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 طريقآداب ال -15

 :حق الطريق 

ِ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أ -1 ُجلُوَس الإِيَّاُكْم وَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  َي هللاُ َعنهُ َرِض ُخْدِري 

َها، فِـيدَُّث تَـحَ اِلِسنَا بُدٌّ نَ َمـجَ ، َما لَنَا ِمْن ٬. فَقَالُوا: يَا َرُسوَل ا«بِالطُُّرقَاتِ 

. قَالُوا: َوَما َحقُّ «ِلَس، فَأْعُطوا الطَِّريَق َحقَّهُ الَمـجْ إاِل  تُـمْ بَـيْ فإِْذ أ» :فَقَالَ 

بََصِر، َوَكفُّ األذَى، َوَرادُّ السَّالِم، الَغضُّ »؟ قال: ٬الطَِّريِق يَا َرُسوَل ا

هْ َمْعُروِف، َوالالَواألْمُر بِ   .(1)متفق عليه  .«ُمْنَكرِ الُي َعِن نَـّ

نَتَـَحد ُث، فََجاَء ِة نِـيَ ُكن ا قُعُواداً بِاألَفْ  ِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل:رَ  بِـي َطْلـَحةَ أَ  َوَعنْ  -2

عُدَاِت؟ اْجتَنِبُوا َمـجَ ـَما لَُكْم َولِ »نَا، فَقَاَل: لَـيْ فَقَاَم عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا اِلِس الص 

عُدَاتِ َمـجَ  نَتَذَاَكُر  َما بَأٍْس، قَعَْدنَا ْيـرِ فَقُْلنَا: إِن َما قَعَْدنَا ِلغَ « اِلَس الص 

ا الَ، فَأاَد وا َحق َها: َغض  »د ُث، قَاَل: تَـحَ َونَ  بََصِر، َوَراد  الس الَِم، َوُحْسُن الإِم 

 .(2)أخرجه مسلم «.َكالَمِ ال

ِ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َخطَّاب الُعَمَر بن َوَعْن  -3  :-وفيه– قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

الَّ وا التَـْهـدُ وَف وَ ْلـهُ مَ الَوتُِغيثوا »  .(3)أخرجه أبو اداواد .«ضَّ

 :إماطة األذى عن الطريق 

 يَـْمِشي َرُجل   بَـْينََما»: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  أَن   َرِضَي هللاُ َعنْـهُ  هَُريْـَرةَ  أَبِـي َعنْ 

َرهُ  الطَِّريِق، َعلَـى َشْوكٍ  غُْصنَ  َوَجدَ  بَِطِريٍق،  .«لَـهُ  فَغَفَرَ  لَـهُ  هللاُ  فََشَكرَ  فَأَخَّ

                                                 

 (.2121ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6229أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2160برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.4817برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 3)
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 . (1)عليهمتفق 

 :عدم الجهر بالمعاصي في الطريق وغيره 

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

 .[19]النور:   (جئ جئ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[86]األعراف: (  ڭ ڭ ڭ ۇ

ُكلُّ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اقالَ  َعْنـهُ  َرِضَي هللاُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَوَعْن  -3

ُجُل بِالالُمـجَ اِهِريَن، َوإِنَّ ِمَن الُمـجَ ُمعَافًى إِال  تِـيأُمَّ  يْ اَهَرةِ أْن يَْعَمَل الرَّ ِل لَـّ

ا بَاِرَحةَ َكذَ القُوَل: يَا فاُلُن، َعِمْلُت فَـيَ هُ هللاُ، تَـرَ َعَمالً، ثُمَّ يُْصبَِح َوقَْد سَ 

هُ هُ رَ تُـرُ َوَكذَا، َوقَْد بَاَت يَسْ   .(2)متفق عليه .«ْنـهُ عَ  ٬ا تْـرَ ، َويُْصبُِح يَْكِشُف سِ بُـّ

 :عدم قضاء الحاجة في الطريق 

«. نِ نَـيْ اتَّقُوا اللَّعَّا»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

ىتَـخَ الَِّذي يَ »؟ قال: ٬ا َرُسوَل اقَالُوا: َوَما اللَّعَّانَاِن يَ  َطِريِق النَّاِس أْو  فِـي لَـّ

ـِهـمْ ظِ  فِـي  .(3)أخرجه مسلم .«ل ِ

 :إعانة المحتاج 

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ  ِمنَ  ُسالََمى ُكلُّ  »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 نِ نَـيْ ااِلثْ  نَ بَـيْ  تَْعِدلُ  :قَالَ  الشَّْمسُ  هِ ـيفِ  تَْطلُعُ  يَْومٍ  ُكلَّ  َصدَقَة   لَـْيـهِ عَ  النَّاِس 

ُجلَ  َوتُِعينُ  َصدَقَة    الَـْيـهَ عَ  لَـهُ  فَعُ تَـرْ  أَوْ  الَـْيـهَ عَ  لُـهُ تَـْحـمِ فَ  تِـهِ ادَابَّ  فِـى الرَّ

                                                 

 (.1914ومسلم برقم ) (,652أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2990ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6069أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.269برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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ي ِبَةُ  ةُ ِلـمَ كَ الوَ  :قَالَ  َصدَقَة   َمتَاَعهُ   ىلَـإِ  ِشيَهاتَـمْ  َخْطَوةٍ  َوُكلُّ  َصدَقَة   الطَّ

 .(1)متفق عليه .«َصدَقَة   الطَِّريقِ  َعنِ  األَذَى يطُ تُـمِ وَ  َصدَقَة   الصَّالَةِ 

 :عدم اتخاذ ظهور الدواب منابر 

ِ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ  خِ إِيَّاُكْم أَْن تَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي  ذوا تَـّ

َرَها لَُكْم ِلتُبَل ِغَُكْم إِ إِنَّمَ  ُظُهوَر ادََوابُكْم َمنَابَر فَإِنَّ هللاَ  تَُكونُوا  لَـمْ بَلٍَد  لَـىا َسخَّ

ِ األَْنفُِس َوَجعََل لَُكُم األَْرَض فَعَ   .«ا فَاْقُضوا َحاَجتَُكمْ لَـْيـهَ بَاِلِغيِه إِالَّ بِشق 

 .(2)أخرجه أبو اداواد

 :عدم النزول والنوم على الطريق 

 تُـمْ إِذَا َسافَرْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬اقَاَل: قَاَل َرُسوُل  هُ َرِضَي هللاُ َعْنـةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

الس نَِة،  فِـي تُـمْ ِخْصِب، فَأَْعُطوا اإِلبَِل َحظ َها ِمَن األَْرِض، َوإِذَا َسافَرْ ال فِـي

سْ ْيـرَ ا الس  لَـْيـهَ فَأَْسِرُعوا عَ  بِالل ْيِل، فَاْجتَنِبُوا الط ِريَق، فَإِن َها  تُـمْ ، َوإِذَا َعر 

 .(3)أخرجه مسلم .«َهَوام  بِالل ْيلِ لاَمأَْوى 

 :اإلرداف على الدابة عند الحاجة إذا لم يشق عليها 

ِ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  لٍ َعْن ُمعَاِذ ْبِن َجبَ  -1  نِـيبَـيْ َس لَـيْ  ملسو هيلع هللا ىلص: ُكْنُت ِراْدَف النَّبِـي 

ْحلِ  نَـهُ بَـيْ وَ   .(4).  متفق عليهإِال ُمْؤِخَرةُ الرَّ

َمِدينَِة َوُهَو ال لَـىإِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـيُّ : أْقبََل نَ الَ قَ  ْنـهُ َماِلٍك َرِضَي هللاُ عَ  ْبنِ  أنَِس َوَعْن  -2

َشابٌّ ال يُْعَرُف، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـيُّ يُْعَرُف، َونَ  ْيـخ  ُمْراِدف  أبَا بَْكٍر، َوأبُو بَْكٍر شَ 

                                                 

 .واللفظ له (1009(, ومسلم برقم )2891برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 1)

 (.2567برقم ) أبو اداوادأخرجه  صحيح/( 2)

 (.1926برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 .واللفظ له(, 30(, ومسلم برقم )2856أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ُجُل أبَا بَْكٍر فَـيَ  ُجُل الَِّذي قُوُل: يَا أبَا بَْكٍر، َمْن َهذَ فَـيَ ْلقَى الرَّ َن يَدَْيَك؟ بَـيْ ا الرَّ

ُجُل فَـيَ  هُ َحاِسُب أالِسُب فَـيَـحْ َل. قال: بِـيالسَّ  نِـيييَـْهـدِ قُوُل: َهذَا الرَّ إِنََّما  نَـّ

 .(1)أخرجه البخاري .ْيـرِ خَ الَل بِـيسَ  نِـيالطَِّريَق، َوإِنََّما يَعْ  نِـييَعْ 

 :السير على يمين الطريق 

يَـمُّ ال بُـهُ يُْعجِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَالَْت: َكاَن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ   فِـيُن تَـّ

 .(2)متفق عليه .ل ِـهِ كُ  نِـهِ َشأْ  فِـي، َوُطُهوِرِه، وَ ِلـهِ جُّ تَـرَ وَ  ِلـهِ تَنَعُّ 

 :اإلخبار بمن معه من النساء إذا خشي سوء الظن به 

ُمْعتَِكفاً، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَالَْت: َكاَن الن   َعْنـَها َرِضَي هللاُ  يَـيَ ةَ بِْنِت حُ ِفـي  َعْن صَ 

 َ ، َوَكاَن نِـيْقِلبَ ِلـيَ ، ثُم  قُْمُت ألَْنقَِلَب، فَقَاَم َمِعَي تُـهُ الً، فََحد ثْ لَـيْ أَُزوُرهُ  تُـهُ تَـيْ فَأ

َرأَيَا ا لَـم  ادَاِر أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد، فََمر  َرُجالَِن ِمَن األَْنَصاِر، فَ  فِـيا نُـهَ َمْسكَ 

ِفـي ةُ بِْنُت ِرْسِلُكَما، إِن َها صَ  لَـىَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  أَْسَرَعا، فَقَاَل الن  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن  

ِري ِمَن يَـجْ إِن  الش ْيَطاَن »قَاَل:  ٬يَا َرُسوَل ا ٬فَقَاال: ُسْبَحاَن ا« ُحيَـيَ 

اً َرَى الد ِم، َوإِن ي َخِشيُت أَْن يَ َمـجْ اإِلْنَساِن   :أَْو قَالَ « ْقِذَف فِـي قُلُوِبُكَما َشر 

« ً  .(3)متفق عليه .«َشْيئا

  :أحسن المشي وأعدله 

 .[19]لقمان:  ( جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ) قال هللا تعالى: -1

 .[63]الفرقان:(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) وقال هللا تعالى: -2

 .[95]اإلسراء:(   ىئ ىئ ی ی يۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) وقال هللا تعالى: -3

                                                 

 (.3911برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.268ومسلم برقم )ظ له، واللف(, 168أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 2175ومسلم برقم ) (,3281أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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أَْزَهَر اللَّْوِن، َكأَنَّ َعَرقَهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَنٍَس وَ  -4

ِ َرُسوِل ْلـيَ اللُّْؤلُُؤ، إِذَا َمَشى تََكفَّأَ َوالَ َمِسْسُت اِديبَاَجةً َوالَ َحِريَرةً أَ  َن ِمْن َكف 

أخرجه  .ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِمْسَكةً َوالَ َعْنبََرةً أَْطيََب ِمْن َرائَِحِة َرُسوِل اُت ِمـمْ ، َوالَ شَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

 .(1)مسلم

 :اإلسراع في المشي عند الحاجة 

يْ : صَ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِن الَحاِرثَعْن ُعْقبَةَ  ِ ُت َوَراَء النَّ لَـّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

مَ عَْصَر، فَسَ الَمِدينَِة البِ  ً ثُمَّ قَاَم ُمْسِرع لَـّ بَْعِض  لَـىطَّى ِرقَاَب النَّاِس، إتَـخَ ، فَ ا

ُهـمْ ، فََرأى ألَـْيـِهـمْ ، فََخَرَج عَ تِـهِ ُحَجِر نَِسائِِه، فَفَِزَع النَّاُس ِمْن ُسْرعَ   نَـّ

ً ذََكْرُت َشْيئ»، فَقال: تِـهِ َعِجبُوا ِمْن ُسْرعَ  ِمْن تِْبٍر ِعْندَنَا، فََكِرْهُت أْن  ا

 .(2)أخرجه البخاري .«تِـهِ ْسمَ ، فَأَمْرُت بِقِ نِـيبِسَ يَـحْ 

 :مكان سير الرجال والنساء في الطريق 

 اءِ سَ لن ِ لِ  سَ يْ لَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬: قَاَل َرُسوُل اقَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

 .(3)أخرجه ابن حبان .«يقِ رِ الطَّ  طُ سَ وَ 

 :اجتناب مشية الخيالء 

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

 .[18]لقمان:

نََما َرُجل  بَـيْ » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

ُل ْلـجَ تَـجَ َو يَ فَـهُ األَْرُض،  بِـهِ َوبُْرادَاهُ، إْذ ُخِسَف  تُـهُ ُجـم   تْـهُ ِشي، قَْد أَْعَجبَ يَـمْ 

                                                 

 (.2330برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.851برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.5572برقم )ابن حبان  أخرجه حسن/( 3)
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 .(1)متفق عليه .«الس اَعةُ األَْرِض َحت َى تَقُوَم  فِـي

 :ًلبس النعال واالحتفاء أحيانا 

ً قَاَل: ُكنَّا ُجلُوسَرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما  ُعَمرَ اْبِن َعْن  -1 ، إِْذ َجاَءهُ ٬َمَع َرُسوِل ا ا

مَ َرُجل  ِمَن األْنَصاِر فَسَ   :ملسو هيلع هللا ىلص ٬. ثُمَّ أاْدبََر االْنَصاِريُّ فَقَاَل َرُسوُل الَـْيـهِ عَ  لَـّ

 ٬فَقَاَل َرُسوُل ا ِلـح  فَقَاَل َصا «أَخا االْنَصاِر َكْيَف أِخي َسْعدُ ْبُن ُعبَاادَةَ يَا »

نَا لَـيْ فَقَاَم َوقُْمنَا َمعَهُ، َونَْحُن بِْضعَةَ َعَشَر، َما عَ «. َمْن يَعُوادُهُ ِمْنُكْم؟» :ملسو هيلع هللا ىلص

، نَْمِشي  ىبَاخِ حَ تِْلَك الس ِ  فِـينِعَال  َوال ِخفَاف  َوال قاَلنُِس َوال قُُمص   تَـّ

ى. حَ ِلـهِ ِجئْنَاهُ. فَاْستَأَْخَر قَْوُمهُ ِمْن َحوْ  الَِّذيَن  بُـهُ َوأْصَحاملسو هيلع هللا ىلص  ٬ادَنَا َرُسوُل ا تَـّ

 .(2)أخرجه مسلم  َمعَهُ.

َوٍة َغزْ  فِـي يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص َل: َسِمْعُت الن بِـي  قَاَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِرٍ وَ  -2

ً َما اْنتَعَلَ اْستَْكثِرُ » :َغَزْونَاَها ُجَل الَ يََزاُل َراِكبا  .«وا ِمَن الن عَاِل، فَإِن  الر 

 .(3) أخرجه مسلم

 :ما يقوله عند الخروج من المنزل 

 :قَالَ  تِـهِ بَـيْ َكاَن إِذا َخَرَج ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاةَ لَـمَ َعْن أُم ِ سَ  -1

همَّ  ،٬ا لَـىتََوكَّْلُت عَ  ٬بْسِم ا» إِنَّا نَعُوذ بَك ِمْن أَْن نَِزلَّ أَْو نَِضلَّ أَْو  اللَـّ

 .(4)أخرجه الترمذي والنسائي .«نَالَـيْ َهَل عَ يُـجْ أَْو نَْجَهَل أَْو  لَـمَ أَْو نُظْ  ِلـمَ نَظْ 

جُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -2 ُل إِذا َخَرَج الرَّ

                                                 

 .فظ لهوالل(, 2088ومسلم برقم ) (,5789أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.925برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2096برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.5486برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 3427ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 4)
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ةَ إِالَّ با ٬ا لَـىتََوكَّْلُت عَ  ٬بْسِم ا :فَقَالَ  تِـهِ بَـيْ ِمْن  يُقَاُل  :قَالَ  «٬الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

ى ِفـييَت َوكُ ُهـدِ » :ِحينَئِذٍ  َشْيَطان   لَـهُ قُوُل فَـيَ الشَّيَاِطيُن  لَـهُ َت َوُوقِيَت فَتَتَنَحَّ

 .(1)أخرجه أبو اداواد والترمذي .«َوُوقِيَ  ِفـيَ َي َوكُ ُهـدِ آَخُر َكْيَف لََك بَرُجٍل قَْد 

 :ما يقوله عند ركوب الراحلة 

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

خُرف:(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  .[14-12]الزُّ

                                                 

 (.3426برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 5095برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 1)
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