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 آداب العلم -5

  :للعلم آداب 

 منها ما يتعلق بالمعلم.. ومنها ما يتعلق بطالب العلم.

 آداب المعلم -1

  :التحلي باألخالق الحسنة 

 .[4: ]القلم(   ڱ ڱ ڱ ں ں)قال هللا تعالى:  -1

 .[199: ]األعراف(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)وقال هللا تعالى:  -2

  :التواضع وخفض الجناح 

 .[215: ]الشعراء(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)عالى: قال هللا ت -1

تَـَرى »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬: قال َرسهوله اقَالَ  َعن ـهه  هللاه  النُّع َماَن ب َن بَِشيٍر َرِضيَ  َوَعن   -2

، َكَمثَِل الَجَسِد، إِذَا  ، َوتَعَاطهِفـِهـم  ِهـم  ، َوتََواد ِ ـِمِهـم  ِمنِـيَن: فِـي تَـَراحه ؤ  المه

واً، تَدَاَعى تََكى عهض  ى اش  ـمَّ  .(1)متفق عليه .«لَـهه َسائِره َجَسِدِه بِالسََّهِر َوالحه

  :تخّول الناس بالموعظة 

عهوٍد قال: َكاَن النَّبِـيُّ  ِعَظِة فِـي األيَّاِم َكَراَهةَ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اب ِن َمس  لهنَا بِالَمو  يَتَـَخوَّ

 .(2)متفق عليه  السَّآَمِة َعلَـي نَا.

 م: رفع الصوت بالعلم وتكراره ليفه 

ٍروَ  ٬َعن  َعب ِدا -1 ـمَ  هللاه  َرِضيَ  ب ِن َعم  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: تَـَخلََّف َعنَّا النَّبِـي   اَعن ـهه

                                                 

 (.2586ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له6011، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.2821قم )ومسلم بر ،(, واللفظ له68، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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نَاَها، فَأد َرَكنَا  َهقَت نَا الصَّالةه -َسف َرةٍ َسافَر  أ، فََجعَل نَا  -َوقَد  أر  نه نَتََوضَّ َونَح 

لَـى َصو   ِلنَا، فَنَادَى بِأع  جه َسحه َعلَـى أر  قَاِب ِمَن النَّارِ »تِـِه: نَم  . «َوي ٌل ِلألع 

تَـي ِن أو  ثاَلثاً.  .(1)متفق عليه َمرَّ

ِ  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َعن  أنٍَس وَ  -2 َم بَِكِلـَمٍة أَعادََها ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِـي  هه َكاَن إذَا تََكلَـّ أنَـّ

ٍم فَ  ى تهف ـَهـَم َعن ـهه، َوإذَا أتَـى َعلَـى قَو  َم َعلَـي ـِهـم  ثاَلثاً، َحتَـّ ، َسلَـّ َم َعلَـي ـِهـم  َسلَـّ

 .(2)أخرجه البخاري  ثاَلثاً.

  :الغضب إذا سمع أو رأى ما يكره 

 ِ عهوٍد األَن َصاِري  ٌل إِلَـى َرسهوِل  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َعن  أبِـي َمس  قال: َجاَء َرجه

ب حِ ِمن  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ره َعن  َصالةِ الصُّ ا يهِطيله  فَقَاَل: إِن ِـي ألتَأخَّ ِل فهالٍن، ِمـمَّ ا، بِنَ أج 

َمئٍِذ، ملسو هيلع هللا ىلص فََما َرأي ته النَّبِـيَّ  ا َغِضَب يَو  ِعَظٍة قَطُّ أَشدَّ ِمـمَّ َغِضَب فِـي َمو 

، فَإِنَّ ِمن  »فَقَاَل:  نَف ِِريَن، فَأيُّكهم  أمَّ النَّاَس فَل ـيهوِجز  ! إِنَّ ِمن كهم  مه َها النَّاسه يَا أيُـّ

ِعيَف َوذَا الَحاَجةِ َوَرائِِه الكَ   .(3)متفق عليه «.بِـيَر َوالضَّ

  :إجابة السائل أحياناً بأكثر مما سأل 

ـمَ  هللاه  َرِضيَ  َعِن اب ِن عهَمرَ  ال َسأَل َرسهوَل ا اَعن ـهه َما يَل بَسه ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬أنَّ َرجه

ِرمه ِمَن الث ِيَاِب؟ فَقَاَل َرسهوله ا ـح  َص، وَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬المه ال العََمائَِم، ال تَل بَسهوا القهمه

َوال السََّراِويالِت، َوال البََرانَِس، َوال الِخفَاَف، إِال أَحدٌ ال يَـِجده النَّع لَـي ِن، 

فََل ِمَن الَكع بَـي ِن، َوال تَل بَسهوا ِمَن الث ِيَاِب  ـَما أس  ي ِن، َول ـيَق َطع هه فَـّ فَل ـيَل بَِس الخه

                                                 

 (.241ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له60، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.95برقم ) أخرجه البخاري (2)

 واللفظ له. ،(466(, ومسلم برقم )90، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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فََرانه َوال ال ع  سه َشي ئاً َمسَّهه الزَّ  .(1)متفق عليه «.َور 

  :طرح المسألة على الطالب الختبارهم 

إنَّ ِمَن الشََّجِر »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قال: قَاَل َرسهوله ا َعن ـهه  هللاه  َعِن اب ِن عهَمَر َرِضيَ 

ثهونِـي َما ِهيَ  ِلـِم، فََحد ِ س  َها َمثَله المه قهطه َوَرقهَها، َوإنَـّ . فََوقََع «َشَجَرةً ال يَس 

لَةه، ٬َجِر البََواِدي، قال َعب دهاالنَّاسه فِـي شَ  َها النَّخ  : َوَوقََع فِـي نَف ِسي أنَـّ

ث نَا َما ِهَي يَا َرسهوَل ا ، ثهمَّ قَالهوا َحد ِ يَـي ته تَـح  لَةه »؟ قال: ٬فَاس  متفق  .«ِهَي النَّخ 

 .(2)عليه

  :عدم ذكر المتشابه عند العامة 

 هموا.وأن يخص بالعلم قوماً دون قوم خشية أن ال يف

هه ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ نَبِـيَّ ا َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َماِلكٍ  ب نِ  أنَِس  َعن   عَاذه ب نه َجبٍَل َرِديفـه ، َومه

ِل، قال:  ح  عَاذه!»َعلَـى الرَّ ي َك َرسهوَل ا« يَا مه يَا »َوَسع دَي َك، قال:  ٬قال: لَبَـّ

عَاذه! ي َك َرسهوَل ا«. مه ي َك «. عَاذه!يَا مه »َوَسع دَي َك، قال:  ٬قال: لَبَـّ قال: لَبَـّ

َهـده أن  ال إِلَـهَ إِال هللاه، َوأنَّ »َوَسع دَي َك، قال:  ٬َرسهوَل ا َما ِمن  َعب ٍد يَش 

َمهه هللاه َعلَـى النَّارِ  هه، إِال َحرَّ داً َعب دههه َوَرسهولـه ـَحـمَّ ! أفَال ٬قال: يَا َرسهوَل ا« مه

تَب ِشره  بِره بِـَها النَّاَس فَـيَس  عَاذٌ ِعن دَ . «إِذاً يَتَِّكلهوا»وا؟ قال: أخ  بََر بِـَها مه فَأخ 

تِـِه، تَأثُّماً.  .(3)متفق عليه َمو 

  :ترك تغيير المنكر إذا خشي الوقوع فيما هو أشد منه 

ال أنَّ »قال لَـَها: ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّبِـيَّ  اَعن ـهَ  هللاه  َعن  َعائَِشةَ َرِضيَ  يَا َعائَِشةه، لَو 

                                                 

 (.1177(, ومسلم برقم )1542، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.2811ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له61رجه البخاري برقم )، أخمتفق عليه( 2)

 واللفظ له. ،(32(, ومسلم برقم )128، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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َمِك حَ  ـِدَم، فَأد َخل ته فِـيِه َما قَو  ته بِالبَـي ِت فَـهه ـٍد بَِجاِهِلـيٍَّة، ألَمر  ِديثه َعه 

قِي اً َوبَاباً َغربي اً،  ِض، َوَجعَل ته لَـهه بَابَـي ِن بَاباً َشر  هه بِاألر  ِرَج ِمن ـهه، َوأل َزق تـه أخ 

   .(1)متفق عليه .«فَبَلَغ ته بِـِه أَساَس إِب َراِهيمَ 

 علم للرجال، وللنساء إذا ُكّن على ِحَدة: بذل ال 

 ِ د ِري  ِ  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َعن  أبِـي َسِعيٍد الخه َغلَبَنَا ملسو هيلع هللا ىلص: قَالَِت الن َِساءه ِللنَّبِـي 

ً لَِقيَـههنَّ فِـيِه،  ما ً ِمن  نَف ِسَك، فََوَعدَههنَّ يَو  ما عَل  لَنَا يَو  ، فَاج  َجاله َعلَـي َك الر ِ

: فََوَعَظههنَّ  ، فََكاَن فِـيَما قال لَـههنَّ مه ثاَلثَةً ِمن  »َوأَمَرههنَّ َرأةٌ تهقَد ِ َما ِمن كهنَّ ام 

ً ِمَن النَّارِ  َرأةٌ: َواث نَتَـي ِن؟ فَقَاَل: «َولَِدَها، إال َكاَن لَـَها ِحَجابا . فَقَالَِت ام 

 .(2)متفق عليه .«َواث نَتَـي نِ »

 أو النهار، على األرض أو  وعظ العالم الناس وتعليمهم في الليل

 على ظهر الراحلة: 

تَـي قََظ النَّبِـيُّ ا َعن ـهَ  هللاه  َعن  أم ِ َسلَـَمةَ َرِضيَ  -1 ذَاَت لَـي لٍَة فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص قَالَِت: اس 

ي لَةَ ِمَن الِفتَِن، َوَماذَا فهتِـَح ِمَن الَخَزائِِن، أي ِقظهوا ٬سهب َحاَن ا» ، َماذَا أن ِزَل اللَـّ

بَّ َكاِسيٍَة فِـي الدُّن ـيَا َعاِريٍَة فِـي اآلِخَرةِ َصوَ  َجِر، فَره أخرجه  .«اِحبَاِت الحه

 .(3)البخاري

ى بِنَا النَّبِـيُّ  َعن ـهه  هللاه  عهَمَر َرِضيَ  ب نِ  ٬اَعب ده َوَعن   -2 الِعَشاَء فِـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: َصلَـّ

َم قَاَم، فَقَاَل:  ا َسلَـّ أي تَكهم  لَـي لَتَكهم  َهِذِه، فَإنَّ َرأ َس ِمائَِة أرَ »آِخِر َحيَاتِـِه، فَلَـمَّ

ِض أَحدٌ  ِر األر  ن  ههَو َعلَـى َظه   .(4)متفق عليه  .«َسنٍَة ِمن ـَها، ال يَب قَى ِمـمَّ

                                                 

 (.1333ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له1586، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.2633) ومسلم برقم ،(, واللفظ له101، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 .(115برقم ) أخرجه البخاري (3)

 (.2537ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له116، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
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عَاِذ ب ِن َجبَلٍ وَ  -3 ، َعلَـى ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: كهن ته ِرد َف َرسهوِل ا َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َعن  مه

عَاذه! تَد ِري َما َحقُّ ا» فَـي ـٌر، قال: فَقَالَ ِحـَماٍر يهقَاله لَـهه عه  َعلَـى الِعبَاِد  ٬يَا مه

لَـمه، قال: « ؟٬َوَما َحقُّ الِعبَاِد َعلَـى ا هه أع  : هللاه َوَرسهولـه فَإِنَّ َحقَّ »قال قهل ته

ِركهوا بِـِه َشي ئاً، َوَحقُّ الِعبَ  ٬ا  ٬اِد َعلَـى اَعلَـى الِعبَاِد أن  يَع بهدهوا هللاَ َوال يهش 

 ً ِركه بِـِه َشي ئا َب َمن  ال يهش  : يَا َرسهوَل ا« َعزَّ َوَجلَّ أن  ال يهعَذ ِ ! أفَال ٬قال قهل ته

ره النَّاَس؟ قال:  َِّكلهوا»أبَش ِ ، فَـيَت ههـم  ر   .(1)متفق عليه  .«ال تهبَش ِ

 العلم أياماً معلومة:  أن يجعل لطالب 

ره النَّاَس فِـي كهل ِ َخـِميٍس، فَقَاَل لَـهه  ٬ب دها: َكاَن عَ َعن  أبِـي َوائٍِل قالَ  يهذَك ِ

هه  ٍم؟ قال: أَما إنَـّ تَنَا كهلَّ يَو  ـَمِن، لََوِدد ته أنََّك ذَكَّر  ح  ٌل: يَا أبَا َعب ِدالرَّ َرجه

ِعظَ  لهكهم  بِالَمو  ، َوإن ِـي أتَـَخوَّ َرهه أن  أِملَّكهم  نَعهنِـي ِمن  ذَِلَك أن ِـي أك  ِة، َكَما يَـم 

لهنَا بِـَها، َمـَخافَةَ السَّآمِة َعلَـي نَا.ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّبِـيُّ   .(2)متفق عليه  يَتَـَخوَّ

 العلم:  الدعاء لطالب 

ـمَ  هللاه  َعِن اب ِن َعبَّاٍس َرِضيَ  -1 نِـي َرسهوله ا اَعن ـهه الَّلههـمَّ »َوقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: َضمَّ

هه الِكتَابَ   .(3)متفق عليه .«َعل ِـم 

ـمَ  هللاه  َرِضيَ  َعِن اب ِن َعبَّاٍس وَ  -2 دََخَل الَخالَء، فََوَضع ته ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّبِـيَّ  اَعن ـهه

بَِر، فَقَاَل: «َمن  َوَضَع َهذَا»لَـهه َوضهوءاً، قال:  هه فِـي ». فَأخ  ـمَّ فَق ِه  الَّلهه

ينِ   .(4)متفق عليه  .«الد ِ

                                                 

 واللفظ له. ،(30(, ومسلم برقم )2856، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.2821ومسلم برقم ) ،واللفظ له (,70، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 (.2477ومسلم برقم ) ،واللفظ له ،(75، أخرجه البخاري برقم )فق عليهمت( 3)

 (.2477ومسلم برقم )، (, واللفظ له143، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
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  :التحذير من االختالف 

ٍرو َرِضيَ ب َن  ٬َعب دَاَعن   ـمَ  هللاه  َعم  ته إِلَـى َرسهوِل ا اَعن ـهه ر  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َهجَّ

تَلَفَا فِـي آيٍَة، فََخَرَج َعلَـي نَا َرسهوله ا لَـي ِن اخ  َواَت َرجه ماً، قَاَل: فََسِمَع أَص   ٬يَو 

ِهِه الغََضبه فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص تاِلَفِـِهـم  إِنََّما َهلََك َمن  َكاَن قَب لَكهم  بِ »، يهع َرفه فِـي َوج  اخ 

 .(1)أخرجه مسلم  «.فِـي الِكتَابِ 

  :التذكير بتقوى هللا عند العلم بالمعصية 

َوههَو َعلَـى الِمن بَِر  َعنهه  َرضَي هللاه النُّع َماَن ب َن بَِشيٍر َعاِمٍر قَاَل: َسِمع ته  َعن  

َرةه بِن ته َرَواحَ  َطانِـي أبِـي َعِطيَّةً، فَقالت  َعم  : أع  ى يَقهوله َضى َحتَـّ ةَ: ال أر 

ِهـدَ َرسهوَل ا َطي ته اب نِـي ِمن  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، فَأتَـى َرسهوَل املسو هيلع هللا ىلص ٬تهش  فَقال: إِن ِـي أع 

ِهـدََك يَا َرسهوَل ا َرةَ بِن ِت َرَواَحةَ َعِطيَّةً، فَأَمَرت نِـي أن  أش  ، قال: ٬َعم 

َطي َت َسائَِر َولَِدَك ِمث َل َهذَا» ِدلهوا بَـي َن فَاتَّ ». قال: ال، قال: «أع  قهوا هللاَ َواع 

الِدكهم    .(2)متفق عليه . قال: فََرَجَع فََردَّ َعِطيَّتَـهه.«أو 

  :فعل السنن العملية أمام الناس ليقتدى به 

َراَن َرِضيَ َعن   -1 ـم  هه َرأى عهث َماَن ب َن  َعن ـهه  هللاه  حه بََرهه: أنَـّ لَـى عهث َماَن أخ  َمو 

ـَما، ثهمَّ أد َخَل َعفَّاَن: دََعا بِإنَا ي ـِه ثاَلَث ِمَراٍر فَغََسلَـهه ٍء، فَأف َرَغ َعلَـى َكفَـّ

َههه ثاَلثاً، َويَدَي ـِه إلَـى  تَن َشَق، ثهمَّ َغَسَل َوج  َمَض َواس  يَـِمينَـهه فِـي اإلناِء، فََمض 

لَـ فَقَي ِن ثاَلَث ِمَراٍر، ثهمَّ َمَسَح بَِرأ ِسِه، ثهمَّ َغَسَل ِرج  ي ـِه ثاَلَث ِمَراٍر إلَـى الِمر 

ضهوئِي َهذَا، ثهمَّ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬الَكع بَـي ِن، ثهمَّ قال: قَاَل َرسهوله ا َو وه أ نَح  َمن  تََوضَّ

ثه فِـيِهـَما نَف َسهه، غهِفَر لَـهه َما تَقَدََّم ِمن  ذَن بِـهِ  َحد ِ عَتَـي ِن ال يـه ى َرك  متفق  .«َصلَـّ

                                                 

 (.2666برقم ) أخرجه مسلم (1)

 .(1623، ومسلم برقم )(, واللفظ له2587، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .(1)عليه

، أَو  يَذ بَحه ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِـيَّ  اَعن ـههـمَ  هللاه  ِضيَ رَ  َعِن اب ِن عهَمرَ وَ  -2 َكاَن يَن َحره

ى.  َصلَـّ  .(2)أخرجه البخاري بِالمه

  :تنبيه من هو أعلم منه ألمر ينبغي تداركه 

ـمَ  هللاه  َعبَّاٍس َرِضيَ ابِن  َعن   تَـَم نَبِـيُّ اا قَالَ َعن ـهه ذَاَت لَـي لٍَة ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: أَع 

تَـي قَظهوا، فَقَاَم عهَمره الِعَشاَء، قال:  تَـي قَظهوا، َوَرقَدهوا َواس  ى َرقَدَ نَاٌس َواس  َحتَـّ

 .(3)متفق عليه  ب نه الَخطَّاِب فَقَاَل: الصَّالةَ.

  :ما يقوله في ختام المجلس 

 فِـيَمن  َجلََس » : ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرسهوله ا :قَالَ  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ ةَ ي ـرَ َعن  أَبي ههرَ 

ََ قَب َل أَن  يَقهوَم ِمن  فِـيٍس فََكثَر لِ َمـج   سهب َحانََك : ِلِسِه ذِلكَ َمـج  ِه لَغَطههه فَقَاَل

َك َوأَتهوبه إِ  لَـهَ أَن  الَ إِ  َهـده ِدَك أَش  َحـم  مَّ َوبالله تَغ ِفره َك إِالَّ غهِفَر لَـي  إِالَّ أَن َت أَس 

 .(4) الترمذيأخرجه أحمد و «.ِلِسِه ذِلكَ َمـج   فِـيَما َكاَن  لَـهه 

                                                 

 (.226ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له159البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 1)

 (.982برقم ) أخرجه البخاري (2)

 واللفظ له. ،(642(, ومسلم برقم )571، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)

 لفظه.هذا و ،(3433برقم )أخرجه الترمذي (, و10420برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 4)
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 آداب طالب العلم -2

  :االهتمام بحضور حلق العلم والذكر 

 ِ ي ثِي  بَـي نََما ههَو َجاِلٌس ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرسهوَل ا َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َعن  أبِـي َواقٍِد اللَـّ

ِجِد َوالنَّاسه َمعَهه، إذ  أق بََل ثاَلثَةه نَفٍَر، فَأق بََل اث نَاِن إلَـى َرسه  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وِل افِـي الَمس 

َجةً ملسو هيلع هللا ىلص ٬َوذََهَب َواِحدٌ، قال: فََوقَفَا َعلَـى َرسهوِل ا ا أَحدهههـَما: فََرأى فهر  ، فَأمَّ

: فَأد بََر  ا الثَّاِلثه ، َوأمَّ ـم  : فََجلََس َخل فَـهه ا اآلَخره فِـي الَحل قَِة فََجلََس فِـيَها، َوأمَّ

ا فََرَغ َرسهوله ا ا أال أ»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ذَاِهباً، فَلَـمَّ كهم  َعِن النَّفَِر الثَّالثَِة؟ أمَّ بِره خ 

يَا هللاه ِمن ـهه،  ٬أَحدهههـم  فَأَوى إلَـى ا تَـح  يَا فَاس  تَـح  ا اآلَخره فَاس  فَآَواهه هللاه، َوأمَّ

ا اآلَخره فَأع َرَض فَأع َرَض هللاه َعن ـهه   .(1)متفق عليه .«َوأمَّ

  :الدنو من اإلمام عند الصالة والموعظة 

 .[24: ]الِحجر(   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)ل هللا تعالى: قا -1

عهودٍ  ٬َعن  َعب ِداوَ  -2 ـمَ  هللاه  َرِضيَ  ب ِن َمس  ِلـيَِلنِـي »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قال: قال َرسهوله ا اَعن ـهه

ـم  )ثاَلثاً( َوإِيَّاكهم  َوَهي َشاِت  َهى، ثهمَّ الَِّذيَن يَلهونَـهه الِم َوالنُـّ ِمن كهم  أولهو األح 

َواقِ   .(2)سلممأخرجه   «.األس 

  :هيئة الجلوس في حلق العلم والذكر 

نه ِعن دَ َرسهوِل ا َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  عهَمر ب ن الَخطَّابِ َعن   -1 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: بَـي نََما نَح 

ٌل َشِديده بَـيَاِض الث ِيَاِب، َشِديده َسَواِد الشَّعَِر، ال  ٍم، إِذ  َطلََع َعلَـي نَا َرجه ذَاَت يَو 

َرى  ِ يـه ى َجلََس إِلَـى النَّبِـي  هه ِمنَّا أَحدٌ، َحتَـّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَعلَـي ـِه أثَره السَّفَِر، َوال يَع ِرفـه

                                                 

 (.2176ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له66) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( 1)

 (.432برقم ) أخرجه مسلم (2)
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ي ـِه َعلَـى فَِخذَي ـهِ  بَتَـي ـِه، َوَوَضَع َكفَـّ ك  بَتَـي ـِه إِلَـى ره ك  نَدَ ره  .(1)متفق عليه .فَأس 

ب نه  ٬َخَرَج، فَقَاَم َعب دهاملسو هيلع هللا ىلص سهوَل أنَّ رَ  َعن ـهه  هللاه  َماِلٍك َرِضيَ  ب نِ  أنَِس  َوَعن   -2

ذَافَةَ فَقَاَل: َمن  أبِـي؟ فَقَاَل:  ذَافَةه »حه ثََر أن  يَقهوَل: «أبهوَك حه . ثهمَّ أك 

بَتَـي ـِه فَقَاَل: َرِضينَا بِا«َسلهونِـي» ك  َرب اً، َوبِاإلس الِم  ٬. فَبََرَك عهَمره َعلَـى ره

ٍد  ـَحـمَّ ً ملسو هيلع هللا ىلص ِديناً، َوبِمه  .(2)متفق عليه ، فََسَكَت.نَبٍي ا

  :التأدب بآداب المجلس المشروعة ومنها 

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

 .[11: ]المجادلة  ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

له »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الن بِـي   َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َعِن اب ِن عهَمرَ و -2 جه َل  الَ يهِقيمه الر  جه الر 

وا َوتََوس عهوا ِلسه فِـيِه، َولَـَِكن  تَفَس حه  .(3)متفق عليه «.ِمن  َمق عَِدِه ثهم  يَـج 

إِذَا قَاَم »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص أَن  َرسهوَل هللا  َعن ـهه  هللاه  َعن  أَبِـي ههَري ـَرةَ َرِضيَ وَ  -3

ِلِسِه ثهم  َرَجَع إِلَـي ـِه، َمن  قَاَم ِمن  َمـج  »، َوفِـي َحِديِث أَبِـي َعَوانَةَ «أََحدهكهم  

َو أََحق  بِـهِ   .(4)سلممأخرجه  «.فَـهه

َرةَ  -4 َجلََس ملسو هيلع هللا ىلص  نَا النَّبيَّ تَـي  كهنَّا ِإذا أَ : قَالَ  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ َوَعن  َجابِر ب ِن َسمه

 .(5)أخرجه أبو داود والترمذي  ي.تَـهِ أََحدهنَا َحي ث يَن  

َوأَنَا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمرَّ بي َرسهوله ا: قَالَ  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ َوي ٍد الشَِّريِد ب ِن سه  َوَعن   -5

ِري َواتََّكأ ته عَ الَجاِلٌس َهَكذا َوقَد  َوَضع ته يَِدَي  ِة ل ـيَ أَ  لَـىيهس َرى َخل َف َظه 

                                                 

 واللفظ له. ،(8(, ومسلم برقم )50، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.2359ومسلم برقم ) ،(, واللفظ له93، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 واللفظ له. ،(2177(, ومسلم برقم )6270، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)

 (.2179برقم ) أخرجه مسلم (4)

 (.2725برقم )أخرجه الترمذي (, و4825برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 5)
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 .(1)أخرجه أحمد وأبو داود«. لَـي ـِهـم  َمغ ضهوب عَ الأَتَق عهده قِع دَةَ »: يَِدي فَقَالَ 

م  ثاَلَثَةً فاَلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرسهوله هللا  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  ٬َعب داَعن  وَ  -6 إِذَا كهن تـه

ِل أَن   تَِلطهوا بِالن اِس، ِمن  أَج  ِزنَـهه يـهيَتَنَاَجى اث نَاِن دهوَن االََخِر، َحت َى تَـخ     «.ح 

 .(2)متفق عليه

  :الحرص على تحصيل العلم 

هه قال: ِضَي هللاه َعن ـهه رَ َعن  أبِـي ههَري ـَرةَ  عَده ٬: يَا َرسهوَل اقهل ته أنَـّ ، َمن  أس 

َم الِقيَاَمِة؟  أن  ال  -َظنَن ته يَا أبَا ههَري ـَرةَ -لَقَد  »: الَ قَ فَ النَّاِس بَِشفَاَعتَِك يَو 

له ِمن َك، ِلـَما  ألَنِـي َعن  َهذَا الَحِديِث أَحدٌ أوَّ ِصَك َعلَ يَس  ـى َرأَي ته ِمن  ِحر 

َم الِقيَاَمِة  عَده النَّاِس بَِشفَاَعتِـي يَو  َمن  قال ال إلَـهَ إال هللاه، َخاِلصاً الَحِديِث أَس 

 .(3)أخرجه البخاري .«ِل نَف ِسهِ بَ ِمن  قِ 

  :حضور القلب وحسن االستماع 

 .[37: ]ق   (ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ)قال هللا تعالى:  -1

َمر (  ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ ہ)وقال هللا تعالى:  -2 : ]الزُّ

17-18]. 

  :اإلنصات للعلماء 

(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)قال هللا تعالى:  -1

جهرات  .[2: ]الحه

ِة الَودَاعِ: ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّبِـيَّ  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ  َعن  َجِريرٍ وَ  -2 قال لَـهه فِـي َحجَّ

                                                 

 (.4848برقم )أخرجه أبو داود (, و19683برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 1)

 واللفظ له. ،(2184(, ومسلم برقم )6290، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 (. 6570) برقم   البخاري أخرجه (3)
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تَ » كهم  ». فَقَاَل: «ن ِصِت النَّاسَ اس  ِربه بَع ضه ِجعهوا بَع ِدي كهفَّاراً، يَض  ال تَـر 

 .(1)متفق عليه  .«ِرقَاَب بَع ٍض 

  :غض الصوت 

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

ر (  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)وقال هللا تعالى:  -2 جه  .[3: ات]الحه

  :كتابة العلم 

َحي فَةَ َرِضيَ  -1 ِ: َهل  ِعن دَكهم  ِكتَاٌب؟ قال:  َعن ـهه  هللاه  َعن  أبِـي جه قال: قهل ته ِلعَِلـي 

ِحيفَِة. ٬ال، إال ِكتَابه ا ِلـٌم، أو  َما فِـي َهِذِه الصَّ س  ٌل مه ِطيَـهه َرجه ـٌم أع  ، أو  فَـه 

ِحي ، َوفََكاكه األِسيِر، َوال يهق تَله قال: قهل ته فََما فِـي َهِذِه الصَّ فَِة؟ قال: العَق له

ِلـٌم بَِكافٍِر. س   .(2)أخرجه البخاري مه

ِ قَالَ  َعن ـهه  هللاه  ههَري ـَرةَ َرِضيَ  َوَعن  أبي -2 َحاِب النَّبِـي  ثََر ملسو هيلع هللا ىلص : َما ِمن  أص  أَحدٌ أك 

ً َعن ـهه ِمن ِـي، إال َما َكاَن ِمن  َعب ِدا تهبه َوال ب ِن َعم   ٬َحِديثا هه َكاَن يَك  ٍرو، فَإنَـّ

. تهبه  .(3)أخرجه البخاري أك 

  :توقير العلماء والكبار 

(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)قال هللا تعالى:  -1

جهرات  .[2: ]الحه

رِ  ي ـخٌ َجاَء شَ : لَ اقَ  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ أَنََس ب َن َماِلٍك َوَعن   -2 فَأَب َطأَ ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ يده النَّ يـه

مه عَ ال عهوا  ن ـهه قَو  ََ النَّبيُّ  لَـهه أَن  يهَوس ِ  َحـم  يَـر   لَـم  َس ِمنَّا َمن  لَـي  »: ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل

                                                 

 (.65مسلم برقم )اللفظ له، و(, و121، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.111برقم ) أخرجه البخاري (2)

 (.113برقم ) أخرجه البخاري (3)
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 .(1) أخرجه الترمذي والبخاري في األدب .«َصِغيَرنَا َويهَوق ِر  َكبيَرنَا

  :سؤال العالم إذا سمع منه شيئاً لم يفهمه 

لَـي   َعن   ِ  َكةَ اب ن أبِـي مه َج النَّبِـي  ً ال ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ َعائَِشةَ َزو  َمعه َشي ئا َكانَت  ال تَس 

هه  ى تَع ِرفَـهه، َوأنَّ النَّبِـيَّ   تَع ِرفـه وِسَب »قال: ملسو هيلع هللا ىلص إال َراَجعَت  فِـيِه َحتَـّ َمن  حه

بَ  : أَولَـي َس يَقهوله هللاه تَعَالَـى: «عهذ ِ : قَالَ  (ڇ ڇ ڍ ڍ). قَالَت  َعائَِشةه: فَقهل ته ت 

ِلك  »فَقَاَل:  : َمن  نهوقَِش الِحَساَب يَـه  ، َولَِكن  ضه  .(2)متفق عليه .«إنََّما ذَِلِك العَر 

 :تعلم اللغة األجنبية عند الحاجة 

ته لَـهه  ملسو هيلع هللا ىلص أََمَرنِـي َرسهوله هللاِ قَاَل:  َعن ـهه  هللاه  َرِضيَ عن زيد بن ثابت  م  فَتَعَلَـّ

هه  ،«َوهللاِ َما آَمنه يَـههودَ َعلَـى ِكتَابِـي إِن ِـي»ِكتَاَب يَـههودَ َوقَاَل:  تـه م   ،فَتَعَلَـّ

ى َحذَ  ٍر َحتَـّ فه َشه  رَّ بِـي إِالَّ نِص  هه ق  فَلَـم  يَـمه تهبه لَـهه إِذَا َكتَبَ  ،تـه  ،فَكهن ته أَك 

 .(3)أخرجه أحمد وأبو داود َوأَق َرأه لَـهه إِذَا كهتَِب إِلَـي ـِه.

 قرآن وغيره: تعاهد المحفوظات من ال 

وَسى -1 ِ  َرِضَي هللاه َعن ـهه  َعن  أَبِـي مه آَن، »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِـي  تَعَاَهـدهوا القهر 

ياً ِمَن اإِلبِِل فِـي عهقهِلـَها َو أََشدُّ تَفَص ِ  .(4)متفق عليه .«فََوالَِّذي نَف ِسي بِـيَِدِه، لَـهه

ِوَعاَءي ِن ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬: َحِفظ ته ِمن  َرسهوِل اقالَ  ـهه َرِضَي هللاه َعن  َعن  أبِـي ههَري ـَرةَ وَ  -2

هه قهِطَع َهذَا البهل عهومه. ا اآلَخره فَلَو  بَثَث تـه هه، َوأمَّ ا أَحدهههـَما فَبَثَث تـه أخرجه  فَأمَّ

                                                 

برقم وهذا لفظه، وأخرجه البخاري في األدب المفرد  (, 1919برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 1)

(363.) 

 (.2876ومسلم برقم )واللفظ له، (, 103، أخرجه البخاري برقم )ليهمتفق ع( 2)

 ( وهذا لفظه.3645(، وأخرجه أبو داود برقم )21618أحمد برقم )أخرجه صحيح/ ( 3)

 (.791مسلم برقم )اللفظ له، و(, و5033، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
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 .(1)البخاري

  الخروج في طلب العلم.. وتحمل المشقة في طلبه واالستكثار

 منه.. ولزوم التواضع في كل حال:

 .[114: ]طه (  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)هللا تعالى: قال  -1

ـَما َعِن اب ِن َعبَّاٍس وَ  -2 رُّ ب نه قَي ِس ب ِن  َرِضَي هللاه َعن ـهه هه تَـَماَرى ههَو َوالحه أنَـّ

وَسى، قال اب نه َعبَّاٍس: ههَو َخِضٌر، فََمرَّ  ٍن الفََزاِريُّ فِـي َصاِحِب مه ِحص 

اهه اب نه َعبَّاٍس فَقَاَل: إن ِـي تَـَماَري ته أنَا َوَصاِحبِـي بِـِهـَما أهبَـيُّ ب نه َكع ٍب، فَدَعَ 

وَسى السَّبِـيَل إلَـى لهِقي ِـِه، َهل  َسِمع َت  وَسى، الَِّذي َسأَل مه َهذَا فِـي َصاِحِب مه

، َسِمع ته َرسهوَل املسو هيلع هللا ىلص النَّبِـيَّ  : ملسو هيلع هللا ىلص  ٬يَذ كهره َشأ نَـهه؟ قال: نَعَم  بَـي نََما »يَقهوله

وَسى فِ  لَـَم مه ٌل فَقَاَل: َهل  تَع لَـمه أَحداً أع  َرائِيَل، َجاَءهه َرجه ـي َمأٍل ِمن  بَنِـي إس 

وَسى: بَلَـى، َعب دهنَا  َحى هللاه َعزَّ َوَجلَّ إلَـى مه وَسى: ال، فَأو  ِمن َك؟ قال مه

وَت آيَةً، وَسى السَّبِـيَل إلَـي ـِه، فََجعََل هللاه لَـهه الحه َوقِيَل لَـهه:  َخِضٌر، فََسأَل مه

ِر،  وِت فِـي البَح  َّبِعه أثََر الحه ، فَإنََّك َستَل قَاهه، َوَكاَن يَت ِجع  وَت فَار  إذَا فَقَد َت الحه

وَت،  َرةِ؟ فَإن ِـي نَِسيته الحه وَسى فَتَاهه: أَرأي َت إذ  أَوي نَا إلَـى الصَّخ  فَقَاَل ِلـمه

تَدَّا َعلَـى َوَما أن َسانِـيِه إال الشَّي َطانه أن  أذ كه  َرهه قال: ذَِلَك َما كهنَّا نَب ِغي، فَار 

آثَاِرِهـَما قََصصاً، فََوَجدَا َخِضراً، فََكاَن ِمن  َشأ نِـِهـَما الَِّذي قَصَّ هللاه َعزَّ 

 .(2)متفق عليه .«َوَجلَّ فِـي ِكتَابِـهِ 

 :السؤال عن األحكام، وتجنب األغلوطات والمشتبهات 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) قال هللا تعالى: -1

                                                 

 (.120برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.2380مسلم برقم )اللفظ له، و(, و74البخاري برقم ) ، أخرجهمتفق عليه( 2)
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 .[101: ]المائدة(   ې ې ې ى ى

 .[43: ]النحل (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وقال هللا تعالى:  -2

ِل ب ِن َسع دٍ وَ  -3 الَنِـىَّ أَنَّ عهَوي ـِمراً  َرِضَي هللاه َعن ـهه  َعن  َسه   إِلَـى َجاءَ  العَج 

الً  أََرأَي تَ  َعاِصمه  يَا لَـهه  فَقَالَ  األَن َصاِرى ِ  َعِدى ٍ  ب نِ  َعاِصمِ   َمعَ  َوَجدَ  َرجه

َرأَتِـهِ  الً  ام  هه  َرجه  ذَِلكَ  َعن   َعاِصمه  يَا ِلـى َسل   يَف عَله  َكي فَ  أَم   فَتَق تهلهونَـهه  أَيَق تهلـه

 ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرسهوله  فََكِرهَ َعن  ذَِلَك  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرسهولَ  َعاِصمٌ  فََسأَلَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرسهولَ 

 .(1)متفق عليه .ابَـهَ َوَعا َمَسائِلَ ال

 :مشاورة العلماء في أمور الدين والدنيا 

روٍ  ٬َعب دَاَعن   -1 ـمَ ِض رَ  ب َن َعم  ِ َي هللاه َعن ـهه ٌل إِلَـى النَّبِـي  : َجاَء َرجه  ملسو هيلع هللا ىلصا يَقهوله

تَأ ذَنَـهه فِـي الِجَهاِد، فَقال:  ، قال: . قا«أَحيٌّ َواِلدَاكَ »فَاس  فَِفـيِهـَما »ل: نَعَم 

 .(2)متفق عليه .«فََجاِهـد  

ضاً، فَأتَـى ا ههـمَ َرضَي هللاه َعنَعِن اب ِن عهَمَر وَ  -2 قَاَل: أَصاَب عهَمره بَِخي بََر أر 

ضاً، لَـم  أِصب  ماالً قَطُّ أن فََس ِمن ـهه، فََكي َف  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِـيَّ  فَقَاَل: أَصب ته أر 

نِـي بِـهِ  ره لَـَها َوتََصدَّق َت بِـَها»؟ قَاَل تَأ مه . فَتََصدََّق «إِن  ِشئ َت َحبَّس َت أص 

، فِـي الفهقََراِء،  ، َوال يهوَرثه َها، َوال يهوَهبه لـه هه ال يهبَاعه أص  : أنَـّ عهَمره

قَاِب، َوفِـي َسبِـيِل ا بَـى، َوالر ِ نَاَح ٬َوالقهر  ي ِف، َواب ِن السَّبِـيِل، ال جه ، َوالضَّ

ٍل عَ  ِ تَـَمو  ِعَم َصِديقاً َغي ـَر مه وِف، أو  يهط  كهَل ِمن ـَها بِالَمع ره
لَـى َمن  َوِلـيَـَها أن  يَأ 

 .(3)متفق عليه فِـيِه.

                                                 

 (.1492مسلم برقم )اللفظ له، و(, و5308، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.2549ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3004، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 .(1632م )ومسلم برق ،(, واللفظ له2772، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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