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٢  

  
  )مقدمة(

  
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 

هد أن حممداً يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إال اهللا وحده ال شريك له، وأش
  : مث أما بعد . عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً  إىل يوم الدين 

فإن من نعمة اهللا علينا أن أكمل لنا الدين ، وأمت لنا النعمة، وأرسل إلينا رسوالً رحيماً بأمته، فما من خـري  
وسالمه عليه إىل يوم الدين، ولقد كان من مجلـة  إال ودلنا عليه ، وما من شر إال وحذرنا منه صلوات اهللا 

اخلري الذي دللنا عليه، والشر الذي حذرنا منه، آداب مشلت كثرياً من أمور الدين والدنيا، فالعبادات هلـا  
  . آداب، وخمالطة الناس واألهل واألوالد هلا آداب 

ما هو مباح، وسوف يتضـح   واآلداب منها ما هو مستحب ومكروه، ومنها ما هو واجب وحمرم، ومنها
  . بياا عند قراءا 

ومما ينبغي ذكره أن أهل العلم  من السلف واخللف مل يتركوا هذا الباب دون تصنيف، بل أُلفـت فيـه   
الرسائل والكتب الكثرية، ولعل من أشهرها زاد املعاد البن قيم اجلوزية، وكتاب اآلداب الشرعية البـن  

ولقد أحببـت أن أخلـص كالمهـم ،    . سفاريين ، وغريها من املصنفاتمفلح، وكتاب غذاء األلباب لل
  . وأعرض تلك اآلداب بأسلوب يقرب من الفهم ، متحاشياً التطويل إال إذا اقتضى املقام ذلك 

وختاماً فإن الكمال عزيز، وبلوغه صعب املنال ، فمن وجد خلالً فليسده، ومن وجد نقصاً فليتمـه، واهللا  
وصـلى اهللا  . واهللا املستعان، وعليه التكالن وال حول وال  قوة إال باهللا العظـيم .ني ال يضيع أجر املصلح

  . وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ، واحلمد هللا رب العاملني 
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  .تعلق به آداب تالوة القرآن وما ي  باب-١
  
  } إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون { :قال تعاىل  -
  }أ فال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً { :وقال تعاىل  -
  }أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا { :وقال تعاىل -
  } ورتل القرآن ترتيالً { :وقال تعاىل-
وما اجتمع قوم يف بيت من بيـوت اهللا، يتلـون كتـاب اهللا،    :(... صلى اهللا عليه وسلم وقال  -

ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن 
  . )١(..)عنده

  . )٢()خريكم من تعلم القرآن وعلمه :( وقال صلى اهللا عليه وسلم-
والذي يقرأ القرآن ويتعتع . املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة :(  عليه وسلم وقال صلى اهللا-

  . )٣()فيه ، وهو عليه شاق، له أجران 
  

  *اآلداب * 
  

ألن قراءة القرآن عبادة يبتغى ا وجه اهللا، وكل عمل .  حتري اإلخالص عند تعلم القرآن وتالوته-١    
قال . فهو مردود على   صاحبه  -اإلخالص واملتابعة-شرطا قبول العمل  يتقرب به إىل اهللا ال يتحقق فيه

اإلخالص يف قراءته، وأن يريد ا وجه اهللا سبحانه وتعـاىل،  ]: أي القاريء [ فأول ما يؤمر به: النووي
وهذا الذي قاله النووي صحيح، فإن من القراء مـن  .  )٤(وأن ال يقصد ا توصالً إىل شيء سوى ذلك

-نسأل اهللا السالمة والعافية-قراءته صرف أنظار الناس إليه، واالقبال على جملسه وتبجيله وتوقريهيبتغي ب
فقد أخـرج مسـلم يف   !. قاريء : وكفى القاريء زجراً أن يعلم عقوبة من تعلم القرآن لكي يقال. 

اس يقضى يوم إن أول الن( :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: صحيحه عن أيب هريرة أنه قال
قاتلت فيـك حـىت   : فما عملت فيها؟ قال: قال. فأُيت به فعرفه نِعمه فعرفها. القيامة عليه، رجل استشهد

مث أُمر به فسحب على وجهه حـىت  . فقد قيل. ولكنك قاتلت ألن يقال جريٌء. كذبت: قال. استشهدت
                                                        

  )٢٦٩٩(رواه مسلم .  ١
  )٥٠٢٧(رواه البخاري . ٢
  .واللفظ له) ٧٩٨(ومسلم ) ٠٤٩٣٧رواه البخاري.  ٣
  هـ١٤١٠الثالثة . ط. دار اهلدى .   ١٦٠األذكار  ص . ٤



   
  

٥  

فما عملت فيها؟ : قال. فعرفه نعمه فعرفها. فأُيت به . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن . أُلقي يف النار
وقـرأت  . كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل: قال. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن : قال

  . )١()احلديث ..مث أُمر به فسحب على وجهه حىت أُلقي يف النار. فقد قيل. القرآن ليقال هو قاريٌء 
وحترمي حرامه، والوقوف عند يه، واالئتمار بـأمره، والعمـل    بتحليل حالله، .العمل بالقرآن -٢    

ولقد جاء ي شديد فيمن آتاه اهللا القـرآن مث مل  . مبحكمه ، واإلميان مبتشاه، وإقامة حدوده وحروفه 
. انطلـق : قاال(  -الطويل-ففي صحيح البخاري من حديث رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم . يعمل به 

تينا على رجلٍ مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، فيشدخ به رأسه، فانطلقنا حىت أ
فإذا ضربه تدهده اهلجر، فانطلق إليه ليأخذه فال يرجع إىل هذا حىت يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد 

والذي رأيتـه   :]مث فسر له ذلك صلى اهللا عليه وسلم فقال[  .انطلق: من هذا ؟ قاال: إليه فضربه، قلت
  . )٢()يشدخ رأسه فرجلٌ علمه اهللا القرآن ، فنام عنه بالليل ومل يعمل فيه بالنهار، يفعل به إىل يوم القيامة 

. املواظبة على التالوة وطلب ذكـره : استذكار القرآن أي .احلث على استذكار القرآن وتعاهده -٣    
فاملشتغل حبفظ كتاب اهللا العزيز، واحلافظ له، إن .   )٣(جتديد العهد به مبالزمته وتالوته: واملعاهدة، أي

مل يتعاهده باملدارسة واالستذكار، فإن حفظه سيتعرض للنسيان، فالقرآن سريع التفلت من الصـدور،  
ولذا وجب العناية به وكثرة مدارسته وتالوته، وقد ضرب لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثالً يبني 

أن رسول اهللا صلى  -رضي اهللا عنهما- ابن عمرروى . ن املعتين به واملفرط فيه لنا حال صاحب القرآ
إمنا مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل املعقَّلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن ( :اهللا عليه وسلم قال

(   :     أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-أيب موسىومن حديث .  )٤()أطلقها ذهبت 
مبيناً - احلافظ ابن حجر قال.  )٥()تعاهدوا القرآن، فو الذي نفسي بيده هلو أشد تفصياً من اإلبل يف عقلها

شبه درس القرآن واستمرار تالوته بربط الـبعري الـذي   :  -املثل الذي ضربه النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن البعري مادام مشدوداً بالعقال فهـو  خيشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً فاحلفظ موجود، كما 

وخص اإلبل بالذكر ألا أشد احليوان اإلنسي نفوراً، ويف حتصيلها بعـد اسـتمكان نفورهـا    . حمفوظ
  . )٦(صعوبة

                                                        
  )١٩٠٥(حديث .  ١
  )١٣٨٦(حديث .  ٢
  .دار الريان للتراث . ط) ٦٩٧،٦٩٩/ ٨(انظر فتح الباري .  ٣
  )٧٨٩(ومسلم ) ٥٠٣١(رواه البخاري.  ٤
  )٥٠٣٣(رواه البخاري .  ٥
  ) .  ٨/٦٩٧،٦٩٨(فتح الباري .  ٦



   
  

٦  

ودليل ذلك ما روتـه أم املـؤمنني   .  أُنسيت، أو أُسقطت، أو نسيت : ال تقل نسيت؛ ولكن قل-٤    
: ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً يقرأ يف سورة بالليل فقالمس( : قالت  -رضي اهللا عنها- عائشة

( ... :ويف رواية عند مسـلم   )يرمحه اهللا، لقد أذكرين آية كذا وكذا كنت أُنسيتها من سورة كذا وكذا 
قال رسول اهللا صـلى   ابن مسعودويف حديث .  )١()لقد أذكرين آية كنت أُسقطتها من سورة كذا وكذا 

  . )٢()بئس ماألحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي( : ه وسلم اهللا علي
كراهية قول نسي آية كذا وهي كراهة ترتيه وأنه ال يكـره قـول   ] أي احلديث[ وفيه: النوويقال     

أتتك آياتنـا  { :أُنسيتها وإمنا ي عن نسيتها ألنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال اهللا تعاىل
أوىل ما يتأول عليه احلديث أن معناه ذم احلال ال ذم القول، أي نسيت : القاضي عياضوقال  }نسيتها ف

  . )٣(احلالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حىت نسيه
  ما حكم من حفظ القرآن أو شيئاً منه مث نسيه ؟: مسألة    
يغفل عن تالوته وال أن يفرط يف تعاهده، فال يليق باحلافظ له أن ... : قالت اللجنة الدائمة: اجلواب    

بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه ورداً يومياً يساعده على ضبطه وحيول دون نسيانه رجاء األجر واالستفادة 
من أحكامه عقيدة وعمالً، ولكن من حفظ شيئاً من القرآن مث نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآمث     وما 

  . )٤(وباهللا التوفيق. ظ مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورد من الوعيد يف نسيان ما قد حف
تضافرت النصوص على تدبر آيات الكتاب العزيز، وقد سبق بيان طرفـاً  .  وجوب تدبر القرآن-٥    

  }أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً { :ويف قوله تعاىل. من ذلك 
التأمل يف معانيه، وحتديق الفكـر فيـه، ويف مبادئـه    : يأمر تعاىل بتدبر كتابه، وهو:  يابن سـعد قال 

فإن يف تدبر كتاب اهللا مفتاحاً للعلوم واملعارف، وبه يستنتج كل خري وتستخرج . وعواقبه،ولوازم ذلك 
د، ومالـه مـن   فإنه يعرف بالرب املعبو  .وبه يزداد اإلميان يف القلب، وترسخ شجرته. منه مجيع العلوم 

ويعرف الطريق املوصلة إليه، وصفة أهلها، وما هلـم  . صفات الكمال؛ وما يرته عنه من مسات النقص 
ويعرف العدو، الذي هو العدو على احلقيقة؛ والطريق املوصلة إىل العـذاب، وصـفة   . عند القدوم عليه

. ه، ازداد علماً وعمالً وبصـرية  وكلما ازداد العبد تأمالً في. أهلها، وما هلم عند وجود أسباب العقاب
كتـاب  { :   ولذلك أمر اهللا بذلك، وحث عليه، وأخرب أنه هو املقصود بإنزال القرآن، كما قال تعاىل

  .  )٥(}أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب 
                                                        

  ) ٧٨٨(ومسلم ) ٥٠٣٨(رواه البخاري .  ١
  )٧٩٠(ومسلم ) ٥٠٣٩(رواه البخاري .  ٢
  .دار الفكر . ط) ٦/٦٣ -الد الثالث( شرح مسلم . ٣
  .اسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الرئ. ط) ٤/٦٤(فتاوى اجلنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .  ٤
  .الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء .ط) ٢/١١٢. (تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .  ٥



   
  

٧  

عـن   االمام أمحد روى. ومن بعدهم طبقوا ذلك عملياً -رضوان اهللا عليهم-من الصحابة والسلف     
حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أم كانوا يقترئون من : عبد الرمحن قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر آيات، فال يأخذون يف العشر األخرى حىت يعلموا ما يف هذه مـن  
يف موطأه عن حيىي  مالكلذلك أيضاً  مبا رواه ويستأنس .  )١(فتعلمنا العلم والعمل: قالوا. العلم والعمل 

أخربين بالـذي  : كنت أنا وحممد بن حيىي بن حبان جالسني فدعا حممد رجالً، فقال : بن سعيد أنه قال
كيف ترى قراءة القـرآن يف  : الرجل أخربين أيب أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: مسعت من أبيك، فقال

قال زيد .  نصف أو عشرٍ أحب إليه وسلين مل ذاك؟ قال فإين أسألكسبع، فقال زيد حسن وألن أقرأه يف
  . )٢(لكي أتدبره وأقف عليه

الـذين  { :واألصل يف ذلك قوله تعـاىل  .  جواز تالوة القرآن قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً أو راكباً-٦
ظهوره مث تـذكروا نعمـة    لتستوا على{ :وقوله تعاىل . اآلية  }يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوم 

.  }ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبـون  
رأيت رسـول اهللا  ( : أنه قال -رضي اهللا عنه- عبد اهللا بن مغفلوالسنة جاءت ذا كله، فمن حديث 

أم  -عائشـة ومن حـديث  .   )٣()لته سورة الفتح صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راح
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتكىء يف حجري وأنا حائض مث يقرأ ( : قالت -املؤمنني رضي اهللا عنها

  .أما املاشي فإنه يقاس على الراكب وال فرق .  )٤()القرآن 
. لقرآن يف حجر احلائض والنفساءدليل على جواز قراءة ا -رضي اهللا عنها -يف حديث عائشة :فائدة    

وفيه جواز القراءة بقرب حمل النجاسة، قاله : قال ابن حجر. وضع الرأس يف احلجر: واملراد باالتكاء هنا
  . )٥(النووي

والنهي عن مسـه  .  }ال ميسه إال املطهرون { :األصل فيه قوله تعاىل.  ال ميس املصحف إال طاهر-٧    
أن ال ( :وفيه لعمرو بن حزميف الكتاب الذي كتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم إال ملتطهر جاء مصرحاً به 

  . )٦()ميس القرآن إال طاهر
  أو بني قماشه للمحدث ؟ )١(هل جيوز محل القرآن إذا كان  بعالقته : مسألة    

                                                        
  )٢٢٩٧١(املسند . ١
  .دار الكتاب العريب . ط) ١/١٣٦)  (٣٢٠.(موطأ مالك.  ٢
  ) ٧٩٤(ومسلم ) ٥٠٣٤(رواه البخاري .  ٣
  ).٣٠١(ومسلم ) ٢٩٧(رواه البخاري .  ٤
  )١/٤٧٩(فتح الباري. ٥
وهذا الكتاب الذي كتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن حزم إىل أهل اليمن يف السنن والفرائض والديات قال عنه ) ٤٦٨(رواه مالك يف موطأه .  ٦

وصحح األلباين هذا احلديث يف  . دار طيبة . ط) ١٧/٣٩٦التمهيد ( ، يستغىن بشهرته عن اإلسناد كتاب مشهور عند أهل العلم معروف: ابن عبد الرب
  . املكتب اإلسالمي. ط) ١/١٥٨. ( وذكر أن االمام أمحد احتج به ، وأن اسحاق بن راهويه صححه ) ١٢٢(اإلرواء 



   
  

٨  

ومـن  : ميـة شيخ اإلسالم ابن تيقال ). ٢(جيوز محل القرآن بعالقته ، ألنه ليس مبس له. نعم : اجلواب    
ويف خرجه ومحله، سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأه . كان معه مصحف فله أن حيمله بني قماشه

  . )٣(أو صيب وإن كان القماش فوقه أو حتته ، واهللا أعلم
محل املصحف باجليب جائز، وال جيوز أن يدخل الشخص مكان قضاء احلاجة ومعه مصحف  :فائدة    

الئق به تعظيماً لكتاب اهللا واحتراماً له، لكن إذا اضطر إىل الدخول به خوفاً  بل جيعل املصحف يف مكان
  . )٤(من أن يسرق إذا تركه خارجاً جاز له الدخول به للضرورة

أما  اجلنابة، فإنه  فال جيوز للجنب قراءة . جواز تالوة القرآن للمحدث حدثاً أصغر عن ظهر قلب-٨  
كان رسول اهللا صلى اهللا ( : أنه قال -رضي اهللا عنه- عليك ما رواه القرآن حبال من األحوال ودليل ذل

  .  )٥()عليه وسلم يقرئنا القرآن ما مل يكن جنباً 
-وأما احلدث األصغر؛ فإنه جيوز معه قراءة القرآن عن ظهر قلب، ويستدل لذلك حبديث ابن عباس     

حـىت إذا  ( :قـال  -صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنهما يف حديث مبيته عند خالته ميمونة زوج النيب
استيقط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجلـس ميسـح    -أو قبله بقليل، أو بعده بقليل -انتصف الليل

مث قام إىل شن معلقة فتوضأ منها . مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران. النوم عن وجهه بيده
 صلى اهللا عليه وسلم للقرآن بعد نومه وقبل وضوءه دليل علـى  فقراءة رسول اهللا.  )٦( )فأحسن وضوءه 

جواز قراءة القرآن ملن أحدث ببول أو غائط أو نوم، واألكمل واألفضل هو قراءة القرآن على حال طهرٍ 
.  

على من قرأ القرآن وهو ذه احلالة، بل اللوم على املنكر أوىل وأحرى لورود السنة  وال لوم وال نكري    
أن عمر بن اخلطاب كان يف قوم وهم يقرءون القرآن، فـذهب   مالكجاء يف موطأ . يحة بذلك الصح

يا أمري املؤمنني أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟  فقال : حلاجته مث رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل
  . )٧(من أفتاك ذا أمسيلمة ؟: له عمر

  لقرآن من املصحف؟هل جيوز للمحدث حدثاً أصغر  يقرأ ا: مسألة    

                                                                                                                                                                             
ه من السري، وكذلك عالقة القدح واملصحف والقوس وما أشبه ذلك، وأعـق  عالقة السيف والسوط، وعالقة السوط ما يف مقبض: العالقة، بالكسر.  ١

  .علق : مادة) ١٠/٢٦٥:لسان العرب. (جعل هلا عالقة : السوط واملصحف والسيف والقدح
  ) .٤/٧٦) (٥٥٧(انظر فتوى اللجنة الدائمة رقم .  ٢
  .دار القلم .ط) ٢١ص(فتاوي النساء .  ٣
  )٤/٤٠( )٢٢٤٥(فتوى اللجنة الدائمة .  ٤
مؤسسة الرسالة .انظر مسند أمحد ط( واحلق أنه من قبيل احلسن يصلح للحجة: وذكر قول احلافظ . إسناده حسن: وقال حمققه ) ٦٢٧(رواه أمحد .  ٥

  .حديث حسن صحيح : وقال) ١٣١(ورواه الترمذي) . ٦١،٦٢ص
  ).٦٧٣(ومسلم ) ١٨٣(رواه البخاري.  ٦
  )٤٦٩(املوطأ .  ٧



   
  

٩  

ال جيوز للجنب أن يقرأ القرآن حىت يغتسل ، سواء : يف إحدى أجوبتها اللجنة الدائمةقالت : اجلواب    
قرأه من املصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من املصحف إال على طهارة كاملة من احلـدث  

  .  )١(األكرب واألصغر 
  قرأ عن ظهر قلب أو من املصحف ؟أيهما أفضل للقارىء أن ي: ٢مسألة     
خالف بني أهل العلم يف ذلك، ففضل بعضهم القراءة عن ظهر قلب على القـراءة مـن    : اجلواب    

إن القراءة من املصحف أفضل، ألن فيه نظر للقرآن : املصحف، ومنع ذلك آخرون وهم األكثرون وقالوا
املدار يف : وقال بعض العلماء :ابن كـثري ؛ قال وفصل آخرون يف ذلك. ويف النظر للقرآن آثار مل تثبت. 

هذه املسألة على اخلشوع، فإن كان اخلشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب، فهو أفضل، وإن كان عند 
النظر يف املصحف أكثر، فهو أفضل، فإن استويا، فالقراءة نظراً أوىل، ألا أثبت، ومتتـاز بـالنظر إىل   

الظاهر أن كالم السلف وفعلهم حممول : يف التبيان  -رمحه اهللا- النواوي أبو زكريا قال الشيخ. املصحف
وينبغي ملن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يـوم أيـات   : ابن اجلوزيوقال .  )٢(على هذا التفصيل

  .)٣(يسرية لئال يكون مهجوراً 
ملصري إليه على املنع من وذلك ألنه مل يثبت دليل يتعني ا.  جواز قراءة القرآن للحائض والنفسـاء -٩    

أما قراءة احلائض والنفساء القرآن بـال مـس   : اللجنة الدائمةقالت . ذلك، ولكن بدون مس املصحف
  .)٤(مصحف فال بأس به يف أصح قويل العلماء؛ ألنه مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما مينع ذلك

ك تأدباً مع كالم اهللا، فإن القارىء ملا كـان  وذل.  استحباب تنظيف الفم بالسواك قبل التالوة-١٠    
مريداً لتالوة كالم اهللا، حسن منه أن يطيب فمه وينظفه بالسواك أو مبا حيصل به التنظيف، وال شك أن 

كان النيب صلى ( : قال -رضي اهللا عنه-وقد يستأنس لذلك حبديث حذيفة. يف هذا تأدباً مع كالم اهللا 
  . )٦(،  )٥( )لتهجد من  الليل يشوص فاه بالسواك اهللا عليه وسلم إذا قام ل

من السنة االستعاذة قبل التالوة، واألصل يف ذلـك   .من السنة االستعاذة والبسملة عند التالوة-١١    
ومن السنة مـا رواه أبـو سـعيد    .  }فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم { :قوله تعاىل

سـبحانك اللـهم   (: هللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا قام من الليل كرب مث يقولكان رسول ا: اخلدري قال
اهللا أكـرب  :( ثالثاً، مث يقول )الإله إال اهللا( : مث يقول )وحبمدك وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك

                                                        
  )٨٨٥٩(ى رقم فتو) ٥/٣٢٨. ( ١
  .مكتبة ابن تيمية.ط . حتقيق أبو اسحاق احلويين .  ٢١٢فضائل القرآن ص.  ٢
  .مؤسسة الرسالة .ط) ٢/٢٨٥(اآلداب الشرعية البن مفلح  . ٣
  )٤/٧٤) (٣٧١٣(فتاوي اللجنة الدائمة .  ٤
  )٦٨٥(، والدارمي)٢٨٦(ابن ماجه، و)٥٥(، وأبو داود)٢(، والنسائي)٢٢٨٠٢(، وأمحد)٢٥٥(، ومسلم)١١٣٦(رواه البخاري.  ٥
  ١٦٠ص. وانظر األذكار للنووي .  ٦



   
  

١٠  

.  )٢( يقـرأ مث ) )١(أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخـه ونفثـه   ( ثالثاً  )كبرياً
  .فتحصل لنا من اآلية واحلديث صيغتان لالستعاذة 

  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم -١    
  .أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه -٢    
  . )٣(أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم-٣    
ليكون الشيطان بعيداً عن قلب املـرء،  : ائدة االستعاذةوف. فيستحب للقارىء أن يعمل ذه وهذه     

وهو يتلو كتاب اهللا حىت حيصل له بذلك تدبر القرآن، وتفهم معانيه، واالنتفاع به؛ ألن هناك فرق بـني  
  .  )٤( ابن عثيمنيأن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبني أن تقرأ وقلبك اله، قاله 

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه قال -رضي اهللا عنه- أنسفهي سنة، فقد روى  أما البسملة    
:( قال! ما أضحكك يا رسول اهللا: فقلنا. مث رفع رأسه متبسماً. ذات يوم  بني أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة

إن . فصل لربـك واحنـر  . إنا أعطيناك الكوثر{ ) بسم اهللا الرمحن الرحيم( فقرأ  )أنزلت علي آنفاً سورةٌ
  .  )٥(احلديث }و االبتر شانئك ه

  فهل على هذا دليل صحيح ؟). صدق اهللا العظيم :( اعتاد الناس أن ينهوا تالوم بقول : مسألة      
عند االنتهاء من التالوة، وإن كـان هـذا عمـل    ) صدق اهللا العظيم ( ال دليل على قول  :اجلواب    

وما أكثر الناس ولو حرصت    مبؤمنني { :ال تعاىلاألكثرين، وعمل الكثرة ليس دليالً على إصابة احلق، ق
ال تستوحش طرق اهلدى لقلة أهلها،   وال تغتـر  : -رمحه اهللا- الفضيل بن عياضومن لطيف قول . }

فقد روى البخاري ومسلم . بل إن الدليل مع من منع ختم التالوة ذا القول . بكثرة السالكني اهلالكني
، قال قلـت  )اقرأ علي(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ه قالوغريمها من حديث ابن مسعود أن

، قال فقرأت النساء حىت إذا بلغت )إين أشتهي أن أمسعه من غريي( :آقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال
فرأيت . )كف أو أمسك(: قال يل  }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً { 

                                                        
  .مهز : مادة)٥/٤٢٦:لسان العرب(خطراته اليت يخطرها بقلب اإلنسان :ومهزات الشيطان. مهس يف قلبه وسواساً: مهز الشيطان اإلنسان مهزاً :مهزه .  ١

: مادة) ٣/٦٤:اللسان. (ألن املتكرب يتعاظم وجيمع نفْسه ونفَسه فيحتاج أن ينفخ ... ونفثه أعوذ بك من مهزه ونفخه : الكبر يف قوله: النفخ  :نفخه     
  .نفخ 
. وإمنا مسي النفث شعراً ألنـه كالشـيء ينفثـه اإلنسـان مـن فيـه، كالرقيـة        : وأما النفث فتفسريه يف احلديث أنه الشعر؛ قال أبو عبيد :نفثه     

  .نفث : مادة) ٢/١٩٦:اللسان
( هو أشهر شيء يف هذا الباب     :وقال الترمذي ... قد رواه أهل السنن األربعة : وقال ابن كثري. وقال األلباين صحيح ) ٧٧٥(اه أبوداود رو.  ٢

  .مكتبة احلرمني . ط) ١/١٣) (تفسري القرآن العظيم 
د ا ابن عثيمني يف  الشرح املمتع على زاد املستقنع، مما يدل واستشه. ومل يصحح األلباين هذه الرواية ) ٧٨٥(ذُكرت هذه الصيغة عند أيب داود برقم ٣

  . مؤسسة آسام . ط) ٣/٧١(انظر الشرح . على ثبوا عنده 
  )٣/٧١(الشرح املمتع .  ٤
  )٤٠٠(رواه مسلم .  ٥



   
  

١١  

صدق اهللا العظيم، ومل يثبت ذلك : فلم يقل له صلى اهللا عليه وسلم قل . بأيب هو وأمي.  )١(تذرفانعينيه 
أم كانوا يتلفظون بـذلك   -رضوان اهللا عليهم-عنه صلى اهللا عليه وسلم، ومل يعهد عن الصدر األول

اً ما بقي أن نقـول  أذ. عند االنتهاء من  تالوم، ومل يعرف ذلك عند السلف الصاحل من بعد الصحابة 
  .إال أنه حمدث وليس فيه سنة جتوز هذا الذكر  

قول القائل صدق اهللا العظيم يف نفسها حق، ولكن ذكرها بعد ايـة قـراءة    :قالت اللجنة الدائمة    
القرآن باستمرار بدعة، ألا مل حتصل من النيب صلى اهللا عليه وسلم وال من خلفائه الراشدين فيما نعلـم  

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ( :رة قراءم القرآن، وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قالمع كث
  . )٢()من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( ويف رواية  )رد 
يستحب للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدىء مـن  ]: أنه [ يف أذكاره النوويذكر  :فائدة    

املرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف يقف على املرتبط وعند انتهاء الكالم، وال يتقيد يف  أول الكالم
: مث قال... االبتداء وال يف الوقف باألجزاء واألحزاب واألعشار، فإن كثرياً منها يف وسط الكالم املرتبط

ويلة، ألنه قـد خيفـى   قراءة سورة بكماهلا أفضل من قراءة قدرها من سورة ط: وهلذا املعىن قال العلماء
  . )٣(االرتباط على كثري من الناس أو أكثرهم يف بعض األحوال واملواطن

أمر املوىل عزوجل بترتيل كتابـه  .  استحباب ترتيل القرآن وكراهية السرعة املفرطة يف التالوة-١٢    
... تبيني من غـري بغـيٍ  الترسل فيها وال: والترتيل يف القراءة  }ورتل القرآن ترتيالً { :فقال عز من قائل

والتبيني ال يتم بـأن  : أبو إسحاقبينه تبييناً؛ وقال : قال }ورتل القرآن ترتيالً { :يف قوله ابن عباسوقال 
والفائدة املرجوة .  )٤(يعجل يف القرآة، وإمنا يتم التبيني بأن يبين مجيع احلروف ويوفيها حقها من اإلشباع

  .القرآن  من الترتيل أنه أدعى لفهم معاين
كثري من السلف من الصحابة ومن بعدهم؛ العجلة املفرطة يف تالوة القرآن، وعلة ذلـك أن   وقدكره    

رغبة القارىء يف تكثرب تالوته يف مدة أقصر، ألجل حتصيل أجر أكثر، يفوت عليه مصلحة أكرب؛ وهـي  
أن حال من قرأ القـرآن وهـو   وال ريب .  تدبر آيات القرآن، والتأثر ا، وظهور أثرها على القاريء 

  .متأمل آلياته، ومستحضر ملعانيه؛ أكمل من الذي يستعجل به طلباً لسرعة ختمه وكثرة تالوته 
جـاء  : قال.  أيب وائلفعن . كالماً يف ذم اإلسراع يف تالوة القرآن  -رضي اهللا عنه-والبن مسعود     

ألفاً جتـده أم  . عبد الرمحن كيف تقرأ هذا احلرف يا أبا: فقال. رجل يقال له يك بن سنان إىل عبداهللا

                                                        
  )٨٠٠(وللفظ له ، ومسلم ) ٥٠٥٥(البخاري .  ١
  .فاهللا املستعان . املسألة لكثرة من يعمل ا مع وضوح السبيل  وتالحظ أننا قد أطلنا يف هذه) . ٤/١١٨) (٤٣١٠(فتوى رقم .  ٢
  ١٦٣ص.  ٣
  .دار صادر . ط) ١١/٢٦٥(البن منظور . لسان العرب .  ٤



   
  

١٢  

وكل القرآن قد أحصيت غري هـذا؟  : من ماٍء غري آسن أو من ماٍء غري ياسن ؟ قال فقال عبد اهللا: ياًء 
هذا كهذِّ الشعر؟ إن أقواماً يقرؤن القـرآن  ال جيـاوز   : فقال عبد اهللا. إين ألقرأ املفصل يف ركعة: قال

  .  )١(... ذا وقع يف القلب فرسخ فيه، نفعولكن إ. تراقيهم
ألن أقرأ : إين سريع القراءة، وإين أقرأ القرآن يف ثالث، فقال : قلت البن عباس( : قال أيب مجرةوعن     

فإن كنت فـاعالً البـد،   ( ويف رواية .   )البقرة يف ليلة فأدبرها وأرتلها؛ أحب إيل من أن أقرأ كما تقول
قراة تسمع ٢()أذنيك ويعيه قلبك فأقرأه(  .  

سـألت  : حـرب وقال . تعجبين القراءة السهلة، وكره السرعة يف القراءة : أمحدقال : ابن مفلحقال     
فيه : أمحد عن السرعة يف القراءة فكرهه، إال أن يكون لسان الرجل كذلك، أو ال يقدر أن يترسل ، قيل

  . )٣(أما اإلمث فال أجترىء عليه: أمث؟ قال
أيهما أفضل للقارىء القرآة بتأين وتدبر، أم القرآة بسرعة مع عدم اإلخـالل بشـيء مـن     : سألةم    

  احلروف واحلركات ؟
إذا كانت السرعة ال ختل بالقرآة، فقد فضل بعض العلماء اإلسراع فيها طلباً لكثرة األجـر   :اجلواب    

  . املترتب على كثرة التالوة، وفضل بعضهم الترتيل والتأين فيها 
والتحقيق أن لكل من اإلسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون املسرع ال خيل : ابن حجرقال     

بشىء من احلروف واحلركات والسكون والواجبات، فال ميتنع أن يفضل أحدمها اآلخر وأن يستويا، فإن 
قيمـة   من رتل وتأمل كمن تصدق جبوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكـن 

  . )٤(الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة األخريات، وقد يكون بالعكس
رضـي اهللا  -سئل أنس( . وهذا ثابت عن رسولنا عليه الصالة والسالم .  استحباب مد القراءة-١٣    
. ن الـرحيم مث قرأ بسم اهللا الرمح. كانت مداً: كيف كانت قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال -عنه

  . )٥()ميد ببسم اهللا، وميد بالرمحن، وميد بالرحيم 
-يدل على ذلك ما رواه الرباء.  استحباب حتسني الصوت بالقراءة، والنهي عن القراءة باألحلان-١٤    

يف العشـاء،  } والتني والزيتون { مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ ( : أنه قال -رضي اهللا عنه

                                                        
  .واللفظ له ) ٨٢٢(، ومسلم ) ٧٧٥(رواه البخاري .  ١
وقال حمقق : يهقي يف الشعب من حديث شعبة والزيادة أخرجها الب. وإسناده صحيح: وقال حمققه) ٢٣٦ص.(أخرجه ابن كثري يف فضائل القرآن .٢

  )٢٣٧ص( انظر احلاشية . وإسناده صحيح : الفضائل
  )٢/٢٩٧(اآلداب الشرعية .  ٣
  )٨/٧٠٧(فتح الباري .  ٤
  )٥٠٤٥(رواه البخاري .  ٥



   
  

١٣  

ويف استحباب حتسني الصـوت بـالقراءة أحاديـث    .  )١()أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة وما مسعت 
قال       . )٢()مل يأذن اهللا لشيء ما أذن لنيب أن يتغىن بالقرآن ( : قوله صلى اهللا عليه وسلم : صحيحة فمنها 

ته وحيسنها، وذلك أنـه  ومعناه أن اهللا تعاىل ما استمع لشيء، كاستماعه لقراء نيب جيهر بقراء:ابن كثري
جيتمع يف قراءة األنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم ومتام اخلشية، وذلك هو الغاية يف ذلـك، وهـو   

حيسـن القـارىء صـوته    : أمحدوقال .  )٣(سبحانه وتعاىل يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم
 )هللا لشيء كأذنه لنيب يتغىن  بالقرآنما أذن ا( :بالقرآن، ويقرؤه حبزن وتدبر، وهو معىن قوله عليه السالم

ومن حـديث الـرباء بـن    .  )٥()ليس منا من مل يتغن بالقرآن ( : ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم .  )٤(
.  )٦()زينوا أصـواتكم بـالقرآن   ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-عازب

وملا استمع النيب صلى .  )٧(ابن كثريه وحتزينه والتخشع به، قاله واملراد من حتسني الصوت بالقرآن  تطريب
لقـد  ! لو رأيتين وأنا استمع لقراءتك البارحـة  ( : اهللا عليه وسلم إىل قراءة أيب موسى األشعري قال له 

 أما أين لو علمت( : زيادة قال أبو موسى أيب يعلىويف رواية عند . )٨()أوتيت مزماراً من مزامري آل داود 
فدل قول أيب موسى على جواز التكلف يف القراءة، وال يعين هذا إخراج .  )٩()مبكانك حلربته لك حتبرياً 

هذا ليس . القراءة عن حدها املشروع، من متطيط الكالم، وعدم إقامته، واملبالغة فيه حيت ينقلب حلناً؛ ال
قراءة : الشيخ تقي الدين وقال .  )١٠(ة هي بدع: القراءة باألحلان وقال اإلمام أمحدوكره . مبشروع البتة 

القرآن بصفة التحلني الذي يشبه تلحني الغناء مكروه مبتدع كما نص على ذلك مالك والشافعي وأمحد 
  . )١١(بن حنبل وغريهم من األئمة 

وكال األمرين جاءت به السنة؛ فاألول ما رواه عبد اهللا بـن  .  البكاء عند تالوة القرآن ومساعه-١٥    
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي، وجلوفه أزيـز كـأزيز   (: أنه قال  -رضي اهللا عنه-خري الش

                                                        
  )٧٦٩(رواه البخاري. ١
  )٧٩٢(ومسلم ) ٥٠٢٣(رواه البخاري .  ٢
  ١٨٠،  ١٧٩فضائل القرآن س .  ٣
  )٢/٢٩٧(لشرعية اآلداب ا.  ٤
  .صحيح : وقال األلباين ) ١٤٦٩(رواه أبو داود .  ٥
  .صحيح : وقال األلباين ) ١٤٦٨(رواه أبو داود .  ٦
  ١٩٠فضائل القرآن ص . ٧
  .الشطر الثاين منه فقط ) ٥٠٤٨(والبخاري ) ٧٩٣(رواه مسلم .  ٨
  )٨/٧١١(انظر فتح الباري .  ٩

  )٢/٣٠١(اآلداب الشرعية .  ١٠
  )٢/٣٠٢(ب اآلدا.  ١١



   
  

١٤  

إمنـا  { مسعت نشيج عمر وأنا يف آخر الصفوف، يقرأ : عبد اهللا بن شدادوقال .  )١()املرجل، يعين يبكي 
  . )٢(}أشكو بثي وحزين إىل اهللا 

قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم اقرأ علـي،  ( : قال  -هرضي اهللا عن- ابن مسعودما رواه : والثاين    
نعم، فقرأت سورة النساء حىت أتيت على هذه : قلت يا رسول اهللا آقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال

فالتفت . حسبك اآلن : قال. } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً { اآلية 
  . )٣()ذرفان إليه، فإذا عيناه ت

وال يظن . مايفعله بعض الناس اليوم من صراخ، وعويل، وحنيب؛ فهو خروج عن الطريق القومي  أما    
والعجيب من املتكلفـة  . ، بل نقول منهم صادقون ومنهم غري ذلك !ظان أننا نعمم احلكم حاشا وكال 

ولكن التكاد خترج دمعـة مـن    أم يسكبون العربات تلو العربات عند مساع دعاء االمام يف القنوت،
ونقول هلؤالء املتكلفة رويدكم، فأكمل الناس حاالً هم الـذين  ! . حماجرهم عند مساع كالم اهللا وآياته 

اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاىن تقشعر منه جلود الذين خيشون رم { : وصفهم اهللا يف كتابه 
وأكمل الناس حاالً من كان كحال النيب صلى اهللا عليه وسـلم  . }مث تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا 

  . فإن بكاءه له أزيز كأزيز املرجل 
واجلواب . قد حيتج علينا بأن بعض السلف، قد صعقوا أو ماتوا من جراء تالوة القرآن أو مساعه  لكن    

دهم، ولكن مل يعهـد  إننا الننكر حدوث ذلك من بعض السلف من التابعني ومن بع: عن ذلك أن يقال
، وسبب ذلك أن الوارد كان قوياً وصادفت حمالً ضـعيفاً  -رضوان اهللا عليهم-هذا يف عهد الصحابة 

  .وهو قلوم فلم حتتمله وحصل منهم ماحصل، فهم صادقون فيما انتام وهم أيضاً معذورون 
حيـىي بـن    -خ اإلمام أمحـد شي-وكان هذا احلال حيصل كثرياً لإلمام علماً وعمالً: ابن مفلحقال     

وحدث ذلـك  .  لو دفع ، أو لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه دفعه حيىي: اإلمام أمحدوقال . القطان
لغري هؤالء، فمنهم الصادق يف حاله ومنهم غري ذلك، ولعمري إن الصادق منهم عظيم القدر، ألنه لوال 

معىن مطلوب يتلمح منه، مل حيصل ذلـك،  حضور قلب حي، وعلم معىن املسموع وقدره، واستشعار 
ولكن احلال األول أكمل، فإنه حيصل لصاحبه ما حيصل هلؤالء وأعظم، مع ثباته وقوة جنانه، رضي اهللا 

  . )٤(عن اجلميع

                                                        
  املكتب افسالمية . ط) ٣/٢٤٥.(وإسناده قوي . رواه الترمذي يف الشمائل، وأمحد، وأبو دواد، والنسائي : قال حمققه) . ٧٢٩(شرح السنة للبغوي .  ١
بن منصور عن ابن عيينة عن وهذا األثر وصله سعيد : قال ابن حجر. إذا بكى اإلمام يف الصالة: أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقاً وبوب عليه باب .  ٢

  )٢/٢٤١،٢٤٢فتح الباري .( إمساعيل بن حممد بن سعد مسع عبد اهللا بن شداد ذا وزاد يف صالة الصبح 
  )٥٠٥٠(رواه البخاري .  ٣
  )٢/٣٠٥(اآلداب الشرعية .  ٤



   
  

١٥  

ويتضح ذلك جلياً عندما أمر الـنيب  .  يستحب طلب القراءة من القاريء اود حسن الصوت: فائدة    
( :      -رضي اهللا عنه-قال عبد اهللا بن مسعود. ن مسعود أن يقرأ عليه القرآن صلى اهللا عليه وسلم اب

إين أحب أن أمسعـه  : اقرأ علي، قلت أقرأ عليك  وعليك أنزل؟ قال : قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن يقـرأ   من سره( : وعبد اهللا بن مسعود هو الذي قاله فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم .  )١()من غريي 

 وهو أحد األربعة الذين أمر النيب صلى .  )٢()القرآن غضاً طرياً كما أُنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد
من  عبـد  : استقرئوا القرآن من أربعة( :فقال عليه الصالة والسالم . اهللا عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم 

  .  )٣()ومعاذ بن جبل  اهللا بن مسعود، وسامل موىل أيب حذيفة، وأيب بن كعب،
جـاءت آثـار   : يف أذكـاره  النوويقال .  استحباب اجلهر بالقرآن إذا مل يترتب عليه مفسدة-١٦    

واجلمع بينهما أن اإلسرار أبعد مـن  : قال العلماء. بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة اإلسرار
ء، فاجلهر أفضل، بشرط أن ال يؤذي غـريه  الرياء، فهو أفضل يف حق من خياف ذلك، فإن مل خيف الريا

ودليل فضيلة اجلهر، أن العمل فيه أكرب، وألنه يتعدى نفعه إىل غريه، وألنه . من مصلٍ أو نائم أو غريمها
يوقظ قلب القارىء، وجيمع مهه إىل الفكر، ويصرف مسعه إليه، وألنه يطرد النوم، ويزيد يف النشـاط،  

ولكـن  .  )٤(طه، فمىت حضره شيء من هذه النيات فاجلهر أفضـل  ويوقظ غريه من نائم وغافل، وينش
حيسن بنا أن نشري إىل أمرٍ هام وهو أن الذي جيهر بقراءته ينبغي عليه  أن يراعي من حوله من مصـلٍ أو  

رسول اهللا صـلى  :أن  -رضي اهللا عنه-أبو سعيدتالٍ للقرآن، أو نائمٍ، فال يؤذيهم برفع صوته فقد روى 
أال كلكم مناجٍ ربه ( : م اعتكف يف املسجد فسمعهم جيهرون بالقراءة، فكشف الستر وقالاهللا عليه وسل

  . )٥( )يف الصالة ( : أو قال  )فال يؤذين بعضكم بعضاً، وال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة 
  

قد جـاءت  ترتيل البنات للقرآن حبضرة الرجال ال جيوز، ملا خيشى  يف ذلك من الفتنة ن و :تنبيه     
  . )٦(الشريعة بسد الذرائع املفضية للحرام 

البد من النطق بالقراءة والتلفظ بالتالوة حلصول األجر، وأما ما يفعله القليل من الناس مـن   :فائدة     
حفظه اهللا يف إحدى  -ابن بازقال . قراءة القرآن  بدون حتريك الشفتني، فهو ال حيصل به فضل القراءة 

                                                        
  )٥٠٥٦(رواه البخاري .  ١
  .موسسة الرسالة . ط) ١/٢١١.(سنده حسن : وقال احملقق ) ٣٥(رواه اإلمام أمحد يف  مسنده . ٢
  )٣٧٦٠(رواه البخاري .  ٣
  ١٦٢األذكار ص . ٤
  . صحيح : وقال األلباين ) ١٣٣٢(رواه أبو داود .  ٥
  )٤/١٢٧) (٥٤١٣(فتاوي اللجنة الدائمة .  ٦



   
  

١٦  

نع من النظر يف القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم املعىن، ولكن ال يعترب قارئاً وال ال ما:  -فتاويه
( : حيصل له فضل القراءة إال تلفظ بالقرآن ولو مل يسمع من حوله؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   

:  اهللا عله وسلم بأصحابه ومراده صلى. رواه مسلم  )اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه 
من قرأ حرفاً من القـرآن  ( : الذين يعملون به، كما يف األحاديث األخرى، وقال صلى اهللا عليه وسلم  

خرجه الترمذي، والدارمي بإسناد صحيح، وال يعترب قارئـاً إال إذا   )فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا 
  . )١( ويل التوفيقواهللا. تلفظ بذلك، كما نص على ذلك أهل العلم 

اختلفت عادات السلف يف القدر الذي خيتم القرآن فيـه،  .  القدر املستحب يف ختم القرآن  -١٧    
فمنهم من كان خيتمه يف شهرين، ومنهم يف شهر، ومنهم يف عشر ليالٍ، ومنهم يف سبعٍ، وهـو فعـل   

. ، ومنهم يف كل يوم وليلـة ختمـة  ومنهم دون ذلك يف ثالث .  )٢(يف أذكاره النووياألكثرين،  قاله 
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : قال يل ( : مشهورة، قال -رضي اهللا عنه-وقصة عبد اهللا بن عمرو 

فجعل بعضهم .  )٣()فاقرأه يف سبع وال تزد على ذلك: اقرأ القرآن يف شهر، قلت إين أجد قوة، حىت قال
هم جعل الثالث حداً ألقله واستدل مبا رواه أبو داود وغريه وبعض. السبع حداً ألقل ما خيتم فيه القرآن 

إن يب : قال )اقرأ القرآن يف شهرٍ( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه قال عبد اهللا بن عمروعن 
وعن االمام أمحد أن ذلك غري مقدر بل هو على حسب حالـه مـن   .  )٤()اقرأه يف ثالث ( :قوة، قال 

، ألنه روي عن عثمان أنه كان خيتمه يف ليلة، وروي ذلك عن مجاعة من السلف، قالـه  النشاط والقوة
أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص، فمن كان يظهر : النوويواملختار عندنا ما اختاره .  )٥(ابن مفلح

له بدقيق الفكر لطائف ومعارف، فليقتصر على قدر ما حيصل له كمال فهم ما يقرأ، وكذا من كـان  
الً بنشر العلم، أو فصل احلكومات بني املسلمني، أو غري ذلك من مهمات الدين واملصاحل العامـة  مشغو

للمسلمني، فليقتصر على قدر  ال حيصل له بسببه إخالل مبا هو مرصد له وال فوت كماله، ومن مل يكن 
  . )٦(لقراءةمن هؤالء املذكورين فليستكثر ما أمكنه من غري خروج إىل حد امللل أو اهلذرمة يف ا

ال يوجد دعاء خمصوص عند ختم القرآن، وكثرة أدعية ختم القرآن املنتشرة واملتداولـة بـني    :تنبيه     
الناس ليست دليالً على مشروعيتها، وليس هناك نصاً مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم تقـوم بـه   

دعاء ختم (األدعية املنتشرة بني الناس  ومن أشهر. حجة على التزام دعاء يقال عند ختم القرآن العظيم 
                                                        

  )١٤٠ص(هـ  ١٤١٨لعام ) ٥١(العدد .  جملة البحوث اإلسالمية .  ١
  ١٥٣انظر األذكار ص.  ٢
  )٥٠٥٤(رواه البخاري .  ٣
  .حسن صحيح : وقال األلباين) ١٣٩١(أبو داود .  ٤
  )٢/٢٨٢(اآلداب الشرعية .  ٥
  ١٥٤األذكار ص.  ٦



   
  

١٧  

عبد لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو منسوب إليه وال يصح نسبته إليه حبال، والشيخ       ) القرآن العظيم 
أوصى بعدم إدخال هذا الدعاء يف فتاويه لشكه يف نسبته إىل شيخ  اإلسالم  -رمحه اهللا-الرمحن بن قاسم

)١(  .  
- الشيخ بكر أبو زيدن دعاء ختم القرآن؛ نزيدكم فائدة وهي خالصة ما وصل إليه وما دمنا يف بيا    

  : فقال) مرويات دعاء ختم القرآن ( يف رسالته املوسومة بـ -حفظه اهللا
  :فإن خالصة النتيجة احلكمية يف هذين املقامني تتكون يف أمرين: وعليه    
الة، وحضور الدعاء يف ذلك، أمر مأثور من عمـل  أن دعاء القارىء خلتم القرآن خارج الص :األول    

وقفاه مجاعة من التابعني،  -رضي اهللا عنه-السلف الصاحل من صدر هذه األمة، كما تقدم من فعل أنس
وألنه من جنس .  -رمحهم اهللا أمجعني-حرب  وأيب احلارث ويوسف بن موسى،: واإلمام أمحد يف رواية

  ) . وهو من آكد مواطن الدعاء ومواطن اإلجابة:( يم رمحه اهللا تعاىلوتقدم قول ابن الق. الدعاء املشروع
أو ) التـراويح (أن دعاء ختم القرآن يف الصالة، من إمام أو منفرد، قبل الركوع أو بعده، يف  :الثاين    

ال يعرف ورود شيء فيه أصالً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أحد من صحابته   مسنداً : غريها
.. .)٢(.  

واألصل يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم من .  االمساك عن القراءة عند غلبة النعاس: السنة -١٨    
إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يـدر  ( :   -رضي اهللا عنه- أيب هريرةحديث 

 )٤(النوويينطلق به لسانه، قاله  أي استغلق ومل : ومعىن استعجم القرآن عليه.  )٣()ما يقول، فليضطجع 
أم املـؤمنني رضـي اهللا    -عائشةوعلة اإلمساك عن القراءة بينها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث . 

فإن أحدكم إذا صـلى وهـو   . إذا نعس أحدكم يف الصالة، فلريقد حىت يذهب عنه النوم( : قال -عنها
إرشاد من النيب صلى اهللا عليه وسلم لطيف، فـإن   وهذا.  )٥()ناعس، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه 

اإلنسان إذا نعس فإنه خيلط يف كالمه، وقارىء القرآن واملصلي أُمرا أن ميسكا عن الصـالة والقـراءة،   
  .حىت ال يدعو املصلي على نفسه من حيث ال يشعر، وحىت يصان القرآن عن اهلذرمة والكالم املعجم 

سك عن القراءة إذا شرع يف التثاؤب، ألنه لو استمر يف القراءة وهـو يف  ينبغي للقارىء أن مي :فائدة    
  .حال تثاؤبه ألخرج كالماً وصوتاً مزعجاً مضحكاً؛ يصان كالم اهللا عنه ويرته 

                                                        
  هـ١٤١٦الطبعة األوىل. الرياض. دار العاصمة . ط) . حاشية (  ٢٣٩ص -حفظه اهللا-للشيخ بكر أبو زيد. انظر االجزاء احلديثية.  ١
وراجعه إن شئت فقد استقصى الشيخ مرويات هذه املسألة وأقاويل أهل العلم فيها مبا قد .  ٢٩٠ص) نمرويات دعاء ختم القرآ. (االجزاء احلديثية .  ٢

  . ال جتده يف مكان آخر 
  ) .٧٨٧(رواه مسلم .  ٣
  )٦/٦٢-الد الثالث ( شرح مسلم .  ٤
  )٧٨٦(رواه مسلم .  ٥



   
  

١٨  

وهو من اآلداب اليت يستحب لتايل القرآن أن يأخـذ  .  استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها-١٩    
يقطعها إال ألمر عارض، فأدباً مع كالم اهللا أن ال يقطع ألجل أمور  الدنيا  ا، فإذا شرع يف التالوة فال

وإنك لتعجب من بعض الذين ينتظرون الصالة يف املسجد، كيف أم يقطعون تالوم عدة مـرات،  . 
  !.ولكن هو الشيطان ال يريد اخلري للمسلم أبداً . من أجل أمور دنيوية ليست بذات قيمة 

كان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا قرأ القرآن ( : ، قالنافعقدمنا مبا رواه التابعي اجلليل ملا  ويستأنس    
تـدري فـيم   : مل يتكلم حىت يفرغ منه، فأخذت عليه يوماً، فقرأ سورة البقرة حىت انتهى إىل مكان قـال 

عنـهما، ومل   فهذه عادة ابن عمر رضي اهللا.  )١()مث مضى .أنزلت يف كذا وكذا:قال . ال : أنزلت؟ قلت
  .يقطع تالوته إال ألجل نشر علمٍ وهو عبادة أيضاً 

  .من السنة أن يسبح القاريء عند أية التسبيح، ويتعوذ عند آية العذاب، ويسأل عند آية الرمحة  -٢٠    
مث افتـتح آل عمـران   ( ... : ففي حديث حذيفة وصالته مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    

.  )٢()احلديث...مترسالً، إذا مر بأية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذفقرأها، يقرأ 
  . )٣(فيه استحباب هذه األمور لكل قارىء يف الصالة وغريها: النوويقال 
يف كتاب اهللا مخس عشرة سجدة، فيسـن لتـايل    .من السنة السجود عند املرور بآية سجدة  -٢١    

اللهم احطط ( : ا أن يسجد ويقول الذكر الوارد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف ذلك القرآن إذا مر 
وتقبلها مين كمـا  ( : وعند الترمذي بزيادة )عين ا وزراً، واكتب يل ا أجراً، واجعلها يل عندك ذخراً 

أو ). ٥() وله وقوتـه  سجد وجهي ملن خلقه وشق مسعه وبصره حب( :أو يقول.  )٤( )تقبلتها من عبدك داود 
اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعـه  ( : يقول 

  . )٦( )وبصره، تبارك اهللا أحسن اخلالقني 
بل سنة يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها، ولكن ال ينبغي ألهل اإلميـان تركهـا    وهو ليس بواجب    

القرآن على رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-عدم وجوا، قراءة زيد بن ثابتودليل سنيتها و. والفريط فيها
قرأت علـى الـنيب   ( : صلى اهللا عليه وسلم ومل يسجد فيها، فعن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال

 -رضي اهللا عنـه -وكذلك فعل عمر بن اخلطاب .  )٧( )صلى اهللا عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها 

                                                        
  )٤٥٢٦(رواه البخاري .  ١
  )٧٢٧(مسلم .  ٢
  )٦/٥٢ -ثالد الثال(شرح مسلم .  ٣
  )١٠٦٢-٨٧٢(برقم. واللفظ له، وقال األلباين حسن) ١٠٥٣(، وابن ماجه)٣٤٢٤(رواه الترمذي.  ٤
  )٣٤٢٥(، والترمذي)١١٢٩(، والنسائي)٢٣٥٠٢(، ورواه أمحد) ١٢٥٥(واللفظ له، وصححه األلباين برقم) ١٤١٤(رواه أبو داود .  ٥
  )١٠٥٤(، وابن ماجه)٧٦٠(، وأبو داود)٣٤٢١(والترمذي، )١١٢٦(، والنسائي)٨٠٥(، وأمحد)٧٧١(رواه مسلم.  ٦
  )١٤٠٤(، وأبو داود)٩٦٠(، والنسائي)٥٧٦(، والترمذي)٢١٠٨١(، وأمحد)٥٧٧(، ومسلم١٠٣٧(رواه البخاري.  ٧



   
  

١٩  

قرأ يف يوم اجلمعة بسورة النحل مث سجد عند موضع السجود، فلما كانت اجلمعة اليت على املنرب حيث 
يا أيها الناس إنا منر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن مل ( : تليها قرأ بالنحل وملا جاء عند السجدة قال

إن اهللا  -ارضي اهللا عنهم-وزاد نافع عن ابن عمر .  -رضي اهللا عنه-يسجد فال إمث عليه ومل يسجد عمر
  . )١( )مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء 

هل سجود التالوة يلزم هلا ما يلزم للصالة من التكبري والتسليم والطهارة واسـتقبال القبلـة    : مسألة     
  وحنو ذلك ؟ 

ليه هذا هو السنة املعروفة عن النيب صلى اهللا ع: سجود القرآن ال يشرع فيه حترمي وال حتليل :اجلواب    
وعلى هذا فليست صالة، فال تشترط . وسلم، وعليه عامة السلف، وهو املنصوص عن األئمة املشهورين

هلا شروط الصالة، بل جتوز على غري طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غري طهارة؛ ولكن هـي  
  . )٢( قاله ابن تيميةبشروط الصالة أفضل، وال ينبغي أن خيل بذلك إال لعذر، 

أن املستمع هـو الـذي   : والفرق بينهما. يسن السجود للتالوة يف حق املستمع دون السامع  :ةفائد    
فلو كان هناك اثنان أحدمها يستمع لقراءة قاريء القرآن، واآلخر مر . ينصت للشيء، وعكسه السامع 

دون السامع، يسن سجود التالوة للمستمع : بنفس املكان مث سجد القاريء للسجدة؛ فإنه يف هذه احلالة
ألن املستمع له حكم القاريء وأما السامع فال يأخذ حكمه، ويظهر هذا جلياً يف قوله تعـاىل ملوسـى   

مع أن الداعي موسى؛ ولكن ملـا كـان    }قد أُجيبت دعوتكما فاستقيما { : -عليهما السالم-وهارون 
  . )٣(هارون يؤمن على دعاء موسى أخذ حكم الداعي فشمله اخلطاب 

( ال ينبغي االقتصار على الذكر الوارد يف سجود التالوة، بل جيب االتيان بذكر السجود     :٢ة فائد    
أوالً مث يأيت الساجد مبا شاء من أذكار سجود التالوة، بل عد بعض أهل العلم ذلك  )سبحان ريب األعلى 

  .  )٤(من احملدثات 
قول من ال علم  عنده ملاذا تكرهون تقبيـل  فقد ي !.كراهية تقبيل املصحف ووضعه بني العينني -٢٢    

إن تقبيل املصـحف  : املصحف ووضعه بني العينني، تعظيماً له وتقديساً لكالم اهللا ؟ واجلواب أن يقال
ووضعه بني العينني وحنوه قربه يتقرب ا العبد إىل اهللا، وطريق القرب موقوف حىت يثبت به الدليل الذي 

يل املصحف تعظيماً هللا ولكالمه وتعظيماً لسنة نبيه صلى اهللا عليه وسـلم،  وحنن مننع تقب. ال معارض له 

                                                        
  )١٠٧٧(رواه البخاري.  ١
  )٢٣/١٦٥(الفتاوى.  ٢
  )١٣٣-٤/١٣١(انظر الشرح املمتع البن عثيمني .  ٣
  هـ١٤١٩دار العاصمة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل . ط .  ٢٩٣ص. بكر أبو زيد : لشيخ انظر تصحيح الدعاء، ل.  ٤



   
  

٢٠  

من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو ( :فقد بلغنا بطريق ال نشك فيه أبداً أنه صلى اهللا عليه وسلم  قال
  . أي مردود على صاحبه .  )رد 
: على هذه الروايـة  ) اجلامع الكبري(يف القاضييف املسألة روايات منها التوقف قال  اإلمام أمحد وعن    

إمنا توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعةٌ وإكرام، ألن ما طريقه القرب إذا مل يكن للقياس فيه مـدخل ال  
ال تضر وال تنفـع،  : يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إال بتوقيف، أال ترى أن عمر ملا رأي احلجر قال

وكذلك معاوية ملا طاف فقبل األركان كلها . سلم قبلك ما قبلتكولوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إمنا هي السنة، فأنكر عليه الزيادة على : ليس يف البيت شيُء مهجور، فقال: أنكر عليه ابن عباس، فقال

رجالً يكثر الركوع والسجود بعد صالة الفجر  ابن املسيبوملا رأي .  )١(فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم
٢(!ال، ولكن على خالف السنة : يا أبا حممد، أيعذبين اهللا على الصالة؟ قال: اه، فقال(  .  

ال نعلم دليالً على مشروعية تقبيل القرآن الكرمي، وهو أنزل لتالوتـه وتـدبره    :قالت اللجنة الدائمة    
  . )٣(والعمل به 

 من البيوتات تعليق بعض السـور أو  انتشر يف كثري.  كراهية تعليق اآليات على اجلدر وحنوها-٢٣    
وبعضهم زين ـا حملـه   . اآليات على جدران الغرف واملمرات، منهم من علقها تربكاً ومنهم جتمالً 

: ، ومنهم من علقه يف سيارته إما حرزاً أو تربكاً، وبعضهم يقول!وانتقى آيات تناسب املقام ) التجاري(
  ! . تذكراً 

مطولة ذا الشأن مؤداها املنع من تعليق اآليات علـى احليطـان واحملـالت    فتوى  وللجنة الدائمة    
  :وملخصها كاآليت . التجارية، وحنو ذلك 

أن يف تعليق اآليات وحنو ذلك إحنراف بالقرآن عما أنزل من أجله من اهلداية واملوعظة احلسـنة  ) ١(    
  .والتعهد بتالوته وحنو ذلك

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون أن هذا خمالف ملا عليه ) ٢(    
أن يف املنع من ذلك سد لذريعة الشرك، والقضاء على وسائله من احلروز  والتمائم وإن كانت ) ٣(    

  .من القرآن 
  .أن القرآن أنزل ليتلى ، ومل يرتل ليتخذ وسيلة للرواج التجاري ) ٤(    
  .ان واألذى عند نقلها من مكان إىل مكان وحنو ذلكأن يف ذلك تعريض آيات اهللا لالمته)٥(    

                                                        
  )٢/٢٧٣(البن مفلح . اآلداب الشرعية .  ١
  .دار طيبة . ط) ٢٠/١٠٤(البن عبد الرب. التمهيد .  ٢
  )٤/١٢٢) (٨٨٥٢(فتوى  ٣



   
  

٢١  

وباجلملة إغالق باب الشر والسري على ما كان عليه أئمة اهلـدى يف القـرون   : مث قالت اللجنة الدائمة
األوىل اليت شهد هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم باخلريية أسلم للمسلمني يف عقائدهم وسائر أحكام دينهم 

  .  )١(ى مدى ما تنتهي إليه من الشر من ابتداع بدع ال يدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .فيها فوائد وننصح بقراءة الفتوى ف) . ٣٣-٤/٣٠) (٢٠٧٨(فتوى رقم .  ١



   
  

٢٢  

  باب آداب السالم -٢
  

  
  }يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها{ :قال تعاىل-
  } فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم حتية من عند اهللا مباركة طيبة { : وقال تعاىل -
  }وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { :ال تعاىلوق-
خلق اهللا آدم وطوله ستون ذراعاً مث قال اذهب فسلم على :(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-

السالم عليك : فقالوا. السالم عليكم: فقال. أولئك املالئكة فاستمع ما حييونك، حتيتك وحتية ذريتك
  . )١()احلديث...رمحة اهللا فزادوا و. ورمحة اهللا

ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتـابوا، أال  :(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-
  . )٢()أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم 

ول اهللا؟ قيل وما هن يا رس. حق املسلم على املسلم ست:(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -
  . )٣()احلديث... إذا لقيته فسلم عليه : قال 

  
  *اآلداب * 
ودليل السنية كثرية جداً، وقد سبق قوله صـلى اهللا   .من السنة إلقاء السالم، أما رده فهو واجب-١    

احلديث، وكذلك فعل النيب صلى ..إذا لقيته فسلم عليه :... حق املسلم على املسلم ست : عليه وسلم 
  .وشهرة ذلك تغنينا عن إيراد النصوص. يه وسلم، وفعل صحابته رضوان اهللا عليهماهللا عل

قوله تعاىل : وأما رد السالم فهو واجب، يتعني على املُسلم عليه الرد وإال أمث، وأدلة فرضيتها كثرية منها
الشيخ تقـي  وقد ذكر ابن حزم وابن عبد الرب و.  }وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { :

  . )٤(الدين اإلمجاع على وجوب الرد
  
  
  

                                                        
  )٢٨٤١(، ومسلم  ) ٣٣٢٦(رواه البخاري . ١
  )٥٤.  (باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون .  ٢
  ) .٢١٦٢(رواه مسلم حديث رقم . ٣
  .مؤسسة الرسالة. ط) ١/٣٥٦(انظر اآلداب الشرعية .  ٤



   
  

٢٣  

  
  إذا سلم رجل على مجاعة، فهل يتعني  الرد عليهم كلهم، أم جيزيء الواحد عنهم؟:مسألة    
إن سلم رجل على مجاعة، فإن ردوا كلهم فهو أفضل، وإن رد واحد منهم، سقط احلـرج   :اجلواب    

جيزئ عن اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم وجيزئ (: قال طالبعلي بن أيب عن ). ١(عن الباقني، وال إمث 
  . )٢()عن اجللوس أن يرد أحدهم

  :صفة السالم-٢    
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :أفضلها    
  .السالم عليكم ورمحة اهللا :يليها    
  .السالم عليكم :يليها    
أن رجالً مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه : ودليل ذلك    

السالم عليكم ورمحة اهللا : فمر رجل آخر فقال.  )عشر حسنات(:السالم عليكم، فقال: يف جملس فقال
ثالثـون  (:السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه، فقـال  :فمر رجل آخر فقال.  )عشرون حسنة(:، فقال
  . )٣()حسنة

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسـن  { :يكون مبثل السالم أو بأحسن منه لقوله تعاىلفإنه  أما صفة الرد    
وعليكم السمالم ورمحـة  : وإن كان املسلم واحداً؛ فيقال ويكون الرد بضمري اجلمع.  }منها أو ردوها 

  . اهللا وبركاته
بأحسـن  { لباً لظاهراآلية إذا انتهى املبتدىء بالسالم عند وبركاته، فهل يشرع الزيادة عليها ط: مسألة    
  . اخل..ومغفرته وإحسانه: كأن يقال} منها
ال يزاد بعد الربكة شيء، عند الرد على السالم، ولو كان املبتدىء انتهى إىل الربكـة، وإن  : اجلواب    

وقال ابـن  : قال ابن عبد الرب. استحسن هذا بعض العلماء بناًء على ظاهر اآلية؛ ولكن اتباع السنة أوىل

                                                        
  واآلداب الشرعية. دار الريان . ط) ٦٢٣١(ديث رقمدار الفكر ، فتح الباري ح. ط)٢١٦٠(انظر النووي شرح صحيح مسلم حديث رقم.  ١
وفيه . ورواه ابن عبد الرب بسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ووصفه بأنه حسن ال معارض له. صحيح : وقال األلباين ) . ٥٢١٠(راواه أبو داود . ٢

ويف إرواء .دار طيبة . ط)٥/٢٩٠التمهيد(اهـ.وقد ضعفه مجاعة  ليس به بأس عند بعضهم،: قال عنه ابن عبد الرب. سعيد بن خالد اخلزاعي؛ مدين 
ولعل : ،مث ساق عدة طرق يتقوى ا هذا احلديث، وقال يف آخر مبحثه) هذا حديث حسن:(الغليل وصفه الشيخ األلباين باحلسن،وذكر قول النيسابوري

أطلت يف هذا املوضع، ألنه يترتب على  : تنبيه) . ٧٧٨إلرواء حديث رقما.( احلديث ذه الطرق يتقوى فيصري حسناً، بل هذا هو الظاهر واهللا أعلم
  .صحة هذا احلديث سقوط األمث عن اجلماعة إذا رد أحدهم، وهو أمر يلزم معرفته، واهللا املوفق

ورواه . األلباين صحيح وقال) ٩٨٦(ورواه البخاري يف األدب املفرد  . حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه : وقال) ٢٦٨٩(رواه الترمذي .  ٣
  ) .٢٦٤٠(،والدارمي ) ١٩٤٤٦(أمحد  



   
  

٢٤  

رمحة اهللا وبركاته {  :انتهى السالم إىل الربكة، كما ذكر اهللا عز وجل عن صاحل عباده: اس وابن عمرعب
  . )١(وبركاته: وكانا يكرهان أن يزيد أحد يف السالم على قوله. }عليكم أهل البيت 

م جابر بن سـلي جاء يف ذلك أحاديث صحيحة منها مارواه  ).عليك السالم( كراهة االبتداء بـ-٣    
ال (:      فقال. عليك السالم: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: أنه قال -رضي اهللا عنه- اهلجيمي

أتيت النيب صـلى اهللا عليـه   : ( بلفظ أيب داودوعند .  )٢()السالم عليك: تقل عليك السالم، ولكن قل 
. )٣()عليك السالم حتية املوتى ال تقل عليك السالم، فإن(: قال. عليك السالم يا رسول اهللا: وسلم فقلت

ولبعض العلماء تفريع على ذلك، أغنانا عـن  ). عليك السالم(فدلت األحاديث على كراهة االبتداء بـ
  . إيراده وضوح النص وصراحته 

 أنـس فعـن  . استحباب تكرار السالم ثالثاً، إذا كان اجلمع كثرياً، أو شك يف مساع املُسلم عليه-٤    
، وإذا أتى قـوم فسـلم   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاًرضي اهللا عنه 

  . )٤(عليهم سلم عليهم ثالثاً
: ابن حجـر وأضاف . )٥(وهذا حممولٌ على ما إذا كان اجلمع كثرياً: -بعد هذا احلديث-النوويقال     

  . )٦(وثالثة وال يزيد على الثالثة وكذا لو سلم وظن أنه مل يسمع فتسن اإلعادة فيعيد مرة ثانية
ولقد كان هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السالم أن . من السنة اجلهر بالسالم وكذلك الرد -٥    

فـأخرج  . يرفع صوته بالسالم، وكذلك يف الرد، فال حيصل باإلسرار األجر؛ إال ما استثين وسـيأيت   
إذا : أتيت جملساً فيه عبد اهللا بن عمر فقـال : ت بن عبيد قالعن ثاب: البخاري يف أدبه أثراً عن ابن عمر

أن من هديه صلى اهللا عليه وسلم أنـه كـان   : ابن القيموذكر .  )٧(سلَّمت فأمسع فإا حتية مباركة طيبة
واستدل باألمر بإفشاء السالم على أنه ال يكفي السالم سراً : ابن حجر وقال.  )٨(يسمع املسلم رده عليه

: النوويوقال .  )٩(ط اجلهر، وأقله أن يسمع يف االبتداء واجلواب وال تكفي اإلشارة باليد وحنوهبل يشتر
وأقل السالم الذي يصري به مسلِّماً مؤدياً سنة السالم أن يرفع صوته حبيث يسمع املسلَّم عليه، فـإن مل  

                                                        
  )٥/٢٩٣(التمهيد . ١
  .حديث حسن صحيح : وقال ) ٢٧٢٢(رواه الترمذي رقم .  ٢
  .صحيح : وقال األلباين) ٥٢٠٩(سنن أيب داود حديث رقم.  ٣
  )٦٢٤٤(رواه البخاري  . ٤
. ط) ٢٩١باب كيفية السالم ص(وكالم النووي يف رياض الصاحلني )  ١١/٢٩ح الباريفت-قاله ابن حجر (أي ومل يسمع بعضهم وقصد االستيعاب.  ٥

  .هـ ١٤٠٩الطبعة احلادية عشر . دار عامل الكتب
  .مؤسسة الرسالة . ط) ٢/٤١٨(وانظر كذلك زاد املعاد ) . ١١/٢٩(  )٦٢٤٤(فتح الباري حديث رقم . ٦
  ٣٨٥صحيح األدب املفردص) .  ١١/١٨(ناد ، وكذا قال احلافظ صحيح اإلس: وقال األلباين) ١٠٠٥(األدب املفرد  .  ٧
  )٢/٤١٩(زاد املعاد . ٨
   )١١/٢١(فتح الباري . ٩



   
  

٢٥  

د السالم أن يرفـع صـوته   وأقل ما يسقط به فرض ر. يسمعه مل يكن آتياً بالسالم، فال جيب الرد عليه
  . )١(حبيث يسمعه املسلِّم، فإن مل يسمعه مل يسقط عنه فرض الرد

للحديث املروي يف الصـحيحني  .  )على من عرفت ومن مل تعرف: (من السنة تعميم السالم أي-٦    
اإلسالم أي : رضي اهللا عنهما أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم  عبد اهللا بن عمروعن : وغريمها

هذا احلديث فيه احلث علـى  .  )٢()تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف(: خري ؟ قال
التأليف بـني املسـلمني،   : إفشاء السالم ونشره بني الناس، ملا فيه من املصاحل العظيمة، لعل من أعظمها

لرجل إال على من يعرفه، وهـذا  أن ال يسلم ا: وبضده السالم على اخلاصة، أي. وسالمة قلوم لبعض 
 ابن مسعودفعل غري حممود؛ بل إن سالم اخلاصة من عالمات الساعة، فقد جاء يف مسند اإلمام أمحد عن 

ويف . إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية علـى املعرفـة   ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
إن بني يـدي السـاعة   ( ويف رواية .  )٣()يه إال للمعرفةأن يسلَّم الرجل على الرجل، ال يسلم عل: رواية

  . )٤()احلديث...تسليم اخلاصة
وهذا أمر مشهور، ومنتشر بني الناس، وتشهد لـه النصـوص    .استحباب ابتداء القادم بالسالم-٧    

إىل  وسبق قصة الثالثة الذين جاءوا. الكثرية، حيث أن استحباب السالم متوجه للقادم دون املقدوم عليه
السالم عليكم : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وقال اآلخر: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال األول

أما  إذا ورد على قعود أو قاعد، فإن الـوارد  : ...النوويقال . السالم عليكم: ورمحة اهللا، وقال الثالث
  . )٥(أو كثرياًيبدأ بالسالم على كل حال، سواء كان صغرياً أو كبرياً، قليالً 

من السنة أن يسلم الراكب على املاشي، واملاشي على القاعد، والقليل على الكثري، والصغري علـى   -٨ 
  : ويف ذلك أحاديث صحاح، منها .الكبري

يسلم الراكب على املاشي، (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنه-أبو هريرةمارواه 
يسلم الصغري على الكبري، واملـار  ( : ويف رواية للبخاري.  )٦()، والقليل على الكثريواملاشي على القاعد

وقد ذكر بعض أهل العلم احلكمة من ابتداء هـؤالء املـذكورين   . )٧()على القاعد، والقليل على الكثري
ينبغـي   حلق الكبري من التوقري والتكرمي وهو األدب الـذي : سالم الصغري على الكبري: بالسالم، فقالوا

                                                        
  .وقد أكثرت النقل، لكثرة من يتساهل يف رد السالم، فليعنت املسلم بذلك حىت يسقط عنه اإلمث .  ٣٥٤،٣٥٥األذكار ص .  ١
  ).٣٩(، ومسلم حديث رقم ) ١٢(البخاري حديث رقم.  ٢
  ) .١/٣٨٧(وهو عند أمحد  ):٦٤٨(ذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة . ٣
  )٦٤٧(أنظر الصحيحة رقم.وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم : وقال األلباين) ١/٤٠٧،٤٠٨(أخرجه أمحد .  ٤
  ٣٧٠األذكار ص. ٥
  ) ٢١٦٠(، ومسلم  )٦٢٣٢(رواه البخاري  .  ٦
٦٢٣١. ( ٧(  



   
  

٢٦  

حىت حيمل السالم الراكب على التواضع وعدم التكـرب، وسـالم   : سلوكه، وسالم الراكب على املاشي
حلق الكـثري فحقهـم   : لشبهه بالداخل على أهل املرتل، وسالم القليل على الكثري: املاشي على القاعد

  . )١(أعظم
على الصغري، أو سلم املاشـي علـى    هل يترتب على املخالفة حكم، فيما لو سلم الكبري: مسألة        

  الراكب، أو سلم الكثري على القليل، أو سلم القاعد على املاشي؟
وال يلـزم مـن تـرك      : املـازري قال . ال يلحق املخالف يف ذلك إمث، ولكنه تارك لألوىل :اجلواب    

ر كان املأمور تاركـاً  املستحب الكراهة، بل يكون خالف األوىل، فلو ترك املأمور باالبتداء فبدأه اآلخ
  . )٢(للمستحب واآلخر فاعالً للسنة، إال إن بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضاً

  إذا تقابل ماشيان أو راكبان، فمن يبدأ بالسالم؟: مسألة     
فإن كانا يف السن سواء، واستويا مـن مجيـع   . يستحب أن يبدأ اصغرمها للحديث السابق: اجلواب    

مـن   )٣()وخريمها الذي يبدأ بالسـالم  ( :لذي يبدأ بالسالم لقوله صلى اهللا عليه وسلماجلهات فخريمها ا
  . )٤()املاشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسالم فهو أفضل(: حديث املتهاجرين، وحلديث جابر قال

 إذا كان هناك ماشيان مث حال بينهما حائل، كشجرة  أو جدار وحنو ذلك؛ فهل يشرع هلمـا : مسألة    
  السالم إذا التقيا مرة أخرى؟

_ رضي اهللا عنه-يشرع هلما السالم ولو تكرر ذلك مرات، وذلك ملا رواه أبو هريرة . نعم :اجلواب    
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر مث لقيه فليسلم ( : أنه قال

  . )٥()عليه
سالم الرجل على املرأة االجنبية، منعه بعض أهل العلـم، وأجـازه    .يةالسالم على املرأة االجنب-٩    

إن كانت شابة مجيلة مل جيز، وإن كانت عجوزاً جـاز،  : البعض بقيد أمن الفتنة، وبعضهم فصل فقال
: صـاحل قال  -رمحه اهللا-وبعضهم أطلق فمنعه يف الشابة، وأجازه مع الكبرية، وهذا هو منصوص أمحد 

وصوب ابن القيم . )٦(أما الكبرية، فال بأس، وأما الشابة فال تستنطق: لى املرأة؟ فقال يسلم ع: سألت أيب
وهو املختار، وعلة املنع ظـاهرة،  .  )٧(أنه يسلم على العجوز وذوات احملارم دون غريهن: يف هذه املسألة

                                                        
  )١١/١٩(انظر فتح الباري .  ١
  )١١/١٩(فتح الباري . ٢
  )٦٠٧٧(رواه البخاري  .  ٣
ومل أجده يف صحيح األدب املفرد وال ضعيفه، للشيخ ). ١١/١٨(وصحح سنده ابن حجر يف الفتح ) . ٩٩٤(رواه البخاري يف األدب املفرد .  ٤

  .األلباين
  .صحيح موقوفاً ومرفوعاً : لباينقال عنه األ. باسنادين أحدمها مرفوع واآلخر موقوف) ٥٢٠٠(رواه أبو داود  .  ٥
  )١/٣٥٢(اآلداب الشرعية .  ٦
  )٢/٤١١،٤١٢انظر زاد املعاد .  ٧



   
  

٢٧  

هو معصـوم  وما ورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، ف. وهي سد الذريعة،وخشية االفتتان 
ما رواه ابن أيب حازم عن أبيـه  : ومثاله. وما ورد عن الصحابة، حيمل على أمن الفتنة. مأمون من الفتنة

فتأخذ أُصول السلق فتطرحه يف قدرٍ  -خنل باملدينة-كانت لنا عجوز ترسلُ إىل بضاعة:... عن سهل قال
، فتقدمه إلينا، فنفرح من أجله، ومـا  اونسلم عليهوتكركر حبات من شعري، فإذا صلينا اجلمعة انصرفنا 

  . )١()كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة
وذلك لتعويدهم وتدريبهم منذ الصغر  على آداب الشـريعة،   .استحباب السالم على الصبيان-١٠    

مع  أنه كان ميشي(: رضي اهللا عنه أنس بن مالكوفاعله متأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، أخربنا بذلك 
ويف السالم على الصبيان محل الـنفس  .  )٢()فمر بصبيان فسلم عليهم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .على التواضع، وسلوك لني اجلانب 
  إذا سلم بالغٌ على صيب، أو سلم صيب على بالغ، فهل جيب رد السالم عندئذ؟: مسألة     
أما إذا . م الصيب الرد، وذلك ألنه ليس من أهل الفروضإذا سلم بالغٌ على صيب فإنه ال يلز :اجلـواب     

  . )٣(سلم الصيب على البالغ، فإنه يتعني عليه الرد وهو قول اجلمهور
حيث خيفض املُسلم صوته، فيسمع يقظاناً وال يـوقظ  . السالم على االيقاظ يف موضع فيه نيام-١١    

فكنا حنتلب فيشرب كل :...، وفيه قال-هللا عنهرضي ا- املقداد بن األسودنائماً، جاء ذلك يف حديث 
فيسلم تسليماً ال يوقظ فيجيُء من الليل : قال. إنسان منا نصيبه، ونرفع للنيب صلى اهللا عليه وسلم نصيبه

ويف هذا أدب نبوي رفيع، حيت يراعى فيه حال النائم فال يكـدر عليـه   . )٤(...نائماً، ويسمع اليقظان
  !.تفوت فضيلة السالم  نومه، ويف الوقت نفسه ال

لقد منعنا على لسان نبينا عليه الصالة والسالم أن نبدأ  .النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم -١٢    
فإذا لقيـتم أحـدهم يف طريـق    . ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم ( : بقوله  . أهل الكتاب بالسالم
  .ا النهي الصريح وال كالم ألحد بعد هذ. )٥()فاضطروه إىل أضيقه

  
  إذا دعت احلاجة للسالم على أهل الكتاب، فهل جيوز السالم عليهم؟:مسألة    
احلديث السابق ظاهر يف املنع، ولكن إن احتيج لذلك، فليكن بغـري السـالم، ككيـف    : اجلواب    

ـ  : الشيخ تقي الدينقال : ابن مفلحقال . أصبحت، أو كيف أمسيت وحنو ذلك ري إن خاطبه بكـالمٍ غ
                                                        

  )٦٢٤٨(البخاري . ١
  .واللفظ له ) ٢١٦٨(، ومسلم )٦٢٤٧(رواه البخاري .  ٢
  )١١/٣٥(، وفتح الباري) ١٢٣ص/اجلزء الثالث عشر/ الد السابع(أنظر شرح صحيح مسلم للنووي . ٣
  .وهو جزء من حديث طويل ) ٢٠٥٥(سلم  رواه م. ٤
  )٢١٦٧(رواه مسلم  .  ٥



   
  

٢٨  

لو أراد حتية ذمي، فعلها : -املتويل-أبو سعدقال : النوويوقال . )١(السالم مما يؤنسه به، فال بأس بذلك
هذا الذي قاله أبو سعد ال ]: النووي:أي[قلت. هداك اهللا، أو أنعم اهللا صباحك: بغري السالم، بأن يقول

العافية، أو صبحك اهللا بالسـرور، أو  صبحت باخلري، أو السعادة، أو ب: بأس به إذا احتاج إليه، فيقول
وأما إذا مل حيتج إليه، فاالختيار أن ال يقول شيئاً، فـإن  . بالسعادة والنعمة، أو باملسرة، أو ما أشبه ذلك

. ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود، وحنن مأمورن باإلغالظ عليهم ومنهيون عن ودهم فال نظهره
  . )٢(واهللا أعلم

رضي - أنس بن مالكجاء بيان ذلك يف حديث .  )وعليكم( على أهل الكتاب بـرد السالم -١٣    
.  )٣()وعلـيكم :إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -اهللا عنه

  . وعليكم فاحلديث بني لنا أن صفة الرد على أهل الكتاب أن نقول 
عمـالً  ) وعليكم(بلفظ واضح ، فهل نرد عليه بـ ) السالم عليكم :( إذا مسعنا الكتايب يقول: مسألة    

  ؟ ) وعليكم السالم : ( بظاهر احلديث، أم نرد عليه سالمه ونقول
ذهب بعض أهل العلم إىل أنه إذا حتققنا من لفظ السالم ومل نشك فيه فإنه ينبغي علينـا أن   :اجلواب    

  . نرد السالم 
سالم علـيكم ال شـك فيـه ، فهـل لـه أن      : قق السامع أن الذي قال لهفلو حت:  ابن القيمقال     

وعليك السالم، أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه األدلة الشرعية وقواعد الشـريعة أن  :يقول
{ :فإن هذا من باب العدل، واهللا تعاىل يأمر بالعدل واإلحسان، وقد قال تعاىل. يقال له، وعليك السالم

فندب إىل الفضل، وأوجب العدل، وال ينايف هـذا  .  }تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم ب
) وعلـيكم (شيئاً من أحاديث الباب بوجه ما فإنه صلى اهللا عليه وسلم إمنا أمر باالقتصار على قول الراد 
ـ -بناء على السبب املذكور الذي كانوا يعتمدونه يف حتيتهم، وأشار إليه يف حديث عائشـة   ي اهللا رض

إذ ا سلم عليكم أهل الكتاب :( مث قال )السام عليك: وعليكم، ملا قالوا: أال ترينين قلت ( : فقال -عنها
.  واالعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإمنا يعترب عمومه يف نظري املذكور ال فيما خيالفـه  )وعليكم : فقولوا

.  }اهللا ويقولون يف أنفسهم لوال يعذبنا اهللا مبا نقـول   وإذا جاءوك حيوك مبا مل حييك به{ : قال اهللا تعاىل 
. فالعدل يف التحية أن يرد عليه نظري سالمه) سالم عليكم ورمحة اهللا : ( فإذا زال السبب، وقال الكتايب 

  . )٤(اهـ 
                                                        

  ) .١/٣٩١(اآلداب الشرعية .  ١
  ٣٦٧-٣٦٦األذكار ص.  ٢
  )٢١٦٣(، و مسلم  ) ٦٢٥٨(رواه البخاري  . ٣
لسلسلة وا. ٢٣٦-٢٣٥وانظر فتاوي العقيدة البن عثمني ص. هـ١٤١٨األوىل .ط. رمادي للنشر )  ٤٢٦-١/٤٢٥.(أحكام أهل الذمة .  ٤

  ) ٣٣٠-٢/٣٢٧(الصحيحة لأللباين 



   
  

٢٩  

وهو مأخوذ من فعل النيب صلى  .جواز السالم على جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني  -١٤    
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ركب محاراً عليـه  ( : عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم وغريمها  اهللا

إكاف حتته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة يف بـين احلـارث بـن    
عبـدة األوثـان   حىت مر يف جملس فيه أخالطٌ من املسلمني واملشركني  -وذلك قبل وقعة بدر -اخلزرج

فلما غشيت الـس عجاجـة   . واليهود، وفيهم عبد اهللا بن أيب بن سلول، ويف الس عبد اهللا بن رواحة
فسلم عليهم النيب صلىاهللا عليه وسـلم مث  . ال تغربوا علينا : الدابة مخَّر عبد اهللا بن أيب أنفه بردائه، مث قال
  .  )١()احلديث...رآن وقف فرتل فدعاهم إىل اهللا، وقرأ عليهم الق

وال يعكر على .  )٢(واالبتداء بالسالم على قوم فيهم مسلمون وكفار جممع على جوازه؛ قاله النووي    
هذا؛ حديث املنع من ابتداء أهل الكتاب بالسالم، فإن ذلك احلديث يف ما إذا كان املُسلم عليه ذمياً أو 

لس فيه مسلمون، ولذلك فإنه جيوز السالم على جملس فيه كانوا مجاعة من أهل الكتاب، أما هنا فإن ا
نعامـل  : رضي اهللا عنه  لإلمام أمحدقيل . أخالط من املسلمني واملشركني بنية السالم على املسلمني فقط

نعم، وتنوي السالم على : اليهود والنصارى ونأتيهم يف منازهلم وعندهم قوم مسلمون، أُسلم عليهم؟ قال
إذا مر واحد على مجاعة فيهم مسلمون، أو مسلم وكفار، فالسنة أن يسلم : النوويقال و.  )٣(املسلمني

  . )٤(عليهم ويقصد املسلمني أو املسلم
      

  السالم على من اتبع اهلدى؟: هل يقال جلماعة فيهم مسلمون وكفار عند السالم: مسألة
مسلمون وكفار، بل يسلم عليهم كمـا   جلماعة فيهم) السالم على من اتبع اهلدى(ال يقال : اجلواب    

وإذا كانوا مسلمني ونصارى فإنه يسلم : ابن عثمنيوحول هذا املعىن قال . سبق وينوي بذلك املسلمني 
  . )٥(عليهم بالسالم املعتاد يقول السالم عليكم يقصد بذلك املسلمني

ألنه من فعل أهـل الكتـاب   األصل يف السالم باإلشارة النهي،  .جواز السالم باإلشارة لعذر -١٥    
وقد أخرج الترمذي حديث يف النهي عن التسليم باإلشارة وأا . وحنن أمرنا مبجانبتهم، وعدم التشبه م

ويف سنده ضعف؛ ولكن : ابن حجـر من شعار أهل الكتاب، وومسه الترمذي بالغرابة، وقال عنه احلافظ 
يلم اليهود، فإن تسليمهم بالرءوس واألكـف  ال تسلموا تس( :أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه

                                                        
  ) .١٧٩٨(، ومسلم  ) ٦٢٥٤(البخاري  .  ١
  )١٢٥ص/ اجلزء الثاين عشر/الد السادس(شرح صحيح مسلم . ٢
  )١/٣٩٠(األدآب الشرعية .  ٣
  ٣٦٧األذكار للنووي ص. ٤
  . دار اجليل . ط.  ٢٣٧ص. فتاوي العقيدة. ٥



   
  

٣٠  

ألوى النيب صلى اهللا عليه (: وقد يرد على هذا احلديث ما روته أمساء بنت يزيد أا قالت.  )١()واإلشارة
 النـووي قال . ولكن هذا حممولٌ على قرن اإلشارة بالتلفظ بالسالم.  )٢()وسلم بيده إىل النساء بالسالم

مولٌ على أنه صلى اهللا عليه وسلم مجع بني اللفظ واإلشارة، يدل على هذا فهذا حم: بعد حديث الترمذي
والنهي عن السالم : احلافظوقال .  )٤().٣()فسلم علينا(: أن أبا داود روى هذا احلديث ، وقال يف روايته

باإلشارة خمصوص مبن قدر على اللفظ حساً وشرعاً، وإال فهي مشروعة ملن يكون يف شغل مينعه مـن  
  . )٥(لفظ جبواب السالم كاملصلي والبعيد واألخرس، وكذا السالم على األصمالت

من اجلائز السالم على املصلي، وهذا ثابـت مـن    .جواز السالم على املصلي، ورده باإلشارة-١٦    
إلقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم لصحابته، حيث كانوا يسلمون عليه وهو يف الصالة ومل ينكر علـيهم  

إن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   :قال -رضي اهللا عنه-جابرفمن ذلك حديث .ل إقراره جوازه ذلك، فد
فلما فرغ دعـاين  . فأشار إيل. فسلمت عليه) يصلي: قال قتيبة(مث أدركته وهو يسري. وسلم بعثين حلاجة

 :أنه قـال  صـهيب حديث  :ومنه.  )٦(وهو موجه حيئذ قبل املشرق )إنك سلمت آنفا وأنا أصلي(:فقال
وال أعلمـه إال  : قـال . مررت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إشارة

ففي هذه األحاديث وغريها دليل على جواز إلقاء السالم على املصـلي، ورده  .  )٧(إشارة بأصبعه: قال
  .   باإلشارة

  ما صفة السالم باإلشارة يف الصالة ؟: مسئلة    
هناك صفة حمددة لرد السالم باإلشارة يف الصالة، والوارد يف ذلك عن النيب صلى اهللا ليست  :اجلواب    

عليه وسلم متنوع فمرة كانت اإلشارة باألصبع كما يف حديث صهيب املتقدم، ومرة كانت اإلشـارة  
خرج : قالعبد اهللا بن عمر ،ومرة كانت اإلشارة بالكف كما يف حديث  )٨(باليد كما يف حديث جابر

فجاءته األنصار، فسلموا عليه، وهو يصـلي،  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قباء يصلي فيه، قالرسو
كيف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرد عليهم حني كانوا يسلمون عليه وهو : فقلت لبالل: قال

إىل  ، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعـل ظهـره  يصلي؟ قال يقول هكذا

                                                        
  )١١/١٦(فتح الباري . ١
،  ١٠٠٣(، والبخاري يف األدب املفرد )٢٦٣٧(، والدارمي )٣٧٠١(، وابن ماجه ) ٢٧٠١٤(واللفظ له ، وأمحد ) ٢٦٩٧(مذي رواه التر. ٢

  .صحيح : وقال عنه األلباين) . ١٠٤٧
  ) .٥٢٠٤(رواه أبو داود .  ٣
  ٣٥٦األذكار ص .  ٤
  )١١/١٦(فتح الباري . ٥
  )٥٤٠(رواه مسلم  .  ٦
  ).٨١٨(صحيح أيب داود .صحيح : قال األلباينو). ٩٢٥(رواه أبو داود  .  ٧
  .، وإمنا ذكرت رواية أيب داود ألن فيها التصريح بذكر اليد ) ٥٤٠(، وهو نفس حديث مسلم املتقدم ) ٩٢٦(أخرجه أبو داود  .  ٨



   
  

٣١  

واعلم أنه ورد اإلشارة لرد السالم يف هذا احلديث جبميع الكـف، ويف   :قال يف عون املعبود..  )١(فوق
حديث جابر باليد، ويف حديث ابن عمر عن صهيب باإلصبع، ويف حديث ابن مسعود عنـد البيهقـي   

بأنه صـلى اهللا عليـه   بلفظ فأومأ برأسه، ويف رواية له فقال برأسه يعين الرد، وجيمع بني هذه الروايات 
  .  )٢(واهللا أعلم. وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون مجيع ذلك جائزاً 

السالم على املشتغل بتالوة القرآن منعه بعـض   .جواز السالم على تايل القرآن، ووجوب رده-١٧    
ـ    ات العلماء وأجازه بعضهم، والصواب مع من أجازه، فال دليل على إخراج تايل القـرآن مـن عموم

وكونه مشتغالً بأعلى أنواع الـذكر وهـو   . النصوص اليت حتث على إفشاء السالم، وعلى وجوب رده
يف ردها  قالت اللجنة الدائمة.  قراءة القرآن ؛ ال مينع من إلقاء السالم عليه، وال يسقط عنه واجب الرد

نه مل يثبت دليل شـرعي  جيوز بدء قارىء القرآن بالسالم وعليه أن يرد السالم؛ أل: على أحد األسئلة 
على املنع من ذلك واألصل عموم األدلة يف مشروعية البدء بالسالم والرد على من سلم حىت يثبت مـا  

  .  )٣(خيصص ذلك من األدلة
أن رجالً مـر  : رضي اهللا عنهما ابن عمراألصل يف ذلك ما رواه  .كراهية السالم على املتخلي-١٨    

فعلى هذا فإن املتخلي ببول أو غائط يكره .  )٤(م يبول فسلم فلم يرد عليهورسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
، ويستحب ملن أُلقي عليه السالم وهو يقضي حاجته أن يرد السالم بعد )٥(له رد السالم باتفاق أهل العلم

النيب أنه أتى  -رضي اهللا عنه-املهاجر بن قنفذالوضوء تأسياً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد روى 
إين كرهت (: صلى اهللا عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حىت توضأ ، مث اعتذر إليه، فقال

  .   )٦()على طهارة(: أو قال  )أن أذكر اهللا عز وجل إال على طهر
فإن كان البيت خالياً، فقد استحب بعض أهل العلم من  .استحباب السالم عند دخول البيـت -١٩    

رضـي اهللا  - عبد اهللا بن عمـر فعن . وغريهم أن يسلم الرجل على نفسه إن كان البيت خالياً الصحابة
وجاء مثله .  )٧()السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني: إذا دخل البيت غري املسكون فليقل( : قال -عنه

                                                        
  )٨٢٠(صحيح أيب داود رقم . حسن صحيح: وقال األلباين ) . ٩٢٧رواه أبو داود  .  ١
  .دار الكتب العلمية . ط) ١٣٨ص/ اجلزء الثالث/ الد الثاين( ٠سنن أيب داود شرح . عون املعبود .  ٢
  )٤/٨٣( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .  ٣
  )٣٧٠(رواه مسلم  .  ٤
  )٥٥ص/ اجلزء الرابع / الد الثاين( انظر شرح مسلم للنووي .  ٥
ورواه ) .  ١/٣٥٥(اآلداب الشرعية .(إسناده جيد: وقال ابن مفلح على إحدى طرقه. أللباين صحيح ، وقال ا) ١٧(رواه أبو داود واللفظ له  .  ٦

  ) .٢٦٤١(، والدارمي  ) ٣٥٠(، وابن ماجه  ) ٣٨(،  والنسائي  ١٨٥٥٥أمحد  
وكذلك حسن األلباين ) . ١١/٢٢فتح الباري(وأخرجه ابن أيب شيبة قاله احلافظ ابن حجر وحسن إسناده ) . ١٠٥٥(للبخاري . األدب املفرد.  ٧

  .إسناده يف صحيح األدب املفرد



   
  

٣٢  

فس ملن دخل مكاناً ويدخل يف عموم إفشاء السالم، السالم على الن: ابن حجرقال .  )١(عن جماهد غريمها
  . )٢(اآلية }فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم { :ليس فيه أحد، لقوله تعاىل

 جابراً فيستحب لك أن تسلم عليهم أيضاً، فعن أيب الزبري أنه مسع وإن كان البيت ليس فيه إال أهلك    
والسالم عند دخـول  .  )٣(...)إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم حتية من عند اهللا مباركة طيبة( : يقول

. ال: قلت لعطاء أواجب إذا خرجت مث دخلت أن أسلم عليهم؟ قال :ابن جريجالبيت ليس واجباً، قال 
ولكن  ال ينبغي للمسلم أن ينـأى  .  )٤(وال أوثر وجوبه عن أحد ولكن هو أحب إيل وما أدعه إال ناسياً

قال النيب صـلى اهللا عليـه   : قال -رضي اهللا عنه- ةأبو أُمامعنه بعد أن يعلم فضله؛ ومن فضله ما رواه 
من دخل بيته بسالم فهو ضامن : ثالثة كلهم ضامن على اهللا إن عاش كُفي، وإن مات دخل اجلنة( وسلم

ومن خرج يف سبيل اهللا فهو ضامن علـى  . ومن خرج إىل املسجد فهو ضامن على اهللا . على اهللا عزوجل
  . )٥()اهللا

وهذا قد وردت به السنة، جاء رجـل إىل   .ى من محل إليه السالم واحملمول إليهرد السالم عل -٢٠    
ويف .  )٦())عليك وعلى أبيك السـالم : (( إن أيب يقرئك السالم، فقال( : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

يـل  إن جرب: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا (:قالت -أم املؤمنني رضي اهللا عنها - حديث عائشة
، قـال  إىل خدجية ويف حديث محل جربيل السالم.  )٧()وعليه السالم ورمحة اهللا: قالت. يقرأ عليك السالم

إن اهللا هـو  ( أن خدجية ملا بلَّغها النيب صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل سالم اهللا عليها قالـت : احلافظ
موع هذه األحاديث أن رد السالم واحلاصل من جم.  )٨(السالم ومنه السالم، وعليك على جربيل السالم

ومل أر يف شيء من طرق حـديث  : ابن حجرقال . على حامل السالم ليس بواجب بل هو مندوب إليه
  . )٩(عائشة أا ردت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدل على أنه غري واجب

ديـةٌ حسـنة وحممـل     ه: فالن يقرئك السالم، فقال: قال رجل أليب ذر: ابن عبد الربقال  :فائدة    
  . )١٠(خفيف

                                                        
  .دار الدعوة. ط) ٣/٣٠٥(انظر تفسري ابن كثري .  ١
  )١١/٢٢(فتح الباري. ٢
  .صحيح اإلسناد: وقال األلباين) ١٠٩٥(األدب املفرد  .  ٣
  )٣/٣٠٥(تفسري ابن كثري .  ٤
  .صحيح : وقال األلباين ) . ١٠٩٤.  (األدب املفرد .  ٥
  )٢٢٥٩٤(وهو عند االمام أمحد  . ، وحسنه  األلباين ) ٥٢٣١.  (رواه أبو داود . ٦
  )٦٢٥٣(رواه البخاري  .  ٧
  )٧/١٦٥(، )  ١١/٤١(انظر فتح الباري) . وعليك وعلى جربيل السالم( ومل أجده بلفظ. عز احلافظ يف الفتح هذا احلديث إىل كتاب املناقب.  ٨
  )١١/٤١(فتح الباري. ٩

  ) .١/٣٩٣(آلداب الشرعية ا.  ١٠



   
  

٣٣  

فالداخل للمسجد يستحب له أن يقـدم حتيـة    .تقدمي حتية املسجد على السالم من باملسجد -٢١    
أن ( -رضي اهللا عنه- أيب هريرةاملسجد قبل حتية أهله، ويف حديث املسيء يف صالته ما يدل لذلك فعن 

مث جاء فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى، 
ابـن  قال .  )١(احلديث) ..) ثالثاً(ارجع فصل فإنك مل تصل: فرد النيب صلى اهللا عليه وسلم السالم فقال

ومن هديه صلى اهللا عليه وسلم أن الداخل إىل املسجد يبتدىء بركعتني حتية املسـجد، مث  : قيم اجلوزية
ن حتية املسجد قبل حتية أهله، فإن تلك حق هللا تعاىل، والسالم على اخللق جييُء فيسلم على القوم، فتكو

مث ساق حديث املسيء يف صالته متسدالً به على قوله، ... حق هلم، وحق اهللا يف مثل هذا أحق بالتقدمي
  .)٢(فـأنكر عليه صالته، ومل ينكر عليه تأخري السالم عليه صلى اهللا عليه وسلم إىل ما بعد الصالة: وقال
فتبني لنا من إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم هلذا الصحايب أن السنة يف تقدمي حتية املسجد على السالم     

  .على أهله
أن  -رضـي اهللا عنـه  -أيب هريرةواألصل يف ذلك حديث  .كراهية السالم حال خطبة اجلمعة-٢٢    

فقـد   -واإلمام خيطـب  -أنصت: معةإذا قلت لصاحبك يوم اجل( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وعلى هذا ال يشرع السالم حال اخلطبة ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم املأمومني باالنصات .  )٣()لغوت

  . حال خطبة اإلمام
لو سلم أحد الداخلني إىل املسجد واإلمام خيطب يوم اجلمعة، هل جيـب علـى املـأمومني رد    : مسألة    

  السالم؟
ال جيوز ملن دخل واإلمام خيطب يوم اجلمعة إذا كان يسمع اخلطبة أن  :لت اللجنة الدائمةقا: اجلواب    

يبدأ بالسالم من يف املسجد، وليس ملن يف املسجد أن يرد عليه واإلمام خيطـب، ولكـن إن رد عليـه    
  . )٤(باإلشارة جاز

  اجلمعة ؟ ماذا يلزم املأموم إذا سلم عليه من جبانبه وصافحه أثناء خطبة:مسألة    
يصافحه بيده وال يتكلم، ويرد عليه السالم بعد انتهاء اخلطيب مـن   :قالت اللجنة الدائمة: اجلواب    

  . )٥(اخلطبة األوىل، وإن سلم واإلمام خيطب اخلطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء اخلطيب من الثانية
األمة وخلفها أم كانوا يقدمون السـالم   فالذي عليه سلف .الترغيب يف السالم قبل الكالم -٢٣    

السنة أن املسلِّم يبدأ بالسالم قبل كل كالم، واألحاديـث   :قال النووي. قبل كالمهم، وسؤال حاجام
                                                        

  ٧٩٣٩(رواه البخاري .  ١
  )٢/٤١٣،٤١٤زاد املعاد .  ٢
  )٩٣٤(رواه البخاري. ٣
  )٨/٢٤٣(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.  ٤
  )٨/٢٤٦(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . ٥



   
  

٣٤  

وأمـا  . الصحيحة وعمل سلف األمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة، فهذا هو املعتمد يف هذا الفصل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : قال -رضي اهللا عنه-ابراحلديث الذي رويناه يف كتاب الترمذي عن ج

  .  )١(هذا حديث منكر: فهو حديث ضعيف، قال عنه الترمذي. السالم قبل الكالم: وسلم
فهم يسلم عليهم ويرد عليهم سالمهم،  أما أهل املعاصي .السالم على أهل املعاصي واملبتدعة -٢٤     
ذي ليس مبشهور بفسق وال بدعة يسلِّم ويسلَّم عليه، فيسـن لـه   اعلم أن الرجل املسلم ال :النوويقال 

ولكن إن كان العاصي مشهوراً بفسقه ومعصيته، فهل يقال بترك السـالم  .  )٢(السالم وجيب الرد عليه
إذا كان يف ترك السالم عليه مصلحة راجحة، كأن يرتدع العاصي عن معصـيته إذا مل  : عليه؟ اجلواب

عليه سالمه، فإن كان يف ذلك مصلحة ترك السالم عليه لعله ينتهي، أما إن كـان  يسلم عليه أو ال يرد 
العكس وغلب على ظننا أنه معصيته تزيد؛ فإننا نسلم عليه ونرد عليه سالمه تقليالً للمفسـدة ألنـه ال   

  . وهذا ينبين على مسألة اهلجر. مصلحة من ترك السالم عليه 
فصاحب البدعة املكفرة ال يسلم . ا يكون مكفراً، ومنها دون ذلك؛ فإن من البدع موأما أهل البدع    

وسنورد كـالم  . عليه حبال، وصاحب البدعة غري املكفرة فإنه يأخذ حكم أهل املعاصي كما سبق بيانه
يف بيان هجر أهل البدع، وكالمه يرتل على مسألة السالم عليهم، وال فرق فإن اهلجر  ابن عثيمنيالشيخ 

فهذا يترتب على البدعة، فـإذا  ] أي املبتدعة[ أما هجرهم: قال الشيخ. م إلقاًء ورداً يتضمن ترك السال
كانت البدعة مكفِّرة وجب هجره، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف يف هجره إن كـان يف هجـره   
مصلحة فعلناه، وإن مل يكن فيه مصلحة اجتنبناه، وذلك أن األصل يف املؤمن حترمي هجره لقـول الـنيب   

  .  )٣()ال حيل لرجل مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث( :لى اهللا عليه وسلم ص
الطويل يف ختلفه عن الغزو مع رسول  -رضي اهللا عنه-كعب بن مالكيف ذلك كله حديث  واألصل    

رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     وى:( وفيه قال كعب -اهللا صلى اله عليه وسلم وتوبة اهللا عليه
أيها الثالثة من بني من ختلف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغريوا لنا، حـىت تنكـرت يف    مناعن كالاملسلمني 

فلبثنا على ذلك مخسني ليلة، فأما صاحباي فا سـتكانا وقعـدا يف   . نفسي األرض فما هي باليت أعرف
بيوما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصـالة مـع املسـلمني،    

وهو يف جملسه  فأسلم عليهأطوف يف األسواق، وال يكلمين أحد، وآيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و
  . )٤()هل حرك شفتيه برد السالم علي أم ال؟ : بعد الصالة، فأقول يف نفسي

                                                        
  ٣٦٢ص.  األذكار. ١
  ٣٦٤ص. األذكار . ٢
  ٦١٤ص . يدةفتاوي العق.  ٣
وتالحظ أين أطلت قليالً يف إيراد الشاهد، وذلك من أجل بيان أن اهلجر وترك السالم متالزمان وكل منهما يتضمن ) . ٤٤١٨(رواه البخاري .  ٤

  .اآلخر



   
  

٣٥  

 فكما أنه يسن السالم عند القدوم على الـس،  .من السنة إلقاء السالم قبل مفارقة الس  -٢٥    
إذا (: قال -رضي اهللا عنه- أيب هريرةفعن . فكذلك من السنة أن يلقى السالم عند مفارقة ذلك  الس

  .  )١()انتهى أحدكم إىل الس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست األوىل بأحق من اآلخرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
). ١٠٠٨(فردوالبخاري يف األدب امل. وقال األلباين حسن صحيح) ٥٢٠٨(ورواه أبو داود . حسن: وقال الترمذي) ٢٨٦١(رواه الترمذي.  ١

  .مؤسسة الرسالة. ط) ١٣٥٠(والطحاوي يف مشكل اآلثار 



   
  

٣٦  

  )١( باب آداب االسئتذان -٣
  

  } يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسوا { : قال تعاىل  -
يا أيها الذين الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللـم  { :وقال تعاىل  -

  } منكم 
  } وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا { :وقال تعاىل  -
  .متفق عليه ) إمنا جعل االستئذان من أجل البصر :( سلم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و -
  

  *اآلداب * 
أن صفوان بن أميـة، بعثـه إىل   : فعن كلدة بن حنبل .  أن تقدمي السالم قبل االستئذان السنة -١    

فدخلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلنب وجداية وضغابيس، والنيب صلى اهللا عليه وسلم بأعلى مكة، 
: قـال  وعن ربعـي . )٢(وذاك بعد ما أسلم صفوان بن أمية  )ارجع فقل السالم عليكم: (م، فقالومل أسل

؟ فقال النيب أأجل :أنه استأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيت فقال: حدثنا رجل من بين عامر
) ؟م عليكم، أأدخلالسال: قل: اخرج إىل هذا فعلمه االستئذان، فقل له : ( صلى اهللا عليه وسلم خلادمه

السالم على رسـول اهللا،  :استأذن عمر على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال  ابن عباس عنو   )٣(
  ) .٤( السالم عليكم، أيدخل عمر

، حىت ال يقع بصره على موضع ال حيل له النظر إليه، أو املستأذن عن ميني أو مشال الباب أن يقف -٢    
قال  عبداهللا بن بسر فعن. ار ألحد رؤيته؛ فاالستئذان إمنا شرع من أجل البصر على شيء يكره رب الد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب، من تلقاء وجهه، ولكن من : 
ئـذ   وذلك أن الدور مل يكن عليها يوم) السالم عليكم، السالم عليكم: ( ركنه األمين أو األيسر، ويقول

جاء رجل فوقف على باب النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأذن، فقام علـى  : وعن هزيل قال.  )٥(ستور 
                                                        

السالم : قل ( تالحظ أننا قدمنا باب السالم على باب االستئذان الستحباب البداءة به ، ولظواهر األحاديث ومنها قوله صلى اهللا عليه وآلة وسلم .  ١
  . وسيأيت خترجيه، ولفعل الصحابة رضوان اهللا عليهم) عليكم أأدخل

  ) ٢٧١٠(وقال األلباين صحيح ، والترمذي ).  ٥١٧٦(،وأبو داود واللفظ له   ) ١٤٩٩٩(رواه أمحد  . ٢
  .وقال األلباين صحيح . ٥١٧٧، و أبو داود واللفظ له  ) ٢٢٦١٧(رواه أمحد .  ٣
وساقه ابن عبد الرب بسنده ، وقال قبل سياق ) . ٤٢٠صحيح األدب املفرد ص. (وقال األلباين صحيح اإلسناد . أخرجه البخاري يف األدب املفرد .  ٤

  )٣/٢٠٢التمهيد ...(ومن أحسن حديث يروى يف كيفية االسئتذان : سنده 
أن النيب صلى ( بلفظ  ١٠٧٨ورواه البخاري يف األدب املفرد  . وقال األلباين صحيح ). ٥١٨٦(، وأبو داود واللفظ له  ) ١٧٢٣٩(رواه أمحد .  ٥

  .حسن صحيح : قال األلباين ) ا أتى باباً يريد أن يستأذن مل يستقبله، جاء مييناً ومشاالً، فإن أذن له وإال انصرفاهللا عليه وسلم إذ



   
  

٣٧  

أو هكذا؛ فإمنا االستئذان من  -عنك-هكذا( : الباب مستقبل الباب، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  . )١()النظر
 يشرع إال من أجل البصر، ومن تعـدى  ، واالستئذان ملحيرم نظر الرجل يف بيت غريه إال بإذنه -٣    

ومستند ذلك مـا رواه        . واطلع ببصره على ما الحيل له بغري إذن؛ ففقئت عينه، فإنه ال قصاص وال دية 
من اطلع يف بيت قومٍ بغري إذم، فقـد  ( :أبو هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

لو أن رجـالً  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وروى أبو هريرة.  )٢( )حلَّ هلم أن يفقؤا عينه 
 وعن أنس بن مالـك .  )٣( )اطلع عليك بغري إذن فخذفته حبصاة، فقفأت عينه، ما كان عليك من جناحٍ

. فقام إليه مبشقص أو مشاقص. أن رجالً اطلع من بعض حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه
  . )٤(أين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خيتله ليطعنه فك

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال أبو موسى األشعريفإن أُذن وإال رجع املستأذن، . ًاالستئذان ثالثا-٤    
  . )٥( )إذا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له، فلريجع ( عليه وسلم 

  يؤذن له وظن أنه مل يسمعه، فما ذا يفعل املستأذن يف هذه احلالة ؟  إذا استأذن ثالثاً فلم :مسألة     
.  )٦(له أن يزيد حىت يتحقق أن صوته سمع  :  وقيل. يرجع عمالً بظاهر احلديث : قالوا  :اجلواب     
االستئذان ثالث، ال أحب أن يزيد أحد عليها، إال من علم أنه مل يسمع، فال أرى بأساً أن :  مالكقال 

  .  )٧(يد إذا استيقن أنه مل يسمع يز
ليس فيـه تعريـف   ) أنا(وسبب ذلك أن قول املستأذن  .إذا قيل من هذا ) أنا(ال يقل املستأذن  -٥    

رضي جابر ذلك تؤخذ من حديث  وكراهة. مل تفد شيئاً ) أنا(باملستأذن، فاالام باقٍ على حاله، وقوله 
مـن  ذا ؟  : ه وسلم يف دين كان على أيب، فدققت الباب، فقـال أتيت النيب صلى اهللا علي: اهللا عنه قال

فعن عبد اهللا بن . أنا فالن : أن يقول املستأذن وال بأس .    )٨(كأنه كرهها ).  أنا أنا:( فقال. أنا: فقلت

                                                        
  .صحيح : وقال األلباين) ٥١٧٤(رواه أبو داود  . ١
  ).٢١٥٨(رواه مسلم  . ٢
  ) .٢١٥٨(،  ومسلم  )٦٨٨٨(رواه البخاري .  ٣
  . )٢١٥٧(، ومسلم  )٦٢٤٢(رواه البخاري . ٤
وهو جزء من حديث، وفيه قصة مشهورة جرت بني عمر بن اخلطاب وبني أيب موسى .  ٢١٥٣، ومسلم   ٦٢٤٥رواه البخاري يف صحيحه  .  ٥

  . األشعري رضي اهللا عنهما 
  .٢١٥٣ حديث رقم) ١٠٨/ اجلزء الرابع عشر  -الد السابع(، ومسلم بشرح النووي  ٦٢٤٥حديث رقم ) ١١/٢٩(انظر فتح الباري .  ٦
  )٣/١٩٢(التمهيد ال بن عبد الرب .  ٧
  ) .٢١٥٥(ومسلم  ) ٦٢٥٠(رواه البخاري  .  ٨



   
  

٣٨  

؟  )من هـذا  :( خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: بريدة عن أبيه قال
  . )١( )قد أعطي هذا مزماراً من مزامري آل داود: (أنا بريدة جعلت فداك  فقال :فقلت

أن أم هاىنء ذهبت إىل النيب صلى اهللا عليه : روى البخاري. أن أبو فالن: أن يقول املستأذن وال بأس    
أنا أم : من هذه؟ فقلت: فسلمت عليه فقال:قالت. وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره

  . )٢(احلديث ... هاىنء بنت أيب طالب 
قالـه    . أن يقول أنا القاضي فالن أو الشيخ فالن إذا مل حيصل التعريف باالسـم خلفائـه   وال بأس    

  .  )٣(النووي 
إذا كان اسم املستأذن ال حيصل به التعريف، الشتراك شخص آخر معه يف نفس االسـم،ومل   :تنبيه     

ت، فإنه يستحب للمستأذن أن يزيل هذا اإلام ليحصل التعريـف، ويتضـح املـراد    ميكن متييز الصو
قـال  . ملا خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النساء يف يوم العيد انصرف إىل مرتلـه :باحلديث اآليت 

يا رسول اهللا، هـذه  : فلما صار إىل مرتله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل:( الراوي
  . )٤(احلديث.. ، فأذن هلا )نعم، ائذنوا هلا: (قال. امرأة ابن مسعود: فقيل)أي الزيانب؟ (: فقال. نب زي

، ملا يف ذلك من سوء األدب،  فعن أنس بن مالك أنـه  ينبغي للمستأذن أن ال يدق الباب بعنف-٦    
وهـذا  :احلافظ ابن حجـر  قال.  )٥( )إن أبواب النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت تقرع باألظافري(: قال 

حممول منهم على املبالغة يف األدب، وهو حسن ملن قرب حمله من بابه، أما من بعد عن الباب حبيـث ال  
  .  )٦(يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع مبا فوق ذلك حبسبه 

ذا دق  الشرط : قولإن أبا عبد اهللا دقَّت عليه امرأة دقاً فيه بعض العنف فخرج وهو ي: قال امليموين    
!)٧( .  

                                                        
/ أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها : قلت . أخرجه مسلم يف الصالة وصححه احلاكم : وقال شارحه .رواه البخاري يف األدب املفرد .  ١

عـن  : قال ) أنا بريدة( ولكن ليس فيه موضع الشاهد وهو قوله . ديث عبد اهللا بن بريدة عن أبيه من ح ٧٩٣باب استحباب حتسني الصوت بالقرآن  
  ) . إن عبد اهللا بن قيس ، أو األشعري أعطي مزماراً من مزامري آل دواد ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال

  .واهللا أعلم . بتحقيق الشيخ األلباين، فلعله سقط من الناسخ. األدب املفرد وال ضعيفه مل أجد هذا احلديث يف صحيح : تنبيه 
  )٣٣٦(، ومسلم ) ٣٥٧(صحيح البخاري  .  ٢
شرح مسلم . ( وعليه حيمل حديث أم فالن، ومثله أليب قتادة وأيب هريرة، واألحسن يف هذ ا أن يقول أنا فالن املعروف بكذا واهللا أعلم:  وقال.  ٣

  )٢١٥٥يث رقم حد
  )١٤٦٢(رواه البخاري  .  ٤
من حديث املغرية بن شعبة؛ قال احلافظ ) علوم احلديث(وهو عند احلاكم يف . وقال عنه األلباين صحيح ) ١٠٨٠(رواه البخاري يف األدب املفرد  .  ٥

  ).١١/٣٨(ابن حجر يف فتح الباري 
  .  ٦٢٥٠حديث رقم ) ١١/٣٨(فتح الباري .  ٦
  ).١/٧٣(شرعية اآلداب ال.  ٧



   
  

٣٩  

وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هـو  { : لقوله تعاىل.  إذا قال رب البيت للمستأذن ارجع، فلريجع-٧    
قال بعض املهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه اآليـة  : قال قتادة .} أزكى لكم واهللا مبا تعملون عليم 

  . )١(! ارجع فأرجع وأنا مغتبط فما أدركتها أن أستأذن على بعض أخويت فيقول يل
: ابن كثريقال  . ألن ذلك تعدي على حقوق اآلخرين .ال يدخل املستأذن الدار إن مل يكن ا أحد-٨    

  . )٢(وذلك ملا فيه من التصرف يف ملك الغري بغري إذنه فإن شاء أذن وإن شاء مل يأذن
وذلك أن توجيه الدعوة وإرسال  .إىل االستئذانأن من دعي أو أُرسل إليه رسول، فإنه ال حيتاج  -٩     

  .الرسول يتضمن األذن، فاستغين بالدعوة والرسول عن االستئذان 
  . )٣()رسول الرجل إىل الرجل إذنه:(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:رضي اهللا عنه عن أيب هريرة    
حدكم إىل طعام فجاء مع الرسول فـإن  إذا دعي أ:( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:  وعنه    

  . )٤()ذلك له إذن
ما إذا تأخر املدعو عن وقت الدعوة، أو كان يف مكان يحتاج معه يف العادة  واستثىن بعض أهل العلم    

  . )٥(إىل األذن؛ فإنه يستأذن
ه الزائـر إىل  وهذا أدب نبوي رفيع، يوج .االستئذان عند إرادة القيام  واالنصراف من الس  -١٠    

ولعل العلـة يف  . سلوك األدب يف االنصراف، فكما أن دخولك كان بإذن فليكن انصرافك بإذن أيضاً 
-فعن ابن عمـر . ذلك هو خشية وقوع البصر على شيء ال حيل النظر إليه، أو غري مرغوب يف رؤيته 

أخاه فجلس عنده، فال يقومن إذا زار أحدكم ( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنهما
  .  )٦( )حىت يستأذنه 

تنبيه على أدب رفيع وهو أن الزائر ال ينبغي أن يقوم إال بعد أن يستأذن املـزور، وقـد    ويف احلديث    
أخل ذا التوجيه النبوي الكرمي كثري من الناس يف بعض البالد العربية، فتجدهم خيرجون من الس دون 

  . )٧(األلباينفقط بل وبدون سالم أيضاً، وهذه خمالفة ألدب إسالمي آخر،قاله استئذان، وليس هذا 
وذلك لكي ال يقع البصر على عورة، أو هيئـة   .االستئذان على األم واألخت ومن يف حكمهما-١١    

  . تكره النساء أن يراهن أحد وهن على تلك احلالة

                                                        
  . ٢٩سورة النور آية ) ٣/٢٨١(تفسري ابن كثري .  ١
  )٣/٢٨١(تفسري ابن كثري .  ٢
  .صحيح : وقال األلباين ) . ٥١٨٩(رواه أبو داود .  ٣
  .صحيح: وقال األلباين) ٥١٩٠(رواه أبو داود  .  ٤
  )١٠٧٤(لحديث رقم، وشرح األدب املفرد ل)  ٥١٨٩،٥١٩٠(انظر شرح سنن أيب داود للحديث رقم .  ٥
  )   ١٨٢(رقم) ١/٣٠٤(السلسلة ). ١١٣(رواه أبو الشيخ يف تاريخ اصبهان : قال األلباين يف سلسلته الصحيحة.  ٦
  )١/٣٠٦(السلسلة الصحيحة .  ٧



   
  

٤٠  

ما على كل أحياا حتـب  : (ذن على أمي ؟ فقالأأستأ: جاء رجل إىل عبد اهللا قال: قال عن علقمة     
  . )١()أن تراها 

إن مل تستأذن عليهـا  : ( أستأذن على أمي؟ فقال: سأل رجل حذيفة فقال: قال وعن مسلم بن نذير    
  . )٢()رأيت ما تكره

أُختان يف : نعم، فأعدت فقلت: أستأذن على أخيت ؟ فقال: سألت ابن عباس فقلت: قال وعن عطاء    
  . )٣(!)نعم، أحتب أن ترامها عريانتني؟(: جري، وأنا أُموما، وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قالح

كي ال يرى الزوج ما يبغضه يف زوجه، أو تكون الزوجة  .استحباب تنبيه الزوجة عند الدخول-١٢    
  . على حال التود  أن يراها زوجها وهي على تلك احلال 

كان عبد اهللا إذا جاء من حاجة تنحنح وبـزق  : قالت -رضي اهللا عنها-مسعودعن زينب امرأة ابن     
سألت أمحد : وقال منها. إذا دخل على أهله يتنحنح: قال أمحد.  )٤(كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه

  . )٥(حيرك نعله إذا دخل: عن الرجل يدخل مرتله، ينبغي له أن يستأذن؟ قال
  :ميان واألطفال الذين مل يبلغوا احللم؛ يستأذنون يف ثالثة أوقاتالطوافون مما ملكت األ-١٣    
  .قبل صالة الفجر : األوىل    
  .وقت القيلولة :الثانية    
  .بعد صالة العشاء :الثالثة    
أي إذا دخلوا يف حال غري هذه األحوال فـال جنـاح   : ابن كثريقال . وما عداها فال جناح عليهما    

إياهم وال عليهم إن رأوا شيئاً يف غري تلك األحوال ألنه قد أذن هلم يف اهلجوم وألم عليكم يف متكينكم 
عن عكرمة عن ابـن عبـاس أن   ] : مث ساق أثر ابن عباسٍ... [طوافون عليكم أي يف اخلدمة وغري ذلك

 سـتري  إن اهللا: رجلني سأاله عن االستئذان يف ثالث عورات اليت أمر اهللا ا يف القرآن فقال ابن عباس
حيب الستر، كان الناس ليس هلم ستور على أبوام وال حجال يف بيوم، فرمبا فاجأ الرجل خادمـه أو  

مث جـاء  . ولده أو يتيمه يف حجره وهو على أهله فأمرهم اهللا أن يستأذنوا يف تلك العورات اليت مسى اهللا
                                                        

  .صحيح اإلسناد : وقال األلباين) ١٠٥٩(رواه البخاري يف األدب املفرد  . ١
وروى مالك يف موطأه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول اهللا . حسن اإلسناد: وقال األلباين) ١٠٦٠(رواه البخاري يف األدب املفرد .  ٢

إين معها يف البيت، قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : ، فقال الرجل)نعم: (يا رسول اهللا، أستأذن على أمي؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم سأله رجل فقال
: ال ، قـال : قـال ) أستأذن عليها، أحتب أن تراها عريانـة؟ : (إين خادمها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرجلفقال ). أستأذن عليها: (وسلم

وهذا احلديث ال أعلم يستند من وجه صحيح ذا اللفظ، وهو مرسل صحيح جمتمـع علـى   : قال ابن عبد الرب بعد إيراد هذا احلديث). فأستأذن عليها(
  )١٦/٢٢٩ التمهيد.(صحة معناه 

  .صحيح اإلسناد : وقال األلباين) ١٠٦٣(رواه البخاري يف األدب املفرد  . ٣
  .إسناده صحيح : وقال) ٣/٢٨٠(ذكره ابن كثري يف تفسريه . ٤
  )١/٤٢٤،٤٢٥(اآلداب الشرعية .  ٥



   
  

٤١  

ا احلجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم اهللا بعد بالستور فبسط اهللا عليهم الرزق فاختذوا الستور واختذو
  .  )١(من االستئذان الذي أمروا به

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
) ٥١٩٢(ويف رواية أيب داود رقم.  ابن عباس وهذا إسناد صحيح إىل: وقال بعد أثر ابن عباس ) . ٨٥(سورة النور آية ) ٣/٣٠٣(تفسري ابن كثري .  ١

وساقه ابن عبد الرب أيضاً ). موقوف -حسن اإلسناد: قال األلباين.  احلديث...يا ابن عباس كيف ترى يف هذه اآلية : أن نفراً من أهل العراق قالوا: بلفظ
  )١٦/٢٣٣التمهيد .(بسنده إىل ابن عباس نفس سياق أيب داود 



   
  

٤٢  

  باب  آداب اللقاء -٤
  

تصافحوا يذهب الغل، وادوا حتابوا وتذهب  الشحناء : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
()١( .  

  . )٢()يلتقيان فيتصافحان إال غُفر هلما قبل أن يتفرقا  ما من مسلمني:( وقال صلى اهللا عليه وسلم -
  

  *اآلداب * 
. قد سبق إيراد اآلثار أا تذهب الغل، وتكون سبباً يف غفران الـذنوب  .   استحباب املصافحة-١    

: قال قتادة(  ،-رضوان اهللا عليهم-واملصافحةُ رغب فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعمل ا صحابته
ويف قصة توبـة اهللا  . )٣( )نعم : أكانت املصافحة يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: ألنس قلت

دخلت املسجد فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام إيلَّ  طلحة بـن عبيـد اهللا   ( : على كعب قال
يمن، قال النيب صلى ملا جاء أهل ال -رضي اهللا عنه-أنسومن حديث .  )٤()يهرول حىت صافحين وهنأين 

 وعـن .  )٥( فهم أول من جاء باملصافحة) قد أقبل أهل اليمن، وهم أرق قلوباً منكم ( : اهللا عليه وسلم 
  .  )٦()من متام التحية أن تصافح أخاك ( : قال -رضي اهللا عنه-الرباء بن عازب

واعلم أن التصـافح عنـد   : األدب املفردجاء يف . سنة عند التالقي، وهو توكيد للسالم  واملصافحة    
املالقاة للتأنيس وتوكيد التسليم القويل، فإن التسليم إيذان باألمن قوالً والتصافح حنو بيعة وتلقني علـى  

  .  )٧(ذلك وتوكيد ملا تلفظاه بالتسليم ليكون كل من املتالقيني على أمن من صاحبه
يها، فال نظن مبسلمٍ يبخل علىنفسه خبريٍ، أو اآلثار الدالة على جواز املصافحة، واملرغبة ف وبعد ذكر    

  !.يرغب عن سنة 
  
  

                                                        
-وهذا : قال ابن عبد الرب يف التمهيد ). ١٦٨٥. (احلديث: ..طاء بن عبد اهللا اخلراساين قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه مالك عن ع.  ١

  )٢١/١٢التمهيد .(مث ساق بعض منها . يتصل من وجوه حسان كلها  -اي احلديث
  )٣٧٠٣(بن ماجه ، وا) ٢٧٢٧(والترمذي. صحيح : وقال األلباين ) ٥٢١٢(رواه أبو داود .  ٢
  ).٦٢٦٣(رواه البخاري . ٣
  ) .٤٤١٨(باب املصافحة، وهو موصولٌ عنده من قصة كعب يف املغازي . علقه البخاري يف كتاب االستئذان .  ٤
رضي اهللا - مدرج من كالم أنس) وهم أول من جاء باملصافحة : (وقوله. واللفظ له ) ٩٦٧(والبخاري يف األدب املفرد ) ٥٢١٣(رواه أبو داود .  ٥

  .املكتب اإلسالمي . ط) ٢/٥٠) (٥٢٧(انظر السلسلة الصحيحة ) ٣/١٥٥،٢٢٣(ويتضح هذا برواية االمام أمحد . قاله األلباين  -عنه
  . صحيح اإلسناد موقوفاً، قاله األلباين) ٩٦٨(رواه البخاري يف األدب املفرد. ٦
  .املكتبة السلفية . ط) ٢/٤٣٢(شرح األدب  انظر). ٤/٤١٢(نقله شارح األدب املفرد من فيض الباري.  ٧



   
  

٤٣  

اعتاد بعض الناس أن يسلموا على من جبانبهم أدبار الصلوات املكتوبات، فهل ذلـك الفعـل   : مسألة    
  مشروع ؟

السالم أدبار الصلوات املكتوبات، ليس مبشروع، ومل يعهد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،  :اجلواب    
  . عن اخللفاء الراشدين، وال عن صحابته الكرام، والعمل ا إحداث يف الدين مل يأذن به اهللا وال
إن املواظبة عليها بعد الصلوات اخلمس خاصة قـد تـؤدي    :ابن عابدينقال : فضل اهللا اجليالينقال     

ها، مع أن ظـاهر   باجلهلة إىل اعتقاد سنيتها يف خصوص هذا املواضع، وأن هلا خصوصية زائدة على غري
تكره املصافحة بعد أداء الصالة بكل : امللتقطويف . كالمه أنه مل يفعلها أحد من السلف يف هذه املواضع 

وعن الشافعية أـا  . مل يفعلوا ذلك، وألا من سنن الروافض  -رضي اهللا عنهم-حال، ألن الصحابة 
أا من البدع، وموضـع  : ويف املدخل. زر ثانياً ال أصل هلا يف الشرع، وأنه ينهى فاعلها أوالً ويع: بدعة

. املصافحة يف الشرع هو إمنا عند لقاء املسلم ألخيه، ال يف أدبار الصلوات، فحيث يضعها الشرع يضعها
  . )١(فينهى عن ذلك ويزجر فاعله ملا أتى به خالف السنة 

رضي اهللا -رأيت أنس ابن مالك (: قال سلمة بن وردانعند البخاري يف األدب املفرد عن  :١فائدة     
بارك اهللا :( موىل لبين ليث، فسمح على رأسي ثالثاً وقال: يسلم على الناس، فسألين من أنت؟ فقلت -عنه
فعلى هذا يستحب السالم على الصبيان ملا فيه من الرمحة م، واحلنو عليهم، وتعويدهم علـى  .  )٢()فيه

  .أس الغالم دليل على شفقته ورمحته بالصبيانعلى ر -رضي اهللا عنه-ويف مسح أنس . اخلري
 -ويستدل لذلك مبا رواه البخاري يف صحيحه، من حديث عائشة. حترمي مصافحة املرأة األجنبية-٢    

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه ( ... : قالت -أم املؤمنني رضي اهللا عنها وعن أبيها يف مبايعة املهاجرات
ال واهللا . انطلقن فقد بايعتكن : ن قال هلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموسلم إذا أقررن بذلك من قوهل

ما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط، غري أنه بايعهن بالكالم، واهللا ما أخذ رسول اهللا 
.  )٣()المـاً  ك. قد بـايعتكن  : صلى اهللا عليه وسلم على النساء إال مبا أمر اهللا، يقول هلن إذا أخذ عليهن

أي يقول ذلك كالماً فقط، ال مصافحة باليد كما جرت العادة مبصـافحة   )كالماً. قد بايعتكن( وقوله 
ما يشـهد          -رضي اهللا عنها-ويف حديث أميمة بن رقيقة.  )٤( ابن حجرالرجال عند املبايعة، قاله 

اهللا : فقلنا: قالت ( سلم ملا بايع النساء فإنه صلى اهللا عليه و. لذلك، وفيه تصريح مبنع مصافحة النساء 

                                                        
  )٤٣١-٢/٤٣٠( شرح األدب املفرد.  ١
  .حسن اإلسناد : وقال األلباين.  مصافحة الصبيان: وبوب عليه البخاري باب). ٩٦٦(حديث رقم.  ٢
  )٥٢٨٨(حديث . ٣
  )٨/٥٠٥(فتح الباري.  ٤



   
  

٤٤  

إين ال ( :ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 
  .)١( )إمنا قويل ملائة امرأة، كقويل المرأة واحدة، أو مثل قويل المرأة واحدة . أصافح النساء

، دليل على أنه ال جيوز لرجل أن يباشر امـرأة ال  )أين ال أصافح النساء  (:يف قوله: ابن عبد الربقال     
  . )٢(حتل له، وال ميسها بيده، وال يصافحها

يعتقد بعض الناس أنه جيوز مصافحة املرأة االجنبية من وراء حائل وحنـوه، وهـذا اعتقـاد     :فائدة    
اك آثار وردت عن النيب صلى اهللا عليـه  نعم، هن. خاطىء، فال جيوز مصافحة النساء االجنبيات مطلقاً 

وسلم أنه كان يبايع النساء من فوق ثوبه، ولكنها مراسيل التقوى على دفـع األحاديـث الصـحيحة    
وقد روي يف ذلك بعض الروايات  األخـرى  : األلباينقال . الصرحية اليت متنع من مصافحة االجنبيات 

، فال حيتج بشيء منها ال سيما وقد خالفت ما )٨/٤٨٨(ولكنها مراسيل كلها ذكرها احلافظ يف الفتح
  ) .٣(... هو أصح منها 

أنـس بـن   ملا رواه .  استحباب عدم نزع اليد عند املصافحة حىت يكون اآلخر هو البادئ بذلك -٣    
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه ال يرتع يده ( :أنه قال -رضي اهللا عنه-مالك

ويف احلديث استحباب املصافحة وإطالة املعاقـدة  .  )٤()احلديث ...حىت يكون الرجلُ الذي يرتع من يده
  .حبيث ال يكون فيه مشقة 

  لو تصافح أثنان وأطاال املعاقدة فمن يرتع أوالً ؟: مسألة    
 الضابط أن من غلب على ظنه أن اآلخر سيرتع أمسـك، وإال فلـو  : تقي الدينقال الشيخ :اجلواب    

أن النازع هـو   )٥(استحب اإلمساك لكل منهما أفضى إىل  دوام املعاقدة، لكن تقييد عبد القادر حسن
  .  )٦(املبتدئ 

قيام على على رأس الرجل وهو فعل اجلبابرة، : األول: القيام على ثالثة أحناء .القيام حتية للقادم  -٤    
  . )٧(ابن القيميام عند رؤيته وهو املتنازع فيه، قاله ق: والثالثقيام إليه عند قدومه وال بأس به، :والثاين

اشتكى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : قال -رضي اهللا عنه- جابر بن عبد اهللاما رواه : فدليل األول    
وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبريه، فالتفت إلينا فرآنا قيامـاً، فأشـار إلينـا    

                                                        
  ) . ١٨٤٢(، ومالك يف املوطأ ) ٢٨٧٤(وابن ماجه ،) ٤١٨١(، والنسائي ) ١٥٩٧(، والترمذي) ٢٦٤٦٦(رواه أمحد .  ١
  )١٢/٢٤٣(التمهيد .  ٢
  )٢/٥٣(السلسلة الصحيحة .  ٣
مث .واحلديث صحيح ذه الطرق، والسيما وله شواهد: قال. وصحح األلباين احلديث مبجموع طرقه) . ٣٧١٦(، وابن ماجه) ٢٤٩٠(رواه الترمذي.  ٤

  .  )٥/٦٣٥) (٢٤٨٥(السلسلة الصحيحة .(ساقها 
  )٢/٢٥١(ذكره ابن مفلح يف آدابه ) نزع يده من يد من صافحه قبل نزعه هو... ويكره( يشري ابن تيمية إىل قول عبد القادر اجليالين .  ٥
  )٢/٢٥١(اآلداب البن مفلح .  ٦
  .بتصرف (     ) حاشية السنن .  ٧



   
  

٤٥  

إن كدمت آنفاً لتفعلون فعل فـارس والـروم، يقومـون    : ( بصالته قعوداً، فلما سلم قال فقعدنا، فصلينا
ائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قيامـاً، وإن قاعـداً فصـلوا        . علىملوكهم وهم قعود، فال تفعلوا

برها وعظمائها، وهذا القيام منهي عنه بال ريب واحلديث صريح يف منع قيام الناس على أكا.   )١()قعوداً 
  . وهو فعل اجلبابرة 

إال إذا دعت احلاجة لذلك، كأن خياف على الرجل أن يعتدى عليه  فال بأس أن يقوم عليه القـائم،      
وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراماً له يف حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ماحصل من املغـرية  

بية حينما كانت قريش تراسل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم،   يف صلح احلدي -رضي اهللا عنه-بن شعبة 
واقفاً على رأس الرسول صـلى اهللا عليـه    -رضي اهللا عنه-للمفاوضة فيما بينهم، كان املغرية بن شعبة 

وسلم، وبيده السيف تعظيماً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإهانة لرسـل الكفـار الـذين يـأتون     
  . )٢( ابن عثيمنيللمفاوضة، قاله 

فأسـلم  ( ...:  -وفيـه -يف موطأه يف قصة إسالم عكرمة ابن أيب جهل  مالكما رواه : ودليل الثاين    
وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثب إليه 

. وبة كعب وفيه قيام طلحة له مهنئاًوسبق ذكر قصة ت.  )٣()احلديث ... فرحاً وما عليه رداء حىت بايعه 
دخلت املسجد فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام إيلَّ  طلحة بن عبيد اهللا يهرول حـىت  (  :قال 

  )٤()صافحين وهنأين 

أن معاوية خرج     وعبد : حديث أيب جملز قال: -املتنازع فيه وهو القيام عند الرؤية -ودليل الثالث    
قال : قال معاوية -وكان أرزما-مر  وعبد اهللا بن الزبري قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبرياهللا بن عا

 أيب داودولفظ .  )٥()من سره أن ميثُلَ له عباد اهللا قياماً فليتبوأ بيتاً من النار ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من أحب أن ميثل لـه  : عليه وسلم يقول اجلس فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا: فقال معاوية لعامر ( : 

األوىل وهذا احلديث انقسم أهل العلم يف فهمه إىل ثالثة فرق، .  )٦()الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار 
ذهبت إىل أن هذا احلديث دليل على كراهة القيام على العظماء كما يفعل عند  عظماء فارس والروم، : 

  . سلم يف كراهة القيام على رأس اجلالس كما تفعله األعاجم بعظمائهاواحلقوا هذا احلديث حبديث م

                                                        
  )٤١٣(رواه مسلم .  ١
  هـ١٤١٥ط األوىل . دار الوطن ) . ١/٢٦٠(شرح رياض الصاحلني . ٢
  )١٢/٥٢(التمهيد .  ٣
  )٤٤١٨(باب املصافحة، وهو موصولٌ عنده من قصة كعب يف املغازي . علقه البخاري يف كتاب االستئذان .  ٤
  .صحيح : وقال األلباين). ٩٧٧(رواه البخاري يف األدب املفرد .  ٥
  .صحيح : وقال األلباين ). ٥٢٢٩(سنن أيب داود .  ٦



   
  

٤٦  

استدلت به على كراهة القيام للقادم، وذهبت إىل أن النص صريح يف ذلك، فمعاوية : والفرقة الثانية    
أورد هذا احلديث عندما قام ابن عامر لرؤيته، فإيراده هلذا احلديث عند هذا احلـدث   -رضي اهللا عنه-

دليل على  -رضي اهللا عنهما-مث إن عدم إنكار ابن الزبري على معاوية. ةٌ قوية تبني املراد من احلديث قرين
  . استقرار ذلك عنده أيضاً 

  :على من محل حديث معاوية، بأنه قيام على رأس اجلالس، بأوجه منها وردت هذه الفرقة    
، وإمنا هو من فعـل  -قيام على رأس اجلالسأي ال-إن العرب مل يكونوا يعرفون هذا:]الوجه األول[    

  . فارس والروم
ففرق بني القيام للشخص املنهي . قيام للرجل، إمنا هو قيام عليه: وألن هذا ال يقال له:] الوجه الثاين[    

ابن املشبه لفعل فارس والروم، والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة عند العرب، قاله : عنه، والقيام عليه
  . )١( مالقي
إن كان القيام على وجه التعظيم فمكروه، وإن كان علـى  : فصلت يف ذلك فقالت : والفرقة الثالثة    

  . )٢( ابن حجر، وحسن قوله الغزايلوجه اإلكرام فال يكره، قاله 
مل تكن عادة السلف على عهد النيب صلى اهللا : فقال -رمحه اهللا- ومجاع هذا األمر أوجزه ابن تيمية    

أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السالم، كما يفعله كثري من الناس، بل : عليه وسلم وخلفائه الراشدين
مل يكن شخص أحب إليهم من النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وكـانوا إذا رأوه مل   : أنس بن مالكقد قال 

غيبه تلقياً له، كما روي عـن  ولكن رمبا قاموا للقادم من م. )٣(يقوموا له، ملا يعلمون من كراهيته لـذلك 
. )٤()قوموا إىل سيدكم (النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قام لعكرمة، وقال لإلنصار ملا قدم سعد بن معاذ، 

  .وكان قد قدم ليحكم يف بين قريظة ألم نزلوا على حكمه 
اهللا صلى اهللا عليه أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول : والذي ينبغي للناس    

وسلم، فإم خري القرون، وخري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، فـال  
أن ال يقر ذلك  وينبغي للمطاع. يعدل أحد عن هدي خري الورى، وهدي خري القرون إىل ما هو دونه 

وأما القيام ملن يقدم من سفر وحنو ذلـك  . د مع أصحابه، حبيث إذا رأوه مل يقوموا له إال يف اللقاء املعتا
  . تلقياً له فحسن 

                                                        
  .دار الكتب العلمية .ط) ١٤/٩٥عون املعبود ( م على سنن أيب داود شرح ابن قي.  ١
  )١١/٥٦(فتح الباري .  ٢
  .صحيح : وقال األلباين . ، مع اختالف يسري يف األلفاظ )٩٤٦(أخرجه البخاري يف األدب املفرد .  ٣
  )٦٢٦٢(رواه البخاري .  ٤



   
  

٤٧  

إكرام اجلائي بالقيام ولو ترك ال اعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه  وإذا كان من عادة الناس    
ومل يعلم العادة املوافقة للسنة فاألصلح أن يقام له، ألن ذلك أصلح لذات الـبني، وإزالـة التبـاغض    

  . )١(فليس يف ترك ذلك إيذاء له : ا من عرف عادة القوم املوافقة للسنةوالشحناء، وأم
ويف اجلملة مىت صار ترك القيام يشعر باالستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع، وإىل  :وقال ابن حجر    

  . )٢(ذلك أشار ابن عبد السالم
لصحب ومن بعدهم، أن يقبلـوا  مل تكن عادة السلف من ا .هل يقبل الرجلُ الرجلَ عند لقائه ؟ -٥    

بعضهم بعضاً عند اللقاء كما هو احلال اليوم، واآلثار اليت فيها ذكر التقبيل عند اللقاء ال تقوى على رد 
: مفادمهاعلى هذه األحاديث من وجهني  األلبايناحلديث الصريح الذي ينهى عن التقبيل عند اللقاء، ورد 

أنه مع فرض صحتها مل جيز أن يعارض ـا احلـديث   : والثـاين أا أحاديث معلولة ال تقوم ا حجة، 
يا رسول اهللا أحدنا يلقـى  : قال رجل( : قال -رضي اهللا عنه-أنس بن مالكواحلديث رواه .  )٣(الصحيح

: ال، قـال : فيلتزمه ويقبله؟ قال: ال، قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صديقه أينحين له؟ قال
. واحلديث صريح يف النهي عن اإلحنناء  والتقبيل عند اللقـاء املعتـاد  .  )٤()م إن شاء نع: فيصافحه؟ قال

، فعن جابر جابر بن عبـد اهللا ولكن ال مينع من املعانقة عند لقاء املسافر والغائب، وشاهدنا يف ذلك فعل 
بعـرياً    فابتعـت ] قـال [بن عبد اهللا أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم،

فرجع . فشددت إليه رحلي شهراً حىت قدمت الشام فإذا عبد اهللا بن أنيس، فبعثت إليه أن  جابراً بالباب
حديث بلغين أمسعه ، خشيت أن : قلت. فخرج فاعتنقين . نعم: جابر بن عبد اهللا؟ قلت :الرسول فقال

عـراةً    -أو الناس-اهللا  العبادحيشر (:مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أموت أو متوت قال
كمـا  : أحسبه قال( ليس معهم شيء، فيناديهم  بصوت يسمعه من بعد:( ما ماً؟ قال: ، قلنا)غرالً ماً

أنا امللك، ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة يدخل اجلنة وأحد من أهل النار يطلبه مبظلمة، ) : يسمعه من قرب
  . )٥()نار وأحد من أهل اجلنة يطلبه مبظلمةوال ينبغي ألحد من أهل النار يدخل ال

قبلة الوالد لولده من متام العطف واحملبة، فقد كان النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يقبـل     :فائدة     
اوالده، وقبل احلسن واحلسني، وقبل أبوبكر ابنته عائشة، وهذه أخبار مشهورة، استغنينا بشهرا عـن  

  .خترجيها وردها إىل مصادرها 

                                                        
  )٣٧٥-١/٣٧٤(جمموع الفتاوي .  ١
  )١١/٥٦(فتح الباري .  ٢
  )١/٢٥١) (١٦٠(انظر السلسلة الصحيحة .  ٣
  )١/٢٤٨)  (١٦٠(وأخرجه األلباين يف سلسلته الصحيحة . وغريمها) ٣٧٠٢(وابن ماجه) ٢٧٢٨(رواه الترمذي .  ٤
)                                                                                                                            ١/٢٠٩لباري فتح ا(وعزاه ابن حجر إىل أمحد وأيب يعلى والبخاري يف األدب املفرد . حسن: وقال األلباين) ٩٧٠(رواه البخاري يف األدب املفرد. ٥



   
  

٤٨  

سألت أبا عبد اهللا عن :  املروذيقال . بعض العلماء على طريق التدين  أجازها تقبيل اليد،  :٢فائدة     
رضي اهللا -إن كان على طريق التدين، فال بأس؛ قد قَبلَ أبو عبيدة يد عمر بن اخلطاب : قبلة اليد فقال

: وقال عبد اهللا بـن أمحـد  ...سوطه ، وإن كان على طريق الدنيا فال، إال رجالً خياف سيفه و-عنهما
بعضـهم  :  -يعين أباه-رأيت كثرياً من العلماء والفقهاء واحملدثني وبين هاشم وقريش واألنصار يقبلونه 

  .  )١(يده وبعضهم رأسه 
هي السجدة الصغرى، وأما : قال سليمان بن حرب . وكره آخرون تقبيل اليد ومسوها السجدة الصغرى

د يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك، فهذا ينهى عنه بال نزاع كائناً من كان، خبالف ما ابتداُء اإلنسان مب
  .  )٢(إذا كان املقبل هو املبتدئ بذلك 

يا : قال رجل( : قال -رضي اهللا عنه-أنس بن مالكروى .  حترمي االحنناء أو السجود عند التحية -٦    
فيلتزمـه  : ال، قـال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا أحدنا يلقى صديقه أينحين له؟ قال

واحلديث صريح يف النهي، والصارف له،  وهو ) . ٣()نعم إن شاء : فيصافحه؟ قال: ال، قال: ويقبله؟ قال
فال جيوز اإلحنناء ملخلوق أبداً ألن ذلك ال يكون إال للخالق جل وعال، والسجود مـن  . يقتضي التحرمي

فينهى عنه، كما يف الترمذي عن النيب صلى اهللا عليه : وأما اإلحنناء عند التحية: ابن تيميةقال . باب أوىل 
وألن الركوع والسجود ال جيوز فعله ) ال: وآله وسلم أم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحين له؟ قال 

  .  )٤(إال هللا عزوجل 
دون غريه، وفيه من العبودية ما ليس يف  -سبحانه وتعاىل-فال يرتاب عاقل يف صرفه هللا وأما السجود    

االحنناء، فإنه ليس من هيئة جيتمع فيها معاين الذل واخلضوع واالستكانة والعبودية كما يف السـجود؛  
وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء ( : ولذا جاء يف حديث ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وملا كـان  . أي حقيق وجدير أن يستجاب هذا الدعاء  )قمن(:  لهوقو.  )٥( )فقمن أن يستجاب لكم 
ملا قدم معاذ من الشام سجد والدليل على ذلك أنه .السجود فيه من التعظيم ما فيه كان فعله لغريه حراماً

أتيت الشام فوافقتهم يسـجدون ألسـاقفتهم   : قال) ما هذا يا معاذ؟ : ( للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
فال تفعلوا فإين : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. م، فوددت يف نفسي أن نفعل ذلك بكوبطارقته

                                                        
  )٢/٢٤٧(اآلداب البن مفلح .  ١
  )٢/٢٤٨(اآلداب .  ٢
  )١/٢٤٨)  (١٦٠(وأخرجه األلباين يف سلسلته الصحيحة . وغريمها) ٣٧٠٢(وابن ماجه) ٢٧٢٨(رواه الترمذي .  ٣
  )١/٣٧٧(جمموع الفتاوى . ٤
  )١٣٢٥(،والدارمي)٣٨٩٩(، وابن ماجه)٨٧٦(، وأبو داود)١٠٤٥(، والنسائي)١٩٠٣(، وأمحد)٤٧٩(رواه مسلم.  ٥



   
  

٤٩  

لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لغري اهللا ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها،والذي نفس حممد بيده ال تـؤدي  
  . )١( )املرأة حق را حىت تؤدي حق زوجها ولو سأهلا نفسها وهي على قتب مل متنعه 

يضع املسلم وجهه وهو أكرم االعضاء وأشرفها عنده على األرض الـيت هـي    :فائدة  يف السجود    
مواطيء االقدام، إجالالً هللا وتعظيماً هللا وعبودية هللا، وجيد املؤمن يف قلبه من اللذة عند التضـرع إىل اهللا  

األرض ونزهوه عن السفول فسبحان من سجد له املصلون يف . حال السجود ما الجيده يف  موضع آخر
  . )سبحان ريب األعلى ( : بقوهلم 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )١٥١٥(واللفظ له ، وقال األلباين حسن صحيح برقم) ١٨٥٣(، وابن ماجه)١٨٩١٣(رواه أمحد.  ١



   
  

٥٠  

  .باب آداب الزيارة  -٥
  

يا أيها الذين الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللـم  { :قال تعاىل  -
  }رية ومن بعد صالة العشاء منكم ثالث مرات من قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظه

  
أن رجالً زار أخاً له يف قرية ( عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة -

أريد أخـاً يل يف  : أين تريد ؟قال: فلما أتى عليه قال. ، ملكاً)١(فأرصد اهللا له، على مدرجته. أخرى 
: قـال . غري أين أحببته يف اهللا عز وجل . ال : ؟ قال)٢(اهل لك عليه من نعمة تر: هذه القرية، قال

  . )٣()فإين رسول اهللا إليك، بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه 
  
  

  *اآلداب * 
أرشد اهللا سبحانه وتعـاىل املـؤمنني أن    .الزيارة يف غري األوقات الثالثة اليت يف آية االستئذان   -١    

:  يبلغوا احللم، من الدخول عليهم يف أوقات العورات الثالثة، وهـي مينعوا خدمهم،  واألطفال الذين مل
والعلة يف ذلك أن هذه األوقات مظنـة  . من قبل صالة الفجر، ووقت القيلولة، ومن بعد صالة العشاء

النوم، واإلخالد إىل الراحة، واإلفضاء إىل األهل، فلذلك حصل املنع من الدخول يف هذه األوقـات إال  
يارة يف أحد هذه األوقات الثالثة ال شك أا تعكر على أهل البيت صفوهم، وتقلق راحتهم، والز. بإذن 

وخيـرج  . وتسبب هلم احلرج ألن الناس يف الغالب ال يكونون مستعدين الستقبال أحد يف هذه األوقات
ا نستأنس يف ولعلن. من ذلك ما لو كان اإلنسان مدعواً لوليمة طعام الغداء أو العشاء فهذا ليس من هذا 

  . هذا حبديث وأثر 
 -رضـي اهللا عنـها  -أم املؤمنني-فهو مارواه البخاري يف صحيحه من حديث عائشة فأما احلديث    

لقلَّ يوم كان يأيت على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال يأيت فيه بيت أيب بكر أحد طريف النهار، فلما ( : قالت
ما جاءنا النيب صـلى اهللا  : ا إال وقد أتانا ظهراً، فخبر به أبو بكر فقالأُذن له يف اخلروج إىل املدينة مل يرعن

  .  )٤()احلديث ... عليه وسلم يف هذه الساعة إال ألمر حدث
                                                        

  ).درج(مادة ) ٢/٢٦٧. (ممر األشياء على الطريق وغريه : املدرجة : يف اللسان .  ١
  )٢٥٦٧ح) (١٦/١٠٦شرح مسلم الد الثامن . (ذلك تقوم بإصالحها وتنهض إليها بسبب : أي .  ٢
  )٣٥٠(، والبخاري يف األدب املفرد ) ٩٠٣٦، وأمحد ) ٢٥٦٧(رواه مسلم .  ٣
  ) .٤٠٨٣(، أبو داود ) ٢٥٠٩٨(، أمحد ) ٢١٣٨(البخاري .  ٤



   
  

٥١  

هو قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وقت ليس بوقت زيارة، وهـو وقـت القيلولـة،     :الشاهد     
وآله وسلم يف هذه الساعة داللة على أن هذا الوقت ليس  وتعجب أبو بكر من قدوم النيب صلى اهللا عليه

  .بوقت زيارة عندهم 
فإن كان ليبلغين  احلديث عن الرجل فآتيه وهـو  :  قال(: ما رواه ابن عباس عن نفسه وفيه وأما األثر    

  . )١(...)قائلٌ فأتوسد ردائي على بابه، فتسفي الريح على وجهي التراب 
س مع حرصه على طلب العلم، واغتنام األوقات، إال أنه آثر أن ينتظر حىت خيرج أن ابن عبا :الشاهد    

  .إليه من يريد، ألن جميئه كان يف وقت القيلولة وهو وقت راحة القوم 
وذلك ألن الرجل يف بيته أحق من  .اليؤم الزائر صاحب البيت، وال جيلس على فراشه إال بإذنه  -٢    

جاء ذلك يف حديث أيب . واجللوس على فراشه املعد له، ال يكون إال بإذنه غريه، فكانت إمامة الصالة، 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن ( : مسعود األنصاري يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 

ا يف اهلجرة كانوا يف القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء، فأقدمهم هجرةً، فإن كانو
، وال يؤمن الرجلُ الرجل يف سلطانه، وال يقعـد يف بيتـه علـى    ] سناً:ويف رواية[سواء، فأقدمهم سلماً

أن صـاحب  ... معنـاه  :النووي قال.  )٣(] ) إال أن يأذن لك أو بإذنه: ويف رواية [ إال بإذنه  )٢(تكرمته
 أفقه وأقـرأ وأورع وأفضـل منـه،    البيت والس وإمام املسجد أحق من غريه، وإن كان ذلك الغري

وصاحب املكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان الذي يقدمه مفضوالً بالنسبة إىل 
  .)٤(باقي احلاضرين ألنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء 

( :     االسابق وهو قوهل -رضي اهللا عنها-أم املؤمنني-يشري حديث عائشة .اإلقالل من الزيارة  -٣    
( ويف رواية ) لقلَّ يوم كان يأيت على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال يأيت فيه بيت أيب بكر أحد طريف النهار

إىل أنه .   )٥()ومل مير عليهما يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريف النهار بكرة وعشية ..
زر ( رضي اهللا عنه، وأما احلديث املشهور   -يارته أليب بكر صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يكثر من ز

( إىل توهني احلديث املشهور  )٧(وكأن البخاري رمز بالترمجة: ابن حجرفقد قال عنه .  )٦()غباً تزدد حباً 

                                                        
  )٥٧٠(الدارمي .  ١
  )٦٧٣ح/  ٥/١٤٣الد الثالث /مسلمشرح / النووي. (الفراش وحنوه مما يبسط لصاحب املرتل وخيص به: التكرمة . ٢
ومابني املعقوفتني روايات عند ). ٩٨٠(، ابن ماجه)٧٨٠(، النسائي)٢٣٥(، الترمذي)٥٨٢(،  أبو داود ()واللفظ له ، أمحد ) ٦٧٣(رواه مسلم .  ٣

  .مسلم 
  )٦٧٣ح) (٥/١٤٢/ الد الثالث (النووي بشرح مسلم . ٤
  )٦٠٧٩(البخاري .  ٥
  )٣/٥٤١(أنظر حاشية اآلداب . إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حمقق اآلداب الشرعية عنه) ٦٢٠(ن يف صحيحه رواه ابن حبا.  ٦
  ٦٤باب . كتاب األدب ) . باب هل يزور صاحبه كل يوم، أو بكرة وعشية ؟: (وهي قوله.  ٧



   
  

٥٢  

وعلـى فـرض   .  )١(وقد ورد من طرق أكثرها غرائب ال خيلو واحد منها من مقال ) زر غباً تزدد حباً 
ألن عمومه يقبل التخصيص، فيحمل علـى   :ابن حجرقال .  منافاة بينه بني حديث عائشةصحته فإنه ال

الصديق املالطف : ابن بطالقال . من ليست له خصوصية ومودة ثابتة فال ينقص كثرة زيارته من مرتلته
  . )٢(ال يزيده كثرة الزيارات إال حمبة، خبالف غريه 

  :قال ابن عبد الرب : فائدة     
  أزور خليلي ما بدايل هشه    منه البشاشةُ والبشر وقابلين

 ٣(ولو كان يف اللقيا الواليةُ والبشر(    هتركت وبش فإن مل يكن هش  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )٦٠٧٩ح) (١٠/٥١٤(فتح الباري.  ١
  )٦٠٧٩ح) (١٠/٥١٥(الفتح .  ٢
  )٣/٥٢٤(اآلداب الشرعية .  ٣



   
  

٥٣  

  باب آداب  الضيافة -٦
  

إذا دخلوا عليه فقالوا سالماً قال سالم * هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني { : قال تعاىل  -
٢} فقربه إليهم قال أال تأكلون * إىل أهله فجاء بعجل مسني   )١(فراغ* منكرون  قوم  .  
  
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره، ومن كـان  : ( قال صلى اهللا عليه وآله وسلم -

ليصمت يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو     
()٣(.  
  

  *اآلداب * 
  

قد جاءت أحاديث كثرية يف إجياب إجابة الدعوة، منها قوله صلى اهللا عليه وآله . إجابة الدعوة  - ١    
حق املسلم على املسلم مخس رد السالم، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابـة الـدعوة،   ( : وسلم 

يـأيت  ] ابن عمـر [الدعوة إذا دعيتم هلا قال وكان عبد اهللاأجيبوا هذه ( :وقوله   )٤( )وتشميت العاطس 
على أن إجابة الدعوة مسـتحبة إال   ومجهور أهل العلم.  )٥( )الدعوة يف العرس وغري العرس وهو صائم 

شر الطعام طعام الوليمة يدعى هلا األغنيـاء  ( دعوة العرس فإا واجبة عندهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
وغـريه       ويف بعض الروايات عند مسـلم  .  )٦( )اء ومن ترك الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله ويترك الفقر

، ولكن اشترط بعض أهل العلم شروطاً حلضور هـذه مثـل   )يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ( 
  : فقال   الشيخ حممد ابن صاحل العثيمنيالدعوات، ساقها 

  .جيب هجره أو يسن  أن يكون الداعي ممن ال -أ    
أال يكون هناك منكر يف مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر فإن أمكنه إزالته وجـب عليـه    -ب    

  .وإن كان ال ميكنه إزالته حرم عليه احلضور. إجابة الدعوة، وتغيري املنكر : احلضور لسببني 

                                                        
  )٧/١٦٩(البن سعدي / تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .(أي ذهب سريعاً يف خيفة، ليحضر  هلم  قراهم : فراغ .  ١
  )٢٧-٢٤(الذاريات .  ٢
  ) .٢٢٢٢(، الدارمي)١١٨٨(، الترمذي)٧٥٧١(، أمحد)٤٧(، مسلم)٦٠١٨(البخاري . ٣
  ). ١٤٣٥(، اب ماجه)٥٠٣٠(، أبو دواد)١٩٣٨(، النسائي)٢٧٣٧(، الترمذي)٢٧٥١١(، أمحد)٢١٦٢(، مسلم)١٢٤٠(البخاري.  ٤
، )١١٥٩(، مالك)١٩١٤(، ابن ماجه)٣٧٣٦(، أبو داود)١٠٩٨(، الترمذي)٤٦٩٨(، أمحد)١٤٢٩(، مسلم)٥١٧٩(البخاري.  ٥

  )٢٢٠٥(الدارمي
  )٢٠٦٦(، الدارمي)١١٦٠(مالك ،)١٩١٣(، ابن ماجه)٣٧٤٢(، أبو داود)١٠٠٤٠(، أمحد)١٤٣٢(، مسلم)٥١٧٧(البخاري. ٦



   
  

٥٤  

حق املسـلم  ( عليه وآله وسلم  أن يكون الداعي مسلماً، وإال مل جتب اإلجابة لقوله صلى اهللا -ت    
  . )إذا دعاك فأجبه ( وذكر منها   ... )على املسلم ست

أن ال يكون كسبه حراماً؛ إلن إجابته تستلزم أن تأكل طعاماً حراماً وهذا ال جيوز، وبه قـال   -ث    
بطريـق   ما كان حمرماً لكسبه فإمنا إمثه على الكاسب ال على من أخذه: وقال آخرون. بعض أهل العلم 

مث ساق [ مباح من الكاسب، خبالف ما كان حمرماً لعينه كاخلمر واملغصوب وحنومها وهذا القول وجيه
  ] .األدلة
  .أن ال تتضمن اإلجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن تضمن ذلك حرمت اإلجابة  -ج    
فارقة أهله احملتاجني إىل وجـوده  أن حيتاج إىل سفر أو م: أن ال تتضمن ضرراً على ايب، مثل -ح    

  . )١(بينهم 
  :ونزيد أيضاً     
أن ال يعني الداعي املدعو وال خيصه بالدعوة، فإن مل يعينه كأن يتكلم الداعي يف جملس عام، فال  -خ    

  . )٢(جتب حينئذ هذه الدعوة، ألا دعوة اجلَفَلَى 
  باملشافهة ؟هل بطاقات الدعوة اليت توزع كالدعوة : مسألة      
ترسل إىل الناس وال يدرى ملن ذهبت إليه فيمن أن نقول إا تشبه دعـوة  ] اليت[البطاقات : اجلواب     

اجلَفَلَى فال جتب اإلجابة، أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإنـه هلـا   
  . )٣( ابن عثيمنيقاله . حكم الدعوة باملشافهة 

فمن دعي وهو صائم فليجب الدعوة وليدعو هلم بـاملغفرة  . الصيام ال مينع من إجابة الدعوة :  ة فائد    
إذا دعي أحدكم ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم . والربكة، سواٌء كان صومه فرضاً أم نفالً 

فُسر يف بعض الروايات  ) فليصل( وقوله .  )٤( )فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم 
ويف حديث أيب سعيد اخلدري .  )٥( )فإن كان صائماً فليصل يعين الدعاء ( عند أمحد وغريه بأا الدعاء 

أنا صائم، فقال رسـول اهللا  : صنعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاماً، فلما وضع قال رجل( : أنه قال 

                                                        
  .بتصرف يسري جداً ) ١١٣-٣/١١١(القول املفيد على كتاب التوحيد .  ١
  :ودعاهم اجلفلى واألجفلى، وهو أن تدعو الناس إىل طعامك عامة، قال طرفة: يف لسان العرب.  ٢

  حنن يف املشتاة ندعو اجلفلى      ال ترى اآلدب فينا ينتقر     
  ).جفل(مادة ) ١١/١١٤.(عي فالن يف النقرى ال يف اجلفلى واألجفلى أي دعي يف اخلاصة ال يف العامة د: قال األخفش    

  )٣/١١٣(القول املفيد على كتاب التوحيد . ٣
  ،)٢٤٦٠(، أبو داود)٧٨٠(، الترمذي)٧٦٩١(، أمحد)١٤٣١(مسلم.  ٤
  )٩٩٧٦(أمحد .  ٥



   
  

٥٥  

وأمـا  :  النوويقال .   )١( )ر وصم مكانه إن شئت دعاك أخوك وتكلف لك، أفط: صلى اهللا عليه وسلم
الصائم فال خالف أنه ال جيب عليه األكل، لكن إن كان صومه فرضاً مل جيز له األكل ألن الفـرض ال  
جيوز اخلروج منه، وإن كان نفالً جاز له الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعـام صـومه   

  . )٢( أعلم فاألفضل الفطر وإال فإمتام الصوم واهللا
األحاديث قاضية بوجوب إكرام الضيف والندب إليه، فعن عقبة بن عامر  .إكرام الضيف واجب -٢    
قلنا يا رسول اهللا إنك تبعثنا فنرتل بقومٍ فال يقروننا فما ترى فقال رسول اهللا صلى ( قال  -رضي اهللا عنه-

لضيف فاقبلوا فإن مل يفعلوا فخـذوا منـهم حـق    إن نزلتم بقومٍ فأمروا لكم مبا ينبغي ل: اهللا عليه وسلم 
وكذلك قوله .  )إن أبوا إال أن تأخذوا كرهاً فخذوا ( : ولفظ الترمذي .  )٣( )الضيف الذي ينبغي هلم 

يوم وليلة، وال حيل لرجل مسلم أن يقيم عند  )٤(الضيافة ثالثة أيام، وجائزته ( : صلى اهللا عليه وآله وسلم 
    )٥( )يقيم عنده، وال شئ له يقريه به :( يا رسول اهللا وكيف يؤمثه؟ قال: واقال) أخيه حىت يؤمثه

مث بني خالف العلماء يف وجوا .  )٦(اإلمجاع على الضيافة وأا من متأكدات اإلسالم  النوويذكر     
ها من وسنيتها، فمالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أا سنة وليست بواجبة ومحلوا األحاديث على أشباه

وقال الليث وأمحد بوجـوب  . األحاديث األخرى كحديث غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم وغريه
  .الضيافة يوماً وليلة، وقيد أمحد ذلك على أهل القرى والبادية دون املدن 

يف احلديث النهي عن بقاء الضيف أكثر من ثالثة أيام، حىت ال يوقع من استضافه يف األمث إما  :فائدة     
ال حيل للضيف أن يقيم عنده بعد ثالثة أيام : اخلطايبقال . الظن به ما الجيوز، أو اغتيابه، أو حنو ذلك ب

وذلك أنه : )حىت يؤمثه(عند قوله ابن اجلوزيوقال .  )٧(من غري استدعاء حىت يضيق صدره فيبطل أجره 
.   )٨( يف كسب ما ينفقه   عليـه  إذا مل يكن له ما يقريه به تسخط بإقامته، ورمبا ذكره بقبيح، ورمبا أمث

ولكن يستثىن من ذلك إذا علم الضيف أن من ضيفه ال يكره ذلك، أو أنه طلب منه املكوث أكثر  مـن  
  . أما إذا شك الضيف يف حال املضيف فاألوىل له أن ال يبقى بعد الثالث . ذلك

                                                        
أخرجه . حسن: وقال األلباين). ٤/١٨٢الفتح . (بيه عن حممد ابن املنكدر عنه وإسناده حسن رواه إمساعيل بن أيب أويس عن أ: قال ابن حجر.  ١

  ) .١٩٥٢(برقم) ٧/١١(، انظر إرواء الغليل )٤/٢٧٩(البيهقي
  ) ١٩٨-٩/١٩٧(شرح مسلم الد اخلامس . ٢
  ) . ٣٦٧٦(ماجة ، ابن)٣٧٥٢(، أبو داود)١٥٨٩(،  الترمذي )١٦٨٩٤(، أمحد)١٧٢٧(، مسلم)٦١٣٧(البخاري.  ٣
كشف املشكل من حديث الصحيحني . (واملراد باجلائزة هنا ما جيوز به مسافة يوم وليلة.وجوائز السلطان عطاياه . العطية : اجلائزة : قال ابن اجلوزي.  ٤
  ) هـ١٤١٨دار الوطن، لعام -الطبعة األوىل -)  ٤/٨٦(
، )٣٦٧٢(، ابن ماجة)٣٧٤٨(، أبو داود)١٩٦٧(الترمذي)  ٢٦٦٢٠(دواللفظ له،أمح) كتاب اللقطة/٤٨(، مسلم)٦١٣٥(البخاري.  ٥

  )٢٠٣٥(، الدارمي)١٧٢٨(مالك
  )١٢/٢٦( انظر شرح مسلم الد السادس.  ٦
  )٢/١٥٩(غذاء األلباب للسفاريين .  ٧
  )٤/٨٨(كشف املشكل من حديث الصحيحني . ٨



   
  

٥٦  

ملا قدم وفد عبد القيس (: الق -رضي اهللا عنهما-فعن ابن عباس .  استحباب الترحيب بالضيوف -٣    
 )احلديث ...     بالوفد الذين جاءوا غري خزايا وال ندامي  )١(على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مرحباً 

والذي ال شك فيه أن استقبال الرجل لضيوفه بعبارات الترحيب وما شـاها، تـدخل السـرور    .  )٢(
  .واألنس عليهم، والواقع يصدقه 

يقول كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم،  .  قول الضيف إذا تبعه من مل يدعىماذا ي -٤    
كان من األنصار رجلٌ يقال له أبو شعيب وكان له غالم حلـام  ( : قال-رضي اهللا عنه-فعن أيب مسعود 

ى اهللا عليـه  فقال اصنع يل طعاماً أدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامس مخسة، فدعا رسول اهللا صل
إنك دعوتنا خامس مخسة وهذا رجلٌ  : وسلم خامس مخسة، فتبعهم رجلٌ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ويف احلديث فوائد نسوق منها ما .  )٣( )بل أذنت له : قال. قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته 
من مل يكن معهم حينئذ أنه ال يدخل يف  ففيه أن من دعا قوماً متصفني بصفة مث طرأ عليهم. حنن بصدده 

وفيه أن من تطفل يف الدعوة كان لصاحب الدعوة االختيار يف حرمانه فإن دخل بغـري  ...عموم الدعوة 
ألن الرجل تبع النيب صلى اهللا عليه وسـلم   )٤(إذنه كان له إخراجه، وإن من قصد التطفيل مل مينع ابتداًء 

  . )٥( ابن حجرقاله . احب الدعوة باإلذن له فلم يرده الحتمال أن تطيب نفس ص
ال ينبغي التكلف للضيف كثرياً حبيث خيرج عن حده املعقول، ألن التكلف  .التكلف للضـيف    -٥    

ولـيس  .  )٦( كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف : قال -رضي اهللا عنه-فعن أنسٍ عموماً منهي عنه، 
لف أو ليس فيه تكلف، وإمنا املرجع يف ذلك إىل العرف، فما تعـارف  هناك حد معترب لقولنا هذا فيه تك

وصنع الطعام للضيف يكون بالقدر الذي يفي .  الناس على أمرٍ وعدوه تكلفاً، فهو تكلف، وما ال فال 
 -رضي اهللا عنه-فمن حديث جابر بن عبد اهللا . باملقصود بال إسراف وال تقتري، وخري األمور أوسطها 

طعام الواحد يكفي االثنني، وطعام االثـنني يكفـي   ( : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قال مسعت رس
وأما ما يعهد اليوم من إسراف بعض الناس يف      والئمهم، .  )٧( )األربعة، وطعام األربعة يكفي الثمانية 

سباق مـع   بل إن بعضهم أصبح يف! . والتكلف ا، وإخراجها عن حدها املشروع، فحدث وال حرج 

                                                        
مرحباً : مرحبك اهللا ومسهلك، وقوهلم: وقالوا. أهال ومرحبا أي صادفت أهال ومرحبا: وقوهلم يف حتية الوارد ) : رحب(مادة ) ١/٤١٤(يف اللسان .  ١

  .انزل يف الرحب والسعة: معىن قول العرب مرحباً: وقال الليث. وأهالً أي أتيت سعةً، وأتيت أهالً، فاستأنس وال تستوحش
  ) .١٧(، مسلم)٦١٧٦(البخاري. ٢
  )١٠٩٩(، الترمذي)٢٠٣٦(، مسلم)٥٤٣٤(البخاري.  ٣
وليس يف احلديث ) ٢٠٣٦شرح مسلم ح...) (أن املدعو إذا تبعه رجل بغري استدعاء ينبغي له أن ال يأذن له وينهاه: (وخالف يف ذلك النووي فقال.  ٤

  . ما يدل على ذلك، والصحيح ما قاله ابن حجر 
  )٥٤٣٤) (٤٧٢-٩/٤٧١(فتح الباري . ٥
  .كما هو متقرر يف علم األصول  .ل الصحايب نهينا واحلديث له حكم الرفع لقو) ٧٢٩٣(البخاري.  ٦
  )٢٠٤٤(، الدارمي)٣٢٥٤(، ابن ماجه)١٨٢٠(، الترمذي)١٣٨١٠(، أ؛مد)٢٠٥٩(مسلم .  ٧



   
  

٥٧  

غريه أيهما يغلب صاحبه، كثرة تنويع األصناف، وتكثريها، واملبالغة فيها، حىت يقال فالن ابن فالن فعل 
أن وذلك ملا رواه ابن عباس، . كذا وكذا، وال شك أن هذا فعلٌ مذموم، وال جيوز أكل مثل هذا الطعام 

املتباريان مها املتعارضان : اخلطـايب قال .   )١( النيب صلى اهللا عليه وسلم، ى عن طعام املتباريني أن يؤكل
بفعليهما يقال تبارى الرجالن إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه لريى أيهما يغلب صاحبه، وإمنا 

  كُره ذلك ملا فيه من الرياء واملباهاة وألنه داخل يف مجلة ما ى اهللا عنه من أكل 
  .  )٢(املال بالباطل 

يـا أيهـا   {: وهذا أدب بينه القرآن قال تعاىل .ن واالنصراف بعد الفراغ من الطعام الدخول بإذ -٦   
الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فـادخلوا  

خلوا بيـوت  حيث ى اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني أن يد }فإذا طعمتم فانتشروا وال مستأنسني حلديث 
قال . النيب إال بإذن، واملؤمنون كذلك ال يدخلوا بيوت بعضهم إال بإذن فالنهي يدخل فيه مجيع املؤمنني 

فنهى اهللا املؤمنني عن ذلك يف بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودخل يف النهي سائر املؤمنني، : الشوكاين
ال بإذن عند األكل ال قبله النتظار نضج الطعام والتزم الناس أدب اهللا هلم يف ذلك فمنعهم من الدخول إ

وكانت عادم يف اجلاهلية أم يأتون إىل الوليمة مبكرين جداً ينتظرون نضج الطعام، فنـهاهم اهللا  .  )٣(
  . )٤(غري منتظرين نضجه وإدراكه : أي  }غري ناظرين إناه { : عن ذلك بقوله

من الطعام فلينصرف وال جيلس مستأنس حلديث، ألن  أن من أصاب حاجته -سبحانه وتعاىل-مث بني اهللا
وكذلك بقية الناس فالغالب أم يتأذون من بقاء املدعوين . ذلك فيه إيذاٌء للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

بعد الفراغ من الطعام، فال ينبغي املكث هلم، إال يكون رب البيت يرغب يف بقائهم، أو أن تكون عادة 
  .كن هناك مشقة وال أذى فال بأس بذلك؛ ألن العلة اليت من أجلها جاء النهي انتفتالقوم كذلك، ومل ي

ينبغي على من أضاف قوماً أن يقـدم أكـربهم    .تقدمي األكرب فاألكرب، وتقدمي األمين فـاألمين    -٧    
عمـر  وخيصه مبزيد عناية،وذلك حلث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على ذلك يف أميا حديث، فعن ابن 

أراين يف املنام أتسوك بسواك فجذبين رجـالن  ( : رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى  اهللا عليه وسلم قال
وقال صـلى  .  )٥( )أحدمها أكرب من اآلخر فناولت السواك األصغر منهما فقيل يل كرب فدفعته إىل األكرب 

                                                        
  .صحيح : وقال األلباين )  ٣٧٥٤(أبو داود.  ١
  .باب يف طعام املتباريني . كتاب األطعمة) ١٠/١٦١(الد اخلامس . عون املعبود . ٢
  )٤/٣٤١(دير فتح الق.  ٣
  .بتصرف يسري ) ٤/٣٤٠(فتح القدير. ٤
مث علق احلديث، وهو موصولٌ عند أيب عوانة، ذكر : باب دفع السواك إىل األكرب : ورواه البخاري معلقاً يف كتاب الوضوء قال) ٣٠٠٣(مسلم .  ٥

  . هو جربيل عليه السالم. كرب :والقائل ) . ١/٤٢٥(ذلك ابن حجر يف الفتح 



   
  

٥٨  

وقال صلى اهللا عليه .  )١( )فليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا ( : اهللا عليه وآله وسلم      
إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن؛ غري الغايل فيه، وال اجلايف عنه، ( وآله وسلم 

أن رسول اهللا صلى اهللا  -رضي اهللا عنه-وأما حديث سهل بن سعد.  )٢( )وإكرام ذي السلطان املقسط 
عن ميينه غالم وعن يساره األشياخ فقال للغالم أتأذن يل أن أُعطـي  عليه وسلم أُيت بشراب فشرب منه و

هؤالء  فقال الغالم واهللا يا رسول اهللا ال أُثر بنصييب منك أحداً قال فتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
أحاديث تقدمي  فهو وإن كان  يفيد تقدمي األمين فاألمين صغرياً كان أو كبرياً، إال أنه ال يعارض.  )٣()يده 

  :وميكن اجلمع بينهما فنقولالكبري على من دونه، 
. أن تقدمي األمين  يرتل على من شرب شئياً وبقي منه فضله، فيعطي من على ميينـه إال أن يـأذن        

السة، أن الرجل إذا أكـل أو  أدب املواكلة وامن  )٤(وفيه : فقال  ابن عبد الربوحول هذا املعىن يشري  
  )٥(كائناً من كان، وإن كان مفضوالً،وكان على يساره  فاضـالً  -شرب، ناول فضله الذي على ميينه

ولعل هذا القـول  . وتقدمي األكرب  يرتل على تقدمي الشراب أو الطعام ابتداًء، مث يليه من كان على ميينه 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سقى قال ( : فقال -رضي اهللا عنهما-يتقوى مبا رواه ابن عباس 

  .ويف هذا مجع بني األدلة واهللا أعلم   )٦( )ابدءوا بالكبري 
من سنة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنـه   .دعاء الضيف ملن استضافه بعد الفراغ من الطعام  -٨    

النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل سعد بن عبـادة  أن (كان إذا أكل طعاماً عند قومٍ دعا هلم، فعن أنسٍ 
فجاء خببزٍ وزيت فأكل مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبـرار  

وخص بعض أهل العلم هذا الدعاء عند الفطر فقط، واالكثـرون علـى   .  )٧( )وصلَّت عليكم املالئكة 
  .  )٨(إطالقه يف الفطر وغريه 

                                                        
  ) .١٩٢٠(، والترمذي)٦٦٩٤(وروي بطرق أخرى عند أمحد. صحيح : وقال عنه األلباين ) ٣٥٣(بخاري يف األدب املفرد رواه ال.  ١
  .حسن :وقال األلباين ) . ٤٨٤٣(، وأبو داود)٣٥٧(رواه البخاري يف األدب املفرد.  ٢
  )١٧٢٤(، مالك )٢٢٣١٧(،  أمحد)٢٠٣٠(، مسلم)٥٦٢٠(رواه البخاري.  ٣
  .هل بن سعد أي حديث س.  ٤
  )٦/١٥٥(التمهيد.  ٥
  )١٠/٨٩(فتح الباري. قال احلافظ وسنده قوي ( ) أخرجه أبو يعلى.  ٦
ورواه ابن ) . وترتلت عليكم املالئكة( وعند أمحد والدارمي بلفظ). ١٧٧٢(، والدارمي)١١٧٦٧(وصححه األلباين، وأمحد) ٣٨٥٤(رواه أبو داود.  ٧

  .الزبري مبثل لفظ أيب داود من رواية عبد اهللا بن ) ١٧٤٧(ماجه
  )٣/٢١٨(انظر اآلداب الشرعية. ٨



   
  

٥٩  

الطويل يف احتالب اللنب، وفيه دعاء النيب صـلى اهللا   -رضي اهللا عنه-ويف حديث املقداد بن األسود    
فيه الدعاء للمحسـن  : النوويقال .  )١( )اللهم  أطعم من أطعمين وأسق من أسقاين ( : عليه وآله وسلم

  .والداعي فاعلٌ للخري .  )٢(واخلادم، وملن يفعل خرياً 
أن أباه صنع للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاماً فدعاه فأجابه، فلما فرغ مـن    بن بسروروى عبد اهللا    

  . )٣( )اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك هلم فيما رزقتهم ( : طعامه قال
وهذا من متام الضيافة، وحسن الرعاية للضـيف،   .استحباب اخلروج مع الضيف إىل باب الدار  -٩    

و اليثبت يف ذلك خرب مرفوع صحيح يعول عليه، إمنا هي آثار عن سلف هذه . داروتأنيسه حىت يغادر ال
( قال أبو عبيـد ..زار أبو عبيد القاسم بن سالم أمحد بن حنبل : األمة وأئمتهم، نقتصر على واحد منها 

الزائر أن متشي من متاما زيارة : قال الشعيب: ال تفعل يا أبا عبد اهللا، فقال: فلما أردت القيام قام معي، قلت
  . )٤( ...)معه إىل باب الدار وتأخذ بركابه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )٢٧١٩(، الترمذي)٢٣٣٠٠(، أمحد)٢٠٥٥(مسلم .  ١
  )١٤/١٣(الد السابع . شرح صحيح مسلم .  ٢
  )٢٠٢٢(، والدارمي)٣٧٢٩(، وأبو داود)٣٥٧٦(واللفظ له،  والترمذي) ١٧٢٢٠(، وأمحد)٢٠٤٢(رواه مسلم.  ٣
  )٣/٢٢٧(اآلداب الشرعية .  ٤



   
  

٦٠  

  باب  آداب االس -٧
  

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف االس فافسحوا يفسح اهللا لكم، وإذا { :قال تعاىل  -
ت واهللا مبا تعملون   خبري قيل انشزوا فانشزوا يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا

 {)١(  .  
  

  *اآلداب * 
جاء النهي الشديد عـن جمـالس        .فضل ذكر اهللا يف االس، والنهي عن جمالسٍ ال يذكر فيها امسه  -١

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-ال يذكر فيها اسم اهللا، كحديث أيب هريرة 
.  )٢( )من جملسٍ ال يذكرون اهللا فيه إال قاموا عن مثل جيفة محارٍ وكان هلم حسـرةً  ما من قومٍ يقومون ( 

أي مثلـها يف الـننت    )إال قاموا عن مثل جيفة محارٍ :( ويف الفاظ هذا احلديث من التنفري مافيه، وقوله 
امة؛ وذلـك  واحلسرة هي الند.  )٣(والقذارة، وذلك ملا خيوضون من الكالم يف أعراض الناس وغري ذلك 

ويف مقابل ذلك ما لو عمرت هذه االس بذكر اهللا والثناء عليه، والصالة على نبيه .  بسبب تفريطهم 
وحديث أيب . صلى اهللا عليه وآله وسلم، فإن هذه االس حمبوبةٌ إىل اهللا، وأهلها يف ازدياد من اخلريات 

إن هللا مال ئكـة  ( :  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: ينبئك عن ذلك، قال  -رضي اهللا عنه-هريرة 
يطوفون يف الطُّرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون اهللا تنادوا إىل حاجتكم قال فيحفـوم  
بأجنحتهم إىل السماء الدنيا قال فيسأهلم رم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسـبحونك  

قال فيقول . قالوا فيقولون ال واهللا ما رأوك . قال فيقول وهل رأوين . ويكربونك وحيمدونك وميجدونك
قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادةً وأشد لك متجيداً وحتميداً وأكثر لك تسبيحاً . وكيف لو رأوين 

رأوها قال يقولون ال واهللا يا رب ما . قال يقول وهل رأوها . قال يسألونك اجلنة. قال يقول فما يسألوين 
قال يقولون لو أم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد هلـا طلبـاً   .  قال يقول فكيف لو أم  رأوها . 

قال يقولون ال واهللا يا . قال يقول وهل رأوها . قال يقولون من النار. قال فمم يتعوذون. وأعظم فيها رغبةً

                                                        
  )١١(اادلة .  ١
ما جلس قوم :( فعند أمحد والترمذي :، مع اختالف يف األلفاظ )٣٣٨٠(، والترمذي)٩٣٠٠(وأمحد. صحيح: وقال األلباين) ٤٨٥٥(رواه أبو داود.  ٢

ختصيص بعد )  ومل يصلوا على نبيهم:( يف قولهو) . جملساً مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذم وإن شاء غفر هلم 
دار الكتب  -حملمد بن عبد الرمحن املباركفوري. انظر حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي . (أي تبعة ومعاتبة أو نقصاناً وحسرة ) : ترة(ومعىن .  تعميم

  )  ) ٩/٢٢٧(هـ ١٤١٠الطبعة األوىل -العلمية 
  )١٣/١٣٨(الد السابع. عون املعبود .  ٣



   
  

٦١  

. ها كانوا أشد منها فراراً وأشد هلا خمافـةً  قال يقولون لو رأو. قال يقول فكيف لو رأوها. رب ما رأوها
قال يقول  ملك من املالئكة فيهم فالن ليس منهم إمنـا جـاء   . قال فيقول فأُشهدكم أني قد غفرت هلم 

 م جليسهم . حلاجة ١( )قال هم اجللساء ال يشقى( .  
يار رفيق الس، ألن اإلنسان يتأثر من األمور املهمة جداً يف حياة املرء، اخت. اختيار رفيق الس  -٢    

ولذا أرشدنا نبينا صلى اهللا عليه وآله وسـلم إىل  . جبليسه والبد،  ومهما كانت عنده من قوة وحصانة 
أن : ومعىن احلـديث .  )٢( )املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل ( : حسن اختيار اخلليل بقوله 

ريته، فليتأمل ويتدبر من خيالل، فمن رضي دينه وخلقه خاللـه، اإلنسان على عادة صاحبه وطريقته وس
ولقد ضرب لنا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مثالً، وضح لنا أثـر  .  )٣(ومن ال جتنبه فإن الطباع سراقة 

فحامل املسك إما . مثل اجلليس الصاحل والسوء كحامل املسك ونافخ الكري( : اجلليس على جليسه فقال 
ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحياً . وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحياً طيبة  أن حيذيك

واحلديث بين يف التحذير من جمالسة أهل السوء، والترغيب يف جمالسة أهل الصالح والتقى .  )٤( )خبيثة 
  .وجليس السوء إما مبتدعاً، وإما فاسقاً .  
د جاءت أقوال السلف يف التحذير منهم، وعدم جمالستهم، ألم ضرر على  الدين فق فإن كان مبتدعا    

والدنيا، وجمالس أهل البدع ال ختلو من أمرين إما أن ينغمس يف بدعتهم، أو يصاب باحلرية والشك ملـا  
من ومن أقول السلف يف ذم أهل البدع والتحذير .   يلقيه أهل البدع من الشبهات املضلة، وكالمها شر 

أبـو  وقال . ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم وال تسمعوا   منهم :  احلسن البصري جمالستهم، قول
ال جتالسوهم وال ختالطوهم فإىن ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم ويلبسوا عليكم كـثرياً ممـا   :  قالبة

وقـال  . صـاحب بدعـة   يكون جملسك مع املساكني وإياك أن جتالس ...: ابن املباركوقال . تعرفون
إن هللا مالئكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون جملسك، ال يكون جملسـك  :  الفضيل بن عياض

  .  )٥(مع صاحب بدعة فإن اهللا ال ينظر إليهم وعالمة النفاق أن يقوم الرجل يقعد مع صاحب   بدعة 
ل الباطل، والغيبة، وقـد يصـاحب   فإنك لن تسلم من مساع اخلنا، والقو. و إن كان اجلليس فاسقاً     

ولذا جند أن بعض الذين انتكسـوا  . ذلك اون يف الصلوات، وغري ذلك من املعاصي اليت متيت القلب 
  .بعد االستقامة كان بسبب جمالستهم للفساق 

                                                        
  ) .٣٦٠٠(، الترمذي)٧٣٧٦(، أمحد) ٢٦٨٩(، مسلم )٦٤٠٨(البخاري.  ١
  )٢٣٧٨(، والترمذي)٧٩٦٨(وحسنه األلباين، وأمحد) ٤٨٣٣(رواه أبو داود.  ٢
  . بتصرف يسري ) ١٣/١٢٣(عون املعبود الد السابع.  ٣
  )١٩١٢٧(، أمحد)٢٦٢٨(، مسلم)٥٥٣٤(البخاري.  ٤
  )١٥٦-١/١٥٠) (هـ ١٤١٦الطبعة الرابعة  -دار طيبة . (عتقاد أهل السنة واجلماعة للاللكائي النقول من شرح أصول وا.  ٥



   
  

٦٢  

سبق لنا يف آداب السالم بيان أن من السـنة  . السالم على أهل الس عند القدوم، واالنصراف -٣    
أن  -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة . م على أهل الس عند القدوم عليهم، وعند إرادة االنصرافالسال

إذا انتهى أحدكم إىل جملسٍ فليسلم فـإن بـدا لـه أن جيلـس     ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  . )١(ثٌ حسن هذا حدي: الترمذيقال  )فليجلس، مث إن قام فليسلم، فليست األوىل بأحق من اآلخرة 

من جلس يف مكان مباح كاملسجد وحنوه، فهو أحق . كراهية إقامة الرجل من جملسه مث اجللوس -٤    
مبجلسه من غريه، حبيث أنه لو طرأ عليه وترك جملسه ألمرٍ ما مث عاد لسه يف وقت يسري، فإنه أحـق  

 عليه وآله وسلم من حـديث أيب  مصداق ذلك  قول النيب صلى اهللا. مبجلسه وله أن يقيم من جلس فيه 
ويف حـديث أيب  . إذا قام أحـدكم  ( : ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال-رضي اهللا عنه-هريرة 
فاحلق لصاحب الس ال يعدوه، فهو أوىل به، .  )٢( )من قام من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به : عوانة

أن النيب صلى  -رضي اهللا عنهما-فقدروى ابن عمر . باح ولذا جاء النهي من إقامة الرجل من جملسه امل
ى أن يقام الرجل من جملسه وجيلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر ( اهللا عليه وسلم 

واحلكمة يف هذا النهي منع استنقاص حق املسـلم  .  )٣( )يكره أن يقوم الرجلُ من جملسه مث جيلس مكانه 
واحلث على التواضع املقتضي للموادة، وأيضاً فالناس يف املباح كلهم سـواء، فمـن   املقتضي للضغائن، 

ابـن أيب  قاله . استحق شيئاً استحقه، ومن استحق شيئاً فأُخذ منه بغري حق فهو غصب والغصب حرام
  .  )٤( مجرة
راهيـة إذا  قد علمنا كراهية إقامة الرجل من جملسه والقعود فيه، ولكن هل تزول هـذه الك : مسألة     

  كانت بإذن صاحب املكان ؟ 
إذا تنازل صاحب الس عن جملسه لغريه، فال مانع من اجللوس فيه، ألن احلق لـه وقـد    :اجلواب     

كنت قاعداً فجـاء  (: وأما ما أُثر عن ابن عمر من كراهية ذلك، فقد روى أبا اخلصيب قال. تنازل عنه
فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت . فيه وقعد يف مكان آخرابن عمر فقام رجلٌ من جملسه له فلم جيلس 

جاء . مل أكن أقعد يف مقعدك وال مقعد غريك بعد شئ شهدته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، فقال
رجلٌ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام له رجلٌ من جملسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول اهللا صلى 

فهذا ورع منـه،   :النوويفيقول  -رضي اهللا عنهما-وأما ما نسب إىل ابن عمر.  )٥( ) اهللا عليه وسلم
أحدمها أنه رمبا استحى منه إنسان فقام : وليس قعوده فيه حراماً إذا قام برضاه ، لكنه تورع من وجهني

                                                        
   .واللفظ له ) ٢٧٠٦(والترمذي. حسن صحيح : وقال األلباين) ٥٢٠٨(رواه أبو داود.  ١
  )٢٦٥٤(، الدارمي)٣٧١٧(، ابن ماجة)٤٨٥٣(، أبو داود)٧٥١٤(واللفظ له، أمحد) ٢١٧٩(مسلم.  ٢
  )٢٦٥٣(، الدارمي)٤٨٢٨(، أبو داود)٢٧٥٠(، الترمذي)٤٦٤٥(، أمحد)٢١٧٧(واللفظ له، مسلم) ٦٢٧٠(ريالبخا.  ٣
  )١١/٦٥(فتح الباري .  ٤
  )٥٥٤٢(أمحد .  ٥



   
  

٦٣  

لقرب مكروه أن اإليثار با: والثاين. له من جملسه من غري طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا
أو خالف األوىل فكان ابن عمر ميتنع من ذلك لئال يرتكب أحد بسببه مكروهاً أو خالف األوىل بـأن  

  . )١(يتأخر عن موضعه يف الصف األول ويؤثره به وشبه ذلك 
أو حنو ذلك، رغبةً منهم يف نيل فضل الصف ) سجادة الصالة(يعمد بعض الناس إىل وضع  :  ٢مسألة     

  تأخرهم يف احلضور إىل املسجد، فهل هذا الفعل مشروع ؟األول، مع 
وأما ما يفعله كثري مـن  : عن هذه املسألة خبصوصها فقال   ابن تيميةتكلم شيخ االسالم  :اجلواب     

الناس من تقدمي مفارش إىل املسجد يوم اجلمعة، أو  غريها، قبل ذهام إىل املسجد، فهذا منـهي عنـه   
وهل تصح صالته على ذلك املفروش ؟ فيه قوالن للعلماء؛ ألنه غصب بقعة . ل حمرم؛ ب بإتفاق املسلمني

يف املسجد بفرش ذلك املفروش فيها، ومنع غريه من املصلني الذين يسبقونه إىل املسـجد أن يصـلي يف   
واملشروع يف املسجد أن الناس يتمون الصف األول، كما قال النيب صـلى اهللا  ]... مث قال.[ذلك املكان

: وكيف تصف املالئكة عند رـا؟ قـال  : أال تصفون كما تصف املالئكة عند را؟ قالوا( : ليه وسلم ع
لو يعلم الناس ( : ويف الصحيحني عنه أنه قال.  )٢( )يتمون الصف األول، فاألول، ويتراصون يف الصف 

يعلمون مـا يف التـهجري ال   ما يف النداء، والصف األول، مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا، ولو 
واملأمور أن يسبق الرجل بنفسه إىل املسجد، فإذا قدم املفروش وتأخر هو فقد خالف .   )٣() ستبقوا إليه 

ومن جهة غصبه لطائفة من املسجد، ومنعـه  . من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم: الشريعة من وجهني
. األول فاألول، مث إنه يتخطى الناس إذا حضـروا  السابقني إىل املسجد أن يصلوا فيه، وأن يتموا الصف

( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  )٤() الذي يتخطى رقاب الناس، يتخذ جسراً إىل جهنم ( ويف احلديث 
  .  )٥() اجلس فقد آذيت 

  : هذا فهل ملن سبق إىل املسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه ؟ فيه قوالن  مث إذا فرش    
  . ليس له ذلك ألنه تصرف يف ملك الغري بغري اذنه  :أحدمها    
وهو الصحيح أن لغريه رفعه، والصالة مكانه؛ ألن هذا السابق يستحق الصـالة يف ذلـك    :والثاين    

الصف املقدم، وهو مأمور بذلك أيضاً، وهو ال يتمكن من فعل هذا املأمور واستيفاء هذا احلق إال برفع 
  . أمور إال به فهو مأمور به ذلك املفروش وما ال يتم امل

                                                        
  )١٤/١٣٣(الد السابع . شرح صحيح مسلم .  ١
  )٩٩٢( ، ابن ماجه)٨١٦(، النسائي)٦٦١(، أبو داود)٢٠٥١٩(، أمحد)٤٣٠(أخرجه مسلم.  ٢
  )١٥١(،مالك)٥٤٠(، النسائي)٢٢٥(، الترمذي)٧١٨٥(، أمحد )٤٣٧(، مسلم )٦١٥(ه البخاريروا.  ٣
  .ضعيف : وقال األلباين ) ١١٢٦(، وابن ماجة)٥١٣(، والترمذي)١٥١٨٢(رواه أمحد .  ٤
  ).٩٢٣(ه وصحح األلباين رواييت أبو داود وابن ماج)١١٢٥(وابن ماجه)١١١٨(وأبو داود)١٣٩٩(والنسائي)١٧٢٢١(رواه أمحد. ٥



   
  

٦٤  

ً فذلك املفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقد قال النيب صلى اهللا عليـه  وأيضا    
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ( : وسيلم 
  .  ٢ن ال يؤول إىل منكر أعظم منه، واهللا تعاىل أعلم لكن ينبغي أن يراعى يف ذلك أ.  )١() اإلميان 

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكـم تفسـحوا يف اـالس    { :   قال اهللا تعاىل .التفسح يف االس  -٥    
فافسحوا يفسح اهللا لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 

هذا أدب من اهللا لعباده، إذا اجتمعوا يف جملس مـن جمـالس جمتمعـام،    .  )٣( }تعملون خبري واهللا مبا 
واحتاج بعضهم، أو بعض القادمني للتفسح له يف الس، فإن من األدب، أن يفسحوا له، حتصيالً هلـذا  

من جنس  واجلزاء. وليس ذلك بضار الفاسح شيئاً، فيحصل مقصود أخيه، من غري ضرر يلحقه. املقصود
: أي  }وإذا قيل انشزوا { . العمل، فإن من فسح ألخيه، فسح اهللا له، ومن وسع ألخيه، وسع اهللا عليه

. فبادروا للقيام، لتحصيل تلك املصلحة: أي }فانشزوا { . ارتفعوا وتنحوا عن جمالسكم، حلاجة تعرض
  .  )٤( ابن سعديقاله . فإن القيام مبثل هذه األمور من العلم واإلميان

وفيه حديث وهو أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم   قال . ال جيوز التفريق بني اثنني إال بإذما  -٦    
وهذا أدب نبوي عظيم، وهو منع الرجل أن جيلس .  )٥( )ال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذما ( : 

حمبة ومودة وجريان سر وأمانه فيشق عليهمـا  بني اثنني إال بإذما، والعلة يف ذلك؛ أنه قد يكون بينهما 
  . )٦( عون املعبودالتفريق جبلوسه بينهما، قاله يف 

وهذا ثابت من فعل الصحابة وإقرار النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم . اجللوس حيث ينتهي الس  -٧    
 عليه وسلم جلس أحـدنا  كنا إذا أتينا النيب صلى اهللا( : قال  -رضي اهللا عنه-فعن جابر بن مسرة . هلم

إذا جاء أحدهم إىل الس مل يتكلف اجللوس يف املقدمة، أو  -الصحابة-حيث كانوا.   )٧( )حيث ينتهي 
رضي اهللا -مزامحة ومضايقة اجلالسني، بل كانوا جيلسون حيث انتهى م الس، وهذا من كمال أدم

  . -عنهم وأرضاهم
نجوته جنـواً أي  : السر بني اثنني، يقال: ، النجواللسانيف   . الثالثالنهي عن تناجي اثنني دون  -٨    

والتناجي املنهي عنه، هو أن يتسار اثنان دون الثالـث،  .  )٨(ساررته، وكذلك ناجيته، واالسم النجوى 
                                                        

  )١٢٧٥(، ابن ماجه)١١٤٠(، أبو داود )٥٠٠٨(، النسائي)٢١٧٢(، الترمذي)١٠٦٨٩(، أمحد)٤٩(رواه مسلم .  ١
  )١٩١-٢٢/١٨٩(جمموع الفتاوى .  ٢
  )١١(اادلة . ٣
  )٧/٣١٦(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .  ٤
  )٢٧٥٢(، والترمذي)٦٩٦٠(أمحدو. حسن صحيح : وقال األلباين) ٤٨٤٥(رواه أبو داود.  ٥
  )١٣/١٣٣(الد السابع.  ٦
  )٢٧٢٥(، والترمذي)٢٠٤٢٣(وأمحد. وصححه األلباين) ٤٨٢٥(رواه أبو داود.  ٧
  )جنا(مادة ) ١٥/٣٠٨(البن منظور . لسان العرب . ٨



   
  

٦٥  

 ار صاحبيه، والشيطان حريصكل والعلة يف ذلك، حىت ال يدخل احلزن إىل قلب الثالث ملا يراه من تس
احلرص على إدخال احلزن، والوساوس، والشكوك على قلب املسلم، فجاء النهي النبوي عن ذلك حىت 

واألصل يف ذلك هو قول النيب صلى اهللا . يقطع الطريق على الشيطان، وحىت ال يظن املسلم بإخوانه سوًء
ال يتسار اثنان دون (  روايةويف.  )٢( )اثنان دون الثالث فإن ذلك حيزنه  )١(ال ينتجي ( : عليه وآله وسلم 

وحديث ابن مسـعود  . وأما إن كان القوم أربعة فما فوق فال بأس بذلك، النتفاء العلة .  )٣( )الثالث 
إذا كنتم ثالثة فال يتناجى رجالن دون اآلخـر حـىت   : ( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : يبني ذلك قال

ففيه تطبيق للحديث، فقـد   -رضي اهللا عنهما-أما فعل ابن عمـر و.  )٤( )ختتلطوا بالناس أجل أن حيزنه 
كنت أنا وعبد اهللا ابن عمر عند دار خالد بن عقبة اليت بالسوق، فجـاء  : روى عبد اهللا بن دينار، قال 

رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد اهللا أحد غريي، وغري الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد اهللا بن 
فإين مسعت رسـول اهللا  . استأخرا شيئاً: خر، حىت إذاكنا أربعة، قال يل وللرجل الذي دعاهعمر رجالً آ

  . )٥() ال يتناجى اثنان دون واحد ( : صلى اهللا عليه وسلم يقول
لقد جاء وعيد شديد فيمن استمع إىل حديث قوم وهم له  .النهي عن مساع احلديث بدون إذن  -٩    

من حتلَّلـم  ( : قال صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنهما-عباس  كارهون، من ذلك ما رواه ابن
حبلم مل يره كُلِّف أن يعقد بني شعريتني ولن يفعل، ومن استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون 

.  )٧( ) يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكُلِّف أن ينفخ فيها وليس بنـافخ  )٦(منه صب يف أذنه اآلنك
والنهي مقيد مبا إذا كان القوم كارهون لذلك، وخيرج بذلك ما إذا كانوا راضني به، وخيرج أيضـاً إذا  

  . )٨(كان كالمهم جهراً يسمع من حوهلم، ألم لو أرادوا إخفاءه مل جيهروا به 
لوس، يف هيئات ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه ى عن اجل . اجللوس املنهي عنه  -١٠    

معينة، ويف أحوال خمصوصة، وهذه اهليئات واألحوال، منها ما علمنا علتها عن طريق السمع، ومنها ما 
أن يضع الرجل يده اليسرى خلـف ظهـره   : فهيئة اجللوس املنهي عنها.  كان طريق االجتهاد والنظر 

رضي اهللا -حديث الشريد بن السويد جاء ذلك من.  )٩(ويتكئ على حلمة يده اليمىن اليت يف أصل اإلام 
                                                        

  ) .ال يتناجى ( ولفظ الروايات األخرى .  ١
  )١٨٥٦(، مالك)٣٧٧٦(واللفظ له، ابن ماجه) ٤٨٥١(داود ، أبو)٤٥٥٠(، أمحد)٢١٨٣(، مسلم)٦٢٨٨(البخاري.  ٢
  )٤٦٥٠(أمحد .  ٣
  )٢٦٥٧(، الدارمي)٣٧٧٥(، ابن ماجه)٤٨٥١(، أبو داود)٢٨٢٥(، الترمذي)٣٥٥٠(، أمحد)٢١٨٤(واللفظ له، مسلم) ٦٢٩٠(البخاري.  ٤
  .خمتصراً) ٥٤٧٧(، وأمحد ) ١٨٥٦(رواه مالك يف موطأه .  ٥
  )١٢/٤٤٧(انظر  فتح الباري . ملذاب هو الرصاص ا: اآلنك.  ٦
  )٥٠٢٤(، وأبو داود)١٧٥١(، والترمذي)١٨٦٩(واللفظ له ، وأمحد) ٧٠٤٢(رواه البخاري.  ٧
  )١٢/٤٤٧(انظر فتح الباري .  ٨
  )١٣/١٣٥(الد السابع . انظر عون املعبود.  ٩



   
  

٦٦  

مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلـف  : قال -عنه
، وأما احلال اليت ينهى عنها.   )١( )أتقعد قعدة املغضوب عليهم ( : فقال. ظهري، واتكأت على آلية يدي

قال أبو القاسم صلى اهللا : قال -رضي اهللا عنه-يب هريرة فعن أ. وهي جلوس الرجل بني الشمس والظل 
وقال خملد يف الفئ فقلص عنه الظلُّ وصار بعضه يف الشمس _إذا كان أحدكم يف الشمس ( : عليه وسلم 

رضـي اهللا  -ومن طريق بريـدة  .  )٣() فليتحول من جملسه ( : أمحدوعند .  )٢( )وبعضه يف الظل فليقم 
والعلة يف ذلك؛ أنـه  .   )٤( )صلى اهللا عليه وسلم ى أن يقعد بني الظل والشمس  أن النيب( : قال -عنه

جاء مصرحاً بذلك عند أمحد وغريه، فقد أخرج أمحد من طريق رجل من أصحاب النيب . جملس الشيطان
ى أن جيلس بني الضح والظل، وقـال جملـس   ( : صلى اهللا عليه وسلم، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  . )٥( )شيطان ال
: ثبت يف صحيح مسلم وغريه من حديث جابر بن عبد اهللا، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: مسألة     

وثبت أيضاً يف الصحيحني وغريمها، مـن  .  )٦() ال يستلقني أحدكم مث يضع إحدى رجليه على األخرى ( 
لم يضطجع يف املسجد رافعاً إحدى رجليه حديث عباد بن متيم عن عمه، أنه أبصر النيب صلى اهللا عليه وس

  واحلديثان ظاهرمها التعارض، فكيف اجلمع بينهما ؟.  )٧() على األخرى 
، ابن حجرورد ذلك . قال بعض العلماء أن النهي منسوخ بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم:  اجلواب    

وغـريه   النوويومجع . م من املتأخر وال بد من معرفة املتقد: قلت.  )٨(بأن النسخ ال يثبت باالحتمال 
وحيتمل أنه صلى اهللا عليه وسلم فعله لبيان اجلواز، وأنكم إذا أردمت االستلقاء فليكن هكـذا، وأ،  : فقال

النهي الذي يتكم عن االستلقاء ليس على اإلطالق بل املراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب 
القول بأن فعله صلى اهللا عليه وسلم كان لبيان اجلـواز    ال أنـه    ويؤيد هذا.  )٩(انكشافها واهللا أعلم 

وعـن ابـن   : قال   -بعد إيراده حديث عباد بن متيم عن عمه -خمتص به، هو ما ثبت عند البخاري  
فلما كان بعـض الصـحابة   .  )١٠(كان عمر وعثمان يفعالن ذلك : شهاب عن سعيد بن املسيب قال
                                                        

  .وصححه األلباين ) ٤٨٤٨(، وأبو داود) ١٨٩٦٠(رواه أمحد.  ١
  ) .٨٧٥٣(وصححه األلباين ، وأمحد) ٤٨٢١(داود رواه أبو.  ٢
  )٨٧٥٣(أمحد.  ٣
  ) .٣٠١٤(صحيح : وقال األلباين)٣٧٩٠(رواه ابن ماجه.  ٤
  .، لترى من أخرجه غري أمحد )٨٣٨(انظر السلسلة الصحيحة.  ٥
  )٢٧٦٧(، والترمذي)١٣٧٦٦(،  وأمحد)٢٠٩٩(رواه مسلم .  ٦
، )٤١٨(،  ومالك)٤٨٦٦(، وأبو داود)٧٢١(، والنسائي)٢٧٦٥(، والترمذي)١٥٩٩٥(، وأمحد)٢١٠٠(واللفظ له، ومسلم ) ٥٩٦٩(البخاري.  ٧

  )٢٦٥٦(والدارمي
  )١/٦٧١(انظر فتح الباري.  ٨
  )١٤/٦٥(الد السابع. مسلم بشرح النووي .  ٩

  )٤٧٥(البخاري.  ١٠



   
  

٦٧  

فعله صلى اهللا عليه وآله وسلم كان لبيان اجلواز، ولكن مع األمن مـن  يفعلون ذلك، دل ذلك على أن 
  .انكشاف العورة، واهللا أعلم 

ليس من املروءة وال األدب أن يكون الضحك هو الغالب علـى  .  النهي عن كثرة الضـحك  -١١    
رضي اهللا -ريرة الس، فقليله يبعث يف النفس النشاط ويروح عنها، وكثريه داٌء مييت القلب، فعن أيب ه

ال تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضـحك متيـت   :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -عنه
  . )١( )القلب 

وفيه حديث مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رواه . حبضرة اآلخرين  )٢(كراهية التجشؤ  -١٢    
كُـف عنـا   : نيب صلى اهللا عليه وسلم، فقـال  جتشأ رجلٌ عند ال( : فقال -رضي اهللا عنهما-ابن عمر

  .  )٣() جشاءك، فإن أكثرهم شبعاً يف الدنيا أطوهلم جوعاً يوم القيامة 
ملا كان اإلنسان ضعيفاً، وكان الشيطان حريصاً على . استحباب ختم االس بكفارة الس   -١٣    

فكان منه أن تربص للمسلمني . قترافه للسيئاتإضالله، والسعي دوماً إىل إغوائه، والنيل منه عن طريق ا
وملا كان اهللا رؤوفاً بعباده شرع هلم علـى  . يف جمالسهم، وأنديتهم، حمرضاً هلم على قول الزور والباطل

لسان نبيهم كلمات يقولوا، تكفَّر عنهم ما علق م من أدران ذلك الس، مث امنت عليهم رم بـأن  
 ًوهذه الكلمات، جاءت يف حديث أيب . الس اخلري فاحلمد هللا أوالً وآخراً جعل هذه الكلمات طابعا

من جملس يف جملسٍ كَثُر فيه لغطه فقـال  :( قال صلى اهللا عليه وآله وسلم : قال -رضي اهللا عنه-هريرة 
 إال غفر اهللا له مـا كـان يف  . قبل أن يقوم سبحانك ربنا وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك مث أتوب إليك

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتـوب  :( وعند الترمذي .  )٤( )جملسه ذلك 
كان إذا جلس جملساً أو صلى تكلم ومن حديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  )٥( )إليك 

 يوم القيامة، وإن تكلـم  إن تكلَّم خبري كان طابعاً عليهن إىل: ( بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال
  . )٦( )بغري ذلك كان كفارةً له، سبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك 

  
  

                                                        
  )٥٠٦(رقم ) ٢/١٨(وانظر الصحيحة ). ٣٤٠٠(وصححه األلباين ) ٤١٩٣(رواه ابن ماجه.  ١
  )جشأ(مادة ) ١/٤٨.(تنفست، واالسم اجلشاء : وجشأت املعدة وجتشأت. تنفس املعدة عند االمتالء: التجشؤ: يف اللسان .  ٢
:        بلفظ) ٤٠٤٩(، والبغوي يف شرح السنة)٣٤١٣(وحسنه األلباين ) ٣٣٥٠(حديث حسن غريب، وابن ماجه: وقال ) ٢٤٧٨(رواه الترمذي. ٣
  .اصرف أو ادفع عنا جشائك : واملعىن .  )أقصر من جشائك ( 
  ) .ثالث مرات(وصححه األلباين دون ثوله) ٤٨٥٧(، وهو عند أيب داود من طريق عبد اهللا بن عمرو بن العاص )١٠٠٤٣(أمحد.  ٤
  .حديث حسن صحيح غريب : وقال الترمذي) ٣٤٣٣. ( ٥
  )٢٣٩٦٥(، وأمحد)١٣/٥٥٥(حواللفظ له، وقال ابن حجر سنده قوي،  الفت) ١٣٤٤(رواه النسائي ٦



   
  

٦٨  

  باب آداب الكالم -٨
  

وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئـك كـان عنـه    { : قال تعاىل -
  } مسئوالً 

  )١( )ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنةمن يضمن يل :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  

  *اآلداب * 
  
مما ينبغي على املسلم أن يعتين بلسانه غاية االعتناء، فيجتنب القول الباطل، ووقـول  . حفظ اللسان  -١

الزور، والغيبة، والنميمة، والفاحش من القول، ومجاع ذلك أن يصون لسانه عما حرم اهللا ورسوله صلى 
وقد يتكلم املرء كلمةً توبق دنياه وآخرته، وقد يقول كلمةً يرفعه اهللا ا درجات . وآله وسلم اهللا عليه 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها فيزل ( : ومصداق ذلك قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم . ودرجات

، وعند أمحد  )٢() شرق واملغرب أبعد ما بني امل( ويف رواية مسلم وأمحد  )ا يف النار أبعد ما بني املشرق 
  .     )٣( )إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك ا جلساَءه يهوي ا من أبعد من الثُّريا ( : أيضاً 
سبباً يف السخط، تكون أيضاً سبباً يف الرفعة والسعادة ، قال صلى اهللا عليه وآله  وكما تكون الكلمة    

من رضوان اهللا ال يلقي هلا باالً يرفعه اهللا ا درجات، وإن العبد ليتكلم  إن العبد ليتكلم بالكلمة( : وسلم 
 -رضي اهللا عنه-ويف سؤال معاذ بن جبل.  )٤( )بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باالً يهوي ا يف جهنم 

النيب صلى  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، عن العمل الذي يدخل اجلنة ويباعد من النار، ذكر له
األ أخربك مبالك ذلك كله ؟ قلت ( : اهللا عليه وآله وسلم أركان اإلسالم، وبعض أبواب اخلري، مث قال له 

يا نيب اهللا وإنا ملؤاخذون  مبا نتكلم بـه؟  : فقلت .كف عليك هذا : فأخذ بلسانه، قال. بلى يا نيب اهللا : 
  .  )٥()على وجوههم أو مناخرهم إال حصائد ألسنتهم  فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكُب الناس يف النار

                                                        
  .سيأيت خترجيه .  ١
  )٨٧٠٣(، وأمحد)٢٩٨٨(واللفظ له، ومسلم) ٦٤٧٧(البخاري.  ٢
٨٩٦٧. ( ٣(  
  .مع اختالف لفظه عن لفظ البخاري وأمحد ) ١٨٤٩(، ومالك)٨٢٠٦(واللفظ له، وأمحد) ٦٤٧٨(رواه البخاري.  ٤
  )٣٩٧٣(، وابن ماجه)٢١٥١١(وأمحد. وقال حديث حسن صحيح ) ٢٦١٦(رواه الترمذي.  ٥



   
  

٦٩  

بل إن األمر مل يقف عند هذا احلد، فقد ضمن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم اجلنة ملـن صـان       
فعلى املسـلم أن  .  )١( )من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة ( : لسانه وفرجه، فقال

  .ارم اهللا، طلباً ملرضاته،ورغبةً يف نيل ثوابه، وهو يسري على من يسره اهللا عليه يصون لسانه وفرجه عن حم
إذا (: ال أعلمه إال رفعـه قـال  ] قال محاد بن زيد[ -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري :فائدة     

ن اعوججـت  اتق اهللا فينا فإنك إن استقمت استقمنا، وإ: أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفِّر اللسان تقول
أي أن األعضاء ختضع للسان، وتذل له ، وتقر له بالطاعة، فإن ) تكفِّر اللسان : ( قوله .  )٢( )اعوججنا 

. )٣(استقمت أيها اللسان استقمنا، وإن خالفت وحدت عن الطريق املستقيم،فإنا تبع لك، فاتق اهللا فينا 
( :     -من حديث النعمان بن بشري-وسلم  وال تعارض بني هذا احلديث وبني قوله صلى اهللا عليه وآله

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله إال وهي     القلب 
اللسان ترمجان القلب وخليفته يف ظاهر البدن، فإذا أسند إليه األمر يكون علـى  :  )٥( الطييبقال .  )٤() 

املرء بأصغريه؛ يعـين  : قال امليداين يف قوله. شفى الطبيب املريض: لكسبيل ااز يف احلكم، كما يف قو
  :أي يقوم ويكمل معانيه ما وأنشد لزهري . ما القلب واللسان

  وكائن ترى من صامت لك معجب    زيادته أو نقصه يف التكلم
  لسان الفىت نصف ونصف فؤاده    فلم يبق إال صورة اللحم والدم

  
أدب نبوي قويل للذين يهمون بالكالم أن يتريثوا ويتفكروا بكالمهم الذي . صمت قل خرياً أو ا -٢    

. يريدون أن يتكلموا به، فإن كان خرياً فنعم القول هو وليقله، وإن كان شراً فلينته عنه فهو خـري لـه   
بـاهللا   من كان يؤمن( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-روى     أبو هريرة 

واليوم اآلخر فال يؤذ جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا واليوم 
وهذا من جوامـع  : ابن حجرقال  )فليقل خرياً أو ليصمت ( :قوله.  )٦( )اآلخر فليقل خرياً او ليصمت 

خل يف اخلري كل مطلوب من األقـوال  الكلم ألن القول كله إما خري وإما شر وإما آيل إىل أحدمها، فد
فرضها وندا، فإذن فيه على اختالف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يئول 

  . )٧(إىل الشر فأمر عند إرادة اخلوض فيه بالصمت 
                                                        

  .مع اختالف يف األلفاظ ) ٢٤٠٨(، والترمذي)٢٢٣١٦(، وأمحد)٦٤٧٤(رواه البخاري من طريق سهل بن سعد.  ١
  )٢٤٠٧(ورواه الترمذي) . ١١٩٠٨) (١٨/٤٠٢(إسناده حسن: واللفظ له وقال حمققي املسند) ١١٤٩٨(رواه أمحد.  ٢
  ،)كفر(مادة ) ٥/١٥٠(انظر لسان العرب .  ٣
  
  .بتصرف ) ٧/٧٥(حتفة األحوذي  . ٥
  ).٧٥٧٥١(، أمحد)٤٧(واللفظ له، مسلم) ٦٠١٨(البخاري.  ٦
  )١٠/٤٦١(فتح الباري.  ٧
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ء مـأمور  على أن املر -السابق -رضي اهللا عنه-دلنا حديث أيب هريرة . الكلمة الطيبة صـدقة   -٣    
بقول اخلري أو الصمت، مث رغب الشارع يف قول اخلري ألن فيه تذكري باهللا، وإصالح لدينهم ودنيـاهم،  

رضي -ورتب على ذلك أجراً، فقد روى أبو هريرة. وغري ذلك من وجوه النفع .. وإصالح ذات بينهم
عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه  كلُ سالمي من الناس( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -اهللا عنه

الشمس يعدل بني االثنني صدقة، ويعني الرجلَ على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعـه صـدقة  ،   
.  )١( )والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة، ومييط األذى عن الطريـق صـدقة   

أن النيب صلى اهللا عليـه   -رضي اهللا عنه-بن حامت ورب كلمة طيبة أبعدت قائلها من النار، فعن عدي
اتقوا النـار  :ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها مث ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، مث قال( : وسلم 

  . )٢( )ولو بشق مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة 
كالم يف أميا حديث، وذلـك  جاء الترغيب يف االقالل من ال. فضل قلة الكالم، وكراهية كثرته  -٤    

ألن كثرته يكون سبباً يف الوقوع يف االمث، فال يأمن املُكثر منه، من فلتات لسانه وزالته، فمن أجل ذلك 
عن رسول  -رضي اهللا عنه-روى املغري بن شعبة. جاء الترغيب يف االقالل من الكالم، والنهي عن كثرته

اهللا حرم عليكم عقوق االمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات،  إن( : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال
فهـو   )قيل وقـال  ...وكره لكم ( : وقوله.  )٣( )وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة املال 

  .  )٤( النووياخلوض يف أخبار الناس وحكايات ما ال يعين من أحواهلم وتصرفام، قاله 
أن رسـول   -رضي اهللا عنهما-ن الشرع، فقد روى جابر بن عبد اهللاوكثرة الكالم مذمومة يف لسا    

إن من أحبكم إيلَّ وأقربكم من جملساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً، ( : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 
رسـول  يا :  قالوا. وإن أبغضكم إيلَّ وأبعدكم مين جملساً يوم القيامة، الثرثارون، واملتشدقون، واملتفيهقون

  .  )٦( )واملتشدقون فما املتفيهقون ؟ قال املتكربون  )٥(اهللا قد علمنا الثرثارون 
من كثُر كالمه كثُر سقطه : عمر بن اخلطابوقال . ال خري يف فضول الكالم: أبو هريرةقال  :فائدة    
والصـبيان،   الخري يف كثرة الكالم، واعترب ذلـك بالنسـاء  : يقول مالكاًمسعت : وقال ابن القاسم... 

  ..أعماهلم أبداً يتكلمون وال يصمتون

                                                        
  )٢٧٤٠٠(، أمحد)١٠٠٩(واللفظ له ،  مسلم)٢٩٨٩(البخاري.  ١
  )٢٥٥٣(دون الشق األخري ، النسائي) ١٧٧٨٢(، أمحد)١٠١٦(واللفظ له، مسلم) ٦٥٦٣(البخاري. ٢
  )٢٧٥١(، الدارمي)١٧٨١(كتاب األقضية، أمحد) ٥٩٣(، مسلم)٥٩٧٥(ريالبخا.  ٣
  )١٢/١٠(الد السادس. مسلم بشرح النووي .  ٤
وروي عن النيب . تقول رجلٌ ثرثار وامرأه ثرثارة، وقوم ثرثارون... الكثرة والترديد : والثرثرة يف الكالم... الثرثار املتشدق كثري الكالم: يف اللسان .  ٥

  ).ثرر(مادة ) ٤/١٠٢. (أي هم الذين يكثرون الكالم تكلفاً وخروجاً عن احلق .  أبغضكم إيل الثرثارون واملتفيهقون: هللا عليه وسلم أنه قالصلى ا
  )١٧٢٧٨(حديث حسن غريب ، وأمحد من طريق أيب ثعلبة اخلشين : واللفظ له وقال الترمذي)  ٢٠١٨(رواه الترمذي من طريق جابر.  ٦



   
  

٧١  

  
  :وقال اآلخر 

  ميوت الفىت من عثرة بلسانه    وليس ميوت املرُء من عثرة الرجلِ
  فعثرته من فيه ترمي برأسه    )١(وعثرته بالرجل تربا على مهلِ 

  
السنة يف التحذير منهما، ورتب على استفاض النقل من الكتاب و . )٢(احلذر من الغيبة والنميمة  -٥    

والنهي عنهما معلوم لدى عامة املسلمني، ومع ذلك جتد أن كثرياً من الناس        ال . ذلك وعيد شديد 
يتورع عن إطالق لسانه يف أعراض الناس وحلومهم، ولكن هو تزيني الشيطان هلم، ليفـرق مجعهـم،   

جبمع الكلمة، وتأليف القلوب، وإحسـان الظـن   وليوغر صدور بعضهم على بعض، فالشريعة جاءت 
والشيطان يسعى إىل تفريق الكلمة، وتنفري القلوب بعضها من بعـض،  ... بالناس، وقول احلق وطيبه  

مسعت النيب صـلى اهللا  : قال -رضي اهللا عنهما-فعن جابرِ . وسوء الظن بالناس، وقول الباطل وخبيثه  
 )أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش بينهم  إن الشيطان قد أيس( : عليه وسلم يقول

أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى يف التحريش بينـهم  ] أن الشيطان: [ومعىن احلديث.  )٣(
والغيبة والنميمـة إحـدى بـذور    .  )٤( النوويباخلصومات والشحناء واحلروب والفنت وحنوها، قاله 

والشيطان أخربنا عنه موالنا أنه عدو لنا، والعدو ال يريد لنا .  تكون بني الناسالشحناء اخلصومات اليت 
إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً إمنا يـدعوا  { ، وأمرنا أن نعاديه وحناربه -ال نشك يف ذلك -اخلري

  .  )٥( }حزبه ليكونوا من أصحاب السعري 
. التفريق بني الناس، وشحن قلوبه بعضهم على بعض والغيبة والنميمة، من أسلحة إبليس وحزبه، يف    

ومها من األدواء اليت لك الفرد وتفرق اجلماعة، فتجعل الفرد من الناس على خطر من أن يناله ما أعده 
ولعلنا أن نذكر ببعض مـا  . اهللا للمغتاب والنمام، وهي تنشئُ القطيعة بني األهل واألقارب وبني الناس 

وال يغتـب بعضـكم   ( : قال تعاىل . من خضع قلبه للحق، وصان لسانه عن اخللق  ورد فيهما، واملوفق

                                                        
  .بتصرف ) ٦٧-١/٦٦(السابقة من اآلداب الشرعية البن مفلح النقول .  ١
: ( جاء ذلك يف حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ذكرك آخاك مبا تكره : ( بينها صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله: الغيبة.  ٢

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، : قيل أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال. يكره ذكرك أخاك مبا : قال. اهللا ورسوله أعلم : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا 
مع اختالف بسري يف ) ٢٧١٤(، الدارمي)٤٨٧٤(، وأبو داود)١٩٣٤(، والترمذي)٧١٠٦(، وأمحد)٢٥٨٩(رواه مسلم) وإن مل يكن فيه فقد ته 

  )٤٨٦األذكار، للنووي ص.( و غيبة حمرمة كل ما أفهمت به غريك نقصان مسلم فه: وضابط الغيبة. االلفاظ 
  )٢/٩٣(الداألول. النووي شرح مسلم.(النميمة نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض على جهة اإلفساد بينهم : قال العلماء: وأما النميمة     

  )١٩٣٧(، الترمذي)١٣٩٥٧(، أمحد)٢٨١٢(مسلم.  ٣
  )١٧/١٣١(الد التاسع. مسلم بشرح النووي .  ٤
  )٦(فاطر.  ٥
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ومن حـديث  .  )١( )بعضاً أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم 
اإلميان يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل ( : أيب برزه األسلمي قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عورام، فإنه من اتبع عورام يتبع اهللا عورته، ومن يتبـع اهللا عورتـه   
مسعـت  : وعن أيب وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجالً ينم احلديث فقال حذيفـة .  )٢( )يفضحه يف بيته 

وكالمها مبعـىن  .  )٣( )قتات:( ويف رواية  )منام ال يدخل اجلنة ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  . واحد 

  :تباح الغيبة يف ستة مواطن :  فائدة     
التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي وغريمها ممن له والية، أو قدرة على  :األول    

  .إنصافه من ظامله
ي إىل الصواب، فيقول ملن يرجو قدرته علـى إزالـة   االستعانة على تغيري املنكر، ورد العاص :الثاين    

فالن يعمل كذا، فازجره عنه وحنو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إىل إزالة املنكر، فإن مل يقصد : املنكر
  .ذلك كان ذلك حراما

وحنو ذلك، فهذا جائز للحاجـة، ولكـن   ...ظلمين أيب، أو أخي: االستفتاء، فيقول للمفيت :الثالث    
ما تقول يف رجل أو شخص كان من أمره كذا؟ فإنه حيصل به الغرض من غري تعيني : ن يقول األحوط أ

  .ومع ذلك، فالتعيني جائز
ومنـها  ...منها جرح اروحني من الرواة والشـهود ...حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم :الرابع    

وقد حيمل املتكلم بـذلك  . ط فيهبشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغل...املشاورة يف مصاهرة إنسان
  .احلسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، وقد خييل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك 

أن يكون جماهراً بفسقه أو بدعته كااهر بشرب اخلمر، ومصادرة الناس، وأخذ املكـس،   :اخلامس    
حيرم ذكره بغريه من العيوب إال أن وجباية األموال، وتويل األمور الباطلة، فيجوز ذكره مبا يجاهر به، و

  .يكون جلوازه سبب آخر مما ذكرناه
التعريف، فإذا كان اإلنسان معروفاً بلقب؛ كاألعمش واألعـرج  واألصـم واألعمـى     :السادس    

واألحول، وغريهم جاز تعريفهم بذلك، وحيرم إطالقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغري ذلـك  
  .كان أوىل 

                                                        
  )١٢(احلجرات . ١
  )١٩٢٧٧(وأمحد.  حسن صحيح : واللفظ له، وقال عنه األلباين) ٤٨٨٠(رواه أبو داود. ٢
  )٤٨٧١٩(، أبو داود)٢٠٢٦(، الترمذي)٢٢٨١٤(واللفظ له، أمحد)١٠٥(، مسلم)٦٠٥٦(البخاري.  ٣
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. ذكرها العلماء وأكثرها جممع عليها، ودالئلها من األحاديث الصحيحية مشهورة ه ستة أسبابفهذ    
  . )١( النوويقاله 

  
  :ينبغى على من حملت إليه منيمة ستة أمور  :  ٢فائدة     
  .أن ال يصدقه ألن النمام فاسق  :األول    
  .أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله :الثاين    
  . أن يبغضه يف اهللا تعاىل فإنه بغيض عند اهللا تعاىل، وجيب بغض من أبغضه اهللا تعاىل :لثالثا    
  .أن ال يظن بأخيه الغائب السوء  :الرابع    
  .أن ال حيمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك :اخلامس    
فالن حكى كذا فيصري : فيقول أن ال يرضى لنفسه ما ى النمام عنه فال حيكي منيمته عنه :السادس    

وكل هذا املذكور  -رمحه اهللا-الغزايل]  أبو حامد [ هذا آخر كالم . به مناماً، ويكون آتياً ما ى عنه 
  . )٢( النووييف النميمة إذا مل يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فال مانع منها، قاله 

لك ألن احلديث املسموع من الناس فيه الكذب والصدق، وذ. النهي عن التحديث بكل ما سمع -٦    
. فإذا حدث الرجلُ بكل ما مسع، فإنه سيحدث بالكذب جزماً، ولذا كان احملدث بكل مامسع كـذاباً  

كفى باملرء إمثاً أن حيـدث  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة
  . )٣() حبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما مسع (  :ويف رواية  )بكل مامسع  

الكذب هو اإلخبار خبالف الواقع، وهو مما ى اهللا عنه يف كتابـه وعلـى   .  احلذر من الكذب  -٧    
يا أيها الذين آمنوا  اتقوا اهللا وكونوا مع       الصادقني { : لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم، قال تعاىل

أن النيب  -رضي اهللا عنه-وعن ابن مسعود . ال تكونوا مع الكاذبني : م املخالفة لآلية أيومفهو.  )٤( }
إن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق حىت ( : صلى اهللا عليه وسلم قال

إن الرجل ليكذب وإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، و. يكون عند اهللا صديقاً 
أصل الفجر الشق، فالفجور شـق سـتر   : الراغبقال : ابن حجرقال .  )٥( )حىت يكتب عند اهللا كذاباً 

وعـن أيب  .  )٦(الديانة، ويطلق على امليل إىل الفساد وعلى االنبعاث يف املعاصي، وهو اسم جامع للشر 
                                                        

  .بتصرف .  ٤٥١-٤٥٠رياض الصاحلني ص . ١
  )٩٤-٢/٩٣( الد األول. شرح صحيح مسلم .  ٢
  )٤٩٩٢(يف املقدمة واللفظ له ، وأبو داود) ٥(رواه مسلم .  ٣
  )١١٩(التوبة .  ٤
  ) .٢٧١٥(، الدارمي)٤٦(، اب ماجه)٤٩٨٩(، أبو داود)١٩٧١(، الترمذي)٣٦٣١(، أمحد)٢٦٠٧(واللفظ له، مسلم) ٦٠٩٤(البخاري.  ٥
  )١٠/٥٢٤(فتح الباري .  ٦



   
  

٧٤  

إذا حدث كـذب،  : آية املنافق ثالث (: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-هريرة
وعـن  . فمن اتصف بالكذب، ففيه خصلة من خصال املنافقني.  )١( )وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان 

لكين رأيـت  ( ...: يف حديث رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -رضي اهللا عنه-مسرة بن جندب
رض املقدسة، فإذا رجلٌ جالس ورجلٌ قائم بيده كلـوب  الليلة رجلني أتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إىل األ

إنه يدخل ذلك الكلوب يف شدقه حىت يبلغ قفـاه مث يفعـل    -قال بعض أصحابنا عن موسى-من حديد، 
ويف آخـر   ..)انطلـق  : ما هذا قاال : قلت. بشدقه اآلخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله

أما الـذي  . نعم : قاال. طوفتماين الليلة فأخرباين عما رأيت:(  م للرجلني احلديث قال صلى اهللا عليه وسل
 )احلديث..رأيته يشق شدقه فكذاب حيدثُ بالكذبة فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق فيصنع به إىل يوم القيامة 

)٢( .  
لم، واحللف أعظم الكذب، هو الكذب على اهللا والكذب على رسوله صلى اهللا عليه وآله وس :فائدة     

  .باهللا كاذباً ليقتطع به مال امرئ مسلم 
، فيكون بتأويل كالمه وتفسريه بال علم، ومن ذلك إخضاع نصوص القـرآن  فأما الكذب على اهللا    

بال علـم،   -سبحانه وتعاىل-لبعض احلوادث املتجددة، ولقد كان السلف يتحرجون من تفسري كالمه 
  : أقوالوهلم يف ذلك 

وعن ... أي أرض تقلين وأي مساء تظلين إذا قلت يف كتاب اهللا    ما مل أعلم:  كر الصديقأبو بقال     
اتقوا : مسـروق وقال ... أنه سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأيب أن يقول فيها  ابن عباس

ة السلف حممولةٌ على فهذه اآلثار وما شاكلها عن أئم] قال ابن تيمية. [التفسري فإمنا هو الرواية عن اهللا 
حترجهم عن الكالم يف التفسري مبا ال علم هلم به، فأما من تكلم مبا يعلم من ذلك لغة وشرعاً فال حـرج  

  . )٣(عليه 
، يكون بوضع احلديث عنه، ويزعم أن الـنيب  وأما الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم    

والكاذب عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم متوعد بالنار، قـال  . هصلى اهللا عليه وسلم قاله أو فعله، أو أقر
ال تكذبوا علي فإنه من كذب علي :( قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-علي بن أيب طالب

  . )٤( )يلج النار( : ويف رواية )فليلج النار 

                                                        
  )٥٠٢١(،النسائي)٢٦٣١(، الترمذي)٨٤٧٠(، أمحد)٥٩(، مسلم)٦٠٩٥(البخاري.  ١
  )١٩٦٥٢(، أمحد)١٣٨٦(البخاري.  ٢
  )٣٧٤-١٣/٣٧١(النقول من الفتاوى.  ٣
  )٣١(، ابن ماجه)٢٦٦٠(، الترمذي)٦٣٠(، أمحد)١(واللفظ له، مسلم) ١٠٦(البخاري.  ٤



   
  

٧٥  

 -رضي اهللا عنـه -روى عبد اهللا ابن مسعودوأما احللف باهللا كاذباً ليقتطع به مال امرئ مسلم، فقد     
من حلف على ميني كاذبة يقتطع ا مال رجلٍ مسلم أو قال أخيه لقى ( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنهما-وعن عبد اهللا بن عمرو.  )١( ... )اهللا وهو عليه غضبان
 ابن مسعودوعن  . )٣( ) )٢(هللا، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمني الغموس الكبائر اإلشراك با( : قال
  . )٤()كنا نعد الذنب الذي ال كفارة له اليمني الغموس أن حيلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه:(قال
    :يباح الكذب يف ثالثة أشياء :  ٢فائدة     
  .يف اإلصالح بني الناس) ١(    
  .احلرب يف) ٢(    
  .ويف حديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها ) ٣(    
مسعـت  ( : قالـت   -رضي اهللا عنها-واألصل يف ذلك ما روته أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط     

 )٥() رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمى خرياً أو يقول خرياً 
ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرخص يف شئ من الكذب إال : قالت:  يب داودأويف رواية  .

ال أعده كاذباً الرجلُ يصلح بني الناس، ( : يف ثالث كان رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ملـرأةُ حتـدث   يقول القول وال يريد به إال اإلصالح، والرجل يقول يف احلرب، والرجلُ حيدث امرأته وا

واختلف أهل العلم يف املراد باحلديث، فجمهورهم على إباحـة الكـذب يف الـثالث    .  )٦( )زوجها 
ولعـل سـبب   .  )٧(املذكورات، وبعضهم قال إن املراد ليس حقيقة الكذب، بل التورية واملعـاريض  

كما -زيادة ثبت رفعها وال. اختالفهم يرجع إىل الزيادة اليت يف احلديث، هل هي مدرجة أم مرفوعة ثابتة
:          وهلـذا احلـديث  شـواهد   . فتعني القول بإباحة الكذب يف الثالثة أمـور السـالفة الـذكر     -بينا

رضي -، حديث جابر بن عبد اهللا وشاهد الكذب يف احلرب. ، احلديث املتقدمفشاهد اإلصالح بني الناس
قـال  . كعب بن األشرف بإنه قد آذى اهللا ورسولهمن ل( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -اهللا عنهما

                                                        
  )٢٣٢٣(، ابن ماجه)٣٢٤٣(، أبو داود)١٢٦٩(، الترمذي)٣٥٦٦(، أمحد)١٣٨(واللفظ له، مسلم) ٦٦٥٩(البخاري.  ١
  )١١/٥٦٤(الفتح. ألا تغمس صاحبها يف اإلمث والنار: مسيت بذلك .  ٢
  )٢٣٦٠(، الدارمي)٤٠١١(، النسائئ)٣٠٢١(، الترمذي)٦٨٤٥(واللفظ له، أمحد) ٦٦٧٥(البخاري.  ٣
  )١١/٥٦٦فتح الباري(رواه آدم بن إياس يف مسند شعبة وإمساعيل القاضي يف األحكام عن ابن مسعود : قال ابن حجر.  ٤
  )٢٦٩٢(رواه البخاري .  ٥
ليس الكذاب الذي يصلح بني : ( بلفظ) ٢٦٩٢(وأصله يف الصحيحن، فقد رواه البخاري. واللفظ له، وصححه األلباين) ٤٩٢١(رواه أبو داود.  ٦

ومل أمسعه يرخص يف :  قال ابن شهاب. : (قول الزهري باللفظني مجيعاً، لكن ذكر الزيادة من) ٢٦٠٥(ورواه مسلم ) . الناس فينمى خرياً أو يقول خرياً 
 ٥٤٥(وتعقب ذلك األلباين يف الصحيحة ). ٥/٣٥٣انظر الفتح (، وذهب إىل ذلك ابن حجر وقال إن الزيادة مدرجة..) شئ مما يقول الناس كذب (

  ). ١٩٣٨(، والترمذي)٢٦٧٣١(أخرج هذا احلديث أيضاً أمحدوممن . وبني أا مرفوعةٌ ثابتةٌ عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فراجعه إن شئت 
  )١/٢٧٢(البن عثمني . ، شرح رياض الصاحلني )٥/٣٥٣(، فتح الباري) ١٦/١٣٥(الد الثامن. انظر مسلم بشرح النووي .  ٧



   
  

٧٦  

: فأتاه فقال لـه . قل : قال. قال ائذن يل فألقل. نعم : أحتب أن أقتله يا رسول اهللا؟ قال: حممد بن مسلمة
وأيضـاً واهللا لتملُّنـه   : فلما مسعه قـال . إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وقد عنانا: وذكر ما بينهما وقال

 طلبها منا ليضعها مواضعها: أي) قد أراد الصدقة( ،  )ائذن يل فألقل( : والشاهد قوله.  )٨( )احلديث ...
مـا رواه  : وشاهد الكذب على الزوجة تطييباً لنفسها.   )٩(كلفنا باألوامر والنواهي : أي ) وقد عنانا (

اهللا هل علي جناح أن يا رسول : جاء رجالً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال( :  عطاء بن يسار أنه قال
ال جناح : يا رسول اهللا استصلحهاستطيب نفسها، قال: ال، فال حيب اهللا الكذب، قال: أكذب أهلي ؟ قال

وأما كذبه لزوجته وكذبه له، فاملراد به إظهار الود والوعد مبا ال يلزم وحنو : النوويقال .  )١٠() عليك 
أو أخذ ما ليس له أو هلا فهو حرام بإمجاع املسـلمني واهللا   ذلك، فأما املخادعة يف منع ما عليه أو عليها

وليس من الكذب املباح أن يعدها بشيء ال يريد أن يفي به هلا، أو خيربها بأنه : األلباينوقال .  )١١(أعلم 
اشترى هلا احلاجة الفالنية بسعر كذا، يعين أكثر من الواقع ترضية هلا، ألن ذلك قد ينكشف هلا فيكـون  

  . )١٢(كي تسيء ظنها بزوجها، وذلك من الفساد ال اإلصالح سبباً ل
نبينا صلى اهللا عليه وآله وسلم، كان أكمل النـاس خلقـاً،   .  )١٣(النهي عن الفحش والتفحش  -٨    

وكان أبعدهم عن بذئ القول وساقطه، وكان صلوات اهللا وسالمه عليه ينهى عن الفحش يف القـول،  
أن النيب صلى  -رضي اهللا عنه-فقد روى ابن مسعود. من األقوال الباطلةواللعن، وقول اخلنا، وغري ذلك 

  . )١٥( )، وال اللعان، وال الفاحش البذيء  )١٤(ليس املؤمن بالطعان ( : اهللا عليه وسلم قال
كما يف حديث عبد اهللا  فقد يأيت مبعىن السب والشتم وقول اخلنا الفحش يف الكالم يأيت على معان،و    

يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحشاً وال متفحشـاً، وكـان     مل( : قال  -اهللا عنهما رضي-بن عمرو
  . )١٦( )إن من خياركم أحسنكم أخالقاً  :يقول

                                                        
  )٢٧٦٨(دواللفظ له، وأبو داو) ١٨٠١(باب الكذب يف احلرب  ، ومسلم : وبوب عليه بقوله) ٣٠٣١(رواه البخاري.  ٨
  )٦/١٨٤(فتح الباري.  ٩

واحلديث كما ترى مرسالً، لكن ) .  ٤٩٨(رقم ) ١/٨١٧(السلسلة ) . ٣٢٩رقم : (أخرجه  احلميدي يف مسنده :  قال األلباين يف الصحيحة .  ١٠
  .انظر انظر السلسلة يف املوضع املشار إليه، لترى سبب إدخال األلباين ذلك األثر يف سلسلته الصحيحة 

  )١٦/١٣٥(الد الثامن . رح صحيح مسلم ش.  ١١
  )١/٨١٨(السلسلة الصحيحة .  ١٢
والفاحش، ذو الفحش واخلنا من قول ... أفحش الرجل إذا قال قوالً فاحشاً، وقد فحش علينا فالن، وإنه لفحاش، وتفحش يف كالمه :  يف اللسان.  ١٣

  .بنصرف يسري ) فحش:(دةما) ٣٢٦-٦/٣٢٥. (وفعل، واملتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده
أي وقاعاً يف أعراض الناس بالذم والغيبة وحنومها، وهو فعال من طعن فيه ، وعليه بالقول يطعن، . ال يكون املؤمن طعاناً: ويف احلديث: يف اللسان .  ١٤

  ) .طعن(مادة ) ١٣/٢٦٦. (بالفتح والضم، إذا عابه، ومنه الطعن يف النسب
  )١٩٧٧(وللفظ له، وصححه األلباين، والترمذي) ٣١٢(خاري يف األدب املفرد، والب)٣٩٣٨(رواه أمحد.  ١٥
  )١٩٧٥(،  الترمذي)٦٤٦٨(، أمحد)٢٣٢١(، مسلم)٣٥٥٩(البخاري.  ١٦



   
  

٧٧  

( :   قالت -رضي اهللا عنها-كما يف حديث عائشة:  )١(التعدي يف القول واجلواب : وقد يأيت مبعىن     
قلت بـل علـيكم   : قالت عائشة. وعليكم: قال. يا أبا القاسم السام عليك: أتى أناس من اليهود، فقالوا

ما مسعت ما : يا عائشة ال تكوين فاحشة فقالت: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  )٢(السام والذَّام 
  . )٣( )وعليكم : أو ليس قد رردت عليهم الذي قالوا ، قلت: فقال. قالوا 

، وهو حمروم من الشفاعة والشهادة يوم القيامة، ومن لعن شيئاً ليس لـه  اللعان ال يكون صديقاً: تنبيه     
ال :( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة. بأهل رجعت عليه 

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أيب الدراداء قال .  )٤( )ينبغي لصديق أن يكون لعاناً 
-رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس .  )٥( )إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم القيامة  (: يقول

ال تلعن الريح فإا مأمورة،وإنه من لعن شيئاً ( : أن رجالً لعن الريح عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
لعن وأن من ختلق به ال يكون فيـه  فيه الزجر عن ال: النوويقال .  )٦( )ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه 

هذه الصفات اجلميلة، ألن اللعنة يف الدعاء يراد ا اإلبعاد من رمحة اهللا تعاىل، وليس الدعاء ـذا مـن   
أخالق املؤمنني الذين وصفهم اهللا تعاىل بالرمحة بينهم والتعاون على الرب والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد 

وأن املؤمن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، فمن دعا على أخيـه املسـلم   بعضه بعضاً، وكاجلسد الواحد، 
باللعنة وهي اإلبعاد من رمحة اهللا تعاىل فهو من اية املقاطعة والتدابر، وهذا غاية ما يوده املسـلم مـن   

ألن القاتل يقطعه عـن  .  )٧() لعن املؤمن كقتله ( : الكافر ويدعو عليه، وهلذا جاء يف احلديث الصحيح
  . )٨(ع الدنيا ، وهذا يقطعه عن نعيم اآلخرة ورمحة اهللا تعاىل مناف
  

  . من أعظم الذنوب، بل من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه  : ٢تنبيه     
إن من أكرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : قال -رضي اهللا عنهما-فعن عبد اهللا بن عمرو    

يسب الرجـل أبـا   : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال: قيل يا رسول اهللا. الكبائر أن يلعن الرجل والديه

                                                        
  )٦/٣٢٥(انظر لسان العرب .  ١
  .العيب، يهمر وال يهمز : الذام .  ٢
  ).٣٦٩٨(، ابن ماجه)٢٧٠١، الترمذي)٢٤٣٣٠(واللفظ له، أمحد) ٢١٦٥(، مسلم )٦٠٢٤(البخاري.  ٣
  )٣١٧(، البخاري يف األدب املفرد)٨٢٤٢(، أمحد)٢٥٩٧(رواه مسلم.  ٤
  )٤٩٠٧(، وأبو داود)٣١٦(، والبخاري يف األدب املفرد)٢٦٩٨١(واللفظ له، وأمحد) ٢٥٩٨(رواه مسلم.  ٥
  .وصححه األلباين) ٤٩٠٨(، وأبو داود)١٩٧٨(رواه الترمذي.  ٦
  )١٥٩٥٠(، وأمحد)١١٠(، ومسلم)٦٠٤٧(خاريجزء من حديث وهو عند الب.  ٧
  )١٦/١٢٧(الد الثامن . صحيح مسلم بشرح النووي.  ٨
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قالوا يا رسول اهللا . من الكبائر شتم الرجل والديه: قال( : ولفظ مسلم  )الرجل فيسب أباه ويسب أمه 
  . )١() يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه . نعم : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال

وأصله يف اللغة اجلدال، ... املماراة واجلدل: املراء يف اللغة. من ترك املراء وإن كان حمقاً  فضل   -٩    
وأن يستخرج الرجلُ من مناظره كالماً ومعاين اخلصومة وغريها، مـن مريـت الشـاة إذا حلبتـها     

أنـا  :( لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال -رضي اهللا عنه-عن أيب أمامة.  )٢(واستخرجت لبنها 
اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقاً، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان  )٣(زعيم ببيت يف ربض 

أن من ترك اجلدال ولـو كـان   : ففي احلديث.  )٤( )كان مازحاً، وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه 
  التحفـة  وسلم ببيت يف ربض اجلنة، قال يف صادقاً حمقاً، فإنه موعود على لسان نبينا صلى اهللا عليه وآله 

-وعـن أيب هريـرة  .   )٥(لتركه كسر قلب من جيادله ودفعه رفعة نفسه وإظهار نفاسة فضله ] وذلك[
.  أي اادلة فيـه .  )٦( )املراء يف القرآن كفر :( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  -رضي اهللا عنه

اقرءوا القرآن          ما :( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -عنه رضي اهللا-وعن جندب بن عبد اهللا
حيتمل االختالف هنا يف فهم معانيه، وحيتمل االختالف .  )٧( )ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه 

يقع يف كيفية األداء، وعند االختالف اجلالب للشر يف القرآن فإن املسلم مأمور بأن ينته عن ذلك حىت ال
واألمر بالقيام عند االختالف يف القرآن حممولٌ عند العلمـاء علـى   : النوويقال . الشر، وتكثر املنازعة

اختالف ال جيوز أو اختالف يوقع فيما ال جيوز كاختالف يف نفس القرآن أو يف معىن منه ال يسوغ فيه 
وأما االختالف يف . و ذلكاالجتهاد، أو اختالف يوقع يف شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار وحن

فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم يف ذلك على سبيل الفائدة وإظهار احلق واختالفهم يف ذلك فلـيس  
منهياً عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة، وقد أمجع املسلمون على هذا من عهد الصحابة إىل اآلن واهللا 

ة واأللفة والتحذير من الفرقة واالختالف والنهي عـن  احلض على اجلماع: ويف هذا احلديث.  )٨(أعلم   

                                                        
  )٥١٤١(، وأبو داود)١٩٠٢(، والترمذي)٦٤٩٣(، وأمحد)٩٠(، ومسلم)٥٩٧٣(رواه البخاري.  ١
  )مرا(مادة ) ١٥/٢٧٨(لسان العرب .  ٢٢
أنا زعيم ببيت يف : ويف احلديث. ما حوهلا: بض املدينة، بضم الراء والباء، أساسها، وبفتحهمار: قال ابن خالويه): ربض(مادة ) ٧/١٥٢: (يف اللسان.  ٣

  .يف ربض اجلنة؛ وهو بفتح الباء، ما حوهلا خارجاً عنها تشبيهاً باالبنية اليت تكون حول املدن وحتت القالع
، لكن بدل )٥١(، وابن ماجه)١٩٩٣(ق أنس بن مالك رواه الترمذيومن طري). ٢٧٣(وحسنه األلباين، وانظر الصحيحة) ٤٨٠٠(رواه أبو داود.  ٤

  .ربض اجلنة، وسط اجلنة 
  )٦/١٠٩(حتفة األحوذي .  ٥
  . حسن صحيح: ،وقال األلباين)١٢/٢٣٠(الد السادس. انظر  عون املعبود. قال ابن القيم حسن) ٤٦٠٣(، وأبو داود)٧٧٨٩(رواه أمحد.  ٦
  )٣٣٥٩(، والدارمي)١٨٣٣٧(، وأمحد)٢٦٦٧(م، ومسل)٥٠٦٠(رواه البخاري.  ٧
  )١٦/١٨٨(الد الثامن . شرح صحيح مسلم  ٨
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املراء يف القرآن بغري حق، ومن شر ذلك أن تظهر داللة اآلية على شئ خيالف الرأي فيتوسـل بـالنظر   
  . )١( الفتحوتدقيقه إىل تأويلها ومحلها على ذلك الرأي يقع اللجاج يف ذلك املناضلة عليه، قاله يف 

  .} فال متار فيهم إال مراًء ظاهراً { :يف تأويل قوله تعاىل قال السعدي : فائدة     
مبنياً على العلم واليقني، ويكـون  : أي  }إال مراء ظاهراً { . جتادل وحتاج فيهم  }فال متار { : قال    

ة وأما املمارة املبنية على اجلهل والرجم بالغيب، أو اليت ال فائدة فيها، وال حتصل فائـد . أيضاً فيه فائدة 
دينية مبعرفتها، كعدد أصحاب الكهف، وحنو ذلك، فإن يف كثرة املناقشات فيها، والبحوث املتسلسلة، 

  .  )٢(تضييعاً للزمان، وتأثرياً يف مودة القلب بغري فائدة 
يلجأ بعض الناس إىل تزوير  واختالق كالمٍ له أو لغريه كذباً، . النهي عن إضحاك القوم كذباً  -١٠    

رضي -روى معاوية بن ز. اب جملسه، وما درى ذلك املسكني أنه قد وقع يف أمرٍ عظيمإلضحاك أصح
ويلٌ للذي يحدثُ فيكذب ليضحك بـه  ( : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال  -اهللا عنه

  .  )٣()  القوم، ويل له، ويل له
رضـي اهللا  -جابر بـن عبـد اهللا    روى. إذا حدث الرجل ألخيه حبديث مث التفت فهي أمانة  -١١    

       )٤()إذا حدث الرجلُ باحلديث مث التفت فهي أمانة:(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال-عنهما
هذا أدب نبوي عظيم، حيث عد النيب صلى اهللا عليه  وآله وسلم التفـات  : قال مقيده عفا اهللا عنه    

ألن التفاتـه  :ابن رسالنقال . قائماً مقام إيداع السر وحفظه وعدم نقله الرجل عند كالمه مييناً ومشاالً 
اكتم هذا : إعالم ملن حيدثه أنه خياف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره، كان االلتفات قائماً مقام

  . )٥(عين، أي خذه عين واكتمه وهو عندك أمانه 
أما قاال رافع بن خديج وسهل يب أيب حثمة  األصل يف ذلك حديث. تقدمي األكرب يف الكالم  -١٢    
أن عبد اهللا بن سهل وحميصة بن مسعود أتيا خيرب فتفرقا يف النخل، فقُتل عبد اهللا ابن سهل، فجاء عبـد  : 

الرمحن بن سهل وحويصة وحميصة ابنا مسعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فتكلموا يف أمر صـاحبهم،  
ابـن  [قال حيـىي -. كبر الكُبر: فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . القوم فبدأ عبد الرمحن وكان أصغر

 -رضـي اهللا عنـهما  -ويستأنس أيضاً بفعل ابن عمر.  )٦( احلديث ... يعين ليلى الكالم األكرب ] سعيد

                                                        
  )٨/٧٢١(فتح الباري .  ١
  )٢٢(سورة الكهف ) ٥/٢٤. (تيسري الكرمي الرمحن .  ٢
  )٤١٣١(، والبغوي يف شرح السنة)٢٧٠٢(، والدارمي)٢٣١٥(، والترمذي)١٩٥١٩(وحسنه األلباين، أمحد) ٤٩٩٠(رواه أبو داود.  ٣
  )١٩٥٩(، والترمذي)١٤٦٤٤(وحسنه األلباين، وأمحد) ٤٨٦٨(رواه أبو داود.  ٤
  )١٣١٤٨(الد السابع. عون املعبود .  ٥
وهو عند ). ٢٦٧٧(، ابن ماجه)٤٥٢٠(، أبو داود)٤٧١٣(، النسائي)١٤٢٢(، الترمذي)١٦٦٩(واللفظ له، مسلم) ٦١٤٢(البخاري.  ٦

  )٢٣٥٣(ارمي، والد)١٦٣٠(، ومالك)١٥٦٦٤(أمحد
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 أخربوين( :         قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حيث مل يتقدم بني يدي من هو أكرب منه
فوقع يف نفسي أـا النخلـة،   . بشجرة مثلها مثل املسلم تؤيت أكلها كل حني بإذن را، وال حتت ورقها

فلمـا  . هي النخلة: فكرهت أن أتكلم ومثَّ أبو بكر وعمر، فلما مل يتكلما، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
منعك أن تقوهلا لو كنت قلتها كنت أحب ما : قال. خرجت مع أيب قُلت يا أبتاه وقع يف نفسي أا النخلة

( : ويف روايـة مسـلم   )ما منعين إال أين مل أرك وال أبا بكر تكلمتما فكرهـت  : قال. إىلَّ من كذا وكذا
فنظرت فـإذا  : ( ، ويف رواية أمحد  والدارمي )فجعلت أريد أن أقوهلا فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم 

 واآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم يف تقـدمي األكـرب    : قلت.  )١(  )أنا أصغر القوم فسكت
  . -وقد سبق ذكره يف آداب الضيافة -مشهورة، كتقدميه صلى اهللا عليه وسلم للسواك لألكرب

من األدب عدم قطع حديث الناس، ألم قد يكونوا شغوفني مبتابعـة  . عدم مقاطعة احلديث  -١٣    
ويعضد ذلك       ما . عضهم وبتر كالمهم، فإن ذلك يشق عليهم ويوغر صدورهماحلديث، فإذا تكلم ب

بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملسٍ حيدث القوم، جـاءه  ( : أنه قال -رضي اهللا عنه-رواه أبو هريرة
قال مسع ما : فقال بعض القوم. مىت الساعة؟ فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحدثُ: أعرايب فقال

ها : أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: حىت إذا قضى حديثه قال.بل مل يسمع : فكره ما قال، وقال بعضهم
إذا وسـد  : ( كيف إضاعتها؟ قال: قال ) .فإذا ضيعت األمانة فا نتظر الساعة : ( قال. أنا يا رسول اهللا 

 )فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل حيـدث  ( : الشاهد قوله.  )٢( )األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة 
ومل يقطع حديثه، وذلك ألن احلق ملن كان بالس ال هلذا السائل، فناسب أن ال يقطع النيب صلى : أي 

  . اهللا عليه وآله وسلم حديثه حىت يقضيه 
حدث : مةقال ابن عباس لعكر.  -رضي اهللا عنهما-ويستأنس أيضاً بقول ترمجان القرآن، ابن عباس    

وال ألفينك  تأيت . الناس كل مجعة مرة، فإن أبيت فمرتني فإن أكثر فثالث مرار وال متلَّ الناس هذا القرآن 
القوم وهو يف حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك 

علة النـهي عـن قطـع     - عنهمارضي اهللا-فقد بني ابن عباس.  )٣(احلديث  .. فحدثهم وهم يشتهونه
احلديث، وهو جلب املاللة والسآمة هلم، مث أرشده حبسن االستماع، وإذا طلبوا منك التحديث فحدثهم 

 فإنه أدعى لقبول ما تقول حيئنذ.  
العجلة يف احلديث مظنة عدم فهم الكالم على وجهه من . التأين يف الكالم وعدم اإلسراع فيه  -١٤    

ولذا كان كالم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال عجلة فيه يفهمه من جلس إليـه، ويف  لدن املستمع، 

                                                        
   )٢٨٢(، الدارمي)٢٨٦٧(، الترمذي)٤٥٨٥(، أمحد)٢٨١١(واللفظ له، مسلم)٦٠٤٤(البخاري.  ١
  )٨٥١٢(، وأمحد)٥٩(رواه البخاري.  ٢
  )٦٣٣٧(رواه البخاري. ٣
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إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيـدث  ( : قالت  -رضي اهللا عنها -أم املؤمنني -احلديث عن عائشة
يكـن يسـرد   مل : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( :ويف رواية مسلم  )حديثاً لو عده العاد ألحصاه 

ال يسرد سردكم هـذا  : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : ويف رواية أمحد   )احلديث كسردكم 
: النوويقال  )مل يكن يسرد احلديث كسردكم ( : وقوهلا .  )١( )يتكلم بكالمٍ بينه فصلٌ حيفظه من مسعه 

 بعضه إثر بعض، لئال يلتبس على أي يتابع احلديث إستعجاالً: ابن حجـر وقال .  )٢(يكثره ويتابعه : أي 
  . )٣(املستمع 

واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت { : قال تعاىل   .خفض الصوت عند الكالم  -١٥    
}  إن أنكر    األصوات {   .أدباً مع الناس ومع اهللا } واغضض من صوتك { : قوله تعاىل .  )٤(} احلمري 

فلو كان يف رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة، ملا اختص .  }  لصوت احلمري{  أي أفضعها وأبشعها 
و شك أن رفع الصوت على الغري .  )٥(ابن سعدي بذلك احلمار الذي قد علمت خسته وبالدته، قاله 

  . سوٌء يف األدب، وعدم احترام لآلخرين 
: ابن زيدوقال ... ه من رفع صوته على غريه علم كل عاقل أنه قلة احترام ل: قال الشيخ تقي الدين    

  .  )٦(لو كان رفع الصوت خرياً ما جعله اهللا للحمري 
تدور على ألسنة بعض املتكلمني عبارات وألفاظٌ ى الشرع عنها، . الفاظ وكلمات تجتنب  -١٦    

اً وقد ال يعلمون حكمها وهم األكثر، وقد يعلم حكمها ولكن تقال نسياناً، وأشرهم الذي يتفوه ا عامل
ويف هذا املقام ال ميكننا االحاطة ذه األلفاظ، ولكن حسبنا بذكر بعضها على سبيل االختصار، . عامداً 

  .وما ال يدرك كله ال يترك جله 
  تصحيح األلفاظ غري مهم مع سالمة القلب ؟ : بعض الناس يقول: مسألة    
من جهة  -، فهذا صحيح فإنه ال يهمإن أراد بتصحيح األفاظ إجراءها على اللغة العربية :اجلواب    

أما إذا أراد . أن تكون األلفاظ غري جارية على اللغة العربية ما دام املعىن مفهوماً وسليماً  -سالمة العقيدة
بتصحيح األلفاظ، ترك األلفاظ اليت تدل على الكفر والشرك، فكالمه غري صحيح بل تصحيحها مهم، و 

                                                        
  )٣٦٥٤(، وأبو داود)٣٦٣٩(، والترمذي)٢٥٦٧٧(، وأمحد)٢٤٩٣(، ومسلم)٣٥٦٨(رواه البخاري.  ١
   )١٦/٤٥(من الد الثا. شرح مسلم . ٢
  )٦/٦٦٩(فتح الباري. ٣
  )١٩(لقمان .  ٤
  )٦/١٦٠(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .  ٥
  )٢/٢٦(اآلداب الشرعية .  ٦



   
  

٨٢  

انك يف قول كل شيء ما دامت النية صحيحة بل نقول الكلمات الوميكن أن نقول لإلنسان أطلق لس
  . )١( ابن عثيمنيقاله . مقيدة مبا جاءت به الشريعة اإلسالمية

أيما رجل قال ألخيه يـا  ( : قد علم قوله صلى اهللا عليه وسلم  .الفاظ التكفري والتبديع والتفسيق  -أ    
أميا رجل مسلم أكفر رجالً مسلماً فإن كان كـافراً وإال  (: ودويف رواية أيب دا )كافر فقد باء ا أحدمها 

وقليلٌ ممن أعمى اهللا بصريم ولغوا يف أعراض الناس تكفرياً وتبـديعاً وتفسـيقاً،   .  )٢( )كان هو الكافر 
وكأن اهللا تعبدهم بذلك، والواحد منهم يطلق عبارة التكفري أو التبديع أو التفسيق وهو منشـرح ـا   

كـأيب حنيفـة ومالـك    -ع أن السلف من الصحابة ومن سار على هداهم من أئمة اإلسالم صدره، م
كانوا يتحرجون من ذلك كثرياً، وخصوصاً يف التكفري، حيث مل يتلفظوا  بشئ مـن   -والشافعي وأمحد

. ذلك إال بعد أن قامت لديهم أدلة ال تقبل الشك، وانتفت يف حق املعني املوانع، وقامت عليه احلجـة  
فإن دمـاءكم وأمـوالكم   ( ...: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم يف خطبة يوم النحر :  ن أيب بكرة قالع

وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب فـإنَّ  
  .  )٣() الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  .قول الرجل هلك الناس  -ب    
أي أشـدهم  : بـالرفع  )فهو أهلكهم :( قوله.  )٤( )هلك الناس، فهو أهلكُهم : إذا قال الرجلُ( : قال

واتفق العلماء على أن هذا : النوويقال .  )٥(جعلهم هالكني ال أم هلكوا حقيقة : هالكاً، وبالفتح أي
ا هو فيمن قاله على سبيل اإلزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحـواهلم  الذم إمن

فأما من قال ذلك حتزناً ملا يرى يف نفسه ويف الناس من الـنقص يف  : ألنه ال يعلم سر اهللا يف خلقه، قالوا
 أم يصـلون مجيعـاً،   ال أعرف من أمة النيب صلى اهللا عليه وسلم إال: أمر الدين فال بأس به، كما قال

معناه ال يزال الرجل يعيب النـاس ويـذكر   : اخلطايبوقال . هكذا فسره اإلمام مالك وتابعه الناس عليه
مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا وحنو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حاالً منهم مبـا  

ىل العجب بنفسه ورؤيته أنه خري منـهم واهللا  يلحقه من اإلمث يف عيبهم والوقيعة فيهم، ورمبا أداه ذلك إ
  . )٦(أعلم

                                                        
  )٧٣٠ص (هـ ١٤١٤الثانية . ط) دار اجليل ، مكتبة السنة ( فتاوي العقيدة.  ١
  )١٨٤٤(،  ومالك)٤٦٨٧(، وأبو داود)٢٦٣٧(والترمذي، )٤٦٧٣(، وأمحد)٦٠(واللفظ له، ومسلم) ٦١٠٤(رواه البخاري.  ٢
  )١٩١٦(، الدارمي)١٩٨٧٣(، أمحد)١٦٧٩(واللفظ له، مسلم) ٦٧(البخاري.  ٣
  )٧٥٩(، والبخاري يف األدب املفرد)١٨٤٥(، ومالك)٤٩٨٣(، وأبو داود)٩٦٧٨(، وأمحد)٢٦٢٣(رواه مسلم.  ٤
  )١٦/١٥٠(الد الثامن . انظر شرح صحيح مسلم .  ٥
  )١٦/١٥٠(الد الثامن . شرح مسلم .  ٦



   
  

٨٣  

أن يقسم بأي شيء من خملوقاته، فهو اخلالق املتصرف  -سبحانه وتعاىل-هللا  .احللف بغـرب اهللا  -ت     
وأما اخللق . يف ملكه، فالناس واجلن والشجر واجلبال والسماء واألرض خلقه فله أن يقسم مبا شاء منها 

السر يف النهي عن احللـف بغـري اهللا أن   : قال العلماء: احلافظقال . ليكهم وخالقهمفال يقسموا بغري م
  .  )١(احللف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة يف احلقيقة إمنا هي هللا وحده 

: الواو والباء والتاء، تقـول : بأحد حروف القسم الثالثة مضافة إىل اهللاواحللف من املخلوقني يكون     
احللـف بعـزة اهللا   : باب :   البخاري قال.  أو احللف بعزة اهللا وصفاته وكلماته. و واهللا  تاهللا، وباهللا،

وقال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يبقى رجلٌ بني اجلنة والنـار  ...مث قال. وصفاته  وكلماته
إضافة شـيء  وقد يكون احللف ب.  )٢(فيقول يارب اصرف وجهي عن النار ال وعزتك ال أسألك غريها 

ورب الكعبة، : ، كقولك-سبحانه وتعاىل-،كإضافة الكعبة والسماء واألرض إليه  من خملوقات اهللا إليه
عن إضافة املخلوقات اليت يستقبح ذكرها إليه،  -جل وعال-ورب السماء وحنو ذلك، مع ترتيه الباري 

يب صـلى اهللا عليـه وسـلم    وإن كان هو خالقها، ولكن األدب مع اهللا يقتضي ذلك، كما يف دعاء الن
وهناك ألفاظ سمعت من النيب صلى اهللا . مع أنه خالق اخلري والشر  . )٣() والشر ليس إليك ( : املشهور

( : وقوله )وأمي اهللا ( كقوله صلى اهللا عليه وسلم : ،وهي تندرج حتت األقسام الثالثة السابقة عليه وسلم
  . )٤( )لوب ال ومقلب الق( : وقوله  )والذي نفسي بيده 

روى : -رضي اهللا عنـهما -ومن حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك على ما جاء يف حديث ابن عمر    
ال يحلف بغري اهللا فإين مسعت رسول : فقال ابن عمر. ال والكعبة: أن ابن عمر مسع رجالً يقول( : الترمذي

واحلديث كما ترى عـام يف  .  )٥( )رك من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أش: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
، كالنهي عن احللف باآلباءالنهي عن كل حلف بغري اهللا، وجاءت أحاديث أخرى على وجه اخلصوص 

أنه أدرك عمر بن اخلطاب يف ركبٍ وهو حيلف بأبيه فناداهم رسول اهللا (  -رضي اهللا عنهما-فعن ابن عمر
  .  )٦( )لفوا بآبائكم فمن كان حالفاً باهللا وإال    فليصمت أال إن اهللا ينهاكم أن حت: صلى اهللا عليه وسلم

                                                        
  )١١/٥٤٠(فتح الباري .  ١
  .كتاب األميان والنذور . صحيح البخاري.  ٢
  )١٣١٤(، والدارمي)٧٦٠(،  وأبو داود)٨٩٧(، والنسائي)٣٤٢٢(، والترمذي)٨٠٥(، وأمحد)٧٧١(رواه مسلم .  ٣
  ) ٦٦٢٩(، ) ٦٦٢٨(، ) ٦٦٢٧(البخاري .  ٤
  .وصححه األلباين) ٣٢٥١(، وأبو داود)٦٠٣٦(وأمحد. حديث حسن: وقال) ١٥٣٥(رواه الترمذي .  ٥
، )٢٠٩٤(، ابن ماجه)٣٢٤٩(، أبو داود)٣٧٦٦(، النسائي)١٥٣٣(، الترمذي)٤٥٣٤(، أمحد)١٦٤٦(، مسلم)٦٦٤٦(البخاري.  ٦

  )٢٣٤١(، الدارمي)١٠٣٧(مالك



   
  

٨٤  

مـن  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : قال -رضي اهللا عنه-، فعن بريدة ومنه احللف باألمانة    
) وحياة فالن(أو ) وحياتك:( ،يقولوباحلياة،بالنيبومن ذلك أيضاً احللف . )١( )حلف باألمانة فليس منا 

  .لك من احللف بغري اهللا وغري ذ
علي الطالق ال افعلن : شاع عند بعض جهال الناس احللف بالطالق، فيقول .احللف بالطالق  -ث    

وهذا اجلاهل قد يتسبب يف خراب بيته، وظلمه ألهلـه  . كذا، أوعلي الطالق ثالثاً  ال أفعله وحنو ذلك 
وقـد  . بدون روية أو تبصر بعاقبة األمـور   الذين ال ذنب هلم، والذنب ذنب األمحق الذي أطلق لسانه

  .يكون احمللوف عليه بالطالق أمراً ليس ذي بال، كحلف الرجل على الرجل لدخول بيته وحنو ذلك 
اختلف أهل العلم يف وقوعه عند احلنث فيه، فجمهورهم على أن احلانـث فـيمن    واحللف بالطالق    

  .علم أجراه جمرى اليمني، فليزمه كفارة ميني عند احلنثحلف بالطالق أنه يقع طالقه، وطائفة من أهل ال
أما أن حيلفوا بالطالق مثل علي الطالق أن تفعل كذا، أو علي الطالق : يف جواب له ابن عثيمنيقال     

أال تفعل كذا، أو إن فعلت كذا فامرأيت طالق، أو إن مل تفعل فامرأيت طالق، وما أشبه ذلك  من الصيغ 
وقد قال كثري من أهل العلم بل أكثر أهل العلم . ما أرشد إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن هذا خالف 

أنه إذا حنث يف ذلك فإن الطالق يلزمه وتطلق منه امرأته، وإن كان القـول الـراجح أن الطـالق إذا    
التكذيب أو استعمل استعمال اليمني بأن كان القصد منه احلث على الشيء أو املنع منه أو التصديق أو 

يأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغـي مرضـاة   { : التوكيد، فإن حكمه حكم اليمني لقول اهللا تعاىل 
ولقول النيب صلى اهللا . فجعل اهللا التحرمي مييناً }أزواجك واهللا غفور رحيم قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم 

وهذا مل ينو الطالق إمنا نوى الـيمني أو   )ريٍء ما نوى إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل ام( :عليه وسلم  
  .)٢(نوى معىن اليمني،فإذا حنث فإنه جيزأه كفارة ميني،هذا هو القول الراجح

قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-وفيه حديث بريدة  .قول الرجل للمنافق سيد أو ياسيدي  -ج    
.  )٣() يد؛ فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم عزوجـل  ال تقولوا للمنافق س( : صلى اهللا عليه وسلم 

أي  )فقد أسخطتم ربكم عزوجـل (أي سيد قوم أو صاحب عبيد وإماء وأموال  )فإن يك سيداً:( قوله 
أغضبتموه ألنه يكون تعظيماً له وهو ممن ال يستحق التعظيم، فكيف إن مل يكن سيداً بأحد من املعـاين  

ال تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كان سيدكم وهـو  :ابن األثريوقال ... ونفاقاً فإنه يكون مع ذلك كذباً
  . )٤( عون املعبودمنافق، فحالكم دون حاله، واهللا ال يرضى لكم ذلك، قاله يف 

                                                        
  )٢٢٤٧١(واللفظ له، وصححه األلباين، وأمحد ) ٣٢٥٣(رواه أبو داود.  ١
  )٢/٧٩٦(فتاوى الشيخ حممد الصاحل العثيمني .  ٢
  )٧٦٠(، و البخاري يف األدب املفرد)٢٢٤٣٠(وأمحد. واللفظ له وصححه األلباين) ٤٩٧٧(رواه أبو داود.  ٣
  .بتصرف يسري ) ١٣/٢٢١(الد السابع. شرح سنن أيب داود.  ٤



   
  

٨٥  

يف خماطبام ) mister(درج كثري ممن يتكلم باللغة اإلجنليزية من املسلمني على استخدام كلمة  :تنبيه     
والنهي جاء يف حق املنافق، فمن باب أوىل ينهى عن . عادة أهلها، واليت تعين سيد أو سيديجرياً على 

 ابن القيمقال . خطاب املسلم ومناداته للكافر ذا اللفظ، فالعربة باملعاين والقصود ال باملباين، واهللا أعلم 
يدنا وموالنا وحنـو  وأما أن خياطب بس. خطاب الكتايب بسيدي وموالي: فصل: يف أحكام أهل الذمة

 . )١(ذلك فحرام قطعاً 
قال اهللا ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-روى أبو هريرة .سب الدهر  -ح    

ويف رواية عند .  )٢( )يؤذيين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي األمر أقلب الليل والنهار : عز وجل
ر فإن اهللا عز وجل قال أنا الدهر األيام والليايل يل أجددها وأبليها وآيت مبلوك بعـد  ال تسبوا الده( : أمحد

كانت من عادة اجلاهلية أم اذا أصيبوا بنازلة أو مصيبة أن يسبوا الدهر، وبعض هذه األمة .  )٣() ملوك 
ث ي عـن  ويف احلدي. ممن اتصف بصفات أهل اجلهل، جتده حياكيهم عند نزول املصائب  -وهم قلة-

سب الدهر؛  وذلك ألن سب الدهر هو سب خلالق الدهر ومصرفه ومقلبه، فنهو عن سب الدهر لـئال  
  .  )٤(يقعوا يف سب خالقه 

  ؟ ) يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه ( أو ) الزمن غدار(أو ) زمان أقشر ( هل يقال هذا : مسألة    
  : لعبارات اليت ذكرت يف السؤال تقع على وجهنيهذه ا -حفظه اهللا- نيابن عثيمقال  :اجلواب    
وال جيوز، ألن ما حصل يف الزمن فهو من . أن تكون سباً وقدحاً يف الزمن فهذا حرام :الوجه األول    
يـؤذيين ابـن آدم   : ( فمن سبه فقد سب اهللا، وهلذا قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي  -عز وجل-اهللا 

  . بيدي األمر، أقلب الليل والنهار . يسب الدهر وأنا الدهر
أن يقوهلا على سبيل اإلخبار فهذا ال بأس به، ومنه قوله تعاىل عن لوط، عليه الصالة  :والوجه الثـاين     

وهذا يوم فيه كذا . هذا يوم شديد : أي شديد، وكل الناس يقولون }وقال هذا يوم عصيب { : والسالم
  . وكذا من األمور وليس فيه شئ

  . فهذا سب ألن الغدر صفة ذم وال جيوز )هذا الزمن غدار: (وأما قول    
إذا قصد يا خيبيت أنا، فهذا ال باس فيـه، ولـيس سـباً     )يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه ( :وأما قول    

  .  )٥(للدهر، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سبه له فال جيوز 

                                                        
٣/١٣٢٢. ( ١(  
  ).١٨٤٦(، مالك)٥٢٧٤(، أبو داود)٧٢٠٤(، أمحد)٢٢٤٦(، مسلم)٤٨٢٦(رواه البخاري.  ٢
   )١٠/٥٨١(انظر فتح الباري. وسنده صحيح  : وقال ابن حجر) ١٠٠٦١(أمحد .  ٣
  )١٥/٤(الد الثامن . ، وشرح صحيح مسلم )٨/٤٣٨(انظر فتح الباري.  ٤
  )٦١٥-٦١٤ص ( فتاوي العقيدة ـ .  ٥



   
  

٨٦  

الجيوز أن يوصف شيء بالتحرمي إال   ) .عليك أن تفعل كذا حرام ( أو  ) حرام عليك : ( قول -خ    
فيه  -ولو مع سالمة النية-أن يكون شيئاً حرمه اهللا أو رسوله، وذلك أن وصف شيء غري حمرم باحلرمة
واألسلم للمرء يف دينـه  . تعدي على جناب الربوبية، وفيه إيهام بأن ذلك الشيء حمرم وهو ليس كذلك

وال تقولوا ملـا  { :ويخشى على قائل ذلك أن يدخل يف عموم قوله تعاىل .   )١( أن يبتعد عن هذا اللفظ
تصف ألسنتكم الكذب هذا حاللٌ وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب إن الذين يفترون على اهللا الكذب 

من غري ال حترموا وال حتللوا ألجل قولٍ تنطق به ألسنتكم : ومعناه أي: الشوكاينقال .  )٢( }ال يفلحون 
 . )٣(حجة 

  
  
  

                                                        
  )٢٠١-١/٢٠٠(هـ ١٤١٢الثانية . ط. دار عامل الكتب . أشرف عبد املقصود:إعداد . حممد بن صاحل العثيمني : انظر فتاوى الشيخ.  ١
  )١١٦(النحل .  ٢
  )٣/٢٢٧(فتح القدير .  ٣



   
  

٨٧  

  باب آداب األكل والشرب -٩
  

  . )١(} يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً إين مبا تعملون عليم  { : قال تعاىل -
  . )٢(} كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين { : وقال تعاىل -
  )٣( )سم اهللا،وكل بيمينك،وكل مما يليك يا غالم ( :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-
  

  *اآلداب * 
  

جاءت األحاديث بالوعيد الشديد ملن شرب . النهي عن األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة -١    
مسعت النيب صـلى  ( : قال -رضي اهللا عنه-فعن حذيفة . يف آنية الذهب والفضة، أو أكل يف صحافهما

ا احلرير وال الديباج، وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة، وال تـأكلوا يف  ال تلبسو: اهللا عليه وسلم يقول
أن  -زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم-وعن أم سلمة .  )٤( )صحافهما، فإا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة 

.  )٦( ) يف بطنه نار جهـنم  )٥(الذي يشرب يف إناء الفضة إمنا جيرجر( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وليس مثة نص يف علة هذا احلكم، واملسـلم إذا جـاءه   .  )٧(على أنه ال جيوز الشرب ا  وأمجع العلماء

الدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، ال ينبغي له أن يتعداه قيد أمنلة، وال يتكلف التأويل ليستسيغ 
التشبه باجلبـابرة  : فيه، فمن هذه العللوقد تطرق بعض أهل العلم حلكمة هذا النهي واختلفوا . الفعل 

وملوك األعاجم، والسرف واخليالء، وأذى الصاحلني والفقراء الذين ال جيدون من ذلك ما م احلاجـة  
  . )٨( ٠ ابن عبد الربقاله . إليه

                                                        
  )٥١(املؤمنون .  ١
  )٦٠(البقرة .  ٢
، )٣٢٦٧(،  وابن ماجه)٣٧٧٧(، وأبو داود)١٥٨٩٥(، وأمحد)٢٠٢٢(واللفظ له، ومسلم) ٥٣٧٦(رواه البخاري.  ٣

  )٢٠٤٥(والدارمي)١٧٣٨(ومالك
، )٣٤١٤(، ابن ماجه)٣٧٢٣(، أبو داود)٥٣٠١(، النسائي)١٨٧٨(، الترمذي)٢٢٩٢٧(، أمحد)٢٠٦٧(، مسلم)٥٤٢٦(البخاري.  ٤

  )٢١٣٠(الدارمي
الذي يشرب يف إناء : ويف احلديث... تردد هدير الفحل، وهو صوت يردده البعري يف حنجرته وقد جرجر:واجلرجرة. الصوت: اجلرجرة: يف اللسان.  ٥
  )جرر:(مادة) ٤/١٣١.(فضة والذهب إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم؛ أي يحدر فيه، فجعل الشرب واجلرع جرجرة، وهو صوت وقوع املاء فيه ال
  )٢١٢٩(، الدارمي)١٧١٧(، مالك)٣٤٣١(، ابن ماجه)٢٦٠٢٨(، أمحد)٢٠٦٥(، مسلم)٥٦٣٤(البخاري.  ٦
  . وال شك أن األكل يف حكم الشرب). ١٠/٩٧(انظر فتح الباري. ، وابن املنذر)١٦/١٠٤(ذكر االمجاع ابن عبد الرب يف التمهيد.  ٧
  )١٠/٩٧(وانظر فتح الباري ). ١٦/١٠٥(التمهيد.  ٨



   
  

٨٨  

تستعملونه مكافأة لكم علـى  : أي]  يف رواية ) [ ولكم يف اآلخرة : ( قوله: اإلمساعيليقال  :فائدة     
وحيتمل أن يكون ]: ابن حجر:أي[قلت. تركه يف الدنيا، ومينعه أولئك جزاء هلم على معصيتهم باستعماله

  . )١(فيه إشارة إىل أن الذي يتعاطى ذلك يف الدنيا ال يتعاطاه يف اآلخرة كما تقدم يف شرب اخلمر 
كنت عند رسـول  ( : الروى أبو جحيفة أنه ق. النهي عن األكل متكئاً، أو منبطحاً على وجهه  -٢    

اختلـف يف صـفة   : ابن حجرقال .  )٢( )اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لرجل عنده ال آكُلُ وأنا متكئٌ 
أن يتمكن من اجللوس لألكل على أي صفة كان، وقيل أن مييل على أحد شقيه، وقيل أن : االتكاء فقيل

ة أن املتكئ هو اآلكل على أحد شـقيه،  حتسب العام: اخلطايبيعتمد على يده اليسرى من األرض، قال 
وإذا ثبت كونـه مكروهـاً أو   : ابن حجروقال ... وليس كذلك بل هو املعتمد على الوطاء الذي حتته

خالف األوىل فاملستحب يف صفة اجللوس لآلكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب 
اهة يف ذلك أن هذه اهليئة من فعل اجلبابرة وملـوك  ووجه الكر.  )٣(الرجل اليمىن وجيلس  على اليسرى 

  . )٤(العجم، وهي جلسة من يريد اإلكثار من الطعام 
أنـه   -رضي اهللا عنه-فمن حديث ابن عمر   :واهليئة الثانية هي أكل الرجل وهو منبطح على بطنـه     
يشرب عليها اخلمر، وأن ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مطعمني؛ عن اجللوس على مائدة ( : قال

  .  )٥() يأكل وهو منبطح على بطنه 
أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يأكـل   :هديه صلى اهللا عليه وسلم يف هيئة اجللوس لألكل: فائدة    

وهو مقعٍ، ويذكر عنه أنه كان جيلس لألكل متوركاً على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهـر  
  . )٦( ابن القيملربه عزوجل، قاله  قدمه اليمىن تواضعاً

) يأكل متـراً   )٧(رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مقعياً ( :فقد روى أنس بن مالك أنه قال فأما األوىل    
أهديت للنيب صلى اهللا عليه وسلم شـاةً   ( : قال  -رضي اهللا عنه-فعن عبد اهللا بن بسرٍ  وأما الثانية.  )٨(

                                                        
  )١٠/٩٨(فتح الباري .  ١
  )٢٠٧١(، الدارمي)٣٢٦٢(، ابن ماجه)٣٧٦٩(، أبو داود)١٨٣٠(، الترمذي)١٨٢٧٩(واللفظ له ، أمحد) ٥٣٩٩(البخاري.  ٢
( نصب الرجل اليمىن واجللوس علىاليسرى، رواها أبو احلسن بن املقري يف الشمائل من حديثه: وهذه الصفة أعين: قلت). ٩/٤٥٢(اريفتح الب.  ٣

دار احلديث ، الطبعة . ط) . ٢/٦.(قاله العراقي يف ختريج إحياء علوم الدين . وسنده ضعيف...) كان إذا قعد  استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمىن 
  .هـ١٤١٢ألوىل ا
  )٩/٤٥٢(، وفتح الباري)٤/٢٢٢(انظر زاد املعاد.  ٤
  )٣٣٧٠(وصححه األلباين، وابن ماجه) ٣٧٧٤(رواه أبو داود.  ٥
  )٤/٢٢١(زاد املعاد .  ٦
  )١٣/١٨٨(الد السابع. شرح مسلم .  أي جالساً على إليته ناصباً ساقيه.  ٧
  )٢٠٦٢(الدارمي ،)٣٧٧١(، أبو داود)١٢٦٨٨(، أمحد)٢٠٤٤(مسلم.  ٨



   
  

٨٩  

إن اهللا جعلين : هللا عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرايب ما هذه اجللسة؟ فقالفجثا رسول اهللا صلى ا
  . )١() عبداً كرمياً ومل جيعلين جباراً عنيداً 

عن النيب صلى  -رضي اهللا عنه-وفيه حديث أنس . تقدمي األكل على الصالة عند حضور الطعام-٣    
رضي اهللا -وعن ابن عمر .  )٢( )ت الصالة فابدءوا بالعشاء إذا وضع العشاء وأُقيم( : اهللا عليه وسلم قال

إذا وضع عشاء أحدكم وأُقيمت الصالة فابدءوا ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -اهللا عنهما
إذا قُدم له عشاءه وحضرت  -رضي اهللا عنهما-وكان ابن عمر.  )٣( )بالعشاء وال يعجل حىت يفرغ منه 

عن نافع  أن ابن عمر كان أحياناً يبعثـه  ( : روى االمام أمحد يف مسنده. يفرغ منهالصالة ال يقوم حىت 
وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي صالةُ املغرب مث تقام وهو يسمع فال يترك عشاءه حـىت يقضـي   

ال تعجلـوا عـن   : ( قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : وقد كان يقول: قال. عشاءه مث خيرج فيصلي
والعلة يف ذلك؛ لئال يقوم املرء  ونفسه تتوق إىل الطعام فيحصل له مـن  .  )٤( )شائكم إذا قُدم إليكم ع

روى سعيد بن منصور وابن أيب شيبة بإسناد حسن : ابن حجرقال . التشويش الذي يذهب معه خشوعه
ؤذن أن يقيم، فقال هـل  أما كانا يأكالن طعاماً ويف التنور شواء، فأراد امل( : عن أيب هريرة وابن عباس

.    )٥()لئال يعرض لنا يف صالتنا(:ويف رواية ابن أيب شيبة)ال تعجل لئال نقوم ويف أنفسنا منه شئ : ابن عباس
وليس هذا األمر خاصاً بالعشاء وحده إمنا هو يف كل طعام تتشوف النفس إليه، ويؤيد ذلك ي النيب .   

فعـن  . ة الطعام، وعند مدافعة األخبثان، والعلـة ظـاهرة  صلى اهللا عليه وآله وسلم  عن الصالة حبضر
ال ( :       مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أا قالت  -أم املؤمنني رضي اهللا عنها -عائشة

  .  )٦( )صالة حبضرة طعام وال هو يدافعه األخبثان 
إنه ينبغي عليه أن يأكل لقيمـات  من حضر  طعامه مث أقيمت الصالة، ف: قال بعض العلماء :فائـدة      

وال يعجلن حىت يفرغ ( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم : فقال  النوويورد ذلك . يكسر ا سورة اجلوع
دليل على أنه يأكل حاجته من األكل بكماله، وهذا هو الصواب، وأما ما تأوله بعض أصـحابنا   )منه 

  . )٧(يح وهذا احلديث صريح يف إبطاله على أنه يأكل لقماً يكسر ا شدة اجلوع فليس بصح

                                                        
) ٣٧٧٣(وهي عند أيب داود) . ٢٦٥٨(، وقال األلباين صحيح)٩/٤٥٢(واللفظ له، وحسن إسنادها  ابن حجر يف الفتح ) ٣٢٦٣(رواه ابن ماجه.  ١

  . دون ذكر ركبتيه 
  )١٢٨١(، والدارمي)٨٥٣(، والنسائي)٣٥٣(، والترمذي)١٢٢٣٤(، وأمحد)٥٥٧(، ومسلم)٥٤٦٤(رواه البخاري.  ٢
  )١٢٨١(، الدارمي)٩٣٤(، ابن ماجه)٣٧٥٧(، أبو داود)٣٥٤(، الترمذي)٥٧٧٢(، أمحد)٥٥٩(، مسلم)٦٧٤(واه البخارير ٣
  )٦٣٢٣(املسند .  ٤
  )٢/١٨٩(فتح الباري .  ٥
  )٨٩(، أبو داود)٢٣٦٤٦(، أمحد)٥٦٠(رواه مسلم.  ٦
  )٥/٣٨(الد الثالث . مسلم بشرح النووي .  ٧



   
  

٩٠  

إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة، فهل جيب األكل منه للظاهر احلديث، أم أن ذلـك علـى   : مسألة    
  االستحباب ؟

يف رواية أمحد وغريه، يدل على تقدمي األكل مطلقاً، ومن  -رضي اهللا عنهما-فعل ابن عمر :اجلواب    
النفس وتشوفها إىل الطعام، فإن كانت نفسه تتوق إىل الطعام فإن األوىل  أهل العلم من قيد ذلك بتعلق

 -رضي اهللا عنـه -أيب الدرداءيف حقه أن يصيب منه حىت يقبل على صالته وهو خاشع، ومن ذلك قول 
واملختار من ذلك    ما ذكـره  .  )١(من فقه املرء إقباله على حاجته حىت يقبل على صالته وقلبه فارغ 

العشاء قبل الصالة يذهب :( فإنه بعد أن ساق أثر ابن عباس، وأثر احلسن ابن علي   -بن حجراحلافظ ا
ويف هذا كله إشارة إىل أن العلة يف ذلك تشوف النفس إىل الطعام، فينبغـي أن  : قال  )النفس اللوامـة  

  . )٢(يدار احلكم مع علته وجوداً وعدماً وال يتقيد بكل أو بعض 
سنة صحيحة مرفوعة إىل النيب صلى اهللا عليـه   أقف على مل  . بل الطعام وبعده  غسل اليدين ق -٤    

احلديث يف غسل اليدين بعد الطعـام  : البيهقي، قال يف غسل اليدين قبل الطعام  وآله وسلم يعول عليها
من ولكن  يستحب ذلك إلزالة ما قد يعلق ا .  )٣(حسن، ومل يثبت يف غسل اليدين قبل الطعام حديث 

وفصل اإلمـام  . من األوساخ وحنوه اليت تضر بالبدن، ولإلمام أمحد يف ذلك روايتان، كراهة واستحباب
مالك وقيد الغسل قبل الطعام بوجود القذر، وصنيع ابن مفلح يف آدابه يـدل علـى أنـه يـذهب إىل     

  . هللا رب العاملني ويف األمر سعة واحلمد.  )٤(استحباب غسلهما قبل الطعام،وعليه مجاعة من أهل العلم  
رضي -ما رواه أبو هريرة : ، فقد رويت يف ذلك آثاراً صحيحة، فمنها وأما غسل اليدين بعد الطعام    

ومل يغسله فأصابه شئٌ  )٥(من نام ويف يده غَمر ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه قال -اهللا عنه 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (  -رضي اهللا عنه- وعن أيب هريرة.  )٦() شئٌ فال يلومن إال نفسه 

رضي اهللا -وعن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان .  )٧() أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى 
  .  )٨( أكل خبزاً وحلماً مث مضمض وغسل يديه ومسح ما وجهه مث صلى ومل يتوضأ -اهللا عنه

                                                        
نصر  وأخرجه حممد بن. وهذا األثر وصله ابن املبارك يف كتاب الزهد. إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة: باب . األذان علقه البخاري يف كتاب .  ١

  )٢/١٨٧(فتح الباري. قاله ابن حجر . املروزي يف كتاب تعظيم قدر الصالة من طريقه
  )١٩٠-٢/١٨٩(فتح الباري .  ٢
  )٣/٢١٤(اآلداب لشرعية .  ٣
  )٣/٢١٢(انظر اآلداب .  ٤
  )غمر(مادة ) ٥/٣٢. (السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دمسه: الغمر بالتحريك: يف السان .  ٥
  )٢٠٦٣(، والدارمي)٣٢٩٧(، وابن ماجه)١٨٦٠(وصححه األلباين، ورواه الترمذي) ٣٨٥٢(، وأبو داود)٧٥١٥(رواه أمحد.  ٦
  ).٤٩٨(وصححه األلباين) ٤٩٣(، وابن ماجه)٢٧٤٨٦(رواه أمحد .  ٧
  )٥٣(رواه مالك .  ٨



   
  

٩١  

ويف ذلك حديث  وأثر .  الشرعي قبل الطعام ملن كان جنباً استحب بعض أهل العلم الوضوء :فائدة     
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا  كان جنباً فأراد ( : -رضي اهللا عنها-، فعن عائشة أما احلديث. 

( : وعند أمحد معنى زائداً على جمرد الوضوء الشرعي، قالت ،  )أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصالة 
هللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة فإذا أراد أن يأكل كان رسول ا

أن ابن عمر كـان إذا  : فعن نافع  وأما االثر.   )١(   )أو يشرب غسل كفيه مث يأكل أو يشرب إن شاء 
ـ  قـال  .  )٢( امأراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إىل املرفقني ومسح برأسه مث طعم أو ن

ومل نعلم أحداً استحب الوضوء لإلكل إال إذا كان الرجل جنباً، اهــ  : ]ابن تيمية [ الشيخ تقي الدين 
)٣(  .  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن ينام :( استدل احملدث األلباين، حبديث عائشة  :تنبيه     
على مشروعية غسل اليدين قبل الطعـام علـى   .  )٤( ) وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه

أن احلديث كان لبيان فعل النيب صلى اهللا : أوهلا: ولكن يف إطالقه نظر ألمور.  )٥(اإلطالق هلذا احلديث 
أن بعض الروايات جاءت بلفظ الوضوء وبعضها : وثانيها.عليه وسلم حال اجلنابة من نوم وأكل وشرب 

أي أحيانـاً   )غسل يديه :(قوله: يف حاشيته السنديقال . بيان جواز الفعلني جاءت بلفظ غسل اليدين ل
أن األئمـة واحملـدثني    :وثالثها. )٦(اهـ . يقتصر على ذلك لبيان اجلواز، وأحياناً يتوضأ لتكميل احلال

مل يـذهبوا إىل   -وقد نقلنا كالمهـم  -وغريهم  )٧( -رمحهم اهللا-كمالك وأمحد وابن تيمية والنسائي
مما يدل على أن هـذا  . مع روايتهم هلذا احلديث -حفظه اهللا-الق احلديث كما أطلقه العالمة األلباينإط

األمر عندهم حيمل حال اجلنابة، فيبقى الوضوء وغسل اليدين قبل األكل يف هذا احلديث مقيداً يف حال 
  .واهللا أعلم .  اجلنابة 

من السنة أن  يسم اآلكل قبل أكـل  . تعاىل بعدمها  التسمية يف ابتداء األكل والشرب، ومحد اهللا-٥    
والتسمية يف أول الطعام والشراب، ومحد اهللا يف : ابن القيمقال . طعامه، وحيمد اهللا تعاىل بعد الفراغ منه

                                                        
  ) ٧٥٧(، الدارمي)٥٨٤(، ابن ماجه)٢٢٤(، أبو داود)٢٥٥(، النسائي)٢٤١٩٣(واللفظ له، أمحد) ٣٠٥(، مسلم)٢٨٦(راه البخاري.  ١
  )١١١(رواه مالك.  ٢
  )٣/٢١٤(اآلداب الشرعية .  ٣
  .وغريمها ) ٢٤٣٥٣(وأمحد) ٢٥٦(رواه النسائي.  ٤
  )٣٩٠(رقم ) ١/٦٧٤( انظر السلسلة الصحيحة.  ٥
  )١٣٩-١/١٣٨. (دار الكتاب العريب. للسيوطي ، وحاشية السندي . شرح سنن النسائي.  ٦
. اقتصار اجلنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل: وضوء اجلنب إذا أراد أن يأكل، والثانية:األوىل: حيث ترجم على هذا احلديث بثالث تراجم.  ٧

  .انظر كتاب الطهارة يف سنن النسائي . سل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب اقتصار اجلنب على غ: والثالثة



   
  

٩٢  

: إذا مجع الطعام أربعاً فقد كمـل : اإلمام أمحدقال . آخره تأثري عجيب يف نفعه واستمرائه، ودفع مضرته
  .      )١(اهللا يف أوله، وحمد اهللا يف آخره، وكثرت عليه األيدي، وكان من حل إذا ذُكر اسم 

-فعن حذيفـة  . قبل الطعام أنه حيرم الشيطان من املشاركة يف األكل واإلصابة منه وفائدة التسمية    
سـول اهللا  كنا إذا حضرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مل نضع أيدينا حىت يبدأ ر( : قال -رضي اهللا عنه

صلى اهللا عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأا تدفع فذهبت لتضع يدها 
فقال رسـول  . يف الطعام فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدها مث جاء أعرايب كأمنا يدفع فأخذ بيده 

ال يذكر اسم اهللا عليه وإنه جاء ـذه اجلاريـة   إن الشيطان يستحلُّ الطعام أن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والذي نفسي بيده إن يده يف . فجاء ذا األعرايب ليستحل به، فأخذت بيده. ليستحل ا، فأخذت بيدها 

  . )٢() يدي مع يدها 
كنت : قال -رضي اهللا عنهما -عن عمر بن أيب سلمة) . بسم اهللا : ( أن يقول اآلكل ولفظ التسمية    
اً يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسـول اهللا  غالم

.   )٣()فما زالت تلك طعمـيت بعـد  . يا غالم سم اهللا،وكل بيمينك،وكل مما يليك( :صلى اهللا عليه وسلم
اهللا كفـاه  بسـم  : بسم اهللا الرمحن الرحيم، فإن قـال : يف أذكاره أن األفضل أن يقول النوويواختار 

وغالب : قلت. )٥(فلم أر ملا ادعاه من األفضلية دليالً خاصاً : بقوله ابن حجرورده .  )٤(وحصلت السنة 
، بل جاء التصريح )الرمحن الرحيم ( وحنو ذلك، دون زيادة  )سم  اهللا ( وغالب النصوص جاءت بلفظ 

قـال  : عمرو بن أيب سلمة قالمن حديث  -)الرمحن الرحيم ( دون زيادة -بلفظ التسمية عند الطرباين
 )٦( )بسم اهللا ، وكل بيمينك، وكل مما يليك : يا غالم إذا أكلت فقل( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.  
( أو   )بسم اهللا أوله وآخـره  ( : وإذا نسي اآلكل أن يسم اهللا قبل الطعام مث ذكر يف أثنائه فإنه يقول    

أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   :  -أم املؤمنني رضي اهللا عنها-عائشة  عن.  )بسم اهللا يف أوله وآخره 
: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا تعاىل، فإن نسى أن يذكر اسم اهللا تعاىل يف أوله فليقـل ( : وسلم قال 

  . )٧( )بسم اهللا أوله وآخره 
                                                        

  )٤/٢٣٢(زاد املعاد .  ١
  )٣٧٦٦(، وأبو داود)٢٢٧٣٨(، وأمحد)٢٠١٧(رواه مسلم .  ٢
، )٣٢٦٧(،  وابن ماجه)٣٧٧٧(، وأبو داود)١٥٨٩٥(، وأمحد)٢٠٢٢(واللفظ له، ومسلم) ٥٣٧٦(رواه البخاري.  ٣

  )٢٠٤٥(ارميوالد)١٧٣٨(ومالك
  )٣٣٤(األذكار للنووي.  ٤
  )٩/٤٣١(فتح الباري.  ٥
  )٣٤٤(، برقم )١/٦١١(وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني : أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري، وأدخله األلباين يف سلسلته الصحيحة وقال.  ٦
  )٢٠٢٠(، والدارمي)٣٢٦٤(، وابن ماجه)١٨٥٨(ي، والترمذ)٢٥٥٥٨(واللفظ له وصححه األلباين، وأمحد) ٣٧٦٧(رواه أبو داود.  ٧



   
  

٩٣  

فضل به اهللا على عباده، فقـد  وأما محد اهللا تعاىل بعد الفراغ من طعامه أو شرابه ففيه فضل عظيم ت    
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلـة  ( : روى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وقد تعددت الفاظ احلمد عنه صلى اهللا عليه وآله .  )١( )فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها 
  :وسلم بعد الفراغ من طعامه وشرابه ومنها 

  . )وال مستغنى عنه ربنا  )٢(احلمد هللا كثرياً طيباً مباركاً فيه غري مكفي وال مودعٍ(  -أ    
  . )احلمد هللا الذي كفانا وأروانا غري مكفي وال مكفور (  -ب    
: كان إذا فرغ من طعامه، وقال مرة:( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-روى أبو أمامة     
احلمد هللا كـثرياً  :  وقال مرة. احلمد هللا الذي كفانا وأروانا غري مكفي وال مكفورٍ : رفع مائدته قال إذا 

  . )٣( )طيباً مباركاً فيه غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه ربنا 
  . )احلمد هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حولٍ مين وال قوة (  -ت    
احلمد هللا : من أكل طعاماً فقال( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بيه قالعن معاذ بن أنس عن أ    

  . )٤( )الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حولٍ مين وال قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه 
  . )احلمد هللا الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرجاً (  -ث    
احلمد : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أكل أو شرب قالكان رسول ( : روى أبو أيوب األنصاري قال    

  . )٥( )هللا الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له خمرجاً 
  . )اللهم أطعمت وأسقيت، وأقنيت، وهديت، وأحييت، فلله احلمد على ما أعطيت (  -ج    
نني أنه كـان  عن عبد الرمحن بن جبري أنه حدثه رجل خدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثان س    

اللـهم  : بسم اهللا، فإذا فـرغ قـال  ( : يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول
  . )٦( )أطعمت وأسقيت، وأقنيت، وهديت، وأحييت، فلله احلمد على ما أعطيت 

هـذا مـرة،    يستحب االتيان بإلفاظ احلمد الواردة بعد الفراغ من الطعام مجيعها، فيقول : ١فائدة     
وهذا مرة حىت حيصل له حفظ السنة من مجيع وجوهها، وتناله بركة هذا األدعية، مع ما يشعر به املـرء  

                                                        
  )١٨١٦(، والترمذي)١١٥٦٢(، وأمحد)٢٧٣٤(رواه مسلم.  ١
: ومعىن املتروك. تركك : أي } ما ودعك ربك { :غري متروك الطلب إليه، والرغبة فيما عنده، ومنه قوله سبحانه وتعاىل: أي ) غري مودعٍ : ( قوله.  ٢

  )٢٧٨-١١/٢٧٧(غري تارك طاعة ريب، قاله البغوي يف شرح السنة : أي ) غري موعٍ  (املستغىن عنه، وقرأ بعضهم 
، )٢٠٢٣(، والدارمي)٣٢٨٤(،  وابن ماجه)٣٨٤٩(، وأبو داود)٣٤٥٦(، والترمذي)٢١٦٦٤(واللفظ له، وأمحد) ٥٤٥٩(رواه البخاري.  ٣

  ).٢٨٢٨(والبغوي يف شرح السنة 
  )٣٣٤٨(وحسنه األلباين ) ٣٢٨٥(حسن غريب، وابن ماجهحديث : وقال ) ٣٤٥٨(رواه الترمذي .  ٤
  .صحيح : وقال األلباين) ٣٨٥١( رواه أبو داود.  ٥
مث ذكر . ، وأبو الشيخ يف أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٤/٦٢،٥/٣٧٥(رواه أمحد ) : ٧١) (١/١١١(قال األلباين يف السلسلة الصحيحة.  ٦

  .   ه كلهم ثقات رجال مسلم وهذا إسناد صحيح رجال: سنده وقال 



   
  

٩٤  

يف قرارة نفسه من استحضار هذه املعاين عندما يقول هذا اللفظ تارة، وهذا اللفظ تـارة أخـرى، ألن   
كرار يقل معها استحضار املعاين فإنه مع كثرة الت-كترديد ذكر معني-النفس إذا اعتادت على أمرٍ معني 

  .لكثرة الترداد
من أطعمـه  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما-روى ابن عباس : ٢فائدة     

اللهم بارك لنا فيه وزدنـا  : ومن سقاه اهللا لبناً فليقل. اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خرياً منه: اهللا طعاماً فليقل
  . )١( ) أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إال اللنب منه، فإين ال

مر معنا قوله صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن أيب  . األكل والشرب باليد اليمىن والنهي عن الشمال -٦    
رضـي اهللا  -ومن حديث جابر ابن عبد اهللا .  )٢()يا غالم سم اهللا،وكل بيمينك،وكل مما يليك ( : سلمة 
 )٣( )ال تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل  بالشمال ( : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن رسول -عنهما 

إذا أكل أحدكم فليأكل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال( : -رضي اهللا عنه-ويف حديث عمر. 
 :اجلوزي ابنقال .   )٤() بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 

ملا جعلت الشمال لالستنجاء ومباشرة األجناس، واليمىن لتناول الغذاء، مل يصلح اسـتعمال أحـدمها يف   
شغل األخرى، ألنه حطٌّ لرتبة ذي الرتبة، ورفع للمحطوط، فمن خالف ما اقتضـته احلكمـة وافـق    

  ). ٥(الشيطان

هـداهم  -الناس،  إال أن بعض املسلمنيومع أن األحاديث يف هذا مشهورة ال تكاد ختفى على عامة     
وإذا قيل هلم يف ذلـك،  . ال زال متمسكاً ذه اخلصلة الذميمة، وهي األكل والشرب باليد الشمال -اهللا

هذا أمر أصبح لنا عادة ويصعب أن ننفك منه، ولعمر اهللا إن هذا من تزيني الشيطان هلم، وصدهم : قالوا
لٌ على نقص اإلميان يف قلوم؛ وإال فما معىن خمالفة أمر الرسـول  عن اتباع الشرع، وهو يف اجلملة دلي

-روى سلمة بن األكـوع . وشرهم وأخبثهم من فعل ذلك تكرباً وجترباً ! .   صلى اهللا عليه وسلم ويه 
ال : قال. كل بيمينك : فقال. أن رجالً أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشماله(  -رضي اهللا عنه

فمـا  : قـال (       :ويف رواية أمحـد ) ال استطعت ما منعه إال الكرب، فما رفعها إىل فيه : قال . أستطيع
جواز الدعاء على من خالف احلكـم  : ويف هذا احلديث: النوويقال .  )٦(  )وصلت ميينه إىل فمه بعد 

                                                        
  )٣٣٨٥(وحسنه األلباين ) ٣٣٢٢(هذا حديث حسن ، وابن ماجه: وقال ) ٣٤٥٥(رواه الترمذي.  ١
، )٣٢٦٧(،  وابن ماجه)٣٧٧٧(، وأبو داود)١٥٨٩٥(، وأمحد)٢٠٢٢(واللفظ له، ومسلم) ٥٣٧٦(رواه البخاري.  ٢

  )٢٠٤٥(والدارمي)١٧٣٨(ومالك
  )١٧١١( ، ومالك)٣٢٦٨(، وابن ماجه)١٤١٧٧(فظ له، وأمحدوالل) ٢٠١٩(رواه مسلم.  ٣
  )٢٠٣٠(، الدارمي)١٧١٢(،  مالك)٣٧٧٦(، أبو داود)١٨٠٠(، الترمذي)٤٥٢٣(، أمحد) ٢٠٢٠(مسلم .  ٤
  )١٢٢٧) (٢/٥٩٤(كشف املشكل .  ٥
  )١٦٠٦٤(، وأمحد)٢٠٢١(رواه مسلم.  ٦



   
  

٩٥  

ألكل، واستحباب الشرعي بال عذر، وفيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل حال حىت يف حال ا
  . )١(تعليم اآلكل آداب األكل إذا خالفه 

إذا هناك مثَّ عذر مينع من األكل باليد اليمىن كاملرض واجلراحة وحنومها، فال حرج يف األكل  :فائدة     
  .بالشمال، وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها 

لمة،أنه قال أكلت يومـاً مـع   يف إحدى روايات حديث عمر بن أيب س. األكل مما يلي اآلكل  -٧    
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعلت آخذ من حلمٍ حول الصحفة

وعلة النهي يف ذلك؛ ألن األكل من موضع أيدي الناس فيه سـوء أدب،  .  )٢() كل مما يليك ( : وسلم 
ما تقولون يف : يعترض علينا معترض فيقول لكن قد. -وهو الغالب -وقد يتقذر اآلكلني من هذا الفعل

إن خياطاً دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعه  فذهبت مع النيب صلى اهللا : حديث أنس قال
عليه وسلم فقرب خبز شعري ومرقاً فيه دباٌء وقديد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يتتبع الدباء من حوايل 

إن : ابن عبد الربما قاله : ن هذا االعتراض أنه ال تعارض بني احلديثني، ونقولواجلواب ع.  )٣( القصعة 
املرق واالدام وسائر الطعام،إذا كان فيه نوعان أو أنواع،فال بأس أن جتول اليد فيه، للتخري مما وضع على 

، ألن الطعام كلـه  وإمنا أمره أن يأكل مما يليه: - )وكل مما يليك ( : معلقاً على قوله -مث قال... املائدة
  .-واهللا املوفق-وذا يتضح اجلمع بني احلديثني .  )٤(كذا فسره أهل العلم . كان نوعاً واحداً، واهللا أعلم

أن  -رضي اهللا عنهما-وفيه حديث ابن عباس. استحباب األكل من حوايل الصحفة، دون أعالها -٨    
اً فال يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل مـن  إذا أكل أحدكم طعام( : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كلوا يف القصعة من جوانبها، وال تأكلوا من وسطها ( : ولفظ أمحد  )أسفلها فإن الربكة ترتل من أعالها 
وخص الوسط برتول الربكة، ألنه أعدل املواضع، وعلة النهي حىت ال .  )٥( )فإن الربكة ترتل يف وسطها 

حتلُ يف وسطه، وقد يلحق به ما إذا كان اآلكلون مجاعة، فإن املتقدم منـهم إىل   يحرم اآلكل الربكة اليت
  . )٦(وسط الطعام قبل حافته قد أساء األدب معهم، واستأثر  لنفسه بالطيب دوم، واهللا أعلم 

                                                        
  )١٤/١٦١(الد السابع. شرح صحيح مسلم .  ١
  .وسبق خترجيه ) ٢٠٢٢(مسلم .  ٢
) . ٢٠٥٠(، الدارمي)١١٦١(، مالك)٣٧٨٢(، أبو داود)١٨٥٠(، الترمذي)١٢٢١٩(، أمحد)٢٠٤١(واللفظ له، مسلم) ٥٤٣٦(البخاري.  ٣

فجعل : رع، قالوكان يعجبه الق: قُدمت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قصعةٌ فيها قرع، قال: ( قال.والدباء هو القرع، وجاء مصرحاً به يف رواية أمحد
  .هو اللحم اململح افف بالشمس : والقديد ) . يلتمس القرع بأصبعه أو قال بأصابعه 

  )١/٢٧٧(التمهيد .  ٤
  )٢٠٤٦(، والدارمي)٣٢٧٧(حديث حسن صحيح ، وابن ماجه: وقال) ١٨٠٥(والترمذي) ٢٤٣٥(واللفظ له، وأمحد) ٣٧٧٢(رواه أبو داود.  ٥
  )١٠/١٧٧(لد اخلامسا. انظر عون املعبود.  ٦



   
  

٩٦  

من هديه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يأكـل  . استحباب األكل بثالثة أصابع ولعق اليد بعده   -٩    
جاء ذلك يف حديث كعب ابن مالك عن أبيه . أصابعه الثالث، وكان يلعق يده بعد الفراغ من طعامهب

  . )١() كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل بثالث أصابع ويلعق يده قبل أن ميسحها ( : أنه قال
وال يشـبعه إال بعـد    فإن األكل بأصبع أو أصبعني ال يستلذ  به اآلكل، وال ميريه، : ابن القيمقال     

واألكل باخلمسة والراحة يوجب ازدحام ... طول، وال تفرح آالت الطعام واملعدة مبا يناهلا يف كل أكلة
الطعام على اآلته، وعلى املعدة، ورمبا انسدت اآلالت فمات، وتغصب اآلالت على دفعه، واملعدة على 

له صلى اهللا عليه وسلم، وأكل من اقتـدى بـه   احتماله، وال جيد له لذة وال استمراء، فأنفع األكل أك
  . )٢(باألصابع الثالث اهـ 

إذا أكل أحدكم فال ميسـح  ( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس    
 .   )٣()فال ميسح يده باملنديل حـىت يلعقهـا أو يلعقهـا    (:وعند أمحد وأيب داود)يده حىت يلعقها أو يلعقها

أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ( : -رضي اهللا عنهما-والعلة يف ذلك مبينةً يف حديث جابر ابن عبد اهللا 
ال تـدرون يف أيـه   ( : ويف قوله .  )٤() إنكم ال تدرون يف أيه الربكة : أمر بلعق األصابع والصحفة وقال

كة، وال يدري أن تلك الربكة فيما أكله معناه واهللا أعلم أن الطعام الذي حيضره اإلنسان فيه بر )الربكة 
أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي يف أسفل القصعة أو يف اللقمة الساقطة، فينبغي أن حيافظ على هذا 
كله لتحصل الربكة، وأصل الربكة الزيادة وثبوت اخلري واالمتاع به، واملراد هنا واهللا أعلم ما حيصل بـه  

  . )٥( النوويى ويقوى على طاعة اهللا وغري ذلك، قاله التغذيه وتسلم عاقبته من أذ
-وفيه حديث جابر ابن عبد اهللا . استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ماعلق ا واكلها -١٠    

إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما
إن الشيطان حيضر أحـدكم  : (  ويف رواية) احلديث .. ها وال يدعها للشيطانما كان ا من أذى وليأكل

فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان ا مـن  . عند كل شيء من شأنه، حىت حيضره عند طعامه
 ) فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه تكون الربكة  . أذى مث ليأكلها وال يدعها للشيطان 

أن الشيطان يتربص باإلنسان  ويال زمه وحياول النيل منه، ويرغب يف  :منها، ويف هذا احلديث فوائد.  )٦(
إماطة األذى من تراب وغريه عن اللقمة السـاقطة مث أكلـها   : ومنها. يف مشاركته حىت يف أكله وشربه
                                                        

  )٢٠٣٣(، والدارمي) ٣٨٤٨(، وأبو داود)٢٦٦٢٦(، وأمحد)٢٠٢٣٢(رواه مسلم.  ١
  .بتصرف يسري ) ٤/٢٢٢(زاد املعاد.  ٢
  )٢٠٢٦(، والدارمي)٣٢٦٩(، وابن ماجه)٣٨٤٧(، وأبو داود)٣٢٢٤(،  وأمحد)٢٠٣١(، ومسلم)٥٤٥٦(رواه البخاري.  ٣
  )٣٢٧٠(، ابن ماجه)١٣٨٠٩(واللفظ له، أمحد) ٢٠٣٣(مسلم .  ٤
  )١٣/١٧٢(الد السابع . شرح مسلم .  ٥
  )١٤٢١٨(، وأمحد)٢٠٣٣(رواه مسلم.  ٦



   
  

٩٧  

أن بركة الطعام قد تكون : ومنها. وحرمان الشيطان منها؛ ألنه عدو، والعدو ينبغي حرمانه والتحرز منه
أن الشيطان حيضر ويالزم اإلنسان، وال مدخل للعقـل يف  :  ومنـها . يف اللقمة الساقطة فال يفرط فيها 

  .إنكار حضوره، كما يزعم أهل العقول 
وفيـه أحاديـث   . وهذا النهي يترتل على اجلماعة ال الواحـد  . النهي عن القران بني التمرتني-١١    

كنا باملدينة يف بعض أهل العراق فأصابنا سنةٌ، فكان ابن الـزبري  : ن شعبة عن جبلة قالع: صحيحة، منها
ى :  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مير بنا فيقول -رضي اهللا عنهما-يرزقنا التمر، فكان ابن عمر 

أما حكم احلديث فإن ف: يف املشكل ابن اجلوزيقال .  )١( عن اإلقران، إال أن يستأذن الرجل منكم أخاه
هذا إمنا يكون يف اجلماعة، والعادة تناول مترة واحدة، فإذا قرن اإلنسان زاد على اجلماعة واستأثر عليهم، 

وذهـب  . والنهي هنا إما للتحرمي أو الكراهة وكلٌ قد قال به أهل العلـم  .  )٢(اهـ .فافتقر إىل األذن
ن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إال برضاهم والصواب التفصيل، فإ: إىل التفصيل فقال النووي

وحيصل الرضا بتصرحيهم به أو مبا يقوم مقام التصريح من قرينة حالٍ أو إدالل عليهم كلهم حبيث يعلـم  
يقيناً أو ظناً قوياً أم يرضون به، ومىت شك  يف رضاهم فهو حرام، وإن كان الطعام لغريهم أو ألحدهم 

فإن قرن بغري رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن اآلكلني معه وال جيب، وإن كان  اشترط رضاه وحده،
الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فال حيرم عليه القران، مث إن كان يف الطعـام قلـة فحسـن أن ال يقـرن     
لتساويهم، وإن كان كثرياً حبيث يفضل عنهم فال بأس بقرانه، لكن األدب مطلقاً التأدب يف األكل وترك 

  . )٣(شره إال أن يكون مستعجالً ويريد اإلسراع لشغل آخر ال
  هل يقاس على التمر غريه من صنوف الطعام اليت تتناول إفراداً ؟ : مسألة     
وعلى قياسه قران كل      ما : ابن تيميةقال . نعم يقاس عليه ما كانت العادة بتناوله إفراداً  :اجلواب    

  . )٤( العادة جارية بتناوله إفراداً
أا كانت إذا  -رضي اهللا عنهما-عن أمساء بنت أيب بكر. استحباب األكل بعد ذهاب حرارته -١٢    

إنـه  : ( إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: غطته شيئاً حىت يذهب فوره، مث تقول )٥(ثردت 
ومل .  )١( )حىت يـذهب خبـاره    ال يؤكل طعام( :  -رضي اهللا عنه-وقال أبو هريرة.  )٦( )أعظم للربكة 

                                                        
إال أن : ( وقوله ). ٣٣٣١(، وابن ماجه)٣٨٣٤(، وأبو داود)١٨١٤(، والترمذي)٥٠١٧(، وأمحد)٢٠٤٥(، ومسلم)٢٤٥٥(رواه البخاري.  ١

   .انظر رواية مسلم وأمحد هلذا احلديث . يعين االستئذان . الكلمة إال من كلمة ابن عمر ال أرى هذه: قال شعبة ) يستأذن الرجل منكم أخاه 
  )١١٦٥(رقم ) ٢/٥٦٥(كشف املشكل من حديث الصحيحني .  ٢
  )١٣/١٩٠(الد السابع. شرح مسلم .  ٣
  )٣/١٥٨(اآلداب الشرعية .  ٤
  
  .أي صنعت ثريداً .  ٥
  ) ٢٦٤١٨(،  وأمحد)٣٩٢(اين يف سلسلته الصحيحة برقموأدخله األلب) ٢٠٤٧(رواه الدارمي .  ٦



   
  

٩٨  

وأقرب املعاين .  )٢( ابن القيميأكل طعاماً يف وقت شدة حراراته، قاله ] النيب صلى اهللا عليه وسلم[يكن 
 النوويللربكة هنا هو ما حيصل به التغذيه وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة اهللا وغري ذلك، قاله 

)٣( .  
ما عـاب  ( : قال -رضي اهللا عنه-وفيه حديث أيب هريرة. واحتقاره النهي عن عيب الطعام  -١٣     

وعيـب  .  )٤( )رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركـه  
وعلة النهي .  )٥( النوويماحل قليل امللح حامض رقيق غليظ غري ناضج وحنو ذلك، قاله : الطعام كقولك
الطعام خلقة اهللا فال تعاب، وفيه وجه آخر وهو أن  عيب الطعام  يدخل على قلب الصانع يف ذلك؛ ألن 

احلزن واألمل لكونه الذي أعده وهيأه، فسد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هذا الباب حىت ال جيد احلزن 
  .طريقاً إىل قلب املسلم، والشريعة تأيت مبثل هذا دائماً 

، وهل يعد  )٦(ذا احلديث مع امتناع النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أكل الضب هل يتعارض ه: مسألة    
امتناعه من ) هذا حلم مل آكله قط : ( ويف رواية) فأجدين أعافه : (... قوله صلى اهللا عليه وسلم يف الضب

  عيب الطعام ؟ 
ضب من عيب الطعام، بل أنه التعارض بني احلديثني، وليس قوله صلى اهللا عليه وسلم يف ال :اجلواب    

وأمـا  : النـووي قال . هو إخبار عن سبب امتناعه،وهو أنه ال يشتهي هذا النوع من الطعام ومل يعتاده
  .)٧(حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام، إمنا هو إخبار بأن هذا الطعام اخلاص ال أشتهيه 

م الشرب قائماً، ويعود اختالفهم فيه إىل اختلف العلماء يف حك. حكم الشرب واألكل قائماً  -١٤    
وجود أحاديث صحيحة ظاهرها التعارض، فبعضها كانت تنهى عن الشرب قائماً، وبعضها كانت على 

  :العكس من ذلك، وحنن نسوق لك بعضاً منها 
   :أحاديث النهي عن الشرب قائماً :  أوالً    
ويف رواية  )زجر عن الشرب قائماً :( ليه وسلم أن النيب صلى اهللا ع -رضي اهللا عنه- أنسروى  -١    
  . )٨(  )ى أن يشرب قائماً ( : 

                                                                                                                                                                             
  )٧/٢٥٨٠(أخرجه البيهقي : صحيح ) : ١٩٧٨(قال األلباين يف إرواء الغليل.  ١
  )٤/٢٢٣(زاد املعاد.  ٢
  )١٣/١٧٢(الد السابع . شرح مسلم .  ٣
، والبغوي يف شرح )٣٢٥٩(، وابن ماجه)٣٧٦٣(، وأبو داود)٢٠٣١(، والترمذي)٩٨٨٢(، وأمحد)٢٠٦٤(، ومسلم)٥٤٠٩(رواه البخاري.  ٤

  )٢٨٤٣(السنة
  )١٤/٢٢(الد السابع. شرح مسلم .  ٥
  )٢٠١٧(، الدارمي)١٨٠٥(، مالك)٣٢٤١(، ابن ماجه)٣٧٩٤(، أبو داود)٤٣١٦(، النسائي)٢٦٧٩(، أمحد)١٩٤٦(، مسلم()البخاري. ٦
  )١٤/٢٢(الد السابع. شرح مسلم .  ٧
  )٢١٢٧(، والدارمي)٣٤٢٤(، وابن ماجه)٣٧١٧(، وأبو داود)١٨٧٩(، والترمذي)١١٧٧٥(د، وأمح)٢٠٢٤(رواه مسلم. ٨



   
  

٩٩  

أن النيب صلى اهللا عليه سول زجر عن الشرب ( : قال -رضي اهللا عنه- سعيد اخلدريوعن أيب  -٢    
  . )١( )قائماً 
ال يشربن أحـد  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه-أيب هريرةوعن  -٣    

  . )٢( )فمن نسي فليستقي . منكم قائماً 
  :أحاديث جواز الشرب قائماً : ثانياً    
سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن زمـزم   ( : قال -رضي اهللا عنهما- ابن عباسعن  -١    

  . )٣( )فشرب وهو قائم 
إن ناساً يكره : باب الرحبة فشرب قائماً فقال على -رضي اهللا عنه-أيت  علي ( : وعن النزال قال -٢    

ويف روايـة   )أحدهم أن يشرب وهو قائم وإين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل كما رأيتموين فعلت 
ما تنظرون إن أشرب قائماً فقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يشرب قائماً، وإن أشرب : فقال( : أمحد 

  . )٤( )صلى اهللا عليه وسلم يشرب قاعداً  قاعداً فقد رأيت النيب
كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ( : أنه قال -رضي اهللا عنهما-ابن عمروعن  -٣    

  .  )٥( )نشرب قياماً ونأكل وحنن نسعى 
ورؤي . وفيه عن عائشة، وسعد بن أيب وقاص، أما ال يريان بشرب اإلنسان وهو وقائم بأساً -٤    

  .  )٦(ن عمر، وابن الزبري ومها يشربان قياماً اب
وألجل هذه األحاديث اليت ظاهرها التعارض وغريها، تنازع أهل العلم يف بيان حكمـه، وأعـدل       

ولكن اجلمع بني األحاديث أن حتمل الرخصة على حال :  يف فتاويه قال ابن تيميةاألقوال عندي ما قاله 
وفيـه    )أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الشرب قائماً ( :الصحيحمثلها يف  النهيالعذر، فأحاديث 
األكـل؟  : فقلنـا : قال قتادة) أن النيب صلى اهللا عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً( : عن قتادة عن أنس

:    مثل حديث ما يف الصحيحني عن علي وابن عباس قـال  الرخصةوأحاديث .  ذاك شر وأخبث: فقال
أن علياً يف رحبـة الكوفـة   : ويف البخاري عن علي )لى اهللا عليه وسلم قائماً من زمزم شرب النيب ص( 

إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنع كما : مث قال . شرب، وهو قائم
وحديث علي هذا قد روى فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم، كما جاء يف حديث ابن عبـاس،   .صنعت

                                                        
  )٣٠٤٥(، والبغوي يف شرح السنة )١٠٨٨٥(، وأمحد)٢٠٢٥(رواه مسلم .  ١
  .فمن نسي فليستقي : دون قوله) ٨١٣٥(، وأمحد) ٢٠٢٦(رواه مسلم.  ٢
  )٣٤٢٢(، وابن ماجه)٢٩٦٤(، والنسائي)١٨٨٢(رمذي، والت)١٨٤١(، وأمحد)٢٠٢٧(، ومسلم)١٦٣٧(رواه البخاري.  ٣
  )٣٧١٨(، وأبو داود)١٣٠(، والنسائي)٧٩٧(، وأمحد)٥٦١٥(رواه البخاري.  ٤
  )٢١٢٥(، والدارمي)٣٣٦٤(وصححه األلباين ) ٣٣٠١(، وابن ماجه)٤٥٨٧(رواه أمحد.  ٥
  )١٧٢٠،١٧٢١،١٧٢٢(انظر املوطأ .  ٦



   
  

١٠٠  

هذا كان يف احلج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم، ويستقون ويسألونه، ومل يكـن موضـع   
قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل، فيكون هذا وحنوه مستثىن من ذلك النهي، وهذا جاز عن أحوال 

رمات اليت حرم أن املنهي عنه يباح عند احلاجة؛ بل ماهو أشد من هذا يباح عند احلادة؛ بل احمل: الشريعة
  .  )١(أكلها وشرا كامليتة والدم تباح للضرورة 

من آداب الشرب، أن ال يتنفس الشـارب يف اإلنـاء،     . كراهية التنفس يف اإلناء، والنفخ فيه  -١٥    
رضي -قوله صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب قتادة: وال ينفخ فيه، ويف ذلك أحاديث صحيحة، فمنها

أن : حديث ابن عبـاس : ومنها.  )٢( )احلديث ... إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء (  : -اهللا عنه
والنهي عن التنفس يف اإلناء هو .  )٣( )ى أن يتنفس يف اإلناء أو ينفخ فيه ( : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 )٤( النووي، قاله   من طريق األدب خمافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم واألنف فيه وحنو ذلك
وأما النفخ يف الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف ألجلها، والسيما إن كان مـتغري  . 

فأنفاس النافخ ختالطه، وهلذا مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني النهي عن التنفس : وباجلملة. الفم
   .)٥(..  ابن القيميف اإلناء والنفخ فيه، قاله 

-وفيه حديث أنس بن مالـك . استحباب التنفس يف اإلناء ثالثاً، وإباحة الشرب دفعة واحدة -١٦    
إنـه أروى  : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتنفس يف الشراب ثالثاً ويقول( : قال -رضي اهللا عنه
س يف الشراب ثالثاً، هـو إبعـاد   واملراد بالتنف.  )٦( فأنا أتنفس يف الشراب ثالثاً: قال أنس) وأبرأُ وأمرأُ 

  . اإلناء عن يفِّ الشارب مث التنفس خارجه، وإال فالتنفس يف اإلناء منهي عنه 
رضي اهللا -دفعة واحدة وال كراهة يف ذلك، ويستدل لذلك حبديث أيب سعيد اخلدري ويباح الشرب    
اهللا عليه وسلم أنه ى عن النفخ أمسعت رسول اهللا صلى : أنه ملا دخل على مروان بن احلكم قال له -عنه

فقال له رجلٌ يا رسول اهللا إين ال أروى من نفسٍ واحد، فقال لـه  . نعم: يف الشراب ؟ فقال له أبو سعيد
 فأهرقهـا : فإين أرى القذاة فيه ؟ قال : فابن القدح عن فاك مث تنفس قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ك الرخصة، أن يشرب من نفس واحد مـا شـاء، وال أرى بأسـاً    فكأين أرى يف ذل: مالكقال .  )٧(

                                                        
  )٢١٠-٣٢/٢٠٩(الفتاوى .  ١
  )٣١(، وأبو داود)٤٧(، والنسائي)١٨٨٩(، والترمذي)٢٢٠٥٩(، وأمحد)٢٦٧(، ومسلم)٥٦٣٠(خاريرواه الب.  ٢
  .دون ذكر التنفس ) ٣٤٢٩(وصححه األلباين، وابن ماجه) ٣٧٢٨(حديث حسن صحيح، وأبو داود: وقال ) ١٨٨٨(رواه الترمذي.  ٣
  )٣/١٣٠(الد الثاين. شرح صحيح مسلم .  ٤
  )٤/٢٣٥(زاد املعاد.  ٥
ومل يذكر ) ٢١٢٠(، والدارمي)٣٤١٦(، وابن ماجه)١٨٨٤(، والترمذي)١١٧٧٦(واللفظ له، وأمحد) ٢٠٢٨(، ومسلم)٤٥٦٣١(رواه البخاري  ٦

  .ابن ماجه والترمذي، الشق الثاين من احلديث 
  )٢١٢١(واللفظ له، والدارمي) ١٧١٨(، ومالك)١٠٨١٩(حديث حسن صحيح،وأمحد: وقال) ١٨٨٧(رواه الترمذي.  ٧



   
  

١٠١  

وقال .  )١() أين ال أروى من نفس واحد ( : بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة ملوضع احلديث
على أنه لو روى يف نفس واحد ومل حيـتج إىل الـنفس    -أي احلديث املتقدم-وفيه دليل: شيخ اإلسالم

  . )٢(أوجب التنفس، وحرم الشرب بنفس واحد  جاز، وما علمت أحداً من األئمة
( : قال -رضي اهللا عنه-وفيه أحاديث صحيحة، فعن أيب هريرة. كراهية الشرب من يفِّ السقاء -١٧    

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن مينع جاره أن يغرز خشبة يف 
ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب من ( : قال -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس .  )٣( )جداره  

  .  )٤( )من يفِّ السقاء 
يف احلديثني ي صريح عن الشرب من فم القربة أو السقاء، والذي ينبغي هو صب الشراب يف اإلناء     

هة   الترتيه وهم وهذا النهي محله بعض أهل العلم على التحرمي ومحله بعضهم على كرا. مث الشرب منه 
وقد ذكر أهل العلم بعض احلكم اليت مـن  .  )٥(األكثر، ومنهم من جعل أحاديث النهي ناسخة لإلباحة 

أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحـة  : فمنها :  منهاأجلها جاء هذا النهي، نذكر بعضاً 
سقاء حشرات أو حيوانات أو قذاة أو غريها أنه رمبا يكون يف القربة أو ال :ومنهاكريهة يعاف ألجلها، 

أنه رمبا خيالط املاء من ريق الشارب فيتقـذره  : ومنهاال يشعر ا الشارب فتدخل يف جوفة فيتضرر ا، 
أن ريق الشارب ونفَسه قد يكون ممرضاً غريه، ملا ثبت عند األطباء أن العـدوى قـد    :ومنها . )٦(غريه 

  . تنتقل عن طريق الريق والنفس
فكيف جنمع بـني فعلـه   .  )٧(ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه شرب من يفِّ قربة معلقة : مسألة     

  صلى اهللا عليه وسلم الدال على اجلواز، وبني يه القويل ؟
لو فرق بني ما يكون لعذر كأن تكون القربة : قال شيخنا يف شرح الترمذي: ابن حجرقال  :اجلواب    

جيد احملتاج إىل الشرب إناء متيسراً ومل يتمكن من التناول بكفه، فال كراهة حينئذ وعلى ذلك معلقة ومل 
القائل ابن [     -قلت. حتمل األحاديث املذكورة، وبني ما يكون لغري عذر فتحمل عليه أحاديث النهي

                                                        
  )١/٣٩٢:(التمهيد البن عبد الرب.  ١
  )٣٢/٢٠٩(الفتاوى.  ٢
، وأبو )١٣٥٣(، والترمذي)١٦٠٩(ورواه مسلم.  دون الشق الثاين، وله رواية أخرى يف الشق الثاين) ٧١١٣(، وأمحد) ٥٦٢٧(رواه البخاري. ٣

  .ول وكلهم ذكر الشق الثاين من احلديث دون األ) ١٤٦٢(، ومالك)٢٣٣٥(،وابن ماجه)٣٦٣٤(داود
  )٢١١٧(، والدارمي)٣٤٢١(، وابن ماجه)٣٧١٩(، وأبو داود)٤٤٤٨(، والنسائي)١٨٢٥(، والترمذي)١٩٩٠(، وأمحد)٥٦٢٩(رواه البخاري.  ٤

  )٢١١٧(والدارمي
  )١٠/٩٤(انظر فتح الباري.  ٥
  )   .٣/١٦٦(، و اآلداب الشرعية)١٠/٩٤(، وفتح الباري)٤/٢٣٣(انظر زاد املعاد.  ٦
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فشرب من يفِّ قربة معلقة قائماً، فقمت إىل : عن كبشة األنصارية قالت : ولفظه) ١٨٩٢(رواه الترمذي.  ٧

  )٢٧٨٠(وصححه األلباين برقم) ٣٤٢٣(وكذا رواه ابن ماجه.  هذا  حديث حسن صحيح:قال أبو عيسى . فيها فقطعتها 



   
  

١٠٢  

ة املعلقة أخص ويؤيده أن أحاديث اجلواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القرب: -]حجر
من الشرب من مطلق القربة، وال داللة يف أخبار اجلواز على الرخصة مطلقاً بل علـى تلـك الصـورة    

  .)١(وحدها، ومحلها على حال الضرورة مجعاً بني اخلربين أوىل من محلها على النسخ واهللا أعلم 
 -رضي اهللا عنـه -دة واألصل يف ذلك حديث قتا. استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً  -١٨    

فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يصب وأسقيهم حىت ما بقي غـريي وغـري   ( ...: قال  -الطويل
ال : فقلت . اشرب : مث صب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فشربت وشرب رسـول اهللا  : قال.  إن ساقي القوم آخرهم شرباً: قال. أشرب حىت تشرب يا رسول اهللا 
وداللة هذا احلديث ظاهرة يف أن من توىل سقاية قـوم فإنـه   .  )٢( )احلديث ... صلى اهللا عليه وسلم 

  .يقدمهم على نفسه ويكون هو آخرهم شرباً اقتداًء برسول  اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال .   واملشاة منهي عنها   )٣(عادام  خمالفة للعجم فإا من. استحباب الكالم على الطعام - ١٩    

وقرابة له، فجعلنا ] أمحد بن حنبل[تعشيت مرة أنا وأبو عبد اهللا: قال إسحاق بن إبراهيم: ابن مفلحقال 
ومل أجـد  . أكلٌ ومحد خري من أكل وصمت: احلمد هللا وبسم اهللا، مث قال: ال نتكلم وهو يأكل ويقول

رمحـه  -والظاهر أن أمحد . ، ومل أجدها يف كالم أكثر األصحابعن أمحد خالف هذه الرواية صرحياً
  . )٤(اتبع األثر يف ذلك ؛ فإن من طريقته وعادته حتري االتباع  -اهللا
من اآلداب النبوية، استحباب االجتماع على الطعام، وأن . استحباب االجتماع على الطعام  - ٢٠    

عدد اآلكلني زادت الربكة، ففي حديث جابر ابن عبـد   اجتماعهم سبب حللول الربكة فيه ، وكلما زاد
طعام الواحـد يكفـي   ( : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أنه قال -رضي اهللا عنهما-اهللا

وعند الطـرباين  : ابن حجرقال .   )٥( )االثنني، وطعام األثنني يكفي األربعة، وطعام األربعة يكفي الثمانية 
كلوا مجيعاً وال تفترقوا فإن طعام الواحد يكفـي  ( : يرشد إىل العلة يف ذلك وأوله من حديث ابن عمر ما

احلديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة االجتماع، وأن اجلمع كلما كثر ازدادت الربكة  )األثنني 
)٦(  .  

                                                        
  )١٠/٩٤(فتح الباري .  ١
فرواه بعضهم مطوالً، بعضهم اقتصر على ). ٢١٣٥(، والدارمي)٣٤٣٤(، وابن ماجه)١٨٩٤(، والترمذي)٢٢٠٤٠(، وأمحد)٦٨١(رواه مسلم.  ٢

  .موضع الشاهد، وبعضهم رواه باللفظني مجيعاً 
  هـ١٤١٢األوىل . دار احلديث ط) ٢/١١(انظر إحياء علوم الدين للغزايل.  ٣
  )٣/١٦٣(اآلداب الشرعية .  ٤
  )٢٠٤٤(، الدارمي)٣٢٥٤(، ابن ماجه)١٨٢٠(، الترمذي)١٣٨١٠(، أمحد)٢٠٥٩(رواه مسلم.  ٥
  )٩/٤٤٦(فتح الباري .  ٦



   
  

١٠٣  

يـا  : قالوا أن  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسليم( :وعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده     
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا : قال. نعم : قالوا. فلعلكم تفترقون: قال. رسول اهللا إنا نأكل وال نشبع 
  . )١( )اسم اهللا عليه يبارك لكم فيه 

االكثار من الطعـام ممـرض   . كراهية اإلكثار من الطعام، أو االقالل منه حبيث يضعف اجلسم-٢١    
كثرية، وهو يصيب اجلسم باخلمول والكسل فيثقل عن فعل الطاعات، وهـو  للجسم، ويصيبها بأدواء 

وعكسه االقالل منه، فهو يوهن البدن ويضعفه عن فعـل  .  -أعاذنا اهللا من ذلك-يورث القلب القسوة
وال جند عالجاً ناجعاً مثل عالج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ولو أننا امتثلناه ملا احتجنا .  الطاعات 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فعن مقدام ابن معدي كرب قال.  مراجعة الطبيب يف غالب أحوالناإىل
ما مأل آدمي وعاًء شراً من بطنٍ، حبسب ابن آدم أُكالت يقمن صلبه، فإن كان ال  حمالـة  ( : وسلم يقول

  .  )٢( )فثلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفسه 
ذكر ابن عبد الرب وغـريه أن  : ا اجلانب حيسن بنا أن نقف عنده، قال ابن مفلحوللسلف كالم يف هذ    

إياكم والبطنة، فإا مكسلةٌ عن الصـالة، مؤذيـة   : خطب يوماً فقال -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب
 للجسم، وعليكم بالقصد يف قوتكم، فإنه أبعد من األشرِ، وأصح للبدن، وأقوى على العبادة، وإن امرءاً

املعدةُ حوض البدن، والعروق واردة : -رضي اهللا عنه- عليوقال . لن يهلك حىت يؤثر شهوته على دينه 
عليها وصادرة عنها، فإذا صحت صدرت العروق عنها بالصحة، وإذا سقمت صدرت العروق عنـها  

  . كثرة الكالم وكثرة األكل  : تنتان تقسيان القلب: الفضيل بن عياضوقال . بالسقم
هؤالء الذي يأكلون قليالً، ويقللـون مـن   : وقيل له: عن أمحد أنه قال) جامعه(يف  اخلاللوروى     

  .)٣(فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض :مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول! ما يعجبين: طعامهم ؟ قال
ـى  ( : ل قا-رضي اهللا عنه-وفيه حديث عمر بن اخلطاب. حترمي  اجللوس على مائدة ا مخر -٢٢    

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مطعمني، عن اجللوس على مائدة يشرب عليها اخلمـر، وأن يأكـل   
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقعـد  ( : بلفظ ) ٥(وعند أمحد .  )٤( )الرجلً وهو منبطح على بطنه 
، والعلة يف ذلك أن اجللوس مـع  واحلديث صريح يف النهي  )احلديث...على مائدة يشرب عليها اخلمر

  . )٦(وجود ذلك املنكر فيه إشعار بالرضى واإلقرار عليه 
                                                        

  )٣٢٨٦(، وابن ماجه)١٥٦٤٨(وأمحد. وصححه األلباين) ٣٧٦٤(رواه أبو داود.  ١
  )٢٧٢٠(وصححه األلباين) ٣٣٤٩(، وابن ماجه)١٦٧٣٥(وأمحد. حسن صحيح: وقال) ٢٣٨٠(رواه الترمذي.  ٢
  .مع تقدمي وتأخري ) ٣/١٨٣،١٨٤،١٨٥(اآلداب الشرعية .  ٣
  .دون ذكر الشق األول من احلديث ) ٣٣٧٠(وصححه األلباين، وابن ماجه) ٣٧٧٤(رواه أبو داود.  ٤
  )٢٠٩٢(، والدارمي)٢٨٠١(، وهي عند الترمذي أيضاً)١٤٢٤١(من طريق أخرى .  ٥
  )١٠/١٧٨(الد اخلامس. انظر عون املعبود.  ٦



   
  

١٠٤  

    )١(باب آداب  التخلي  -١٠
  

حىت يعلمكـم  . إين أرى صاحبكم يعلمكم : قال لنا املشركون: قال -رضي اهللا عنه-عن سلمان -
ستقبل القبلة، وى عن الروث والعظم، قال أجل، إنه  انا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو ي. اخلراَءة 

  . )٢() ال يستنجي أحدكم  بدون ثالثة أحجار : ( وقال
  

  *اآلداب * 
  

قال رسول اهللا صـلى اهللا  : قال -رضي اهللا عنه-عن معاذ بن جبل  . اجتناب املالعن الثالث  -١    
ويف حديث       أيب .  )٣( )ق والظل اجتنبوا املالعن الثالث، الرباز يف املوارد وقارعة الطري( : عليه وسلم

وما اللعانان يـا  : قالوا. اتقوا اللعانني (: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-هريرة
وحديث معاذ انفرد بـذكر املـوارد   .  )٤( )الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم : رسول اهللا ؟ قال

: وهي ااري والطرق إىل املاء واحدها مورد، يقال.  )٥(ذكره يف اللسان  الطريق إىل املاء: واملوردة وهي
واحلديثان صدر أحدمها باجتناب املالعن الثالث، واآلخـر  .  )٦(وردت املاء إذا حضرته لتشرب : يقال

س عليه املراد بالالعنني األمرين اجلالبني للعن، احلاملني النا: اخلطايبقال . باتقاء الالعنني، فما املراد بذلك
والداعيني إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعين عادة الناس لعنه، فلما صارا سبباً  لذلك أضـيف  

فعلى هـذا يكـون   : وقد يكون الالعن مبعىن امللعون واملالعن مواضع اللعن، قلت : اللعن إليهما، قال
ما على رواية مسلم فمعنا واهللا أعلم وأ. اتقوا األمرين امللعون فاعلهما، وهذا على رواية أيب داود:التقدير

وعلة  النـهي  .  )٧(اتقوا فعل اللعانني أي صاحيب اللعن ومها اللذان يلعنهما الناس يف العادة واهللا أعلم : 
عن التخلي يف هذه املواضع الثالثة، هو أن تقذير هذه املواضع وتنجيسها بالقذر  فيه إيـذاٌء للمـؤمنني   

                                                        
  .أو االستطابة . داب قضاء احلاجة ويطلق عليها أيضاً آ.  ١
قـال  : ( ويف بعض الفاظهم زيـادة  ). ٣١٦(، وابن ماجه)٤١(، والنسائي)٧(، وأبو داود)١٦(، والترمذي)٢٣١٩١(، وأمحد)٢٦٢(رواه مسلم .  ٢

اد األصنام كيف ضاقت صـدورهم  فانظر إىل عب) . احلديث... قال سلمان. بعض املشركني وهم يستهزئون به إين ألرى صاحبكم يعلمكم حىت اخلراءة
رضـي اهللا  -ملا رأوا دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأا ما تركت شيئاً من أمر الدنيا واآلخرة إال وبينت  منه علماً، كما قال أبو ذر. وقالوا  ما قالوا

  )٢٠٨٥٤رواه أمحد ( ا منه علماً لقد تركنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وما حيرك طائر جناحيه يف السماء إال أذكرن:  -عنه
  )٣٢٨(حسن ، وابن ماجه: وقال األلباين) ٢٦(رواه أبو داود.  ٣
  )٢٥(، وأبو داود)٨٦٣٦(، وأمحد)٢٦٩(رواه مسلم .  ٤
  ) ورد :( مادة) ٣/٤٥٦. ( ٥
  )١/٣١(الد األول. عون املعبود بشرح سنن أيب داود.  ٦
  )٣/١٣٢(الد الثاين. شرح مسلم للنووي .  ٧



   
  

١٠٥  

والذين يؤذون املؤمنون واملؤمنات بغري مـا اكتسـبوا فقـد    { : قال تعاىل وإيذاءهم حمرم بنص الكتاب،
  . } احتملوا تاناً وإمثاً مبيناً 

وهذ قياس : يلحق بالظل، املكان الذي يتشمس فيه الناس أيام الشتاء، قال الشيخ ابن عثيمني :فائـدة     
ة يف النهي عن الظل موجودة هنا واحلكم وعلى هذا فال جيوز التخلي يف هذا املكان، ألن العل.  )١(جلي 

  .يدور مع علته وجوداً وعدماً  
وإىل هذا ذهب . األحاديث تشري إىل أن النهي ينصب على حال التغوط فقط دون التبول :  ٢فائدة     

فمعنـاه  : قال) الذي يتخلى يف طريق الناس وظلهم : ( النووي فقال يف شرح قوله صلى اهللا عليه وسلم
ال يصح تفسري النووي بالتغوط، ولو ] و: [فقال العظيم آباديورد ذلك . يف موضع مير به الناسيتغوط 

وقد علمت أن املراد بالتخلي التفرد لقضاء احلادة غائطاً كـان أو  : وقال... سلم فالبول يلحق به  قياساً
تربز : اإلنسان ، يقال وأنت تعلم أن الرباز اسم للفضاء الواسع من األرض، وكنوا به عن حاجة... بوالً

  . )٢(الرجل إذا تغوط، فإنه وإن كان امساً للغائط لكن يلحق به البول   
. ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستتر عند قضاء حاجته حبائش خنلٍ، واحلائش له ظل: مسألة     

  فكيف جنمع بني فعله صلى اهللا عليه وسلم وبني يه ؟
الذي حيرم التخلي فيه، هو الظل الذي يقصده الناس وجيلسون فيه،وجيعلونه مقيالً إن الظل  :اجلواب    

هلم، وأما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيحمل على أن هذا الظل غري مقصود وال مرغوب فيه، وحاشا 
  .أن ينهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شيء مث يفعله 

أن رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-وفيه حديث جابر  ) . الدائم(النهي عن  البول يف املاء الراكد -٢    
والعلة فيه ظاهرة، وهو أن البـول يف املـاء   .  )٣( )ى أن يبال يف املاء الراكد ( : صلى اهللا عليه وسلم 

ويفهم منه أن حكم النهي ال ينسحب علـى   . الدائم مظنة التنجيس، والتغوط فيه أشد وأقبح وهو أوىل 
  . )٤(فإن كان املاء كثرياً جارياً مل حيرم البول فيه ملفهوم احلديث : النوويقال . ارياملاء اجل

وذلك صيانة السم اهللا تعاىل عن اإلهانة .  كراهية دخول مكان قضاء احلاجة بشيء فيه ذكر اهللا  -٣    
يف شـرحه،   عثيمني ابنقال . واالبتذال، و ال يليق مبسلم أن يدخل اخلالء بشيء فيه ذكر اهللا إال حلاجة

هذا مستثىن من املكروه، يعين إذا احتاج إىل ذلك كاألوراق النقدية اليت فها اسم اهللا،  )إال حلاجة ( : قوله

                                                        
  هـ١٤١٤الثانية . ط. دار آسام ) .  ١/١٠٢(الشرح املمتع على زاد املستقنع .  ١
  )٣١-١/٣٠(الد األول. ، وعون املعبود )٣/١٣٢(الد الثاين. شرح مسلم للنووي  انظر .  ٢
  )٣٤٣(، وابن ماجه)٣٥(، والنسائي)١٤٢٥٨(، وأمحد)٢٨١(رواه مسلم . ٣
انظر شرح مسلم للنووي، . وللعلماء تفصيل يف هذه املسألة مل أرد اإلطالة فيها، واقتصرنا على املراد ). ٢/١٥٢(ألولالد ا. شرح صحيح مسلم .  ٤

  ) .٤١٤-١/٤١٣(وشرح البخاري ال بن حجر



   
  

١٠٦  

ألننا لو قلنا؛ ال تدخل ا مث أخرجها ووضعها عند باب اخلالء صارت عرضة للنسيان، وإذاكان يف حمل 
  .  )١(يف جممع من الناس عرضة ألن تسرق  بارح صارت عرضة ألن يطري ا اهلواء، وإذا كان

فال نشك يف حترمي الدخول به إىل مكان قضاء احلاجة، وعليه أهل العلـم، ولكنـهم    وأما املصحف     
أجازوا الدخول به إن كان يخشى عليه السرقة، ومع ذلك فإن املسلم عليه أن يتقي اهللا ربه، وال يعرض 

يف ذلك األمر ما استطاع إىل ذلك سبيالً كأن يعطي شخصاً آخـر    كالم اهللا لإلهانة، وعليه أن يتحرز
ذلك املصحف حىت خيرج من اخلالء وحنو ذلك من السبل، فإن عدمت فال يكلف اهللا نفساً إال وسعها 

)٢( .  
-األنصاريأيب أيوب وفيه أحاديث صحاح، منها حديث . النهي عن استقبال القبلة واستدبارها  -٤    

إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -نهرضي اهللا ع
فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببولٍ وال غائط ( ... :ولفظ مسلم وغريه )يوهلا ظهره شرقوا أو غربوا 

عن : ن واسع بن حبان قالفع -رضي اهللا عنهما-ومنها حديث ابن عمر.   )٣(  )ولكن شرقوا أو غربوا 
إن ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل القبلـة وال بيـت    :عبد اهللا بن عمر أنه كان يقول
لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : املقدس، فقال عبد اهللا ابن عمر

قد : قيل له: قال سلمانومنها حديث .  )٤( )احلديث... وسلم على لبنتني مستقبالً بيت املقدس حلاجته 
أجل لقد انا أن نسـتقبل القبلـة   : علمكم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم كل شيٍء حىت اخلراءة قال، فقال

ى الـنيب  (  :قال -رضي اهللا عنهما- جابر بن عبد اهللاومنها حديث .  )٥( )احلديث ... لغائط أو بول 
وعـن مـروان   .  )٦( )نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض بعام   يستقبلها صلى اهللا عليه وسلم أن 

: أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول إليها، فقلت -رضي اهللا عنهما-رأيت ابن عمر( : األصفر قال
ينك وبـني  إمنا نهي عن ذلك يف الفضاء فإذا كان ب. بلى : أليس قد نهي عن هذا؟ قال: يا أبا عبد الرمحن

  . )٧( )القبلة شيٌء يسترك فال بأس 
السابقة ظاهرها التعارض وألجل ذا اختلف أهل العلـم يف حكـم اسـتقبال القبلـة      فاألحاديث    

يفيد النـهي   -رضي اهللا عنه-أيب أيوب فحديث. واستدبارها، عند قضاء احلاجة يف البنيان وغري البنيان 
                                                        

  )١/٩١(الشرح املمتع على زاد املستقنع .  ١
  )١/٩١(انظر الشرح املمتع  ٢
  )٣١٨(، وابن ماجه)٢١(، والنسائي)٩(، وأبو داود)٢٣٠٠٣(وأمحد ،)٢٦٤(واللفظ له، ومسلم) ١٤٤(رواه البخاري.  ٣
، )٤٥٥(، ومالك)٣٢٢(، وابن ماجه)١٢(، وأبو داود)٢٣(، والنسائي)٤٥٩٢(، وأمحد)٢٦٦(واللفظ له، ومسلم) ١٤٥(رواه البخاري.  ٤

  )٦٦٧(الدارمي
  .تقدم خترجيه .  ٥
  )٣٢٥(، وابن ماجه)١٤٤٥٨(سنه األلباين، وأمحدوح) ١٣(حسن غريب، وأبو داود: وقال) ٩(رواه الترمذي.  ٦
  )١١(رواه أبو داود.  ٧



   
  

١٠٧  

 -رضي اهللا عنهما-ابن عمرسواٌء يف الصحراء أو البنيان، وحديث  عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً
يفيد جواز استدبار القبلة دون استقباهلا يف البنيان أو ما  -رضي اهللا عنها-يف رقيه على ظهر بيت حفصة 

رضـي اهللا  -سلمانيقوم مقامه، كوضع ابن عمر راحلته بينه وبني القبلة عند قضائه حاجته ، وحديث 
فيه أن آخـر   -رضي اهللا عنه-جابرنهي عن استقبال القبلة مطلقاً يف البنيان وغريه، وحديث فيه ال -عنه

  . أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو جواز استقبال القبلة
ومذاهب أهل العلم يف هذا كثرية تبعاً لظواهر النصوص املتعارضة، ولكن اجلمع بينها ممكن،      قال     

العلماء أنه إذا أمكن اجلمع بني األحاديث اليصار إىل ترك بعضها، بل جيـب  وال خالف بني  :النووي
عندنا هو حترمي قضاء احلاجة مستقبل القبلة أو مسـتدبرها يف   واملختار.  )١(اجلمع بينها والعمل جبميعها 

وإىل هذا .  اخلالء، وجواز ذلك يف البنيان، أو بوجود ساتر بني املتخلي وبني القبلة استقباالً أو استدباراً
  .  )٢( اللجنة الدائمةذهبت 

مواضع قضاء احلاجة حمل للنجاسات والقذر، . ما يقال ويفعل  عند الدخول واخلروج من اخلالء  -٥    
مكـان  (والشياطني معروفةٌ مبالبستها للنجاسات وحمبتها لذلك، ولذا فهي تأوي إىل الكُنف واحلُشوش

إن هذه احلشوش حمتضـرة  ( : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، فعن زيد بن أرقم عن ر)قضاء احلاجة
والشيطان عدو لإلنسان، ال ينفك عن عداوته وإيذاءه وجيـد بغيتـه يف احلشـوش    .  )٣( )احلديث ... 

سـبحانه  -والكنف، وهلذا جاء الشرع مبا حيفظ لإلنسان بدنه وعقله، فشرع له أذكاراً حتفظه بأمر اهللا 
وقد استقرت قواعد الشريعة على : شيخ اإلسالماخل إىل اخلالء رجله اليسرى، قال فيقدم الد. -وتعاىل

تقدم فيها اليمىن إذا كانت من باب الكرامة، كالوضـوء  : أن األفعال اليت تشترك فيها اليمىن واليسرى
ل والغسل، واالبتداء بالشق األمين  يف السواك، ونتف األبط، وكاللباس، واالنتعال، والترجل، ودخـو 

وتقدم اليسرى يف ضد ذلك، كدخول اخلالء وخلع . املسجد واملرتل، واخلروج من اخلالء، وحنو ذلك 
  . )٤(النعل، واخلروج من املسجد 

رضـي اهللا  -ملا وراه علي بن أيب طالب ) بسم اهللا: ( يستحب للداخل أن يقولوعند دخول  اخلالء     
ستر ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل الكنيـف  ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -عنه

فقد روى عبـد  .  )  )١(أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث :( ويسن له أن يقول.   )٥( )بسم اهللا : أن يقول 

                                                        
  )٣/١٢٦(الد الثاين. شرح مسلم .  ١
  )٩٩-٥/٩٧) (٤٤٨٠(انظر الفتوى رقم .  ٢
  )٢٩٦(، وابن ماجه)١٨٨٠٠(وصححه األلباين، وأمحد) ٦(رواه أبو داود. ٣
  )١٠٩-٢١/١٠٨(الفتاوى.  ٤
  )٦٠٦(، ورواه الترمذي) ٥٠(وانظر إرواء الغليل ) ٢٤٥(األلباين برقموصححه ) ٢٩٧(رواه ابن ماجه.  ٥



   
  

١٠٨  

( : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قـال : مسعت  أنساً يقول: العزيز بن صهيب أنه قال
إذا أراد أن يدخل ( : وقال سعيد بن زيد]: وقال البخاري... [ )ن اخلبث واخلبائث اللهم إين أعوذ بك م

  . أفاد أن الداخل يقول هذا الذكر قبل دخوله ال بعده  )إذا أراد اخلالء ( :وقوله .  )٢( )
االلتجاء إىل اهللا عز وجل من اخلبث واخلبائث، ألن هذا املكـان خبيـث،   : وفائدة هذه االستعاذة    
أعـوذ  : بييث مأوى اخلبثاء، فهو مأوى الشياطني فصار من املناسب إذا أراد دخول اخلالء أن يقولواخل

ابن باهللا من اخلبث واخلبائث حىت ال يصيبه اخلبث وهو الشر، وال اخلبائث وهو النفوس الشريرة، قاله يف 
  .  )٣( عثيمني

 -رضـي اهللا عنـها  -، فعن عائشة )انك غفر( : يقدم الرجل اليمىن ويقول وعند اخلروج من اخلالء    
إذا ( :وعنـد الترمـذي    )غفرانك ( : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: قالت 

  .املراد بذلك بعد اخلروج من اخلالء  )عند اخلروج ( : وقوهلا.  )٤( )خرج من اخلالء 
ء احلاجة، بل يستحب فعله حىت يف الصحراء، هذا األدب ال يقتصر على األماكن املعدة لقضا :فائدة    

فإذا اقترب املتخلي من املكان الذي اختاره لقضاء حاجته فليقل ذكر الدخول، وإذا فرغ منه قال ذكـر  
وهذا األدب جممع على استحبابه، وال فرق فيه بني البنيان والصحراء واهللا    أعلم : النوويقال . اخلروج

)٥( .  
وهو أدب نبوي، أرشد به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمته إىل أن . احلاجة  التستر عند قضاء-٦    

يستتروا عند قضاء حاجتهم، وذلك ألن قضاء احلاجة مدعاة إىل كشف العورة، والشرع جاء بالسـتر  
كنت يف سفرٍ مع النيب صلى :( قال -رضي اهللا عنه-روى املغرية بن شعبة . وحفظ العورات  ال كشفها

يا مغرية خذ اإلداوة فأخذا فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـىت  : عليه وسلم يف سفرٍ فقالاهللا 
 )فمشى حىت توارى يف سواد الليل: (وعند مسلم )احلديث ... توارى عين فقضى حاجته وعليه جبة شامية

.   )٦(..)ب عين حىت مـا أراه  فانطلقنا حىت برزنا عن الناس فرتل عن راحلته مث انطلق فتغي( : وعند أمحد 

                                                                                                                                                                             
مجع خبيث واملراد به ذكران  -على رواية الضم : واخلبث . النفوس الشريرة: الشر، واخلبائث -علىرواي التسكني: اخلبث: قال ابن عثيمني.  ١

الشرح . (  -رمحه اهللا-أعم، وهلذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله اخلطايب والتسكني . الشياطني، واخلبائث مجع خبيثة، واملراد إناث الشياطني
  ). ٨٣-١/٨٢املمتع 

).  ٦٦٩(، والدارمي)٢٩٦(، وابن ماجه)٤(، وأبو داود)١٩(، والنسائي)٥(، والترمذي)١١٥٣٦(، وأمحد)٣٧٥(، ومسلم)١٤٢(رواه البخاري.  ٢
  )١/٢٩٤(انظر فتح الباري. هذه الرواية وصلها املصنف نفسه يف األدب املفرد . اخل .. وقال سعيد بن زيد: وقول البخاري 

  )١/٨٣(الشرح املمتع .  ٣
  )٣٠٠(، وابن ماجه)٧(، والترمذي)٢٤٦٩٤(وصححه األلباين، وأمحد) ٣٠(رواه أبو داود.  ٤
  )٤/٦٠(الد الثاين. شرح مسلم .  ٥
، )٧٣(،  ومالك)٥٤٥(، وابن ماجه)١٥١(،  وأبو داود)٨٢(، والنسائي)١٧٦٦٨(، وأمحد)٢٧٤(، ومسلم)٣٦٣(رواه البخاري.  ٦

  )٧١٣(والدارمي



   
  

١٠٩  

- عبد اهللا بن جعفـر وعن .   )٢( )أبعد  )١(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ذهب املذهب ( : وعنه
أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يومٍ فأسر إيلَّ حديثاً ال أُحدثُ بـه  ( : قال  -رضي اهللا عنه

 )٣( به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجته هدف أو حائش خنـلٍ أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر 
ويف هذا احلديث من الفقهـه اسـتحباب   : النـووي قال .  )٤( )قال ابن امساء يف حديثه يعين حائط خنل 

االستتار عند قضاء احلاجة حبائط أو هدف أو وهدة أو حنو ذلك، حبيث يغيب مجيع شخص اإلنسان عن 
  .  )٥(ذه سنة متأكدة واهللا أعلم أعني الناظرين وه

قد كُفي مشقة التحرز من كشف العورة، لوجود املرافق واملراحيض املسـتورة،   واملتخلي يف البنيان    
  . فلله احلمد واملنة على تيسريه 

ينبغي على املتخلي يف الصحراء أن ال يرفع ثوبه قبل أن يدنو من األرض، وخصوصاً إذا كان  :فائدة    
  .من ميكنه النظر إليه  هناك 

من ( : -رضي اهللا عنها- عائشةاألصل يف البول أن يكون من قعود، قالت . البول قائماً وقاعداً -٧    
وذلك .  )٦( )حدثكم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال قائماً، فال تصدقوه، ما كان يبول إال جالساً 

 بدنه وثوبه، ولكن إن دعت احلاجة إىل البوم واقفاً فال بأس ألن البائل قائماً ال يسلم عادةً من تلوث يف
رأيتين أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم نتماشـى فـأتى   ( : قال -رضي اهللا عنه - حذيفةبذلك، ملا رواه 

قومٍ خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إيلَّ فجئته فقمت عند عقبـه   )٧(سباطة 
فكالم عائشة يحمل  -رضي اهللا عنهما-وال منافاة بني حديث حذيفة،وبني قول عائشة.  )٨( )حىت فرغ 

صـلى اهللا  -يحمل على األغلب من عادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقلنا ذلك لثبوت بوله قائماً 
أو أنـه   ومحل العلماء بول النيب صلى اهللا عليه وسلم قائماً، على أن ذلك لبيان اجلواز،.  -عليه وسلم 

  .كان يف مكان ال يستطيع معه البول جالساً 

                                                        
  )ذهب :( مادة ) ١/٣٩٤لسان العرب . ( اخلالُء، واملَذْهب، واملرفق، واملرحاض : يقالُ ملوضع الغائط: قال الكسائي.  ١
  )٦٦٠(، والدارمي)٣٣١(ه، وابن ماج)١٧(حسن صحيح ، والنسائي: وقال األلباين) ١(رواه أبو داود.  ٢
اهلدف كل شيء مرتفع من بناء : وقال اجلوهري.. هو حيد مرتفع من الرمل، وقيل هو كل شيء مرتفع كحيود الرمل املشرفة: اهلدف : يف اللسان .  ٣

  ) .  هدف(مادة ) ٩/٣٤٦.(أو كثيب رمل أوجبل 
: ويف احلديث. حائش للطرفاء،: يقال. احلائش اتمع من الشجر خنالً كان أو غريه وأصل... احلائش مجاعة النخل ال واحد هلا : قال اجلوهري: واحلائش

  ) حوش :( مادة ) ٦/٢٩١. ( أنه دخل حائش خنل فقضى حاجته؛ وهو النخل امللتف اتمع كأ،ه ال لتفاته حيوش بعضه إىل بعض
  )٣٤٠(، وابن ماجه)٢٥٤٩(، وأبو داود)١٧٤٧(، وأمحد)٣٤٢(رواه مسلم .  ٤
  ) ٤/٣٠( الد الثاين. شرح مسلم.  ٥
  )٣٠٧(، وابن ماجه)١٢(وصححه األلباين، والترمذي) ٢٩( رواه النسائي ٦
  )سبط:( مادة ) ٧/٣٠٩لسان العرب . ( املوضع الذي يرمى فيه التراب واالوساخ وما يكنس من املنازل] وهي ... :[ الكناسة: السباطة.   ٧
  )٦٦٨(، والدارمي)٣٠٥(، وابن ماجه)٢٣(، وأبو داود)١٨(، والنسائي)١٣(، والترمذي)٢٢٧٣٠(، وأمحد)٢٧٣(م، ومسل)٢٢٥(رواه البخاري. ٨

  )٦٦٨(والدارمي



   
  

١١٠  

   
  :جلواز البول قائماً شرطان   :فائدة     
  .أن يأمن التلويث ) ١(    
  .  )١( منييابن عثقاله . أن يأمن الناظر ) ٢(    
  هل جيوز البول قائماً لغري حاجة ؟ : مسألة     
اً لغري حاجة مل يأمث لكنه خالف يف القضاء حاجته األفضل لو بال قائم :قالت اللجنة الدائمة: اجلواب     

  . )٢(واألكثر من فعله صلى اهللا عليه وسلم 
اعلم أن من تأمل نصوص الشرع، فإنه جيـد أـا   . النهي عن استخدام اليد اليمىن يف قضاء احلاجة-٨

شـدت العبـاد إىل أن   جاءت بتكرمي اليد اليمىن والرجل اليمىن على الرجل اليسرى واليد اليسرى، وأر
ومن هذا الباب ي رسول اهللا . يستخدموا أميام يف فعل األمور الكرمية، ومشائلهم على الضد من ذلك

وإمنا وقع النهي عن مس : ابن اجلوزيقال . صلى اهللا عليه وسلم عن مس الذكر واالستنجاء باليد اليمىن 
اليمني عن االستعمال يف خساس األحوال، وهلـذا   لرفع قد :أحدمها: الذكر واالستنجاء باليمني ملعنيني

جتعل يف آخر دخول اخلالء وأول دخول املسجد، وتجعل اليمني لألكل والشرب والتنـاول، وتمتـهن   
أنه لو باشرت اليمىن النجاسة لكان اإلنسان يتذكر عند تناول طعامه بيمنه  :والثاين. اليسرى يف األقذار

ويستوحش، وخييل إليه بقاء ذلك األثر فيها، فُرتهت عن هذا ليطيـب  ما باشرت ومست، فينفر الطبع 
  .   )٣(عيشه يف التناول 

إذا بال أحدكم فال يأخذ ذكره ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-أبو قتادة روى     
ن أحدكم ذكره بيمنـه  ال ميسك( : وعند مسلم وغريه  )بيمنه، وال يستنجي بيمينه، وال يتنفس يف اإلناء 

أمجع العلماء على أنه منهي عن االستنجاء : النوويقال .  )٤( ...)وهو يبول وال يتمسح من اخلالء بيمنه 
  .  )٥(باليمني، مث اجلماهري على أنه ي ترتيه وأدب ال ي حترمي 

  مل يرد يف األحاديث النهي عن مس الدبر باليمني عند التغوط ؟ : مسألة     
فهو قيـاس  . النهي عن مس الدبر عند التغوط أوىل من النهي عن مس الذكر عند التبول :اجلوابو    

األوىل، ولعل النيب صلى اهللا عليه وسلم نبه باألخف اكتفاًء به للداللة على األشد، ال سيما وأن الـنيب  
                                                        

  )١/٩٢(الشرح املمتع .  ١
  )٤٢١٣(فتوى) . ٩٠-٥/٨٩.  ( ٢
  )٦٠٤(رقم ) ٢/١٣٨(مشكل الصحيحني .  ٣
، )٣١٠(، وابن ماجه)٣١(، وأبو داود)٢٤(، والنسائي)١٥(، والترمذي)١٨٩٢٧(، وأمحد)٢٦٧(، ومسلم)١٥٣(رواه البخاري.  ٤

  )٦٧٣(والدارمي
  )٣/١٢٧(الد الثاين . شرح مسلم .  ٥



   
  

١١١  

نا أن احلياء مينع  الـنيب  وال يرد علي.  )١( )كان أشد حياًء من العذراء يف خدرها ( : صلى اهللا عليه وسلم
  .صلى اهللا عليه وسلم من تبليغ الدين؛ ألن البالغ حصل بذكر األخف تنبيهاً على األشد، واهللا أعلم 

قدمنا على نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء رجل   -رضي اهللا عنه-طلق بني حبيبقال  : ٢مسألة     
 )هل هو إال مضغةٌ منه(  :رجل ذكره بعد ما يتوضأ، فقاليا نيب اهللا، ما ترى يف مس ال: كأنه بدوي فقال

إن ظاهر حديث طلق يدل على إباحة مس الـذكر يف مجيـع   : والسؤال هنا .  )٢( )بضعةٌ منه ( : أو قال
  األحول ، فما اجلمع بينه وبني حديث أيب قتادة ؟ 

رضي اهللا -ديث أيب قتادةمطلق، وح -رضي اهللا عنه-أنه ال تعارض بينهما فحديث طلق  :اجلواب     
فدل على اجلواز يف كـل   )إمنا هو بضعةٌ منك ( ] :قوله: [ابن أيب مجرةقال .  مقيد يف حال البول -عنه

  . )٣(حال، فخرجت حالة البول ذا احلديث الصحيح وبقي ما عداها على اإلباحة 
سر والتخفيف، ورفع احلرج عند من حماسن الشريعة، أا جاءت بالي.   )٤(االستنجاء واالستجمار -٩    

ومن التيسري الـذي  .  }يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر { : املشقة وعدم االستطاعة، قال تعاىل
من اهللا به على املكلفني أن أباح هلم التنظف باالحجار و حنوها  كاألوراق واملناديل وشبهها بعد الفراغ 

قام املاء يف التطهري، وال شك أن هذا من التيسري ألن املـاء غـري   من ختليهم واستطابتهم، وهو يقوم م
  .   مقدور عليه يف كل األحوال 

اتبعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخرج حلاجته فكان ال يلتفت ( : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال    
م وال روث فأتيته بأحجارٍ بطرف ا أو حنوه و ال تأتين بعظ )٥(ابغين أحجاراً استنفض : فدنوت منه، فقال

 ن ٦()ثيايب فوضعتها إىل جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه( .  
أما األول والثاين فقد . االستنجاء قد يكون باملاء، وقد يكون باألحجار، وقد يكون ما مجيعاً :فائدة    

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، لكن  هذا ال أعلمه وارداً]فـ: [وردت فيهما آثاراً صحيحة، وأما الثالث 
  . )١( ابن عثيمنيمن حيث املعىن ال شك أنه أكمل تطهرياً، قاله 

                                                        
  )٤١٨٠(، وابن ماجه)١١٢٨٦(، وأمحد)٢٣٢٠(، ومسلم)٣٥٦٢(رواه البخاري.  ١
، وابن )٨٥(والترمذي ،)١٥٨٥٧(وصححه األلباين،  أمحد)١/٣٠٦فتح الباري (واحلديث صحيح أو حسن : قال ابن حجر) ١٨٢(رواه أبو داود.  ٢

  ).  ٤٨٣(ماجه
  )١/٣٠٦(فتح الباري .  ٣
واستنجى أي مسح موضع النجو أو . التنظف مبدر أو ماء: االستنجاء: وقال الزجاج... االغتسال باملاء من النجو والتمسح باحلجارة منه: االستنجاء. ٤

  ) .جنا: (مادة ) ١٥/٣٠٦لسان العرب . ( غسله 
هو االستنجاء، واستجمر واستنجى واحد إذا متسح باجلمار، وهي األحجار الصغار، : االستنجاء باحلجارة، وقيل: االستجمار: زيد قال أبو: االستجمار   

  ) .مجر : ( مادة ) ٤/١٤٧: اللسان. ( ومنه مسيت مجار احلج للحصى اليت ترمى ا 
جي ا، وهو من نفض الثوب ألن املستنجي ينفض عن نفسه األذى باحلجر أي أي استن. ابغين أحجاراً استنفض ا :ويف احلديث: قال ابن منظور.  ٥

  )نفض: (مادة) ٧/٢٤١: اللسان. ( يزيله ويدفعه 
  )١٥٥(رواه البخاري.  ٦



   
  

١١٢  

ملا أباح اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم، استعمال . كراهية االستجمار بالعظم والروث -١٠    
لعظم ملعاين فيها، إمـا علـى   األحجار وحنوها عوضاً عن املاء يف التنظيف، منعهم من استعمال الروث ا

  . جهة التعبد أو أا ليست هلا خاصية التطهري كما يف األحجار وشبهها 
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الغائط، فـأمرين أن  ( : أنه  -رضي اهللا عنه-عبد اهللا ابن مسعودروى     

فأتيته ا، فأخذ احلجـرين  آتيه بثالثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة 
ملا قال له النيب  -السابق -رضي اهللا عنه- أيب هريـرة ويف حديث .  )٢( )هذه ركس : وألقى الروثة وقال

مـا  : فقلت ( : قال ....  )ابغين أحجاراً استنفض ا وال تأتين بعظم وال روثة ( : صلى اهللا عليه وسلم 
وإنه أتاين وفد جن نصيبني ونعم اجلن فسألوين الزاد فدعوت . نمها من طعام اجل: بال العظم والروثة ؟ قال

فتبني ذه الرواية سـبب املنـع مـن    .  )٣( )اهللا هلم أن ال ميروا بعظمٍ وال بروثة إال وجدوا عليها طعاماً 
  . استعمال العظم والروث يف التنظيف 

. اساً على طعام اجلن، من باب قياس األوىل مينع االستنجاء أو االستجمار بطعام اآلدميني، قي :فائدة     
كما حيرم  االستنجاء أو االستجمار باألوراق احملترمة ككتب علوم الشريعة ألا ال ختلوا من اآليـات  

  .القرآنية، وألفاظ اجلاللة، والقرآن من باب أوىل 
تعم احملل، حلـديث  وهذا من أجل إنقاء احملل، وأقله ثالث مسحات . استحباب االستجمار وتراً   -١١

فإن حصل اإلنقاء بدون ) . ٤( )ال يستنجي أحدكم  بدون ثالثة أحجار (  -املتقدم-رضي اهللا عنه-سلمان 
ثالث مسحات وجب تكميلها، وإن حصل اإلنقاء بعد الثالث وكان شفعاً كاألربع والست اسـتحب  

إذا اسـتجمر  ( :  -اهللا عنـه رضي -قطعه على الوتر لقوله صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة 
  . )٥( )احلديث ...أحدكم فليستجمر وتراً 

كره كثري من أهل العلم الكالم على قضاء احلاجة، وأخذوا ذلك من . كراهية الكالم يف اخلالء -١٢    
.  )٦( )أن رجالً مر  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبول، فسلم فلـم يـرد عليـه    ( حديث ابن عمر 

من ذلك إذا كان لضرورة أو حاجة كإرشاد ضرير يكاد يقع يف بئر، أو طلب ماء وحنو    ذلك  واستثنوا
)٧ (.  

                                                                                                                                                                             
  )١/١٠٥(الشرح املمتع .  ١
  )٣١٤(، ابن ماجه)٤٢(، النسائي)١٧(، الترمذي)٣٦٧٧(، أمحد)١٥٦(البخاري.  ٢
  )٣٨٦٠(رواه البخاري يف املناقب .  ٣
  .سبق خترجيه .  ٤
، )٣٤(، ومالك)٤٠٩(، وابن ماجه)٣٥(، وأبو داود)٨٨(، والنسائي)٧١٨٠(واللفظ له، وأمحد) ٢٣٧(، ومسلم)١٦١(رواه البخاري .  ٥

  )٧٠٣(والدارمي
  )٣٥٣(، وابن ماجه)١٦(، وأبو داود)٣٧(، والنسائي)٣٧٠(رواه مسلم .  ٦
  )١/٩٥(،  والشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني  )٤/٥٥(الثاين الد . انظر شرح صحيح مسلم للنووي.  ٧



   
  

١١٣  

  باب آداب حضور املساجد -١١
  

  .عند كل صالة : أي) . ١(} يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد { : قال تعاىل -
 مشى إىل الصالة املكتوبـة  من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء مث: ( قال صلى اهللا عليه وآله وسلم -

  . )٢() فصالها مع الناس أو مع اجلماعة أو يف املسجد غفر اهللا له ذنوبه
  

  *اآلداب * 

  .النهي عن حضور املساجد ملن أكل الثوم أو البصل وحنومها-١
ومن جيب على من أكل بصالً أو ثوماً نيئاَ أن جيتنب املساجد حىت ال يؤذي املصلني برائحته اخلبيثة،     

من ( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه–وعن جابر ..  آذى املصلني فقد آذى املالئكة 
 -رضي اهللا عنه-وعنه.  )٣()أكل ثوماً أو بصالً فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد يف     بيته 

: ( فقال. لبتنا احلاجة فأكلنا منهاى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغ: قال
ومع  )٤()من أكل من هذه الشجرة املنتنة فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه األنس 

صراحة األحاديث يف ي آكل الثوم و البصل عن حضور املساجد ورفع اإلمث عنه ألجل تركه شـهود  
فليحذر الذين خيالفون { واهللا يقول يف كتابه .  املخالفة اجلماعة؛ إال أن هناك طائفة من الناس أبت إال

وبعضهم ال يريد املخالفة وال يقصدها ولكـن  .  )٥(}عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
حلسن نيته جيد أن من الصعب عليه أن يترك اجلماعة وال يشهدها حىت ولو كان آكالً للثوم أو البصـل،  

وبعض العامة يعلم بالنهي ولكن ال يلقي له اهتماماً، وهذا من ضعف اإلميـان يف   . وليس هذا عذر يقبل
  . قلبه 
، أو الروائح )كالدخان(يقاس على الثوم والبصل والكراث كل رائحة خبيثة تؤذي املصلني،  :تنبيه     

ور املساجد، حىت ال فعلى املصلي تفقد نفسه قبل حض. الكريهة اليت تنبعث من اجلسد، أو املالبس املنتنة 
  . يؤذي املصلني فيأمث بذلك 

                                                        
  )٣١(األعراف .  ١
  )٢٣٢(رواه مسلم.  ٢
  ) .٨٥٥(رواه البخاري.  ٣
  ) . ٣٨٢٣(، وأبو داود)١٨٠٦(، والترمذي)٧٠٧(، والنسائي)١٤٥٩٦(واللفظ له، ورواه أمحد) ٥٦٤(ومسلم ) ٨٥٤(رواه البخاري.  ٤
  )٦٣(النور   ٥



   
  

١١٤  

إذا تعاطى آكل البصل والثوم شيئاً مينع رائحتهما اخلبيثة، فإنه ال مينع من شهود املسـاجد،   :فائدة     
وأما       ما يفعلـه بعـض   . ولكن ليتحقق اآلكل أن الرائحة قد زالت بالكلية وأا ال تؤذي املصلني 

كمزيل  لرائحة البصل والثوم، فهذا خطأ بني، ألن رائحة البصل ) معجون األسنان(ذ الناس اليوم من اختا
  . والثوم تنبعث من املعدة وليست من الفم 

–رغب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التبكري إىل املساجد واملسارعة إليها، فقد روى أبو هريرة       . استحباب التبكري إىل املساجد - ٢
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :-رضي اهللا عنه

جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح 
ففي هـذه  .  )١) (دم لكانت قرعة لو تعلمون أو يعلمون ما يف الصف املق: (وعند مسلم) ألتومها ولو حبوا 

األحاديث داللة ظاهرة على فضل وعظم أجر  التبكري إىل املساجد، وذلك يتضح من إام الرسول صلى 
مث . اهللا عليه وسلم ألجر املبكر إىل املسجد، فإنه يدل على أن املبكر إىل املسجد قد حاز أجـراً عظيمـاً  

  . على عظم هذا األجر  -أيضا-اقتراعهم على الصف األول فيه داللة قوية
  . املشي إىل الصالة خبشوع وسكينة - ٣

يستحب للماشي إىل الصالة، أن يكون مشيه إليها يف خشوع وسكون وطمأنينة، ألن من قـدم إىل      
الصالة وهو مطمئن يف مشيه؛ كان ذلك أدعى خلشوعه يف صالته وإقباله عليها، وعكسه من جاء إليها 

ولقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم . إنه يدخل يف صالته وهو مشتت الفكر والذهن مسرعاً مستعجالً ف
بينمـا حنـن   :  قال -رضي اهللا عنه–فعن أيب قتادة .أمته أن يسعوا إىل صالم حىت ولو أقيمت الصالة 

:  قـالوا ) ما شـأنكم ؟  : ( نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ مسع جلبة رجال فلما صلى قال
إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما . فال تفعلوا : ( قال.  ستعجلنا إىل الصالةا

( : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه–وعن أيب هريرة . )٢() فاتكم فأمتوا 
أدركتم فصلوا وما فاتكم  إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشون وعليكم السكينة فما

  .  )٣()فأمتوا 
وحديث ) إذا أتيتم الصالة: (جاء بلفظ -رضي اهللا عنه-واملتأمل يف احلديثني جيد أن حديث أيب قتادة    

فهل بينهما تعارض ؟ واجلواب عن ذلـك أن  ). إذا أقيمت الصالة : ( بلفظ -رضي اهللا عنه-أيب هريرة
. جيب أن يكون يف خشوع وسكينة سواء أقيمت الصالة أو مل تقم إن قدوم املصلي إىل املسجد : يقال

                                                        
  )٥٤٠(، والنسائي)٢٢٥(، والترمذي)٧٦٨٠(، وأمحد)٤٣٩(، )٤٣٧(،ومسلم)٦١٥(رواه البخاري.  ١
  )١٢٨٣(، والدارمي)٢٢١٠٢(، وأمحد)٦٠٣(، ومسلم)٦٣٥(رواه البخاري. ٢
  ) ٧٧٥(، وابن ماجة)٥٧٢(، وأبو داود)٣٢٧(، والترمذي)٧٦٠٦(، وأمحد)٦٠٢(، ومسلم)٩٠٨(رواه البخاري.  ٣



   
  

١١٥  

على السـعي   -غالباً–فيه بيان لألمر الذي حيمل الناس ) إذا أقيمت الصالة( وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  . فبان بذلك أن ال تعارض بني اللفظني، واهللا أعلم . إىل الصالة 

  . ما يقال من الدعاء عند املشي إىل الصالة -٤ 
ففـي  . يستحب للماشي إىل الصالة أن يدعو بدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج إىل الصالة    

فأتـاه بـالل فآذنـه    : -يف آخره-قال  -رضي اهللا عنهما-حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة
ورا ويف مسعي اللهم اجعل يف قليب نورا ويف بصري ن(: بالصالة فقام فصلى ومل يتوضأ وكان يف دعائه

نورا وعن مييين نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وحتيت نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظـم يل  
اللهم اجعل يف قليب نـورا واجعـل يف   : وهو يقول خرج إىل الصالةمث (..: ولفظ أيب داود )…نورا 

امي نورا واجعل من لساين نورا واجعل يف مسعي نورا واجعل يف بصري نورا واجعل خلفي نورا وأم
  .  )١( )فوقي نورا ومن حتيت نورا اللهم وأعظم يل نورا  احلديث 

  . الدعاء عند دخول املساجد وعند اخلروج منها -٥
  : يستحب للداخل إىل املسجد أن يقول    

اللهم : ، وإذا خرج يقولاللهم صلى وسلم على حممد وعلى آل حممد، اللهم افتح يل أبواب رمحتك -أ    
تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه وسـلم  .  صلى وسلم على حممد وعلى آل حممد،  اللهم إين أسألك من فضلك

قـال رسـول اهللا   : قاال -رضي اهللا عنهما-فعن أيب محيد وأيب أسيد. عند دخوله املسجد وعند خروجه منه 
: تك، وإذا خرج فليقـل اللهم افتح يل أبواب رمح: إذا دخل أحدكم املسجد فليقل(: صلى اهللا عليه وسلم

إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب صـلى اهللا  ( : وعند أيب داود.  )اللهم إين أسألك من فضلك 
  . )٢( )اللهم إين أسألك من فضلك : اللهم افتح يل أبواب رمحتك، فإذا خرج فليقل: عليه وسلم مث ليقل

عوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكـرمي، وسـلطانه   أ :أن يقول -أيضاً-ويستحب للداخل إىل املسجد -ب    
  . القدمي، من الشيطان الرجيم 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه   -رضي اهللا عنهما-جاء ذلك يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص    
 )أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشـيطان الـرجيم   : ( كان إذا دخل املسجد قال

  .)٤(حفظ مين سائر اليوم : فإذا قال ذلك قال الشيطان: قال. نعم: قلت. أقط : )٣(قال

  
                                                        

  )٣٥٣١(، وأمحد)١٠٢٥(صحيح : وقال األلباين) ١٣٥٣(، وأبو داود)٧٦٣:(رواه مسلم.  ١
، -صلى اهللا عليه وسـلم –بزيادة فليسلم على النيب ) ١٣٩٤(، والدارمي)٧٧٢(، وابن ماجة)٤٦٥(، ورواه أبو داود)٧٢٩(، والنسائي)١٥٦٢٧(وأمحد) ٧١٣(رواه مسلم. ٢

  " .صحيح : " وقال األلباين عن رواية أيب داود).  ٥٩األذكار ص ( جة وغريهم بأسانيد صحيحة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ما: وقال النووي 
  )١/٩٣(قاله األلباين يف صحيح أيب داود . عقبة بن مسلم راوي احلديث عن عبد اهللا : القائل .  ٣
  . صحيح: ، وقال األلباين)٦٠األذكار ص(إسناده جيد : قال النووي) ٤٦٦(رواه أبو داود.  ٤



   
  

١١٦  

  .استحباب تقدمي الرجل اليمىن عند دخول املسجد، واليسرى عند اخلروج منه  -٦
يستحب للداخل إىل املسجد أن يقدم رجله اليمىن؛ ألن ذلك هو فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وألن      

وعند اخلروج منه تقدم الرجل اليسرى لفعله صـلى اهللا  .  أشرف األماكن فناسب تقدمي اليمىن لشرفه املسجد
ومن عادة الشرع أن جعل اليد والرجـل الـيمىن   . عليه وسلم؛ وألن األماكن غري املسجد دونه يف الشرف

اعدة العامة يف هذا الباب هـو  والق. ملباشرة األشياء الفاضلة الكرمية، وجعل الشمال ملباشرة األشياء الوضيعة 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله ( :    قالت -رضي اهللا عنها-حديث عائشة

  .)١)(وطهوره ويف شأنه كله 

من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ ( : قال -رضي اهللا عنه–ويف دخول املسجد سنة ذكرها أنس     
ومن املعلوم عن أهل احلديث أن قـول  .  )٢()خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى  برجلك اليمىن، وإذا

بـاب  : وقد بوب البخاري على حديث عائشة املتقدم بقولـه . الصحايب من السنة أن له حكم الرفع 
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمىن فإذا :  مث ساق أثر ابن عمر فقال. التيمن يف دخول املسجد وغريه 

بشدة متابعته لسنة النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنهما-ومعروف عن ابن عمر.  ه اليسرىخرج بدأ برجل
  . عليه وسلم 

  .استحباب أداء حتية املسجد عند دخول املسجد -٧
وهي ليست واجبة، ولكنها سنة مؤكدة . حتية املسجد : يستحب لداخل املسجد أن يبدأ بركعتني مها    

أن   -رضي اهللا عنه-أصحابه يف كذا موضع، كحديث أيب قتادة السلمي ألمره ا صلى اهللا عليه وسلم
  . )٣( )إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

والذي صرف أمره صلى اهللا عليه وسلم من الوجوب إىل االستحباب أحاديث أخر كحديث طلحة     
جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل جند ثائر الرأس : قال- عنهرضي اهللا-بن عبيد اهللا

فقال رسول اهللا صـلى اهللا  .  يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول حىت دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم
ويف -.ال؛ إال أن تطوع : هل علي غريها؟ قال: فقال). مخس صلوات يف اليوم والليلة ( : عليه وسلم

قال رسول اهللا صـلى  .  واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص: فأدبر الرجل وهو يقول: قال -ر احلديثآخ
وعلى هذا فال ينبغي ألهل اإلميان أن يرغبوا عن هاتني الركعتني .  )٤()أفلح إن صدق (: اهللا عليه وسلم

  . ففيهما خري كثري 
  

                                                        
  )٤٠١(، وابن ماجة)٤٢١(، والنسائي)٦٠٨(، والترمذي)٢٤١٠٦(،وأمحد)٢٦٨(واللفظ له، ومسلم) ١٦٨(رواه البخاري.  ١
  . ، ووافقه الذهيب )٧٩١) (١/٣٣٨(صحيح على شرط مسلم : قال احلاكم يف مستدركه.  ٢
  )١٣٩٣(، والدارمي)١٠١٣(، وابن ماجة)٤٦٧(، وأبو داود)٧٣٠(، والنسائي)٣١٦(، والترمذي)٢٢٠١٧(، وأمحد)٧١٤(، ومسلم)٤٤٤(رواه البخاري.  ٣
  )١٥٧٨(، والدارمي)٤٢٥(، ومالك)٣٩١(، وأبو داود)٤٥٨(، والنسائي)١٣٩٣(، وأمحد)١١(،ومسلم)٤٦(رواه البخاري.  ٤



   
  

١١٧  

  .فضل القعود يف املسجد  -٨
فإذا دخـل  (.. . : يف املساجد وانتظار الصالة، قوله صلى اهللا عليه وسلم مما جاء يف فضل القعود    

املسجد كان يف الصالة ما كانت الصالة هي حتبسه واملالئكة يصلون على أحدكم   ما دام يف جملسه 
 )١() اللهم ارمحه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما مل يؤذ فيه، ما مل حيدث : الذي صلى فيه يقولون

ذا من رمحة اهللا بعباده وجزيل كرمه؛ أن رتب على جلوسهم يف املساجد وانتظار الصالة، كـأجر  وه.
  ! . مث جعل مالئكته يدعون ملنتظر الصالة يف املسجد، بالرمحة واملغفرة والتوبة . املصلي 

أن تكـون   :أوالً : ولكن ينبغي أن يعلم، أن هذا الثواب ودعاء املالئكة ملنتظر الصالة مقيد بـأمور     
أن دعاء املالئكة ملنتظر الصالة مرهونٌ ببقاء  :ثانياً. الصالة هي اليت حتبسه عن الذهاب إىل أهله أو شغله 

وهو أن دعاء املالئكة ملنتظر الصالة يشمل من كان : املصلي يف موضعه الذي صلى فيه، وفيه وجه آخر
أن ثواب  :ثالثاً. األحاديث يقوي األول  وسياق. ينتظر الصالة يف املسجد، ويف موضعه الذي صلى فيه

حيصل منه أذى للمالئكة أو : منتظر الصالة ودعاء املالئكة له، ينتفي باإلحداث أو اإليذاء، فاإليذاء أي
أن يأيت منتظر الصالة بناقض من نـواقض  : واإلحداث أي.  )٢(ابن حجرللمسلم بالفعل أو القول، قاله 

  . الوضوء 
، فتجـدهم  )بني األذان واإلقامـة (وقت انتظار الصالة- من الناس بالوقت الفاضليفرط كثري :تنبيه    

يقلبون أعينهم يف املصلني أو التالني، وبعضهم يرسل بصره وعقله يف تأمل نقوش املسجد وعمارتـه إىل  
اء ألنـه  غري ذلك، ولو أم اغتنموا هذا الوقت الفاضل بقراءة القرآن، أو ذكر اهللا، أو االجتهاد يف الدع

  . وقت إجابة، لكان فيه خري كثري 
اإلمامة يف الصالة نوع من الوالية، فيجب على اإلمام أن يرفق باملأمومني وال يشق عليهم  :تنبيه آخر    

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت -رضي اهللا عنها-فعن عائشة. بأي نوع من أنواع املشقة 
ر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ويل من أمر أميت شيئا فرفـق  اللهم من ويل من أم( : يقول

هذا من أبلغ الزواجر عن املشقة على الناس وأعظم احلث على الرفـق   :قال النووي.  )٣()م فارفق به 
  . )٤(اهـ.م، وقد تظاهرت األحاديث ذا املعىن 

                                                        
  ).٣٨٢(، ومالك)٥٥٩(، وأبو داود)٧٣٣(، والنسائي)٧٣٨٢(واللفظ له، ورواه أمحد) ٦٤٩(، ومسلم)١٧٦(رواه البخاري. ١
  )٤/٤٠٠(فتح الباري.  ٢
  )٢٤١٠١(، وأمحد)١٨٢٨(رواه مسلم.  ٣
  )١٦٨-١٢/١٦٧(الد السادس. شرح صحيح مسلم.  ٤



   
  

١١٨  

من حيـث يشـعرون أو ال يشـعرون،     يشقون على الناس -وفقهم اهللا-والواقع أن بعض األئمة    
فيؤخرون إقامة الصالة، وحيبسون الناس عن أعماهلم وقضاء حوائجهم، ويوقع املصلي الذي له حاجة ال 

  . تؤخر يف احلرج، هل يصلي منفرداً ؟ أو ينتظر هذا اإلمام ؟ 
مر عـارض أقـاموا   ، حبيث لو تأخر عليهم أل)١(واإلمام املوفق من جعل جلماعة املسجد وقتاً معلوماً    

وهذا من رفق اإلمام جبماعة مسـجده وحسـن   . الصالة، فال يشق عليهم بتأخره ويرفع عنهم احلرج 
  . رعايته هلم، واهللا املوفق 

  .جواز االستلقاء  يف املساجد -٩
ال بأس باالستلقاء يف املسجد، فقد استلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد واضعاً إحدى     

أنه رأى رسول اهللا صـلى اهللا  :  -رضي اهللا عنه-فعن عبد اهللا بن زيد بن عاصم. جليه على األخرى ر
وعن ابن شهاب عن سعيد بـن  .  عليه وسلم مستلقيا يف املسجد واضعا إحدى رجليه على األخرى

  . )٢( املسيب قال كان عمر وعثمان يفعالن ذلك
  . الرجل إحدامها على األخرى مظنة كشف العورة، ومن أمكنه التحرز فال مينع منه  ولكن ينبغي األمن من كشف العورة ألن وضع    

ولكن هذا احلرج ليس يف حمله؛ ومن مد . يتحرج بعض الناس من مد أرجلهم إىل القبلة تورعاً :فائدة    
  .  )٣(رجله أو رجليه إىل القبلة يف املسجد أو خارجه فهو ليس بآمث

،  )٤(من مد رجله أو رجليه إىل القبلة يف املسجد أن ال تكون مصوبة إىل املصاحفجيب على  :تنبيه    
تأدباً مع كالم اهللا وتعظيماً له، بل إن الناس يذمون وينكرون على من مد رجله أو رجليه أمـامهم ويف  

  . جمالسهم، فكيف مبن ميد رجليه باجتاه املصاحف؟ ال شك أن اإلنكار عليه أعظم 
  . لنوم يف املسجد جواز ا-١٠
ينامون يف  )٥(-رضي اهللا عنهم-جيوز النوم يف املسجد ملن احتاج إىل ذلك، ولقد كان أصحاب الصفة    

: فعن نـافع قـال  . ينام يف املسجد قبل أن يكون له أهل -رضي اهللا عنهما-، وكان ابن عمر)٦(املسجد
وهو شاب أعزب ال أهل له يف مسجد النيب أنه كان ينام :  -رضي اهللا عنهما-أخربين عبد اهللا بن عمر

  . )٧(صلى اهللا عليه وسلم 

                                                        
  .  وضعت اجلهات املعنية بشئون املساجد وقتاً بني األذان واإلقامة يناسب حال كل صالة، وهو كاف يف التهيؤ للصالة وحضور اجلماعة للمسجد.  ١
  )٢٦٥٦(، والدارمي)٤١٨(، ومالك)١٥٩٩٥(، وأمحد)٤٨٦٦(، وأبو داود)٧٢١(والنسائي) ٢٧٦٥(، والترمذي)٢١٠٠(، ومسلم)٤٧٥(رواه البخاري. ٢
  )٥٧٩٥(برقم ) ٦/٢٩٢. (انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء .  ٣
  . الغالب أن املصاحف توضع يف قبلة املسجد أمام املصلني .  ٤
٥  .ويأكلون وينامون فيه -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-فقراء كانوا يقيمون يف مسجد: فةأصحاب الص ،.  
  ).٤٤٢(البخاري.  ٦
  )٤٤٠(البخاري.  ٧



   
  

١١٩  

أسرع باخلروج منه حني يستيقظ ليغتسل من اجلنابة ] باملسجد[وهو نائم به] املسلم[إذا احتلم  :تنبيه    
)١( .  

  .النهي عن البيع والشراء يف املساجد -١١
ا، وإمنا بنيت لذكر اهللا، وإقامة الصالة، وتعليم الناس ال جيوز البيع والشراء يف املساجد فهي مل تنب هلذ    

. ال أربح اهللا جتارتك : ومن رأى رجالً يبيع أو يبتاع يف املساجد فليدع عليه وليقل. اخل .. أمور دينهم
إذا رأيتم من يبيع أو يبتـاع  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة
  .)٢( )احلديث .. ال أربح اهللا جتارتك : قولوايف املسجد ف

حول البيع أو الشراء يف الغرف أو الصاالت امللحقة باملسـجد أو القاعـات املخصصـة    : تنبيه    
ال جيوز البيع والشراء وال اإلعالن عن البضائع يف القاعة املخصصـة  : قالت اللجنة الدائمة   .للصالة  

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف ( : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلمللصالة إذا كانت تابعة للمسجد، 
فإن كانت داخلة يف : أما الغرف ففيها تفصيل: -وقالت–.. . ) ال أربح اهللا جتارتك : املسجد فقولوا

سور املسجد فلها حكم املسجد والقول فيها كالقول يف القاعة، أما إن كانت خارج سور املسجد ولو 
رضي -ا فيه فليس هلا حكم املسجد؛ ألن بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي تسكنه عائشةكانت أبوا

  .)٣(كان بابه يف املسجد ومل يكن له حكم املسجد  -اهللا عنها
: اتباعاً لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن من مسع رجالً يبيع أو يبتاع يف املساجد فليقل لـه  :فائدة    

  .  وظاهر اللفظ أنه ال فرق بني العامل باحلكم أو اجلاهل به . ارتك ال أربح اهللا جت
  . يف املساجد  )٤(النهي عن إنشاد الضالة-١٢
ومل جتعل مكاناً للسـؤال عـن   . مساجد اهللا بنيت لذكره، وتسبيحه، وتالوة القرآن، والصالة فيه     

( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : لقا: قال-رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة. الضوال، أو املفقودات 
: وعند أمحد) من مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب  هلذا 

  .  )٥( )ال أدى اهللا عليك ( : وعند الدارمي )ال أداها اهللا عليك ( 
أو ال أداها اهللا عليك، أو ال أدى  ال ردها اهللا عليك،: فمن مسع من ينشد ضالته، فليقل: وعلى هذا    

  .اهللا عليك، واملعىن واحد 

                                                        
  . وما بني املعقوفتني زيادة بيان مين ) . ٥٧٩٥(فتوى ) ٦/٢٩٢(من فتاوى اللجنة الدائمة .  ١
كرهوا البيع والشراء يف املسجد، وهو قول أمحد وإسحاق، وقد رخص فيه بعـض  : عليه عند بعض أهل العلموالعمل . حديث حسن غريب: وقال) ١٣٢١(رواه الترمذي. ٢

  )١٤٠١(ورواه الدارمي.  أهل العلم يف البيع والشراء يف املسجد 
  )١١٩٦٧:( فتوى رقم ) ٦/٢٨٣. ( ٣
  .نشد : مادة) ٣/٤٢١لسان العرب. (إذا ناديت وسألت عنها : نشدت الضالة.  ٤
  )١٤٠١(، والدارمي)٧٦٧(، وابن ماجة)٤٧٣(، وأبو داود)١٣٢١(باللفظني مجيعاً، والترمذي)٩١٦١) (٨٣٨٢(، وأمحد)٥٦٨(رواه مسلم.  ٥



   
  

١٢٠  

  .رفع الصوت يف املساجد  -١٣
أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان لـه عليـه يف املسـجد     -رضي اهللا عنه-عن كعب بن مالك      

كشـف  فارتفعت أصواما حىت مسعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيته فخرج إليهما حىت 
وأومأ إليه ) ضع من دينك هذا ( : قال. لبيك يا رسول اهللا: قال )يا كعب ( : سجف حجرته فنادى

  . )١()   قم فاقضه( : قال. لقد فعلت يا رسول اهللا: قال. الشطر: أي
.  كنت قائما يف املسجد فحصبين رجل فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب: وعن  السائب بن يزيد قال      
لو : قال. من أهل الطائف:من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قاال: قال. فجئته ما. أتين ذيناذهب ف: فقال

  . )٢(كنتما من أهل البلد ألوجعتكما، ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ينكر على مـن  واملتأمل يف احلديثني جيد أن ظاهرمها التعارض؛ فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل      

بوضع الشطر من دينه، ومل يكن النيب صـلى اهللا   -رضي اهللا عنه–رفع صوته يف املسجد وإمنا أمر كعباً 
يدل على كراهية رفع الصوت يف  -رضي اهللا  عنه-وأثر عمر. عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت حاجته 

. يعلمه، وهذا له حكم الرفـع   أجلَّ من أن ينكر على أحد بدون دليل -رضي اهللا عنه–املسجد، وعمر 
التفرقة بني رفع الصوت بالعلم واخلري وما البد : ( ولعل هذا يؤيد ما ذهب إليه مالك يف إحدى روايتيه

  . )٣(قاله ابن حجر ) منه فيجوز، وبني رفعه باللغط وحنوه فال 
ال للضرورة، فإن كـان  السؤال حمرم يف املسجد ويف غري املسجد إ :للجنة الدائمة قالت ا  : تنبيه     

السائل مضطراً إليه حلاجته، وانتفاء ما يزيل عوزه، ومل يتخط رقاب الناس، وال كذب فيما يرويه عـن  
نفسه ويذكر من حاله، ومل جيهر مبسألته جهراً يضر باملصلني؛ كأن يقطع عليهم ذكـرهم، أو يسـأل   

حنو ذلك مما فيه تشويش علـيهم يف   واخلطيب خيطب، أو يسأهلم وهم  يستمعون علماً ينتفعون به، أو
رضـي اهللا  -فال بأس بذلك، فقد روى أبو داود يف سننه عن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -عبادم

فقال أبـو   )هل منكم أحد أطعم اليوم  مسكيناً ؟ (  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه
رة خبز بني يدي عبد الرمحن فأخذا فدفعتـها  دخلت املسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كس: بكر
وقد أخرجه مسلم يف صحيحه والنسائي يف سننه من حـديث أيب حـازم سـلمان    : قال املنذري. إليه

فهذا احلديث يدل على جواز التصدق يف املسجد، وعلى جواز املسألة عند احلاجة، .  األشجعي بنحوه 

                                                        
  )٢٥٨٧(، والدارمي)٢٤٢٩(، وابن ماجة)٣٥٩٥(، وأبو داود)٥٤٠٨(، والنسائي)١٥٣٦٤(، وأمحد)١٥٥٨(واللفظ له، ومسلم)٤٥٨٧(رواه البخاري.  ١
  )٤٧٠(ريرواه البخا.  ٢
  )١/٦٥٨(فتح الباري .  ٣



   
  

١٢١  

لناس فيما يذكر من حاله أو أضر م يف سؤاله فإنه مينع أما إذا كانت مسألة لغري حاجة أو كذب على ا
  . )١(من السؤال 

  .النهي عن تشبيك األصابع عند اخلروج إىل املسجد قبل الصالة، وجوازه بعدها    -١٤
ثبت عنه صلى عليه وسلم أنه شبك بني أصابعه غري مرة، يف املسجد وخارجه، مما يدل على جـواز      

إن ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  -رضي اهللا عنه-اً، كحديث أيب موسىتشبيك األصابع مطلق
 -رضي اهللا عنه-وحديث أيب هريرة.  )٢()املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بني أصابعه 

فصلى بنا ركعتني مث سلم، فقام إىل خشبة معروضة : ( قال -يف سهوه صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة
املسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمىن على اليسرى، وشبك بني أصابعه، ووضـع   يف

  . )٣()احلديث .. خده األمين على ظهر كفه األيسر
رضـي اهللا  -وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم النهي عن تشبيك األصابع، فقد روى كعب بن عجرة    
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه مث خرج عامداً إىل ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -عنه

  .   )٤( )املسجد فال يشبكن بني أصابعه فإنه يف صالة 
إن النهي عن تشبيك األصابع يكون قبل الصـالة ألن العامـد إىل   : وطريق اجلمع يف ذلك أن يقال    

  . ا املسجد يف حكم املصلي، وبعد انقضاء الصالة يكون املصلي يف حكم املنصرف منه
  .جواز التحدث باألمور الدنيوية املباحة يف املسجد -١٥
باألمور الدنيوية املباحة، وال أمث عليه يف ذلك، فقـد   -يف املسجد–جيوز أن يتحدث الرجل مع أخيه     

، وكان أصحابه يتحدثون باملسجد وهو معهم ويقـرهم علـى   -صلى اهللا عليه وسلم-فعله رسول اهللا 
أقيمت الصـالة والـنيب   ( :   قال -رضي اهللا عنه–فعن أنس بن مالك . جوازه ذلك، وهذا دالٌ على 

وعـن  .  )٥( )صلى اهللا عليه وسلم يناجي رجال يف جانب املسجد فما قام إىل الصالة حىت نام القوم 
:  قـال . قلت جلابر بن مسرة أكنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ ( : مساك بن حرب قال

كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح حىت تطلع الشمس فإذا طلعـت قـام،    كثرياً. نعم 
  . )٦( )وكانوا يتحدثون فيأخذون يف أمر اجلاهلية فيضحكون ويتبسم صلى اهللا عليه وسلم 

                                                        
٢٨٦-٦/٢٨٥. ( ١(  
  )٢٥٦٠(والنسائي) ١٩٢٨(،  والترمذي)١٩١٢٧(،وأمحد)٢٥٨٥(واللفظ له، ورواه مسلم) ٤٨١(رواه البخاري.  ٢
، )٢١٠(، ومالك)١٢١٤(ن ماجة، واب)١٠٠٨(،وأبو داود)١٢٢٤(، والنسائي)٣٩٩(، والترمذي)٩٦٠٩(، وأمحد)٥٧٣(واللفظ له، ورواه مسلم)  ٤٨٢(رواه البخاري.  ٣

  )١٤٩٩(والدارمي
  )١٤٠٤(، والدارمي)١٧٦٣٧(ورواه أمحد. صحيح: وقال األلباين) ٥٦٢(رواه أبو داود.  ٤
  )٢٠١(، وأبو داود)٧٩١(، والنسائي)٥١٨(، والترمذي)١١٥٧٦(، وأمحد)٣٧٦(واللفظ له، ورواه مسلم) ٦٤٢(رواه البخاري.  ٥
  )١٣٥٨(، والنسائي)٢٠٣٣٣(، وأمحد)٢٣٢٢(رواه مسلم.  ٦



   
  

١٢٢  

أن ال يشغل : أوالً. ولكن ينبغي مراعاة عدة أمور، عند التحدث يف املسجد فيما يتعلق بشئون الدنيا     
أن جيتنب فيه  :ثالثاً. أن ال يتخذ عادة  :ثانياً. ه من املصلني أو التالني للقرآن أو املشتغلني بالعلم من حول

  .أن يكون الكالم قليالً ال كثرياً  :رابعاً. األقوال أو األفعال احملرمة 
  . جواز األكل والشرب يف املسجد-١٦

صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل يف املسـجد،  ال بأس باألكل والشرب يف املسجد، ألن رسول اهللا      
كنا نأكل على عهـد  (  :-رضي اهللا عنه–قال عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي . وفعله دليل اجلواز

ولكن ينبغي على من شرب أو أكـل  .  )١()رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد اخلبز واللحم 
  . )٢(ضالت الطعام أو الشرابطعاماً يف املسجد أن ال يلوث املسجد بف

  . جواز قول الشعر يف املسجد -١٧
جيوز نشيد الشعر يف املسجد، وهذا حمله ما إذا كان مباحاً ليس حمرماً، وجيتنب فيه ما جيتنـب يف       

يقول  -رضي اهللا عنه-وقد كان حسان بن ثابت. الكالم؛ ألن الشعر كالم حسنه حسن، وسيئه سيئ  
بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ميدح رسول اهللا واملؤمنني، ويهجو املشركني الشعر يف املسجد 

مر عمر ( :  قال )٣(فعن سعيد بن املسيب. بل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا له . ويرد عليهم 
ريرة مث التفت إىل أيب ه.   )٤(كنت أنشد فيه وفيه من هو خري منك: يف املسجد وحسان ينشد فقال

فقال أنشدك باهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أجب عين اللهم أيده بروح القـدس  
  .  )٥() قال نعم 

  . جواز اللعب باحلراب وحنوها يف املساجد -١٨
لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما على باب ( : قالت -رضي اهللا عنها -عن عائشة     

) لعبون يف املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسترين بردائه أنظر إىل لعبهم حجريت واحلبشة ي
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، ( : قالت :ويف رواية

مزمارة الشيطان عنـد الـنيب   : ودخل أبو بكر فانتهرين وقال. فاضطجع على الفراش وحول وجهه
دعهما فلما غفل غمزما فخرجتـا  : فأقبل عليه رسول اهللا عليه السالم فقال. عليه وسلم صلى اهللا

: فإما سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإما قال.  وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق واحلراب
                                                        

  )٣٣٦٣(–) ٢٦٨٥: (برقم" صحيح: "وقال األلباين) ٣٣٠٠(رواه ابن ماجة.  ١
  . وهذا يكثر يف شهر رمضان، عندما جيتمع الناس لإلفطار، فينبغي التنبه لذلك .  ٢
  . _ رضي اهللا عنه –من أيب هريرية وغريه، فقد مسعه سعيد بن املسيب ) ٤٥٣(احلديث صورته صورة اإلرسال لكنه موصول عند البخاري .  ٣
مـر  : ( تبني هذا، قال) ٧١٦ورواية النسائي. أنكر عليه إنشاده الشعر يف املسجد  -رضي اهللا عنه-والسبب الذي دعا حسان ألن يقول هذا القول، ألن عمر بن اخلطاب.  ٤

لسـان  . ( ي نظر مبؤخر عينه من أي جانبيه كان، مييناً أو مشاالً، وهو أشد التفاتا من الشزر أ: حلظ إليه) . احلديث .. عمر حبسان بن ثابت وهو ينشد يف املسجد فلحظ إليه 
  .حلظ : مادة ) ٧/٤٥٨العرب 

  )٧١٦(،  والنسائي)٢١٤٢٩(، وأمحد)٢٤٨٥(، ومسلم)٣٢١٢(رواه البخاري.   ٥



   
  

١٢٣  

دونكم يا بين أرفدة حـىت  : فأقامين وراءه خدي على خده وهو يقول. نعم: تشتهني تنظرين؟ فقلت
  . )١( )فاذهيب : قال. نعم: حسبك؟ قلت: ذا مللت قالإ

واللعب هنا كان باحلراب ويف يوم عيد؛ ويوم العيد يوم فرح وسرور، واللعب كان باحلراب وهـو       
ولذا مل مينعهم النيب صلى اهللا عليه وسلم من اللعب باحلراب يف املسجد بل . تدريب على الطعن واملقاتلة 

  . )٢(ه فائدة ترجى من وراء ذلك،وهو ليس لعباً   حمضاً أمرهم بذلك،  ألن في
  .استحباب إظهار الزينة  لصالة اجلمعة والعيدين -١٩
يستحب للمسلم أن يتخذ لصالة اجلمعة والعيدين ثوباً مجيالً يتجمل به، ألن لبس اجلميل من الثياب      

رضي اهللا -حدث به عبد اهللا بن عمر يدل على ذلك ما. لصالة اجلمعة والعيدين مرغب فيه من الشارع 
أن عمر بن اخلطاب رأى حلة سرياء عند باب املسجد فقال يـا رسـول اهللا لـو    ( : فقال -عنهما

اشتريت هذه فلبستها يوم اجلمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا 
نيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينكر علـى عمـر   وال. )٣()احلديث...يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة

اختاذ احللة اجلميلة للجمعة وعند استقبال الوفود؛ إمنا أنكر لبس مثل هذه احللة اليت فيها احلرير، فبهـذا  
  . يعلم أن التجمل للجمعة والعيدين وللوفود مرغوب فيه 

فقد روى سـلمان  . رغيب عظيم ومن الزينة أن ميس القادم إىل اجلمعة من الطيب أو الدهن، وفيه ت    
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مـا  ( : أن  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال-رضي اهللا عنه-الفارسي

استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو ميس من طيب بيته مث خيرج فال يفرق بني اثنني مث يصـلي مـا   
  .)٤( )اجلمعة   األخرى  كتب له مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني

  . النهي عن اخلروج من املسجد بعد األذان  -٢٠
يكره اخلروج من املسجد ملن أدركه األذان وهو فيه، إال ملن كان عنده عذر يسوغ له اخلروج مـن      

رضـي  -كنا قعودا يف املسجد مع أيب هريرة( : فعن أيب الشعثاء قال. املسجد، كتجديد وضوء وحنوه 
فأذن املؤذن،  فقام رجل من املسجد ميشي فأتبعه أبو هريرة بصره حىت خرج من املسجد،  -اهللا عنه

واحلديث له حكم الرفع ألن . )٥()أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم : فقال أبو هريرة
ه األذان فال جيوز ملن أدرك.  -وحاشاه -مل يكن له أن جيتهد يف مثل هذا -رضي اهللا عنه-ألن أبا هريرة

                                                        
  )١٨٩٨(، وابن ماجة)١٥٩٤(نسائي، وال)٢٣٧٧٥(، وأمحد)٨٩٢(واللفظ له، ورواه مسلم) ٩٥٠( ، ) ٤٥٥(رواه البخاري.  ١
  ) ٣٠٦-٦/٣٠٥(انظر فتاوى اللجنة الدائمة .  ٢
  )١٧٠٥(، ومالك)٣٥٩١(، وابن ماجة)١٠٧٦(، وأبو داود)١٣٨٢(، والنسائي)٤٦٩٩(، وأمحد)٢٠٦٨(، ومسلم)٨٨٦(رواه البخاري.  ٣
  )١٥٤١(، والدارمي)١٤٠٣(، والنسائي)٢٣١٩٨(، وأمحد)٨٨٣(رواه البخاري.  ٤
  )١٢٠٥(، والدارمي)٧٣٣(، وابن ماجة)٥٣٦(، وأبو داود)٦٨٣(، والنسائي)٢٠٤(، والترمذي)٩١١٨(، وأمحد)٦٥٥(واه مسلم ر.  ٥



   
  

١٢٤  

ألن من خرج بعد األذان بدون عذرٍ، . وهو باملسجد أن خيرج منه حىت يؤدي الصالة املكتوبة، إال لعذر 
  . قد يشغله أو يعوقه ما مينعه من إقامة الصالة مع اجلماعة، فيكون سبباً يف تفويت صالة اجلماعة 

  . من السنة الصالة بالنعال يف املساجد  -٢١
( : سئل أنس بن مالـك  .  عليه وسلم من غري وجه أنه صلى يف نعاله، بل أمر اثبت عنه صلى اهللا    

رضـي  -وعن أيب سعيد اخلدري.  )١( . )نعم : أكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف نعليه ؟ قال
، بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره:  قال -اهللا عنه

ما محلكـم  ( : فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته قال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  .  رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا: قالوا).  على إلقاء نعالكم ؟ 

إذا جاء : ( وقال) قال أذى  إن جربيل صلى اهللا عليه وسلم أتاين فأخربين أن فيهما قذرا أو: ( وسلم
( : وعند أمحـد  )أحدكم إىل املسجد فلينظر فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما 

فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى ا خبثاً فليمسه باألرض مث ليصل فيهما 
( )٢(  .  

 النعلني سنة أمر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمر والصالة يف :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
وهذا هو الصحيح من قويل العلماء، وصـالته  . إذا كان فيها أذى أن يدلكهما باألرض فإا هلما طهور

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بالنعال يف املسجد مع أم يسجدون على ما يالقي النعال، كـل ذلـك   
فإذا رأى عليهما أثر النجاسة . النعل، مع أم كانوا يروحون ا إىل احلش للربازدليل على طهارة أسفل 
  . )٣(اهـ .فدلكها باألرض طهرتا

، وجرت عادم أن     ال يدخلوا )بسجاد(يف هذه األزمان املتأخرة أصبحت املساجد تفرش  :تنبيه     
ألمر كذلك، فإن على الغيورين على سـنة  املساجد بنعاهلم وخفافهم، وال يوطئوا فرشهم، وإذا كان ا

، أن ال -النيب صلى اهللا عليه وسلم من االندثار، واحلريصني على تطبيق سنة النيب صلى اهللا عليه وسـلم 
ألن أكثر العوام . يدخلوا هذه املساجد بنعاهلم وخفافهم، حىت ال حتدث مفسدة يف سبيل حتصيل مصلحة

الداخل إىل املسجد بنعليه ال يأمن إنكار العوام عليه، وارتفـاع  جيهلون هذه السنة، وبسبب جهلهم فإن 
أصوام ولغطهم يف املسجد، هذا مع ما قد تسببه النعال أو اخلفاف يف تلويث هذه الفرش اليت أصـبح  

  . الناس يولوا عناية كبرية 

                                                        
  )١٣٧٧(، والدارمي)٧٧٥(، والنسائي)٤٠٠(، والترمذي)١١٥٦٥(، وأمحد)٢٥٥(، ومسلم)٣٨٦(رواه البخاري.  ١
  )١٣٧٨(، والدارمي)١٠٧٦٩(محد، ورواه أ " صحيح : "وقال األلباين) ٦٥٠(رواه أبو داود.  ٢
  .هـ ١٤١٨الطبعة األوىل لعام  -حفظه اهللا–الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن قاسم : مجع وترتيب ) . ٣/٦٩(املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية .  ٣



   
  

١٢٥  

يصلي ما يف بيته، أو  وعلى الراغب يف تطبيق سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة بالنعلني، أن    
  . عند خروجه للرتهة، أو عند السفر، أو يف مسجد أهله يصلون بنعاهلم وخفافهم 

  .آداب حضور النساء للمساجد  -٢٢
جـاء  . ال متنع املرأة من شهود املساجد، وال ينبغي منعها منه،  مادامت أا مل ترتكب حمذوراً شرعياً     

إذا استأذنت امـرأة  ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ي اهللا عنهمارض-ذلك صرحياً يف حديث ابن عمر
جيوز للمرأة املسلمة أن تصـلي يف املسـاجد،   : قالت اللجنة الدائمة. )١( )أحدكم إىل املسجد فال مينعها 

وليس لزوجها إذا استأذنته أن مينعها من ذلك ما دامت مستترة وال يبدو من بدا شيء مما حيـرم نظـر   
فهذه النصوص تدل داللة : ] مث قالت اللجنة بعد أن أوردت األدلة من الكتاب والسنة.. . [ انب إليهاألج

واضحة على أن املرأة املسلمة إذا التزمت آداب اإلسالم يف مالبسها وجتنبت ما يثري الفتنـة ويسـتميل   
ا إذا كانت على حالة تغري ا ضعفاء اإلميان من أنواع الزينة املغرية، ال متنع من الصالة يف املساجد، وأ

أهل الشر وتفنت من يف قلبه ريب منعت من دخول املساجد، بل متنع من اخلروج من بيتها ومن حضـور  
  ). ٢.. (اامع العامة

  :وتنفرد النساء عن الرجال عند حضورهن للمساجد بأمور عدة، منها   
  . أن ال تتطيب أو تتزين مبا يدعو إىل الفتنة  -أ

كأن تلبس مالبس مغرية، أو تلبس خلخاالً، فمىت وجدت هذه أو بعضها فإن املرأة متنع من شهود     
  .  املسجد

قال لنا : -بن مسعود رضي اهللا عنه -فأما الطيب فورد فيه نص خبصوصه، قالت زينب امرأة عبد اهللا    
-وعن أيب هريرة. )٣( ) إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنـا  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال -رضي اهللا عنه
وأما الزينة األخرى فمىت جتملت املرأة جتمالً حيرك الغرائز، ويوقض الفتنة، فإا متنع .  )٤()العشاء اآلخرة 

  . درًء للفتنة، وإغالقاً ملوارد الشر 
  . ال متكث احلائض والنفساء باملسجد  -ب

{ :  ال جيوز دخول احلائض والنفساء وال اجلنب إىل املسجد، إال إذا كانوا عابري سبيل لقوله تعاىل    
والنفساء  -ومن األدلة على منع احلائض من دخول املسجد.  }وال جنباً إال عابري سبيل حىت تغتسلوا 

( : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  : قالت -رضي اهللا عنها-ما روته  عائشة: -قياساً عليها
                                                        

  )١٢٧٨(، والدارمي)١٦(، وابن ماجة)٥٦٨(ود، وأبو دا)٧٠٦(،والنسائي)٥٧٠(،والترمذي)٤٥٤٢(، وأمحد)٤٤٢(، ومسلم)٥٢٣٨(رواه البخاري.  ١
٣٣٢-٧/٣٣٠. ( ٢(  
  )٥١٢٩(، والنسائي)٢٦٥٠٧(، وأمحد)٤٤٣(رواه مسلم.  ٣
  )٥١٢٨(، والنسائي)٧٩٧٥(،وأمحد)٤٤٤(رواه مسلم.  ٤



   
  

١٢٦  

.  )١()إن حيضتك ليست يف يدك (  :فقال. إين حائض ؟ : قالت فقلت. )ناوليين اخلمرة من املسجد 
فيه دليل على أن احلائض ال تدخل املسجد وال متكث فيه ) إين حائض (  -رضي اهللا عنها-وقول عائشة
  . العلة هو خوف تلوث بقعة املسجد بنجاسة الدم و. إال ما استثين 

جيوز للمستحاضة أن تدخل املسجد بل وتعتكف فيه، ولكن مع التحرز من تلوث املسـجد   :فائدة     
  . )٢()أن بعض أمهات املؤمنني اعتكفت وهي مستحاضة ( :-رضي اهللا عنها-روت عائشة. بالنجاسة 

  . م الصالة خلف الرجال، وعدم االختالط  -ت
صفوف النساء يف املسجد تكون خلف صفوف الرجال، وكلما كانت املرأة أبعد عن الرجال كلما     

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال -رضي اهللا عنه-كان ذلك أفضل هلا وخري هلا، وذلك ملا رواه أبو هريرة
 )٣()رها أوهلا خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء آخرها وش( : عليه وسلم

ألن قرب الرجال من النساء قد يهيج الشهوة وحيركها، ويضيع معه لب الصالة وهو اخلشوع فيهـا،  . 
   .فمن أجل ذلك حرص الشرع على أن يبتعد الرجال عن النساء، والنساء عن الرجال، حىت يف املسجد 

د الرجال عن النسـاء يف  على ابتعا -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-ومن حرص صاحب الشريعة    
املسجد أنه كان إذا صلى ميكث يف مصاله يسرياً من أجل أن ينصرف النساء قبل الرجال ويـنقلنب إىل  

رضـي   -فعن أم سلمة. بيون قبل أن يدركهن الرجال عند اخلروج من املسجد وحيدث االختالط ن 
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كن أن النساء يف ( : -زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم -اهللا عنها

إذا سلمن من املكتوبة قمن وثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء اهللا، 
والناس هلم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله . )٤() فإذا قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام الرجال 

يف مصالهم قليالً حىت يذهب النساء، وعلى النساء أن ال يتأخرن يف  وسلم سلف، فينبغي هلم أن يتأخروا
ولكن إن كان . مصالهن بعد انصراف اإلمام بل خيرجن سريعاً وينقلنب إىل بيون، ذلك خري هلم وهلن 

خمرج النساء بعيداً عن خمرج الرجال وال حيصل بذلك اختالط فال بأس خبروج الرجال بعـد انصـراف   
  . أو انتظار النساء قليالً يف مصالهن النتقاء العلة واهللا أعلم  اإلمام مباشرة

إذا كان مصلى النساء معزوالً عن مصلى الرجال، فإن خري صفوف النساء عندئـذ يكـون    :تنبيه     
وذلك ألن العلة اليت من أجلها جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم شـر صـفوف   . أوهلا، وشرها آخرها 

 . تفت بانعزال الرجال عن النساء فعادت اخلريية للصف املقدم النساء أوهلا قد ان

  

                                                        
  )٧٧١(، والدارمي)٦٣٢(، وابن ماجة)٢٦١(، وأبو داود)٢٧١(، والنسائي)١٣٤(،والترمذي)٢٣٦٦٤(، وأمحد)٢٩٨(رواه مسلم.  ١
  )٨٧٧(، والدارمي)١٧٨٠(، وابن ماجة)٢٤٧٦(، وأبو داود)٢٤٤٧٧(، وأمحد)٣١١(رواه البخاري.  ٢
  )١٢٦٨(، والدارمي)١٠٠٠(، وابن ماجة)٦٧٨(، وأبو داود)٨٢٠(، والنسائي)٢٢٤(، والترمذي)٧٣٥١(، وأمحد)٤٤٠(رواه مسلم. ٣
  )٩٣٢(، وابن ماجة)١٠٤٠(داود ، وأبو)١٣٣٣(، والنسائي)٢٦٠٠١(، وأمحد)٨٦٦(رواه البخاري.  ٤



   
  

١٢٧  

  باب آداب  النوم    -١٢
  

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن يف ذلك أليـات لقـومٍ   { : قال تعاىل  -
  . )١(} يسمعون 

  . )٢(} وجعلنا نومكم سباتاً { : وقال تعاىل  -
إذا أتيت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه قال رضي-وعن الرباء بن عازب  -

اللـهم اسـلمت   : مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين، مث قل
  .  )٣() احلديث ... وجهي إليك وفوضت أمري إليك 

  
  *اآلداب * 
  

رضي اهللا -جابر ابن عبد اهللا  جاء يف حديث. إغالق األبواب وإطفاء النار واملصابيح قبل النوم  -١    
أطفئـوا املصـابيح بالليـل إذا رقـدمت، وأغلقـوا      ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -عنهما

وأجيفوا األبواب، وأطفئوا ملصابيح فإن الفويسقة رمبا جرت الفتيلـة  ( : ويف رواية.  )٤( .... )األبواب،
ال ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  -هللا عنهمارضي ا-وعن ابن عمر.  )٥( )فأحرقت أهل البيت 

. يف اآلثار السابقة األمر بإطفاء املصابيح والنار، وغلق األبواب.  )٦( )تتركوا النار يف بيوتكم حني تنامون 
  . واألمر هل هو للوجوب أم للندب أو لإلرشاد، مختلف يف ذلك. األبواب

وف من انتشار النار واشتعاهلا على أهلها،  وبينت هـذه  هو اخل: بإطفاء النار واملصابيحوعلة األمر     
رمبا جرت الفتيلة فأحرقت أهل ] الفأرة [ فإن الفويسقة ( : العلة يف احلديث بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

يف هذا األحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غريه وفيه نـار فعليـه أن   : القرطيبقال .  )البيت 
ه أو يفعل ا ما يؤمن معه االحتراق، وكذا إن كان يف البيت مجاعة فإنه يـتعني علـى   يطفئها قبل نوم

  . )٧(بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوماً، فمن فرط يف ذلك كان للسنة خمالفاً وألدائها تاركاً 
                                                        

  )٢٣(الروم .  ١
  ) ٩(النبأ .  ٢
  ) .٢٧١٠(، ومسلم )٢٤٧(رواه البخاري.  ٣
  )١٧٢٧(، مالك)٣٧٣١(،وأبو داود)١٨١٢(، والترمذي)١٣٨١٦(، وأمحد)٢٠١٢(، ومسلم)٦٢٩٦(رواه البخاري.  ٤
  )٦٢٥٩(وهي عند البخاري يف كتاب االستئذان برقم .  ٥
  )٣٧٦٩(، وابن ماجه)٥٢٤٦(، وأبو داود)١٨١٣(، والترمذي)٤٥٠١(، وأمحد)٢٠١٥(، ومسلم)٦٢٩٣(رواه البخاري. ٦
  )١١/٨٩(فتح الباري .  ٧



   
  

١٢٨  

وأغلقـوا األبـواب،   ( : قبل النوم، فقد جاء يف رواية مسلم من حديث جابر إغالق األبـواب وأما     
يف األمر بإغالق األبواب : ابن دقيق العيـد قال .  )١( )كروا اسم اهللا، فإن الشيطان ال يفتح باباً مغلقاً واذ

من املصاحل الدينية والدنيوية حراسة األنفس واألموال من أهل العبث والفساد وال سيما الشياطني، وأما 
مر باإلغالق ملصلحة إبعاد الشـيطان عـن   فإشارة إىل أن األ )فإن الشيطان ال يفتح باباً مغلقاً ( : قوله

  .)٢(.. االختالط باإلنسان، وخصه بالتعليل تنبيهاً على ما خيفى مما ال يطلع عليه إال من جانب النبوة 
إذا أُمن احلريق وعمل لذلك أسباباً متنع من حدوثه، فهل  يقال جبواز ترك النار واملصباح دون : مسألة     

  إطفاء ؟ 
فالظاهر أنه ال بأس ا ال نتفاء العلة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم علـل  ... إن أمن ذلك  :اجلواب     

األمر باإلطفاء يف احلديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهلها البيت بيتهم فإذا انتفت العلة زال املنع، 
  . )٣( النوويقاله 
قال النيب صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه-وفيه حديث الرباء بن عازب. الوضوء قبل النوم   -٢    

والوضوء لـيس واجبـاً بـل    .  )٤( )احلديث ... إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ( : وسلم 
إذا أويت إىل ( : قال صلى اهللا عليه وسلم : مستحب يف حق كل من أراد النوم، ورواية أمحد تؤيد ذلك

ئاً كفاه ذلك الوضوء ألن املقصود النوم على طهارة خمافـة أن  فإن كان متوض.  )٥( ... )فراشك طاهراً
  .)٦(النوويميوت من ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به يف منامه وترويعه إياه، قاله 

  .)٦(النووي
من هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نومه، أنـه كـان   . نفض الفراش قبل االضطجاع عليه   -٣    

أن النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنه-خلة إزاره ثالثاً قبل اضطجاعه عليه، روى أبو هريرة ينفض فراشه بدا
، فإنه ال يدري مـا خلفـه    )٧(إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره ( : عليه وسلم قال

 )احلـديث ... إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه  ثالث مرات ( : ويف رواية  )احلديث ...عليه
وعند ) فليأخذ إزاره فلينفض ا فراشه وليسم اهللا فإنه ال يعلم ما خلفه بعده على فراشه ( : وعند مسلم 

                                                        
  )٢٠١٢(رقم ) ١٣/١٥٥(الد السابع .   ١
  )١١/٩٠(فتح الباري.  ٢
  )٢٠١٥(حديث رقم) ١٣/١٥٦(الد السابع . شرح مسلم  ٣
  )٥٠٤٦(، وأبو داود)٣٥٧٤(، والترمذي)١٨١١٤(محد، وأ)٢٧١٠(، ومسلم )٢٤٧(رواه البخاري.  ٤
١٨٠٨٩.   ( ٥(  
  )١٧/٢٩(الد التاسع . شرح مسلم .  ٦
طرفه الداخل الذي يلي جسده ويلي اجلانب األمين من الرجل إذا ائتزر، ألن املؤتزر إمنا يبدأ جبانبه األمين فذلك الطرف يباشر جسده  : داخلة اإلزار.  ٧

أي احلاشية اليت تلي : يف الرواية اليت تليها، فصنفة الثوب ) صنفة الثوب( ومثله ) . دخل : ( مادة ) ١١/٢٤٠( ه يف اللسان قال. وهو الذي يغسل 
  )١١/١٣٠انظر فتح الباري . ( اجللد



   
  

١٢٩  

ويف احلديث برواياته فوائد .  )١(  )احلديث...إذا قام أحدكم عن فراشه مث رجع إليه فلينفضه ( : الترمذي
التسمية عنـد الـنفض،    ومنهالنفض يكون ثالثاً، أن ا ومنهااستحباب نفض الفراش  قبل النوم،  منها: 

والعلة يف ذلك بينها رسول . أن من قام من فراشه مث رجع إليه فيستحب له أن ينفضه مرة أخرى  ومنها
واحلكمة من ختصيص داخلـة  .  )فإن أحدكم ال يدري ما خلفه عليه ( : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
وال يتوقف العمل على العلم باحلكمة منه، بـل  . اء يف ذلك أقاويل خمتلفة اإلزار غري ملعومة لنا، وللعلم

مىت ثبت اخلرب عمل به ولو جهلت حكمته، ومرد ذلك إىل االنقياد والتسليم، وهذا أصلٌ عظيم فتشبث 
  .به 
 رضـي اهللا -وفيه حديث الرباء بن عازب. النوم على الشق األمين، ووضع اخلد على اليد اليمىن  -٤    
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على ( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال -عنه

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ( : قال -رضي اهللا عنه-وحديث حذيفة.  )٢( )احلديث ... شقك األمين
ىل فراشه وضع يده إذا أوى إ( : وعند أمحد )احلديث .. إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده حتت خده 

  .  )٣( ... )اليمىن حتت خده 
منها أنه أسرع إىل االنتباه، ومنها أن القلب متعلـق إىل جهـة   : ويف النوم على اجلانب األمين فوائد    

يبدأ : هذه اهليئة نص األطباء على أا أصلح للبدن، قالوا: ابن اجلوزياليمني فال يثقل بالنوم، ومنها قال 
  .  )٤( الفتحاجلانب األمين ساعة مث ينقلب على اجلانب األيسر، قاله يف باالضطجاع على 

كان من هدي نبينا صلى اهللا عليه وآله وسلم، أنه ال ينام حىت يقـرأ  . قراءة شيٍء من القرآن   -٥    
. ويف قراءة القرآن قبل النوم حفظٌ للمسلم من تالعب الشيطان به، وأصدق لرؤيـاه . شيئاً من القرآن 

  . آلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الباب كثرية ومتنوعة، وسوف نذكر ما يتيسر مجعه وا
مع  الذي يسرق من الزكاة،      فلما  -رضي اهللا عنه-وفيه قصة أيب هريرة .قراءة آية الكرسي  -أ    

دعين أعلمك كلمـات  ( : رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال له  -رضي اهللا عنه-عزم  أبو هريرة
اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي : ما هو ؟ قال: ينفعك اهللا ا قلت

] قال أبو هريرة. [حىت ختتم اآلية، فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربنك شيطانٌ حىت تصبح } 
يـا  : ما فعل أسريك البارحة ؟ قلـت : ى اهللا عليه وسلم فخليت سبيله فأصبحت فقال يل رسول اهللا صل

قال يل إذا أويت إىل : ما هي؟ قلت: قال. رسول اهللا زعم أنه يعلمين كلمات ينفعين اهللا ا فخليت سبيله 
                                                        

) ٣٨٧٤(، وابن ماجه)٥٠٥٠(، وأبو داود)٣٤٠١(، والترمذي)٧٧٥٢(، وأمحد)٢٧١٤(، ومسلم)٧٣٩٣(، )٦٣٢٠(رواه البخاري. ١
  )٢٦٨٤(الدارميو
  .سبق خترجيه .  ٢
  .، ورواه غريمها دون ذكر اليد )٢٢٧٣٣(، وأمحد)٦٣١٤(رواه البخاري.  ٣
١١/١١٣( ٤(  



   
  

١٣٠  

وقال يل لـن يـزال   } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوهلا حىت ختتم اآلية 
فقال النيب صلى اهللا  -وكانوا أحرص شيٍ على اخلري-اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح،  عليك من

. ال : قـال . أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من ختاطب منذُ ثالث ليالٍ يا أبا هريرة : عليه وسلم 
  . )١( )ذاك شيطان : قال
كان صلى اهللا عليه وآله وسلم يداوم علـى  .  ا )٢(قراءة سورة اإلخالص واملعوذتان والنفث  -ب    

تقـول أم  . قراءة سورة اإلخالص واملعوذتان، وينفث ا يف كفيه مث ميسح ما ما استطاع من جسـده 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجـع  ( :  -رضي اهللا عنها-املؤمنني عائشة 

اهللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مث ميسـح  كفيه مث نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو 
وأفاد .  )٣( )ما ما استطاع من جسده، يبدأ ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالثاً 

( :        -رضي اهللا عنها-هذا احلديث مداومة النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك األمر لقول عائشة
، وأن القراءة ا تكون نفثاً يف الكفني مث يسمح ما ما يستطاع من اجلسد ابتداًء بالرأسـو  ) كل ليلة  

وفائدة التفل التربك بتلك .أن ذلك النفث يكون ثالثاً  -أيضاً-الوجه وما أقبل من اجلسد، وأفاد احلديث 
  . )٤( القاضيقاله ... الرطوبة واهلواء والنفس املباشرة للرقية والذكر احلسن

النفث بسورة األخالص واملعوذتان، ليس خمصوصاً عند النوم فقط، بل يستحب ملن اشـتكى   :فائدة    
-روى البخاري من حديث عائشـة  . وجعاً أن ينفث ذه السور على كفيه ثالثاً وميسح ما جسده

املعوذات ومسح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه ب( : -رضي اهللا عنها
اليت كـان ينفـث    )٥(عنه بيده، فلما اشتكى يف وجعه الذي توفِّي فيه طَفقت أنفث على نفسه باملعوذات 

  . )٦( )وأمسح بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه 
أن :   -رضي اهللا عنه-عن فروة بن نوفل عن أبيه.   براءة من الشرك) الكافرون( قراءة سورة  -ت    

مث من على خامتتها، فإا براءة مـن  } قل يا أيها الكافرون { اقرأ ( : ى اهللا عليه وسلم قال لنوفلالنيب صل
  . )٧( )الشرك 

                                                        
مث ساق احلديث معلقاً، وهو موصول عند ...إذا وكل رجالً فترك الوكيل شيئاً فأجازه املوكل فهو جائز. باب / يف كتاب الوكالة. رواه البخاري.  ١

  )٤/٥٦٩انظر فتح الباري ..( اعيلي وأبو نعيم النسائي واإلمس
  ) نفث:(مادة ) ٢/١٩٥لسان العرب . (هو التفل بعينه: شبيه بالنفخ؛ وقيل: أقل من التفل، ألن التفل ال يكون إال معه شيٌء من الريق؛ والنفث: النفث.  ٢
  )٥٠١٧(رواه البخاري. ٣
  )١٤/١٥٠(الد السابع. شرح صحيح مسلم للنووي .  ٤
  )٨/٦٨٠انظر فتح الباري . ( ويدخل فيها سورة اإلخالص من باب التغليب .  ٥
  )١٧٥٥(، ومالك)٣٥٢٩(وابن ماجه)٣٩٠٢(، وأبو داود)٢٤٣١٠(،وأمحد)٢١٩٢(، ومسلم)٤٤٣٩(رواه البخاري.  ٦
  )٣٤٢٧(، والدارمي)٣٤٠٣(، والترمذي)٢٣٢٩٥(وصححه األلباين، وأمحد. واللفظ له) ٥٠٥٥( رواه أبو داود.  ٧



   
  

١٣١  

كان رسول ( : قال -رضي اهللا عنه-فعن جابر .  )آمل ترتيل السجدة ( و ) تبارك(قراءة سورة  -ث    
  . )١( )ة وتبارك الذي بيده امللك آمل ترتيل السجد( اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينام حىت يقرأ 

رضـي اهللا  -جاء يف سورة تبارك أثر يرغب يف تالوا واحملافظة عليها، فقد روى أبو هريرة  :فائدة    
سورةٌ من القرآن ثالثون آية تشفع لصاحبها حىت يغفر لـه،  ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -عنه

  . )٢( )تبارك الذي بيده   امللك 
قـال  : قـال  -رضي اهللا عنه-، وعن أيب مسعود البدريقراءة اآليتني اآلخرتني من سورة البقرة -ج    

( : وقوله.  )٣( )اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة كفتاه ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ن، وقيل من اآلفات، وحيتمـل  قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطا: النوويقال  )كفتاه ( 

  .  )٤(اجلميع 
من هديه صلى اهللا عليه وآله وسلم يف نومه أنه كـان يـدعو    .قراءة بعض األدعية واألذكار  -٦    

مـن  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   -رضي اهللا عنه-بكلمات خيتم ا ليلته، قال أبو هريرة
ال كان عليه ترةً يوم القيامة، ومن قعد مقعداً مل يذكر اهللا عز وجل اضطجع مضجعاً مل يذكر اهللا تعاىل فيه إ

  .   )٥( )فيه إال كان عليه ترة يوم القيامة 
عند نومه جيد أنه اشتمل على معاين عظيمة وجليلة،  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-ومن نظر يف دعائه    

فيه سؤال املغفرة والتوبة واإلنابة والوقاية مـن  ففيه التوحيد بأقسامه، وفيه  إظهار الفقر بني يدي اهللا، و
العذاب األخروي، وفيه االستعاذة باهللا من النفس والشيطان، وفيه محده على نعمه، وغري ذلك من املعاين 

لكي يستفيد  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-وسوف نذكر بعضاً من أدعيته . اليت ال يتسع املقام حلصرها 
  .اخلري، واملوفق من سبق إىل اخلريات  منها راغب االستزادة من

أن  -زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم- عن حفصة) .  اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك : ( قول -أ    
اللهم قين : كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمىن حتت خده، مث يقول( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .)٦()ار ثالث مر. عذابك يوم تبعث عبادك 

                                                        
  )٩١٧(وقال األلباين صحيح لغريه ) ١٠٢٧(رواه البخاري يف األدب املفرد .  ١
  )٣٧٨٦(، وابن ماجه)٢٨٩١(،  والترمذي)٧٩١٥(وحسنه األلباين، وأمحد) ١٤٠٠(رواه أبو داود.  ٢
  )١٤٨٧(،والدارمي)١٣٦٨(، وابن ماجه)١٣٩٧(، وأبو داود)٢٨٨١(، والترمذي)١٦٦٢٠(، وأمحد)٨٠٧(، ومسلم)٤٠٠٨(رواه البخاري.  ٣
  )٦/٧٦(الد الثالث. شرح صحيح مسلم .  ٤
  .وصححه األلباين ) ٥٠٥٩( رواه أبو داود.  ٥
من ) ٢٢٧٣٣(، وأمحد)٣٣٩٨(ورواه الترمذي).  ثالث مرار( واللفظ له، وصححه األلباين دون لفظ ) ٥٠٤٥(، وأبو داود)٢٥٩٢٦(رواه أمحد.  ٦

  .من رواية  حذيفة بن اليمان 



   
  

١٣٢  

كان النيب ( : قال -رضي اهللا عنه-عن حذيفة بن اليمان) .   بامسك اللهم أموت وأحيا : ( قول -ب    
  . )١( ... )بامسك اهللا أموت وأحيا: صلى اهللا عليه وسيلم إذا أوى إىل فراشه قال

أنـه   -عنهما رضي اهللا-فعن عبد اهللا بن عمر.... ) . اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها: ( قول -ت    
اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماـا وحمياهـا، إن أحييتـها    ( : أمر رجالً إذا أخذ مضجعه قال

مـن  : فقال له رجلٌ أمسعت هذا من عمر؟ فقال )فاحفظها وإن أمتها فاغفر هلا، اللهم إين أسألك العافية 
  .  )٢(خريٍ من عمر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال : قال -رضي اهللا عنه-روى أبو  هريرة.... ) . بامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه: ( ولق -ث    
إذا أوى أحدكم إىل فراشه فليفض فراشه بداخلة إزاره فإنه ال يدري ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، إن أمسكت بامسك ريب وضعت جنيب، وبك أرفعه: ما خلفه عليه، مث ليضطجع على شقه األمين، مث ليقل
  . )٣( )نفسي فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها  مبا حتفظ به عبادك الصاحلني 

رضي اهللا - عن أيب هريرة... ) .اللهم رب السموات ورب األرض ورب العرش العظيم: ( قول -ج    
اللـهم رب  : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا أخـذنا مضـجعنا أن نقـول   ( : قال-عنه

سموات، ورب األرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيٍء، فالق احلب والنوى، ومرتل التوارة ال
واإلجنيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت األول فليس قبلك شـيء،  

اقـض  وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك قيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، 
  . )٤( )عنا الدين وأغننا من الفقر 

أن أبا بكر الصديق  -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة... ) . اللهم فاطر السموات واألرض: ( قول-ح    
اللهم : قل( : يا رسول اهللا مرين بكلمات أقوهلن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: قال -رضي اهللا عنه-

لشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعـوذ  فاطر السموات واألرض، عامل الغيب وا
قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ( : قال )بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه 

( )٥( .  

                                                        
  ).٣٨٨٠(، وابن ماجه)٥٠٤٩(، وأبو داود)٣٤١٧(، والترمذي)٢٢٧٦٠(، وأمحد)٦٣١٢(رواه البخاري . ١
  )٥٤٧٨(، وأمحد)٢٧١٢(رواه مسلم .  ٢
واللفظ له، وابن ) ٥٠٥٠(، وأبو داود)٣٤٠١(، والترمذي)٧٣١٣(، وأمحد)٢٧١٤(، ومسلم)٦٣٢٠(رواه البخاري.  ٣

  )٢٦٨٤(،والدارمي)٣٨٧٤(ماجه
  )٣٨٣١(، وابن ماجه)٥٠٥١(، وأبو داود)٣٤٠٠(، والترمذي)٨٧٣٧(، وأمحد)٢٧١٣( رواه مسلم.  ٤
  )٢٦٨٩(، والدارمي)٣٣٩٢(، والترمذي)٧٩٠١(وصححه األلباين، وأمحد) ٥٠٦٧(رواه أبو داود.  ٥



   
  

١٣٣  

أن رسول  -رضي اهللا عنه-روى  أنس....)  احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا: ( قول -خ    
احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانـا،  : كان إذا أوى إىل فراشه قال( : ليه وسلماهللا صلى اهللا ع

  . )١( )فكم ممن ال كايف له وال مؤوي 
-أن فاطمة  -رضي اهللا عنه- عن علي. التسبيح والتحميد ثالثاً وثالثني، والتكبري أربعاً وثالثني  -د    

الرحى فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم تسأله خادماً فلـم   شكت ما تلقى يف يدها من  -رضي اهللا عنها
: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقـوم فقـال  : جتده فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخربته قال

أال أدلكما على ما هو خري لكما مـن  ( :مكانك فجلس بيننا حىت وجدت برد قدميه على صدري، فقال
أو أخذمتا مضاجعكما فكربا ثالثاً وثالثني، وسبحا ثالثاً وثالثني، وامحدا ثالثاً خادم؛ إذا أويتما إىل فراشكما 

  . )٢( )وثالثني، فهذا خري لكما من خادم 
، أن رسـول اهللا  عن أيب زهري األمنـاري ...) . بسم اهللا وضعت جنيب، اللهم أغفر يل ذنيب: ( قول-ذ    

بسم اهللا وضعت جنيب، اللهم اغفـر يل  ( : ليل قالكان إذا أخذ مضجعه من ال: ( صلى اهللا عليه وسلم 
  . )٣( )ذنيب، وأخسىء شيطاين، وفك رهاين، واجعلين يف الندي األعلى 

فعن عمرو  .ملن يشتكي الفزع يف نومه ...) أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه( : قول -ر    
أعوذ : عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات رسول اهللا صلى اهللا( : بن شعيب عن أبيه عن جده أن 

كان ( : وعند أمحد بلفظ )بكلمات اهللا التامة من غضبه وشر عباده، ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون 
بسم اهللا أعـوذ بكلمـات اهللا   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا كلمات نقوهلا عند النوم من الفزع

  . )٤(  )احلديث ... التامات 
رضـي اهللا  -عن الرباء بن عازب...) . اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك: ( قول -ز    
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على ( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال -عنه

بةً ورهبةً اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغ: شقك األمين مث قل
فـإن  . إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت

  . )٥( ...)مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به 
تقول  سيد االستغفار أن( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-عن شداد بن أوس: فائدة    

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر 
                                                        

  ).٥٠٥٣(، وأبو داود)٣٣٩٦(، والترمذي)١٢١٤٢(، وأمحد)٢٧١٥(رواه مسلم.  ١
  )٢٦٨٥(، والدارمي)٢٩٨٨(، وأبو داود)٣٤٠٨(، والترمذي)٦٠٥(، وأمحد)٢٧٢٧(، ومسلم)٦٣١٨(رواه البخاري.  ٢
  .وصححه األلباين ) ٥٠٥٤(رواه أبو داود.  ٣
  )٣٥٢٨(، والترمذي)٦٦٥٧(وحسنه األلباين، ورواه أمحد) ٣٨٩٣(رواه أبو داود ٤
  )٢٦٨٣(، والدارمي)٣٨٧٦(، وابن ماجه)٥٠٤٦(، وأبو داود)٣٣٩٤(، والترمذي)١٨٠٤٤(، وأمحد)٢٧١٠(، ومسلم)٢٤٧(رواه البخاري.  ٥



   
  

١٣٤  

ومن قاهلا من : قال. ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت 
ة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن ا فمـات  النهار موقناً ا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلن

  .  )١( )قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة 
ولذا ال ينبغي ملسلمٍ أن يفـرط يف  ! . وهذا من فضل اهللا على عباده املؤمنني، عملٌ يسري وأجر كبري     

ـ    موات هذا الدعاء يف يومه وليلته، وليواظب عليه مع استحضار شرطه، حىت يفوز جبنـة عرضـها الس
  .آمني . واألرض، اللهم إنا نسألك أن نكون من أهل جنتك، الذين رضيت عنهم وأرضيتهم

ما يراه النائم قد يكونُ حلماً، وقد . ما يراه النائم، وما يقوله ويفعله إذا رأى مايسره  أو يفزعه  -٧    
( : نيب صلى اهللا عليه وسـلم قال ال: عن أيب قتادة قال. يكون رؤيا، فالرؤيا من اهللا، واحللم من الشيطان

الرؤيا الصاحلة من اهللا، واحللم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلماً خيافه فليبصق علي يساره وليتعوذ من 
فمن رأي شيئاً يكرهه فلينفث عـن  ( : وعند البخاري من طريق آخر.  )٢( )باهللا من شرها فإا ال تضره 

الرؤيا الصاحلة، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى (: ند مسلم، وع)مشاله ثالثاً، وليتعوذ من الشيطان 
رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ باهللا من الشيطان ال تضره وال خيرب ا أحد، فإن رأى رؤيا 

فليبصق علـى يسـاره ثالثـاً،    ( :، وعنده أيضاً من حديث جابر )حسنة فليبشر وال خيرب إال من حيب 
: ، وعنده من حـديث أيب هريـرة  )باهللا من الشيطان ثالثاً، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه  وليستعذ

  .  )فإن رأي أحدكم ما يكره فليقم فليصل وال حيدث ا الناس (
أن الرؤيا قد تكون صاحلة وقد تكون سيئة، فالصاحلة من : فمنها :ويف احلديث مبجموع طرقه فوائد     

أن من رأى رؤيا حسنة فليستبشر وليؤمل خـرياً، وال  : ومنها. يطان وتسمى حلماًاهللا، والسيئة من الش
من رأى رؤيا تعجبه فليحدث ا فإا بشرى من ( : خيرب ا إال من حيب، وهي بشرى من اهللا فعند أمحد

اهللا من أن من رأي ما يسوءه فمستحب له أن يتفل على يساره ثالثاً، مث يتعوذ ب: ومنها.  )اهللا عز  وجل 
الشيطان الرجيم أو من شرها وإن كررها ثالثاً فهو أفضل، مث ليتحول عن جنبه الذي كان عليـه، مث إن  

فإا ال تضره، وال خيرب ا  -كما جاءت به األحاديث-قام يصلي فهو أفضل، فإن فعل ذلك أو بعضه 
  .أحداً 

بينا أنا نائم يف : أصحاب الصفة، قال أنه كان من طخفة الغفاريعن . كراهية النوم على الوجه  -٨    
قم؛ هذه ضجعة يبغضها اهللا : ( املسجد من آخر الليل، أتاين آت وأنا نائم على بطين، فحركين برجله فقال

                                                        
  )٥٥٢٢(، والنسائي)٣٣٩٣(، والترمذي)١٦٦٦٢(، وأمحد)٦٣٠٦(رواه البخاري.  ١
، وابن )٥٠٢١(،وأبو داود)٢٢٧٧(، والترمذي)٢٢١٢٩(وأمحد) ٢٢٦٣(،)٢٢٦٢(،)٢٢٦١(ومسلم ٦٩٩٥(، )٣٢٩٢(رواه البخاري.  ٢

  )٢١٤١(، والدارمي)١٧٨٤(، ومالك)٣٩٠٩(ماجه



   
  

١٣٥  

ما ( :       وعند ابن ماجه بلفظ.  )١( فرفعت رأسي فإذا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم قائم على رأسي) . 
،  واحلديث صريح يف النهي عن هذه النومة، وأن )يكرهها اهللا، أو يبغضها اهللا  لك وهلذا النوم، هذه نومةٌ

 أيب ذروأما سبب الكراهة فقد بينتها رواية . ميقتها، وما كان مكروهاً هللا فيجتنب -سبحانه وتعاىل-اهللا 
له وقال يا مريب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا مضطجع على بطين فركضين برج( : قال -رضي اهللا عنه-

وذا احلديث يتبني أن سبب الكراهة هي مشاة أهل النار يف .  )٢( )إمنا هذه ضجعة أهل النار : جنيدب
  .نومهم، واهللا أعلم 

، أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  علي بن شيبانوفيه حديث . كراهية النوم على سطح غري حمجر -٩    
من بات فـوق  ( : وعند أمحد ) فقد برئت منه الذمة  )٣(ب من بات على ظهر بيت ليس عليه حجا( : قال

أنه يلزم : ...   فضل اهللا اجليالينقال .  )٤(  ...)إجار أو فوق بيت ليس حوله شيٌء يرد رجله فقد برئت منه الذمة
اإلنسان أن ال يقصر يف مراعاة األسباب العادية جللب ما ينفع ودفع ما يضر، وهذا احلديث مـن أدلـة   

فمن بات على سطح  ال حجاب عليه فقد قصر يف مراعاة األسباب العادية الجتناب الضرر، فإن  ذلك،
النائم قد ينقلب يف نومه وقد يقوم وال يزال أثر النوم عليه فيسعى إىل غري الطريق فيسقط، فكان ينبغي له 

لسقوط فيسقط، فمـن  مراعاة األسباب العادية بأن ال ينام يف ذلك املوضع، فإذا نام فقد عرض نفسه ل
تعاطى األسباب العادية وذكر اسم اهللا تعاىل واعتمد عليه فهو يف ذمة اهللا عز وجل، إنا أن حيفظه وإما أن 
يثيبه على ما أصابه من ضرر بكفارة السيئات أو رفع الدرجات، فإن أصابه ما فيه هالكه بعـد اختـاذ   

ا، ومن قصر بعد وسعه مل يكن يف ذمة اهللا عز األسباب فهو شهيد كما ورد يف املتردي والغريق وحنومه
وجل، فإن أصابه ضرر مل يثب، وإن هلك مل يكن شهيداً، بل خيشى أن يعد قاتالً نفسـه، واهللا أعلـم   

  . )٥(بالصواب 
شرع يف حق النائم دعوات وتالوة آيات يقوهلا إذا استيقظ مـن  . ما يقوله النائم إذا استيقظ  -١٠    

  :لك طرفاً منها  نومه، وحنن ذاكرون
فعن عبـادة  ...) . الإله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد: ( من تعار من الليل فليقل -أ    

ال إله إال : من الليل فقال )٦(من تعار ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-بن الصامت

                                                        
من رواية ) ٢٧٦٨(، والترمذي)٧٩٨١(وهو عند أمحد) . ٣٧٢٣(، وابن ماجه)٩٠٥(وصححه األلباين ) ١١٨٧(واه البخاري يف األدب املفردر.  ١

  . أيب هريرة 
  ) .٣٠١٧(وصححه األلباين برقم  ) ٣٧٢٤(رواه ابن ماجه.  ٢
  ، و)٢/٦٠١(انظر شرح األدب املفرد. وغريه مينعه من السقوطوالكل مبعىن واحد، أي ساتر وحاجز كحائط ) ليس له حجار : ( ويف رواية .  ٣
  )٥٠٤١(أبو داود) ٢٠٢٢٥(، ورواه أمحد)٩٠٨(وصححه األلباين برقم) ١١٩٢(رواه البخاري يف األدب املفرد.  ٤
  )٢/٦٠١(شرح األدب املفرد .  ٥
  )تعر: ( مادة) ٤/٩٢. (أي هب من نومه واستيقظ : وقال... من تعار من الليل،: ذكر ابن األثري يف كتاب النهاية: يف اللسان .  ٦



   
  

١٣٦  

مد وهو على كل شيٍء قدير، احلمد هللا، وسبحان اهللا، وال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احل
اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا، مث قال اللهم اغفر يل، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصـلى  

  . )١( )قُبلت صالته 
رضـي اهللا   -سورد ذلك يف حديث ابن عبا .تالوة العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران  -ب    

حىت إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعـده بقليـل   ( : يف قصة مبيته عند خالته ميمونة، قال -عنهما
استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس ميسح النوم عن وجهه بيده مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من 

  . )٢( )احلديث ... الوضوء مث قام يصليسورة   آل عمران مث قام إىل شن معلقة فتوضأ منها فأحسن 
جاء ذلك يف حديث حذيفـة بـن   .  )احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ( : قول -ت    

بامسك اهللا أموت : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه قال( : قال -رضي اهللا عنه-اليمان 
  . )٣( )الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور  احلمد هللا: وأحيا، وإذا قام قال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )٢٦٨٧(، والدارمي)٣٨٧٨(، وابن ماجه)٥٠٦٠(، وأبو داود)٣٤١٤(، والترمذي)١١٥٤(رواه البخاري.  ١
  ).٢٦٧(، ومالك)٥٨(، وأبو داود)١٦٢٠(، والنسائي)٢١٦٥(، وأمحد)٧٦٣(،ومسلم)١٨٣(رواه البخاري.  ٢
، )٣٨٨٠(،  وابن ماجه)٥٠٤٩(، وأبو داود) احلمد هللا الذي أحيا نفسي: ( بلفظ) ٣٤١٧(، والترمذي)٢٢٧٦٠(، وأمحد)٦٣١٢(رواه البخاري.  ٣

  )٢٦٨٦(والدارمي



   
  

١٣٧  

  باب آداب السفر     -١٣
  

  

السفر قطعـة مـن   : ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  -
  . )١() العذاب مينع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى مته فليعجل إىل أهله 

   
  *اآلداب * 
  

ابن عبد يستحب للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه، قال      . استحباب التوديع للمسافر -١    
: الشـعيب وقـال  : قال. إذا خرج أحدكم يف سفر فليودع إخوانه، فإن اهللا جاعلٌ يف دعائهم بركة: الرب

سفر أن يـأتيهم فيـودعهم   السنة إذا قدم رجلٌ من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه، وإذا خرج إىل 
ويف التوديع سنة مهجورة قلَّ من يعملها، أال وهي توديع املسافر بدعاء النيب صـلى  .  )٢(ويغتنم دعائهم 
قال يل ابن عمر هلم أودعك كما ودعين رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : فعن قزعة قال. اهللا عليه وسلم 

: أي )أسـتودع اهللا دينـك   ( : وقولـه .  )٣( )ك أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عمل( : وسلم 
األمانه ههنا أهله ومن خيلفه منهم، وماله :  اخلطايبقال  )وأمانتك ( . أستحفظ وأطلب منه حفظ دينك

الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله ومن يف معنامها، وجرى ذكر الدين مع الودائع ألن السفر موضع 
التعب فيكون سبباً إلمهال بعض األمور املتعلقة بالدين فـدعا لـه   خوف وخطر وقد يصيبه فيه املشقة و

  .  )٤(باملعونة والتوفيق فيهما 
يا : أراد رجلٌ سفراً، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة    

: ( فلما مضى ، قـال ) ف أوصيك بتقوى اهللا عز وجل، والتكبري على كل شر: ( رسول اهللا أوصين، قال
  . )٥( )اللهم ازو له األرض، وهون عليه السفر 

عن النيب صـلى اهللا   -رضي اهللا عنهما-وفيه حديث عبد اهللا بن عمر. كراهية الوحدة يف السفر -٢    
: دويف احلديث فوائ.  )٦() لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليلٍ وحده(:عليه وسلم قال

                                                        
  )٢٦٧٠(،والدارمي)١٨٣٥(، ومالك)٢٨٨٢(، وابن ماجه)٧١٨٤(، وأمحد)١٩٢٧(، ومسلم)١٨٠٤(رواه البخاري.  ١
  )١/٤٥٠(اآلداب الشرعية .  ٢
  )٢٨٢٦(، وابن ماجه)٣٤٤٢(، والترمذي)٤٥١٠(صححه األلباين، وأمحدو) ٢٦٠٠(رواه أبو داود.  ٣
  )٧/١٨٧(الد الرابع . عون املعبود بشرح سنن أيب داود .  ٤
  ) ٥/١٤٣). (١٣٤٦: (رواه البغوي يف شرح السنة وحسنه .  ٥
  )٢٦٧٩(، والدارمي)٣٧٦٨(، وابن ماجه)١٦٧٣(،  والترمذي)٤٧٣٤(، وأمحد)٢٩٩٨(رواه البخاري.  ٦



   
  

١٣٨  

أن  النيب صلى اهللا عليه وسلم مل خيرب أمته مبا يعلمه من اآلفات اليت حتدث من جراء سفر الرجل وحـده  
 :وثالثهاأن النهي خمصوص يف وقت الليل ال النهار،  :وثانيهامبالغةً منه يف التحذير من التفرد يف السفر، 

أنه خرج خمرج  )ما سار راكب بليلٍ ( :أن النهي يعم الراكب والراجل، ولعل قوله صلى اهللا عليه وسلم
حـديث   -أيضاً -ويف النهي عن الوحدة يف السفر .   الغالب، وإال فالراجل يف معىن الراكب،واهللا أعلم

الراكـب  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : قال -رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن عمرو بن العاص
معناه أن التفرد والذهاب وحـده يف  : اخلطايبقال .   )١( ) شيطان، والراكبان شيطانان، والثالثة  ركب

األرض من فعل الشيطان، وهو شيء حيمله عليه الشيطان ويدعو إليه، وكذلك االثنان، فـإذا صـاروا   
واملنفرد يف السفر إن مات مل يكن حبضرته من يقوم بغسله ودفنه : ثالثة فهو ركب مجاعة وصحب قال

إليه يف ماله وحيمل تركته إىل أهله ويورد خربه إليهم، وال معه يف سـفره   وجتهيزه، وال عنده من يوصي
من يعينه على احلمولة، فإذا كانوا ثالثة تعاونوا وتناوبوا املهنة واحلراسة وصلوا اجلماعة وأحرزوا احلـظ  

  . )٢(فيها 
وعدم التفرق، وحث نادى الشرع باالجتماع .  استحباب التأمري يف السفر إذا كانوا ثالثة فأكثر -٣    

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه- سعيد اخلدريعلى ذلك ورغب فيه، فعن أيب 
وملا كان السفر من األمور اليت حيصل ا االجتمـاع  .  )٣( )إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحـدهم  ( 

أن يؤمروا أحدهم يسوسهم  -ن ثالثة فأكثرالذين يبلغو-واملالزمة بني الناس، استحب للقوم املسافرون 
ويأمرهم مبا فيه مصلحتهم، وعليهم الطاعة واالتباع ما مل يأمر مبعصية اهللا، فإن فعلوا ذلك حصل هلم من 
اجتماع الكلمة، وسالمة الصدور، ما جيعلهم يقضون حاجتهم من سفرهم دون منغصات أو مكدرات 

ه وسلم على تأمري الثالثة يف السفر ألحدهم تنبيه منه صلى اهللا ويف حث النيب صلى اهللا علي. حتدث بينهم 
  .عليه وسلم على االجتماع األعظم، واهللا أعلم 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عـن    . النهي عن اصطحاب الكلب واجلرس يف السفر  -٤    
سول اهللا صـلى اهللا  أن ر -رضي اهللا عنه-أبو هريرةاصطحاب الكلب واجلرس يف األسفار، فقد روى 

وسبب النهي عن اجلرس ألا .  )٤( )ال تصحب املالئكةُ ررفقه فيها كلب وال جرس ( : عليه وسلم قال
قـال  : قال -رضي اهللا عنه-مزامري الشيطان، جاء ذلك مصرحاً عند مسلم وغريه من حديث أيب هريرة

وأما الكلب فقد أُختلف يف سـبب  .  )٥( )اجلرس مزامري الشيطان ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
                                                        

  )١٨٣١(، ومالك)١٦٧٤(، والترمذي)٦٧٠٩(وحسنه األلباين، وأمحد) ٢٦٠٧(رواه أبو داود.  ١
  )٧/١٩١(الد الرابع . عون املعبود .  ٢
  .حسن صحيح : وقال األلباين ) ٢٦٠٨( رواه أبو داود.  ٣
  )٢٦٧٦(، والدارمي)٢٥٥٥(، وأبو داود)١٧٠٣(، والترمذي)٧٥١٢(، وأمحد)٢١١٣(رواه مسلم.  ٤
  )٢٥٥٦(، وأبو داود)٨٥٦٥(، وأمحد)٢١١٤(رواه مسلم.  ٥



   
  

١٣٩  

عوقب متخذه  -إال كلب ماشية أو صيد -النهي عن اصطحابه، فقيل ملا كان الكلب منهياً عن اقتنائه 
من بتجنب املالئكة عن صحبته، فحرم من بركتهم واستغفارهم وإعانتهم على طاعة اهللا، وقيل لكونـه  

  . واهللا أعلم . )١(جنساً 
ى الشرع املطهر عن سفر املرأة بدون حمرم، ملا قد يترتـب    . املرأة بدون حمرم  النهي عن سفر-٥    

واألحاديث الواردة يف ذلك صحيحة ال جمال لتوهينـها، وال  . عليه من الفتنة هلا وملن حوهلا من الرجال 
: عليه وسلم  قال النيب صلى اهللا: قال -رضي اهللا عنه-تأويلها، فقد روى الشيخان وغريمها أن أبا هريرة

ال ( : ولفظ مسـلم  )ال حيلُّ المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومٍ وليلة ليس معها حمرم ( 
رضي اهللا -ابن عباسٍوعن .  )٢( )حيلُّ المرأة مسلمة تسافر مسرية ليلة إال ومعها رجلٌ ذو حرمة    منها 

ال خيلون رجلٌ بامرأة وال تسافرن امـرأةٌ إال  ( :         يقولأنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عنهما
: قـال . اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وخرجت امرأيت حاجـةً  : فقام رجلٌ فقال يا رسول اهللا. ومعها حمرم

وكما ترى فإن النهي صريح يف منع املرأة من السفر مسرية يـوم وليلـة   .  )٣( )اذهب فحج مع امرأتك 
بل إن أمر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   . هلا، زوجها أبوها ابنها أخوها وحنوهم من حمارمها بدون حمرمٍ

الرجل الذي أُكتتب يف الغزو أن يلحق بأهله الذين خرجوا للحج هلو أبلغ دليل على حترمي سـفر املـرأة   
يف الغزو ويف احلج  فيه تقدمي األهم من األمور املتعارضة ألنه ملا تعارض سفره: النوويقال . بدون حمرم 

  .  )٤(معها رجح احلج معها ألن الغزو يقوم غريه يف مقامه عنه خبالف احلج معها 
يتردد على ألسنة بعض الناس أن سفر املرأة وحدها يف هذا العصر ضـرورة ال بـد منـها،     :شبهة     

وقد يقول . وحنومهافظروف العصر تقتضي ذلك، وحيتجون بأن اخللوة تنتفي بسفرها بالطائرة أو القطار 
قائلهم ما املانع إذا أوصلت زوجيت إىل املطار وتأكدت من ركوا الطائرة مث استقبلها أخوها يف البلـد  

  اآلخر ؟ 
فتنة النساء من أعظم الفنت اليت تبتلى ا األمم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم حذرنا   :أوالً: واجلواب     

ضرةٌ، وإن اهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقـوا  إن الدنيا حلوةٌ خ( : منها بقوله
فإذا تركت املرأة تسرح ومترح، وتعمـل مـع   .  )٥( )النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء 

-الرجال جنباً إىل جنب، وتتوىل املناصب القيادية، فإن ذلك نذير بأن يصيبنا  ما أصاب بين إسـرائيل  
  . -ياذاً باهللاع

                                                        
  )٧/١٦٢(الد الرابع . انظر عون املعبود.  ١
  )١٨٣٣(، ومالك)٢٨٩٩(، وابن ماجه)١٧٣٣(، وأبو داود)١١٧٠(، والترمذي)٧١٨١(، وأمحد)١٣٣٩(، ومسلم)١٠٨٨(رواه البخاري.  ٢
  )٢٩٠٠(وابن ماجه، )١٩٣٥(، وأمحد)١٣٤١(،ومسلم)٣٠٠٦(رواه البخاري.  ٣
  )٩/٩٣(اخلامس. شرح صحيح مسلم .  ٤
  )٤٠٠٠(، وابن ماجه)٢١٩١(، والترمذي)١٠٧٥٩(، وأمحد)٢٧٤٢(رواه مسلم.  ٥



   
  

١٤٠  

البد من تقرير حقيقة ال مكابرة فيها وهي أن املرأة ضعيفة سريعة التأثر، سـريعة االجنـذاب،    :ثانياً    
، فإذا انضاف إىل ذلك ضعف اإلميان والوازع الديين يف قلوب  )١(حتتاج إىل رجلٍ حيميها ويقوم بشئوا 

ومن قال إن اخللوة تنتفي بركوب الطائرة وحنوها  .كثري من الرجال، ازداد األمر خطورةً وعظمت الفتنة
مما يكون فيه النقل مجاعياً، يرد عليه أن جلوسها بني األجانب، ومباشرا الكـالم معهـم يف قضـاء    
حوائجها فيه ما فيه، فالذين يف قلوم مرض كثري، وأصحاب العيون اخلائنة أكثر، وفوق ذلك ال رقيب 

  .  وال حسيب -من حمارمها -عليها
مـا  : لوحدها كالطائرة مثالً واستقباهلا يف البلد األخر، فإنه يقال هلذا وأمثاله وأما إركاا ألة السفر    

.  -وهذا حيدث أحيانـاً -أدراك لو اضطرت الطائرة إىل الرتول يف بلد آخر غري املكان املقصود خللل ا 
فأين احملرم؟ ومـن سيباشـر   . ني يف هذا البلدوأكرب من ذلك لو اضطر املسافرون إىل البقاء يوماً أو يوم

  ! .إجراءات السكن واألكل والشرب ؟ 
من هديه صلى اهللا عليه وسلم يف أسفاره، أنه كـان  . استحباب السفر يوم اخلميس أول النهار -٦    

أن (  -رضي اهللا عنـه -حيب اخلروج يف يوم اخلميس، وكان خيرج يف أول النهار، فعن كعب بن مالك 
وعنـد   ) صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم اخلميس يف غزوة تبوك وكان حيب أن خيرج يوم اخلمـيس  النيب
وعـن  .  )٢(  )قلَّ ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إذا أراد سفراً إال يوم اخلميس ( : أمحد

وكـان إذا بعـث   )  اللهم بارك ألميت يف بكورها( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -صخر الغامدي
سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجالً تاجراً، وكان يبعث جتارته من أول النهار، فأثرى 

  .  )٣( وكثر ماله
  ما حكم السفر يوم  اجلمعة  ؟ : مسألة     
النداء كان أوىل بعد : أنه ال جيوز ملن تلزمه السفر يف يومها بعد الزوال، ولو قيل : املذهب :اجلواب     

ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمر بالسعي إىل اجلمعة بعد النداء وترك البيع،  فعلق احلكم على النداء، قال تعاىل 
ولكـن  . } يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيـع  { : 

  . ل يدخل الوقتإن الزوال هو سبب وجوب اجلمعة، فبالزوا: يقال
حفلت سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم بأدعيـة وأذكـار،   . دعاء السفر وما ورد فيه من أذكار  -٧    

  :فمنها . يقوهلا املسافر ابتداًء من وضع رجله على املركوب وحىت عودته حملله 
                                                        

هلا ،  حىت وإن انكرت ذلك بعض املسترجالت يف هذا الزمن، فإا تعرف حقيقة نفسها، وتعرف مقدار ضعفها، وهذه سنة اهللا يف خلقه اليت ال تبديل.  ١
ال بد أن تسافر وحدها مثلهم، وتلبس كلبسهم، !! ها ختشى أن تتهم بالرجعية والتخلف، فحىت تواكب احلضارة وتصبح كاملرأة الغربية املتحضرة ولكن

  .رزقنا اهللا وإياهم لزوم صراطه املستقيم !.   وتعمل إىل جنب الرجال، وإن مل تفعل ذلك أُمت بالتخلف 
  )١٥٣٥٤(، وأمحد)٢٩٥٠(رواه البخاري.  ٢
  )٢٤٣٥(، والدارمي)٢٢٣٦(، وابن ماجه)١٢١٢(، والترمذي)١٥٠١٢(وأمحد. واللفظ له، وصححه األلباين) ٢٦٠٦(رواه أبو داود.  ٣



   
  

١٤١  

أُيت بدابـة  و -رضـي اهللا عنـه  -شهدت علياً : عن علي بن ربيعة قال .دعاء ركوب آلة السفر -أ    
{ : احلمد هللا، مث قال: فلما استوى على ظهرها قال. بسم اهللا : لريكبها، فلما وضع رجله يف الركاب قال

احلمد هللا ثالث مـرات، مث  : مث قال. }سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون 
مث . نفسي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت سبحانك إين ظلمت : اهللا أكرب ثالث مرات، مث قال: قال

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل كما : ضحك، فقيل له، يا أمري املؤمنني من أي شيٍء ضحكت ؟ قال
إن ربك يعجب من عبده إذا قـال  : ( من أي شيٍءضحكت ؟ قال:فعلت مث ضحك، فقلت يا رسول اهللا 

  . )١( )يغفر الذنوب غريي اغفر يل ذنويب، يعلم أنه ال 
أن رسـول اهللا   -رضي اهللا عنهما-ما رواه ابن عمر .  عند سفره وعودته -أيضاً-ومن دعائه  -ب    

سبحان الذي سخر { :    كان إذا استوى على بعريه خارجاً إىل سفر كرب ثالثاً مث قالصلى اهللا عليه وسلم 
اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل } بون لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقل

ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، 
وإذا رجع قاهلن وزاد . اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر، وسوء املنقلب يف املال واألهل 

  . )٢( )ن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فيه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قفل من غزوٍ أو حجٍ أو عمـرة،   -رضي اهللا عنه-وعنه     

الإله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، ( : يكرب على كل شرف من األرض ثالث تكبريات، مث يقول
قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق اهللا وعده،  وله احلمد، وهو على كل شيٍء

  . )٣( )ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده 
 -السابق -رضي اهللا عنهما-ففي حديث ابن عمر  .الذكر عند علو الثنايا واهلبوط من األودية -ت    

لو الثنايا كربوا، وإذا هبطوا سبحوا، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وجيوشه إذا ع( : أنه قال يف آخره 
  .  )٤( )فوضعت الصالة على ذلك 

إذا أشرف على قرية ] صلى اهللا عليه وسلم [ وكان : ابن القيمقال  .دعاء دخول القرية وحنوها -ث    
اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب األرضني السبع  وما أقللـن، ورب  ( : يريد دخوهلا يقول

                                                        
  )٣٤٤٦(وصححه األلباين، والترمذي) ٢٦٠٢(رواه أبو داود.  ١
  )٢٦٧٣(، والدارمي)٣٤٤٧(، والترمذي)٢٥٩٩(، وأبو داود)٦٣٣٨(، وأمحد)١٣٤٢(رواه مسلم.  ٢
أخرجه حممد عن عبداهللا بن يوسف، وأخرجه مسلم عن .هذا حديث متفق على صحته : وقال ) ٥/١٤٩) (١٣٥١: (رواه البغوي يف شرح السنة.  ٣

  .ابن أيب عمر، عن معن كالمها عن مالك 
  ....) .فوضعت الصالة: ( وصححه األلباين دون قوله) ٢٥٩٩(رواه أبو داود .  ٤



   
  

١٤٢  

وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية وخري أهله، وأعوذ بك من شـرها  الشياطني 
  . )١( )وشر أهلها وشر ما فيها 

أن النيب صلى اهللا عليـه   -رضي اهللا عنه-روى أبو هريرة .ما يستحب ذكره يف السحر للمسافر -ج    
اهللا وحسن بالئه علينا ربنا صاحبنا وأفضل سمع سامع حبمد :( وسلم كان إذا كان يف سفر وأسحر يقول

  .  )٢( )علينا عائذاً باهللا من النار 
ينبغي للمسافر أن يغتنم سفره، ويدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن حيب، وأن جيتهد يف ذلـك،  : فائدة    

روى . ااإلحلاح واخلضوع، فللمسافر دعوة مستجابة فال ينبغي التفريط فيه ٠ويتحرى الدعاء اجلامع، مع
ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن، ( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-أبو هريرة

  . )٣( )دعوة الوالد، ودعوة املسافر، ودعوة املظلوم 
سافر التطوع على مركوبه، فقل من تراه  من السنن املهجورة، صالة امل. صالة التطوع يف السفر -٨    

ونبينا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعـل  . يصلي النافلة أو الوتر يف الطائرة أو يف غريها من اآلت السفر 
ذلك على راحلته، وال يلزم حتري القبلة يف صالة النافلة للمسافر إن كان راكباً ملشقة ذلك، واألفضل أن 

كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ( : قال -رضي اهللا عنهما-روى ابن عمر. يستقبل القبلة عند اإلحرام 
وسلم يصلي يف السفر على راحلته حيث توجهت به يوميء إمياًء، صالة الليل إال الفرائض، ويوتر علـى  

 ولذا فإنه يستحب للمسافر أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداًء بنبينا صـلى اهللا .  )٤( )راحلته 
  . عليه وسلم 

هل جيوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة أو السيارة أو القطار إذا أُضطر لذلك ؟ أم : مسألة     
  يؤخرها حىت يصل إىل املكان الذي يتمكن أن يؤديها فيها ؟ وهل يلزم التوجه إىل القبلة؟

  : عن سؤال مماثل فقالت اللجنة الدائمةأجابت  :اجلواب    
كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات األربع، خيشى على نفسه لو نزل ألداء الفرض إذا     

ويعلم أنه لو أخرها حىت يصل إىل املكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قـدر  

                                                        
من حديث صهيب،  ٢/١٠٠واحلاكم) ٢٣٧٧(، وابن حبان١٩٧عمل اليوم والليلة ص: رواه ابن السين يف . سنده حسن:قال حمقق زاد املعاد.  ١

  )١/٤٦٤(انظر حاشية الزاد . وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، وحسنه احلافظ يف أمايل األذكار
شهد شاهد على محدنا هللا : معناه: قويل هذا لغريه، وقال اخلطايب بلغ سامع: أي) مسع سامع : ( وقوله ) .   ٥٠٨٦(، وأبو داود)٢٧١٨(رواه مسلم.  ٢

. احفظنا وحطنا واكألنا، وأفضل علينا جبزيل نعمك، واصرف عنا كل مكروه: أي )ربنا صاحبنا وأفضل علينا: ( وقوله. تعاىل على نعمه وحسن بالئه
الد . قاله النووي انظر شرح مسلم .  حال استعاذيت واستجاريت باهللا من النار أقول هذ يف: أي: منصوب على احلال) : عائذا باهللا من النار : ( وقوله

  )٣٥-١٧/٣٤(التاسع 
  )٣٨٦٢(، وابن ماجه)١٩٥٠(، والترمذي)٧٤٥٨(وحسنه األلباين، وأمحد) ١٥٣٦(رواه أبو داود.  ٣
ــاري.  ٤ ــلم)١٠٠٠(رواه البخ ــد)٧٠٠(، ومس ــذي)٤٩٣٦(،وأمح ــائي)٤٧٢(، والترم ــو داود)٤٩٠(، والنس ــن )١٢٢٤(، وأب ، واب

  )١٥٩٠(، والدارمي)٢٧١(،ومالك)١٢٠٠(ماجه



   
  

١٤٣  

، }اتقوا اهللا ما استطعتم ف{ : وقوله تعاىل }ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها { :  استطاعته، لعموم قوله تعاىل 
وأما كونه يصلي أين توجهت املـذكورات أم   .  }وما جعل عليكم يف الدين من حرج { : وقوله تعاىل

البد من التوجه إىل القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداًء فقط، فهذا يرجع  إىل متكنه، فإذا كان ميكنه استقبال 
شرط يف صحة صالة الفريضة يف السفر واحلضر، وإذا كان  القبلة يف مجيع الصالة وجب فعل ذلك، ألنه

  . )١(ال ميكنه يف مجيعها، فليتق اهللا ما استطاع، ملا سبق من األدلة 
حيتاج املسافر إىل الرتول من مركوبه للنوم أو األكل أو قضاء احلاجة، والربية . دعاء نزول املرتل -٩    

به عليم، فكان من نعمة اهللا علينا أن  شرع لنا على لسان نبينا  فيها من اهلوام والسباع والشياطني ما اهللا
فعن خولـة بنـت حكـيم    . من شر كل خملوق  -بإذن اهللا-صلى اهللا عليه وسلم، دعاًء نقوله حيفظنا 

: من نزل مرتالً مث قال( : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت -رضي اهللا عنها-السلمية 
  .  )٢( )مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذلك .  التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات اهللا

أن هذا الدعاء يقال عند حلول كل مكان أو الرتول فيه وليس خمصوصـاً   :منها : ويف احلديث فوائد    
حمال  أن كالم اهللا منه تبارك امسه وصفة من صفاته ليس مبخلوق، ألنه: ومنها. برتول املسافر من مركوبه

أن قائل هذا الدعاء عند  :ومنـها .  )٣( ابن عبد الربأن يستعاذ مبخلوق،وعلى هذا مجاعة أهل السنة، قاله 
هذا خرب صـحيح وقـول   : القرطيبقال . الرتول حمفوظٌ حبفظ اهللا له، فال يضره شيء حىت يغادر حمله

فلم يضرين شيء إىل أن تركته، صادق علمنا صدقه دليالً وجتربة، فإين منذ مسعت هذا اخلرب عملت عليه 
  . )٤(فلدغتين عقرب باملهدبة ليالً، فتفكرت يف نفسي فإذا يب قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات 

جعل اهللا يف االجتماع القوة والعـزة واملنعـة   . استحباب االجتماع عند الرتول وعند األكل -١٠    
والقوم إن كـانوا يسـافرون   . ونزع الربكة والربكة، وجعل يف التفرق الوهن والضعف وتسلط األعداء

  . مجيعاً استحب هلم أن جيتمعوا يف مكان نزوهلم ومبيتهم، وكذا جيتمعوا على أكلهم لتحصل الربكة هلم 
كان النـاس إذا نزلـوا   : قال -رضي اهللا عنه-، فقد روى أبو ثعلبة اخلشيناما االجتماع عند الرتول    

إن تفرقكم يف هذه الشـعاب  ( : ية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممرتالً تفرقوا يف الشعاب واألود
فلم يرتل بعد ذلك مرتالً إال انضم بعضهم إىل بعض حىت يقال لو بسط . واألودية إمنا ذلكم من الشيطان 

  . )٥( )عليهم ثوب لعمهم 

                                                        
  )١٣٧٥(رقم ) ١٢٤-٨/١٢٣. (فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.  ١
  )٢٦٨٠(، والدارمي)٣٥٤٧(، وابن ماجه)٣٤٣٧(، والترمذي)٢٦٥٧٩(، وأمحد)٢٧٠٨(رواه مسلم.   ٢
  )٢٤/١٨٦(التمهيد .  ٣
  )مصر . ( دار اليقني للنشر والتوزيع: ط .  ١٦١ص. رح كتاب التوحيدفتح ايد ش.  ٤
  )١٧٢٨٢(وصححه األلباين، وأمحد) ٢٦٢٨(رواه أبو داود.  ٥



   
  

١٤٤  

أن :أبيه عـن جـده   ، فعن وحشي بن حرب عن واالجتماع على الطعام حتصل به الربكة والزيادة    
فلعلكـم تفترقـون؟   : يارسول اهللا إنا نأكل وال نشبع قال: أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا

  . )١( )فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اهللا عليه يبارك لكم فيه : قال. نعم : قالوا
  

لرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إىل أن خيرج كل واحد من ا: يستحب التناهد يف السفر، والنهد  :فائدة    
  .  )٢(رجل ينفق عليهم منه ويأكلون مجيعاً 

يرافق، هذا أرفق يتعاونون، : أميا أحب إليك يعتزل الرجل يف الطعام أو يرافق؟ قال: لإلمام أمحدقيل     
إذا سافر  كان احلسن. وإذا كنت وحدك مل ميكنك الطبخ وال غريه، وال بأس بالنهد، قد تناهد الصاحلون

  . )٣(ألقى معهم، ويزيد أيضاً بقدر ما يلقي، يعين يف السر 
يضطر املسافر على الطرق الربية إىل النوم للراحة من عناء السفر، وملا كان قد . النوم يف السفر -١١    

ن الشرع املطّهر يرشد الناس ملا فيه مصلحتهم العاجلة واآلجلة؛ كان من مجلة ذلك إرشاد املسافر ملكـا 
قـال رسـول اهللا   : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة . نومه، حىت ال يؤذى من هوام األرض ودوابه

إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض، وإذا سافرمت يف السـنة  (  : صلى اهللا  عليه وسلم
قـال  .  )٥( )ى اهلوام بالليـل  فاجتنبوا الطريق فإا طرق الدواب ومأو )٤(فبادروا ا نقيها، وإذا عرستم 

وهذا أدب من آداب السري والرتل أرشد إليه صلى اهللا عليه وسـلم، ألن احلشـرات ودواب   : النووي
األرض من ذوات السموم والسباع متشي يف الليل على الطرق لسهولتها وألا تلتقط منها ما يسقط من 

سان يف الطريق رمبا مر منها ما يؤذيه فينبغي أن مأكول وحنوه، وجتد فيها من رمة وحنوها، فإذا عرس اإلن
  . )٦(يتباعد عن الطريق 

ً، أن يتخذ ما يف وسعه من الوسائل اليت تعينه على االسـتيقاظ  مث إنه ينبغي على املسافر إذا أراد نوما    
نا ورسـول . متيسرة وبأخبس األمثان  -وهللا احلمد-لصالة الفجر، ويف زمننا هذا أصبحت تلك الوسائل

أن رسول اهللا صـلى اهللا  ( :     -رضي اهللا عنه-صلى اهللا عليه وسلم كان حيتاط لذلك، فعن أيب هريرة
عـرس    ]النعاس أو النوم: أي[ عليه وسلم حني قفل من غزوة خيرب سار ليله حىت إذا أدركه الكرى     

                                                        
  )٣٢٨٦(، وابن ماجه)١٥٦٤٨(، وحسنه األلباين، وأمحد)٣٧٤٦(رواه أبو داود.  ١
  )٣/١٨٢(انظر اآلداب الشرعية .  ٢
  )٣/١٨٢(اآلداب الشرعية .  ٣
٤  .اره ويعرس أي يرتل أو الليل، وقيل: س املُعر وقال غريه... نزل يف وجه السحر: وعرس املسافر. التعريس الرتول يف آخر الليل: الذي يسري :

ه يف اللسان قال. نزول القوم يف السفر من آخر الليل، يقعون فيه وقعة لالستراحة مث ينيخون وينامون نومة خفيفة مث يثورون مع انفجار الصبح : والتعريس
  ) .عرس:(مادة ) ٦/١٣٦. (

  )٢٥٦٩(، وأبو داود)٢٨٥٨(، والترمذي)٨٢٣٧(، وأمحد)١٩٢٦(رواه مسلم.  ٥
  )١٣/٥٩(الد السابع. شرح صحيح مسلم .  ٦



   
  

١٤٥  

أن (  -رضي اهللا عنـه -بن مطعم جبريوعند النسائي وأمحد من رواية   )١( )اكأل لنا الليل : وقال لبالل
أنا : من يكلؤنا الليلة ال نرقد عن صالة الصبح؟ قال بالل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف سفر له

  . )٢( )احلديث...
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يف سفر فعـرس  ( : قال -رضي اهللا عنه- قتادةوروى     

  . )٣( )وإذا عرس قُبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه  بليل اضطجع على ميينه،
يستحب للمسافر إذا نال مراده . استحباب رجوع املسافر ألهله بعد قضاء حاجته وعدم اإلطالة -١٢    

وقد أرشـد إىل  . من سفره أن يعود سريعاً  إىل أهله، وال ميكث فوق حاجته حلكم سوف يأيت ذكرها 
: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-اهللا عليه وسلم، فعن أيب هريرةهذا رسول اهللا صلى 

.  )٤( )فإذا قضى مته فليعجل إىل أهلـه  . مينع أحدكم طعامه وشرابه ونومه: السفر قطعة من العذاب( 
ويف احلديث كراهة التغرب عن األهل لغري حاجة، واستحباب استعجال الرجـوع وال  : ابن حجرقال 

سيما من خيشى عليهم الضيعة بالغيبة، وملا يف اإلقامة يف األهل من الراحة املعينة على صـالح الـدين   
  . )٥(والدنيا، وملا يف اإلقامة من حتصيل اجلماعات والقوة على العبادة 

ـى  ( :       قال -رضي اهللا عنهما- جابر بن عبد اهللاعن .  كراهية قدوم املسافر على أهله ليالً -١٣
إذا قدم أحدكم ليالً فال يأتني أهله ( :وعند مسلم  )النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليالً 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطرق ( :وعنده أيضاً )طروقاً حىت تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة 
  . )٦( )الرجلُ  أهله ليالً يتخوم أو يلتمس عثرام 

للمسافر إذا رجع إىل أهله أن ال يدخل عليهم ليالً، حىت ال يرى ما يكره يف أهله من سوء املنظر ينبغي   
أنه يكره ملن طال سفره أن يقدم على امرأته ليالً بغته، فأما من كان سـفره قريبـاً   : ... النوويقال . 

وإذا كان يف قفـل  . رجل الغيبةإذا أطال ال: تتوقع امرأته إتيانه ليالً فال بأس كما قال يف إحدى الروايات
عظيم أو عسكر وحنوهم واشتهر قدومهم ووصوهلم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم  معهـم وأـم اآلن   
داخلون فال بأس بقدومه مىت شاء لزوال املعىن الذي ي  بسببه فإن املراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ومل 

  .عن طريق أجهزة االتصال وحنوها ومثله إذا علموا بقدومه  :قلت.  )٧(يقدم بغته 

                                                        
  )٢٥(، ومالك)٦٩٧(، وابن ماجه)٤٣٥(، وأبو داود)٦٨٠(رواه مسلم .   ١
  )١٦٣٠٤(، وأمحد)٦٢٤(رواه النسائي.  ٢
  )٢٢١٢٦(، وأمحد)٦٨٣(مسلم .  ٣
  )٢٦٧٠(، والدارمي)١٨٣٥(، ومالك)٢٨٨٢(، وابن ماجه)٧١٨٤(، وأمحد)١٩٢٧(، ومسلم)١٨٠٤(رواه البخاري.  ٤
  )٣/٧٣٠(فتح الباري .  ٥
  .كتاب االمارة) ٧١٥(، ومسلم)١٨٠١(رواه البخاري.  ٦
  )١٣/٦١(الد السابع. شرح مسلم .  ٧



   
  

١٤٦  

من هديه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان . استحباب الصالة ركعتني يف املسجد عند قدوم البلد  -١٤    
-قال كعب بن مالك . إذا قدم من سفر، فإن أول شيٍء كان يبادر إليه هو الصالة يف املسجد ركعتني

كان إذا قدم من سفر ضحى دخل املسجد فصلى ركعتني : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه
وهذه من السنن املهجورة، اليت قلَّ من يطبقها، فنسألك اللهم اتباعاً لسنة نبيك صلى .  )١( قبل أن جيلس

  . اهللا عليه وسلم ظاهراً وباطناً، وباهللا التوفيق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )١٥٣٤٥(أمحد، و)٢٧٦٩(، ومسلم)٣٠٨٨(رواه البخاري. ١



   
  

١٤٧  

  باب آداب  عيادة املريض    -١٤
  

  

: أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبع وانا عن سبع: قال  -رضي اهللا عنه-عن الرباء بن عازب -
أمرنا باتباع اجلنائز، وعيادة املريض، وإجابة الداعي، ونصر املظلوم، وإبرار القسم، ورد السـالم،  

لقسي، واإلستربق وتشميت العاطس، وانا عن آنية الفضة، وخامت الذهب، واحلرير، والديباج، وا
)١(  .  

  
  اآلداب*  

  
مـوىل   -رضي اهللا عنه-ثوبانمارواه : ويف فضلها آثار كثرية نذكر منها .  فضل عيادة املريض  -١    

من عاد مريضاً مل يـزل يف  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مسعت النيب صلى : أنه قال -رضي اهللا عنهما- جابر بن عبد اهللا وعن .  )٣( )حىت يرجع  )٢(خرفة اجلنة 

( : ويف لفظ آخر   )٤( )من عاد مريضاً خاض يف الرمحة، حىت إذا قعد استقر فيها ( : اهللا عليه وسلم يقول
من عاد مريضاً خاض الرمحة، فإذا جلس عنده استنقع فيها، فإذا خرج من عنده خاض الرمحة حىت يرجع 

إن اهللا عز ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة .  )٥( )يته إىل ب
يا رب كيف أعودك وأنت رب العـاملني؟  : قال. يا ابن آدم مرضت فلم تعدين : وجل يقول يوم القيامة 

 )٦( )احلديث ... ين عنده أما علمت أن عبدي فالناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت: قال
من أتى أخاه املسلم ( : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -رضي اهللا عنه- وعن علي.  

عائداً، مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس، فإذا جلس غمرته الرمحة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف 
  . )٧( )ملك حىت يصبح ملك حىت ميسي، وإن كان مساًء صلى عليه سبعون ألف 

                                                        
  )١٩٣٩(، والنسائي)٢٨٠٩(، والترمذي)١٨٠٣٤(، وأمحد)٢٠٦٦(، ومسلم)١٢٣٩(رواه البخاري.  ١
وهو جىن النخل، مسي به  : ، وهي مجع خمْرف، قال األصمعي] وخرفة اجلنة) [ يف خماارف اجلنة:( قوله يف خراف اجلنة، ويروى: قال البغوي يف شرحه.  ٢

خرفت النخلة أخرفها، فشبه النيب صلى اهللا عليه وسلم  ما حيوزه عائد : يريد يف اجتناء مثر اجلنة، من قوهلم: قال ابن األنباري ...جيتىن: ألنه يخترف، أي
  )٥/٢١٦شرح السنة . (املريض من الثواب مبا حيوزه املخترف من الثمار

  )٩٦٧(، والترمذي)٢١٨٦٨(، وأمحد)٢٥٦٨(رواه مسلم .  ٣
وهو خديث مدين صحيح : قال عنه ابن عبد الرب) باب عيادة املريض والطرية(، وهو من بالغات مالك) ٥٢٢(خاري يف األدب املفرداحلديث رواه الب.  ٤

  .واحلديث صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد ). ٢٤/٢٧٣التمهيد. ( 
  )٢٤/٢٧٣د التمهي. (  -رضي اهللا عنهما-رواه ابن عبد الرب بسنده إىل جابر ابن عبد اهللا .  ٥
  ).٨٩٨٩(واللفظ له ، وأمحد) ٢٥٦٩(رواه مسلم.  ٦
  )١١٩١: (صحيح : واللفظ له، وقال األلباين ) ١٤٤٢(، وابن ماجه)٣٠٩٨(، وأبو داود)٧٥٦(رواه أمحد.  ٧



   
  

١٤٨  

وبعد ذكر هذه األحاديث الصحيحة يف بيان فضل عيادة املريض، والثواب الذي يناله العائـد مـن       
. عيادته، فال ينبغي التفريط فيها، بل تلزم املبادرة إليها،واملداومة عليها، حىت تنال رمحة الرمحن الـرحيم  

 قاله ، واستعراض حوائجه، واالتعاظ مبصرعه،]أي املريض[ تطييب قلبه : ويف عيادة املريض غري ما ذكر 
  . )١( ابن اجلوزي

وذلك ألن املعىن الذي من أجلـه  . يعاد الصبيان إذا مرضوا، كما يعاد الرجال.  عيادة الصبيان  -٢    
، وكذا يعاد الرجال موجود يف عيادة الصبيان من الدعاء للمريض، وختفيف اآلمه، ورقيته بالرقى الشرعية

  .  حصول األجر من جراء العيادة للعائد 
إن ابنة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، أرسلت إليه وهو مع ( : قال -رضي اهللا عنهما-فعن أسامة بن زيد    

: النيب صلى اهللا عليه وسلم وسعد وأُيب، حنسب أن ابنيت قد حضرت فاشهدنا، فأرسل إليها السالم ويقول
فأرسلت تقسم عليه، فقـام الـنيب   . أعطى وكل شيئ عنده مسمى، فلتحتسب ولتصرب إن هللا ما أخذ وما

صلى اهللا عليه وسلم وقمنا فرفع الصيب يف حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينـا  
لوب من هذه رمحة وضعها اهللا يف ق: ما هذا يا رسول اهللا ؟ قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له سعد

  . )٢( )شاء من عباده ، وال يرحم اهللا من عباده إال الرمحاء 
جيوز للنساء عيادة الرجال ولو كانوا أجانب، ولكن ذلك مشروطٌ بـأمن  . عيادة النساء للرجال-٣    

. الفتنة، والتستر، وانتفاء اخللوة، فإذا حتققت هذه الشروط جاز للنساء عيادة الرجال األجانب والعكس
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وعـك  ( : قالت -رضي اهللا عنها وعن أبيها- ئشةفعن عا

يا أبت كيف جتدك، ويا بالل كيف جتدك : فدخلت عليهما قلت: قالت -رضي اهللا عنهما-أبو بكر وبالل
ينة اشـتكى أصـحابه   ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املد( : قال عروة:  وعند أمحد ،)احلديث ... ؟ 

واشتكى أبو بكر وعامر بن فهرية موىل أيب بكر وبالل، فاستأذنت عائشةُ النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف  
وعن ابن شهاب عن أيب أمامة بن سهل .  )٣( )احلديث ... عيادم فأذن هلا فقالت أليب بكر كيف جتدك ؟ 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبرضها، وكـان  أن مسكينة مرضت، فأخرب رسول : ( سهل ابن حنيف أنه أخربه
وفيـه  : قال ابن عبد الرب.  )٤( )احلديث ... رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعود املساكني ويسأل عنهم 

                                                        
  .بتصرف يسري )  ٢/٢٣٦(، )٧١٥(رقم. كشف املشكل من حديث الصحيحني .  ١
  )٣١٢٥(، وأبو داود)١٨٦٨(، والنسائي)٢١٢٦٩(، وأمحد)٩٢٣(، ومسلم)٥٦٥٥(رواه البخاري.  ٢
 -أيضـاً -وروى احلديث. عيادة النساء الرجال، وعادت أم الدرداء رجالً من أهل املسجد من األنصار . باب : وبوب عليه) ٥٦٥٤(رواه البخاري.  ٣

  )١٦٤٨(، ومالك)٢٣٨٣٩(وأمحد. هلما  -رضي اهللا عنها-دون ذكر عيادة عائشة) ١٣٧٦(مسلم
وهو حديث مسند متصل صحيح مـن غـري   ... مل خيتلف على مالك يف املوطأ يف إرسال هذا احلديث: قال ابن عبد الرب) ٥٣١(اه مالك يف املوطأرو.  ٤

   )٦/٢٥٤التمهيد .(حديث مالك 



   
  

١٤٩  

أن تكون املرأة متجالة  -عندي-وحمل هذا. إباحة عيادة النساء، وإن مل يكن ذوات حمرم] احلديث:أي[
  . )٢(ال أن يسأل عنها وال ينظر إليها ، وإن كانت غري متجالة فال، إ )١(

يعزف بعض الناس عن عيادة املرضى الذين ال يشعرون مبن حوهلم، كالـذي  . عيادة املغمي عليه -٤    
تنتابه حاالت اإلغماء املتكررة، أو الذين هم يف غياب عن الوعي بشكل دائم، حبجة أن هذا املـريض ال  

. وهذا فهم خاطيء، وحجة بال دليل، والدليل خبالفه . لزيارته  يشعر بوجوده وال حيس به فال حاجة إذاً
مرضت مرضاً، فأتاين النيب صلى اهللا عليه وسلم يعودين ( : قال -رضي اهللا عنهما- جابر بن عبد اهللافعن 

   ،علـي ضـوَءهو فتوضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم مث صب ،وأبو بكر ومها ماشيان، فوجداين أُغمى علي
يا رسول اهللا، كيف أصنع يف مايل؟ كيف أقضي يف مـايل؟  : أفقت فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلتف

  . )٣( )فلم يجبين بشيء حىت نزلت آية املرياث 
وجمرد علم املريض بعائده ال تتوقف مشروعية العيادة عليه، ألن وراء ذلك جرب خباطر  :قال ابن حجر    

دعاء العائد، ووضع يده على املريض، واملسح على جسده والنفث عليه عند أهله، وما يرجى من بركة 
  . )٥(،  )٤(التعويذ وغري ذلك 

، وبعضهم أجاز  )٦(كره بعض أهل العلم عيادة الكافر ملا يف العيادة من الكرامة .  عيادة املشرك  -٥    
أنس بن فقد روى . اهللا عليه وسلمعيادته إذا كان يرجى إسالمه، وهذا القول أقرب إىل فعل النيب صلى 

أن غالماً ليهود كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمرض، فأتاه النيب صلى ( :  -رضي اهللا عنه-مالك

                                                        
جلت فهي جليلة، وجتالَّت : يقالو. كنا نكون يف املسجد نسوة قد جتاللن أي كربن: ويف حديث أم صبية. جتالَّت أي أسنت وكربت: ... يف اللسان .  ١

  ).جلل:(مادة) ١١/١١٦.(فهي متجالَّة 
  )٦/٢٥٥(التمهيد .  ٢
، )٢٧٢٨(، وابن ماجـه )٢٨٨٦(، وأبو داود)١٣٨(، والنسائي)٢٠٩٧(، والترمذي)١٣٨٨٦(، وأمحد)١٦١٦(،ومسلم)٥٦٥١(رواه البخاري.  ٣

  )٧٣٣(والدارمي
ورد ذلك . [ليس يف حديث جابر التصريح بأما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته، فلعله وافق حضورمها: قال ابن املنري). ١٠/١١٩:(فتح الباري .  ٤

  ) . ١١٩-١٠/١١٨.(اخل .... بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال جميئهما وقبل دخوهلما عليه، وجمرد علم املريض بعائده : قلت:] ابن حجر فقال
لعربية فكرة إراحة املريض املتوىف دماغياً، وذلك عن طريق إعطاءه حقنة متيته، وحيتجون بأن هذا املريض حسب قوانينهم تثار يف بعض الدول ا: تنبيه .  ٥

  . الطبية ميت ال حمالة وإمنا هي مسألة وقت، وحنن نعطيه هذه احلقنة حىت نرحيه من االآلم اليت قد جيدها أثناء حياته 
وذا األسلوب ال ترحيونه بل حترمونه وحترمون غريه ، ففي بقائه على قيد احلياة وهو على تلك احلال، تكفري من سيئاته، أنتم ذه الطريقة : ويقال هلم     

ما من مسلم يصيبه أذى مرض : ( قال صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-ففي حديث ابن مسعود. ورفع لدرجاته إن كان من أهل اإلميان واإلحسان 
ويف بقائه على قيد احلياة أنه قد تناله دعوة صاحلة، فيقبلها اهللا عز . وغريه ) ٥٦٦٧(رواه البخاري) إال حط اهللا سيئاته كما حتط الشجرة ورقها فما سواه 

ات أهله الـذين  ويف بقائه على قيد احلياة، تكفري لسيئ. أو تغفر له ذنوبه بدعوات املسلمني له.  -واهللا على كل شيء قدير -وجل فيشفى من مرضه ذاك
ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال حـزن  وال  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة . أصام اهلم والغم

استمرار الرب وعدم انقطاعـه  ويف بقائه على قيد احلياة .  وغريه ) ٥٦٤٢(رواه البخاري) أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا ا من خطاياه 
فمن أجل هذه املعاين اليت ذكرناها وغريها، نعـرف  . ويف بقائه على قيد احلياة تكثري األجر بعيادة املريض وزيارته . وخصوصاً  إن كان املريض أباً أو أماً 

  .واهللا أعلم . أفضل له  إنه ال فائدة ترجى من بقاء املتوىف دماغياً على قيد احلياة وأن املوت: شناعة قول من قال 
  )٢٤/٢٧٦(انظر التميهد .  ٦



   
  

١٥٠  

ملا حضـرت أبـا   : قال وعن سعيد بن املسيب عن أبيه.  )١( )أسلم، فأسلم : اهللا عليه وسلم يعوده، فقال
 )قل ال إله إال اهللا كلمةً أحاج لك ا عند اهللا : عليه وسلم فقال طالب الوفاة، جاءه رسول اهللا صلى اهللا

)٢(  .  
ال توجد نصوص عن املعصوم صلى اهللا عليه وسلم تبني أوقاتاً معينة لعيادة . وقت عيادة املريض   -٦    

مل تكـن   املرضى وزيارم، وما دام األمر كذلك فإنه يباح زيارة املرضى يف أي وقت من ليل أو ار ما
وختتلف . هناك مشقة عليهم، ألن من معاين العيادة التخفيف على املريض وتطييب قلبه ال اإلشقاق عليه 

أوقات العيادة باختالف الزمان واملكان، فقد تكون الزيارة يف الليل وقت ما مستساغة، ولكنها تكره يف 
يف : كان يف شهر رمضان، مث قـال يل عدت مع أيب عبد اهللا مريضاً بالليل و: قال املـروذي . زمن آخر 

قـال  . وكذا الظهرية فإن العادة جرت أن يقيل الناس، وخيلدوا إىل الراحة.  )٣(شهر رمضان يعاد بالليل 
ليس هـذا وقـت   : فالنٌ مريض وكان عند ارتفاع النهار يف الصيف، فقال: قيل أليب عبد اهللا : األثرم
  .  )٤(عيادة 

، فما تعارف عليه أهل هذه البالد واعتادوه من أوقات معينة للعيادة -أيضاً- عيادةواملكان معترب يف ال    
  .والزيارة، قد ال يكون يف بالد أخرى معتاداً عليه 

ينبغي على العائد أن ال يطيل اجللوس وال املكث عند املريض، ألن . التخفيف عند عيادة املريض  -٧    
ولذا كان مـن  . ل مقام العائد عنده يشق عليه وقد يزيد يف أمله املريض مشغولٌ بأوجاعه واالآلمه، وطو

خرجت :  وقال األوزاعي... أفضل العيادة أخفها : قال فعن ابن طاوس عن أبيه. حسن العيادة ختفيفها 
 وقال الشعيب... إىل البصرة أريد حممد بن سريين، فوجدته مريضاً به البطن، فكنا ندخل عليه نعوده قياماً

محقى القرى أشد على أهل املريض من مرض صاحبهم، جييئون يف غري حني عيـادة ويطيلـون    عيادة: 
  .  )٥(اجللوس 

، أنه إن كان املريض يحب طول مقام  العائد عنده وتكرار زيارته ، فـاألوىل  ولكن ينبغي أن يعلـم     
ا كان النيب صـلى اهللا  للعائد أن يستجيب لرغبته ملا يف ذلك من إدخال السرور عليه، وتطييب قلبه كم

عليه وسلم يعود سعد بن معاذ عندما أصيب يوم اخلندق، حيث أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تضرب 

                                                        
  )٣٠٩٥(،وأبو داود)١٢٣٨١(، وأمحد)٥٦٥٧(رواه البخاري.  ١
  )٢٠٣٥(، والنسائي)٢٣١٦٢(، وأمحد)٢٤(، ومسلم)٦٦٨١(رواه البخاري.  ٢
  )٢/١٩٠(اآلداب الشرعية .  ٣
  )٢/١٨٩(اآلداب الشرعية .  ٤
  . مع تقدمي وتأخري ) ٢٤/٢٧٧(التمهيد البن عبد الرب .  ٥



   
  

١٥١  

وأي من الصحابة ال حيب مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم .  )١(لسعد خيمة يف املسجد ليعوده من قريب 
  ! .     عنده، أو تكرار زيارته 

يستحب للعائد أن جيلس عند رأس املريض، وهذا كان فعل النيب صلى اهللا عليه .  ئد أين يقعد العا-٨    
كان غالم يهودي  خيدم النيب صـلى اهللا  ( : قال -رضي اهللا عنه-وسلم والصاحلني من بعده، ففي أنس

احلديث ...   أسلم : عليه وسلم، فمرض فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا عاد مريضاً جلـس  ( : قال -رضي اهللا عنهما-ابن عباسوعن .  )٢( )

ذهبت مع احلسن إىل قتادة نعوده، فقعد عند  :قال وعن الربيع بن عبد اهللا.  )٣( )احلديث ... عند رأسه 
  .  )٤(...  رأسه، فسأله مث دعا له

أن فيه إيناساً للمريض، ومنها متكن العائد من وضع : منها املريض فوائدويف جلوس العائد عند رأس     
  . يده على املريض والدعاء له والنفث عليه، إىل غري ذلك 

من حسن العيادة سؤال املريض عن حاله ومصـابه  . سؤال املريض عن حاله  والتنفيس يف أجله -٩    
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وعك أبـو  ملا قدم : قالت -رضي اهللا عنها-عائشةكما يف حديث 

  .  )٥( احلديث... يا أبت كيف جتدك، ويا بالل كيف جتدك : فدخلت عليهما فقلت: بكر وبالل، قالت 
البأس عليك ستشفى بإذن اهللا، أو : كأن يقال له التنفيس يف أجل املريض -أيضاً-ومن حسن العيادة     

وحنو هذا الكالم،  مامل تظهر عليه عالمـات   -إن شاء اهللا-عافيك اهللا إن هذا املرض ليس خطرياً وسي
قرب أجله، وذلك ألن التنفيس عن أجل املريض، يساعد كثرياً يف سرعة الربء من املرض، وهذا عـالج  

  . جمرب ومعروف بني الناس 
جلزع، وهـذا ال  أن تكون على سبيل التضجر وا :األوىل: شكوى املريض ال ختلو من حالني  :فائدة     

  .      شك يف كراهيته ألنه دليلٌ على ضعف اليقني وعدم الرضا بقضاء اهللا وقدره 
على سبيل اإلخبار عن احلال دون االلتفات إىل املخلوقني أو التعلق م، وهذا ال ريـب يف   :والثانية    

فقال رسول اهللا صـلى اهللا  . وارأساه : قالت عائشة( : قال القاسم بن حممدفعن . إباحته  والدليل يعضده
واثكليـاه واهللا إين ألظنـك   : فقالت عائشة. ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك : عليه وسلم 

بل : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . حتب مويت ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك 

                                                        
  )٤٦٣(البخاري .  ١
  .سبق خترجيه .  ٢
  )٤١٦(وصححه األلباين برقم) ٥٣٦(رواه البخاري يف األدب املفرد .  ٣
  )٤١٧(صحيح اإلسناد : وقال األلباين) ٥٣٧(رواه البخاري يف األدب املفرد.  ٤
  .تقدم خترجيه .   ٥



   
  

١٥٢  

دخلت على النيب صلى اهللا عليه ( : قال -رضي اهللا عنه-ابن مسعودوعن .  )١( )احلديث ... أنا وارأساه 
قال أجل كمـا يوعـك رجـالن    . إنك لتوعك وعكاً شديداً : وسلم وهو يوعك، فمِسسته بيدي فقلت

ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط اهللا سيئاته كما . نعم : لك أجران؟ قال : قال. منكم
  .  )٢( )حتط الشجرة ورقها 

والذي يبدو لنا من فعـل  . وهل هو مشروع أم ممنوع . أي ما حكمه . البكاء عند املريض   -١٠    
اشتكى سعد ( :         قال -رضي اهللا عنهما-روى عبد اهللا بن عمر. النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلباحة

وسعد بن أيب وقـاص   بن عبادة شكوى له فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده مع عبد الرمحن بن عوف
ال  : قد قضى ؟ قالوا: فلما دخل عليه فوجده يف غاشية أهله فقال -رضي اهللا عنهم-وعبد اهللا بن مسعود

. فبكى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، بكوا . يا رسول اهللا 
ال حبزن القلب ولكن يعذب ذا وأشـار إىل لسـانه أو   أال تسمعون إن اهللا ال يعذب بدمع العني و: فقال

واحلديث فيه إباحة البكاء عند املريض، وامليت من بـاب  .  )٣( )يرحم وإن امليت يعذب ببكاء أهله عليه 
  . أوىل، ولكن بكاٌء  ال نوح فيه، لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النياحة

ينبغي على من عاد مريضاً أن ال يقول إال خـرياً، ألن  . ه  ما يقال عند املريض من الدعاء وحنو-١١    
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : املالئكة تؤمن على قوله ، جاء ذلك مصرحاً به يف حديث أم سلمة قالت

فلما مات : قالت. إذا حضرمت املريض أو امليت فقولوا خرياً، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون ( : وسلم
اللهم : قال قويل. فقلت    يا رسول اهللا إن أبا سلمة قد مات . أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلمأبو سلمة 

قالت فقلت، فأعقبين اهللا من هو خري منه، حممد صـلى اهللا عليـه   . اغفر يل وله وأعقبين منه عقىب حسنة
  .  )٤( )وسلم 

.  من الذنوب، والسالمة والعافيـة  ويستحب للعائد أن يدعو للمريض بالرمحة، واملغفرة، والتطهري    
وللنيب صلى اهللا عليه وسلم دعوات، ينبغي على العائد أن يدعو ا، ألا صدرت من املعصوم الذي أويت 

  : فمن دعائه.جوامع الكلم، والذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى
  ) . ال بأس طهور إن شاء اهللا (  -أ    
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على أعرايب يعـوده، قـال   ( : - عنهمارضي اهللا-ابن عباسعن     

ال : فقال له. ال بأس طهور إن شاء اهللا : وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال 

                                                        
  )٨٠(، والدارمي)١٤٦٥(، وابن ماجه)٢٥٣٨٠(أمحد: بن عبد اهللا بن عتبة ورواه من طريق عبيد اهللا). ٥٦٦٦(رواه البخاري.  ١
  )٢٧٧١(،  والدارمي)٣٦١١(، وأمحد)٢٥٧١(، ومسلم)٥٦٦٧(رواه البخاري.  ٢
  )٩٢٤(، ومسلم)١٣٠٤(رواه البخاري.  ٣
  )١٤٤٧(، وابن ماجه)١٨٢٥(، والنسائي)٩٧٧(، والترمذي)٢٥٩٥٨(، وأمحد)٩١٩(رواه مسلم.  ٤



   
  

١٥٣  

فقال . رقال قلت طهور كال بل هي محى تفور أو تثور على شيخٍ كبريٍ تزيره القبو. بأس طهور إن شاء اهللا
  .  )١( )فنعم إذاً   : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أي أن املرض يكفر اخلطايا، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان، وإال حصل   )ال بأس(:قوله    
  . ربح التكفري

.  )٢( قاله ابن حجرهو خرب مبتدأ حمذوف أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة،  )طهور(: وقوله    
أنه ينبغي على املريض أن يقبل دعاء الناس له، و اليتذمر من دعائهم له بالتطهري  ديث من الفوائدويف احل

  .من الذنوب كما هو حال ذاك األعرايب يف احلديث 
  .أو ثالث مرار   -مرة ) فالناً ... اللهم اشف (  -ب    
صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه ، عندما عاده رسول اهللا سعد بن أيب وقاصورد هذ الدعاء يف حديث     

... اللـهم اشـف سـعداً    : مث وضع يده على جبهته، مث مسح يده على وجهي وبطين مث قال( : ، وفيه 
ويف : ابن اجلوزيقال .  )٣( )اللهم اشف سعداً، اللهم اشف سعداً ثالث  مرار ( : وعند مسلم )احلديث 

  . )٤(ء للمريض بالعافية دليلٌ على استحباب الدعا )اللهم اشف سعداً ( :قوله
  . سبع مرات ) أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (  -ت    
من عاد مريضاً مل حيضر أجله ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما-ابن عباسعن     

 )ه اهللا من ذلك املـرض  إال عافا. أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك : فقال عنده سبع مرار 
)٥( .  

  ] ) . الصالة : ورواية[اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً، أو ميشي إىل جنازة (  -ث    
: إذا جاء الرجل يعود فليقل( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمرو    

 ٦( )إىل الصالة ( ند أمحد                    وع )اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً، أو ميشي إىل جنازة(  .  
يستحب للعائد أن يضع يده على جسد املريض ويدعو له، اقتـداء  .  وضع اليد على املـريض  -١٢    

بنبينا صلى اهللا عليه وسلم، وقد يكون لوضع اليد أثر يف ختفيف األمل أو إزالته بالكلية ، ولكن ال ميكـن  
  .لنصوص يف ذلك اخلصوصاجلزم بذلك لعدم ورود ا

                                                        
  )٣٦١٦(البخاريرواه .  ١
  )١٠/١٢٤(فتح الباري. .  ٢
) ٣١٩٦(، والدارمي)١٤٩٥(، ومالك)٣٦٢٦(، والنسائي)٢١١٦(ورواه الترمذي) .  ١٤٤٣(، وأمحد)١٦٢٨(، ومسلم)٥٦٥٩(رواه البخاري.  ٣

  .دون ذكر الدعاء 
  )١٦٤(رقم ) ١/٢٣٣(كشف املشكل من حديث الصحيحني .  ٤
  .وصححه األلباين . واللفظ له ) ٣١٠٦(، و أبو داود)٢٠٨٣(، والترمذي)٢١٣٨(رواه أمحد.  ٥
  . واللفظ له ، وصححه األلباين ) ٣١٠٧(، وأبو داود)٦٥٦٤(رواه أمحد.  ٦



   
  

١٥٤  

يف وضع اليد على املريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافيـة علـى    :قال ابن بطـال     
[ قلـت . حسب ما يبدو له منه، ورمبا رقاه بيده ومسح على أمله مبا ينتفع به العليل إذا كان العائد صاحلاً

وقد جاء ذكر وضع .   )١(لة فيصف له ما يناسبه وقد يكون العائد عارفاً بالعالج فيعرف الع] ابن حجر
مث ( : السـابق   سعد بن أيب وقـاص ففي حديث . يف عدة مواضع  -الشريفة-يده صلى اهللا عليه وسلم 

وعـن  .  )احلـديث  .. اللهم اشف سعداً: وضع يده على جبهته، مث مسح يده على وجهي وبطين مث قال
هللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عاد مريضاً يضع يـده علـى   كان رسول ا( : قالت -رضي اهللا عنها-عائشة

  .  )٢( )بسم اهللا : املكان الذي يأمل مث يقول
يستحب للعائد أن يرقي املريض، كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل، وال . رقية املريض -١٣    

وقد رقى . لصالحه وتقواه سيما إن كان العائد من أهل التقى والصالح، فإن رقيته أنفع من رقية غريه 
النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض املرضى من أهله وغريهم، وأقر بعض أصحابه على رقاهم، نسوق منها 

  : ما حيضرنا، فمنها 
   .الرقية باملعوذات  -أ    
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مرض أحد ( : قالت -أم املؤمنني رضي اهللا عنها -عن عائشة    
  . )٥( )احلديث ...  )٤(عليه باملعوذات  )٣(أهله نفث  من
  ) . فاحتة الكتاب ( الرقية بــ -ب    
رضي اهللا -مع سيد القوم الذي لُدغ، فرقاه أبو سعيد  -رضي اهللا عنه- وفيه قصة أيب سعيد اخلدري    
لك للنيب صلى اهللا عليـه  حىت أذكر ذ: فأُعطي قطيعاً من غنم، فأىب أن يقبلها وقال( بفاحتة الكتاب  -عنه

يا رسول اهللا، واهللا ما رقيـت إال بفاحتـة   : وسلم، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال
  . )٦( )خذوا منهم، واضربوا يل بسهم معكم : ( مث قال) وما أدراك أا رقية؟: ( فتبسم وقال. الكتاب

أشف وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شـفاًء      ال  أذْهب البأس، رب الناس، ( الرقية بــ -ت    
   )يغادر سقماً 

                                                        
  )١٠/١٢٦(فتح الباري.  ١
  .أخرجه أبو يعلى بسند حسن ): ١٠/١٢٦(قال ابن حجر يف الفتح .  ٢
  )نفث:(مادة ) ٢/١٩٥(قاله يف لسان العرب . شبيه بالنفخ: من الريق والنفث  أقل من التفل، ألن التفل  ال يكون إال معه شيٌء: النفث.  ٣
ات  واملراد باملعوذات سورة قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ومجع إما باعتبار أن أقل اجلمع اثنان أو باعتبار أن املراد بالكلم: قال احلافظ.  ٤

فتح الباري . راد باملعوذات هاتات السورتان مع سورة اإلخالص وأطلق ذلك تغليباً، وهذا هو املعتمد بالكلمات  اليت يقع ا من السورتني، وحيتمل أن امل
)٧/٧٣٨(  
  )١٧٥٥(ومالك)٣٥٢٩(، وابن ماجه)٣٩٠٢(، وأبو داود)٢٤٢٠٧(واللفظ له، وأمحد) ٢١٩٢(،ومسلم)٥٧٤٨(رواه البخاري.  ٥
  )٢١٥٦(، وابن ماجه)٣٤١٨(، وأبو داود)١٠٦٨٦(دواللفظ له، وأمح) ٢٢٠١(، ومسلم)٢٢٧٦(رواه البخاري.  ٦



   
  

١٥٥  

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتى مريض أو أُيت به قال(  -رضي اهللا عنها-عن عائشة    
( : وعند مسلم  )أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك شفاًء ال يغادر سقماً 

  . )١(  )احلديث... أذهب الباس رب الناس: ن إذا اشتكى منا إنسانٌ مسحه بيمينه مث قالكا
باسم اهللا أرقيك، من كل شيٍء يؤذيك، من شر كل نفـسٍ أو عـني حاسـد اهللا    ( الرقية بــ-ث    

  ) .يشفيك، باسم اهللا أرقيك 
يا حممـد  :   هللا عليه وسلم فقالأن جربيل أتى النيب صلى ا( : -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري   

باسم اهللا أرقيك من كل شيٍء يؤذيك، من شر كل نفسٍ أو عني حاسـد اُهللا  : قال . نعم: اشتكيت ؟ فقال
  . )٢( )يشفيك، باسم اهللا أرقيك 

  ) .بسم اهللا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ( الرقية بــ -ج    
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول للمريض بسـم اهللا تربـة   :(  -نهارضي اهللا ع- عن عائشة    

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ( : ولفظ مسلم )أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا 
 حةٌ أو جرحقال النيب صلىاهللا عليه وسلم بإصبعه هكـذا . اشتكى اإلنسان الشيء منه، أو كانت به قر .

بـإذن  . ليشفى سقيمنا. بريقة بعضنا. تربة أرضنا. بسم اهللا ( ووضع سفيان سبابته على األرض مث رفعها 
أنه يأخذ من ريق نفسه علىأصبعه السبابة، مث يضـعها علـى   : ومعىن احلديث: النوويقال .  )٣( )ربنا 

ا الكالم يف حال املسـح   التراب فيعلق ا منه شيء فيمسح به على املوضع اجلريح أو العليل ويقول هذ
  . )٤(واهللا أعلم 

يقدمها للمريض، وبعضهم  )باقة ورد(حيرص بعض الناس عند زيارة املرضى على اصطحاب   :تنبيه    
ومـن  . يكتب عليها عبارات وأمنيات بالشفاء العاجل وحنو هذا،  وهذا عندهم أفضل ما يقدم للمريض

د جاءنا من بالد النصارى، الذي نهينا عن التشبه م، والتشـبه  املعلوم عند كثريٍ من الناس أن هذا التقلي
  . باليهود والنصارى حمرم 

استبدلوا الدعاء للمريض بالتطهري والرمحة واملغفرة والعافية، بعبارات جوفـاء،   فعجيب حال هؤالء    
اديث النبوية بباقة ورد واستبدلوا الرقى الشرعية من اآليات القرآنية واألح!. وأمنيات ال تقدم وال تؤخر 
  . آمني . اللهم اهدنا صراطك املستقيم، غري مغضوب عليهم وال ضآلني !. قد تذبل بعد يوم أو يومني 

                                                        
  )٣٥٢٠(، وابن ماجه)٢٤٣١٧(، وأمحد)٢١٩١(، ومسلم)٥٦٧٥(رواه البخاري.  ١
  )٣٥٢٣(، وابن ماجه)٩٧٢(، والترمذي)١١١٤٠(، وأمحد)٢١٨٦(رواه مسلم.  ٢
  )٣٥٢١(، وابن ماجه)٣٨٩٥(، وأبو داود)٢٤٠٩٦(، وأمحد)٢١٩٤(، ومسلم)٥٧٤٥(رواه البخاري.  ٣
  )١٤/١٥١(الد السابع. شرح صحيح مسلم .  ٤



   
  

١٥٦  

عندما يدنو أجـل  . تلقني املريض الشهادة إذا حضر أجله وإغماض عينيه والدعاء له إذا مات -١٤    
ن يذّكر املريض برمحة اهللا الواسعة وال يقنطه املريض وتظهر عليه عالمات املوت، فإنه يستحب للعائد أ

( : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول : قال -رضي اهللا عنه- جابرمنها حلديث 
أن : معنىحسن الظن باهللا تعاىل: قال العلماء.   )١( )ال ميوتن أحدكم إال وهو يحِسن الظن باهللا عز وجل 

أيب فعن . أن يلقنه الشهادة برفق ولني  -أيضاً-ويستحب له .  )٢( قاله النوويويعفو عنه، يظن أنه يرمحه 
 )لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-سعيد اخلدري

قني وكرهوا اإلكثار عليـه  واألمر ذا التلقني أمر ندب، وأمجع العلماء على هذا التل: قال النووي.  )٣(
وإذا قاله مرة ال : واملواالة لئال يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم مبا ال يليق، قالوا

فإذا مات أستحب .   )٤(يكرر عليه إال أن يتكلم بعده بكالم آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كالمه 
دخل رسول اهللا صلى : قالت -رضي اهللا عنها-أم سلمة  ملن حضره أن يغمض عينيه  ويدعو له، حلديث

) إن الروح إذا قُبض تبعـه    البصـر   :( اهللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، مث قال
مث ) ال تدعوا على أنفسكم إال خبري، فإن املالئكة يؤمنون على مـا تقولـون   : ( فقال. فضج ناس من أهله

ر أليب سلمة، وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف القابرين، واغفر لنا وله يارب اللهم اغف: ( قال
  . )٥( )العاملني، وافسح له يف قربه، ونور له فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )٤١٦٧(، وابن ماجه)٣١١٣(، وأبو داود)١٣٧١١(، وأمحد)٢٨٧٧(رواه مسلم.  ١
  )١٧/١٧٦(الد التاسع. شرح مسلم للنووي.  ٢
  )١٤٤٥(، وابن ماجه)٣١١٧(،وأبوداود)١٨٢٦(، والنسائي)٩٧٦(، والترمذي)١٠٦١٠(، وأمحد)٩١٦(رواه مسلم .  ٣
  )٦/١٨٣(الد الثالث. شرح صحيح مسلم .  ٤
  )١٤٥٤(، وابن ماجه)٣١١٨(، وأبو داود)٢٦٠٠٣(واللفظ له، وأمحد) ٩٢٠(رواه مسلم.  ٥



   
  

١٥٧  

  باب آداب  اللباس والزينة  -١٥
  
  

قوى ذلك خري يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس الت{ : قال تعاىل  -
يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنـة  * ذلك  من آيات اهللا لعلهم يتذكرون 

يرتع عنهما لباسهما ليريهما سوءاما إنه يراكم هو وقبيله من حيث       ال تـروم إنـا جعلنـا    
  . )١(} الشياطني آولياء للذين ال يؤمنون 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنهما-العاص عن عبد اهللا بن عمرو بن -
  . )٢() كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا يف غري إسراف وال خميلة (

  
  *اآلداب * 
  

منت اهللا على عباده حيث سترهم بلباس حسيٍ، مث أرشدهم إىل لباس آخر أ. وجوب ستر العورة -١    
يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سـوءاتكم  { : ، فقال جل وعال  معنوي أعظم من اللباس األول

يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما * وريشاً ولباس التقوى ذلك خري ذلك من آيات اهللا لعلهم يتذكرون 
ما إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروريهما سوءام إنا أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما لباسهما لي

مينت اهللا على عباده مبـا  :  -يف تفسري هذه اآلية-ابن كثريقال  } جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون
جعل هلم من اللباس والريش، فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهراً، فاألول 

رة من اآلداب العظيمة اليت أمر ـا  وستر العو.  )٣(من الضروريات والريش من التكمالت  والزيادات 
اإلسالم، بل نهي الرجال والنساء عن النظر إىل عورات بعضهم ملا يترتب عليه من املفاسد، والشـريعة  

والعورة هي ما يسوء اإلنسان إخراجه، والنظر إليه؛ ألا مـن  . جاءت بسد كل باب يفضي إىل الشر
  .   )٤(، فإن النظر إليه يعترب من العيب، قاله ابن عثيمني العور وهو العيب، وكل شيء يسوؤك النظر إليه

                                                        
  )٢٧-٢٦(األعراف.  ١
قاً ، وهو عند البخاري معل)٣٦٠٥(،وابن ماجه)٦٦٥٦(، ورواه أمحد) ٢٣٩٩صحيح سنن النسائي برقم(وحسنه األلباين) ٢٥٥٩(رواه والنسائي.  ٢

  . يف أول كتاب اللباس 
  .هـ ١٤١٨-بريوت -دار الكتب العلمية . ط) ٢/٢١٧. (تفسري القرآن العظيم .  ٣
  )٢/١٤٤(الشرح املمتع .  ٤



   
  

١٥٨  

ال ينظر الرجل إىل ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-أيب سعيد اخلدريعن      
عورة الرجل، وال املرأة إىل عورة املرأة، وال يفضي الرجلُ إىل الرجل يف ثوب واحد، وال تفضي املرأة إىل 

  .   )٢( ) )١(رأة يف الثوب الواحد امل
فاحنـل  : أقبلت حبجرٍ أمحله ثقيلٍ وعلي إزار خفيف، قال: قال -رضي اهللا عنه-وعن املسور بن خمرمة    

: ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم . إزاري ومعي احلجر مل أستطع أن أضعه حىت بلغت به موضعه 
قلت يا رسول ( : قال وعن ز بن حكيم عن أبيه عن جده.  )٣( )اة ارجع إىل ثوبك فخذه وال متشوا عر

: قلت : قال. احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك : عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ قال: اهللا
قلت يا : قال. إن استطعت أن ال يرينها أحد فال يرينها : يا رسول اهللا إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قال

وعورة الرجل اليت أُمر .    )٤( )اهللا أحق أن يستحيا منه من الناس : إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: سول اهللار
، وأمـا  -إال عن زوجها -واملرأة كلها عورة.  من السرة إىل الركبة -ماعدا عن زوجه وأمته-بسترها 

وعورا مع بنات . الرقبة وحنو ذلك حمارمها فلهم النظر إىل ما يظهر غالباً كالوجه، واليدين، والشعر، و
  . جنسها من السرة إىل الركبة

  هل فخذ الرجل عورة ؟: مسألة    
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا بأحاديث ال  :قالت اللجنة الدائمة :اجلواب    

ها يشد بعضها بعضـاً  خيلو كل منها عن مقال يف سنده من عدم اتصاله، أو ضعف يف بعض الرواة، لكن
ما رواه مالك يف املوطأ وأمحد ... فينهض مبجموعها لالحتجاج به على املطلوب، ومن تلك األحاديث

مر رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : قال -رضي اهللا عنه-وأبو داود والترمذي من حديث جرهد األسلمي 
.  )٥(حسـنه الترمـذي    )رة غط فخذك فإن الفخذ عو: ( وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال

أن النيب صلى  -رضي اهللا عنه-وذهب مجاعة إىل أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا مبا رواه أنس 
رواه أمحد والبخـاري وقـال   . اهللا عليه وسلم حسر اإلزار عن فخذه حىت أين ألنظر إىل بياض فخذه

ألن األحاديث األوىل نـص يف  ، وقول اجلمهور أحوط و )٦(حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط 
  .  )٧(حمتمل  -رضي اهللا عنه-املوضوع، وحديث أنس

                                                        
  .قاله يف حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي. أي ال يضطجعان متجردين حتت ثوب واحد .  ١
  )٦٦١(بن ماجه، وا)٢٧٩٣(، والترمذي)١١٢٠٧(، وأمحد)٣٣٨(رواه مسلم.  ٢
  )٤٠١٦(، وأبو داود)٣٤١(رواه مسلم.  ٣
  )١٩٢٠(، وابن ماجه)٢٧٩٤(، ورواه الترمذي) ٣٣٩١(وحسنه األلباين برقم) ٤٠١٧(رواه أبو داود.  ٤
  )٣٣٨٩(وصحح األلباين رواية أيب داود برقم .  ٥
  .ما يذكر يف الفخذ : باب/ كتاب الصالة/ انظر صحيح البخاري.  ٦
  )١٦٧-٦/١٦٥) (٢٢٥٢(نة الدائمة رقم فتوى اللج.  ٧



   
  

١٥٩  

تتعمد بعض النساء لبس بعض املالبس اليت تظهر مفاتنها وزينتها الباطنة، كأن تظهر ظهرها  :  ٢مسألة     
ن العـورة  وحيتج بعضهن بـأ . أو فخذها أو جزء منه، أو تلبس ما يشف جسدها، أو  ضيقاً يربز مفاتنها 

فمـا  . املأمور بسترها بني النساء تكون من السرة إىل الركبة، وإن إمنا يلبسن ذلك يف جمامع النساء فقط 
  اجلواب عن ذلك ؟

ال شك أن عورة املرأة مع املرأة تكون من السرة إلىالركبة، ولكن هذا مشروطٌ باألمن من  :اجلواب    
ن الفتنة، وواقع كثري من النساء اليوم أبل أدى احلال إىل افتتان بعض  )١(ن جتاوزن احلد يف ستر عورا ،

وليس جممع النسـاء  . النساء ببعض، وهلن يف ذلك قصص معلومة علمها من علمها وجهلها من جهلها 
عذر يف لبس ما حيلو للمرأة لبسه، بل مىت كان داعياً للفتنة وحمركاً للغرائز فإنه حيرم ولو كان ذلك بني 

:  )٢(كالم يف لبس الضيق من اللباس، حيسن بنا أن نذكره، فقـال   وللشيخ ابن عثيمني. لنساءأوساط ا
( : لبس املالبس الضيقة اليت تبني مفاتن املرأة وتربز ما فيه الفتنة حمرم، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يعـين ظلمـاً   -ون ا النـاس صنفان من أهل النار مل أرمها بعد، رجالٌ معهم سياط كأذناب البقر، يضرب
بـأن   )كاسيات عاريات(: فقد فسر قوله.  )٣( )ونساء كاسيات عاريات ما ئالت مميالت .  -وعدواناً

يلبسن ألبسة قصرية ال تستر ما جيب ستره من العورة، وفُسر بأن يلبسن ألبسة تكون خفيفة ال متنع من 
ن مالبس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبديـة  رؤية ما وراءها من بشرة املرأة، وفُسرت بأن يلبس

ملفاتن املرأة، وعلى هذا فال جيوز للمرأة أن تلبس هذه املالبس الضيقة إال ملن جيوز هلا إبداء عورا عنده 
والذين هم لفـروجهم حـافظون إال   { : وهو زوجها فإنه ليس بني الزوج وزوجته عورة لقول اهللا تعاىل

كنت أغتسل أنا والنيب صـلى  ( : وقالت عائشة  ،}كت أميام فإم غري ملومني على أزواجهم أو ما مل
فاإلنسان بينه وبني زوجته ال عورة بينهما، وأما بني .  )٤( )اهللا عليه وسلم من إناء واحد ختتلف أيدينا فيه 

عند النسـاء إذا  بني املرأة واحملارم فإنه جيب عليها أن تستر عورا، والضيق ال جيوز عند احملارم    وال 
  .  )٥(كان ضيقاً شديداً يبني مفاتن املرأة 

أن يستتر الذي يريد غسالً بشـيء يسـتره ويواريـه،     -سبحانه وتعاىل-من األدب مع اهللا  :فائدة    
أن  -رضـي اهللا عنـه  -فقد روى يعلى. وخصوصاً من كان يف األمكنة املكشوفة اليت ال حيجبها شيء

                                                        
  .ملستعان وأخبارهن ال تسر املؤمن، ونرته أمساعكم وأبصاركم عن إيرادها، ومن أراد معرفة ذلك فليسأل النساء فعندهن الكثري من أخبارهن، واهللا ا.  ١
  .ويقاس عليه املالبس الشفافة، والعارية من باب أوىل .  ٢
رءوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة          وال جيـدن  : ( ومتامه عند مسلم ) . ١٦٩٤(، ومالك)٨٤٥١(، وأمحد)٢١٢٨(رواه مسلم.  ٣

  ) .رحيها ، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 
  .وغريمها ) ٣١٦(، ومسلم)٢٦١(رواه البخاري .  ٤
  هـ١٤١١الطبعة األوىل  -الرياض -دار عامل الكتب . ط). ٨٢٦-٢/٨٢٥(فتاوي الشيخ حممد بن عثيمني .  ٥



   
  

١٦٠  

بال إزار، فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه  )١(رأى رجالً يغتسل بالرباز : سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إن اهللا عز وجل حىي ستري حيب احلياَء والستر، فـإذا اغتسـل أحـدكم    :( مث قال صلى اهللا عليه وسلم 

ا خالياً ؟ إذا كان أحدن: قلت يا رسول اهللا :(... قال حكيم عن أبيه عن جدهويف حديث .  )٢( )فليستتر 
  . )٣( )اُهللا أحق أن يستحيا منه من الناس : قال
وفيه وعيد شديد، ولعن من الرسول صـلى  . حترمي تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال  -٢    

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ( : قال -رضي اهللا عنهما-فعن ابن عباس. اهللا عليه وسلم أكيد
لعن النيب صلى اهللا عليه ( : ويف لفظ آخر )رجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال املتشبهني من ال

فـأخرج الـنيب   : قال. وقال أخرجوهم من بيوتكم . وسلم املخنثني من الرجال، واملترجالت من النساء 
يكون يف الكالم،  والتشبه قد يكون يف اللباس، وقد.  )٤( )صلى اهللا عليه وسلم فالناً، وأخرج عمر فالناً 

فمىت تعاطى الرجل ماهو من خصائص النساء يف  مشيهن أو كالمهن . وقد يكون يف املشي وحنو ذلك
أو لبسهن فقد دخل يف اللعن ، أو مىت تعاطت املرأة ماهو من خصائص الرجل يف مشيهم أو كالمهم أو 

  . لباسهم فقد دخلت يف اللعن 
  إذا كان ذلك التشبه من أصل اخللقة ؟هل يدخل يف الذم واللعن : مسألة     
وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإمنا يؤمر بتكلف تركه واإلدمان علـى  : ابن حجرقال  :اجلواب    

ذلك بالتدريج، فإن مل يفعل ومتادى دخله الذم، وال سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا 
 .  )٥( واضح من لفظ املتشبهني

يستحب ملن آتاه اهللا ماالً أن يظهر أثر نعمة اهللا عليـه  . حباب إظهار النعمة يف امللبس وحنوه است-٣    
وال يشدد على نفسه، أو يبخل مباله، بـل يلـبس   . بلبس اجلميل من الثياب من غري إسراف وال خميلة

أتيت الـنيب  : ه قالفعن أيب األحوص عن أبي. اجلديد واجلميل والنظيف من الثياب إظهاراً لنعمة اهللا عليه
 املال :     ( قال. نعم: ؟ قال) ألك مالٌ : ( فقال.  )٦(صلى اهللا عليه وسلم يف ثوبٍ دون ؟ قال) من أي :

 )٧( )فإذا آتاك اُهللا ماالً فلير أثر نعمته عليك وكرامته : ( قال. قد آتاين اهللا من اإلبل والغنم واخليل والرقيق
 -بزعمهم-طرفان ووسط، فقوم شددوا على أنفسهم وقتروا عليها إما ديناً والناس يف هذا  الباب.   )٧(

                                                        
والرباز، . قد برز  يربز بروزاً، أي خرج إىل الرباز: املكان الفضاء من األرض البعيد الواسع، وإذا خرج اإلنسان إىل ذلك املوضع قيل: البراز، بالفتح.  ١

  )برز:(مادة) ٥/٣٠٩لسان العرب ...( املوضع الذي ليس به مخر من شجر وال غريه: بالفتح أيضاً
  )٤٠٦(، والنسائي)١٧٥٠٩(وصححه األلباين، ورواه أمحد) ٤٠١٢(رواه أبو داود.  ٢
  .تقدم خترجيه .  ٣
  )٢٦٤٩(، والدارمي)١٩٠٤(، وابن ماجه)٤٠٩٧(، وأبو داود)٢٧٨٤(،  والترمذي)١٩٨٣(، ورواه أمحد)٥٨٨٦(، )٥٨٨٥(رواه البخاري.  ٤
  )١٠/٣٤٥(فتح الباري.  ٥
  .أي رديء أوحقري .  ٦
  )٥٢٢٣(، والنسائي)١٥٤٥٧(ورواه أمحد. واللفظ له، وصححه األلباين) ٤٠٦٣(رواه أبو داود.  ٧



   
  

١٦١  

وقوم وسط أظهروا . وقوم أفرطوا وجاوزوا احلد فأنفقوا األموال الكثرية، يف ثيابٍ تبلى وختلق . أو خبالً 
  . نعمة اهللا عليهم يف ملبسهم ومسكنهم من غري إسراف وال خميلة 

توعد اهللا من جر ثوبه تكرباً وترفعاً أن ال ينظر إليه يف يومٍ هو أحوج ما . حترمي جر الثوب خيالء -٤    
ال (:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-فروى أبو هريرة. يكون فيه إىل رب العاملني

بينمـا  ( :لم قالوعنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس.  )١()ينظر اُهللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطراً
 تهمعجبه نفسه مرجلٌ جلة توعنـد   )إذ خسف اهللا به فهو يتجلجل إىل يوم القيامـة   )٢(رجلٌ ميشي يف ح

بينما رجلٌ يتبختر يف حلة معجب جبمته قد أسبل إزاره إذ خسف اهللا به فهو يتجلجل أو يهـوي  ( : أمحد
رحةٌ بتحرمي جر الثوب تكرباً وترفعاً على النـاس،  واألحاديث كما ترى مص.  )٣() فيها إىل يوم القيامة 

، وال ينبغي ملخلـوق أن  -سبحانه-وهي صفة كمال له  -عز وجل-وذلك ألن التكرب من صفات اهللا 
العز ( :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-أبو سعيد اخلدريروى . يكون هذا شأنه

قال :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ولفظ أيب داود )عين عذبته إزاره والكربياء رداؤه، فمن يناز
: النوويقال . )٤( )الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعين واحداً منهما قذفته يف النار(:اهللا عز وجل 

  . )٥(يتخلق بذلك فيصري يف معىن املشارك، وهذا وعيد شديد يف الكرب مصرح بتحرميه  ):ينازعين( ومعىن
الثوب احلسن نفيساً أو غري نفيس، ال يعد من الكرب الذي توعد صاحبه، والذم يقع على من  :فائدة     

والذي جيتمـع مـن   : قال ابن حجر. قام يف قلبه الكرب، وتبختر وبطر معجباً بنفسه وهيئته فهذا املذموم
هلا شاكراً عليها غري حمتقر ملن ليس له  األدلة أن من قصد بامللبوس احلسن إظهار نعمة اهللا عليه مستحضراً

أن ( : ابن مسعودففي صحيح مسلم عن . مثله، ال يضره ما لبس من املباحات ولو كان يف غاية النفاسة
إن : ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب، فقال رجـل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إن اهللا مجيلٌ حيب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمـط  : عله حسنة، فقالالرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً ون

  . )٧(، ) ٦( )الناس 

                                                        
  )١٦٩٨(، ومالك)٨٧٧٨(، وأمحد)٢٠٨٧(، ومسلم)٥٧٨٨(رواه البخاري.  ١
ما سقط : ؛ اجلمة من شعر الرأسكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جمةٌ جعدةٌ: ويف احلديث . جمتمع الرأس وهي أكثر من الوفرة: بالضم: اجلمة.  ٢

  )مجم(مادة ) ١٢/١٠٧لسان العرب . (على املنكبني 
  )٤٣٧(، والدارمي)٧٥٧٤(، وأمحد)٢٠٨٨(، ومسلم)٥٧٨٩(رواه البخاري.  ٣
  )٤١٧٤(، وابن ماجه)٤٠٩٠(، وأبو داود)٧٣٣٥(، وأمحد)٢٦٢٠(رواه مسلم.  ٤
  )١٤٩-١٦/١٤٨(الد الثامن. شرح صحيح مسلم.  ٥
  )٣٧٧٩(، وأمحد)٩١(رواه مسلم.  ٦
  )١٠/٢٧١(فتح الباري.  ٧



   
  

١٦٢  

أن التقييد باجلر خرج للغالب، وأن البطـر   )١(ويستنبط من سياق األحاديث  :ابن حجـر قال  :تنبيه    
  . )٢(والتبختر مذموم ولو ملن مشر ثوبه 

إىل ارتداء املالبس النفيسة بغية  -وخصوصاً النساء-لناس يتسابق كثري من ا. حترمي  لباس الشهرة -٥    
- فعن ابن عمـر . أن يرفع الناس أبصارهم إليها، واشتهارها بينهم، مع الترفع واالختيال والتكرب عليهم

من لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه اهللا ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنهما
  . )٣( )ثوباً مثله ( وروي بلفظ  )م القيامة ثوب مذلة يو

الشهرة ظهور الشيء واملراد أن ثوبه يشتهر بني الناس ملخالفة لونه أللوان ثيام فريفع : قال ابن األثري    
ألنه لبس الشهرة يف الـدنيا  : ابن رسالنقال ] و...[الناس إليه أبصارهم وخيتال عليهم بالعجب والتكرب

لى غريه ويلبسه اهللا يوم القيامة ثوباً يشتهر مذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبـة  ليعز به ويفتخر ع
أي ألبسه اهللا يوم القيامة ثوب مذلة، واملراد به ثوب يوجـب   )ثوب مذلة ( : وقوله... من جنس العمل

  . )٤( عون املعبود قاله يفذلته يوم القيامة كما لبس يف الدنيا ثوباً يتعزز به على الناس ويترفع عليهم، 
ولكنـه  يـؤدي إىل    -ولو كان حقرياً-ثوب الشهر ليس خمتصاً بنفيس الثياب، بل كل ثوب :تنبيه    

الشهرة، وكان غرض الالبس اشتهار ذلك بني الناس فهو ثوب شهرة، كمـن يلـبس رديء الثيـاب    
وتكره الشهرة من الثياب، وهو  :قال ابن تيمية. وحقريها ليعتقد الناس فيه الزهد والورع وما أشبه ذلك 

املترفع اخلارج عن العادة، واملنخفض اخلارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتني، املترفـع  
  . )٥(وخيار األمور أوساطها . )من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا ثوب مذلة(:واملتخفض، ويف احلديث

حرم على الرجال لبس الذهب واحلرير، وأبيح  .  حترمي الذهب واحلرير على الرجال إال من عذر-٦    
، وأما الرجل فهو طالب غـري  -وكذا احلرير-للنساء، فالذهب من احللية اليت حتتاج املرأة  أن تتزين به 

مطلوب، مع مايف الذهب واحلرير من تنعم زائد يكسر من جلد الرجل وصالبته، فكيف إذا كان األمـر  
إن نيب اهللا : قال -رضي اهللا عنه-فعن علي بن أيب طالب. ليم واإلذعانمنهياً عنه بالشرع، فوجب التس

إنَّ هـذين حـرام   ( : صلى اهللا عليه وسلم أخذ حريراً فجعله يف ميينه، وأخذ ذهباً فجعله يف مشاله مث قال
 من:(إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب أمامة.  )٦( )على ذكور أميت 

                                                        
  .يريد بذلك األحاديث اليت وردت فيمن جر ثوبه خيالء .  ١
  )١٠/٢٧١(فتح الباري.  ٢
  )٣٦٠٦(ابن ماجه -أيضاً-، ورواه )٣٣٩٩(وحسنه األلباين برقم) ٤٠٢٩(واللفظ له، وأبو داود) ٥٦٣١(احلديث رواه أمحد.  ٣
  .بتصرف يسري ) ٥١-١١/٥٠(الد السادس. ودبشرح سنن أيب دا.  ٤
  )٢٢/١٣٨(الفتاوى .  ٥
  )٣٥٩٥(، وابن ماجه)٥١٤٤(، والنسائي)٣٤٢٢(وصححه األلباين برقم) ٤٠٥٧(رواه أبو داود.  ٦



   
  

١٦٣  

، عن النيب صلى -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة.  )١( )لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة من:(قال
قضت بتحرمي الـذهب   -وغريها-ومع أن اآلثار السابقة.  )٢( )أنه ى عن خامت الذهب(:اهللا عليه وسلم

بس احلرير إذا كانت بـه  فيباح للرجل ل: واحلرير على الرجال، إال أنه قد أُستثين من هذا التحرمي أحوال
رخص لعبد الرمحن بن  :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-أنسحكة وكان يتأذى ا، فعن 

ويباح له لبسه يف احلرب، أو دفع ضـرورة  .  )٣( عوف والزبري يف قميصٍ من حرير من حكة كانت ما
ويباح لبس احلرير إن كان جزء . به عنه الربد  كمن ال جيد ثوباً إال ثوب حرير  يستر به عورته، أو يدفع

ى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : قال عمر بن اخلطابمن الثوب مبقدار أربعة أصابع فما دون حلديث 
  .  )٤( عن لبس احلرير إال موضع إصبعني أو ثالث أو أربعٍ

فعـن   -رضي اهللا عنه-، كما حدث لعرفجةللرجال للضرورة -للتداوي-ويباح استخدام الذهب     
قُطع أنفه يوم الكُالب فاختذ أنفاً من ورِق فأننت عليه فأمره عبد الرمحن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد 

  فتوى] الكالم على املطلي . [  )٥( النيب صلى اهللا عليه وسلم فاختذ أنفاً من ذهب
  هل جيوز إلباس الصبيان احلرير ؟ : مسألة    
ففيـه  : وأما لباس احلرير للصبيان، الذين مل يبلغوا احللـم ...  :يخ اإلسالم ابن تيميةقال ش  :اجلواب    

لكن أظهرمها أن ال جيوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن ميكـن  : قوالن مشهوران للعلماء
له أن يلبسه  منه الصغري، فإنه يأمره بالصالة إذا بلغ سبع سنني، ويضربه عليها إذا بلغ عشراً، فكيف حيل

. ال تلبسوهم احلريـر  : وقد رأى عمر بن اخلطاب على صيب للزبري ثوباً من حرير فمزقه وقال. احملرمات
  . )٦(... وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه

 فرقت الشريعة احملمدية بني لباس الرجل واملرأة يف. السنة تقصري لباس الرجل، وتطويل لباس املرأة -٧    
الطول والقصر، فحدت للرجل ما بني نصف ساقة إىل ما فوق الكعبني، وألزمت املرأة بستر قدميها فال 

وذلك ألن بدن املرأة أو جزء منه فتنة للرجال فأُمرت بستره كله، وأما الرجال فـأمروا  . يظهر منه شيء
إرخاء الثـوب مـن تـنعم     برفع أثوام، كي ال يدخل الكرب والعجب واخليالء إىل قلوم، مع   ما يف

  . ورفاهية ال تتناسب مع طبع الرجال

                                                        
  )٢٠٧٤(رواه مسلم .  ١
  )٥٢٧٣(، والنسائي)٩٧٠٩(، وأمحد)٢٠٨٩(، ومسلم)٥٨٦٤(رواه البخاري.  ٢
  )٣٥٩٢(، وابن ماجه)٤٠٥٦(، وأبو داود)٥٣١٠(، والنسائي)١٧٢٢(، والترمذي)١١٨٢١(، وأمحد)٢٠٧٦(مسلم، و)٢٩١٩(رواه البخاري.  ٣
  ).٢٨٢٠(،وابن ماجه)٥٣١٢(، والنسائي)٣٦٧(واللفظ له،وأمحد) ٢٠٦٩(، ومسلم)٥٨٢٨(رواه البخاري.  ٤
  )٥١٦١(، والنسائي)١٧٧٠(ذي،والترم)١٨٥٢٧(، وأمحد)٣٥٦١(حسن، برقم: وقال األلباين) ٤٢٣٢(رواه أبو داود.  ٥
  )٢٢/١٤٣(الفتاوى.  ٦



   
  

١٦٤  

والعجيب أن كثرياً من الناس خالفوا السنة وقلبوا األمر، فأطال الرجال ثيام حىت أصـبحت جتـر       
  . ، وقصرت النساء من ثيان فبدت سوقهن، ومنهن من جتاوزن ذلك ! األرض بل تكنسه 

جداً ومعلومة خلاصة الناس وعامتهم، ولكن منعت الشهوات واهلـوى   واآلثار يف هذا الباب كثريةٌ     
-املخالفني من اتباع احلق ولزومه، ونذكر ما حيضرنا هنا تذكرياً للمؤمنني، وزجراً للعاصني املخـالفني  

  .  -نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية واالستقامة على دينه
ما أسفل الكعبني من اإلزار ففي : ( عليه وسلم قال عن النيب صلى اهللا -رضي اهللا عنه- أيب هريرة عن    

إزرة املؤمن من أنصاف الساقني فأسفل من ذلك إىل ما فوق الكعبني فما كان أسفل ( : ولفظ أمحد  )النار 
ثالثـة ال  ( : رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال- أيب ذروعن .  )١( )من ذلك ففي النار 

فقرأها رسـول اهللا صـلى اهللا   : لقيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، قاليكلمهم اهللا يوم ا
املسبل، واملنان، واملنفِّـق  : خابوا وخسروا من هم يا رسول اهللا؟ قال: قال أبو ذر. عليه وسلم ثالث مراراً
  .)٢( )سلعته باحللف الكاذب 

لت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ذكـر  قا -زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم-وعن أم سلمة     
إذاً ذراعاً ال تزيد : قال. إذاً ينكشف عنها: قالت أم سلمة. ترخي شرباً: فاملرأة يا رسول اهللا؟ قال( اإلزار 
  . )٣( )عليه 
القصد من تطويل ثوب املرأة هو ستر القدمني، فلو كان ثوب املرأة ال يستر قدميها ولبست  :تنبيه      
فإن ستر قدمي املرأة أمر مشروع بـل  :  ابن عثيمنيقال . أو حنو ذلك مما يستر جاز ) شراباً(ذلك مع 

واجب عند كثري من أهل العلم، فالذي ينبغي  للمرأة أن تستر قدميها إما بثوبٍ ضاف عليها وإما بلباس 
  .  )٤(شراب أو كنادر أو شبهها 

و . ، وأن ثوبه كـان يسـترخي  -رضي اهللا عنه-ر الصديقحيتج بعض الناس بفعل أيب بك : ٢تنبيه     
أن النيب صـلى اهللا   -رضي اهللا عنهما-فعن ابن عمر. الحجة يف ذلك ألحد، بل إن احلجة قائمة عليهم 

يا رسول اهللا  إن :         قال أبو بكر. من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ( : عليه وسلم قال
لست ممـن يصـعنه   : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ي يسترخي إال أن أتعاهد ذلك منهأحد شقَّي إزار

                                                        
  )٥٣٣٠(، والنسائي)١٠١٧٧(، وأمحد)٥٧٨٧(رواه البخاري.  ١
  )٢٦٠٥(، والدارمي) ٢٢٠٨(، وابن ماجه)٤٠٨٧(، وأبو داود)٢٥٦٤(، والنسائي)١٢١١(، والترمذي)٢٠٨١١(، وأمحد)١٠٦(رواه مسلم.  ٢
  
، )٣٥٨٠(، وابن ماجـه )٥٣٢٧(، والنسائي)١٧٣٢(لفظ له وقال األلباين صحيح، ورواه الترمذيوال) ٤١١٧(، وأبو داود)٢٥٩٧٢(رواه أمحد.  ٣

  )٢٦٤٤(، والدارمي)١٧٠٠(ومالك
  )٢/٨٣٨. (فتاوى الشيخ ابن عثيمني .  ٤



   
  

١٦٥  

أن يكون أحـد   :أوهلا: ونقول للمحتج نبيح لك إرخاء ثوبك إذا توفرت فيك ثالثة أمور.  )١( )خيالء 
 أن تتعاهد ثوبك برفعه كلما سقط، كما: والثاين. شقي إزارك يسترخي وليس من مجيع جوانب الثوب

أي يف [عند أمحد: ابن حجرقال . يفعل، فيكون ذلك بغري اختيار منك  -رضي اهللا عنه-كان أبو بكر 
فكأن شده كان ينحل إذا حترك مبشي أوغـريه  ]: قال[ )إن  إزاري يسترخي أحياناً :( ] رواية عند أمحد

أن : والثالـث .  )٢(ـ اه.بغري اختياره، فإذا كان حمافظاً عليه ال يسترخي ألنه كلما كاد يسترخي شده 
  . وهذا األخري منتف اآلن،وال سبيل إليه !.      يشهد لك النيب صلى اهللا عليه وسلم أنك ممن ال يفعله خيالء

  : جر الثوب على ثالثة أقسام  :فائدة    
  .وهذا ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة . أن يكون للخيالء  :األول         
فهذا ينطبق عليه . ن عن قصد وعلى وجه دائم، وليس خيالء إمنا تبع لعادة الناسأن يكو :الثاين         

  .  )٣( )ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار ( : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهذا األخري ال بأس به لوقوعه من النيب . أن يكون لعارض طاريء، ومل يكن فيه خيالء :الثالث         
ابن قال .  )٤( )فقام جير ثوبه مستعجالً حىت أتى    املسجد ( : عليه وسلم عندما خسفت الشمسصلى اهللا

ولوقوعـه مـن أيب بكـر    .  )٥(اهـ ...فيه أن اجلر إذا كان بسبب اإلسراع ال يدخل يف النهي: حجر
  .  )٦(كما مر معنا  -رضي اهللا عنه-الصديق

وقـل  { :   زينة املرأة إما ظاهرة أو باطنة، قال تعاىل . ناهم اهللا حترمي إظهار املرآة زينتها إال ملن استث -٨
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمـرهن  

وال يبدين زينتهن إال ما { :       وقوله }اآلية ... على جيون وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو ابآئهن 
أي الثياب الظاهرة اليت جرت العادة بلبسها إذا مل يكن يف ذلك ما يدعو إىل الفتنة ا، قاله  }ر منها ظه

أي الباطنـة إال   }وال يبدين زينتـهن  { :            مث قال تعاىل . وهي الزينة الظاهرة  )٧(ابن سعدي 
وذا يعلم أن الوجه .  عنق واحللي والكفنيوالزينة الباطنة مثل الوجه وال. اخل ...لألزواج واآلباء واألبناء 

  . من الزينة الباطنة اليت حيرم على املرأة املسلمة أن تظهرها إال ملن استثناهم اهللا يف اآلية

                                                        
ابن ، و)٤٠٨٥(، وأبو داود)٥٣٣٥(، والنسائي)١٧٣٠(، والترمذي)٥٣٢٨(، وأمحد)٢٠٨٥(واللفظ له، ومسلم) ٥٧٨٤(رواه البخاري.  ١

  )١٦٦٩٦(، ومالك)٣٥٦٩(ماجه
  )١٠/٢٦٦(فتح الباري.  ٢
  ).٥٣٣٠(، والنسائي)٩٠٦٤(،وأمحد)٥٧٨٧(رواه البخاري. ٣
  )١٥٠٢(، والنسائي)١٩٨٧٧(، وأمحد)٥٧٨٥(رواه البخاري.  ٤
  )١٠/٢٦٧(فتح الباري.  ٥
  ) وجه أ  ٢شريط رقم ( حيح البخاري حممد بن الصاحل العثيمني يف شرحه لكتاب اللباس من ص: هذا ملخص ما ذكره الشيخ.  ٦
  )٥/٤١٠. (تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .  ٧



   
  

١٦٦  

ال يضربن األرض بأرجلهن، : أي  }وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن { : مث قال تعاىل    
  .        )١(وغريها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إىل الفتنة ليصوت ما عليهن من حلي، كخالخل 

واملقصود بالصلبان ما فيها صورة الصـليب،  . حترمي ارتداء املالبس اليت عليها صلبان أو تصاوير-٩    
رضي -أم املؤمنني -ولقد أنكر النيب صلى اهللا عليه وسلم على عائشة . واملقصود بالصور اليت فيها الروح

رضـي اهللا  -فعن القاسم عن عائشة. عندما اختذت له وسادة فيها صورة من ذوات األرواح - عنهااهللا
أا اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب (  -عنها

إن أصحاب هذه الصـور  : قال. لتجلس عليها وتوسدها: ما هذه النمرقة ؟ قالت: قال. إىل اهللا مما أذنبت
 :قال النووي.  )٢() يعذبون يوم القيامة، يقال هلم أحيوا ما خلقتم، وإن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه الصورة 

من بيت فيه صورة كوا معصية فاحشة، وفيها مضـاهاة  ] أي املالئكة [ سبب امتناعهم: قال العلماء
  .  )٣(دون اهللا تعاىل خللق اهللا تعاىل، وبعضها يف صورة ما يعبد من 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن :( حدثته  -رضي اهللا عنها-أن عائشة   وعن عمران بن حطان    
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـدع يف  ( : ولفظ أمحد )يترك يف بيته شيئاً فيه تصاليب إال نقضه 

  .  )٤( )بيته ثوباً فيه تصليب إال نقضه 
مما سبق يتضح لنا جلياً حترمي لبس ما فيه تصاوير من ذوات األرواح أو الصلبان، ومن أُبتلي بشيٍء ف    

-من ذلك فليتق اهللا وليطمسها ويغري من حاهلا، مث إن شاء فليتخذها وينتفع ا، كما فعلـت عائشـة   
قرام يل على سهوة قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفر، وقد سترت ب( : قالت -رضي اهللا عنها

أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين : يل فيها متاثيل، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هتكه، وقال
  . )٥() قالت فجعلناه وسادة أو وسادتني . يضاهون خبلق اهللا 

  هل تصح صالة من صلى بلباس فيه تصاوير أو صلبان ؟ : مسألة    
ال جيوز له أن يصلي يف مالبس فيها صـور ذوات  : ة الدائمة يف إحدى فتاويهاقالت اللجن :اجلواب    

األرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غريها من ذوات األرواح، وال جيوز للمسلم لبسـها يف غـري   
ويف ... [الصالة، وتصح صالة من صلى يف ثوب فيه صور مع اإلمث يف حق من علم احلكـم الشـرعي  

ال جيوز لبس الساعة أم صيلب ال يف الصالة وال غريها :] الساعة أم صليب قالت جواب آخر عن لبس

                                                        
  )٥/٤١٢(تفسري ابن سعدي .  ١
  )١٨٠٣(، ومالك)٢٥٥٥٩(، وأمحد)٢١٠٧(، ومسلم)٥٩٥٧(رواه البخاري.  ٢
  )١٤/٦٩(الد السابع. شرح مسلم .  ٣
  )٤١٥١(و داود، وأب)٢٣٧٤٠(، وأمحد)٥٩٥٢(رواه البخاري.  ٤
  )٣٦٥٣(، وابن ماجه)٧٦١(، والنسائي)٢٤١٩٧(، وأمحد)٢١٠٧(واللفظ له، ومسلم)٥٩٥٤.(رواه البخاري ٥



   
  

١٦٧  

والواجب عليه البدار . حىت يزال الصليب حبك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصالته صحيحة
  .  )١(بإزالة الصليب؛ ألنه من شعار النصارى، وال جيوز للمسلم أن يتشبه م 

رضـي اهللا  -أم املؤمنني-واألصل يف ذلك حديث عائشة. امن يف اللباس وحنوه من السنة التي -١٠    
: ولفظ مسلم) كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب التيمن يف طُهوره وترجله وتنعله ( :  أا قالت -عنها

  .  )٢( )كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب التيمن يف شأنه كله يف نعليهه وترجله وطُهوره ( 
هذه قاعدة مستمرة يف الشرع،وهي إمنا كان من باب التكرمي والتشـريف، كلـبس    :قال النووي    

الثوب، والسراويل، واخلف، ودخول املسجد، والسواك، واالكتحال، وتقليم األظافر، وقص الشارب، 
ـ  ارة، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف اإلبط، وحلق الرأس، والسالم من الصالة، وغسل أعضاء الطه

واخلروج من اخلالء، واألكل والشرب، واملصحافحة وإستالم احلجر األسود، وغري ذلك مما هو يف معناه 
وأما ما كان بضده كدخول اخلالء، واخلـروج مـن املسـجد، واالمتخـاط،     . يستحب التيامن فيه

كلـه   واالستنجاء، وخلع الثوب، والسرواويل، واخلف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلـك 
  . )٣(بكرامة اليمني وشرفها واهللا أعلم 

أن تدخل الرجل اليمىن أوالً مث تليها اليسرى، وعند خلعهما اليسرى أوالً مث .  السنة يف التنعل -١١    
إذا ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-اليمىن، جاء ذلك يف حديث أيب هريرة

.  )٤( )اليمني، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمىن أوهلما تنعل وآخرمها تـرتع  انتعل أحدكم فليبدأ ب
أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    -رضي اهللا عنه-وكُره للمسلم أن ميشي يف نعل واحدة، فعن أيب هريرة

أن  -رضي اهللا عنه-وعنه.)٥( )إذا انقطع شسع أحدكم، فال ميشي يف األخرى حىت يصلحها ( : وسلم قال
ال ميشي أحدكم يف نعلٍ واحدة ليحفهما مجيعاً أو لينعلهما مجيعاً (  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وليعلم أن مجيع مـا ذكـر علـى وجـه     . )٦( )لينعلهما مجيعاً أو ليخلعهما   مجيعاً ( : ولفظ مسلم   )
فليقف حىت يصلح نعله أو خيلـع  االستحباب ال الوجوب، فمن عرض له عارض أو انقطع نعله أو خفه 

األخرى ويكمل سريه، وال ينبغي ملؤمن أن خيالف ي النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو كان األمر كراهة 
ال تصل إىل التحرمي، فليعود املرء نفسه على سلوك هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم ظاهراً وباطناً، لينال 

ماء ذكروا علالً لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املشـي يف  مث اعلم أن العل. شرف االتباع احلقيقي 
                                                        

  )٦/١٨٣) (٢٦١٥(،  ورقم )  ٦/١٧٩) (٥٦١١(فتاوي اللجنة الدائمة رقم .  ١
  )٤٠١(، وابن ماجه)٤١٤٠(داود، وأبو )٤٢١(، والنسائي)٦٠٨(، والترمذي)٢٤١٠٦(، وأمحد)٢٦٨(، ومسلم)٥٨٥٤(رواه البخاري.  ٢
  )٣/١٣١(الد الثاين  . شرح صحيح مسلم .  ٣
  )١٧٠٢(، ومالك)٣٦١٦(، وابن ماجه)٤١٣٩(، وأبو داود)١٧٧٩(، والترمذي)٧٧٥٣(، وأمحد)٢٠٩٧(، ومسلم)٥٨٥٦(رواه البخاري.  ٤
  )٥٣٦٩(، والنسائي)٩١٩٩(، وأمحد)٢٠٩٨(رواه مسلم.  ٥
  )١٧٠١(، ومالك)٣٦١٧(، وابن ماجه)٤١٣٦(، وأبو داود)١٧٧٤(، والترمذي)٧٣٠٢(، وأمحد)٢٠٩٧(مسلم، و)٥٨٥٥(رواه البخاري.  ٦



   
  

١٦٨  

وسببه أن ذلك تشويه ومثلة وخمالف للوقار، وألن املنتعلة تصـري  : قال العلماء: النوويقال . نعل واحدة
  . وغري ذلك  )١(أرفع من األخرى فيتعسر مشيه ورمبا كان سبباً للعثار 

أورد يف سلسلته الصحيحة ما أخرجه الطحاوي يف مشكل  -حفظه اهللا-مث وجدت أن الشيخ األلباين    
إن الشيطان ميشـي يف  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة: اآلثار

وذا يتضح لنا علة ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املشي يف نعل واحدة، وأا .  )٢( )النعل الواحدة 
  . فإذا ثبت ذا فقد أغنانا عن كثري من التكلف، واستجالب العلل .  مشية الشيطان

أن رجـالً مـن    -رضي اهللا عنه-فعن  بريدة. أي املشي حافياً  -أحياناً-من السنة االحتفاء  :فائدة    
أما إين مل ( :    أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رحل إىل فضالة بن عبيد وهو مبصر، فقدم عليه فقال

زائراً ولكين مسعت أنا وأنت حديثاً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه آتك 
إن رسول اهللا صلى : فما يل أراك شعثاً وأنت أمري األرض؟ قال: قال. كذا وكذا: وما هو؟ قال: قال. علم

كان النيب صـلى  : حذاًء ؟ قال فما يل ال أرى عليك: قال. اهللا عليه وسلم كان ينهانا عن كثريٍ من اإلرفاه
  . )٣( )اهللا عليه وسلم يأمرنا أن حنتفي أحياناً 

أُثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أدعية كان يقوهلا إذا لبس جديداً . ما يقال عند لبس اجلديد -١٢    
  : منها 
ن شره وشر مـا  اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه أسألك من خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك م( -أ    

كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إذا   ( : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب سعيد اخلدري.  )صنع له
اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه، أسألك من خـريه  : استجد ثوباً مساه بامسه، إما قميصاً أو عمامة مث يقول

  . )٤( )احلديث ... وخري ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له
احلمد هللا الذي كساين هذا الثوب ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه  (  -ب    

احلمد هللا الذي : من أكل طعاماً مث قال( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فعن معاذ بن أنس.  )
ومن لبس ثوباً  ]وما تأخر[ما تقدم من ذنبه أطعمين هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غُفر له 

وما [احلمد هللا الذي كساين هذا الثوب ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه : فقال
  .  )٥( )  ]تأخر

                                                        
  )١٤/٦٢(الد السابع. شرح صحيح مسلم.  ١
ة انظر السلسل. هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني، غري الربيع بن سليمان املرادي وهو ثقة : قال األلباين بعد أن ساق سنده.  ٢

  )٦١٧-١/٦١٦) (٣٤٨(الصحيحة برقم 
  .وصححه األلباين. واللفظ له) ٤١٦٠(، وأبو داود)٢٣٤٤٩(رواه أمحد.  ٣
  .واللفظ له، وصححه األلباين ) ٤٠٢٠(، و أبو داود)١٧٦٧(رواه الترمذي.  ٤
  )٢٦٩٠(اه الدارميورو. يف املوضعني) وما تأخر ( واللفظ له، وحسنه األلباين دون زيادة ) ٤٠٢٣(رواه أبو داود.  ٥



   
  

١٦٩  

  :أن يقال ملن لبس جديداً  ويستحب    
أن رسـول اهللا  (  -هللا عنهمارضي ا-عن ابن عمر.  )البس جديداً، وعش محيداً، ومت شهيداً (  -أ    

بـل  . ال : ثوبك هذا غسيلٌ أم جديد ؟ قـال  : صلى اهللا عليه وسلم رأى على عمر قميصاً أبيض، فقال
الـبس  ( وقوله صلى اهللا عليه وسـلم  .  )٢( )البس جديداً، وعش محيداً، ومت شهيداً : قال.  )١( غسيلٌ

  . )٣(هللا اجلديد صيغة أمر أريد به الدعاء بأن يرزقه ا:  )جديداً 
أُيت النيب صـلى اهللا  : (  روت أم خالد بنت خالد بن سعيد  فقالت.  )تبلي ويخلف اهللا تعاىل ( -ب    

ائتوين : فقال. من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم : عليه وسلم بثياب فيها مخيصةٌ سوداء صغرية، فقال
وكان فيها علـم أخضـر أو   . أبلي وأخلقي : سها وقالفأيت ا تحمل فأخذ اخلميصة بيده فألب: بأُم خالد

  .   )٤( )حسن : يا أُم خالد هذا سناه، وسناه باحلبشية: فقال. أصفر 
فكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : -السابق-قال أبو نضرة يف حديث أيب سعيد اخلدري    

  . )٥( خلف اُهللا تعاىلتبلي وي: إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له
نادى النيب صلى اهللا عليه وسلم أم خالد بكنيتها دون امسها، ويف هذا بيان لعنايته صـلى اهللا   :فائدة    

ومناداة الصغار من األوالد والبنات بالكنية بدالً من االسـم،  . عليه وسلم بالصغار وحسن مالطفتهم 
  .كبار، ومن جرب عرف ذلك يشعرهم بأمهيتهم وأن هلم شأناً ومكانه كال

جيب أن نستحضرسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التيامن ، وهنا يستحب تقدمي اجلهة اليمىن  :تنبيه    
  . عند اللبس واليسرى عند الرتع 

قال رسول اهللا صلى : قال -رضي اهللا عنهما-وفيه حديث ابن عباس . استحباب لبس البياض -١٣    
.  )٦( )احلديث ... البسوا من ثيابكم البياض فإا من خري ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم( : اهللا عليه وسلم

البسـوا مـن   ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال -رضي اهللا عنه-ومن طريق مسرة بن جندب
  .  )٧( )ثيابكم البياض فإا أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم 

 . )٨(الثوب املعصفر والثوب املشبع حبمرة   عن لبس  الرجللى اهللا عليه وسلم ى النيب ص ويف املقابل    
: رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي ثوبني معصفرين فقال( : فعن عبد اهللا بن عمر بن العاص قال .

                                                        
  هـ١٤١٧. الطبعة األوىل للطبعة اجلديدة . الرياض . مكتبة املعارف. ط). ٣/١٨٨(صحيح ابن ماجه ) . جديد (ويف رواية : قال األلباين.  ١
  )٢٨٧٩(واللفظ له، وصححه األلباين برقم) ٣٥٥٨(، وابن ماجه)٥٥٨٨(رواه أمحد.  ٢
  ( ) شرح ابن ماجه للسندي .  ٣
  )٤٠٢٤(، وأبو داود)٢٦٥١٧(، وأمحد)٥٨٢٣(لبخاريرواه ا.  ٤
  .وهو تتمة حلديث أيب سعيد اخلدري الذي سبق ذكره ) ٤٠٢٠(رواه أبو داود.  ٥
  ).٩٩٤(، والترمذي)١٤٧٢(ورواه ابن ماجه. صحيح : وقال األلباين) ٤٠٦١(، وأبو داود)٢٢٢٠(رواه أمحد ٦
  )٣٥٦٧(، ورواه ابن ماجه)٤٩١٥(باين برقم وصححه األل) ٥٣٢٢(، والنسائي)١٩٥٩٩(رواه أمحد.  ٧
  )١٠/٣١٨انظر فتح الباري . (غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أمحر : وقال ابن حجر. ما صبغ بصبغ أصفر اللون : املعصفر.  ٨



   
  

١٧٠  

ـ  : قال( :ويف لفظ آخر  )إن هذه ثياب الكفار فال تلبسها  وبني رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم علـي ث
أأمك أمرتك ( : قوله.   )١( )بل أحرقهما : قال.  أغسلهما : أأمك أمرتك ذا ؟ قلت: فقال. معصفرين 

معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخالقهن، وأما  األمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغلـيظ   )ذا 
نهي عن لبس املعصفر ألجل التشبه وقد يكون ال.  )٢( النوويلزجره وزجر غريه عن مثل هذا الفعل، قاله 
  .  )إن هذه ثياب الكفار فال تلبسها (  :     التشبه بالكفار، وهو أوىل ملا جاء يف احلديث

كيف اجلمع بني النهي عن لبس الثوب املشبع حبمرة، ومبا ثبت عند البخاري مـن حـديث   : مسألة     
لم مربوعاً، وقد رأيته يف حلة محراء ما رأيت كان النيب صلى اهللا عليه وس: ( أنه قال -رضي اهللا عنه-الرباء

  . )٣( )شيئاً أحسن منه 
أن النهي ينصب على الثوب األمحر اخلالص، أما إذا كان فيه أعالماً من ألوان أخر فال بأس  :اجلواب    

يف الفتح سبعة أقوال يف لبس الثوب األمحر، وحنن نذكر القول الذي نرتضيه  ابن حجروقد ساق . بذلك 
ختصيص املنع بالثوب الذي يصبغ كله؛ وأما ما فيه لون آخـر غـري   : القول السابع: قال . هذا املقام يف

األمحر من بياض وسواد وغريمها فال، وعلى ذلك حتمل األحاديث الواردة يف احللة احلمراء، فإن احللـل  
ء يلبس ثوبـاً مشـبعاً   كان بعض العلما :وقال ابن القيماليمانية غالباً تكون ذات خطوط محر وغريها، 

  .  )٤(باحلمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن احللة احلمراء من برود اليمن والربد ال يصبغ أمحر صرفاً
 .  

وموضع . جيوز للرجال أن يتختموا بالفضة ال الذهب فإنه حمرم عليهم . التختم اجلائز للرجال  -١٤    
صنع النيب صـلى اهللا عليـه   (  :قال -رضي اهللا عنه-نساخلامت املستحب أن يكون يف اخلنصر حلديث أ

فإين ألرى بريقه يف خنصره : قال. إنا اختذنا خامتاً ونفشنا فيه نقشاً، فال ينقش عليه أحد: وسلم خامتاً وقال
 -رضي اهللا عنه-وى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن لبس اخلامت يف الوسطى أو السبابة، فعن علي .  )٥( )

مل يدر عاصم -أو اليت تليها . اين، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن أجعل خامتي يف هذه( : قال -عنه
وعلى هذا فيستحب ملن أراد التختم أن يضعه يف خنصره، ويكره له .  )٧( )احلديث... -يف أي الثنتني )٦(

                                                        
  )٥٣١٦(، والنسائي)٦٤٧٧(واللفظ له ، وأمحد) ٢٠٧٧(رواه مسلم.  ١
  )١٤/٤٥(الد السابع . شرح مسلم .  ٢
  )٤١٨٣(، وأبو داود)٥٠٦٠(، والنسائي)١٧٢٤(، والترمذي)١٨١٩١(، وأمحد)٢٣٣٧(، ومسلم)٥٩٠١(لبخاريرواه ا.  ٣
  )١٠/٣١٩(فتح الباري.  ٤
  ) . ٤٢١٤(، وأبو داود)٥٢٠١(، والنسائي)٢٧١٨(، والترمذي)١٢٣٠٩(، وأمحد)٢٠٩٢(واللفظ له، ومسلم)٥٨٧٤(رواه البخاري.  ٥
  .احلديث هو عاصم بن كليب أحد رواه هذا .  ٦
واين أن أضع اخلامت يف هذه أو هذه :( وصرح يف رواية أيب داود باألصابع اليت شك فيها الراوي قال). ٤٢٢٥(، وأبو داود)٢٠٧٨(رواه مسلم.  ٧

  ..) -شك عاصم -للسبابة أو الوسطى 



   
  

١٧١  

هذا أمـر اختلـف   وأما يف أي اليدين يتختم ف.  )١(له وضعها يف الوسطى واليت تليها وهي كراهة ترتيه 
وأما احلكم يف املسألة عند الفقهاء فأمجعوا على جواز  :النوويقال . العلماء فيه، لورود اآلثار ذا وهذا

التختم يف اليمني وعلى جوازه يف اليسار وال كراهة يف واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتخـتم  
  .واألمر يف هذا واسع وهللا احلمد .  )٢(... كثريون من السلف يف اليمني، وكثريون يف اليسار 

ورسولنا . وهو من الزينة اليت تذكي النفس، وتبعث على االنبساط. استحباب استعمال الطيب -١٥    
ما مسست حريراً وال ديباجاً ( : -رضي اهللا عنه-صلى اهللا عليه وسلم كان أطيب الناس رحياً يقول أنس

، وال مشمت رحياً قطٌّ أو عرفاً قطٌّ أطيب من ريح أو عرف الـنيب  ألني من كف النيب صلى اهللا عليه وسلم
.  )٣( )وال مشمت رائحةً قط أطيب من رائحته مسكةً وال غريها ( : ولفظ الدارمي )صلى اهللا عليه وسلم 

والطيب مباح للرجال والنساء على حد سواء، ولكن حيرم عليهما مجيعاً حال اإلحرام حبـج أو عمـرة   
.  )٤( )وال متسوه طيبـاً  ( : قال -يف الذي وقصته ناقته -مرفوعاً -رضي اهللا عنهما-عباسحلديث ابن 

: قال -يف الرجل الذي سأل الثيباب اليت يلبسها احملرم -رضي اهللا عنهما- -مرفوعاً-وحلديث  ابن عمر
  . )٥( )وال تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران           وال الورس ( 

أن تكون حمادة على زوج فتمتنع منه أربعة  :احلال األوىليف حالني،  -أيضاً-باملنع منه ساء وختتص الن    
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثالث إال علـى  ( : أشهر وعشرة أيام حلديث أم عطية وغريه، أا قال

، وقد رخص لنا زوجٍ أربعة أشهر وعشراً، وال نكتحل وال نتطيب وال نلبس ثوباً مصبوغاً إال ثوب عصب
  .  )٦( )عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حميضها يف نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع اجلنائز 

إذا كانت املرأة ستغشى مكان فيه رجال أجانب، حىت ولو مـرت يف طـريقهم    :واحلال األخـرى     
النساء وتساهلن فيه مع  صـراحة   وهذا اجلانب فرط فيه كثري من-فوجدوا  رحيها فهي داخلة يف النهي

قـال رسـول اهللا   : قال  -رضي اهللا عنه-، حلديث أيب موسى األشعري-األحاديث وشدة الوعيد فيها
وحلديث .  )٧( )أيما امرأة استعطرت فمرت على قومٍ ليجدوا من رحيها فهي زانية ( :صلى اهللا عليه وسلم 

وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلـها إعصـار،    لقيته امرأةٌ( : قال -رضي اهللا عنه-وحلديث أيب هريرة

                                                        
  )١٤/٥٩(الد السابع. انظر شرح مسلم للنووي .  ١
  .)١٤/٥٩(عالد الساب. شرح مسلم للنووي   . ٢
  )٦١(، والدارمي)٣٥٦١(رواه البخاري.  ٣
، وابـن  )٣٢٣٨(، وأبـو داود )١٩٠٤(، والنسـائي )٩٥١(، والترمـذي )١٨٥٣(، وأمحد)١٢٠٦(واللفظ له، ومسلم)١٨٥٠(رواه البخاري.  ٤

  )١٨٥٢(، والدارمي)٣٠٨٤(ماجه
، )٢٩٣٢(، وابن ماجه)١٨٢٣(، وأبو داود)٢٦٦٦(ائي، والنس)٨٣٣(، والترمذي)٤٤٦٨(، وأمحد)١١٧٧(، ومسلم)٥٨٠٣(رواه البخاري.  ٥

  )١٧٩٨(، والدارمي)٧١٧(ومالك
  )٢٢٨٦(، والدارمي)٢٠٨٧(، وابن ماجه)٢٣٠٢(، وأبو داود)٣٥٣٤(، والنسائي)٢٠٢٧٠(، وأمحد)٩٣٨(، ومسلم)٣١٣(رواه البخاري.  ٦
  )٢٦٤٦(، والدارمي)٢٧٨٦(، والترمذي)٤١٧٣(أبو داود ، ورواه)٤٧٣٧:(وحسنه األلباين برقم) ٥١٢٦(، والنسائي)١٩٢٤٨(رواه أمحد.  ٧



   
  

١٧٢  

إين مسعت حيب أبا القاسم صلى اهللا عليه وسـلم  : قال. نعم : يا أمة اجلبار جئت من املسجد؟ قالت: فقال
  . )١( )ال تقبل صالةٌ المرأة تطيبت هلذا املسجد حىت ترجع فتغتسل غسلها من اجلنابة : يقول
يستحب للرجل أن يزين من شعره وينظفـه ويعـتين بـه ،    . وحلقه   السنة يف ترجيل الشعر -١٦    

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : قال -رضي اهللا عنهما-واألصل يف ذلك ما رواه جابر ابن عبداهللا
أما كان جيد هذا ما يسكن به رأسه، ورأى رجالً عليه ثياب وسخة، : زائراً يف مرتلنا فرأى رجالً شعثاً فقال

أن رسول اهللا صـلى   -رضي اهللا عنه-وروى أبو هريرة .  )٢( )أما كان جيد هذا ما يغسل به ثيابه : قالف
ولكن ال يكن تزيناً وتنظيفاً وإكراماً مبالغاً فيـه  .  )٣( )من كان له شعر فليكرمه ( : اهللا عليه وسلم قال

زين الشعر واالعتناء به مـن خصـائص   خيرجه عن احلد املعقول فيكون مشااً للنساء، إلن املبالغة يف ت
ى عن الترجل إال ( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-النساء، فقد روى عبد اهللا بن مغفل

لقيت رجالً صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما صـحبه  : وعن محيد بن عبد الرمحن قال.  )٤( )غباً 
  .  )٥() ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ميتشط أحدنا كل يوم انا رس( : أبو هريرة اربع سنني، قال

فاعلم أوالً أن األفضل ترك الشعر على حاله وإرساله إىل شحمة األذنني كما هو  :وأما حلق الشعر     
كان النيب صـلى اهللا عليـه   :(  -رضي اهللا عنه-قال الرباء بن عازب . شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  )٦(عظيم اجلمـة  ( : وعند مسلم )احلديث ...بعيد ما بني املنكبني له شعر يبلغ شحمة أذنه  وسلم مربوعاً
  . وحلق الشعر قد يكون واجباً، أو حمرماً، أو مستحباً أو جائزاً.  )٧( )إىل شحمة أُذنيه 

...  لمنيكان فيه مشاة لغري املس] أو[إذا كان يف حج أو عمرة، ومل يقصر صاحبه،  :فيجب حلقه     
... إذا كان بقصد به التدين أو التعبد من غري حج أو عمرة كما يفعله بعـض املتصـوفة   :وحيرم حلقه

إذا مر على الصيب املولود سـبعة  ] أو.  [السيما إذا كان غزير الشعر-إذا أسلم الكافر  :ويستحب حلقه
عر طوالً فاحشاً حبيث جتـاوز  إذا طال الش] أو. [أيام فإنه يستحب لوليه أن حيلق رأسه ويتصدق بوزنه

إذا كان يكسو صاحبه مجاالً  -أيضاً-ويستحب حلق شعر الرأس ... مقدار شعره صلىاهللا عليه وسلم 
إذا مل يستطع اإلنسان أن يعـتين بـه    :وجيوز حلقه.... يكون به مصدراً للفتنة سواء للرجال أو النساء

                                                        
  )٥١٢٨(، والنسائي)٧٣٠٩(واللفظ له، وأمحد) ٤١٧٤(، وأبو داود)٤٤٤(رواه مسلم.  ١
أخرجه أبو : ، وقال عنه ابن حجر )٥/٥١(وساقه ابن عبد الرب بسنده يف التمهيد). ٤٠٦٢(، وأبو داود)٥٢٣٦(، والنسائي)١٤٤٣٦(رواه أمحد.  ٢

  .وصحح األلباين رواية أيب داود والنسائي). ٣٨٠-١٠/٣٧٩الفتح ( النسائي بسند حسن داود و
  .حسن صحيح : وقال األلباين). ٤١٦٣(رواه أبو داود.  ٣
  )٥٠٥٥(وراه النسائي. وصححه األلباين) ٤١٥٩(، وأبو داود)١٧٥٦(، والترمذي)١٦٣٥١(رواه أمحد.  ٤
  )٤٦٧٩(ورواية النسائي برقم.  وصححه األلباين. أخرجه النسائي بسند صحيح: وقال ابن حجر). ٢٨(، وأبو داود)٥٠٥٤(رواه النسائي.  ٥
  )مجم(مادة ) ١٢/١٠٧. لسان العرب. (ما سقط على املنبكبني : اجلمة من شعر الرأس.  ٦
  )٤١٨٣(، وأبو داود)٥٠٦٠(، والنسائي)١٧٢٤(، الترمذي)١٨٠٨٦(، وأمحد)٢٣٣٧(، ومسلم)٣٥٥١(رواه البخاري.  ٧



   
  

١٧٣  

هو سنة؛ لو نقوى عليه اختذناه، ولكن له : م أمحدقال اإلما... (النشغاله عنه بأمور أخرى هي أهم منه
  .  )١(حلقه للتداوي ] وجيوز). [كلفة ومؤنة 

ظهرت بني أوساط الشباب حالقة الرأس على هيئة ت عنها الشريعة، وهي حالقـة بعـض    :تنبيه    
ـ -وعن ابن عمر.  )٢(الرأس وترك بعضه، وهو يعرف يف الشرع واللغة باسم القزع  :  -همارضي اهللا عن

: وما القزع ؟ قـال : قلت لنافع( : وعند مسلم ) ى عن القزع ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ترك بعضحلق بعض رأس الصيب ويأن حيلق من  :أحدها: والقزع له أربعة أنواع :  ابن القيمقال .  )٣( )ي

أن حيلق وسطه ويترك  :الثاين. مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه . من رأسه موضع من ههنا وههنا
أن حيلق جوانبه ويترك وسطه، كما يفعلـه كـثري مـن     :الثالث.  جوانبه، كما يفعله مشاسة النصارى

  . )٤(اهـ . أن حيلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع واهللا أعلم :الرابع.  األوباش والسفل
وذلك ملـا رواه  . انب األمين منه أوالً مث األيسريستحب ملن أراد أن حيلق شعره أن يبدأ باجل :فائـدة     

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها مث أتى مرتله مبىن وحنر مث ( :أنس ابن مالك
  . )٥( )قال للحالق،خذْ وأشار إىل إىل جانبه األمين مث األيسر مث جعل يعطيه للناس

السنة الواجبة يف حق الرجال هي توفري اللحـى  . ى، وقص الشـارب  السنة للرجال توفري اللح-١٧    
وليس هذا األمر لنا فيه سعة حىت نأخذ ما نريد ونـذر مـا   . وإرخاؤها، وتقصري الشارب واألخذ منه 

و ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا {  :قال تعاىل. نريد، بل هو حتم  جيب علينا االمتثال واالنقياد له
أي ال ينبغي .  }أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً ورسوله 

وال يليق، من اتصف باإلميان إال اإلسراع يف مرضاة اهللا ورسوله، واهلرب من سـخط اهللا ورسـوله،   
ـ  { فال يليق مبؤمن وال مؤمنة   : وامتثال أمرمها، واجتناب يهما مـن   }وله أمـراً  إذا قضـى اهللا ورس

بل يعلم . اخليار، هل يفعلونه أم ال ؟ : أي }أن يكون هلم اخلرية من أمرهم { األمور،وحتماً به وألزما به
املؤمن واملؤمنة أن الرسول أوىل به من نفسه، فال جيعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينـه وبـني أمـر اهللا    

  .   )٦( قاله ابن سعديورسوله، 

                                                        
الطبعة .  دار القاسم  . ط. وهي رسالة  جيدة يف باا ). بتصرف. (سليمان اخلراشي . لألخ ) أحكام وفوائد متنوعة عن شعر الرأس(شعر الرأس.  ١

  )٣/٣٢٨(وجتده أيضاً يف اآلداب الشرعية ). ١/١٦٢(وكالم األمام أمحد عزاه املؤلف إىل حاشية الروض. هـ١٤١٩األوىل 
أن حتلق رأس الصيب وتترك يف : والقَزع. خصلٌ م الشعر تترك عل رأس الصيب كالذوائب متفرقة يف نوحي الرأس: والقُزعةُ والقُزعةُ:  يف اللسان.  ٢

  ) .قزع:(مادة) ٢٧٢-٨/٢٧١.  (مواضع منه الشعر متفرقاً، وقد نهي عنه 
  ).٣٦٣٧(، وابن ماجه)٤١٩٤(،وأبو داود)٥٠٥٠(، والنسائي)٤٤٥٩(، وأمحد)٢١٢٠(، ومسلم)٥٩٢١(رواه البخاري.  ٣
  هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل . بريوت  -دار اجليل . ط) ١١٩ص. (حتفة الودود بأحكام املولود .  ٤
  )١٩٨١(، وأبو داود)٩١٢(، والترمذي)١٣٠٥(رواه مسلم.  ٥
  )٢٢٣-٦/٢٢٢. (تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .  ٦



   
  

١٧٤  

كثرية جداً  -من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-مر بإعفاء اللحية وقص الشاربيف األواألحاديث     
اكوا الشوارب، وأعفوا اللحى (: ومنها.  )١( )وفروا اللحى وأحفوا الشوارب( : وبالفاظ متعددة فمنها

.  )٣( )أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحـى  . خالفوا املشركني( : -صلى اهللا عليه وسلم-ومنها قوله.  )٢( )
  .  )٤( )خالفوا اوس . جزوا الشوارب وأرخوا اللحى( : -صلى اهللا عليه وسلم-ومنها قوله

 -صلى اهللا عليه وسلم-أمر الرسول : األول: اجتمع فيه أمران  واألمر بتوفري اللحى وجز الشوارب    
ر مبخالفة املشركني، وقد األم: الثاين. الواجب الذي ال صارف له،  والذي ال جيوز ملسلم حبال خمالفته 

ولذا كان لزاماً على املسلم أن ينصاع ألمر اهللا ورسوله وال . علم من نصوص الشرع أن التشبه م حمرم 
فليحذر الذين خيالفون عن أمـره أن  { .       خيالف أمرمها حىت ال يقع يف الفتنة أو يناله العذاب األليم 

  .  }تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
كالم يف األخذ من اللحية طوالً وعرضاً، متسكاً بآثار عن السلف الكرام، ولكـن   ولبعض أهل العلم    

األلفاظ اليت وردت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم صرحيةٌ تغين عنها، واحلجة يف كالم رسول اهللا صـلى  
  .اهللا عليه وسلم، ال يف كالم أو فعل أصحابه وأتباعه 

اللحية على حاهلا، وأن ال يتعرض هلا بتقصري أصـالً، واملختـار يف الشـارب تـرك      ترك واملختار    
  .  )٥( قاله النووياالستئصال واالقتصار على ما يبدو به طرف الشفة واهللا أعلم، 

يسن ملن شاب شعر رأسه ووجهه أن يغريه بالصبغ لقولـه  . السنة تغيري الشيب بغري السواد  -١٨    
ولكن يجتنب السواد لنهيـه  .  )٦( )إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم ( : لمصلى اهللا عليه وس

ففي عام الفتح ملا أُيت بأيب قحافة ورأسه وحليته بيضاء قال صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم عن الصبغ به 
 )جنبوه السـواد  و( وقوله صلى اهللا عليه وسلم .  )٧( )غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد ( : عليه وسلم

  . فيغري السواد بأي شيء إال بالسواد، وهذا ي للرجال والنساء على حد سواء . نص قاطع يف التحرمي 
إي واهللا؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عن   والد : تكره اخلضاب بالسواد؟ قال :لإلمام أمحدقيل     

  .  )٨() وجنبوه السواد (  -رضي اهللا عنهما-أيب بكر 
   :فائدة     

                                                        
  ). ٥٨٩٢(البخاري .  ١
  )٥٨٩٣(البخاري.  ٢
  ٥٤)/٢٥٩(مسلم.  ٣
  ٥٥)/٢٥٩(مسلم.  ٤
  )٣/١٢٣(الد الثاين . شرح صحيح مسلم .  ٥
  )٣٦٢١(، وابن ماجه)٤٢٠٣(، وأبو داود)٥٠٦٩(، والنسائي)٧٢٣٣(، وأمحد)٢١٠٠٣(،ومسلم)٥٨٩٩(رواه البخاري.  ٦
  )٣٦٢٤(، وابن ماجه)٤٢٠٤(، وأبود اود)٥٠٧٦(، والنسائي)١٣٩٩٣(، وأمحد)٢١٠٢(رواه مسلم.  ٧
  )٣٣٥-٣/٣٣٤(اآلداب الشرعية .  ٨



   
  

١٧٥  

  يا أيها الرجلُ املُسود شيبه    كيما يعد به من الشبان
  أقصر فلو سودت كل محامة    )١(بيضاء ما عدت من الغربان   

والعـرب كـانوا   . هو للنساء زينة، وللرجال والنساء عالج ومنفعة  . ماجاء يف االكتحال  -١٩    
يف املرأة اليت تويف عنـها زوجهـا    -رضي اهللا عنها-ث أم عطيةففي حدي. يتخذونه عالجاً من الرمد  

ويف .هلـا ٠أي كعـالج   )٢(واشتكت عينيها، فذكروها للنيب صلى اهللا عليه وسلم وذكروا له الكحـل  
البسوا مـن ثيـابكم   ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -رضي اهللا عنهما-حديث ابن عباس

، جيلو البصر وينبت الشعر  )٣(وكفنوا ا موتاكم، وإن خري أكحالكم اإلمثد  البياض فإا من خري ثيابكم،
أن يكون وتراً، أي يكتحل يف العني اليمىن ثالثاً ويف اليسرى ثالثاً، أو يف اليمىن اثنتني  والسنة فيه.  )٤( )

 ابـن حجـر  ح ورج. ويف اليسرى واحدة فيكون اجلميع وتراً أو العكس أو أكثر من ذلك ما دام وتراً 
  . )٥(األول 

ال ينبغي أن يتخذ الرجال الكحل زينة، فهو طالب ال مطلوب، وليس من الرجولة أن يتـزين   :تنبيه    
علـيكم  ( : الرجل كما تتزين النساء، والنيب صلى اهللا عليه وسلم رغب يف اإلمثد ملا فيه من الفوائد فقال

أما أن يتخذه الرجالُ مجاالً وزينةً للعيـنني  .  )٦( )للبصر باإلمثد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة 
  . فال 
للنساء أن يتخذوا أنواعاً عديدة مـن   -سبحانه وتعاىل-أباح اهللا . ما حيرم من الزينة على النساء -٢٠

وحرم عليها أموراً تتخذها املرأة زينـة  . الزينة كالكحل، والطيب، واحلنا وحنو ذلك مما تتجمل به املرأة
، والتلفج  )٨(، والنمص  )٧(كالوشم . هي يف حقيقتها ال تعدو كوا تغيرياً خللق اهللا الذي خلقها عليهو

                                                        
  )٣/٣٣٦(اآلداب الشرعية .  ١
  )١٤٨٩(، ومسلم)٥٧٠٧(انظر البخاري. ٢
  )١٠/١٦٧(قاله ابن حجر يف الفتح. حجر معروف أسود يضرب إىل احلمرة، يكون يف بالد احلجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان: اإلمثد.  ٣
  )٣٤٩٧(، وابن ماجه)١٧٥٧( ، وصححه األلباين، ورواه الترمذي)٣٨٧٨(وأبو داود، )٢٠٤٨(رواه  أمحد.  ٤
  )١٠١٦٧(انظر فتح الباري.  ٥
  )١٠/١٦٧:  كتب الطب : فتح الباري. ( سنده حسن : وقال ابن حجر. رواه ابن أيب عاصم والطرباين.  ٦
ا ومعصمها بإبرة أو مبسلة حىت تؤثر فيه، مث حتشوه بالكحل أو النيل أو النيل أو الوشم يف اليد، وذلك أن املرأة كانت تغرز ظهر كفه: قال أبو عبيد .  ٧

  .  وشم : مادة) ١٢/٦٣٨: لسان العرب . (فيزرق أثره أو خيضر ) دخان الشحم(بالنؤور 
  . واملستومشة هي اليت تطلب  من غريها الوشم     

لُعنت النامصة واملتنمصة ؛ قال : ويف احلديث. املرأة اليت تزين النساء بالنمص: والنامصة  ...نتفه : ومنص شعره ينمصه منصاً. نتف الشعر: النمص.  ٨
: مادة) ٧/١٠١: لسان العرب. ( هي اليت تفعل ذلك بنفسها :النامصة اليت تنتف من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص، ألنه ينتفه به، واملتنمصة : الفراء
  )منص 



   
  

١٧٦  

لعن اهللا الوامشات، واملُوتشمات، واملتنمصات، ( : فعن عبد اهللا ابن مسعود قال.  )٢(للحسن، والوصل  )١(
أسد يقال هلـا أم يعقـوب   فبلغ ذلك امرأةً من بين . واملتنمصات، واملتفلجات للحسن، املغريات خلق اهللا

وما يل ال ألعن من لعن رسول اهللا صـلى  : فقال. إنه بلغين عنك أنك لعنت كيت وكيت : فجاءت فقالت
: قال. لقد قرأت ما بني اللوحني فما وجدت فيه ما تقول: فقالت. اهللا عليه وسلم، ومن هو يف كتاب اهللا

بلى : قالت} رسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا وما آتاكم ال{ لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت 
فذهبت فنظرت فلم تر من . فاذهيب فانظري: قال. إين أرى أهلك يفعلونه : قالت.فإنه قد ى عنه : قال. 

لعـن اهللا الوامشـات واملسـتومشات    :( ولفظ مسلم) لو كانت كذلك ما جامعتها : فقال. حاجتها شيئاً 
وعند البخاري وغريه عن عبد ) احلديث ..لجات للحسن املغريات خلق اهللا والنامصات واملتنمصات واملتف

  .  )٣()  لعن اهللا الواصلة (  اهللا
ومع صراحة األحاديث يف ذلك، وشدة وعيدها، إال أن كثرياً من النساء يفعلن ذلك أو بعضه، وهل     

اللهم إنـا نسـألك   ! . بار هذا إال ضعف إميان، وإال فأي امريٍء ون عليه نفسه ويعرضها لسخط اجل
  . السالمة والعافية  يف ديننا ودنيانا 

ال خيتص اللعن بالنساء، بل يدخل فيه الرجال إذا منصوا، أو ومشوا، أو وصـلوا، أو تفلجـوا    :تنبيه    
وختصيص النساء باللعن من باب األغلبية فإن . أو طلبوا من غريهم أن يفعل م شيئاً من ذلك !. للحسن
  . لفعال تكون يف النساء أغلب كالنائحة، واهللا أعلم  تلك ا

  
  
  
  

                                                        
والفلج بني األسنان تباعد ما بني الثنايا والرباعيات ): التهذيب. (ورجل أفلج إذا كان يف أسنانه تفرق، وهو التفليج أيضاً ... نهاتباعد بي: فلج األسنان. ١

: لسان العرب. (أي النساء الاليت يفعلن ذلك بأسنان رغبة يف التحسني : أنه لعن املتفلجات للحسن: ويف احلديث... خلقة، فإن تكلف، فهو التفليج
  .فلج : مادة) بتصرف يسري  ٣٤٧-٢/٣٤٦
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف احلديث. الطالبة لذلك وهي اليت يفعل ا ذلك: اليت تصل شعرها بشعر غريها، واملستوصلة: والواصلة من النساء. ٢

  .وصل: مادة ) ١١/٧٢٧: لسان العرب. (آخر زوراً هذا يف الشعر، وذلك أن تصل املرأة شعرها بشعر: قال أبو عبيد. لعن الواصلة واملستوصلة
، وابن )٤١٦٩(، وأبو داود)٢٧٨٢(، والترمذي)٥٠٩٩(، والنسائي)٣٩٣٥(، وأمحد)٢١٢٥(،  ومسلم)٤٨٧٧(،)٤٨٨٦(رواه البخاري.  ٣

  )٢٦٤٧(، والدارمي)١٩٨٩(ماجه



   
  

١٧٧  

  باب آداب  الركوب واملشي   -١٦
  
  

لتستوا على * والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون { : قال تعاىل  -
كنـا لـه   ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم  إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما 

  . )١(} وإنا إىل ربنا ملنقلبون * مقرنني 
  

  *اآلداب * 
  

. التبختر يف املشي من الصفات الذميمة اليت تنم عن كربٍ وعجبٍ بالنفس. النهي عن مشية اخليالء -١    
فعن .والكرب رداء اهللا فمن نازعه فيه عذبه . واملؤمن من صفاته التواضع واالستكانة ال الكرب والغطرسة 

العز إزاره ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما-سعيد اخلدري وأيب هريرة  أيب
أن النيب صلى اهللا عليـه   -رضي اهللا عنه-وروى أبو هريرة .  )٢( )فمن ينازعين عذبته . والكربياء رداؤه 

سف اهللا به فهو يتجلجل إىل يـوم  بينما رجلٌ ميشي يف حلة تعجبه نفسه مرجلٌ مجته، إذا خ( : وسلم قال
رضـي اهللا  -وال يكون التبختر إال يف مواطن احلرب إلغاظة األعداء، كما فعل أبو دجانة.  )٣( )القيامة 

محراء مث جعل يتبختر بني الصفني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه   -له-عندما اعتصب بعصابة  -عنه
  .  إال يف مثل هذا املوطن وسلم  حني رآه يتبختر إا ملشية يبغضها اهللا

إذا مشى، تكفَّـأ  ] صلى اهللا عليه وآله وسلم [كان : ابن قيم اجلوزيةقال . أحسن املشي وأعدله -٢    
ما رأيت  -رضي اهللا عنه-قال أبو هريرة. ، وكان أسرع الناس مشية، وأحسنها وأسكنها)٥(،  )٤(تكفُّؤاً 

أن الشمس جتري يف وجهه، وما رأيت أحداً أسـرع يف  أحسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ك
مشيته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كأمنا األرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغري مكترث 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مشـى تكفـأ   :-رضي اهللا عنه-وقال علي بن أيب طالب.  )٦(

                                                        
  )١٤-١٣(الزخرف .  ١
  ٤١٧٤(، وابن ماجه)٤٠٩٠(د، وأبو داو)٨٦٧٧(واللفظ له ، وأمحد) ٢٦٢٠(رواه مسلم.  ٢
  )٤٣٧(، والدارمي)٧٥٧٤(، وأمحد)٢٠٨٨(، ومسلم)٥٧٨٩(رواه البخاري.  ٣
  .كفأ : مادة) ١٤٢-١/١٤١: لسان العرب. (التمايل إىل قدام كما تتكفأ السفينة يف جريها : التكفِّي.  ٤
  )٢٣٣٠(مسلم.  ٥
  )٣٦٤٨(الترمذي.  ٦



   
  

١٧٨  

االرتفـاع  : والتقلع: قلت.  )٤(،  )٣(إذا مشى تقلع : ، وقال مرة )٢(،   )١(تكفؤاً كأمنا ينحط من صبب 
من األرض جبملته، كحال املنحط من الصبب، وهي مشية أويل العزم واهلمة والشجاعة، وهي أعـدل  

  .  )٥(املشيات وأروحها لألعضاء، وأبعدها من مشية اهلوج واملهانة والتماوت 
  :يف اهلدي عشرة أنواع من املشياتذكر ابن قيم اجلوزية  :فائدة     
أحسنها وأعدهلا هي مشية التكفؤ والتقلع، كحال املنحط من الصبب، وهي مشية رسـول   :فاألوىل    

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهي دالـة   -أيضاً-أن ميشي بانزعاج واضطراب مشي اجلمل األهوج، وهي مشية مذمومة :الثانية    

  . سيما إذا كان يكثر االلتفات حال مشيه مييناً ومشاالً على خفة عقل صاحبها، وال 
  .أن يتماوت يف مشيه وميشي قطعة واحدة، كأنه خشبة حممولة، وهي مشية مذمومة قبيحة :الثالثة    
  .السعي :الرابعة    
  .الرمل، وهو أسرع املشي مع تقارب اخلُطا، ويسمى اخلبب :اخلامسة    
  .لعدو اخلفيف الذي ال يزعج املاشي النسالن، وهو ا :السادسة    
  .إن فيها تكسراً وختنثاً : اخلَوزيل، وهي مشية التمايل، وهي مشية، يقال :السابعة    
  .القهقرى، وهي املشية إىل الوراء :الثامنة    
  .اجلمزى، وهي مشية يثب فيها املاشي وثباً  :التاسعة    
  .  )٦(اهـ .ويل العجب والتكرب مشية التبختر، وهي مشية أُ :العاشرة    
  . )٧(كراهة املشي يف نعل واحدة -٣    
كان النيب صـلى اهللا عليـه   ( : -رضي اهللا عنه-لقول فضالة بن عبيد .من السنة االحتفاء أحياناً -٤    

ليه يف عيادة النيب صلى اهللا ع -رضي اهللا عنهما-ويف حديث ابن عمر.  )٨( )وسلم يأمرنا أن حنتفي أحياناً 
فقام وقمنا معه وحنن بضعة عشر رجالً ما علينا نعال وال خفـاف وال  ( : ليه وسلم لسعد بن عبادة، قالع

                                                        
: أنه كان ينحط يف صبب أي يف موضع منحدر؛ وقال ابن عباس: ويف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم. دورتصوب ر أو طريق يكون يف ح: الصبب.  ١

  .صبب: مادة) ١/٥١٧: لسان العرب. (أراد به أنه قوي البدن، فإذا مشى فكأنه ميشي على صدر قدميه من القوة 
  )٤٨٦٤) (كأمنا يهوي يف صبوب ( ويف رواية أيب داود . ٢
أراد قوة مشه وأنه كان يرفع رجليه من األرض إذا مشى رفعاً بائناً بقوة، ال كمن ميشي اختياالً وتنعماً : قيل... مشى كأنه ينحدر: شيتهتقلع يف م.  ٣

  .مادة قلع ) ٨/٢٩٠: لسان العرب...(ويقارب خطاه فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به 
  )٣٦٣٨(الترمذي.  ٤
  )١٧٧-١/١٦٧(زاد املعاد.  ٥
١٦٩-١/١٦٧. ( ٦(  
  . سبق الكالم عليه يف باب آداب اللباس والزينة .  ٧
  . وصححه األلباين ) ٤١٦٠(، وأبو داد)٢٣٤٤٩(رواه أمحد. ٨



   
  

١٧٩  

ويف االحتفاء كسر ملا اعتاده املرء من التـنعم  .  )١( )احلديث ...قالنس وال قمص منشي يف تلك السباخ 
  . )٢(احلاصل باملداومة على التنعل 

من ملك شيئاً فهو أحق به من غريه، وركوب الدواب احلي منها  .رب الدابة أحق بصدر دابته  -٥    
أحق بصدر دابته ومقدمته من غريه، ) السيارة(فصاحب اجلمل أو اخليل أو . واجلماد يأخذ احلكم نفسه

بينمـا رسـول اهللا   ( : فقال -رضي اهللا عنه-يبني ذلك حديث بريدة. فال يركب يف مقدمتها إال بإذنه 
فقال رسول . وتأخر الرجل. يا رسول اهللا اركب : م ميشي جاء رجل ومعه محار، فقالصلى اهللا عليه وسل

. فإين قـد جعلتـه لـك    : قال. ال أنت أحق بصدر دابتك مين إال أن جتعله يل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . )٣( )فركب 

أس بركوب اثـنني أو  ومن آداب الركوب أنه ال ب .جواز االرتداف على الدابة إذا مل يشق عليها -٦    
 )٤(والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أردف بعض أصـحابه كمعـاذ   . ثالثة ما دامت الدابة تطيق ذلك

رضي -وغريهم) ٧(وكذا إردافه لعبد اهللا بن جعفر واحلسن أو احلسني معاً         )٦(والفضل  )٥(وأسامة 
  .  )٨( -رضي اهللا عن اجلميع

إياكم أن تتخـذوا  (  :قال -رضي اهللا عنه-وفيه حديث أيب هريرة .اب منابر كراهية إختاذ الدو-٧    
ظهور دوابكم منابر فإن اهللا إمنا سخرها لكم لتبلغوا إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس، وجعل لكم 

يع والشراء ال جتلسوا على ظهورها فتوقفوا وحتدثون بالب: واملعىن.  )٩( )األرض فعليها فاقضوا حاجاتكم 
و اليعكر على ذلك وقوف .  )١٠(القاري والشراء وغري ذلك بل انزلوا واقضوا حاجاتكم مث اركبوا، قاله 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على دابته يف حجة الوداع، فإن ذلك كان ملصلحة راجحـة وهـو ال   
ة الـوداع وخطبتـه   وأما وقوف النيب صلى اهللا عليه وسلم على راحلته يف حج: قال ابن القيم. يتكرر

عليها، فذاك غري ما ى عنه، فإن هذا عارض ملصلحة عامة يف وقت ما، ال يكون دائمـاً، وال يلحـق   
الدابة منه من التعب والكالل ما يلحقها من اعتياد ذلك ال ملصلحة، بل يستوطنها ويتخذها مقعداً يناجي 

                                                        
  )٩٢٥(رواه مسلم.  ١
  . وقد سبقت بعض مباحث هذا املوضع يف كتاب اللباس والزينة، فال داعي لتكراره .  ٢
  .حسن صحيح: وقال األلباين)٢٥٧٣(وأبو داود.  هذا الوجه  حديث حسن غريب من : وقال) ٢٧٧٣(رواه الترمذي.  ٣
  )٣٠(، ومسلم)٢٨٥٦(البخاري.  ٤
  )١٢٨٠(، ومسلم)١٦٧٠(البخاري.  ٥
  )١٣٣٤(، ومسلم)١٥١٣(البخاري.  ٦
  )١٧٤٤(، وأمحد)٢٤٢٨(مسلم .  ٧
وفيه إشارة تعلم باحلس، وهو أن حتميل الدواب اآللية فوق . تلف ويف هذا داللة على أن حتميل الدابة ما التطيقه من الظلم هلا، وقد يؤدي ا إىل ال.  ٨

  .طاقتها ومحولتها املقرر هلا من قبل صانعها، يضر ا ويسبب هلا العطب 
  .وصححه األلباين ) ٢٥٦٧(رواه أبو داود. ٩

  )٧/١٦٩(الد الرابع: عون املعبود .  ١٠



   
  

١٨٠  

الف خطبته صلى اهللا عليه وسلم علـى  عليها الرجل، وال يرتل إىل األرض، فإن ذلك يتكرر ويطول، خب
راحلته ليسمع الناس، ويعلمهم أمور اإلسالم وأحكام النسك، فإن هذا  ال يتكرر وال يطول ومصلحته 

  . )١(عامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )احلاشية) (٧/١٦٨(الد الرابع : عون املعبود .  ١



   
  

١٨١  

  باب آداب الطريق    -١٧
  

اهللا خبري مبا  قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن{ : قال تعاىل  -
  . )١(} اآلية ... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن* يعملون 

إياكم :( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم :  قال -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري -
تم إال االس فإذا أبي: قال. ما لنا بد إمنا هي جمالسنا نتحدث فيها : فقالوا. واجللوس على الطرقات

غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، وأمر : وما حق الطريق؟ قال: قالوا. فأعطوا الطريق حقها
  . )٢()باملعروف وي عن املنكر 

  
  *اآلداب * 
  

  :وجوب أداء حقوق الطريق -١    
ى، ورد غض البصـر، وكـف األذ  : ( وحقوق الطريق بينها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهي    

وهذه احلقوق ليست من باب احلصر، وإمنا هي بعضـها،وقد  ) السالم، وأمر باملعروف وي عن املنكر 
فعلم أن املذكورات اليت يف احلديث ليست مـن بـاب    بينت أحاديث أخر حقوقاً للطريق غريه هذه،

   .احلصر
لى حد سواء، وذلك ألن إطالق األمر بغض البصر يشترك فيه الرجال والنساء ع. غض البصر  -أ        

. البصر فيما حيرم  جيلب عذاب القلب وأمله، وهو يظن أنه يروح عن نفسه ويبهج قلبه، ولكن هيهات 
تعمد النظر يورث القلب عالقة يتعذب ا االنسان، وإن : ابن تيمية وأعظمهم عذاباً مدمنهم، وكما قال

م، سواء قدر أنه قادر على احملبوب أو عاجر عنه، فإن قويت حىت صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب األلي
كان عاجزاً فهو يف عذاب أليم من احلزن واهلم والغم، وإن كان قادراً فهو يف عذاب أليم من خـوف  

وأصل ذلك ومبدؤه من النظر، فلو أنه غض بصـره  .  )٣(! فراقه، ومن السعي يف تأليفه وأسباب رضاه 
  . الرتاحت نفسه وارتاح قلبه 

مل يغفل ما قد يقع من الناس بدون قصد منهم، بل أمر من نظر إىل امرأة اجنبيه بدون  والشرع املطهر    
سألت رسول اهللا (  -رضي اهللا عنه-قال جرير بن عبد اهللا. قصد منه أن يصرف بصره عنها وال يتمادى 

                                                        
  )٣١-٣٠(النور .  ١
  )٢٤٦٥(رواه البخاري.  ٢
  )١٥٧-١٤/١٥٦(الفتاوى.  ٣



   
  

١٨٢  

أن يقع بصـره  : ظر الفجأةومعىن ن.  )١( )صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفُجأة فأمرين أن أصرف بصري 
على األجنبية من غري قصد فال إمث عليه يف أول ذلك، وجيب عليه أن يصرف بصره يف احلال، فإن صرف 

  . )٢( النووي يف احلال فال إمث عليه، وإن استدام النظر أمث هلذا احلديث قاله
ويف . م أو أعراضهمومن حقوق الطريق، كف األذى، وعدم إيذاء الناس يف أبدا .كف األذى  -ب    

( : أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم قـال   -رضي اهللا عنهما-احلديث الذي رواه عبد اهللا بن عمرو 
واحلديث من جوامع كلمه صلى اهللا عليـه  .  )٣( )احلديث ... املسلم من سلم املسلمون من لسان ويده

راضهم أو سبهم ، ويشمل من أخـرج  وآله وسلم، فيشمل اللسان من تكلم بلسانه وآذى الناس يف أع
وكذا اليد فإن أذيتها ال تنحصر يف الضرب، بل تتعداها إىل أمور أخر كالوشاة . لسانه استهزاء وسخرية

بل إن من حماسن هذا الدين أن . بالناس والسعي يف االضرار م عن طريق الكتابة ، أو القتل وحنو ذلك
-جاء ذلك صرحياً يف حديث أيب ذر. صدق ا على نفسه كان كف املرء شره وأذه عن الناس صدقة يت

إميان باهللا وجهـاد يف  : أي العمل أفضل ؟ قال( :سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه
تعني : فإن مل أفعل ؟ قال: قلت. أعالها مثناً وأنفسها عند أهلها : فأي الرقاب أفضل ؟ قال: قلت. سبيله 

 )تدع الناس من الشر فإا صدقةٌ تصدق ا عن نفسك : فإن مل أفعل ؟ قال: قال. نع ألخرق صانعاً أو تص
  .  )٤( )تكف شرك عن الناس فإا صدقة منك على نفسك ( : وعند مسلم

رد السالم، وهو واجب لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم من : ومن حقوق الطريق .رد السالم   -ت    
مخس جتب للمسلم علىأخيه رد السـالم، وتشـميت العـاطس،    ( : -ضي اهللا عنهر-حديث أيب هريرة

وقد قصر يف هذا الباب خلـق كـثري، واقتصـر    .  )٥( )وإجابة الدعوة، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز 
. سالمهم على املعرفة، فمن عرفوه سلموا عليه أو ردوا عليه سالمه، ومن مل يعرفوه مل يعريوه اهتمامـاً  

  .  )٦(وهذا خللٌ وخمالفة للسنة 
هذا باب عظيم الشأن والقدر، به كانت هذه األمة  .وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -ث    

قال .  )٧( }كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا { : خري األمم
من سره أن يكون من تلك األمة فليؤد شـرط اهللا   -عنه رضي اهللا-عمر بن اخلطابقال : ابن كثريقال 

                                                        
  )٢٦٤٣(، والدارمي)٢١٤٨(، وأبو داود)٢٧٧٦(، والترمذي)١٨٦٧٩(، وأمحد)٢١٥٩(رواه مسلم.  ١
  )١٤/١١٥(الد السابع. شرح صحيح مسلم. ٢
  )٢٧١٦(، والدارمي)٢٤٨١(داود، وأبو )٤٩٩٦(، والنسائي)٦٧١٤(، وأمحد)٤٠(، ومسلم)١٠(رواه البخاري.  ٣
  )٢٠٨٢٤(، وأمحد)٨٤(، ومسلم)٢٥١٨(رواه البخاري.  ٤
،وابـن  )٥٠٣٠(، وأبـو داود )١٩٣٨(، والنسـائي )٢٧٣٧(، والترمذي)٢٧٥١١(واللفظ له، وأمحد) ٢١٦٢(، مسلم)١٢٤٠(رواه البخاري.  ٥

  )١٤٣٥(ماجه
  .-فراجعه إن شئت -سبق بيان هذا املوضوع يف آداب السالم .  ٦
  )١١٠(آل عمران .  ٧



   
  

١٨٣  

كـانوا ال  { :فيها، رواه ابن جرير، ومن مل يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم اهللا بقوله تعاىل
  .  )١( }يتناهون عن منكر فعلوه 

 -هللا عنـه رضي ا-قام أبو بكر ( : فقد روى االمام أمحد يف مسنده قال. وبتركه حيل م العقاب      
يا أيها الـذين أمنـوا علـيكم    { فحمد اهللا عز وجل وأثىن عليه فقال أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية 

إىل آخر اآلية، وإنكم تضعوا على غري موضعها، وإين مسعـت  } أنفسكم ال يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم 
 )ال يغريوه، أوشك اهللا أن يعمهم بعقاب  إن الناس إذا رأوا املنكر،: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

)٢(  .  
جناة سفينة اتمع من اهلالك والغرق، : ، منهاويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فوائد عظيمة لألمة    

نشر : استتباب األمن، ومنها: كثرة اخلريات واحلد من الشرور، ومنها: قمع الباطل وأهله، ومنها: ومنها
  . اخل... الرذيلة الفضيلة وقمع 

( أو أُناس معيـنني  ) كاهلئية مثالً(واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس مقصوراً على جهة معينة     
، بل إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على كـل أحـد، كـلٌ حبسـب     )كرجال احلسبة 

رضـي اهللا  -قال أبو سعيد اخلدري .واحلديث الوارد يف ذلك عام مل خيصص أحداً من أحد . استطاعته
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان (  -عنه

  : ولكن ينبغي اإلشارة هنا إىل أمور .  )٣( )
ينكر بقلبه مـن  فال . التدرج يف اإلنكار، فال يتحول املرء إىل مرتبة حىت يعجز عن اليت قبلها  :أوالً    

  . يستطيع اإلنكار بلسانه، وهكذا 
فرب األسرة هو السيد املطـاع  . أن من كانت له والية فإنكاره يكون بأعلى مراتب اإلنكار  :الثاين    

  . يف البيت وتغيريه يكون بيده فهو قادر على إزالة املنكر  بيده وال يعذر بذلك 
اإلنكار،وهل هو من األمور اليت يسوغ فيها اخلالف، وهذا باب العلم باملنكر أنه منكر قبل  :الثالث    

  .غلط فيه فئام من الناس، فليتنبه له 
جيب أن يستشعر املُنكر قاعدة املفاسد واملصاحل، وأن ال يبادر إىل اإلنكـار إال إذا علـم أن   :الرابع    

 ال يفتح بـاب شـر   مصلحته راجحة على مفسدته، ومىت علم رجحان املفسدة وجب عليه الكف حىت
  .وإفساد 

                                                        
  )دار الكتب العلمية ) (١/٣٨٧. (تفسري القرآن العظيم .  ١
، ورواه أبـو  )١/١٩٨(إسـناده صـحيح علـى شـرط الشـيخني      )  شعيب األرنـؤوط، عـادل مرشـد   ( قال حمققا  اجلزء األول من املسند.  ٢

  )٤٠٠٥(ورواه ابن ماجه)٢١٦٨(وصححه األلباين، ورواه الترمذي)٤٣٣٨(داود
  )١٢٧٥(، وابن ماجه)١١٤٠(، وأبو داود)٥٠٠٨(، والنسائي)٢١٧٢(، والترمذي)١٠٦٨٩(، وأمحد)٤٩(رواه مسلم . ٣



   
  

١٨٤  

إذا عجز املُنكر عن املرتبة األوىل والثانية، فال يغفل عن قلبه ومير عليه املنكـر دون إنكـار    :اخلامس    
  . بالقلب وظهور آثار ذلك على صفحات وجهه 

يه، إرشاد السائل عن الطريق، وهدايته إل -أيضاً-ومن حقوق الطريق. هداية السائل عن الطريق  -ج    
يف قصـة   -رضي اهللا عنه-وجاء هذا احلق مصرحاً به يف حديث أيب هريرة . سواٌء كان ضاالً أو أعمى 

ويف حديث آخر .  )١( )وإرشاد السبيل ( : قال -الذين سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حق الطريق
رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال: ما يبني أن هداية السبيل من الصدقات، قال -رضي اهللا عنه-أليب هريرة

  . )٢( )ودلُّ الطريق صدقه ( : وسلم 
من اآلداب املستحبة يف الطريق؛ إزالة األذى عن الطريق، بل هي مـن   .إزالة األذى من الطريق -٢    

اإلميان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قولُ ( قال صلى اهللا عليه وآله وسلم : اإلميان 
  .      )٣( )إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان الإله 
قال : قال  -رضي اهللا عنه-ففي حديث أيب هريرة . وهي من الصدقات، وبسببها أُدخل رجلٍ اجلنة     

ـ  : مث قال... كل سالمي من الناس عليه صدقة ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ن ومتـيط األذى ع
بينما رجل ميشـي  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال -أيضاً-وعنه .    )٤( )الطريق صدقة 

قـال  : وعند أيب داود ) احلديث... بطريقٍ وجد غُصن شوك على الطريق فأخره، فشكر اهللا له فغفر له 
وك عن الطريق، إما كان يف نزع رجلٌ مل يعمل خرياً قط غُصن ش( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  . )٥( )شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعاً فأماطه فشكر اهللا له ا فأدخله اجلنة 
حذر رسولنا صلى اهللا عليه وآله وسلم، من التخلي  .حترمي قضاء احلاجة يف طريق الناس أو ظلهم-٣    

يفسد على الناس طرقهم اليت ميشـون   يف طريق الناس أو ظلهم، ألن ذلك حق عام، فال حيل المريٍء أن
قال : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة  . عليها، أو ظلهم الذي فيه جيلسون، وبه يتقون حر الشمس

الذي يتخلـى يف  : قالوا وما اللعانان يا رسول اهللا ؟ قال. اتقوا اللعانني( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اجتنبـوا  : أي )اتقـوا اللعـانني   ( :  قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعىن.  )٦( )طريق الناس أو ظلهم 

                                                        
  )٤٠٣١(وقال األلباين حسن صحيح برقم ) ٤٨١٥(رواه أبو داود. ١
  )٢٨٩١(البخاري.  ٢
، )٢٦١٤(،) ٨٧٠٧(واللفـظ لـه، وأمحـد   ) ٣٥(دون ذكر اإلماطة، ورواه  مسـلم  ) ٩( -رضي اهللا عنه-رواه البخاري من رواية أيب هريرة .  ٣

  )٥٧(، وابن ماجه)٤٦٧٦(، وأبو داود) ٥٠٠٥(والنسائي
  )٢٧٤٠٠(واللفظ له، وأمحد) ١٠٠٩(، ومسلم)٢٩٨٩(رواه البخاري.  ٤
، )٣٦٨٢(وابـن ماجـه  ) ٥٢٤٥(، وأبـو داود )١٩٥٨(، والترمـذي )٧٩٧٩(واللفظ لـه، وأمحـد  ) ١٩١٤(، ومسلم)٦٥٤(رواه البخاري.  ٥

  )٢٩٥(كومال
  )٢٥(، وأبو داود)٨٦٣٦(، وأمحد)٢٦٩(رواه مسلم.  ٦



   
  

١٨٥  

األمرين الذي جيلب لعن الناس وشتمهم، ألن من ختلى يف طريق الناس أو ظلهم، ال يكاد يسلم من سب 
  . )١(الناس وشتمهم 

 -صلى اهللا عليه وآله وسـلم -من حرص صاحب الشرع .الرجال أحق بوسط الطريق من النساء-٤    
على متيز النساء عن الرجال، وقطع كل طريق يؤدي إىل الفتنة ن، أن جعل حافـة الطريـق للنسـاء    

.    -كما هو احلال اآلن إال من رحم اهللا-وأوسطه للرجال، حىت ال خيتلط الرجال بالنساء وتعظم الفتنة
قول وهو خارج مـن  أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي -رضي اهللا عنه-فعن أيب أسيد األنصاري

استأخرن :( املسجد، فاختلط الرجال مع النساء يف الطريق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للنساء 
فكانت املرأة تلتصق باجلدار حىت إن ثوا ) ، عليكن حبافات  الطريق  )٢(فإنه ليس لكن أن حتققن الطريق 

ء مبحاذاة جوانب الطريق أستر  هلن، وأقرب للحياء، ال أن وسري النسا.  )٣(ليتعلق باجلدار من لصوقها به 
وأول فتنة بين إسرائيل كانت يف . ينافسن الرجال يف طريقهم ويقتحمونه معرضني أنفسهن وغريهن للفتنة

  .النساء، وهالكها كان بسبب ذلك 
تحب فعلها أنك إذا ومن آداب الطريق املس .إعانة الرجل يف محله على دابته أو رفع متاعه عليها  -٥    

رأيت رجالً يريد أن يركب دابته وكان ذلك يشق عليه، فإنك تعينه على ذلك، أو تعينه يف محل متاعه، 
بسهولة، ) العربات املتحركة(وميكن فعل ذلك اآلن، فإن بعض كبار السن قد ال يتمكن من الركوب يف 

  . وخصوصاً إذا كانت كبرية
عن النيب صـلى   -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة. يؤجر املسلم عليها اليت وفعل ذلك كله من الصدقة    

كل سالمي عليه صدقة، كل يوم يعني الرجل يف دابته يحامله عليها أو يرفع عليها ( : اهللا عليه وسلم قال
  . )٤( )فتحمله عليها ( :ولفظ مسلم  )احلديث...متاعه صدقة

  
  
  
  
  
  

                                                        
  . سبق ذكر بعض مباحث هذا املوضوع يف باب آداب قضاء احلاجة .  ١
  )١٤/١٢٧(الد السابع. ذكره يف عون املعبود . اهـ.وهو أن يركنب حقَّها وهو وسطها ) : أن حتققن: (يف النهاية.  ٢
  )٥٢٧٢(رواه أبو داود.  ٣
  )٢٧٤٠٠(، وأمحد)١٠٠٩(،ومسلم)٢٨٩١(ه البخاريروا.  ٤



   
  

١٨٦  

  باب آداب اجلوار    -١٨
  

واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسـاناً وبـذي القـرىب واليتـامى     { :  قال تعاىل -
  . )١(} اآلية    ... واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار اجلُنب 

  . )٢()ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه  سيورثه : ( قال صلى اهللا عليه وآله وسلم -
  

  *اآلداب * 
  

واجلار ذي القرىب واجلـار  { : أوصى اهللا سبحانه يف كتابه باجلار فقال. اجلار والوصية به إكرام  -١    
وكالمهـا  . حق القرابة وحق اجلوار، واجلار البعيد له حق اجلوار : فاجلار القريب له حقان.  }اجلنـب  

قال صلى اهللا : تتأكيد هلذا احلق، قال -رضي اهللا عنها-ويف حديث عائشة. يكرم ويتعاهد ويحسن إليه 
الشيخ أبو قال :  احلافظقال .   )٣( )ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه ( : عليه وسلم 

بإيصال ضروب اإلحسان إليه حبسـب الطاقـة،   ] اجلار[وحيصل امتثال الوصية به: ...حممد بن أيب مجرة
ومعاونته فيما حيتاج إليه إىل غري ذلك، وكف  كاهلدية، والسالم، واطالقة الوجه عند لقائه، وتفقد حاله،

- وعن عبد اهللا بن عمرو.   )٤(اهـ . أسباب األذى عنه على اختالف أنواعه حسية كانت أو معنوية 
خري األصحاب عند اهللا خريهم لصـاحبه،  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما

  .  )٥( )وخري اجلريان عند اهللا خريهم جلاره 
اسم اجلار يشمل املسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريـب والبلـدي،    :فائدة    

وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعالها . والنافع والضار، والقريب واألجنيب، واألقرب داراً واألبعد 
د، وعكسه مـن اجتمعـت فيـه    من اجتمعت فيه الصفات األول كلها مث أكثرها وهلم جرا إىل الواح

الصفات األخرى كذلك، فيعطى كل حقه حبسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فريجح أو يساوى 
  .  )٦(، قاله يف الفتح 

                                                        
  )  ٣٦(النساء . ١
  )  ٦٠١٤(البخاري.  ٢
  )٣٦٣٧(، وابن ماجه)٥١٥١(،وأبو داود)١٩٤٢(، والترمذي)٢٣٧٣٩(، وأمحد)٢٦٢٤(، ومسلم)٦٠١٤(رواه البخاري.  ٣
  )١٠/٤٥٦(فتح الباري .  ٤
ورواه ). ٦٥٦٦برقم ( إسناده قوي على شرط مسلم: وقال حمققوا املسند) ٦٥٣٠(ورواه أمحد. حديث حسن غريب: وقال) ١٩٤٤(رواه الترمذي.  ٥

  )٢٤٣٧(الدارمي 
١٠/٤٥٦. ( ٦(  



   
  

١٨٧  

ويؤخذ هـذا  . اجلار األدىن املالصق له من احلقوق ما ليس للجار البعيد . اجلار األدىن وحقوقه -٢    
يا رسول اهللا إن يل جارتني فإىل أيهما أُهدي ؟ : قلت :( قالت -ارضي اهللا عنه-احلكم من سؤال عائشة 

فلما أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتخصيص اهلدية للجار القريـب  .  )١( )إىل أقرما منك باباً : قال
أن األقرب يرى ما يدخل بيـت  : ومن احلكم يف ذلك. دون البعيد، علم أن حقه مقدم على حق البعيد

هدية وغريها فيتشوف هلا خبالف األبعد، وإن األقرب أسرع إجابة ملا يقع جلاره من املهمات جاره من 
وأكثر الناس على ذلك، فإم خيصون القريب منهم مبزيـد  .  )٢( قاله احلافظال سيما يف أوقات الغفلة، 

  . عناية وتعاهد، ما الجيده اجلار البعيد 
ره من غرز اخلشب أو وضعه على جداره من أجل بناء غرفة أو أن ال مينع اجلار جا ومن حقوق اجلار    

ال مينـع  ( :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال  -رضي اهللا عنه- أبو هريرةفقد روى . حنو ذلك
  : ولكن ال بد من مراعاة عدة أمور.    )٣( )أحدكم جاره أن يغرز خشبةً يف جداره 

  . جلدارأن يكون البناء  ال يضر با :أوالً    
  .أن يكون اجلار اآلخر مضطراً لذلك  :ثانياً    
  .أن ال توجد طريقة أخرى ميكن بواسطتها البناء، إال باالعتماد على جدار اجلار :ثالثاً    
فإن اختل أحد أو بعض هذه األمور فإنه ال جيوز للجار املستفيد البناء واالعتماد على جدار جاره ملا     

  . )٤( )ال ضرر وال ضرار ( فــ : الذي ى عنه الشرع يف ذلك من اإلضرار 
رضي -الحيل ملؤمن أن يؤذي جاره بشىت أنواع األذى، ويف حديث أيب هريرة . حترمي أذى اجلار-٣    

ي وتغليظٌ على من آذى جاره، فقد قرن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وآله وسلم، بني اإلميان   -اهللا عنه
مـن  ( : قال صلى اهللا عليه وسلم: ،  فقال-وبني أذية اجلار، مما يدلنا على عظم أذيته باهللا واليوم اآلخر

-ويف احلديث اآلخر؛ حديث أيب شـريح .  )٥( )احلديث ... كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره 
. واهللا ال يـؤمن   واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن،(  :      أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه

                                                        
  )٥١٥٥(، وأبو داود)٢٤٨٩٥(، وأمحد)٦٠٢٠(رواه البخاري.  ١
  )١٠/٤٦١(فتح الباري.  ٢
، )٢٣٣٥(، وابن ماجه)٣٦٣٤(داود، وأبو )١٣٥٣(، والترمذي)٧٢٣٦(واللفظ له ، وأمحد)٢٤٦٣(، ومسلم)١٦٠٩(رواه البخاري.  ٣

  )١٤٦٢(ومالك
  )١٩١١و  ١٩١٠(وصححه األلباين برقم ) ٢٣٤٠(رواه ابن ماجه.  ٤
  )٥١٥٤(،  وأبو داود)٧٥٧١(، وأمحد)٤٧(، ومسلم)٦٠١٨(رواه البخاري. ٥



   
  

١٨٨  

رضـي اهللا  -ومن رواية أيب هريـرة  .   )٢( )  )١(الذي ال يأمن جاره بوايقه : قيل من يا رسول اهللا؟ قال 
  .  )٣( )ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: -عنه
-هللا عليه وآله وسلم، على نفـي اإلميـان  أقسم النيب صلى ا -رضي اهللا عنه-ففي حديث أيب شريح    
واملراد أن اجلار الذي ال تؤمن غوائله وشروره غري كامل اإلميان، . على من مل يأمن جاره بوائقه  -ثالثاً

  .فهو بعصيانه وظلمه قد زنقص إميانه 
ال يدخلها ، أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن اجلنة -رضي اهللا عنه-ويف حديث أيب هريرة    

أنه ال يدخلها ابتداًء، وقلنا ذلك ألن النصوص مبجموعها  -واهللا أعلم-اجلار الذي ال تؤمن بوائقه، واملراد
أو أن سنة اهللا اقتضت أن الذي اليأمن جاره بوائقـه  . تفيد أن املوحد يدخل اجلنة وإن عذب قبل ذلك 

  . ميوت كافراً 
بالنسبة إىل غريها وبعضها عظيم، بل إن أعظم أذية تنال اجلار،  ، فبعضها يسريوأذية اجلار قد تتفاوت    

سألت الـنيب  ( :      فعن عبد اهللا بن مسعود قال.  هي أذيته يف أهله، وهي من أعظم الذنوب عند اهللا 
إن ذلـك  : قلـت . أن جتعل هللا نداً وهو خلقـك : أي الذنب أعظم عند اهللا؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم 

أن تـزاين حليلـة   : مث أي ؟ قال: قلت. وأن تقتل ولدك ختاف أن يطعم معك: مث أي؟ قال: لعظيم، قلت
  . )٤( )جارك 

. أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يشكو جاره(   -رضي اهللا عنه-روى أبو هريرة  :فائدة     
فطـرح متاعـه يف   . طريـق اذهب فاطرح متاعك يف ال: فقال. فأتاه مرتني أو ثالثاً. اذهب فاصرب: فقال

فجاء إليـه  . الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخربهم خربه، فجعل الناس يعلنونه، فعل اهللا به ، وفعل وفعل
  .  )٥( )ارجع ال ترى مين شيئاً تكرهه : جاره فقال له 

  
  
  
  
  

                                                        
  . بوق : مادة) ١٠/٣٠: لسان العرب. ( غوائله وشره أو ظُلمه وغشمه : بوائقه: قال الكسائي) : بوائقه -بوايقه. (  ١
  )٦٠١٦(رواه البخاري.  ٢
قالوا يا رسول ). ( بوائقه(وفيه تفسري قوله ) ٧٨١٨(ومبثل لفظ البخاري من رواية أيب شريح ) ٨٦٣٨(، وأمحد مبثل لفظ مسلم)٤٦(رواه مسلم.  ٣

  ) .شره : اهللا، وما بوائقه؟ قال
  )٢٣١٠(، وأبو داود)٤٠١٣(، والنسائي)٣١٨٢(،  والترمذي)٤٠٩١(، وأمحد)٨٦(، ومسلم)٤٤٧٧(رواه البخاري.  ٤
  .حسن صحيح : وقال األلباين ) ٥١٥٣(رواه أبو داود.  ٥



   
  

١٨٩  

  باب آداب العطاس والتثاؤب  -١٩
  

ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم ومحـد   إن اهللا حيب العطاس: ( قال صلى اهللا عليه وآله وسلم -
اهللا كان حقاً على كل مسلم مسعه أن يقول له يرمحك اهللا، وأما التثاؤب فإمنا هو من الشيطان، فإذا 

  . )١()احلديث  ... تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع 
  

  *اآلداب * 
  

  : آداب العطاس : أوالً     
من حماسن ديننا أن شرع هلم دعاء يقولونه بعـد   .ب إليه مأمور به، ومندو )٢(تشميت العاطس  -١    

، فبه حيمدون اهللا، وبه يترامحـون ويسـألون اهللا اهلدايـة     -)٣(الذي هو نعمة من اهللا عليهم -العطاس 
أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبع وانا ( : قال -رضي اهللا عنه-فعن الرباء بن عازب. وصالح البال

عيادة املريض، واتباع اجلنائز، وتشميت العاطس، ورد السالم، ونصر املظلوم، وإجابـة  عن سبع،  فذكر 
وتشميت العاطس فرض على الكفاية إذا فعله بعض احلاضرين سقط األمر .  )٤()الداعي، وإبرار املقسـم  

أحـدكم   فإذا عطس( وال ينبغي تركه لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتقدم .   )٥(عن الباقني  
  ).ومحد اهللا كان حقاً على كل مسلم مسعه أن يقول له يرمحك اهللا 

( : قـال  -رضي اهللا عنه-وذلك ملا رواه أنس  .تشميت العاطس يكون عند مساع محد العاطس  -٢    
الرجل يا رسـول  : فقال. عطس رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فشمت أحدمها ومل يشمت اآلخر

 رضي-وعن أيب موسى األشعري.   )٦( )إن هذا محد اهللا، ومل حتمد اهللا : هذا ومل تشمتين ؟ قالمشَّت : اهللا

                                                        
  )٦٢٢٦(البخاري.     ١
وكل . مشت العاطس، ومست عليه، دعا له أن ال يكون يف حال يشمت به فيها؛ والسني لغة عن يعقوب: قال ابن سيده. الدعاء له: تشميت العاطس. .  ٢

  مشت: مادة) ٢/٥٢: لسان العرب. ( فهو مشمت له، ومسمت، بالشني والسني، والشني أعلى وأفشى يف كالمهم داع ألحد خبري
وملا كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة خبروج األخبرة احملتقنة يف دماغه اليت لو بقيت فيه أحدثت له أدواًء عسرة، شرع : قال ابن القيم.  ٣

  )٢/٤٣٨زاد املعاد .(ه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة اليت هي للبدن كزلزلة األرض هلا له محد اهللا على هذ
  )١٩٣٩(، والنسائي)٢٨٩٠(، والترمذي)١٨٠٣٤(، وأمحد)٢٠٦٦(، ومسلم)٢٤٤٥(رواه البخاري.  ٤
  )١٤/٢٦(بع الد السا. ،  وشرح صحيح مسلم )٢/٣١٧(انظر اآلداب الشرعية .  ٥
  )٢٦٦٠(، والدارمي)٣٧٣١(، وابن ماجه)٥٠٣٩(، وأبو داود)٢٧٤٢(، والترمذي)١١٥٥١(، وأمحد)٢٩٩١(، ومسلم)٦٢٢٥(رواه البخاري.  ٦

  )٢٦٦٠(والدارمي



   
  

١٩٠  

إذا عطس أحدكم فحمد اهللا فشـمتوه ،  ( : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -اهللا عنه
  . )١( )فإن مل حيمد اهللا فال تشمتوه 

  أو يكتفى بعلم ذلك من تشميت من حوله ؟ هل يلزم مساع محد العاطس لتشميته،: مسألة    
األظهر أنه يشمته إذا حتقق أنه محد اهللا، وليس املقصود مساع املشمت للحمد، وإمنا املقصود  :اجلواب    

. نفس محده، فمىت حتقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان املشمت أخرس، ورأى حركة شفتيه باحلمد
  .  )٢( ابن القيمهذا هو الصواب، قاله . فإن محد اهللا، فشمتوه :والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  هل يستحب تذكري من نسى محد اهللا بعد العطاس حىت يشمت ؟ :  ٢مسألة     
اختار بعض أهل العلم كالنخعي والنووي تذكريه، ألنه من باب التعاون على الرب والتقوى،  :اجلواب    

 :قال ابن قيم اجلوزيةبعضهم كابن العريب وابن القيم أنه ال يذكر،  وأختار. والنصيحة، واألمر باملعروف
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يشمت الذي عطس، ومل حيمد : وظاهر السنة يقوي قول ابن األعرايب

اهللا، ومل يذكره، وهذا تعزير له، وحرمان لربكة الدعاء ملا حرم نفسه بركة احلمد، فنسي اهللا، فصـرف  
ؤمنني وألسنتهم عن تشميته، والدعاء له، ولوكان تذكريه سنة، لكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قلوب امل

  . )٣(أوىل بفعلها وتعليمها، واإلعانة عليها 
رضي اهللا -حلديث أيب هريرة .احلمد هللا أو احلمد هللا على كل حال : السنة أن يقول العاطس أوالً -٣    
ولفـظ أيب   )احلـديث  ...إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا( : سلم قالأن النيب صلى اهللا عليه و -عنه

  .  )٤(  )فليقل احلمد هللا على كل حال ( : داود
أن الـنيب  :   السابق -رضي اهللا عنه-حلديث أيب هريرة  .يرمحك اهللا : السنة أن يقول املشمت -٤    

ليقل له أخوه أو صـاحبه يرمحـك اهللا   إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا، و( : صلى اهللا عليه وسلم قال
  ) .احلديث ...
يهديكم اهللا ويصـلح بـالكم أو يرمحنـا اهللا    : السنة ان يقول العاطس ثانياً بعد تشميت املشمت -٥    

أن النيب صلى اهللا عليـه   -السابق أيضاً-رضي اهللا عنه-حديث أيب هريرةففي . وإياكم، ويغفر لنا ولكم 
كم فليقل احلمد هللا، وليقل له أخوه أو صاحبه يرمحك اهللا، فإذا قال له يرمحك إذا عطس أحد( : وسلم قال
أو يقول يرمحنا اهللا وإياكم ويغفر لنا ولكم، جاء ذلك صرحيا ).  )٥(يهديكم اهللا ويصلح بالكم : اهللا فليقل

                                                        
  )١٩١٩٧(، وأمحد)٢٩٩٢(رواه مسلم. ١
  )٢/٤٤٢(زاد املعاد . ٢
  )٢/٤٤٢(زاد املعاد.  ٣
وقال ). ٢/٤٣٦زاد املعاد ( إسناده صحيح: قال ابن القيم عن رواية أيب داود .  )٥٠٣٣(، وأبو داود)٨٤١٧(، وأمحد)٦٢٢٤(رواه البخاري.  ٤

  .صحيح : األلباين يف صحيح أيب داود
  .أي  شأنكم .  ٥



   
  

١٩١  

: قـال . أن عبد اهللا بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرمحك اهللا ( : صرحيا يف حديث نافع عن ابن عمر 
  . )١( )يرمحنا اهللا وإياكم ويغفر لنا ولكم 

يحدث صـوتاً رفيعـاً    -غالباً-وفائدته أنه ملا كان العاطس  .استحباب خفض العاطس صوته  -٦    
ويف وضع اليد أو الثوب على .  مزعجاً أُستحب له أن خيفض من صوته بوضع يده على وجهه أو بثوبه

من خروج شيٍء من فمه، فاستحب له أن يضع يده  -غالباً-منأن العاطس ال يأ: الفم فائدة أخرى وهي
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا (  -رضي اهللا عنه-فقد روى أبو هريرة. ويف هذا سنة . على فيه  

  . )٢( )عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض ا صوته 
أنه مسع النيب  صلى اهللا عليه وسلم  حدث سلمة بن األكوع .التشميت ثالثاً، فما زاد فهو زكام  -٧    

( مث عطس أخرى فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )يرمحك اهللا ( : وعطس رجلٌ عنده، فقال له 
وهذا احلديث قيد التشميت مبرتني فقط، ولكن جاءت نصوص أخرى تفيد أنـه  .  )٣( )الرجل مزكوم 

 )مشت أخاك ثالثاً فما زاد فهو زكـام  ( :     قال -عنهرضي اهللا -العاطس يشمت ثالثاً، فعن أيب هريرة
إنك مزكوم، : يقال له يف الثانية: قيل: واختلف العلماء فيه، فقال ابن العريب املالكي :قال النووي.   )٤(

واملعىن أنك لست ممن يشـمت  : قال. يف الرابعة، واألصح أنه يف الثالثة: يقال له يف الثالثة، وقيل: وقيل
 )الرجل مزكوم :( وقوله يف احلديث .   )٥(ألن هذا الذي بك زكام ومرض، ال خفة العطاس  بعد هذا؛

تنبيه على الدعاء له بالعافية، ألن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك التشميت بعد الثالث، وفيه تنبيه لـه  
كله حكمة ورمحة، على هذه العلة ليتداركها وال يهملها، فيصعب أمرها، فكالمه صلى اهللا عليه وسلم 

  . )٦( قاله ابن القيم وعلم وهدى،
كانت اليهود تعـاطس  : قال -رضي اهللا عنه-وفيه حديث أيب موسى .جواز تشميت أهل الذمة -٨    

يهديكم اهللا ويصلح بالكم (  :عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، رجاء أن يقول هلا يرمحكم اهللا، فكان يقول
باهلداية والتوفيق لإلميان، وال  -إذا محدوا اهللا بعد عطاسهم-اء ألهل الذمة وعلى هذا جيوز الدع.  )٧( )

  . يدعى هلم بالرمحة واملغفرة، فهم ليس أهلٌ لذلك
  . )٨( جيوز ملن عطس يف الصالة أن حيمد اهللا، وال جيوز ملن مسعه أن يشمته: فائدة     

                                                        
  )٢حاشية ) (٢/٤٣٧. (إسناده صحيح : وقال حمققوا زاد املعاد ). ١٨٠٠(رواه مالك .  ١
  .حسن صحيح : وقال األلباين) ٥٠٢٩(حسن صحيح، ورواه أبو داود: وقال) ٢٧٤٥(رواه الترمذي.  ٢
  )٢٦٦١(، والدارمي)٥٠٣٧(، وأبو داود)٢٧٤٣(، والترمذي)١٦٠٦٦(، وأمحد)٢٩٩٣(رواه مسلم.  ٣
  .حسن موقوف ومرفوع : وقال األلباين ) ٥٠٣٤(رواه أبو داود.  ٤
  )٣٩٣(األذكار .  ٥
  )٢/٤٤١(زاد املعاد .  ٦
  )٢٧٣٩(، والترمذي)١٩٠٨٩(ورواه أمحد. حيح ص: وقال األلباين) ٥٠٣٨(رواه أبو داود.  ٧
  )٧/٣٠) (٢٦٧٧(انظر فتاوى اللجنة الدائمة برقم .  ٨



   
  

١٩٢  

  
  
  

  :آداب التثاؤب : ثانياً    
عـن الـنيب    -رضي اهللا عنه-وفيه حديث أيب هريرة. ؤب وهو من الشيطان استحباب كظم التثا -    

 :قـال النـووي  .  )١( )احلديث ... وأما التثاؤب فإمنا هو من الشيطان( ... : صلى اهللا عليه وسلم قال
والثتاؤب يكون غالباً مع ثقل البدن وامتالئه واسترخائه وميله إىل الكسل، وإضافته إىل الشيطان ألنـه  

يدعو إىل الشهوات، واملراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع يف املأكل وإكثار الذي 
  .   )٢(األكل 

: قال -رضي اهللا عنه-فيه أحاديث كثرية، فمنها حديث أيب هريرة و. وأما كظم التثاؤب فمستحب      
تثاءب أحدكم فلريده ما اسـتطاع،   التثاؤب من الشيطان فإذا:( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

) فإذاتثاءب أحدكم فليكظم ما اسـتطاع  ( :  ولفظ مسلم )ها، ضحك الشيطان : فإن أحدكم إذا قال
 ) فلريده ما استطاع وال يقل آه  آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به :( ولفظ أمحد

)٣( .  
إذا تثاوب أحدكم ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-وعن أيب سعيد اخلدري  

إذا تثاءب أحدكم يف الصالة فليضع يده على ( : ولفظ أمحد )فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل 
والكظم قد يكون عن طريق التحكم بالفم ومنعه من انفتاحه، .  )٤( )فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب 

  . االسنان على الشفة، وقد يكون بوضع اليد أو الثوب على الفم وحنو ذلك  انفتاحه، وقد يكون بضغط
  
  
  

                                                        
  )٥٠٢٨(، وأبو داود)٣٧٠(، والترمذي)٢٧٥٠٤(، وأمحد)٢٩٩٤(، ومسلم)٦٢٢٦(رواه البخاري.  ١
  )١٨/٩٧(الد التاسع .شرح صحيح مسلم .  ٢
  )٥٠٢٨(، وأبو داود)٣٧٠(، والترمذي)٩٢٤٦(وأمحد) ٢٩٩٤(، ومسلم)٣٢٨٩(رواه  البخاري.  ٣
  )١٣٨٢(، والدارمي)٥٠٢٦(، وأبو داود)١٠٩٣٠(، وأمحد)٢٩٩٥(رواه مسلم.  ٤



   
  

١٩٣  

  باب آداب معاشرة اإلخوان   -٢٠
  

  . )١(} األخالء  يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني { : قال تعاىل -
الرجل على دين خليلـه  : ( عن النيب  صلى اهللا عليه وآله وسلم -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة -
  . )٢()لينظر أحدكم من خيالل  ف

  
  *اآلداب * 
  

الرجل علـى ديـن   ( : املرفوع-رضي اهللا عنه-تقدم حديث أيب هريرة. اختيار الرفيق واجلليس -١    
أن اإلنسان على على عادة صاحبه وطريقته وسريته، فليتأمـل  : واملعىن )خليله فلينظر أحدكم من خيالل 

 قاله يف عون املعبودخلقه خاللـه ومن ال جتنبه، فإن الطبع سراقه، فمن رضي دينه و  )من خيالل(ويتدبر 
ال تصـاحب إال  ( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال  -رضي اهللا عنه-وروى أبو سعيد اخلدري.  )٣(

والنهي يف املصاحبة يشمل النهي عن مصـاحبة أهـل الكبـائر    .  )٤( )مؤمناً وال يأكل طعامك إال تقي 
ارتكبوا ما حرم اهللا، ومصاحبتهم تضر بالدين، ويشمل النهي عن مصـاحبة الكفـار    والفجور، ألم

إمنا جاء هذا يف طعـام   :قال اخلطايب.  )وال يأكل طعامك إال تقي ( : وقوله.   واملنافقني من باب أوىل
يمـاً  ويطعمون الطعام على حبه مسـكيناً ويت { : الدعوة  دون طعام احلاجة، وذلك ألن اهللا سبحانه قال

ومعلوم أن اسراءهم كانوا كفاراً غري مؤمنني وال أتقياء، وإمنا حذر عليه السالم من صحبة من  }وأسرياً 
  .  )٥(ليس بتقي وزجر عن خمالطته ومؤاكلته، فإن املطاعمة توقع األلفة واملودة يف القلوب 

حرز، بنص قوله صلى اهللا مهما كانت وسائل الت ورفيق السوء وجليس السوء مضرته متحققة ال حمالة    
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   -رضي اهللا عنه-عليه وآله  وسلم، فقد روى أبو موسى األشعري

مثل اجلليس الصاحل والسوء، كحامل املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن يحذيك وإمـا أن  ( : قال
  . )٦( )ما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحياً خبيثة تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحياً طيبة، ونافخ الكري، إ

                                                        
  )٦٧(الزخرف.  ١
  .حسن: وقال األلباين) ٤٨٣٣(ورواه أبو داود. حديث حسن صحيح : وقال ) ٢٣٨٧(، والترمذي)٨٢١٢(رواه أمحد.     ٢
  )١٣/١٢٣(عالد الساب. شرح سنن أيب داود.  ٣
  .حسن : وقال األلباين) ٤٨٣٢(، وأبو داود)٢٣٩٥(، والترمذي)١٠٩٤٤(رواه أمحد.  ٤
  )١٣١٢٣((الد السابع . عون املعبود بشرح سنن أيب داود .  ٥
  )١٩١٦٣(، وأمحد)٢٦٢٨(، ومسلم)٥٥٣٤(رواه البخاري.  ٦



   
  

١٩٤  

أعظم مقامات األخوة أن تكون يف اهللا وهللا، ال لنيل منصب، وال لتحصيل منفعـة  . احملبة يف اهللا  -٢    
ومن كانت حمبته يف اهللا وأخوته يف اهللا فقـد  . عاجلة أو آجلة، وال من أجل كسب مادي، أو غري ذلك

ومن كانت حمبته يف اهللا فليبشر مبوعود . ر أن يشوا شيٌء من حظوظ الدنيا فيفسدهابلغ الغاية، وليحذ
-فقد روى أبو هريرة. اهللا وجناته من هول املوقف يوم القيامة، ودخوله يف ظل عرش اجلبار جل جالله 

أين املتحابون  إن اهللا يقول يوم القيامة( :   قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه قال -رضي اهللا عنه
مسعـت  : قال -رضي اهللا عنه-وعن معاذ بن جبل.  )١( )جباليل اليوم أُظلهم يف ظلي يوم الظل إال ظلي 

وجبت حمبيت للمتحابني يفَّ، واملتجالسـني  : قال اهللا تبارك وتعاىل( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرةو.  )٢( )يفَّ، واملتزاورين يفَّ، واملتباذلني يفَّ 

: أن رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى فأرصد اهللا له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال أين تريد ؟ قـا ( 
عـز   غري أين أحببتـه يف اهللا . ال : ؟ قال )٣(هل لك عليه من نعمة ترا : قال. أريد أخاً يل يف هذه القرية 

   )٤()فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه : قال. وجل
ينبغي على من أحب أخاً له يف اهللا أن يعلمه بذلك، ويف هذا سنة معلومة، رواها أنـس ابـن    :تنبيه    

إين : أن رجالً كان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمر به رجلٌ، فقال يا رسول اهللا( : مالك وغريه، فقال
إين : فلحقـه فقـال  . أعلمه : قال. ال : أعلمته ؟ قال: فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . ألحب هذا 

فقام . قم فأخربه تثبت املودة بينكما: قال(  : وعند أمحد )أحبك اهللا الذي أحببتين له : أُحبك يف اهللا، فقال
  .  )٥( )أحبك اهللا الذي أحببتين فيه : فقال الرجل.  أين أحبك يف اهللا أو قال أحبك هللا: إليه فأخربه، فقال

على املتحابني يف اهللا، أن يتفقدوا أنفسهم وقلوم بني وقـت وآخـر،    -أيضاً-مما ينبغي  : ٢تنبيه     
ألن احملبة يف أول أمرها . وينظروا هل خالط هذه احملبة ما ينغصها ويكدرها  وخيرجها عن حقيقتها أم ال 

أن تتحول إىل أخوة تبادل املنـافع، وقـد    -إن غفل عنها أهلها-هللا، ولكن ال تلبث  قد تكون خالصة
تتحول مع التمادي وااوزة  إىل شيء من العشق والغرام، فمخالطة املردان باسم األخوة يف اهللا، وجتاوز 

  .بعض النساء عن احلد املشروع مع بنات جنسهن قد يفضي إىل مثل ذلك 
إن أقل ما يتلقى به األخ أخيه، هو وجه طلق، وثغر باسـم،   .ني والتودد لإلخوان البشاشة والل-٣    

وهو من املعروف واألدب الذي ينبغي أن يكون بني األخ وأخيه؛ أن يهش ويبش يف وجهه كلما القـاه  

                                                        
  )١٧٧٦(، ومالك)٧١٩٠(، وأمحد)٢٥٦٦(رواه مسلم.  ١
ويف هذا احلديث لقاء أيب إدريس اخلوالين ملعاذ بن جبل ومساعه منه، وهو : قال ابن عبد الرب) . ١٧٧٩(واللفظ له ، ومالك) ٢١٥٢٥(رواه أمحد.  ٢

  ).٢١/١٢٥التمهيد . (إسناد صحيح 
  .ربب : مادة) ١/٤٠١: لسان العرب. (أي حتفظها وتراعيها وتربيها، كما يريب الرجل ولده: ترا.  ٣
  )٩٠٣٦(، وأمحد)٢٥٦٧(مسلم.     ٤
  . حسن : وقال األلباين) ٥١٢٥(، وأبو داود)١٣١٢٣(رواه أمحد.  ٥



   
  

١٩٥  

ال حتقرن من املعـروف  ( : قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب ذر. أو رآه 
كل معروف صدقة وإن من ( :-رضي اهللا عنه-ومن رواية جابر  )١( )شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق 

  . )٢()احلديث...املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق
اهللا حيب الرفق يف (مما يقوي الروابط بني اإلخوان، ويعمق الصلة بينهم، فـ واللني والرفق  والتودد      

رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما اليعطي ( :سبحانه وهو.  )٣( )األمر كله 
ومادام ذلك كذلك، فاإلخوان أحرى وأوىل أن يرفق بعضهم بـبعض، وأن يلـني   .  )٤( )على ما سواه 
حرم على النار كـل  :( قال صلى اهللا عليه وسلم:قال -رضي اهللا عنه-روى ابن مسعود. بعضهم لبعض

ومن األمور اليت تعني على استدامة احملبة، وإزالـة الشـحناء مـن    .  )٥()سهلٍ قريبٍ من الناس هنيٍ لنيٍ 
( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال : القلوب؛ التهادي بني اإلخوان، فقد روى مالك يف موطأه

  .  )٦( )تصافحوا يذهب الغل، وادوا حتابوا وتذهب الشحناء 
  :  )٧(ولقد أحسن القائل     

  ض ــهدايا الناس بعضهم لبع    تــولــد يف قـلـوم الوصـاال
  وتزرع يف الضمري هوى وودا    ماالــــوتكسوهم إذا حضروا ج

  
النصيحة مطلب شرعي مرغب فيـه مـن لـدن     .استحباب بذل النصيحة وهي من متام األخوة -٤    

وآله وسلم يبايع عليها أصحابه، كما قال جرير  وهي من األمور اليت كان النيب صلى اهللا عليه. الشارع 
بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتـاء الزكـاة   ( : -رضي اهللا عنه-بن عبد اهللا

وكون النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرا مع الصالة والزكاة اليت هـي مـن   .  )٨( )والنصح لكل مسلم 
رضـي اهللا  -ومثله حديث متيم بن أوس الـداري . م شأا وعلو مرتلتهاأركان اإلسالم، ليدلنا على عظ

هللا ولكتابـه  : قلنا ملن يا رسـول اهللا ؟ قـال  . الدين النصيحة( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -عنه

                                                        
  )١٨٣٣(، والترمذي)٢٦٢٦(رواه مسلم.  ١
  .حديث حسن صحيح : وقال) ١٩٧٠(، والترمذي)١٤٢٩٩(رواه أمحد.  ٢
  )٢٧٩٤(، والدارمي)٢٧٠١(مذي، والتر)٢٣٥٧٠(، وأمحد)٢١٦٥(، ومسلم)٦٠٢٤( -رضي اهللا عنها-رواه البخاري من حديث عائشة.  ٣
  )٢٥٩٣(رواه مسلم .  ٤
  )٧/٥٣) (٣٩٣٨(حسن بشواهده : وقال حمققوا املسند. حديث حسن غريب: وقال) ٢٤٨٨(واللفظ له، والترمذي) ٣٩٢٨(رواه أمحد.  ٥
مث ساق بسنده، قال عنه يتصل من )... ٢١/١٢: التمهيد(يتصل من وجوه شىت حسان كلها ] احلديث[وهذا : قال ابن عبد الرب) ١٦٨٥(املوطأ.  ٦

  ).١/١٧: التمهيد) .(ادوا حتابوا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حديث أيب هريرة
  )٢١/١٩: (التميهد.  ٧
  )٢٥٤٠(، والدارمي)٤١٧٥(، والنسائي)١٩٢٥(،والترمذي)١٨٧٦٠(،وأمحد)٥٦(،ومسلم)٥٧(رواه البخاري.  ٨



   
  

١٩٦  

أن النصيحة أفضل الدين وأكمله : أي )الدين النصيحة :( قوله.  )١( )ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم 
اعلم أن النصيحة هللا عز وجل املناضلة عن دينه واملدافعة عن اإلشراك بـه وإن   :وقال ابن اجلوزي.  )٢(

كان غنياً عن ذلك، ولكن نفعه عائد على العبد، وكذلك النصح لكتابه الذب عنه واحملافظة على تالوته، 
طاعتهم، واجلهـاد معهـم،   والنصيحة لرسوله إقامة سنته والدعاء إىل دعوته، والنصيحة ألئمة املسلمني 

واحملافظة على بيعتهم، وإهداء النصائح إليهم دون املدائح اليت تغر، والنصيحة لعامة املسلمني إرادة اخلري 
  .  )٣(هلم، ويدخل يف ذلك تعليمهم وتعريفهم الالزم، وهدايتهم إىل احلق 

، وداللتهم عليه، وعدم غشـهم  بإرادة اخلري هلم، وبيان احلق هلم وعلى هذا فتكون نصيحة اإلخوان    
. وجماملتهم يف دين اهللا، ويدخل فيه أمرهم باملعروف ويهم عن املنكر ولو خالف هواهم وطريقتـهم  

وأما مسايرم يف طريقتهم، وجماملتهم يف دين اهللا باسم األخوة، وحىت ال ينفضوا  أو ينفروا، فهذا ليس 
نعم، احلكمة مطلوبة عند عرض النصـيحة علـيهم،   . لسالممن النصح الذي أمر به نبينا عليه الصالة وا

  . ولكن احلق البد أن يبني ويعلم، وخصوصاً إذا كان ذلك بني اإلخوان فهو مقدور عليه 
رسول اهللا صـلى اهللا  -ولنا يف ذلك قدوة وأسوة، وأعظم به من قدوة .التعاون فيما بني اإلخوان -٥    

سالة مانعاً له صلى اهللا عليه وآله وسلم من مشاركته أصـحابه،  وما كان جناب الر. عليه وآله وسلم 
يقول .  ومن ذلك مشاركته صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يف بناء مسجده يف املدينة.  وتقدمي العون هلم 

وجعلوا ينقلون الصخر وهو يرجتزون والنيب صلى اهللا عليه وسلم معهـم وهـو   :  -رضي اهللا عنه-أنس
  : يقول

  ا للهم ال خري إال خري اآلخرة    )٤(صار واملهاجره فاغفر لإلن
إنا يوم اخلندق كنا حنفر، فعرضت كُديـة شـديدة،   :  -رضي اهللا عنه-؛ قال جابرومثله يوم اخلندق    

، مث قال )أنا نازل : ( فقال. هذه كُدية عرضت يف اخلندق: فجاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقاً، فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم املعول فضـرب   وبطنه معصوب حبجر،

  . )٥( احلديث ... حىت عاد كثيباً أهيل أو أهيم 
أن النيب صلى اهللا عليه وآلـه   -رضي اهللا عنه-ومن حديثه صلى اهللا عليه وسلم، مارواه أبو موسى    

  .  )٦( )ضه بعضاً وشبك بني أصابعه املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بع( : وسلم قال

                                                        
  )٤٩٤٤(، وأبو داود)٤١٩٧(، والنسائي)١٦٤٩٣(د، وأمح)٥٥(رواه مسلم.  ١
  )٤/٢١٩(البن اجلوزي . كشف املشكل من حديث الصحيحني.  ٢
  )٤/٢١٩(البن اجلوزي . كشف املشكل من حديث الصحيحني . ٣
  )٧٠٢(، والنسائي)٥٢٤(،ومسلم)٤٢٨(رواه البخاري. ٤
  )٤٢(،والدارمي)١٣٧٩٩(، وأمحد)٤١٠١(رواه البخاري.  ٥
  )٢٥٦٠(، والنسائي)١٩٢٨(، والترمذي)١٩١٢٧(، وأمحد)٢٥٨٥(واللفظ له ،ومسلم) ٤٨١(بخاريرواه ال.  ٦



   
  

١٩٧  

واإلخوان حيتاج بعضهم بعضاً، فيتعاونون فيما بينهم يف سد خلة فقريهم، أو الشـفاعة احلسـنة يف       
واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عـون  ( قضاء حاجة حمتاجهم، أو غري ذلك من شىت صور التعاون، 

  .  )١( )أخيه 
التواضع ولني اجلانب لإلخـوان  تـدمي    .هم وعدم التكرب أو الفخر عليهم تواضع اإلخوان فيما بين -٦

والتكرب أو االختيال أو الفخر عليهم سبب يف نفور بعضهم . العشرة بينهم، وتقوي روابط األخوة بينهم 
  . من بعض، وعالمةٌ على تفكك رابطة األخوة بينهم 

 -رضي اهللا عنه-م، فقد روى عياض بن محاروالتواضع مطلوب ومأمور، والفخر منهي عنه ومذمو    
إن اهللا أوحى إيلَّ أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبـغِ  ( : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 على أحد والفخر والكرب طريق إىل الظلم والعدوان والبغي .  )٢( )أحد .  
ال، وهذه سنة اهللا يف خلقه، فليس الشريف هو وال شك أن الناس يتفاضلون يف احلسب والنسب وامل    

الذي جعل نفسه شريفاً، وليس الوضيع هو الذي جعل نفسه وضيعاً، وال الفقري وال الغين كذلك، بـل  
وليس التفاضل مسوغاً ألحد يف ترفعه على غريه . فلله يف خلقه شؤون  -حكمة اهللا البالغة اقتضت ذلك

أو احلسيب أو الغين متواضعاً هللا، ليناً مسحاً مع إخوانه، ازادا بذلك أو فخره عليه، بل مىت كان الشريف 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   -رضي اهللا عنه-روى أبو هريرة. رفعةً عند اهللا وقبوالً عند خلقه 

  .  )٣( )وما تواضع أحد هللا إال رفعه  (  : قال
لق، فإنه ما من رجلٌ أُثر عنه ذلك، إال طـاب  طوىب ملن ألبسه اهللا ثوب حسن اخل .حسن اخللق -٧    

وحسن اخللق هو بسط الوجه، واحتمال األذى، وكظم الغـيظ،  . ذكره عند الناس، ورفع قدره بينهم
: قـال : عن حسن اخللق: سألت أبا عبد اهللا : قال ابن منصور. وغري ذلك من املعاين واخلصال احلميدة 

هو بسط الوجه وأن ال تغضب وحنو ذلك، ذكـره  : ن راهويهإسحاق بوقال ... أن ال تغضب وال حتتد 
  : عن سالم بن مطيع يف تفسري حسن اخللق، فأنشد هذا البيت  وروى اخلالل... اخلالل 

  . )٤(كأنك معطيه الذي أنت سائله 
.  

  تراه إذا ما جئته متهلالً  

:  -وهو أحسن الناس خلقاً-صلى اهللا عليه وآله وسلم-بقول خري الربية  وخري الناس أحسنهم خلقاً    
واهدين (  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-وكان من دعائه يف االستفتاح .   )١( )خياركم أحسنكم أخالقا ( 

                                                        
، وابـن  )٤٩٤٦(، وأبـو داود )١٤٢٥(، و الترمـذي )٧٣٧٩(، ورواه أمحـد )٢٦٩٩(  -رضي اهللا عنـه -رواه مسلم من حديث أيب هريرة .   ١

  )٢٢٥(ماجه
  )٤١٧٩(، وابن ماجه)٤٨٩٥(وأبو داود. اللفظ لهكتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، و) ٢٨٦٥(رواه مسلم.  ٢
  )١٦٧٦(، والدارمي)١٨٨٥(، ومالك)٢٠٢٩(، والترمذي)٨٧٨٢(، وأمحد)٢٥٨٨(رواه مسلم.  ٣
  .بتصرف ) ٢/١٩١(اآلداب الشرعية .  ٤



   
  

١٩٨  

 )واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت 
ته، واستأنسوا حبديثه، وبضده صـاحب  ومن كان كذلك أحبه الناس، ورغبوا يف جملسه وجمالس.   )٢(

الفضـيل  أُثر عن .  اخللق السيء؛ فحديثه ممل، وجملسه ينفر عنه الناس، وهو مبغوض ثقيل على القلب  
  .  )٣(من ساء خلقه ساء دينه، وحسبه ومودته : أنه قال بن عياض

    سـل  ، فبحسن اخللق تدوم العشرة، وت ومعاشرة اإلخوان هلا نصيب من ذلك كبريأتلف القلوب، وت
فحري باإلخوان أن يبسطوا وجوههم إلخوام، وأن ينتقوا أطايب الكالم هلم، . السخائم من الصدور 

  .  )٤(وأن يغضوا عن هنام وزالم ويلتمسوا هلم املعاذير 
وعنـد  ) قلـيب   )٥( واسلل سخيمة:( كان من دعائه صلى اهللا عليه وآله وسلم  .سالمة الصدر -٨    

وهذه منقبة وخلة عظيمة الشأن قليل هم الذين يتحلون ـا؛  .  )٦() واسلل سخيمة صدري : (لترمذي ا
ألنه عسري على النفس أن تتجرد من حظوظها، وتتنازل عن  حقوقها لغريها، هذا مع ما يقع من كـثري  

ر، ومل يقابـل  من الناس من التعدي والظلم، فإذا قابل املرء ظلم الناس وجهلهم وتعديهم بسالمة صـد 
وهـو عزيـز   . إساءم بإساءة، ومل حيقد عليهم، نال مرتبة عالية من األخالق  الرفيعة والسجايا النبيلة 

 -رضي اهللا عنه-روى أبو هريرة.                  ونادر يف الناس، ولكنه يسري على من يسره اهللا عليه 
واملـؤمن  ( : قوله.  )٧( )رمي، والفاجر خب لئيم املؤمن غر ك( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أي ليس بذي مكر، فهو ينخدع النقياده ولينه، وهـو ضـد   : ويف النهاية :قال املباركفوري )غركرمي 
اخلب، يريد أن املؤمن احملمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وليس ذلـك منـه   

أي يغره كل أحد ويغريه كل شيء وال : وقال املناوي. يف املرقاة جهالً، ولكنه كرم وحسن خلق، كذا
 )والفاجر خب لئيم ( : وقوله. يعرف الشر وليس بذي مكر، فهو ينخدع لسالمة صدره وحسن ظنه  

  .  )٨(أي خبيل جلوج سيء اخللق 
الظـن  ومن حسن املعاشرة بني اإلخوان إحسان  .إحسان الظن باإلخوان وعدم التجسس عليهم -٩    

ونهينا عن ظن السوء فإنه أكذب . م، ومحل كالمهم وما يصدر منهم من األفعال على أحسن احملامل 
                                                                                                                                                                             

  )١٩٧٥(، والترمذي)٦٤٦٨(، وأمحد)٦٠٣٥(رواه البخاري.  ١
  )١٢٣٨(، والدارمي)٧٦٠(، وأبو داود)٨٩٧(والنسائي ،)٣٤٢١(، والترمذي)٨٠٥(، وأمحد)٧٧١(رواه مسلم .  ٢
  )٢/١٩١(اآلداب الشرعية .  ٣
  .والكالم على حسن اخللق يطول، وليس هذا جماله .  ٤
  سخم: مادة) ١٢/٢٨٢: لسان العرب. ( احلقد والضغينة واملوجدة يف النفس : السخيمة.  ٥
، وابـن  ) ٣٥٥١(، والترمـذي )١٩٩٨(ورواه أمحـد . صـحيح : وقال األلباين) ١٥١٠( -رضي اهللا عنهما-رواه أبو داود من حديث ابن عباس.  ٦

  )٣٨٣٠(ماجه
  .حسن : وقال األلباين) ٤٧٩٠(، وأبو داود)١٩٦٤(رواه الترمذي.  ٧
  .وفيه تقدمي وتأخري ). ٦/٨٤(حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.  ٨
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( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : قال-رضي اهللا عنه-احلديث، كما يف احلديث أن أبا هريرة
واملراد بالنهي هنا .  )٢( )احلديث ... )١(إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا

هو حتقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس يف النفس؛ فإن ذلـك   :قال اخلطايب. هو النهي عن ظن السوء 
ومراد اخلطايب أن احملرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر يف قلبه، دون ما يعـرض يف  . ال ميلك

جتاوز اهللا تعاىل عما حتدثت به األمة ما :( يثالقلب وال يستقر، فإن هذا  ال يكلف به كما سبق يف حد
املـراد   :وقال القـرطيب .  )٣( قاله النوويوسبق تأويله على اخلواطر اليت ال تستقر، ) مل تتكلم أو تعمد 

بالظن هنا التهمة اليت ال سبب هلا كمن يتهم رجالً بالفاحشة من غري أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك 
وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمـة فرييـد أن يتحقـق     }وال جتسسوا  {:     عطف عليه قوله

اجتنبوا كثرياً من الظن إن { :فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك،وهذا احلديث يوافق قوله تعاىل
فدل سياق اآلية على األمر بصون عرض املسـلم   }بعض الظن إمث، وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضاً 

 }وال جتسسوا { :تقدم النهي عن اخلوض فيه بالظن، فإن قال الظان أحبث أل حتقق، قيل لهغاية الصيانة، ل
  .  )٤(} وال يغتب بعضكم بعضاً { : فإن قال حتققت من غري جتسس قيل له

من إحسان الظن باإلخوان؛ محل كالمهم على أحسن احملامل، فإذا بلغك شـيٌء تكرهـه،    :فائدة    
  .عله أراد كذا، ولعله أراد كذا، حىت ال جتد له حممالً ل: فالتمس له العذر، وقل

وأن يعتريهـا    -ال بـد -ملا كانت خمالطة الناس ومعاشرم .العفو عن الزالت وكظم الغيظ  -١٠    
شيٌء من التقصري والتفريط والتعدي من بعضهم على بعض إما بقولٍ أو فعلٍ؛ أُستحب ملن ظُلم أن يكظم 

والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون { : قال تعاىلغيظه ويعفو عمن ظلمه، 
والكاظمني { :قوله.  )٦( }والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني { : وقال تعاىل .  )٥( }

إذا حصل هلم من غريهم أذية توجب غيظهم وهو امتالء قلوم مـن احلنـق،   : أي }والكاظمني الغيظ 
ب لالنتقام بالقول والفعل، هؤالء ال يعملون مبقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما يف القلـوب  املوج

يدخل يف العفو عن  }والعافني عن النـاس  { :      وقوله. من الغيظ، ويصربون عن مقابلة املسيء إليهم 
فو ترك املؤاخذة، مع والعفو أبلغ من الكظم، ألن الع. الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل

                                                        
  .جسس: مادة ) ٦/٣٨: لسان العرب. (البحث عن العورات  : وقيل... لشرالتفتيش على بواطن األمور، وأكثر ما يقال يف ا: التجسس.  ١

  .حسس : مادة ) ٦/٥٠: لسان العرب. ( التحسس شبه التسمع والتبصر: وقال أبو معاذ... تطلبه وتبحثه: حتسس اخلرب:  التحسس
  )١٦٨٤(،ومالك)٤٩١٧(، وأبو داود)١٩٨٨(، والترمذي)٢٧٣٣٤(، وأمحد)٢٥٦٣(، ومسلم)٥١٤٤(رواه البخاري.  ٢
  )١٦/١٠١(الد الثامن . شرح صحيح مسلم.  ٣
  )١٠/٤٩٦(فتح الباري .  ٤
  )٣٧(الشورى.  ٥
  )١٣٤(آل عمران .  ٦



   
  

٢٠٠  

السماحة عن املسيء، وهذا إمنا يكون ممن حتلى باألخالق اجلميلة، وختلى عن األخالق الرذيلة، وممـن  
تاجر مع اهللا، وعفا عن عباد اهللا، رمحة م، وإحساناً إليهم، وكراهة حصول الشر عليهم، وليعفـو اهللا  

فمن عفا وأصلح فأجره علـى  {: ري،كما قال تعاىلعنه، ويكون أجره على ربه الكرمي، ال على العبد الفق
والكاظم غيظه مع قدرته على إنفاذه موعود على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  .  )١(اهـ  }اهللا 

من كظـم  ( : وسلم خبري جزيل، فقد روى معاذ بن أنس اجلهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .   )٢( )اهللا على رءوس اخلالئق حىت يخريه  اهللا يف أي احلور العني شاء  غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه

روى . ليس ضعفاً وال نقصاناً، بل هو رفعة لصاحبها وعـزاً   والعفو عن الزالت واهلنات واملظلمات    
اد ما نقصت صدقة من مال، وما ز( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-أبو هريرة

وال عفا رجلٌ عن مظلمة  إال زاده اهللا ( : ولفظ أمحد )اهللا عبداً بعفوٍ إال عزاً، وما تواضع أحد هللا إال رفعه 
واملتآخيني يف اهللا جدير م أن يتجاوزوا عن زالت بعضهم، ويعفوا حمسنهم عن مسـيئهم،  .  )٣( )عزاً 

  . أحسن حال فإم إذا مت هلم ذلك سلمت قلوم وتصافت، وعاشوا يف 
  : من العفو قبول عذر املسيء، وفيه أقوالٌ بليغة  :فائدة    
لو أن رجالً شتمين يف أذين هذه، واعتذر يف األخرى، لقبلت  -رضي اهللا عنهما- قال احلسن بن علي    

  . عذره ما يعلم كذبه 
  :  ومن النظم يف معناه    

ك فالنٌقد أساء إلي: قيل يل    وقعود الفىت عن الضيم عار  
قد جاءنا فأحدث عذراً: قلت    دية الذنب عندنا االعتذار  

  . )٤(إن اعتذر إليك معتذر فتلقه بالبشر : وقال األحنف    
عن النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنه-وفيه حديث أنسٍ .  النهي عن التحاسد والتباغض واهلجر  -١١    

وكونوا عباد اهللا إخواناً، وال حيل ملسلمٍ أن يهجر )٥(دابروا ال تباغضوا وال حتاسدوا وال ت(: عليه وسلم قال
واحلسد نوعان حممود ومذموم، فاملذموم هو متين زوال نعمـة الغـري،   .  )٦( )يهجر أخاه فوق ثالثة أيامٍ 
وهـي  . واحملمود هو الغبطة، وهي متين مثل نعمة الغري من غـري زوالٍ هلـا   . وهذا ظلم وبغي وعدوان

                                                        
  )١٣٤آل عمران آية (البن سعدي . تفسري الكالم املنان يف تفسري كالم الرمحن .  ١
  )٤١٨٦(حسن، وابن ماجه: وقال األلباين) ٤٧٧٧(بو داود، وأ)١٥٢١٠(حديث حسن غريب، ورواه أمحد: وقال) ٢٠٢١(رواه الترمذي.  ٢
  )١٦٧٦(، والدارمي)١٨٨٥(، ومالك)٢٠٢٩(، والترمذي)٧١٦٥(، وأمحد)٢٥٨٨(رواه مسلم.  ٣
  )١/٣١٩(اآلداب الشرعية .  ٤
) ٤/٢٧٢:(لسـان العـرب  .(ويهجره  املصارمة واهلجران، مأخوذ من أن يويل الرجل صاحبه دبره وقفاه ويعرض عنه بوجهه: التدابر: قال أبو عبيد.  ٥

  دبر: مادة
  )١٦٨٣(ومالك) ٤٩١٠(، وأبو داود)١٩٣٥(، والترمذي)١١٦٦٣(، وأمحد)٢٥٥٩(، ومسلم)٦٠٦٥(رواه البخاري.  ٦



   
  

٢٠١  

ال حسد إال يف اثنتني رجلٌ آتاه اهللا الكتاب وقام به آنـاء  ( :ه صلى اهللا عليه وآله وسلم املقصودة يف قول
والتباغض ضد التحاب، والتدابر هو .  )١( )اهللا، ورجلٌ أعطاه اهللا ماالً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار 

  . اهلجران
 إليه فإن ذلك من الظلم والعـدوان، وال  أن ال يتمىن أحدكم زوال نعمة أخيه اليت ساقها اهللا :واملعىن    

. يبغض أحدكم أخيه؛ بل حتابوا، وال يهجر أحدكم أخاه فوق ثالث، فإن اهلجران حمرم بني املسـلمني  
أي تعاملوا وتعاشروا معاملة اإلخوة ومعاشرم يف املـودة والرفـق،    )وكونوا عباد اهللا إخواناً ( : وقوله

 قاله النووياخلري، وحنو ذلك من صفاء القلوب، والنصيحة بكل حال،  والشفقة واملالطفة، والتعاون يف
  . )٢(اهـ .

فما كـان  . اهلجر قد يكون حلق اهللا وهو اهلجر على وجه التأديب ، وقد يكون حلظ النفس  :تنبيه    
جلنـة  تفتح أبواب ا( : حلظ النفس مل يرخص فيه فوق ثالث ليالٍ، وعليه يرتل قوله صلى اهللا عليه وسلم

يوم األثنني ويوم اخلميس، فيغفر لكل عبد ال يشرك باهللا شيئاً، إال رجالً كانت بينه وبني أخيـه شـحناء،   
إال املتـهجرين، يقـال   ( :ولفظ الترمذي )فيقال أنظروا هذين حىت يصطلحا، أنظروا هذين حىت يصطلحا

كرات حىت يتوب منها، كمـا  وما كان حلق اهللا؛ كهجران صاحب املن.  )٣( )ردوا هذين حىت يصطلحا 
وهذه مل حتدد بوقت؛ بل مىت . هجر النيب صلى اهللا عليه وسلم الثالثة الذين خلفوا حىت أنزل اهللا توبتهم

  .  )٤(ما حصل املقصود امتنع اهلجر وحرم 
خيتلف بـاختالف  ] هجر التأديب[وهذا اهلجر:  -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيميةقال  : ٢فائدة     
اجرين يف قوم وضعفهم وقلتهم وكثرم، فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه ورجوع العامة عـن  اهل

فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضي هجره إىل ضعف الشـر وخفيتـه كـان    . مثل حاله
وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، واهلاجر ضعيف، حبيث يكـون  . مشروعاً

. مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، مل يشرع اهلجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اهلجـر 
واهلجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم يتـألف قومـاً ويهجـر     

  .  )٥(اهـ .آخرين
حلظ النفس، ومل يبح له أن يزيد رخص الشرع يف هجر املسلم أخاه ثالثة أيام، إذا كان هجراً  :فائدة    

واحلكمة يف ذلك أن النفس البشرية تنتاا من العوارض واحلوادث ما جيعلها تغضب، فرخص . على ذلك
                                                        

  )٤٢٠٩(، وابن ماجه)١٩٣٦(، والترمذي)٤٩٠٥(، وأمحد)٨١٥(، ومسلم)٥٠٢٥(رواه البخاري.  ١
  )٩٩-١٦/٩٨.(شرح صحيح مسلم الد الثامن.  ٢
  )١٦٨٦(، ومالك)١٧٤٠(، وابن ماجه)٤٩١٦(، وأبو داود)٢٠٢٣(، والترمذي)٧٥٨٣(، وأمحد)٢٥٦٥(رواه مسلم.  ٣
  )٢٠٩-٢٨/٢٠٣(انظر الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  ٤
  )٢٨/٢٠٦(الفتاوى.  ٥



   
  

٢٠٢  

. ملن وجد على أخيه أن يهجره ثالثة ليالٍ وهي كافية يف كسر سورة الغضب وزوال موجدته على أخيه 
أن حتد ثالثة أيام وال تزيد على ذلك للعلـة نفسـها؛    ومثل ذلك احملادة على غري زوجٍ، فقد رخص هلا

فاملوت من أعظم املصائب والنفس يناهلا من احلزن ما يناهلا، فأُبيح هلا أن حتد وترسل نفسها يف التنفيس 
  .وهللا احلكمة البالغة . عن مصاا غري متجاوزة ثالثة أيام 

ان اليت جتلب اإلمث، وتوغر الصـدور، وتسـبب   من آفات اللس .بااللقاب  )١(النهي عن التنابز -١٢    
الفرقة بني اإلخوان؛ التنابر باأللقاب، وتلقيب اآلخرين بألقاب مشينة مذمومة يعريون ـا، ويضـحك   

وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد {  : عليهم منها، وفيه ي من اهللا جل يف عاله، قال تعاىل
  . احلق من سلم املسلمون من لسانه ويده واملسلم .  )٢( }اإلميان 

وال تنـابزوا  { نزلت هذه اآلية يف بـين سـلمة   : قال -رضي اهللا عنه-روى أبو جبرية بن الضحاك    
قال قدم علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولـيس منـا   } باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلميان 

مه يا رسـول اهللا  : فيقولون . يب صلى اهللا عليه وسلم يقول يا فالنرجلٌ إال وله امسان أو ثالثة، فجعل الن
  .  )٣( }وال تنابزوا باأللقاب { إنه يغضب من هذا االسم فأُنزلت هذه اآلية 

والناجي من . وعامة الناس اليوم يكثر فيهم هذا، وهو من العدوان بالقول، ومن أوزار اللسان وآفاته    
  .وقانا اهللا وإياكم آفات اللسان وسقطاته . ملسلمني، ومل يناهلم بسوءأخذ بلسانه وكفه عن أعراض ا

ال حميد عن وجود بعض اخلصام والرتاع بني اإلخوان، مما قد  .استحباب اإلصالح بني اإلخوان -١٣    
واملوفق من الناس من جعله اهللا مصلحاً بـني املتـهاجرين  أو   . ينتج عنه بعض الشحناء واإلحن بينهم

أال أخربكم ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -رضي اهللا عنه-روى أبو الدرداء. مني املتخاص
، فـإن فسـاد ذات    )٤(صالح ذات البني : قال. بلى : بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا

وسـالمة  والشرع املطهر حريص على اجتماع الكلمة، وتوحيـد الصـفوف،   .  )٥( )البني هي احلالقة 
ومن أجل ذلك رخص للمصـلح بـني النـاس أن    . القلوب، وينهى عن االختالف والتباعد واملفارقة 

ليس الكذاب الذي يصلح بني النـاس  ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يكذب، وليس هو بآمث
السخائم من القلوب  بل هو مأجور لسعيه يف إصالح ذات البني، وسل.   )٦( )فينمي خرياً أو يقول خرياً 

كل سالمي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل ( : قال صلى اهللا عليه وسلم. القلوب 

                                                        
  نبز: مادة) ٥/٤١٣.(كثر فيما كان ذماً التداعي باأللقاب وهو ي: وتنابزوا بااللقاب أي لقب بعضهم بعضاً، والتنابز: يف اللسان.  ١
  )١١(احلجرات . ٢
  )٣٧٤١(، وابن ماجه)١٧٨٢٤(و أمحد.وقال األلباين صحيح ) ٤٩٦٢(ورواه أبو داود. حديث حسن صحيح : وقال) ٣٢٦٨(رواه الترمذي.  ٣
  .أي األحوال اليت تكون بني الناس: ذات البني .  ٤
  )٢٦٩٦٢(صحيح، وأمحد: وقال األلباين) ٤٩١٩(ورواه أبو داود. حديث صحيح : وقال)٢٥٠٩(رواه الترمذي.  ٥
  )٤٩٢٠(، وأبو داود)١٩٣٨(، والترمذي)٢٦٧٢٧(، وأمحد)٢٦٠٥(، ومسلم)٢٦٩٢(رواه البخاري.  ٦



   
  

٢٠٣  

.  )١( )كل يومٍ تطلع فيه الشمس يعدل بني الناس صـدقة  ( : ويف رواية  )احلديث ...بني االثنني صدقة 
، فال ينبغي هلم العزوف عنه، وال احليدة وأولوا األلباب خليق م أن يكونوا سباقني لإلصالح بني الناس

  . عن طريقه بعد ما عرفوا ما فيه من األجر العظيم 
    ١٤- عطي هذا . حترمي املنادي وأُعطيات، فهذا يهدي هلذا، وهذا ي غالباً ما يكون  بني اإلخوان .

الضعيفة تسلك سبيل املـن  ولكن  النفوس . وهذا من متام املعاشرة بينهم، وداعي إىل دوامها واستقرارها
املن غالباً يقع من البخيل واملعجب، فالبخيـل تعظـم يف   : قال القرطيب. عند العطاء إما بخالً أو عجباً 

نفسه العطية وإن كانت حقرية يف نفسها، واملعجب حيمله العجب على النظر لنفسه بعني العظمة وأنـه  
وحيـرم  :قال ابن مفلح . ع، واملنانُ مذموم وعلى خطر عظيم منعم مباله على املعطي واملن حمرم يف الشر

واآليات واألحاديث قاضية بتحرمي املن، كقوله .  )٢(اهـ  . املن مبا أعطى، بل هو كبرية على نص أمحد
قوله صلى و.  )٣( }اآلية .. الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى { : تعاىل

ثالثةٌ ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر ( :قال -رضي اهللا عنه-اهللا عليه وآله وسلم من حديث أيب ذر
قال أبـو  . فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرار : قال. إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 

.  )٤( )املنان، واملُنفِّق سلعته باحللف الكـاذب  املُسبل، و: خابوا وخسروا من هم يا رسول اهللا؟ قال: ذر
ال يدخل اجلنة ( : قال -رضي اهللا عنهما-وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو

  .  )٥( )منانٌ وال عاق وال مدمن مخر 
ملُفشي للسر خائن وا. وهو من األمانات اليت جيب حفظها وكتماا  .حفظ السر وعدم إفشاؤه -١٥    

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه-روى أبو هريرة. لألمانة، وهي من خصال املنافقني
وعن جابر بن عبد .  )٦( )آية املنافق ثالثٌ، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن  خان  ( : قال

ا حدث الرجلُ احلديث مث التفت فهي أمانـة  إذ( : عن النيب صلىاهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنه-عبد اهللا
وسر جيب كتمانه وعدم التحـدث بـه   . )٧() إذا رأى املُحدثُ املُحدثَ يتلفت فهي أمانه ( :وعند أمحد)

وهذا من حرص الشرع وعنايته حبفظ الناس ألسرارهم، حيث عد التفات املتكلم . للناس مجيعاً أو اشتاتاً 
  . هذا سر فاكتمه عين : املكان، قائماً مقام قوله على وجه التأكد من خلو

                                                        
  )٢٧٤٠٠(، وأمحد)١٠٠٩(، ورواه مسلم)٢٧٠٧(، )٢٩٨٩(رواه البخاري.  ١
  )١/٣٣٦(اآلداب الشرعية .  ٢
  )٢٦٢(البقرة.  ٣
  )٢٦٠٥(، والدارمي)٢٢٠٨(، وابن ماجه)٤٠٨٧(، وأبو داود)٢٥٦٣(، والنسائي)١٢١١(، والترمذي)٢٠٨١١(، وأمحد)١٠٦(سلمرواه م.  ٤
  )٢٠٩٣(ورواه الدارمي). ٢٥٤١(برقم. صحيح : وقال األلباين) ٥٦٧٢(، والنسائي)٦٥٠١(رواه أمحد.  ٥
  )٥٠٢١(والنسائي ،)٢٦٣١(، والترمذي)٨٤٧٠(، وأمحد)٥٩(، ومسلم)٣٣(رواه البخاري.  ٦
  )١٤٨٢٠(، ورواه أمحد)٤٠٧٥(حسن، برقم: وقال عنه األلباين) ٤٨٦٨(ورواه أبو داود. حديث حسن: وقال) ١٩٥٩(رواه الترمذي. ٧



   
  

٢٠٤  

أتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه ( : فقال -رضي اهللا عنه-ما رواه ثابت عن أنس  -أيضاً-ويف هذا    
مـا  : فلما جئت قالت. فسلم علينا فبعثين إىل حاجة فأبطأت على أُمي: وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال

ال : قالت. إا سراً : ما حاجته؟ قلت: قالت.  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجةبعثين: حبسك؟ قلت
 )واهللا لو حدثت به أحداً حلدثتك يا ثابـت  : قال أنس. حتدثن بسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحداً 

بعده، ولقد سألتين أم سليم أسر إيلَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم سراً فما أخربت به أحداً ( : ولفظ البخاري
  . )١( )فما أخربا به 

جتد من شر الناس ( : ذو الوجهني بينه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بقوله .ذم ذو الوجهني  - ١٦    
إمنا كـان ذو   :قال القرطيب.  )٢( )الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه . يوم القيامة عند اهللا ذا الوجهني

. شر الناس ألن حاله حال املنافق، إذ هو متملق بالباطل والكذب، مدخل للفساد بني النـاس الوجهني 
هو الذي يأيت كل طائفة مبا يرضيها، فيظهر هلا أنه منها وخمالف لضدها، وصنيعه نفـاق   :وقال النووي

ـ   :قال. حمض كذب وخداع وحتيل وإطالع على أسرار الطائفتني، وهي مداهنة حمرمة د فأما مـن يقص
الفرق بينهما أن املذموم من يزين لكـل طائفـة   : وقال غريه. بذلك اإلصالح بني الطائفتني فهو حممود

عملها ويقبحه عند األخرى ويذم كل طائفة عند األخرى، واحملمود أن يأيت لكل طائفة بكالم فيه صالح 
  .  )٣(اهـ . القبيحلألخرى ويعتذر لكل واحدة عن األخرى، وينقل إليه ما أمكنه من اجلميل ويستر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  )١١٦٤٩(، وأمحد)٦٢٨٩(، والبخاري)٢٤٨٢(رواه مسلم.  ١
  )١٨٦٤(، ومالك)٤٨٧٢(، وأبو داود)٢٠٢٥(، والترمذي)٧٢٩٦(، وأمحد)٢٥٢٦(، ومسلم)٦٠٥٨(رواه البخاري.  ٢
  )١٠/٤٩٠(فتح الباري .  ٣



   
  

٢٠٥  

  باب آداب عشرة النساء  -٢١
  

  . ١} وهلن مثل الذي عليهن باملعروف { : قال تعاىل -
تطعهما إذا : ما حق املرأة على الزوج ؟ قال: ( سأل رجلٌ  النيب  صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال-

  . )٢()وال جر إال يف البيت طَعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تقبح، 
  

  *اآلداب * 
  
مياالً للنسـاء،   -بطعبه الذي جبله اهللا عليه-ملا كان الرجل . احلث على الزواج وهو من السنة  -١   

وكانت املرأة متيل إىل الرجل مبقتضى الفطرة، أراد الشرع املطهر أن تصرف هذه الفطرة يف طريقٍ صحيحٍ 
وكان الطريق هو . ب نزوام حىت ال يصبحوا كالبهائم يركب بعضها بعضاًحيفظ للناس أنسام، ويهذ

يا معشـر  ( : ولذا رغب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فيه وبين فوائده، وحث أمته عليه فقال. الزواج 
الشباب من استطاع منكم  الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم 

يف قصة الثالثة الذين أُخربوا عن عبـادة   -رضي اهللا عنه-وحديث أنس ابن مالك.   )٣( )إنه له وجاء ف
الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم، فكأم تقالُّوها، وحرموا على أنفسهم ما أباحه اهللا هلم، قـال هلـم   

أمـا واهللا إين  . كـذا وكـذا    أنتم الذين قلتم( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم زاجراً عن فعلهم 
فمن رغب عن سنيت فليس . ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكين أصوم وأُفطر، وأُصلي وأرقد، وأتزوج النساء

حبب إيلَّ من الدنيا الطيـب  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-وعنه. ) ٤() مين 
قال والعزوبة والعزوف عن الزواج ليس من هدي املرسلني، .  )٥( )والنساء، وجعل قُرة عيين يف الصالة 

ليست العزوبة من أمر اإلسالم يف شيء، ومن دعاك إىل غري التزويج، فقد دعاك إىل غـري   :االمام أمحد
وجيب الزواج على من كان قادراً عليه، وخاف على نفسه العنت، وكانت نفسـه  .  )٦(اهـ .اإلسالم 

  . فعل يخشى عليه الوقوع يف الفواحش  كالزنا وغريه وهو حمرم تتوق إليه، ألنه إن مل ي

                                                        
  )٢٢٨(البقرة .  ١
  )١٨٥٠(وراه ابن ماجه. حسن صحيح : وقال األلباين) ٢١٤٢(، وأبو داود)١٩٥١١(رواه أمحد.  ٢
، وأبـو  )٢٢٣٩(، والنسـائي )١٠٨١(، والترمـذي )٣٥٨١(، وأمحـد )١٤٠٠(، ومسـلم )٥٠٦٥: (رواه البخاري من حديث ابن مسـعود .  ٣

  )٢١٦٥(، والدارمي)١٨٤٥(، وابن ماجه)٢٠٤٦(داود
  )٣٢١٧(، والنسائي)١٣١٢٢(، وأمحد)١٤٠١(،ومسلم)٥٠٦٣(رواه البخاري.  ٤
  )٣٦٨٠(برقم . حسن صحيح : وقال األلباين) ٣٩٣٩(، والنسائي)١١٨٨٤(رواه أمحد.  ٥
  )٣:(حاشية رقم) ٦/٢٢٦(حاشية الروض املربع. ٦



   
  

٢٠٦  

.  }وهلن مثل الذي عليهن بـاملعروف { :األصل يف معاشرة النساء قوله تعاىل .العشرة باملعروف -٢    
وللنساء على بعولتهن من احلقوق واللوازم، مثل الذي عليهن ألزواجهن مـن احلقـوق الالزمـة    : أي

العادة اجلارية يف ذلك البلد، وذلك الزمان : قوق بني الزوجني إىل املعروف، وهوومرجع احل. واملستحبة
ويف هـذا  . من مثلها ملثله، وخيتلف ذلك باختالف األزمنة واألمكنة، واألحوال، واألشخاص، والعوائد

الكل يرجع إىل املعـروف، فهـذا    -دليل على أن النفقة والكسوة واملعاشرة واملسكن وكذلك الوطء
قاله ابـن  . وأما مع الشرط، فعلى شرطهما، إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً. ب العقد املطلقموج

{ : إين ألحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين يل املرأة، ألن اهللا يقول: وقال ابن عباس. )١(سعدي  
سأل رجلٌ   :قال -نهرضي اهللا ع-ويف حديث معاوية بن حيدة.  )٢(} وهلن مثل الذي عليهن باملعروف 

تطعهما إذا طَعمت، وتكسـوها  : ما حق املرأة على الزوج ؟ قال: ( النيب  صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال
  ) .٣()إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تقبح، وال جر إال يف البيت 

طعام، وإصالح البيت وحنو هل جيب على الزوجة أن ختدم زوجها يف األمور املعتادة كتجهيز ال: مسألة    
   ذلك ؟

هل عليها أن ختدمه يف مثـل فـراش املـرتل،    : وتنازع العلماء:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: اجلواب    
مثل علف دابته وحنـو ذلـك؟   : ومناولة الطعام والشراب واخلبز، والطحن، والطعام ملماليكه، وائمه

ال جتب عليـه العشـرة   : ف، كضعف قول من قالوهذا القول ضعي. ال جتب اخلدمة: فمنهم من قال
بالوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له باملعروف؛ بل الصاحب يف السفر الذي هو نظري اإلسنان وصاحبه يف 

وجوب اخلدمة؛  -وهو الصواب-وقيل. املسكن إن مل يعاونه على مصلحة مل يكن قد عاشره باملعروف
نده بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وعلى العـاين  فإن الزوج سيدها يف كتاب اهللا؛ وهي عانية ع

: ومنهم من قـال . جتب اخلدمة اليسرية: مث من هؤالء من قال. والعبد اخلدمة؛ وألن ذلك هو املعروف
جتب اخلدمة باملعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن ختدمه اخلدمة املعروفة من مثلها ملثله، ويتنوع ذلك 

اهــ  .ة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة بتنوع األحوال؛ فخدم
)٤(.  

أمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الرجال أن يستوصـوا بالنسـاء   .الرفق بالنساء والوصية ن -٣    
ـ  ا خرياً، وذلك ألن الضعف مالزم للمرأة، فهي حتتاج إىل من حيسن إليها ويرفق ا، ال أن يقسو عليه

                                                        
  )٢٢٨آية . البقرة .(م املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال.  ١
  .دار الكتب العلمية . ط) ١/٢٦٦(تفسري ابن كثري .  ٢
  )١٨٥٠(وراه ابن ماجه. حسن صحيح : وقال األلباين) ٢١٤٢(، وأبو داود)١٩٥١١(رواه أمحد.  ٣
  )٩١-٣٤/٩٠(الفتاوى.  ٤



   
  

٢٠٧  

حـدث أبـو   . ويعاملها معاملة الرجال؛ فمن أجل هذا وغريه أُمر الرجال بالوصية بالنساء والرفق ن 
استوصوا بالنساء خرياً فـإن املـرأة   ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-هريرة 

كتـه مل يـزل أعـوج    خلقت من ضلع وإن أعوج ما يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تر
  . )١( )فاستوصوا بالنساء 

ما حيتجن إليه من أمور دينهن كأحكام الطهارة واحليض والنفـاس،   تعليمهن: ومن الوصية بالنساء    
وإن كان ال يستطيع تعليمهن لقلة علمه، وجب عليـه أن  . اخل ..والصالة، والزكاة إن كن ميلكن ماالً 

لمن ما حيتجن إليه من العلم الشرعي الذي ال تقوم عبادن إال به؛ كجلب الكتب يوفر هلن ما جيعلهن يتع
  . الشرعية، واألشرطة السمعية، أو إحضارهن إىل جمالس العلم، وغري ذلك من وسائل حتصيل العلم 

لزامهن باحلجـاب  وإلزامهن بإقامة فرائض اهللا اليت أوجبها عليهن، وإ تأديبهن: ومن الوصية بالنساء    
ياأيهـا الـذين   { :       وقال تعاىل. اآلية }وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها { : قال تعاىل. الشرعي

-مالك بن احلـويرث ويف حديث . )٢(اآلية  }آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة 
ارجعـوا  ( :الرجوع، قال صلى اهللا عليه وسلم  ملا مكثوا يف املدينة عشرون يوماً وأرادوا -رضي اهللا عنه

  .    )٣()احلديث ...إىل أهليكم فأقيموا فيهم  وعلموهم ومروهم 
فإذا تساهلة الزوجة يف إقامة الفرائض، أو يف االلتزام باحلجاب الشرعي، أو أبت عليه إذا دعاها إىل     

ته عليها يؤدا مبا حيصـل بـه صـالحها    فراشه، أو عصته يف أمرٍ تلزمها طاعته فيه؛ فإنه مبوجب قوام
. والتأديب يكون على مراحل، فال ينبغي للزوج أن يأخذ يف األخرى حىت يتعذر اليت قبلها. واستقامتها 

والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع  واضربوهن فإن أطعـنكم فـال   { :  قال تعاىل
تكون بالوعظ والتذكري والتخويـف  : فاملرحلـة األوىل .  )٤( }رياً تبغوا عليهن سبيالً إن اهللا كان علياً كب

تكون بالضرب غري املربح، ضرب تأديـب   :واملرحلة الثالثةتكون جر املضجع،  :واملرحلة الثانيةباهللا، 
  . الضرب تنفيس عن الغيظ والسخط

  ل فماذا يلزمه ؟من كانت له زوجة ال تصلي فهل له أن يأمرها بالصالة؟ وإن مل تفع: مسألة    
نعم عليه أن يأمرها بالصالة، وجيب عليه ذلك؛ بل جيب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر  :اجلواب    

وقال . اآلية  }وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها { :على أمره به إذا مل يقم غريه بذلك، وقد قال تعاىل

                                                        
  )٢٢٢٢(مي، والدار)١١٨٨(، والترمذي)٩٢٤٠(، وأمحد)١٤٦٨(،ومسلم)٣٣٣١(رواه البخاري.  ١
  )٦(التحرمي .  ٢
  )١٢٥٣(، والدارمي)٦٣٥(، والنسائي)١٥١٧١(،وأمحد)٦٧٤(، ومسلم)٦٣١(رواه البخاري.  ٣
  )٣٤(النساء .  ٤



   
  

٢٠٨  

وقـال عليـه الصـالة     }وقودها الناس واحلجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً { :تعاىل
  . )علموهم وأدبوهم :( السالم

وينبغي مع ذلك األمر أن حيضها على ذلك بالرغبة، كما حيضها على ما حيتاج إليها، فإن أصـرت      
وتارك الصالة مستحق للعقوبة حىت يصلي . على ترك الصالة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب يف الصحيح

قالـه  . واهللا أعلم . على قولني مشهورين . وهو يقتل كافراً مرتداً. سملني؛ بل إذا مل يصل قتلباتفاق امل
  . )١( شيخ اإلسالم

جيفو كثري من الرجال ويأنف من مداعبة زوجه ومضاحكتها، وقـد   .مالطفة الزوجة ومالعبتها -٤    
وهذا ليس بشيء؛ إذ لو كان هـذا  .  يعده بعضهم نقصاً لرجولته، أو سقوطاً هليبته ومرتلته عند نسائه

صحيحاً لكان أوالهم به نبينا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فإنه كان يـداعب أزواجـه ويضـاحكهن    
كل ما يلهو به ( :قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  :فمنها. ويالطفهن، واألخبار يف هذا مشهورة معلومة 
مسـابقته   :ومنها.  )٢( )سه، ومالعبته أهله فإن من احلق الرجل املسلم باطلٌ إال رميه بقوسه، وتأديبه فر

أا  -رضي اهللا عنها-أم املؤمنني عائشة-، فقد حدثت-رضي اهللا عنها-صلى اهللا عليه وآله وسلم لعائشة
فسابقته فسبقته على رجلي، فلما محلت اللحم سـابقته  : كانت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفرٍ قال

رضـي اهللا  -يقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم لعائشـة  :ومنها.  )٣( )هذه بتلك السبقة : ( فسبقين، فقال
من أين تعـرف ذلـك؟   : فقلت: قالت. إين ألعلم إذا كنت عين راضية، وإذا كنت علي غضىب( : عنها
ال ورب : وإذا كنت علـي غضـىب قلـت   . أما إذا كنت عين راضية فإنك تقولني ال ورب حممد: فقال

  . )٤( )قلت أجل واهللا   يا رسول اهللا ما أهجر إال امسك : قالت. اهيمإبر
وذلك ألمور أمهها أن املرأة من طبيعتها الغـرية  .  الصرب على الزوجة، وغض الطرف عن زالا  -٥    

ـ . وغالباً ما تكون الغرية سبباً يدفع الزوجة إىل فعل ما ال يرضاه الزوج ت وإذا انضاف إىل الغرية ما جبل
عليه املرأة من اعوجاج اللسان، كان ذلك أدعى للزوج أن يصرب على األذى، وأن يغض الطـرف مـا   

أن رسـول   -السابق-رضي اهللا عنه-ففي حديث أيب  هريرة . استطاع، ويتجاوز عن اهلنات والزالت 
عوج ما يف الضلع استوصوا بالنساء خرياً فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أ( : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أن املـرأة  : واملعـىن .  )٥( )أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء 
وإن أعوج مـا يف الضـلع   :( وقوله. خلقت من ضلع، وهو إشارة إىل أن خلق حواء كان من ضلع آدم

                                                        
  )٢٧٧-٣٢/٢٧٦(الفتاوى .  ١
  .حديث حسن صحيح : وقال) ١٦٣٧(رواه الترمذي.  ٢
  )١٩٧٩(ورواه ابن ماجه. حصحي: واللفظ له، وقال األلباين) ٢٥٧٨(، وأبو داود)٢٣٥٩٨(رواه أمحد.  ٣
  )٢٣٤٩٢(، وأمحد)٢٤٣٩(، ومسلم)٥٢٢٨(رواه البخاري. ٤
  )٢٢٢٢(، والدارمي)١١٨٨(، والترمذي)٩٢٤٠(، وأمحد)١٤٦٨(،ومسلم)٣٣٣١(رواه البخاري.  ٥



   
  

٢٠٩  

ال أن يصربوا علـى مـا يـأتيهم مـن     أي أن أعوج ما يف املرأة لساا؛ وفيه تنبيه لطيف للرج )أعاله 
إن : أي ... )فإن ذهبت تقيمـه كسـرته  ( :وقوله. زوجام، ألن جبلن على ذلك ويصعب تقوميهن

اصررت على تقومي أخالقها فإن ذلك لن يستقيم لك حبال، وإصرارك يفضي إىل كسرها وهو طالقها، 
م لك على طريقة، فـإن اسـتمتعت ـا    إن  املرأة خلقت من ضلع، لن تستقي:( كما جاء عند مسلم 

  .  )١( )استمتعت ا وا عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرا، وكسرها طالقها 
يظهر لنا جلياً صرب النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض أزواجـه   -رضي اهللا عنه-ويف حديث أنس    

فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم عند بعض نسائه، :قال. من جراء غريا 
بصحفة فيها طعام فضربت الَّيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيتها يد اخلادم فسقطت الصحفة، فانفلقت 

: ( فجمع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلق الصحفة مث جعل جيمع فيها الطعام الذي كان يف الصحفة ويقول
ة من عند اليت هو يف بيتها فدفع الصحفة إىل اليت كُسـرت  مث حبس اخلادم حىت أُيت بصحف) غارت أمكم 

  . )٢( )صحفتها وأمسك املكسورة  يف بيت اليت كَسرت 
من حقوق الزوجة الواجبة علـى زوجهـا أن   . وطء الزوجة من احلقوق الواجبة على الزوج   -٦    

من أعظم أسباب احنراف يطؤها بقدر حاجتها، وال يشق عليها بتركها مدةً طويلة بدون وطء، فإن هذا 
وهناك إشقاق من نوع آخر يغفل عنه بعض األزواج أال وهو عدم مراعاة حال الزوجة أثناء . الزوجات 

ولعمر اهللا، هلذا أشد عليها من تركها . اجلماع، وعدم املباالة ا أقضت متها وأصابت حاجته منه أم ال
  . مدةً طويلة بدون مجاع 

: جيب على الرجل أن يطأ زوجته باملعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه :ن تيميةقال شيخ اإلسالم اب    
بقـدر حاجتـها   : وقيل. إنه واجب يف كل أربعة أشهر مرة: والوطء الواجب قيل. أعظم من إطعامها 

  . )٣(اهـ .وهذا أصح القولني. وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته
  :من آداب اجلماع  :فائدة    
وغـريه أن   -رضي اهللا عنـهما -ابن عباسحدث ا . وفيه سنةٌ صحيحة  :التسمية قبل الوقاع  -أ    

بسم اهللا اللـهم جنبنـا   : لو أن أحدهم إذا أراد أن يأيت أهله قال( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
:( قوله.  )٤( )أبداً  فإنه إن يقدر بينهما ولد يف ذلك مل يضره شيطانٌ. الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا

                                                        
  )١٤٦٨(مسلم .  ١
ــذي)١١٦١٦(، وأمحــد)٥٢٢٥(رواه البخــاري.  ٢ ــو داود)٣٩٥٥(، والنســائي)١٣٥٩(، والترم ــن ماجــه، )٣٥٦٧(، وأب ، )٢٣٣٤(واب

  )٢٥٩٨(والدارمي
  )٣٢/٢٧١(الفتاوى.  ٣
  )٢٢١٢(، والدارمي)١٩١٩(، وابن ماجه)٢١٦١(، وأبو داود)١٠٩٢(، والترمذي)١٨٧٠(، وأمحد)١٤٣٤(، ومسلم)٦٣٨٨(رواه البخاري.  ٤



   
  

٢١٠  

مل يضر الولد املذكور، حبيث يتمكن من إضراره يف دينه أو بدنه، وليس املراد : أي )مل يضره شيطان أبداً 
  . )١( قاله يف الفتح. رفع الوسوسة من أصلها

دنا يقال هذا الدعاء عند إرادة اجلماع أي قبل الشروع يف اجلماع، وليس عند الشروع فيه، أفا :تنبيه    
  . )إذا أراد أن يأيت أهله ( : ذلك قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف احلديث 

رضـي اهللا  -ويستأنس له مبا رواه ز بن حكيم عن أبيه عن جده :استحباب التستر عند اجلماع-ب    
تك أو احفظ عورتك إال من زوج: (عوراتنا ما نأيت منها ومنا نذر؟ قال :أنه قال قلت يا رسول اهللا -عنه

إن اسـتطعت أن ال  : (إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قـال : قال قلت يا رسول اهللا) . ما ملكت ميينك
اهللا أحق أن يستحيا منه من : (إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: قال قلت يا رسول اهللا) . يرينها أحد فال يرينها

إشـارة إىل أن   )أن يستحيا منه من النـاس  اهللا أحق ( :ففي قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم.  )٢( )الناس 
  .األوىل يف حق املتجامعني أن يستترا بثوب يلقونه عليهما عند اجلماع واهللا أعلم 

 -رضي اهللا عنه-يبني ذلك حديث أيب سعيد اخلدري :استحباب الوضوء للجنب إذا أراد العود-ت    
  . )٣( )أهله مث أراد أن يعود فليتوضأ  إذا أتى أحدكم( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
. واهللا أعلم .حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب األئمة األربعة أنه جيوز بإذن املرأة ) العزل( :تنبيه    

  . )٤( قاله شيخ اإلسالم
شاع عند اجلهلة من النـاس،   .حترمي إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني امرأته من أمور االستمتاع -٧    

إنا نتحدث بأمور : وذوي اجلهل املركب يقولون. التحدث مبا جيري بينه وبني زوجته من أمر االستمتاع
مجاع الزوجة واململوكة واالسـتمتاع  : وجوابه أن يقال. قد حللها الشرع لنا ومل نتكلم عن فعل حمرم 

بل . هله حمرم بالشرع ما حالل بالشرع، ولكن التحدث به للناس وإخبارهم مبا كان منه عند خلوته بأ
  . إن العقل والذوق السليم يستقبح ذلك ويشمئز منه 

إن من أشر الناس ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-روى أبو سعيد اخلدري    
ـ .   )٥( )عند اهللا مرتلة يوم القيامة الرجلُ يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها  ويف  :وويقال الن

هذا احلديث حترمي إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني امرأته من أمور االستمتاع، ووصف تفاصيل ذلـك  
فأما جمرد ذكر اجلماع، فإن مل تكن  فيه  فائدة وال إليه . وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل ( : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. حاجه فمكروه ألنه خالفاملروءة
                                                        

١١/١٩٥.( ١(  
  )١٩٢٠(ورواه ابن ماجه. حسن:ل األلباينوقا) ٤٠١٧(ورواه أبو داود. حديث حسن : وقال)٢٧٩٤(، والترمذي)١٩٥٣٠(رواه أمحد.  ٢
  )٥٨٧(، وابن ماجه)٢٢٠(، وأبو داود)٢٦٢(، والنسائي)١٤١(، والترمذي)١٠٧٧٧(، وأمحد)٣٠٨(رواه مسلم.  ٣
  )٣٢/١٠٨(الفتاوى.  ٤
  )٤٨٧٠(، وأبو داود)١١٢٥٨(واللفظ له، ورواه أمحد)١٤٣٧(رواه مسلم.   ٥



   
  

٢١١  

وإن كان إليه حاجه أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه .  )خرياً أو ليصمت 
إين ألفعله أنا وهذه ( : العجز عن اجلماع أو حنو ذلك فال كراهة يف ذكره، كما قال صلى اهللا عليه وسلم

واهللا   )الكيس الكـيس  (: وقال جلابر.  )أعرستم الليلة ؟( : أليب طلحة وقال صلى اهللا عليه وسلم .  )
  . )١(اهـ .أعلم 
حترمي التحدث مبا يكون بني الرجل وزوجته من أمر االستمتاع، يشترك فيه الرجال والنسـاء   :تنبيه    

  . فاخلطاب وإن كان موجهاً للرجال إال أنه عام يشمل الرجال والنساء . على حد سواء
مـن  :  ( أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعدل بني الزوجات فقال. وجوب العدل بني الزوجات -٨    

وأحدشقيه ( :     ويف رواية عند أمحد   )كانت له امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه مائل 
ولن تسـتطيعوا  { : جات بقولهونفى اهللا سبحانه وتعاىل قدرة الرجال على العدل بني الزو.  )٢( )ساقط 

فكيف اجلمع بني .  )٣(اآلية ...  }أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة 
أن ال تعارض بينهما، فالعدل املنفي يف اآلية هـو   :اجلواب. اآلية واحلديث والذي ظاهرمها التعارض ؟ 

وكـذا  . ألن حملها القلب؛ واحملبة القلبية ال ميلك أحد السيطرة عليه  العدل يف احملبة ، وهو ال يقدر عليه
فالعدل يف القسم بني الزوجات واجب، . الوطء فإن رغبة الرجل يف الوطء متيل إىل زوجة دون األخرى

  . أما الوطء فال يلزم التسوية فيه؛ ولكن ال يجحف وال يعطل الزوجات األخريات
فهو العدل يف القسم بني الزوجات يف املبيت، والنفقة والكسوة وحنو  يف احلديث وأما العدل املأمور به    

فظهر ذا اجلمع أن ال تعارض بني العدل املنفي يف اآلية، والعدل . ذلك مما يغلب على الظن العدل فيه 
  . املأمور به يف احلديث 

روا من اجلور عليهن؛ فإم إن فعلـوا  ، ويعدلوا بينهن، وليحذوعلى األزواج أن يتقوا اهللا يف نسائهم    
( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ذلك أمثوا ونالتهم العقوبه، وإن عدلوا بينهن أُجروا على ذلك 

إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن عز وجل  وكلتا يديه ميـني، الـذين يعـدلون يف    
 . )٤( )حكمهم وأهليهم وما ولُوا 

  
  
  

                                                        
  )٩-١٠/٨(الد اخلامس. شرح صحيح مسلم.  ١
، )١٩٦٩(، وابن ماجـه )٣٩٤٢(، والنسائي)١١٤١(، والترمذي)٨٣٦٣(ورواه أمحد. صحيح :واللفظ له وقال األلباين) ٢١٣٣(رواه أبو داود.  ٢

  )٢٢٠٦(والدارمي
  )١٢٩(النساء.  ٣
  )٥٣٧٩(، والنسائي)٦٤٤٩(، وأمحد)١٨٢٧(رواه مسلم.  ٤



   
  

٢١٢  

  باب آداب الدعاء -٢٢
  

) وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين : ( قال تعاىل 
  .  ]٦٠غافر [

  .  ]٦٢النمل  [) أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء : ( وقال تعاىل 
  . ]٥٥األعراف [) ن ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدي: ( وقال تعاىل 

  .  ١"ال يرد القضاء إال الدعاء ، وال يزيد يف العمر إال الرب : "  وقال 
  

  : اآلداب 
  : الدعاء عبادة  -١

وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم ( : يف قوله تعاىل 
 وقد استدل النيب . كون وال يصرف إال هللا عز وجل أبلغ داللة على أن الدعاء ال ي.  ]٦٠غافر [ )داخرين 

( : يف قوله  ذه اآلية على أن الدعاء عبادة هللا سبحانه وتعاىل ، ففي حديث النعمان بن بشري عن النيب 
استجب لكم  وقال ربكم ادعوين( قال الدعاء هو العبادة وقرأ    ]٦٠غافر [ )ادعوين استجب لكم وقال ربكم 

وذا يتبني أن من مل يدع اهللا ، أودعا غريه فيما ال يقدر عليه إال هو .  ٢ )داخرين ( إىل قوله    ]٦٠غافر [ )
  . فهو مستكرب عن عبادته 

  
  : فضل الدعاء  -٢

من أعظم ما جيلبه الدعاء إىل الداعي أنه سبب يف حتقيق التوحيد الذي به جناة العبد وفالحه ، ألن   
ه هللا دون غريه وأخلص له فيه ، قد حقق جانباً من جوانب التوحيد وهو الداعي الذي صرف دعاءه وسؤال

  . أن الدعاء عادة هللا وحده ال تصرف إال له 
فإن يف االنكسار بني يدي الرب . ومن فضل الدعاء على الداعي ، ذوق حالوة مناجاة اهللا ، والتذلل بني يديه 

إنه لتكون يل حاجة إىل اهللا ، فأسأله : بعض العارفني  قال :قال ابن القيم . ومناداته ودعاءه لذة ال توصف 
ما أحب أن يؤخر عين قضاءها : إياها ، فيفتح علي من مناجاته ومعرفته ، والتذلل له ، والتملق بني يديه 

  .  ٣وتدوم يل تلك احلال

                                                        
  " . حديث حسن غريب " وقال )  ٢١٣٩( يرد القدر إال الدعاء ، برقم  رواه الترمذي يف كتاب القدر عن رسول اهللا ، باب ال  ١
  ) . ٣٨٢٨(ورواه ابن ماجه " . حديث حسن صحيح : "وقال ) ٢٦٦٩(رواه الترمذي   ٢
  .٣٨٢ص. املكتبة العلمية . ذيب عبد املنعم العريب . ذيب مدارج السالكني   ٣



   
  

٢١٣  

ضاء إال الدعاء ال يرد الق" قال  ومن فضل الدعاء أنه يرد القدر والقضاء ملا ثبت يف احلديث الصحيح أنه 
واملعىن أن الدعاء كان سبباً يف رد القضاء ، فاملريض قد يدعو ربه فيشفى . ١ "، وال يزيد يف العمر إال الرب 

وعند النظر والتأمل جند أن األمر يعود لقضاء اهللا وقدره ، فهو سبحانه ، الذي قدر أن فالناً . بسبب دعائه 
فعاد األمر لقضاء اهللا أوالً . نه يدعوه لرفع البالء والضر عنه ، مث شفاه من الناس ميرض ، مث أهلمه ووفقه وقدر أ

  . ٢وأخراً ، وكانت صورته ظاهراً أن الدعاء رد القضاء
  
  : بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء  -٣

ها املسلم بر الوالدين من األسباب العظيمة اليت ا يستجاب الدعاء ، وهو من أعظم األعمال الصاحلة اليت يفعل
ولذا كان البار بوالديه أو أحدمها . ، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان فضله وآثاره احلميدة 

موفقاً للخري دائماً ، حمبوباً عند الناس ملا وضع اهللا يف قلوب العباد من حمبته وهو مع ذلك قريب جداً من حتقق 
يأيت عليكم أويس بن " يقول  مسعت رسول اهللا : أنه قال  روى عمر بن اخلطاب . إجابة دعائه 

عامر من أمداد أهل اليمن من مراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم له وله والدة هو ا 
وكذا حديث ابن عمر رضي اهللا .  ... "بر لو أقسم على اهللا ألبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل 

اللهم إنه كان يل والدان " فر الذين انطبقت عليهم الصخرة يف الغار ، فقال أحدهم عنهما ، يف قصة الثالثة ن
شيخان كبريان ويل صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل 
ولدي ، وإنه ناء يب الشجر فيما أتيت حىت أمسيت فوجدما قد ناما ، فحلبت كما كنت أحلب ، فجئت 

بالصبية قبلهما ، والصبية  حلالب فقمت عند رؤسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأبا
يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأيب ودأم حىت طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ابتغاء 

  .  ٣"احلديث .. .وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ، ففرج اهللا هلم فرجة حىت يرون منها السماء 
  
  : استحباب تقدم األعمال الصاحلة بني يدي الدعاء   -٤

كالصالة والزكاة والصدقة والصلة وحنوها من القرب اليت جتلب حمبة اهللا للعبد وتقربه منها ، فمحبة اهللا   
نه والسخط وغضب اهللا على العبد تعين رد دعائه وخذال. للعبد تعين رضاه عنه وتأييده ونصره واستجابة دعائه 

فإذا صلى العبد مث دعا ، أو صام مث دعا ، أو وصل أرحامه مث دعا ، كان ذلك أقرب الستجابة دعائه وقبوله . عليه 
  . واهللا أعلم . منه 

                                                        
وأورده األلباين يف سلسلته الصحيحة برقم " . حديث حسن غريب " وقال ) ٢١٣٩(، باب ال يرد القدر إال الدعاء ، برقم  رواه الترمذي يف كتاب القدر عن رسول اهللا  ١
)١٥٤. (  

  ) .١/٥٦(مجع أشرف بن عبد املقصود . أنظر فتاوى الشيخ حممد بن الصاحل العثيمني   ٢
  ) . ٣٣٨٧(، وأبو داود ) ٥٩٣٧(، وأمحد ) ٢٧٤٣(واللفظ له ، ومسلم ) ٥٩٧٤(رواه البخاري   ٣



   
  

٢١٤  

  : اإلكثار من نوافل العبادات بعد الفرائض من أسباب إجابة الدعاء  -٥
لتطوع ، والصدقات املستحبة ، وحنوها من كثرة نوافل العبادات بعد الفرائض كصالة النافلة ، وصم ا  

ومصداق ذلك يف حديث . نوافل العبادات تؤدي إىل إجابة دعاء هذا املتقرب إىل ربه بالنوافل بعد الفرائض 
من عادي يل ولياً فقد آذنته باحلرب ، وما : إن اهللا قال "   قال رسول اهللا : أنه قال  أيب هريرة 

مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه ، فإذا  تقرب إىل عبدي بشيء أحب إىل
أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش ا ، ورجله اليت ميشي ا ، 
وإن سألين ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن ، 

  .  ١"يكره املوت وأكره مساءته 
  
  : استحباب استقبال القبلة عند الدعاء  -٦

أشرف جهات األرض ما كان ناحية بيت اهللا احلرام ، فإليها يتجه املصلون بصلوام ومنهم من   
فإنه كان يستقبل القبلة يف  يستقبلها إذا أراد دعاًء ، وهلم يف ذلك سلف ، هو خري سلف ، رسول اهللا 

 استقبل النيب : قال  فقد روى ابن مسعود . على كفار قريش  دعائه ، فمن ذلك دعاؤه بعض 
الكعبة فدعا على نفر من قريش ، على شيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وأيب جهل بن 

  . ٢هشام ، فأشهد اهللا لقد رأيتهم صرعى قد غريم الشمس وكان يوماً حاراً
 ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا   قال عمر بن اخلطاب. ما كان يوم بدر  ئه ومن دعا  

القبلة مث مد يديه  إىل املشركني وهم ألف وأصحابه ثالث مائة وتسعة عشر رجالً فاستقبل نيب اهللا 
  .٣احلديث... فجعل يهتف بربه اللهم أجنز يل ما وعدتين 

  
  :استحباب رفع األيدي عند الدعاء  -٧

استحباب رفع األيدي يف الدعاء لقول عمر بن  –السابق  –ستفاد من حديث عمر بن اخلطاب ي  
وكذا فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما ، فإنه كان يرفع يديه مستقبل القبلة بعد .  "مث مد يديه "  اخلطاب 

هكذا " : قول رمي اجلمرة الوسطى والصغرى ، وكان يرمي مجرة ذات العقبة وال يقف عندها مث ينصرف في
   .٤" يفعله  رأيت رسول اهللا 

                                                        
  ) . ٦٥٠٢(رواه البخاري   ١
  ) . ٣٧١٤( ، وأمحد ) ٣٠٧(، والنسائي ) ١٧٩٤(واللفظ له ، ومسلم ) ٣٩٦٠(رواه البخاري   ٢
  ) . ٣٠٨١(، والترمذي ) ٢٠٨(، وأمحد ) ١٧٦٣(رواه مسلم   ٣
  ) .١٩٠٣(والدرامي  ،) ٣٠٨٣(، والنسائي ) ٦٣٦٨(واللفظ له ، وأمحد ) ١٧٥١(رواه البخاري  ٤



   
  

٢١٥  

كان ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف  أن رسول اهللا  أشكل على ما سبق قول أنس  :مسألة 
هذا ، وبني رفع  فكيف اجلمع بني قول أنس  ١االستسقاء ، فإنه كان يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه

  يدة ؟ يديه يف الدعاء يف مواضع عد النيب 
ظاهره نفي الرفع يف كل دعاء غري االستسقاء ، وهو " إال يف االستسقاء : " قوله : حجر قال ابن  :اجلواب 

وذهب بعضهم إىل أن العمل ا أوىل ، ومحل حديث ... معارض باألحاديث الثابتة بالرفع يف غري االستسقاء 
 –ب آخرون إىل تأويل حديث أنس املذكور وذه. أنس على نفي رؤيته ، وذلك ال يستلزم نفي رؤية غريه 

واملراد باحلصر فيه الرفع على  :وقال يف موضع آخر ... بأن حيمل النفي على صفة خمصوصة  –ألجل اجلمع 
  .  ٢هيئة خمصوصة ال أصل الرفع فإنه ثابت عنه

  : استحباب إخفاء الدعاء  -٨
أمر اهللا سبحانه ، عباده أن جيتهدوا يف .   ] ٥٥األعراف  [ )ادعوا ربكم تضرعا وخفية ( : قال تعاىل   

ويف إخفاء الدعاء أدب وإخالص بالغان ، يقربان من إجابة . دعائه مع إسرارهم وإخفائه وعدم رفع الصوت به 
  . دعاء الداعي 

ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء وما يسمع هلم صوت ، أي ما كانت إال  :قال ابن تيمية   
   )ادعوا ربكم تضرعا وخفية ( : ني رم عز وجل يقول مهساً بينهم وب

  . ٣ ]٣مرمي [ )إذ نادى ربه نداء خفيا ( : وأنه ذكر عبداً صاحلاً ورضي بفعله ، فقال .  ]٥٥األعراف  [
  : ذكر شيخ اإلسالم مجلة منها نذكر ملخصها : يف إخفاء الدعاء فوائد عديدة  :فائدة 

  . ن صاحبه يعلم أن اهللا يسمع الدعاء اخلفي أنه أعظم إمياناً ، أل :أحدمها 
أنه أعظم يف األدب والتعظيم ، ألن امللوك ال ترفع األصوات عندهم ، ومن رفع صوته لديهم مقتوه  :وثانيها 

  . ، وهللا املثل األعلي ، فإذا كان يسمع الدعاء اخلفي فال يليق باألدب بني يديه إال خفض الصوت به 
  .التضرع واخلشوع  أنه أبلغ يف :وثالثها 
  .أنه أبلغ يف اإلخالص  :ورابعها 

  .أنه أبلغ يف مجعية القلب على الذلة يف الدعاء ، فإن رفع الصوت يفرقه  :وخامسها 
أنه دال على قرب صاحبة للقريب ، ال مسألة نداء البعيد للبعيد ،  –وهو من النكت البديعة جداً  :وسادسها 

   . ]٣مرمي [) إذ نادى ربه نداء خفيا ( : ا بقوله عز وجل وهلذا أثين اهللا على عبده زكري
أنه أدعى إىل دوام الطلب والسؤال ، فإن اللسان ال ميل ، واجلوارح ال تتعب ، خبالف ما إذا رفع  :وسابعها 

  . صوته ، فإنه قد ميل اللسان ، وتضعف قواه 
                                                        

  ) . ١٥٣٥(، والدارمي ) ١١٨٠(، وابن ماجه ) ١١٧٠(، وأبو داود ) ١٥١٣(، والنسائي ) ١٢٤٥٦(، وأمحد ) ٨٩٥(، ومسلم ) ٣٥٦٥(رواه البخاري  ١
  ) .٦/٦٦٨( ، ) ٢/٦٠١(فتح الباري   ٢
  ) .١٥/١٥(الفتاوى   ٣



   
  

٢١٦  

  . أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع واملشوشات  :وثامنها 
أن أعظم النعم اإلقبال والتعبد ، ولكل نعمة حاسد على قدرها دعت أو جلت ، وال نعمة أعظم  :تاسعها و

  . من هذه النعمة 
أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعاىل ، متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأمسائه ، فهو  :وعاشرها 

  .  ١اهـ. ذكر وزيادة 
  
  : الدعاء  حضور القلب من أسباب قبول -٩

حضور قلب الداعي ، من األسباب اليت تقرب من إجابة دعائه ، وعموم النصوص تدل على ذلك ، كقوله 
فإن .  ]٥٦األعراف  [ )وادعوه خوفا وطمعا : ( وقوله .  ]٥٥األعراف  [)ادعوا ربكم تضرعا وخفية ( : تعاىل 

  ويف احلديث أنه. لداعي ، وهو ظاهر حضور قلب ا –والبد  –الدعاء بتضرع وخفية وخوف وطمع يستلزم 
   ٢"ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ، واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله " : قال  .  
  

  : استحباب تكرير الدعاء واإلحلاح فيه  - ١٠
يف دعائه مظهراً ذله  هللا سبحانه وتعاىل ، وإذا كان الداعي مكرراً وملحاً ٣اإلحلاح يف الدعاء عني العبودية  

  . وفاقته وفقره لربه ، فإنه يقرب من إجابة اهللا له ، ومن أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له 
إىل املشركني وهم ألف وأصحابه ثالث  فعن عمر بن اخلطاب  قال ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا 

جعل يهتف بربه اللهم أجنز يل ما وعدتين ، القبلة مث مد يديه ف مائة وتسعة عشر رجال فاستقبل نيب اهللا 
اللهم آت ما وعدتين ، اللهم أن لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض ، فما زال يهتف 
بربه مادا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 

يا نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل اهللا عز : ل مث التزمه من ورائه ، وقا
... وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني ، فأمده اهللا باملالئكة 

  .  ٤"احلديث 
ت وأبت فادع اهللا إن دوسا قد عص: وعن أيب هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إىل رسول اهللا فقال 
اهلم اهد دوسا ، وأت م ، اللهم : " عليهم ، فاستقبل رسول اهللا القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا فقال 

  .  ٥"اهد دوسا ، وأت م 
                                                        

  .بتصرف يسري ) ١٨-١٥/١٥( الفتاوى   ١
  ) . ٥٩٤(وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم ) ٣٤٧٩: (رواه الترمذي   ٢
  ) .٣٨١(انظر ذيب مدارج السالكني   ٣
  ) . ٣٠٨١(، والترمذي ) ٢٠٨(، وأمحد ) ١٧٦٣(رواه مسلم   ٤
  . واللفظ له ) ٧٢٧٣(، وأمحد ) ٢٥٢٤(، ومسلم ) ٢٩٣٧(رواه البخاري   ٥



   
  

٢١٧  

  
  :  ١العزم يف الدعاء - ١١

موقن باإلجابة  ينبغي على الداعي أن جيزم بطلبه عند الدعاء وال يعلقه على املشيئة ، أو يتردد يف دعائه غري  
والعزم يف الدعاء وتيقن إجابته من أسباب حصول املطلوب ، ألن اجلزم واليقني يدل على ثقة الداعي بربه ، وأنه . 

  . يدعو مسيعاً بصرياً وهو على كل شيٍء قدير ، ال يعجزه شيء يف السموات واألرض 
إذا دعومت اهللا فاعزموا يف الدعاء ، وال "  قال رسول اهللا : قال  واملعول عليه يف هذا الباب ما رواه أنس 

ولكن ليعزم املسألة وليعظم : " ... وعند مسلم  "إن شئت فأعطين ، فإن اهللا ال مستكره له : يقولن أحدكم 
إذا دعومت اهللا فأعزموا يف الدعاء أي اجزموا وال :  ابن حجرقال .  ٢"الرغبة فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعطاه 

عزمت على الشيء إذا صممت على فعله ، وقيل عزم املسألة اجلزم ا من غري ضعف يف الطلب ، ترددوا ، من 
وقيل هو حسن الظن باهللا يف اإلجابة واحلكمة فيه أن يف التعليق صورة االستغناء عن املطلوب منه وعن املطلوب ، 

يئة وليس بعد املشيئة إال اإلكراه واهللا ال أي ألن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غري املش" ال مستكره له " وقوله 
  .٣اهـ . مكره له 

  
  : استحباب تقدمي احلمد والثناء على اهللا ، مث الصالة على رسوله قبل الدعاء  - ١٢

وختمه ما من األسباب العظيمة  افتتاح الدعاء بالثناء على اهللا ومحده ومتجيده مث الصالة على رسوله   
  . الداعي  اليت تستوجب قبول دعاء

أمجع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء باحلمد هللا تعاىل والثناء عليه ، مث الصالة على رسول اهللا : قال النووي 
 ما ٤، وكذلك ختتم الدعاء  .  

، فقال  رجالً يدعو يف صالته مل ميجد اهللا ومل يصل على النيب  مسع رسول اهللا : وروى فضالة بن عبيد قال 
رجالً يصلي فمجد اهللا  ، ومسع رسول اهللا  مث علمهم رسول اهللا  "عجلت أيها املصلي "  اهللا رسول 

قال بينما :  الترمذيولفظ .  "ادع جتب ، وسل تعط "  فقال رسول اهللا  ومحده وصلى على النيب 
عجلت "  هللا اللهم اغفر يل وارمحين ، فقال رسول ا: جل فصلى ، فقال قاعد إذ دخل ر رسول اهللا 

قال مث صلى رجل آخر بعد  "أيها املصلي ، إذا صليت فقعدت ، فامحد اهللا مبا هو أهله ، وصل علي ، مث ادعه 
ومثله حديث ابن مسعود .  ٥"ادع جتب : أيها املصلي "  فقال النيب  ذلك فحمد اهللا وصلى على النيب 

                                                        
  . إجابة الدعاء ، وقد يكون تعليقه مانعاً من إجابته وصاداً عن حصول مطلوب الداعي كما أن العزم يف املسألة سبب من أسباب   ١
  ) .١١٥٦٩(، ورواه أمحد ) ٢٦٧٩(، والرواية األخرى ) ٢٦٧٨(، ومسلم ) ٧٤٦٤(رواه البخاري   ٢
  ) .١٣/٤٥٩(فتح الباري   ٣
  . ١٧٦ص. األذكار   ٤
  ) . ١٢١٧(برقم " صحيح : " واللفظ له وقال األلباين ) ١٢٨٤(، والنسائي ) ١٤٨١(واه أبو داود ور" . حديث حسن : "وقال ) ٣٤٧٦(رواه الترمذي   ٥



   
  

٢١٨  

،  ست بدأت بالثناء على اهللا مث الصالة على النيب وأبو بكر وعمر معه فلما جل كمنت أصلي والنيب  :قال 
  .  ١"سل تعطه ، سل تعطه : "   مث دعوت لنفسي ، فقال النيب 

  
  : التوسل باألعمال الصاحلة عند الدعاء من أسباب إجابته  - ١٣

. الدعاء مما يقر من إجابة الدعاء أن يسأل الداعي ربه ويتوسل إليه بأعماله الصاحلة ، ويقدمها بني يدي   
واحلديث يف هذا الباب قصة الثالثة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة يف الغار ومل يستطيعوا اخلالص ، فقال 

فليدع كل " ولفظ أمحد  "انظروا أعماالً عملتموها هللا صاحلة فادعوا اهللا ا لعل اهللا يفرجها " : بعضهم لبعض 
   . ٢"رجل بأحسن ما عمل لعل اهللا أن ينجينا من هذا 

مث قدم كل واحد منهم أرجى عمل صاحل له مث دعا ربه ، فاستجاب اهللا هلم وخلصهم مما هم فيه وأجناهم من اهلالك 
  .  
  

  : استحباب اإلتيان جبوامع الدعاء  - ١٤
وأمجع الدعاء ما كان يف القرآن والسنة ، فالقرآن كالم اهللا ، أشرف كالم وأعاله ، والسنة وحي أوحى   
وال نشك أن من دعا مبا ورد يف القرآن والسنة يكون أقرب إىل . قد أويت جوامع الكلم  نبيه ، فهو  اهللا به إىل

واألدعية القرآنية والنبوية كثرية جداً يصعب حصرها ولكن نذكر بعضها . اإلجابة ممن دعا بغري الكتاب والسنة 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة ( قوله تعايل : منها . لنرى كيف مجعت كل خري ، واستعاذت من كل شر 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني ( : وقوله  ]٢٠١البقرة [ )حسنة وقنا عذاب النار 
  .]٧٤األعراف [)ربنا ظلمنا أنفسنا وان مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين ( : وقوله  ] ٧٤الفرقان  [ )إماما 

وكقوله يف حديث أيب بكر .  ٣"يامقلب القلوب ثبت قليب على دينك " ... : يف حديث عائشة   وكقوله
اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً : " علمين دعاء أدعو به يف صاليت قال قل  أنه قال لرسول اهللا  الصديق 

واألمثلة .  ٤"لغفور الرحيم كثرياً واليغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر يل مغفرة من عندك ، وارمحين ، إنك أنت ا
  . على ذلك كثرية 

  
  : استحباب ختم الدعاء مبا يناسب طلب الداعي  - ١٥

                                                        
  .خمتصراً ) ٣٦٥٤(ورواه أمحد " . حديث حسن صحيح : " واللفظ له وقال ) ٥٩٣(رواه الترمذي   ١
  ) . ٣٣٨٧(، وأبو داود ) ٥٩٣٧(، وأمحد ) ٢٧٤٣(، ومسلم ) ٥٩٧٤(رواه البخاري   ٢
  ) .٢٤٠٨٣(ه أمحد روا  ٣
  ) .٣٨٣٥(، وابن ماجه ) ١٣٠٢(، والنسائي ) ٣٥٣١(، والترمذي ) ٨(، وأمحد ) ٢٧٠٥(، ومسلم ) ٨٣٤(رواه البخاري   ٤



   
  

٢١٩  

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك ( : كقوله تعاىل . وذلك أبلغ يف الدعاء وامجع له 
 له من لدنه رمحة ، ناسب أن خيتم الدعاء فلما كان سؤال الداعي أن يهب اهللا.  ]٨آل عمران  [ )أنت الوهاب 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ( : ومثله قوله تعاىل . بوصف املوىل بأنه هو الوهاب
وملا كان سؤال املؤمنني لرم أن يأتيهم ما وعدوا على لسان رسله وأن ال خيزيهم .  ]١٩٤آل عمران [)ختلف امليعاد 

). إنك ال ختلف امليعاد : ( يوم  القيامة ، ناسب أن خيتم الدعاء بوصف اهللا أنه صادق يف وعده وقوله حق فقالوا 
قال عيسى ابن مرمي ( : ملا سأله إنزال مائدة من السماء  –حكاية عن قول عيسى عليه السالم  –ومثله قوله تعاىل 

 [ )عيداً ألولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خري الرازقني اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا 
  . فناسب أن خيتم الدعاء بأن اهللا هو خري الرازقني  ]١١٤املائدة

بأن اهللا هو  –مثالً  –والداعي يستحب له أن خيتم دعاءه مبا يناسب طلبه ، فإن سأل الولد فيختم دعاءه 
ختم دعاءه بأنه هو الغفور الرحيم ، وإن سأل املال فليختم وإن سأل غفران الذنوب فلي. الوهاب الرازق 

  .وهكذا . دعاءه بأنه هو الرازق اجلواد الكرمي 
  

  : الدعاء بعد التشهد األخري يف الصالة وقبل السالم من أسباب قبول الدعاء وإجابته  -١٦
: ال يف آخره علمهم التشهد يف الصالة مث ق أن رسول اهللا  ففي حديث عبد اهللا بن مسعود   

  . ١"مث يتخري من املسألة ما شاء : " ولفظ مسلم " مث يتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " 
والصالة من أفضل األعمال اليت يفعلها العبد ، وهي من أحب األعمال إىل اهللا ، ألن العبد فيها يناجي ربه 

توجب ذله العبد لربه ، وخضوعه له ، ويساله ويدعوه ويسجد له ، وفيها من اهليئات واألذكار اليت تس
أمته على  ، كيف وقد حث النيب !مث إذا دعا العبد بعد هذا كان أقرب إلجابة دعائه . وانكساره 

  . الدعاء يف هذا املوطن ، مما يدلنا على أنه موطن فاضل ينبغي اغتنامه واحلرص على الدعاء عنده 
مستحب وليس بواجب ، ويستحب  ]بعد التشهد األخري [واعلم أن هذا الدعاء  :قال النووي :  فائدة

تطويله ، إال أن يكون إماماً ، وله أن يدعو مبا شاء من أمور اآلخرة والدنيا ، وله أن يدعو بالدعوات املأثورة ، 
ا املوطن ، ومنها ما ورد يف   مث املأثورة منها ما ورد يف هذ. وله أن يدعو بدعوات خيترعها واملأثورة أفضل 

  .   ٢اهـ . ه ، وأفضلها هنا ما رود هنا غري
  
  
  

  : استحباب الدعاء عند صياح الديك  -١٧
                                                        

  ) . ١٣٤١(، والدارمي) ٩٦٨(، وأبو داود ) ١١٦٣(، والنسائي ) ٣٦١٥(، وأمحد ) ٤٠٢(، ومسلم ) ٨٣٥(رواه البخاري   ١
  .١٠٥األذكار ص  ٢



   
  

٢٢٠  

إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضله فإا رأت ملكا ، وإذا مسعتم يق  : "أنه قال  ثبت عنه 
  .  ١"احلمار فتعوذوا باهللا من الشيطان فإنه رأى شيطانا 

سببه رجاء تأمني  :قال القاضي : قال النووي " اح الديكة فسلوا اهللا من فضله إذا مسعتم صي" :  وقوله 
  .  ٢...املالئكة على الدعاء ، واستغفارهم ، وشهادم بالتضرع واإلخالص  

  
  : حترمي االعتداء يف الدعاء  -١٨

  .]٥٥األعراف  [ )ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين ( : قال تعايل 
أي بين : اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها ، فقال : بد اهللا بن مغفل ابنه يقول ومسع ع

إنه سيكون يف هذه األمة قوم " : يقول سل اهللا اجلنة ، وتعوذ به من النار ، فإين مسعت رسول اهللا 
إجابة مطلوب الداعي ، ألن الداعي واالعتداء يف الدعاء مانع من قبول و.  ٣ "يعتدون يف الطهور والدعاء 

قال ابن تيمية . سأمل ما ال جيوز له سؤاله فكان معتدياً، واملعتدي غري حمبوب من ربه بعيد من إجابة دعائه 
وتارة . وعلى هذا فاالعتداء يف الدعاء تارة بأن يسال ما ال جيوز له سؤاله من املعونة على احملرمات : رمحه اهللا 

من احلاجة : اهللا ، مثل أن يسأل ختليده إىل يوم القيامة ، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية  يسأل ما ال يفعله
ويسأله بأن يطلعه على غيبه ، أو أن جيعله من املعصومني ، أو يهب له ولداً من غري . إىل الطعام والشراب 

فسر االعتداء برفع الصوت أيضاً يف و. زوجة ، وحنو ذلك مما سؤاله اعتداء ال حيبه اهللا ، وال حيب سائله 
  . ٤... الدعاء 

  
  : يف الدعاء  ٥كراهية السجع  – ١٩

فهو حممول  ال ينبغي التكلف يف الدعاء ، وال السجع فيه ، وما كان من السجع يف دعاء النيب   
لك كان وال يرد على ذلك ما وقع يف األحاديث الصحيحة ألن ذ: على السجع غري املتكلف ، قال ابن حجر 

اللهم مرتل الكتاب ، " : يف اجلهاد  يصدر من غري قصد إليه وألجل هذا جييء يف غاية االنسجام كقوله 
   ٦"سريع احلساب ، هازم األحزاب 

                                                        
  ) . ٥١٠٢(، وأبو داود ) ٣٤٥٩(، والترمذي) ٨٠٠٣(، وأمحد ) ٢٧٢٩(، ومسلم ) ٣٣٠٣(لبخاري رواه ا  ١
  ) .١٧/٤١(الد التاسع . شرح مسلم   ٢
  .وصححه األلباين ) ٩٦(، وأبو داود ) ١٦٣٥٩(رواه أمحد   ٣
  ) . ١٥/٢٢(الفتاوي   ٤
  .سجع : مادة ) ٨/١٥٠(لسان العرب . ( كفواصل الشعر من غري وزن تكلم بكالم له فواصل ) : أو ... ( الكالم املقفى : السجع   ٥
  ) .١١/١٤٣(فتح الباري   ٦



   
  

٢٢١  

 فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ، فإن عهدت رسول اهللا : ... لعكرمة قال  ابن عباسويف حديث 
  .  ١واصحابة ال يفعلون إال ذلك االجتناب

  : الدعاء بإمث أو قطيعة رحم ، أو تعجل اإلجابة مانع من إجابة الدعاء  -٢٠
  مما مينع من إجابة دعاء الداعي أن يدعو بإمث ، أو قطيعة رحم ، أو يتعجل اإلجابة  

ال يزال يستجاب للعبد مامل يدع بإمث أو " :  قال : قال  جاء ذلك مصرحاً به يف حديث أيب هريرة 
قد دعوت ، وقد دعوت ، : يقول : " يا رسول اهللا ما االستعجال ؟ قال : قيل " ما مل يستعجل  .قطيعة رحم 

   .٢" فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء . فلم أر يستجب يل 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة " : قال  أن النيب  عن أيب سعيد  : ١فائدة 

إما أن تعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له يف اآلخرة ، وإما أن : ث رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى ثال
  .  ٣"اهللا أكثر : إذا نكثر ، قال : يصرف عنه من السوء مثلها ، قالوا 

قد تتأخر إجابة الدعاء حلكمة يعلمها اهللا وختفى على الداعي ، وليعلم العبد أن خرية اهللا له  :فائدة أخرى 
ا تدعا ربه وأحل وتضرع يف دعائه ، واجتنب ما مينع من إجابته ، فال جيزع   إذخري من خريته لنفسه ، ف

  . من تأخر اإلجابة 
وقد ال جياب الداعي إىل طلبة ، وال يعين هذا أن الداعي غري حمبوب من اهللا فقد سأل إبراهيم عليه   

، ومل جتب  -العزم من الرسل  ومها من أولو –السالم ، املغفرة ألبيه ، وسأل نوح عليه السالم ، جناة ابنه 
وإذا . دعوما ألمر أراده اهللا سبحانه وتعاىل وحلكمة يعلمها ، فاخللق خلقه ، والكل يف ملكه وحتت تصرفه 

  . كان األمر كذلك فال ينبغي للعبد أن يستبطئ اإلجابة وال يترك الدعاء ، فإا عبادة يؤجر عليها 
  : الدعاء أكل املال احلرام مانع من إجابة  -٢١

قال رسول اهللا : أنه قال  روى أبو هريرة . وهو من أكرب املوانع اليت ترد الدعاء يف وجه الداعي   
  : " يا أيها : ( أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال

ياأيها الذين آمنوا ( وقال .]٥١املؤمنون  [ )لون عليم الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً إين مبا تعم
مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء .] ١٧٢البقرة [ )كلوا من طيبات ما رزقناكم 

 ٤"يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي باحلرام ، فأىن يستجاب لذلك ؟
من أين يستجاب ملن هذه صفته ، وكيف يستجاب له قاله : أي  "تجاب لذلك فأىن يس: " وقوله .  ٤"؟

                                                        
  ) .٦٣٣٧(رواه البخاري   ١
  ) . ٤٩٥(، ومالك ) ٣٨٥٣(، وابن ماجه ) ١٤٨٤(، وأبو داود) ٣٣٨٧(، والترمذي ) ٩٩٣٩(واللفظ له ، وأمحد ) ٢٧٣٥(، ومسلم () رواه البخاري   ٢
  ) . ١٠٧٩٤(رواه أمحد   ٣
  ) .٢٧١٧(، والدارمي ) ٢٩٨٩(، والترمذي ) ٨١٤٨(، وأمحد ) ١٠١٥(رواه مسلم   ٤



   
  

٢٢٢  

فانظر إىل حال ذلك الرجل الذي طال سفره ، وشعث شعره ، واغربت قدماه وجسمه ، ومد يده .  ١النووي
سائالً مواله ، فمن كانت تلك حاله فهو قريب من اإلجابة ، ولكن ملا كان هذا الداعي آكالً للحرام امتنع 

   .على العبد يف الدنيا واآلخرة ستجابة دعائه لشؤم املال احلرام وآفته وآثاره السيئة ا
  : مواطن وأحوال يستجاب عندها الدعاء  -٢٢

" : قال  أن رسول اهللا وفيه أحاديث صحيحة مشهورة فعن أيب هريرة : الدعاء يف ثلث الليل اآلخر 
من يدعوين : الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ، يقول يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء و

  .٢! " من يستغفرين فأغفر له! من يسألين فأعطيه! فأستجيب له 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد " قال  أن رسول اهللا  روى أبو هريرة :  يف السجود –ب 

ملا كانت هيئة السجود فيها من : ، أن يقال ولعل احلكمة يف قرب العبد الساجد من ربه .  ٣"فأكثروا الدعاء 
مظاهر العبودية واخلضوع والذل واالفتقار ما ليس يف غريها من اهليئات واألحوال ، وكان الساجد واضعاً 

وهو على تلك احلال من الذل واالفتقار والعبودية  –ال يبايل بذلك  –جبهته على األرض على مواطئ األقدام 
  . واهللا أعلم  . لداعي قريب من ربه ، جماب دعوته أن يكون  هذا الساجد ا

  الدعاء " من حديث أنس بن مالك أنه قال  ثبت عنه :  بني األذان واإلقامة –ت 
  .  ٤)ال يرد بني األذان واإلقامة 

ذكر يوم اجلمعة فقال  أن رسول اهللا  وفيه حديث أيب هريرة . يف الساعة املستجابة يوم اجلمعة  -ث
ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ، يسأل اهللا تعاىل شيئاً إال أعطاه إياه ، وأشار بيده فيه " : 

   . ٥"يقللها 
. اختلف يف الساعة يوم اجلمعة على أقوال كثرية جداً أوصلها احلافظ ابن حجر إىل أثنني وأربعني قوالً : فائدة 

وذلك حلديث أيب موسى  .س اإلمام إىل أن تقضى الصالة أا ما بني أن جيل: وأرجح تلك األقوال قوالن مها 
  قال يل عبد اهللا بن عمر أمسعت أباك حيدث عن رسول اهللا : فعن أيب بردة بن أيب موسى األشعري قال
  مسعت رسول اهللا : نعم مسعته يقول : يف شأن ساعة اجلمعة قال قلت  هي ما بني أن " : يقول

   . ٦"صالة جيلس اإلمام إىل أن تقضى ال

                                                        
  ) . ٧/٨٥(الد الرابع . شرح مسلم للنووي   ١
، ومالك ) ١٤٧٨(، والدارمي ) ١٣٦٦(، وابن ماجه ) ١٣١٥(، وأبو داود ) ٤٤٦(، والترمذي ) ٧٥٧٦(، وأمحد ) ٧٥٨(واللفظ به ، ومسلم ) ١١٤٥(رواه البخاري   ٢
)٤٩٦ . (  

  ) . ٨٧٥(، وأبوداود ) ١١٣٧(، والنسائي ) ٩١٦٥(، وأمحد ) ٤٨٢(رواه مسلم   ٣
  . وصححه األلباين ) ٥٢١(، وأبو داود ) ١١٧٩٠( ورواه أمحد " .حديث حسن صحيح : "وقال ) ٢١٢(رواه الترمذي   ٤
ورواه ابن " . حديث حسن صحيح " وقال ) ٤٩١(، والترمذي ) ١٠٤٦(، وأبو داود ) ١٤٣١(ي ، والنسائ) ٧١١١(، وأمحد ) ٨٥٢(ومسلم ) ٩٣٥(رواه البخاري   ٥

  ) . ٢٤٢( ، ومالك ) ١١٣٧(ماجه 
  ) . ١٠٤٩( ، وأبو داود ) ٨٥٣(رواه مسلم   ٦



   
  

٢٢٣  

يوم " : أنه قال  عن رسول اهللا  فعن جابر بن عبد اهللا . أا أخر ساعة من يوم اجلمعة : والثاين 
اجلمعة ثنتا عشرة يريد ساعة ال يوجد مسلم يسأل اهللا عز وجل شيئا إال أتاه اهللا عز وجل فالتمسوها آخر 

  .  ١"ساعة بعد العصر 
فكالمها ساعة إجابة ، وإن كانت الساعة املخصوصة هي آخر : ... ن القيم وللجمع بني ذلك أن يقال ما قاله اب

ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم ال تتقدم وال تتأخر ، وأما ساعة الصالة ، فتابعة للصالة تقدمت أو 
ابة ، فساعة اجتماعهم تأخرت ، ألن الجتماع املسلمني وصالم وتضرعهم وابتهاهلم إىل اهللا تعاىل تأثرياً يف اإلج

قد حض أمته على الدعاء   ساعة ترجى فيها اإلجابة ، وعلى هذا تتفق األحاديث كلها ، ويكون النيب
  .  ٢واالبتهال إىل اهللا تعاىل يف هاتني الساعتني ، اهـ

وسبق إىل  .الذي ينبغي االجتهاد يف الدعاء يف الوقتني املذكورين : وهذا كقول ابن عبد الرب  :قال ابن حجر 
إذا علم أن فائدة اإلام هلذه الساعة : وقال ابن املنري . حنو ذلك اإلمام أمحد ، وهو أوىل يف طريق اجلمع 

ولليلة القدر بعث الداعي إىل اإلكثار  من الصالة والدعاء ، ولو بني التكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها 
  . ٣اهـ.، فالعجب بعد ذلك ممن جيتهد يف طلب حتديدها 

قال رسول اهللا : أنه قال  له دعوة ال ترد ، ثبت ذلك من حديث أيب هريرة . الصائم عند فطره  -ج
  " : م٤"احلديث ...الصائم حىت يفطر: ثالثة ال ترد دعو  .  
: فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال . دعوة املظلوم ، ودعوة املسافر ، ودعوة الوالد على ولده  –ح 

إنك ستأيت قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم " :  -حني بعثه إىل اليمن  –ملعاذ بن جبل  سول اهللا قال ر
واتق دعوة املظلوم ، " : ويف آخره قال  " ...فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 

  .  ٥"فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب 
دعوة املظلوم ، : ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن : "   قال رسول اهللا:  وقال أبو هريرة 

  .  ٦" ودعوة املسافر ، ودعوة الوالد على ولده
على اغتنام الدعاء يف سفره ، وال يفرط فيه ، فرب دعوة أورثت صالحاً يف الدنيا  ليحرص املسافر : تنبيه

  . وفالحاً يف اآلخرة 

                                                        
  . واحلديث صححه األلباين يف صحيح أيب داود . ـ اه.واحلاكم بإسناد حسن عن أيب سلمة عن جابر مرفوعاً ) ١٣٨٩(والنسائي ) ١٠٤٨(رواه أبو داود : قال ابن حجر   ١
  ) .١/٣٩٤( زاد املعاد   ٢
  ) .٢/٤٨٩(فتح الباري   ٣
  ) .١٧٧٩-١٤٣٢(وصححه األلباين برقم ) ١٧٥٢(، ورواه ابن ماجه " حديث حسن : " وقال ) ٣٥٨٩(رواه الترمذي   ٤
) ١٦١٤(، والدارمي ) ١٧٨٣(، وابن ماجه ) ١٥٨٤(، وأبو داود ) ٢٤٣٥(، والنسائي ) ٦٢٥(ي ، والترمذ) ٢٠٧٢(، وأمحد ) ١٩(، ومسلم ) ١٤٩٦(رواه البخاري   ٥
 .  
  ) . ٣٨٦٢(، وابن ماجه ) ١٩٠٥(وحسنه األلباين ، ورواه الترمذي ) ١٥٣٦(، وأبو داود ) ٧٤٥٨(رواه أمحد   ٦



   
  

٢٢٤  

مظلوم خرجت من قلب مكلوم ، ليس بينها وبني اهللا حجاب ، فما أمن تصيبه دعوة  وليحذر الظامل املعتدي
  . أسرع ما جتاب دعوته 

من الدعاء على أوالدهم ، فإن دعاءهم مستجاب ، وقد خترج كلمة يستجاب هلا تورث يف  وليحذر الوالدان
  . قلب الوالد حسرة 

أيب حازم عن سهل بن سعد قال  ثبت ذلك من حديث.  الدعاء عند االلتحام يف القتال ، وعند النداء –خ 
الدعاء عند النداء ، وعند البأس حني يلحم : ثنتان ال تردان أو قلما تردان : "  قال رسول اهللا : 

  .  ١"بعضهم بعضا 
دعوة " : قال رسول اهللا : أنه قال  روى سعد بن أيب وقاص . دعوة ذي النون عند الكرب  -د

ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ، فإنه مل يدع ا : ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت 
   .٢" رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب اهللا له 

 
اطلبوا الدعاء عند التقاء اجليوش ، وإقامة الصالة ، ونزول " : جاء يف احلديث . عند نزول املطر  –ذ 

  . ٣" املطر 
  

  :  ومنها. مواطن يرجى عندها إجابة الدعاء  -٢٣
صاليت الظهر ألهل املوقف يوم عرفة أن جتمع  سن النيب  .الدعاء عشية عرفة ألهل املوقف  –أ   

فإنه ملا قضى الصالة  والعصر مجع تقدمي ، لكي يتفرغ احلاج ملناجاة ربه ودعائه ، وهذا كان فعل النيب 
وهذا موقف حيبه اهللا عز .  ٤دفع إىل املوقف أسفل اجلبل مث وقف على راحلته يدعو ربه حىت غربت الشمس

فعن عائشة ، أم املؤمنني رضي اهللا عنها وعن . وجل ، ويباهي به املالئكة ، وهو يوم يكثر فيه العتق من النار 
ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبداً من النار من يوم : " قال  إن رسول اهللا : أبيها ، أا قالت 

 ٥"ما أراد هؤالء : م املالئكة ، فيقول عرفة وإنه ليدنو مث يباهي .   
أن الصفا واملروة " ( قرأ  -يف حجة الوداع  –من الصفا  ملا دنا النيب  .الدعاء عند الصفا واملروة  –ب 

فوحد اهللا . حىت رأي البيت فاستقبل القبلة . فبدأ بالصفا فرقى عليه " أبدأ مبا بدأ اهللا به ) " من شعائر اهللا 
مث دعا بني " وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده  ال إله إال اهللا وحده ، أجنز: " وقال  .، وكربه 

                                                        
  ) .  ١٢٠٠(وكذا رواه الدارمي ) . ووقت املطر ( صحيح دون : قال األلباين " ت املطر ووق: " قال  عن سهل سعد عن النيب ... وفيه زيادة ) ٢٥٤٠(رواه أبو داود   ١
  .مؤسسة الرسالة . ط ) ٣/٦٦انظر مسند أمحد " . (إسناده حسن : " وقال حمققو املسند ) ١٤٦٥(، وأمحد ) ٣٥٠٥(رواه الترمذي   ٢
وهي وإن كانت مفرداا ضعيفة إال أا إذا ضمت إىل هذا املرسل ... لكن احلديث له شواهد ... ضعيف  إسناده: " قال األلباين ) ٢٢٤-١/٢٢٣(رواه الشافعي يف األم   ٣
  ). ١٤٦٩انظر السلسلة الصحيحة " . ( أخذ ا قوة ، وارتقى إىل مرتبة احلسن إن شاء اهللا ) يريد سهل بن سعد وابن عمر(

  ) . ١٢١٨(انظر صحيح مسلم   ٤
  ) . ٣٠١٤(، وابن ماجه ) ٣٠٠٣(النسائي ، و) ١٣٤٨(رواه مسلم   ٥



   
  

٢٢٥  

حىت أيت املروة ، ففعل على املروة كما فعل على ...  مث نزل إىل املروة . قال مثل هذا ثالث مرات . ذلك 
  . ١" الصفا 

ابن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر رضي روى سامل .  الدعاء بعد رمي اجلمرة الصغرى والوسطى للحاج –ت 
اهللا عنهما ، كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات مث يكرب على إثر كل حصاة ، مث يتقدم فيسهل فيقوم 
مستقبل القبلة قياما طويال فيدعو ويرفع يديه ، مث يرمي اجلمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل 

فيدعو ويرفع يديه ، مث يرمي اجلمرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقف  ويقوم مستقبل القبلة قياما طويال
  . ٢يفعل  عندها ويقول هكذا رأيت رسول اهللا 

    
مت الفراغ منه يف ليلة االثنني ، السابع والعشرين من شهر ربيع األول لسنة ألف وأربعمائة وعشرين بعد 

  .اهلجرة النبوية الشريفة ، وهللا احلمد واملنة 
  
  
  

  
  

  

                                                        
  ) . ١٢١٨(رواه مسلم من حديث جابر   ١
  ) . ١٩٠٣(، والدرامي ) ٣٠٣٣٢(، وابن ماجه ) ٣٠٨٣(، والنسائي ) ٦٣٦٨(واللفظ له ، وأمحد ) ١٧٥٣(رواه البخاري   ٢


