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 اآلداب اإلسالمية 

 للناشئة

 

 

 تأليف األستاذ المربي

 محمد خير فاطمة

 

 اجلزء األول

 

 تـويه

 سمدار اخلػم سمدُمِمؼ ـُمٌِعهذا اًمٙمت٤مب 

ه يمت٤مٍب ُمؼمَُم٩ٍم وضمدٟم٤مه قمغم اإلٟمؽمٟم٧م سمّمٞمٖم٦م و ة أسمق» إخ أقمدَّ  شٟمػمر

 وقمـ ٟمًختف أظمذٟم٤م اًمٙمت٤مب وضمٕمٚمٜم٤مه هبٞمئتف اًمتل سملم يديؽ

 د.ًمٕمقن واًمتقومٞمؼ، وسمف ٟمت٠ميَّ وُمـ اهلل ا

 قمٌد اهلل ـم٤مًم٥م
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 

    {وُمـ أطمًـ ىمقٓ ممـ دقم٤م امم اهلل وقمٛمؾ ص٤محل٤م وىم٤مل إٟمٜمل ُمـ اعمًٚمٛملم }

   اإلهداء 

 إمم يمؾ أب ويمؾ أم.... ذم قمٜمؼ يمؾ ُمٜمٝمام أُم٤مٟم٦م شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء..   

 وإهن٤م ُٕم٤مٟم٦م.. وأي٦م أُم٤مٟم٦م.. 

 ا وسمريم٦م وؾمالُم٦م.. وم٢من أّدي٧م يم٤مٟم٧م ظمػم

 وهب٤م مت٤مم اًمًٕم٤مدة.. واًمٙمراُم٦م.. 

 وإن وّٞمٕم٧م قم٤مدت ظمزي٤م وطمنة وٟمداُم٦م.. 

 ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.. 

  * * * 

   

 وإمم يمؾ ُمرب وُمٕمٚمؿ وُم١مدب..   

 ي٘مقم قمغم شمرسمٞم٦م اًم٘مٚمقب قمغم اًمت٘مك واهلدى واإليامن.. 

 ويٕمٛمؾ قمغم شمٖمذي٦م اًمٕم٘مقل سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من.. 

 قمغم ؾم٘م٤مي٦م اًمٜمٗمقس اًمٔمٛم٠مى ًممداب وُمٙم٤مرم إظمالق.. وينمف 
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 ىمدوشمف ذم ذًمؽ..  ُمٝمٛم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘م٤مئؾ: 

 .. "إٟمام سمٕمث٧م ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمالق "

  * * * 

   

 وإمم يمؾ ىم٤مئؿ قمغم اًمدقمقة امم اهلل قمغم سمّمػمة ُمـ رسمف..   

 دائ٥م ذم حتّمٞمؾ ُمقاد هذا اًمٌٜم٤مء ُم٤مدة ُم٤مدة.. 

 أريم٤مٟم٤م ذم ؿمخّمٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٌٜم٦م ًمٌٜم٦م..  ًمٞمجٕمٚمٝم٤م

 ؿمت٤من سملم ىمرى وسملم رضم٤مل   يٌٜمل اًمرضم٤مل وهمػمه يٌٜمل اًم٘مرى

 هذه ُم٤مدة ذم سمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م اًمتل شمًٕمك ٓؾمتٙمامل ومْم٤مئٚمٝم٤م..   

 ُمًتّٛمدة، ُمـ اعمثؾ إقمغم ذم يمؾ ومْمٞمٚم٦م ويمامل.. 

 اًمٜمٌل إُمل اًمذي ىم٤مل: 

 .. "أدسمٜمل ريب وم٠مطمًـ شم٠مديٌل "

  * * * 

   

 إمم يمؾ ه١مٓء هندي هذا اًمٙمت٤مب..   
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 ًمٞم٘مقُمقا سمدورهؿ سمت٘مديٛمف امم ُمـ يٕمقًمقن ويرقمقن ويرسمقن.. 

 وًمٞم٘مقُمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ سمتدريًف درؾم٤م درؾم٤م.. وًمٞمٚمٛمًقا سم٠ميدهيؿ صمٛمراشمف قمٓم٤مء سمٕمد قمٓم٤مء.. 

 وٓ يٕملم قمغم ذًمؽ إٓ اًم٘مدوة احلًٜم٦م، واًمقاىمع اعمِم٤مهد اعمٚمٛمقس، ُمـ ىمٌؾ يمؾ ُمنمف قمغم شمدريًف.. 

 * * * 

   

 ه١مٓء إسمٜم٤مء.. صٗمح٦م سمٞمْم٤مء.. ٟمًجؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمِم٤مء..   

 وُم٤م ٟمًجٚمف ومٞمٝم٤م ٟمًجٚمف ذم صٗمح٤مت أقمامًمٜم٤م ذيمرا ظم٤مًمدا، وقمٛمال ٓ يٜم٘مٓمع.. 

 ه١مٓء إسمٜم٤مء شمرسم٦م ظمػّمة ُمٕمٓم٤مء.. ٟمزرع ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمِم٤مء.. 

 وطمّم٤مده٤م اُمتداد ًمٜم٤م ذم إرض.. وذظمر ًمٜم٤م ذم اًمًامء.. 

 ٤مت.. وىمٓم٤مف هذه اًمثٛمرات.. وسم٤مؾمتخراج هذه اًمٓم٤مىم

 يٙمقن إسمٜم٤مء ومٚمذات إيم٤ٌمد.. وىمرة اًمٕمٞمقن.. 

 وأُمؾ إُم٦م ذم احل٤مض واعمًت٘مٌؾ... 

 * * * 
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   اعم٘مدُم٦م 

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.. وسمٕمد:   

يمام هيتؿ سمِم١موٟمف اًمٕم٤مُم٦م. ويتتٌع اإلرؿم٤مد واًمت٘مقيؿ  وم٢من اإلؾمالم ديـ هيتؿ سمِم١مون اإلٟم٤ًمن اخل٤مص٦م،  

شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمف اًمّمٖمػمة، يمام يقضمٝمف ذم يمٌػمه٤م. ويتدظمؾ ذم دىم٤مئؼ أُمقره اًمِمخّمٞم٦م هتذي٤ٌم ودمٛمٞمال، يمام 

هيتؿ سم٠مُمقر اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٛمقُم٤م وؿمٛمقٓ.. ؾمقاء سمًقاء.. وي٘مٞمٜمف ذم ذًمؽ أن اعمجتٛمع اًمٗم٤موؾ أؾم٤مؾمف اًمٗمرد 

 ٦م أومراده٤م ـ ٓ ؿمؽ ـ هؿ اًمذيـ أىم٤مُمقه٤م قمغم اًمرىمل واحلْم٤مرة وآزده٤مر. اًمٗم٤موؾ. وإُم٦م اًمراىمٞم

وًمذًمؽ وم٘مد طمٔمل اًمٓمٗمؾ ذم اإلؾمالم سمحّمتف ُمـ اًمرقم٤مي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م واًمت٠مدي٥م. وأقمٓمل اًمٗمتك ُم٤م يٜم٤مؾمٌف   

 ُمـ اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، وٟم٤مًم٧م اًمٗمت٤مة طمٔمٝم٤م ُمـ اهلداي٦م واإلرؿم٤مد واًمتٝمذي٥م.. 

 ل قمـ ؾمٞمدٟم٤م حيٞمك قمٚمٞمف اًمًالم: وهذا يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ي٘مق  

إهنؿ  }إؿم٤مرة ًمتٕمٚمٞمؿ اًمّمٌٞم٦م اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، وي٘مقل قمـ أصح٤مب اًمٙمٝمػ:  {وآشمٞمٜم٤مه احلٙمؿ صٌٞم٤م}

، ًمٗمت٤م ٕٟمٔم٤مر اًمٗمتٞم٦م اعمتٗمتحلم قمغم احلٞم٤مة ًمٞمتزودوا ُمـ اإليامن واهلدى ذم {ومتٞم٦م آُمٜمقا سمرهيؿ وزدٟم٤مهؿ هدى

 {ذيمر ذم اًمٙمت٤مب ُمريؿ إذ اٟمتٌذت ُمـ أهٚمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٤م ذىمٞم٤موا }ُمًػمة طمٞم٤مهتؿ. ويقىمؾ قمـ اًمًٞمدة ُمريؿ:

 شمٜمٌٞمٝم٤م ًمؽمسمٞم٦م اًمٗمت٤مة ذم طمداصم٦م ؾمٜمٝم٤م قمغم اًمٕمٗم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمٕم٤ٌمدة واًمت٘مقى.. 

وًم٘مد طم٨م اإلؾمالم أوًمٞم٤مء إُمقر، واًم٘م٤مئٛملم قمغم ؿم١مون إـمٗم٤مل واًمٗمتٞم٦م واًمٞم٤مومٕملم، أن ي٘مقُمقا   

ٕمٜم٤مي٦م هبذه اًمٕم٘مقل اًمٜم٘مٞم٦م، وذم شمرسمٞم٦م هذه اًمٜمٗمقس اًمروٞم٦م سمدورهؿ ذم رقم٤مي٦م هذه اًم٘مٚمقب اًمّم٤مومٞم٦م، وذم اًم

 ظمػم ىمٞم٤مم.. 

ومٝم١مٓء اًمّمٌٞم٦م إـمٗم٤مل هؿ رضم٤مل اعمًت٘مٌؾ، وه١مٓء اًمٗمتٞم٦م إهمرار هؿ قمدة  إُم٦م ذم ديٜمٝم٤م ودٟمٞم٤مه٤م،   

وأُمٚمٝم٤م ذم ىمقهت٤م وقمزهت٤م، وه١مٓء اًمٗمتٞم٤مت اًمٓم٤مهرات هـ ُمرسمٞم٤مت اًمٜمشء وأُمٝم٤مت اًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمىمرة 
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امء. وم٢مذا ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمؽمسمٞم٦م قمغم احل٥م واحلؼ واخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م، اؾمت٘م٤مم أُمر اعمجتٛمع قمغم هذه اعمٕم٤مين واًمٕمٔم

 اعمجٞمدة.. 

وإذا ُم٤م أمهٚم٧م ٟم٧ٌم ذم شمرسمتٝم٤م أؿمقاك اًمنمور وآٟمحراف واًمٌٓم٤مًم٦م واًمرذيٚم٦م؛ وم٠مشمك اًمٜمخر قمغم اًمٌٜمٞم٤من ُمـ   

 ٤ممم: اًم٘مقاقمد واجلذور، وآذن اعمجتٛمع سم٤مٓهنٞم٤مر واًمً٘مقط ىم٤مل شمٕم

، وىم٤مل قمكم يمّرم اهلل وضمٝمف ذم {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ىمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ ٟم٤مرا وىمقده٤م اًمٜم٤مس واحلج٤مرة }  

 . "قمٚمٛمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ اخلػم وأّدسمقهؿ": أي٦مُمٕمٜمك هذه 

. وهق سمذًمؽ يِمػم امم أن "ُم٤م ٟمحؾ واًمد وًمده ٟمحٚم٦م أومْمؾ ُمـ أدب طمًـ "وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ًمقاًمد ًمٞم٧ًم ذم شم٘مديؿ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ًمقًمده، ورقم٤مي٦م ؿم١موٟمف اجلًدي٦م واًمّمحٞم٦م ومح٥ًم.. سمؾ ُمٝمٛم٦م ا

ذم شم٘مديؿ اًمٕمٚمؿ اعمٗمٞمد، وإدب اجلٛمٞمؾ، واًمًٚمقك اًم٘مقيؿ ًمقًمده ذم يمؾ ظمٓمقة ُمـ ظمٓمقات طمٞم٤مشمف اًمتل 

ٗمؾ قمـ هل يم٤مًمٕمجٞمٜم٦م سملم يديف يِمٙمٚمٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء.. وذم اهمتٜم٤مم يمؾ ومرص٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمت٠مدي٥م، وم٢مذا ُم٤م هم

 ذًمؽ يم٤من اًمقاىمع يمام ذم ىمقل اًمِم٤مقمر: 

 قم٤مدت قمغم أسم٤مء سم٤مًمقيالت  إمه٤مل شمرسمٞم٦م اًمٌٜملم ضمٜم٤مي٦م

وًم٘مد أقم٤من اإلؾمالم إوًمٞم٤مء قمغم ذًمؽ ومجٕمؾ ًمإلٟم٤ًمن ُمٜمذ ـمٗمقًمتف آداسم٤م ذم طمريم٤مشمف وقم٤مداشمف وُمٕم٤مُمالشمف،   

ٌح ُمٚمٙم٦م راؾمخ٦م ذم ظمٚمؼ وأوضم٥م قمغم إوًمٞم٤مء ُمت٤مسمٕمتٝم٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وُمراىمٌتٝم٤م واًمتدري٥م قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمّم

 اًمٗمرد، وسمذًمؽ يِم٥ّم قمغم حم٤مؾمـ أداب، وُمٙم٤مرم إظمالق، ومجٞمؾ اًمٕم٤مدات واًمّمٗم٤مت.. 

وهذه اًم٤ٌمىم٦م إومم ُمـ هذه أداب اإلؾمالُمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م ظمّّمّمٜم٤مه٤م ًمٚمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ اًمّمٌٞم٦م واًمٗمتٞم٤من،   

ون يقُمٝمؿ سم٤مٓؾمتٞم٘م٤مظ وطمرصٜم٤م ذم مجٕمٝم٤م قمغم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م سمرٟم٤مجمٝمؿ اًمٞمقُمل آقمتٞم٤مدي يمتالُمٞمذ يٌتدؤ

وي١مدون واضمٌٝمؿ ذم اعمدرؾم٦م، ويٕمٞمِمقن ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ ُمع أصدىم٤مئٝمؿ وذوهيؿ وخيتتٛمقن يقُمٝمؿ سم٤مًمٜمقم.. 
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وًمٙمؾ ذًمؽ آداب إؾمالُمٞم٦م قمٓمرة.. يمت٧ٌم سمام يالئؿ شمٙمقيٜمٝمؿ آضمتامقمل، وىمٌقهلؿ اًمٜمٗمز واًمٕم٘مكم، 

 متٝمٞمدا ًمتًٝمٞمؾ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وشمٜمٗمٞمذه٤م..  ٗمٙمرة، وين اًمٚمٖم٦م ًمٞمًٝمؾ ومٝمٛمٝم٤م ومتثٚمٝم٤م،ًموضمٕمٚمٜم٤م ىمقاُمٝم٤م شمًٌٞمط ا

وٓ ٟمّدقمل أٟمٜم٤م ذم هذه اًم٤ٌمىم٦م ُمـ أداب، وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ هذه اًمًٚم٦ًم اخلػّمة اإليامٟمٞم٦م ىمد أشمٞمٜم٤م سمٌمء   

ضمديد، وم٤مًمٙمٜمقز ُمٜمٝم٤م ُمقدع ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م، وومٞمٝم٤م سمذل اًمٕمٚمامء واعمرسمقن ضمؾ طمٞم٤مهتؿ 

ٞم٦م وإظمالق ومل يؽميمقا ُمٜمٝم٤م ومتٞمال وٓ ىمٓمٛمػما، وإٟمام مجٕمٜم٤م ورشمٌٜم٤م، وم٠مقمٓمقا قمّم٤مرة دم٤مرهبؿ ذم اًمؽمسم

وسمًٓمٜم٤م وسمّقسمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سم٠مُمس احل٤مضم٦م ًمٞمٙمقن ُمٞمنا ًمًد طم٤مضم٦م إوًمٞم٤مء وأسم٤مء واعمرسملم اعمٝمتٛملم 

سمؽمسمٞم٦م اجلٞمؾ قمغم أؾم٤مس ُمـ أداب واخلٚمؼ اًم٘مقيؿ وًمٞمٙمقن ُمرضمٕم٤م يٗمٝمٛمف اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم إذا ُم٤م أهدي 

 وضمٕمؾ ُمآًمف سملم يديف.. إًمٞمف، 

   

 ."وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م "

   اعم١مًمػ.              
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-1- 

 آداب االستقؼاظ

 

آؾمتٞم٘م٤مظ سمٕمد اًمٜمقم آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل اًم٤ٌمهرة اًمداًم٦م قمغم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وهل شمِمٌف آي٤مت اًمٌٕم٨م سمٕمد   

َٟمُٗمَس  }٤مة وآؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ سمٕمده سمٕمث٤م وٟمِمقرا ىم٤مل شمٕم٤ممم:اعمقت، وىمد ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمقم ووم ْٕ اهللَُّ َيتََقرمَّ ا

ظُْمَرى إمَِم  ْٕ تِل ىَم٣َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعمَْْقَت َوُيْرؾِمُؾ ا ُؽ اًمَّ ًِ تِل مَلْ مَت٧ُْم ذِم َُمٜم٤َمُِمَٝم٤م وَمُٞمْٛم ك إِنَّ  طِملَم َُمْقهِت٤َم َواًمَّ ٛمًّ ًَ َأضَمٍؾ ُُم

َ٘مْقٍم يَ  َي٤مٍت ًمر َٔ ُروَن )ذِم َذًمَِؽ   اًمزُمر.  {(24َتَٗمٙمَّ

٤ٌَمؾم٤ًم َواًمٜمَّْقَم ؾُم٤ٌَمشم٤ًم َوضَمَٕمَؾ اًمٜمََّٝم٤مَر ُٟمُِمقرًا ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  
ٞمَْؾ ًمِ ِذي ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ اًمٚمَّ  اًمٗمرىم٤من.  {(24َوُهَق اًمَّ

وآؾمتٞم٘م٤مظ سمٕمد اًمٜمقم اؾمتئٜم٤مف ًمٚمحٞم٤مة سمٕمد شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م. وومتح صٗمح٦م سمٞمْم٤مء ضمديدة يًٓمره٤م اعمرء ظمالل   

 }ٌدؤه٤م سم٤مؾمتٞم٘م٤مفمف وخيتٛمٝم٤م سمٛمٜم٤مُمف، ويقدقمٝم٤م يمت٤مب أقمامًمف ًمتٕمرض قمٚمٞمف يقم احل٤ًمب ىم٤مل شمٕم٤ممم:هن٤مره، ي

 ًَ ٌَْٕمثُُٙمْؿ ومِٞمِف ًمُِٞمْ٘م٣َم َأضَمٌؾ ُمُّ ْٞمِؾ َوَيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ضَمَرطْمُتؿ سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مِر صُمؿَّ َي ٤ميُمؿ سم٤ِمًمٚمَّ ِذي َيتََقومَّ ك صُمؿَّ إًَِمٞمِْف َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ َوُهَق اًمَّ ٛمًّ

 إٟمٕم٤مم.  {(06ُئُٙمؿ سماَِم يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن )صُمؿَّ ُيٜمٌَر 

وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ) ُم٤م ُمـ يقم يٜمِمؼ ومجره إٓ  وُمٜم٤مد يٜم٤مدي ي٤م اسمـ آضمؿ أٟم٤م ظمٚمؼ   

 ضمديد وقمغم قمٛمٚمؽ ؿمٝمٞمد ومتزود ُمٜمل وم٢مين ٓ أقمقد امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(. 

م ذه٥م سمٕمْمؽ(، وإذا يم٤من آؾمتٞم٘م٤مظ اسمتداء ًمٚمحٞم٤مة وىم٤مل أطمدهؿ: ) اسمـ آدم إٟمام أٟم٧م أي٤مم يمٚمام ذه٥م يق  

اًمٞمقُمٞم٦م اًمرشمٞم٦ٌم ومٞمٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمؿ أن جيٕمؾ اومتت٤مح يقُمف، واسمتداء قمٛمٚمف، صٚم٦م سمخ٤مًم٘مف، وذيمرا ًمرازىمف، 

ٞمِْؾ َواًمٜمََّٝم٤مِر  }وؿمٙمرا ًمقزم ٟمٕمٛمتف اًمذي شمقمم طمٗمٔمف ورقم٤ميتف ظمالل ٟمقُمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ىُمْؾ َُمـ َيْٙمَٚم١ُميُمؿ سم٤ِمًمٚمَّ

ـَ ا ْٕمِرُوقَن )ُِم ِؿ ُمُّ ـِ سَمْؾ ُهْؿ قَمـ ِذيْمِر َرهبر مْحَ  إٟمٌٞم٤مء.  {(24ًمرَّ
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وظمالل هذه اًم٤ًمقم٤مت إومم ُمـ هن٤مره، واًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م ذهٜمف ص٤مومٞم٤م، وقم٘مٚمف ُمتقىمدا وضمًٛمف ٟمِمٞمٓم٤م، 

خيٓمط ًمٜمٝم٤مره وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٛمٚمف ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح يريض اهلل شمٕم٤ممم، ويٕمقد سم٤مخلػم واًمّمالح قمٚمٞمف، وقمغم 

 س أمجٕملم. اًمٜم٤م

 وهذه مجؾة من اآلداب اإلسالمقة ادتعؾؼة هبذا ادوضوع:   

 

آضمتٝم٤مد ذم أن يٙمقن آؾمتٞم٘م٤مظ سم٤ميمرا ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر، وذًمؽ ًمتحّمٞمؾ اًمٗمقائد اًمروطمٞم٦م،   -1

 وايمت٤ًمب اًمٕم٤مدات اًمّمحٞم٦م، واهمتٜم٤مم أوىم٤مت اًمّمٗم٤مء واًمٜم٘م٤مء ًمٚمٕم٤ٌمدة أو اًمدراؾم٦م. 

ٞمِْؾ َُم٤م هَيَْجُٕمقَن ) }اعمت٘ملم: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم وصػ قم٤ٌمده   ـَ اًمٚمَّ ؾَْمَح٤مِر ُهْؿ 14يَم٤مُٟمقا ىَمٚمِٞماًل ُمر ْٕ ( َوسم٤ِم

تَْٖمِٗمُروَن ) ًْ  اًمذاري٤مت.  {(11َي

سم٤ميمروا ذم ـمٚم٥م اًمرزق واحلقائ٩م،  "وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 . رواه اًمٓمؼماين. "وم٢مّن اًمٖمدّو سمريم٦م وٟمج٤مح

أن يٙمقن أول ُم٤م جيري قمغم اًم٘مٚم٥م واًمٗمٙمر واًمٚم٤ًمن ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وشمقطمٞمده، واًمدقم٤مء سمام ورد قمـ   -4

 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

 اإلٟم٤ًمن.  {(42َواْذيُمِر اؾْمَؿ َرسمرَؽ سُمْٙمَرًة َوَأِصٞماًل ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـ قمٌد ي٘مقل قمٜمد رّد اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ُم "وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

روطمف: ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، إٓ همٗمر اهلل شمٕم٤ممم 

 . رواه اسمـ اًمًٜمل. "ًمف ذٟمقسمف وًمق يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر
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 "أوى امم ومراؿمف ىم٤مل:وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا   

رواه  "سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ أطمٞم٤م وأُمقت، وإذا اؾمتٞم٘مظ ىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي أطمٞم٤مٟم٤م سمٕمد ُم٤م أُم٤مشمٜم٤م وإًمٞمف اًمٜمِمقر

 اًمٌخ٤مري. 

اعم٤ٌمدرة سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ امم اًمٓمٝم٤مرة واًمقوقء واًمّمالة، وضمٕمؾ هذه إقمامل وم٤محت٦م اًمٜمٝم٤مر سمٕمد اًمذيمر   -3

 قمٛمؾ آظمر. واًمدقم٤مء، ودمٜم٥ّم آٟمِمٖم٤مل قمٜمٝم٤م سم٠مي 

يٕم٘مد اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىم٤مومٞم٦م رأس  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

أطمديمؿ إذا هق ٟم٤مئؿ صمالث قم٘مد ييب قمغم يمؾ قم٘مدة قمٚمٞمؽ ًمٞمؾ ـمقيؾ وم٤مرىمد، وم٢من اؾمتٞم٘مظ وذيمر اهلل 

ٟمِمٞمٓم٤م ـمّٞم٥م اًمٜمٗمس، وإٓ  شمٕم٤ممم اٟمحّٚم٧م قم٘مدة، وم٢من شمقو٠م اٟمحّٚم٧م قم٘مدة، وم٢من صغم اٟمحّٚم٧م قم٘مدة، وم٠مصٌح

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ٌٞم٨م اًمٜمٗمس يمًالنظمأصٌح 

دمٜم٥ّم اعمٙمقث ذم اًمٗمراش واًمت٘مٚم٥م ومٞمف سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ، اؾمتجالسم٤م ًمألومٙم٤مر وإطمالم، واؾمتٖمراىم٤م      -2

 ذم اخلٞم٤مل وإوه٤مم. 

ًقًمف دمٜم٥م اًمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًم٘مٞم٤مم امم اًمّمالة ًمؼمد أو شمٕم٥م أو ٟمٕم٤مس، ٕن ذًمؽ يمٚمف ؿمٕمقر يم٤مذب شم  -2

 اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء، ويزول سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م. 

دمٜم٥م اًمٕمقدة امم اًمٜمقم سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر، أو اًمتًقيػ ذم أداء اًمّمالة ًمقضمقد ُمتًع ُمـ اًمقىم٧م، ٕن   -0

 ذًمؽ ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمْمٞمع قمغم اعمًٚمؿ صالة اًمٗمجر. 

ـِ اعمَْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصػ قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم:   ُْؿ ظَمْقوم٤ًم َوـَمَٛمٕم٤ًم َومِم٤َّم شَمَتَج٤مرَم ضُمٜمُقهُبُْؿ قَم َْم٤مضِمِع َيْدقُمقَن َرهبَّ

 اًمًجدة.  {(10َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِٗمُ٘مقَن )

همًؾ اًمٗمؿ وشمٜمٔمٞمػ إؾمٜم٤من سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م اعمٗمٞمدة سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم، وشمٙمقن إُم٤م   -4

 ٕؾمٜم٤من. سم٤مًمًقاك وهق إومْمؾ، أو سم٤مًمٗمرؿم٤مة واعمٕمجقن، وهل قم٤مدة شمٓمٞم٥م اًمٗمؿ، وحت٤مومظ قمغم ا
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قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ىم٤مم ُمـ اًمٜمقم يِمقص وم٤مه   

 سم٤مًمًقاك. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 اًمتزام اهلدوء واًمًٙمٞمٜم٦م أصمٜم٤مء احلريم٦م سمٕمد اًم٘مٞم٤مم، ودمٜم٥م إزقم٤مج أطمد ُمـ إهؾ أو اجلػمان.      -1

امم اعمٙم٤من اًم٤ٌمرد، وظم٤مص٦م سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُم٤ٌمذة، إٓ احلذر ُمـ اخلروج اعمٗم٤مضمئ ُمـ اعمٙم٤من اًمداومئ   -9

 سمٕمد آطمتٞم٤مط ذم اًمٚم٤ٌمس. 

اًمتزام اًمرىم٦م واًمٚمٓمػ وظمٗمض اًمّمقت أصمٜم٤مء إي٘م٤مظ أظمريـ، وذًمؽ سم٤مًمتذيمػم سمتقطمٞمد اهلل وأن -16

 اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم، وم٢من أسمك أطمد اًم٘مٞم٤مم شمريمف وأقم٤مد قمٚمٞمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ. 

 ٚم٘م٦م ذم همروم٦م اًمٜمقم سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ، ًمتجديد اهلقاء وضمري٤مٟمف ومٞمف. ومتح إسمقاب واًمٜمقاومذ اعمٖم-11

إقم٤مدة شمرشمٞم٥م اًمنير، وـمّل اًمٗمراش سمٕمد هتقيتف وذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، ودمٜم٥م شمرك اًمنير وًمقازم -14

اًمٜمقم ُمٌٕمثرة سمِمٙمؾ همػم ٓئؼ، إذ ًمٞمس ُمـ إدب واعمروءة اقمتامد اعمًٚمؿ قمغم همػمه وظم٤مص٦م ذم إٟمج٤مز 

 ، وأُمقره اًمِمخّمٞم٦م. أقمامًمف اًمٞمقُمٞم٦م

 

* * * 
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-2- 

 آداب قضاء احلاجة

 

اًمتخكم هق ـمرد ومْمالت اجلًؿ اًمْم٤مرة اعم١مذي٦م قمـ ـمريؼ اًمتٌقل أو اًمتؼمز وهق ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم   

ًمٞمٌ٘مك اجلًؿ ظم٤مًمٞم٤م ُمـ إُمراض وإؾم٘م٤مم، وًمذًمؽ يم٤من طمرّي٤م سم٤معمرء أن يِمٙمر اهلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م يمام 

احلٛمد هلل اًمذي أذاىمٜمل ًمذشمف،  " قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من إذا ظمرج ُمـ اخلالء ىم٤مل:ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل

 رواه اًمٓمؼماين واسمـ اًمًٜمل قمـ اسمـ قمٛمر.  "وأسم٘مك ذّم ىمقشمف، ودومع قمٜمل أذاه

آؾمتٖمٗم٤مر سمٕمد اخلروج اقمؽماف سم٤مًم٘مّمقر قمـ سمٚمقغ طمؼ ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اًمٓمٕم٤مم وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٜم٤مومع اًمٖمذاء   

 .ُم٦م اًمٌدن ُمـ أٓموشمًٝمٞمؾ ظمروج إذى ًمًال

 .وذم يمؾ رء ًمٚمٛمًٚمؿ قمؼمة وذيمرى شمقرصمف ظمِمٞم٦م ُمـ اهلل وطمٞم٤مء ُمٜمف، وحمٌف ًمف وؿمٙمرا  

اؾمتحٞمقا ُمـ اهلل وم٢مين ٕدظمؾ وم٠مهمٓمل  "روت اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمٝم٤م اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل:  

 . "رأد اؾمتحٞم٤مء ُمـ ريب قمز وضمؾ..

 تف شمٗمٙمرا وقمؼمة، وإُم٤مـم٦م إذى قمٜمف ومْمال ورمح٦م.. وسمذًمؽ يٙمقن دظمقل اعمًٚمؿ ًم٘مْم٤مء طم٤مضم  

هذا وًمدظمقل اخلالء آداب يمثػمة ومّمٚمتٝم٤م يمت٥م اًمٗم٘مف، وهل شم٘مًؿ امم ىمًٛملم: ىمًؿ ومٞمام ًمق يم٤من ذم   

 اًمٌٜمٞم٤من وىمًؿ ومٞمام ًمق يم٤من ذم اًمّمحراء. 

 

 وكؽتػي أن كتـاول بعض ما أتى من اآلداب اخلاصة بالتخيل يف البـقان:   
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ىمٌؾ اًمدظمقل امم سمٞم٧م اخلالء، وقمدم اًمدظمقل إٓ سمٕمد اًمت٠ميمد ُمـ ظمٚمقه، وذًمؽ سم٘مرع  آؾمتئذان  -1

 اًم٤ٌمب وآٟمتٔم٤مر ًمٌٕمض اًمقىم٧م، وظم٤مص٦م ذم دورات اعمٞم٤مه اًمٕم٤مُم٦م. 

شم٘مديؿ اًمرضمؾ اًمٞمنى ذم اًمدظمقل، وشم٘مديؿ اًمٞمٛمٜمك ذم اخلروج، واًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل      -4

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ  " قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا دظمؾ اخلالء ىم٤مل:قمـ أٟمس ريض اهلل  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "سمؽ ُمـ اخل٨ٌم واخل٤ٌمئ٨م

 . "همٗمراٟمؽ، احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜمل إذى وقم٤موم٤مين "اًمدقم٤مء سمٕمد اخلروج سم٘مقًمف:     -3

 وؾمٚمؿ إذا ظمرج ُمـ اًمٖم٤مئط ىم٤مل:قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف   

 رواه اخلٛم٦ًم.  "همٗمراٟمؽ"

احلٛمد هلل  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ظمرج ُمـ اخلالء ىم٤مل:  

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "اًمذي أذه٥م قمٜمل إذى وقم٤موم٤مين

ة ُم٤م يٚمًٌف أصمٜم٤مء اًمتخكم واًمتحرز اًمتخٗمػ ُمـ اًمثٞم٤مب ىمٌؾ اًمدظمقل امم اخلالء، وآٟمت٤ٌمه امم ـمٝم٤مر     -2

 ُمـ إص٤مسمتٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م. 

 دمٜم٥ّم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م أو اؾمتدسم٤مره٤م قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م شمٕمٔمٞمام هل٤م.      -2

إذا أشمك أطمديمؿ اًمٖم٤مئط ومال  "قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "أو همّرسمقا يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ يقهّل٤م فمٝمره، ّذىمقا

 دمٜم٥ّم اؾمتّمح٤مب رء قمٚمٞمف اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم أو اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو آي٤مت ُمٜمف.      -0
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اًمت٠ميمد ُمـ إهمالق سم٤مب سمٞم٧م اخلالء، وقمدم شمريمف ُمٗمتقطم٤م، واإلؿم٤مرة عمـ أراد اًمدظمقل سم٘مرع اًم٤ٌمب      -4

 ُمـ اًمداظمؾ ًمٞمٜمتٔمر. 

 ع ىمْم٤مء احل٤مضم٦م وإهمالق اًم٤ٌمب. دمٜم٥ّم يمِمػ اًمثٞم٤مب ىمٌؾ آٟمتٝم٤مء امم ُمقو     -1

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أراد طم٤مضم٦م ٓ يرومع صمقسمف  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  

 . رواه أسمق داود. "طمتك يدٟمق ُمـ إرض

 رواه أسمق داود.  "أشمك اًمٖم٤مئط ومٚمٞمًتؽم ُمـ"ىم٤مل:  ^اًمٜمٌل  وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن  

 ودمٜم٥م اًمٜمٔمر امم اًمٕمقرة، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أطمؼ أن يًتحٞم٤م ُمٜمف  همض اًمٌٍم     -9

 دمٜم٥م اًمٙمالم أصمٜم٤مء اًمتخكم أو اًمًالم أو رده أو اًمذيمر اجلٝمري. -16

ُمّر رضمؾ سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يٌّقل ومًٚمؿ قمٚمٞمف ومٚمؿ يرد  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "قمٚمٞمف

إذا شمٖمّقط اًمرضمالن ومٚمٞمتقار يمؾ  "قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل   

 رواه أمحد.  "واطمد ُمٜمٝمام قمـ ص٤مطمٌف وٓ يتحدصم٤م وم٢من اهلل يٛم٘م٧م قمغم ذًمؽ

 دمٜم٥م اًمٌقل ًمئال يّمٞمٌف رؿم٤مش اًمٌقل. -11

 واه اًمؽمُمذي. ر "ُمـ طمّدصمٙمؿ أن رؾمقل اهلل سم٤مل ىم٤مئام ومال شمّمّدىمقه "قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  

 وهٜم٤مك رظمّم٦م ذم اًمٌقل ىم٤مئام ًميورة أو قمذر أو ُمرض.   

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مل ىم٤مئام وم٠مشمٞمتف سمقوقء ومتقو٠م وُمًح  "قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "قمغم ظمٗمٞمف
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 همًؾ اًمٞمد ىمٌؾ اًمٌدء سم٤مٓؾمتٜمج٤مء هب٤م ًمئال يتنمب ُم٤ًمم اجلٚمد اعم٤مء اًمٜمجس. -14

 ًم٘مٞم٤مم سم٤مٓؾمتٜمج٤مء واًمٓمٝم٤مرة سم٤مؾمتٕمامل اًمٞمد اًمٞمنى. ا-13

ـّ  أطمديمؿ ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف  "ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:   ًّ ٓ يٛم

ح ُمـ اخلالء سمٞمٛمٞمٜمف ًّ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "وهق يٌقل، وٓ يتٛم

 آـمٛمئٜم٤من امم زوال اًمٜمج٤مؾم٦م، واؾمتٙمامل اًمٓمٝم٤مرة اًمنمقمٞم٦م. -12

ـَ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِري اسملَِم َوحُي٥ِمُّ اعْمَُتَٓمٝمر  اًمٌ٘مرة.  {(444إِنَّ اهللَّ حُي٥ِمُّ اًمتَّقَّ

اؾمتٜمزهقا ُمـ اًمٌقل وم٢من قم٤مُم٦م  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمدارىمٓمٜمل.  "قمذاب اًم٘مؼم ُمٜمف

 ٤مضم٦م طمتك ٓ يٌ٘مك أصمر وٓ رائح٦م. شمٜمٔمٞمػ ُمٙم٤من اخلالء سمٕمد ىمْم٤مء احل-12

 همًؾ اًمٞمديـ سم٤معم٤مء واًمّم٤مسمقن سمٕمد اخلروج ُم٤ٌمذة. -10

 

* * * 
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-3- 

 آداب الوضوء

 

ُٚمقْا ُوضُمقَهُٙمْؿ  }اًمقوقء ذط ًمّمح٦م اًمّمالة ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًِ الِة وم٤مهْم ـَ آَُمٜمُقْا إَِذا ىُمْٛمتُْؿ إمَِم اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ُحقْا سمُِرُؤوؾِمُٙمْؿ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕمٌَلمِ َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم  ًَ  . 0اعم٤مئدة  {اعْمََراومِِؼ َواُْم

وهق شمٓمٝمػم ًمألقمْم٤مء اًمٔم٤مهرة سم٤معم٤مء متٝمٞمدا ًمٚمدظمقل ذم اًمّمالة، واؾمتٕمدادا عمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم، وقمالُم٦م   

 ُمـ اًمٖمٗمالت قمغم شمٓمٝمػم اجلقارح ُمـ اخلٓم٤مي٤م واًمذٟمقب، وشمٜمٔمٞمػ اًم٘مٚم٥م مم٤م يِمٖمؾ قمـ اهلل شمٕم٤ممم

 واعمحرُم٤مت، وحيج٥م قمـ شمٚم٘مٗمل أٟمقاره وومٞمقو٤مشمف وقمٚمقُمف اًمٚمدٟمٞم٦م وطمٙمتف آهلٞم٦م. 

ىم٤مل أطمد اًمٕمٚمامء: اقمٚمؿ أٟمؽ إذا شمقو٠مت وم٢مٟمؽ ؾمتزور رسمؽ قمز وضمؾ ومٕمٚمٞمؽ أن شمتقب إًمٞمف، ٕٟمف ضمٕمؾ   

ٞمٛم٦م، اًمٖمًؾ سم٤معم٤مء ُم٘مدُم٦م ًمٚمٖمًؾ ُمـ اًمذٟمقب. وم٢مذا متْمٛمْم٧م ومٓمٝمر ًم٤ًمٟمؽ ُمـ اًمٙمذب واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛم

وم٢مٟمام ظمٚمؼ ًم٤ًمٟمؽ ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم وشمالوة اًم٘مرآن، وًمؽمؿمد سمف ظمٚم٘مف وشمٔمٝمر سمف ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ ُمـ طم٤مضم٤مت 

ديٜمؽ ودٟمٞم٤مك، وم٢مذا اؾمتٕمٛمٚمتف ذم همػم ُم٤م ظمٚمؼ ًمف وم٘مد يمٗمرت ٟمٕمٛم٦م اهلل ومٞمف، وم٢من ضمقارطمؽ ٟمٕمٛم٦م، 

ؿ حمرُم٤م، وم٢مذا وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٜمٕمؿ قمغم اعمٕم٤ميص هم٤مي٦م اًمٙمٗمران، وم٢مذا اؾمتٜمِم٘م٧م ومٓمٝمر أٟمٗمؽ ُمـ أن شمِم

فمٝمرت وضمٝمؽ ومٓمٝمر ٟمٔمرك ُمـ صمالث: أن شمٜمٔمر امم حمرم، أو امم ُمًٚمؿ سمٕملم آطمت٘م٤مر، أو امم قمٞم٥م أطمد 

وم٢مٟمام ظمٚم٘م٧م اًمٕمٞمٜم٤من ًمتٝمتدي هبام ذم اًمٔمٚمامت، وشمًتٕملم هبام ذم احل٤مضم٤مت، وشمٜمٔمر هبام امم قمج٤مئ٥م ُمٚمٙمقت 

 إرض واًمًٛمقات، ومتٕمتؼم هبام سمام شمراه ُمـ أي٤مت. 

رت يديؽ سم٤معم٤مء ومٓمٝمرمه٤م ُمـ أن شم١مذي هبام ُمًٚمام، أو شمتٜم٤مول ُم٤مٓ حمرُم٤م، أو شمٙمت٥م هبام ُم٤م ٓ وإذا ـمٝم  

جيقز اًمٜمٓمؼ سمف، وم٢من اًم٘مٚمؿ أطمد اًمٚم٤ًمٟملم وم٤مطمٗمٔمف قمام جي٥م طمٗمظ اًمٚم٤ًمن قمٜمف، وإذا ُمًح٧م رأؾمؽ وم٤مقمٚمؿ 

ٞمف، وإذا ـمٝمرت سملم أن ُمًحف اُمتث٤مل ُٕمر اهلل، واخلْمقع  جلالًمف، واًمتذًمؾ سملم يديف، وإفمٝم٤مر آومت٘م٤مر إًم
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ُم٤م ُمـ قمٌد خيٓمق ظمٓمقة إٓ ؾمئؾ قمام  "رضمٚمٞمؽ ومٓمٝمرمه٤م ُمـ اعمٌم امم طمرام وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 . رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م. "أراد هب٤م

ُمـ شمقو٠م وم٠مطمًـ اًمقوقء  "هذا هق اًمقوقء اًمّم٤مًمح، اًمذي ىم٤مل قمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ قمـ قمثامن.  "خترج ُمـ أفمٗم٤مره ظمرضم٧م ظمٓم٤مي٤مه ُمـ ضمًده طمتك

 وهذه صائػة من اآلداب اإلسالمقة يف الوضوء. 

 

 اسمتداء اًمقوقء سمتًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم.      -1

ٓ ووقء عمـ مل يذيمر اؾمؿ اهلل  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه أسمق داود.  "شمٕم٤ممم

طمْمقر اًم٘مٚم٥م أصمٜم٤مء اًمقوقء، ٕن اًمًٙمٞمٜم٦م واخلِمقع ذم اًمقوقء ُم٘مدُم٦م ًمٚمخِمقع ذم اهلدوء و     -4

 اًمّمالة. 

 اؾمتٕمامل اًمًقاك قمٜمد يمؾ ووقء، ٕٟمف ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿ، ُمرو٤مة ًمٚمرب.      -3

ًمقٓ أن أؿمّؼ قمغم أُمتل ُٕمرهتؿ  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌخ٤مري.  "سم٤مًمًقاك ُمع يمؾ ووقء

 دمٜم٥م اًمٙمالم واًمْمحؽ واًمٚمٕم٥م سم٤معم٤مء أصمٜم٤مء اًمقوقء.      -2

 دمٜم٥م ًمٓمؿ اًمقضمف واًمرأس سم٤معم٤مء ًمٓمام.      -2

 دمٜم٥م ٟمٗمض اًمٞمديـ سمٕمد اًمقوقء ورش اعم٤مء.      -0
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احلرص قمغم إؾم٤ٌمغ اًمقوقء زي٤مدة قمغم اًمٗمرائض، امم اًمٕمْمديـ وأٟمّم٤مف اًمًقق، وظم٤مص٦م ذم   -4

 ٟمف ٟمقر اعم١مُمـ وطمٚمٞمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. أوىم٤مت اًمؼمد، ٕ

أٓ أدًمٙمؿ قمغم ُم٤م يٛمحق اهلل سمف  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

اخلٓم٤مي٤م، ويرومع سمف اًمدرضم٤مت، ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: إؾم٤ٌمغ اًمقوقء قمغم اعمٙم٤مره، ويمثرة اخلٓم٤م امم 

 رواه ُمًٚمؿ.  "د اًمّمالة ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط، ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مطاعم٤ًمضمد، واٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕم

 "شمٌٚمغ احلٚمٞم٦م ُمـ اعم١مُمـ طمٞم٨م يٌٚمغ اًمقوقء "وقمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ظمٚمٞمكم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  

 رواه ُمًٚمؿ. 

 آٟمت٤ٌمه امم شمٌٚمٞمغ اًمقوقء، وإيّم٤مل اعم٤مء امم صمٜم٤مي٤م اجلٚمد وإقم٘م٤مب وسملم إص٤مسمع.      -1

ف ىم٤مل: رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمال وذم ىمدُمف ُمثؾ اًمٔمٗمر مل يّمٌف اعم٤مء. قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜم  

 رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل.  "ارضمع وم٠مطمًـ ووقءك "وم٘م٤مل ًمف:

 اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح أصمٜم٤مء همًؾ يمؾ قمْمق.      -9

 ومٞم٘مقل سمٕمد اًمتًٛمٞم٦م: احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ اعم٤مء ـمٝمقرا.   

 ْم٦م: اًمٚمٝمؿ اؾم٘مٜمل ُمـ طمقض ٟمٌٞمؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٠مؾم٤م ٓ أفمٛم٠م سمٕمده. وي٘مقل قمٜمد اعمْمٛم  

 وي٘مقل قمٜمد آؾمتٜمِم٤مق: اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜمل رائح٦م ٟمٕمٞمٛمؽ وضمٜم٤مشمؽ.   

 وي٘مقل قمٜمد همًؾ اًمقضمف: اًمٚمٝمؿ سمٞمذ وضمٝمل يقم شمٌٞمض وضمقه وشمًقد وضمقه.   

 يمت٤ميب سمِمامزم. وي٘مقل قمٜمد همًؾ اًمٞمديـ: اًمٚمٝمؿ اقمٓمٜمل يمتٌل سمٞمٛمٞمٜمل، اًمٚمٝمؿ ٓ شمٕمٓمٜمل   

 وي٘مقل قمٜمد ُمًح اًمرأس: اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل حت٧م قمرؿمؽ يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمؽ.   
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 وي٘مقل قمٜمد ُمًح إذٟملم: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ممـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف.   

 وي٘مقل قمٜمد همًؾ اًمرضمٚملم: اًمٚمٝمؿ صم٧ٌم ىمدُمل قمغم اًمٍماط يقم شمزّل إىمدام.   

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل-16

ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد يتقو٠م ومٞمحًـ  "قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

اًمقوقء صمؿ ي٘مقل طملم يٗمرغ ُمـ ووقئف: أؿمٝمد أن ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدا 

ف أسمقاب اجلٜم٦م اًمثامٟمٞم٦م قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمتقاسملم واضمٕمٚمٜمل ُمـ اعمتٓمٝمريـ إٓ ومتح٧م ًم

 رواه اًمؽمُمذي.  "يدظمؾ ُمـ أهّي٤م ؿم٤مء

 يًتح٥م صالة ريمٕمتلم سمٕمد يمؾ ووقء إن مل يٙمـ وىم٧م صالة راشم٦ٌم. -11

ُم٤م ُمـ أطمد يتقو٠م ومٞمحًـ  "قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ وأسمق داود.  " وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦ماًمقوقء ويّمكم ريمٕمتلم ي٘مٌؾ سم٘مٚمٌف ووضمٝمف قمٚمٞمٝمام إٓ

آقمتدال ذم اؾمتخدام اعم٤مء، ودمٜم٥م ص٥م اعم٤مء ُمـ همػم طم٤مضم٦م، أو اًمزي٤مدة ذم اًمٖمًؾ قمغم صمالث -14

 ُمرات. ومٝمق إذاف. 

قمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ُمّر قمكّم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م أشمقو٠م وم٘م٤مل: ٓ شمنف. ىمٚم٧م:   

 اعم٤مء إهاف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وإن يمٜم٧م قمغم هنر ضم٤مر. رواه اسمـ ُم٤مضمف.  ي٤م رؾمقل اهلل أذم

اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقوقء سمٕمد يمؾ طمدث، ٕن اًمقوقء هق اًمًالح اًمروطمل ًمٚمٛم١مُمـ، ومٝمق يًتديؿ -13

 قمٚمٞمف ًمٞمدومع قمـ ٟمٗمًف اًمنمور واًمٖمٗمالت، وأصم٤مم واعمحرُم٤مت، وًمٞمٙمقن ُمًتٕمدا ًمٚمّمالة وشمالوة اًم٘مرآن. 

 ُمرومققم٤م ىم٤مل: إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمٙمقن أسمدا قمغم ووقء وم٤مومٕمؾ.  قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف  

* * * 
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 آداب الصالة

 

اًمّمالة قمامد اًمديـ، ُمـ أىم٤مُمٝم٤م وم٘مد أىم٤مم اًمديـ، وُمـ شمريمٝم٤م وم٘مد هدم اًمديـ، وهل اًمٕم٤ٌمدة اًمٞمقُمٞم٦م ًمٙمؾ   

 ُمًٚمؿ يدظمؾ هب٤م قمغم رسمف يمؾ يقم مخس ُمرات ذم صٚم٦م وصمٞم٘م٦م، وارشم٤ٌمط قمٛمٞمؼ، ووٓء يم٤مُمؾ، ُمٜم٤مضمٞم٤م

ظم٤مًم٘مف ُم٘مٌال قمٚمٞمف إىم٤ٌمل اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم قمغم ؾمٞمده اًمٖمٜمل اًمٙمٌػم، ُمًتٛمدا ُمٜمف اعمٕمقن واًمرمح٦م واهلداي٦م 

واًمٕمٓم٤مء، ىم٤مئام ورايمٕم٤م وؾم٤مضمدا سملم يديف ذم حلـ ؾماموي ظم٤مًمد. شمتج٤موب ُمع أصدائف ضمٜم٤ٌمت اًمٙمقن يمٚمف 

 إِ }ًمٞمّمٌح ًمٚمٛمًٚمؿ ُمٕمٌدا وُمّمغم يرضّمع ُمٕمف ذيمر اهلل قمز وضمؾ 
ٍ
ء ـ َرْ ٌرُح سمَِحْٛمَدهِ َوإِن ُمر ًَ اإلهاء  {َّٓ ُي

ٌِٞمَحفُ }. 22 ًْ  . 21اًمٜمقر  {يُمؾٌّ ىَمْد قَمٚمَِؿ َصاَلشَمُف َوشَم

هذه هل اًمّمالة اًمتل أراده٤م اهلل قمز وضمؾ ووصٗمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمف ومٞمام يرويف قمـ   

 رسمف قمز وضمؾ: 

ًمٕمٔمٛمتل، ومل يًتٓمؾ قمغم ظمٚم٘مل، ومل ي٧ٌم  ًمٞمس يمؾ ُمّمؾ يّمكم، إٟمام أشم٘مٌؾ اًمّمالة ممـ شمقاوع هب٤م "  

ُمٍما قمغم ُمٕمّمٞمتل، وىمٓمع هن٤مره ذم ذيمري، ورطمؿ اعمًٙملم واسمـ اًمًٌٞمؾ وإرُمٚم٦م ورطمؿ اعمّم٤مب، 

ؾمتحٗمٔمف ُمالئٙمتل، أأضمٕمؾ ًمف ذم اجلٝم٤مًم٦م طمٚمام، وذم اًمٔمٚمٛم٦م ٟمقرا، ذًمؽ ٟمقره يمٜمقر اًمِمٛمس أيمٚم١مه سمٕمزيت، و

 اًمٌزار.  رواه "وُمثٚمف ذم ظمٚم٘مل، يمٛمثؾ اًمٗمردوس ذم اجلٜم٦م

 وهل أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:   

أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمالة، وم٢من صٚمح٧م صٚمح ؾم٤مئر قمٛمٚمف وإن ومًدت ومًد ؾم٤مئر  "  

 رواه اًمٓمؼماين.  "قمٛمٚمف
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ٞم٤م ٓطم٘م٤م سم٤مًمرومٞمؼ وهل آظمر وصٞم٦م وّص هب٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمتف وهق يٗم٤مرق هذه اًمدٟم  

 إقمغم ىم٤مئال: 

 . "اًمّمالة.. اًمّمالة.. وُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ "  

ْٚمُٛمتَِّ٘ملَم ) }ت اعمت٘ملم:٤موهل أول صٗم   الةَ 4ُهًدى ًمر ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّمَّ ِذي  . 3-4اًمٌ٘مرة  {( اًمَّ

 "سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة "وهل احلد اًمٗم٤مصؾ سملم اإليامن واًمٙمٗمر ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أمحد وُمًٚمؿ. 

تِل }وهل دقمقة ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم:   يَّ اَلِة َوُِمـ ُذرر  . 26إسمراهٞمؿ  {َربر اضْمَٕمْٚمٜمِل ُُمِ٘مٞمَؿ اًمّمَّ

يَم٤مِة َُم٤م ُدُْم٧ُم طَمّٞم٤ًم ) }ووصٞم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم:   اَلِة َواًمزَّ  . ُمريؿ {(31َوَأْوَص٤ميِن سم٤ِمًمّمَّ

روي أن قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف يم٤من إذا طمي اًمّمالة يتزًمزل ويتٚمقن وضمٝمف ومٞم٘م٤مل ًمف: ُم٤م سمؽ ي٤م أُمػم   

اعم١مُمٜملم ومٞم٘مقل: ضم٤مء وىم٧م إُم٤مٟم٦م اًمتل قمروٝم٤م اهلل قمغم اًمًٛمقات وإرض واجل٤ٌمل وم٠مسملم أن حيٛمٚمٜمٝم٤م 

 ومحٚمتٝم٤م. 

ٌؽ اخلِمقع، وُمـ سمدٟمؽ اخلْمقع، وىمد أوطمك اهلل امم سمٕمض اًمٜمٌٞملم:] إذا دظمٚم٧م اًمّمالة ومٝم٥م زم ُمـ ىمٚم  

 وُمـ قمٞمٜمٞمؽ اًمدُمقع. وم٢مين ىمري٥م جمٞم٥م[. 

 هذا ولؾصالة آداب كجؿل بعضفا فقام ييل: 

   

 اإلىم٤ٌمل قمغم اًمّمالة سمرهم٦ٌم وحم٦ٌم، وهبٛم٦م وٟمِم٤مط، وسمِمقق عمٜم٤مضم٤مة اهلل قمز وضمؾ.      -1

 ٕمٓمر واًمتًقك. حتًلم اهلٞمئ٦م ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمّمالة، سم٤مظمتٞم٤مر اعمالسمس اًمٜمٔمٞمٗم٦م واًمت     -4
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ِجدٍ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًْ  . 31إقمراف {َي٤م سَمٜمِل آَدَم ظُمُذوْا ِزيٜمََتُٙمْؿ قِمٜمَد يُمؾر َُم

 ىمْم٤مء احلقائ٩م اهل٤مُم٦م وإقمامل اًميوري٦م ىمٌؾ اًمّمالة، ًمتٗمريغ اًم٘مٚم٥م مم٤م ؾمقى اهلل قمز وضمؾ.      -3

ٓ صالة سمحية  "٘مقل:قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي  

 رواه ُمًٚمؿ.  "اًمٓمٕم٤مم، وٓ هق يداومٕمف إظمٌث٤من

 ًمزوم اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، واهلدوء وإٟم٤مة قمٜمد آىم٤ٌمل ٕداء اًمّمالة.      -2

إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة  "ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 "قه٤م وأٟمتؿ متِمقن وقمٚمٞمٙمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م، ومام أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقاومال شم٠مشمقه٤م وأٟمتؿ شمًٕمقن،  وأشم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

اًمدظمقل ذم اًمّمالة سمتقضمف اًم٘مٚم٥م امم اهلل قمز وضمؾ، وؾمٙمقن إـمراف واجلقارح، وًمزوم اًمتقاوع   -2

 واخلِمقع سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم، واًمتذًمؾ واهلٞم٦ٌم واخلْمقع ًمٕمٔمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ. 

ـَ ُهْؿ ذِم َصاَلهِتِْؿ ظَم٤مؿِمُٕمقَن )1َأوْمَٚمَح اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ) ىَمدْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِذي  اعم١مُمٜمقن.  {(4( اًمَّ

 دمٜم٥ّم آًمتٗم٤مت واًمنمود، واًمْمحؽ واًمٕم٨ٌم سم٤مًمثقب أو سم٤مًمٞمديـ أصمٜم٤مء اًمّمالة.      -0

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة؟   

 رواه اًمٌخ٤مري.  "هق اظمتالس خيتٚمًف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ صالة اًمٕمٌد "٤مل:وم٘م

 اًمٜمٔمر امم ُمقوع اًمًجقد ُمٓمرىم٤م ُمٗمٙمرا، ودمٜم٥م رومع اًمٌٍم امم اًمًامء.      -4

ُم٤م سم٤مل أىمقام يرومٕمقن أسمّم٤مرهؿ امم  "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ـّ أسمّم٤مرهؿ اًمًامء ذم صالهتؿ؟ وم٤مؿمتد ىمقًمف ذم ـّ قمـ ذًمؽ أو ًمتخٓمٗم رواه  "ذًمؽ طمتك ىم٤مل: ًمٞمٜمتٝم

 اًمٌخ٤مري. 
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 اًمتٕم٘مؾ واًمتٗمٙمر واًمتدسمر عمٕم٤مين أي٤مت وإذيم٤مر، ودمٜم٥م اًمٖمٗمٚم٦م واًمًٝمق ذم اًمّمالة.      -1

ْٚمُٛمَّمٚمرلَم ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ ُهْؿ قَمـ َصاَلهِتِْؿ ؾَم٤مُهقَن )2وَمَقْيٌؾ ًمر ِذي  اعم٤مقمقن.  {(2( اًمَّ

إن اًمرضمؾ ًمٞمٜمٍمف وُم٤م يمت٥م ًمف  "ر سمـ ي٤مه ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:وقمـ قمام  

 رواه أمحد وأسمق داود.  "إٓ قمنم صالشمف، شمًٕمٝم٤م، صمٛمٜمٝم٤م، ؾمٌٕمٝم٤م، ؾمدؾمٝم٤م، مخًٝم٤م، رسمٕمٝم٤م، صمٚمثٝم٤م، ٟمّمٗمٝم٤م

 ذم أداء اًمّمالة، ودمٜم٥م اًمٕمجٚم٦م ذم أريم٤مهن٤م وطمريم٤مهت٤م.  آـمٛمئٜم٤من     -9

ُم٤م ُمـ اُمرئ ُمًٚمؿ  "ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: قمـ قمثامن  

حتيه صالة ُمٙمتقسم٦م ومٞمحًـ ووقءه٤م وظمِمققمٝم٤م وريمققمٝم٤م، إٓ يم٤مٟم٧م يمٗم٤مر عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمذٟمقب ُم٤م مل 

 رواه ُمًٚمؿ.  "شم١مت يمٌػمة، وذًمؽ اًمدهر يمٚمف

اًمّمالة ُم٤م اؾمتٓم٤مع وظمٗمض اًمّمقت هب٤م إن ُمداومٕم٦م اًمًٕم٤مل واًمتث٤مؤب واًمٕمٓم٤مس واجلِم٤مء، أصمٜم٤مء     -16

 صدرت. 

اًمتث٤مؤب ذم اًمّمالة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من،  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:   

 رواه اًمٌخ٤مري.  "وم٢مذا شمث٤مءب أطمديمؿ ومٚمٞمٙمٔمؿ ُم٤م اؾمتٓم٤مع

 ال سمال قمذر. اإلهاع ذم أداء اًمّمالة أول اًمقىم٧م، وقمدم شم٠مظمػمه٤م امم آظمر اًمقىم٧م شمٙم٤مؾم   -11

٤ممَم َوَٓ ُيٜمِٗمُ٘مقَن إَِّٓ َوُهْؿ يَم٤مِرُهقَن  }ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصػ اعمٜم٤موم٘ملم:   ًَ الََة إَِّٓ َوُهْؿ يُم َوَٓ َي٠ْمشُمقَن اًمّمَّ

 اًمتقسم٦م.  {(22)

أّي إقمامل أومْمؾ؟ ىم٤مل: اًمّمالة قمغم  ^وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل   

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "ىم٤مل: سمّر اًمقاًمديـ ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ ىم٤مل: اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللوىمتٝم٤م.  ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ 

 اجلٚمقس ذم اعمّمغم قم٘م٥م يمؾ صالة ًمالؾمتٖمٗم٤مر واًمذيمر واًمدقم٤مء.        -14
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قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أّي اًمدقم٤مء أؾمٛمع؟ ىم٤مل: ضمقف   

 رواه اًمؽمُمذي.  "اعمٙمتقسم٤متاًمٚمٞمؾ إظمػم، ودسمر اًمّمٚمقات 

ٌّح هلل ذم دسمر يمؾ صالة صمالصم٤م وصمالصملم،  "ىم٤مل: ^وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل    ُمـ ؾم

ومحد اهلل صمالصم٤م وصمالصملم، ويمؼّم اهلل صمالصم٤م وصمالصملم، وىم٤مل مت٤مم اعم٤مئ٦م، ٓ اًمف آ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف 

 رواه ُمًٚمؿ.  "ير، همٗمرت ظمٓم٤مي٤مه وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحراعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمد

وقمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمذ سمٞمده وىم٤مل: ي٤م ُمٕم٤مذ واهلل إين ٕطمٌؽ.   

ـّ ذم دسمر يمؾ صالة شم٘مقل: اًمٚمٝمؿ أقمٜمّل قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ  صمؿ ىم٤مل أوصٞمؽ ي٤م ُمٕم٤مذ ٓ شمدقم

 ٜم٤ًمئل. رواه أسمق داود واًم "قم٤ٌمدشمؽ

اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة، يم٤مٟمتٔم٤مر صالة اًمٕمِم٤مء سمٕمد أداء صالة اعمٖمرب واهمتٜم٤مم هذا  اٟمتٔم٤مريًتح٥م    -13

 اًمقىم٧م سم٤مًمذيمر أو ىمراءة اًم٘مرآن وطمٗمٔمف أو ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وطمْمقر جم٤مًمًف. 

ٓ يزال أطمديمؿ ذم صالة ُم٤م  "قمـ  أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ُم٧م اًمّمالة حتًٌف، ٓ يٛمٜمٕمف أن يٜم٘مٚم٥م امم أهٚمف إٓ اًمّمالةدا

اعمح٤مومٔم٦م قمغم أداء اًمًٜمـ اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٗمرائض، وقمدم اًمتٝم٤مون هب٤م واًمؽمظمٞمص ذم شمريمٝم٤م، ٕهن٤م زي٤مدة      -12

 ذم اًمت٘مرب امم اهلل شمٕم٤ممم، وضمؼمان عم٤م ٟم٘مص ُمـ اًمٗمرائض. 

ي٘مقل: ُم٤م ُمـ قمٌد ُمًٚمؿ يّمكم هلل  ^٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم

 رواه ُمًٚمؿ.  "شمٕم٤ممم يمؾ يقم صمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م شمٓمققم٤م همػم اًمٗمريْم٦م إٓ سمٜمك اهلل ًمف سمٞمت٤م ذم اجلٜم٦م

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم أداء اًمّمٚمقات ُمع اجلامقم٦م وذم أىمرب ُمًجد.        -12

صالة اجلامقم٦م أومْمؾ ُمـ صالة  "ٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "اًمٗمّذ سمًٌع وقمنميـ درضم٦م
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حتّمٞمؾ صمٛمرات اًمّمالة ُمـ ذيمر اهلل قمغم اًمدوام، وُمراىمٌتف وظمِمٞمتف ذم مجٞمع إطمقال، وآٟمتٝم٤مء    -10

 قمـ اًمٗمحش ذم اًم٘مقل، واعمٜمٙمر ذم اًمٕمٛمؾ. 

اَلَة ًمِِذيْمِري ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:    ـمف.  {(12َوَأىِمِؿ اًمّمَّ

ـِ اًْمَٗمْحَِم٤مء َواعْمُٜمَٙمرِ  }وىم٤مل قمز وضمؾ:   اَلَة شَمٜمَْٝمك قَم اَلَة إِنَّ اًمّمَّ  . 22اًمٕمٜمٙمٌقت  {َوَأىِمِؿ اًمّمَّ

ُمـ مل شمٜمٝمف صالشمف قمـ اًمٗمحِم٤مء  "وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٓمؼماين.  "واعمٜمٙمر مل يزدد ُمـ اهلل إٓ سمٕمدا

 

 ** * 
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-5- 

 آداب الطعام

 

اًمٓمٕم٤مم ٟمٕمٛم٦م إهلٞم٦م يمؼمى. ًمٗم٧م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٟمٔمر اإلٟم٤ًمن إًمٞمٝم٤م ذم يمثػم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٞمٜمٔمر ومٞمٝم٤م   

٤مُن إمَِم ـَمَٕم٤مُِمِف ) }ويٕمتؼم، ويٕمرف ىمدره٤م ويِمٙمر اًمرازق اًمٙمريؿ: ًَ ٟم ٤ًٌّم 42وَمْٚمَٞمٜمُٔمِر اإْلِ ٌٌَْٜم٤َم اعم٤َْمء َص ( َأٟم٤َّم َص

َْرَض ؿَمّ٘م٤ًم ) ( صُمؿَّ 42) ْٕ ٤ًٌّم )40ؿَمَ٘مْ٘مٜم٤َم ا ٌَْتٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م طَم ( 49( َوَزْيُتقٟم٤ًم َوَٟمْخالً )41( َوقِمٜم٤ًٌَم َوىَمْْم٤ًٌم )44( وَم٠َمٟم

َْٟمَٕم٤مُِمُٙمْؿ )31( َووَم٤ميمَِٝم٦ًم َوَأسّم٤ًم )36َوطَمَداِئَؼ هُمْٚم٤ًٌم ) ِٕ ُٙمْؿ َو َت٤مقم٤ًم ًمَّ  قمٌس.  {(34( ُمَّ

َْرُض اعْمَٞمْتَ }   ْٕ ُُؿ ا ٤ًٌّم وَمِٛمٜمُْف َي٠ْميُمُٚمقَن )َوآَي٦ٌم هلَّ ( َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م ضَمٜم٤َّمٍت ُِمـ ٟمَِّخٞمٍؾ ٦33ُم َأطْمَٞمْٞمٜم٤َمَه٤م َوَأظْمَرضْمٜم٤َم ُِمٜمَْٝم٤م طَم

ـْ اًْمُٕمٞمُقِن ) ْرَٟم٤م ومِٞمَٝم٤م ُِم  يس.  {(32( ًمَِٞم٠ْميُمُٚمقا ُِمـ صَمَٛمِرِه َوَُم٤م قَمِٛمَٚمْتُف َأْيِدهيِْؿ َأوَماَل َيِْمُٙمُروَن )32َوَأقْمٜم٤َمٍب َووَمجَّ

اذيمروا اهلل قمّز وضمؾ قمغم اًمٓمٕم٤مم وٓ شمٖمٚمقا ومٞمف وم٢مٟمف ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل،  "٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمكّم ريض اهلل قمٜمف:  ىم  

جي٥م قمٚمٞمٙمؿ ؿمٙمره ومحده، وم٠مطمًٜمقا صح٦ٌم اًمٜمٕمؿ ىمٌؾ ومراىمٝم٤م وم٢مهن٤م شمزول وشمِمٝمد قمغم ص٤مطمٌٝم٤م سمام قمٛمؾ 

  . "ومٞمٝم٤م، وإذا ضمٚمس أطمديمؿ قمغم اًمٓمٕم٤مم ومٚمٞمجٚمس ضمٚم٦ًم اًمٕمٌد وًمٞم٠ميمؾ قمغم إرض

هذا وإن اًمٙم٤مومر يٕمٞمش ًمٞم٠ميمؾ ويٕم٥م ُمـ اًمٚمذائذ واًمِمٝمقات وحيّمؾ قمغم اعمتع اجلًدي٦م اًمٗم٤مٟمٞم٦م، أُم٤م   

اعم١مُمـ وم٢مٟمف ي٠ميمؾ ًمٞمٕمٞمش، وًمٞمت٘مقى قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، ويٕمٞمش ًمٞمٕمٌد رسمف ويٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت، وًمذًمؽ وم٘مد أُمر 

٤ٌَمِت َوا}اهلل رؾمٚمف وم٘م٤مل:    ٞمر ـَ اًمٓمَّ ؾُمُؾ يُمُٚمقا ُِم ٤َم اًمرُّ  . 21اعم١مُمٜمقن  {قْمَٛمُٚمقا َص٤محِل٤مً َي٤م َأهيُّ

ـَ آَُمٜمُقْا يُمُٚمقْا ُِمـ ـَمٞمر٤ٌَمِت َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ }وأُمر قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سمٛمثؾ ذًمؽ وم٘م٤مل:    ِذي ٤َم اًمَّ  . 144اًمٌ٘مرة  {َأهيُّ

 هذا ولؾطعام آداب كثرة كذكر مـفا ما ييل:   
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 همًؾ اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم وسمٕمده:      -1

سمريم٦م اًمٓمٕم٤مم اًمقوقء ىمٌٚمف  "يض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ر  

 رواه اًمؽمُمذي.  "واًمقوقء سمٕمده

سمًؿ اهلل اًمرمحـ  "اًمتًٛمٞم٦م ذم أول اًمٓمٕم٤مم صمؿ اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م ُمـ إيمؾ، واًمدقم٤مء سم٤معم٠مصمقر، ومٞم٘مقل:  -4

 . "ذم ُم٤م رزىمتٜم٤م، وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مراًمرطمٞمؿ، ٟمقي٧م اًمت٘مقي قمغم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م 

إذا أيمؾ أطمديمؿ ومٚمٞمذيمر اؾمؿ اهلل  "قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . رواه أسمق داود واًمؽمُمذي. "سمًؿ اهلل أوًمف وآظمره "شمٕم٤ممم، وم٢مذا ٟمز أن يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم أوًمف ومٚمٞم٘مؾ:

 اًمٓمٞم٥م، واحلذر ُمـ اًمٓمٕم٤مم احلرام يم٤معمنوق واعمِمٌقه واعم٠مظمقذ طمٞم٤مء.  إيمؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم احلالل     -3

ٌُُدوَن ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٤مُه شَمْٕم  {(112وَمُٙمُٚمقْا مِم٤َّم َرَزىَمُٙمُؿ اهللُّ طَمالًٓ ـَمٞمر٤ًٌم َواؿْمُٙمُروْا ٟمِْٕمَٛم٧َم اهللِّ إِن يُمٜمتُْؿ إِيَّ

 اًمٜمحؾ. 

 "يمؾ حلؿ ٟم٧ٌم ُمـ احلرام وم٤مًمٜم٤مر أومم سمف "٤مل:ىم ^وقمـ يمٕم٥م سمـ قمجرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي. 

وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من ٕيب سمٙمر همالم، ويم٤من أسمق سمٙمر ي٠ميمؾ ُمـ ظمراضمف، ومج٤مء يقُم٤م   

سمٌمء وم٠ميمؾ ُمٜمف، وم٘م٤مل ًمف اًمٖمالم أشمدري ُم٤م هذا؟ وم٘م٤مل: وُم٤م هق؟ ىم٤مل: يمٜم٧م شمٙمٝمٜم٧م ًم٘مقم وم٠مقمٓمقين. 

ؾ ي٘ملء طمتك فمٜمٜم٧م أن ٟمٗمًف ؾمتخرج، ىمؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ إين أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م وم٠مدظمؾ أص٤مسمٕمف ذم ومٛمف وضمٕم

 محٚم٧م اًمٕمروق وظم٤مًمط إُمٕم٤مء. رواه اًمٌخ٤مري. 

إيمؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اجلٞمد اًمٜمٔمٞمػ، واحلذر ُمـ شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم اعمٚمقث أو اعمٙمِمقف، أو شمٜم٤مول اخلْم٤مر   -2

 واًمٗمقايمف إٓ سمٕمد همًٚمٝم٤م سمِمٙمؾ ضمٞمد. 
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 وسمثالث أص٤مسمع ُمٜمٝم٤م يٚمٕم٘مٝم٤م ىمٌؾ ُمًحٝم٤م أو همًٚمٝم٤م. إيمؾ سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك،   -2

قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٠ميمؾ سمثالث أص٤مسمع، وم٢مذا   

 ومرغ ًمٕم٘مٝم٤م. رواه ُمًٚمؿ. 

 إيمؾ مم٤م يكم ُمـ اًمٓمٕم٤مم، دون ُمد اًمٞمد امم ُم٤م يم٤من ذم ضمقار أظمريـ، أو امم وؾمط اإلٟم٤مء.      -0

ـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: يمٜم٧م همالُم٤م ذم طمجر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، قم  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ي٤م همالم، ؾمّؿ اهلل شمٕم٤ممم، ويمؾ سمٞمٛمٞمٜمؽ، ويمؾ مم٤م يٚمٞمؽ "ومٙم٤مٟم٧م يدي شمٓمٞمش ذم اًمّّمحٗم٦م وم٘م٤مل زم: 

اًمٚم٘مٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  شمّمٖمػم اًمٚم٘مٛم٦م، وإضم٤مدة اعمْمغ، وقمدم شمٜم٤مول ًم٘مٛم٦م أظمرى ىمٌؾ اًمٗمراغ ُمـ شمٜم٤مول -4

 واسمتالقمٝم٤م. 

 دمٜم٥م اًمٜمٗمخ ذم اًمٓمٕم٤مم احل٤مر، وقمدم شمٜم٤مول إـمٕمٛم٦م ؿمديدة احلرارة وؿمديدة اًمؼمودة.      -1

 دمٜم٥م آىمؽماب سم٤مًمٗمؿ ومقق اإلٟم٤مء، ًمئال يً٘مط ومٞمف ُمـ اًمٗمؿ رء.      -9

 ٕم٤م أو ُم٤مؿمٞم٤م. اجلٚمقس امم اًمٓمٕم٤مم سم٤مقمتدال، ودمٜم٥م إيمؾ ُمتٙمئ٤م أو ُم٤مئال أو واىمٗم٤م أو ُمْمٓمج   -16

رواه  "ٓ آيمؾ ُمتٙمئ٤م "قمـ وه٥م سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 اًمٌخ٤مري. 

 دمٜم٥م ذم رء ُمـ إـمٕمٛم٦م، ومٝمل ُمـ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم. -11

 ـمٕم٤مُم٤م ىمط، إن اؿمتٝم٤مه أيمٚمف، وإن يمرهف شمريمف. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  ^قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ُم٤م قم٤مب رؾمقل اهلل   

دمٜم٥م آؾمتٝمت٤مر سم٤مًمٜمٕمٛم٦م ُمٝمام ىمٚم٧م، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمام دىّم٧م، واحلذر ُمـ إًم٘م٤مء ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م سمٕمد   -14

 اًمٓمٕم٤مم يمع اًم٘مامُم٦م ذم ؾمٚم٦م اعمٝمٛمالت. 
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إٟمٙمؿ ٓ شمدرون ذم أي  "أُمر سمٚمٕمؼ إص٤مسمع واًمّّمحٗم٦م، وىم٤مل: ^قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "ـمٕم٤مُمٙمؿ اًمؼميم٦م

اًمٓمٕم٤مم واإلهاف ذم شمٜم٤موًمف إمم طمد اًمتخٛم٦م، ٕن اًمٌٓمٜم٦م شمذه٥م اًمٗمٓمٜم٦م وشمقرث  اإليمث٤مر ُمـدمٜم٥ّم  -13

 إُمراض. 

وملَِم ) }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ُف َٓ حُي٥ِمُّ اعمُْْنِ وُمقْا إِٟمَّ سُمقْا َوَٓ شُمْنِ  إقمراف.  {(31ويُمُٚمقْا َواْذَ

ُم٤م ُمأل اسمـ آدم وقم٤مء ذا ُمـ سمٓمٜمف، ":^رؾمقل اهلل وقمـ اعم٘مداد سمـ ُمٕمد يٙمرب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "طم٥ًم اسمـ آدم ًم٘مٞمامت ي٘مٛمـ صٚمٌف، وم٢من مل يٗمٕمؾ ومثٚم٨م ًمٓمٕم٤مُمف، وصمٚم٨م ًمنماسمف، وصمٚم٨م ًمٜمٗمًف

دمٜم٥م اًمتٗم٤مظمر ذم أٟمقاع إـمٕمٛم٦م، واًمت٤ٌمهل ذم أـم٤ميٌٝم٤م، ٕن ذم ذًمؽ يمن ًم٘مٚم٥م اًمٗم٘مػم، وشمِمٌف -12

 اًمدٟمٞم٤م إٓ اًمٚمذائذ واًمِمٝمقات.  سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ يٕمرومقن ُمـ

ُْؿ ) }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   َْٟمَٕم٤مُم َواًمٜم٤َّمُر َُمثًْقى هلَّ ْٕ ـَ يَمَٗمُروا َيتََٛمتَُّٕمقَن َوَي٠ْميُمُٚمقَن يَماَم شَم٠ْميُمُؾ ا ِذي  حمٛمد.  {( 14َواًمَّ

يمؾ واذب، واًمٌس وشمّمّدق ذم  ":^وقمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه أسمق داود.  "هف وٓ خمٞمٚم٦مهمػم 

 اًمتحدث قمغم اًمٓمٕم٤مم سمام يٗمٞمد ُمـ طمٙم٤مي٤مت اًمّم٤محللم، وإُمر سم٤معمٕمروف واخلػم.   -12

دمٜم٥م اًمْمحؽ واًم٘مٝم٘مٝم٦م أصمٜم٤مء اًمٓمٕم٤مم، أو آؾمتٝمزاء سم٠مطمد أو اؾمتٖم٤مسمتف، أو اًمٜمٔمر ذم وضمقه  -10

 احل٤مضيـ. 

 ره اًمّمحل اًم٤ٌمًمغ. ُمٝمام يم٤من ىمٚمٞمال، ًميقمغم اًمٓمٕم٤مم دمٜم٥م إدظم٤مل اًمٓمٕم٤مم -14

دمٜم٥م اًمٜمقم سمٕمد إيمؾ ُم٤ٌمذة، أو آؾمتحامم أو اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل ضمًدي٦م أو ومٙمري٦م جمٝمدة إٓ سمٕمد ٟمٞمؾ -11

 ىمًط ُمـ اًمراطم٦م. 
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أذيٌقا ـمٕم٤مُمٙمؿ سمذيمر اهلل  "قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اسمـ اًمًٜمل.  "ٚمقسمٙمؿواًمّمالة، وٓ شمٜم٤مُمقا قمٚمٞمف ومت٘مًقا ًمف ىم

 دمٜم٥م اؾمتخدام أواين اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وصحقهن٤م وُمالقم٘مٝم٤م حلرُم٦م اؾمتخداُمٝم٤م.    -19

 دمٜم٥م آسمتداء سم٤مًمٓمٕم٤مم وذم اعمجٚمس ُمـ هق أيمؼم ؾمٜم٤م أو أومْمؾ قمٚمام وىمدرا.     -46

قل اهلل مل ٟمْمع أيديٜم٤م طمتك يٌدأ رؾم ^قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يمام إذا طميٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمْمع يده

 دمٜم٥م آٟمٗمراد سم٤مًمٓمٕم٤مم إذا يم٤من هٜم٤مك إُمٙم٤من ًمالضمتامع قمٚمٞمف، ومٝمق أيمثر سمريم٦م وحم٦ٌم ومجٕم٤م ًمٚم٘مٚمقب.     -41

ـمٕم٤مم اًمقاطمد يٙمٗمل ٓصمٜملم، وـمٕم٤مم آصمٜملم  "ي٘مقل: ^قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "إرسمٕم٦م يٙمٗمل اًمثامٟمٞم٦م يٙمٗمل ٕرسمٕم٦م، وـمٕم٤مم

ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟم٤م ٟم٠ميمؾ وٓ  ^وقمـ وطمٌم سمـ طمرب ريض اهلل قمٜمف أن أصح٤مب رؾمقل اهلل   

ٟمِمٌع. ىم٤مل: ومٚمٕمٚمٙمؿ شمٗمؽمىمقن؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: وم٤مضمتٛمٕمقا قمغم ـمٕم٤مُمٙمؿ واذيمروا اؾمؿ اهلل ي٤ٌمرك ًمٙمؿ 

 ومٞمف. رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف. 

 شمٕم٤ممم وؿمٙمره واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ذم هن٤مي٦م اًمٓمٕم٤مم.  احلٛمد هلل-44

احلٛمد هلل اًمذي  "يم٤من إذا ومرغ ُمـ ـمٕم٤مُمف ىم٤مل: ^ٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ٕمؾم قمـ أيب  

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "أـمٕمٛمٜم٤م وؾم٘م٤مٟم٤م وضمٕمٚمٜم٤م ُمًٚمٛملم

* * * 
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 آداب الرشب

 

ؿمد ظمٓمرا، وم٘مد يّمؼم اعمرء قمغم اجلقع وًمٙمٜمف ٓ يّمؼم سمؾ هق أيمثر ُمٜمف ضورة، وأ ،اًمنماب ُمثؾ اًمٓمٕم٤مم 

 طَملٍّ َأوَماَل ُي١ْمُِمٜمُقَن ) }قمغم اًمٔمٛم٠م ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ٍ
ء ـَ اعْم٤َمء يُمؾَّ َرْ  إٟمٌٞم٤مء.  {(36َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِم

ـّ اهلل قمغم قم٤ٌمده ذم يمثػم ُمـ آي٤مشمف سمٕمٛمٚمٞم٦م إٟمزال اعم٤مء ُمـ اًمًامء وُم٤م شمتٓمٚمٌف ُمـ فمقاهره ُمٕمجزة.     وًم٘مد ُم

سُمقَن ) }ل شمٕم٤ممم:ىم٤م   ِذي شَمنْمَ ـُ اعْمُٜمِزًُمقَن )01َأوَمَرَأْيُتُؿ اعْم٤َمء اًمَّ ـَ اعْمُْزِن َأْم َٟمْح  اًمقاىمٕم٦م.  {(09( َأَأٟمُتْؿ َأٟمَزًْمتُُٛمقُه ُِم

 َُم٤مًء وَم٠َمؾْمَ٘مْٞمٜم٤َميُمُٛمقُه َوَُم٤م َأٟمُتْؿ ًمَ  }وىم٤مل:  
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم َي٤مَح ًَمَقاىِمَح وَم٠َمٟمَزًْمٜم٤َم ُِم  . 44احلجر {(44)ُف سمَِخ٤مِزٟملَِم َوَأْرؾَمْٚمٜم٤َم اًمرر

واعم١مُمـ ي٠ميمؾ وينمب ُمـ رزق اهلل وذم يمؾ ذًمؽ يِمٕمر أٟمف قمؾ ُم٤مئدة اهلل، حمت٤مج امم ومْمٚمف، وقم٤مضمز قمـ   

 أداء ؿمٙمره، وذايمر جلقده ويمرُمف قمغم اًمدوام: 

ـِ )}   ِذي ظَمَٚمَ٘مٜمِل وَمُٝمَق هَيِْدي ِ٘ملِم )41اًمَّ ًْ ِذي ُهَق ُيْٓمِٕمُٛمٜمِل َوَي ( 16إَِذا َُمِرْو٧ُم وَمُٝمَق َيِْمِٗملِم )( وَ 49( َواًمَّ

ِذي ُيِٛمٞمُتٜمِل صُمؿَّ حُيْٞمِلِم ) ـِ )11َواًمَّ ي ِذي َأـْمَٛمُع َأن َيْٖمِٗمَر زِم ظَمٓمِٞمئَتِل َيْقَم اًمدر  اًمِمٕمراء.  {(14( َواًمَّ

  :وهذه بعض آداب الرشاب  

 

ذسم٤م ومراشم٤م سمرمحتف، ومل جيٕمٚمف احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمٚمف قم"اًمتًٛمٞم٦م ذم أوًمف، واحلٛمد ذم آظمره، يم٠من ي٘مقل:      -1

 . "ُمٚمح٤م أضم٤مضم٤م سمذٟمقسمٜم٤م

 يًتح٥م اًمنمب ذم طم٤مًم٦م اًم٘مٕمقد، ومٝمق أومْمؾ صحٞم٤م، وأيمٛمؾ أدسم٤م.      -4
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أن ينمب اًمرضمؾ ىم٤مئام. ىم٤مًمقا: وم٤مٕيمؾ؟ ىم٤مل: ذًمؽ  ^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: هنك رؾمقل اهلل   

 أذ. رواه ُمًٚمؿ. 

 هب٤م.  شمٜم٤مول اًمٙم٠مس سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك واًمنمب     -3

يم٤من جيٕمؾ يٛمٞمٜمف ًمٓمٕم٤مُمف وذاسمف، وجيٕمؾ ي٤ًمره عم٤م ؾمقى  ^قمـ طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل   

 ذًمؽ. رواه أسمق داود واًمؽمُمذي. 

 ُمص اعم٤مء ُمّم٤م، وقمدم قمٌف أو صٌف ذم احلٚمؼ ص٤ٌم، ٕن اعمّص أصمٜم٤مء اًمنمب أهٜم٠م وأُمرأ.      -2

٤ٌّمُم "ىم٤مل: ^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل     رواه اًمديٚمٛمل.  "ّّمقا اعم٤مء ُمّّم٤م، وٓ شمٕمٌّقه قم

 اًمنمب قمغم صمالث دومٕم٤مت، يٌدأ يمال ُمٜمٝم٤م سم٤مًمتًٛمٞم٦م، وخيتؿ سم٤محلٛمد.      -2

ٓ شمنمسمقا يمنمب اًمٌٕمػم، وًمٙمـ اذسمقا ُمثٜمك  ":^قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "رومٕمتؿوصمالث، وؾمّٛمقا إذا أٟمتؿ ذسمتؿ، وامحدوا إذا أٟمتؿ 

 دمٜم٥ّم اًمٜمٗمخ ذم اإلٟم٤مء أو اًمتٜمٗمس ومٞمف.      -0

 رواه اًمؽمُمذي.  "هنك أن يتٜمّٗمس ذم اإلٟم٤مء أو يٜمٗمخ ومٞمف ^قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن ؾمقل اهلل   

 دمٜم٥م اًمنمب ُمـ ومؿ اإلسمريؼ أو اًمً٘م٤مء، وًمٙمـ يّم٥م ُمٜمٝم٤م ذم يم٠مؾمف وينمب.      -4

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "أن ينمب ُمـ ذّم اًمً٘م٤مء أو اًم٘مرسم٦م ^هنك رؾمقل اهلل  " قمٜمف:قمـ أيب هريرة ريض اهلل  

دمٜم٥م اإلهاف ذم ذب اعم٤مء، وظم٤مص٦م أصمٜم٤مء اًمٓمٕم٤مم ٕٟمف يٕمٞمؼ قمٛمٚمٞم٦م اهلْمؿ، ويٙمقن اًمنمب ىمٌؾ   -1

 اًمٓمٕم٤مم سمٜمّمػ ؾم٤مقم٦م أو سمٕمده سم٤ًمقم٦م قمغم إىمؾ. 

 ٤م. دمٜم٥م اًمنمب ذم أواين اًمذه٥م واًمٗمْم٦م حلرُم٦م اؾمتٕمامهل     -9



 
33 

إن اًمذي ي٠ميمؾ أو ينمب ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م  ":^قمـ أّم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  

 رواه ُمًٚمؿ.  "واًمٗمْم٦م وم٢مٟمام جيرضمر ذم سمٓمٜمف ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

يٛمًؽ اًم٤ًمىمل اإلٟم٤مء أصمٜم٤مء شمقزيع اًمنماب سم٤مًمٞمد اًمٞمنى، ويٕمٓمل اًمٙمقب سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك، ويٌدأ أوٓ   -16

 ٚمام وىمدرا، صمؿ يٕمٓمل إيٛمـ وم٤مٕيٛمـ. سمًّٞمد اًم٘مقم أو أومْمٚمٝمؿ قم

أشمك سمٚمٌـ ىمد ؿمٞم٥م سمامء، وقمـ يٛمٞمٜم٦م أقمرايب، وقمـ ي٤ًمره أسمق  ^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ومنمب صمؿ أقمٓمك إقمرايب وىم٤مل: إيٛمـ وم٤مٕيٛمـ

 يٙمقن ؾم٤مىمل اًم٘مقم آظمرهؿ ذسم٤م.         -11

 رواه اًمؽمُمذي.  "ؾم٤مىمل اًم٘مقم آظمرهؿ "ىم٤مل: ^ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل قمـ أيب ىمت٤مدة   

 

* * * 
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 آداب الؾباس

 

اًمٚم٤ٌمس ُمـ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمتل ظمّص هب٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ سملم اعمخٚمقىم٤مت ًمٞمت٘مل هب٤م اًمٕمقاُمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ طمر   

تجٛمؾ هب٤م ذم طمٞم٤مشمف.. ىم٤مل وسمرد وؿمٛمس وُمٓمر.. وًمٞمًؽم هب٤م قمقرشمف ويقاري ؾمقأشمف، وحيٗمظ يمراُمتف، وي

اسمِٞمَؾ شَمِ٘مٞمُٙمؿ سَم٠ْمؾَمُٙمْؿ يَمَذًمَِؽ ُيتِؿُّ ٟمِْٕمَٛمتَُف قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ًَمَٕمٚمَّ }شمٕم٤ممم:    اسمِٞمَؾ شَمِ٘مٞمُٙمُؿ احْلَرَّ َوَهَ ُٙمْؿ َوضَمَٕمَؾ ًَمُٙمْؿ َهَ

ٚمُِٛمقَن ) ًْ  اًمٜمحؾ.  {(11شُم

يًتؽم هب٤م ويت٘مل ُم٤م يقاضمٝمف  وىمد قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن صٜم٤مقم٦م اًمثٞم٤مب سمٛمختٚمػ أؿمٙم٤مهل٤م وأُمره أن   

ـ سَم٠ْمؾِمُٙمْؿ وَمَٝمْؾ َأٟمُتْؿ }ظمالل طمٞم٤مشمف ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ؾمٞمدٟم٤م داود:    ُٙمْؿ ًمُِتْحِّمٜمَُٙمؿ ُمر ْٛمٜم٤َمُه َصٜمَْٕم٦َم ًَمٌُقٍس ًمَّ َوقَمٚمَّ

 إٟمٌٞم٤مء.  {(16ؿَم٤ميمُِروَن )

اًمتٕمري وإفمٝم٤مر وًم٘مد أشم٤مٟم٤م ومٞمام أشم٤مٟم٤م ُمـ والٓت اًمٖمرب وسقم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م احلديث٦م دقمقة ضمديدة امم 

 اًمٕمقرات ُمًخ٤م ًمإلٟم٤ًمن، واٟمتٙم٤مؾمف امم احلٞمقاٟمٞم٦م اًمٕمجامء. 

يمام شمّمّدر ًمٜم٤م سمٞمقت إزي٤مء اًمٞمٝمقدي٦م يمؾ قم٤مم شمّم٤مُمٞمؿ عمالسمس ٓ هّؿ هل٤م ؾمقى إفمٝم٤مر اعمٗم٤مشمـ وقمرض   

اعمٖمري٤مت وومتـ قم٘مقل اًمِم٤ٌمب واًمِم٤مسم٤مت، واؾمت٤ٌمطم٦م إهقاء واًمِمٝمقات.. ومٝمل ُمالسمس امم اًمٕمري 

 امم اًمًؽم. أىمرب ُمٜمٝم٤م 

صٜمٗم٤من ُمـ أُمتل مل أرمه٤م ىمط: ىمقم ُمٕمٝمؿ ؾمٞم٤مط يم٠مذٟم٤مب اًمٌ٘مر ييسمقن هب٤م اًمٜم٤مس، وٟم٤ًمء  ":   ^ىم٤مل   

يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت، ُم٤مئالت ممٞمالت، رؤوؾمٝمـ يم٠مؾمٛمٜم٦م اًمٌخ٧م اعم٤مئٚم٦م، ٓ يدظمٚمـ اجلٜم٦م وٓ جيدن رحيٝم٤م، 

 . رواه ُمًٚمؿ واإلُم٤مم أمحد. "وإن رحيٝم٤م ًمتقضمد ُمـ ُمًػمة يمذا ويمذا
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 وهذه باقة من اآلداب اإلسالمقة يف الؾباس:   

 

 آسمتداء سمتًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، يمام شمًتح٥م اًمتًٛمٞم٦م ذم مجٞمع إقمامل.      -1

 ضمٕمؾ اًمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚم٤ٌمس أُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمؽم اًمٕمقرة، ٓ اًمت٤ٌمهل سمزيٜم٦م اًمٚم٤ٌمس، وُمراءاة اًمٜم٤مس هب٤م.      -4

٤ٌَمُس اًمتَّْ٘مَقَى َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َذًمَِؽ َي٤م سَمٜمِل آَدَم ىَمْد َأٟمزَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  
٤ٌَمؾم٤ًم ُيَقاِري ؾَمْقَءاشمُِٙمْؿ َوِريِم٤ًم َوًمِ

ًْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًمِ

ُروَن ) يمَّ ُٝمْؿ َيذَّ ـْ آَي٤مِت اهللِّ ًَمَٕمٚمَّ  إقمراف.  {(40ُِم

 : ^اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل      -3

 "سم٤م ىمٛمٞمّم٤م أو رداء أو قمامُم٦م ي٘مقل:يم٤من إذا ًمٌس صمق ^قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل   

 رواه اسمـ اًمًٜمل.  "اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ُمـ ظمػمه وظمػم ُم٤م هق ًمف، وأقمقذ سمؽ ُمـ ّذه وّذ ُم٤م هق ًمف

 قمٜمد ًمٌس صمقب ضمديد.  ^اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل      -2

يم٤ًمين  ُمـ ًمٌس صمقسم٤م ضمديدا وم٘م٤مل: احلٛمد هلل اًمذي ":^قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   

ُم٤م أواري سمف قمقريت، وأدمّٛمؾ سمف ذم طمٞم٤ميت، صمؿ قمٛمد امم اًمثقب اًمذي أظمٚمػ ومتّمّدق سمف، يم٤من ذم طمٗمظ اهلل 

 رواه اًمؽمُمذي.  "وذم يمٜمػ اهلل قمز وضمؾ وذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمّٞم٤م وُمٞمت٤م

 اظمتٞم٤مر أوؾم٤مط اًمثٞم٤مب، واعمٕمتدًم٦م ُمٜمٝم٤م، دون ُم٤ٌمًمٖم٦م وُمٖم٤مٓة، ودون شمٌذل وإمه٤مل.      -2

، ١مُمـ ٟمٔمٞمػ اًمٌدن واًمثقب ـم٤مهرمه٤ميمد ُمـ ٟمٔم٤موم٦م اًمثقب وـمٝم٤مرشمف، ًمتّمح اًمٕم٤ٌمدة سمف، وٕن اعماًمت٠م     -0

ْر ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  . 2اعمدصمر  {(2َوصمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَٓمٝمر

اضمتٜم٤مب اًمتٗم٤مظمر سم٤مًمثٞم٤مب أو إـم٤مًمتٝم٤م طمتك متّس إرض شمٙمؼما واؾمتٕمالء، سمؾ يٜمٌٖمل رومٕمٝم٤م قمـ   -4

 إرض ٕٟمف أشم٘مك وأٟم٘مك وأسم٘مك. 
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 "ٓ يٜمٔمر اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م امم ُمـ ضمّر إزاره سمٓمرا "ىم٤مل: ^يب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل قمـ أ  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

اًم٘مٞم٤مم سم٢مصالح اًمثقب إن وضمد سمف ؿم٘م٤م أو صم٘م٤ٌم، وقمدم ًمًٌف وهق ممزق، وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف   -1

 وؾمٚمؿ يرىمع صمقسمف سمٞمده، ويّمٚمح ٟمٕمٚمف سمٜمٗمًف. 

إٟمٙمؿ ىم٤مدُمقن قمغم إظمقاٟمٙمؿ،  "ي٘مقل: ^ٞم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ ؾمٝمؾ سمـ احلٜمٔمٚم  

وم٠مصٚمحقا رطم٤مًمٙمؿ، وأصٚمحقا ًم٤ٌمؾمٙمؿ، طمتك شمٙمقٟمقا يم٠مٟمٙمؿ ؿم٤مُم٦م ذم اًمٜم٤مس، وم٢من اهلل ٓ حي٥م اًمٗمحش 

 . رواه أسمق داود. "واًمتٗمّحش

 ِمامل. آسمتداء ذم ًمٌس اًمثقب، واًمٜمٕمؾ واًمناويؾ واجلقارب سم٤مًمٞمٛملم، واخلٚمع سم٤مًم   -9

 "يٕمجٌف اًمتٞمّٛمـ ذم ؿم٠مٟمف يمٚمف، ذم ـمٝمقره وشمرضمّٚمف ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل   

 رواه اًمٌخ٤مري. 

 ٟمٗمض اًمثٞم٤مب ىمٌؾ ًمًٌٝم٤م، وٟمٗمض اجلقارب ًمٚمت٠ميمد ُمـ ظمٚمقه٤م ُمـ احلنمات اعم١مذي٦م.    -16

 ٘مٝم٤م، وقمدم إًم٘م٤مئٝم٤م ُمٌٕمثرة دون ُم٤ٌمٓة. ـمّل اًمثٞم٤مب سمٕمد ظمٚمٕمٝم٤م، وذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد ووٕمٝم٤م أو شمٕمٚمٞم  -11

ؾمؽم ُم٤م سملم أقملم اجلـ وقمقرات سمٜمل آدم أن ي٘مقل  ":^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه اسمـ اًمًٜمل.  "اًمرضمؾ اعمًٚمؿ إذا أراد أن يٓمرح صمٞم٤مسمف: سمًؿ اهلل ٓ إًمف إٓ هق

٦م أي٤مم اًمّمٞمػ، أو يمٚمام شمٖمػمت رائحتٝم٤م، شمٕمٝمد اجلقارب سم٤مًمٜمٔم٤موم٦م وهمًٚمٝم٤م ُم٤ًمء يمؾ يقم، وظم٤مص  -14

 ويمذًمؽ شمٕمٝمد اًمٜمٕمٚملم سم٤مًمٜمٔم٤موم٦م واإلصالح. 

 يًتحًـ أن شمٙمقن أيمامم اًم٘مٛمّم٤من ـمقيٚم٦م امم اًمرؾمٖملم. -13

 امم اًمرؾمغ. رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود.  ^قمـ أؾمامء سمٜم٧م يزيد ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من يمؿ رؾمقل اهلل   
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 رير، حلرُم٦م ًمًٌٝم٤م قمغم اًمذيمقر. ضمتٜم٤مب إًم٦ًٌم اعمّمٜمققم٦م ُمـ احلا-12

طمّرم ًم٤ٌمس احلرير واًمذه٥م قمغم ذيمقر أُمتل،  "ىم٤مل: ^قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "وأطمّؾ إلٟم٤مصمٝمؿ

ٌّف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ، واضمتٜم٤مب شمِمٌّف اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل ذم ًم٤ٌمؾمٝمـ.   -12  اضمتٜم٤مب شمِم

ًمٕمـ اهلل اًمرضمؾ يٚمٌس ًم٦ًٌم اعمرأة، واعمرأة شمٚمٌس  ":^ قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة ريض اهلل    

 رواه أسمق داود.  "ًم٦ًٌم اًمرضمؾ

 ضمتٜم٤مب اًمثٞم٤مب اعمزريمِم٦م واعمزيٜم٦م وذات إًمقان اًمزاهٞم٦م، واًمتل شمٔمٝمر اًمتخٜم٨م قمغم ُمٔمٝمر ٓسمًٝم٤م. ا-10

واظمتٞم٤مر اًمثٞم٤مب اًم٤ًمشمرة واعمرحي٦م، اضمتٜم٤مب اًمثٞم٤مب اًمْمٞم٘م٦م واعمحّجٛم٦م واًمِمٗم٤موم٦م ًمٚمرضمؾ واعمرأة،   -14

 وظم٤مص٦م ًمٚمٗمت٤مة، واحلذر ُمـ اًمتزّيـ واًمتؼّمج. 

* * * 
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 آداب الؽالم

 

ظمٚمؼ اهلل اإلٟم٤ًمن ذم أطمًـ شم٘مقيؿ، وؿمّؼ ًمف ؾمٛمٕمف وسمٍمه، وزوده سمٛمٕمجزة اًمٕم٘مؾ وآشم٤مه وؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمؿ   

ِذي َأٟمَِم٠َميُمْؿ َوضَمَٕمَؾ }وآيمت٤ًمب ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤م شَمِْمُٙمُروَن  ىُمْؾ ُهَق اًمَّ وَْمِئَدَة ىَمٚمِٞماًل ُمَّ ْٕ سَْمَّم٤مَر َوا ْٕ ْٛمَع َوا ًَّ ًَمُٙمُؿ اًم

 اعمٚمؽ.  {(43)

ُف قَمْٞمٜملَْمِ ) }وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٤مٟم٤ًم َوؿَمَٗمَتلْمِ )1َأمَلْ َٟمْجَٕمؾ ًمَّ ًَ
ِ  اًمٌٚمد.  {(9( َوًم

ـ ـمريؼ اًمٜمٓمؼ وُمـ ُمٝمامت اًمٚم٤ًمن اًمٙمثػمة اًمتٕمٌػم قمـ طم٤مضم٤مت اًمٜمٗمس وإيّم٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت امم اًمٖمػم قم  

ـُ )}واًمٙمالم. ىم٤مل شمٕم٤ممم:    مْحَ َؿ اًْمُ٘مْرآَن )1اًمرَّ ٤مَن )4( قَمٚمَّ ًَ ٟم ٌََٞم٤مَن )3( ظَمَٚمَؼ اإْلِ َٛمُف اًْم  اًمرمحـ.  {(2( قَمٚمَّ

 . "ُمـ قمّد يمالُمف ُمـ قمٛمٚمف ىمّؾ يمالُمف "وأُمر اهلل شمٕم٤ممم اعمًٚمؿ سمٛمراقم٤مة أىمقاًمف يمام يراقمل أقمامًمف، وهلذا ىمٞمؾ   

ؼ اًمذي يروٞمف، وأن يراىمٌف قمٜمد يمؾ يمٚمٛم٦م خترج ُمـ ومٞمف، وىمد ورد ذم احلدي٨م وأُمره أن ي٘مقل احل  

 : ^اًمّمحٞمح ىمقًمف 

إن اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ؾمخط اهلل ُم٤م ئمـ أن شمٌٚمغ ُم٤م سمٚمٖم٧م ومٞمٝمقي هب٤م ذم اًمٜم٤مر ؾمٌٕملم ظمريٗم٤م.  "

ـّ أن شمٌٚمغ ُم٤م سمٚمٖم٧م ومػمومع هب٤م ذم رواه  "قمٚمّٞملم وإن اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ روقان اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ئم

 اًمؽمُمذي. 

هذه ىمٞمٛم٦م اًمٙمالم ذم آؾمالم، طمتك ًم٘مد ص٤مر اعمًٚمؿ يتقرع ذم اًمٜمٓمؼ يمام يتقرع ذم اعم٠ميمؾ واعمنمب،   

 ومٞمجتٜم٥م اًمٚمٖمق وُم٤م ٓ ـم٤مئؾ وراءه يمام جيتٜم٥م اعمحرُم٤مت واًمِمٌٝم٤مت. 
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َّٓ ًَمَديْ  }يمٞمػ ٓ يٙمقن ذًمؽ وهق يتٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ق. وىمقًمف  {(11ِف َرىِمٞم٥ٌم قَمتِٞمٌد )َُم٤م َيْٚمِٗمُظ ُِمـ ىَمْقٍل إِ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞم٘مؾ ظمػما أو ًمٞمّمٛم٧م ":^

 ىم٤مل أطمدهؿ:   

 ودمٜم٥ّم اًمٗمحِم٤مء ٓ شمٜمٓمؼ هب٤م 

 ُم٤م دُم٧م ذم ضمّد اًمٙمالم وهزًمف                                       

 واطمٌس ًم٤ًمٟمؽ قمـ رديء ُم٘م٤مًم٦م 

 وشمقّق ُمـ قمثر اًمٚم٤ًمن وزًمف                                       

 وبني أيديـا باقة من آداب الؽالم كبسطفا كام ييل:   

 

اظمتٞم٤مر أمجؾ اًمٙمالم، وأطمًـ إًمٗم٤مظ، أصمٜم٤مء خم٤مـم٦ٌم اًمٜم٤مس، يمام خيت٤مر أـم٤مي٥م اًمٓمٕم٤مم، واًمرد قمغم ُم٤م   -1

 يًٛمٕمف ُمٜمٝمؿ سمٚم٤ٌمىم٦م وهتذي٥م. 

اِط احْلَِٛمٞمِد )َوُهُدوا إمَِم اًمٓمَّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:     ـَ اًْمَ٘مْقِل َوُهُدوا إمَِم ِسَ  احل٩م.  {(42ٞمر٥ِم ُِم

اشم٘مقا اًمٜم٤مر وًمق سمِمّؼ مترة، ومٛمـ مل جيد ومٌٙمٚمٛم٦م  "ىم٤مل: ^وقمـ قمدّي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ـمٞم٦ٌم

 ّمقده وُمٖمزاه. اًمتٛمّٝمؾ ذم اًمٙمالم وسمٞم٤مٟمف طمتك يٗمٝمؿ اعمًتٛمع اعمراد ُمـ احلدي٨م ويٕم٘مؾ ُم٘م     -4

يند احلدي٨م يمنديمؿ هذا، حيّدث طمديث٤م ًمق  ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مًم٧م: ُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل   

 قمّده اًمٕم٤مّد ٕطمّم٤مه. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 
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 يمالُم٤م ومّمال يٗمٝمٛمف يمؾ ُمـ ؾمٛمٕمف. رواه أسمق داود.  ^وقمٜمٝم٤م أيْم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من يمالم رؾمقل اهلل   

يٜم٤مؾم٥م صم٘م٤مومتف وُمًتقاه اًمٕمٚمٛمل، وإٓ ؾم٤مء فمٜمّف، وطم٥ًم اًمٙمالم  خم٤مـم٦ٌم اعمًتٛمع قمغم ىمدر ومٝمٛمف، وسمام  -3

 اؾمتٝمزاء سمف وشمٜم٘مٞمّم٤م ًمف. 

ـّ وم٢من      -2 دمٜم٥ّم اخلقض ذم أطم٤مدي٨م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م، أو همػم ُمت٠ميمد ُمـ صحتٝم٤م، أو ٓ يٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م إٓ اًمٔم

ـّ أيمذب احلدي٨م.   اًمٔم

 روف، أو هنٞم٤م قمـ اعمٜمٙمر، أو دقمقة امم اهلل. ًمزوم ىمٚم٦م اًمٙمالم إٓ إذا يم٤من ضمقاسم٤م، أو ٟمّمٞمح٦م، أو أُمرا سم٤معمٕم  -2

ـْ َأَُمَر سمَِّمَدىَم٦ٍم َأْو َُمْٕمُروٍف َأْو إِْصاَلٍح سَملْمَ اًمٜم٤َّمِس َوَُمـ يَ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـ ٟمَّْجَقاُهْؿ إَِّٓ َُم ْٗمَٕمْؾ َّٓ ظَمػْمَ ذِم يَمثػٍِم ُمر

ْقَف ُٟم١ْمشمِٞمِف َأضْمرًا قَمٔمِٞمامً  ًَ  اًمٜم٤ًمء.  {(112 )َذًمَِؽ اسْمَتَٖم٤مء َُمْرَو٤مِت اهللِّ وَم

ٓ شمٙمثروا اًمٙمالم سمٖمػم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وم٢مّن يمثرة  ":^وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 اًمؽمُمذي.  "اًمٙمالم سمٖمػم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ىمًقة ًمٚم٘مٚم٥م وإّن أسمٕمد اًمٜم٤مس ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مد

 ؾ ُمٜمف. دمٜم٥م اًمثرصمرة واًمٚمٖمق واًمٙمالم اًمذي ٓ ـم٤مئ     -0

ـَ ُهْؿ ذِم َصاَلهِتِْؿ ظَم٤مؿِمُٕمقَن )1ىَمْد َأوْمَٚمَح اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِذي ـِ اًمٚمَّْٖمِق 4( اًمَّ ـَ ُهْؿ قَم ِذي ( َواًمَّ

 اعم١مُمٜمقن.  {(3ُُمْٕمِرُوقَن )

 . واؾمتٞمٕم٤مبشمٕم٘مؾ اًمٙمالم ىمٌؾ اًمٜمٓمؼ سمف، واًمتٗمٙمر ذم قمقاىمٌف، ودمٜم٥م إًم٘م٤مء اًمٙمالم دون روي٦م      -4

َّٓ ًَمَدْيِف َرىِمٞم٥ٌم قَمتِٞمٌد ) }ل شمٕم٤ممم:ىم٤م    ق.  {(11َُم٤م َيْٚمِٗمُظ ُِمـ ىَمْقٍل إِ

يتٙمٚمؿ سمٙمالم ومّمؾ ٓ هزر وٓ ٟمزر، ويٙمره اًمثرصمرة ذم  ^وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل   

 اًمٙمالم واًمتِمّدق ومٞمف. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 



 
41 

أيمؼم ؾمٜم٤م، وأقمٔمؿ ومْمال، واإلصٖم٤مء اًمّمٛم٧م عمـ هق أقمغم ُم٘م٤مُم٤م، وأرومع ىمدرا، وأهمزر قمٚمام، و  -1

 ًمٙمالُمف، واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف سم٤مًمًٛمع واًمٌٍم. 

 ُمٕم٤م.  اصمٜم٤مندمٜم٥م اًمٙمالم طمتك يٜمتٝمل اعمتٙمٚمؿ ذم اعمجٚمس، ٕن جمٚمس اًمٕم٘مالء ٓ يتٙمٚمؿ ومٞمف   -9

ىم٤مل ، دمٜم٥م ُم٘م٤مـمٕم٦م أطمد، أو شمّمحٞمح يمالُمف، أو دمرحيف، أو ختٓمٞمف، أو اًمًخري٦م ُمـ يمالُمف-16

ٜم٤مً َوىُمقًُمقْا }شمٕم٤ممم: ًْ  . 13اًمٌ٘مرة  {ًمِٚمٜم٤َّمِس طُم

ـُ  }وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًَ تِل ِهَل َأطْم َّٓ سم٤ِمًمَّ ٤مِدًُمقا َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب إِ َٓ دُمَ  . 20اًمٕمٜمٙمٌقت  {َو

 ظمٗمض اًمّمقت وقمدم رومٕمف أيمثر ُمـ احل٤مضم٦م، ودمٜم٥م اًمّمخ٥م واًمْمجٞم٩م، واًمٍماخ وآٟمٗمٕم٤مل. -11

َْصَقاِت ًَمَّمْقُت احْلَِٛمػِم )َواىْمِّمْد ذِم َُمِْمٞمَِؽ َواهْمُْمْض ُمِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ْٕ  ًم٘مامن.  {(19ـ َصْقشمَِؽ إِنَّ َأٟمَٙمَر ا

 اًمتزام اهلدوء وآسمت٤ًمم أصمٜم٤مء اًمٙمالم، وقمدم اًمتجٝمؿ واًمٕمٌقس ذم وضمقه اًمٜم٤مس.   -14

ؿ.  رواه أمحد.  ^قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل    ًّ  ٓ حيّدث طمديث٤م إٓ شمٌ

 ٨م ُمـ اًمٙمالم، واهلجلم ُمـ إًمٗم٤مظ، ٕن اعم١مُمـ ٓ يٙمقن وم٤مطمِم٤م وٓ سمذيئ٤م. دمٜم٥ّم اخلٌٞم-13

قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أي اعمًٚمٛملم أومْمؾ؟ ىم٤مل: ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ   

 ًم٤ًمٟمف ويده. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 . دمٜم٥م احلٚمػ واإليمث٤مر ُمـ اًم٘مًؿ أصمٜم٤مء اًمٙمالم، وقمدم احلٚمػ إٓ ًميورة    -12

 . 19اعم٤مئدة  {َواطْمَٗمُٔمقْا َأْياَمَٟمُٙمؿْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 دمٜم٥ّم احلٚمػ سمٛمخٚمقق يم٤مًمٜمٌل واًمٙمٕم٦ٌم واعمالئٙم٦م وأسم٤مء واحلٞم٤مة واًمرأس واًمنمف.. إًمخ.     -12
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إّن اهلل شمٕم٤ممم يٜمٝم٤ميمؿ أن حتٚمٗمقا سمآسم٤مئٙمؿ، ومٛمـ يم٤من  "ىم٤مل: ^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "هلل أو ًمٞمّمٛم٧مطم٤مًمٗم٤م ومٚمٞمحٚمػ سم٤م

 ^وقمٜمف أٟمف ؾمٛمع رضمال ي٘مقل: ٓ واًمٙمٕم٦ٌم، وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: ٓ حتٚمػ سمٖمػم اهلل وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد يمٗمر أو أذك "ي٘مقل:

 اًمزام اًمٚم٤ًمن يمثرة آؾمتٖمٗم٤مر يمٚمام سمدر ُمٜمف ؾمٞمئ٦م أو صدرت قمٜمف ظمٓمٞمئ٦م.   -10

ذرب ًم٤ًمين وم٘م٤مل: أيـ أٟم٧م ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر؟  ^ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؿمٙمقت امم رؾمقل اهلل قمـ طمذيٗم٦م   

 إين ٕؾمتٖمٗمر اهلل يمؾ يقم ُم٤مئ٦م ُمرة. رواه اسمـ ُم٤مضمف واسمـ اًمًٜمل. 

 ُمراىم٦ٌم اًمٚم٤ًمن وطمٗمٔمف، وطمًٌف ويمٗمف قمـ اعمٝمٚمٙم٤مت واعمحرُم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:   -14

 ؿمد اًمٙم٤ٌمئر. اًمٙمذب ذم اجلد واهلزل، ومٝمق ُمـ أقمٔمؿ اًمذٟمقب وأ   - أ

 اًمٖمٞم٦ٌم وهل ذيمر أطمد سمام يٙمره، وهل شمدل قمغم ٟم٘مص وم٤مقمٚمٝم٤م وظم٦ًم ٟمٗمًف وىمٚم٦م ُمروءشمف.   - ب

اًمٜمٛمٞمٛم٦م وهل ٟم٘مؾ إطم٤مدي٨م اًمًٞمئ٦م ًمإلي٘م٤مع سملم اعمتح٤مسملم وهل شمدل قمغم ظم٨ٌم اًمٜمٗمس ووٕمتٝم٤م   - ت

 وأٟم٤مٟمٞمتٝم٤م. 

 وٓ صمٛمرة سمٕمده.  اعمراء واجلدال اًمٕم٘مٞمؿ، وىمٞمؾ وىم٤مل، واخلقض ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمف  - ث

 شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس، وآقمتداد هب٤م، واًمتحدث قمـ أقمامهل٤م وُمٜم٤مىمٌٝم٤م وأجم٤مده٤م وُمآصمره٤م.     - ج

 اًمٚمٕم٤من واًم٤ًٌمب واًمٗمحش واًمِمتؿ واًمٓمٕمـ واًمقًمقغ ذم أقمراض اًمٜم٤مس وؾمٛمٕمتٝمؿ مهزا وعمزا.     - ح

 ذم أي رء، واطمت٘م٤مر أي خمٚمقق، واًمدقم٤مء قمغم أي أطمد.     - خ

 اعمزاح، وإوح٤مك أظمريـ، طمتك شمّمػم قم٤مدة شمً٘مط اعمٝم٤مسم٦م، وشمذه٥م سم٤محلٞم٤مء.  يمثرة      - د
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 اًمًخري٦م ُمـ اًمٜم٤مس، وآؾمتٝمزاء سمْمٕمٗم٤مئٝمؿ، وشمٜم٘مٞمص أىمدارهؿ، واحلط ُمـ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ.       - ذ

 اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمدح، واًمتٙمريؿ واًمتٕمٔمٞمؿ، طمتك يّمػم متٚم٘م٤م وٟمٗم٤مىم٤م.      - ر

 : ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م اًمٜمج٤مة؟ قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  

 ىم٤مل: أُمًؽ قمٚمٞمؽ ًم٤ًمٟمؽ، ًمٞمًٕمؽ سمٞمتؽ، واسمؽ قمغم ظمٓمٞمئتؽ. رواه اًمؽمُمذي. 

وقمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل طمّدصمٜمل سم٠مُمر أقمتّمؿ سمف. ىم٤مل: ىمؾ ريب اهلل   

 ٗمًف، صمؿ ىم٤مل: هذا. رواه اًمؽمُمذي. صمؿ اؾمت٘مؿ. ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م أظمقف ُم٤م خت٤مف قمكّم؟ وم٠مظمذ سمٚم٤ًمن ٟم

 

* * * 
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 آداب بقتقة

 

ي٘ميض اإلٟم٤ًمن ومؽمة راطمتف وظمٚمقشمف ُمع أهٚمف وأهشمف ذم سمٞمتف، وٓ سمّد ظمالل هذه اًمٗمؽمة ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع   

ٟمٗمًف أو أهٚمف أو ُمراومؼ سمٞمتف ُمـ ُم٤ٌمدئ صحٞمح٦م وىمقاقمد ؾمٚمٞمٛم٦م يٜم٤مل هب٤م رو٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وحي٘مؼ هب٤م 

 وشم٘مقاه.  ؾمٕم٤مدشمف

وأهؿ ُم٤م يتزود سمف اعمًٚمؿ ُمـ سمٞمتف هق قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم قمٜمدُم٤م يٙمقن ظم٤مًمٞم٤م، وُمراىمٌتف ًمف ؾمٌح٤مٟمف وىمٞم٤مُمف ذم   

 اًمٚمٞمؾ امم صالشمف ودقم٤مئف وقمرض طمقائجف وُمٜم٤مضم٤مشمف. 

 وي٠ميت ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمزوده سم٤معمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم ُمـ ظمالل ُمٓم٤مًمٕم٤مشمف وىمراءاشمف ذم اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م اعمٗمٞمدة  

 ذم أوىم٤مت ومراهمف وصٗم٤مئف. 

صمؿ ي٠ميت وىم٧م اًمتٗمٙمػم وآؾمتٕمداد ًمٚم٘م٤مء اًمٜم٤مس، ويمٞمٗمٞم٦م صحٌتٝمؿ، وظم٤مص٦م ذم ُمٕم٤مُمالشمف ُمع أهٚمف   

 وإظمقشمف وأرطم٤مُمف. 

صمؿ يتٌع ذًمؽ وىم٧م راطمتف وٟمقُمف، واؾمتٕم٤مدة ٟمِم٤مـمف اجلًٛمل ُمـ ظمالل ـمٕم٤مُمف وذاسمف، وٟمٔم٤مومتف   

 واؾمتحامُمف وهمػم ذًمؽ. 

 البقتقة كعرضفا يف اآليت: وهذه صائػة من اآلداب   

 

 شمًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اًمدظمقل امم اًمٌٞم٧م.      -1
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ٕم٤ممم قمٜمد شمإذا دظمؾ اًمرضمؾ سمٞمتف ومذيمر اهلل  "ي٘مقل: ^قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل     

ف دظمقًمف وقمٜمد ـمٕم٤مُمف ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من: ٓ ُمٌٞم٧م ًمٙمؿ وٓ قمِم٤مء، وإذا دظمؾ ومٚمؿ يذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد دظمقًم

 . رواه ُمًٚمؿ. "ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من: أدريمتؿ اعمٌٞم٧م، وإذا مل يذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد ـمٕم٤مُمف ىم٤مل: أدريمتؿ اعمٌٞم٧م واًمٕمِم٤مء

قمٜمد اًمدظمقل امم اًمٌٞم٧م، صمؿ إًم٘م٤مء اًمًالم قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م، ويًٚمؿ  ^اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل حمٛمد   -4

ت٤م همػم ُمًٙمقن أن ي٘مقل: اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م ؾمقاء يم٤من ذم اًمٌٞم٧م آدُمل أم ٓ، ىم٤مل ُم٤مًمؽ ) يًتح٥م إذا دظمؾ سمٞم

 وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم(. 

٤ٌَمَريَم٦ًم ـَمٞمر٦ٌَمً  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـْ قِمٜمِد اهللَِّ ُُم ٞم٦ًَّم ُمر
ُٙمْؿ حَتِ ًِ ٚمرُٛمقا قَمغَم َأٟمُٗم ًَ  . 01اًمٜمقر  {وَم٢مَِذا َدظَمْٚمُتؿ سُمُٞمقشم٤ًم وَم

ٞمتف ومٚمٞم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ظمػم إذا وًم٩م اًمرضمؾ سم ":^وقمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

رواه  "اعمقًم٩م وظمػم اعمخرج، سم٤مؾمؿ اهلل وجلٜم٤م، وسم٤مؾمؿ اهلل ظمرضمٜم٤م، وقمغم رسمٜم٤م شمقيمٚمٜم٤م، صمؿ ًمٞمًّٚمؿ قمغم أهٚمف

 أسمق داود. 

ي٤م سمٜمّل إذا دظمٚم٧م قمغم أهٚمؿ ومًّٚمؿ، شمٙمـ سمريم٦م قمٚمٞمؽ  ":^وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ذي. رواه اًمؽمُم "وقمغم أهؾ سمٞمتؽ

دمٜم٥م اًمتًٚمؾ امم اًمٌٞم٧م، أو اًمدظمقل ومج٠مة قمغم إهؾ دون إؿمٕم٤مر أو إقمالم أو اؾمتئذان، ًمئال يرى ُم٤م   -3

 يٙمره أن يقىمع أطمدا ذم احلرج أو اًمرقم٥م، وظم٤مص٦م قمٜمد اًمٕمقدة ُمـ همٞم٦ٌم ـمقيٚم٦م. 

َـّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  
ـْ َأسْمَقاهِب٤َم  َوًَمٞمَْس اًْمؼِمُّ سم٠َِمْن شَم٠ْمشُمْقْا اًْمٌُُٞمقَت ُِمـ فُمُٝمقِرَه٤م َوًَمـٙمِ ـِ اشمََّ٘مك َوْأشُمقْا اًْمٌُُٞمقَت ُِم اًْمؼِمَّ َُم

ُ٘مقْا اهللَّ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقَن )  اًمٌ٘مرة.  {(119َواشمَّ

 ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمقطمدة، واضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت ذم اخلٚمقة.      -2

 دمٜم٥م رومع إصقات واًمّمخ٥م واًمٚمٕم٥م اعمزقم٩م ًمألهؾ أو ًمٚمجػمان.      -2
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 دمٜم٥م رومع صقت اعمذي٤مع أو اًمرائل وظم٤مص٦م ذم أوىم٤مت اًمراطم٦م أو اًمٜمقم.      -0

 دمٜم٥م ؾمامع رء أو رؤيتف ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سم٤معمًٚمؿ إو٤مقم٦م اًمقىم٧م سمف.      -4

١ُموًٓ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًْ ْٛمَع َواًْمٌٍََمَ َواًْمُٗم١َماَد يُمؾُّ ُأوًمـِئَؽ يَم٤مَن قَمٜمُْف َُم ًَّ  اإلهاء.  {(30إِنَّ اًم

ٚمًؽم واحلٞم٤مء، ودمٜم٥م يمِمػ اًمٕمقرات وظم٤مص٦م قمٜمد شمٌديؾ اًمثٞم٤مب، وقمٜمد اًمٓمٝم٤مرة آٟمت٤ٌمه ًم  -1

 وآهمت٤ًمل، وُمراقم٤مة احلِمٛم٦م وإدب أصمٜم٤مء اجلٚمقس واعمٜم٤مم، واًمٖمض قمـ قمقرات أظمريـ. 

 . رواه اًمٓمؼماين. "هنٞم٧م أن أُمٌم قمري٤مٟم٤م "ىم٤مل: ^قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل  اسمـقمـ   

شمٕم٤ممم ُمـ اعمًٙمـ، وقمدم اًمتذُمر ُمـ وٞم٘مف أو ؾمقء فمروومف، ومٙمؿ ُمـ إٟم٤ًمن ٓ اًمرو٤م سمام ىمًؿ اهلل   -9

 ُم٠موى ًمف ي٘مٞمف طمر اًمّمٞمػ وسمرد اًمِمت٤مء. 

 "إذا رضمع ُمـ اًمٜمٝم٤مر امم سمٞمتف ي٘مقل: ^يم٤من رؾمقل اهلل  "قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  

ـّ قمكّم، أؾم٠مًمؽ أن احلٛمد هلل اًمذي يمٗم٤مين وآواين، واحلٛمد هلل اًمذي أـمٕمٛمٜمل وؾم٘م٤مين، و احلٛمد هلل اًمذي ُم

 . رواه اسمـ اًمًٜمل. "دمػمين ُمـ اًمٜم٤مر

شمٗم٘مد ُمراومؼ اًمٌٞم٧م وأصم٤مصمف، واحلرص قمغم ؾمالُمتف، واًم٘مٞم٤مم سم٢مصالح ُم٤م حيت٤مج امم ذًمؽ إن يم٤من   -16

 حيًـ إصالطمف، وقمدم إمه٤مًمف طمتك يٙمؼم ويزيد. 

 ظمدُم٤مشمف. آٟمت٤ٌمه امم ٟمٔم٤موم٦م اًمٌٞم٧م وـمٝم٤مرشمف واعمِم٤مريم٦م ذم         -11

يّمٜمع ذم سمٞمتف؟ ىم٤مًم٧م: يم٤من  ^قمـ إؾمقد سمـ يزيد ىم٤مل: ؾمئٚم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل   

 . رواه اًمٌخ٤مري. "يٙمقن ذم ُمٝمٜم٦م أهٚمف ـ يٕمٜمل ظمدُم٦م أهٚمف ـ وم٢مذا طميت اًمّمالة ظمرج امم اًمّمالة

 طمٗمظ أهار اًمٌٞم٧م اخل٤مص٦م، ودمٜم٥م قمدم إذاقمتٝم٤م أُم٤مم أطمد.        -14
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 آؾمتئذان واًمًالم قمٜمد اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م، وإقمالم إهؾ قمـ اًمقضمٝم٦م اًمتل يريد.        -13

 شمرديد دقم٤مء اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م قمٜمد اخلروج ُمٜمف.        -12

سمًؿ اهلل شمقيمٚم٧م قمغم اهلل، اًمٚمٝمؿ  "يم٤من إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف ىم٤مل: ^قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل   

رواه  "أزّل أو أزل، أو أفمٚمؿ أو أفمٚمؿ، أو أضمٝمؾ أو جيٝمؾ قمكمّ إين أقمقذ سمؽ أن أوّؾ أو أوؾ، أو 

 اًمؽمُمذي وأسمق داود. 

ُمـ ىم٤مل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف: سمًؿ اهلل شمقيمٚم٧م قمغم اهلل،  ":^وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

ذي رواه اًمؽمُم "وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، ي٘م٤مل ًمف: يمٗمٞم٧م ووىمٞم٧م وهدي٧م، وشمٜمّحك قمٜمف اًمِمٞمٓم٤من

 واًمٜم٤ًمئل. 

 

* * * 
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 آداب االبن مع الوالدين

 

مل ي٘مرن اهلل شمٕم٤ممم امم قم٤ٌمدشمف وطمده ؿمٞمئ٤م ؾمقى اإلطم٤ًمن امم اًمقاًمديـ، ومل يٕمٓمػ ؿمٙمر أطمد امم ؿمٙمره   

 وهق ُمّمدر يمؾ ٟمٕمٛم٦م وظمػم وومْمؾ وقمٓم٤مء ؾمقى ؿمٙمر اًمقاًمديـ: 

يُمقْا  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٌُُدوْا اهللَّ َوَٓ شُمنْمِ ٤مٟم٤مً َواقْم ًَ ـِ إطِْم  . 30اًمٜم٤ًمء  {سمِِف ؿَمْٞمئ٤ًم َوسم٤ِمًْمَقاًمَِدْي

 ًم٘مامن.  {(12َأِن اؿْمُٙمْر زِم َوًمَِقاًمَِدْيَؽ إزَِمَّ اعمَِّْمػُم ) }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

وًمٞمس سمٕمد ذًمؽ اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ، واًمقؾم٤مم اًمٙمريؿ، واحلٙمؿ آهلل احلٙمٞمؿ شمٗمّمٞمؾ عمتٙمٚمؿ، وٓ شمٕم٘مٞم٥م   

 عمٕم٘م٥م، وٓ زي٤مدة عمًتزيد. 

ٜم٤مً }إهن٤م وصٞم٦م اهلل ضمّؾ ذيمره    ًْ ٤مَن سمَِقاًمَِدْيِف طُم ًَ ٟم ْٞمٜم٤َم اإْلِ  . 1اًمٕمٜمٙمٌقت  {َوَوصَّ

اًمٙم٤ٌمئر: اإلذاك سم٤مهلل، وقم٘مقق اًمقاًمديـ، وىمتؾ اًمٜمٗمس واًمٞمٛملم  "اًم٘م٤مئؾ:  ^ووصٞم٦م ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ   

 رواه اًمٌخ٤مري.  "اًمٖمٛمقس

عمرزوىملم ومٜمجدهؿ سم٤مريـ سمقاًمدهيؿ وٟمٜمٔمر امم وُمـ واىمع احلٞم٤مة ٟمٜمٔمر امم اعمقىمٗملم اًمّم٤محللم اعمحٌقسملم ا  

 إؿم٘مٞم٤مء اعمحروُملم وإمم همالظ اًم٘مٚمقب واعمرذوًملم ومٜمجدهؿ قم٤مىملم ًمقاًمدهيؿ. 

 وُمـ ـمرائػ ُم٤م يذيمر أن رضمال ؾمٛمع أقمراسمٞم٤م طم٤مُمال أُمف ذم اًمٓمقاف طمقل اًمٙمٕم٦ٌم وهق ي٘مقل:   

 إين هل٤م ُمٓمٞم٦م ٓ أذقمر 

 ريم٤مب ٟمٗمرت ٓ أٟمٗمر إذا اًم                                  
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 ُم٤م محٚم٧م وأروٕمتٜمل أيمثر 

 اهلل ريب ذو اجلالل أيمؼم                                 

 صمؿ اًمتٗم٧م امم اسمـ قم٤ٌمس وىم٤مل: أشمراين ىمْمٞم٧م طم٘مٝم٤م؟   

 ىم٤مل ٓ وٓ ـمٚم٘م٦م ُمـ ـمٚم٘م٤مهت٤م، وًمٙمٜمؽ أطمًٜم٧م، واهلل يثٞمٌؽ قمغم اًم٘مٚمٞمؾ يمثػما.   

 لوالدين. وهذه باقة من اآلداب اإلسالمقة مع ا

 

اًمٕمٚمؿ سم٠من اهلل شمٕم٤ممم أوص سمؼممه٤م، وطمًـ صحٌتٝمام، واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام، وىمرن ذًمؽ سمٕم٤ٌمدشمف، وشمٕمٔمٞمام ًمِم٠مهنام،  -1

 أوص سمّمٚمتٝمام وـم٤مقمتٝمام وظمدُمتٝمام، وضمٕمؾ قم٘مقىمٝمام ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر.  ^وشمٙمريام ًم٘مدرمه٤م، وأن اًمٜمٌل 

ٌُُدوْا إِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٤م وَماَل َوىَم٣َم َرسمَُّؽ َأَّٓ شَمْٕم ٤م َأْو يِماَلمُهَ َـّ قِمٜمَدَك اًْمٙمؼَِمَ َأطَمُدمُهَ ُٚمَٖم ٌْ ٤م َي ٤مٟم٤ًم إُِمَّ ًَ ـِ إطِْم ٤مُه َوسم٤ِمًْمَقاًمَِدْي َّٓ إِيَّ

اَُم ىَمْقًٓ يَمِرياًم  ٤م َوىُمؾ هلَّ اَُم ُأفٍّ َوَٓ شَمٜمَْٝمْرمُهَ بر  (43)شَمُ٘مؾ هلَّ ٦ِم َوىُمؾ رَّ مْحَ ـَ اًمرَّ لر ُِم ُٝماَم يَماَم  َواظْمِٗمْض هَلاَُم ضَمٜم٤َمَح اًمذُّ َٞم٤ميِن  اْرمَحْ َرسمَّ

 هاء. اإل {(42)َصِٖمػمًا 

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل: ُمـ أطمؼ اًمٜم٤مس  ^وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ امم رؾمقل اهلل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "أُّمؽ صمؿ أُّمؽ صمؿ أُّمؽ صمؿ أسم٤مك صمؿ أدٟم٤مك أدٟم٤مك "سمحًـ اًمّمح٦ٌم؟ ىم٤مل:

أٓ أٟمٌئٙمؿ سم٠ميمؼم اًمٙم٤ٌمئر؟ ) صمالصم٤م(. اًمنمك سم٤مهلل،  ":^ل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ أيب سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤م  

 .  "وقم٘مقق اًمقاًمديـ، ويم٤من ُمتٙمئ٤م ومجٚمس وم٘م٤مل: أٓ وىمقل اًمزور وؿمٝم٤مدة اًمزور

 اًمًالم قمٚمٞمٝمام قمٜمد اًمدظمقل قمٚمٞمٝمام واخلروج ُمـ قمٜمدمه٤م، وىمرن اًمًالم سمت٘مٌٞمؾ يدهيام.      -4

 هنام وإضمالل ُم٘م٤مُمٝم٤م، واًمقىمقف هلام اطمؽماُم٤م قمٜمد دظمقهلام. شمٕمٔمٞمؿ ىمدرمه٤م، وإيمرام ؿم٠م     -3

 اًمت٠مدب قمٜمد خم٤مـمٌتٝمام، وًملم اًم٘مقل هلام، وقمدم رومع اًمّمقت ومقق صقهتام.      -2
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شمٚمٌٞم٦م ٟمدائٝمام، واعم٤ًمرقم٦م ًم٘مْم٤مء طمقائجٝمام، وـم٤مقم٦م أُمرمه٤م، وشمٜمٗمٞمذ وص٤مي٤ممه٤م، وقمدم آقمؽماض قمغم   -2

 ٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ. ىمقهلام، إٓ إذا أُمرا سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ـم

ـٍ َوومَِّم٤مًُمُف ذِم قَم٤مَُملْمِ َأِن اؿْمُٙمْر زِم  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُف َوْهٜم٤ًم قَمغَم َوْه َٚمتُْف ُأُمُّ ٤مَن سمَِقاًمَِدْيِف مَحَ ًَ ٟم ْٞمٜم٤َم اإْلِ َوَوصَّ

َك يِب َُم٤م ًَمْٞمَس ًمَ 12َوًمَِقاًمَِدْيَؽ إزَِمَّ اعْمَِّمػُم ) ٌُْٝماَم ذِم ( َوإِن ضَم٤مَهَداَك قَمغم َأن شُمنْمِ َؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ وَماَل شُمٓمِْٕمُٝماَم َوَص٤مطِم

ٌرُئُٙمؿ سماَِم يُمٜمتُْؿ شَمْٕمَٛمٚمُ  ـْ َأَٟم٤مَب إزَِمَّ صُمؿَّ إزَِمَّ َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ وَم٠ُمَٟم ٌِْع ؾَمٌِٞمَؾ َُم ْٟمَٞم٤م َُمْٕمُرووم٤ًم َواشمَّ  ًم٘مامن.  {(12قَن )اًمدُّ

داي٤م هلام، واًمتقدد هلام سمٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م حي٤ٌمٟمف إدظم٤مل اًمنور قمغم ىمٚمٌٞمٝمام سم٤مإليمث٤مر ُمـ سمّرمه٤م، وشم٘مديؿ اهل   -0

 ويٗمرطم٤من سمف. 

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم أُمقاهلام وأُمتٕمتٝمام، وقمدم أظمذ رء ُمٜمٝمام إٓ سم٢مذهنام.   -4

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمٛمٕمتٝمام، واحلذر ُمـ اًمت٥ًٌم ذم ؿمتٛمٝمام.  -1

ف. ىم٤مًمقا: وهؾ ىم٤مل: ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ؿمتؿ اًمرضمؾ واًمدي ^قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل 

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "يِمتؿ اًمرضمؾ واًمديف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ي٥ًم أسم٤م اًمرضمؾ ومٞم٥ًّم أسم٤مه، وي٥ًّم أُمف ومٞم٥ًّم أُمف

 شمٗم٘مد ُمقاوع راطمتٝمام، ودمٜم٥م إزقم٤مضمٝمام أصمٜم٤مء ٟمقُمٝمام، أو اًمدظمقل قمٚمٞمٝمام ذم همرومتٝمام إٓ سم٢مذهنام.      -9

ام، أو ًمقُمٝمام، أو اًمًخري٦م ُمٜمٝمام، أو اًمْمحؽ دمٜم٥م ُم٘م٤مـمٕمتٝمام ذم يمالُمٝمام، أو جم٤مدًمتٝمام، أو ُمٕم٤مٟمدهت  -16

 واًم٘مٝم٘مٝم٦م سمحيهتام. 

 دمٜم٥م ُمد اًمٞمد امم اًمٓمٕم٤مم ىمٌٚمٝمام، أو آؾمتئث٤مر سم٤مًمٓمٞم٤ٌمت دوهنام.     -11

 دمٜم٥م اًمت٘مدم ذم اعمٌم قمٚمٞمٝمام، أو اًمدظمقل أو اخلروج أو اجلٚمقس ىمٌٚمٝمام.     -14

طمدمه٤م: ُم٤م هذا ُمٜمؽ؟ ىم٤مل: أيب. وم٘م٤مل: ٓ شمًّٛمف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف رأى رضمٚملم وم٘م٤مل ٕ  

 سم٤مؾمٛمف، وٓ متش أُم٤مُمف، وٓ دمٚمس ىمٌٚمف. 
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 دمٜم٥م آوٓمج٤مع أو ُمد اًمرضمؾ أُم٤مُمٝمام، أو اجلٚمقس ذم ُمٙم٤من أقمغم ُمٜمٝمام.     -13

 اؾمتِم٤مرهتام ذم مجٞمع إُمقر، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ رأهيام ودمرسمتٝمام وىمٌقل ٟمّم٤مئحٝمام.     -12

 قم٤مء هلام، واًمٓمٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن جيزهيام يمؾ ظمػم قمغم ومْمٚمٝمام وإطم٤ًمهنام وشمرسمٞمتٝمام. اًمد اإليمث٤مر ُمـ -12

 ذيمرمه٤م واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمام.  واإليمث٤مر ُمـُمـ زي٤مرة ىمؼمهيام إن شمقومٞم٤م،  اإليمث٤مر-10

 اًمٕمٛمؾ سمقصٞمتٝمام، وصٚم٦م أرطم٤مُمٝمام، وظمدُم٦م أطم٤ٌمهبام ُمـ سمٕمدمه٤م.   -14

إذ ضم٤مءه رضمؾ  ^ٜمف ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد رؾمقل اهلل قمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٤ًمقمدي ريض اهلل قم  

ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل هؾ سم٘مل ُمـ سمّر أسمقّي رء أسمرمه٤م سمف سمٕمد ُمقهتام؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، اًمّمالة 

قمٚمٞمٝمام، وآؾمتٖمٗم٤مر هلام، وإٟمٗم٤مذ قمٝمدمه٤م ُمـ سمٕمدمه٤م، وصٚم٦م اًمرطمؿ اًمتل ٓ شمقصؾ إٓ هبام، وإيمرام 

 اود. صدي٘مٝمام. رواه أسمق د

 دمٜم٥ّم إُمقر اعم١مدي٦م امم اًمٕم٘مقق وُمٜمٝم٤م:     -11

اًمٖمْم٥م ُمٜمٝمام، واًمٜمٔمر ؿمزر هلام، واإلقمراض سم٤مًمقضمف قمٜمٝمام، واًمت٠مومػ ُمـ ىمقهلام أو ومٕمٚمٝمام، واًمتْمجر   

ُمٜمٝمام، ورومع اًمّمقت قمٚمٞمٝمام، وىمرقمٝمام سمٙمٚمامت ُم١مذي٦م أو ضم٤مرطم٦م، وضمٚم٥م اإله٤مٟم٦م هلام، وآؾمتٕمالء 

ًف ُم٤ًموي٤م ٕسمٞمف أو أومْمؾ ُمـ واًمديف، واحلٞم٤مء ُمـ آٟمت٤ًمب اًمٞمٝمام ًمٗم٘مرمه٤م سمٕمد قمٚمٞمٝمام، واقمت٤ٌمر اًمقًمد ٟمٗم

أن يّمٌح ذا ُمريمز أو ٟمٕمٛم٦م أو ضم٤مه، واًمٌخؾ قمٚمٞمٝمام وٟمًٞم٤من ومْمٚمٝمام، وشمٗمْمٞمؾ همػممه٤م قمٚمٞمٝمام، وُمّم٤مطم٦ٌم 

 إٟم٤ًمن همػم سم٤مر سمقاًمديف. 

يمٚم٦م )أف( حلرُّمف. ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕم٤مق ُم٤م  ىم٤مل قمكّم يمّرم اهلل وضمٝمف: ًمق قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤م ذم اًمٕم٘مقق أدٟمك ُمـ  

 ؿم٤مء أن يٕمٛمؾ ومٚمـ يدظمؾ اجلٜم٦م، وًمٞمٕمٛمؾ اًم٤ٌمر ُم٤م ؿم٤مء أن يٕمٛمؾ ومٚمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر. 

* * * 
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 آداب األخ مع إخوته

 

اإلظمقة صمٛمرات اًمقاًمديـ، وهؿ أىمرب إرطم٤مم، وأًمّم٘مٝمؿ سم٤مًمٜمٗمس، وأطمٌٝمؿ امم اًم٘مٚم٥م، وهؿ اًمذيـ   

٤مم اًمٓمٗمقًم٦م واًمٜمامء، واًمؼماءة واًمٜم٘م٤مء ضمٜم٤ٌم امم ضمٜم٥م ذم اًمٌٞم٧م ي٘ميض ُمٕمٝمؿ اإلٟم٤ًمن صدر طمٞم٤مشمف، أي

واعمدرؾم٦م وقمغم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وأصمٜم٤مء اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر.. ًمذًمؽ أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقوم٤مء إًمٞمٝمؿ، وصٚمتٝمؿ، 

 واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ، وهنك قمـ ىمٓمٞمٕمتٝمؿ واإلؾم٤مءة إًمٞمٝمؿ وٟمًٞم٤من قمٝمد اعمقدة وإومم. 

مم ظمٚمؼ اخلٚمؼ طمتك إذا ومرغ ُمٜمٝمؿ ىم٤مُم٧م اًمرطمؿ وم٘م٤مًم٧م: هذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئذ سمؽ إن اهلل شمٕم٤م ": ^ىم٤مل صغم   

ُمـ اًم٘مٓمٕمٞم٦م. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. أُم٤م شمرولم أن أصؾ ُمـ وصٚمؽ، وأىمٓمع ُمـ ىمٓمٕمؽ؟ ىم٤مًم٧م: سمغم، وم٤مل ومذًمؽ 

 :: اىمرؤوا إن ؿمئتؿ^. صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل "ًمؽ

َرْ }   ْٕ ُدوا ذِم ا ًِ ْٞمُتْؿ َأن شُمْٗم ٞمُْتْؿ إِن شَمَقًمَّ ًَ ـَ ًَمَٕمٜمَُٝمُؿ اهللَُّ 44ِض َوشُمَ٘مٓمرُٕمقا َأْرطَم٤مَُمُٙمْؿ )وَمَٝمْؾ قَم ِذي ( ُأْوًَمئَِؽ اًمَّ

ُٝمْؿ َوَأقْمَٛمك َأسْمَّم٤مَرُهْؿ )  حمٛمد، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  {(43وَم٠َمَصٛمَّ

 وهذه مجؾة من اآلداب اإلسالمقة اخلاصة بؿعامؾة اإلخوة واألخوات.   

 

 ٖم٤مر ُمع اًمرمح٦م واًمٕمٜم٤مي٦م واحلٜم٤من. اطمؽمام اإلظمقة اًمٙم٤ٌمر وشمقىمػمهؿ، واًمٕمٓمػ قمغم اًمّم     -1

رواه  "ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يرطمؿ صٖمػمٟم٤م ويقىّمر يمٌػمٟم٤م":^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 اًمؽمُمذي. 

 ُمٕم٤مُمٚم٦م اإلظمقة قمٛمقُم٤م سم٤مًمٕمٓمػ واًمرىم٦م واًمٚملم واًمٚم٤ٌمىم٦م واإلطم٤ًمن.      -4

 ٤مًمّمٌل وم٢مذا اطمتٞم٩م إًمٞمف يم٤من رضمال. ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: إين أطم٥م أن يٙمقن اًمرضمؾ ذم أهٚمف يم  
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اًمتزام طمًـ اخلٚمؼ ذم ُمٕم٤مذة اإلظمقة، واًمتحكم سم٤مًمتقاوع وظمٗمض اجلٜم٤مح واإليث٤مر واخلدُم٦م      -3

 واعمح٦ٌم واًمتٕم٤مون وإٟمٙم٤مر اًمذات. 

 رواه اًمؽمُمذي. . "ظمػميمؿ ٕهٚمف، وأٟم٤م ظمػميمؿ ٕهكم ظمػميمؿ"ىم٤مل:  ^ اًمٜمٌلقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن   

 ٓسمتداء سم٤مًمًالم قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد اًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ، وُمّم٤مومحتٝمؿ، واًمٌِم٤مؿم٦م ذم وضمقهؿ. ا     -2

ٓ حت٘مرّن ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤م وًمق أن شمٚم٘مك أظم٤مك  ":^قمـ أيب ذّر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "سمقضمف ـمٚمٞمؼ

 وقمدم اًمّمخ٥م أُم٤مم ٟم٤مئؿ.  ُمراقم٤مة ؿمٕمقر اإلظمقة سمٕمدم اًمٗمرح أُم٤مم طمزيـ، وقمدم إيمؾ أُم٤مم ص٤مئؿ،   -2

 حم٦ٌم اخلػم هلؿ، واًمٕمٛمؾ قمغم إيّم٤مًمف إًمٞمٝمؿ.      -0

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥ّم ٕظمٞمف ُم٤م حي٥ّم ًمٜمٗمًف "ىم٤مل: ^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

 اًمِمٙمر قمغم ُمٕمروومٝمؿ، سمٕمد ُمٙم٤موم٠مهتؿ قمٚمٞمف سم٠مطمًـ ُمٜمف.      -4

 أطمقاهلؿ، وشمٗم٘مد طم٤مضم٤مهتؿ، واًمٕمٛمؾ قمغم ُم٤ًمقمدة ُمـ يًتٓمٞمع سمِم١موهنؿ، واًمتٕمرف امم آهتامم  -1

 ُم٤ًمقمدشمف ذم طم٤مضم٦م أو دراؾم٦م أو ُم٤مل. 

ء ومرائض اهلل سمذل اًمٜمّمٞمح٦م هلؿ، ودقمقهتؿ امم اخلػم سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م، وشمذيمػمهؿ سم٠مدا     -9

اَلِة َواْصَٓمؼِمْ قمَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:، سم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  . 134ـمف  {َٚمْٞمَٝم٤مَوْأُُمْر َأْهَٚمَؽ سم٤ِمًمّمَّ

 آٟمتّم٤مر هلؿ إن يم٤مٟمقا قمغم طمؼ، واًمٖمػمة قمٚمٞمٝمؿ، واعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمٛمٕمتٝمؿ.   -16

أٟمٍم أظم٤مك فم٤معم٤م أو ُمٔمٚمقُم٤م. وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل  ":^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 "متٜمٕمف ـ ُمـ اًمٔمٚمؿ وم٢من ذًمؽ ٟمٍمهأٟمٍمه إذا يم٤من ُمٔمٚمقُم٤م، أرأي٧م إن يم٤من فم٤معم٤م ومٙمٞمػ أٟمٍمه؟ ىم٤مل: حتجزه ـ أو 

 رواه اًمٌخ٤مري. 
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آقمتذار ُمٜمٝمؿ قمـ اهلٗمقات واًمزٓت، واًمتٖم٤ميض قمام يّمدر ُمٜمٝمؿ ُمـ هٜم٤مت وؾمٞمئ٤مت، وىمٌقل   -11

 اقمتذارهؿ وقمدم ُمٕم٤مشمٌتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمدوام. 

رم قمغم أٓ أظمؼميمؿ سمٛمـ حترم قمٚمٞمف اًمٜم٤مر؟ حت ":^قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "يمؾ ىمري٥م هلّم ًملّم ؾمٝمؾ

 اإلصالح سملم اعمتخ٤مصٛملم ُمٜمٝمؿ، ودمٜم٥م اًمت٘م٤مـمع واًمتداسمر واًمت٤ٌمهمض واًمتح٤مؾمد وؾمقء اًمٔمـ.    -14

 دمٜم٥م إيذاء أطمد ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٞمد أو سم٤مًم٥ًم أو سم٤مًمٙمالم أو سم٤معمزاح همػم اعمٝمذب.   -13

 دمٜم٥م اخلّمقُم٤مت واعمج٤مدٓت واخلالوم٤مت.   -12

 دمٜم٥م اًمتدظمؾ ذم ؿم١موهنؿ اخل٤مص٦م، أو اؾمتخدام طمقائجٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م دون إذن.   -12

ـّ أيمذب احلدي٨م، وٓ  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل    إّي٤ميمؿ واًمٔمـ، وم٢مّن اًمٔم

ًقا، وٓ شمٜم٤مومًقا، وٓ حت٤مؾمدوا، وٓ شم٤ٌمهمْمقا، وٓ شمداسمروا، ويمقٟمقا قم٤ٌمد اهلل إظمقاٟم٤م، ًّ ًقا، وٓ دم ًّ  حت

يمام أُمريمؿ، اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ، ٓ ئمٚمٛمف، وٓ خيذًمف، وٓ حي٘مره، اًمت٘مقى هٝمٜم٤م ـ ويِمػم امم صدره ـ يمؾ 

اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام: دُمف وقمروف وُم٤مًمف، إن اهلل ٓ يٜمٔمر امم أضم٤ًمديمؿ وٓ امم صقريمؿ وًمٙمـ يٜمٔمر 

 رواه ُمًٚمؿ.  "امم ىمٚمقسمٙمؿ

س، وظم٤مص٦م قمٜمد اظمتالف اجلٜمس، وهمَض اًمٌٍم قمـ ُمراقم٤مة احلِمٛم٦م وإدب ذم اًمٙمالم واًمٚم٤ٌم  -10

 اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمقرات. 

* * * 

 

  



 
55 

-12- 

 آداب الطريق

 

إؾمقاق واًمٓمرىم٤مت أُم٤ميمـ قم٤مُم٦م يٚمت٘مل ومٞمٝم٤م مجٞمع اًمٜم٤مس ًمٞمٌٚمٖمقا طم٤مضم٤مهتؿ ويّمٚمقا امم سمٞمقهتؿ، ويتٕم٤مُمٚمقا 

 ُمع سمٕمْمٝمؿ. 

تٛمٞمزة، وظمٚمؼ رومٞمع قمؼّم ُم وهٞمئ٦موًمٚمٛمًٚمؿ ذم ىمْم٤مئف سمٕمض وىمتف ذم اًمٓمريؼ ؾمٛم٧م ظم٤مص وأدب ضمّؿ،   

ٌَُٝمُؿ اجْل٤َمِهُٚمقَن ىَم٤مًُمقا ؾَماَلُم٤ًم }قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف:  َْرِض َهْقٟم٤ًم َوإَِذا ظَم٤مـَم ْٕ ـَ َيْٛمُِمقَن قَمغَم ا ِذي ـِ اًمَّ مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ َوقِم

 اًمٗمرىم٤من.  {(03)

 ذم صٗمتف: ذم ُمِمٞمف ذم إؾمقاق طمٞم٨م ىم٤مل اسمـ أيب ه٤مًم٦م  ^وومّمٚمتف اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمام ورد قمـ اًمٜمٌل   

) إذا زال شم٘مٚمٕم٤م ـ أي يرومع رضمٚمف سم٘مقة ـ وخيٓمق شمٙمٗم١ما ـ أي يًػم ُم٘متّمدا ـ ويٛمٌم هقٟم٤م ـ أي سم٤مًمقىم٤مر ـ   

ذريع اعمِمٞم٦م ـ أي واؾمع اخلٓمقة ـ إذا ُمِمك يم٠مٟمام يٜمحط ُمـ ص٥ٌم ـ أي ُمـ قمٚمق ـ وإذا اًمتٗم٧م اًمتٗم٧م 

ٟمٔمره اعمالطمٔم٦م يًقق أصح٤مسمف،  مجٞمٕم٤م، ظم٤مومض اًمٓمرف، ٟمٔمره امم إرض أـمقل ُمـ ٟمٔمره امم اًمًامء، ضمؾ

 ويٌدأ ُمـ ًم٘مٞمف سم٤مًمًالم( رواه اًمؽمُمذي. 

وُم٤م أطمقج اعمًٚمؿ هلذه أداب اًمٙمريٛم٦م ذم وىم٧م ٟمجد ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب يتًٙمٕمقن ذم اًمٓمرىم٤مت،   

ذم اًمِمقارع  واعمٜمٕمٓمٗم٤مت، وقمغم أسمقاب اعمدارس وذم اًم٤ًمطم٤مت، ٓ قمٛمؾ هلؿ ؾمقى إيذاء  وجيتٛمٕمقن

 ٙمٚمامت، وشمّمٞمّد اًمٕمثرات واًمزٓت، وُمراىم٦ٌم اًمً٘مٓم٤مت واًمٕمقرات.. اًمٜم٤مس سمٗم٤مطمش اًم

وهذه قطوف من اآلداب الواردة فقام يتعؾق بادم يف الطرقات والسعي يف األسواق لعؾفا تؽون واقعا   

 مؾؿوسا وسؾوكا مطّبؼا: 
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 أو ًم٤ٌمؾمٝمؿ. همض اًمٌٍم قمـ اعمحرُم٤مت، وقمـ ُمراىم٦ٌم اعم٤مريـ ُمـ اًمٜم٤مس ذم أقمامهلؿ أو شمٍموم٤مهتؿ      -1

 دمٜم٥م اجلٚمقس ذم اًمٓمرىم٤مت، أو اًمقىمقف ذم اعمٜمٕمٓمٗم٤مت، أو قمغم واضمٝم٤مت احلقاٟمٞم٧م واعمحالت.      -4

 سمذل اًمًالم وإًم٘م٤مؤه قمغم أظمريـ وظم٤مص٦م قمغم اًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ، ورد اًمًالم قمغم ُمـ أًم٘م٤مه سم٠مطمًـ ُمٜمف.  -3

يمؿ واجلٚمقس قمغم اًمٓمرىم٤مت. وم٘م٤مًمقا: إّي٤م ":^، ىم٤مل رؾمقل اهللقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  

ُم٤م ًمٜم٤م سمّد إٟمام هل جم٤مًمًٜم٤م ٟمتحدث ومٞمٝم٤م. ىم٤مل: وم٢مذا أسمٞمتؿ إٓ اعمج٤مًمس وم٠مقمٓمقا اًمٓمريؼ طم٘مٝم٤م. ىم٤مل: وُم٤م طمؼ 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "اًمٓمريؼ؟ ىم٤مل: همّض اًمٌٍم، ويمّػ إذى، ورّد اًمًالم، وإُمر سم٤معمٕمروف، واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

  ودمٜم٥م إًم٘م٤مء اًمٜمٗم٤مي٤مت وإوؾم٤مخ واًمٜمج٤مؾم٤مت ذم ممرات اًمٜم٤مس وجم٤مًمًٝمؿ. اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٔم٤موم٦م اًمٓمريؼ، -2

 إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ، يم٤مًم٘مِمقر واًمزضم٤مج واعم٤ًمُمػم واحلج٤مرة وهمػمه٤م ًمئال يتٕمثر هب٤م أطمد.      -2

اإليامن سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم وم٠مومْمٚمٝم٤م ىمقل ٓ اًمف إٓ  " ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  " وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ، واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اإليامناهلل

ُم٤ًمقمدة اعمحت٤مضملم، وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقوملم، وإرؿم٤مد اًمْم٤مًملم، وإقم٤مٟم٦م أسمٜم٤مء اًمًٌٞمؾ واعمٜم٘مٓمٕملم، ودًٓم٦م   -0

 إقمٛمك ذم ـمري٘مف، واحلٛمؾ ُمع اًمْمٕمٞمػ ذم محقًمتف.. 

٦م، وظم٤مص٦م اًمتل شمٜمتنم ومٞمٝم٤م اعمٜمٙمرات واعمحرُم٤مت، وقمٜمد دمٜم٥م اًمٓمرق اعمزدمح٦م، وإؾمقاق اعمٙمتٔم  -4

 آوٓمرار وم٤مإلهاع ذم اضمتٞم٤مزه٤م، وذيمر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م سملم اًمٖم٤مومٚملم ومٝمق ومْمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م. 

ُمـ دظمؾ اًمًقق وم٘م٤مل: ٓ اًمف آ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف،  "ىم٤مل: ^قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

ٞم٧م، وهق طمّل ٓ يٛمقت، سمٞمده اخلػم، وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، يمت٥م اهلل ًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد، حيٞمل ويٛم

 رواه احل٤ميمؿ.  "أًمػ أًمػ طمًٜم٦م، وحم٤م قمٜمف أًمػ أًمػ ؾمٞمئ٦م، ورومع ًمف أًمػ أًمػ درضم٦م، وسمٜمك ًمف سمٞمت٤م ذم اجلٜم٦م
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آٟمت٤ٌمه امم ُم٤ًمًمؽ اًمٓمريؼ ًمئال يّمٓمدم سمٌمء، أو ي٘مع ذم طمٗمرة، وقمدم آًمتٗم٤مت يٛمـ وينة وامم   -1

 قراء أصمٜم٤مء اعمٌم دون طم٤مضم٦م. اًم

دمٜم٥م قمٌقر اًمِم٤مرع إٓ سمٕمد اًمت٠ميمد ُمـ ظمٚمقه ُمـ اًمًٞم٤مرات واحل٤مومالت واًمٕمرسم٤مت واًمدراضم٤مت،      -9

 وقمدم اعمخ٤مـمرة ذم ذًمؽ. 

 اعمرور وٛمـ اعمٛمرات اعمحددة ًمٚمٛمِم٤مة أصمٜم٤مء قمٌقر اًمِم٤مرع وامٟم٦م ًمألُمـ واًمًالُم٦م. -16

ذم اًمٓمرىم٤مت، وقمدم اًمٌطء واًمتٛمٝمؾ وآظمتٞم٤مل واًمتٌخؽم  اًم٘مّمد ذم اعمٌم، سمٕمدم اإلهاع واًمريمض-11

 شمٙمؼما وشمٕم٤مفمام وإقمج٤مسم٤م سم٤مًمٜمٗمس. 

٤ٌَمَل ـُمقًٓ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٌُْٚمَغ اجْلِ ِرَق إَْرَض َوًَمـ شَم  اإلهاء.  {(34َوَٓ مَتِْش ذِم إَْرِض َُمَرطم٤ًم إِٟمََّؽ ًَمـ خَتْ

 . 19ًم٘مامن  {َواىْمِّمْد ذِم َُمِْمِٞمَؽ  }وىم٤مل:  

ُمـ شمٕمّٔمؿ ذم ٟمٗمًف، واظمت٤مل ذم ُمِمٞمتف، ًم٘مل اهلل  ":^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل و  

 رواه اًمٌخ٤مري.  "وهق قمٚمٞمف همْم٤ٌمن

رومع إـمٕمٛم٦م وومت٤مت اخلٌز قمـ ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ، وإسمٕم٤مد إوراق اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م أؾمامء يمريٛم٦م أو -14

 ىمرآٟمٞم٦م قمـ ممرات اًمٜم٤مس. 

 رىم٤مت إلظمالًمف سم٤مٕدب واعمروءة. دمٜم٥م إيمؾ ذم اًمٓم-13

 دمٜم٥م اًمٚمٕم٥م ذم اًمٓمرىم٤مت وضمٕمٚمٝم٤م أُم٤ميمـ ًمٚمٝمق واًمتًٚمٞم٦م وإو٤مقم٦م إوىم٤مت. -12

 دمٜم٥م رومع إصقات أصمٜم٤مء اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٌٞمع واًمنماء. -12
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اهمتٜم٤مم اًمقىم٧م اًمْم٤مئع ذم اًمٓمريؼ سم٢مؿمٖم٤مًمف سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم واًمتٗمٙمر ذم آي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف، أو اًمّمالة قمغم -10

 اعمدرؾمٞم٦م قمـ فمٝمر ىمٚم٥م.  واًمقاضم٤ٌمت، أو شمالوة اًم٘مرآن همٞم٤ٌم، أو ُمراضمٕم٦م اعمحٗمقفم٤مت ^هلل رؾمقل ا

ُم٤م ُمـ ىمقم ضمٚمًقا جمٚم٤ًم مل يذيمروا اهلل قمز وضمؾ ومٞمف  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

رواه اسمـ  "ةرَ إٓ يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ شمرة، وُم٤م ؾمٚمؽ رضمؾ ـمري٘م٤م مل يذيمر اهلل قمز وضمؾ ومٞمف إٓ يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف شمِ 

 اًمًٜمل، وُمٕمٜمك شمرة: أي ٟم٘مص وشمٌٕم٦م وطمنة. 

 

* * * 
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 آداب الدراسة واددرسة

 

 وراه اسمـ ُم٤مضمف قمـ أٟمس.  "ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م "ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ:   

ت٤مج امم ضمد واضمتٝم٤مد وايمت٤ًمب اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف ذم زُم٤من اًمتٚم٘مل وآؾمتزادة واحلٗمظ ذم سمداي٦م اًمٕمٛمر حت  

 وشمريمٞمز واٟمت٤ٌمه واهمتٜم٤مم ٕوىم٤مت اًمٗمراغ وىمد ورد قمـ ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ىمقًمف: ) شمٕمٚمٛمقا ىمٌؾ أو شمًقدوا(. 

وأهؿ ُم٤م يٜمٌٖمل أن يتزود ُمٜمف اًمٓمٗمؾ ُمتك سمٚمغ ؾمـ اًمتٛمٞمٞمز طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمٜمٌع اًمٕمٚمقم، ويمٜمز   

 إظمالق، وسمحر اًمٗمّم٤مطم٦م، وأومؼ اًمٙمامل. 

ْمٞمف اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمدرؾمتف ٓ سمّد ًمف ُمـ آطمتٙم٤مك ُمع زُمالئف وُمٕمٚمٛمٞمف، واًمتٕم٤مُمؾ ذم وذم اًمقىم٧م اًمذي ي٘م  

 دراؾمتف ُمع أدوات اًمٕمٚمؿ، وُمراومؼ اعمدرؾم٦م.. 

وًمٙمؾ ذًمؽ آداب جي٥م متثٚمٝم٤م. سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م وايمت٤ًمهب٤م، ًمٞمٙمقن ٟم٤مضمح٤م ذم دراؾمتف، حمٌقسم٤م ذم جمتٛمٕمف،   

 ُمقوم٘م٤م ًمٚمخػمات، ؾم٤مئرا ٟمحق اعمٕم٤مزم، ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 يم٤من ٟمقر اًمٕمٚمؿ يدرك سم٤معمٜمك  ًمق

 ُم٤م يم٤من يٌ٘مك ذم اًمؼمي٦م ضم٤مهؾ                                       

 اضمٝمد وٓ شمٙمًؾ وٓ شمؽ هم٤مومال 

 ومٜمداُم٦م اًمٕم٘مٌك عمـ يتٙم٤مؾمؾ                                       

 



 
60 

 يف اددرسة:        -أ

  احلْمقر امم اعمدرؾم٦م سم٤ميمرا ىمٌؾ ىمرع اجلرس.     -1

 اًمًالم قمغم إصدىم٤مء سمقضمف سم٤مؾمؿ، وإًم٘م٤مء اًمتحٞم٦م قمغم اعمٕمٚمٛملم.      -4

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم واهلٜمدام اعمدرد واًمًٚمقك اًم٘مقيؿ.      -3

 إطمْم٤مر اًمدوم٤مشمر واًمٙمت٥م اعمدرؾمٞم٦م واًمٚمقازم اخل٤مص٦م سم٤مًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٞمقُمل.      -2

ٕمٚمٞم٦م ذم ؾمػمه، وُمِم٤مريم٦م اعمٕمٚمؿ شمدرضمف ذم ذح آٟمت٤ٌمه اعمٓمٚمؼ أصمٜم٤مء اًمدرس واعمِم٤مريم٦م اًمٗم     -2

 اًمدروس. 

 دمٜم٥م اًمنمود أصمٜم٤مء اًمدرس، أو آٟمِمٖم٤مل سم٤مًمدوم٤مشمر أو اًمٚمقازم، أو احلدي٨م ُمع اًمٓمالب.      -0

 شمًجٞمؾ اًمقاضم٤ٌمت اعمٙمٚمػ هب٤م ذم دومؽم ظم٤مص، يرضمع اًمٞمٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م ًمئال يٜمًك أي واضم٥م.      -4

وآٟمت٤ٌمه امم ُمـ هؿ أصٖمر ؾمٜم٤م ًمئال يدومٕمٝمؿ، وقمدم اًمٚمٕم٥م ُمع ُمـ اًمٚمٕم٥م سمٚمٓمػ أصمٜم٤مء اًمٗمرص٦م،      -1

 هؿ أيمؼم ؾمٜم٤م. 

 آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمقىم٧م اعمخّمص ًمٚمٗمرص٦م ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٤مت اخل٤مص٦م ذم أول اًمقىم٧م يمدظمقل اخلالء.      -9

 آٟمت٤ٌمه امم شمٜم٤مول إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦م، ُمع همًؾ اًمٞمديـ ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م. -16

 دم ؾم٘مقط رء ُمـ إـمٕمٛم٦م ذم اًم٤ٌمطم٦م حت٧م إىمدام. آٟمت٤ٌمه امم قم-11

دمٜم٥م أظمذ أي ُمت٤مع ظم٤مص سم٠مطمد اًمٓمالب إٓ سم٢مذٟمف، وٓ شمتؿ إؾمتٕم٤مرة أي رء إٓ سم٤مٓؾمتئذان ىمٌٚمف، -14

 واًمِمٙمر سمٕمده. 
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دمٜم٥م اًمتٝمٙمؿ سم٤مٔظمريـ واًمًخري٦م ُمٜمٝمؿ، واًمتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب، واعمزاح اعم١مدي امم اخلّمقُم٤مت -13

 واًمٕمداوات. 

ٜمُْٝمؿْ  }شمٕم٤ممم:ىم٤مل    ك َأن َيُٙمقُٟمقا ظَمػْمًا ُمر ًَ ـ ىَمْقٍم قَم َخْر ىَمقٌم ُمر ًْ َٓ َي ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ  . 11احلجرات  {َي٤م َأهيُّ

ظمتٞم٤مر إصدىم٤مء اًمّم٤محللم ُمـ أصح٤مب إظمالق احلٛمٞمدة واًمًػمة احلًٜم٦م واًمًٚمقك اعمًت٘مٞمؿ ا-12

 واًمذيم٤مء وآضمتٝم٤مد ذم اًمدروس. 

 "اعمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف، ومٚمٞمٜمٔمر أطمديمؿ ُمـ خي٤مًمؾ ":^اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة ريض   

 رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود. 

اًمتحْمػم اجلٞمد ًمالُمتح٤من ُمـ سمداي٦م اًمٕم٤مم اًمدراد، وقمدم شمرك اًمدروس شمؽمايمؿ دون طمٗمظ أو -12

 ُمت٤مسمٕم٦م. 

 اؾمتخدام اًمقؾم٤مئؾ همػم اعمنموقم٦م.  دمٜم٥م اًمٖمش وحم٤موًم٦م اًمٜم٘مؾ وآقمتامد قمغم اًمٖمػم ذم آُمتح٤من، أو-10

 اًمدقم٤مء قمٜمد سمداي٦م آُمتح٤من ي٘مقًمف شمٕم٤ممم: -14

ْح زِم َصْدِري )}   ْ زِم َأُْمِري )42َربر اْذَ  ـمف.  {(40( َوَينر

 

 يف البقت:   -ب

 اعم٤ًمرقم٦م ذم يمت٤مسم٦م اًمقاضم٤ٌمت اعمدرؾمٞم٦م سمٕمد اًمٕمقدة ُمـ اعمدرؾم٦م وقمدم شم٠مضمٞمٚمٝم٤م امم اًمٖمد.      -1

راضمٕم٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٞمقُمل واًمت٠ميمد ُمـ يمت٤مسم٦م مجٞمع اًمقاضم٤ٌمت ودراؾم٦م ُمقاد اًمٞمقم اًم٤ًمسمؼ، ُم     -4

 واًمتحْمػم عمقاد اًمٞمقم اًمالطمؼ. 
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 آقمتٜم٤مء سم٤مخلط واًمؽمشمٞم٥م، واًمتًٓمػم واًمتٌقي٥م.      -3

 آقمتٜم٤مء سمٜمٔم٤موم٦م اًمدوم٤مشمر واًمٙمت٥م وشمٖمٚمٞمٗمٝم٤م سمِمٙمؾ ٓئؼ، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمتٚمػ أو اًمْمٞم٤مع.      -2

 اًمًٕمل امم اًمتٗمقق ذم مجٞمع اعمقاد سم٤معمت٤مسمٕم٦م اعمًتٛمرة ذم اًمدروس، ودمٜم٥م شمْمٞمٞمع إوىم٤مت سمال وم٤مئدة.      -2

. "إن اهلل شمٕم٤ممم حي٥ّم إذا قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛمال أن يت٘مٜمف "ىم٤مل: ^قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل  قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل  

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل. 

* * * 
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-14- 

 آداب شخصقة

 

داب يٚمزُمٝم٤م هب٤م، وجي٤مهده٤م قمٚمٞمٝم٤م، وي٘مّقُمٝم٤م ويٕمتٜمل هب٤م، وهيتؿ سمتزيمٞمتٝم٤م، وي٤ًمرع امم آٟمٗمًف  ًمٚمٛمًٚمؿ ُمع  

ومْم٤مئٚمٝم٤م ذم فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م.. ىم٤مل شمٕم٤ممم:    اؾمتٙماملهتذيٌٝم٤م وُمٕم٤مجلتٝم٤م، ووٌٓمٝم٤م وحم٤مؾمٌتٝم٤م، ويٚمتزم 

٤مَه٤م )} ٤مَه٤م )9ىَمْد َأوْمَٚمَح َُمـ َزيمَّ  اًمِمٛمس.  {(16( َوىَمْد ظَم٤مَب َُمـ َدؾمَّ

 اًمؽمُمذي.  "طمّٗم٧م اًمٜم٤مر سم٤مًمِمٝمقات، وطمّٗم٧م اجلٜم٦م سم٤معمٙم٤مره ":^وىم٤مل   

 وىم٤مل اعمتٜمٌل:   

 ومل أر ذم قمٞمقب اًمٜم٤مس قمٞم٤ٌم 

 يمٜم٘مص اًم٘م٤مدريـ قمغم اًمتامم                                       

 وىم٤مل اًمٌقصػمي:   

 واًمٜمٗمس يم٤مًمٓمٗمؾ إن هتٛمٚمف ؿم٥م قمغم 

 طم٥م اًمرو٤مع وإن شمٗمٓمٛمف يٜمٗمٓمؿ                                       

 وضم٤مهد اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من واقمّمٝمام 

 وإن مه٤م حمْم٤مك اًمٜمّمح وم٤مهتؿ                                       

 وم٤مسف هقاه٤م وطم٤مذر أن شمقًمٞمف 

 ؿ ِّم أو يَ  ؿِ ّْم إن اهلقى ُم٤م شمقمم يُ                                       



 
64 

 وراقمٝم٤م وهل ذم إقمامل ؾم٤مئٛم٦م 

 وهمـ هل اؾمتحٚم٧م اعمرقمك ومال شمًؿ                                       

 ويمؿ طمًٜم٧م ًمذة ًمٚمٛمرء ىم٤مشمٚم٦م 

 ُمـ طمٞم٨م مل يدر أن اًمًؿ ذم اًمدؾمؿ                                       

وىمد اقمتٜمك أهؾ اًمؽمسمٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس، ووىمٗمقا قمغم أُمراوٝم٤م وأداوئٝم٤م، وسمٞمٜمقا ـمرق ُمٕم٤مجلتٝم٤م ُمـ هلقه٤م   

ٝم٤م، وؿمٝمقاهت٤م وأهقائٝم٤م، ومقوٕمقا هل٤م أؾم٤ٌمب شمرسمٞمتٝم٤م، وسمٞمٜمقا ـمرق ؿمٗم٤مئٝم٤م، وؾمٌؾ جم٤مهدهت٤م، وسمٓم٤مًمت

ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك يٙمقن هقاه  "ويمٞمٗمٞمق شم٘مقيٛمٝم٤م وشم٠مديٌٝم٤م طمتك شمّمٌح يمام ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ: 

 رواه ُمًٚمؿ.  "شمٌٕم٤م عم٤م ضمئ٧م سمف

كعرض لبعض اآلداب التي يـبغي عذ ، وكؽتػي هـا أن وهلذا اًمٌح٨م ذوح ُمٓمّقًم٦م، وؿمجقن ُمتٗمرقم٦م  

 الـاشئة تعويد أكػسفم عؾقفا. حتى تصبح مؾؽة راسخة وصبعا أصقال: 

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٔم٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مٓهمت٤ًمل ُمرة يمؾ أؾمٌقع، ويًـ أن يٙمقن يقم اجلٛمٕم٦م.      -1

وُمـ اهمتًؾ ُمـ شمقو٠م يقم اجلٛمٕم٦م ومٌٝم٤م وٟمٕمٛم٧م،  ":^قمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود.  "وم٤مًمٖمًؾ أومْمؾ

ىمص أفم٤مومر اًمٞمديـ واًمرضمٚملم ُمرة يمؾ أؾمٌقع، ودمٜم٥م إـم٤مًمتٝم٤م أو إـم٤مًم٦م سمٕمْمٝم٤م وظم٤مص٦م قمٜمد   -4

اًمٗمتٞم٤مت، ٕهن٤م شمّمٌح طم٘مال ًمتجٛمع إوؾم٤مخ وإىمذار حتتٝم٤م، ومتٜمع ُم٤مء اًمقوقء ُمـ وصٚمف امم أـمراف 

 ٌٞمح. إص٤مسمع، ومْمال قمـ ُمٜمٔمره٤م احلٞمقاين اًم٘م

 ىمص اًمِمٕمر يمٚمام ـم٤مل، وشمٕمٝمده سم٤مًمٜمٔم٤موم٦م واًمؽمضمٞمؾ، دون إومراط وٓ شمٗمريط.      -3
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اًمتٕمّقد قمغم اًمتٞم٤مُمـ، أي شم٘مديؿ اًمٞمٛملم ذم يمؾ ُم٤م هق ُمـ سم٤مب اًمتٙمريؿ، يم٤مًمٖمًؾ واًمقوقء، واًمتحٞم٦م   -2

ؿ واعمّم٤مومح٦م، وًمٌس اًمثقب واًمٜمٕم٤مل، وشم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر، وإظمذ واًمٕمٓم٤مء، وإيمؾ واًمنمب، وشم٘مدي

 اًمٞم٤ًمر ذم ُم٤م ؾمقى ذًمؽ، يم٤مُٓمتخ٤مط واًمٌّم٤مق، وظمٚمع اًمثقب واًمٜمٕمؾ، وآؾمتٜمج٤مء، وُمّس اًمٕمقرة. 

يٕمجٌف اًمتّٞمّٛمـ ذم ؿم٠مٟمف يمٚمف، ذم ـمٝمقره وشمرضّمٚمف  ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل   

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "وشمٜمّٕمٚمف

 "يم٤مٟم٧م اًمٞمنى خلالئف وُم٤م يم٤من ُمـ أذىوقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤مٟم٧م يد رؾمقل اهلل اًمٞمٛمٜمك ًمٓمٝمقره وـمٕم٤مُمف، و  

 رواه أسمق داود. 

دمٜم٥م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٌّم٤مق أو آُمتخ٤مط أو ىمذف اًمٜمخ٤مُم٦م، سمؾ شمٙمقن امم ضمٝم٦م اًمٞم٤ًمر وذم      -2

 ُمٜمديؾ ظم٤مص ًمئال ي١مذي هب٤م أطمدا. 

س، حتقيؾ اًمقضمف أصمٜم٤مء اًمٕمٓم٤مس قمـ وضمقه اًمٜم٤مس وقمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ًمئال يّمٞمٌٝم٤م رذاذ اًمٕمٓم٤م  -0

 وووع اًمٞمد أو اعمٜمديؾ قمغم اًمٗمؿ وظمٗمض اًمّمقت هب٤م إذا أُمٙمـ. 

 "إذا قمٓمس ووع يده قمغم ومٞمف وظمٗمض هب٤م صقشمف ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي. 

 أن حيٛمد اهلل  شمٕم٤ممم سمٕمد اًمٕمٓم٤مس.      -4

 ٞمجٞم٥م )هيديٙمؿ ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ(. أن ي٘م٤مل عمـ قمٓمس ومحد اهلل شمٕم٤ممم ) يرمحؽ اهلل( وم     -1

إذا قمٓمس أطمديمؿ ومٚمٞم٘مؾ )احلٛمد هلل(، وًمٞم٘مؾ ":^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 . رواه اًمٌخ٤مري. "أظمقه أو ص٤مطمٌف )يرمحؽ اهلل(، وم٢مذا ىم٤مل ًمف يرمحؽ اهلل ومٚمٞم٘مؾ ) هيديٙمؿ ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ(
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ٜمٔمر همػم اًمالئؼ قمٜمد ومتح اًمٗمؿ وُمٜمٕم٤م ًمدظمقل رء إًمٞمف، ووع اًمٞمد قمغم اًمٗمؿ أصمٜم٤مء اًمتث٤مؤب ًمًؽم اعم  -9

وظمٗمض اًمّمقت سمف، وإن اؾمتٓم٤مع أن يٛمٜمٕمف ومٚمٞمٗمٕمؾ، وًمٞمًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمده، ٕٟمف دًمٞمؾ قمغم اعمٚمؾ 

 واًمٙمًؾ، ًمذًمؽ يمرهف اهلل شمٕم٤ممم وضمٕمٚمف ُمـ اًمِمٞمٓم٤من. 

ره اًمتث٤مؤب، وم٢من قمٓمس إن اهلل حي٥ّم اًمٕمٓم٤مس ويٙم "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل   

أطمديمؿ ومحد اهلل شمٕم٤ممم يم٤من طم٘م٤م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ؾمٛمٕمف أن ي٘مقل ًمف يرمحؽ اهلل، وأُم٤م اًمتث٤مؤب وم٢مٟمام هق ُمـ 

 رواه اًمٌخ٤مري.  "اًمِمٞمٓم٤من، وم٢مّن أطمديمؿ إذا شمث٤مءب وحؽ ُمٜمف اًمِمٞمٓم٤من

 تٖمٗم٤مر سمٕمده. ، وظمٗمض اًمّمقت سمف وآؾماإليمث٤مر ُمٜمٝم٤مُمداومٕم٦م اجلِم٤مء، ودمٜم٥م إـمٕمٛم٦م اًمتل شمًٌٌف أو -16

ومجٕمٚم٧م أدمِم٠م. وم٘م٤مل:  ^قمـ أيب ضمحٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أيمٚم٧م صمريدا ُمـ ظمٌز وحلؿ صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "أىمٍم ُمـ ضمِم٤مئؽ، وم٢من أـمقل اًمٜم٤مس ضمققم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أيمثرهؿ ؿمٌٕم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م

 ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وؿمٙمره قمٜمد اًمٜمٔمر ذم اعمرآة، واًمدقم٤مء سمام رود قمـ اًمٜمٌ-11

ٜم٧م ظمٚم٘مل  "يم٤من إذا ٟمٔمر ذم اعمرآة ىم٤مل: ^قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل    ًّ احلٛمد هلل، اًمٚمٝمؿ يمام طم

ـ ظُمٚم٘مل ًّ  رواه اسمـ اًمًٜمل.  "ومح

اؾمتخدام اهل٤مشمػ ًمٚميورة ٓ ًمٚمتًٚمٞم٦م أو اًمٚمٖمق أو إزقم٤مج أظمريـ، وآشمّم٤مل ذم إوىم٤مت -14

 سم٤مًمًالم واًمتٕمريػ سم٤مًمٜمٗمس وذيمر احل٤مضم٦م.  اعمٜم٤مؾم٦ٌم، واسمتداء اعمٙم٤معم٦م

اعمح٤مومٔم٦م قمغم إقمامل اًمّم٤محل٦م، واعمداوُم٦م قمغم ُم٤م اقمت٤مده ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واًمّمدىم٤مت، واًمٜمقاومؾ -13

ة اًم٘مرآن، وقمدم شمريمٝم٤م ُمٚمال أو يمًال أو رهم٦ٌم قمٜمٝم٤م أو اٟمِمٖم٤مٓ سم٤مًمدٟمٞم٤م قمٜمٝم٤م.   ءواًم٘مرسم٤مت، وإذيم٤مر وىمرا

 ُم٤م داوم ص٤مطمٌف قمٚمٞمف. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  ^ن أطم٥ّم اًمديـ امم رؾمقل اهلل قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤م

شمرك اًمٗمْمقل ذم يمؾ رء، وقمدم اًمتدظمؾ ومٞمام ٓ يٕمٜمل، وًمزوم آهتامم سمٕمٞمقب اًمٜمٗمس وآٟمِمٖم٤مل -12

 ذم إصالطمٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م وشمزيمٞمتٝم٤م. 
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رواه  "٤م ٓ يٕمٜمٞمفُمـ طمًـ إؾمالم اعمرء شمريمف ُم ":^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 اًمؽمُمذي وأسمق داود. 

 إؾمداء اًمٜمّمٞمح٦م ًمٙمؾ ُمـ يٕمرف سم٤محلًٜمك، وسمام ومٞمف ُمّمٚمح٦م اعمخ٤مـم٥م ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه. -12

ىمٌقل اًمٜمّمٞمح٦م ممـ اؾمداه٤م، وآقمؽماف سم٤محلؼ واًمٕمقدة اًمنيٕم٦م إًمٞمف، وآقمؽماف سم٤مخلٓم٠م إن يم٤من -10

اًمتل يٌح٨م قمٜمٝم٤م ويِمٙمر ُمـ ي٘مدُمٝم٤م، ويثٜمل  قمٚمٞمف، وقمدم اإلسار قمٚمٞمف، ٕن احل٘مٞم٘م٦م هل و٤مًم٦م اعم١مُمـ

 قمغم يمؾ ُمـ أؾمدى ٟمّمٞمح٦م أو ُمٕمرووم٤م. 

ُمـ صٜمع إًمٞمف ُمٕمرووم٤م وم٘م٤مل ًمٗم٤مقمٚمف ضمزاك اهلل  "ىم٤مل: ^قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل 

 رواه اًمؽمُمذي.  "ظمػما وم٘مد أسمٚمغ ذم اًمثٜم٤مء

ٞمًػم، وشمرك اًمؽمومف واًمتٜمٕمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، ومذًمؽ شمٕمقد اًمتخقؿمـ ذم اعمٕمٞمِم٦م، واًم٘مٜم٤مقم٦م واًمرو٤م ومٞمٝم٤م، سم٤مًم-14

 أٟمٗمك ًمٚمٙمؼم، وأسمٕمد قمـ اًمٕمج٥م، وأؾمٚمؿ ُمـ اًمزهق واًمّمٚمػ واخلٞمالء. 

رواه ُمًٚمؿ، وإدم  "ُمـ أدم طمِمقه ًمٞمػ ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من ومراش رؾمقل اهلل    

 هق اجلٚمد اعمدسمقغ. 

 وم٘م٤مل:  ^ل اهلل وقمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أص٤مب طمجر أصٌع رؾمق  

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "هؾ أٟم٧م إٓ أصٌع دُمٞم٧م         وذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُم٤م ًم٘مٞم٧م "

اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم ذم مجٞمع إقمامل، وضمٕمؾ اهلدف اًمرئٞمز ُمـ احلٞم٤مة ؿمٕم٤مر اعم١مُمـ اًمذي يْمٕمف -11

 . "إهلل أٟم٧م ُم٘مّمقدي ورو٤مك ُمٓمٚمقيب "سملم قمٞمٜمٞمف، ويردده قمغم مجٞمع إطمقال 

ٙمِل َوحَمَْٞم٤مَي َومَم٤َميِت هللِِّ َربر اًْمَٕم٤معَملَِم )ىمُ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًُ يَؽ ًَمُف َوسمَِذًمَِؽ ُأُِمْرُت 104ْؾ إِنَّ َصاَليِت َوُٟم ( َٓ َذِ

ٚمِِٛملَم ) ًْ ُل اعمُْ  إٟمٕم٤مم.  {(103َوَأَٟم٤ْم َأوَّ
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 آداب الـوم

 

، ومٞم٠موي ذم سمٞمتف امم ُمٙم٤من ه٤مدئ اًمٜمقم هق آظمر حمٓم٦م يٜمزهل٤م اًمرايم٥م سمٕمد أن ي٘مٓمع رطمٚم٦م يقُمف، وقمٜم٤مء هن٤مره  

وُمريح وُمٔمٚمؿ، ويًٚمؿ ٟمٗمًف خل٤مًم٘مٝم٤م اًمذي يتقمم طمٗمٔمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م، وشمٍميػ أُمقره٤م وقمٛمؾ أضمٝمزهت٤م 

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٌَْتُٖمقا ُِمـ وَمْْمٚمِِف َوًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمِْمُٙمرُ  }   ُٙمٜمُقا ومِٞمِف َوًمِتَ ًْ ْٞمَؾ َواًمٜمََّٝم٤مَر ًمَِت مْحَتِِف ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ اًمٚمَّ  {(43وَن )َوُِمـ رَّ

 اًم٘مّمص. 

واًمٜمقم آي٦م شمدل قمغم قمٔمٛم٦م اهلل وىمٝمره، وقمغم وٕمػ اإلٟم٤ًمن ووم٘مره، ومٚمقٓه ًمٙمٚم٧م قمْمالشمف، وؿمّٚم٧م   

أقمّم٤مسمف، واٟمٗمجرت ذايٞمٜمف، ومٝمق راطم٦م ًمف ٓؾمتٕم٤مدة ٟمِم٤مـمف وؿمحـ ىمقشمف، رمح٦م ُمـ اهلل وومْمال وٟمٕمٛم٦م 

 ويمرُم٤م. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

٤ٌَمشم٤ًم ) }   ٤ٌَمؾم٤ًم )( َوضَم 9َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم َٟمْقَُمُٙمْؿ ؾُم
ْٞمَؾ ًمِ  اًم٘مّمص.  {(11( َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمٜمََّٝم٤مَر َُمَٕم٤مؿم٤ًم )16َٕمْٚمٜم٤َم اًمٚمَّ

واًمٜمقم صٜمق اعمقت، يٕمٓمؾ احلقاس، ويٗم٘مد اًمققمل، ويٚم٘مل سم٤مإلٟم٤ًمن ضمث٦م ه٤مُمدة، ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ ىمٚم٥م   

 يٜمٌض، وٟمٗمس يؽمدد، ودُم٤مء دمري سم٘مدرة اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر. 

 وذم يمؾ رء ًمف آي٦م 

 شمدل قمغم أٟمف واطمد                                       

 هذا ولؾـوم وكقػقته ومؼداره آداب إسالمقة، وسـن كبوية كذكر فقفا ما ييل: 
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اًمقوقء ىمٌؾ اًمٜمقم، وصالة ُم٤م شمٞمن ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، خيتٛمٝم٤م سمّمالة اًمقشمر، وٓ ي٠مظمذه اًمٜمقم إٓ وهق   -1

 قمغم ووقء وذيمر اهلل شمٕم٤ممم. 

ُمـ أوى إمم ومراؿمف ـم٤مهرا، وذيمر اهلل  "ي٘مقل: ^هلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض ا  

قمز وضمؾ طمتك يدريمف اًمٜمٕم٤مس، مل يت٘مّٚم٥م ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ ي٠ًمل اهلل قمز وضمؾ ظمػما ُمـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٓ 

 رواه اسمـ اًمًٜمل.  "أقمٓم٤مه إّي٤مه

 ُمـ مجٞمع اًمذٟمقب اًمتل اىمؽمومٝم٤م. حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس ىمٌؾ اًمٜمقم قمغم ُم٤م ومٕمٚمف ذم يقُمف، وآؾمتٖمٗم٤مر      -4

ُمـ ىم٤مل طملم ي٠موي امم ومراؿمف: أؾمتٖمٗمر اهلل  "ىم٤مل: ^قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

رواه  "اًمذي ٓ اًمف إٓ هق احلّل اًم٘مٞمقم وأشمقب إًمٞمف، همٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًمف ذٟمقسمف وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر

 اًمؽمُمذي. 

 اإلظمالص واعمٕمقذشملم ىمٌؾ اًمٜمقم.  ىمراءة آي٦م اًمٙمرد وؾمقرة     -3

يم٤من إذا أوى امم ومراؿمف يمؾ ًمٞمٚم٦م مجع يمٗمٞمف صمؿ ٟمٗم٨م ومٞمٝمام وىمرأ: ىمؾ  ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل   

هق اهلل أطمد، وىمؾ أقمقذ سمرب اًمٗمٚمؼ، وىمؾ أقمقذ سمرب اًمٜم٤مس صمؿ ُمًح هبام ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ضمًده يٌدأ هبام 

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "ؾ ذًمؽ صمالث ُمراتقمغم رأؾمف ووضمف وُم٤م أىمٌؾ ُمـ ضمًده، يٗمٕم

ٟمٗمض اًمٗمراش واًمٖمٓم٤مء ىمٌؾ آوٓمج٤مع ومٞمف ًمالـمٛمئٜم٤من امم ظمٚمقه ُمـ احلنمات وهمػمه٤م، صمؿ   -2

 ^آوٓمج٤مع قمغم اجلٜم٥م إيٛمـ، ودمٜم٥م ُمد اًمرضمٚملم امم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م، صمؿ اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل 

 سم٠مطمد أدقمٞم٦م اًمٜمقم. 

إذا أوى أطمديمؿ امم ومراؿمف ومٚمٞمٜمٗمض ومراؿمف  ":^رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل   

سمداظمٚم٦م إزاره وم٢مٟمف ٓ يدري ُم٤م ظمٚمٗمف قمٚمٞمف، صمؿ ي٘مقل: سم٤مؾمٛمؽ ريب  ووٕم٧م ضمٜمٌل وسمؽ أرومٕمف إن أُمًٙم٧م 

 . "ُمتٗمؼ قمٚمٞمف "ٟمٗمز وم٤مرمحٝم٤م وإن أرؾمٚمتٝم٤م وم٤مطمٗمٔمٝم٤م سمام حتٗمظ سمف قم٤ٌمدك اًمّم٤محللم
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 ٘م٤مء قمغم اًمٗمراش ىمٌؾ اًمِمٕمقر سم٤مًمٜمٕم٤مس. قمدم اؾمتجالب اًمٜمقم شمٙمٚمٗم٤م وقمدم آؾمتٚم     -2

اًمتٕمّقد قمغم اًمٜمقم سم٤ميمرا، ومٝمق يٕملم قمغم آؾمتٞم٘م٤مظ سم٤ميمرا هبٛم٦م وٟمِم٤مط ًمٚمٕم٤ٌمدة واًمّمالة، وهق ُم٤م   -0

 شمٜمّمح سمف اًم٘مقاقمد اًمّمحٞم٦م: ) ٟمؿ ُمع احلٛمؾ واؾمتٞم٘مظ ُمع اًمٕمّمٗمقر(. 

ـِ اعْمََْم٤مضِمِع َيْدقُمقَن رَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُْؿ ظَمْقوم٤ًم َوـَمَٛمٕم٤مً شَمَتَج٤مرَم ضُمٜمُقهُبُْؿ قَم  . 10اًمًجدة {هبَّ

يٜم٤مم ذم أول اًمٚمٞمؾ وي٘مقم آظمره ومٞمّمكم. رواه اسمـ  ^وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل   

 ُم٤مضمف. 

ًمٌس اًمثٞم٤مب اًمٚمٞمٜم٦م واًم٤ًمشمرة واعمرحي٦م ظمالل اًمٜمقم، ودمٜم٥م اًمتٕمري واًمتٙمِمػ، واظمتٞم٤مر اعمٙم٤من   -4

 واٟمٗمراد يمؾ ؿمخص سمٖمٓم٤مء ظم٤مص سمف.  اهل٤مدئ واًمقاؾمع واعمريح ًمٚمٜمقم،

 يٙمقن ٟمقم اًمذيمقر ذم ُمٙم٤من ُمًت٘مؾ قمـ ُمٙم٤من ٟمقم اإلٟم٤مث.      -1

 دمٜم٥م اًمٜمقم قمغم اًمٌٓمـ، ٕضاره اًمّمحٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م واجلًدي٦م.      -9

قمـ يٕمٞمش سمـ ـمخٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل أيب: سمٞمٜمام أٟم٤م ُمْمٓمجع ذم اعمًجد قمغم سمٓمٜمل إذا رضمؾ   

 . رواه أسمق داود. "^٤مل: إن هذه وجٕم٦م يٌٖمْمٝم٤م اهلل، ىم٤مل: ومٜمٔمرت وم٢مذا هق رؾمقل اهلل حيّريمٜمل سمرضمٚمف وم٘م

 ذيمر اهلل قمز وضمؾ يمٚمام اؾمتٞم٘مظ ظمالل اًمٜمقم. -16

إذا شمٕم٤مّر ُمـ اًمٚمٞمؾ ىم٤مل: ٓ اًمف إٓ اهلل اًمقطمد اًم٘مٝم٤مر،  ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل 

 ًمٕمزيز اًمٖمّٗم٤مر. رواه اًمٜم٤ًمئل. رّب اًمًٛمقات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام وهق ا

 آقمتدال ذم اًمٜمقم، وقمدم دم٤موزه صمامين ؾم٤مقم٤مت، ٕن اًمٜمقم شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمحٞم٤مة. -11

 إهمالق اًمٜمقاومذ وإسمقاب، وإـمٗم٤مء اعمقاىمد واًمٜمػمان، وشمٖمٓمٞم٦م إواين وإسم٤مريؼ، ىمٌؾ اًمٜمقم. -14
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اعمّم٤مسمٞمح سم٤مًمٚمٞمؾ إذا رىمدشمؿ، أـمٗمئقا  ":^قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "٘مٞم٦م ومّخروا اًمٓمٕم٤مم واًمنمابؾموأهمٚم٘مقا إسمقاب وأويمئقا إ

آؾمتٌِم٤مر سم٤مًمرؤي٦م اًمّم٤محل٦م، وؾم١مال اهلل شمٕم٤ممم ظمػمه٤م، واًمتحدث هب٤م امم ُمـ حي٥م، وآؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل -13

 ُمـ اًمرؤي٤م اًمًٞمئ٦م وقمدم اًمتِم٤مؤم ُمٜمٝم٤م، وؾم١مال اهلل شمٕم٤ممم سف ّذه٤م. 

إذا رأى أطمديمؿ رؤي٤م حيٌٝم٤م، وم٢مٟمام  "ي٘مقل: ^قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل   

هل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٞمحٛمد اهلل قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمحّدث هب٤م، ـ ذم رواي٦م: ومال حيّدث هب٤م إٓ  ُمـ حي٥م ـ وإذا رأى همػم 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ٕطمد وم٢مهن٤م ٓ شمّيه ذًمؽ مم٤م يٙمرهف، وم٢مٟمام هل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، ومٚمٞمًتٕمذ ُمـ ّذه٤م وٓ يذيمره٤م

وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤م: إذا رأى أطمديمؿ رؤي٤م يٙمرهٝم٤م ومال حيّدث هب٤م أطمد، وًمٞم٘مؿ   

 ومٚمٞمّمؾ. رواه اًمؽمُمذي. 

اًم٘مٞم٤مم امم اًمقوقء واًمّمالة إذا أصٞم٥م سم٠مرق، صمؿ آؾمتٕم٤مذة سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤مت ُمـ همْمٌف وُمـ ذ -12

 . ^٤مـملم، صمؿ اًمدقم٤مء سمام قمّٚمؿ سمف رؾمقل اهلل قم٤ٌمده وُمـ مهزات اًمِمٞم

أص٤مسمٜمل وم٘م٤مل: ىم٤مل اًمٚمٝمؿ هم٤مرت  ٤مً أرىم ^قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ريض  اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؿمٙمقت امم رؾمقل اهلل   

اًمٜمجقم، وهدأت اًمٕمٞمقن، وأٟم٧م طمّل ىمٞمقم، ٓ شم٠مظمذك ؾمٜم٦م وٓ ٟمقم، ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم أهدئ  ًمٞمٚمتل وأٟمؿ 

 يمٜم٧م أضمد. رواه اسمـ اًمًٜمل.  قمٞمٜمل. وم٘مٚمتٝم٤م وم٠مذه٥م اهلل قمز وضمؾ ُم٤م

 

* * * 

 

 اكتفى اجلزء األول
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 

   اعم٘مدُم٦م 

ـمري٘مـف، وأدى  هذا هق اجلزء اًمث٤مين ُمـ اًمٙمت٤مب، ٟم٘مدُمف سمٕمد اإلىم٤ٌمل اًمٙمٌػم قمغم اجلزء إول اًمذي وضمد  

دوره ذم ظمدُم٦م أوًمٞم٤مء إُمقر واعمرسملم، واعمتٕمٓمِملم امم ُمـٜمٝم٩م ُمًٌـط يٜم٤مؾمـ٥م ُمًـتقى اًمـٜمشء، ويًـد 

 طم٤مضمتف، ويًٝمؾ ومٝمٛمف وهْمٛمف ومتثٚمف.. 

واجلزء اًمث٤مين ُمـ اًمٙمت٤مب ظمٓمقة أظمرى ذم درج اًمتٝمذي٥م واًمت٠مدي٥م، ٟم٘مدُمٝم٤م عمـ هؿ أيمؼم ؾمـٜم٤م وأوؾمـع   

وشم٘مدير اعمٝم٤مم، واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٤ٌمت، ممـ ىمدُمٜم٤م هلؿ اًمٙمت٤مب إول..  ومٝمام، وأىمدر قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اًمتٙم٤مًمٞمػ،

وم٢من يم٤من اًمٙمت٤مب إول ىمد أقمّد عمًتقى شمالُمٞمذ اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م، ومٝمذا اًمٙمت٤مب يّمٚمح عمًـتقى ـمـالب 

 اعمرطمٚم٦م اإلقمدادي٦م اًمذيـ يٕمٞمِمقن  ذم ؾمـ اعمراه٘م٦م، ويًتٕمدون ًمالٟمت٘م٤مل امم ؾمـ اًمٗمتقة واًمِم٤ٌمب. 

٤م ذم درضم٦م آداب اًمٕم٤ٌمدات، وظم٤مصـ٦م آداب صـالة اجلامقمـ٦م، وُمـ٤م يًـٌ٘مٝم٤م ُمــ آداب اًمٖمًـؾ وىمد ارشم٘مٞمٜم

واًمٓمٝم٤مرة، وُم٤م يٚمزُمٝم٤م ُمـ آداب اعم٤ًمضمد، وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ آداب اجلٛمع وإقمٞمـ٤مد، يمـام ريمزٟمـ٤م قمـغم آداب 

ًمٗمتك قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، واهمتٜم٤مم هذه اعمرطمٚم٦م ذم مجٕمف وحتّمٞمٚمف، وآداب اعمتٕمٚمؿ واًمٕم٤ممل، وأيمدٟم٤م قمغم شمٜمِمئ٦م ا

ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم وحمٌتف، وظمِمٞمتف، سمٙمثرة ذيمره وجم٤مًمًتف، واًمت٠مدب سملم يديف سمدوام آًمتج٤مء اًمٞمف سم٤مًمياقم٦م 

واًمدقم٤مء، واًمت٘مرب إًمٞمف سمتالوة يمت٤مسمف، وحم٤موًم٦م طمٗمٔمـف، وشمٕمٔمـٞمؿ ىمـدره، وُمٕمرومـ٦م طم٘مـف، وشمـدسمر ُمٕم٤مٟمٞمـف، 

 وشمٓمٌٞم٘مف ذم اًمقاىمع واًمًٚمقك.. 

هتامم سمزرع هذه اًمٌذور ذم ٟمٗمس يمؾ ومتك وومت٤مة، وشمٕمٝمده٤م سمٚمٕمٜم٤مي٦م واًمً٘م٤مي٦م، وإٟمف عمـ اًميورة سمٛمٙم٤من آ  

وُمراىمٌتٝم٤م، وشمِمجٞمٕمٝم٤م سمٙم٤موم٦م اًمٓمرق وإؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمسمقي٦م، طمتك شم١ميت صمامره٤م اًمٞم٤مٟمٕم٦م ضمٞمال ىمـقي اإليـامن، 

ُمتلم إظمالق، يمريؿ أداب، ص٤مًمح إقمامل، ٟم٤مومٕم٤م ًمٜمٗمًف وأهشمف وأُمتف.. وهـق يمـام ىمـدُمٜم٤م ُمًـ١موًمٞم٦م 

 سم٤مء، وواضم٥م إوًمٞم٤مء، ىمٌؾ يمؾ رء، صمؿ واضم٥م اعمرسملم واعمرؿمديـ واعمّمٚمحلم.. أ
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وٓ يٛمٙمـ أن ٟمٜمٕمؿ سمٛمجتٛمع ص٤مًمح، ي٠مُمـ ومٞمف يمؾ ومرد قمغم ٟمٗمًف وأُمقاًمف وأوٓده، ويًـٕمد ومٞمـف أسمٜمـ٤مؤه   

أٟمزهلـ٤م ذم سم٤معمح٦ٌم واًمتٕم٤مون واإليامن، ُم٤م مل ٟمٌدأ سمٖمرس شمٕم٤مًمٞمؿ اهلل، وُمٜمٝمجف ذم اًمٜمٗمس واحلٞم٤مة، واًم٘مٞمؿ اًمتل 

يمت٤مسمف، وارشمْم٤مه٤م ًمديٜمف، ذم ٟمٗمقس إسمٜم٤مء واًمٌٜم٤مت ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفم٤مومرهؿ وقمقدهؿ همض ـمـري، وىمٚمـقهبؿ 

 ٟم٘مٞم٦م ـم٤مهرة، وأومٙم٤مرهؿ ُمتٗمتح٦م ُمتٞم٘مٔم٦م، وٟمٗمقؾمٝمؿ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمخػم، جمٌقًم٦م قمٚمٞمف، ص٤محل٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمٜمامء.. 

وْا إََُم٤مٟمَ  إِنَّ اهللَّ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   .  وًمٕمؾ هذه اعمًـ١موًمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛمـ٦م 21اًمٜم٤ًمء  {٤مِت إمَِم َأْهٚمَِٝم٤مَي٠ْمُُمُريُمْؿ َأن شُم١مدُّ

ُمـ أيمؼم اعمٝم٤مم، وأؿمد إُم٤مٟم٤مت اًمتل أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٠مدائٝم٤م امم هذا اجلٞمؾ اعمٗمت٘مـر امم يمٚمٛمـ٦م ظمـػم، أو ًمٗمتـ٦م 

 إصالح، أو ٟمٔمرة شمقضمٞمف وشم٘مقيؿ وإرؿم٤مد.. 

ٕن ي١مدب اًمرضمؾ وًمـده ظمـػم ًمـف  "ومٞم٘مقل:وهذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٜمدب أسم٤مء امم ذًمؽ   

 اًمؽمُمذي.  "ُمـ أن يتّمدق سمّم٤مع

ويرهم٥م ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٌٜم٤مت، وإقمدادهـ اإلقمداد اًمّم٤مًمح سمام يٚمٞمؼ سمقفمٞمٗمتٝمـ يم٠مُمٝم٤مت ٕسمٜمـ٤مء اعمًـت٘مٌؾ،   

ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف اسمٜم٦م، وم٠مدهب٤م وم٠مطمًـ أدهب٤م، وقمٚمٛمٝم٤م وم٠مطمًـ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م، وأوؾمع قمٚمٞمٝمـ٤م ُمــ ٟمٕمـؿ اهلل  "ومٞم٘مقل:

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "غ قمٚمٞمف، إٓ يم٤مٟم٧م ًمف ُمٜمٕم٦م وؾمؽما ُمـ اًمٜم٤مراًمتل أؾمٌ

وهذا يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمٞمٜم٤م ُمثال رائٕم٤م ذم طمرص اًمقاًمـد قمـغم شمٖمذيـ٦م وًمـده سمٖمـذاء اًمٕم٘مٞمـدة واًمٕمٌـ٤مدة   

واًمٕمٚمؿ، وحتّمٞمٜمف سمًالح اًمذيمر واعمراىم٦ٌم وإظمالق، وهلٗمتف قمغم شم٠مديٌف سم٤محلٙمؿ اًمٜمٌقي٦م، وشمٚم٘مٞمٜمف اًمقصـ٤مي٤م 

وسمذًمف اًمقىم٧م واجلٝمد إلقمداد اًمقًمد اًمّم٤مًمح، يمؾ ذاك سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔمـ٦م احلًـٜم٦م، وسم٤مًمؽمهمٞمـ٥م  آهلٞم٦م،

 اجلٛمٞمؾ، واخلٓم٤مب اًمرىمٞمؼ، واًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٓمٞمٗم٦م، واًمرمح٦م واحلٜم٤من اعمتدومؼ ُمـ ىمٚم٥م اًمقاًمد اًمرومٞمؼ.. 

َٓ شُمنْمِ  َوإِْذ ىَم٤مَل  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   سْمٜمِِف َوُهَق َيِٕمُٔمُف َي٤م سُمٜمَلَّ  ِٓ َك ًَمُٔمْٚمٌؿ قَمٔمِٞمؿٌ  ْك سم٤ِمهللَِّ إِنَّ ًُمْ٘ماَمُن  ْ ـْٞمٜم٤َم  (13) اًمنمر َوَوصَّ

٤منَ  ًَ ٟم ـٍ َوومَِّم٤مًُمُف ذِم قَم٤مَُملْمِ  اإْلِ ُف َوْهٜم٤ًم قَمغَم َوْه َٚمْتُف ُأُمُّ َوإِن  (14) َأِن اؿْمُٙمْر زِم َوًمَِقاًمَِدْيَؽ إزَِمَّ اعْمَِّمػمُ  سمَِقاًمَِدْيِف مَحَ

َك يِب ُمَ  ضَم٤مَهَداكَ  ـْ  ٤م ًَمْٞمَس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ وَماَل شُمٓمِْٕمُٝماَم قَمغم َأن شُمنْمِ ٌِـْع ؾَمـٌِٞمَؾ َُمـ ْٟمَٞم٤م َُمْٕمُرووم٤ًم َواشمَّ ٌُْٝماَم ذِم اًمدُّ َوَص٤مطِم
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ٌرُئُٙمؿ سماَِم يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  َأَٟم٤مَب إزَِمَّ  ٤َم إِن (15) صُمؿَّ إزَِمَّ َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ وَم٠ُمَٟم ـْ ظَمرْ  َي٤م سُمٜمَلَّ إهِنَّ ٦ٌٍَّم ُمر َدٍل وَمـَتُٙمـ شَمُؽ ُِمْثَ٘م٤مَل طَم

َْرِض َي٠ْمِت هِب٤َم اهللَُّ إِنَّ اهللََّ ًَمٓمِٞمٌػ  ذِم َصْخَرٍة َأْو ذِم  ْٕ اَمَواِت َأْو ذِم ا ًَّ ـاَلَة َوْأُُمـْر  َي٤م سُمٜمَلَّ َأىِمؿِ  (16) ظَمٌػِمٌ  اًم اًمّمَّ

ـِ اعْمُٜمَٙمِر َواْصؼِمْ قَمغَم َُم٤م ـْ قَمْزمِ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َواْٟمَف قَم ُُُمقرِ  َأَص٤مسَمَؽ إِنَّ َذًمَِؽ ُِم ْٕ كَ  (17) ا ْر ظَمدَّ َٓ شُمَّمٕمر ًمِٚمٜم٤َّمِس  َو

َٓ حُي٥ِمُّ يُمـؾَّ  َْرِض َُمَرطم٤ًم إِنَّ اهللََّ  ْٕ َٓ مَتِْش ذِم ا َواهْمُْمـْض ُِمــ  َواىْمِّمـْد ذِم َُمِْمـِٞمَؽ  (18) خُمَْتـ٤مٍل وَمُخـقرٍ  َو

َْصَقاِت ًَمَّمْقُت احْلَِٛمػمِ  ْٕ  ًم٘مامن.  {(19) َصْقشمَِؽ إِنَّ َأٟمَٙمَر ا

شمذيمػما ًمٙمؾ أب يًٕمك ًمٞمٜمِمئ ُمـ أسمٜم٤مئف ُم٤م يٙمـقن ًمـف قمـزا  "ًم٘مامن"اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م حتٛمؾ اؾمؿ وسم٘مٞم٧م   

 وومخرا وذوم٤م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وطمًٜم٦م ودرضم٦م وٟمج٤مة وؾمٕم٤مدة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

وقمغم اًمقاًمد سمٕمد يمؾ هذا اجلٝمد ذم اًمٜمّمح واًمٌذل واًمتٕمٚمٞمؿ واإلرؿم٤مد، اًمتقضمف امم اهلل شمٕمـ٤ممم سم٤مًميـاقم٦م   

 )رسمٜم٤م ه٥م ًمٜم٤م ُمـ أزواضمٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م ىمرة أقملم( ومٝمق اهل٤مدي واعمقومؼ امم ساـمف اعمًت٘مٞمؿ. واًمدقم٤مء 

إٟمف ظمػم إرث شمؽميمف ٕسمٜم٤مئؽ، إرث شمـرسمٞمتٝمؿ قمـغم اًمٕم٘مٞمـدة اًمّمـحٞمح٦م، وإظمـالق اًم٘مقيٛمـ٦م، وإدب   

، اًمٙمريؿ، ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمغم ريض اهلل قمٜمف )اًمتقومٞمؼ ظمػم ىم٤مئد، وطمًـ اخلٚمؼ ظمػم ىمريـ، واًمٕم٘مـؾ صـ٤مطم٥م

 وإدب ظمػم ُمػماث(. 

وىم٤مل قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان ) قمٚمٞمٙمؿ سمٓمٚم٥م إدب وم٢مٟمٙمؿ إن اطمتجتؿ اًمٞمف يم٤من ًمٙمؿ ُم٤مٓ، وإن اؾمـتٖمٜمٞمتؿ   

 قمٜمف يم٤من ًمٙمؿ مج٤مٓ(. 

وىم٤مل اًمني ) إدب شمرمج٤من اًمٕم٘مؾ( وىم٤مل أطمد احلٙمامء ) ٓ فمٗمر ُمع سمٖمل، وٓ صمٜم٤مء ُمع يمؼم، وٓ ذف   

 صٞم٤م يمؾ واًمد: ُمع ؾمقء أدب(. وىم٤مل اًمِم٤مقمر ُمق

 قمّقد سمٜمٞمؽ قمغم أداب ذم اًمّمٖمر 

 هبؿ قمٞمٜم٤مك ذم اًمٙمؼم  ام شم٘مرّ ٞميم    
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 وم٢مٟمام ُمثؾ أداب دمٛمٕمٝم٤م 

 ذم قمٜمٗمقان اًمّّم٤ٌم يم٤مًمٜم٘مش ذم احلجر     

   

 وىم٤مل همػمه ُمقصٞم٤م يمؾ وًمد:   

   

 ُمـ ؿمئ٧م وايمت٥ًم أدسم٤م  اسمـيمـ 

 ٞمؽ حمٛمقده قمـ اًمٜم٥ًم يٖمٜم   

 إن اًمٗمتك ُمـ ي٘مقل ه٤م أٟم٤م ذا 

 ًمٞمس اًمٗمتك ُمـ ي٘مقل يم٤من أيب     

   

واهلل ٟمدقمق أن جيٕمؾ ذم هذا اًمٙمت٤مب ًمٌٜم٦م ص٤محل٦م ذم سمٜم٤مء اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمروطمل وإظمالىمل وآضمتامقمـل، وأن   

 يٜمٗمع سمف، وجيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.. 

   

 اهل٤مدي امم ؾمقاء اًمًٌٞمؾواهلل  
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-1- 

 آداب الغسل ودخول احلامم

 

ون اًمتل يّم٤مدومٝم٤م اعمًٚمؿ ويتٕمّرض هل٤م ظمالل ظمٓمقات طمٞم٤مشمف، ومٝمق امم ضم٤مٟم٥م اهتؿ اإلؾمالم سمجٛمٞمع اًمِم١م  

طمرصف قمغم سمٜم٤مء اعمًٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ ذم قم٘مٞمدشمف، اًمراضمح ذم قم٘مٚمف، اًمزيمّل ذم ٟمٗمًف، اًمٗم٤موؾ ذم أظمالىمف، 

اًمٜم٤مضمح ذم ُمٕم٤مُمالشمف، طمرص قمغم سمٜم٤مء اعمًٚمؿ اًمًٚمٞمؿ ذم ضمًده، اًم٘مقي ذم سمٜمٞمتف، اًمٓم٤مهر ذم سمدٟمف، اًمٜمٔمٞمػ 

 سمف، اعمٕمٓمر ذم رائحتف، اجلٛمٞمؾ ذم هٜمداُمف. ذم صمٞم٤م

ـَ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِري ُروْا َواهللُّ حُي٥ِمُّ اعْمُٓمَّٝمر  اًمتقسم٦م.  {(161ومِٞمِف ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيٌُِّقَن َأن َيَتَٓمٝمَّ

 رواه اسمـ طم٤ٌمن.  "وم٢من اإلؾمالم ٟمٔمٞمػ شمٜمّٔمٗمقا"ىم٤مل:  ^وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل   

ًمًٚمٞمؿ ذم اجلًؿ اًمًٚمٞمؿ، وم٢من اإلؾمالم ضمٕمؾ ُمـ اًمٓمٝم٤مرة اًمتل هل ؾم٥ٌم ذم صح٦م وإذا يم٤من اًمٕم٘مؾ ا  

 إضم٤ًمم، وٟمِم٤مط إقمْم٤مء، ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م ٟمّمػ اإليامن. 

 رواه ُمًٚمؿ.  "اًمٓمٝمقر ؿمٓمر اإليامن ":^ومٕمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٦م ٕهؿ اًمٕم٤ٌمدات وأيمثره٤م شمٙمرارا ذم وىمد ذع اإلؾمالم اًمٜمٔم٤موم٦م قمغم هٞمئ٦م اًمٖمًؾ أو اًمقوقء يمٛم٘مدُم  

 اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م وهل اًمّمالة، وأيمد قمغم ومْمٞمٚم٦م إؾم٤ٌمغ اًمقوقء وإسمالغ اًمٖمًؾ مجٞمع اًمٌدن. 

 رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف.  "ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمٓمٝمقر "ىم٤مل: ^ومٕمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

ُمـ شمقو٠م وم٠مطمًـ اًمقوقء ظمرضم٧م  ":^وقمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "ظمٓم٤مي٤مه ُمـ ضمًده طمتك خترج ُمـ أفمٗم٤مره
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ـّ    ًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أو اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمديٜمٞم٦م اًمتل يٚمت٘مل ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن وُمٜمٝم٤م: همًؾ  آهمت٤ًملوؾم

اجلٛمٕم٦م، وهمًؾ اًمٕمٞمديـ، وقمٜمد اإلطمرام، وًمدظمقل ُمٙم٦م، وًمٚمقىمقف سمٕمروم٦م، وًمٚمٓمقاف، وًمدظمقل اعمديٜم٦م، 

 وًمٙمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من، وعمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم.. 

هذا ولؾغسل واالستحامم آداب إسالمقة عذ ادسؾم أن يراعقفا ويتعؾؿفا ويتؼقد هبا، كذكر مـفا اآلداب   

 التالقة: 

شمًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد ظمٚمع اًمثٞم٤مب ًمٚمٖمًؾ، وشمًتح٥م اًمتًٛمٞم٦م وًمق جلٜم٥م أو طم٤مئض دون أن      -1

 ي٘مّمدا هب٤م اًم٘مرآن. 

ـّ وقمقرات سمٜمل آدم أن ي٘مقل  ":^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل    ؾمؽم ُم٤م سملم أقملم اجل

 رواه اسمـ اًمًٜمل.  "اًمرضمؾ اعمًٚمؿ إذا أراد أن يٓمرح صمٞم٤مسمف: سمًؿ اهلل اًمذي ٓ اًمف إٓ هق

يمِمػ ؾمؽم اًمٕمقرة، إذ حيرم قمغم اعمًٚمؿ أن يٖمتًؾ أُم٤مم أطمد وهق ُمٙمِمقف اًمٕمقرة، يمام يٜمٌٖمل قمدم   -4

اًمٕمقرة ًمٖمػم طم٤مضم٦م وذًمؽ طمٞم٤مء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وإيمراُم٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م احلٗمٔم٦م اًمٙم٤مشمٌلم، وآٟمت٤ٌمه امم أن قمقرة 

 اًمرضمؾ قمغم اًمرضمؾ، واعمرأة قمغم اعمرأة، ُمـ اًمنة امم اًمريم٦ٌم. 

٤ٌَمؾم٤ًم ُيَقاِري ؾَمْقَءاشمُِٙمْؿ َوِريِم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  
٤ٌَمُس اًمتَّْ٘مَقَى َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َذًمَِؽ َي٤م سَمٜمِل آَدَم ىَمْد َأٟمَزًْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًمِ

٤ًم َوًمِ

ُروَن ) يمَّ ُٝمْؿ َيذَّ ـْ آَي٤مِت اهللِّ ًَمَٕمٚمَّ ـَ اجْلَٜم٦َِّم َيٜمِزُع قَمٜمُْٝماَم 40ُِم ٞمَْٓم٤مُن يَماَم َأظْمَرَج َأسَمَقْيُٙمؿ ُمر ( َي٤م سَمٜمِل آَدَم َٓ َيْٗمتِٜمَٜمَُّٙمُؿ اًمِمَّ

هَيُاَم ؾَمْقَءاهِتاَِم 
٤ٌَمؾَمُٝماَم ًمػُِمِ

 . 44-40ف إقمرا {ًمِ

أُم٤م  "قمٜمدٟم٤م وومخذي ُمٜمٙمِمٗم٦م، وم٘م٤مل:  ^وقمـ ضمرهد ُمـ أصح٤مب اًمّمٗم٦م ىم٤مل: ضمٚمس رؾمقل اهلل   

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "قمٚمٛم٧م أن اًمٗمخذ قمقرة

وقمـ هبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل، قمقراشمٜم٤م ُم٤م ٟم٠ميت ُمٜمٝم٤م وُم٤م ٟمذر؟ ىم٤مل:   

ٙم٧م يٛمٞمٜمؽ. ىمٚم٧م وم٢مذا يم٤من اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض؟ ىم٤مل: إن اطمٗمظ قمقرشمؽ إٓ ُمـ زوضمؽ أو ُم٤م ُمٚم
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اؾمتٓمٕم٧م إٓ يراه٤م أطمد ومال يرّيٜمٝم٤م. ىمٚم٧م: وم٢مذا يم٤من أطمدٟم٤م ظم٤مًمٞم٤م؟ ىم٤مل: وم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أطمؼ أن 

 داود واًمؽمُمذي.  رواه أمحد وأسمق "يًتحٞم٤م ُمٜمف

ظ هب٤م أصمٜم٤مء آؾمتحامم دمٜم٥م اًمدظمقل امم احلامم إٓ وهق ؾم٤مشمر ًمٕمقرشمف سمٗمقـم٦م أو ُمئزر، وآطمتٗم٤م  -3

 وظم٤مص٦م ذم احلامُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م. 

قمـ دظمقل احلامُم٤مت، صمؿ رظمص ًمٚمرضم٤مل أن  ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: هنك رؾمقل اهلل   

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "يدظمٚمقه٤م ذم اعمآزر

دظمؾ طمٚمٞمٚمتف ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومال ي "ىم٤مل: ^وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه اًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ وصححف.  "احلامم

همض اًمٌٍم قمـ قمقرشمف، وقمـ قمقرات أظمريـ، ودمٜم٥م اؾمؽماق اًمٜمٔمر امم أطمد وهق خيٚمع صمٞم٤مسمف أو      -2

 يٖمتًؾ. 

َٗمُٔمقا وُمُروضَمُٝمْؿ َذًمَِؽ َأْزيَمك هَلُؿْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـْ َأسْمَّم٤مِرِهْؿ َوحَيْ قا ُِم ْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمُّ إِنَّ اهللََّ ظَمٌػٌِم سماَِم  ىُمؾ ًمر

 اًمٜمقر.  {(36َيّْمٜمَُٕمقَن )

 وىم٤مل قمكّم ريض اهلل قمٜمف: ) ًمٕمـ اهلل اًمٜم٤مفمر واعمٜمٔمقر إًمٞمف(.   

ـمٚم٥م اخلٚمقة، وآؾمتت٤مر قمـ إٟمٔم٤مر، وشمرك آقمتامد قمغم أطمد أو ُم٤ًمقمدشمف ذم آؾمتحامم، إٓ ُم٤م   -2  

٤من ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف خيٗمل همًٚمف ومال يدع أطمدا يٙمقن ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمقاًمديـ ٕسمٜم٤مئٝمام اًمّمٖم٤مر، وىمد يم

 يٜمٔمر اًمٞمف وهق يٖمتًؾ، وي٘مقل إن ذًمؽ ُمـ اًمديـ. 

رأى رضمال يٖمتًؾ ذم اًمٗمالة سمال إزار، ومّمٕمد اعمٜمؼم  ^قمـ يٕمكم سمـ أُمٞم٦م ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 "٢مذا اهمتًؾ أطمديمؿ ومٚمٞمًتؽمإن اهلل طمٞمل ؾمتػّم حي٥ّم احلٞم٤مء واًمًؽم، وم "ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل:

 رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل. 
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دمٜم٥م اًمٙمالم واحلدي٨م ُمع أظمريـ، واًمًالم أورده قمغم أطمد واًمذيمر اجلٝمري وشمالوة اًم٘مرآن، أصمٜم٤مء   -0

 آؾمتحامم، إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٞم٦م وأدقمٞم٦م اًمٖمًؾ، واًمتزام اًمّمٛم٧م واهلدوء ذم ص٥م اعم٤مء. 

٤مء اًم٤ٌمرد أصمٜم٤مء آؾمتحامم، ودمٜم٥م دظمقل احلامم سمٕمد اًمٓمٕم٤مم ُم٤ٌمذة، دمٜم٥م شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم، أو ذب اعم  -4

 ٕن ذًمؽ يزء امم قمٛمٚمٞم٦م اهلْمؿ. 

اًمتٗمٙمر وآقمت٤ٌمر وشمذيمر اعمقت واًمدار أظمرة قمٜمد اًمتجرد ُمـ اًمثٞم٤مب، واًمتٕمّقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم  ُمـ اًمٜم٤مر   -1

 واحلٛمٞمؿ قمٜمد ص٥م اعم٤مء احل٤مر. 

ٕم٤مُم٦م إٓ قمٜمد اًميورة، ٕٟمف ُمٔمٜم٦م ًمٙمِمػ اًمٕمقرات، واًمٜمٔمر امم دمٜم٥م اًمدظمقل امم احلامُم٤مت اًم  -9

 أظمريـ، وظم٤مص٦م إذا شمقومر احلاّمم ذم اًمٌٞم٧م. 

دمٜم٥م اإلهاف وص٥م اعم٤مء سمال طم٤مضم٦م، ومٝمق ُمـ ُمٙمروه٤مت اًمٖمًؾ، وًمق يم٤من يٖمؽمف ُمـ هنر ضم٤مر، -16

 ٕن اهلل ٓ حي٥م اعمنوملم. 

ؿ إين أؾم٠مًمؽ اًم٘مٍم إسمٞمض قمـ يٛملم اجلٜم٦م إذا اًمٚمٝم "قمـ قمٌداهلل سمـ ُمٖمٗمؾ أٟمف ؾمٛمع اسمٜمف ي٘مقل:  

يٙمقن ىمقم  "ي٘مقل: ^، وم٘م٤مل ي٤م سمٜمّل ؾمؾ اهلل اجلٜم٦م وقمذ سمف ُمـ اًمٜم٤مر وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل "دظمٚمتٝم٤م

 رواه اًمؽمُمذي.  "يٕمتدون ذم اًمدقم٤مء واًمٓمٝمقر

ٕمر، وذًمؽ آٟمت٤ٌمه امم إؾم٤ٌمغ اًمٖمًؾ وشمٌٚمٞمٖمف مجٞمع اًمٌدن، وإيّم٤مًمف امم ُمٕم٤مـمػ اجلًؿ وُمٜم٤مسم٧م اًمِم-11

 طم٥ًم اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م. 

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم: إن أردت همًال وم٤ممحؾ اإلٟم٤مء، ووٕمف قمـ يٛمٞمٜمؽ إن يمٜم٧م شمٖمؽمف ُمٜمف، وقمـ ي٤ًمرك   

إن يمٜم٧م شمّم٥م ُمٜمف، واهمًؾ يديؽ أوٓ صمالصم٤م، وأزل ُم٤م قمغم ضمًٛمؽ ُمـ ٟمج٤مؾم٦م أو ىمذر، صمؿ شمقو٠م 

ًمٜمٞم٦م، صمؿ قمغم ؿم٘مؽ إيٛمـ صمالصم٤م، صمؿ ووقءك ًمٚمّمالة، صمؿ ص٥م اعم٤مء قمغم رأؾمؽ صمالصم٤م ُمع اؾمتحْم٤مر ا
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قمغم ؿم٘مؽ إين صمالصم٤م، وأدًمؽ ُم٤م أىمٌؾ ُمـ سمدٟمؽ، وظمٚمؾ إـمراف، وأوصؾ اعم٤مء امم ُمٕم٤مـمػ اًمٌدن 

 وُمٜم٤مسم٧م اًمِمٕمر ُم٤م ظمػ ُمٜمف أو يمثػ، واقمٚمؿ أن اًمقاضم٥م هق اًمٜمٞم٦م واؾمتٞمٕم٤مب اًمٌدن سم٤مًمٖمًؾ. 

اسملَِم َوحُيِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ )إِنَّ اهللَّ حُي٥ِمُّ اًمتَّقَّ ِري  اًمٌ٘مرة.  {(٥444مُّ اعْمَُتَٓمٝمر

إذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م يٌدأ ومٞمٖمًؾ يديف، صمؿ يٗمرغ  ^وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل   

سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ومٞمٖمًؾ ومرضمف، صمؿ يتقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة صمؿ ي٠مظمذ اعم٤مء ومٞمدظمؾ أص٤مسمٕمف ذم أصقل 

اسمتّؾ اًمِمٕمر واجلٚمد ـ طمٗمـ قمغم رأؾمف صمالث طمٗمٜم٤مت، صمؿ أوم٤مض  اًمِمٕمر، طمتك إذا رأى أٟمف ىمد اؾمتؼمأ ـ أي

 رواه اخلٛم٦ًم.  "قمغم ؾم٤مئر ضمًده، صمؿ همًؾ رضمٚمٞمف

آٟمت٤ٌمه امم أٟمف حيرم قمغم اجلٜم٥م مخ٦ًم أؿمٞم٤مء: اًمّمالة، وىمراءة اًم٘مرآن، وُمس اعمّمحػ ومحٚمف، -14

 واًمٓمقاف واعمٙم٨م ذم اعمًجد إٓ ًمٕمذر. 

 أؿمٞم٤مء: اًمّمالة، واًمٓمقاف، وُمس اعمّمحػ ومحٚمف.  وحيرم قمغم اعمحدث طمدصم٤م أصٖمر صمالصم٦م  

يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٤ًمرع امم ازاًم٦م احلدصملم سم٤مًمٖمًؾ واًمقوقء ومقر طمدوصمٝمام، وقمدم اًمٌ٘م٤مء قمغم  -13

 ضمٜم٤مسم٦م وم٢مٟمف ٓ يدري ُمتك ي٘مع اعمقت. 

 

*** 
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-2- 

 آداب ادسجد

 

َوَأنَّ  }ـ زي٤مرشمف ومٞمٝم٤م. ىم٤مل شمٕم٤ممم:اعم٤ًمضمد سمٞمقت اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ أطم٥م اهلل شمٕم٤ممم أطم٥م سمٞمقشمف، وأيمثر ُم  

٤مضِمَد هللَِِّ وَماَل شَمْدقُمقا َُمَع اهللَِّ َأطَمدًا ) ًَ  اجلـ.  {(11اعْمَ

واًمْمٞمػ إذا ٟمزل سم٤ًمطم٦م اًمٙمرُم٤مء، و ُمٜم٤مزل اًمٕمٔمامء، أص٤مسمف ضمقدهؿ وومْمٚمٝمؿ، وٟم٤مل ُمـ أقمٓمٞم٤مهتؿ   

 لم..؟ وهمٜمؿ ُمـ إيمراُمٝمؿ، ومٙمٞمػ سمْمٞمػ ٟمزل سم٠ميمرم إيمرُملم، وطمّؾ قمغم رب اًمٕم٤معم

إّن سمٞمقيت ذم أريض  "ىم٤مل ومٞمام يرويف قمـ رسمف: ^قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

اعم٤ًمضمد، وإّن زّواري ومٞمٝم٤م قماّمره٤م، ومٓمقسمك ًمٕمٌد شمٓمّٝمر ذم سمٞمتف صمؿ زارين ذم سمٞمتل ومحّؼ قمغم اعمزور أن يٙمرم 

 رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ.  "زائره

ومْمؾ هذه إقمٓمٞم٤مت، أن يذي٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًمذة ىمرسمف وطمالوة وٓ ؿمؽ أن أقمٔمؿ هذه اًمٙمراُم٤مت، وأ  

 ُمٜم٤مضم٤مشمف، وأن يٛمٜمحف ؿمٝم٤مدة اإليامن. 

إذا رأيتؿ اًمرضمؾ يٕمت٤مد اعم٤ًمضمد وم٤مؿمٝمدوا ًمف  "ىم٤مل: ^ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

 رواه اًمؽمُمذي.  {. أي٦مإٟمام يٕمٛمر ُم٤ًمضمد اهلل ُمـ آُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر. }سم٤مإليامن، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

وذم ُمٜم٤مزل اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويمرسم٤مت ُمقاىمٗمٝم٤م، وأهقال ُمِم٤مهده٤م، يٙمقن ذم فمؾ قمرش اًمرمحـ، آُمٜم٤م ُمٓمٛمئٜم٤م.   

ؾمٌٕم٦م ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف، يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف ـ وقمد  "ىم٤مل: ^ومٕمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ُمٜمٝمؿ ـ ورضمؾ ىمٚمٌف ُمٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمضمد

 ٚمف شمٕم٤ممم سمٜمٕمٛم٦م اجلٜم٦م، وُم٤م أقمده ًمف ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ، وومْمؾ قمٛمٞمؿ.. صمؿ يّم  
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ُمـ همدا امم اعمًجد أو راح، أقمّد اهلل ًمف ذم اجلٜم٦م ٟمزٓ يمٚمام  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "همدا أو راح

٥م، وم٤مٕرض يمٚمٝم٤م واعم٤ًمضمد ًمٞم٧ًم ُمٕم٤مسمد شم١مدى ومٞمٝم٤م ـم٘مقس اًمٕم٤ٌمدات، وطمريم٤مت اًمّمٚمقات ومحً  

ضمٕمٚم٧م ُٕم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ ُمًجدا وـمٝمقرا، وشمّمٚمح ٕداء إريم٤من واًمقاضم٤ٌمت، ىم٤مل أسمق 

. ىمٚم٧م: "اعمًجد احلرام" ذر ريض اهلل قمٜمف: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أي ُمًجد ووع ذم إرض أوٓ؟ ىم٤مل:

أيٜمام أدريمتؽ  ". صمام ىم٤مل:"أرسمٕمقن قم٤مُم٤م "ىمٚم٧م: يمؿ سمٞمٜمٝمام؟ ىم٤مل: "صمؿ اعمًجد إىمَم "صمؿ أي؟ ىم٤مل:

 رواه اجلامقم٦م.  "اًمّمالة ومّمّؾ ومٝمق ُمًجد

وًمٙمـ اعم٤ًمضمد سمٞمقت اهلل ي٠موي اًمٞمٝم٤م اعمًٚمؿ ُمٜم٘مٓمٕم٤م قمـ صخ٥م احلٞم٤مة اعم٤مدي٦م، وُمتحررا ُمـ ىمٞمقد اهلٛمقم   

 اًمدٟمٞمقي٦م، ومٞمجد ومٞمٝم٤م ُمراشمع ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م، وري٤مطملم اًمٗمردوس.. 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يّمؾ ومٞمٝم٤م امم صٗم٤مء اًمروح، وًم٘م٤مئٝم٤م سمخ٤مًم٘مٝم٤م،  ومت٤مرة ذم جمٚمس ذيمر هلل شمٕم٤ممم، وشمالوة  

 وصٚمتٝم٤م سمٛمّمدر اخلػم واًمٙمامل، وهنٚمٝم٤م ُمـ ُمٜمٌع احلٙمٛم٦م واعمٕمروم٦م واإليامن.. 

وشم٤مرة ذم جمٚمس وقمظ وإرؿم٤مد شمتزيمك ومٞمف اًمٜمٗمس ُمـ ٟم٘م٤مئّمٝم٤م، وشمتٓمٝمر ُمـ رذائٚمٝم٤م، وشمتحغم سمٗمْم٤مئٚمٝم٤م   

 وُمٙم٤مرم أظمالىمٝم٤م.. 

ووم٘مف ذم اًمديـ شمتٗمتح ومٞمف آوم٤مق اًمٕم٘مؾ قمغم قمٔمٛم٦م اًمتنميع، وشمتٜمّقر دروب احلٞم٤مة وشم٤مرة ذم جمٚمس قمٚمؿ   

 هبدي اًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلهلٞم٦م، ومٞمتْمح ساط اهلل اعمًت٘مٞمؿ.. 

َوشَمَٕم٤مَوُٟمقْا قَمغَم  }يمؾ ذًمؽ ذم جمتٛمع إيامين يمريؿ، يِمد سمٕمْمف أزر سمٕمض، وحي٘مؼ ومٞمف اعم١مُمٜمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

. وجيٜمقن ُمـ اًمثٛمرات ُم٤م ورد ذم احلدي٨م 4اعم٤مئدة  {٤مَوُٟمقْا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ اًْمؼمر َواًمتَّْ٘مَقى َوَٓ شَمٕمَ 

ُم٤م اضمتٛمع ىمقم ذم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل يتٚمقن يمت٤مب اهلل،  "اًمنميػ: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:
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هؿ اهلل ومٞمٛمـ ويتدارؾمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ، إٓ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م، وهمِمٞمتٝمؿ اًمرمح٦م، وطمٗمتٝمؿ اعمالئٙم٦م، وذيمر

 رواه ُمًٚمؿ.  "قمٜمده

وإذا يم٤من طمؼ اًمْمٞمػ إيمراُمف، وم٢من ُمـ واضمٌف ُمٕمروم٦م ىمدر ُمـ يزور، وآؾمتٕمداد ًمزي٤مرشمف، واًمت٠مدب ذم   

 طميشمف سمام يٚمٞمؼ وضمالل اعمزور وقمٔمٛمتف.. 

 ومن اآلداب اإلسالمقة لزيارة بقوت اهلل تبارك وتعاىل كذكر مـفا ما ييل:   

٤م، واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٕملم اًمتٙمريؿ واًمتٕمٔمٞمؿ واًمت٘مديس وآطمؽمام، ٕهن٤م سمٞمقت اهلل حم٦ٌم اعم٤ًمضمد وشم٘مديره  -1

شمٕم٤ممم اًمتل سمٜمٞم٧م ًمذيمره وقم٤ٌمدشمف، وشمالوة يمت٤مسمف وأداء رؾم٤مًمتف، وٟمنم شمٕم٤مًمٞمٛمف وشمٌٚمٞمغ ُمٜمٝمجف، وشمٕم٤مرف 

 أشم٤ٌمقمف وًم٘م٤مئٝمؿ قمغم ُم٤مئدة اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م وُمٙم٤مرم إظمالق.. 

٤َم ُِمـ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب )َذًمَِؽ َوَُمـ ُيَٕمٔمر  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:    احل٩م.  {(34ْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ وَم٢مهِنَّ

َص٤مِل ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   ْٔ ٌرُح ًَمُف ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمًْمُٖمُدور َوا ًَ ( 30ذِم سُمٞمُقٍت َأِذَن اهللَُّ َأن شُمْروَمَع َوُيْذيَمَر ومِٞمَٝم٤م اؾْمُٛمُف ُي

َٓ سَمْٞمٌع قَمـ ذِ  ٤مَرٌة َو َّٓ شُمْٚمِٝمٞمِٝمْؿ دِمَ يَم٤مِة خَي٤َموُمقَن َيْقُم٤ًم شَمَتَ٘مٚم٥َُّم ومِٞمِف اًْمُ٘مُٚمقُب ِرضَم٤مٌل  اَلِة َوإِيت٤َمء اًمزَّ يْمِر اهللَِّ َوإىَِم٤مِم اًمّمَّ

سَْمَّم٤مُر ) ْٕ  اًمٜمقر.  {(34َوا

اعمًجد سمٞم٧م يمؾ شم٘مّل وشمٙمٗمؾ اهلل عمـ  يم٤من اعمًجد  "ىم٤مل: ^وقمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل   

 رواه اًمٓمؼماين واًمٌزار.  "غم اًمٍماط امم روقان اهلل امم اجلٜم٦مسمٞمتف سم٤مًمروح واًمرمح٦م واجلقاز قم

اًمٕمٛمؾ قمغم إؿم٤مدهت٤م، واًم٘مٞم٤مم سمام يًتٓمٞمع ُمـ ضمٝمد ُم٤مدي أو ضمًدي ًمٌٜم٤مئٝم٤م، وشمِمجٞمع اًمٜم٤مس قمغم   -4

 اًمتؼمع ٓؾمتٙمامهل٤م ودمٝمٞمزه٤م سمام يٚمٞمؼ وُمٙم٤مٟمتٝم٤م، واسمتٖم٤مء وضمف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ ذًمؽ. 

ُمـ سمٜمك هلل ُمًجدا وًمق يمٛمٗمحص ىمٓم٤مة ًمٌٞمْمٝم٤م ـ أي  "ىم٤مل: ^ أن اًمٜمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام  

 رواه أمحد وان طم٤ٌمن.  "سم٘مدر اعمقوع اًمذي يٌٞمض ومٞمف ـم٤مئر اًم٘مٓم٤مة ـ سمٜمك اهلل ًمف سمٞمت٤م ذم اجلٜم٦م
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وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ُمـ أهج هاضم٤م ذم ُمًجد مل شمزل اعمالئٙم٦م ومحٚم٦م اعمًجد يًتٖمٗمرون ًمف   

 قؤه. واعمًجد ُم٤م دام ذم ذًمؽ 

اعمح٤مومٔم٦م قمغم ارشمٞم٤مد اعم٤ًمضمد وًمق يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة قمـ ُمٜمزًمف، واعمٌم إًمٞمٝم٤م وًمق حتٛمؾ ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ احلّر   -3

 واًمؼمد، وفمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ وُمِم٘م٦م اًمٓمريؼ. 

إن أقمٔمؿ اًمٜم٤مس أضمرا ذم اًمّمالة أسمٕمدهؿ إًمٞمٝم٤م  ":^قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 "ي يٜمتٔمر اًمّمالة طمتك يّمٚمٞمٝم٤م ُمع اإلُم٤مم أقمٔمؿ أضمرا ُمـ اًمذي يّمٚمٞمٝم٤م صمؿ يٜم٤ممممِمك وم٠مسمٕمدهؿ، واًمذ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

سمنّموا اعمِّم٤مئلم ذم اًمٔمٚمؿ امم اعم٤ًمضمد سم٤مًمٜمقر اًمت٤مم يقم  "ىم٤مل: ^وقمـ أيب سمريدة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "اًم٘مٞم٤مُم٦م

رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ٓ أقمٚمؿ أطمدا أسمٕمد ُمـ اعمًجد ُمٜمف،  وقمـ أيّب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من  

ويم٤مٟم٧م ٓ ختٓمئف صالة، وم٘مٞمؾ ًمف: ًمق اؿمؽمي٧م مح٤مرا شمريمٌف ذم اًمٔمٚمامء وذم اًمرُمْم٤مء، ىم٤مل: ُم٤م يّنين أن 

ُمٜمززم امم ضمٜم٥م اعمًجد، إين أريد أن يٙمت٥م زم ممِم٤مي امم اعمًجد ورضمققمل إذا رضمٕم٧م امم أهكم، وم٘م٤مل 

 رواه ُمًٚمؿ.  " ًمؽ ذًمؽ يمٚمفىمد مجع اهلل ":^رؾمقل اهلل 

اًمتٝمٞم١م ًمٚمذه٤مب امم اعمًجد سم٤مًمٓمٝم٤مرة وطمًـ اًمقوقء واًمتًّقك، وًمٌس اًمثٞم٤مب اًمٜمٔمٞمٗم٦م، وشم٘مٚمٞمؿ   -2

 إفم٤مومر وشمرضمٞمؾ اًمِمٕمر، واًمتجّٛمؾ واًمتٓمٞم٥ّم. 

ِجدٍ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًْ  . 31إقمراف  {َي٤م سَمٜمِل آَدَم ظُمُذوْا ِزيٜمََتُٙمْؿ قِمٜمَد يُمؾر َُم

ُمـ شمٓمٝمر ذم سمٞمتف صمؿ ُم٣م امم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل،  "ىم٤مل: ^ة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل وقمـ أيب هرير  

 رواه ُمًٚمؿ.  "ًمٞم٘ميض ومريْم٦م ُمـ ومرائض اهلل، يم٤مٟم٧م ظمٓمقاشمف إطمداه٤م حتّط ظمٓمٞمئ٦م وإظمرى شمرومع درضم٦م
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مم شمٚمٌٞم٦م إهن٤مء مجٞمع إقمامل اًمدٟمٞمقي٦م، وإي٘م٤مف يم٤موم٦م إؿمٖم٤مل اعم٤مدي٦م قمٜمد ؾمامع إذان، واعم٤ًمرقم٦م ا  -2  

 اًمٜمداء، واًمتقضمف امم اعمًجد ُمٝمام يم٤مٟم٧م إقمذار. 

ِٞمٞمُٙمؿْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ؾُمقِل إَِذا َدقَم٤ميُمؿ عم٤َِم حُيْ ٌُقْا هللِِّ َوًمِٚمرَّ ـَ آَُمٜمُقْا اؾْمَتِجٞم ِذي ٤َم اًمَّ  . 42إٟمٗم٤مل  {َي٤م َأهيُّ

 ًمٞمس زم ىم٤مئد ي٘مقدين رضمؾ اقمٛمك وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ^وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أشمك اًمٜمٌل   

أن يرظّمص ًمف ومٞمّمكم ذم سمٞمتف، ومرظّمص ًمف، ومٚمام ومم دقم٤مه وم٘م٤مل ًمف: هؾ  ^امم اعمًجد، وم٠ًمل رؾمقل اهلل 

 رواه ُمًٚمؿ.  "وم٠مضم٥م "شمًٛمع  اًمٜمداء سم٤مًمّمالة؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل:

ًمٚمٝمؿ اومتح اًمدظمقل امم اعمًجد ُم٘مدُم٤م اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك ىم٤مئال: سمًؿ اهلل، اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، ا     -0

 زم أسمقاب رمحتؽ. 

يمام يًتح٥م أن يٜمقي آقمتٙم٤مف وم٢مٟمف يّمح وًمق مل يٛمٙم٨م إٓ ومؽمة ىمٚمٞمٚم٦م، ومٞم٘مقل: ٟمقي٧م آقمتٙم٤مف ذم   

 هذا اعمًجد ُم٤م دُم٧م ومٞمف. 

اخلروج ُم٘مدُم٤م اًمرضمؾ اًمٞمنى واوٕم٤م طمذاءه أُم٤مُمف هبدوء ىم٤مئال: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد،      -4

 اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ُمـ ومْمٚمؽ. 

إذا دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومٚمٞمًٚمؿ قمغم اًمٜمٌل صغم  ":^قمـ أيب أؾمٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ًمٞم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ اومتح زم أسمقاب رمحتؽ، وإذا ظمرج ومٚمٞم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ُمـ 

 . رواه ُمًٚمؿ وأسمق داود. "ومْمٚمؽ

 يٙمـ وىم٧م صالة راشم٦ٌم، وُمـ مل يتٛمٙمـ ُمـ صالة ريمٕمتلم ؾمٜم٦م حتٞم٦م اعمًجد ىمٌؾ اجلٚمقس، إذا مل  -1

اًمّمالة حلدث أو ؿمٖمؾ.. ومٚمٞم٘مؾ: ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ 

 سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، صمالث ُمرات. 
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 إذا دظمؾ أطمٙمؿ اعمًجد ومال جيٚمس طمتك يّمكم ":^قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ريمٕمتلم

ظمٚمع احلذاء وإزاًم٦م ُم٤م قمٚمؼ سمف ُمـ أوؾم٤مخ ظم٤مرج اعمًجد، وإـم٤ٌمىمف وووٕمف ذم أىمرب ُمٙم٤من خمّمص   -9

 واحلذر ُمـ رومٕمف ومقق اًمرؤوس، أو شمٚمقي٨م اعمًجد سمف، صمؿ إـم٤ٌمق سم٤مب اعمًجد هبدوء قمٜمد اًمدظمقل. 

 اعمًجد. آٟمت٤ٌمه امم ـمٝم٤مرة اجلقارب وٟمٔم٤مومتٝم٤م، ىمٌؾ اعمٌم هب٤م قمغم ؾمج٤مد -16

دمٜم٥م أيمؾ اًمثقم أو اًمٌّمؾ، وُم٤م ًمف رائح٦م يمرهي٦م، واًمدظمقل امم اعمًجد ىمٌؾ إزاًمتٝم٤م، سمتٜمٔمٞمػ اًمٗمؿ -11

 سم٤معم٤مء واًمٗمرؿم٤مة واعمٕمجقن. 

ُمـ أيمؾ صمقُم٤م أو سمّمال ومٚمٞمٕمتزًمٜم٤م، أو ومٚمٞمٕمتزل  ":^قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ُمًجدٟم٤م

ُمـ أيمؾ اًمثقم واًمٌّمؾ واًمٙمراث ومال ي٘مرسمـ ُمًجدٟم٤م وم٢من  "ىم٤مل: ^أن اًمٜمٌل وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "اعمالئٙم٦م شمت٠مذى مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سمٜمق آدم

دمٜم٥م شمٚمقي٨م اعمًجد سمٌمء ُمـ اًم٘م٤مذورات أو اًمٜمج٤مؾم٤مت، يم٤معمرور سم٠مرضمؾ قمٚمٞمٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م، أو شمٚمقيثف -14

  وقم٤مء وحيرم آؾمتٜمج٤مء ومٞمف. سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمدم، يمام حيرم اًمٌقل ذم اعمًجد وًمق يم٤من ذم

إن هذه اعم٤ًمضمد ٓ  "ًمألقمرايب اًمذي سم٤مل ذم اعمًجد: ^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "شمّمٚمح ًمٌمء ُمـ هذا اًمٌقل وٓ اًم٘مذر، إٟمام هل ًمذيمر اهلل وىمراءة اًم٘مرآن

قمٜمد قمت٤ٌمت اعمًجد أو قمغم سم٤مسمف أو دمٜم٥م شمٚمقي٨م اعمًجد سم٤مًمٌّم٤مق أو اعمخ٤مط أو اًمٜمخ٤مُم٦م، وظم٤مص٦م -13

 ذم أُم٤ميمـ اًمقوقء، واًم٘مٞم٤مم قمغم إزاًمتف إن وضمد. 
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ُمتٗمؼ  "اًمٌّم٤مق ذم اعمًجد ظمٓمٞمئ٦م، ويمٗم٤مرهت٤م دومٜمٝم٤م "ىم٤مل: ^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 قمٚمٞمف. 

ومحّٙمف. ُمتٗمؼ رأى ذم ضمدار اًم٘مٌٚم٦م خم٤مـم٤م أو سمزاىم٤م أو ٟمخ٤مُم٦م  ^وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل   

 قمٚمٞمف. 

دمٜم٥م اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م واجلري، واًمٚمٖمق واًمثرصمرة، ورومع إصقات وًمق سم٘مراءة اًم٘مرآن قمغم وضمف -12

 يِمّقش قمغم اعمّمٚملم أو اًمذايمريـ أو اعمتدارؾملم ًمٚمٕمٚمؿ. 

قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد اًمّمح٤ميب ىم٤مل: يمٜم٧م ذم اعمًجد ومحّمٌٜمل رضمؾ ومٜمٔمرت وم٢مذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب   

هبذيـ، ومجئتف هبام، وم٘م٤مل: ُمـ أيـ أٟمتام؟ وم٘م٤مٓ: ُمـ أهؾ اًمٓم٤مئػ وم٘م٤مل: ًمق يمٜمتام ُمـ وم٘م٤مل: اذه٥م وم٠مشمٜمل 

 . رواه اًمٌخ٤مري. ^أهؾ اًمٌٚمد ٕوضمٕمتٙمام، شمرومٕم٤من أصقاشمٙمام ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 

اقمتٙمػ ذم اعمًجد ومًٛمٕمٝمؿ جيٝمرون سم٤مًم٘مراءة،  ^وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل   

ـّ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م وٓ يرومع سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض ذم أ "ومٙمِمػ اًمًؽم وىم٤مل: ٓ يمٚمٙمؿ ُمٜم٤مج رسمف ومال ي١مذي

 . رواه اًمٜم٤ًمئل وأسمق أمحد. "اًم٘مراءة

دمٜم٥م اخلّمقُم٤مت وآؿمتٖم٤مل سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م، واًمٌٞمع واًمنماء، واًمٌح٨م قمـ و٤مئع، وإٟمِم٤مد اًمِمٕمر -12

 ظمػما. اعمتْمٛمـ ومحِم٤م أو هج٤مء عمًٚمؿ أو فمٚمام أو همزٓ، وٓ سم٠مس ومٞمام شمْمٛمـ طمٙمٛم٦م أو 

قمـ اًمنماء واًمٌٞمع ذم اعمًجد وأن شمٜمِمد ومٞمف  ^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: هنك رؾمقل اهلل   

 إؿمٕم٤مر، وأن شمٜمِمد ومٞمف اًمْم٤مًم٦م. رواه اخلٛم٦ًم. 

إذا رأيتؿ ُمـ يٌٞمع أو يٌت٤مع ذم اعمًجد وم٘مقًمقا: ٓ  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "إذا رأيتؿ ُمـ يٜمِمد ومٞمف و٤مًم٦م وم٘مقًمقا ٓ رّد اهلل قمٚمٞمؽأرسمح اهلل دم٤مرشمؽ، و

 وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥ّم: ُمـ ضمٚمس ذم اعمًجد وم٢مٟمام جي٤مًمس رسمف، ومح٘مف أٓ ي٘مقل إٓ ظمػما.   
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 دمٜم٥م آطمت٤ٌمء وشمِمٌٞمؽ إص٤مسمع وومرىمٕمتٝم٤م واًمٕم٨ٌم هب٤م ذم اعمًجد وإصمٜم٤مء اٟمتٔم٤مر اًمّمالة. -10

وم٢مذا رضمؾ ضم٤مًمس وؾمط اعمًجد  ^ قمٜمف ىم٤مل: دظمٚم٧م اعمًجد ُمع رؾمقل اهلل قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل  

ٌّٙم٤م أص٤مسمٕمف سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض وم٠مؿم٤مر إًمٞمف رؾمقل اهلل  ومٚمؿ يٗمٓمـ إلؿم٤مرشمف، وم٤مًمتٗم٧م رؾمقل اهلل  ^حمتٌٞم٤م ُمِم

ـّ وم٢مّن اًمتِمٌٞمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، وإّن أطمديمؿ ٓ يزال ذم  "وم٘م٤مل: ^ ٌّٙم إذا يم٤من أطمديمؿ ذم اعمًجد ومال يِم

 رواه أمحد.  "يم٤من ذم اعمًجد طمتك خيرج ُمٜمفصالة ُم٤م 

 دمٜم٥م اخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد إذان إٓ ًمٕمذر طمتك يّمكم اعمٙمتقسم٦م. -14

قمـ أيب اًمِمٕمث٤مء ىم٤مل: يمٜم٤م ىمٕمقدا قمٜمد أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ذم اعمًجد وم٠مّذن اعم١مذن وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ   

أسمق هريرة: أُم٤م هذا وم٘مد قمَم أسم٤م  اعمًجد يٛمٌم وم٠مشمٌٕمف أسمق هريرة سمٍمه طمتك ظمرج ُمـ اعمًجد، وم٘م٤مل

 . رواه ُمًٚمؿ. ^اًم٘م٤مؾمؿ 

دمٜم٥م شمٜم٤مول إـمٕمٛم٦م ذم اعمًجد وضمٕمٚمٝم٤م أُمٙمٜم٦م ًمٚمراطم٦م أو اًم٘مٞمٚمقًم٦م أو اًمًٛمر، ودمٜم٥م اًمقىمقع ذم -11

 اعمحرُم٤مت يم٤مًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٙمذب وشمٜمٗم٘مٞمص اًمٜم٤مس. 

ٜمف ُمـ همػم صالة أو ذيمر أو دمٜم٥م اًمدظمقل امم اعمًجد ًمٚمٛمرور ومٞمف يمٓمريؼ، أو اًمدظمقل واخلروج ُم-19

 شمًٌٞمح أو قم٤ٌمدة أو أُمر سم٤معمٕمروف أو هنل قمـ ُمٜمٙمر أو ـمٚم٥م ًمٚمٕمٚمؿ. 

 اًم٘مٞم٤مم سمّمٞم٤مٟم٦م اعمًجد، واحلٗم٤مظ قمغم ٟمٔم٤مومتف وأٟم٤مىمتف، وأصم٤مصمف وأُمتٕمتف، ويمتٌف وُمّم٤مطمٗمف. -46

اًمتل شمٌٜمك  سمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد ذم اًمدور ـ أي ذم إُم٤ميمـ ^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: أُمر رؾمقل اهلل   

 ومٞمٝم٤م اًمٌٞمقت ـ وأن شمٜمٔمػ وشمٓمٞم٥ّم. رواه أمحد وأسمق داود. 

قمرو٧م قمكّم أضمقر أُمتل طمتك اًم٘مذاة خيرضمٝم٤م اًمرضمؾ  ":^وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود.  "ُمـ اعمًجد
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٤ًمسمٕم٦م وإطمْم٤مرهؿ امم صٞم٤مٟم٦م اعمًجد ُمـ إـمٗم٤مل واعمج٤مٟملم، وشمِمجٞمع اًمّمٌٞم٦م اًمذيـ دم٤موزوا اًم-41

اعمًجد شمٕمقيدا هلؿ قمغم اًمٕم٤ٌمدة، وحتٌٞمٌٝمؿ سم٤معم٤ًمضمد ُمع شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ آداهب٤م ىمٌؾ دظمقهل٤م، واإلذاف قمٚمٞمٝمؿ 

أصمٜم٤مء وضمقدهؿ ومٞمٝم٤م ًمتقضمٞمٝمٝمؿ وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ قمٜمد اإلظمالل سمحرُمتٝم٤م أو خم٤مًمٗم٦م آداهب٤م واحلذر ُمـ إه٤مٟمتٝمؿ أو 

 ـمردهؿ ُمٜمٝم٤م. 

أة اًمتل شمِمٝمد اعم٤ًمضمد، ودظمقهل٤م وظمروضمٝم٤م ُمـ اعمٙم٤من دمٜم٥م اًمتٓمٞم٥م واًمتزيـ واًمتؼّمج ًمٚمٛمر-44

 اعمخّمص ًمٚمٜم٤ًمء، دون اظمتالـمٝم٤م سم٤مًمرضم٤مل أو ُمزامحتٝمؿ. 

ـّ اعمًجد ومال متّس  ":^قمـ زيٜم٥م اًمث٘مٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل    إذا ؿمٝمدت إطمدايم

 رواه ُمًٚمؿ.  "ـمّٞم٤ٌم

ضم٤مًمس ذم اعمًجد إذ دظمٚم٧م إُمرأة ُمـ ُمزيٜم٦م  ^ وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: سمٞمٜمام رؾمقل اهلل  

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس اهنقا ٟم٤ًمءيمؿ قمـ ًمٌس اًمزيٜم٦م واًمتٌخؽم ذم اعمًجد  ":^شمرومؾ ذم زيٜم٦م هل٤م ذم اعمًجد، وم٘م٤مل 

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "وم٢من سمٜمل إهائٞمؾ مل يٚمٕمٜمقا طمتك ًمٌس ٟم٤ًمؤهؿ اًمزيٜم٦م وشمٌخؽموا ذم اعم٤ًمضمد
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-3- 

 آداب صالة اجلامعة

 

آٟم٤ًمن اضمتامقمل سمٓمٌٕمف، حي٥م اجلامقم٦م اًمتل شمقاوم٘مف وشمرقم٤مه، وشم٠ًمل قمـ ؿم١موٟمف وشمًدي إًمٞمف اًمٜمّمح   

واعمٕمروف، وٓ سمّد ًمإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف ُمـ مج٤مقم٦م يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م، وم٢مذا ُم٤م اومت٘مد اجلامقم٦م اًمتل شم٠مُمره سم٤مخلػم 

صم٤مم، ومٞمٜم٤ًمق ُمٕمٝم٤م امم اجلامقم٦م اًمتل شم٠مُمره سم٤معمٜمٙمر، وشمزيـ ًمف اًمنمور وأ شمٚم٘مٗمتفوشمٕمٞمٜمف قمغم اًمت٘مقى، 

اًمذٟمقب واًمٕمّمٞم٤من، وهيقي سمًٌٌٝم٤م امم اًمٜم٤مر. وىمد أظمؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن اعمجرُملم ي٤ًمىمقن امم اًمٜم٤مر يمؾ ُمع 

ـَ يَمَٗمُروا إمَِم ضَمَٝمٜمََّؿ  }مج٤مقمتف، وأن اعم١مُمٜملم حينمون امم اجلٜم٦م يمؾ ُمع زُمرشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِذي َوؾِمٞمَؼ اًمَّ

ـَ ا ِذي ُْؿ إمَِم اجْلَٜم٦َِّم ُزَُمرًا....ُزَُمرًا.... َوؾِمٞمَؼ اًمَّ َ٘مْقا َرهبَّ . وأُمر ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمتزام اجلامقم٦م 43-41اًمزُمر  {شمَّ

٤مِدىِملَم ) }اعم١مُمٜم٦م اًمّم٤مدىم٦م وم٘م٤مل: ُ٘مقْا اهللَّ َويُمقُٟمقْا َُمَع اًمّمَّ ـَ آَُمٜمُقْا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ  اًمتقسم٦م.  {(119َي٤م َأهيُّ

٠مُمر هب٤م وحي٨م قمغم اًمتزاُمٝم٤م، ويٙمره اًمٗمرىم٦م واإلؾمالم سمٕمت٤ٌمره ديـ اًمٗمٓمرة ومٝمق ديـ اجلامقم٦م، ي  

وآظمتالف، ويٜمٕمل قمغم اًمذيـ يِمذون قمـ اجلامقم٦م ويٗم٤مرىمقهن٤م سم٠مهنؿ يِمذون امم أهقائٝمؿ اًمذي يًقىمٝمؿ 

 امم آٟمحراف وامم اًمْمالل اعمٌلم. 

وىمد ضم٤مء اإلؾمالم، واًمٕمرب ٟمتٗمرىمقن ٓ دمتٛمع هلؿ يمٚمٛم٦م أطمدهؿ قمغم يمٚمٛم٦م ومقطمدهؿ سمٕمد ومرىم٦م، ومجع   

ـّ قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ وم٘م٤مل ؿمٛم ٚمٝمؿ سمٕمد قمداوة، وضمٕمٚمٝمؿ  إظمقة يم٤مجلًد اًمقاطمد سمٕمد ـمقل شمِم٤مطمـ واىمتت٤مل. وُم

ٌَْحُتؿ سمِٜمِْٕمَٛمتِِف إظِْمَقا }ؾمٌح٤مٟمف: َػ سَملْمَ ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ وَم٠َمْص آل  {ٟم٤مً َواْذيُمُروْا ٟمِْٕمَٛم٧َم اهللِّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ إِْذ يُمٜمتُْؿ َأقْمَداء وَم٠َمًمَّ

 . 163قمٛمران 
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قم٦م اخلػّمة ذم اإلؾمالم طمّْمف قمغم إىم٤مُم٦م اًمٕم٤ٌمدات ُمع اجلامقم٦م، وم٘مد طمّض قمغم صالة وُمـ ُمٔم٤مهر اجلام  

اجلامقم٦م، وأيمد قمغم ضورة طمْمقره٤م، ورهم٥م ذم قمٔمٞمؿ ومْمٚمٝم٤م ومٕمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "صالة اجلامقم٦م أومْمؾ ُمـ صالة اًمٗمّذ سمًٌع وقمنميـ درضم٦م "ىم٤مل: ^اهلل 

٤م وحي٤مومٔمقن قمٚمٞمٝم٤م سمِمٝم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م شمٜمٗمل قمٜمٝمؿ ُمرض اًمٜمٗم٤مق، وسمِمٝم٤مدة ذم أظمرة ووقمد اًمذيـ يٚمتزُمقهن  

ُمـ صغم أرسمٕملم يقُم٤م ذم مج٤مقم٦م  "ىم٤مل: ^حتٛمٞمٝمؿ ُمـ دظمقل اًمٜم٤مر، ومٕمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل 

 ؽمُمذي. رواه اًم "ٓ شمٗمقشمف ومٞمٝم٤م شمٙمٌػمة اإلطمرام يمت٥م اهلل ًمف سمراءشملم: سمراءة ُمـ اًمٜمٗم٤مق وسمراءة ُمـ اًمٜم٤مر

وضمٕمؾ اًمٗمرىم٦م ذم اًمّمالة قمالُم٦م قمغم اًمتٝم٤مون سمِم٠مهن٤م، وهل سمدوره٤م قمالُم٦م قمغم وضمقد قمٛمؾ ًمٚمِمٞمٓم٤من   

 "ي٘مقل:  ^وإؾمتٞمالء ًمف قمغم اًم٘مٚمقب وإقمامل، ومٕمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

اًمِمٞمٓم٤من ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م، وم٢مٟمام ُم٤م ُمـ صمالصم٦م ذم ىمري٦م وٓ سمدو ٓ شم٘م٤مم ومٞمٝمؿ اًمّمالة إٓ ىمد اؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ 

 رواه أسمق داود.  "ي٠ميمؾ اًمذئ٥م ُمـ اًمٖمٜمؿ اًم٘م٤مصٞم٦م

وأوقمد ُمـ يتخٚمػ قمـ صالة اجلامقم٦م سمؽميمف هلدي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهدد سمقضمقد قمالُم٦م   

 ًمٚمٜمٗم٤مق ومٞمف، ومٕمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ) ُمـ ّهه أن يٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم همدا ُمًٚمام ومٚمٞمح٤مومظ قمغم

، وم٢من اهلل ذع ًمٜمٌّٞمٙمؿ  ـّ ؾمٜمـ اهلدى وًمق أٟمٙمؿ صٚمٞمتؿ ذم سمٞمقشمٙمؿ يمام  ^ه١مٓء اًمّمٚمقات طمٞم٨م يٜم٤مدى هب

يّمكم هذا اعمتخٚمػ ذم سمٞمتف ًمؽميمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمْمٚمٚمتؿ، وًم٘مد رأيٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م 

 ذم اًمّمػ( رواه ُمًٚمؿ. إٓ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مق، وًم٘مد يم٤من اًمرضمؾ ي١مشمك سمف هي٤مدى سملم اًمرضمٚملم طمتك ي٘م٤مم 

وىمد طم٤مومظ اعمًٚمٛمقن قمغم هذه اًمِمٕمػمة اعم٤ٌمريم٦م قمغم ُمدى إضمٞم٤مل، ويم٤من هل٤م أيمؼم اًمٗمْمؾ ذم حم٤مومٔمتٝمؿ   

قمغم ريمـ اًمّمالة، وفمؾ ٟمداء اإليامن يّمدح قمغم اعمآذن طمتك هذه إي٤مم وإمم أن يرث اهلل إرض وُمـ 

 قمٚمٞمٝم٤م. 

ت طمدا أؿمٌف سم٤مخلٞم٤مل، ومٝمذا ؾمٕمٞمد سمـ اعمًّٞم٥م ي٘مقل: ُم٤م وىمد سمٚمغ ُمـ حم٤مومٔم٦م اًمًٚمػ قمغم طمْمقر اجلامقم٤م  

 أذن ُم١مذن ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م إٓ وأٟم٤م ذم اعمًجد. 
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 وىمد يم٤مٟمقا يٕمزون أٟمٗمًٝمؿ صمالصم٦م أي٤مم إذا وم٤مشمتٝمؿ اًمتٙمٌػمة إومم، ويٕمزون ؾمٌٕم٤م إذا وم٤مشمتٝمؿ اجلامقم٦م.   

ا، مـفا ما خيتص باإلمام ومـفا ما  هذا ولصالة اجلامعة آداب كثرة إضافة اىل آداب ادسجد التي ذكركاه  

 خيتص بادلموم، ومـفا ما يؾزمفام معا، كذكر مـفا اآلداب التالقة: 

 

اعمح٤مومٔم٦م قمغم صالة اجلامقم٦م ذم اعمًجد، وآؾمتٕمداد هل٤م سم٤مًمٓمٝم٤مرة واًمقوقء ذم اًمٌٞم٧م، واحلْمقر ذم   -1

 أول اًمقىم٧م، وظم٤مص٦م إذا يم٤من اعمًجد ىمري٤ٌم. 

 "ٓ صالة جل٤مر اعمًجد إٓ ذم اعمًجد "ىم٤مل: ^ اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل قمـ ضم٤مسمر وأيب هريرة ريض  

 رواه اًمدارىمٓمٜمل. 

صالة اًمرضمؾ ذم مج٤مقم٦م شمْمّٕمػ قمغم صالشمف ذم  ":^وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

د ٓ سمٞمتف وذم ؾمقىمف مخ٤ًم وقمنميـ وٕمٗم٤م، وذًمؽ أٟمف إذا شمقو٠م وم٠مطمًـ اًمقوقء صمؿ ظمرج امم اعمًج

خيرضمف إٓ اًمّمالة مل خيط ظمٓمقة إٓ رومٕم٧م ًمف هب٤م درضم٦م، وطمٓم٧م قمٜمف هب٤م ظمٓمٞمئ٦م، وم٢مذا صغم مل شمزل 

اعمالئٙم٦م شمّمكم قمٚمٞمف  ُم٤م دام ذم ُمّماله ُم٤م مل حيدث، شم٘مقل: اًمٚمٝمؿ صؾ قمٚمٞمف، اًمٚمٝمؿ ارمحف، وٓ يزال 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "أطمديمؿ ذم صالة ُم٤م اٟمتٔمر اًمّمالة

 امقم٦م، واًمتٙم٤مؾمؾ قمٜمٝم٤م، وآٟمِمٖم٤مل سمٖمػمه٤م قمٜمد ؾمامع اًمٜمداء. دمٜم٥م اًمتٝم٤مون ذم صالة اجل     -4

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد مهٛم٧م أن آُمر سمحٓم٥م  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 "ومٞمحتٓم٥م، صمؿ آُمر سم٤مًمّمالة ومٞم١مّذن هل٤م، صمؿ آُمر رضمال ومٞم١مّم اًمٜم٤مس، صمؿ أظم٤مًمػ امم رضم٤مل وم٠مطمّرق قمٚمٞمٝمؿ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

قمغم صالة اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء ُمع اجلامقم٦م، عم٤م ومٞمٝمام ُمـ قمٔمٞمؿ إضمر وضمزيؾ اًمثقاب، وعم٤م ذم  احلرص  -3

 هذيـ اًمقىمتلم ُمـ اًمؼميم٤مت وشمٜمّزل اًمرمح٤مت، وًمث٘مٚمٝمام قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ٟٓمِمٖم٤مهلؿ ومٞمٝم٤م ذم هلق أو ٟمقم. 
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قم٦م ومٙم٠مٟمام ىم٤مم ُمـ صغم اًمٕمِم٤مء ذم مج٤م "ي٘مقل: ^قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، وُمـ صغم اًمّمٌح ذم مج٤مقم٦م ومٙم٠مٟمام صغم اًمٚمٞمؾ يمٚمف

ًمٞمس صالة أصم٘مؾ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًمٗمجر  ":^وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "واًمٕمِم٤مء، وًمق يٕمٚمٛمقن ُم٤م ومٞمٝمام ٕشمقمه٤م وًمق طمٌقا

 ّمالة وىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد ؾمامع إذان، وإضم٤مسم٦م اعم١مذن ومٞمام ي٘مقل. اًمتقىمػ قمـ اًمذيمر واًم     -2

. "ُمـ ؾمٛمع اعم١مذن وم٘م٤مل ُمثٚمام ي٘مقل ومٚمف ُمثؾ أضمره "ىم٤مل: ^قمـ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه اًمٓمؼماين. 

 اإلىم٤ٌمل امم صالة اجلامقم٦م سمٜم١مدة وهدوؤ وؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر، وظمِمقع ًمٚم٘مٚم٥م، وشمرك ًمِمقاهمؾ اًمدٟمٞم٤م،  -2

 ودمٜم٥م اإلهاع أو اًمريمض ذم اًمٓمريؼ أو ذم اعمًجد ًمٚمحقق سم٤مجلامقم٦م.. 

إذا ؾمٛمٕمتؿ اإلىم٤مُم٦م وم٤مُمِمقا امم اًمّمالة وقمٚمٞمٙمؿ  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه اجلامقم٦م إٓ اًمؽمُمذي.  "اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، وٓ شمنقمقا، ومام أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا

ء اًمًالم قمغم اجلامقم٦م اعمٜمتٔمريـ ًمٚمّمالة قمٜمد اًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ، وشمٗم٘مد اًمٖم٤مئٌلم ُمٜمٝمؿ سمٕمد أداء إًم٘م٤م  -0

اًمّمالة، ومٛمـ يم٤من ُمريْم٤م قم٤مدوه، وُمـ يم٤من ُم٘مٍما زاروه، وُمـ يم٤من حمت٤مضم٤م أقم٤مٟمقه، وُمـ يم٤من ُمّم٤مسم٤م 

 قمزوه، وُمـ يم٤من ُمتقرم ؿمٞمٕمقه. 

ودمٜم٥م ختٓمل رىم٤مب اعمّمٚملم  اًمًٕمل ًمٚمقصقل امم اًمّمػ إول وذًمؽ سم٤مًمتٙمٌػم امم اعمًجد  -4

 ًمٚمقصقل إًمٞمف، وم٢من أطمؼ اعمّمٚملم سم٤مًمّمػ إول أؾمٌ٘مٝمؿ إًمٞمف. 

ًمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم اًمٜمداء واًمّمػ إول صمؿ مل  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "جيدوا إٓ أن يًتٝمٛمقا قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا
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 ذر ُمـ اعمرور سملم يدي اعمّمٚملم أصمٜم٤مء صالهتؿ. دمٜم٥م اًمًػم سملم اًمّمٗمقف، واحل     -1

ًمق يٕمٚمؿ اعم٤مّر سملم يدي  ":^قمـ قمٌداهلل سمـ احل٤مرث إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ىم٤مل  "اعمّمكم ُم٤مذا قمٚمٞمف ـ ُمـ اإلصمؿ ـ ًمٙم٤من أن ي٘مػ أرسمٕملم ظمػما ًمف ُمـ أن يٛمر سملم يديف

 ُم٤م أو أرسمٕملم ؿمٝمرا أو أرسمٕملم ؾمٜم٦م. اًمرواي: ٓ أدري ىم٤مل أرسمٕملم يق

اًمتقىمػ قمـ أداء صالة اًمًٜم٦م ُمتك أىمٞمٛم٧م اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م، وختٗمٞمٗمٝم٤م إن يم٤من ىمد شمٚمٌّس هب٤م، وىمٍمه٤م   -9

 امم ريمٕمتلم إن يم٤مٟم٧م رسم٤مقمٞم٦م وذًمؽ ًمٚمحقق اإلُم٤مم. 

صالة إٓ  إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "اعمٙمتقسم٦م

 جي٥م ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم ذم طمريم٤مت اًمّمالة، وحترم ُم٤ًمسم٘متف، وشمٌٓمؾ إن ؾمٌ٘مف سمتٙمٌػمة اإلطمرام. -16

إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًم١مشمّؿ سمف ومال  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

يمٕمقا، وإذا ىم٤مل ؾمٛمع اهلل عمـ محده وم٘مقًمقا: اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ ختتٚمٗمقا قمٚمٞمف وم٢مذا يمؼّم ومٙمؼّموا، وإذا ريمع وم٤مر

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "احلٛمد وإذا ؾمجد وم٤مؾمجدوا وإذا صغم ىم٤مقمدا ومّمٚمقا ىمٕمقدا أمجٕمقن

إذا يم٤من اعم٘متدي ومردا واطمدا وم٢مٟمف ي٘مػ قمـ يٛملم اإلُم٤مم ُمت٠مظمرا قمٜمف ىمٚمٞمال، وم٢من أشمك آظمر أؿم٤مر اًمٞمف -11

 ٤من وراء اإلُم٤مم. سمرومؼ سمٕمد أن يٜمقي اًمّمالة ًمٞمت٠مظمر، ويّمٗمّ 

قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يّمكم ومجئ٧م وم٘مٛم٧م قمـ ي٤ًمره   

وم٠مظمذين سمٞمده وم٠مدارين طمتك أىم٤مُمٜمل قمـ يٛمٞمٜمف، صمؿ ضم٤مء ضم٤مسمر سمـ صخر وم٘م٤مم قمـ ي٤ًمر رؾمقل اهلل صغم اهلل 

 وأسمق داود.  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمذ سم٠ميديٜم٤م مجٞمٕم٤م ومدومٕمٜم٤م طمتك أىم٤مُمٜم٤م ظمٚمٗمف. رواه ُمًٚمؿ

يتؿ إٟمِم٤مء اًمّمػ ظمٚمػ اإلُم٤مم سمٛمح٤مذاشمف، صمؿ يّمٓمّػ اعمّمٚمقن يٛمٞمٜم٤م وي٤ًمرا سم٤مًمت٤ًموي طمتك -14

يًتٙمٛمؾ اًمّمػ، وٓ يٌدأ سمتِمٙمٞمؾ صػ ضمديد طمتك يٜمتٝمل اًمذي ىمٌٚمف ويٜمٌٖمل شمًقي٦م اًمّمٗمقف ًمتٙمقن 
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ٟمحّمؾ سمريم٦م قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م واطمدة يمام يٜمٌٖمل رّص اًمّمٗمقف ًمٚمتقضمف امم اهلل شمٕم٤ممم سم٘مٚم٥م واطمد، وسمذًمؽ 

 اجلامقم٦م، إذ شمتقطمد اًم٘مٚمقب ذم ُم٘مّمده٤م ومٞمٖمذي اًم٘مقي ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمٞمػ، وشمٗم٤مض رمح٦م اهلل قمغم اجلٛمٞمع. 

 "وؾّمٓمقا اإلُم٤مم، وؾمدّوا اخلٚمؾ "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه أسمق داود. 

أٓ شمّمٗمّقن  "رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: وقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م  

يتّٛمقن اًمّمػ  ". وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل ويمٞمػ شمّمػ اعمالئٙم٦م قمٜمد رهب٤م؟ ىم٤مل:"يمام شمّمّػ اعمالئٙم٦م قمٜمد رهب٤م

 رواه ُمًٚمؿ.  "إول، ويؽماّصقن ذم اًمّمػ

، وم٢من شمًقي٦م ؾمّقوا صٗمقومٙمؿ "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "اًمّمٗمقف  ُمـ إىم٤مُم٦م اًمّمالة

أىمٞمٛمقا اًمّمٗمقف، وطم٤مذوا  "وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

سملم اعمٜم٤ميم٥م، وؾمدوا اخلٚمؾ، وًمٞمٜمقا سم٠ميدي إظمقاٟمٙمؿ، وٓ شمذروا ومرضم٤مت ًمٚمِمٞمٓم٤من، وُمـ وصؾ صٗم٤م 

 رواه أسمق داود.  "وصٚمف اهلل، وُمـ ىمٓمع صٗم٤م ىمٓمٕمف اهلل

 يٜمٌٖمل قمدم اًمت٠مظمر قمـ أول اًمّمالة وشمٙمٌػمة اإلطمرام، وقمدم اًمت٤ٌمـم١م قمـ اًمّمٗمقف إومم. -13

 "قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأى ذم أصح٤مسمف شم٠مظمرا وم٘م٤مل هلؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "ك ي١مظمرهؿ اهللشم٘مّدُمقا وم٠ممتّقا يب، وًمٞم٠مشمؿ سمٙمؿ ُمـ سمٕمديمؿ، وٓ يزال ىمقم يت٠مظمرون طمت

يٜمٌٖمل أن ي٘مػ ظمٚمػ اإلُم٤مم ُم٤ٌمذة أيمؼم اعمّمٚملم ىمدر وؾمٜم٤م، وأطمًٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤م وإيامٟم٤م، وأيمثرهؿ -12

شم٘مقى وصالطم٤م، وأطمٗمٔمٝمؿ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأقمٚمٛمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ، ويٜمٌٖمل شم٘مديٛمٝمؿ إذا يم٤مٟمقا ذم 

 اًمّمٗمقف اعمت٠مظمرة، وإيث٤مرهؿ سم٤مًمّمػ إول. 
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يض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمًح ُمٜم٤ميمٌٜم٤م ذم اًمّمالة قمـ اسمـ ُمًٕمقد ر  

اؾمتقوا وٓ ختتٚمٗمقا ومتختٚمػ ىمٚمقسمٙمؿ، ًمٞمٚمٜمل ُمٜمٙمؿ أوًمقا إطمالم واًمٜمٝمل صمؿ اًمذيـ  "يًّقهي٤م وي٘مقل:

 رواه ُمًٚمؿ.  "يٚمقهنؿ

٘م٤م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واعمرى يٛمٌٖمل أن خيٗمػ اإلُم٤مم اًمّمالة ُمع إمت٤مُمٝم٤م، وٓ يٓمٞمؾ زي٤مدة قمغم اعم٠مًمقف روم-12

 واًمّمٜم٤ّمع واعمًٜملم وأصح٤مب احل٤مضم٤مت وإقمذار، وًمٞمٓمؾ إذا صغم وطمده أو سمٛمـ يروقن اإلـم٤مًم٦م. 

إذا صغم أطمديمؿ سم٤مًمٜم٤مس ومٚمٞمخٗمػ وم٢من  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اجلامقم٦م.  "ءومٞمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ واًمً٘مٞمؿ واًمٙمٌػم، وم٢مذا صغم ًمٜمٗمًف ومٚمٞمٓمّقل ُم٤م ؿم٤م

وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ُم٤م صٚمٞم٧م ظمٚمػ إُم٤مم ىمط أظمػ صالة، وٓ أشمّؿ ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف   

 وؾمٚمؿ. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

دمٜم٥م آؾمتٕمج٤مل ذم اخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد إٟم٘مْم٤مء اجلامقم٦م، ًمئال ي١مدي امم ُمزامح٦م اعمّمٚملم -10

اء أطمد ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٞمد أو سم٤مًمٚم٤ًمن، ويٗمْمؾ إـم٤مًم٦م اجلٚمقس وُمداومٕمتٝمؿ، واحلذر ُمـ إوم٤ًمد صمقاب اجلامقم٦م سم٢ميذ

 ذم اعمًجد ًم٘مراءة إذيم٤مر اعم٠مصمقرة دسمر يمؾ صالة. 

يٛمٙمـ ًمٚمٛمرأة أن شمِمٝمد اجلامقم٦م وشمّمكم ذم  اعمًجد إذا ظمرضم٧م سم٢مذن وًمّٞمٝم٤م همػم ُمتؼّمضم٦م وٓ ُمتزيٜم٦م -14

 وٓ ُمتٕمّٓمرة وصالهت٤م ذم سمٞمتٝم٤م أومْمؾ. 

ٓ متٜمٕمقا إُم٤مء اهلل ُم٤ًمضمد اهلل،  "اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن   

 أي همػم ُمتٓمٞم٤ٌمت. رواه أمحد وأسمق داود.  "وًمٞمخرضمـ شمٗمالت
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 آداب العامل

 

اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، وإٟمٌٞم٤مء مل يقرصمقا ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ُمت٤مقم٤م زائال، وٓ ُم٤مٓ وم٤مئٜم٤م، وإٟمام وّرصمقا ديـ   

ئؿ قمغم اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، وُمٕمروم٦م آي٤مت اهلل ذم ظمٚم٘مف، وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وصٚمتٝم٤م سمخ٤مًم٘مٝم٤م، اهلل قمز وضمؾ اًم٘م٤م

 وحتٚمٞمتٝم٤م سمٛمٙم٤مرم إظمالق. 

اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، ورصمقا قمـ ؾمٞمدٟم٤م ٟمقح صؼمه قمغم شمٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م اهلل، وحتٛمٚمف إيذاء ىمقُمف وإقمراوٝمؿ 

 ون يمٚمؾ وٓ ُمٚمؾ، وٓ وجر وٓ ىمٜمقط. قمٜمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وهق ىم٤مئؿ سم٤مًمدقمقة امم اهلل ُمئ٤مت اًمًٜملم د

وورصمقا قمـ ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ ؿمج٤مقمتف وصٛمقده أُم٤مم أقمداء اهلل، وشمْمحٞمتف سم٤محلٞم٤مة واؾمتٝم٤مٟمتف سم٤معمقت ذم   

 ؾمٌٞمؾ إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل. 

وورصمقا قمـ ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك ىمقشمف وأُم٤مٟمتف، وقمٗمتف وٟمزاهتف، ودقمقشمف ًمإلٟم٘م٤مذ ىمقُمف ُمـ اًمٔمٚمؿ وآؾمتٕم٤ٌمد،   

 خرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت امم اًمٜمقر، وُمـ قم٤ٌمدة اًمٓمقاهمٞم٧م امم قم٤ٌمدة اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر. وروم٘مف هبؿ ًمٞم

وؾمٛمق وورصمقا قمـ ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك روطم٤مٟمٞمتف وىمرسمف ُمـ اهلل، وذيمره وصٚمتف اًمدائٛم٦م سم٤مهلل، وصدىمف ورمحتف،   

 ورومٕمتٝم٤م وحمٌتٝم٤م جلٛمٞمع ظمٚمؼ اهلل.  ٟمٗمًف

ٞمف وؾمٚمؿ وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ، واًمرمح٦م وورصمقا قمـ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚم  

 ًمٚمٕم٤معملم، واًمّمٗمقة ُمـ اًمنمع واًمديـ اًم٘مقيؿ. 

ورصمقا قمٜمف صؼمه وطمٚمٛمف، وضمٝم٤مده وٟمْم٤مًمف، وقمرض ٟمٗمًف ودقمقشمف قمغم اًمٜم٤مس ذم ؾمٌٞمؾ ٟمنم ديـ اهلل،   

ل أو مج٤مل، ىم٤مئال ُم٘متحام إظمٓم٤مر، همػم ُم٤ٌمل سمتٝمديد وٓ إيذاء وٓ اؾمتٜمٙم٤مر، همػم آسمف سم٢مهمراء سمٛمٜمّم٥م أو ُم٤م
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واهلل ي٤م قمّؿ، ًمق ووٕمقا اًمِمٛمس ذم يٛمٞمٜمل، واًم٘مٛمر ذم ؿمامزم، قمغم أن أرضمع قمـ شمٌٚمٞمغ  "يمٚمٛمتف اعمِمٝمقرة:

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ اؾمح٤مق.  "رؾم٤مًم٦م ريب ُم٤م رضمٕم٧م طمتك يٜمٗمّمؾ رأد قمـ يمتٗمل

هُب٤َم  } ه١مٓء اًمٕمٚمامء هؿ اًمذيـ قم٘مٚمقا قمـ اهلل يٜمف، وومٝمٛمقا ُمراده ُمـ رؾم٤مًمتف امم ظمٚم٘مف   َُْمث٤َمُل َٟمْيِ ْٕ َوشمِْٚمَؽ ا

َّٓ اًْمَٕم٤معمُِقَن ) اًمٕمٜمٙمٌقت، وم٤مؾمت٘مّر ٟمقر اًمٙمت٤مب سملم صمٜم٤مي٤م صدورهؿ، واٟمٓمٌٕم٧م  {(23ًمِٚمٜم٤َّمِس َوَُم٤م َيْٕمِ٘مُٚمَٝم٤م إِ

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمؿَ  }ُمٕم٤مين أي٤مت ذم أقمامق ىمٚمقهبؿ  ِذي . 29اًمٕمٜمٙمٌقت  {سَمْؾ ُهَق آَي٤مٌت سَمٞمرٜم٤َمٌت ذِم ُصُدوِر اًمَّ

ـَ  }وسمذًمؽ ارشم٘مقا ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمّم٤محللم، وارشمٗمٕمقا امم ُمّم٤مّف اعم٘مرسملم  ِذي ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُٙمْؿ َواًمَّ ِذي َيْروَمِع اهللَُّ اًمَّ

، وؿمت٤من ُم٤م سملم هذه اعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م، وُمٜمزًم٦م اًمٖمٗمؾ اجل٤مهٚملم، 11اًمذاري٤مت  {ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمَؿ َدَرضَم٤مٍت 

ًْ  }واعمٕمرولم اًمزاهديـ  َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ ىُمْؾ َهْؾ َي ـَ  ِذي ـَ َيْٕمَٚمُٛمقَن َواًمَّ ِذي  . 9اًمزُمر  {َتِقي اًمَّ

ه١مٓء اًمٕمٚمامء هؿ ُمّم٤مسمٞمح اهلدى اًمتل شمدل اًمٜم٤مس قمغم ُمٜمٝم٩م اهلل، وشمرؿمدهؿ امم ديـ اهلل، وهؿ ُمٜم٤مسمع   

اخلػم واًمًٕم٤مدة واًمٗمالح، يٛمٚم١مون اًمٕم٘مقل سم٤مًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، وهيذسمقن اًمٜمٗمقس ويزيمقهن٤م سمٛمراىم٦ٌم اهلل 

ه قمغم اًمدوام، ويٜمِم١مون اجلٞمؾ اًم٘مقي سمٕم٘مٞمدشمف، اًمٙمريؿ سم٠مظمالىمف، اًمٜم٤مومع ُٕمتف، اعمخٚمص ذم سمٜم٤مء وذيمر

إن ُمثؾ اًمٕمٚمامء ذم إرض يمٛمثؾ  "ُم٦م ويمٜمزه٤م إيمؼم. ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وـمٜمف، ومٝمؿ روح إ

 ٤مًمؽ. رواه أمحد قمـ أٟمس سمـ ُم "اًمٜمجقم ذم اًمًامء، وم٢مذا اٟمٓمٛم٧ًم اًمٜمجقم أوؿمؽ أن شمْمّؾ اهلداة

وإذا يم٤من اًمٕمٚمامء ُمّم٤مدر اًمًٕم٤مدة عمـ ٓذ هبؿ وأظمٚمص ذم صحٌتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٝمؿ مت٤مم اًمًٕم٤مدة  ذم   

ويِمٗمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمالصم٦م:  "أظمرة، حينم أشم٤ٌمقمٝمؿ سمٛمٕمٞمتٝمؿ، صمؿ يِمٗمٕمقن هبؿ، ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

يٌٕم٨م اًمٕم٤ممل  ". وىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم:رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من "إٟمٌٞم٤مء صمؿ اًمٕمٚمامء صمؿ اًمِمٝمداء

رواه  "واًمٕم٤مسمد ومٞم٘م٤مل ًمٚمٕم٤مسمد: ادظمؾ اجلٜم٦م، وي٘م٤مل ًمٚمٕم٤ممل اصم٧ٌم طمتك شمِمٗمع ًمٚمٜم٤مس سمام أطمًٜم٧م أدهبؿ

 اًمٌٞمٝم٘مل قمـ ضم٤مسمر. 

وأي ذف أرومع، وومْمؾ أيمؼم ذم شمٙمريؿ اًمٕمٚمامء ُمـ قمٓمػ ؿمٝم٤مدهتؿ ذم وطمداٟمٞم٦م اهلل قمغم ؿمٝم٤مدة اهلل   

طِ  }وؿمٝم٤مدة ُمالئٙمتف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ًْ ُف َٓ إًَِمـَف إَِّٓ ُهَق َواعماََْلِئَٙم٦ُم َوُأْوًُمقْا اًْمِٕمْٚمِؿ ىَمآِئاَمً سم٤ِمًْمِ٘م آل  {ؿَمِٝمَد اهللُّ َأٟمَّ
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إن اهلل وُمالئٙمتف، وأهؾ اًمًٛمقات وإرض، طمتك  ". وُمـ ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:11قمٛمران 

 "رواه اًمؽمُمذي. وذم طمدي٨م آظمر  "اًمٜمٛمٚم٦م ذم ضمحره٤م، وطمتك احلقت ًمٞمّمٚمقن قمغم ُمٕمٚمٛمل اًمٜم٤مس ظمػما

ومْمؾ اًمٕم٤ممل قمغم اًمٕم٤مسمد يمٗمْمؾ اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر قمغم ؾم٤مئر اًمٙمقايم٥م، وإن اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء، وإن 

 رواه اًمؽمُمذي.  "إٟمٌٞم٤مء مل يقّرصمقا ديٜم٤مرا وٓ درمه٤م، وإٟمام وّرصمقا اًمٕمٚمؿ ومٛمـ أظمذ سمف أظمذ سمحظ واومر

رفون، وأخالق عؾقفا جمبولون، وآداب هبا متصػون، كذكر مـفا ما هذا ولؾعؾامء احلؼقؼقني صػات هبا يع  

 ييل: 

 ًمزوم اًمٕمٚمؿ وحمٌتف واًمِمٖمػ سمف، وسمذل اًمقىم٧م ًمالؾمتزادة ُمٜمف قمغم اًمدوام.      -1

بر ِزْديِن قِمْٚماًم ) }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:    ـمف.  {(112َوىُمؾ رَّ

: إذا أشمك قمكّم يقم ٓ أزداد ومٞمف قمٚمام، وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  

 رواه اًمٓمؼماين وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م.  "ي٘مّرسمٜمل امم اهلل قمز وضمؾ ومال سمقرك زم ذم ـمٚمقع ؿمٛمس ذًمؽ اًمٞمقم

اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، ٕن اًمٕم٤ممل احلؼ ٓ خي٤مًمػ ومٕمٚمف ىمقًمف، وُمـ يم٤من ىمدوة ًمٚمٜم٤مس سمٗمٕمٚمف وؾمٚمقيمف ىمٌؾ   -4

سمًػمشمف وأظمالىمف، ىمٌؾ دروؾمف وظمٓمٌف، وُمـ قمّٚمؿ اًمٜم٤مس سمح٤مًمف ىمٌؾ  يمالُمف وشمقضمٞمٝمف، وُمـ دقم٤مهؿ امم اهلل

ىم٤مًمف. ىم٤مل أسمق اًمدرداء: ويؾ ًمٚمذي ٓ يٕمٚمؿ ُمرة، وويؾ ًمٚمذي يٕمٚمؿ صمؿ ٓ يٕمٛمؾ ؾمٌع ُمرات. وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من 

سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ًمٞمس اًمٕم٤ممل اًمذي يٕمرف اخلػم ُمـ اًمنم، إٟمام اًمٕم٤ممل اًمذي يٕمرف اخلػم ومٞمتٌٕمف، ويٕمرف اًمنم 

 ومٞمجتٜمٌف. 

 وىم٤مل أطمد اًمِمٕمراء:   

 ي٤م أهي٤م اًمرضمؾ اعمٕمٚمؿ همػمه 

 هال ًمٜمٗمًؽ يم٤من ذا اًمتٕمٚمٞمؿ                              
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 اسمدأ سمٜمٗمًؽ وم٤مهنٝم٤م قمـ قمّٞمٝم٤م 

 وم٢مذا اٟمتٝم٧م قمٜمف وم٠مٟم٧م طمٙمٞمؿ                              

 ٓ شمٜمف قمـ ظمٚمؼ وشم٠ميت ُمثٚمف 

 قمٔمٞمؿ  قم٤مر قمٚمٞمؽ إذا ومٕمٚم٧م                             

وقمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ي١مشمك سم٤مًمرضمؾ   

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر ومتٜمدًمؼ أىمت٤مب سمٓمٜمف ومٞمدور هب٤م يمام يدور احلامر ذم اًمرطمك ومٞمجتٛمع إًمٞمف أهؾ اًمٜم٤مر 

ر، ومٞم٘مقل سمغم يمٜم٧م آُمر سم٤معمٕمروف وٓ ومٞم٘مقًمقن: ي٤م ومالن ُم٤مًمؽ أمل شمٙمـ شم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙم

 آشمٞمف، وأهنك قمـ اعمٜمٙمر وآشمٞمف. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقَن ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ َآَُمٜمُقا مِلَ شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م  ِذي ٤َم اًمَّ َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقَن 4َي٤م َأهيُّ ( يَمؼُمَ َُمْ٘مت٤ًم قِمٜمَد اهللَِّ َأن شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م 

 اًمّمػ.  {(3)

 . 11هقد  {َوَُم٤م ُأِريُد َأْن ُأظَم٤مًمَِٗمُٙمْؿ إمَِم َُم٤م َأهْن٤َميُمْؿ قَمٜمْفُ  }ن ٟمٌٞمف ؿمٕمٞم٥م:وىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًم  

ُٙمْؿ َوَأٟمتُْؿ شَمْتُٚمقَن اًْمٙمَِت٤مَب َأوَماَل شَمْٕمِ٘مُٚمقَن ) }وىم٤مل قمز وضمؾ:   ًَ ْقَن َأٟمُٗم ًَ  {(22َأشَم٠ْمُُمُروَن اًمٜم٤َّمَس سم٤ِمًْمؼِمر َوشَمٜم

 اًمٌ٘مرة. 

ُمـ قمٛمؾ سمام قمٚمؿ ورصمف اهلل قمٚمؿ ُم٤م مل  "ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌ  

 رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م.  "يٕمٚمؿ

 . رواه اسمـ طم٤ٌمن. "ٓ يٙمقن اعمرء قم٤معم٤م طمتك يٙمقن سمٕمٚمٛمف قم٤مُمال "وقمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ُمقىمقوم٤م:  

ُمثؾ اًمذي يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اخلػم  "ؾمٚمؿ:وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و  

 رواه اًمٓمؼماين.  "ويٜمًك ٟمٗمًف ُمثؾ اًمٗمتٞمٚم٦م شميضء قمغم اًمٜم٤مس وحترق ٟمٗمًٝم٤م
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 ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم يمٚمام ازداد قمٚمام، وخم٤مومتف يمٚمام ازداد ُمٕمروم٦م سمٕمٔمٛمتف وىمدرشمف، ىم٤مل أطمدهؿ:      -3

 قمغم ىمدر قمٚمؿ اعمرء يٕمٔمؿ ظمقومف 

  إٓ ُمـ اهلل ظم٤مئػ ومام قم٤ممل                             

 ومآُمـ ُمٙمر اهلل سم٤مهلل ضم٤مهؾ 

 وظم٤مئػ ُمٙمر اهلل سم٤مهلل قم٤مرف                              

٤ٌَمِدِه اًْمُٕمَٚماَمء }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـْ قِم اَم خَيَِْمك اهللََّ ُِم  . 41وم٤مـمر  {إِٟمَّ

ؽ "وىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف:   ًّ  . "ىمّمؿ فمٝمري رضمالن: قم٤ممل ُمتٝمتؽ، وضم٤مهؾ ُمتٜم

ومع قمـ ؾمٗم٤مؾمػ اًمدٟمٞم٤م، وًمٖمقه٤م وهلقه٤م وًمٕمٌٝم٤م، وهبرضمٝم٤م وزظم٤مرومٝم٤م وؿمٝمقاهت٤م اًمرظمٞمّم٦م. روي اًمؽم  -2

أن رضمال ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ مجع صمامٟمقن شم٤مسمقشم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ ومل يٜمتٗمع سمف، وم٠موطمك اهلل امم ٟمٌٞمٝمؿ أٟمف ىمؾ هلذا 

ٞم٤م ومٚمٞم٧ًم سمدار ًمق مجٕم٧م يمثػما ُمـ اًمٕمٚمؿ مل يٜمٗمٕمؽ إٓ أن شمٕمٛمؾ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء: ٓ حت٥م اًمدٟم "اجل٤مُمع 

 . "اعم١مُمٜملم، وٓ شمّم٤مطم٥م اًمِمٞمٓم٤من ومٚمٞمس سمرومٞمؼ اعم١مُمٜملم، وٓ شم١مذ أطمدا ومٚمٞمس سمحروم٦م اعم١مُمٜملم

ٟمَٞم٤م ًمِٜمَْٗمتِٜمَُٝمْؿ ومِٞمفِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٜمُْٝمْؿ َزْهَرَة احْلََٞم٤مِة اًمدُّ نَّ قَمْٞمٜمَْٞمَؽ إمَِم َُم٤م َُمتَّْٕمٜم٤َم سمِِف َأْزَواضم٤ًم ُمر َٓ مَتُدَّ َوِرْزُق َرسمرَؽ  َو

 ـمف.  {(131ظَمػْمٌ َوَأسْمَ٘مك )

ُمـ ازداد سم٤مهلل قمٚمام صمؿ ازداد ًمٚمدٟمٞم٤م  "وقمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

ُمـ أراد قمٚمام صمؿ ازداد قمغم  "رواه أسمق اًمٗمتح إزدي. وقمـ احلًـ ُمقىمقوم٤م: "طم٤ٌم، ازداد اهلل قمٚمٞمف همْم٤ٌم

 رواه اسمـ طم٤ٌمن.  "ااًمدٟمٞم٤م طمرص٤م مل يزدد ُمـ اهلل إٓ سمٕمد

اًمتقاوع ًمٕم٤ٌمد اهلل، واًمِمٗم٘م٦م قمغم اعمتٕمٚمٛملم، واًمرومؼ هبؿ، واًمت٠مين ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ، وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ يم٠مسمٜم٤مئف  -2

اعمحت٤مضملم، واطمتامل إقمراوٝمؿ وضمٗم٤مئٝمؿ وضمٝم٤مًمتٝمؿ، واحلرص قمغم إٟم٘م٤مذهؿ ُمـ فمٚمامت اجلٝم٤مًم٦م امم ٟمقر 
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ٕمٚمؿ اًمذي يٕم٤مًم٩م أُمراوٝمؿ، ويّمٚمح أطمقاهلؿ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ذم اًمديـ. واًمٕمٛمؾ قمغم إصالطمٝمؿ سم٢مٟمت٘م٤مء اًم

وشم٘مديؿ إومم ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ واًمتدرج ذم شم٠مديٌٝمؿ، وشمٗمٝمؿ طم٤مضم٤مهتؿ وشم٘مدير فمروومٝمؿ، واًمرد قمغم أؾمئٚمتٝمؿ، 

واًمٌِم٤مؿم٦م ذم وضمقهٝمؿ، وشم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ، وسمذل اًمقىم٧م وإٟمٗم٤مق اعم٤مل ذم ؾمٌٞمؾ إرؿم٤مدهؿ، وىمد ورد ذم 

 ُمٜمف(. إصمر ) ًمٞمٜمقا عمـ شمٕمٚمٛمقن وعمـ شمتٕمٚمٛمقن 

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٌََٕمَؽ ُِم ـِ اشمَّ ٤َّم شَمْٕمَٛمُٚمقَن 412َواظْمِٗمْض ضَمٜم٤َمطَمَؽ عمَِ ( وَم٢مِْن قَمَّمْقَك وَمُ٘مْؾ إيِنر سَمِريٌء ممر

 اًمِمٕمراء.  {(410)

 "إٟمام أٟم٤م ًمٙمؿ ُمثؾ اًمقاًمد ًمقًمده "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

٤ٌّمن.   رواه اسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم

وقمـ أيب هرون اًمٕمٌدي ىم٤مل: يمٜم٤م ٟم٠ميت أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ومٞم٘مقل: ُمرطم٤ٌم سمقصٞم٦م رؾمقل اهلل: إن اًمٜمٌل صغم   

إن اًمٜم٤مس ًمٙمؿ شمٌع وإن رضم٤مٓ ي٠مشمقٟمٙمؿ ُمـ أىمٓم٤مر إرض يتٗم٘مٝمقن ذم اًمديـ، وم٢مذا  "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف.  "ظمػماأشمقيمؿ وم٤مؾمتقصقا هبؿ 

اإلظمالص ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ وسمذًمف ًمٚمٜم٤مس، وإرادة وضمف اهلل شمٕم٤ممم سمف، وـمٚم٤ٌم ًمرو٤مء اهلل قمز وضمؾ وىمرسمف  -0

 إًمٞمف، ومال يٓمٚم٥م أضمرا وٓ ضمزاء وٓ صمٜم٤مء وٓ ؿمٙمقرا. 

 . 49هقد  {َّٓ قَمغَم اهللَِّوَي٤م ىَمْقِم ٓ َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َُم٤مًٓ إِْن َأضْمِرَي إِ  }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

أي ضمٚم٤ًمئٜم٤م ظمػم؟ ىم٤مل:  "وقمـ اسمـ قم٤ٌمس  ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق يٕمغم.  "ُمـ ذيّمريمؿ اهلل رؤيتف، وزاد ذم قمٚمٛمٙمؿ ُمٜمٓم٘مف، وذيّمٙمريمؿ سم٤مٔظمرة قمٛمٚمف

ُمـ ـمٚم٥م قمٚمام يٌتٖمل سمف وضمف  " قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  

 رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف.  "اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمّمٞم٥م سمف قمرو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م مل جيد قمرف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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اًمتث٧ٌم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمتقؾمع ذم دىم٤مئ٘مف، واص٤مسم٦م ًمٌف، وأن يٌٚمغ ومٞمف ُمداه، ومال يٙمتٗمل سمٌٕمْمف وٓ    -4

 ُم٤م هق ُمـ ُمًتٚمزُم٤مهت٤م وُمتٛمامهت٤م. سم٘مِمقره، وٓ يٕمٚمؿ سمٕمض ُم٤ًمئٚمف وجيٝمؾ 

آًمتزام سم٤محلٚمؿ واًمقىم٤مر، وإٟم٤مة وؾمٕم٦م اًمّمدر، إذا ٓ يزيـ اًمٕمٚمؿ إٓ احلٚمؿ وُمٙم٤مرم إظمالق،    -1

 ودمٜم٥م اًمرقمقٟم٦م واحلٛمؼ واًمٓمٞمش واخلٗم٦م واًمٖمْم٥م واًمتٝمقر وهقم٦م آٟمٗمٕم٤مل.. 

 ذسملم وقمداوة اجل٤مطمديـ. اًمّمؼم قمغم ضمٗم٤مء اجل٤مهٚملم، وإيذاء احل٤مؾمديـ، واومؽماء اًمٙم٤م      -9

ُؿْ  }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   َتْٕمِجؾ هلَّ ًْ َٓ شَم ؾُمِؾ َو ـَ اًمرُّ  . 32إطم٘م٤مف  {وَم٤مْصؼِمْ يَماَم َصؼَمَ ُأْوًُمقا اًْمَٕمْزِم ُِم

يم٠مين أٟمٔمر امم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  "وقمـ أيب قمٌداًمرمحـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

ٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، ضسمف ىمقُمف وم٠مدُمقه وهق يٛمًح اًمدم قمـ وؾمٚمؿ حيٙمل ٟمٌٞم٤م ُمـ إٟمٌ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "وضمٝمف وي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن

 سمذل اًمٕمٚمؿ ٕهٚمف، وشمٌٞم٤مٟمف وإيْم٤مطمف، ودمٜم٥م يمتامن رء ُمٜمف وٜم٤م سمف أو شمرومٕم٤م قمغم ُمـ يٓمٚمٌف.  -16

ٌَُذوُه َوَراء فُمُٝمقِرِهْؿ َوإَِذ َأظَمَذ اهللُّ ُِمٞمَث٤مَق اًمَّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٌَٞمرٜمُٜمَُّف ًمِٚمٜم٤َّمِس َوَٓ شَمْٙمُتُٛمقَٟمُف وَمٜمَ ـَ ُأوشُمقْا اًْمٙمِت٤َمَب ًَمُت ِذي

وَن ) ْوْا سمِِف صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞماًل وَمٌِئَْس َُم٤م َيِْمؽَمُ  آل قمٛمران.  {(114َواؿْمؽَمَ

ؾمئؾ قمٚمؿ ومٙمتٛمف أجلؿ  ُمـ "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مر

ُم٤م آشمك اهلل قم٤معم٤م قمٚمام إٓ  "وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ.  "وأظمذ قمٚمٞمف ُمـ اعمٞمث٤مق ُم٤م أظمذ قمغم اًمٜمٌٞملم أن يٌٞمٜمقه ًمٚمٜم٤مس وٓ يٙمتٛمقه
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٦م واًم٘مٌقل هب٤م، وآٟمّمٞم٤مع ًمٚمحؼ وإن يم٤من ُمـ اخلّمؿ، ودمٜم٥م اإلسار قمغم اخلٓم٠م. اؾمتامع احلج -11

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: وددت أن اًمٜم٤مس اٟمتٗمٕمقا هبذا اًمٕمٚمؿ وُم٤م ٟم٥ًم أزم رء ُمٜمف، وُم٤م ٟم٤مفمرت أطمدا ىمط 

 وم٠مطم٧ٌٌم أن خيٓمئ. 

وإن يم٤من ُمرا اجلرأة ذم احلؼ، وإفمٝم٤مر قمزة اًمٕمٚمؿ، وأن ٓ خيِمك ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ أو همْم٦ٌم طم٤مىمد  -14

 وذًمؽ سم٤محلٙمٛم٦م واًمٕم٘مؾ واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م. 

ـ ٟمََِّم٤مء }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُتٜم٤َم آشَمٞمْٜم٤َمَه٤م إسِْمَراِهٞمَؿ قَمغَم ىَمْقُِمِف َٟمْروَمُع َدَرضَم٤مٍت ُمَّ  . 13إٟمٕم٤مم  {َوشمِْٚمَؽ طُمجَّ

ف ُمـ أرى اًمٜم٤مس سمًخط اهلل ؾمخط اهلل قمٚمٞم ":^وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي.  "وأؾمخط قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وُمـ أرى اهلل سمًخط اًمٜم٤مس ريض اهلل قمٚمٞمف وأرى قمٚمٞمف اًمٜم٤مس

إقمٓم٤مء اعمتٕمٚمؿ قمغم ىمدر ومٝمٛمف، ومال يٚم٘مل إًمٞمف ُم٤م ٓ يٌٚمٖمف قم٘مٚمف ومٞمٜمٗمره، صمؿ يتدرج سمف ُمـ رشم٦ٌم امم رشم٦ٌم.  -13

 رواه اًمٌخ٤مري.  "قًمفطمدصمقا اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن، أحتٌقن أن يٙمذب اهلل ورؾم "ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم:

وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: ُم٤م أٟم٧م سمٛمحدث ىمقُم٤م طمديث٤م ٓ شمٌٚمٖمف قم٘مقهلؿ إٓ إذا يم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ   

 رواه ُمًٚمؿ.  "ومتٜم٦م

 سمذل اًمٕمٚمؿ عمـ ي٘مدروٟمف ويٜمتٗمٕمقن ُمٜمف، وإُم٤ًميمف قمٛمـ همػمهؿ.  -12

ٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، ـمٚم٥م اًم "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "وواوع اًمٕمٚمؿ قمٜمد همػم أهٚمف يمٛم٘مٚمد اخلٜم٤مزير اجلقهر واًمٚم١مًم١م واًمذه٥م

إصالح فم٤مهره سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م، وسم٤مـمٜمف قمغم اًمت٘مقى وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وُمراىم٦ٌم اهلل  -12

ذان، وإٟمام هق ٟمقر اًم٘مٚم٥م سمخرج ُمـ شمٕم٤ممم، ٕن اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ًم٘مٚم٘م٦م سم٤مًمٚم٤ًمن، ويمٚمامت ضمقوم٤مء ٓ شمتج٤موز أ

 روح ُمتّمٚم٦م سم٤مهلل ُمًت٘مر ذم اًم٘مٚمقب وإرواح ًمٞمٜم٘مٚم٥م امم قمٛمؾ وؾمٚمقك. 
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وا َويَم٤مُٟمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم ُيقىِمٜمُقَن )}ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ٦ًم هَيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م عَم٤َّم َصؼَمُ  اًمًجدة.  {(42َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمْؿ َأِئٛمَّ

اًمٕمٚمؿ قمٚمامن: قمٚمؿ ذم اًم٘مٚم٥م ومذاك  "ل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤م

 رواه احل٤مومظ واسمـ قمٌداًمؼم.  "اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وقمٚمؿ اًمٚم٤ًمن ومذاك طمج٦م اهلل قمغم اسمـ آدم

دمٜم٥م اًمٗمتٞم٤م سمٖمػم قمٚمؿ أو شمث٧ٌم أو شم٠ميمد ُمـ اعم٠ًمًم٦م، وإطم٤مًم٦م اًم٤ٌمب اًمذي ٓ يٕمرومف إمم ُمـ هق أقمٚمؿ  -10

 رج ُمـ ىمقل ٓ أدري أو إٟمٗم٦م ُمـ ذًمؽ. ُمٜمف، وقمدم احل

ـ اًْمِٕمْٚمِؿ إَِّٓ ىَمٚمِٞماًل ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:    آهاء.  {(12َوَُم٤م ُأوشمِٞمتُؿ ُمر

ُمـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ يم٤من إصمٛمف قمغم  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 . رواه احل٤ميمؿ وأسمق داود. "ُمـ أومت٤مه

عمٜم٦م قمغم اعمتٕمٚمٛملم ورؤي٦م ومْمٚمف قمغم أطمدهؿ إذا شمٕمٚمؿ وهتذب وشمزيمك، ٕن ذًمؽ مم٤م حيٌط دمٜم٥م ا -14

إضمر واًمثقاب، وًمٙمـ يٓمٚم٥م ذظمره قمٜمد اهلل، ويرى اًمٗمْمؾ ًمٚمٛمتٕمٚمؿ اًمذي يم٤من اًم٥ًٌم ذم رومع درضم٤مشمف، 

 وزي٤مدة طمًٜم٤مشمف. 

ٟمٌلم وذًمؽ سم٤مًمتٕمريض أن يتٌع ـمري٘م٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم زضمر اعم٘مٍميـ، وحم٤مؾم٦ٌم اعمذ -11

 . "ُم٤م سم٤مل أىمقام "دون اًمتقسمٞمخ، وسم٤مًمتٚمٛمٞمح دون اًمتٍميح.. يم٠من ي٘مقل 
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 آداب ادتعؾم

 

ِذي ظَمَٚمَؼ  }يمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن أُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف سم٤مًم٘مراءة:   اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمرَؽ اًمَّ

ـْ قَمَٚمٍؼ 1) ٤مَن ُِم ًَ ٟم ـّ قمغم اإلٟم٤ًمن سم٤مإلٟمٕم٤مم قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ: {(4) ( ظَمَٚمَؼ اإْلِ يَْمَرُم  }اًمٕمٚمؼ. وُم ْٕ اىْمَرْأ َوَرسمَُّؽ ا

ِذي قَمٚمََّؿ سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ )3) ٤مَن َُم٤م مَلْ َيْٕمَٚمْؿ )2( اًمَّ ًَ ٟم  اًمٕمٚمؼ.  {(2( قَمٚمََّؿ اإْلِ

ُٓمُروَن )}صمؿ أىمًؿ ذم صم٤مين ؾمقرة سم٤مًمٙمت٤مسم٦م وأدواهت٤م  ًْ   .اًم٘مٚمؿ {(1ن َواًْمَ٘مَٚمِؿ َوَُم٤م َي

ـْ قِمْٚمٍؿ وَمُتْخِرضُمقُه ًَمٜم٤َم }ؿ شمت٤مًم٧م أي٤مت ذم سمٞم٤من ومْمؾ اًمٕمٚمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:صم . 121إٟمٕم٤مم  {َهْؾ قِمٜمَديُمؿ ُمر

ـِ  }وذم احل٨م قمغم اًمتٕمٚمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ي ُٝمقْا ذِم اًمدر َٞمَتَٗم٘مَّ ٜمُْٝمْؿ ـَمآِئَٗم٦ٌم ًمر اًمتقسم٦م  {وَمَٚمْقَٓ َٟمَٗمَر ُِمـ يُمؾر ومِْرىَم٦ٍم ُمر

ـْ قِمٜمَدُه قِمْٚمُؿ اًْمٙمِت٤َمِب }امء يم٘مقًمف ضمّؾ وقمال . وذم شمٙمريؿ اًمٕمٚم144 ىُمْؾ يَمَٗمك سم٤ِمهللِّ ؿَمِٝمٞمدًا سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوَُم

 اًمرقمد.  {(23)

ومت٧م ُمٕمجزة اًمديـ اجلديد سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم فمالم اجلٝمؾ واخلراوم٦م وإُمٞم٦م، وٟمنم ُمِم٤مقمؾ اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م   

 واحلْم٤مرة واعمٕمروم٦م ذم أرضم٤مء إرض. 

ُمـ ديـ ؾماموي أو ٟمٔم٤مم ووٕمل طمض قمغم اًمٕمٚمؿ وىمدؾمف وأُمر سمتحّمٞمٚمف وحتٙمٞمٛمف ذم يمؾ وًمٞمس هٜم٤مك   

 ظمٓمقة ُمـ ظمٓمقات احلٞم٤مة وذم يمؾ ُمٞم٤مديٜمٝم٤م يمام ومٕمؾ اإلؾمالم. 

ومٗمل وىم٧م يم٤من اًمٕمٚمؿ حمٔمقرا قمغم اًمرقم٤مع  ُمـ اًمٜم٤مس، وُم٘مّمقرا قمغم ـمٌ٘م٦م إذاف واًمٜمٌالء، مل يٌح   

رواه  "ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ":^ع ُمٕمتٜم٘مٞمف، ىم٤مل آؾمالم اًمٕمٚمؿ وإٟمام ضمٕمٚمف ومريْم٦م قمغم مجٞم

 اسمـ ُم٤مضمف وهمػمه قمـ أٟمس. 
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 رواه اًمديٚمٛمل قمـ اسمـ قمٛمر.  "ًمٞمس ُمٜمل إٓ قم٤ممل أو ُمتٕمٚمؿ ":^وشمؼمأ ُمـ يمؾ ضم٤مهؾ وم٘م٤مل 

رواه  "اًمٜم٤مس رضمالن: قم٤ممل أو ُمتٕمٚمؿ، وٓ ظمػم ومٞمٛمـ ؾمقامه٤م "وضمٕمٚمف سمٛمٜمزًم٦م احلٞمقان إقمجؿ وم٘م٤مل:

 اسمـ ُمًٕمقد.  اًمٓمؼماين قمـ

ُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘م٤م يٓمٚم٥م ومٞمف قمٚمام ؾمٚمؽ اهلل سمف ـمري٘م٤م امم  ":^وضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ ـمري٘م٤م امم اًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م وم٘م٤مل   

  .رواه ُمًٚمؿ "اجلٜم٦م

إن اعمالئٙم٦م ًمتْمع أضمٜمحتٝم٤م  ":^وضمٕمؾ ـم٤مًمٌف طمٌٞم٥م اعمالئٙم٦م اًمذيـ ي٘مقُمقن سمت٠ميٞمده وُمٕمقٟمتف، ىم٤مل 

 .ـ أيب اًمدرداءرواه أسمق داود قم "ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ رو٤مء سمام يّمٜمع

ٕن شمٖمدو  ومتتٕمٚمؿ سم٤مسم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ أن شمّمكم  ":^وسملم أن اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف، ظمػم ُمـ يمثػم اًمٕم٤ٌمدة وم٘م٤مل 

رواه اًمٓمؼماين  "ومْمؾ اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة "قمـ أيب ذر، وىم٤مل: قمٌد اًمؼمرواه اسمـ  "ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م

 واحل٤ميمؿ. 

رواه  " ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك يرضمعُمـ ظمرج ذم":^وضمٕمؾ ـمٚمٌف ضمٝم٤مدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘م٤مل 

ُمـ همدا امم اعمًجد ٓ يريد إٓ أن يتٕمٚمؿ  "اًمؽمُمذي قمـ أٟمس، وأضمره يم٠مضمر ُمـ فمٗمر سمحج٦م شم٤مُم٦م وم٘م٤مل:

رواه اًمٓمؼماين قمـ أيب أُم٤مُم٦م. وؾم٤ٌٌم ذم ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب  "ظمػما أو يٕمٚمٛمف يم٤من ًمف يم٠مضمر طم٤مّج شم٤مُم٤م طمّجتف

ؾ قمٌد ىمط وٓ ختٗمػ وٓ ًمٌس صمقسم٤م ذم ـمٚم٥م قمٚمؿ إٓ همٗمر اهلل ًمف ذٟمقسمف ُم٤م اٟمتٕم "وشمٙمٗمػم اخلٓم٤مي٤م وم٘م٤مل:

  .رواه اًمٓمؼماين قمـ قمكم "طمٞم٨م خيٓمق قمت٦ٌم داره

رواه اسمـ قمدي  "اـمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ وًمق سم٤مًمّملم ":^وأُمر سمٓمٚمٌف إن وم٘مد ذم سمٚمده وًمق ذم آظمر اًمدٟمٞم٤م وم٘م٤مل 

 واًمٌٞمٝم٘مل قمـ أٟمس. 
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إذا  ":^وأضمرا سم٤مىمٞم٤م وصمقاسم٤م ضم٤مري٤م ذم صحٞمٗمتف وم٘م٤مل  وضمٕمؾ أصمره سمٕمد ُمقت ص٤مطمٌف قمٛمال ُمًتٛمرا ًمف  

رواه  "ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث: صدىم٦م ضم٤مري٦م أو قمٚمؿ يٜمتٗمع سمف أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف

 ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة. 

وًمئال يٗمٝمؿ اًمٜم٤مس أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمٚمؿ هق قمٚمؿ اًمٕم٤ٌمدات واعمٜم٤مؾمؽ وم٘مط طم٨م اًم٘مرآن ذم آي٤مشمف قمغم شمتٌع   

 }قم اًمٙمقن يمٚمف، واؾمتٜم٤ٌمط أهاره وشمٕمٚمؿ ىمقاٟمٞمٜمف وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟمٔم٤مُمف ودىم٦م ٟمقاُمٞمًف ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:قمٚم

 
ٍ
ء اَمَواِت َوإَْرِض َوَُم٤م ظَمَٚمَؼ اهللُّ ُِمـ َرْ ًَّ  }. وىم٤مل شمٕم٤ممم:112إقمراف  {َأَومَلْ َيٜمُٔمُروْا ذِم َُمَٚمُٙمقِت اًم

اَمَواِت َوإَرْ  ًَّ ُروَن ذِم ظَمْٚمِؼ اًم ٌَْح٤مَٟمَؽ َوَيَتَٗمٙمَّ ٜم٤َم َُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧َم َهذا سَم٤مـماًِل ؾُم . وأؿم٤مر ذم 191آل قمٛمران  {ِض َرسمَّ

حمٙمؿ شمٜمزيٚمف امم سمٕمض قمٚمقم اًمًامء وإرض، واًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان، وإضمٜم٦م واًمٗمٚمؽ، واًمًٞم٤مؾم٦م 

 وآضمتامع، واعمٕم٤مُمالت آضمتامقمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م.. 

ة وضمٞمزة إٓ وص٤مر يمؾ سمٞم٧م ىمٌٚم٦م، ويمؾ ؾمقق ُمدرؾم٦م، وُمـ وطمل هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ آؾمالُمٞم٦م مل متض ومؽم  

واٟم٘مٚم٧ٌم اًمّمح٤مري واعمراقمل امم ُمٜم٤مسمع ًمٚمٜمقر واحلٙمٛم٦م وومٜمقن اًمٕمٚمؿ واعمٕم٤مرف، صمؿ اٟمٓمٚمؼ اعمًٚمٛمقن امم 

أص٘م٤مع إرض يٜمنمون هذا اًمٕمٚمؿ سملم اًمٜم٤مس، ويٌٍموهنؿ ؾمٌؾ ؾمٕم٤مدهتؿ، ويدًمقهنؿ قمغم طم٘مٞم٘م٦م 

رة ُم٤م قمروم٧م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م هدوم٤م وٓ أٟمٌؾ ُمٜمٝم٤م هم٤مي٦م إٟم٤ًمٟمٞمتٝمؿ، وأهار ظمٚم٘مٝمؿ.. ويٌثقن طمْم٤م

 وٓ أرطمؿ ُمٜمٝم٤م قمغم سمٜمل اإلٟم٤ًمن. 

إٟمام سمٕمث٧م ُمٕمٚمام، إٟمام سمٕمث٧م  "إهن٤م رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم اًمتل خلّمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سم٘مقًمف:  

 رواه أمحد واحل٤ميمؿ قمـ أيب هريرة.  "ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمالق

ؾم عذ ثؿرات عؿؾه عذ الوجه ادطؾوبـ،، ولقبارك يف جفوده، ال بد أن يطؾب هذا ولقحصل صالب الع  

 العؾم متلدبا بآدابه التي كؼطف مـفا هذه الًلئ، وكـظؿفا لؽل متعؾم: 
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 آداب ادتعؾم مع العؾم:      -1

  اًمتامس جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ، واٟمت٘م٤مء اًمٞم٤مٟمع ُمـ صمٛمراهت٤م، وآٟمتٗم٤مع هب٤م قمغم اًمقضمف اعمٓمٚمقب.     -1

إذا ُمررشمؿ سمري٤مض اجلٜم٦م  "قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م ري٤مض اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ. رواه اًمٓمؼماين. "وم٤مرشمٕمقا

ًمٖمق اًمّمدق ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وسمذل اًمقىم٧م واجلٝمد ذم حتّمٞمٚمف، واإلقمراض قمـ يمؾ ُم٤م يِمٖمؾ قمٜمف ُمـ   -4

 أو سمٓم٤مًم٦م أو اىمؽماف عمٕمّمٞم٦م أو حمرم. ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: 

 ؿمٙمقت امم ويمٞمع ؾمقء طمٗمٔمل 

 وم٠مرؿمدين امم شمرك اعمٕم٤ميص                              

 وأظمؼمين سم٠من اًمٕمٚمؿ ٟمقر 

 وٟمقر اهلل ٓ هيدى ًمٕم٤ميص                              

ائٞمؾ ومًئؾ أي اًمٜم٤مس أقمٚمؿ؟ ىم٤مل أٟم٤م، ومٕمت٥م اهلل قمٚمٞمف إذ مل إن ُمقؾمك ىم٤مم ظمٓمٞم٤ٌم ذم سمٜمل إه ":^ىم٤مل   

 رواه اًمِمٞمخ٤من واًمؽمُمذي.  "يرّد اًمٕمٚمؿ إًمٞمف، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف أن زم قمٌدا سمٛمجٛمع اًمٌحريـ هق أقمٚمؿ ُمٜمؽ

 وىمد ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:   

َٓ َأسْمَرُح طَمتَّك َأسْمُٚمَغ جَمَْٛمَع  }ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـِ َأْو َأُْميِضَ طُمُ٘م٤ًٌم )َوإِْذ ىَم٤مَل ُُمقؾَمك ًمَِٗمت٤َمُه   اًمٙمٝمػ.  {(06اًْمٌَْحَرْي

أي جمدا جمتٝمدا، وُم٤ًمومرا راطمال ذم ـمٚم٥م ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمل ٕزداد قمٚمام وًمق اؾمتدام ؾمٗمري قمنمات   

 اًمًٜملم وإطم٘م٤مب ُم٤ًمومرا ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ. 
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اهلل قمٚمٞمف  اإلظمالص ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وإرادة وضمف اهلل شمٕم٤ممم ذم حتّمٞمٚمف، واُمتث٤مل أُمر رؾمقًمف صغم  -3

 وؾمٚمؿ، واحلذر ُمـ أن يٙمقن طمٔمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ. 

ُمـ شمٕمٚمؿ قمٚمام ًمٖمػم اهلل أو أراد سمف همػم  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "اهلل ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر

ُمـ شمٕمٚمؿ قمٚمام مم٤م يٌتٖمك سمف وضمف اهلل قمز وضمؾ ٓ  ":^ؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل ر  

 رواه أسمق داود.  "يتٕمٚمٛمف إٓ ًمٞمّمٞم٥م سمف قمرو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م مل جيد قمرف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وشمٓمٝمػمه٤م ُمـ رذائؾ إظمالق واشم٤ٌمع إهقاء ىمٌؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ٕن اًمٕمٚمؿ إذا ٟمزل قمغم   -2

 ٤مر ضرا قمغم ص٤مطمٌف وسمالء قمغم اًمٜم٤مس. ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ٟمٗمس ظمٌٞمث٦م زاده٤م ظمٌث٤م وص

ـّ اًمٕمٚمؿ يٜمٗمع وطمده   ٓ حتًٌ

 ُم٤م مل يتّقج رسّمف سمخالق                              

 وىم٤مل آظمر:   

 ًمق يم٤من ًمٚمٕمٚمؿ ُمـ دون اًمت٘مك ذف 

 ًمٙم٤من أذف ظمٚمؼ اهلل إسمٚمٞمس                              

اجلدال سمٕمد فمٝمقر احلؼ، وم٢من اعمراء ٓ ي٠ميت سمخػم، ٕٟمف يْمٞمع اًمقىم٧م،  آسمتٕم٤مد قمـ اعمراء، ودمٜم٥م  -2

وي٘مز اًم٘مٚمقب، ويقرث إطم٘م٤مد، وي٥ًٌم اًمٌٖمْم٤مء، وقمغم اعمتٕمٚمؿ أن يٌدي رأيف عمحدصمف وم٢من اىمتٜمع وإٓ 

 ومٚمٞمتقىمػ قمـ اًمٜم٘م٤مش اًمٕم٘مٞمؿ. 

تِل  }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   َّٓ سم٤ِمًمَّ ٤مِدًُمقا َأْهَؾ اًْمٙمِت٤َمِب إِ َٓ دُمَ ـُ َو ًَ  . 20اًمٕمٜمٙمٌقت  {ِهَل َأطْم
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ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞم٤ٌمهل سمف اًمٕمٚمامء،  "وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "ويامري سمف اًمًٗمٝم٤مء، أو ًمٞمٍمف وضمقه اًمٜم٤مس إًمٞمف ومٝمق ذم اًمٜم٤مر

وُم٤م يٓمٌٕمف ذم اًمٜمٗمس ُمـ ظمِمٞم٦م هلل،  اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٛم٧م احلًـ، وآشمزان واهلدوء، ووىم٤مر اًمٕمٚمؿ،  -0

وُمٕمروم٦م سم٠مىمدار اًمٜم٤مس. وآسمتٕم٤مد قمـ يمؾ ُم٤م خيّؾ سمنمف اًمٕمٚمؿ وُمٙم٤مٟمتف ذم اًمٜمٓمؼ واعمٌم وإُمٙمٜم٦م 

 واعمٕم٤مُمالت. 

شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ، وشمٕمٚمٛمقا ًمٚمٕمٚمؿ  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٓمؼماين.  "عمـ شمتٕمٚمٛمقن ُمٜمفاًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، شمقاوٕمقا 

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اعمٗمٞمد ذم ديـ اعمًٚمؿ أو دٟمٞم٤مه أو آظمرشمف، ودمٜم٥م اًمٕمٚمقم اًمتل اٟم٘م٣م زُم٤مهن٤م،  أو   -4

 اًمتل ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمٝم٤م، أو اًمتل شمي اعمًٚمؿ ذم ديٜمف، أو شمقىمٕمف ذم اًمِمؽ واإلحل٤مد. 

َّٓ ُِمـ سَمْٕمِد ُمَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ىُمقا إِ  . 12اًمِمقرى  {٤م ضَم٤مءُهُؿ اًْمِٕمْٚمُؿ سَمْٖمٞم٤ًم سَمْٞمٜمَُٝمؿْ َوَُم٤م شَمَٗمرَّ

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ  "وقمـ زيد سمـ أرىمؿ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل:

 رواه ُمًٚمؿ.  "قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع، وُمـ ىمٚم٥م ٓ خيِمع، وُمـ ٟمٗمس ٓ شمِمٌع، وُمـ دقمقة ٓ يًتج٤مب هل٤م

إيمٗم٤مء، ُمـ اًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم، وإشم٘مٞم٤مء اًمّم٤محللم، وأظمذ يمؾ ومـ ُمـ شمٚم٘مل اًمٕمٚمؿ قمـ أهٚمف      -1

 اعمختّملم سمف، اعمحًٜملم ًمف. 

إن هذا اًمٕمٚمؿ ديـ، وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ  "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه احل٤ميمؿ.  "شم٠مظمذون ديٜمٙمؿ

اًمقىم٧م وايمت٤ًمب اًمٗمراغ، ىمٌؾ ذه٤مهبام سمام يًتٓمٞمع  اًمّمؼم قمغم اًمتٕمٚمؿ واحلٗمظ واعمراضمٕم٦م، واؾمتٖمالل  -9

 ُمـ آؾمتزادة ُمـ اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ) شمٗم٘مٝمقا ىمٌؾ أن شمًقدوا(. 
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اًم١ًمال قمـ يمؾ ُم٤م اؾمتٕمَم قمٚمٞمف ومٝمٛمف، واًمٌح٨م ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م طمتك يت٘مٜمٝم٤م، وقمدم احلٞم٤مء ذم ـمٚم٥م -16

هذا اًمٕمٚمؿ؟ وم٘م٤مل: سمٚم٤ًمن ؾم١مول، وىمٚم٥م قم٘مقل.  اًمٕمٚمؿ. وم٘مد ىمٞمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام سمام ٟمٚم٧م

 وىم٤مل جم٤مهد: ٓ يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ُمًتح وٓ ُمًتٙمؼم. 

ـّ احلٞم٤مء قمغم أن يتٗم٘مٝمـ ذم    وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ اًمٜم٤ًمء ٟم٤ًمء إٟمّم٤مر مل يٙمـ يٛمٜمٕمٝم

 اًمديـ. 

ن وسمريم٤مت، وشم٘مٞمٞمده٤م اًمتٌٙمػم امم جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ، واحلرص قمغم يمؾ ُم٤م يرد ومٞمٝم٤م ُمـ أومٙم٤مر وُمٕم٤م-11

 سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م وشمٌقيٌٝم٤م سمٕمد ُمراضمٕمتٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م. 

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

 اًمٕمٚمؿ صٞمد واًمٙمت٤مسم٦م ىمٞمد 

 ىمّٞمد صٞمقدك سم٤محل٤ٌمل اًمقاصم٘م٦م                              

اؾمتٙمامل اًمٕمدة اًمالزُم٦م ًمٚمدظمقل ذم قمداد ـمالب اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء: اًمدًمٞمؾ: وهق اعمٕمٚمؿ -14

اًمٙم٤مُمؾ، واًمزاد: وهق اًمت٘مقى، واًمًالح: وهق اًمقوقء، واًمناج: وهق اًمذيمر، واعمٜمٝم٤مج: وهق اًمنميٕم٦م 

 اعمحٛمدي٦م، واهلٛم٦م اًمّم٤مدىم٦م اًم٘مقي٦م، وإظمقة ذم اهلل  اعمّم٤مطمٌلم سم٤مًمّمدق، ودمٜم٥م اشم٤ٌمع اهلقى. 

 

 آداب ادتعؾم مع ادعؾم:      -2

 ًمٞمس ُمـ اًمذل اعمٙمروه أن يتذل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ عمٕمٚمٛمف. اًمتقاوع ًمٚمٛمٕمٚمؿ وًمق يم٤من أصٖمر ؾمٜم٤م، إذا      -1

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ذًمٚم٧م ـم٤مًم٤ٌم، ومٕمززت ُمٓمٚمقسم٤م. وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: يمٜم٧م إذا ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمرضمؾ   

 احلدي٨م يمٜم٧م ًمف قمٌدا ُم٤م طمٞمٞم٧م. 
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 اطمؽمام اًمٕم٤ممل وشم٘مديره وإيمراُمف، واًمٜمٔمر اًمٞمف سمٕملم اإليم٤ٌمر واإلضمالل واًمتٕمٔمٞمؿ.      -4

 اًمِم٤مومٕمل: يمٜم٧م أصٗمح اًمقرىم٦م سملم يدي ُم٤مًمؽ صٗمح٤م رىمٞم٘م٤م هٞم٦ٌم ًمئال يًٛمع وىمٕمٝم٤م. ىم٤مل   

 وىم٤مل اًمرسمٞمع: واهلل ُم٤م اضمؽمأت أن أذب اعم٤مء واًمِم٤مومٕمل يٜمٔمر ازم هٞم٦ٌم ًمف.   

ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يرطمؿ  ":^قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "صٖمػمٟم٤م ويٕمرف ذف يمٌػمٟم٤م

 أن ٟمٜمزل اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ. رواه ُمًٚمؿ.  ^وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل   

 اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٕم٤ممل قمٜمد دظمقًمف، وشم٘مٌٞمؾ يده اطمؽماُم٤م وحم٦ٌم وشمؼميم٤م وشم٘مديرا.      -3

٤َم }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ وَم٢مهِنَّ  احل٩م.  {(34ُِمـ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب ) َذًمَِؽ َوَُمـ ُيَٕمٔمر

 رواه اًمٌخ٤مري. : وم٠مظمذٟم٤م سمٞمده ورضمٚمٞمف ٟم٘مٌٚمٝمام. ^وقمـ اًمقازع سمـ قم٤مُمر ىم٤مل: ىمدُمٜم٤م، وم٘مٞمؾ: ذًمؽ رؾمقل اهلل   

 وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمٌّؾ يد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. رواه اسمـ اعم٘مري.   

 وم٘مٌٚمٜم٤م يده. رواه أسمق داود.  ^ٜمٝمام ىمّم٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م: ومدٟمقٟم٤م ُمـ اًمٜمٌل وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قم  

رواه سمٞمدك؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ. وم٘مٌّٚمٝم٤م.  ^وقمـ اسمـ ضمدقم٤من ىم٤مل صم٤مسم٧م ٕٟمس ريض اهلل قمٜمف: أُم٧ًًم اًمٜمٌل   

 اًمٌخ٤مري. 

ٌّؾ يد اًمٕم٤ٌمس ورضمٚمٞمف. رواه اًمٌخ٤مري.     وقمـ صٝمٞم٥م ىم٤مل: رأي٧م قمٚمٞم٤ّم ي٘م

ًم٧م: ُم٤م رأي٧م أطمد أؿمٌف ؾمٛمت٤م ودٓ وهدي٤م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤م  

ٌّٚمٝم٤م وأضمٚمًٝم٤م ذم  وؾمٚمؿ ُمـ وم٤مـمٛم٦م يمّرم اهلل وضمٝمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمف ىم٤مم إًمٞمٝم٤م وم٠مظمذ سمٞمده٤م وم٘م

 جمٚمًف، ويم٤من إذا دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م إًمٞمف وم٠مظمذت سمٞمده وم٘مٌٚمتف وأضمٚمًتف جمٚمًٝم٤م. رواه أصح٤مب اًمًٜمـ. 
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ريض اهلل قمٜمف أن أهؾ ىمرئم٦م ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وم٠مرؾمؾ إًمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل وقمـ أيب ؾمٕمٞمد   

 رواه اًمِمٞمخ٤من وأسمق داود.  "ىمقُمقا امم ؾمٞمديمؿ وذيمر احلدي٨م "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومج٤مء، وم٘م٤مل:

اًمت٠مدب ذم جمٚمس اًمٕم٤ممل سمجٚمًتف ويمالُمف، وطمًـ اؾمتامقمف وؾم١ماًمف. ىم٤مل احلًـ ريض اهلل قمٜمف ٓسمٜمف:   -2

 ا ضم٤مًم٧ًم اًمٕمٚمامء ومٙمـ قمغم أن شمًٛمع أطمرص ُمٜمؽ قمغم أن شم٘مقل. ي٤م سمٜمل إذ

دمٜم٥م آٟمٍماف، وُمٖم٤مدرة جمٚمس اًمٕمٚمؿ إٓ سم٢مذن ُمـ اعمٕمٚمؿ، وم٢مذا أذن ًمف ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل ٕن إومم أن   -2

 ٓ يٖم٤مدر جمٚمس اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اٟمتٝم٤مئف. 

ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمهللَِّ َورَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِذي اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن اًمَّ ٌُقا طَمتَّك إِٟمَّ ؾُمقًمِِف َوإَِذا يَم٤مُٟمقا َُمَٕمُف قَمغَم َأُْمٍر ضَم٤مُِمٍع مَلْ َيْذَه

ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َوَرؾُمقًمِِف وَم٢مَِذا اؾْمَت٠ْمَذُٟمق ِذي َت٠ْمِذُٟمقَٟمَؽ ُأْوًَمِئَؽ اًمَّ ًْ ـَ َي ِذي َت٠ْمِذُٟمقُه إِنَّ اًمَّ ًْ ٌَْٕمِض ؿَم٠ْمهِنِْؿ وَم٠ْمَذن عمرَـ َي
َك ًمِ

طِمٞمٌؿ )ؿِمْئ٧َم ُِمٜمُْٝمْؿ وَ   اًمٜمقر.  {(04اؾْمَتْٖمِٗمْر هَلُُؿ اهللََّ إِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر رَّ

 آؾمتئذان ذم اًمّمح٦ٌم، وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٕمٚمؿ. وـم٤مقمتف ذم يمؾ ُم٤م ي٠مُمره سمف.      -0

ـِ مِم٤َّم قُمٚمرْٛم٧َم ُرؿْمدًا ) }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   َٛم ٌُِٕمَؽ قَمغَم َأن شُمَٕمٚمر تَٓمِٞمَع ( 00ىَم٤مَل ًَمُف ُُمقؾَمك َهْؾ َأشمَّ ًْ ىَم٤مَل إِٟمََّؽ ًَمـ شَم

َٓ َأقْمِِص 01( َويَمْٞمَػ شَمّْمؼِمُ قَمغَم َُم٤م مَلْ حُتِْط سمِِف ظُمؼْمًا )04َُمِٕمَل َصؼْمًا ) ( ىَم٤مَل ؾَمَتِجُديِن إِن ؿَم٤مء اهللَُّ َص٤مسمِرًا َو

 اًمٙمٝمػ.  {(09ًَمَؽ َأُْمرًا )

اًمّم٤مًمح ٟمخت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: ىم٤مل  اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق اعمٕمٚمؿ قمغم أيمٛمؾ وضمف، وىمد مجٕمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمًٚمػ  -4

اإلُم٤مم قمكم ريض اهلل قمٜمف: ُمـ طمؼ اًمٕم٤ممل قمٚمٞمؽ أن شمًٚمؿ قمغم اًم٘مقم قم٤مُم٦م وختّمف سم٤مًمتحٞم٦م، وأن دمٚمس 

أُم٤مُمف، وٓ شمِمػمن قمٜمده سمٞمديؽ، وٓ شمٖمٛمز سمٕمٞمٜمؽ همػمه، وٓ شم٘مقًمـ ىم٤مل ومالن ظمالف ىمقًمف، وٓ شمٖمت٤مسمـ 

شمف، وقمٚمٞمؽ أن شمقىمره هلل شمٕم٤ممم وإن يم٤مٟم٧م ًمف طم٤مضم٦م قمٜمده أطمدا، وٓ شمٓمٚمٌـ قمثرشمف، وإن زل ىمٌٚم٧م ُمٕمذر

ؾمٌ٘م٧م اًم٘مقم امم ظمدُمتف، وٓ شم٤ًمرر أطمدا ذم جمٚمًف، وٓ شم٠مظمذ سمثقسمف، وٓ شمٚمح قمٚمٞمف إذا ُمّؾ، وٓ شمِمٌع 

 ُمـ ـمقل صحٌتف، وم٢مٟمام هق يم٤مًمٜمخٚم٦م شمٜمتٔمر ُمتك يً٘مط قمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م رء. 
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تٕمٔمٞمؿ ًمف، واًمتقىمػم عمجٚمًف وطمًـ وىم٤مل قمكم سمـ احلًـ ريض اهلل قمٜمٝمام: طمؼ أؾمت٤مذك قمٚمٞمؽ، اًم  

آؾمتامع إًمٞمف، واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف، وأن ٓ شمرومع قمٚمٞمف صقشمؽ، وٓ دمٞم٥م أطمدا ي٠ًمًمف قمـ رء طمتك يٙمقن هق 

اًمذي جيٞم٥م، وٓ حتدث ذم جمٚمًف أطمدا، وأن شمدومع قمٜمف إذا ذيمره أطمد قمٜمدك سمًقء وأن شمٔمٝمر ُمٜم٤مىمٌف، وٓ 

ؿمٝمدت ًمؽ ُمالئٙم٦م اهلل سم٠مٟمؽ ىمّمدشمف وشمٕمٚمٛم٧م قمٚمٛمف هلل  دم٤مًمس قمدوه، وٓ شمٕم٤مدي وًمٞمف، وم٢مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ

 قمز وضمؾ ٓ ًمٚمٜم٤مس. 

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم: آداب اعمتٕمٚمؿ ُمع اًمٕم٤ممل أن يٌدأه سم٤مًمتحٞم٦م واًمًالم، وأن ي٘مؾ سملم يديف اًمٙمالم،   

 وي٘مقل ًمف إذا ىم٤مم، وٓ يتٙمٚمؿ ُم٤م مل ي٠ًمل، وٓ ي٠ًمل أوٓ ُم٤م مل يًت٠مذن، وٓ يٕم٤مرض يمالُمف، وٓ يِمػم

قمٚمٞمف سمخالف رأيف، وٓ يِم٤مور ضمٚمٞمًف ذم جمٚمًف، وٓ يْمحؽ قمٜمد خم٤مـمٌتف، وٓ يٙمثر آًمتٗم٤مت 

سمحيشمف، سمؾ جيٚمس ُمٓمرىم٤م ؾم٤ميمٜم٤م يم٠مٟمف ذم اًمّمالة، وٓ يًتٗمٝمٛمف قمـ ُم٠ًمًم٦م ذم ـمري٘مف، وٓ يتٌٕمف سمٙمالُمف 

ىمقل ُمقؾمك  وؾم١ماًمف، وٓ يزء اًمٔمـ ذم أومٕم٤مل فم٤مهره٤م ُمٜمٙمرة ًمف ومٝمق أقمٚمؿ سم٠مهاره، وًمٞمذيمر قمٜمد ذًمؽ 

ًمٚمخي قمٚمٞمٝمام اًمًالم: ) أظمرىمتٝم٤م ًمتٖمرق أهٚمٝم٤م ًم٘مد ضمئ٧م ؿمٞمئ٤م أُمرا( ويمقٟمف خمٓمئ٤م ذم إٟمٙم٤مره واقمؽماوف 

 اقمتامدا قمغم فم٤مهره. 

وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: ُمـ طمؼ أؾمت٤مذك قمٚمٞمؽ أن شمتقاوع ًمف وحتٌف طم٥م اًمٗمٜم٤مء، وٓ خترج قمـ رأيف 

ٕمتٛمده، وشمٜمٔمر اًمٞمف سمٕملم اإلضمالل، وشمٕمت٘مد ومٞمف وشمقضمٞمٝمف، وأن شمِم٤موره ومٞمام شم٘مّمده، وشمتحرى رو٤مه ومٞمام ي

درضم٦م اًمٙمامل، وأن شمٕمرف طم٘مف، وٓ شمٜمًك ًمف ومْمٚمف، وحتي امم درؾمف ىمٌؾ أن ي٠ميت، وٓ شمتٜم٘مؾ أصمٜم٤مء 

درؾمف، وٓ شمت٘مدم ذم اًمًػم قمٚمٞمف، وأن شمدقمق ًمف ُمدة طمٞم٤مشمف، وأن شمّمؼم قمغم صحٌتف، ودمٚمس سملم يديف 

، وشمٜمٔمر اًمٞمف ُم٘مٌال سمٙمٚمٞمتؽ قمٚمٞمف، همػم ُمٚمتٗم٧م قمٜمف، وأن ٓ سمًٙمقن وشمقاوع واطمؽمام، وأن شمّمٖمل إًمٞمف

شمٕم٨ٌم سمٞمديؽ أو رضمٚمٞمؽ أو أٟمٗمؽ أو دومؽمك أصمٜم٤مء يمالُمف، وأن شمدومع اًمْمحؽ واًم٘مٝم٘مٝم٦م واًمتث٤مؤب ذم 

طميشمف، وأن شمًت٠مذن ًمٚمدظمقل قمٚمٞمف وًمالٟمٍماف ُمـ قمٜمده، وأن شمدظمؾ قمٚمٞمف يم٤مُمؾ اهلٞمئ٦م، ُمتٓمٝمر اًمٌدن، 

 همؾ، طم٤مض اًم٘مٚم٥م سمذيمر اهلل قمز وضمؾ وإرادة وضمٝمف. ٟمٔمٞمػ اًمثٞم٤مب، وم٤مرهم٤م ُمـ اًمِمقا
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 وىم٤مل آُم٤مم اًمِم٤مومٕمل:   

 أهلم هلؿ ٟمٗمز ومٝمؿ يٙمرُمقهن٤م 

 وًمـ شمٙمرم اًمٜمٗمس اًمتل ٓ هتٞمٜمٝم٤م                              

 

 وىم٤مل ؿمقىمل:   

 ىمؿ ًمٚمٛمٕمٚمؿ وومف اًمتٌجٞمال 

 يم٤مد اعمٕمٚمؿ أن يٙمقن رؾمقٓ                              

 ٧م أقمٔمؿ أو أضمّؾ ُمـ اًمذي أرأي

 يٌٜمل ويٜمِمئ أٟمٗم٤ًم وقم٘مقٓ                              

 

 وىم٤مل همػمه:   

 أرى ومْمؾ أؾمت٤مذي قمغم ومْمؾ واًمدي وإن 

 ٟم٤مًمٜمل ُمـ واًمدي اًمٕمّز واًمتحػ                              

 ومٝمذا ُمريب اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ضمقهر 

 ًؿ واجلًؿ ُمـ صدف وهذا ُمريب اجل                             
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-6- 

 آداب تالوة الؼرآن الؽريم

 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمت٤مب اهلل اخل٤مًمد، ويمالُمف اًم٘مديؿ،  وُمٕمجزة ٟمٌٞمف اًمٙمؼمى، وضم٤مُمٕم٦م اإلؾمالم اًمٕمٔمٛمك،   

ـِ اهللُّ َيِْمَٝمُد سماَِم َأٟمَزَل إًَِمْٞمَؽ َأٟمَزًَمُف سمِِٕمْٚمِٛمِف َواعْمَمِئَٙم٦ُم َيِْم  }وصٗمف اًمذي أٟمزًمف سم٤مًمٕمٚمؿ: َٝمُدوَن َويَمَٗمك سم٤ِمهللِّ ًمَّـٙمِ

ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمِريٌؿ  }يس. وسم٤مًمٙمرم: {(4( َواًْمُ٘مْرآِن احْلَٙمِٞمِؿ )1يس ) }اًمٜم٤ًمء. وسم٤محلٙمٛم٦م: {(100ؿَمِٝمٞمدًا ) إِٟمَّ

ُف ًَمٙمَِت٤مٌب قَمِزيٌز ) }ق، وسم٤مًمٕمزة: {(1ق َواًْمُ٘مْرآِن اعْمَِجٞمِد ) }اًمقاىمٕم٦م، وسم٤معمجد: {(44) ومّمٚم٧م،  {(21َوإِٟمَّ

ـَ اعْمََث٤ميِن َواًْمُ٘مْرآَن اًْمَٕمٔمِٞمَؿ ) }وسم٤مًمٕمٔمٛم٦م: ٌْٕم٤ًم ُمر يمَِت٤مٌب َأٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ  }احلجر، وسم٤مًمؼميم٦م: {(14َوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜم٤َمَك ؾَم

٤ٌَمَركٌ  يْمِر ) }، وسم٤مًمتذيمػم:49ص  {ُُم ( 1طمؿ ) }ص. وسم٤مًمقوقح واًمتٌٞملم: {(1ص َواًْمُ٘مْرآِن ِذي اًمذر

 اًمدظم٤من.  {(4َواًْمٙمَِت٤مِب اعْمٌُلِِم )

ـَ َيْٕمَٛمُٚمقَن }وسملم آصم٤مره ذم اهلداي٦م واًمٌنمى    ِذي ُ اعم١ُْْمُِمٜملَِم اًمَّ ٌَنمر تِل ِهَل َأىْمَقُم َوُي إِنَّ َهـَذا اًْمُ٘مْرآَن هِيِْدي ًمِٚمَّ

٤محِل٤َمِت َأنَّ هَلُْؿ َأضْمرًا يَمٌػِمًا ) ـَ اًْمُ٘مْرآِن َُم٤م ُهَق ؿِمٗمَ  }اإلهاء. وذم اًمِمٗم٤مء واًمرمح٦م: {(9اًمّمَّ ُل ُِم ٦ٌم َوُٟمٜمَزر ٤مء َوَرمْحَ

ْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  َٕمٚمَُّٝمْؿ  }،  وذم اًمتذيمػم واًمت٘مقى:14اإلهاء  {ًمر سْمٜم٤َم ًمِٚمٜم٤َّمِس ذِم َهَذا اًْمُ٘مْرآِن ُِمـ يُمؾر َُمَثٍؾ ًمَّ َوًَمَ٘مْد َضَ

ُروَن ) َٕمٚمَُّٝمْؿ َيتَُّ٘مقَن )44َيَتَذيمَّ ًَمُف  }احلؼ:اًمزُمر، وذم اًمث٤ٌمت قمغم  {(41( ىُمرآٟم٤ًم قَمَرسمِّٞم٤ًم هَمػْمَ ِذي قِمَقٍج ًمَّ ىُمْؾ َٟمزَّ

ٚمِِٛملَم ) ًْ ى ًمِْٚمُٛم ـَ آَُمٜمُقْا َوُهًدى َوسُمنْمَ ِذي ٌر٧َم اًمَّ سمرَؽ سم٤ِمحْلَؼر ًمِٞمَُث اًمٜمحؾ، وذم زي٤مدة  {(164ُروُح اًْمُ٘مُدِس ُِمـ رَّ

ُٙمْؿ َزاَدشْمُف َهـِذِه إِياَمٟم٤ًم وَم٠مَ  }اإليامن: ـ َيُ٘مقُل َأيُّ ـَ آَُمٜمُقْا وَمَزاَدهْتُْؿ إِياَمٟم٤ًم َوإَِذا َُم٤م ُأٟمِزًَم٧ْم ؾُمقَرٌة وَمِٛمٜمُْٝمؿ ُمَّ ِذي ٤م اًمَّ ُمَّ

وَن ) ٌْنِمُ تَ ًْ  اًمتقسم٦م.  {(142َوُهْؿ َي

وسملّم آصم٤مره ذم يمثػم ُمـ أطم٤مديثف اًمنميٗم٦م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م روي قمـ قمكم ريض اهلل  ^ووصٗمف اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف   

رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل:  ي٘مقل: أُم٤م أهن٤م ؾمتٙمقن ومتٜم٦م. ىمٚم٧م: ومام اعمخرج ُمٜمٝم٤م ي٤م ^قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 
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يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمف ٟم٠ٌم ُم٤م ىمٌٚمٙمؿ، وظمؼم ُم٤م سمٕمديمؿ، وطمٙمؿ ُم٤م سمٞمٜمٙمؿ، وهق اًمٗمّمؾ ًمٞمس سم٤مهلزل، ُمـ شمريمف 

ُمـ ضم٤ٌمر ىمّمٛمف اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ اسمتٖمك اهلدى ذم همػمه أوٚمف اهلل شمٕم٤ممم، وهق طمٌؾ اهلل اعمتلم، وهق اًمذيمر 

سمف إهقاء، وٓ شمٚمتٌس سمف إًمًٜم٦م، وٓ يِمٌع ُمٜمف احلٙمٞمؿ، وهق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وهق اًمذي ٓ شمزيغ 

اًمٕمٚمامء، وٓ خيٚمؼ قمغم يمثرة اًمرد، وٓ شمٜمٗميض قمج٤مئٌف، وهق اًمذي مل شمٜمتف اًمٞمف اجلـ إذ ؾمٛمٕمتف طمتك ىم٤مًمقا: 

إٟم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ىمرآٟم٤م قمج٤ٌم هيدي امم اًمرؿمد ومآُمٜم٤م سمف، ُمـ ىم٤مل سمف صدق، وُمـ قمٛمؾ سمف أضمر، وُمـ طمٙمؿ سمف 

 مم ساط ُمًت٘مٞمؿ. رواه اًمؽمُمذي. قمدل، وُمـ دقم٤م اًمٞمف هدي ا

اًم٘مرآن أومْمؾ ُمـ يمؾ رء دون اهلل،  ":^وقمـ حمٛمد سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل، ىم٤مل رؾمقل اهلل   

وومْمؾ اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مئر اًمٙمالم يمٗمْمؾ اهلل قمغم ظمٚم٘مف، ومٛمـ وىّمر اًم٘مرآن وم٘مد وىّمر اهلل، وُمـ مل يقىّمر اًم٘مرآن 

حرُم٦م اًمقاًمد قمغم وًمده، اًم٘مرآن ؿم٤مومع ُمِمٗمع، وُم٤م طمؾ ـ أي ظمّمؿ مل يقىّمر اهلل، وطمرُم٦م اًم٘مرآن قمٜمد اهلل يم

جم٤مدل ـ ُمّمّدق، ومٛمـ ؿمٗمع ًمف اًم٘مرآن ؿمٗمع، وُمـ حمؾ سم٤مًم٘مرآن صدق، وُمـ ضمٕمٚمف أُم٤مُمف ىم٤مده امم اجلٜم٦م، 

وُمـ ضمٕمٚمف ظمٚمٗمف ؾم٤مىمف امم اًمٜم٤مر، ومحٚم٦م اًم٘مرآن هؿ اعمحٗمقومقن سمرمح٦م اهلل، اعمٚمًٌقن ٟمقر اهلل، اعمٕمٚمٛمقن 

 وآهؿ وم٘مد وامم اهلل، وُمـ قم٤مداهؿ وم٘مد قم٤مدى اهلل. رواه اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه. يمالم اهلل، ُمـ 

 َوُأُِمْرُت َأْن }وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمتالوشمف   
ٍ
ء َُمَٝم٤م َوًَمُف يُمؾُّ َرْ ِذي طَمرَّ ٌَْٚمَدِة اًمَّ اَم ُأُِمْرُت َأْن َأقْمٌَُد َربَّ َهِذِه اًْم إِٟمَّ

ٚمِِٛملَم ) ًْ ـَ اعْمُ ـَ  }. ووقمد قمٚمٞمٝم٤م اخلػم اجلزيؾ:94-91اًمٜمٛمؾ  {شْمُٚمَق اًْمُ٘مْرآنَ ( َوَأْن أَ 91َأيُمقَن ُِم ِذي إِنَّ اًمَّ

٤مَرًة ًمَّ  ًا َوقَماَلٟمَِٞم٦ًم َيْرضُمقَن دِمَ اَلَة َوَأٟمَٗمُ٘مقا مِم٤َّم َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ِهّ َٞمُٝمْؿ 49ـ شَمٌُقَر )َيْتُٚمقَن يمَِت٤مَب اهللَِّ َوَأىَم٤مُُمقا اًمّمَّ ( ًمِٞمَُقومر

ُف هَمُٗمقٌر ؿَمُٙمقٌر ) ُأضُمقَرُهْؿ َوَيِزيَدُهؿ ـ وَمْْمٚمِِف إِٟمَّ سمتالوشمف وسملّم ُم٤م أقمد اهلل  ^وم٤مـمر. يمام أُمر اًمٜمٌل  {(36ُمر

اىمرأوا اًم٘مرآن وم٢مٟمف ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمٕم٤م  "ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عمـ ىمرأه ُمـ أضمر قمٔمٞمؿ  ُمٜمٝم٤م ؿمٗم٤مقمتف سمف وم٘م٤مل 

 رواه ُمًٚمؿ.  "ٕصح٤مسمف
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تل شمْم٤مف امم رصٞمده قمٜمد شمالوة يمؾ طمرف ُمـ وُمٜمٝم٤م طمّمقًمف قمغم صمروة قمريْم٦م ُمـ احلًٜم٤مت اًم  

ُمـ ىمرأ طمروم٤م ُمـ يمت٤مب اهلل ومٚمف طمًٜم٦م، واحلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م ٓ أىمقل: امل  ":^اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، ىم٤مل 

 رواه اًمؽمُمذي.  "طمرف، وًمٙمـ: أًمػ طمرف، وٓم طمرف، وُمٞمؿ طمرف

ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن:  ":^وُمٜمٝم٤م ارشم٘م٤مؤه امم ُمٜمزًم٦م ٓ شمٜمتٝمل رومٕمتٝم٤م إٓ قمٜمدُم٤م يٜمتٝمل ُمـ شمالوشمف ىم٤مل 

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "اىمرأ وارشمؼ يمام يمٜم٧م شمرشمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٢من ُمٜمزًمتؽ قمٜمد آظمر آي٦م شم٘مرؤه٤م

إن هلل أهٚملم ُمـ اًمٜم٤مس، ىم٤مًمقا: ُمـ هؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟  "وُمٜمٝم٤م ٟمٞمٚمف ؿمٝم٤مدة ٟمٌقي٦م سمت٘مٚمٞمده أقمغم وؾم٤مم إهلل:

 ٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف. . رواه اًمٜم"ىم٤مل: أهؾ اًم٘مرآن هؿ أهؾ اهلل وظم٤مصتف

إٟمف يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمدؾمتقر اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم، واعمٜمٌع اًمّم٤مذم ًمٚمٕمٚمؿ واخلػم واحلٙمٛم٦م واًمٜمقر   

واًمقؾمٞمٚم٦م اعمختٍمة عمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وىمرسمف ورو٤مه واًمقصقل امم طم٘م٤مئؼ اًمت٘مقى وُمٕم٤مدن اإليامن. وذم 

٠مدسمتف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ، إن هذا اًم٘مرآن طمٌؾ اهلل واًمٜمقر إن هذا اًم٘مرآن ُم٠مدسم٦م اهلل وم٤مىمٌٚمقا ُم "احلدي٨م اًمنميػ 

اعمٌلم، واًمِمٗم٤مء اًمٜم٤مومع، قمّمٛم٦م عمـ متًؽ سمف،  وٟمج٤مة عمـ اشمٌٕمف، ٓ يزيغ ومٞمًتٕمت٥م، وٓ يٕمقج ومٞم٘مقم وٓ 

 "ٕيب ذر ريض اهلل قمٜمف  ^رواه احل٤ميمؿ. وذم وصٞم٦م رؾمقل اهلل  "شمٜم٘ميض قمج٤مئٌف، وٓ خيٚمؼ قمغم يمثرة اًمرد

 . "ن وم٢مٟمف ٟمقر ًمؽ ذم إرض، وذظمر ًمؽ ذم اًمًامءقمٚمٞمؽ سمتالوة اًم٘مرآ

إٟمف رؾم٤مًم٦م اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير، هلذا اإلٟم٤ًمن اًمْمٕمٞمػ اجلٝمقل اًمٗم٘مػم، ًمت٠مظمذ سمٞمده وشمدًمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة،   

 وهتديف امم ساط اهلل، ومتٜمحف اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٗمقز ذم أظمرة. 

أسمنموا وم٢من هذا اًم٘مرآن ـمرومف سمٞمد اهلل  "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:قمـ ضمٌػم ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل   

 رواه اًمٓمؼماين.  "وـمرومف سم٠ميديٙمؿ ومتٛمًٙمقا سمف وم٢مٟمٙمؿ ًمـ هتٚمٙمقا وًمـ شمْمٚمقا سمٕمده أسمدا
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وًم٘مد سمقأ اهلل سمف اعمًٚمٛملم قمٜمدُم٤م متًٙمقا سمف، وأظمٚمّمقا ذم شمٓمٌٞمؼ أواُمره، وشمٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مُمف ووص٤مي٤مه،   

٤مٟم٦م اًمّمدارة سملم إُمؿ، وضمٕمٚمٝمؿ خمّٚمِص اًمِمٕمقب وُمٕمٚمٛمل إُمؿ، واٟمتٝمقا قمـ يمؾ ُم٤م ٟمف قمٜمف، سمقأهؿ ُمٙم

 وٟم٤مذي احلْم٤مرة اًمتل ُم٤م قمرف اًمت٤مريخ هل٤م ُمثٞمال، ومٙم٤مٟمقا سمحؼ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس. 

إِٟم٤َّم }وهذا يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم شمٙمٗمؾ سمحٗمٔمف، وؾمخر قم٤ٌمده ًمتقصمٞم٘مف، ًمٞمٙمقن اًمدؾمتقر اخل٤مًمد امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م   

ًْمٜم٤َم ا ـُ َٟمزَّ ٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقَن )َٟمْح يْمَر َوإِٟمَّ  احلجر.  {(9ًمذر

 رواه اًمٌخ٤مري.  "ظمػميمؿ ُمـ شمٕمّٚمؿ اًم٘مرآن وقمّٚمٛمف "وصدق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذ ي٘مقل:  

 ىم٤مل أطمدهؿ:   

 ىمد طمقى اًم٘مرآن ٟمقرا وهدى 

 ومٕمَم اًم٘مرآن ُمـ ٓ يٕم٘مؾ                              

 ىمؾ ًم٘مقم ٟمٌذوا أطمٙم٤مُمف 

 ُم٤م ًمٙمؿ مم٤م ٟمٌذشمؿ سمدل                              

 وم٤مؾم٠مًمقا اًمت٤مريخ قمـ ىمرآٟمٙمؿ 

 يقم و٤مءت سمًٜم٤مه اًمًٌؾ                              

 ومٙم٠من اًمٙمقن أومؼ أٟمتؿ 

 ومٞمف سمدر يم٤مُمؾ ٓ ي٠مومؾ                              

 أو يم٠من اًمٙمقن ُمٜمٙمؿ روو٦م 

 إهمّم٤من أٟمتؿ سمٚمٌؾ  وقمغم                             
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إٟمف يمت٤مب اهلل، ُمٜمزًمتف يمٛمٜمزًم٦م ُمٜمزًمف، وشمٕمٔمٞمٛمف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ىم٤مئٚمف، وإدب ُمٕمف أدب ُمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف   

 وحري بادسؾم أن يتعؾم هذه اآلداب لقؾتزمفا مع كتاب اهلل الؽريم. 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.  أن ي٘مّمد سم٘مراءشمف وضمف اهلل شمٕم٤ممم، وشمٕمٚمؿ أطمٙم٤مم يمت٤مسمف، وشمٜمٞمٗمٞمذ أُمر رسمف سمتالوة     -1

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف: )إٟمام يٕمٓمك اًمرضمؾ قمغم ىمدر ٟمٞمتف(.   

ـَ  }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ي ٌُُدوا اهللََّ خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر َّٓ ًمَِٞمْٕم  . 2اًمٌٞمٜم٦م  {َوَُم٤م ُأُِمُروا إِ

اًم٘مرآن ومٚمٞم٠ًمل اهلل ُمـ ىمرأ  "وقمـ اسمـ قمٛمران  ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "سمف، وم٢مٟمف ؾمٞمجلء أىمقام ي٘مرؤون اًم٘مرآن ي٠ًمًمقن سمف اًمٜم٤مس

ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن يت٠ميّمؾ سمف اًمٜم٤مس ضم٤مء  "وقمـ سمريدة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل.  "يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ووضمف قمٔمؿ ًمٞمس قمٚمٞمف حلؿ

ة ُمـ احلدصملم، وم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ اجلٜم٤مسم٦م واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس ومرض ًم٘مراءة اًم٘مرآن أو أن يٙمقن قمغم ـمٝم٤مر     -4

 ُمس اعمّمحػ ومحٚمف. 

ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمِريٌؿ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ْٙمٜمُقٍن )44إِٟمَّ ُروَن )41( ذِم يمَِت٤مٍب ُمَّ َّٓ اعْمَُٓمٝمَّ ُف إِ ًُّ َّٓ َيَٛم بر 49(  ( شَمٜمِزيٌؾ ُمرـ رَّ

 اًمقاىمٕم٦م.  {(16اًْمَٕم٤معَملَِم )

وقمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ٓ حيجٌف قمـ اًم٘مرآن رء ًمٞمس اجلٜم٤مسم٦م.   

 رواه أصح٤مب اًمًٜمـ. 

رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمقو٠م صمؿ ىمرأ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن، صمؿ ىم٤مل:  "وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 ه أمحد وأسمق يٕمغم. روا "هٙمذا عمـ ًمٞمس سمجٜم٥م، وم٠مُم٤م اجلٜم٥م ومال، وٓ آي٦م
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شمٜمٔمٞمػ اًمٗمؿ سم٤مًمًقاك وهمػمه، ٕٟمف جمرى يمالم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. ىم٤مل ىمت٤مدة ) ُم٤م أيمٚم٧م اًمثقم ُمٜمذ  -3

 ىمرأت اًم٘مرآن(. 

 رواه اًمٌزار.  "إن أومقاهٙمؿ ـمرق ًمٚم٘مرآن ومٓمّٞمٌقه٤م سم٤مًمًقاك "قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤م:  

ٙمـ ُمـ ذًمؽ، ٕٟمف ورد ) ظمػم اعمج٤مًمس ُم٤م اؾمت٘مٌؾ سمف يًتح٥م ًمٚم٘م٤مرئ أن جيٚمس ُمًت٘مٌال اًم٘مٌٚم٦م إذا مت -2

 اًم٘مٌٚم٦م( رواه اًمٓمؼماين. 

وجيقز أن ي٘مرأ ىم٤مئام أو ُم٤مؿمٞم٤م أو ُمْمجٕم٤م أو ذم ومراؿمف أو ذم اًمٓمريؼ أو قمغم همػم ذًمؽ ُمـ إطمقال وًمف   

 إضمر، وإن يم٤من دون إول. 

 ٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم سمتالوة يمالُمف. ـمٝم٤مرة اعمٙم٤من واًمثٞم٤مب وٟمٔم٤مومتٝمام، واًمتجٛمؾ واًمتٓمٞم٥م اؾمتٕمدادا عم -2

 اًمتٕمقذ واًمًٌٛمٚم٦م ىمٌؾ اًمٌدء سم٤مًمتالوة.  -0

ضِمٞمِؿ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ْٞمَٓم٤مِن اًمرَّ ـَ اًمِمَّ  اًمٜمحؾ.  {(91وَم٢مَِذا ىَمَرْأَت اًْمُ٘مْرآَن وَم٤مؾْمَتِٕمْذ سم٤ِمهللِّ ُِم

سم٤مل ٓ يٌدأ سمًٌؿ  يمؾ أُمر ذي "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واًمٜم٤ًمئل.  "اهلل ومٝمق أضمذم

اعمداوُم٦م قمغم ىمراءة اًم٘مرآن، سم٤مًمتزام ورد يقُمل وإن ىمّؾ، ودمٜم٥م هجران اًم٘مرآن وٟمًٞم٤من شمالوشمف. ىم٤مل  -4

ًمق أن ىمٚمقسمٜم٤م ـمٝمرت ُم٤م ؿمٌٕم٧م ُمـ يمالم رسمٜم٤م قمز وضمؾ، وإين ٕيمره  "ؾمٞمدٟم٤م قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف:

 . "ن ي٠ميت قمكّم يقم ٓ أٟمٔمر ذم اعمّمحػأ

َُذوا َهَذا اًْمُ٘مْرآَن َُمْٝمُجقرًا ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ؾُمقُل َي٤م َربر إِنَّ ىَمْقُِمل اختَّ  اًمٗمرىم٤من.  {(36َوىَم٤مَل اًمرَّ

شمٕم٤مهدوا هذا اًم٘مرآن ومقاًمذي ٟمٗمس  "وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ؿمّد شمٗمٚمت٤م ُمـ اإلسمؾ ذم قم٘مٚمٝم٤محمٛمد سمٞمده هلق أ
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اإلىم٤ٌمل سمِمٖمػ وؿمقق وحم٦ٌم قمغم يمالم اهلل شمٕم٤ممم طمتك يتٛمٚمؽ قمٚمٞمف ُمِم٤مقمره وأطم٤مؾمٞمًف، وىمٚمٌف   -1

وومٙمره وروطمف، ويٕملم قمغم ذًمؽ ـمرح يمؾ ُم٤م يِمٖمٚمف ُمـ أومٙم٤مر أو يمالم أو مهقم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وظمّمقص٤م 

 ذم صالة اًمٚمٞمؾ. 

ُْؿ صُمؿَّ شمَ اهللَُّ ٟمَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ خَيَِْمْقَن َرهبَّ ِذي َث٤ميِنَ شَمْ٘مَِمِٕمرُّ ُِمٜمُْف ضُمُٚمقُد اًمَّ َتَِم٤مهِب٤ًم ُمَّ ـَ احْلَِدي٨ِم يمَِت٤مسم٤ًم ُمُّ ًَ َل َأطْم ٚملُِم زَّ

 . 43اًمزُمر  {ضُمُٚمقُدُهْؿ َوىُمُٚمقهُبُْؿ إمَِم ِذيْمِر اهللَِّ

ُمـ أطم٥ّم أن حيٌّف اهلل  "ؿ:قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم  

 رواه اًمٓمؼماين.  "ورؾمقًمف ومٚمٞمٜمٔمر وم٢من يم٤من حي٥م اًم٘مرآن ومٝمق حي٥م اهلل ورؾمقًمف

 حتًلم اًمّمقت وشمزيٞمٜمف قمٜمد اًمتالوة، واًمتٖمٜمل سم٤مًم٘مرآن ًمٞمٙمقن أؿمد وىمٕم٤م، وأيمؼم شم٠مصمػما ذم اًم٘مٚمقب.      -4

ُم٤م أذن اهلل ًمٌمء ُم٤م  "وؾمٚمؿ ي٘مقل:ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "أذن ًمٜمٌل طمًـ اًمّمقت يتٖمٜمك سم٤مًم٘مرآن جيٝمر سمف

رواه أسمق داود  "زّيٜمقا اًم٘مرآن سم٠مصقاشمٙمؿ "ىم٤مل: ^وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

 واًمٜم٤ًمئل. 

 رواه أسمق داود.  "س ُمٜم٤مُمـ مل يتٖمٜمّك سم٤مًم٘مرآن ومٚمٞم "ىم٤مل: ^وقمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل   

ىمراءة اًم٘مرآن طم٥ًم ىمقاقمد اًمتجقيد، وشمرشمٞمٚمف قمغم اًمٜمحق اًمذي ووٕمف قمٚمامء اًم٘مرآن سمت٠مديتف طمروم٤م   -3

طمروم٤م، ُمـ همػم اؾمتٕمج٤مل، ويمام ورد قمـ اًمًٚمًٚم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم شمٚم٘مل اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ، ىم٤مل اسمـ اجلزري: 

 وإظمذ سم٤مًمتجقيد طمتؿ ٓزم 

 ُمـ مل جيّقد اًم٘مرآن آصمؿ                              
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 ٕٟمف سمف اإلًمف أٟمزًمف 

 وهٙمذا ُمٜمف إًمٞمٜم٤م وصٚمف                              

وىمد ؾمئؾ ؾمٞمدٟم٤م قمكم ريض اهلل قمٜمف قمـ شمرشمٞمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘م٤مل: هق دمقيد احلروف، وُمٕمروم٦م   

 اًمقىمقف. 

ِؾ اًْمُ٘مْرآَن شمَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:    اعمزُمؾ.  {(2ْرشمِٞماًل )َوَرشمر

 ىمراءة ُمٗمنة طمروم٤م طمروم٤م. رواه أسمق داود.  ^وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ٟمٕمت٧م ىمراءة اًمٜمٌل   

اعم٤مهر سم٤مًم٘مرآن ُمع اًمًٗمرة  "وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ٞمف ؿم٤مق ًمف أضمراناًمٙمرام اًمؼمرة، واًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن ويتٕمتع ومٞمف وهق قمٚم

 اًمتدسّمر:      -2

ىم٤مل اًمًٞمقـمل: صٗم٦م اًمتدسمر أن يِمٖمؾ اًم٘م٤مرئ ىمٚمٌف سم٤مًمتٗمٙمر ذم ُمٕمٜمك ُم٤م يتٚمٗمظ سمف ومٞمٕمرف ُمٕمٜمك يمؾ آي٦م،   

ويت٠مُمؾ إواُمر واًمٜمقاهل، ويٕمت٘مد ىمٌقل ذًمؽ، وم٢من يم٤من ىمٍم قمٜمف ومٞمام ُم٣م ُمـ قمٛمره اقمتذر واؾمتٖمٗمر، 

 ذ، أو شمٜمزيف ٟمّزه وقمّٔمؿ، أو دقم٤مء شميع وـمٚم٥م. وإذا ُمر سمآي٦م قمذاب أؿمٗمؼ وشمٕمقّ 

وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ـ يٕمٜمل اًمّمح٤مسم٦م ـ رأوا أن هذا اًم٘مرآن رؾم٤مئؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ   

 ومٙم٤مٟمقا يتدسمروهن٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ويٜمٗمذوهن٤م ذم اًمٜمٝم٤مر. 

 سمر ومٞمٝم٤م. وىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: ٓ ظمػم ذم قم٤ٌمدة ٓ وم٘مف ومٞمٝم٤م، وٓ ذم ىمراءة ٓ شمد  

وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ٕن أىمرأ إذا زًمزًم٧م واًم٘م٤مرقم٦م أشمدسمرمه٤م، أطم٥م إزّم ُمـ أىمرأ اًمٌ٘مرة وآل   

 قمٛمران هتذيرا. 
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 وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: ُمـ أراد قمٚمؿ إوًملم وأظمريـ، ومٚمٞمتدسمر اًم٘مرآن.   

ٚم٦م، يردده٤م ًمٞمتدسمر ُم٤م ومٞمٝم٤م، ويمٚمام أقم٤مده٤م وىمد سم٤مت اًمٙمثػم ُمـ اًمًٚمػ يتٚمق أطمدهؿ آي٦م واطمدة ًمٞمٚم٦م يم٤مُم  

 اٟمٙمِمػ ًمف ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وفمٝمر ًمف ُمـ أٟمقاره٤م، ووم٤مض قمٚمٞمف ُمـ قمٚمقُمٝم٤م وسمريم٤مهت٤م. 

َوآظَمُروَن }ىم٤مل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس: قمرو٧م ٟمٗمز قمغم اًم٘مرآن، ومٚمؿ أضمد ٟمٗمز سمٌمء أؿمٌف ُمٜمل هبذه أي٦م  

وُمقْا سمُِذُٟمقهِبِْؿ ظَمَٚمُٓمقْا قَمَٛماًل َص٤محِل٤مً  ك اهللُّ َأن َيُتقَب قَمَٚمٞمِْٝمْؿ  اقْمؽَمَ ًَ  . 164اًمتقسم٦م  {َوآظَمَر ؾَمٞمرئ٤ًم قَم

٤ٌَمِب ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًَْم ْٕ َر ُأْوًُمقا ا ُروا آَي٤مشمِِف َوًمَِٞمَتَذيمَّ سمَّ َٞمدَّ ٤ٌَمَرٌك ًمر  ص.  {(49يمَِت٤مٌب َأٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمٞمَْؽ ُُم

ُروَن اًْمُ٘مْرآَن َأْم قَمغَم  }وىم٤مل قمز وضمؾ:    حمٛمد.  {(42 ىُمُٚمقٍب َأىْمَٗم٤مهُل٤َم )َأوَماَل َيَتَدسمَّ

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِزيالً ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  اإلهاء.  {(160َوىُمْرآٟم٤ًم وَمَرىْمٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜم٤َّمِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزَّ

يمٍِر ) }وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ:   دَّ يْمِر وَمَٝمْؾ ُِمـ ُمُّ َٟم٤م اًْمُ٘مْرآَن ًمِٚمذر ْ  . {(14َوًَمَ٘مْد َينَّ

ف سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٛم٧م ُمع اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م وم٘مرأ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ٓ وقمـ قمق  

 رواه اًمٜم٤ًمئل وأسمق داود.  "يٛمر سمآي٦م رمح٦م إٓ وىمػ وؾم٠مل، وٓ يٛمر سمآي٦م قمذاب إٓ وىمػ وشمٕمّقذ

إِن }يردده٤م وهلوقمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٜم٤م ًمٞمٚم٦م وم٘م٤مم سمآي٦م   

٤ٌَمُدَك َوإِن شَمْٖمِٗمْر هَلُْؿ وَم٢مِٟمََّؽ َأٟم٧َم اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمُؿ ) ُْؿ قِم هْبُْؿ وَم٢مهِنَّ  اعم٤مئدة.  {(111شُمَٕمذر

ظمِمقع اًم٘مٚم٥م، وإـمراق اًمرأس، وؾمٙمقن اجلقارح، واؾمتحْم٤مر قمٔمٛم٦م ُمٜمزًم٦م اًم٘مرآن، واًمٌٙم٤مء ُمـ   -2

وًمٞمح٤مول ذًمؽ قمٜمدُم٤م يٙمقن ظم٤مًمٞم٤م وم٢مٟمف أسمٕمد ُمـ اًمري٤مء..  ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من مل يٌؽ ومٚمٞمًتجٚم٥م  اًمٌٙم٤مء

ىم٤مل احلًـ: يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يٛمر سم٤مٔي٦م ُمـ ورده سم٤مًمٚمٞمؾ ومٞمٌٙمل طمتك يً٘مط، ويٌ٘مك 

 ذم اًمٌٞم٧م طمتك يٕم٤مد ًمٚمٛمرض.. 

تَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   َرَأْيَتُف ظَم٤مؿِمٕم٤ًم ُمُّ ٌٍَؾ ًمَّ ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اهللًََِّمْق َأٟمَزًْمٜم٤َم َهَذا اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم ضَم قم٤ًم ُمر  . 41احلنم  {َّمدر
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ـَ احْلَؼر  }وىم٤مل قمز وضمؾ:   ُْمِع مِم٤َّم قَمَروُمقْا ُِم ـَ اًمدَّ ؾُمقِل شَمَرى َأقْمُٞمٜمَُٝمْؿ شَمِٗمٞمُض ُِم  {َوإَِذا ؾَمِٛمُٕمقْا َُم٤م ُأٟمِزَل إمَِم اًمرَّ

 . 13اعم٤مئدة 

ٌُْٙمقَن َوَيِزيدُ  }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   وَن ًمأَِلْذىَم٤مِن َي  اإلهاء.  {(169ُهْؿ ظُمُِمققم٤ًم )َوخَيِرُّ

دًا َوسُمٙمِّٞم٤ًم ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   وا ؾُمجَّ مْحَـ ظَمرُّ  ُمريؿ.  {(21إَِذا شُمتغَْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ آَي٤مُت اًمرَّ

وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف عم٤م ىمرأ قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: وم٤مًمتٗم٧ّم وم٢مذا   

 اًمِمٞمخ٤من.  قمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل شمذروم٤من. رواه

إن هذا اًم٘مرآن ٟمزل  "وقمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  

ـّ سم٤مًم٘مرآن ومٚمٞمس ُمٜم٤م  رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "سمحزن، وم٢مذا ىمرأمتقه وم٤مسمٙمقا وم٢من مل شمٌٙمقا ومت٤ٌميمقا وشمٖمٜمّقا سمف ومٛمـ مل يتٖم

 "احلدي٨م شمٕمجٌقن، وشمْمحٙمقن وٓ شمٌٙمقن أومٛمـ هذا "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م   

 سمٙمك أصح٤مب اًمّمٗم٦م طمتك ضمرت دُمققمٝمؿ قمغم ظمدودهؿ. رواه اًمٌٞمٝم٘مل. 

 اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مرآن، إئتامرا سم٠مُمره، واٟمتٝم٤مء قمـ ٟمقاهٞمف، وشمٜمٗمٞمذا ًمقص٤مي٤مه، ووىمقوم٤م قمٜمد طمدوده.      -0

هـ طمتك يٕمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: يم٤من اًمرضمؾ ُمٜم٤م إذا شمٕمٚمؿ قمنم آي٤مت مل يتج٤موز  

 واًمٕمٛمؾ هبـ. 

وىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: ًم٘مد قمِمٜم٤م سمره٦م ُمـ اًمدهر وإن أطمدٟم٤م ي١مشمك اإليامن ىمٌؾ اًم٘مرآن، وشمٜمزل   

اًمًقرة ومٞمتٕمٚمؿ طمالهل٤م وطمراُمٝم٤م، وأواُمره٤م وزواضمره٤م، وُم٤م يٜمٌٖمل أن ي٘مػ قمٜمده ُمٜمٝم٤م، وًم٘مد رأيٜم٤م رضم٤مٓ 

رأ ُم٤م سملم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب امم ظم٤ممتتف ٓ يدري ُم٤م آُمره وُم٤م زاضمره، وُم٤م ي١مشمك أطمدهؿ اًم٘مرآن ىمٌؾ اإليامن، ومٞم٘م

 يٜمٌٖمل أن ي٘مػ قمٜمده، يٜمثره ٟمثر اًمّدىمؾ ـ أي رديء اًمتٛمر وي٤مسمًف ـ. 

ـَ آشَمٞمْٜم٤َمُهُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َيْتُٚمقَٟمُف طَمؼَّ شماَِلَوشمِِف ُأْوًَمـئَِؽ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِفِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِذي  . 141اًمٌ٘مرة  {اًمَّ
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ي٤م أسم٤م ذر، ٕن شمٖمدو ومتتٕمٚمؿ آي٦م  "يب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ أ  

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "ُمـ يمت٤مب اهلل ظمػم ُمـ أن شمّمكم ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م

اىمرأ اًم٘مرآن ُم٤م هن٤مك،  "وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرة ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٓمؼماين.  "ؽ ومٚم٧ًم شم٘مرؤهوم٢من ًمـ يٜمٝم

ُم٤م آُمـ سم٤مًم٘مرآن ُمـ اؾمتحّؾ  "وقمـ صٝمٞم٥م ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "حم٤مرُمف

ىمراءة اًم٘مرآن ُمع اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ، ًمتجتٛمع ًمف قم٤ٌمدشم٤م اًم٘مراءة واًمٜمٔمر، وىمد ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض   -4

  اعمّمحػ. اهلل قمٜمف: أديٛمقا اًمٜمٔمر ذم

أقمٓمقا أقمٞمٜمٙمؿ طمٔمٝم٤م ُمـ  "قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 "اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ، واًمتٗمٙمر ومٞمف، وآقمت٤ٌمر قمٜمد قمج٤مئٌف ". ىم٤مًمقا: وُم٤م طمٔمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة؟ ىم٤مل:"اًمٕم٤ٌمدة

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل. 

اًم٘مرآن، ٕن ذًمؽ أدٟمك ًمٚمٗمٝمؿ واًمت٠مُمؾ سمام ذم آي٤مت اهلل ُمـ واإلٟمّم٤مت قمٜمد شمالوة  وآؾمتامعاإلصٖم٤مء   -1

 وقمد ووقمٞمد، وشمٌِمػم وهتديد، وطمٙمٛم٦م وُمققمٔم٦م، وأُمر وهنل، وأىمرب إلطمراز رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم: 

 إقمراف.  {(462َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقْا ًَمُف َوَأٟمِّمتُقْا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقَن ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ُمـ اؾمتٛمع امم آي٦م ُمـ يمت٤مب  "أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وقمـ  

 رواه أمحد.  "اهلل يمت٧ٌم ًمف طمًٜم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م، وُمـ شمال آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقرا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ث٤مؤب واًمٕم٨ٌم دمٜم٥م يمؾ ُم٤م خيؾ سم٤مخلِمقع ُمع ضمالل اًم٘مرآن أصمٜم٤مء اًمتالوة أو اًمًامع، يم٤مًمْمحؽ واًمت  -9

سم٤مًمثٞم٤مب أو إقمْم٤مء، وومرىمٕم٦م إص٤مسمع، واًمتحدث امم أظمريـ دون طم٤مضم٦م.. إًمخ ويٛمًؽ قمـ اًم٘مراءة 

 إذا همٚمٌف اًمتث٤مؤب ٕٟمف ذم طمية اخلٓم٤مب اإلهلل، واًمتث٤مؤب ُمـ اًمِمٞمٓم٤من. 
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 ىم٤مل جم٤مهد: إذا شمث٤مءسم٧م وأٟم٧م شم٘مرأ اًم٘مرآن وم٠مُمًؽ قمـ اًم٘مراءة إضمالٓ ًمٚم٘مرآن طمتك يذه٥م شمث٤مؤسمؽ.   

اًمٕمٛمؾ قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واؾمتٔمٝم٤مره، وإن ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ اإلهلٞم٦م أن ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ىمٚمقب -16

 قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم أوقمٞم٦م ًمٙمالُمف، وصدورهؿ ظمزائـ ٔي٤مشمف، يتٚمقهن٤م آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر. 

وؾمقرة  وىم٤مل اًمٕمٚمامء إن طمٗمظ ُم٤م دمقز سمف اًمّمالة ومرض قملم قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ، وطمٗمظ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  

 واضم٥م، وطمٗمظ ؾم٤مئر اًم٘مرآن ومرض يمٗم٤مي٦م، وؾمٜم٦م قملم أومْمؾ ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٗمؾ. 

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمؿَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِذي  . 29اًمٕمٜمٙمٌقت  {سَمْؾ ُهَق آَي٤مٌت سَمٞمرٜم٤َمٌت ذِم ُصُدوِر اًمَّ

الًمف، ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن وم٤مؾمتٔمٝمره، وم٠مطمّؾ طم "وقمـ قمكّم ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "وطمّرم طمراُمف أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م وؿمٗمٕمف ذم قمنمة ُمـ أهؾ سمٞمتف يمٚمٝمؿ ىمد وضم٧ٌم هلؿ اًمٜم٤مر

إن اًمذي ًمٞمس ذم ضمقومف رء ُمـ اًم٘مرآن  "وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "يم٤مًمٌٞم٧م اخلرب

أذاف أُمتل محٚم٦م اًم٘مرآن  "ل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤م  

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين.  "وأصح٤مب اًمٚمٞمؾ

ـّ اهلل قمٚمٞمف سمحٗمظ يمت٤مسمف، وإٓ ؾمٚم٧ٌم ُمٜمف  هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٛمك، ىم٤مل -11 اًمت٠مدب سمآداب احلٗمٔم٦م إذا ُم

ٓ يًٝمق ُمع ُمـ يًٝمق، اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: طم٤مُمؾ اًم٘مرآن طم٤مُمؾ راي٦م اإلؾمالم ومال يٜمٌٖمل ُمع ُمـ يٚمٝمق، و

 وٓ يٚمٖمق ُمع ُمـ يٚمٖمق، شمٕمٔمٞمام حلؼ اًم٘مرآن. 

وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: يٜمٌٖمل حل٤مُمؾ اًم٘مرآن أن يٕمرف سمٚمٞمٚمف إذا اًمٜم٤مس ٟم٤مئٛمقن، وسمٜمٝم٤مره إذا اًمٜم٤مس ُمٗمٓمرون،   

وسمحزٟمف إذا اًمٜم٤مس يٗمرطمقن، وسمٌٙم٤مئف إذا اًمٜم٤مس يْمحٙمقن، وسمّمٛمتف إذا اًمٜم٤مس خيقوقن، وسمخِمققمف إذا 

ن، ويٜمٌٖمل حل٤مُمؾ اًم٘مرآن أن يٙمقن هٞمٜم٤م ًمٞمٜم٤م، وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يٙمقن ضم٤مومٞم٤م وٓ مم٤مري٤م وٓ اًمٜم٤مس خيت٤مًمق

 صٞم٤مطم٤م وٓ صخ٤مسم٤م. 
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ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن وم٘مد اؾمتدرج  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

أن جيد ُمع ُمـ وضمد، وٓ جيٝمؾ ُمع اًمٜمٌقة سملم ضمٜمٌٞمف، همػم أٟمف ٓ يقطمك إًمٞمف، وٓ يٜمٌٖمل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن 

 ُمـ ضمٝمؾ وذم ضمقومف يمالم اهلل شمٕم٤ممم. رواه احل٤ميمؿ. 

إن مم٤م يٕملم قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آسمتداء سمحٗمٔمف ُمٜمذ اًمّمٖمر، وشمٗمريغ اًمذهـ ًمف سم٤مهمتٜم٤مم -14

ٞمديـ إوىم٤مت اعم٤ٌمريم٦م ذم إؾمح٤مر، وشمرشمٞمٚمف واًمتٖمٜمل سمف ذم صالة اًمٚمٞمؾ، وؾمامقمف ُمـ أومقاه اعم٘مرئلم اعمج

وحم٤موًم٦م شم٘مٚمٞمد أطمدهؿ، وشمدسمر اعمٕمٜمك وُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، ودمزيء اًم٘مرآن امم أرسم٤مع أطمزاب وووع 

سمرٟم٤مُم٩م حمدد ًمٚمحٗمظ، واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقرد اًمٞمقُمل ُمٝمام يم٤مٟم٧م إقمذار، واًمتزام ُمٕمٚمؿ ًمٚم٘مرآن يًٛمع ُمٜمف 

ٕمض أي٤مت، واحلٗمظ ذم ُم٤م طمٗمٔمف يمؾ يقم، واًمتٙمرار اًمٙمثػم وقمدم اعمٚمؾ أو اًمٞم٠مس إذا صٕم٧ٌم قمٚمٞمف سم

ُمّمحػ ُمٕملم وآًمتزام سمف ويٗمْمؾ ُمّمحػ احلٗم٤مظ، وؾم١مال اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمدق واًمٕمزم أن يٙمرُمف 

 سمحٗمٔمظ يمت٤مسمف، واًمت٘مقى وشمٓمٝمػم اًمٜمٗمس واًم٘مٚم٥م مم٤م ؾمقى اهلل. 

ي٤م أهؾ اًم٘مرآن ٓ شمتقؾمدوا  "قمـ قمٌٞمدة اعمٚمٞمٙمل ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

٘مرآن، واشمٚمقه طمؼ شمالوشمف آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر، وأومِمقه وشمٖمٜمقا سمف، وشمدسمروا ُم٤م ومٞمف ًمٕمٚمٙمؿ اًم

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين وأسمق ٟمٕمٞمؿ.  "شمٗمٚمحقن، وٓ شمٕمجٚمقا صمقاسمف وم٢من ًمف صمقاسم٤م

احلرص قمغم احلٗمظ ُمـ اًمٜمًٞم٤من، سم٤مًمتالوة اعمًتٛمرة، واًمتٙمرار اًمٞمقُمل ًمٚمٛمحٗمقفم٤مت ُمـ اًم٘مرآن  - 46

 ، واضمتٜم٤مب اًمذٟمقب واعمحرُم٤مت، ٕن اًم٘مرآن ٓ يًت٘مر ذم اًم٘مٚمقب اًمٖم٤مومٚم٦م. اًمٙمريؿ

قمرو٧م قمكّم أضمقر أُمتل طمتك  "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

اًم٘مذاة خيرضمٝم٤م اًمرضمؾ ُمـ اعمًجد، وقمرو٧م قمكم ذٟمقب أُمتل ومٚمؿ أر ذٟم٤ٌم أقمٔمؿ ُمـ ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن 

 رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود.  "ٞمٝم٤مأوشمٞمٝم٤م رضمؾ صمؿ ٟمً

إٟمام ُمثؾ ص٤مطم٥م اًم٘مرآن يمٛمثؾ  "وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "اإلسمؾ اعمٕمٚم٘م٦م إن قم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م أُمًٙمٝم٤م، وإن أـمٚم٘مٝم٤م ذه٧ٌم
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ي٤م أهي٤م  }اردة وُمٜمٝم٤م سمٕمد إضم٤مسم٦م سمٕمض أي٤مت قمٜمد ؾمامقمٝم٤م أو شمالوهت٤م سمٌٕمض إيم٤مر أو اًمٙمٚمامت اًمق-41

  {اًمذيـ آُمٜمقا..

 ي٘مقل: ًمٌٞمؽ ريب وؾمٕمديؽ 

 سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ي٘مقل: آُملم   

 سمٕمد اًمٌ٘مرة ي٘مقل: آُملم 

 ُمـ ؾمقرة اًمرمحـ ي٘مقل:  {وم٠ٌمي آٓء رسمٙمام شمٙمذسم٤من }سمٕمد يمؾ آي٦م   

 وٓ سمٌمء ُمـ ٟمٕمٛمؽ ٟمٙمذب ومٚمؽ احلٛمد. 

 سمٕمد اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقل: سمغم هق ىم٤مدر.   

 : اهلل رب اًمٕم٤معملم. سمٕمد اعمٚمؽ ي٘مقل

 سمٕمد اعمرؾمالت ي٘مقل: آُمٜم٧م سم٤مهلل.   

ٌّح اؾمؿ رسمؽ إقمغم }سمٕمد  ٌّح صمالصم٤م.  {ؾم  يً

 ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ آت ٟمٗمز شم٘مقاه٤م وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م.  {وم٠مهلٛمٝمام ومجقره٤م وشم٘مقاه٤م }سمٕمد   

 سمٕمد اًمتلم ي٘مقل: سمغم وأٟم٤م قمغم ذًمؽ ُمـ اًمِم٤مهديـ. 

 يّمكم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  {قمغم اًمٜمٌل.. أي٦م سمٕمد إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن  

سمٕمد آي٦م ؾمجدة يًجد إن يم٤من ُمتقو٠م، وإٓ ىم٤مل ) ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل أيمؼم وٓ 

 طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ( صمالصم٤م. 
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 اؾمتٖمٗم٤مر يًتٖمٗمر ويتقب..  وسمٕمد آي٦م شمٜمزيف: يًٌح، وسمٕمد آي٦م دقم٤مء يدقمق ويٜمٞم٥م، وسمٕمد آي٦م  

اًمدقم٤مء سمٕمد يمؾ شمالوة سمام يتٜم٤مؾم٥م وأي٤مت اًمتل شماله٤م، ويت٠ميمد اًمدقم٤مء سمٕمد ظمتؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٝمق -44

 ُمٔمٜم٦م آؾمتج٤مسم٦م، ىم٤مل جم٤مهد: يم٤مٟمقا جيتٛمٕمقن قمٜمد ظمتؿ اًم٘مرآن وي٘مقًمقن: شمٜمزل اًمرمح٦م. 

 . رواه أسمق داود. قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أٟمف يم٤من إذا ظمتؿ اًم٘مرآن مجع أهٚمف ودقم٤م  

وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤م: ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن ومحد اًمرب وصغم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمتٖمٗمر   

 رسمف وم٘مد ـمٚم٥م اخلػم ُمٙم٤مٟمف. رواه اًمٌٞمٝم٘مل. 

يًـ إذا ومرغ ُمـ اخلتٛم٦م أن ينمع ذم ظمتٛم٦م ضمديدة ُم٤ٌمذة ًمٞمٙمقن ُمتقاصؾ اًم٘مراءة دون ومؽمة أو   -41

 ٕمد اخلتٛم٦م.. ُمٝمٚم٦م أو شم٘م٤مقمس سم

أطم٥م إقمامل امم اهلل ىم٤مل احل٤مل اعمرحتؾ اًمذي ييب ُمـ أول اًم٘مرآن امم  "ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "آظمره يمٚمام ارحتؾ

ىمؾ أقمقذ  }وقمـ اسمـ قم٤ٌمس، وأيّب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا ىمرأ   

 "صمؿ دقم٤م سمدقم٤مء اخلتٛم٦م صمؿ ىم٤مم {وأوًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن }صمؿ ىمرأ ُمـ اًمٌ٘مرة  ومتح ُمـ احلٛمد، {سمرب اًمٜم٤مس

 رواه اًمدارُمل. 

 فضائل بعض سور الؼرآن الؽريم

أٓ  "ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م: قمـ راومع سمـ اعمٕمغم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  -1

وم٠مظمذ سمٞمدي، ومٚمام أردٟم٤م أن ٟمخرج ىمٚم٧م ي٤م  "أقمٚمٛمؽ أقمٔمؿ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن ىمٌؾ أن خترج ُمـ اعمًجد؟

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم هل اًمًٌع اعمث٤مين  "رؾمقل اهلل إٟمؽ ىمٚم٧م ٕقمٚمٛمٜمؽ أقمٔمؿ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن؟ ىم٤مل:

 رواه اًمٌخ٤مري.  "واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أوشمٞمتف
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٦م، وؾمقرة وشمًٛمك ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م سمًقرة ) أم اًمٙمت٤مب، وؾمقرة اًمّمالة، وؾمقرة اعمٜم٤مضم٤مة، وؾمقرة اًمٙم٤مومٞم  

 اًمِم٤مومٞم٦م(.. 

ؾمقرة اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران: قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   -4

اىمرؤوا اًم٘مرآن وم٢مٟمف ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمٕم٤م ٕصح٤مسمف، اىمرؤوا اًمزهراويـ اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران،  "ي٘مقل:

 همٞم٤ميت٤من، أو يم٠مهنام ُمـ ـمػم صقاف حت٤مضم٤من قمـ وم٢مهنام ي٠مشمٞم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مهنام همامُمت٤من، أو يم٠مهنام

 رواه ُمًٚمؿ.  "ص٤مطمٌٝمام، اىمرؤوا اًمٌ٘مرة وم٢من أظمذه٤م سمريم٦م، وشمريمٝم٤م طمنة، وٓ شمًتٓمٞمٕمٝم٤م اًمٌٓمٚم٦م

 اًمٖمٞم٤مي٦م: هل ُم٤م أفمٚمؽ ُمـ ومقىمؽ، اًمٌٓمٚم٦م: أي اًمًحرة، ومٝمل طمّمـ ُمٜمٝمؿ. 

٘مرآن، وظمقاشمٞمؿ هذه اًمًقرة. وُمـ هذا وُمـ أي٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م اًمٙمرد أقمٔمؿ آي٦م ذم اًم  

 أي٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ؾمقرة آل قمٛمران أوهل٤م، وآي٦م ) ؿمٝمد اهلل(، وآي٦م )ىمؾ اًمٚمٝمؿ( وآي٤مت ) إن ذم ظمٚمؼ(. 

ُمـ ىمرأ  "ؾمقرة اًمٙمٝمػ: قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  -3

 رواه اًمؽمُمذي.  "لم اجلٛمٕمتلمؾمقرة اًمٙمٝمػ يقم اجلٛمٕم٦م أو٤مء ًمف ُمـ اًمٜمقر ُم٤م سم

إن ًمٙمؾ رء ىمٚم٤ٌم،  "ؾمقرة يس: قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  -2

 رواه اًمؽمُمذي.  "وىمٚم٥م اًم٘مرآن يس

ُمـ ىمرأ يس ذم ًمٞمٚم٦م اسمتٖم٤مء وضمف  "وقمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُم٤مًمؽ واسمـ طم٤ٌمن.  "ًمفاهلل شمٕم٤ممم همٗمر 

ُمـ ىمرأ  "ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  -2

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل.  "ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م مل شمّمٌف وم٤مىم٦م أسمدا

ـ ىمرأ ؾمقرة ُم "ؾمقرة شم٤ٌمرك: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم٤مم:  -0

 . رواه أصح٤مب اًمًٜم٦م. {شم٤ٌمرك اًمذي سمٞمده اعمٚمؽ }صمالصمقن آي٦م ؿمٗمٕم٧م ًمرضمؾ طمتك همٗمر ًمف وهل 
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هل اعم٤مٟمٕم٦م، هل اعمٜمجٞم٦م، شمٜمجٞمف  "وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "ُمـ قمذاب اًم٘مؼم يٕمٜمل شم٤ٌمرك

 }د اخلدري ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم:ؾمقرة اإلظمالص: قمـ أيب ؾمٕمٞم  -4

 رواه اًمٌخ٤مري.  ": واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إهن٤م ًمتٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن{ىمؾ هق اهلل أطمد

 "ىم٤مل: {ىمؾ هق اهلل أطمد }وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رضمال ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إين أطم٥م هذه اًمًقرة:  

 ُمذي. رواه اًمؽم "إن طمٌٝم٤م أدظمٚمؽ اجلٜم٦م

أمل شمر آي٤مت  "اعمٕمقذشم٤من: قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  -1

 رواه ُمًٚمؿ.  {"ىمؾ أقمقذ سمرب اًمٗمٚمؼ، و ىمؾ أقمقذ سمر اًمٜم٤مس}اٟمزًم٧م هذه اًمٚمٞمٚم٦م مل ير ُمثٚمٝمـ ىمط؟ 

ٚمؿ مل يتٕمقذ ُمـ اجل٤من، وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم  

 رواه اًمؽمُمذي.  "وقملم اإلٟم٤ًمن، طمتك ٟمزًم٧م اعمٕمقذشم٤من، ومٚمام ٟمزًمت٤م أظمذ هبام وشمرك ُم٤م ؾمقامه٤م

ويٜمٌٖمل عمـ ٓ يٓمٞمؼ طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤مُمال، أن حي٤مول طمٗمظ سمٕمض اًمًقر اًمٗمْمٞمٚم٦م وىمراءهت٤م ذم   

 ـ واًمقاىمٕم٦م واعمٚمؽ وضمزء قمؿ. اًمّمٚمقات، وقمٜمد اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء وُمٜمٝم٤م: اًمٙمٝمػ ويس واًمدظم٤من واًمرمح
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-7- 

 آداب ذكر اهلل تعاىل

 

ذيمر اهلل شمٕم٤ممم هق روح مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات، وهق اعم٘مّمقد ُمـ يمؾ اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤مت، وهق أومْمؾ ُمـ مجٞمع   

إقمامل اًمّم٤محل٤مت، وهق ُمٜمتٝمك طمٞم٤مة اعم١مُمـ وٟمقره٤م وهم٤ميتٝم٤م وظمالصتٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. ىم٤مل 

، 12ـمف  {(12اَلَة ًمِِذيْمِري )َوَأىمِِؿ اًمّمَّ  }. وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف 22اًمٕمٜمٙمٌقت  {َوًَمِذيْمُر اهللَِّ َأيْمؼَمُ  }شمٕم٤ممم:

ْٕمُدوَداٍت  }وىم٤مل: ٤مٍم ُمَّ  . 463اًمٌ٘مرة  {َواْذيُمُروْا اهللَّ ذِم َأيَّ

أيمثرهؿ هلل  "أن رضمال ؾم٠مًمف أي اعمج٤مهديـ أقمٔمؿ أضمرا؟ ىم٤مل: ^روي قمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل 

. صمؿ ذيمر اًمّمالة واًمزيم٤مة "اأيمثرهؿ هلل شمٕم٤ممم ذيمر ". ىم٤مل: وم٠مي اًمّم٤محللم أقمٔمؿ أضمرا؟ ىم٤مل:"شمٕم٤ممم ذيمرا

. وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ًمٕمٛمر: ي٤م أسم٤م "أيمثرهؿ هلل شمٕم٤ممم ذيمرا "ي٘مقل: ^واحل٩م واًمّمدىم٦م يمؾ ذًمؽ ورؾمقل اهلل 

 . رواه أمحد واًمٓمؼماين. "أضمؾ "طمٗمص ذه٥م اًمذايمرون سمٙمؾ ظمػم وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ؿ، وأزيم٤مه٤م قمٜمد ُمٚمٞمٙمٙمؿ، وأرومٕمٝم٤م ذم أٓ أٟمٌئٙمؿ سمخػم أقمامًمٙم "وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

درضم٤مشمٙمؿ، وظمػم ًمٙمؿ ُمـ إٟمٗم٤مق اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، وظمػم ًمٙمؿ ُمـ أن شمٚم٘مقا قمدويمؿ، ومتيسمقا أقمٜم٤مىمٝمؿ 

أطم٥م  "رواه اًمؽمُمذي قمـ أيب اًمدرداء. وىم٤مل: "ذيمر اهلل شمٕم٤ممم "ىم٤مًمقا سمغم، ىم٤مل: "وييسمقا أقمٜم٤مىمٙمؿ؟

 رواه اسمـ طم٤ٌمن واًمٓمؼماين قمـ ُمٕم٤مذ.  "إقمامل امم اهلل أن متقت وًم٤ًمٟمؽ رـم٥م ُمـ ذيمر اهلل

وًمٙمؾ قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدات وىم٧م ُمٕملم وذوط حمددة، وًمٙمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ٓ حيدده ُمٙم٤من، وٓ حيدده   

ـَ َيْذيُمُروَن اهللَّ ىِمَٞم٤مُم٤ًم }زُم٤من، وًمٙمٜمف ُمٓمٚمقب قمغم مجٞمع إطمقال، وذم يمؾ إوىم٤مت، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ِذي اًمَّ

ذيمر اهلل قمغم يمؾ ي. )وىمد يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 191آل قمٛمران  {ؿْ َوىُمُٕمقدًا َوقَمغَمَ ضُمٜمُقهِبِ 

 أطمٞم٤مٟمف( رواه ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م. 
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وىمد أوطمك اهلل عمقؾمك ي٤م ُمقؾمك أحت٥م أن أؾمٙمـ ُمٕمؽ سمٞمتؽ؟ ومخر هلل ؾم٤مضمدا صمؿ ىم٤مل: ي٤م رب ويمٞمػ 

 وضمدين(.  ذًمؽ؟ وم٘م٤مل ي٤م ُمقؾمك: ) أُم٤م قمٚمٛم٧م أين ضمٚمٞمس ُمـ ذيمرين وطمٞمثام اًمتٛمًٜمل قمٌدي

ـَ آَُمٜمُقا اْذيُمُروا اهللََّ  }ومل يٓمٚم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ قم٤ٌمدة اإليمث٤مر ُمـ رء، إٓ ذيمر اهلل وم٘م٤مل:   ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ٌرُحقُه سُمْٙمَرًة َوَأِصٞماًل )21ِذيْمرًا يَمثػِمًا ) َٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمَٚمُحقنَ  }إطمزاب. وىم٤مل: {(24( َوؾَم  َواْذيُمُروْا اهللَّ يَمثػِمًا ًمَّ

ْٖمِٗمَرًة َوَأضْمرًا قَمٔمِٞماًم ) }إٟمٗم٤مل، وىم٤مل: {(22) ايمَِراِت َأقَمدَّ اهللَُّ هَلُؿ ُمَّ ـَ اهللََّ يَمثػِمًا َواًمذَّ ايمِِري  {(32َواًمذَّ

 إطمزاب. 

 "اًمذايمرون اهلل يمثػما واًمذايمرات "، ىم٤مًمقا: وُم٤م اعمٗمردون ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:"ؾمٌؼ اعمٗمردون ":^ وىم٤مل

 يرة. رواه ُمًٚمؿ قمـ أيب هر

وىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف: ًمٞمس يتحن أهؾ اجلٜم٦م قمغم رء إٓ قمغم ؾم٤مقم٦م ُمرت هبؿ مل يذيمروا   

اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م. سمؾ إٟمف ضمٕمؾ إطمدى قمالُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم أهنؿ يذيمرون اهلل شمٕم٤ممم وًمٙمٜمف اًمذيمر اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي ٓ 

إِنَّ اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم خُي٤َمِدقُمقَن اهللَّ َوُهَق  }مم:يثٛمر حم٦ٌم، وٓ يقرث ظمِمٞم٦م، وٓ حيدث شم٘مقى وٓ إيامٟم٤م ىم٤مل شمٕم٤م

٤ممَم ُيَرآُؤوَن اًمٜم٤َّمَس َوَٓ َيْذيُمُروَن اهللَّ إَِّٓ ىَمٚمِٞماًل  ًَ اَلِة ىَم٤مُُمقْا يُم  اًمٜم٤ًمء.  {(124)ظَم٤مِدقُمُٝمْؿ َوإَِذا ىَم٤مُُمقْا إمَِم اًمّمَّ

روقمٝم٤م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمٜم٤مومع، وإذا يم٤من اإليامن ؿمجرة سم٤مؾم٘م٦م ضمذوره٤م اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمف، ووم  

وصمامره٤م إظمالق اًمٙمريٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، وم٢من ُم٤مءه٤م اًمذي شمً٘مك سمف واًمذي ومٞمف اؾمتٛمرار طمٞم٤مهت٤م إٟمام هق ذيمر اهلل 

واًمذي  "رواه اًمٌخ٤مري. وىم٤مل: "ُمثؾ اًمذي يذيمر رسمف واًمذي ٓ يذيمره ُمثؾ احلل واعمٞم٧م ":^شمٕم٤ممم ىم٤مل 

 رواه اًمديٚمٛمل.  "ن ذم اًم٘مٚم٥م يمام يٜم٧ٌم اعم٤مء اًمٕمِم٥مٟمٗمز سمٞمده إن اًم٘مرآن  واًمذيمر يٜمٌت٤من اإليام

وُمـ سملم ذائع اإلؾمالم احل٘م٦م اٟمت٘مك ُمٜمٝم٤م ُمٕمٚمٛمٝم٤م إول أٟمٗمٕمٝم٤م وأيمثره٤م ضورة ًمٚمتٛمًؽ سمف، واًمث٤ٌمت   

قمٚمٞمف، ) وم٘مد ضم٤مء رضمؾ اًمٞمف وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن ذائع اإلؾمالم ىمد يمثرت قمكّم، وم٠مظمؼمين سمٌمء أشمِم٨ٌم 

رواه اًمؽمُمذي(. يمٞمػ ٓ وذايمر اهلل شمٕم٤ممم ضمٚمٞمس رسمف اًمذي  "٤مٟمؽ رـم٤ٌم ُمـ ذيمر اهللٓ يزال ًمً "سمف؟ ىم٤مل:

وم٤مذيمروين  }يٗمٞمض قمٚمٞمف ُمـ قمٚمٛمف وطمٙمٛمتف وُمراىمٌتف سمح٥ًم صٚمتف سمف وىمقة شمقضمٝمف إًمٞمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:
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. وىم٤مل ذم احلدي٨م اًم٘مدد ) أٟم٤م ُمع قمٌدي ُم٤م ذيمرين وحتريم٧م يب ؿمٗمت٤مه( رواه 121اًمٌ٘مرة {أذيمريمؿ

إن ذيمر اهلل ؿمٗم٤مء، وإن ذيمر اًمٜم٤مس  "سمـ طم٤ٌمن قمـ أيب هريرة. وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: اًمٌٞمٝم٘مل وا

رواه اًمٌٞمٝمل، وىم٤مل أطمد اًمّم٤محللم: إين أقمٚمؿ ُمتك يذيمرين ريب ؾمٌح٤مٟمف، ومٗمزقمقا ُمٜمف وىم٤مًمقا: ويمٞمػ  "داء

 شمٕمٚمؿ ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: إذا ذيمرشمف ذيمرين. 

٤م، وهق اًمقازع ًمٚمٜمٗمس يٙمٗمٝم٤م قمـ همٗمٚمتٝم٤م وُمٞمٚمٝم٤م امم وذيمر اهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤مصؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اخلٓم٤مي  

ٌََع َهَقاُه َويَم٤مَن َأُْمُرُه وُمُرـم٤ًم  }اًم٤ٌمـمؾ، واشم٤ٌمقمٝم٤م ًمٚمٝمقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٌَُف قَمـ ِذيْمِرَٟم٤م َواشمَّ ـْ َأهْمَٗمْٚمٜم٤َم ىَمْٚم َٓ شُمٓمِْع َُم َو

يٛمز  ُمـ أصٌح وأُمًك وًم٤ًمٟمف رـم٥م ُمـ ذيمر اهلل "اًمٙمٝمػ. وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: {(41)

 رواه إصٌٝم٤مين قمـ أٟمس.  "ويّمٌح وًمٞمس قمٚمٞمف ظمٓمٞمئ٦م

وذيمر اهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕمٛمؾ اعمردمك ًمٚمٜمج٤مة ُمـ قمذاب اهلل شمٕم٤ممم، إذ أن أؿمد اًمٕمذاب اًمذي يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن   

إٟمام ي٠مشمٞمف سم٥ًٌم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اهلل، وُم٤م وىمع ُمـ وىمع، وٓ زل ُمـ زل، وٓ أذٟم٥م ُمـ أذٟم٥م إٓ سم٥ًٌم همٗمٚمتف 

ـٌ ) } ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:قمـ اهلل شمٕم٤ممم ـِ ُٟمَ٘مٞمرْض ًَمُف ؿَمٞمَْٓم٤مٟم٤ًم وَمُٝمَق ًَمُف ىَمِري مْحَ  {(30َوَُمـ َيْٕمُش قَمـ ِذيْمِر اًمرَّ

ُه َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأقْمَٛمك  }اًمزظمرف، وىم٤مل شمٕم٤ممم: ـْ َأقْمَرَض قَمـ ِذيْمِري وَم٢مِنَّ ًَمُف َُمِٕمٞمَِم٦ًم َوٜمٙم٤ًم َوَٟمْحنُمُ َوَُم

ٞمَتَٝم٤م َويَمَذًمَِؽ 142شَمٜمِل َأقْمَٛمك َوىَمْد يُمٜم٧ُم سَمِّمػمًا )( ىَم٤مَل َربر مِلَ طَمنَمْ 142) ًِ ( ىَم٤مَل يَمَذًمَِؽ َأشَمْتَؽ آَي٤مشُمٜم٤َم وَمٜمَ

ك ) ًَ ُم٤م قمٛمؾ اسمـ آدم ُمـ قمٛمؾ أٟمجك ًمف ُمـ قمذاب  "ـمف. وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: {(140اًْمَٞمْقَم شُمٜم

وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إٓ ان  "ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل: وٓ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟"اهلل ُمـ ذيمر اهلل

 رواه ُمًٚمؿ.  "شميب سمًٞمٗمؽ طمتك يٜم٘مٓمع، صمؿ شميب سمف طمتك يٜم٘مٓمع، صمؿ شميب سمف طمتك يٜم٘مٓمع

وجم٤مًمس اًمذيمر اًمتل جيتٛمع قمٚمٞمٝم٤م اًمذايمرون، ومتٚمت٘مل أرواطمٝمؿ ذم سمقشم٘م٦م واطمدة، ويًتٛمد وٕمٞمٗمٝم٤م ُمـ   

واًمٕمٓم٤مء، واًمٜمقر واهلدى واإليامن، هل ري٤مض ىمقهي٤م، وشمًتٛمد مجٞمٕمٝم٤م ُمـ ُمّمدر اخلػم واًمٙمامل واًمٗمْمؾ 

ُؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمر ُيِريُدوَن  }اجلٜم٦م، وجم٤مًمس اًمروقان ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـَ َيْدقُمقَن َرهبَّ ِذي َؽ َُمَع اًمَّ ًَ َواْصؼِمْ َٟمْٗم
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َٓ شَمْٕمُد قَمْٞمٜم٤َمَك قَمٜمُْٝمؿْ  ذيمرون اهلل إٓ ٓ ي٘مٕمد ىمقم ي "، وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:41اًمٙمٝمػ  {َوضْمَٝمُف َو

 رواه ُمًٚمؿ.  "طمٗمتٝمؿ اعمالئٙم٦م، وهمِمٞمتٝمؿ اًمرمح٦م، وٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م، وذيمرهؿ اهلل ومٞمٛمـ قمٜمده

وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ومٞمام يرويف قمـ رسمف: ي٘مقل اهلل   

 "ؾ: ُمـ أهؾ اًمٙمرم ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: ؾمٞمٕمٚمؿ أهؾ اجلٛمع اًمٞمقم ُمـ أهؾ اًمٙمرم؟ ىمٞم

 رواه أسمق يٕمغم وأمحد.  "أهؾ جم٤مًمس اًمذيمر ذم اعم٤ًمضمد

وأي ذف أقمٔمؿ هلذا اإلٟم٤ًمن اًمْمٕمٞمػ، ُمـ ىمقل اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٙمريؿ احلكم طملم خي٤مـمٌف ذم احلدي٨م   

 ُمأل ظمػم ُمـ اًم٘مدد ومٞم٘مقل: ) إذا ذيمرين قمٌدي ذم ٟمٗمًف ذيمرشمف ذم ٟمٗمز، وإذا ذيمرين ذم ُمأل ذيمرشمف ذم

ُمٚمئف، وإذا شم٘مرب ُمٜمل ؿمؼما شم٘مرسم٧م ُمٜمف ذراقم٤م، وإذا شم٘مّرب ُمٜمل ذراقم٤م شم٘مرسم٧م ُمٜمف سم٤مقم٤م، وإذا ُمِمك إزم 

هروًم٧م إًمٞمف( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة، وي٘مقل: ) ي٤م اسمـ آدم إذا ذيمرشمٜمل ؿمٙمرشمٜمل وإذا ٟمًٞمتٜمل يمٗمرشمٜمل( 

 رواه اًمٓمؼماين واًمديٚمٛمل قمـ أيب هريرة. 

ذيمري قمـ ُم٠ًمًمتل أقمٓمٞمتف أومْمؾ ُم٤م أقمٓمل اًم٤ًمئٚملم( رواه اًمٌخ٤مري واًمٌزار وي٘مقل: ) ُمـ ؿمٖمٚمف   

 واًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قمٛمر. 

وإذا يم٤من اًمذيمر هق اًمّمٚم٦م اًمروطمٞم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف، ومال سمد ًمٚمقصقل هب٤م امم ُمرشم٦ٌم اًم٘مٌقل، وًمت١ميت صمامره٤م   

 مـفا: من آداب يؾتزمفا الذاكر بني يدي خالؼه ومواله كذكر وقمغم اًمقضمف إومْمؾ، 

 اًمقوقء ىمٌؾ اًمذيمر، ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ) إن اًمقوقء اًمّم٤مًمح يٓمرد قمٜمؽ اًمِمٞمٓم٤من(.      -1

 اجلٚمقس سم٤مدم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ؾم٤ميمٜم٤م ظم٤مؿمٕم٤م، اؾمتٕمدادا عمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم.      -4

ء ُمـ إرادة وضمف اهلل شمٕم٤ممم سمذيمره، واُمتث٤مل أُمره وـم٤مقمتف، واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف، دون آًمتٗم٤مف امم ر  -3

 طمٔمقظ اًمٜمٗمس، أو ُمراءاة اًمٜم٤مس، أو ُمراىم٦ٌم أظمريـ. 

ٌُْدوُه َيْٕمَٚمْٛمُف اهللُّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُٗمقْا َُم٤م ذِم ُصُدوِريُمْؿ َأْو شُم  . 49آل قمٛمران{ىُمْؾ إِن خُتْ
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وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمرج قمغم طمٚم٘م٦م ُمـ أصح٤مسمف 

وُم٤م أضمٚمًٙمؿ إٓ  "ىم٤مًمقا: ضمٚمًٜم٤م ٟمذيمر اهلل وٟمحٛمده قمغم ُم٤م هداٟم٤م ًمإلؾمالم. ىم٤مل: "ًٙمؿ؟ُم٤م أضمٚم "وم٘م٤مل:

أُم٤م إين مل أؾمتحٚمٗمٙمؿ سمتٝمٛم٦م ًمٙمؿ، وًمٙمـ أشم٤مين ضمؼميؾ  "ىم٤مًمقا: آهلل ُم٤م أضمٚمًٜم٤م إٓ ذاك. ىم٤مل: "ذاك؟

 رواه ُمًٚمؿ.  "وم٠مظمؼمين ان اهلل قمز وضمؾ ي٤ٌمهل سمٙمؿ اعمالئٙم٦م

 ٓؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م امم اهلل ُمـ يمؾ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م واًمٖمٗمالت. آسمتداء سمتٓمٝمػم اًمٜمٗمس سم٤م     -2

ُٝمْؿ َذيَمُروْا اهللَّ وَم٤مؾْمَتْٖمَٗمُروْا ًمُِذُٟمقهِبِْؿ َوَُمـ َيْٖمٗمِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًَ ـَ إَِذا وَمَٕمُٚمقْا وَم٤مطِمَِم٦ًم َأْو فَمَٚمُٛمقْا َأْٟمُٗم ِذي ُر َواًمَّ

وْا قَمغَم َُم٤م ومَ  ُٟمقَب إَِّٓ اهللُّ َومَلْ ُيٍِمُّ  آل قمٛمران.  {(132َٕمُٚمقْا َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن )اًمذُّ

إٟمف ًمٞمٖم٤من قمغم ىمٚمٌل، وإين  "وقمـ إهمّر اعمزين ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "ٕؾمتٖمٗمر اهلل ذم اًمٞمقم ُم٤مئ٦م ُمرة

ًمٗمٙمر امم شمدسمر ُمٕم٤مين يٗمْمؾ إهمامض اًمٕمٞمٜملم، ًمئال يِمتٖمؾ سمٌمء ُمـ ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م، وًمٍمف اًم٘مٚم٥م وا  -2

 اًمذيمر، وُمراىم٦ٌم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 

إوىم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم، واًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اعمرء ظم٤مًمٞم٤م ُمـ اًمِمقاهمؾ، وٟمٗمًف ُمًتٕمدة  اظمتٞم٤مر  -0

ًمتٚم٘مل اًمٜمقر واًمٗمٞمض اإلهلل، وىمٚمٌف ُمِمت٤مق عمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم، يم٠موىم٤مت اًمًحر، وإصٞمؾ، وقم٘م٥م 

 ٦م، وذم اًمٚمٞم٤مزم اعم٤ٌمريم٦م، وإي٤مم اًمٗمْمٞمٚم٦م.. اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم

 اإلٟم٤ًمن.  {(42َواْذيُمِر اؾْمَؿ َرسمرَؽ سُمْٙمَرًة َوَأِصٞماًل ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ٌرْحُف ًَمٞماْلً ـَمِقياًل ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   ْٞمِؾ وَم٤مؾْمُجْد ًَمُف َوؾَم ـَ اًمٚمَّ  اإلٟم٤ًمن.  {(40َوُِم

٤مِدىِملمَ  }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   ـَ َواًمّمَّ ٤مسمِِري ـَ سم٤ِمٕؾَْمَح٤مِر ) اًمّمَّ َتْٖمِٗمِري ًْ  آل قمٛمران.  {(14َواًْمَ٘م٤مٟمِتلَِم َواعْمُٜمِٗمِ٘ملَم َواعْمُ
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اسمـ آدم  "وقمـ أيب هريرة  ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ومٞمام يرويف قمـ رسمف:  

 رواه ُمًٚمؿ وأسمق ٟمٕمٞمؿ.  "اذيمرين سمٕمد اًمٗمجر وسمٕمد اًمٕمٍم ؾم٤مقم٦م أيمٗمؽ ُم٤م سمٞمٜمٝمام

ُمـ صغم اًمٗمجر ذم مج٤مقم٦م،  "أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:وقمـ   

رواه  "صمؿ ىمٕمد يذيمر اهلل طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس، صمؿ يّمكم ريمٕمتلم، يم٤مٟم٧م ًمف يم٠مضمر طمج٦م وقمٛمرة شم٤مُم٦م شم٤مُم٦م

 اًمؽمُمذي وأمحد. 

أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمرب  "ي٘مقل:وقمـ قمٛمرو سمـ قمٜم٦ًٌم ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   

رواه  "ُمـ اًمٕمٌد ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ أظمر وم٢من اؾمتٓمٕم٧م أن شمٙمقن ممـ يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م ومٙمـ

 اًمؽمُمذي وأسمق داود. 

اؾمتحْم٤مر قمٔمٛم٦م اهلل وضمالًمف، وأؾمامئف احلًٜمك، وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م، سمح٥ًم  طم٤مًم٦م اًمذيمر واًمٗمتح اًمذي   -4

ًمٗمظ يذيمره، وُمراىم٦ٌم اًم٘مٚم٥م يردده ُمع اًمٚم٤ًمن، طمتك يّمؾ امم اهلٞم٦ٌم يٗمتح قمٚمٞمف ومٞمف، واًمتٗمٙمػم ذم يمؾ 

 واًمتيع واًمٕمٌقدي٦م احل٘م٦م، وٓ يٗمرغ طمتك يِمٕمر سمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم. 

ىم٤مل أطمد اًمٕم٤مروملم: ٓ اقمتداد سمذيمر اًمٚم٤ًمن ُم٤م مل يٙمـ ذًمؽ ُمـ ذيمر ذم اًم٘مٚم٥م، وذيمره شمٕم٤ممم يٙمقن   

ضمالل، وشم٤مرة ًم٘مدرشمف ومٞمتقًمد ُمٜمف اخلقف واخلِمٞم٦م، وشم٤مرة ًمٜمٕمٛمتف ومٞمتقًمد ُمٜمف ًمٕمٔمٛمتف ومٞمتقًمد ُمٜمف اهلٞم٦ٌم واإل

احل٥م واًمِمٙمر، وشم٤مرة ٕومْم٤مًمف اًم٤ٌمهرة ومٞمتقًمد ُمٜمف اًمتٗمٙمػم وآقمت٤ٌمر، ومحؼ ًمٚمٛم١مُمـ أن ٓ يٜمٗمؽ أسمدا قمـ 

 ذيمره قمغم أطمد هذه إوضمف. 

ـَ إَِذا ُذيمَِر اهللُّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِذي اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن اًمَّ  . 4إٟمٗم٤مل  {َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُؿْ  إِٟمَّ

ـَ اًْمَ٘مْقِل سم٤ِمًْمُٖمُدور َوأَص٤مِل َوَٓ شَمُٙمـ  }وىم٤مل شمٕم٤ممم:   قم٤ًم َوظِمٞمَٗم٦ًم َوُدوَن اجْلَْٝمِر ُِم َؽ شَمَيُّ ًِ سمََّؽ ذِم َٟمْٗم َواْذيُمر رَّ

ـَ اًْمَٖم٤مومِٚمِلَم )  إقمراف.  {(462ُمر

ُـّ ىمُ  }وىم٤مل شمٕم٤ممم: ـَ آَُمٜمُقْا َوشَمْٓمَٛمِئ ِذي ُـّ اًْمُ٘مُٚمقُب )اًمَّ  اًمرقمد.  {(41ُٚمقهُبُؿ سمِِذيْمِر اهللِّ َأَٓ سمِِذيْمِر اهللِّ شَمْٓمَٛمِئ



 
141 

إذا اىمِمٕمّر ضمٚمد اًمٕمٌد ُمـ ظمِمٞم٦م  "وقمـ اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٓمؼماين.  "اهلل حت٤مشّم٧م قمٜمف ظمٓم٤مي٤مه يمام يتح٤مشّم٧م قمـ اًمِمجرة اًم٤ٌمًمٞم٦م ورىمٝم٤م

يًتح٥م اًمٌٙم٤مء ُمّم٤مطم٤ٌم ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم، وي٤ًمقمد قمٚمٞمف اًمتقضمف اًمٙمكم امم اهلل قمز وضمؾ طمتك يٛمتٚمئ   -1

 اًم٘مٚم٥م ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، أو ذيمر شم٘مّمػمه ذم ضمٜم٥م اهلل وُم٤م ُم٣م ُمـ قمٛمره وهق ذم اًمٖم٤مومٚملم. 

دا، قملم قمٞمٜم٤من ٓ متًٝمام اًمٜم٤مر أسم "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق يٕمغم.  "سمٙم٧م ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل، وقملم سم٤مشم٧م حترس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ؾمٌٕم٦م ئمٚمٝمؿ اهلل يقم  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ٓ فمؾ إٓ فمٚمف ـ وذيمر ُمٜمٝمؿ ـ ورضمؾ ذيمر اهلل ظم٤مًمٞم٤م ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه

 اهلل قمٜمف ىم٤مل: ًمٞمس رء أطم٥م امم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمٓمرشملم وأصمريـ، ىمٓمرة دُمقع ُمـ وقمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض  

ظمِمٞم٦م اهلل، وىمٓمرة دم هتراق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وأُم٤م إصمران: وم٠مصمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وأصمر ذم ومريْم٦م ُمـ 

 رواه اًمؽمُمذي.  "ومرائض اهلل شمٕم٤ممم

اًمٜمٗمس، وذًمؽ سمٛمالطمٔم٦م اًم٘مٚم٥م سمذيمر اؾمؿ  أومْمؾ اًمذيمر ُم٤م يم٤من ظمٗمٞم٤م ذم اًم٘مٚم٥م، وهّي٤م ذم أقمامًمؼ  -9

 اهلل شمٕم٤ممم ُمع يمؾ ٟمٌْم٦م ُمـ ٟمٌْم٤مشمف، وُمالطمٔم٦م ٟمقر اهلل شمٕم٤ممم يتدومؼ إًمٞمف ُمع يمؾ ىمٓمرة شمٗمد إًمٞمف. 

ىم٤مل اجلٜمٞمد ُمـ إقمامل ُم٤م ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف احلٗمٔم٦م، وهق ذيمر اهلل سم٤مًم٘مٚم٥م وُم٤م ـمقي٧م قمٚمٞمف اًمْمامئر ُمـ   

 واُمره وٟمقاهٞمف. اهلٞم٦ٌم واًمتٕمٔمٞمؿ واقمت٘م٤مد اخلقف وإضمالل أ

وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ سمـ اًمٕمريب: واؿمتٖمؾ سمذيمر اهلل سم٠مي ٟمقع ؿمئ٧م ُمـ إذيم٤مر وأقماله٤م ـ ىمدرا ورشم٦ٌم   

وٟمتٞمج٦م ـ آؾمؿ إقمٔمؿ وهق ىمقًمؽ: اهلل. اهلل. اهلل ٓ شمزيد ؿمٞمئ٤م، وًمٙمـ ذيمرك آؾمؿ اجل٤مُمع اًمذي هق 

 هق اًم٘م٤مئؾ، وًمتٙمـ إذن ُمّمٖمٞم٦م هلذا اًمذيمر..  اهلل اهلل اهلل، وحتّٗمظ أن يٗمقه سمف ًم٤ًمٟمؽ وًمٞمٙمـ ىمٚمٌؽ
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وىم٤مل اًمٜمقوي: اًمذيمر يٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م ويٙمقن سم٤مًمٚم٤ًمن، وإومْمؾ ُم٤م يم٤من سم٤مًم٘مٚم٥م واًم٤ًمن مجٞمٕم٤م، وم٢من   

 اىمتٍم قمغم أطمدمه٤م وم٤مًم٘مٚم٥م أومْمؾ. 

أسمقح سمف  وىم٤مل اًمٖمزازم: اقمتٙمٗم٧م أذيمر اهلل شمٕم٤ممم هبذا آؾمؿ: اهلل، اهلل، طمتك اٟمٙمِمٗم٧م زم اًمٕمقامل ومرأي٧م ُم٤م  

 وُم٤م ٓ يٛمٙمـ أن أسمقح سمف. 

ٌْتِٞماًل ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٌَتَّْؾ إًَِمْٞمِف شَم  اعمزُّمؾ.  {(1َواْذيُمِر اؾْمَؿ َرسمرَؽ َوشَم

َؽ  }وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًِ سمََّؽ ذِم َٟمْٗم  . 462إقمراف  {َواْذيُمر رَّ

ٌَُف قَمـ ِذيْمِرَٟم٤م }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   ـْ َأهْمَٗمْٚمٜم٤َم ىَمْٚم َٓ شُمٓمِْع َُم  . 41اًمٙمٝمػ  {َو

ٌُقَن ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:    إٟمٕم٤مم.  {(91ىُمِؾ اهللُّ صُمؿَّ َذْرُهْؿ ذِم ظَمْقِوِٝمْؿ َيْٚمَٕم

ظمػم اًمذيمر اخلٗمّل، وظمػم اًمرزق ُم٤م  "وقمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ طم٤ٌّمن.  "يٙمٗمل

اذيمروا اهلل ذيمرا  "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: وقمـ وٛمرة سمـ طمٌٞم٥م ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل  

 رواه اسمـ اعم٤ٌمرك.  "اًمذيمر اخلٗمّل  ". ىمٞمؾ وُم٤م اًمذيمر اخل٤مُمؾ؟ ىم٤مل:"ظم٤مُمال

 وىم٤مل أطمدهؿ:   

 سم٘مٚم٥م وم٤مذيمر اهلل ظمٗمّٞم٤م 

 قمـ اخلٚمؼ سمال طمرف وىم٤مل                              

 وهذا اًمذيمر أومْمؾ يمؾ ذيمر 

 ذا ىمد ضمرى ىمقل اًمرضم٤مل هب                             
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ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜمٗمس سمثٛمرات اًمذيمر سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمف، وذًمؽ سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٓم٤مقم٤مت، وجم٤مٟم٦ٌم اًمٚمٝمق واًمٚمٖمق -16

 واإلصمؿ واعمحرُم٤مت، وآؾمت٘م٤مُم٦م ذم إىمقال وإومٕم٤مل واعمٕم٤مُمالت. 

ؾ ُم٤م أطمًٜمف وُم٤م ىم٤مل احلًـ ريض اهلل قمٜمف: اًمٙمر ذيمران: ذيمر اهلل شمٕم٤ممم سملم ٟمٗمًؽ وسملم اهلل قمز وضم  

 أقمٔمؿ أضمره، وأومْمؾ ُمـ ذًمؽ ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمد ُم٤م طمرم اهلل قمز وضمؾ. 

وىم٤مل أطمد اًمٕم٤مروملم: اعم١مُمـ يذيمر اهلل شمٕم٤ممم سمٙمٚمف، ٕٟمف يذيمر اهلل سم٘مٚمٌف ومتًٙمـ مجٞمع ضمقارطمف امم ذيمره وم٤م   

ه قمام هنك اهلل قمٜمف، وإذا يٌ٘مك ُمٜمف قمْمق إٓ وهق ذايمر ذم اعمٕمٜمك، وم٤مذا اُمتدت يده امم رء ذيمر اهلل ومٙمػ يد

ؾمٕم٧م ىمدُمف امم رء ذيمر اهلل ومٖمض سمٍمه قمـ حم٤مرم اهلل، ويمذًمؽ ؾمٛمٕمف وًم٤ًمٟمف وضمقارطمف ُمّمقٟم٦م 

سمٛمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم، وُمراقم٤مة أُمر اهلل، واحلٞم٤مء ُمـ ٟمٔمر اهلل، ومٝمذا هق اًمذيمر اًمٙمثػم اًمذي أؿم٤مر اهلل إًمٞمف سم٘مقًمف 

ـَ آَُمٜمُقا اذْ  }ؾمٌح٤مٟمف: ِذي ٤َم اًمَّ  إطمزاب.  {(24( َوؾَمٌرُحقُه سُمْٙمَرًة َوَأِصٞماًل )21يُمُروا اهللََّ ِذيْمرًا يَمثػِمًا )َي٤م َأهيُّ

ـِ اًْمَٗمْحَِم٤مء َواعْمُٜمَٙمِر َوًَمِذيْمُر اهللَِّ َأيْمؼَمُ َواهللَُّ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   اَلَة شَمٜمَْٝمك قَم  {(22إِنَّ اًمّمَّ

 اًمٕمٜمٙمٌقت. 

ُمـ ذيمرين طملم  "قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل ىم٤مل ومٞمام يرويف قمـ رسمف ؾمٌح٤مٟمف:وقمـ أٟمس ريض اهلل   

 رواه اًمديٚمٛمل.  "يٖمْم٥م، ذيمرشمف طملم أهمْم٥م، وٓ أحم٘مف ومٞمٛمـ أحمؼ

ُمـ أطم٥ّم هلل، وأسمٖمض هلل،  "وقمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق داود.  "يامنوأقمٓمك هلل، وُمٜمع هلل، وم٘مد اؾمتٙمٛمؾ اإل

 اظمتت٤مم اًمذيمر سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسم٤مًمدقم٤مء. -11

يًتح٥م آضمتامع قمغم اًمذيمر، عم٤م ومٞمف ُمـ طم٨م اهلٛمؿ قمغم اًمٓم٤مقم٦م، وشم٘مقي٦م اًمْمٕمٞمػ وإقم٤مٟمتف قمغم -14

٤ًمب سمريم٦م ٟمٗمًف، واًمت٘م٤مء اًم٘مٚمقب وشمٖمذي٦م ذايمره٤م ًمٖم٤مومٚمٝم٤م، وإؿم٤مقم٦م ضمق إًمٗم٦م واعمح٦ٌم ذم اهلل، وايمت

 اجلامقم٦م، وإفمٝم٤مر ًمِمٕم٤مئر اهلل وأريم٤من اًمديـ. 
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 . 4اعم٤مئدة  {َوشَمَٕم٤مَوُٟمقْا قَمغَم اًْمؼمر َواًمتَّْ٘مَقى َوَٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقْا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـّ أ "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ومٞمام يرويف قمـ رسمف:   ٟم٤م قمٜمد فم

قمٌدي يب، وأٟم٤م ُمٕمف إذا ذيمرين، وم٢من ذيمرين ذم ٟمٗمًف ذيمرشمف ذم ٟمٗمز، وإن ذيمرين ذم ُمأل ذيمرشمف ذم ُمأل ظمػم 

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل.  "ُمٜمٝمؿ

ـّ اهلل أىمقاُم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  "وقمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:   ًمٞمٌٕمث

 . "ًمٚم١مًم١م يٖمٌٓمٝمؿ اًمٜم٤مس ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء وٓ ؿمٝمداءذم وضمقهٝمؿ اًمٜمقر قمغم ُمٜم٤مسمر ا

هؿ اعمتح٤مسمقن ذم اهلل ُمـ  "ىم٤مل: ومج٤مءٟم٤م أقمرايب قمغم ريمٌتٞمف وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل طمّٚمٝمؿ ًمٜم٤م ًمٜمٕمرومٝمؿ، ىم٤مل:

 رواه اًمٓمؼماين.  "ىم٤ٌمئؾ ؿمتك وسمالد جيتٛمٕمقن قمغم ذيمر اهلل ويذيمروٟمف

ُم٤م ىمٕمد ىمقم ُم٘مٕمدا مل يذيمروا  "غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ص  

 رواه اًمؽمُمذي.  "اهلل ومل يّمٚمقا قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمف إٓ يم٤من قمٚمٞمٝمؿ طمنة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 بعض األذكار ادسـوكة

ارًا ) }أؾمتٖمٗمر اهلل: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -1 ْرُت هَلُْؿ إِْهَ ُف  (9صُمؿَّ إيِنر َأقْمَٚمٜم٧ُم هَلُْؿ َوَأْهَ ُٙمْؿ إِٟمَّ وَمُ٘مْٚم٧ُم اؾْمتَْٖمِٗمُروا َرسمَّ

٤مرًا ) ْدَرارًا )16يَم٤مَن هَمٗمَّ اَمء قَمَٚمْٞمُٙمؿ ُمر ًَّ  ٟمقح.  {(11( ُيْرؾِمِؾ اًم

ْٞمِؾ َُم٤م هَيَْجُٕمقَن ) }وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ اًمٚمَّ َتْٖمِٗمُروَن )14يَم٤مُٟمقا ىَمٚمِٞماًل ُمر ًْ ؾَْمَح٤مِر ُهْؿ َي ْٕ  اًمذاري٤مت.  {(11( َوسم٤ِم

ُمـ ًمزم آؾمتٖمٗم٤مر ضمٕمؾ  "يض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ر  

 رواه أسمق داود.  "اهلل ًمف ُمـ يمؾ وٞمؼ خمرضم٤م، وُمـ يمؾ هؿ ومرضم٤م، ورزىمف اهلل ُمـ طمٞم٨م ٓ حيت٥ًم

وقمـ صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا اٟمٍمف ُمـ صالشمف اؾمتٖمٗمر اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم، شم٤ٌمريم٧م ي٤م ذا اجلالل واإليمرام "صم٤م وىم٤مل:صمال
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َّٓ اهللَُّ َواؾْمتَْٖمِٗمْر ًمَِذٟمٌَِؽ َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت َواهللَُّ َيْٕمَٚمُؿ  }ٓ اًمف إٓ اهلل: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -4 َٓ إًَِمَف إِ ُف  وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ

ٌَُٙمْؿ وَ  حمٛمد. وقمـ قمٛمػم سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم  {(19َُمْثَقايُمْؿ )ُُمَتَ٘مٚمَّ

ظمػم ُم٤م ىمٚم٧م أٟم٤م واًمٜمٌٞمقن ُمـ ىمٌكم: ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف  "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 رواه اًمؽمُمذي.  "احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير

ُمـ ىم٤مل ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف،  "ىم٤مل: ^قمٜمف قمـ اًمٜمٌل وقمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ ر ىمدير يم٤من يمٛمـ أقمتؼ أرسمٕم٦م أٟمٗمس ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ

يمٚمٛمت٤من  ":^اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم: قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   -3

 "، صم٘مٞمٚمت٤من ذم اعمٞمزان، طمٌٞمٌت٤من امم اًمرمحـ، ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده، ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿظمٗمٞمٗمت٤من قمغم اًمٚم٤ًمن

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد هلل وٓ  "وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ٕن أىمقل:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "اًمف إٓ اهلل، أطم٥م ازّم مم٤م ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف واًمِمٛمس

ُمـ ؾمٌح اهلل ذم دسمر يمؾ صالة صمالصم٤م وصمالصملم،  "هلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمٜمف ريض ا

ومحد اهلل صمالصم٤م وصمالصملم، ويمؼّم اهلل صمالصم٤م وصمالصملم، وىم٤مل مت٤مم اعم٤مئ٦م: ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف 

 رواه ُمًٚمؿ.  "سمد اًمٌحراعمٚمؽ وًمف احلٛمد، وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، همٗمرت ًمف ظمٓم٤مي٤مه وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ ز

: أٓ أدًمؽ قمغم يمٜمز ُمـ ^ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل: قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل زم اًمٜمٌل   -2

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ىمؾ ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل "ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: سمغموم٘مٚم٧م  "يمٜمقز اجلٜم٦م؟

ـَ آَُمٜمُقا َصٚمُّقا إِنَّ اهللََّ َوُمَ  }اًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -2 ِذي ٤َم اًمَّ ِلر َي٤م َأهيُّ اَلِئَٙمتَُف ُيَّمٚمُّقَن قَمغَم اًمٜمٌَّ

ٚمِٞماًم ) ًْ  إطمزاب.  {(20قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمرُٛمقا شَم
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ُمـ صغم قمكّم واطمدة صغم اهلل  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "قمٚمٞمف قمنما

إن أومم اًمٜم٤مس يب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  "ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: وقمـ اسمـ  

 رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن واًمؽمُمذي.  "أيمثرهؿ قمكّم صالة

رهمؿ أٟمػ رضمؾ ذيمرت قمٜمده  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

  رواه اًمؽمُمذي. "ومٚمؿ يّمؾ قمكم

ُمـ ىم٤مل طملم يًٛمع اًمٜمداء: اًمٚمٝمؿ  "وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م واًمّمالة اًم٘م٤مئٛم٦م آت حمٛمدا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م واسمٕمثف ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا اًمذي وقمدشمف، 

 اسمـ ُم٤مضمف. رواه اًمٌخ٤مري وأمحد واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي و "طمٚم٧م ًمف ؿمٗم٤مقمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ُم٤م ُمـ أطمد يًٚمؿ قمكّم إٓ رّد  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق داود.  "اهلل قمكّم روطمل طمتك أرد ًمف اًمًالم
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 آداب الدعاء

 

واه اًمؽمُمذي، ويٓمٚمؼ ر "اًمدقم٤مء ُمخ اًمٕم٤ٌمة "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

اعمخ قمغم اخل٤مًمص ُمـ اًمٌمء، ذًمؽ أن يمؾ قم٤مسمد هلل ؾمٌح٤مٟمف رسمام ؾمام ىمٚمٌف، وهمٗمؾ ًمٌف، إٓ اًمذي يدقمق رسمف 

وم٢مٟمف طم٤مض ُمٕمف، ُمتيع سملم يديف، ظم٤مؿمع ًمف فم٤مهره وسم٤مـمٜمف، وهذه هم٤مي٦م اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم، وهل أذف 

 أطمقال اإلٟم٤ًمن، وأومْمٚمٝم٤م، وأؾمٕمده٤م.. 

امم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: أىمري٥م رسمٜم٤م ومٜمٜم٤مضمٞمف، أم سمٕمٞمد ومٜمٜم٤مديف، ومًٙم٧م قمٜمف، وًم٘مد ضم٤مء رضمؾ   

َتِجٞمٌُقْا زِم  }وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: ًْ اِع إَِذا َدقَم٤مِن وَمْٚمَٞم ٤ٌَمِدي قَمٜمرل وَم٢ميِنر ىَمِري٥ٌم ُأضِمٞم٥ُم َدقْمَقَة اًمدَّ َوإَِذا ؾَم٠َمًَمَؽ قِم

ُٝمْؿ َيْرؿُمُدونَ   اًمٌ٘مرة.  {(110) َوًْمُٞم١ْمُِمٜمُقْا يِب ًَمَٕمٚمَّ

وىمد سمنّم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ٌمده سمًٕم٦م ومْمٚمف، وقمٔمٞمؿ ضمقده ويمرُمف، سم٤مؾمتج٤مسم٦م ًمدقم٤مئٝمؿ، وؾمامقمف   

٤ٌَمَديِت ؾَمَٞمْدظُمُٚمقَن ضَمَٝمٜمََّؿ  }ًمٓمٚمٚمٌٝمؿ، وم٘م٤مل: ـْ قِم وَن قَم تَْٙمؼِمُ ًْ ـَ َي ِذي ُٙمُؿ اْدقُمقيِن َأؾْمَتِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنَّ اًمَّ َوىَم٤مَل َرسمُّ

ـَ )  ومر. هم٤م {(06َداظِمِري

ىُمْؾ  }سمؾ طمذر ؾمٌح٤مٟمف قم٤ٌمه ُمـ ٟمًٞم٤من اًمدقم٤مء، وشمرك اًمتيع، واإلقمراض قمـ آًمتج٤مء امم اهلل، وم٘م٤مل:  

ْقَف َيُٙمقُن ًمَِزاُم٤ًم ) ًَ سْمُتْؿ وَم َٓ ُدقَم٤مُؤيُمْؿ وَمَ٘مْد يَمذَّ ٠ٌَُم سمُِٙمْؿ َريبر ًَمْق  اًمٗمرىم٤من.  {(44َُم٤م َيْٕم

ػم ذم ىمقاٟملم اهلل وٟمقاُمٞمًف ؿمٞمئ٤م، وم٢مٟمف مم٤م ٓ ظمالف وإذا يم٤من اخلالف ذم اًمدقم٤مء وهؾ يرد اًم٘مْم٤مء، أو يٖم  

ومٞمف أٟمف اًمتج٤مء اًمْمٕمٞمػ امم اًم٘مقي، ورضم٤مء اًمٗم٘مػم ُمـ اًمٖمٜمل، وشميع ُمـ ٓ يٛمٚمؽ ُمـ إُمر ؾم٤ٌٌم امم 

ًمـ يٜمٗمع طمذر ُمـ ىمدر، وًمٙمـ  "ُمٗمتح إسمقاب وُم٥ًٌم إؾم٤ٌمب. ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
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رواه أمحد واًمٓمؼماين. وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة  "، ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمدقم٤مء قم٤ٌمد اهللاًمدقم٤مء يٜمٗمع مم٤م ٟمزل وُم٤م مل يٜمزل

 . رواه أسمق اًمِمٞمخ قمـ أيب هريرة. "اًمدقم٤مء يرّد اًمٌالء "واًمًالم:

واُمتث٤مل أُمر اهلل شمٕم٤ممم وأُمر رؾمقًمف سم٤مًمدقم٤مء، واعم٤ًمرقم٦م امم ُم٤م حيٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ومم٤م حيٌف ُمـ قم٤ٌمده   

أومْمؾ ُمـ اجلدال اًمٕم٘مٞمؿ، ذم وم٤مئدة اًمدقم٤مء، وضمدوى اًمرضم٤مء، وهؾ شمرد  اًمتقؾمؾ اًمٞمف واًمياقم٦م سملم يديف،

 رواه اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة.  "ًمٞمس رء أيمرم قمغم اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمدقم٤مء ":^ُمـ ىمْم٤مء اهلل ؿمٞمئ٤م، ىم٤مل 

واًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م، ُمألى سمٜمامذج ُمـ اًمدقم٤مء، ورىم٤مئؼ ُمـ آدم٤مء، وومرائد ُمـ ُمٜم٤مضم٤مة   

 ٟمٌٞم٤مء، وصٚمتٝمؿ ُمع رهبؿ، شمٚمؽ اًمّمٚم٦م اًمتل ٓ شمٜم٘مٓمع ُم٤م دام يرسمٓمٝم٤م طمٌؾ اًمدقم٤مء واًمٜمداء. إ

ٜم٤َم  }ومٝمذا آدم قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مع ذم اخلٓمٞمئ٦م ومال جيد ُمقئال وٓ ُمٚمج٠م إٓ ذم هذا اًمدقم٤مء احلزيـ:   ىَم٤مَٓ َرسمَّ

ْ شَمْٖمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوشَمْرمَحْٜم٤َم ًَمٜمَُٙمق ٜم٤َم َوإِن ملَّ ًَ ـَ )فَمَٚمْٛمٜم٤َم َأٟمُٗم ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم  إقمراف.  {(43َٟم

وهذا ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم يدقمق ىمقُمف أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤م، طمتك إذا يئس ُمـ هدايتٝمؿ، ٟم٤مدى رسمف   

ـَ )} ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم ْ شَمْٖمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوشَمْرمَحْٜم٤َم ًَمٜمَُٙمقَٟم ٜم٤َم َوإِن ملَّ ًَ ٜم٤َم فَمَٚمْٛمٜم٤َم َأٟمُٗم   إقمراف. {(43ىَم٤مَٓ َرسمَّ

َربر  }وهذا ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ يٜم٤مضمل رسمف هبذا اًمدقم٤مء اعم١مصمر اًمٜم٤مسمع ُمـ أقمامق اًم٘مٚم٥م اعمتّمؾ سم٤مهلل اًمٕم٤مرف سمف:  

لَم ) ٤محِلِ ْ٘مٜمِل سم٤ِمًمّمَّ ـَ )13َه٥ْم زِم طُمْٙماًم َوَأحْلِ ظِمِري ْٔ ٤مَن ِصْدٍق ذِم ا ًَ
( َواضْمَٕمْٚمٜمِل ُِمـ َوَرصَم٦ِم 12( َواضْمَٕمؾ زمر ًمِ

لَم ) (12ضَمٜم٦َِّم اًمٜمَِّٕمٞمِؿ ) ٤مًمر ـَ اًمْمَّ ُف يَم٤مَن ُِم يَِب إِٟمَّ ِٕ ٌَْٕمثُقَن )10َواهْمِٗمْر  ِزيِن َيْقَم ُي َٓ خُتْ َٓ َيٜمَٗمُع َُم٤مٌل 14( َو ( َيْقَم 

َٓ سَمٜمُقَن ) ـْ َأشَمك اهللََّ سمَِ٘مْٚم٥ٍم ؾَمٚمِٞمٍؿ )11َو َّٓ َُم  اًمِمٕمراء.  {(19( إِ

 }هؿ يٚمقذون سمخ٤مًم٘مٝمؿ، ويٚمتجئقن إًمٞمف:وًمٜمتدسمر هذا اعم٘مٓمع اًم٘مرآين اًمرىمٞمؼ حيدصمٜم٤م قمـ أيمرم رؾمٚمف و  

امِحلَِم ) ُّ َوَأٟم٧َم َأْرطَمُؿ اًمرَّ ٜمَِل اًميُّ ًَّ ُف َأينر َُم ٌْٜم٤َم ًَمُف وَمَٙمَِمْٗمٜم٤َم َُم٤م سمِِف ُِمـ ُضٍّ 13َوَأيُّقَب إِْذ َٟم٤مَدى َرسمَّ ( وَم٤مؾْمَتَج

ـْ قِمٜمِدَٟم٤م َوِذيْمَرى َٕمُٝمْؿ َرمْح٦ًَم ُمر ـَ ) َوآشَمْٞمٜم٤َمُه َأْهَٚمُف َوُِمْثَٚمُٝمؿ ُمَّ ( َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َوإِْدِريَس َوَذا اًْمٙمِْٗمِؾ يُمؾٌّ 12ًمِْٚمَٕم٤مسمِِدي

ـَ ) ٤مسمِِري ـَ اًمّمَّ لَم )12ُمر ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ُؿ ُمر َـّ َأن 10( َوَأْدظَمْٚمٜم٤َمُهْؿ ذِم َرمْحَتِٜم٤َم إهِنَّ َه٥َم ُُمَٖم٤مِو٤ًٌم وَمَٔم ( َوَذا اًمٜمُّقِن إِذ ذَّ
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ٚمُ  ْ٘مِدَر قَمَٚمْٞمِف وَمٜم٤َمَدى ذِم اًمٔمُّ ـَ اًمٔم٤َّمعملَِِم )ًمَّـ ٟمَّ ٌَْح٤مَٟمَؽ إيِنر يُمٜم٧ُم ُِم َّٓ َأٟم٧َم ؾُم َّٓ إًَِمَف إِ ٌْٜم٤َم ًَمُف 14اَمِت َأن  ( وَم٤مؾْمَتَج

ـَ اًْمَٖمؿر َويَمَذًمَِؽ ُٟمٜمِجل اعْم١ُْمُِمٜملَِم ) ْٞمٜم٤َمُه ُِم َٓ شَمَذْريِن وَمْردًا َوَأٟم٧َم ظَمػْمُ 11َوَٟمجَّ ُف َربر  ٤م إِْذ َٟم٤مَدى َرسمَّ ( َوَزيَمِريَّ

اِت 19صملَِم )اًْمَقارِ  ٤مِرقُمقَن ذِم اخْلَػْمَ ًَ ُْؿ يَم٤مُٟمقا ُي ٞمَك َوَأْصَٚمْحٜم٤َم ًَمُف َزْوضَمُف إهِنَّ ٌْٜم٤َم ًَمُف حَيْ ٌْٜم٤َم ًَمُف َوَوَه ( وَم٤مؾْمَتَج

 إٟمٌٞم٤مء.  {(96َوَيْدقُمقَٟمٜم٤َم َرهَم٤ًٌم َوَرَه٤ًٌم َويَم٤مُٟمقا ًَمٜم٤َم ظَم٤مؿِمِٕملَم )

أحتٗمتٜم٤م يمت٥م اًمًػمة واحلدي٨م اًمنميٗم٦م، سم٤ٌمىم٦م قمٓمرة،  وهٙمذا يم٤من ؿم٠من ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم وؾمٞمد اعمرؾمٚملم، وم٘مد  

ُمـ دقم٤مئف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وومٞمٝم٤م ُم٤م هتتز ًمف اًم٘مٚمقب، وشمتزيمك سمف اًمٜمٗمقس، وشمٗمٞمض ًمف اًمٕمٞمقن، 

 وختِمع قمٜمده اجلقارح، وشمٚمت٘مل سمخ٤مًم٘مٝم٤م إرواح قمغم سم٤ًمط اًمٕمٌقدي٦م اًمّمحٞمح٦م. 

ٓ يرد ؾم٤مئٚمف، وٓ حيرم ُمـ ومْمٚمف سمره ويمرُمف داقمٞمف، ىم٤مل واهلل ؾمٌح٤مٟمف أيمرم إيمرُملم، ٓ خيّٞم٥م راضمٞمف، و  

قءَ  }ؾمٌح٤مٟمف: ًُّ ـ جُيِٞم٥ُم اعْمُْْمَٓمرَّ إَِذا َدقَم٤مُه َوَيْٙمِِمُػ اًم إن اهلل  ".  وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:04اًمٜمٛمؾ  {َأُمَّ

ُمذي رواه أمحد وأسمق داود واًمؽم "طمّل يمريؿ، يًتحل إذا رومع اًمرضمؾ إًمٞمف يديف أن يردمه٤م صٗمرا ظم٤مئٌلم

 واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ قمـ ؾمٚمامن ريض هلل قمٜمف. 

 وىم٤مل أطمدهؿ:   

 ٓ شم٠ًمًمـ سمٜمّل آدم طم٤مضم٦م 

 وؾمؾ اًمذي أسمقاسمف ٓ حتج٥م                              

 اهلل يٖمْم٥م إن شمريم٧م ؾم١ماًمف 

 وسمٜمّل آدم طملم ي٠ًمل يٖمْم٥م                              

ة الدعاء وأحواله وأوقاته وآدابه يف مجؾة تعالقؿه الؽريؿة كختار وقد أرشد صذ اهلل عؾقه وسؾم اىل كقػق  

 مـفا هذه الـػحات: 
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اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم، واًمقضء، واؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م، واجلثق قمغم اًمريم٥م، واًمتقسم٦م امم اهلل. وآؾمتٖمٗم٤مر      -1

 ورد اعمٔم٤ممل امم أهٚمٝم٤م. 

ُٙمْؿ صمُ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   شمُِٙمْؿ َوَي٤م ىَمْقِم اؾْمتَْٖمِٗمُروْا َرسمَّ ًة إمَِم ىُمقَّ ْدَرارًا َوَيِزْديُمْؿ ىُمقَّ اَمء قَمَٚمْٞمُٙمؿ ُمر ًَّ ؿَّ شُمقسُمقْا إًَِمْٞمِف ُيْرؾِمِؾ اًم

ْقْا جُمِْرُِملَم )  هقد.  {(24َوَٓ شَمَتَقًمَّ

اضمثق قمغم اًمريم٥م، صمؿ ىمقًمقا: ي٤م رب  "قمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 اٟم٦م واًمٌٖمقي. رواه أسمق قمق "ي٤مرب

رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم، وسمًٓمٝمام ُمٙمِمقومت٤من امم اًمًامء، سمًط اًمتذًمؾ  واًمتٛمًٙمـ وآؾمتجداء،   -4

 صمؿ ُمًح اًمقضمف هبام سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمدقم٤مء. 

ؾمٚمقا اهلل سمٌٓمقن أيمٗمٙمؿ، وٓ شم٠ًمًمقه  "قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه أسمق داود واًمٌٞمٝم٘مل.  "همتؿ وم٤مُمًحقا هب٤م وضمقهٙمؿسمٔمٝمقره٤م، وم٢مذا ومر

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يرومع يديف طمتك يرى سمٞم٤مض إسمٓمٞمف  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 ذم اًمدقم٤مء. رواه ُمًٚمؿ. 

 وقمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إذا رومع يديف ذم اًمدقم٤مء مل حيٓمٝمام  

 رواه اًمؽمُمذي.  "طمتك يٛمًح هبام وضمٝمف

طمْمقر اًم٘مٚم٥م ُمع اهلل، وحتًلم اًمٔمـ واًمرضم٤مء سمف ؾمٌح٤مٟمف، واخلْمقع سملم يديف، واًمتٞم٘مـ ُمـ   -3

 اؾمتج٤مسمتف ويمرُمف وأٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م جمٞم٥م.. 

ـَ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُف َٓ حُي٥ِمُّ اعْمُْٕمتَِدي قم٤ًم َوظُمْٗمَٞم٦ًم إِٟمَّ ُٙمْؿ شَمَيُّ  ٕقمراف. ا {(22اْدقُمقْا َرسمَّ
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أٟم٤م قمٜمد فمـ  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ومٞمام يرويف قمـ رسمف:  

 رواه ُمًٚمؿ واحل٤ميمؿ.  "قمٌدي يب، ومٚمٞمٔمـ يب اًمٔمـ احلًـ

أدقمقا اهلل وأٟمتؿ ُمقىمٜمقن سم٤مإلضم٤مسم٦م،  "وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ.  "أن اهلل ٓ يًتجٞم٥م ُمـ ىمٚم٥م هم٤مومؾ ٓه واقمٚمٛمقا

ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يدقمق  "وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

سمدقمقة ًمٞمس ومٞمٝم٤م إصمؿ وٓ ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ إٓ أقمٓم٤مه اهلل هب٤م إطمدى صمالث، إُم٤م أن يٕمجؾ ًمف دقمقشمف، وإُم٤م أن 

 . رواه اسمـ قمٌداًمؼم. "اهلل أيمؼم "ىم٤مًمقا: إذن ٟمٙمثر. ىم٤مل: "٤م أن يٙمػ قمٜمف ُمـ اًمًقء سمٛمثٚمٝم٤ميّدظمر ًمف، وإُم

امم اهلل ذم يمؾ إُمقر، يمٌػمه٤م وصٖمػمه٤م، ضمٚمٞمٚمٝم٤م ودىمٞم٘مٝم٤م..  وآًمتج٤مء، واإليمث٤مر ُمٜمفًمزوم اًمدقم٤مء   -2

 .. ٕن اًمدقم٤مء هق هم٤مي٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل، وُمٓمٚمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل، وإفمٝم٤مر اًمٗم٤مىم٦م امم اهلل

طِمٞمُؿ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ قم٤ٌمده اًمّم٤محللم:   ُف ُهَق اًْمؼَمُّ اًمرَّ ٌُْؾ َٟمْدقُمقُه إِٟمَّ  اًمٓمقر.  {(41إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ُِمـ ىَم

٤َم اًمٜم٤َّمُس َأٟمُتُؿ اًْمُٗمَ٘مَراء إمَِم اهللَِّ َواهللَُّ ُهَق اًْمَٖمٜمِلُّ احْلَِٛمٞمُد ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:    وم٤مـمر.  {(12َي٤م َأهيُّ

اًمدقم٤مء ؾمالح اعم١مُمـ، وقمامد اًمديـ،  " ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ قمكم  

 . رواه أسمق يٕمغم واحل٤ميمؿ. "وٟمقر اًمًٛمقات وإرض

ًمٞم٠ًمل أطمديمؿ رسمف طم٤مضمتف يمٚمٝم٤م،  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ه اًمؽمُمذي. روا "طمتك ي٠ًمًمف ؿمًع ٟمٕمٚمف إذا اٟم٘مٓمع

 ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمدقم٤مء، وهمّض اًمٌٍم وقمدم رومٕمف امم اًمًامء.      -2

٤م ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٌَْدُه َزيَمِريَّ ُف ٟمَِداء ظَمِٗمّٞم٤ًم )4ِذيْمُر َرمْح٦َِم َرسمرَؽ قَم  ُمريؿ.  {(3( إِْذ َٟم٤مَدى َرسمَّ
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أي سمدقم٤مئؽ.  {٤موٓ دمٝمر سمّمالشمؽ وٓ خت٤موم٧م هب }وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

أذف اًمٜم٤مس قمغم واد ومرومٕمقا أصقاهتؿ  ظمٞمؼم ^وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: عم٤م همزا رؾمقل اهلل   

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، إرسمٕمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ ـ أي أروم٘مقا هب٤م  ":^سم٤مًمتٙمٌػم: اهلل أيمؼم ٓ اًمف إٓ اهلل، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "وإٟمٙمؿ شمدقمقن ؾمٛمٞمٕم٤م سمّمػما ىمري٤ٌم وهق ُمٕمٙمؿـ وم٢مٟمٙمؿ ٓ شمٕمدون أصؿ وٓ هم٤مئ٤ٌم، 

 اإلحل٤مح ذم اًمدقم٤مء، وشمٙمراره صمالصم٤م.      -0

إن اهلل شمٕم٤ممم إذا دقم٤م دقم٤م صمالصم٤م، وإذا  "قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل.  "ؾم٠مل ؾم٠مل صمالصم٤م

ًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف جيٞم٥م اًمدقم٤مء ُمٝمام يم٤من قمٔمٞمام أو صٕم٤ٌم، ومٝمق اًم٘م٤مدر اجلزم سم٤مًمدقم٤مء، واًمث٘م٦م سم٤مهلل، وا  -4

 أن جيٕمؾ ُمـ يمؾ هؿ ومرضم٤م، وُمـ يمؾ وٞمؼ خمرضم٤م، وُمـ يمؾ ؿمدة فمٗمرا وٟمٍما. 

ٓ ي٘مؾ أطمديمؿ إذا دقم٤م اًمٚمٝمؿ  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ئ٧م، ًمٞمٕمزم اعم٠ًمًم٦م وم٢مٟمف ٓ ُمٙمره ًمفاهمٗمر زم إن ؿمئ٧م اًمٚمٝمؿ ارمحٜمل إن ؿم

إذا دقم٤م أطمديمؿ ومٚمٞمٕمٔمؿ اًمرهم٦ٌم، وم٢من اهلل  "وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اسمـ طم٤ٌمن.  "ٓ يتٕم٤مفمٛمف رء

 . قمدم اًمتٙمٚمػ ذم اًمدقم٤مء، وشمرك اًمًجع ومٞمف، وشمٕمٚمؿ اعم٠مصمقر ُمٜمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م     -1

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يًتح٥م اجلقاُمع ُمـ اًمدقم٤مء   

 رواه أسمق داود.  "ويدع ُم٤م ؾمقى ذًمؽ
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اومتت٤مح اًمدقم٤مء سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف   -9

ل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ُمـ أراد أن ي٠ًمل اهلل طم٤مضم٦م ومٚمٞمٌدأ سم٤مًمّمالة وؾمٚمؿ واظمتت٤مم اًمدقم٤مء سمٛمثؾ ذًمؽ. ىم٤م

قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ي٠ًمًمف طم٤مضمتف صمؿ خيتؿ سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من اهلل 

 قمز وضمؾ  ي٘مٌؾ اًمّمالشملم وهق أيمرم ُمـ أن يدع ُم٤م سمٞمٜمٝمام. 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمال يدقمق ذم صالشمف مل قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمع   

قمجؾ  "يٛمّجد اهلل شمٕم٤ممم. ومل يّمّؾ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

صمؿ دقم٤مه وم٘م٤مل ًمف ـ أو ًمٖمػمه ـ إذا صغم أطمديمؿ ومٚمٞمٌدأ سمتحٛمٞمد رسمف ؾمٌح٤مٟمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف، صمؿ ًمٞمّمؾ  "هذا

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ًمٞمدع سمام ؿم٤مء. رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود. قمغم اًمٜمٌل صغم 

ٓ دمٕمٚمقين يم٘مدح اًمرايم٥م جيٕمؾ  "قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ُم٤مءه ذم ىمدطمف وم٢من اطمت٤مج اًمٞمف ذسمف وإٓ صٌف، إضمٕمٚمقين ذم أول اًمدقم٤مء، وذم وؾمط اًمدقم٤مء، وذم آظمر 

 اًمٜمج٤مر.  رواه اسمـ "اًمدقم٤مء

اًمدقم٤مء حمجقب قمـ اهلل طمتك يّمكم قمغم حمٛمد  "وقمـ قمكم ريض اهلل قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه أسمق اًمِمٞمخ.  "وأهؾ سمٞمتف

 اًمت٠مُملم قمغم دقم٤مء اًمٜمٗمس وقمغم دقم٤مء اًمٖمػم. -16

ٞم١مُمـ قمغم دقم٤مء إذا دقم٤م أطمدهؿ ومٚم "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اسمـ قمدي.  "ٟمٗمًف

ٓ جيتٛمع ُمأل  "وقمـ طمٌٞم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٗمٝمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٓمؼماين.  "ومٞمدقمق سمٕمْمٝمؿ، وي١مُمـ سمٕمْمٝمؿ إٓ أضم٤مهبؿ اهلل شمٕم٤ممم

 و اًمقًمد أو أطمد اعمخٚمقىم٤مت. دمٜم٥م آقمتداء ذم اًمدقم٤مء، واحلذر ُمـ اًمدقم٤مء قمغم اًمٜمٗمس أو إهؾ أ-11
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٤مُن قَمُجقًٓ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًَ ر ُدقَم٤مءُه سم٤ِمخْلػَْمِ َويَم٤مَن اإِلٟم ٤مُن سم٤ِمًمنمَّ ًَ  اإلٌهاء.  {(11َوَيْدُع اإِلٟم

َّ اؾْمتِْٕمَج٤مهَلُؿ سم٤ِمخْلػَْمِ ًَمُ٘ميِضَ إًَِمْٞمِٝمؿْ  }وىم٤مل قمز وضمؾ:   ُؾ اهللُّ ًمِٚمٜم٤َّمِس اًمنمَّ وهق دقم٤مء  ، )11يقٟمس  {َوًَمْق ُيَٕمجر

 اًمرضم٤مل قمغم ٟمٗمًف وُم٤مًمف وأهٚمف سمام يٙمره أن يًتج٤مب(. 

ٓ شمدقمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ، وٓ شمدقمقا  "وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

قمغم أوٓديمؿ، وٓ شمدقمقا قمغم ظمدُمٙمؿ، وٓ شمدقمقا قمغم أُمقاًمٙمؿ، ٓ شمقاومؼ ُمـ اهلل ؾم٤مقم٦م ي٠ًمل ومٞمٝم٤م قمٓم٤مء 

 رواه أسمق داود.  "ًمٙمؿ ومٞمًتج٤مب

ٓ شمدقمق قمغم أٟمٗمًٙمؿ إٓ  "وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أمحد وُمًٚمؿ وأسمق داود.   "سمخػم وم٢من اعمالئٙم٦م ي١مُّمٜمقن قمغم ُم٤م شم٘مقًمقن

دقم٤مء، وقمدم سمجٜم٥م اؾمتٌٓم٤مء اإلضم٤مسم٦م، واًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط ُمـ ىمْم٤مء طم٤مضمتف، صمؿ اؾمتّمٖم٤مر ؿم٠من اًم-14

 آهتامم سمف، صمؿ شمريمف سمٕمد ذًمؽ. 

. وم٢مذا "إن ضمؼميؾ ُمقيمؾ سمحقائ٩م سمٜمل آدم "قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

دقم٤م اًمٕمٌد اًمٙم٤مومر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ي٤م ضمؼميؾ اىمض طم٤مضمتف وم٢مين ٓ أطم٥م أن أؾمٛمع دقم٤مءه، وإذا دقم٤م اًمٕمٌد 

 رواه اسمـ اًمٜمج٤مر.  "طم٤مضمتف وم٢مين أطم٥م أن أؾمٛمع دقم٤مءه اعم١مُمـ ىم٤مل: ي٤م ضمؼميؾ اطمٌس

ٓ يزال اًمدقم٤مء يًتج٤مب ًمٚمٕمٌد  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ي٘مقل ىمد  "، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م آؾمتٕمج٤مل؟ ىم٤مل:"ُم٤م مل يدع سم٢مصمؿ أو ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ ُم٤م مل يًتٕمجؾ

 رواه ُمًٚمؿ.  "ًتجٞم٥م زم، ومٞمًتحن قمٜمد ذًمؽ ويدع اًمدقم٤مءدقمقت وىمد دقمقت ومٚمؿ أر ي

شمرّصد إوىم٤مت اعم٤ٌمريم٦م وإزُم٤من اًمٙمريٛم٦م، واهمتٜم٤مم اعمقاؾمؿ واحل٤مٓت اًمنميٗم٦م وإُمٙمٜم٦م اًمٓم٤مهرة -13

اعم٘مدؾم٦م، ًمٚمتّيع واًمدقم٤مء، يم٠موىم٤مت اًمًحر، واجلٛمع، ورُمْم٤من، وقمنم ذي احلج٦م، ويقم قمروم٦م، وسمٕمد 
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ذم اًمًجقد.. وطم٤مٓت رىم٦م اًم٘مٚم٥م وإىم٤ٌمًمف قمغم اهلل شمٕم٤ممم: وذم اعمًجد احلرام اًمّمٚمقات، وقمٜمد اإلومٓم٤مر، و

 واعمًجد اًمٜمٌقي وسمٞمقت اهلل.. 

َتْٖمِٗمُروَن ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًْ ؾَْمَح٤مِر ُهْؿ َي ْٕ  اًمذاري٤مت.  {(11َوسم٤ِم

ًمٞمٚم٦م امم  يٜمزل اهلل شمٕم٤ممم يمؾ "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ؾمامء اًمدٟمٞم٤م طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ إظمػم ومٞم٘مقل قمز وضمؾ: ُمـ يدقمقين وم٠مؾمتجٞم٥م ًمف، ُمـ ي٠ًمًمٜمل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "وم٠مقمٓمٞمف، ُمـ يًتٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف

ٟمٗمتح أسمقاب اًمًامء ويًتج٤مب  "وقمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

اًمت٘م٤مء اًمّمٗمقف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وقمٜمد ٟمزول اًمٖمٞم٨م، وقمٜمد إىم٤مُم٦م اًمّمالة، اًمدقم٤مء ذم أرسمٕم٦م ُمقاـمـ: قمٜمد 

 رواه اًمٓمؼماين.  "وقمٜمد رؤي٦م اًمٙمٕم٦ٌم

ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف امم اهلل طم٤مضم٦م ومٚمٞمدع هب٤م  "وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اسمـ قم٤ًميمر.  "دسمر يمؾ صالة ُمٗمروو٦م

أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌد ُمـ رسمف  "قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: وقمـ أيب هريرة ريض اهلل  

 رواه ُمًٚمؿ.  "وهق ؾم٤مضمد وم٠ميمثروا اًمدقم٤مء

صمالصم٦م ٓ شمرد دقمقهتؿ: اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل، واًمّم٤مئؿ  "وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

هل٤م أسمقاب اًمًامء وي٘مقل اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  طمتك يٗمٓمر، ودقمقة اعمٔمٚمقم يرومٕمٝم٤م اهلل ومقق اًمٖمامم وشمٗمتح

 رواه اًمؽمُمذي.  "وقمزيت وضمالزم ٕٟمٍمّٟمؽ وًمق سمٕمد طملم

اإليمث٤مر ُمـ اًمدقم٤مء واًمتقؾمؾ امم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم أوىم٤مت اًمٞمن واًمرظم٤مء، ًمٞمًتجٞم٥م اهلل شمٕم٤ممم ًمف -12

 ذم أوىم٤مت اًمٕمن واًمِمدة واًمياء. 
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ُْؿ يَم٤مُٟمقا يُ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   اِت َوَيْدقُمقَٟمٜم٤َم َرهَم٤ًٌم َوَرَه٤ًٌم َويَم٤مُٟمقا ًَمٜم٤َم ظَم٤مؿِمِٕملَم )إهِنَّ ٤مِرقُمقَن ذِم اخْلَػْمَ ًَ96)} 

 إٟمٌٞم٤مء. 

ُمـ ّهه أن يًتجٞم٥م اهلل ًمف قمٜمد  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  

 احل٤ميمؿ. رواه اًمؽمُمذي و "اًمِمدائد واًمٙمرب، ومٚمٞمٙمثر اًمدقم٤مء ذم اًمرظم٤مء

دمٜم٥ّم احلرام ذم اعمٓمٕمؿ أو اعمٚمٌس أو اعمًٙمـ أو اعمنمب، وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـمٞم٥م وٓ ي٘مٌؾ إٓ -12

 ـمٞم٤ٌم. 

أهي٤م اًمٜم٤مس، إن اهلل ـمٞم٥م ٓ  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ي٤م أهي٤م اًمرؾمؾ يمٚمقا ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت واقمٛمٚمقا  }اعمرؾمٚملم وم٘م٤مل:ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌم، وإن اهلل أُمر اعم١مُمٜملم سمام أُمر سمف 

صمؿ ذيمر  {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا يمٚمقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م رزىمٜم٤ميمؿ }. وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:{ص٤محل٤م إين سمام شمٕمٛمٚمقن قمٚمٞمؿ

اًمرضمؾ يٓمٞمؾ اًمًٗمر أؿمٕم٨م أهمؼم يٛمد يديف امم اًمًامء ي٤م رب ي٤م رب وُمٓمٕمٛمف طمرام وُمنمسمف طمرام وُمٚمًٌف 

 رواه ُمًٚمؿ واًمؽمُمذي.  "رام، وم٠مشمك يًتج٤مب ًمذًمؽطمرام وهمذي سم٤محل

 ؾم١مال اهلل شمٕم٤ممم ودقم٤مؤه سم٠مؾمامئف احلًٜمك، واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ومتجٞمده سمّمٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م. -10

ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه هِب٤َم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًْ  . 116إقمراف  {َوهللِِّ إؾَْماَمء احْلُ

ٜمَكىُمِؾ اْدقُمقْا اهللَّ َأِو اْدقُمقْا اًمرَّ  }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:   ًْ ٤م شَمْدقُمقْا وَمَٚمُف إؾَْماَمء احْلُ ـَ َأّي٤ًم ُمَّ ـ  . 116اإلهاء  {مْحَ

أًمّٔمقا ـ أي أحلقا ـ سمٞم٤م ذا اجلالل  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "واإليمرام

ٞمف وؾمٚمؿ يًتٗمتح دقم٤مؤه سمًٌح٤من وقمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ إيمقع ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم  

 رواه احل٤ميمؿ وأمحد.  "ريب اًمٕمكم إقمغم اًمقه٤مب
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إن اهلل ُمٚمٙم٤م ُمقيمال سمٛمـ ي٘مقل: ي٤م  "وقمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه احل٤ميمؿ.  "أرطمؿ اًمرامحلم. ومٛمـ ىم٤مهل٤م صمالصم٤م ىم٤مل اعمٚمؽ: إن أرطمؿ اًمرامحلم ىمد أىمٌؾ قمٚمٞمؽ

اإليمث٤مر ُمـ اًمدقم٤مء ٕهٚمف وأرطم٤مُمف وإظمقاٟمف وضمػماٟمف وأصدىم٤مئف وعمـ أوص٤مه سم٤مًمدقم٤مء ًمٞمٜم٤مل ُمثؾ ُم٤م -14

 دقم٤م سمف دقمقة ُمـ اعمٚمؽ. 

ىَم٤مَل َربر اهْمِٗمْر زِم َوٕظَِمل َوَأْدظِمْٚمٜم٤َم ذِم َرمْحَتَِؽ َوَأٟم٧َم َأْرطَمُؿ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك:  

امِحلَِم )  ف. إقمرا {(121اًمرَّ

دقم٤مء اعمرء اعمًٚمؿ ُمًتج٤مب  "وقمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 "ىم٤مل اعمٚمؽ آُملم وًمؽ ُمثؾ ذًمؽ "ٕظمٞمف سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م، قمٜمد رأؾمف ُمٚمؽ ُمقيمؾ سمف يمٚمام دقم٤م ٕظمٞمف سمخػم

 رواه أمحد وُمًٚمؿ واسمـ ُم٤مضمف. 

 خمتارات من أدعقة الؼرآن الؽريم

 اًمٗم٤محت٦م.  ؾمقرة     -1

ٜم٦ًَم َوىِمٜم٤َم قَمَذاَب اًمٜم٤َّمِر )}-4 ًَ ٜم٦ًَم َوذِم أظِمَرِة طَم ًَ ْٟمَٞم٤م طَم ٜم٤َم آشمِٜم٤َم ذِم اًمدُّ  اًمٌ٘مرة.  {(461َرسمَّ

ْٚمَتُف قَمغَم اًمَّ }-3 ِٛمْؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم إِْسًا يَماَم مَحَ ٜم٤َم َوَٓ حَتْ ٞمٜم٤َم َأْو َأظْمَٓم٠ْمَٟم٤م َرسمَّ ًِ ٜم٤َم َٓ شُم١َماظِمْذَٟم٤م إِن ٟمَّ ـَ ُمِ َرسمَّ ٜم٤َم َوَٓ ِذي ـ ىَمٌْٚمِٜم٤َم َرسمَّ

َٟم٤م قَمغَم اًْمَ٘مقْ  ْٚمٜم٤َم َُم٤م َٓ ـَم٤مىَم٦َم ًَمٜم٤َم سمِِف َواقْمُػ قَمٜم٤َّم َواهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َواْرمَحْٜم٤َم َأٟم٧َم َُمْقََٟٓم٤م وَم٤مٟمٍُمْ ٛمر ـَ )حُتَ  {(410ِم اًْمَٙم٤مومِِري

 اًمٌ٘مرة. 

ٜم٤َم َٓ شُمِزْغ ىُمُٚمقسَمٜم٤َم سَمْٕمَد إِْذ َهَدْيَتٜم٤َم َوَه٥ْم ًَمٜمَ }-2 ٤مُب )َرسمَّ ُدٟمَؽ َرمْح٦ًَم إِٟمََّؽ َأٟم٧َم اًْمَقهَّ  آل قمٛمران.  {(٤1م ُِمـ ًمَّ

ٌَْح٤مَٟمَؽ وَمِ٘مٜم٤َم قَمَذاَب اًمٜم٤َّمِر )}-2 ٜم٤َم َُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧َم َهذا سَم٤مـماًِل ؾُم ٜم٤َم إِٟمََّؽ َُمـ شُمْدظِمِؾ اًمٜم٤َّمَر وَمَ٘مْد َأظْمَزْيَتُف 191َرسمَّ ( َرسمَّ

ـْ َأٟمَّم٤مٍر ) ٜمَ 194َوَُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُِم سمَّ ٜم٤َم وَم٤مهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم ( رَّ ُٙمْؿ وَمآَُمٜم٤َّم َرسمَّ ٜم٤َم ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم ُُمٜم٤َمِدي٤ًم ُيٜم٤َمِدي ًمإِِلياَمِن َأْن آُِمٜمُقْا سمَِرسمر ٤م إِٟمَّ
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ٜم٤َم َُمَع إسْمَراِر ) ْر قَمٜم٤َّم ؾَمٞمرَئ٤مشمِٜم٤َم َوشَمَقومَّ ِزَٟم٤م 193ُذُٟمقسَمٜم٤َم َويَمٗمر ٜم٤َم قَمغَم ُرؾُمٚمَِؽ َوَٓ خُتْ ٜم٤َم َوآشمِٜم٤َم َُم٤م َوقَمدشمَّ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ( َرسمَّ

 آل قمٛمران.  {(192إِٟمََّؽ َٓ خُتْٚمُِػ اعْمِٞمَٕم٤مَد )

ٌَّْؾ ُدقَم٤مء )}-0 ٜم٤َم َوشَمَ٘م تِل َرسمَّ يَّ الَِة َوُِمـ ُذرر  إسمراهٞمؿ.  {(26َربر اضْمَٕمْٚمٜمِل ُُمِ٘مٞمَؿ اًمّمَّ

بر َأْدظِمْٚمٜمِل ُُمْدظَمَؾ ِصْدٍق َوَأظْمِرضْمٜمِل خُمَْرَج ِصْدٍق َواضْمَٕمؾ زمر ُمِ }-4 ُدٟمَؽ ؾُمْٚمَٓم٤مٟم٤ًم ٟمَِّّمػمًا )رَّ  {(16ـ ًمَّ

 اإلهاء. 

ـْ َأُْمِرَٟم٤م َرؿَمدًا )}-1 ُدٟمَؽ َرمْح٦ًَم َوَهٞمرْئ ًَمٜم٤َم ُِم ٜم٤َم آشمِٜم٤َم ُِمـ ًمَّ  اًمٙمٝمػ.  {(16َرسمَّ

ْح زِم َصْدِري )}-9 ْ زِم َأُْمِري )42َربر اْذَ  ـمف.  {(40( َوَينر

بر ِزْديِن قِمْٚماًم )}-16  ـمف.  {(112رَّ

ـَ اًمٔم٤َّمعملَِِم ) َّٓ }-11 ٌَْح٤مَٟمَؽ إيِنر يُمٜم٧ُم ُِم َّٓ َأٟم٧َم ؾُم  إٟمٌٞم٤مء.  {(14إًَِمَف إِ

َٞم٤مـملِِم )}-14 َزاِت اًمِمَّ ـْ مَهَ بر َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم وِن )94رَّ  إٟمٌٞم٤مء. {((91َوَأقُمقُذ سمَِؽ َربر َأن حَيُْيُ

ٜم٤َم آَُمٜم٤َّم وَم٤مهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َواْرمَحْٜم٤َم َوَأٟم٧َم ظَمػْمُ }-13 امِحلَِم ) َرسمَّ  اعم١مُمٜمقن.  {(169اًمرَّ

ْف قَمٜم٤َّم قَمَذاَب ضَمَٝمٜمََّؿ إِنَّ قَمَذاهَب٤َم يَم٤مَن هَمَراُم٤ًم }-12 ٜم٤َم اْسِ تََ٘مّرًا َوُُمَ٘م٤مُم٤ًم  (02)َرسمَّ ًْ ٤َم ؾَم٤مءْت ُُم  اًمٗمرىم٤من.  {(00)إهِنَّ

َة َأقْملُمٍ َواضْمَٕمٚمْ }-12 ٤مشمِٜم٤َم ىُمرَّ يَّ ـْ َأْزَواضِمٜم٤َم َوُذرر ٜم٤َم َه٥ْم ًَمٜم٤َم ُِم  اًمٗمرىم٤من.  {(42ٜم٤َم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم إَُِم٤مُم٤ًم )َرسمَّ

تِل َأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمكَمَّ َوقَمغَم َواًمَِديَّ َوَأْن َأقْمَٛمَؾ َص٤محِل٤ًم شَمْرَو٤مُه وَ }-10 َأْدظِمْٚمٜمِل َربر َأْوِزقْمٜمِل َأْن َأؿْمُٙمَر ٟمِْٕمَٛمَتَؽ اًمَّ

لَم ) ٤محِلِ ٤ٌَمِدَك اًمّمَّ  اًمٜمٛمؾ.  {(19سمَِرمْحَتَِؽ ذِم قِم

٤ٌَمِدَك ذِم َُم٤م يَم٤مُٟمقا ومِٞمفِ ىُمِؾ اًمٚمَّ }-14 ُٙمُؿ سَملْمَ قِم َٝم٤مَدِة َأٟم٧َم حَتْ َْرِض قَم٤ممِلَ اًْمَٖمٞم٥ِْم َواًمِمَّ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ  ُٝمؿَّ وَم٤مـمَِر اًم

َتٚمُِٗمقَن )  اًمزُمر.  {(20خَيْ
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َٕمْؾ ذِم ىُمٚمُ }-11 َٓ دَمْ ياَمِن َو ٌَُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمإْلِ ـَ ؾَم ِذي ظْمَقاٟمِٜم٤َم اًمَّ ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلِ ٜم٤َم إِٟمََّؽ َرسمَّ ـَ آَُمٜمُقا َرسمَّ ِذي ٚمَّ قسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمر

طِمٞمٌؿ )  احلنم.  {(16َرُؤوٌف رَّ

 . 41ٟمقح  {َربر اهْمِٗمْر زِم َوًمَِقاًمَِديَّ َوعمَِـ َدظَمَؾ سَمْٞمتَِل ُُم١ْمُِمٜم٤ًم َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت }-19

 اعمٕمقذشم٤من.      -46

 خمتارات من األدعقة الـبوية الرشيػة

 اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اهلدى واًمت٘مك واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك. ُمًٚمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقد.      -1

 اًمٚمٝمؿ ُمٍمف اًم٘مٚمقب، سف ىمٚمقسمٜم٤م قمغم ـم٤مقمتؽ. ُمًٚمؿ قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو.      -4

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ ضمٝمد اًمٌالء ودرك اًمِم٘م٤مء وؾمقء اًم٘مْم٤مء وؿمامشم٦م إقمداء. اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب      -3

 . ةهرير

أصٚمح زم ديٜمل اًمذي هق قمّمٛم٦م أُمري، وأصٚمح زم آظمريت اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مدي، واضمٕمؾ احلٞم٤مة اًمٚمٝمؿ   -2

 زي٤مدة زم ذم يمؾ ظمػم، واضمٕمؾ اعمقت راطم٦م زم ُمـ يمؾ ذ. ُمًٚمؿ قمـ أيب هرير. 

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ زوال ٟمٕمٛمتؽ وحتقل قم٤مومٞمتؽ وومج٠مة ٟم٘مٛمتؽ، ومجٞمع ؾمخٓمؽ. ُمًٚمؿ قمـ      -2

 اسمـ قمٛمر. 

قمقذ سمؽ ُمـ اًمٕمجز واًمٙمًؾ، واًمٌخؾ واهلرم، وقمذاب اًم٘مؼم، اًمٚمٝمؿ آت ٟمٗمز شم٘مقاه٤م، اًمٚمٝمؿ إين أ  -0

وزيمٝم٤م أٟم٧م ظمػم ُمـ زيم٤مه٤م، أٟم٧م وًمٞمٝم٤م وُمقٓه٤م، اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع، وُمـ ىمٚم٥م ٓ 

 خيِمع، وُمـ ٟمٗمس ٓ شمِمٌع، وُمـ دقمقة ٓ يًتج٤مب هل٤م. ُمًٚمؿ قمـ زيد سمـ أرىمؿ. 

 ُمـ ُمٜمٙمرات إظمالق، وإقمامل، وإهقاء. اًمؽمُمذي قمـ ىمٓم٦ٌم سمـ ُم٤مًمؽ. اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ      -4
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اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مل ُمقضم٤ٌمت رمحتؽ، وقمزائؿ ُمٖمٗمرشمؽ، واًمًالُم٦م ُمـ يمؾ إصمؿ، واًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ يمؾ سمر،   -1

 واًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م، واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر. اًمؽمُمذي قمـ اسمـ ُمًٕمقد. 

ي يٌٚمٖمٜمل طمٌؽ، اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ طمٌؽ أطم٥م اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ طمٌؽ، وطم٥م ُمـ حيٌؽ، واًمٕمٛمؾ اًمذ  -9

 ازّم ُمـ ٟمٗمز، وأهكم وُمـ اعم٤مء اًم٤ٌمرد. اًمؽمُمذي قمـ أيب اًمدرداء. 

اًمٚمٝمؿ زدٟم٤م وٓ شمٜم٘مّمٜم٤م، وأيمرُمٜم٤م وٓ هتٜم٤م، وأقمٓمٜم٤م وٓ حترُمٜم٤م، وآصمرٟم٤م وٓ شم١مصمر قمٚمٞمٜم٤م، وأروٜم٤م -16

 وارض قمٜم٤م. اًمؽمُمذي قمـ اسمـ قمٛمر. 

، واضمٕمٚمٜمل ذم قمٞمٜمل صٖمػما وذم أقملم اًمٜم٤مس يمٌػما. اًمٌزار اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ؿمٙمقرا، واضمٕمٚمٜمل صٌقرا-11

 قمـ سمريدة. 

اًمٚمٝمؿ اىمًؿ ًمٜم٤م ُمـ ظمِمٞمتؽ ُم٤م حتقل سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمٕم٤مصٞمؽ، وُمـ ـم٤مقمتؽ ُم٤م شمٌٚمٖمٜم٤م سمف ضمٜمتؽ، وُمـ -14

اًمٞم٘ملم ُم٤م هتّقن قمٚمٞمٜم٤م ُمّمٞم٤ٌمت اًمدٟمٞم٤م، وُمٜمٕمٜم٤م سم٠مؾمامقمٜم٤م وأسمّم٤مرٟم٤م وىمقشمٜم٤م ُم٤م أطمٞمٞمتٜم٤م، واضمٕمٚمف اًمقارث ُمٜم٤م، 

صم٠مرٟم٤م قمغم ُمـ قم٤مداٟم٤م، وٓ دمٕمؾ ُمّمٞمٌتٜم٤م ذم ديٜمٜم٤م وٓ دمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م أيمؼم مّهٜم٤م وٓ ُمٌٚمغ قمٚمٛمٜم٤م وٓ  واضمٕمؾ

 قمـ سمريدة.  يرمحٜم٤م. اًمٌزارشمًٚمط قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ٓ 

 اًمٚمٝمؿ أهمٜمٜمل سم٤مًمٕمٚمؿ، وزيٜمل سم٤محلٚمؿ، وأيمرُمٜمل سم٤مًمت٘مقى، ومجٚمٜمل سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م. اًمؽمُمذي قمـ اسمـ قمٛمر. -13

، وقمٛمكم ُمـ اًمري٤مء، وًم٤ًمين ُمـ اًمٙمذب، وقمٞمٜمل ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م، وم٢مٟمؽ شمٕمٚمؿ اًمٚمٝمؿ ـمٝمر ىمٚمٌل ُمـ اًمٜمٗم٤مق-12

 ظم٤مئٜم٦م إقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور. اسمـ اًمٜمج٤مر قمـ اسمـ قمٛمر. 

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ظمٓمٞمئتل وضمٝمكم، وإهاذم ذم أُمري، وُم٤م أٟم٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜمل، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ضمدي -12

ىمدُم٧م، وُم٤م أظمرت، وُم٤م أهرت، وُم٤م وهززم، وظمٓمئل وقمٛمدي، ويمؾ ذًمؽ قمٜمدي، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م 

اقمٚمٜم٧م، وُم٤م أٟم٧م اقمٚمؿ سمف ُمٜمل، أٟم٧م اعم٘مدم، وأٟم٧م اعم١مظمر، وأٟم٧م قمغم يمؾ رء ىمدير. اًمِمٞمخ٤من قمـ اسمـ 

 ُمقؾمك. 
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 آداب اجلؿعة

 

سمٜمٞم٧م  "ؾمقرة اجلٛمٕم٦م"يقم اجلٛمٕم٦م يقم قمٔمٞمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، أومرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمقرة ؾمٛمٞم٧م   

ُم٤م ذم هذا اًمٞمقم اعم٤ٌمرك، وشمقاًم٧م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م شمنمح ىمدر  أطمٙم٤مم صالة اجلٛمٕم٦م يم٠مهؿ

 اجلٛمٕم٦م، ووفم٤مئػ اعمًٚمؿ ومٞمف. 

ؾمٞمد إي٤مم قمٜمد اهلل يقم اجلٛمٕم٦م، أقمٔمؿ ُمـ يقم اًمٜمحر واًمٗمٓمر، وومٞمف  "ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

وومٞمف ؾم٤مقم٦م ٓ ي٠ًمل اًمٕمٌد اهلل مخ٦ًم ظمّم٤مل: ومٞمف ظمٚمؼ آدم، وومٞمف أهٌط ُمـ اجلٜم٦م امم إرض، وومٞمف شمقذم، 

ؿمٞمئ٤م إٓ أقمٓم٤مه، ُم٤م مل ي٠ًمل إصمام أو ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ، وومٞمف شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، وُم٤م ُمـ ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ؾمامء وٓ 

 . رواه اًمٌخ٤مري. "وٓ ريح وٓ ضمٌؾ وٓ طمجر إٓ وهق ُمِمٗمؼ ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م أرض

ومٞمف صالة اجلٛمٕم٦م، وظمٓمٌتٝم٤م وىمد ظمّص اهلل اعمًٚمٛملم هبذا اًمٞمقم وضمٕمٚمف قمٞمدهؿ إؾمٌققمل، وومرض   

٤مهٚمٝمؿ، وشمٜمٌٞمٝم٤م ًمٖم٤مومٚمٝمؿ، وردا هبؿ، وشمقطمٞمدا ًمٙمٚمٛمتٝمؿ، وشمٕمٚمٞمام جلوأُمر اعمًٚمٛملم سم٤مًمًٕمل إًمٞمٝم٤م مجٕم٤م ًم٘مٚمق

، يمام طمّرم ومٞمف آؿمتٖم٤مل سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م، وسمٙمؾ ص٤مرف وآيمت٤ًمبًمِم٤مردهؿ، سمٕمد أؾمٌقع يم٤مُمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ 

 قمـ اًمتقضمف إمم صالة اجلٛمٕم٦م قمٜمد اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م. 

اًمّمٚمقات  "وم٢مذا ؾمٚمٛم٧م اجلٛمٕم٦م يم٤مٟم٧م يمٗم٤مرة عم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ظمالل أي٤مم إؾمٌقع، ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

. رواه "اخلٛمس، واجلٛمٕم٦م امم اجلٛمٕم٦م، ورُمْم٤من امم رُمْم٤من، ُمٙمٗمرات ُم٤م سمٞمٜمٝمـ إذا اضمتٜم٧ٌم اًمٙم٤ٌمئر

 ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة. 

ُمـ شمرك اجلٛمٕم٦م صمالصم٤م ُمـ همػم  "واًمًالم وىمد ورد اًمققمٞمد اًمِمديد قمغم شمرك اجلٛمٕم٦م، ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة   

رواه  "وم٘مد ٟمٌذ اإلؾمالم وراء فمٝمره "رواه أمحد وأصح٤مب اًمًٜمـ، وذم رواي٦م  "قمذر ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمٌف
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ًمٞمٜمتٝمـ أىمقاُم٤م قمـ ودقمٝمؿ اجلٛمٕم٤مت أو ًمٞمختٛمـ اهلل قمغم  "اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م قمـ اسمـ قم٤ٌمس. وىم٤مل:

 قمـ اسمـ قمٛمر وأيب هريرة. رواه ُمًٚمؿ  "ىمٚمقهبؿ، صمؿ ًمٞمٙمقٟمـ ُمـ اًمٖم٤مومٚملم

وىمد أشمك قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس زُمـ، همٗمٚمقا قمـ واضم٤ٌمهتؿ اإلؾمالُمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م طم٘مقق يقم اجلٛمٕم٦م، ومحًٌقه 

يقم اًمراطم٦م آؾمٌققمٞم٦م، ويقم اًمٕمٓمٚم٦م سمٕمد اًمٕمٛمؾ يٜمٓمٚم٘مقن ومٞمف امم اعمالقم٥م واعمٜمتزه٤مت، وسم٠ميدهيؿ أدوات 

٦م واعمٚمذات، ذم يقم ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل اًمٚمٝمق واًمٚمٖمق واًمٚمٕم٥م واًمٖمٗمالت، وصٜمقف إـمٕمٛم٦م وإذسم

أشم٤مين ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ذم يمٗمف ُمرآة سمٞمْم٤مء وىم٤مل: هذه اجلٛمٕم٦م يٗمروٝم٤م قمٚمٞمؽ رسمؽ  "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ًمتٙمقن ًمؽ قمٞمدا، وُٕمتؽ ُمـ سمٕمدك. ىمٚم٧م: ومام ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م ظمػم ؾم٤مقم٦م ُمـ دقم٤م ومٞمٝم٤م سمخػم 

ًمف ىمًؿ ذظمر ًمف ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمف، أو شمٕمقذ ُمـ ذ ُمٙمتقب قمٚمٞمف  ىمًؿ ًمف، أقمٓم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف إي٤مه، أو ًمٞمس

إٓ أقم٤مذه اهلل قمز وضمؾ ُمـ أقمٔمؿ ُمٜمف، وهق ؾمٞمد إي٤مم قمٜمدٟم٤م وٟمحـ ٟمدقمقه ذم أظمرة يقم اعمزيد، ىمٚم٧م: 

ومل؟ ىم٤مل: إن رسمؽ قمز وضمؾ اختذ ذم اجلٜم٦م وادي٤م أومٞمح ُمـ اعمًؽ إسمٞمض، وم٢مذا يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م ٟمزل اهلل 

. رواه اًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد، "ٞملم قمغم يمرؾمٞمف ومٞمتجغم هلؿ طمتك يٜمٔمروا امم وضمٝمف اًمٙمريؿشمٕم٤ممم ُمـ قمٚم

 اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، واسمـ ُمردويف ذم شمٗمًػمه، قمـ أٟمس. 

وًم٘مد أظمؼمٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف أٟمف طمرم اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٞمٝمقد يقم اًم٧ًٌم، وأُمرهؿ سم٤مًمتٗمرغ ًمٕم٤ٌمدشمف، ومٕمٛمٚمقا احلٞمؾ،   

 قمغم طمدوده، ومٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ وًمٕمٜمٝمؿ وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير.  اؾمتٝمزاء سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم واقمتداء

٧ٌِْم إِْذ شَم٠ْمشمِٞمِٝمْؿ طِمٞمت٤َمهُنُؿْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًَّ َة اًْمٌَْحِر إِْذ َيْٕمُدوَن ذِم اًم تِل يَم٤مَٟم٧ْم طَم٤مِضَ ـِ اًْمَ٘مْرَي٦ِم اًمَّ َيْقَم  وَاؾْم٠َمهْلُْؿ قَم

ٌُِتقَن َٓ شمَ  ًْ قم٤ًم َوَيْقَم َٓ َي ٌْتِِٝمْؿ ُذَّ ُ٘مقَن )ؾَم ًُ ٌُْٚمقُهؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٗم ٜمُْٝمْؿ مِلَ ٠103ْمشمِٞمِٝمْؿ يَمَذًمَِؽ َٟم ٦ٌم ُمر ( َوإَِذ ىَم٤مًَم٧ْم ُأُمَّ

ْؿ قَمَذاسم٤ًم ؿَمِديدًا ىَم٤مًُمقْا َُمْٕمِذَرًة إمَِم َرسمرُٙمْؿ َوًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ  هُبُ ( وَمَٚمامَّ 102َيتَُّ٘مقَن )شَمِٕمُٔمقَن ىَمْقُم٤ًم اهللُّ ُُمْٝمٚمُِٙمُٝمْؿ َأْو ُُمَٕمذر

 ًُ ـَ فَمَٚمُٛمقْا سمَِٕمَذاٍب سَمِئٞمٍس سماَِم َٟم ِذي  َوَأظَمْذَٟم٤م اًمَّ
ِ
قء ًُّ ـِ اًم ـَ َيٜمَْٝمْقَن قَم ِذي ُروْا سمِِف َأٟمَجْٞمٜم٤َم اًمَّ ُ٘مقَن  قْا َُم٤م ُذيمر ًُ يَم٤مُٟمقْا َيْٗم

٤م هُنُقْا قَمٜمُْف ىُمْٚمٜم٤َم هَلُْؿ يُمقُٟمقْا ىِمَرَدًة ظَم٤مؾِمِئلَم )102)  إقمراف.  {(100( وَمَٚمامَّ قَمتَْقْا قَمـ ُمَّ
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إن اهؾ اًمٙمت٤مب أقمٓمقا يقم اجلٛمٕم٦م وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف ومٍمومقا قمٜمف، وهداٟم٤م اهلل إًمٞمف وأظمره هلذه  ":^وىم٤مل   

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة. "إُم٦م وضمٕمٚمف قمٞمدا هلؿ ومٝمؿ أومم اًمٜم٤مس سمف ؾمٌ٘م٤م، وأهؾ اًمٙمت٤مسملم هلؿ شمٌع

٤مقم٦م، وم٘م٤مل: ذم اًمٜم٤مر. ومٚمؿ وىمد ضم٤مء رضمؾ امم اسمـ قم٤ٌمس ي٠ًمًمف قمـ رضمؾ ُم٤مت مل يٙمـ يِمٝمد مجٕم٦م وٓ مج  

 يزل يؽمدد إًمٞمف ؿمٝمرا ي٠ًمًمف قمـ ذًمؽ وهق ي٘مقل ذم اًمٜم٤مر. 

 وهذه باقة من اآلداب اإلسالمقة والتي هي بعض من حؼوق هذا القوم الؽريم:   

آؾمتٕمداد ًمٚمجٛمٕم٦م ُمـ يقم اخلٛمٞمس، سمٖمًؾ صمٞم٤مسمف وإقمداد ـمٞمٌف، وشمٗمريغ ىمٚمٌف ُمـ اًمقؾم٤مهمؾ اًمدٟمٞمقي٦م،   -1

تقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، واًمذيمر واًمتًٌٞمح ُمـ قمِمٞم٦م يقم اخلٛمٞمس، واًمٕمزم قمغم اًمتٙمٌػم امم وآؿمتٖم٤مل سم٤مًم

 اعمًجد، ويًتحًـ ىمٞم٤مم ُم٤م شمٞمن ُمـ ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّمالة وىمراءة اًم٘مرآن. 

 ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: أورم اًمٜم٤مس ٟمّمٞم٤ٌم ُمـ اجلٛمٕم٦م ُمـ اٟمتٔمره٤م ورقم٤مه٤م ُمـ إُمس.   

 يقم اجلٛمٕم٦م ُمع اجلامقم٦م، ويٛمتد وىم٧م اًمٖمًؾ طمتك اًمٜمداء. سمٕمد صالة ومجر  سم٤مٓهمت٤ًملآسمتداء      -4

همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م واضم٥م  "قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. اعمراد سم٤معمحتٚمؿ: اًم٤ٌمًمغ.  "قمغم يمؾ حمتٚمؿ

ُمـ شمقو٠م يقم اجلٛمٕم٦م، ومٌٝم٤م  ":وقمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "وٟمٕمٛم٧م، وُمـ اهمتًؾ وم٤مًمٖمًؾ أومْمؾ

ُمـ همًؾ واهمتًؾ، وسمٙمر  "وقمـ أوس سمـ أوس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 واه احل٤ميمؿ. ر "واسمتٙمر، ودٟم٤م ُمـ اإلُم٤مم واؾمتٛمع، يم٤من ذًمؽ ًمف يمٗم٤مرة عم٤م سملم اجلٛمٕمتلم وزي٤مدة صمالصم٦م أي٤مم

إذا ضم٤مء أطمديمؿ اجلٛمٕم٦م  "وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ومٚمٞمٖمتًؾ
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 اًمٜمٔم٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمحٚمؼ اًمِمٕمر وىمص إفم٤مومر واًمًقاك، واًمتٓمٞم٥م وًمٌس أطمًـ اًمثٞم٤مب.      -3

ٓ يٖمتًؾ رضمؾ يقم اجلٛمٕم٦م،  "ٚمٞمف وؾمٚمؿ:قمـ ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قم  

ُمـ ـمٝمر، ويّدهـ ُمـ دهٜمف، أو يٛمس ُمـ ـمٞم٥م سمٞمتف، صمؿ خيرج ومال يٗمرق سملم إصمٜملم، صمؿ  اؾمتٓم٤معويتٓمٝمر ُم٤م 

 رواه اًمٌخ٤مري.  "يّمكم ُم٤م يمت٥م ًمف، صمؿ يٜمّم٧م إذا شمٙمٚمؿ اإلُم٤مم، إٓ همٗمر ًمف  ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اجلٛمٕم٦م إظمرى

ٞمٝم٤م سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، واًمتقاوع واخلِمقع، ٟم٤موي٤م إضم٤مسم٦م أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمتٌٙمػم امم اًمّمالة، ؾم٤مقمٞم٤م إًم  -2

واعم٤ًمرقم٦م امم ُمٖمٗمرشمف وروقاٟمف، وًمٞمٖمتٜمؿ صمقاب اًمّمػ إول، وٓ يٙمقٟمـ ُمع ديٜمف أىمؾ مه٦م ُمـ أصح٤مب 

 اًمدٟمٞم٤م إذ يٌٙمرون امم أؾمقاىمٝمؿ. 

ٕمقا إمم ذيمر اهلل، وذروا اًمٌٞمع، ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا ٟمقدي ًمٚمّمالة ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م وم٤مؾم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 9اجلٛمٕم٦م  {ذًمٙمؿ ظمػم ًمٙمؿ إن يمٜمتؿ شمٕمٚمٛمقن

ُمـ اهمتًؾ يقم اجلٛمٕم٦م همًؾ اجلٜم٤مسم٦م صمؿ راح ذم  "ىم٤مل: ^وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

ًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمقم٦م إومم ومٙم٠مٟمام ىمرب سمدٟم٦م، وُمـ راح ذم اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙم٠مٟمام ىمرب سم٘مرة، وُمـ راح ذم اًم٤ًمقم٦م ا

ومٙم٠مٟمام ىمرب يمٌِم٤م أىمرن، وُمـ راح ذم اًم٤ًمقم٦م اًمراسمٕم٦م ومٙم٠مٟمام ىمرب دضم٤مضم٦م، وُمـ راح ذم اًم٤ًمقم٦م اخل٤مُم٦ًم 

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "ومٙم٠مٟمام ىمرب سمٞمْم٦م، وم٢مذا ظمرج اإلُم٤مم طميت اعمالئٙم٦م حييون اًمذيمر

ٓ أن يرى ومرضم٦م اًمدظمقل إمم اعمًجد ُمراقمٞم٤م آداسمف، جمتٜم٤ٌم ختٓمل رىم٤مب اًمٜم٤مس، أو اعمرور سملم أيدهيؿ، إ  -2

ًمٞمجٚمس سمٞمٜمٝمام، ويت٘مرب امم اخلٓمٞم٥م ُم٤م  اصمٜملمومٞم٠موي إًمٞمٝم٤م، وجيٚمس طمٞم٨م يٜمتٝمل اًمّمػ، وٓ يٗمرق سملم 

 أُمٙمٜمف ًمٞمًتٛمع إًمٞمف. 

سمٞمٜمام هق خيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م إذا رأى رضمال يتخٓمك  ^قمـ قمٌداهلل سمـ سمن ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمّمكم ُمٕمٜم٤م؟ وم٤مل: أومل  "صالشمف ىم٤مل ًمف: ^رىم٤مب اًمٜم٤مس طمتك ىمدم ومجٚمس، ومٚمام ىم٣م اًمٜمٌل 

 شمرين؟ ىم٤مل: رأيتؽ آٟمٞم٧م وآذي٧م. رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل. 
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آؾمتامع واإلٟمّم٤مت ًمٚمخٓم٦ٌم، وآٟمت٤ٌمه واًمٞم٘مٔم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، وشمٗمريغ اًم٘مٚم٥م ُمـ   -0

ـ أطمٙم٤مم اًمديـ احلٜمٞمػ. وٓ اًمِمقاهمؾ عم٤م يرد ُمـ اعمققمٔم٦م واًمذيمرى، واًمٕمزم قمغم اًمٕمٛمؾ سمام ؾمٛمع ُم

يتٙمٚمؿ طمتك ُمع ُمـ يريد أن يٜمٌٝمف امم وضمقب اإلٟمّم٤مت وإٟمام يِمػم ًمف ًمٞمٙمػ قمـ يمالُمف، وٓ جيٞم٥م 

 ُمًٚمام، وٓ يِمّٛم٧م قم٤مـم٤ًم.. 

قا إًَِمْٞمَٝم٤م َوشَمَريُمقَك ىَم٤مِئاًم ىُمْؾ َُم٤م قِمٜمَد اهللَِّ ظَم  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٤مَرًة َأْو هَلْقًا اٟمَٗمْمُّ ـَ َوإَِذا َرَأْوا دِمَ ـَ اًمٚمَّْٝمِق َوُِم ػْمٌ ُمر

اِزىِملَم )  اجلٛمٕم٦م.  {(11اًمترَج٤مَرِة َواهللَُّ ظَمػْمُ اًمرَّ

ُمـ ىم٤مل ًمّم٤مطمٌف واإلُم٤مم خيٓم٥م أٟمّم٧م وم٘مد  ":^وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل.  "ًمٖم٤م، وُمـ ًمٖم٤م ٓ مجٕم٦م ًمف

د أو سم٤مًمًٌح٦م أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم ومٝمق ُمـ اًمٚمٖمق، ودمٜم٥م اًمتٖم٤مومؾ قمـ دمٜم٥م اًمٕم٨ٌم سم٤مًمٞمديـ أو سم٤مًمًج٤م  -4

 اخلٓم٦ٌم وآٟمِمٖم٤مل سمٖمػمه٤م أو اًمٜمقم ظمالهل٤م وم٢مٟمف يذه٥م صمقاهب٤م. 

 يٙمره آطمت٤ٌمء إصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم ٕٟمف جيٚم٥م اًمٜمقم ويٗمقت اؾمتامع اخلٓم٦ٌم وُمدقم٤مة ٟٓمت٘م٤مض اًمقوقء.      -1

هنك قمـ احلٌقة يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م. رواه  ^ ـ أٟمس اجلٝمٜمل  ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌلسمقمـ ُمٕم٤مذ   

 أسمق داود واًمؽمُمذي. 

 صالة أرسمع ريمٕم٤مت ىمٌؾ اًمّمالة وأرسمع ريمٕم٤مت سمٕمده٤م.      -9

 "إذا صغم أطمديمؿ اجلٛمٕم٦م، ومٚمٞمّمّؾ سمٕمده٤م أرسمٕم٤م ":^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ. 

 ة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. اإليمث٤مر يقم اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمّمال-16
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إن ُمـ أومْمؾ أي٤مُمٙمؿ يقم  "قمـ أوس سمـ أوس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق داود.  "اجلٛمٕم٦م، وم٠ميمثروا قمكم ُمـ اًمّمالة ومٞمف، وم٢من صالشمٙمؿ ُمٕمروو٦م قمكم

ٍم، وجيٛمع سمحْمقره جمٚمس اًمٕمٚمؿ سمٙمرة سملم ظمػميـ، طمْمقر جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ ذم اًمٖمداة أو سمٕمد اًمٕم-11

وم٢مذا ىمْمٞم٧م  }وومْمٞمٚمتلم مه٤م اًمتٌٙمػم واًمتٗم٘مف ذم اًمديـ، ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف: ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

، إُم٤م إٟمف ًمٞمس سمٓمٚم٥م دٟمٞم٤م، ًمٙمـ قمٞم٤مدة ُمريض، {اًمّمالة وم٤مٟمتنموا ذم إرض واسمتٖمقا ُمـ ومْمؾ اهلل

 ذم اهلل.  وؿمٝمقد ضمٜم٤مزة، وشمٕمٚمؿ قمٚمؿ، وزي٤مرة أخ

 اإليمث٤مر ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن وظمّمقص٤م ؾمقرة اًمٙمٝمػ، وىمد شم٘مدم ومْمٞمٚم٦م ىمراءهت٤م يقم اجلٛمٕم٦م. -14

اإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم، وقمٛمقم اًمٕم٤ٌمدات إظمرى يم٤مًمّمٚمقات واًمّمدىم٤مت واًمدقمقة امم اهلل، -13

 وضمٕمؾ يقم اجلٛمٕم٦م قمٛمال يدظمره ذم رصٞمده حل٤ًمب يقم احل٤ًمب. 

َٕمٚمَُّٙمْؿ وَم٢مِذَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   َْرِض َواسْمَتُٖمقا ُِمـ وَمْْمِؾ اهللَِّ َواْذيُمُروا اهللََّ يَمثػِمًا ًمَّ ْٕ وا ذِم ا اَلُة وَم٤مٟمَتنِمُ ا ىُمِْمَٞم٧ِم اًمّمَّ

 اجلٛمٕم٦م.  {(16شُمْٗمٚمُِحقَن )

إن ًمرسمٙمؿ ذم أي٤م دهرت ٟمٗمح٤مت، أٓ  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 احلٙمٞمؿ واًمٓمؼماين. رواه  "ومتٕمروقا هل٤م

شمرىم٥م اًم٤ًمقم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مهن٤م ٓ شمرد ومٞمٝم٤م دقمقة، وذًمؽ -12

يقم اجلٛمٕم٦م سم٠مصٜم٤مف اًم٘مرسم٤مت، واًمتزود ُمـ اًمت٘مقى واًمٜمقاومؾ وإذيم٤مر واًمدقمقات.. ىم٤مل  سم٤مٟٓمِمٖم٤مل

 يقم اجلٛمٕم٦م، شمتقومر اًمدواقمل عمراىمٌتٝم٤م. سمٕمض اًمٕمٚمامء: هذه اًم٤ًمقم٦م ُمٌٝمٛم٦م ُمثؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ذم ؾم٤مقم٤مت 

إن ذم اجلٛمٕم٦م ؾم٤مقم٦م ٓ  "قمـ قمٛمرو سمـ قمقف اعمزين ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

هل طمٞم٧م شم٘م٤مم  ". ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل أي ؾم٤مقم٦م هل؟ ىم٤مل:"ي٠ًمل اًمف اًمٕمٌد ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م إٓ أشم٤مه اهلل إي٤مه

 اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف.  رواه "اًمّمالة امم آٟمٍماف ُمٜمٝم٤م
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ومٞمٝم٤م ؾم٤مقم٦م ٓ  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذيمر يقم اجلٛمٕم٦م وم٘م٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "يقاوم٘مٝم٤م قمٌد ُمًٚمؿ وهق ىم٤مئؿ يّمكم ي٠ًمل اهلل ؿمٞمئ٤م إٓ أقمٓم٤مه إي٤مه، وأؿم٤مر سمٞمده ي٘مٚمٚمٝم٤م

 عمْمٓمر، طمتك شم٘ميض صالة اجلٛمٕم٦م.  يٙمره اًمًٗمر يقم اجلٛمٕم٦م إن اؾمتٓم٤مع  شم٠مضمٞمٚمف إٓ-12

رواه  "ُمـ ؾم٤مومر يقم اجلٛمٕم٦م دقم٤م قمٚمٞمف ُمٚمٙم٤مه "ىم٤مل: ^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 اًمدارىمٓمٜمل. 

 ٗمؾ. ٜميقم اجلٛمٕم٦م سمّمقم اًم ديٙمره إومرا-10

 ٓ يّمقُمـ أطمديمؿ "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "يقم اجلٛمٕم٦م إٓ يقُم٤م ىمٌٚمف أو سمٕمده
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 آداب العقدين

 

ًمٕمقده سم٤مخلػم واًمٖمٌٓم٦م واًمنور قمغم أهٚمف سمٕمد ىمٞم٤مُمٝمؿ سمقاضم٥م دورب يتٙمرر يمؾ  آؾمؿؾمٛمل اًمٕمٞمد هبذا  

 سمذيمرى هم٤مًمٞم٦م قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ، أو طمّمقهلؿ قمغم هم٤مي٦م قمزيزة قمغم ىمٚمقهبؿ.  ُٓمدة ُمـ اًمزُمـ، أو اطمتٗم٤م

ٚمٛمًٚمٛملم قمٞمدان أؾم٤مؾمٞم٤من مه٤م: قمٞمد اًمٗمٓمر وقمٞمد إوحك، إول سمٕمد أداء ومريْم٦م اًمّمقم ذم ؿمٝمر وًم

رُمْم٤من ويٙمقن يقم اًمٗمٓمر إول ُمـ ؿمقال يقم ومرح وؾمٕم٤مدة وطمٌقر ًمٚمّم٤مئٛملم إذ ووم٘مٝمؿ اهلل ًمٓم٤مقمتف، 

وىمد وُمٜمحٝمؿ ؿمٝم٤مدة اًمت٘مقى سمام ىمدُمقه ُمـ صٞم٤مم وىمٞم٤مم، وخم٤مًمٗم٦م ًمِمٝمقات اًمٜمٗمس وطمٔمقفمٝم٤م وأهقائٝم٤م، 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ًمٚمّم٤مئؿ ومرطمت٤من: إذا أومٓمر ومرح سمٗمٓمره، وإذا ًم٘مل رسمف ومرح سمّمقُمف ":^ىم٤مل 

واًمث٤مين سمٕمد أدء ومريْم٦م احل٩م، ويٙمقن يقم اًمٜمحر اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ ذي احلج٦م يقم اطمتٗم٤مل وهبج٦م   

ٖمٗمرة واًمروقان، وهور ًمٚمحج٤مج سمام أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أداء اًمٜمًؽ، وشمٚمٌٞم٦م أُمر اهلل، وإيمرام اهلل هلؿ سم٤معم

وومتح صٗمح٦م ٟم٘مٞم٦م ُمـ صٗمح٤مت اًمٕمٛمر، وًمٙم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ومرطم٤م سمام ين اهلل شمٕم٤ممم حلج٤مج سمٞمتف ُمـ أداء 

ومريْمتٝمؿ، وشمذيمرا ًمٕمٝمد اًمتْمحٞم٦م واًمٗمداء سم٤مًمروح واًمٜمٗمس واعم٤مل واًمقًمد ـم٤مقم٦م هلل واُمتث٤مٓ ُٕمره، 

ْٕمَل ىَم٤مَل َي٤م سُمٜمَلَّ إيِنر َأَرى ذِم وَمَٚمامَّ  }واًمذي يم٤من سمٓمٚمف أسمق إٟمٌٞم٤مء ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم: ًَّ  سَمَٚمَغ َُمَٕمُف اًم

ـَ اًم ـَ )اعْمَٜم٤َمِم َأينر َأْذسَمُحَؽ وَم٤مٟمُٔمْر َُم٤مَذا شَمَرى ىَم٤مَل َي٤م َأسَم٧ِم اوْمَٕمْؾ َُم٤م شُم١ْمَُمُر ؾَمتَِجُديِن إِن ؿَم٤مء اهللَُّ ُِم ٤مسمِِري  {(164ّمَّ

 اًمّم٤مسمريـ. 

يـ اًمٕمٞمديـ ُٕمتف يمام روي أٟمف ىمدم ًمٚمٛمديٜم٦م وٕهٚمٝم٤م يقُم٤من وًم٘مد ذع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذ  

إن  "يٚمٕمٌقن ومٞمٝمام وم٘م٤مل: ُم٤م هذا اًمٞمقُم٤من؟ ىم٤مًمقا: يمٜم٤م ٟمٚمٕم٥م ومٞمٝمام ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:

 أسمق داود قمـ أٟمس.  "اهلل ىمد أسمدًمٙمام هبام ظمػما ُمٜمٝمام قمٞمد اًمٗمٓمر وقمٞمد إوحك
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أٟمٕمؿ ُمـ ومْمٚمف، وُم٤م وومؼ ُمـ ـم٤مقمتف، ويقم راطم٦م ٟمٗمًٞم٦م سمٕمد أداء اًمٗمريْم٦م، واًمٕمٞمد يقم ؿمٙمر هلل قمغم ُم٤م   

ويقم ُمٙم٤موم٠مة إهلٞم٦م يمريٛم٦م ًمٞمٕمرف اعمًٚمؿ ىمدر ُم٤م ىمدم، وىمٞمٛم٦م ُم٤م قمٛمؾ، وشمِمجٞمٕم٤م ًمف قمغم يمت٤مسمٕم٦م أُمر اهلل، 

 واًمًػم قمغم ُمٜمٝمجف طمتك يٚم٘مك يقم قمٞمده إيمؼم سمٚم٘م٤مء وضمف رسمف اًمٙمريؿ.. 

د إفمٝم٤مر اًمٗمرح، وإظمذ ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت، واًمراطم٦م وآؾمتجامم ُمـ قمٜم٤مء وًم٘مد أسم٤مح اإلؾمالم أي٤مم اًمٕمٞم  

اًمٕمٛمؾ، وؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٚمٝمق اعم٤ٌمح اًمذي يٙمقن يم٢مقم٤مدة ؿمحـ ًم٘مقى اًمٜمٗمس، وحمٓم٦م عمقاصٚم٦م اًمٓمريؼ قمغم 

 ساط اهلل اعمًت٘مٞمؿ. 

اًمٕمٜم٤من وًمٚمٕمٞمد آداب إؾمالُمٞم٦م قمغم اعمًٚمؿ أن ٓ يتج٤موزه٤م، وأقمراوم٤م قمٚمٞمف أٓ يتٕمداه٤م، ومٞمٓمٚمؼ ًمٚمٜمٗمس   

ًمتًتٌٞمح ُم٤م طمرم اهلل، وًمتٗمًد أي٤مُم٤م ىمْم٤مه٤م ذم اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة ُمـ أضمؾ ؿمٝمقة رظمٞمّم٦م، وهقى ُمتٌع. ىم٤مل 

َٓ شُمٌْٓمُِٚمقا َأقْماَمًَمُٙمْؿ ) }شمٕم٤ممم: ؾُمقَل َو ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اهللََّ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ ِذي ٤َم اًمَّ حمٛمد. وضم٤مء ذم  {(33َي٤م َأهيُّ

 . "د، ومٙم٠مٟمام قمّم٤مين يقم اًمققمٞمدُمـ قمّم٤مين يقم اًمٕمٞم "إصمر:

 ومن هذه اآلداب كذكر ما ييل: 

 آداب عقد الػطر:

 ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد سم٠مٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات واًم٘مرسم٤مت، ُمـ ذيمر هلل وصالة وشمًٌٞمح وىمراءة ًمٚم٘مرآن..      -1

 ُمـ أطمٞم٤م اًمٚمٞم٤مزم إرسمع وضم٧ٌم ًمف "قمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اسمـ قم٤ًميمر.  "اجلٜم٦م: ًمٞمٚم٦م اًمؽموي٦م، وًمٞمٚم٦م قمروم٦م، وًمٞمٚم٦م اًمٜمحر، وًمٞمٚم٦م اًمٗمٓمر

ُمـ أطمٞم٤م ًمٞمٚم٦م اًمٗمٓمر وًمٞمٚم٦م  "وقمـ قم٤ٌمدة ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٓمؼماين.  "إوحك مل يٛم٧م يقم متقت اًم٘مٚمقب

 أطمًـ اًمثٞم٤مب وأمجٚمٝم٤م.  آهمت٤ًمل واًمًقاك واًمتٓمٞم٥م واًمتزيـ وًمٌس     -4
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 اًمتٙمٌػم قمٜمد اًمٗمجر.  اإليمث٤مر ُمـ     -3

وْا اهللَّ قَمغَم َُم٤م َهَدايُمْؿ َوًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمِْمُٙمُروَن ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُ َة َوًمُِتَٙمؼمر  اًمٌ٘مرة.  {(112َوًمُِتْٙمِٛمُٚمقْا اًْمِٕمدَّ

ًمٕمٞمديـ سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم زيٜمقا ا "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م.  "واًمتحٛمٞمد واًمت٘مديس

 إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر ىمٌؾ اًمّمالة، ويٜمٌٖمل اًمتٙمٌػم ذم إظمراضمٝم٤م اطمتٞم٤مـم٤م، وجيقز أول رُمْم٤من.      -2

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ومرض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صدىم٦م اًمٗمٓمر ـمٝمرة ًمٚمّم٤مئؿ   

ق واًمّروم٨م وـمٕمٛم٦م ًمٚمٛم٤ًميملم، ومٛمـ أّداه٤م ىمٌؾ اًمّمالة زيم٤مة ُم٘مٌقًم٦م، وُمـ أّداه٤م سمٕمد اًمّمالة ومٝمل ُمـ اًمٚمٖم

 رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ.  "صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت

 اإليمث٤مر ُمـ اًمّمدىم٤مت واعمؼمات، وضمؼم ظمقاـمر اًمٗم٘مراء واًمٞمت٤مُمك وإراُمؾ واعم٤ًميملم.      -2

 ور، اًمٗمرح سمٓم٤مقم٦م اهلل، واًمٌِم٤مؿم٦م ذم وضمقه اعم١مُمٜملم. إفمٝم٤مر اًمٌِم٤مؿم٦م واًمٗمرح واًمن     -0

اًمتٌٙمػم ذم اًمتقضمف امم صالة اًمٕمٞمد ذم اعمًجد، ويًتح٥م اًمذه٤مب اًمٞمف ُم٤مؿمٞم٤م ُمـ ـمريؼ، واًمٕمقدة اًمٞمف   -4

ُم٤مؿمٞم٤م ُمـ ـمريؼ آظمر ًمٞمِمٝمد ًمف اًمٓمري٘م٤من وُمـ ومٞمٝمام ُمـ ُمالئٙم٦م اهلل اًمتل متأل اًمٓمرىم٤مت ذم هذا اًمٞمقم 

 اًمٙمريؿ. 

 ريض اهلل قمٜمف: ُمـ اًمًٜم٦م أن خترج امم اًمٕمٞمد ُم٤مؿمٞم٤م. ىم٤مل قمكم   

 شمٜم٤مول ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ اًمذه٤مب امم صالة اًمٗمٓمر ويًتح٥م أن يٙمقن طمٚمقا يم٤مًمتٛمر.      -1

قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يٖمدو يقم طمتك ي٠ميمؾ مترات،   

 رواه اًمٌخ٤مري.  "وي٠ميمٚمٝمـ وشمرا
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د صالة قمٞمد اًمٗمٓمر، ويًتح٥م شم٠مظمػمه٤م ٕضمؾ إظمراج صدىم٦م اًمٗمٓمر عمـ مل خيرضمٝم٤م، وطمْمقر ؿمٝمق  -9

 امم شمقضمٞمٝم٤مهت٤م ووص٤مي٤مه٤م.  وآؾمتامعظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد 

اًمًالم قمغم إهؾ واإلظمقة وإصدىم٤مء واجلػمان واعمٕم٤مرف ومجٞمع اعمًٚمٛملم سمٕمد اًمّمالة، ىم٤مئال: -16

 شم٘مٌؾ اهلل ـم٤مقمتٙمؿ، ويمؾ قم٤مم وأٟمتؿ سمخػم. 

 ٤مرة إرطم٤مم، واًمٕمٚمامء، وإصدىم٤مء سمح٥ًم آداب اًمزي٤مرة. زي-11

زي٤مدة اًمٓم٤مقم٤مت، واإليمث٤مر ُمـ أقمامل اًمؼم واخلػم، ودمٜم٥م اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب، واعمالهل اعمحرُم٦م، -14

 اًمتل شم٘مز اًم٘مٚم٥م وشمّمد قمـ ذيمر اهلل وشمٚمٝمل قمـ اًمّمالة. 

ْؿ ؿَمَٕم٤مِئَر اهللَِّ ومَ  }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ٤َم ُِمـ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب )َذًمَِؽ َوَُمـ ُيَٕمٔمر  احل٩م.  {(٢34مهِنَّ

 آداب عقد األضحى:

 أداب قمٞمد إوحك هل ٟمٗمس آداب قمٞمد اًمٗمٓمر إٓ ذم اعمالطمٔم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:   

 اًمتٙمٌػم سمٕمد اًمّمٚمقات اخلٛمس ُمـ ومجر يقم قمروم٦م وطمتك قمٍم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ.      -1

ْٕمُٚمقَُم٤مٍت َوَيْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللَِّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٤مٍم ُمَّ  . 41احل٩م  { ذِم َأيَّ

ْٕمُدوَداٍت  }وىم٤مل:   ٤مٍم ُمَّ  . 463اًمٌ٘مرة  {َواْذيُمُروْا اهللَّ ذِم َأيَّ

شمٕمجٞمؾ صالة قمٞمد إوحك ُمـ أضمؾ ذسمح إو٤مطمل يمام ورد ذم احلدي٨م. قمـ أيب احلقيرث ُمرؾمال   -4

وأظمر اًمٗمٓمر. أظمرضمف يمت٥م امم قمٛمرو سمـ طمزم وهق سمٜمجران أن قمجؾ إوحك  ^أن رؾمقل اهلل 

 اًمِم٤مومٕمل. 

 قمدم شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ أداء صالة إوحك.      -3
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ٓ خيرج يقم اًمٗمٓمر طمتك يٓمٕمؿ، وٓ ي٠ميمؾ يقم إوحك  ^يم٤من رؾمقل  "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 . رواه اًمؽمُمذي. "طمتك يّمكم

ص٤مطمٌٝم٤م وٓ ي٠مظمذ ُمـ  إوحٞم٦م ًمٚمٛمًتٓمٞمع، ويرضمع ذم ذوـمٝم٤م امم يمت٥م اًمٗم٘مف. ويًـ أن ٓ حيٚمؼ  -2

 افمٗم٤مره ُمـ سمداي٦م ذي احلج٦م طمتك يذسمح. 

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُمـ يم٤من ًمف ذسمح وم٢مذا أهؾ  "قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "هالل ذي احلج٦م ومال ي٠مظمذّن ُمـ ؿمٕمره وٓ ُمـ أفمٗم٤مره ؿمٞمئ٤م طمتك يْمّحك

٤مًمف، وصمٚم٨م ٕرطم٤مُمف وأىم٤مرسمف وأصدىم٤مئف، وصمٚم٨م ًمٚمٗم٘مراء شمقزيع إوحٞم٦م صمٚم٨م ًمٜمٗمًف وقمٞم     -2

 واعم٤ًميملم. 

٤م َأقْمَٓمْٞمٜم٤َمَك اًْمَٙمْقصَمَر ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   سَْمؽَمُ )4( وَمَّمؾر ًمَِرسمرَؽ َواْٟمَحْر )1إِٟمَّ ْٕ  اًمٙمقصمر.  {(3( إِنَّ ؿَم٤مٟمَِئَؽ ُهَق ا

ومّمغم ريمٕمتلم، صمؿ أىمٌؾ  اًمٌ٘مٞمعظمرج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ امم  "وقمـ اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 رواه اًمٌخ٤مري.  "قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف وىم٤مل: إن أول ٟمًٙمٜم٤م ذم يقُمٜم٤م هذا أن ٟمٌدأ سم٤مًمّمالة صمؿ ٟمرضمع ومٜمٜمحر

أي٤مم اًمتنميؼ أي٤مم أيمؾ وذب،  "وقمـ ٟمٌٞمِم٦م ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه ُمًٚمؿ وأمحد.  "وذيمر هلل شمٕم٤ممم

 اًمتٙمٌػم: اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم  ٓ اًمف إٓ اهلل، اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم وهلل احلٛمد.  صٞمٖم٦م        ·

 اعمٕمدودات: أي٤مم اًمتنميؼ.         ·

 اعمٕمٚمقُم٤مت: قمنم ذي احلج٦م ُمع يقم اًمٜمحر.         ·

 اكتفى اجلزء الثاين واحلؿد هلل
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 مؼدمة اجلزء الثالث

 

 ذه اعمخت٤مرات اًمتل شمٌح٨م ذم ُمقوقعهذا هق اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب، وهق احلٚم٘م٦م إظمػمة ُمـ ه  

اًمٞمقُمٞم٦م يم٤مًمّمٚم٦م واًمّمح٦ٌم  آضمتامقمٞم٦موآداب اعمٕم٤مُمالت اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًمٕمٛمؾ واًمٙم٥ًم، وأداب أداب، 

ٔداب سمٕمض اًمٕم٤ٌمدات إؾم٤مؾمٞم٦م يم٤مًمّمقم  اؾمتٙماملوومٞمف  ،ه٤متواعمج٤مًمس واًمٜمز وآؾمتئذانواًمًالم 

 واحل٩م واًمزيم٤مة.

واهلل أؾم٠مل أن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌف وىم٤مرئف وأن جيٕمٚمف ًمٌٜم٦م ذم سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م اعمًٚمؿ احل٘مٞم٘مل اًمذي يٌح٨م قمـ   

ِم٤مهدة وقمٛمؾ ُمٚمٛمقس، اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ـمقال طمٞم٤مشمف ٓ ًمٞمزداد قمٚمام ومح٥ًم سمؾ ًمٞمحقل اًمٕمٚمؿ امم طم٘مٞم٘م٦م ُم

 وهق طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ، إٟمف ظمػم ُم١ًمول، حمًقس وؾمٚمقك
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 آداب الصقام

 

اًمّمٞم٤مم ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، وهق قم٤ٌمدة ىمديٛم٦م ىمدم اًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م، عم٤م ومٞمف ُمـ ومقائد روطمٞم٦م   

وٟمٗمًٞم٦م وصحٞم٦م، وعم٤م ومٞمف ُمـ ظمػم قمٛمٞمؿ، وومّمؾ يمريؿ، قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع.. وىمد يمت٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

٤مم قمغم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، صمؿ سمٚمغ سمف ُمرشم٦ٌم اًمٙمامل سمٗمروف قمغم إُمؿ اعمحٛمدي٦م ؾم٤مًمٙم٤م هبؿ درضم٦م اإلرشم٘م٤مء اًمّمٞم

 ذم ُمٜم٤مزل اإليامن واًمت٘مقى.. 

ٌْٚمُِٙمْؿ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمتَّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ ُِمـ ىَم ِذي َٞم٤مُم يَماَم يُمت٥َِم قَمغَم اًمَّ ـَ آَُمٜمُقْا يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًمّمر ِذي ٤َم اًمَّ ُ٘مقَن َي٤م َأهيُّ

 اًمٌ٘مرة.  {(113)

وىمد ارشمٌٓم٧م ومروٞم٦م اًمّمٞم٤مم سمزُمـ ُمٕملم وهق ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك، وأسمرز ُم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ   

أطمداث ظم٤مًمدة شمٜمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمدؾمتقر اإلهلل اخل٤مًمد، اهل٤مدي ُمـ اًمْمالل، واًمٕم٤مصؿ ُمـ 

٤مُمٚم٦م ًمٚمٌنمي٦م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ويقم ، واعمٜمجل ُمـ اًمزيغ، واًمٜمقر اًمت٤مم ذم اًمٔمٚمٛم٦م، واًمًٕم٤مدة اًمٙمآٟمحراف

اًم٘مٞم٤مُم٦م، وشمٜمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًم٘مٚمقب اًمقاقمٞم٦م، وإومٝم٤مم اًمٜم٤موج٦م وٟم٘مٚمف ُمـ اًمّمح٤مئػ واًمًٓمقر، 

امم اًمٕم٘مقل واًمّمدور، صمؿ امم امم آُمتث٤مل واًمًٚمقك، حيت٤مج امم شمدري٥م وشم٠مهٞمؾ، واًمّمٞم٤مم وؾمٞمٚم٦م ُمـ 

 وؾم٤مئؾ هذا اًمتدري٥م واًمت٠مهٞمؾ. 

ـَ اهْلَُدى َواًْمُٗمْرىَم٤منِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٚمٜم٤َّمِس َوسَمٞمرٜم٤َمٍت ُمر ِذَي ُأٟمِزَل ومِٞمِف اًْمُ٘مْرآُن ُهًدى ًمر اًمٌ٘مرة  {ؿَمْٝمُر َرَُمَْم٤مَن اًمَّ

112 . 

ويمؾ اًمٕم٤ٌمدات اعمٗمروو٦م قم٤ٌمرة قمـ قمٛمؾ ُمٕملّم، وًمف صمقاب ُمٕملم، إٓ قم٤ٌمدة اًمّمٞم٤مم، ومٝمل ًمٞم٧ًم سمٕمٛمؾ   

ىم٤مل  "ف سم٤مًمٕمٓم٤مء اإلهلل اعم٤ٌمذ. ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وإٟمام هل شمرك اًمٕمٛمؾ، وًمذًمؽ وم٘مد اىمؽمن صمقاسم
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، واًمّمٞم٤مم {يمؾ قمٛمؾ اسمـ آدم ًمف إٓ اًمّمقم وم٢مٟمف زم وأٟم٤م أضمزي سمف }اهلل قمز وضمؾ ذم احلدي٨م اًم٘مدد :

ضمٜم٦م وم٢مذا يم٤من أطمديمؿ ومال يروم٨م وٓ يّمخ٥م وم٢من ؾم٤مسّمف أطمد، أو ىم٤مشمٚمف ومٚمٞم٘مؾ إين ص٤مئؿ، إين ص٤مئؿ، 

قف ومؿ اًمّم٤مئؿ أـمٞم٥م قمٜمد اهلل ُمـ ريح اعمًؽ، ًمٚمّم٤مئؿ ومرطمت٤من يٗمرطمٝمام، إذا واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده خلٚم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.  "أومٓمر ومرح سمٗمٓمره، إذا ًم٘مل رسمف ومرح سمّمقُمف

وإذا يم٤من اًمّمٞم٤مم شمرك ٕقمامل ُم٤ٌمطم٦م، وهل اعمٗمٓمرات، وم٤مٕومم شمرك إقمامل اعمٙمروه٦م أو اعمحرُم٦م يم٤مًمٚمٖمق   

اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٗمٓمر امم اعمحرُم٤مت وؾمامع اعمٕم٤مزف واًم٘مٞمٜم٤مت وسف واًمروم٨م واهلزل واًمٙمذب و

 اًمقىم٧م ذم اعمالهل واعمٜمٙمرات. 

ُمـ مل يدع ىمقل اًمزور، واًمٕمٛمؾ سمف، ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م ذم أن يْمع ـمٕم٤مُمف  "ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 رواه اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة.  "وذاسمف

ُمثغم، شمٕملم اجلًؿ قمغم اًمتخٚمص ُمـ ؾمٛمقُمف وومْمالشمف،  واًمّمٞم٤مم رطمٚم٦م روطمٞم٦م ُم٤ٌمريم٦م، وُمدرؾم٦م صحٞم٦م  

وشمٕمٚمٛمف احلٛمٞم٦م اًمّمححٞم٦م، واًمتقازن اًمٖمذائل إومْمؾ امم ضم٤مٟم٥م اًمٗمقائد إظمالىمٞم٦م واًمروطمٞم٦م يم٤مًمتٕمقد 

قمغم اًمّمؼم وآطمتامل، وخم٤مًمٗم٦م اًمٜمٗمس، ويمن اًمِمٝمقة، واطمؽمام اًمٜمٔم٤مم، واًمتزام اجلامقم٦م، واإلطم٤ًمن امم 

لم، وشم٘مدير اًمٜمٕمٛم٦م، واًمتخٚمص ُمـ اًمٌٓمر، وصٗم٤مء اًم٘مٚم٥م، وشمٓمٝمػم اًمروح، اًمٗم٘مراء، وُمقاؾم٤مة اعم٤ًميم

 وآٟمِمٖم٤مل سمٚمذة اًمٕم٤ٌمدة، واًمتزود ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وآقمتٙم٤مف وشمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.. 

 إٟمف وصٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، دواء ُمزيد، وؿمٗم٤مء أيمٞمد، ووصٗم٦م ٟمٌقي٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم.   

. رواه اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن "قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمٞم٤مم وم٢مٟمف ٓ ُمثٞمؾ ًمف "ٞمف وؾمٚمؿ ُمقصٞم٤م أسم٤م أُم٤مُم٦م:ىم٤مل صغم اهلل قمٚم  

 ذم صحٞمحف. 

 وهذه مجؾة من آداب الصقام:   

 إذا رأى اعمًٚمؿ هالل رُمْم٤من يدقمق قمٜمد رؤيتف سمدقم٤مء اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:      -1
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اًمٚمٝمؿ  "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من إذا رأى اهلالل ىم٤مل:قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل   

. رواه اًمؽمُمذي "أهٚمف قمٚمٞمٜم٤م سم٤مُٕمـ واإليامن، واًمًالُم٦م واإلؾمالم، ريّب ورسمؽ اهلل، هالل رؿمد وظمػم

 وىم٤مل طمدي٨م طمًـ. 

 آؾمتٕمداد ًمٚمّمقم سمتٌٞم٧م اًمٜمٞم٦م.      -4

إٟمام إقمامل  "ي٘مقل: قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "سم٤مًمٜمٞم٤مت وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى

واًمٜمٞم٦م ومرض وشمٙمقن ًمٞمال ًمٙمؾ يقم ُمـ رُمْم٤من واًمٜمذر واًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة وأيمٛمٚمٝم٤م أن يٜمقي صقم همد   

 قمـ أداء ومرض رُمْم٤من هذه اًمًٜم٦م إيامٟم٤م واطمت٤ًمسم٤م ًمقضمف اهلل اًمٙمريؿ. 

 ذم اًمّمقم، وـمٚم٥م ُمٖمٗمرشمف وروقاٟمف.  اسمتٖم٤مء وضمف اهلل شمٕم٤ممم واإلظمالص ًمف     -3

ـَ طُمٜمََٗم٤مء }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ي َّٓ ًمَِٞمْٕمٌُُدوا اهللََّ خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر  . 2اًمٌٞمٜم٦م  {َوَُم٤م ُأُِمُروا إِ

ٓ يّمقم قمٌد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  "وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اجلامقم٦م إٓ أسم٤م داود.  "اًمٜم٤مر قمـ وضمٝمف ؾمٌٕملم ظمريٗم٤مإٓ سم٤مقمد اهلل سمذًمؽ اًمٞمقم 

ُمـ ص٤مم رُمْم٤من إيامٟم٤م واطمت٤ًمسم٤م همٗمر  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

 اًمت٘مقي قمغم اًمّمقم سم٤مًم٘مٞم٤مم امم اًمًحقر.      -2

رواه  "شمًّحروا وم٢من ذم اًمًحقر سمريم٦م "اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل   

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 
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قمٚمٞمٙمؿ هبذا اًمًحقر، وم٢مٟمف هق اًمٖمذاء  "وقمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمديٙمرب، قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٜم٤ًمئل سمًٜمد ضمٞمد.  "اعم٤ٌمرك

 اًمّمٞم٤مم.  وؾم٥ٌم اًمؼميم٦م: أٟمف ي٘مقي اًمّم٤مئؿ، ويٜمِمٓمف، وهيقن قمٚمٞمف  

 ويًتح٥م شم٠مظمػم اًمًحقر ًمٞمزود اًمّم٤مئؿ سم٤مًمٓم٤مىم٦م واحلٞمقي٦م واًمٜمِم٤مط.   

قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: شمًّحرٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمؿ ىمٛمٜم٤م امم اًمّمالة،   

 ىمٚم٧م: يمؿ يم٤من ىمدر ُم٤م سمٞمٜمٝمام؟ ىم٤مل: مخًلم آي٦م. رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 

ْد سمِِف  }الة واًمذيمر واًمدقم٤مء وشمالوة اًم٘مرآن. ىم٤مل شمٕم٤ممم:اهمتٜم٤مم وىم٧م اًمًخر سم٤مًمّم  -2 ٞمِْؾ وَمتََٝمجَّ ـَ اًمٚمَّ َوُِم

ُْٛمقدًا ) ك َأن َيٌَْٕمَثَؽ َرسمَُّؽ َُمَ٘م٤مُم٤ًم حمَّ ًَ َؽ قَم  اإلهاء.  {(49َٟم٤مومَِٚم٦ًم ًمَّ

 شمٕمجٞمؾ اإلومٓم٤مر قمٜمد اًمت٠ميمد ُمـ دظمقل اًمقىم٧م، ًمٞمًتٕمٞمد اجلًؿ ٟمِم٤مـمف شم٘مقي٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم.      -0

ٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م  "سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: قمـ ؾمٝمؾ  

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "قمجٚمقا اًمٗمٓمقر

 اًمدقم٤مء قمٜمد اإلومٓم٤مر سمام ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.      -4

ومٓمره دقمقة ُم٤م إن ًمٚمّم٤مئؿ قمٜمد  "قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "شمرد

اًمٚمٝمؿ  إين ًمؽ  "وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل قمٜمد ومٓمره:  

. رواه أسمق داود "صٛم٧م، وقمغم رزىمؽ أومٓمرت،ذه٥م اًمٔمٛم٠م، واسمتٚم٧م اًمٕمروق، وصم٧ٌم إضمر إن ؿم٤مء اهلل

 واًمٜم٤ًمئل. 
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أو قمغم اعم٤مء قمٜمد وم٘مدمه٤م وٓ يٙمثر ُمـ ذًمؽ، صمؿ يّمكم اعمٖمرب، صمؿ  اإلومٓم٤مر قمغم مترات أو ؾم٤مئؾ طمٚمق،  -1

 يٕمقد امم شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم سمٕمد اًمّمالة. 

إذا يم٤من أطمديمؿ ص٤مئام ومٚمٞمٗمٓمر  "قمـ ؾمٚمامن سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 اًمؽمُمذي. رواه أمحد و "قمغم اًمتٛمر، وم٢من مل جيد اًمتٛمر ومٕمغم اعم٤مء، وم٢من اعم٤مء ـمٝمقر

وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أٟمف يًتح٥م اًمٗمٓمر ىمٌؾ صالة اعمٖمرب هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م، وم٢مذا صغم شمٜم٤مول طم٤مضمتف ُمـ   

اًمٓمٕم٤مم سمٕمد ذًمؽ، إٓ إذا يم٤من اًمٓمٕم٤مم ُمقضمقدا، وم٢مٟمف يٌدأ سمف، ىم٤مل أٟمس: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

رواه اًمٌخ٤مري  "ا قمـ قمِم٤مئٙمؿإذا ىمّدم اًمٕمِم٤مء وم٤مسمدؤوا سمف ىمٌؾ صالة اعمٖمرب، وٓ شمٕمجٚمق "وؾمٚمؿ:

 وُمًٚمؿ. 

آقمتدال ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، ودمٜم٥م اًمٌٓمٜم٦م واًمتخٛم٦م، واإلىمالل ُمـ أصٜم٤مف إـمٕمٛم٦م ُم٤م أُمٙمـ،   -9

 ًمئال يْمٞمع قمغم ٟمٗمًف وم٤مئدة اًمّمقم اًمّمحٞم٦م. 

 اًمًقاك ىمٌؾ اإلومٓم٤مر وسمٕمده وأصمٜم٤مء اًمّمٞم٤مم. -16

وآظمره سم٠مؾم٤م. ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ىم٤مل اًمؽمُمذي: مل ير اًمِم٤مومٕمل ذم اًمًقاك أول اًمٜمٝم٤مر  

 يتًقك وهق ص٤مئؿ. 

اإلؾمتزادة ُمـ ومٕمؾ اخلػمات، وأداء اًمٕم٤ٌمدات، واإليمث٤مر ُمـ اإلٟمٗم٤مق واعمؼمات، ومٝمق ذم رُمْم٤من أيمثر -11

 شم٠ميمٞمدا وأقمٔمؿ أدرا.. وظم٤مص٦م شمالوة اًم٘مرآن وُمدارؾمتف. 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمقد اًمٜم٤مس، ويم٤من أضمقد ُم٤م قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم ا اسمـقمـ   

يٙمقن ذم رُمْم٤من طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ، ويم٤من يٚم٘م٤مه ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن ومٚمرؾمقل اهلل 

 اًمروح اعمرؾمٚم٦م. رواه اًمٌخ٤مري.  سم٤مخلػم ُمـصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أضمقد 



 
180 

ُمـ اخلػم يم٤من يمٛمـ أّدى   شم٘مرب ومٞمف سمخّمٚم٦م ُمـ"ىمقًمف:  ^وىمد روى ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

 . رواه اسمـ ظمزيٛم٦م. "ومريْم٦م ومٞمام ؾمقاه، وُمـ أدى ومريْم٦م ومٞمف يم٤من يمٛمـ أدى ؾمٌٕملم ومريْم٦م ومٞمام ؾمقاه

يمػ اًمٜمٗمس قماّم يتٜم٤مرم ُمع طم٘مٞم٘م٦م اًمّمٞم٤مم ُمـ اعمح٤مرم وأصم٤مم وإـمالق اجلقارح ذم اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب -14

 ضار سم٤مًمٜم٤مس واًمٜمٔمر امم اعمحرُم٤مت. يم٤مًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٙمذب واًمٖمش واًمٗمحش وؾمقء اخلٚمؼ وآ

ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: يمؿ ُمـ ص٤مئؿ ُمٗمٓمر، ويمؿ ُمـ ُمٗمٓمر ص٤مئؿ، واعمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ هق اًمذي حيٗمظ   

ضمقارطمف قمـ أصم٤مم وي٠ميمؾ وينمب، واًمّم٤مئؿ اعمٗمٓمر هق اًمذي جيقع ويٕمٓمش ويٓمٚمؼ ضمقارطمف 

 ًمٚمٛمحرُم٤مت. 

ًمٞمس اًمّمٞم٤مم ُمـ إيمؾ  "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم   

 "واًمنمب، إٟمام اًمّمٞم٤مم ُمـ اًمٚمٖمق واًمروم٨م، وم٢من ؾم٤مسّمؽ أطمد أو ضمٝمؾ قمٚمٞمؽ، وم٘مؾ إين ص٤مئؿ إين ص٤مئؿ

 رواه اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ. 

رّب ص٤مئؿ طمٔمف ُمـ صٞم٤مُمف  "وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم.  "واًمٕمٓمش، ورّب ىم٤مئؿ طمٔمف ُمـ ىمٞم٤مُمف اًمًٝمراجلقع 

أّن اُمرأشملم ص٤مُمت٤م، وأن رضمال ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل! إن  "وقمـ قمٌٞمد ُمقمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

هٝمٜم٤م اُمرأشملم ىمد ص٤مُمت٤م، وإهنام ىمد يم٤مدشم٤م أن متقشم٤م ُمـ اًمٕمٓمش، وم٠مقمرض قمٜمف أو ؾمٙم٧م، صمؿ قم٤مد وأراه، 

سم٤مهل٤مضمرة. ىم٤مل: ي٤م ٟمٌل اهلل إهنام واهلل ىمد ُم٤مشمت٤م أو يم٤مدشم٤م متقشم٤م؟ ىم٤مل: ادقمٝمام. ىم٤مل: ومج٤مءشم٤م. ىم٤مل: ومجلء ىم٤مل: 

سم٘مدح أو قمّس، وم٘م٤مل إلطمدامه٤م: ىمٞمئل! وم٘م٤مءت ىمٞمح٤م ودُم٤م وصديدا وحلام طمتك ُمألت ٟمّمػ اًم٘مدح، صمؿ 

، صمؿ ىم٤مل: إن ىم٤مل ًمألظمرى ىمٞمئل! وم٘م٤مءت ٟم٧م ىمٞمح ودم وصديد وحلؿ قمٌٞمط وهمػمه طمتك ُمألت اًم٘مدح

ه٤مشملم ص٤مُمت٤م قماّم أطمّؾ اهلل هلام، وأومٓمرشم٤م قمغم ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمٝمام، ضمٚم٧ًم إطمدامه٤م امم إظمرى ومجٕمٚمت٤م 

 رواه أمحد.  "شم٠ميمالن حلقم اًمٜم٤مس
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 دمٜم٥م اعمزاح واًمْمحؽ وإو٤مقم٦م اًمقىم٧م. -13

ٚم٘مف ُمّر احلًـ اًمٌٍمي سم٘مقن وهؿ يْمحٙمقن وم٘م٤مل: إّن اهلل قمز وضمؾ ضمٕمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من ُمْمامرا خل  

يت٤ًمسم٘مقن ومٞمف ًمٓم٤مقمتف ومًٌؼ ىمقم ومٗم٤مزوا، وختٚمػ أىمقام ومخ٤مسمقا، وم٤مًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م ًمٚمْم٤مطمؽ اًمالقم٥م 

ذم اًمٞمقم اًمذي وم٤مز ومٞمف اًم٤ًمسم٘مقن وظم٤مب ومٞمف اعمٌٓمٚمقن، أُم٤م واهلل ًمق يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ٓؿمتٖمؾ اعمحًـ 

شمًد قمٚمٞمف سم٤مب  سم٢مطم٤ًمٟمف واعمزء سم٢مؾم٤مءشمف، ) أي يم٤من هور اعم٘مٌقل يِمٖمٚمف قمـ اًمٚمٕم٥م، وطمنة اعمردود

 اًمْمحؽ(. 

دقمقة إرطم٤مم واجلػمان واعم٘مرسملم ًمتٜم٤مول ـمٕم٤مم اإلومٓم٤مر اؾمتزادة ذم ـمٚم٥م اخلػم واًمرمح٦م وإضمر ُمـ -12

 اهلل شمٕم٤ممم. 

ُمـ ومّٓمر ص٤مئام يم٤من ًمف ُمثؾ  "قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 رواه اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل.  "ئؿ رءأضمره همػم أٟمف ٓ يٜم٘مص ُمـ أضمر اًمّم٤م

ُمـ ومّٓمر ص٤مئام قمغم ـمٕم٤مم  "وروي قمـ ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 "وذاب ُمـ طمالل صٚم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م ذم ؾم٤مقم٤مت ؿمٝمر رُمْم٤من وصغم قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

 رواه اًمٓمؼماين. 

اعمرظمص ًمف سم٤مإلومٓم٤مر ـ ذم إومٓم٤مره إطمؽماُم٤م ًمِمٕمقر اًمّم٤مئٛملم وًمٙمل  ُمـ إدب أن ٓ جي٤مهر اعمًٚمؿ ـ-12

 ٓ يِمجع اعمًتٝمؽميـ ُمـ اعمٗمٓمريـ سم٤معمج٤مهرة ذم إومٓم٤مرهؿ سمحج٦م أو سمٖمػم طمج٦م. 

 آضمتٝم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمٕمنم إواظمر  ُمـ رُمْم٤من. -10

إواظمر أطمٞمك اًمٚمٞمؾ، يم٤من إذا دظمؾ اًمٕمنم  "قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "وأي٘مظ أهٚمف وؿمّد اعمئزر

 . "يم٤من جيتٝمد ذم اًمٕمنم إواظمر ُم٤م ٓ جيتٝمد ذم همػمه "وذم رواي٦م عمًٚمؿ:  
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٤م َأٟمَزًْمٜم٤َمُه ذِم ًَمْٞمَٚم٦ِم  }اؾمتح٤ٌمب ـمٚم٥م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وىمٞم٤مُمٝم٤م ومٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر أومْمؾ ًمٞم٤مزم اًمًٜم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:-14 إِٟمَّ

ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمٍر )4( َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر )1اًْمَ٘مْدِر ) وُح ومِٞمَٝم٤م 3( ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُمر ُل اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َواًمرُّ ( شَمٜمَزَّ

ـ يُمؾر َأُْمٍر ) ِؿ ُمر  اًم٘مدر.  {(2( ؾَماَلٌم ِهَل طَمتَّك َُمْٓمَٚمِع اًْمَٗمْجِر )2سم٢ِمِْذِن َرهبر

 ة واًمتالوة، واًمذيمر، ظمػم ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم أًمػ ؿمٝمر، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر. أي اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م، ُمـ اًمّمال  

ُمـ ىم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إيامٟم٤م واطمت٤ًمسم٤م همٗمر  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

أرأي٧م إن قمٚمٛم٧م، أي ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُم٤م أىمقل ومٞمٝم٤م  قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل  

 رواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف.  "اًمٚمٝمؿ إٟمؽ قمٗمّق حت٥م اًمٕمٗمق وم٤مقمػ قمٜمل "ىم٤مل: ىمقزم:

 آقمتٙم٤مف ذم رُمْم٤من ظم٤مص٦م ذم اًمٕمنم إظمػم. -11

ُمـ  "روي قمـ قمكم سمـ طمًلم قمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٌٞمٝم٘مل.  "رُمْم٤من يم٤من يمحجتلم وقمٛمرةاقمتٙمػ قمنما ذم 

آداء زيم٤مة اًمٗمٓمر وهل واضم٦ٌم قمغم يمؾ ومرد ُمـ اعمًٚمٛملم صٖمػما ويمٌػما، ذيمرا وأٟمثك، وشمّمح ُمـ أول -19

ؿمٝمر رُمْم٤من ومٝمل دمؼم ُم٤م وىمع أصمٜم٤مء اًمّمٞم٤مم ُمـ زٓت وهٗمقات، وؾم٥ٌم ًم٘مٌقل اًمّمٞم٤مم ورومٕمف امم ُمرشم٦ٌم 

 ُمـ إرطم٤مم واجلػمان واعم٘مرسملم. اًمرو٤م، ويتذيمر ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ومرض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صدىم٦م اًمٗمٓمر ـمٝمرة ًمٚمّم٤مئؿ   

ُمـ اًمٚمٖمق واًمروم٨م وـمٕمٛم٦م ًمٚمٛم٤ًميملم ومٛمـ أّداه٤م ىمٌؾ اًمّمالة ومٝمل زيم٤مة ُم٘مٌقًم٦م وُمـ أّداه٤م سمٕمد اًمّمالة 

 واحل٤ميمؿ.  ومٝمل صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٦م. رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف

سمٚمقغ أقمغم درضم٤مت اًمّمقم، سم٤مًمتِمٌف سم٤معمالئٙم٦م اًمٙمرام، اًمذيـ ٓ ي٠ميمٚمقن وٓ ينمسمقن، وٓ يِمتٖمٚمقن -46

إٓ سمٕم٤ٌمدة رهبؿ واُمتث٤مل أواُمره، واًم٘مرسم٦م ُمـ ضمٜم٤مسمف اًمٙمريؿ. ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: ًمٚمّمقم صمالث درضم٤مت: 
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واًمٚم٤ًمن واًمٞمد واًمرضمؾ وؾم٤مئر أوهل٤م، يمػ اًمٌٓمـ واًمٗمرج قمـ اعمٗمٓمرات، وصم٤مٟمٞمٝم٤م: يمػ اًمًٛمع واًمٌٍم 

ٗمف قمام ؾمقى اهلل اجلقارح قمـ أصم٤مم، وصم٤مًمثٝم٤م: صقم اًم٘مٚم٥م قمـ إظمالق اًمدٟمٞمئ٦م وإومٙم٤مر اًمدٟمٞمقي٦م، ويم

 وسمذًمؽ يتح٘مؼ احلدي٨م اًمنميػ. ، قمز وضمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

ؾ اسمـ يمؾ قمٛم "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمام يرويف قمـ رسمف:  

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. "آدم ًمف إٓ اًمّمقم وم٢مٟمف زم وأٟم٤م أضمزي سمف

 خامتة:

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم هذا اعمقوقع وم٢مذا صٛم٧م وم٤مٟمق سمّمقُمؽ يمػ اًمٜمٗمس قمـ اًمِمٝمقات، وم٢من اًمّمقم   

 ومٜم٤مء ُمراد اًمٜمٗمس، وومٞمف صٗم٤مء اًم٘مٚم٥م، ووٛمقر اجلقارح، واًمتٜمٌف قمغم اإلطم٤ًمن امم اًمٗم٘مراء، وآًمتج٤مء امم

 اهلل شمٕم٤ممم، واًمِمٙمر قمغم ُم٤م شمٗمْمؾ سمف ُمـ اًمٜمٕمؿ، وختٗمٞمػ احل٤ًمب.. وىم٤مل ُمٚمخّم٤م آداب اًمّمٞم٤مم: 

آداب اًمّمٞم٤مم: ـمٞم٥م اًمٖمذاء، وشمرك اعمراد، وجم٤مٟم٦ٌم اًمٖمٞم٦ٌم، ورومض اًمٙمذب، وشمرك إذى، وصقن   

 اجلقارح قمـ اًم٘م٤ٌمئح وأصم٤مم، ومت٤مُمف سمًت٦م أُمقر: 

 همض اًمٌٍم قمـ اعمحرُم٤مت.      -1

 ٗمظ اًم٤ًمن وإًمزاُمف اًمًٙمقت وؿمٖمٚمف سمذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمالوة اًم٘مرآن. طم     -4

 يمػ اًمًٛمع قمـ اإلصٖم٤مء امم يمؾ ُمٙمروه.      -3

 يمػ اًمٞمد واًمرضمؾ واًمٌٓمـ قمـ اعمٙم٤مره واًمِمٌٝم٤مت.      -2

 اًمٓمٕم٤مم.  اإليمث٤مر ُمـقمدم      -2

دري أي٘مٌؾ صقُمف ومٝمق ُمـ أن يٙمقن ىمٚمٌف سمٕمد اإلومٓم٤مر ُمٕمٚم٘م٤م ُمْمٓمرسم٤م سملم اخلقف واًمرضم٤مء. إذ ًمٞمس ي  -0

 اعم٘مرسملم أو يرد قمٚمٞمف ومٝمق ُمـ اعمٛم٘مقشملم. 
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 آداب الزكاة والصدقات

 

اًمزيم٤مة أطمد أريم٤من اإلؾمالم اخلٛم٦ًم، وىمد اىمؽمٟم٧م سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة ذم أيمثر ُمقاوٕمٝم٤م اًمتل ذيمرت ذم اًم٘مرآن   

 اًمٙمريؿ. 

قا اًمزيم٤مة  هلؿ أضمرهؿ قمٜمد رهبؿ وٓ إن اًمذيـ آُمٜمقا وقمٚمٛمقا اًمّم٤محل٤مت وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 444. ؾمقرة اًمٌ٘مرة {ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ حيزٟمقن

وًمئـ يم٤مٟم٧م اًمّمالة هل اًمٕم٤ٌمدة اًمروطمٞم٦م اًمتل شم٘م٤مم سم٠مريم٤من اجلًد، وم٢من اًمزيم٤مة قم٤ٌمدة روطمٞم٦م أيْم٤م وًمٙمٜمٝم٤م   

 شم١مدى ُمـ طمّر إُمقال. 

ًمٗم٘مراء ُمـ أُمقال إهمٜمٞم٤مء ومٞمام ًمق ىم٤مم وٟمّم٤مهب٤م وشمقزيٕمٝم٤م سمام يٙمٗمؾ يمٗم٤مي٦م ا ذوـمٝم٤موىمد سملّم اًمٗم٘مٝم٤مء   

 إهمٜمٞم٤مء سم٠مدائٝم٤م يم٤مُمٚم٦م همػم ُمٜم٘مقص٦م. 

وًمئـ طم٨م اإلؾمالم أشم٤ٌمقمف قمغم إىم٤مُم٦م أريم٤من اإلؾمالم وُمٜمٝم٤م أداء اًمزيم٤مة، وم٢مٟمام حيثٝمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ اًمنميػ،   

وسمٛمٕمٜمك  واًمًٕمل احلالل اًمذي جيٛمٕمقن ُمٜمف إُمقال ًمٞمتٛمٙمٜمقا ُمـ اًم٘مٞم٤مم هبذا اًمريمـ قمغم أومْمؾ اًمقضمقه..

آظمر وم٢من اإلؾمالم حي٨م أشم٤ٌمقمف قمغم حم٤مرسم٦م اًمٗم٘مر، واًمًٕمل ٟمحق اًمٖمٜمك، وًمٙمٜمف اًمٖمٜمك اعمّمحقب سم٤مإلٟمٗم٤مق 

 واًمٕمٓم٤مء واًمًخ٤مء. 

وىمد أُمر اإلؾمالم سم٤مًمّمدىم٦م ومْمال قمـ اًمزيم٤مة، وطمٗمز اهلٛمؿ ًمإلٟمٗم٤مق ذم وضمقه اًمؼم واخلػم، وضمٕمؾ   

ـم٦ٌم اًمٖمٜمل أٟمف إٟمام ي٘مرض رسمف ُمـ ُم٤مًمف، إؾمٚمقب ذم ذًمؽ سمٕم٨م يمقاُمـ اًمٜمٗمس ًمتخٚمص ُمـ اًمٌخؾ، سمٛمخ٤م

 واهلل أهمٜمك إهمٜمٞم٤مء، وأيمرم إيمرُملم، ومٙمٞمػ ؾمػمد ًمف ديٜمف، ويقومٞمف أضمره. 
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 . 14. اًمتٖم٤مسمـ {إن شم٘مروقا اهلل ىمرو٤م طمًٜم٤م يْم٤مقمٗمف ًمٙمؿ ويٖمٗمر ًمٙمؿ واهلل ؿمٙمقر طمٚمٞمؿ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ه١مٓء شمدقمقن ًمتٜمٗم٘مقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٛمٜمٙمؿ  ه٤م أٟمتؿ }وهدد ُمـ يٌخؾ هبذا إؾمٚمقب آهلل اًمٌٞمٚمغ اعم١مصمر:  

ُمـ يٌخؾ وُمـ يٌخؾ وم٢مٟمام يٌخؾ قمٜمف ٟمٗمًف، واهلل اًمٖمٜمل وأٟمتؿ اًمٗم٘مراء وإن شمتقًمقا يًتٌدل ىمقُم٤م همػميمؿ صمؿ 

 . 31حمٛمد  {ٓ يٙمقٟمقا أُمث٤مًمٙمؿ

ُم٦م ذم ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة يقم اًم٘مٞم٤م "قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . اًمٓمؼماين. "اًمٜم٤مر

 وًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م إٓ أيمٚم٦م أو ًم٦ًٌم يٗمٜمٞمٝم٤م ويٌٚمٞمٝم٤م وٓ يٌ٘مك ًمف إٓ ُم٤م اّدظمره قمٜمد رسمف.   

ي٤م اسمـ آدم إٟمؽ إن شمٌذل اًمٗمْمؾ ظمػم ًمؽ، وإن متًٙمف ذ ًمؽ، وٓ شمالم قمغم  "وىمد ورد ذم احلدي٨م:  

 ُمًٚمؿ قمـ أيب أُم٤مُم٦م.  "ٗمغميمٗم٤مف، واسمدأ سمٛمـ شمٕمقل، واًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ظمػم ُمـ اًمً

 وهذه مجؾة من آداب الزكاة: 

 إظمراج اًمزيم٤مة ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل واطمت٤ًمب اًمّمدىم٤مت قمٜمد اهلل وطمده ورضم٤مء صمقاسمف وُمرو٤مشمف.      -1

وؾمٞمجٜمٌّٝم٤م إشم٘مك * اًمذي ي١ميت ُم٤مًمف يتزيّمك * وُم٤م ٕطمد قمٜمده ُمـ ٟمٕمٛم٦م دمزى* إٓ اسمتٖم٤مء  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 41-14اًمٚمٞمؾ  {ف يرىوضمف رسمف إقمغم* وًمًق

اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمزيم٤مة طمؼ ُمٗمروض ًمٚمٗم٘مػم، واًمتٞم٘مـ سم٠من اعم٤مل ُم٤مل اهلل، أشم٤مه اهلل إي٤مه، ومٝمق ُم١ممتـ قمٚمٞمف،   -4

 وُمًتخٚمػ ومٞمف، ومٝمق قمٌد هلل يٜمٗمذ أواُمر ؾمٞمده ومٞمام أقمٓم٤مه، واهلل جيزيف إضمر اًمٙمٌػم قمغم ذًمؽ. 

 . 4ديد احل {وأٟمٗم٘مقا مم٤م ضمٕمٚمٙمؿ ُمًتخٚمٗملم ومٞمف }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 33اًمٜمقر  {وآشمقهؿ ُمـ ُم٤مل اهلل اًمذي آشم٤ميمؿ }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  
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ي٘مقل اًمٕمٌد ُم٤مزم ُم٤مزم وإٟمام ًمف  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

. "ُمـ ُم٤مًمف صمالث: ُم٤م أيمؾ وم٠مومٜمك أو ًمٌس وم٠مسمغم أو أقمٓمك وم٤مىمتٜمك ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق ذاه٥م وشم٤مريمف ًمٚمٜم٤مس

 واه ُمًٚمؿ. ر

إن اهلل ومرض قمغم أهمٜمٞم٤مء اعمًٚمٛملم ذم  "قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

أُمقاهلؿ سم٘مدر اًمذي يًع وم٘مراءهؿ، وًمـ جيٝمد اًمٗم٘مراء إذا ضم٤مقمقا أو قمروا إٓ سمام يّمٜمع أهمٜمٞم٤مؤهؿ، إٓ وإّن 

 ؼماين. رواه اًمٓم "اهلل حي٤مؾمٌٝمؿ طم٤ًمسم٤م ؿمديدا، ويٕمذهبؿ قمذاسم٤م أًمٞمام

 اًمٕمٚمؿ سم٠من إظمراج اًمزيم٤مة ُمـ اعم٤مل ـمٝمرة ًمٚمٛمًٚمؿ ُمـ اًمٌخؾ واًمِمح وشمزيمٞم٦م وشمٜم٘مٞم٦م اعم٤مل ُمـ احلرام.      -3

 . 9احلنم {وُمـ يقق ؿمّح ٟمٗمًف وم٠موًمئؽ هؿ اعمٗمٚمحقن }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 163اًمتقسم٦م  {ظمذ ُمـ أُمقاهلؿ صدىم٦م شمٓمٝمرهؿ وشمزيمٞمٝمؿ هب٤م }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ُم٤م ظم٤مًمٓم٧م اًمّمدىم٦م ُم٤مٓ ىمط إٓ  "أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  

 رواه اًمٌخ٤مري.  "أهٚمٙمتف

 اًمٕمٚمؿ سم٠من إظمراج اًمزيم٤مة ٓ يٜم٘مص اعم٤مل سمؾ يزيده.      -2

ُم٤م ٟم٘مّم٧م صدىم٦م ُمـ ُم٤مل، وُم٤م  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 . رواه ُمًٚمؿ واًمؽمُمذي. "ٓ قمزا وُم٤م شمقاوع أطمد هلل إٓ رومٕمف اهلل قمز وضمؾزاد اهلل قمٌدا سمٕمٗمق إ

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: أهنؿ ذسمحقا ؿم٤مة وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م؟ ىم٤مًم٧م: ُم٤م سم٘مل 

 رواه اًمؽمُمذي.  "ُمٜمٝم٤م إٓ يمتٗمٝم٤م ىم٤مل: سم٘مل يمٚمٝم٤م همػم يمتٗمٝم٤م

ّم٦م ًمٙمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م، ُمتٌٕم٤م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م، وٓ طم٤ًمب اًمزيم٤مة سمدىم٦م طم٥ًم اًمٜم٥ًم اعمخّم  -2

 يّمح شم٘مدرهي٤م قمغم وضمف اًمت٘مري٥م.  
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 . 42. اعمٕم٤مرج {واًمذيـ ذم أُمقاهلؿ طمؼ ُمٕمٚمقم* ًمٚم٤ًمئؾ واعمحروم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 إظمراج اًمزيم٤مة قمٜمد طمٚمقل ُمققمده٤م دون شمًقيػ أو شم٠مظمػم.      -0

أطمٌف إًمٞمف وُمـ ُم٤مل طمالل ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف وٓ ُمٕمّمٞم٦م وٓ اإلٟمٗم٤مق ُمـ أـمٞم٥م ُم٤مًمف، وأٟمٗمًف قمٜمده، و     -4

 طمرام. 

 . 94آل قمٛمران  {ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا مم٤م حتٌقن }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا أٟمٗم٘مقا ُمـ ـمٞم٤ٌمت ُم٤م يمًٌتؿ ومم٤م أظمرضمٜم٤م ًمٙمؿ ُمـ إرض وٓ شمٞمٛمٛمقا  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 404اًمٌ٘مرة  {ٛمْمقا ومٞمف..اخلٌٞم٨م ُمٜمف شمٜمٗم٘مقن وًمًتؿ سمآظمذيف إٓ أن شمٖم

ُمـ شمّمدق سمٌذل مترة ُمـ  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ي٘مٌؾ اهلل إٓ اًمٓمٞم٥م وم٢من اهلل ي٘مٌٚمٝم٤م سمٞمٛمٞمٜمف، صمؿ يرسمٞمٝم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م يمام يريّب أطمديمؿ ومٚمّقه  ـمٞم٥م وٓيم٥ًم 

 . رواه اًمًت٦م إٓ أسمق داود. "طمتك شمٙمقن ُمثؾ اجلٌؾ

قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من أسمق ـمٚمح٦م ريض اهلل قمٜمف أيمثر إٟمّم٤مر سم٤معمديٜم٦م ُم٤مٓ ُمـ ٟمخؾ ويم٤من   

أطم٥م أُمقاًمف إًمٞمف سمػمطم٤مء ويم٤مٟم٧م ُمًت٘مٌٚم٦م اعمًجد. ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يرطمٚمٝم٤م 

 وينمب ُمـ ُم٤مء ومٞمٝم٤م ـمٞم٥م. 

ىم٤مم أسمق ـمٚمح٦م امم رؾمقل اهلل  {ٜمٗم٘مقا مم٤م حتٌقنًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شم }ىم٤مل أٟمس: ومٚمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م   

ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك شمٜمٗم٘مقا مم٤م  }صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل؛ إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل:

وإن أطم٥م أُمقازم سمػمطم٤مء، وإهن٤م صدىم٦م أرضمق سمّره٤م وذظمره٤م قمٜمد اهلل ومْمٕمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل طمٞم٨م  {حتٌقن

رواه  "سمخ، ذًمؽ ُم٤مل راسمح، ذًمؽ ُم٤مل راسمح "ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:أراك اهلل. ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمق

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل.  

 وىمد ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف: ـمقسمك ًمٕمٌد أٟمٗمؼ ُمـ ُم٤مل ايمتًٌف ُمـ همػم ُمٕمّمٞم٦م.   
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 احلرص قمغم صدىم٦م اًمن، ومٝمل أسمٕمد قمـ اًمري٤مء وأطمّمـ ًمٙمراُم٦م اًمٗم٘مػم وصقن يمراُمتف.      -1

إن شمٌدو اًمّمدىم٤مت ومٜمٕمام هل، وإن ختٗمقه٤م وشم١مشمقه٤م اًمٗم٘مراء ظمػم ًمٙمؿ ويٙمٗمر قمٜمٙمؿ ُمـ  }٤مل شمٕم٤ممم:ىم  

 . 441اًمٌ٘مرة  {ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ

ؾمٌٕم٦م ئمٚمٝمؿ اهلل ذم  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ي٘مقل:  

ٗم٤مه٤م طمتك ٓ شمٕمٚمؿ ؿمامًمف ُم٤م شمٜمٗمؼ فمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف.. وقمّد ُمٜمٝمؿ.. ورضمؾ شمّمدق سمّمدىم٦م وم٠مظم

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "يٛمٞمٜمف

دمٜم٥م اعمٜم٦م قمغم اًمٗم٘مػم، أو شمذيمػمه سمجٛمٞمٚمف قمٚمٞمف أو شمٙمٚمٞمٗمف سم٠مي قمٛمؾ ُم٘م٤مسمؾ صدىمتف وًمق يم٤مٟم٧م      -9

 اًمدقم٤مء ًمف. 

قمٜمد  اًمذيـ يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل صمؿ ٓ يتٌٕمقن ُم٤م أٟمٗم٘مقا ُمٜم٤م وٓ أذى هلؿ أضمرهؿ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:    

 . 404اًمٌ٘مرة  {رهبؿ وٓ ظمقف قمٚمٞمٝمؿ وٓ هؿ حيزٟمقن

 . 403اًمٌ٘مرة  {ىمقل ُمٕمروف وُمٖمٗمرة ظمػم ُمـ صدىم٦م يتٌٕمٝم٤م أذى واهلل همٜمل طمٚمٞمؿ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـّ وإذى }ىم٤مل شمٕم٤ممم:    . 402اًمٌ٘مرة  {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمٌٓمٚمقا صدىم٤مشمٙمؿ سم٤معم

 اًمؽمُمذي قمـ أيب سمٙمر.  " سمخٞمؾ وٓ ُمٜم٤منٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ظم٥م وٓ "وىمد ورد ذم احلدي٨م:  

 شم٘مديؿ إىمرسم٤مء وإرطم٤مم ذم اًمّمدىم٦م واإلٟمٗم٤مق وإن يم٤مٟمقا سمح٤مضم٦م إًمٞمٝمام وم٤مٕىمرسمقن أومم سم٤معمٕمروف. -16

 . 42إٟمٗم٤مل  {وأوًمقا إرطم٤مم سمٕمْمٝمؿ أومم سمٌٕمض ذم يمت٤مب اهلل. إن اهلل سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

أومْمؾ اًمّمدىم٦م اًمّمدىم٦م قمغم ذي  "رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف أن  

 . رواه اًمٓمؼماين واحل٤ميمؿ. "اًمرطمؿ اًمٙم٤مؿمح
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 واًمٙم٤مؿمح: هق اًمذي يْمٛمر اًمٕمداوة ًم٘مريٌف اًمٖمٜمل. 

اًمّمدىم٦م قمغم اعمًٙملم صدىم٦م، وقمغم ذي اًم٘مرسمك اصمٜمت٤من، صٚم٦م،  "وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي. رواه أمحد وا "وصدىم٦م

صدىم٦م سمٕمنمة قمغم اًمٗم٘مػم اًم٘مقي وصدىم٦م سمًٌٕملم قمغم إقمٛمك واًمٕم٤مضمز وصدىم٦م سم٠مًمػ  "ىم٤مل اًمًٞمقـمل:  

 . "قمغم إرطم٤مم، وصدىم٦م سمامئ٦م أًمػ قمغم اًمقاًمديـ، وصدىم٦م سم٠مًمػ أًمػ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ممل

اعمتٕمٗمٗملم، ومٝمؿ أومم اًمٌح٨م قمـ اًمٗم٘مراء إظمٗمٞم٤مء وإشم٘مٞم٤مء، أصح٤مب اًمٕمٞم٤مل اًمّم٤محللم اعمًتقريـ -11

 اًمٜم٤مس سم٤مًمّمدىم٦م. 

ًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ أطمٍموا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٓ يًتٓمٞمٕمقن ضسم٤م ذم إرض حيًٌٝمؿ اجل٤مهؾ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:    

 . 443اًمٌ٘مرة  {أهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمتٕمٗمػ شمٕمرومٝمؿ سمًٞمامهؿ ٓ ي٠ًمًمقن اًمٜم٤مس إحل٤موم٤م

ٓ شمّم٤مطم٥م إٓ ُم١مُمٜم٤م وٓ ي٠ميمؾ  "٤مل:وقمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم  

 رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل وأسمق داود.  "ـمٕم٤مُمؽ إٓ شم٘مل

اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمٗم٘مراء سمقضمف ـمٚمؼ ُمًتٌنم، وسمٜمٗمس راوٞم٦م ُمتقاوٕم٦م، ودمٜم٥م رؤي٦م اًمٜمٗمس أن هل٤م -14

ومْمال قمغم أطمد، سمؾ إن اًمٗمْمؾ ًمٚمٗم٘مػم إن ىمٌؾ ُمٜمؽ صدىمتؽ وم٘مد ظمٚمّمؽ ُمـ رذيٚم٦م اًمِمح، وأظمذ ُمٜمؽ 

 ة ًمؽ وىمرسم٦م قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. ُم٤م هق ـمٝمر

اهمتٜم٤مم إوىم٤مت اعم٤ٌمريم٦م، واعمٜم٤مؾم٤ٌمت وإقمٞم٤مد واجلٛمٕم٤مت إلدظم٤مل اًمنور قمغم ىمٚمقب اًمٗم٘مراء، ومام -13

 قمٌد اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٠مطم٥م ُمـ ضمؼم اخلقاـمر وىمْم٤مء احلقائ٩م. 

ُمًٚمام قمغم قمري يم٤ًمه أيام ُمًٚمؿ يم٤ًم  "قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

اهلل ُمـ ظمي اجلٜم٦م، وأيام ُمًٚمؿ أـمٕمؿ ُمًٚمام قمغم ضمقع أـمٕمٛمف اهلل ُمـ صمامر اجلٜم٦م، وأيام ُمًٚمؿ ؾم٘مك ُمًٚمام 

 رواه أسمق داود.  "قمغم فمٛم٠م ؾم٘م٤مه اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمرطمٞمؼ اعمختقم
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ًمٙمثػم ويثٞم٥م اإلٟمٗم٤مق مم٤م جيد وًمق يم٤من ىمٚمٞمال، ودمٜم٥م اؾمتّمٖم٤مر اًمّمدىم٦م، وم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م يدومع اًمنّم ا-12

 اهلل قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمثػم. 

 . 4اًمزًمزًم٦م  {ومٛمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 "اشم٘مقا اًمٜم٤مر وًمق سمِمؼ مترة "وقمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 

إن اًمٕمٌد يتّمّدق  " صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  

 . رواه اًمٓمؼماين. "سم٤مًمٙمنة شمرسمق قمٜمد اهلل قمز وضمؾ طمتك شمٙمقن ُمثؾ أطمد

 اًمِمٙمر واًمدقم٤مء عمـ أؾمدى إًمٞمٜم٤م ُمٕمرووم٤م وعمـ أّدى طمؼ اهلل ذم ُم٤مًمف. -12

شمؽ إن صال }يٕمٜمل ادع هلؿ  {ظمذ ُمـ أُمقاهلؿ صدىم٦م شمٓمٝمرهؿ وشمزيمٞمٝمؿ هب٤م وصّؾ قمٚمٞمٝمؿ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 163. اًمتقسم٦م {ؾمٙمـ هلؿ

 رواه أمحد.  "ٓ يِمٙمر اهلل ُمـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس "ىم٤مل: ^قمـ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس أن رؾمقل اهلل   

ُمـ صٜمع ُمٕمف ُمٕمروف،  "وقمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمذي. رواه اًمؽم "وم٘م٤مل ًمٗم٤مقمٚمف: ضمزاك اهلل ظمػما، وم٘مد أسمٚمغ ذم اًمثٜم٤مء

 ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ُمٚمخّم٤م آداب اًمّمدىم٦م:   

ُمـ آداب اعمتّمدق أداء اًمّمدىم٦م ىمٌؾ اعم٠ًمًم٦م، وإظمٗم٤مء اًمّمدىم٦م قمٜمد اًمٕمٓم٤مء، ويمتامهن٤م سمٕمد اًمٕمٓم٤مء، واًمرومؼ   

سم٤مًم٤ًمئؾ، وٓ يٌدؤه سمرد اجلقاب، ويٛمٜمع ٟمٗمًف اًمٌخؾ، ويٕمٓمٞمف ُم٤م ؾم٠مل أو يرده ردا مجٞمال، ويٚمزم اًمتقاوع 

اوم اًمِمٙمر، ويٌح٨م قمـ أقمامل اًمؼم، وحيًـ ًمٚمٗم٘مػم وي٘مٌؾ قمٚمٞمف، ويرد ؾمالُمف، ويٓمٞم٥م ويؽمك اًمٙمؼم ويد

 يمالُمف، ويٕمجؾ سم٤مًمّمدىم٦م، وين هب٤م، وٓ يٛمـ قمغم اًمٗم٘مػم، وٓ يٜمٝمره ويًتّمٖمر قمٓمٞمتف، ويٜمت٘مل أضمقده٤م. 



 
191 

 صمؿ ىم٤مل: وطم٤مومظ ذم زيم٤مشمؽ وصدىمتؽ قمغم مخ٦ًم أُمقر:   

 ٟمف هم٤مًم٥م قمغم اًمٜمٗمس. اإلهار، وسمذًمؽ شمتخٚمص ُمـ اًمري٤مء وم٢م     -1

أن حتذر ُمـ اعمـ، وهق أن شمرى ٟمٗمًؽ حمًٜم٤م امم اًمٗم٘مػم ُمتٗمْمال قمٚمٞمف وقمالُمتف أن شمتقىمع ُمٜمف ؿمٙمرا،   -4

أو شمًتٜمٙمر شم٘مّمػمه ذم طم٘مؽ، ومذًمؽ يدل قمغم أٟمؽ رأي٧م ًمٜمٗمًؽ قمٚمٞمف ومْمال، وقمالضمف أن شمٕمرف أٟمف هق 

اًم٘مٚم٥م، وشمزيمٞمتف قمـ رذيٚم٦م اًمٌخؾ اعمحًـ إًمٞمؽ سم٘مٌقل طمؼ اهلل ُمٜمؽ، وم٢من ُمـ أهار اًمزيم٤مة شمٓمٝمػم 

 وظم٨ٌم اًمِمح، وإذا أظمذ اًمٗم٘مػم ُمٜمؽ ُم٤م هق ـمٝمرة ًمؽ ومٚمف اًمٗمْمؾ قمٚمٞمؽ. 

وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف  {وجيٕمٚمقن هلل ُم٤م يٙمرهقن }أن خترضمف ُمـ أـمٞم٥م أُمقاًمؽ وأضمقده٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -3

 يٕمٜمل احلالل.  "إن اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ اًمٓمٞم٥م "وؾمٚمؿ:

 ٚمٞمؼ ُمًتٌنم، وأٟم٧م سمف ومرح همػم ُمًتٜمٙمر. أن شمٕمٓمل سمقضمف ـم     -2

أن شمتخػم ًمّمدىمتؽ حمال شمزيمق سمف اًمّمدىم٦م، وهق اعمت٘مل اًمٕم٤ممل اًمذي يًتٕملم هب٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم   -2

وشم٘مقاه، أو اًمّم٤مًمح  اعمٕمٞمؾ ذو اًمرطمؿ، ومرقم٤مي٦م اًمّمالح أصؾ إُمر وُم٤م هذه اًمدٟمٞم٤م إٓ سمٚمٖم٦م ًمٚمٕم٤ٌمد وزاد 

 هلؿ امم اعمٕم٤مد. 
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-3- 

 داب احلج والزيارةآ

 

احل٩م آظمر أريم٤من اإلؾمالم، وهق قم٤ٌمدة روطمٞم٦م وضمًدي٦م وُم٤مًمٞم٦م، وهق رطمٚم٦م يتحٛمؾ ومٞمٝم٤م اعمًٚمؿ شمرك    

اًمقـمـ واًمتٕمرض ًمٚمٛمِم٤مق وسمذل اعم٤مل، وشمرك اًمٕمٞم٤مل، اٟم٘مٓم٤مقم٤م امم اهلل، وهجرة امم رو٤مه وقمٛمال قمغم 

 شمٙمٗمػم ذٟمقسمف وومتح صٗمح٦م ضمديدة ُمـ صٗمح٤مت اًمؼم واإليامن. 

شمٚمٌٞم٦م ٟمداء ًمزي٤مرة سمٞمتف اعم٘مّدس، طمٞم٨م ذيمري٤مت سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م، واًمتْمحٞم٦م واًمٗمداء وُمقاىمػ اًمٜمٌل صغم  إهن٤م  

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واعمٙم٤من اًمذي اٟمٌٕم٨م ُمٜمف صقت احلؼ وٟمٌع ُمٜمف يٜمٌقع اإليامن. 

( 44لَم ُِمـ يُمؾر وَم٩مٍّ قَمِٛمٞمٍؼ )َوَأذرن ذِم اًمٜم٤َّمِس سم٤ِمحْل٩َمر َي٠ْمشُمقَك ِرضَم٤مًٓ َوقَمغَم يُمؾر َو٤مُِمٍر َي٠ْمشمِ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

َٟمْ  ْٕ ـ هَبِٞمَٛم٦ِم ا ْٕمُٚمقَُم٤مٍت قَمغَم َُم٤م َرَزىَمُٝمؿ ُمر ٤مٍم ُمَّ َٕم٤مِم وَمُٙمُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م ًمَِٞمِْمَٝمُدوا َُمٜم٤َمومَِع هَلُْؿ َوَيْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللَِّ ذِم َأيَّ

٤ٌَمِئَس اًْمَٗمِ٘مػَم )  احل٩م.  {(41َوَأـْمِٕمُٛمقا اًْم

امم اًمٕم٤ٌمدة سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م وسف أيمثر إوىم٤مت سملم صالة وذيمر وىمراءة ذم ُمقؾمؿ احل٩م هذا اٟم٘مٓم٤مع   

ًمٚم٘مرآن وهتٚمٞمؾ وشمٙمٌػم وحتٛمٞمد ومتجٞمد ودقم٤مء واسمتٝم٤مل ومٞمّمٗمق اًم٘مٚم٥م ويٓمٛمئـ اًمٗم١ماد ويٜمنمح اًمّمدر 

 ودمغم اهلٛمقم وشمٖمًؾ إدران وشم٘مٌؾ اًمتقسم٦م ويًتج٤مب اًمدقم٤مء. 

سمٞم٧م اهلل احلرام وم٢مٟمف قم٤ٌمدة، ورؤيتف ذم صالشمف ىمٌٚمتف اًمتل وُمـ مج٤مل احل٩م اًمٜمٔمر امم اًمٙمٕم٦ٌم اعمنّموم٦م   

يًت٘مٌٚمٝم٤م يمؾ يقم. ومػمى أول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤مس ًمٚمٕم٤ٌمدة، ويتذيمر أسم٤مٟم٤م إسمراهٞمؿ وإسمٜمف إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمٝمام 

اًمّمالة واًمًالم ومه٤م يرومٕم٤من اًم٘مقاقمد ُمـ اًمٌٞم٧م، ويتذيمر إٟمتِم٤مر اإلؾمالم ُمـ ُمٙم٦م امم أىمٓم٤مر إرض 

 ومٝمل أم اًم٘مرى. 
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قمروم٤مت درس ومتريـ قمغم اإلظمالص اًمٙم٤مُمؾ هلل وطمده ذم اًمٕمٛمؾ وآسمتٝم٤مل إًمٞمف سم٤مًمدقم٤مء وم٢من  وذم  

آضمتامع هٜم٤مك يذيمر سم٤معمحنم واًمٕمرض إيمؼم قمغم اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمًٛمع هٜم٤مك ًمٖم٤مت خمتٚمٗم٦م 

 .. ييقمقن هب٤م امم ظم٤مًمؼ إرض واًمًٛمقات وىمٚمقهبؿ ُمتجٝم٦م امم سم٤مرئٝم٤م سم٢مظمالص وطم٥م وشميع وسمٙم٤مء.

اٟمٔمروا ًمٕم٤ٌمدي ضم٤مؤوين ؿمٕمث٤م همؼما أؿمٝمديمؿ ي٤م ُمالئٙمتل أين ىمد همٗمرت هلؿ وم٤محلج٤مج واًمٕمامر وومد اهلل   

 دقم٤مهؿ وم٠مضم٤مسمقا، وؾم٠مًمقه وم٠مقمٓم٤مهؿ. 

ذم رطمٚم٦م احل٩م دمرد قمـ اًمقـمـ وإهؾ واعم٤مل ومٝمق متريـ قمغم ؾمٝمقًم٦م ومراق ذًمؽ يمٚمف قمٜمد اعمقت ومال   

وأن ٓ ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م إٓ ىمدر زاد اًمرايم٥م ويٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يّمٕم٥م قمٚمٞمف، وشمدري٥م قمغم اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م 

 سمًخ٤موة وٟمٗمس وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وم١ماد. 

وذم ُمقؾمؿ احل٩م دورة شمدريٌٞم٦م ًمؽمك اًمروم٨م واًمٗمًقق واجلدال ومال ُمٕم٤ميص ذم احل٩م وٓ خم٤مصامت   

 وسمذًمؽ يٕمت٤مدون سمٕمده شمرك اعمٗم٤مؾمد. 

اعم٤ٌمريم٦م ومٞمتٕم٤مرومقن ويتآًمٗمقن وومٞمف حيّمؾ ذم احل٩م يٚمت٘مل اعمًٚمٛمقن ُمـ أىمٓم٤مر إرض ذم هذه اًمٌ٘مٕم٦م   

اًمتٕم٤مون واًمتٜم٤مس سمٞمٜمٝمؿ ومٝمق أقمٔمؿ ُم١ممتر قم٤معمل قمغم وضمف إرض، وذم احل٩م يتؿ اًمت٤ٌمدل اًمتج٤مري 

واًمتٕم٤مون آىمتّم٤مدي وومٞمف شمتح٘مؼ اعم٤ًمواة سمِمٙمؾ قمٛمكم وشمٓمٌٞم٘مل ومال ومرق سملم رئٞمس وُمرؤوس وٓ 

أؾمقد ومٝمؿ ؾمقاؾمٞم٦م يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط وٓ يمؼمي٤مء وٓ همٜمل وٓ وم٘مػم، وٓ يمٌػم وٓ صٖمػم وٓ أسمٞمض وٓ 

 قمٔمٛم٦م ومٝمؿ ُمتقاوٕمقن ًمٌٕمْمٝمؿ وي١مصمرون سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م وي٤ًمقمد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م. 

وذم أصمٜم٤مء أقمامل احل٩م ي٘مقم احل٤مج سمزي٤مرة اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، زي٤مرة أقمٔمؿ إٟم٤ًمن ذم هذا   

اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ ويًتٕمٞمد ذيمرى ؾمػمة هذا  اًمقضمقد ومٞم٘مػ اعمًٚمؿ ُمِمدوه٤م أُم٤مم هذه اًمٕمٔمٛم٦م اعمتٛمثٚم٦م هبذا

اًمٜمٌل ويمٞمػ سمّٚمغ إُم٤مٟم٦م وأدى إُم٤مٟم٦م وُم٤م حتٛمؾ ذم ذًمؽ، ويٙم٤مد ٓ يّمدق اعمًٚمؿ ٟمٗمًف سم٠مٟمف ي٘مػ هذا 

اعمقىمػ، ومتٖمٛمر روطمف أٟمقار اعمّمٓمٗمك وروطم٤مٟمٞمتف ويم٠مٟمف يٜم٤مضمل رؾمقل اهلل وحي٤مدصمف وقمٞمٜمٞمف هتٓمؾ دُمقع 
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صغم اهلل قمٚمٞمف  "اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمدي ي٤م رؾمقل اهلل "اًمٗمرح واًمنور واًمٖمٌٓم٦م وم٢مذا سمف يٜمٓمؼ 

 وؾمٚمؿ. 

. أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل "ُمـ زار ىمؼمي وضم٧ٌم ًمف ؿمٗم٤مقمتل "صمؿ يتذيمر ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 وأسمق سمٙمر واًمٌزار. 

اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف  "ُمـ طم٩م ومزار ىمؼمي سمٕمد ووم٤ميت، ومٙم٠مٟمام زارين ذم طمٞم٤ميت "وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 وؾمٕمٞمد سمـ حمٛمقد. 

ُمـ زارين يمٜم٧م ًمف ؿمٗمٞمٕم٤م أو ؿمٝمٞمدا، وُمـ ُم٤مت ذم أطمد احلرُملم سمٕمثف اهلل  "وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . أظمرضمف أسمق داود واًمٓمٞم٤مًمز. "قمز وضمؾ ُمـ أُمٜملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 وهذه مجؾة من آداب احلج والعؿرة: 

ع قمـ اًمذٟمقب اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ورد ُمٔم٤ممل اًمٜم٤مس، آؾمتٕمداد ًمٚمح٩م سم٤مًمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م، واإلىمال  -1

 سم٤مجلًؿ واًمٕمرض واعم٤مل واًمتحٚمؾ ُمٜمٝم٤م، وـمٚم٥م اعم٤ًمحم٦م ُمـ أهٚمٝم٤م. 

يمت٤مسم٦م اًمقصٞم٦م اًمقاضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ذم يمؾ وىم٧م وهل ذم ُمثؾ طم٤مل اًمًٗمر أؿمد وضمقسم٤م ومٚمٕمٚمف ٓ   -4

زيم٤مة واًمّمقم وٟمحقمه٤م وطم٘مقق يرضمع ُمـ ؾمٗمره. وذًمؽ سم٠من يٙمت٥م ومٞمٝم٤م طم٘مقق اهلل اًمتل مل ي١مده٤م ُمثؾ اًم

 اًمٜم٤مس اعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م ويقيص ورصمتف سم٠مدائٝم٤م. 

 يمام يقيص أهٚمف سمؽمك اعمٕم٤ميص واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمالة وأواُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وآسمتٕم٤مدقمـ ٟمقاهٞمف.   

اإلٟمٗم٤مق ُمـ اًمٙم٥ًم احلالل اًمٓمٞم٥م إلٟمٗم٤مذ رطمٚم٦م احل٩م، وشمرك ُم٤م يٚمزم ُمـ ٟمٗم٘م٦م عمـ شمٚمزُمف ٟمٗم٘م٦م      -3

 ؽمة همٞم٤مسمف. ظمالل وم
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قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: يم٤من أهؾ اًمٞمٛمـ حيجقن وٓ يتزودون، وي٘مقًمقن ٟمحـ اعمتقيمٚمقن،   

 . رواه اًمٌخ٤مري. {وشمزودوا وم٢من ظمػم اًمزاد اًمت٘مقى }وم٢مذا ىمدُمقا ُمٙم٦م ؾم٠مًمقا اًمٜم٤مس، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:

 ٠مضمٞمٚمف هت٤موٟم٤م هب٤م. أو شمٙم٤مؾمال قمٜمف. اًمتٕمجٞمؾ سم٤محل٩م ُمتك ىمدر قمٚمٞمف طم٥ًم اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ودمٜم٥م شم     -2

ـِ اًْمَٕم٤معَملِمَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع إًَِمْٞمِف ؾَمٌِٞماًل َوَُمـ يَمَٗمَر وَم٢مِنَّ اهلل هَمٜمِلٌّ قَم ٌَٞم٧ِْم َُم  َوهللِِّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس طِم٩مُّ اًْم

 آل قمٛمران.  {(94)

. رواه "ُمـ أراد احل٩م ومٚمٞمتٕمجؾ "وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 أسمق داود. 

 وزاد اسمـ ُم٤مضمف: وم٢مٟمف ىمد يٛمرض اعمرض، وشمْمؾ اًمراطمٚم٦م، وشمٕمرض احل٤مضم٦م.   

اظمتٞم٤مر اًمّم٤مطم٥م اًمّم٤مًمح، واًمرومٞمؼ إُملم، واًمدًمٞمؾ اًمٕم٤ممل سم٠مطمٙم٤مم احل٩م، واعمقاىمػ واًمِمٕم٤مئر ذًمؽ   -2

ـّ اهلل شمٕم٤ممم اًمّم٤مطم٥م اًمذي إن ذيمر أقم٤مٟمف وإن ٟمز ذيمره، وإومْمؾ اًمذه٤مب ُمع اًم ٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم وم٢مذا ُم

قمٚمٞمف هبذا اًمٗمْمؾ ومٚمٞمتٛمًؽ سمف وم٢مٟمف يٕمٞمٜمف قمغم ُم٤ٌمّر احل٩م وُمٙم٤مرم إظمالق ويٛمٜمٕمف سمٕمٚمٛمف وقمٛمٚمف ُمـ ؾمقء 

ُم٤م يٓمرأ قمغم اعم٤ًمومر ُمـ ُم٤ًموئ إظمالق واًمْمجر ويٕمقد سمحج٦م ُم٘مٌقًم٦م ٓ شمٜمًك أسمدا ) إن ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم(. 

ٚمؼ هلؿ، وًملم اجل٤مٟم٥م ُمٕمٝمؿ، وسمذل اعمراد هلؿ، واًم٘مٞم٤مم قمغم ظمدُمتٝمؿ، اًمرومؼ سم٤مٕصح٤مب، وحتًلم اخل  -0

واًمٌِم٤مؿم٦م وآؾمتٌِم٤مر قمٜمد رؤي٤مهؿ، وشمرك اًمٚمٖمق واعمامراة واجلدال ُمٕمٝمؿ، واإلقمراض واًمتٖم٤مومؾ قمـ 

 زٓهتؿ، وإيث٤مرهؿ سم٤مًمراطم٦م واعم٤مل. 

َـّ احْلَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ْٕمُٚمقَُم٤مٌت وَمَٛمـ وَمَرَض ومِٞمِٝم قَق َوَٓ ضِمَداَل ذِم احْل٩َمر احْل٩َمُّ َأؿْمُٝمٌر ُمَّ ًُ  {٩مَّ وَماَل َروَم٨َم َوَٓ وُم

 . 194اًمٌ٘مرة 
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ُم٤م اصٓمح٥م اصمٜم٤من إٓ يم٤من أقمٔمٛمٝمام أضمرا وأطمٌٝمام امم اهلل قمز  "ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . "وضمؾ أروم٘مٝمام سمّم٤مطمٌف

 طمًؿ ظمالوم٤مهتؿ. ويًـ ًمٚمٛم٤ًمومريـ ُمٕم٤م أن ي١مُمروا أطمدهؿ ومذًمؽ أومم امم اٟمتٔم٤مم أُمقرهؿ و  

 رواه أسمق داود.  "إذا ظمرج صمالصم٦م ذم ؾمٗمر ومٚمٞم١مُمروا أطمدهؿ "ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ويٗمْمؾ هلؿ إذا سم٤مشمقا ذم اخلالء أن يتٜم٤موسمقا احلراؾم٦م.   

شمٕمٚمؿ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م سمِمٙمؾ صحٞمح قمٜمد اًمٕمٚمامء إوم٤موؾ ىمٌؾ اًمًٗمر وطمْمقر دورات شمدريٌٞم٦م   -4

ِمٙمؾ شمدريٌل قمٛمكم واصٓمح٤مب يمت٤مب سمذًمؽ طمتك حي٩م سمٕمٚمؿ وصم٘م٦م ويٕمقد ُمٓمٛمئـ شمقوح ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م سم

 اًم٤ٌمل سم٠مٟمف أدى اًمٗمريْم٦م يمام حي٥م اهلل ورؾمقًمف. 

صالة ريمٕمتلم قمٜمدُم٤م يريد اخلروج ُمـ ُمٜمزًمف ًمٚمًٗمر قمـ اعم٘مّٓمؿ ان اعم٘مدام اًمّمح٤ميب ريض اهلل قمٜمف أن   -1

ٚمف أومْمؾ ُمـ ريمٕمتلم يريمٕمٝمام طملم يريد ُم٤م ظمٚمػ أطمد قمٜمد أه "رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 رواه اًمٓمؼماين.  "ؾمٗمرا

 . {ىمؾ هق اهلل أطمد }. وذم اًمث٤مٟمٞم٦م:{ىمؾ ي٤م أهي٤م اًمٙم٤مومرون }ي٘مرأ ذم إومم سمٕمد اًمٗم٤محت٦م:  

ىمؾ أقمقذ سمرب  }، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م:{ىمؾ أقمقذ سمرب اًمٗمٚمؼ }وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ي٘مرأ ذم إومم سمٕمدا ًمٗم٤محت٦م:  

ًمٙمرد، وم٘مد ضم٤مء أن ُمـ ىمرأ آي٦م اًمٙمرد ىمٌؾ ظمروضمف ُمـ ُمٜمزًمف مل يّمٌف رء . وم٢مذا ؾمٚمؿ ىمرأ آي٦م ا{اًمٜم٤مس

وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق احلًـ اًم٘مزويٜمل إهن٤م  {إليالف ىمريش }يٙمرهف طمتك يرضمع، ويًتح٥م أن ي٘مرأ ؾمقرة 

 أُم٤من ُمـ يمؾ ؾمقء. 

اًمٚمٝمؿ سمؽ أؾمتٕملم وقمٚمٞمؽ أشمقيمؾ، اًمٚمٝمؿ  "صمؿ يدقمق سمحْمقر ىمٚم٥م وإظمالص وُمـ أطمًـ ُم٤م ي٘مقل:   

ذًمؾ زم صٕمقسم٦م أُمري، وؾمٝمؾ قمكّم ُمِم٘م٦م ؾمٗمري، وارزىمٜمل ُمـ اخلػم أيمثر مم٤م أـمٚم٥م، وأسف قمٜمل يمؾ 
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ذ، رّب اذح زم صدري، ويّن زم أُمري، اًمٚمٝمؿ إين أؾمتحٗمٔمؽ وأؾمتقدقمؽ ٟمٗمز وديٜمل وأهكم 

 . "وأىم٤مريب ويمؾ ُم٤م أٟمٕمٛم٧م قمكّم وقمٚمٞمٝمؿ سمف، ُمـ آظمرة ودٟمٞم٤م، وم٤مطمٗمٔمٜم٤م أمجٕملم ُمـ يمؾ ؾمقء ي٤م يمريؿ

ويٗمتتح دقم٤مءه وخيتٛمف سم٤مًمتحٛمٞمد هلل شمٕم٤ممم، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وإذا   

هنض ُمـ ضمٚمقؾمف ومٚمٞم٘مؾ ُم٤م رويٜم٤مه قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يرد 

ل ُم٤م مّهٜمل وُم٤م ؾمٗمرا إٓ ىم٤مل طملم يٜمٝمض ُمـ ضمٚمقؾمف: اًمٚمٝمؿ إًمٞمؽ شمقضّمٝم٧م، وسمؽ اقمتّمٛم٧م، اًمٚمٝمؿ ايمٗمٜم

 ٓ أهتؿ ًمف، اًمٚمٝمّؿ زّودين اًمت٘مقى، واهمٗمر زم ذٟمٌل، ووضّمٝمٜمل ًمٚمخػم أيٜمام شمقضمٝم٧م. 

 شمقديع أهٚمف وضمػماٟمف وأصداىمئف.      -9

إذا أراد أطمديمؿ ؾمٗمرا ومٚمٞمقّدع  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 . "٤مئٝمؿ ظمػماإظمقاٟمف، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مقمؾ ذم دقم

واًمًٜم٦م أن ي٘مقل ًمف ُمـ يقدقمف ُم٤م روي قمـ ىمزقم٦م ىم٤مل زم اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: شمٕم٤مل أودقمؽ يمام   

 رواه أسمق داود.  "أؾمتقدع اهلل ديٜمؽ وأُم٤مٟمتؽ وظمقاشمٞمؿ قمٛمٚمؽ "ودقمٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 . "ٜم٧موي٘مقل ًمف: زودك اهلل اًمت٘مقى، وهمٗمر ذٟمٌؽ، ويّن ًمؽ اخلػم طمٞم٨م يم  

ُمـ ىم٤مل ) يٕمٜمل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف(  "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

سمًؿ اهلل شمقيمٚم٧م قمغم اهلل وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، ي٘م٤مل ًمف: يمٗمٞم٧م ووىمٞم٧م وهدي٧م وشمٜمّحك قمٜمف 

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وهمػمهؿ.  "اًمِمٞمٓم٤من

 "ـ سمٞمتف ُم٤م صح أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتفي٘مقل قمٜمد ظمروضمف ُم-16

سمًؿ اهلل شمقيمٚم٧م اهلل قمغم اهلل اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ أن أوّؾ أو أوؾ، أو أزّل أو أزّل أو افمٚمؿ أو أفمٚمؿ أو 

 . رواه أسمق داود. "أضمٝمؾ أو جيٝمؾ قمكمّ 



 
198 

سمًؿ اهلل شمقيمٚم٧م قمغم اهلل  "ىم٤مل إذا ظمرج ُمـ سمٞمتف:وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   

 . "ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ي٘م٤مل ًمف هدي٧م وًم٘مٞم٧م ووىمٞم٧م

ويًتح٥م هذا اًمدقم٤مء ًمٙمؾ ظم٤مرج ُمـ سمٞمتف، ويًتح٥م أن يتّمدق سمٌمء قمٜمد ظمروضمف ويمذا سملم يدي   

 يمؾ طم٤مضم٦م يريده٤م. 

 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  يًٛمل اهلل إذا سمدأ اعم٤ًمومر سمريمقب ُمريمٌتف ويدقمق سمام ورد قمـ-11

قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمكم وؾمٚمؿ يم٤من إذا اؾمتقى قمغم سمٕمػمه ظم٤مرضم٤م   

ؾمٌح٤من اًمذي ؾمّخر ًمٜم٤م هذا وُم٤م يمٜم٤م ًمف ُم٘مرٟملم، وإٟم٤م امم رسمٜم٤م عمٜم٘مٚمٌقن، اًمٚمٝمؿ  "امم ؾمٗمر يمؼّم صمالصم٤م صمؿ ىم٤مل:

ت٘مقى، وُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمرى، اًمٚمٝمؿ هّقن قمٚمٞمٜم٤م ؾمٗمرٟم٤م هذا، واـمق قمٜم٤ّم إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ ذم ؾمٗمرٟم٤م هذا اًمؼم واًم

سمٕمده، اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمّم٤مطم٥م ذم اًمًٗمر واخلٚمٞمٗم٦م ذم إهؾ، اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ وقمث٤مء اًمًٗمر ويمآسم٦م 

اعمٜمٔمر، وؾمقء اعمٜم٘مٚم٥م ذم اعم٤مل وإهؾ، وإذا رضمع ىم٤مهلـ وزاد ومٞمٝمـ: آيٌقن شم٤مئٚمقن قم٤مسمدون ًمرسمٜم٤م 

 ُمًٚمؿ.  . رواه"طم٤مُمدون

دمٜم٥م اًمِمٌع اعمٗمرط واًمزيٜم٦م واًمؽمومف واًمتًٌط ذم أًمقان إـمٕمٛم٦م وم٢من احل٤مج أؿمٕم٨م أهمؼم، ويٜمٌٖمل أن -14

يًتٕمٛمؾ اًمرومؼ وطمًـ اخلٚمؼ ُمع مجٞمع اًمٜم٤مس ودمٜم٥م اعمخ٤مصٛم٦م واعمخ٤مؿمٜم٦م وُمزامح٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٓمريؼ 

ٗم٤مظ اًم٘مٌٞمح٦م وًمٞمالطمظ ىمقًمف وُمقارد اعم٤مء ُم٤م أُمٙمٜمف ويّمقن ًم٤ًمٟمف ُمـ اًمِمتؿ واًمٖمٞم٦ٌم واًمٚمٕمـ ومجٞمع إًم

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م.  "ُمـ طم٩ّم ومٚمؿ يروم٨م ومل يٗمًؼ ظمرج ُمـ ذٟمقسمف يمٞمقم وًمدشمف أُمف ":^

وًمػمومؼ سم٤مًم٤ًمئؾ ًمف واًمْمٕمٞمػ وٓ يٜمٝمر أطمدا ُمٜمٝمؿ وٓ يقسمخف قمغم ظمروضمف سمال زاد سمؾ يقاؾمٞمف سمٌمء مم٤م   

 شمٞمن وم٢من مل يٗمٕمؾ رده ردا مجٞمال ودقم٤م ًمف سم٤معمٕمقٟم٦م. 

اًمتٙمٌػم أصمٜم٤مء اًمّمٕمقد واًمتًٌٞمح أصمٜم٤مء اهلٌقط ويٜمدرج ذًمؽ قمغم اًمّمٕمقد واهلٌقط ذم اعمٓم٤ٌمت اهلقائٞم٦م -13

 ذم اًمٓم٤مئرات. 
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ٌّحٜم٤م  رواه اًمٌخ٤مري.  "ومٕمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يمٜم٤م إذا صٕمدٟم٤م يمؼمٟم٤م وإذا ٟمزًمٜم٤م ؾم

صمالث دقمقات ":^ل رؾمقل اهلل يمام يًـ اًمدقم٤مء أصمٜم٤مء اًمًٗمر حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤م  

رواه أسمق داود  "ُمًتج٤مسم٤مت ٓ ؿمؽ ومٞمٝمـ: دقمقة اعمٔمٚمقم، ودقمقة اعم٤ًمومر، ودقمقة اًمقاًمد قمغم وًمده

 واًمؽمُمذي. 

 يدقمق سمدقم٤مء اًمرؾمقل يمٚمام أراد دظمقل ىمري٦م. -12

 طملم يراه٤م اًمٚمٝمؿ رب اًمًاموات اًمًٌع وُم٤م مل ير ىمري٦م يريد دظمقهل٤م إٓ ىم٤مل ^قمـ صٝمٞم٥م أن اًمٜمٌل   

أفمٚمٚمـ وإرولم اًمًٌع وُم٤م أىمٚمٚمـ ورب اًمِمٞم٤مـملم وُم٤م أوٚمٚمـ ورب اًمري٤مح وُم٤م ذريـ، أؾم٠مًمؽ ظمػم 

 رواه اًمٜم٤ًمئل.    "هذه اًم٘مري٦م وظمػم أهٚمٝم٤م وظمػم ُم٤م ومٞمٝم٤م، وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ذه٤م وذ أهٚمٝم٤م وذ ُم٤م ومٞمٝم٤م

 اًمت٠مدب سمآداب اإلطمرام وهل: -12

ط، وطمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م، واًمقوقء، أو ب، وٟمتػ اإلسماًمٜمٔم٤موم٦م: وشمتح٘مؼ سمت٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر، وىمص اًمِم٤مر   - أ

 ت٤ًمل، وهق أومْمؾ، وشمنيح اًمٚمحٞم٦م، وؿمٕمر اًمرأس. همآ

 رواه اًمٌزار.            ُمـ اًمًٜم٦م أن يٖمتًؾ إذا أراد اإلطمرام، وإذا أراد دظمقل ُمٙم٦م.  "ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام:  

إن اًمٜمٗم٤ًمء واحل٤مئض شمٖمتًؾ  "ىم٤مل: وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 رواه أمحد.   "وحترم، وشم٘ميض اعمٜم٤مؾمؽ يمٚمٝم٤م، همػم أهن٤م ٓ شمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م طمتك شمٓمٝمر

اًمتجرد: ُمـ اًمثٞم٤مب اعمخٞمٓم٦م وًمٌس صمقيب اإلطمرام، ومه٤م رداء يٚمػ اًمٜمّمػ إقمغم ُمـ اًمٌدن، دون  - ب

 اًمرأس، وإزار يٚمػ سمف اًمٜمّمػ إؾمٗمؾ ُمٜمف. 

 ْملم، وم٢من إسمٞمض أطم٥م اًمثٞم٤مب امم اهلل شمٕم٤ممم. ويٜمٌٖمل أن يٙمقٟم٤م أسمٞم  
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ُمـ اعمديٜم٦م سمٕمدُم٤م شمرضمؾ، واّدهـ، وًمٌس إزاره  ^اٟمٓمٚمؼ رؾمقل اهلل  "ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام:  

 رواه اًمٌخ٤مري.          "ورداءه، هق وأصح٤مسمف

 اًمتٓمٞم٥م ذم اًمٌدن واًمثقب، وإن سم٘مل أصمره قمٚمٞمف سمٕمد اإلطمرام.  -ج

 ^[ اًمٓمٞم٥م ذم ُمٗمرق رؾمقل اهلل "سمريؼ"يم٠مين أٟمٔمر امم وسمٞمض ] أي  " قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:ومٕمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل  

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "وهق حمرم

إلطمراُمف ىمٌؾ أن حيرم، وحلٚمف ىمٌؾ  ^وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أيْم٤م ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م أـمٞم٥ّم رؾمقل اهلل   

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. "أن يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م

ام ؾمٜم٦م اإلطمرام، ي٘مرأ ذم إومم ُمٜمٝمام سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة اًمٙم٤مومرون وذم اًمث٤مٟمٞم٦م صالة ريمٕمتلم: يٜمقي هب -د

 ؾمقرة اإلظمالص. 

 رواه ُمًٚمؿ.  "يريمع سمذي احلٚمٞمٗم٦م ريمٕمتلم ^ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: يم٤من اًمٜمٌل   

 اًمت٠مدب سمآداب دظمقل ُمٙم٦م واًمٌٞم٧م احلرام وهل: -10

 آهمت٤ًمل.        - أ

 هلل قمٜمٝمام أٟمف يم٤من  يٖمتًؾ ًمدظمقل ُمٙم٦م. ومٕمـ اسمـ قمٛمر ريض ا   

أن ي٤ٌمدر امم اًمٌٞم٧م سمٕمد أن يدع أُمتٕمتف ذم ُمٙم٤من أُملم ويدظمؾ ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞم٦ٌم ـ سم٤مب اًمًالم ـ  - ب

 وي٘مقل ذم ظمِمقع وضاقم٦م: 

أقمقذ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ، وسمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وؾمٚمٓم٤مٟمف اًمٙمريؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، سمًؿ اهلل، اًمٚمٝمؿ صّؾ قمغم  "

 . "ؾمٚمؿ، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمقيب واومتح زم أسمقاب رمحتؽحمٛمد وآًمف و
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 إذا وىمع ٟمٔمره قمغم اًمٌٞم٧م، رومع يديف وىم٤مل:  -ج

اًمٚمٝمؿ زد هذا اًمٌٞم٧م شمنميٗم٤م، وشمٕمٔمٞمام، وشمٙمريام، وُمٝم٤مسم٦م، وزد ُمـ ّذومف ويمّرُمف ممـ طمجف، او اقمتٛمره،  "  

 رواه اًمِم٤مومٕمل ُمرومققم٤م.  "شمنميٗم٤م وشمٙمريام وشمٕمٔمٞمام، وسمرا

 أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر.  "الم، وُمٜمؽ اًمًالم، ومحّٞمٜم٤م رسمٜم٤م سم٤مًمًالماًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمً "

صمؿ ي٘مّمد امم احلجر إؾمقد، ومٞم٘مٌٚمف سمدون صقت. وم٢من مل يتٛمٙمـ اؾمتٚمٛمف سمٞمده وىمٌٚمف. وم٢من قمجز قمـ  -د

ذًمؽ، أؿم٤مر اًمٞمف سمٞمده. صمؿ ي٘مػ سمحذائف وينمع ذم اًمٓمقاف وٓ يّمكم حتٞم٦م اعمًجد، وم٢من حتٞمتف اًمٓمقاف سمف، 

 اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م ُم٘م٤مُم٦م ومٞمّمٚمٞمٝم٤م ُمع اإلُم٤مم.  إٓ إذا يم٤مٟم٧م

 . "إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة إٓ اعمٙمتقسم٦م "ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ويمذًمؽ إذا ظم٤مف ومقات اًمقىم٧م، يٌدأ سمف ومٞمّمٚمٞمف. 

أن يًتحي قمٜمد رؤي٦م اًمٙمٕم٦ٌم ُم٤م أُمٙمٜمف ُمـ اخلِمقع واًمتذًمؾ واخلْمقع ومٝمذه قم٤مدة اًمّم٤محللم وقم٤ٌمد  -هـ

 روملم ٕن رؤي٦م اًمٌٞم٧م شمذيمر وشمِمقق امم رب اًمٌٞم٧م. اهلل اًمٕم٤م

 اًمت٠مدب سمآداب اًمٓمقاف وؾمٜمٜمف وهل: -14

اؾمت٘م٤ٌمل احلجر إؾمقد، قمٜمد سمدء اًمٓمقاف ُمع اًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ، ورومع اًمٞمديـ: يمرومٕمٝمام ذم اًمّمالة،  -أ

ع سمٞمده واؾمتالُمف هبام سمقوٕمٝمام قمٚمٞمف، وشم٘مٌٞمٚمف سمدون   صقت، وووع اخلد قمٚمٞمف، إن أُمٙمـ ذًمؽ، وإٓ  ًّ ُم

وىمٌٚمٝم٤م، أو ُمًف سمٌمء ُمٕمف وىمٌٚمف، أو أؿم٤مر سمٞمده وىمٌٚمٝم٤م ذم اعمٙم٤من اًمذي ي٘مػ ومٞمف ُم٘م٤مسمؾ احلجر قمغم ظمط 

 اًمٌدء سم٤مًمٓمقاف. 

احلجر واؾمتٚمٛمف، صمؿ ووع ؿمٗمتٞمف يٌٙمل ـمقيال،  ^ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: اؾمت٘مٌؾ رؾمقل اهلل   

 رواه احل٤ميمؿ.  "ٙم٥م اًمٕمؼماتي٤م قمٛمر هٜم٤م شمً "وم٤مًمتٗم٧م وم٢مذا قمٛمر يٌٙمل ـمقيال، وم٘م٤مل:
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ٌّٚمؽ  ^وقمـ اسمـ قم٤ٌمس: أن قمٛمر أيم٥م قمغم اًمريمـ وم٘م٤مل: إين ٕقمٚمؿ أٟمؽ طمجر، وًمق مل أر طمٌٞمٌل    ىم

 رواه أمحد.  "ًم٘مد يم٤من ًمٙمؿ ذم رؾمقل اهلل أؾمقة طمًٜم٦م "واؾمتٚمٛمؽ ُم٤م اؾمتٚمٛمتؽ وٓ ىمٌّٚمتؽ 

 ٙمتػ إين. آوٓم٤ٌمع: وهق ضمٕمؾ وؾمط اًمرداء حت٧م اإلسمط إيٛمـ، وـمرومٞمف قمغم اًم  -ب

وأصح٤مسمف اقمتٛمروا ُمـ اجلٕمراٟم٦م وم٤موٓمٌٕمقا أرديتٝمؿ  ^ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل   

 رواه أمحد وأسمق داود.  "حت٧م آسم٤مـمٝمؿ، وىمذومقه٤م قمغم قمقاشم٘مٝمؿ اًمٞمنى

اًمّرُمؾ: وهق اإلهاع ذم اعمٌم ُمع هز اًمٙمتٗملم وشم٘م٤مرب اخلٓمك وىمد ّذع ذًمؽ إفمٝم٤مر ًمٚم٘مقة  -ج

 . واًمٜمِم٤مط

رُمؾ ُمـ احلجر إؾمقد امم احلجر إؾمقد صمالصم٤م،  ^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام: أن رؾمقل اهلل   

 وُمِمك أرسمٕم٤م. رواه أمحد. 

 وهذا ًمٚمرضم٤مل أُم٤م اًمٜم٤ًمء ومال اوٓم٤ٌمع قمٚمٞمٝمـ ًمقضمقب ؾمؽمهـ وٓ رُمؾ.   

 اؾمتالم اًمريمـ اًمٞمامين:  -د

ٞمامٟمّٞملم، وىم٤مل: ُم٤م شمريم٧م اؾمتالم هذيـ اًمريمٜملم يٛمس ُمـ إريم٤من إٓ اًم ^ًم٘مقل اسمـ قمٛمر: مل أر اًمٜمٌل   

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. يًتٚمٛمٝمام ذم ؿمدة وٓ ذم رظم٤مء.  ^)اًمٞمامين ـ احلجر إؾمقد( ُمٜمذ رأي٧م رؾمقل اهلل 

 صالة ريمٕمتلم سمٕمد اًمٓمقاف:   -هـ

 يًـ ًمٚمٓم٤مئػ صالة ريمٕمتلم سمٕمد يمؾ ـمقاف، قمٜمد ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ أو ذم أي ُمٙم٤من ُمـ اعمًجد.   

واختذوا ُمـ  }طملم ىمدم ُمٙم٦م ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م ؾمٌٕم٤م، وأشمك اعم٘م٤مم وم٘مرأ: ^ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل قمـ   

 رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح. ومّمغم ظمٚمػ اعم٘م٤مم صمؿ أشمك احلجر وم٤مؾمتٚمٛمف.  {ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم
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ص ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، واًمًٜم٦ّم ومٞمٝمام ىمراءة ؾمقرة اًمٙم٤مومرون سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ذم اًمريمٕم٦م إومم وؾمقرة اإلظمال  

 وم٘مد صم٧ٌم ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام رواه ُمًٚمؿ وهمػمه. 

 اًمت٠مدب سمآداب اًمقىمقف سمٕمروم٤مت وؾمٜمٜمف: -11

 آهمت٤ًمل ًمٚمقىمقف سمٕمروم٦م.        - أ

 رواه ُم٤مًمؽ.  "وىمد يم٤من اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يٖمتًؾ ًمقىمقومف قمِمٞم٦م قمروم٦م "  

 سمٕمروم٤مت وهق ُمٝمؾ. واهمتًؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف   

اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٓمٝم٤مرة اًمٙم٤مُمٚم٦م، واؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واإليمث٤مر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر واًمذيمر واًمدقم٤مء ًمٜمٗمًف  - ب

 وًمٖمػمه سمام ؿم٤مء ُمـ أُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ُمع اخلِمٞم٦م وطمْمقر اًم٘مٚم٥م ورومع اًمٞمديـ. 

 . رواه اًمٜم٤ًمئل. ىم٤مل أؾم٤مُم٦م سمـ زيد: يمٜم٧م ردف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمروم٤مت ومرومع يديف يدقمق  

ظمػم اًمدقم٤مء، دقم٤مء يقم قمروم٦م، وظمػم ُم٤م  "ىم٤مل: ^وقمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده: أن اًمٜمٌل   

ىمٚم٧م أٟم٤م واًمٜمٌٞمقن ُمـ ىمٌكم: ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد، وهق قمغم يمؾ رء 

 رواه اًمؽمُمذي.  "ىمدير

اًمٜم٤مس ذم اًمزمح٦م أو دومٕمٝمؿ ويتٚمٓمػ سمٛمـ يزامحف ويٚمحظ سم٘مٚمٌف ضمالًم٦م اًمٌٕمد ذم مجٞمع أقمامل احل٩م قمـ إيذاء -19

 اًمٌ٘مٕم٦م اًمتل هق ومٞمٝم٤م واًمتل هق ُمتقضمف إًمٞمٝم٤م ويٚمتٛمس قمذر ُمـ زامحف وُم٤م ٟمزقم٧م اًمرمح٦م إٓ ُمـ ىمٚم٥م ؿم٘مل. 

ذم اًمٙمالم واًم٥ًم واًمِمتؿ واًمٚمٕمـ واجلدال واخلّمقُم٤مت ُمع  أو اًمٗمحشاًمٌٕمد أيْم٤م قمـ اًمٖمْم٥م -46

قَق َوَٓ  }قمز وضمؾ:أظمريـ ًم٘مقل اهلل  ًُ َـّ احْل٩َمَّ وَمالَ َروَم٨َم َوَٓ وُم ْٕمُٚمقَُم٤مٌت وَمَٛمـ وَمَرَض ومِٞمِٝم احْل٩َمُّ َأؿْمُٝمٌر ُمَّ

اِد اًمتَّْ٘مَقى َواشمَّ  ُدوْا وَم٢مِنَّ ظَمػْمَ اًمزَّ ـْ ظَمػْمٍ َيْٕمَٚمْٛمُف اهللُّ َوشَمَزوَّ ٌَ ضِمَداَل ذِم احْل٩َمر َوَُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقْا ُِم ٤مِب ُ٘مقِن َي٤م ُأْوزِم إًَْم

 اًمٌ٘مرة.  {(194)
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اًمتذيمر دائام سم٠مٟمف ذم أقمامًمف إٟمام ي١مدي ومرو٤م ُمـ ومروض اهلل، ي١مدى ُمرة ذم اًمٕمٛمر ومٞمتحٛمؾ اعمِم٤مق -41

ويّمؼم قمغم اإليذاء ويقضمف ىمٚمٌف هلل ؾمٌح٤مٟمف ويًتِمٕمر سم٠من اهلل ُمٕمف يراه ويراىمٌف ويٚمتٛمس اخلِمقع 

اًمتٛمجٞمد واًمتٕمٔمٞمؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. واإلضمالل واًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ويٙمثر ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم و

ويِمٖمؾ أوىم٤مشمف سم٤مًمدقم٤مء وىمراءة اًم٘مرآن واًمذيمر واًمٌٙم٤مء واًمتيع واًمتقسم٦م وإظمالص اًمٕمٌقدي٦م هلل وٓ يٜمًك 

اًمدقم٤مء ًمألىمرسم٤مء وإرطم٤مم وإصدىم٤مء وُمـ ؾم٠مًمقه وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم سم٤مخلػم واًمًٕم٤مدة واًمتقومٞمؼ وص٤مًمح 

 اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمرة.  أُمقرهؿ واًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م اًمدائٛم٦م ذم

 اًمت٠مدب سمآداب زي٤مرة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: -44

 . ^وهق ذم ـمري٘مف امم اعمديٜم٦م وزي٤مرة اًمٜمٌل  ^أن يٙمثر ُمـ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ قمغم اًمٜمٌل    - أ

 أن يٖمتًؾ ىمٌؾ دظمقًمف اعمًجد اًمٜمٌقي ويٚمٌس أٟمٔمػ صمٞم٤مسمف ُمتٓمٞم٤ٌم سم٤مًمٓمٞم٥م.   - ب

ًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، وم٢مذا وصؾ سم٤مب اعمًجد ومٚمٞم٘مّدم رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ذم اًمدظمقل سم٤م ^دظمقل ُمًجد اًمرؾمقل  -ج

أقمقذ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ، وسمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وسمًٚمٓم٤مٟمف اًم٘مديؿ، ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، سمًؿ اهلل واحلٛمد هلل،  "ىم٤مئال:

 . "اًمٚمٝمؿ صّؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آل حمٛمد وؾمٚمؿ، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمقيب واومتح زم أسمقاب رمحتؽ

ومٞمّمكم ومٞمٝم٤م سمجٜم٥م اعمٜمؼم حتٞم٦م اعمًجد ريمٕمتلم،  "ُم٤م سملم اعمٜمؼم واًم٘مؼم وهل"اًمنميٗم٦م أن ي٠ميت اًمروو٦م  -د

 ويِمٙمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمف قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م. 

، ُمًتحيا  ^يتجف امم اًم٘مؼم اًمنميػ ُمًت٘مٌال ضمداره وُمًتدسمرا اًم٘مٌٚم٦م ومٞمًٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل  -هـ

 يشمف ىم٤مئال سمّمقت ظمٗمٞمض: ضمالل ُمقىمٗمف وُمٜمزًم٦م ُمـ هق ذم طم

اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ٟمٌل اهلل، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ظمػمة اهلل، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ظمػم   

ظمٚمؼ اهلل، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م طمٌٞم٥م اهلل، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل رب 

ٞم٤م ورؾمقٓ قمـ أُمتف، أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ زى ٟمٌضماًمٕم٤معملم، ضمزاك اهلل ي٤م رؾمقل اهلل أومْمؾ ُم٤م 
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ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أٟمؽ قمٌده ورؾمقًمف وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف، وأؿمٝمد أٟمؽ ىمد سمٚمٖم٧م اًمرؾم٤مًم٦م، وأدي٧م 

 إُم٤مٟم٦م، وٟمّمح٧م إُم٦م، وضم٤مهدت ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده. 

ر أيْم٤م ٟمحق ذراع صمؿ يت٠مظمر ٟمحق ذراع امم اجلٝم٦م اًمٞمٛمٜمك ومٞمًٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر اًمّمديؼ، صمؿ يت٠مظم -و

 ومٞمًٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م اًمٗم٤مروق قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام. 

 صمؿ يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومٞمدقمق ًمٜمٗمًف، وٕطم٤ٌمسمف، وإلظمقاٟمف، وؾم٤مئر اعمًٚمٛملم صمؿ يٜمٍمف.  -ز

 قمغم اًمزائر أن ٓ يرومع صقشمف إٓ سم٘مدر ُم٤م يًٛمع ٟمٗمًف.  -ح

 اًمت٠مدب سمآداب اإلىم٤مُم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة: -43

 . وأن يٜمقي آقمتٙم٤مف ومٞمف يمٚمام دظمٚمف. ^ات اخلٛمس سمٛمًجد رؾمقل اهلل أن يّمكم اًمّمٚمق   - أ

وي٘مقل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم ُم١مُمٜملم وإٟم٤م إن  ^أن خيرج يمؾ يقم امم اًمٌ٘مٞمع سمٕمد زي٤مرة اًمرؾمقل  - ب

 رىمد، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وهلؿ. ٖمؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ٓطم٘مقن، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕهؾ سم٘مٞمع اًم

محزة سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م ؾمٞمد اًمِمٝمداء صمؿ  ^يٌدأ سم٤مًمًالم قمغم قمّؿ رؾمقل اهلل أن يزور ىمٌقر اًمِمٝمداء سم٠مطمد و -ج

 . "ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ سمام صؼمشمؿ ومٜمٕمؿ قم٘مٌك اًمدار "يًٚمؿ قمغم سم٘مٞم٦م اًمِمٝمداء إسمرار ويدقمق هلؿ ىم٤مئال:

أن يزور ُمًجد ىم٤ٌمء وهق أول ُمًجد سمٜمل ذم اإلؾمالم وهق اعمًجد اًمذي أؾمس قمغم اًمت٘مقى  -د

ي٠ميت ُمًجد ىم٤ٌمء رايم٤ٌم وُم٤مؿمٞم٤م  ^يم٤من رؾمقل اهلل  "ومٞمف اؾمتح٤ٌمسم٤م ُم١ميمدا. وشمًتح٥م زي٤مرشمف واًمّمالة 

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "ومٞمّمكم ومٞمف ريمٕمتلم

أن ي٠ميت ؾم٤مئر اعمِم٤مهد سم٤معمديٜم٦م وهل ٟمحق صمالصملم ُمقوٕم٤م يٕمرومٝم٤م أهؾ اعمديٜم٦م ومٚمٞم٘مّمد ُم٤م ىمدر قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م  -هـ

 ًؾ وينمب وهل ؾمٌع آسم٤مر. يتقو٠م ُمٜمٝم٤م ويٖمت ^ويمذا ي٠ميت أسم٤مر اًمتل يم٤من رؾمقل اهلل 
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  ^أن يالطمظ سم٘مٚمٌف ذم ُمدة ُم٘م٤مُمف سم٤معمديٜم٦م ضمالًمتٝم٤م وأهن٤م اًمٌٚمدة اًمتل اظمت٤مره٤م اهلل شمٕم٤ممم هلجرة ٟمٌٞمف  -و

 واؾمتٞمٓم٤مٟمف وُمدومٜمف وًمٞمًتحي شمردده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م وُمِمٞمف ذم سم٘م٤مقمٝم٤م. 

 اًمت٠مدب سمآداب اًمرضمقع ُمـ ؾمٗمر احل٩م وؾمٜمٜمف. -42

ذم اًمٕمقدة امم أهٚمف ووًمده إذا ىم٣م اعم٤ًمومر طم٤مضمتف وهمروف ُمـ ؾمٗمره ًمٞمًت٠مٟمػ رقم٤ميتف آؾمتٕمج٤مل    - أ

 قمغم شمرسمٞمتٝمؿ.  وإذاومفهلؿ 

اًمًٗمر ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمذاب يٛمٜمع أطمديمؿ ـمٕم٤مُمف  ":^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 ًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. رواه ا "وذاسمف وٟمقُمف وم٢مذا ىم٣م أطمديمؿ هنٛمتف ُمـ ؾمٗمره ومٚمٞمٕمجؾ امم أهٚمف

 اًمدقم٤مء:   - ب

يم٤من إذا ىمٗمؾ ُمـ طم٩ّم أو قمٛمرة يمؼّم قمغم يمؾ ذف صمالث  ^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل   

إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير آيٌقن شم٤مئٌقن  ٓ"ي٘مقل: شمٙمٌػمات صمؿ 

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  ." وقمده وٟمٍم قمٌده وهزم إطمزاب وطمدهقم٤مسمدون ؾم٤مضمدون ًمرسمٜم٤م طم٤مُمدون صدق اهلل

شمرشمٞم٥م اًمٕمقدة ُمـ اًمًٗمر ىمدر اإلُمٙم٤من سمحٞم٨م ٓ يّمؾ امم أهٚمف ذم ؾم٤مقم٦م ُمت٠مظمرة ُمـ اًمٚمٞمؾ سمؾ يٗمّْمؾ  -ج

 أن يدظمؾ سمٞمتف ذم اًمٜمٝم٤مر وسمٕمد أن يّمٚمح ؿم٠مٟمف. 

هنك  "وذم رواي٦م: "ـ أهٚمف ًمٞمالإذا أـم٤مل أطمديمؿ اًمٖمٞم٦ٌم ومال يٓمرىم ":^قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "أن يٓمرق اًمرضمؾ أهٚمف ًمٞمال ^رؾمقل اهلل 

 دظمقل أىمرب ُمًجد امم اعمديٜم٦م ويّمكم ومٞمف ريمٕمتلم.  -د

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "يم٤من إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر سمدأ سم٤معمًجد ومّمغم ومٞمف ريمٕمتلم ":^قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ أن رؾمقل اهلل   

ٕهؾ سمٞمتف وأىمرسم٤مئف وأصح٤مسمف سم٘مدر اإلُمٙم٤من ُمـ ـمٕم٤مم أو ُمت٤مع اًمٌٚمدة اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م  إطمْم٤مر اهلداي٤م -هـ

 ومٝمق ُمـ اًمًٜم٦م يمام ورد ذم اإلطمٞم٤مء. 
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 . "اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م ىمرارا ورزىم٤م طمًٜم٤م "يمام يًـ أن يدقمق اهلل سم٘مقًمف:  

 وىمقًمف إذا دظمؾ سمٞمتف ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.  -و

إذا رضمع ُمـ ؾمٗمره ومدظمؾ قمغم أهٚمف ىم٤مل: شمقسم٤م شمقسم٤م  ^ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس   

 . أي أؾم٠مًمؽ شمقسم٦م ٓ شمؽمك إصمام. "ًمرسمٜم٤م  أوسم٤م ٓ يٖم٤مدر طمقسم٤م

يٜمٌٖمل أن يٙمقن احل٤مج سمٕمد رضمققمف ظمػما مم٤م يم٤من ومٝمذا ُمـ قمالُم٤مت ىمٌقل احل٩م وأن يٙمقن ظمػمه آظمذا  -ز

 ذم ازدي٤مد. 

قمغم أطمًـ طم٤مل وهٞمئ٦م ُمع اًمٌِم٤مؿم٦م وطمًـ اًمْمٞم٤موم٦م واحلدي٨م طمقل ُمزاي٤م احل٩م اؾمت٘م٤ٌمل اًمزائريـ  -ح

وومقائده وُم٤م يِمٕمر سمف احل٤مج ُمـ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واٟمنماح وزي٤مدة ذم اإليامن ُمرهم٤ٌم إي٤مهؿ وُمِمقىم٤م هلؿ ًمٞمٕم٘مدوا 

اًمٕمزم قمغم أداء هذه اًمٗمريْم٦م وٓ يتحدث أسمدا قمـ اعمّم٤مقم٥م أو اعمت٤مقم٥م اًمتل ٓ سمّد أن يالىمٞمٝم٤م يمؾ ُم٤ًمومر 

 طمتك ٓ يثٌط اهلٛم٦م وطمتك ٓ حيٌط قمٛمٚمف وصمقاسمف. 

 يًتح٥م عمـ يًٚمؿ قمغم اًم٘م٤مدم ُمـ احل٩م أن يدقمق ًمف.  -ط

رواه  "ىمٌؾ اهلل طمّجؽ وهمٗمر ذٟمٌؽ، وأظمٚمػ ٟمٗم٘متؽ "ىم٤مل:  ^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل   

 اسمـ اًمًٜمل. 

رواه  "ر ًمٚمح٤مج وعمـ اؾمتٖمٗمر ًمف احل٤مجاًمٚمٝمؿ اهمٗم ":^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 اًمٌٞمٝم٘مل. 
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ـّ وإدقم٤مء، وقمٛمؾ سمدون إيامن    اإلؾمالم ديـ اًمٕمٛمؾ، وًمٙمٜمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمٜم٤مومع، وإيامن سمدون قمٛمؾ مت

 ومًقق وقمّمٞم٤من. 

٤محِلَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي . 164اًمٙمٝمػ  {٤مِت يَم٤مَٟم٧ْم هَلُْؿ ضَمٜم٤َّمُت اًْمِٗمْرَدْوِس ُٟمُزًٓ إِنَّ اًمَّ

واًمرضمقًم٦م ذم اإلؾمالم، ويمامل اًمٜمْم٩م ومٞمف، أن يٜمزل اعمًٚمؿ ذم ُمٞم٤مديـ احلٞم٤مة ُمٙم٤مومح٤م، وإمم أسمقاب اًمرزق 

ؾم٤مقمٞم٤م، وًمٙمـ ىمٚمٌف ُمٕمٚمؼ سم٤مهلل، وومٙمره ٓ يٖمٞم٥م قمـ ُمراىم٦ٌم اهلل وظمِمٞمتف، وآًمتزام سمحدوده واًمت٘مٞمد 

 ه. سم٠مواُمر

يَم٤مِة خَي٤َموُمقَن َيْقُم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   اَلِة َوإِيَت٤مء اًمزَّ َٓ سَمْٞمٌع قَمـ ِذيْمِر اهللَِّ َوإىَِم٤مِم اًمّمَّ ٤مَرٌة َو َّٓ شُمْٚمِٝمٞمِٝمْؿ دِمَ ٤ًم شَمَتَ٘مٚم٥َُّم ِرضَم٤مٌل 

سَْمَّم٤مُر ) ْٕ  اًمٜمقر..  {(34ومِٞمِف اًْمُ٘مُٚمقُب َوا

د ريمٕم٤م ؾمجدا وىمٞم٤مُم٤م، وم٢مذا قم٤مُمٚمتٝمؿ سم٤مُٕمقال وهق سمذًمؽ يْمع طمدا عمـ يتخِمٕمقن أُم٤مم اًمٜم٤مس ذم اعم٤ًمضم  

 أو اًمتج٤مرات شمٌلم أهنؿ أوم٤مع ؾم٤مُم٦م، أو قم٘م٤مرب ُم١مذي٦م. 

ُمـ أظمذ أُمقال اًمٜم٤مس يريد أداءه٤م  "قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . رواه اًمٌخ٤مري. "ى اهلل قمٜمف وُمـ أظمذه٤م يريد إشمالومٝم٤م أشمٚمٗمف اهللدأ
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ٟمٔم٤مم هذه احلٞم٤مة، يتٓمٚم٥م اًمًٕمل واًمٕمٛمؾ، وطمريم٦م إقمامل ومٞمٝم٤م شمتقىمػ قمغم اجلد وآضمتٝم٤مد وإن   

وًمذًمؽ يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م أن يٜمٝمض اإلٟم٤ًمن ًمٚمٕمٛمؾ ُمًتِمٕمرا سمِمٕم٤مر اجلد واًمٜمِم٤مط، ـم٤مرطم٤م اًم٘مٕمقد 

ٞمف واًمٙمًؾ وراءه فمٝمري٤م، طمتك ي٘مقم سمام ومروتف قمٚمٞمف اًمٓمٌٞمٕم٦م وهل ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف، ويٕمٛمؾ سمام أوطمتف إًم

اًم٘مقاٟملم اًمنمقمٞم٦م، واًمٕم٤مىمؾ ٓ يرى ًمٜمٗمًف أن يٙمقن يمال قمغم همػمه، وهق ٓ يٕمٚمؿ أن اًمرزق ُمٜمقط 

سم٤مًمًٕمل، وأن ُمّم٤مًمح احلٞم٤مة ٓ شمتؿ إٓ سم٤مؿمؽماك إومراد طمتك ي٘مقم يمؾ واطمد سمٕمٛمؾ ظم٤مص ًمف، وهٜم٤مك 

 شمت٤ٌمدل اعمٜم٤مومع، وشمدور رطمك إقمامل، ويتؿ اًمٜمٔم٤مم قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ. 

َٕمٚمَّٙمُ  }:ىم٤مل شمٕم٤ممم   َْرِض َواسْمَتُٖمقا ُِمـ وَمْْمِؾ اهللَِّ َواْذيُمُروا اهللََّ يَمثػِمًا ًمَّ ْٕ وا ذِم ا اَلُة وَم٤مٟمَتنِمُ ْؿ وَم٢مَِذا ىُمِْمَٞم٧ِم اًمّمَّ

 اجلٛمٕم٦م.  {(16شُمْٗمٚمُِحقَن )

ق واًمٕمٛمؾ قمغم أٟمقاع يمثػمة ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ًمف قمالىم٦م سم٤مًمديـ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمف قمالىم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م ومام ًمف قمالىم٦م سم٤مًمديـ ومٝم  

 اًمٕم٤ٌمدات وهمػمه٤م ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م اعمختٚمٗم٦م. 

وُم٤م ًمف قمالىم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م وسمٞمع وذاء وشمٙم٥ًم ودم٤مرة أو أي طمروم٦م يم٤مٟم٧م ومٝمق وإن يم٤من سم٤مسم٤م   

ًمٚمرزق واًمًٕمل ًمٚمتٙم٥ًم واًمٕمٞمش واحلّمقل قمغم اعم٤مل ُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمح٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمن اًميوري٦م ذم 

الم قمٛمال ُمرشمٌٓم٤م سم٤مًمديـ سمؾ طم٨ّم اًمديـ قمك اًمٕمٛمؾ وضمٕمؾ ًمف طمٞم٤مشمف. ومٝمق ُمع يمؾ ذًمؽ اقمتؼمه اإلؾم

 اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ. 

 . 11اًمٜم٠ٌم  {وضمٕمٚمٜم٤م اًمٜمٝم٤مر ُمٕم٤مؿم٤م }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ْزىِمِف  }وىم٤مل أيْم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:   َْرَض َذًُمقًٓ وَم٤مُْمُِمقا ذِم َُمٜم٤َميمٌَِِٝم٤م َويُمُٚمقا ُِمـ رر ْٕ ِذي ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ ا ُهَق اًمَّ

 اعمٚمؽ.  {(12قُر )َوإًَِمْٞمِف اًمٜمُُِّم 

رواه  "ُم٤م أيمؾ أطمد ـمٕم٤مُم٤م ىمط ظمػما ُمـ أن ي٠ميمؾ ُمـ قمٛمؾ يده "وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 اًمٌخ٤مري. 
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ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف: يم٤من آدم قمٚمٞمف اًمًالم طمراصم٤م، وٟمقح ٟمج٤مرا، وإدريس ظمٞم٤مـم٤م، وإسمراهٞمؿ   

 وؿمٕمٞم٥م وحمٛمد صٚمقات اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ رقم٤مة. وًمقط زراقملم، وص٤مًمح شم٤مضمرا، وداود زرادا، وُمقؾمك 

وأُم٤م أصم٤مر ومروي أن ًم٘مامن احلٙمٞمؿ ىم٤مل ٓسمٜمف: ي٤م سمٜمل اؾمتٕمـ سم٤مًمٙم٥ًم احلالل وم٢مٟمف ُم٤م اومت٘مر أطمد ىمط إٓ   

أص٤مسمف صمالث ظمّم٤مل: رىم٦م ذم ديٜمف، ووٕمػ ذم قم٘مٚمف، وذه٤مب ُمروءشمف وأقمٔمؿ ُمـ هذه اخلّم٤مل 

 اؾمتخٗم٤مف اًمٜم٤مس سمف. 

:  ُم٤م شم٘مقل ذم رضمؾ ضمٚمس ذم سمٞمتف أو ُمًجده وىم٤مل ٓ أقمٛمؾ ؿمٞمئ٤م طمتك ي٠مشمٞمٜمل وىمٞمؾ ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ  

إن اهلل ضمٕمؾ رزىمل  "روىمل، وم٘م٤مل أمحد: هذا رضمؾ ضمٝمؿ اًمٕمٚمؿ أُم٤م ؾمٛمع ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ويم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم  "شمٖمدو مخ٤مص٤م وشمروح سمٓم٤مٟم٤م "وىم٤مل طملم ذيمر اًمٓمػم: "حت٧م فمؾ روطمل

وإلقؽم بعض آداب يتجرون ذم اًمؼم واًمٌحر ويٕمٛمٚمقن ذم ٟمخٚمٝمؿ، واًم٘مدوة هبؿ ُمٓمٚمقسم٦م  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 هذا ادوضوع: 

طمًـ اًمٜمٞم٦م ذم اًمتج٤مرة، ومٚمٞمٜمق هب٤م آؾمتٕمٗم٤مف قمـ اًم١ًمال ويمػ اًمٓمٛمع قمـ اًمٜم٤مس، واًم٘مٞم٤مم سمٙمٗم٤مي٦م   -1

 اًمٕمٞم٤مل ًمٞمٙمقن سمذًمؽ ُمـ مجٚم٦م اعمج٤مهديـ وًمٞمٜمق اًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم. 

 قمٜمف ىم٤مل: ُمّر سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمؾ، ومرأى أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ أٟمس ريض اهلل  

وؾمٚمؿ ُمـ ضمٚمده وٟمِم٤مـمف وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، ًمق يم٤من هذا  ـ يٕمٜمقن اًمٜمِم٤مط واًم٘مقة ـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ وم٘م٤مل 

ن ظمرج إن يم٤من يًٕمك قمغم وًمده صٖم٤مرا ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وإن يم٤م "رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

يًٕمك قمغم أسمقيـ ؿمٞمخلم يمٌػميـ ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وإن يم٤من ظمرج يًٕمك قمغم ٟمٗمًف يٕمٗمٝم٤م ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ 

 رواه اًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل.  "اهلل، وإن يم٤من ظمرج يًٕمك ري٤مء وُمٗم٤مظمرة ومٝمق ذم ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من

ول اًمٜمٝم٤مر امم أن ٓ يٛمٜمٕمف ؾمقق اًمدٟمٞم٤م قمـ ؾمقق أظمرة، وؾمقق أظمرة اعم٤ًمضمد ومٞمٜمٌٖمل أن جيٕمؾ أ  -4

وىم٧م دظمقل اًمًقق ٔظمرشمف، ومٞمقافم٥م قمغم إوراد وإذيم٤مر واًمّمٚمقات، وم٘مد يم٤من ص٤محلقا اًمًٚمػ ُمـ 
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اًمتج٤مر جيٕمٚمقن أول اًمٜمٝم٤مر وآظمره ًممظمرة ووؾمٓمف ًمٚمجت٤مرة، وإذا ؾمٛمع أذان اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ومٞمٜمٌٖمل أن 

 يؽمك اعمٕم٤مش اؿمتٖم٤مٓ سم٠مداء اًمٗمرائض. 

٤مرة وٓ سمٞمع قمـ ذيمر اهلل وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة خي٤مومقن يقُم٤م شمت٘مٚم٥م رضم٤مل ٓ شمٚمٝمٞمٝمؿ دم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 . 34اًمٜمقر  {ومٞمف اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مر

أن يالزم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمًقق ويِمتٖمؾ سم٤مًمتًٌٞمح واًمتٝمٚمٞمؾ وأن ٓ يٙمقن ؿمديد احلرص قمغم   -3

 اًمًقق واًمتج٤مرة. ومال يٙمقن أول ُمـ يدظمؾ اًمًقق وٓ آظمر ُمـ خيرج ُمٜمف. 

ومرض قمغم  اًمِمٌف وُمقاوع اًمري٥م، وـمٚم٥م احلاللأن يٓمٚم٥م احلالل وجيتٜم٥م احلرام ويتقىمك ُمقاىمع      -2

 يمؾ ُمًٚمؿ. 

 "احلالل سملّم واحلرام سملّم وسمٞمٜمٝمام ُمِمتٌٝم٤مت "قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 

 . 21اعم١مُمٜمقن  {اًمٓمٞم٤ٌمت واقمٛمٚمقا ص٤محل٤م ي٤م أهي٤م اًمرؾمؾ يمٚمقا ُمـ }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إن اهلل ـمٞم٥م ٓ  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌم

 اًمٌٕمد قمـ آطمتٙم٤مر ومٝمق طمرام.      -2

ُمـ اطمتٙمر اًمٓمٕم٤مم أرسمٕملم يقُم٤م وم٘مد  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 رواه أمحد واحل٤ميمؿ.  "سمريء ُمـ اهلل واهلل سمريء ُمٜمف

 . رواه ُمًٚمؿ. "ٓ حيتٙمر إٓ ظم٤مـمئ "وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 وظم٤مـمئ أي آصمؿ. 
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وآطمتٙم٤مر هق أن خيٗمل اًمت٤مضمر ُم٤م حيت٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف طم٤مضم٦م ضوري٦م ًمٞمتحٙمؿ سم٤مًمًٕمر ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م   

 اد اًمتٛمقيٜمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم. يم٤معمق

 "طمٌقسم٤م"أٟمف ُمر سمرضمؾ يٌٞمع ـمٕم٤مُم٤م  ":^اًمٌٕمد قمـ اًمٌٞمع قمـ ـمريؼ اًمٖمش عم٤م ورد قمـ رؾمقل اهلل   -0

 "أي اعمٓمر "وم٠مقمجٌف، وم٠مدظمؾ يده ومٞمف ومرأى سمٚمال، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا ي٤م ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم، ىم٤مل: أص٤مسمتف اًمًامء 

 رواه ُمًٚمؿ.  "ِمٜم٤م ًمٞمس ُمٜم٤مومٝمال ضمٕمٚمتف ومقق اًمٓمٕم٤مم طمتك يراه اًمٜم٤مس، ُمـ هم ":^وم٘م٤مل 

ٓ حيؾ ٕطمد يٌٞمع سمٞمٕم٤م إٓ سملّم ُم٤م ومٞمف، وٓ حيؾ عمـ  "وروي قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:  

 رواه احل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل.  "يٕمٚمؿ ذًمؽ إٓ سمّٞمٜمف

 واًمٖمش هق إفمٝم٤مر اًمٌمء قمغم ظمالف طم٘مٞم٘متف دون قمٚمؿ اعمِمؽمي  سمف.   

 وي٩م اًمٌْم٤مقم٦م. دمٜم٥م طمٚمػ اإليامن ًمؽم     -4

احلٚمػ ُمٜمٗم٘م٦م ًمٚمًٚمٕم٦م  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ممح٘م٦م ًمٚمٙم٥ًم

إي٤ميمؿ ويمثرة احلٚمػ ذم  "وقمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  

 ُمًٚمؿ. رواه  "اًمٌٞمع وم٢مٟمف يٜمٗمؼ صمؿ يٛمحؼ

 صمؿ واًمذي حيٚمػ وهق ُمتٞم٘مـ اًمٙمذب يٙمقن طم٤مًمٗم٤م سمٞمٛملم اًمٖمٛمقس.   

واًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس: هق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر وؾمٛمل همٛمقؾم٤م ٕٟمف يٖمٛمس ص٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر وًمٞمس ًمف يمٗم٤مرة ؾمقى   

 اًمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م اًمٜمّمقح. 

 آطمتٞم٤مط.  قمدم اًمتٓمٗمٞمػ ذم اًمٙمٞمؾ واعمٞمزان وإمت٤مم اًمٙمٞمؾ واعمٞمزان، وإرضم٤مح اًمقزن زي٤مدة ذم     -1

ـُ شَم٠ْمِويالً  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًَ تَِ٘مٞمِؿ َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْم ًْ َٓم٤مِس اعْمُ ًْ  اإلهاء.  {(32)َوَأْووُمقا اًْمَٙمْٞمَؾ إِذا يمِْٚمُتْؿ َوِزُٟمقْا سم٤ِمًمِ٘م



 
213 

ِٗملَم ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ْٚمُٛمَٓمٗمر َتْقوُمقَن )1َوْيٌؾ ًمر ًْ ـَ إَِذا ايْمَت٤مًُمقْا قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َي ِذي َزُٟمقُهْؿ ( 4( اًمَّ َوإَِذا يَم٤مًُمقُهْؿ َأو وَّ

وَن )  اعمٓمٗمٗملم.  {(3خُيِْنُ

  ^وقمـ ؾمقيد سمـ ىمٞمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ضمٚم٧ٌم أٟم٤م وخمرُم٦م قمٌدي سمزا ُمـ هجر. ومج٤مءٟم٤م اًمٜمٌل   

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "زن وأرضمح "ًمٚمقزان: ^ان يزن سم٤مٕضمر وم٘م٤مل اًمٜمٌل زوم٤ًموُمٜم٤م هاويؾ، وقمٜمدي و

 إٟم٘م٤مص اعمٙمٞم٤مل  واعمٞمزان أصمٜم٤مء اًمتٕم٤مُمؾ اًمتج٤مري وُمزاوًم٦م اًمٌٞمع واًمنماء. واًمتٓمٗمٞمػ هق 

دمٜم٥م اًمثٜم٤مء قمغم اًمٌْم٤مقم٦م قمٜمد اًمٌٞمع ووصٗمٝم٤م سمام ًمٞمس ومٞمٝم٤م ومٝمق يمذب وشمدًمٞمس ومتقيف وظمداع،  -9

 ودمٜم٥م ذُمٝم٤م قمٜمد اًمنماء، واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتج٤مرة سم٤مًمّمدق احلؼ واًمٕمدل وآؾمت٘م٤مُم٦م وإُم٤مٟم٦م. 

اًمت٤مضمر إُملم اًمّمدوق ُمع  "هلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض ا  

 . رواه اًمؽمُمذي. "اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "ٓ شمٜم٤مضمِمقا "اًمٌٕمد قمـ اًمٜمجش. ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  -16

٦م وىمد أووح اًم٤ٌمئع ًمٚمٛمِمؽمي اًمراهم٥م ذم واًمٜمجش أن يٙمقن هٜم٤مك سم٤مئع وُمِمؽمي وسمٞمٜمٝمام ؾمٚمٕم٦م ُمٕمٞمٜم  

أٟم٤م أؿمؽمهي٤م ُمٜمؽ سمثٛمـ أيمثر ُمـ اًمثٛمـ  "صمٛمٜمٝم٤م ومٞم٠ميت ؿمخص آظمر ٓ رهم٦ٌم ًمف ذم اًمًٚمٕم٦م ومٞم٘مقل ًمٚم٤ٌمئع:

 وىمد ىمّمد ُمـ ذًمؽ حتريؽ رهم٦ٌم اعمِمؽمي إول ومٞمٝم٤م.  "اعمذيمقر

٥م اخلقض ذم دمٜم٥م اجلٚمقس ذم ـمريؼ اعمًٚمٛملم ُمـ أضمؾ اًمٌٞمع أو اًمنماء ومٞمْمّٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ ودمٜم -11

 اًم٤ٌمـمؾ واإلصمؿ واخلّمقُم٤مت ورومع اًمّمقت واًمّمٞم٤مح أو اًمِمتؿ. 

 اًمرو٤م سم٤مًمرسمح اًم٘مٚمٞمؾ وهذا ي١مدي امم حم٦ٌم اًمٜم٤مس ويمثرة اًمزسم٤مئـ وـمٞم٥م اعمٕم٤مُمٚم٦م واًمؼميم٦م ذم اًمرزق.  -14

 دمٜم٥م اًمٌٞمع واًمنماء قمـ ـمريؼ اًمنىم٦م وآهمتّم٤مب.  -13
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ُمنوىم٤م ـ وهق يٕمٚمؿ أهن٤م هىم٦م وم٘مد اؿمؽمك ذم إصمٛمٝم٤م  ُمـ اؿمؽمى هىم٦م ـ أي "أٟمف ىم٤مل: ^قمـ رؾمقل اهلل   

 . رواه اًمٌٞمٝم٘مل. "وقم٤مره٤م

 دمٜم٥م اًمتٙم٥ًم قمـ ـمريؼ اًمرسم٤م واعمٞمن.  -12

 . 442اًمٌ٘مرة  {وأطمّؾ اهلل اًمٌٞمع وطمّرم اًمرسم٤م }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ُ٘مقْا اهللَّ َوَذُروْا َُم٤م سَمِ٘مَل  }وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   ـَ آَُمٜمُقْا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ١ْمُِمٜملَِم َي٤م َأهيُّ سَم٤م إِن يُمٜمُتؿ ُمُّ ـَ اًمرر ْ شَمْٗمَٕمُٚمقْا  (441)ُِم وَم٢مِن ملَّ

ٌْتُْؿ وَمَٚمُٙمْؿ ُرُؤوُس َأُْمَقاًمُِٙمْؿ َٓ شَمْٔمٚمُِٛمقَن َوَٓ شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  ـَ اهللِّ َوَرؾُمقًمِِف َوإِن شُم  اًمٌ٘مرة.  {(449) وَم٠ْمَذُٟمقْا سمَِحْرٍب ُمر

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آيمؾ اًمرسم٤م وُمقيمٚمف، ًمٕمـ ر "وعم٤م ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . أصح٤مب اًمًٜمـ. "ويم٤مشمٌف، وؿم٤مهديف، وىم٤مل هؿ ؾمقاء

إن اهلل إذا طمّرم  "دمٜم٥م سمٞمع إؿمٞم٤مء اعمحرُم٦م عم٤م ورد قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:  -12

 رواه أمحد وأسمق داود.  "ؿمٞمئ٤م طمّرم صمٛمٜمف

 ذم ٟمٔمر اإلؾمالم.  حمرمٌ  رمٍ وقمغم هذا وم٢من سمٞمع اخلٛمر ويمؾ حم

قمدم إقم٤مٟم٦م اعمِمؽمي اًمٔم٤ممل وم٢مقم٤مٟم٦م اًمت٤مضمر ًمٚمٛمِمؽمي ذم اًمنم حمرُم٦م وي٠مصمؿ ُمٜمٝم٤م اًمت٤مضمر وُمث٤مل ذًمؽ   -10

 اًمت٤مضمر اًمذي يٌٞمع اًمٕمٜم٥م أو اًمتٛمر عمـ يٕمٚمؿ أٟمف يتخذه مخرا. 

 مه٤مل أو سم٤مًمت٠مظمػم. اًمثٛمـ إُم٤م سم٤معم٤ًمحم٦م أو سم٤معم٤ًمهٚم٦م أو سم٤مإل اؾمتٞمٗم٤مءاإلطم٤ًمن ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م وذم   -14

ُٙمْؿ إِن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ىُمقْا ظَمػْمٌ ًمَّ ٍة َوَأن شَمَّمدَّ ٍة وَمٜمَٔمَِرٌة إمَِم َُمْٞمَنَ  اًمٌ٘مرة.  {(416)َوإِن يَم٤مَن ُذو قُمْنَ

رطمؿ اهلل اُمرئ ؾمٝمؾ اًمٌٞمع، ؾمٝمؾ  "وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٌخ٤مري.  "اء، ؾمٝمؾ اًم٘مْم٤مء، ؾمٝمؾ آىمتْم٤مءاًمنم
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 دمٜم٥م ذاء رء ي٤ًموم همػمٟم٤م ًمنمائف طمتك يٜمتٝمل سمنمائف أو سمؽميمف.   -11

 رواه اًمٌخ٤مري.  "ٓ يٌع سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٞمع أظمٞمف "ىم٤مل: ^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل   

اًمت٤مضمر ٟم٘مقد ُمزيٗم٦م أو ٟم٘مقد ىمديٛم٦م اٟمتٝمك اًمٌٕمد قمـ شمروي٩م اًمٜم٘مقد اعمزيٗم٦م وم٘مد شمرد أطمٞم٤مٟم٤م امم يد   -19

اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م أو ٟم٘مقد سمٚمد آظمر ٓ يتٕم٤مُمؾ هب٤م ذم سمٚمده، ومٞمج٥م قمغم اًمت٤مضمر ذم هذه احل٤مًم٦م أن ٓ يروج هذه 

اًمٜم٘مقد سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م ًمِمخص آظمر وإٓ يم٤من فم٤معم٤م ٕٟمف أّض سمٖمػمه ُمـ اعمًٚمٛملم وىمد ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب 

ذم ؿم٠من شمروي٩م اًمٜم٘مقد اعمزيٗم٦م( ُم٤م ٟمّمف: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟمٗم٤مق )ُمققمٔم٦م اعم١مُمٜملم ُمـ إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

ًمنىم٦م ُمٕمّمٞم٦م واطمدة وىمد مت٧م واٟم٘مٓمٕم٧م وُمٕمّمٞم٦م إٟمٗم٤مق ادرهؿ زيػ أؿمد ُمـ هىم٦م ُم٤مئ٦م درهؿ ٕن 

اًمزيػ ىمد يٙمقن قمٚمٞمف وزره٤م سمٕمد ُمقشمف امم ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م أو ُم٤مئتل ؾمٜم٦م امم أن يٗمٜمك ذًمؽ اًمدرهؿ واًمقيؾ عمـ 

 أو أيمثر يٕمذب هب٤م ذم ىمؼمه وي٠ًمل قمٜمٝم٤م امم آظمر اٟم٘مراوٝم٤م.  يٛمقت وشمٌ٘مك ذٟمقسمف ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م

 . 14يس  {وٟمٙمت٥م ُم٤م ىمدُمقا وآصم٤مرهؿ}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

إىم٤مًم٦م اًمٜم٤مدم: ذم سمٕمض إطمٞم٤من  ىمد يِمؽمي أطمدهؿ اًمًٚمٕم٦م صمؿ يتْمح ًمف أٟمف ذم همػم طم٤مضم٦م هل٤م أو   -46

ي  ي٘مٌؾ اًمًٚمٕم٦م ويرد إًمٞمف صمٛمٜمٝم٤م( ومٛمـ يرى أٟمف حمت٤مج ًمثٛمٜمٝم٤م ومٞمٜمدم قمغم ذائف وي٠ميت امم اًمت٤مضمر ًمٞم٘مٞمٚمف ) أ

طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمنمقمٞم٦م أن ي٘مٌؾ اًمت٤مضمر اًمًٚمٕم٦م ُمـ اعمِمؽمي اًمٜم٤مدم وًمف ُمـ اهلل ذم هذا اًمٗمٕمؾ صمقاب يمثػم 

 يمام يِمػم امم ذًمؽ طمدي٨م اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

٤مل ُمًٚمام سمٞمٕمتف أىم٤مًمف اهلل ُمـ أىم "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن. "قمثرشمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أن يتجٜم٥م اًمٕم٤مُمؾ واعمقفمػ اًمت٠مظمر قمـ ُمققمد اًمٕمٛمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف واؾمتٖمالل وىم٧م اًمٕمٛمؾ سمٙم٤مُمٚمف   -41

ًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ وقمدم إو٤مقم٦م اًمقىم٧م وآٟمِمٖم٤مل  سمٖمػم اًمٕمٛمؾ ومٝمذا اًمقىم٧م ُمـ طمؼ ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ وإٓ 
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ن اإلو٤مقم٦م ًمٚمقىم٧م وآٟمِمٖم٤مل قمـ اًمٕمٛمؾ اعمٓمٚمقب دمٕمؾ أضمرة هذا اًمقىم٧م ُمقوع ؿمٌٝم٦م ٕٟمف أظمذ وم٢م

 أضمرة سمدون قمٛمؾ. 

أن يتجٜم٥م اعمقفمػ شم٠مظمػم اعمٕم٤مُمالت وشم٠مضمٞمؾ أصح٤مب احل٤مضم٦م ومم٤مـمٚمتٝمؿ واإلهاع ذم أداء    -44

ٜم٤مس وهذا إقمامل وطمؾ ُمِم٤ميمؾ اًمٜم٤مس سمقضمف ـمٚمؼ ويمالم طمًـ ـمٞم٥م ٕٟمف يٕمٛمؾ ذم ُمْمامر ظمدُم٦م اًم

 قمٛمٚمف وٓ جيقز ًمف اًمتٍمف سمام ي١مذي اًمٜم٤مس وشم٠مظمػم طم٤مضم٤مهتؿ وإو٤مقم٦م أوىم٤مهتؿ واًمٗمرص ًمدهيؿ. 
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-5- 

 آداب الصؾة

 

اإلٟم٤ًمن سمٓمٌٕمف وهمريزشمف ُمٞم٤مل ًمالضمتامع سم٤مٔظمريـ واًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ وإٟمِم٤مء اًمّمالة احلٛمٞمٛم٦م هبؿ وهذا ُم٤م   

 احلٛمٞمٛم٦م واًمرواسمط اإليامٟمٞم٦م اًم٘مقي٦م.  تامقمٞم٦مآضمؿمجٕمف اإلؾمالم أيْم٤م وىمد أٟمِم٠م اًمٕمالىم٤مت 

هذا وىمد ٟمٔمؿ  اإلؾمالم هذه اًمٕمالىم٤مت  شمٜمٔمٞمام دىمٞم٘م٤م وم٘مد طمدد أٟمقاع هذه اًمرواسمط وقمدد اًمقاضم٤ٌمت   

ٟمحقه٤م ومجٕمؾ أول هذه اًمّمالة ُمع أىمرب اًمٜم٤مس امم اًمٗمرد ُمع اًمقاًمديـ وم٠مُمر سمؼممه٤م وـم٤مقمتٝمام واطمؽماُمٝمام 

ؾ اًمّمٚم٦م سملم اًمزوضملم ىم٤مئٛم٦م قمغم احل٥م وآطمؽمام اعمت٤ٌمدل وأداء يمؾ صمؿ اٟمت٘مؾ امم اًمّمٚم٦م سم٤مًمزوج ومجٕم

ُمٜمٝمام ًمقاضم٤ٌمشمف دم٤مه أظمر واطمؽمام طم٘مقىمف، صمؿ اٟمت٘مؾ امم اًمّمٚم٦م سم٤مًمقًمد وضمٕمٚمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمرقم٤مي٦م واًمؽمسمٞم٦م 

 احلًٜم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمقاًمديـ ُمع اًمٕمٓمػ واعم٤ًمواة سمٞمٜمٝمؿ صمؿ اًمّمٚم٦م ُمع إظمقة وم٠مُمر اًمّمٖمػم سم٤مطمؽمام اًمٙمٌػم

وأُمر اًمٙمٌػم سمرمح٦م اًمّمٖمػم واًمٕمٓمػ قمٚمٞمف يمذًمؽ قمٛمؼ اًمّمٚم٦م سم٤مٕىم٤مرب وإرطم٤مم وأُمر سمّمٚمتٝمؿ 

 وزي٤مرهتؿ وشم٘مديؿ اعم٤ًمقمدة هلؿ. وإىمرسمقن أومم سم٤معمٕمروف. 

يمذاك اُمتدت اًمّمٚم٦م امم  إصدىم٤مء وإصح٤مب ومٜمٔمؿ  اًمٕمالىم٦م ُمٕمٝمؿ وطمدد اًمقاضم٤ٌمت دم٤مهٝمؿ ويمذاك   

 ؽمام واًمتٕم٤مون واعم٤ًمقمدة وإسمٕم٤مد إذى واًمير قمٜمٝمؿ. طمدد اًمٕمالىم٦م ُمع اجلػمان سم٤مٓطم

ووؾمع اًمّمٚم٦م طمتك اُمتدت امم هذا اعمجتٛمع اًمقاؾمع ومٜمٔمؿ هذه اًمّمٚم٦م وطمدد اًمقاضم٤ٌمت دم٤مه هذا   

اعمجتٛمع وقمٜم٤مسه وضمٕمؾ اًمتٕم٤مون وأداء احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت واًمٕمٛمؾ قمغم رومٕم٦م هذا اعمجتٛمع أؾم٤مس هذه 

ُم٦م وٟمٔمؿ هذه اًمٕمالىم٦م قمغم أؾم٤مس اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٓم٤مقم٦م وآطمؽمام اًمّمٚم٦م سمؾ اُمتدت اًمّمٚم٦م سم٤مًمدوًم٦م وإ

واًمت٘مٞمد سم٤مًمٜمٔم٤مم واًمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ وحم٦ٌم مجٞمع أومراده وأومرد هذه إُم٦م واًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ مجٞمٕم٤م قمغم رومع 
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يمٜمتؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس شم٠مُمرون سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمقن قمـ  }ُمٙم٤مٟم٦م هذا اًمقـمـ وآومتخ٤مر هبذه إُم٦م:

 . 116آل قمٛمران  {سم٤مهلل اعمٜمٙمر وشم١مُمٜمقن

أظمص سم٤مًمٌح٨م  "آداب اًمّمٚم٦م "إذا ُمقاوٞمع اًمّمٚم٦م يمثػمة وىمد ُمّر سمٕمْمٝم٤م ُمٕمٜم٤م وذم ُمقوقع هذا إدب   

 . "اًمتٕمزي٦م"آداب اًمّمٚم٦م: أـ سم٤مًمرطمؿ، ب ـ سم٤مجل٤مر، ج ـ سم٤معمريض،  دـ سم٤معمٞم٧م. 

 آداب صؾة الرحم: -أ

 اًمنور قمٚمٞمٝمؿ اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم.  زي٤مرة إرطم٤مم سم٤مؾمتٛمرار، وشمٗم٘مد أطمقاهلؿ، وإدظم٤مل     -1

 . 40اإلهاء  {وآت ذا اًم٘مرسمك طم٘مف واعمًٙملم واسمـ اًمًٌٞمؾ.. }ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 . 1اًمٜم٤ًمء  {واشم٘مقا اهلل اًمذي شم٤ًمءًمقن سمف وإرطم٤مم إن اهلل يم٤من قمٚمٞمٙمؿ رىمٞم٤ٌم }وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ه أن يٛمّد ًمف ذم قمٛمره ويقؾّمع ًمف ذم ُمـ ّه  "وقمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌزار.  "رزىمف، ويدومع قمٜمف ُمٞمت٦م اًمًقء، ومٚمٞمتؼ اهلل، وًمٞمّمؾ رمحف

 دمٜم٥م ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ وآٟمِمٖم٤مل قمـ سمره٤م وصٚمتٝم٤م سمٛمت٤مع اًمدٟمٞم٤م وحتّمٞمؾ إُمقال.      -4

ًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ومٝمؾ قمًٞمتؿ إن شمقًمٞمتؿ أن شمٗمًدوا ذم إرض وشمّ٘مّٓمٕمقا أرطم٤مُمٙمؿ، أوًمئؽ ا }ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 . 43حمٛمد  {وم٠مصٛمٝمؿ وأقمٛمك أسمّم٤مرهؿ

إن اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ طمتك إذا  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ومرغ ُمٜمٝمؿ ىم٤مُم٧م اًمرطمؿ وم٘م٤مًم٧م: هذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئذ سمؽ ُمـ اًم٘مٓمٞمٕم٦م، ىم٤مل: ٟمٕمؿ أُم٤م شمرولم أن أصؾ ُمـ 

 . ". ىم٤مل: ومذًمؽ ًمؽوصٚمؽ وأىمٓمع ُمـ ىمٓمٕمؽ. ىم٤مًم٧م: سمغم

اىمرؤوا إن ؿمئتؿ: ومٝمؾ قمًٞمتؿ إن شمقًمٞمتؿ أن شمٗمًدوا ذم إرض وشمّ٘مّٓمٕمقا  "صمؿ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "أرطم٤مُمٙمؿ أوًمئؽ اًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ اهلل وم٠مصّٛمٝمؿ وأقمٛمك أسمّم٤مرهؿ
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ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م  "ؿ ي٘مقل:وقمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "ىم٤مـمع رطمؿ

ٟم٤م اًمرمحـ ظمٚم٘م٧م اًمرطمؿ وؿم٘م٘م٧م أ "روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ:  

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "ؾمام ُمـ اؾمٛمل ومٛمـ وصٚمٝم٤م وصٚمتف وُمـ ىمٓمٕمٝم٤م ىمٓمٕمتفاهل٤م 

ص٤مهلؿ، وهداي٦م ؿم٤مردهؿ، وشمذيمػم هم٤مومٚمٝمؿ ودقمقة ُمٕمروٝمؿ  صٚم٦م اًمرطمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٜمّمٞمحتٝمؿ وإرؿم٤مد  -3

 امم اهلل وقم٤ٌمدشمف وأداء اًمٗمرائض واضمتٜم٤مب اعمٕم٤ميص. 

 . 412اًمِمٕمراء  {وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم }:ىم٤مل شمٕم٤ممم  

وأٟمذر  }وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م:  

دقم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمريِم٤م وم٤مضمتٛمٕمقا ومٕمؿ وظمص وىم٤مل: ي٤م سمٜمل قمٌد  {لمقمِمػمشمؽ إىمرسم

ؿمٛمس، ي٤م سمٜمل يمٕم٥م سمـ ًم١مي، أٟم٘مذوا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م سمٜمل ُمرة سمـ يمٕم٥م أٟم٘مذوا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م 

ٓمٚم٥م سمٜمل قمٌد ُمٜم٤مف  أٟم٘مذوا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م سمٜمل ه٤مؿمؿ أٟم٘مذوا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م سمٜمل قمٌداعم

أٟم٘مذوا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مر، ي٤م وم٤مـمٛم٦م أٟم٘مذي ٟمٗمًؽ ُمـ اًمٜم٤مر، وم٢مين ٓ أُمٚمؽ ًمٙمؿ ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤م همػم أن رمح٤م 

 ؾم٠مسمٚمٝم٤م سمٌالهل٤م. رواه ُمًٚمؿ. 

صٚم٦م اًمرطمؿ سم٤مًمتّمدق قمٚمٞمٝمؿ إن يم٤مٟمقا وم٘مراء وُمـ شمّمدق قمغم أىم٤مرسمف يم٤من صمقاسمف قمٜمد اهلل قمٔمٞمام ٕن ًمف   -2

 أضمر اًمّمٚم٦م وأضمر اًمّمدىم٦م. 

ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من أسمق ـمٚمح٦م ريض اهلل قمٜمف أيمثر إٟمّم٤مر سم٤معمديٜم٦م ُم٤مٓ ُمـ ٟمخؾ ويم٤من  قمـ أٟمس  

أطم٥م أُمقاًمف إًمٞمف سمػمطم٤مء ويم٤مٟم٧م ُمًت٘مٌٚم٦م اعمًجد ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدظمٚمٝم٤م وينمب 

. ضم٤مء أسمق ـمٚمح٦م {ٌقنًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼّم طمتك شمٜمٗم٘مقا مم٤م حت }ُمـ ُم٤مء ومٞمٝم٤م ـمّٞم٥م. ىم٤مل أٟمس: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م 

ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمؼم طمتك  }امم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن اهلل شمٕم٤ممم أٟمزل قمٚمٞمؽ:



 
220 

وإّن أطم٥م ُم٤مزم إزّم سمػمطم٤مء وأهن٤م صدىم٦م هلل شمٕم٤ممم أرضمق سمّره٤م وذظمره٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  {شمٜمٗم٘مقا مم٤م حتٌقن

سمخ  ذًمؽ ُم٤مل راسمح ذًمؽ  "ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ومْمٕمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل طمٞم٨م أراك اهلل. وم٘م٤مل رؾمق

ُم٤مل راسمح وىمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىمٚم٧م وإين أرى أن دمٕمٚمٝم٤م ذم إىمرسملم. وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م: أومٕمؾ ي٤م رؾمقل اهلل. 

ٛمٝم٤م أسمق ـمٚمح٦م ذم أىم٤مرسمف وسمٜمل قمٛمف ًّ  . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. "وم٘م

 ٔم٤مر زي٤مرهتؿ ردا قمغم يمؾ زي٤مرة. دمٜم٥م ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمًٞمئ٦م سمٛمثٚمٝم٤م، واًم٘مٓمٕمٞم٦م سمٛمثٚمٝم٤م، أو اٟمت     -2

 . {واًمذيـ يّمٚمقن ُم٤م أُمر اهلل سمف أن يقصؾ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رضمال ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن زم ىمراسم٦م أصٚمٝمؿ وي٘مٓمٕمقين، وأطمًـ إًمٞمٝمؿ   

اعمّؾ، وٓ يزال إن يمٜم٧م يمام ىمٚم٧م ومٙم٠مٟمام شمًّٗمٝمؿ  "ويًٞمئقن إزّم، وأطمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ، وجيٝمٚمقن قمكّم، وم٘م٤مل:

 رواه ُمًٚمؿ.  "ُمٕمؽ ُمـ اهلل فمٝمػم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤مدُم٧م قمغم ذًمؽ

 اعمؾ: اًمرُم٤مد احل٤مر. 

ٓ  "وقمـ قمٌداهلل سمـ أورم ريض اهلل قمٜمٝمام: ىم٤مل: يمٜم٤م ضمٚمقؾم٤م قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل:  

ٌمء، وم٤مؾمتٖمٗمر هل٤م جي٤مًمًٜم٤م اًمٞمقم ىم٤مـمع رطمؿ، وم٘م٤مم ومتك ُمـ احلٚم٘م٦م، وم٠مشمك ظم٤مًم٦م ًمف ىمد يم٤من سمٞمٜمٝمام سمٕمض اًم

إن اًمرمح٦م ٓ شمٜمزل قمغم ىمقم ومٞمٝمؿ  "واؾمتٖمٗمرت ًمف، صمؿ قم٤مد امم اعمجٚمس، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 رواه إصٌٝم٤مين.  "ىم٤مـمع رطمؿ

ًمٞمس اًمقاصؾ سم٤معمٙم٤مومئ  "وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

ـّ اًمقاصؾ اًمذي إذا ىمٓمٕم٧م   رواه اًمٌخ٤مري.  "رمحف وصٚمٝم٤موًمٙم

دمٜم٥م اخلٚمقة سم٠مضمٜمٌٞم٦م أو ُمّم٤مومحتٝم٤م أصمٜم٤مء زي٤مرة إرطم٤مم يمٌٜم٤مت اخل٤مل وسمٜم٤مت اخل٤مًم٦م، وسمٜم٤مت اًمٕمؿ   -0

 وسمٜم٤مت اًمٕمٛم٦م، وآًمتزام سمآداب اًمزي٤مرة ُمـ همض اًمٌٍم، وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن. 

 . 36اًمٜمقر  {ىمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم يٖمْمقا ُمـ أسمّم٤مرهؿ وحيٗمٔمقا ومروضمٝمؿ ذًمؽ أزيمك هلؿ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  
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ٓ خيٚمّقن أطمديمؿ سم٢مُمرأة إٓ  "وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "ُمع ذي رطمؿ

إي٤ميمؿ واًمدظمقل قمغم  "وقمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. "ومرأي٧م احلٛمق، ىم٤مل: احلٛمق اعمقتاًمٜم٤ًمء، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر، أ

 احلٛمق: ىمري٥م اًمزوج يم٠مظمٞمف واسمـ أظمٞمف واسمـ قمٛمف وىمري٥م اًمزوضم٦م يمذًمؽ. 

 

 آداب اجلار: –ب 

 اسمتداء اجل٤مر سم٤مًمًالم إذا ًم٘مٞمف، ُمع اًم١ًمال قمـ طم٤مًمف، واًمٌِم٤مؿم٦م ذم وضمٝمف.      -1

 احل٤مضم٦م أو آؾمتدقم٤مء.  قمٞم٤مدشمف ذم ُمروف، واعم٤ًمرقم٦م امم إؾمٕم٤مومف قمٜمد     -4

شمٕمزيتف قمٜمد إص٤مسمتف سمٛمّمٞم٦ٌم، أو طمٚمقل يم٤مرصم٦م سمف، أو ووم٤مة قمزيز قمٚمٞمف، وومتح سمٞمتف ًمذًمؽ إن اؾمتدقمك   -3

 إُمر واًم٘مٞم٤مم ُمٕمف ذم قمزائف، وإقم٤مٟمتف قمغم ؿمدائده وٟمقائٌف. 

 ُمِم٤مريمتف ذم ومرطمف، وهتٜمئتف قمٜمد طمٚمقًمف وحم٦ٌم اخلػم ًمف، واًمنور ًمنوره.      -2

 ّمٗمح قمـ زٓشمف وؾم٘مٓم٤مشمف، واًمتٖم٤ميض قمـ شم٘مّمػمه وؾمٞمئ٤مشمف، وُمٕم٤مشمٌتف سمرومؼ وأدب قمغم هٗمقاشمف. اًم     -2

 اًمتٚمٓمػ ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م أسمٜم٤مئف، واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ، واًمرومؼ هبؿ وٟمّمٞمحتٝمؿ سم٤معمٕمروف.      -0

 همض اًمٌٍم قمـ أهٚمف، ودمٜم٥م ُمت٤مسمٕم٦م أهاره، واحلٗم٤مظ قمغم طمرُمتف، وُمالطمٔم٦م داره قمٜمد همٞمٌتف.      -4

 همض اًمّمقت دمٜم٤ٌم عمْم٤مي٘متف. وظمٗمض صقت اعمذي٤مع واًمرائل ظمّمقص٤م ذم أوىم٤مت راطمتف.      -1
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دمٜم٥م إيذائف سمتْمٞمٞمؼ اًمٓمريؼ قمٚمٞمف، أو ـمرح إىمذار ىمرب داره، أو اًمتج٤موز قمغم طمدوده أو اًمتٓم٤مول   -9

 قمٚمٞمف ذم اًمٌٜمٞم٤من ومتٜمحج٥م قمٜمف اًمِمٛمس واهلقاء. 

ُمـ فمٚمؿ ىمٞمد ؿمؼم ُمـ إرض  "غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ص  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "ـمّقىمف امم ؾمٌع أرولم

واهلل ٓ ي١مُمـ، واهلل  ٓ ي١مُمـ،  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. رواه  "واهلل ٓ ي١مُمـ، ىمٞمؾ: ُمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: اًمذي ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف

 وذم رواي٦م عمًٚمؿ: ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف.   

 سمقائ٘مف: ذه. 

 سمذل اًمٜمّمٞمح٦م ًمف، واإلظمالص ذم ُمِمقراشمف وإرؿم٤مده امم ُم٤م جيٝمٚمف ُمـ أُمر ديٜمف ودٟمٞم٤مه. -16

 حتٛمؾ إذى ُمٜمف، واًمّمؼم قمغم ضمٗم٤مئف، وإقمراوف. -11

إن زم ضم٤مرا ي١مذيٜمل ويِمتٛمٜمل ويْمٞمؼ قمكّم، ىم٤مل:  "ل ًمف:أشمك رضمؾ امم اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤م  

 اذه٥م وم٢من هق قمَم اهلل ومٞمؽ وم٠مـمع اهلل ومٞمف. 

سمذل اعمٕمروف ًمف، وإقم٤مٟمتف سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل، وإهداؤه ُمـ ـمٕم٤مم داره، ووم٤ميمٝمتف، وشمٚمٌٞمتف ذم ىمْم٤مء -14

 طمقائجف. 

٤م، وسمذي اًم٘مرسمك واًمٞمت٤مُمك، واقمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م وسم٤مًمقاًمديـ إطم٤ًمٟم }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

 . 30اًمٜم٤ًمء  {واعم٤ًميملم واجل٤مر ذي اًم٘مرسمك واجل٤مر اجلٜم٥م واًمّم٤مطم٥م سم٤مجلٜم٥م

ُم٤م زال ضمؼميؾ  "قمـ اسمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مٓ: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  "يقصٞمٜمل سم٤مجل٤مر طمتك فمٜمٜم٧م أٟمف ؾمٞمقرصمف
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ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل  "اقمل ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:وقمـ أيب ذيح اخلز  

واًمٞمقم أظمر ومٚمٞمحًـ امم ضم٤مره، وُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞمٙمرم وٞمٗمف، وُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل 

 . "ظمػما أو ًمٞمًٙم٧م أظمر ومٚمٞم٘مؾواًمٞمقم 

وؾمٚمؿ أوص٤مين: إذا ـمٌخ٧م ُمرىم٦م وم٠ميمثر ُم٤مءه٤م،  وقمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: إن ظمٚمٞمكم صغم اهلل قمٚمٞمف  

 رواه ُمًٚمؿ.  "صمؿ اٟمٔمر أهؾ سمٞم٧م ُمـ ضمػماٟمؽ وم٠مصٌٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمروف

إقمٓم٤مء يمؾ ضم٤مر طم٘مقىمف اًمتل يًتح٘مٝم٤م وم٤مجلػمان صمالصم٦م: ضم٤مر ًمف صمالصم٦م طم٘مقق وهق ُمـ ًمؽ سمف صٚم٦م -13

ًٚمؿ وم٢من ًمف طمؼ اجلقار ىمراسم٦م وم٢من ًمف طمؼ اجلقار وطمؼ اًمرطمؿ وطمؼ اإلؾمالم، وضم٤مر ًمف طم٘م٤من وهق اجل٤مر اعم

 وطمؼ اإلؾمالم، وضم٤مر ًمف طمؼ واطمد وهق اجل٤مر اًمٙم٤مومر وم٢من ًمف طمؼ اجلقار وم٘مط. 

قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ذسمح ؿم٤مة وم٘م٤مل: أأهديتؿ جل٤مري اعمنمك؟ وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   

 وُمًٚمؿ. رواه اًمٌخ٤مري  "ُم٤م زال ضمؼميؾ يقصٞمٜمل سم٤مجل٤مر طمتك فمٜمٜم٧م أٟمف ؾمٞمقرصمف "ي٘مقل: ^

امم أىمرهبام  "وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن زم ضم٤مريـ وم٢ممم أهيام أهدي؟ ىم٤مل:  

 . رواه اًمٌخ٤مري. "ُمٜمؽ سم٤مسم٤م

 "وقمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمع قمـ ضمده ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

ان اؾمتٜمٍمك ٟمٍمشمف، وإن اؾمت٘مروؽ أىمروتف، وإن اومت٘مر أشمدرون ُم٤م طمؼ اجل٤مر؟ إن اؾمتٕم٤من سمؽ أقمٜمتف، و

قمدت قمٚمٞمف، وإن ُمرض قمدشمف، وإن ُم٤مت شمٌٕم٧م ضمٜم٤مزشمف، وإن أص٤مسمف ظمػم هٜم٠مشمف، وإن أص٤مسمتف ُمّمٞم٦ٌم 

قمزيتف، وٓ شمًتٕمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٌٜم٤مء، ومتحج٥م قمٜمف اًمريح إٓ سم٢مذٟمف، وإذا اؿمؽمي٧م وم٤ميمٝم٦م وم٠مهد ًمف، وم٢من مل شمٗمٕمؾ 

 "دك ًمٞمٖمٞمظ هب٤م وًمده، وٓ شم١مذه سم٘مت٤مر ىمدرك إٓ أن شمٕمرف ًمف ُمٜمٝم٤م. صمؿ ىم٤مل:وم٠مدظمٚمٝم٤م ها، وٓ خيرج هب٤م وًم

 رواه اًمٓمؼماين.  "أشمدرون ُم٤م طمؼ اجل٤مر؟ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يٌٚمغ طمؼ اجل٤مر إٓ ُمـ رمحف اهلل
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ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم: آداب اجل٤مر أن يٌدأ سم٤مًمًالم وٓ يٓمٞمؾ ُمٕمف اًمٙمالم، وٓ يٙمثر قمٚمٞمف وقمـ طم٤مًمف   

ويٕمقده ذم ُمروف، ويٕمزيف قمٜمد ُمّمٞمٌتف، وي٘مقم ُمٕمف ذم قمزائف، وهيٜمئف ذم ومرطمف، ويِم٤مريمف ذم اًم١ًمال 

هوره، ويتٚمٓمػ ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م أوٓده، ويّمٗمح قمـ زٓشمف، ويٕم٤مشمٌف سمرومؼ قمٜمد هٗمقاشمف، ويٖمض سمٍمه قمـ 

جلذع طمرُمف، ويٕمٞمٜمف ذم ٟمقائٌف، وٓ يتٓمٚمع ُمـ اًمًٓمح امم قمقراشمف وٓ يْم٤مي٘مف سمّمقشمف، وٓ ي١مذيف سمقوع ا

قمغم ضمداره، وٓ يّمٞم٥م اعم٤مء ذم ُمٞمزاسمف، وٓ يٓمرح اًمؽماب ذم ومٜم٤مئف، وٓ يْمٞمؼ ـمري٘مف امم داره، وٓ يتٌٕمف 

سم٤مًمٜمٔمر ومٞمام حيٛمٚمف امم سمٞمتف، ويًؽم ُم٤م يٜمٙمِمػ ُمـ  قمقراشمف، وٓ يٖمٗمؾ قمـ ُمالطمٔم٦م داره قمٜمد همٞمٌتف وٓ 

 ٞم٤مه. يًٛمع قمٚمٞمف يمالُم٤م ُمـ قمدوه، ويرؿمده امم ُم٤م جيٝمٚمف ُمـ أُمر ديٜمف ودٟم

 

 آداب عقادة ادريض:  -جـ 

 اعم٤ٌمدرة امم زي٤مرشمف ذم أول اعمرض.      -1

 ىم٤مل إقمٛمش: يمٜم٤م ٟم٘مٕمد اعمجٚمس، وم٢مذا وم٘مدٟم٤م اًمرضمؾ صمالصم٦م أي٤مم ؾم٠مًمٜم٤م قمٜمف وم٢من يم٤من ُمريْم٤م قمدٟم٤مه.   

) شمٙمرار اًمزي٤مرة يمؾ يقُملم أو صمالصم٦م عم١ماٟمًتف وإدظم٤مل اًمنور قمغم ىمٚمٌف ومٚم٘مد ؾمٛمٞم٧م زي٤مرة اعمريض   -4

 قمٞم٤مدة( ُمـ اًمٕمقدة ًمٚمزي٤مرة وشمٙمراره٤م. 

إن اعمًٚمؿ إذا قم٤مد أظمٚمف مل يزل ذم ظمروم٦م اجلٜم٦م طمتك  "قمـ صمقسم٤من أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 . ]رواه ُمًٚمؿ[. "يرضمع ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م ظمروم٦م اجلٜم٦م؟ ىم٤مل: ضمٜم٤مه٤م

 اًمدقم٤مء ًمٚمٛمريض قمٜمد ىمٕمقده قمٜمده.      -3

ٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: يٕمقد سمٕمض أهٚمف، ويٛمًحف سمٞمده قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜم

اًمٚمٝمؿ رب اًمٜم٤مس، أذه٥م اًم٠ٌمس، اؿمػ أٟم٧م اًمِم٤مذم، ٓ ؿمٗم٤مء إٓ ؿمٗم٤مؤك، ؿمٗم٤مء ٓ  "اًمٞمٛمٜمك، وي٘مقل:

 . ]رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ[. "يٖم٤مدر ؾم٘مام
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ُمـ قم٤مد ُمريْم٤م مل حييه أضمٚمف،  "وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

وم٘م٤مل قمٜمده ؾمٌع ُمرات: أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ أن يِمٗمٞمؽ، إٓ قم٤موم٤مه اهلل ُمـ ذًمؽ 

 . ]رواه أسمق داود واًمؽمُمذي[. "اعمرض

 دمٜم٥م هتقيؾ اعمرض، ويمثرة اًم١ًمال قمٜمف، وذيمر أطمد شمقذم ذم ُمثؾ ُمروف.      -2

٤م ريض اهلل قمٜمف ظمرج ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ريض اهلل قمٜمٝمام أن قمٚمٞم  

أصٌح سمحٛمد اهلل  "وضمٕمف اًمذي شمقذم ومٞمف، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: يمٞمػ أصٌح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 . ]رواه اًمٌخ٤مري[. "سم٤مرئ٤م

وإدظم٤مل  شمٌِمػم اعمريض، وشمٓمٌٞم٥م ٟمٗمًف سم٤مًمِمٗم٤مء، وسم٨م روح اًمث٘م٦م ذم ٟمٗمًف، ورومع طم٤مًمتف اعمٕمٜمقي٦م،  -2

 اًمنور قمغم ىمٚمٌف وشمذيمػمه سمثقاب اًمرو٤م قمـ اهلل واًمّمؼم قمغم سمالئف. 

 . 16اًمِمٕمراء  {وإذا ُمرو٧م ومٝمق يِمٗملم}ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

إذا دظمٚمتؿ قمغم ُمريض  "قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ] رواه اًمؽمُمذي[.  "ٗمًفومٜمٗمًقا ًمف ذم أضمٚمف وم٢من ذًمؽ ٓ يرد ؿمٞمئ٤م ويٓمٞم٥م ٟم

 إفمٝم٤مر ؿمٗم٘متف، وقمرض ظمدُمتف، وقمدم اًمتٙمٚمؿ إٓ سمخػم.      -0

إذا طميشمؿ اعمريض أو اعمٞم٧م  "قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . "وم٘مقًمقا ظمػما وم٢من اعمالئٙم٦م ي١مُمٜمقن قمغم ُم٤م شم٘مقًمقن

 ُم٤م يتٕمٚمؼ سمح٤مضم٤مشمف وأدويتف اخل٤مص٦م. همض اًمٌٍم قمـ قمقرات اعمريض أو      -4

 ظمٗم٦م اجلٚم٦ًم ودمٜم٥م اًم٘مٕمقد ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م إٓ إذت رهم٥م اعمريض وأٟمس سمذًمؽ، طمرص٤م قمغم راطمتف.      -1

 ـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ اعمريض، سمٕمد اًمدقم٤مء ًمف، وم٢من اعمريض يٙمقن ذم طم٤مًم٦م ىمرب واًمتج٤مء امم اهلل.      -9
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إذا دظمٚم٧م قمغم ُمريض  "رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل   

 . "ومٛمره ومٚمٞمدع ًمؽ وم٢من دقم٤مءه يمدقم٤مء اعمالئٙم٦م

 شمرهمٞم٥م اعمريض سم٠من يّمؼم قمغم ىمْم٤مء اهلل وأن ٓ يٚم٩م ويًتٌٓمئ اًمِمٗم٤مء ومٞمدقمق قمغم ٟمٗمًف سم٤معمقت. -16

أص٤مسمف وم٢من يم٤من ٓ ٓ يتٛمٜملم أطمديمؿ اعمقت ُمـ ض  "ومٕمـ أٟمس أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

. ] رواه اًمٌخ٤مري "سمد وم٤مقمال ومٚمٞم٘مؾ اًمٚمٝمؿ أطمٞمٜمل ُم٤م يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ظمػما زم وشمقومٜمل ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمقوم٤مة ظمػما زم

 وُمًٚمؿ[. 

شمقصٞم٦م أهؾ اعمريض واًمذيـ ي٘مقُمقن سمخدُمتف سمحًـ ُمٕم٤مُمٚمتف واًمّمؼم قمغم ُم٤م يّمدر ُمٜمف ُمـ أىمقال -11

 وأومٕم٤مل. 

 قمـ آُم٤مم اًمٖمزازم. حيًـ اًمٔمـ سم٤معمريض أن يت٠مدب سمام ورد -14

ىم٤مل اًمٖمزازم: آداب اعمريض اإليمث٤مر ُمـ ذيمر اعمقت، وآؾمتٕمداد ًمف سم٤مًمتقسم٦م، ودوام احلٛمد واًمثٜم٤مء قمغم اهلل   

وآًمتج٤مء امم اًمتيع واًمدقم٤مء، وإفمٝم٤مر اًمٕمجز واًمٗم٤مىم٦م، واًمتداوي ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م سمخ٤مًمؼ اًمدواء وإفمٝم٤مر 

 ء، وشمرك اعمّم٤مومح٦م. اًمِمٙمر قمـ اًم٘مقة، وىمٚم٦م اًمِمٙمقى وإيمرام اجلٚم٤ًم

 

 :"التعزية"آداب الصؾة بادقت  -د

 

 اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م قمٜمد اًمٕمٚمؿ سمٛمقشمف.      -1
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اعمقت ومزع، وم٢مذا سمٚمغ أطمديمؿ  "قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

ايمتٌف قمٜمدك ذم اعمحًٜملم، واضمٕمؾ  اًمٚمٝمؿ "ووم٤مة أظمٞمف ومٚمٞم٘مؾ: إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، وإٟم٤م امم رسمٜم٤م عمٜم٘مٚمٌقن

 ]رواه اسمـ اًمًٜمل[.  "يمت٤مسمف ذم قمٚمٞملم، واظمٚمٗمف ذم أهٚمف ذم اًمٖم٤مسمريـ، وٓ حترُمٜم٤م أضمره وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمده

 اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م واشم٤ٌمع اجلٜم٤مزة طمتك يٗمرغ ُمـ دومٜمٝم٤م.      -4

ويم٤من ُمٕمف طمتك يّمكم قمٚمٞمٝم٤م  ُمـ اشمٌع ضمٜم٤مزة ُمًٚمؿ إيامٟم٤م واطمت٤ًمسم٤م "ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ويٗمرغ ُمـ دومٜمٝم٤م وم٢مٟمف يرضمع ُمـ إضمر سم٘مػماـملم يمؾ ىمػماط ُمثؾ أطمد، وُمـ صغم قمٚمٞمٝم٤م ورضمع ىمٌؾ أن 

 ]رواه اًمٌخ٤مري[.  "شمدومـ يرضمع سم٘مػماط

 اعمققمٔم٦م قمٜمد اًم٘مؼم أصمٜم٤مء اًمدومـ واًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م سمٕمد ردم اًمؽماب.      -3

ذم سم٘مٞمع اًمٗمرىمد وم٠مشم٤مٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مٕمد يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة  "قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

وىمٕمدٟم٤م طمقًمف وُمٕمف خمٍمة، ومٜمٙمس رأؾمف وضمٕمؾ يٜمٙمس سمٛمخٍمشمف ) قمّم٤مه( صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد 

إٓ وىمد يمت٥م ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر وُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟمتٙمؾ قمغم يمت٤مسمٜم٤م، وم٘م٤مل: اقمٛمٚمقا 

 ]رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ[.  "فومٙمؾ ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ ًم

يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ومرغ ُمـ دومـ اعمٞم٧م وىمػ قمٚمٞمف  "وقمـ أيب قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 ]رواه أسمق داود[.  "اؾمتٖمٗمروا ٕظمٞمٙمؿ وم٢مٟمف أن ي٠ًمل "وىم٤مل:

 يم٤من طمًٜم٤م.  وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: ويًتح٥م أن ي٘مرأ قمٜمده رء ُمـ اًم٘مرآن وإن ظمتٛمقا اًم٘مرآن يمٚمف  

ُم٤ًمقمدة أهؾ اعمتقرم سمت٘مديؿ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اخلدُم٤مت أصمٜم٤مء دمٝمٞمز اعمٞم٧م وظمروضمف ودومٜمف واعم٤ًمقمدة ذم   -2

 إقمداد اًمٓمٕم٤مم ٕهؾ اًمٗم٘مٞمد ٕهنؿ ذم ووع ٓ ي٤ًمقمدهؿ قمغم حتْمػم اًمٓمٕم٤مم وآٟمِمٖم٤مل سمف. 

اصٜمٕمقا ٔل ضمٕمٗمر  ":وم٘مد روي أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ىمتؾ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل  

 . ]رواه أسمق داود واًمؽمُمذي[. "ـمٕم٤مُم٤م وم٢مٟمف ىمد أشم٤مهؿ أُمر ؿمٖمٚمٝمؿ



 
228 

اعم٤ٌمدرة امم اًمتٕمزي٦م ُمع إفمٝم٤مر احلزن واًمت٠مؾمػ عمـ يقاؾمٞمٝمؿ ويٕمزهيؿ وُمع اًمؽمطمؿ قمغم اعمٞم٧م      -2

 وشمٕمداد ُمآصمره. 

 ]رواه اًمؽمُمذي[.  "ُمـ قمّزى ُمّم٤مسم٤م ومٚمف ُمثؾ أضمره "ىم٤مل: ^قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل   

]  "اذيمروا حم٤مؾمـ ُمقشم٤ميمؿ ويمٗمقا قمـ ُم٤ًموهيؿ ":^قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي[. 

اًمتٚمٗمظ سم٤معم٠مصمقر ُمـ اًمٙمالم وآٟمت٤ٌمه امم دمٜم٥م اًمزًمؾ ومٞمف واًمتج٤موز امم أًمٗم٤مظ ٓ شمٚمٞمؼ سم٤معمًٚمؿ ويٛمٙمـ   -0

 ضمرك وأطمًـ قمزاءك وهمٗمر عمٞمتؽ. أن ي٘مقل: أقمٔمؿ اهلل أ

سمذل اًمٜمّمٞمح٦م ٕهؾ اعمٞم٧م سم٤مًمّمؼم واًمًٚمقان، وشمذيمػمهؿ سمثقاب اهلل، وشم٘مٌؾ ىمْم٤مئف وىمدره، وسم٠مضمر   -4

اعمحت٥ًم اًمّم٤مسمر وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ًمٓمؿ اخلدود، وؿمؼ اجلٞمقب، واًمٍماخ واًمٜمحٞم٥م، وذًمؽ سم٤معمققمٔم٦م 

 احلًٜم٦م. 

 . {ُمّمٞم٦ٌم ىم٤مًمقا إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقنوسمنّم اًمّم٤مسمريـ، اًمذيـ إذا أص٤مسمتٝمؿ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: أرؾمٚم٧م إطمدى سمٜم٤مت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمف شمدقمقه   

إًمٞمٝم٤م وم٠مظمؼمه٤م أن هلل شمٕم٤ممم ُم٤م أظمذ وًمف ُم٤م أقمٓمك، ويمؾ  ارضمعوختؼمه أن صٌٞم٤م هل٤م ذم اعمقت وم٘م٤مل ًمٚمرؾمقل: 

 ّمؼم وحتت٥ًم. ]ُمتٗمؼ قمٚمٞمف[. رء قمٜمده سم٠مضمؾ ُمًٛمك، ومٛمره٤م ومٚمت

شمرك آسمت٤ًمم قمٜمد اًمتٕمزي٦م ودمٜم٥م اًمْمحؽ أو اًمٚمٖمق سم٤ٌمـمؾ اًمٙمالم  أو ىمٚم٦م آيمؽماث ومٙمٚمٝم٤م ُمـ   -1

 قمالُم٤مت ىمًقة اًم٘مٚم٥م، وُمـ مل يتٕمظ سم٤معمقت مل يتٕمظ سمٌمء. 

 اًمتٕمزي٦م ظمالل صمالصم٦م أي٤مم، ٓ زي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م.      -9
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ٓ حيّؾ إلُمرأة شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن حتّد قمغم  "ٚمؿ ىم٤مل:وىمد روي أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم  

 ]رواه اًمٌخ٤مري[.  "ُمٞم٧م ومقق صمالث ًمٞم٤مل إٓ قمغم زوضمٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنما

 يًتح٥م ىمراءة اًم٘مرآن واًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م قمٜمد طمْمقر اجلٜم٤مزة وقمٜمد اًمتٕمزي٦م. -16

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:   

 إين ُمٕمزيؽ ٓ أين قمغم صم٘م٦م   

 اخلٚمقد وًمٙمـ ؾمٜم٦م اًمديـ ُمـ               

 ومام اعمٕمزى سم٤ٌمق سمٕمد ُمٞمتف   

 وٓ اعمٕمزي وًمق قم٤مش امم طملم.              
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 ـ 6ـ 

 آداب الصحبة

 

اًمّم٤مدىملم، ىم٤مل  سم٤مًمتزاماهتؿ آؾمالم سم٤مًمّمح٦ٌم اهتامُم٤م سم٤مًمٖم٤م، عم٤م هل٤م ُمـ ؿم٠من يمٌػم، وأُمر ظمٓمػم، وم٠مُمر  

ـَ آَُمٜمُقاْ  }ؾمٌح٤مٟمف: ِذي ٤َم اًمَّ ٤مِدىِملمَ  َي٤م َأهيُّ ُ٘مقْا اهللَّ َويُمقُٟمقْا َُمَع اًمّمَّ  . 110اًمتقسم٦م  {اشمَّ

ُؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمر ُيِريُدوَن  }طمض قمغم صح٦ٌم اًمٕم٤مسمديـ ىم٤مل شمٕم٤ممم:و ـَ َيْدقُمقَن َرهبَّ ِذي َؽ َُمَع اًمَّ ًَ َواْصؼِمْ َٟمْٗم

 . 41اًمٙمٝمػ  {َوضْمَٝمفُ 

ٌِ  }ورهم٥م سم٤مشم٤ٌمع  ـمريؼ اعمٜمٞمٌلم، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ـْ َأَٟم٤مَب إزَِمَّ َواشمَّ ، وهنك قمـ صح٦ٌم 12ًم٘مامن  {ْع ؾَمٌِٞمَؾ َُم

َوَيْقَم  }اًمٔم٤معملم، ومرب صح٦ٌم ؾم٤مقم٦م يمِمٗم٧م ص٤مطمٌٝم٤م امم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وأقم٘مٌتف ٟمدُم٤م ٓ يٜمتٝمل، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ؾُمقِل ؾَمٌِٞمالً ) َْذُت َُمَع اًمرَّ ِْذ وُماَلٟم٤ًم ظَمٚمِٞماًل ( َي٤م وَ 44َيَٕمضُّ اًمٔم٤َّممِلُ قَمغَم َيَدْيِف َيُ٘مقُل َي٤م ًَمْٞمَتٜمِل اختَّ ْيَٚمَتك ًَمْٞمَتٜمِل مَلْ َأختَّ

اًمٗمرىم٤من، وضمٕمؾ يمؾ صح٦ٌم ٓ دمتٛمع أواسه٤م قمغم شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم ومٛمّمػمه٤م امم قمداوة حم٘م٘م٦م،  {(41)

َّٓ اعْمُتَِّ٘ملَم ) }ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ٌَْٕمٍض قَمُدوٌّ إِ
ء َيْقَُمِئٍذ سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ ظَِمالَّ ْٕ  اًمزظمرف.  {(04ا

٤مطم٥م ُم٤م هق إٓ ُمٕمٚمؿ ًمّم٤مطمٌف ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر، شمٜمٓمٌع صٗم٤مشمف ذم ٟم٘مس ص٤مطمٌف، وٓ قمج٥م وم٤مًمّم  

وشمٜمت٘مؾ أظمالىمف امم أظمالىمف، وشمني ُمٕم٤مُمالشمف امم ُمٕم٤مُمالشمف، سمت٠مصمػم اًم٘مرب، وقمـ ـمريؼ احل٥م، ومال يٚم٨ٌم 

إٓ وهق ٟمًخ٦م قمـ ص٤مطمٌف شمؽمدد قمغم ًم٤ًمٟمف يمٚمامشمف، وشمٔمٝمر ذم أقمامًمف شمٍموم٤مشمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري، 

َّٓ احْلََٞم٤مَة }طمذر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ صح٦ٌم ُمـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ وًمذًمؽ وم٘مد ـ شَمَقممَّ قَمـ ِذيْمِرَٟم٤م َومَلْ ُيِرْد إِ وَم٠َمقْمِرْض قَمـ ُمَّ

ْٟمَٞم٤م ) اعمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف، ومٚمٞمٜمٔمر أطمديمؿ ُمـ  "اًمٜمجؿ، وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: {(49اًمدُّ

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة.  "خي٤مًمؾ

 



 
231 

 قمكّم ريض اهلل قمٜمف:  وىم٤مل  

 وص٤مطم٥م شم٘مٞم٤م قم٤معم٤م شمٜمتٗمع سمف   

 ومّمح٦ٌم أهؾ اخلػم شمرضمك وشمٓمٚم٥م                                     

 وإي٤مك واًمٗم٤ًمد ٓ شمّمحٌٜمّٝمؿ   

 ومّمحٌتٝمؿ شمٕمدي وذاك جمرب                                     

 واطمذر ُم١ماظم٤مة اًمدينء وم٢مٟمف 

 يٕمدي يمام يٕمدي اًمّمحٞمح إضمرب                                     

 واظمؽم صدي٘مؽ واصٓمٗمٞمف شمٗم٤مظمرا   

 إن اًم٘مريـ امم اعم٘م٤مرن يٜم٥ًم                                   

وإذا يم٤من اعمرء يٜمت٘مل ُمـ أـمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ًمٌٓمٜمف، وحيرص قمغم صح٦م ضمًٛمف ومٞمت٘مل ُم٤م ي٥ًٌم   

ٚمٌف وأظمالىمف ُمـ يٖمذهي٤م سم٠مطمًـ اًمّمٗم٤مت، وأمجؾ أداب، ُمروٝم٤م ووٕمٗمٝم٤م، وم٠مومم سمف أن يٜمت٘مل ًمروطمف وىم

وأيمٛمؾ اًمٕم٤مدات، وأيمرم إظمالق، ويت٘مل  ُمرى اًمٜمٗمقس، ويتجٜم٥م وٕمٞمٗمل اإليامن ظمقوم٤م قمغم ديٜمف، 

ي٠ميمؾ  ُم١مُمٜم٤م وٓٓ شمّم٤مطم٥م إٓ  "ووٜم٤م قمغم أظمالىمف، أن يّمٞمٌٝم٤م ُم٤م أص٤مهبؿ، ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 "واًمؽمُمذي وأمحد قمـ أيب ؾمٕمٞمد. وىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف . رواه أسمق داود"ـمٕم٤مُمؽ إٓ شم٘مل

 . "قمٚمٞمؽ سم٢مظمقان اًمّمدق، شمٕمش ذم أيمٜم٤مومٝمؿ، وم٢مهنؿ زيٜم٦م ذم اًمرظم٤مء، وقمدة ذم اًمٌالء

وًمئـ يم٤من أذف ًم٘م٥م ذم اإلؾمالم هق ًم٘م٥م ) اًمّمح٤ميب(، وهق ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وآُمـ 

وشمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ سمٛم٘مدار صدق صحٌتٝمؿ ًمٚمٜمٌل صغم سمف، وشمنمف سمّمحٌتف، وم٢من اًمّمح٤مسم٦م يتٗم٤م

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٛمؼ حمٌتٝمؿ ًمف، وؿمدة إظمالصٝمؿ ذم ظمدُمتف، وىمد طمّمؾ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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وقمٛمؼ حمٌتٝمؿ ًمف، وؿمدة إظمالصٝمؿ ذم ظمدُمتف، وىمد طمّمؾ قمغم اًمٜمّمٞم٥م إورم ُمـ هذه إومْمٚمٞم٦م ُمـ 

ويم٤من ؾمٞمدٟم٤م أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف سمٗمْمؾ  {ّم٤مطمٌف ٓ حتزن إن اهلل ُمٕمٜم٤مإذ ي٘مقل ًم}ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم طم٘مف:

 هذه اًمّمح٦ٌم اعمنموم٦م، اخلٚمٞمٗم٦م إول ًمًٞمد اًمٜمٌٞملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

وًم٘مد ضب ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا اعمثؾ ذم أمهٞم٦م اًمّمح٦ٌم وُم٤م هل٤م ُمـ شم٠مصمػم قمٔمٞمؿ قمغم   

اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح وضمٚمٞمس اًمًقء يمح٤مُمؾ اعمًؽ وٟم٤مومخ اًمٙمػم، ومح٤مُمؾ  إٟمام ُمثؾ "ُمّمػم ص٤مطمٌٝم٤م وم٘م٤مل:

اعمًؽ إُم٤م أن حيذيؽ، وإُم٤م أن شمٌت٤مع ُمٜمف، وإُم٤م أن دمد ُمٜمف رحي٤م ـمٞم٦ٌم، وٟم٤مومخ اًمٙمػم إُم٤م أن حيرق صمٞم٤مسمؽ، 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب ُمقؾمك.  "وإُم٤م أن دمد  ُمٜمف رحي٤م ُمٜمتٜم٦م

ر صدي٘مؽ إٓ إُملم ُمـ اًم٘مقم، وٓ أُملم إٓ اقمتزل قمدوك، واطمذ "وىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف:  

ُمـ ظمٌم اهلل، ومال شمّمح٥م اًمٗم٤مضمر ومتتٕمٚمؿ ُمـ ومجقره، وٓ شمٓمٚمٕمف قمغم هك، واؾمتنم ذم أُمرك اًمذيـ 

 . "خي٤مومقن اهلل شمٕم٤ممم

وي١ميمد ًمٜم٤م اًمقاىمع اًمٕمٛمكم اعمٜمٔمقر أٟمف ُمـ صح٥م إسمرار اًمّم٤محللم ص٤مر ُمٜمٝمؿ، وُمـ اًمتزم اًمذايمريـ صمقى   

إًمٞمف ٟمقر اًمٕمٚمؿ واإليامن، واُمتد هذا اًمٜمٗمخ امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، روي  اٟمت٘مؾؿ، وُمـ ًمّمؼ سم٤مًمٕمٚمامء ذم ىمٚمٌف ذيمره

أن أقمراسمٞم٤م ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتك اًم٤ًمقم٦م؟ ىم٤مل: ُم٤م أقمددت هل٤م؟ ىم٤مل: طم٥ّم اهلل 

 ورؾمقًمف. ىم٤مل: أٟم٧م ُمع ُمـ أطم٧ٌٌم. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أٟمس.     

ٓ ُمـ ص٤مطم٥م اًم٤ًمرىملم، ومل ينمب اًمتٌغ أو حيتس اخلٛمر إٓ ُمـ ؾمٝمر ُمع يمام أٟمف مل يّمٌح ؾم٤مرىم٤م إ  

 اعمدُمٜملم، ومل يت٘مٚم٥م ؿم٘مٞم٤م إٓ ُمـ ص٤مدق إؿم٘مٞم٤مء اعمجرُملم ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 قمدوى اًمِم٘مل امم اًمًٕمٞمد هيٕم٦م   

 واجلٛمر يقوع ذم اًمرُم٤مد ومٞمخٛمد                               
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ٗمٚم٦م واًمٌٓم٤مًم٦م واًمٕمّمٞم٤من، أو يٛمٞمؾ ىمٚمٌف إمم خم٤مًمٓمتٝمؿ، أو يتخذهؿ وٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛم١مُمـ أن ي٠مٟمس سم٠مهؾ اًمٖم  

 أصح٤مسم٤م وظمالٟم٤م جيتٛمٕمقن قمغم ُم٤مئدة واطمدة، وذم جمٚمس ؾمٛمر واطمد، وًمق يم٤مٟمقا أىمرب إىمرسم٤مء إًمٞمف. 

ـْ طَم٤مدَّ اهللََّ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   وَن َُم ظِمِر ُيَقادُّ ْٔ َوَرؾُمقًَمُف َوًَمْق يَم٤مُٟمقا آسَم٤مءُهْؿ َأْو  َٓ دَمُِد ىَمْقُم٤ًم ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َواًْمٞمَْقِم ا

ياَمنَ   . 44اعمج٤مدًم٦م  {َأسْمٜم٤َمءُهْؿ َأْو إظِْمَقاهَنُْؿ َأْو قَمِِمػَمهَتُْؿ ُأْوًَمِئَؽ يَمت٥ََم ذِم ىُمُٚمقهِبُِؿ اإْلِ

 "إرواح ضمٜمقد جمٜمّدة، ومام شمٕم٤مرف ُمٜمٝم٤م ائتٚمػ، وُم٤م شمٜم٤ميمر ُمٜمٝم٤م اظمتٚمػ "وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ف قمـ قم٤مئِم٦م وأيب هريرة. ُمتٗمؼ قمٚمٞم

 وىم٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف:   

 ومال شمّمح٥م أظم٤م اجلٝمـ             ـؾ وإي٤مك وإي٤مه   

 ومٙمؿ ُمـ ضم٤مهؾ أردى               طمٚمٞمام طملم آظم٤مه   

 ي٘م٤مس اعمرء سم٤معمر                  ء إذا ُم٤م اعمرء ُم٤م ؿم٤مه   

  وًمٚمٌمء ُمـ اًمٌم                  ء ُم٘م٤ميٞمس وأؿم٤ٌمه  

 وًمٚم٘مٚم٥م قمغم اًم٘مٚمـ                    ـ٥م دًمٞمؾ طملم يٚم٘م٤مه   

وإذا يم٤من ًمٚمّمح٦ٌم هذا آهتامم، وم٢من ًمٙمؾ ُمـ اعمتّم٤مطمٌلم آداب وواضم٤ٌمت، يمؾ دم٤مه ص٤مطمٌف، وهل أؿمد   

 اهتامُم٤م، ًمتدوم قمرى هذه اًمّمح٦ٌم، وشم١ميت صمامره٤م ُمـ روقان اهلل ذم اًمداريـ.. 

 ومـفا كذكر ما ييل:   

 ء اًمّم٤مطم٥م واظمتٞم٤مره ىمٌؾ ُمّم٤مطمٌتف، ممـ شمقاومر ومٞمف اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م: اٟمت٘م٤م     -1

 اًمٕم٘مؾ احلّمٞمػ.        - أ
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 اًمديـ اًمّمحٞمح.   - ب

 إظمالق احلٛمٞمدة.   - ت

ىم٤مل ًم٘مامن احلٙمٞمؿ إلسمٜمف: ي٤م سمٜمل ضم٤مًمس اًمٕمٚمامء وزامحٝمؿ سمريمٌتٞمؽ، وم٢من اًم٘مٚمقب ًمتحٞم٤م سم٤محلٙمٛم٦م، يمام حتٞم٤م   

 إرض اعمٞمت٦م سمقاسمؾ اًم٘مٓمر. 

 دمٜم٥م صح٦ٌم اجلٝمٚم٦م واًمٗمً٘م٦م، وإراذل واحلٛم٘مك، وم٤مًمّم٤مطم٥م ؾم٤مطم٥م، وُمـ ضم٤مًمس ضم٤مٟمس.      -4

 ىم٤مل ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ريض اهلل قمٜمف: ٓ شمّمح٥م مخ٦ًم:   

 اًمٙمذاب: وم٢مٟمؽ ُمٜمف قمغم همرور، وهق ُمثؾ اًمناب ي٘مرب ُمٜمؽ اًمٌٕمٞمد، ويٌٕمد ُمٜمؽ اًم٘مري٥م. 

 . وإمحؼ: وم٢مٟمؽ ًم٧ًم ُمٜمف قمغم رء، يريد أن يٜمٗمٕمؽ ومٞميسمؽ

 واًمٌخٞمؾ: وم٢مٟمف ي٘مٓمع سمؽ أطمقج ُم٤م شمٙمقن إًمٞمف. 

 واجل٤ٌمن: وم٢مٟمف يًٚمٛمؽ ويٗمر قمٜمد اًمِمدة. 

 واًمٗم٤مؾمؼ: وم٢مٟمف يٌٞمٕمؽ سم٠ميمٚم٦م أو أىمؾ ُمٜمٝم٤م، ىمٞمؾ: وُم٤م أىمؾ ُمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل: اًمٓمٛمع ومٞمٝم٤م صمؿ ٓ يٜم٤مهل٤م. 

 وىمد رود: ٓ شمّمح٥م ُمـ ٓ يٜمٝمْمؽ طم٤مًمف، وٓ يدًمؽ قمغم اهلل ُم٘م٤مًمف. 

ّم٤مطم٥م ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم، دون اًمٜمٔمر امم هم٤مي٦م دٟمٞمقي٦م، أو ُمّمٚمح٦م قم٤مضمٚم٦م، اإلظمالص ذم صح٦ٌم ُمـ شم  -3

واًمّمح٦ٌم ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم هل أن شمّم٤مطمٌف ًمٕمٚمٛمف أو طمًـ ظمٚم٘مف أو صالطمف أو ىمرسمف ُمـ اهلل وحمٌتف 

 ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

ُؿ سم٤ِمًمْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ َيْدقُمقَن َرهبَّ ِذي َؽ َُمَع اًمَّ ًَ  . 41اًمٙمٝمػ  {َٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمر ُيِريُدوَن َوضْمَٝمفُ َواْصؼِمْ َٟمْٗم
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صمالث ُمـ يمـ ومٞمف  وضمد طمالوة اإليامن: أن يٙمقن  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل ىم٤مل:  

اهلل ورؾمقًمف أطم٥م إًمٞمف مم٤م ؾمقامه٤م، وأن حي٥م اعمرء ٓ حيٌف إٓ هلل، وأن يٙمره أن يٕمقده ذم اًمٙمٗمر سمٕمد أن 

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "يمام يٙمره أن ي٘مذف ذم اًمٜم٤مر أٟم٘مذه اهلل ُمٜمٝم٤م

إن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل يقم  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "اًم٘مٞم٤مُم٦م: أيـ اعمتح٤مسمقن سمجالزم؟ اًمٞمقم أفمٚمٝمؿ ذم فمكم يقم ٓ فمؾ إٓ فمكم

 ن شمقاصٚمٝمام أيمؼم وارشم٤ٌمـمٝمام أؿمد وإظمالصٝمام أقمٛمؼ.. اظم٤ٌمر ص٤مطمٌف سمٛمحٌتف ًمف ذم اهلل، ًمٞمٙمق     -2

ـْ َه٤مضَمَر إًَِمْٞمِٝمؿْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٌُّقَن َُم
ٌْٚمِِٝمْؿ حُيِ ياَمَن ُِمـ ىَم اَر َواإْلِ ُؤوا اًمدَّ ـَ شَمٌَقَّ ِذي  [. 9] احلنم:  {َواًمَّ

ًمرضمؾ أظمٚمف إذا أطم٥م ا "وقمـ اعم٘مداد سمـ ُمٕمديٙمرب ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "ومٚمٞمخؼمه أٟمف حيٌف

 "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رضمال يم٤من قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٛمر رضمؾ وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل:  

إين ٕطم٥م هذا، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أقمٚمٛمتف؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: أقمٚمٛمف. ومٚمح٘مف وم٘م٤مل: إين 

 رواه أسمق داود.  ": أطمٌؽ ذم اهلل اًمذي أطمٌٌتٜمل ًمفأطمٌؽ ذم اهلل، وم٘م٤مل

اًمتٕم٤مرف ىمٌؾ اًمّمح٦ٌم، واًم١ًمال قمـ اؾمؿ ص٤مطمٌف وقمٛمٚمف وُمًٙمٜمف، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ أصقل      -2

 اًمتٕم٤مرف. 

إذا آظمٞم٧م أظم٤م ومًٚمف قمـ اؾمٛمف،  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 اًمٌٞمٝم٘مل .  "ٗمٔمتف، وإن يم٤من ُمريْم٤م قمدشمف، وإن ُم٤مت ؿمٝمدشمفواؾمؿ أسمٞمف، وم٢من يم٤من هم٤مئ٤ٌم طم

إذاآظمك اًمرضمؾ ومٚمٞم٠ًمًمف  "وقمـ يزيد سمـ ٟمٕم٤مُم٦م اًمْمٌل ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "قمـ اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف وممـ هق، وم٢مٟمف أوصؾ ًمٚمٛمقدة
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رص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف، وسمذل اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس ُمـ اقمت٤ٌمر ص٤مطمٌف يمٜمٗمًف ذم حم٦ٌم إيّم٤مل اخلػم ًمف، واحل  -0

 أضمٚمف. ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اًمداراين: ًمق أن اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م زم ومجٕمٚمتٝم٤م ذم ومؿ أخ ُمـ إظمقاين ٓؾمت٘مٚمٚمتٝم٤م ًمف. 

ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م  "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ًمٜمٗمًف

 يمث٤مر ُمـ اًمتقاصؾ واًمتٜم٤مصح واًمت٤ٌمذل واًمتزاور ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. اإل     -4

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن رضمال زار أظم٤م ًمف ذم ىمري٦م وم٠مرصد قمغم   

ُمدرضمتف ُمٚمٙم٤م، ومٚمام أشمك قمٚمٞمف ىم٤مل: أيـ شمريد؟ ىم٤مل: أريد أظم٤م زم ذم هذه اًم٘مري٦م. ىم٤مل: هؾ ًمؽ قمٚمٞمف ُمـ 

ٚمٞمف؟ ـ أي  شم٘مقم هب٤م وشمًٕمك ومال صالطمٝم٤م ـ ىم٤مل: ٓ، همػم أين أطمٌٌتف ذم اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل: وم٢مين ٟمٕمٛم٦م شمرهي٤م قم

 رواه ُمًٚمؿ.  "رؾمقل اهلل إًمٞمؽ سم٠من اهلل ىمد أطمٌؽ يمام أطمٌٌتف ومٞمف

وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم   

طم٘م٧م حمٌتل ًمٚمٛمتح٤مسملم ذّم، وطم٘م٧م حمٌتل ًمٚمٛمتقاصٚملم ذّم، وطم٘م٧م حمٌتل احلدي٨م اًم٘مدد ) 

وطم٘م٧م حمٌتل ًمٚمٛمت٤ٌمذًملم ذم، اعمتح٤مسمقن ذّم قمغم ُمٜم٤مسمر ُمـ  ًمٚمٛمتٜم٤مصحلم ذّم، وطم٘م٧م حمٌتل ًمٚمٛمتزاوريـ ذّم،

 رواه اًمؽمُمذي.  "ٟمقر، يٖمٌٓمٝمؿ سمٛمٙم٤مهنؿ اًمٜمٌٞمقن واًمّمدي٘مقن واًمِمٝمداء(

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ قم٤مد ُمريْم٤م أو زار أظم٤م ًمف ذم اهلل ٟم٤مداه ُمٜم٤مد سم٠من ـم٧ٌم وقمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  

 وـم٤مب ممِم٤مك وشمٌقأت ُمـ اجلٜم٦م ُمٜمزٓ. رواه اًمؽمُمذي. 

اإلهاع ذم اعمٕمقٟم٦م سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل، ًمتٗمري٩م اهلؿ، وشمٜمٗمٞمس اًمٙمرب، وًمق يم٤من ذم ذًمؽ إيث٤مر  قمغم      -1

 اًمٜمٗمس. 

 . 9احلنم  {ن هبؿ ظمّم٤مص٦موي١مصمرون قمغم أٟمٗمًٝمؿ وًمق يم٤م }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  
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ُمـ ٟمّٗمس قمـ ُم١مُمـ يمرسم٦م ُمـ يمرب  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

اًمدٟمٞم٤م ٟمٗمس اهلل قمٜمف يمرسم٦م ُمـ يمرب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ين قمغم ُمٕمن ين اهلل قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

 رواه ُمًٚمؿ.  " ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمفوُمـ ؾمؽم ُمًٚمام ؾمؽمه اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، واهلل

آقمتدال ذم اعمح٦ٌم، وآىمتّم٤مد ذم اعمديح، واإلٟمّم٤مف ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م، واًمتقؾمط ذم اعمٕم٤مذة، واإلًمتزام      -9

 سم٤مًمنمع ذم اعمخ٤مًمٓم٦م. 

 ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ٓ يٙمـ طمٌؽ يمٚمٗم٤م، وٓ شمٌٖمْمؽ شمٚمٗم٤م.   

 سم٤مًمٌمء، واًمتٚمػ: اإلمه٤مل.  واًمٙمٚمػ ؿمدة اًمتٕمٚمؼ

أطم٥ٌم طمٌٞمٌؽ هقٟم٤م ُم٤م، قمًك أن  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "يٙمقن سمٖمٞمْمؽ يقُم٤م ُم٤م، وأسمٖمض سمٖمٞمْمؽ هقٟم٤م ُم٤م، قمًك أن يٙمقن طمٌٞمٌؽ يقُم٤م ُم٤م

تداء  ذم ذًمؽ قمغم ىمدر اإلُمٙم٤من. وم٢من اهلدي٦م شم٤ٌمدل اهلداي٤م وإقمٓمٞم٤مت؛ ذم اعمقاؾمؿ واعمٜم٤مؾم٤ٌمت، واإلسم -16

 شمزيد ذم اعمح٦ٌم، وشمزيؾ ُم٤م ذم اًمّمدر ُمـ قمداوة وسمٖمْم٤مء. 

 رواه أسمق يٕمغم.  "هت٤مدوا حت٤مسمقا "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

 ٥م اًمٙمالم. آسمتداء سم٤مًمًالم واعمّم٤مومح٦م يمٚمام دمدد اًمٚم٘م٤مء، ُمع سمِم٤مؿم٦م اًمقضمف، وـمٞم -11

ُم٤م ُمـ ُمًٚمٛملم يٚمت٘مٞم٤من ومٞمتّم٤مومح٤من  "قمـ اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه أسمق داود.  "إٓ همٗمر اهلل هلام ىمٌؾ أن يٗمؽمىم٤م

ٓ حت٘مرن ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤م، وًمق  "وقمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 . رواه ُمًٚمؿ. "ٚم٘مك أظم٤مك سمقضمف ـمٚمٞمؼأن شم
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دمٜم٥م اًمًخري٦م واًمٖمٞم٦ٌم واحلًد واًمٌٖمْم٤مء واًمٔمـ اًمًقء، واًمتامس إقمذار ًمف ذم يمؾ أُمر مل جير  -11

 طم٥ًم ُمراده. 

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ يًخر ىمقم ُمـ ىمقم قمًك أن يٙمقٟمقا ظمػما ُمٜمٝمؿ، وٓ ٟم٤ًمء ُمـ ٟم٤ًمء  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـّ ظمػما ُمٜمٝمـ، وٓ شمٚمٛمزوا  أٟمٗمًٙمؿ وٓ شمٜم٤مسمزوا سم٤مًٕم٘م٤مب سمئس اإلؾمؿ اًمٗمًقق سمٕمد اإليامن،  قمًك أن يٙم

وُمـ مل يت٥م وم٠موًمئؽ هؿ اًمٔم٤معمقن. ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اضمتٜمٌقا يمثػما ُمـ اًمٔمـ إن سمٕمض اًمٔمـ إصمؿ وٓ 

دمًًقا وٓ يٖمت٥م سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م أحي٥م أطمديمؿ أن ي٠ميمؾ حلؿ أظمٞمف ُمٞمت٤م ومٙمرهتٛمقه واشم٘مقا اهلل إن اهلل 

 . 14 – 11احلجرات  {ٞمؿشمقاب رطم

إي٤ميمؿ واًمٔمـ وم٢من اًمٔمـ أيمذب  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

احلدي٨م وٓ حتًًقا وٓ دمًًقا، وٓ شمٜم٤مومًقا وٓ حت٤مؾمدوا وٓ شم٤ٌمهمْمقا وٓ شمداسمروا ويمقٟمقا قم٤ٌمد اهلل 

ٓ خيذًمف وٓ حي٘مره، اًمت٘مقى ه٤م هٜم٤م، اًمت٘مقى ه٤م هٜم٤م ـ إظمقاٟم٤م يمام أُمريمؿ، اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ ئمٚمٛمف و

وأؿم٤مر امم صدره ـ سمح٥ًم اُمرئ ُمـ اًمنم أن حي٘مر أظم٤مه اعمًٚمؿ، يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام: دُمف 

 رواه ُمًٚمؿ.  "وقمروف وُم٤مًمف

دمٜم٥م إومِم٤مء ه ائتٛمٜمف قمٚمٞمف ص٤مطمٌف ُمٝمام يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب، ىم٤مل أطمد اًمٕمٚمامء: ٓ شمّمح٥م ُمـ اًمٜم٤مس   -13

ٓ يٙمتؿ هك، ويًؽم قمٞمٌؽ، ويٙمقن ُمٕمؽ ذم اًمٜمقائ٥م، وي١مصمرك ذم سم٤مًمرهم٤مئ٤مب، ويٜمنم طمًٜمتؽ، ُمـ 

 ويٓمقي ؾمٞمئتؽ، وم٢من مل دمده ومال شمّمح٥م إٓ ٟمٗمًؽ. 

أداء طم٘مقق اًمّمح٦ٌم، وهل يمثػمة يْمٞمؼ اعمج٤مل ًمذيمره٤م ُمع ؿمقاهده٤م، وٟمٙمتٗمل سمٕمرض سمٕمْمٝم٤م يمام   -12

 مجٕمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح: 

يض اهلل قمٜمف صمالث يّمٗملم ًمؽ ود أظمٞمؽ: أن شمًٚمؿ قمٚمٞمف إذا ًم٘مٞمتف، وأن شمقؾمع ًمف ذم ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ر

 اعمجٚمس وأن شمدقمقه سم٠مطم٥م إؾمامء إًمٞمف. 
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وىم٤مل: وع أُمر أظمٞمؽ قمغم أطمًٜمف طمتك ي٠مشمٞمؽ ُمٜمف ُم٤م يٖمٚمٌؽ، وٓ شمٔمـ سمٙمٚمٛم٦م ظمرضم٧م ُمـ أظمٞمؽ ذا   

أن شمٓمٞمع اهلل ومٞمف، وقمٚمٞمؽ سم٢مظمقان  وأٟم٧م دمد هل٤م ذم اخلػم حمٛمال، وعم٤م يم٤موم٠مت ُمـ قمَم اهلل ومٞمؽ سمٛمثؾ

 وم٢مهنؿ زيـ ذم اًمرظم٤مء، وقمدة  قمٜمد قمٔمؿ اًمٌالء.  ايمت٤ًمهبؿاًمّمدق وأيمثر ذم 

وىم٤مل أطمد اًمٕمٚمامء: آداب إخ ُمع أظمٞمف سمؾ ئمـ سمف فمٜم٤م ؾمٞمئ٤م، وٓ ئمٚمٛمف وٓ يًتٖمٞمٌف، ويرد همٞمٌتف،   

قمدوه، ويتٗم٘مده إذا هم٤مب،  ويدقمق ًمف، ويٓمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمٜمف، ويّمؼم ذم صحٌتف، ويقازم وًمٞمف، ويٕم٤مدي

ويٕمقده إذا ُمرض، ويزوره إذا دقم٤مه، ويًػم ذم طم٤مضمتف، ويٗمرج يمرسمتف، ويدظمؾ اًمنور قمٚمٞمف، ويًؽم 

قمقرشمف، ويًٚمؿ قمٚمٞمف، ويٌتًؿ ذم وضمٝمف ويقؾمع ًمف ذم جمٚمًف، ويٜمّمحف ذم هه، وي٤ًمقمده ذم ُم٤مًمف، ويٙمتؿ 

ٞمف، ويِمٙمره قمغم ُمٕمروومف، ويٙمقن ص٤مدىم٤م ذم ، ويٌٚمٖمف صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚماًمٜم٤مسه ُمـ ؤهه، وٓ يٌٚمٖمف ُم٤م يًق

 وده ها وقمالٟمٞم٦م، ويذيمره سمٕمد ُمقشمف، ويٙمقن وومٞم٤م ُمع أهٚمف وأىم٤مرسمف. 

وىم٤مل آظمر: طمؼ أظمٞمؽ قمٚمٞمؽ أن شمٖمٗمر زًمتف، وشمرطمؿ قمؼمشمف، وشم٘مٌؾ ُمٕمذرشمف، وحتٗمظ ظمٚمتف، وشمرقمك ذُمتف،   

وحتٗمظ طمرُمتف، وشم٘مٌؾ وشمِمٝمد ُمٞمتتف، ودمٞم٥م دقمقشمف، وشم٘مٌؾ هديتف، وشمٙم٤مومئ صٚمتف، وشمِمٙمر ٟمٕمٛمتف، 

ؿمٗم٤مقمتف، وٓ ختٞم٥م ُم٘مّمده، وشمِمٛم٧م قمٓمًتف، وشمٜمِمد و٤مًمتف وشمٓمٞم٥م يمالُمف، وٓ شم٘م٤مـمٕمف ذم طمديثف، وأن 

شمؼم أٟمٕم٤مُمف، وشمّمدق أىم٤ًمُمف، وأن شمقاًمٞمف وٓ شمٕم٤مديف، وٓ ختذًمف وٓ شمِمٛمتف، وأن حت٥م ًمف ُمـ اخلػم ُم٤م حت٥م 

 ًمٜمٗمًؽ، وشمٙمره ًمف ُمـ اًمنم ُم٤م شمٙمره ًمٜمٗمًؽ. 

ـ طم٘مقق أظمٞمؽ: اإليث٤مر سم٤معم٤مل، واإلقم٤مٟم٦م سم٤مًمٜمٗمس، ويمتامن اًمن، وؾمؽم اًمٕمٞمقب، واًمِمٙمر وىم٤مل آظمر: ُم  

قمغم اعمٕمروف،  واإلقم٤مٟم٦م قمغم اإلطم٤ًمن، واًمٜمّمح قمٜمد اإلؾم٤مءة، واحلٗمظ سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م إذا هم٤مب قمٜمؽ، 

ٜمف، وىمد واعمح٦ٌم اخل٤مًمّم٦م هلل شمٕم٤ممم، وقمدم إيذائف سم٘مقل أو ومٕمؾ، وأن يتقاوع ًمف، وٓ يتٙمؼم قمٚمٞمف، ويٕمٗمق قم

 أوطمك اهلل امم يقؾمػ: سمٕمٗمقك قمـ إظمقشمؽ رومٕم٧م ذيمرك ذم اًمداريـ. 

 . 16. احلجرات {إٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقة وم٠مصٚمحقا سملم أظمقيٙمؿ واشم٘مقا اهلل ًمٕمٚمٙمؿ شمرمحقن }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 .  {ضمٜم٤مطمؽ ًمٚمٛم١مُمٜملم واظمٗمض }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  
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اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞم٤من يِمد  "ؾمٚمؿ:وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "سمٕمْمف سمٕمْم٤م، وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف

طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ مخس:  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "رد اًمًالم، وقمٞم٤مدة اعمريض، وإشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز، وإضم٤مسم٦م اًمدقمقة، وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس

ٓ حيؾ عمًٚمؿ أن هيجر أظم٤مه ومقق  " أيقب ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:وقمـ أيب

 . "صمالث ًمٞم٤مل: يٚمت٘مٞم٤من، ومٞمٕمرض هذا ويٕمرض هذا، وظمػممه٤م اًمذي  يٌدأ سم٤مًمًالم
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 ـ7ـ 

 آداب السالم

 

ه اًمٌنمي٦م، ذم طملم ٟمجد أن يٌح٨م اًمٕم٤ممل اًمٞمقم قمـ اًمًالم يم٠مىمَم ُم٤م يتٛمٜم٤مه اإلٟم٤ًمن، وهم٤مي٦م ُم٤م شمرضمق  

اإلؾمالم ُمٜمذ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤م ىمد جمد اًمًالم ويمرُمف، صمؿ طم٘م٘مف وٟمنمه، سمٕمد أن همرؾمف ذم ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ 

 وقمغم ًم٤ًمٟمف وذم يمؾ أقمامًمف. 

هق اهلل اًمذي  }ىمدس اًمًالم ومجٕمٚمف اؾمام ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك اًمتل أُمر اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس أن يدقمقه هب٤م:  

 . 43احلنم  {عمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًالمٓ إًمف إٓ هق ا

عم٤م ظمٚمؼ اهلل  شمٕم٤ممم آدم قمٚمٞمف اًمًالم  ":^واًمًالم هق حتٞم٦م أيب اًمٌنم هدي٦م زومتٝم٤م ًمف اعمالئٙم٦م إسمرار، ىم٤مل 

ومًٚمؿ قمغم أوًمئؽ ـ ٟمٗمر ُمـ اعمالئٙم٦م ضمٚمقس ـ وم٤مؾمتٛمع ُم٤مذا حيٞمّقٟمؽ، وم٢مهن٤م حتٞمتؽ وحتٞم٦م ذريتؽ،  اذه٥مىم٤مل: 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.  "ورمح٦م اهللاًمًالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل، ومزادوا  وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، وم٘م٤مًمقا:

وعم٤م ضم٤مءت اعمالئٙم٦م ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم شمٌنمه سم٢مؾمح٤مق ىمدُم٧م سملم يدهي٤م قمٜمد اًمدظمقل حتٞم٦م   

 . 42اًمذاري٤مت  {هؾ أشم٤مك طمدي٨م وٞمػ إسمراهٞمؿ اعمٙمرُملم، إذ دظمٚمقا قمٚمٞمف وم٘م٤مًمقا ؾمالُم٤م، ىم٤مل ؾمالم }اًمًالم:

إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمٜمٌل ي٤م أهي٤م  }وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ^وأُمر اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده سم٤مًمًالم قمغم اًمٜمٌل   

  .20إطمزاب  {اًمذيـ آُمٜمقا صٚمقا قمٚمٞمف وؾمٚمٛمقا شمًٚمٞمام

ويمام أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمرر ذم صمٜم٤مي٤م يمت٤مسمف اًمٙمريؿ اًمًالم قمغم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم شمٙمريام ٕقمامهلؿ،   

 } ،169اًمّم٤موم٤مت  {ؾمالم قمغم إسمراهٞمؿ } ،49اًمّم٤موم٤مت  {ؾمالم قمغم ٟمقح }ختٚمٞمدا ًمذيمراهؿ وشمٕمريٗم٤م سمٗمْمٚمٝمؿ:و

وقمـ ؾمٞمدٟم٤م حيٞمك قمٚمٞمف  ،136اًمّم٤موم٤مت  {ؾمالم قمغم ال ي٤مؾملم }  ،146اًمّم٤موم٤مت  {ؾمالم قمغم ُمقؾمك وه٤مرون
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قمغم ًم٤ًمن ؾمٞمدٟم٤م وي٘مقل  ،12ُمريؿ  {وؾمالم قمٚمٞمف يقم وًمد ويقم يٛمقت ويقم يٌٕم٨م طمٞم٤م }اًمًالم ي٘مقل:

  .33ُمريؿ  {واًمًالم قمكّم يقم وًمدت ويقم أُمقت ويقم أسمٕم٨م طمٞم٤م }قمٞمًك 

. 461اًمٌ٘مرة  {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ادظمٚمقا ذم اًمًٚمؿ يم٤موم٦م }واإلؾمالم هق ديـ اًمًالم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ "واًمًالم يمٚمٛم٦م ُم٘مدؾم٦م يٙمرره٤م اعمًٚمؿ ذم يمؾ صالة قمدة ُمرات، صمؿ خيتؿ صالشمف سم٘مقًمف

وهق ظمػم ُم٤م ذم اإلؾمالم ومٕمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام أن رضمال ؾم٠مل اًمٜمٌل  "ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

. وضمٕمٚمف  "شمٓمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم، وشم٘مرأ اًمًالم قمغم ُمـ قمروم٧م وُمـ مل شمٕمرف ": أي اإلؾمالم ظمػم؟ ىم٤مل:^

ُمٜمقا، وٓ شم١مُمٜمقا طمتك ٓ شمدظمٚمقا اجلٜم٦م طمٜمك شم١م ":^ؾم٤ٌٌم ُمٗمْمٞم٤م امم اعمح٦ٌم، وم٤مإليامن  ومدظمقل اجلٜم٦م وم٘م٤مل 

 رواه ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة.  "حت٤مسمقا، أٓ أدًمٙمؿ قمغم رء إذا ومٕمٚمتٛمقه حت٤مسمٌتؿ؟ أومِمقا اًمًالم سمٞمٜمٙمؿ

ؾمالم هل طمتك  }وًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اًمتل ٟمزل ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ هدى ورمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وصٗمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٠مهن٤م   

وم٤مصٗمح قمٜمٝمؿ وىمؾ ؾمالم ومًقف  }ٞمف وظمّمقُمف ىم٤مئال:وأُمر ٟمٌٞمف أن يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مرو .2اًم٘مدر  {ُمٓمٚمع اًمٗمجر

 ،22إطمزاب  {حتٞمتٝمؿ يقم يٚم٘مقٟمف ؾمالم }يمام ضمٕمؾ حتٞم٦م أهؾ اجلٜم٦م طملم يٚم٘مقن رهبؿ  .19اًمزظمرف  {يٕمٚمٛمقن

، ويمذًمؽ 43اًمزُمر  {وىم٤مل هلؿ ظمزٟمتٝم٤م ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ـمٌتؿ وم٤مدظمٚمقه٤م ظم٤مًمديـ }وقمٜمدُم٤م شمتٚم٘م٤مهؿ اعمالئٙم٦م 

 . 32ق  {ادظمٚمقه٤م سمًالم، ذًمؽ يقم اخلٚمقد }ٓم٤مسمف اإلهلل:يٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ اعمقمم قمز وضمؾ سمخ

وأظمػما وم٘مد ذع اإلؾمالم اًمًالم حتٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم وطمض قمغم إومِم٤مئف واإليمث٤مر ُمـ شمرداده، يمٚمام ًم٘مل   

اعمًٚمؿ ومردا أو مج٤مقم٦م، قمرومٝمؿ أم مل يٕمرومٝمؿ يمام ؾمٌؼ ذم احلدي٨م اًمنميػ، وضمٕمؾ ذًمؽ أطمد اًمٓمرق 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس: أومِمقا اًمًالم، وأـمٕمٛمقا اًمٓمٕم٤مم، وصٚمقا  "ٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:اعمقصٚم٦م امم اجلٜم٦م وم٘م٤مل قم

 رواه اًمؽمُمذي قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمالم.  "إرطم٤مم، وصٚمقا واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم، شمدظمٚمقا اجلٜم٦م سمًالم

قمـ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ أيب سمـ يمٕم٥م أٟمف  "وىمد سمٚمغ ُمـ حم٦ٌم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ًمٌذل اًمًالم هذه احل٤مدصم٦م اًمٖمري٦ٌم   

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ومٞمٖمدو ُمٕمف امم اًمًقق، ىم٤مل: وم٢مذا همدوٟم٤م  امم اًمًقق، مل يٛمر قمٌداهلل قمغم ؾمّ٘م٤مط يم٤من ي٠ميت 

وٓ ص٤مطم٥م سمٞمٕم٦م وٓ ُمًٙملم وٓ أطمد إٓ ؾمٚمؿ قمٚمٞمف، ىم٤مل اًمٓمٗمٞمؾ: ومجئ٧م قمٌداهلل سمـ قمٛمر يقُم٤م، 
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ًمًٚمع، وٓ وم٤مؾمتتٌٕمٜمل امم اًمًقق، وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م شمّمٜمع سم٤مًمًقق، وأٟم٧م ٓ شم٘مػ قمغم اًمٌٞمع، وٓ شم٠ًمل قمـ ا

شمًقم هب٤م، وٓ دمٚمس ذم جم٤مًمس اًمًقق؟ وأىمقل: اضمٚمس هٝمٜم٤م ٟمتحدث، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م سمٓمـ، ـ ويم٤من اًمٓمٗمٞمؾ 

 رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م.  "ذا سمٓمـ ـ إٟم٤م ٟمٖمدو ُمـ أضمؾ اًمًالم، ومٜمًٚمؿ قمغم ُمـ ًم٘مٞمٜم٤مه

ٞمٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مُمف، وإذا يم٤من ًمٚمًالم هذه إمهٞم٦م ذم اإلؾمالم، وم٢من ًمف آداسم٤م يمثػمة قمغم اعمًٚمؿ أن يراقم  

 ويمٞمٗمٞم٦م إًم٘م٤مئف، وهمػم ذًمؽ ُمـ أداب اًمٙمريٛم٦م اًمتل ٓ شمؽمك ٟم٘مػما وٓ ومتٞمال وٓ ىمٓمٛمػما: 

آًمتزام سمّمٞمٖم٦م اًمًالم اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٞم٘مقل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ويٛمٙمٜمف أن   -1

ًمّمٞمٖم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم، وإومْمؾ يزيد ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، أُم٤م رد اًمًالم ومٞمٙمقن قمغم اًمٗمقر وسم٤م

 أن يزيد ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، وًمئـ يم٤من إًم٘م٤مء اًمًالم ؾمٜم٦م وم٢من رده واضم٤ٌم ي٠مصمؿ شم٤مريمف. 

 . 10. اًمٜم٤ًمء {وإذا طمٞمٞمتؿ سمتحٞم٦م ومحٞمقا سم٠مطمًـ ُمٜمٝم٤م أو ردوه٤م، إن اهلل يم٤من قمغم يمؾ رء طمًٞم٤ٌم }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

اًمًالم  "ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ امم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل:وقمـ قمٛمران سمـ احلّملم ريض اهلل قمٜمٝمام   

قمٚمٞمٙمؿ، ومرد قمٚمٞمف صمؿ ضمٚمس، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمنم، صمؿ ضم٤مء آظمر وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ 

ورمح٦م اهلل ، ومرد قمٚمٞمف ومجٚمس، وم٘م٤مل: قمنمون، صمؿ ضم٤مء آظمر وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، ومرد 

 . رواه أسمق داود واًمؽمُمذي. ": صمالصمقنقمٚمٞمف ومجٚمس، وم٘م٤مل

هذا ضمؼميؾ ي٘مرأ قمٚمٞمؽ  "وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "اًمًالم. ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: وقمٚمٞمف اًمًالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم  اُمتث٤ملُمف أن ي٠ميت سمْمٛمػم اجلٛمع وإن يم٤من اعمًٚمؿ قمٚمٞمف واطمدا، وان ي٘مّمد ُمـ ؾمال  -4

 سملم اعمًٚمٛملم.  وآـمٛمئٜم٤منورؾمقًمف، وقم٘مد وؿم٤مئ٩م اعمح٦ٌم وإُم٤من 

سمٕمٞم٤مدة اعمريض، وإشم٤ٌمع اجلٜم٤مئز،  "سمًٌع: ^قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل   

 قمٚمٞمف.  ُمتٗمؼ "وشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس، وٟمٍم اًمْمٕمٞمػ، وقمقن اعمٔمٚمقم، وإومِم٤مء اًمًالم، وإسمرار اعم٘مًؿ
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أن يٌدأ سم٤مًمًالم ىمٌؾ اًمٙمالم إذا أشمك أطمدا ذم سمٞمتف، أو ًم٘مل أطمدا ذم اًمٓمريؼ، وأن خيتؿ جمٚمًف أو      -3

 يمالُمف سم٤مًمًالم أيْم٤م. 

 . 44اًمٜمقر  {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمدظمٚمقا سمٞمقشم٤م همػم سمٞمقشمٙمؿ طمتك شمًت٠مٟمًقا وشمًٚمٛمقا قمغم أهٚمٝم٤م }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

إذا اٟمتٝمك أطمديمؿ امم اعمجٚمس ومٚمٞمًٚمؿ، وم٢مذا  ":^ٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قم  

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "أراد أن ي٘مقم ومٚمٞمًٚمؿ. ومٚمٞم٧ًم إومم سم٠مطمؼ ُمـ أظمرة

إذا ًم٘مل أصح٤مسمف مل يّم٤مومحٝمؿ طمتك يًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ.  ^وقمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل   

 رواه اًمٓمؼماين. 

 ُمرؾمال: إذا دظمٚمتؿ سمٞمت٤م ومًٚمٛمقا قمغم أهٚمف، وم٢مذا ظمرضمتؿ ومقدقمقا أهٚمف سمًالم. رواه اًمٌٞمٝم٘مل. وقمـ ىمت٤مدة   

 اًمًالم قمغم أهؾ سمٞمتف يمٚمام دظمؾ اًمٌٞم٧م أو ظمرج ُمٜمف.      -2

ي٤م سمٜمل إذا دظمٚم٧م قمغم أهٚمؽ ومًٚمؿ شمٙمـ سمريم٦م  ":^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل   

 ذي. رواه اًمؽمُم "قمٚمٞمؽ وقمغم أهؾ سمٞمتؽ

اًمتجرؤ قمغم اسمتداء اًمًالم وإًم٘م٤مئف قمغم أظمريـ، ٓ اٟمتٔم٤مر اًمٜم٤مس ًمتٚم٘مل قمٚمٞمف اًمًالم. وذًمؽ   -2

 ًمٞمٙمت٥ًم إضمر اًمٙمٌػم اًمذي يٜمتٔمر ُمـ يٌدأ همػمه سم٤مًمًالم. 

أوٓمه٤م  "قمـ أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل، اًمرضمالن يٚمت٘مٞم٤من، أهيام يٌدأ سم٤مًمًالم؟ ىم٤مل:  

 رواه اًمؽمُمذي.  "شمٕم٤ممم سم٤مهلل

 يًتح٥م أن يٙمرر اعمًٚمؿ اًمًالم قمغم أظمٞمف اعمًٚمؿ يمٚمام شم٘مرر ًم٘م٤مؤه سمف وًمق يم٤من اًمٗم٤مصؾ زُمٜم٤م يًػما.      -0

إذا ًم٘مل أطمديمؿ اظم٤مه ومٚمٞمًٚمؿ قمٚمٞمف، وم٢من طم٤مًم٧م  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقل اهلل   

 أسمق داود.  "فسمٞمٜمٝمام ؿمجرة أو ضمدار أو طمجر صمؿ ًم٘مٞمف ومٚمٞمًٚمؿ قمٚمٞم
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 يًتح٥م إذا أشمك ىمقُم٤م وهؿ مجع يمثػم أن يًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ صمالصم٤م طمتك يٌٚمٖمٝمؿ مجٞمٕم٤م.      -4

يم٤من إذا شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م أقم٤مده٤م صمالصم٤م طمتك شمٗمٝمؿ قمٜمف، وإذا أشمك قمغم  ^قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل     

 ىمقم ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ صمالصم٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

، واًمرايم٥م قمغم اعم٤مر، واًمّمٖمػم قمغم اًمٙمٌػم، واًمقاطمد قمغم اجلامقم٦م، يًٚمؿ اعم٤مر قمغم اًمقاىمػ  -1

 واًم٘مٚمٞمؾ قمغم اًمٙمثػم، وهٙمذا.. 

يًٚمؿ اًمرايم٥م قمغم اعم٤مر، واعم٤مر قمغم اًم٘م٤مقمد،  "ىم٤مل: ^قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "واًم٘مٚمٞمؾ قمغم اًمٙمثػم

أطمدهؿ ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف، وإذا ىمدم أطمد قمغم مج٤مقم٦م ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ أضمزأ  إذا ىمدم مج٤مقم٦م قمغم ومرد أضمزأ أن يًٚمؿ  -9

 أن يرد أطمدهؿ قمٚمٞمف ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝمؿ. 

جيزئ قمـ اجلامقم٦م ُمروا أن يًٚمؿ أطمدهؿ، وجيزئ قمـ  "ىم٤مل: ^قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل   

 رواه أسمق داود واًمٌٞمٝم٘مل.  "اجلٚمقس أن يرد أطمدهؿ

 أو إذا أشمك ىمقُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ٟمٞم٤مم. يًتح٥م ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمًالم ًمٞمال،  -16

ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمٚمٌـ، ومٞمجلء ُمـ اًمٚمٞمؾ، ومٞمًٚمؿ شمًٚمٞمام ٓ  ^يمٜم٤م ٟمرومع ًمٚمٜمٌل  "قمـ اعم٘مداد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "يقىمظ ٟم٤مئام، ويًٛمع اًمٞم٘مٔم٤من

اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل  "يًتح٥م أن يًٚمؿ قمغم ٟمٗمًف إذا دظمؾ سمٞمتف ويم٤من ظم٤مًمٞم٤م ىم٤مئال:-11

 . "لماًمّم٤محل

 . 01اًمٜمقر  {وم٢مذا دظمٚمتؿ سمٞمقشمٜم٤م ومًٚمٛمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ حتٞم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ُم٤ٌمريم٦م ـمٞم٦ٌم }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  
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يًـ اًمًالم قمغم اًمّمٌٞم٤من إذا ُمر هبؿ، مم٤م يًتجٚم٥م حمٌتٝمؿ، وي٘مقي ؿمخّمٞمتٝمؿ، ويٛمٝمد ًمٜمّمحٝمؿ -14

 اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم.  وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ، ويٜمٗمل اًمٙمؼم قمـ اًمذي أًم٘مك اًمًالم، يمام يًتح٥م إًم٘م٤مء اًمًالم قمغم

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.    "يٗمٕمٚمف ^يم٤من رؾمقل اهلل  "قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أٟمف ُمر قمغم صٌٞم٤من ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مل:  

 وذم رواي٦م أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمر قمغم همٚمامن ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ. 

 شمًتح٥م اعمّم٤مومح٦م ُمع اًمًالم، دون آٟمحٜم٤مء أو اًمٕمٜم٤مق أو اًمت٘مٌٞمؾ. -13

ُم٤م ُمـ ُمًٚمٛملم يٚمت٘مٞم٤من ومٞمتّم٤مومح٤من إٓ همٗمر هلام ىمٌؾ  ":^ قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ اًمؼماء ريض اهلل  

 . رواه أسمق داود. "أن يٗمؽمىم٤م

وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، اًمرضمؾ ُمٜم٤م يٚم٘مك أظم٤مه أو صدي٘مف أيٜمحٜمل ًمف؟   

 ٤مومحف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. رواه اًمؽمُمذي. ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: أومٞمٚمتزُمف وي٘مٌٚمف؟ ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: ومٞم٠مظمذ سمٞمده ويّم

 شمًتح٥م اؾمتّمح٤مب سمِم٤مؿم٦م اًمقضمف، وًملم اجل٤مٟم٥م، وطمرارة اًمٚم٘م٤مء، أصمٜم٤مء إًم٘م٤مء اًمًالم أو رده. -12

ٓ حت٘مرن ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمئ٤م وًمق أن شمٚم٘مك أظم٤مك  ":^قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل   

 رواه ُمًٚمؿ.  "سمقضمف ـمٚمٞمؼ

 ُمـ يٌقل، وقمغم اًمٜم٤مئؿ، وقمغم اعمّمكم أو اعمتقوئ طمتك يٜمتٝمٞم٤م، يمام يٙمره ًم٘م٤مء اًمًالم قمغمإيٙمره -12

اًمًالم قمغم شم٤مزم اًم٘مرآن واعمٜمِمٖمؾ سم٤مًمذيمر أو اًمدقم٤مء ًمئال يِمٖمٚمٝمؿ قمـ قم٤ٌمدهتؿ سمرد اًمًالم، يمام يٙمره 

 اًمًالم قمغم اعم١مذن واخلٓمٞم٥م واعمدرس. 
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 ـ 8ـ 

 االستئذانآداب 

 

ص٤مطمٌف وؿمٝم٤مُمتف، وشمرسمٞمتف وقمٗمتف، وشمزاه٦م ٟمٗمًف وشمٙمريٛمٝم٤م قمـ  أدب رومٞمع، يدل قمغم طمٞم٤مء آؾمتئذان  

رؤي٦م ُم٤م ٓ حي٥م أن يراه قمٚمٞمف اًمٜم٤مس، أو ؾمٛمٕم٤م طمدي٨م ٓ حيؾ ًمف أن يًؽمىمف دون ُمٕمروم٦م اعمتح٤مدصملم، أو 

 اًمدظمقل قمغم ىمقم وإي٘م٤مقمٝمؿ سم٤معمٗم٤مضم٠مة واإلطمراج. 

س، أو اخلروج ُمٜمف، أو هق ـمٚم٥م إذن، ويٙمقن ًمدظمقل سمٞم٧م، أو آٟمْمامم امم جمٚم وآؾمتئذان  

 اًمتٍمف ذم ُمت٤مع همػمه، أو اسمداء رأي ذم جمتٛمٕم٤مت اًمٜم٤مس، أو ؾمامع طمديثٝمؿ. 

أظمرج اسمـ ضمرير قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل: ضم٤مءت اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إين أيمقن ذم   

ٟم٤م قمغم شمٚمؽ احل٤مل، سمٞمتل قمغم طم٤مل ٓ أطم٥م أن يراين قمٚمٞمٝم٤م أطمد، وإٟمف ٓ يزال يدظمؾ قمكّم رضمؾ ُمـ أهكم وا

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمدظمٚمقا سمٞمقشم٤م  همػم سمٞمقشمٙمؿ طمتك شمًت٠مٟمًقا وشمًٚمٛمقا قمغم  }ومٙمٞمػ أصٜمع؟ ومٜمزًم٧م:

، اًمذي هق أسمٚمغ ُمـ آؾمتئذان، إذ هق سم٤مإلو٤موم٦م آؾمتئٜم٤مسوٓ خيٗمك ُم٤م ذم هذه أي٦م ُمـ ُمٕمٜمك  {أهٚمٝم٤م

، واؾمتٕمدادهؿ ٓؾمت٘م٤ٌمًمف، ورو٤مهؿ قمـ ُمٕمٜمك ـمٚم٥م اإلذن، ومٞمف ُمٕمروم٦م أٟمس أهؾ اًمٌٞم٧م امم ُم٤م ومٞمف ُمـ

 دظمقًمف قمٚمٞمٝمؿ. 

سمٕم٨م همالُم٤م ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل ًمف ُمدًم٩م امم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف  ^وروي أن رؾمقل اهلل   

وىم٧م اًمٔمٝمػمة ًمٞمدقمقه ومقضمده ٟم٤مئام ىمد أهمٚمؼ قمٚمٞمف اًم٤ٌمب، ومدق قمٚمٞمف اًمٖمالم اًم٤ٌمب ودظمؾ وم٤مؾمتٞم٘مظ قمٛمر 

وددت أن اهلل هنك أسمٜم٤مءٟم٤م وٟم٤ًمءٟم٤م وظمدُمٜم٤م قمـ اًمدظمقل ذم هذه وضمٚمس وم٤مٟمٙمِمػ ُمٜمف رء، وم٘م٤مل قمٛمر: 

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ًمٞمًت٠مذٟمٙمؿ اًمذيـ  }هذه أي٦م: ومقضمد ^اًم٤ًمقم٤مت إٓ سم٢مذن، صمؿ اٟمٓمٚمؼ امم رؾمقل اهلل 

 . ىمد ٟمزًم٧م، ومخّر ؾم٤مضمدا ؿمٙمرا هلل شمٕم٤ممم. {ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ واًمذيـ مل يٌٚمٖمقا احلٚمؿ ُمٜمٙمؿ صمالث ُمرات..
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احلْم٤مرة، وصٜم٤مقم٦م اًمٌٞمقت اعمٖمٚم٘م٦م، وإسمقاب اعمحٙمٛم٦م، ومام زال هٜم٤مك ُمـ يدظمؾ سمٞمتف دون وُمع شم٘مدم   

 . اؾمتئذانؾمالم، أو يٖمِمك همروم٦م همػمه، أو ي٘متحؿ جمٚمًف دون إقمالم أو 

وإذا ُم٤م شمٕمقد اًمٖمالم ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفم٤مومره أن يًت٠مذن قمغم واًمديف يمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم، ٟمِم٠م قمغم هذه اًمٕم٤مدة   

 ٚمٙم٦م ذم ٟمٗمًف وـمٌع يمريؿ، ي٘مدره قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وحيٌقٟمف، ويث٘مقن ذم أُم٤مٟمتف ويمراُمتف. احلٛمٞمدة، وهل ُم

اًمتل ضم٤مء هب٤م ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ ىمٌؾ أن يٕمرف اًمٜم٤مس، أصقل إقمراف  آؾمتئذانوهذه ـم٤مئٗم٦م ُمـ آداب   

 وومـ اعمٕم٤مُمالت، وطمًـ اًمتٍمف واًمٚم٤ٌمىم٦م ذم اًمٌٞمقت واعمجتٛمٕم٤مت.. 

عمٕمروم٦م أٟمس أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ، ومٞم٠مٟمس   وآؾمتئٜم٤مس٤مس، ًمدظمقل سمٞم٧م اًمٜم آؾمتئذانجي٥م   -1

 . اؾمتئذاٟمفاًمداظمؾ امم إذهنؿ، وي٠مٟمًقن امم 

 .  {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ٓ شمدظمٚمقا سمٞمقشم٤م  همػم سمٞمقشمٙمؿ طمتك شمًت٠مٟمًقا وشمًٚمٛمقا قمغم أهٚمٝم٤م }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ىمٌؾ اًمٙمالم.  سم٤مًمًالم، سمؾ شم٘مديٛمف قمٚمٞمف، ٕن اًمًالم آؾمتئذانجي٥م ىمرن      -4

قمـ يمٚمدة سمـ احلٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف ومل أؾمٚمؿ، وم٘م٤مل   

 رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.  "ارضمع وم٘مؾ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أأدظمؾ "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

سمٞم٧م وم٘م٤مل: أأًم٩م؟ وهق ذم  ^قمغم اًمٜمٌل  اؾمت٠مذنوقمـ رسمٕمل سمـ طمراش ىم٤مل: طمدصمٜم٤م رضمؾ ُمـ سمٜمل قم٤مُمر   

، وم٘مؾ ًمف ىمؾ: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أأدظمؾ؟ آؾمتئذانأظمرج امم هذا ومٕمٚمٛمف  "خل٤مدُمف: ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ومدظمؾ. رواه أسمق داود.  ^ومًٛمٕمف اًمرضمؾ وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أأدظمؾ؟ وم٠مذن ًمف اًمٜمٌل 

ٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قم اؾمت٠مذنوقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف   

 . قمٌد اًمؼماًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، أيدظمؾ قمٛمر. رواه اسمـ 
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وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمئؾ ومٞمٛمـ يًت٠مذن ىمٌؾ أن يًٚمؿ ىم٤مل: ٓ ي١مذن ًمف طمتك يًٚمؿ. رواه   

 اًمٌخ٤مري. 

ًمٌٞم٧م قمٜمد ومتحف، يٜمٌٖمل قمغم ُمـ ىمرع اًم٤ٌمب ُمًت٠مذٟم٤م أن ي٘مػ سمج٤مٟم٥م اًم٤ٌمب اًمذي ٓ ئمٝمر ُمٜمف ا  -3

 وفمٝمره ًمٚم٤ٌمب، وقمٚمٞمف أن يٖمض سمٍمه ُم٤م اؾمتٓم٤مع. 

قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: اـّمٚمع رضمؾ ذم طمجر ُمـ طمجر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمع   

ًمق أقمٚمؿ أٟمؽ شمٜمٔمر  "اًمٜمٌل ُمدرى ـ آًم٦م رومٞمٕم٦م ُمـ احلديد ـ حيؽ هب٤م رأؾمف، وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 .  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "، إٟمام ضمٕمؾ آؾمتئذان ُمـ أضمؾ اًمٜمٔمرًمٓمٕمٜم٧م  هب٤م ذم قمٞمٜمٞمؽ

وقمـ قمٌداهلل سمـ سمن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أشمك قمغم سم٤مب ىمقم مل   

رواه  "اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ "يًت٘مٌؾ اًم٤ٌمب ُمـ شمٚم٘م٤مء وضمٝمف، وًمٙمـ ُمـ ريمٜمف إين وي٘مقل:

 أسمق داود وأمحد. 

اًمٜم٤ًمء يمام يِمٛمؾ اًمرضم٤مل، ٕٟمف ذع ًمئال يٓمٚمع أطمد قمغم أطمد قمغم ُم٤م يٓمق  سم٤مٓؾمتئذانؾ إُمر يِمٛم  -2

 اًمٜم٤مس ذم سمٞمقهتؿ مم٤م ٓ حيٌقن أن يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمد، إمم ضم٤مٟم٥م قمدم اًمٜمٔمر امم ُم٤م ٓ حيؾ ًمف أن يٜمٔمر إًمٞمف. 

ٟمدظمؾ؟ وم٘م٤مًم٧م: ٓ قمـ أم أي٤مس ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م ذم أرسمع ٟمًقة ٟمًت٠مذن قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘مٚم٧م:   

ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا  }وم٘م٤مًم٧م واطمدة: ٓ وم٘م٤مًم٧م واطمدة: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ أٟمدظمؾ؟ ىم٤مًم٧م: أدظمٚمقا، صمؿ ىم٤مًم٧م:

 . {ٓ شمدظمٚمقا سمٞمقشم٤م  همػم سمٞمقشمٙمؿ طمتك شمًت٠مٟمًقا وشمًٚمٛمقا قمغم أهٚمٝم٤م

تٔمر اعمدة صمالصم٤م، ومٞمٜمتٔمر سمٕمد ـمرق اًم٤ٌمب سمٛم٘مدار صالة ريمٕمتلم، صمؿ يٓمرىمف صم٤مٟمٞم٦م ويٜم آؾمتئذانيٙمقن   -2

وًمق يم٤من ُمت٠ميمدا ُمـ وضمقد أهؾ اًمٌٞم٧م ومٞمف. عم٤م روي قمـ ايب  اٟمٍمفٟمٗمًٝم٤م، صمؿ يٓمرق اًمث٤مًمث٦م وم٢من مل جي٥م 

صمالث سم٤مٕومم يًتٜمّمتقن، وسم٤مًمث٤مٟمٞم٦م يًتّمٚمحقن، وسم٤مًمث٤مًمث٦م  آؾمتئذانهريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: 

 ي٠مذٟمقن أو يردون، ويٜمٌٖمل أن ٓ حيزن أو يٖمْم٥م إن مل ي١مذن ًمف. 
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 . 41. اًمٜمقر {وإن ىمٞمؾ ًمٙمؿ ارضمٕمقا وم٤مرضمٕمقا، هق أزيمك ًمٙمؿ، واهلل سمام شمٕمٛمٚمقن قمٚمٞمؿ }٤مل شمٕم٤ممم:ىم  

صمالث، وم٢من أذن  آؾمتئذان "وقمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ًمؽ وإٓ وم٤مرضمع

يذيمر اؾمٛمف، ويٙمره أن ي٘مقل ) أٟم٤م( ًمٕمدم  ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م قمـ اعمًت٠مذن أن اؾمتٕمالميٜمٌٖمل قمٜمد      -0

 يمٗم٤ميتٝم٤م ذم ُمٕمروم٦م ىم٤مئٚمٝم٤م. 

وم٘مٚم٧م:  "ُمـ ذا؟ "قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدىم٘م٧م اًم٤ٌمب، وم٘م٤مل:  

 ؟ يم٠مٟمف يٙمرهٝم٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. "أٟم٤م أٟم٤م "أٟم٤م، وم٘م٤مل:

وم٢مذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمٌم  وقمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ظمرضم٧م ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم،  

 وم٘مٚم٧م: أسمق ذر. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ُمـ هذا؟ "وطمده، ومجٕمٚم٧م أُمٌم ذم فمؾ اًم٘مٛمر، وم٤مًمتٗم٧م ومرآين وم٘م٤مل:

صمؿ  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ذم طمديثف اعمِمٝمقر ذم اإلهاء ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 "ىمٞمؾ: وُمـ ُمٕمؽ؟ ىم٤مل: "ضمؼميؾ "، وم٘مٞمؾ: ُمـ هذا؟ ىم٤مل:"حصٕمد يب ضمؼميؾ امم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتٗمت

، صمؿ صٕمد امم اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م وؾم٤مئرهـ، وي٘م٤مل ذم سم٤مب يمؾ ؾمامء: ُمـ هذا؟ ومٞم٘مقل: "حمٛمد

 ضمؼميؾ. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

سملم إهؾ ذم اًمدار اًمقاطمدة، قمٜمد إرادة اًمدظمقل قمغم همروم٦م أطمدهؿ، طمتك ُمع  آؾمتئذانيٓمٚم٥م  -4

 ب إىمرسملم إًمٞمف، يم٠مُمف وأسمٞمف.. أىمر

قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ قمٓم٤مء أن رضمال ؾم٠مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أأؾمت٠مذن قمغم أُمل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ،   

؟ ىم٤مل: ٓ، "أحت٥م أن شمراه٤م قمري٤مٟم٦م "ىم٤مل: إهن٤م ًمٞمس هل٤م ظم٤مدم همػمي وم٠مؾمت٠مذن قمٚمٞمٝم٤م يمٚمام دظمٚم٧م؟ ىم٤مل:

 . رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م. "وم٤مؾمت٠مذن قمٚمٞمٝم٤م "ىم٤مل:
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شمٕمٚمٞمؿ إـمٗم٤مل اًمذيـ مل يٌٚمٖمقا ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ أن يًت٠مٟمًقا ذم أوىم٤مت صمالصم٦م: وىم٧م اًمٗمجر، وهق  -1   

وىم٧م اًمٜمقم أو اًمتٝمٞم١م ًمّمالة اًمٗمجر، ووىم٧م اًمٔمٝمػمة، وهق وىم٧م اًم٘مٞمٚمقًم٦م واًمراطم٦م واًمتخٗمػ ُمـ اًمثٞم٤مب، 

اخلٚمقة، وهذا ووىم٧م اًمٕمِم٤مء، وهق وىم٧م اخلٚمقد امم اًمٜمقم، ويمٚمٝم٤م أوىم٤مت ومٞمٝم٤م ُمٔمٜم٦م اًمتٙمِمػ، وحم٦ٌم 

 اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ سم٤مب اًمت٠مدي٥م واًمتٕمقيد، طمتك إذا سمٚمٖمقا ؾمـ اعمراه٘م٦م واًمرؿمد إؾمت٠مٟمًقا ذم مجٞمع إوىم٤مت. 

قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب ُمرصمد أهن٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م همالم هل٤م ذم وىم٧م يمره٧م دظمقًمف وم٠مشم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل   

ـَ  }٤م وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م: إن ظمدُمٜم٤م وهمٚمامٟمٜم٤م يدظمٚمقن قمٚمٞمٜم٤م ذم طم٤مل ٟمٙمرهٝم ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

اٍت ُِمـ ٌُْٚمُٖمقا احْلُُٚمَؿ ُِمٜمُٙمْؿ صَماَلَث َُمرَّ ـَ مَلْ َي ِذي ـَ َُمَٚمَٙم٧ْم َأْياَمُٟمُٙمْؿ َواًمَّ ِذي َت٠ْمِذٟمُٙمُؿ اًمَّ ًْ ٌِْؾ َصاَلِة اًْمَٗمْجِر  آَُمٜمُقا ًمِٞمَ ىَم

ـَ اًمٔمَِّٝمػَمِة َوُِمـ سَمْٕمِد  َٓ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوطِملَم شَمَْمُٕمقَن صمَِٞم٤مسَمُٙمؿ ُمر ُٙمْؿ ًَمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َو َصاَلِة اًْمِٕمَِم٤مء صَماَلُث قَمْقَراٍت ًمَّ

َي٤مِت َواهللَُّ قَمٚمِٞم ْٔ ُ اهللَُّ ًَمُٙمُؿ ا ٌَلمر اوُمقَن قَمَٚمٞمُْٙمؿ سَمْٕمُْمُٙمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض يَمَذًمَِؽ ُي َـّ ـَمقَّ ( 21ٌؿ طَمٙمِٞمٌؿ )ضُمٜم٤َمٌح سَمْٕمَدُه

ـَْمَٗم٤مُل ُِمٜمُٙمُؿ  ْٕ ُ اهللَُّ ًَمُٙمْؿ آَي٤مشمِِف َواهللَُّ َوإَِذا سَمَٚمَغ ا ٌْٚمِِٝمْؿ يَمَذًمَِؽ ُيٌَلمر ـَ ُِمـ ىَم ِذي َت٠ْمِذُٟمقا يَماَم اؾْمَت٠ْمَذَن اًمَّ ًْ احْلُُٚمَؿ وَمْٚمَٞم

 اًمٜمقر.  {(29قَمٚمِٞمٌؿ طَمٙمِٞمٌؿ )

يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرأة أن شمتٕمٗمػ ذم صمٞم٤مهب٤م، وشمٚمتزم احلِمٛم٦م واًمٙمامل وإدب ذم ُمٔمٝمره٤م ذم ُمٜمزهل٤م، أُم٤مم  -9

 ظمقهت٤م وحم٤مرُمٝم٤م ٕن اهلل ؾمتػم حي٥م اًمًؽم واًمٕمٗم٦م واحلٞم٤مء. أوٓده٤م وإ

َـّ هَمػْمَ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـَ صمَِٞم٤مهَبُ َـّ ضُمٜم٤َمٌح َأن َيَْمْٕم َٓ َيْرضُمقَن ٟمَِٙم٤مطم٤ًم وَمَٚمْٞمَس قَمَٚمْٞمِٝم يِت  ٤مء اًمالَّ ًَ ـَ اًمٜمر َواًْمَ٘مَقاقِمُد ُِم

َـّ  ُ ـَ ظَمػْمٌ هلَّ تَْٕمِٗمْٗم ًْ ضَم٤مٍت سمِِزيٜم٦ٍَم َوَأن َي  اًمٜمقر.  {(06َواهللَُّ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمٌؿ ) ُُمَتؼَمر

َّٓ َُم٤م فَمَٝمرَ  }وىم٤مل شمٕم٤ممم:   َـّ إِ ـَ ِزيٜمََتُٝم َٓ ُيٌِْدي َـّ َو ـَ وُمُروضَمُٝم َٗمْٔم َـّ َوحَيْ ـْ َأسْمَّم٤مِرِه ـَ ُِم ْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت َيْٖمُْمْْم  َوىُمؾ ًمر

 . 31اًمٜمقر  {ُِمٜمَْٝم٤م
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 ـ9ـ

 آداب ادجالس

 

ُمـ خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ، وجم٤مًمًتٝمؿ ذم جم٤مًمس قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م،  ٓ سمد ًمإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م  

وُمـ ظمالل هذه اعمج٤مًمس يٛمٙمـ احلٙمؿ قمغم اعمتج٤مًمًلم، وسمام يٜمٗمْمقن قمـ جمٚمًٝمؿ ُمـ ٟمت٤مئ٩م وصمٛمرات 

 سمحْمقره، أو اإلقمراض قمٜمف ودمٜم٥م ظمٓمره ووم٤ًمده.  وآومتخ٤مريٛمٙمـ آقمتداد هبذا اعمجٚمس 

ُمـ مجٞمع اًمٓمٌ٘م٤مت، ويتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م رضم٤مل ُمـ يم٤موم٦م اعمًتقي٤مت، ُمٜمٝمؿ  واعمج٤مًمس جمتٛمٕم٤مت حييه٤م أٟم٤مس  

اًمٖم٨م وُمٜمٝمؿ اًمًٛملم وُمٜمٝمؿ اعمّمٚمح وُمٜمٝمؿ اعمٗمًد، واعمًٚمؿ ُمـ يًتٓمٞمع أن يدير دوم٦م اعمجٚمس عم٤م ومٞمف ُمـ 

ظمػم اعمتج٤مًمًلم ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، وعم٤م ومٞمف رى اهلل ورؾمقًمف، وم٢من مل يًتٓمع وم٤مإلقمراض قمـ ذًمؽ 

 ػم وقملم اًمّمقاب. اعمجٚمس هق حمض اخل

تَْٝمَزُأ هِب٤َم وَماَل شَمْ٘مٕمُ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًْ ٤م َوُي َل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًْمٙمَِت٤مِب َأْن إَِذا ؾَمِٛمْٕمتُْؿ آَي٤مِت اهللِّ ُيَٙمَٗمُر هِبَ ُدوْا َُمَٕمُٝمْؿ َوىَمْد َٟمزَّ

هِ   . 126اًمٜم٤ًمء  {طَمتَّك خَيُقُوقْا ذِم طَمِدي٨ٍم هَمػْمِ

ِمقن جم٤مًمس اًمٜم٤مس ومٞم٘مٕمدون ُمٕمٝمؿ سمتقاوع وإظمالص، ي٠مُمروهنؿ وىمد يم٤من إٟمٌٞم٤مء واعمّمٚمحقن يٖم  

سم٤معمٕمروف، ويٜمٝمقهنؿ قمـ اعمٜمٙمر، ويذيمروهنؿ سمام يّمٚمحٝمؿ، ويٕمٔمقهنؿ سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م، 

 ويرهمٌقهنؿ سم٤مًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ويرهٌقهؿ ُمـ اًمٙمٗمر واإلصمؿ واعمٕمّمٞم٦م واًمٕمدوان. 

قُم٤م خيقوقن ذم سم٤مـمٚمٝمؿ، ويرشمٙمٌقن اًمذٟمقب وأصم٤مم، هم٤مومٚملم وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أو اعمرؿمد أن جي٤مًمس ىم  

قمـ اهلل، ؾم٤مهلم قمـ قم٘م٤مسمف واٟمت٘م٤مُمف، ُمٖمؽميـ سمحٚمٛمف وإُمٝم٤مًمف، إٓ يمام جي٤مًمس اًمٓمٌٞم٥م اعمريض، واًمٕم٤ممل 

اعمٕمٚمؿ اًمٖم٤مومؾ اجل٤مهؾ، سمٛم٘مدار احل٤مضم٦م وسمام حي٘مؼ اًمدقمقة واإلصالح، يمام ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن جيٚمس 
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ُم٤مت اهلل، وشمدور ومٞمف يم١موس اًمٚمٝمق واًمٚمٖمق واعمٜمٙمرات، يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م أيمٚمٝمؿ جمٚم٤ًم شمٜمتٝمؽ ومٞمف طمر

 وذهبؿ، ووحٙمٝمؿ وسمٓم٤مًمتٝمؿ، همػم ُم٤ٌمل سمام يٜمزل قمغم جمٚمًٝمؿ هذا ُمـ همْم٥م اهلل وُم٘متف.. 

عم٤م وىمٕم٧م سمٜمق إهائٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص هنتٝمؿ قمٚمامؤهؿ ومٚمؿ  "ُمثال طمٞم٤م ومٞم٘مقل: ^وييب ًمٜم٤م رؾمقل اهلل   

 جم٤مًمًٝمؿ ووايمٚمقهؿ وؿم٤مرسمقهؿ، وميب اهلل ىمٚمقب سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض، وًمٕمٜمٝمؿ قمغم يٜمتٝمقا، ومج٤مًمًقهؿ ذم

ـ ويم٤من ُمتٙمئ٤م ـ  ^، ومجٚمس رؾمقل اهلل "ًم٤ًمن داود وقمٞمًك اسمـ ُمريؿ، وذًمؽ سمام قمّمقا ويم٤مٟمقا يٕمتدون

ـ أي شمٕمٓمٗمقهؿ قمٚمٞمف ـ. رواه اًمؽمُمذي قمـ  "ٓ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده طمتك شم٠مـمروهؿ قمغم احلؼ أـمرا "وىم٤مل:

 اسمـ ُمًٕمقد. 

واًمٞمقم ىمؾ أن ٟمرى جمٚم٤ًم يذيمر ومٞمف اهلل واًمدار أظمرة، سمٕمد أن قمٛم٧م جم٤مًمس اًمٖمٗمٚم٦م واعمٜمٙمرات، وومِم٧م   

 ذم اعمحرُم٤مت.  وآٟمٖمامسجم٤مًمس اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٓمٕمـ ذم إقمراض، 

 ورب جمٚمس ي٘مٕمده اعمرء ُمع ىمقم أؿم٘مٞم٤مء، يّمٜمع ًمٜمٗمًف ومٞمف طمٚم٦م  ُمـ اًمِم٘م٤مء شمالزُمف امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م..   

ب جمٚمس قمٚمؿ أو ذيمر أو ٟمّمٞمح٦م يرشمع ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م ومال خيرج ُمٜمٝم٤م امم يقم ور

 اًم٘مٞم٤مُم٦م.. 

ُم٤م ضمٚمس ىمقم جمٚم٤ًم مل يذيمروا اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف، ومل يّمٚمقا قمغم  ":^وقمـ اًمّمٜمػ إول ي٘مقل رؾمقل اهلل   

 رواه اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة.  "ٟمٌٞمٝمؿ إٓ يم٤من قمٚمٞمٝمؿ شمرة

ُم٤م ضمٚمس ىمقم يذيمرون اهلل شمٕم٤ممم ومٞم٘مقُمقن طمتك ي٘م٤مل هلؿ: ىمقُمقا ىمد  ":^ٜمػ اًمث٤مين ي٘مقل وقمـ اًمّم  

 رواه اًمٓمؼماين قمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٔمٚم٦م.  "همٗمر اهلل ًمٙمؿ ذٟمقسمٙمؿ، وسمدل ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ طمًٜم٤مت.

، آضمتامقمٞم٦مهذا ذم احلدي٨م قمـ أٟمقاع اعمج٤مًمس، أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمآداهب٤م ومٗمٞمٝم٤م شمٜمٕمٙمس مجٞمع آداب اعمًٚمؿ   

سمراقمتف ذم ًمٗم٧م أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس، واٟمتزاع  إقمج٤مهبؿ، وايمت٤ًمب ىمٚمقهبؿ، وذًمؽ سمحًـ أدسمف، ويمرم وشمتجغم 

 ُمٕمنمه، ودُم٤مصم٦م ظمٚم٘مف، وًملم ضم٤مٟمٌف، وـمٞم٥م يمالُمف، وسمِم٤مؿم٦م وضمٝمف. 
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، وم٠مُمر سم٤مًمتقؾمع واًمتٗمًح ذم اعمج٤مًمس اًمٕمزيزوىمد ٟمٌٝمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم امم رء ُمـ هذه أداب ذم يمت٤مسمف   

 ٝمؿ وإيث٤مرهؿ واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ. ًمٚم٘م٤مدُملم إًمٞمٝم٤م، وإيمراُم

  ^أظمرج اسمـ ضمرير قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل: يم٤مٟمقا إذا رأوا ُمـ ضم٤مءهؿ ُم٘مٌال وٜمقا سمٛمجٚمًٝمؿ قمٜمد رؾمقل اهلل   

 . {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا ىمٞمؾ ًمٙمؿ شمٗمًحقا ذم اعمج٤مًمس وم٤مومًحقا يٗمًح اهلل ًمٙمؿ }ومٜمزًم٧م:

د ضم٤مء ٟم٤مس ُمـ أهؾ سمدر وذم اعمٙم٤من وٞمؼ، وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ ُم٘م٤مشمؾ أهن٤م ٟمزًم٧م يقم اجلٛمٕم٦م  وىم  

ٟمٗمرا ًمٕمدهتؿ، وأضمٚمًٝمؿ ُمٙم٤مهنؿ، ومٙمره أوًمئؽ اًمٜمٗمر  ^ومٚمؿ يٗمًح هلؿ، وم٘م٤مُمقا قمغم أرضمٚمٝمؿ، وم٠مىم٤مم 

 ذًمؽ، ومٜمزًم٧م أي٦م. 

 وهذه باقة من اآلداب اخلاصة بادجالس:   

 اًمًالم قمٜمد اًمدظمقل امم اعمجٚمس، وقمٜمد اخلروج ُمٜمف.      -1

يٜمتٝمل اعمجٚمس، وًمق اٟمتٝمك سمف امم ُمٙم٤من ُمتقاوع ودمٜم٥م ختٓمل اًمرىم٤مب ًمٚمقصقل اجلٚمقس طمٞم٨م      -4

 امم صدر اعمجٚمس. 

 دمٜم٥م اجلٚمقس ذم ُمٙم٤من أطمد سمٕمد إسمٕم٤مده قمٜمف وًمق يم٤من ـمٗمال صٖمػما أو رضمال وم٘مػما.      -3

 دمٜم٥م اجلٚمقس سملم اصمٜملم ضمٚم٤ًم ُمع سمٕمْمٝمام ىمٌٚمف إٓ إذا ومًح٤م ًمف سمٞمٜمٝمام.      -2

 قس ذم وؾمط احلٚم٘م٦م ذم جمٚمس طمٚمؼ ومٞمف اًمٜم٤مس قمغم ؿمٙمؾ دائري. دمٜم٥م اجلٚم     -2

 دمٜم٥م إؿمٖم٤مل اعمٙم٤من اًمذي ىم٤مم ُمٜمف ص٤مطمٌف إذا قمٚمؿ أٟمف ؾمٞمٕمقد إًمٞمف، واإلوم٤ًمح ًمف ذم جمٚمًف إذا قم٤مد إًمٞمف.  -0

وشمٜم٤مضمٞمٝمام ُمع سمٕمْمٝمام ذم جمٚمس ٓ يْمؿ ؾمقى صمالصم٦م أؿمخ٤مص ًمئال ئمـ هبؿ فمـ  اصمٜملمدمٜم٥م هت٤مُمس   -4

 ن ٟٓمِمٖم٤مهلؿ قمٜمف وشمريمف وطمٞمدا. إٓ أذا أذن هلؿ سمذًمؽ. اًمًقء، أو حيز
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سم٤محل٤مضيـ أو اجلٚمقس قمغم همػم هٞمئ٦م  آؾمتٝمت٤مرسمف ذم اعمجٚمس، أو  آؾمتٝمزاءدمٜم٥م شمٜم٘مٞمص أطمد أو   -1

 وهؿ ضمٚمقس أو اًم٘مٕمقد ذم ُمٙم٤من ُمرشمٗمع وهؿ قمغم إرض أو ُمد إرضمؾ.  يم٤مٓؾمتٚم٘م٤مءإدب سمٞمٜمٝمؿ 

ص٤مسمع وومرىمٕمتٝم٤م، واًمٕم٨ٌم سم٤مخل٤مشمؿ، وختٚمٞمؾ إؾمٜم٤من، وإدظم٤مل اًمٞمد ذم دمٜم٥م آطمت٤ٌمء وشمِمٌٞمؽ إ  -9

 إٟمػ، ويمثرة اًمتٛمٓمل واًمتث٤مؤب. 

اًمتٞم٤مُمـ ذم اًمدظمقل امم اعمجٚمس واخلروج ُمٜمف وؿمٖمؾ إُم٤ميمـ  سم٤مجلٚمقس، وإظمالئٝم٤م سمٕمد اعمجٚمس، -16

 وذم شمقزيع اعم٤مء أو اًمٓمٕم٤مم، طمٞم٨م يٌدأ سمًٞمد  اعمجٚمس صمؿ إيٛمـ وم٤مٕيٛمـ. 

ح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٔم٤موم٦م اعمجٚمس، وطمْمقره سمثٞم٤مب ٟمٔمٞمٗم٦م، وُمٔمٝمر طمًـ، ُمتٕمٓمرا، ُمتًقيم٤م، ُمرضمال اعم-11

 ؿمٕمره، ُم٘مٚمام أفم٤مومره ه٤مدئ٤م وىمقرا. 

 دمٜم٥م إومِم٤مء أهار اعمج٤مًمس، وُم٤م إئتٛمٜمف قمٚمٞمف أصح٤مهب٤م، ومذًمؽ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م. -14

 . دمٜم٥م ٟم٘مؾ أطم٤مدي٨م اعمج٤مًمس وشمٌٚمٞمٖمٝم٤م قمغم وضمف اإلوم٤ًمد وٟمنم اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء-13

دمٜم٥م جم٤مًمس اًمٚمٝمق واًمٚمٖمق واحلرام وهدر إوىم٤مت، وهنش إقمراض، وهمٛمط اًمٜم٤مس ومهزهؿ -12

وهمٞمٌتٝمؿ، أو جم٤مًمس اعمراء واجلدال واًمٙمٗمر واإلحل٤مد واًم٤ٌمـمؾ. أو جم٤مًمس اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف أو جم٤مًمس 

 وإصم٤مرة اًمٖمرائز  واًمِمٝمقات.  آظمتالط

اعمٜمٙمر واًمتذيمػم سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًمّم٤محل٤مت أداء طمؼ اعمجٚمس سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ -12

 واًمّمدىم٤مت. 

اإلصٖم٤مء امم اًمٙمالم احلًـ ممـ حيدث، دون ـمٚم٥م إقم٤مدشمف، واًمٌٕمد قمـ اعمْم٤مطمؽ واعمٝم٤مزل، ودمٜم٥م -10

 اًمتّمٜمع واًم٘مٓمع واًمتٙمٚمػ واًمتٌذل. 

 إهن٤مء اعمجٚمس سم٘مراءة ؾمقرة اًمٕمٍم واًمتقايص هب٤م واًمتذيمػم سمٛمٕمٜم٤مه٤م اجل٤مُمع ًمٙمؾ ظمػم. -14
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 ـ11ـ

 الـزهات آداب

 

إظمالص اًمٜمٞم٦م ذم شمرويح اًم٘مٚم٥م، وإراطم٦م اجلًؿ ًمٚمت٘مقي قمغم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، واًمٕمقدة ًمتٜمٗمٞمذ أواُمر   -1

 اهلل هبٛم٦م أقمغم، وقمزيٛم٦م اىمقى. 

 اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمٛمنمف قمغم اًمرطمٚم٦م أو اًمٜمزه٦م سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ وُمٓمٚمؼ.      -4

 قاىمٞم٧م طمريم٤مشمف، وظمٓمقات شمٜم٘مٚمٝم٤م. اعمٓمٚمؼ سمؼمٟم٤مُم٩م اًمرطمٚم٦م وُم وآًمتزاماًمت٘مٞمد اًمت٤مم،      -3

 قمـ اًمريم٥م، وشمرك اجلامقم٦م ٕي ؾم٥ٌم يم٤من إٓ سم٢مذن ُمـ اعمنمف.  آسمتٕم٤مددمٜم٥م      -2

اًمتحكم سم٤مٕظمالق احلًٜم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمٕم٤مُمالت، يم٤مًمّمدق وإُم٤مٟم٦م واإليث٤مر، واًمّمؼم واحلٚمؿ   -2

 واًمتقاوع، وـمالىم٦م اًمقضمف، وًملم اًمٙمالم. 

ذم سمديع صٜمع اهلل، وذيمر اهلل شمٕم٤ممم، وأداء ومرائض اهلل واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وهد  اًمقىم٧م سم٤مًمتٗمٙمػم اهمتٜم٤مم  -0

 إطم٤مدي٨م اعمٕمٞمٜم٦م واعمٛمتٕم٦م جلٛمٞمع احل٤مضيـ. 

 اعم٤ًمرقم٦م امم اخلدُم٦م، واعمِم٤مريم٦م ذم إقمداد ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمرطمٚم٦م وحتْمػم ًمقازُمٝم٤م.      -4

 رص قمغم راطم٦م إصدىم٤مء. قمـ اعمٛمٜمققم٤مت واعمحرُم٤مت، واحل وآسمتٕم٤مد، آظمتالطدمٜم٥م      -1

*** 

 اٟمتٝمك اًمٙمت٤مب
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