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مظهر المؤمن





مقّدمة

الع�لمين و�سّلى اهلل على خير خلقه،  رّب  الحمد هلل 

اأبي  ونبّين�  �سّيدن�  الممكن�ت  واأ�سرف  الك�ئن�ت  �سّيد 

الق��سم محّمد، وعلى اآله الط�هرين المع�سومين البررة، 

وعلى جميع الأنبي�ء والمر�سلين.

وبعد، ف�إّن الإ�سالم كم� اهتّم ببن�ء النفو�س والبواطن 

ف�ت الرذيلة وتحليته� ب�لأخالق  ورّكز على تهذيبه� من ال�سّ

الإن�س�ن مّت�سًف�  اأْن يكون ظ�هر  رّكز على  ف�إّنه  الحميدة، 

غيره  ومتمّيًزا عن  الن��س  بين  به  مرغوًب�  تجعله  ب�سف�ت 

ب�لكثير من الآداب، واّلتي تنعك�س على ظ�هر �سخ�سّيته، 

فتزيده من اهلل قربً�، وفي الن��س رفعة وتميًُّزا و�س�أًن�.

ولكثرة م� وجدن� في الكت�ب الكريم وال�سّنة المطّهرة 

وم�  الموؤمن  الإن�س�ن  مظهر  تح�سين  عن  الحديث  من 

� مّن� على تعميم هذه الثق�فة  ينبغي اأن يكون عليه، وحر�سً
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اّلتي ج�ء به� الإ�سالم العظيم، ك�ن هذا الكتّيب اّلذي بين 

يديك، وهو مح�ولة متوا�سعة، لإظه�ر م� في الإ�سالم من 

الأمور المهّمة اّلتي تتعّلق بمظهر الإن�س�ن، واّلتي يتف�خر 

به� اأهل الغرب ب�أّنه� من ثق�فتهم، وقد �سبقهم الإ�سالم 

اإليه� بع�سور طويلة، �س�ئلين اهلل تع�لى اأن يتقّبل مّن� هذا 

العمل، اإّنه نعم المولى ونعم المجيب.



الفصل األّول

النظافة

نظافة الإن�شان نف�شه. 1

نظافة البيوت. 2





ف َطْبٌع مجبول  ل يختلف ع�قالن في اأّن حّب التنظُّ

بي�س�ء  فطرة  تحمل  اّلتي  الإن�س�نّية  النف�س  داخل  في 

العقل  ف�إّن  الُخلقّي،  الف�س�د  ب�أ�سب�ب  تتلّوث  لم  نقّية، 

رة في الإن�س�ن، والإن�س�ن  يعتبر النظ�فة من الأمور الخيِّ

ِلُحبِّ  {َو�إِنَُّه  تع�لى:  اهلل  يقول  للخير،  محّب  بفطرته 

اأّن المجتمع�ت الإن�س�نّية ت�سير  .كم� 
(((

لَ�َشِديد} �ْلَخْيِر 

ب�أ�س�بع ال�ستحق�ر والزدراء لمن ل يتحّلى ب�لنظ�فة. 

وهذا م� يراه كلُّ اإن�س�ن في داخله. فحّب النظ�فة اأمر 

محبوًب�  به  المتحّلي  ويجعل  العقل  عليه  يحّث  فطريٌّ 

بين الن��س.

في  الحنيف  الإ�سالمّي  الدين  راأي  هو  م�  ولكن 

م�س�ألة النظ�فة الع�ّمة؟

اأّنه  اأم  ؟  مهمٍّ وغير  ث�نويًّ�  اأمًرا  اعتبره�  وهل 

اعتبره� �سرورة؟

وهل في الإ�سالم اآداٌب للنظ�فة ُين�سُح به� الم�سلم؟

في  المهّمة  الأ�سئلة  هذه  عن  نجيب  اأن  �سنح�ول 

ال�سفح�ت المقبلة اإن �س�ء اهلل تع�لى.

)))  �سورة الع�دي�ت، الآية: 8.





اإلسالم والنظافة

الفطرة،  دين  هو  الحنيف،  الإ�سالمّي  ين  الدِّ اإّن 

الفطرة  ُتوافق  به�  اأتى  اّلتي  الأحك�م  ف�إّن  وب�لّت�لي 

ال�سليمة. ومن هن� اأولى الدين الإ�سالمّي م�س�ألة النظ�فة 

�، حّتى اإّن بع�س الأح�ديث ال�سريفة جعلت  اهتم�ًم� خ��سًّ

النظ�فة من الأمور اّلتي ُبني عليه� الإ�سالم، ففي الحديث 

عن ر�سول اهلل P: »تنّظفوا بكلِّ م� ا�ستطعُتْم، ف�إنَّ اهلل 

تع�لى بنى الإ�سالَم على النظ�فِة، ولْن يدخَل الجنََّة اإّل 

.
كلُّ نظيٍف«)))

نظيٌف  الإ�سالَم  »اإنَّ   :P عنه  اآخر  حديث  وفي 

.
فتنّظفوا، ف�إنَُّه ل يدخُل الجّنَة اإّل نظيٌف«)))

على  اأّمته  يحثُّ  م�  كثيرًا   P الأكرم  الر�سول  وك�ن 

ذلك  في  عنه  المحفوظ  ومن  به�،  وي�أمرهم  النظ�فة، 

فقيَل:  الق�ذورَة،  الرجَل  ُيبِغ�ُض  اهلَل  »اإنَّ   :P قوله 

)))  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج4، �س3303.
)))  م.ن.
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به  يتوّقُف)))  الذي  ق�َل:  اهلِل؟  ر�سوَل  ي�  الق�ذورُة  َوم� 

.
جلي�ُسُه«)))

ففي  اأخالقهم،  ومن   Rالأنبي�ء ديدُن  والنظ�فة 

الأنبي�ِء  اأخالِق  »من   :Q الّر�س�  الإم�م  عن  الرواية 

.
ُف«)3) التنظُّ

)))  الظ�هر اأّنه� ت�سحيف من يت�أّفف كم� ذكر املريزا النوري يف كت�به م�ستدرك الو�س�ئل، جزء 
3، �سفحة 36).

)))  م�ستدرك الو�س�ئل ـ املريزا النوري، ج3، �س 36).
)3)  �سنن النبّي P ـ ال�سيد الطب�طب�ئي،  �س54).
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أثر النظافة على المسلم

بعد اأن عرفن� راأي الإ�سالم في النظ�فة واهتم�مه به�، 

اأّن الدين الإ�سالمّي  من خالل الأح�ديث ال�سريفة، نعلم 

ًزا من حيث  العظيم اأراد لالإن�س�ن الموؤمن اأن يكون متميِّ

للنظر  الملِفَت  النطب�ع  ُيعطي  بحيث  الخ�رجّي  مظهره 

ة لالإن�س�ن. اإلى اهتم�م الإ�سالم ب�سوؤون الحي�ة الفرديَّ

المظهر  خالل  من  الم�سلم  تميَُّز  الإ�سالم  اأراد  فكم� 

الحتق�ر،  اأو  النتق�د  موا�سع  عن  يبعده  اأن   � اأي�سً اأراد 

ب�سكل  الإن�س�نّية  المجتمع�ت  لأّن  القذارة،  به  ُت�سبِّ اّلذي 

ع�ّم تنفُر من الإن�س�ن القِذر. واإّن الأمم اّلتي يكون ح�له� 

اإن�س�ن  الَقِذر  لأّن  الهالك  اإلى  �س�ئرة  َمح�لة  ل  القذارة 

ف�إّن  كذلك  المجتمع  كّل  ك�ن  فلو  ب�لم�سوؤولّية،  ي�سعر  ل 

الهالك حليفه الدائم والمالزم، ولذا ورد في الرواية عن 

.
روَن«))) الر�سول الأكرم P: »هلَك الُمَتَقذِّ

)))  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج4، �س)330.
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لم يكتِف الإ�سالم ب�أن اأمر اأتب�عه ب�لهتم�م ب�لنظ�فة، 

التركيز  التي ينبغي  ة  التف��سيل الخ��سّ اإلى  اأر�سدهم  بل 

عليه� في هذه الم�س�ألة. ومن الأمور اّلتي اأّكد عليه� هذا 

الدين العظيم؛ نظ�فة بدن الإن�س�ن:

فال بّد اأن يبداأ الإن�س�ن بنف�سه،  فيع�هد بدنه ب�لتنظيف. 

ومن الأمور التي ورد فيه� الهتم�م الخ��س:

� ف�أمر  اأ ـ الأظ�فر: فقد اأوله� الإ�سالم اهتم�ًم� خ��سً

 Q ال�س�دق  الإم�م  الرواية عن  الأظ�فر، ففي  بق�سِّ 

.
نَِّة تقليُم الأظف�ِر«))) ق�ل: »مَن ال�سُّ

عظيمة،  واآث�ًرا  كثيرة  فوائد  الأظف�ر  لتقليم  اأّن  كم� 

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج)، �س)3).

 -1-
نظافة اإلنسان 

نفسه
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ففي الرواية عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل:  ق�ل ر�سول 

ويدرُّ  الأعظَم  الداَء  يمنُع  الأظف�ِر  »تقليُم   :Pاهلل

.
الرزَق«)))

الأظف�ر  اإط�لة  على  تترّتب  اّلتي  ال�سلبّية  الآث�ر  ومن 

م� ورد في الرواية عن الإم�م ال�س�دق Q: »اإنَّ اأ�ستَر 

واأخفى م� ُي�سّلُط ال�سيط�ن من ابِن اآدم اأن �س�ر َي�سكُن 

.
تحَت الأظ�فيِر«)))

الم�سلمين  ونهى  �سّيئة  ع�دة  اإلى  الإ�سالم  ه  نبَّ كم� 

حديث  ففي  ب�لأ�سن�ن،  الأظف�ر  تقليم  ع�دة  وهي  عنه� 

P عن تقليم الأظف�ر  »نهى ر�سول اهلل  المن�هي ق�ل: 

.
ب�لأ�سن�ن«)3)

ويالقي  العرق  يفرز  اّلذي  البدن  ف�إّن  البدن:   � ب 

الأو�س�خ في العمل، ي�ستحّق اأن يحظى بفر�سة ليزيل عنه 

الأقذار. كم� اأّن الن��س اّلذين نج�ل�سهم من حّقهم اأن ل 

ق، ففي الرواية عن  نوؤذيهم برائحة البدن القذر والمتعرِّ

الإم�م علي Q: »تنّظفوا ب�لم�ِء من النِتِن الريِح الذي 

دوا اأنف�َسُكم، ف�إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ُيْبِغ�ُض من  يت�أّذى بِه، تعهَّ

.
عب�ِدِه الق�ذورَة اّلذي يت�أنَُّف بِه َمْن َجلَ�َض اإليِه«)4)

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلّر الع�ملي، ج)، �س)3).
)))  م.ن، ج)، �س)3).
)3)  م.ن، ج)، �س34).

)4)  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج4، �س)330.
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من   � اأي�سً ط�هًرا  يكون  اأن  البدن  هذا  حّق  ومن 

روا  »طهِّ  :P اهلل  ر�سول  عن  الرواية  ففي  النج��س�ت، 

َرُكُم اهلُل، ف�إنَّه لي�َض عبٌد يبيُت ط�ِهًرا  هذِه الأج�س�َد طهَّ

اإّل ب�َت َمعُه ملٌك في �سع�ِره، ول يتقلَُّب �س�عة من الليل 

.
اإّل ق�َل: اللهمَّ اغفْر ِلَعْبِدك ف�إّنه ب�َت ط�ِهراً«)))

واي�ت  ج ـ الأ�سن�ن: ولو اأردن� اأن نح�سي م� ج�ء من الرِّ

للزمن�  وبنظ�فته�  به�  والهتم�م  الأ�سن�ن  في  ال�سريفة 

كت�ب ك�مل، ولكن ن�سير ب�خت�س�ر اإلى بع�س الآداب التي 

وردت في تنظيف الأ�سن�ن، فقد وردت الأح�ديث الكثيرة 

ك�ن  عود  وهو  ال�سواك،  ب��ستعم�ل  الم�سلمين  ت�أمر  اّلتي 

ُي�ستعمل في ال�س�بق في تنظيف الأ�سن�ن، وغ�لًب� م� يكون 

من �سجر الأراك الموجود في الجزيرة العربّية. ومن هذه 

الرواي�ت:

عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »من �ُسَنِن المر�سليَن 

.
ال�سواُك«)))

للفِم  مطهرٌة  »ال�سواُك   :Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

.
(3(» بِّ مر�س�ٌة للرَّ

يو�سيني  جبرئيُل  زاَل  »م�   :P اهلل  ر�سول  ق�ل 

، اأي واجًب� 
ب�ل�سواِك حّتى ظنْنُت اأنَُّه �سيجعُلُه فري�سًة«)4)

)))  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج4، �س)330.
)))  م.ن، ج)، �س5.
)3)  م.ن، ج)، �س7.

)4)  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلّر الع�ملي، ج)، �س9.
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كبير  ت�أكيد  الحديث  هذا  وفي  ال�سرعّية.  الواجب�ت  من 

على ا�ستحب�ب ال�سواك، وُي�ستح�َسن اأن يكون من الأراك، 

لأّن بع�س الرواي�ت عّبرت اأن اأف�سل ال�سواك الأراك، واإن 

الع�سر  هذا  في  ن�ستعمله�  التي  الأ�سن�ن  فر�س�ة  ك�نت 

َي�سُدق عليه� ال�سواك اأي�سً�.
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فوائد السواك

من  المرتج�ة  الفوائد  من  الكثير  الرواي�ت  في  ورد 

»في   :Q ال�س�دق  الإم�م  عن  الرواية  ففي  ال�سواك، 

 ، بِّ للرَّ ومر�س�ٌة  للفم،  َمطهرٌة  خ�س�ٍل:  ع�سُر  ال�سواك 

وَمفرحٌة للمالئكِة، وهَو مَن ال�سنَِّة، وي�سدُّ اللَّثََّة، ويجلو 

.
الب�سَر، وَيذَهُب ِب�لبلغِم، وَيذَهُب ب�لُحَفِر«)))

ال�سواك  »في  ق�ل:   Q عنه  اأخرى  رواية  وفي 

للفِم،  ومطهرٌة  ال�سنَِّة،  من  هَو  خ�سلٍة،  ع�سرَة  اثنت� 

، ويزيُد  ، ويذهُب ب�لغمِّ ومجالة للب�سِر، وير�سي الربَّ

الح�سن�ِت،  وُي�س�ِعُف  الأ�سن�َن،  ويبيِّ�ُض  الحفِظ،  في 

وَيذهُب ب�لحَفِر، وي�سدُّ اللَّثََّة، وي�سّهي الطع�َم، وتفرُح بِه 

.
المالِئكُة«)))

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلّر الع�ملي، ج)، �س7.
)))  م.ن، �س8.
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آداب السواك

واي�ت ال�سريفة اأوق�ت معّينة ي�ستحّب فيه�  ورد في الرِّ

في  ال�سواك  ا�ستعم�ل  عن  النهي  ورد  اأنَّه  كم�  ال�سواك. 

اأم�كن معّينة.

النوم  عند  ال�سواك:  فيه�  ي�ستحّب  اّلتي  الأوق�ت  فمن 

 Q وبعده ووقت ال�سحر، ففي الرواية عن اأبي عبد اهلل

ق�ل: »اإّن ر�سول اهلل P ك�َن اإذا �سّلى الع�س�َء الآخرَة اأمَر 

م�  فيرُقُد  ًرا  مخمَّ راأ�ِسِه  عنَد  يو�َسُع  و�سواِكِه  بو�سوِئِه 

 وي�سّلي اأربَع ركع�ٍت، 
ُ
�أ �س�َء اهلُل ثمَّ يقوم في�ست�ُك ويتو�سَّ

ق�ل:  ثّم  وي�سّلي«،   
ُ
ويتو�س�أ في�ست�ُك  يقوُم  ثمَّ  يرُقُد  ثمَّ 

اآخر  في  وق�ل  ح�سنٌة}،  �سوٌة 
ُ
�أ �هلِل  ر�سول  في  لُكم  كاَن  {لقد 

.
الحديث: »اإّنُه ك�َن ي�ست�ُك في كلِّ مّرٍة ق�َم ِمْن نوِمِه«)))

و�سّية  ففي  لل�سالة،  الو�سوء  قبل  ال�سواك  ُي�ستحّب  كم� 

النبّيّ P لعلّي Q: »ي� عليُّ اأو�سيَك في نف�ِسَك بخ�س�ٍل 

ف�حفْظه� عّني، ثّم ق�َل: اللهّم اأِعْنُه - وعدَّ جملًة مَن  الِخ�س�ل 

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلّر الع�ملي، ج)، �س0).
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.
اإلى اأْن ق�َل :  وَعليَك ب�ل�ّسواك عنَد كلِّ و�سوٍء«)))

تي  وفي رواية اأخرى عنه P: »لول اأن اأ�سقَّ على اأمَّ

.
لأمرُتهم ب�ل�ّسواِك ِعنَد و�سوِء كّل �سالٍة«)))

عند  والفم  الأ�سن�ن  وتنظيف  ال�سواك  ُي�ستحّب  كم� 

 :P قراءة القراآن الكريم، ففي الرواية عن ر�سول اهلل 

طريُق  وم�  اهلِل  ر�سول  ي�  قيَل:  القراآِن،  طريَق  فوا  »نظِّ

 :P ق�َل  ِبم�ذا؟  قيَل:  اأفواُهُكم،   :P ق�ل  القراآِن؟ 

.
ب�ل�سواِك«)3)

الإن�س�ن  يتم�سم�س  اأن   � اأي�سً واي�ت  الرِّ في  ورد  ومّم� 

 Q ال�س�دق  الإم�م  عن  الحديث  ففي  ال�سواك،  بعد 

.
ق�ل: »مِن ا�ست�َك فليتم�سم�ْض«)4)

واي�ت عن ا�ستعم�ل ال�سواك في الحّم�م  وقد نهت الرِّ

وهو مك�ن ال�ستحم�م والغت�س�ل، ففي حديث المن�هي ـ 

.
ق�ل: »ونهى ر�سول اهلل P عن ال�سواك في الحّم�م«)5)

واإذا ك�ن المراد من الحّم�م هن� الحّم�م�ت الع�ّمة، فهذا 

واك في الأم�كن  لعّله ُير�سد اإلى عدم ا�ستحب�ب ا�ستعم�ل ال�سِّ

الع�ّمة؛ ِلم� في ذلك من ا�سمئزاز نفو�س الن��س وتقّززه�.

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلّر الع�ملي، ج)، �س6).
)))  م.ن، �س7).
)3)  م.ن، �س)).
)4)  م.ن، �س8).
)5)  م.ن، �س5).
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الأمر الث�ني اّلذي اأّكد عليه  الدين الإ�سالمّي الحنيف 

واي�ت  الرِّ عليه  اأّكدت  وِمّم�  وُملحق�ته،  البيت  نظ�فة  هو 

ال�سريفة ب�سكل خ��ّس:

كن�س  �سرورة  اإلى  واي�ت  الرِّ اأ�س�رت  فقد  الكن�ض:  ـ  اأ 

البيوت من الغب�ر والأو�س�خ، وذكرت اأّنه ينفي الفقر، ففي 

ينفي  البيوِت  »كن�ُض   :Q الب�قر  الإم�م  عن  الرواية 

.
الفقَر«)))

الإن�س�ن  اّلتي يتن�ول فيه�  الأواني  ـ الجلي:  فغ�سل  ب 

طع�مه اأمر �سرورّي للغ�ية �سواء على الم�ستوى ال�سّحي اأم 

 :Q الدينّي، حيث ورد في الرواية عن الإم�م ال�س�دق

.
زِق«))) »غ�سُل الإن�ِء وَك�سُح الفن�ِء َمجلبٌة للرِّ

)))  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج4، �س)330.
)))  م.ن.

-2-
نظافة البيوت
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ـ الُقم�مة: حيث ورد عن الر�سول الأكرم P: »ل  ج 

ف�إّنه�  نه�راً،  واأخرجوه�  بيوتُكْم  في  القم�مَة  ُتَبيِّتوا 

، كم� اأّنه� مقعد الأمرا�ِس والح�سرات 
مقعُد ال�سيط�ِن«)))

ال�س�ّرة اأي�سً�.

اأّنه  اإلى  ُت�سير  الرواي�ت  ف�إّن  العنكبوت:  حوُك  ـ  د 

اأّنه يورث الفقر، ففي الحديث عن  ال�سي�طين، كم�  بيت 

ال�سي�طيِن من بيوِتُكُم بيُت  »بيُت   :P الأكرم  الر�سول 

.
العنكبوِت«)))

حوِك  من  بيوَتكم  »نّظفوا   :Q علّي  الإم�م  وعن 

.
العنكبوِت، ف�إنَّ ترَكُه في البيِت يورُث الفقَر«)3)

هـ ـ الثي�ب: ف�إنَّ الثي�ب النظيفة، اأمر ل يختلف اثن�ن 

واية عن  في اأهّمّيته واأثره على النف�س والمجتمع، ففي الرِّ

الهمَّ  ُيذِهُب  الثي�ِب  من  »النظيُف   :Q علّي  الإم�م 

.
الِة«)4) والحزَن، وهَو طهوٌر لل�سَّ

)))  ميزان احلكمة، ج4)، �س)330.
)))  م.ن.
)3)  م.ن.

)4)  م.ن، �س3303.
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ْن  ورد في الرواية عن اأمير الموؤمنين Q: »ِليتزيَّ

اأحدُكم لأخيِه الم�سلِم اإذا اأت�ُه كم� يتزيَُّن للغريِب اّلذي 

.
يحبُّ اأن يراُه في اأح�سِن الهيئِة«)))

اّلتي  الأمور  من  الظ�هر  وتح�سين  التزّين  م�س�ألة  اإّن 

اّلذين  ذّم  قد  تع�لى  اهلل  اإّن  بل  عليه�،  ال�سريعة  اأّكدت 

حّرموا على اأنف�سهم م� اأحّله اهلل تع�لى لهم فق�ل عّز من 

ِمَن  يِّبَاِت 
َو�لطَّ ِلِعبَاِدِه  ْخَرَج 

َ
�أ �لَِّتي  �هلِل  ِزينََة  َم  َحرَّ َمْن  ق�ئل: {ُقْل 

�ْلِقيَاَمِة  يَْوَم  ًة  َخاِل�سَ ْنيَا  �لدُّ �ْلَحيَاِة  ِفي  �آَمنُو�  ِللَِّذيَن  ِهَي  ُقْل  ْزِق  �لرِّ

. ف�إذا ك�ن اهلُل تع�لى 
(((

ِلَقْوٍم يَْعَلُموَن} ُل �ْلآياِت  َكَذِلَك نَُف�سِّ

على  يحّرمه�  اأن  لأحد  فلي�س  النعم،  هذه  لن�  اأحلَّ  قد 

نف�سه، بل اإّن اهلل تع�لى يحّب اأن يرى اأثر النعمة على من 

اأنعم عليه، ففي الرواية عن الإم�م علي Q: »اإنَّ اهلَل 

على  نعمِته  اأثَر  يرى  اأن  ويحبُّ  الجم�َل،  يحبُّ  جميٌل 

.
عبِدِه«)3)

 ومن الأمور المهّمة المتعّلقة بمظهر الإن�س�ن م�س�ألة 

اللب��س. فم� هي اآداب اللب��س؟ وكيف ينبغي اأن يكون؟

)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج67، �س98).
)))  �سورة الأعراف، الآية: )3.

)3)  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج67، �س99).





عنهم  تع�لى  اهلل  اأذهب  اّلذين   Rالبيت اأهل  اإّن 

الرج�س هم القدوة لن� بعد الر�سول الأكرم P. وقد ورد 

عن البزنطّي عن الإم�م الر�س� Q: ق�ل ليQ: ما 

 Q تقول في اللب��ض الخ�سن؟ فقلت: بلغني اأّن الح�سن

الثوب  ي�أخذ  ك�ن   L محّمد  بن  جعفر  واأّن  يلب�س،  ك�ن 

الجديد، في�أمر به فيغم�س في الم�ء، فق�ل لي Q: »الب�ْض 

الجّبَة  يلب�ُض  ك�َن   Q الح�سيِن  بَن  عليَّ  ف�إنَّ  وتجّمْل، 

بخم�سيَن  الخزَّ  والمطرَف  درهٍم،  بخم�سم�ئِة  الخزَّ 

وت�سّدَق  ب�َعُه  ال�ست�ُء  خرَج  ف�إذا  فيِه،  في�ستو  دين�راً، 

ْخَرَج 
َ
�أ �لَِّتي  �هلِل  ِزينََة  َم  َحرَّ َمْن  بثَمنِه، وتال هذه الآيَة: {ُقْل 

.
ْزق})))«))) يِّبَاِت ِمَن �لرِّ

ِلِعبَاِدِه َو�لطَّ

)))  �سورة الأعراف، الآية: )3.
)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج76، �س98).

اللباس زينة
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ف�إذا ك�ن هذا ح�ل اأهل البيتR، فعلين� اأن نتبعهم 

في ذلك، ل اأن ُنظهر ح�لة البوؤ�س على اأنف�سن� ونعمة اهلل 

مظهرن�،  تح�سين  على  ق�درون  ونحن  اأيدين�  في  تع�لى 

»اإنَّ اهلَل يحبُّ   :Q ففي الرواية عن الإم�م  ال�س�دق 

َل،  ويكرُه البوؤ�َض والتب�وؤ�َض، ف�إنَّ اهلَل عزَّ  الجم�َل والتجمُّ

وجلَّ اإذا اأنعَم على عبٍد نعمًة اأحبَّ اأن يرى عليه اأثَره�، 

وُيَطيُِّب  ثوَبُه،  ُف  ُينظِّ  :Qق�َل ذلك؟  وكيَف  قيل: 

ال�سراَج  اأنَّ  حّتى  اأفنَيَتُه،  ويكُن�ض  داَرُه،  ُن  وُيَح�سِّ ريَحُه، 

.
زِق«))) قبل مغيِب ال�سم�ِض ينفي الفقَر، ويزيُد في الرِّ

)))  م.�س، ج76، �س300.
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من  ي�س�ء  م�  يلب�س  اأن  للم�سلم  تع�لى  اهلُل  اأحلَّ  لقد 

م عليه اأنواًع� من  الثي�ب اّلتي ُتح�ّسن مظهره، اإّل اأّنه حرَّ

اللب��س وهي:

) - لبا�س ال�شهرة:

وهو على عّدة اأنواع:

الن��س  لكالم  الإن�س�ن عر�سة  يجعل  اّلذي  اللب��س  ـ  اأ 

واي�ت على  وال�ستهزاء والتقّول عليه. وقد اأّكد كثير من الرِّ

حرمة هذا النوع من اللب��س، ففي الرواية اأّنه دخل عّب�د 

بن بكر الب�سري على الإم�م ال�س�دق Q وعليه ثي�ب 

الثي�ُب؟  هذِه  م�  عّب�ُد  »ي�   :Q فق�ل  غالظ،  �سهرة 

فق�ل: ي� اأب� عبِد اهلِل ُتعيُب عليَّ َهذا؟ ق�َل Q: نعم، 

الدني�  في  �سهرٍة  ثي�َب  لِب�َض  P: من  اهلل  ر�سول  ق�َل 

ماذا نلبس؟
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.
األب�َسُه اهلُل ثي�َب الذلِّ يوَم القي�مِة«)))

ُيبِغ�ُض  اهلَل  »اإنَّ  ق�ل:   Q عنه  اأخرى  رواية  وفي 

.
�سهرَة اللب��ِض«)))

� عنه Q ق�ل: »كفى ب�لّرجل ِخزًي�  وفي رواية اأي�سً

.
اأْن يْلب�َض ثوًب� م�سهًرا ويركَب دابًَّة م�سهرًة«)3)

المراأة  لب��س  الرجل  يلب�س  اأن  ال�سهرة  ثي�ب  من   � ب 

ذّم هذا  في  واي�ت  الرِّ كثرت  فقد  الرجل،  لب��س  والمراأة 

النوع من اللب��س ومن يلب�سه، ففي الرواية عن اأبي جعفر 

الب�قر Q ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل P: »لعَن اهلُل المحلَِّل 

والمحلَِّل لُه، ومْن توّلى غيَر مواليِه، ومِن ادَّعى ن�سًب� ل 

ب�لن�س�ِء والمت�سبِّه�ِت  ُيعرُف، والمت�سبِّهين من الرج�ِل 

...
من الن�س�ِء ب�لرج�ِل«)4)

وفي رواية اأخرى عن الإم�م علّي Q: »اأخرجوُهم 

.
من بيوِتُكم ف�إنَُّهم اأقذُر �سيٍء«)5)

) - لبا�س احلرير للرجال:

واي�ت  الرِّ ج�ل  للرِّ لب�سه  عن  النهي  في  ورد  فقد 

 Q اأبي عبد اهلل ال�س�دق  الكثيرة، منه� م� ُروي عن 

)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج67، �س6)3.
)))  م.ن، �س4)3.
)3)  م.ن، �س3)3.

)4)  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج7)، �س84).
)5)  م.ن، �س85).
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، والمحّرم 
ق�ل: »ل ي�سلُح للرجِل اأن يلب�َض الحريَر...«)))

من الحرير الملبو�س هو الثوب الحرير الخ�ل�س، اأّم� لو 

ك�ن م�سنوعً� من الحرير وغيره ف�إّنه يجوز لب�سه.

3 - الت�شّبه بالكافرين:

ثي�بهم  لب�س  في  وال�س�ّب�ت،  ال�سّب�ن  بع�س  يعتمد 

عن  الغريبة  الثق�ف�ت  مع  يتن��سب  اأ�سلوًب�  ونوعّيته�، 

مجتمع�تن�، ويقّلدون في ذلك بع�س الأ�سخ��س المعروفين 

في الع�لم الغربّي، ك�لري��سّيين والمغّنين وغيرهم، فهل 

يجوز للم�سلم اأن يتبع اأ�سلوبهم في التزّين اأو اأن يقّلدهم 

�ت ال�سعر؟ في اللب��س اأو ق�سّ

مح�فظة ال�س�ّب وال�س�ّبة على مظهِرهم� المتدّين، هو 

لأّمتن�  الغ�زية  الغربّية  الثق�فة  يمنع�ن من خالله  ح�جز 

فيه  ي�سعى  اّلذي  الزم�ن  هذا  في  �سّيم�  ل  النت�س�ر،  من 

الأعداء لغزو اأفك�ر �سب�بن� وفتي�تن� والهيمنة على عقولهم 

من خالل اإله�ئهم عن اأهدافهم الحقيقّية، ب�أمور �سطحّية 

وه�م�سّية، ك�لمو�سة وو�س�ئل الترفيه الإعالمّية الُمغِر�سة 

ومن  البعد،  كّل  العظيمة  واأهدافه  الإ�سالم  عن  المبعدة 

هن�، ل بّد من التركيز علىالت�لي:

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج4، �س)37.
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الم�سكر  لب�س�ئع  ج  ُتروِّ اّلتي  الثي�ب  لب�س  يجوز  ل  ٭ 

.
(((

ك�لخمر وتحمل دع�ية له

واأ�سلوب  اإذا ك�ن ق�ّس ال�سعر بطريقة معّينة  اأّنه  كم� 

خ��ّس يعتبر ت�سبًُّه� ب�أعداء الإ�سالم  وترويًج� لثق�فتهم، 

.
(((

ف�إّن اأّي عمل من هذا النوع يكون ُمحّرمً�

)))  اأجوبة ال�ستفت�ءات، ال�سيد علي اخل�منئي، ج)، �س04).
)))  م.ن، ج)، �س03).
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خطر التشّبه بأعداء الدين

بذلوا   Rبيته واأهــل   P كــرم  الأ الر�سول  ّن  اإ

ــجــنــوا  ــس والــعــذابــ�ت الــطــويــلــة و�ــسُ ــ� ــف ن الــُمــهــج والأ

اهلل  ّل  اإ له  اإ ل  راية  رفع  �سبيل  في  وتحّملوا  وُقتلوا، 

ُتحّقق  اّلــتــي  اهلل  �سريعة  ين�سروا  لكي  تحّملوا،  مــ� 

هو  لأعــدائــهــم،  التقليد  ّن  واإ نــ�ــســ�ن،  لــالإ الــ�ــســعــ�دة 

لكّل  كبرى  وخي�نة  الت�سحي�ت،  هذه  بكّل  ا�ستخف�ف 

الإ�سالم  رايــة  رفع  �سبيل  في  �سقطت  اّلتي  الدم�ء 

اأعداء  �سّد  اأ ّن  اإ القول  يمكن  بل  الأ�سيل،  المحّمدّي 

منبعه�  من  وُيخرجه�  بثق�فته،  يفتك  من  الدين  هذا 

ال�سخ�ف�ت  مــن  ا�ستورد  مــ�  محّله�  ليحّل  الأ�سيل 

فعن  الحقيقّيين،  اأهله�  �س�أن  عن  ّل  اإ ر  تعبِّ ل  اّلتي 

اإلى نبيٍّ من  اهلُل  اأوحى  نَُّه  »اإ  :Q الإم�م ال�س�دق 

اأعدائي،  لب��َض  تلِب�سوا  ل  للموؤمنيَن:  ُقْل  نبي�ِئِه:  اأ
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م�س�ِلَك  ت�سُلكوا  ول  اأعدائي،  مط�عَم  تطَعموا  ول 

.
اأعدائي«))) ُهْم  كم�  اأعدائي  فتكونوا  اأعدائي 

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج4، �س385.
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تتعّلق  واي�ت  الرِّ في  وردت  اّلتي  الآداب  بع�س  هن�لك 

بم�س�ألة اللب��س، ومن هذه الآداب:

الدعاء عند الّلب�س:

ف�إّن الدع�ء عند لب�س الثوب الجديد ُيعتبر ا�ستفت�ًح� 

النتب�ه لأمور  بعد  ب�لآخرة  وتذكيًرا  تع�لى،  له بذكر اهلل 

الدني�؛ ف�لدع�ء عند لب�س الثوب الجديد هو طريقة لربط 

الإن�س�ن ب�سكل دائم ب�هلل �سبح�نه، حّتى ل ت�سيطر الدني� 

واي�ت ال�سريفة: على قلبه، ومن الأدعية اّلتي وردت في الرِّ

عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه وقف على خّي�ط ب�لكوفة 

� بثالثة دراهم فلب�سه، فق�ل: »الحمُد  ف��سترى منه قمي�سً

هلِل اّلذي �ستَر عوَرتي، وك�س�ني الري��َض، ثمَّ ق�َل: هكذا 

آداب اللباس
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.
ك�َن ر�سوُل اهلِلP يقوُل اإذا لب�َض قمي�س�ً«)))

٭ وفي رواية مع�وية بن عم�رM ق�ل: ق�ل 

اأبو عبد اهلل Q في ثوب يلب�سه: »اللهمَّ اجعْله 

ثوَب ُيمٍن وبركٍة، اللهمَّ ارزْقني فيِه �ُسكَر ِنعَمِتك 

هلِل  الحمُد  بط�َعِتك،  والعمَل  عب�َدِتك  وُح�ْسَن 

ُل بِه في  اأ�سُتر بِه عوَرتي واأتجمَّ اّلذي رزَقني م� 

.
الن��ِض«)))

 Q ال�س�دِق  الإم�م  عن  رواية  وفي  ٭ 

في  اأنزلن�ُه  »اإنَّ�  وقراأ  جديًدا  ثوًب�  قطع  من  ق�ل: 

ُل  »تنزَّ بلَغ  ف�إذا  مّرًة،  وثالثيَن  �ستًّ�  القدِر«  ليلِة 

المالئكُة« ق�ل: »تنّزل المالئكة« ثّم اأخذ �سيًئ� من 

� خفيًف�، ثّم �سّلى  الم�ء ور�سَّ بع�سه على الثوب ر�سًّ

دع�ئه:  في  وق�ل  وجلَّ  عزَّ  ربَّه  ودع�  ركعتين  فيه 

ُل ِبِه في الن��ِض  »الحمُد هلِل اّلذي رزَقني م� اأتجمَّ

واري به عوَرتي واأ�سّلي فيه لَرّبي« وحمَد اهلَل، 
ُ
واأ

.
(3(

لْم يزْل في �َسعٍة حّتى َيْبلى ذلَك الثوُب«

)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج67، �س9)3.
)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س99.

)3)  م.ن.
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لب�س ثياب القطن:

البيت اأهل  لب��س  هو  القطن  لب��س  اأّن  الرواية  ففي 

R، فعن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: ق�ل اأمير الموؤمنين 

 P ِاْلِب�سوا ثي�َب القطن ف�إنَُّه لب��ُض ر�سوِل اهلِل« :Q

.
وُهَو لب��ُسن�«)))

لب�س الثوب الأبي�س:

 :P ر�سول اهلل  ق�ل  ق�ل:   Q الب�قر  الإم�م  فعن 

ف�لب�سوُه  البي��ِض  مَن  اأح�سُن  �سيٌء  ثي�ِبُكم  من  »لي�َض 

.
نوا فيه موت�ُكم«))) وكفِّ

طيُّ الثياب:

الثوب  اأهّمّية الحف�ظ على  اأّكدت الرواي�ت على  فقد 

من خالل عدم ابتذاله وا�ستعم�له في الأمور اّلتي تت�سّبب 

�سرورة  على  اأّكدت  بل  ترتيب،  بدون  رميه  اأو  ب�إتالفه 

طّيه، ففي الرواية عن الإم�م الب�قر Q: »طيُّ الثي�ِب 

.
راحُته� وهَو اأبقى َله�«)3)

)))  �سنن النبّي P، ال�سيد الطب�طب�ئي، �س76).
)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س04).

)3)  م.ن، �س03).
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 وفي رواية اأخرى عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »اأدنى 

ال�سوِن  ثوِب  وابتذاُل  الإن�ِء،  ف�سِل  ُهراقُة  الإ�سراِف 

.
واإلق�ُء النوى«)))

غ�شل الثياب:

عين  في  الإن�س�ن  قدر  من  يرفع  النظيف  الثوب  ف�إّن 

ب�لنظ�فة  اهتم�مه  ويقّدرون  فيحترمونه  الآخرين، 

ق�ل:   Qالب�قر الإم�م  عن  الرواية  ففي  والترتيب، 

.
(((» »الثوُب النِقيُّ يكبُت العدوَّ

اتَّخَذ  »َمِن   :P الأكرم  النبّيِّ  اأخرى عن  وفي رواية 

.
ْفُه«)3) ثوًب� فلُينظِّ

فهذه جملة من اآداب اللب��س.

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س03).
)))  م.ن.
)3)  م.ن.
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الإن�س�ن،  ج�سم  على  عر  ال�سَّ تع�لى  اهلل  خلق  لقد 

بع�سه�  عن  ك�سف  وقد  عليه،  ب�لف�ئدة  تعود  لم�س�لح 

من  ال�سعر  في  م�  اإلى  ب�لإ�س�فة  ولكن  الحديث.  العلم 

كبرى  ف�ئدة   � اأي�سً له  ف�إّن  الإن�س�ن،  �سّحة  على  ف�ئدة 

الوجه  اإلــى  ُي�سيف  ف�إّنه  وجهه،  �سورة  تح�سين  وهي 

عر  ال�سَّ واي�ت  الرِّ و�سفت  فقد  ولهذا  والهيبة،  الجم�ل 

اأن  بدَّ من  الإن�س�ن، فال  تع�لى على  نعمة من اهلل  ب�أّنه 

ال�س�دق  الإمــ�م  عن  الــروايــة  ففي  حبته�،  �سُ ُنح�سن 

Q قــ�ل: قــ�ل ر�ــســول اهلل P: »مــن اتــَخــَذ �ــَســعــًرا 

.
ُه«))) ِلَيُجزَّ اأو  ِولَيَتُه  فلُيح�ِسْن 

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج)، �س9)).

عر الشَّ
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من  الح�سُن  عُر  »ال�سَّ  :Q عنه  اأخرى  رواية  وفي 

.
ِك�سوِة اهلِل ف�أكِرموُه«)))

عر؟ ولكّن ال�سوؤال كيف ُنكِرم هذا ال�سَّ

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج)، �س9)).
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عر يتحّقق من خالل عّدة اأمور: اإّن اإكرام ال�سَّ

) - ت�شريحه:

ت�سريح  اأهّمّية  واي�ت عن  الرِّ الكثير من  فقد تحّدث 

م�  الرواي�ت  هذه  ومن  الفوائد،  من  له  وم�  عر  ال�سَّ

الع�ر�سيِن  »ت�سريُح   :Q ال�س�دق  الإم�م  عن  ورد 

ب�لوب�ِء،  يذهُب  اللحيِة  وت�سريُح  الأ�سرا�َض،  ي�سدُّ 

وت�سريُح  ال�سدِر،  ببالبِل  يذهُب  الذوؤابتين  وت�سريُح 

يقطُع  الراأ�ِض  وت�سريُح  الُجذاِم،  من  اأم�ٌن  الح�جبين 

.
البلغَم«)))

وهن�ك رواية اأخرى تتحّدث عن ف�ئدة ت�سريح ال�سعر 

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج)، �س4)).

كيف نُكرِّم 
عر؟ الشَّ
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»الِم�سُط  يقول:   Q الك�ظم  اإم�من�  عن  ب�لم�سط، 

.
يذهُب ب�لوب�«)))

وقـــد �ُسِئل اأبـــو الح�سن الر�س�Q عـــن قول اهلل عّز 

وجـــّل: {يَا بَِني �آَدَم ُخُذو� ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد َوُكُلو� َو��ْسَربُو� 

،  ق�ل Q: »مْن َذِلَك 
(((

َول تُ�ْسِرُفو� �إِنَُّه ل يُِحبُّ �ْلُم�ْسِرِفيَن}

.
ُط عنَد كلِّ �سالٍة«)3) التم�سُّ

) - اأخذ ال�شارب:

ال�س�رَب  ي�أخَذ  اأن  ال�سّنة  »من   :P اهلل  ر�سول  عن   

، والإط�رة: لكّل �سيء م� اأح�ط به. 
حّتى يبُلَغ الإَط�رَة«)4)

.
(5(

واإط�رة ال�سفة: اللحم المحيط به�

ُيوؤخـــذ ال�س�رب  اأن  ّكـــد بع�ـــس الروايـــ�ت علـــى  واأ

 :Q مـــ�م ال�ســـ�دق �سبـــوع، فعـــن الإ مـــّرة فـــي الأ

لـــى الجمعـــِة اأم�ٌن مَن  »اأخـــُذ ال�ســـ�رب مـــن الجمعِة اإ

.
الجـــذاِم«)6)

الإن�س�ن،  على  �سّيئة  معنوّية  اآث�ر  ال�س�رب  ولتطويل 

يقول:  حيث   P اهلل  ر�ــســول  عــن  الــروايــة  ت�سير  كم� 

)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج)، �س0)).
)))  �سورة الأعراف، الآية: )3.

)3)  تف�سري امليزان، ال�سيد الطب�طب�ئي، ج8، �س)9.
)4)  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س67.

)5)  م.ن.
)6) م.ن.
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اأحُدكم �س�ِربه، ف�إّن ال�سيط�َن يتخُذُه مخب�أً  َلنَّ  »ل يطوِّ

.
ي�ستتُر ِبِه«)))

3 - تدوير اللحية:

متن��سقة  اأطرافه�  تجعل  اأن  ب�لتدوير  والمق�سود 

على هيئة الدائرة بحيث ل يذهب بع�سه� ُيمنًة وبع�سه� 

لالأ�سفل ب�سكل غير مّت�سق. وقد ورد في بع�س الأح�ديث  

اأّن الر�سول الأكرم P قد انزعج من روؤية اأحدهم وقد 

اأهمل لحيته. تقول الرواية اإّنه P نظر اإلى رجل طويل 

لحيته؟«   من 
َ
�أ هيَّ لو  �َسرَّ هذا  »م�   :P فق�ل  اللحية، 

دخل  ثّم  اللحيتين  بين  لحيته  فهّي�أ  ذلك،  الرجل  فبلغ 

.
على النبّيّ P، فلّم� راآه ق�ل P: »َهَكذا ف�فعلوا«)))

 Q ق�ل: راأيت الب�قر Mويروي محّمد بن م�سلم

.
روه�«)3) ي�أخذ من لحيته، فق�ل له Q: »َدوِّ

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س67.
)))  م.ن.
)3)  م.ن.
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ط
ُّ

آداب التمش

وايـــ�ت، ومـــن هـــذه  وللتم�ّســـط اآداب وردت فـــي الرِّ

الآداب:

) - اإمرار امل�شط على ال�شدر:

 Q فقد ورد في الحديث عن اأبي الح�سن الك�ظم

على  الم�سَط  ف�أِمّر  ولحيَتك  راأ�َسك  ْحَت  �سرَّ »اإذا  ق�ل: 

.
�سدِرك ف�إنَّه يذهُب ب�لهمِّ والوب�«)))

) - الدعاء:

التم�ّسط  اأثن�ء  ُتقراأ  اأن  ي�ستحّب  معّينة  اأدعية  فهن�ك 

اأراَد  »اإذا   :Q ال�س�دق  الإم�م  عن  الرواية  ذكرته� 

وهو  اليمنى  بيِده  الِم�سَط  فلي�أخْذ  المت�س�َط  اأحُدُكم 

راأ�سِه  َم  مقدَّ ي�سّرْح  ثم  راأ�سِه،  اأمِّ  على  ولي�سْعُه  ج�ل�ٌض 

)))  الك�يف، ال�سيخ الكليني، ج6، �س489.
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ْن �َسعري وَب�َسري وطيِّْبهم� وا�سرْف  ويقوُل: »اللُهمَّ َح�سِّ

ل  »اللهمَّ  ويقوُل:  راأ�سِه  موؤّخر  ح  ي�سرِّ ثّم  الوب�َء«،  عّني 

ْنُه  تردَّني على عِقبي وا�سِرف عّني كيَد ال�سيط�ِن ول ُتمكِّ

من قي�دي فتردَّني على ِعقبي«، ثّم ي�سّرُح على ح�جبيه 

ويقوُل: »اللهمَّ زّيّني بزينة الهدى«، ثّم ي�سّرِح ال�سعَر من 

الح�لين  في  ويقوُل  �سدرِه  على  الم�سَط  ُر  ُيمرِّ ثّم  فوق، 

معً�: »اللهمَّ �سّرح عّني الهموَم والغموَم ووح�سَة ال�سدِر 

ويبتدئ  ال�سعِر  بت�سريح  ي�ستغل  ثّم  ال�سيط�ِن«،  وو�سو�سَة 

.
: »اإّن� اأنزلن�ُه في ليلِة القدِر«)))

ُ
به من اأ�سفَل ويقراأ

3 - عدم التم�ّشط من قيام:

اأّنه  قي�م  من  للتم�ّسط  الرواي�ت  ذكرته  الذي  والأثر 

 P ين، ففي الرواية عن النبّي الأكرم ُيورث الفقر والدَّ

.
ْيُن«))) ق�ل: »مِن امت�سَط ق�ِئًم� رِكبه الدَّ

 ...« ق�ل:   Q علّي  الإم�م  عن  اآخر  حديث  وفي 

.
ط من قي�ٍم يورُث الفقَر«)3) والتم�سُّ

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س)7.
)))  و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت( ـ احلر الع�ملي، ج)، �س5)).

)3)  م.ن.
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 Q وفي حديث اآخر عن اأبي الح�سن مو�سى الك�ظم

ق�ل: »ل تمت�ِسْط من قي�م ف�إنَّه يورُث ال�سعَف في القلِب، 

.
وامت�سْط واأنَت ج�ل�ٌض ف�إنَُّه يقّوي القلَب...« )))

4 - عدم التم�ّشط يف احلّمام:

وقد ذكرت الرواية الحكمة من ذلك وهي اأّن التم�ّسط 

ال�س�دق  الإم�م  فعن  �سعيفً�،  ال�سعر  يجعل  الحّم�م  في 

.
Q: »ل تت�سّرْح في الحّم�ِم ف�إنَّه يرقُّ ال�سعَر«)))

والمق�سود من الحّم�م في الرواية مك�ن ال�ستحم�م.

ة: 5 - عدم التم�ّشط مب�شط الف�شّ

فعن  ذلك،  كرهوا   Rالبيت اأهل  اأّن  الرواية  ففي 

مدهنِة  في  ُيدهَن  اأْن  َكرَه  »اإنَّه   :Q ال�س�دق  الإم�م 

.
�ٍض والم�سُط كذلك«)3) ٍة اأْو مدهٍن مف�سَّ ف�سَّ

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س)7.
)))  م.ن.
)3)  م.ن.
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حيث  الإ�سالم،  في  الم�ستحّبة  الأمور  من  العطر 

اأ�سح�به  وي�أمر  ب�لتعّطر  يهتّم   P الأكرم  الر�سول  ك�ن 

به.ول�سّدة م� ك�ن P يح�فظ على التعّطر الدائم، ك�ن 

ب طيًب�، دع� بثوب م�سبوغ  اإذا اأتى  يوم الجمعة ولم ُي�سْ

به  م�سح  ثم  بيده  م�سح  ثّم  الم�ء،  عليه  فر�ّس  بزعفران 

. ومّم� ُيروى اأّنه ك�ن P »ينفُق في الطيِب اأكثَر 
(((

وجهه

.
مّم� ُينِفُق في الطع�م«)))

اإلى  الدعوة  في  ال�سريفة  واي�ت  الرِّ تظ�فرت  وقد 

»الطيُب من اأخالِق   :Q التعّطر، فعن الإم�م الر�س� 

.
الأنبي�ِء«)3)

)))  �سنن النبّي P ـ ال�سيد الطب�طب�ئي، �س50).
)))  م.ن.
)3)  م.ن.

الِعطر
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ُينفقه  اّلذي  الم�ل  اأّن  الرواي�ت  بع�س  اعتبر  وقد 

ترغيًب�  اإ�سرافً�،  يعّد  ل  كثر  مهم�  العطر  في  الإن�س�ن 

للموؤمنين في المح�فظة على هذه ال�سّنة المب�ركة، فعن 

الطيِب  في  اأنفْقَت  »م�  ق�ل:   Qال�س�دق الإم�م 

.
فلي�َض ِب�سرٍف«)))

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س)4.
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فيه�  ي�ستحّب  اأوق�ًت�  الغّراء  ال�سريعة  لن�  حّددت  لقد 

التطّيب، ومن هذه الأوق�ت:

) - التطّيب لل�شالة:

تع�لى  اهلل  من  الأجر  ت�س�عف  واي�ت  الرِّ ذكرت  وقد 

 :Q ال�س�دق  الإم�م  فعن  ال�سالة،  قبل  تعّطر  لمن 

ركعٍة  �سبعيَن  من  اأف�سُل  ًرا  متعطِّ ي�سّليهم�  »ركعت�ن 

الخروج  قبل  التعّطر  اأّن  كم�   .
ٍر«))) غيَر متعطِّ ي�سّليهم� 

لل�سالة ك�ن من ال�سنن النبوّية الم�أثورة.

) - التطّيب يف ال�شيام:

واي�ت تعّبر اأّن التطّيب في ح�لة ال�سوم تحفة  ف�إّن الرِّ

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س)4.

متى 
نتطّيب؟
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 Q ال�س�دق  الإم�م  ك�ن  فقد  له،  هدّية  اأي  لل�س�ئم 

تحفُة  »الطيُب   :Qوق�ل ب�لطيب  تطيَّب  �س�م  اإذا 

.
ال�س�ئِم«)))

3 - الطيب نهار اجلمعة:

فقد ورد في الرواية اأّن عثم�ن بن مظعون ق�ل لر�سول 

اهللP: قد اأردت اأن اأدع الطيب، واأ�سي�ء ذكره�، فق�ل 

ر�سول اهللP: »ل تدِع الطيَب، ف�إّن المالئكَة ت�ستن�سُق 

كلِّ  في  الطيَب  تدِع  فال  الموؤمِن،  مَن  الطيِب  ريَح 

جمعٍة))).

)))  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج)، �س756).
)))  م.ن.
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آداب التطّيب

اإّن حر�ـــس الإ�سالم على تح�سيـــن الإن�س�ن لظ�هره، 

وتهذيبهـــ�  الإن�س�نّيـــة  ب�لنف�ـــس  اهتم�مـــه  ُيهمـــل  لـــم 

وتحِليتهـــ� ب�س�ئـــر الأخـــالق. ومـــن الأمـــور اّلتـــي يوؤّكد 

الإ�سالم العظيـــم عليه� اأن يتقّرب الإن�س�ن اإلى رّبه في 

�س�ئـــر الأمور حّتى فـــي المب�ح�ت. فلو اأراد الإن�س�ن اأن 

يتنـــ�ول الطع�م فـــال ب�أ�س به اأن يق�ســـد التَقّوي به على 

ط�عة اهلل تع�لى. وبهـــذا الأ�سلوب ي�سبح الإن�س�ن اأكثر 

ارتب�ًطـــ� بـــ�هلل �سبح�نه وتع�لـــى ويكون فـــي ح�لة ذكر 

دائـــم.

ر هلل اأّوًل  ومـــن هن�، اأراد ال�سرع لنـــ� اأن يكون التعطُّ

واي�ت  قبـــل اأن يكون لأّي �سيء اآخر. وقـــد اأّكد بع�س الرِّ

 :P ال�سريفـــة على ذلك، منه� م� ُروَي عن ر�سول اهلل
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»مـــْن تطيََّب هلِلِ تع�لى ج�َء يوَم القي�مِة وريُحه اأطيُب 

ـــب لغيـــِر اهلِل ج�َء يوَم  مـــن الم�ســـِك الأذفـــِر، وَمن تطيَّ

.
القي�مـــِة وريُحـــه  اأنتـــُن ِمـــن الجيفـــِة«)))

)))  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج)، �س756).
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تطّيب النساء

المراأة  تكون  ل  اأن  على  المقّد�س  ال�س�رع  لقد حر�س 

و�سيلًة لإف�س�د ال�سب�ب �سواء من خالل خروجه� بطريقة 

تهّيج الغرائز، اأم من خالل اإظه�ر المف�تن، اأم من خالل 

اإليه�. ال�سب�ب  نفو�س  تجلب  بحيث  وتعّطره�  تبّرجه� 

فتنة  تتعّمد  اّلتي  المراأة  ذّم  في  واي�ت  الرِّ ت�سّددت  وقد 

م�  »اأيُّ  :P الأكرم  الر�سول  عن  الرواية  ففي  الرج�ل، 

ريِحه�  من  ليِجدوا  قوٍم  على  ت  فمرَّ ا�ستعطَرت  امراأٍة 

.
فهي زانيٌة«)))

تهتّم  اّلتي  الأنثى  غريزة  يقمع  لم  الإ�سالم  ولكّن 

التزّين  لذلك من خالل  اآخر  اأفًق�  له�  فتح  بل  بجم�له�، 

محّبته�  على  تح�فظ  بحيث  التزّين،  اأنواع  ب�سّتى  للزوج 

المراأُة  »ِلَتتطيَِّب   :Q الموؤمنين  اأمير  فعن  قلبه،  في 

.
الم�سلمُة ِلزوِجه�«)))

)))  ميزان احلكمة، حممدي الري�سهري، ج)، �س757).
)))  م�ستدرك �سفينة البح�ر، ال�سيخ علي النم�زي، ج6، �س))6.
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للغرائز  التقنين  في  الإ�سالم  عظمة  تتجّلى  وهكذا 

النف�سّية؛ بحيث تتنّف�س في المجرى الطبيعّي له� من دون 

اأّي اإخالل بنظ�م المجتمع�ت.
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من  الكريمة  والأحج�ر  الخواتيم  ب�أنواع  التخّتم  اإّن 

الزينة اّلتي اأب�حه� اهلل تع�لى للعب�د. وقد ك�ن التخّتم من 

ال�سنن الم�أثورة للنبّي P واأهل البيتR. وقد وّجهت 

واي�ت الإن�س�ن الم�سلم اإلى اآداب يت�أّدب به� طمًع� في  الرِّ

الفوز بر�سوان اهلل تع�لى والنج�ح في الحي�ة، ومن هذه 

الآداب:

التخّتم باليمني:

والتخّتم ب�ليمين من ال�سنن اّلتي ك�ن الر�سول الأكرم

P يقوم به�. وقد ح�ّس القراآن الكريم الم�سلمين على 

ِلَمْن  َح�َسنٌَة  �ْسَوٌة 
ُ
�أ �هلِل  َر�ُسوِل  ِفي  لَُكْم  َكاَن  {لََقْد  به:  الت�أ�ّسي 

. وقد اأّكد على 
(((

َكاَن يَْرُجو �هللَ َو�ْليَْوَم �ْلآِخَر َوَذَكَر �هللَ َكِثير�}

)))  �سورة الأحزاب، الآية: )).

التخّتم
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واي�ت، منه�: التخّتم ب�ليمين الكثير من الرِّ

حديث  في  ـ   Q الع�سكرّي  الح�سن  الإم�م  عن 

اأوحى  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  »اإّن   :Q ق�ل  اأن  اإلى  طويل 

 ،� وعليًّ ُتك،  خ�س�سْ اإّني   :P اهلل  ر�سول  جّدي  اإلى 

بع�سِر  و�سيَعتُكم،  القي�مِة،  يوِم  اإلى  منُه  وُحَججي 

الجبيِن،  وتعفيَر  وخم�سيَن،  اإحدى  �سالَة  خ�س�ٍل: 

.
ب�ليميِن...«))) م  والتختُّ

القي�مِة،  يوُم  ك�َن  »اإذا   :Q ال�س�دق  الإم�م  وعن 

ُتْقِبُل اأقواٌم على نج�ئَب من نوٍر، ين�دوَن  ِب�أعلى اأ�سواِتهم 

الحمُد هلِل اّلذي اأنجَزن� وعَدُه، الحمُد هلل اّلذي اأورَثن� 

اأر�َسُه نتبَّواأ َمَن الَجنَّة حيُث ن�س�ُء، ق�َل: فتقوُل الخالئُق 

ِمْن  النداُء  ف�إذا  الدرجَة؟  هِذِه  ن�لوا  ِبَم  و�سيَِّدن�،  اإلهن� 

.
ِمِهْم ِب�ليميِن«))) : ِبَتَختُّ ِقَبِل اهلل عزَّ  َوجلَّ

احرتام حرز اخلواتيم:

قراآنّية،  اآي�ت  اأحج�ره�  على  ُينق�س  الخواتيم  فبع�س 

تلك  احترام  بّد من  الجاللة، فال  ا�سم  ُيكتب عليه�  وقد 

اإليه�، فال ي�سعه�  النقو�س والتحّرز من و�سول النج��سة 

ففي  الخالء،  كبيت  للنج��سة  المعّر�سة  الأم�كن  في 

)))  م�ستدرك الو�س�ئل، املريزا النوري، ج3، �س90).
)))  م.ن، �س)9).
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الرواية عن الإم�م ال�س�دق Q في و�سّيته لأ�سح�به: 

اليِد  عن  ْله  فليحوِّ اهلِل  اأ�سم�ُء  وفيِه  خ�َتَمه  نق�َض  »مْن 

.
ئ«))) اّلتي ي�ستْنجي به� اإلى المتو�سّ

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س87.
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الخ�تم  به�  ُن  ُيَزيَّ اّلتي  الكريمة  الأحج�ر  لبع�س  اإّن 

 P واي�ت عن الر�سول الأكرم خ�سو�سّية ج�ءت به� الرِّ

المزيَّن  الخ�تم  لب�س  ي�ستحبُّ  حيث   ،Rالبيت واأهل 

ب�أنواع معّينة من الأحج�ر، واأهّم هذه الأنواع:

) - العقيق:

فعن ر�سول اهلل P: »تخّتموا بخواتيِم العقيِق، ف�إنَّه 

.
ل ي�سيُب اأحَدَكم غمٌّ م� داَم عليِه«)))

 Q جبريَل  ف�إّن  ب�لعقيِق،  »تختَّموا   :P وعنه 

ب�لعقيِق  تخّتْم  محمُد  ي�  فق�َل:  الجنَِّة،  مَن  بِه  اأت�ني 

.
تَك اأن يتختَّموا ِبِه«))) واأمْر اأمَّ

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س87.
)))  م.ن.

بماذا 
نتخّتم؟
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) - اجلزع اليمايّن:

عن اأمير الموؤمنين Q: »تختَّموا ب�لجزِع اليم�نيِّ 

.
ف�إنَّه يردُّ كيَد مرَدة ال�سي�طين«)))

3 - الياقوت:

 :P اهلل  ر�سول  ق�ل  ق�ل:   Q اهلل  عبد  اأبي  فعن 

ب�لعقيِق  تختََّم  ومن  الفقَر،  ينفي  ب�لي�قوِت  »التخّتُم 

.
يو�سُك اأن ُيْق�سى له ب�لُح�سنى«)))

4 - الفريوزج:

فعن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »مْن تختََّم ب�لفيروزِج 

.
لْم يفتقْر كّفُه«)3)

الك�ظمQالرواية  الإمـــ�م  اأ�سح�ب  اأحــد  ــروي  وي

الت�لية فيقول:

وفي   Q الك�ظم  مو�سى  الح�سن  اأبي  على  دخلت 

»اهلل الملُك« ف�أدمت  ه فيروزج، نق�سه  اإ�سبعه خ�تٌم ف�سُّ

النظر اإليه فق�ل Q: »م�لَك تديُم النظَر اإِليه؟« فقلت: 

ه  ف�سُّ خ�تم   Q الموؤمنين  اأمير  لعلّي  ك�ن  اأنَّه  بلغني 

فيروزج نق�سه »اهلل الملُك« فق�ل Q: »اأتعِرُفُه؟«

قلت: »ل«.

)))  الك�يف، ال�سيخ الكليني، ج6، �س)47.
)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س87.

)3)  الك�يف، ال�سيخ الكليني، ج6، �س)47.
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فق�ل Q: »هذا هو، تدري م� �سبُبه؟«

قلت: »ل«.

ق�ل Q: »هذا حجٌر اأهداُه جبرئيُلQ اإلى ر�سوِل 

 Qلأميِر الموؤمنيَن P فوهبه ر�سوُل اهلِل P اهلِل

اأتدري م� ا�سُمه؟«

قلت: »فيروَزج«.

ق�ل Q: »هذا ب�لف�ر�سيَّة، فم� ا�سمه ب�لعربّية؟«

قلت: »ل اأدري«.

.
ق�ل Q: »ا�سُمه الظفُر«)))

)))  الك�يف، ال�سيخ الكليني، ج6، �س)47.
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موا بالذهب
َّ

ال تتخت

ج�ل.  اإّن جميع العلم�ء قد حّرموا لب�س الذهب على الرِّ

واي�ت، منه� م� ورد  الرِّ الكثير من  وقد ج�ء في تحريمه 

Q يقول: ق�ل ر�سول اهلل  عن  اأبي عبد اهلل ال�س�دق 

P لعلّي Q: »اإّي�َك اأْن تتخّتَم ب�لذهِب، ف�إنَّه ِحليُتك 

.
في الجنَِّة«)))

عن   Q ال�س�دق  الإم�م  عن  اأخرى  رواية  وفي 

ونه�ن�  ب�سبٍع   P اهلِل  ر�سوُل  »اأمرن�  ق�ل:   Rاآب�ئه

اآنيِة  في  ال�سرِب  وعن  الذهِب،  خ�تِم  عْن  �سبٍع:...  عن 

.
الذهِب«)))

ن�س�أل اهلل تع�لى اأن يجعلن� من الف�ئزين بكرامته يوم 

ل ينفع م�ل ول بنون اإّل من اأت�ه بقلب �سليم، واآخر دعوان� 

اأن الحمد هلل رّب الع�لمين.

)))  مك�رم الأخالق، ال�سيخ الطرب�سي، �س86.
)))  م.ن.





الفهرس
5 ...................................................................................................... مقّدمة

الف�صل الأّول: النظافة................................................................ 7

(( ...................................................................... الإ�سالم والنظ�فة

اأثر النظ�فة على الم�سلم........................................................ 3)

(4 ......................................................... )- نظافة الإن�شان نف�شه
(8 .............................................................................. فوائد ال�سواك

(9 ................................................................................. اآداب ال�سواك

)- نظافة البيوت........................................................................ ))

(3 ............................................................... الف�صل الثاني: الزينة

اللب��ض زينة................................................................................... 7)

م�ذا نلب�ض؟.................................................................................... 9)

) - لب��س ال�سهرة:.............................................................. 9)
) - لب��س الحرير للرج�ل:.............................................. 30
3( ..................................................... 3 - الت�سّبه ب�لك�فرين:
خطر الت�سّبه ب�أعداء الدين................................................... 33

اآداب اللب��ض................................................................................... 35

35 ............................................................... الدع�ء عند الّلب�س:

لب�س ثي�ب القطن:............................................................... 37

لب�س الثوب الأبي�س:............................................................ 37

طيُّ الثي�ب:............................................................................. 37



مظهر المؤمن 64

غ�سل الثي�ب:.......................................................................... 38

39 ............................................................................................... عر ال�شَّ

عر؟...................................................................... )4 م ال�سَّ كيف ُنكرِّ

) - ت�سريحه:......................................................................... )4
) - اأخذ ال�س�رب:................................................................ )4
43 ............................................................... 3 - تدوير اللحية:
ط................................................................................ 44 اآداب التم�سُّ

44 ................................... ) - اإمرار الم�سط على ال�سدر:
) - الدع�ء:............................................................................ 44
45 ........................................... 3 - عدم التم�ّسط من قي�م:
4 - عدم التم�ّسط في الحّم�م:...................................... 46
ة:................................ 46 5 - عدم التم�ّسط بم�سط الف�سّ
الِعطر............................................................................................... 47

49 .............................................................................. متى  نتطّيب؟

) - التطّيب لل�سالة:......................................................... 49
49 ................................................. ) - التطّيب في ال�سي�م:
50 ................................................. 3 - الطيب نه�ر الجمعة:
اآداب التطّيب................................................................................. )5

تطّيب الن�س�ء................................................................................ 53

55 ................................................................... التخّتم ب�ليمين:

55 ............................................................................................. التخّتم

56 ..................................................... احترام حرز الخواتيم:

بم�ذا نتخّتم؟................................................................................ 58

) - العقيق:............................................................................ 58
) - الجزع اليم�نّي:............................................................ 59
3 - الي�قوت:.......................................................................... 59
4 - الفيروزج:....................................................................... 59
ل تتختَّموا ب�لذهب................................................................... )6




