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اهلل طؾك مـ ٓ كبل بعده، وطؾك آلف وصحبف الحؿد هلل وحده، وصؾك 

 وسؾَّؿ تسؾقًؿا كثقًرا، أما بعد: 

القجقز يف »ففذا مختصر محرر ما أمؽـ يف أداب الشرطقة، سؿقتف:  

، جؿعتف بتقفقؼ مِـ اهلل تعالك مِـ كتب إئؿة إطالم، «أداب الشرطقة

لؽؾ مسؾؿ قراءتف  واختصرتف غاية آختصار لقؽقن وجقًزا كاسؿف، ولقتسـَّك

دون طـاء، ولقؿؽـ قراءتف طؾك دروٍس يف الؿسجد، أو طؾك الشقخ، أو طؾك 

  .الجؿاطة، أو يف البقت، أو يف الؿؾتؼقات الـافعة

وقد حرصت طؾك ذكر إدلة الشرطقة يف غالب إحقال، واختصرت يف 

بعضفا خشقة اإلصالة واإلمالل، واقتصرت فقف طؾك الؿقضقطات الؿفؿة 

أستؼص جؿقع الؿقضقطات، وأرجلت آستؼصاء والتقسع إلك كتابقـ  ولؿ

ر اهلل لؾعبد الػؼقر كتابتفؿا هؿا  ، «القسقط يف أداب الشرطقة»آخريـ إن يسَّ

 . «البسقط يف أداب الشرطقة»ثؿ 

السؾقك الذي يـبغل أن يسؾؽف الؿسؾؿ يف حقاتف،  وأردت بإدب هـا:

ًٓ وطؿاًل، سقاء   . أكان واجًبا أم مستحبًّا، فِعاًل أم ترًكااطتؼاًدا وقق

َـّ طؾلَّ بجؿع هذا الؽتاب  ويف ختام هذه الؿؼدمة: أحؿد اهلل تعالك الذي م

ًٓ لديف: إذ كان الغرض مِـف  -تعالك-وإتؿامف، وأسللف  أن يجعؾف طؿاًل مؼبق

بقان شلء مـ أحؽام شريعتف الؽامؾة، وأن يعػق طـل ما قد يؽقن فقف مِـ 
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، فنن كـت أصبت فؿـف تعالك -ففق أهؾ ذلؽ سبحاكف-والتؼصقر الزلؾ 

وحده، وإن كـت قد أخطلت فِؿـ كػسل والشقطان، واهلل ورسقلف بريء مـف، 

 . وحسبل أين بذلت جفدي

كؿا أسلل اهلل تعالك أن يغػر لـا ولقالديـا وأزواجـا وأوٓدكا، وشققخـا  

 . وصالبـا، وجؿقع الؿسؾؿقـ

يف الؿؼصقد بعد آستعاكة بالؿؾؽ الؿعبقد، وصؾك وهذا أوان الشروع 

 . اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 

 كتبه الفقير إلى هللا تعالى

 عبد الرحمن بن فهد الىدعان الدوسري 
 

 awadaan@gmail. com 
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ة مع اهلل تعالك ما يؾل  :مِـ أداِب الؿفؿَّ

، والحذر اإليؿاُن باهلل تعالك -1 ، وبقجقده، إيؿاًكا جازًما ٓ يعرتيف َشؽٌّ

مِـ اإللحاد الؿعاصر، الذي هق: إكؽار وجقد اهلل تعالك، وتجـب أسبابف، 

]إبراهقؿ:  ﴾ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ﴿قال تعالك: 

11] . 

وهق أطظؿ حؼقق اهلل تعالك، ومعـك التقحقد: ، تقحقُد اهلل  -2

 . الك بربقبقَّتِف، وألقهقَّتِِف، وأسؿائِِف وِصػاتِفِ إفراُد اهلل تع

ـ أكقاع التقحقد الثالثة:   وهذا يتضؿَّ

بقبقَّةِ الـقُع إوُل:   . تقحقُد الرُّ

 . : تقحقُد إُلقهقَّةِ الـقُع الثاين

ػاِت الـقُع الثالُث:   . تقحقُد إسؿاِء والصِّ

يـ، وهق أول القاجبات الش رطقة، وهق أول ما والتقحقد هق أساس الدِّ

ـِ َطبَّاٍس ، فعـ طبدِ يجب أن يعتـل بف الدطاة إلك اهلل تعالك قاَل:  اهلل ب

 
ِ
:  قاَل رسقُل اهلل ـِ إِكََّؽ َسَتْلتِل »لُِؿَعاِذ بـ َجَبٍؾ حقـ َبَعَثُف إلك اْلَقَؿ

 َّٓ َّٓ اهللُ َوَأنَّ َقْقًما َأْهَؾ كَِتاٍب، فنَذا ِجْئَتُفْؿ َفاْدُطُفْؿ إلك َأْن َيْشَفُدوا َأن   إَِلَف إ

ًدا رسقُل اهللِ  َل َما »، ويف روايٍة لؾبخاري: (1)متػؼ طؾقف. «ُمَحؿَّ ـْ َأوَّ َفْؾَقُؽ

                                                                                                               

  = رواه البخاري يف كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة مـ إغـقاء وترد يف الػؼراء حقث كاكقا (1)
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ُدوا اهللَ َتَعاَلك  . (1)«َتْدُطقُهْؿ إلك َأْن ُيَقحِّ

والعبادة داخؾة يف التقحقد، وهل أطظُؿ حؼٍّ لِّؾِف تعالك  ،طباَدُتُف  -3

عـك تقحقد إلقهقة، وهل الغاية مِـ خؾؼ الجـ واإلكس، طؾك طباده، وهل م

 . [56الذاريات: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿قال تعالك: 

ـُ َتْقِؿقََّة  : «العبقديَّة»يف كتابِِف  وحؼقؼتفا كؿا قالف شقُخ اإلسالم اب

ـَ إققاِل وإطؿاِل، ا»
لباصِـَِة العبادُة اسٌؿ جامٌع لُِؽؾِّ َما ُيِحبُُّف اهلُل وَيرضاُه، مِ

 . (2)اهـ. «والظَّاِهَرةِ 

وهل أطظُؿ الؿحاّب وأطالها درجًة، ويجب أن تؽقن ، محبَُّتُف  -4

فقق محبِة كؾِّ محبقب، فَؿـ أحب أحًدا مثَؾ محبة اهلل تعالك فؼد أشرك، 

فؽقػ بؿـ يؼدم محبة غقر اهلل تعالك طؾك محبتف جؾَّ يف طاله، قال تعالك: 

 ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎڈ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 . [165]آل طؿران:  ﴾ڑک

: هل التل تدفع صاحَبفا لؾعؿؾ بؿا يرضك ربف جؾ يف والؿحبة الحؼقؼقة

 . طاله: كحال كؾ محب مع َمـ يحب، بؾ اهلل أولك وأطؾك وأَجؾُّ 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب الدطاء إلك الشفادتقـ وشرائع اإلسالم 1496برقؿ ) =

 . (19برقؿ )

أمتف إلك تقحقد  رواه البخاري يف كتاب التقحقد، باب ما جاء يف دطاء الـبل  (1)

 . (7372برقؿ ) اهلل 

 . (11/149) «مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة»، (38ص)ٓبـ تقؿقة  «العبقدية» (2)
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الخشقُة مِـ اهلل تعالك، التل تدفع العبَد  ، وهق:الخقُف ِمـف  -5

والخقف »: بـ الؼّقؿ قال ا .لِػعؾ الؿلمقرات، وتجـُِّب الؿـفقَّات

 . (1)اهـ. «الؿحؿقد الصادق: ما حال بْقـ صاحبِف وبْقـ محارم اهلل 

وهق: َصَؿُع العبِد بػضِؾ اهلل ورحؿتِِف، مع العؿؾ بؿا ، رجاؤه  -6

 . يحّؼُؼ ذلؽ

وهق: إرادة الَعْبِد بَعؿؾِف وْجَف اهلل تعالك، وحده ، اإلخالُص لف  -7

وشرُط صحتفا: إذ ٓ يؼبؾ اهلل تعالك  ٓ شريؽ لف، وهق أصؾ كؾ طبادة،

 . طؿاًل لؿ ُيخؾِص العبُد فقف كقَّتف هلل تعالك، ويـايف اإلخالَص: الشرُك والرياء

ضفقُر أثِر كعؿِة اهلل طؾك لسان طبده بالثـاء ، وهق: ُشؽره  -8

وآطرتاف، وطؾك قؾبِف بالؿحبة وشفقد الـعؿة، وطؾك جقارحف بآكؼقاد 

 . والطاطة

: اطرتاف العبِد بـعؿ اهلل تعالك، وكِسبتفا إلقف وحده، قال ابـ ؽوأصؾ ذل

تعالك: والشؽر َمبـلٌّ طؾك خؿِس ققاطد: خضقُع الشاكر  الؼقؿ 

لؾؿشؽقر، وحبُّف لف، واطرتاُفف بـَِعؿف، وثـاُؤه طؾقف هبا، وأن ٓ يستعؿؾفا فقؿا 

 . (2)اهـ. يؽره

                                                                                                               

، طـد «شرح الطحاوية» :واكظر. (551-1/549)، مـزلة الخقف «مدارج السالؽقـ» (1)

 . (313-312ص) «واإلياس يـؼالن طـ مؾة اإلسالم إمـ»ققل الطحاوي: 

 . (2/254)، مـزلة الشؽر «مدارج السالؽقـ» (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
11 

ِره وخػقِّف: فنن أسقَأ تجـُُّب الشرك بلكقاطف، كبقِره وصغقِره، ضاه -9

ـَ 
إدِب َمَع اهلل تعالك أن تشرك بف جؾَّ يف طاله، وكؾُّ َمـ َصَرَف شقًئا مِ

، أو 
ِ
العباَدِة لغقر اهلل فؼد أشرك، مِثُؾ: ُدطاِء غقِر اهلل، أو آْستَِغاَثِة بغقِر اهلل

، أو الـْذِر لغقِر اهلل
ِ
 . الذبِح لغقِر اهلل

ـَ ُمراقبُتُف تعالك يف السِّ  -11
، وفقؿا يلتقِف اإلكساُن وما َيَذُرُه مِ ـِ رِّ والَعَؾ

َأْن َتْعُبَد اهلَل »بؼقلف:  إققاِل وإطؿاِل، وحؼقؼتفا ما بقَّـف الـبلُّ 

ـْ َتَراُه فنكَُّف َيَراكَ  ـْ اْسَتْشَعَر ُمراَقبَة (1)متػؼ طؾقف .«َكَلكََّؽ َتَراُه، َفنِن َلْؿ َتُؽ ، وَم

 تعالك َلفُ 
ِ
َحَؿَؾُف ذلَؽ َطَؾك إْحَساِن الِعباَدِة وإْتؿامِفا، واإلْخالِص فقفا،  اهلل

 . وَتْرِك ُمراَقبِة الـاِس وَطَدِم اْلُؿبآِة بِِفؿْ 

صاطُتف تعالك، وآكؼقاُد لشرِطف، بػعؾ ما أمر اهلل تعالك بف ورسقلف  -11

 ا هنك اهلل تعالك طـف ورسقلف ، قال اهلل ، وآكتفاء طؿَّ

 . [33]محؿد:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿تعالك: 

التسؾقُؿ هلل تعالك، والرضا بشرطف وقَدِره، وطدم آطرتاض طؾك  -12

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أمره الشرطل أو الؽقين، قال تعالك: 

 . [36]إحزاب:  ﴾ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

                                                                                                               

طـ اإليؿان  رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب سمال جربيؾ الـبل  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان اإليؿان 51واإلسالم واإلحسان برقؿ )

 . (9واإلسالم واإلحسان برقؿ )
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الحقاُء مِـ اهلل تعالك، بلن ٓ يراك بؿقضٍع أو حاٍل ٓ يحبُّفا وٓ  -13

ـْ َأبِل َمْسُعقٍد اْلَبْدِريِّ يرتضقفا، أو يػت ؼدك حقث أحب أن تؽقن، فَع

  َُّقاَل: َقاَل الـَّبِل« : ِة ـْ َكالِم الـُُّبقَّ ا َأْدَرَك الـَّاُس ِم إِنَّ ِمؿَّ

، وهذا بعؿقمف: (1)رواه البخاري. «إُوَلك: إَِذا َلْؿ َتْسَتْحِل َفاْصـَْع َما ِشْئَت 

ك، والحقاُء مِـ الـاس، فالحقاء طـقان الحقاة يدخؾ فقف الحقاء مِـ اهلل تعال

َّٓ بَِخْقرٍ »السعقدة، و فُ »، و(2)«الَحَقاُء ٓ َيْلتِل إِ ، كؿا ثبتت (3)«اْلَحَقاُء َخْقٌر ُكؾُّ

، وبدوكف «الحقاء هق الحقاة»، فـبذلؽ إحاديث طـ رسقل اهلل 

 . ٓ حقاة

اإليؿان،  الصرب طؾك ابتالئف تعالك، فنن الصرب مِـ أطظؿ خصال -14

: إلزاُم الـَّْػِس بطاطِة اهلل تعالك بػعِؾ الؿلمقراِت، وترِك الؿـفقَّاِت، وحؼقؼتف

وهق واجب يف القاجبات، ومستحب يف  .وطدِم الجزع طـَد الؿصقباِت 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿الؿستحبات، قال اهلل تعالك: 

 . [211آل طؿران: ] ﴾ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ

ؾ طؾقف جؾَّ يف طاله،  -15 اطتؿاُد الَؼؾِب طؾك اهلل تعالك  :وحؼقؼتفالتقكُّ

                                                                                                               

 . (6121رواه البخاري يف كتاب إدب، باب إِذا لؿ تستْحِل فاصـع ما ِشئت برقؿ ) (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب اإِليؿان، 6117رواه البخاري يف كتاب إدب، باب الحقاء برقؿ ) (2)

 . (37باب شعب اإليؿان برقؿ )

 . رواه مسؾؿ يف الؿقضع السابؼ (3)
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قال  .يف حصقل مطؾقٍب أو َدفع مؽروٍه، مع فعؾ إسباِب الؿؿؽِـِة الؿباحةِ 

 . (1)«التقكُؾ طؿُؾ الؼؾِب »: اإلمام أحؿد 

تعظقُؿف جؾَّ يف طاله، وتعظقؿ شعائر ديـف، وشرائعف، والتحاكؿ إلك  -16

  .شريعتف، وترك التحاكؿ إلك غقرها مـ شرائع الشقاصقـ

تعظقُؿ كتابِف جؾَّ يف طاله، بؿحبتف، وتقققره، وقراءتف، وتدبُّره،  -17

 . ومعرفة معاكقف، والعؿؾ بف، والدطقة إلقف، والتحاكؿ إلقف

َّٓ ُيَتعبَّد هلل تعالك بغقر ما شرطف اهلل تعالك يف كتابف، أو طؾك لسان  -18 أن 

﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿، قال اهلل تعالك: رسقلف 

 . [21 ]الشقرى: ﴾﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

تحبقب الـاس إلك رهبؿ وتؼريبفؿ إلقف، والحرص طؾك تقجقففؿ  -19

 . إلقف وتعبقدهؿ لرب العالؿقـ دون َمـ سقاه

 

 

                                                                                                               

صريؼ »مـزلة التقكؾ، و (،2/114) «ؽقـمدارج السال»يف  كؼؾف ابـ الؼقؿ  (1)

 . (1/389) «الفجرتقـ
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ة مع الـبلِّ   ما يؾل: ِمـ أداِب الؿفؿَّ

، وبرسالتف، والتصديؼ الجازم هبا، وأهنا اإليؿاُن بف  -1

ة خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ طؾقفؿ  كف إلك جؿقع البشر، وأ طامَّ

 . الصالة والسالم

 . يف كؾ ما جاء بف طـ ربف  اتِّباُطف  -2

فقؿا أمر بف، وفقؿا هنك طـف، قال اهلل تعالك:  صاطُتف  -3

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 . [24إكػال: ] ﴾وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

يف كؾ ما أخرب بف طـ اهلل تعالك وشرطف، وطـ  تصديُؼف  -4

 . إمؿ الؿاضقة، وطـ إحقال الؿستؼَبؾة

ـُ  محبَّتف  -5 فقق محبَّة جؿقع الَبَشر، قاَل شقُخ اإلسالِم اب

ـْ أطَظِؿ واجباِت اإليؿاِن، »: َتْقِؿقََّة 
 وَرُسقلِِف مِ

ِ
 َبْؾ َمَحبَُّة اهلل

ِ
َمَحبَُّة اهلل

ـْ أطَؿاِل اإليؿاِن  وأكربِ أصقلِِف، وأَجؾِّ ققاِطِدِه، َبْؾ ِهَل أْصُؾ ُكؾِّ َطَؿؾٍ 
مِ

ـِ  ي  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿قاَل تعالك:  .(1)اهـ. «والدِّ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
                                                                                                               

 . (57ص) «التحػة العراققة» (1)
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يف أيِة »: ، قاَل الُؼرُصبِلُّ [24التقبة: ] ﴾ڱڱ ڱ ڱ

ِة، وأنَّ  ـَ إُمَّ  وَرسقلِِف، وٓ ِخالَف يف ذلَؽ َبْق
ِ
دلقٌؾ َطَؾك ُوجقِب ُحبِّ اهلل

ٌم َطَؾك ُكؾِّ َمْحبقٍب  قاَل: قاَل الـبلُّ  ، وطـ َأَكٍس (1)«ذلَؽ ُمَؼدَّ

« : ـُ أحُدُكْؿ حتَّك َأُكقَن َأَحبَّ إلقِف ِمـ َوالِِدِه َوَوَلِدِه ٓ ُيْمِم

ـَ   . (2)متػؼ طؾقف .«َوالـَّاِس َأْجَؿِعق

وتعظقُؿفا واحرتاُمفا، والػرُح بالعؿؾ هبا  محبَُّة سـَّتف  -6

 . ها بقـ الـاس، واْلَغقرُة طؾقَفاواكتشار

ـِ طـفا، والدطقُة إلقفا، طـ طبدِ  والذبُّ  َكْشُر سـَّتف  -7 اهلل ب

رواه  .«بؾُِّغقا طـِّل وَلْق آيةً »قاَل:  أن الـبلَّ  َطؿٍرو 

 . (3)البخاري

َّٓ بؿا شرطف  -8 َّٓ ُيعبد اهلل تعالك إ ـَ أن  ، فعـ أمِّ الؿممـق

ـْ »قاَل:  َأنَّ الـبلَّ  لِّ َزْوِج الـب َطائَِشَة  َم

، ويف روايٍة لُِؿسؾٍِؿ: (4)متػؼ طؾقف .«َأْحَدَث يف َأْمرَِكا َهَذا َما َلْقَس فِقِف َفُفَق َرد  

                                                                                                               

 . (8/95) «الجامع ٕحؽام الؼرآن» (1)

(، 15مـ اإليؿاِن برقؿ ) رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب ُحب الرسقل  (2)

هؾ َأكثر مـ إ ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب وجقب محبة رسقل الّؾف 

 . (44والقلد والقالد والـاس أجؿعقـ برقؿ )

 . (3461رواه البخاري يف كتاب إكبقاء، باب ما ذكر طـ بـل إسرائقؾ برقؿ ) (3)

  =    رواه البخاري يف كتاب الصؾح، باب إذا اصطؾحقا طؾك صؾح جقر فالصؾح مردود (4)
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ـْ َطِؿَؾ َطَؿاًل َلْقَس َطَؾقِف َأْمُرَكا َفُفَق َرد  »  . (1)«َم

ّب  كصرُتف  -9 يف حقاتف وبعد مؿاتف، باّتباطف، وكشر ِديـف والذَّ

ـف بالؿال والـػس، والعؿؾ بسـتف، وكشرها بؽؾ وسقؾة مؿؽـة مشروطة، ط

ّب طـفا، والؽتابة فقفا، وتدريسفا، والقققف يف وجف الؽائديـ لفا مِـ  والذَّ

الؿستشرققـ والؿستغربقـ، والؿـفزمقـ والؿتؿّقعقـ مِـ هذه إمة، والحذر 

، أو أصحاب الـػقذ مِـ تؿققع ِديـف وتحريِػف لققافؼ أهقاء الشرق أو الغرب

 . والسقاسة، أو أهؾ إهقاء والبدع

 . وتعظقُؿف التعظقؿ الالئؼ بف مِـ غقر غُؾّق أو إفراط تقققُره  -11

اطتؼاُد أكف أفضؾ البشر، وأكف سقد إكبقاء والؿرسؾقـ طؾقفؿ الصالة  -11

 . والسالم

، واإلكثار مـفا سـة حسـة، وهل الصالُة والسالُم طؾقف  -12

باسؿف أو  د إخقر مـ الصالة، وتتلكد طـد ِذكره واجبة يف التشف

  وصػف، وتشرع يف كؾ وقت، وَتدخؾ يف الذكر الؿطؾؼ سقاء ُذكِر

أو لؿ ُيذكر، ففل مشروطة بذاهتا كالتسبقح والتحؿقد والتفؾقؾ والتؽبقر، قال 

                                                                                                               

اصؾة ورد محدثات (، ومسؾؿ يف كتاب إقضقة، باب كؼض إحؽام الب2697برقؿ ) =

 . «ما لقس مـف»(، ولػظف: 1718إمقر برقؿ )

رواه مسؾؿ يف كتاب إقضقة، باب كؼض إحؽام الباصؾة ورد محدثات إمقر برقؿ  (1)

ًؼا مجزوًما بف يف كتاب آطتصام بالؽتاب والسـة، باب 1718) (، وذكره البخاري معؾَّ

 . سقل مـ غقر طؾؿ فحؽؿف مردودإذا اجتفد العامؾ أو الحاكؿ فلخطل خالف الر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
16 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿تعالك: 

  َأنَّ  ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة [56]إحزاب:  ﴾ڇ ڇ
ِ
  َرُسقَل اهلل

 . (1)رواه مسؾؿ .«َمـ َصؾَّك َطَؾلَّ َواِحَدًة؛ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َطْشًرا»قال: 

، والحذر ، وتقققُرهؿ محبَُّة أصحاِب الـبلِّ  -13

ِصفؿ  . مِـ سبِّفؿ وتـؼُّ

 . محبَُّة الؿسؾؿقـ مِـ آل بقتِف  -14

ُء بف يف هق الؼدوة الحسـة الؽامؾة، وآقتدا اطتؼاُد أكف  -15

 ۇئ وئ﴿، قال اهلل تعالك: طؼقدتف وطباداتف ومعامالتف وسؾقكف 

 ﴾یجئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 . [21إحزاب: ]

اطتؼاُد أن شريعتف أفضؾ الشرائع، وأكؿؾفا، وأكف قد جاء بشريعة  -16

 . كامؾة صالحة لؽؾ زمان ومؽان إلك أن تؼقم الساطة

ــ، أفضَؾ الفدي، وس اطتؼاُد أن هدَيف  -17 ـَّتف أفضَؾ السُّ

 . ، فضاًل طـ تؼديؿ أحٍد طؾقفوطدم مساواة أحد بف يف هديف 

 . الحرُص طؾك معرفة ِسقرتف، وهديِف وسـَّتِف -18

الحرُص طؾك تربقة الـػس والزوجة والقلد طؾك هديِف وسـَّتِف  -19

 . 

                                                                                                               

 . (418برقؿ ) رواه مسؾؿ يف كتاب الصالة، باب الصالة طؾك الـبل  (1)
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، وآحتؽام إلك سـَّتف، وجعُؾ سـَّتِف تحؽقؿ شرطف  -21

قم طؾقفا، وترتؽز إلقفا، ففل الؿرجع، وطؾقفا أساُس هذه الحقاة التل تؼ

العؿؾ، وهبا إسقة والؼدوة، وهل الؿرجع طـد الـزاع وآختالف يف قضايا 

العؼقدة، أو الػؼف، أو آقتصاد والؿعامالت، أو الؿـاَكحات، أو السقاسة، أو 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿غقر ذلؽ، قال اهلل تعالك: 

اء: ]الـس ﴾وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿، وقال تعالك: [65

 جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

، مع الحذر كؾ الحذر مِـ اتباع سـٍَّة غقر سـَّتف [59]الـساء:  ﴾ىث مث

 أو هدٍي غقِر هديف ، أو مساواة هْدي أحد مِـ ،

 . ، فضاًل طـ تؼديؿف أو تػضقؾف طؾقفالشرق أو الغرب هبديف 

، بالزيادة يف مدِحف فقق ما ُغؾقُّ يف رسقِل اهلل َيحرُم ال -21

، أو برفِعف إلك مؼام إلقهقَّة أو الربقبقَّة، ومِـ الُغؾقِّ فقف َيجب لف 

 آستغاثُة بف مِـ دوِن اهلل، ودطاؤه مِـ دوِن اهلل، وققل: َمَدٌد يا :

: رسقَل اهلل، وكؾ ذلؽ مِـ الشرك إكرب، ومِـ الُغؾقِّ فقف 

ؾ بجاهف طـد اهلل تعالك، كؼقلفؿ: أسللؽ بجاه رسقلؽ، وهقالتق مِـ  سُّ

مة، طـ طبدِ  ـِ َطبَّاٍس الذرائع الؿحرَّ يؼقُل  أكف سؿَع ُطَؿَر  اهلل ب

َٓ ُتْطُروكِل َكَؿا َأْصَرِت »يؼقل:  طؾك اْلِؿـَْبِر: سؿعُت الـَّبِلَّ 
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ـَ َمْرَيَؿ، َفنِكَّؿا أكا َطبُْدُه، فَ  ، (1)البخاري رواه .«ُؼقلُقا: َطبُْد اهللِ َوَرُسقلُفُ الـََّصاَرى اب

قِر وطـ َطْبدِ  خِّ ـِ الشِّ  ْب
ِ
قاَل: اْكَطَؾْؼُت يف َوْفِد َبـِل َطامٍِر إَِلك َرُسقِل  اهلل

 
ِ
قُِّد اهللُ »َفُؼْؾـَا: َأْكَت َسقُِّدَكا، َفَؼاَل:  اهلل ُقْؾـَا: َوَأْفَضُؾـَا « السَّ

، َفَؼاَل: َفْضاًل، َوَأطْ  ًٓ َٓ »َظُؿـَا َصْق َيْسَتْجرَِيـَُّؽُؿ  ُققلُقا بَِؼْقلُِؽْؿ، َأْو بَْعِض َقْقلُِؽْؿ، َو

ْقطَانُ    ، وطـ َأَكسٍ (2)«الؽربى»رواه أحؿد وأبق داود والـسائل يف  .«الشَّ

ـُ َطبِْد اهللِ، َأَكا َطبُْد اهللِ وَرُسقلُُف، وَما»وفقف:  ،كحقه ُد ْب َتْرَفُعقكِل  ُأِحبُّ َأنْ  َأَكا ُمَحؿَّ

 . (3)«الؽربى»رواه أحؿد والـسائل يف  .«َفْقَق َمـِْزَلتِل الَّتِل َأْكَزَلـِقَفا اهللُ 

 

                                                                                                               

 ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿رواه البخاري يف كتاب إكبقاء، باب ققل اهلل:  (1)

 . (3445برقؿ ) ،[16مريؿ: ]

هقِة (، وأبق داود يف كتاب إدب، باٌب يف كرا16317)( 26/234)رواه أحؿد  (2)

( 9/112) «الســ الؽربى»(، وهذا لػظف، والـسائل يف 4816التَّؿادح برقؿ )

إسـاده »(، قال ابـ مػؾح: 211)( 83ص) «إدب الؿػرد»(، والبخاري يف 11113)

 (. 3711) «صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 3/455) «أداب الشرطقة». «جقد

الســ »(، والـسائل يف 13596) (،13531) (،13529)( 21/166)رواه أحؿد  (3)

يف كتاب طؿؾ الققم والؾقؾة، ِذكُر اختالِف إخباِر يف ققل الؼائؾ: سّقدكا  «الؽربى

(، وهذا لػظف، وصححف الضقاء الؿؼدسل يف 11116)( 9/113)وسّقدي 

أداب ». «حديٌث جقُد اإلسـاد»، وقال ابـ مػؾح: (5/25) «إحاديث الؿختارة»

سؾسؾة إحاديث »(، وصححف إلباين طؾك شرط مسؾؿ يف 3/455) «الشرطقة

 . (1572) (،1197) «الصحقحة
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ة مع الُؼرآِن الَؽريِؿ ما يؾل:   ِمـ أداِب الؿفؿَّ

الذي أكزلف طؾك  اإليؿاُن الؽامُؾ بلن الؼرآن الؽريؿ كتاُب اهلل تعالك -1

 ٺ ٺ﴿، هًدى ورحؿًة، وأكف هداية لؾـاس، قال تعالك: محؿد 

 . [9]اإلسراء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

اإليؿاُن الؽامُؾ بلن الؼرآن الؽريؿ هق كالم اهلل تعالك، تؽؾَّؿ بف رب  -2

د  ، وألؼاه جربيؾ العالؿقـ، وألؼاه إلك جربيؾ  إلك محؿَّ

 . 

 ريؿ هق آيُة رسقِل اهلل اإليؿاُن الؽامُؾ بلن الؼرآن الؽ -3

 . الؽربى، الباققة إلك قبقؾ يقم الؼقامة: لتؽقن حجة طؾك الـاس أجؿعقـ

آطتؼاُد الجازُم بلن هذا الؼرآن قد وصؾ إلقـا كاماًل كؿا أراده اهلل  -4

قاع، ومِـ التحريػ والتبديؾ، ومِـ الزيادة  تعالك، وأكف محػقٌظ مِـ الضَّ

 . [9]الحجر:  ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ والـُّؼصان، قال اهلل تعالك:

آطتؼاُد الجازُم بلن هذا الؼرآن خاتؿ الُؽُتب الّسَؿاوية واْلُؿَفْقِؿـ  -5

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿طؾقفا، قال تعالك: 

، والؿعـك: أكف شامؾ لؿا فقفا وزائد طؾقفا وشاهد [48الؿائدة: ] ﴾ژژ ڈ

ففق إما مـسقخ أو  وحاكؿ طؾقفا، فؿا وافؼف مؿا فقفا ففق حؼ، وما خالػف
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ًفا، وهق حافظ لؿا فقفا مِـ أصقل الشرائع، وطاٍل طؾقفا  باصؾ باطتباره محرَّ

 . (1)وغالب، وكاسخ لغقر الؿحَؽؿ فقفا، ففق أكؿؾ الؽتب السؿاوية وخاتؿفا

آطتؼاُد الجازُم بلن اهلل تعالك جعؾف كتاًبا معِجًزا لؾبشر جؿقًعا،  -6

اهؿ أن يلتقا بؿثؾف، أو ب عشر سقر مثؾف، أو بسقرة مثؾف، ولق اجتؿعقا وتحدَّ

 ڀ ڀ﴿طؾك ذلؽ، وأن هذا اإلطجاز باق إلك يقم الؼقامة، قال تعالك: 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿، وقال تعالك: [88اإلسراء: ] ﴾ڦڦ ڤ

]هقد:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿، وقال تعالك: [13

 . [23]البؼرة:  ﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

تعظقُؿ الؼرآن الؽريؿ واحرتامف، وتبجقؾف وتػخقؿف، ومعرفة مـزلتف  -7

العظقؿة، ومؽاكتف الشريػة، ومِـ تعظقِؿف: التصديُؼ بؽؾِّ ما فقِف، وطدم 

آطرتاض طؾك شلء مؿا ورد فقف، وطدُم التشاغِؾ طـُف، واستحضاُر طَظَؿتِِف 

واحرتاُمف حقثؿا وجد مؽتقًبا أو مسؿقًطا، واحرتاُم طـد تالوتف أو استؿاطف، 

صقا بف قراءًة وإقراًء، وِطؾًؿا وطؿاًل، ومـ ذلؽ: تجـُُّب  أهؾِف الذيـ تخصَّ

 . إدخال الؿصحػ لؿقاضع قضاء الحاجة، وتجـُّب قراءة الؼرآن فقفا

الحرُص طؾك قراءة الؼرآن، واإلكثاِر مِـفا، وأن يؽقن لؾؿسؾؿ ِوْرٌد  -8

                                                                                                               

 والسعدي )طـد أية الؿذكقرة(. يـظر: تػسقر ابـ كثقر، وتػسقر الشقكاين،  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
21 

َّٓ يجاوز يف ختِؿف شفًرا،  َيْقمِلٌّ  مِـ الؼرآن الؽريؿ حتك يختؿف، وإفضؾ أن 

َّٓ أن يؽقن يف  َّٓ يؼؾَّ ختُؿف طـ ثالثة أيام: إ وَوَرَد: أربعقـ يقًما، وأن 

 . رمضان، فؾف أن يختؿف يف أقؾَّ مِـ ذلؽ

ر فؾتحرص  -9 الحرُص طؾك ِحػظ الؼرآن الؽريؿ كاماًل، فنن لؿ يتقسَّ

ر مـف، فعـ طائَِشَة طؾك ِحػظ ما  َمَثُؾ »َقاَل:  أنَّ الـَّبلَّ  تقسَّ

َػَرةِ اْلؽَِراِم اْلَبَرَرِة، وَمَثُؾ الَّذي َيْؼَرُأ  الَّذي َيْؼَرُأ اْلُؼْرآَن وُهَق َحافٌِظ َلُف َمَع السَّ

 . (1)رواه البخاري .«وُهَق َيَتَعاَهُدُه وُهَق َطَؾْقِف َشِديٌد َفَؾُف َأْجَرانِ 

طؾك تعاهد ما حػظف مِـ الؼرآن الؽريؿ، بؿراجعتف وتثبقتف:  الحرُص  -11

َقاَل:  أنَّ الـَّبِلَّ  فنكف يَتَػؾَّت، فعـ أبل ُمقَسك إشعريِّ 

ًتا ِمـ اإِلبِِؾ يف » ٍد بَِقِدِه َلُفَق َأَشدُّ َتَػؾُّ َتَعاَهُدوا َهَذا اْلُؼْرآَن، َفَقالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ

 . ، والُعُؼؾ: جؿع ِطؼال، وهق: ما ُيرَبط بف البعقر(2)متػؼ طؾقف .«ُطُؼِؾَفا

آحتؽام إلك الؼرآن الؽريؿ، والرجقع إلقف، وجعؾف هق الؿصدر  -11

إساس لؾتشريع يف كؾ شمون الحقاة آطتؼادية والعؿؾقة، وآهتداء هبديف، 

                                                                                                               

(، وأصؾ 4937رواه البخاري يف كتاب التػسقر، باب تػسقر سقرة طبس برقؿ ) (1)

ة الؿسافريـ وقصرها، باب فضؾ الؿاهر ا يف كتاب صالالحديث رواه مسؾؿ أيًض 

 . «وهق حافٌِظ لف»( ولؽـ لقس فقف الشاهد: 798بالؼرآن والَّذي يتتعتع فقف برقؿ )

(، 5133رواه البخاري يف كتاب فضائؾ الؼرآن، باب استذكار الؼرآن وتعاهده برقؿ ) (2)

( 791) ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب إمر بتعفد الؼرآن برقؿ

 . والؾػظ لف
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ففق الـقر الؿبقـ، والؽتاب الحؽقؿ، وبف صالح إمة قديؿا وحديًثا، قال اهلل 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿عالك: ت

 . [9]اإلسراء:  ﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ

الحذُر مِـ هجر الؼرآن الؽريؿ، بلي كقع مِـ أكقاع الفجر، هجر  -12

ؿف ومعرفة معاكقف، وهجر  التالوة، وهجر العؿؾ، وهجر التدبر، وهجر تػفُّ

 . انِ التحاكؿ إلقف وآستدٓل بف، وهجر التداوي بف مِـ أْمراِض الُؼؾقِب وإَْبدَ 

قراءُة الؼرآن طؾك مفؾ وتَلنٍّ وترتقؾ، مع التجقيد وإططاء كؾ حرف  -13

ف مِـ الؼراءة، قال تعالك:  ُـّب[4]الؿزمؾ:  ﴾ٿٿ ٿ ٿ﴿حؼَّ الؼراءة  ، وتج

فا مِـ الؼراءة  . السريعة التل تخالػ الرتتقؾ، وٓ تعطل الحروف والؽؾؿاِت حؼَّ

وُقعقده، وذهابف الحرُص طؾك ترديد ما حػظ مِـ الؼرآن يف ققامف  -14

طـ وإيابف، فنن ذلؽ أطظؿ ٕجره، وأكثر لحسـاتف، وأدطك لثبات ِحػظف، 

ـِ ُطَؿَر طبد  ْب
ِ
: »قال:  أن الـبل  اهلل ـِ َّٓ يف اْثـََتْق ٓ َحَسَد إِ

ْقِؾ وآَكاَء الـََّفاِر، وَرُجٌؾ آَتاهُ  ًٓ َفُفَق  َرُجٌؾ آَتاُه اهللُ الُؼْرآَن َفُفَق َيْتُؾقُه آَكاَء الؾَّ اهللُ َما

ْقِؾ وآَكاَء الـََّفارِ   . (1)متػؼ طؾقف .«ُيـِْػُؼُف آَكاَء الؾَّ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿العؿؾ بالؼرآن الؽريؿ، قال تعالك:  -15

                                                                                                               

رجؾ آتاه اهلل الؼرآن ففق : »رواه البخاري يف كتاب التقحقد، باب ققل الـبل  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ 7529برقؿ )« يؼقم بف آكاء الؾقؾ وآكاء الـفار

 . (815وقصرها، باب فضؾ مـ يؼقم بالؼرآن برقؿ )
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طـ ُخؾِؼ  ، وسئؾت طائشة [155إكعام: ] ﴾ہ ہ ہ ۀ

فؼالت: لؾسائؾ: ألست تؼرأ الؼرآن؟ قال: بؾك،  رسقل اهلل 

، وقال ابـ مسعقد (1)«كان الؼرآن  اهللفنن ُخُؾَؼ كبل »قالت: 

 :« كان الرجؾ مـَّا إذا تعّؾؿ طشر آيات لؿ يجاوزهـ حتك يعرف

َـّ  ، والعؿؾ هب َـّ  . (2)«معاكقف

 الحرُص طؾك تعّؾؿ الؼرآن الؽريؿ وتعؾقؿف، فعـ طثؿان  -16

رواه  .«خقركؿ َمـ تعؾَّؿ الؼرآن وطؾَّؿف: »قال: قال رسقل اهلل 

ـ ذلؽ: تعؾقؿف بالـػس، وبالؿال، وتعؾقؿف لؾقالديـ ، ومِ (3)البخاري

 . والزوجة وإوٓد، وغقرهؿ

 ک﴿الحرُص طؾك تدبّر الؼرآن الؽريؿ وتػّفؿ معاكقف، قال تعالك:  -17

 . [24محؿد: ] ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ

 ڍ﴿الحرُص طؾك الخشقع والبؽاء طـد قراءتف، قال تعالك:  -18

 . [119اإلسراء: ] ﴾ڎڈڈ ڎ ڌ ڌ

ًٓ طؾك الحرُص طؾك است -19 ا مِـ الؼارئ مباشرًة، أو مـؼق ؿاع تالوتف إمَّ

                                                                                                               

 . (746ب جامع صالة الؾقؾ رقؿ )رواه مسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ، با (1)

 . «صحقح»، قال أحؿد شاكر طـ إسـاده: (1/81)رواه الطربي يف مؼدمة التػسقر  (2)

رواه البخاري يف كتاب فضائؾ الؼرآن، باب خقركؿ مـ تعّؾؿ الؼرآن وطّؾؿف رقؿ  (3)

(5127) . 
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ؿعقة أو الؿرئقة، وكؾَّؿا كان الؼارئ  الفقاء، أو طـ صريؼ التسجقالت السَّ

ـْ َطْبدِ  :ففق أولك مِـ غقرهأحسـ صقًتا وأكثر خشقًطا  ـِ َمْسُعقٍد فَع  ْب
ِ
اهلل

  َُّقاَل: َقاَل لِل الـَّبِل« : َُّقؾْ «اْقَرْأ َطَؾل ، ،
ِ
ُت: َيا َرُسقَل اهلل

 .[«َفنِكِّل ُأِحبُّ َأْن َأْسَؿَعُف ِمـ َغْقرِي]َكَعْؿ، »آْقَرُأ َطَؾْقَؽ، وَطَؾْقَؽ ُأْكِزَل؟! َقاَل: 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿َفَؼَرْأُت ُسقَرَة الـَِّساِء، َحتَّك َأَتْقُت إَِلك َهِذِه أَيِة: 

، «أنَ  َحْسُبَؽ »، َقاَل: [41]الـساء:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ

 . (1)متػؼ طؾقف .«َفنَِذا َطْقـَاُه َتْذِرَفانِ َفاْلَتَػتُّ إَِلْقِف، 

اإلكصاُت وآستؿاع طـد تالوتف، واإلكصات هق: ترك الؽالم،  -21

 ۆ ۆ﴿وآستؿاع هق: قصد السؿاع لف طـدما ُيتَؾك، قال تعالك: 

 . [214]إطراف:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ؼرآن الؽريؿ وحػظف، ويف تعؾؿف اإلخالُص هلل تعالك يف قراءتف لؾ -21

وتعؾقؿف، بلن يريد بذلؽ وجف اهلل تعالك، فال يريد بف الؿال أو الجاه، أو 

 . آرتػاع طؾك إقران، فضاًل أن يريد بف الرياء والسؿعة

تجـُُّب َمسِّ الؿصحِػ طؾك َمـ طؾقف حدث أصغر أو أكرب، وهق  -22

                                                                                                               

برقؿ رواه البخاري يف كتاب فضائؾ الؼرآن، باب ققل الؿؼرئ لؾؼارئ حسبؽ  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب فضؾ استؿاع الؼرآن برقؿ 5151)

(، والزيادة بقـ معؼقفقـ مـ رواية لؾبخاري يف كتاب التػسقر، سقرة الـساء، 811)

(، 4583برقؿ ) ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴿باب 

 . «إين َأشتفل َأْن َأسؿعُف ِمـ غقري»وهل لؿسؾؿ أيضا بؾػظ: 
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 يؿتـع مِـ َمسِّ إجفزة محرم طـد جؿفقر الػؼفاء رحؿـا اهلل وإياهؿ، وٓ

ـ تطبقؼاٍت لؾؼرآن الؽريؿ، كالجقال الذي يتضؿـ  اإللؽرتوكقة التل تتضؿَّ

 . تطبقًؼا أو بركامًجا لؾؼرآن الؽريؿ

َّٓ الحائض -23 ُـّب قراءة الؼرآن طؾك َمـ طؾقف حَدث أكرب: إ والـػساء  تج

حػًظا مِـ  طؾك الصحقح مِـ ققلل العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ، فؾفؿا الؼراءة

 . غقر َمسٍّ لؾؿصحػ، أو الؼراءة مِـ إجفزة اإللؽرتوكقة، أو غقرها

يستحبُّ قراءة الؼرآن الؽريؿ طؾك صفارة مِـ الحَدثقـ، وٓ بلس  -24

 . بؼراءتف لؾؿحِدث حدًثا أصغر

يؾتزم إدب مع الؿصحػ الشريػ، فال ُيفان يف َحؿؾِف ووضِعف،  -25

قؿـك، وٓ يرمقف، ويحافظ طؾقف وٓ يؿزقف، وإذا حؿؾف أو كاولف شخًصا فبقده ال

ق فال يجقز رمقف، بؾ يحرقف ويدفـف  وٓ يؽتب طؾقف ما ٓ حاجة لف بف، وإذا تؿزَّ

وٓ يضعف طؾك إرض بال حاجة، وإذا وضعف مع غقره مِـ  .يف مقضع صقب

الؽتب وكحقها جعؾف يف إطؾك، وٓ يّتؽئ طؾقف، وٓ يجؾس طؾك شلء فقف 

 . والتزاًما لألدب معف بة، كؾ ذلؽ احرتاًما لؽتاب اهلل تعالك،مصحػ كالحؼق

  يستحّب التلدب بآداب التالوة، ومـفا: -26

ُك قبؾ الؼراءةِ  -أ   . التََّسقُّ

قراءة آستعاذة طـد ابتداء كؾ تالوة لؾؼرآن الؽريؿ، سقاء بدأ مِـ  -ب 

  .أول السقرة أم مِـ وسطفا

فؼط، ما طدا سقرة قراءة البسؿؾة طـد التالوة مِـ أول السقرة  -ج 
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، وٓ يؼرؤها إذا شرع مِـ وسط السقرة طؾك الصحقح مِـ ققلل «التقبة»

 . العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ

القققف طـد رأس كؾ آية، وطدم وصؾفا بأية التل تؾقفا، ولق  -د 

 . ارتبطت هبا يف الؿعـك

 . تحسقـ الصقت بالؼراءة -ه 

 . حضقُر الؼؾِب والخشقُع أثـاَء التالوةِ  -و 

 . ُر معاين آياتِِف أثـاَء التالوةِ تدبُّ  -ز 

 . السجقُد طـَد قراءِة آيٍة فقَفا سجَدٌة، أو آستؿاِع إلقَفا -ح 

ُـّ ختام الؼراءة بؼقل:  -ط  : ٕكف ٓ أصؾ لفا «صدق اهلل العظقؿ»ٓ يس

طؼب الّتالوة يف السـة، وٓ يف طؿؾ السؾػ، بؾ هل محَدَثٌة يف الّتالوة، وما 

 . كان ربؽ كسقًّا

ت يف السـة دطاٌء خاص طـد ختؿ الؼرآن الؽريؿ، ٓ يف الصالة لؿ يثب -ي 

 . وٓ خارجفا، ٓ اكػراًدا وٓ اجتؿاًطا

يستحب آجتؿاع طؾك قراءة الؼرآن الؽريؿ، ومدارستف، وإفضؾ  -27

 . أن يؽقن ذلؽ يف الؿساجد، وٓ بلس أن يؽقن يف غقرها

طؾك معاكقف بغقر  الحذر مِـ تػسقر الؼرآن بغقر ِطؾؿ، والجرأة يف الؽالم -28

رجقع إلك طؾؿاء التػسقر وكتب التػسقر ومعاين الؼرآن الؽريؿ الؿلمقكة، والحذر 

د دون طؾؿ بلصقل التػسقر  . وققاطده الصحقحة مِـ تػسقره بالرأي الؿجرَّ

ترُك اإليذاِء بالؼرآن الؽريؿ، وذلؽ برفع الصقت بف رفًعا ممِذًيا  -29
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ـِ اْلَبَقاِضلِّ لمخريـ مِـ الؿصّؾقـ، أو الؼارئقـ،  أو الـائؿقـ، أو غقرهؿ، فَع

َخَرَج َطَؾك الـَّاِس َوُهْؿ ُيَصؾُّقَن  َأنَّ َرُسقَل اهلل  إكصاريِّ 

َل ُيـَاِجل َربَُّف، َفْؾَقـُْظْر بَِؿ »وقد َطَؾْت َأْصَقاُتُفْؿ بِاْلِؼَراَءِة، فؼال:  إِنَّ اْلُؿَصؾِّ

رواه مالؽ وأحؿد  .«ُؽْؿ طؾك َبْعٍض بِاْلُؼْرآنِ ُيـَاِجقِف بِِف، َوٓ َيْجَفْر َبْعُض 

، وأقؾ أحقال الـفل الؽراهقة، وهذا يف إََذى القسقر، (1)والـسائل يف الؽربى

  .وقد يصؾ إلك التحريؿ إذا كان إََذى ضاهًرا

 

                                                                                                               

(، 177)( 1/81)يف كتاب الصالة، باب العؿؾ يف الؼراءة  «الؿقصل»رواه مالؽ يف  (1)

(، 8191)( 5/32) «الســ الؽربى»، والـسائل يف (4/344)ومـ صريؼف أحؿد 

( فلرسؾف، 4217)( 2/498) «مصـػف»، ورواه طبد الرزاق يف (3/11)والبقفؼل 

الؿؼاصد »ظ ابـ حجر كؿا يف ، والحاف(23/319) «التؿفقد»وصححف ابـ طبدالرب يف 

 حديث أبل سعقد الخدري  . ورواه بـحقه مـ(361ص)لؾسخاوي  «الحسـة

، وأبق داود يف (3/94)(، ومـ صريؼف أحؿد 4216)( 2/498) «مصـػف»طبدالرزاق يف 

قِت بالِؼراءة يف صالِة الؾَّقؾ برقؿ ) أبقاب ققام الؾقؾ، (، والـسائل يف 1332باب يف رفِع الصَّ

 «الؿستدرك طؾك الصحقحقـ»(، والحاكؿ يف 8192)( 5/32) «ــ الؽربىالس»

ولؿ  ،«الشقخقـ صحقح طؾك شرط»، قال الحاكؿ: (3/11)، والبقفؼل (1/454)

 «إحؽام خالصة»، والـقوي (23/319) «التؿفقد»يخرجاه، وصححف ابـ طبدالرب يف 

 «ؼاصد الحسـةالؿ»(، والحافظ ابـ حجر كؿا يف 3/347) «الؿجؿقع»، و(1/393)

 . (129 ،67، 2/36)ا مـ حديث ابـ طؿر كحقه ، ورواه أحؿد أيًض (361ص)لؾسخاوي 
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ـَِّة الـَّ  ة َمَع السُّ  َبِقيَِّة ما يؾل:ِمـ أداِب الؿفؿَّ

َة هل الؿصدُر الثاين لؾتَّشريِع  -1 ـََّة الـََّبِقيَّ يجُب آطتؼاُد أن السُّ

ِة  ٌة يف إحؽاِم الشرطقِة آطتؼاِديَّ اإلسالمل بعَد الؼرآِن الؽريِؿ، وهل ُحجَّ

باِع ولزوُم التََّحا قَِّة، وهل مِْثُؾ الؼرآِن الؽريِؿ مِـ حقُث وجقُب آتِّ
كِؿ والَعَؿؾِ

، وقال [59]الـساء:  ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿إلقفا، قال تعالك: 

 ڻ﴿، وقال تعالك: [92]الؿائدة:  ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃ﴿تعالك: 

 . [7]الحشر:  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

ْطِؿ بلنَّ  -2 قَّتفا، والزَّ ِة وإكؽار ُحجِّ ـَِّة الـََّبِقيَّ يجُب الحذر مِـ بِدطِة ردِّ السُّ

ر مِـف الـبلُّ الُؼرآَن َوْحَدُه َكاٍف يف بقا ريعِة، وهذا الذي حذَّ ِن أحؽاِم الشَّ

 ِّـِ َمْعِديَؽِرَب اْلؽِـِْدي أنَّ الـَّبِلَّ  ، كؿا يف حديث اْلِؿؼداِم ب

  :ـْ »قاَل ُث بَِحِديٍث ِم ُجُؾ ُمتَّؽًِئا طؾك َأِريَؽتِِف، ُيَحدَّ ُيقِشُؽ الرَّ

ـْ َحالٍل  َحِديثِل فقؼقل: َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ كَِتاُب اهللِ  ؛ فؿا َوَجْدَكا فقف ِم

َم رسقُل اهللِ  ْمـَاُه، َأَٓ َوإِنَّ َما َحرَّ ـْ َحَراٍم َحرَّ اْسَتْحَؾْؾـَاُه، وما َوَجْدَكا فقف ِم

 َم اهلل  . (1)رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي وابـ ماجف .«ِمثَْؾ ما َحرَّ

                                                                                                               

 ،4614، وأبق داود يف كتاب السـة، باب لزوم السـة برقؿ )(132 ،4/131)رواه أحؿد  (1)

 (، والرتمذي يف كتاب العؾؿ، باب ما هنل طـف أن يؼال طـد حديث الـبل 4615

ـٌ غريٌب، وابـ ماجف يف الؿؼدمة، باب تعظقؿ حديث(، وقال: ح2664برقؿ )   = ديٌث حس
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ل هِذِه الشريعِة الْ  -3 ِة أَهؿَّ َمْصَدٍر لَِتَؾؼِّ  ُؿَباَرَكِة طـَد سؾِػ إمَّ

هق: َهْدُي الـَّبِلِّ وصريؼُتُف وُسـَُّتُف، وهذا يشؿُؾ جؿقَع الؿـفِج الذي جاَء بف الـبلُّ 

  مِـ ربِِّف وَساَر َطؾْقِف إلك أْن َتَقفَّاُه اهلُل ، ََّهْدُي  ، ُثؿ

ـَِّة وا ْلَجَؿاَطِة: بَِخالِف أهِؾ اْلبَِدِع أْصَحاِبِف مِـ َبْعِدِه، وهذا هق َمْسَؾُؽ أهِؾ السُّ

، فعـ أبل ُكَجقٍح  ـِ ـَ ـَ َيتَّبُِعقَن إَهقاَء، وٓ َيْسَتْؿِسُؽقَن بالسُّ الَلِة الذي والضَّ

ـِ ساريَة    الِعرباِض ب
ِ
َذاَت َيْقٍم،  قاَل: صؾَّك بِـَا رسقُل اهلل

اْلُؼُؾقُب،  ًة، َذَرَفْت مـفا اْلُعُققُن، وَوِجَؾْت مـفاُثؿَّ َأْقَبَؾ َطَؾْقـَا، َفَقَطَظـَا َمْقِطَظًة َبؾِقغَ 

ٍع: َفَؿاَذا َتْعَفُد إَِلْقـَا؟ فؼال:  ، َكَلنَّ هِذِه َمْقِطَظُة ُمَقدِّ
ِ
فؼاَل َقائٌِؾ: يا َرُسقَل اهلل

ُف َمـ يَ » ْؿِع والطَّاَطِة وإِْن َطْبًدا َحَبِشقًّا، فنكَّ ِعْش ِمـُْؽْؿ ُأوِصقُؽْؿ بَِتْؼَقى اهللِ، والسَّ

ـَ  َـِّة اْلُخَؾَػاِء الَْؿْفِديِّق ،  َبْعِدي َفَسَقَرى اْختاِلًفا َكثِقًرا، َفَعَؾْقُؽْؿ بُِسـَّتِل، وُس ـَ اِشِدي الرَّ

َـَّقاِجِذ، وإِيَّاُكْؿ وُمْحَدَثاِت إُُمقِر، فننَّ ُكؾَّ ُمْحَدَثٍة  قا طؾقفا بِال ُؽقا بَِفا، وَطضُّ َتَؿسَّ

، وهق صحقح. «بِْدَطٍة َضاللَةٌ  بِْدَطٌة، وُكؾَّ   .(1)رواه أحؿُد وأبق داوَد والرتمذيُّ

                                                                                                               

( وهذا لػظف، قال ابـ 13، 12والتغؾقظ طؾك مـ طارضف برقؿ ) رسقل اهلل  =

(: أخرجف أبق داود وإسـاده جقد، وكؼؾ هق وابـ 2/291) «أداب الشرطقة»مػؾح 

، وقال «اده صحقحإسـ»( طـ البقفؼل أكف قال: 2/317) «إطالم الؿققعقـ» الؼقؿ يف

مـ  هذا الؿعـك محػقظ طـ الـبل »(: 3ص) «الؼقاطد الـقراكقة» ابـ تقؿقة

 «السؾسؾة الصحقحة»(، وإلباين يف 12)( 1/189)، وصححف ابـ حبان «غقر وجف

 . (2643) «صحقح الجامع»(، و2871)

  =  وم(، وأبق داود يف كتاب السـة، باب لز17144(، )17142) 28/367رواه أحؿد  (1)
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السابؼ إشارٌة إلك صريَؼِة التََّعاُمِؾ َمَع  يف حديث العرباض  -4

ل: وذلَؽ بلْن يمَخَذ َبالتَّعظِقِؿ وآْحَتراِم، وُيْسَتْؿَسَؽ بِِف َأَشدَّ  َمْصَدِر التََّؾؼِّ

ْؾ طِ  الِة َطَؾك ذلَؽ حقُث قاَل الـَّبِلُّ آْستِْؿَساِك: وتَلمَّ باراِت اْلحديِث الدَّ

« :ُؽقا بفا»، ُثؿَّ قاَل: «َطَؾْقُؽْؿ بُِسـَّتِل َؽ «َتَؿسَّ د هذا التََّؿسُّ ، ُثؿَّ أكَّ

قا َطَؾْقَفا: »بؼقلف  وهل آِخُر « بِالـََّقاِجذِ »، ُثؿَّ قاَل: «وَطضُّ

وهذا دالٌّ طؾك غاَيِة آْستِْؿَساِك  إضراِس، واْلَعضُّ طؾقَفا أققى وآَكُد،

، وُمَجاَكَبِة كؾِّ سبقٍؾ فقِف ُبْعٌد طـُف وُمَجافاٌة َلُف، َكَؿا َيُدلُّ َطَؾك أنَّ  باْلَفْدِي الـََّبِقيِّ

َؽ يؽقُن بَِجؿقِع اْلَفْدِي الـََّبِقيِّ بالؼقِة واْلِحرِص َكْػَسْقفَؿا  . التََّؿسُّ

ـَ الؼرآِن الؽريِؿ طؾك ثالَثِة وجقٍه:يجُب أن ُيعَؾؿ أن السُّ  -5
 ـََّة الـَّبقيََّة تليت مِ

بقاُن َما ُأْجِؿَؾ يف الؼرآِن الؽريِؿ، وتقضقُح تػاصقِؾ  القجُف إول: 

 . أحؽامِِف، مثُؾ: تػصقِؾ أحؽاِم الصالِة والزكاِة والحجِّ والصقامِ 

                                                                                                               

( وهذا لػظف، والرتمذي يف كتاب العؾؿ، باب ما جاء يف إخذ 4617السـة برقؿ ) =

(، وابـ ماجف يف الؿؼدمة، باب اتباع سـة الخؾػاِء 2676بالسـة واجتـاب البدع برقؿ )

(، قال الرتمذي: هذا حديث حسـ صحقح، وصححف 43الراشديـ الؿفديقـ برقؿ )

: هذا 1/174ؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ( وقال الحاك5)1/178ابـ حبان 

حديث صحقح لقس لف طؾة، وقال طـ رواية أخرى: هذا إسـاد صحقح طؾك شرصفؿا 

وقال البزار: حديٌث ثابٌت صحقٌح، وقال ابـ طبد الرب: هق . جؿقعا وٓ أطرف لف طؾة

 (، وصححف إلباين2/1165)جامع بقان العؾؿ وفضؾف . كؿا قال البزار حديٌث ثابٌت 

 . (2455يف اإلرواء )
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يِؿ، مثُؾ: التلكقِد طؾك تلكقُد إحؽاِم القاردِة يف الؼرآِن الؽر القجُف الثاين: 

ِرَقةِ   . إيجاِب ِصَؾِة إرحاِم، وتحريِؿ الزكا والسَّ

إثباُت أحؽاٍم َسَؽَت طـفا الؼرآُن الؽريُؿ، مثُؾ: تحريِؿ  القجُف الثالث: 

باِع وُكؾِّ  تفا وخالتَِفا، وتحريِؿ أكِؾ كؾِّ ذي َكاٍب مـ السِّ كِؽاِح الؿرأِة طؾك َطؿَّ

ـَ الطَّ 
ـْ غقِر محَرمٍ ذي مِْخَؾٍب مِ

 . ْقِر، وتحريِؿ َسَػِر اْلَؿْرأِة مِ

ـَِّة يف ُكؾِّ َما يستطقُعُف،  -6 َباِع السُّ طؾك الؿسؾؿ أن يؽقن حريًصا طؾك اتِّ

أْمًرا وَكْفًقا، فِْعاًل وَتْرًكا، َسقاٌء أَكاَن اْلَؿلمقُر بِِف واجًبا أْم ُمْسَتَحبًّا، والؿـفلُّ طـف 

ًما أْم مؽروًها،  ، قال اهلل تعالك: وهذا هق هدي السؾػ الصالح محرَّ

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 . [21]إحزاب:  ﴾یجئ

طؾك الؿسؾؿ أن معّظًؿا لؾسـَّة الـبقيَّة، حريًصا طؾك العؿؾ هبا، وهذا  -7

 كان هدي السؾػ الصالح رحؿـا اهلل وإياهؿ، َرَوى اإلماُم الشافعلُّ 

 اهلل؟ فاضَطرَب،لف قائٌؾ: أتؼقُل بف يا أبا طبدِ ف صحقح، فؼاَل يقًما حديثًا وقاَل: إك

ـْ كـقسٍة؟! أرأيَت يف َوَسطِل 
وقاَل: يا هذا أرأيتـل َكصراكقًّا؟! أرأيتـل خارًجا مِ

ُزكَّاًرا
وقاَل ، (2)وٓ أققُل بِفِ  ؟! َأْرِوي حديًثا طـ رسقِل اهلل (1)

                                                                                                               

 . الزكَّار: حزام الـصارى (1)

، 148مػتاح الجـة يف آحتجاج بالسـة لؾسققصل، ت/ طبدالرحؿـ فاخقري ص (2)

 . 141/ 2وصبؼات الشافعقة الؽربى 
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ـ مسللة، فؼال: ُيروى طـ الـبلِّ الربقُع: سؿعُت الشافعلَّ يؼقُل وسللف رجؾ ط

 اهلل أتؼقل هبذا؟! ف السائُؾ: يا أبا طبدأكف قاَل كذا وكذا، فؼاَل ل

ـِل، وأيُّ  ، وَحاَل لقُكُف، وقال: ويحَؽ، أيُّ أرٍض ُتِؼؾُّ ، واصػرَّ فارتعد الشافعلُّ

ـِل إَذا َرَويُت طـ رسقِل اهلل  َعْؿ َطَؾك شقًئا َفَؾْؿ َأُقْؾ بِِف، كَ  سؿاٍء ُتظِؾُّ

ـِ  أِس والَعق حديًثا وَلْؿ  وىف لػٍظ: َمَتك رويُت طـ رسقِل اهلل  .الرَّ

 .(1)آُخْذ بِِف َفُلْشِفُدُكْؿ أنَّ َطْؼؾل َقْد َذَهَب 

طؾك الؿسؾؿ أن يؽقن مدافًعا طـ السـَّة الـبقيَّة، واقًػا يف وجف  -8

يـ كػِسف، الؿـؽريـ لفا، ذابًّا طـفا بؿا يستطقع: ٕن الدفاع طـفا د فاع طـ الدِّ

يـ كػِسف  سئؾ ابـ الؿبارك  .وآطتداَء طؾقفا اطتداٌء وطدوان طؾك الدِّ

وطـ ابـ ،(2)تعالك طـ هذه إحاديث الؿقضقطة، فؼال: يعقش لفا الجفابذة

ُطؾّقة، وإسحاق بـ إبراهقؿ، قآ: أخذ هارون الرشقد زكديًؼا، فلمر بضرب 

تضرب طـؼل؟ قال: ُِٕريح الِعباد مـؽ، فؼال: يا  ُطـِؼف، فؼال لف الزكديؼ: لِؿَ 

أمقر الؿممـقـ، أيـ أكت مِـ أربعة آٓف حديث وضعتفا فقؽؿ؟! أحّرم فقفا 

مـفا حرًفا! فؼال لف  الحالل، وأحّؾؾ فقفا الحرام، ما قال الـبل 

ـِ الؿبارك،  الرشقد: أيـ أكت يا طدوَّ اهلل مِـ أبل إسحاق الَػزاري، وطبِداهلل ب

 .(3)ـخالهنا كخاًل، فقخرجاهنا حرًفا حرًفاي

                                                                                                               

 . 2/138صبؼات الشافعقة الؽربى  (1)

 . 1/49، والؿقضقطات 2/18تؼدمة الجرح والتعديؾ  (2)

 ، يف ترجؿة أبل إسحاق الػزاري.1/152، وهتذيب التفذيب 1/273تذكرة الحػاظ  (3)
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طؾك الؿسؾؿ أن يؽقن حريًصا طؾك معرفة السـَّة الـقيَّة، وتعؾُِّؿفا،  -9

وِحػظِفا أو ِحػِظ ما استطاع مِـفا، حريًصا طؾك تبؾقغفا وبقاهنا والدطقة إلقفا، 

َر اهللُ »أكف قال:  طـ الـبلِّ  روى جؿاطة مِـ الصحابة  َكضَّ

ـْ َلْؿ َيْسَؿْعَفا؛ َفُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف ٓ اْمرًءا  اَها إَِلك َم َسِؿَع َمَؼاَلتِل َفَقَطاَها، ُثؿَّ َأدَّ

ـْ ُهَق َأْفَؼُف ِمـْف والرتمذي  رواه أحؿد وأبق داود. «فِْؼَف َلُف، َوُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف إَِلك َم

ـِ َطؿٍرو وطـ طبدِ  .(1)وابـ ماجف : قاَل  أن الـبلَّ  اهلل ب

 .(2)رواه البخاري. «بؾُِّغقا طـِّل وَلْق آيةً »

طؾك الؿسؾؿ أن يؽقن حريًصا طؾك آستدٓل بالسـَّة الـبقيَّة، طاماًل  -11

بلحؽامفا، مرّجحا لؿا دلَّت طؾقف السـة طـد اختالف العؾؿاء، قال اهلل تعالك: 

 . [59]الـساء:  ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿

 
 

                                                                                                               

مـفؿ: جبقر بـ مطعؿ، وابـ  الحديث صحقح، مروي طـ جؿع مـ الصحابة  (1)

، بللػاظ متؼاربة، يـظر: مسـد أحؿد مسعقد، وزيد بـ ثابت، وأكس 

(، والرتمذي 3661)3/322، وســ أبل داود 5/183، 3/225، 4/81،1/436

(، وغقرهؿ، وقد 236) -(231)86-1/84(، وابـ ماجف 2658)-(2656)5/33

 . (33ذكره الؽتاين يف إحاديث الؿتقاترة )كظؿ الؿتـاثر يف الحديث الؿتقاتر ص

 . (3461رواه البخاري يف كتاب إكبقاء، باب ما ذكر طـ بـل إسرائقؾ برقؿ ) (2)
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ة، مِـفا ما يؾل: لؾؿسؾؿ َمَع أصحاِب الـَّبِلِّ   آداٌب مفؿَّ

يجُب اطتؼاُد أن أفضؾ جقٍؾ يف هذه إمِة هؿ أصحاُب الـبلِّ  -1

ِة بعد كبّقفا ـَِّة طؾك أنَّ أفضَؾ إُمَّ   ، وقد أجؿَع أهُؾ السُّ

وهْؿ  ،، ففؿ طدوٌل بتعديِؾ اهلل لفؿ ورسقلِِف هؿ الصحابُة 

ـُ تقؿقََّة يف ، (1)خقُر الـاِس وأفضُؾُفؿ وأصدُقُفؿ  قال شقُخ اإلسالم اب

: وهذه إحاديُث مستػقضٌة، بؾ متقاترٌة يف أحاديث فضِؾ الصحابِة 

فضائِؾ الصحابِة والثـاء طؾقفؿ، وتػضقِؾ قرهنؿ طؾك َمـ بعدهؿ مِـ الؼروِن، 

ـَّةِ  ـٍ  .(2)هـا. والؼدُح فقفؿ قدٌح يف الؼرآِن والسُّ ـِ ُحصق  طـ ِطؿراَن ب

ـَ َيؾقَكُفْؿ، ُثؿَّ : »قاَل: قاَل رسقُل اهلل  تل َقْرين، ُثؿَّ الذي ـَ  خقُر أمَّ الذي

ـِ أو ثالًثا«َيؾقَكُفؿْ   .(3)متػؼ طؾقف. ، قال ِطؿراُن: فال أدري َأَذَكَر بعَد َقْركِِف قركق

                                                                                                               

وهؿ يف الققت كػسف  والعجب مـ الروافض الذيـ يسبقن ِخقرة إمة ويؽػروهنؿ، (1)

يرتضقن طـ الؽػار الزكادقة قتؾة الصحابة، كؿا هق حالفؿ مع الزكديؼ الؿجقسل 

الذي لؿ ُيْسؾِْؿ قط )أبق لملمة الؿجقسل(، حقث يرتضقن طـف، ويؾؼبقكف )بابا شجاع 

 . الديـ(، ويجعؾقن لف مزارا ِشركقًّا كؿا ُيجعؾ لؿـ يقصػقن بالقٓية

 . 4/431سالم مجؿقع فتاوى شقخ اإل (2)

 ، باب فضائؾ أصحاب الـبل رواه البخاري يف كتاب فضائؾ الصحابة  (3)

الصحابة  (، ومسؾؿ يف كتاب فضائؾ6428(، ورواه البخاري أيضا برقؿ )3651برقؿ )

( 2535، باب فضؾ الصحابة ثؿ الذيـ يؾقهنؿ ثؿ الذيـ يؾقهنؿ برقؿ) . 
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َف الصحابَة  -2 اختارهؿ دوَن و يـبغل استشعار أن اهلل تعالك َشرَّ

فؿ بُؿرافَؼة الـبلِّ  غقرهؿ لصحبِة رسقلِِف   واخَتصَّ

كقا، ففؿ  وتربقتِِف وُكصرتِف، َكَؿا َشّرَفُفْؿ بَِحْؿِؾ ِرسالِة اإلسالِم إلك أْقَطاِر الدُّ

ـْ َصِريؼِفْؿ  ـَ فع ي ـْ َدَخَؾ هذا الدِّ ـِ اهلل تعالك، فؽؾُّ َم أول الدطاة لتبؾقِغ ِدي

ول الؿجاهديـ يف سبقِؾ اهلل تعالك، فلطظُؿ الػتقحاِت كاكْت يف َدَخَؾُف، وهؿ أ

َّٓ وهق يف مقزاكِفؿ ٕهنؿ طصِرِهْؿ، وبِِؼقاَدتِِفْؿ  ـْ فتٍح بعدهؿ إ
، وما مِ

يـ ففق يف مقزاِن  َـّ الػتقَح، َفُؽؾُّ َطَؿٍؾ َيْعَؿُؾُف ُمْسؾٌِؿ إلك َيقِم الدِّ ُل َمـ َس أوَّ

َحاَبِة   . الصَّ

واجبٌة َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ، وُبْغُضُفؿ أو َسبُُّفْؿ مِـ  ُة الصحابة َمَحبَّ  -3

َماِت اْلَعظِقَؿِة، بْؾ قد َجَعَؾ الـَّبِلُّ   َمَحبََّة إَْكَصاِر  اْلُؿَحرَّ

ـِ طازٍب  َطالَمَة اإليؿاِن، وُبْغَضُفْؿ َطالمَة الـِّػاِق: َفِػل حديِث الَبَراِء ب

  َّقاَل: سؿعُت الـَّبِل   :يؼقُل« ّٓ إَْكَصاُر ٓ ُيِحبُُّفْؿ إ

ـْ َأْبَغَضُفْؿ َأْبَغَضُف  ـْ َأَحبَُّفْؿ َأَحبَُّف اهللُ، وَم ّٓ ُمـَافٌِؼ، َفَؿ ، وٓ ُيْبِغُضُفْؿ إ ـٌ ُمْمِم

 .(1)متػؼ طؾقف. «اهللُ 

َحاَبِة  -4 ـ َتِجُب َمَحبَُّتُف وُمقآُتُف مِـ الصَّ ـُ أبل مِؿَّ : معاويُة ب

: فال يجقُز َسبُُّف وٓ اكتَؼاُصُف: َحتَّك إنَّ بعَض الُعؾؿاِء رحؿـا اَن سػق

                                                                                                               

 (، ومسؾؿ يف كتاب3783اب حب إكصار برقؿ )رواه البخاري كتاب فضائؾ الصحابة، ب (1)

 . (75مـ اإليؿان برقؿ ) اإليؿان، باب الدلقؾ طؾك أن حب إكصار وطؾل 
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ـُ اهلل وإياهؿ َجَعَؾ َمَحبََّتُف كاْلِؿقزاِن لَِؿَحبَِّة أصحاِب الـَّبِلِّ  ، قاَل اب

ـُ أبل ُسػقاَن الِعَؿاِد اْلَحـبؾلُّ  هق اْلِؿقزاُن يف ُحبِّ  : ُمَعاويُة ب

َحاَبِة   . (1)الصَّ

حابِة  -5 وَتؼديُرهؿ واْحتِراُمفؿ مِـ إطؿال الصالحة  َمَحبَُّة الصَّ

التل حثَّ طؾقفا السؾػ رحؿـا اهلل وإياهؿ، وكاكقا يلمرون هبا وُيَعّؾؿقهنا 

 لؾـاس، ومؿا ورد طـفؿ يف ذلؽ:

ـُ مسعقٍد قاَل طبدُ  -أ   ب
ِ
: ُحبُّ أبل بؽٍر وُطَؿَر، وَمْعِرفُة َفضؾِِفَؿا اهلل

ـَ ا
ـَّةمِ  .(2)لسُّ

ـِ  -ب  ـِ اْلَحَس ـُ َطؾِلِّ ب ُد ب ـْ َجِفَؾ فضَؾ وقاَل أبق جعػٍر ُمَحؿَّ : َم

ـَّةَ   .(3)أبل بؽٍر وُطَؿَر فؼْد َجِفَؾ السُّ

ـُ أكٍس  -ت  َؾُػ ُيَعؾِّؿقَن أوَٓدُهْؿ ُحبَّ أبل وقاَل مالُؽ ب : كاَن السَّ

ـَ  قَرَة مِ  .(4)اْلُؼرآنِ  بؽٍر وُطَؿَر َكَؿا ُيَعؾُِّؿقَن السُّ

                                                                                                               

 . 1/65شذرات الذهب  (1)

 7/1238رواه أبق الؼاسؿ الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة  (2)

(2319) . 

 7/1239ل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة رواه أبق الؼاسؿ الاللؽائل يف شرح أصق (3)

 . 2/394(، وأبق الؼاسؿ إصبفاين يف الحجة يف بقان الؿحجة 2324)

 7/1241رواه أبق الؼاسؿ الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة  (4)

(2325) . 
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ـُ ُطؼبَة  -ث  ِفْؿ ُسـَّةٌ وقاَل َقبقَصُة ب  .(1): ُحبُّ أصحاِب الـَّبِلِّ ُكؾِّ

ـُ اْلَحاِرِث اْلَحافِل  -ج  : َأْوَثُؼ َطَؿؾِل يف َكْػِسل ُحبُّ وقاَل بِشُر ب

ٍد   .(2)أْصَحاِب ُمَحؿَّ

َحابِة  -6 ـُ يف ُطؿقم الصَّ ـَ االطَّع
َماِت ، أو يف آَحاِدِهْؿ مِ ْلُؿَحرَّ

العظقَؿِة، وقد جاءت الـصقُص الشرطقُة بقجقِب سالمِة الَؼْؾِب والؾِّساِن 

 :ُتجاَه أْصَحاِب الـَّبِلِّ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قاَل اهلل تعالك:  -أ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

: ُأمُِروا أْن َيْسَتْغِػروا َْٕصَحاِب ، قالت طائشُة [11]الحشر:  ﴾ٹ ٹ

ـُ طباٍس (3)رواه مسؾؿ. َفَسبُّقُهؿْ  بِلِّ الـَّ : ٓ ، وقال اب

ٍد  قد َأَمَر بآْستِْغَػاِر َلُفْؿ،  فننَّ اهلَل  َتُسبُّقا أصحاَب ُمحؿَّ

 .(4)وهق َيْعَؾُؿ أكَّفؿ َسَقْؼَتتُِؾقنَ 

ٓ : »قاَل: قاَل الـَّبِلُّ  وطـ أبل سعقٍد اْلُخدريِّ  -ب 

                                                                                                               

 7/1241رواه أبق الؼاسؿ الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة  (1)

(2327) . 

 . 8/338حؾقة إولقاء  (2)

 . (3122رواه مسؾؿ يف كتاب التػسقر برقؿ ) (3)

، وأبق الؼاسؿ إصبفاين يف 7/1245رواه الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة  (4)

 . 2492-5/2491، وأجري يف الشريعة 2/395الحجة يف بقان الؿحجة 
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َفَؾقا َأنَّ َأَحَدُكْؿ َأْكَػَؼ ِمْثَؾ ُأُحٍد َذَهًبا؛ َما َبَؾَغ ُمدَّ َأَحِدِهْؿ وٓ  َتُسبُّقا أْصَحابِل،

، وطـ «ٓ َتُسبُّقا أَحًدا ِمـ أْصَحابِل»، ويف روايِة مسؾٍؿ: (1)متػؼ طؾقف. «َكِصقَػفُ 

ٓ َتُسبُّقا أْصَحابِل، ٓ َتُسبُّقا »قاَل:  أنَّ الـَّبِلَّ  أبل ُهَرْيَرَة 

بالتَّؽرار« َحابِلأْص 
(2). 

، يجُب الحذُر مِـ الذيـ يطعـقن يف أصحاِب رسقل اهلل  -7

ـَ فقفؿ  ـَ فقفؿ طالمٌة مِـ طالمات الـػاق والزكدقة، وذلؽ أن الطع فنن الطع

َحاَبَة  يـ: فننَّ الصَّ ـَ الدِّ
ـٌ فقَؿا َحَؿؾقُه وكشروُه مِ هؿ َحَؿَؾُتُف  َصْع

ـَ وكاشُروُه إلك الـَّاس، ففؿ ا لذيـ َكَشروا الؼرآَن، وأحاديَث سقِِّد الؿرسؾق

روا الؼرآَن الؽريَؿ، وَصبَُّؼقا ُحقُه وَفسَّ ـَ وَوضَّ ي اإلسالَم  ، وبقَّـُقا الدِّ

َحاَبِة  ـَ يف الصَّ ـْ َصَع يف القاقِِع، وَدَطقا الـاس إلقِف بلققالِفْؿ وأفَعالِفؿ، فؽؾُّ َم

  َِؾ  برمقِِفْؿ بالِػْسِؼ أو آْرتَِداد ـِ اهلل: فنكَّؿا يريُد بذلؽ التقصُّ طـ ِدي

ًة وَتؽَِئًة  ـَ فقفؿ ُحجَّ ْع ـِ يف َحَؿَؾتِِف، وإكََّؿا اتََّخَذ الطَّ ِف بالطَّْع ـِ كؾِّ ي إلك َهْدِم الدِّ

ّٓ ْٓفُتِضَح وَضَفَرْت َزْكَدَقُتفُ  ـِ اهلل، وإ ـُ الؿباشُر يف ِدي وكَِػاُقُف،  ٕكف ٓ ُيؿؽـف الطع

 السؾػ رحؿـا اهلل وإياهؿ ذلؽ، وكبَّفقا طؾقف، فِؿـ أققالفؿ يف هذا ما يؾل:وقد فُؼف 

                                                                                                               

لق كـت : »، باب ققل الـبل ابة رواه البخاري يف كتاب فضائؾ الصح (1)

، باب تحريؿ (، ومسؾؿ يف كتاب فضائؾ الصحابة 3673برقؿ )« متخذا خؾقال

 . (2541برقؿ ) سب الصحابة 

برقؿ  ، باب تحريؿ سب الصحابة رواه مسؾؿ يف كتاب فضائؾ الصحابة  (2)

(2541) . 
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ـُ َحـْبٍؾ  -أ  : إذا رأيَت أَحًدا َيْذُكُر أصحاَب قاَل اإلماُم أحؿُد ب

 
ِ
ِفْؿُف َطَؾك اإلسالمِ  رسقِل اهلل  .(1)بسقٍء: فاتَّ

اِزيُّ  -ب  جَؾ يـتؼُص أَحًدا : إَذا رأيَت الرَّ وقال اإلماُم أبق ُزْرَطَة الرَّ

 
ِ
ـْ أصَحاِب رسقِل اهلل

سقَل  مِ فاْطَؾْؿ َأكَُّف ِزْكديٌؼ، وذلَؽ أنَّ الرَّ

  َـ ـَ ، وإِكََّؿا أدَّى إَلْقـَا َهَذا الؼرآَن والسُّ ، والؼرآَن َحؼٌّ طـدَكا َحؼٌّ

 
ِ
، وإِكََّؿا يريدوَن أْن َيجَرُحقا ُشفقَدَكا لُِقبطُِؾقا َأصحاُب َرسقِل اهلل

ـََّة، واْلَجْرُح بِِفْؿ َأْوَلك، وُهْؿ َزَكاِدَقةٌ الْ   .(2)ؽَِتاَب والسُّ

ـِ  -ت  ـَ ـِ أبل  وُسئَؾ اإلماُم الـََّساِئلُّ صاحُب السُّ طـ معاويَة ب

 
ِ
فؼاَل: إِكَّؿا اإِلْسالُم َكَداٍر لفا َباٌب،  سػقاَن صاحِب رسقِل اهلل

حاَبُة  ـْ َآذَ َفباُب اإِلْسالِم الصَّ حاَبَة إِكَّؿا َأَراَد اإِلْسالَم، َكَؿـ ، َفَؿ ى الصَّ

ـْ َأَراَد ُمَعاِوَيَة َفنِكَّؿا َأَراَد  اِر، ُثؿَّ قال: َفَؿ َكَؼَر اْلَباَب إِكََّؿا ُيريُد ُدُخقَل الدَّ

حاَبَة   . (3)الصَّ

ـُ َتقؿقَّةَ  -8 ـِة والجؿاطِة:  قال شقُخ اإلسالِم اب ـْ أصقِل أهِؾ السُّ
: مِ

، ويتربَّؤوَن مِـ ُقؾقبِِفؿ وألِسـَتِِفْؿ َْٕصحاِب َرسقِل اهلل  َسالَمةُ 

                                                                                                               

، وأبق الؼاسؿ إصبفاين يف 7/1252رواه الاللؽائل يف شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة  (1)

 . 2/397الحجة يف بقان الؿحجة 

 . 3/119، وفتح الؿغقث 19/96، وهتذيب الؽؿال 49الؽػاية يف طؾؿ الرواية ص (2)

 . 341-1/339هتذيب الؽؿال  (3)
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ـَ ُيْبغضقَن الصحابَة وَيُسبُّقَكفؿ، وصريَؼِة الـََّقاِصِب  صريَؼِة الروافِِض الذي

ـَ الصَحاَبِة  ا َشَجَر بق ـَ يمُذوَن أهَؾ البقِت بؼقٍل أو َطَؿٍؾ، ويؿِسُؽقَن َطؿَّ الذي

 ٔثاَر الؿرويَة يف مساويِفؿ مـَفا ما هق كِذٌب، ويؼقلقَن: إنَّ هذه ا

ـْ وجِفِف، والصحقُح مـُف ُهْؿ فقِف  ومـَفا ما قْد ِزيَد فقِف وُكِؼَص وُغقَِّر ط

ا مجَتِفدوَن مخطِئقنَ  ا ُمجتِفدوَن ُمصقبقَن، وإمَّ  .(1)اهـ. َمعذوروَن، إمَّ

رون بالجـة، وهؿ:  أفضُؾ الصحابة  -9  العشرة الؿبشَّ

 . ؽر الصديؼ أبق ب -1

 . طؿر بـ الخطاب  -2

 . طثؿان بـ طػان  -3

 . طؾل بـ أبل صالب  -4

 .الزبقر بـ العقام  -5

 . صؾحة بـ طبقد اهلل  -6

 . سعد بـ أبل وقاص  -7

 . سعقد بـ زيد  -8

 . طبد الرحؿـ بـ طقف  -9

 . أبق طبقدة طامر بـ الجراح  -11

، قال اهلل تعالك: حابِة إذا ُذكِروا يستحبُّ التَّرضل طؾك الصَّ  -11

                                                                                                               

 . (151-142العؼقدة القاسطقة مع شرحفا لؿحؿد خؾقؾ هراس )ص (1)
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 گ گ گ ک ک ک ﴿، وقال تعالك: [111]التقبة:  ﴾ڀ ڀ ڀ

 . [18]الػتح:  ﴾ڳ ڳ گ

ف طؾك أصحاب الـبلِّ  -12 ودراسِة ِسقرهؿ  يـبغل التعرُّ

وقراءة أخبارهؿ، فػل ذلؽ زيادة لؿحبتفؿ، وفرصة لالقتداء هبؿ، وزيادٌة يف 

 اهلل بـ الؿبارك قى طـ قراءة ما ٓ يػقد، كان طبدؿان، وُأكٌس وسؾاإلي

تعالك ُيؽثِر الجؾقس يف بقتف، فؼقؾ لف: أٓ تستقحش؟! فؼال: كقػ أستقحش 

 .(1)وأصحابف؟! وأكا مع الـبل 

ففؿ كاكقا أطرَف  يـبغل آقتداُء بلصحاب رسقِل اهلل  -13

َّٓ يف شلء َطؾِؿـا أهنؿ وأْتَبعفؿ لفا الـاس بسـَّة رسقل اهلل  : إ

 . خالػقا فقف السـَّة ٕي سبب مِـ إسباب، فالسـَّة أولك بآّتباع

بالؾِّسان، وكشُر  يـبغل الثـاُء طؾك أصحاب رسقِل اهلل  -14

فضائؾفؿ بقـ الـاس، وبقاُن محاسـفؿ ومـاقبفؿ، وتعؾقُؿفا لألوٓد 

كتُب السـَّة والحديِث والطالب، وتربقُتفؿ طؾك محبتفؿ واحرتامفؿ، و

 . وأثار مؿؾقءٌة بالـصقص يف فضائؾفؿ العامة والخاصة 

وآستغػار لفؿ، قال اهلل  يستحبُّ الرتحؿ طؾك الصحابة  -15

                                                                                                               

، 96، والزهد الؽبقر لؾبقفؼل ص3/282، وشعب اإليؿان 11/153تاريخ بغداد  (1)

 . 8/339، وسقر أطالم الـبالء 32/458وتاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر 
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالك: 

 . [11]الحشر:  ﴾ڀ ڀ

جؿقًعا، وَقبقل روايتفؿ،  يجُب اطتؼاُد طدالِة الصحابة  -16

ا شج ر بقـفؿ مِـ الِخالفات، واطتؼاُد أهنؿ بقـ مجتفٍد مصقٍب والسؽقُت طؿَّ

 . لف أجران، ومجتفٍد مخطٍئ لف أجٌر واحدٌ 
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 لؼضاِء الحاجِة آداٌب كثقرة، مِـ أهؿفا ما يؾل:

يجُب طـد قضاِء الحاجِة َسرتُ العقرة طـ الـاس، وتجـُّب كشػفا أمام  -1

ـِ َحْقَدَة اْلُؼَشْقِريُّ أخر أن الـبل  يـ، ويدل لذلؽ: حديُث ُمَعاِوَيَة ب

  :ِمـ َزْوَجتَِؽ، أو ما َمَؾَؽْت َيِؿقـَُؽ »قال َّٓ . «اْحَػْظ َطْقَرَتَؽ إ

 .(1)رواه أحؿد وأهؾ الســ

ه طـ إصابة الـجاسِة لؾؿالبس، مِـ  -2 يجُب طـد قضاِء الحاجِة التَّـزُّ

ؾ والجقارب، وكذا تجـُّب الـجاسة يف البدن، فال تصقب الثقاب والسراوي

قدمقف أو يديف، فنن أصابف شلء مـفا: وجب غسؾف، ومؿا يدل طؾك ذلؽ: 

                                                                                                               

، وأبق داود يف كتاب الحّؿام، باب ما جاء يف الّتعّري برقؿ 4، 5/3رواه أحؿد  (1)

(، 2769(، والرتمذي يف كتاب إدب، باب ما جاء يف حػظ العقرة برقؿ )4117)

يف كتاب طشرة الـساء، أبقاب الؿالطبة، كظر الؿرأة إلك طقرة  والـسائل يف الؽربى،

(، وابـ ماجف يف كتاب الـؽاح، باب الّتستُِّر طـد الجؿاع برقؿ 8972زوجفا برقؿ )

، وقال الحافظ ابـ حجر: إسـاده صحقح 1921) ـٌ (، قال الرتمذي: هذا حديٌث حس

ثؼف العجؾل وابـ حبان، وقال ، وأما أبقه حؽقؿ فق. . . إلك هبز وأما هبز فاختؾػ فقف

(، وقال ابـ طبد الفادي: إسـاده 161-2/161الـسائل: لقس بف بلس )تغؾقؼ التعؾقؼ 

(، وقال ابـ دققؼ 1/173ثابت إلك هبز، وهق ثؼة طـد الجؿفقر )الؿحرر يف الحديث

العقد: مـ يصحح هذه الـسخة فالحديث طـده صحقح لصحة اإلسـاد إلك هبز 

 . ( 1811)6/212وحسـف إلباين يف إرواء الغؾقؾ  (،1/145)اإللؿام 
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إنَّ َأْكَثَر َطَذاِب اْلَؼْبرِ »قاَل:  أن الـبلَّ  حديُث أبل ُهَرْيَرَة 

ـَ اْلَبْقلِ   .(1)رواه أحؿد وابـ ماجف. «ِم

 ستـجاُء أو آستجؿاُر، وهق إزاَلُة َأَثِر الخارجيجُب بعد قضاء الحاجة آ -3

ث مِـ أحِد الؿخَرجقـ  مـ السبقؾقـ بالؿاء أو غقره، وذلؽ إذا خرج ما يؾقِّ

بر( إذا كان كجًسا   .البقِل، والغائِط، والؿْذِي، والدمِ  ، مثؾ:)الُؼُبؾ أو الدُّ

                                                                                                               

(، وابـ ماجف يف كتاب الطفارة 8331)14/76(، 9159)15/25رواه أحؿد  (1)

(، 1316)1/115( طـ ابـ أبل شقبة 348وســفا، باب التشديد يف البقل برقؿ )

، والبقفؼل 1/128، والدارقطـل 1/293والحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ 

، قال البخاري: هذا حديث صحقح، كؼؾف طـف الرتمذي يف 2/412ـ الؽربى يف السـ

، وقال الدارقطـل يف الســ: صحقح، وقال الحاكؿ: هذا 42كتاب العؾؾ الؽبقر ص

حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ وٓ أطرُف لف طؾًة، وقال الؿـذري )الرتغقب 

(، وقال 2/515ؿقع اهـ وحسـف الـقوي يف )الؿج. (: وهق كؿا قال1/84والرتهقب 

ابـ الؿؾؼـ: هذا الحديث صحقح، ولف صرق كثقرات بللػاظ مختؾػات ويف الؿعـك 

(: 1/51(، وقال البقصقري )مصباح الزجاجة2/323اهـ )البدر الؿـقر . متػؼات

اهـ وقال الحافظ يف بؾقِغ . إسـاده صحقح رجالف طـ آخرهؿ محتج هبؿ يف الصحقحقـ

(، وأطؾَّف أبق 281اهـ وصححف إلباين يف اإلرواء ) .: صحقح اإلسـادِ 32الؿرام ص

(، وقال الدارقطـل يف )العؾؾ 1/116)التؾخقص الحبقر . حاتٍِؿ فؼال: إنَّ رفعف باصٌؾ 

اهـ قؾت: قد . (: يشبُف أن يؽقن الؿقققف أصح8/218القاردة يف إحاديث الـبقية 

الرفع، فنكف مؿا ٓ  صححف مـ رأيت ومـفؿ البخاري، وطؾك الؼقل بققػف فؾف حؽؿ

ُيؼال بالرأي، ويشفد لف حديث ابـ طباس يف الصحقحقـ: )إهنؿا لقعذبان، وما يعذبان 

 يف كبقر( الحديَث، ولف شقاهد أخرى كثقرة ذكرها يف البدر الؿـقر والتؾخقص وغقرهؿا. 
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  ،ورصقبِة َفرِج الؿرأ مثؾ:وأما الطاهر فال يجب مـف ،   .ةِ الؿـلِّ

  ،ُث الؿخَرَج فال يجب مـف  . حصاة ٓ بؾؾ طؾقفا مثؾ:وهؽذا ما ٓ يؾقِّ

  يح التل لقس وٓ يشرع آستِـجاُء أو آستِجؿاُر مِـ: خروِج الرِّ

 . معفا تؾقيث

 . ُيسَتحبُّ طـد قضاء الحاجِة يف الصحراء: آبتعاُد طـ الـاس -4

 الَخالء والخروِج مـف:  ُيسَتحبُّ ققُل إذكاِر القاردِة طـد دخقلِ  -5

قال: كان رسقُل  : ما ثبت يف حديث أكس فعـد الدخقل يؼقل -أ 

ُفؿَّ إين أطقُذ بَؽ ِمـ اْلُخُبِث »إذا َدَخَؾ الَخالَء قال:  اهلل  الؾَّ

 .(1)متػؼ طؾقف .«والخبائِِث 

قالت: كان  : ما ثبت مـ حديث طائشة وطـد الخروج يؼقل -ب 

رواه أبقداود . «ُغْػراكؽ»مِـ الَخالء قال: إذا خرَج  الـبلُّ 

 .(2)والرتمذي

جِؾ الُقسرى طـد دخقِل الَخالء، والُقؿـك طـد  -6 ُيسَتحبُّ تؼديُؿ الرِّ

 . الخروج مـف

                                                                                                               

(، 142رواه البخاري يف كتاب القضقء، باب ما يؼقل طـد دخقل الخالء برقؿ ) (1)

 . (375يف كتاب الحقض، باب ما يؼقل إذا دخؾ الخالء برقؿ )ومسؾؿ 

(، 31رواه أبقداود يف كتاب الطفارة، باب ما يؼقل إذا خرج مـ الخالء برقؿ ) (2)

والرتمذي يف كتاب الطفارة، باب ما يؼقل إذا خرج مـ الخالء، وقال: حسـ غريب، 

 . 2/94( والـقوي يف الؿجؿقع 39وصححف أبقحاتؿ )بؾقغ الؿرام ص
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ُيسَتحبُّ آستـجاُء بالقد الُقسرى دون الُقؿـك، وسقليت دلقؾف قريًبا إن  -7

 . شاء اهلل تعالك

ًدا بعد آستـجاء، وذلؽ بَِدْلؽِفا بالرتاب مع ُيسَتحبُّ تـظقُػ القِد جقِّ  -8

غسؾفا، أو غسؾفا بالؿاء والصابقن، أو بغقر ذلؽ مؿا يؼؾع طـفا ما قد يبؼك 

 . مِـ أثر الـجاسة أو رائحتفا

ُيسَتحبُّ البقُل جالًسا ٓ قائًؿا: ٕن هذا هق الغالب مِـ فِعِؾ الـبلِّ  -9

 قالت َطائَِشُة ،« : َثَؽ ـْ َحدَّ   َم
ِ
 َأنَّ َرُسقَل اهلل

ْقُف، ما َباَل َرُسقُل اهلل  َقائًِؿا ُمـُْذ ُأكزل َطَؾْقِف  َباَل َقائًِؿا َفاَل ُتَصدِّ

ـْ : وَٕكَّفُ  .(1)رواه أحؿد والرتمذي والـسائل وابـ ماجف. «اْلُؼْرآنُ 
ـُ مِ َآَم

 . ِضٍع َمْؽُشقٍف إَِصاَبِة الـََّجاَسِة، وَأْسَتُر لِؾَعْقَرِة إَذا َكاَن يف َمقْ 

َيحرُم طـد قضاء الحاجة استؼباُل الِؼبؾة أو استدباُرها إذا كان قضاء  -11

  َأنَّ الـَّبِلَّ  الحاجة خارج الُبـقان، فعـ أبل َأيُّقَب إَْكَصاِريِّ 

                                                                                                               

، والرتمذي يف كتاب أبقاب الطفارة، باب ما جاء يف الـفل 6/136،192رواه أحؿد  (1)

(، والـسائل يف كتاب الطفارة، باب البقل يف البقت جالسا 12طـ البقل قائًؿا برقؿ )

(، 317(، وابـ ماجف يف كتاب الطفارة وســفا، باب يف البقل قاطدا برقؿ )29برقؿ )

(: إسـاده طؾك 166لؿا استدركت طائشة طؾك الصحابة ص قال الزركشل )اإلجابة

 . (: سـده صحقح طؾك شرط مسؾؿ(1/95شرط مسؾؿ، وقال إلباين )إرواء الغؾقؾ

هق البقل جالًسا،  طؾك: أّن أكثَر فِْعؾ الـّبّل  دلَّ حديث طائشة  تـبقف:

 . الجقاز وحديث حذيػة أيت يدل طؾك: أكف ربؿا بال قائًؿا أحقاًكا، وهق يػقد
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ُققا أو إَذا َأَتْقُتْؿ اْلَغائَِط َفال َتْسَتْؼبُِؾقا اْلِؼْبَؾَة وٓ َتْسَتْدبُِروَها، وَلؽِ »قاَل:  ـْ َشرِّ

ُبقا وأما إذا كان ذلؽ يف البـقان: فال بلس بف، وإن كان  .(1)متػؼ طؾقف. «َغرِّ

الـصقص،  إَولك ترك ذلؽ، وقد قال بعض الػؼفاء بؽراهقتف مطؾًؼا، جؿًعا بقـ

  .وهق ققل ققي، فإَولك مراطاة ذلؽ طـد بِـاء دورات الؿقاه يف الؿـازل وغقرها

الحاجة يف الظِّؾ الذي يجؾس فقف الـاس، أو يف أماكـ  َيحرُم قضاءُ  -11

جؾقسفؿ يف الحدائؼ وكحقها، أو يف الطريؼ الؿسؾقكة، أو تحت إشجار 

ـِ : »الؿثِؿرة، ومؿا يدل طؾك ذلؽ ققل الـبل  اَكْق عَّ ، ققؾ: «اتَّؼقا الؾَّ

اَكاِن يا رسقل اهلل؟ قال:  عَّ . «، أو يف ضِؾِّفؿالذي يَتَخؾَّك يف صريِؼ الـاسِ »وما الؾَّ

 .(2)رواه مسؾؿ

َيحرُم الدخقُل بالؿصحِػ إلك أماكـ قضاء الحاجة: وذلؽ لؿا فقف  -12

 . مِـ اإلهاكة لؽتاب اهلل تعالك: وإذا كان لحاجٍة: فال بلس: كلن يخاف طؾقف السرقة

 . ُيؽَرُه طـد قضاء الحاجة الؽالُم، ومخاصبة أخريـ مِـ غقر حاجة -13

َّٓ ُيؽَرُه ا -14 لدخقُل لؿقضِع قضاِء الحاجِة بشلٍء فقف ِذكر اهلل تعالك: إ

 . مِـ حاجة: كلن يخاف طؾقف السرقة

ُيؽَرُه إمساُك الَػرج بقؿقـف أثـاء البقل، أو آستـجاء بالقد القؿـك،  -15

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب الصالة )أبقاب الؼبؾة(، باب قبؾة أهؾ الؿديـة وأهؾ الشام  (1)

 . (264(، ومسؾؿ يف كتاب الطفارة، باب آستطابة برقؿ )394والؿشرق برقؿ )

 . (269رواه مسؾؿ يف كتاب الطفارة، باب الـفل طـ التخؾل يف الطرق والظالل برقؿ ) (2)
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ـَُّة: آستـجاُء بالقد القسرى كؿا تؼدم، والدلقؾ طؾك ذلؽ: ققل الـبل  والسُّ

« : َّـ ح ِمـ ٓ يؿسؽ أحُدكؿ َذَكَرُه بقؿقـف وهق يبقل، وٓ َيتَؿسَّ

 .(1)متػؼ طؾقف. «الَخالء بقؿقـِف

ُيباُح طـد قضاء الحاجة البقُل قائًؿا مِـ غقِر كراهٍة، وهذه اإلباحة  -16

ـِ   :(2)بَِشرَصق

ـَ مِـ َرَشاِش الَبقِل طؾك َبَدكِِف وثِقابِفِ  إول:   . أْن يلَم

ـَ مِـ الثاين:  ـَ  أْن يلَم  . اْكِؽشاِف َطقرتِِف لِؾـَّاضري

ـِ القؿان  ُسَباَصَة َقْقٍم  قال: َأَتك الـبلُّ  طـ ُحَذْيَػَة ب

لَ   .(3)متػؼ طؾقف. َفَباَل َقائًِؿا، ُثؿَّ َدَطا بَِؿاٍء َفِجْئُتُف بَِؿاٍء َفَتَقضَّ

ل طؾقف بركامج  -17 ال الؿـزَّ ُيباُح الدخقُل لؿقضِع قضاِء الحاجِة بالجقَّ

 . لؼرآن الؽريؿ، أو التػسقر أو كحقهؿاا

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 154ي يف كتاب القضقء، باب ٓ يؿسؽ ذكره بقؿقـف إذا بال )رواه البخار (1)

 . (، وهذا لػظف267كتاب الطفارة باب الـفل طـ آستـجاء بالقؿقـ )

، ومجؿقع فتاوى ومؼآت شقخـا 1/199، واإلكصاف 1/124يـظر: كشاف الؼـاع  (2)

 . 11/21ابـ باز

(، ومسؾؿ يف 224قل قائؿا وقاطدا برقؿ )رواه البخاري يف كتاب القضقء، باب الب (3)

باصة273كتاب الطفارة، باب الؿسح طؾك الخػقـ برقؿ )  :(، قال ابـ إثقر: السُّ

الؿقضع الذي يرمك فقف الرتاب وإوساخ وما يؽـس مـ الؿـازل، وققؾ: هل 

 . (2/335)الـفاية يف غريب الحديث وإثر . الُؽـاسة
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ُيباُح الدخقُل لؿقضِع قضاِء الحاجِة بالـؼقد أو البطاقات التل قد  -18

 . يؽتب طؾقفا اسؿ اهلل تعالك

َر الجؿع بقـ آستـجاء وآستجؿار ففق أفضؾ: ٕكف أكؿؾ  -19 إذا تقسَّ

ـاديؾ يف التـظقػ، فقبدأ الشخص بتـظقػ مخرج البقل أو الغائط بالؿ

 . وكحقها، ثؿ يغسؾف بالؿاء

ويجقز آقتصار طؾك آستـجاء بالؿاء وحَده وهق أفضؾ مـ آستجؿار 

بالؿـاديؾ وكحقها: ٕكف أكؿؾ يف التـظقػ، كؿا يجقز آكتػاء بآستجؿار 

 وحَده بثالثة شروط:

أن يؽقن آستِجؿاُر بثالث مسحات فصاطًدا، فال يؽتػك بؿسحة  إول:

 . مسحتقـ واحدة أو

ت الؿقضع الؿعتاد لخروجفا، فؾق الثاين:  َّٓ تؽقن الـجاسة قد تعدَّ أن 

اكتشر البقل أو الغائط وتعدى مقضع الخروج الؿعتاد، بلن أصاب مقاضَع 

أخرى مِـ الَبَدن: فال يؽػل آستِجؿاُر، وٓ بد طـدها مِـ استعؿال الؿاء 

يُّ مزيؾ لؾـجاسة إزالة أ -طؾك الصحقح- لفذا الؼدر الخارج، ويجزئ طـف

تامة يؼؾعفا بآثارها: ٕن حؽؿ الـجاسة يف الؿقضع الخارج طـ الؿعتاد 

 .(1)كحؽؿ الـجاسة يف غقر السبقؾقـ

                                                                                                               

تزول بؽؾ ما أزالفا مـ ماء أو غقره، مثؾ: الؿـاديؾ  وطؾك الؼقل الؿختار: أهنا (1)

 . الؿعطرة، وغقرها
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أن يؽقن آستجؿار بشلء يجقز آستجؿار بف، وهق: الطاهر  الثالث:

  .الؿباح الذي يـؼل الؿحؾ ويـظػف، غقر العظؿ والروث
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾُقضقء آداٌب مفؿَّ

 . «بِْاْسِؿ اهلل»تستحبُّ التسؿقُة طـد ابتداء الُقضقء، وِصَػُتفا أن يؼقل:  -1

ُـّ استعؿاُل الّسقاك قبؾ آبتداء بالُقضقء، أو طـد الؿضؿضة، فنْن  -2 ُيَس

ك َطِؼَب الُقضقء مباشرة  .(1)فاَت يف الؿقِضعقـ: تسقَّ

ُـّ َغسُؾ  -3 ـِ ثالًثا طـد ابتداِء الُقضقء ُيَس ْق  . الَؽػَّ

ًة واحدةً  -4 َّٓ مرَّ َّٓ الرأس فال ُيؿسح إ ُـّ َغسُؾ إطضاء ثالًثا ثالًثا: إ  . ُيَس

جؾ الُقؿـك طؾك القسرى -5 ُـّ تؼديُؿ َغسؾ القِد الُقؿـك والرِّ  .(2)ُيَس

ُـّ تخؾقُؾ الؾِّحقة الؽثقػِة )أحقاًكا( -6  . ُيَس

ُـّ ت -7 ـِ )أحقاًكا(ُيَس جؾق ـِ والرِّ  . خؾقُؾ ما بقـ أصابع القَدي

ِم الرأِس بعَد َمسِح َقَػاه )أحقاًكا(، ويرتك  -8 ـِ إلك ُمؼدَّ ُـّ الرجقُع بالَقدي ُيَس

مِف،  ذلؽ )أحقاًكا(، فقؽتػل بؿسح الرأس إلك قػاه مِـ غقر رجقٍع إلك مؼدَّ

ػة إُولك أكثر  . والصِّ

                                                                                                               

ٕكف يصدق طؾقف أكف تسقك مع القضقء، والسـة الؼقلقة لؿ تحدد لف مقضًعا، وٕن  (1)

كر،  التسقك لؾقضقء مؼصقد لغقره وهق ما بعد القضقء مـ الصالة أو الؼراءة أو الذِّ

قاك لؾصالة ففق مؼصقد لفا فال بد أن يؽقن وهذا يحصؾ بالسقاك طؼبف: بخالف الس

 . قبؾفا، وٕن التسقك طِؼب القضقء أولك مـ تركف مطؾؼا

: وهؽذا يف مسح الجقربقـ: يبدأ بالقؿـك طؾك الصحقح، ولؿ يثبت خرب الؿغقرة  (2)

 . مسحفؿا مًعا أن الـبل 
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ُـّ َمْسُح إُُذكَ  -9 ـِ مَع َمسِح الرأسِ ُيَس  .(1)ْق

 . يجُب َتجـُُّب اإلسراف يف ماِء الُقضقء -11

 . ٓ يجقُز الزيادة طؾك ثالث مرات يف غسؾ أطضاء الُقضقء -11

يجُب الحرُص طؾك إيصال الؿاء لجؿقع إطضاء القاجب غسؾفا،  -12

 . ذكقـومِـ ذلؽ: ما بقـ إصابع، والؿرفؼان، والؽعبان، والعؼبان، وما طـد إ

تقـ، أو بعِضفا  -13 تقـ مرَّ يجقز َغسؾ أطضاِء القضقء مرًة مرًة، أو مرَّ

تقـ، وبعِضفا ثالًثا  . مرًة، وبعِضفا مرَّ

َّٓ يبدأ بالُقضقء حتك يستـجَل، ويزيَؾ  -14 ط فالسـَُّة أن  ل أو تغقَّ َمـ تبقَّ

الُقضقء يف  آثاَر الـجاسِة الباققة طؾك السبقؾقـ، ولؽـ لقس غسُؾ الَػرجقـ مِـ

ط  ل أو تغقَّ شلٍء، ولؽـف واجب مستؼؾ يؽقن قبؾ البداءة بالُقضقء إذا تبقَّ

قبؾفؿا، ولقس شرًصا لؾُقضقء طؾك الصحقح مِـ ققلل العؾؿاء رحؿـا اهلل 

 . وإياهؿ

 

 
 

 

  

                                                                                                               

 . أكثر العؾؿاء طؾك أن مسح إذكقـ سـة (1)
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الِة ما يؾل:  مِـ آداِب اْلَؿشِل إلك الصَّ

ر بنحسان القضقء وإسباغف قبؾ الخروج لؾصالة، ُيسَتحبٌّ التط -1 فُّ

را مِـ بقتف، ويدل طؾك استحباب ذلؽ: حديث طثؿاَن  بِحقُث يتقجف لفا متطفِّ

ـِ طػاَن  َل »يؼقل:  قال: سؿعت رسقَل اهلل  ب َمـ َتَقضَّ

الِة اْلَؿْؽُتقَبِة، َفَصالَّ  الِة َفَلْسَبَغ اْلُقُضقَء، ُثؿَّ َمَشك إلك الصَّ َها مع الـاس أو لِؾصَّ

 .(1)رواه مسؾؿ. «مع اْلَجَؿاَطِة أو يف اْلَؿْسِجِد؛ َغَػَر اهلل لف ُذُكقَبفُ 

ًرا، ويدل طؾك استحباب ذلؽ:  -2 ُيسَتحبٌّ الخروُج إلك الصالة مبؽِّ

َوَلْق َيْعَؾُؿقَن ما »قال:  أن رسقل اهلل  حديث أبل هريرة 

الة(2)طؾقف  متػؼ. «يف التَّْفِجقرِ ْٓسَتَبُؼقا إلقف   .، والتفجقر هق: التبؽقُر إلك الصَّ

ُيسَتحبٌّ الدطاُء حقـ الخروج مِـ الؿـزل لؾصالة ولغقرها بالدطاء القارد  -3

ُجُؾ مـ »قال:  أن الـبل  يف حديث أكس بـ مالؽ  إذا َخَرَج الرَّ

َٓ َحْقَل وٓ ُققَّ  ْؾُت طؾك اهللِ،  َة إَّٓ بِاهللِ، قال: ُيَؼاُل ِحقـَئٍِذ: بَْقتِِف فؼال: بِاْسِؿ اهلل، َتَقكَّ

، فقؼقل لف َشْقطَاٌن آَخُر: َكْقَػ لؽ  ـُ قَاصِق ك لف الشَّ ُهِديَت َوُكِػقَت َوُوقِقَت، َفَتَتـَحَّ

 .(3)والرتمذي، وصححف رواه أبق داود. «بَِرُجٍؾ قد ُهِدَي َوُكِػَل َوُوقِلَ 

                                                                                                               

 . (232الطفارة، باب فضؾ القضقء والصالة طؼبف برقؿ ) رواه مسؾؿ يف كتاب (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب 615رواه البخاري يف كتاب إذان، باب آستفام يف إذان ) (2)

 . (437الصالة، باب تسقية الصػقف وإقامتفا وفضؾ إول فإول مـفا برقؿ )

  = (،5195رقؿ )ـف ما يؼقل باء فقؿـ دخؾ بقتـق داود يف كتاب إدب، باب ما جـرواه أب (3)
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القارد: وهق ما ثبت  دطاءيستحب الدطاء طـد الذهاب إلك الؿسجد بال -4

، أكف رقد طـد رسقل اهلل  اهلل بـ طباس يف حديث طبد

الة وهق يؼقل:  ُن فخرج إلك الصَّ الؾَّفؿَّ اْجَعْؾ يف َقْؾبِل ُكقًرا، »قال: فلتاه الؿمذِّ

ويف لَِساكِل ُكقًرا، َواْجَعْؾ يف َسْؿِعل ُكقًرا، َواْجَعْؾ يف َبَصرِي ُكقًرا، َواْجَعْؾ ِمـ 

ـْ َتْحتِل ُكقًرا، الؾَّفؿَّ َخ  ل ُكقًرا، َوِم
ـْ َفْققِ ـْ َأَماِمل ُكقًرا، َواْجَعْؾ ِم ْؾِػل ُكقًرا، َوِم

 .(1)رواه مسؾؿ. «َأْططِـِل ُكقًرا

ؽِقـة: الطؿلكقـة  -5 ُيسَتحبٌّ الؿشُل إلك الصالة بَسؽِقـة ووقار، والسَّ

ؾَّة آلتػات، ويدل طؾك والتلكِّل يف الؿشل، والَققار: الرزاكة وغض البصر وقِ 

: قال: قال رسقل اهلل  استحباب ذلؽ: حديُث أبل هريرة 

ؽقـَِة والَققار، وٓ » الة وطؾقؽْؿ بالسَّ إَذا سؿعُتؿ اإلقاَمَة فامشقا إلك الصَّ

قا  .(2)متػؼ طؾقف. «ُتسرِطقا، فَؿا أدركتْؿ فصؾُّقا، وما فاَتؽؿ فَلتِؿُّ

طريؼ إلك الؿسجد، وقد دلَّ طؾك كراهقة ُيؽره تشبقِؽ إصابِع يف ال -6

ـِ ُطْجَرَة    التشبقؽ: حديُث َكْعِب ْب
ِ
َقاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

(، والـسائل 3426والرتمذي يف كتاب الدطقات، باب ما يؼقل إذا خرج مـ بقتف برقؿ ) =

ـٌ صحقٌح غريٌب، وقال 9917)6/26يف الؽربى  ( قال الرتمذي: هذا حديٌث حس

 . : حديث صحقح49إلباين يف هامش الؽؾؿ الطقب ص

  (.763قصرها، باب الدطاء يف صالة الؾقؾ برقؿ )رواه مسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ و (1)

(، ومسؾؿ يف 636رواه البخاري يف كتاب إذان، باب ٓ يسعك إلك الصالة رقؿ ) (2)

 . (612كتاب الؿساجد، باب استحباب إتقان الصالة بققار برقؿ )
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َـّ » ـَ ُوُضقَءُه، ُثؿَّ َخَرَج َطاِمًدا إَِلك اْلَؿْسِجِد َفاَل ُيَشبَِّؽ َل َأَحُدُكْؿ َفَلْحَس إَِذا َتَقضَّ

ُف فِل َصاَلةٍ   .(1)د وأبق داود والرتمذي، وصححف ابـ حبانرواه أحؿ. «َيَدْيِف َفنِكَّ

تشبقُؽ إصابِع طؾك ثالث مراتب قال العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ:  

الة  بعضفا أشد كراهًة مِـ بعض: فتشبقُؽ إصابِع مؽروه يف الطريؼ إلك الصَّ

ًرا، وهق حاَل اكتظار الصالِة يف الؿسجد أشدُّ كراهًة، ويف  إذا خرج إلقفا متطفِّ

الة أشدُّ كراهًة مِـ ذلؽأثـ  .(2)اء الصَّ

جؾ الُقؿـك يف الدخقل إلك الؿسجد، وتؼديؿ  -7 ُيسَتحبٌّ تؼديؿ الرِّ

جؾ القسرى طـد الخروج مـف، ويدل طؾك ذلؽ: طؿقم حديِث أمِّ  الرِّ

ـُ يف  كان الـبلُّ »قالت:  الؿممـقـ طائشة  ُيْعِجُبُف التََّقؿُّ

ؾِِف، وصُ  ؾِِف، وَتَرجُّ فِ َتـَعُّ  .(3)متػؼ طؾقف. «ُفقِرِه، ويف َشْلكِِف ُكؾِّ

                                                                                                               

(، وأبق داود يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف الفدى يف 18113)31/28رواه أحؿد  (1)

(، والرتمذي يف أبقاب الصالة، باب ما جاء يف كراهقة 562الؿشل إلك الصالة برقؿ )

(، وصححف 441(، ورواه ابـ خزيؿة )386التشبقؽ بقـ إصابع يف الصالة برقؿ )

(، واكظر 571(، وصححف إلباين يف صحقح أبل داود )2136)5/382ابـ حبان 

 . (379إرواء الغؾقؾ )

، وشرح كتاب آداب الؿشل إلك الصالة مـ تؼريرات 1/325 يـظر: كشاف الؼـاع (2)

 . 11-11الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ، جؿع الشقخ محؿد بـ قاسؿ ص

(، ومسؾؿ 168رواه البخاري يف كتاب القضقء، باب التقؿـ يف القضقء والغسؾ برقؿ ) (3)

 . (268يف كتاب الطفارة، باب التقؿـ يف الطفقر وغقره برقؿ )
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فنذا  -أي طـد دخقل الؿسجد-يبدأ برجؾف القؿـك  وكان ابـ طؿر 

 .(1)خرج بدأ برجؾف القسرى

ُيسَتحبٌّ ِذكر الدطاء القارد طـد دخقل الؿسجد والخروج مـف،  -8

وأصح ما ورد يف ذلؽ: ما رواه مسؾؿ مـ حديث أبل حؿقد أو أبل َأسقد 

  قال: قال رسقُل اهلل« : :إذا َدَخَؾ أحُدُكؿ الؿسجَد فْؾقؼْؾ

ـْ  الؾَّفؿَّ افتْح لل أبقاَب َرْحَؿتَِؽ، وإذا َخَرَج فؾقؼْؾ: الؾَّفؿَّ إين أسللَؽ ِم

 .(2)«َفْضِؾَؽ 

ك: )تحقة  -9 َّٓ يجؾس يف الؿسجد حتك يصؾِّل ركعتقـ، وتسؿَّ السـَّة أ

دة، وٓ  تجب، والدلقؾ طؾك ذلؽ: حديُث أبل الؿسجد(، وهل سـٌَّة ممكَّ

َؾِؿلِّ إكصاريِّ  إَذا َدَخَؾ : »قال: قال رسقل اهلل  قتادَة السَّ

ـِ َقبَؾ أْن َيْجِؾَس   .(3)متػؼ طؾقف. «أَحُدُكؿ اْلَؿْسِجَد؛ فْؾَقْركْع َرْكعَتْق

ل، وهق الذي يؾل  -11 ُيسَتحبٌّ أن يبادر بالجؾقس يف الصػِّ إَوَّ

  د ثبت يف فضؾف: حديُث أبل ُهَريرَة اإلمام، وق
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

  :قال« ّٓ ِل ُثؿَّ لؿ َيِجُدوا إ ػِّ إَوَّ لق َيْعَؾُؿ الـاُس ما يف الـَِّداِء والصَّ

                                                                                                               

 . كره البخاري معؾًؼا يف الؿقضع السابؼذ (1)

 . (713رواه مسؾؿ باب ما يؼقل إذا دخؾ الؿسجد برقؿ ) (2)

(، 444رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب إذا دخؾ الؿسجد فؾقركع ركعتقـ رقؿ ) (3)

 . (714ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ، باب استحباب تحقة الؿسجد برقؿ )
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، ومعـك آْستِفاِم: آقرتاُع، (1)متػؼ طؾقف. «َأْن َيْسَتِفُؿقا طؾقف ْٓسَتَفُؿقا

ة ِحرصف ل حتك إهنؿ ٓ والؿراد: أهنؿ مِـ شدَّ ؿ يتزاحؿقن طؾك الصػِّ إوَّ

َّٓ بالُؼرطة   . يجدون فقف مقضًعا إ

ها يف البقت، فنن كان  -11 ُيسَتحبٌّ أداُء السـَِّة الراتبة إن لؿ يؽـ قد صالَّ

ها يف البقت فنكف يصؾل تحقة الؿسجد، وإذا لؿ تؽـ هـاك سـة راتبة،  قد صالَّ

أذاكقـ،  نكف يصؾل السـة الؿشروطة بقـ كؾِّ كؿا يف صالَتل: الؿغرب والعشاء: ف

  .ويجؿع يف كقَّة الصالة بقـ ما تؼدم، فقـقي الراتبَة والتحقَة، والسـَة والتحقةَ 

ُيسَتحبٌّ آشتغال طـد اكتظار الصالة بالذكر والدطاء وتالوة الؼرآن،  -12

التَّالقـ أو  مع مالحظة طدم رفع الصقت بحقث يشقش طؾك الؿصؾِّقـ أو

اِطقـا  . لدَّ

  . يؽره تشبقؽ إصابع حقـ اكتظار الصالة، وقد تؼدم قريًبا -13

إذا أققؿت الصالة فؾقبادر الؿصؾِّل بالؼقام لفا أثـاء اإلقامة، ويرتك  -14

 . كؾ ما َيشغؾف طـ ابتداء الصالة، ولق كان قراءة الؼرآن

ُد الحرُص طؾك إدراك تؽبقرة اإلحرام مع اإلمام، وط -15 دم التلخر يتلكَّ

طـفا تؽاساًل أو لؾحديث بالجقال أو مع شخص، أو تشاغاًل بالتسّقك، أو 

 . غقر ذلؽ

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف كتاب 615كتاب إذان، باب آستفام يف إذان )رواه البخاري يف  (1)

 . (437الصالة، باب تسقية الصػقف وإقامتفا وفضؾ إول فإول مـفا برقؿ )
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ُد الحرُص طؾك إقامة الصػ، والرتاص فقف، وسد الُػَرج -16  . يتلكَّ

الُة الؿؽتقبة، وَمـ  -17 ٓ يجقز الشروُع يف صالِة الـافؾِة إذا أققؿِت الصَّ

سَتثـك مِـ ذلؽ سـَّة الػجر، وٓ غقرها مِـ شرع فقفا لؿ تـعِؼد َصالُتف، وٓ يُ 

إَِذا ُأقِقَؿت »قاَل:  أنَّ الـَّبِلَّ  الـقافؾ، فعـ َأبِل ُهَرْيَرَة 

َّٓ اْلَؿْؽُتقَبةَ  الُة َفال َصالَة إِ  .(1)رواه مسؾؿ. «الصَّ

الة،  -18 الة الؿؽتقبة، ثؿ أققؿت الصَّ َمـ شرع يف الـافؾة قبؾ إقامة الصَّ

  فؾف حآن:

أن يؿؽـَف إتؿاُمفا قبؾ أن يؽبِّر اإلمام تؽبقرة اإلحرام:  الحاُل إولك: 

فا، كلن يؽقن قد شرع يف ركقع الركعة الثاكقة، أو شرع يف  فإفضؾ لف أن يتِؿَّ

 . الركعة الثاكقة ويعؾؿ أن اإلمام يتلخر بتؽبقرة اإلحرام

َّٓ يؿؽـَف إتؿاُمفا قبؾ تؽبقر ا الحاُل الثاكقُة:  إلمام لإلحرام: فقـبغل لف أن 

أن يؼطَع صالتف، وٓ حاجة لؾتسؾقؿ يف هذا الؿقضع: ٕن التسؾقؿ إكؿا ُيشرع 

يف ختام الصالة ٓ يف َقطعفا، فقؽػقف أن يؼَطعفا بالـقَّة فؼط طؾك الصحقح مـ 

 . ققلل العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ

 
 

  

                                                                                                               

رواه مسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب كراهة الشروع يف كافؾة بعد شروع  (1)

 . (711الؿمذن برقؿ )
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الِة آداٌب َقق  لقة، مِـفا ما يؾل:لِؾصَّ

ا، بعد تؽبقرة اإلحرام مباشرة يف الصالة  -1 قراءُة دطاِء آستػتاح ِسرًّ

ع  ُـّ أن يـقِّ ة ِصقٍغ ثابتٍة، فقس ية والجفرية، الػريضة والـافؾة، ولف طدَّ رِّ السِّ

 الؿصؾِّل بقـفا، فقليت هبذا حقـًا وبغقره حقـًا آخر، ومِـ أشفرها: 

ـَ َخَطاَياَي كؿا َباَطْدَت بقـ اْلَؿْشرِِق واْلَؿْغرِِب،  الؾَّفؿَّ َباِطْد » -أ  َبْقـِل وَبْق

َكِس، الؾَّفؿَّ اْغِسْؾـِل  ك الثَّْقُب إَْبَقُض ِمـ الدَّ ـِل ِمـ َخَطاَياَي كؿا ُيـَؼَّ الؾفؿ َكؼِّ

 . ، وهق أصح ما ورد يف هذا الباب«ِمـ َخَطاَياَي بِالثَّْؾِج واْلَؿاِء واْلَبَردِ 

َك، وٓ إَِلَف » -ب  ُسْبَحاَكَؽ الؾَّفؿَّ َوبَِحْؿِدَك، وَتَباَرَك اْسُؿَؽ، َوَتَعاَلك َجدُّ

 . «َغْقُركَ 

ُـّ آستِػتاُح فقفا يف ققل  تـبقٌف: ُيسَتثـك مِـ ذلؽ: صالُة الجـازة، فال يس

ـُ قدامة  ُـّ آستِػتاُح، طامة العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ، قال اب  تعالك: وٓ يس

ل أبق داود: سؿعُت أحؿَد ُيسلل طـ الرجؾ َيستػتح الصالة طؾك الجـازة قا

ـُ الؿـذر: كان .، قاَل: ما سؿعُت «سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك»بـ:  الثقري  قال اب

 .(1)يستحبُّ أن يستػتَح يف صالة الجـازة، ولؿ كجده يف كتب سائر أهؾ العؾؿ

ا، وٓ يجفُر آْستِعاذُة، ثؿ الَبسؿؾُة قبَؾ قِراءِة الػات -2 حِة، يؼرؤهؿا ِسرًّ

  .هبؿا

                                                                                                               

 . أخرى طـ أحؿد بآستحباب، وذكر رواية 2/181الؿغـل  (1)
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قطاِن الرجقؿِ ): أن يؼقَل: وِصػُة آستِعاذةِ  ، أو: )َأُطقُذ (َأُطقُذ باهلل مِـ الشَّ

قطاِن الرجقِؿ(، أو: )َأُطقُذ باهلل مِـ الشقطاِن  باهلل السؿقِع العؾقِؿ مِـ الشَّ

 . الرجقِؿ، مِـ هؿِزه، وكػِخف، وكػثِف(

ـِ الرحقِؿ( وِصػُة البسَؿَؾِة:  . أن يؼقَل: )بِسؿ اهلل الرحؿ

، وهق ققل: )آمِقـ( بعد قِراءِة الػاتحةِ  -3 ـُ  . التَّْلمِق

ـِ إُولك والثاكقِة يف  -4 ر مِـ الؼرآِن َبْعَد الَػاتَِحِة يف الركعتق قَِراَءُة ما تقسَّ

ـِ الثالثِة والرابعِة مِـ صالة الظفر فؼط )أحق  . اكًا(جؿقع الصؾقات، ويف الركعتق

ؾ، ويف الؿغرب  -5 يستحبُّ أن تؽقن الؼراءُة يف الػجر مِـ صِقال اْلُؿَػصَّ

ؾقات مِـ أوساصِف،  ؾمِـ قِصاره، ويف بؼقة الصَّ هق: الجزء إخقر مِـ  واْلُؿَػصَّ

، ويبدأ مِـ سقرة )ق( إلك آخر الؼرآن الؽريؿ بتؼسقؿ الصحابة 

آخر سقرة )الؿرَسالت(، الؼرآن الؽريؿ، وصقاُلف مِـ سقرة )ق( إلك 

وأوساُصف مِـ أول سقرة )الـبل( إلك آخر سقرة )الؾَّقؾ(، وقصاُره مِـ أول 

حك( إلك آخر الؼرآن الؽريؿ  . سقرة )الضُّ

ُجقدِ  -6 ُكقِع والسُّ ِة القاحدِة يف َتْسبِقِح الرُّ  . َما َزاَد َطَؾك اْلَؿرَّ

ِمْؾُء »وهق ققُل:  ما زاد طؾك ققِل: )ربـا ولؽ الحؿد( بعد الركقع، -7

ـْ َشْلٍء َبْعُد، َأْهَؾ الثَّـَاِء َواْلَؿْجِد، َأَحؼُّ  َْرِض، َوِمْؾُء َما ِشْئَت ِم ْٕ َؿاَواِت َوا السَّ

َٓ ُمْعطَِل لَِؿا  َٓ َماكَِع لَِؿا َأْطَطْقَت، َو ـَا َلَؽ َطْبٌد، الؾُفؿَّ  َما َقاَل اْلَعْبُد، َوُكؾُّ

َٓ َيـَْػُع ذَ   . ، وذلؽ لإلمام والؿلمقم والؿـػرد«ا اْلَجدِّ ِمـَْؽ اْلَجدُّ َمـَْعَت، َو
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جقد -8 طاء يف السُّ  . اإلكثاُر مِـ الدُّ

ـِ «ربِّ اغِػر لل»ققُل:  -9 جدتق رها(1)، يف الجؾقس بقـ السَّ  . ، ويؽرِّ

الجفُر بالؼراءة يف صالة الػجر، ويف الركعتقـ إولققـ مِـ الؿغرب  -11

 . والعشاء

الِة طَؾك الـبلِّ الدُّ  -11 ِد إَخقِر بعد الصَّ بؼقل:  طاُء يف التََّشفُّ

الؾَّفؿَّ إين أطقُذ بَؽ ِمـ طذاِب جفـََّؿ، وِمـ طذاِب الؼبرِ، وِمـ فتـِة الؿحَقا »

الِ  جَّ ـْ شرِّ فِْتـَِة اْلَؿسقِح الدَّ  . «واْلَؿَؿاِت، وِم

ِد إَخقِر بؿا شئ -12 طاُء يف هناية التََّشفُّ  . ت مِـ خْقَري الدكقا وأخرةالدُّ

التَّسؾقؿُة الثاكقُة، وهل سـٌَّة ٓ واجبة طـد جؿفقر الػؼفاء رحؿـا اهلل  -13

 . وإياهؿ

َّٓ أن يؽقن دطاءً  -14  . َتجـُُّب قراءِة الؼرآن يف الركقع والسجقد: إ

 

 
 

 

 

  

                                                                                                               

لؿ يثبت ما يدل طؾك وجقب هذا الذكر يف هذا الؿقضع، ولفذا ذكركاه يف الســ، وهق  (1)

 . ققل جؿفقر الػؼفاء
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الِة آداٌب طَؿؾقة، مِـفا ما  يؾل: لِؾصَّ

ـِ )أحقاًكا(، وهق أكثر، وَحْذَو  -1 ، ويؽقن َحْذَو اْلَؿـْؽَِبق ـِ ُـّ َرفُع القدي ُيَس

ـِ )أحقاًكا(، وذلؽ يف أربعة مقاضع فؼط:  إُُذَكْق

  .مع تؽبقرِة اإلحرامِ  إوُل: 

 . طـَد الركقع الثاين: 

  .طـَد الرفع مِـ الركقع الثالُث: 

ِد إول إلك الركعِة الثالثةِ بعَد الؼقاِم مِـ الت الرابُع:   . شفُّ

در، أو تحت  -2 ُـّ َوضُع القِد الُقؿـك طؾك القِد الُقْسرى طؾك أسػؾ الصَّ ُيَس

رة، وذلؽ يف أثـاء الؼقام قبؾ الركقع وبعده، و)أحقاًكا(  در وأطؾك مِـ السُّ الصَّ

ْؿـَك َطَؾك بدل القضع ُتؼبض القُد الُقْسرى بالقِد الُقؿـك، و)أحقاًكا( تقضُع القُ 

 . ِذراِع الُقْسرى

أثـاء الؼقام، وجعُؾ الـظر  -مِـ غقر مبالغة-يستحبُّ َخػُض الرأس -3

 . إلك مقضِع السجقد

ُـّ َجعُؾ القَديـ طؾك الركبَتقـ أثـاء الركقع -4   .ُيَس

ُـّ تػريُج أصابِع القديـ حقـ وضعِفؿا طؾك الركبتقـ يف الركقع -5 ، (1)ُيَس

ًفا لفا كحق   . إرض، ويؽقن كالؼابض طؾك الركبتقـمقجِّ

                                                                                                               

 . وهق الؿقضع القحقد الذي يسـ فقف تػريج إصابع يف الصالة (1)
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ـِ طـ الَجـَبقـ أثـاء الركقع، مع تؼقيِس الَقَديـ  -6 ُـّ مجافاُة الَعُضَدي ُيَس

ك بـ )التَّقتِقر(  . قؾقاًل، وهق الؿسؿَّ

ُـّ بسُط الظفر أثـاء الركقع وتعديؾف، فال يؽقن مـخػًضا، وٓ  -7 ُيَس

 . مرتػًعا

ُـّ اطتداُل الرأِس أث -8 ـاء الركقع، بحقث يؽقن مساوًيا لؾظفر، فال ُيَس

 . يخػُضف، وٓ يرفُعف

ـِ طـ الَػِخَذيـ أثـاء السجقد -9 ـِ طـ الجـَبقـ، والبط ُـّ مجافاُة الَعُضَدي  . ُيَس

ـِ  -11 قـ يف السجقد طؾك إرض ِحذاء اْلَؿـؽِبق ُـّ َبسُط الؽػَّ ُيَس

  .)أحقاًكا(، وِحذاء إُذكقـ )أحقاًكا(

، (1)أثـاء السجقد -مِـ غقر تؽؾُّػ-ُـّ َضؿُّ أصابع القديـ ُيَس  -11

 . وجعُؾفا إلك جفة الِؼبؾة

ُـّ رفُع الساِطديـ طـ إرض أثـاء السجقد -12  . ُيَس

ِد إخقر مِـ  -13 َّٓ يف التشفُّ الِة إ ُـّ آْفتِراُش يف جؿقع جَؾساِت الصَّ ُيَس

 . َصالٍة ثالثقٍَّة أو ُرباطقَّةٍ 

الجؾقُس كاصًبا الؼدم الُقؿـك، جاطاًل أصابعفا لؾِؼبؾة، ْفتِراِش: وِصػُة آ

 . مػرتًشا الؼدم القسرى، جالًسا طؾقفا

                                                                                                               

قد وهق الؿقضع القحقد الذي يسـ فقف ضؿ إصابع يف الصالة، وما سقى السج (1)

 . والركقع فتؽقن إصابع طؾك صبقعتفا مـ غقر ضؿ وٓ تػريج
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باطقَّة )الظفر،  -14 الِة الثُّالثقَّة والرُّ ِد إخقِر مِـ الصَّ ُك يف التََّشفُّ ُـّ التََّقرُّ ُيَس

  .والعصر، والؿغرب، والعشاء(

ك: كاصًبا الؼدم الُقؿـك، جاطاًل أصابعفا لؾِؼبؾة، الجؾقُس  وِصػُة التََّقرُّ

وجعُؾ الؼدم الُقْسرى تحت ساق الُقؿـك، وإخراجفا مِـ جفة القؿقـ، 

 . والجؾقُس طؾك اْلَؿؼعدة معتؿًدا طؾك القِرك إيسر

قـ طؾك الَػِخَذيـ أو الركبَتقـ مبسقَصَتقـ أثـاء  -15 ُـّ َوضُع الؽػَّ ُيَس

 . ِؼبؾةالجؾقس، وأصابعفؿا إلك ال

ُـّ َوضُع القَديـ طؾك الَػِخَذيـ أو الركبَتقـ، وقبُض إصبَعقـ  -16 ُيَس

 اْلِخـِصر واْلبِـِصر مِـ القد الُقؿـك، والتَّحؾقُؼ بالقسطك مع اإلهبام، ورفُع السبَّابة،

َديـ: إول وإخقر  . وبسُط أصابع القِد الُقسرى أثـاء الجؾقس لؾتشفُّ

ُـّ اْستِـاكً  -17 الة، وهق كقطاِن: ُيَس ًدا الُخشقُع يف الصَّ  ا ممكَّ

ُل   : هق  : ُخشقُع الَؼؾِب، وهق ُلبُّ الصالة وجقهُرها، قال ابـ الؼقؿإوَّ

اَلة وُلبُّفا، َفَصالٌة بال ُخشقٍع وٓ ُحضقٍر: َكبََدٍن مقٍت ٓ روَح فقف . روُح الصَّ

 .(1)اهـ

ف:   ، وركقطفا، وسجقدها، أن يعؼَؾ الؿصؾِّل َصاَلتف، بؼقامفاوأقؾُّ

 . وأذكارها، وٓ يـصرَف قؾبف طـفا

: أن يتدبَّر يف ذلؽ ويتػؽَر فقف، ويدرَك ِطَظَؿ وققفِف بقـ يدي ربِّف، وأطالهُ  

                                                                                                               

 . 11القابؾ الصقب مـ الؽؾؿ الطقب ص (1)
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  .وُيْخبَِت لربِّف وَيِذلَّ َلف

 . البؽاُء خشقًطا وِمـف: 

: مجاهدٍة لؾـَّػِس، وتربقٍة لفا طؾقف حتك تعتاده، إلك ويحتاج الخشقعُ  

 . تستؾِذَّ بفو

ُخشقُع الجقارِح، وذلؽ بنخباهتا، وترك كؾِّ حركٍة خارجٍة طـ  والثاين:

 . الصالة

ُـّ إصالُة الؼقاِم بعد الرفع مِـ الركقع )أحقاًكا( -18  . ُيَس

جَدتقـ )أحقاًكا( -19 ُـّ إصالُة الجؾقِس بقـ السَّ  . ُيَس

ُـّ آلتِػاُت يؿقـًا يف التَّسؾقؿِة إُول -21 ه ُيَس ك، حتك ُيرى بقاُض خدِّ

ه إيسرِ  ، ويساًرا يف التَّسؾقؿِة الثَّاكقِة حتك ُيرى بقاُض خدِّ ـِ  . إيؿ

 . ُيؽرُه آلتِػاِت بالقجف والصدر لغقِر حاجةٍ  -21

 . ُيؽرُه التؾثُِّؿ طؾك الػؿ وإكػ لغقِر حاجةٍ  -22

راَطقـ يف السجقد -23  . ُيؽرُه افرتاِش الذِّ

بِث، وهق: فعؾ ما يـايف الخشقع وآصؿئـان، مثؾ: الحركِة ُيؽرُه الع -24

القسقرة لغقر حاجة، والعبث بالساطة والثقب والغرتة والؾِّحقة، وفرقعة 

م أن تشبقَؽ إصابِع: يؽره يف الطريؼ إلك  إصابع وتشبقؽفا، وتؼدَّ

الة الة، ويف أثـاء الصَّ   .الؿسجد، ويف أثـاء اكتظار الصَّ

الِة حاَل مدافعة البقل أو الغائطُتؽرُه ال -25  . صَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
66 

الِة بحضرِة صعاٍم يشتفقف -26  . ُتؽرُه الصَّ

َيحرُم رفُع البصِر إلك السؿاء يف الصالة، وهق مؽروه طـد الجؿفقر،  -27

 . وإصحُّ التحريؿ لؾـفل الشديد طـف

ُـّ الصالة يف زيـٍة مـاسبة، بحقث يؽقن الؾباس حسـًا، كظقًػا،  -28 ُتَس

 . ًبا، وما يتجؿؾ بف طادة، وبخاصة لؾػرائض، والجؿعة، والعقديـوصقّ 

الة -29  . يجُب َتجـُُّب َكشِػ اْلَؿـؽِبقـ كؾقفؿا يف الصَّ

ُـّ السؽقُن يف الصالة، وَتجـُُّب الحركِة الخارجة طـ ِجـس  -31 ُيَس

الة، قؾقؾًة كاكت أم كثقرًة، لغقر حاجةٍ   . الصَّ
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾؿساِجد آداٌب مفؿَّ

 يـبغل آهتؿاُم بِعؿارة الؿساجد، وطؿارُتفا كقطان: -1

ية، والؿراد: بـاؤهاالـقُع إوُل   . : الِعؿارة الؿادِّ

ُة: والؿراد: بالطاطات، مِـ الصالِة فقفا، الـقُع الثاين : الِعؿارة الؿعـقيَّ

ِؿ الِعؾؿ الـافع وتعؾقِؿف، وكحِق  والذكِر، وقراءِة الؼرآن، وآطتؽاِف، وتعؾُّ

 . ذلؽ مِـ العبادات الؿشروطة يف الؿساجد

 ﴾يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ﴿قال اهلل تعالك يف الـَّقطقـ: 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، وقال تعالك: [36]الـقر: 

  .[18]التقبة:  ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

فا أمر محَدث، إحساُن بِـاِء الؿساِجِد، وترك زخرفتفا: ٕن زخرفت -2

 . وفقف إشغال لؾؿصؾل، وفتح باب لؾؿباهاة هبا والؿػاخرة

الحذُر مِـ بِـاِء الؿساِجِد طؾك الؼبقر، أو وضع الؼبقر يف الؿساجد:  -3

ٕن ذلؽ وسقؾة إلك الشرك بتعظقؿ الؼبقر وطبادهتا مِـ دون اهلل تعالك كؿا 

مات الؽبقرة، فعـ َطائِشَة  جرى يف إمؿ الؿاضقة، وذلؽ مِـ الؿحرَّ

 
ِ
ـِ َطبَّاٍس  وطبِداهلل َلْعـَُة »َقاَل طـد مقتف:  أن رسقل اهلل  ب

 َطَؾك اْلَقُفقِد َوالـََّصاَرى، اتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد 
، قالت طائشة «اهللِ
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 (1) َُر مِْثَؾ َما َصـَُعقا، ]َفَؾْقٓ َذاَك ُأْبِرَز َقْبُرُه، َغْقر َأكَُّف ُخِشَل َأْن  : ُيَحذِّ

 .(2)متػؼ طؾقف. ُيتََّخَذ َمْسِجًدا[

ـِ طبِداهلل  َقْبَؾ َأْن  َقاَل: َسِؿْعُت الـَّبِلَّ  وطـ ُجـْدب ب

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ َكاُكقا َيتَِّخُذوَن ُقُبقَر »َيُؿقَت بَِخْؿٍس، َوُهَق َيُؼقُل:  َأٓ وإِنَّ َم

ـْ َمَس  َأْكبَِقائِِفْؿ وَصالِِحقِفؿْ  اِجَد، َأٓ َفال َتتَِّخُذوا اْلُؼُبقَر َمَساِجَد، إِكِّل َأْكَفاُكْؿ َط

 .(3)رواه مسؾؿ. «َذلَِؽ 

العـايُة بتـظقػ الؿسجد، والحذر مِـ تؼذيره ووضع إذى فقف، فعـ  -4

اْلُبَزاُق يف اْلَؿْسِجِد َخطِقَئٌة، »قال:  أن الـَّبِلَّ  َأَكِس بـ َمالٍِؽ 

اَرُتَفا  .(4)متػؼ طؾقف. «َدْفـَُفا وَكػَّ

                                                                                                               

 3/374جاء يف رواية اإلمام أحؿد يف الؿسـد  التصريح بلن هذا مـ ققل طائشة  (1)

(1884) . 

يف كتاب (، ومسؾؿ 435رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب الّصالة يف البِقعة برقؿ ) (2)

(، 531الؿساجد ومقاضع الصالة، باب الـفل طـ بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر برقؿ )

يف مقاضع مـ صحقح  وهذا لػظف، والزيادة بقـ معؼقفقـ مـ ققل طائشة 

(، 4441ووفاتف برقؿ ) البخاري مـفا يف كتاب الؿغازي، باب مرض الـبل 

 . (، وهذا لػظف فقفا529ويف رواية مسؾؿ برقؿ )

رواه مسؾؿ يف كتاب الؿساجد ومقاضع الصالة، باب الـفل طـ بـاء الؿساجد طؾك  (3)

 . (532الؼبقر واتخاذ الصقر فقفا والـفل طـ اتخاذ الؼبقر مساجد برقؿ )

  = (، ومسؾؿ415رواه البخاري يف أبقاب الؿساجد، باب كػارة البزاق يف الؿسجد برقؿ ) (4)
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الخروُج إلك الؿسجد متطّفًرا يف بقتف أو مقضعف الذي خرج مـف،  -5

والؿشل إلك الؿسجد هبدوء وصؿلكقـة، فال يشتد يف الؿشل، وٓ يفرول، 

ـَ الفقئة والؾباس، فعـ أبل ُهَريَرَة   أنَّ الـبلَّ  ويؽقن َحَس

ؽِقـَِة واْلَقَقاِر، وٓ إَذا َسِؿْعُتْؿ اإِلَقاَمَة َفامْ »قاَل:  الِة، وَطَؾْقُؽْؿ بِالسَّ ُشقا إلك الصَّ

قا  .(1)متػؼ طؾقف. «ُتْسرُِطقا، َفَؿا َأْدَرْكُتْؿ َفَصؾُّقا، وَما َفاَتُؽْؿ َفَلتِؿُّ

جؾ الُقؿـك يف الدخقل، والُقسرى يف الخروج، قال أكس  -6 تؼديؿ الرِّ

القؿـك، وإذا خرجت  : مِـ السـة إذا دخؾت الؿسجد أن تبدأ برجؾؽ

 .(2)أن تبدأ برجؾؽ القسرى

ـَُّة أن يؼقل طـد الدخقل والخروج ما ورد، وأصحف وأوٓه  -7 السُّ

إذا دخؾ أحدكؿ الؿسجد »بؼقلف:  وأفضؾف: ما أمر بف الـبلُّ 

فؾقؼؾ: الؾفؿ افتح لل أبقاب رحؿتؽ، وإذا خرج فؾقؼؾ: الؾفؿ إين أسللؽ مـ 

 .(3)رواه مسؾؿ. «فضؾؽ

                                                                                                               

باب الـفل طـ البصاق يف الؿسجد يف الصالة يف كتاب الؿساجد ومقاضع الصالة،  =

 . (552وغقرها برقؿ )

رواه البخاري يف كتاب إذان، باب ٓ يسعك إلك الصالة ولقلت بالسؽقـة والققار برقؿ  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب الؿساجد ومقاضع الصالة، باب استحباب إتقان الصالة 636)

 . (612بققار وسؽقـة والـفل طـ إتقاهنا سعقا برقؿ )

 . ، وقال: صحقح طؾك شرط مسؾؿ1/218رواه الحاكؿ  (2)

 . (713رواه مسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ، باب ما يؼقل إذا دخؾ الؿسجد رقؿ ) (3)
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ـَُّة التبؽقر يف الذهاب إلك الؿسجد، والحرص طؾك الصالة يف  -8 السُّ

لق يعؾؿ الـاس »طؾك ذلؽ فؼال:  الصػ إول، فؼد حّث الـبل 

ما يف الـداء والصػ إول ثؿ لؿ يجدوا إٓ أن يستفؿقا طؾقف ٓستفؿقا طؾك 

ر: ، والتفجق(1)متػؼ طؾقف. «ذلؽ، ولق يعؾؿقن ما يف التفجقر ٓستبؼقا إلقف

 . التبؽقر

تجـُُّب الصػقِف الؿتلّخرة ما أمؽـ، وبخاصة لؿـ جاء مبّؽًرا، فال  -9

َّٓ لعذر، وقد  يـبغل لؿـ جاء مبّؽًرا أن يتلخر طـ الصػ إول ثؿ الذي يؾقف إ

مقا فلتّؿقا بل، ولقلتّؿ بؽؿ َمـ َبعدكؿ، ٓ يزال ققٌم : »قال  تؼدَّ

رون حتك يمّخَرهؿ اهلل ، قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقَّة (2)سؾؿرواه م .«يَتلخَّ

  تعالك: فَؿـ جاء أولَّ الـاس وَصػَّ يف غقر إول، فؼد خالػ

 .(3) اهـ. الشريعة

َّٓ يجؾس الداخؾ إلك الؿسجد حتك يصؾل ركعتقـ تحقَة  -11 ـَُّة أ السُّ

ـِ ِربعلِّ إكصار دة، فعـ أبل َقَتادَة اْلَحاِرِث ب يِّ الؿسجد، وهل: سـٌَّة ممكَّ

  أن رسقَل اهلل  :إَذا َدَخَؾ أَحُدُكؿ اْلَؿْسِجَد؛ فْؾَقْركْع »قاَل

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف كتاب 615رواه البخاري يف كتاب إذان، باب آستفام يف إذان رقؿ ) (1)

 . (437الصالة، باب تسقية الصػقف برقؿ )

 . (438واه مسؾؿ يف كتاب الصالة، باب تسقية الصػقف رقؿ )ر (2)

 . 22/262مجؿقع الػتاوي  (3)
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ـِ َقبَؾ أْن َيْجِؾَس  َفال َيجِؾْس َحتَّك »، ويف لػٍظ لفؿا: (1)متػؼ طؾقف. «َرْكعَتْق

ـِ   .(2)«يصؾِّل َركعتَق

ـَُّة أن يصؾل الداخؾ تحقة الؿسجد ولق كان حال ُخطبة اإلمام  -11 السُّ

ػفا، فعـ جابر يقم الجؿعة قال:  أن الـبل  ، ولؽـ يخػِّ

ز » إذا دخؾ أحُدكؿ يقَم الجؿعة واإلمام يخطب فؾقَصّؾ ركعتقـ، ويتجقَّ

 .(3)متػؼ طؾقف. «فقفؿا

ُيؽره رفع الصقت يف الؿسجد، والتشقيش طؾك الؿصّؾقـ أو  -12

الؼارئقـ، سقاء أكان ذلؽ بؽالم معتاد ومحادثة، أم كان ذلؽ برفع الصقت 

ـِ اْلَبَقاِضلِّ إكصاريِّ ب َأنَّ َرُسقَل  الؼراءة بحقث يمذي َمـ بجاكبف، فَع

َخَرَج َطَؾك الـَّاِس َوُهْؿ ُيَصؾُّقَن وقد َطَؾْت َأْصَقاُتُفْؿ بِاْلِؼَراَءِة،  اهلل 

َل ُيـَاِجل َربَُّف، َفْؾَقـُْظْر بَِؿ ُيـَاِجقِف بِِف، َوٓ َيْجَفرْ »فؼال:  َبْعُضُؽْؿ طؾك  إِنَّ اْلُؿَصؾِّ

                                                                                                               

رواه البخاري يف أبقاب الؿساجد، باب إذا دخؾ الؿسجد فؾقركع ركعتقـ برقؿ  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب استحباب تحقة الؿسجد 444)

 . (714بركعتقـ برقؿ )

(، 1163اري يف كتاب التفجد، باب ما جاء يف التطقع مثـك مثـك برقؿ )رواه البخ (2)

ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب استحباب تحقة الؿسجد بركعتقـ 

 . (714برقؿ )

(، 1166رواه البخاري يف كتاب التفجد، باب ما جاء يف التطقع مثـك مثـك برقؿ ) (3)

 . (، وهذا لػظف875واإلمام يخطب برقؿ )ومسؾؿ يف كتاب الجؿعة، باب التحقة 
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الـفل  ، وأقؾ أحقال(1)رواه مالؽ وأحؿد والـسائل يف الؽربى .«َبْعٍض بِاْلُؼْرآنِ 

  .الؽراهقة، وهذا يف إََذى القسقر، وقد يِصؾ إلك التحريؿ إذا كان إََذى ضاهًرا

 يجب تجـقب الؿساجد كؾَّ ما ٓ يؾقؼ هبا، كالؿـازطات والخصقمات، -13

ْغِق الَباصِِؾ، والـجاسات، والُبصاِق ورفع إصقات، وا ِء، والؾَّ لِّ لَؽالم السَّ

والؿخاِط، وإوساِخ، وبؼايا السقاِك، والؿـاديِؾ الؿتَّسخِة، والبقِع والشراِء 

ِة أو  الَّ واإليجاِر، أو اإلطالكاِت لذلؽ داخؾ الؿساجد، وُكشداِن الضَّ

إلقفا بإحذيِة الؿتَّسَخِة أو  الؿسروقاِت مِـ اإلبِِؾ أو السقَّاراِت، أو الدخقُل 

ـِ َمالٍِؽ  ُر الؿسجَد، وغقر ذلؽ مؿا ٓ يؾقؼ هبا، فعـ َأَكِس ب الؿالبِس التل تؼذِّ

  
ِ
إِنَّ »قاَل لألَطرابّل الذي باَل يف اْلَؿْسِجِد:  أن رسقَل اهلل

ـْ هذا اْلَبْقِل وٓ اْلَؼَذِر،  َؿا ِهَل لِِذْكرِ اهللِ هِذِه اْلَؿَساِجَد ٓ َتْصُؾُح لَِشْلٍء ِم إكَّ

 ِالِة، وقَِراَءِة اْلُؼْرآن  .(2)رواه مسؾؿ. «، والصَّ

كقا مِـ  -14 ـْ يف الؿسجِد الؽالُم الؼؾقُؾ الؿباُح يف شموِن الدُّ َيجقُز لَِؿ

ـَ  غقر ق اء أو اْلُؿَصؾِّ حديُث ، ومؿا يدل طؾك جقازه (3)رفِع صقٍت َيْشَغُؾ الُؼرَّ

                                                                                                               

 . حديث صحقح، تؼدم تخريجف قريبا يف إدب مع الؼرآن الؽريؿ (1)

رواه مسؾؿ يف كتاب الطفارة، باب وجقب غسؾ البقل وغقره مـ الـجاسات إذا  (2)

(، وأصؾف خرب إطرابل وبقلف يف صحقح البخاري 285حصؾت يف الؿسجد برقؿ )

  .(221مختصرا برقؿ )

، ومجؿقع فتاوى ورسائؾ الشقخ محؿد بـ 6/281يـظر: فتاوى الؾجـة الدائؿة  (3)

 . 13/15صالح العثقؿقـ 
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ـْ ُمَصالَُّه  َكاَن الـَّبِلُّ »قاَل:   َجابِِر بـ َسُؿَرةَ 
ٓ َيُؼقُم مِ

ْؿُس  ْؿُس، فنذا َصَؾَعت الشَّ ْبَح أو اْلَغَداَة َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ الَّذي ُيَصؾِّل فقف الصُّ

ؿُ  قَِّة، َفقَْضَحُؽقَن وَيَتبَسَّ
ُثقَن َفقَْلُخُذوَن يف َأْمِر اْلَجاِهؾِ . «قاَم، وَكاُكقا َيتََحدَّ

 .(1)سؾؿم رواه

ُيسَتحبُّ لؾرجؾ أخذ الزيـة طـد الذهاب إلك الؿسجد لؽؾ صالة،  -15

وأن يتعطَّر، وبخاصة صالة الجؿعة، وٓ يـبغل الذهاب لؾؿسجد بالؿالبس 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الؿـزلقة، أو الؿتَّسخة، أو غقر الالئؼة، قال اهلل تعالك: 

 يجقز ، وأما الؿرأة إذا ذهبت لؾؿسجد فال[31]إطراف:  ﴾پ پ پ ٻ

 . لفا أن تتزيـ أو تتعطر

تعظقؿ الؿسجد واحرتامف، والحرص طؾك صقاكتف طـد الحاجة  -16

لؾصقاكة بقجقد كؼص أو خؾؾ يف احتقاجاتف أو احتقاجات دورات الؿقاه 

تص بف، وما التابعة لف، والحػاظ طؾك كظافتف، وطؾك أثاثف وأمتعتف وكؾ ما يخ

فقف مِـ الؿصاحػ والؽتب والربَّادات والؽفربائقَّات، ودورات الؿقاه 

  .الؿؾحؼة بف بؽؾ ما فقفا، وكحق ذلؽ

 
 

 

                                                                                                               

رواه مسؾؿ يف كتاب الؿساجد ومقاضع الصالة، باب فضؾ الجؾقس يف مصاله بعد  (1)

 . (671الصبح وفضؾ الؿساجد برقؿ )
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 لؾزكاة والصدقِة آداٌب مفؿة، مِـفا ما يؾل:

يجُب اإلخالُص هلل تعالك يف أصؾ الصدقة، ويف قدرها، ويف  -1

تدفع إلقف أو الجفة، فال تجقز الؿراءاة يف أصؾ الصدقة، وٓ الشخص الذي 

يف مؼدارها، وٓ يف الشخص التل تدفع إلقفا وٓ الجفة، كؿا ٓ تجقز الؿراءاة 

حػ أو الؼـقات، وإن كان  يف إضفارها أو يف اإلطالن طـفا طؾك الؿأل أو يف الصُّ

 . يف إضفارها مصؾحة شرطقة ففق جائز مع وجقب اإلخالص

ِـّ وإذى، قال اهلل تعالك:  -2  ڱ ڱ ڳ ڳ﴿يجُب اجتـاُب الؿ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

           ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ      

 ﴾يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈۈ

 . [264 - 262]البؼرة: 

بنخراِج الزكاة القاجبة، وُيسَتحبُّ أن تؽقن  يجُب أن تؽقن كػُسف صقِّبةً  -3

ـِ ُمَعاِوَيَة اْلَغاِضِريِّ اِج الصدقة الؿستحبَّة، فعـ طبدِ كػُسف صقِّبًة بنخر  ب
ِ
اهلل

  ُّقاَل: قاَل الـَّبل« : َـّ َفَؼْد َصِعَؿ َصْعَؿ ـْ َفَعَؾُف َثاَلٌث َم

رواه أبق داود . «قَِّبًة بفا َكْػُسفُ وَأْطَطك َزَكاَة َمالِِف صَ »، وذكر مـفا: «اإِليَؿانِ 
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ـُ جرير الطربي (1)والبقفؼل : معـك )إيتاء الزكاة(: ، قال اإلماُم اب

 .(2)إططاؤها بِطِقِب َكْػٍس طؾك ما ُفِرَضْت وَوَجَبْت 

 ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ُيسَتحبُّ إخػاُء الصدقة، قال اهلل تعالك:  -4

 ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

أنَّ الـبلَّ  ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة [271 ]البؼرة: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

  :فُ »قال َّٓ ضِؾُّ ِف يقَم ٓ ضِؾَّ إ ، وَذَكَر «َسْبَعٌة ُيظِؾُُّفؿ اهللُ َتَعاَلك يف ضِؾِّ

َق بَِصَدَقٍة َفَلْخَػاَها َحتَّك ٓ َتْعَؾَؿ ِشَؿاُلُف َما ُتـِْػُؼ َيِؿقـُفُ »مِـفؿ:   .«وَرُجٌؾ َتَصدَّ

 .(3)متػؼ طؾقف

سَتحبُّ اإلخراُج مِـ أفضِؾ الؿال وأجقده، ويجُب تجـُّب إخراج يُ  -5

 گ﴿الرديء يف الصدقة القاجبة، ويستحب يف التطقع، قال اهلل تعالك: 

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

                                                                                                               

(، والبقفؼل يف الســ 1582برقؿ ) رواه أبق داود يف كتاب الزكاة، باب يف زكاِة الّسائؿةِ  (1)

ومسـد  (،555) 334، والطرباين يف الؿعجؿ الصغقر )الروض الداين( ص4/95الؽربى 

(، 1162) 2/311(، وابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين 1871)3/97الشامققـ 

(، 1146) «السؾسؾة الصحقحة»، وصححف إلباين يف 5/31والبخاري يف التاريخ الؽبقر 

 ( 1/242)السقؾ الجرار . الشقكاين: إسـاده جقدوقال 

 . 1/491تػسقر الطربي  (2)

(، ومسؾؿ يف كتاب 1423رواه البخاري يف كتاب الزكاة، باب الصدقة بالقؿقـ برقؿ ) (3)

 . (1131الزكاة، باب فضؾ إخػاء الصدقة برقؿ )
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 ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 . [267]البؼرة: 

 ې ې ې ۉ﴿ُيسَتحبُّ اإلكثار مِـ صدقة التطقع، قال اهلل تعالك:  -6

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ی ی ی﴿، وقال اهلل تعالك: [245]البؼرة:  ﴾ۆئۈئ

، وقال [18]الحديد:  ﴾مبىب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿تعالك: 

ـْ [261]البؼرة:  ﴾ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ، وَط

  َأبِل ُهَرْيَرَة 
ِ
ـْ َيقْ : »َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ٍم ُيْصبُِح اْلِعَباُد َما ِم

َخُر:  ْٔ ِن، َفَقُؼقُل َأَحُدُهَؿا: الؾُفؿَّ َأْطِط ُمـِْػًؼا َخَؾًػا، وَيؼقُل ا َٓ َّٓ َمَؾَؽاِن َيـِْز فِقِف إِ

 . (1)رواه مسؾؿ. «الؾُفؿَّ َأْطِط ُمْؿِسًؽا َتَؾًػا

س حاجِة الػؼراء والؿساكقـ، وأططاؤهؿ قبؾ السمال،  -7 ُيسَتحبُّ تؾؿُّ

كان يعطقفؿ مِـ الزكاة فال يؾزمف إخبارهؿ أن ذلؽ مِـ الزكاة، بؾ وٓ  وإذا

يستحب ذلؽ، ولف دفعف باسؿ اإلطاكة أو الؿساطدة، ولف تسديد ديقهنؿ 

ة مِـ الزكاة، قال الحسـ  طف، ٓ وفقاتقرهؿ الؿستَحؼَّ : أتريد أن ُتَؼرِّ

قل: هذا مِـ : َيدفع الرجُؾ الزكاة إلك الرجِؾ، فقؼتخربْه؟ وسئؾ أحؿد 

                                                                                                               

 . (1111رواه مسؾؿ يف كتاب الزكاة، باب يف الؿـػؼ والؿؿسؽ رقؿ ) (1)
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الزكاة، أو يسؽت؟ قال: ولَِؿ يبّؽْتف هبذا الؼقل؟ يعطقف ويسؽت، وما حاجتف 

طف؟  .(1)إلك أن يؼرِّ

دقُة ولق بالؼؾقؾ، وٓ يـبغل أن يحتؼَر الؿسؾُؿ شقًئا  -8 ُتسَتحبُّ الصَّ

 ڎ﴿يخرجف هلل تعالك، وبخاصة إذا كان هذا هق مؼدوره، قال اهلل تعالك: 

 ې﴿، وقال اهلل تعالك: [7لزلة: ]الز ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ـِ َحاتٍِؿ [79]التقبة:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ، وطـ َطِديِّ ب

  ُّقاَل: قاَل الـَّبِل« : َُؼقا الـَّار ، ُثؿَّ أطَرَض وأشاَح، ُثؿَّ «اتَّ

ُؼقا الـَّارَ »قاَل:  يـظُر إلقَفا، ُثؿَّ قاَل:  ، ُثؿَّ أطَرَض وأشاَح ثالًثا حتَّك ضــَّا أكفُ «اتَّ

ُؼقا الـَّاَر ولْق بِِشؼِّ تْؿرٍة، َفَؿـ َلْؿ َيِجْد فبَِؽِؾؿٍة صقِّبةٍ » ، وطـ (2)متػؼ طؾقف .«اتَّ

ـَ اْلَؿْعُروِف : »قاَل: قاَل لَِل الـبلُّ  أبل َذرٍّ  َٓ َتْحِؼَرنَّ ِم

 . (3)ه مسؾؿروا .«َشْقًئا؛ َوَلْق َأْن َتْؾَؼك َأَخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ 

دقاِت: ما يؽقن يف إوقات الػاضؾة، وإحقال الػاضؾة،  -9 أفضُؾ الصَّ

ت حاجتف، كالػؼقر  وما يؽقن مِـفا طؾك إقارب الؿحتاجقـ، وطؾك َمـ اشَتدَّ

                                                                                                               

 . 2/482الؿغـل  (1)

(، ومسؾؿ 6541رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب مـ كققش الحساب طذب برقؿ ) (2)

 . (1116يف كتاب الزكاة، باب الحث طؾك الصدقة ولق بشؼ تؿرة أو كؾؿة صقبة برقؿ )

رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب استحباب صالقة القجف طـد الؾؼاء  (3)

 . يعـل: مـبسًطا مبتسًؿا« صؾؼ»(، وققلف: 2626برقؿ )
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الؿؼَعد العاجز، والقتقؿ الذي ٓ يؿؾؽ شقًئا، ومِـ حقُث الـقع: فلفضؾ 

ب الزمان والؿؽان والحال، الصدقة بالؿال الذي تؽثر إلقف الحاجة بحس

فلحقاًكا يؽقن إفضؾ الصدقة بالـؼد، وأحقاًكا بالطعام كؿا يف الؿجاطات، 

ة الربد   .وأحقاًكا بالؾباس كؿا يف حال شدَّ

م فنكف يستحبُّ الحرص طؾك الصدقة واإلكثار مِـفا يف بعض  ولؿا تؼدَّ

 إوقات وإماكـ وإحقال، فِؿـ ذلؽ ما يؾل:

ة إوقاُت  -أ    .الػاضؾُة، مِثؾ: رمضان، والعشر إُول مِـ ِذي الِحجَّ

ـُ الػاضؾُة، مِثؾ: مؽة، والؿديـة -ب   . إماك

ة  -ج  إحقاُل التل تزداد فقفا الحاجة، مِثؾ: أوقات الحاجة العامَّ

 . كالؿجاطات، والزٓزل، والحروب

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿قال اهلل تعالك مبقِّـا فضؾ الصدقة يف أكثر ما تؼدم: 

﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 . [16 - 11]البؾد:  ﴾﮽﮾ ﮼ ﮻

إفضُؾ: تقزيع الزكاة القاجبة طؾك الؿحتاجقـ يف البؾد الذي فقف  -11

ك ويجقُز كؼؾ الزكاة وتقزيعفا يف بؾد آخر غقر الذي فقف الؿال،  .الؿال الؿزكَّ

 . ولؽـف خالف إفضؾ طؾك الصحقح مِـ ققلل العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ،

ك مِـ أجؾ  -11 كؼُؾ الزكاة إلك بؾٍد آَخَر غقر البؾد الذي فقف الؿال الؿزكَّ

، ومِـ أمثؾة ذلؽ: أن يؽقن البؾد أخر فقف  ـٌ مصؾحة شرطقة: طؿٌؾ حَس
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ة، كؿجاطة، أو حرب، أو يؽقن الذي يف البؾد أخر قريًبا لف، أو  حاجة ماسَّ

البؾد الذي هق فقف، أو يؽقن أشّد حاجًة  يؽقن أطرف بحاجتف مِـ أصحاب

 . مِـ أصحاب البؾد الذي هق فقف

ـِ  -12 يجقُز تؼديؿ إخراج الزكاة طـ وقت وجقهبا بلشفٍر أو سـٍة أو َسـَتق

: اختؾػ العؾؿاء يف تعجقؾ الزكاة قبؾ تؿام وكحق ذلؽ، قال البغقي 

ل، الحقل، فذهب أكثرهؿ إلك جقازه، وهق ققل الزهري، وإوزاط

 . (1)اهـ. والشافعل، وأحؿد، وإسحاق، وأصحاب الرأي

يحرُم سماُل الزكاة أو أخذها مؿـ ٓ يستحؼفا، والقاجب طؾك  -13

َره مِـ سمال الزكاة،  ل إذا طؾؿ َمـ هذا حالف: أن يـصحف، ويحذِّ الؿزكِّ

طؾقف أن يعطَقف مِـفا، ولق فعؾ ذلؽ: لؿ تجزئف: ٕكف صَرَففا يف غقر  ويحرمُ 

 . فا الشرطلمصِرف

يجب إخراج الزكاة كامؾة يف وقتفا، وٓ يجقز التحايؾ طؾك  -14

إخراجفا بلي صريؼة مِـ الطرق، وٓ التحايؾ بدفعفا إلك َمـ تجب طؾقف كػؼتف 

كقالديف وأوٓده وزوجتف، أو دفعفا كفدايا، أو كؿساطدات قَبؾقَّة أو طائؾقَّة 

ك الـاس طؾك أهنا مِـ الزكاة، أو تؾزمف بالعرف أو العادة، أو إسؼاط ديقكف طؾ

كاَن العؾؿاُء يؼقلقَن »: بغقر ذلؽ مِـ صرق التحايؾ، قال اإلماُم أحؿُد 

 ًٓ َٓ ُيِؼل هبا ما َٓ ُيَحابِل بَِفا قريٌب، و ٌة، و َٓ ُتْدَفُع بَِفا َمَذمَّ قال  .يف الزكاِة: 

                                                                                                               

 . 6/32شرح السـة لؾبغقي  (1)
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 َٓ ـُ ُطَقْقـََة: بَؾَغـَا طـ العؾؿاِء ]يف الزكاِة[:  َٓ ُيؿـع سػقاُن ب  ُيَحاَبك بَِفا َقريٌب، و

ُجُؾ بَِفا َماَلفُ  َٓ َيِؼل الرَّ ٌة، و َٓ ُيدفُع بَِفا َمَذمَّ  . (1)«مِـفا بعقٌد، و

ـٌ مِـ أركان  -15 يجب اطتؼاد أن الزكاَة طبادٌة طظقؿٌة جؾقؾٌة، وأهنا رك

كؿا يتعبَّد بالصالة والصقام  اإلسالم، وأن الؿسؾؿ يتعبَّد هبا لربف 

والحج، وأن الؿسؾؿ ٓ يؿؽـ أن يؽتؿؾ إيؿاكف بغقر إخراجفا كامؾة إذا 

وجبت طؾقف، وأهنا لقست غرامًة ثؼقؾًة طؾك الـػس، وٓ ضريبًة يدفعفا 

ذ هبا الؿممـ تعبًُّدا هلل تعالك، ويرّوض كػسف طؾك  مرَغًؿا، بؾ هل طبادة يتؾذَّ

 . ذلؽ ويرّبقفا طؾقف حتك تعتاده

 

 

 

                                                                                                               

، ومجؿقع فتاوى ابـ 3/219،16مسائؾ اإلمام أحؿد رواية ابـف أبل الػضؾ صالح  (1)

 . 2/478، والػروع 2/292، واكظر: الؿغـل 25/89تقؿقة 
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 مِـ آداب الصقام الؿفؿة ما يؾل:

ُيستَحبُّ يف رمضاَن اإلكثاُر مِـ العباداِت بلكقاطفا، فنن الحسـاِت يف  -1

 . رمضان أطظؿ مِـفا يف غقره

ُيستَحبُّ يف رمضاَن اإلكثاُر مِـ قراءة الؼرآن الؽريؿ: فنن رمضان هق  -2

يف رمضان بالؼرآن شفر الؼرآن، وقد كان السؾػ رحؿـا اهلل وإياهؿ يعتـقن 

 أكثر مؿا يعتـقن بف يف غقره، وأصؾ ذلؽ ما ثبت مِـ مدارسة جربيؾ 

ـِ َطبَّاٍس ، فعـ طبدِ الؼرآن مع الـبل   ب
ِ
َكاَن »قاَل:  اهلل

 
ِ
ـَ  (1)َأْجَقَد الـَّاِس، َوَكاَن َأْجَقدُ  َرُسقُل اهلل َما َيُؽقُن يف َرَمَضاَن ِحق

ـْ َرَمَضاَن َفُقَداِرُسُف اْلُؼْرآَن، َيْؾَؼاُه ِجْبِريُؾ، َوَكاَن 
ِجْبِريُؾ َيْؾَؼاُه يف ُكؾِّ َلْقَؾٍة مِ

 
ِ
يِح  َفَؾَرُسقُل اهلل ـَ الرِّ

ـَ َيْؾَؼاُه ِجْبِريُؾ َأْجَقُد بِاْلَخْقِر مِ ِحق

 .(2)متػؼ طؾقف. «اْلُؿْرَسَؾةِ 

ُـّ ققاُم الؾَّقؾ يف رمضاَن، وإفضؾ أن يؽقن جؿاطة يف الؿسا -3 جد، ُيَس

                                                                                                               

، اسؿ كان وخربه «دُ أجق»، هؽذا يف أكثر الروايات، و«أجقدُ »قال الحافظ: هق برفع  (1)

، بالـصب طؾك أكف خرب كان، قال الـقوي: الرفع «أجقدَ »محذوف، ويف رواية إصقؾل 

(، وذكر طدة أوجف يف إطرابف 1/31اهـ مختصرا )فتح الباري . أشفر، والـصب جائز

 . بالرفع والـصب

يف كتاب (، ومسؾؿ 3221رواه البخاري يف كتاب بدء الخؾؼ، باب ذكر الؿالئؽة برقؿ ) (2)

 (. 2318أجقد الـاس بالخقر مـ الريح الؿرسؾة برقؿ ) الػضائؾ، باب كان الـبل 
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َأنَّ َرُسقَل  وهل الصالة الؿسؿاة بـ )صالة الرتاويح(، فعـ أبل ُهَرْيَرَة 

 
ِ
ـْ »قاَل:  اهلل َم ِم ـْ َقاَم َرَمَضاَن إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا: ُغِػَر لف ما َتَؼدَّ َم

 .(1)متػؼ طؾقف. «َذْكبِفِ 

 ُيستَحبُّ يف رمضاَن اإلكثاُر مِـ الصدقة، وقد تؼدم يف الحديث -4

 »السابؼ: 
ِ
َأْجَقَد الـَّاِس، َوَكاَن َأْجَقُد َما َيُؽقُن يف  َكاَن َرُسقُل اهلل

 . «َرَمَضانَ 

ُـّ آطتؽاُف يف رمضاَن، وبخاصة يف العشِر إخقرِة مِـ رمضان،  -5 ُيَس

ر مـفا، فعـ أمِّ  ـَّة اطتؽاُففا كؾِّفا، ومـ لؿ يتقسر لف ذلؽ فؾقعتؽػ ما تقسَّ والسُّ

كاَن » َأنَّ الـبلَّ  َزْوِج الـبلِّ  َطائَِشَة الؿممـقـ 

اُه اهلل ، ُثؿَّ اْطَتَؽَػ َأْزَواُجُف مِـ «َيْعَتؽُِػ اْلَعْشَر إََواِخَر مِـ َرَمَضاَن، حتك َتَقفَّ

 .(2)متػؼ طؾقف. َبْعِدهِ 

ُيستَحبُّ أداُء العؿرة يف رمضان، وهل تعدل َحجًة، أو َحجًة مع  -6

ـِ َطبَّاٍس ثبت يف حديث طبدِ ، كؿا  الـبلِّ  َأنَّ الـبلَّ  اهلل ب

  :ـَ إَْكَصاِر ُيَؼاُل لفا ُأمُّ ِسـَاٍن
إَذا َجاَء َرَمَضاُن »قاَل ْٓمَرَأٍة مِ

                                                                                                               

(، 37رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب: تطقع ققام رمضان مـ اإليؿان برقؿ ) (1)

ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب الرتغقب يف ققام رمضان، وهق 

 . (759الرتاويح برقؿ )

طتِؽاِف، باب آطتؽاف يف العشر إواخر برقؿ )روا (2)
ِ

(، 2126ه البخاري يف كتاب آ

 . (1172ومسؾؿ يف كتاب آطتؽاف، باب اطتؽاف العشِر إواخر مـ رمضان برقؿ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
83 

ةً  ًة » ، ويف روايٍة لفَؿا:(1)متػؼ طؾقف. «َفاْطَتِؿرِي، فننَّ ُطْؿَرًة فقِف َتْعِدُل َحجَّ َحجَّ

 .(2)«َمِعل

ا ُيؽَرُه، ُيستَحبُّ يف ر -7 ف طؿَّ مضان ِحػُظ الؾِّساِن طـ كثرِة الؽالم، وكػُّ

ُـّ  لحديث أبل هريرة  :«إين صائؿ»أن يؼقل لف جفًرا:  فنن شاَتؿف أحٌد: فقس

  قال: قال رسقل اهلل«: إذا كان يقم صقام أحِدكْؿ فال

. «يرُفُث يقمئٍذ، وٓ يصَخُب، فنن شاَتؿف أحٌد أو قاتؾف فؾقؼؾ: إين امرٌؤ صائؿٌ 

 .(3)متػؼ طؾقف

َحِر بـقِة الصقم،  -8 رُب يف وقِت السَّ حقر، وهق: إكُؾ أو الشُّ ُـّ السُّ ُيَس

ُحقِر »قال:  أن الـبلَّ  لحديث أكٍس  روا َفننَّ يف السَّ َتَسحَّ

َدٌة، لؽثرة الـصقص التل تحثُّ طؾقف، مع ما فقف  وحؽُؿف:، (4)«َبَرَكةً  ُسـٌَّة ُمَمكَّ

هؾ الؽتاب، فنهنؿ لقس يف ِصقامفؿ ُسحقر، فعـ طؿرو بـ مِـ الؿخالػة ٕ

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف كتاب 1782رواه البخاري يف أبقاب العؿرة، باب طؿرة يف رمضان برقؿ ) (1)

 . (، وهذا لػظف1256برقؿ )الحج، باب فضؾ العؿرة يف رمضان 

(، ومسؾؿ يف الؿقضع 1863رواه البخاري يف أبقاب اإلحصار، باب حج الـساء برقؿ ) (2)

 . السابؼ

(، 1914رواه البخاري يف كتاب الصقم، باب هؾ يؼقل إين صائؿ إذا شتؿ برقؿ ) (3)

 . (1151ومسؾؿ يف كتاب الصقام، باب فضؾ الصقام برقؿ )

(، 1923كتاب الصقم، باب بركة السحقر مـ غقر إيجاب برقؿ ) رواه البخاري يف (4)

ومسؾؿ يف كتاب الصقام، باب فضؾ السحقر وتلكقد استحبابف واستحباب تلخقره 

 . (1195وتعجقؾ الػطر برقؿ )
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ـَ ِصَقاِمـَا وِصَقاِم »قاَل:  أن رسقَل اهلل  العاِص  َفْصُؾ َما َبْق

َحرِ   .(1)رواه مسؾؿ. «َأْهِؾ اْلؽَِتاِب: َأْكَؾُة السَّ

ـِ سعٍد  -9 حقِر، وتعجقُؾ الُػطقِر، لحديِث سفِؾ ب ُـّ تلخقُر السُّ ُيَس

  اهلل أنَّ رسقَل  :ؾقا »قاَل َٓ َيَزاُل الـَّاُس بَِخْقرٍ َما َطجَّ

 .(2)متػؼ طؾقف. «الِػْطرَ 

ُـّ أن يؽقَن يف َسحقِرِه َتْؿٌر، فعـ أبل ُهَرْيَرَة  -11 أن الـبلَّ  ُيَس

  :ـِ التَّْؿرُ »قاَل رواه أبق داود، وصححف ابـ . «كِْعَؿ َسُحقُر اْلُؿْمِم

 .(3)حبان

ُـّ اإلفطارُ  -11 طؾك ُرَصب، فنن لؿ يجد َفَعَؾك َتْؿر، فنن لؿ يجد َفَعَؾك  ُيَس

ـِ مالؽ  ُيْػطُِر َطَؾك  َكاَن الـَّبِلُّ »قاَل:  ماء، فعـ أكِس ب

ـْ َتَؿَراٍت  ـْ ُرَصَباٍت َفَتَؿَراٍت، َفنِن َلْؿ َيُؽ ُرَصَباٍت َقْبَؾ َأْن ُيَصؾِّل، َفنِن َلْؿ َيُؽ

ـْ َماءٍ 
اه أحؿد وأبق داود والرتمذي وحسـف، وصححف رو. «َحَسا َحَسَقاٍت مِ

 .(4)الدارقطـل

                                                                                                               

 . (1196رواه مسؾؿ يف كتاب الصقام، باب فضؾ السحقر وتلكقد استحبابف برقؿ ) (1)

 (، ومسؾؿ يف كتاب الصقام،1957، باب تعجقؾ اإلفطار برقؿ )رواه البخاري يف كتاب الصقم (2)

 (. 1198باب فضؾ السحقر وتلكقد استحبابف واستحباب تلخقره وتعجقؾ الػطر برقؿ )

حقَر الغداء برقؿ ) (3) (، 2345رواه أبق داود يف كتاب الصقم، باب مـ سؿك السَّ

 . (3475)8/253وصححف ابـ حبان 

  =   (،2356ق داود يف كتاب الصقم، باب ما يػطر طؾقف برقؿ )، وأب3/164رواه أحؿد  (4)
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ُـّ ققُلف إذا أفَطَر:  -12 َؿُل، واْبَتؾَِّت الُعروُق، وَثَبَت إَْجُر إِْن »ُيَس َذَهَب الظَّ

 .(1)«َشاَء اهلل

ائِِؿ َدَواِطل اْلَقْطِء كالُؼْبَؾِة بشفقٍة، والؾَّْؿِس بشفقة،  -13 ُيْؽَرُه لِؾصَّ

بشفقة، إذا كان ٓ َيْؿؾُِؽ َكْػَسُف، وهق مع هذا ٓ يغؾب طؾك ضـّف  والؿباَشرةِ 

ا إذا غؾب طؾك ضـّف ذلؽ: فنكف َيحرم طؾقف  . القققع يف الحرام، أمَّ

ائِِؿ الؿبالغُة يف آْستِـَْشاِق، لؼقلف  -14 لَؾِؼقِط بـ  ُيْؽَرُه لِؾصَّ

ـَ إَ : »َصبَِرَة  ْؾ َبْق َّٓ َأْسبِغ اْلُقُضقَء، وَخؾِّ َصابِِع، وَبالِْغ يف آْستِـَْشاِق إ

ـُ حبان والحاكُؿ . «َأْن َتُؽقَن َصائًِؿا ـُ خزيؿَة واب َحُف اب رواه إربعة، وصحَّ

ـُ َحَجٍر والـََّقِويُّ   .(2)واب

                                                                                                               

( 696والرتمذي يف كتاب الصقم، باب ما جاء ما يستحبُّ طؾقف اإِلفطاُر برقؿ ) =

ـٌ غريٌب، وقال الدارقطـل: هذا 2/185والدارقطـل  ، قال الرتمذي: حديٌث حس

(، وحسـف 1585)4/411إسـاد صحقح، وصححف الضقاء يف إحاديث الؿختارة 

 . (922إلباين يف إرواء الغؾقؾ )

(، والـسائل يف 2357رواه أبق داود يف كتاب الصقم، باب الؼقل طـد اإلفطار برقؿ ) (1)

ـٌ )ســ الدارقطـل 3315)3/374الســ الؽربى  (، قال الدارقطـل: إِسـاده حس

 (: حديٌث صحقٌح 1/584(، وقال الحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ )3/156

(، مـ حديث طبد اهلل بـ 921وحسـف إلباين يف إرواء الغؾقؾ ). طؾك شرط الشقخقـ

  ُطؿر 
ِ
 . فذكره. إِذا َأفطر قال قال: كان رسقل اهلل

  =    (، والرتمذي يف كتاب142رواه أبق داود يف كتاب الطفارة، باب يف آستـثار برقؿ ) (2)
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ائِِؿ َبْؾُع الـَُّخاَمِة إذا َوَصَؾْت إلك َفِؿِف، ٓستؼذارها، وٓ  -15 ُيْؽَرُه لِؾصَّ

  .ؾك الصحقح مـ ققلل العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿُيْػطُِر بَِفا ط

الؿبادرة بؼضاء ما أفطره مِـ رمضان: ٕن هذا مِـ تعجقؾ  ُيستَحبُّ  -16

 . الخقر، واإلسراِع لرباءة الذمة، وخشقًة مِـ طروض العقارض أو الـِّسقان

ِع، وبخاصة ما ورد فقف شلٍء  ُيستَحبُّ  -17 اإلكثار مِـ ِصقاِم التََّطقُّ

قصف، مثؾ: صقام طرفة، وطاشقراء، ومعف الققم التاسع، وستٍّ مِـ بخص

قام،  شقال، وثالثِة أيام مِـ كؾ شفر، وِصَقاِم َيْقٍم َوإِْفطاِر َيْقٍم، وهق أفضؾ الصِّ

 . وهق ِصَقاُم َداُوَد 

قِم إَِذا -18 ُـّ لقللِّ الصغقِر اْلُؿَؿقِِّز َذَكًرا كان أو أكثك: أن يلُمَره بالصَّ  ُيَس

 أصاَقُف، تؿريـًا َلُف طؾك الطاطة لقللَػَفا بْعَد بؾقِغِف، اقتداًء بالصحابة 

ُمقن  والسؾِػ الصالح رحؿـا اهلل وإياهؿ، فؼد كان الصحابُة  ُيَصقِّ

ـِ  ـَ اْلِعف
ْعبَة مِ أوَٓدهؿ وُهؿ ِصغاٌر، فنذا َبؽك أحُدهؿ مِـ الجقع جعؾقا لف الؾُّ

                                                                                                               

(، والـسائل يف 788آستـشاق لؾصائؿ برقؿ ) الصقم، باب ما جاء يف كراهَقِة مبالغة =

(، وابـ ماجف يف كتاب الطفارة 87كتاب الطفارة، باب الؿبالغة يف آستـشاق برقؿ )

(، وصححف ابـ خزيؿة 417وســفا، باب الؿبالغة يف آستـشاِق وآستـثار برقؿ )

(، وقال الحاكؿ يف الؿستدرك 1154)333 -3/332(، وابـ حبان 151)1/78

: هذا حديث صحقح اإلسـاد ولؿ يخرجاه، وقال الحافظ 4/123طؾك الصحقحقـ 

(، والـقوي )الؿجؿقع 51ابـ حجر )اإلمتاع بإربعقـ الؿتبايـة السؿاع ص

 . (: حديث صحقح3/115، وشرح صحقح مسؾؿ 6/321
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ك هبا حتك يليت مقطد اإلفطار)وهق الصقف وكحُقه( فلططقُه إيّ   .(1)اها لقتَؾفَّ

قام، وقد  -19 يـبغل طؾك الصائؿ أن يالحظ الِحؽؿَة مِـ مشروطقَِّة الصِّ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿بقَّـفا اهلل تعالك يف ققلف: 

، فؼد َفَرَض اهلل تعالك الصقاَم ٕجِؾ (2)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  .َكْفقِفِ  ، بآستجابِة ٕمِرِه، واجتـاِب َتْؼَقى اهلل   وَط

وِر واْلَعَؿَؾ بِِف واْلَجْفَؾ؛ َفَؾْقَس »َقاَل:  أنَّ الـبلَّ  َمـ َلْؿ َيَدْع َقْقَل الزُّ

ِف َحاَجٌة َأْن َيَدَع َصَعاَمُف وَشَراَبفُ   . (3)رواه البخاري .«لِؾَّ

 

 
 

 

 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف كتاب 1961يـظر: البخاري يف كتاب الصقم، باب صقم الصبقان برقؿ ) (1)

 . (1136م، باب مـ أكؾ يف طاشقراء فؾقؽػ بؼقة يقمف برقؿ )الصقا

 . 183سقرة البؼرة آية  (2)

برقؿ  ﴾وئۇئ وئ ەئ﴿رواه البخاري يف كتاب إدب، باب ققل اهلل تعالك:  (3)

(، ويف كتاب الصقم، باب مـ لؿ يدع ققل الزور والعؿؾ بف يف الصقم برقؿ 6157)

(1913) . 
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ة، مِـفا م   ا يؾل:لؾحج آداٌب مفؿَّ

يجُب الحرص طؾك أداء الحج أول ما يتقسر لف ذلؽ، وتؽتؿؾ شروط  -1

وجقبف، وٓ يجقز تلخقره طؾك الصحقح مـ ققلل العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ 

مِـ غقر طذر، وذلؽ ٕنَّ اهلل تعالك َأَمَر بِالحجِّ طـَد آْستَِطاَطِة، َوتـػقُذ أْمِرِه 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ تعالك: تعالك َواِجٌب َفْقًرا، قال اهلل

 . [97]آل طؿران:  ﴾﮴﮵

يجُب طؾك َمـ أراد الحج والعؿرة أن يتعرف طؾك إحؽام الؿفؿة  -2

يرتك  وإساسقة لؾحج والعؿرة: حتك يؿؽـف طبادة اهلل تعالك طؾك بصقرة، وٓ

 . أو يرتؽب ما يخؾ بحجف أو طؿرتف مِـ إركان أو القاجبات أو الؿحظقرات

هق: الذي تقفر فقف ثالثة و، «الحّج الؿربور»ل الحرُص طؾك يـبغ -3

 شروط:

 . اإلخالُص هلل تعالك، فال يؽقن فقف رياءٌ  إول:

ولؽـ  الؿقافؼُة لؾسـة يف الجؿؾة ولقس الؿراد اإلتقان بجؿقع الســ، والثاين:

 . يليت بلركاكف وواجباتف، ويدخؾ يف هذا بال ريٍب: أن يؽقن مِـ ماٍل حاللٍ 

ـ رفًثا، وهق الجؿاع، وٓ فسقًقا، وهق: الذكقب الؽبقرة، ثالث:وال  أن ٓ يتضؿَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وققؾ: حتك يخؾق مِـ الصغائر أيًضا، قال اهلل تعالك: 

 أنَّ الـبلَّ  ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة [197]البؼرة:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ
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ـْ َحجَّ هلل َفَؾْؿ َيْرُفْث وَلْؿ َيْػُسْؼ؛ َرَجَع كَ »َقاَل:  فُ َم  .(1)متػؼ طؾقف .«َقْقِم َوَلَدْتُف ُأمُّ

، هق: اْلَؿْؼُبقُل، الَّذي لؿ «الحجُّ الؿربورُ »قال العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ: 

 . (2)ُيَخالِْطُف إِْثؿٌ 

يجُب طؾك مِريِد الحج والعؿرة إن كان آفاققًّا أن ُيحِرَم مِـ الؿقؼات  -4

إحرام، ولق جاوزه رجع إلقف الذي يؿر بف، وٓ يجقز لف مجاوزتف مِـ غقر 

 . فلحرم مـف

، ُيؽرُه اإلحراُم قبؾ الؿقؼات: ٕكف خالُف تقققِت الـبلِّ  -5

ـِ أكس:  ـِ طققـة قال: قال رجٌؾ لؿالِؽ ب وخالُف سـَّتف العؿؾقة، وطـ سػقان ب

، فلطاد طؾقف مراًرا، مِـ أيـ ُأحرم؟ قال: َأحِرْم مِـ حقث أحَرَم 

ذلؽ؟ قال: فال تػعؾ، فنين أخاف طؾقؽ الِػتـة! قال: وقال: فنن زدُت طؾك 

وما يف هذه مِـ الِػتـة؟ إكؿا هل أمقال أزيدها! فؼال مالٌِؽ: قال اهلل تعالك: 

 ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿

قال: وأي فِتـة يف هذا؟ قال: وأي فِتـة أطظؿ مِـ أن ترى أكؽ  .[63]الـقر: 

ر طـف رسقل اهلل  أو ترى أن اختقاَرك لـػِسؽ  ،أصبَت فضاًل قصَّ

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 1521ج، باب فضؾ الحج الؿربور برقؿ )رواه البخاري يف كتاب الح (1)

 . (1351كتاب الحج، باب يف فضؾ الحج والعؿرة ويقم طرفة برقؿ )

، 1/87، وفتح الباري ٓبـ حجر 1/117يـظر: الـفاية يف غريب الحديث وإثر  (2)

 . 3/416، وفقض الؼدير 2/74وشرح الـقوي طؾك مسؾؿ 
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 . (1)يف هذا خقًرا مِـ اختقار اهلل لؽ، واختقاِر رسقل اهلل 

ُـّ لؿـ أراد اإلحراَم أن يغتسَؾ قبَؾ اإلحرام، فعـ جابر  -6  يس

ـَ أبل بؽر،  قال: حتك إذا أتقـا ذا الُحَؾقػَة وَلَدْت أسؿاُء بـت طؿقس محؿَد ب

اغَتِسؾل، واسَتْثِػري »ع؟ قال: كقػ أصـ فلرسَؾْت إلك رسقل اهلل 

 .(2)رواه مسؾؿ. «بَثقب، وَأحرِمل

ُـّ لؾرجؾ إذا أراد اإلحراَم أن يتطقَّب يف بدكِف ٓ يف ثقاِب إحرامف،  -7 ُيَس

ومؿا يطقُِّبف: رأَسف ولحقَتف، ويؽثر الطِّقب، ويؽقن مِـ أفضؾ الطِّقب وأحسـف، 

 ُكـُْت ُأَصقِّ »قالت:  زوج الـبل  فعائشة 
ِ
ُب َرُسقَل اهلل

  ـَ ُيحِرم، ولِحؾِّف قبَؾ أن يطقَف بالبقِت  .(3)متػؼ طؾقف .«إلحرامِف حق

ُـّ لؾرجؾ اإلحراُم يف إزاٍر ورداء وَكعَؾقـ -8 اهلل بـ طؿر ، فعـ طبدِ ُيَس

  َّأن الـبل  :وْلُقْحرِم أحدكؿ يف إزار ورداء وَكعَؾقـ»قال». 

 . (4)رواه أحؿد، وصححف ابـ خزيؿة

                                                                                                               

 . 3/41خؾقؾ لؾحطاب الؿالؽل مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر  (1)

 . (1218رقؿ ) رواه مسؾؿ يف حديث جابر الطقيؾ يف حجة الـبل  (2)

(، ومسؾؿ يف 1539رواه البخاري يف كتاب الحج، باب الطقب طـد اإلحرام برقؿ ) (3)

 . (1189كتاب الحج، باب الطقب لؾؿحرم طـد اإلحرام برقؿ )

، وقال ابـ 4/163وصححف ابـ خزيؿة  ،1/11، وابـ الجارود 2/34رواه أحؿد  (4)

: رواه بـ الؿـذر يف إوسط وأبق طقاكة يف صحقحف بسـد 2/237حجر يف التؾخقص 

  = فذكره، طؾك شرط الصحقح، وكؼؾ طـ ابـ الؿـذر أكف قال: ثبت طـ الـبل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
91 

ر ذلؽ، وكق -9 ُـّ اإلحراُم َطِؼَب صالٍة إن تقسَّ هنا فريضًة هق إَولك، ُيَس

ـِ طباس فعـ طبدِ  يؼقل: سؿعُت الـبلَّ  أكف سؿع طؿَر  اهلل ب

  :قؾة آٍت ِمـ ربل فؼال: َصؾِّ يف هذا »بقادي الَعؼقؼ يؼقل أتاين الؾَّ

 . (1)رواه البخاري. «القادي الؿباَرك، وُقؾ: طؿرٌة يف َحجةٍ 

لؾحج ثالثة أكقاع كؾُّفا جائزة يف ققل طامة أهؾ العؾؿ رحؿـا اهلل  -11

الِؼراُن، و التَّؿتُُّع، وإياهؿ، فعؾك َمـ أراد الحجَّ أن يختاَر واحًدا مـفا، وهل:

 أمر بف أصحاَبف ، وأفضُؾ إكساِك الثالثة: التَّؿتُّع: ٕن الـبلَّ واإلفرادُ 

(2)بقـ حج وطؿرة، ثؿ اإلفراد، قال اإلماُم َأْحَؿدُ  ، ثؿ الِؼران: ٕكف يجؿع 

 :« َشؽَّ َأكَُّف َٓ  َّ(3)اهـ. «َكاَن َقاِرًكا، واْلُؿْتَعُة َأَحبُّ إَِلل . 

ُـّ لؾحاج اإلكثار مِـ التؾبقة مِـ أول ما يحرم إلك أن يشرع يف  -11 ُيَس

ـِ  اهلللزم التؾبقة كذلؽ، فعـ طبدِ  رمل جؿرة العؼبة: ٕن الـبل  ب

                                                                                                               

 (، وقال ابـ الؿؾؼـ )خالصة البدر الؿـقر3/121وكؼؾف أيضا الؿقفؼ يف الؿغـل ) =

رواه أبق طقاكة يف صحقحف مـ رواية ابـ طؿر، فاستػده فؾؿ أجده إٓ بعد  (:1/358

 اهـ. سـقـ

برقؿ « العؼقؼ واد مبارك: »رواه البخاري يف كتاب الحج، باب ققل الـبل  (1)

(1534) . 

( مـ حديث طائشة 1211رواه مسؾؿ يف كتاب الحج، باب بقان وجقه اإلحرام برقؿ ) (2)

 . 

 . 2/376وكشاف الؼـاع  ،5/335الػروع  (3)
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ـَ زيٍد طباس  ـْ  َكاَن ِرْدَف الـَّبِلِّ  : أنَّ أسامَة ب
مِ

ـَ اْلُؿْزَدلَِػِة إَِلك مِـًك، َقاَل: َفؽِالُهَؿا 
َطَرَفَة إَِلك اْلُؿْزَدلَِػِة، ُثؿَّ َأْرَدَف الَػْضَؾ مِ

، (1)متػؼ طؾقف. «ُيَؾبِّل َحتَّك َرَمك َجْؿَرَة الَعَؼَبةِ  َلْؿ َيَزل »َقآ: 

ـِ َمْسُعقٍد َطـ َطْبدِ و  ْب
ِ
ًدا  اهلل ِذي َبَعَث ُمَحؿَّ  قال: َوالَّ

 
ِ
، َلَؼْد َخَرْجُت َمَع َرُسقِل اهلل َفَؿا َتَرَك التَّْؾبَِقَة َحتَّك َرَمك » بِاْلَحؼِّ

َّٓ َأْن َيْخِؾَطَفا بَِتْؽبِقرٍ، َأْو َتْفِؾقؾٍ  رواه أحؿد، وصححف ابـ  .«َجْؿَرَة اْلَعَؼَبِة، إِ

 . (2)زيؿة، والحاكؿ طؾك شرط مسؾؿخ

ُـّ لؾؿحِرم إذا وصؾ إلك مؽَة أن يبادر بالذهاب إلك الؿسجد  -12 ُيَس

َل ما يبدأ بف: الطقاُف بالَؽعبِة، وهذا الطقاف  الحرام ٕداء ُكُسؽِِف، ويؽقن أوَّ

إول بالـسبة لؾؿعتِؿر طؿرًة مػَردًة أو متؿتًِّعا هبا إلك الحج هق: )صقاُف 

ِة(، وهق أحُد أركاهنا، وبالـسبة لؾؼارن والؿػرد هق: )صقاُف الُؼدوِم(، الُعؿر

وهق بالـسبة لفؿا سـَّة غقر واجب، فؾق تركاه فال حرج طؾقفؿا، لؽـ ٓ يصحُّ 

َّٓ بعد هذا الطقاف ما قبؾ يقم العقد إ  . لفؿا سعُل الحج مؼدَّ

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب الحج، باب التؾبقة والتؽبقر غداة الـحر حقـ يرمل الجؿرة  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب الحج، باب استحباب إدامة 1686وآرتداف يف السقر برقؿ )

 . (1281الحاج التؾبقة حتك يشرع يف رمل جؿرة العؼبة يقم الـحر برقؿ )

(، وصححف ابـ 13988)( 3/258)(، وابـ أبل شقبة 3961)( 7/72)رواه أحؿد  (2)

، وقال: (1/632)(، والحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ 2816)( 4/251)خزيؿة 

  .«إسـاده حسـ»: (4/296)صحقح طؾك شرط مسؾؿ، وقال إلباين يف اإلرواء 
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هلل تعالك: يستحب اإلكثار مِـ ذكر اهلل تعالك يف الحج كؾف، قال ا -13

 ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

، وقال [211 - 198]البؼرة:  ﴾     ﯁ ﯀ ﮿

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالك: 

 ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، وقال تعالك: [213]البؼرة: 

 ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿، وقال تعالك: [28]الحج: 

]الحج:  ﴾گگ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿، وقال تعالك: [34

﯀  ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ

              ﯁

، [37-36]الحج:  ﴾ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ   
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  وطـ ُكَبْقَشَة اْلُفَذلِلِّ 
ِ
َأيَّاُم التَّْشرِيِؼ : »قاَل: قاَل َرُسقُل اهلل

ِف[ ـَ طائشَة (1)رواه مسؾؿ. «َأيَّاُم َأْكٍؾ، َوُشْرٍب،]َوِذْكرٍ لِؾَّ ، وطـ أمِّ الؿممـق

  :َؿا َجعؾ اهلل الطَّقاَف »مقققًفا َقالْت َػا واْلَؿْرَوة،  إكَّ ـَ الصَّ بالبقِت، وَبْق

 . (2)«وَرمَل اْلِجَؿاِر؛ إلَقاَمِة ِذْكرِ اهللِ تعالك

ُـّ يف يقم طرفة أن يسرتيح أول الـفار فَقِؼقؾ قبؾ الزوال، ثؿ يتػرغ  -14 ُيَس

لؾدطاء بعد صاليت الظفر والعصر، ويصؾقفؿا جؿًعا وقصًرا يف أول وقت 

ُـّ آجتفاد يف  الدطاء يف هذا الققم، مع رفع القديـ، وُيظفر الظفر، ويس

الخضقَع والتضرَع وآفتؼاَر إلك اهلل تعالك، ويسللف مِـ خقر الدكقا وأخرة 

تف، ويؾحُّ يف الدطاء ويؽرره، ويؽثر مِـ ققل:  ٓ إلف إٓ اهلل »لـػسف وأهؾف وأمَّ

كؿا  .«وحده ٓ شريؽ لف، لف الؿؾؽ ولف الحؿد، وهق طؾك كؾ شلء قدير

  .يسـ خؾط ذلؽ بشلء مِـ التؾبقة والتؽبقر

                                                                                                               

(، والزيادة 1141رواه مسؾؿ يف كتاب الصقام، باب تحريؿ صقم أيَّام التَّشريؼ برقؿ ) (1)

بقـ معؼقفقـ مـ رواية أخرى لف، وُكَبْقشة مصغر، هق ابـ طبداهلل الفذلل، صحابل قؾقؾ 

 . (559الحديث، يؼال لف: ُكَبْقشة الخقر )تؼريب التفذيب ص

 3/399(، وابـ أبل شقبة 8961)5/49رواه مقققفا طؾك طائشة طبد الرزاق  (2)

، 6/64ه صحقح، وقد رواه أحؿد (، وإسـاد1853)2/71(، والدارمل 15333)

(، والرتمذي يف كتاب 1888وأبق داود يف كتاب الؿـاسؽ، باب يف الرمؾ برقؿ )

(، طـفا مرفقطا، وإسـاده ضعقػ، 912الحج، باب ما جاء كقػ ترمك الجؿار برقؿ )

 . مع ما فقف مـ الؿخالػة، والصحقح الؿقققف
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تِّ لؾدطاء يف الحج،  -15 ُـّ لؾحاج أن يحرَص طؾك الققػات السِّ ُيَس

والثاين:  .، وهل: الؿققُػ إوُل: طؾك الصػاوالتل فعؾفا الـبلُّ 

والخامُس: طؼب َرمل  .والرابُع: بؿزدلػة .والثالُث: بعرفة .طؾك الؿروة

 . السادُس: طؼب َرمل الجؿرِة الثاكقةو .الجؿرِة إولك

يـبغل لؾحاج أن يستثؿر أوقاتف يف الطاطات بلكقاطفا، كالدطقِة إلك  -16

اهلل تعالك، وتعؾقِؿ الجاهؾقـ، والـصِح واإلرشاد، وإمِر بالؿعروف والـفِل 

طـ الؿـؽر، والتعرف طؾك إخقاكف الؿسؾؿقـ، واإلكثاِر مـ الصدقات، 

  .ضقِر مجالس العؾؿ، وغقِر ذلؽ مِـ الطاطات والُؼرباتوقراءِة الؼرآن، وح

ف يف الحج والعؿرة ما أمؽـف، ويحرص  -17 يـبغل طؾك الحاج أن يتػؼَّ

بلركاكف وواجباتف وُســف، قال  طؾك اإلتقان بالحج كؿا فعؾف الـبلُّ 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿اهلل تعالك: 

  قال: رأيُت الـبلَّ   ، وطـ َجابِرٍ [21]إحزاب: ﴾ یجئ ی

َٓ َأْدِري »يرمل طؾك َراِحَؾتِِف يقم الـَّْحِر َوَيُؼقُل:  لَِتْلُخُذوا َمـَاِسَؽُؽْؿ، َفنِكِّل 

تِل هذه َٓ َأُحجُّ َبْعَد َحجَّ  . (1)رواه مسؾؿ .«َلَعؾِّل 
 

 
 

                                                                                                               

جؿرة العؼبة يقم الـّحر راكًبا برقؿ رواه مسؾؿ يف كتاب الحج، باب استحباب رمِل  (1)

(1297) . 
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ة، مِ   ـفا ما يؾل:لؾجفاِد يف سبقِؾ اهلل آداٌب مفؿَّ

يجب إخالص الـقة يف الجفاد يف سبقؾ اهلل، فقؼاتؾ الؿسؾؿ صؾًبا  -1

لؿرضاة اهلل تعالك، ورغبة يف ثقابف، ويؼاتؾ يف سبقؾ اهلل تعالك ٓ يف سبقؾ غقر 

اهلل تعالك: فال يؼاتؾ لؾدكقا، ٓ لؾؿال، وٓ لؾجاه، وٓ لؾؿـصب، وٓ لؾرياء، 

 . ، وٓ لغقر ذلؽ مؿا يؼاتِؾ طؾقف أهُؾ الدكقاوٓ طصبقة لؼقم أو بؾد أو ققمقة

يجب أن َيعَؾؿ الؿجاهُد حؼقؼَة الجفاد يف سبقؾ اهلل تعالك، وقد بقَّـفا  -2

بقضقح وجالء ٓ خػاء فقف، فعـ أبل ُمقَسك إَْشَعِريِّ  الـبل 

  إلك الـبلِّ  قاَل: جاء َرُجٌؾ ] ُجُؾ  ]َأْطَرابِلٌّ فؼاَل: الرَّ

ْؾَؿْغـَِؿ[، وُيَؼاتُِؾ َحِؿقًَّة، وُيَؼاتُِؾ َشَجاَطًة، وُيَؼاتُِؾ ِرَياًء، َفَليُّ ذلَؽ يف ]ُيَؼاتُِؾ لِ 

؟ قاَل: 
ِ
ـْ َقاَتَؾ لَِتُؽقَن َكِؾَؿُة اهللِ ِهَل اْلُعْؾَقا َفُفَق يف َسبِقِؾ اهللِ »َسبِقِؾ اهلل  .«َم

 . (1)متػؼ طؾقف

ك، وآطتؿاد طؾقف وحده يف يجب طؾك الؿجاهد التقكؾ طؾك اهلل تعال -3

                                                                                                               

 ﴾﮲﮳ ۓ ۓ ے ے﴿رواه البخاري يف كتاب التقحقد، باب ققلف تعالك:  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب اإلمارة، باب مـ قاتؾ لتؽقن كؾؿة اهلل هل العؾقا ففق 7458برقؿ )

يف  (، والزيادتان بقـ معؼقفقـ مـ رواية لفؿا: البخاري1914يف سبقؾ اهلل برقؿ )

(، 3126أبقاب فرض الخؿس، باب مـ قاتؾ لؾؿغـؿ هؾ يـؼص مـ أجره؟ برقؿ )

 . ومسؾؿ يف الؿقضع كػسف
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تحؼقؼ الـصر، مع فعؾ إسباب الؿؿؽـة مِـ إطداد الؼقة والعتاد الؿؿؽـ، 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿قال اهلل تعالك: 

 . [23]الؿائدة:  ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ

يجب طؾك الؿسؾؿقـ آستعداد لؾجفاد والتفقم لف َقبؾف بؽؾ ققة  -4

ة والعتاد، والتخطقط والرتتقب، وحسـ إطداد مؿؽـة، مِـ الَعدد وال ُعدَّ

الؼادة، والتفقئة الـػسقة والجسدية، إلك غقر ذلؽ مِـ إسباب الؿشروطة، 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿قال اهلل تعالك: 

 . [61]إكػال:  ﴾ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

يـبغل طؾك الؿجاهديـ يف سبقؾ اهلل تعالك أن يؽثروا مِـ الدطاء  -5

هؿ طؾك أطداء الديـ، وهؽذا و الؾجقء إلك اهلل تعالك، أن يـصرهؿ وُيعزَّ

يـبغل طؾك الؼاطديـ مِـ الؿممـقـ الدطاء لؾؿجاهديـ بالـصر والتؿؽقـ، 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال اهلل تعالك: 

 . [9]إكػال:  ﴾ڀ ڀ ڀ

يجب طؾك الؿجاهديـ يف سبقؾ اهلل تعالك الصرب والؿصابرة، قال اهلل  -6

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿عالك: ت

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿، وقال تعالك: [211]آل طؿران:  ﴾ۆئۈئ

 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې
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 چ چ چ ڃچ﴿، وقال تعالك: [121]آل طؿران:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ

 ]آل ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿وقال تعالك:  ،[125طؿران: 

 ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 . [186طؿران: ]آل  ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

يجب طؾك الجقش والؼقادة الحرص طؾك تؼقى اهلل تعالك وبخاصة  -7

حال الحرب، والحرص طؾك أداء القاجبات، وبخاصة الصالة، ويصؾقن 

ا الؼصر  حسب حالفؿ، ولفؿ الجؿع طـد الحاجة ولق كاكقا يف الحضر، وأمَّ

ُـّ لف لفؿ ذلؽ ، وطؾقفؿ الحذر فال يشرع يف الحضر، وإذا كاكقا طؾك َسَػٍر فقس

مِـ الذكقب والؿعاصل، واجتـاب كؾ ما يسخط اهلل تعالك، وطؾك اإلمام أو 

  .الؼائد حث الؿجاهديـ طؾك تؼقى اهلل تعالك

 ائ ائ ى﴿يستحبُّ اإلكثار مِـ ذكر اهلل تعالك، قال اهلل تعالك:  -8

  .[45]إكػال:  ﴾ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

هؿا إذا أرسؾ سرية أو كتقبة أو جقشا يستحبُّ لإلمام أو الؼائد أو كحق -9

لؾجفاد يف سبقؾ اهلل تعالك أن يقصقفؿ بؿا يفؿفؿ يف قتالفؿ مؿا يـاسب 

ـِ الُحَصْقِب  ـْ ُبَرْيَدَة ب   الحال، فَع
ِ
إَِذا  َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

تِِف بَِتْؼقَ  ٍة، َأْوَصاُه فِل َخاصَّ َر َأمِقًرا َطَؾك َجْقٍش َأْو َسِريَّ ـَ َأمَّ
ـْ َمَعُف مِ ، َوَم

ِ
ى اهلل

ـَ َخْقًرا، ُثؿَّ َقاَل:  ـْ َكَػَر بِاهللِ، »اْلُؿْسؾِِؿق اْغُزوا بِاْسِؿ اهللِ، فِل َسبِقِؾ اهللِ، َقاتُِؾقا َم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
99 

َك  اْغُزوا َوٓ َتُغؾُّقا، َوٓ َتْغِدُروا، َوٓ ُتـَؿثُِّؾقا، َوٓ َتْؼُتُؾقا َولِقًدا، َوإَِذا َلِؼقَت َطُدوَّ

ـَ  ، َفاِم ـَ َـّ َما َأَجاُبقَك  -َأْو ِخاللٍ -ْدُطُفْؿ إَِلك َثالِث ِخَصاٍل اْلُؿْشرِكِق ُتُف َفَليَّ

َفاْقَبْؾ ِمـُْفْؿ، َوُكػَّ َطـُْفْؿ، ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك اإْلِْسالِم، َفنِْن َأَجاُبقَك، َفاْقَبْؾ ِمـُْفْؿ، 

لِ  ، َوَأْخبِْرُهْؿ  َوُكػَّ َطـُْفْؿ، ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك التََّحقُّ ـَ ـْ َداِرِهْؿ إَِلك َداِر اْلُؿَفاِجرِي ِم

، َفنِْن  ـَ ، َوَطَؾْقِفْؿ َما َطَؾك اْلُؿَفاِجرِي ـَ ُفْؿ إِْن َفَعُؾقا َذلَِؽ َفَؾُفْؿ َما لِْؾُؿَفاِجرِي َأكَّ

ُفْؿ َيُؽقُكقَن َكَلْطَراِب الْ  ُلقا ِمـَْفا، َفَلْخبِْرُهْؿ َأكَّ ، َيْجرِي َأَبْقا َأْن َيَتَحقَّ ـَ ُؿْسِؾِؿق

، َوٓ َيُؽقُن َلُفْؿ فِل اْلَغـِقَؿِة  ـَ  الَِّذي َيْجرِي َطَؾك اْلُؿْمِمـِق
َطَؾْقِفْؿ ُحْؽُؿ اهللِ

، َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا َفَسْؾُفُؿ اْلِجْزَيَة، َفنِْن  ـَ َواْلَػْلِء َشْلٌء إِٓ َأْن ُيَجاِهُدوا َمَع اْلُؿْسِؾِؿق

ـْ بِاهللِ َوَقاتِْؾُفؿْ ُهْؿ َأَجاُبقَك َفاْقبَ    .ْؾ ِمـُْفْؿ، َوُكػَّ َطـُْفْؿ، َفنِْن ُهْؿ َأَبْقا َفاْسَتِع

َة َكبِقِِّف، َفال  َة اهللِ، َوِذمَّ ـٍ َفَلَراُدوَك َأْن َتْجَعَؾ َلُفْؿ ِذمَّ َوإَِذا َحاَصْرَت َأْهَؾ ِحْص

َة َكبِقِِّف، َوَلؽِ  َة اهللِ، َوٓ ِذمَّ َة َأْصَحابَِؽ، َتْجَعْؾ َلُفْؿ ِذمَّ َتَؽ َوِذمَّ ـِ اْجَعْؾ َلُفْؿ ذِمَّ

َة   َوِذمَّ
َة اهللِ ـْ َأْن ُتْخِػُروا ِذمَّ ُؽْؿ َأْن ُتْخِػُروا ِذَمَؿُؽْؿ َوِذَمَؿ َأْصَحابُِؽْؿ َأْهَقُن ِم َفنِكَّ

ـٍ َفَلَراُدوَك َأْن ُتـِْزَلُفْؿ َطَؾك ُحْؽِؿ اهللِ  ، َفال َرُسقلِِف، َوإَِذا َحاَصْرَت َأْهَؾ ِحْص

ـْ َأْكِزْلُفْؿ َطَؾك ُحْؽِؿَؽ، َفنِكََّؽ ٓ َتْدِري َأُتِصقُب 
ُتـِْزْلُفْؿ َطَؾك ُحْؽِؿ اهللِ، َوَلؽِ

 . (1)رواه مسؾؿ .«ُحْؽَؿ اهللِ فِقِفْؿ َأْم ٓ

تجقز الخدطة يف الحرب، واستعؿال الحقؾ التل يتحؼؼ هبا الـصر  -11

                                                                                                               

رواه مسؾؿ يف كتاب الجفاد والسقر، باب تلمقر اإلمام إمراء طؾك البعقث، ووصقتف  (1)

 . (1731إياهؿ بآداب الغزو وغقرها برقؿ )
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـِ طبِداهلل طؾك إطداء، فَع   أنَّ الـبلَّ  وجابِر ب

 . (1)متػؼ طؾقفؿا .«اْلَحْرُب َخْدَطةٌ »قاَل: 

يجقز الؽذب يف الحرب مخادطًة لألطداء، وكذب إسقر طؾك  -11

  آسريف، فعـ ُأمِّ ُكْؾُثقٍم بِـِْت ُطْؼَبَة 
ِ
 أهنا َسِؿَعْت َرُسقَل اهلل

اُب الَّذي ُيْصِؾُح »يؼقل:  ـَ الـاِس َفَقـِْؿل َخْقًرا أو يؼقُل َخْقًرا َلْقَس اْلَؽذَّ . «َبْق

ا يؼقل  ، وزاد مسؾؿ يف رواية:(2)متػؼ طؾقف ُص يف َشْلٍء مِؿَّ ولؿ َأْسَؿْعُف ُيَرخِّ

َّٓ يف َثالٍث:  ُجِؾ اْمَرَأَتُف، »الـاس إ اْلَحْرُب، واإِلْصاَلُح بقـ الـاِس، وَحِديُث الرَّ

 . (3)«اَوَحِديُث اْلَؿْرَأِة َزْوَجفَ 

 ڱ﴿قال اهلل تعالك:  ٓ يجقز لؾؿسؾؿقـ كؼض العفقد والؿقاثقؼ، -12

 . [58]إكػال:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

يجب إحسان التعامؾ مع إسرى، ويراطك فقفؿ الؿقاثقؼ والعفقد  -13

                                                                                                               

(، 3129اب الحرب خدطة برقؿ )رواهؿا البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، ب (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب الجفاد والسقر، باب جقاز الخداع يف الحرب برقؿ 3131)

(1741( ،)1739) . 

رواه البخاري يف كتاب الصؾح، باب: لقس الؽاذب الذي يصؾح بقـ الـاس برقؿ  (2)

(، ومسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب تحريؿ الؽذب وبقان الؿباح 2692)

 . (2615مـف برقؿ )

صحقح مسؾؿ يف الؿقضع السابؼ إٓ إكف جعؾف مرة مـ ققل أم كؾثقم فقؽقن مرفقطا  (3)

 . مقصقٓ، ومرة مـ ققل ابـ شفاب الزهري كػسف
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الدولقة التل ٓ تخالػ الشريعة اإلسالمقة، وإمام الؿسؾؿقـ مخقر فقفؿ 

ُـّ طؾقفؿ بنصالقفؿ، أو الِػداء تخققر مصؾحة  بقـ أربع خقارات هل: الؿ

  .بالؿال أو بلسرى الؿسؾؿقـ، أو آسرتقاق، أو الؼتؾ

ٓ يجقز قتؾ غقر الؿحاربقـ مِـ الـساء وإصػال والشققخ والُعبَّاد  -14

وكحقهؿ مِـ الذيـ ٓ يؼاتؾقن، وٓ َيحؿؾقن السالح وٓ يشاركقن الؿؼاتؾقـ 

 بـ ُطَؿَر قن الققم )الؿدكققـ(، فعـ طبدِ سؿَّ يف حرهبؿ، وي
ِ
قال:  اهلل

« 
ِ
ـْ َقْتِؾ الـِّ َكَفك رسقُل اهلل ْبَقانِ ط ، فنن (1)متػؼ طؾقف. «َساِء والصِّ

ضقا طؾك الؼتال، أو كان لفؿ رأي  شارك همٓء يف الؼتال بلن قاتؾقا، أو حرَّ

 . وتدبقر يف الحرب: جاز قتؾفؿ

قدان الجفاد، وَيحرم الػرار والفزيؿة، قال اهلل يجب الثبات يف م -15

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿تعالك: 

 أنَّ الـبلَّ  ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة [45]إكػال:  ﴾ۈئۈئ

ْبَع اْلُؿقبَِؼاِت »قاَل:  ْحِػ »، وَذَكَر مِـفا: «اْجَتـُِبقا السَّ متػؼ  .«والتََّقلِّل يقَم الزَّ

 . (2)طؾقف

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 3115رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب قتؾ الـساء يف الحرب ) (1)

 . (1744ساء والصبقان يف الحرب برقؿ )يف كتاب الجفاد والسقر، باب تحريؿ قتؾ الـ

(، ومسؾؿ يف 6857رواه البخاري يف كتاب الؿحاربقـ، باب رمل الؿحصـات برقؿ ) (2)

 . (89كتاب اإليؿان، باب بقان الؽبائر وأكربها برقؿ )
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 ثة أحقال:ويستثـك مِـ ذلؽ ثال

 . : أْن َيِػرَّ مخادًطا لؾعدو: لؽل يؽرَّ طؾقف مرًة أخرىالحاُل إُولك

 . : أْن َيِػرَّ متحّقًزا إلك فئٍة مِـ الؿجاهديـالحاُل الثاكقةُ 

 . : أن يؽقن العدو أكثر مِـ ضعػ الؿسؾؿقـالحاُل الثالثةُ 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿قال اهلل تعالك: 

 . [16]إكػال:  ﴾ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

طؾك قائد الؿسؾؿقـ أن يعرض اإلسالم طؾك الؽػار الذيـ لؿ  -16

 . تبؾغفؿ الدطقة، فنن أبقا فنكف يعرض طؾقفؿ الجزية، فنن أبقا َحؾَّ قتالفؿ

ُـّ سمال اهلل العافقة، فنن وقع الؾؼاء  -17 يؽره َتؿـّل لؼاء العدو، ويس

 . بإطداء وجب الصرب والصدق يف الؼتال

ة، أو  -18 َيحرم الػخر والخقالء، واإلطجاب بالؽثرة أو العتاد والُعدَّ

اإلطداد والخطة الحربقة، ويجب التقاضع هلل تعالك، وآطتؿاد طؾقف وحده 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ٓ شريؽ لف، قال اهلل تعالك: 

 . [47]إكػال:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ

ـقا أن ا -19 لـصر مِـ طـد اهلل تعالك، قال يجُب طؾك الؿسؾؿقـ أن يتقؼَّ

، [11]إكػال: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿اهلل تعالك: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿وقال تعالك: 
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 ڭ﴿، وقال تعالك: [161]آل طؿران:  ﴾کک ک ڑ ڑ ژژ

 . [7]محؿد:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

د وآجتؿاع طؾك الؼقادة وترك التـازع والتػرق  -21 يجب التقحُّ

 ٻ ٱ﴿وآختالف، ففق مِـ أطظؿ أسباب الفزيؿة، قال اهلل تعالك: 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 . [46]إكػال: 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  -21  ٓ يجقز تحريؼ أدمل أو الحققان بالـار، َط

 
ِ
ًكا إِْن َوَجْدُتْؿ ُفالًكا وُفال»فِل َبْعٍث َفَؼاَل:  َقاَل: َبَعَثـَا َرُسقُل اهلل

 «َفَلْحرُِققُهَؿا بِالـَّارِ 
ِ
ـَ َأَرْدَكا الُخُروَج:  ، ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل إِكِّل »ِحق

َّٓ اهللُ، َفنِْن  ُب بَِفا إِ َأَمْرُتُؽْؿ َأْن ُتْحرُِققا ُفالًكا وُفالًكا، وإِنَّ الـَّاَر ٓ ُيَعذِّ

فقجقز إحراقف  أما ما ٓ روح فقف .(1)رواه البخاري .«َوَجْدُتُؿقُهَؿا َفاْقُتُؾقُهَؿا

ـِ ُطَؿَر لؾؿصؾحة، فعـ طبدِ  َق الـَّبِلُّ »قاَل:  اهلل ب َكْخَؾ  َحرَّ

 . (2)متػؼ طؾقف .«َبـِل الـَِّضقرِ 

يجب طؾك الؿجاهديـ التآزر والتعاون فقؿا بقـفؿ يف الرأي  -22

ن يف كؾ والؿشقرة، والتعاون يف الؼتال، والتعاون يف ترتقب إمقر، والتعاو

                                                                                                               

 . (3116رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب ٓ يعذب بعذاب اهلل برقؿ ) (1)

 (، ومسؾؿ3121يف كتاب الجفاد والسقر، باب حرق الدور والـخقؾ برقؿ )رواه البخاري  (2)

 . (1746يف كتاب الجفاد والسقر، باب جقاز قطع أشجار الؽػار وتحريؼفا رقؿ )
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ما مِـ شلكف تحؼقؼ القحدة والـصر، فالتعاون مِـ أهؿ أسباب الـصر، قال اهلل 

 . [2]الؿائدة:  ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿تعالك: 

يـبغل طؾك الؼائد الؿسؾؿ أن يحرص طؾك آستشارة وأخذ الرأي  -23

 ں ں﴿مِـ كؾ َمـ يؿؽـ أن يؽقن لديف رأي كافع، قال اهلل تعالك: 

 . [159]آل طؿران:  ﴾ڦڦ ڦ ڤ﴿، وقال تعالك: [38 ]الشقرى: ﴾ڻ

يجب الؿحافظة طؾك إسرار العسؽرية، وٓ يجقز إفشاؤها، وٓ  -24

التحدث طـفا بؿحؾ يؿؽـ لألطداء أن يسؿعقها، أو أن تـؼؾ إلقفؿ، فقمدي 

 . هذا إلك خسارة الؿسؾؿقـ، وضعػفؿ

إذن، أو يحرم التؿثقؾ بجثث الؼتؾك وتشقيففا، كؼطع إكػ و -25

السابؼ أن  السحؾ، أو استئصال إطضاء، وقد ثبت يف حديث ُبَريدَة 

  .«َؿثُِّؾقاوٓ تُ »قال:  الـبل 

ة اهلل  -26 ٓ يجقز مصالحة الؿحاربقـ أو معاهدهتؿ بنكزالفؿ طؾك ِذمَّ

ة رسقلف  ، أو إكزالفؿ طؾك ُحؽؿ اهلل تعالك، أو حؽؿ تعالك أو ِذمَّ

ؿ الؼائد ويصالحفؿ طؾك ذمتف وذمة ، ولؽـ يـزلفرسقلف 

يف حديث ُبَريدَة  أصحابف، كؿا ثبت بذلؽ الخرب طـ الـبل 

 السابؼ . 

ا جفاد  -27 َّٓ بنذن آمام، وأمَّ ٓ يجقز ٕحد يف جفاد الطؾب أن يغزو إ

الدفع فبحسب الحال التل هؿ طؾقفا، فنن كاكقا تحت راية اإلمام وَتِصُؾفؿ 
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َّٓ الدفاع تقجقفاتف، فقجب طؾقف ؿ امتثالفا، وإن َدَهَؿفؿ العدوُّ فؾؿ يؽـ لفؿ إ

طـ أكػسفؿ فال يؾزم إذكف: ٕن الدفاع طـ الـػِس والِعرِض والؿاِل مِـ 

 . القاجباِت، وقد تعقَّـ

يـبغل طؾك الؼائد أو َمـ يـقب طـف هتقئة الجقش روحقًّا ورفُع  -28

ه اهلل معـقياهتؿ، بحّثفؿ طؾك الجفاد يف سبقؾ اهلل تع الك، وبقان فضؾف وما أطدَّ

ا كصٌر طظقٌؿ َتَؼرُّ بف  تعالك لؾؿجاهديـ يف سبقؾف، وأهنؿ بقـ أمريـ طظقؿقـ: إمَّ

ا شفادٌة يؽقن مآلفؿ بعدها إلك الجـة   .طققهنؿ، وإمَّ

َيحرم الُغؾقل، وهق إخذ مِـ الغـقؿة قبؾ تقزيعفا، قال اهلل تعالك:  -29

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک﴿

 . [161]آل طؿران:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ
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ة ُتجاه الِعؾؿ والعؾؿاء ما يؾل:    مِـ أداِب الؿفؿَّ

ـِة، هق أفضُؾ  -1 ـَ الؽتاِب والسُّ
اطتؼاُد أن الِعؾَؿ الشرطلَّ الؿلخقَذ مِ

فا، وأشرُففا وأرفُعفا وأجؾُّفا، وذلؽ ٕكف الِعؾُؿ الؿقصُؾ إلك  العؾقِم وأَهؿُّ

معرفِة اهلل تعالك وشريعتِِف، وهق السبقُؾ إلك القصقِل إلك الغايِة التل ٕجؾَِفا 

خؾَؼ اهلل الخؾَؼ وهل: طبادُتُف بِؿا يحبُف ويرَضاُه، ثؿ بعد ذلؽ: هق الؿقِصؾ 

 . إلك سعادة الداريـ

َلُف َكصقٌب مِـ الِعؾؿ الشرطلِّ لقرَتؼل يجب طؾك كؾِّ مسؾٍؿ أْن يؽقَن  -2

ـْ هذا الِعؾِؿ كاَن هلل أقرَب، ولُف أطَبَد 
ا ازَداَد مِ بِِف يف َدَرجاِت الَؽَؿاِل، وكؾؿَّ

، والؼدر [28]فاصر:  ﴾ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿وأخشَع، قال تعالك: 

ـَ الِعْؾِؿ هق: أن يتعؾؿ ما َتْسَؾؿ بف طؼقدُتف مِ 
 ـ آكحرافالقاجب طؾك كؾِّ مسؾٍؿ مِ

ـَِّة، وتصح بف طباداُتف وُمعاَمالتف وٓ يجقز لؾؿسؾؿ  .طـ مـفِج أهِؾ السُّ

قِة: ٕن ذلؽ مـ  اإلطراُض طـ تعؾُّؿ الِعؾِؿ الشرطلِّ وطدُم اإلقبال طؾقِف بالُؽؾِّ

 . أطظؿ الخسارة، ومـ اختقار الَعَؿك طؾك الفدى، والظؾؿاِت طؾك الـقرِ 

ربَّاكققـ ومحبَّتفؿ، وتقققرهؿ وتعظقُؿفؿ بؿا يجُب تؽريُؿ العؾؿاِء ال -3

طظََّؿُفْؿ اهلل تعالك بِف، وتؼدير جفقدهؿ، وَيحرُم ُبغُضفؿ وإيذاؤهؿ بليِّ كقٍع 

ـَ إذى، أو اكتؼاصفؿ والغضُّ مِـ مـازلفؿ والطعـ فقفؿ، ولؾعؾؿاِء 
مِ

الك مؽاَكَتُفْؿ، وأطؾك ُحرمتاِن: ُحْرَمُة اإلسالِم، وُحْرَمُة الِعْؾِؿ، وقد َرَفَع اهلل تع
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ُفْؿ قدرهؿ يف كتابف وطؾك لسان رسقلف  : فال يجقُز ٕحٍد أْن ُيِذلَّ

، وبنذٓلِفْؿ  ـُ ي ِهْؿ وِرْفَعتِِفْؿ َيِعزُّ الدِّ ـْ َمَؽاَكتِِفْؿ، وبِِعزِّ
أو يتـؼَّصفؿ أو َيَضَع مِ

: ٕكَُّفْؿ َحَؿَؾُتُف ورافعقا راَيتِِف، وقد ثبت يف ـُ ي الحديث الؼدسل أن  يِِذلُّ الدِّ

قال اهلل تعالك: َمـ طاَدى لل ولقًّا فؼد آَذكُتف »قال:  الـبل 

، قال أبق حـقػة والشافعل رحؿفؿا اهلل تعالك: إن (1)رواه البخاري .«بالَحرب

، وقال الحافظ أبق الؼاسؿ ابـ (2)لؿ يؽـ العؾؿاء أولقاء اهلل: فؾقس هلل ولل

وفؼـَا اهلل َوإِيَّاك لؿرضاتف أن ُلحقم اِْطَؾؿ َيا أخل »تعالك:  طساكر 

اْلعؾَؿاء َرحؿة اهلل َطؾقِفؿ َمْسُؿقَمٌة، وطاَدة اهلل يف َهْتِؽ َأْستاِر ُمـتؼصقفؿ 

َن القققعَة فقفؿ بَِؿا هؿ مِـُْف بَراء أمره َطظِقؿ، والتـَاول ٕطراضفؿ 
ِ

َمْعُؾقَمة: ٕ

وكؾ َمـ أصؾؼ لَِساكف »: وقال  .(3)اهـ. «بالزور وآفرتاء مرتٌع وخقؿٌ 

 . (4)اهـ. «قبؾ َمقتِف بَِؿقت اْلؼؾب فِل اْلعؾَؿاء بالثَّْؾِب، بالُه اهلل 

 بغقِر ِطْؾٍؿ، وهق َضالٌل يف  -4
ِ
ـِ اهلل َيحرم طؾك اْلُؿسؾِِؿ أن يؼقَل يف ِدي

 الـَّْػِس وإضالٌل لِْؾَخؾِؼ، وهق مِـ أطظِؿ أثاِم والذكقِب: حتَّك إنَّ اهلل 

ـَ الشرِك باهلل تعالك، فؼال  َقَرَكُف بلطظِؿ الػقاحِش والؿـؽراِت، وجَعَؾَف قري

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿تعالك: 

                                                                                                               

 . (6512رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب التقاضع برقؿ ) (1)

 . 12طـ التبقان يف آداب حؿؾة الؼرآن، لؾـقوي، الباب الثالث ص (2)

 . 29تبققـ كذب الؿػرتي فقؿا كسب إلك إشعري ص (3)

 . 425تبققـ كذب الؿػرتي فقؿا كسب إلك إشعري ص (4)
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، وذلَؽ [33]إطراف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ھ﴿ٕكُف افرتاٌء طؾك اهلل تعالك، وكِْسَبُة شلٍء إلك ِديـِِف بغقِر ِطْؾٍؿ، قال تعالك: 

، ﴾ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

َدهؿ اهلل تعالك بلطظِؿ هتديٍد فؼال:   ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺﴿ثؿ هدَّ

 . [116]الـحؾ:  ﴾ ﯁

يجب طؾك الؿسؾِؿ الحذُر مِـ الجرأة طؾك الػتقى وإصدار إحؽام  -5

رطلَّ فقؼقَل فقَؿا ٓ يعَؾُؿُف: )ٓ أطؾؿ(،  بدون طؾؿ، وطؾقف أن َيسُؾَؽ إَدَب الشَّ

َدُه، وقْد قاَل هذِه الؽؾؿَة سقُِّد أو )ٓ  َأْدِري(، ويربِّل َكْػَسُف َطؾك ذلَؽ َحتَّك َيَتعقَّ

ـَ وُهْؿ ُقْدَوُتـَا وَسَؾُػـَا، فعـ ُجبقِر  الـاِس  وساداُت الُعؾؿاِء السابؼق

؟ قاَل  أنَّ رجاًل سلَل الـَّبِلَّ  بـ ُمطِعٍؿ  فؼاَل: أيُّ الباِلِد َشرٌّ

طـ ذلَؽ،  َفَسلَل جربيَؾ  ،«ٓ َأْدِري َحتَّك َأْسلَل » :الـَّبِلُّ 

إكِّل »، فاكطَؾَؼ َفَؾبَِث َما َشاَء اهلُل، ُثؿَّ َجاَء، فؼاَل: « َأْدِري َحتَّك َأْسلَل َربِّلَٓ »فؼاَل: 

ـُ  رواه أحؿدُ  .«َسَللُت َربِّل طـ ذلَؽ فؼاَل: َشرُّ الباِلِد إْسقاُق  ـُف اب وغقُره، وحسَّ

: هذا  اهلل اْلحاكؿ ، قال أبق طبد(1)رٍ َحجَ  ـِ حقحق يف اْلُؿْسَتْدَرِك طؾك الصَّ

                                                                                                               

(، والطرباين 2/81، والبزار )كشػ إستار 1/89،91، والحاكؿ 4/81رواه أحؿد  (1)

 يف مقافؼة اْلُخْبِر اْلَخَبَر يف تخريج أحاديث»، قال الحافظ بـ حجر 1/128يف الؽبقر 

طـ  (: هذا حديث حسـ، وقد ذكر يف هذا الؽتاب جؿؾة مـ أثار11، 1/11) «الؿختصر

 . الشدة باب الػتقا وما فقف مـ 56-1/35السؾػ يف الؿقضقع، واكظر أيضًا: ســ الدارمل 
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الحديُث َأْصٌؾ يف ققِل الَعالِِؿ: )ٓ أْدِري(، ولُقعؾؿ أكف لقس أحٌد مِـ البشر 

إن الذي يػتل الـاس يف »: يؿؽـف أن يعرف كؾَّ شلء، قال ابـ مسعقد 

  .(1)«ٓ أدري كصػ العؾؿ»: ، وقال الشعبل «كؾ ما ُيْسَتػتك لؿجـقن

 ڀ ڀ﴿يجَب طؾك الجاهؾ أن يسلل أهَؾ الِعؾِؿ، قاَل تعالك:  -6

، فال يجقز لؾجاهؾ أن َيبؼك [7، إكبقاء: 43]الـحؾ:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 . طؾك جفؾِِف أو أن يعؿَؾ بالجفِؾ، بؾ يجب طؾقف السماُل حتك يعؾؿَ 

ـَ بف، فننَّ  -7 ك أَمَر بسماِل اهلل تعال يجب أخُذ الِعؾِؿ طـ أهؾِِف العالؿق

، وَلْؿ يلُمْر بسماِل غقِر ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿العؾَؿاِء فؼال: 

 َّٓ ـْ أْهِؾ اْلَجْفِؾ، فال َيجقُز لِْؾُؿْسؾِِؿ أن يسلَل َمـ  ـَ بالِعؾؿ: فضاًل ط الؿعروفق

 
ِ
ـِ اهلل  تعالك، يؼقُل ِطْؾَؿ ِطـَدُه وٓ يلُخَذ بؼقلِِف: لَِؿا ُيَسبُِّبُف َلُف مِـ الضالِل طـ ِدي

ـَ  ـُ ِسقري ُد ب ًرا هِذِه اْلؿسَلَلَة:  اإلماُم ُمحؿَّ إنَّ هذا الِعْؾَؿ »تعالك مؼرِّ

ـْ تلُخذوَن ِديـَُؽؿ ، فاكظروا طؿَّ ـٌ  .(2)«ِدي

طؾك العالِِؿ وصالِب الِعؾِؿ إذا ُسئَِؾ طـ مسللٍة أن َيَتَريََّث فقفا وٓ  -8

َؾ بالػتقى َحتَّك َتَتَبقَّ  ـُ طققـَة وُسحـقُن رحؿفؿا اهلل َيَتَعجَّ ـَ لف الؿسللُة، قال اب

: ربؿا وقال أحؿد  ،(3)تعالك: أْجَسُر الـاِس طؾك الُػتقا أَقؾُّفْؿ ِطْؾًؿا

                                                                                                               

 . 57، 1/56رواهؿا الدارمل  (1)

 . 1/14رواه مسؾؿ يف مؼدمة الصحقح  (2)

 . 793/  3بدائع الػقائد  (3)
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ـَ قبَؾ أن أطتؼَد مـَفا شقًئا  . (1)مؽثُت يف الؿسللِة ثالَث سـق

ِؿ يجب إخالص الـقة يف تعؾؿ طؾؿ الشريعة، وأن تؽقن الغايُة مِـ َتعَ  -9 ؾُّ

ُؿُف لغقِر  ا تعؾُّ الِعؾِؿ هَل الَعؿُؾ بِِف، والدطقة إلقف، وإقامُة الحقاِة طؾك ُكقِرِه، وأمَّ

ًٓ طؾك صاحبِِف يقَم الِؼقاَمِة، فعـ أبل ُهَريَرَة  هذا الغرِض فنكف يصقُر َوَبا

  قاَل: قاَل رسقُل اهلل« : ـْ تعؾَّؿ ِطؾًؿا مؿا ُيبتغك بف َوْجُف َم

كقا؛ َلْؿ َيِجْد َطْرَف الجـِة يقَم اهلل؛ ٓ يتع ـَ الدُّ َّٓ لُِقصقَب بِِف َطَرًضا ِم ُؿف إ ؾَّ

 . (2)رواه أحؿد وأبق داود وابـ ماجف، وصححف ابـ حبان. ، يعـك: ريَحفا«الؼقاَمةِ 

ـَ الذيـ يخشقن اهلل تعالك  -11 يجب الحرص طؾك العؾؿاء الرباكقق

مِـ كتاب اهلل تعالك وسـة  ويتؼقكف، طؾك وفؼ الؿـفج الصحقح الؿستؼك

، وطؾك مـفج أهؾ السـة والجؿاطة والسؾػ الصالح، رسقلف 

  .ويجب الحذر مِـ أهؾ إهقاء والبدع والضالٓت، والبعد طـفؿ وتجـبفؿ

يجب طؾك الؿسؾؿ طؿقًما وطؾك صالب العؾؿ خصقًصا أن يتؾؼك  -11

، فنن  العؾؿ طؾك أهؾف، وهؿ العؾؿاء، وٓ يلخذ طـ كؾ َمـ هبَّ  ودبَّ

                                                                                                               

 . 359مـاقب أحؿد ٓبـ الجقزي ص (1)

، وأبق داود يف كتاب العؾؿ، باب يف صؾب العؾؿ لغقر اهلل تعالك 2/338رواه أحؿد  (2)

(، 252(، وابـ ماجف يف الؿؼدمة، باب آكتػاع بالعؾؿ والعؿؾ بف برقؿ )3664برقؿ )

(، وقال الحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ 78)1/279وصححف ابـ حبان

ذا حديث صحقح سـده ثؼات رواتف طؾك شرط الشقخقـ ولؿ يخرجاه، : ه1/161

 . : إسـاده صحقح314وقال الـقوي يف رياض الصالحقـ ص
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الؿتؽؾؿقـ كثقر، وكثقر مـفؿ ٓ يتقرع طـ إصالق التحؾقؾ والتحريؿ بدون 

طؾؿ، ولقحذر مِـ أخذ العؾؿ طـ الجاهؾقـ والؿتعالؿقـ والؿتصّدريـ بغقر 

حؼ، أو َمـ يصّدرهؿ اإلطالم وهؿ ٓ دراية لفؿ ولقسقا أهاًل لذلؽ، كؿا 

 بـ أهؾ الِعؾؿ، فعـ طبدِ  متفؿ ُمؼاميجب الحذر مِـ تصدير الجاهؾقـ وإقا
ِ
اهلل

ـِ العاِص    َطْؿِرو ب
ِ
إِنَّ »يؼقُل:  قاَل: سؿعُت رسقَل اهلل

ـْ َيْؼبُِض اْلِعْؾَؿ بَِؼْبِض 
ـَ اْلِعَباِد، وَلؽِ اهللَ ٓ َيْؼبُِض اْلِعْؾَؿ اْكتَِزاًطا َيـَْتِزُطُف ِم

َخَذ ا ًٓ َفُسئُِؾقا، َفَلْفَتْقا بَِغْقرِ اْلُعَؾَؿاِء، َحتَّك إَذا َلْؿ ُيْبِؼ َطالًِؿا اتَّ ا لـاُس ُرؤوًسا ُجفَّ

 . (1)متػؼ طؾقف .«ِطْؾٍؿ، َفَضؾُّقا وَأَضؾُّقا

ًة الحرُص طؾك تقاُفِر  -12 ِة ووِٓة أمِرَها خاصَّ يجب طؾك طؿقِم إمَّ

العؾؿاِء يف الباِلِد، وذلَؽ بالتشجقِع طؾك صؾِب الِعؾِؿ الشرطلِّ وَبْذِل أسبابِِف، 

 شجقِع الُعؾؿاِء طؾك َكْشِر الِعْؾِؿ، وتقسقِر أسبابِِف لفؿ، وترِك إيذائِفؿ ومَضاَيَؼتِِفؿْ وت

، وذلؽ حتَّك  ـَ َػَفاِء والؿغِرضق فاِع طـ ُحرمتِِفْؿ يف وجِف السُّ بؽؾِّ سبقٍؾ، والدِّ

 . ٓ يتـاقَص العؾؿاُء ويذهبقا، وبِذهاهبؿ يعؿُّ الجفُؾ، ويسقُد الظالمُ 

ـ تعؾؿ طؾؿا أن يزكقف، وإكؿا زكاتف بـشره وتعؾقؿ يجب طؾك مَ  -13

لؾـاس،  الجاهؾقـ، والدطقة إلك اهلل بؿا معف مِـ العؾؿ، فنن مِـ ثؿار العؾؿ: بذلف

وزكاة »: قال العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ: زكاة العؾؿ َبذُلف، قال ابـ قتقبة 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف كتاب 111رواه البخاري يف كتاب العؾؿ، باب كقػ يؼبض العؾؿ برقؿ ) (1)

 . (2673العؾؿ، باب رفع العؾؿ وقبضف وضفقر الجفؾ والػتـ يف آخر الزمان برقؿ )
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. لِعؾِؿ زكاُتف: التَّعؾقؿ وَبذل اوقال ابـ الؼقؿ  .(1)اهـ. «العؾؿ كشره

، قال الحافظ ابـ (3)«بّؾغقا طـّل ولق آية: »وقد قال الـبل  .(2)اهـ

 .(4)اهـ. «: لقَسارَع كؾُّ سامٍع إلك تبؾقِغ ما وَقَع لف«ولق آيةً » قال»: حجر 

وإذا ترك العؾؿاء البقان َخَؾت الساحة لؾشقاصقـ، شقاصقـ الجـ وشقاصقـ 

 . ، فعؿَّ الجفؾ، واكتشرت البدع، وكُثر الشركاإلكس، واكػردوا بتعؾقؿ الجاهؾقـ

طؾك العالؿ وصالب الِعؾؿ التقاضع لؾـاس، فال يرتفَّع طـ أخريـ  -14

ُطجًبا بـػسف وما وصؾ إلقف مِـ طؾؿ، وٓ يحتؼر الـاس ويزدريفؿ، وٓ يرى 

ٌؼ يف كػسف أكف أطؾك قدًرا مِـ أقراكف، فالؽِرب ُخٌؾؼ مذمقم، والتقاضع والؾِّقـ ُخؾُ 

ما كَؼَصت »أكف قال:  طـ الـبل  محؿقٌد، فعـ أبل هريرة 

َّٓ رَفَعف ا، وما تقاضع أحٌد هلل إ َّٓ طزًّ  .«صدقٌة ِمـ مال، وما زاد اهلل طبًدا بعػٍق إ

 . (5)رواه مسؾؿ

يـبغل آستؿرار يف صؾب العؾؿ، وطدم التققػ طـد حدّد معّقـ،  -15

ـة ثؿ يـتفل التعّؾؿ، بؾ يستؿر يف ولقس الغرض مجرد تحصقؾ شفادة معقَّ 

: اهلل بـ محؿد الَبَغقي قال طبد .إلك آخر العؿر تحصقؾ العؾؿ وزيادتف
                                                                                                               

 . 1/41طققن إخبار  (1)

 . (2/281) «مدارج السالؽقـ» (2)

 . (3461رواه البخاري يف كتاب أحاديث إكبقاء، باب ما ذكر طـ بـل إسرائقؾ برقؿ ) (3)

 . 6/498فتح الباري  (4)

 . (2588رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة، باب استحباب العػق والتقاضع برقؿ ) (5)
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اهلل أحؿد بـ حـبؾ يؼقل: َأكا َأصؾب العؾؿ إلك َأن َأدخؾ سؿعت َأبا طبد

مِْحَبَرة، : رأى رجؾ مع َأبل وقال صالح بـ أحؿد بـ حـبؾ  .(1)الؼرب

 .، َأكت قد بؾغَت هذا الؿبؾغ، وَأكت إِماُم الؿسؾؿقـاهللفؼال لف: يا َأبا طبد

 . (2)فؼال: مع الِؿحربة إلك الؿؼربة

لقحذر صالب العؾؿ مِـ الؼراءة غقر الـافعة، فنهنا تضّقع الزمان،  -16

وتشّقش الػؽر، وقد تػسد العؼائد، ولقحرص طؾك آكتؼاء، ولقسلل طؿا 

، ولقس الؿراد بالِعؾؿ مجّرد الؼراءة، يؼرأ َمـ يثؼ بف مِـ طالؿ وأستاذ وُمَرّب 

 . فنن الؼّراء الققم كثقر، ولؽـ العؾؿاء قؾقؾ

يـبغل طؾك صالب العؾؿ أن يتلدب مع شقخف، فقجؾف ويحرتمف  -17

ويؼدره، فال يرفع طؾقف صقتف، ويتذلؾ لف، ويحرص طؾك آكتػاع بعؾؿف، وٓ 

عف، ويـشر طؾؿف، يجادلف، وٓ يعرتض طؾقف، وٓ يخرج طـ حدود إدب م

الؽالم،  ويتلدب معف يف الؽالم، ويتلدب معف يف السمال، وٓ يسابؼف الجقاب أو

 . وٓ يؼاصعف، بؾ يـصت إلك كالمف، وٓ يتحدث مع أحٍد أثـاء كالم الؿعّؾؿ
 

 
 

                                                                                                               

، ومـاقب اإلمام أحؿد ٓبـ 68ث لؾخطقب البغدادي ص شرف أصحاب الحدي (1)

 . 1/71، ومػتاح دار السعادة ٓبـ الؼقؿ 37الجقزي ص

 . 37مـاقب اإلمام أحؿد ٓبـ الجقزي ص (2)
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ة، مِـفا ما يؾل:  لِؾدطقِة إلك اهلل تعالك آداٌب مفؿَّ

طقَة إلك اهلل تعالك أشرُف يجب أ -1 ن َيعؾؿ الداطل إلك اهلل تعالك أن الدَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿إطؿاِل وأَجؾُّفا، قال اهلل تعالك: 

ـُ [33]فصؾت:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ، ومعـك أية: ٓ أحَد أحس

 وَطِؿَؾ َصالًِحا، وسبب ذلؽ: أهنا ُمفؿُة إكبقاِء 
ِ
ـ َدَطا إَِلك اهلل ، مِؿَّ

عالك إكؿا خؾَؼ الخؾَؼ لعبادتِِف وحَدُه ٓ شريؽ لف، والداطل إلك اهلل واهلل ت

 . تعالك ُيرِشُد الـاَس إلك هذِه الغايِة العظقَؿِة، ويربِّقفْؿ َطَؾْقفا

قًّا، إذا قاَم هبا َمـ  -2
ِة وجقًبا كَِػائِ طقُة إلك اهلل تعالك واجبٌة طؾك إُمَّ الدَّ

 ، ـَ وقد تؽقُن واجبٌة وجقًبا َطْقـِقًّا طؾك بعِض يؽػل َسؼَط الحرُج طـ الباقق

ـُ يف هذا العصِر (1)إشخاِص يف بعِض إزمـِة، وإمؽـِة وإحقالِ  ، وكح

ـَ مِـ أْجِؾ تبؾقِغَفا،  ـَ بالشريَعِة، العامؾق َطاِة القاطق أحقُج ما كؽقُن إلك الدُّ

ْرِك والبَِدِع والتَّ  َطاِة إلك وذلَؽ لِؽْثَرِة الجْفِؾ، واكتشاِر الشِّ ْغِريِب، وكثرِة الدُّ

ْخَؿِة يف  ِطفا، وامتالكِِفؿ لإلمؽاكقاِت الضَّ الباصِِؾ، َمَع كثرِة أسالقبِِفْؿ وَتـَقُّ

طقِة لَِباصِؾِِفؿْ   . الدَّ

ـَ مِـ أهؿِّ صػاِت الداطل إلك اهلل،  -3 ي ْفُؼ بالـاِس والتؾطُُّػ بالؿدطقِّ الرِّ

طؾقفؿا السالم بالتؾطُِّػ َمَع فِرطقَن لَعؾَّف وقْد أَمَر اهلل تعالك مقسك وهارون 

                                                                                                               

 . مثؾ إب يؾزمف طقـا دطقة أسرتف، وَمـ كان يف مقضع لقس فقف قادر طؾك الدطقة غقره (1)
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، وقال اهلل [44]صف:  ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿أْن يفتِدَي، فؼال: 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: تعالك لرسقلف 

، ويف أية الؽريؿة دٓلة ضاهرة طؾك [159]آل طؿران:  ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ

ـُ يف هذا العصِر أحق ُج ما كؽقُن إلك أهؿقة الرفؼ، وأثره يف الدطقة، وكح

ـُ باٍز  فِؼ، قال شقُخـا شقُخ اإلسالم اب : َداطقٍة َرفقٍؼ، ففَذا طصُر الرِّ

ِة، الـاُس » دَّ فِؼ والصربِ والحؽؿِة، ولقَس طصُر الشِّ هذا العصُر: طصُر الرِّ

فِؼ  ـَ الصربِ، وٓ بدَّ مِـ الرِّ
كقا، فال بدَّ مِ أكثُرهؿ يف جفٍؾ، يف غػؾٍة وإيثاٍر لؾدُّ

ك تصَؾ الدطقُة، وحتَّك يبؾَّغ الـاُس، وحتَّك ُيعؾَّؿقا، وكسلُل اهلل لؾجؿقع حتَّ 

 . (1)اهـ. «الفدايةَ 

طؾك الداطل إلك اهلل تعالك أن يؽقَن حريًصا طؾك هداَيِة الـاس، وطؾك  -4

بِؾ وأحَسـَفا لفدايتفؿ، ويتخُذ كؾَّ  وسقؾٍة  إكؼاِذهؿ مِـ الـاِر، فقسؾُؽ أفضَؾ السُّ

روطٍة إلقـاِطفؿ، ويستغؾُّ كؾَّ فرصٍة ساكحٍة إلرشاِدهؿ، ويقاصُؾ مؿؽـٍة مش

ُر الدطقَة وإن صاَل ِطـاُدهؿ، وضَفَر  الدطقَة وٓ يقلَس أو يؿؾَّ مـفا، ويؽرِّ

صريُؼ  ، وهذا هقاستؽباُرهؿ، حتَّك يـؼذهؿ مؿا ُهْؿ فقِف أو ُيعَذَر أماَم اهلل 

ٍد  ؾقفؿا السالمُ طؾقفُؿ السالُم مـ آدم وكقٍح طإكبقاِء  ، إلك محؿَّ

َفَؿِرَض،  قاَل: كاَن ُغالٌم َيُفقِديٌّ َيْخُدُم الـبلَّ  طـ َأَكٌس 

، َفـََظَر إلك «َأْسِؾؿْ »َيُعقُدُه، َفَؼَعَد ِطـَْد َرْأِسِف، فؼاَل َلُف:  َفَلَتاُه الـبلُّ 

                                                                                                               

 . (11/91( و )8/376مجؿقع فتاوى سؿاحتف ) (1)
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ْسَؾَؿ، َفَخَرَج الـبلُّ ، َفلَ أبقِف وهق ِطـَْدُه، فؼاَل َلُف: َأصِْع َأَبا اْلَؼاِسِؿ 

  :ـَ الـَّارِ »وهق يؼقل ِف الَّذي َأْكَؼَذُه ِم  . (1)رواه البخاري. «اْلَحْؿُد لِؾَّ

طقِة إلك اهلل تعالك: أن يؽقَن الداطل َطَؾك ِطْؾٍؿ بِؿا  -5 مِـ شروِط الدَّ

ـْ َدطَ  طقُة إلك اهلل تعالك بغقِر ِطؾٍؿ، ٕنَّ َم ا بِالجْفِؾ يدطق إلقِف، فال َتجقُز الدَّ

ُـّ  الَلِة وهق يُظ أكف يدطق إلك اهلل، قال تعالك:  أْوَشَؽ أْن َيدُطَق إلك البِدَطِة والضَّ

 ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 . ، والبصقرُة الِعؾؿ[118]يقسػ:  ﴾گ گ

ِد مِـ الِعؾِؿ  -6 اطل إلك اهلل تعالك أْن يؽقَن حريًصا طؾك التزوُّ طؾك الدَّ

َؿا  :الشرطلِّ  ـِ اهلل تعالك ٓ َيدطق إلك َكْػِسِف، وُكؾَّ وذلؽ ٕكَُّف إكؿا يدطق إلك ِدي

ـِ اهلل  ازَداَد ِطؾُؿُف كاَن كػُعُف أكَثُر، وأَثُرُه أكَبُر، والـاسُّ إكََّؿا يسللقَكُف طـ ِدي

ـِ  ي ـْ تقضقِح الدِّ
ـُ بِِف مِ ـَ الِعْؾِؿ َما يتَؿؽَّ

لفؿ تعالك فقـبغل أْن يؽقَن طـَدُه مِ

وَدٓلتفؿ طؾقِف، ولَئالَّ يَؼَع يف بعِض اْلَؿحظقراِت بغْقِر ِطْؾٍؿ، والِعؾؿ زاٌد طؾك 

 . الطريؼ بف يثبت طؾك الطريؼ، ويعظؿ رسقخف فقف، وتـجؾل طـف الجفآت

ـْ  -7
مِـ شرِط الداطل إلك اهلل: أن يؽقَن طالًِؿا بؿا يدطق إلقف، ولقَس مِ

الشريعِة، وطؾك هذا فُؽؾُّ ُمسؾٍِؿ يـبغل أْن يؽقَن  شرصِِف أن يؽقن طالًِؿا بعؿقمِ 

ـَ الِعؾِؿ والبصقَرِة، فعـ طبِداهلل بـ طؿٍرو 
ِداطًقا إلك اهلل َتعالك بِؿا طـَدُه مِ

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب الجـائز، باب إذا أسؾؿ الصبل فؿات، هؾ يصؾك طؾقف برقؿ  (1)

(1356) . 
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  َّأن الـبل  :(1)رواه البخاري .«بؾُِّغقا طـِّل وَلْق آيةً »قال ،

 .(2)اهـ. «بؾقِغ ما وَقَع لف: لقسارَع كؾُّ سامٍع إلك ت«ولق آيةً »قاَل: »قال الحافُظ: 

ـِ وغقِرها،  كاِة وبِرِّ القالَِدْي الِة والزَّ ـَ الصَّ
فقلمر بالؿعروِف الذي يعؾُؿُف مِ

ويـَفك طـ الؿـؽِر الذي َيعؾُؿُف كالـفِل طـ الؿـؽراِت الظاهرِة مِـ الػقاحِش 

ـِ وغقِر ذلؽ، وٓ يجقُز لف أن يؼقَل يف دِ  با وطؼقِق القالدي ـِ اهلل وأكِؾ الرِّ ي

 . بغقِر ِطؾؿٍ 

طؾك الداطل إلك اهلل تعالك أن يؽقَن حِذًرا مِـ تقئقِس الـاِس مِـ رحؿِة  -8

اهلل، أو تؼـقطِِفْؿ، أو إماللِِفْؿ بؽثرِة القطِظ أو التشديِد فقِف، أو التطقيِؾ طؾقفْؿ، 

وْلقحرْص طؾك استعؿاِل إسالقِب الؿمثِّرِة يف الـاِس، وهذِه تختؾُػ 

ـَ وثؼافاتِفؿ، قال أبق َوائٍِؾ َشِؼقُؼ باختال ي ِف الزَمان والؿؽاِن وأحقاِل الؿدُطقِّ

: كان طبدُ  ـُ َسَؾَؿَة إسديُّ ـُ مسعقد ب  ب
ِ
ُرَكا ُكؾَّ َيْقِم َخِؿقسٍ  اهلل ، ُيَذكِّ

َؽ الرحؿـ، إِكَّا ُكِحبُّ َحِديَثَؽ وَكْشَتِفقِف، وَلَقِدْدَكا َأكَّ فؼال لف َرُجٌؾ: يا َأَبا طبد

ُؽْؿ، إِنَّ َرُسقَل  َّٓ َكَراِهَقُة َأْن ُأمِؾَّ َثُؽْؿ إ ْثَتـَا ُكؾَّ َيْقٍم، فؼال: َما َيْؿـَُعـِل َأْن ُأَحدِّ َحدَّ

 
ِ
آَمِة َطَؾْقـَا» اهلل ُلـَا بِاْلَؿْقِطَظِة يف إَيَّاِم، َكَراِهَقَة السَّ  .«َكاَن َيَتَخقَّ

 . (3)متػؼ طؾقف

                                                                                                               

 . (3274)3/1275رواه البخاري يف كتاب إكبقاء، باب ما ذكر طـ بـل إسرائقؾ  (1)

 . 6/498فتح الباري  (2)

اًما َمْعُؾقَمًة  رواه البخاري يف كتاب العؾؿ، َباب مـ َجَعَؾ َْٕهِؾ اْلِعْؾؿِ  (3)   =  (،71)1/39َأيَّ
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اطل إلك اهلل تعالك: أن يؽقَن ُقدوًة فقؿا يلمُر بف، مِـ أهؿِّ صػاِت الد -9

يـ  ادِّ ـَ الصَّ
َّٓ كاَن بِؿخالػتِِف لَِؿا يلمُر بف وَيـفك طـف مِ قدوًة فقؿا َيـفك طـف، وإ

ـُ الؼقِّؿ  طؾؿاُء السقِء َجَؾسقا طؾك »: طـ سبقِؾ اهلل تعالك، قال اإلماُم اب

، ويدطقَكفؿ إلك الـاِر بلفعالِفؿ، باِب الجـِة يدطقن إلقفا الـاَس بلققالِفؿ

قا، قالْت أفعاُلفؿ: ٓ تسؿُعقا مـفؿ، فَؾق  ا قالْت أققاُلفؿ لؾـاس: هؾؿُّ فؽؾؿَّ

ُء، ويف  َّٓ َل الؿستجقبقـ لف، َفُفْؿ يف الصقرِة َأِد ا كاكقا أوَّ كاَن َما َدَطْقا إلقِف حؼًّ

 . (1)اهـ. «الحؼقؼِة ُقطَّاُع الطُُّرِق 

أمُر بالؿعروف »تعالك:  سالم ابـ تقؿقة قال شقخ اإل -11

ـْ بعؾؿٍ  وفؼٍف، وكَؿا قال  والـاهل طـ الؿـؽر ٓ يؽقن طؿؾف صالًِحا إن لَّؿ يؽ

ـُ طبدِ  ا ُيصؾُِح »العزيز: طؿُر ب ، «َمـ َطَبَد اهلَل بغقِر ِطؾٍؿ كاَن َما ُيػِسُد َأكثَر مِؿَّ

ـْ بعؾؿٍ  باًطا  وهذا ضاهر فننَّ الؼصَد والعؿَؾ إن لَّؿ يؽ ًٓ واتِّ كاَن جفاًل وضال

ـَ الِعؾِؿ باْلَؿعروِف واْلُؿـَؽِر، والتؿققِز بقـُفَؿا، وٓ ُبدَّ يف ذلَؽ  .لِؾَفقى فال ُبدَّ م

َٓ ُبدَّ أن  ْفِؼ، وٓ ُبدَّ أيًضا أن يؽقَن َحؾِقًؿا َصبقًرا َطَؾك إََذى، فنكَُّف  ـَ الرِّ
مِ

ا ُيصؾُِح، فال ُبدَّ مـ َيحصؾ َلُف أًذى، فنن َلْؿ َيحؾؿ وَيص رب كاَن َما ُيػسُد أكثَر مِؿَّ

فُؼ معف،  ْبُر، الِعْؾُؿ قبؾ إمر والـفل، والرِّ فُؼ والصَّ هذه الثالثِة: الِعْؾُؿ والرِّ

                                                                                                               

 4/2172ومسؾؿ يف كَِتاب ِصَػِة اْلِؼَقاَمِة َواْلَجـَِّة َوالـَّاِر، َباب آْقتَِصاِد يف اْلَؿْقِطَظِة  =

 . (، وهذا لػظف2821)

 . 61الػقائد ص  (1)
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ْبُر بعده قال: فالِػؼُف قبَؾ إمِر لَقعرَف الؿعروَف ويـؽَر الؿـؽَر،  .(1)«والصَّ

رِق إلك تحصقؾ الؿؼصقد، واْلِحؾُؿ بعد والرفُؼ طـد إمِر لقسؾَؽ أقرَب الط

، فنكف كثقًرا ما يحصُؾ لف إَذى بذلؽ  .(2)إمِر لقصبَر طؾك أذى الؿلمقِر الؿـفلِّ

ؿ وصالقُة القجف، وهق مِـ أحسـ السبؾ  -11 مِـ أدب الداطقة: التبسُّ

  اهلل لتللقػ الؼؾقب واستجالهبا لَؼبقل الدطقة، وقد كان رسقل

ؿ ٕصحابفيظفر البشاشة،  ِػُد طؾقف، قال َجِريُر ، وَمـ يَ  ويؽثر التبسُّ

ـُ طبد  ب
ِ
 : »اهلل

ِ
ُمـُْذ َأْسَؾْؿُت، وٓ  َما َحَجَبـِل َرسقُل اهلل

َّٓ َضِحَؽ  َؿ يف »، ويف رواية لؾبخاري: (3)متػؼ طؾقف. «َرآكِل إ َّٓ َتَبسَّ وٓ َرآكِل إ

ٓ َتْحِؼَرنَّ : »بل قال: قال لل الـ ، وطـ أبل ذر (4)«َوْجِفل

ـَ اْلَؿْعُروِف شقًئا وَلْق َأْن َتْؾَؼك َأَخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ   . (5)رواه مسؾؿ .«ِم

                                                                                                               

 . مختصرا -137-28/135مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  (1)

 . 15/167شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  مجؿقع فتاوى (2)

، باب ذكر جرير بـ طبد اهلل البجؾل رواه البخاري يف كتاب فضائؾ الصحابة  (3)

، باب مـ فضائِؾ جريِر بـ (، ومسؾؿ يف كتاب فضائؾ الصحابة 3822رقؿ )

 
ِ
 . (2475رقؿ ) طبد اهلل

(، 3135ؾك الخقِؾ رقؿ )رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب مـ ٓ يثُبت ط (4)

 . هق التَّبسؿ وكان طامة ضِحؽ الـبل 

رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب استحباب صالقة القجف طـد الؾؼاء رقؿ  (5)

(2626) . 
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يـبغل طؾك الداطل إلك اهلل تعالك أن يتحؾَّك بالِحؽؿة يف دطقتف إلك  -12

اهلل تعالك، وأن تؽقن مقطظتف مقطظًة حَسـًَة، وأن يؽقن جدالف وحقاره مع 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿هل أحسـ، قال تعالك: الـاس بالتل 

: وضُع وأصؾ الِحؽَؿةُ ، [125]الـحؾ:  ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے ھھ

ْلء فِل َمْقِضعف اْلُؿـَاِسِب،  : والؿراد بالِحؽؿِة يف الدطقة إلك اهلل تعالكالشَّ

يـقة، وهذا يشؿؾ:  ُسؾقُك أفضِؾ الطُّرِق الؿشروطِة، إلصالِح أحقاِل الـاِس الدِّ

فِْعُؾ َما  اْلِحْؽَؿُة:» :والِحؽؿة يف الِػعؾ، قال ابـ الؼقؿ  الِحؽؿة يف الَؼقل،

ِذي َيـَْبِغل ِذي َيـَْبِغل، يف اْلَقْقِت الَّ واْلَؿْقِطَظُة  .(1)اهـ. «َيـَْبِغل، َطَؾك اْلَقْجِف الَّ

ًٓ وفِعاًل،  اْلَحَسـَةُ  قِّـ قق ـِ الؾَّ تل َتؽقُن بإسؾقِب اْلَحَس والجدال بالتل هل: الَّ

 . هق: الجدال بالؽؾؿة الطقبة، وإسؾقب الحسـأحسـ  هل

يستحب لؾداطل إلك اهلل تعالك أن يسؾؽ سبقؾ العػق طـ الـاس إذا  -13

 غؾطقا، ويجتفد يف اإلحسان إلقفؿ، فذلؽ مِـ أطظؿ ما يتللَّػ بف الداطقة قؾقَب 

 ﴾ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ﴿: تعالك قال الـاس،

 . [13]الؿائدة: 

: إنَّ مِـ أكرب الدطقة إلك ديـ اإلسالم مة السعدي قال العالَّ  -14

شرح ما احتقى طؾقف مِـ الؿحاسـ التل يؼبؾفا ويتؼبؾفا كؾُّ صاحب طؼٍؾ 

وفِطرة سؾقؿة، فؾق تصّدى لؾدطقة إلك هذا الديـ رجاٌل يشرحقن حؼائؼف، 

                                                                                                               

 . (2/449) «مدارج السالؽقـ» (1)
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ويبقـقن لؾخؾؼ مصالحف، لؽان ذلؽ كافًقا كػاية تامًة يف جذب الخؾؼ 

 . (1)اهـ.إلقف

يـبغل لؾداطل إلك اهلل تعالك أن يسؾؽ يف تعؾقؿ الِعؾؿ الـافع  -15

والدطقة إلك اهلل تعالك ما يؿؽـف مِـ الطرق الؽثقرة، والقسائؾ الؿتـقطة 

الؿشروطة والؿباحة، سقاء طـ صريؼ الؽتابة يف الؽتب أو الصحػ أو شبؽة 

طة أو الؿرئقة آكرتكت أو غقرها مِـ القسائؾ، أو طـ صريؼ الؽؾؿة الؿسؿق

طرب اإلذاطات أو الؼـقات الػضائقة أو شبؽة آكرتكت، أو الطرق الحديثة 

لؾتقاصؾ آجتؿاطل كالػقس بقك والقاتس آب والتقيرت، أو غقرها مِـ 

القسائؾ الؿشروطة والؿباحة، وذلؽ حتك يؽثر الـػع، ويعؿ الخقر، وتصؾ 

ك هذه الؿـابر ٕهؾ الدطقة إلك اهلل تعالك إلك كؾ مؽان، وحتك ٓ ترت

 . الضالل: فقتػردوا بـػث سؿقمفؿ يف العالؿ

يـبغل طؾك العؾؿاء والدطاة إلك اهلل تعالك مخالطة الـاس ودطقهتؿ  -16

إلك اهلل تعالك، وتعؾقؿفؿ وأمرهؿ بالؿعروف وهنقفؿ طـ الؿـؽر، وبقان ما قد 

لبقان اكتشر يخػك طؾقفؿ مِـ أحؽام الشريعة، وإذا ترك أهُؾ العؾؿ والدطقة ا

الؿـؽر، وصار مع مرِّ الزمان كلكف الحؼ، وكثر الجفؾ يف الـاس، وقد كان 

يليت إلك الـاس يف مجامعفؿ، ويغشاهؿ يف مجالسفؿ،  الـبل 

  .ويدطقهؿ إلك اهلل تعالك

                                                                                                               

رة الؿختصرة يف محاسـ الديـ اإلسالمل ص (1)  . 8الدُّ
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َّٓ يجعؾ لؾدطقة إلك اهلل تعالك  -18 يـبغل طؾك الداطل إلك اهلل تعالك أن 

جفِده، بؾ يـبغل لف أن يبذل الغالل والـػقس يف الػضقل مِـ وقتِف ومالِف و

الدطقة إلك اهلل تعالك، فقضّحل بالؿال، والجفد، والققت، والجاه: كؾ ذلؽ 

 . يف سبقؾ الدطقة إلك اهلل تعالك

يجب أن تؽقن الدطقة إلك اهلل تعالك دطقًة إلك اهلل تعالك وحده ٓ  -19

ة طـ شريعة اهلل تعالك، شريؽ لف، فال يجقز أن تؽقن لؿبادئ وقِقؿ خارج

بات أو ققمقَّات  وٓ أن تؽقن دطقة إلك أشخاص، وٓ إلك طصبقَّات أو تحزُّ

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿أو وصـقَّات، وٓ إلك غقر ذلؽ، قال اهلل تعالك: 

 . [118]يقسػ:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

لقست  يـبغل أن يدرك الدطاة إلك اهلل تعالك أن الدطقة إلك اهلل تعالك -21

مققًػا مِـ الؿقاقػ فحسب، بخطبة ُتؾَؼك، أو درس، أو مقطظة، أو كؾؿة، أو 

كتابة، أو غقر ذلؽ، بؾ ٓ بد أن يدركقا مِـ حؼقؼة الدطقة إلك اهلل تعالك )أهنا 

حقاة كامؾة(، فالداطل إلك اهلل تعالك يـبغل أن يروض كػسف أن تؽقن حقاتف 

ف وُخؾؼف، يف حؾف وترحالف، مع مـ كؾفا دطقة إلك اهلل تعالك، بؼقلف وفعؾ

يعرف ومـ ٓ يعرف، مع الؼريب والبعقد، ويف بقتف ومسجده وحقف، ويف 

طؿقم أحقالف، حتك يف الؿقاقػ العارضة، وإحقال الـادرة، وهبذا يؽقن لف 

وجدت  إثر الؽبقر، والـػع الجؾقؾ، وإذا تلمؾت يف حقاة الـبل 

قاتف، فالدطقة إلك اهلل تعالك )حقاة كامؾة(، الدطقة إلك اهلل تعالك هل جؿقع ح
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ٓ مققػ مِـ الؿقاقػ فحسب، وٓ بد لؾدطاة إلك اهلل تعالك أن يحذروا مِـ 

هذا الؿػفقم الضقؼ لؾدطقة إلك اهلل تعالك، ويـطؾؼقا إلك مػفقمفا القاسع 

الؽبقر، وبتعبقر الؼرآن الؽريؿ: يـبغل أن يؽقن الداطل إلك اهلل تعالك مبارًكا 

 ﴾ڳ گ گ گ گ﴿: أيـؿا كان، قال تعالك طـ طقسك 

، يعـل: داطًقا، ومعؾًؿا لؾخقر، وآمًرا بالؿعروف، وكاهًقا طـ [31]مريؿ: 

 . الؿـؽر، وكافًعا لؾـاس، أيـؿا كان
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(1)

ة، مِ   ـفا ما يؾل:لألمِر بالؿعروِف والـفِل طـ الؿـؽر آداٌب مفؿَّ

يجُب اإلخالص هلل تعالك يف إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر،  -1

فرة بقـ الـاس، وٓ  وٓ يجقز فعؾ ذلؽ رياًء وٓ سؿعة، وٓ لؾذكر والشُّ

لؾجاه والؿـزلة، وٓ لؿجرد التَّشػل مِـ أخريـ، وٓ لَحظِّ الـػس مفؿا 

قرة، وأداء ما أوجبف اهلل كان، بؾ يػعؾ ذلؽ هلل تعالك، وإلقامة هذه الشع

تعالك، ودفًعا لؾعؼقبة طـ كػسف وطـ الؿجتؿع برتك هذه الشعقرة، وإقامة 

الؿعروف الذي يحبف اهلل تعالك ويرتضقف، وإزالة الؿـؽر الذي يبغضف اهلل 

 . تعالك وٓ يرتضقف

إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر واجب كػائل فقؿا هق واجب:  -2

ا هق سـَّة، إذا قام بف مـ يؽػل سؼط طـ الباققـ، ويؽقن وسـَّة كػائقة فقؿ

واجبا طقـقا أو سـَّة طقـقة يف أحقال، مـفا: إذا كان يف محؾ وٓيتف، أو لؿ يؽـ 

  .يطؾع طؾقف غقره، أو كان هق الؼادر طؾقف دون غقره، وكحق ذلؽ

 إلكؽار الؿـؽر ثالث مراتب: -3

ذا واجٌب َطْقـلٌّ طؾك كؾ َمـ طؾؿ بف، اإلكؽاُر بالَؼؾب، وه الؿرتبُة إُولك: 

 . ويؽتػل هبا العاجز طـ الؿرتبتقـ التالقتقـ

                                                                                                               

طـ الؿـؽر جزء مـ الدطقة إلك اهلل تعالك، ففق أخص مـفا،  إمر بالؿعروف والـفل (1)

 . وهل أطؿ مـف، ولفذا فالؿشرتكات أصٌؾ يف هذيـ البابقـ
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اإلكؽاُر بالؾِّساِن، وهذا واجٌب كِػائل طؾك كؾ َمـ طؾؿ بف،  الؿرتبُة الثاكقُة: 

 . إذا قام بف َمـ يؽػل سؼط طـ الباققـ، وَمـ َطَجَز طـف اكتػك باإلكؽار الؼؾبل

كؽاُر بالَقِد، وهذا واجٌب كِػائل طؾك كؾ َمـ طؾؿ بف، إذا اإل الؿرتبُة الثاكقُة: 

 . قام بف َمـ يؽػل سؼط طـ الباققـ، وَمـ َطَجَز طـف اكتػك باإلكؽار بالؾِّسان

 قاَل: سؿعُت رسقَل اهلل  طـ أبل سعقٍد الُخْدِريِّ 

ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َفْؾُقَغقِّْرُه بَِقِدِه، َفنِن لؿ»يؼقُل:  َيْسَتطِْع َفبِِؾَساكِِف، َفنِن لؿ  َم

 . (1)رواه مسؾؿ .«َيْسَتطِْع َفبَِؼْؾبِِف، وَذلَِؽ َأْضَعُػ اإِليَؿانِ 

 يؽقن ابتداء اإلكؽار بالؼؾب، ثؿ بالؾسان، فنن كػع اكتػك بف، وإن لؿ يـػع -4

 . اكتؼؾ لإلكؽار بالَقِد بشرصف، وهق أن يؽقن قادرا طؾقف، وٓ يرتتب طؾقف مػسدة

اإلكؽاُر بالَقِد يؽقن واجًبا يف محؾ ِوٓية اإلكسان كربْت أو صغرْت،  -5

طامة كاكت أو خاصة، ويؽقن سائًغا يف غقر محؾ وٓيتف إذا لؿ يرتتب طؾقف 

َّٓ ترتب طؾك تركف مػسدة أكرب، ويشرتط يف  مػسدة، أو كان ٓ بد مـف: وإ

 . وجقبف: الؼدرة طؾقف

ف والـاهل طـ الؿـؽر طالًِؿا بؿا يلمر يجُب أن يؽقن أمِر بالؿعرو -6

بف، طالًِؿا بؿا َيـفك طـف، فال يجقز لف أن يلمَر أو يـؽَر ما يجفؾف، وٓ ما يشؽ 

فقف، كؿا ٓ يشرتط فقف أن يؽقن طالًِؿا بالشريعة، والجاهؾ قد يلمر بالبدطة 

 . والضاللة، وقد يـفك طـ السـَّة والفداية، فقضؾ الـاس يف أمره ويف هنقف

                                                                                                               

 . (49رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان كقن الـفل طـ الؿـؽر مـ اإليؿان برقؿ ) (1)
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يجُب أن يؽقن أمِر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر صبقًرا فقَؿا يلمر  -7

بف، صبقًرا فقَؿا َيـفك طـف، صبقًرا طؾك إذى فقؿا يعرض لف يف إمر والـفل: 

فنكف ٓ بد أن يقاَجف، وٓ بد أن يمَذى، ٕكف يلمر ويـفك بؿا يخالػ أهقاء 

ف طؾقـا مِ  : ـ وصايا لؼؿان الحؽقؿ الـاس، قال اهلل تعالك فقؿا قصَّ

 ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، وقال تعالك: [17]لؼؿان:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ

، فؾؿا كان التقاصل بالحؼ ٓ بد لف مِـ صرب، جعؾف اهلل تعالك [3 - 1]العصر: 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿مِـ صػات الؿممـقـ الرابحقـ، وقال تعالك: 

 . [35حؼاف: ]إ ﴾ۇئ

يجُب أن يؽقن أمِر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر َحؾقًؿا فقَؿا يلمر  -8

بف، َحؾقًؿا فقَؿا َيـفك طـف، فال يصؾح أن يؽقن غضقًبا، وٓ صائًشا، وٓ فظًّا 

 ڀ ڀ ڀ پ﴿غؾقًظا، ففذا ما يػسده أكثر مؿا يصؾحف، قال اهلل تعالك: 

 . [159]آل طؿران:  ﴾ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

يجُب أن يؽقن أمِر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر رفقًؼا فقَؿا يلمر  -9

تعالك: أمُر  بف، رفقًؼا فقَؿا َيـفك طـف، قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر ٓ يؽقن طؿؾف صالًِحا إن لؿ يؽـ بِعؾٍؿ وفؼٍف، 

ْفِؼ، وٓ بُ  ـَ الرِّ
دَّ أيًضا أن يؽقَن َحؾِقًؿا َصبقًرا َطَؾك إََذى، وٓ ُبدَّ يف ذلَؽ مِ
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ا  فنكَُّف ٓ ُبدَّ أن َيحصؾ َلُف أًذى، فنن َلْؿ َيحؾؿ وَيصرب كاَن َما ُيػسُد أكثَر مِؿَّ

ْبُر، الِعْؾُؿ قبؾ إمر  فُؼ والصَّ ُيصؾُِح، فال ُبدَّ مـ هذه الثالثِة: الِعْؾُؿ والرِّ

بْ  فُؼ معف، والصَّ  .(1)اهـ. ُر بعدهوالـفل، والرِّ

يـبغل أن يؽقن أمر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر حؽقًؿا يضع  -11

َّٓ يف الحال  الرفؼ يف مقضعف، والِغؾظَة يف مقضعفا، فإصؾ فقف هق الرفؼ إ

تعالك: الـاس يحتاجقن إلك  التل ٓ يـػع فقفا الرفؼ، قال اإلمام أحؿد 

ـٍ بالِػسؼ، فؼد وجب مداراة ورفؼ أمر والـاهل بال ِغؾظة إ َّٓ لرجؾ معؾِ

: يـبغل وقال الؼاضل طقاض  .طؾقؽ هنقف وزجره، فؾقس لػاسؼ ُحرمة

أن يرفؼ جفده بالجاهؾ، وبذي العزة الظالؿ الؿخقف شره، إذ ذلؽ أدطك 

َّٓ طؾك الؿؿِعـ يف غقِّف، والؿسرف يف َبطالتف إن أمـ  إلك َقبقل ققلف وٓ يغؾظ إ

 . ا أشد مؿا غقَّرهأن يمثر إغالضف مـؽرً 

مقاضعفا:  : أتدرون ما الرفؼ؟ أن تضع إمقروقال سػقان الثقري 

 .الشدة يف مقضعفا، والؾِّقـ يف مقضعف، والسقػ يف مقضعف، والسقط يف مقضعف

: يـبغل أن يرفؼ يف مقضع الرفؼ، ويعـِّػ يف مقضع وقال الحؾقؿل 

 .(2)ألقؼ هبؿ وأكجح فقفؿ التعـقػ، ويؽؾؿ كؾ صبؼة مـ الـاس بؿا يعؾؿ أكف

                                                                                                               

 . مختصرا -137-28/135مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  (1)

ظر يف الـؼقٓت الؿذكقرة كؾفا: الؽـز إكرب مـ إمر بالؿعروف والـفل طـ يـ (2)

 . 368الؿـؽر، ٓبـ داود الحـبؾل ص
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يـبغل طؾك أمِر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر أن يؽقن غرُضف  -11

إول مِـ إمر والـفل إقامة الؿعروف، ورفُع الؿـؽر أو دفُعف، ولفذا يتخذ 

ر ذلؽ  إسؾقب إمثؾ وإكؿؾ يف رفع هذا الؿـؽر أو دفعف، فنن لؿ يتقسَّ

تف  مِـ هذا القاجب الشرطل، وما يؽػل إلقامة هذه فنكف يػعؾ ما تربأ بف ذمَّ

الشعقرة، وٓ يـبغل أن يؽقن هؿف إول: إمر أو اإلكؽار كقػؿا كان أو 

، وٕكف هق الؿؼصقد إساس، «َفْؾُقَغقِّْرهُ : »اتََّػؼ، وذلؽ لؼقلف 

 چ﴿وإن كان إمر والـفل مؼصقًدا أيًضا، وهق مِـ التغققر، قال تعالك: 

  .[79]الؿائدة:  ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ

يـبغل طؾك أمِر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر أن يؽقن حسـ  -12

الُخُؾِؼ يف أمره وهنقف، وَبعَد أمره وهنقف: فنن ُحسـ الخؾؼ يمّدي إلك ثؿار 

حسـة ٓ يمّدي إلقفا سقء الخؾؼ، ومِـ ذلؽ: أن يؽقن طػقػ الؾسان، فال 

اًكا  اًكا وٓ سبَّاًبا وٓ صعَّ اًشا بسقًما ما يؽقن لعَّ اًشا بشَّ وٓ شتَّاًما، وأن يؽقن هشَّ

  .[83]البؼرة:  ﴾ى ې ې﴿أمؽـف، قال اهلل تعالك: 

يـبغل طؾك أمِر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر أن يؽقن متَّصًػا  -13

بإكاة والتَُّمَدة والتثبت، وٓ يـبغل لف أن يؽقن متَّصًػا بالعجؾة وترك التثبت، 

كؽار، ومعف، وبعده، فقتلكَّك يف معرفة الؿـؽر قبؾ أن يـؽره، فقتلكك قبؾ اإل

ويتلكَّك بعد ذلؽ يف صريؼة اإلكؽار، ويتلكَّك بعد ذلؽ يف رد فِعؾف طؾك مدافعة 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿الذيـ أكؽر طؾقفؿ، قال اهلل تعالك: 
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، وقال [6]الحجرات:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿تعالك: 

 . [94]الـساء:  ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ

يـبغل أن ٓ يخالػ فعُؾ أمر والـاهل ققَلف، فقجب ذلؽ فقؿا  -14

يجب، ويستحب فقؿا ُيستحب: ٕن ذلؽ أدطك لَؼبقل أمِره وهنقِف، قال اهلل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿تعالك: 

وقال تعالك يف قصة شعقب  ،[3-2]الصػ:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ

 :﴿هقد:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى[

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿، وقال تعالك: [88

 . [44]البؼرة:  ﴾ےے ھ

مِـ أطظؿ ما يدفع إلكؽار الؿـؽر: الغضب طـد اكتفاك ُحُرماِت اهلل  -15

 برتك ما يجب فعؾف كالصالة، أو بػعؾ ما يجب تركف كالزكا وشرب ،

 تعالك، قال اهلل الخؿر، والغضب هلل يف هذا الؿقضع مِـ تعظقؿ حرمات اهلل

 . [31]الحج:  ﴾ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿تعالك: 

يـبغل طؾك أمر بالؿعروف الـاهل طـ الؿـؽر أن يؼابؾ إساءة  -16

أن يتغافؾ طـ إساءهتؿ،  أولفا:الـاِس باإلحسان، وهل ثالث مراتب: 

َّٓ يؼابؾفا بؿثؾفا، بؾ يتـاساها، وثاكقفا ال اهلل : أن يحِسـ إلقفؿ، قوثالثفا: أن 
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 ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿تعالك: 

 ﴾ائائ ى ى ې ېې ې ۉ﴿، وقال تعالك: [134]آل طؿران: 

 . [13]الؿائدة: 

يـبغل طؾك أمر بالؿعروف الـاهل طـ الؿـؽر أن يؽقن قصُده  -17

كصَح الـاس، وإخراَجفؿ مِـ الباصؾ إلك الحؼ، واستصالَحفؿ ما أمؽـ، وأن 

يحبُّف لـػسف، قال اهلل تعالك يف قصة كقح يحبَّ لفؿ مِـ الخقر والفدى ما 

 :﴿وقال تعالك يف  ،[62]إطراف:  ﴾گ گ ک ک ک

، وطـ َتِؿقٍؿ [68]إطراف:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿: قصة هقد 

اِريِّ  ـُ الـَِّصقَحةُ »قاَل:  َأنَّ الـبلَّ  الدَّ ي ؟ «الدِّ ـْ ، ُقْؾـَا: لَِؿ

ِف، َولِؽَِتابِِف، َولَِرُسقلِِف،»قال:  تِِفؿْ  لِؾَّ ، َوَطامَّ ـَ ِة اْلُؿْسِؾِؿق  .(1)رواه مسؾؿ .«وَٕئِؿَّ

يـبغل لممر بالؿعروف الـاهل طـ الؿـؽر أن يؽقن حريًصا طؾك  -18

َسرت طقراِت الؿسؾؿقـ وإخػاِء طققهبؿ ما أمؽـ ذلؽ، مجاكًبا كؾَّ ما مِـ شلكف 

ـِ ُطَؿرَ ػ طـ طقراهتؿ ومعايبفؿ، فعـ طبدِ الػضقحة والؽش  ب
ِ
َأنَّ   اهلل

 
ِ
متػؼ  .«ـْ َسَتَر ُمْسِؾًؿا َسَتَرُه اهللُ َيْقَم الِؼَقاَمةِ مَ »َقاَل:  َرُسقَل اهلل

  ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة (2)طؾقف
ِ
ـْ َسَتَر : »قال: قاَل رسقُل اهلل َم

                                                                                                               

يـ الـَّصقحة برقؿ ) (1)  . (55رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان أنَّ الدِّ

رقؿ رواه البخاري كتاب الؿظالؿ والغصب، باب ٓ يظؾؿ الؿسؾُؿ الؿسؾَؿ وٓ يسؾؿف ب (2)

 . (2581(، ومسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب تحريؿ الظؾؿ برقؿ )2442)
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ْكَقا َوأِخَرةِ  ـ ، ويستثـك مِـ ذلؽ: مَ (1)رواه مسؾؿ. «ُمْسِؾًؿا َسَتَرُه اهلل يف الدُّ

كان معروًفا بالػجقر والعصقان، وكشر الػساد، وكاكت الؿصؾحة يف فضِحف، 

رت طؾقف، ففذا ُيرَفع يف شلكف إلك وٓة إمر لقؾَؼك جزاءه الرادع  . وطدم السَّ

يجب طؾك أمر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر أن يتقكؾ طؾك اهلل  -19

: فنكف خقر معقـ،  تعالك يف أمره وهنقف، كؿا يـبغل لف أن يستعقـ باهلل

ويـبغل لف أن يطؾب مِـ اهلل التقفقؼ والسداد واإلطاكة والـصرة، وأن يؽقن 

 . مرتبًطا باهلل تعالك، سائاًل التقفقؼ مِـف جؾَّ يف طاله

21-  َّٓ يـبغل طؾك أمر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر أن ٓ يخاف إ

قعؾؿ أن الشقطان ُيدِخؾ طؾك مِـ اهلل تعالك، وٓ يخاف مِـ أحد مِـ البشر، ولْ 

 ٿ ٿ﴿قؾبف الخقَف مِـ أولقائف، فال يـبغل أن يخاففؿ، قال اهلل تعالك: 

، [175]آل طؿران:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرة َ    وَط
ِ
ـُ اْلَؼِقيُّ : »َقال: َقاَل َرُسقُل اهلل اْلُؿْمِم

ـِ  ـَ اْلُؿْمِم ِعقِػ، َوفِل ُكؾٍّ َخْقرٌ  َخْقٌر َوَأَحبُّ إَِلَك اهللِ ِم  .(2)رواه مسؾؿ. «الضَّ

َّٓ َيضقؼ وٓ  -21 يـبغل طؾك أمر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر أن 

                                                                                                               

رواه مسؾؿ يف كتاب العؾؿ، باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن وطؾك الّذكر برقؿ  (1)

(2699) . 

يف كتاب الؼدر، باب يف إمر بالؼقة وترك العجز، وآستعاكة بالّؾِف،  رواه مسؾؿ (2)

 . (2664ؿؼادير لّؾف برقؿ )وتػقيض ال
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يحزن إذا لؿ ُيسَتجب لف، أو أوذي يف سبقؾ اهلل تعالك، ففذه سـَّة اهلل تعالك يف 

 ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿الدطاة إلك اهلل تعالك، قال اهلل تعالك: 

، وقال تعالك: [127]الـحؾ:  ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 . [139]آل طؿران:  ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

يـبغل طؾك أمر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر أن يرّوض كػسف طؾك  -22

ه ذلؽ  آبتالء، فنن َمـ سؾؽ هذا الطريؼ فال بد لف مِـ البالء، وطؾقف أن ٓ يصدَّ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿طـ مقاصؾة الطريؼ، قال اهلل تعالك: 

﮸  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿، وقال تعالك: [3-2]العـؽبقت:  ﴾﮹﮺

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 . [214]البؼرة:  ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى

مِـ آداب إمر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر التعريػ والبقان قبؾ  -23

ء ٓ يظـف واجًبا أو مشروًطا، وقد إمر والـفل، فنن الجاهؾ قد يرتك الشل

ُيؼدم طؾك الشلء ٓ يظـف مـؽًرا، فؾربؿا إذا ُطّرف بؾطػ وأدب بادر لػعؾ 

الؿشروع، ولإلقالع طـ الؿؿـقع، ولفذا فقـبغل الؿبادرة إلك تعريػف بؾطػ 

  .قبؾ أمِره وهنقف

: إكؽار الؿـؽر أربع درجات: إولك: أن يزول قال ابـ الؼقؿ  -24

ضده، الثاكقة: أن يؼؾ وإن لؿ يزل بجؿؾتف، الثالثة: أن يخؾػف ما هق  ويخؾػف
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مثؾف، الرابعة: أن يخؾػف ما هق شر مـف: فالدرجتان إولقان مشروطتان، 

والثالثة مقضع اجتفاد، والرابعة محرمة، فنذا رأيت الػساق قد اجتؿعقا طؾك 

كان تركفؿ طؾك  لفق ولعب فنن كؼؾتفؿ طـف إلك صاطة اهلل ففق الؿراد، وإٓ

ذلؽ خقرا مِـ أن تػرغفؿ لؿا هق أطظؿ مـف، وإذا كان الرجؾ مشتغال بؽتب 

الؿجقن وخػت اكتؼالف إلك كتب البدع والضالل فدطف، وسؿعُت شقَخ 

ـَ تقؿقة  يؼقل: مررت أكا وبعض أصحابل زمـ التتار بؼقم  اإلسالم اب

م مِـفؿ يشربقن الخؿر، فلكؽر طؾقفؿ َمـ كان معل، فؼؾت  لف: دطفؿ، إكؿا َحرَّ

هؿ الخؿُر طـ  اهلل الخؿَر ٕهنا تصد طـ ذكر اهلل وطـ الصالة، وهمٓء يصدُّ

 .(1)اهـ. قتِؾ الـػقِس، وَسْبِل الذريِة، وأخِذ إمقال

 

 
 

 

                                                                                                               

 . مختصرا 13-3/12إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ  (1)
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فا ما يؾل:  لِذكر اهلل تعالك آداٌب كثقرٌة، أهؿُّ

ك: وٓ تجقز الؿراءاة بالذكر، وٓ يجب اإلخالص يف ِذكر اهلل تعال -1

 . التسؿقع بف، ٓ يف ذاتف، وٓ يف اإلكثار مـف، وٓ يف كقطف، وٓ يف حػظف

2-  
ِ
يف جؿقِع أحقالِِف،  يـبغل لِْؾُؿْسؾِِؿ أْن يؽقَن ُمرَتبًِطا بِاهلل

فا ِذكُرُه  ـْ أْطَؾك ُسُبِؾ آرتِباِط بِِف وأهؿِّ
، والؿسؾؿ ٓ يخؾق مِـ ومِ

 ی ىئ ىئ﴿اهلل تعالك، ولؽـ اهلل تعالك يلمركا باإلكثار مـ ذكره:  ِذكر

، واإلْكثاُر مِـ ِذكر اهلل تعالك ُطـقان [41]إحزاب:  ﴾جئحئ ی ی ی

ـْ أَحبَّ َشْقًئا أكثَر مِـ ِذكِرهِ    .اْلَؿَحبَِّة: فننَّ َم

 تعالك بلكقاطف، إذا حؼقؼة -3
ِ
الذكر  يـبغل لِْؾُؿْسؾِِؿ أْن ُيؽثر مـ ِذْكُر اهلل

ـْ َتْسبقِح اهلل تعالك وَحْؿِدِه والثَّـَاِء طؾقِف 
هل: ما َيجِري طؾك الؾِّساِن والَؼؾِب مِ

ِر يف آٓئِِف وَمْخؾققاتِِف، َكَؿا َيدُخُؾ فقِف: تـػقُذ  وقراءِة كِتابِف وُدطائِِف، والتََّػؽُّ

الِة والزكاِة والصقاِم والحجِّ وبِرِّ القالدي ـَ الصَّ
، وإمِر بالؿعروِف أوامِِرِه مِ ـِ

طقِة إلك اهلل تعالك، يؼقُل اإلماُم الـَّقِويُّ  : اِْطَؾْؿ والـفِل طـ اْلُؿـَؽِر والدَّ

ْكِر غقَر ُمـَْحِصَرٍة يف التسبقِح والتفؾقِؾ والتحؿقِد والتؽبقِر  أنَّ فضقَؾَة الذِّ

 تعا
ِ
 تعالك بِطاطٍة ففق ذاكٌر هلل

ِ
ـُ وكحِقها، َبْؾ كؾُّ َطامٍِؾ هلل لك، كذا قاَل سعقُد ب

ـَ الُعؾؿاء
 .(1)اهـ. ُجَبْقٍر وغقُره مِ

                                                                                                               

 . 111-118، ولؾزيادة يـظر: القابؾ الصّقب، ٓبـ الؼّقؿ ص9إذكار لؾـقوي ص (1)
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 تعالك طؾك كؾ أحقالف، ويف جؿقع  -4
ِ
يـبغل لِْؾُؿْسؾِِؿ أْن يؽثر مـ ِذْكُر اهلل

ا وِجفاًرا، قائًؿا وقاطًدا وطؾك جـب، قاَل تعالك:  أوقاتف، لقاًل وهناًرا، ِسرًّ

إحزاب: ] ﴾جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿، وقال سبحاكف: [41-42

 ، وقال سبحاكف:[215إطراف: ] ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 . [191]آل طؿران:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

َؿا ازداد  -5 يـبغل لِْؾُؿْسؾِِؿ أْن يحذر مـ الغػؾة طـ ذكر اهلل تعالك، فنكف كؾَّ

َؿا ا ـُ ِذكًرا هلل تعالك ازَداَد راحًة وُصؿلكقـًة، وكؾَّ ازَداَد  بتَعَد طـ ربِِّف الؿمم

 تعالك مِـ أطظِؿ أسباِب ُصَؿلكِقـَِة الـػِس 
ِ
ِضقًؼا وَحَرًجا يف صدِرِه، وِذْكُر اهلل

 يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب﴿واكشراِح الصدِر، قال تعالك: 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿، وقال تعالك: [28]الرطد:  ﴾ يث ىث مث جث

  .[124]صف:  ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

بؼة يف ِذكر اهلل تعالك، فنن السباق يف ذكر يـبغل الحرص طؾك الؿسا -6

يحث  اهلل تعالك مِـ أطظؿ أكقاع السباقات، ولفذا كان الـبل 

قاَل: كاَن َرسقُل  أصحابف طؾك هذا الـقع مِـ السباق، فعـ أبل ُهَرْيَرَة 

 
ِ
َة، َفَؿرَّ َطَؾك َجَبٍؾ ُيَؼاُل َلُف )ُجْؿَداُن(  اهلل فؼاَل: َيِسقُر يف َصِريِؼ َمؽَّ

ُدونَ » ؟ «ِسقُروا، َهَذا ُجْؿَداُن، َسَبَؼ اْلُؿَػرِّ
ِ
ُدوَن َيا َرُسقَل اهلل ، َقاُلقا: َوَما اْلُؿَػرِّ
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اكَِراُت »َقاَل:  اكُِروَن اهللَ َكثِقًرا َوالذَّ  .(1)رواه مسؾؿ. «الذَّ

ر يف مخؾققات اهلل تعالك، وإمر -7  تعالك يؽقُن بالؼؾِب، كالتػؽُّ
ِ
ار ِذْكُر اهلل

ر يف مصالح الؿسؾؿقـ،  ر يف الِعؾؿ، والتػؽُّ إذكار طؾك الؼؾب، والتػؽُّ

ويؽقن بالؾِّساِن، بؼراءة الؼرآن، والتسبقح والتحؿقد، وآستغػار، والدطاء، 

وغقرها، وٓ بد فقف مِـ تحريؽ الّؾسان والشػتقـ بالذكر، ويؽقن أيًضا 

ِذكره جؾَّ يف طاله، كبِّر بالجقارِح، فؽؾ طؿؾ هق صاطة هلل تعالك ففق مِـ 

القالديـ، وِصؾة إرحام، والسعل طؾك إرامؾ والقتامك، ويؽقن بَِفا َمًعا، 

 . كؿا يف الصالة والحج وغقرهؿا

الذكر يـبغل طؾك الؿسؾؿ الحرص طؾك ِذكر اهلل تعالك بـقطقف:  -8

كر والذ، وهق الذكر يف كؾ وقت بلي كقع مِـ أكقاع الذكر الؿشروطة، الؿطَؾؼ

بققت مِـ إوقات أو حال مِـ إحقال أو مؽاٍن، مثؾ: أذكار الصباح  الؿؼقَّد

ـْ بعِد صؾقِع الػجِر إلك صؾقِع الشؿِس، ومِـ بعِد 
والؿساء، ووقُتفؿا: مِ

العصِر إلك غروِب الشؿِس، أو بعدها، والّذكر طـد الـقم وآستقؼاظ، 

ل الؿسجد والخروج والّذكر طـد دخقل الؿـزل والخروج مـف، وطـد دخق

مـف، وطـد ركقب أي مركقب لسػر أو غقره، وطـد السػر بلي مركقب مِـ 

 . صائرة أو سقارة أو باِخرة، وطـد كزوِل الؿطِر، وغقر ذلؽ

                                                                                                               

رواه مسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب الحث طؾك ذكر اهلل تعالك  (1)

 . (2676برقؿ )
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يـبغل الحرص طؾك أكقاٍع مِـ الذكر حثَّ طؾقفا اهلل تعالك يف كتابف، أو  -9

 يف سـَّتف، فِؿـ ذلؽ: حثَّ طؾقفا الـبل 

  أبل ُهَرْيَرَة  حديُث  -أ 
ِ
َْٕن : »قاَل: قاَل َرُسقُل اهلل

ا  َّٓ اهللُ، واهللُ َأْكَبُر؛ َأَحبُّ إللَّ ِمؿَّ ِف، وٓ إَِلَف إ َأُققَل: ُسْبَحاَن اهللِ، واْلَحْؿُد لِؾَّ

ْؿُس  قاَل:  ، وطـ َسُؿَرَة بـ ُجـَْدٍب (1)رواه مسؾؿ .«َصَؾَعْت طؾقِف الشَّ

 
ِ
َأَحبُّ اْلَؽالِم إلك اهللِ َأْرَبٌع: ُسْبَحاَن اهللِ، : » قاَل رسقُل اهلل

َـّ َبَدْأَت  ِف َك بَِليِّ ّٓ اهللُ، واهللُ َأْكَبُر؛ ٓ َيُضرُّ ِف، وٓ إَِلَف إ رواه . «واْلَحْؿُد لِؾَّ

 پ پ پ﴿، وهل الباققات الصالحات يف ققلف تعالك: (2)مسؾؿ

 . [46]الؽفػ:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

َكِؾَؿَتاِن »قاَل:  أنَّ الـبلَّ  يُث أبل ُهَرْيَرَة حد -ب

: ُسْبَحاَن اهللِ  ـِ ْحَؿ َساِن، َثِؼقَؾَتاِن يف اْلِؿقَزاِن، َحبِقَبَتاِن إلك الرَّ َخِػقَػَتاِن َطَؾك الؾِّ

 .(3)متػؼ طؾقف .«وبَِحْؿِدِه، ُسْبَحاَن اهللِ اْلَعظِقؿِ 

                                                                                                               

واه مسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب فضؾ التَّفؾقؾ والتَّسبقح ر (1)

طاء برقؿ )  . (2695والدُّ

رواه مسؾؿ يف كتاب أداب، باب كراهة التسؿقة بإسؿاء الؼبقحة وبـافع وكحقه برقؿ  (2)

(2137) . 

ٓ أتؽؾؿ الققم، فصؾك، أو  رواه البخاري يف كتاب إيؿان والـذور، باب إذا قال: واهلل (3)

(، ومسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب 6682قرأ، أو سبح برقؿ )

طاء برقؿ )  . (2694فضؾ التَّفؾقؾ والتَّسبقح والدُّ
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كُر الؿضاطُػ الثابُت يف حدي -ت ـَ ُجَقْيِرَيَة الذِّ َأنَّ  ث أمِّ الؿممـق

ْبَح وهل يف  الـبل  ـْ ِطـِْدَها ُبْؽَرًة حقـ صؾَّك الصُّ
َخَرَج مِ

َما ِزْلِت َطَؾك اْلَحاِل »َمْسِجِدَها، ُثؿَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحك َوِهَل َجالَِسٌة، فؼال: 

َلَؼْد قؾُت َبْعَدِك : » ، قالْت: َكَعْؿ، قاَل الـبلُّ «الَّتِل َفاَرْقُتِؽ طؾقفا؟

: ُسْبَحاَن اهللِ  َـّ اٍت، َلق ُوِزَكْت بَِؿا ُقْؾِت ُمـُْذ اْلَقْقِم َلَقَزَكْتُف َأْرَبَع َكِؾَؿاٍت َثالَث َمرَّ

 .(1)رواه مسؾؿ .«وبَِحْؿِدِه َطَدَد َخْؾِؼِف، وِرَضا َكْػِسِف، وِزَكَة َطْرِشِف، وِمَداَد َكِؾَؿاتِفِ 

ـة طدُّ  -11 التسبقح وإذكار الؿعدودة بَعؼِد القد، ويؽقن بإصابع،  السُّ

وكحقه  ويجقز بالقد القؿـك والقسرى، وهق بالقؿـك أفضؾ، ويجقز طدُّ التسبقح

ـة، وخالُف إَولك  . بالسبحة، أو غقرها مؿا يصؾح لؾعد، وهق خالُف السُّ

 

                                                                                                               

ل الـَّفار وطـد  (1) رواه مسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب التَّسبقح أوَّ

 . (2726الـَّقم برقؿ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
139 

ة، مـفا ما ي طاِء آداب مفؿَّ  ؾل:لؾدُّ

طاء هلل وحَده ٓ شريؽ لف، وهذا مِـ أطظؿ القاجباِت،  -1 إخالُص الدُّ

رك: دطاُء غقِر اهلل تعالك وآستغاثُة بف،  وهق حؼقؼُة التقحقِد، ومِـ أطظِؿ الشِّ

، وقال اهلل تعالك: [29]إطراف:  ﴾ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿قال اهلل تعالك: 

، وقال اهلل [14]غافر:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

﮽  ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ تعالك:

 . [65]غافر:  ﴾﮾﮿

 . يجُب إصابُة الؿطَعؿ، وذلؽ بؽسب الحالِل، وتجـِب الؽسِب الحرام -2

طاء، وتجـُّب الغػؾِة  -3 َمْشُروِطقَُّة الخشقع واْستحَضاِر الؼؾِب حقـ الدُّ

 . فقف، أو آكشغال أثـاءه

طاءَمْشُروِطقَُّة اإليؼاِن باإلجابِة أو رجائ -4  . فا حقـ الدُّ

طاِء الؿستِؼؾِّ  -5 بحؿِد اهلل تعالك والثـاِء طؾقف، والصالِة  ابتداُء الدُّ

ا إذا كان الدطاء طارًضا، أو كان يف أثـاء والسالم طؾك رسقلِف  ، أمَّ

ُـّ ذلؽ كؿا  الِعبادة كالدطاء يف الصالة، أو يف الطقاف، أو يف السعل، فال يس

ـِة يف كصقص  . كثقرة هق ضاهُر السُّ

دطاُء اهلل تعالك بلسؿائف الُحسـك الؿـاسبة لؾدطاء الؿطؾقب: فػل  -6
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اُر(، ف: )الغػقُر(، والدطاِء بالؿغػرة والرحؿة: ُيدَطك بلْسَؿائِ  )الَغػَّ

حؿـ(، وطـَد الدطاء بطؾِب الؿال والقلِد: ُيدَطك بلْسَؿائِف: و حقؿ(، و )الرَّ )الرَّ

اب(، وكحق ذلؽ)الؽريؿ(، و)اْلَؿـَّان(، و )الق  . هَّ

ُؾ إلك اهلل تعالك بؿا ُيشرع التقسؾ بف، مثؾ: -7  التََّقسُّ

ُؾ بصػاتِف الُحسـك، مثُؾ: برحؿتَؽ أستغقُث، بجقِدك أستجقُر،  -أ التََّقسُّ

 . بؽرمَِؽ ألقذُ 

الحِة التل َطِؿَؾفا اإلكساُن مخؾًِصا هلل تعالك  -ب ُؾ بإطؿاِل الصَّ التََّقسُّ

ي بَِقالَِديَّ َلَؿا َرِحْؿَتـِلفقفا، مثُؾ: أس  . للَؽ بَِصاليت َلَؿا وفؼتـل، أو بِبِرِّ

طاء -8  . تستحبُّ الطفارُة أثـاَء الدُّ

طاء -9  . ُيسَتحبُّ استؼباُل الِؼبؾِة أثـاء الدُّ

يفا، ومـفا: الثُُّؾُث إخقُر مِـ  -11 ُيسَتحبُّ اْغتِـَاُم أوقاِت اإلجابِة وتحرِّ

ذان واإلقامة، وطـَد إذاِن وبعده، وطـد اإلقامِة، وأدباُر الؾقِؾ، وبقـ إ

الصؾقاِت الؿؽتقبِة َطِؼَب إذكاِر الؿشروطِة، وطـَد صعقِد اإلماِم يقَم 

الجؿعِة طؾك الؿـرب حتك تـؼضل الصالُة، وآخُر ساطٍة بعَد العصِر مـ يقِم 

ر، ولقالل الجؿعِة، وشفر رمضان طؿقًما وبخاصة حال الصقام، وطـد اإلفطا

ى فقفا لقؾُة الَؼْدرِ   . العشر إخقرة مِـ رمضان التل ُيَتَحرَّ

يفا،  -11 طاء وتحرِّ ُيسَتحبُّ اْغتِـَاُم إحقال التل يرجك فقفا استجابة الدُّ

َػِر، والحج، وبإخص طـد الطقاف  مثؾ: حاِل السجقِد، والصقاِم، والسَّ
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، وحال آضطرار، وحضقر والسعل، وبعد رمل الجؿرتقـ إولك والثاكقة

 . الؼؾب وخشقطف

، وبسُطفَؿا حقاَل الصدِر أو القجِف،  -12 ـِ ـِ مؽشقفتق ُـّ رفُع القدي ُيَس

ا ما  فَؿا مًعا، أو التػريِج القسقر بقـُفؿا، أمَّ وجعُؾ بطقكِفؿا إلك السؿاِء، مع ضؿِّ

ـِ كثقًرا فال أص ق ـَ الؽػَّ َؾ لف، قال البفقيت يػعؾُف كثقٌر مِـ الـاِس مِـ التػريِج بق

 وقال الَحْصَؽِػل  .(1)اهـ. يف الؽشاف: وتؽقن يداه مضؿقمتقـ 

 .(2)اهـ. يف الدر الؿختار: ويؽقن بقـفؿا ُفرجة

ـِ مِـ  -13 ُيسَتحبُّ َتْؽَراُر الدطاِء واإللحاُح فقف، وهذا يشؿُؾ كقطق

 التَّؽراِر:

طا إول:  ؽرره ثالًثا إذا َدطا، قاَل ء، بلن يَتْؽَراُرُه يف الحال القاِحدِة مِـ الدُّ

ـُ َمْسُعقٍد طبدُ  إَذا َدَطا َدَطا َثالًثا، وإَذا  كاَن الـبلُّ : »اهلل ب

 .(3)رواه مسؾؿ. «َسَلَل َسَلَل َثالًثا

                                                                                                               

 . 1/367كشاف الؼـاع  (1)

 . 1/517الدر الؿختار مع حاشقة ابـ طابديـ )رد الؿحتار(  (2)

مـ أذى الؿشركقـ  رواه مسؾؿ يف كتاب الجفاد والسقر، باب ما لِؼل الـبل  (3)

(، وأصؾف يف صحقح البخاري يف قصة سال الجزور يف 1794والؿـافؼقـ برقؿ )

الؿصؾل، باب الؿرأة تطرح طـ الؿَصؾِّل شقًئا مـ إذى مقاضع مـفا: يف أبقاب سرتة 

(، ولقس فقف مقضع الشاهد بؾػظف، لؽـ فقف أكف دطا طؾقفؿ ثالثا قال: 521برقؿ )

 . «الؾفؿ طؾقؽ بؼريٍش، الؾفؿ طؾقؽ بؼريٍش، الؾفؿ طؾقؽ بؼريشٍ »
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ـْ أكثر وَأَلحَّ طؾك  الثاين:  َتْؽَراُرُه مَِراًرا يف جؿقع أحقاِل العبِد وأوقاتِِف، وَم

  .َما ُيْسَتَجاُب َلفُ  اهلل تعالك َفَسْرَطانَ 

م، وهق أكقاع مِـفا: -14 طاء الؿحرَّ  يجُب َتَجـُُّب الدُّ

طاء باإلثؿ، مثؾ: الدطاء بضالِل فالن مِـ الـاس، أو الدطاء طؾك إول:   الدُّ

 . شخص لؿ يظؾؿؽ، أو دطاء اإلكسان طؾك كػسف أو مالِِف بالذهاب أو الخسارة

طاء بؿا فقف قطقعة ر الثاين:  طاء طؾك القالديـ ففق مِـ الدُّ حؿ، مثؾ: الدُّ

طاء  طاء لفؿا، أو الدُّ العؼقق وقطقعة الرحؿ، وخالف ما أمر اهلل بف مـ الدُّ

طاء طؾك إقارب مِـ غقر سبب  . طؾك إوٓد، أو الدُّ

ٓ َيَزاُل ُيْسَتَجاُب لِْؾَعْبِد »قاَل:  أن الـبلَّ  طـ أبل ُهَرْيَرَة 

، َما  ،«ْثٍؿ أو َقطِقَعِة َرِحٍؿ؛ َما َلْؿ َيْسَتْعِجْؾ َما َلْؿ َيْدُع بِنِ 
ِ
قِقَؾ: يا َرُسقَل اهلل

َيُؼقُل: َقْد َدَطْقُت َوَقْد َدَطْقُت َفَؾْؿ َأَر َيْسَتِجقُب لل، »آْستِْعَجاُل؟ قاَل: 

َطاءَ   .(1)متػؼ طؾقف .«َفَقْسَتْحِسُر ِطـَْد ذلَؽ، َوَيَدُع الدُّ

ُع فِل اْلَحرام أكاًل َتَجـُُّب مقاكع ا -15 طاء، ومـفا: التقسُّ ستجابة الدُّ

طاء، وقد تؼدم تـبقف (2)وشرًبا ولبًسا وتغذية ، ومـفا: آستعجال وترك الدُّ

                                                                                                               

(، 6341رواه البخاري يف كتاب الدطقات، باب يستجاب لؾعبد ما لؿ يعجؾ برقؿ ) (1)

ومسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب بقان أكف يستجاب لؾداطل ما 

 . (، وهذا لػظف2735لؿ يعجؾ فقؼقل دطقت فؾؿ ُيْسَتَجْب لل برقؿ )

، وهق أدق مـ ققل 117هذا لػظ اإلمام ابـ رجب يف جامع العؾقم والحؽؿ ص  (2)

  = ؾ أكؾ الحرام ولبس الحرام، وهذابعضفؿ: أكؾ الحرام، مـ وجفقـ: أن كالمف يشؿ
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 .(1)طؾك ذلؽ يف الحديث السابؼ الـبل 

 . َتَجـُُّب استبطاء اإلجابة -16

طاِء استؽباًرا طؾك اهلل  -17 اُر ، بْؾ يجُب إضفٓ يجقُز ترُك الدُّ

ِؾ َلُف، قال اهلل تعالك:   ٺ ڀ﴿آفتؼاِر إلقِف بعبادتِِف وُدَطائِِف والتََّذلُّ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

َطاَء: [61]غافر:  ﴾ڤڤ  تعالك وَتَرَك الدُّ
ِ
، َفَؿـ اْسَتْؽَبَر طـ ِطباَدِة اهلل

  .َأْدَخَؾُف اهلل تعالك َجَفـََّؿ صاِغًرا َحِؼقًرا

 اْلُؿسؾِِؿ ٓ َيضقُع أبًدا، وذلؽ ٕمريـ:الِعؾؿ بلن ُدَطُاُء  -18

ـْ أَجؾِّ الِعباداِت التل ُيثاُب طؾقَفا  إول: 
طاَء يف ِذاتِِف طبادٌة مِ أنَّ الدُّ

 . الؿسؾُِؿ يف ذاتِفا، وهق طـقاُن التقحقِد وطالمُة اإلخالصِ 

ـْ إْحَدى َثالٍث، َبقَّـََفا اأكَُّف إَذا َدَطا فال الثاين: 
كؿا  لـَّبِلُّ ُبدَّ َلُف مِ

ـْ ُمْسِؾٍؿ َيدطق : »قاَل  يف حديث أبل سعقٍد اْلُخدريِّ  َما ِم

ا أْن  بَِدطقٍة َلْقَس فقَفا إِْثٌؿ وٓ َقطقَعُة َرِحٍؿ؛ إٓ أططاُه اهللُ بَِفا إحَدى َثالٍث: إمَّ

                                                                                                               

رواه « وَمطعُؿُف حراٌم، ومشَرُبُف حراٌم، ومْؾَبُسُف حراٌم، وُغِذَي بِالحرامِ »أوفؼ لؾحديث:  =

(، والثاين: أكف ٓ يشؿؾ إٓ مـ تقسع يف ذلؽ دون مـ حصؾ مـف أحقاكا، 1115مسؾؿ )

 . وهذا أيضا أوفؼ لؾحديث الؿذكقر، واهلل أطؾؿ

يف مقاكع اإلجابة يـظر: شروط الدطاء ومقاكع اإلجابة يف ضقء الؽتاب والسـة،  لؾتقسع (1)

 . لؾدكتقر سعقد بـ طؾل بـ وهػ الؼحطاين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
144 

ا أنْ  ِخَرَها َلُف يف أِخَرِة، وإمَّ ا أْن َيدَّ َؾ َلُف َدْطَقُتُف، وإمَّ قِء  ُتَعجَّ ـَ السُّ َيْصرَِف َطـُْف ِم

 .(1)رواه أحؿد. «اهللُ َأْكَثرُ »قاَل:  .، قالقا: إًذا ُكْؽثِرُ «ِمْثَؾفا

َطاِء ومالزمُتُف وطدُم آكؼطاِع طـُف  -19 مشروطقُة آستؿراِر طؾك الدُّ

ـُ حجر  ـَ اإلجابِة، قاَل اب
ومعـك ققلِِف: »تعالك:  َسآَمًة مـف ويلًسا مِ

َطاِء: وهق َأكَُّف ُيالِزُم «: رُ َيْسَتْحِس » ـْ آَداِب الدُّ
َيـَْؼطُِع، ويف هذا اْلحديِث َأَدٌب مِ

ـَ آْكِؼَقاِد وآْستِْسالِم وإِْضَفاِر 
ـَ اإلَجاَبِة: لَِؿا يف ذلَؽ مِ

الطََّؾَب وٓ َيْقلُس مِ

َؾِػ: ََٕكا أَشدُّ َخْشَقًة أْن أُ  ـْ أْن آْفتَِؼاِر، َحتَّك َقاَل بعُض السَّ
َطاَء مِ ْحَرَم الدُّ

ٌق الِعجؾلٌّ التابعلُّ العابُِد ، و(2)اهـ. ُأْحَرَم اإلَجابةَ  : َلَؼْد سللُت قاَل ُمقرِّ

َطاءِ  اهلَل  ـَ الدُّ
َعـِل فِقَفا، وَما َسئِْؿُت مِ ـَ َسـًَة، َفَؿا َشػَّ  .(3)َحاَجًة ِطْشِري

ًطا َوُخْػَقًة(الدطاء  -21  ھ ھھ ھ ہ ہ﴿، قال تعالك: )َتَضرُّ

، والؿراد بالتضرع: إضفار الضعػ [55]إطراف:  ﴾ۓ ۓ ے ے

، والؿراد والػاقة وآفتؼار والتذلؾ والتؿسؽـ والخشقع بقـ يدي ربف 

بالُخػقة: إخػاء دطائف وطدم إضفاره، واإلسرار بف ٕكف أدطك لإلخالص، 

                                                                                                               

 ، والحاكؿ6/22(، وابـ أبل شقبة 711، والبخاري يف إدب الؿػرد )3/18رواه أحؿد  (1)

 (:2/314 وقال: هذا حديث صحقح اإلسـاد، قال الؿـذري )الرتغقب والرتهقب 1/671

رواه أحؿد والبزار وأبق يعؾك بلساكقد جقدة، وقال إلباين يف صحقح إدب الؿػرد 

 . (: صحقح547)

 . 11/141فتح الباري  (2)

 . 29/17هتذيب الؽؿال  (3)
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بف، وأبعد طـ الرياء، وأقرب إلك إدب مع اهلل تعالك مـ رفع الصقت 

وِصػة ذلؽ: أن يؽقن يف دطائف بقـ الجفر واإلسرار، بحقث ُيسِؿع كػسف 

  .الدطاء، وٓ يرفع صقتف بف رفًعا َيسؿعف أخرون

 ھ ہ ہ﴿الحذر مِـ آطتداء يف الدطاء، قال تعالك:  -21

والؿراد بآطتداء يف الدطاء: أن يتجاوز  ،﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھھ

طق بنثٍؿ أو قطقعِة رحٍؿ، أو يدطق بالفالك يف الدطاء إلك غقر الؿشروع، كلن يد

: والدمار طؾك فرٍد أو أفراٍد: لخطل يسقر طؾقف مثاًل، قال ابـ الؼقؿ 

آطتداء بالدطاء تارة بلن يسلل ما ٓ يجقز لف سمالف كاإلطاكة طؾك 

مات، وتارة بلن يسلل ما ٓ يػعؾف اهلل، كلن يسللف تخؾقده إلك يقم  الؿحرَّ

يرفع طـف لقازم البشرية كالحاجة إلك الطعام والشراب، أو أن  الؼقامة، أو أن

يطؾعف طؾك غقبف، أو أن يجعؾف مِـ الؿعصقمقـ، أو أن يفب لف ولًدا مِـ غقر 

ـ خالف ما أخرب  زوجة، فؽؾ سمال يـاقُض ِحؽؿَة اهلل، أو شرَطف، أو يتضؿَّ

 .(1)اهـ. بف: ففق اطتداٌء ٓ يحبُّف اهلل

ـَ باإلجابة وٓ يستبطَئفا، فعـ َأَكٍس  أن يجزم بالدطاء -22 ويؾّح فقف، ويقق

  قال: قال رسقل اهلل :» ،إَِذا َدَطا َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْعِزِم الؿْسَلَلَة

ُف ٓ ُمْسَتْؽرَِه َلفُ  ُفؿَّ إِْن ِشْئَت َفَلْططِـِل، َفنِكَّ : الؾَّ َـّ  .(2)متػؼ طؾقف .«وٓ َيُؼقَل

                                                                                                               

 . مختصرا 3/524بدائع الػقائد  (1)

(، 6338رواه البخاري يف كتاب الدطقات، باب لقعزم الؿسللة فنكف ٓ مؽره لف برقؿ ) (2)

ٓ يؼقل إن شئت رقؿ )  (. 2678ومسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء، باب العزم يف الدطاء و
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الؿحرمة، مثؾ: التقسؾ بإمقات يجب تجـب إدطقة البدطقة  -23

، أو بجاه القلل وأصحاب إضرحة، أو التقسؾ بجاه الـبل 

 . الػالين: وكؾ ذلؽ مِـ ذرائع الشرك إكرب

الحذر مِـ تحّري الدطاء طـد قبقر إكبقاء أو الصالحقـ: فنن ذلؽ  -24

مة التل هل مِـ وسائؾ الشرك إكرب  . مِـ البدع الؿحرَّ

إلكثار مِـ الدطاء، يف طامة ما يحتاجف الؿسؾؿ مِـ أمر يستحب ا -25

الدكقا أو أخرة، ويف طامة ما يحاذره الؿرء الؿسؾؿ مِـ أمقر الدكقا وأخرة، 

، وطـ أبل [61]غافر:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿قال اهلل تعالك: 

ـَ  َلقَس َشلٌء أكَرُم َطَؾك اهللِ »قال:  أن الـبلَّ  ُهريَرة  ِم

َطاءِ   .(1)رواه أحؿد. «الدُّ

ُـّ مسُح القجف بالقديـ بعد الدطاء، ٓ يف الصالة وٓ خارجفا:  -26 ٓ يس

 .لعدم ثبقت ذلؽ طـ الـبل 

 

 
 

  

                                                                                                               

(، 3829(، وابـ ماجف )712، والبخاري يف إدب الؿػرد )2/362رواه أحؿد  (1)

 . (549، وحسـف إلباين يف صحقح إدب الؿػرد )1/491وصححف الحاكؿ 
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 لؾتعامؾ مع الـػس وتزكقتفا آداب مفؿة، مـفا ما يؾل:

ِف، َفُتقِصُؾُف إلك َكْػُس اإلكساِن هل َمطِقَُّتُف التل يسقُر بِفا إ -1 لك َطاَلِؿِف ُكؾِّ

ـْ ُكؾِّ َما 
، َفؾَِذلَِؽ َيِجُب طؾقِف آهتَِؿاُم بَِفا َوِرَطاَيُتَفا وِحْػُظَفا مِ ـِ اَرْي َسعاَدِة الدَّ

ـْ ُكؾِّ َما 
قَّتَِفا، وأطظؿ ذلؽ: ِحْػُظَفا مِ

ـْ َأْهؾِ
ُيِسلُء إلقَفا أو ُيْتؾُِػَفا أو ُيـِْؼُص مِ

ـِ اهلل تعالك يمدِّي إلك طَ  َذابِفا يف أخرة، ويؽقن ذلؽ بآستؼاَمِة طؾك ِدي

، واجتـاِب َما َكفك اهلل طـُف وَرسقُلُف بِِػْعِؾ َما َأَمَر اهلل بِِف َورُسقُلُف 

  :ۈ ۈ﴿حتَّك يبؾَغ اإلكساُن إلك إََماِن والـََّجاِة، قال تعالك 

 .  [6]التحريؿ:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

ـَ القا -2
جباِت الشرطقِة: َتزكقُة اإلكساِن لـػِسِف، ومعـك ذلؽ: تطفقُرَها مِ

َذائِِؾ، وإكساُبفا ُطؿقَم الػضائِِؾ، قال تعالك:  ـْ جؿقِع الرَّ
 ڄ ڦ ڦ﴿مِ

 . [14]إطؾك:  ﴾ىئ مئ حئ جئ ی﴿، وقال تعالك: [9]الشؿس:  ﴾ڄڄ

 تزكقُة الـػِس يف الجؿؾِة يؽقُن باتِّباطفا ما جاَء بِف الـبلُّ  -3

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، كؿا قال تعالك: مِـ ربِّف 

]الجؿعة:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ا أحَدَثُف الـَّاُس [2 ـَِّة مِؿَّ ـَ الطُُّرِق اْلُؿَجاكَِبِة لِؾسُّ
ك الـػُس بغقِر ذلؽ مِ ، وٓ َتَتَزكَّ

قفِقَِّة وغقِرِهؿْ  ـْ أهِؾ البَِدِع كالصُّ
  .مِ
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ػس وصالحفا: إصالُح الؼؾب حتك يؽقن قؾًبا أول خطقة يف تزكقة الـ -4

صقًبا صاهًرا كظقًػا، قؾًبا سؾقًؿا يحب اهلل ورسقلف، ويحب شرطف، ويسؾِّؿ لؽؾ 

صات،  ما جاء طـ اهلل ورسقلف، وٓ يرد ذلؽ بالشبفات أو الشفقات أو الرتخُّ

فنذا صؾح الؼؾب تبعتف الجقارح، ولفذا يجب طؾك َمـ أراد تزكقة كػسف أن 

بصالح قؾبف، فنن الؼؾب إذا صؾح تبعتف الجقارح، وإذا فسد تبعتف يفتؿ 

الجقارح، فالجقارح كؾفا تَبٌع لؾؼؾب يف صالحف ويف فساده، طـ الـُّْعَؿاِن بـ 

  َبِشقٍر 
ِ
أٓ وإِنَّ يف اْلَجَسِد »يؼقل:  قال سؿعت َرُسقَل اهلل

ُف، وإذا فَ  َٓ وِهَل ُمْضَغًة إذا َصَؾَحْت َصَؾَح اْلَجَسُد ُكؾُّ ُف، أ َسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكؾُّ

 .(1)متػؼ طؾقف .«اْلَؼْؾُب 

 تحُصُؾ َتزكِقُة الـَّْػِس وتربقتفا مِـ حقث العؿؾ بسؾقك مرتبتقـ: -5

: فِعؾ الػرائض، والؿحافظُة طؾقفا، وتؽؿقُؾفا ما أمؽـ مِـ الؿرتبة إولك 

مات، وتجـُّبفا بالؽؾق  . ةجؿقع جقاكبفا، وترك الؿحرَّ

: فِعؾ الـقافؾ، والؿحافظُة طؾقفا، وتؽؿقُؾفا ما أمؽـ مِـ الؿرتبة الثاكقة 

 . جؿقع جقاكبفا، وترك الؿؽروهات، وتجـُّبفا ما أمؽـ

إِنَّ اهللَ قاَل: وَما : »قاَل: قاَل رسقُل اهلل  طـ أبل ُهَريَرَة 

ا اْفَترَ  َب إللَّ َطْبِدي بَِشْلٍء َأَحبَّ إللَّ ِمؿَّ ُب َتَؼرَّ ْضُت طؾقِف، وَما َيَزاُل َطْبِدي َيَتَؼرَّ

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 52فضؾ مـ استربَأ لديـف برقؿ ) رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب (1)

بفات برقؿ )  . (، وهذا لػظف1599كتاب الؿساقاة، باب أْخِذ الحالِل وترِك الشُّ
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 .(1)رواه البخاري. «إللَّ بِالـََّقافِِؾ حتَّك ُأِحبَّفُ 

 تحُصُؾ َتزكِقُة الـَّْػِس طؾك التػصقِؾ بُِسؾقِك َخْؿِس َمَراتِب:  -6

وذلَؽ بؿعرفِة َما لؾـػِس وَما طؾقَفا، ومعرفِة القاجباِت  إولك: اْلِعْؾُؿ، 

م اِت، والؿسـقكاِت والؿؽروهاِت، وبالجؿؾِة: فال ُبدَّ مِـ َمعرفِة والؿحرَّ

ـَ الشرِع، وبَِؼْدِر ما يؽقُن طـَد 
الـَّػِس بَِؿا يريدُه اهلل مـَفا َحتَّك تعؿَؾ طؾك َبقِّـٍَة مِ

ـَ الِعْؾِؿ والؿعِرَفِة بشرِع اهلل تعالك، وصػِة الَعَؿِؾ بِِف، يؽقُن مِْؼَداُر 
اإلكساِن مِ

 . ِف لـَْػِسِف التزكقَة الشرطقَة، ويتجـُب التزكقَة البدطقةَ َتزكقتِ 

وذلؽ برتبقِة الـػِس ومدافعتِفا لؾعؿِؾ بؿا َطؾَِؿتُْف مَِؿا َأَمَر اهلل  الثاكقُة: الُْؿَجاَهَدُة، 

، سقاٌء أكاَن ذلؽ أو َكفك طـف اهلل ورسقُلُف  بف ورسقُلُف 

ـْ حؼقِق اهلل تعالك التل أوجبََفا لـَ
ـَ الحؼقِق التل أوَجبََفا لِبَْعِض َخْؾِؼفِ مِ

 . ْػِسِف، أْم مِ

 ، وتشؿُؾ ثالثَة أكقاع مِـ الؿراقبِة:الثالثة: الؿراَقَبةُ  

ُمراقبُة اهلل يف أصِؾ العؿِؾ، فنذا كاَن ملمقًرا بِِف: ففْؾ أتقَت بِِف َكَؿا  -1 

ّٓ تعؿَ  َؾُف، وَتحذُر مـُف أن َيػؼَدَك أَمَرَك، وإذا كاَن َمـفقًّا طـُف فرتاقُب اهلل أن 

 . حقُث أَمَرَك، أو َيراَك حقُث َكَفاكَ 

ُمراقبُة اهلل يف العؿِؾ بنخالِصِف هلل تعالك، وتقحقِد اإلرادِة وتجريِدها  -2 

ُد العؿَؾ هلل وحَدُه، وإذا كان مـفقًّا  مِـ كؾِّ ما يشقُبفا، فنذا كاَن ملمقًرا بف فتجرِّ

ُد التَّْرَك    .هلل وحَدُه، وتستشعُر أكف يراَك يف فِعؾَِؽ وَتركَِؽ طـف فتجرِّ

                                                                                                               

 . (6512رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب التقاضع برقؿ ) (1)
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ـْ حقُث مقافؼُتُف لَشريَعِة الـَّبِلِّ  -3 
ـْ  ُمراقبُة العؿِؾ كػِسِف مِ

مِ

ك بـ: )تقحقد الؿتابعة(  . َطَدمِِف، وهذا َما ُيَسؿَّ

وذلؽ بسماِل الـػِس هؾ قامْت بالعؿِؾ؟ وإذا قامْت  الرابعُة: الؿحاسبُة، 

؟ كاَن هلل؟ وإذا كاَن هلل، ففْؾ هق مقافؼ لشريعِة محؿٍد بف، هؾ 

وإذا كاَن مقافًؼا ففؾ أتْت بف طؾك أكؿؾ القجقه؟ وهؽذا فقؿا ُكفَقْت طـف: هْؾ 

 َتَرَكْتُف؟ وهؾ كان التَّرُك هلل تعالك؟ وهؾ كان التَّرُك كاماًِل؟

، التقبَة القاجبةَ  ، وتؽقن بعد الؿحاَسبِة، وتشؿُؾ:التقبُة واإلكابةُ  الخامسُة: 

ـَ التَّؼصقِر يف القاجباِت وفِعِؾ الؿحرماِت، كؿا تشؿُؾ: 
التقبَة وَتؽقُن مِ

ـَ التؼصقر يف الؿستحباِت وفِعِؾ الؿؽروهاِت، ويشرتط الؿستحبةَ 
، وَتؽقُن مِ

 . لصحة التقبة: ترُك التؼصقِر، والعزُم طؾك طدِم العقدِة إلقفِ 

كساِن طؾك ثالِث درجاٍت، قد تستؼرُّ يف يـبغل أن ُيعَؾؿ أن كػَس اإل -7

ـَ أكثِر  ُن يف الققِم القاِحد بق إحدى الدرجات َزَمـًا صقياًل أو قصقًرا، وقد َتَتَؾقَّ

ـْ َدَرَجٍة، وبقاُكفا فقؿا يؾل:
 مِ

َرَجُة إُوَلك: الـَّْػُس اْلُؿْطَؿئِـَُّة،  وهل الـػُس التل وصؾْت أطؾك  الدَّ

قْت باهلل تعالك وبَِشْرِطِف َفَؾْؿ َتْعَتِرْض َطؾقِف، وَرضقْت درجاِت الؽؿاِل، َفَرِض 

َؿْت َلُف، واْصَؿلكَّْت بِِػْعِؾ الطَّاَطاِت وهل راضقٌة َشاكِرٌة،  بَِؼَضائِِف وَقَدِرِه َفَسؾَّ

 . وبرتِك الؿـَؽَراِت وهل ُمـَْؼاَدٌة ُمْسَتْسؾَِؿةٌ 

َرَجُة الثاكقُة:  هل التل َتؾقُم صاحَبَفا طؾك التؼصقِر يف و الـَّْػُس الؾَّقاَمُة، الدَّ

ـُ لف فعَؾ الخقراِت وترَك الؿـؽراِت   . اْلَؿلمقراِت، وطؾك اإلتقاِن باْلَؿـفقَّاِت، وُتزيِّ
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قِء،  ارُة بالسُّ َرَجُة الثالثُة: الـَّْػُس إمَّ قِء،  الدَّ وهل التل تلُمُر َصاحَبفا بالسُّ

ُؾ طؾقِف  ـُُف َلُف، وُتَسفِّ ُؾُف وُتَزيِّ ُه َلُف فِْعَؾ الخقِر وَتـَْفاُه َطـُف، وُتَثؼِّ اإلقداَم طؾقِف، وُتَؽرِّ

 . طؾقِف، وُتقِصُد أبقاَبُف دوَكفُ 

 فؾقحرص الؿممـ طؾك تربقة كػسف لققصؾفا إلك أكؿؾ الدرجات . 

يـ  -8 طؾك الؿسؾِؿ أن َيْرُفَؼ بـػِسِف ويَتَجـََّب إرَهاَقَفا بلي أْمٍر مـ أمقِر الدِّ

ْكَقا، ومـ ذلؽ:أو ا  لدُّ

تؽؾقُػفا ما ٓ تطقُؼ مِـ العباَدِة، واإلثؼاُل طؾقفا بالؽثقِر مـ كقافِؾ  -أ 

الِة أو الصقاِم وغقرها  . الصَّ

 . اإلقالُل مِـ الـقِم بحقُث يجفد كػَسُف وُيِضرُّ بِفا -ب 

ِد التقسُّ  -ث  ٍة إلك ذلؽ، بؾ لُِؿجرَّ ِع إثؼاُلفا بالديقِن مِـ غقِر حاجٍة ماسَّ

د ضغِط الزوجِة وإوِٓد، َمَع  الذي ٓ َحاَجَة َلُف، أو السػر لؾـُّْزَهِة، أو لُِؿجرَّ

 . الَعْجِز طـ َسَداِدِه يف وقٍت قريٍب 

ُة  -9 ، ولفذا ِطدَّ ـَ مِـ أشدِّ آفاِت الـػِس: التعالل هبا ورؤيُتَفا فقَق أخري

ـْ َحؼِّ الـػِس َمَظاِهَر َجاَء الشرُع بالؿـِع مـَفا والتحذيِر مِ  ـَ آكزِٓق فقفا، َفِؿ

 طؾك صاِحبَِفا َتجـقُبفا آفاِت الـػقِس اْلُؿْرِدَيِة، ومـ ذلؽ:

اْلؽِْبُر واْلُغروُر والتعالل طؾك أخريـ واحتؼاُرهؿ، وردُّ الحؼِّ الذي  -أ 

 . مَعفؿ

  .اْلُعْجُب ورؤيُة الـػسِ  -ب 
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ْفَرِة والسعُل إلقَفا -ت   . ُحبُّ الشُّ

طؾك الؿسؾِؿ أن َيتـَبََّف لحؼقؼَة الحقاِة الدكقا بالـسبِة لإلكساِن، فَؿا هل  -11

ـَ إلقفا ويـسك الداَر  إٓ داُر ُمروٍر ٓ استؼَراٍر، َفال يتَِّخذَها داَر َقَراٍر َفَقْرَك

الحؼقؼقََّة، وبذلؽ ُيِضرُّ بِـَْػِسِف، ويخسُر آخرَتُف، والـصقُص الشرطقُة يف بقان 

ا يف الؽتاب والسـة، قال اهلل هذا إص كقا كثقرٌة جدًّ ِؾ الؽبقِر والتزهقِد يف الدُّ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿تعالك: 

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

]الحديد:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ـِ ُطَؿَر ، وطـ طبدِ [21  ب
ِ
  اهلل

ِ
بَِؿـْؽِبِل  قاَل: َأَخَذ َرُسقُل اهلل

ْكَقا َكَلكََّؽ َغرِيٌب َأْو َطابُِر َسبِقؾٍ : »َفَؼاَل  ـْ فِل الدُّ ـُ ُطَؿَر  .«ُك  وَكاَن اب

َباَح، وإَذا َأْصَبْحَت َفال َتـَْتظِِر اْلَؿَساَء، وُخْذ  َيُؼقُل: إَِذا َأْمَسْقَت َفال َتـَْتظِِر الصَّ

ـْ َحَقاتَِؽ لَِؿْقتَِؽ 
تَِؽ لَِؿَرِضَؽ، ومِ ـْ ِصحَّ

 .(1)يرواه البخار. مِ

يـبغل لؾؿسؾِؿ أن يخالَط الـاَس يف إوقاِت الؿعتاَدِة، ويدطَقهؿ  -11

َؿ مِـفؿ، ويصربَ طؾك أَذاهؿ إْن ُوِجَد، َكَؿا َكاَن الـَّبِلُّ  َؿُفؿ ويتعؾَّ ويعؾِّ

  يػعُؾ وأصَحاُبُف ،ٍة ، وإكؿا ُتشَرُع الُعْزَلُة يف َحآٍت َخاصَّ

ـُ مَع ْطَجِز اإلكساِن طـ التَّْغققِر، وحاِل مثؾ: حاِل اكتشاِر الَػَساُد وَكث َرِة الِػَت

                                                                                                               

كـ يف الدكقا كلكؽ غريب : »رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب ققل الـبل  (1)

 . (6416برقؿ )« سبقؾ أو طابر
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ـَ الِػْتـَِة بالؿخالطة، ويشرُع اطتزاُل َمـ يحصُؾ 
َخقِف اإلكساِن طؾك كػِسِف مِ

كقا ـِ أو الدُّ ي   .بؿخالطتِف إذى يف الدِّ

طؾك الؿسؾؿ أن يؽقن حريًصا طؾك كؾِّ ما مِـ شلكِِف َكْػُعُف وفائَِدُتُف،  -12

 ذلؽ:ومِـ 

 . تـؿقُة إيؿاكف وتؼقيُتُف، وتجـُب ما مِـ شلكف أن ُيضعَػفُ  -أ 

ـةِ  -ب   . أن يؽقَن لف كصقٌب مـ الِعؾؿ الـافع، وهق طؾُؿ الؽتاِب والسُّ

أن يؽقَن مَشاِرًكا بؿا يؿؽـف يف الدطقِة إلك اهلل تعالك وإمِر  -ت 

 . بالؿعروِف والـفِل طـ الؿـؽرِ 

ـُ أسرٍة صالحة -ث   . ، يحرُص طؾقفا ويحقُصفا بـصِحِف وتربقتِفِ تؽقي

 . أن يؽقن حريًصا طؾك إصالِح قؾبِف وتزكقتفِ  -ج 

 . أن يؽقن حريًصا طؾك هتذيِب أخالقِِف وتـؿقتِِفا -ح 

ـَ مـ الـَّار، وَأْوُٓهْؿ بذلؽ:  -خ  أن يؽقن حريًصا طؾك إكؼاِذ أخري

 . ُف، وجقراُكفُ أبقاُه، وأوُٓدُه، وزوُجُف، وإخقاُكُف، وأقاربُ 

ُػ مِـ حؼقِق الـاس وترُك ُضؾِؿِفؿْ  -د   . التََّخػُّ

مِـ حؼِّ الـَّْػِس طؾك صاحبَِفا أن يعطَقفا ما تريُده وتشتفقِف مِـ الؿباِح  -13

مـ غقِر إسراٍف، وٓ يـبغل ِحرماُن الـػِس مِـ ذلؽ َكؿا يؼُع مِـ بعِض الُعبَّاد 

قفِقَّةِ   ، ومِـ ذلؽ:(1)والصُّ

                                                                                                               

  = ، وكثقرا ما يؼع يف كتب الزهد والتصقفولقس فقفؿ قدوة، إكؿا الؼدوة بالـبل  (1)
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، فعـ َطائَِشَة  -أ  ـِ ـَ الطعاِم والشراِب الؿباحق
إططاُؤها َما تشتفقف مِ

: « 
ِ
ـْ ُبُققِت  َأنَّ َرُسقَل اهلل

كاَن ُيْسَتَؼك َلُف اْلَؿاُء اْلَعْذُب مِ

ْؼَقا ، ويشرُب (1)رواه أحؿد وأبق داود وصححف الحاكؿ وابـ حبان. «السُّ

ـْ بِْئٍر بَِحِديؼَ 
قَِّب مِ ، وقالْت (2)يؼاُل َلفا: َبْقُرَحاء ٍة َٕبِل َصْؾَحَة اْلَؿاَء الطَّ

. «ُيِحبُّ اْلَحْؾَقاَء، َوُيِحبُّ اْلَعَسَؾ  َكاَن الـبلُّ : »َطائَِشُة 

 .(3)متػؼ طؾقف

                                                                                                               

ـْ ُكتِِب السؾقك دخؾفا  =
أشقاء مـ هذا الؼبقؾ فقجب الحذر مـفا، والؿمسػ أن كثقرا مِ

ـ بعده هذا الـََّػس الصقيف: كؿا يؼع كثقرا يف إحقاء طؾقم الديـ وغقره، ويـؼؾف طـف مَ 

ويظـقن ذلؽ مشروطا، وهق مضاد لؾشرع، فعؾك الؿسؾؿ الحذر مـ ذلؽ، ولإلمام ابـ 

 . كؼد جقد لذلؽ يف كتابف )تؾبقس إبؾقس(، فؾقراجعف مـ شاء الجقزي 

 3/341، وأبق داود يف كتاب إشربة، َباب يف إِيَؽاِء أكَِقِة 6/111رواه أحؿد  (1)

(، وصححف ابـ حبان 841)2/317ـده (، وإسحاق بـ راهقيف يف مس3735)

: صحقح 4/154(، وقال الحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ 5332) 12/149

ْؼَقا: . (: سـده جقد11/74طؾك شرط مسؾؿ، وقال الحافظ فتح الباري ) وُبُققِت السُّ

ـَ الؿديـِة َيقماِن )قالف ُقَتْقَبُة أحد الرواة طـد أبل داود( ـٌ َبْقـََفا َوَبْق  . َطْق

 (،1461رواه البخاري يف مقاضع مـفا يف كتاب الزكاة، باب الزكاة طؾك إقارب برقؿ ) (2)

 . (998ومسؾؿ يف كتاب الزكاة، باب فضؾ الـّػؼة والّصدقة طؾك إقربقـ برقؿ )

رواه البخاري يف كتاب الحقؾ، باب ما يؽره مـ احتقال الؿرأة مع الزوج والضرائر  (3)

يف كتاب الطالق، باب وجقب الؽّػارة طؾك مـ حّرم امرأتف  (، ومسؾؿ6972برقؿ )

 . (1474ولؿ يـق الّطالق برقؿ )
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ُؾ وُلْبُس الؿالبِس الحَسـَِة الؿتقسَطِة الـظقػِة مِـ  -ب  غقِر إسراٍف التََّجؿُّ

 بـ َمْس وٓ ُخقالء، فعـ طبد
ِ
: أن رجاًل قاَل لِؾـَّبِلِّ  ُعقٍد اهلل

ُجَؾ ُيِحبُّ َأْن َيُؽقَن َثْقُبُف َحَسـًا، َوَكْعُؾُف َحَسـَةً  إِنَّ اهللَ َجِؿقٌؾ »فؼاَل لف:  .إِنَّ الرَّ

 .(1)رواه مسؾؿ. «ُيِحبُّ اْلَجَؿاَل 

إراحُة الـَّْػِس وإجؿاُمفا بالخروِج لؾؿزارِع والرياِض الخضراِء  -ت 

 . يػعؾقَن ذلؽ وأصحاُبُف  ؽ، وقد كاَن الـبلُّ وكحق ذل

تزكقة الـػس تقفقٌؼ مِـ اهلل تعالك لؾعبد، وهق الذي يؿؾؽفا جؾَّ يف  -14

طاله، ولفذا يـبغل الحرص طؾك سمال اهلل تعالك الفداية، واإلكثار بطؾبفا 

 بـ َطؿْ طـ َطْبدِ مِـ اهلل تعالك، وكثرة الدطاء بالفداية والثبات، 
ِ
ِرو بـ اهلل

  اْلَعاِص 
ِ
إِنَّ ُقُؾقَب بـل آَدَم »يؼقل:  َأكَُّف سؿع َرُسقَل اهلل

ُفُف َحْقُث َيَشاءُ  ـِ َكَؼْؾٍب َواِحٍد، ُيَصرِّ ـِ ِمـ َأَصابِِع الرحؿ ـَ إِْصَبَعْق َفا بق ، ُثؿَّ «ُكؾَّ

 
ِ
ْف ُقُؾقَبـَا طَ : »قاَل رسقل اهلل َف اْلُؼُؾقِب َصرِّ ُفؿَّ ُمَصرِّ َؾك الؾَّ

 .(2)رواه مسؾؿ. «َصاَطتَِؽ 
 

 
 

 

                                                                                                               

 . (91رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب تحريؿ الؽرب وبقاكف برقؿ ) (1)

 . (2654رواه مسؾؿ يف كتاب الؼدر، باب تصريػ الّؾف تعالك الؼؾقب كقػ شاء برقؿ ) (2)
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ة، مِـفا ما يؾل: ـِ آداٌب مفؿَّ  لؾتعامؾ َمَع الَقالَِدْي

ًدا: برُّ القالديـ،  -1 يجُب طؾك إوِٓد ذكقًرا وإكاًثا وجقًبا ُمَتَلكِّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿واإلحساُن إلقفؿا، قال اهلل تعالك: 

﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿، وقال تعالك: [23اإلسراء: ] ﴾ںں

، وقال تعالك: [151]إكعام:  ﴾﮿﯀ ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸

 ٻ ٻ ٱ﴿، وقال تعالك: [8]العـؽبقت:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿

: كؾؿٌة جامعٌة يدخؾ فقفا كؾ ما يؿؽـ وحؼقؼة البِر، [15]إحؼاف:  ﴾ٻٻ

لبِر، بػعؾ ما يستحب : الزيادُة يف اوحؼقؼة اإلحسانفِعؾف مِـ الخقر لؾقالَِديـ، 

 . زائًدا طؾك فِعؾ ما يجب مِـ بِّرهؿا

م طؾك طامة الحؼقق، وهق يف كتاب اهلل تعالك مؼروٌن  -2 بِرُّ القالديـ مؼدَّ

م طؾك الجفاد الذي  لؿ يتَعقَّـ طؾك آبـ، فعـ بحؼ اهلل تعالك، وهق مؼدَّ

ـِ َطْؿٍرو طبدِ   ب
ِ
َيْسَتْلِذُكُف يف   قاَل: جاَء َرُجٌؾ إلك الـَّبِلِّ  اهلل

متػؼ . «َفِػقِفَؿا َفَجاِهْد »قاَل:  .، قاَل: َكَعؿْ «َأَحل  َوالَِداَك؟»اْلِجَفاِد، فؼاَل: 

 (1)طؾقف
ِ
فؼاَل: ُأَبايُِعَؽ  ، ويف لػٍظ لُِؿْسؾِؿ: َأْقَبَؾ َرُجٌؾ إلك َكبِلِّ اهلل

 
ِ
ـَ اهلل

ـْ َوالَِدْيَؽ َأَحٌد »قاَل:  .َطَؾك اْلِفْجَرِة واْلِجَفاِد َأْبَتِغل إَْجَر مِ َفَفْؾ ِم

                                                                                                               

 (، ومسؾؿ يف كتاب5972ٕدب، باب ٓ يجاهد إٓ بنذن إبقيـ )رواه البخاري يف كتاب ا (1)

 . (، وهذا لػظف2549الرب والصؾة وأداب، باب بر القالديـ وأهنؿا أحؼ بف برقؿ )
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؟ ـَ اهللِ؟»قاَل: َكَعْؿ، َبْؾ كِالُهَؿا، قاَل: « َحل  قاَل: َكَعْؿ، قاَل: « َفَتْبَتِغك إَْجَر ِم

ـْ ُصْحَبَتُفَؿا»  . «َفاْرِجْع إلك َوالَِدْيَؽ؛ َفَلْحِس

ـِ َمْسُعقٍد وطـ َطْبدِ   ْب
ِ
: َأيُّ بِلَّ َقاَل: َسَلْلُت الـَّ اهلل

؟ َقاَل: 
ِ
اَلُة َطَؾك َوْقتَِفا»الَعَؿِؾ َأَحبُّ إَِلك اهلل ؟ َقاَل: «الصَّ بِرُّ  ُثؿَّ »، َقاَل: ُثؿَّ َأيٌّ

ـِ  ؟ َقاَل: « الَقالَِدْي ، َوَلِق «الِجَفاُد فِل َسبِقِؾ اهللِ »َقاَل: ُثؿَّ َأيٌّ َـّ َثـِل بِِف ، َقاَل: َحدَّ

 .(1)متػؼ طؾقف .لاْسَتَزْدُتُف َلَزاَدكِ 

حَبِة مِـ قِبِؾ أوٓدهؿا، وتجب  -3 القالداِن هؿا أحؼ الـاس بُحْسـ الصُّ

م طؾك حسـ صحبة الزوجة  صحبتفؿا بالؿعروف، فُحسـ صحبتفؿا مؼدَّ

، [15]لؼؿان:  ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ﴿والقلد وغقرهؿا، قال اهلل تعالك: 

  وطـ أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
فؼاَل: يا   قاَل: جاَء َرُجٌؾ إلك َرسقِل اهلل

ـِ َصَحاَبتِل؟ قاَل:  ـْ َأَحؼُّ الـاِس بُِحْس ، َم
ِ
َؽ »َرُسقَل اهلل ؟ «ُأمُّ ـْ ، قاَل: ُثؿَّ َم

َؽ »قاَل:  ؟ قاَل: «ُثؿَّ ُأمُّ ـْ َؽ »، قاَل: ُثؿَّ َم ؟ قاَل: «ُثؿَّ ُأمُّ ـْ ُثؿَّ »، قاَل: ُثؿَّ َم

 . «َأْدَكاَك َأْدَكاكَ  ُثؿَّ »، ويف روايٍة لُِؿسؾِؿ: (2)متػؼ طؾقف. «َأُبقكَ 

ـٍ وُلْطٍػ، فال يرفع  -4 مِـ أدِب التعامِؾ مع القالَديـ: أن َيتؽؾَؿ َمَعُفَؿا بِؾِق

                                                                                                               

يف  (، ومسؾؿ527رواه البخاري يف كتاب مقاققت الصالة، باب فضؾ الصالة لققتفا برقؿ ) (1)

 . (85 تعالك أفضؾ إطؿال برقؿ )كتاب اإليؿان، باب بقان كقن اإليؿان باهلل

(، 5971رواه البخاري يف كتاب إدب، باب مـ أحؼ الـاس بحسـ الصحبة برقؿ ) (2)

 . (2548يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب بر القالديـ وأهنؿا أحؼ بف برقؿ ) ومسؾؿ
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صقَتف طؾقفؿا، بؾ يخػضف لفؿا، وٓ يتلفُػ يف وجفقفؿا، وٓ َيؼَطُع 

  .حديَثُفَؿا، أو ُيَخطِّمُهؿا، أو يزجُرهؿا

ؿا وتؼديرهؿا، فال َيؿشل مِـ أدِب التعامِؾ مع القالَديـ: احرتاُمف -5

َمُفَؿا لَِقْرَفَع طـُفَؿا أًذى، أو َيْػَتَح َلُفَؿا َباًبا، وكحَق ذلؽ،  َّٓ أْن َيَتَؼدَّ َأَماَمُفَؿا إ

وٓ َيجؾَس َقْبَؾُفَؿا، وٓ َيْدُطَقُهَؿا بِاْسؿقِفَؿا، بؾ بؾػظ إبقة وإمقمة 

 . وكحقهؿا، أو ما يحّباكف مِـ الـداء

التعامِؾ مع القالَديـ: أن يخدَمفؿا بؽؾ ما يستطقع، فقؼّدم مِـ أدِب  -6

الطعاَم لفؿا، ويحؿُؾ إذى طـفؿا، ويحضُر لفؿا حاَجتفؿا، ويؿدُّ لفؿا ما 

  .يحتاجاهنا مِـ أغراض وأدوات، وكحق ذلؽ مؿا يحتاجاكف

مِـ أدِب التعامِؾ مع القالَديـ: صؾُتفؿا بالزيارة لؿـ كان يسؽـ  -7

  .فؿا، وبآتصال، وبالرسائؾ الجؿقؾة، وبنجابة َدطقتِفَؿاخارَج مـِزل

مِـ أدِب التعامِؾ مع القالَديـ: إكراُم صديِؼفؿا، وِصؾُة أرحامفؿا، يف  -8

إن أَبّر البِر ِصؾُة القلِد أهَؾ ُودِّ : »حقاهتؿا وبعد مؿاهتؿا، قال 

 .(1)رواه مسؾؿ. «أبقف

ـَ يـبغل طؾك القلِد َذكًرا أو أكثك أن  -9 َيْحِرص َطَؾك ِزَياَدِة إُْلَػِة َبْقـَُف وَبْق

والَِدْيِف، وذلَؽ بلْخِذ َرأيِِفَؿا وُمشاَوَرتِِفَؿا، واإلهداِء إلقِفَؿا لَِجؾِب َمَحبَّتِِفَؿا: 

رواه البخاري يف إدِب  .«تفاَدْوا تحابُّقا: »َكَؿا قاَل الـَّبِلُّ 

                                                                                                               

  .(2552رواه مسؾؿ يف كتاب الرب، باب فضؾ صؾة أصدقاء إب وإم برقؿ ) (1)
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  .داء إلقفؿا، وهؿا: أولك الـاس باإله(1)اْلُؿْػَردِ 

يـبغل طؾك القلِد ذكًرا أو أكثك أن َيْحِرَص َطَؾك إسعاِد والَدْيِف بؽؾِّ  -11

، َحريًصا َطَؾك  ـَ الِحق ًقا، ُمرافًِؼا لؾصَّ مشروٍع وُمباٍح، َفُفَؿا يحّباكِِف صالًِحا، ُمَصؾِّ

ًقا، َبْؾ وَيْػَتِخراِن بُؽؾِّ َذلَِؽ، َفَتْحصقُؾ ذل ؽ كؾِّف مِـ بِرِّ اإلكساِن ِدَراَستِِف، ُمَتَػقِّ

 . بَِقالَِدْيفِ 

ِع طؾقفا بالؼقل أو بالػعؾ،  -11 التقاضع لفؿا، ورحؿتفؿا، وترك الرتفُّ

وهضؿ الـػس أمامفؿا، وأن ٓ َيرى كػسف أطؾك مـفؿا بسبب ِطؾٍؿ تعّؾؿف، أو 

﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲﴿ماٍل حّصؾف، أو مـصٍب تسّؾؿف، قال اهلل تعالك: 

 . [24سراء: ]اإل ﴾﮾ ﮽ ﮼﮻  ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

مِـ حؼقق القالديـ: الدطاء لفؿا يف حقاهتؿا، وبعد وفاهتؿا، قال اهلل  -12

أنَّ  وطـ أبل ُهَرْيَرَة  ،﴾﮽ ﮾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﴿تعالك: 

َّٓ »قاَل:  الـبلَّ  َّٓ ِمـ َثالَثٍة: إ إذا َماَت اإِلْكَساُن اْكَؼَطَع طـُف َطَؿُؾُف إ

ـْ َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أو ِطْؾؿٍ   .(2)رواه مسؾؿ. «ُيـَْتَػُع بِِف، أو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُطق لف ِم

ستغػار لفؿا، فعـ أبل ُهَرْيَرَة ومـ ذلؽ   : ٓا
ِ
 أنَّ رسقل اهلل

                                                                                                               

 ،، طـ أبل هريرة 6/169(، والبقفؼل 594رواه البخاري يف إدب الؿػرد رقؿ ) (1)

 : إسـاده حسـ، واكظر: إرواء الغؾقؾ3/71وقال الحافظ ابـ حجر يف التؾخقص الحبقر 

6/44 . 

  (.1631رواه مسؾؿ يف كتاب القصقة، باب ما يؾحؼ اإلكسان مـ الثقاب بعد وفاتف برقؿ ) (2)
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، َأكَّك   إنَّ اهللَ »قال:  الِِح يف اْلَجـَِّة، فقؼقل: يا َربِّ َرَجَة لِْؾَعْبِد الصَّ َلَقْرَفُع الدَّ

 .(1)رواه أحؿد وابـ ماجف. «تِْغَػاِر َوَلِدَك لَؽ لل َهِذِه؟ فقؼقل: بِاْس 

مِـ بِّر القالديـ: صاطتفؿا فقؿا يلمران هبا أو يـفقان طـف بالؿعروف،  -13

  .والؿبادرة إلجابة كدائفؿا، وتؾبقة صؾباهتؿا

 َصاَطُة القالديـ واجبٌة بثالثِة شروٍط: -14

ك فنكُف ٓ صاطَة لؿخؾقٍق يف أن تؽقَن يف غقِر معصقِة اهلل تعال الشرُط إول: 

معصقِة الخالِؼ، والقالداِن يحرُم طؾقفَؿا أمُر ولِدهؿا بالحراِم، ولق أَمَراُه َحُرَم 

 . طؾقِف آستجابُة َلفَؿا، وَيُردُّ أْمَرُهَؿا بِؾْطٍػ وِرْفٍؼ َقْدَر َما يؿؽِـُفُ 

َصاَطُتُفَؿا أن يؽقن مستطقًعا لذلؽ، فال يجُب طؾك الَقَلِد  الشرُط الثاين: 

ًة بالَغًة، كؿا ٓ يجقُز لفؿا أمُرُه بذلؽ،  فقؿا يعِجُز طـف، أو يشؼُّ طؾقف مشؼَّ

ْت طؾقفا أدلة كثقرة  وآستطاطُة يف جؿقع القاجباِت قاطدٌة شرطقٌة كبقرٌة، دلَّ

ـَ الؽتاِب والسـةِ 
 . مِ

ٍؼ طؾك الَقَلِد يف ذ الشرُط الثالث:  َرِر طَدُم َتَرتُِّب َضَرٍر ُمحؼَّ لؽ، وكػُل الضَّ

ـَ الؽتاِب والسـةِ 
 . قاطدٌة شرطقٌة دلَّت طؾقفا أدلٌة كثقرة مِ

                                                                                                               

(، وطـف ابـ ماجف 12181) 3/58(، وابـ أبل شقبة 11611) 16/356ؿد رواه أح (1)

(، قال ابـ طبد الرب: إسـاده جقد 3661يف كتاب إدب، باب بر القالديـ رقؿ )

: (1137)1/271(، وقال العراقل )الؿغـل طـ حؿؾ إسػار 23/142)التؿفقد 

 مصباح الزجاجة (، والبقصقري يف4/243إسـاده حسـ، وقال ابـ كثقر )يف تػسقره 

 . (1598) «السؾسؾة الصحقحة»(: إسـاده صحقح، وحسـف إلباين يف 2721) 4/98
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مِـ بِّر القالديـ: إكػاُذ وصقَّتفؿا، والحرص طؾك رطايتفا، وطدم  -15

إهؿالفا، ومتابعة أوقاففؿا، أو ضحاياهؿا التل يقصقان هبا بعد مقهتؿا، 

 . وكحق ذلؽ مؿا يقصقان بف

لديـ: اإلطراض طـ هػقاهتؿا، والتعامل طـ طققهبؿا، مِـ بِّر القا -16

وترك التدققؼ يف أفعالفؿا أو كالمفؿا، وتجـب معامؾتفؿا معامؾة الـِّد لِؾـِّد، 

 . بؾ هؿا أجؾ وأكرم

مِـ بِّر القالديـ: مصادقتفؿا ومصاحبتفؿا، وازدياد إلػة بقـفؿا  -17

ؿا، والسػر معفؿا، بالقسائؾ الشرطقة الؿحببة إلك كػسقفؿا، كالسػر هب

والخروج لؾـزهة معفؿا، والؿزاح الؾطقػ معفؿا فقؿا ٓ يمذيفؿا، 

واستشارهتؿا، واإلشارة طؾقفؿا، ومشاركتفؿا فقؿا تصؾح فقف الؿشاركة مِـ 

 . تجارة أو زيارة أو غقر ذلؽ

18-  ، ـِ ًدا: ُطُؼقُق القالَِدي يحرُم طؾك إوِٓد ذكقًرا وإكاًثا تحريًؿا ُمَتَلكِّ

َر مـفا اإلسالُم،  ـْ كبائِر الذكقِب التل حذَّ
، والُعؼقُق وهق مِ ـِ : إيذاُء القالَِدي

، فعـدها ٓ يؽقن  ٍغ شرطلٍّ َّٓ أْن يؽقَن ذلَؽ لُِؿَسقِّ بػعٍؾ أو َققٍل أو َترٍك، إ

ُطؼقًقا، َكَؿا لق َأَمَر القالداِن بػعِؾ معصقٍة، أو ترِك فريضٍة، وقد روى أبق َبْؽَرَة 

 :قاَل  
ِ
َأٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِلْكَبرِ »فؼال:  ُكـَّا ِطـَْد رسقِل اهلل

وِر أو َقْقُل -َثالًثا -اْلَؽَبائِرِ  ، وَشَفاَدُة الزُّ ـِ : اإِلْشَراُك بِاهللِ، وُطُؼقُق اْلَقالَِدْي

ورِ   «الزُّ
ِ
ُرَها َحتَّ  ، وَكاَن َرُسقُل اهلل ك ُمتَّؽًِئا َفَجَؾَس، َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ
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ـَ الُعؼقِق ، (1)متػؼ طؾقف. ُقْؾـَا: َلْقَتُف َسَؽَت  : الغضُب طؾقفَؿا، وترُك وِم

ـْ 
َصاَطتِِفَؿا، واإلطراُض طـ حديثِِفَؿا، وَهجُرهؿا، وَزْجُرُهَؿا، والتلفُُّػ مِ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿َحاَجتِِفَؿا وكالمِِفَؿا، قال تعالك: 

 . [23]اإلسراء:  ﴾ۓ ۓ

الديـ إذا كُبَرا وضُعَػا، فقجب طؾك القلد يف هذه يتلكد حؼُّ الق -19

الحالة مزيد آهتؿام هبؿا ورطايتفؿا، ولفذا كبَّف اهلل تعالك لفذه الحالة بؼقلف: 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

قال:  أن الـبلَّ  ، وطـ أبل ُهَريرة ﴾ۓ ۓ ے

؟ قال: «ُػ َرِغَؿ َأْكُػ، ُثؿَّ َرِغَؿ َأْكُػ، ُثؿَّ َرِغَؿ َأكْ »
ِ
َمـ »، قِقَؾ: مـ يا َرُسقَل اهلل

، (2)رواه مسؾؿ. «َأْدَرَك َأَبَقْيِف ِطـَْد اْلؽَِبرِ َأَحَدُهَؿا أو كَِؾْقِفَؿا َفَؾْؿ َيْدُخؾ اْلَجـَّةَ 

هؿا طـد كِربهؿا وضعِػفؿا بالخدمة أو قال الـقوي  : ومعـاه أن بِرَّ

قّصر يف ذلؽ فاتف دخقل الـػؼة أو غقر ذلؽ سبب لدخقل الجـة، فَؿـ 

 .(3)اهـ.الجـة

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 2654رواه البخاري يف كتاب الشفادات، باب ما ققؾ يف شفادة الزور برقؿ ) (1)

 . (، وهذا لػظف87يف كتاب اإليؿان، باب بقاِن الؽبائِر وأكربها برقؿ )

الرب والصؾة، باب رغؿ أكػ مـ أدرك أبقيف أو أحدهؿا طـد الؽرب رواه مسؾؿ يف كتاب  (2)

 . (2551فؾؿ يدخؾ الجـة برقؿ )

 . 16/164شرح الـقوي لصحقح مسؾؿ  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
163 

ـِ وَدْطَقُتُفَؿا  -21 يجُب طؾك الَقَلِد ابـًا أو بِـًْتا: آحتساُب طؾك الَقالَِدْي

ـْ أَجؾِّ حؼققِِفَؿا 
فِؼ، وَتقجقُفُفَؿا إلك َما َيـَْػُعُفَؿا يف آِخَرتِِفَؿا، وَهَذا مِ بالرِّ

ـْ والَِديِف ُبْعًدا  وأطظِؿ البِرِّ بِِفَؿا، وَلْقَس مِـ البِرِّ 
وٓ اإلحساِن أن َيرى الَقلُد مِ

ـْ  ـِ اهلل تعالك وُصدوًدا َطـ َصريِؼِف ُثؿَّ ٓ َيْفتؿُّ بذلؽ وٓ يبالل بِِف، ولؽ َط

ُف َحتَّك ٓ َيَؼَع يف الُعؼقِق الؿـفلِّ  ى يف الـُّصِح أْرَفَؼُف وَأَرقَّ يجُب طؾقِف أْن َيَتَحرَّ

ُؿُف بغقِر   طـُف، قاَل اإلماُم أحؿدُ  تعالك: إذا َرأى أَباُه َطَؾك أْمٍر َيْؽَرُهُف، ُيَعؾِّ

َّٓ َتَرَكُف، ولقَس َكإَْجـَبِلِّ   .(1)اهـ.ُطـٍػ، وٓ إساَءٍة، وٓ ُيْغؾُِظ َلف يف الؽالِم، وإ

ُؾ إمُّ يف اْلبِرِّ طؾك إِب، فقؽقُن ططُػ القَلدِ  -21 ُػُف  (2)ُتَػضَّ طؾقَفا وَتَؾطُّ

ـَ بِفَ  َر التََّعاُرُض يف بعِض إحقاِل بق ا وإحساُكُف إلقَفا أطظَؿ اإلحساِن، ولق ُقدِّ

 ، ُم يف اْلبِرِّ ، وَلْؿ ُيؿؽـُف الجؿُع فننَّ إمَّ ُتَؼدَّ ـِ وتساوَيا يف الحؼِّ بِرِّ أَحِد الَقالَِدْي

 ومثال ذلؽ:

َة اإلسالِم، وقدْ  -أ  ا َحجَّ َوَجَبْت َطَؾقِفَؿا، وأراَد  إذا تقيف والَِداُه وَلْؿ َيُحجَّ

، ُثؿَّ إِب  ُم اْلَحجَّ طـ إُمِّ  . أْن َيُحجَّ طـُفَؿا: فُقَؼدِّ

ـَ إُمِّ  -ب  ـُ مِـ قضاِء جؿقِعِف: فننَّ َدْي ـٌ وٓ َيَتَؿؽَّ إذا كاَن طؾك والَدْيِف َدْي

ـِ إَِب: ما لؿ يؽـ طؾك إب ضرر بتلخقر قضاء ديـف ٌم َطَؾك َدْي أكثر مِـ  ُمَؼدَّ

 . تضرر إم

                                                                                                               

 . 1/449أداب الشرطقة  (1)

 . القلد هـا ويف الؾغة يشؿؾ الذكر وإكثك (2)
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ُم إم يف الرب طؾك القالد طـد التعارض بلربعة شروط: -22  ُتؼدَّ

: أن يؽقن ذلؽ طـد التعارض، وطدم إمؽان الجؿع بقـفؿا الشرُط إوُل 

 . بقجف مِـ القجقه الؿؼبقلة لؾطرفقـ

َّٓ يرتتب طؾقف ضرر أو مػسدة، بإم، أو القلد، أو الشرُط الثاين : أن 

 . ةإسر

َّٓ تؽقن إم طاصقة يف ذلؽ لألب، كلن تطؾب مِـ الشرُط الثالُث  : أن 

 . ابـفا أن يخرجفا مِـ الؿـزل، وإب يرفض ذلؽ

قادية لألب طؾك الشرُط الرابعُ  َّٓ يؽقن ذلؽ داخاًل يف الحؼقق السِّ : أن 

قادة طؾك إسرة حؼ لألب  م فقفا إب مطؾًؼا: ٕن السِّ إسرة، ففذه يؼدَّ

 . دون إم، وتسققد إم طؾك إسرة خالف الشرع

مِـ طؼقق القالديـ: التسبُّب يف لعـِفؿا، ويؽقن ذلؽ بؾعـ والدي  -23

ـِ َطْؿٍرو ة، فقؾعـ الرجؾ والديف، فعـ طبدِ َمـ يؼع بقـف وبقـف خصقم  ب
ِ
اهلل

  
ِ
ـْ َأْكَبرِ الَؽَبائِرِ َأْن َيؾْ »قال:  أنَّ َرُسقَل اهلل ُجُؾ إِنَّ ِم ـَ الرَّ َع

ُجُؾ َوالَِدْيِف؟ َقاَل: «َوالَِدْيفِ  ـُ الرَّ ، َوَكْقَػ َيْؾَع
ِ
ُجُؾ »، قِقَؾ: َيا َرُسقَل اهلل َيُسبُّ الرَّ

ُف[ ُف ]َفَقُسبُّ ُأمَّ ُجِؾ، َفَقُسبُّ َأَباُه، َوَيُسبُّ ُأمَّ   .(1)متػؼ طؾقف. «َأَبا الرَّ

ػ القلد جدا يف بقان غؾطفؿا، إذا غؾِط أحد القالديـ يف أمر، فؾقتؾط -24

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 5973)رواه البخاري يف كتاب إدب، باب ٓ يسب الرجؾ والديف برقؿ  (1)

 . (، والزيادة بقـ معؼقفقـ لؿسؾؿ91كتاب اإليؿان، باب بقان الؽبائر وأكربها برقؿ )
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ا فؾقتجاوزه وٓ يؼػ معف، ولقحذر آبـ مِـ تعـقػ  وإذا لؿ يؽـ مفؿًّ

القالديـ، أو الشدة يف بقان غؾطفؿا، كؼقلف: أخطلت، أو هذا غقر صحقح، أو 

أكت لؿ تػفؿ، أو ٓ تدري، أو أكت لؿ تتعؾؿ، وكحق ذلؽ مِـ إلػاظ التل 

ؿا أمؽـ البقان بطريؼة غقر مباشرة بحقث ٓ تستبشع يف حؼ القالديـ، وكؾ

َيشعر هبا القالدان ففق إولك وإحسـ، وهذا مـ خػض الجـاح لفؿا، 

 . ومِـ صحبتفؿا بالؿعروف
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾِعشرِة الزوجقِة آداب مفؿَّ

ة الصالحة يف الزواج، فقتزوجان يـبغل أن يحرص الزوجان طؾك الـق -1

لتحؼقؼ الؿؼاصد الشرطقة يف الـؽاح، والتل مِـ أهؿفا: قضاُء الَقَصِر بؿا أحؾَّف 

مف اهلل تعالك مِـ الزكا والـظر الحرام وغقرهؿا،  اهلل تعالك، والبعد طؿا حرَّ

ح،  ـُ أسرة صالحة، وابتِغاُء أوٍٓد صالحقـ يربُّقهنؿ طؾك الصالَّ وتؽقي

وسـَّة  هذا الّديـ، وهذه إمة، واإلتقاُن بسـَّة الـبلِّ  وِخدمةِ 

 . إكبقاء مِـ قبؾف، وغقرها مِـ الؿؼاصد الشرطقة لؾـؽاح

يـبغل أن يعَؾؿ الزوجان أهؿقَّة الزواج ومؽاكتف يف اإلسالم ويف  -2

الؿجتؿع وأهؿقة تؽقيـ إسرة، حتك يؼقؿا لفذا العؼد العظقؿ حؼققف 

ترتتب طؾقف، وٓ يجقز التفاون هبذا العؼد، وٓ آستفتار بف، وواجباتِف التل 

وتضققع حؼققف، وقد وصػف اهلل تعالك بلكف: مقثاق غؾقظ، قال اهلل تعالك: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

الشروط فقف، فعـ  ، وقد طظَّؿ الـبلُّ [21]الـساء:  ﴾ڦڦ

ـِ َطامٍِر    ُطْؼَبَة ب
ِ
()إِ : »قاَل: قاَل رسقُل اهلل ُروِط  نَّ َأَحّؼ الشُّ

 .(1)متػؼ طؾقف. «َأْن ُتقُفقا بِِف: ما اْسَتْحَؾْؾُتْؿ بِِف اْلُػُروَج 

                                                                                                               

(، 2721) رواه البخاري يف كتاب الشروط، باب الشروط يف الؿفر طـد طؼدة الـؽاح برقؿ (1)

(، والزيادة بقـ 1418ومسؾؿ يف كتاب الـؽاح، باب القفاء بالشروط يف الـؽاح برقؿ )

 . قسقـ مـ روايتفق
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يـبغل أن يستشعر الزوجان كعؿَة اهلل تعالك يف الزواج، ففق مِـ أطظؿ  -3

 ڈ﴿الـعؿ التل شرطفا اهلل تعالك لعباده، ودطاهؿ إلقفا، قال اهلل تعالك: 

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 . [21]الروم:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ُـّ الؿبادرة إلك الزواج إذا كان طـد الشاب -4 مموكة الزواج وتؽالقػف،  تس

 بـ مسعقٍد فعـ طبد
ِ
  اهلل

ِ
َيا : »قاَل: قال لـا رسقل اهلل

ْج، فنكف َأَغضُّ لِْؾَبَص  ـِ اْسَتَطاَع ِمـُْؽْؿ اْلَباَءَة َفْؾَقَتَزوَّ َباِب َم ـُ َمْعَشَر الشَّ رِ، َوَأْحَص

ْقِم فنكف لف ِوَجاءٌ  ـْ لؿ َيْسَتطِْع َفَعَؾْقِف بِالصَّ  .(1)متػؼ طؾقف. «لِْؾَػْرِج، َوَم

ُـّ لؾؿسؾؿ العزوف طـ الزواج رغبة طـف، وٓ تػرًغا لغقره،  -5 ٓ ُيَس

، والعزوبة لقست مـ اإلسالم يف شلء، فالزواج مِـ ســ إكبقاء 

تعالك وإياهؿ يشددون الـؽقر طؾك َمـ ترك وقد كان السؾػ رحؿـا اهلل 

ما »بل الزوائد: ٕ الـؽاح مع قدرتف طؾقف، كؿا قال طؿر بـ الخطاب 

َّٓ طجٌز أو فجقرٌ   .(2)«يؿـعؽ طـ الـؽاح إ

: لقس العزوبة مِـ أمر اإلسالم يف شلٍء، قال اإلمام أحؿد بـ حـبؾ 

                                                                                                               

(، 5166رواه البخاري يف كتاب الـؽاح، باب مـ لؿ يستطِع الباءَة فؾقصؿ برقؿ ) (1)

ومسؾؿ يف كتاب الـِّؽاح، باب استحباب الـِّؽاح لؿـ تاقت كػسف إلقف ووجد ُمَمَكف 

قم برقؿ )  . (، وهذا لػظف1411واشتغاِل مـ طجز طـ الؿَمن بالصَّ

، واكظر ترجؿة أبل الزوائد يف كتاب 441-3/439مصـػف رواه ابـ أبل شقبة يف  (2)

 . 3/74اإلصابة يف تؿققز الصحابة ٓ بـ حجر 
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ترك الـاس  تزوج أربَع طشرة امرأة، ومات طـ تسع، لق الـبلُّ 

يختار الـؽاح  الـؽاح لؿ يغزوا ولؿ يحجقا، وقد كان الـبل 

ففق  ويحث طؾقف، ويـفك طـ التََّبتُّؾ، فَؿـ رغب طـ فِعؾ الـبل 

ققؾ لف: فنن  .قال: ُحّبب إللَّ الـساء طؾك غقر الحؼ، والـبلُّ 

ا يف إبراهقؿ بـ آدهؿ قال: َلَرْوطة صاحب طقال، فصاح بالسائؾ، وقال: وقعـ

 ُبـَّقات الطريؼ، اكظر طافاك اهلل ما كان طؾقف كبقُّـا محؿٌد 

وأصحاُبف، ثؿ قال: َلُبؽاء الصبل بقـ يدي أبقف َيطؾب مـف خبًزا أفضؾ مِـ كذا 

 .(1)وكذا، أكَّك يؾحؼ الؿتعّبُد الؿتعّزُب الؿتزوَج 

لِؽِؾ واحد مِـ الزوجقـ طؾك أخر حؼقق وواجبات يجب طؾقف  -6

، وكؿآت يـبغل الؿحافظة طؾقفا ٓستؿرار الزواج، وقطػ ثؿاره مراطاهتا

 ڱ ڳ ڳ﴿القاكعة، وإصؾ الجامع لفذه الحؼقق هق: ققل اهلل تعالك: 

أن لِؽاِل  ، فبقَّـ [ 228البؼرة: ] ﴾ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ

الزوجقـ طؾك أخر حؼقًقا، وأن الرجؾ يزيد طؾقفا بلن لف حّؼ الطاطة 

ا، َولِـَِسائُِؽْؿ أَ : »وقال  .والِؼقامة َٓ إِنَّ َلُؽْؿ َطَؾك كَِسائُِؽْؿ َحؼًّ

ا  .(2)رواه الرتمذي .«َطَؾْقُؽْؿ َحؼًّ

                                                                                                               

 . كالهؿا ٓبـ الجقزي مختصرا 282، وذم الفقى ص358تؾبقس إبؾقس ص (1)

 وقال:( 1163ما جاء يف حؼ الؿرأة طؾك زوجفا رقؿ ) رواه الرتمذي يف أبقاب الرضاع، باب (2)

ـ صحقح لباين يف إرواء الغؾقؾ رقؿ  ، وحسـفحس   (.7881) «صحقح الجامع»(، و2131)ٕا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
169 

: الؿعاشرة بالؿعروف، قال اهلل ِمـ الحؼقِق الؿشَتركِة بقـ الزوجقـ -7

، وهل كؾؿة جامعة لؽؾ خقر، [19]الـساء:  ﴾ۉې ۉ ﴿تعالك: 

ؼ لمخر، وآحرتام الؿتبادل، وهذا يؼتضل مِـ كؾ واحد مـفؿا: ُحسـ الُخؾ

 ّٓ ت، وأ ّٓ والتؾّطػ يف الخطاب، والؿؿازحة والؿالطبة، والتجاوز طـ الّز

يليت أحدهؿا ما يمذي أخر يف كػسف أو أهؾف كقالديف أو غقرهؿا، أو مالف أو 

 :ذلؽ كؾف يف كؾؿة جامعة، فؼال  ولده، وقد جؿع الـبلُّ 

 . (1)رواه الرتمذي وابـ ماجف .»ٕهؾلخقركؿ خقركؿ ٕهؾف، وأكا خقركؿ «

مِـ الحؼقِق الؿشَتركِة بقـ الزوجقـ: آستؿتاع: وما يتبع ذلؽ مِـ  -8

التجّؿؾ والتطّقب، وإزالة الروائح الؽريفة، والؿالبس الؿّتسخة، وكحق 

ذلؽ، فالؿشروع لؽال الزوجقـ مراطاة ذلؽ، وهذا داخؾ يف الؿعاشرة 

: إين ٕحب أن أتزّيـ لؾؿرأة، كؿا  بالؿعروف، وقد قال ابـ طباس

، ويف إقامة هذا الحؼ بقـ الزوجقـ إطػاٌف لفؿا طـ (2)أحب أن تتزّيـ لل

 . التطّؾع إلك ما حّرم الّؾف تعالك

مِـ الحؼقِق الؿشَتركِة بقـ الزوجقـ: الؿحافظة طؾك أسرار الزوجقة،  -9

                                                                                                               

(، 3895) برقؿ رواه الرتمذي يف كتاب الؿـاقب، باب فضؾ أزواج الـبل  (1)

وقال: حسـ غريب صحقح، وابـ ماجف يف كتاب الـؽاح، باب حسـ معاشرة الـساء 

 . (1977) رقؿ

 . قرة البؼرةمـ س 228طـ تػسقر ابـ كثقر، تػسقر أية  (2)
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وبإخص ما  ومشاكؾ البقت التل ٓ يحتاج إلك إضفارها، وَسرت العققب،

إن ِمـ أشر «: يحصؾ بقـفؿا مِـ استؿتاع وكحقه، قال رسقل اهلل 

الـاس طـَد اهلل مـزلًة يقَم الؼقامة: الرجُؾ يػضل إلك امرأتف وُتػِضل إلقف ثؿ 

ها  . (1)رواه مسؾؿ .»يـشر ِسرَّ

مِـ الحؼقِق الؿشَتركِة بقـ الزوجقـ: الؿـاصحة بقـفؿا، والتقاصل  -11

طؾقف، والتعاون طؾك صاطة الّؾف تعالك، وهؿا أحؼ الـاس  بالحؼ والصرب

بتبادل الـصقحة بقـفؿا، ومِـ ذلؽ أن تِعقـف طؾك ِصؾة رحؿف ويعقـفا، ويتعاوكا 

يف تربقة أوٓدهؿا الرتبقة الصالحة، وهذا داخؾ يف طؿقم ققلف تعالك: 

 . [2]الؿائدة:  ﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿

الطاطة، فقاجب  الزوجة(:ِمـ حؼقِق الزوج طؾك زوجتف )واجبات  -11

طؾك الزوجة صاطة زوجفا، وهذه الطاطة لقست مطَؾؼة بؾ هل مؼقَّدة 

 بشروط، هل:

 : أن تؽقن يف الؿعروفالشرط إول 

 . : أن تؽقن قدر آستطاطةالشرط الثاين 

َّٓ يرتتب طؾقفا ضررالشرط الثالث   . : أن 

ها بالصقام أو : أن تؽقن ضؿـ إصار الزوجقة، فؾق أمرالشرط الرابع 

                                                                                                               

(، وققلف: 1437) رواه مسؾؿ يف كتاب الـؽاح، باب تحريؿ إفشاء سر الؿرأة رقؿ (1)

 . ، أي: يصؾ إلقفا بالؿباشرة والجؿاع«يػضل إلك امرأتف»
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 . الصدقة: لؿ يجب طؾقفا: ٕن هذا لقس مِـ حؼقق الزوجقة

َّٓ تخالػ شرًصا مِـ شروط الؿرأة يف الزواجالشرط الخامس   . : أن 

ًػا أو تعـًُّتا وإشؼاقا طؾقفا، أو ٓ كػع الشرط السادس  َّٓ يؽقن فقف تعسُّ : أن 

ر، أو طـد زوجتف فقف لقاحد مـفؿا، كؿا لق مـعفا مـ الصقام وهق مساف

 . إخرى، فال تؾزمفا صاطتف

 وبالطاطة تستؼر الحقاة الزوجقة، وتستؼقؿ إسرة، وقد قال 

إذا صؾَّت الؿرأة خؿَسفا، وصامت شفرها، «يف فضؾ صاطة الؿرأة زوجفا: 

ـت فرجفا، وأصاطت بعَؾفا: دخؾت مِـ أي أبقاب الجـة شاءت رواه . »وحصَّ

 . (1)ابـ حبان

َّٓ بؿا هق  والقاجب طؾك الزوج أن يراطل اهلل يف هذا الحؼ، فال يلمرها إ

خقر وحؼ، ويتحؾَّك بالخؾؼ الرفقع طـدما يلمر ويـفك حتك تحصؾ لف الطاطة 

 . طـ صقب كػس ورضك

مِـ حؼقِق الزوج طؾك زوجتف )واجبات الزوجة(: الَؼراُر يف بقت  -12

 َّٓ َّٓ بنذن زوجفا، إ  يف حالة ضرورة، وقد الزوجقة، فال يجقز لفا الخروج إ

أمر الّؾف تعالك أفضؾ الـساء بالؼرار يف البققت، فؼال تعالك مخاصًبا أزواج 

ـّ يف ذلؽ: الـبل   ڃ ڃ ڃ ڃ﴿، وبؼقة الؿسؾؿات تبع لف

 . [33]إحزاب:  ﴾چڇ چ چ چ

                                                                                                               

 . (4163)9/471رواه ابـ حبان يف كتاب الـؽاح، باب معاشرة الزوجقـ  (1)
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وٓ يـبغل لؾزوج أن يؿـعفا مؿا فقف مصؾحة لفا، وٓ يرتتب طؾقف مػسدة، 

متحػظة، غقر متربجة وٓ مبدية شقًئا مِـ زيـتفا، فعـ  طؾك أن تخرج متحشؿة

 .«ٓ تؿـعقا إماَء اهلل مساجَد اهلل«: قال: قال  ابـ طؿر 

 .(1)متػؼ طؾقف

قالت: قال لـا رسقل اهلل  اهلل مسعقد وطـ زيـب الثؼػقة امرأِة طبدِ 

 :»(2)رواه مسؾؿ. «إذا شفدت إحداكـ الؿسجد فال تؿسَّ صقًبا. 

بلن  حؼقِق الزوج طؾك زوجتف )واجبات الزوجة(: الؼقام بشلن بقتفا،مِـ  -13

يطقؼ، قال ترطك بقتفا وأوٓدها، وتحافظ طؾك مال زوجفا، وٓ تؽؾػف ما ٓ 

 :»متػؼ  .«واْلَؿْرَأُة َراِطقٌَة يف َبْقِت َزْوِجَفا، وَمْسُمولٌة طـ َرِطقَّتَِفا

َّٓ تلذن يف(3)طؾقف يريده،  بقت زوجفا ٕي شخص ٓ ، ومؿا يدخؾ يف ذلؽ: أن 

: وٓ يحب أن َيدخؾ مـزَلف، ولق كان قريًبا لفا كلٍخ وغقره، قال 

 .(4)مسؾؿ رواه. «ولؽؿ طؾقفـ أن ٓ يقصئـ فرشؽؿ أحًدا تؽرهقكف«

                                                                                                               

(، 911اء بالؾقؾ إلك الؿساجد رقؿ )رواه البخاري يف كتاب الجؿعة، باب ائذكقا لؾـس (1)

 . (442ومسؾؿ يف كتاب الصالة، باب خروج الـساء إلك الؿساجد برقؿ )

 (.443رواه مسؾؿ يف كتاب الصالة، باب خروج الـساء إلك الؿساجد رقؿ ) (2)

(، ومسؾؿ 893رواه البخاري يف كتاب الجؿعة، باب الجؿعة يف الؼرى والؿدن برقؿ ) (3)

رة، باب فضقؾة اإلمام العادل، وطؼقبة الجائر، والحث طؾك الرفؼ يف كتاب اإلما

 . (1829بالرطقة برقؿ )

 . (1218رواه مسؾؿ يف حديث جابر الطقيؾ يف صػة الحج رقؿ ) (4)
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مِـ حؼقِق الزوج طؾك زوجتف )واجبات الزوجة(: الحػاظ طؾك  -14

يف الحديث ققل الـبل ِطرضفا وشرففا، فال تعّرض كػسفا لؾِػتـة، وتؼدم 

 :»ـت فرجفا ، وهذا واجب طؾقفا بلصؾ الشرع، ويتلكد «وحصَّ

 . إمر يف حؼ الزوجة طؾك زوجفا

مِـ حؼقِق الزوج طؾك زوجتف )واجبات الزوجة(: استئذان زوجفا  -15

َّٓ بنذكف: ٕن الصقام كافؾة وحؼ الزوج  ًطا إ يف صقم التطقع، فال تصقم تطقُّ

ٓ يحؾ لؾؿرأة أن تصقم وزوجفا «: ل الرسقل واجب فُؼّدم، يؼق

َّٓ بنذكف َّٓ بنذكف، وٓ تلذن يف بقتف إ ، وٓ يـبغل لؾزوج أن يؿـعفا مِـ (1)«شاهد إ

 . الصقام مـًعا تعسػقًّا، وإكؿا يؿـعفا إذا كان صقامفا يتسبب يف التؼصقر بحّؼف

هق الؿفر، و ِمـ حؼقِق الزوجِة طؾك زوجفا )واجبات الزوج(: -16

 ۀ ۀ ڻ﴿ واجب لؾؿرأة، وحؼ لفا ولقس لغقرها، قال تعالك:

 . [4]الـساء:  ﴾ہہ

مِـ حؼقِق الزوجِة طؾك زوجفا )واجبات الزوج(: الـػؼة، فقاجب  -17

طؾك الزوج أن يـػؼ طؾك زوجتف بالؿعروف، مِـ صعام وشراب وكسقة 

وسؽـ، وسائر ما تحتاجف الؿرأة بالؿعروف، وهذا يختؾػ باختالف 

 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿مـة وإمؽـة، وحال الزوجقـ، قال تعالك: إز

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب لـؽاح، باب ٓ تلذن الؿرأة يف بقت زوجفا ٕحد إٓ بنذكف رقؿ  (1)

 .(1126ب ما أكػؼ العبد مـ مال مقٓه رقؿ )(، ومسؾؿ يف كتاب الزكاة، با5195)
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، [7]الطالق:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

َـّ بالؿعروف« :قال الـبل و َـّ وكسقتف . «ولفـ طؾقؽؿ: رزقف

  .(1)رواه مسؾؿ

مِـ حؼقِق الزوجِة طؾك زوجفا )واجبات الزوج(: الشػؼة طؾقفا  -18

صرب طؾقفا، ولقعؾؿ الزوج أن الؿرأة بشر مفؿا والرحؿة هبا وطدم ضؾؿفا، وال

: بؾغت فنكف ٓ يؿؽـ أن تستؼقؿ استؼامة تامة، قال رسقل اهلل 

َؾع « واستقصقا بالـساء خقًرا، فنكفـ ُخِؾؼـ مـ ِضَؾع، وإن أطقج شلٍء يف الضِّ

أطاله، فنن ذهبت تؼقؿف كسرتف، وإن تركتف لؿ يزل أطقج، فاستقصقا بالـساء 

 . (2)متػؼ طؾقف .«...خقًرا

مِـ حؼقِق الزوجِة طؾك زوجفا )واجبات الزوج(: الَغقرُة طؾقفا،  -19

وإخذ طؾك يدها، وصقاكتفا، وحػظفا، وقد جاء يف مدح أهؾ الغقرة ققلف 

« : ََٕكا َأْغَقُر مـُف، واهللُ َأْغَقُر 
ـْ َغْقَرِة َسْعٍد؟! َفَقاهللِ َأَتْعَجُبقَن ِم

 .(3)متػؼ طؾقف. «لِمـِّ 

: وَمـ ٓ يغار ففق ديُّقث وقد جاء قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

                                                                                                               

 .(2137رقؿ ) رواه مسؾؿ يف كتاب الحج، باب حّجة الـّبل  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب 5185رواه البخاري يف كتاب الـؽاح، باب القصاة بالـساء رقؿ ) (2)

 .(1468الرضاع، باب القصقة بالـساء رقؿ )

 : »ل الـبل رواه البخاري يف كتاب التقحقد، باب قق (3)
ِ
« ٓ شخص أغقُر مـ اهلل

 . (1499(، ومسؾؿ يف كتاب الّؾعان برقؿ )7416برقؿ )
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، ولفذا كاكت الَغقرة القاجبة طؾك (1)«ٓ َيدخؾ الجـة ديُّقث«الحديث:  يف

العبد هل َغقرتف طؾك أهؾف، وأطظؿ ذلؽ امرأتف، ثؿ أقاربف وَمـ هق تحت 

 ـ.اه. (2)صاطتف

الزوج(: الِؼقامة طؾقفا  مِـ حؼقِق الزوجِة طؾك زوجفا )واجبات -21

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وطؾك إسرة كؾفا، قال اهلل تعالك: 

، وحؼقؼة الِؼقامة: أن [34]الـساء:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

الرجؾ هق رب إسرة، والؼائؿ طؾقفا، والؿسمول طـفا أمام اهلل تعالك، فعؾقف 

  .أن يحػظفا، ويرطاها، ويؼقم بؿصالحفا يف أمر ِديـفا وُدكقاها

ـ ذلؽ: ققام الرجؾ بؿا يصؾح شلن الزوجة بحؽؿ مسمولقتف طؾك و يتضؿَّ

إسرة، مِـ تربقتفا ورطايتفا، والؼقام بؿصالحفا وشموهنا، والـػؼة طؾقفا، 

 . وذلؽ يستؾزم مـفا صاطتف ورطاية أسرتف

وأطظؿ ذلؽ: العـاية بِديـفا وُخؾؼفا: بلن يعؾؿفا الضروري مِـ أمقر ِديـفا 

ؿ ذلؽ، أو يلذن لفا أن تحضر مجالس العؾؿ لتتعؾؿ ذلؽ، إن كاكت ٓ تعؾ

                                                                                                               

(، ومعؿر بـ راشد يف جامعف 16/18رواه الطرباين يف الؽبقر طـ طؿار )كـز العؿال  (1)

، ولف شقاهد اكظر مجؿع 89( وأبق داود الطقالسل 11/243)مع مصـػ طبد الرزاق 

، والرتغقب 5/115إتحاف السادة الؿفرة لؾبقصقري  ومختصر 4/327الزوائد 

 . يف الرتهقب مـ شرب الخؿر 257-3/256والرتهقب 

 .بتصرف يسقر 2/7آستؼامة ٓبـ تقؿقة  (2)
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وُيؾزمفا أحؽاَم اإلسالم وآدابف، ويؿـعفا أن تتربج، ويحقل بقـفا وبقـ 

آختالط بغقر محارمفا مِـ الرجال، ويؾزمفا الؾباس الساتر الؿحتشؿ إذا 

 . خرجت مـ مـزلفا

ـ مِ يـبغل أن يعؾؿ كؾ واحد مـ الزوجقـ أكف ٓ يخؾق بقت  -21

مشؽالت وخالفات، وهذه صبقعة البشر، فال يظـ شخص أن بقًتا يصػق مـ 

كَدر، أو يخؾق مِـ مـّغصات، وإذا كان أفضؾ بقت كان طؾك وجف إرض لؿ 

، فؿـ باب أولك غقره، لؽـ (1)ـ ذلؽ وهق بقت محؿد َيْخؾ مِ 

الرجؾ العاقؾ يرتيث يف إمقر، وٓ يستعجؾ فقلخذه الطقش والشقطان، 

ٓ خذه العزة باإلثؿ ثؿ يـدم بعد ذلؽ، وما جعؾ اهلل الِؼقامة بقد الرجؾ إوتل

تؿؽـف مِـ  -كالعؼؾ والحؽؿة وغقرهؿا-لعؾؿف بؿا تؿقز بف مِـ خصائص

 . طالج إمقر بِحؽؿة وروّية

الزواج رباط وثقؼ بقـ الزوجقـ، يحب اهلل بؼاءه، ويؽره اكؼطاطف،  -22

ة، ويحب الشقطان اكؼطاطف، ويؽره بؼاءه لؿا يف بؼائف مِـ الؿصالح الؽثقر

ودوامف، لؿا يف اكؼطاطف مِـ الؿػاسد الؽثقرة، ولفذا فنن الطالق مؽروه، فال 

يـبغل لؾزوج أن يتعجؾ فقف، بؾ يرتيث ويستلين حتك يعؾؿ أكف ٓ بد مـف، فعـ 

إِنَّ إِْبِؾقَس َيَضُع َطْرَشُف َطَؾك اْلَؿاِء »قاَل:  أنَّ الـبلَّ  جابر 

                                                                                                               

مـ كسائف شفًرا، بعد أن صالبـف بزيادة الـػؼة،  مـ ذلؽ: حادثة إيالئف  (1)

 .وارتػعت أصقاهتـ رضل طـفـ
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ُثؿَّ َيْبَعُث َسَراَياُه، َفَلْدَكاُهْؿ مـُف َمـِْزَلًة َأْطَظُؿُفْؿ فِْتـًَة، َيِجلُء َأَحُدُهْؿ فقؼقل: 

َفَعْؾُت َكَذا َوَكَذا، فقؼقُل: َما َصـَْعَت شقًئا، قاَل: ُثؿَّ َيِجلُء َأَحُدُهْؿ فقؼقل: َما 

ـَ اْمَرَأتِفِ  ْقُت َبْقـَُف َوَبْق رواه . «، قاَل: َفُقْدكِقِف مـُف، َوَيُؼقُل: كِْعَؿ أكَت َتَرْكُتُف حتَّك َفرَّ

هل الؿقضقطة لؾؿدح، فقؿدحف « كِْعؿَ : »قال الـقوي  .(1)مسؾؿ

ـُ اْلَؼقِِّؿ  .اهـ.(2)إلطجابف بُصـْعف، وبؾقغف الغايَة التل أرادها : وقاَل اب

ـَ ا  .(3)اهـ. ْلَؿرِء وزوِجفِ الشقطاُن وِحزُبُف َقْد َأْغَروا بنيؼاِع الطالِق، والتػريِؼ بق

َؾ إلك  ـَ َحَبقبِِف لِقَتَقصَّ ُجِؾ وبق ـَ الرَّ َق بق وقاَل: أحبُّ شلٍء إلك الشقطاِن أْن يػرِّ

ا كاَن أَحبَّ شلٍء  ...َتعقيِض ُكؾٍّ مِـُفَؿا طـ َصاِحبِِف بِاْلَحَرامِ  ففذا القصاُل َلؿَّ

 
ِ
 ورسقلِِف كاَن أبغَض َشلٍء إلك َطُدوِّ اهلل

ِ
 .(4)اهـ. إلك اهلل

 

 
 

 
  

                                                                                                               

الؿـافؼقـ، باب تحريش الشقطان وبعثف سراياه لػتـة الـاس رواه مسؾؿ يف كتاب صػة  (1)

 . (2813برقؿ )

 . 17/157شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ  (2)

 . 1/281إغاثة الؾفػان  (3)

 . 218روضة الؿحبقـ ص (4)
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 لؾسؾقك مع إوٓد آداب مفؿة، مـفا ما يؾل: 

يستحب لؾؿسؾؿ أن يـقي بِجؿاطف أن يرزقف اهلل القلد الصالح، قال  -1

، قال كثقر [187]البؼرة:  ﴾ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿اهلل تعالك: 

جاتؽؿ التؼرب إلك اهلل مِـ السؾػ رحؿـا اهلل وإياهؿ: اكقوا يف مباشرتؽؿ لزو

 .(1)اهـ. تعالك والؿؼصقد إطظؿ مِـ الَقطء، وهق حصقل الذرية

إوٓد ذكقًرا وإكاًثا كعؿٌة مِـ أطظؿ كعؿ اهلل تعالك التل تستقجب  -2

الشؽر، فعؾك َمـ رزقف اهلل تعالك القلد: أن يشؽر اهلل تعالك طؾك هذه الـعؿة، 

 ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال اهلل تعالك: 

 ۈۈ ۆ ۆ ۇ﴿، وقال تعالك: [46]الؽفػ:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ

 . [51-49]الشقرى:  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ

يجُب طؾك القالِديـ تربقة أوٓدهؿا الرتبقة اإلسالمقة الصحقحة، التل  -3

تقصؾفؿ إلك مرضاة اهلل وجـتف، وهذه الرتبقة مفؿة طظقؿة تحتاج إلك طؾؿ 

                                                                                                               

، وشريح الؼاضل، ومجاهد، مؿـ قال ذلؽ: أبق هريرة، وابـ طباس وأكس  (1)

والحؽؿ  لربقع بـ أكس، والسدي، وزيد بـ أسؾؿ،وطؽرمة، وسعقد بـ جبقر، وططاء، وا

بـ طتقبة، ومؼاتؾ بـ حقان، والحسـ البصري، والضحاك، وقتادة، وغقرهؿ رحؿـا اهلل 

 (1/512، وابـ كثقر 87)يـظر: تػسقر السعدي ص. وإياهؿ
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والؿؾفقات  معرفة وُجفد، وهل يف طصركا مِـ أشؼ الؿفام مع كثرة الؿغرياتو

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿والصقارف، قال اهلل تعالك: 

َّٓ [6]التحريؿ:  ﴾ې  بالرتبقة ، وٓ تحصؾ هذه الققاية التل أمر اهلل هبا إ

ـِ ُطَؿَر الصالحة، وطـ َطْبدِ   ب
ِ
  اهلل

ِ
 قاَل: سؿعُت َرُسقَل اهلل

ُجُؾ َراٍع يف َأْهؾِِف وهق»قُل: يؼ َمْسُموٌل  ُكؾُُّؽْؿ َراٍع َوُكؾُُّؽْؿ َمْسُموٌل َطـ َرِطقَّتِِف، الرَّ

 .(1)متػؼ طؾقف. «َطـ َرِطقَّتِِف، َوالَْؿْرَأُة َراِطقٌَة يف َبْقِت َزْوِجَفا وَمْسُمولٌة طـ َرِطقَّتَِفا

سـ، وسقليت إن يجُب طؾك القالِديـ تسؿقة الؿقلقد باسؿ مـاسب ح -4

 . شاء اهلل تعالك ما يتعؾؼ بآداب التسؿقة طؼب هذا الؿقضقع

 ڳ ڳ﴿يجب إثبات كسب إوٓد ٔبائفؿ، قال اهلل تعالك:  -5

ر اإلسالم مِـ اكتساب إوٓد إلك غقر [5]إحزاب:  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ، وحذَّ

َمـ اّدطك إلك غقرِ أبقف، وهق «: آبائفؿ غاية التحذير، قال الـبل 

ر أ. (2)»عؾؿ أكف غقُر أبقف فالجـَّة طؾقف حرامٌ ي باَء مِـ جحقد متػؼ طؾقف، وحذَّ

ـِ اْكَتَػك »قال:  أن الـبلَّ  اهلل بـ طؿر أوٓدهؿ، فعـ طبد َم

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 893رواه البخاري يف كتاب الجؿعة، باب الجؿعة يف الؼرى والؿدن برقؿ ) (1)

إلمارة، باب فضقؾة اإلمام العادل، وطؼقبة الجائر، والحث طؾك الرفؼ يف كتاب ا

 . (1829بالرطقة برقؿ )

(، ومسؾؿ 6766رواه البخاري يف كتاب الػرائض، باب مـ ادطك إلك غقر أبقف برقؿ ) (2)

 .(63يف كتاب اإليؿان، باب بقان حال إيؿان مـ رغب طـ أبقف برقؿ )
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َْشفاِد،  ْٕ ْكَقا، َفَضَحُف اهللُ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َطَؾك ُرؤوِس ا ـْ َوَلِدِه لَِقْػَضَحُف يف الدُّ ِم

 .(1)رواه أحؿد والطرباين. «َصاصٍ قَِصاٌص بِؼِ 

يسـ لألب يف إصؾ أو إم ذبح العؼقؼة طـ الؿقلقد، والؿراد هبا:  -6

ذبقحٌة تذبح طـ الؿقلقد، وحؽؿفا: سـة متلكدة، فعؾفا رسقل اهلل 

 والسـة أن يعّؼ طـ الغالم شاتان، وطـ الجارية شاة،  .وأمر هبا

قالت:  لقد، فعـ أم ُكْرٍز الَؽعبقة ُتْذَبح يف الققم السابع مـ وٓدة الؿق

طـ الغالِم شاتاِن ُمؽافَِئَتاِن، وطـ «يؼقل:  سؿعت رسقل اهلل 

  وقد طّؼ الـبلُّ  .(2)رواه الخؿسة، وصححف الرتمذي. »الجاريِة شاةٌ 

 . (3)طـ الحسـ والحسقـ ابـا طؾل بـ أبل صالب 

                                                                                                               

، قال 12/411صريؼف الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر  (، ومـ4795)8/413رواه أحؿد  (1)

(، وحسـف إلباين يف 1524)الؿغـل طـ حؿؾ إسػار ص . العراقل: إِسـاده جقد

 . (3481سؾسؾة إحاديث الصحقحة )

إضاحل، باب يف  (، وأبق داود يف كتاب27142( )27139)45/113رواه أحؿد  (2)

مذي يف أبقاب إضاحل، باب إذان يف أذن (، والؾػظ لف، والرت2834العؼقؼة برقؿ )

(، 4217) (، والـسائل يف العؼقؼة، باب كؿ يعؼ طـ الجارية برقؿ1516الؿقلقد برقؿ )

حديث حسـ (، قال الرتمذي: 3162وابـ ماجف يف كتاب الذبائح، باب العؼقؼة برقؿ )

ـ (، وقال اب8/393 صحقح، وقال الـقوي: حديث حسـ. )الؿجؿقع شرح الؿفذب

(، وصححف إلباين يف إرواء الغؾقؾ 9/277)البدر الؿـقر . الؿؾؼـ: حديث صحقح

 .(4115) «صحقح الجامع»(، و1166)

  =   كؿ (، ورواه الـسائل يف كتاب العؼقؼة، باب2841رواه أبق داود يف كتاب العؼقؼة برقؿ ) (3)
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ُـّ أن ُيحَؾؼ رأُس الؿقلقد الذكر دون إكث -7 ك، يف الققم السابع مِـ ُيَس

 . وٓدتف، وُيتصدق بقزكف فِضة أو ما يعادل ذلؽ مِـ الريآت أو أي طؿؾة يف البؾد

ضاطة، قال اهلل تعالك: -8  ھ﴿ مِـ حؼقِق إوِٓد طؾك والَديفؿ: الرَّ

 . [233]البؼرة:  ﴾﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

اد هبا: الؿحافظة والؿر، مِـ حؼقِق إوِٓد طؾك والَديفؿ: الَحَضاكة -9

طؾك القلد، والؼقام برتبقتف ورطاية شموكف وتدبقر أمقره مـ الؿطعؿ 

 . والؿشرب والؿؾبس وغقرها حتك يؽرب

مِـ حؼقِق إوِٓد طؾك أبقفؿ: الـػؼة، فقـػؼ طؾقف بالؿسؽـ  -11

والؿلكؾ والؿشرب والؿؾبس وغقرها مؿا يحتاج إلك الـػؼة طرفا، حتك 

 ﴾﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿قال اهلل تعالك:  يؿؽـف الؼقام بـػسف،

 . [233]البؼرة: 

يجب طؾك القالديـ: العدل بقـ أوٓدهؿ يف كؾ ما يؿؽـ فقف  -11

العدل، مِـ الرتبقة والـػؼة والفبة وغقر ذلؽ، حتك قاَل إبراهقُؿ )الـخعل( 

 ُـَ َوَلِدِه َحتَّك فِل اْلؼ ُجُؾ َبْق ، فعـ (1)َبؾِ : كاُكقا َيْسَتِحبُّقَن أْن َيْعِدَل الرَّ

ـِ َبِشقٍر  ـَ »قاَل:  أن الـبلَّ  الـُّْعَؿاَن ب ُؼقا اهللَ، واْطِدُلقا بق اتَّ

                                                                                                               

(، 9/341ر )(، وصححف ابـ الؿؾؼـ يف البدر الؿـق4219يعؼ طـ الجارية برقؿ ) =

 .(1164وإلباين يف إرواء الغؾقؾ )

 . (31995)6/234رواه ابـ أبل شقبة يف مصـػف  (1)
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 .(1)متػؼ طؾقف. «َأْوِٓدُكؿْ 

يجب طؾك القالديـ أن يغرسقا يف كػقس أوٓدهؿ اإليؿان باهلل  -12

ومحبتف  تعالك، ومحبتف وتعظقؿف، واإليؿان برسقل اهلل 

 . ذا الديـ العظقؿ وإجاللفوإجاللف، واإليؿان هب

يجُب طؾك القالديـ أن يعّقدوا أوٓدهؿ طؾك صاطة اهلل تعالك،  -13

ويغرسقا يف أكػسفؿ التسؾقؿ الؿطؾؼ لؿا أمر اهلل تعالك بف، أو أمر بف رسقلف 

 أو هنك اهلل تعالك طـف، أو هنك طـف الـبل ، . 

لصالة إذا أتؿقا سبع يجُب طؾك القالَِديـ أن يربُّقا أوٓدهؿ طؾك ا -14

سـقـ، ويعّقدوهؿ طؾك فعؾفا صاطة هلل تعالك، ويضربقهؿ طؾك تركفا إذا 

 . بؾغقا طشر سـقـ ضرب تلديب غقر مربح

يجُب طؾك القالَِديـ أن يربُّقا أوٓدهؿ طؾك إخالق الحؿقدة  -15

والِؼقؿ الػاضؾة، ويـػروهؿ مِـ إخالق الرذيؾة، ويعقدوهؿ طؾك حػظ 

 . الجقارح، ويـػروهؿ مِـ الؽالم البذيء، والِػعؾ الؼبقحالؾسان و

يجُب طؾك القالَِديـ أن يربُّقا أوٓدهؿ طؾك اختقار إصدقاء  -16

الصالحقـ مـذ صغرهؿ، ويؼّربقهؿ مـفؿ، ويـّػروهؿ مِـ مصاحبة إصدقاء 

 . الطالحقـ، ويجـّبقهؿ إياهؿ

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 2587رواه البخاري يف كتاب الفبة وفضؾفا، باب اإِلشفاِد يف الفبة برقؿ ) (1)

 . (1623كتاب الفباِت، باب كراهة تػضقِؾ بعِض إوِٓد يف الفبة برقؿ )
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ٔداب اإلسالمقة يـبغل طؾك القالَِديـ تـشئُة أوٓدهؿ طؾك ا -17

وتدريبفؿ طؾقفا، مثؾ: آداب إكؾ والشرب، وآداب الـقم، وآداب الضقافة، 

 . وآداب الؿجؾس، وآداب السالم وغقر ذلؽ مِـ أداب الشرطقة
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ة، مِـفا ما يؾل:  لتسؿقِة إَوِٓد آداٌب مفؿَّ

لقد باسؿ مـاسب حسـ، وٓ يجقز يجُب طؾك القالِديـ تسؿقة الؿق -1

ترك الؿقلقد مِـ غقر تسؿقة مطؾًؼا، والتَّسؿقُة حؼٌّ لؾؿقلقد طؾك ولقِّف، وقد 

يف مراتب  اتػؼ العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ طؾك وجقهبا، قال ابـ حزم 

جال والـِّساء َفرٌض   .(1)اهـ. اإلجؿاع: واتَّػُؼقا َأن التَّسِؿَقة لؾرِّ

لِديـ اختقار آسؿ الحسـ الؿقافؼ لؾشريعة، لؽؾ يجُب طؾك القا -2

واحد مِـ أوٓدهؿ، وَيحرم طؾقفؿ اختقار آسؿ السلء الؼبقح الؿخالػ 

 . لؾشريعة اإلسالمقة

قال: قال الـبلُّ  ُيشرُع تسؿقُة الؿقلقِد يف يقم وٓدتِف، فعـ أكٍس  -3

« :قتف بِاسؿ أبل: إبراه ْقَؾَة غالٌم فسؿَّ رواه . «قؿُولد لل الؾَّ

قال: ُولد لل غالم فلتقت بف  ، وطـ أبل مقسك إشعري (2)مسؾؿ

اه: إبراهقؿ» الـبلَّ   .(3)متػؼ طؾقف. «فسؿَّ

                                                                                                               

 . 21، واكظر: تسؿقة الؿقلقد لؾشقخ بؽر أبق زيد ص154جؿاع صمراتب اإل (1)

الصبقان والعقال وتقاضعف برقؿ  رواه مسؾؿ يف كتاب الػضائؾ، باب رحؿتف  (2)

(2315) . 

(، ومسؾؿ 5467رواه البخاري يف كتاب العؼقؼة، باب تسؿقة الؿقلقد غداة يقلد برقؿ ) (3)

 . (2145لقد طـد وٓدتف برقؿ )يف كتاب أداب، باب استحباب تحـقؽ الؿق
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إذا تلخرت تسؿقُة الؿقلقِد طـ يقم وٓدتِف فال يـبغل أن تتجاوز الققَم  -4

ـِ جـدٍب  كؾُّ »قال:  أن الـبلَّ  السابع، لحديث سؿرَة ب

ـٌ  كغالٍم ُمْرَتف رواه . «بعؼقؼتِِف، ُتذَبح طـف يقَم السابِع، ويحَؾٌؼ رأُسف، ويَسؿَّ

 .(1)أحؿد وأبق داود والرتمذي والـسائل، وصححف الرتمذي

بََّدة هلل تعالك، وأفضؾفا: طبُداهلل تستحبُّ تسؿقُة إوِٓد بإسؿاء الؿع -5

 إنَّ »قال:  أن الـبلَّ  اهلل بـ طَؿر وطبُدالرحؿـ، فعـ طبدِ 

 .(2)رواه مسؾؿ. «الرحؿـحبَّ أسؿائؽؿ إلك اهلل: طبُداهلل، وطبُد أ

ُتستحبُّ تسؿقُة إوِٓد بلسؿاء إكبقاء طؾقفؿ السالم، لحديث أكس  -6

قتف بِاسؿ أبل: إبراهقؿ»السابؼ:  ْقَؾَة غالٌم فسؿَّ ـِ «ُولد لل الؾَّ ، وطـ يقسَػ ب

ـِ سالم طبدِ  اين رسقُل اهلل  اهلل ب ُسػ، وَمَسَح يق قال: سؿَّ

 .(3)رواه أحؿد. طؾك رأسل

                                                                                                               

(، 2838، وأبق داود يف كتاب إضاحل، باب العؼقؼة برقؿ )5/12رواه أحؿد  (1)

(، والـسائل يف كتاب 1522والرتمذي يف كتاب إضاحل باب مـ العؼقؼة برقؿ )

(، قال الرتمذي: حديث حسـ صحقح، وقال 4221العؼقؼة، باب متك يعؼ برقؿ )

 . (9/363ه جقد )الؿغـل اإلمام أحؿد: إسـاد

رواه مسؾؿ يف كتاب أداب، باب الـفل طـ التؽـل بلبل الؼاسؿ وبقان ما يستحب مـ  (2)

 . (2132إسؿاء برقؿ )

، وقال الحافظ ابـ 134، 291، والبخاري يف إدب الؿػرد ص4/35رواه أحؿد  (3)

 . (: إسـاده صحقح11/578حجر يف فتح الباري )
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: طبِد الؽعبة، وطبِد ِمثؾتحرُم التَّْسِؿقُة بلسؿاَء معبَّدٍة لغقر اهلل تعالك،  -7

الرسقل، وطبِد الـَّبل، وطبِد طؾل، وطبِد الحسقـ، وغقرها، ومؿا يحرم أيضا 

 .(1)قلالتسؿقة بـ: غالِم الرسقل، وغالِم أحؿد وكحقها: إذ هل بؿعـك طبِد الرس

ُتؽرُه التَّْسِؿقُة بإسؿاء الؼبقحة، ومؿا يدل طؾك ذلؽ: حديُث طائشَة  -8

« : ُّكاَن الـبل  (2)رواه الرتمذي. «يغقُِّر آسَؿ الؼبقَح. 

م، وُيستحب تغققُر آسِؿ الؿؽروه، قالت  -9 يجُب تغققر آسِؿ الؿحرَّ

رواه . «يغقُِّر آسَؿ الؼبقَح  كاَن الـبلُّ : »طائشُة 

ـِ طؿر ، وطـ طبدِ (3)الرتمذي غقَّر اسَؿ  أن الـبلَّ  اهلل ب

ـْ (4)رواه مسؾؿ. «أكِت جؿقؾة»طاصقة، وقال:  ـِ الؿَسّقِب، َط ، وطـ سعقِد ب

ـِ َحْزٍن  َما »َفَؼاَل:  ، َأنَّ َأَباُه َجاَء إَِلك الـَّبِلِّ َأبِقِف الؿَسّقِب ب

اكِقِف َأبِل«َأْكَت َسْفٌؾ »، َقاَل: َحْزٌن، َقاَل: «اْسُؿَؽ؟ َقاَل  .، َقاَل: ٓ ُأَغقُِّر اْسًؿا َسؿَّ

ـُ الؿَسّقِب: َفَؿا َزاَلِت الُحُزوَكُة فِقـَا َبْعدُ   .(5)رواه البخاري. اْب

                                                                                                               

 . 45، وتسؿقة الؿقلقد لؾشقخ بؽر أبق زيد ص11/476لؾجـة الدائؿة يـظر: فتاوى ا (1)

(، وصححف 2839رواه الرتمذي يف كتاب إدب، باب ما جاء يف تغققر إسؿاء برقؿ ) (2)

 (. 4994) «صحقح الجامع»(، و217إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة )

(، وصححف 2839ر إسؿاء برقؿ )رواه الرتمذي يف كتاب إدب، باب ما جاء يف تغقق (3)

 (. 4994) «صحقح الجامع»(، و217إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة )

  (.2132رواه مسؾؿ يف كتاب أداب، باب استحباب تغققر آسؿ الؼبقح إلك حسـ برقؿ ) (4)

 (. 6191رواه البخاري يف كتاب إدب، باب اسؿ الحزن برقؿ ) (5)
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ل بف، أو بؽـقتف التل يؽتـل  -11 يـبغل مـاداة الشخص باسؿف الذي ُسؿِّ

رم مـاداتف بالؾَّؼب الذي هبا، وبالؾَّؼب الذي يحبف وٓ يشقـف ويؽرهف، وَيح

 ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ ﴿يؽرهف وٓ يحبف، قال اهلل تعالك: 

 .[11]الحجرات:  ﴾مث جث يت ىت مت خت حت يبجت
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ة، مِـفا ما يؾل: ة والصداقة آداٌب مفؿَّ  لألخقَّ

َطالقٌة كابعة مِـ يـبغل أن تؽقن َطالقة الؿسؾؿ بنخقاكف الؿسؾؿقـ  -1

الؿحبة يف اهلل تعالك، فتزداد محبتف لفؿ وِصؾتف هبؿ بؼدر ُقرهبؿ مِـ اهلل تعالك، 

ِة  وتِؼؾُّ وَتضعػ أو تـؼطع بحسب بعدهؿ طـ اهلل تعالك، وذلؽ أن )إُُخقَّ

ؾة باهلل تعالك،  ( َطالقة مقدٍة ومحبٍة أساسفا: الصِّ
ِ
( أو)الؿحبة يف اهلل

ِ
يف اهلل

 تعالك، فؾقسْت وحؼقؼتفا: 
ِ
ـْ ِخصاِل اْلخقِر وصاطِة اهلل

محبَُّة اْلُؿسؾِِؿ لَِؿا فقِف مِ

، وٓ غقِر ذلَؽ، َفَلْسَؿك الَعالقاِت  ـِ َٕجِؾ اْلؿاِل، وٓ الـََّسِب، وٓ الَقَص

ـِ وَْٕجؾِفِ  ي َداَقاِت َما كاَكْت بَِسَبِب الدِّ   .والصَّ

أْن َيجَعَؾ َطالقاتِِف بنخقاكِِف قائؿًة َطَؾك َطَؾك اْلُؿْسؾِِؿ الحريِص طؾك ِديـِِف  -2

 واْلَجـَِّة، وقد َحثَّ اهلُل تعالك 
ِ
ـَ اهلل

ُبُف مِ َّٓ َمـ ُيَؼرِّ ، فال ُيصاِحْب إ
ِ
اْلُحبِّ يف اهلل

: فؼاَل تعالك:  ـَ اِدقق  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿َطَؾك ُصْحَبِة الصَّ

َّٓ ُممْ : »، وَقاَل [119]التقبة:  ﴾ڃچ ِمـًا، ٓ ُتَصاِحْب إ

َّٓ َتِؼل    .(1)رواه أبق داود. «وٓ َيلْكْؾ َصَعاَمَؽ إ

قِء، ففل ُتضِعُػ  -3 ـْ ُصْحَبِة رفاق السُّ
يجب طؾك اْلؿسؾِِؿ أن َيْحَذَر مِ

اإليؿاَن، وتسبُِّب البعد طـ الطاطات والؽسؾ يف أدائفا، وُتمدِّي لِؾقققِع يف 

                                                                                                               

(، والرتمذي يف الزهد، 4832يف إدب، باب مـ يممر أن يجالس برقؿ )رواه أبق داود  (1)

 . ( وقال: حديث حسـ2395باب ما جاء يف صحبة الؿممـ برقؿ )
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َكا: َبْؾ قد  اْلَؿآثِِؿ مِـ ُشْرِب اْلُؿْسِؽراِت وَتعاصِل ِرَقِة والزِّ َراِت والسَّ اْلُؿَخدِّ

قَطاِن، وتمدِّي بف إلك  ـَ الشَّ
ُبُف مِ ُتقِصُؾُف إلك اْلَؼْتِؾ، وهل طؾك كؾ حال ُتَؼرِّ

قاَل:  أن الـبلَّ  دخقل الـَّاِر، فعـ أبل ُمقسك إشعريُّ 

ْقِء َكَحاِمِؾ اْلِؿْسِؽ و» الِِح والسَّ َكافِِخ اْلؽِقرِ، َفَحاِمُؾ اْلِؿْسِؽ َمَثُؾ اْلَجِؾقِس الصَّ

ا َأْن َتِجَد مـف ِريًحا َصقَِّبًة، وَكافُِخ اْلؽِقرِ  ا َأْن َتْبَتاَع مـف، وإِمَّ ا َأْن ُيْحِذَيَؽ، وإِمَّ إِمَّ

ا َأْن َتِجَد ِريًحا َخبِقَثةً  ا َأْن ُيْحرَِق ثَِقاَبَؽ، وإِمَّ  .متػؼ طؾقف. (1)«إِمَّ

وُر بقـ اإلْخَقة يف اهلل تعالك، وأن يؽقن هذا التََّزاوُر هلل ُيستَحبُّ التََّزا -4

َقٍة، ومعـك  تعالك، سقاٌء أكاَن اإلْخَقُة يف بؾٍد واحٍد أْم كاكقا يف باِلٍد ُمَتَػرِّ

التزاوِر يف اهلل: ِزَياَرُة بعِضِفْؿ لَِبْعٍض ُحبًّا يف اهلل تعالك: ٓ ٕجِؾ مصالَِح 

ٍة، وٓ ٕغراٍض ما يٍة، فعـ أبل ُهَرْيَرَة ُدكققيَّ : طـ الـَّبِلِّ  دِّ

ا » َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا َلُف يف َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَلْرَصَد اهللُ َلُف َطَؾك َمْدَرَجتِِف َمَؾًؽا، فَؾؿَّ

ـَ ُترِيُد؟ قاَل: ُأِريُد َأًخا لل يف هذِه اْلَؼْرَيِة، قاَل: َهْؾ لَؽ طؾقفِ   َأَتك َطؾقِف قاَل: َأْي

قاَل: َفنِكِّل رسقُل اهللِ  .ِمـ كِْعَؿٍة َتُربَُّفا؟ قاَل: ٓ، َغْقَر َأكِّك َأْحَبْبُتُف يف اهللِ 

 .(2)رواه مسؾؿ. «إَِلْقَؽ بَِلنَّ اهللَ قد َأَحبََّؽ َكَؿا َأْحَبْبَتُف فِقفِ 

                                                                                                               

 (، ومسؾؿ يف كتاب الرب5534رواه البخاري يف كتاب الذبائح والصقد، باب الؿسؽ برقؿ ) (1)

  (.2628اء السقء برقؿ )والصؾة وأداب، باب استحباب مجالسة الصالحقـ ومجاكبة قرك

 (،2567) 4/1988رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب يف فضؾ الحب يف اهلل  (2)

تحػظفا  بؿعـك:« ترهبا»أقعده طؾك صريؼف يرقبف، وققلف: «: أرصد طؾك مدرجتف»وققلف: 

 . وتراطقفا بذهابؽ إلقف
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يستحبُّ استعؿاُل إَدِب يف التَعاُمِؾ مع إخقاكف، فقؾتزم معفؿ  -5

إخالق، ويتجـب سقَِّئفا، ومِـ أحسـ الؼقاطد إخالققة التل جاء  بؿحاسـ

هبا اإلسالم: )أن تعامؾ الـاس بؿا تحب مـفؿ أن يتعامؾقا بف معؽ(، و )أن 

ـِ العاِص عـ طبدِ تحب لفؿ ما تحبف لـػسؽ مِـ الخقر(، ف ـِ طؿِرو ب اهلل ب

  ُّقاَل: قاَل الـبل« :ـْ َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح ط ـ الـَّاِر َوُيْدَخَؾ َم

ِخرِ، وْلَقْلِت إلك الـاِس الَّذي ْٔ  واْلَقْقِم ا
ـُ بِاهللِ ُيِحبُّ  اْلَجـََّة؛ َفْؾتَْلتِِف َمـِقَُّتُف وهق ُيْمِم

ـِ َمالٍِؽ (1)رواه مسؾؿ. «َأْن ُيْمَتك إلقف   أنَّ الـبلَّ  ، وطـ َأَكِس ْب

ـُ َأَحُدُكؿ َحتَّك ُيِحبَّ »قاَل:   .(2)متػؼ طؾقف. «َِٕخقِف َما ُيِحبُّ لِـَْػِسفِ  ٓ ُيْمِم

يجب التـاصُح بقـ اإلخقان يف اهلل تعالك فقؿا يجب، والتآمر فقؿا  -6

بقـفؿ بالؿعروف والتـاهل طـ الؿـؽر، وُيستَحبُّ ذلؽ فقؿا يستحب، سقاء 

كقا، وهذه الَخصؾة مِـ آكد الحؼقق ـِ أم كان يف أمقر الدُّ ي بقـ  أكان يف أمقر الدِّ

اإلخقان، وهل مِـ أطظؿ ما يؼدمف إخ ٕخقف، ومِـ ذلؽ: أن يحث بعضفؿ 

ُب إلك اهلل تعالك، ويحذره مِـ كؾ ما يباطد طـ اهلل  بعًضا طؾك كؾِّ َما يؼرِّ

تعالك، ومِـ الـصح ما يؽقن ابتداء مِـ غقر سمال، وآكده ما كان طـ صؾب 

                                                                                                               

عة الخؾػاء إول فإول برقؿ رواه مسؾؿ يف كتاب اإلمارة، باب وجقب القفاء ببق (1)

(1844) . 

رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب مـ اإليؿان أن يحب ٕخقف ما يحب لـػسف برقؿ  (2)

(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب الدلقؾ طؾك أن مـ خصال اإليؿان أن يحب 13)

 . (45ٕخقف الؿسؾؿ ما يحب لـػسف مـ الخقر برقؿ )
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ه مِـ أخقف أو سؿعف أو وقع مِـ إخ بالـصقحة، ومِـف ما يؽقن بسبب شلء رآ

فقف، ومِـف ما ٓ يؽقن بسبب مباشر، ومِـ أطظؿ التؼصقر: ترك التـاصح بقـ 

 ڳ گڳ گ گ گ ک﴿اإلخقان، قال اهلل تعالك: 

اِريِّ  ،[71]التقبة:  ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ َأنَّ  وطـ َتِؿقٍؿ الدَّ

ـُ الـَِّصقَحةُ »قاَل:  الـبلَّ  ي ؟ قال: «الدِّ ـْ ِف، َولِؽَِتابِِف، لِ »، ُقْؾـَا: لَِؿ ؾَّ

تِِفؿْ  ، َوَطامَّ ـَ ِة اْلُؿْسِؾِؿق ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة (1)رواه مسؾؿ. «َولَِرُسقلِِف، وَٕئِؿَّ

  
ِ
ـِ »قال:  أن رسقل اهلل ـُ ِمْرآُة اْلُؿْمِم رواه أبق . «اْلُؿْمِم

 .(3)«َفنِْن َرَأى بِِف َأًذى َفْؾُقِؿْطفُ »، زاد الرتمذي: (2)داود والرتمذي

 ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿التعاوُن طؾك البِرِّ والتؼقى، قال اهلل تعالك:  -7

 ، وطـ أبل ُمقَسك إشعريِّ [2]الؿائدة:  ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

ـِ َكاْلُبـَْقاِن َيُشدُّ َبْعُضُف َبْعًضا»َقاَل:  أنَّ الـبلَّ  ـُ لِْؾُؿْمِم ، «اْلُؿْمِم

 .(4)متػؼ طؾقف. َوَشبََّؽ بقـ َأَصابِِعفِ 

                                                                                                               

 . (55اإليؿان، باب بقان أّن الّديـ الـَّصقحُة برقؿ ) رواه مسؾؿ يف كتاب (1)

(، والبخاري 4918رواه أبق داود يف كتاب إدب، باب يف الـّصقحة والحقاصة برقؿ ) (2)

(، 1/479، قال العراقل )الؿغـل طـ حؿؾ إسػار 93يف إدب الؿػرد ص

: 1/317طقة (، وابـ مػؾح يف أداب الشر344والحافظ ابـ حجر)بؾقغ الؿرام ص

 . (1929)4/325إسـاده حسـ، وبـحقه رواه الرتمذي 

 . (1929رواه الرتمذي برقؿ ) (3)

  = (، ومسؾؿ يف كتاب2446رواه البخاري يف كتاب الؿظالؿ، باب كصِر الؿظؾقِم برقؿ ) (4)
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ِـّ فقؿا بقـفؿ، وحؿؾ أققالفؿ وأفعالفؿ طؾك أحسـ إحساُن ا -8 لظ

 ٱ﴿الؿحامؾ وأجؿؾفا، وتجـب إساءة الظـ فقؿا بقـفؿ، قال اهلل تعالك: 

 . [12]الحجرات:  ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

حػظ حؼققفؿ الخاصة، فقرطك أسرارهؿ، ويتجـب التجسس طؾقفؿ،  -9

، وطـ أبل ُهَرْيَرَة [12]الحجرات:  ﴾ٺ ڀ﴿ويسرت طققهبؿ، قال اهلل تعالك: 

  
ِ
ْكَقا : »قال: قاَل رسقُل اهلل ـْ َسَتَر ُمْسِؾًؿا َسَتَرُه اهلل يف الدُّ َم

 .(1)رواه مسؾؿ. «وأِخَرةِ 

ّٓ بخقر، ويتجـب اغتقاهبؿ، واإلساءة  -11 حػظ أطراضفؿ، فال يذكرهؿ إ

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿إلقفؿ يف حضقرهؿ وغقاهبؿ، قال اهلل تعالك: 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 . [12]الحجرات: 

مِـ أهؿ خصال الؿحبة يف اهلل: مقدة الؿسؾؿ ٕخقف، وططػف طؾقف،  -11

قاَل: قاَل رسقُل  ورحؿتف بف، وتؼديره لف، فعـ الـُّْعَؿاِن بـ بَِشقٍر 

 
ِ
ِهْؿ وَتَراُحِؿِفْؿ وَتَعاُصِػِفْؿ مَ : »اهلل ـَ يف َتَقادِّ ثَُؾ َمثَُؾ اْلُؿْمِمـِق

                                                                                                               

(، 2585الرب والصؾة وأداب، باب تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ وتعاضدهؿ برقؿ ) =

 . التشبقؽ ولؿ يذكر مسؾؿ

كر برقؿ  (1) رواه مسؾؿ يف كتاب العؾؿ، باب فضؾ آجتؿاِع طؾك تالوة الؼرآِن وطؾك الذِّ

(2699) . 
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ك َفرِ والُْحؿَّ ُر اْلَجَسِد بِالسَّ
. «الَْجَسِد؛ إذا اْشتََؽك ِمـُْف ُطْضٌق َتَداَطك لُف َسائِ

 .(1)متػؼ طؾقف

ُيستَحبُّ الدطاُء لإلخقان يف وجقهفؿ، ويف ضفر الغقب، بطؾب  -12

ْرَداِء  ـْ َأبِل الدَّ َدْطَقُة »َقاَل:  أنَّ رسقَل اهلل  وبغقر صؾب، فَع

َؿا َدَطا  اْلَؿْرءِ  ٌؾ، ُكؾَّ َِخقِف بَِظْفرِ اْلَغْقِب ُمْسَتَجاَبٌة، ِطـَْد َرْأِسِف َمَؾٌؽ ُمَقكَّ ِٕ اْلُؿْسِؾِؿ 

، وَلَؽ بِِؿْثؾٍ  ـَ ُؾ بِِف: آِمق َِخقِف بَِخْقرٍ، َقاَل اْلَؿَؾُؽ اْلُؿَقكَّ  .(2)رواه مسؾؿ. «ِٕ

ربط يجب أن يدرك الؿسؾؿ وجقد آصرة إخقة اإلسالمقة التل ت -13

بقـف وبقـ جؿقع الؿسؾؿقـ، مفؿا اختؾػت أكساهبؿ، وتباطدت بؾداهنؿ، 

قت سبؾفؿ: إٓ أن هذه إخقة تزداد وتـؼص بحسب قرب كؾ واحد  وتػرَّ

مـفؿ مِـ اهلل تعالك وبعده، ولؽـفا باققة ما بؼل اإلسالم فقفؿ، قال اهلل تعالك: 

 چ چ چ ڃ ڃ﴿، وقال تعالك: [11]الحجرات:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ﴿

 . [113]آل طؿران:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

يجب أن يدرك الؿسؾؿ أن رابطة إخقة اإلسالمقة مِـ أققى  -14

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 6111رواه البخاري يف كتاب إدب، باب رحؿة الـاس والبفائؿ برقؿ ) (1)

كتاب الرب والصؾة وأداب، باب تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ وتعاضدهؿ برقؿ 

(2586).  

رواه مسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب فضؾ الدطاء لؾؿسؾؿقـ  (2)

 . (2732بظفر الغقب برقؿ )
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الروابط التل تربط بقـف وبقـ إخقاكف الؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان، وأهنا مِـ أوثؼ 

ـِ َطاِزٍب  ـِ اْلَبَراِء ْب إِنَّ »َقاَل:  أن الـبلَّ  طرى اإليؿان، فَع

 .(1)رواه أحؿد. «ِن: َأْن ُتِحبَّ فِل اهللِ، َوُتْبِغَض فِل اهللِ َأْوَثَؼ ُطَرى اإِليَؿا

ُـّ إخباُر الشخِص الذي تحبُف أكؽ تحبُُّف يف اهلل تعالك، فتؼقُل: إين  -15 يس

أحبؽ يف اهلل، أو كحق هذا، ويردُّ طؾقؽ: أحبَّؽ اهلل الذي أحببتـل لف، أو كحق 

ـِ َمْعِدي َكِرَب  ـِ اْلِؿْؼَداِم ْب إذا »قال:  أن الـبل   هذا، فَع

فقؼقل لف:  (2)رواه أبق داود والرتمذي. «أحبَّ الرجُؾ أخاه، فؾقْخبِره أكف يحبُّف

إين أحبُّؽ يف اهلل، ويرد طؾقف: أحبَّؽ الذي أحببتـل لف، كؿا فعؾف الصحابقان 

 بعد ققل الـبل ،  :(3)رواه أبق داود. «َأْطِؾْؿفُ »لؾؿِحب. 

طؾك اإلخقان، فذلؽ مِـ أسباب زيادة الؿحبة يف  ُيستَحبُّ السالم -16

  اهلل تعالك، فعـ أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
]َوالَِّذي » :قاَل: قاَل َرسقُل اهلل

َكْػِسل بقده[ ٓ َتْدُخُؾقَن اْلَجـََّة َحتَّك ُتْمِمـُقا، وٓ ُتْمِمـُقا َحتَّك َتَحابُّقا، َأَوٓ 

                                                                                                               

(، 34338)7/81(، وابـ أبل شقبة يف مصـػف 18524)31/488رواه أحؿد  (1)

(، ويف سـده ضعػ 114)1/114، والبقفؼل يف شعب اإليؿان 111والطقالسل ص

هبا، ولفذا حسـف إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة لؽـ لف شقاهد يتؼقى 

(998،) (1728) . 

(، والرتمذي يف 5124رواه أبق داود يف إدب، باب إخبار الرجؾ بؿحبتف إياه رقؿ ) (2)

 . (، وقال: حسـ صحقح2393الزهد، باب ما جاء يف إطالم الحب برقؿ )

 . (5125رواه أبق داود يف الؿقضع السابؼ رقؿ ) (3)
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الَم َبْقـَُؽؿْ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َشْلٍء إذا َفَعْؾتُ   .(1)رواه مسؾؿ. «ُؿقُه َتَحاَبْبُتْؿ: َأْفُشقا السَّ

يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يؽقن حريًصا طؾك صحبة أهؾ التؼقى،  -17

داقاِت كؾَّفا  وذلؽ أهنا هل التل تـػعف يف الدكقا وأخرة، ولقعؾؿ أنَّ الصَّ

َّٓ َصداقَة أ هِؾ التَّْؼَقى، قاَل تعالك: َتـَْؼؾُب يقَم الؼقامِة إلك ُبغٍض وَطداوٍة إ

 .[67]الزخرف:  ﴾ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

يـبغل أن يعؾؿ الؿسؾؿ مدى تلثقر الصاحب طؾك صاحبف، فقدفعف  -18

هذا لحسـ اختقار الصاحب الذي يمثر طؾقف بخقر، ويتجـب الصاحب الذي 

اْلَؿْرُء » قال: أن الـبلَّ  يمثر طؾقف بسقء وشر، فعـ َأبِل ُهَرْيَرَة 

ـْ ُيَخالُِؾ طَ  ـِ َخؾِقِؾِف، َفْؾقَـْظُْر َأَحُدُكْؿ َم  .(2)رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي. «َؾك دِي

:  مِـ حؼقِق اإلخقِة طؾك بعِضفؿ: البشاشة طـد الؾؼاء، قال -19

 .(3)رواه مسؾؿ. «ٓ تحؼرنَّ ِمـ الؿعروف شقًئا، ولق أن َتْؾَؼك أخاك بقجٍف َصْؾؼ»

طؾك بعِضفؿ: التفادي فقؿا بقـفؿ، ومعـك ذلؽ:  مِـ حؼقِق اإلخقةِ  -21

تبادل الفدايا، ولذلؽ أثر كبقر يف زيادة الؿحبة، وإذهاب ما يف الـػقس، قال 

                                                                                                               

(، 54رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان أكف ٓ يدخؾ الجـة إٓ الؿممـقن برقؿ ) (1)

 . وما بقـ ققسقـ مـ رواية أخرى لف يف الؿقضع كػسف

(، وأبق داود يف كتاب إدب، باب مـ يممر أن يجالس 8417)14/142رواه أحؿد  (2)

وقال: حديث حسـ  (،2378( رقؿ )45(، والرتمذي يف الزهد، باب )4833رقؿ )

 . غريب

 . (2626رواه مسؾؿ يف كتاب الرب، باب استحباب صالقة القجف طـد الؾؼاء رقؿ ) (3)
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« :(1)رواه البخاري يف إدب الؿػرد. «تفاَدوا تحابُّقا. 

مِـ أدب الزيارة بقـ اإلخقان: أن تؽقن بقـ فرتة وأخرى، ٓ قؾقؾة  -21

ُزر : »كثقرة فتمدي إلك السآمة والؿؾؾ، قال فتـتج الجػاء، وٓ 

 ، وققؾ:(2)رواه البزار وغقره .«ِغبًّا، تزَدد ُحبًّا

ــــــــا فَؿـــــــــ ــــــــَزد حبًّ ــــــــا ُت  زر ِغبًّ

 

 أكثــــــر التَّؽــــــرار أقصــــــاه الؿؾــــــؾ 

مِـ حؼقِق اإلخقِة طؾك بعِضفؿ: الؿعقكة والؿقاساة بالـػس والؿال  -22 

مراتبفا: تؼديؿ حقائجف طؾك والجاه والشػاطة، وقضاء الحقائج، وأطؾك 

حقائج الـػس، وأوسطفا: الؼقام بحقائجف مِـ غقر صؾب مـف، مع كقهنا غقر 

متعارضة مع حقائج الـػس، وأقؾ ذلؽ: الؼقام بحقائجف بعد صؾبف، فعـ أبل 

  ُهَرْيَرَة 
ِ
َواهللُ يف َطْقِن اْلَعْبِد َما َكاَن : »قال: قاَل رسقُل اهلل

 .(3)رواه مسؾؿ. «ْقِن َأِخقفِ اْلَعْبُد يف طَ 

                                                                                                               

طـ أبل هريرة، وقال  6/169(، والبقفؼل 594رواه البخاري يف إدب الؿػرد، رقؿ ) (1)

 . 6/44، إسـاده حسـ، واكظر اإلرواء 71، 3/71الحافظ بـ حجر يف التؾخقص 

 (، والحارث بـ أبل أسامة، والطرباين يف إوسط3/5، 2/391لبزار )كشػ إستار رواه ا (2)

، وغقرهؿ، وقال 3/347، والحاكؿ 328، 6/326والؽبقر، والبقفؼل يف الشعب 

 اإلكارة»: وأفرد أبق كعقؿ صرقف ثؿ شقخـا )ابـ حجر( يف 233السخاوي يف الؿؼاصد ص

 (. 3562رقؿ )« صحقح الجامع»ث. اهـ واكظر: ، وبؿجؿقطفا يتؼقى الحدي«بطرق غب الزيارة

كر برقؿ  (3) رواه مسؾؿ يف كتاب العؾؿ، باب فضؾ آجتؿاِع طؾك تالوة الؼرآِن وطؾك الذِّ

(2699) . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
197 

تف، واإلغضاء طـ هػقتف،  -23 مِـ حؼِّ إِخ طؾك أخقف: التجاوز طـ زلَّ

والتغافُؾ طؿا قد يصدُر طـف مـ الخطل، وطدم إحراجف، وإحقاجف لالطتذار، 

وقبقُل اطتذاره إذا اطتذر، وهق مـ العػق واإلحسان الذي أمر اهلل تعالك بف يف 

 ى ې ېې ې ۉ﴿، وققلف: [119ة: ]البؼر ﴾ۀ ۀ﴿ققلف: 

 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ﴿، وققلف: [13]الؿائدة:  ﴾ائ ائ ى

  .[22]الـقر:  ﴾گ گ گ گ کک ک ک

مِـ أداب العامة التل يـبغل العـاية هبا لعؿقم الؿسؾؿقـ: ما بقَّـف  -24

يف حديث الحؼقق الخؿسة أو الستة، فعـ َأبل ُهَرْيَرَة  الـبلُّ 

 َقاَل: َسِؿْعُت َرُسق 
ِ
َحؼُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك »َيُؼقُل:  َل اهلل

ْطَقِة،  َباُع الَجـَائِِز، وإَِجاَبُة الدَّ الِم، وِطَقاَدُة الؿريِض، واتِّ اْلُؿْسِؾِؿ َخْؿٌس: َردُّ السَّ

َحؼُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ »، ولُِؿْسؾٍِؿ طـف: (1)متػؼ طؾقف. «وَتْشِؿقُت الَعاصِسِ 

؟ َقاَل: ، قِقَؾ «ِست  
ِ
َـّ َيا َرُسقَل اهلل ْؿ َطَؾْقِف، وإَِذا َدَطاَك »: َما ُه إَِذا َلِؼقَتُف َفَسؾِّ

ْتُف، وإَِذا َمرَِض  َفَلِجْبُف، وإَِذا اْسَتـَْصَحَؽ َفاْكَصْح َلُف، وإَِذا َطَطَس َفَحِؿَد اهللَ َفَسؿِّ

بِْعفُ   .قاًكا وتػصقاًل يف الحؼقِق فزاَد: الـَِّصقَحَة، وب .«َفُعْدُه، وإَِذا َماَت َفاتَّ

 .(2)«وَيـَْصُح َلُف إَِذا َغاَب َأْو َشِفَد »ولؾرتمذي وصححف: 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 1241رواه البخاري يف كتاب الجـائز، باب إمر باّتباع الجـائز برقؿ ) (1)

(، ولػظف طـد 2162لسالم برقؿ )كتاب السالم، باب مـ حؼ الؿسؾؿ لؾؿسؾؿ رد ا

 . «خؿٌس تجب لؾؿسؾِؿ طؾك أخقفِ »مسؾؿ: 

 . (2737رواه الرتمذي يف أبقاب إدب، باب ما جاء يف َتشؿقِت العاصس رقؿ ) (2)
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مِـ حؼِّ إِخ طؾك أخقف: مشاركتف مشاطره، فتحزن لحزكف وتػرح  -25

لػرحف، وإذا أصقب بؿصقبة بادرت بؿساطدتف، ومحاولة تخػقػ وقعفا 

ه شلء بادرت إلك هتـئتف، وإضفار   . الػرح والسرور بذلؽطؾقف، إذا سرَّ

مِـ حؼِّ إِخ طؾك أخقف: مراطاة مشاطره، وقِؾَّة مخالػتف يف غقر  -26

الؿفؿات أو تجـبفا بالؽؾقة ما أمؽـ، ومقافؼتف يف الخقر ما أمؽـ، وترك 

 . الجدال معف: فنكف يقغر الصدور، ويقجد الؽراهقة

وتجاوز محـتِف، مِـ حؼِّ إِخ طؾك أخقف: مساطدتف يف تـػقس ُكربتف،  -27

يـ إذا أطسر، فعـ أبل ُهَرْيَرَة  قال: قاَل رسقُل  والتقسقر طؾقف يف الدَّ

 
ِ
َس اهلل طـُف : »اهلل ْكَقا َكػَّ ـْ ُكَرِب الدُّ ـٍ ُكْرَبًة ِم َس طـ ُمْمِم َمـ َكػَّ

َر اهلل طؾ َر طؾك ُمْعِسرٍ َيسَّ ـْ َيسَّ ْكَقا ُكْرَبًة ِمـ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼَقاَمِة، وَم قف يف الدُّ

 .(1)رواه مسؾؿ. «وأِخَرةِ 

 

 
 

                                                                                                               

كر برقؿ  (1) رواه مسؾؿ يف كتاب العؾؿ، باب فضؾ آجتؿاِع طؾك تالوة الؼرآِن وطؾك الذِّ

(2699) . 
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾـَِّصقَحِة آداٌب مفؿَّ

يـبغل أن َيعؾؿ الؿسؾؿ معـك الـصقحة وحؼقؼَتفا، فالـصقحُة كؾؿٌة  -1

ـَ طظقؿٌة جامعٌة، معـاها: إرادُة اْلَخْقِر لِؾؿـصقِح: بنَصالِح َحالِِف، وَتخْ 
ؾِقِصِف مِ

: لقَس يف الؽالِم اْلَخَؾِؾ، وهل كؼقُض الِغشِّ واْلُؿَخاَدطِة، قاَل الخطَّابل 

َؼ  .(1)اهـ. كؾؿٌة ُمػَرَدٌة ُتستقَفك بِفا الِعَباَرُة طـ َمْعـَك هذِه الَؽؾؿةِ  ـْ َتَحؼَّ َفَؿ

ـْ يف َقْؾبِِف وٓ َققلِِف وٓ َطَؿؾِِف ِغشٌّ ٕخقِف  اْلُؿسؾِِؿ: إْذ أنَّ َتْحِؼقَؼفا َمعـَاها َلْؿ َيُؽ

ِف َلُف، وقد ُأمَِر اْلُؿسؾُِؿ أن  رِّ كؾِّ َيؼتِضل َمَحبََّة اْلخْقِر الؽامِؾ َلُف، وكراهقَة الشَّ

ُف يف ِديـِِف بلن  ـْ كاَن كذلَؽ َلْؿ َيُغشَّ ا َما كاَن: َفَؿ يؽقَن كاِصًحا َٕخقِف اْلُؿسؾِِؿ أيًّ

وٓ يف َكْػِسِف، وٓ يف َمالِِف، وٓ يف أهؾِِف وِطْرِضِف، وٓ يف  ُيْدِخَؾ طؾقِف َما ُيػِسُدُه،

 . غقِر ذلَؽ، بْؾ إكَُّف َيسعك لَِخْقِرِه يف كؾِّ أْمِرهِ 

يـبغل أن َيعؾؿ الؿسؾؿ أهؿقَّة الـصقحِة وفائدَتفا وققؿَتفا ومؽاكَتفا يف  -2

َـّصقحِة يف اإلسالِم َمؽاكٌة َطظقؿٌة: لَِؿا لَ  إصالِح  َفا مِـ إَثِر الَؽبقِر يفاإلسالم، فؾِؾ

، رِّ ـَ فقؿا بقـفْؿ طؾك فِْعِؾ اْلَخقِر، واجتـاِب الشَّ ولفذا  اْلُؿجتؿِع وتعاوِن اْلُؿسؾؿق

ـَ قائٌؿ طؾك الـصقحةِ  طبََّر طـفا الـبلُّ  ي ، وذلؽ ٕن الدِّ ـُ ي يف  بلهنا الدِّ

اِريِّ  ـُ الـَِّصقَحةُ »اَل: ق أَنَّ الـبلَّ  كؾِّ شلٍء، فعـ تَِؿقٍؿ الدَّ ي  ،«الدِّ

؟ قال:  ـْ تِِفؿْ »ُقْؾـَا: لَِؿ ، َوَطامَّ ـَ ِة الُْؿْسؾِِؿق رواه  .«لِؾَِّف، َولِؽَِتابِِف، َولَِرُسقلِِف، وَٕئِؿَّ

                                                                                                               

 . 1/138، والحافظ يف فتح الباري 2/37صحقح مسؾؿ كؼؾف الـقوي يف شرح  (1)
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ـُ الـَِّصقَحة»ويف روايٍة ٕحؿد وأبل داود أكف قال:  .(1)مسؾؿ ي  .(2)، َثاَلًثا«الدِّ

ـاصح بقـ الؿسؾؿقـ بعِضفؿ مع بعض، يـبغل أن َيؽثر الـُّصح والتَّ  -3

فالـصقحة يف هذه إزمـة أصبحت قؾقؾًة، بؾ قد تؽقن مـعدمة يف كثقر مِـ 

إحقان، ولفذا فعؾك العؾؿاء والدطاة وصالب العؾؿ أن يحرصقا طؾك إحقاء 

هذه السـة التل كادت أن تؽقن مفجقرة، فقحققهنا يف أكػسفؿ، وبقـفؿ وبقـ 

ويتؼبَّؾقهنا مؿـ أتك هبا، ويشّجعقن الـاس طؾقفا بعضفؿ، ققٓ وفعال، 

رون مِـ التـػقر مـفا  . بؼقلفؿ وفعؾفؿ، وَيْحَذرون وُيَحذِّ

ـَ الخؾَػاِء  -4
ـَ مِ اِم الؿسؾؿق مِـ الـصقحِة الؿشروطِة: الـَّصقحُة لُحؽَّ

ـِ وإمراِء، وكؾُّ َمـ َتَقلَّك ِوٓيًة يف مقضٍع  الصق ففق والؿؾقِك والرؤساِء والسَّ

فا: ـِػ أمقًرا أَهؿُّ ـُ الـصقحُة لفذا الصِّ  وللُّ أمِرِه، وَتَتَضؿَّ

أْمُرُهؿ بالؿعروِف وَتْزِيقـُُف لفؿ، وطدُم السؽقت طـ بقان الحؼ لفؿ  -أ 

ـٍ مشروع: كؿا يػعُؾ ذلؽ اْلبَِطاَكُة الصالحُة الـاصحةُ    .بِؽؾِّ سبقؾ َحَس

دُم ُمداَهـَتِفؿ يف ذلؽ، واْلَحَذُر َكْفُقُفؿ طـ الؿـؽِر وتؼبقُحف لفؿ، وط -ب 

قء  . مِـ َتْزيِقـِِف لفؿ وحثِّفؿ طؾقف: كؿا يػعُؾ ذلؽ بَِطاَكُة السُّ

القفاُء بَِبْقَعتِِفْؿ، وَتَجـُُّب الخروِج طؾقفؿ، أو التحريِض طؾقف وإْن  -ت 

 . َجاروا وَضؾؿقا

                                                                                                               

 . (55رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان أّن الّديـ الـّصقحة برقؿ ) (1)

 . (4944)4/286(، وأبق داود 16945(، )16942)28/141رواه أحؿد  (2)
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ِفْؿ بلي وجٍف مـ القجقه، ومِـ ذلؽ: اغتقا -ث  ُبفؿ والؽالُم َتَجـُُّب ِغشِّ

ُص لفؿ ـُ طؾقفؿ، والتـؼُّ  . يف أطراضفؿ، والطع

الح -ج   . الدطاُء لفؿ بالتقفقِؼ والصَّ

مِـ الـصقحِة الؿشروطِة: الـَّصقحُة لعؾؿاِء الؿسؾؿقـ الربَّاكققـ مِـ أهؾ  -5

ـَ بؽتاِب اهلل تعالك وسـِة رسقلِفِ  ،  السـِة والجؿاطِة، الؿستؿِسؽق

ـَ بؿا طـدهؿ فا:  العامؾق ـِػ أمقًرا أَهؿُّ ـُ الـصقحُة لفذا الصِّ  مِـ الِعْؾؿ، وَتَتَضؿَّ

ُمتابعُتفؿ طؾك َما طـَدُهؿ مِـ الِعؾؿ والـصِح، وآستجابُة لفؿ فقؿا  -أ 

 . يلمروَن بف وَيـفقَن طـف مِـ شريعِة اهلل تعالك

 . حضقُر مجالسفؿ وصؾُب الِعؾؿ طؾك أيديفؿ -ب 

َّٓ  -ت  ـِ يف أطراضفؿطدُم َتَتبُِّع ز ِصِفؿ والطع  . تِفؿ وَتـَؼُّ

ـٍ مشروع- ُكصحفؿ -ت  فقؿا َضَفَر أهنؿ أخطلوا فقف مـ  -بِؽؾِّ سبقؾ َحَس

 . الِعؾؿ

ـُ أمقًرا  -6 ، وَتَتَضؿَّ ـَ ِة الؿسؾؿق مِـ الـصقحِة الؿشروطِة: الـَّصقحُة لعامَّ

 أهؿفا:

قَف العامَّ وإن لؿ يطؾبقُه، بؾ َتقجقُفُفْؿ لَِؿا ُيفؿُفْؿ يف أمِر ِديـِفْؿ التقج -أ 

وإن رفضقه وَكِرُهقُه: ٕن الشرع أَمَر بذلَؽ وَحثَّ طؾقِف، والجاهُؾ والعاصل 

ُر قد يؽَرُه الـصَح وهق كافع لف: كالؿريض يؽرُه الدواَء مع كػِعِف َلفُ   . والؿؼصِّ

ك طـف َتقجقُفُفْؿ طـَد تؼصقِرهؿ برتِك ما َأَمَر بف الشرع، أو فِعؾ ما َكفَ  -ب 
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ًدا، أْم كاَن طـ َجْفٍؾ بالشرِع، وٓ ُيْتَركقَن  الشرُع، سقاٌء أكان ذلَؽ مِـفؿ تعؿُّ

وَن طؾك َطَؿاَيتِِفؿْ   . طؾك َجفؾِِفْؿ َفَقْسَتِؿرُّ

ِفْؿ يف أكػِسِفْؿ أو أمقالِِفْؿ أو أطراِضِفؿْ  -ت   . الحذُر مِـ ِغشِّ

 . َمعقكَتِِفْؿ طؾك اإلثؿ والُعدوانِ  التعاوُن معفؿ طؾك البِرِّ والتَّْؼقى، وتركُ  -ث 

ـْ ذلؽ  -7
ـَ الـصقحِة لِؾؿسؾِِؿ: تقجقُفُف إلك ما يـػُعُف يف أخرِة، ومِ

مِ

 الـصقحُة لف فقؿا يؾل:

 . فال يرتُكُف طؾك الشرك أو البِدطِة، بؾ يـصحُف باْلُحْسـَك َطؼقدُتُف: -أ 

را يف صالِة فنذا رآه ٓ يصؾِّل َكَصَحُف، وإذا ك َصالُتُف: -ب  ان مؼصِّ

ر يف بعض أركاِن الصالة  الجؿاطِة، أو يرتُك صالَة الػجِر خاصًة، أو كان يؼصِّ

 . أو واجباهتا: َكَصَحُف باْلُحْسـَك

ل، أو يدفُع الزكاة لغقِر َمـ يستحؼفا: َكَصَحُف  زكاُتُف: -ت  فنذا رآه ٓ يزكِّ

 . باْلُحْسـَك

و يف فِعِؾ الؿـاهل الشرطقِة: فنذا رأى وهؽذا يف بؼقة القاجباِت الشرطقِة، أ

 . مِـ أخقف تؼصقًرا َبَذَل لف الـصقحَة اْلُؿـَاِسَبةَ 

ف طؾك  ِمـ الـصقحِة لؾؿسؾِؿ: -8 كقا: فقدلُّ تقجقُفُف إلك ما يـػُعُف يف أمقر الدُّ

ما َيعؾؿ أن فقف الخقَر، وبخاصٍة إذا َصَؾَب مـف الـصقحَة، ويف الحديث طـف 

  :فقـصحُف فقؿا (1)رواه مسؾؿ. «ْسَتـَْصَحَؽ َفاْكَصْح لفوإذا ا»قال ،

                                                                                                               

  .(2162رواه مسؾؿ يف كتاب السالم، باب مـ حؼ الؿسؾؿ لؾؿسؾؿ رد السالم برقؿ ) (1)
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  .يتعؾؼ بلمِر زواِجِف، أو وضقَػتِِف، أو ِدَراَستِِف، أو غقِر ذلؽ بؿا َيعَؾُؿ أنَّ فقِف الخقرَ 

يـبغل آقتداء بالسؾػ الصالح رحؿـا اهلل تعالك وإياهؿ، فؼد كاكقا  -9

قن ببذل الـصقحِة لَِؿا يف ذلؽ مِـ  تطبقِؼ ما َأَمَر اهلُل بف ورسقُلُف يفتؿُّ

  ـَ التـاصح، وٕن بِفا صالَح الـاِس وفالَحفؿ، قال إبراهقُؿ
مِ

ـُ الصالَة طؾَّؿقهُ الـخعلُّ  ، وقال (1): كاكقا إذا رأوا الرجَؾ ٓ ُيْحس

: مَثُؾ الذي َيرى الرجَؾ يسلء صالَتف فال يـفاه: مقؿقُن بـ مِْفران 

 .(2)ائَؿ تـفشُف الحقَُّة، ثؿ ٓ يققُظفُ كَؿَثِؾ الذي َيرى الـ

طؾك الؿـصقح َقبقُل الـصقحة وَمَحبَُّتفا، وتعقيُد كػِسِف طؾك تؼبُّؾفا  -11

 ، ـَ ـَ اكتػاِطِف بَِفا، واكتشاِر التـاصِح بقـ الؿسؾؿق
بصدٍر َرْحٍب، لَِؿا يف ذلؽ مِ

 : وقد كاَن السؾُػ يعظِّؿقن ذلؽ ويػرحقَن بِِف، قال طؿر بـ الخطاب

 .(3)أحبُّ الـاِس إللَّ َمـ َرَفَع إللَّ طققبل

لف حؼٌّ يف كصِحَؽ، صغقًرا أو كبقًرا، فؼقًرا أو  -أيًّا كان -كؾُّ مسؾؿٍ  -11

غـقًّا، رئقًسا أو مرؤوًسا، بؾ يدخُؾ يف طؿقِم ذلؽ كؾُّ مسؾٍؿ بقـَؽ وبقـُف شلٌء 

ُف أو تخ َدَطُف، بؾ يجُب طؾقَؽ مِـ طداوٍة أو مخاَصَؿٍة، فال يجقُز لؽ أن تغشَّ

، فػل بذِل الـصقحِة دلقٌؾ طؾك وحدِة  ـَ ـِ الؿسؾؿق بذُل الـصقحِة لف بقصِػِف مِ

                                                                                                               

 . ( وسـده صحقح3744)2/372رواه طبد الرزاق  (1)

 . 3/144طـ فتح الباري ٓبـ رجب  (2)

 . 3/293الطبؼات الؽربى ٓبـ سعد  (3)
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، كَؿا إهنا مظفٌر مـ مظاِهِر تعاوهنؿ وتؽاُتػفؿ ـَ  . الؿسؾؿق

ل مِـ أخقف، أو إضفاُر طققبف،  -12 ٓ يجقز أن يؽقن غرُض الـاصح التََّشػِّ

ـَ مـف وأكؿَؾ، بؾ ال ذي يجب أن يؽقَن قصُدُه إرادَة الخقر لف، أو أكف أحس

ـْ وققِطِف يف
مصائِب  وَستَْر طقبقبِِف، والشػؼَة طؾقف مِـ طذاِب اهلل وسخطِِف، أو مِ

كقا ومشاكِؾفا: ٕن حؼقؼة الـصقحة كؿا تؼدم: إرادُة الخقِر لؾؿـصقح  . الدُّ

يؽقن مِـ شروِط الـاصِح أمِر بالؿعروِف والـاهل طـ الؿـؽِر: أن  -13

طـده ِطْؾٌؿ شرطلٌّ بلنَّ ما يلمُر بف مِـ الؿعروِف، وأنَّ َما يـفك طـف مِـ الؿـؽِر، 

وٓ يجقز لف أن يػعَؾ ذلؽ بغقر ِطؾٍؿ، فؼد يلمُر بؿا يظـف معروًفا ويؽقُن 

ا يظـف مـَؽًرا ويؽقُن معروًفا، وهذا مِـ تؿام الـصح  مـَؽًرا، أو يـفك طؿَّ

قَس مِـ شرِط أمِِر الـاهل أن يؽقَن طالًِؿا مِـ الؿذكقر يف الحديث، ولؽـ ل

الُعؾؿاِء، أو أن يؽقن طالًِؿا بغقر ما يلمُر بف أو َيـفك طـف: ٕن الـصقَص 

الَة طؾك وجقِب إمِر بالؿعروِف والـفِل طـ الؿـؽِر والدطقِة  الشرطقَة الدَّ

ـبلَّ أن ال اهلل بـ طؿرو طامٌة لؽؾِّ مسؾِؿ، ويف حديث طبدإلك اهلل 

  :ُغقا َطـِّل وَلْق آَيةً »قال ـُ حجر (1)«َبؾِّ : ، قال الحافُظ اب

 .(2)اهـ . لقسارَع كؾُّ سامٍع إلك تبؾقِغ ما َوَقَع َلفُ  :«وَلْق آَيةً »قال: 

يـبغل طؾك أهِؾ اإلسالِم أن يحرصقا طؾك إحقاِء التـاصح فقؿا بقـفؿ  -14

                                                                                                               

 . (3461رواه البخاري يف كتاب إكبقاء، باب ما ذكر طـ بـل إسرائقؾ برقؿ ) (1)

 . 6/498فتح الباري  (2)
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بغل لفؿ َقبقل الـصقحة مِـ ففق شِعقرٌة طظقؿٌة مـ شعائر الديـ، كؿا يـ

ـَ الػقائِد العظقؿِة لؾػرِد والؿجتؿِع، فنذا 
إخقاهنؿ، لَِؿا يرتتَُّب طؾك التَّـاصِح مِ

فؿ خقٌر كثقٌر، وَصَػْت قؾقُب بعِضِفؿ طؾك  اكتشر التَّـاصُح فقؿا بقـفؿ طؿَّ

 . َبعٍض: ٕنَّ كالًّ مِـفؿ يريُد الخقَر ٕخقفِ 

ـْ َأَهؿِّ آداِب ال -15
ؾُػ رحؿفؿ اهلل مِ ا، وكاَن السَّ ـُّصِح أْن يؽقَن ِسرًّ

ـْ َوَطَظ أَخاُه  ا َحتَّك قاَل بعُضُفْؿ: َم تعالك إذا أرادوا كصقحَة أحٍد وَطُظقُه ِسرًّ

ـْ َوَطَظُف َطَؾك ُرؤوِس الـاِس َفنكََّؿا َوبََّخفُ   .فِقَؿا َبْقـَُف وَبْقـَُف َفِفَل َكَصقحٌة، وَم

ـُ  ـُ َيْسُتُر وَيـَْصُح، والَػاِجُر َيْفتُِؽ ِطقاٍض  وَقاَل الُػَضقُؾ ب
: اْلُؿممِ

ـُ ِكَداٍم  .(1)وُيعقِّرُ  ـْ أْهَدى إَِللَّ ُطققبِل يف وقاَل مِْسعُر ب : َرِحَؿ اهلُل َم

وقاَل أبق ُسَؾقَؿاَن الداراين  .(2)ِسْتٍر َبْقـِل وَبْقـَُف، فننَّ الـَّصقَحَة يف اْلَؿإلِ َتْؼِريعٌ 

 ْـ ـْ َوَطَظُف َطَؾك ُرؤوِس  : َم َوَطَظ أخاُه فقَؿا َبْقـَُف وَبْقـَُف َفِفَل َكصقَحٌة، وَم

ـَْعةَ   ، وهلل در الؼائؾ:(3)اْلَخالئِِؼ َفنكََّؿا ُيِريُد الشُّ

ــــــــْدكِل بِـُْصــــــــِحَؽ بــــــــاْكِػرادٍ   َتَعؿَّ

 

ـــــةِ   ـــــل الـَّصـــــقحَة يف اْلَجَؿاَط  وَجـِّْبـِ

ــــاِس   ـَ الـَّ ــــْق ــــَح َب ــــننَّ الـُّْص ــــقعٌ ف  َك

 

ـَ التَّـــْقبِقِخ ٓ َأْرَضـــك اْســـتَِؿاَطفُ    مِـــ

                                                                                                                

 . 82ص1جامع العؾقم والحؽؿ  (1)

 . 1/47لؿجالس هبجة ا (2)

، قال يف الؼامقس: الشـاطة الػظاطة، َشـَُع َكَؽُرَم، ففق شـقع 6/18تاريخ مديـة دمشؼ  (3)

وشـع وأشـع، ويقم أشـع كريف، وآسؿ الشـعة بالضؿ، وكحقه يف مختار الصحاح 

 . )الؽتابان/ مادة شـع(. قال: الشـعة بالضؿ
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، قاَل (1)«َما َباُل أْقَقامٍ »كثقًرا َما يؼقُل يف َمقاِطظِِف:  وكاَن الـَّبِلُّ 

بعُض الُعؾؿاِء رحؿـا اهلل وإياهؿ: َمعـاُه: َما حاُلُفْؿ، وَأْبَفَؿ ذلَؽ لَِئالَّ َيـَْؽِسَر 

 .(2)ِصقَحَة َطَؾك ُرؤوِس إَْشَفاِد َفِضقَحةٌ َخاصُِر اْلَؿـْصقِح: ٕنَّ الـَّ

 طؾك الـاصِح أن يتلدَب بأداب التالقة: -16

َرهُ  -أ  ـْ ذلَؽ مؿا يػقُت لق أخَّ  . اإلسراُر بالـصقحِة َما َلْؿ يؽ

فُؼ يف الـصقحِة، واستعؿاُل إلػاِظ الحَسـَةِ  -ب   . الرِّ

ـِ إلب -ت   . داِء الـصقحةِ اختقاُر الققِت والؿؽاِن الؿـاسبق

َما َباُل أْقَقاٍم »استعؿاُل التعريِض أو التعؿقِؿ يف الـصِح، كلن يؼقَل:  -ث 

 . ، إذا كان ذلؽ مجِدًيا لؾؿـصقِح «َيْػَعؾقَن َكَذا

َب بأداب التالقة: -17  طؾك الؿـصقِح أن يتلدَّ

ها، أو آستؽباُر طؾك الـاصِح كائـًا مَ  -أ  ـْ كاَن، َقبقُل الـصقحِة وطدُم ردِّ

 . بؾ يػرُح بؿعرفِة طقِب كػِسِف لقتخؾَص مـف

ّٓ خقًرا -ب  َـّ بلخقِف الـاصِح إ  . أن ٓ يظ

ـَ الخقِر، وترِك ما ُكفَل  -ت 
الؿبادرُة بالعؿِؾ بالـصقحِة، بػعِؾ َما ُأمَِر بف مِ

رِّ  ـَ الشَّ
 . طـف مِ

                                                                                                               

ح البخاري يف كتاب إدب، باب : صحقيـظر طؾك سبقؾ الؿثال: حديث طائشة  (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب الػضائؾ، باب ِطؾؿف 6111مـ لؿ يقاجف الـاس بالعتاب برقؿ )

 ( 2356بالّؾف تعالك وشّدة خشقتف برقؿ) . 

 . 191/ 1يـظر: إطاكة الطالبقـ  (2)
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ـَ الؿعرو -ث 
 . ِف والخقرِ ُشؽُر الـاصِح، والدطاُء لف لَِؿا أسدى إلقف مِ

طؾك الؿسؾؿ أن يِعَل الحؽؿَة مِـ مشروطقِة التَّـَاُصِح، وهل: أن  -18

َرُه بَِؿا َيراُه مِـ ُطققبِِف، ُيروى طـ َسؾؿاَن الػارسلِّ  َؾ ُكؾُّ ُمْسؾٍِؿ أَخاُه وُيَبصِّ ُيَؽؿِّ

  َـِ ُتـِْؼل إْحَداُهؿ ْق  .(1)ا إُْخَرىأكف قاَل: َمَثُؾ اْلُؿسؾِِؿ وأخقِف َكَؿَثِؾ اْلَؽػَّ

، وطـ أبل (2): َتْرُك الـَِّصقَحِة يقرُث الَػضقَحةَ وقاَل أبق َكصٍر العقاضلُّ 

ـِ »قاَل:  أنَّ الـَّبِلَّ  ُمقسك إشعريِّ  ـُ لِْؾُؿمِم اْلُؿمِم

ـَ أَصابِِعفِ   .(3)متػؼ طؾقف. «َكاْلُبـَْقاِن َيُشدُّ َبْعُضُف َبْعًضا، ُثؿَّ شبََّؽ َبْق

ل أن يؽقن الؿممـ يف الـصقحة كؿا وصػف الـبلُّ يـبغ -19

  يف حديث أبل ُهَرْيَرَة  
ِ
قال:  أن رسقل اهلل

ـُ ِمْرآةُ » ـِ  الُْؿْمِم َفنِْن َرَأى بِِف َأًذى »، زاد الرتمذي: (4)رواه أبق داود. «اْلُؿْمِم

                                                                                                               

، 21/444، وتلريخ مديـة دمشؼ 1/298يـظر: الجامع يف الحديث ٓبـ وهب  (1)

 . (1612) 3/1115يث إحقاء طؾقم الديـ لؾحداد وتخريج أحاد

 . 71/  1صبؼات الحـػقة  (2)

(، 6126رواه البخاري يف كتاب إدب، باب تعاون الؿممـقـ بعضفؿ بعضا برقؿ ) (3)

ومسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب تراحؿ الؿممـقـ وتعاصػفؿ وتعاضدهؿ 

 . (2585برقؿ )

(، والبخاري 4918إدب، باب يف الـَّصقحة والحقاصِة برقؿ ) رواه أبق داود يف كتاب (4)

(، 1/479، قال العراقل )الؿغـل طـ حؿؾ إسػار 93يف إدب الؿػرد ص

: 1/317(، وابـ مػؾح يف أداب الشرطقة 344والحافظ ابـ حجر )بؾقغ الؿرام ص

 . (1929)4/325إسـاده حسـ، وبـحقه رواه الرتمذي 
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ـْ َجقامِِع كؾِِؿ الـبلِّ (1)«َفْؾُقِؿْطفُ 
ـَ إْذ َتَضؿَّ  ، ففذا الحديُث مِ

َتْقِجقَف الـَّاِصِح لؾـُّْصِح، وتقجقَف اْلَؿـْصقِح لَِؼبقِل الـَّصقَحِة: وتقجقَفُفؿا مًعا 

 ََٕدِب الـَّصقَحِة، وبقاُن ذلؽ مِـ ثالثِة وجقٍه: 

َتْقِجقُف الـَّاِصِح لؾـُّْصِح: مِـ حقُث إِنَّ اْلِؿرآَة ٓ ُتْخِػل طْقَب  القجُف إوُل: 

ه الـَّاضِِر فِقَفا بَ  ؾ ُتبقِّـُُف َلُف، فالـَّاِصُح مِْثُؾَفا، ٓ يخِػل طقب أخقِف: ٕن ذلؽ يضرُّ

  .يف الدكقا وأخرة

: تقجقُف اْلَؿـْصقِح لَِؼبقِل الـَّصقَحِة: مِـ حقُث إِنَّ الَّذي َيَرى القجُف الثاين 

ِصدَق الؿرآة،  َطْقَب َوْجِفِف يف اْلْؿْرآِة سقَف ُيَباِدُر إِلصالِح الَعْقِب: ٕكف يعؾؿ

وهؽذا يـبغل أن يؽقن طؾقف حال الؿـصقح إذا سؿع الـصقحَة، فنكف يتَؼبَُّؾفا، 

 . ويبادُر لؾعؿؾ هبا

: تقجقُف الـاصِح والؿـصقِح ََٕدِب الـَّصقَحِة: مِـ حقُث إِنَّ القجُف الثالث 

ـُ الَعْقَب َكَؿا ُهَق بِفدوٍء وبَِغْقِر َتْضِخقٍؿ َلُف، وهؽذا يـبغل أن يؽقن  اْلِؿرآَة تبقِّ

الـاصح، فقـصح هبدوء ومِـ غقر تضخقؿ لألخطاء، وأما الؿـصقح: فنكف ٓ 

ُيؽّذب الـاصح وٓ يشتؿف أو يمذيف، بؾ يتَؼبَّؾ مِـف بصدر رحٍب، كؿا يتؼبؾ 

 . مِـ الؿرآة ما ُتريف إّياه مـ طققب كػسف

21- ، وهذا  طؾك الؿسؾؿ أن يحذر مِـ كؼقِض الـُّصِح، وهق: الِغشُّ

َمِة التل ٓ يجقز لؾؿسؾِؿ أن  ـَ الؿعامالِت اْلُؿَحرَّ
ـُ َما ٓ يحصك مِ يتضؿ

                                                                                                               

 . (1929رقؿ )رواه الرتمذي ب (1)
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يػعَؾَفا ُتجاَه أخقِف اْلُؿسؾِِؿ: مثُؾ: الدطقِة إلك الشرك أو الباصؾ والػساِد، أو 

كشِر البدطِة، أو الدطايِة إلفساِد الؿجتؿع، أو إفساِد الؿرأة وتغريبفا، أو إغقاِء 

مة التل تػسد الـاس، أو التعامِؾ الشباِب، أو است قراِد اْلَؿبقعاِت الؿحرَّ

شقِة، وغقر ذلؽ ـْ ُوجد فقِف  .بالؽذِب والخقاكِة، أو السرقِة وأخِذ الرِّ وكؾُّ َم

ـَ ففق مسؾٌؿ كاقُص اإليؿاِن، وواجٌب طؾقِف التقبُة إلك  الِغشُّ إلخقاكف الؿسؾؿق

ـَ الِغشِّ لِ 
ـَ اهلل تعالك، وترُك ما هق فقِف مِ   .ؾؿسؾؿق

طؾك الؿسؾِؿ أن يؼبَؾ الـصقحَة الصحقحَة يف ذاهتا كقَػ جاَءتف، ومِـ  -21

أي شخٍص وصؾْت إلقِف، وسقاٌء أكاَن الـاصُح مؿتثاًل ما يؼقُل أو مسقًئا تاِرًكا 

ـْ َجاَء بِِف، أو لؽقكف ُمبطاًل يف كػِسِف، قاَل  لَِؿا يؼقل، فننَّ الحؼَّ ٓ ُيَرد لَِصَؾِػ َم

َقاِشلُّ  يزيدُ  ـْ َقاَلَفا وإن َلْؿ َيْعَؿْؾ بِفا، َفننَّ الرَّ قبَة مِؿَّ : ُخذوا الَؽؾِؿَة الطَّ

]الزمر:  ﴾ ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿اهلَل َتَعاَلك َيؼقُل: 

17- 18]
(1). 

 

 
 

                                                                                                               

 . 18-17، وأيتان مـ سقرة الزمر رقؿ 51/ 3حؾقة إولقاء  (1)
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ة ما يؾل:  مِـ آداِب السالم الؿفؿَّ

الم طـَد الؾّ  -1 ُـّ الِحرص طؾك السَّ َدةٌ يس ، (1)ؼاء، وابتداُء السالِم سـٌّة ممكَّ

كَؿا دلْت طؾك ذلؽ إحاديُث الؽثقرُة يف إمِر بِِف، ومؿا َوَرَد يف ذّم ترِك التسؾقِؿ 

ـْ َبِخَؾ »قاَل:  أنَّ الـبلَّ  ما رواه أبق ُهَريَرَة  َأْبَخُؾ الـَّاِس َم

المِ  وسط رواه البقفؼل يف شعب اإليؿان، والطرباين. «بِالسَّ  .(2)يف الدطاء والؿعجؿ ٕا

 وَبَرَكاُتُف(،  -2
ِ
الُم َطؾقُؽْؿ وَرْحَؿُة اهلل َتِحقَُّة اإلسالِم الؽامَِؾُة هل: )السَّ

الُم َطؾقُؽْؿ(، أما ققل بعض الـاس: السالم، أو سالم، ثؿ يسؽت،  وَأَقؾُّفا: )السَّ

 . فؾقس هذا بسالم شرطل، بؾ هق سالم كاقص لؿ يتؿ

                                                                                                               

 . 1/275يـظر: غذاء إلباب  (1)

(، 61)39(، والطرباين الدطاء ص8767)6/429رواه البقفؼل يف شعب اإليؿان  (2)

(: إسـاده 3/288، وقال الؿـذري)الرتغقب والرتهقب 5/371والؿعجؿ إوسط 

، ورواه الطرباين الدطاء 1/276إسـاده السػاريـل يف غذاء إلباب  جقد ققي، وجّقد

، قال مـ حديث طبد اهلل بـ مغػؾ  3/355(، والؿعجؿ إوسط 61)39ص

(: إسـاده جقد، وجّقد إسـاده السػاريـل يف 1/198الؿـذري يف )الرتغقب والرتهقب 

، جابر معـاه طـ  2/24، والحاكؿ 3/328، وٕحؿد 1/276غذاء إلباب 

: إسـاده ٓ بلس بف، وصححف إلباين يف 1/276قال السػاريـل يف غذاء إلباب 

(، وابـ حبان 25747)5/248(، وقد رواه ابـ أبل شقبة 611) «السؾسؾة الصحقحة»

 . (4498) 11/351مقققفا طؾك أبل هريرة 
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ؾِّؿ أن يحرص طؾك اإلتقان بالسالم كاماًل بجؿؾف الثالث، يـبغل لؾؿس -3

ـْ َجاَء بِف كامال َفَؾفُ  ثالثقَن  إذ كؾُّ ُجْؿؾٍة مِـْف بَِعْشِر َحَسـَاٍت، وهل ثالُث ُجَؿٍؾ، َفَؿ

ـِ ُحصقـ    قاَل: جاَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِلِّ  َحَسـًة، فعـ ِطؿراَن ب

الُم َطؾقُؽْؿ، َفَردَّ  ، «َطْشرٌ : »َطَؾْقِف، ُثؿَّ َجَؾَس، فؼاَل الـَّبِلُّ  َفَؼاَل: السَّ

، َفَردَّ َطَؾْقِف، ُثؿَّ َجَؾَس، 
ِ
الُم َطؾقُؽْؿ وَرْحَؿُة اهلل ُثؿَّ جاَء َرُجٌؾ آخُر، فؼاَل: السَّ

 وَبَرَكاُتُف، َفَردَّ «ِطْشُرونَ »فؼاَل: 
ِ
الُم َطؾقُؽْؿ وَرْحَؿُة اهلل  ، ُثؿَّ جاَء آخُر، فؼاَل: السَّ

 .(1)رواه أبق داود والرتمذي .«َثالُثقنَ »َطَؾْقِف، وَجَؾَس، فؼاَل: 

الؽػايِة  َردُّ السالِم واجٌب َطْقـًا، إذا ُقِصد بِف شخٌص واحٌد، وواجٌب طؾك -4

التَّحقِة  إن ُقِصد بف جؿاطٌة، فنْن ردَّ جؿقُعفؿ ففق أفضُؾ، وقد أَمَر اهلل تعالك برد

 . [86]الـساء:  ﴾حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ﴿فؼال تعالك: 

الِم، وإْن َزاَد طؾقِف ففق أفضُؾ،  -5 القاجُب يف َردِّ السالم أن يؽقَن مثَؾ السَّ

ـْ سّؾؿ فؼاَل: )السالُم طؾقؽؿ ورحؿُة اهلل(، فجقابف  ـْ ٓ يـؼُص طـُف، فَؿ لؽ

القاجب: )وطؾقؽؿ السالُم ورحؿُة اهلل(، وإن َزاَد: )وبركاُتُف(، ففذا أفضُؾ، 

ـْ ٓ يجقز آقتصار يف الج قاب طؾك: )وطؾقؽؿ السالُم( فؼط: ٕهنا دوَن لؽ

                                                                                                               

ذي يف كتاب (، والرتم5195رواه أبق داود يف كتاب إدب، باب كقػ السالم برقؿ ) (1)

(، وقال: حديث حسـ صحقح، 2689آستئذان، باب ما ذكر يف فضؾ السالم برقؿ )

: إسـاده ققّي، وقال ابـ مػؾح يف أداب الشرطقة 11/6وقال الحافظ يف الػتح 

 . : إسـاده جقد1/361
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الِم، قال تعالك:  ]الـساء:  (1)﴾حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿السَّ

ـُ كثقر  ،[86 وا طؾقف  قال اب تعالك: أي: إذا سّؾؿ طؾقؽؿ الؿسؾِّؿ فُردُّ

وا طؾقف بؿثِؾ ما سؾَّؿ، فالزيادُة مـدوبٌة، والؿؿاثؾُة  أفضَؾ مؿا سؾَّؿ، أو ردُّ

 اهـ. مػروضةٌ 

مؿا يعتربُ جقاًبا غقَر سائٍغ شرًطا أن َيُردَّ الشخُص السالَم بؼقلف: أهاًل  -6

الم،  وَمرحًبا أو كحقهؿا، مؽتػًقا هبا، وذلؽ ٕهنا لقسْت جقاًبا شرطقًّا لؾسَّ

الم بؽثقٍر، فنن ققلف: )وطؾقؽؿ السالُم ورحؿُة اهلل  وٕهنا أكؼُص مِـ السَّ

طظقؿٍة أفضُؾ مِـ ققِل الؼائِؾ: أهاًل ومرحًبا،  وبركاُتُف(، وما تحؿُؾف مِـ معانٍ 

الم، إكؿا َيُردُّ السالم ويؼقُلفا بعد  ـْ ٓ بلَس بؼقلِفا ٓ طؾك أهنا ردُّ السَّ ولؽ

َمْرَحًبا بلمِّ : »ذلؽ ففل مِـ إلػاظ الحَسـَِة، وقد ثَبَت ققُل الـبلِّ 

 .(2)متػؼ طؾقف. «َهاكئ

قَُّة اإلسالِم اْلُؿَباَرَكةُ ٓ َيـبِغل أْن ُتْبَدَل َتحِ  -7
بعباراٍت ُأخَرى ٓ ُتَمدِّي  (3)

يِف هذه التَِّحقَُّة العظقؿُة، مِْثُؾ: صباِح الخقِر، أو مساِء الخقِر، أو َمرحًبا، أو  ما تمدِّ

َـّاِس جفاًل أو إطراًضا طـ السـة ا َقْد َيْسَتْعِؿُؾُف بعُض ال ـَ بِِف  غقِر ذلؽ، مِؿَّ ُمْؽَتِػق

                                                                                                               

، وكالم ابـ كثقر يف تػسقرها، وكحقه ما ذكره الؼرصبل يف تػسقر 86سقرة الـساء آية  (1)

 . مع بعض زيادات 5/299ذه أية ه

(، 357رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب الصالة بثقب واحد مؾتحػًا بف برقؿ ) (2)

 . (336ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ، باب استحباب صالة الضحك برقؿ )

 . وما بعدها 1/193يـظر يف بعض معاكقفا: كتاب أحؽام أهؾ الذمة، ٓبـ الؼقؿ  (3)
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ـِ السَّ  قاَل:  طـ الـَّبِلِّ  ، وطـ طائشَة (1)الِم اْلَؿْشُروعِ ط

ـِ » الِم، والتَّْلِمق رواه . «َما َحَسَدْتُؽْؿ الَقُفقُد َطَؾك َشلٍء؛ َما َحَسَدْتُؽْؿ َطَؾك: السَّ

ـُ ماَجْف والبخاريُّ يف إدِب اْلُؿْػردِ   .(2)اب

الِم وإضَفاُرُه وإطالُكُف بَ  -8 ـَُّة إفشاُء السَّ ـَ الـَّاِس، َحتَّك يؽقَن ِشَعاًرا السُّ ْق

، فعـ أبل ُهَرْيَرَة  ـَ ـَ اْلُؿْسؾِِؿق   ضاِهًرا َبْق
ِ
قاَل: قاَل رسقُل اهلل

 :(« َتْدُخُؾقَن اْلَجـََّة َحتَّك ُتْمِمـُقا، وٓ ُتْمِمـُقا ٓ )والَِّذي َكْػِسل بقده

الَم َحتَّك َتَحابُّقا، َأَوٓ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َشْلٍء إذَ  ا َفَعْؾُتُؿقُه َتَحاَبْبُتْؿ: َأْفُشقا السَّ

 .(3)رواه مسؾؿ. «َبْقـَُؽؿْ 

َّٓ ُيَخصُّ بِالسالم فَِئٌة دوَن ُأْخَرى، أو كبقًرا دوَن َصِغقٍر، وٓ  -9 ـَُّة أن  السُّ

ـْ ُيْعَرُف ُدوَن َمـ ٓ ُيْعَرُف،  ـِ العاص فعـ طبدِ َم ـِ َطْؿِرو ب  ب
ِ
أن  اهلل

                                                                                                               

كالم جقد حقل هذا الؿعـك يف كتاب إذكار، أول باب: مسائؾ تتػرع  ـقوي لؾ (1)

 . 224طؾك السالم ص

(، 856رواه ابـ ماجف يف كتاب إقامة الصالة والسـة فقفا، باب الجفر بآمقـ برقؿ ) (2)

 1/342، وطـف البخاري يف إدب الؿػرد 2/541وإسحاق بـ راهقيف يف مسـده 

( مطقٓ، قال البقصقري )مصباح الزجاجة 574) 1/287ة (، ورواه ابـ خزيؿ988)

(: هذا إسـاد صحقح احتج مسؾؿ بجؿقع رواتف، وقال الؿـذري)الرتغقب 1/116

 . (: إسـاده صحقح1/194والرتهقب 

(، 54رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان أكف ٓ يدخؾ الجـة إٓ الؿممـقن برقؿ ) (3)

 . لف يف الؿقضع كػسف وما بقـ ققسقـ مـ رواية أخرى
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 رجاًل سَلَل 
ِ
ُتْطِعُؿ الطََّعاَم، »: أيُّ اإلسالِم خْقٌر؟ قاَل: رسقَل اهلل

ـْ َطَرْفَت وَمـ َلْؿ َتْعرِْف  الَم َطَؾك َم ـُ (1)متػؼ طؾقف. «وَتْؼَرُأ السَّ ، وقال طّؿاُر ب

َـّ فؼْد َجَؿَع اإِليَؿاَن: اإلكصاُف مِـ َكْػِسِف، ياسٍر  ـْ جَؿَعُف : َثالٌث َم

الِم لِؾْ  ـَ اإلْقَتارِ وَبْذُل السَّ
 .(2)َعاَلِؿ، واإلْكَػاُق مِ

ُظ بذلؽ، ٕنَّ حؼقؼَة السالِم هل  -11 ه التَّؾػُّ الؿشروُع يف السالِم وردِّ

ا اإلشارُة بالقِد وغقِرها فنكُف ٓ يعتربُ  ُظ بؼقلؽ: )السالُم طؾقؽؿ(، وأمَّ التَّؾػُّ

ُظ بِف، ويـ ُر فقفا التَّؾػُّ َّٓ يف حاٍل َيَتَعذَّ ُؿ َسالًما إ بغل الجفُر بف حتَّك َيسؿع الؿسؾَّ

ُؿ ردَّ تحقَّتِِف، وإن َلؿ  طؾقِف، وهؽذا الجقاُب فنكف ُيجفر بف حتَّك َيسؿع الؿسؾِّ

َؿاعَ  ّٓ أن ُيقجَد ُطذٌر يؿـُع السَّ  . ُيسِؿْعُف فؽلكف َلْؿ ُيِجْبُف، إ

الِم: أن يسّؾؿ الصغقُر طؾك الؽبقِر، و -11 الؿاشل إفضُؾ يف آبتداِء بالسَّ

أبل ُهَرْيَرَة  طؾك الجالِس، والراكُب طؾك الؿاشل، والؼؾقُؾ طؾك الؽثقِر، فعـ

  
ِ
اكُِب َطَؾك اْلَؿاِشل، : »قاَل: قاَل رسقُل اهلل ُؿ الرَّ ُيَسؾِّ

لؾبخاري:  ، ويف رواية(3)متػؼ طؾقف. «َواْلَؿاِشل َطَؾك اْلَؼاِطِد، َواْلَؼِؾقُؾ َطَؾك اْلَؽثِقرِ 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 28رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب إفشاء السالم مـ اإلسالم رقؿ ) (1)

 . (39كتاب اإليؿان، باب تػاضؾ اإلسالم رقؿ )

ذكره البخاري معؾؼًا بصقغة الجزم يف كتاب اإليؿان، باب إفشاء السالم مـ اإلسالم  (2)

 . (1/82)الػتح 

(، ومسؾؿ 6232ي يف كتاب آستئذان، باب تسؾقؿ الراكب طؾك الؿاشل برقؿ )رواه البخار (3)

  (.2161يف كتاب الّسالم، باب يسّؾؿ الراكب طؾك الؿاشل والؼؾقؾ طؾك الؽثقر برقؿ )
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ِغقُر َطَؾك اْلَؽبِقرِ  ُيَسؾِّؿُ »  .(1)«الصَّ

ـَِّة إطادُة السالِم إَذا افرتَق الشخصاِن ُثؿَّ َتَؼاَبال، بدخقٍل أو  -12 ـَ السُّ
مِ

ُة أحاديث:  خروٍج، أو حاَل بقـفؿا حائٌؾ ُثؿَّ َتَؼابال، ويدل طؾك ذلؽ ِطدَّ

ِف، فنْن إَذا َلِؼَل أَحُدُكْؿ أَخاُه َفْؾقَِسؾِّؿ طؾق: »ققُل الـبلِّ  -أ 

رواه أبق . «َحاَلْت َبْقـَُفَؿا َشَجَرٌة أو جداٌر أو حجٌر، ثؿ لؼقُف فؾقسؾِّؿ طؾقف أيًضا

 .(2)داود

َؿا َذَهَب وَرَجَع سؾَّؿ، ورّد طؾقِف  -ب  يف حديِث الؿسلِء صالَتُف: أكف كؾَّ

اٍت  الـبلُّ   .(3)متػؼ طؾقف. السالَم، فَعؾ ذلؽ ثالَث َمرَّ

َيَتَؿاَشقَن،  اَن أصحاُب رسقِل اهلل : كقاَل أكٌس  -ت 

، ثؿ الَتَؼقا مِـ وَرائَفا  ًٓ ققا يؿقـًا وشؿا فنَذا استؼَبَؾْتُفؿ َشَجَرٌة أو أَكَؿٌة فتَػرَّ

 .(4)رواه ابـ السـل والبخاري يف إدب الؿػرد. سؾَّؿ بعُضفْؿ َطَؾك َبْعضٍ 

                                                                                                               

(، ويف 6231رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب تسؾقؿ الؼؾقؾ طؾك الؽثقر برقؿ ) (1)

 . (6234رقؿ )باب تسؾقؿ الصغقر طؾك الؽبقر ب

(، 5211رواه أبق داود يف كتاب إدب، باب يف الرجؾ يػارق الرجؾ ثؿ يؾؼاه برقؿ ) (2)

 . : إسـاده جقد1/397قال يف أداب الشرطقة 

رواه البخاري يف كتاب صػة الصالة، باب وجقب الؼراءة لإلمام والؿلمقم يف  (3)

اب وجقب قراءة الػاتحة يف (، ومسؾؿ يف كتاب الصالة، ب757الصؾقات كؾفا برقؿ )

 . ( 397كؾ ركعة برقؿ )

  = ( كحقه، وطزاه1111(، والبخاري يف إدب الؿػرد رقؿ )245رواه ابـ السـل، رقؿ ) (4)
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ـَ فقَؿا بقـفؿ، يدلُّ طؾقف ق -13 الم تحقٌة لؾؿممـق قلُف يف هذا الحديِث: السَّ

الَم َبْقـَُؽؿْ » ـَ «َأْفُشقا السَّ ـْ أكقاِع الَؽافري
، فال يجقُز إلؼاُؤُه طؾك غقِرهؿ مِ

، وقد َدلَّ طؾك ذلَؽ َصراَحًة ققُل الـبلِّ  ـَ كالقفقِد والـصاَرى والؿشِركق

« : ْالِم، فنَذا لِؼقُتْؿ أَحَدُهؿ يف  ٓ َتبَدؤوا الَقفقَد وٓ الـََّصاَرى بالسَّ

وُه إلك َأْضَقِؼفِ  ا إْن َحَضَر َمْقِضًعا فقف أخالٌط (1)رواه مسؾؿ. «َصريٍؼ َفاْضَطرُّ ، أمَّ

ـِ  ، فػل حديِث أساَمَة ب ـَ ، َفْؾقسؾِّؿ ويؼصُد الؿسؾؿق ـَ ـَ والؽافري ـَ الؿسؾؿق
مِ

ـَ  أنَّ الـَّبِلَّ » زيٍد 
َمرَّ َطَؾك َمجؾٍس فقِف أخالٌط مِ

ـَ  ـَ والؿشركق َؿ َطؾقِفؿْ الؿسؾؿق  .(2)متػؼ طؾقف. «َطَبَدِة إوَثاِن، َفَسؾَّ

َبَع الفَدى(، لَِؿا  -14 ـِ اتَّ الُم طؾك َم يجقُز السالُم طؾك الؽافِر بؾػِظ: )السَّ

ـِ حرٍب  َثبََت يف حديث ابـ طباٍس  َرُسقَل  َأنَّ  طـ أبل سػقاَن ب

                                                                                                               

: 8/34، والفقثؿل يف مجؿع الزوائد 3/268الؿـذري يف الرتغقب والرتهقب  =

بؿعـاه  5/245ـػف لؾطرباين يف إوسط، وحّسـا إسـاده، ورواه ابـ أبل شقبة يف مص

 . طـ غقر واحد مـ التابعقـ طـ أصحاب الـبل 

رواه مسؾؿ يف كتاب السالم، باب الـفل طـ ابتداء أهؾ الؽتاب بالسالم برقؿ  (1)

ٓ تتـحقا لفؿ طـ الطريؼ الضقؼ إكراما «: اضطروهؿ إلك أضقؼف»(، ومعـك: 2167)

اسع فضّقؼقا طؾقفؿ ٕن هذا لفؿ واحرتاما، ولقس الؿعـك: إذا لؼقتؿقهؿ يف صريؼ و

 . (11/41)مختصرا مـ فتح الباري . أذى لفؿ، وقد هنقـا طـ أذاهؿ بغقر سبب

رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب التسؾقؿ يف مجؾس فقف أخالط مـ الؿسؾؿقـ  (2)

 (، ومسؾؿ يف كتاب الجفاد، باب دطاء الـبل 6254والؿشركقـ رقؿ )

 . (1798ـ رقؿ )وصربه طؾك أذى الؿـافؼق
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ِ
هلل الرحؿـ الرحقؿ، ِمـ بسؿ ا»َكَتَب إَِلك َقْقَصَر كتابا قاَل فقف:  اهلل

َبَع اْلُفَدى،  ـِ اتَّ محؿٍد طبِد اهلل ورسقلِِف إلك ِهَرقَؾ طظقِؿ الروِم، َسالٌم َطَؾك َم

ا بعُد  الِم (1)الحديَث « ...أمَّ ، َكَؿا يجقُز لِؾؿسؾِِؿ أْن ُيَحقَِّل الؽافَِر بتحقٍة غقِر السَّ

بؾغتِِف التل  بالؾُّغِة العربقِة أو مثُؾ: مساِء الخقِر، وصباِح الخقِر، سقاٌء أكاَن ذلؽ

ـْ ذلَؽ، ولُف أن يحقِّقِف 
يػفؿَفا، لؾحديث السابؼ، ولعَدِم ما يدلُّ طؾك الؿـع مِ

َطاِء َلُف بالفدايِة فقؼقُل مثاًل: هداك اهلل، أو أصؾحؽ اهلل، وكحق ذلؽ   .بالدُّ

الِم فنكَُّف ي -15 َؿ الؽافُر طؾك الؿسؾِِؿ بؾػِظ السَّ ردُّ طؾقِف بؼقلِِف: إَذا َسؾَّ

أنَّ  ، يدلُّ طؾقف ما َرَوى أكٌس (2)، وٓ يزيُد َطَؾك ذلَؽ «وَطؾقُؽؿْ »

: إنَّ أهَؾ الؽتاِب قالقا لِؾـَّبِلِّ  أصحاَب الـبلِّ 

 .(3)رواه مسؾؿ. «ُققلقا: وَطؾقُؽؿْ »ُيسؾَّؿقَن طؾقـَا، فؽقَػ كردُّ طؾقفْؿ؟ قاَل: 

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب بدء القحل، باب كقػ كان بدء القحل إلك رسقل اهلل  (1)

 ( ومسؾؿ يف كتاب الجفاد والسقر، باب كتاب الـبل 7رقؿ ،) 

 . 64(، وأية مـ سقرة آل طؿران رقؿ 1773إلك هرقؾ يدطقه إلك اإلسالم رقؿ )

مـ سقرة الـساء(،  86ابـ كثقر، والؼرصبل، آية )اكظر: تػسقر . هذا الذي طؾقف الجؿفقر (2)

(، ولإلمام ابـ الؼقؿ تػصقؾ يف الؿسللة، 1/389وأداب الشرطقة، ٓبـ مػؾح )

 . 1/199يـظر: أحؽام أهؾ الذمة 

رواه مسؾؿ يف كتاب السالم، باب الـفل طـ ابتداء أهؾ الؽتاب بالسالم برقؿ  (3)

ن ذكر السمال، كتاب آستئذان، باب (، وهق أيضًا يف البخاري كحقه دو2163)

 . (6257كقػ الرد طؾك أهؾ الذمة رقؿ )
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َـّ طؾك َبعٍض، كؿا ُيشَرُع لؾـساء إفَشاُء ُيشَرُع سالُم الـِّساِء بع -16 ِضِف

َـّ كؿا هق مشروع لؾرجال، لعؿقم إدلة الشرطقة يف ذلؽ،  الِم فقَؿا بقـَُف السَّ

وهل لؿ تخص الرجال دون الـساء، وٓ تخص الؿرأة بالسالم امرأة دون 

 . أخرى، وتسؾؿ طؾك َمـ تعرففا وَمـ ٓ تعرففا

ُؿ الرجُؾ طؾك ُيشَرُع سالُم الرجاِل ط -17 ؾك الـساء لعؿقم الخربِ، فقسؾِّ

 ، َـّ َـّ وطؾقف ـَِت الػتـُة هب : فقشرُع أيًضا إذا ُأمِ َـّ ا غقُرُه ـْ َمَحاِرمِِف، أمَّ
الـِّساِء مِ

ابَُّة  وهذا يختؾُػ باختالِف الـِّساِء، وإحقاِل، والؿقاِضِع، ولقسْت الشَّ

ـْ َدَخَؾ بقَتُف َفَقَجَد  َـّ كَؿـ َمرَّ بِـَساٍء ٓ كالَعجقِز، وٓ َم فقِف كِسقًة فَسّؾؿ طؾقِف

َـّ يف الطَّريِؼ    .يعِرُفُف

ـَُّة أْن  -18 الِم الؿصاَفَحُة، فنذا َسؾََّؿ شخٌص طؾك آَخَر َفالسُّ مِـ أدِب السَّ

 : َـّ ُجِؾ لِؾـَِّساء إَْجـَبِقَّاِت طـُف، وُه ُيصافَِحُف، وُيستثـك مِـ ذلؽ مصافحُة الرَّ

، سقاٌء أكاكِت اْلَؿْرأُة شابًَّة ُكؾُّ امْ  َـّ َرأٍة َلقَس َلَفا بَِؿحرٍم، َفال تجقُز ُمَصاَفَحُتُف

ـْ أدلِة مـِع ذلؽ:
 أْم َطُجقًزا، وسقاٌء أكاَن ذلَؽ بَِحائٍِؾ أْم بِدوكِِف، ومِ

إكِّل ٓ »قاَل:  أن الـبلَّ  َحديُث ُأَمْقَؿَة بِـِْت ُرَقْقَؼَة  -أ 

 .(1)رواه مالؽ وأحؿد. «اءَ ُأَصافُِح الـَِّس 

                                                                                                               

(، وأحؿد 1775)2/982رواه مالؽ يف الؿقصل يف كتاب البقعة، باب ما جاء يف الَبقعِة  (1)

(، وابـ ماجف يف 4181، والـسائل يف كتاب البقعة، باب بقعة الـساء رقؿ )6/357

 11/417(، وصححف ابـ حبان 2874ؿ )كتاب الجفاد، باب بقعة الـساء رق

 . (529) «السؾسؾة الصحقحة»(، وإلباين يف 4553)
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 »قالْت:  َحديُث طائشَة  -ب 
ِ
 َما َمّسْت َيُد َرسقِل اهلل

َّٓ امَرأًة َيْؿؾُِؽَفا  .(1)رواه البخاري. «َيَد اْمَرَأٍة، إ

ـِ َيَساٍر  -ت  َٕن »قال:  أن الـبلَّ  حديُث معِؼِؾ ب

ـْ َحديٍد؛ َخْقًرا لَ  ـَ يف رأِس أحِدكؿ بِِؿْخقٍط ِم ـْ أْن َيَؿسَّ اْمَرَأًة ٓ َتِحؾُّ ُيطَع ُف ِم

 .(2)رواه الطرباين يف الؽبقر. «َلفُ 

 

 
 

                                                                                                               

 . (7214رواه البخاري يف كتاب إحؽام، باب بقعة الـساء رقؿ ) (1)

، قال الفقثؿل رجالف رجال الصحقح )مجؿع 212، 21/211رواه الطرباين يف الؽبقر  (2)

السؾسؾة »(، وذكره إلباين يف 1283)2/323( والروياين يف مسـده 4/326الزوائد 

 . (226رقؿ ) «الصحقحة
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ة، مـفا ما يؾل:  لْؾُؿزاِح آداٌب مفؿَّ

الؿزاح يف أصؾف مباح: إذا لؿ يخرج طـ حدود الشرع، ولؿ يرتتب  -1

الـقع مـ طؾقف مػسدة أو مضرة بلحد، وقد يطؾؼ بعض الـاس طؾك هذا 

الؿزاح: )الؿزاح الربيء( إن صدقت طؾقف العبارة، فعـ حـظؾة إسقِّدي 

  :قؾت: يا  ،«وما ذاك؟»أكف قال: كافؼ حـظؾة يا رسقل اهلل، فؼال

رسقل اهلل، كؽقن طـدك وتذّكركا بالـار والجـة، حتك كلكا رأي العقـ، فنذا 

عات، كسقـا كثقًرا، فؼال إزواج وإوٓد والضق (1)خرجـا مـ طـدك طاَفْسـَا

« : والذي كػسل بقِده، إْن لق تدومقن طؾك ما تؽقكقن ِطـدي، ويف

كر، لصافحتؽؿ الؿالئؽُة طؾك ُفُرِشؽؿ، ويف صرقؽؿ، ولؽـ يا حـظؾة  الذِّ

 .(2)رواه مسؾؿ. ، ثالث مرات«ساطة وساطة

يؽقن الؿزاح محؿقًدا يدطق إلقف الشرع ويستحبف إذا كان لف غرض  -2

، وكقَّة صادقة، ولؿ ُيرَتؽب فقف ما يخالػ الشرع، أو يؽقن فقع إضرار صحقح

بلحد، أو أكثر مِـف صاحبف، وذلؽ مثؾ: مزاح الرجؾ مع زوجتف، ومؿازحتف 

                                                                                                               

 . أي: اشتغؾـا بؿعايشـا وحظقضـا (1)

(: يػفؿ بعض فائدة( )2751رواه مسؾؿ يف كتاب التقبة، باب فضؾ دوام الذكر رقؿ ) (2)

الـاس هذا الحديث خطل ويزيدون طؾقف فقؼقلقن: ساطة لربؽ، وساطة لؼؾبؽ! 

والقاجب أن تؽقن ساطات الؿرء كؾفا . ر طـفؿ مـ تؼصقريربرون بذلؽ ما يصد

 . مضبقصة بشرع اهلل تعالك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
221 

والديف بلدب، ومؿازحتف أوَٓده برفؼ، ومؿازحة صاحبف وقريـِف بؾطػ إذا 

كؾف كان الغرض إدخال السرور طؾك قؾبف ومالصػتف، وكحق ذلؽ، وذلؽ 

ـِ طبدبالـقَّة الصحقحة يـؼؾب إلك طبادة   يثاب طؾقفا، فعـ َجابِِر ب
ِ
 اهلل

 
ِ
ْجَت يا َجابُِر؟: »قاَل: قاَل لل رسقُل اهلل ، فؼؾُت: َكَعْؿ، «َتَزوَّ

َفَفالَّ َجاِرَيًة ُتالِطُبَفا وُتالِطُبَؽ، »، قؾُت: َبْؾ َثقًِّبا، قاَل: «بِْؽًرا َأْم َثقًِّبا؟»فؼاَل: 

 .(1)متػؼ طؾقف. «وُتَضاِحُؽَفا وُتَضاِحُؽَؽ 

يف بعِض أسػاِرِه  قالت: خرجُت مَع الـبلِّ  طـ طائشة 

ن، َفَؼاَل لؾـَّاِس:  ُمقا»وأكا جاريٌة لؿ أحؿِؾ الؾَّحَؿ ولؿ ُأَبدِّ ُمقا«َتَؼدَّ ُثؿَّ قاَل  ،، َفَتَؼدَّ

حؿؾُت  ف، فسؽَت طـل حتك إذا، َفَساَبْؼُتُف فسبؼتُ «َتَعاَلْل َحتَّك ُأَسابَِؼِؽ »لل: 

كت وكسقُت، خرجُت معُف يف بعِض أسػاِرِه، َفَؼاَل لؾـَّاِس: ُمقا» الؾَّحؿ وبدَّ ، «َتَؼدَّ

ُمقا ، َفَساَبْؼُتُف فسَبَؼـل، فجعؾ يضحُؽ «َتَعاَلْل َحتَّك ُأَسابَِؼِؽ »ُثؿَّ قاَل:  ،َفَتَؼدَّ

 .(2)وصححف ابـ حبانرواه أحؿد وأبق داود، . «هِذِه بِتِْؾَؽ »وهق يؼقل: 

                                                                                                               

(، 5367رواه البخاري يف كتاب الـػؼات، باب طقن الؿرأة زوجفا يف ولده برقؿ ) (1)

 . (715ومسؾؿ يف كتاب الرضاع، باب استحباب كؽاح البؽر برقؿ )

يف السبؼ طؾك الرجؾ برقؿ  ، وأبق داود كتاب الجفاد، باب6/264رواه أحؿد  (2)

، وابـ ماجف مختصًرا يف الجفاد، باب 5/314(، والـسائل يف الســ الؽربى 2578)

(، وقال يف زوائده: إسـاده صحقح طؾك شرط 1979حسـ معاشرة الـساء رقؿ )

 «صحقح الجامع»( وإلباين يف 4691)11/545البخاري، وصححف ابـ حبان 

 . (131) «السؾسؾة الصحقحة»( و7117)
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يؽقن الؿزاح مذمقًما شرًطا إذا كان لف غرض فاسد، وكقَّة سقئة، أو  -3

كان غقر مؾتزم بالضقابط الشرطقة، ومِـ أمثؾة ذلؽ: أن يشتؿؾ طؾك الؽذب، 

 . أو اإلضرار بأخريـ، وكحق ذلؽ

يـبغل طؾك الؿممـ يف طؿقم الؿزاح الجائز والؿستحب أن يستحضر  -4

لحة يف مزاحف، بلن يستحضر طـد مزاحف كّقة فعٍؾ خّقر يحبف اهلل الـقة الصا

تعالك، وذلؽ كلن يـقي إدخال السرور طؾك كػسف وأخقف أو زوجف أو والده، 

طابة، أو إجؿام الـػس  أو يـقي بذلؽ تؼريب شخص إلك فعؾ خقر بتؾؽ الدُّ

لتتؼقى طؾك طؿؾ صالح أو أّي كقَّة أخرى صالحة، يدل طؾك هذا إصؾ 

 .(1)متػؼ طؾقف. «إكَّؿا إطؿاُل بالـقَّات: »العظقؿ ققل الـبل 

قال: قالقا: يا  يجُب التزام الصدق يف الؿزاح، فعـ أبل هريرة  -5

ا»رسقل اهلل، إكؽ تداطبـا؟! قال:  َّٓ حؼًّ  ،(2)رواه أحؿد والرتمذي. «إين ٓ أققل إ

ال أبق ، ق«يا ذا إُُذَكقـ»قال لف:  أن الـبل  وطـ أكس 

                                                                                                               

: (، ومسؾؿ يف اإلمارة، باب ققلف 1رواه البخاري: أول حديث يف الصحقح ) (1)

 . (1917رقؿ )« إكؿا إطؿال بالـقات»

، والرتمذي يف كتاب الرب والصؾة، باب ما جاء يف الؿزاح رقؿ 2/361رواه أحؿد  (2)

رقؿ  (، والبخاري يف إدب الؿػرد238(، ورواه أيًضا يف الشؿائؾ رقؿ )1991)

مـ  12/391، والطرباين يف الؽبقر 13/179(، والبغقي يف شرح السـة 265)

حديث ابـ طؿر، والحديث قد حّسـف الرتمذي، والبغقي، والفقثؿل يف مجؿع الزوائد 

(8/168) . 
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رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي، . يؿازحف: يعـل -الخرب رواة أحد- أسامة

 .(1)وصححف

إين »فؼال:  أن رجاًل استحَؿَؾ رسقل اهلل  وطـ أكس 

، فؼال: يا رسقل اهلل، ما أصـع بقلِد الـاَّقِة؟! فؼال «حاِمُؾؽ طؾك ولِد الـَّاقةِ 

« : الـُّقُق َّٓ بَِؾ إِ رواه أحؿد أبق داود والرتمذي، . «وَهْؾ َتِؾُد اإْلِ

 .(2)وصححف

فؼالْت: َيا َرُسقَل اهلل، ُاْدُع اهلَل َأْن  وَأَتْت َطُجقٌز إلك الـبلَّ 

ْت «َيا أمَّ ُفالٍن، إنَّ اْلَجـََّة ٓ َتْدُخُؾَفا َطُجقزٌ »فؼال:  .ُيْدِخَؾـِل اْلَجـَّةَ  ، قاَل: َفَقلَّ

 ڻ ﴿ َفا ٓ َتْدُخُؾَفا َوِهَل َطُجقٌز، إِنَّ اهللَ َتَعاَلك َيؼقُل:َأْخبُِروَها َأكَّ »َتْبؽِل، فؼاَل: 

 الرتمذي رواه. [37-35]القاقعة:  «﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .(3)يف الشؿائؾ، وغقره

                                                                                                               

(، وأبق داود يف إدب، باب ما جاء يف الؿزاح رقؿ 12164)19/216رواه أحؿد  (1)

(، ويف 1992لرب والصؾة، باب ما جاء يف الؿزاح رقؿ )(، والرتمذي يف أبقاب ا5112)

(، وكالم أبل اسامة يف روايتقف، ويف 3828أبقاب الؿـاقب، باب مـاقب أكس برقؿ )

 . (، وقال الرتمذي: حديث صحقح غريب236الشؿائؾ رقؿ )

(، 4998(، وأبق داود يف الؿقضع السابؼ رقؿ )13817)21/322رواه أحؿد  (2)

(، وقال: حديث حسـ صحقح غريب، 1991قضع السابؼ رقؿ )والرتمذي يف الؿ

 . (239ويف الشؿائؾ رقؿ )

  =  ( مرسال طـ الحسـ، والبقفؼل يف241)199رواه الرتمذي يف الشؿائؾ الؿحؿدية ص (3)
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ه  -6 يحرُم الؽذُب يف الؿزاح، فعـ َبفِز بـ حؽقٍؿ، طـ أبقف، طـ جدِّ

ـِ َحْقَدَة الُؼَشْقري   قاَل: سؿعُت رسق معاويَة ب
ِ
 َل اهلل

ُث اْلَؼْقَم، ُثؿَّ َيْؽِذُب لُِقْضِحَؽُفْؿ، َوْيٌؾ َلُف، وَوْيٌؾ َلفُ »يؼقُل:  . «َوْيٌؾ لِؾَِّذي ُيَحدِّ

ـف الرتمذي ، (1)رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي والـسائل يف الؽربى، وحسَّ

دق يف الؿزاح ببقٍت يف وسط  وقد َوَطَد الـبلُّ  َمـ التزم الصِّ

أكا زطقٌؿ ببقٍت يف »قال:  أن الـبل  أبل أمامة  الجـة، فعـ

رواه أحؿد وأبق داود . «وسط الجـِة لؿـ ترك الؽذَب وإن كان مازًحا

 .(2)والرتمذي، وصححف

                                                                                                               

(، ورواه البقفؼل مـ صريؼ أخرى يف البعث والـشقر 382)211البعث والـشقر ص =

وأبق الشقخ يف أخالق الـبل  ( طـ مجاهد طـ طائشة كحقه،379)199ص

 (، 1232)2/117(، وأبق كعقؿ يف تاريخ أصبفان 185)1/493وآدابف

( 2987وإسـاده ضعقػ أيضا، وحسـف إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة )

 . بؿجؿقع ذلؽ

(، وأبق داود يف كتاب إدب، باب يف الرحؿة برقؿ 21121)33/224رواه أحؿد  (1)

رتمذي يف كتاب الرب والصؾة، باب ما جاء يف رحؿة الصبقان برقؿ ( بـحقه، وال4943)

(، والبخاري يف إدب الؿػرد رقؿ 11591(، والـسائل يف الســ الؽربى )1919)

 . : إسـاده ققي341(، وحسـف الرتمذي، وقال الحافظ يف بؾقغ الؿرام ص354)

(، 4991ب رقؿ )، وأبق داود يف إدب، باب التشديد يف الؽذ5/7رواه أحؿد  (2)

(، 2315والرتمذي يف كتاب الزهد، باب فقؿـ تؽؾؿ بؽؾؿة يضحؽ هبا الـاس رقؿ )

 . وقال: حديث حسـ صحقح
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يجُب يف الؿزاح التزام آحرتام والتؼدير لمخريـ، وإكزال الـاس  -7

وقد ققؾ: ٓ مـازلفؿ، ومعرفة كػسقة الؿؼابؾ، فؾقس كؾ الـاس يتؼبؾ الؿزاح، 

 . تؿازح صغقًرا فقجرتئ طؾقؽ، وٓ كبقًرا فقحؼد طؾقؽ

يـبغل ترك اإلكثار مِـ الؿزاح، واإلفراط فقف، حتك يغؾب طؾك  -8

الؿجالس، ويفجر فقفا الجد والحؼ، ويؽقن سؿًتا لشخص يعرف بف، أو 

َّٓ طؾقف، فاإلكثار مـف مذمقم، ٕكف مضقع لألوقات،  لؿجؿقطة ٓ تجتؿع إ

لؾفقبة، مضقع لؾشخصقة، وٓبد أكف ُمققع يف الؽذب، وآستفتار، مذهب 

ُمَجّرئ لؾصغقر طؾك الؽبقر، مؿقت لؾؼؾب، مذهب لؾِجّد الذي يـبغل أن 

 . يتؿقز بف الؿسؾؿ يف طؿقم حقاتف

يـبغل ترك الؿزاح مع الـساء إجاكب، فنن ذلؽ سبب لؾػتـة، ووققع  -9

 . الػاحشة، ومقؾ الؼؾقب إلك الحرام

يحرم يف الؿزاح إذى واإلضرار بأخريـ، واإلساءة إلقفؿ، أو  -11

أخذ حؼققفؿ وترويعفؿ، أو الضرب الذي ُيتجاوز بف الحد، أو الفزل بؿا فقف 

ضرر كسالح وحجارة وغقرهؿا، فنن مثؾ هذا يقرث إحؼاد والضغائـ، 

، والقدُّ  إلك ِحؼد،  وقد يمدي إلك الـزاع والخصام، ويـؼؾب بف الفزل إلك ِجدٍّ

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ قال اهلل تعالك: .والؿحبة إلك كراهقة

، ومعـك يـزغ: [53]اإلسراء:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ

: يلمر اهلل طباده الؿممـقـ أن ابـ كثقر  قال الحافظ .يػسد ويغري بقـفؿ
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يؼقلقا يف مخاصباهتؿ ومحاوراهتؿ الؽالم إحسـ والؽؾؿة الطقبة، فنهنؿ إن 

عؾقا ذلؽ كزغ الشقطان بقـفؿ، وأخرج الؽالم إلك الػعال ووقع الشر لؿ يػ

اهلل بـ السائب، طـ أبقف، طـ جده ، وطـ طبد(1)اهـ. والؿخاصؿة والؿؼاتؾة

  َّأكف سؿع الـبل  :يلخذنَّ أحُدكؿ متاَع أخقف »يؼقل ٓ

ا، َمـ أخذ طصا أخقف فؾقردَّها رواه أحؿد وأبق داود . «ٓطًبا وٓ جادًّ

ـفوا  ، فؿا بالؽ بؿـ يلخذ مالف، أو سقارتف؟!(2)لرتمذي، وحسَّ

يحرُم الؿزاح بإمقر الشرطقة، وذلؽ ٕن الؿزاح هبا يعترب سخرية  -11

 ڍ ﴿واستفزاء، وذلؽ كػٌر مخرج مِـ اإلسالم والعقاذ باهلل، قال تعالك: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

، ويشبف ذلؽ الفزل بذكر [66-65قبة: ]الت ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں

يـ مِـ الصحابة  ، والعؾؿاء والصالحقـ، كالسخرية هبؿ، حَؿَؾة الدِّ

  .وحؽاية أصقاهتؿ، وتؼؾقد حركاهتؿ، أو ذكر فتاواهؿ طؾك سبقؾ الضحؽ والسخرية

 
                                                                                                               

 . 53تػسقر ابـ كثقر سقرة اإلسراء آية  (1)

، وأبق داود يف إدب، باب مـ يلخذ الشلء طؾك الؿزاح رقؿ 4/221رواه أحؿد  (2)

ب ما جاء ٓ يحؾ لؿسؾؿ أن يرّوع مسؾؿا رقؿ (، والرتمذي يف كتاب الػتـ، با5113)

(، باب ما ٓ يجقز مـ الؾعب 241(، والبخاري يف إدب الؿػرد رقؿ )2161)

 . والؿزاح، وقال الرتمذي: حسـ غريب
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾؿرِض والِعقادِة آداٌب مفؿَّ

بغل طؾك الؿممـ أن يعؾؿ أن الؿرَض ابتالٌء ٓ بد مـف، وأكف سـٌَّة مِـ يـ -1

ســ اهلل تعالك الؽقكقة التل ٓ يؿؽـ أن يسؾَؿ مـفا أحد، فؽؾ الـاس ٓ بد أن 

 یی ی ىئ ىئ ﴿يصقبف مِـ هذا البالء شلٌء َقؾَّ أو كثر، قال اهلل تعالك: 

 . [35]إكبقاء:  ﴾حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی

ؿريض وغقره الصربُ طـد الؿصقبة، وإن رضل وحؿد اهلل يجُب طؾك ال -2

ُط مِـ  طؾك الؿصقبة ففق أفضؾ، وهق خقر لف، وَيحرُم طؾقف الجزع والتسخُّ

 ڀڀ﴿أقدار اهلل الؿملؿة: فذلؽ مؿا يـايف الصرب واإليؿان، قال اهلل تعالك: 

 أن الـبلَّ  ، وطـ أكٍس [46]إكػال: ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ـْ  إِنَّ ِطَظؿَ »قال:  الَجَزاِء َمَع ِطَظِؿ الَبالِء، وإِنَّ اهللَ إَِذا َأَحبَّ َقْقًما اْبَتالُهْؿ، َفَؿ

َخطُ  ـْ َسِخَط َفَؾُف السَّ َضا، وَم ـف. «َرِضَل َفَؾُف الرِّ  .(1)رواه الرتمذي، وحسَّ

ُـّ أن يؼقل الؿصاُب طـَد حدوِث أيِّ مصقبٍة كبقرٍة أو صغقرٍة: -3  ُيَس

 . اْلَحْؿُد هلل -أ 

)إِكَّا لِّؾِف َوإِكَّـا إَِلْقِف َراِجعقَن( -ب 
ْستِْرَجاعُ (2)

ِ
ك: آ  . ، وُيَسؿَّ

                                                                                                               

رِب طؾك البالِء برقؿ ) (1) (، وابـ 2396رواه الرتمذي يف أبقاب الزهد، باب ما جاء يف الصَّ

(، قال الرتمذي: حديٌث 4131رب طؾك البالِء برقؿ )ماجف يف كتاب الػتـ، باب الصَّ 

ـٌ غريٌب، وحسـف إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة )  . (146حس

  =   ،156سقرة البؼرة آية  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ لؼقلف تعالك: (2)
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وإَذا زاَد َطَؾقَفا: )الؾَّفؿَّ ْأُجْركِل يف ُمِصقَبتِل، وَأْخؾِْػ لل َخْقًرا مِـَْفا(  -ت 

 .(1)ففق ُسـٌة أيًضا

ؽ: ُيسَتحبُّ لؾؿريض: أن يرقل كػسف بإدطقة الؿشروطة، ومـ ذل -4

الرققة بالػاتحة، والؿعقذات الثالث، ومـ ذلؽ: أن يَضع َيَده الُقْؿـَك َطَؾك 

 
ِ
ِذي يَتَللَّؿ مِـ َجَسِده، ويؼقل: بِاْسِؿ اهلل اٍت: َأُطقُذ  –الَّ َثالًثا، ثؿ يؼقل َسْبَع َمرَّ

 وُقْدَرتِِف مِـ َشرِّ َما َأِجُد وُأَحاِذرُ 
ِ
ِة اهلل أبل اْلَعاِص الثََّؼِػلِّ  ، فعـ ُطْثَؿاَن بـ«بِـِعزَّ

  
ِ
َوَجًعا َيِجُدُه يف َجَسِدِه ُمـُْذ َأْسَؾَؿ،  َأكَُّف َشَؽا إلك رسقِل اهلل

 
ِ
]الُقْؿـَك[ َطَؾك الَِّذي َتَللََّؿ ِمـ  َضْع َيَدكَ : »فؼال لف رسقل اهلل

اٍت: َأطُ  ِة[ اهللِ وُقْدَرتِِف ِمـ َجَسِدَك، وُقْؾ: بِاْسِؿ اهللِ، َثالًثا، وُقْؾ َسْبَع َمرَّ قُذ بِـ]ِطزَّ

 .(2)رواه مسؾؿ. «َشرِّ َما َأِجُد وُأَحاِذرُ 

                                                                                                               

فنذا ومعـك هذه الؽؾؿة: أكَّا طبقٌد هلل ومؾٌؽ لف، ولقس لـا مِـ أكػسـا وأمقالـا شلء  =

ابتالكا بشلء مـفا فؼد تصرف بؿؿالقؽف وأمقالفؿ بؿا يشاء فال اطرتاض طؾقف وهذا 

تسؾقؿ لؼضاء اهلل ورضا بلقداره، وهق جؾ يف طاله ٓ يضقع لديف مثؼال ذرة يقم الؼقامة، 

 . وكحـ مآلـا ومرجعـا إلقف يف الدار أخرة، فقثقبـا طؾك صربكا جؾ يف طاله

َما مِـ طبٍد ُتِصقبُف ُمصقبٌة فقؼقل]ما َأَمرُه : »(، قاَل 918رواه مسؾؿ برقؿ ) (1)

ّٓ  اهلل[: ُفؿَّ ْأُجركِل يف ُمصقبتِل، وَأْخؾِْػ لل َخقًرا مِـْفا، إ ِف َوإِكَّا إلقف َراِجُعقَن(، الؾَّ )إِكَّا لِؾَّ

 . «َأَجَرُه اهلل يف ُمِصقبتِِف، وَأْخَؾَػ َلُف َخقًرا مـفا

السالم، باب استحباب وضع يده طؾك مقضع إلؿ مع الدطاء  رواه مسؾؿ يف كتاب (2)

 . ، والزيادتان مـف4/217(، وأحؿد 2212برقؿ )
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يباح لؾؿريض التداوي بإدوية الؿباحة، وهق مِـ فعؾ إسباب التل  -5

ٓ تـايف التقكؾ طؾك اهلل، وٓ يجقز آطتؿاد طؾك إصباء وٓ طؾك إدوية، 

ـِ َشِريٍؽ بؾ يجب التقكؾ طؾك اهلل تعالك، وه ذه أسباب، فعـ ُأَساَمَة ْب

  َُّقاَل: َقاَل الـَّبِل :« ََتَداَوْوا، َفنِنَّ اهلل  َّٓ َلْؿ َيَضْع َداًء إِ

رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي . «َوَضَع َلُف َدَواًء، َغْقَر َداٍء َواِحٍد اْلَفَرمُ 

 .(1)انوالـسائل يف الؽربى وابـ ماجف، وصححف الرتمذي وابـ حب

ر باإلكسان،  -6 ٓ يجقز َتَؿـِّل الؿقَت أو الدطاُء بف بسبب كزول الضُّ

ويجب طؾقف الصرب، وإن كان ٓ بد لف مِـ الدطاء بالؿقت لشدة الضر الذي 

الؾَُّفؿَّ َأْحقِـِل َما َكاكِت »أصابف فال يدطق بف مطؾًؼا بؾ يؼقده هبذا الدطاء القارد: 

ـِل إَذا َكاكِت اْلَقَفاُة َخْقًرا للاْلَحَقاُة َخْقًرا لل، وَتقَ  قال:  ، فعـ َأَكٍس «فَّ

                                                                                                               

(، وأبق داود يف كتاب الطب، باب يف الرجؾ يتداوى 18454)31/394رواه أحؿد  (1)

(، والرتمذي يف أبقاب الطب، باب ما جاء يف الدواء والحث طؾقف برقؿ 3855برقؿ )

(، وابـ ماجف يف كتاب الطب، 7511) 7/79سائل يف الســ الؽربى (، والـ2138)

ـٌ 3436باب ما أكزل اهلل داء، إٓ أكزل لف شػاء برقؿ ) (، قال الرتمذي: حديٌث حس

(، وَكَؼؾ طـ سػقان بـ طققـة أكف قال: ما طؾك 6161صحقٌح، وصححف ابـ حبان )

رواه الثالثة بإساكقد  وقال الـقوي: .اهـ.وجف إرض الققم إسـاد أجقد مـ هذا

(، وقال البقصقري: 5/117، والؿجؿقع 2/921)خالصة إحؽام . الصحقحة

 «صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 4/49)مصباح الزجاجة . إسـاده صحقح

(2931( ،)7934) . 
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ِ
َـّ َأَحٌد ِمـُْؽُؿ اْلَؿْقَت لُِضرٍّ َكَزَل بِِف، َفنِْن : »قال رسقل اهلل ٓ َيَتَؿـََّق

ُفؿَّ َأْحقِـِل َما َكاَكِت الَحَقاُة َخْقًرا لِل،  َكاَن ٓ ُبدَّ ُمَتَؿـًِّقا لِْؾَؿْقِت َفْؾَقُؼْؾ: الؾَّ

ـِل إَِذا َكاَكِت الَقَفاُة َخْقًرا لِل أن  ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة (1)متػؼ طؾقف. «وَتَقفَّ

ٓ َيَتَؿـَّك أَحُدُكؿ اْلَؿْقَت، وٓ َيْدُع بِِف ِمـ َقْبِؾ َأْن »قال:  الـبلَّ 

ُف ٓ َيِزيُد اْلؿُ  َّٓ َخْقًراَيْلتَِقُف، إكف إَذا َماَت أَحُدُكؿ اْكَؼَطَع َطَؿُؾُف، وإِكَّ ـَ ُطُؿُرُه إ . «ْمِم

 .(2)رواه مسؾؿ

ر بالؿاء، فنن شؼَّ طؾقف أو طَجز، فؾف  -7 يجُب طؾك الؿريض أن يتطفَّ

ؿ بالرتاب، فنن طَجز طـف، صؾَّك طؾك حسب حالف  . التقؿُّ

الة حْسب استطاطتِف، وٓ يجقز لف  -8 يجُب طؾك الؿريض أن يمدِّي الصَّ

ُؾف حاضًرا، ولف أن يجؿع بقـ الصالتقـ إذا شؼَّ تلخقرها طـ الققت مادام طؼ

َّٓ إذا كان  . مسافًرا طؾقف أن يصّؾل كؾَّ صالٍة يف وقتفا، ويتؿُّ الصالَة وٓ يؼصرها إ

َل قائًؿا إذا كان يستطقُع الؼقاَم مِـ غقر  -9 يجُب طؾك الؿريِض: أن يصؾِّ

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 6351رواه البخاري يف كتاب الدطقات، باب الدطاء بالؿقت والحقاة برقؿ ) (1)

ب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب كراهة تؿـل الؿقت لضر كزل بف يف كتا

 . (2681برقؿ )

رواه مسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء والتقبة وآستغػار، باب تؿـل كراهة الؿقت لضر  (2)

(، ولؾبخاري معـاه يف كتاب التؿـل، باب ما يؽره مـ التؿـل برقؿ 2682كزل بف برقؿ )

ا »ف ذكر الـفل طـ الدطاء، ولػظف: (، ولقس فق7235) ٓ َيتؿـَّك َأحُدكؿ الؿقَت، إِمَّ

ا ُمسقًئا فؾعؾَّف َيستعتُِب  ُف يزداُد، وإِمَّ  . «ُمحسـًا فؾعؾَّ
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الَة قائًؿا:  ة أو َضرٍر، وإَِذا لؿ يسَتطِِع الصَّ صؾَّك قاطًدا، وإَِذا لؿ يسَتطِِع مشؼَّ

الَة طؾك َجـبِف: صؾَّك  الَة قاطًدا: صؾَّك طؾك َجـبِف، وإَِذا لؿ يسَتطِِع الصَّ الصَّ

ُمستؾِؼًقا طؾك ضفره، ويقمُِئ بالركقع والسجقد إذا طَجز طـفؿا، وإَِذا َطَجَز 

برأِسف، وإَِذا  طـ اإليؿاِء ببَدكِف يف الركقع والسجقِد أو َشؼَّ طؾقف ذلؽ: َأْوَملَ 

َطَجَز طـ اإليؿاِء برأسف، أو َشؼَّ طؾقف ذلؽ: سَؼَط طـف اإِليؿاُء، وُيجِري 

الِة طؾك َقؾبِف، وٓ يقمُِئ بعقـِف طؾك الصحقح مـ ققلل العؾؿاء  أطؿاَل الصَّ

 . رحؿـا اهلل وإياهؿ: لعدم ما يدل طؾقف

َئ بلصبِعف، ٓ ُيشرع لؾؿريض إذا طَجز طـ اإليؿاء برأسف أن يقمِ  -11

وفِعؾ ذلؽ بِدطٌة ٓ أصؾ لفا يف الؽتاب والسـة، وٓ يف كالم السؾػ، وٓ 

  .إئؿة إربعة، وٓ طامة أهؾ العؾؿ رحؿـا اهلل وإياهؿ جؿقًعا

ُـّ طقادة الؿريض، وبخاصة َمـ أقعده الؿرض يف بقتِف أو يف  -11 تس

ًة، ثؿ معاودة ال ًة أخرى إذا امَتدَّ الؿشَػك، والعقادُة هل: زيارتف َمرَّ زيارة َمرَّ

دة، ومِـ حؼقق الؿسؾؿ طؾك أخقف، فعـ َأبل ُهَرْيَرَة  الؿرض، وهل سـة ممكَّ

  
ِ
َحؼُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك »َيُؼقُل:  َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َباُع الَجـَائِِز، وإِ  الِم، وِطَقاَدُة الؿريِض، واتِّ ْطَقِة، اْلُؿْسِؾِؿ َخْؿٌس: َردُّ السَّ َجاَبُة الدَّ

 .(1)متػؼ طؾقف. «وَتْشِؿقُت الَعاصِسِ 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 1241رواه البخاري يف كتاب الجـائز، باب إمر باّتباع الجـائز برقؿ ) (1)

(، ولػظف طـد 2162برقؿ ) كتاب السالم، باب مـ حؼ الؿسؾؿ لؾؿسؾؿ رد السالم

 . «خؿٌس تجب لؾؿسؾِؿ طؾك أخقفِ »مسؾؿ: 
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ُتسَتحبُّ ِطقادُة الؿريض يف الققت الؿـاسب لف وٕهؾف، وذلؽ  -12

د  يختؾػ باختالف إحقال وإشخاص وإزمـة وإمؽـة، وإذا حدَّ

الؿريُض أو أهُؾف أو الؿشَػك وقًتا لؾزيارة، فنكف يـبغل التزام هذا الققت يف 

 . لزيارة، وُيعترب ذلؽ مِـ باب اإلذن بالزيارة يف هذه إوقات دون غقرهاا

ُـّ لؿـ طاد مريًضا مْسؾًِؿا أن يؼقل لف ما كان الـبلُّ  -13  ُيّس

ـُ َطبَّاٍس  َقاَل: َكاَن  يؼقلف إذا طاَد مريًضا، وهق: ما أخرب بف طبُداهلل ب

ٓ َبْلَس، َصُفقٌر إِْن َشاَء »ُه َقاَل: إَِذا َدَخَؾ َطَؾك َمِريٍض َيُعقدُ  الـَّبِلُّ 

ـُ حجر (1)رواه البخاري. «اهللُ  يف معـاه: َأْي: َأنَّ  ، قال الحافظ اب

ـْ ُذُكقبَِؽ 
ُر اْلَخَطاَيا، فُفَق َصُفقٌر َلَؽ مِ  .(2)اهـ. اْلَؿَرَض ُيَؽػِّ

ُيسَتحبُّ طـد طقادة الؿريض: سمالف طـ حالف، فقؼقل: كقػ  -14

َأنَّ  كقػ حالؽ؟ أو كقػ أكت؟ وكحق ذلؽ، فعـ َأَكٍس تجدك؟ أو 

، «َكْقَػ َتِجُدَك؟»َدَخَؾ َطَؾك َشابٍّ وُهَق فِل الؿْقِت، َفَؼاَل:  الـَّبِلَّ 

 
ِ
، إِكِّل َأْرُجق اهلَل، َوإِكِّل َأَخاُف ُذُكقبِل، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َقاَل: َواهلل

« : َأْطَطاُه اهللُ َما َٓ َيْج َّٓ ـِ إِ َتِؿَعاِن فِل َقْؾِب َطْبٍد فِل ِمْثِؾ َهَذا الؿْقصِ

ا َيَخاُف   .(3)رواه الرتمذي وابـ ماجف، وحسـف الرتمذي. «َيْرُجق، وآَمـَُف ِمؿَّ

                                                                                                               

 . (3616رواه البخاري يف كتاب الؿـاقب، باب طالمات الـبقة يف اإلسالم برقؿ ) (1)

 . مختصرا 11/119فتح الباري  (2)

(، والـسائل يف الســ 983( برقؿ )11رواه الرتمذي يف أبقاب الجـائز، باب رقؿ ) (3)

  = (، وابـ ماجف كتاب الزهد، باب ذكر الؿقت وآستعداد لف11834)9/391الؽربى 
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ُيسَتحبُّ طـد طقادة الؿريض: الدطاء لف بالشػاء بلي لػظ كان، وإن  -15

ر بعُض ما ورد ففق أفضؾ ، وهق السـة، ومِـ إدطقة القاردة طـ الـبل تقسَّ

 :يف ذلؽ 

ُفؿَّ اْشِػ ُفالًكا» -أ  ُفؿَّ اْشِػ ُفالًكا، الؾَّ ُفؿَّ اْشِػ ُفالًكا، الؾَّ ، َثالَث «الؾَّ

قِف باْسِؿفِ  ات، تسؿِّ  .(1)َمرَّ

الةِ » -ب  ا، وَيؿِشل َلَؽ إَِلك الصَّ  .(2)«الؾُفؿَّ اْشِػ َطْبَدَك، َيـَْؽُل َلَؽ َطُدوًّ

                                                                                                               

)خالصة . (، قال الرتمذي: حسـ غريب، وقال الـقوي: إسـاده جقد4261برقؿ ) =

(، 4/135)الرتغقب والرتهقب . (، وقال الؿـذري: إِسـاده حسـ2/912إحؽام 

 . 3م الجـائز ص(، ويف أحؽا1151) «السؾسؾة الصحقحة»وحسـف إلباين يف 

(، ولقس يف البخاري التؽرار، قالف الـبل 1628(، ومسؾؿ )5659البخاري ) (1)

  :ثالث مِرارٍ « الؾُفؿَّ اشِػ َسعًدا، الؾُفؿَّ اْشِػ َسعًدا»لسعد بـ أبل وقاص . 

، وصححف ابـ ( مـ ققلف 3117( وأبق داود )6611)11/173أحؿد  (2)

، وزاد الطرباين يف 734، 1/495، والحاكؿ ( مـ فعؾف 2974حبان )

 الؿعافري، مختؾػ فقف، «طبَدك فالًكا: »13/44الؽبقر 
ِ
، ويف إسـاده: ُحَقّل بـ طبد اهلل

اهـ وقال . بؼقلف: صدوق يفؿ 185وقد لخص الحافظ الؽالم طؾقف يف التؼريب ص 

فعؾك هذا يؼبؾ مِـ . : حسـ الحديث118الذهبل يف ديقان الضعػاء والؿرتوكقـ ص

ـ حديثف هذا الحافظ يف كتائج إفؽار ح ديثف ما لقس فقف كؽارة أو مخالػة، ولفذا حسَّ

(، وإلباين يف 4/63)كؼؾف ابـ طالن يف الػتقحات الرباكقة طؾك إذكار الـقاوية 

ا» (، واهلل أطؾؿ، ومعـك 1365(،)1314) «السؾسؾة الصحقحة» ُيؽثر «: َيـَؽُل لَؽ َطدوًّ

 . فقفؿ الجرَح والؼتَؾ 
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اٍت:  -16 ُـّ طـد طقادة الؿريض أن تجؾَس طـد رأِسف، وتؼقَل َسْبَع َمرَّ ُيَس

 .(1)«َأْسَلُل اهلَل اْلَعظِقَؿ، َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِقِؿ: َأْن َيْشِػَقَؽ »

ـْ طاد مريًضا، أو أتاه مريٌض: أن يؿسَح بقِده الُقؿـك طؾك  -17 ُـّ لَِؿ ُيَس

يػعؾف لؾؿرَضك،  وَيرقِقف بؿا كان الـبلُّ  مقِضع الَقَجع، ويدطَق لف

ـْ أمِّ الؿممـقـ َطائَِشَة    فَع
ِ
، إَِذا َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

َأْذِهِب اْلَباَس، َربَّ الـَّاِس، َواْشِػ »اْشَتَؽك مِـَّا إِْكَساٌن، َمَسَحُف بَِقِؿقـِِف، ُثؿَّ َقاَل: 

 َّٓ َٓ ِشَػاَء إِ افِل،  َٓ ُيَغاِدُر َسَؼًؿاَأْكَت الشَّ  .(2)متػؼ طؾقف. «ِشَػاُؤَك، ِشَػاًء 

ُيسَتحبُّ طـد طقادة الؿريض: ُرققُتف بإدطقة الؿشروطة، ومِـ ذلؽ:  -18

قك الشرطقة ذات الثالث، وآيِة الؽرسل، وكحِق ذلؽ مِـ الرُّ  . ُرققتُف بالػاتحة، والؿعقِّ

كان كافًرا وُيدطك إلك  ُتسَتحبُّ ِطقادة الؿريض ولق كان صغقًرا، أو -19

 قاَل: َكاَن ُغالٌم َيُفقِديٌّ َيْخُدُم الـبلَّ  اهلل تعالك، فعـ َأَكٍس 
                                                                                                               

( وحسـف، 2183(، والرتمذي)3116(، وأبق داود)2138(،)2137)4/41أحؿد  (1)

(، والحاكؿ 2975)7/241( وصححف ابـ حبان 11815والـسائل يف الؽربى )

ـُف البزار134، والـقوي يف إذكار ص 4/236 (، 11/321البحر الزخار )، وحسَّ

اٍت َما مِـ طبٍد ُمسؾٍؿ َيعقُد مريًضا َلْؿ َيحُض : »قال  ، «ْر َأجُؾُف، فقؼقُل سبَع مرَّ

ّٓ ُطقفَِل »فَذَكرُه  ، وِذكُر الجؾقس طـد رأسف يف رواية الـسائل وابـ حبان والحاكؿ «إِ

 . ، وهق أفضؾ ولقس َشرًصامِـ فِعؾف 

(، ومسؾؿ يف 5743برقؿ ) رواه البخاري يف كتاب الطب، باب رققة الـبل  (2)

 . (، وهذا لػظف2191ؿريض برقؿ )كتاب السالم، باب استحباب رققة ال
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، «َأْسِؾؿْ »َيُعقُدُه، َفَؼَعَد ِطـَْد َرْأِسِف، فؼاَل َلُف:  َفَؿِرَض، َفَلَتاُه الـبلُّ 

 ، َفَلْسَؾَؿ، َفَخَرَج  َفـََظَر إلك أبقِف وهق ِطـَْدُه، فؼاَل َلُف: َأصِْع َأبَا اْلَؼاِسؿِ 

ـَ الـَّارِ »وهَق يؼقُل:  الـبلُّ   .(1)رواه البخاري. «الَْحْؿُد لِؾَِّف الَّذي أَْكَؼَذُه ِم

َّٓ إذا طؾؿ أن الؿريض  -21 ُيسَتحبُّ طدم اإلصالة يف ِطقادِة الؿريض، إ

َّٓ فنكف يسّؾؿ طؾقف ويحؿد اهلل طؾك سالمتف، ويماكسف،  يحب مِـف ذلؽ، وإ

 . يدطق لف، ثؿ ُيـفل الزيارة: حتك ٓ ُيثِؼؾ طؾقف، أو طؾك أهؾفو

يشرع لؾؿريض كؿا يشرع لغقره: أن يؽتب وصقَّتف، وأن ُيشِفد  -21

طؾقفا، ويتلكد ذلؽ طؾقف إذا أحسَّ بُدُكقِّ أجؾِف، وكاكت لف حؼقق أو طؾقف 

طؾقفا: حؼقق، ويجب طؾقف ذلؽ: إذا كاكت طؾقف حؼقق أو لف حؼقق وٓ بقِّـََة 

 بـ ُطَؿَر عـ طبدِ حتك ٓ يضقع حؼُّ الـاس أو حؼُّ القرثة، ف
ِ
َأنَّ  اهلل

 
ِ
َما َحؼُّ اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ َلُف َشْلٌء ُيقِصل فقِف َيبِقُت »قاَل:  َرُسقَل اهلل

َّٓ وَوِصقَُّتُف َمْؽُتقَبٌة ِطـَْدهُ  ـِ إ  . «َلْقَؾَتْق
ِ
ـُ متػؼ طؾقف، وَزاَد مسؾؿ: قاَل طبُداهلل  ب

 
ِ
ْت َطَؾلَّ َلْقَؾٌة ُمـُْذ سؿعُت َرُسقَل اهلل َّٓ  ُطَؿَر: َما َمرَّ قاَل ذلَؽ إ

 .(2)وِطـِْدي َوِصقَّتِل

بقـ مِـف، وأوجَبف بعُض  -22 دٌة طؾك الؿؼرَّ شفقُد اْلُؿحَتَضر سـٌَّة متلكِّ

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب الجـائز، باب إذا أسؾؿ الصبل فؿات، هؾ يصؾك طؾقف، وهؾ  (1)

 . (1356يعرض طؾك الصبل اإلسالم برقؿ )

(، ومسؾؿ يف أول كتاب 2738رواه البخاري يف كتاب القصايا، باب القصايا برقؿ ) (2)

 . (1627القصقَّة برقؿ )
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يـبغل العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ طؾك الؽػاية، وهق مِـ حؼقق الؿحَتَضر التل 

، والسـَُّة أن ٓ ، وأصحاُبف العـاية هبا، وقد فعَؾف الـبلُّ 

َّٓ اهلل، فعـ َأبِل ُهَرْيَرَة وَأبل  َّٓ إَِلَف إِ َّٓ بخقر، وَتؾؼقـُف شفادَة أن  ُيَتَؽؾََّؿ طـَده إ

َّٓ »َقاَل:  أنَّ الـبلَّ  َسِعقٍد اْلُخْدِرّي  َٓ إَِلَف إِ ـُقا َمْقَتاُكْؿ:  َلؼِّ

 .(1)رواهؿا مسؾؿ. «اهللُ 

َيحرُم طؾك الؿريض وغقره آْكتَِحاُر، وهق: قتُؾ اإلكسان كػَسف طؿًدا  -23

بلي صريؼة مِـ الطرق، سقاء فعؾ ذلؽ بـػسف مباشرة، أو أمر غقره أن يػعؾف، 

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ﴿ وهق كبقرة مِـ كبائر الذكقب، قال اهلل تعالك:

 أنَّ الـَّبِلَّ  َرْيَرَة ، وطـ أبل هُ [29]الـساء:  ﴾ڍ ڇ ڇ

ًدا »َقاَل:  ـْ َجَبٍؾ َفَؼَتَؾ َكْػَسُف َفُفَق يف َكاِر َجَفـََّؿ َيَتَردَّى فقف َخالًِدا ُمَخؾَّ ـْ َتَردَّى ِم َم

اُه يف َكاِر َجَفـََّؿ  ُف يف َيِدِه َيَتَحسَّ ا َفَؼَتَؾ َكْػَسُف َفُسؿُّ ك ُسؿًّ ـْ َتَحسَّ فقَفا َأَبًدا، وَم

ـْ َقَتَؾ َكْػَسُف بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُف يف َيِدِه َيَجُل بَِفا يف َخالًِد  ًدا فقفا َأَبًدا، وَم ا ُمَخؾَّ

ًدا فقَفا َأَبًدا  .(2)متػؼ طؾقف. «َبْطـِِف يف َكاِر َجَفـََّؿ َخالًِدا ُمَخؾَّ

 
 

                                                                                                               

 . (917(، )916ؿ يف كتاب الجـائز، باب تؾؼقـ الؿقتك رقؿ )رواه مسؾ (1)

 رواه البخاري يف كتاب الطب، باب شرب السؿ والدواء بف وبؿا يخاف مـف والخبقث برقؿ (2)

 (،119(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب غؾظ تحريؿ قتؾ اإلكسان كػسف برقؿ )5778)

اه»يطعـ، وققلف: «: َيَجل»ومعـك ققلف:   . أسؼط كػسف«: َتَردَّى»يتجّرطف، وققلف:  «:يتحسَّ
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ة لؾطعام   ما يؾل: مِـ أداِب الؿفؿَّ

يـبغل استشعاُر أن هذا الطعام والشراب الذي بقـ أيديـا كِعؿٌة مِـ كعؿ  -1

اهلل تعالك التل تستحؼ الشؽر، ويـبغل إشعاُر الؿرء َمـ تحت يِده مِـ زوجٍة 

وولٍد بذلؽ، ويجب اطتؼاد أن ذلؽ كعؿة مِـ كِعؿ اهلل تعالك التل سقف ُيسلل 

 بلداء شؽرها أو ٓ؟طـفا العبُد يقم الؼقامة، وهؾ قام 

يجُب احرتام الطعام، ويحرُم امتفاُكف بلي كقع مِـ أكقاع آمتفان،  -2

 . ومِـ ذلؽ: رمُقف يف الؿزابؾ، وأماكـ الؼاذورات

ـَ الُعؾَؿاِء رحؿـا  -3 َعاِم، وهذا متََّػٌؼ طؾقف بق ُـّ التَّْسِؿَقُة طـَد ابتداِء الطَّ ُتس

:اهلل وإياهؿ، واختؾػقا يف وجقبِفا  ـِ  طؾك ققلق

َدٌة، وهق مذهُب جؿفقِر  طدُم وجقبَِفا الؼقُل إوُل: وإكَّؿا هَل ُسـٌَّة ُمَتَلكِّ

 .(1)الُعؾَؿاِء رحؿـا اهلل وإياهؿ

وجقُبفا، وَذَهَب إلقف بعُض الُعؾَؿاِء رحؿـا اهلل وإياهؿ: لألمِر  الؼقُل الثاين:

ـِ أبل َسَؾَؿَة  ُغالًما يف َحْجِر رسقِل  قاَل: ُكـُْت  بِفا يف حديِث ُطَؿَر ب

                                                                                                               

، وكشاف الؼـاع 7/189، والؿبدع 9/343، والؿغـل 8/326يـظر: اإلكصاف  (1)

، وإطاكة الطالبقـ 3/251، ومغـل الؿحتاج 7/341، وروضة الطالبقـ 5/173

غدي ص3/367 ، وحاشقة العدوي 2/316، والػقاكف الدواين 243، وفتاوى السُّ

 . 8/387كار ، وآستذ2/612
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ِ
  اهلل

ِ
ْحَػِة، فؼاَل لِل َرسقُل اهلل َوَكاَكْت َيِدي َتطِقُش يف الصَّ

« : ا َيِؾقَؽ ، فؿا َزاَلْت «َيا ُغالُم َسؿِّ اهللَ، َوُكْؾ بَِقِؿقـَِؽ، َوُكْؾ ِمؿَّ

عِض ، وغقره مِـ إحاديث، وهق ققُل ب(1)متػؼ طؾقف. تِْؾَؽ صِْعَؿتِل َبْعدُ 

ـُ الؼقِِّؿ طـ بعِض إصحاِب،  ـُ اْلَبـَّا واب ـِ أبل مقسك، وَكَؼَؾُف اب الحـابؾِة كاب

ثقـ أبق طقاكة اإِلْسَػَرايِقـِل ـِ َحْزٍم الظاهريِّ (2)ومِـ الؿحدِّ ، وهق ققُل اب

ـُ َحْزٍم   َتَعاَلك َفْرٌض رحؿـا اهلل وإياهؿ جؿقًعا، قاَل اب
ِ
: وَتْسِؿَقُة اهلل

ـُ اْلَؼقِِّؿ  .(3)اهـ. آكٍِؾ ِطـَْد اْبتَِداِء َأْكؾِفِ  طؾك ُكؾِّ  مة اب تعالك  واختاَرُه العالَّ

ـِ ٕصحاِب  فؼاَل: الصحقُح وجقُب التَّْسِؿَقِة طـَد إْكِؾ، وهق أحُد القجفق

أحؿَد، وأحاديُث إْمِر بِفا صحقحٌة َصريحٌة، وٓ ُمَعاِرَض َلَفا وٓ إجؿاَع 

ُغ َمَخالَ  َػَتَفا وُيْخِرُجَفا طـ َضاِهِرها، وَتاِرُكَفا َشِريُؽُف الشقطاُن يف صعامِِف ُيَسقِّ

، وهذا ققٌل ققيٌّ كؿا ترى، فالذي يـبِغل طؾك اْلُؿسؾِِؿ (4)اهـ. وشرابِفِ 

                                                                                                               

ـِ  (1) َعاِم َوإَْكِؾ بِاْلَقِؿق  5/2156رواه البخاري يف كتاب إصعؿة، َباب التَّْسِؿَقِة طؾك الطَّ

َراِب َوَأْحَؽامِِفَؿا 5161) َعاِم َوالشَّ (، ومسؾؿ يف كتاب إشربة، َباب آَداِب الطَّ

3/1599 (2122) . 

 161/ 5، ومسـد أبل طقاكة 398-2/397، وزاد الؿعاد 8/326يـظر: اإلكصاف  (2)

قال يف أول كتاب إصعؿة: وجقب التسؿقة طـد حضقر الطعام وحضقر الشقطان إذا 

 . تركت التسؿقة

 . 7/424الؿحؾك  (3)

 . 398-2/397زاد الؿعاد  (4)
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اْلِحرُص طؾقَفا وطدُم تركَِفا لؾـصقِص أمرِة بَِفا، ولَِطْرِد الشقطاِن طـ 

  .ُمشارَكتِِف يف صعامِفِ 

ِل الطعاِم والشراِب فنكَُّف ُيشرُع َلُف استِْدراُك َمـ  -4 َكِسَل التَّْسِؿَقَة يف أوَّ

ٌة وهَل أْن يؼقَل:  َلُف »ذلَؽ، وهذا آْستدَراُك َلُف ِصَػٌة َخاصَّ  أوَّ
ِ
بِْسِؿ اهلل

ـَ طائشَة «وآخَرهُ    ، كؿا دل طؾك ذلؽ حديث أمِّ اْلُؿممِـق
ِ
أنَّ رسقَل اهلل

  :أَحُدُكْؿ فْؾقْذكر اْسَؿ اهللِ تعالك، فنْن َكِسَل أْن َيْذُكَر  إَذا َأَكَؾ »قاَل

َلُف وآخَرهُ   أوَّ
لِِف َفْؾَقُؼْؾ: بِسِؿ اهللِ  تعالك يف أوَّ

رواه أبق داود والتِّرمذيُّ . «اْسَؿ اهللِ

ـُ ماَجْف، والـسائلُّ يف الؽربى والحاكُؿ، وهق صحقح ـْ قاَل ذلَؽ  (1)واب َفَؿ

ـِ كاَن ُمْسَتْدِركً  ِل الطعاِم، وقد َوَرَد يف حديِث ُأَمقََّة ب ـَ التَّْسِؿَقَة يف أوَّ
ا لَِؿا َفاَتُف مِ

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِلِّ  مخشل 
: أنَّ َرُجاًل كاَن َيْلُكُؾ وكاَن مِ

َيـُْظُر، َفَؾْؿ ُيَسؿِّ َحتَّك كاَن يف آِخِر َصَعامِِف ُلْؼَؿٌة فؼاَل: بِْسِؿ  والـَّبِلُّ 

                                                                                                               

(، 3767رواه أبق داود يف كتاب يف كتاب إصعؿة، باب التسؿقة طؾك الطعام برقؿ ) (1)

(، وابـ 1858ٕصعؿة، باب ما جاء يف التسؿقة طؾك الطعام برقؿ )والرتمذي يف كتاب ا

(، والـسائل يف الســ 3264ماجف يف كتاب إصعؿة، باب التسؿقة ثؿ الطعام برقؿ )

(، 7187) 4/121( والحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ 11112) 6/78الؽربى 

ـاد ولؿ قال الرتمذي: حديث حسـ صحقح، وقال الحاكؿ: حديث صحقح اإلس

(: 2/397 (، وقال ابـ الؼقؿ )زاد الؿعاد5214) 12/13يخرجاه، وصححف ابـ حبان 

السؾسؾة »( و1965) 7/24حديث صحقح، وصححف إلباين يف إرواء الغؾقؾ 

 . (198) «الصحقحة
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ِ
َلُف وآِخَرُه، فؼاَل الـَّبِلُّ  اهلل ْقَطاُن َيْلُكُؾ َمَعُف َحتَّك : »َأوَّ َما َزاَل الشَّ

ّٓ َقاَءهُ  ك، َفَؾْؿ َيبَْؼ يف بَْطـِِف شلٌء إِ  .(1)رواه أحؿد وأبق داود، وإسـاده ضعقػ. «َسؿَّ

رِب أْن يؼقَل:  -5   بِاْسؿِ »ِصَػُة التَّْسِؿَقِة الؿشروطِة طـَد إكِؾ والشُّ
ِ
، «اهلل

ـِ أبل َسَؾَؿَة  السابؼ، وحديث  كؿا دل طؾك ذلؽ حديث ُطَؿَر ب

إَذا َأَكَؾ أَحُدُكْؿ »طائشة السابؼ أيًضا، ولْػُظ رواية التِّرمذيِّ والحاِكِؿ لف: 

، لَِعَدِم «الرحؿـ الرحقؿ»، وٓ حاَجَة هـا لزيادِة: «صعاًما َفْؾَقُؼْؾ: بِاْسِؿ اهللِ 

 »يِح حديث طائشة بآكتػاِء بؼقِل: ُوُروِدَها، ولَِتصرِ 
ِ
، وخْقُر اْلَفْدِي «بِاْسِؿ اهلل

ٍد  ـُ َحَجٍر َهْدُي ُمحؿَّ تعالك: اْلُؿراُد  ، قاَل الحافُظ اب

 »بالتَّسِؿَقِة َطَؾك الطعاِم ققُل: 
ِ
ا ققُل الـقويِّ يف « بِاْسِؿ اهلل يف ابتداِء إكِؾ، وأمَّ

ـَ إْذَكاِر: وإ
ـِ الرحقؿِ »فضُؾ أْن يؼقَل: أدِب إكِؾ مِ  الرحؿ

ِ
، فنْن «بسِؿ اهلل

 »قاَل: 
ِ
قَِّة َدلقاًل  «باْسِؿ اهلل

ـَ إَْفَضؾِ
َطاُه مِ ـَُّة، َفَؾْؿ َأَر لَِؿا ادَّ َكَػاُه وَحَصَؾْت السُّ

ا  .(2)اهـ . َخاصًّ

ـَُّة أْن يلُكَؾ اْلُؿْسؾُِؿ بقِؿقـِِف، هؽذا كاَن الـَّبِلُّ  -6 ق يػعُؾ ه السُّ

َتُف، وهذا هق هدُيُف الذي َلْؿ يزل طؾقف يف وأصحاُبُف  ، وهبذا َأَمَر ُأمَّ

                                                                                                               

، وأبق داود يف كتاب إصعؿة، باب التَّسؿقِة طؾك الطَّعام برقؿ 4/336رواه أحؿد  (1)

ه ضعقػ، فقف: اْلُؿَثـَّك بـ (، وإسـاد6758)4/174ئل يف الؽربى (، والـسا3768)

. الرحؿـ الخزاطل، قال طؾل بـ الؿديـل: مجفقل، وقال الذهبل: ٓ يعرفطبد

 . : مستقر519(، وقال يف التؼريب ص11/34)هتذيب التفذيب 

 . 9/521فتح الباري  (2)
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حقاتِِف، وما زاَل طؾقِف اْلُؿسؾؿقَن َحتَّك َغَزاُهْؿ اْلَغْرُب الَؽافُر بعاداتِِف الػاِسَدِة: 

ـَ ُيَؼؾِّدوَكفْؿ يف ُكؾِّ َشلٍء َحتَّك يف َصريَؼِة إَكْ  ْرِب فصاَر كثقٌر مِـ اْلُؿـَفِزمق  . ِؾ والشُّ

َػَؼ الُعؾَؿاُء رحؿـا اهلل وإياهؿ طؾك ذلؽ،  -7 يؽره إكؾ بالقسار، وقد اتَّ

ٍة  َّٓ مِـ ُطْذٍر َِٕدلَّ ، والصحقُح أكف َحراٌم إ ـِ ثؿ اختؾػقا يف تحريِؿف طؾك ققلق

 طديدة، مـفا: 

  حديُث َجابٍِر  -أ 
ِ
ٓ َتْلُكُؾقا »قاَل:  أن رسقَل اهلل

َؿا َؿالِ بِالشِّ ْقَطاَن َيْلُكُؾ بِالشِّ  .(1)رواه مسؾؿ. «ِل، فننَّ الشَّ

ـِ ُطَؿَر حديُث طبدِ  -ب   ب
ِ
  اهلل

ِ
إَذا »قاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

ْقَطاَن َيْلُكُؾ  َأَكَؾ أحُدُكْؿ َفْؾَقْلُكْؾ بَِقِؿقـِِف، وإذا َشرَِب َفْؾَقْشَرْب بَِقِؿقـِِف، فننَّ الشَّ

ـُ الؼقِِّؿ (2)رواه مسؾؿ. «ْشَرُب بِِشَؿالِفِ بِِشَؿالِِف، َويَ  تعالك:  ، قال اب

ا شقطاٌن، ا  ومؼتَضك هذا َتحريُؿ إكِؾ بِفا، وهق الصحقُح، فنن أكَِؾ بِفا إمَّ وإمَّ

 .(3)اهـ. مشّبف بِفِ 

ـِ إَْكَقِع  -ت    حديُث َسَؾَؿَة ب
ِ
َأنَّ َرُجاًل َأَكَؾ ِطـَْد رسقِل اهلل

  ِِف، فؼاَل الـَّبِلُّ بِِشَؿال« : قاَل: ٓ «ُكْؾ بَِقِؿقـَِؽ ،

ّٓ اْلؽِْبرُ »َأْسَتطِقُع، قال:  رواه . قاَل: َفَؿا َرَفَعَفا إلك فِقفِ  ،«ٓ اْسَتَطْعَت، ما َمـََعُف إ

                                                                                                               

 . (2119اب وأحؽامفؿا برقؿ )رواه مسؾؿ يف كتاب إشربة، باب آداب الطعام والشر (1)

 . (2121رواه مسؾؿ يف الؿقضع السابؼ برقؿ ) (2)

 . 2/415زاد الؿعاد  (3)
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ـُ الؼقِِّؿ (1)مسؾؿ تعالك: فؾق كان ذلَؽ جائًزا َلَؿا َدَطا طؾقِف  ، قال اب

َحَؿَؾُف َطَؾك َتْرِك امتثاِل إْمِر: فذلَؽ أبَؾُغ يف الِعْصقاِن  بِػعؾِِف، وإْن كاَن كِْبُرهُ 

َطاِء طؾقفِ   .(2)اهـ. واْستِْحَؼاِق الدُّ

ـَ إَدِب الرفقِع،  -8
ـَ الطعاِم، وهذا مِ

ا يؾقِف مِ ـَُّة أْن يلكَؾ اإلكساُن مِؿَّ السُّ

، و ـَ ـَ أكؾق
ُر طؾقفْؿ َصْػَق ٕنَّ إكَؾ مِـ كقاِحل اإلَكاِء يمِذي غقَره مِ يؽدِّ

ـَ إدِب ُمراَطاُة َمشاِطِرِهْؿ َوخصقصقَّاتِِفْؿ إَذا كاَن إكُؾ 
َصَعامِِفْؿ، فؽاَن مِ

ا إَذا كاَن الطَّعاُم أكقاًطا ُمختؾَِػًة ُمـَتِشَرًة هـا وهـاَك َفال بلَس  مِـ إكاٍء واِحٍد، أمَّ

ـْ غقِر أْن َيُؿدَّ اإلكساُن يَدُه ٕلقاِن الطعاِم الؿختؾِ 
ًة بِلَحٍد، مِ ـْ َخاصَّ َػِة إَذا َلْؿ تؽ

ـَ أثـاَء ذلَؽ   . أْن يمِذي أَخري

ـَُّة لشارب الؿاء أْن يشربف يف ثالثِة أكػاس، وٓ يشربف دفعة واحدة،  -9 السُّ

ات، وذلؽ بلن يشرب، ثؿ يبعد اإلكاء طـ فقف،  بؾ يتـػس أثـاء شربف ثالَث مرَّ

قال:  كقة، ثؿ الثالثة، ويـتفل، فعـ أكس ويتـػس خارج اإلكاء، ثؿ الثا

، (3)متػؼ طؾقف. «كان يتـػس يف الشراب ثالًثا كان رسقل اهلل »

 . «ويؼقل: إكف أروى وأبرأ وأمرأ»ويف روايٍة لؿسؾؿ: 

ـَُّة أْن يشرب الؿسؾؿ ويلكؾ جالًسا، وُيؽره لف أن يشرب أو يلكَؾ  -11 السُّ

                                                                                                               

 . (2121رواه مسؾؿ يف الؿقضع السابؼ برقؿ ) (1)

 . 2/415زاد الؿعاد  (2)

(، ومسؾؿ يف 5631رواه البخاري يف إشربة، باب الشرب بـػسقـ أو ثالثة رقؿ ) (3)

 . (2128ة التـػس يف كػس اإلكاء رقؿ )إشربة، باب كراه
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َكفك أن يشرب  لـبلَّ أن ا وهق قائؿ، فعـ قتادة، طـ أكس 

رواه . الرجُؾ قائًؿا، قال قتادُة: فؼؾـا: فإكؾ؟ فؼال أكس: ذلؽ أشر وأخبث

 .(1)مسؾؿ

ـَُّة أْن ٓ يلكؾ الؿسؾؿ ُمتَّؽًِئا، وفِعؾف خالف السـة، وخالف إولك، -11  السُّ

، قال (2)«إين ٓ آكُؾ مّتؽًئا: »وٓ يصؾ إلك درجة الؽراهقة، قال 

: فالؿستحب يف ِصػة الجؾقس لألكؾ أن يؽقن حجر  الحافظ ابـ

جاثًقا طؾك ركبتقف وضفقر قدمقف، أو يـصب الرجؾ القؿـك، ويجؾس طؾك 

وإذا جؾس مرتبًعا فال بلس: فنن آّتؽاء الذي يخالػ السـة  .(3)اهـ. القسرى

هق: أن يؿقؾ إلك أحد الجاكبقـ، ويتؽئ طؾك يده أو مِرفؼف طؾك الصحقح مِـ 

  .لعؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿققلل ا

إذا سؼطت مِـ أكؾ لؼؿٌة فؾقلخذها ولقلكؾفا، فنن كان هبا أًذى  -12

 ، ويف ذلؽ طدةأزالف وأكؾفا، اّتباًطا لؾسـة، واستجابة ٕمر الرسقل 

 إذا سؼطت لؼؿة»قال:  أن الـبلَّ  أحاديث، مـفا: حديث أكٍس 

 .(4)رواه مسؾؿ. « يَدْطفا لؾشقطانأحدكؿ فؾُقِؿط طـفا إذى، وْلقلكؾفا، وٓ

                                                                                                               

(، ولالستزادة اكظر: فتح 2124رواه مسؾؿ يف إشربة، باب كراهقة الشرب قائؿا رقؿ ) (1)

 . 11/81الباري 

 . (5398رواه البخاري يف إصعؿة، باب إكؾ متؽئا رقؿ ) (2)

 . 9/541فتح الباري  (3)

 . (2134الصحػة رقؿ )رواه مسؾؿ يف إشربة، باب استحباب لعؼ  (4)
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ـَُّة أن يسؾت أكُِؾ الصحـ ويؾحس ما فقف، فعـ جابر  -13  السُّ

إكؽؿ ٓ تدرون يف »أمر بَؾعؼ إصابع والصحػة، وقال:  أن الـبل 

 أن الـبلَّ  ، ويف حديث أكس (1)رواه مسؾؿ .«أّيف البركة

رواه  .«يف أّي صعامؽؿ البركة فنكؽؿ ٓ تدرون»أمركا أن كسؾت الؼصعة، قال: 

 . ، والؿراد بالربكة: ما يحصؾ بف آكتػاع والتغذية(2)مسؾؿ

ـِ مالؽ  -14 ـَُّة أن َيْؾَعَؼ أكُِؾ أصابعف قبؾ أن يغسؾفا، فعـ كعب ب السُّ

  قال: رأيُت رسقَل اهلل  يلكؾ بثالث أصابع، فنذا فرغ

إذا » قال: بلَّ أن الـ وطـ أبل هريرة  .(3)رواه مسؾؿ .لعؼفا

 .(4)رواه مسؾؿ. «أكؾ أحدكؿ فْؾقْؾَعؼ أصابعف، فنكف ٓ يدري يف أيتفـ البركة

قال العؾؿاء رحؿـا اهلل وإياهؿ: وٓ طربة بؽراهة الُجّفال لَِؾْعؼ إصابع 

استؼذاًرا، كعؿ لق كان ذلؽ يف أثـاء إكؾ فقـبغل اجتـابف: ٕكف يعقد أصابعف 

 .(5)ذا مؿا ُيستؼَذروطؾقفا أثر ِريؼف، وه

                                                                                                               

 . (2133رواه مسؾؿ يف إشربة، باب استحباب لعؼ إصابع والؼصعة رقؿ ) (1)

 . (2134رواه مسؾؿ يف الؿقضع السابؼ رقؿ ) (2)

 . (2134(، وطـ أكس كحقه برقؿ )2132رواه مسؾؿ يف الؿقضع السابؼ رقؿ ) (3)

حديث ابـ طباس رقؿ  (، وكحقه مـ2135رواه مسؾؿ يف الؿقضع السابؼ رقؿ ) (4)

 . (2132(، والبخاري رقؿ )2131)

، شرح الحديث رقؿ 9/578، وفتح الباري 2/126يـظر: غذاء إلباب لؾسػاريـل  (5)

 . (، وفقف زيادة مػقدة5456)
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يستحبُّ أن يثـَل أكُؾ طؾك الطعام: ٕن يف ذلؽ أثًرا حسـًا طؾك َمـ  -15

يػعؾ ذلؽ  ، وكان الـبل صـعف، ثؿ فقف شؽٌر لـعؿة الباري 

سلل أهَؾف إُدَم، فؼالقا: ما  أن الـبل  أحقاًكا، فعـ جابر 

، فدطا بف، فجعؾ يلكؾ بف ويؼقل:  َّٓ َخؾٌّ كِعؿ إُُدم الَخّؾ، كِعؿ إُُدم »طـدكا إ

 .(1)رواه مسؾؿ. «الَخّؾ 

ُـّ لمكؾ والشارب أن يحؿد اهلل تعالك طـد اكتفائف مِـ صعامف أو  -16 يس

، مستشعًرا كعؿة اهلل طؾقف، قال «الحؿد هلل»شرابف، وأقؾُّ ذلؽ أن يؼقل: 

« : إن اهلل لقرَضك طـ العبِد أن يلكؾ إكؾة فقحؿده طؾقفا، أو

ربة فقحؿده طؾقفا  .(2)رواه مسؾؿ. «يشرب الشَّ

ومِـ أصّح ما ورد مِـ إدطقة الـبقية طؼب إكؾ خاصة: حديث أبل 

الحؿد هلل كثقًرا »كان إذا رفع مائدتف قال:  أن الـبل  أمامة 

 .(3)رواه البخاري. «صقبًا مبارًكا فقف، غقر مؽػّل وٓ مقدَّع، وٓ مستغـك طـف رّبـا

رب وطـده جؿاطة فؾُقعِط الذي طـ يؿقـف، ولق كان صغقًرا والذي إذا ش -17

َّٓ ففق  طـ يساره أكرب مِـف، وٓ بلس أن يستلذن الصغقَر لقعطل الؽبقر، فنن أذِن وإ

ـِ سعد  .أحؼ بالشرب  الـبل  أن ودلقؾ ذلؽ: حديث سفِؾ ب
                                                                                                               

 . (2152رواه مسؾؿ يف إشربة، باب فضقؾة الخؾ رقؿ ) (1)

اهلل تعالك بعد إكؾ والشرب  رواه مسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء، باب استحباب حؿد (2)

 . (2734رقؿ )

 . (5458رواه البخاري يف إصعؿة، باب مـ يؼقل إذا فرغ مـ صعامف رقؿ ) (3)
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غالم: ُأتَِك بشراٍب فشرب مـف وطـ يؿقـف غالم، وطـ يساره أشقاخ، فؼال لؾ

فؼال الغالم: ٓ واهلل! ٓ أوثر بـصقبل مِـؽ « أتلذن لل أن أططل همٓء؟»

 .(1)متػؼ طؾقف. أي: َوَضَعف يف يِده .يف يده أحًدا، قال: فَتؾَّف رسقل اهلل 

 أكف كان طـ يؿقـ الـبل  ويف حديث آخر: طـ أكس 

 بل ، فؾؿا شرب الـ(2)أطرابل، وطـ يساره أبق بؽر، وُطَؿُر ُوجاَهف

إطرابّل،  قال طؿر: يا رسقل اهلل أطِط أبا بؽر، فلططاه الـبلُّ 

إَيؿـقن، »، ويف روايٍة لؿسؾؿ قال: (3)متػؼ طؾقف. «إيؿـ فإيؿـ»وقال: 

 . : ففل سـَّة، ففل سـَّة، ففل سـَّةقال أكس  .«إَيؿـقن، إَيؿـقن

 ڀ ڀ پ﴿ك: َيحرُم اإلسراُف يف الطعام والشراب، قال تعال -18

 .[31]إطراف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

أن  ُيؽرُه الـػُخ يف اإلكاء، أو التـػس فقف، فعـ ابـ طباس  -19

َس يف اإلكاء، أو ُيـَْػَخ فقف» الـبل  وطـ أبل قتادة  .(4)«َكفك أن ُيَتـَػَّ

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 5621رواه البخاري يف إشربة، باب هؾ يستلذن الرجؾ َمـ طـ يؿقـف رقؿ ) (1)

 . (2131)يف إشربة، باب استحباب إدارة الؿاء والؾبـ طـ يؿقـ الؿبتدئ رقؿ 

 . وجاهف: أي مؼابؾف (2)

(، ومسؾؿ يف الؿقضع 5612رواه البخاري يف إشربة، باب شرب الؾبـ بالؿاء رقؿ ) (3)

 . (2129السابؼ رقؿ )

(، 1888رواه الرتمذي يف إشربة، باب ما جاء يف كراهقة الـػخ يف الشراب رقؿ ) (4)

 . (1887وقال: حسـ صحقح، واكظر أيضا ما قبؾف رقؿ )
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  َّأن الـبل  :َـّ أحُدكؿ ذكره بقؿقـف وهق »قال ٓ ُيؿِسؽ

 .(1)متػؼ طؾقف. «الء بقؿقـف، وٓ يتـػس يف اإلكاءيبقل، وٓ يتؿسح ِمـ الخ

ُيؽرُه أن يعقب الطعام، بؾ إن اشتفاه أكؾف، وإن طافتف كػسف تركف دون  -21

صعاًما قط،  : ما طاب الرسقل طقب لف، قال أبق هريرة 

 .(2)كان إذا اشتفك شقًئا أكؾف، وإن كرهف تركف

ؽ إذا كان فقفؿا وسٌخ يباُح غسؾ القديـ قبؾ الطعام، ويستحب ذل -21

ُـّ غسؾفؿا بعد الطعام الذي فقف دسؿ وكحقه، ولؿ يثبت طـ  أو قذٌر، ويس

حديٌث يف غسؾفؿا قبؾ الطعام، ولفذا ٓ يصح الؼقل  الـبل 

تعالك: لؿ يثبت يف غسؾ القد قبؾ  قال اإلمام البقفؼل  بسـقَّتِِف مطؾًؼا،

 .(3)اهـ. الطعام حديث

ُـّ آطتدال وال -22 تقسط يف إكؾ والشرب، واإلقالل مِـ الطعام يس

بحقث يؽقن طؾك قدر الؽػاية، ويـبغل تجـب الشبع وآمتالء، أو إدخال 

ـِ َمْعِدي َكِرَب اْلؽِـِْديِّ  قال:  الطعام طؾك الطعام، فعـ اْلِؿْؼَداِم ب

 
ِ
ا مِ »َيُؼقُل:  َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ـُ آَدَم ِوَطاًء َشرًّ ، َما َمََلَ اْب ـٍ ـْ َبْط

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 154رواه البخاري يف القضقء، باب ٓ يؿسؽ ذكره بقؿقـف رقؿ ) (1)

 . (، وهذا لػظف267القضقء، باب الـفل طـ آستـجاء بالقؿقـ رقؿ )

(، ومسؾؿ 5419صعاما رقؿ ) رواه البخاري يف إصعؿة، باب ما طاب الـبل  (2)

 . (2164يف إشربة، باب ٓ يعقب الطعام رقؿ )

 . 7/451ســ الؽربى لؾبقفؼل ال (3)
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َٓ َمَحاَلَة، َفُثُؾُث َصَعاٍم، وُثُؾُث  ـَ ُصْؾَبُف، َفنِْن َكاَن  ـِ آَدَم ُأُكاَلٌت ُيِؼْؿ َحْسُب اْب

رواه أحؿد والرتمذي والـسائل وابـ ماجف، وصححف . «َشَراٍب، وُثُؾٌث لِـََػِسفِ 

 .(1)الرتمذي وابـ حبان

ولؽـ يـبغل أن يلكؾ  ٓ بلس بإكؾ بالؿؾعؼة والشقكة مع السؽقـ، -23

بقؿقـف ٓ بشؿالف، فقضع السؽقـ يف يساره، والؿؾعؼَة أو الشقكَة يف يؿقـف، 

 . ويلكؾ هبا، وٓ يتشبَّف بالغربققـ يف إكؾ بالشؿال

 
 

 

                                                                                                               

(، والرتمذي يف أبقاب الزهد طـ رسقل اهلل 17186)28/422رواه أحؿد  (1)

( والـسائل يف الســ 2381، باب ما جاء يف كراهقة كثرة إكؾ برقؿ ،)

الؽربى يف كتاب آداب إكؾ، باب ذكر الؼدر الذي يستحب لإلكسان مـ إكؾ برقؿ 

ف يف كتاب إصعؿة، باب آقتصاد يف إكؾ، وكراهة (، وابـ ماج6769( )6768)

(، قال الرتمذي: حديث حسـ صحقح، وصححف ابـ حبان 3349الشبع برقؿ )

(، وإلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة 5236)12/41(، 674) 2/449

. (: حديث حسـ9/528(، وقال الحافظ )يف الػتح 1983(، وإرواء الغؾقؾ )2265)

، بالضؿ، جؿع ُأكؾة، كُؾؼؿة، «ُأُكالت»ي يف تعؾقؼف طؾك الؿسـد: ققلف: اهـ قال السـد

 اهـ. لػًظا ومعـك
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 لؾـَّقم وآْستِقؼاظ آداٌب مِـ أهؿفا ما يؾل:

م، بلن يـقي بف كقَّة صالحة: لقؽقن يستحب احتساب إجر يف الـق -1

طبادة مِـ العبادات التل يثاب طؾقفا، فقـقي بف أن يريح بدكف وطؼؾف لقؽقن 

 أققى لف يف صاطة اهلل تعالك، ثؿ يحرص أن يستعؿؾ فقف ما ورد مِـ السـة وأداب

 كقَػ : يا طبدَ الشرطقة، قال معاُذ بـ جبٍؾ ٕبل مقسك إشعريِّ 
ِ
اهلل

ًقا )قائًؿا وقاطًدا وطؾك راِحَؾتل(تؼرُأ الؼ ُقف تػقُّ قال: فؽقَػ  .رآَن؟ قال: أتَػقَّ

تؼرُأ أكَت يا معاذ؟ قال: أكام أوَل الؾقِؾ، فلققُم وقد قضقُت ُجزئل مِـ الـقم، 

، (1)رواه البخاري .فلقرُأ ما كتَب اهلُل لل، فلحَتِسُب َكقَمتل كؿا أحَتِسُب َقْقَمتل

ى بِِف طؾك آِخِرِه، وإِكِّل ويف رواية ٓبـ أبل شقب ْقِؾ وأَتَؼقَّ َل الؾَّ ة وغقره: َأَكاُم َأوَّ

َْرُجق إَْجَر يف َرْقَدتِل، كؿا َأْرُجقُه يف َيَؼَظتِل ـُ الحارِث القامل .(2)َٕ  وقال ُزَبقُد ب

 َِْكِؾ والـَّْقم ْٕ كِل َأْن َيُؽقَن لِل فِل ُكؾِّ َشْلٍء كِقٌَّة، َحتَّك يف ا  .(3): َيُسرُّ

                                                                                                               

إلك  رواه البخاري يف كتاب الؿغازي، باب بعث أبل مقسك ومعاذ بـ جبؾ  (1)

(، والزيادة بقـ ققسقـ مـ رواية أخرى لف يف 4341القؿـ قبؾ حجة القداع برقؿ )

مسؾؿ مختصرا يف كتاب اإلمارة، باب الـَّفل طـ ( ورواه 4344الباب كػسف برقؿ )

 . (1733صؾِب اإِلمارة والحرِص طؾقفا برقؿ )

(، والبقفؼل 7951) 5/111(، وأبق طقاكة يف مسـده 6616) 2/73رواه ابـ أبل شقبة  (2)

 . (2211) 2/412يف شعب اإليؿان 

جامع ٕخالق ، وال5/61، وحؾقة إولقاء 1/64الزهد والرقائؼ ٓبـ الؿبارك  (3)

 . 1/316الراوي وآداب السامع 
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َـّ هبا طؾك  -2 يـبغل طؾك الؿسؾؿ استشعار أن الـقم كعؿة مِـ اهلل تعالك أمَت

طباده، ويّسرها لفؿ، ومِـ حّؼ الـعؿة الشؽر، وٓ يؽقكـ مِـ الغافؾقـ الذيـ 

يرمقن أكػسفؿ لؾـقم غقر مستشعريـ كعؿة اهلل طؾقفؿ، فؽؿ مِـ مريض يتؿـك 

 ڇ ڇ چ﴿ت، قال تعالك: الـقم فال يجده إٓ بالؿسّؽـات والؿفّدئا

، [73]الؼصص:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

، وسؽقن الجسؿ بالؾقؾ بعد [9]الـبل:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿وقال تعالك: 

حركة الـفار الدائبة مؿا يساطد طؾك حقاة الجسؿ وكؿائف وكشاصف: لقمدي 

  .وضائػف التل خؾؼف اهلل مِـ أجؾفا

ـَُّة الـقُم مبّؽًرا، وترك السفر،  -3 يؽره الـقم قبؾ  فؼد كان السُّ

َؿر بعد العشاء لعؿؾ (1)صالة العشاء، والحديث بعدها ، وٓ بلس بالسَّ

صالح، كؿحادثة ضقػ، أو مذاكرة طؾؿ، أو مماكسة أهؾ، وكحق ذلؽ، طؾك 

َّٓ يرتتب طؾقف مػسدة، كتضققع صالة الػجر مثاًل    .أ

َّٓ طؾك ُوضقء، لؼ -4 َّٓ يـام الؿسؾؿ إ ـَُّة أن   قل الـبل السُّ

. «إذا أتقَت مضَجعؽ فتقضل وضقَءك لؾصالة: »لؾرباء بـ طازب 

 .(2)متػؼ طؾقف

                                                                                                               

 (، ومسؾؿ يف كتاب547رواه البخاري يف كتاب مقاققت الصالة، باب وقت العصر رقؿ ) (1)

 . (647الؿساجد ومقاضع الصالة، باب استحباب التبؽقر بالصبح يف أول وقتفا رقؿ )

(، ومسؾؿ 6311)رواه البخاري يف كتاب الدطقات، باب إذا بات صاهرا وفضؾف رقؿ  (2)

 . (2711يف كتاب الذكر والدطاء، باب ما يؼقل طـد الـقم وأخذ الؿضجع رقؿ )
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ـَُّة أن يضطجع طؾك شؼف إيؿـ، لؼقلف  -5 يف حديث  السُّ

 . «ثؿ اضطِجع طؾك ِشؼِّؽ إيؿـ»الرباء الؿتؼدم: 

إكفا ِضْجَعٌة : »ُيؽره آضطجاع طؾك البطـ، لؼقلف  -6

 .(1)رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي، وصححف ابـ حبان .« ُيبِغضفا اهلل

ـَُّة أن يؼرأ ما تقسر مِـ إذكار القاردة طـد الـقم، ويؽره لف أن يـام  -7 السُّ

قال:  أن الـبل  دون أن يذكر اهلل تعالك، فعـ أبل هريرة 

َّٓ كان طؾقف ِمـ اهلل تَِرةٌ » يقم  َمـ اضطَجع مضَجًعا لؿ يذكر اهلل تعالك فقف إ

 ، ومِـ إذكار القاردة:(2)رواه أبق داود. «الؼقامة

قال: وّكؾـل رسقل اهلل  قراءة آية الؽرسل، فعـ أبل هريرة  (أ)

  وذكر …بحػظ زكاة رمضان، فلتاين آٍت فجعؾ يحثق مـ الطعام 

 الؽرسل، آية فاقرأ فراشؽ إلك أويت إذا: لف قال أيت هذا أن وفقف الحديث،

 فؼال تصبح، حتك الشقطان يؼربؽ وٓ حافظ، تعالك اهلل مـ معؽ يزال لـ فنكف

                                                                                                               

(، وأبق داود يف كتاب إدب، 15543)24/317(، 7862)13/251رواه أحؿد  (1)

(، والرتمذي يف أبقاب إدب، باب ما 5141باب يف الرجؾ يـبطح طؾك بطـف رقؿ )

(، وابـ ماجف يف إدب، باب 2768برقؿ ) جاء يف كراهقة آضطجاع طؾك البطـ

(، والبخاري يف إدب الؿػرد رقؿ 3723الـفل طـ آضطجاع طؾك القجف رقؿ )

 . (5551( )5549( وصححف ابـ حبان )1187)

والتَِّرُة: الـؼص . (5159رواه أبق داود يف كتاب إدب، باب ما يؼقل طـد الـقم رقؿ ) (2)

 . (6/71)فقض الؼدير . والحسرة
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 .(1)رواه البخاري. «َصَدَقَؽ، وهق كذوٌب، ذاك الشقطان: » الـبل

أن  )ب( قراءة سقرة اإلخالص والؿعقذتقـ: لحديث طائشة 

 كػث ثؿ كػقف جؿع - لقؾة كؾ - كان إذا أوى إلك فراشف الـبل 

 ،﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ﴿و، ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: فقفؿا وقرأ فقفؿا،

 طاع مِـ جسده، يبدأ هبؿا طؾكاست ما هبؿا مسح ثؿ ،﴾ڍڌ ڍ ڇ ڇ﴿و

 .(2)رواه البخاري. رأسف ووجفف وما أقبؾ مـ جسده، يػعؾ ذلؽ ثالث مرات

 .(3)متػؼ طؾقف. «الؾَّفؿ باسؿؽ أحقا وأمقت»)ت( يؼقل: 

لُت الؾَّفؿ أسؾؿُت وجفل إلقؽ، وفّقضُت أمري إلقؽ، وألج»)ث( يؼقل: 

َّٓ إلقؽ، آمـُت  ضفري إلقؽ، رغبة ورهبة إلقؽ، ٓ مؾجل وٓ َمـجك ِمـؽ إ

فنن : »، قال الـبل «بؽتابؽ الذي أكزلت، وبـبّقَؽ الذي أرسؾَت 

َـّ آخَر ما تؼقل  .(4)متػؼ طؾقف. «ِمتَّ ِمتَّ طؾك الِػطرة، فاجعؾف

إلك فعؾ  َمـ رأى يف مـامف ما يؽره، فؼد أرشده الـبل  -8

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب القكالة، باب إذا وكؾ رجاًل فرتك القكقؾ شقًئا فلجازه الؿقكؾ  (1)

 . (2311ففق جائز رقؿ )

 . (6319رواه البخاري يف كتاب الدطقات، باب التعقذ والؼراءة طـد الؿـام رقؿ ) (2)

( مـ 7394رواه البخاري يف كتاب التقحقد، باب السمال بلسؿاء اهلل تعالك رقؿ ) (3)

حديث حذيػة، ومسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء، باب ما يؼقل طـد الـقم وأخذ 

 . ( مـ حديث الرباء2711الؿضجع رقؿ )

(، ومسؾؿ 6311رواه البخاري يف كتاب الدطقات، باب إذا بات صاهرا وفضؾف رقؿ ) (4)

 . (2711يف الؿقضع السابؼ حديث رقؿ )
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 أشقاء: خؿسة

  .أن يـػث طـ يساره ثالًثا (أ) 

  .)ب( أن يستعقذ باهلل مِـ الشقطان 

  .)ت( أن ٓ يخرب هبا أحًدا 

ل طـ جـبف الذي كان طؾقف   . )ث( أن يتحقَّ

 . )ج( أن يؼقم فقصؾل 

تعالك بعد ذكر هذه الخؿسة: ومتك فعؾ ذلؽ  قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

هالؿ تضّره الرؤيا الؿؽروهة، بؾ هذ  .(1)اهـ. ا يدفع شرَّ

يجب التػريؼ يف الؿضاجع بقـ اإلخقة وغقرهؿ إذا بؾغق طشر سـقـ،  -9

مروا أوٓدكؿ بالصالة وهؿ أبـاء سبع سـقـ، واضربقهؿ : »قال 

 .(2)رواه أبق داود. «طؾقفا وهؿ أبـاء طشر، وفرّققا بقـفؿ يف الؿضاجع

الػجر: لقمديفا يف  يجب أن يؽقن استقؼاظ الؿسؾؿ دائًؿا قبؾ صالة -11

وقتفا مع الجؿاطة، ويجب أن يجاهد كػسف يف ذلؽ، ويتخذ إسباب الؿعقـة 

ذاك رجؾ بال »طـ رجؾ كام حتك أصَبح؟ قال:  سئؾ الـبل  .طؾقف

 .(3)متػؼ طؾقف. «الشقطان يف أذكقف

                                                                                                               

ؿسللة مذكقرة هـاك، ولالستػادة: يـظر فتح الباري ، وأدلة هذه ال2/458زاد الؿعاد  (1)

 . (6985شرح الحديث رقؿ )

 . (495رواه أبق داود يف كتاب الصالة، باب متك يممر الغالم بالصالة برقؿ ) (2)

  =(، ومسؾؿ3271رواه البخاري يف كتاب بدء الخؾؼ، باب صػة إبؾقس وجـقده برقؿ ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
254 

الحؿد هلل الذي أحقاكا بعد أن أماتـا وإلقف »إذا استقؼظ مِـ الـقم قال:  -11

 .(1)متػؼ طؾقف. «الـشقر

ك، اقتداء بالـبل  -12  ، فعـ ُحَذْيَػَة بـ القؿان ثؿ يتسقَّ

َقاكِ  كاَن الـبلُّ »قال:    .(2)متػؼ طؾقف. «إَذا قاَم مِـ الؾَّقِْؾ َيُشقُص َفاُه بِالسِّ

ثؿ يتقضل، ويصّؾل ما تقّسر، وهبذا تـحؾ الُعَؼد الثالث التل يعؼدها  -13

قال:  أن رسقَل اهلل  عـ أبل ُهريرة الشقطان طؾك الـائؿ، ف

ْقَطاُن طؾك َقافَِقِة َرْأِس َأَحِدُكْؿ إذا هق َكاَم َثالَث ُطَؼٍد، َيْضرُِب ُكؾَّ » َيْعِؼُد الشَّ

ُطْؼَدٍة َمَؽاَكَفا، َطَؾْقَؽ َلْقٌؾ َصِقيٌؾ َفاْرُقْد، َفنِْن اْسَتْقَؼَظ فذكر اهللَ اْكَحؾَّْت ُطْؼَدٌة، 

َفا، َفَلْصَبَح َكِشقًطا َصقَِّب َفنِْن َتَقضَّ  َل اْكَحؾَّْت ُطْؼَدٌة، َفنِْن صؾَّك اْكَحؾَّْت ُطَؼُدُه ُكؾُّ

َّٓ َأْصَبَح َخبِقَث الـَّْػِس َكْسالنَ   .(3)متػؼ طؾقف. «الـَّْػِس، َوإِ

 
 

  

                                                                                                               

 (. 774روي فقؿـ كام الؾقؾ أجؿع حتك أصبح برقؿ ) يف كتاب صالة الؿسافريـ، باب ما =

رواه البخاري يف كتاب التقحقد، باب السمال بلسؿاء اهلل تعالك وآستعاذة هبا رقؿ  (1)

 (. 2711(، ومسؾؿ يف كتاب الذكر والدطاء، باب ما يؼقل طـد الـقم برقؿ )7395)

(، ومسؾؿ يف كتاب الطفارة، 245رواه البخاري يف كتاب القضقء، باب الّسقاك برقؿ ) (2)

 (. 255باب الّسقاك برقؿ )

(، ويف 3269رواه البخاري يف كتاب َبدء الخؾؼ، باب صػة إبؾقس وجـقده برقؿ ) (3)

(، 1142) أبقاب التفجد، باب طؼد الشقطان طؾك قافقة الرأس إذا لؿ يصؾ بالؾقؾ برقؿ

كام الؾقؾ أجؿع حتك ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب ما روي فقؿـ 

 (. 776أصبح برقؿ )
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 لؾعطاس آداب مفؿة، مـفا ما يؾل:

هلل تعالك، ولفذا ُشرع الحؿُد بعده، فعـ  الُعطاس كِعؿٌة، وهق محبقٌب  -1

  أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ اْلُعَطاَس، »قاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

 .(1)رواه البخاري. «َوَيْؽَرُه التََّثاُؤَب 

ُـّ لف  -2 ُـّ لؿـ طَطس أن يحؿد اهلل تعالك، فقؼقل: )الحؿد هلل(، ويس ُيَس

سَؿعف َمـ َحقَلف فقشّؿتقه، وٓ يؽػل أن يحؿَد اهلل أن يرفع صقتف بذلؽ لقَ 

أمره بالَؼقل، وحديث الـػس لقس  تعالك يف كػِسف: ٕن الـبلَّ 

، طـ أبل ُهَرْيَرَة  ًٓ   َقْق
ِ
إَِذا َطَطَس »قاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

ِف، َوْلَقُؼْؾ َلُف َأُخقُه َأْو َصا ِحُبُف: َيْرَحُؿَؽ اهللُ، َفنَِذا َقاَل َأَحُدُكْؿ َفْؾَقُؼْؾ: الَحْؿُد لِؾَّ

 .(2)رواه البخاري. «َلُف: َيْرَحُؿَؽ اهللُ، َفْؾَقُؼْؾ: َيْفِديُؽُؿ اهللُ، َوُيْصِؾُح َباَلُؽؿْ 

ـَُّة لؿـ ططس طـده أحد أن يـتظره حتك يحؿد اهلل تعالك، فنذا  -3 السُّ

 . اهلُل(، لؾحديث السابؼ حؿد اهلل تعالك ُشرع لف تشؿقتف، بؼقلف: )َيْرَحُؿَؽ 

تف أحد أن يردَّ طؾقف بؼقلف: )َيْفِديُؽُؿ اهلُل،  -4 يجُب طؾك العاصِس إذا َشؿَّ

َوُيْصؾُِح َباَلُؽْؿ( لؾحديث السابؼ، وأما ققل بعض الـاس: يفديـا ويفديؽؿ 

ا ٓ أصؾ لف  . اهلل: فِؿؿَّ

فنذا قام بف واحٌد تشؿقُت العاصِِس إذا حؿد اهلل تعالك واجٌب كػائل،  -5

                                                                                                               

 . (6226رواه البخاري يف كتاب إدب، باب إذا تثاءب فؾقضع يده طؾك فقف برقؿ ) (1)

 . (6224رواه البخاري يف كتاب إدب، باب إذا ططس كقػ يشؿت برقؿ ) (2)
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تف كؾ َمـ سؿعف أو بعضفؿ ففق حسـ، فعـ  كػك طـ بؼقة َمـ سؿعف، فنن َشؿَّ

  َأبل ُهَرْيَرَة 
ِ
َحؼُّ الؿْسِؾِؿ »َيُؼقُل:  َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

َباُع الَجـَائِِز، وإَِجا الِم، وِطَقاَدُة الؿرِيِض، واتِّ َبُة َطَؾك الؿْسِؾِؿ َخْؿٌس: َردُّ السَّ

ْطَقِة، وَتْشِؿقُت الَعاصِسِ  َوإَِذا َطَطَس َفَحِؿَد اهللَ »، ولُِؿْسؾٍِؿ: (1)متػؼ طؾقف. «الدَّ

ْتفُ    ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة «َفَسؿِّ
ِ
إِنَّ اهللَ »قاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

ا طؾك ُيِحبُّ اْلُعَطاَس، وَيْؽَرُه التََّثاُؤَب، فنَذا َطَطَس أحُدُكؿ وَحِؿَد اهللَ   كاَن َحؼًّ

 .(2)رواه البخاري. «كؾِّ ُمْسِؾٍؿ َسِؿَعُف َأْن َيُؼقَل لف: َيْرَحُؿَؽ اهلل

ـُ طبدَمـ طَطس ولؿ يحؿد اهلل تعالك: ل -6 الرب ؿ يستحؼَّ التشؿقت، قال اب

 َيِجْب طؾك  تعالك: َأجؿَع الُعؾَؿاُء طؾك َأنَّ َمـ َططَس فؾْؿ َيحؿِد اهلَل َلؿ

بؾ وٓ يشرع تشؿقتف أصاًل، فؼد هنك طـف الـبل  .(3)اهـ. شؿقُتفُ جؾقِسِف تَ 

 فعـ أكٍس ،  ِّقاَل: َطَطَس َرُجالِن ِطـَْد الـَّبِل 

تَّ َهَذا  ، َشؿَّ
ِ
ُجُؾ: َيا َرُسقَل اهلل ِت أَخَر، َفَؼاَل الرَّ َت َأَحَدُهَؿا وَلْؿ ُيَشؿِّ َفَشؿَّ

ْتـِل، َقاَل:  ، (4)متػؼ طؾقف. «َذا َحِؿَد اهللَ، وَلْؿ َتْحَؿِد اهللَ إِنَّ هَ »وَلْؿ ُتَشؿِّ

                                                                                                               

سؾؿ يف (، وم1241رواه البخاري يف كتاب الجـائز، باب إمر باتباع الجـائز برقؿ ) (1)

الم برقؿ )  . (2162كتاب السالم، باب مِـ حؼ الؿسؾِؿ لؾؿسؾؿ رد السَّ

 . (6226رواه البخاري يف كتاب إدب، باب إذا تثاءب فؾقضع يده طؾك فقف برقؿ ) (2)

 . 8/482آستذكار  (3)

رواه البخاري يف كتاب إدب، باب ٓ يشؿت العاصس إذا لؿ يحؿد اهلل برقؿ  (4)

 . (2991ؾؿ يف كتاب الزهد والرقائؼ، باب تشؿقت العاصس برقؿ )(، ومس6225)
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  أبل ُمقَسك إشعريِّ  وطـ
ِ
 قاَل: سؿعُت َرُسقَل اهلل

ُتقهُ »يؼقُل:  ُتقُه، َفنِن لَّْؿ َيْحَؿد اهللَ َفال ُتَشؿِّ . «إَذا َطَطَس أَحُدُكْؿ َفَحِؿَد اهللَ َفَشؿِّ

 .(1)رواه مسؾؿ

ططس طـده شخص فَؾؿ يحؿد اهلل تعالك أن يذّكره بُسـَّة ُيسَتحبُّ لؿـ  -7

الحؿِد طـَد العطاس إن كان كاسًقا أو غافاًل، أو يعّؾؿف إن كان جاهاًل، فنن 

تف، وإن لؿ يحؿد اهلل تعالك لؿ يشّؿْتف   .حؿد اهلل تعالك َشؿَّ

ُـّ لؿـ طَطس أن يخػض صقتف بالعطاس ما استطاع: لئال يمذي  -8 ُيَس

 »َقاَل:  و يزطجفؿ، طـ َأبل ُهَرْيَرَة أخريـ أ
ِ
َكاَن َرُسقُل اهلل

  إَِذا َطَطَس َوَضَع َيَدُه َأْو َثْقَبُف َطَؾك فِقِف، وَخَػَض َأْو َغضَّ بَِفا

 .(2)رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي، وصححف الرتمذي. «َصْقَتفُ 

ُـّ لؿـ طَطس أن يضع ثقبف أو شؿاغف أو مـديؾف أو ي -9 ف طؾك ُيَس ده أو كؿَّ

فقف، وذلؽ حتك ٓ يمذي َمـ حقلف، أو يتطاير الرذاذ مِـ فِقف طؾك ما حقلف مِـ 

، كؿا يف حديث أبل صعام أو غقره، والدلقؾ طؾقف فِعؾ الـبلِّ 

 . السابؼ هريرة 

                                                                                                               

 . (2992رواه مسؾؿ يف كتاب الزهد والرقائؼ، باب تشؿقت العاصس برقؿ ) (1)

(، وأبق داود يف كتاب إدب، باب يف العطاس برقؿ 9662)15/412رواه أحؿد  (2)

خػض الصقت  (، والؾػظ لف، والرتمذي يف أبقاب إدب، باب ما جاء يف5129)

(، وقال: حسـ صحقح، وصححف إلباين 2745وتخؿقر القجف طـد العطاس برقؿ )

 . (4755) «صحقح الجامع»يف 
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ٓ ُتشرع العجؾة بؿبادرة العاصس بالتشؿقت قبؾ أن يحؿد اهلل  -11

 . ويعقده بعد أن يحؿد العاصس اهلَل تعالكتعالك، وَمـ فعؾ فتشؿقتف لغق، 

إذا كان العاصس مزكقًما فنكف ُيؽَتػك بتشؿقتف مرة واحدة، وإن لؿ  -11

تف إلك ثالث مرات فؼط، فنن كان  يؽـ كذلؽ، أو ٓ يدرى أمزكقم أم ٓ َشؿَّ

مزكقًما فنكف يؼقل لف: أكت مزكقم: لقشعره بالسبب الذي ٕجؾف لؿ يؽرر 

يؼع يف كػسف شلء، وإن دطا لف بالشػاء أو بالسالمة ففق تشؿقتف: حتك ٓ 

َْكَقِع  ْٕ ـِ ا ـْ َسَؾَؿَة ب وَطَطَس  َأكَُّف َسِؿَع الـَّبِلَّ  حسـ، فَع

 «َيْرَحُؿَؽ اهللُ »َرُجٌؾ ِطـَْدُه، َفَؼاَل َلُف: 
ِ
، ُثؿَّ َطَطَس ُأْخَرى، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

« : ٌُجُؾ َمْزُكقم  .(1)مسؾؿ رواه. «الرَّ

ُـّ لؿـ طَطس يف الصالة أن يحؿَد اهلل تعالك، ويخػض بذلؽ  -12 ُيَس

ُـّ لؿـ سؿعف أن يشؿتف وهق يصؾل، فنن أدركف بعد الصالة  صقتف، وٓ يس

 . قريًبا شؿتف، وإن صال الػصؾ، أو لؿ يدركف: لؿ يشّؿتف

 

                                                                                                               

رواه مسؾؿ يف كتاب الزهد والرقائؼ، باب تشؿقت العاصس، وكراهة التثاؤب برقؿ  (1)

(2993) . 
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ة، مِـفا ما يؾ  ل:لؾتَّثاُؤِب آداٌب مفؿَّ

السـة لؿـ جاءه التثاؤب أن يؽظؿف ويرده ما استطاع، ويؽقن ذلؽ  -1

بنصباق شػتقف حتك ٓ يخرج التثاؤب، فنن لؿ يتقسر بنصباقفؿا أمسؽ بقده 

  طؾك فؿف، حتك ٓ يخرج شلء، طـ أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
َأنَّ َرُسقَل اهلل

  :ْقَطاِن، َفنَِذا َتَثاءَ »قاَل ـَ الشَّ ُه َما التََّثاُؤُب ِم َب َأَحُدُكْؿ َفْؾَقُردَّ

زاد البخاري:  .«َفْؾَقْؽظِْؿ ما اْسَتَطاعَ »ولػظ مسؾؿ:  .(1)متػؼ طؾقف. «اْسَتَطاعَ 

ْقَطانُ » ، وطـ أبل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ «َفنِنَّ َأَحَدُكْؿ إَِذا َقاَل: َها، َضِحَؽ الشَّ

  
ِ
ْؾُقْؿِسْؽ بقده إذا َتَثاَوَب أحُدُكؿ فَ : »قاَل: قاَل رسقُل اهلل

ْقَطاَن َيْدُخُؾ   .(2)رواه مسؾؿ. «طؾك فقف، فننَّ الشَّ

إذا غؾبف التثاؤب، ولؿ يستطع أن يؽظؿف بشػتقف وٓ باإلمساك بػؿف،  -2

فالسـة أن يضع يده طؾك فؿف، لقخّػػف ما استطاع، وٓ يؼبح مـظره، ولَئال 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة يخرج مِـف صقٌت ُيستؼَبح، ولئال َيضحؽ مِـف الشقطان،  فَع

  
ِ
ـَ »َقاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ اهللِ، والتََّثاُؤُب ِم الُعَطاُس ِم

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 3289رواه البخاري يف كتاب بدء الخؾؼ، باب صػة إبؾقس وجـقده برقؿ ) (1)

 . (2994يف كتاب الزهد والرقائؼ، باب تشؿقت العاصس، وكراهة التثاؤب برقؿ )

رواه مسؾؿ يف كتاب الزهد والرقائؼ، باب تشؿقت العاصِس وكراهة التثاؤب برقؿ  (2)

(2994) . 
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ْقَطاِن، َفنَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْؿ َفْؾَقَضْع َيَدُه َطَؾك فِقفِ  رواه الرتمذي وابـ . «الشَّ

: َقاَل َقاَل  ، وطـ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ (1)ماجف، وصححف ابـ حبان

 
ِ
إَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْؿ َفْؾَقَضْع َيَدُه َطَؾك فِقِف، َفنِنَّ : »َرُسقُل اهلل

ْقَطاَن َيْدُخُؾ َمَع التََّثاُؤِب   .(2)رواه أحؿد، وصححف ابـ حبان. «الشَّ

إن تثاءب وٓ بد فُقؽره أن يرفع صقتف بالتثاؤب، ولقخػض صقَتف ما  -3

  استطاع، فعـ أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
التََّثاُؤُب »قاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

ُه َما اْسَتَطاَع، َفنِنَّ َأَحَدُكْؿ إَِذا َقاَل: َها،  ْقَطاِن، َفنَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْؿ َفْؾَقُردَّ ـَ الشَّ ِم

ْقَطانُ   .(3)رواه البخاري. «َضِحَؽ الشَّ

ُـّ آستعاذة باهلل مِـ الشقطان الرجقؿ طـد التثا -4 ؤب، وَمـ فعؾف ٓ تس

أحقاًكا فال بلس: ٕن التثاؤب مِـ الشقطان، وقد أمر اهلل تعالك بآستعاذة مِـ 

                                                                                                               

رواه الرتمذي يف أبقاب إدب، باب ما جاء إن اهلل يحب العطاس ويؽره التثاؤب برقؿ  (1)

ابـ ماجف يف كتاب إقامة الصالة، والسـة فقفا، باب ما يؽره يف الصالة برقؿ (، 2746)

(، وحسـف 2358)6/122(، قال الرتمذي: حديث حسـ، وصححف ابـ حبان 968)

 . (4131) «صحقح الجامع»إلباين يف 

(، وفقفا زيادة: يف الصالة، 11323(، وبرقؿ )11323)17/425رواه أحؿد  (2)

(، وصححف 2361)6/124(، وصححف ابـ حبان 949الؿػرد )والبخاري يف إدب 

 . (426) «صحقح الجامع»إلباين يف 

(، وأصؾف يف 3289رواه البخاري يف كتاب بدء الخؾؼ، باب صػة إبؾقس وجـقده برقؿ ) (3)

 . (، لؽـ لقس فقف مقضع الشاهد2994مسؾؿ أيضا برقؿ )
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿الشقطان طـد َكْزِغف، وهذا مِـف، قال اهلل تعالك: 

َأنَّ  ، وطـ أبل ُهَرْيَرَة [211]إطراف:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

 
ِ
ُعَطاَس، َوَيْؽَرُه التََّثاُؤَب، فنَذا إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الْ »قاَل:  َرُسقَل اهلل

ا طؾك كؾِّ ُمْسِؾٍؿ َسِؿَعُف َأْن َيُؼقَل لف:  َطَطَس أحُدُكؿ وَحِؿَد اهللَ كاَن َحؼًّ

ُه  ْقَطاِن، فنذا َتَثاَءَب أحُدُكؿ َفْؾَقُردَّ ـَ الشَّ ا التََّثاُؤُب َفنِكَّؿا هق ِم َيْرَحُؿَؽ اهلل، وَأمَّ

ْقَطانُ  َما اْسَتَطاَع، فننَّ  ، (1)رواه البخاري. «َأَحَدُكْؿ إَذا َتَثاَءَب َضِحَؽ مـف الشَّ

ـِ ابـ َمْسُعقٍد  الة واْلُعَطاُس مِـ  وُيذكر َط قال: التََّثاُؤُب يف الصَّ

 مـف
ِ
ُذوا بِاهلل ْقَطاِن، َفَتَعقَّ  .(2)الشَّ

 

 
 

 

                                                                                                               

 . (6226فؾقضع يده طؾك فقف برقؿ )رواه البخاري يف كتاب إدب، باب إذا تثاءب  (1)

(، ويف هذه الـسخة )تحؼقؼ الحقت( 7985)2/189رواه ابـ أبل شقبة يف مصـػف  (2)

خؾؾ يف اإلسـاد، ويف الـسخة التل بتحؼقؼ معالك الدكتقر سعد الشثري طؾك 

(، وقال يف هامشف: ضعقػ: لضعػ 8199)5/227مصـػ ابـ أبل شقبة . الصقاب

 اهـ. أبل ضبقان حصقـ بـ جـدبيزيد بـ أبل زياد و
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َػِر آداٌب وأحؽاٌم مفؿٌة، مِ   ـ أهؿفا ما يؾل:يتعؾؼ بالسَّ

َّٓ ما دل الشرع طؾك  -1 َػِر اإلباحة، فال َيحرم مـف إ إصؾ يف السَّ

تحريؿف، فِؿـ الؿباح: السػر ٕجؾ مصؾحة دكققية مباحة، كالتجارة الؿباحة، 

أو الـزهة الحالل، وقد يرتؼل هذا الـقع لقؽقن مِـ قبقؾ السػر الؿحؿقد 

ة، ومقاَفَؼٌة لؾشريعة، كالسػر لتحصقؾ الؿثاب طؾقف إذا َصِحَبف كقٌَّة صالح

 . الؿال، لُقِعػَّ كػسف طـ الؿسللة، ويطعؿ ولده الحالل، وكحق ذلؽ

َػِر ما يؽقُن محؿقًدا مثاًبا طؾقف، وهق ما بقـ واجب أو مستحب،  -2 مِـ السَّ

ٕداء الحج أو  وكؾ سػر يؽقن يف صاطة اهلل تعالك ففق سػٌر محؿقٌد، كالسػر

جفاد يف سبقؾ اهلل، أو لؾدطقة إلك اهلل تعالك، أو لطؾب العؾؿ العؿرة، أو ال

 . الـافع، أو لِصؾة إرحام، أو لزيارة اإلخقان يف الّؾف

م والؿؽروه، فؽؾ سػر  -3 َػِر ما يؽقُن مذمقًما، وهق ما بقـ الؿحرَّ مِـ السَّ

 لؿعصقة اهلل تعالك ففق محرم، ٓ يجقز ابتداؤه وٓ آستؿرار فقف، كالسػر

لزيارة الؼبقر، أو الؿتاجرة بلمر محرم، كالؿخدرات، والؿسؽرات، أو 

  .لغرض الػساد يف إرض

يجقُز لؾؿسافر استدامة لبس الجقربقـ ثالثة أيام بؾقالقفـ، وإذا حضر  -4

وقت الصالة وبحث طـ الؿاء فؾؿ يجد فنكف يتقؿؿ، إٓ أكف ٓ يـبغل التساهؾ 

 . مشؼة دون طـاء وٓ -بحؿد اهلل -هبا الؿاءأن، مع تقفر مقاضع كثقرة يقجد 
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الِة الرباطقة إلك ركعتقـ، ويبتدئ الؼصر يف  -5 ُـّ لؾُؿسافِِر قصُر الصَّ ُيَس

حؼف بعد خروجف مِـ بؾده، ولق كان قد دخؾ طؾقف الققت وهق يف البؾد فؾف 

الؼصر إذا صؾَّك طؼب خروجف مِـ البؾد طؾك الصحقح مِـ ققلل العؾؿاء 

 .  وإياهؿرحؿـا اهلل

ُـّ لؾُؿسافِِر َجؿُع الظفر مع العصر، والؿغرب مع العشاء إذا َجدَّ بف  -6 ُيَس

ا إذا اسَتَؼرَّ يف  قر، وإذا اسَتَؼرَّ يف مؽان أثـاء سػره واحتاج إلك الجؿع، وأمَّ السَّ

ـة لف الَؼصر دون الجؿع، وإن جؿع فال  مقضع ولؿ يحتج إلك الجؿع: فالسُّ

 .  تعالكحرج طؾقف إن شاء اهلل

ا  -7 ُـّ لؾُؿسافِِر ترك الـافؾة الراتبة لؾظفر والؿغرب والعشاء فؼط، وأمَّ ُيَس

إكؿا كان يرتك الرواتب  سـة الػجر فال يرتكفا: ٕن الـبل 

ا سـة الػجر فؾؿ يؽـ يرتكفا طؾقف الصالة  الؿذكقرة تخػقًػا طؾك الؿسافر، وأمَّ

 . ا والسالم، بؾ كان يحافظ طؾقفا حضًرا وسػرً 

ُـّ لؾُؿسافِِر كغقره أن يصؾل بؼقة الـقافؾ، فقصّؾل القتَر وصالَة  -8 ُيَس

الؾقؾ، وتحقَة الؿسجد، والضحك، والـقافؾ الؿطَؾؼة، وكحق ذلؽ، كؿا أكف 

 . ولق لغقر الؼبؾة -يجقز لف صالة الـافؾة طؾك مركقبف

ػِر بعَض العبادات التل كان يح -9 افظ طؾقفا: إذا َترك الؿسافُِر بسبب السَّ

فنهنا ُتؽتب لف كؿا لق طؿؾفا، وهذا مِـ رحؿة اهلل تعالك بالؿسافر، فعـ َأبل 

  ُمقَسك إشعري 
ِ
إَِذا َمرَِض اْلَعْبُد : »قال: قاَل َرُسقُل اهلل
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 .(1)رواه البخاري. «أو َساَفَر: ُكتَِب َلُف ِمْثُؾ َما َكاَن َيْعَؿُؾ ُمِؼقًؿا َصِحقًحا

 ؿـ خطر ببالف السػر أن يشاور فقف َمـ يعؾؿ مِـ حالف الـصقحةُيستَحبُّ ل -11

لف، والؿعرفة بحالف، فنذا شاور وضفر أكف مصؾحة استخار اهلل تعالك يف ذلؽ، 

  .فقصّؾل ركعتقـ، ويدطق بدطاء آستخارة، ثؿ يؿضل لؿا يـشرح لف صدره

ُيستَحبُّ لؾؿسافر ولغقره تجديد التقبة، والتخؾص مِـ حؼقق  -11

 . لـاس التل طؾقف، وكتابة وصقتف، فنكف ٓ يدري ما يعرض لف يف سػرها

فؼِة الصالحة، التل ُتِعقـف طؾك صاطة ربف،  -12 ُيستحبُّ لؾؿسافر اختقار الرُّ

فنكف يف السػر تحصؾ معاشرة مستؿرة، وهذه لفا أثرها طؾك الػرد، ولَقجتـب 

 . ُرفؼَة السقء

: ـفل طـ ذلؽ، قال ُيؽَره لؾشخص أن يسافر وحده: لؾ -13

رواه أبق داود . »الراكُب شقطان، والراكباِن شقطاكان، والثالثُة ركٌب «

ـف لق يعؾؿ الـاس ما يف القحدة ما «: ، وقال (2)والرتمذي، وحسَّ

، والؿسافر وحَده قد (3)رواه البخاري .»هأطؾؿ، ما سافر راكٌب بؾقٍؾ وحَد 

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب يؽتب لؾؿسافر مثؾ ما كان يعؿؾ يف  (1)

 . (2996اإلقامة برقؿ )

(، والرتمذي 2617رواه أبق داود يف كتاب الجفاد، باب يف الرجؾ يسافر وحده رقؿ ) (2)

(، 1674الرجؾ وحده رقؿ ) يف كتاب فضائؾ الجفاد، باب ما جاء يف كراهقة أن يسافر

 (.299وحّسـف، وقال الـقوي: بلساكقد صحقحة )رياض الصالحقـ، كتاب أدب السػر ص

 .(2996رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب السقر وحده رقؿ ) (3)
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وإفؽار، أو قد يحصؾ لف  يحصؾ لف بتػرده وحشة، وتتسؾط طؾقف الفقاجس

مرض فال يجد َمـ يعاوكف، ولذلؽ هنت الشريعة طـ القحدة يف السػر، وإذا 

كاكت الطرقات طامرة بالـاس ذهاًبا وإياًبا كؿا هق الحال يف كثقر مِـ الدول 

 . الققم: فال بلس بذلؽ، وٓ كراهة، واهلل أطؾؿ

حتاجفا يف سػره، يتلكد طؾك الؿسافر أن يتعؾَّؿ إحؽام التل ي -14

 . كلحؽام الؼصر، والجؿع، والؿسح طؾك الجقربقـ

َّٓ مع محرٍم لفا، أو زوج، قال  -15  :ٓ يجقز لؾؿرأة أن تسافر إ

َّٓ مع ذي « َّٓ ومعفا ذو محرم، وٓ تسافر الؿرأة إ ٓ يخؾقنَّ رجٌؾ بامرأة إ

اكتتبُت  فؼال لف رجؾ: يا رسقل اهلل، إن امرأيت خرجت حاجة، وإين ،»محرم

 .(1)متػؼ طؾقف. »اكطِؾؼ، فحجَّ مع امرأتؽ«يف غزوة كذا وكذا؟ قال: 

ى الؿرء بسػره يقم الخؿقس إذا لؿ يشّؼ طؾقف: ٕكف  -16 ُيستَحبُّ أن يتحرَّ

ـُ مالؽ الغالب مِـ فِعؾ الـبّل  : لؼّؾؿا ، كؿا قال كعب ب

َّٓ يقم الخؿ - إذا خرج يف سػر - يخرج كان رسقُل اهلل  . قسإ

 .(2)رواه البخاري

 ُيستَحبُّ أن يقّدع أهَؾف وأصحاَبف، فؼد كان رسقل اهلل  -17

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 3116رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب مـ اكتتب يف جقش رقؿ ) (1)

 . (1341باب سػر الؿرأة مع محرم إلك حج وغقره رقؿ )يف كتاب الحج، 

 .(2949مـ أراد غزوة فقّرى بغقرها رقؿ ) رواه البخاري يف الجفاد، باب (2)
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، ومؿا ورد يف ذلؽ أن يؼقل الؿؼقؿ يػعؾ ذلؽ، ويػعؾف أصحابف 

، ويؼقل الؿسافر (1)لؾؿسافر: أستقدع اهلل ِديـؽ وأماكَتؽ وخقاتقَؿ طؿؾؽ

 .(2)لؾؿؼقؿ: أستقدطؽ اهلل الذي ٓ تضقع ودائعف

ُـّ لؾُؿسافِِر أن يستػتح َسَػره بذكر اهلل تعالك، فقؼقل الدطاء القارد يُ  -18 َس

أن  طـد الركقب، ثؿ الدطاء القارد طـد السػر خاصة، فعـ ابـ طؿر 

كان إذا استقى بعقره خارًجا إلك سَػٍر، كبَّر ثالًثا، ثؿ  رسقل اهلل 

كا إلك ربـا لؿـؼؾبقن، سبحان الذي سّخر لـا هذا وما كـَّا لف ُمؼِركقـ، وإ«قال: 

الؾَّفؿ إكا كسللؽ يف سَػِركا هذا البِرَّ والتؼقى، ومِـ العؿؾ ما ترضك، الؾَّفؿ 

َػر،  ن طؾقـا سَػركا هذا، واْصِق طـَّا ُبعده، الؾَّفؿ أكت الصاحُب يف السَّ هقِّ

َػِر، وكآبة الؿـَظر،  وسقِء والخؾقػُة يف إهؾ، الؾَّفؿ إكا كعقذ بؽ مِـ َوْطَثاء السَّ

 .(3)رواه مسؾؿ. «الؿـؼؾِب يف الؿال وإهؾ

روا طؾقفؿ واحًدا مـفؿ،  -19 ُـّ لؾُؿسافِِريـ إذا كاكقا ثالثة فلكثر أن يممِّ ُيَس

                                                                                                               

، وأبق داود يف كتاب الجفاد، باب الدطاء طـد 136، 38، 2/25يـظر: مسـد أحؿد  (1)

وّدع إكساكا رقؿ (، والرتمذي يف كتاب الدطقات، باب ما يؼقل إذا 2611القداع رقؿ )

 (، قال الرتمذي: حسـ صحقح.514(، )512(، والـسائل يف الققم والؾقؾة، رقؿ )3443)

(، وابـ السـل يف الققم 518، والـسائل يف الققم والؾقؾة )2/413يـظر: مسـد أحؿد  (2)

 .(517والؾقؾة )

ؿ رواه مسؾؿ يف كتاب الحج، باب ما يؼقل إذا ركب إلك سػر الحج وغقره رق (3)

 .(، والقطثاء: الشدة، والؿـؼؾب: الؿرجع1342)
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 .(1)»رواه أبق داود. ؿإذا خرج ثالثٌة يف سػرٍ، فؾقمّمروا أحَده«: قال 

ُـّ لؾُؿسافِِر إذا صِعد مؽاًكا مرتػًعا كجبؾ أو هضبة أن -21 يؽرب اهلل  ُيَس

: كـا إذا تعالك، وإذا اكحدر إلك واٍد أن يسّبح الّؾف تعالك، قال جابر 

 . (2)صِعدكا كّبركا، وإذا كزلـا سّبحـا

ُيستَحبُّ لؾؿسافِِر أن يجتفد يف الدطاء: ٕن السػر مِـ إحقال التل  -21

ثالُث دطقاٍت مستجاباٍت ٓ شؽَّ «: ُيسَتجاب فقفا الدطاء، قال 

َـّ   .(3)رواه أبق داود والرتمذي. «: دطقُة الؿظؾقم، ودطقُة القالد، ودطقُة الؿسافرفقف

: أن يؼقل الدطاء الؿذكقر يف حديث  -22 ًٓ ُـّ لؾُؿسافِِر إَذا كزل مـز ُيَس

َمـ َكَزَل «يؼقل:  أهنا سؿعت الـبل  خقلَة بـِت حؽقؿ 

ات ِمـ شّر ما  ، تؿ قال: أطقذ بؽؾؿات الّؾف التامَّ ًٓ ه شلٌء مـز خؾؼ، لؿ يضرَّ

 .(4)رواه مسؾؿ. «حتك يرتحؾ ِمـ مـزلف ذلؽ

                                                                                                               

( 2618رواه أبق داود يف كتاب الجفاد، باب يف الؼقم يسافرون يمّمروا أحدهؿ رقؿ ) (1)

 .وحّسـف الـقوي يف رياض الصالحقـ، كتاب آداب السػر

 .(2993رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب التسبقح إذا هبط واديا رقؿ ) (2)

(، والرتمذي يف 1536رواه أبق داود يف كتاب الصالة، باب الدطاء بظفر الغقب رقؿ ) (3)

(، وابـ ماجف يف كتاب 1915كتاب الرب والصؾة، باب ما جاء يف دطقة القالديـ رقؿ )

(، والبخاري يف إدب الؿػرد 3862الدطاء، باب دطقة القالد ودطقة الؿظؾقم رقؿ )

 .(481(، )32رقؿ )

 . (2718ؿ يف كتاب الذكر والدطاء، باب التعقذ مـ سقء الؼضاء رقؿ )رواه مسؾ (4)
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ُيستَحبُّ لؾُؿسافِِر التعجقؾ بالرجقع إلك أهؾف متك اكؼضت حاجتف،  -23

السػر قِطعٌة ِمـ العذاب، يؿـَع أَحَدكؿ صعاَمف وشراَبف «: قال 

 . ف، وهنؿتف: حاجت(1)متػؼ طؾقف. «وكقَمف، فنذا قضك كفؿتف فؾقعجؾ إلك أهؾف

ُـّ لؾُؿسافِِر إَذا رجع أن يؼقل الدطاَء الذي قالف طـد ابتداء سػره،  -24 ُيَس

 : ٕن الـبل «آيبقن تائبقن طابدون لربـا حامدون«وأن يزيد طؾقف: 

 .(2)رواه مسؾؿ. كان يػعؾ ذلؽ

ُـّ لؾُؿسافِِر أن يصؾل ركعتقـ يف الؿسجد إذا رجع إلك بؾده، فػل  -25 ُيَس

كان إذا قدم مِـ سػٍر بدأ  أن رسقل اهلل  حديث كعب بـ مالؽ

 .(3)متػؼ طؾقف. بالؿسجد، فركع فقف ركعتقـ

 

 
 

 

                                                                                                               

رواه البخاري يف كتاب الحج )أبقاب العؿرة(، باب السػر قطعة مـ العذاب رقؿ  (1)

 .(1927(، ومسؾؿ يف كتاب اإلمارة، باب السػر قطعة مـ العذاب رقؿ )1814)

 (. 1797ظر: صحقح البخاري رقؿ )جزء مـ حديث ابـ طؿر الؿتؼدم يف دطاء السػر، واك (2)

(، ومسؾؿ 4418حديث كعب بـ مالؽ رقؿ ) رواه البخاري يف كتاب الؿغازي، باب (3)

 . (2769يف كتاب التقبة، باب حديث تقبة كعب بـ مالؽ وصاحبقف رقؿ )
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ة، مِـفا ما يؾل:  لْؾَؿجالِِس آداٌب مفؿَّ

يـبغل طؾك الؿسؾِؿ أن يحرَص طؾك تصحقح كقَّتف فقؿا يلتقف وفقؿا  -1

َب إلك اهلل تعالك، وآستػادة، يرتكف مِـ الؿجالس، فقـقي بؿا يلتقف مِـف ا التؼرُّ

  .واإلفادة، والـػع وآكتػاع العام والخاص

ُيسَتحبُّ لِؾؿسؾِؿ أن يحرَص طؾك الؿجالس الؿحؿقدة، التل ُيْبَتَغك  -2

فقفا إجر والثقاب مِـ اهلل تعالك، فَقبحث طـفا، ويحضَرها، كؿجالس 

س القطظ والتذكقر، وكؾ ما العؾؿاء، وأهؾ الصالح، وحؾؼات العؾؿ، ومجال

 . يعقد طؾك الؿرء بـػٍع يف ِديـف، أو يعقد بالـػع طؾك الؿسؾؿقـ

َيحرم طؾك الؿسؾؿ أن يجؾس يف الؿجالس الؿذمقمة أو يتطؾبفا  -3

ويبحث طـف، كؿجالس أهؾ السقء، والؽالم الػاحش البذيء، والِغقبة، 

لؽ، فقجب اجتـاب والؽذب، والؿجالس التل يراد هبا كشر الػساد، وكحق ذ

ب صريِؼفا، ويستثـك مِـ ذلؽ: إذا كان يريد اإلصالح  هذه الؿجالس، وتـؽُّ

 . فقفا بالدطقة، أو إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

يجقز لِؾؿسؾِؿ أن يذهب إلك الؿجالس الؿباحة ويجؾس فقفا، وهل  -3

 الؿجالس التل ٓ تشتؿؾ طؾك السقء، وٓ ترتؼل إلك أن تؽقن مجالس

كافعة، وإكؿا فقفا الؽالم الؿباح، والؿزاح الربيء، وكحق ذلؽ، ففذه ٓ بلس 

بغشقاهنا، ولؽـ ٓ يـبغل اإلكثار مِـ غشقان هذا الـقع مِـ الؿجالس، ففق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
271 

 . مضقع لؾزمان، وربؿا َجرَّ إلك مؿـقع

ُـّ السالم أيًضا طـد  -4 ُـّ السالم طـد الدخقل إلك الؿجؾس، كؿا يس ُيَس

إذا اكتفك »قال:  أن الـبلَّ  ف، فعـ أبل هريرة الخروج مِـ

أحُدكؿ إلك الؿجِؾس فؾقسّؾؿ، فنذا أراَد أن يؼقَم فؾقسّؾؿ، فؾقست إُولك 

 .(1)رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي، وحّسـف. »بلحؼَّ ِمـ أِخرة

ُـّ لؾداخؾ أن يجؾَس حقُث َيـتفل بف الؿجؾس، ويتقاضع، وٓ  -5 ُيَس

 َّٓ ر إ قائل يتصدَّ قال: كـَّا   أن يصّدروه، فعـ طـ َجابِِر بـ َسُؿَرَة السُّ

رواه . جَؾَس أحُدكا حقُث َيـتفل بف الؿجؾِس إذا أتقـَا رسقَل اهلل 

 .(2)أبق داود

إذا صؾب صاحب الؿـزل مِـ الضقػ أن يجؾس يف مؽاٍن: فقـبغل لف  -6

والزائر  ب الدار،أن يجؾَس حقُث صؾب مِـف صاحُب الدار أن يجؾس: ٕكف صاح

: إذا يف حؽؿف، وهق أطرف بالؿقضع الؿـاسب، قال إبراهقؿ الـخعل 

 .(3)دخؾ أحدكؿ بقًتا، فليـؿا أجَؾسقه فْؾقجؾِس، هؿ أطؾؿ بعقرِة بقتِفؿ

ع لؾداخؾ، وٓ يجقُز أن يؼقؿ أحٌد أحًدا مِـ  -7 ُيسَتحبُّ التػّسح والتقسُّ

                                                                                                               

، وأبق داود يف إدب، باب يف السالم إذا قام مـ الؿجؾس رقؿ 2/287رواه أحؿد  (1)

 . (، وحّسـف2716مذي يف آستئذان، باب يف التسؾقؿ طـد الؼقام رقؿ )(، والرت5218)

( والبخاري يف إدب 4825رواه أبق داود يف كتاب إدب، باب يف التحؾؼ رقؿ ) (2)

 . (1141الؿػرد رقؿ )

 . )كتاب إدب( 5/235مصـػ ابـ أبل شقبة  (3)
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ ال تعالك:مؽاكف لقجؾس فقف، وٓ يػرق بقـ اثـقـ، ق

، وقال [11]الؿجادلة:  ﴾مئىئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 :» وٓ يؼقُؿ الرُجُؾ الرجَؾ ِمـ مؼعده ثؿ يجؾُس فقف، لؽـ

حقا أو  عقاتػسَّ ٓ يحؾُّ لرجٍؾ «: ، وقال أيًضا (1)متػؼ طؾقف .»تقسَّ

َّٓ بنذكفؿ  .(2)رواه أبق داود والرتمذي. »اأن يػّرق بقـ اثـقـ إ

َّٓ ُيسَتح -8 بُّ التزام إدب يف الجؾقس، فال يؿد رجؾقف إلك الجالسقـ إ

مِـ طذر، أو يجؾس جؾسة تـؽشػ فقفا طقرتف، أو يتقسع يف جؾستف والؿؽان 

 . ضّقؼ فقضّقؼ طؾك أخريـ، وٓ يجؾس كفقئة الؿضطجع، وكحق ذلؽ

إذا «: َمـ قام مِـ مجؾسف ثؿ رجع إلقف ففق أحؼُّ بف، قال  -9

 .(3)رواه مسؾؿ .»ؿ ِمـ مجِؾسف، ثؿ رَجَع إلقف؛ ففق أَحؼُّ بفقاَم أحُدك

ُيسَتحبُّ التزام أدِب الحديث، فال يتؽؾؿ بالسقء، أو يؽثر الخصام  -11

والجدل، ويـتؼل الطقب مِـ الؽالم، وٓ يؼاصع الؿتحدث، أو يظفر ِطؾؿف 

                                                                                                               

ؾ الرجؾ مـ مجؾسف رقؿ رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب ٓ يؼقؿ الرج (1)

(، ومسؾؿ يف كتاب السالم، باب تحريؿ إقامة اإلكسان مـ مقضعف الؿباح 6269)

 .(2177الذي سبؼ إلقف رقؿ )

إدب، باب يف الرجؾ جؾس بقـ رجؾقـ يغقر إذهنؿا رقؿ  رواه أبق داود يف كتاب (2)

ذهنؿا رقؿ (، والرتمذي يف إدب، باب كراهقة الجؾقس بقـ الرجؾقـ بغقر إ4845)

(2752) . 

 . (2197رواه مسؾؿ يف كتاب السالم، باب إذا قام مـ مجؾسف ثؿ طاد ففق أحؼ بف رقؿ ) (3)
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ث رجٌؾ طـد ططاء بـ أبل رباح  .بؿا يؼقلف الؿتحدث ، فاطرتض تحدَّ

آخر يف حديثف، فؼال ططاء: سبحان الّؾف! ما هذه إخالق؟! ما هذه  لف

إحالم؟! إين ٕسؿع الحديَث مِـ الرجؾ وأكا أطؾؿ مـف، فُلريفؿ مِـ كػسل 

ث بحديٍث فلستؿع لف  .أين ٓ أحسـ مـف شقًئا وقال أيًضا: إن الشاب لقتحدَّ

 .(1)كلين لؿ أسؿع، ولؼد سؿعتف قبؾ أن يقلد

التزاُم إدِب مع الحاضريـ، فققّقُر الؽبقر، ويرحُؿ  ُيسَتحبُّ  -11

َّٓ أن  الصغقر، ويعرف لؾعالؿ قدره، فال يتؽؾؿ يف مسائؾ الِعؾؿ متؼّدًما طؾقف إ

 . يستلذكف، أو يطؾب مِـف العالؿ ذلؽ

َّٓ شخص ثالث،  -12 ٓ يجقز أن يتـاجك اثـان يف مجؾس لقس معفؿ إ

َّٓ أن يستلذكقه فقلذن لفؿ، وأما إن كاكقا أكثر وٓ أن يتؽؾؿقا بؾغة ٓ يػفؿفا إ

ـْ َطْبدِ  ـِ َمسعقٍد مِـ ثالثة فال بلس، فَع  ب
ِ
 أن الـبلَّ  اهلل

ـْ »َقاَل:  َخرِ، َحتَّك َتْخَتِؾُطقا بِالـَّاِس، ِم ْٔ إَِذا ُكـُْتْؿ َثاَلَثًة َفاَل َيَتـَاَجك اْثـَاِن ُدوَن ا

  .(2)فمتػؼ طؾق. «َأْجِؾ َأْن ُيْحِزَكفُ 

َّٓ يخؾق الؿجؾُس مِـ ِذكر اهلل تعالك،  -13 ُيسَتحبُّ استحباًبا متلّكًدا أن 

  أن الـبل ، فعـ أبل هريرة والصالِة طؾك رسقلِف 

                                                                                                               

 . 1/211رواهؿا الخطقب البغدادي يف الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع  (1)

رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب إذا كاكقا أكثر مـ ثالثة فال بلس بالؿسارة  (2)

(، ومسؾؿ يف كتاب أداب، باب تحريؿ مـاجاة آثـقـ دون 6291لؿـاجاة برقؿ )وا

 . (2183الثالث بغقر رضاه برقؿ )
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َٓ َيْذُكُروَن فِقِف اهللَ  َما«قال:  ، َوُيَصؾُّقَن َطَؾك الـَّبِلِّ َقَعَد َقْقٌم َمْؼَعًدا 

 َكاَن َطَؾْقِفْؿ َح َّٓ  .»لِؾثََّقاِب ْسَرًة َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، وإِْن َدَخُؾقا اْلَجـََّة ، إِ

َّٓ قامقا «، ويف رواية أبل داود: (1)رواه أحؿد والرتمذي، وصححف ابـ حبان إ

 .(2)»طـ مثؾ جقػِة حؿارٍ 

يـبغل آستػادة مِـ الؿجؾس بؿا يـػع، وطدم تضققع الزمان بؿا ٓ  -14

، فال -لق حدث- إلك الخقر، ودفع الشر طـف يـػع، ومحاولة تقجقف الؿجؾس

يسؿح فقف بالؽذب، والغقبة، والسّب والشؿ، وطؾك كؾ مستطقع أن يغقر ما 

يراه فقف مِـ مـؽر وخطل، فنن لؿ يحصؾ التغققر فقـؼؾب الؿجؾس إلك مجؾس 

 ېئ ېئ﴿ مذمقم، والجؾقس فقف تحصقؾ إلثؿ، طؾقف الؼقام مـف، قال تعالك:

 مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال: .[68]إكعام: ﴾ىت مت خت حت جت يب ىب

 ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 . [114]الـساء:

                                                                                                               

(، والرتمذي يف الدطاء، باب الؼقم يجؾسقن وٓ يذكرون 9965)16/43رواه أحؿد  (1)

، 353 – 2/351(، وقال: حسـ صحقح، وصححف ابـ حبان 3381اهلل رقؿ )

( وما بعدها، وصححف ابـ الؼقؿ يف ِجالء 413الققم والؾقؾة رقؿ ) واكظر: الـسائل يف

 .14إففام ص

رواه أبق داود يف إدب، باب كراهة أن يؼقم الرجؾ مـ مجؾسف وٓ يذكر اهلل رقؿ  (2)

 . (411(، )418(، والـسائل يف الققم والؾقؾة رقؿ )4855)
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ارَة  -15 ُـّ إذا اكتفك الؿجؾس، أو أراد الخروج مِـف أن يؼقل كػَّ ُيَس

َّٓ «الؿجؾِس، وهل هذا الدطاء:  َّٓ إلَف إ ُسبحاكؽ الؾَّفؿ وبحؿدك، أشفُد أن 

يؼقلف إذا أراد أن يؼقم  ، كان الـبلُّ »أتقُب إلقؽأكَت، أستغػرك و

ارٌة لؿا يؽقن يف الؿجِؾس«مِـ الؿجؾِس، فُسئِؾ طـف فؼال:  أبق  رواه. »كػَّ

 .(1)داود

 
 

 

                                                                                                               

(، واكظر: ســ الرتمذي رقؿ 4859رواه أبق داود يف إدب، باب كػارة الؿجؾس رقؿ ) (1)

(، وغقرهؿ، وقد صححف الحافظ ابـ حجر وأصال 594(، وابـ حبان رقؿ )3433)

 . 745– 2/715الؽالم طؾقف يف الـؽت طؾك ابـ الصالح 
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾّزيارِة آداٌب مفؿَّ

فقؿا يـبغل طؾك الؿسؾِؿ أن يحرَص طؾك تصحقح كقَّتف فقؿا يلتقف و -1

يرتكف مِـ الّزياراِت، فقـقي بؿا يلتقف مِـفا التؼرب إلك اهلل تعالك، والرغبة يف 

إجر والثقاب، كلن يـقي هبا ِصؾة رحؿف، وأداء حؼققفؿ، أو يـقي هبا زيادة 

الؿحبة يف الّؾف، أو اكتساب الثقاب الحاصؾ مِـ الزيارة، أو التـاصح، 

يزوره إن كان طالؿا، أو تعؾقؿف إن كان  وآستػادة مـ الققت، أو التعؾُّؿ مؿـ

غقر طالؿ، والزائر طالؿ أو صالُب ِطؾؿ، أو آستجابة الؿشروطة لدطقة أخقف 

 . الؿسؾؿ، وكحق ذلؽ

ُيسَتحبُّ لِؾؿسؾِؿ أن يحرَص طؾك الّزياراِت الؿحؿقدة، التل ُيْبَتَغك  -2

فا مـػعة فقفا إجر والثقاب مِـ اهلل تعالك، وهل: كؾ زيارة ترتب طؾق

شرطقة، أو مصؾحة لألمة، وكحق ذلؽ، وقد تؽقن واجبة كزيارة إرحام، أو 

مستحبة كزيارة العؾؿاء وأهؾ الصالح، وزيارة الجقران هلل، وكؾ زيارة يف 

وقد ورد يف بعض أمثؾة هذه الزيارة كصقص تدل طؾك  .اهلل، وطؾك محبة اهلل

، وزيارة الؿريض، مِـ ققلف فضؾفا، فِؿـ ذلؽ: ما ورد يف فضؾ الزيارة يف اهلل

 :» َمـ طاَد مريًضا، أوزار أًخا لف يف اهلل، كاداه مـادٍ أن صِبَت وصاب

أت مـ الجـة   .(1)رواه أحؿد والرتمذي، وحّسـف .»مـزٓمؿشاك، وتبقَّ

                                                                                                               

(، 2118، والرتمذي يف كتاب الرب، باب ما جاء يف زيارة اإلخقان )2/326رواه أحؿد  (1)

 . (345دب الؿػرد رقؿ )وقال: حسـ غريب، والبخاري يف إ
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َيحرم طؾك الؿسؾؿ أن يتزاور مع أحٍد الّزياراِت الؿذمقمة، وهل: كؾ  -3

ِديـ أو ُخؾؼ، وكحق ذلؽ، كالزيارة ٕجؾ فِعؾ زيارة ترتَّب طؾقفا ضرٌر يف 

مات، أو لالجتؿاع طؾك لفٍق باصٍؾ، أو زيارة أهِؾ السقء الذيـ يزّيـقن  الؿحرَّ

الؿعاصل، ويؿارسقهنا، أو الذيـ ٓ تخؾقا مجالسفؿ مِـ الؽالم الػاحش 

البذيء، والغقبة، والؽذب، وكشر الػساد، ويستثـك مِـ ذلؽ: زيارهتؿ بغرض 

 . ح، أو إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽراإلصال

يجقز لِؾؿسؾِؿ أن يزور الّزياراِت الؿباحة، وهل: الزيارة التل ٓ  -4

م، كالزيارة لؿجرد قضاء  يرتتب طؾقفا مـػعة أو مضرة، وٓ تشتؿؾ طؾك محرَّ

ولؽـ ٓ  .الققت، وتبادل إحاديث الؿباحة والؿزاح الربيء، وكحق ذلؽ

 . ـ هذه الزيارات، ففق مضقع لؾزمان، وربؿا َجرَّ إلك مؿـقعيـبغل اإلكثار مِ 

قد تؽقن الزيارة يف أصؾفا محؿقدة أو مباحة، لؽـ يعرض لفا ما هق  -5

مذمقم مِـ محرم أو مؽروه، كلن تشتؿؾ طؾك مـؽر، ففـا يجب إزالة هذا 

 الؿـؽر، وتبؼك الزيارة طؾك أصؾفا، فنن لؿ يؿؽـ إزالة الؿـؽر تتحقل الزيارة

 . إلك الذم، فقؾزم تركفا، أو يستحب إذا كان مؽروًها فحسب

ُيسَتحبُّ لِؾزائِر اختقار الققت الؿـاسب لؾزيارة، فؾقس مِـ الؿـاسب  -6

الزيارة يف أوقات الراحة والـقم، أو أوقات الطعام، وقد يؽقن لبعض الـاس 

ؾقفؿ بالزيارة أوقات معقَّـة ٓ يحبقن أن يلتقفؿ فقفا أحد، فال يـبغل اإلثؼال ط

 . فقفا
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7-  َّٓ ُيسَتحبُّ لِؾزائِر ترك اإلثؼال طؾك اْلَؿُزور بطقل البؼاء أو غقر ذلؽ، إ

ويـبغل لِؾزائِر أن يراطل  .إن َطؾؿ الزائُر أن صاحبف يحب بؼاءه لؿدٍة أصقل

حال اْلَؿُزور، فؾعؾف مرتبط بؿقطد، أو مشغقل، وكحق ذلؽ، وهذا غالًبا يتبقـ 

، كلن تبدو طؾقف طالمات الؿؾؾ، أو يؽرر الـظر إلك مِـ حال الشخص

 ، ًٓ الساطة، أو يؽثر الدخقل والخروج، وقد يصرح أحقاًكا بؽقكف مشغق

 . فعـدها طؾك الزائر أن يستلذن، ويخرج

ؾ، ويحسـ مؾبسف وهقئتف، ويزيؾ طـ كػسف  -8 ُيسَتحبُّ لِؾزائِر أن يتجؿَّ

ن الؿسؾؿقن إذا تزاوروا كا«: الروائح الؽريفة، قال أبق العالقة 

ؾق  .(1)»اتجؿَّ

مِـ حّؼ صاحب الدار أن يعتذر طـ استؼبال أّي شخص، وطؾك َمـ  -9

اطُتِذر إلقف أن َيؼبؾ العذر صّقبًة بف كػسف، ويرجع سامح الخاصر، وٓ يحؿؾ يف 

كػسف طؾك أخقف شقًئا بسبب ذلؽ، بؾ يؼدر لف اطتذاره، فؾربؿا كان الققت غقر 

 .[28]الـقر:  ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿ تعالك: مـاسب، قال اهلل

: لؼد صؾبت طؿري هذه : قال بعض الؿفاجريـ قال قتادة 

أية فؿا أدركتفا، أن أستلذن طؾك بعض إخقاين فقؼقل لل: ارجع، فلرجع، 

 .(2)وأكا مغتبط

                                                                                                               

 . (348رواه البخاري يف إدب الؿػرد رقؿ ) (1)

 . طـ تػسقر ابـ كثقر )كػس أية( (2)
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طؾك الزائر أن يستلذن طـد إرادة الدخقل، وٓ يحؾ لف أن يدخؾ  -11

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿ احتف بغقر استئذان، قال اهلل تعالك:بقت غقره أو اسرت

، [27]الـقر:  ﴾ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

وطـ أبل ُمقسك إْشَعريِّ وأبل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  .ومعـك تستلكسقا: تستلذكقا

  َّأن الـبل  :إَذا اْسَتْلَذَن أَحُدُكْؿ َثالًثا َفَؾْؿ ُيْمَذْن َلُف: »قاَل

 .(1)ؾقفمتػؼ ط. «َفْؾَقْرِجعْ 

طؾك الزائر إذا دخؾ الدار أن يغّض بصره، ويحػظ سؿعف، وٓ يسلل  -11

ا ٓ يعـقف، ويجؾس حقث يجؾسف صاحُب الدار، وٓ يخرج حتك يستلذن،  طؿَّ

 . وإذا خرج فؾقسؾِّؿ

ُيستَحب لْؾَؿُزور أن يرّحب بؿـ زاره، فقؼقل: )مرحًبا بػالن(، أو  -12

قَّاكؿ اهلل(، وكحق ذلؽ، ويستحب لف أن )مرحًبا بلبل فالن(، و )تػضؾقا ح

قالت: َذَهْبُت  فعـ ُأمِّ َهاكٍِئ بِـِْت َأبِل َصالٍِب  .يؽرمف بؿا يتقسر لديف

 
ِ
ْؿُت َطَؾْقِف، فؼال: إَِلَك َرُسقِل اهلل متػؼ . «َمْرَحًبا بُِلمِّ َهاكِئٍ »، َفَسؾَّ

 .(2)طؾقف

                                                                                                               

(، 6245رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب التسؾقؿ وآستئذان ثالثا برقؿ ) (1)

 . (2153ومسؾؿ يف كتاب أداب، باب آستئذان برقؿ )

(، 357الصالة، باب الصالة يف الثقب القاحد مؾتحػا بف برقؿ ) رواه البخاري يف كتاب (2)

حك برقؿ  . (336) ومسؾؿ يف كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب استحباب صالة الضُّ
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ـِ الّؾؼاء،  ُيستَحب لْؾَؿُزور أن يؼابؾ زائريف بالبشاشة -13 والتََّبسؿ وُحس

 . وأن ُيظفر لفؿ السعادة وإكس بزيارهتؿ، وأن يشؽرهؿ طؾك الزيارة
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ة، مِـفا ما يؾل:  لالْستِْئَذاِن آداٌب مفؿَّ

يجب آستِئذاُن لدخقل الؿـازل وكحقها كآسرتاحات: وٓ يجقز  -1

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿ك يمَذن لف، قال اهلل تعالك: ٕحد أن يدخؾ بقَت غقره حت

، ومعـك [27]الـقر:  ﴾ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

  وطـ أبل ُمقسك إْشَعريِّ وأبل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  .تستلكسقا: تستلذكقا

. «إَذا اْسَتْلَذَن أَحُدُكْؿ َثالًثا َفَؾْؿ ُيْمَذْن َلُف: َفْؾَقْرِجعْ »قاَل:  أن الـبلَّ 

 .(1)متػؼ طؾقف

يجُب آْستِْئَذاُن لدخقل الؿقاضع الخاصة، كالُغرف الخاصة: كغرفة  -2

القالديـ، والغرفة الخاصة لالبـ أو لألخ، والغرفة الخاصة لؾبـت أو 

 . لألخت، وكحق ذلؽ: إذا كاكت مغَؾؼة

َّٓ فؾقرجع، كؿا تؼدم يف  -3 ـَُّة آْستِْئَذاُن ثالث مرات، فنن أذن لف وإ السُّ

 . جعؾ بقـ كؾ مرة وأخرى وقًتا يسقًرا ُطرًفاالحديث، ولق

ـَُّة أن يؽقن صرقف لؾباب، أو مـاداتف َمـ بالبقت برفٍؼ وأدٍب، قال  -4 السُّ

 :»إن  َّٓ َّٓ زاكف، وٓ يـَزع ِمـ شلء إ الرفؼ ٓ يؽقن يف شلء إ

كاكت أبقاب الـبّل ُتؼَرع «قال:  وطـ أكس  .(2)رواه مسؾؿ .»فشاك

                                                                                                               

(، 6245رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب التسؾقؿ وآستئذان ثالثا برقؿ ) (1)

 . (2153ومسؾؿ يف كتاب أداب، باب آستئذان برقؿ )

 .(2594رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة، باب يف فضؾ الرفؼ رقؿ ) (2)
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ويحرم اإليذاء يف صرق  .(1)اه البخاري يف إدب الؿػردرو. »بإضافقر

 . إبقاب أو يؽره بحسب قدر اإليذاء، فالقسقر مِـف مؽروه، والؽثقر محّرم

ك  -5 ـَُّة إذا ققؾ لؾطارق: َمـ بالباب؟ أن يؼقل: فالن بـ فالن، ُيَسؿِّ السُّ

ن هذه كػسف بؿا ُيعرف بف، وٓ يؼؾ: )أكا(، أو )أو شخص( أو )واحد(، ٕ

ويف حديث جابر  .الؽؾؿات تصدق طؾك كؾ أحد، فال ُيعرف َمـ هق الطارق

  أكف َصَرق طؾك الـبل  :فؼؾت:  ؟»؟َمـ ذا«الباَب، فؼال لف

 .(2)متػؼ طؾقف. ، كلكف كرهفا»أكا، أكا«أكا، فؼال: 

ك طـف يؿقـًا أو  -6 َّٓ يؼػ الؿستلذن مؼابؾ الباب، بؾ يتـحَّ ـَُّة أن  السُّ

، حتك ٓ يّطؾع طؾك داخؾ الدار إذا ُفتح الباب: فعـ َسْفِؾ بـ َسْعٍد يساًرا

  َّأن الـبل  :َؿا ُجِعَؾ آْستِْئَذاُن ِمـ َأْجِؾ اْلَبَصرِ »قاَل . «إِكَّ

ـْ َطْبدِ  .(3)متػؼ طؾقف ـِ ُبْسٍر وَط  ْب
ِ
  اهلل

ِ
 َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

، إَِذا َأَتك َباَب َقْقٍم َلْؿ َيْس » ـِ َْيَؿ ْٕ ـْ ُرْكـِِف ا ـْ ِم
ـْ تِْؾَؼاِء َوْجِفِف، وَلؽِ َتْؼبِِؾ اْلَباَب ِم

َْيَسرِ  ْٕ  .(4)رواه أحؿد وأبق داود. «َأِو ا

                                                                                                               

 . (، وقال إلباين: صحقح1181رواه البخاري يف إدب الؿػرد ) (1)

(، ومسؾؿ 6251رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب إذا قال: ماذا؟ فؼال: أكا رقؿ ) (2)

 .(2155ا رقؿ )يف كتاب إدب، باب كراهة ققل الؿستلذن: أك

(، 6241رواه البخاري يف كتاب آستئذان، باب آستئذان مـ أجؾ البصر برقؿ ) (3)

 . (2156ومسؾؿ يف كتاب إدب، باب تحريؿ الـظر يف بقت غقره برقؿ )

  = (، وأبق داود كتاب إدب، باب كؿ مرة17694()17692)29/236رواه أحؿد  (4)
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جؾ، وبعض الـساء يتساهؾـ يف ذلؽ  -7 الؿرأة يف آْستِْئَذاِن كالرَّ

 . فقدخؾـ البققت بال استئذان، وهذا مِـ إخطاء الشائعة

ْستِْئَذاَن ولقس استئذاًكا، وإكؿا هق إستِْعالٌم: صْرُق الباب مؿا يشبف آ -8

ام، لقسَتْعؾِؿ إن كان فقف أحٌد أو ٓ، ومِـ الجػاء  طـد إرادة الدخقل إلك الحؿَّ

الؿؽروه: الؿبادرُة بػتح الباب مِـ غقر استِْعالٍم بطرقف أو كحقه كنحداث 

 صقٍت أو سماٍل: هؾ يقجد أحد؟

ْستِْئَذاُن طـد إرادة الخروج مِـ الؿـزل أو آسرتاحة ُيشَرُع لؾضقػ آ -9

 . وكحقهؿا

ُيشَرُع آْستِْئَذاُن طـد إرادة الـظر يف إشقاء الخاصة، أو قراءهتا، أو  -11

 . استعؿالفا، أو أخذها

ـَُّة قرن آستئذاِن بالسالم، وتؼديؿف طؾقف أفضؾ، قال اهلل تعالك:  -11 السُّ

 ﴾ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿

ـْ َطْبدِ [27]الـقر:  ـِ ُبْسٍر ، َط  ْب
ِ
  اهلل

ِ
إَِذا » َقاَل: َكاَن َرُسقُل اهلل

، َأِو  ـِ َْيَؿ ْٕ ـْ ُرْكـِِف ا ـْ ِم
ـْ تِْؾَؼاِء َوْجِفِف، وَلؽِ َأَتك َباَب َقْقٍم َلْؿ َيْسَتْؼبِِؾ اْلَباَب ِم

اَلُم َطَؾْقُؽْؿ، السَّ  َْيَسرِ، وَيُؼقُل: السَّ ْٕ  .(1)رواه أبق داود. «اَلُم َطَؾْقُؽؿْ ا

                                                                                                               

(، والؾػظ لف، والبخاري يف إدب الؿػرد 5186)يسؾؿ الرجؾ يف آستئذان برقؿ  =

 . (4638) «صحقح الجامع»(، وصححف إلباين يف 1178)371ص

  =   (،5186رواه أبق داود كتاب إدب، باب كؿ مرة يسؾؿ الرجؾ يف آستئذان برقؿ ) (1)
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ـْ َبـِل َطامٍِر  ـْ َرُجٍؾ َم وُهَق  َأكَُّف اْسَتْلَذَن َطَؾك الـَّبِلِّ  وَط

ْؿُف »لَِخاِدمِِف:  يف َبْقٍت َفَؼاَل: َألُِج؟ َفَؼاَل الـَّبِلُّ  اْخُرْج إَِلك َهَذا َفَعؾِّ

اَلُم  ْستِْئَذاَن، َفُؼْؾ َلُف: ُقِؾ السَّ
ِ
ُجُؾ، َفَؼاَل: «َطَؾْقُؽْؿ، َأَأْدُخُؾ؟آ ، َفَسِؿَعُف الرَّ

اَلُم َطَؾْقُؽْؿ، َأَأْدُخُؾ؟   .(1)، َفَدَخَؾ «َفَلِذَن َلُف الـَّبِلُّ »السَّ

 

 
 

 

                                                                                                               

والبخاري يف إدب  ،( بـحقه مختصرا17694()17692)29/236ورواه أحؿد  =

صحقح »(، ولقس فقفؿا ذكر السالم، وصححف إلباين يف 1178)371الؿػرد ص

 . (4638) «الجامع

(، والـسائل يف 5177رواه أبق داود يف كتاب إدب، باب كقػ آستئذان برقؿ ) (1)

(، وصححف إلباين يف سؾسؾة إحاديث الصحقحة 11175)9/126الســ الؽربى 

(818()819) . 
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾّضقاَفِة آداٌب مفؿَّ

م، ودطا إلقفا، الضقافة مِـ مؽارم إخالق التل حثَّ طؾقفا اإلسال -1

وجعؾفا مِـ خصال اإليؿان، فقـبغل لؾؿممـ أن يعتـَل هبا، ويحرص طؾقفا، 

َمـ كان يمِمـ باهلل والققِم أِخر »أن رسقَل اهلل قاَل:  فعـ أبل ُهريَرة 

 :اهلل ـب طؿرو لعبدِ  ، وقال الـبلُّ (1)متػؼ طؾقف. «فْؾقؽرِْم َضقَػف

ا«   .، يعـل: الضقػ الذي يزورك(2)البخاريرواه . «وإن لَزْورك طؾقؽ حؼًّ

إصؾ يف الضقافة أهنا سـَّة، وتجب الضقافة لؿسؾؿ مسافٍِر كزل طؾك  -2

مؼقؿ، ولقس لف مقضع يـزل فقف، ومؼدار القاجب يف هذه الحالة يقٌم ولقؾٌة، 

 وما زاد فؿستحب إلك ثالثة أيام، ثؿ ما زاد ففق صدقة طؾك الضقػ، فعـ أبل

َمـ كان يممـ باهلل والققم «قال:  أن الـبلَّ  شريح الَؽعبل 

أخر فؾقؽرِم ضقَػف جائَزتف، يقٌم ولقؾٌة، والضقافة ثالثة أيام، فؿا بعد ذلؽ ففق 

حتك «، ويف لػظ مسؾؿ: »صدقة، وٓ يحؾ لف أن يثقي طـده حتك يحرجف

 .(3)«يؼقؿ طـده وٓشلء لف َيؼربف بف«، قالقا: وكقػ يْمثِؿف؟ قال: »يْمثِؿف

                                                                                                               

ٕدب، باب مـ كان يممـ باهلل والققم أخر فال يمذ جاره برقؿ رواه البخاري يف كتاب ا (1)

 (. 47(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب الحث طؾك إكرام الجار والضقػ برقؿ )6118)

 .(6134رواه البخاري يف كتاب إدب، باب حؼ الضقػ رقؿ ) (2)

  = يف كتاب (، ومسؾؿ6135رواه البخاري يف كتاب إدب، باب إكرام الضقػ رقؿ ) (3)
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يجُب البعد طـ اإلسراف يف الضقافة، وٓ بلس بالتؽؾػ القسقر الذي  -3

ٓ ُيخرج إلك َحّد اإلسراف، ويؽقن بؼدر الحاجة، وقد قال تعالك يف قصة 

، قال ابـ الؼقؿ [26]الذاريات: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ﴿: إبراهقؿ 

  تعالك: جاء بعجؾ كامؾ، ولؿ يلت ببعضف، وهذا مِـ تؿام كرمف

ء بف سؿقـًا ٓ هزياًل، ومعؾقم أن ذلؽ مِـ أفخر ، ثؿ إكف جا

 .(1)اهـ. أمقالفؿ، ومثؾف يتخذ لالقتـاء والرتبقة، فآثر بف ِضقػاكف

يستحبُّ الرتحقب بالضقػ، وُحسـ استؼبالف، والبشاشة يف وجفف،  -4

وإشعاره بالسرور لؿجقئف، فػل حديث إكصاري الذي َقِدم إلقف الـبلُّ 

 وأبق بؽر وطؿر  كف لؿا كظر إلقفؿ قال: الحؿد لّؾف، ما أ

 .(2)رواه مسؾؿ. أحد الققم أكرم أضقاًفا مـل

 وقال الشاطر:

ـــؽ صالًبـــا ًٓ مـ ـــرء واىف مــــز  إذا الؿ

 

ـــــالؽ  ــــؽ الؿس ــــف إلق ــــراك وَأْرَمت  ق

ـــتفّؾاًل   ـــف م ــــل وجف ـــًؿا ف ــــ َباس  فؽ

 

 وقـــؾ مرحًبـــا أهـــاًل ويـــقم مبـــارك 

                                                                                                                

أواخر الصقد  13/352(، ويـظر يف الؿسللة: الؿغـل 48الؾؼطة، باب الضقافة برقؿ ) =

آخر إصعؿة، وجامع العؾقم والحؽؿ شرح حديث  9/211والذبائح، والؿبدع 

 .وغقرها 9/36(، وكقؾ إوصار 15)

 .بتصرف يسقر 147ِجالء إففام ص (1)

جقاز استتباطف غقره إلك دار مـ يثؼ برضاه بذلؽ  رواه مسؾؿ يف كتاب إشربة، باب (2)

 .(2138رقؿ )
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 هذا يؼقل الشاطر: ، ويف(1)وققؾ: البشاشة خقر مِـ الِؼرى

 بشاشــة وجــف الؿــرء خقــر مـِــ الِؼــرى

 

ــف وهــق ضــاحؽ  ــليت ب  فؽقــػ بؿـــ ي

تستحبُّ الؿبادرة بنحضار الطعام لؾضقػ يف الققت الؿـاسب، وٓ  -5 

استحقا  يمّخره: ٓحتؿال كقكف جائًعا، وٓ يشعره بذلؽ أو يستشقره: ٕكف ربؿا

 ضقافف يؼقل اهلل تعالك:مع أ فادَّطك طدم الحاجة، ويف قصة إبراهقؿ 

، والرَوغان: الذهاب [26]الذاريات:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿

 . بسرطة وِخػقة حتك ٓ يشعر بف الضقػ، فنكف ربؿا يثـقف طـ تؼديؿ ما يريد

ُيسَتحبُّ أن يخدم اإلكسان ضقَػف بـػسف، ويؼدم لف الطعام والشراب،  -6

 ف يؼقل تعالك:مع أضقاف ويدطقه إلك تـاولف، ويف قصة إبراهقؿ 

 ، قال ابـ الؼقؿ [27]الذاريات:  ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿

تعالك: هق الذي ذهب وجاء بف بـػسف، ولؿ يبعثف مع خادمف، وهذا أبؾغ يف 

 .(2)اهـ. إكرام الضقػ

ُيسَتحبُّ لؾؿضقِّػ أن يـقي يف ققامف بالضقافة فِعؾ السـة وأداء حؼ  -7

  .أخقف: وٓ يجقز لف قصد الؿباهاة والؿػاخرة

َّٓ يطقؾ اإلقامة حتك يؿّؾ مِـف صاحُب الدار،  -8 قِػ أن  ُيسَتحبُّ لِؾضَّ

                                                                                                               

 .151، 2/151طـ غذاء إلباب  (1)

، وذكر فقائد أخرى مـ قصة إبراهقؿ طؾقف السالم، وغذاء 146جالء إففام ص  (2)

 .2/149إلباب 
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وَيؽَره بؼاءه، وقد حّدد الشرع مدة اإلقامة، فنكف كؿا أمر الؿضقػ بحسـ 

 الضقافة أمر الضقػ بعدم اإلصالة حتك ٓ يحرج صاحبف:

م يف فنن كان الضقػ قادًما مِـ سػر، فؿدة ضقافتف ثالثة أيام، كؿا تؼد -أ 

  .حديث أبل شريح الؽعبل 

ة بؼائف إلك آكتفاء مِـ الطعام،  -ب  وإن كان الضقػ مِـ أهؾ البؾد، فؿدَّ

 . [53]إحزاب:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿ قال تعالك:

ويف كؾتا الحالتقـ: فنن لؾضقػ أن يبؼك مدة أصقل متك ما طؾؿ مِـ 

 . صاحب الدار صدق الرغبة يف ذلؽ

ق -9 ِػ أن يبادر لؿقافؼة مضقِِّػف إذا قدم لف الطعام، وٓ ُيسَتحبُّ لِؾضَّ

 . يعتذر بشبع أو غقره

قِػ أن يدطق لؾؿضقِّػ، وهذا مِـ الشؽر والؿؽافلة  -11 ُيسَتحبُّ لِؾضَّ

لؿا أكؾ طـد  الؿلمقر هبا، ومؿا ورد يف ذلؽ مِـ الدطاء: أن الـبل 

َمؽؿ أفَطَر طـدكؿ الصائؿقن، وأكؾ صعا«قال:  سعد بـ طبادة 

، ويف حديث (1)رواه أحؿد وأبق داود. »إبراُر، وصؾَّت طؾقؽؿ الؿالئؽة

                                                                                                               

، وأبق داود يف كتاب إصعؿة، باب الدطاء لرب الطعام رقؿ 3/138رواه أحؿد  (1)

، وتعؼبف الحافظ ابـ 213، 162(، وصحح إسـاده الـقوي يف إذكار ص 3854)

ظر: شرح ابـ طالن طؾك إذكار )اك. حجر بلن يف إسـاده مؼآ، ثؿ ققاه بؿجؿقع صرقف

4/343). 
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 لؿا أكؾ طـدهؿ وصؾبقا مِـف أن الرسقل  اهلل بـ ُبْسٍر طبد

رواه  .»الؾَّفؿ بارك لفؿ فقؿا رزقتفؿ، واغػْر لفؿ، وارحؿفؿ»: الدطاء، قال

 .(1)مسؾؿ

وترك  : غض البصر،يـبغل طؾك الضقػ: التلدب بأداب العامة مثؾ -11

 . السمال طؿا ٓ يعـقف، أو رفع الصقت، أو اإلضرار بؿـزل الؿضقػ، وكحق ذلؽ

 
 

                                                                                                               

 .(2142رواه مسؾؿ يف كتاب إشربة، باب استحباب وضع الـقى خارج التؿر رقؿ ) (1)
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾِّساِن والحديِث آداٌب مفؿَّ

 الؾِّسان والؽالم والبقان كعؿٌة مِـ أطظِؿ الـِّعؿ التل أكعؿ اهلل تعالك هبا -1

]البؾد:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿طؾك ِطباِده، قال اهلل تعالك: 

 ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿، وقال تعالك: [8-9

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿، وقال تعالك: [4 - 1]الرحؿـ:  ﴾ڇ ڇ

، ومِـ [22]الروم:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

القاجب: ُشؽر هذه الـِّعؿة، وأطظُؿ شؽرها: أن يستعؿَؾفا العبُد يف صاطة اهلل 

 . ويحذَر مِـ استعؿالفا يف َمعصقِة اهلل تعالكتعالك، 

يجب طؾك الؿسؾؿ ِحػُظ لساكف ما استطاع إلك ذلؽ سبقال، ويجب  -2

 ڤ﴿طؾقف أن يصقكف طـ ققل الحرام، وطـ كؾ ما ٓ يؾقؼ، قال اهلل تعالك: 

 . [18]ق:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ّٓ الخقر، -3 ٓ  يؼقل بؾساكف إ ـبغل لؾؿسؾؿ أن يحرص طؾك أن وأن يؽقن  ي

الغالب طؾقف السؽقتٓ  كثرة الؽالم، قال اهلل تعالك مقّضحا بعض سبؾ الخقر 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ يـبغل أن يـشغؾ هبا الؾسان: التل

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

أن رسقَل اهلل قاَل:  ، وطـ أبل ُهريَرة [114]الـساء: ﴾ڤ ڤ ڤ
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 .(1)متػؼ طؾقف. «ر فْؾقُؼْؾ خقًرا أو لقصُؿتَمـ كان يمِمـ باهلل والققِم أِخ »

يجب طؾك الؿسؾؿ أن يالحظ لساكف، ويراقب ما يخرج مـف، وٓ  -4

يتعجؾ بالؽالم، فؾربؿا قال كؾؿًة أفسدت طؾقف دكقاه وآخرتف، وطـ أبل ُهريَرة 

  :ُؿ بِاْلَؽِؾَؿِة، َما َيَتَبقَّ »أن رسقَل اهلل قاَل ـُ َما فِقَفا، َيْفِقي إِنَّ اْلَعْبَد َلَقَتَؽؾَّ

ـَ اْلَؿْشرِِق َواْلَؿْغرِِب  ، ويف حديث معاذ (2)متػؼ طؾقف. »بَِفا فِل الـَّاِر، َأْبَعَد َما َبْق

، بؿا يدخؾ الجـة ويباطد مـ لؿا أخربه الـبل  بـ جبؾ 

الـار، وأخربه بلبقاب الخقر، ورأِس إمر وطؿقده وذروِة سـامف، ثؿ قال لف: 

، قال معاذ: قؾت: بؾك يا كبل اهلل، فلخذ بؾساكف »ؿالك ذلؽ كؾفأٓ أخبرك ب«

فؼؾت: يا كبل اهلل، وإكا لؿماخذون بؿا كتؽؾؿ بف،  »كػَّ طؾقؽ هذا«فؼال: 

 ؽبُّ الـاَس يف الـار طؾك وجقهفؿثؽؾتؽ أمؽ يا معاذ، وهؾ ي«: فؼال 

َّٓ حصائد ألسـتفؿ -أو طؾك مـاخرهؿ-  .(3)رواه الرتمذي، وصححف .»إ

ـُ طبدِ  ما فؼال: ما أخقف  الـبل  اهلل الثؼػل وسلل سػقاُن ب

                                                                                                               

ب، باب مـ كان يممـ باهلل والققم أخر فال يمذ جاره برقؿ رواه البخاري يف كتاب إد (1)

 (. 47(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب الحث طؾك إكرام الجار والضقػ برقؿ )6118)

(، ومسؾؿ يف كتاب 6477رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب حػظ الؾسان برقؿ ) (2)

 . (، والؾػظ لف2988الزهد، باب التؽؾؿ بالؽؾؿة يفقي هبا يف الـار برقؿ )

(، والـسائل 2616رواه الرتمذي يف أبقاب اإليؿان، باب ما جاء يف حرمة الصالة رقؿ ) (3)

برقؿ  ﴾گ گ ڳ ڳ﴿ يف الؽربى، كتاب التػسقر، باب ققلف تعالك:

 .(، وقال الرتمذي: حسـ صحقح11394)
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 .(1)رواه الرتمذي، وصححف. »هذا«تخاف طؾّل؟ فلخذ بؾساكف كػسف، ثؿ قال: 

أطظُؿ آفاِت الؾِّسان: أن يؼع الؿسؾؿ بؾساكف يف الشرك باهلل تعالك، أو  -5

أو يستغقث بغقر اهلل، الؽػر باهلل تعالك، إما يف الشرك إكرب بلن يدطق غقر اهلل، 

أو يـذر لغقر اهلل، أو يف الشرك إصغر، كلن يحؾػ بغقر اهلل، أو يؼقل: ما شاء 

 . الّؾف وشاء فالن، أو يؼقل: لقٓ الّؾف ولقٓ فالن

مِـ آفاِت الؾِّسان التل يجُب الحذُر مِـفا: الؽذب، وأشده الؽذب  -6

لؽذب طؾك ، ومِـف: اطؾك الّؾف تعالك، والؽذب طؾك رسقلف 

 . والشراء الـاس، ولق طؾك سبقؾ السخرية أو إضحاك الـاس، والؽذب يف البقع

مِـ آفاِت الؾِّسان التل يجُب الحذُر مِـفا: الِغقبة، وهل: ِذكرك أخاك  -7

الحطب،  وهل آفة خطقرة، تحصد الحسـات وتلكؾفا كؿا تلكؾ الـار .بؿا يؽره

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿قال اهلل تعالك: 

  أن رسقل اهلل ، وطـ أبل ُهَريَرة [12]الحجرات:  ﴾ڤڤ

ِذْكُرَك َأَخاَك بَِؿا »، قالقا: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، قال: «َأَتْدُروَن ما اْلِغقَبُة؟»قال: 

إْن كان فِقف ما َتُؼقُل َفَؼْد »، ققؾ: َأَفَرَأْيَت إْن كان يف َأِخل ما َأُققُل؟ قال: «َيْؽَرهُ 

ـْ فِقف َفَؼْد َبَفتَّفُ اْغَتبْ  قالت:  ، وطـ طائشة (2)رواه مسؾؿ. «َتُف، َوإِْن لؿ َيُؽ

                                                                                                               

( وقال: 2411رواه الرتمذي يف كتاب الزهد، باب ما جاء يف َحػظ الؾسان برقؿ ) (1)

 .حديث حسـ صحقح

 . (2589رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب تحريؿ الغقبة برقؿ ) (2)
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: حسبؽ مِـ َصػقَّة كذا وكذا، تعـل قصقرة، فؼال: قؾت لؾـبل 

 .(1)رواه أبق داود والرتمذي. »لؼد قؾِت كؾؿة لق ُمِزَجت بؿاء البحر لؿزَجْتف»

: الـَّؿقؿة، وهل: كؼُؾ كالم مِـ آفاِت الؾِّسان التل يجُب الحذُر مِـفا -8

وهل آفة خطقرة، تحصد  .الـاس بعِضفؿ إلك بعض طؾك جفة اإلفساد بقـفؿ

وقد ورد التحذير مـفا أيؿا تحذير  .الحسـات وتلكؾفا كؿا تلكؾ الـار الحطب

لؿا يـتج طـفا مِـ آثار سقئة، وكتائج خطرة مِـ إحؼاد والضغائـ وفساد 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿قال اهلل تعالك: الؼؾقب والبغضاء والشحـاء، 

 ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿، وقال تعالك: [11-11]الؼؾؿ:  ﴾ې ې ۉ

ـْ ُحَذْيَػَة بـ القؿان [1]الفؿزة: ٓ »قاَل:  أنَّ الـَّبِلَّ  ، وطـ َط

َـَّة َقتَّاٌت  امٌ »متػؼ طؾقف، ويف لػٍظ لِؿسؾؿ: . «َيْدُخُؾ الَج  .(2)، والؿعـك واحد«َكؿَّ

ور يفمِـ آفاِت الؾِّس -9 وِر، والزُّ  ان التل يجُب الحذُر مِـفا: َقْقُل الزُّ

إصؾ: تحسقـ الشلء ووصػف بخالف ِصػتف، حتك يخقَّؾ إلك َمـ يسؿعف 

زوًرا، قد  يعدُّ  الؽالم مـ باصؾ هق ما فؽؾ وطؾقف بف، هق أو يراه أكف خالف ما

ك طـ ورد التحذير مـف والرتهقب مِـ اقرتافف يف الؼرآن والسـة، قال تعال

                                                                                                               

(، والرتمذي يف كتاب 4847رواه أبق داود يف كتاب إدب، باب يف الغقبة برقؿ ) (1)

 .(2512( برقؿ )51الؼقامة، باب )

(، ومسؾؿ يف 6156ـؿقؿة برقؿ )رواه البخاري يف كتاب إدب، باب ما يؽره مـ ال (2)

 . (115كتاب اإليؿان، باب بقان ِغؾظ تحريؿ الـؿقؿة برقؿ )
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، وقال تعالك [72]الػرقان: ﴾ک ک ک ک﴿صػات الؿممـقـ: 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿محّذرا مِـ القققع فقف: 

  ، وطـ أبل َبْؽَرَة [31]الحج: ﴾وئۇئ
ِ
قاَل: ُكـَّا ِطـَْد رسقِل اهلل

  :اإِلْشَراُك بِاهللِ، وُطُؼقُق -َثالًثا-َأٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِلْكَبرِ اْلَؽَبائِرِ »فؼال :

ورِ الْ  وِر أو َقْقُل الزُّ ، وَشَفاَدُة الزُّ ـِ  «َقالَِدْي
ِ
ُمتَّؽًِئا  ، وَكاَن َرُسقُل اهلل

ُرَها َحتَّك ُقْؾـَا: َلْقَتُف َسَؽَت   .(1)متػؼ طؾقف. َفَجَؾَس، َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ

مِـ آفاِت الؾِّسان التل يجُب الحذُر مِـفا: الَؼذُف، وهق رمل شخص  -11

ه، كلن يؼقل: يا زاين، أو يا ابـ الزاين، أو يا لقصل، وهذه ٔخر بالزكا وكحق

مِـ آفات الؾسان الخطرة، وكبقرة مِـ كبائر الذكقب، تقّطد اهلل تعالك فاطؾف 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿بالؾعـ يف الدكقا وأخرة، قال تعالك: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

قال: قال  ، وطـ أبل هريرة [24-23]الـقر: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ

بَع الؿقبِؼا» :الـبل  الؿحَصـَات  قذف«، وذكر مـفا: «تاجتـبقا السَّ

 .(2)متػؼ طؾقف. »الؿممـاِت الغافالِت 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 2654رواه البخاري يف كتاب الشفادات، باب ما ققؾ يف شفادة الزور برقؿ ) (1)

 . (، وهذا لػظف87يف كتاب اإليؿان، باب بقان الؽبائر برقؿ )

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ ب ققل اهلل تعالك:رواه البخاري يف كتاب القصايا، با (2)

 .(89(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان أكرب الؽبائر برقؿ )2766برقؿ )
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مِـ آفاِت الؾِّسان التل يجُب الحذُر مِـفا: الؾَّعـ طؾك كؾ حال، ولؽؾ  -11

اك .شلٍء سقاء أكان إلكسان أم لحققان أم لجؿاد حَّ ـِ الضَّ   طـ ثابِت ب

ـِ َكَؼْتِؾفِ « :اهلل  قال: قال رسقُل  ـُ الؿمِم ، وطـ (1)متػؼ طؾقف. »لْع

ْرَداِء    أبل الدَّ
ِ
ـَ َشْقًئا : »َقاَل: قاَل َرُسقُل اهلل إنَّ اْلَعْبَد إَذا َلَع

َؿاِء ُدوَكَفا، ُثؿَّ َتْفبُِط إَلك إَْرِض  َؿاِء، َفُتْغَؾُؼ أْبقاُب السَّ ْعـَُة إَلك السَّ َصِعَدِت الؾَّ

ًٓ فنَذا َلْؿ َتِجْد َمَساًغا َرَجَعْت إَلك فُتغَؾُؼ  أْبقاُبَفا ُدوَكَفا، ُثؿَّ َتلُخُذ َيؿقـًا َوِشَؿا

َّٓ َرَجَعْت إَِلك َقائِِؾَفا ، َفنِْن َكاَن لَِذلَِؽ أْهاًل وإ ـَ ، (2)رواه أبق داود. «الَِّذي ُلِع

ـٍ    وطـ ِطْؿَراَن بـ ُحَصْق
ِ
َبْعِض  يف قاَل: َبْقـََؿا َرسقُل اهلل

َأْسَػاِرِه واْمَرَأٌة مـ إَْكَصاِر طؾك َكاَقٍة َفَضِجَرْت، َفَؾَعـَْتَفا، َفَسِؿَع ذلَؽ َرسقُل 

 
ِ
َفا َمْؾُعقَكةٌ »فؼال:  اهلل ، قاَل ِطْؿَراُن «ُخُذوا َما َطَؾْقَفا، وَدُطقَها َفنِكَّ

 َ(3)مسؾؿ رواه. َفا َأَحدٌ : َفَؽَلكِّل َأَراها أَن َتْؿِشل يف الـاِس َما َيْعِرُض ل ،

قاَل: َبْقـََؿا َجاِرَيٌة طؾك َكاَقٍة طؾقفا َبْعُض َمَتاِع  وطـ أبل َبْرَزَة إَْسَؾِؿلِّ 

الؾَُّفؿَّ ، وَتَضاَيَؼ بِِفْؿ اْلَجَبُؾ، فؼالْت: َحْؾ، اْلَؼْقِم إِْذ َبُصَرْت بِالـَّبِلِّ 

                                                                                                               

(، 6147رواه البخاري يف كتاب إدب، باب ما يـَفك طـ السباب والؾعان برقؿ ) (1)

 .(111ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب غؾظ تحريؿ قتؾ اإلكسان كػسف برقؿ )

(، وحسـف إلباين يف 4915اود يف كتاب إدب، باب يف الؾعـ برقؿ )رواه أبق د (2)

 . (1269) «السؾسؾة الصحقحة»

واّب وغقرها برقؿ  (3) رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب الـفك طـ لعـ الدَّ

(2595) . 
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 .(1)رواه مسؾؿ. «بْـَا َكاَقٌة طؾقفا لَْعـَةٌ ٓ ُتَصاحِ : »اْلَعـَْفا، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 

تؿ والؽالم  -12 مِـ آفاِت الؾِّسان التل يجُب الحذُر مِـفا: السبُّ والشَّ

ـْ َطْبدِ  .الػاحش والبذيء ـِ َمْسُعقٍد َط  ْب
ِ
  اهلل

ِ
َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

« : ٌوطـ أبل (2)فمتػؼ طؾق. «ِسَباُب اْلُؿْسِؾِؿ ُفُسقٌق، َوقَِتاُلُف ُكْػر ،

قال: قؾت: يا رسقل اهلل، أي الؿسؾؿقـ أفضؾ؟  مقسك إشعري 

، وطـ ابـ مسعقد (3)متػؼ طؾقف. «َمـ سؾِؿ الؿسؾؿقن مِـ لساكف ويده«قال: 

  قال: قال رسقل اهلل :» ٓان، و ـُ بالطعَّ لقَس الؿمم

ان، وٓ الػاحش، وٓ الَبذي  ْيَرَة ، وطـ أبل ُهرَ (4)رواه الرتمذي. «الؾعَّ

 
ِ
قالقا: اْلُؿْػؾُِس فِقـَا « َأَتْدُروَن ما اْلُؿْػِؾُس؟»قال:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

تِل َيْلتِل يقم اْلِؼَقاَمِة بَِصالٍة »مـ ٓ ِدْرَهَؿ لف وٓ َمَتاَع، فؼال:  إِنَّ اْلُؿْػِؾَس ِمـ ُأمَّ

َذا، َوَأَكَؾ َماَل َهَذا، َوَسَػَؽ َدَم َوِصَقاٍم َوَزَكاٍة، َوَيْلتِل قد َشَتَؿ َهَذا، َوَقَذَف هَ 

                                                                                                               

واّب وغقره (1) ا برقؿ رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وأداب، باب الـفك طـ لعـ الدَّ

(2596) . 

(، 6144رواه البخاري يف كتاب إَدب، باب ما ُيـفك مـ الّسباب والؾَّعـ برقؿ ) (2)

سباب الؿسؾؿ فسقٌق : »ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان ققل الـَّبل 

 . (64برقؿ )« وقتالف كػرٌ 

ؿ يف كتاب (، ومسؾ11رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب أّي اإلسالم أفضؾ برقؿ ) (3)

 .(42اإليؿان، باب بقان تػاضؾ اإلسالم برقؿ )

 .(1978رواه الرتمذي يف كتاب الرب والصؾة، باب ما جاء يف الؾعـة برقؿ ) (4)
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َهَذا، َوَضَرَب َهَذا؛ َفُقْعَطك َهَذا ِمـ َحَسـَاتِِف، َوَهَذا ِمـ َحَسـَاتِِف، َفنِْن َفـَِقْت 

َحَسـَاُتُف قبؾ َأْن ُيْؼَضك ما طؾقف ُأِخَذ ِمـ َخَطاَياُهْؿ َفُطرَِحْت طؾقف، ُثؿَّ ُصرَِح يف 

 .(1)رواه مسؾؿ. «الـَّارِ 

مِـ آفاِت الؾِّسان التل يجُب الحذُر مِـفا: الِجدال والؿراء والخصام  -13

بالباصؾ، والجدال بغقر طؾؿ، والجدال لؿجرد الظفقر والغؾبة أو إحراج 

الخصؿ  الؿؼابؾ وتعجقزه والتشفقر بف، أو لؿجرد اإليذاء واإلزطاج، أو إفحام

 قالْت: قا مِـ غقر غرض شرطل صحقح، طـ َطائَِشَة 
ِ
َل رسقُل اهلل

« : ُإََلدُّ اْلَخِصؿ 
َجاِل إلك اهللِ قال  .(2)متػؼ طؾقف. «َأْبَغُض الرِّ

ائُِؿ يف اْلُخُصقَمةِ البخاري  اهـ بؾ يـبغل ترك الؿراِء ولق كان . : هق الدَّ

ا، فعـ أبل ُأَماَمَة    الؿرُء محؼًّ
ِ
َأَكا : »قال: قاَل رسقُل اهلل

ا َزِطقٌؿ بَِبْقٍت يف ـْ َتَرَك اْلِؿَراَء َوإِْن كان ُمِحؼًّ ، (3)رواه أبقداود. «َرَبِض اْلَجـَِّة لَِؿ

                                                                                                               

 (، وقد رواه ابـ2581رواه مسؾؿ يف كتاب الرب والصؾة وإدب، باب تحريؿ الظؾؿ برقؿ ) (1)

ـِ الؿػؾُِس؟ َأَتدرونَ »بؾػظ:  6/93( والبقفؼل 4411)11/259حبان  أحؿد ، ورواه«َم

ـِ الؿػؾُِس؟»بؾػظ:  2/334 ـِ الؿػؾُِس؟»بؾػظ:  2/313، و«َتدروَن َم  «. هؾ َتدروَن َم

(، ومسؾؿ يف كتاب 7188رواه البخاري يف كتاب إحؽام، باب إلد الخصؿ برقؿ ) (2)

 لؿذكقر. (، وكالم البخاري يف ترجؿة الباب ا2668العؾؿ، باب يف إلد الخصؿ برقؿ )

(، والطرباين يف الؿعجؿ 4811رواه أبقداود يف كتاب إدب، باب يف حسـ الخؾؼ برقؿ ) (3)

وياين يف مسـده 8/98الؽبقر  الؽربى  (، والبقفؼل يف الســ1211)2/279، والرُّ

  =(: حديث صحقح رواه أبق داود174، قال الـقوي )رياض الصالحقـ ص11/249
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َّٓ بالتل هل أحسـ فحسب، قال اهلل تعالك:   ے﴿وٓ يـبغل الجدال إ

 . [125]الـحؾ:  ﴾ۓ﮲ ۓ ے

د لساكف طؾك الؽالم الطقب والؼقل  -14 يـبغل طؾك الؿسؾِؿ أن يعقِّ

لػاظ وأحسـفا وأجؿؾفا، فالخقر طادة، قال اهلل الطقب، وطؾك اكتؼاء أفضؾ إ

 ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿تعالك: 

 ﴾ى ې ې﴿، وقال تعالك: [53]اإلسراء:  ﴾گ ک ک ک

. : أي: كّؾؿقهؿ صقِّبا، ولقـقا لفؿ جاكًبا، قال ابـ كثقر [83]البؼرة: 

  وطـ أبل ُهَرْيَرَة  .(1)اهـ
ِ
ِؾَؿُة اْلؽَ : »قاَل: قاَل رسقل اهلل

ـِ َحاتٍِؿ (2)متػؼ طؾقف. «الطَّقَِّبُة َصَدَقةٌ  أنَّ الـَّبِلَّ  ، وطـ َطِديِّ ب

  :ُؼقا الـَّاَر ولْق بِِشؼِّ تْؿرٍة، َفَؿـ َلْؿ َيِجْد فبَِؽِؾؿٍة صقِّبةٍ »قاَل . «اتَّ

 .(3)متػؼ طؾقف

                                                                                                               

(: 2/192، وأداب الشرطقة 3/329ؾح )الػروع بنسـاد صحقح، وقال ابـ مػ =

ـٌ   . حديٌث حس

 . 1/121تػسقر ابـ كثقر  (1)

(، 2989رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب مـ أخذ بالركاب وكحقه برقؿ ) (2)

ومسؾؿ يف كتاب الزكاة، باب بقان أن اسؿ الصدقة يؼع طؾك كؾ كقع مـ الؿعروف 

 . (1119برقؿ )

(، ومسؾؿ 6541بخاري يف كتاب الرقاق، باب مـ كققش الحساب طذب برقؿ )رواه ال (3)

 . (1116يف كتاب الزكاة، باب الحث طؾك الصدقة ولق بشؼ تؿرة أو كؾؿة صقبة برقؿ )
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يـبغل طؾك الؿسؾِؿ أن يربل زوَجف وولده طؾك الؽالم الطقب،  -15

  طؾك الؼقل الطقب، فالخقر طادة، فعـ ُمَعاِوَيَة بـ أبل ُسْػَقانَ  ويعّقدهؿ

 
ِ
رواه ابـ ماجف، وصححف ابـ . «اْلَخْقُر َطاَدةٌ »قال:  أن رسقل اهلل

ـُ مسعقٍد ، وقال طبدُ (1)حبان  ب
ِ
ُدوا اْلَخقَْر فنن اْلَخقَْر بِاْلَعاَدةِ اهلل  .(2): َتَعقَّ

 

 
 

                                                                                                               

(، 221رواه ابـ ماجف يف الؿؼدمة، باب فضؾ العؾؿاِء والحّث طؾك صؾب العؾؿ برقؿ ) (1)

 2/151 «السؾسؾة الصحقحة»باين يف (، وحسـف إل311) 2/8وصححف ابـ حبان 

 . (5659) «صحقح الجامع»(، و181(، وصحقح ابـ ماجف )651)

 . 9/151رواه الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر  (2)
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ة، مِـفا ما يؾل:  لالْستِؿاِع آداٌب مفؿَّ

آْستِؿاُع كعؿٌة مِـ أطظِؿ الـِّعؿ التل أكعؿ اهلل تعالك هبا طؾك ِطباِده،  -1

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿قال اهلل تعالك: 

، ومِـ القاجب: [78]الـحؾ:  ﴾ۆئ ۈئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ

ة اهلل تعالك، ُشؽر هذه الـِّعؿة، وأطظُؿ شؽرها: أن يستعؿَؾفا العبُد يف صاط

 . ويحذَر مِـ استعؿالفا يف َمعصقِة اهلل تعالك

قد أخرب اهلل تعالك طـ قِؾَّة الشاكريـ لـِعِؿف طؿقًما، فؼال اهلل تعالك:  -2

، وأخرب طـ قِؾَّة [13]سبل:  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ﴿

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿الشاكريـ لـعؿِة السؿِع خصقًصا فؼال تعالك: 

، فقـبغل طؾك الؿممـ أن يؽقن مِـ [78ن: ]الؿممـق ﴾ڇ ڇ چ چ چچ

ؽر فؿ اهلل تعالك بالشُّ  . همٓء الؼؾقؾ الذيـ خصَّ

يجب طؾك الؿسؾؿ أن يحػظ سؿعف طؿا حرم اهلل، وأن يجتفد يف  -3

  .استؿاع ما أوجب اهلل تعالك أو حثَّ طؾقف

مِـ آْستِؿاع ما هق محؿقٌد، وهق آْستِؿاع لؿا يحبف اهلل ويرضاه،  -4

 ۆ ۆ﴿فضؾ هذا آستؿاع: استؿاع الؼرآن الؽريؿ، قال اهلل تعالك: وأ

، واْستِؿاطف يؼع [214]إطراف:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 طؾك ثالث مراتب:
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  .اْستِؿاٌع مجّرد الؿرتبُة إولك: 

ؿ وتدّبر، وهل أطؾك مِـ إولك الؿرتبُة الثاكقُة:   . اْستِؿاُع تػفُّ

اإلجابة والَؼبقل، وهل أطؾك مِـ الثاكقة، وهل : اْستِؿاُع الؿرتبُة الثالثةُ  

 . متضّؿـٌة لؿا قبؾفا

: اْستِؿاع خطبة الجؿعة، واستِؿاع كالم وِمـ آْستِؿاع الؿحؿقد أيًضا

 .الـاصح القالديـ، فنكف ٓ يجقز اإلطراض طـف ما لؿ يؽـ إثًؿا، واستؿاع كالم

ِطؾؿ الشرع، ويؾقف  استِؿاع الؿقاطظ، ودروس العؾؿ الـافع، وأطاله: وِمـف:

  .سائر العؾقم الـافعة

مِـ آْستِؿاع ما هق مباٌح، ملذوٌن فقف، ٓ يحبف اهلل وٓ يبغضف، وٓ  -5

ف، فآْستِؿاع إلقف مباٌح، وهذا هق إصؾ يف كؾ مسؿقع  مَدَح صاحَبف وٓ ذمَّ

لؿ يرد الشرع بذّمف، وأمثؾتف كثقرة ٓ حصر لفا، فِؿـ ذلؽ: استؿاع الؼصص 

الحؽايات التل ٓ ُفحش وٓ كذب فقفا، ولقست هل مِـ جـس آستؿاع و

 . ، ومِـ ذلؽ استؿاع الؽالم الؿعتاد الؿباح، وغقر ذلؽ(1)الؿحؿقد

مِـ آْستِؿاع ما هق مذمقٌم، وهق آْستِؿاع لؿا ُيبغضف اهلل ويؽرهف،  -6

واجب،  فآْستِؿاع إلقف مذمقم، واجتـابف وهنك طـف، ومدح الؿعرضقـ طـف:

وذلؽ لققافؼ الؿسؾؿ ما يحبف اهلل، ويجتـب ما يبغضف، ولذلؽ أمثؾة كـبف طؾك 

 . بعضفا تػصقاًل فقؿا يؾل إن شاء اهلل تعالك

                                                                                                               

 . قصص إكبقاء والصالحقـ وكحقها يعترب سؿاطفا محؿقًدا (1)
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م: آْستِؿاع إلك َمـ يطعـ يف الّديـ، فنن الطعـ  -7 مِـ آْستِؿاِع الؿحرَّ

القاجب يف الّديـ مِـ الؿحرمات العظقؿة، بؾ قد يصؾ بصاحبف إلك الؽػر، ف

َّٓ فنكف ٓ يجقز لف ا لبؼاء طؾك َمـ سؿع هذا أن يرّد طؾقف ويدافع طـ الّديـ، وإ

مات أطظؿ مِـ - السؽقت مع - مع َمـ يتؽؾؿ بذلؽ، وجؾقسف ، قال الؿحرَّ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿تعالك: 

 جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

: الطعـ يف خقار إمة، وقريب مِـ ذلؽ .[141]الـساء:  ﴾ىب مب خب حب

كالصحابة والعؾؿاء والؿصؾحقـ، حؿؾة هذا الّديـ ومبؾغقف، والدفاُع طـ 

 . أطراضفؿ مِـ أطظؿ القاجبات، وأَجّؾ الُؼربات

م: اْستِؿاُع الؿعازف، والغـاء بآٓت الؾَّفق  -8 مِـ آْستِؿاِع الؿحرَّ

والسؿاع تعالك: إن الغـاء  والطَّرب والؿعازف، قال ابـ الؼقؿ 

ة ٕمر اهلل، ومعارضة لؿا  الشقطاين وآٓت الؾفق، إكؿا َكَصَبفا الشقطان مضادَّ

، فعـ أبل َطامٍِر أو أبل (1)اهـ. شرطف لعباده، وجعؾف سبب صالح قؾقهبؿ

تِل »يؼقُل:  أكف َسِؿَع الـَّبِلَّ  َمالٍِؽ إَْشَعِريِّ  َـّ مـ ُأمَّ َلَقُؽقَك

 .(2)رواه البخاري. «اْلِحَر، واْلَحرِيَر، واْلَخْؿَر، واْلَؿَعاِزَف َأْقَقاٌم َيْسَتِحؾُّقَن 

                                                                                                               

 . 27كتاب السؿاع، ٓبـ الؼقؿ ص (1)

ما جاء فقؿـ يستحؾ الخؿر ويسؿقف بغقر اسؿف  رواه البخاري يف كتاب إشربة، باب (2)

  =   ( بصقغة التعؾقؼ إٓ إكف متصؾ طؾك شرصف يف الصحقح: كؿا ذكر ذلؽ5591برقؿ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
312 

م: اْستِؿاُع الِغقبة، وهل: ذكرك أخاك بؿا يؽره،  -9 مِـ آْستِؿاِع الؿحرَّ

 ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿وهل مِـ كبائر الذكقب، قال اهلل تعالك: 

، فال يجقز آستؿاع لفا، [12]الحجرات:  ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ك الؿسؾؿ إذا سؿع َمـ يغتاب فنكف يققػف ويرشده لرتك ذلؽ، بؾ القاجب طؾ

ويحّذره مِـ الغقبة، ويذّكره بخطرها، فنن استجاب ففق الؿطؾقب، وإٓ فال 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿خقر يف الجؾقس مع مثؾف، قال تعالك: 

، وأشد مِـ [55]الؼصص:  ﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

لتعّجب لؿا يؼقل الؿغتاب، مجرد السؽقت أن ُيظفر الؿتابعة واإلكصات وا

 .(1)اهـ. : والتصديؼ بالغقبة غقبة، بؾ الساكت شريؽ الؿغتابقال الغزالل 

م: اْستِؿاُع الـَِّؿقؿة، وهل: كؼؾ الؽالم بقـ  -11 مِـ آْستِؿاِع الؿحرَّ

الـاس طؾك جفة اإلفساد، وهل محّرمة، ومِـ الؽبائر، ويـبغل لؿـ ُكؼؾت إلقف 

 الـؿقؿة طدة أمقر:

                                                                                                               

العؾؿاء الؿحؼؼقن: وذلؽ أكف رواه طـ شقخف هشام بـ طؿار بسـده الصحقح  =

اكؼطاطف:  الؿتصؾ: إٓ إكف لؿ يؼؾ حدثـا هشام وإكؿا قال: قال هشام، وهذا ٓ يدل طؾك

وإكؿا هل طـد الؿحؼؼقـ كابـ الصالح والعراقل وغقرهؿ كؿا لق ُروَي الحديث 

بصقغة اْلَعـَْعـَِة )طـ فالن(، وهل محؿقلة طؾك آتصال ما دام الراوي غقر مدلس كؿا 

، 89هق الحال يف البخاري )يـظر: مؼدمة ابـ الصالح مع التؼققد واإليضاح ص

 . وما بعدها( 38، وتحريؿ آٓت الطرب لأللباين ص1/294وآستؼامة ٓبـ تقؿقة 

 . 2/138إحقاء طؾقم الديـ  (1)
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ام (أ)  َّٓ يصّدق الـؿَّ  . أن 

 . )ب( أن يـفاه ويـصحف 

 . )ت( أن يبغضف يف اهلل حتك يرتك ما هق فقف 

َّٓ يظـ بلخقف الغائب سقًءا    .)ث( أن 

َّٓ يدفعف هذا الؽالم إلك التجسس والتَّحري   .(1))ج( أن 

م: آْستِؿاُع إلك حديث ققم وهؿ يؽرهقن  -11 مِـ آْستِؿاِع الؿحرَّ

لؽ وٓ يرضقكف، وسقاء أكاكت كراهقتفؿ صريحة، كلن يؼقلقا: ٓ تستؿع ذ

حديثـا، أم كاكت غقر صريحة، لؽـ تدل الؼرائـ طؾقفا، كلن يتحدثقا بصقت 

ومِـ ذلؽ: التـّصت  .لحديثفؿ (2)مـخػض فقؿا بقـفؿ فال يجقز التـّصت

فؽؾ هذا  طؾك الـاس يف بققهتؿ، أو غرففؿ، أو طرب إجفزة مِـ هاتػ وغقره،

وأشباهف حرام، وتحريؿ ذلؽ مِـ مؼاصد الشريعة اإلسالمقة، حقث جاءت 

بالؿحافظة طؾك أسرار الـاس وأمقرهؿ الخاصة التل ٓ يحبقن أن يطَّؾع 

]الحجرات:  ﴾ٺ ڀ﴿وقد ورد الـفل طـف يف ققلف تعالك:  .طؾقفا أحد

12]
د الـبل  .، والتجسس يؽقن بآستؿاع وغقره(3)  مـ وقد تقطَّ

َمـ استؿع إلك حديث ققم وهؿ لف كارهقن ُصّب يف أذكقف »يػعؾ ذلؽ، فؼال: 

                                                                                                               

 . 3/147يـظر: إحقاء طؾقم الديـ  (1)

 . التـصت: آستؿاع، والؿشفقر طـد الـاس: التصـّت، وهق غؾط (2)

 . (2563، وهق أيضًا لػظ حديث رواه مسؾؿ برقؿ )12سقرة الحجرات آية  (3)
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بالضؿ: الرصاص الؿذاب،  وأُكؽ، (1)رواه البخاري. «أُكؽ يقم الؼقامة

 . وهذا يدل طؾك أن الجزاء مِـ جـس العؿؾ

 

 
 

                                                                                                               

 . (7142يف كتاب التعبقر، باب مـ كذب يف حؾؿف برقؿ ) رواه البخاري (1)
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾـَّظِر آداٌب مفؿَّ

ٌة مِـ أطظِؿ الـِّعؿ التل أكعؿ اهلل تعالك هبا طؾك ِطباِده، قال اهلل الـَّظُر كعؿ -1

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿تعالك: 

ومِـ القاجب: ُشؽر  ،[78]الـحؾ:  ﴾ۆئ ۈئ ۆئ ۇئۇئ وئ

هذه الـِّعؿة، وأطظُؿ شؽرها: أن يستعؿَؾفا العبُد يف صاطة اهلل تعالك، ويحذَر 

 . مِـ استعؿالفا يف َمعصقِة اهلل تعالك

قد أخرب اهلل تعالك طـ قِؾَّة الشاكريـ لـِعِؿف طؿقًما، فؼال اهلل تعالك:  -2

، وأخرب طـ قِؾَّة [13]سبل:  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ﴿

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿الشاكريـ لـعؿِة الَبصِر خصقًصا فؼال تعالك: 

، فقـبغل طؾك الؿممـ أن [78]الؿممـقن: ﴾ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ

ؽريؽقن مِـ همٓء الؼؾقؾ الذيـ خصَّ   . فؿ اهلل تعالك بالشُّ

يجُب طؾك الؿسؾؿ أن يغضَّ بصره طـ الحرام، كالـظر إلك الـساء مِـ  -3

غقر محارمف وزوجتف، والـظر إلك طقرات أخريـ غقر زوجتف وَأَمتف، والـظر 

 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿يف بققت أخريـ بغقر إذهنؿ، قال اهلل تعالك: 

 . [31]الـقر:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

يجُب طؾك الؿسؾؿة أن تغضَّ بصرها طـ الحرام، كالـظر إلك طقرات  -4
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أخريـ غقر زوجفا، والـظر يف بققت أخريـ بغقر إذهنؿ، قال اهلل تعالك: 

 .[31]الـقر:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

َمـ وقع بصره طؾك الحرام مِـ غقر قصده، فال حرج طؾقف، ويؾزمف  -5

 عػقٌّ طـفا، طـ َجِريِر بـ طبدم غضُّ بصره بعد ذلؽ، وهذه الـظرة
ِ
 اهلل

 
ِ
َفَلَمَركِل َأْن َأْصرَِف »طـ َكَظِر اْلُػَجاَءِة،  قال: َسَلْلُت َرُسقَل اهلل

ـِ اْلُحَصْقِب (1)رواه مسؾؿ. «َبَصرِي أن الـبلَّ  ، وطـ ُبَرْيَدَة ب

  :َوَلْقَسْت َلَؽ ٓ ُتْتبِِع الـَّْظَرَة الـَّْظَرَة، فنكفا َلَؽ إُوَلك، »قال

 .(2)رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي. «أِخَرةُ 

ُيسَتحبُّ لؾؿسؾؿ أن يستػقد مِـ كعؿة الـظر يف التػؽر فقؿا يراه مِـ  -6

 ڈ﴿آيات اهلل تعالك الؽقكقة، فقـظر فقفا كظر تػؽر واطتبار، قال اهلل تعالك: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿، وقال تعالك: [111]يقكس:  ﴾ڑک ڑ ژ ژ ڈ

 ھ ہ ہ﴿، وقال تعالك: [9]سبل:  ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

                                                                                                               

 . (2159رواه مسؾؿ يف كتاب أداب، باب كظر الػجلة برقؿ ) (1)

، وأبق داود يف كتاب الـؽاح، باب ما يممر بف مـ غض البصر 5/351،353رواه أحؿد  (2)

ؿ (، والرتمذي يف كتاب إدب، باب ما جاء يف كظرة الؿػاجلة برق2149برقؿ )

(، وقال: هذا حديث حسـ غريب، وقال الحاكؿ )الؿستدرك طؾك 2777)

(: صحقح طؾك شرط مسؾؿ، وحسـف إلباين يف صحقح أبل داود 2/212الصحقحقـ 

 . (1913)2/189(، وصحقح الرتغقب والرتهقب 1865) 6/364
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 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[21 - 17]الغاشقة:  ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺

ُيسَتحبُّ لؾؿسؾؿ أن يـظر كظر الرحؿة والشػؼة لؿـ يستحؼ ذلؽ،  -7

 . كـظِره لقالديف، وكظِره ٕوٓده، وكظِره لؾضعػاء والؿساكقـ

و أثارت يف كػِسف شقًئا أن يليت ُيسَتحبُّ لؿـ رأى امرأًة فلطجبتف، أ -8

ا، فعـ امرأَتف، فقجامُعفا، حتك يزول ما يف كػسف، وٓ يقسقس لف ال شقطان شرًّ

ـِ طبد إَذا أحُدكؿ »يؼقل:  قال: سؿعت الـبلَّ  اهلل َجابِر ب

َفا، فنن ذلؽ َيُردُّ ما َأْطَجَبْتُف اْلَؿْرَأُة، َفَقَقَعْت يف َقْؾبِِف، َفْؾَقْعِؿْد إلك اْمَرَأتِِف َفْؾُقَقاقِعْ 

 .(1)رواه مسؾؿ. «يف َكْػِسفِ 

 

 
 

                                                                                                               

 رواه مسؾؿ يف كتاب الـؽاح، باب كدب مـ رأى امرأة فققعت يف كػسف، إلك أن يليت (1)

 . (1413امرأتف أو جاريتف فققاقعفا برقؿ )
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ة، مِـفا ما يؾل: يـِة آداٌب مفؿَّ باِس والزِّ  لؾِّ

يجُب طؾك الؿسؾؿ أن يستشعر كعؿة اهلل طؾقف يف تقسر الّؾباس، ويشؽر  -1

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿اهلل تعالك طؾك هذه الـعؿة، قال اهلل تعالك: 

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿، وقال تعالك: [26]إطراف: 

 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 . [81]الـحؾ: ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

يـبغل لؾؿسؾؿ أن يـقي بؾباسف َسرت طقرتف، والتجؿؾ الؿلمقر بف  -2

اًبا طؾك مث شرًطا، الذي يحبف اهلل تعالك، وإضفار كعؿة اهلل طؾقف: لؽل يؽقن

 بـ َمْسُعقٍد لباسف وزيـتف، فعـ طبد
ِ
ٓ »قاَل:  أن الـبلَّ  اهلل

ٍة مـ كِْبرٍ  ُجَؾ ُيِحبُّ «َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َمـ َكاَن يف َقْؾبِِف ِمْثَؼاُل َذرَّ ، قاَل َرُجٌؾ: إِنَّ الرَّ

 َجِؿقٌؾ ُيِحبُّ اْلَجَؿاَل، اْلؽِْبُر إِنَّ اهللَ »قاَل:  .َأْن َيُؽقَن َثْقُبُف َحَسـًا، َوَكْعُؾُف َحَسـَةً 

، وَغْؿُط الـاس وجاء يف رواية لؾحديث طـد  .(1)رواه مسؾؿ. «َبَطُر اْلَحؼِّ

 إين لقعجبـل َأْن َيُؽقَن ثقبل َغِسقاًل، 
ِ
اإلمام أحؿد: فؼال َرُجٌؾ: يا َرُسقَل اهلل

َء حتك َذَكَر ِطالَقَة َسْقصِِف، ورأِسل َدِهقـًا، وِشَراُك كعؾل َجِديًدا، وَذَكَر َأْشَقا

؟ قال: 
ِ
ـَ اْلؽِْبِر َذاَك يا َرُسقَل اهلل ٓ، َذاَك اْلَجَؿاُل، إِنَّ اهللَ َجِؿقٌؾ ُيِحبُّ »َأَفِؿ

                                                                                                               

 . (91رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب تحريؿ الؽرِب وبقاكف برقؿ ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 الوجيز في آلاداب الشرعية

 
319 

، َواْزَدَرى الـاس َـّ اْلؽِْبَر َمـ َسِػَف اْلَحؼَّ
 .(1)«اْلَجَؿاَل، وَلؽِ

، فال يَ  -3 حرم مِـ الّؾباس وٓ الّزيـة إصؾ يف الّؾباس والّزيـة هق الِحؾُّ

َّٓ ما دل دلقؾ شرطل طؾك تحريؿف، قال اهلل تعالك:   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿إ

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ

 . [32]إطراف:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ

يجُب طؾك الؿسؾؿ أن يؾبس طـد أخريـ مِـ الؾباس الحالل ما  -4

الؿحافؾ ومجامع الـاس أن  يقاري بف طقرَتف طـ الـاس، كؿا يتلكد طؾقف يف

يؾبس مِـ الؿؽّؿالت ما ٓ تـخرم بف مروَءتف، وبخاصة طـد ذهابف إلك الصالة 

الؿػروضة أو الجؿعة أو العقديـ، فقتجؿؾ بلحسـ الؿالبس، ويتطقب، قال 

ـْ َأبِل [31]إطراف:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اهلل تعالك:  ، وَط

 َأنَّ َرُسقَل ا َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
ُجُؾ إَِلك »َقاَل:  هلل ٓ َيـُْظُر الرَّ

ُجِؾ يف  ُجُؾ إَِلك الرَّ ُجِؾ، وٓ اْلَؿْرَأُة إَِلك َطْقَرِة اْلَؿْرَأِة، وٓ ُيْػِضل الرَّ َطْقَرِة الرَّ

، (2)رواه مسؾؿ. «َثْقٍب َواِحٍد، وٓ ُتْػِضل اْلَؿْرَأُة إَِلك اْلَؿْرَأِة يف الثَّْقِب اْلَقاِحدِ 

ـِ َحْقَدَة اْلُؼَشْقِريُّ  وطـ َبْفزِ  ِه ُمَعاِوَيَة ب قال:  بـ َحؽِقٍؿ طـ أبقف طـ َجدِّ

، َطْقَراُتـَا ما كليت مـفا وما َكَذُر؟ قال: 
ِ
َّٓ »قؾُت: يا َرُسقَل اهلل اْحَػْظ َطْقَرَتَؽ إ

                                                                                                               

، وقال: هذا 1/78، والحاكؿ يف الؿستدرك طؾك الصحقحقـ 1/399رواه أحؿد  (1)

 . حديث صحقح اإلسـاد ولؿ يخرجاه

 . (338لك العقرات برقؿ )رواه مسؾؿ يف كتاب الحقض، باب تحريؿ الـظر إ (2)
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، فنذا كان «ِمـ َزْوَجتَِؽ، أو ما َمَؾَؽْت َيِؿقـَُؽ 
ِ
اْلَؼْقُم ، قال: قؾُت: يا َرُسقَل اهلل

َّٓ َيَراَها َأَحٌد َفال َيَرَيـََّفا»َبْعُضُفْؿ يف َبْعٍض؟ قال:  ، قؾُت: فنذا «إن اْسَتَطْعَت أن 

رواه أحؿد . «َأَحؼُّ أن ُيْسَتْحَقا ِمـف  َفاهللُ »كان َأَحُدَكا َخالًِقا؟ قال: 

 .(1)وأهؾ الســ، وحّسـف الرتمذي

ـد الرجال إجاكب ما يغطل يجب طؾك الؿرأة الؿسؾؿة أن تؾبس ط -5

جؿقع بدهنا، وتؾبس خؿاًرا طؾك رأسفا ووجففا، وِجؾباًبا فقق لباسفا يسرت 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿جؿقع البدن، قال اهلل تعالك: 

 ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ

 ﴾ ڻڻ ڻ ڻ ں﴿، وقال تعالك: [59]إحزاب:  ﴾﮳﮴

ـِ مسعقٍد وطـ طبدِ  ،[31]الـقر:   ب
ِ
َقاَل:  بلَّ أن الـَّ اهلل

                                                                                                               

، وأبق داود يف كتاب الحّؿام، باب ما جاء يف الّتعّري برقؿ 4، 5/3رواه أحؿد  (1)

(، 2769(، والرتمذي يف كتاب إدب، باب ما جاء يف حػظ العقرة برقؿ )4117)

والـسائل يف الؽربى، يف كتاب طشرة الـساء، أبقاب الؿالطبة، كظر الؿرأة إلك طقرة 

(، وابـ ماجف يف كتاب الـؽاح، باب التَّستُّر طـد الجؿاع برقؿ 8972قؿ )زوجفا بر

، وقال الحافظ ابـ حجر: إسـاده صحقح إلك 1921) ـٌ (، قال الرتمذي: حديٌث حس

(، وقال ابـ طبد الفادي: 161-2/161)تغؾقؼ التعؾقؼ . هبز وأما هبز فاختؾػ فقف

(، وقال ابـ 1/173رر يف الحديثإسـاده ثابت إلك هبز وهق ثؼة طـد الجؿفقر )الؿح

دققؼ العقد: مـ يصحح هذه الـسخة فالحديث طـده صحقح لصحة اإلسـاد إلك هبز 

 . (1811) 6/212(، وحسـف إلباين يف إرواء الغؾقؾ 1/145)اإللؿام 
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ْقَطانُ » رواه الرتمذي وابـ خزيؿة، . «اْلَؿْرَأُة َطْقَرٌة، َفنَِذا َخَرَجِت اْسَتْشَرَفَفا الشَّ

ـِ فقف الـبلُّ (1)وصححف الرتمذي وابـ حبان ، وهذا الحديث طام لؿ يستث

 مِـ بدن الؿرأِة شلء.  

يؽقن فقف ُيسَتحبُّ لؾؿسؾؿ أن يؾبَس أحسـ الثقاب وأجؿؾفا مؿا ٓ  -6

ـِ َكْضَؾَة اْلُجَشِؿلِّ  قال: َأَتْقُت  محرم، وٓ كِرب وخقالء، طـ مالِِؽ ْب

 
ِ
، َقاَل: ُقْؾُت: «َهْؾ َلَؽ َماٌل؟»َوَأَكا َقِشُػ اْلَفْقَئِة، َفَؼاَل:  َرُسقَل اهلل

ـْ َأيِّ اْلَؿاِل؟»َقاَل:  .َكَعؿْ  ـَ اإْلِ «ِم
ـْ ُكؾِّ اْلَؿاِل، مِ

قِقِؼ، ، َقاَل: ُقْؾُت: مِ بِِؾ، والرَّ

ًٓ َفْؾُقَر َطَؾْقَؽ »َفَؼاَل:  واْلَخْقِؾ، واْلَغـَِؿ، رواه أحؿد وأبق داود . «إَِذا آَتاَك اهللُ َما

 بـ، وطـ طبدِ (2)والـسائل، وصححف ابـ حبان والحاكؿ وإلباين
ِ
َمْسُعقٍد  اهلل

                                                                                                               

(، وقال: حديث حسـ صحقح غريب، 18رواه الرتمذي يف أبقاب الرضاع، باب رقؿ ) (1)

(، ولؿ يجزم بصحتف، وصححف ابـ حبان 1685)( 3/93)وابـ خزيؿة يف صحقحف 

السؾسؾة »و ،(273) «إرواء الغؾقؾ»(، وصححف إلباين يف 5598)( 12/412)

 . (2688) «الصحقحة

(، وأبق داود يف كتاب الؾباس، باب يف غسؾ الثقب 15888)( 25/223)رواه أحؿد  (2)

لصؾة، باب ما جاء يف (، والرتمذي يف أبقاب الرب وا4163ويف الخؾؼان برقؿ )

(، والـسائل يف كتاب الزيـة، باب الجالجؾ برقؿ 2116اإلحسان والعػق برقؿ )

( 12/234)(، قال الرتمذي: حسـ صحقح، وصححف ابـ حبان 5224( )5223)

سؾسؾة »، وإلباين يف (1/76) «الؿستدرك طؾك الصحقحقـ»(، والحاكؿ يف 5416)

  .(1321(، )1291) «إحاديث الصحقحة
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  َّأن الـبل  :ٍة ٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َمـ َكاَن يف قَ »قاَل ْؾبِِف ِمْثَؼاُل َذرَّ

ُجَؾ ُيِحبُّ َأْن َيُؽقَن َثْقُبُف َحَسـًا، َوَكْعُؾُف َحَسـَةً «مـ كِْبرٍ   .، قاَل َرُجٌؾ: إِنَّ الرَّ

، َوَغْؿُط الـاس»قاَل:  رواه  .«إِنَّ اهللَ َجِؿقٌؾ ُيِحبُّ اْلَجَؿاَل، اْلؽِْبُر َبَطُر اْلَحؼِّ

ـْ طبدِ (1)مسؾؿ   ِرو اهلل بـ َطؿْ ، وَط
ِ
: َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ُققا َواْلَبُسقا؛ َما َلْؿ ُيَخالِْطُف إِْسَراٌف، َأْو َمِخقَؾةٌ » رواه . «ُكُؾقا َواْشَرُبقا َوَتَصدَّ

 . (2)أحؿد والـسائل وابـ ماجف، وهذا لػظف

 الُعري برتك الؿالبس كؾفا، أو برتك ما يقاري العقرة طؿٌؾ مخالٌػ لؾِػطرة -7

الجاهؾقـ،  ِقيَِّة التل َفَطر اهلل الـاس طؾقفا، وهق مِـ تزيقـ الشقطان لبعضالسَّ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ الذيـ تخؾَّقا طـ الِػطرة والّديـ، قال اهلل تعالك:

 . [27]إطراف:  ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

ُيْستحبُّ لؾؿسؾؿ أن يزيؾ طـ كػسف كؾَّ مالف رائحة كريفة، بآغتسال  -8

 ػ ثقابف، وٓ يؾبس الؿالبس الؿتسخة، فعـ جابر والتـظػ، ويـظ

ق شعُره، فؼال:  قال: أتاكا رسقل اهلل  فرأي رجاًل َشِعًثا، قد تػرَّ

                                                                                                               

 . (91رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب تحريؿ الؽرِب وبقاكف برقؿ ) (1)

(، والـسائل يف كتاب الزكاة، باب آختقال 6718(، )6695)( 11/294)رواه أحؿد  (2)

(، ابـ ماجف يف كتاب الؾباس، باب البس ما شئت، ما أخطلك 2559يف الّصدقة برقؿ )

 «صحقح الجامع»ف، وحسـف إلباين يف (، وهذا لػظ3615سرٌف أو مخقؾة برقؿ )

(، وذكره البخاري يف صحقحف معؾؼا مجزوما بف يف أول كتاب الؾباس قبؾ 4515)

 . (5783الحديث رقؿ )
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ـُ بف َشعره؟» ، ورأى رجاًل آخَر وطؾقف ثقاٌب «أما كاَن يجُد هذا ما ُيَسّؽ

والـسائل،  رواه أبق داود .«أما كان هذا يجُد ماًء َيغِسُؾ بف ثقَبف؟»َوِسَخٌة، فؼال: 

 . (1)وصححف ابـ حبان

ـُ يقَم الجؿعة، ويقم العقِد، ولؾؿحافؾ كالقفقد الرسؿقة  -9 ُـّ التزيُّ ُيَس

ـِ الؾِّباِس،  ك، فعـ طبدِ وكحقها بلحَس ـِ ُطَؿَر والتعطُّر والتَّسقُّ  ب
ِ
قال:  اهلل

قِق، َفَلَتك بَِفا َرُسقَل    َوَجَد ُطَؿُر ُحؾََّة استربٍق ُتبَاُع يف السُّ
ِ
فؼاَل:  اهلل

 
ِ
ْؾ هبا لِْؾِعقِد ولِْؾُقُفقدِ، فؼاَل رسقُل اهلل َة، َفتََجؿَّ ، اْبتَْع هذه اْلُحؾَّ

ِ
يا َرُسقَل اهلل

« : َُخالَق َلف َّٓ ، ويف روايٍة لفؿا: (2)متػؼ طؾقف. «إِكََّؿا َهِذِه لَِباُس َمـ 

تعؾقًؼا طؾك هذا الحديث:  دامة قال ابـ ق .(3)لِْؾَقْفِد إَِذا َأَتْقَك والُجُؿَعةِ 

َؾ ِطـَْدُهْؿ فِل َهِذِه اْلَؿقاِضِع َكاَن َمْشُفقًرا  . (4)اهـ. وَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ التََّجؿُّ

                                                                                                               

(، 4162رواه أبق داود يف كتاب الؾباس، باب يف غسؾ الثقب ويف الخؾؼان برقؿ ) (1)

صححف ابـ حبان (، و5236والـسائل يف كتاب الزيـة، باب تسؽقـ الشعر برقؿ )

 . (493) «السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 5483)12/294

(، ومسؾؿ يف 3154رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب التجؿؾ لؾقفقد برقؿ ) (2)

كتاب الؾباس والزيـة، باب تحريؿ استعؿال إكاء الذهب والػضة طؾك الرجال والـساء 

، ويف مقاضع مـ الصحقحقـ: «لؾعقد»حقحقـ: (، وهق هؽذا يف الص2168برقؿ )

 . «لؾجؿعة»

(، ومسؾؿ يف 5841رواه البخاري يف كتاب الؾباس، باب الحرير لؾـساء برقؿ ) (3)

 . الؿقضع السابؼ

 . 2/274الؿغـل  (4)
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ُيسَتحبُّ لؾرجؾ أن يجّؿؾ رائحتف بالّطقب الحسـ، مِـ غقر مبالغة  -11

 ة، والجؿعة،وٓ غؾق وٓ إسراف، وبخاصة يف مجامع الـاس، كالصؾقات الؿػروض

ذلؽ،  والعقديـ، وحضقر ِحَؾِؼ الِعؾؿ، والؿـاسبات العائؾقة، وإفراح، وكحق

ـْ َأَكٍس    فَع
ِ
ْكَقا: : »َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـَ الدُّ ُحبَِّب إَِللَّ ِم

اَلةِ  ُة َطْقـِل فِل الصَّ  . (1)رواه أحؿد والـسائل. «الـَِّساُء، والطِّقُب، وُجِعَؾ ُقرَّ

ـِ َطبَّاٍس ؾبس إبقض مِـ الثقاب، فعـ طبدِ سَتحبُّ لؾرجؾ أن ييُ  -11 اهلل ب

  
ِ
َفا : »َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل ـْ ثَِقابُِؽِؿ اْلَبَقاَض، َفنِكَّ اْلَبُسقا ِم

ـُقا فِقَفا َمْقَتاُكؿْ  ـْ َخْقرِ ثَِقابُِؽْؿ، وَكػِّ رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي وابـ . «ِم

 . (2)رتمذي وابـ حبانماجف، وصححف ال

                                                                                                               

(، والـسائل يف كتاب طشرة الـساء، باب حب الـساء 12294) 19/317رواه أحؿد  (1)

(، وقال 1/511)البدر الؿـقر . ؾؼـ: إسـاده صحقح(، قال ابـ الؿ3939برقؿ )

 «صحقح الجامع»( وصححف إلباين يف 3/254)التؾخقص . الحافظ: إسـاده حسـ

(3124) . 

( وأبق داود يف كتاب الؾباس، باب يف البقاض برقؿ 2219)4/94رواه أحؿد  (2)

(، 2811(، والرتمذي يف أبقاب إدب، باب ما جاء يف لبس البقاض برقؿ )4161)

(، قال الرتمذي: 3566وابـ ماجف يف كتاب الؾباس، باب البقاض مـ الثقاب برقؿ )

(، وقال ابـ الؼطان 5423)( 12/242)حديث حسـ صحقح، وصححف ابـ حبان 

حديث »(، وقال ابـ كثقر: 4/671) «البدر الؿـقر». وابـ الؿؾؼـ: حديث صحقح

(، وصححف 3/416) «كثقرتػسقر ابـ ». «جقد اإلسـاد رجالف طؾك شرط مسؾؿ

 . (1236) «صحقح الجامع»إلباين يف 
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ة التل َيـظر لفا  -12 فرة، وهل الؿالبس الشاذَّ ٓ يجقز لبس مالبس الشُّ

ـِ ُطَؿَر رون إلقفا ويستغربقهنا، فعـ طبدِ الـاس ويشق َقاَل: َقاَل  اهلل ب

 
ِ
ْكَقا، َأْلَبَسُف اهللُ َثْقَب َمَذلٍَّة : »َرُسقُل اهلل َمـ َلبَِس َثْقَب ُشْفَرٍة فِل الدُّ

 . (1)رواه أحؿد وأبق داود وابـ ماجف. «َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 

ُيْستحبُّ لؿـ كان لف شعر طؾك رأسف العـاية بف بغسؾف وتـظقػف  -13

ـَُّة أن يبدأ بقؿقـف ثؿ يساره، فعـ طائشَة  َكاَن »َقاَلْت:  وترجقؾف، والسُّ

ؾِِف، وَتَرجُّ  الـَّبِلُّ  ـُ يف َتـَعُّ فِ ُيْعِجُبُف التََّقؿُّ . «ؾِِف، وُصُفقِرِه، ويف َشْلكِِف ُكؾِّ

                                                                                                               

(، وأبق داود يف كتاب الؾباس، باٌب يف لبس الشفرة 5664)( 9/476)رواه أحؿد  (1)

(، وابـ ماجف يف كتاب الؾباس، باب َمـ لبس شفرًة مِـ الثقاب برقؿ 4129برقؿ )

ستحب مِـ الثقاب وما يؽره (، والـسائل يف الؽربى يف كتاب الزيـة، ِذكر ما ي3616)

(، والبقفؼل يف شعب اإليؿان 5698) 11/62(، وأبق يعؾك الؿقصؾل 9487برقؿ )

قال  (، كؾفؿ مـ صريؼ شريؽ بـ طبد اهلل الـخعل وفقف ضعػ،5817) 8/274

واية يف هذا 4/328العؼقؾل )الضعػاء الؽبقر  ( طؼب روايتف لف مـ حديث أبل ذر: الرِّ

ـٌ  ـف جؿاطة مـفؿ الؿـذري يف الرتغقب . الباِب فقفا لِق اهـ، ولؽـ لف شقاهد، ولفذا حسَّ

، وإلباين يف جؾباب 668، والسخاوي يف الؿؼاصد الحسـة ص 3/112والرتهقب 

(، وإركاؤوط يف تحؼقؼ 6526) «صحقح الجامع»، ويف 213الؿرأة الؿسؾؿة ص 

بدالرزاق (، وط25269(، )25266) 5/215الؿسـد، وقد رواه ابـ أبل شقبة 

مقققًفا طؾك ابـ طؿر، قال  8/274(، والبقفؼل يف شعب اإليؿان 19979) 11/81

اهـ . (: هذا الحديُث مقققٌف أصحُّ 4/342َأبق حاتؿ )طؾؾ الحديث ٓبـ أبل حاتؿ 

 . أققل: وإذا صح مقققفا فؾف حؽؿ الرفع ٕن مثؾف ٓ يؼال بالرأي، واهلل أطؾؿ
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة (1)متػؼ طؾقف   ، وَط
ِ
ـْ »َقاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل َم

 .(2)رواه أبق داود. «َكاَن َلُف َشْعٌر َفْؾُقْؽرِْمفُ 

ُيْستحّب آبتداء بتسؿقة اهلل تعالك يف لبس الثقب، أو الؼؿقص، أو  -14

صقؾ، أو الػـايؾ، أو الُؼُؿص، وكحقها، وٓ يستحب ذلؽ السراويؾ، أو البـا

 . يف لبس الحذاء وٓ الجقرب لعدم ما يدل طؾقف

ُيْستحّب آبتداء بالقؿقـ يف الؾبس والقسار يف الخؾع، سقاء يف لبس  -15

الثقب، أو الؼؿقص، أو السراويؾ، أو البـاصقؾ، أو الػـايؾ، أو الُؼُؿص، أو 

يف لبس الحذاء وخؾعف، أو الجقربقـ، لحديث طائشة  غقرها مِـ إلبسة حتك

  السابؼ، وطـ أبل هريرة  أن رسقَل اهلل  :قال

ؿال، لتُؽـ الُقؿـك » إذا اكَتَعؾ أحُدكؿ فؾقبدأ بالَقؿقـ، وإذا َكَزَع فؾقبدأ بالشِّ

َلُفَؿا ُتـَْعُؾ، وآِخَرُهَؿا ُتـَْزعُ   . (3)متػؼ طؾقف. «َأوَّ

ل دون اإلكاث لبس الحرير، والذهب، ويباحان َيحرُم طؾك الرجا -16

                                                                                                               

(، ومسؾؿ 168ء، باب التقؿـ يف القضقء والغسؾ برقؿ )رواه البخاري يف كتاب القضق (1)

 . (268يف كتاب الطفارة، باب التقؿـ يف الطفقر وغقره برقؿ )

ؾ، باب يف إصالح الشعر برقؿ ) (2) (، قال الحافظ: 4163رواه أبق داود يف كتاب التَّرجُّ

 «السؾسؾة الصحقحة»(، وصححف إلباين يف 11/368)فتح الباري . سـده حسـ

 . (6493) «صحقح الجامع»( و511)

ومسؾؿ يف كتاب . (5855رواه البخاري يف كتاب الؾباس باب يـزع كعؾف القسرى برقؿ ) (3)

 . (2197الؾباس والزيـة، باب استحباب لبس الـعؾ يف القؿـك أوٓ برقؿ )
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لؾـساء، والؿراد بالحرير: الحرير الطبقعل: أما الصـاطل فؾقس بحرير طؾك 

َّٓ أن يؽقن مِـ ألبسِة الـساء فال  الحؼقؼة، وإكؿا هق تؼؾقد وتشبُّف بالحرير: إ

  يجقز لؾرجؾ، طـ َطؾِلَّ بـ أبل َصالٍِب 
ِ
قال: َأَخَذ رسقُل اهلل

  ـِ »ِريًرا بِِشَؿالِِف، وَذَهًبا بَِقِؿقـِِف، ُثؿَّ َرَفَع بِِفَؿا َيَدْيِف فؼال: َح إِنَّ َهَذْي

تِل، ِحؾ  إِلَكاثِِفؿْ  رواه أحؿد وأبق داود والـسائل وابـ . «َحَراٌم طؾك ُذُكقِر ُأمَّ

ـِ الَقَؿاِن (1)ماجف، وحسـف ابـ الؿديـل قاَل: سؿعُت  ، وطـ ُحَذْيَػَة ب

َٓ َتْشَرُبقا يف آكَِقِة »يؼقُل:   الـبلَّ  يَباَج، و َٓ الدِّ َٓ َتْؾَبُسقا اْلَحرِيَر و

ْكَقا، وَلـَا يف أِخَرةِ  َفا َلُفْؿ يف الدُّ َٓ َتْلُكُؾقا يف ِصَحافَِفا، َفنِكَّ ِة، و َهِب َواْلِػضَّ  .«الذَّ

 . (2)متػؼ طؾقف

ره أسػَؾ الؽعبقـ، َيحرُم طؾك الرجال دون اإلكاث إصالة الثقب وغق -17

                                                                                                               

، وأبق داود يف كتاب الؾباس، باب يف الحريِر لؾـِّساِء برقؿ 1/115رواه أحؿد  (1)

(، 5144(، والـسائل يف كتاب الزيـة، باب تحريؿ الذهب طؾك الرجال برقؿ )4157)

(، وهذا 3595وابـ ماجف يف كتاب الّؾباس، باب ُلبِس الحريِر والّذهب لؾـِّساء برقؿ )

لػظف، قال طؾل بـ الؿديـل: هذا حديث حسـ ورجالف معروفقن )خالصة البدر 

رقؿ  «صحقح الجامع»إلباين (، وصححف 1/53، تؾخقص الحبقر 1/26الؿـقر 

 . (3595(، وصحقح ســ ابـ ماجف )277(، واإلرواء )2274)

(، ومسؾؿ 5426رواه البخاري يف كتاب إصعؿة، باب إكؾ يف إكاء مػضض برقؿ ) (2)

يف كتاب الؾباس والزيـة، باب تحريؿ استعؿال أواين الذهب والػضة يف الشرب وغقره 

 . (2167طؾك الرجال والـساء برقؿ )
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ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة  ـَ »َقاَل:  أن الـَّبِّل  َط ـِ ِم ـَ الَؽْعَبْق َما َأْسَػَؾ ِم

 . (1)رواه البخاري. «اإِلَزاِر َفِػل الـَّارِ 

ٓ يجقز لؾؿرأة أن تخرج متعطرة يف مقضع يشؿُّ فقف ريحفا الرجال  -18

ـْ َزْيـََب إجاكب طـفا، ولفا أن تتعطر طـد محارمفا بؿا ل قس فقف إثارة، فَع

 بـ مسعقد الثََّؼِػقََّة اْمَرَأِة َطْبدِ 
ِ
  اهلل

ِ
 :َقاَلْت: َقاَل َلـَا َرُسقُل اهلل

َـّ اْلَؿْسِجَد َفاَل َتَؿسَّ صِقًبا» ـْ َأبِل  .(2)رواه مسؾؿ. «إَِذا َشِفَدْت إِْحَداُك وَط

  ُهَرْيَرَة 
ِ
ا اْمَرَأةٍ َأَصاَبْت َبُخقًرا َأيُّؿَ : »َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل

ِخَرةَ  ْٔ  .(3)رواه مسؾؿ. «َفاَل َتْشَفْد َمَعـَا اْلِعَشاَء ا

ٓ يجقز لؾؿرأة أن تخرج طـد الرجال إجاكب طـفا سافرة، وٓ  -19

ؾًة، قال اهلل تعالك:   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ُمتربِّجًة متجؿِّ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿، وقال تعالك: [33]إحزاب:  ﴾ڇچ

، [61]الـقر:  ﴾ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

جاِل إجاكب طـفا ولفا أن  .والتربج هق: إضفار الؿرأة زيـتفا ومحاسـفا لؾرِّ

 . تتجؿؾ طـد محارمفا بؿا لقس فقف إثارة

                                                                                                               

َـّار برقؿ ) (1)  . (5787رواه البخاري يف كتاب الؾباس، باب ما أسػؾ مـ الؽعبقـ ففق يف ال

رواه مسؾؿ يف كتاب الصالة، باب خروج الـساء إلك الؿساجد إذا لؿ يرتتب طؾقف فتـة،  (2)

 . (443وأهنا ٓ تخرج مطقبة برقؿ )

ك الؿساجد إذا لؿ يرتتب طؾقف فتـة، رواه مسؾؿ يف كتاب الصالة، باب خروج الـساء إل (3)

 . (444وأهنا ٓ تخرج مطقبة برقؿ )
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افة لغقر زوجفا، أو البـاصقؾ  -21 ٓ يجقز لؾؿرأة أن تؾبس الؿالبس الشػَّ

ـ مػاتـفا: ٓ طـد محارمفا، الضقؼة، أو الؿالبس الؼصقرة التل تظفر شقًئا مِ 

  وٓ طـد الـساء، طـ أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
: قال: قال رسقُل اهلل

ِصـَْػاِن ِمـ َأْهِؾ الـَّاِر لؿ َأَرُهَؿا: َقْقٌم َمَعُفْؿ ِسَقاٌط َكَلْذَكاِب اْلَبَؼرِ َيْضرُِبقَن بفا »

َـّ كلسـؿِة الـَّاَس، وكَِساٌء َكاِسَقاٌت َطاِرَياٌت، ُمِؿقاَلٌت َمائاَِل  ٌت، رؤوُسُف

ـَ اْلَجـََّة، وٓ َيِجْدَن ِريَحَفا، وإِنَّ ِريَحَفا َلُققَجُد ِمـ  َٓ َيْدُخْؾ اْلُبْخِت اْلَؿائَِؾِة، 

 .(1)رواه مسؾؿ. «َمِسقَرِة َكَذا َوَكَذا

يجقز لؾؿرأة أن تتجؿؾ طـد الـساء بؿا تتجؿؾ بف الـساء طادة، مؿا  -21

لؿؽقاج، أو الحـَّاء، أو صالء إضافر )الؿـاكقر(، أو ٓ يخالػ الشرع، مثؾ: ا

كحق ذلؽ: وٓ كراهقة يف شلٍء مـ ذلؽ: ٕن إصؾ يف الزيـة اإلباحة، ولؿ 

 . ُيـف طـ ذلؽ

َـّْؿِص، أو التشؼقر، أو القشؿ، أو القصؾ، -22 ؾ بال  ٓ يجقز لؾؿرأة التجؿُّ

 بـ مسعقد فعـ طبد
ِ
 »قال:  اهلل

ِ
ـَ رسقل اهلل اْلَقاِشَؿاِت   َلَع

ـِ اْلُؿَغقَِّراِت  َصاِت، واْلُؿَتَػؾَِّجاِت لِْؾُحْس واْلُؿْسَتْقِشَؿاِت، والـَّامَِصاِت واْلُؿَتـَؿِّ

 
ِ
 .(2)متػؼ طؾقف. «َخْؾَؼ اهلل

                                                                                                               

رواه مسؾؿ يف كتاب الؾباس والزيـة، باب الـساء الؽاسقات العاريات الؿائالت  (1)

 . (2128الؿؿقالت برقؿ )

  = رواه البخاري يف كتاب التػسقر، تػسقر سقرة الحشر، باب )وما آتاكؿ الرسقل فخذوه( (2)
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كالمف،  ٓ يجقز لؾرجؾ أن يتشبَّف بالؿرأة يف لباسف، وٓ يف مِشقتف، وٓ يف -24

مِشقتفا، وٓ يف كالمفا، الرجؾ يف لباسفا، وٓ يف وٓ يجقز لؾؿرأة أن تتشبَّف ب

ـِ َطبَّاٍس طـ طبدِ   »قال:  اهلل ب
ِ
ـَ رسقُل اهلل ـَ  َلَع اْلُؿَتَشبِِّفق

َجالِ  َجاِل بِالـَِّساِء، َواْلُؿَتَشبَِّفاِت مِـ الـَِّساِء بِالرِّ  .(1)رواه البخاري. «مِـ الرِّ

 

 
 

 

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف كتاب الؾباس والزيـة، باب تحريؿ فعؾ القاصؾة 4886) برقؿ =

والؿستقصؾة والقاشؿة والؿستقشؿة والـامصة والؿتـؿصة والؿتػؾجات والؿغقرات 

 . (، وهذا لػظف2125خؾؼ اهلل برقؿ )

رواه البخاري يف كتاب الؾباس، باٌب الؿتشبفقن بالـساء، والؿتشبفات بالرجال برقؿ  (1)

(5885) . 
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ؿؾة مِـ أداب التل يـبغل لؾتاجر أو َمـ يعؿؾ يف التجارة هـاك ج

 مراطاهتا، مِـ أهؿفا ما يؾل: 

يجُب طؾك التاِجر أن يتعؾَّؿ أحؽاَم البقع والشراء يف الجؿؾة: حتك ٓ  -1

ف يؼع يف الحرام، قال طؿر بـ الخطاب  َّٓ َمـ قد تػؼَّ : ٓ يبِْع يف سققِـا إ

 .(1)يف الّديـ

التاِجر أن يتجـَّب الِغشَّ والتدلقَس بجؿقع صقره يجُب طؾك  -2

ـَا »قال:  أنَّ رسقَل اهلل  وأشؽالف، فعـ أبل ُهَرْيَرَة  ـْ َغشَّ َم

 .(2)«َمـ َغشَّ َفَؾْقَس ِمـِّل»رواه مسؾؿ، ويف رواية لف: . «َفَؾْقَس ِمـَّا

 يجُب طؾك التاِجر أن يتجـَّب الّربا بجؿقع صقره وأشؽالف، قال اهلل -3

 . [275]البؼرة:  ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿تعالك: 

طؾك التاجر أن يتجـَّب كثرة الَحؾِِػ حتك لق كان صادًقا: ٕكف قد يجر  -4

ه طـ مثؾ  د طؾقف إلك الَحؾِِػ كذًبا، وٕن القؿقـ باهلل تعالك يـبغل أن تــَزَّ التعقُّ

، وقال [89]الؿائدة:  ﴾یی ىئ﴿هذه الؿقاصـ، قال اهلل تعالك: 

                                                                                                               

 رواه الرتمذي يف أبقاب الصالة، باب ما جاء يف فضؾ الصالة طؾك الـبل  (1)

 . (487) برقؿ

برقؿ « مـ غشـا فؾقس مـا: »رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب ققل الـبل  (2)

(111( ،)112) . 
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إياكؿ : »، وقال [11]الؼؾؿ: ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿تعالك: 

 .(1)رواه مسؾؿ. «وكثرة الَحِؾػ يف البقع، فنكف ُيـَّػؼ ثؿ يؿحؼ

طؾك التاجر أن ٓ يتشاغؾ بلمر التجارة طؿا يفؿف يف أمر ِديـف مِـ  -5

، وِصؾة رحؿ، وِذكٍر هلل تعالك، كؿا ٓ يجقز لف أن يـسك حؼ اهلل  صالة، وبِرٍّ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لزكاة القاجبة، قال اهلل تعؾك: يف تجارتف وهق ا

]الـقر:  ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

، وقد بقَّـ اهلل تعالك أن َمـ ألفتف أمقالف طـ ِذكر اهلل تعالك فؼد خسر وهق [37

 ڱ﴿يظـف قد ربح: ٕكف لؿ يدرك حؼقؼة الربح والخسارة، قال اهلل تعالك: 

 ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 . [9]الؿـافؼقن:  ﴾ے ے ھ

طؾك التاجر أن يحسـ الـقَّة يف تجارتف، فقـقي هبا إطػاَف كػِسف طـ  -6

السمال، وإغـاءها طؿا يف أيدي الـاس، وكسب رزقف ورزق طقالف، وكػع 

 . الـاس، والتقسقر طؾقفؿ يف قضاء حقائجفؿ وكحق ذلؽ

كؾ طؾك التاجر أن يؼصد الؽسب الحالل ويتجـب الؽسب الحرام و -7

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ما فقف شبفة، قال اهلل تعالك: 

قال: سؿعت  ، وطـ الـُّْعَؿاِن بـ َبِشقٍر [29]الـساء:  ﴾ڦ ڦ

 
ِ
ُبَفاِت اْسَتْبَرَأ لِِديـِِف َوِطْرِضِف، »يؼقل:  َرُسقَل اهلل ـْ اتََّؼك الشُّ َفَؿ

                                                                                                               

 . (1617رواه مسؾؿ يف كتاب الؿساقاة، باب الـفل طـ الحؾػ يف البقع برقؿ ) (1)
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ُبَفاِت َوَقَع يف اْلَحَرامِ  ـْ َوَقَع يف الشُّ  .(1)متػؼ طؾقف. «َوَم

طؾك التاجر أن يحسـ التعامؾ مع زبائـف ويالققفؿ بالبشاشة  -8

والسرور، ويتسامح معفؿ بؿا ٓ يضره، وٓ يربح طؾقفؿ فقق الؿعتاد، 

 . ويؼصد بؽؾ ذلؽ وجف اهلل تعالك ٓ مجرد كسب الزبائـ

فؿ وٓ يؽذب طؾقفؿ، يف ثؿـ  -9 طؾك التاِجر أن يـصح لزبائـف فال يغشَّ

اففا فال يذكر لفؿ أوصاًفا لقست فقفا، ويـصح لفؿ إذا السؾعة أو يف أوص

استقضحقه يف كقع السؾعة وجقدهتا، وإن لؿ يؽـ طـده ما يطؾبقكف مـ الـقع 

فال يؽذب ويرّوج ما لديف طؾك أكف إحسـ وإجقد، سقاء أكان ذلؽ 

   .مباشرة أم طـ صريؼ الدطايات واإلطالكات أم غقرها

  يبّقـف ويذكره، كؿا أمر بذلؽ الـبل وكؾ ما فقف مصؾحة لفؿ فنكف

 يف أحاديث كثقرة، مـفا: 

اِريِّ  -أ ـُ »قاَل:  َأنَّ الـبلَّ  حديُث َتِؿقٍؿ الدَّ ي الدِّ

؟ قال: «الـَِّصقَحةُ  ـْ ، »، ُقْؾـَا: لَِؿ ـَ ِة اْلُؿْسِؾِؿق ِف، ولِؽَِتابِِف، ولَِرُسقلِِف، وَٕئِؿَّ لِؾَّ

تِِفؿْ   .(2)رواه مسؾؿ. «وَطامَّ

 يِر بـ طبدحديُث َجرِ  -ب
ِ
 : »اهلل

ِ
 َباَيْعُت َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

(، ومسؾؿ يف 52بخاري يف كتاب اإليؿان، باب فضؾ مـ استربَأ لديـف برقؿ )رواه ال (1)

بفات برقؿ )  . (، وهذا لػظف1599كتاب الؿساقاة، باب أْخِذ الحالِل وترِك الشُّ

 . (55رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان أّن الّديـ الـّصقحة برقؿ ) (2)
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َكاِة، والـُّْصِح لُِؽؾِّ ُمْسؾِؿٍ  الِة، َوإِيَتاِء الزَّ  .(1)متػؼ طؾقف. «طؾك إَِقاِم الصَّ

  حديُث َحؽِقِؿ بـ ِحَزاٍم  -ت
ِ
: قاَل: قاَل َرسقُل اهلل

َقاأو قاَل: - َقااْلَبقَِّعاِن بِاْلِخَقاِر َما َلؿ َيَتَػرَّ » َفنِْن َصَدَقا وَبقَّـَا ُبقِرَك  -حتَّك َيَتَػرَّ

 .(2)متػؼ طؾقف. «َلُفَؿا يف َبْقِعِفَؿا، وإِْن َكَتَؿا وَكَذَبا ُمِحَؼْت َبَرَكُة َبْقِعِفَؿا

ـِ العاص حديُث طبدِ  -ث ـِ طؿٍرو ب  :قاَل: قاَل الـبلُّ  اهلل ب

ـْ َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح » ـُ بِاهللِ َفَؿ طـ الـَّاِر َوُيْدَخَؾ اْلَجـََّة َفْؾَتْلتِِف َمـِقَُّتُف وهق ُيْمِم

 .(3)رواه مسؾؿ. «َواْلَقْقِم أِخرِ، َوْلَقْلِت إلك الـاِس الذي ُيِحبُّ َأْن ُيْمَتك إلقف

ى يف بقعف ما يـػع الـاَس، ويتجـَب ما يضرهؿ  -11 طؾك التاِجر أن يتحرَّ

 . قاهؿ، أو ما ٓ كػَع لفؿ فقفِ يف ِديـفؿ أو ُدك

َـّب  -11 َـّب الِحقؾ بلكقاطفا كبقع الِعقـة، وأن يتج يجُب طؾك التاِجر أن يتج

اإلضرار بأخريـ مِـ الؿـافسقـ أو غقرهؿ، أو ما يقرث العداوة وإحؼاد بقـ 

طؾك بقع أخقف،  الؿسؾؿقـ أو يقغر صدورهؿ طؾك بعضفؿ مثؾ: بقع الرجؾ

  .وسقمف طؾك سقمف

                                                                                                               

برقؿ « الّديـ الـّصقحة: »الـبل رواه البخاري يف كتاب اإليؿان، باب ققل  (1)

 . (56(، ومسؾؿ يف كتاب اإليؿان، بقان أّن الّديـ الـّصقحة برقؿ )57)

(، 2179رواه البخاري يف كتاب البققع، باب إذا بقـ البقعان ولؿ يؽتؿا وكصحا برقؿ ) (2)

 . (1532ومسؾؿ يف كتاب البققع، باب الّصدِق يف البقع والبقان برقؿ )

ؾؿ يف كتاب اإلمارة، باب وجقب القفاء ببقعة الخؾػاء إول فإول برقؿ رواه مس (3)

(1844) . 
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يجُب طؾك التاِجر أن يحذر مِـ فصِؾ التجارة طـ الّديـ، ويػعؾ  -12

كؿا يػعؾ الَعؾؿاكققن والرأسؿالققن، إْذ طـدهؿ ٓ َطالقة لؾّديـ بالتجارة، وٓ 

ر  َّٓ الربح مِـ أي صريؼ كان، وقد حذَّ لؾتجارة بالّديـ، وٓ مبادئ يف التجارة إ

الؿخالػ ٕصقل الّديـ،  مِـ هذا الؿبدأ الػاسد الجائر الـبلُّ 

 أنَّ الـبلَّ  وأخرب طـ وققطف يف الـاس، فعـ أبل ُهَرْيَرَة 

ـْ َحالٍل، َأْم »قاَل:  َـّ َطَؾك الـَّاِس َزَماٌن ٓ ُيَبالِل اْلَؿْرُء بَِؿا َأَخَذ اْلَؿاَل؛ َأِم َلَقْلتَِق

ـْ َحَرامٍ   .(1)رواه البخاري. «ِم

ؿًحا يف بقعف، َسؿًحا يف شرائف، َسؿًحا يـبغل طؾك التاجر أن يؽقن َس  -13

يف اقتضاء حّؼف، يحرص طؾك التسفقؾ والتقسقر طؾك الـاس، فَتـَازلف طـ ربح 

يسقر يعّقضف اهلل تعالك طـف الثقاب الجزيؾ يف أخرة، مع ما قد يخؾػف طؾقف 

لؿـ كان هذا وصػف  يف الدكقا مِـ الخقر والربكة، وقد دطا الـبلُّ 

ـِ بالرحؿة، فعَ   َطْبدِ  ـْ َجابِِر ب
ِ
  اهلل

ِ
َقاَل:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

 .(2)رواه البخاري. «َرِحَؿ اهللُ َرُجاًل َسْؿًحا إَِذا َباَع، وإَِذا اْشَتَرى، وإَِذا اْقَتَضك»

يستحبُّ لؾتاجر أن ُيؽثِر مِـ الصدقة غقر القاجبة، ويف هذا تطفقر  -14

م الذي لؿ يتـبَّف لف، أو مِـ الشقائب التل لؿ لؿا قد يدخؾ طؾك مالف مِـ الحرا

                                                                                                               

ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿رواه البخاري يف كتاب البققع، باب ققل اهلل تعالك:  (1)

 . (2183برقؿ ) ﴾وئ وئۇئ

  (.2176رواه البخاري يف كتاب البققع، باب السفقلة والسؿاحة يف الشراء والبقع برقؿ ) (2)
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ـِ َأبِل َغَرَزَة  َؿاِسَرَة َطَؾك َطْفِد  يدركفا، فَعـ َقْقِس ب ك السَّ َقاَل: ُكـَّا ُكَسؿَّ

 
ِ
ارِ »، َفَلَتاَكا بِاْلَبِؼقِع َفَؼاَل: َرُسقِل اهلل اَكا بِاْسٍؿ «َيا َمْعَشَر التُّجَّ ، َفَسؿَّ

ـْ اْسِؿـَ
ـَ مِ َدَقةِ »ا، َأْحَس . «إِنَّ اْلَبْقَع َيْحُضُرُه اْلَحِؾُػ، واْلَؽِذُب، َفُشقُبقُه بِالصَّ

 .(1)رواه أحؿد، وأهؾ الســ، وصححف الرتمذي

يجب الحذر مِـ كؾ معامؾة يغؾب فقفا الجفالة والغرر مثؾ: بقع  -15

الشخص ما ٓ يؿؾؽف، وبقع الشلء الؿجفقل، وبقع ما يف بطقن إكعام، وبقع 

  .ؿر قبؾ ضفقر صالحف، والِؼؿارالث

يجب الحذر مِـ الظؾؿ بجؿقع صقره وأشؽالف، وضؾؿ أي أحد كان  -16

 .مِـ الباطة أو الؿشرتيـ أو العؿال والؿقضػقـ، أو أخذ حؼققفؿ أو إكؼاصفا

 

 
 

                                                                                                               

(، وأبق داود يف كتاب البققع، باب يف التجارة يخالطفا 16134)26/56أحؿد  رواه (1)

(، والرتمذي يف أبقاب البققع، باب ما جاء يف التجار برقؿ 3326الحؾػ والؾغق برقؿ )

(، والـسائل يف كتاب البققع، باب إمر بالصدقة لؿـ لؿ يعتؼد القؿقـ بؼؾبف يف 1218)

جف يف كتاب التجارات، باب التققل يف التجارة برقؿ (، وابـ ما4463حال بقعف برقؿ )

ـٌ صحقٌح، وصححف إلباين يف 2145) صحقح »(، قال الرتمذي: حديٌث حس

 . (7974(، )7973) «الجامع
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ة، مِـفا ما يؾل:  لؾطَّريؼ آداٌب مفؿَّ

َّٓ لحاجة، ُيسَتحبُّ ترُك الجؾقِس طؾك ال -1 طُّرقات: وإَولك تركف إ

وذلؽ لؿا قد يرتتب طؾقف مِـ إيذاء الـاس، أو كشػ طقراهتؿ، أو القققع يف 

أنَّ الـَّبِلَّ  بعض الؿـؽرات، وذلؽ لؿا َروى أبق َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 

  :(1)متػؼ طؾقف. «إِيَّاُكْؿ َواْلُجُؾقَس َطَؾك الطُُّرَقاِت »قال. 

ُبدَّ مِـ الجؾقس طؾك الطريؼ فال بلس بف بشرِط: إططاِء  إذا كان ٓ -2

ف، وذلؽ أن الـبلَّ  ا هناهؿ يف الحديث الساب الطريِؼ حؼَّ ؼ: َلؿَّ

بد لفؿ مِـف، فلِذن لفؿ هبذا الشرط، وبقَّـ لفؿ التؿسقا أن يلذن لفؿ ٕهنؿ ٓ

سالم، أهؿ حؼقق الطريؼ يف خؿسٍة هل: غضُّ الَبَصر، وكػُّ إذى، وردُّ ال

أنَّ  وإمر بالؿعروف، والـفل طـ الؿـؽر، فعـ أبل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ 

، «إِيَّاُكْؿ َواْلُجُؾقَس َطَؾك الطُُّرَقاِت »قال:  الـَّبِلَّ  ، َقاُلقا: ما َلـَا ُبدٌّ

ُث فقفا، قاَل:  َّٓ اْلَؿَجالَِس، فَ »إكََّؿا ِهَل َمَجالُِسـَا، َكَتَحدَّ َلْطُطقا فنَذا َأَبْقُتْؿ إ

َفا َغضُّ اْلَبَصرِ، وَكػُّ إََذى، »، قالقا: وَما َحؼُّ الطَِّريِؼ؟ قاَل: «الطَّرِيَؼ َحؼَّ

ـِ اْلُؿـَْؽرِ  الِم، وَأْمٌر بِاْلَؿْعُروِف، وَكْفٌل ط  .(2)متػؼ طؾقف. «وَردُّ السَّ

                                                                                                               

ور والجؾقس فقفا والجؾقس طؾك  (1) رواه البخاري يف كتاب الؿظالؿ، باب أفـقة الدُّ

ُعدات برقؿ ) س والزيـة، باب الـَّفل طـ الجؾقِس (، ومسؾؿ يف كتاب الؾبا2465الصُّ

ف برقؿ )  . (2121يف الطُّرقات وإططاء الطَّريؼ حؼَّ

 . تؼدم تخريجف يف الفامش السابؼ (2)
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قاَل: قاَل  ُيسَتحبُّ إماصُة إذى طـ الطريؼ، فعـ أبل ُهَرْيَرَة  -3

 رسق
ِ
ـِ الطَّرِيِؼ َصَدَقةٌ : »ُل اهلل ، (1)متػؼ طؾقف. «وُيِؿقُط إََذى ط

  وطـ أبل ُهَرْيَرَة 
ِ
اإِليَؿاُن بِْضٌع : »قاَل: قاَل رسقُل اهلل

َّٓ اهللُ، وَأْدَكاَها إَِماَصُة  وَسْبُعقَن أو بِْضٌع وِستُّقَن ُشْعَبًة، َفَلْفَضُؾَفا َقْقُل: ٓ إَِلَف إ

ـِ الطَّرِيِؼ، واْلَحَقاُء ُشْعَبٌة ِمـ اإِليَؿانِ إََذى   .(2)رواه مسؾؿ. «ط

ُـّ إحساُن الؽالم مع الـاس إذا كـت يف الطريؼ، فعـ أبل َصْؾَحَة  -4 يس

  
ِ
ُث، َفَجاَء رسقل اهلل ، َفَؼاَم قال: كـا ُقُعقًدا بِإَْفـَِقِة َكَتَحدَّ

ُعَداِت  َما َلؽؿ ولَِؿَجالِسِ »َطَؾْقـَا، فؼاَل:  ُعَداِت، اْجَتـُِبقا َمَجالَِس الصُّ ، «الصُّ

ُث، قال:  وا »َفُؼْؾـَا: إكَّؿا َقَعْدَكا لَِغْقِر ما َباٍس، َقَعْدَكا َكَتَذاَكُر وَكَتَحدَّ ، َفَلدُّ َٓ ا  إِمَّ

ـُ اْلَؽاَلمِ  الِم، وُحْس َفا: َغضُّ اْلَبَصرِ، وَردُّ السَّ  .(3)رواه مسؾؿ. «َحؼَّ

                                                                                                               

(، 2989رواه البخاري يف كتاب الجفاد والسقر، باب مـ أخذ بالركاب وكحقه برقؿ ) (1)

دقة يؼع طؾك كؾ كق ع مـ الؿعروف ومسؾؿ يف كتاب الزكاة، باب بقان أن اسؿ الصَّ

 . (1119برقؿ )

رواه مسؾؿ يف كتاب اإليؿان، باب بقان طدد شعب اإليؿان وأفضؾفا وأدكاها برقؿ  (2)

(، 9(، وأصؾ الحديث يف البخاري يف كتاب اإليؿان، باب أمقر اإِليؿان برقؿ )35)

، فؾقس فقف ذكر «اإِليؿان بضع وستقن شعبة، والحقاء شعبة مـ اإِليؿان»ولػظف: 

 . «بِضع وستقن»ا وأدكاها، وقال: أطاله

رواه مسؾؿ يف كتاب السالم، باب مـ حؼ الجؾقس طؾك الطريؼ رد السالم برقؿ  (3)

(2161) . 
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إذى طـ الطريؼ وطـ الؿارة وطـ السقارات التل يف يجُب كػُّ  -5

ت وغقرها، بجؿقع صقره وأكقاطف، كبقًرا أو صغقًرا، بذاتف أو  الطريؼ والؿحالَّ

اجتف: أم بغقر ذلؽ، ومِـف: آطتداء بالؽالم السلء،  بؽالمف أو بسقَّارتف أو بدرَّ

طتداء بالـظر كالسباب والشتائؿ، والغقبة، وآستفزاء، والسخرية، وكذا آ

يف بققت أخريـ بدون إذهنؿ، ويدخؾ يف اإليذاء أيًضا: لعب الؽرة بإفـقة 

أمام البققت، ففل مصدر إيذاء ٕهؾفا، وآطتداء بالسقارات بالسرطة الزائدة 

 . أو التػحقط، أو برفع أصقات الؿـّبفات، أو أصقات التسجقالت، أو بغقر ذلؽ

يؼ بسقارتف أن يراطل أكظؿة الؿرور يجُب طؾك الذي يسقر يف الطر -6

الؿصَؾحقَّة، وٓ يجقز لف مخالػة هذه إكظؿة: فال يؼطع إشارة الؿرور، وٓ 

قر، لؿا يرتتب طؾك ذلؽ مـ  يؿشل يف صريؼ مؿـقع، أو يعؽس اتِّجاه السَّ

  .إضرار الػادحة، وإيذاء الـاس والؿؿتَؾؽات

وإغاثُة الؿؾفقف، وإطاكُة مِـ حؼقق الطريؼ أيًضا: تشؿقُت العاصس،  -7

العاجز، وهدايُة الحقران، وإرشاُد السبقؾ، وردُّ ضؾؿ الظالؿ، وقد وردت يف 

بعد ذكر بعض الـصقص  ذلؽ كصقص متعدد، قال الحافظ ابـ حجر 

الشرطقة الدالة طؾك ذلؽ: ومجؿقع ما يف هذه إحاديث أربعة طشر أدًبا، 

 وقد كظؿتفا يف أبقات، وهل:

 َمـ رام الجؾقس طؾك جؿعُت آداَب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطَّ

 

 

ــاًكا  ــؼ إكس ــر الخؾ ــقل خق ـــ ق ــؼ مِ  ري

ـــالم، وأحِســــ يف الؽـــالم   أفـــِش السَّ

 

ْت طاصًسا، وسـالًما رّد إحسـاًكا   وَشؿِّ
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ــــ  ـــا أِط يف الحؿـــؾ طـــاِون، ومظؾقًم

 وأِغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

 

 لفػــان، اْهــِد ســبقاًل، واْهــِد حقراًكــا 

 بالُعرف ُمر، واْكف طـ ُكؽٍر وُكػَّ أًذى 

 

 (1)ضَّ صرًفــا، وأكثــر ِذكــر مقٓكــاوُغــ 

  

 
 

                                                                                                               

 . 11/11يـظر: فتح الباري  (1)
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