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 آداب الرؤيا -6
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 قال هللا تعالى:

 (     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ھ ے ے )

 [7/الحشر]
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 اآلداب 

 ومكارم األخالق.  ،واألفعال ،من األقوالمد يُـح: استعمال ما األدب

  ،اإلسالم دينن كامن ، م ني ة نان اإلمسنان فني حم نه  ةوالنه،  منرع ،منا ين عنه

ومھاع عّما يضنرع، ورنرل لنه آدا،نا  منه م سنه، وآدا،نا  منه ن نرع، وعنند  ك نه 

 ورر،ه، وعند مومه ويق ته، وفي ةضرع وس رع، وفي سائر  ةواله.

 . [7]الحشر/ (  ے ے ۓ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ھڻ ڻ ڻ  ) تعالى:هللا قال 

 ومن ھذع اآلداب الواردن في القرآن وصح ح السنة ما ي ي:
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 آداب السالم -1

  :فضل السالم 

:  يُّ اإلسنالم ×عن عبدهللا ،ن عمرو رضني هللا عنھمنا  ن رحنال  سنلل النبني  -1

«. فْ تَْعنرِ  لَـيْ  َى َمْن َعَرْفَت َوَمْن تُْطِعُي الطَّعَاَم، َوتَْقَر ُ السَّالَم عَ »خ ر؟ فقال: 

 .(1)مت ق ع  ه

َوالَّنِذي مَْ ِسني ،ِ َنِدِع : »×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه قال: قال رسنول هللا و -2

 َدُلُُّكننْي َع َننى  اَل ا،ُّوا،  َوَ تَننـحَ ال تَننْدُخ ُوَن الَننَّننةَ َةتَّننى تُْوِمنُننوا، َوال تُْوِمنُننوا َةتَّننى 

 .(2) خرحه مس ي«. الَم ،َْ نَُكيْ ؟  َْفُشوا السَّ تُـيْ ا،َبْ تَـحَ وعُ تُـمُ عَ ْ َرْيٍء إذَا فَ 

 َيَُّھنا النَّناُ:: » :×رسنول هللا  قنالعن عبدهللا ،ن سالم رضني هللا عننه قنال: و -3

«. المٍ  َْفُشوا السَّالَم، َو َْطِعُموا الطَّعَاَم، َوَص ُّوا َوالنَّاُ: مِ َاٌم، تَْدُخ ُوَن الَننَّةَ ،ِسَ 

 .(3)ماحه خرحه الترمذي وا،ن 

 ة السالم: صف 

 (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ  ) قال هللا تعالى: -1

 .[ 86لنساء/ا]

فقنال:  ×عن عمران ،ن ةص ن رضي هللا عنھما قال: حاء رح  إلى النبي و -2

، فَقَنالَ  ْ ـهِ السَّالُم َع َْ ُكْي، فََردَّ َع َ  ََ ثُنيَّ َحناَء « َعْشنرٌ : »×النَّبِنيُّ  السَّالَم، ثُيَّ َح َن

، فَقَنننناَل:  هللا،ةُ ْةننننـمَ آَخننننُر، فَقَنننناَل: السَّننننالُم َع َننننْ ُكْي َورَ  ََ فَننننَردَّ َع َ ننننِه، فََن َنننن

، فَنَردَّ تُنـهُ َو،ََرَكاهللا ةُ ْةنـمَ ، ثُنيَّ َحناَء آَخنُر فَقَناَل: السَّنالُم َع َن ُكْي َورَ «ِعْشُرونَ »

، فَقَاَل:  ََ   .(4) خرحه  ،و داود والترمذي«. ونَ ثاَلثُ »َع َ ِه، فََن َ

                                                           

 (.39( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )12،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.54،رقي ) أخرجه مسلم( 2)

 (.1334، و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )( وھذا ل  ه2485/ خرحه الترمذي ،رقي )صحيح( 3)

 (.2689(، و خرحه الترمذي ،رقي )5195/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 4)
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  :فضل َمْن بدأ بالسالم 

 ُّ يَننـحِ ال »قننال:  ×عننن  ،نني  يننوب األمصنناري رضنني هللا عنننه  ن رسننول هللا  -1

َِ لَ َنناٍل، يَْ تَِق َناِن فَ يَننـھْ  َْن  ِ نـيٍ سْ ِلـمُ  ِرُض يُننـعْ ِرُض َھنذَا، وَ  ُننـعْ ُنَر  ََخناعُ فَننوَق ثَنال

 .(1)مت ق ع  ه«. دَ ُ ،ِالسَّالمِ ا الَِّذي يَبْ مَ ُھـَھذَا، َوَخْ رُ 

اهلل إنَّ  َْولَى النَّناِ: ،ِن: »×عن  ،ي  مامة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا و -2

 .(2) خرحه  ،و داود والترمذي«. مِ ،ِالسَّال ُھـيْ َمْن ،َدَ َ 

  :َمْن أولى بالسالم 

ِغ ُر َع َى »قال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه عن النبي  -1 َكبِ ِر، اليَُس ُِّي الصَّ

 .(3)مت ق ع  ه«. َكث رِ الَع َى  قَِ   ُ القَاِعِد، وَ الَوالَمارُّ َع َى 

ُُ َع َنى : »×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا و -2 اِكن يَُس ُِّي الرَّ

 .(4)ت ق ع  هم«. َكث رالُ  َع َى قَِ  القَاِعِد، وَ الالَماِري، َوالَماِري َع َى 

  :السالم على النساء والصبيان 

فِني مِْسنَونٍ فََسن ََّي  ×عن  سماء ،نت يزيد رضي هللا عنھا قالت: َمرَّ َع َ نَا النَّبِيُّ  -1

 .(5)نَا.  خرحه  ،و داود وا،ن ماحهَع َ ْ 

َوقَناَل:  يْ ـْ ـِھنعن  مَ ،ن مالك رضي هللا عنه  َمَّهُ َمرَّ َع َنى ِصنْب َاٍن فََسن ََّي َع َ و -2

 .(6). مت ق ع  ه ُـهُ يَْ عَ  ×بِيُّ َكاَن النَّ 

  :تسليم النساء على الرجال عند أَْمِن الفتنة 

                                                           

 (، وال  ظ له.2560(، ومس ي ،رقي )6077،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.2694( وھذا ل  ه، و خرحه الترمذي ،رقي )5197/ خرحه  ،وداود ،رقي )صحيح( 2)

 (.2160( ومس ي ،رقي )6321 خرحه البخاري ،رقي ) ،متفق عليه( 3)

 (.2160( ومس ي ،رقي )6232،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)

 (.3701(،  و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )5204/ خرحه  ،وداود ،رقي )صحيح( 5)

 (.2168( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6247،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 6)
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 ×هللا عن  م ھامئ ،نت  ،ي طالُ رضي هللا عنھا قالت: ذََھْبنُت إلَنى َرُسنوِل 

َمنْن » َّْمُت َع َ نِه فَقَناَل: تَْسنتُُرعُ، فََسن تُنـهُ تَِسُ  َوفَاِطَمةُ اْ،نَيَـغْ  تُـهُ فََوَحدْ  تْـحِ  َ الَعاَم 

ٍُ فَقَناَل: « َھِذِع؟  مت نق «.ا  ،ِنلُّمِ َھنامِئَمْرَةبن»فَقُْ ُت  َمَا  ُمُّ َھنامٍِئ ،ِْننُت  َ،ِني َطاِلن

 .(1)ع  ه

 :السالم عند دخول البيت 

 . [61]النور/  (ى ى ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) قال هللا تعالى: -1

 جئ جئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي    وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) وقنننننال هللا تعنننننالى: -2

  [.27]النور/ (   جئ

  :عدم السالم على أهل الذمة 

وا »قنال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه  ن رسول هللا  -1 ُُ ودَ َوال  َنـھُ الال تَْبندَ

وعُ  ُھننننـيْ  ََةدَ  تُننننـيْ النََّصنننناَرا ،ِالسَّننننالِم، فَنننن ذَا لَِق  إلَننننى  فِنننني َطِريننننٍق فَاْضننننَطرُّ

 . (2)رحه مس ي خ«.هِ  َـقِ  َضْ 

ِكتَنناِب الإذَا َسنن َّي َع َنْ ُكْي  َْھننُ  : »×عنن  مننَ رضني هللا عنننه قننال: قنال النبنني و -2

 .(3)مت ق ع  ه«. ولُوا َوَع َ ُكيْ فَقُ 

  :َمْن َمرَّ بمجلس فيه مسلمون وكفار سلَّم وقصد المسلمين 

: -هوف -عاد سعد ،ن عبادن..  ×بي عن  سامة ،ن زيد رضي هللا عنھما  ن الن

ةتننى مننر ،من ننَ ف ننه  خننالط مننن المسنن م ن والمشننرك ن عبنندن األوثننان، 

وقننر   ثنني وقننن، فنننزل، فنندعاھي إلننى هللا، ×وال ھننود، .. فسنن ي ع نن ھي النبنني 

 .(4)ع  ھي القرآن. مت ق ع  ه

                                                           

 (.336( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6158،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.2167،رقي ) أخرجه مسلم( 2)

 (.2163( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6258،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 ( وال  ظ له.1798(، ومس ي ،رقي )5663،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)
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  :السالم عند الدخول وعند الخروج 

َةندُُكْي ى  َ تَنـھَ إذَا امْ : »×عن  ،ي ھريرن رضني هللا عننه قنال: قنال رسنول هللا 

َِ فَْ  َُسنن ِّْي، فَنن ذَا  ََرادَ  َْن َمننـنْ إلَننى ال وَم فَْ  َُسنن ِّْي، فَ َْ َسننِت األُولَننى ،ِننلََةقَّ ِمننَن يَننـقُ ِ 

 .(1) خرحه  ،و داود والترمذي«. نِ اآلِخرَ 

 :عدم االنحناء عند اللقاء 

َِ ،ِن َمالٍك َرِضَي  حنُ  منَّنا  هللاقناَل: قناَل َرُحنٌ  ينا رُسنوَل  ْنـهُ عَ  هللاعْن  م الرَّ

؟ قنناَل:  ُننـهُ بِّ يُـقَ قنناَل:  ف  تِزُمننهُ وَ « ال»؟ قناَل: لَننـهُ يَ قنى  خنناعُ  و َصننديقهُ  ينحنِنني 

لترمننذي وا،ننن  خرحننه ا«. معننيْ »قنناَل: ف لُخننذُ ، نندِع ويُصننافِحه؟ قنناَل: « ال»

 .(2)ماحه

 :فضل المصافحة 

 ِن يَْ تَِق َناِن ِ نـمَ سْ َمنا ِمنْن مُ : »×عن البراء رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

 .(3) خرحه  ،و داود والترمذي«. قَاا قَْبَ   َْن يَْ تَرِ ـمَ لَـھُ ُنِ َر  الَّ فَ َتََصافََحاِن إ

 :متى تكون المصافحة والمعانقة 

إذَا تاَلقَنْوا تََصنافَُحوا،  ×عن  مَ رضني هللا عننه قنال: َكناَن  َْصنَحاُب النَّبِنّيِ 

 .(4)وا.  خرحه الطبرامي في األوسطتَعَامَقُ  َوإذَا قَِدُموا ِمْن َس َرٍ 

  :صفة رد السالم على الغائب 

يَنا َعائَِشننةُ، َھننذَا ِحْبِريننُ  »قننال لھننا:  ×عنن عائشننة رضنني هللا عنھنا  ن النبنني 

                                                           

(، ام نر الس سن ة 2706(، و خرحنه الترمنذي ،نرقي )5208،رقي )/ خرحه  خرحه  ،و داود حسن( 1)

 (.183الصح حة رقي )

 (.3702( وھذا ل  ه،  و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )2728/ خرحه الترمذي ،رقي )حسن( 2)

 (.2727،رقي ) (،  و خرحه الترمذي5212/  خرحه  ،وداود ،رقي )حسن( 3)

 (.2647وام ر الس س ة الصح حة رقي ) (،97/ خرحه الطبرامي في األوسط ،رقي )جيد( 4)
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تَنَرا َمنا ال ، تُـهُ َو،ََرَكاهللا ةُ ْةـمَ السَّالُم َورَ  ْ ـهِ فَقَالَْت: َوَع َ « َر ُ َع َ ِك السَّالمَ يَـقْ 

 .(1)َرا. مت ق ع  ه َ 

 :ما جاء في القيام للقادم إكراماً له 

 ×عن  ،ي سع د  ن  ھ  قري ة مزلوا ع ى ةكي سعد ،نن معناذ فلرسن  النبني  -1

 .(2)مت ق ع  ه«. قَاَل َخ ِرُكيْ  قُْوُمْوا إلَى َس ِِّدُكْي  َوْ »إل ه فناء فقال: 

 َسْمتا  َوَھْديا  َوداَلا  بَـهَ َكاَن  َرْ  عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: َما َر َْيُت  ََةدا  و -2

َم  ×هللا ،َِرُسوِل  ا، ْ نـھَ َوْحَھَھنا، َكامَنْت إذَا دََخ َنْت َع َ نِه قَناَم إلَ هللا ِمْن فَاِطَمة َكنرَّ

، ِ ِسِه، َوَكاَن إذَا دََخَ  َع َ َھنا قَاَمنْت إلَ نهِ َمـنْ ا، َو َْح ََسَھا فِي  َـھَ فَلََخذَ ،ِ َِدَھا، َوقَبَّ 

 .(3)َھا.  خرحه  ،و داود والترمذيِ سِ َمـنْ فِي  تْـهُ ، َو َْح َسَ تْـهُ فَلََخذَْت ،ِ َِدِع، فَقَبَّ َ 

 قيامل له الرجال عقوبة من سره أن يتمث ً  :ا

عُ  َْن »يقول:  ×هللا عنه قال سمعت رسول هللا عن معاوية رضي  َمْن َسرَّ

َحاُل قِ َاما  فَْ  َ  لَـهُ ثََّ  تَـمَ يَ   خرحه  ،و داود «. ارِ وَّ ْ َمْقعَدَعُ ِمَن النَّ ـبَ تَ الّرِ

 .(4)والترمذي

 :التسليم ثالثاً إذا لم يُسمع سالمه 

كَ :  َمَّنهُ َكناَن إذَا ×عن  مَ رضي هللا عنه عن النبني  َـن ٍة  ََعادََھنا ِ نـمَ  ََّي ،ِكَ ت

َنى َع َنى قَنوٍم فََسن ََّي َع َ َھـيَ ثاَلثا  َةتَّى تُ ْ  ـيْ ، َوإذَا  َت ثاَلثنا .  ـيْ ْ ـِھن ، َسن ََّي َع َ ِھن

 .(5) خرحه البخاري

 

                                                           

 (.2447( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )3217،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.1768( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6262،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.3872( وھذا ل  ه،  و خرحه الترمذي ،رقي )5217/ خرحه  ،وداود ،رقي )صحيح( 3)

 ( وھذا ل  ه.2755، و خرحه الترمذي ،رقي )(5229حه  ،وداود ،رقي )/ خرصحيح( 4)

 (.95،رقي ) أخرجه البخاري( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                        فقه القرآن والسنة في

 اآلداب
283 

 :عدم السالم والرد أثناء قضاء الحاجة 

  َنـيْ يَبُنوُل فََسن َّي، فَ  ×هللا عن ا،ن عمر رضي هللا عنھما  َنَّ َرُحال  َمرَّ َوَرُسنوُل  -1

 .(1)يَُردَّ َع َ ِه.  خرحه مس ي

وھنو يَبُنوُل فََسن َّي ع  نه  ×لنبيَّ عن المھاحر ،ن قن ذ رضي هللا عنه  مه  تى او -2

لَ ثيَّ اْعتَذََر إل ِه فقال:   َـيْ فَ  َعنزَّ  هللاَ إمِّي َكِرْھُت  َْن  ذُكنَر »يَُردَّ َع  ِه ةتَّى تََوضَّ

 .(2) خرحه  ،و داود والنسائي«. رٍ َع َى ُطھْ  الَّ َوَح َّ إ

  ِل رف فَيُنتت يُتت عاستتتحباب تتت نيس القتتادمل وستتيال الغريتتب عتتن نفستته ل

 :من لته

،َ َن اْ،ِن َعبَّاٍ: َو،َ َن النَّناِ: فَقَناَل: إنَّ َوْفندَ  ِحـيُ ي حمرن قال: ُكْنُت  ُتَرْ ـن  ،ـع

َِ  َتَنُوا النَّبِنيَّ الَعْبِد  ةُ، ْ نـعَ قَنالُوا: َر،ِ « قَنوُم؟الَوْفندُ؟  َْو َمنِن الَمنِن »فَقَناَل:  ×قَنْ 

 .(3)مت ق ع  ه«. يَا َوال مَدَاَمىَن َر َخَزا َوْفدِ القَوِم  َْو ،ِ الَمْرَةبا  ،ِ »فَقَاَل: 

  :)كراهية االبتداء ب  )عليك السالم 

 َرُسنولَ  يَنا السَّناَلمُ  َع َْ نكَ  :فَقُْ نتُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ   َتَْ تُ : قَالَ  ُھَنْ ِمّيِ ـالْ  ُحَرّيٍ  يـ َ،ِ  َعنْ 

 خرحه  ،و «. َمْوتَىـالْ  تَِح َّةُ  مُ السَّاَل  َع َْ كَ  فَ ِنَّ  ،السَّاَلمُ  َع َْ كَ  تَقُ ْ  اَل » :قَالَ . ٬ا

  .(4)والترمذي داود

                                                           

 (.370،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.38( وھذا ل  ه، و خرحه النسائي ،رقي )17/ خرحه  ،وداود ،رقي )صحيح( 2)

 (.17) ( وال  ظ له، ومس ي ،رقي87،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 .(2722وھذا ل  ه، و خرحه الترمذي ،رقي ) (5209/ خرحه  ،وداود ،رقي )صحيح( 4)
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 آداب األكل والشرب - 2

 الطيب الحالل:  طعاماألكل من ال 

 . [172البقرن/] (  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)قال هللا تعالى:  -1

  ( ...ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) قال هللا تعالى:و -2 

 . [157ألعراف/]ا

 :التسمية على الطعام واألكل مما يليه 

هللا عن عمر ،ن  ،ي س مة رضي هللا عنه قال: ُكْنُت ُنالما  فِني َةْننِر َرُسنوِل  -1

ْح َِة، فَقَال ِلي َرُسوُل  ×  هللا،يَا ُنالُم َسّيِ : »×هللا َوَكامَْت يِِدي تَِط ُش فِي الصَّ

 .(1) ق ع  هدُ. مت،َـعْ فََما َزالَْت تِْ َك ِطْعَمتِي « ا يَِ  كَ ِمـمَّ  نَِك، َوُكْ   َـمِ َوُكْ  ،ِ 

َمننْن : »×هللا ه قننال: قننال رسننول ـــننـعنهللا ي ـــننـود رضـننـن مسعـننـن ا،ـننـعو -2

ِل َطعَاِمننِه فَ ْ هللا َي  ْن يَننْذُكَر ـــننـمَسِ   ِلننـهِ فِنني  وَّ هللا ْ  ِةنن َن يَننْذُكُر: ،ِاْسننِي  َننـقُ فِنني  وَّ

ُُ مِ يَنـمْ  مَّهُ يَْستَْقبُِ  َطعَاَمنهُ َحِديندا ، وَ َوآِخِرِع، فَ  ََ َمنا َكناَن يُِصن  «. ْننـهُ نَُه الَخبِ ن

 .(2) خرحه ا،ن ةبان وا،ن السني

  :األكل والشرب باليمين 

إذَا  ََكَ   ََةدُُكْي فَْ  َلُْكنْ  »قال:  ×عن ا،ن عمر رضي هللا عنھما  ن رسول هللا 

َرُب َويَْشن ِلنـهِ ، فَن نَّ الشَّنْ َطاَن يَلُْكنُ  ،ِِشَمانِنـهِ   َـمِ ْ  َْشَرْب ،ِ فَ  َوإذَا َرِربَ  ،نِـه  َـمِ ،ِ 

 .(3) خرحه مس ي«. ِلـهِ ،ِِشَما

  :التنفس عند الشرب خارج اإلناء 

                                                           

 (.2022( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5376،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

(،  ام ننر الس سنن ة 461(، و خرحننه ا،ننن السننني ،ننرقي )5213/ خرحننه ا،ننن ةبننان ،ننرقي )صتتحيح( 2)

 (.198الصح حة رقي )

 (.2020،رقي ) خرجه مسلمأ( 3)
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َُ فِني الشَّنَراِب ثاَلثنا ،  ×هللا عن  مَ رضي هللا عننه قنال: َكناَن َرُسنوُل  يَتَننَ َّ

 .(1)ق ع  همت «. َر ، َو َْمَر إمَّهُ  َْرَوا، َو َ،ْ »وُل: يَـقُ وَ 

  :كيف يسقي غيره 

َُ ،َِمناٍء  ×هللا عن  مَ ،ن مالك رضني هللا عننه  َنَّ َرُسنوَل   ُتِنَي ،ِ َنبٍَن قَنْد ِرن 

، َوَعننْن يََسنناِرِع  َ،ُننو ،َْكننٍر، فََشننِرَب ثُننيَّ  َْعَطننى األَْعَرا،ِننيَّ  نِننـهِ  يَـمِ َوَعننْن   َْعَرا،ِنني 

 .(2)مت ق ع  ه«. نُ ْيـمَ فَاألَ ُن ْيـمَ األَ »َوقَاَل: 

  اً: لساجالشرب السنة 

لشُّنْرِب قَائِمنا . َزَحَر َعنِن ا ×عن  ،ي سع د الخدري رضي هللا عنه  َنَّ النَّبِيَّ  

 .(3) خرحه مس ي

  اً: ئماقالشرب جواز 

الِ  َعننْ  َةبَننةِ  ،َنابِ  َع َننى َعْننهُ  هللاُ  َرِضنيَ  َعِ نني    َتَنى :قَننالَ  النَّنزَّ ننا ِربَ فََشن الرَّ  قَائِم 

 فَعَن َ  × النَّبِنيَّ  َر َْينتُ  َوإِمِّني ،قَنائِيٌ  َوُھنوَ  يَْشنَربَ   َنْ   ََةندُُھيْ  يَْكَرعُ  مَاس ا إِنَّ  :فَقَالَ 

 .(4)البخاري خرحه . فَعَْ تُ  َر َْيتُُمومِي َكَما

  :عدم األكل والشرب في آنية الذهب والفضة 

ال تَْ بَُسنوا الَحِرينَر »ل: يقنو ×عن ةذي ة رضني هللا عننه قنال: سنمعت النبني 

ُِ وَ النَوال  يبَاَج، َوال تَْشنَر،ُوا فِنني آمِ َنِة النذََّھ ننِة، َوال تَنلُْك ُوا فِني ِصننَحافَِھا الدِّ ِ ضَّ

 .(5)مت ق ع  ه«. نَا فِي اآلِخَرنِ فِي الدُّْم َا َولَ  ـيْ لَـھُ فَ مََّھا 

  :كيف ي كل الطعام 

                                                           

 ( وال  ظ له.2028(، ومس ي ،رقي )5631،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 ( وال  ظ له.2029(، ومس ي ،رقي )2352،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.2025،رقي ) أخرجه مسلم( 3)

 (.5615،رقي ) أخرجه البخاري( 4)

 (.2067( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5426ي )،  خرحه البخاري ،رقمتفق عليه( 5)
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َِ  ×هللا اَن َرُسننوُل عننن كعننُ ،ننن مالننك رضنني هللا عنننه قننال: َكنن -1 يَلُْكننُ  ،ِننثاَل

 .(1)س يَسَحَھا.  خرحه ميَـمْ ، َويَْ عَُق يَدَعُ قَْبَ   َْن ،ِـهَ  ََصا

هُ ،ِنـعَ َكاَن إذَا  ََكَ  َطعَامنا  لَِعنَق  ََصا ×هللا عن  مَ رضي هللا عنه  َنَّ َرُسوَل و -2

، قَاَل: وقاَل:  ََ ا، ْ نـھَ ا األَذَا، َوْل َلْكُ ْننـھَ ْط عَ  ُـمِ ْي فَ ْ إذَا َسقََطْت لُْقَمةُ  ََةِدكُ »الثَّال

فَن مَُّكْي ال تَنْدُروَن فِنْي »قَْصعَةَ قَناَل: المَا  َْن مَْس َُت َمـرَ َو َ «. َوال يَدَْعَھا ِل شَّْ َطانِ 

 .(2) خرحه مس ي«. بََرَكةُ الُكُي  َّيِ َطعَامِ 

ُحنُ  يَنـقْ  َْن  × هللاى َرُسنوُل مَنـھَ عن ا،ن عمنر رضني هللا عنھمنا قنال: و -3 ِرَن الرَّ

 .  (3)مت ق ع  ه .،َـهُ ،َْ َن التَّْمَرتَْ ِن َةتَّى يَْستَلِْذَن  َْصَحا

، نِننـهِ   َـمِ ِل َلُْكننْ   ََةنندُُكْي ،ِ »قننال:  ×عنن  ،نني ھريننرن رضنني هللا عنننه  ن النبنني و -4

، فَنن نَّ الشَّننْ َطاَن يَلُْكننُ  نِننـهِ   َـمِ ِط ،ِ  ُننـعْ ، َولْ نِننـهِ   َـمِ ، َوْل َلُْخننْذ ،ِ نِننـهِ   َـمِ َوْل َْشننَرْب ،ِ 

 خرحنه ا،نن «. ِلنـهِ ،ِِشَما، َويَلُْخنذُ ِلنـهِ ِطي ،ِِشَمايُنـعْ ، وَ ِلنـهِ َويَْشنَرُب ،ِِشَما ِلـهِ ،ِِشَما

 .(4)ماحه

  :مقدار ما ي كل 

 [.31 /]األعراف(  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

ٍد ـَما َربَِه آُل مُ  وعن عائشة رضي هللا عنھا قالت: -2 َمِدينَنةَ ِمنْن ُمْننذُ قَنِدَم ال ×َحمَّ

ََ لَ َاٍل تِبَاعَطعَا  .(5)مت ق ع  ه. َةتَّى قُبِضَ  ا  ِم ،ُّرٍ ثاََل

  :عدم عيب الطعام 

اعُ تَنـھَ َطعَاما  قَطُّ، إْن ارْ  ×َعاَب النَّبِيُّ  ا،ي ھريرن رضي هللا عنه قَاَل: مَ عن  

                                                           

 (.2032،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2034،رقي ) أخرجه مسلم( 2)

 ( وال  ظ له.2045(، ومس ي ،رقي )2455،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 (.1236(، وام ر الس س ة الصح حة رقي )3266/ خرحه ا،ن ماحه ،رقي )صحيح( 4)

 (، وال  ظ له.2970(، ومس ي ،رقي )5416البخاري ،رقي ) / خرحهمتفق عليه( 5)
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 .(1)هُ تََرَكهُ. مت ق ع  هَكِرھَ  ، َوإنْ  َـهُ  َكَ 

  :عدم اإلكثار من األكل 

ِة ْبعَ الَكنافُِر يَلُْكنُ  فِني َسن»قنال:  ×عن ا،ن عمر رضني هللا عنھمنا عنن النبني 

 .(2)مت ق ع  ه«. عَى  َواِةدٍ  َْمعَاٍء َوالُمْوِمُن يَلُْكُ  فِي مِ 

  :فضل اإلطعام والمواساة فيه 

يقننول:  ×قننال: سننمعت رسننول هللا  عننن حننا،ر ،ننن عبنندهللا رضنني هللا عنھمننا -1

ِة ،َنـعَ ةَ، َوَطعَاُم األَرْ ،َـعَ َواِةِد يَْكِ ي اإلثْنَ ِن، َوَطعَاُم اإلثْنَ ِن يَْكِ ي األَرْ الَطعَاُم »

 .(3) خرحه مس ي«. ي الثََّمامِ ةَ يَْك ِ 

ْسنالِم  َيُّ اإل ×عن عبدهللا ،ن عمرو رضي هللا عنھما  َنَّ َرُحنال  َسنلََل النَّبِنيَّ و -2

 لَننـيْ ْن تُْطِعننُي الطَّعَنناَم، َوتَْقننَر ُ السَّننالَم َع َننى َمننْن َعَرْفننَت َوَع َننى َمنن»َخْ ننٌر؟ قَنناَل: 

 .(4)مت ق ع  ه«. تَْعِرفْ 

إذا  ُتِنَي  ×هللا عننه قنال: كنان رسنول هللا عن  ،ني  ينوب األمصناري رضني و -3

.  خر ِ ـهِ ،ِ َضْ ََ ،َـعَ وَ  ْنـهُ ،َِطعَاٍم  َكَ  مِ   .(5)حه مس يإلَيَّ

  :مدح اآلكل الطعام الذي ي كل منه 

سلل  ھ نه األُدم فقنالوا: منا  ×عن حا،ر ،ن عبدهللا رضي هللا عنھما  ن النبي 

، فدعا ،ه، فنع  يلك  ،نه ويقنول:  ، مِْعنَي »عندما إال َخ   األُدُُم مِْعنَي األُدُُم الَخن ُّ

 .(6) خرحه مس ي«. الَخ ُّ 

                                                           

 (.2064( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5409،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 ( وال  ظ له.2060(، ومس ي ،رقي )5393،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.2059،رقي ) أخرجه مسلم( 3)

 (.39( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6236)،  خرحه البخاري ،رقي متفق عليه( 4)

 (.2053،رقي ) أخرجه مسلم( 5)

 (.2052،رقي ) أخرجه مسلم( 6)
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  :عدم النفخ في الشراب 

َعننِن  ×هللا َرُسننوُل  ىمَننـھَ ،نني سننع د الخنندري رضنني هللا عنننه  مننه قننال: عننن  

ننننْرِب ِمننننْن ثُ  اِب.  خرحننننه  ،ننننو داود قَنننندَوِ، َو َْن يُننننْن ََل فِنننني الشَّننننرَ الِة ْ ننننـمَ الشُّ

 .(1)والترمذي

  ً  : الساقي آخر القوم شربا

: قنال -وفني آخنرع- ×هللا ا َرُسنوُل عن  ،ي قتنادن رضني هللا عننه قَناَل: َخَطبَنَن

 .(2)حه مس ي خر«. ُرْر،ا   ُھـيْ قَوِم آِخرُ الإنَّ َساقَِي »

  :إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه 

ۆئ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۅ ۅ ۉ ۉ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) قال هللا تعالى: -1

 . [27-24]الذاريات/ (ۈئ ېئ ېئ ۆئ ۈئ

 ×هللا ول ـــــــنننـه  ن رســـنننـي هللا عنـنننـي رضـنننـح الكعبـنننـعنننن  ،ننني رريو -2

يَننوٌم  تُننـهُ  َننوِم اآلِخننِر فَْ  ُْكننِرْم َضننْ  َهُ، َحائِزَ الوَ اهلل َمننْن َكنناَن يُننْوِمُن ،ِنن»ال: ـــــننـق

 ُّ يَـحِ ةٌ، َوال ـــــــــَو َصدَقَ ــــــدَ ذَِلَك فَھُ ،َـعْ ا ـــةُ ثاَلثَةُ  َيَّاٍم فَمَ ـــَولَْ  َةٌ، َوالّضِ َافَ 

 .(3)مت ق ع  ه  .«هُ ــِرحَ يُـحْ دَعُ َةتَّى ـــــــــِوَي ِعنْ ـــ َْن يَثْ  لَـهُ 

  :هيئة الجلوس لألكل 

«. ُ  ُمتَِّكئنا  إمِّني ال آُكن: »×عن  ،ي ُحَح  ة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  -1

 .(4) خرحه البخاري

 خرحننه  را .تَننـمْ ُمْقِع ننا  يَلُْكننُ   ×عننن  مننَ رضنني هللا عنننه قننال: َر َْيننُت النَّبِننيَّ و -2

                                                           

 (.1887(، وھذا ل  ه،  و خرحه الترمذي ،رقي )3722/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 1)

 (.681،رقي ) أخرجه مسلم( 2)

 (.48كتاب ال قطة ،رقي )( وال  ظ له، ومس ي في 6135،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 (.5398،رقي ) أخرجه البخاري( 4)
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 .(1)يمس 

رنان فنثنى رسنول  ×عن عبدهللا ،ن ،سر رضي هللا عنه قال:  ُْھِديَْت ل نبي و -3 

هللا إنَّ »ع ننى ركبت ننه يلكنن ، فقننال  عرا،نني: مننا ھننذع الن سننة؟ فقننال:  ×هللا 

 خرحننه  ،ننو داود وا،ننن «. ا  عَْ نِي َحبَّننارا  َعنِ ننديَننـنْ  لَننـيْ َحعَ َنِنني َعْبنندا  َكِريمننا ، وَ 

 .(2)ماحه

  المشغول: صفة أكل 

يقسنمه  ×،تمر، فنع  النبني  ×عن  مَ رضي هللا عنه قال:  ُتي رسول هللا 

ھ ر:  كال  ةث ثنا .  خرحنه ا . وفي رواية زْيـعَ تَِ ٌز،  يلك  منه  كال  ذَرِ ُمـحْ وھو 

 . (3)مس ي

 :إيكاء السقاءل وذكر اسم هللا عليها عند النوم 

َو َْنِ ننْق ،َا،َننَك : »-ف ننهو- قننال... × عنننه  ن رسننول هللا عننن حننا،ر رضنني هللا

َو َوِك ِسنقَاَءَك َواْذُكنِر اْسنَي  هللا،َو ْطِ ْئ ِمْصبَاَةَك َواْذُكِر اْسنَي  هللا،َواْذُكِر اْسَي 

 . (4)مت ق ع  ه «.َولَو تَْعُرُض َع َ ِه َرْ ئا  هللا ْر إمَاَءَك َواْذُكِر اْسَي َخـمِّ وَ  هللا،

  :األكل مع الخادم 

إذَا  َتَننى  ََةنندَُكْي َخاِدُمننهُ »قننال:  ×ضنني هللا عنننه  ن النبنني عننن  ،نني ھريننرن ر

 ِن،  َْو لُْقَمة   َْو لُْقَمتَ ِن، فَ مَّه  َتـَ  ُْك َة   َْو  ُكْ  ْلـهُ ِ ْسهُ َمعَهُ فَْ  ُنَاوِ يُـنْ  لَـيْ ،َِطعَاِمِه فَ ْن 

عُ َوِعالَحهُ َوِلَي   . (5)مت ق ع  ه «.َةرَّ

  الصالةعلى إذا حضر تقديم األكل : 

                                                           

 (. 2044،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (، وھذا ل  ه.3263(، و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )3773/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 2)

 (.2044،رقي ) أخرجه مسلم( 3)

 (.2012( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )3280،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)

 (.1663( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5460،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 5)
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إذَا ُوِضننَه العَشنناُء »قننال:  ×عننن  مننَ ،ننن مالننك رضنني هللا عنننه عننن النبنني 

وا ،ِالعَشاءِ َو ُقِ َمِت الصَّالنُ فَا،ْ  ُُ  .(1)مت ق ع  ه«. دَ

  :كيف ي كل من الصحفة 

 َكنَ   ََةندُُكْي َطعَامنا  إذَا  َ »قَناَل:  ×عن ا،ن عبا: رضي هللا عنھمنا عنن النبني 

ْح َِة، َولَِكْن ِل َلُْكْ  ِمْن  َْس َ ال يَلُْكْ  ِمْن  َ فَ  بََرَكنةَ تَْننِزُل ِمنْن الا، فَن نَّ ِ نـھَ ْع َى الصَّ

 .(2)لترمذي خرحه  ،و داود وا«. ا َْعالھَ 

 فعله إذا شرب ما ي ً  : لبنا

َرننِرَب لَبَن ننا، ثُننيَّ دََعننا ،َِمنناٍء  ×َعننِن اْ،ننِن َعبَّنناٍ: رضنني هللا عنھمننا  نَّ النَّبِننيَّ 

ا لَـهُ إنَّ »َوقَاَل:  ْضَمضَ تَـمَ فَ   . (3)مت ق ع  ه .«دََسم 

  :ما يقول عند الفراغ من الطعام 

هُ َكنناَن إذَا َرفَننَه َمائِدَ  ×عننن  ،نني  مامننة رضنني هللا عنننه  ن النبنني  -1 قَنناَل:  تَنـن

تَْغنَى  عَ  ٬دُ َحـمْ ال»  ْننـهُ َكثِ را  َط ِّبا  ُمبَاَركا  فِ ِه َنْ َر َمْكِ ّيٍ َوال ُمَودَّلٍ َوال ُمْسن

 .(4) خرحه البخاري«. َر،َّنَا

إذَا  ََكنَ   َْو  ×هللا عن  ،ي  يوب األمصاري رضي هللا عنه قال: َكاَن َرُسوُل و -2

َنهُ َوَحعَننَ   ٬دُ َحننـمْ ال»َرننِرَب قَنناَل:  «. َرحا  َمننـخْ  لَننـهُ الَّننِذي  َْطعَننَي َوَسننقَى َوَسننوَّ

  .(5) خرحه  ،و داود

عَْبنِد اللَ َْرَضى َعنِن هللا إنَّ : »×: قال رسول هللا عن  مَ رضي هللا عنه قالو -3

 خرحنه «. اْ نـھَ دَعُ َع َ ـمَ  َـْحندَعُ َع َ َھا،  َْو يَْشَرَب الشَّْر،َةَ فَ ـمَ  َـحْ  َْن يَلُْكَ  األَْك َةَ فَ 

                                                           

 (.557( وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5463،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.1805(، وھذا ل  ه،  و خرحه الترمذي  ،رقي )3772/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 2)

 ( وال  ظ له.358(، ومس ي ،رقي )211)،  خرحه البخاري ،رقي متفق عليه( 3)

 (.5458،رقي ) أخرجه البخاري( 4)

 (.3851/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 5)
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 .(1)مس ي

ى دُ َع َنَحنـمْ ال َْ نَت، فَ َنَك  َْطعَْمَت َو َْسقَْ َت َو َْننَْ َت َو َْقنَْ َت َوَھدَْيَت َو َةْ  ُھـيَّ ال َّ » -4

 .(2) خرحه  ةمد«. َما  َْعَطْ تَ 

 :وقت دخول الضيف وخروجه 

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ھ ڻ   ڻگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) قال تعالى:

 . [53األةزاب/]  (...ےے

  :دعاء الضيف ألهل الطعام 

 خرحننه «. ُھننـيْ َةـمْ َوارْ  ـيْ لَـُھنناْنِ ننْر ، وَ ـيْ تَـُھننفِنني َمننا َرَزقْ  ـيْ لَـُھنن،َنناِرْك  ُھننـيَّ ال َّ » -1

 .(3)مس ي

حناء إلنى سنعد ،نن عبنادن فنناء ،خبنز  ×عن  منَ رضني هللا عننه  ن النبني و -2

ننائُِموَن، َو ََكننَ  َطعَنناَمُكُي : »×وزيننت فلكنن  ثنني قننال النبنني   َْفَطننَر ِعْننندَُكُي الصَّ

 .(4)و داود وا،ن ماحه، خرحه  «. األَْ،َراُر، َوَص َّْت َع َ ُكُي الَمالئَِكةُ 

 :الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك 

 .(5) خرحه مس ي«. َمْن  َْسقَامِي  َْطِعْي َمْن  َْطعََمنِي، َو َْسقِ  ُھـيَّ ال َّ »

                                                           

 (.2734،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.71(، ام ر الس س ة الصح حة رقي )16712/ خرحه  ةمد ،رقي )صحيح( 2)

 (.2042،رقي ) أخرجه مسلم( 3)

 (.1747(، وھذا ل  ه، و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )3854/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 4)

 (.2055،رقي ) أخرجه مسلم( 5)
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 آداب الط ريق والسوق - 3

 :حق الطريق 

إيَّنناُكْي َوالُن ُننوَ: »قننال:  ×عننن  ،نني سننع د الخنندري رضنني هللا عنننه  ن النبنني  -1

َُ ف ھنا، فقنال: تَنـحَ ، فقالوا: يا رسول هللا ما لنا من منالسنا ،ُند  مَ«قَاتِ ،ِالطُّرُ  دَّ

ََ فَلَْعُطوا الطَِّرينَق َةقَّنهُ  الَّ إ تُـيْ فَ ذَا  َ،َ ْ » ، قنالوا: ومنا ةنق الطرينق ينا «المْنِ 

بََصنننِر، َوَكننننُّ األَذَا، َوَردُّ السَّنننالِم، َواألَْمنننُر الَننننضُّ »رسنننول هللا؟ قنننال: 

 .(1)مت ق ع  ه«. ُي َعِن المْنَكرِ ْعُروِف، َوالنَّھْ مَ ال،ِ 

عُدَاتِ َمـنَ اْحتَنِبُوا »وفي ل ظ:  -2 ََ الصُّ فق نا: إمما قعدما لغ ر ما ،نل:، قعندما « اِل

ننا ال، فَننلَدُّوا َةقََّھننا: َنننضُّ »متننذاكر ومتحنندَ قننال:  بََصننِر، َوَردُّ السَّننالِم، الإمَّ

 .(2) خرحه مس ي«. َوُةْسُن الَكالمِ 

الَّ دُ تَـھْ وَف، وَ ْ ـھُ َوتُِغ ثُوا المَ »وفي ل ظ:  -3  .(3) خرحه  ،و داود«. وا الضَّ

 :إماطة األذى عن الطريق 

ُُ فِي »قال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه عن النبي  لَقَْد َر َْيُت َرُحال  يَتَقَ َّ

مت ننق «. ْوِذي النَّننا:َ تُنن الَننَّننِة فِنني َرننَنَرنٍ قََطعََھننا ِمننْن ََّْھننِر الطَِّريننِق َكامَننتْ 

 .(4)ع  ه

 :عدم التفل تجاه القبلة في الطريق وغيره 

اعَ الِقْب َِة، َحناَء تُـنَ َمْن تَ ََ  »قال:  ×عن ةذي ة رضي هللا عنه  ن رسول هللا  

 .(5) خرحه ا،ن خزيمة و ،و داود«.  ..ْ ـه،َْ َن َعْ نَ  ُـهُ يَْوَم الِق َاَمِة تَ ْ 

                                                           

 (.2121(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6229،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.2161،رقي ) أخرجه مسلم( 2)

 (.4817/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 3)

 ( وال  ظ له.129في كتاب البر ،رقي )  (، ومس ي652،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)

(،  و خرحنه  ،نو 222(، ام نر الس سن ة الصنح حة رقني )1314/ خرحه ا،ن خزيمة ،رقي )صحيح( 5)
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  في السيرل وعدم الن ول ليالً على الطريق:مراعاة مصلحة الدواب 

فِنني  تُننـيْ إذَا َسافَرْ : »×عننن  ،نني ھريننرن رضنني هللا عنننه قننال: قننال رسننول هللا 

ُِ، فَلَْعُطوا اإل،َِ  َة ََّھا ِمَن األَْرِض. فِي السَّنَِة فَلَْسِرُعوا  تُـيْ َوإذَا َسافَرْ  الِخْص

سْ ْ ننـھَ َع َ  َھننَواّمِ الل َّْ ننِ ، فَنناْحتَنِبُوا الطَِّريننَق، فَ مََّھننا َمننلَْوا ،ِا تُننـيْ ا السَّننْ َر، َوإذَا َعرَّ

 .(1) خرحه مس ي «.،ِال َّْ  ِ 

 :آداب السوق  

 :السماحة في البيع والشراء 

هللا  ِةننـيَ رَ »قننال:  ×هللا عنھمننا  ن َرُسننوَل هللا َرِضننَي هللا عننن حننا،ر ،ننن عبنند

 .(2) خرحه البخاري«. إذَا اْقتََضىا إذَا ،َاَل، َوإذَا اْرتََرا، وَ ْمـح  َرُحال ، سَ 

 :وفاء الدين إذا حل 

، ْ نـيٌ غَنِنّيِ َُّ الَمْطنُ  »قنال:  ×هللا عننه  ن رسنول هللا عن  ،ني ھرينرن رضني 

 .(3)مت ق ع  ه «.بَـهْ  ََةدُُكْي َع َى َمِ ّيٍ فَْ  َتْ  بِـهَ فِ ذَا  ُتْ 

 :إنظار المعسر والتجاوز عنه 

َكناَن تَناِحٌر يُندَايُِن النَّناَ:، »قال:  ×نبي عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه عن ال

اَوَز َعنَّننا، تَننـنَ  َْن يَ هللا لَعَنن َّ  ْنننـهُ اَوُزوا عَ تَننـنَ  مِننـهِ فَنن ذَا َر َا ُمْعِسننرا  قَنناَل ِلِ تْ َا

 .(4)مت ق ع  ه«. ْنـهُ عَ هللا اَوَز تَـنَ فَ 

 :عدم البيع والشراء في أوقات الصلوات 

                                                                                                                                        

 

 (.3824داود ،رقي )

 (.1926،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2076،رقي ) أخرجه البخاري( 2)

 (.1564رقي )(، وال  ظ له، ومس ي ،2287،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 (.1562(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )2078،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)
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ٹ   ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) تعالى:هللا قال 

 .[10-9]النمعة/  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڻ ڤ ڻ  ٹ

 :العدل في جميع األحوال 

وئ ۇئ  ەئ ەئ وئ ې ې ى ى ائ ائ ۉ ۉ ې ې ۅ ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ڭ ۇ ۇ) تعالى:هللا قال 

 .[6-1]المط   ن/ (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 :تجنب كثرة الحلف 

الَحِ نُن »يقنول:  ×هللا : سنمعت رسنول عننه قنالهللا عن  ،ني ھرينرن رضني 

ْ عَِة   .(1)مت ق ع  ه«. ْ،ـحِ قَةٌ ِل رِّ ْمـحَ َمـَمْن َقَةٌ ِل ّسِ

 :اجتناب البيوع والمعامالت واألشياء المحرمة والخبيثة 

 .[275]البقرن/ (ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ) تعالى:هللا قال  -1

 .[90المائدن/]  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) تعالى:هللا قال و -2

 .[157]األعراف/     (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) ى:ــالــتعهللا ال ــــقو -3

 :عدم الغش والكذب 

َمننرَّ َع َننى ُصننْبَرنِ َطعَنناٍم،  ×هللا  نَّ َرُسننوَل  َرِضننَي هللاُ َعْنننهُ  َعننْن  ،ِنني ُھَرْيننَرنَ  -1

َُ الطَّعَناِم؟َمنا َھن»هُ ،َ َنال ، فَقَناَل: ،ِنـعُ فَلْدَخَ  يَدَعُ فِ َھا، فَنَالَنْت  َصا « ذَا يَنا َصناِة

فَْوَق الطَّعَناِم َكنْي يَنَراعُ  تَـهُ  فاَل َحعَ ْ »! قال: السََّماُء يَا َرُسوَل هللا تْـهُ قال:  َصا،َ 

ََ ِمنِّيالنَّاُ:؟ َمْن َنشَّ   .(2) خرحه مس ي«.  فَ َْ 

 ِّعَنناِن بَ ال: » ×هللا عننن َةِكنن ِي ،ننِن ِةننَزاٍم رضنني هللا عنننه قننال: قننال َرُسننوُل و -2

قَا، فَ ْن َصدَقَا َو،َ َّنَا ،ُوِرَك  لَـيْ ِخ َاِر َما ال،ِ  قَا،  ْو قال: َةتَّى يَتَ َرَّ ا فِني ـمَ لَـُھنيَتَ َرَّ

                                                           

 ( وال  ظ له.1606(، ومس ي ،رقي )2087،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.102،رقي ) أخرجه مسلم( 2)
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 .(1)مت ق ع  ه «.اِھـمَ ْ ـعِ قَْت ،ََرَكةُ ،َ ُمـحِ ا َوَكذَ،َا تَـمَ ا، َوإْن كَ ِھـمَ ْ ـعِ ،َ 

 :عدم احتكار السلع 

«.  ُر إال َخنناِطئٌ تَننـكِ يَـحْ ال »قننال:  ×هللا َعننْن َرُسننوِل  هللا،َعننْن َمْعَمننِر ْ،ننِن َعْبننِد 

 .(2) خرحه مس ي

 

                                                           

 (.1532(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )2079،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.1605،رقي ) أخرجه مسلم( 2)
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 آداب السف  ر - 4

  :طلب الوصية من أهل الخير 

عن  ،ي ھريرن رضني هللا عننه  ن رحنال  قنال: ينا رسنول هللا إمني  ريند  ن 

َّْكبِ ِر َع َى ُكن  هللا،َع َْ َك ،ِتَْقَوا » سافر فلوصني، قال:  ا  َنـمَّ فَ « ّ ِ َرنرفٍ َوالت

ُ  قَنناَل:  ُحنن ِو  ُھننـيَّ ال َّ » َْن َولَّننى الرَّ ْن َع َ ننِه السَّنن َرَ  لَننـهُ اْطنن «. األَْرَض، َوَھننّوِ

 .(1)،ن ماحه خرحه الترمذي وا

  :ما يقوله المقيم للمسافر عند السفر 

عنننا ف قننول:  ×عننن ا،ننن عمننر رضنني هللا عنھمننا قننال: كننان رسننول هللا  يَُودِّ

 .(2) خرحه الترمذي«. ِ كَ َعمَ  ْ ـيَ ، َوَخَواتِ تَـكَ ِدْينََك، َو ََمامَهللا ُل  َْستَْودِ »

  :عه  ما يقوله المسافر للمقيم عندما يَُود ِ

 َْسنتَوِدُعَك »فقنال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه قال: ودَّعني رسول هللا 

 .(3) خرحه  ةمد«. الَِّذي ال يُِض ُه َودَائِعَهُ هللا 

 قة صالحين: السفر مع رف 

ا»قنال:  ×عن  ،ني موسنى رضني هللا عننه عنن النبني  َِ الصَّ  ِلنـحِ َمثَنُ  الَنِ نْ 

نا  َْن  نا  َْن يُنـحْ َوالسَّْوِء َكَحاِمِ  الِمْسِك َومَافِلِ الِك ِر. فََحاِمُ  الِمْسنِك إمَّ ِذيََك، َوإمَّ

ا  َْن ْنـهُ تَْبتَاَل مِ  نا  َْن ِريحا  َط ِّبَة ،  ْنـهُ دَ مِ تَـنِ ، َوإمَّ ِرَق ثِ َا،َنَك يُنـحْ َومَافُِل الِك ِر إمَّ

ا  َْن   .(4)مت ق ع  ه «.دَ ِريحا  َخبِْ ثَة  تَـنِ َوإمَّ

 

                                                           

 (.2771(، وھذا ل  ه،  و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )3445/  خرحه الترمذي ،رقي )حسن( 1)

 (.14ام ر الس س ة الصح حة رقي )(، 3443/  خرحه الترمذي ،رقي ) صحيح( 2)

 (.16(، ام ر الس س ة الصح حة رقي )9230/  خرحه  ةمد ،رقي )جيد( 3)

 (.2628(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5534البخاري ،رقي ) ،  خرحهمتفق عليه( 4)
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 :عدم السفر وحده 

النَّناُ: َمنا فِني   َنـيُ يَـعْ لَنْو »قنال:  ×عن ا،ن عمر رضي هللا عنھما عنن النبني 

ٌُ ،ِ َ   َـيُ َوْةدَنِ َما  َعْ ال  .(1) خرحه البخاري«.  ٍ  َوْةدَعُ َما َساَر َراِك

 :عدم اصطحاب الكلب والجرس في السفر 

ُُ الَمالئَِكنةُ »قنال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه  ن رسنول هللا  ال تَْصنَح

ٌُ َوال َحَر:ٌ ا كَ ْ ـھَ ُرْفقَة  فِ   .(2) خرحه مس ي«. ْ 

  :إعانة الرفيق في السفر وغيره 

مـَا مَْحـُن فِني َسن ٍَر َمنَه النَّبِنّيِ عن  ،ي سع د الخدري رضـي هللا عنـه قال: ،َْ نَ

 ن ا َوِرنَماال  يَنـمِ قَناَل: فََنعَنَ  يَْصنِرُف ،ََصنَرعُ  لَنـهُ إْذ َحاَء َرُحنٌ  َع َنى َراِة َنٍة  ×

َع َنى َمنْن ال ََّْھنَر  ،ِنـهِ ْد  َنـعُ َمْن َكاَن َمعَنهُ فَْضنُ  ََّْھنٍر فَ ْ : »×هللا فَقَاَل َرُسوُل 

 خرحنه  «.لَنـهُ َع َنى َمنْن ال َزادَ  ،ِنـهِ ْد  َنـعُ فَْضنٌ  ِمنْن َزاٍد فَ ْ  لَنـهُ ، َوَمنْن َكناَن لَـهُ 

 . (3)مس ي

 :دعاء الركوب 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ)قال هللا تعالى: 

 [.14-12]الزخرف/ (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 :دعاء السفر 

 ِرِع ،َـعِ َكاَن إذَا اْستََوا َع َى  ×هللا وَل عن ا،ن عمر رضي هللا عنھما:  َنَّ َرسُ 

 (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)» َخاِرحا  إلَى َس ٍَر َكبَّر ثاَلثا ، ثُيَّ قَناَل:

 .[14-13]الزخرف/

 ُھنـيَّ عََمنِ  َمنا تَْرَضنى، ال َّ الإمَّا مَْسلَلَُك فِي َس َِرمَا َھذَا البِرَّ َوالتَّْقَوا، َوِمنَن  ُھـيَّ ال َّ 
                                                           

 (.2998،رقي ) أخرجه البخاري( 1)

 (.2113،رقي ) أخرجه مسلم( 2)

 (.1728،رقي ) أخرجه مسلم( 3)
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ْن َع َ نَنا َسن ََرمَا َھنذَا، َواْطنِو َعنَّنا  ُُ فِني السَّن َِر،  ُھنـيَّ دَعُ، ال َّ ،ُنـعْ َھّوِ ناِة  َْمنَت الصَّ

 َوالَخِ   َةُ فِي األَْھِ .

ُِ فِني  ُھـيَّ ال َّ  إمِّني  َُعنوذُ ،ِنَك ِمنْن َوْعثَناِء السَّن َِر، َوَكل،نِة المْنَ نِر، َوُسنوِء الُمْنقَ َن

: ْ نـھِ نَّ َوَزادَ فِ لَنـھُ َوإذَا َرَحنَه قَا .«الَمناِل َواألَْھن ِ  آيِبُنوَن، تَنائِبُوَن، َعا،ِنندُوَن، »نَّ

 .(1) خرحه مس ي «.ِلَر،ِّنَا َةاِمدُونَ 

 :ما يفعله إذا خرج اثنان في سفر 

ِن فَقَناَل:  َنـمَ ثَهُ وُمعَناذا  إلَنى ال،َنـعَ  ×عن  ،ي موسنى رضني هللا عننه  َنَّ النَّبِنيَّ 

َرا َوال» َرا َوال تُنَ َِّرا، َوتََطاَوَعا وَ  يَّسِ َرا، َو،َّشِ  .(2)مت ق ع  ه«. تَِ  َاتَـخْ ال تُعَّسِ

 :روا أحدهم  إذا خرج ثالثة ف كثر في سفر أمَّ

إذَا َخننَرَج »قننال:  ×عننن  ،نني سننع د الخنندري رضنني هللا عنننه  ن رسننول هللا 

ُرو  .(3)اود خرحه  ،و د«. ُھـيْ ا  ََةدَ ثاَلثَةٌ فِي َس ٍَر فَْ  َُوّمِ

 :ما يقوله المسافر إذا صعد وإذا هبط 

ُكنَّنا إِذَا َصنِعْدمَا َكبَّْرمَنا َوإِذَا مََزْلنَنا »َعْنھَما قَاَل:  هللاُ َرِضي  َعْن َحا،ِِر ْ،ِن َعْبِدهللا -1

  .(4) خرحه البخاري«. َسبَّْحنَا

َوُح ُوُرنهُ إذَا  ×قَناَل: َوَكناَن النَّبِنيُّ  -ف نهو- ا... عنھمنعن ا،ن عمر رضي هللاو -2

 .(5) خرحه  ،و داود َع َوا الثَّنَايَا َكبَُّروا، َوإذَا َھبَُطوا َسبَُّحوا.

 

                                                           

 (.1342،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 ( وال  ظ له.1733(، ومس ي ،رقي )4344،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.1322(، ام ر الس س ة الصح حة رقي )2608داود ،رقي ) /  خرحه  ،وحسن( 3)

 (.2993،رقي ) أخرجه البخاري (4)

 (.2599/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 5)
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 :كيفية النوم في السفر 

َ:  ×هللا عن  ،ي قتادن رضي هللا عنه قال: َكاَن َرُسوُل  إذَا َكاَنِ في َس ٍَر فَعَرَّ

َ: قُبَ نِـهِ  يَـمِ ،ِ َ ٍ  اْضَطَنَه َع َى  َُ ِذَراَعنه، َوَوَضنَه  ْبـحِ ْ َ  الصُّ ، َوإذَا َعرَّ مََص

 .(1)هُ َع َى َك ِِّه.  خرحه مس يَر ْسَ 

 :ًما يقوله إذا ن ل من ال 

يقول:  ×عن خولة ،نت ةك ي الس م ة رضي هللا عنھا  مھا سمعت رسول هللا 

ناِت ِمنْن َرنرِّ هللا اِت ِ نـمَ َمْن مَنَزَل َمْننِزال  ثُنيَّ قَناَل:  َُعنوذُ ،ِكَ »  لَنـيْ َمنا َخ َنَق،  التَّامَّ

عُ َرْيٌء َةتَّى يَرْ   .(2) خرحه مس ي«. ذَِلكَ  ِلـهِ ْنزِ َ  ِمْن مَ تَـحِ يَُضرُّ

 :ما يقوله المسافر إذا أسحر 

كنان إذا كنان فني سن ر و سنحر  ×عن  ،ني ھرينرن رضني هللا عننه  ن النبني 

َه َسنناِمٌه »يقننول:  ،َّنَننا َصنناِةْبنَا َو َْفِضننْ  َوُةْسننِن ،اَلئِننِه َع َ نَننا، رَ هللا ِد ـمْ ،ِـَحننَسننمَّ

 .(3) خرحه مس ي«. ِمَن النَّارِ اهلل َع َ نَا، َعائِذا  ،ِ 

 :ما يقوله إذا عثرت دابته 

 .(4) خرحه  ةمد و ،و داود«. ٬ا،ِاْسِي »

 :ما يقوله إذا رأى قرية 

قال ة ن  الَّ لي ير قرية يريد دخولھا إ ×عن صھ ُ رضي هللا عنه  ن النبي 

َوَمنا  ْبهِ َوَما  ََّْ َْ َن، َوَربَّ األََرِضن َن السَّن ْبهِ َربَّ السََّماَواِت السَّ  ـيَّ ھُ ال َّ »يراھا: 

يَاوِ َوَما ذََرْيَن، فَ مَّا مَْسلَلَُك َخْ َر   َْق َْ َن، َوَربَّ الشَّ َاِط ِن َوَما  َْض َْ َن، َوَربَّ الّرِ

َھا، َوَرّرِ  َھْ  ا، َومَعُوذُ ،ِكَ ِ ـھَ قَْريَِة، َوَخْ َر  َھْ الَھِذِع  «. ا، َوَرّرِ َما فِ َھاِ ـھَ ِمْن َرّرِ

                                                           

 (.683،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2708،رقي ) أخرجه مسلم( 2)
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 .(1)حه النسائي في الكبرا والطحاوي خر

 :ويستحب أن يكون السفر يوم الخميس 

َِ فِي َننْزَونِ َخـمِ َخَرَج يَوَم ال ×عن كعُ ،ن مالك رضي هللا عنه  َنَّ النَّبِيَّ   

، َوفي ل ٍظ: لَقَ ََّما َكناَن َرُسنوُل َخـمِ َم الُرَج يَويَـخْ ُُّ  َْن يُـحِ تَبُوَك، َوَكاَن  َِ هللا  

.  خرحه البخاريَخـمِ وَم اليَ  الَّ ُرُج إذَا َخَرَج فِي َس ٍَر إيَـخْ  × َِ  (2). 

  ًالخروج للسفر بكرة والسير ليال: 

تِي فِي  ُھـيَّ ال َّ »قال:  ×عن صخر الغامدي رضي هللا عنه عن النبي  -1 ،َاِرْك ألُمَّ

ِل النَّ  ُھننـيْ ثَ ،َـعَ ََ َسننِريَّة   و َحْ شننا  ،َننـعَ َوَكنناَن إذَا «. ا،ُُكوِرَھنن َھنناِر.  خرحننه فنني  َوَّ

 .(3) ةمد و ،و داود

ِة، فَنن نَّ ْلننـنَ َع َننْ ُكْي ،ِالدُّ : »×عننن  مننَ رضنني هللا عنننه قننال: قننال رسننول هللا و -2

 .(4) خرحه  ةمد و ،و داود«. ل َّ  األَْرَض تُْطَوا ،ِا

 فل من سفر الحج أو غيره:ما يقوله إذا ق 

َكناَن إذَا قَ َنَ  ِمنْن َننْزٍو  َْو  ×هللا عن ا،نن عمنر رضني هللا عنھمنا  َنَّ َرُسنوَل 

 ََ وُل: يَنـقُ بِ راٍت، ثُنيَّ تَنـكْ َةّجٍ  َْو ُعْمَرنٍ يَُكبُِّر َع َى ُكّ ِ َرَرٍف ِمنَن األَْرِض ثَنال

دُ، َوُھنَو َع َنى ُكننّ ِ َحنـمْ ال لَنـهُ الُمْ نُك وَ  ـهُ لَن، لَنـهُ َوْةندَعُ ال َرنِريَك هللا  الَّ إ لَنـهَ ال إ»

هللا َرْيٍء قَِديٌر، آيِبُنوَن، تَنائِبُوَن، َعا،ِندُوَن، َسناِحدُوَن، ِلَر،ِّنَنا َةاِمندُوَن، َصندََق 

 .(5)مت ق ع  ه «.َوْعدَعُ، َومََصَر َعْبدَعُ، َوَھَزَم األَْةَزاَب َوْةدَعُ 

 

                                                           

(، و خرحنه الطحناوي فني مشنك  اآلثنار 8826/ خرحه النسائي في السننن الكبنرا ،نرقي )صحيح( 1)

 (.2759( ام ر الس س ة الصح حة رقي )5693،رقي )

 (.2949( و)2950،رقي ) أخرجه البخاري( 2)

 (، وھذا ل  ه.2606(،  و خرحه  ،و داود ،رقي )15522/ خرحه  ةمد ،رقي )صحيح( 3)

 (، وھذا ل  ه.2571و خرحه  ،و داود ،رقي ) (،15157 خرحه  ةمد ،رقي )صحيح/ (4)

 (.1344(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )1797،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 5)
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 :ما يفعله المسافر إذا قضى حاجته 

السَّنن َُر قِْطعَننةٌ ِمننَن »قننال:  ×عننن  ،نني ھريننرن رضنني هللا عنننه  ن رسننول هللا 

 تَننـهُ ْھـمَ مَـ، فَنن ذَا قََضننى  ََةنندُُكْي ،َننـهُ نَُه  ََةنندَُكْي مَوَمننهُ َوَطعَاَمننهُ َوَرَرايَننـمْ عَننذَاِب، ال

ْ  إلَى  َھْ  ُـعَ فَ ْ   .(1) همت ق ع  «.ِ ـهِ ّنِ

 :وقت القدوم من السفر 

 الَّ دَُم ِمنْن َسن ٍَر إيَنـقْ َكاَن ال  ×مالك رضي هللا عنه  ن رسول هللا عن كعُ ،ن  -1

ََ فِ مَـھَ  ا فِي الضَُّحى، فَ ذَا قَِدَم ،َدَ َ ،ِالَمْسِنِد فََص َّى فِ ِه َرْكعَتَ ِن، ثُنيَّ َح َن  .ْ نـهِ ار 

 .(2)مت ق ع  ه

 الَّ ، َكاَن ال يَْدُخُ  إ َـهُ ال يَْطُرُق  َھْ  ×عن  مَ رضي هللا عنه قال: َكاَن النَّبِيُّ و -2

 .(3)ن   َْو َعِش َّة . مت ق ع  هُنْدوَ 

  لم أهله:يُ عالسنة لمن أراد الدخول ليالً أن 

إذَا دََخْ نَت لَنْ ال  فَنال »قنال:  ×عن حا،ر ،ن عبدهللا رضي هللا عنھما  ن النبني 

 .(4)مت ق ع  ه«. ِشَط الشَِّعثَةُ تَ تَـمْ دَّ الُمِغ بَةُ، وَ تَـحِ تَْدُخْ  َع َى  َْھِ َك َةتَّى تَسْ 

                                                           

 (.1927(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )3001،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 ( وال  ظ له.716ومس ي ،رقي ) (،4418،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.1928(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )1800،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 (.715(، وال  ظ له، ومس ي في كتاب اإلمارن ،رقي )5246،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)
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 آداب النوم واالستيقاظ - 5

  :ماذا يفعل إذا أراد أن يرقد 

إِذَا اْسننتَْننََح ال َّْ ننُ ،  ْو: : »×عننن حننا،ر رضنني هللا عنننه قننال: قننال رسننول هللا 

َُ َساَعةٌ ِمنَن  ُحْنُح ال َّْ ِ ، فَُك ُّوا ِصْب َامَُكْي، فَ ِنَّ الشَّ َاِط َن تَْنتَِشُر ِة نَئٍِذ، فَ ِذَا ذََھ

، َو ْطِ نْئ ِمْصنبَاَةَك َواْذُكنِر اْسنَي ٬اْلِعَشاِء فََخ ُّوُھْي، َو ْنِ ْق ،َا،َنَك َواْذُكنِر اْسنَي ا

ْر إِمَناَءَك َواْذُكنِر اْسنَي اـ، َوَخن٬، َو ْوِك ِسقَاَءَك َواْذُكِر اْسَي ا٬ا ، َولَنْو تَْعنُرُض ٬ّمِ

 .(1)همت ق ع  «. َع َْ ِه َرْ ئ ا

 :غسل اليد من الدسم قبل النوم 

َمْن مَاَم َوفِي يَِدِع َنَمٌر َولَْي : »قال ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه عن النبي 

 .(2)الترمذيو داود و ، خرحه «. فاََل يَ ُوَمنَّ إِالَّ مَْ َسهُ  ،يَْغِسْ هُ فَلََصا،َهُ َرْيءٌ 

  :فضل النوم على طهارة 

 ىـَع َ  يَبِ تُ  ُمْسِ يٍ  ِمنْ  َما»قال:  ×عنه عن النبي عن معاذ ،ن حب  رضي هللا 

 إِالَّ  َواآْلِخنَرنِ  الندُّْم َا  َْمنرِ  ِمنْ  َخْ را   هللاَ  فَ َْسلَلُ  ،ال َّْ  ِ  ِمنْ  فَ َتَعَارُّ  ،َطاِھرا   ٬ا ِذْكرِ 

 .(3)ةمد خرحه  «. إِيَّاعُ   َْعَطاعُ 

 :ما يقرؤه المسلم من القرآن عند النوم 

َه َحـمَ َكاَن إذَا  ََوا إلَى فَِراِرِه ُك َّ لَْ  ٍَة  ×رضي هللا عنھا  َنَّ النَّبِيَّ عن عائشة  -1

ََ فِ  ثُنيَّ ، (ڇ ڇ ڍ ڍ)، (ٿ ٿ ٹ ٹ) ،(ٱ ٻ ٻ ٻ ) ا:ِھنـمَ ا، فَقَنَر َ فِ ـمَ ْ ـِھنَك َّ ِه ثُيَّ مَ َ

ى َر ِْسِه َوَوْحِھنِه َوَمنا  َْقبَنَ  ا َع َ ِھـمَ ،ِـا َما اْستََطاَل ِمْن َحَسِدِع، يَْبدَ ُ ِھـمَ ،ِـَسُح يَـمْ 

                                                           

 (.2012(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )3280،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.1860( وھذا ل  ه، و خرحه الترمذي ،رقي )3852/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 2)

 (.22048/  خرحه  ةمد ،رقي )صحيح( 3)
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اٍت.  خرحه البخاريِمْن َحَسِدِع، يَْ عَُ  ذَِلَك ثَ  ََ َمرَّ  .(1)ال

ْ ِظ َزَكننانِ ،ِننـحِ  ×هللا عننن  ،نني ھريننرن رضنني هللا عنننه قننال: َوكَّ َنِنني َرُسننوُل و -2

نَّنَك إلَنى فَقُْ نُت: ألَْرفَعَ  تُنـهُ ثُو ِمنَن الطَّعَناِم، فَلََخذْ يَـحْ َرَمَضاَن، فَلَتَامِي آٍت فََنعََ  

ََ - ×هللا َرُسوِل  ُكْرِسّيِ، الفَقَاَل: إذَا  ََوْيَت إلَى فَِراِرَك فَاْقَر ْ آيَةَ  -فَقَصَّ الَحِدي

: ×، فَقَاَل النَّبِنيُّ بِـحَ َر،َُك َرْ َطاٌن َةتَّى تُصْ يَـقْ َةافٌِظ، َوال هللا يََزْل َمعََك ِمَن  لَـيْ 

 .(2)مع قا    خرحه البخاري«. اَك َرْ َطانٌ َكذُوٌب، ذَ َصدَقََك َوُھَو »

 :التكبير والتسبيح والتحميد عند النوم 

 ×عنن ع ني رضني هللا عننه  ن فاطمنة رضني هللا عنھنا حناءت تسنلل النبني 

 اَل  َدُلُُّكَمنا »خادما  ف ي توافقنه، قالنت...: فلتامنا وقند  خنذما مضناحعنا... فقنال: 

َ ِمـمَّ َع َى َخْ ٍر  ا  َوثاَلثِ َن، ،َـع َرْ هللا ا َمَضاِحعَُكَما، فََكبَِّرا تُـمَ امِي؟ إذَا  ََخذْ تُـمَ لْ ا َسل

ا ِمننـمَّ دَا ثاَلثننا  َوثاَلثِنن َن، َوَسننبَِّحا ثاَلثننا  َوثاَلثِنن َن فَنن نَّ ذَِلننَك َخْ ننٌر لَُكَمننا ْةننـمَ َوا

 .(3)مت ق ع  ه«. اعُ تُـمَ َسلَلْ 

 :عدم اإلكثار من الفرش إال لحاجة 

فِننراٌ  »قننال لننه:  ×،ر ،ننن عبنند هللا رضنني هللا عنھمننا  ن رسننول هللا عننن حننا

ُحننِ  َوفِننراٌ  الْمَر  اتِننـهِ ِل رَّ ننْ ِن، َوالرَّ َُ ِل ضَّ  خرحننه «. ِل شَّننْ طانِ  ،ِننـهُ ، َوالثّاِلنن

 .(4)مس ي

 :عدم السمر بعد العشاء إال لغرض صحيح 

ا  َـھُُّ النَّْوَم قبْ يُـحِ كان ال  × ن النبي  -وف ه-... عن  ،ي ،رزن رضي هللا عنه

                                                           

 (.5017،رقي ) أخرجه البخاري( 1)

(، ووصنن ه النسننائي ون ننرع ،سننند صننح ح، ام ننر مختصننر 5010مع قننا  ،ننرقي ) أخرجتته البختتاري( 2)

 (.2/106صح ح البخاري لأللبامي )

 (.2727(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )3113،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 (.2084،رقي ) أخرجه مسلم( 4)
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ََ َوال الَحدِ   .(1)دَھا. مت ق ع  ه،َـعْ ي

 :ًنفض الفراش ثالثا 

إذَا  ََوا  ََةنندُُكْي إلَننى : »×عننن  ،نني ھريننرن رضنني هللا عنننه قننال: قننال النبنني 

وُل: يَنـقُ فَِراِرِه فَْ  َْن ُْض فَِراَرهُ ،ِدَاِخ َِة إَزاِرِع، فَ مَّه ال يَْدِري َما َخ َ َهُ َع َ نه، ثُنيَّ 

ـَْھا، َوإْن َةـمن،ِاْسِمَك َر،ِّي َوَضْعُت َحْنبِي، و،َِك  َْرفَعُهُ، إْن  َْمَسنْكَت مَْ ِسني فَارْ 

اِعبَادَ  ،ِـه َُظ تَـحْ ا فَاْة َْ َھا ،َِمـا تَـھَ  َْرَس ْ   .(2)مت ق ع  ه«.  نَ ِلـحِ َك الصَّ

ََ َمرَّ ثَ  ،ِـهِ فَْ  َْن ُْضهُ ،َِصنِ َِة ثَوْ »وفي ل ظ:   .(3) خرحه البخاري«. اتٍ ال

  :الوضوءل ثم النوم على الشق األيمن 

إذَا  َتَْ َت : »×عن البراء ،ن عازب رضي هللا عنھما قال: قال لي رسول هللا 

ل َوُضوَءَك ِل صَّالنِ، ثُنيَّ اْضنَطِنَه َع َنى ِرنقَِّك األَ  ِن، َوقُنْ : ْينـمَ َمْضَنعََك فَتََوضَّ

ْضنُت  َْمنِري إلَ نَك، َو َ ُت َوحْ  َنـمْ  َسْ  ُھـيَّ ال َّ  لُْت ََّْھنِري إلَ نَك، ْلنـنَ ِھني إلَْ نَك، َوفَوَّ

إلَ ننَك، آَمْنننُت ،ِِكتَا،ِننَك الَّننِذي  الَّ لَ َوال َمْنَنننا ِمْنننَك إْ ننـنَ َرْنبَننة  َوَرْھبَننة  إلَ ننَك، ال مَ 

، ِمتَّ َع َى  آِخَر َمنا  نَّ ْ ـھُ َواْحعَ  ِ ْطَرنِ،ال َْمَزْلَت، َو،ِنَبِ َِّك الَِّذي  َْرَسْ َت، فَ ْن ِمتَّ

 .(4)مت ق ع  ه«. تَقُولُ 

  ظ:استيقاالم وويفعله عند النوما يقوله 

َكنناَن إذَا  َوا إلَننى فَِراِرننِه قننال:  ×عننن  مننَ رضنني هللا عنننه  ن رسننول هللا  -1

َوال  لَننـهُ ْن ال َكننافَِي ِمننـمَّ الَّننِذي  َْطعََمنَننا َوَسننقَامَا، َوَك َامَننا وآَوامَننا، فََكننْي  ٬دُ َحننـمْ ال»

 .(5) خرحه مس ي«. ُمْوِويَ 

ا تَنننـھَ  َاَھا، إْن  َْة َ ْ َمنننـحْ ا وَ تُنننـھَ اَمـمَ َخ َْقنننَت مَْ ِسننني َو َْمنننَت تََوفَّاَھنننا، لَنننَك  يَّ ُھنننـال َّ » -2

                                                           

 ( وال  ظ له.647(، ومس ي ،رقي )599،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.2714(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6320،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.7393،رقي ) ريأخرجه البخا( 3)

 (.2710(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6311،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)

 (.2715،رقي ) أخرجه مسلم( 5)
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َھا فَاْنِ ـْر فَ   خرحنه «. عَافِ َـنـةَ الإمِّنـي  َْسلَلُـنـَك  ُھنـيَّ ا، ال َّ ـلَـَھناْة َْ ـَھـا، َوإْن  ََمتَـّ

 .(1) يمس

َربَّ السَّنَماَواِت، َوَربَّ األَْرِض،  ُھـيَّ ال َّ »يضطنه ع ى رقه األيمن، ثي يقول:  -3

ِ َوالنَّننَوا، َوُمْنننِزَل العَِ نن ِي، َر،َّنَننا َوَربَّ ُكننّ ِ َرننْيٍء، فَنناِلَق العَننْرِ  الَوَربَّ  ُّ َحنن

 .تِـهِ َرْيٍء  َْمَت آِخذٌ ،ِنَاِص َ   ُْرقَاِن،  َُعوذُ ،َِك ِمْن َرّرِ ُك ِّ الالتَّوَرانِ َواإلْمِن ِ  وَ 

ََ  ُھـيَّ ال َّ  ََ قَْب ََك َرنْيٌء، َو َْمنَت اآلِخنُر فَ َنْ  ُل فَ َْ  دََك َرنْيٌء، َو َْمنَت ،َنـعْ  َْمَت األَوَّ

ََ فَوقَننَك َرننْيٌء، َو َْمننَت  ََ دُومَننـَك َرننْيٌء، اْقننـِض َعنَّننا الال َّنناِھُر فَ َننْ  بَنناِطُن فَ َننْ 

 .(2) خرحه مس ي«.  َْقرِ الا ِمَن ْننِنَالدَّْيَن، َو َ 

ُِ َوالشَّنننَھادَنِ فنناِطَر السَّنننماَواِت واألرِض ربَّ ُكنننّ ِ رنننيٍء ال ِلنننـيَ َعا ُھننـيَّ ال َّ » -4 غَْ ننن

َوم  َكهُ  ْرَھدُ  ن ال إلهَ إال  مَت  ُعنوذُ ،نَك منن َرنّرِ مَْ سني َوِمنْن َرنّرِ الشَّن طاِن 

 .(3)ي خرحه الط السي والترمذ«. ِكهَوِررْ 

كنناَن إذا منناَم َوَضننَه يَنندَعُ  ×عننن البننراء ،ننن عننازب رضنني هللا عنننه  ن النبنني و -5

ِع، َوقَاَل: تَـحْ نَى  ُـمْ ال   خرحنه«. َُ ِعبَنادَكَ ْبعَنقِنِني َعنذَا،ََك يَنوَم تَ  ُھنـيَّ ال َّ »َت َخدِّ

 .(4) ةمد

ذا  َخننذَ َكنناَن إ ×هللا عننن  ،نني األْزَھننِر األممنناري رضنني هللا عنننه  نَّ رُسننول و -6

اْنِ ننْر ِلنني ذَمبِنني،  ُھننـيَ وَضننْعُت َحْنبنني ال َّ هللا ،ِاسننِي »َمْضننَنعَهُ مننَن ال  ننِ  قنناَل: 

،ننو  خرحننه  «. َو ْخِسننْئ َرننْ طامِي، َوفُننكَّ ِرَھننامِي، َواْحعَ ننني فنني النَّننِدّيِ األْع َننى

 .(5)داود

َنعَهُ ِمننَن ال َّ ننِ  إذَا  ََخننذَ َمْضنن ×عننن ةذي ننة رضنني هللا عنننه قننال: َكنناَن النَّبِننيُّ و -7

ِع ثُيَّ تَـحْ َوَضَه يَدَع   «.،ِاْسِمَك  َُموُت َو َْة َا ُھـيَّ ال َّ »وُل: يَـقُ َت َخدِّ
                                                           

 (.2712،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2713،رقي ) أخرجه مسلم( 2)

 (.3392(،  و خرحه الترمذي ،رقي )9/  خرحه الط السي ،رقي )صحيح( 3)

 (.2754(، ام ر الس س ة الصح حة رقي )18659،رقي ) /  خرحه  ةمدصحيح( 4)

 (.5054/  خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 5)
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«. وُر دََما  ََماتَنَننا َوإلَ ننِه النُُّشنن،َننـعْ الَّننِذي  َْة َامَننا  ٬دُ َحننـمْ ال»َوإذَا اْسننتَْ قََظ قَنناَل: 

 .(1) خرحه البخاري

 

  ليالً ما يقوله ويفعله إذا تقلب : 

َن ال َّْ ِ  َمْن تَعَارَّ مِ »قال:  ×عن عبادن ،ن الصامت رضي هللا عنه عن النبي 

دُ َوُھنَو َع َنى ُكنّ ِ َحنـمْ ال لَـهُ الُمْ ُك وَ  لَـهُ ، لَـهُ َوْةدَعُ ال َرِرْيَك هللا  الَّ إ هفَقَاَل: ال إلَ 

نَ إ َْكبَنرُ هللا وَ  هللا،اَن ْبنـحَ ، َوسُ ٬دُ َحـمْ َرْيٍء قَِديٌر، ال  اهلل،،ِن الَّ ، َوال َةنوَل َوال قُنوَّ

َُ تُننـنِ اْنِ ننْر ِلنني،  َْو دََعننا اسْ  ُھننـيَّ ثُننيَّ قَنناَل: ال َّ  ننلَ َوَصنن َّى قُبِ لَننـهُ    َننْت ، فَنن ْن تََوضَّ

 .(2) خرحه البخاري«. تُـهُ َصال
 

                                                           

 (.6314،رقي ) أخرجه البخاري (1)

 (.1154،رقي ) أخرجه البخاري( 2)
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 آداب الرؤي  ا - 6

 :ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره 

يا الَحَسنَةُ ِمنَن »يقول:  ×رضي هللا عنه قال: سمعت النبي  عن  ،ي قتادن -1 ُْ الرُّ

، فَنال يُنـحِ فَ ذَا َر َا  ََةدُُكْي َما  هللا، َْ يُنـحَ ُُّ ، َوإذَا َر َا َمنا يُنـحِ َمنْن  الَّ إ ،ِنـهِ دِّ ُُّ

ْذ ،ِ  َھا، َوِمْن َرّرِ الشَّْ َطاِن، َوْل َتِْ ن ْ اهلل يَْكَرعُ، فَْ  َتَعَوَّ َْ يُنـحَ ثاَلثنا ، َوال  ِمْن َرّرِ دِّ

عُ ،ِـھَ   .(1). مت ق ع  ه«ا  ََةدا ، فَ مََّھا لَْن تَُضرَّ

إذَا َر َا  ََةدُُكُي »يقول:  ×عن  ،ي سع د رضي هللا عنه  مه سمه رسول هللا و -2

يَا  ُْ  .(2) خرحه البخاري«. اْ ـھَ َع َ هللا ِد ـمَ  َـحْ فَ ْ هللا َھا فَ مََّھا ِمَن ـبُّ يُـحِ الرُّ

يَنا » مه قال:  ×عن حا،ر رضي هللا عنه عن رسول هللا و -3 ُْ إذَا َر َا  ََةدُُكُي الرُّ

ْل تَـحَ ِمَن الشَّْ َطاِن ثاَلثا ، َوْل َ اهلل يَْكَرُھَھا فَْ  َْبُصْق َعْن يََساِرِع ثاَلثا ، َوْل َْستَِعْذ ،ِ  وَّ

ْي  َننـقُ فَنن ْن َر َا  ََةندُُكْي َمننا يَْكنَرعُ فَ ْ »وفني ل نظ: «. ْ ننـهِ الَّننِذي َكناَن َع َ  بِنـهِ َعنْن َحنْ 

 .(3) خرحه مس ي«.  ِّ فَْ  ُصَ 

  :االستبشار بالرؤيا الصالحة 

يَْبَق ِمنَن  لَـيْ »يقول:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا  -1

نِ إ ننَراتُ  الَّ النُّبُننوَّ ننرَ « الُمبَّشِ يَننا»اُت؟ قَنناَل: قَننالُوا: َوَمننا الُمبَّشِ ُْ ا الرُّ «. ةُ ِلننـحَ الصَّ

 .(4) خرحه البخاري

يَا الَحَسنَةُ ِمنَن »قال:  ×عن  مَ ،ن مالك رضي هللا عنه  ن رسول هللا و -2 ُْ الرُّ

ا ُحِ  الصَّ نِ  َن ُحْزءا  ،َـعِ ُحْزٌء ِمْن َستٍَّة َو َرْ  ِلـحِ الرَّ  .(5)مت ق ع  ه«. ِمَن النُّبُوَّ

                                                           

 (.2261(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )7044،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.7045،رقي ) أخرجه البخاري( 2)

 (.2263( ورقي )2262،رقي ) خرجه مسلمأ( 3)

 (.6990،رقي ) أخرجه البخاري( 4)

 (.2263(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6983،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 5)
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  نام: في الم ×رؤية النبي 

ْوا ،ِاْسننِمي َوال »قننال:  ×عننن  ،نني ھريننرن رضنني هللا عنننه عننن النبنني  تََسننمَّ

تَنُننـوا ،ُِكْن َتِننـي، َوَمننْن رآمِننـي فِنني الَمنَننـاِم فَقَننـْد رآمِننـي، فَننـ نَّ الشَّْ َطننـاَن ال تَـكْ 

ـننـدا  فَْ  َ تَـمَ يَ  ننـُ  فِنني ُصْوَرتِننـي، َوَمننـْن َكـننـذََب َع َننـيَّ ُمتَعَّمِ ِمننـَن   ْ َمْقعَـننـدَعُ ـوَّ تَـبَننثَـّ

ـارِ   .(1)مت ق ع  ه«. النَـّ

 :عدم اإلخبار بتلعب الشيطان به في المنام 

فقنال: ينا رسنول هللا  ×عن حا،ر رضي هللا عننه قنال: حناء رحن  إلنى النبني 

َُ »وقنال:  ×ر يت فني المننام كنلن ر سني قُطنه، قنال: فضنحك النبني  إذَا لَِعن

 .(2) خرحه مس ي «.النَّا:َ  ،ِـهِ َْ دِّ يُـحَ اِمِه فاَل الشَّْ َطاُن ،ِلَةِدُكْي فِي َمنَ

                                                           

 (.2266( و)2134(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )110،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.2268،رقي ) أخرجه مسلم( 2)
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 آداب االستئذان - 7

 :آداب دخول البيوت 

 جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي    وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) قال هللا تعالى: -1

 .[27]النور/ (جئ

 .[61]النور/ (ى ىٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ) قال هللا تعالى:و -2

  :كيفية االستئذان 

إذَا اْستَلْذََن : »×وسى األرعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا عن  ،ي م -1

 .(1)مت ق ع  ه«. فَْ  َْرِحهْ  لَـهُ يُْوذَْن   َـيْ  ََةدُُكْي ثاَلثا  فَ 

َوُھنَو  ×عن ر،عي قال: ةدثنا رح  من ،ني عامر:  َمَّنهُ اْسنتَلْذََن َع َنى النَّبِنّيِ و -2

اْخنننُرْج إلَنننى َھنننذَا فَعَ ِّْمنننهُ »اِدِمِه: ِلنننـخَ  ×َل النَّبِنننيُّ ؟ فَقَننناِلنننـجُ فِننني ،َْ نننٍت فَقَننناَل:  َ 

ُحُ ، فَقَاَل: السَّنالُم « : قُْ : السَّالُم َع َ ُكْي  َ َْدُخُ ؟لَـهُ االْستِئْذَاَن، فَقُْ   فََسِمعَهُ الرَّ

 .(2)دََخَ .  خرحه  ةمد و ،و داودفَ  ×النَّبِيُّ  لَـهُ َع َ ُكْي  َ َْدُخُ ؟ فَلَِذَن 

 :أين يقف من يريد االستئذان 

 لَنـيْ إذَا  َتَنى ،َناَب قَنْوٍم  ×عن عبدهللا ،ن ،ُسر رضي هللا عننه قنال: َكناَن النَّبِنيُّ 

وُل: يَنـقُ ِن  َِو األَْيَسنِر، وَ ْينـمَ األَ  نِنـهِ بَاَب ِمْن تِْ قَاِء َوْحِھِه، َولَِكْن ِمْن ُركْ اليَْستَْقبِْ  

 .(3) خرحه  ةمد و ،و داود«.  ُكيْ َع َ السَّالُم َع َ ُكي، السَّالُم »

  استئذان المماليك والصغار: أوقات 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۆ  ۇ  ۇھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) قال هللا تعالى: 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ېئ  ۈئ ۆئ ۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  ەئ ەئ وئ  ائ  ى ى ائ ۉ ې ې ې ې

                                                           

 (.2154(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6245،  خرحه البخاري ،رقي )يهمتفق عل( 1)

 (، وھذا ل  ه.5177(،  و خرحه  ،و داود ،رقي )23515/  خرحه  ةمد ،رقي )صحيح( 2)

 (، وھذا ل  ه.5186(،  و خرحه  ،و داود ،رقي )17844/ خرحه  ةمد ،رقي )صحيح( 3)
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 .[58 ]النور/ (جئ جئ جئ جئ جئی ي   

 :عدم النجوى إال بإذنه 

 تُننـيْ إذَا ُكنْ : »×هللا عنننه قننال: قننال َرُسننوُل هللا ،ننن مسننعود رضنني  هللاعننن عبنند

 .(1)مت ق ع  ه«. مُـهُ زِ يُـحْ ذَِلَك ا فَ نَّ ِھـمَ بِـثاَلثَة  فاَل يَتَنَاَحى اثْنَاِن دُوَن َصاةِ 

 :عدم النظر في بيت غيره إال بإذنه 

َرُحنال  اطَّ َنَه  لَنْو  نَّ »قنال:  ×هللا عننه  ن َرُسنوَل هللا عن  ،ني ھرينرن رضني 

«. اوٍ َمننا َكناَن َع َْ ننَك ِمنْن ُحنَنن نَنـهُ َصانٍ فَ َقَننلَْت َع ْ ،ِنـحَ  تَننـهُ ْ ِر إْذٍن فََخذَفْ ،ِنـغَ َع َْ نَك 

 .(2)مت ق ع  ه

                                                           

 ( وال  ظ له.2184س ي ،رقي )(، وم6290،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 ( وال  ظ له.2158(، ومس ي ،رقي )6888،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)
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 آداب العطاس - 8

 إذا حمد هللا تشميت العاطس : 

، ُُّ العَُطنا:َ يُنـحِ هللا إنَّ : »قنال ×عن  ،ي ھرينرن رضني هللا عننه عنن النبني  -1

ََ فَ  َب، فَ ذَا َعَط ُُ ، تَـهُ َسِمعَهُ  َْن يَُشمِّ  ِ ـيٍ فََحق  َع َى ُكّ ِ ُمسْ هللا دَ َحـمِ َويَْكَرعُ التَّثَا

ُب فَ مََّما ُھَو ِمَن الشَّْ َطاِن فَْ  َُردَّعُ َما اْستََطاَل، فَ ذَا قَاَل: َھاْء َضنِحَك  ُُ ا التَّثَا َو َمَّ

 .(1)البخاري خرحه «. الشَّْ َطانُ  ْنـهُ مِ 

 َع َنى اْلُمْسنِ يِ  َةنقُّ » :قَنالَ  × هللا َرُسنولَ   َنَّ   :رضي هللا عننهوعن  ،ي ھريرن  -2

 َوإِذَا ،َع َْ نهِ  فََسن ِّيْ  لَِق تَنهُ  إِذَا» :قَنالَ ؟ هللا َرُسنولَ  يَنا ُھننَّ  َمنا :قِ ن َ  .«ِست   اْلُمْسِ يِ 

ََ  َوإِذَا ،لَهُ  فَاْمَصحْ  اْستَْنَصَحكَ  َوإِذَا ،فَلَِحْبهُ  دََعاكَ  تْهُ  هللا فََحِمندَ  َعَطن  َوإِذَا ،فََسنّمِ

  .(2)مس ي خرحه «. فَاتَّبِْعهُ  َماتَ  َوإِذَا ،فَعُْدعُ  َمِرضَ 

  :ت العاطس؟  كيف يُشم 

ََ  ََةندُُكْي فَ ْ »قال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه عن النبي  ْ :  َنـقُ إذَا َعَطن

َك َةنـمُ : يَرْ لَنـهُ فن َِذاَ قَناَل  هللا،َك َةنـمُ : يَرْ بُنـهُ  َْو َصاةِ   َُخوعُ  لَـهُ ْ   َـقُ ، َولْ ٬دُ َحـمْ ال

 .(3) خرحه البخاري«. ،َالَُكيْ  ِ ـحُ َويُصْ هللا ِديُكُي يَـھْ ْ :  َـقُ فَ ْ  هللا،

 ما يقال للكافر إذا عطس: 

َُ ِعْنندَ  َنـھُ العن  ،ي موسنى األرنعري رضني هللا عننه قنال: َكامَنِت  ودُ تَعَناَط

 هللا،ِديُكُي يَننـھْ »وُل: يَننـقُ فََكنناَن  هللا،ُكُي َةننـمُ ا: يَرْ لَننـھَ وَل يَننـقُ َرَحنناَء  َْن  × النَّبِننّيِ 

 .(4) خرحه  ،و داود والترمذي«. يْ ،َالَكُ  ِ ـحُ َويُصْ 

                                                           

 (.6223،رقي ) أخرجه البخاري( 1)

 (.2162،رقي ) أخرجه مسلم ( 2)

 (.6224،رقي ) أخرجه البخاري( 3)

 (.2739ي )(، وھذا ل  ه،  و خرحه الترمذي ،رق5038/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 4)
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 :ما يفعل عند العطاس 

ََ َوَضنَه يَندَعُ  ×هللا عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه قال: َكاَن َرُسوُل  إذَا َعَطن

.  خرحنننه  ،ننننو داود تَنننـهُ ا َصو،ِنننـھَ  َنننى فِ نننِه َوَخ َنننَض  َْو َننننضَّ عَ  ،َنننـهُ  َْو ثَو

 .(1)والترمذي

 :ت العاطس  متى يُشمَّ

ََ َرُحنالِن ِعْنندَ النَّبِنّيِ  َت  ×عن  مَ ،ن مالك رضي هللا عنه قنال: َعَطن فََشنمَّ

ِت اآلَخَر، فَِق َ   لَـيْ ا وَ ُھـمَ  ََةدَ  ِد ـمَ يَـْحن لَنـيْ َوَھذَا  ،هللادَ َةـمِ َھذَا »، فَقَاَل: لَـهُ يَُشّمِ

 .(2)مت ق ع  ه«. هللا

 :ت العاطس؟  كم مرة يُشمَّ

ُت : »×عننن سنن مة ،ننن األكننول رضنني هللا عنننه قننال: قننال رسننول هللا  -1 يَُشنننمَّ

َُ ثاَلثا ، فََما َزادَ فَھْ ال  .(3) خرحه ا،ن ماحه«. َو َمْزُكومٌ عَاِط

ََ َرُحنٌ  ِعْنندَعُ  ×َه النَّبِنيَّ عن س مة ،ن األكول رضي هللا عنه  َمَّهُ َسمِ و -2 َوَعَطن

ََ  ُْخنَرا فَقَناَل « َك هللاَةـمُ يَرْ : »لَـهُ فَقَاَل  ُحنُ  الرَّ : »×هللا َرُسنوُل  لَنـهُ ثُيَّ َعَطن

 .(4) خرحه مس ي«. َمْزُكومٌ 

 :ما يفعله عند التثاؤب 

ُب ِمَن ا»قال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه  ن رسول هللا  -1 ُُ لشَّْ َطاِن، التَّثَا

 .(5)مت ق ع  ه«. فَ ذَا تَثَاَءَب  ََةدُُكْي فَْ  َْكِ ْي َما اْستََطالَ 

إذَا تَثَناَوَب : »×عن  ،ي سع د الخدري رضي هللا عنه قنال: قنال رسنول هللا و -2

                                                           

 (.2745(، وھذا ل  ه، و خرحه الترمذي ،رقي )5029/  خرحه  ،و داود ،رقي )حسن صحيح( 1)

 (.2991(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )6221،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.3714/  خرحه ا،ن ماحه ،رقي )صحيح( 3)

 (.2993،رقي ) أخرجه مسلم( 4)

 ( وال  ظ له.2994(، ومس ي ،رقي )6223ي ،رقي )،  خرحه البخارمتفق عليه( 5)
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 .(1) خرحه مس ي«.  ََةدُُكْي فَْ  ُـْمِسْك ،ِ َِدِع َع َى فِ ِه فَ نَّ الشَّْ َطاَن يَْدُخ ُ 

                                                           

 (.2995،رقي ) أخرجه مسلم( 1)
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 آداب عيادة المريض -9

 :فضل عيادة المريض 

يَنَزْل  لَنـيْ َمْن َعادَ َمِريضنا  »قال:  ×عن ثو،ان رضي هللا عنه عن رسول هللا 

 .(1) خرحه مس ي «.َةتَّى يَْرِحهَ  فِي ُخْرفَِة الَننَّةِ 

  :حكم عيادة المريض 

امَا مَـھَ ، وَ ْبهٍ ،ِسَ  ×هللا مَا َرُسوُل َمـرَ عن البراء ،ن عازب رضي هللا عنه قال:  َ 

مَا ،ِاتِّبَِال الَننَائِِز، َوِع َنادَنِ الَمنِريِض، َوإَحا،َنِة الندَّاِعي، َومَْصنِر َمـرَ ،  َ ْبهٍ َعْن سَ 

، وَ  َِ امَا َعنْن آمِ َننِة مَنـھَ الَمْ  ُنوِم، َوإْ،نَراِر القََسنِي، َوَردِّ السَّنالِم، َوتَْشننِم ِت العَناِط

ننِة، َوَخاال ُِ، َوال تَننـيِ ِ ضَّ ننّيِ الننذََّھ ْيبَاجِ، َوالقَّسِ ، َواالْسننتَْبَرِق. مت ننق َحِريننِر، َوالنندِّ

 .(2)ع  ه

 :ما يقوله إذا رأى صاحب بالء 

َمنْن َر َا ُمْبتَ َنى  : »×عن ا،نن عمنر رضني هللا عنھمنا قنال: قنال رسنول هللا  

ْن َخ َنَق ِمنـمَّ  ٍر ، َوفَضَّ َنِي َع َى َكثِ ،ِـهِ ا اْ،تاَلَك ِمـمَّ الَِّذي َعافَامِي  ٬دُ َحـمْ فَقَاَل: ال

 .(3) خرحه الطبرامي في األوسط«. ءُ باَلالذَِلَك  ْبـهُ يُِص  لَـيْ تَْ ِض ال  

 :أين يقعد العائد 

 فَلَتَناعُ  فََمنِرضَ  × النَّبِنيَّ  يَْخندُمُ  يَُھنوِدي   ُناَلمٌ  َكانَ رضي هللا عنه قال:  عن  مَ -1

 ،ِعْنندَعُ  َوُھنوَ   َ،ِ نهِ  إِلَنى فَنََ رَ  « َْسِ يْ » :لَهُ  قَالَ فَ  ،َر ِْسهِ  ِعْندَ  فَقَعَدَ  يَعُودُعُ  × النَّبِيُّ 

 ٬ لَحـْمننـدُ ا» :يَقُننولُ  َوُھننوَ  × النَّبِننيُّ  فََخننَرجَ  فَلَْسنن َيَ ، × اْلقَاِسننيِ   َ،َننا  َِطننهْ  :لَننهُ  فَقَننالَ 

                                                           

 (.2568،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2066(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )1239،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.2737(، ام ر الس س ة الصح حة رقي )5320/  خرحه الطبرامي في األوسط ،رقي )صحيح( 3)
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 .(1) خرحه البخاري. «النَّارِ  ِمنْ   َْمقَذَعُ  الَِّذي

ََ  ×كاَن النَّبِنيُّ  عنھما قال:هللا عن ا،ن عبا: رضي و -2 إذا َعنادَ المنِريَض َح َن

 .(2) خرحه البخاري في األدب الم رد.  ...ِعْندَ َر ِسهِ 

 :ما يدعو به للمريض عند عيادته 

 لَننـيْ َمننْن َعننادَ َمِريضننا  »قننال:  ×عننن ا،ننن عبننا: رضنني هللا عنھمننا عننن النبنني  -1

عَِ  ِي  َْن العَْرِ  العَِ  َي َربَّ الهللا ْسلَُل ِمَراٍر:  َ  ْبهَ فَقَاَل ِعْندَعُ سَ   ُـهُ ُضْر  َحَ يَـحْ 

 .(3) خرحه  ،و داود والترمذي«. ِض ِمْن ذَِلَك المرَ هللا َعافَاعُ  الَّ يَْشِ  ََك إ

 إِْمَسنانٌ  ِمنَّنا اْرنتََكى إِذَا × ٬ا َرُسنولُ  َكنانَ  :قالنت نھناعن عائشنة رضني هللا عو -2

ُْ  َذْ » :قَالَ  ثُيَّ  ،ِ َِم نِهِ  َمَسَحهُ   ِرن َاءَ  اَل  الشَّنافِي  َْمنتَ  َواْرننِ  النَّاِ:  َربَّ  اْلبَا:َ  ِھ

كَ  إِالَّ  ُُ ا يُغَاِدرُ  اَل  ِر َاء   ِر َا ا ،«َسقَم   ،ِ َنِدعِ   ََخنْذتُ  َوثَقُ َ   × ٬ا َرُسولُ  َمِرضَ  فَ َمَّ

 ِلني اْنِ نرْ  ال َُّھنيَّ » :قَنالَ  ثُيَّ  يَِدي ِمنْ  يَدَعُ  فَاْمتََزلَ  ،يَْصنَهُ  َكانَ  َما مَْحوَ  ،ِهِ  أِلَْصنَهَ 

فِ قِ  َمهَ  َواْحعَْ نِي . مت نق قََضنى قَندْ  ُھنوَ  فَن ِذَا  َْمُ نرُ  فَنذََھْبتُ  :قَالَتْ  «اأْلَْع َى الرَّ

  .(4)ع  ه

إذَا دََخننَ  َع َننى  ×َوَكنناَن النَّبِننيُّ  ... عننن ا،ننن عبننا: رضنني هللا عنھمننا قننال:و -3

 .(5) خرحه البخاري«. َراَء هللاُھوٌر إْن ال ،َلَْ: طَ »ْودُعُ قَاَل: يَـعُ َمِريٍض 

  :عيادة النساء للرجال عند أمن الفتنة 

الَمِدينَةَ ُوِعَك  َ،ُو،َْكٍر  ×هللا ا قَِدَم َرُسوُل لَـمَّ عن عائشة رضي هللا عنھا قالت: 

دَُك؟ تَنـنِ ْ نَن ا فَقُْ ُت: يَا  َ،َنِت كَ ـمَ ْ ـھِ ا قَالَْت: فَدََخْ ُت َع َ ُھـمَ َعنهللا َو،اِلٌل َرِضَي 

 تُنـهُ فَلَْخبَرْ  ×هللا دَُك ؟... قَالَنْت َعائَِشنةُ: فَِنئْنُت إلَنى َرُسنوِل تَنـنِ َويَا ،اِلُل َكْ َن 

                                                           

 (.1356،رقي ) أخرجه البخاري (1)

 (.546/  خرحه البخاري في األدب الم رد ،رقي )صحيح( 2)

 (.2083(، وھذا ل  ه،  و خرحه الترمذي ،رقي )3106/  خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 3)

 (، وال  ظ له.2191(، ومس ي ،رقي )5675،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)

 (.3616،رقي ) أخرجه البخاري( 5)
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ُْ إلَ نَا الَمِدينَةَ َكُحبِّنَا َمكَّةَ  َْو  ََرندَّ، ال َّ  ُھـيَّ ال َّ »فَقَاَل:  ْحَھا َو،َناِرْك  ُھنـيَّ َةبِّ َوَصنّحِ

َھا َوصَ   .(1)مت ق ع  ه«. ،ِالُنْح َةِ  اْ ـھَ اَھا فَاْحعَ ُةـمَّ اِعَھا َواْمقُْ  لَنَا فِي ُمدِّ

 :عيادة المشرك 

فََمِرَض فَلَتَاعُ  ×ِدُم النَّبِيَّ يَـخْ وِدي  يَـھُ عن  مَ رضي هللا عنه قال: َكاَن ُنالٌم 

َوُھنَو ِعْنندَعُ  ْ ـهِ َ َر إلَى  َ،ِ فَنَ« ِ ـيْ  سْ : »لَـهُ ودُعُ فَقَعَدَ ِعْندَ َر ِْسِه فَقَاَل يَـعُ  ×النَّبِيُّ 

 ٬دُ َحننـمْ ال»وُل: يَننـقُ َوُھنَو  ×فََخنَرَج النَّبِننيُّ   َننـيَ فَلَسْ  ×قَاِسنِي ال:  ِطنْه  َ،َننا لَننـهُ فَقَناَل 

 .(2) خرحه البخاري «.الَِّذي  َْمقَذَعُ ِمَن النَّارِ 

  :النفث على المريض 

َُ َع َنى مَْ ِسنِه فِني الَكنا ×عن عائشة رضي هللا عنھا  َنَّ النَّبِنيَّ  ِض َمنـرَ َن يَْن ُن

ذَاِت، فَ الالَِّذي َماَت فِ ِه ،ِ  َُ َع َ  َـمَّ ُمعَّوِ ، َو َْمَسُح ،ِ َِد مَ ْ ،ِـھِ  ْ ـهِ ا ثَقَُ  ُكْنُت  َْمِ  ِسنِه نَّ

 .(3)ا. مت ق ع  هتِـھَ ِلبََركَ 

 :إرشاد المريض إلى ما ينفعه 

 ×هللا عننه  َمَّنهُ َرنَكا إلَنى َرُسنوِل  عن عثمان ،ن  ،ي العاص الثق ي رضني هللا -1

َضنْه يَندََك َع َنى : »×هللا َرُسنوُل  لَنـهُ ، فَقَناَل  َنـيَ دُعُ فِي َحَسنِدِع ُمْننذُ  َسْ يَـنِ َوَحعا  

اٍت:  َُعننوذُ ،ِنن ْبهَ ثاَلثننا ، َوقُننْ  َسننهللا الَّننِذي تَننلَلََّي ِمننْن َحَسننِدَك َوقُننْ : ،ِاْسننِي  اهلل َمننرَّ

 .(4)مس ي خرحه «. َرّرِ َما  َِحدُ َو َُةاِذرُ  ِمنْ  تِـهِ َوقُْدرَ 

ن َاُء فِني ثاَلثَنٍة: فِني »قنال:  ×عن ا،ن عبا: رضي هللا عنھما عن النبني و -2 الّشِ

مت ق «. َكّيِ التِي َعِن ،  َْو َرْر،َِة َعَسٍ ،  َْو َك ٍَّة ،ِنَاٍر، َو مَھى  ُمَّ َنـيٍ ِمـحْ َرْرَطِة 

                                                           

 (.1376(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5654،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.1356،رقي ) أخرجه البخاري( 2)

 (.2192(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5735،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 (.2202،رقي ) أخرجه مسلم( 4)
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 .(1)ع  ه

َحبَّنِة الإنَّ فِني »يقنول:  ×هللا عنه  مه سمه رسول هللا عن  ،ي ھريرن رضي و -3

 .(2)مت ق ع  ه«. السَّامَ  الَّ ٍء إالسَّودَاِء ِر َاء  ِمْن ُكّ ِ دَا

ُُ النَّبِيَّ هللا عن  م رافه رضي و -4 َرنْوَكةٌ  اَل قُْرَةةٌ وَ  ×عنھا قالت: َكاَن ال يُِص 

 .(3)رمذي وا،ن ماحهاَء.  خرحه التالِحنَّ  ْ ـهِ َوَضَه َع َ  الَّ إ

 عند المريض والميت: من الدعاء ما يقال 

 تُنننـيُ إذَا َةَضرْ : »×عنننن  م سننن مة رضننني هللا عنھنننا قالنننت: قنننال رسنننول هللا  -1

نُننوَن َع َننى َمننا تَقُولُننونَ  « المننِريَض  َِو الَم ِّننَت فَقُولُننوا َخ ننرا ، فَنن نَّ المالئَكننةَ يَُوّمِ

ةَ قَْد  َـمَ إنَّ  َ،َا سَ هللا فَقُْ ُت: يَا َرُسوَل  ×ة  َتَْ ُت النَّبِيَّ مَ  َـا َماَت  َ،ُو سَ  َـمَّ قَالَْت: فَ 

قَالَنْت: « ُعْقبَنى َةَسننَة   ْنـهُ ، َو ْعِقْبنِي مِ لَـهُ اْنِ ْر ِلي وَ  ُھـيَّ قُوِلي: ال َّ »َماَت. قَاَل: 

 .(4).  خرحه مس ي×دا  َحـمَّ ُمـ ْنـهُ َمْن ُھَو َخْ ٌر ِلي مِ هللا فَقُْ ُت. فَلَْعقَبَنَِي 

ةَ َوقَنْد  َنـمَ َع َنى  َ،ِني سَ  ×هللا عن  م س مة رضي هللا عنھا قالت: دََخَ  َرُسوُل و -2

ةَ، َواْرفَننْه  َنـمَ اْنِ نْر ألَ،ِني سَ  ُھنـيَّ ال َّ »ثُنيَّ قَناَل:  -َوفِ نهِ -ُرعُ فَلَْنَمَضنهُ... َرنقَّ ،ََصن

يَنا َربَّ  لَنـهُ فِي الغَا،ِِريَن، َواْنِ ْر لَنَا وَ  بِـهِ قِ فِي الَمْھِديِّ َن، َواْخ ُْ هُ فِي عَ  تَـهُ دََرحَ 

ْر فِي قَْبِرِع َوم لَـهُ العَالَم َن، َواْفَسْح   .(5) خرحه مس ي«. فِ هِ  لَـهُ ّوِ

 :تقبيل الميت 

قَبَّنَ   ْننـهُ عَ هللا عن ا،نن عبنا: وعائشنة رضني هللا عننھي:  َنَّ  َ،َنا ،َْكنٍر َرِضنَي 

                                                           

 (.2205له، ومس ي ،رقي ) (، وال  ظ5681،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 ( وال  ظ له.2215(، ومس ي ،رقي )5688،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (، وھذا ل  ه.3502(، و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )2054/  خرحه الترمذي ،رقي )حسن( 3)

 (.919،رقي ) أخرجه مسلم( 4)

 (.920،رقي ) أخرجه مسلم( 5)
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 .(1) ٌِّت.  خرحه البخاريَوُھَو مَ  ×النَّبِيَّ 

  رقية المريض: صفة 

 × ٬ا َرُسننولِ   َْصنَحابِ  ِمننْ  مَاس نا  َنَّ : رضنني هللا عننهالخندري  عنن  ،ني سنع د -1

وا َسن َرٍ  فِي َكامُوا  ،يُِضن  ُوُھيْ  فَ َنيْ  فَاْستََضنافُوُھيْ  اْلعَنَربِ   َْة َناءِ  ِمننْ  ،َِحنّيٍ  فََمنرُّ

 :ِمنْنُھيْ  َرُحن ٌ  فَقَنالَ  ،ُمَصنابٌ   َوْ  لَِديغٌ  اْلَحّيِ  َس ِّدَ  فَ ِنَّ  ،َراقٍ  فِ ُكيْ  َھ ْ  :لَُھيْ  فَقَالُوا

ُح ُ  فَبََر َ  اْلِكتَابِ  ،ِ َاتَِحةِ  فََرقَاعُ  فَلَتَاعُ  ،مَعَيْ    َنْ  فَنلَ،َى َنننَيٍ  ِمننْ  قَِط ع ا فَلُْعِطيَ  ،الرَّ

 يَنا :فَقَنالَ  ،لَنهُ  ذَِلنكَ  فَنذََكرَ  × النَّبِنيَّ  فَنلَتَى × ِل نَّبِنّيِ  ذَِلنكَ   َْذُكرَ  َةتَّى :َوقَالَ  يَْقبَ ََھا

  َمََّھنا  َْدَراكَ  َوَمنا» :َوقَنالَ  فَتَبَسَّنيَ  ،اْلِكتَنابِ  ،ِ َاتَِحنةِ  إِالَّ  َرقَْ نتُ  َمنا  ٬َوا ٬ا َرُسنولَ 

  .(2)مت ق ع  ه«. َمعَُكيْ  ،َِسْھيٍ  ِلي َواْضِر،ُوا ِمْنُھيْ  ُخذُوا» :قَالَ  ثُيَّ  «ُرْق َةٌ 

ذُ يُـعَ كان  ×ائشة رضي هللا عنھا  َنَّ النَّبِيَّ عن عو -2 َسُح ،ِ َِدِع يَـمْ ، ِ ـهِ َض  َھْ ،َـعْ ّوِ

ُِ  ُھـيَّ ال َّ »وُل: يَـقُ نَى وَ  ُـمْ ال بَنلَْ:، َواْرنِ ِه َو َْمنَت الشَّنافِي، ال الَربَّ النَّاِ:،  َْذِھن

َك، ِر َاء  ال  الَّ ِر َاَء إ ُُ  .(3)ع  ه مت ق«. َسقَما   اِدرُ يُـغَ ِر َا

ْق ننِة: يَننـقُ  ×هللا عننن عائشننة رضنني هللا عنھننا قالننت: َكنناَن َرُسننوُل و -3 وُل فِنني الرُّ

مت نق «. ،ِن ْذِن َر،ِّنَنا ِضنَا، يُْشن َى َسنِق ُمنَا،،َنـعْ تُْر،َةُ  َْرِضننَا، َوِريقَنةُ هللا ،ِاْسِي »

 .(4)ع  ه

 نق ،ھنا يلخذ ،سبا،ته من ريق م سه، ثي يضعھا ع نى التنراب، ويمسنح ،منا ع 

 ع ى موضه النرو  و الع ة، ويقول ھذا الدعاء  ثناء المسح.

دُ َحننـمَّ ُمـفَقَنناَل: يَننا  ×عننن  ،نني سننع د رضنني هللا عنننه  َنَّ ِحبريننَ   َتَننى النَّبِننيَّ و -4

 َْرقِ َك، ِمْن ُكّ ِ َرْيٍء يُْوِذينَك، ِمنْن َرنّرِ هللا قَاَل: ،ِاْسِي « مَعَيْ » َت؟ فَقَاَل: تَـكَ ارْ 

                                                           

 (.5709،رقي ) أخرجه البخاري( 1)

 (، وال  ظ له.2201(، ومس ي ،رقي )2276،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.2191(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5743،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 3)

 (.2194(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5746،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)
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،  َْو َعْ ِن َةاِسٍد،  ُك ِّ  ٍَ  .(1) َْرقِ َك.  خرحه مس يهللا يَْشِ  َك، ،ِاْسِي هللا مَْ 

 :ما يفعله المسلم إذا وقع الطاعون في بلد 

الطَّنناُعوُن : »×هللا عنھمننا قننال: قننال َرُسننوُل هللا عننن  سننامة ،ننن زينند رضنني 

ٌَ  ُْرِسننَ  َع َننى َطائِ َننٍة ِمننْن ،َنِنني إْسننَرائِ    ْو َع َنن ى َمننْن َكنناَن قَننْب َُكْي، فَنن ذَا ِرْحنن

ا فَننال ،ِننـھَ  تُننـيْ ، َوإذَا َوقَننَه ،ِننلْرٍض َو مْ ْ ننـهِ ،ِننلْرٍض فَننال تَْقنندَُموا َع َ  ،ِننـهِ  تُننـيْ َسِمعْ 

 .(2)مت ق ع  ه«. ْنـهُ مِ  ا  ا فَِرارُرُحوتَـخْ 

 

 آداب اللباس - 10

 :فوائد اللباس 

چ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ ڄ ڃ) ستر العورن كما قال سبحامه:و : الزينةاألولى

 .[26]األعراف/ (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .[81]النح / (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)، كما قال سبحامه: : الوقاية مما يضرةنيالثا

 :أفضل اللباس 

بُِسوا ِمْن ثِ َا،ُِكُي ال: »×عن ا،ن عبا: رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا  -1

ا َموتَناكُ بَ َاَض فَ مََّھا َخْ نُر ثِ َنا،ُِكيْ ال نُنوا فِ َھن  خرحنه  ،نو داود وا،نن «. يْ ، َوَك ِّ

 .(3)ماحه

ُُّ الثِّ َناِب إلَنى النَّبِنّيِ و -2  َْن  ×عن  مَ ،نن مالنك رضني هللا عننه قنال: َكنان  ََةن

 .(4)مت ق ع  هِحبََرنُ. اليَْ بَسَھا 

ِّ َنناِب إلَننى َرُسننولِ و -3 ُُّ الث  ×هللا  عننن  م سنن مة رضنني هللا عنھننا قالننت: َكنناَن  ََةنن

                                                           

 (.2186،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2218(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )3473،  خرحه البخاري ،رقي )همتفق علي( 2)

 (.1472(، وھذا ل  ه،  و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )4061/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 3)

 (.2079(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5813،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)
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 .(1)لترمذي َص.  خرحه  ،و داود واالقَمِ 

  :موضع اإلزار للرجال والنساء 

 ِ ـيِ إْزَرنُ الُمسْ : »×عن  ،ي سع د الخدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  -1

َكْعبَن ِن، َمنا َكناَن الَو،َنْ َن  نَنـهُ ا ،َ ْ ْ نـمَ إلَى مِْصِن السَّاِق، َوال َةَرَج  َْو ال ُحنَناَو فِ 

 .«إلَ نهِ هللا يَْنُ نِر  لَنـيْ َكْعبَن ِن فَُھنَو فِني النَّناِر، َمنْن َحنرَّ إَزاَرعُ ،ََطنرا  الْس ََ  ِمَن  َ 

 .(2) خرحه  ،و داود وا،ن ماحه

 ،َننـهُ َمننْن َحننرَّ ثَو: »×عننن ا،ننن عمننر رضنني هللا عنھمننا قننال: قننال رسننول هللا و -2

ةَ: فََكْ َن يَْصنَْعَن النَِّسناُء  َـمَ ، فَقَالَْت  ُمُّ سَ «ِق َاَمةِ الإلَ ِه يَوَم هللا يَْنُ ِر  لَـيْ ُخ الَء 

ا»نَّ قَاَل: ِلـھِ ،ِذُيُو ، قَاَل: «يُرِخ َن ِرْبر   نَـهُ فَ ُْرِخ »، فَقَالَْت: إذا  تَْنَكِشُن  َْقدَاُمُھنَّ

 .(3) خرحه الترمذي والنسائي«.  هِ ِذَراعا  ال يَِزْدَن َع َ 

 ما جاء في اإلسبال من الوعيد : 

اإلْسنبَاُل فِني اإلَزاِر »قال:  ×عن عبدهللا ،ن عمر رضي هللا عنھما عن النبي  -1

«. ِق َاَمنةِ الإلَ ِه يَوَم هللا يَْنُ ِر  لَـيْ ا َر ئا  ُخ اَلَء ْنـھَ ِعَماَمِة َمْن َحرَّ مِ القَِم ِص وَ الوَ 

 .(4)ي خرحه  ،و داود والنسائ

يَننوَم هللا  ُھننـيُ ثاَلثَننةٌ ال يَُك ِّمُ »ال: قنن ×عننن  ،نني ذر رضنني هللا عنننه عننن النبنني و -2

قَناَل: فَقََر ََھنا َرُسنوُل « َعذَاٌب  َِلن يٌ  ـيْ لَـھُ وَ  ِھـيْ َوال يَُزّكِ  ِھـيْ ِق َاَمِة َوال يَْنُ ُر إلَ ال

: َخا،ُوا َوَخِسُروا َمنْن  ×هللا  ََ ِمَراٍر. قَاَل  َ،ُو ذَّرٍ ؟ قَناَل: يَنا َرُسنوَل هللا ُھنـيْ ثاَل

 .(5) خرحه مس ي«. َكاِذبِ ال َِن ،ِالحَ  تَـهُ ُمنَ ُِّق ِس عَ الَمنَّاُن وَ البُِ  وَ الُمسْ »

َكْعبَ ِن ِمنَن الَما  َْس ََ  ِمَن »قال:  ×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه عن النبي و -3
                                                           

 (.1764و خرحه الترمذي ،رقي ) ،ه(، وھذا ل  4025/  خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 1)

 (.3573(، وھذا ل  ه، و خرحه ا،ن ماحه ،رقي )4093/  خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 2)

 (.5336(، وھذا ل  ه، و خرحه النسائي ،رقي )1731/  خرحه الترمذي ،رقي )صحيح( 3)

 (.5334(، وھذا ل  ه، و خرحه النسائي ،رقي )4094/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 4)

 (.106،رقي ) أخرجه مسلم( 5)
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 .(1) خرحه البخاري«. ِ ي النَّارِ فَ اإلَزاِر 

 :المنهي عنه من اللباس والفرش 

ال تَْ بَُسننوا : »×رضنني هللا عنننه قننال: قننال رسننول هللا  عننن عمننر ،ننن الخطنناب -1

 .(2)مت ق ع  ه«. هُ فِي اآلِخَرنِ يَْ بَسْ  لَـيْ الَحِريَر فَ مَّهُ َمْن لَبَِسهُ فِي الدُّْم َا 

َم »قننال:  ×عننن  ،نني موسننى األرننعري رضنني هللا عنننه  ن رسننول هللا و -2  ُةننّرِ

ُِ َع َنى ذُُكنورِ  تِني َو ُِةن َّ إلمَاثِ  ِلبَاُ: الَحِريِر َوالذََّھ  خرحنه الترمنذي «. ِھنـيْ  ُمَّ

 .(3)والنسائي

: ِع ننادَنِ الَمننِريِض، ْبهٍ ،َِسنن ×مَا النَّبِننيُّ َمننـرَ عننن البننراء رضنني هللا عنننه قننال:  َ و - 3

، وَ الَواتِّبَننالِ الَننَننائِِز، َوتَْشننِم ِت  َِ يبَاجِ مَننـھَ عَنناِط َِ الَحِريننِر َوالنندِّ امَا َعننْن لُننْب

ّيِ الوَ   .(4)ِر. مت ق ع  هُحـمْ َم َاثِِر الَواالْستَْبَرِق َوال قَّسِ

ِصنْن َاِن ِمنْن  َْھنِ  : »×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عننه قنال: قنال رسنول هللا و -4

ا النَّاَ:، َومَِسناٌء ،ِـھَ بَقَِر يَْضِر،ُوَن الِس َاٌط َكلَْذمَاِب  ُھـيْ ا. قَْوٌم َمعَ ُھـمَ  َرَ  لَـيْ النَّاِر 

وُسننُھنَّ َكلَْسنننَِمِة ُمننـمِ اِريَنناٌت َكاِسنن َاٌت عَ  ُُ ِت الَمائِ َننِة، ال بُننـخْ ال الٌت َمننائاِلٌت، ُر

«. نِ َكنذَا َوَكنذَاْدَن ِريَحَھا، َوإنَّ ِريَحَھا لَ ُوَحندُ ِمنْن َمِسن رَ يَـنِ يَْدُخْ َن الَننَّةَ، َوال 

 .(5) خرحه مس ي

 ×هللا َر َا َرُسنوُل عن عبدهللا ،ن عمرو ،ن العاص رضي هللا عنھما قنال: و - 5

« تَْ بَْسننَھا ُك َّننـاِر فَننالالإنَّ َھننـِذِع ِمننـْن ثِ َننـاِب »َع َننيَّ ثَننو،َ ِن ُمعَْصنن ََريِن فَقَننـاَل: 

 .(6) خرحه مس ي

                                                           

 (.5787،رقي ) أخرجه البخاري( 1)

 (.2069(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5834،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.5265(، وھذا ل  ه،  و خرحه النسائي ،رقي )1720/  خرحه الترمذي رقي )صحيح( 3)

 (.2066  ظ له، ومس ي ،رقي )(، وال5849،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)

 (.2128،رقي ) أخرجه مسلم( 5)

 (.2077،رقي ) أخرجه مسلم( 6)
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ُِ  ×امَا النَّبِنيُّ مَنـھَ عن ةذي نة رضني هللا عننه قنال: و -6  َْن مَْشنَرَب فِني آمِ َنِة النذََّھ

ننِة، َو َْن مَلُْكننَ  فِ الوَ  يبَاجِ َو َْن مَِ ضَّ َِ الَحِريننِر َوالنندِّ ََ َع َ ننِه.  َھننا، َوَعننْن لُننْب ْنِ نن

 .(1) خرحه البخاري

، ٬،ِنا  َْمُشندُكَ : لَنهُ  فَقَنالَ  ُمعَاِويَنةَ  َع َنى َمْعِديَكِربَ  ْ،نُ  ِمْقدَامُ ال َوفَدَ  خالد قال:عن و -7

ننال ُح ُننودِ  بُوِ: ـلُنن َعنننْ  َھىـمَنن × ٬ا َرُسننولَ   َنَّ  تَْع َننيُ  َھنن ْ  ُكننوبِ  بَالِ ـّسِ  َع َْ َھننا َوالرُّ

  .(2)ينسائ.  خرحه  ،و داود والمَعَيْ  :قَالَ 

 .وال ينوز لبَ ث اب ف ھا ص  ُ،  و صورن ذي روو،  و ث اب رھرن 

 :المنهي عنه من هيئات المشي واللباس 

 جئ جئ جئ  جئ  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي   ) قال هللا تعالى: -1

 .[19-18]لقمان/ (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 .[31]النور/ (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ) قال هللا تعالى عن النساء:و -2

َعننْن ِلْبَسننتَ ِن:  َْن  ×هللا َرُسننوُل  ىمَننـھَ عننن  ،نني ھريننرن رضنني هللا عنننه قننال: و -3

ُحُ  فِي الثَّوِب يَـحْ  ََ َع َنى فَْرِحنِه مِ التَبَِي الرَّ َ  تَنـمِ َرنْيٌء، َو َْن يَشْ  ْننـهُ َواِةنِد لَنْ 

ََ َع َى  ََةِد ِرقَّ ِه.  خرحه البخاريال،ِالثَّوِب   .(3)َواِةِد لَْ 

ِشي فِني يَنـمْ ،َْ نََمنا َرُحنٌ  : »×عن  ،ي ھريرن رضي هللا عنه قال: قال النبني و -4

ٌ   بُـهُ ُة ٍَّة تُْعنِ  ْوِم ُ  إلَنى يَنْ نـنَ تَـنَ ، فَُھنَو يَ ،ِنـهِ هللا ، إْذ َخَسنَن تَـهُ ُحـمَّ مَْ ُسهُ، ُمَرّحِ

 .(4)مت ق ع  ه«. ِق َاَمةِ ال

الُمتََشننبِِّھ َن ِمننَن  ×هللا عننن ا،ننن عبننا: رضنني هللا عنھمننا قننال: لَعَننَن َرُسننوُل و -5

َحاِل ،ِالنَِّساِء، َوالُمتََشبَِّھاِت ِمَن النَِّساءِ  َحاِل.  خرحه البخاري الّرِ ،ِالّرِ
(5). 

                                                           

 (.5837،رقي ) أخرجه البخاري( 1)

 (، وھذا ل  ه. 4255(، و خرحه النسائي ،رقي )4131/ خرحه  ،وداود ،رقي )صحيح( 2)

 (.5821،رقي ) أخرجه البخاري( 3)

 (.2088(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5789،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 4)

 (.5885،رقي ) أخرجه البخاري( 5)
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َمْن تََشبَّهَ ،ِقَوٍم فَُھنَو » :×عن ا،ن عمر رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا و -6

 .(1) خرحه  ةمد و ،و داود«. ـيْ ْنـھُ مِ 

  :عدم تبرج النساء باللباس وال ينة 

 (ہ ہ ہ ھ ه ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) قال هللا تعالى: -1

 .[59 ]األةزاب/

 (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) قال هللا تعالى:و -2

 .[31/]النور

    چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ  ڄ ڄ ڦ ڄ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) قال هللا تعالى:و -3

 .[60]النور/ (ڇ ڇ ڇ چ چ

 :االهتمام بال ينة والنظافة 

 َلَنَك »فِني ثَنوٍب دُوٍن فَقَناَل:  ×عن  ،ني األةنوص عنن  ، نه قنال:  َتَْ نُت النَّبِنيَّ  -1

غَننَِي الِمنَن اإل،ِنِ  وَ هللا قَاَل: قَنْد آتَنامِي « َماِل؟ِمْن  َّيِ ال»قَاَل: مَعَْي، قَاَل: « َماٌل؟

قِ نننِق. قَننناَل:  َع َ نننَك هللا َمننناال  فَْ  ُنننَر  َثَنننُر مِْعَمنننِة هللا فَننن ذَا آتَننناَك »َوالَخ نننِ  َوالرَّ

 .(2) خرحه  ،و داود والنسائي«. تِـهِ َوَكَرامَ 

فَنَر َا َرُحنال   ×هللا  عن حا،ر ،ن عبدهللا رضي هللا عنھما قنال:  تَاَمناَ َرُسنولُ و -2

َق َرْعُرعُ فَقَاَل:  ُن يَـنِ  ََما َكاَن »َرِعثا  قَْد تَ َرَّ ؟ َوَر َا «َرنْعَرعُ  ،ِنـهِ دُ َھذَا َمنا يَُسنّكِ

 ،ِننـهِ ِسُ  يَنـغْ دُ َمنناء  يَنـنِ  ََمننا َكناَن َھننذَا »ثِ َناٌب َوِسننَخةٌ فَقَناَل:  ْ ننـهِ َرُحنال  آَخنَر َوَع َ 

 .(3)ود والنسائي خرحه  ،و دا«. ،َـهُ ثَو

 :لباس الرأس 
                                                           

(، و خرحنننه  ،نننو داود ،نننرقي 1269(، ام نننر اإلرواء رقننني )5114/ خرحنننه  ةمننند ،نننرقي )حستتتن( 1)

(4031.) 

 (.5224(، وھذا ل  ه،  و خرحه النسائي ،رقي )4063/  خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 2)

 (.5236(، وھذا ل  ه، و خرحه النسائي ،رقي )4062،رقي )/ خرحه  ،و داود صحيح( 3)
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َع َى  ×هللا عن عمرو ،ن ُةريَ رضي هللا عنه قال: َكلَمِّي  َْمُ ُر إلَى َرُسوِل 

 .(1)ا ،َ َن َكتِ َ ِه.  خرحه مس يْ ـھَ ِعَماَمةٌ َسْودَاُء، قَْد  َْرَخى َطَرفَ  ِ َـهالِمْنبَِر َوَع 

  :ما يقوله إذا لبس ثوباً جديداً ونحوه 

دَّ تَنـنَ إذَا اسْ  ×هللا د الخندري رضني هللا عننه قنال: َكناَن َرُسنوُل عن  ،ني سنع 

نا قَِم صنا   َْو ِعَماَمنة  ثُنيَّ  اعُ ،ِاْسنِمِه: إمَّ دُ  َْمنَت َحنـمْ لَنَك ال ُھنـيَّ ال َّ »وُل: يَنـقُ ثَو،ا  َسنمَّ

ِع َوَرنّرِ َمنا  ، َو َُعوذُ ،َِك ِمننْ لَـهُ َكَسوتَنِ ِه،  َْسلَلَُك ِمن َخْ ِرِع َوَخْ ِر َما ُصنَِه  َرنّرِ

ََ  ََةدُ  ×قَنناَل  َ،ُننو مَْضننَرنَ: فََكنناَن  َْصننَحاُب النَّبِننّيِ « لَننـهُ ُصنننَِه  ثَو،ننا   ُھننـيْ إذَا لَننبِ

 .(2)الَى.  خرحه  ،و داود والترمذيتَعَ هللا ِ ُن يُـخْ : تُْبِ ي وَ لَـهُ َحِديدا  قِ َ  

  ً  :جديداً  ما يُدعى به لمن لبس ثوبا

ْ َصةٌ َسنودَاُء َخنـمِ ،ِثِ َناٍب فِ َھنا  ×هللا لد قالت:  ُتِنَي َرُسنوُل عن  م خالد ،نت خا

ائْتُنومِي »قَنوُم. فَقَناَل: الفَلُْسنِكَت «  َصةَ؟َخنـمِ َمْن تََروَن مَْكُسنوَھا َھنِذِع ال»فَقَاَل: 

تَ ِن. « يْخِ ِقن ْ،ِ ني َو »فَلَْلبََسننِ َھا ،ِ َنِدِع، َوقَناَل:  ×فَلُتَِي ،َِي النَّبِنيَّ « ،ِلُّمِ َخاِلدٍ  َمنرَّ

 .(3) خرحه البخاري

  :كيفية لبس النعلين 

وُل فِني َننْزَونٍ َنَزْومَاَھنا: يَنـقُ  ×عن حا،ر رضني هللا عننه قنال: سنمعت النبني  -1

ُحننَ  ال يَننَزاُل َراِكبننا  َمننا اْمتَ تَننـكْ اسْ »  خرحننه «. عَنن َ ثُِروا ِمننَن النِّعَنناِلإ فَنن نَّ الرَّ

 .(4)مس ي

إذَا اْمتَعَننَ   ََةنندُُكْي »قننال:  ×ضنني هللا عنننه  ن رسننول هللا عننن  ،نني ھريننرن رو -2

ننَماِل، لِ  َننـمِ الفَْ  َْبنندَ  ،ِ  ا تُْنعَننُ  ـمَ لَـُھنننَى  َوَّ  ُننـمْ الِن تَننـكُ  ِن، َوإذَا اْمتَننَزَل فَْ  َْبنندَ  ،ِالّشِ

                                                           

 (.1359،رقي ) أخرجه مسلم( 1)

 (.1767(، وھذا ل  ه، و خرحه الترمذي ،رقي )4020/ خرحه  ،و داود ،رقي )صحيح( 2)

 (.5845،رقي ) أخرجه البخاري( 3)

 (.2096،رقي ) أخرجه مسلم( 4)
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 .(1)مت ق ع  ه«. ا تُْنَزلُ ُھـمَ رَ وآخِ 

  :ما ورد في خواتيم الرجالل وأين تُلبس؟ 

ُِ. مت ق  تَـيِ َخا ى َعنْ مَـھَ  َمَّهُ  × ،ي ھريرن رضي هللا عنه عن النبي عن  -1 الذََّھ

 .(2)ع  ه

هُ مِ تَـمُ َكاَن َخا ×عن  مَ رضي هللا عنه  َنَّ النَّبِيَّ و -2 ٍة َوَكاَن فَصُّ . ْننـهُ هُ ِمْن فِضَّ

 .(3) خرحه البخاري

ََ  ×عننن  مننَ ،ننن مالننك رضنني هللا عنننه  ن رسننول هللا و -3 ننٍة فِنني  تَننـيَ َخا لَننبِ فِضَّ

، َكاَن نِـهِ  يَـمِ  هُ يَـنْ ، فِ ِه فَص  َةبَِشي   .(4).  خرحه مس يا يَِ ي َك َّهُ ِمـمَّ عَُ  فَصَّ

ا  تَنـمَخْذمَا َخاـإمَّا اتَّ »خاتما ، قال:  ×عن  مَ رضي هللا عنه قال: صنه النبي و -4

فِني ِخْنَصنِرِع. قَناَل: فَن مِّي ألََرا ،َِريقَنهُ « دٌ َومَقَْشنَا فِ ِه مَْقشا  فاَل يَنْنقُْش َع َ نِه  ََةن

 .(5) خرحه البخاري

  يباح للنساء لبسه من الذهبما: 

فََصنن َّى قَْبننَ   ×ِع نندَ َمننَه النَّبِننّيِ العننن ا،ننن عبننا: رضنني هللا عنھمننا: َرننِھدتُّ  -1

فِنـي ثَنْوِب ،ِنالٍل. مت نق  َي َوالَخنَواتِ  تَنـلَ  َ الالُخْطبـِة، فَلَتَى النَِّساَء فََنعَْ َن يُْ ِقنـ َن 

 .(6)ع  ه

ََ بَنـعَ عن عائشة رضي هللا عنھا  َمََّھا اْستَعَاَرْت ِمنْن  َْسنَماَء قِنالدَن  فََھ ََكنْت، فَ و -2

ََ َمعَ  ـيُ تْـُھنَرُحال  فََوَحندََھا، فَلَْدَركَ  ×هللا َرُسوُل  نالنُ َولَن  َمناٌء، فََصن َّْوا  ُھنـيْ الصَّ

                                                           

 (.2097وال  ظ له، ومس ي ،رقي ) (،5856،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 1)

 (.2089(، ومس ي ،رقي )5864،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.5870،رقي ) أخرجه البخاري( 3)

 (.2094،رقي ) أخرجه مسلم( 4)

 (.5874،رقي ) أخرجه البخاري( 5)

 (.884(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5880،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                        فقه القرآن والسنة في

 اآلداب
326 

 .(1)ِي. مت ق ع  ه َـمُّ آيَةَ التَّ هللا فَلَمَْزَل  ×هللا َرُسوِل  فََشَكْوا ذَِلَك إلَى

 :التواضع في اللباس والفراش 

قال:  ْخَرَحنْت إلَْ نَنا َعائَِشنةُ ِكَسناء  َوإَزارا  َنِ   نا ، فَقَالَنْت: قُنبَِض  عن  ،ي ،ردن -1

 .(2)فِي َھذَْيِن. مت ق ع  ه ×ّيِ ُروُو النَّبِ 

، الَّنِذي يَنَناُم ×هللا  عنھا قالت: إمََّما َكاَن فِنراُ  َرُسنوِل عن عائشة رضي هللاو -2

 .  (3)ا  َةْشُوعُ ِل ٌن.  خرحه مس ي،  َدَمْ ـهِ َع َ 

                                                           

 (.367(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )336،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه (1)

 (.2080(، وال  ظ له، ومس ي ،رقي )5818،  خرحه البخاري ،رقي )متفق عليه( 2)

 (.2082،رقي ) أخرجه مسلم( 3)
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