  العلة

ر ــا رأســـه إىل  إن رســو  اهلل »قــا :  بــد اهلل وىــن ىبــد اهلل بــن ســنان ىــن أيب ى
الســـما   تبســـمل  ســـئل ىـــن ذلـــهل قـــا : نعـــم ى بـــو  لكـــي هبطـــا مـــن الســـما  إىل األرض 
يلتمســان ىبــدات صــاملات مؤمنــات يف مصــل  كــان يصــلي  يــه ليكتبــا لــه ىملــه يف يومــه وليلتــه  لــم 

ؤمن التمسناه يف مصـ ه لنكتـب بداه يف مص ه  عرجا إىل السما   قاال: ربنا ىبدك   ن ا 
له ىمله ليومه وليلته  لم نصبه  وجدناه يف فبالهل  قا  اهلل ى  وجل: اكتبـا لعبـدَ مثـل مـا  
كان يعمله يف صحته من اخلري يف يومه وليلته ما  ام يف فبايل  إن ىلي أن أكتب له أجر ما  

 .(1661)«كان يعمله إذ فبسته ىنه

 ملعون من ال يص ب
ملعـون ملعـون كـًل بـدن ال »يقـو :  tعقوب قا   عو جعفر بن اًمـدوىن يونس بن ي

 لًمــا رأى ىظــم ذلــه ىلــيَّ قــا : « ملعــون»قلــو: ملعــون قــا : « يصــاب يف كــًل أربعــي يومــات 
يا يونس إًن من البلًية اخلدشة والًلطمة والعثرة والًنكبة والقف ة وانقطاع الًشسا وأشـباه ذلـهل »

  الًله زعاىل من أن ُيًر ىليه أربعون ال ُيحص  يها ذنوبه ولو بتـًم يا يونس إًن ا ؤمن أكرم ىل
يصــيبه ال يــدَر مـــا وجهــهل واللًــه إًن أفـــدكم ليضــا الـــًدرهم بــي يديــه  ي هنـــا  ي ــدها ناقصـــةت 

 . (1661)« يتتًم بذله  ي دها سوا ت  يكون ذله فطًات لبعم ذنوبه

 أفضل من عب دة س ة

                                                           

 .150مكارم األ  ق: ص (1602)
 .152مكارم األ  ق: ص (1660)
 .1251ح 1ب 126ص 1ج وسائل الشيعة: (1661)
 .1202ح 1ب 52ص 1مستدرك الوسائل: ج (1661)
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 . (1661)«ض أ ضل من ىبا ة سنةسهر ليلة من مر »قا :  وىن الباقر
ســهر ليلــة مــن مــرض أو وجــا أ ضــل وأىظــم أجــرا مــن »قــا :  وىــن زرارة ىــن أفــد ا

 . (1662)«ىبا ة سنة

 لكدب األج 
إًن الًرًب ليتعاهد ا ؤمن  ما ُيًر به أربعون صـبافات إال زعاهـده »قا :  tوىن أيب ىبد الًله

و شصــيبة مــن مصــيبات الــًدنيا ليــ جره اللًــه إًمــا شــرض يف جســده وإًمــا شصــيبة يف أهلــه ومالــه أ
 . (1665)«ىليه

 ع دم  يئن الل يض
إًن العبــــد إذا مــــرض  ــــ نَّ يف مررــــه أوفــــ  اللًــــه زعــــاىل إىل كازــــب الًشــــما  ال : »tوقــــا 

زكتــب ىلــ  ىبــدَ  طيئــةت مــا  ام يف فبســي ووذــاقي إىل أن أ لقــه وأوفــ  إىل كازــب اليمــي 
 . (1660)«أن اجعل أني ىبدَ فسنات

 مص ديق ال حلةمن 
يــا رًب أ مــا زــرفم هــذا  ًــا »ورَو أن نبيًــات مــن األنبيــا  مــًر برجــل قــد جهــده الــب    قــا : 

 . (1666)«بهل   وف  الًله إليه كيف أرمحه  ًا به أرمحه

 م  أشد هذا الاديث
يا جابر يكتب للمؤمن يف سـقمه مـن العمـل »قا : قا  يل:  tوىن جابر ىن أيب جعفر

ان يكتــب لــه يف فًقــه يف صــًحته ويكتــب للكــا ر مــن العمــل الًســًيئ مثــل مــا  الًصــاحل مثــل مــا كــ

                                                           

 .150مكارم األ  ق: ص (1661)
 .150مكارم األ  ق: ص (1662)
 .10ح 1ب 11ا ؤمن: ص (1665)
 .1206ح 1ب 00ص 1مستدرك الوسائل: ج (1660)
  صل من ذكر ا رر  والعبا ة. 162ص 1كن  الفوائد: ج  (1666)
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 . (1660)«يا جابر ما أشًد هذا من فدي »ُثً قا : قا : « كان يكتب له يف صًحته

 ع دم  يل ض ف عل الخي 
إذا كــان العبــد ىلــ   ريقــة مــن اخلــري  مــرض أو ســا ر أو ى ــ  ىــن »قــا :  pوىــن الًنــ ً 

 لهم أجر  ري  نونمثل ما كان يعمل ُثً قرأ:  العمل بكرب كتب الًله له
(1662)»(1600) . 

 أي ا الصاة مادوبة
أيًـام الًصـًحة اسـوبة وأيًـام العلًـة اسـوبة وال ي يـد هـذه وال »أنًـه قـا :  tوأرَو ىن العـامل

 .(1601) ..«ينقص هذه 

 ال خي  في بدن ال يألم
 : ىـن معـىن هـذال  tالعامل ل  سئل«ال  ري يف بدن ال ي ملل وال يف ما  ال يصاب»ورَو

إًن البدن إذا صً  أشر وبطر  إذا اىتًل ذهب ذله ىنـهل  ـإن صـرب جعـل كًفـارةت  ـا : »t قا 
 . (1601)«قد أذنب وإن مل يصرب جعله وباال ىليه

 جزيل الثواب
 : أنًه إذا كان يوم القيامة يوً  أهل الب   وا رض أًن ملومهم قد قررو با قـاريم »ورَو

 . (1601)« يل ذواب العليل ا يرون من ج
 

 من ري ض الج ة
 قلـو: يـا رسـو  اللًــه إًن  pوىـه أبـو ذًر   زيـو رسـو  اللًـه»قـا :  tوىـن أمـري ا ـؤمني

                                                           

 .111ح 6ب 50ص 1وسائل الشيعة: ج (1660)
 .0سورة التي:  (1662)
 .1212ح 1ب 02ص 1مستدرك الوسائل: ج (1600)
 .20ب 121 قه الررا: ص (1601)
 .20ب 121 قه الررا: ص (1601)
 .20ب 121 قه الررا: ص (1601)
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 مضـينا إليــه َجيعـات  لًمـا جلســنا قـا  رســو  « امــم بنـا إليـه نعــو ه» قـا : « أبـا ذًر قـد وىــه
أصـبحو »للًـهل  قـا : قـا : أصـبحو وىكـات يـا رسـو  ا« كيـف أصـبحو يـا أبـا ذرً : »pالًله

يف رورة من رياض ا ًنة قد انتمسو يف ما  امليـوان وقـد  فـر اللًـه لـه مـا يقـدح مـن  ينـه 
املًمـ  فـً  كـًل مـؤمن مـن النًـار املًمـ  مـن  ـي  جهـًنمل املًمـ  : »pوقـا «   بشر يا أبـا ذرً 

 . (1602)«رائد ا وت

  ك ة األجد د
يومــات ملعــون كــًل مــا  ال »  ألصــحابه: قــا pأًن النًــ ً  tوىــن جعفــر بــن اًمــد ىــن أبيــه

 قيــل: يــا رســو  اللًــه أًمــا زكــاة « ي ًكــ ل ملعــون كــًل جســد ال ي ًكــ  ولــو يف كــًل أربعــي يومــات مــرًةت 
قـا :  تتـرًيت وجـوه القـوم « أن زصاب بآ ة»ا ا   قد ىر ناها  ما زكاة األجسا ل  قا  ىلم: 
« هـل زـدرون مـا ىنيـو بقـويل»واهنم قـا  ىلـم: اًلذين  عوا ذله منهل  لًما رآهم قد زتـرًيت ألـ

بلـــ  الًرجـــل نـــدي اخلـــدي وينكـــب الًنكبـــة ويعثـــر العثـــرة »قـــا :  قـــالوا: ال يـــا رســـو  الًلـــه
وُيــــــرض ا ررــــــة ويشــــــاك الًشــــــوكة ومــــــا أشــــــبه هــــــذال فــــــىًت ذكــــــر يف آ ــــــر فديثــــــه: ا ــــــت ج 

 . (1605)«العي

 عفو اهلل أكث 
الـــب قـــا :  عـــو ىلـــًي بـــن املســـي زيـــن وىـــن ىبـــد الًلـــه بـــن اًمـــد بـــن ىقيـــل بـــن أيب  

وكـان « ما ا تلج ىرق وال صدع مؤمن إال بذنبه ومـا يعفـو اللًـه ىنـه أكثـر»يقو :  tالعابدين
 . (1600)«ليهنئه الًطهر ـ أَ من الًذنوب ـ  است نف العمل»إذا رأى ا ريم قد برإل قا  له: 

 ابتالء اللؤمن
إيًن ألكـره أن يعـام الًرجـل يف الـًدنيا وال : »tقا  ىلـًي بـن املسـي: tوقا  أبو ىبد الًله

 . (1606)«يصيبه شي  من ا صائب أو َنو هذا
                                                           

 .206 صل يف ص ة ا ريم ح 106الدىوات: ص (1602)
 .11قرب االسنا :  (1605)
 .1اجمللس اخلامس ح 15األمايل للمفيد: ص (1600)
 .1101ح 1ب 51ص 1مستدرك الوسائل: ج (1606)



 

 111 

 الب دة البيض ء
ــه tوىــن الًررــا ىــن آبائــه مثــل ا ــؤمن إذا ىــويف مــن مررــه مثــل »قــا :  pىــن رســو  الًل

 . (1600)«الرب ة البيضا  زن   من الًسما  يف فسنها وصفائها

 من ك امة اللؤمن على اهلل
ا ـؤمن أكـرم »يقـو :  tبن يعقوب قا :  عو أبا ىبـد اللًـه جعفـر بـن اًمـد وىن يونس

ىلــ  الًلــه أن ُيــًر بــه أربعــون يومــات ال ُيًحصــه الًلــه  يهــا مــن ذنوبــه وإًن اخلــدي والعثــرة وانقطــاع 
  ًمــا « الًشســا وا ــت ج العــي وأشــباه ذلــه لــيمًحص بــه ولًينــا وأن يتــتًم ال يــدَر مــا وجهــه

 . (1602)«مًح  ليلة كًفارة سنة»قا :  pفًدذا ىن آبائه ىن رسو  الًله املًم   إًن أيب

 ع د م  يل ض اللدلم
ــه ا لــه أن يكتــب لــه يف فالــه : »pوقــا  الًنــ ً  إًن ا ســلم إذا رــعف مــن الكــرب يــ مر الًل

زله ما كان يعمل وهو شاًب نشيط جمتما ومثل ذله إذا مرض وًكل الًله به ملكات يكتب لـه 
 . (1620)«كان يعمل من اخلري يف صًحتهيف سقمه ما  

 من لم ي  أ في جدله
 . (1621)«إًن الًله يبتم العفرية الًنفرية اًلذَ مل يرزأ يف جسمه وال ماله»قا :  pوىنه

 مل  يوجب األج 
قا : يـا رًب  t لًما كان زمن إبراهيم (1621)كان الًناس يعتبطون اىتبا ات : »tوقا  الباقر

 .(1621)« يواجعل للموت ىًلةت يؤجر هبا ا

                                                           

 .1120ح 1ب 55ص 1مستدرك الوسائل: ج (1600)
 .51ب 161ص 1إرشا  القلوب: ج (1602)
 .251 صل يف ص ة ا ريم ح 101الدىوات: ص (1620)
 .1ب 162ص 60حبار األنوار: ج (1621)
 ما ة )ىبط(. 10ص 1اىتبط   ن: مات    ة من  ري ىلة وال مرضل كتاب العي: ج (1621)
 .1ب 100ص 60حبار األنوار: ج (1621)
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 أبر  ب حلة من ربك
مـن صـًفي ورأينـا بيـوت الكو ـة  tوىن ىبد الًرمحن بن جندب قا :  ًا أقبل أمري ا ـؤمني

مـا يل أرى وجهـه »لـه:  t إذا َنـن بشـيخ جـالس يف ظـًل بيـو ىلـ  وجهـه أذـر ا ـرض  قـا 
أ : »tل قـا  قا : ما أفًب أن يعرتيا«  لعًله كرهته»قا : نعمل قا : « متكًفئات أمن مرض

ُثً « أبشر برمحة رًبه و فران ذنبه»قا : بل  قا : « ليس افتساب باخلري  يما أصابه منه
جعــل اللًــه مــا كــان مــن شــكواك فطًــات »ســ له ىــن أشــيا   لًمــا أرا  أن ينصــرف ىنــه قــا  لــه: 

ـــا األجـــر يف القـــو    لســـًيئازه  ـــإًن ا ـــرض ال أجـــر  يـــه ولكـــن ال يـــدع للعبـــد ذنبـــات إال فطًـــه إًأ
ــة والًســريرة الًصــاملة مــن  ــه ىــً  وجــًل يــد ل بصــدق النًـًي بالًلســان والعمــل باليــد والًرجــل وإًن الًل

 .t (1622)ُثً مض « يشا  من ىبا ه ا ًنة
 الصداع وثوابه

 مس لة: ور ت روايات يف ذواب من أصيب بالصداع.
 .(1625)«صداع ليلة ُيط كل  طيئة إال الكبائر»قا :  ىن أيب ىبد اهلل

قـــا : ومـــا أًم « هـــل أ ـــذزه أًم ملـــدم قـــطً »ألىـــرايًب:  pســـلمة قـــا : قـــا  النًـــ ً  وىـــن أيب
قـــا : ومـــا «    ـــذك الًصـــداع قـــطً »قـــا : ال قـــا : « فـــًر بـــي ا لـــد والًلحـــم»ملـــدمل قـــا : 

قـــا : مــا وجــدت هــذا قــًط  لًمــا وىًل قـــا  « ىــرق يضــرب اإلنســان يف رأســه»الًصــداعل قــا : 
 .(1620)«ىل رجل من أهل الًنار  لينظر إىل هذا من سرًه أن ينظر إ: »pرسو  الًله

 .(1626)وشبهه يف ا ستدرك

                                                           

 .1201ح 1ب 50ص 1مستدرك الوسائل: ج (1622)
 .150مكارم األ  ق: ص (1625)
 .51ح 1ب 21( التمحيص: ص1620)
 .1211ح 1ب 01ص 1مستدرك الوسائل: ج (1626)
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 الالى وثوابه 

 مس لة: ور ت روايات يف ما يناله احملموم من الثواب.
إن ا ؤمن إذا فم محاة وافدة زنـاذرت الـذنوب منـه كـورق الشـ رل  ـإن صـار : »قا  

ي كمن يضرب بسيفه يف سبيل اهللل ىل   راشه   نينه زسبي  وصيافه هتليل وزقلبه ىل  الفرا
وإن أقبــل يعبـــد اهلل ى وجـــل بــي أصـــحابه كـــان متفــورا لـــهل  طـــوب لــه إن مـــات وويلـــه إن ىـــا  

 . (1620)«والعا ية أفب إلينا
محــ  ليلــة كفــارة ســنة وذلــه ألن أ هــا يبقــ  يف ا ســد »قــا :  وىــن ىلــي بــن املســي

 . (1622)«سنة
 . (1000)«سنة مًح  ليلة كًفارة»قا :  tوىن أيب املسن

 . (1001)«مًح  يوم كًفارة سنة: »pوىنه
قـــا  احملـــدث النـــوَر يف ا ســـتدرك: )و عنـــا بعـــم األ ًبـــا  وقـــد فكـــي لـــه هـــذا املـــدي  

 . (1001)  قا : هذا يصًدق قو  أهل الًطًب إًن مًح  يوم زؤمل البدن سنةت(
 .(1001)«مح  ليلة كفارة  ا قبلها و ا بعدها»قا :  وىن أيب ىبد اهلل

مح  ليلة زعد  ىبا ة سنةل ومحـ  ليلتـي زعـد  ىبـا ة سـنتيل »قا :  يب جعفروىن أ
ل قا  أبو محـ ة: قلـو:  ـإن مل يبلـل سـبعي سـنةل قـا : «ومح  ذ ث زعد  ىبا ة سبعي سنة

ل قـا : قلـو:  ـإن مل زبلـل قرابتــهل « لقرابتـه»ل قـا : قلـو:  ـإن مل يبلتـال قــا : « لبيـه وأمـه»
 . (1002)« ل ريانه»قا : 

املًمــــــ  زــــــذهب  طايــــــا بــــــا آ م كمــــــا يــــــذهب الكــــــري  بــــــ  : »pوقــــــا  رســــــو  الًلــــــه

                                                           

 .150مكارم األ  ق: ص (1620)
 .150مكارم األ  ق: ص (1622)
 .1210ح 1ب 01ص 1مستدرك الوسائل: ج (1000)
 .1160ح 1ب 51ص 1مستدرك الوسائل: ج (1001)
 .1ب 51ص 1مستدرك الوسائل: ج (1001)
 .150مكارم األ  ق: ص (1001)
 .150مكارم األ  ق: ص (1002)
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 . (1005)«املديد
املمــ  رائـد ا ــوت وسـ ن اهلل يف أررــه : »قـا : قــا  رسـو  اهلل ىـن أيب ىبــد اهلل

 . (1000)«و ورها من جهنم وهي ف  كل مؤمن من النار
رائد ا وت وهـو سـ ن  املًم »يقو :  tوىن ىبد الًله بن سنان قا   عو أبا ىبد الًله

 . (1006)«الًله يف األرض وهو فً  ا ؤمن من الًنار
املًم  رائد ا ـوت وسـ ن : »tقا : قا  أمري ا ؤمني tوىن أيب بصري ىن أيب ىبد الًله

الًله يف األرض ُيبس هبـا مـن يشـا  مـن ىبـا ه وهـي  ـًو الـًذنوب كمـا ُيـاًت الـوبر ىـن سـنام 
 . (1000)«البعري

نعم الوجا املم  يعطي كل ىضو قسطه من الب   وال »قا :  يوىن ىلي بن املس
 .(1002)« ري  يمن ال يبتل 

ىـا  رجـ ت مـن األنصـار  شـكا إليـه مـا يلقـ   pأًن رسـو  اللًـه tوىن ىلًي بـن أيب  الـب
 قا  الرجـل: بـل املًمـ  زفـور « املًم   هور من رًب  فور: »pمن املم ل  قا  رسو  الًله

قـــا : «  لـــيكن ذلـــه بـــه»وقـــا :  p لـــه القبـــورل  تضـــب رســـو  الًلـــه بالًشـــيخ الكبـــري فـــىت
 .(1010) مات من ىلته زله

pىن رسو  الًله ىن آبائه وشبهه يف ا ستدرك ىن الًصا ق
(1011) . 

 م ض الولد
 مس لة: يستحب افتساب مرض الولد.

  يف إًن العبــد يكــون لــه ىنــد ربًــه  رجــة ال يبلتهــا بعملــه  يبتلــ»قــا :  tىــن أيب ىبــد اللًــه

                                                           

  صل من ذكر ا رر  والعبا ة. 160ص 1كن  الفوائد: ج  (1005)
 .156مكارم األ  ق: ص (1000)
 باب ىلل ا وت. 111ص 1الكايف: ج (1006)
 .1210ح 1ب 01ص 1مستدرك الوسائل: ج (1000)
 .156مكارم األ  ق: ص (1002)
 ذكر العلل والعبا ات واالفتضار. 116ص 1 ىائم اإلس م: ج (1010)
 .1166ح 1ب 51ص 1مستدرك الوسائل: ج (1011)
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 . (1011)«جسده أو يصاب يف ماله أو يصاب يف ولده  إن هو صرب بًلته الًله إيًاها
 . (1011)«إذا مرض الًصً  كان مرره كًفارةت لوالديه: »pوقا  الًن ً 
 .(1012)«كفارة لوالديه»يف ا رض يصيب الص ؟ قا :  وىن ىلي

 اللفجوع في أعض ئه
 مس لة: يثاب ا ف وع ب ىضائه.

ىــًدة الــًداىيل ىــن جــابر قــا  أقبــل رجــل أصــًم أ ــرس فــىًت وقــف ىلــ   ىــن ابــن  هــد يف
اكتبـوا لـه كتابـات زبًشـرونه با نًـة  إنًـه لـيس مـن : »p  شار بيدهل  قـا  رسـو  اللًـه pرسو  الًله

ـــه ىلـــ  مـــا أصـــابه  مســـلم يف ـــا بكرُيتـــه أو بلســـانه أو بســـمعه أو برجلـــه أو بيـــده  يحمـــد الًل
إًن ألهـل : »pُثً قـا  رسـو  اللًـه« اه اهلل من النار وأ  له ا ًنةوُيتسب ىند الًله ذله إال ،ً 

الب يـا يف الــًدنيا  رجــات ويف اآل ـرة مــا ال زنــا  باألىمــا ل فـىًت أًن الًرجــل ليتمــىًن أًن جســده 
يف الًدنيا كان يقرض با قاريم  ًـا يـرى مـن فسـن ذـواب اللًـه ألهـل الـب   مـن ا وًفـدين  ـإًن 

 . (1015)«عمل يف  ري اإلس مالًله ال يقبل ال
 . (1010)«ال يذهب فبيبتا ىبد  يصرب وُيتسب إال أ  ل ا ًنة: »pوقا  الًن ً 

مــا ســلب أفــد كرُيتــه إال ىًورــه اللًــه منــه »قــا :  tوىــن ابــن  ًضــا  قــا   عــو الًررــا
 .(1016)«ا ًنة

ولـده  إذا وًجهو إىل ىبد من ىبيـدَ يف بدنـه أو مالـه أو»فاكيات ىن اهلل زعاىل:  pوقا 
ُثً اســـتقبل ذلـــه بصـــرب َجيـــل اســـتحييو منـــه يـــوم القيامـــة أن أنصـــب لـــه مي انـــات أو أنشـــر لـــه 

 . (1010)« يوانات 
إًن الًرجــل ليكــون لــه الًدرجــة ىنــد اللًــه ال يبلتهــا بعملــه يبتلــ  بــب   يف جســمه : »pوقــا 

                                                           

 .25ح 1ب 16ا ؤمن: ص (1011)
 .1211ح 1ب 06ص 1مستدرك الوسائل: ج (1011)
 .101مكارم األ  ق: ص (1012)
  صل و ىا  ا ريم لعائده. 110ىدة الداىي: ص (1015)
 .201ة ا رض وص فه وأ به ح صل يف ص  161الدىوات: ص (1010)
 .1ح 1ب 101ص 60حبار األنوار: ج (1016)
 الفصل املا َ والسبعون يف الصرب. 110جاما األ بار: ص (1010)
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 .(1012)« يبلتها بذله
 ال تكث  من الدواء

 ذلهل كما يستحب أن ال يكثر من الدوا .مس لة: ينبتي  مل الدا  ما افتمل البدن 
وقــا  الــبعم: باســتحباب زــرك ا ــداواة مــا إمكــان الصــرب وىــدم اخلطــرل ســًيما مــن ال كــام 
والــدماميل والًرمــد والســعا ل  قــد ور  أنًــه ال  وا  إالً ويهــيج  ا ل ولــيس شــي  أنفــا يف البــدن 

 من إمساك اليد إالً ىما ُيتاج إليه.
 نب الدوا  ما افتمل بـدنه الـدا   ـإذا »قا :  رسو  اهلل يف املدي  الشريف ىن 

 . (1010)«مل ُيتمل الدا   الدوا 
 . (1011)«ام  بدائه ما مش  به:»وقا  ىلي

 . (1011)ومثله يف هنج الب  ة
 . (1011)«رب  وا  جلب  ا :»وقا 
 . (1012)«رشا كان الدوا   ا :»وقا 
 . (1015)«رب  ا  انقلب  وا :»وقا 
 . (1010)«الدا  شفا رشا كان :»وقا 
 . (1016)«من كثرت أ واؤه مل يعرف شفاؤه:»وقا 

ا  عــوا معا ــة األ بــا  مــا »وهــو يقـو :  وىـن ا عفــَر قــا :  عــو موسـ  بــن جعفــر
 . (1010)«اند ا الدا  ىنكم  إنه شن لة البنا  قليلة بر إىل كثرية

                                                           

 .1122ح 1ب 50ص 1مستدرك الوسائل: ج (1012)
 .101مكارم األ  ق: ص (1010)
 .1202ح 1ب 200ص 1ج :وسائل الشيعة (1011)
 .16قصار املكم:  261هنج الب  ة: ص (1011)
 .11162 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1011)
 وصايا شىت. 201ص :هنج الب  ة (1012)
 .11100 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1015)
 .11101 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1010)
 .11100 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1016)
 .16ح 111ب 205ص 1ىلل الشرائا: ج (1010)
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نفســه  مــن ظهــرت صــحته ىلــ  ســقمه  يعــاجل»قــا :  وىــن الســكوين ىــن أيب ىبــد اهلل
 .(1012)«بشي   مات   نا إىل اهلل منه برإل

 أَ: يعاجل نفسه من  ون املاجة إليها.
مـن ظهـرت صـحته ىلـ  سـقمه  شـرب »قـا :  وىن سامل بن أيب  يثمة ىن الصا ق

 .(1010) «الدوا   قد أىان ىل  نفسه
 . (1011)« نب الدوا  ما افتمل بدنه الدا ل  إذا مل ُيتمل الدا   الدوا : »وقا 

لــيس مــن  وا  إال وهــو يهــيج »يقــو :  ثمــان األفــو  قــا :  عــو أبــا املســنوىــن ى
 .(1011)« ا ل وليس شي  يف البدن أنفا من إمساك اليد إال ىما ُيتاج إليه

ال : »وىــن أيب بصــري وامــد بــن مســلمل ىــن الصــا قل ىــن آبائــهل ىــن أمــري ا ــؤمني
 .(1011)«يتداوى ا سلم فىت يتلب مرره ىل  صحته

 أشبهالزك ا وم  
 مس لة: قالوا باستحباب زرك الًتداَو من ال كام والدماميل والرمد والًسعا  ما اإلمكان. 

مــا مــن إنســان إال ويف رأســه ىــرق مــن ا ــذام  يبعــ  اللًــه ىليــه ال ًكــام »قــا :  p عــن النًــ ً 
 . (1012)« يذيبه وإذا وجد أفدكم  ليدىه وال يداويه فىًت يكون الًله يداويه

ال ًكــــام جنــــد مــــن جنــــو  اللًــــه ىــــً  وجــــًل يبعثــــه اللًــــه ىلــــ  الــــًدا  »ه قــــا : أنًــــ pوىـــن النًــــ ً 
 . (1015)« ي يله

وإذا  اف اإلنسان ال ًكام يف زمان الًصيف  لي كل كًل يوم  يارةت : »tوىن اإلمام الررا
 . (1010)«وليحذر ا لوس يف الًشمس

                                                           

 .1221ح 2ب 202ص 1وسائل الشيعة:ج (1012)
 كراهية شرب الدوا  إال ىند املاجة.  01: ص ب األئمة (1010)
 يف معا ة ا ريم. 101مكارم األ  ق: ص (1011)
 .202يوم القيامة ح فدي  نوح 161ص 0الكايف: ج (1011)
 .1221ح 2ب 61ص 1مستدرك الوسائل: ج (1011)
 .125 نون شىت من فاالت العا ية ح  صل يف 111الدىوات: ص (1012)
 .560ح  طبة ألمري ا ؤمني 101ص 0الكايف: ج (1015)
 .10511ح 110ب 252ص 10مستدرك الوسائل: ج (1010)
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 صب  الل يض
وجعــه ويشــكر اهلل  مســ لة: يســتحب للمــريم افتســاب ا ــرض وأن يصــرب ىليــه ويتحمــل

ى وجلل  إًن ا رض س ن اهلل الذَ به يعتق ا ؤمن من الًنارل ويكتب لـه يف مررـه أ ضـل مـا  
كــان يعمــل مــن  ــري يف صــًحتهل وإن ســهر ليلــة مــن مــرض أو وجــا أ ضــل وأىظــم أجــرات مــن 
 ىبــا ة ســنةل وإًن أنــي ا ــؤمن زســبي  وصــيافه هتليــلل ونوًمــه ىلــ  الفــراي ىبــا ةل وزقًلبــه مــن
جنــب إىل آ ــر جهــا  يف ســبيل اهللل وإن ىــويف مشــ  يف النًــاس ومــا ىليــه ذنــبل وأًُيــا رجــل 

 اشتك   صرب وافتسبل كتب اهلل له أجر ألف شهيدل إىل  ري ذله.
مــن اشــتك  ليلــة  قبلهــا بقبوىلــا وأ ى إىل اهلل شــكرها كانــو لــه كفــارة ســتي : »قــا  

 . (1016)« ىل  ما كان  يهاصرب»ل قا  قلو: وما قبلها بقبوىلا؟ قا : «سنة
ا ــرض ال أجــر  يــه ولكــن ال يــدع ذنبــا إال فطــهل »أنــه قــا :  ورَو ىــن أمــري ا ــؤمني

وإأــــا األجــــر بــــالقو  واللســــانل والعمــــل باليــــد والرجــــلل وإن اهلل زعــــاىل ليــــد ل بصــــدق النيــــة 
 .(1010)«والسريرة اخلالصة َجا من ىبا ه ا نة

م فسنات ما صربل  إن ج ع كتـب هلوىـات ال أجـر يكتب أني ا ري»قا :  pوىن الًن ً 
 .(1012)«له

يكتب أني ا ريم  إن كان صابرات كتب فسنات وإن كان ج ىات كتـب هلوىـات : »pوىنه
 . (1020)«ال أجر له
ى بو من ا ؤمن وج ىه من الًسقم ولو يعلم ما له يف الًسقم من الثـواب »قا :  pوىنه

 . (1021)«ه ىً  وجلً ألفًب أن ال ي ا  سقيمات فىًت يلق  ربً 
الًصـــرب والـــب   يســـتبقان إىل ا ـــؤمن  ي زيـــه الـــب   وهـــو صـــبور وإًن إن : »tوىـــن الًصـــا ق

 . (1021)«الب   وا  ع يستبقان إىل الكا ر  ي زيه الب   وهو ج وع

                                                           

 .150مكارم األ  ق: ص (1016)
 .152مكارم األ  ق: ص (1010)
 .12ح 1ب 111ص 60حبار األنوار:  (1012)
 ر.ذكر العلل العيا ات واالفتضا 116ص 1ا عفريات: ج (1020)
 .65اجمللس  501األمايل للصدوق: ص (1021)
 .1505ح 60ب 150ص 1وسائل الشيعة: ج (1021)
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 : أًن ا ؤمن بي ب  ين أًو  هو  يه منتظر به ب   ذان  ـإن هـو صـرب للـب   األًو   »ورَو
 .(1021)«  والثًاين وانتظره الب   الثًال     ي ا  كذله فىًت يرر كشف ىنه األوً 

 ت ك الركوى
مســ لة: يســتحب زــرك الشــًكوىل  ــإًن مــن  عــل ذلــه بــد  اهلل ملمــات  ــريات مــن ملمــه و مــات 
 ـريات مـن  ًمـه بشـرات  ــريات مـن بشـرهل وإن أبقـاه أبقـاه بــ  ذنـب وإن أمازـه أمازـه إىل رمحتــهل وإًن 

فـىًت بـوز  ليلة  لم يشه إىل ىًواه بعثه اهلل يـوم القيامـة مـا  ليلـه ابـراهيممن مرض يومات و 
 ىل  الصراط كالربق وال ما.

وليس من الشكوى بيان ما  يه من املًم  وا رض وسهر الليل وَنـو ذلـه وإًأـا الشـكوى 
 أن يقو : قد ابتليو ما مل يبتل به أفدل أو أصابا ما مل يصب أفدل أو َنو ذله.

يقو  اهلل ى وجل: إذا ابتليو ىبدَ  صـرب : »قا : قا  رسو  اهلل أيب جعفرىن 
ومل يشته ىل  ىوا ه ذ ذـا أبدلتـه ملمـا  ـريا مـن ملمـه وجلـدا  ـريا مـن جلـده و مـا  ـريا مـن 

 .(1022)« مهل وإن زو يته زو يته إىل رمحنل وإن ىا يته ىا يته وال ذنب ىليه
ى أن يقــو  الرجــل: لقــد ابتليــو شــا مل يبتــل بــه إأــا الشــكو »قــا :  وىــن أيب ىبــد اهلل

أفــدل أو يقــو : لقــد أصــابا مــا مل يصــب أفــدال ولــيس الشــكوى أن يقــو : ســهرت البارفــة 
 . (1025)«و ممو اليوم وَنو هذا
أربعـــة مـــن كنـــوز ا نـــة كتمـــان املاجـــة وكتمـــان الصـــدقة وكتمـــان : »وقـــا  رســـو  اهلل 
 .(1020)«ا رض وكتمان ا صيبة

 ي  علةالتل ض من غ
بـاب كراهـة التمـرض  مس لة: يكره التمـرض مـن  ـري ىلـةل وقـد ذكـر صـافب الوسـائل

 .(1026)من  ري ىلة والتشع  من  ري مصيبة

                                                           

 .1210ح 1ب 00ص 1مستدرك الوسائل: ج (1021)
 .152مكارم األ  ق: ص (1022)
 .152مكارم األ  ق: ص (1025)
 .1211ح 1ب 06ص 1مستدرك الوسائل: ج (1020)
 .11ب 250ص 1وسائل الشيعة: ج (1026)



 

 121 

: أزــرى هــذا يف املــدي  : ىــن أيب املســن الواســطي ىمــن ذكــره أنــه قيــل أليب ىبــد اهلل
را الضيقل والدا ل ألق منهم التارك للسواكل وا رتبا يف ا و »اخللق كلهم من الناسل  قا : 

 يمـــا ال يعنيـــهل وا مـــاَر  يمـــا ال ىلـــم لـــه بـــهل وا تمـــرض مـــن  ـــري ىلـــةل وا تشـــع  مـــن  ـــري 
 املدي . (1020)«مصيبة

 الدع ء ب لع فية
: مس لة: يستحب للمريم أن يطلب من اهلل العا يةل كما ور  يف األ ىيةل وقـد قـا  

 .(1022)«والعا ية أفب إلينا»
يف جسمه بثرة ىاذ بـاهلل واسـتكان لـه وجـار إليـهل  يقـا  لـه:  إذا رأى وكان رسو  اهلل

إن اهلل إذا أرا  أن يعظــم صــتريا ىظمــه وإذا أرا  أن يصــتر »يــا رســو  اهلل أهــو بــ سل  يقــو : 
 .(1050)«ىظيما صتره

 حدن الظن ب هلل
مس لة: ينبتي للمريم أن ُيسن الظًن باهللل  قد ور  ىن املسن بن ىلي العسـكَر ىـن 

ىن بعم أهل جملسهل  قيل: ىليلل  قصـده ىائـدات وجلـس  س   الصا ق» : قا آبائه
 (1051)«ىنــد رأســه  وجــده  نفــاتل  قــا  لــه: أفســن ظنــه بــاهللل  قــا : أمــا ظــا بــاهلل  حســن

 املدي . 
يعــو ه  يف أماليــه قــا : مــرض رجــل مــن األنصــار   زــاه النــ  وروى الشــيخ ا فيــد 

ل قـــا : أجـــدين أرجـــو رمحـــة ريب وأختـــوف مـــن «دككيـــف  ـــ» وا قـــه وهـــو يف ا ـــوتل  قـــا : 
ما اجتمعتـا يف قلـب ىبـد يف مثـل هـذا ا ـو ن إال أىطـاه اهلل رجـا ه : »ذنويبل  قا  الن  

 .(1051)«وآمنه  ا نا ه
 الصدقة

                                                           

 .1012ح 11ب 250ص 1وسائل الشيعة: ج (1020)
 .150مكارم األ  ق: ص (1022)
 .156مكارم األ  ق: ص (1050)
 .1012ح 11ب 220ص 1وسائل الشيعة: ج (1051)
 .1ح 16اجمللس 110األمايل للمفيد: ص (1051)
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 مس لة: يستحب للمريم أن يتصدق كما يستحب أن يتصدق ىنه. 
قــا : قـــا    ا ــؤمنيىــن زرارة بــن أىــيل ىـــن أيب جعفــر ىــن أبيـــه ىــن جــده ىــن أمـــري

 .(1051)« اووا مرراكم بالصدقة: »رسو  اهلل
 . (1052)«الصدقة زد ا الب   ا ربم  داووا مرراكم بالصدقة»قا :  وىنه
 .(1055)«الصدقة زد ا ميتة السو  ىن صافبها»قا :  وىنه

 عي دة الل يض
  أنــه مســ لة: مــن ا ســتحب ىيــا ة ا ــريمل وهــي مــن فقــوق ا ــؤمن ىلــ  أ يــهل وقــد ور 

 شن لة ىيا ة اهلل ى وجلل وذله كناية ىن زقرب العبد إليه سبحانه وزعاىل فينئذ.
و ضل ىيـا ة ا ـريم ىظـيمل   ًُيـا مـؤمن ىـا  مؤمنـات يف اهلل  ـاض يف الرمحـة  ورـاتل  ـإذا 
جلــــس  مرزــــه الرمحــــةل  ــــإذا انصــــرف وًكــــل اهلل بــــه ســــبعي ألــــف مــــن ا  ئكــــة يســــتتفرون لــــه 

 .يقولون  بو و ابو له ا نة إىل زله الساىة من  دويسرتمحون ىليهل و 
وال يت كد استحباب العيـا ة يف وجـا العـي ويف أقـًل مـن ذ ذـة أيًـام بعـد العيـا ة أو يـومي 

 .وىند  و  العًلة
إذا كـان يـوم القيامـة نـا ى منــا  العبـد إىل اهلل ى وجـل  يحاسـبه فسـابا يســريا : »قـا  

و ين في مررول  يقو  ا ؤمن: أنو ريب وأنا ىبدكل أنـو ويقو : يا مؤمن ما منعه أن زع
املي القيوم الذَ ال يصيبه أمل وال نصبل  يقو  ى وجل: من ىا  مؤمنا يف  قـد ىـا ينل ُث 
يقــو  لــه: أزعــرف  ــ ن بــن  ــ نل  يقــو : نعــم يــا ربل  يقــو  لــه: مــا منعــه أن زعــو ه فــي 

دهل ُث لـو سـ لتا فاجـة لقضـيتها لـه ومل مرض أما إنـه لـو ىدزـه لعـدزا ُث لوجـدزا بـه وىنـ
 . (1050)«أر ك ىنها

مــن فـــق ا ســلم ىلـــ  ا ســلم إذا لقيـــه أن يســلم ىليـــهل وإذا مـــرض أن : »وقــا  النـــ 
 . (1056)«يعو هل وإذا مات أن يشيا جناززه

                                                           

 ل الصدقة.111 ب األئمة: ص (1051)
 .1505ح 11ب 211ص 1وسائل الشيعة: ج (1052)
 .12ح 00ب 105ص 52حبار األنوار: ج (1055)
 .101-100: صمكارم األ  ق (1050)
 .152مكارم األ  ق: ص (1056)
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أُيا مؤمن ىا  أ اه يف مرره  إن كان في يصب  شيعه »أنه قا :  وىن أيب ىبد اهلل
إذا قعد ىنده  مرزه الرمحة واستتفروا له فىت ُيسيل وإن كان مسا  كان سبعون ألف ملهل  

 . (1050)«له مثل ذله فىت يصب 
ربه أن قا : يـا رب مـا بلـل مـن  كان  يما ناج  به موس »قا :  وىن أيب جعفر

 . (1052)«ىيا ة ا ريم من األجرل  قا  اهلل ى وجل: أوكل به ملكا يعو ه يف قربه إىل اشره
مـــن زار أ ـــات لـــه يف اهلل زعـــاىلل أو ىـــا  مريضـــا نـــا ى منـــا  مـــن : »اهلل وقـــا  رســـو  

 .(1000)«السما  با ه: يا   ن  بو و اب  شاك وزبوأت من ا نة من له
 عي دة الك ف 

مس لة: بوز ىيا ة ا شرك والكا ر ومن أشبهل ورشـا سـبب ذلـه هـدايتهمل ويف املـدي : 
 . (1001)ىا  جارات له يهو يا إن رسو  اهلل 

 إخب ر اللؤم ين
 مس لة: يستحب للمريم أن يؤذن إ وانه شرره ليعو وه.

ينبتي للمريم منكم أن يؤذن إ وانـه شررـه  يعو ونـه ويـؤجر »قا :  ىن أيب ىبد اهلل
 ــيهم ويــؤجرون  يــهل  قيــل: نعــم هــم يــؤجرون  يــه  شــيهم إليــه وهــو كيــف يــؤجر  ــيهمل  قــا : 

 يكتب لـه بـذله ىشـر فسـنات وير ـا لـه ىشـر  رجـات  باكتسابه ىلم املسنات  يؤجر  يهم
 . (1001)«وُيط ىنه ىشر سيئات

وينبتـــي ألوليـــا  : »كمــا يســـتحب ذلـــه ألوليـــا  ا يـــو ليشـــهد ا ؤمنـــون جناززـــهل قـــا 
ا يو منكم أن يؤذنـوا إ ـوان ا يـو  يشـهدون جناززـه ويصـلون ىليـه ويسـتتفرون لـه  يكسـب 

 . (1001)«ىلم األجر ويكسب  يته االستتفار

                                                           

 .101مكارم األ  ق: ص (1050)
 .2باب ذواب ىيا ة ا ريمل ح 111ص 1الكايف: ج (1052)
 .11100ح 66ب 161ص 10مستدرك الوسائل: ج (1000)
 .152مكارم األ  ق: ص (1001)
 .100مكارم األ  ق: ص (1001)
 .100مكارم األ  ق: ص (1001)
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 اإلذن للعي دة
مس لة: يستحب للمريم أن ي ذن للناس بعيا زهل  يعو ونه  يـؤجرون  يـه بالعيـا ة ويـؤجر 
 ــيهم باكتســابه ىلــم املســناتل  يكتــب لــه بــذله املســنات وير ــا لــه الــدرجاتل وُيحــ  ىنــه 

 .السيئات
إذا مرض أفـدكم  ليـ ذن للنـاس يـد لون ىليـه  إنـه لـيس مـن أفـد : »قا  أبو املسن

 . (1002)« وله  ىوة مست ابةإال
 الهدية للل يض

مســ لة: يســتحب استصــحاب العائــد هديًــة إىل ا ــريمل مــن  اكهــة أو  يــب أو  ــور أو 
 .َنوهل ما مل يكن اهداؤه مضرًات با ريم

قــا : مــرض بعــم مواليــه   رجنــا نعــو ه وَنــن ىــدة مــن  ىــن مــوىل  عفــر بــن امــد
: أيــن زريــدونل  قلنــا: نريــد   نــا نعــو هل  قــا : يف بعــم الطريــق  قــا  مواليــهل  اســتقبلنا

قفــوال  وقفنــال قــا : مــا أفــدكم زفافــة أو ســفرجلة أو أزرجــة أو لعقــة مــن  يــب أو قطعــة مــن 
ىو ل  قلنا: ما معنا من هذا شي ل قا : أمـا ىلمـتم أن ا ـريم يسـرتي  إىل كـل مـا أ  ـل بـه 

 .(1005)«ىليه
 مل  يدتاب للع ئد

يــدىو للمــريم بالصــحة والعا يــةل وأن نــربه بــالثواب الــذَ مســ لة: يســتحب للعائــد أن 
 لمــا أرا  أن يقــوم قــا :  ىــا  ســلمان الفارســي ينالــه ىلــ  مررــهل  قــد رَو أن النــ 

يـــــــا ســـــــلمان كشـــــــف اهلل رـــــــرك و فـــــــر ذنبـــــــه وففظـــــــه يف  ينـــــــه وبـــــــدنه إىل منتهـــــــ  »
 . (1000)«أجله

ب منـــه الـــدىا   ـــإن إذا   ـــل أفـــدكم ىلـــ  أ يـــه ىائـــدا لـــه  ليـــدع لـــه وليطلـــ: »وقـــا 
 . (1006)« ىا ه مثل  ىا  ا  ئكة

                                                           

 .1يؤذن به الناسل حباب ا ريم  116ص 1الكايف: ج (1002)
 .101-101مكارم األ  ق: ص (1005)
 .101مكارم األ  ق: ص (1000)
 .101مكارم األ  ق: ص (1006)
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ســــلمان  ىــــا  رســــو  اهلل»قــــا :  ىــــن الصــــا ق ويف أمــــايل الشــــيخ الصــــدوق 
يف ىلتهل  قا : يا سلمان إن له يف ىلتـه ذـ ث  صـا : أنـو قريـب مـن اهلل  الفارسي 

اهلل ى وجــــل بــــذكرل و ىــــاؤك  يــــه مســــت ابل وال زــــدع العلــــة ىليــــه ذنبــــا إال فطتــــهل متعــــه 
 . (1000)«بالعا ية إىل انقضا  أجله

جعـل اللًـه مـا كـان »لبعم أصحابه يف ىًلة اىتًلهـا:  tويف هنج الب  ةل قا  أمري ا ؤمني
مـــن شـــكواك فطًــــات لســـًيئازهل  ــــإًن ا ـــرض ال أجــــر  يـــه ولكنًــــه ُيـــًط الًســــًيئات وُيًتهـــا فــــًو 

 . (1002)«األوراق..
ال »ا أصاب ا ؤمن من بـ    بـذنبل قـا : م tوىن ابن سيابة قا : قلو أليب ىبد الًله

ولكن ليسما أنينه وشكواه و ىاؤه اًلذَ يكتب له باملسنات و ًط ىنه الًسـًيئات وزـد ر لـه 
 . (1060)«يوم القيامة

 من تل ا العي دة 
ُــام ىيــا ة : » مســ لة: هنــاك آ اب أ ــرى لعيــا ة ا ــريم ينبتــي مراىاهتــال قــا  النــ  

ـام ا ريم أن يضا أفدكم يد ه ىليه ويس له كيف أنول كيـف أصـبحول وكيـف أمسـيول ُو
 .(1061)« يتكم ا صا حة

مـــن ُـــام العيـــا ة أن يضـــا العائـــد إفـــدى يديـــه ىلـــ  يـــدَ ا ـــريم أو ىلـــ  : »وقـــا 
 . (1061)«جبهته

ُام العيـا ة للمـريم أن زضـا يـدك ىلـ  ذراىيـه وزع ـل القيـام مـن »أيضا قا :  وىنه
 . (1061)«ىل  ا ريم من وجعهىنده  إن ىيا ة النوك  أشد 

 تخفيف الجلوس
مس لة: يستحب ختفيـف جلـوس العائـد ىنـد ا ـريم إالً إذا أفـًب ا ـريم اإل الـة وسـ   

                                                           

 .2ح 61اجمللس  206األمايل للصدوق: ص (1000)
 .21هنج الب  ة ـ قصار املكم:  (1002)
 .12ح 1ب 12ا ؤمن: ص (1060)
 .1511ح 11ب 21ص 1انظر مستدرك الوسائل : ج (1061)
 .100: صمكارم األ  ق (1061)
 .100مكارم األ  ق: ص (1061)
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قــا :  ذلــهل  ينبتــي أن ال يثقــل ىلــ  ا ــريم بتكــرار العيــا ة وكثــرة ا لــوسل  عــن الصــا ق
 إذا شئو  يوم ويوم الل أو ال ىيا ة يف وجا العي وال زكون العيا ة يف أقل من ذ ذة أيامل »

 . (1062)«يوم ويومي الل وإذا  الو العلة زرك ا ريم وىياله
 . (1065)«أىظمكم أجرا يف العيا ة أ فكم جلوسا: »وقا 
 . (1060)«العيا ة ذ ذة والتع ية مرة»قا :  وىنه
إن مـن أىظـم العبـا  أجـرا ىنـد اهلل  ـن إذا ىـا  »قـا :  قا : إن أمري ا ؤمني وىنه

 . (1066)«اه  فف ا لوس إال أن يكون ا ريم يريد ذله وُيبه ويس له ذلهأ 
 دع ء الل يض

مســ لة: يســتحب ل نســان أن يطلــب مــن ا ــريم أن يــدىو لــهل  ــإن  ىــا ه يعــد   ىــا  
ا  ئكة ىل  ما يف الرواياتل كما ينبتـي زـوًقي  ىائـه ىليـه بـرتك  يظـه وارـ ارهل  ـإًن  ىـا ه 

 .مست اب
ىـــو وا مررـــاكم واســـ لوهم الـــدىا ل يعـــد   ىـــا  ا  ئكـــةل ومـــن : »ىـــن أيب ىبـــد اهلل

ال »ل قلـو لـه: مـا معـىن قبوىلـال قـا : «مرض ليلة  قبلها بقبوىلا كتب اهلل له ىبا ة ستي سـنة
 . (1060)«يشكو ما أصابه  يها إىل أفد

إذا   ـــل أفـــدكم ىلـــ  أ يـــه ىائـــدا لـــه  ليـــدع لـــه وليطلـــب منـــه الـــدىا   ـــإن : »وقـــا 
 . (1062)«ثل  ىا  ا  ئكة ىا ه م
مـــــن ىـــــا  مريضـــــا يف اهلل مل يســـــ   ا ـــــريم للعائـــــد شـــــيئا إال اســـــت اب اهلل : »وقـــــا 

 . (1000)«له
 من آداب الل يض

                                                           

 .100مكارم األ  ق: ص (1062)
 .101مكارم األ  ق: ص (1065)
 .12ح 2ب 116ص 60حبار األنوار: ج (1060)
 .100مكارم األ  ق: ص (1066)
 الفصل الثاين يف  ضل ا رض وكتمانه. 101مشكاة األنوار: ص (1060)
 .101مكارم األ  ق: ص (1062)
 .101مكارم األ  ق: ص (1000)
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 مس لة: هناك آ اب زرزبط با ريم وأ را ه من األقربا  واألصدقا .
طعمهـم ال زكرهـوا مررـاكم ىلـ  الطًعـام  ـإًن اللًـه ي»أنًـه قـا :  p قد ور  ىن رسـو  اللًـه

 . (1001)«ويسقيهم
 . (1001)أن يؤكل ىند ا ريم شي : وقد هن  رسو  اهلل 

 : أًن الًصــًحة والعًلــة زقتــت ن يف ا ســد  ــإن  لبــو العًلــة الًصــًحة اســتيق  ا ــريم »ورَو
 .(1001)«وإن  لبو الًصًحة العًلة اشته  الطًعام    عموه  لرًشا كان  يه الًشفا 

ىـا  »قـا :  بعيا ة   ن و  ن لهل  عن أيب املسـن ومن اآل اب أن ال يفت ر ا ريم
صعصــعة بــن صــوفان ُث قــا : يــا صعصــعة ال زف ــر ىلــ  إ وانــه بعيــا    أمــري ا ــؤمني

 . (1002)«إياك وانظر لنفسه  ك ن األمر قد وصل إليه وال يلهينه األمل
 رفع الصوت ب ألذان
 مس لة: يستحب ر ا الصوت باآلذان يف من   ا ريم.

بــاب اســتحباب ر ـا الصــوت بــاألذان يف ا نــ    (1005)يف ا سـتدرك شــيخ النــوَرقـا  ال
 صوصات ىند السقم وقلة الولدل في  رَو أن ر ا الصوت باألذان يف ا نـ   ينفـي األمـراض 

 .(1000)وينمي الولد
 ذك  اللوت

مســـ لة: يســـتحب للمـــريم و ـــريه ذكـــر ا ـــوت بـــل كثرزـــهل واالســـتعدا  لـــهل وكراهـــة  ـــو  
 األمل.

يــا أبــا »: فــدذا شــا أنتفــا بــهل  قــا : أيب ىبيــدة املــذا  قــا : قلــو أليب جعفــرىــن 
 . (1006)«ىبيدة أكثر ذكر ا وت  ما أكثر ذكر ا وت إنسان إال زهد يف الدنيا

                                                           

 .11ح 55ب 121ص 52حبار األنوار: ج (1001)
 .10521ح 111ب 201ص 10مستدرك الوسائل: ج (1001)
 .21ب 126 قه الررا: ص (1001)
 .100مكارم األ  ق: ص (1002)
 .16ب 12ص 2مستدرك الوسائل: ج (1005)
 .2112ح 16ب 12ص 2مستدرك الوسائل: ج (1000)
 .110ح 12ب 60ال هد: ص (1006)
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أكثـروا مـن ذكـر هـا م اللـذاتل : »قـا : قـا  رسـو  اهلل وىن ىلـي بـن أيب  الـب
وت  ــإن أكـــيس ا ــؤمني أكثــرهم ذكـــرات : ا ــ قيــل: يــا رســو  اهلل ومـــا هــا م اللــذات؟ قـــا 

 . (1000)«للموت وأفسنهم للموت استعدا ات 
أوصــيه بازقــا  اهلل وصــدق املــدي  »معــاذ بــن جبــل  قــا  لــه:  وأوصــ  رســو  اهلل 

وأ ا  األمانــة و فــم ا نــاح والو ــا  بالعهــد وزــرك اخليانــة وفســن ا ــوار وصــلة األرفــام ورمحــة 
وفسـن العمـل وقصـر األمـل وزوكيـد األُيـان والتفقـه يف الـدين  اليتيم ولي الك م وبذ  السـ م

 املدي . (1002)«وزدبر القرآن وذكر اآل رة وا  ع من املساب وكثرة ذكر ا وت
 ال تتل ى اللوت

مس لة: يكره للمريم و ريه ًُا ا وت للنفس ولو لضًر ن   بهل إال ألمـر أهـم كمـا ُنـو 
ىلــ  مــا ذكرنــا زفصــيله يف كتــاب )مــن  قــه  عفــر و اإلمــام موســ  بــن ج  ا مــة ال هــرا  

 ال هرا ( صلوات اهلل ىليها.
 الدعي في ح جة الل يض

مســ لة: يســتحب الســعي يف قضــا  فاجــة ا ــريم والضــريرل ســًيما القرابــةل  ــإًن الســاىي 
 .نرج من ذنوبه

يف فـدي  ا نـاهي  ىن رسو  اهلل ىن آبائه ىن املسي بن زيد ىن الصا ق 
مــن كفــ  رــريرات فاجــةت مــن فــوائج الــدنيا ومشــ  لــه  يهــا فــىت يقضــي اهلل لــه فاجتــه و »قــا : 

أىطــاه اهلل بــرا ةت مــن النفــاق وبــرا ةت مــن النــار وقضــ  لــه ســبعي فاجــةت مــن فــوائج الــدنيال وال 
يـ ا  نــوض يف رمحـة اهلل فــىت يرجـال ومــن سـع   ــريم يف فاجـة قضــاها أو مل يقضـها  ــرج 

ل  قـا  رجـل مـن األنصـار: بـ يب أنـو وأمـي يـا رسـو  اهلل  ـإن كـان «مـهمن ذنوبه كيوم ولدزه أ
: ا ــــــريم مــــــن أهــــــل بيتــــــه أولــــــيس أىظــــــم أجــــــرات إذا ســــــع  يف فاجــــــة أهــــــل بيتــــــه؟ قــــــا 

 . (1020)«نعم»
مــن قــام ىلــ  مــريم يومــات وليلــةت بعثــه اهلل مــا إبــراهيم  ليــل الــرمحن »قــا :  وىــن النــ 

                                                           

 باب ذكر ا وت. 122ا عفريات: ص (1000)
 .10ب 61ص 1إرشا  القلوب: ج (1002)
 .1520ح 10ب 216ص 1وسائل الشيعة: ج (1020)
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 . (1021)«  از ىل  الصراط كالربق ال ما
 . (1021)«من أ عم مريضات شهوزه أ عمه اهلل من َثار ا نة: »قا  الن و 

 ح جة الل يض واللري إليه 
 .مس لة: يكره مشي ا ريم إىل فاجتهل بل ُيمل إليها

كــان إذا اىتــل   ل إن أيب (1021)إن ا شــي للمــريم نكــس»قــا :  ىــن أيب ىبــد اهلل
ـــــه يعـــــا الورـــــو  وذاك أنـــــه كـــــان  يقـــــو : إن ا شـــــي للمـــــريم جعـــــل يف ذـــــوب  حمـــــل ملاجت

 .(1022)«نكس
 التدث  لللالوا

مس لة: يكره التدذًر للمحموم و فظًه من الرب  ويستحب مداواة املمـ  بالـدىا  والسـكر 
 .وا ا  البار  وكاً ة األمراض بالتعويذات الوار ة ىمومات و صوصات 

ون لـه ذوبـان أنه كان إذا وىه استعان با ـا  البـار   يكـ» ىن أيب بصري ىن أيب جعفر
 . (1025)«ذوب يف ا ا  البار  وذوب ىل  جسده يراوح بينهما

يف فــدي  قــا : قلــو لــه: جعلنــا  ــداك مــا  وىــن ىلــي بــن أيب محــ ة ىــن أيب إبــراهيم
 . (1020)«ما وجدنا ىلا ىندنا  وا ت إال الدىا  وا ا  البار »وجدمت ىندكم للحم   وا ت؟ قا : 

قـــا : قــــا  أمــــري  ىــــن آبائــــه ىبـــد اهلل  وىـــن أيب بصــــري وامــــد بـــن مســــلم ىــــن أيب
ـــر ان : »ا ـــؤمني لـــيس مـــن  ا  إال وهـــو مـــن  ا ـــل ا ـــوف إال ا رافـــة واملمـــ   إهنمـــا ي

 .(1026)«ورو اتل اكسروا املم  بالبنفسج وا ا  البار ل  إن فرها من  ي  جهنم
 .(1020)«صبوا ىل  احملموم ا ا  البار  يف الصيف  إنه يسكن فرها: »وقا 

                                                           

 .15ح 2ب 115ص 60حبار األنوار: ج (1021)
 .1511ح 11ب 21ص 1مستدرك الوسائل: ج (1021)
 ما ة نكس. 112ص 2النكسل بالضم: ىو  ا رض بعد النقهل جمما البحرين: ج (1021)
 .222يوم القيامةل ح فدي  نوح  121ص 0الكايف: ج (1022)
 .1556ح 11ب 211ص 1وسائل الشيعة: ج (1025)
 .1550ح 11ب 211ص 1وسائل الشيعة: ج (1020)
 .1551ح 15ب 26ص 1مستدرك الوسائل: ج (1026)
 ا صدر. (1020)
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 ة للل يض الالي
 مس لة: يستحب للمريم املمية.

لـــيس املميـــة مـــن الشـــي  زركـــه إًأـــا املميـــة مـــن الشـــي  اإلقـــ   : »tقـــا  اإلمـــام الًررـــا
 . (1022)«منه

 لـــم أ ر كـــم  بقـــات «  بقـــات »قـــا  ســـ لته: كـــم ُيمـــ  ا ـــريم  قـــا :  tوىـــن أيب ىبـــد الًلـــه
 . (1200)«ىشرة أيًام» س لتهل  قا : 

ــــــًروم أىــــــا أفــــــد ىشــــــر ويف فــــــدي  آ ــــــر أفــــــد ىشــــــر  بقــــــ ات و بــــــق صــــــباح بكــــــ م ال
 . (1201)صبافات 

 . (1201)«رأس املمية الرً ق بالبدن: »tوىن العامل
 . (1201)«اذنان ىلي ن صحي  اتم وىليل ُمًلط»أنًه قا :  tورَو ىنه
 : أًن أقصـــ  املميـــة أربعـــة ىشـــر يومـــات وإهنـــا لـــيس زـــرك أكـــل الشـــي  لكنهـــا زـــرك »ورَو
 . (1202)«اإلكثار منه
ال زنفــــا املميــــة  ــــريم بعــــد ســــبعة »يقــــو :  tلــــً  قــــا :  عــــو أبــــا ىبــــد الًلــــهوىــــن امل

 . (1205)«أيًام
: معــىن قولــه «املميــة أفــد ىشــر  ينــات  ــ  محيــة»قــا :  tوىــن أيب ىبــد الًلــه ل قــا  الــراَو

 . (1200) ينات كلمة رومًي يعا أفد ىشر صبافات 
 إنًـــه نظـــر إىل « يف الًرمـــدأنًـــه هنـــ  أن ُيمـــي ا ـــريم إال مـــن الًتمـــر : »pوىـــن رســـو  اللًـــه

يـا ســلمان أ ز كـل الًتمـر وأنـو رمــد وإن يكـن لـه بــًد »سـلمان ي كـل التمـر وهــو رمـد  قـا : 

                                                           

 .61ح 10ب 102ص 1ىيون أ بار الررا: ج (1022)
 .1باب معىن  بقات ح 110معاين األ بار: ص (1200)
 .10516ح 102ب 251ص 10مستدرك الوسائل: ج (1201)
 .20ب 120قه الررا: ص  (1201)
 .1225ح 2ب 202ص 1وسائل الشيعة: ج (1201)
 .11ح 00ب 101ص 52. والبحار: ج0ح 55ب 121ص 52حبار األنوار: ج (1202)
 .221يوم القيامة ح فدي  نوح 121ص 0الكايف: ج (1205)
 .10510ح 102ب 251ص 10مستدرك الوسائل: ج (1200)
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ـــــه  ـــــه اليســـــرى وبضرســـــه األيســـــر إن رمـــــدت بعين  كـــــل بضرســـــه األُيـــــن إن رمـــــدت بعين
 . (1206)«اليمىن

 . (1200)«لو أًن الًناس قًصروا يف الطًعام الستقامو أبداهنم»قا :  tوىن الًررا
 . (1202)«املمية رأس الًدوا  وا عدة بيو الًدا  وىًو  بدنات ما زعًو »قا :  tوىن العامل

إنًــا أهــل بيــو الَنمــي وال َنتمــي : pقــا  رســو  اللًــه»قــا :  tوىــن ىلــًي بــن أيب  الــب
 . (1210)«إال من ُر

ا عـــــــدة بيــــــــو األ وا  واملميــــــــة رأس الـــــــًدوا  ال صــــــــًحة مــــــــا : »tوقـــــــا  أمــــــــري ا ــــــــؤمني
 . (1211)«الًنهم

 : ال ز كــل مــا قــد ىر ــو مضــرًزهل وال زــؤذر هــواك ىلــ  رافــة بــدنهل واملميــة هــو »ورَو
 ًَ االقتصا  يف كًل شي ل وأصل الطًب األزم وهو ربط الشـفتي والرً ـق باليـدينل والـًدا  الـًدو
إ  ـــا  الطًعـــام ىلـــ  الطًعـــام واجتنـــب الـــًدوا  مـــا ل متـــه الًصـــًحة  ـــإذا أفسســـو حبركـــة الـــًدا  

 . (1211)«ا ير ىه قبل استع اله اف مه ش
ا عــــــدة بيــــــو الــــــًدا  واملميــــــة رأس الــــــًدوا  وأىــــــط كــــــًل بــــــدن مــــــا » قــــــا : pوىــــــن الًنــــــ ً 

 . (1211)«ىو زه
 . (1212)«من مل يصرب ىل  مضم املمية  ا  سقمه»أنًه قا :  tوىن أمري ا ؤمني

 .(1215)«ال زنا  الًصًحة إال باملمية: »tوقا 
 الوق ية خي  من العالج

                                                           

 .502ا  حذكر الع ج والدو  2 صل 122ص 1 ىائم اإلس م: ج (1206)
 يف معا ة ا ريم. 101مكارم األ  ق: ص (1200)
 .10ح 55ب 121ص 52حبار األنوار: ج (1202)
 .2نوا ر الراوندَ: ص (1210)
 .10515ح 102ب 251ص 10مستدرك الوسائل: ج (1211)
 .101 صل يف  صا  يستتىن هبا ىن الطب ح 01الدىوات: ص (1211)
 .61رواها الشيخ حا سله الرابا يف أفا ي   10ص 1 وايل الآليل: ج (1211)
 .6205الفصل السابا يف ا وع ح 110 رر املكم و رر الكلم: ص (1212)
 .11161يف الصحة والس مة ح 201 رر املكم و رر الكلم: ص (1215)
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زوقوا الرب  يف أوله وزلقوه يف آ ره :»قاية  ري من الع جل قا  أمري ا ؤمنيمس لة: الو 
 . (1210)« إنه يفعل باألبدان كما يفعل باألش ار أوله ُيرق وآ ره يورق

 . (1216)«ال  تما الصحة والنهم:»وقا 
 . (1210)«ال بتما ا وع وا رض:»وقا 
 . (1212)«ال وقاية أمنا من الس مة:»وقا 
 . (1210)« تما الشبيبة واىلرم ال:»وقا 
 . (1211)«ال  تما ى ُية ووليمة:»وقا 
 . (1211)«ال زنا  الصحة إال باملمية:»وقا 
 . (1211)«من  رس يف نفسه ابة أنواع الطعام اجتىن َثار  نون األسقام:»وقا 
 . (1212)«قل من أكثر من  ضو  الطعام إال ل مته األسقام:»وقا 
 . (1215)«تكم من أكلة منعو أك :»وقا 

 من اآلداب الوق ئية
 مس لة: هناك آ اب وقائية لصحة اإلنسان ينبتي مراىاهتا.

  (1210)«لو أن الناس قصروا يف الطعام الستقامو أبداهنم»قا :  ىن اإلمام الررا
 .(1216)«املمية رأس الدوا  وا عدة بيو الدا ل ىو  بدنات ما زعو »قا :  وىن العامل

                                                           

 .2205ح 10ب 500ص 6ج :وسائل الشيعة (1210)
 .11100يف الصحة والس مة ح 201ص : رر املكم و رر الكلم (1216)
 .6202يف ا وع ح 110ص : رر املكم و رر الكلم (1210)
 .2... ح طبة ألمري ا ؤمني 12ص 0الكايف: ج (1212)
 .11102يف الصحة والس مة ح 201ص : رر املكم و رر الكلم (1210)
 ُي  به أصحابه ىل  ا ها . من ك م له  121اخلطبة  :هنج الب  ة (1211)
 .10510ح 102ب 251ص 10ج :مستدرك الوسائل (1211)
 .11121 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1211)
 .11101 ستورات  بية ح 202ص : رر املكم و رر الكلم (1212)
 .10101ح 2ب 110ص 15ج :وسائل الشيعة (1215)
 .101مكارم األ  ق: ص (1210)
 .101مكارم األ  ق: ص (1216)
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يســــو املميــــة مــــن الشــــي  زركــــه إأــــا املميــــة مــــن الشــــي  ل»قــــا :  وىــــن أيب ىبــــد اهلل
 . (1210)«اإلق   منه

 

                                                           

 .101مكارم األ  ق: ص (1210)
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 فصل: الطب وبعض أحك مه

 العلوا أربعة
 مس لة: ىلم الطب من العلوم الن فثـو ىليـه السـنة الشـريفة الـوار ة ىـن رسـو  اهلل 

 .وأهل بيته األ هار 
للبـــدانل والًنحـــو للســـانل  العلـــوم أربعـــة: الفقـــه لل يـــانل والطًـــبً : »tقـــا  أمـــري ا ـــؤمني
 . (1212)«والًن وم  عر ة األزمان

 دراسة الطب في الاو ات
كان من  أب العلما  والط ب يف املوزات العلمية  راسة ىلـم الطـب يف ا ملـةل وكـانوا 

و ريهــا  يفــر ون لــه بابــات يف كتــبهم فــىت الفقهيــة منهــال كمــا نــراه يف )الســرائر( البــن إ ريــس
 لتريه.

يف موســــوىته أبوابــــات للطــــب ومعا ــــة األمــــراض و ــــواص  الع مــــة اجمللســــي  وقــــد أ ــــر 
 ل ُث قا :(1210)األ وية

وور ت األ بـــار ىـــن  يف الســـرائر: قـــد ور  األمـــر ىـــن رســـو  اهلل قـــا  ابـــن إ ريـــس
ل  قالوا: زداووا  ما أن   اهلل  ا  إال أن   معه  وا  إال السام  إنه  األئمة من ذريته بالتداَو

 له يعا ا وت.. ال  وا 
 وبب ىل  الطبيب أن يتقي اهلل سبحانه  يما يفعله با ريم وينص   يه..

 وال ب س شداواة اليهو َ والنصراين للمسلمي ىند املاجة إىل ذله..
 وإذا أصاب ا رأة ىلة يف جسدها وارطرت إىل مداواة الرجا  ىلا كان جائ ات. 

 ة بالطبيب الكتايب وقدح العي ىند ن و  ا ا . يف الدروس: بوز ا عا  وقا  الشهيد
يف ا نتهــ : بــوز االســتي ار لل تــان و فــم ا ــواَر وا ــداواة وقطــا  وقــا  الع مــة 

                                                           

 باب ذكر ما جا  يف أربعة. 20معدن ا واهر: ص (1212)
 .50ب 01ص 52: جحبار األنوار (1210)
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السلا وأ ذ األجرة ىليهل ال نعلم  يه    ال ألنه  عل م ذون و يـه شـرىا ُيتـاج إليـه ويضـطر 
فــةل وكــذا ىقــد االســتي ار للكحــل ســوا   إىل  علــه   ــاز االســتي ار ىليــه كســائر األ عــا  ا با

كـــــان الكحـــــل مـــــن العليـــــل أو الطبيـــــبل وقـــــا  بعـــــم ا مهـــــور إن شـــــرط ىلـــــ  الطبيـــــب مل 
 . (1211)ب 

 التداو  بغي  الا اا 
 مس لة: بوز الًتداَو بتري املرام ال به.

 . (1211)«ال شفا  يف فرام: »pقا 
 ال تداو  ب لا اا 

ر والًنبيـــذ وا ســـكر و ريهـــا مـــن احملًرمـــات أكـــ ت مســـ لة: ال بـــوز التًـــداَو بشـــي  مـــن اخلمـــ
 وشربات.

ال ينبتـي »ىـن الًنبيـذ بعـل يف الـدوا  قـا : : tىن قائد بن  لحـة أنـه سـ   أبـا ىبـد اللًـه
 . (1211)«ألفد أن يستشفي باملرام

أيًـام قدومـه  tوىن ىبد املميد بن ىمر بن املًر قا :   لو ىل  أيب ىبد الًله الًصـا ق
قـا :  قمـو « ا  ل ىل  إ اىيل بن جعفـر  إنًـه يشـكو  ـانظر مـا وجعـه» : من العراق  قا

و  لو ىليه  س لته ىـن وجعـه الًـذَ بـده  ـ  ربين بـه  وصـفو لـه  وا ت  tمن ىند الًصا ق
يـــــا إ اىيـــــل بـــــن املـــــًر الًنبيـــــذ فـــــرام وإنًـــــا أهـــــل بيـــــو لســـــنا نستشـــــفي » يـــــه نبيـــــذ  قـــــا  يل: 

 . (1212)«باملرام
 . (1215)«ه هن  أن يعاجل باخلمر وا سكرإنً : »pوىن رسو  الًله

ال يتـداوى بــاخلمر وال ا سـكر وال ُتشـط الًنسـا  بــهل »أنًـه قـا :  tوىـن جعفـر بـن اًمــد
 قد أ ربين أيب ىن أبيه ىن جًده أًن ىلًيات صـلوات اللًـه ىليـه وىلـ  األئًمـة مـن ذريتـه قـا : إًن 

                                                           

 .2بيان ذيل ح 50ب 05ص 52انظر حبار األنوار: ج (1211)
 .26باب الصيد وما يتبعه ح 111ص 1 وايل الآليل: ج (1211)
 .11005ح 10ب 125ص 15وسائل الشيعة: ج (1211)
 النبيذ الذَ بعل يف الدوا . 01 ب األئمة: ص (1212)
 .10665ح 15ب 06ص 16مستدرك الوسائل: ج (1215)
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 . (1210)«الًله ىً  وجًل مل بعل يف رجس فًرمه شفا ت 
ومعهــا  ــه  يهــا جرًيًــة  قــا :  tأًن فبابــة الوالبيًــة مــًرت بعلــيً  tرَو ىــن أيب ىبــد اللًــهو 
ُثً قـا : « نعـم زا  العيـا  الًسـمه»قالو:  ه ابتعته للعيـا ل  قـا : « ما هذا اًلذَ معه»
ل  قـــا : « ومــا هـــذا الًـــذَ معــه» ًَ يـــا »قالـــو: أ ـــي اىتــًل مـــن ظهـــره  وصــف لـــه أكـــل جــًر

بعل الًشفا   يما فًرم واًلذَ نصب الكعبة لو أشا  أن أ ربك با ها واسم  فبابة إًن الًله مل
 . (1216)وقالو: أستتفر الًله من محلي هذا« أبيها أل ربزه  ضربو هبا األرض

ا ضـــطر ال »يقـــو :  tوالعًياشـــًي يف زفســـريهل ىـــن أيب بصـــري قـــا :  عـــو أبـــا ىبـــد اللًـــه
 .(1210)«شرهبا قتلته    يشربًن منها قطرةت يشرب اخلمر ألهًنا ال ز يده إال شرًات  إن 

 .(1212)«ال شفا  يف فرام: »pوقا  رسو  الًله

 الطبيب غي  اللدلم
مســــ لة: بــــوز مراجعــــة الطبيــــب  ــــري ا ســــلم كــــاليهو َ والنصــــراين وا شــــرك ومــــن أشــــبه 

 للمعا ة.
ًَ والًنصرايًن  قا :  tىن جعفر بن اًمد  س إًأـا ال بـ»أنًه سئل ىن الًرجل يداويه اليهو 
 . (1220)«الًشفا  بيد الًله ىً  وجلً 
ًن قومات من األنصار قالوا له: يا رسو  الًله إًن لنا جارات اشتك  بطنـه : إpوىن رسو  اهلل 

ـــةل «شـــاذا زداوونـــه»أ تـــ ذن لنـــا أن نداويـــهل قـــا :  ًَ هاهنـــا يعـــاجل مـــن هـــذه العًل ل قـــالوا: يهـــو 
 عــاو وه  pنــه شــيئاتل  كــره ذلــه رســو  الًلــهل قــالوا: يشــًق الــبطن ويســت رج م«شــاذا: »pقــا 

ًَ وشـًق بطنـه ونـ ع منـه رجرجـات كثـريات ُثً « ا علوا ما شئتم» pمرًزي أو ذ ذات  قا   دىوا اليهـو 
إًن الًـذَ  لـق األ وا  جعـل ىلـا : »p قـا  p سل بطنه ُثً  ا ه و اواه  صـً ل  ـ  رب النًـ ً 

                                                           

 .261ذكر ما ُيرم شربه ح 1 صل 112ص 1م: ج ىائم اإلس  (1210)
 الباب الثاين يف مع  ات أمري ا ؤمني. 121ص 1اخلرائج وا رائ : ج (1216)
 .151من سورة البقرة ح 62ص 1زفسري العياشي: ج (1210)
 .26باب الصيد وما يتبعه ح 111ص 1 وايل الآليل: ج (1212)
 .501حذكر الع ج والدوا   2 صل 122ص 1 ىائم اإلس م: ج (1220)
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 . (1221)«ملًبة الًسو ا  يعا الًشوني  وا ت وإًن  ري الًدوا  امل امة والفصا  وا
ىـــن الرجـــل يداويـــه النصـــراين واليهـــو َ  وىـــن امـــد بـــن مســـلم ىـــن أيب جعفـــر البـــاقر

 .(1221)«ال ب س بذله إأا الشفا  بيد اهلل زعاىل»ويت ذ له األ ويةل  قا : 
أرأيــو إن افت ــو : » وىــن ىبــد الــرمحن بــن امل ــاج قــا : قلــو أليب املســن موســ 

 . (1221)«هو نصراين أسلم ىليه وأ ىو لهل قا : نعم إنًه ال ينفعه  ىاؤكإىل الطبيب و 
 .(1222) ورواه الكايف أيضات 

أ رأيـــو إن افت ـــو إىل متطبًـــب وهـــو : tويف فـــدي  قـــا : قلـــو أليب املســـن موســـ 
 . (1225)«نعم إنًه ال ينفعه  ىاؤك»نصراينٌّ أسًلم ىليه وأ ىو لهل قا : 

 كدب الطبيب
 األجرة ىل  معا ة ا رر  وما أشبه ذله.مس لة: بوز أ ذ ا عل و 

ىـــن الرجـــل يعـــاجل الـــدوا  للنـــاس  ي  ـــذ ىليـــه   قـــد ســـ   امـــد بـــن مســـلم أبـــا جعفـــر
 .(1220)«ال ب س به»جع تل  قا : 

 . (1226)ومثله يف التهذيب
 هـرات مـن ىمـره   دم أبـو  الـد الكـابلي ىلـي بـن املسـي»قا :  وىن أيب جعفر 

وشـكا إليـه شـدة شـوقه إىل والديـهل  أهله  ـ ز  ىلـي بـن املسـيُث انه أرا  أن ينصرف إىل 
يــا أبــا  الــد يقــدم  ــدات رجــل مــن أهــل الشــام لــه قــدر ومــا  كثــري وقــد أصــاب بنتــات لــه » قــا : 

ىارض مـن أهـل األرض ويريـدون أن يطلبـوا معا ـات يعا هـا  ـإذا أنـو  عـو قدومـه  ازـه وقـل 
أىا هــا ىلــ   يتهــا ىشــرة آالفل  ــ  زطمــئن  لــه: أنــا أىا هــا لــه ىلــ  أن اشــرتط لــه أين

 لما أصبحوا وقدم الرجل ومن معه وكان مـن ىظمـا  أهـل « إليهم وسيعطونه ما زطلبه منهم

                                                           

 .10260ح 100ب 210ص 10مستدرك وسائل الشيعة: ج (1221)
 يف الدوا  يعا ه اليهو َ والنصراين. 01: ص ب األئمة (1221)
 .0020ح 20ب 110ص 6وسائل الشيعة: ج (1221)
 .0باب التسليم ىل  أهل ا لل ح 050ص 1الكايف: ج (1222)
 .6باب التسليم ىل  أهل ا لل ح 050ص 1الكايف: ج (1225)
 .1000ح 165ص 1ُيضره الفقيه: جمن ال  (1220)
 .116ح 21ب 165ص 0هتذيب األفكام: ج (1226)
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الشـــام يف ا ـــا  وا قـــدرةل  قـــا : أمـــا مـــن معـــاجل يعـــاجل بنـــو هـــذا الرجـــلل  قـــا  لـــه أبـــو  الـــد 
و يــو ىلــ  أن ال يعــو  إليهــا  الكــابلي: أنــا أىا هــا ىلــ  ىشــرة آالف  رهــم  ــإذا أنــتم و يــتم

 ـــ  ربه اخلـــرب  أبـــداتل  شـــر وا أن يعطـــوه ىشـــرة آالف  رهـــمل   قبـــل إىل ىلـــي بـــن املســـي
إين أىلــم أهنــم ســيتدرون بــه وال يفــون لــهل انطلــق يــا أبــا  الــد   ــذ بــإذن ا اريــة » قــا : 

 فعـل  «اليسرى ُث قـل: يـا  بيـ  يقـو  لـه ىلـي بـن املسـي ا ـرج مـن هـذه ا اريـة وال زعـد
أبـو  الــد مــا أمــره   ــرج منهــا    اقــو ا اريــةل و لــب أبــو  الــد الــذَ شــر وا لــه  لــم يعطــوه 

مـايل أراك كئيبـات يـا أبـا  الـد أمل أقـل لـه إهنـم » رجا متتًمات كئيباتل  قا  له ىلـي بـن املسـي: 
يتــدرون بــه  ىهــم  ــاهنم ســيعو ون إليــه  ــإذا لقــوك  قــل: لســو أىا هــا فــىت زضــعوا ا ــا  

وورــــعوا ا ــــا  ىلــــ  يــــدَ ىلــــي بــــن «  إنــــه يل ولكــــم ذقــــة   يــــدَ ىلــــي بــــن املســــيىلــــ
 رجا أبو  الد إىل ا اريـة    ـذ بإذهنـا اليسـرى  قـا : يـا  بيـ  يقـو  لـه ىلـي  املسي

بن املسي ا رج من هذه ا ارية وال زعرض ىلا إال بسبيل  ري  انه إن ىدت أفرقتـه بنـار 
ـــــا ىلـــــ  األ ـــــدةل   ـــــرج منهـــــا و  ـــــا ا ـــــا  إىل أيب  الـــــد   ـــــرج إىل اهلل ا وقـــــدة الـــــن زطل  ئ

 .(1220)«ب  ه
أقو : ويظهر من هذا املـدي  أن العـ ج بـاألمور ا ـائ ة ألمثـا  هـؤال  جـائ ل ولـذا قـا  

 وما أشبه ذله. (1222)«فًل وال زعقد»لذله  اإلمام
 مزاولة الطب

 احملللة. مس لة: بوز م اولة الطب  إنه من ا كاسب ا بافة وا عام ت
ــه أًن كــًل مــا يتعًلمــه العبــا  مــن أصــناف الًصــنائا : »tور  يف  قــه الًررــا اىلــم يرمحــه الًل

مثـــــل الكتـــــاب واملســـــاب والًت ـــــارة والًن ـــــوم والطًـــــًب وســـــائر الًصـــــناىات واألبنيـــــة واىلندســـــة 
ه منـا ا والًتصاوير ما ليس  يه مثا  الًروفانًيي وأبـواب صـنوف اآلالت الًـن ُيتـاج إليهـا  ًـا  يـ

وقـــوام معـــاي و لـــب الكســـب  حـــ   كًلـــه زعليمـــه والعمـــل بـــه وأ ـــذ األجـــرة ىليـــهل وإن قـــد 
زصـــرف هبـــا يف وجـــوه ا عاصـــي أيضـــات مثـــل اســـتعما  مـــا جعـــل للحـــ   ُثً يصـــرف إىل أبـــواب 
املرام ومثل معاونة الظًامل و ري ذله من أسباب ا عاصي مثل اإلنا  واألقداح ومـا أشـبه ذلـه 

                                                           

 . صل يف مع  ازه 125ص 2ا ناقب: ج (1220)
 .6باب الصناىات ح 115ص 5الكايف: ج (1222)
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ـــة مـــا   يـــه مـــن ا نـــا ا جـــائ  زعليمـــه وىملـــه وفـــرم ىلـــ  مـــن يصـــر ه إىل  ـــري وجـــوه املـــًق ولعًل
والًصــ ح الًــن أمــر اللًــه هبــا  ون  ريهــال الًلهــًم إال أن يكــون صــناىةت اًرمــةت أو منهيًــات ىنهــا مثــل 
التنـا  وصـنعة آالزـه ومثـل بنـا  البيعـة والكنـائس وبيـو النًـار وزصـاوير ذَو األرواح ىلـ  مثـا  

ن أو الًروفايًن ومثل صنعة الًدًف والعو  وأشباهه وىمـل اخلمـر وا سـكر واآلالت الًـن ال امليوا
 .(1250)«زصل  يف شي  من احملًل ت  حرام ىمله وزعليمه وال بوز ذله وبالًله الًتو يق

 اللع مالت اللاللة
قـوام اىلم يرمحه اللًـه أًن كـًل مـ مور بـه  ًـا هـو صـ ح للعبـا  و »يف مورا آ ر:  tوقا 

ىلـــم يف أمـــورهم مـــن وجـــوه الًصـــ ح الًـــذَ ال يقـــيمهم  ـــريه و ًـــا يـــ كلون ويشـــربون ويلبســـون 
وينكحـون وُيلكـون ويسـتعملون  هـذا كلًـه فـ   بيعـه وشـراؤه وهبتـه وىاريتـهل وكـًل أمـر يكــون 
 يه الفسا   ًا قد هني ىنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكافه وإمساكه لوجه الفسا   ا قد 

ىنـه مثـل ا يتـة والــًدم وملـم اخلن يـر والرًبـا وَجيـا الفــواف  وملـوم الًسـباع واخلمـر ومـا أشــبه هنـي 
 . (1251)«ذله  حرام راًر لل سم و اسد للًنفس

املــــ   مــــن البيــــوع كــــًل مــــا هــــو فــــ   مــــن ا ــــ كو  »أنًــــه قــــا :  tوىــــن أيب ىبــــد الًلــــه
نتفـاع بـه ومـا كـان اًرمـات أصـله وا شروب و ري ذله  ًا هـو قـوام للنًـاس وصـ ح ومبـاح ىلـم اال

 . (1251)«منهًيات ىنه مل ب  بيعه وال شراؤه
  ًمــا مــا جــا  يف »أنًــه قــا  يف فــدي   ويــل:  tىــن أمــري ا ــؤمني tوىــن أيب ىبــد اللًــه

القرآن من ذكر معاي  اخللق وأسباهبا  قد أىلمنا سبحانه ذله من ىسة أوجه وجه اإلشـارة 
ووجــه الًت ــارة ووجــه الًصــدقاتل إىل أن قــا : وأًمــا وجــه العمــارة ووجــه العمــارة ووجــه اإلجــارة 

هـــو أنشـــ كم مـــن األرض واســـتعمركم  يهـــا قولـــه زعـــاىل: 
  ىلمنـــا ســـبحانه أنًـــه قـــد  (1251)

أمـــرهم بالعمـــارة ليكـــون ذلـــه ســـببات  عايشـــهم شـــا نـــرج مـــن األرض مـــن املـــًب والًثمـــرات ومـــا 
 . (1252)«ق اخلربشاكل ذله  ًا جعله الًله زعاىل معاي  لل ل

                                                           

 .51ب 101 قه الررا: ص (1250)
 .10ب 150 قه الررا: ص (1251)
 .11الفصل الثاين من كتاب البيوع ح 10ص 1 ىائم اإلس م: ج (1251)
 .01رة هو : سو  (1251)
 .12652ح 1ب 00ص 11مستدرك الوسائل: ج (1252)
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 .(1255)«من زو يق ا ر  اكتسابه ا ا  من فًله»أنًه قا :  tوىن أمري ا ؤمني
 العوذة

مس لة: بوز ا ذ العوذة للمريم ومـن أشـبهل مـن اآليـات القرآنيـة واأل ىيـة ا ـ ذورةل  عـن 
سـ لته ىـن ا ـريم يكـوى أو يسـرتقيل »قـا :  ىلي بـن جعفـر ىـن أ يـه موسـ  بـن جعفـر

 .(1250)« س إذا اسرتق  شا يعر هقا : ال ب
 : اسرتق  أَ ا ذ رقية وىوذة من اآليات القرآنية واأل ىية ا  ذورة. قوله 

قــا  يف النهايــة: قــد زكــرر ذكــر الرقيــة والرقــ  والرقــي واالســرتقا  يف املــدي  والرقيــة العــوذة 
بعـــم الـــن يرقـــ  هبـــا صـــافب اآل ـــة كـــاملم  والصـــرع و ـــري ذلـــه مـــن اآل ـــات. وقـــد جـــا  يف 

أَ « اسـرتقوا ىلـا  ـإن هبـا النظـرة»األفا ي  جوازها ويف بعضها النهي ىنها  من ا واز قولـه: 
واألفا يــ  يف القســمي  « ال يســرتقون وال يكتــوون»ا لبــوا ىلــا مــن يرقيهــال ومــن النهــي قولــه: 

 كثــرية ووجــه ا مــا بينهمــا أن الرقــي يكــره منهــا مــا كــان بتــري اللســان العــريب وبتــري أ ــا  اهلل
زعاىل وصفازه وك مه يف كتبه ا ن لة وأن يعتقد أن الرقيا نا عة ال االة  يتكل ىليهال وإياه أرا  

وال يكره منها ما كان يف  ـ ف ذلـه كـالتعوذ بـالقرآن وأ ـا  « ما زوكل من اسرتق »بقوله: 
 ــذه برقيــة مــن أ»اهلل زعــاىل والرقــ  ا رويــةل ولــذله قــا  للــذَ رقــ  بــالقرآن وأ ــذ ىليــه أجــرا: 

 «. با ل  قد أ ذت برقية فق
اىررــوها ىلــي  عررــناها  قــا : البــ س هبــا إأــا »قــا :  وكقولــه يف فــدي  جــابر أنــه 

 «. هي مواذيق
 … ك نه  اف أن يقا  يها شي   ا كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك يف ا اهلية

 . (1256)عناه ويضر بالتري  علهمن احملرمات األقسام والع ائم شا ال يفهم م وىد الشهيد
 الف ار من الط عون

مســـ لة: بـــوز الفـــرار مـــن الطـــاىون والوبـــا  وقـــد بـــبل إالً مـــا وجـــوب اإلقامـــة يف ا كـــان  
 ..كاجملاهد وا رابط

                                                           

 .12600ح 1ب 00ص 11مستدرك الوسائل: ج (1255)
 .6011ح 21ب 112ص 0وسائل الشيعة: ج (1250)
 .11ذيل ح 50ب 60ـ02ص 52حبار األنوار: ج (1256)
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ىـن الطـاىون  يف معاين األ بار ىن أبان األمحر قا : س   بعم أصحابنا أبا املسـن
ل قا :  في القرية وأنا  يها أ و  ىنهال قا : «نعم» يقا يف بلدة وأنا  يها أ و  ىنهال قا :

ل قلـو: وإنـا نتحـدث أن رسـو  «نعـم»ل قا :  في الدار وأنا  يها أ ـو  ىنهـال قـا : «نعم»
إأا قا  هذا  إن رسو  اهلل»الفرار من الطاىون كالفرار من ال ففل قا : »قا :  اهلل

يقــا الطـــاىون  ي لـــون أمــاكنهم يفـــرون منهـــا يف قــوم كـــانوا يكونـــون يف الثتــور يف َنـــو العـــدو  
 . (1250)«ذله  يهم  قا  رسو  اهلل 

 صالة الل يض 
مســ لة: يصــلي ا ــريم فســب قدرزــهل وال بــ س بــ ن نتــار العــ ج  يــؤ َ إىل مــا يضــطره 

 للص ة جالسات أو مستلقيات.
ه ىــن الرجــل وا ــرأة يــذهب بصــره  ي زيــ ىــن امــد بــن مســلم قــا : ســ لو أبــا ىبــد اهلل

األ با   يقولون نداويه شهرا أو أربعي ليلـة مسـتلقيا كـذله يصـليل  ـرً ص يف ذلـه وقـا : 
من ارطر  ري با  وال ىا     إُث ىليه 

(1252))(1200). 
 الل أة وم اجعة الطبيب

مس لة: بوز للمرأة مراجعة الطبيب الرجل إذا ارـطرت لـذلهل  عـن أيب جعفـر امـد بـن 
إذا : »ها العلة يف جسدها أ يصل  أن يعا ها الرجل قا أنه سئل ىن ا رأة زصيب ىلي

 . (1201)«ارطرت إىل ذله    ب س

                                                           

 .1: الفرار من الطاىون كالفرار من ال ففل ح  باب معىن قو  الن   152( معاين األ بار: ص1250)
 .161سورة البقرة:  (1252)
 .2باب ص ة الشيخ الكبري و.. ح 210ص 1الكايف: ج (1200)
 .10622ح 101ب 120ص 12مستدرك الوسائل: ج (1201)
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 دقة الطبيب
مســ لة: بــب ىلــ  الطبيــب أن يــدقق يف زشــ يص الــدا  والــدوا ل وهــو رــامن كمــا ذكــره 

 . (1201)«من زطبب  ليتق اهلل ولينص  ولي تهد»أنه قا :  الفقها ل  عن ىلي
 ضل ن الطّبيب والبيط ر 

مس لة: الطبيب رامن إال إذا أ ذ الربا ة ومل يفرط أو يفًرطل وكذا اخلتانل  عن الًسكويًن 
مـن زطبًـب أو زبيطـر  لي  ـذ الـربا ة مـن وليًـه : »tقـا : قـا  أمـري ا ـؤمني tىن أيب ىبـد اللًـه
 . (1201)«وإال  هو له رامنٌ 

 . (1202)ومثله يف التهذيب
رــــــًمن  ًتانــــــات قطــــــا فشــــــفة  tًيــــــات أًن ىل: »وىــــــن الًســــــكويًن ىــــــن جعفــــــر ىــــــن أبيــــــه

 .(1205)«  م
 ال تأكل م  يض ك

مســـ لة: ال بـــوز أكـــل مـــا يضـــر صـــحة اإلنســـان إذا كـــان رـــرره بالتـــات ىر ـــال وإن مل يكـــن  
 كذله  مرجوح.

 : ال ز كـــل مـــا قـــد ىر ـــو مضـــرزه وال زـــؤذر هـــواك ىلـــ  رافـــة بـــدنه واملميـــة هـــو »رَو
الشــفتي والر ـق باليــدين والـدا  الــدَو  االقتصـا  يف كــل شـي ل وأكمــل الطـب األزم وهــو رـمً 

إ  ـــا  الطعـــام ىلـــ  الطعـــام واجتنـــب الـــدوا  مـــا ل متـــه الصـــحة  ـــإذا أفسســـو حبركـــة الـــدا  
 . (1200)« افسمه شا ير ىه قبل استع اله

 استفت ءات طبية
يف الكايفل ىن امـد بـن ُيـ ل ىـن أمحـد بـن امـدل ىـن امـد بـن  الـدل ىـن امـد بـن 

إين رجـل  ل ىن إ اىيل بن املسن ا تطبب قـا : قلـو أليب ىبـد اهللُي ل ىن أ يه الع 

                                                           

 .501ح 2 صل 122ص 1 ىائم اإلس م: ج (1201)
 .1باب رمان الطبيب والبيطار ح 102ص 6الكايف: ج (1201)
 .50ح 10ب 112ص 10ج :هتذيب األفكام (1202)
 .01ح 10ب 112ص 10ج :هتذيب األفكام (1205)
 .10510ح 102ب 251ص 10مستدرك الوسائل: ج (1200)
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 من العرب ويل بالطب بصر و    ب ىريب ولسو آ ذ ىليه صفدا؟
  قا : ال ب س.

 قلو: إنا نبط ا رح ونكَو بالنار؟
 قا : ال ب س.

 قلو: ونسقي هذه السموم األ حيقون والتاريقون؟
 قا : ال ب س.

 قلو: إنه رشا مات.
 ا : وإن مات.ق

 قلو: نسقي ىليه النبيذ؟
 قالـو لـه ىائشـة بـه ذات ا نـب  قا : ليس يف فرام شفا ل قد اشتك  رسـو  اهلل

 . (1206)« قا : أنا أكرم ىل  اهلل ى وجل من أن يبتليا بذات ا نب قا :   مر  لد بصرب
 يف بيان املدي :  قا  الع مة اجمللسي

 طا ل وقا  بط ا رح والصرة شقه. قا  يف القاموس: الصفد اركة الع
ُث قــا : اإل حيقــون مل أجــده يف كتــب اللتــة وال الطــبل والــذَ وجدزــه يف كتــب الطــب 
هــو إصــطم يقونل ذكــروا أنــه فــب مســهل للســو ا  والــبلتم وك نــه كــان كــذا  صــحفل قولــه 

 بـار ليس يف املرام شفا  يد  ىل  ىدم جواز التداَو باملرام مطلقا كما هو ظـاهر أكثـر األ
وهــو  ــ ف ا شــهورل ومحلــوا ىلــ  مــا إذا مل يضــطر إليــه وال ارــطرار إليــه. وقولــه قــد اشــتك  
لعله استشها  للتداَو بالدوا  ا ر أنـا أكـرم ىلـ  اهلل ك نـه السـتل م هـذا ا ـرض ا ـت   العقـل 
وزشـوي  الــدما   البـال وقــا  الفريوزآبـا َ: اللــدو  كصـبور مــا يصـب با ســعط مـن الــدوا  يف 

 . (1200)«أفد شقي الفمل وقد لده لدا ولدو ا ولده إياه وألده ولد  هو ملدو 
الًرجــل يشــرب الــًدوا  ويقطــا العــرق : tوىـن يــونس بــن يعقــوب قــا : قلــو أليب ىبـد اللًــه

 . (1202)«يقطا ويشرب»ورًشا انتفا به ورًشا قتلهل قا : 
 هذا إذا مل يعلم ا ريم بالضرر.

                                                           

 .112ح فدي  قوم صاحل 121ص 0الكايف: ج (1206)
 .10ذيل ح 50ب 06ص 52حبار األنوار: ج (1200)
 .11610ح 112ب 111ص 15وسائل الشيعة: ج (1202)
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 .(1260) ويف الكايف مثله
د بـن ُيـ  ىـن ىلـي بـن إبـراهيم ا عفـَر ىـن محـدان بـن إسـحاق قـا : كـان يل وىن ام

ابــــن وكانــــو زصــــيبه املصــــاة  قيــــل يل لــــيس لــــه ىــــ ج إال أن زبطــــه  بططتــــه  مــــاتل  قالــــو 
: يــا الشــيعة: شــركو يف  م ابنــهل قــا :  كتبــو إىل أيب املســن صــافب العســكر  وقــا 

 .(1261)«وا  وكان أجله  يما  علوأمحد ليس ىليه  يما  علو شي  إأا التمسو الد
 التيدي  والتخفيف

مســــ لة: يســــتحب التيســــري والت فيــــف يف كــــل األمــــور ومنهــــا الطــــبل مــــا مراىــــاة الدقــــة 
 . (1261)«يسروا وال زعسروا و ففوا وال زثقلوا: »واالفتياطل قا  أمريا  ؤمني

 ع د االضط ار 
  ــريهل ىلــ  مــا هــو ا شــهورل مســ لة: بــوز التــداَو ىنــد االرــطرار شــا مل يكــن جــائ ات يف

 والضرورات زقدر بقدرها.
ىن إ اىيـل بـن جـابر وكانـو ىررـو لـه ريـٌ  يف وجهـه مـن ىلًـة أصـابته وهـو اـرٌم قـا : 

إًن الطًبيــــب الًــــذَ يعــــا ا وصــــف يل ســــعو ات  يــــه مســــٌهل  قــــا :  t قلــــو أليب ىبــــد الًلــــه
 .(1261)«استعط به»

 
كتـاب وإن كانـو يف الفقـه أبـواب كثـرية ويف الروايـات وهذا آ ر مـا أر نـا إيـرا ه يف هـذا ال

 أكثرل لكنا اكتفينا هبذا القدرل واهلل ا ستعان وهو ا و ق.
 قم ا قدسة 
 امد الشرياَز 

 

 
                                                           

 .110ح فدي  قوم صاحل 122ص 0الكايف: ج (1260)
 .16001ح 26ب 220ص 11وسائل الشيعة: ج (1261)
 .11120يف الصحة والس مة ح 201ص : رر املكم و رر الكلم (1261)
 .10ح 12ب 122ـ120ص 5هتذيب األفكام: ج (1261)
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 111 ............................................  صل: الشعر وآ ابه

 111 ........................................ ج  الشعر وصحة البدن

 112 .................................................... فلق الرأس

 110 ................................................... زكر  الشعر

 116 ..................................................... فلق القفا

 116 ....................................................  رق الشعر

 112 .................................................. اللحية وآ اهبا

 120 ............................................ زطويل اللحية كراهة

 121 .................................................. قص الشارب

 121 .......................................... كراهة زطويل الشارب
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 122 ............................................... أ ذ شعر األنف

 125 ........................................................ ا شط

 125 ................................................... زسري  الرأس

 120 .................................................. زسري  اللحية

 122 ......................................... من آ اب زسري  الشعر

 150 ................................................ أ ىية التمشيط

 151 ................................................ كسب ا اشطة

 151 .................................   ن الشعر واألظفار والقاذورات

 152 ................................................... نتف الشيب

 155 .................................................... شعر اإلبط

 152 .................................................... شعر العانة

 101 .................................................. األظفار زقليم

 101 ............................................ آ اب زقليم األظا ر

 105 ............................................  صل: الطيب وآ ابه

 105 ...................................... استحباب الطيب والتطيب

 106 ............................................... من  وائد الطيب

 100 ................................................. النسا  والطيب

 160 .............................................. اق يف الطيباإلنف

 161 .................................................. إهدا  الطيب

 161 ............................................... كراهة ر  الطيب

 160 ...................................... استحباب الب ور والت مري

 166 ...................................................... ما  الور 

 160 ..........................................  صل : التدهي وآ ابه

 160 .............................................. من  وائد التدهي

 100 ..................................................  ىا  التدهي
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 101 ...........................................  هن البنفسج و ضله

 100 .................................................... شم الرُيان

 102 ...........................................  صل: السواك وآ ابه

 102 .............................................. استحباب السواك

 121 ............................................... من  وائد السواك

 122 ............................................ لسواك ىند الورو ا

 120 ................................................. السواك للص ة

 126 .............................................. السواك يف السحر

 120 ............................................ السواك لقرا ة القرآن

 100 ............................................ األسنان االصطناىية

 101 ................................................. السواك للصائم

 101 .............................................. مكروهات السواك

 101 ........................................  صل: األ عمة واألشربة

 101 ......................................... األ عمة ا بافة واحملرمة

 102 ................................................ ابتدإل بالبسملة

 102 ................................................ ال لكثرة األكل

 100 .......................................... كراهة النفخ يف الطعام

 100 .............................................. مضل الطعام جيدا

 110 ............................................... من آ اب الطعام

 110 .................................................... سؤر ا ؤمن

 111 ........................................... من األ عمة ا ستحبة

 111 ........................................................ اىلريسة

 112 ....................................................  ب  الشعري

 110 .....................................................  ب  األرزً 

 110 .................................................السويق و وائده
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 111 ......................................................... اللحم

 112 .................................................... ملم الض ن

 115 ...................................................... ملم العنـ 

 115 .................................................... ملم الطيور

 110 .................................................. أكل الكباب

 111 .......................................................... الًل 

 111 .................................................... ل  األبقار

 115 ..................................................... أكل ا  

 115 ............................................ أكل السمه وآ ابه

 116 ................................................. البيم و وائده

 110 .......................................................... ا ل 

 112 .............................. من األ عمة واألشربة ا بافة واحملًرمة

 112 ......................................... ال ًبيبة واأللوان والنًارباج

 120 ............................................... لوا  والفالوذجامل

 121 .......................................................... اخللً 

 121 ...................................... أكل العسل واالستشفا  به

 126 ............................................. السكر والتداَو به

 120 ......................................... أكل ال يو واال هان به

 122 ........................................................ السمن

 150 ............................................ ما ور  يف  ضل ا ا 

 150 .......................................... الدىا  ىند شرب ا ا 

 150 ................................. ىند شرب ا ا  ذكر املسي 

 152 ..................................................... سقي ا ا 

 102 ...................................................... ما  ا طر

 105 ............................................. التداَو شا  نيسان
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 100 ...................................................... ما  زم م

 102 .................................................... ما  الفرات

 161 ...................................................... نيل مصر

 165 .................................................  صل: الفواكه

 165 ................................................. الفاكهة وآ اهبا

 160 ......................................................... التمر

 102 ........................................................ الر ب

 106 ........................................................ العنب

 100 ........................................................ ال بيب

 102 ......................................................... الرمان

 120 .............................................. ح والتداَو بهالتًفا 

 121 ...................................................... الًسفرجل

 125 .......................................................... التي

 120 ......................................................... األزرج

 120 ...................................................... الكًمثرى

 120 ........................................... اإلًجاص والتداَو به

 122 ........................................................ البطًيخ

 102 ......................................................... القرع

 100 ...................................................... الباذ،ان

 100 ........................................................ البصل

 102 ................................................... الثوم ورائحته

 110 .................................... املًمص والتداَو به / العدس

 111 ................................................ ا اي الباق   /

 111 .......................................................... ا  ر

 111 ..............................................  صل: اخلضروات
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 111 .................................................. البقل واخلضرة

 112 ....................................................... اىلندبا 

 110 ................................................ الباذروج واملوك

 116 ............................................ الكراث والًتداَو به

 110 ....................................................... الكر س

  ................................................. 112بقلة ال هرا  

 110 ....................................... اخلًس والًسداب / ا رجري

 111 ........................................................ الًسلق

 111 ........................................................  ةالكم

 111 .............................................. الشل م/  الف ل

 112 ................................................. القثًا /  السعرت

 115 ........................................ العناب/  التداَو بامللبة

 110 .................................. املبة السو ا  / املرمل السنا  /

 116 ............................................. االهليلج / الشوني 

 116 .......................................... مقتضيات ال ىلل زامة

 110 ..............................................ك م الشيخ ا فيد

 111 ................................. نبذة  ًا ينبتي التداَو به  صل:

 111 .................................................. لوجا اخلاصرة

 111 .................................... صداعلع ج ال لوجا ا عدة /

 111 ........................ لضعف البصر ووجا العي/  لع ج ا تص

 112 ............................ لع ج السعا  الشديد/ لع ج السل 

 115 ................................................... لع ج الري 

 110 ..............................  داواة املصاة/  لع ج زقطري البو 

 116 ........................................................ لل رح

 110 ..................... لع ج األرياح والبواسري/  لوجا البطن والظهر
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 112 ......................... لع ج العط  ويبس الفم/  لع ج البلتم

 120 ................................................... للد  العقرب

 121 ................................................ لع ج الشوصة

 121 ............................. لع ج  فقان القلب/  لع ج اللقوة

 121 ...................... لوجا ا نب األُين واأليسر/  لوجا الطحا 

 122 ................................................. لع ج ا بطون

 125 .................................... لع ج املكة / لع ج ا رب

 125 ........................................من مقومات صحة البدن

 120 ............................................... زوقوا الرب  يف أوله

 120 ......................................................... الكي

 120 ................................................. املقنةالقي  / 

 122 ............................. أمور ىامة يف الطب والع ج  صل :

 122 ............................................ أو  من زعلم الطب

 150 ............................................. القرآن وىلم الطب

 150 ........................................... من أ ا  اهلل ى وجل

 151 .........................................بنو إسرائيل وىلم الطب

 151 ................................................. زسمية الطبيب

 151 .................................................... أنواع الطب

 152 ......................................... النية وز ذريها يف الع ج

 155 .............................................. الذنوب واألمراض

 150 .......................................... الدىا  والت ذري الصحي

  ......................................... 101الطب من ىلومهم 

  .......................................... 100زربة اإلمام املسي

 160 ............................................ ىند ما يع   الطب

 161 ...................................................  ب النفوس
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 162 .......................................  صل: زعاليم صحية ىامة

 162 ............................................ آ اب لصحة ا سد

 160 ........................................ السبافة وزعليمها األوال 

 162 ........................................... الصوم وصحة ا سد

 100 ............................................... استحباب السفر

 102 .................................... املج والعمرة والت ذري الصحي

 105 ..................................... ص ة الليل وز ذريها الصحي

 100 ...................................... ال واج وصحة البدن والروح

 102 ............................................... من آ اب اململ

 120 ...............................................  اب ا ولو من آ

 121 ......................................................... اخلتان

 122 .................................................  فم ا واَر

 125 ................................................. العطاس وآ ابه

 122 ........................................... الن اسات وأفكامها

 201 .......................................... إذا  ـل  العصري العن ً 

 202 ................................................ النهي ىن اخلمر

 211 ......................................... الطهارة والت ذري الصحي

 211 ........................................................ الورو 

 211 ...................................................  سل ا نابة

 210 ....................................... األ سا  الواجبة وا ندوبة

 211 ............................................ التسل ونظا ة البدن

 216 ............................................  صل: ا ريم وآ ابه

 216 ...........................................  ضل الصحة والعا ية

 212 ................................................ ا عا ة وا داواة

 221 .................................................. لكل  ا   وا 
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 222 ....................................... التسمية ىند شرب الدوا 

 222 ................................................ يف ذواب ا ريم

 255 .................................................. الصداع وذوابه

 250 .................................................. املم  وذواهبا

 250 .................................................... مرض الولد

 250 ............................................. ا ف وع يف أىضائه

 200 .............................................. دوا ال زكثر من ال

 201 ................................................. ال كام وما أشبه

 201 ................................................... صرب ا ريم

 202 .................................................. زرك الشكوى

 205 ............................................ التمرض من  ري ىلة

 205 ................................................. الدىا  بالعا ية

 200 ............................................... فسن الظن باهلل

 200 ....................................................... الصدقة

 206 .................................................. ىيا ة ا ريم

 200 ................................................... ىيا ة الكا ر

 200 .................................................. إ بار ا ؤمني

 202 .................................................. اإلذن للعيا ة

 202 ................................................. اىلدية للمريم

 260 .............................................  ا يستحب للعائد

 261 ................................................. من ُام العيا ة

 261 .................................................ختفيف ا لوس

 261 ...................................................  ىا  ا ريم

 261 ............................................... من آ اب ا ريم

 265 ........................................ السعي يف فاجة ا ريم
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 266 ................................................. املمية للمريم

 200 .......................................... الوقاية  ري من الع ج

 201 ............................................. من اآل اب الوقائية

 201 ....................................  صل: الطب وبعم أفكامه

 201 ........................................  راسة الطب يف املوزات

 201 ............................................. التداَو بتري املرام

 205 ............................................. الطبيب  ري ا سلم

 206 ................................................ كسب الطبيب

 202 ................................................ ا عام ت احملللة

 220 ......................................................... العوذة

 221 .............................................. الفرار من الطاىون

 221 .................................................. ص ة ا ريم

 221 ........................................... ا رأة ومراجعة الطبيب

 221 ...................................................  قة الطبيب

 221 ......................................... رمان الطبيب والبيطار

 221 .............................................. ال ز كل ما يضرك

 222 ................................................ استفتا ات  بية

 220 .............................................. التيسري والت فيف

 220 ................................................. ىند االرطرار

 226 ....................................................... فهرسال

 


