


 

 ٥ آداب إســالمية
 

 دمةـمق

وفتح من خزائن ، احلمد هللا الذي أرشد اخللق إىل أكمل اآلداب
، فأدركوا احلقـائق ، أنار البصائر للمؤمنني، رمحته وجوده كل باب

وأعمى البصائر للمعرضني عن طاعته فصار بينـهم  ، وطلبوا الثواب
 . وبني نوره حجاب

، وأضل اآلخرين بعدله وحكمته، هدى أولئك بفضله ورمحته
وأشهد ، د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له العزيز الوهابوأشه

، أن حممداً عبده ورسوله املبعوث بأجل العبادات وأكمـل اآلداب 
 . صلى اهللا عليه وعلى مجيع اآلل واألصحاب وسلم تسليماً كثرياً

 : دـأما بع
يشتمل على مجلة من اآلداب الشرعية الىت ، فهذا كتاب ميسر

تعليماً : أقدمها نصحاً لألمة، لم كثرياً ىف حياته اليوميةحيتاجها املس
وليعيش املسلم مع هدى ، وتنبيهاً لغافلها، وتذكرياً لناسيها، جلاهلها

، ىف ذكره وتسـبيحه ودعائـه   –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 
ليعيش مع هديه ىف طعامه وشرابه وهو يتناوله راضياً عن ربه شاكراً 

وكيف جيعله عوناً على طاعة مواله ، ه ىف نومهوليعيش مع هدي، له
 . وليعيش مع هديه يف لباسه كذلك، وخالقه

نعم ليعيش مع هديه ىف كل ناحية من نواحي حياته الكرميـة  
 . ليكون على بصرية بكل سلوك يسلكه، حىت ىف عطاسه

عمـالً  ، فعلى املسلم أن حيافظ على هذه اآلداب كاملة تامـة 
الـذي   –صلى اهللا عليه وسلم  –سنة املصطفى واتباعاً ل، بالترتيل
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٦ 
 

 . باتباعه والتمسك بسنته –جل وعال  –أمرنا ربنا 
وأن ينفـع ـذا   ، أسأل حسن القصد والنية –تعاىل  –واهللا 

بفضـله  ، وأن جيعله عام النفع والربكـة ، املكتوب من قرأه وكتبه
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد  ، ورمحته إنه على كل شىء قدير

 . واحلمد هللا رب العاملني، آله وصحبه أمجعنيعلى و
 
 

 كتبه

 عبد احلميد بن عبد الرمحن السحيباين
 هـ ٢٣/٢/١٤١٤ىف ضحى يوم األربعاء 



 

 ٧ آداب إســالمية
 

  آداب الدعاء -١

 : قبل الدعاء –تعاىل  –الثناء على اهللا  -١
وذلك ألنـك  : -صلى اهللا عليه وسلم  –والصالة على النيب 
فمن األوىل أن تقدم مبقدمـة  ، ة والغفرانتطلب منه العطاء والرمح

 . سبحانه –فيها ثناء ومتجيد تليق مبقامه 
صـلى اهللا عليـه    –بينما رسول اهللا : عن فضالة بن عبيد قال

. اللهم اغفر يل وارمحين: فقال، قاعداً إذ دخل رجل فصلى -وسلم 
إذا . عجلت أيها املصلي«: صلى اهللا عليه وسلم –فقال رسول اهللا 

. »وصلِّ علـي مث ادعـه  ، فقعدت فامحد اهللا مبا هو أهله صليت
 –مث صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد اهللا وصلى على النىب : فقال

: -صلـى اهللا عليه وسلم  –فقال له النىب  –صلى اهللا عليه وسلم 
»بجت 0( »أيها املصلي ادعF١( . 

 : تعاىل –حسن الظن باهللا  -٢ 
ي فَإِني قَرِيب أُجِيب ـِادي عنـعب وإِذَا سأَلَك: قال تعاىل 

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد )1Fقريب منا وهو معنا  –سبحانه  –فاهللا  )٢
 –صلى اهللا عليه وسلم  –ولقد أمرنا النىب ، بعلمه وإحاطته وحفظه

فعن أيب ، ونتيقن حبصول املأمول –تعاىل  –أن نسلم أمر اإلجابة هللا 
صلى اهللا عليـه   –قال رسول اهللا : قال – عنه رضي اهللا –هريرة 

                              
  .رواه الترمذي وهو حديث صحيح) ١(
  ). ١٨٦(البقرة  )٢(
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أي وأنتم تعتقدون  )2F١(»دعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابةا«: وسلم
مىت ما حصـل مـن   ، أن اهللا ال خييبكم لسعة كرمه وعظم فضله

ألن الـداعي إن مل يكـن   ، الداعي صدق الرجاء وإخالص الدعاء
 . رجاؤه واثقاً مل يكن دعاؤه صادقاً

 : راف بالذنباالعت -٣ 
عن علـي بـن أىب   ، تعاىل –وهذا العمل كمال العبودية هللا  

صلى اهللا عليـه   –قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –طالب 
ال إله إال أنـت إىن  : إن اهللا ليعجب من العبد إذا قال«: -وسلم 

، قد ظلمت نفسي فاغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أنـت 
 . )3F٢( »له رباً يغفر ويعاقبعبدي عرف أن : قال

 : العزم يف املسألة -٤ 
 –قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –عن أنس بن مالك  

إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة وال يقولن «: صلى اهللا عليه وسلم
 . )4F٣(»فإنه ال مستكره له، اللهم إن شئت فأعطين

وسؤال اهللا ، اإلحلاح يف الطلب: واملقصود بالعزم ىف املسألة 
 . بشدة –تعاىل  –

 : الشدة يف الدعاء -٥
سرقـت ملحفـة «: قالت –رضي اهللا عنها  –عن عائشة  

                              
  . رواه الترمذى وهو حديث حسن صحيح ) ١(
  . يح رواه احلاكم وهو صح) ٢(
  . رواه البخاري ومسلم والترمذي ) ٣(
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صـلى اهللا   –فجعل الـنيب  ، هلا فجعلـت تدعو على من سرقها
أي ال ختففـي عنـه    )5F١( »ال تسبخي عنـه : يقول –عليه وسلم 

 . عليه اإلمث الذي استحقه بالسرقة، بدعائك
 : اء ثالثاًالدع -٦ 
ثبت ىف السنة كما ىف حديث مسلم الطويل عن ابن مسـعود   

 –صلى اهللا عليه وسلم  –فلما قضى النيب «: -رضي اهللا عنه  –
مث ، وكان إذا دعا دعـا ثالثـاً  ، صالته رفع صوته مث دعا عليهم

اللـهم عليـك   ، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش: قال
 . )6F٢( »بقريش
 : وامع من الدعاءالدعاء باجل -٧ 
أي الكالم املختصر املفيد الذي يدل على أكرب املعاين بأقـل   

ويف سـنن  ، األلفاظ والوصول إىل املطلوب بأقصر الطرق وأوجزها
: أا قالـت  –رضي اهللا عنها  –أيب داود ومسند أمحد عن عائشة 

يستحب اجلوامع من الـدعاء   –صلى اهللا عليه وسلم  –كان «
 . )7F٣( »كويدع ما سوى ذل

سـألت  : ومن هذه األدعية ما جاء عن فروة بن نوفل قـال  
 –صلى اهللا عليه وسلم  –عائشة عن دعاء كان يدعو به رسول اهللا 

وشر ، اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت«: كان يقول: فقال
                              

  .  رواه أبو داود وهو صحيح ) ١(
  . رواه مسلم ) ٢(
  . رواه أبو داود وأمحد وهو صحيح ) ٣(
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١٠ 
 

عن  –رضي اهللا عنه  –وعن أيب موسى األشعري ، )8F١( »ما مل أعمل
: أنــه كان يدعو ذا الـدعاء  – صلى اهللا عليه وسلم –النىب 

ومـا أنـت   ، اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف ىف أمري«
وما أسـررت  ، اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت، أعلم به مين
، أنت املقدم وأنـت املـؤخر  ، وما أنت أعلم به مىن، وما أعلنت

 . )9F٢( »وأنت على كل شىء قدير
 : أن يبدأ الداعي بنفسه -٨ 
ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنـا الَّـذين   : اء ىف قوله تعاىلكما ج 

انا بِالْإِميقُونبس)10Fوقوله )٣:  يا فلْنخأَدي وأَخلي ول راغْف بقَالَ ر
كتمحر)11F٤( . 

ربنا اغْفر لي ولوالـدي وللْمـؤمنِني يـوم يقُـوم     : وقوله
الْحابس)12Fأن رسـول اهللا  «: وعن ابن عباس عن أيب كعب، )٥– 

 )13F٦(»كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه –صلى اهللا عليه وسلم 
 –صلى اهللا عليه وسـلم   –ولكن ذلك مل يكن من عادة الرسول 

صـلى   –الالزمة إذ صح عنه إنه دعا لغريه ومل يدع لنفسه كقوله 

                              
  . رواه مسلم وأبو داود ) ١(
  . رواه مسلم ) ٢(
  ) .  ١٠( احلشر ) ٣(
  ) .  ١٥١( األعراف ) ٤(
  )  ٤١( إبراهيم ) ٥(
  . ذى ، وهو صحيح رواه الترم) ٦(

 . لعبد اهللا اخلضري " الدعاء * " 



 

 ١١ آداب إســالمية
 

ولـو  ، يرحم اهللا أم إمساعيـل «: ىف قصة هاجر –اهللا عليه وسلم 
 . »تركت زمزم لكانت عيناً معيناً

 : حتري األوقات املستحبة -٩ 
وىف السجود وعند ، وبني األذان واإلقامة، ومنها جوف الليل 
وعنـد  ، ويوم عرفـة ، وبعد عصر يوم اجلمعة، وعند البأس، النداء

 . *والعشر األواخر من رمضان ، نزول املطر
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١٢ 
 

  القرآن الكرمي آداب تالوة -٢

 . الوضوء -١
 . تنظيف الفم بالسواك -٢
 . القراءة ىف مكان نظيف -٣
مطرقـاً  ، أن جيلس مستقبالً القبلة خبشوع وسكينة ووقار -٤
 . رأسه

 . التعوذ ىف ابتداء القراءة جهراً -٥
 . الترتيل -٦
 . التدبر -٧
 . البكاء والتباكي -٨
 . حتسني الصوت بالقراءة -٩

 . ر بالقراءة إذا مل يؤذ مصلياً أو نائماً أو قارئاًاجله – ١٠
 . ألن النظر فيه عبادة، القراءة ىف املصحف -١١
 . أن ال يتكلم ىف أثناء القراءة مع أحد إال لضرورة ملحة -١٢
 . أن ال يضحك وال يعبث وال ينظر إىل ما يلهي -١٣



 

 ١٣ آداب إســالمية
 

  آداب الزوجني -٣

  .أن يتزين كل واحد من الزوجني لآلخر -١
اخلتـان  " على الزوج أن حيرص على سنن الفطرة وهـي   -٢

وكـذا  " ونتف اإلبط ، وقلم األظافر، واالستحداد وقص الشارب
وعلى الزوجة أن . وأن ال يترك ذلك أكثر من أربعني ليلة، الزوجة

 . جتتنب مشاة الكافرات يف إطالة األظافر وصبغها
، بالسـواد أن تتجنب الزوجة الوشم وهي تنقيط اجلسم  -٣

وكذا التفلج ، أو الوجه، والنمص وهو حف احلاجب كله أو بعضه
، فكل ذلـك حـرام  ، وهو تفريق األسنان لتباعد بعضها عن بعض

 –صلى اهللا عليه وسـلم   –وملعون من فعله على لسان رسول اهللا 
، والنامصـات ، واملستومشات، لعن اهللا الوامشات«: كما ىف حديث

 . )14F١( »املغريات خللق اهللا، لحسنواملتفلجات ل، واملتنمصات
 –أن يصلي الزوجان معاً ركعتني ملا جاء عن ابن مسعود  -٤

أنه أمر أبا حريز إذا أتته امرأته أن تصـلي وراءه   –رضي اهللا عنه 
(ركعتني 

15F

ويف ذلك تذكري للزوجني بأما إذا أرادا فالحهما يف . )٢
 . الدنيا واآلخرة فليقيما حياما على التقوى

، أن يضع الزوج يده على مقدمة رأسـها مث يسـمي اهللا   -٥
صلى اهللا عليـه   –ويقول ما ذكر عن رسول اهللا ، ويدعو بالربكة

                              
 متفق عليه  )١(
  . رواه أبو بكر بن أيب شيبة، والطرباين) ٢(
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١٤ 
 

، اللهم إين أسألك من خريها وخري مـا جبلتـها عليـه   «: وسلم
 . )16F١(»وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

بسم «: أن ال ينسى الزوج إذا أراد أن يأيت أهله أن يقول -٦
 . )17F٢(»الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنبنا، اهللا

جيوز للزوجني أن ينظر كل منهما لعورة اآلخر حلـديث   -٧
 –صلى اهللا عليه وسلم  –تسل أنا ورسول اهللا غكنت أ«: عائشة

: فيبادرين حىت أقـول ، من إناء بيين وبينه واحد ختتلف أيدينا فيه
 . )18F٣( »ومها جنبان: قالت، دع يل، دع يل
، واالغتسال أفضـل ، يستحب للجنب الوضوء عند النوم -٨

 –رضي اهللا عنـها   –سألت عائشة : حلديث عبد اهللا بن قيس قال
؟ يصنع من اجلنابـة   –صلى اهللا عليه وسلم  –كيف كان : قلت

كل ذلك : قالت؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل 
احلمد هللا : قلت، ا توضأ فنامرمب، رمبا اغتسل فنام، قد كان يفعل

 . )19F٤(»الذي جعل ىف األمر سعة
، ملا ىف ذلك مـن املفاسـد  ، عدم التفريط ىف كثرة الوطء -٩

(وضياع كثري من املصاحل الدنيوية واألخروية
20F

٥( . 

                              
  . رواه البخاري ) ١(
  . رواه البخاري ) ٢(
  . متفق عليه ) ٣(
 .رواه مسلم )٤(
 .عبد الواحد املهيدب: لـ" زوجنيتوجيه اخلاطبني وهدية املت" )٥(



 

 ١٥ آداب إســالمية
 

 آداب األكل والشرب -٤

  : آداب ما قبل األكل –أ 
أن يستطيب طعامه وشرابه بأن يعدمها مـن احلـالل    -١  
يا أَيها الَّـذين  : -تعاىل  –ب اخلايل من شوائب احلرام لقوله الطي

اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منَآم)21F١( . 
ليثاب على ما ، أنه ينوي بأكله وشربه التقوية على العبادة -٢ 

 . أكله وشربه
أو مل يتأكد ، أن يغسل يديه قبل األكل إن كان ما أذى -٣ 

 . فتهمامن نظا
إذ ، أن يضع طعامه على سفرة فوق األرض ال على مائدة -٤ 

ما أكـل  «: رضي اهللا عنه –ولقول أنس ، هذا أقرب إىل التواضع
وال يف ، علـى خـوان   –صلى اهللا عليه وسـلم   –رسول اهللا 

 . )22F٢(»سكرجة
وجيلس علـى  ، أن جيلس متواضعاً بأن جيثو على ركبتيه -٥ 

كما كان ، وجيلس على اليسرى، يمىنأوينصب رجله ال، ظهر قدميه
صـلى اهللا   –ولقوله ، جيلس –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 
، ال آكل متكئاً إمنا أنا عبد آكل كما يأكل العبـد «: عليه وسلم

                              
  )  ٢٧٢( البقرة ) ١(
  . رواه البخاري ) ٢(
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 . )23F١(»وأجلس كما جيلس العبد
فإن أعجبه ، وأن ال يعيبه، أن يرضى باملوجود من الطعام -٦ 
: -رضي اهللا عنـه   –ديث أيب هريرة حل، وإن مل يعجبه ترك، أكل

إن ، طعاماً قـط  –صلى اهللا عليه وسلم  –ما عاب رسول اهللا «
 . )24F٢( »وإن كرهه ترك، اشتهاه أكل

: أن يأكل مع غريه من ضيف وأهل أو ولد أو خادم خلرب -٧ 
 . )25F٣( »اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه«

 : آداب األكل أثناءه -ب
: - -صلى اهللا عليه وسـلم   –هللا لقوله أن يبدأه ببسم ا - ١ 

فـإن نسـي أن   ، -تعاىل  –إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا «
 »بسم اهللا أوله وآخره: يف أوله فليقل –تعاىل  –يذكر اسم اهللا 

)
26F

٤( . 
من أكل طعاماً «: حلديث –تعاىل  –أن خيتمه حبمد اهللا  -٢ 
حول مين وال  الذى أطعمين هذا ورزقنيه من غري هللا احلمد: وقال

  )27F٥( »قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه

                              
  . رواه البخارى ) ١(
 . رواه أبو داود  )٢(
 . رواه أبو داود والترمذي وصححه  )٣(
 . رواه أبو داود والترمذي وصححه  ) ٤(
 
  . متفق عليه ) ٥(



 

 ١٧ آداب إســالمية
 

، وأن يصغر اللقمة، أن يأكل بثالثة أصابع من يده اليمىن -٣ 
يا غالم «: ويأكل مما يليه ال من وسط القصعة حلديث، وجييد املضغ

الربكـة  «: وحلـديث  )28F١(»وكل مما يليك، وكل بيمينك، سم اهللا
(. »ال تأكلوا من وسطهوا من حافتيه وترتل وسط الطعام فكل

29F

٢(  
أن يلعق أصابعه قبل مسحها باملنديل أو غسـلها باملـاء    -٤ 

سح أصابعه حىت يلعقها أو إذا أكل أحدكم طعاماً فال مي«حلديث 
 . )30F٣(»يلعقها
إذا سقط منه شىء مما يأكل أزال عنـه األذى وأكلـه    -٥ 

 ولُيمط عنها األذى، إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها«: حلديث
 . )31F٤(»وال يدعها للشيطان، وليأكلها

وأن ال يطعمه حىت يربد وأن ، أن ال ينفخ ىف الطعام احلار -٦ 
وليتنفس خارج اإلناء ثالثاً حلـديث  ، ال ينفخ ىف املاء حال الشرب

كـان يتـنفس يف   « -صلى اهللا عليه وسلم  –أنس أن رسول اهللا 
ى اهللا عليـه  صل –أن النىب  وحلديث أيب سعيد، )32F٥(»الشراب ثالثاً

وحلديث ابن عباس أن النىب ، »ى عن النفخ ىف الشراب« -وسلم 
ى أن يتـنفس ىف اإلنـاء أو يـنفخ    « -صلى اهللا عليه وسلم  –
 . )33F٦(»فيه

                              
  متفق عليه ) ١(
  .  متفق عليه ) ٢(
  . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ) ٣(
 . رواه مسلم  )٤(
 . متفق عليه  )٥(
 . رواه الترمذي وصححه  )٦(



 
 آداب إســالمية

 
١٨ 
 

ما مأل آدمي وعـاًء  «: أن يتجنب الشبع املفرط حلديث -٧ 
فإن مل يفعل ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، شراً من بطنه
 . )34F١( »وثلث لنفسه، وثلث لشرابه، فثلث لطعامه

وىف الس من هو ، أن ال يبدأ بتناول الطعام أو الشراب -٨ 
، ألن ذلك خمل باآلداب، أو زيادة فضل، أوىل منه بالتقدمي لكرب سن

 . معرض صاحبه لوصف اجلشع املذموم
وأن ال يراقبـهم  ، أن ال ينظر إىل الرفقاء أثنـاء األكـل   -٩ 

وأن ال ، عليه أن يغض بصره عن األكلة حولـه بل ، فيستحيوا منه
 .يتطلع إليهم إذ ذلك يؤذيهم

فال ينفض يـده ىف  ، أن ال يفعل ما يستقذره الناس عادة– ١٠
وال يدين رأسه منها عند األكل والتناول لئال يسقط مـن  ، القصعة

وعليه أن ال يتكلم باأللفـاظ الدالـة علـى    ، فيه شىء فيقع فيها
وأذيـة  ، إذ رمبا تأذى بذلك أحد الرفقـاء  ،القاذورات واألوساخ

 . املسلم حمرمة
ومـع  ، أن يكون أكله مع الفقري قائماً علـى إيثـاره   – ١١

ومع ذوى الرتـب  ، اإلخوان قائماً على االنبساط واملداعبة املرحة
 . واهليئات على األدب واالحترام
 : جـ آداب ما بعد األكل

صلى اهللا  –ل اهللا ميسك عن األكل قبل الشبع اقتداء برسو -١
                              

 . رواه أمحد وابن ماجة واحلاكم وهو حديث حسن  )١(



 

 ١٩ آداب إســالمية
 

والبطنـة املذهبـة   ، وحىت ال يقع ىف التخمة املهلكة –عليه وسلم 
 . للفطنة
 . وغسلها أوىل وأحسن، أن يلعق يده مث ميسحها أو يغسلها -٢
أن يلتقط ما تساقط من طعامه أثناء األكل ملـا ورد مـن    -٣

 . الترغيب قي ذلك ألنه من باب الشكر للنعمة
إذ به يـذكر اهللا  ، ويتمضمض تطييباً لفمهأن خيلل أسنانه  -٤ 

 . وخياطب اإلخوان –تعاىل  –
وأن يقول إذا ، عقب أكله وشربه –تعاىل  –أن حيمد اهللا  -٥

 . اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه: شرب لبناً
وأكـل  ، أفطر عنـدكم الصـائمون  : وإن أفطر عند قوم قال

  .وصلَّت عليكم املالئكة، طعامكم األبرار
* * * 



 
 آداب إســالمية

 
٢٠ 
 

 آداب الضيافة  -٥

 : آداب الدعوة إليها –أ 
أن يدعو لضيافته األتقياء دون الفساق والفجرة حلـديث   -١ 

 . )35F١( »وال يأكل طعامك إال تقي، ال تصاحب إال مؤمناً«
شـر  «: أن ال خيص بضيافته األغنياء دون الفقراء حلديث -٢

 . )36F٢( »فقراءيدعى إليها األغنياء دون ال. الطعام طعام الوليمة
بل يقصد االستنان ، أن ال يقصد بضيافته التفاخر واملباهاة -٣

عليه  –واألنبياء قبله كإبراهيم  –صلى اهللا عليه وسلم  –بسنة النيب 
كما ينوى ا إدخـال  ، والذى كان يلقب بأىب الضيفان –السالم 

 . وإشاعة الغبطة والبهجة ىف قلوب اإلخوان، السرور على املؤمنني
أو أنـه  ، أن ال يدعو إليها من بعلم أنه يشق عليه احلضور -٤

 . جتنباً ألذية املسلم احملرمة، يتأذى ببعض احلاضرين
 : آداب إجابتها -ب
أن جييب الدعوة وال يتأخر عنها إال من عذر كـأن خيشـى    -١

لو «: وحديث )37F٣( »من دعي فليجب«: ضرراً ىف دينه أو بدنه حلديث
 . )38F٤(»ولو أهدى إىلَّ ذراع لقبلت، جبتدعيت إىل كراع شاة أل

                              
  . رواه أمحد وأبو داود وابن حبان واحلاكم وهو صحيح ) ١(
  .  متفق عليه  ) ٢(
 . رواه مسلم  )٣(
 . رواه البخارى  )٤(



 

 ٢١ آداب إســالمية
 

ألن يف عدم إجابة ، أن ال مييز ىف اإلجابة بني الفقري والغين -٢
والكـرب  ، كما أن ىف ذلك نوعاً مـن الكـرب  ، الفقري كسر خلاطره

 –ومما يروى يف إجابة دعوة الفقراء أن احلسن بن علـي  ، ممقوت
من اخلبز علـى   مر مبساكني وقد نشروا كسراً –رضي اهللا عنهما 

فقالوا له هلم إىل الغداء با ابن بنت رسـول  ، األرض وهم يأكلون
، إن اهللا ال حيب املتكربين، نعم: فقال –صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا 

 . ونزل من بغلته وأكل معهم
وإن : أن ال يفرق يف اإلجابة بني بعيد املسـافة وقريبـها   -٣

 . واعتذر لآلخرة ،وجهت إليه دعوتان أجاب السابقة منهما
فإن كان صـاحبه  ، أن ال يتأخر من أجل صومه بل حيضر -٤

، ألن إدخال السرور على قلب املؤمن من القرب، يسر بأكله أفطر
إذا دعي أحدكم فليجب فإن كـان  «: وإال دعا هلم خبري احلديث

(صائماً فليصل 
39F

  )40F٢( »وإن كان مفطراً فليطعم، )١
 . أخيه املسلم ليثاب عليهأن ينوى بإجابته إكرام  -٥

 : أداب حضورها –ج 
وأن ال يعجل ايء ، أن ال يطيل االنتظار عليهم فيقلقهم -١

 . فيفاجئهم قبل االستعداد ملا يف ذلك من أذيتهم
وإذا ، إذا دخل فال يتصدر الس بل يتواضع يف الـس  -٢

                              
 . املراد بالصالة هنا الدعاء  )١(
 رواه مسلم  )٢(



 
 آداب إســالمية

 
٢٢ 
 

 . وال يفارقه، أشار عليه صاحب احملل باجللوس يف مكان جلس فيه
، ألن يف تعجيله إكراماً له، أن يعجل بتقدمي الطعام للضيف -٣

 . وقد أمر الشارع بإكرامه
أن ال يبادر يف رفع الطعام قبل أن ترفع األيدي عنه ويـتم   -٤

 . فراغ اجلميع من األكل
، إذ التقليل نقص ىف املـروءة ، أن يقدم لضيفه قدر الكفاية -٥

 . ين مذموموكال األمر، والزيادة تصنع ومراءاة
إذا نزل ضيفاً على أحد فال يزيدن على ثالثة أيـام إال أن   -٦

 . وإذا انصرف استأذن النصرافه، يلح عليه مضيفه ىف اإلقامة أكثر
 . أن يشيع الضيف باخلروج من وإىل خارج املرتل -٧
وإن جـرى ىف حقـه   ، أن ينصرف الضيف طيب النفس -٨

يدرك به العبد درجـة  ألن ذلك من حسن اخللق الذي ، تقصري ما
(الصائم القائم

41F

١( . 
* * * 

                              
 .ألىب بكر اجلزائري " منهاج املسلم "  )١(



 

 ٢٣ آداب إســالمية
 

 آداب السفر  -٦

 : آداب قبل السفر -أ 
وهى صالة ركعتني من غري املفروضـة  ، تقدمي االستخارة -١

كان : قال –رضي اهللا عنه  –عن جابر ، مث يدعو بدعاء االستخارة
يعلمنا االستخارة ىف األمـور   –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 

إذا هم أحدكم باألمر : يقول، كما يعلمنا السورة من القرآن، كلها
اللهم إين أسـتخريك  «: مث ليقل، فلريكع ركعتني من غري الفريضة

فإنك ، وأسألك من فضلك العظيم، وأستقدرك بقدرتك، بعلمك
اللهم إن . وأنت عالم الغيوب، وتعلم وال أعلم، تقدر وال أقدر

 –يف ديين ومعاشي وعاقبة أمرى كنت تعلم أن هذا األمر خري يل 
مث بارك يل ، ويسره يل، فاقدره يل –عاجل أمري وآجله : أو قال

وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل ىف ديين ومعاشي وعاقبة . فيه
واصرفين ، فاصرفه عين، عاجل أمري وآجله -: أو قال –أمري 

قـال ويسـمي   . واقدر يل اخلري حيث كـان مث أرضـين  ، عنه
 . )42F١(»حاجته
، من كل معصـية عملـها   –تعاىل  –أن يتوب إىل اهللا  -٢

وماذا ، ويستغفر من كل ذنب اقترفه فإنه ال يدري ماذا وراء سفره
 . ختىبُء له األقدار

ويعد النفقة ملن تلزمـه  ، وقضاء الديون، وأن يبدأ برد املظامل 

                              
  . رواه البخاري ) ١(



 
 آداب إســالمية

 
٢٤ 
 

، وأن يستحل من كانت بينه وبينـه مماطلـة ىف أي شـيء   ، نفقته
ويشهد عليها ويترك ألهله ومن يلزمـه نفقتـهم   ، هويكتب وصيت

 . ومؤنتهم ما يكفيهم وال يأخذ لزاده إال احلالل الطيب
، الراكـب شـيطان  «: أن يسافر مع اثنني فأكثر حلديث -٣

 . )43F١( »والثالثة ركْب، والراكبان شيطانان
فيـذكره إذا  ، ممن يعينه على الدين، اختيار الرفقة الصاحلة -٤
 . ويعلمه إذا جهل، إذا ذكرويساعده ، نسي

وهو تأمري األمري على اموعة إذا كانوا يف سـفر  : التأمري -٥
صـلى اهللا   –أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –حلديث أيب هريرة 

إذا كـان ثالثـة ىف سـفر فليـؤمروا     «: قـال  –عليه وسلم 
وأرفقهـم  ، ولـيكن األمـري أحسـنهم أخالقـاً     )44F٢(»...أحدهم

 . م إىل اإليثار وطلب املوافقةوأسرعه، باألصحاب
 : سفر اخلميس والتبكري يف السفر -٦
أن النىب صلى  –رضي اهللا عنه  –ملا صح عن كعب بن مالك  

وكان حيب أن ، خرج يوم اخلميس يف غزوة تبوك –اهللا عليه وسلم 
صلى  –لقلما كان رسول اهللا «: ويف روايـة، خيرج يوم اخلميس

 . )45F٣( »خرج ىف سفر إال يوم اخلميس خيرج إذا –اهللا عليه وسلم 

                              
  رواه الترمذي وأبو داود ) ١(
 . رواه أبو داود  )٢(
  . رواه البخاري ) ٣(



 

 ٢٥ آداب إســالمية
 

 )46F١( »اللهم بار ك ألميت يف بكورها«: وأما التبكري فلحديث 
ويسـتحب السـري   . أي صباحها وأول ارها" ىف بكورها"ومعىن 
: وقيل سري الليـل كلـه حلـديث   ، وهي السري أول الليل: بالدجلة

 . )47F٢( »عليكم بالدجلة فإن األرض تطوى بالليل«
 : األهل واألصحاب توديع -٧
إذا ودع أصحابه ىف  –صلى اهللا عليه وسلم  –فقد كان النىب  

أستودع اهللا دينك وأمانتـك وخـواتيم   «: السفر يقول ألحدهم
 . )48F٣( »عملك
 . أسأله أن حيفظ دينك »أستودع اهللا دينك«: ومعىن 
وماله الذى يودعـه  ، األهل ومن خيلفه منهم: واملراد باألمانة 

 . ينه ووكيله ومن ىف معناهاويستحفظه أم
الدعاء له حبسن اخلامتة ألن املـدار  " وخواتيم عملك " ومعىن  

 . *والتقصري فيما قبلها جمبور حبسنها ، عليها ىف اآلخرة
 : آداب أثناء السفر -ب
صـلى اهللا   –ركوب الدابة ودعاء السفر فقد كان النيب  -١

سفر كرب ثالثـاً مث  إذا استوى على بعريه خارجاً إىل  –عليه وسلم 
وإنـا إىل  ، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني«: قال

                              
  . حديث حسن : رواه أبو داود والترمذي وقال ) ١(
  . رواه أبو داود ) ٢(
 . رواه الترمذي  )٣(

 . آداب السفر ألم عبد اهللا * 



 
 آداب إســالمية

 
٢٦ 
 

ومن ، اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ربنا ملنقلبون
، واطو عنا بعده، اللهون هون علينا سفرنا هذا، العمل ما ترضى

اللـهم إين  ، واخلليفة ىف األهـل ، اللهم أنت الصاحب يف السفر
وسوء املنقلب ىف املال ، وكآبة املنظر، بك من وعثاء السفرأعوذ 

صلى اهللا  –كان رسول اهللا «: وىف حديث آخـــر، »واألهل
، إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة املنقلـب  –عليه وسلم 

وسوء املنظـر يف األهـل   ، ودعوة املظلوم، واحلوار بعد الكور
 . )49F١( »واملال
رضـى اهللا   –ديث جابر بن عبد اهللا حل: التكبري والتسبيح -٢

ويف  »وإذا نزلنا سبحنا، كنا إذا صعدنا كربنا«: قال –عنهمـا 
 . )50F٢( »كنا إذا صعدنا كربنا وإذا تصوبنا سبحنا«: رواية عنه

دعـوة  : ثالث دعوات مسـتجابات «: حلديث، الدعاء -٣
 . )51F٣( »ودعوة الوالد على ولده، ودعوة املسافر، املظلوم
رضي اهللا عنه  –حلديث سلمة بن األكوع ، والرجز احلداء -٤

، إىل خيرب –صلى اهللا عليه وسلم  –خرجنا مع رسول اهللا : قال –
أال تسمعنا من : فقال رجل من القوم لعامر بن األكوع، فسرنا ليالً
 : فرتل حيدو بالقوم يقول، وكان عامر رجالً شاعراً، هنيهاتك

 وال صلينا ، دقناوال تص اللهم لوال أنت ما اهتدينا 
                              

    . لمرواه مس) ١(
  . رواه البخاري ) ٢(
   . رواه البخاري ) ٣(



 

 ٢٧ آداب إســالمية
 

 ؟من هذا السائق«: -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 
 . )52F١(»..يرمحه اهللا :فقال. عامر بن األكوع: فقالوا

وللنوم ، ملا ىف ذلك من الرفق بالدابة، االستراحة يف السفر -٥
 –ىف الليل خاصة  –والراحة مع التنبه حال الرتول لتجنب الطرق 

األرض من ذوات السموم والسباع متشي ىف  ألن احلشرات ودواب
وألا تلتقط منها ما يسـقط مـن   ، لسهولتها، الليل على الطرق

فإذا عرس اإلنسان يف الطريق رمبا مر به منـها مـا   ، كول وحنوهمأ
 . فينبغى أن يتباعد عن الطريق، يؤذيه

 : آداب بعد السفر -جـ 
زيـد  ىف دعاء ركوب الدابة يقول ما سـبق ذكـره مث ي   -١ 

وإذا قفل راجعـاً وأوىف   »لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون«
ال إلـه إال اهللا وحـده ال   «: مث قالكرب ثالثاً ) 53F٢(درقعلى ثنيه أو ف

آيبون ، له امللك وله احلمد وهو على كل شىء قدير، شريك له
، صدق اهللا وعـده ، لربنا حامدون، ساجدون، عابدون، تائبون

 . )54F٣( »وحده ونصر عبده وهزم األحزاب
لربنا ، آيبون تائبون عابدون«: ويستحب تكرار هذا الدعاء 

فلم يزل يقـول ذلـك حـىت قـدمنا     «: لقول أنس »حامدون
 . )55F٤(»املدينة

                              
 . رواه البخاري ومسلم  )١(
  .   املوضع الذي فيه غلظ وارتفاع : الفرقد ) ٢(
 . رواه البخاري ومسلم  )٣(
 . رواه مسلم  )٤(



 
 آداب إســالمية

 
٢٨ 
 

وكراهة قدومه بالليل بـدون  ، إخبار األهل بقرب وصوله -٢
أن يطرق أهلـه   –صلى اهللا عليه وسلم  –وقد ى النىب . إخبارهم

(إال غدوة أوعشياً 
56F

١(. 
احلكمة من النهـــي   –صلى اهللا عليه وسلم  –وبني النيب 

 . )57F٢( »كي متتشط الشعثة وتستحد املغيبة«: فقال
 . الصالة يف املسجد ركعتني عند القدوم من السفر -٣
إذا قدم من  –صلى اهللا عليه وسلم  –كان النيب «: حلديث 

 ويف، )58F٣( »سفر ضحى دخل املسجد فصلَّى ركعتني قبل أن جيلس
صـلى   –كنت مع النيب «: قال –رضي اهللا عنه  –حديث جابر 

ادخل فصلِّ : فلما قدمنا املدينة قال يل، يف سفر –اهللا عليه وسلم 
 . »ركعتني

 
 

* * * 

                              
 . رواه البخاري  )١(
  . رواه البخاري ومسلم ) ٢(
  . رواه البخاري ومسلم ) ٣(



 

 ٢٩ آداب إســالمية
 

 آداب السالم  -٧

مع السالم  –إذا ال قى الصاحب صاحبه اكتفى املصافحة  -١
ته مستحبة ملا فإن معانق، ويترك املعانقة إال عند القدوم من السفر –

كـان  «: مـن قولـه   –رضي اهللا عنه  –ثبت عن أنس بن مالك 
، إذا تالقوا تصافحوا –صلى اهللا عليه وسلم  –أصحاب رسول اهللا 

 . )59F١( »وإذا قدموا من سفر تعانقوا
السالم عليكم ورمحة : املشروع يف السالم الكامل هو قول -٢

: قـال  –نه رضي اهللا ع –اهللا وبركاته حلديث عمران بن حصني 
. السالم عليكم: فقال –صلى اهللا عليه وسلم  –جاء رجل إىل النيب 

" عشر "  –صلى اهللا عليه وسلم  –مث جلس فقال النيب ، فرد عليه
. فجلـس ، فرد عليه. السالم عليكم ورمحة اهللا: مث جاء آخر فقال

السالم علـيكم ورمحـة اهللا   : مث جاء آخر فقال" عشرون " : فقال
(" ثالثون " فقال . فجلس. فرد عليه. هوبركات

60F

٢( . 
إذا " السالم على من اتبع اهلدى " : ال يشرع السالم بلفظ -٣

ففي كتـاب  ، بل هو خاص بغري املسلمني، كان املُسلَّم عليه مسلماً
بسـم اهللا الـرمحن   «، إىل هرقـل  –صلى اهللا عليه وسلم  –النيب 

سالم . غظيم الروممن حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل . الرحيم
 . »على من اتبع اهلدى

                              
  . رجاله رجال الصحيح : ين يف األوسط ، وقال اهليثمي يف امع رواه الطربا) ١(
  . أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي بسند قوي ) ٢(



 
 آداب إســالمية

 
٣٠ 
 

استمالة  –واهللا أعلم  –واحلكمة من ابتداء هؤالء ذه الصيغة  
وهذا منتـف ىف  . وهو االهتداء، وإشعارهم باألمان بشرطه، قلوم

فلم جيز إلقاء هذا اللفظ احملتمل ، فإنه من املهتدين قطعاً، حق املؤمن
 . عليه

ملـا روي عـن أىب   " ليك السالم ع" يكره السالم بلفظ  -٤ 
: هو كما يف الروايات األخرى –متيمة اهلجيمي عن رجل من قومه 

 –صلى اهللا عليه وسـلم   –طلبت النيب : قال –أبو جرى اهلجيمي 
وهو يصلح ، فإذا نفر هو فيهم وال أعرفه، فجلست، فلم أقدر عليه

عليـك  ، يا رسـول اهللا : فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا. بينهم
إن عليك «: قال. عليك السالم يا رسول اهللا، السالم يا رسول اهللا
إن عليك السالم حتية املوتى إن عليك السالم . السالم حتية املوتى

إذا لقي الرجل أخاه املسلم «: مث أقبــل علي فقال »حتية املوتى
صـلى اهللا   –مث رد على النيب  »السالم عليكم ورمحة اهللا: فليقل
. وعليـك ورمحـة اهللا  . وعليك ورمحة اهللا«: قال –سلم عليه و

 . )61F١(»وعليك ورمحة اهللا
والقيام إلعانـة  ، جيوز القيام عند السالم للتهنئة أو التعزية -٥
وكذا القيـام  ، وقيام االبن ألبيه والزوجة لزوجها والعكس، العاجز

وكذا قيام الشخص من جملسه الستقبال إنسـان  ، للقادم من سفر
وذلك لألدلة الــواردة يف ذلك مما ال يتسـع اـال   ، هقادم علي
 . لذكره

                              
  . رواه الترمذي وأبو داود وأمحد وغريهم ، واللفظ للترمذي ) ١(



 

 ٣١ آداب إســالمية
 

وال جيوز أن يقوم شخص أو أكثر على شخص آخر جـالس   
ويستشىن من ذلك إذا كان القيـام  ، كما هو حال امللوك واجلبابرة

لفائدة كقيام معقل بن يسار يرفع غصناً من شجرة عن رأس رسول 
(بيعة وقت ال –صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا 

62F

وأما القيام عند رؤية ، )١
كأن يكون الناس يف جملس فيدخل واحـد فيقومـوا لـه    ، الرجل

ويسلموا عليه فالراجح فيها التحرمي ملا روي عن معاوية أنه دخـل  
بيتاً فيها ابن عامر وابن الزبري فقام ابن عامر وجلس ابن الزبري فقال 

صلى  –اهللا فإين مسعت رسول ، اجلس: -رضي اهللا عنه  –معاوية 
من سره أن يتمثل له العباد قياماً فليتبوأ «: يقول –اهللا عليه وسلم 
 . )63F٢( »مقعده من النار

ال يكتفى بالسالم باإلشارة من غري أن تقرن اإلشارة بلفظ  -٦
ال تسـلموا تسـليم   «: -رضي اهللا عنه  –السالم حلديث جابر 

وهـذا  ، )64F٣( »فإن تسليمهم بالرؤوس واألكف واإلشارة، اليهود
خاص مبن قدر على اللفظ حساً وشرعاً وإال فهي مشـروعة ملـن   
يكون ىف شغل مينعه من التلفظ جبواب السالم كاملصـلي والبعيـد   

 . وكذا السالم على األصم، واألخرس
أو «: وعدم البخل به حلديث، احلرص على إفشاء السالم -٧

أفشـوا السـالم   : ال أدلكم على شيء إذا فعلتمـوه حتـاببتم  

                              
 . رواه مسلم  )١(
  . رواه أمحد وأبو داود والترمذي وغريهم ) ٢(
  . وإسناده جيد  رواه النسائي ،) ٣(



 
 آداب إســالمية

 
٣٢ 
 
، وتتآلف القلوب، وقد أمرنا بإفشاء السالم ليفشو اخلري. )65F١(»نكمبي

 . وتتحد الصفوف
 –ال ينبغي ترك السالم على الصبيان ملا روي عن أنـس   -٨

كان الـنيب  : أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال –رضي اهللا عنه 
(يفعله  –صلى اهللا عليه وسلم  –

66F

صـلى اهللا   –وهذا من خلقه  )٢
وفيه تدريب الصبيان علـى  ، وأدبه الشريف، العظيم –عليه وسلم 
 . *ليبلغوا متأدبني بآداا ، ورياضة هلم بآداب الشريعة، تعلم السنن

: ال ينبغي ترك السالم عند اإلنصراف من الس حلـديث  -٩
فإن بدا لـه أن جيلـس   . إذا انتهى أحدكم إىل الس فليسلم«

ـ : مث إذا قام والقوم جلوس، فليجلس فليسـت األوىل  ، لِّمفليس
 . )67F٣( »بأحق من اآلخرة

ال تبـدؤوا  «: ال ينبغي بداءة الكافر بالسالم حلـديث  -١٠ 
فـإذا لقيـتم أحـدهم يف طريـق     ، اليهود والنصارى بالسالم

 . )68F٤( »فاضطروهم إىل أضيقه

                              
  . رواه مسلم ) ١(
  . متفق عليه ) ٢(

 . عبد السالم العبد الكرمي : لـ " اإلعالم ببعض أحكام السالم * " 
  . رواه أمحد وغريه وهو صحيح ) ٣(
 . رواه مسلم وغريه  )٤(



 

 ٣٣ آداب إســالمية
 

 آداب النوم  -٨

أن ال يؤخر نومه بعد صالة العشاء إال لضرورة كمذاكرة  -١
 –أو مؤانسة أهل ملا روى أبو برزة أن النيب ، فعلم أو حمادثة ضي

كان يكره النوم قبل صالة العشاء واحلديث  –صلى اهللا عليه وسلم 
(بعدها 

69F

١( . 
إذا أتيـت  : أن ينـام علـى وضـــوء حلديــث   -٢

   . )70F٢( »ضجعك فتوضأ وضوءك للصالةم
وال بأس أن ، ويتوسد ميينه، أن ينام ابتداًء على شقه األمين -٣
 . ل إىل شقه األيسر فيما بعديتحو

: أن ال يضطجع على بطنه أثناء نومه ليالً أو اراً حلديث -٤
 . )71F٣( »عز وجل –إا ضجعة يبغضها اهللا «

أن يقرأ آية الكرسي وخامتة سورة البقرة وسورة قل هـو   -٥ 
 . وملا ورد من الترغيب يف ذلك، اهللا أحد واملعوذتني

بامسك اللهم وضعت «: الدعاء أن جيعل آخر ما يقوله هذا -٦
وإن ، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر هلـا ، جنيب وبامسك أرفعه

اللهم إين أسلمت ، أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني
، وأجلـأت ظهـري إليـك   ، وفوضت أمري إليك، نفسي إليك

                              
 . متفق عليه  )١(
 .متفق عليه ) ٢(
 . رواه أبو داود بإسناد صحيح  )٣(



 
 آداب إســالمية

 
٣٤ 
 

وبنبيـك  ، آمنت بكتابك الذي أنزلـت ، أستغفرك وأتوب إليك
وما أسررت وما ، يل ما قدمت وما أخرتفاغفر ، الذي أرسلت

ال إلـه  ، أنت املقدم وأنت املؤخر، وما أنت أعلم به مين، أعلنت
 . )72F١( »رب قين عذابك يوم تبعث عبادك، إال أنت
ال إله إال اهللا الواحـد  «: يسن له إذا تقلب ليالً أن يقول -٧
 . )73F٢( »رب السموات واألرض وما بينهما العزيز الغفار، القهار
وبلي بالوحشة فيستحب لـه أن  ، إذا قلق يف الليل أو فزع -٨

، أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه«: يدعو ذا الدعاء
 . )74F٣( »ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون، وشر عباده

رضي اهللا  –االكتحال باإلمثد عند النوم حلديث ابن عباس  -٩
كان يكتحل باإلمثـد   –صلى اهللا عليه وسلم  –أن النيب  –عنهما 

(كل ليلة قبل أن ينام ىف كل عني ثالثة أميال 
75F

٤( . 
إذا جاء أحدكم «: أن ينفـض فراشه عند النوم حلديث -١٠

إىل فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض ا فراشه وليسم اهللا فإنه 
 . )76F٥( »ال يعلم ما خلفه بعده على فراشه

احلمد «: ن فراشهأن يقول إذا استيقظ وقبل أن يقوم م -١١ 

                              
 . ود وغريه بإسناد صحيح رواه أبو دا )١(
 .  أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب  )٢(
 . رواه أبو داود ، وهو صحيح  )٣(
 .   رواه اإلمام أمحد ىف مسنده  )٤(
 .   رواه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم  )٥(



 

 ٣٥ آداب إســالمية
 

 . )77F١( »هللا الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
وأن يسـلم  ، أن يطهر قلبه من كل حقد على أي مسلم -١٢

 . صدره من األكدار جلميع العباد
 . وينظر فيما سبق من أعماله وأقواله، أن حياسب نفسه -١٣
وأن يستغفر مـن  ، أن يبادر إىل التوبة من مجيع الذنوب -١٤

 . عمله يف يومه ذنب
 

* * * 

                              
 . رواه البخاري  )١(



 
 آداب إســالمية

 
٣٦ 
 

  آداب الرؤيــــا -٩

وال حيـدث  ، إذا رأى يف منامه ما حيب فإنه حيمد اهللا عليه -١
 . به إال من حيب

وينفث عـن  ، إذا رأى ما يكره فإنه يستعيذ باهللا من شره -٢
، من الشيطان الـرجيم ثالثـاً   –تعاىل  –ويتعوذ باهللا ، يساره ثالثاً

ولـيقم  ، وال حيدث ا أحـداً ، ن عليهويتحول عن جنبه الذي كا
 . فإن ذلك أمت وأكمل، فليصلِّ إن أمكنه

 
 

* * * 



 

 ٣٧ آداب إســالمية
 

  آداب التثـــاؤب -١٠

، إذا أراد اإلنسان أن يتثاءب فعليه أن يكظم ما اسـتطاع  -١
: حلـديث ، فيبقيه مغلقـاً حبيـث ال ينفـتح   ، بأن ميسك على فيه

ـ    « ا التثاؤب من الشيطان فإذا تثـاءب أحـدكم فلـيكظم م
، فإن مل يستطع إبقاء فمه مغلقاً فليضع يده على فيـه ، )78F١(»استطاع

إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على «: فيغطي فاه بيده حلديث
 . )79F٢( »فإن الشيطان يدخل، فيه

ألنـه مل  ، ال يشرع اإلستعاذة من الشيطان عند التثـاؤب  -٢
 . وال عن صحابته –صلى اهللا عليه وسلم  –يذكر عن النيب 

 
 
 

* * * 

                              
 . رواه مسلم  )١(
 . رواه مسلم  )٢(



 
 آداب إســالمية

 
٣٨ 
 

  آداب العطاس -١١

و ال يرفعـه  ، ينبغي للعاطس أن خيفض صوته بالعطـاس  -١
صلى اهللا عليه  –أن النيب «: -رضي اهللا عنه  –حلديث أيب هريرة 

وغض ـا  ، كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه –وسلم 
 . )80F١( »صوته
على العاطس أن حيترز من لوي عنقه عند العاطس مييناً وال  -٢

فلو لوى عنقه صيانة جلليسه مل يأمن من ، لئال يتضرر بذلك، الًمشا
عطس فرد وجهه مييناً حيترس من ، وقد جرى ذلك لبعضهم، االلتواء

 . جليسه فبقي راسه كذلك أبداً معوجاً
وال ، عقب عطسه –يستحب للعاطس أن حيمد اهللا تعاىل  -٣

وقد ، أحد يشرع للحاضرين املبادرة باحلمد عند مساع العطاس من
 : وردت صيغة احلمد بعدة ألفاظ نذكر منها ما ثبت ىف السنة وهي

 . احلمد هللا –أ  
 . احلمد هللا رب العاملني -ب 
 . احلمد هللا على كل حال -جـ  
كما حيب ربنـا  ، احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه –د  

 . ويرضى

                              
الترمذي ـ والبغوي يف شرح السنة ، واحلاكم يف رواه أمحد ، وأبو داود ، و) ١(

  . املستدرك ، وصححه ، ووافقه الذهيب 



 

 ٣٩ آداب إســالمية
 

أن  –تعـاىل   –جيب على من مسع العاطس حيمـد اهللا   -٤ 
وإن مل يسمعه حيمد اهللا فال يشـمته  . يرمحك اهللا: يشمته فيقول له

 . وال يذكره احلمد
يهديكم : تعاىل فإنه يقال له –إذا عطس الكافر فحمد اهللا  -٥

 –رضي اهللا عنه  –حلديث أيب موسى األشعري ، اهللا ويصلح بالكم
صلى اهللا عليـه   –كان اليهود يتعاطسون عند رسول اهللا «: قال
يهديكم اهللا : فيقول، يرمحكم اهللا: يرجون أن يقول هلم –لم وس

 . )81F١( »ويصلح بالكم
إذا زاد العطاس على ثالث فال يشمت ألنه مزكوم حلديث  -٦

: يقول –صلى اهللا عليه وسلم  –مسعت رسول اهللا : أيب هريرة قال
وإن زاد على ثالث فهـو  ، إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه«

 . )82F٢( »د ثالث مراتوال تشمت بع، مزكوم
شفاك اهللا : وال يقال له، وال يدعى ملن زاد عطاسه على ثالث 

صـلى اهللا عليـه    –ولو كان مشروعاً لفعله رسول اهللا ، وعافاك
 . وسلم
إال أنه  –تعاىل  –إذا عطس واإلمام خيطب فإنه حيمد اهللا  -٧

 . ألن اإلنصات للخطبة واجب، ال يشمت
تنع عليه فيها ذكر اهللا كمـا إذا  من عطس وهو يف حالة مي -٨

                              
أخرجه أمحد يف املسند ، والبخاري ىف األدب املفرد ، وأبو داود ، والنسائي ، ) ١(

  .  والترمذي ، واحلاكم 
 .أخرجه أبو داود ىف سننه خمتصراً ، وابن السين ىف عمل اليوم والليلة) ٢(



 
 آداب إســالمية

 
٤٠ 
 

يف تلك احلالة فال  –تعاىل  –فلو خالف فحمد اهللا ، كان يف اخلالء
(يستحق التشميت ألن الذكر منهي عنه يف اخلالء

83F

١( . 

                              
 .الرميح: لـ" ب التثاؤب والعطاسآدا" )١(



 

 ٤١ آداب إســالمية
 

  آداب املرضى والزائريـن -١٢

 : آداب املرضى –أ 
ينبغي للمصاب بنفسه أو بولده أو بغريمها أن جيعـل يف   -١ 

فـإن  ، واالستغفار والتعبد –تعاىل  –نني ذكر اهللا املرض مكان األ
، كانوا يكرهون الشكوى إىل اخللق –رمحهم اهللا تعاىل  –السلف 

والصرب ، وهي وإن كان فيها راحة إال أا تدل على ضعف وخور
 . عليها دليل قوة وعز

جيوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما جيده مـن   -٢
 . لك على سبيل التسخط وإظهار اجلزعما مل يكن ذ، األمل واملرض

أن يضع يده حيث يشـتكي مث يقـول مـا وردت بـه      -٣
: مث يقـول سبـع مـرات ، بسـم اهللا: األحاديث مثل أن يقول

 . )84F١( »أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
وأن يكتب وصية ببيان ما له مـن  ، أن يتحلل من املظامل -٤

ما حيب أن يوصي به من ماله غري املرياث و، احلقوق وما عليه للناس
 . دون إجحاف حبق الورثة

، واألحجبـة ، ال جيوز له تعليق التمائم والرقى الشـركية  -٥
 . ويشرع له العالج بالرقى واألدعية املشروعة

وأن يقبل ، أن يبادر إىل التوبة النصوح املستوفية لشروطها -٦
 . على العمل الصاحل

                              
 . رواه مسلم  )١(



 
 آداب إســالمية

 
٤٢ 
 

وأن يفر إليه جبناحي  –تعاىل  –بربه  أن حيسن املريض ظنه -٧
ال ميوتن أحدكم إال «: اخلوف والرجاء مع إخالص العمل حلديث

 . )85F١( »وهو حيسن الظن باهللا
 : آداب الزائرين -ب
كأن يكون املـزور  ، أن يزور بنية صاحلة وغرض صاحل -١

أو كأن تزوره لتأمره باملعروف أو لتنهاه ، أو أخاً صاحلاً، عاملاً عامالً
أو لتتعرف ، أو لتسد دينه، أو لتقضي حاجته، املنكر برفق ولني عن

من عاد مريضـاً  «: -عليـه الصالة والسالم  –قال ، على أحواله
بأن طبت : ناداه مناد –أي يف سبيل اهللا  –أو زار أخاً له يف اهللا 

  )86F٢( »وتبوأت من اجلنة مرتالً، وطاب ممشاك
بأن يزور ، املزوروال يشق على ، أن يراعي األمر املناسب -٢

وإن كان املريض يف املرتل استأذنه بالزيارة قبل ، يف الوقت املناسب
وأن ، وعرف بنفسه، وغض بصره، ودق عليه الباب برفق، حدوثها

 . ال يطيل اجللوس ألن ذلك يشق على املريض

 –وقد كـان  ، ض بالشفاء والعافيةيأن يدعو العائد للمر -٣
ال بـأس  «: لى من يعود قـال إذا دخل ع –صلى اهللا عليه وسلم 

 . )87F٣( »طهور إن شاء اهللا، عليك

 
                              

  . رواه مسلم ) ١(
  . رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن ) ٢(
  . رواه البخاري ) ٣(



 

 ٤٣ آداب إســالمية
 

اللـهم رب  «: أن ميسح بيده اليمىن على املريض ويقول -٤
، ال شفاء إال شـفاؤك ، وأشفه أنت الشايف، الناس أذهب البأس
 . )88F١( »شفاًء ال يغادر سقماً

، وأن يظهر الرقـة ، ويقلل السؤال، عليه أن يغض البصر -٥
وحيذره من ، الصرب ملا فيه من جزيل األجروأن يشري على املريض ب

 . اجلزع ملا فيه من الوزر وذهاب األجر

إذا رأى أهل البالء واألمـراض دعـى لنفسـه سـراً      -٦
احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك بـه  «: كأن يقول، بالعافيــة

  )89F٢( »وفضلين على كثري من اخللق تفضيالً

 
* *  * 

 
 

                              
 . رواه البخاري ومسلم  )١(
  . رواه الترمذي ، وهو صحيح ) ٢(



 
 آداب إســالمية

 
٤٤ 
 

  لى امليت ، ودفنهآداب التعزية ، والصالة ع -١٣

ولفظ التعزية أفضله ما جـاء ىف  ، يستحب تعزية املصاب -١
وكل شيء ، اصرب واحتسب فإن هللا ما أخذ وله ما أعطى«: السنة

 . )90F١( »عنده بأجل مسمى
ال تنبغي التعزية بالصحف ألن هذا من النعي الذي ـى   -٢

موتـه  ألن املقصود ا إشهار  –صلى اهللا عليه وسلم  –عنه النيب 
 . وإعالنه
ال بأس بالسفر للتعزية إذا كان اإلنسـان قريبـاً جـداً     -٣

 . وكان عدم سفره للتعزية يعترب قطيعة رحم، للشخص
وسوف ، ال بأس بأن خيرب اإلنسان الناس أن فالناً قد مات -٤

 –صلى اهللا عليه وسلم  –ألن النيب ، يصلى عليه يف املكان الفالين
(وخرج م إىل املصلى فصلى عليه ، يأعلم الناس مبوت النجاش

91F

٢( . 
ألن صالة ، ال يشرع دعاء االستفتاح للصالة على اجلنازة -٥

وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه ال ، اجلنازة مبناها على التخفيف
 . استفتاح
ال يصلي فإنه ال جيوز له أن  هإذا علم الشخص من قريبه أن -٦

ه يقدم للمسلمني كافراً ليصـلوا  نإل، يقدمه للمسلمني ليصلوا عليه

                              
ي وأمحد عن رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والبيهق )١(

 . أسامه بن زيد 
 .  متفق عليه من رواية أيب هريرة  )٢(



 

 ٤٥ آداب إســالمية
 

وال جيوز أن يـدفن يف مقـابر   ، وصالم عليه ال تنفعه أيضاً، عليه
 . املسلمني
صالة املرأة على امليت يف بيتها أفضل من الصالة عليه يف  -٧

ولو خرجت وصلت مع الناس فال ، املسجد إذا كان من أهل البيت
 . بأس به

: امليـت حلـديث   يستحب املبادرة واإلسراع يف جتهيـز  -٨
وإن تـك  ، أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموا إليه«

وال ينبغي أن يـؤخر   )92F١( »سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
وإذا ، امليت من أجل حضور بعض أهله اللهم إال ساعات يسـرية 

صلى اهللا  –جاء األهل فيمكنهم أن يصلوا على قربه كما فعله النيب 
 صلى على قرب املرأة اليت كانت تقـم املسـجد   حني –عليه وسلم 

فصـلى  ، فدلوه، دلوين على قربها: حيث دفنوها ومل خيربوه فقال
(عليها 

93F

٢( . 
وال من سنة  –صلى اهللا عليه وسلم  –ليس من سنة النيب  -٩

ويؤمن ، بأن يدعو أحدهم، اخللفاء الراشدين دعاء اجلماعة عند القرب
يرشدهم إىل  –لى اهللا عليه وسلم ص –وإمنا كان الرسول ، اجلميع

 . كل بنفسه وليس مجاعة، ويسألوا له التثبيت، أن يستغفروا للميت
استحب العلماء تغطية املرأة بعباءة عند إنزاهلا إىل اللحد  -١٠

ألا إذا وضعت يف القرب بدون ، وهو أستر هلا، حىت ال يراها الناس
                              

 . متفق عليه من رواية أيب هريرة  )١(
 . رواه البخاري  )٢(



 
 آداب إســالمية

 
٤٦ 
 

 . تغطية فإا رمبا تنكشف
بل ، ص لباس معني للتعزية كالسواد مثالًال يشرع ختصي -١١

 –وألنه قد ينبئ عن تسخط اإلنسان على قدر اهللا ، هو من البدع
 . تعاىل

ال جيــوز تعزية أهل الكتاب وغريهم من الكفـار إذا   -١٢
 . وال جيوز شهود جنائزهم وتشييعهم، مات هلم ميت

ال حرج يف قبول تعزية أهل الكتاب أو غريهـم مـن    -١٣
 .)94F١( ويدعى هلم باهلداية، للمسلمني يف حالة موت املسلم الكفار
 
 
 
 
  
 
  
 
 

                              
 .للشيخ حممد بن صاحل العثيمني" فتاوى التعزية " )١(



 

 ٤٧ آداب إســالمية
 

  آداب اللباس -١٤

صلى اهللا عليه  –أن ال يلبس الرجل احلرير والذهب لقوله  -١
: وذهباً فجعله يف مشالـه ، وقد أخذ حريراً فجعله يف ميينه –وسلم 

 . )95F١( »إن هذين حرام على ذكور أميت«
سـرواله أو برنسـه أو رداءه إىل أن   أن ال يطيل ثوبه أو  -٢

ما أسفل مـن الكعـبني مـن اإلزار يف    «: يتجاوز كعبيه حلديث
 . )96F٢(»النار

أن تطيل املسلمة لباسها إىل أن يستر قدميها وان تسـبل   -٣
ا ي: مخارها على رأسها فتستر عنقها وحنرها وصدرها لقوله تعاىل

نبو اجِكوأَزقُلْ ل بِيا النهأَي نم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاِء الْمنِسو كات
لَابِيبِهِنج)97Fوقوله سبحانه ، )٣- :   لَـىع نـرِهمبِخ نرِبضلْيو

هِنائَآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيج)98F٤(. 
، وب على جسـمه أن ال يشتمل الصماء وهو أن يلف الث -٤

عن  –صلى اهللا عليه وسلم  –وال يترك خمرجاً منه ليديه لنهي النيب 
ال ميشي أحدكم يف «: وأن ال ميشي يف نعل واحدة حلديث، ذلك

 . )99F٥( »نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما مجيعاً

                              
 . رواه أبو داود بإسناد حسن  )١(
 . رواه البخاري وابن ماجة وأمحد  )٢(
 .  ) ٥٩( األحزاب  )٣(
 ) .  ٣١( النور  )٤(
 . رواه مسلم  )٥(



 
 آداب إســالمية

 
٤٨ 
 

أن ال يلبس املسلم لبسة املسلمة ـ وال املسلمــة لبسة   -٥
واملترجالت مـن  ، خنثني من الرجاللعن اهللا امل«: الرجل حلديث

واملرأة ، لعن اهللا الرجل يلبس لبسة املرأة«: وحديث) 100F١( »النساء
 . )101F٢( »تلبس لبسة الرجل

إذا «: وإذا نزع بدأ بالشمال حلديث، إذا انتعل بدأ باليمني -٦
 . )102F٣( »انتعل أحدكم فليبدأ باليمىن وإذا نزع فليبدأ بالشمال

 –كان رسول اهللا «: اليمني حلديثأن يبدأ يف لبس ثوبه ب -٧
، يف نعليـه ، حيب التيمن يف شأنه كلـه  –صلى اهللا عليه وسلم 

 . )103F٤( »وترجله وطهوره
أن يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو عمامـة أو أي ملبـوس    -٨
أسألك خريه وخري ما ، أنت كسوتنيه، اللهم لك احلمد«: جديد

 . )104F٥( »وشر ما صنع له، وأعوذ بك من شره، صنع له
 

                              
 . رواه البخاري  )١(
 . رواه البخاري  )٢(
 . رواه مسلم  )٣(
  . رواه مسلم ) ٤(
 . رواه مسلم  )٥(



 

 ٤٩ آداب إســالمية
 

 آداب العامل واملتعلم -١٥

 : من آداب العامل -أ
 . -تعاىل  –أن يقصد بتعليمه وجه اهللا  -١ 
مـن التزهـد يف   ، أن يتخلق باحملاسن اليت ورد الشرع ا -٢
وطالقة ، والسخاء واجلود، وعدم املباالة بفواا، والتقلل منها، الدنيا
 . الوجه
وإن ، واحتقار الناس، باحلذر من احلسد والرياء واإلعجا -٣

 . كانوا دونه بدرجات
مع احملافظة على ، يف سره وعلنه –تعاىل  –دوام مراقبته هللا  -٤

 . قراءة القرآن ونوافل الصلوات وغريها من الطاعات
، وإقـراءً ، أن ال يزال جمتهداً يف االشتغال بـالعلم قـراءة   -٥

 . وتصنيفاً، ومباحثةً ومذاكرةً، وتعليقاً، ومطالعة
، ألنه األصل الذي به قوام الـدين ، أن حيرص على التعليم -٦

، وأعظم العبادات، فهو من أهم أمور الدين، وبه يؤمن إحماق العلم
 . وآكد فروض الكفايات

والشـيم  ، أن يؤدب املتعلم على التدريج باآلداب السنية -٧
وأن حيب له مـا حيـب   ، ويعتين مبصاحله، وأن حينو عليه، املرضية
وأن ال ، ويكره له ما يكرهه لنفسـه مـن الشـر   ، ن اخلريلنفسه م

 . يتعاظم عليه بل يلني ويتواضع
 



 
 آداب إســالمية

 
٥٠ 
 

 : آداب املتعلم -ب
أن يطهر قلبه من األدناس ليصلح لقبول العلـم وحفظـه    -١

 . واستثماره
أن يقطع العالئق الشـاغلة عـن كمـال االجتـهاد يف      -٢

 . لعيشويصرب على ضيق ا، ويرضى باليسري من القوت، التحصيل
 . فبتواضعه يناله، أن يتواضع للعلم واملعلم -٣
ويعتقد كمال أهليتـه  ، معلمه بعني االحترام إىل أن ينظر -٤

 ورجحانه على أكثر طبقته
وإن خـالف رأي نفسـه وال   ، أن يتحرى رضا املعلم -٥

 . يدخل عليه بغري إذن
، متطهراً، فارغ القلب من الشواغل، أن يدخل كامل اهليبة -٦

 . وإزالة كريه رائحة، وقص شارب وظفر، سواكمتنظفاً ب

أن يسلم على احلاضرين كلهم بصوت يسمعهم إمساعـاً   -٧
 . وخيص الشيخ بزيادة إكرام، حمققاً

 . وال يقيم أحداً من جملسه، أن ال يتخطى رقاب الناس -٨
فإن تأدبه معهـم  ، أن يتأدب مع رفقته وحاضري الس -٩

 . تأدب مع الشيخ واحترام لسه

وال يستحي مـن  ، وحيسن خطابه، طف يف سؤالهأن يتل -١٠
 . السؤال عما أشكل عليه



 

 ٥١ آداب إســالمية
 

أن حيرص على التعلم يف مجيع أوقاته ليالً واراً حضـراً   -١١
 . وسفراً

 
* * * 



 
 آداب إســالمية

 
٥٢ 
 

  آداب االستئذان -١٦

إذا «: أن يستأذن يف الدخول على غريه ثالثاً فقط حلديث -١
 . )105F١( »استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع

ألن رجالً استأذن علـى  ، أن ال يواجه الباب يف استئذانه -٢
عليه  –فقام مستقبل الباب فقال له  –صلى اهللا عليه وسلم  –النيب 

وهكذا فإمنـا االسـتئذان مـن    ، هكذا عنك«: -الصالة وسلم 
 . )106F٢( »النظر

ألن ، السالم عليكم أدخـل : إذا هم بالدخول فإنه يقول -٣
 –صلى اهللا عليه وسـلم   –على النيب رجالً من بين عامر استأذن 

 –صلى اهللا عليه وسـلم   –فقال النيب ؟ أجل : فقال، وهو يف بيت
السـالم  : قل: اخرج إىل هذا فعلمه االستئذان فقال له«: خلادمه

فأذن لـه  ؟ السالم عليكم أأدخل : فسمعه فقال؟ عليكم أَأَدخل 
 . )107F٣( »فدخل –صلى اهللا عليه وسلم  –النيب 
أن حيرك نعله يف استئذانه عند دخوله حـىت إىل  يستحب  -٤

وال ، بيته أو أن يتنحنح لئال يرى أهل بيته على حالة ال يعجبـهم 
(تعجبه

108F

٤( . 

                              
 . رواه البخاري ومسلم  )١(
 . رواه أبو داود وغريه ، وهو حديث حسن  )٢(
 .رواه أمحد وأبو داود وغريمها ، وإسناده جيد )٣(
 .البن مفلح" داب الشرعية اآل" )٤(



 

 ٥٣ آداب إســالمية
 

  آداب الصحبة -١٧

 : منها
ألنه خري ما أعطـي  ، حسن اخللق مع اإلخوان واألقران -١ 
 . املرء

، حتسني ما يعانيه من عيوب أصحابه بطلب العـذر هلـم   -٢
 . وزالم، ن تتبع عثراموالكف ع

 . الصفح عن عثرات اإلخوان وترك تأنيبهم عليها -٣
ولزوم موافقتـهم فيمـا تبيحـه    ، قلة اخلالف لإلخوان -٤

 . الشريعة
به عليهم من مال  –تعاىل  –ترك احلسد هلم فيما أنعم اهللا  -٥
واألجـدر  ، وعاقبته وخيمـة ، واحلسد أحد أركان الكفر. أو علم

 . رح إلخوانهباملسلم الف
عدم املواجهة هلم مبا يكرهون ملا جيـره مـن آثـار ذات     -٦
 . أضرار
 . مالزمة احلياء -٧
 . صدق املروءة وصفاء احملبة معهم -٨

وسعة ، ولطف اللسان، وإطالقه عند لقائهم، بشاشة الوجه -٩
 . وكظم الغيظ عنهم، وبسط اليد هلم، الصدر

أو ، حللـيم أو العاقل ا، احلرص على مصاحبة العامل منهم -١٠



 
 آداب إســالمية

 
٥٤ 
 

 . التقي األواه

 . وقبوهلا منهم، أداء النصيحة هلم -١١

 . فبذاك تعود احملبة بغضة، أالَّ يعدهم مث خيالفهم -١٢

ويكفه ، صحبة من يستحيي منهم ليزجره عن املخالفات -١٣
 . عن اهلنات

 . وال جياهل جاهالً، أالَّ يؤذى مؤمناً -١٤

، موتوسيع الس هل، تصفية الود هلم بإلقاء السالم عليهم -١٥
 . ودعوم بأحب األمساء إليهم

 . محل كالم اإلخوان على أحسن الوجوه ما وجد متسعاً -١٦

 . والعفو عن اإلخوان، ولزوم الصفح، جمانبة احلقد -١٧

 . ملا يف ذلك من ذهاب املروءة، ترك االستخفاف م -١٨

 . أالَّ يقبل على إخوانه قول واش منام -١٩

 
* * * 



 

 ٥٥ آداب إســالمية
 

  آداب املسجــد -١٨

البـزاق فـي املسجــد  «: ألقذار حلديثتطهريه من ا -١
 . )109F١( »خطيئـة وكفارا دفنه

صيانته من الروائح الكريهة املنبعثة من أفـواه املصـلني    -٢ 
فال يقـربن  ) يعين الثوم ( من أكل من هذه الشجرة «: حلديث

 . )110F٢( »مسجدنا
صلى اهللا  –جتنب البيع والشراء داخل املسجد لنهي النيب  -٣

 . ن ذلكع –عليه وسلم 
: رضي اهللا عنه –عدم رفع الصوت يف املسجد لقول عمر  -٤

ترفعـان أصـواتكما يف   ، لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكمـا «
 . )111F٣( »صلى اهللا عليه وسلم –مسجد رسول اهللا 

فإذا دخل «: أن يصلي ركعتني إذا دخل املسجد حلديث -٥
 . )112F٤( »أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني

م اخلروج من املسجد إذا نودي للصالة حلـديث أيب  عد -٦
يف  –رضي اهللا عنـه   –كنا قعوداً عند أيب هريرة «: الشعثاء قال

فأتبعه أبـو هريـرة   ، املسجد فأذن املؤذن فقام رجل من املسجد

                              
 . متفق عليه  )١(
 . متفق عليه  )٢(
 . رواه البخاري  )٣(
 . متفق عليه  )٤(



 
 آداب إســالمية

 
٥٦ 
 

أما هـذا فقـد   : ببصره حىت خرج من املسجد فقال أبو هريرة
 . )113F١( »صلى اهللا عليه وسلم –عصى أبا القاسم 

وقد جاء يف حديث ابن ، أن يدعو بدعاء املشي إىل الصالة -٧
–صلى اهللا عليه وسـلم   –أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –عباس 

ويف ، اللهم اجعل يف قلـيب نـوراً  «: خرج إىل املسجد وهو يقول
، واجعل يف بصري نـوراً ، واجعل يف مسعي نوراً، لسانـي نوراً

، واجعل من فوقي نوراً ومن أمامي نوراً، واجعل من خلفي نوراً
  .»ومن حتيت نوراً

                              
 . رواه مسلم  )١(



 

 ٥٧ آداب إســالمية
 

  آداب يوم اجلمعــة -١٩

ألن فيـه   –تعاىل  –اإلكثار من الدعاء والتقرب على اهللا  -١
 . ساعة استجابة

صلى اهللا عليـه   –أن يكثر من الصالة والسالم على النيب  -٢
 . وسلم
 . االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب -٣
من قرأ سورة الكهف يف «: حلديث قراءة سورة الكهف -٤

 . )114F١( »يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني
 . أن يبادر إىل التبكري يف احلضور للجمعة -٥
إذا صـليتم  «: أن يصلـي بعـد اجلمعـة أربعاً حلديث -٦

 . )115F٢( »بعد اجلمعة فصلوا أربعاً

                              
 . رواه النسائي واحلاكم ) ١(
  
  . رواه مسلم ) ٢(



 
 آداب إســالمية

 
٥٨ 
 

  آداب الصدقـــة -٢٠

 . تعاىل –أن ينوي ا وجه اهللا  -١
من تصدق «: أن يتصدق بأحب ماله لديه وأطيبه حلديث -٢

فـإن اهللا  ، وال يقبل اهللا إال الطيب، بعدل مترة من كسب طيب
يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون 

 . )116F١( »مثل اجلبل
سبعة يظلهم اهللا حتـت ظـل   «: ة حلديثإخفاء الصدق -٣
ورجل تصـدق بصـدقة   : تصدق بقولهوذكر منهم امل... عرشه

 . )117F٢( »فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه
 . أن يتصدق على األقارب واحملتاجني -٤
أن خيتار األوقات اليت يضاعف فيها أجر األعمال الصاحلة  -٥

 . كرمضان

                              
 . متفق عليه  )١(
  . متفق عليه ) ٢(



 

 ٥٩ آداب إســالمية
 

  آداب الصـــرب -٢١

إمنـــا  «: أن يتحلى بالصرب عند الصـدمة حلـديث   -١
 . )118F١( »لصدمة األوىلالصــرب عنـد ا

: قال اهللا تعاىل، واللجوء والتضرع إليه –تعاىل  –ذكر اهللا  -٢
   َـوناجِعر ـها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ *

      ـمه ـكأُولَئـةٌ ومحرو هِـمبر ـنم اتلَوص هِملَيع كأُولَئ
هونَالْمدت)119F٢( . 

 –تعاىل  –الصرب عند أي مصيبة واحتساب ذلك عند اهللا  -٣
ما لعبدي : -تعاىل  –يقول اهللا «: -عليه الصالة والسالم  –لقوله 

املؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الـدنيا مث احتسـب إال   
 . )120F٣(»اجلنة

 –صلى اهللا عليه وسـلم   –وعليه أن يتذكر حديث الرسول 
 : هالذي يقول في

وليس ذلك ألحد ، إن أمره كله له خري، عجباً ألمر املؤمن«
وإن أصـابته  ، إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له، إال للمؤمن

 . )121F٤( »ضراء صرب فكان خرياً له

                              
  . متفق عليه ) ١(
 ) .  ١٥٦( البقرة  )٢(
  . رواه البخاري ) ٣(
 ) .  ١٥١( األعراف  )٤(



 
 آداب إســالمية

 
٦٠ 
 

 آداب دخول املرتل  -٢٢

وعلى ربنا ، وبسم اهللا خرجنا، بسم اهللا وجلنا«: أن يقول -١
 .)122F١(»توكلنا
  .أن يسلم على أهله -٢
 . البداءة بالسواك -٣

 
 
 

* * * 

                              
 . رواه أبو داود بإسناد صحيح  )١(



 

 ٦١ آداب إســالمية
 

  آداب الصـــوم -٢٣

واالبتعـاد عـن اللغـو    ، اجتناب قول الزور والعمل به -١
مـن مل  «: وأذى الناس واإلضرار م حلـديث ، والسباب، والرفث

يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يـدع طعامـه   
ه أحد أو قاتله فإذا شامت، الصيام جنة ...«: وحديث، )123F١(»وشرابه

 . )124F٢( »فليقل إين صائم
: ولو جرعة مـاء حلـديث  ، التسحر على شيء وإن قل -٢

 . )125F٣( »تسحروا فإن يف السحور بركة«

إذا أفطر أحدكم فليفطر على «: اإلفطار على متر حلديث -٣
 . )126F٤( »فإن مل جيد متراً فاملاء فإنه طهور، متر فإنه بركة

ال يزال «: وب حلديثتعجيل الفطر بعد التحقق من الغر -٤
 . )127F٥( »الناس خبري ما عجلوا الفطر

الدعاء عند اإلفطار مبا ورد يف السنة حيث كان من دعائه  -٥
وعلى ، اللهم لك صمت«: عند فطره –عليه الصالة والسالم  –

، ذهـب الظمـأ  ، وبك آمنت، وعليك توكلت، رزقك أفطرت
لفضل اغفر يا واسع ا، وثبت األجر إن شاء اهللا، وابتلت العروق

                              
 .  رواه الشيخان  )١(
 .رواه الشيخان ) ٢(
 . رواه ابن حبان يف صحيحه  )٣(
 .رواه الشيخان ) ٤(
 . رواه الشيخان  )٥(



 
 آداب إســالمية

 
٦٢ 
 
 . )128F١( »ورزقين فأفطرت، احلمد هللا الذي أعانين فصمت، يل

االشتغال بتالوة القرآن الكرمي ومدارسته كلما تيسر ذلك  -٦
 . ليالً أو اراً

اإلكثار من اإلنفاق والصدقة ملواساة األرحـام والفقـراء    -٧
كـان أجـود    –عليه الصالة والسالم  –واملساكني كما ثبت أنه 

وكان أجود باخلري ، وكان أجود ما يكون يف رمضان، ريالناس باخل
 . من الريح املرسلة

املواظبة علي صالة التراويح كل ليلة من لياليـه املباركـة    -٨
من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقـدم مـن   «: حلديث

 . )129F٢( »ذنبه
االعتكاف يف العشر األواخر يف أي مسجد تقـام فيهـا    -٩

أنـه كـان    –صلى اهللا عليه وسـلم   –ثبت عن النيب  اجلماعة ملا
تعـاىل   –يعتكف يف العشر األواخر من كل رمضان حىت توفاه اهللا 

 . مث اعتكف أزواجه من بعده –

                              
 . رواه أبو داود والنسائي  )١(
 رواه اجلماعة  )٢(



 

 ٦٣ آداب إســالمية
 

  آداب احلج -٢٤

 . مشاورة من يثق بدينه وخربته وعلمه يف حجه -١

وهي ال تعود إىل احلـج   –وسيأيت بياا  -االستخـارة  -٢
 . وإمنا تعود إىل الوقت والرفيق والراحلة، يهنفسه فإنه ال شك ف

فإن مل يتيسر له ذلـك  ، تعلم ما حيتاجه من أحكام احلج -٣
فإن مل يتيسر ذلك أخذ ، حرص على رفقة فيهم عامل أو طالب علم

 . معه من الكتب ما يفيده يف هذا اال

بـل  قينبغي ملن عزم على احلج أن يوصي أهله وأصحابه  -٤
 . ولزوم طاعته –عاىل ت –سفره بتقوى اهللا 

ويشهد علـى  ، أن يكتب وصيته وماله وما عليه من الدين -٥
 . ذلك

 . املبادرة إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب -٦

أو حتللهم منها سواء كانت مظامل من ، رد املظامل إىل أهلها -٧
 . نفس أو مال أو عرض

أن ينتخب احلاج حلجه أو عمرته نفقة طيبة من مال حالل  -٨
 . )130F١( »طيب ال يقبل إال طيباً –تعاىل  –إن اهللا «: حلديث

والـدار   –تعـاىل   –أن يقصد حبجه وعمرته وجـه اهللا   -٩
 . اآلخرة

                              
 . رواه مسلم  )١(



 
 آداب إســالمية

 
٦٤ 
 

إذا ركب راحلته دابة كانت أو سيارة أو طائرة فينبغى  -١٠
مث يكثـر  ، وحيمده ويدعو بدعاء السفر –تعاىل  –له أن يسمي اهللا 

 . يح والتهليلمن الدعاء والذكر واالستغفار والتكبري والتسب

وما ال ينفع يف احلـال  ، حفظ اللسان من القيل والقال -١١
 . مما ضرره أكثر من نفعه، وكثرة املزاح واللعب، واملآل

كف األذى عن الرفقة وبذل النصـح هلـم وأمـرهم     -١٢
 . واحلرص على االستفادة من الوقت، باملعروف ويهم عن املنكر

اً يف وخصوص، احلرص على عدم إحلاق األذى باحلجاج -١٣
 . حال الطواف والسعي ورمي اجلمار

أن يقوم احلاج بشعائر احلـج علـى سـبيل التعظـيم      -١٤
 . واإلجالل واحملبة واخلضوع من رب العاملني

جتنب الرفث والفسوق والعصيان واجلدال لغري نصـرة   -١٥
أما اجلدال لنصرة احلق فهذا من باب األمر باملعروف وقـد  . احلق

 . قتضيات األحواليكون واجباً أو مندوباً حسب م

ينبغي للحاج أن حيرص كل احلرص على أداء ما افترض  -١٦
وعجبـاً  . عليه من صالة مع اجلماعـة يف أوقاـا   –تعاىل  –اهللا 

فكيف حيج من ال ! ! لتساهل كثري من احلجاج ذا األمر العظيم 
لكنها ال تعمي ، يصلـي أو يتساهـل بالصـالة حىت خيرج وقتها

 . القلوب اليت يف الصدورولكن تعمي ، األبصار

وما يفعلـه  . جيب على املرأة أال تسافر إال مع ذي حمرم -١٧



 

 ٦٥ آداب إســالمية
 

كثري من النساء من تساهلهن باحملرم وذهان للحج والعمرة مـن  
تعاىل  –ينبغي أن يتنب إىل اهللا ، هذا الفعل منهن معصية كبرية، دونه

 . منها –

وأن حيرصن علـى  ، على النساء أن يتسترن وال يتربجن -١٨
وليعلمن أن مزامحة الرجال ، اء مناسك احلج بكل حشمة وحياءأد

 . واالختالط م من غري ضرورة أمر حمرم

ينبغي للحاج أن يتجنب ما حيدثه كثري من الناس مـن   -١٩
رمينـا  : كقول بعضـهم ، الكالم أو الفعل الذي ال يليق باملشاعر

أو السـب والشـتم   ، أو رمي اجلمرة باحلذاء أو غريها، الشيطان
وهو إقامـة  ، فهذا كله يناقض املقصود من رمي اجلمار، شاعرللم

 . ذكر اهللا تعاىل

احلرص على نفع املسلمني واإلحسان إليهم باإلرشـاد   -٢٠
(واملعونة عند احلاجة
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