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 اآلداب اإلسالمية 

 للناشئة

 

 

 تأليف األستاذ المربي

 محمد خير فاطمة

 

 اجلزء األول

 

 تـويه

 سمدار اخلػم سمدُمِمؼ ـُمٌِعهذا اًمٙمت٤مب 

ه يمت٤مٍب ُمؼمَُم٩ٍم وضمدٟم٤مه قمغم اإلٟمؽمٟم٧م سمّمٞمٖم٦م و ة أسمق» إخ أقمدَّ  شٟمػمر

 وقمـ ٟمًختف أظمذٟم٤م اًمٙمت٤مب وضمٕمٚمٜم٤مه هبٞمئتف اًمتل سملم يديؽ

 د.ًمٕمقن واًمتقومٞمؼ، وسمف ٟمت٠ميَّ وُمـ اهلل ا

 قمٌد اهلل ـم٤مًم٥م
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 

    {وُمـ أطمًـ ىمقٓ ممـ دقم٤م امم اهلل وقمٛمؾ ص٤محل٤م وىم٤مل إٟمٜمل ُمـ اعمًٚمٛملم }

   اإلهداء 

 إمم يمؾ أب ويمؾ أم.... ذم قمٜمؼ يمؾ ُمٜمٝمام أُم٤مٟم٦م شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء..   

 وإهن٤م ُٕم٤مٟم٦م.. وأي٦م أُم٤مٟم٦م.. 

 ا وسمريم٦م وؾمالُم٦م.. وم٢من أّدي٧م يم٤مٟم٧م ظمػم

 وهب٤م مت٤مم اًمًٕم٤مدة.. واًمٙمراُم٦م.. 

 وإن وّٞمٕم٧م قم٤مدت ظمزي٤م وطمنة وٟمداُم٦م.. 

 ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.. 

  * * * 

   

 وإمم يمؾ ُمرب وُمٕمٚمؿ وُم١مدب..   

 ي٘مقم قمغم شمرسمٞم٦م اًم٘مٚمقب قمغم اًمت٘مك واهلدى واإليامن.. 

 ويٕمٛمؾ قمغم شمٖمذي٦م اًمٕم٘مقل سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من.. 

 قمغم ؾم٘م٤مي٦م اًمٜمٗمقس اًمٔمٛم٠مى ًممداب وُمٙم٤مرم إظمالق.. وينمف 
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 ىمدوشمف ذم ذًمؽ..  ُمٝمٛم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘م٤مئؾ: 

 .. "إٟمام سمٕمث٧م ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمالق "

  * * * 

   

 وإمم يمؾ ىم٤مئؿ قمغم اًمدقمقة امم اهلل قمغم سمّمػمة ُمـ رسمف..   

 دائ٥م ذم حتّمٞمؾ ُمقاد هذا اًمٌٜم٤مء ُم٤مدة ُم٤مدة.. 

 أريم٤مٟم٤م ذم ؿمخّمٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٌٜم٦م ًمٌٜم٦م..  ًمٞمجٕمٚمٝم٤م

 ؿمت٤من سملم ىمرى وسملم رضم٤مل   يٌٜمل اًمرضم٤مل وهمػمه يٌٜمل اًم٘مرى

 هذه ُم٤مدة ذم سمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م اًمتل شمًٕمك ٓؾمتٙمامل ومْم٤مئٚمٝم٤م..   

 ُمًتّٛمدة، ُمـ اعمثؾ إقمغم ذم يمؾ ومْمٞمٚم٦م ويمامل.. 

 اًمٜمٌل إُمل اًمذي ىم٤مل: 

 .. "أدسمٜمل ريب وم٠مطمًـ شم٠مديٌل "

  * * * 

   

 إمم يمؾ ه١مٓء هندي هذا اًمٙمت٤مب..   
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 ًمٞم٘مقُمقا سمدورهؿ سمت٘مديٛمف امم ُمـ يٕمقًمقن ويرقمقن ويرسمقن.. 

 وًمٞم٘مقُمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ سمتدريًف درؾم٤م درؾم٤م.. وًمٞمٚمٛمًقا سم٠ميدهيؿ صمٛمراشمف قمٓم٤مء سمٕمد قمٓم٤مء.. 

 وٓ يٕملم قمغم ذًمؽ إٓ اًم٘مدوة احلًٜم٦م، واًمقاىمع اعمِم٤مهد اعمٚمٛمقس، ُمـ ىمٌؾ يمؾ ُمنمف قمغم شمدريًف.. 

 * * * 

   

 ه١مٓء إسمٜم٤مء.. صٗمح٦م سمٞمْم٤مء.. ٟمًجؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمِم٤مء..   

 وُم٤م ٟمًجٚمف ومٞمٝم٤م ٟمًجٚمف ذم صٗمح٤مت أقمامًمٜم٤م ذيمرا ظم٤مًمدا، وقمٛمال ٓ يٜم٘مٓمع.. 

 ه١مٓء إسمٜم٤مء شمرسم٦م ظمػّمة ُمٕمٓم٤مء.. ٟمزرع ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمِم٤مء.. 

 وطمّم٤مده٤م اُمتداد ًمٜم٤م ذم إرض.. وذظمر ًمٜم٤م ذم اًمًامء.. 

 ٤مت.. وىمٓم٤مف هذه اًمثٛمرات.. وسم٤مؾمتخراج هذه اًمٓم٤مىم

 يٙمقن إسمٜم٤مء ومٚمذات إيم٤ٌمد.. وىمرة اًمٕمٞمقن.. 

 وأُمؾ إُم٦م ذم احل٤مض واعمًت٘مٌؾ... 

 * * * 
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   اعم٘مدُم٦م 

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.. وسمٕمد:   

يمام هيتؿ سمِم١موٟمف اًمٕم٤مُم٦م. ويتتٌع اإلرؿم٤مد واًمت٘مقيؿ  وم٢من اإلؾمالم ديـ هيتؿ سمِم١مون اإلٟم٤ًمن اخل٤مص٦م،  

شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمف اًمّمٖمػمة، يمام يقضمٝمف ذم يمٌػمه٤م. ويتدظمؾ ذم دىم٤مئؼ أُمقره اًمِمخّمٞم٦م هتذي٤ٌم ودمٛمٞمال، يمام 

هيتؿ سم٠مُمقر اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٛمقُم٤م وؿمٛمقٓ.. ؾمقاء سمًقاء.. وي٘مٞمٜمف ذم ذًمؽ أن اعمجتٛمع اًمٗم٤موؾ أؾم٤مؾمف اًمٗمرد 

 ٦م أومراده٤م ـ ٓ ؿمؽ ـ هؿ اًمذيـ أىم٤مُمقه٤م قمغم اًمرىمل واحلْم٤مرة وآزده٤مر. اًمٗم٤موؾ. وإُم٦م اًمراىمٞم

وًمذًمؽ وم٘مد طمٔمل اًمٓمٗمؾ ذم اإلؾمالم سمحّمتف ُمـ اًمرقم٤مي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م واًمت٠مدي٥م. وأقمٓمل اًمٗمتك ُم٤م يٜم٤مؾمٌف   

 ُمـ اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، وٟم٤مًم٧م اًمٗمت٤مة طمٔمٝم٤م ُمـ اهلداي٦م واإلرؿم٤مد واًمتٝمذي٥م.. 

 ل قمـ ؾمٞمدٟم٤م حيٞمك قمٚمٞمف اًمًالم: وهذا يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ي٘مق  

إهنؿ  }إؿم٤مرة ًمتٕمٚمٞمؿ اًمّمٌٞم٦م اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، وي٘مقل قمـ أصح٤مب اًمٙمٝمػ:  {وآشمٞمٜم٤مه احلٙمؿ صٌٞم٤م}

، ًمٗمت٤م ٕٟمٔم٤مر اًمٗمتٞم٦م اعمتٗمتحلم قمغم احلٞم٤مة ًمٞمتزودوا ُمـ اإليامن واهلدى ذم {ومتٞم٦م آُمٜمقا سمرهيؿ وزدٟم٤مهؿ هدى

 {ذيمر ذم اًمٙمت٤مب ُمريؿ إذ اٟمتٌذت ُمـ أهٚمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٤م ذىمٞم٤موا }ُمًػمة طمٞم٤مهتؿ. ويقىمؾ قمـ اًمًٞمدة ُمريؿ:

 شمٜمٌٞمٝم٤م ًمؽمسمٞم٦م اًمٗمت٤مة ذم طمداصم٦م ؾمٜمٝم٤م قمغم اًمٕمٗم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمٕم٤ٌمدة واًمت٘مقى.. 

وًم٘مد طم٨م اإلؾمالم أوًمٞم٤مء إُمقر، واًم٘م٤مئٛملم قمغم ؿم١مون إـمٗم٤مل واًمٗمتٞم٦م واًمٞم٤مومٕملم، أن ي٘مقُمقا   

ٕمٜم٤مي٦م هبذه اًمٕم٘مقل اًمٜم٘مٞم٦م، وذم شمرسمٞم٦م هذه اًمٜمٗمقس اًمروٞم٦م سمدورهؿ ذم رقم٤مي٦م هذه اًم٘مٚمقب اًمّم٤مومٞم٦م، وذم اًم

 ظمػم ىمٞم٤مم.. 

ومٝم١مٓء اًمّمٌٞم٦م إـمٗم٤مل هؿ رضم٤مل اعمًت٘مٌؾ، وه١مٓء اًمٗمتٞم٦م إهمرار هؿ قمدة  إُم٦م ذم ديٜمٝم٤م ودٟمٞم٤مه٤م،   

وأُمٚمٝم٤م ذم ىمقهت٤م وقمزهت٤م، وه١مٓء اًمٗمتٞم٤مت اًمٓم٤مهرات هـ ُمرسمٞم٤مت اًمٜمشء وأُمٝم٤مت اًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمىمرة 
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امء. وم٢مذا ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمؽمسمٞم٦م قمغم احل٥م واحلؼ واخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م، اؾمت٘م٤مم أُمر اعمجتٛمع قمغم هذه اعمٕم٤مين واًمٕمٔم

 اعمجٞمدة.. 

وإذا ُم٤م أمهٚم٧م ٟم٧ٌم ذم شمرسمتٝم٤م أؿمقاك اًمنمور وآٟمحراف واًمٌٓم٤مًم٦م واًمرذيٚم٦م؛ وم٠مشمك اًمٜمخر قمغم اًمٌٜمٞم٤من ُمـ   

 ٤ممم: اًم٘مقاقمد واجلذور، وآذن اعمجتٛمع سم٤مٓهنٞم٤مر واًمً٘مقط ىم٤مل شمٕم

، وىم٤مل قمكم يمّرم اهلل وضمٝمف ذم {ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا ىمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ ٟم٤مرا وىمقده٤م اًمٜم٤مس واحلج٤مرة }  

 . "قمٚمٛمقا أٟمٗمًٙمؿ وأهٚمٞمٙمؿ اخلػم وأّدسمقهؿ": أي٦مُمٕمٜمك هذه 

. وهق سمذًمؽ يِمػم امم أن "ُم٤م ٟمحؾ واًمد وًمده ٟمحٚم٦م أومْمؾ ُمـ أدب طمًـ "وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

ًمقاًمد ًمٞم٧ًم ذم شم٘مديؿ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ًمقًمده، ورقم٤مي٦م ؿم١موٟمف اجلًدي٦م واًمّمحٞم٦م ومح٥ًم.. سمؾ ُمٝمٛم٦م ا

ذم شم٘مديؿ اًمٕمٚمؿ اعمٗمٞمد، وإدب اجلٛمٞمؾ، واًمًٚمقك اًم٘مقيؿ ًمقًمده ذم يمؾ ظمٓمقة ُمـ ظمٓمقات طمٞم٤مشمف اًمتل 

ٗمؾ قمـ هل يم٤مًمٕمجٞمٜم٦م سملم يديف يِمٙمٚمٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء.. وذم اهمتٜم٤مم يمؾ ومرص٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمت٠مدي٥م، وم٢مذا ُم٤م هم

 ذًمؽ يم٤من اًمقاىمع يمام ذم ىمقل اًمِم٤مقمر: 

 قم٤مدت قمغم أسم٤مء سم٤مًمقيالت  إمه٤مل شمرسمٞم٦م اًمٌٜملم ضمٜم٤مي٦م

وًم٘مد أقم٤من اإلؾمالم إوًمٞم٤مء قمغم ذًمؽ ومجٕمؾ ًمإلٟم٤ًمن ُمٜمذ ـمٗمقًمتف آداسم٤م ذم طمريم٤مشمف وقم٤مداشمف وُمٕم٤مُمالشمف،   

ٌح ُمٚمٙم٦م راؾمخ٦م ذم ظمٚمؼ وأوضم٥م قمغم إوًمٞم٤مء ُمت٤مسمٕمتٝم٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وُمراىمٌتٝم٤م واًمتدري٥م قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمّم

 اًمٗمرد، وسمذًمؽ يِم٥ّم قمغم حم٤مؾمـ أداب، وُمٙم٤مرم إظمالق، ومجٞمؾ اًمٕم٤مدات واًمّمٗم٤مت.. 

وهذه اًم٤ٌمىم٦م إومم ُمـ هذه أداب اإلؾمالُمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م ظمّّمّمٜم٤مه٤م ًمٚمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ اًمّمٌٞم٦م واًمٗمتٞم٤من،   

ون يقُمٝمؿ سم٤مٓؾمتٞم٘م٤مظ وطمرصٜم٤م ذم مجٕمٝم٤م قمغم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م سمرٟم٤مجمٝمؿ اًمٞمقُمل آقمتٞم٤مدي يمتالُمٞمذ يٌتدؤ

وي١مدون واضمٌٝمؿ ذم اعمدرؾم٦م، ويٕمٞمِمقن ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ ُمع أصدىم٤مئٝمؿ وذوهيؿ وخيتتٛمقن يقُمٝمؿ سم٤مًمٜمقم.. 
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وًمٙمؾ ذًمؽ آداب إؾمالُمٞم٦م قمٓمرة.. يمت٧ٌم سمام يالئؿ شمٙمقيٜمٝمؿ آضمتامقمل، وىمٌقهلؿ اًمٜمٗمز واًمٕم٘مكم، 

 متٝمٞمدا ًمتًٝمٞمؾ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وشمٜمٗمٞمذه٤م..  ٗمٙمرة، وين اًمٚمٖم٦م ًمٞمًٝمؾ ومٝمٛمٝم٤م ومتثٚمٝم٤م،ًموضمٕمٚمٜم٤م ىمقاُمٝم٤م شمًٌٞمط ا

وٓ ٟمّدقمل أٟمٜم٤م ذم هذه اًم٤ٌمىم٦م ُمـ أداب، وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ هذه اًمًٚم٦ًم اخلػّمة اإليامٟمٞم٦م ىمد أشمٞمٜم٤م سمٌمء   

ضمديد، وم٤مًمٙمٜمقز ُمٜمٝم٤م ُمقدع ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م، وومٞمٝم٤م سمذل اًمٕمٚمامء واعمرسمقن ضمؾ طمٞم٤مهتؿ 

ٞم٦م وإظمالق ومل يؽميمقا ُمٜمٝم٤م ومتٞمال وٓ ىمٓمٛمػما، وإٟمام مجٕمٜم٤م ورشمٌٜم٤م، وم٠مقمٓمقا قمّم٤مرة دم٤مرهبؿ ذم اًمؽمسم

وسمًٓمٜم٤م وسمّقسمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سم٠مُمس احل٤مضم٦م ًمٞمٙمقن ُمٞمنا ًمًد طم٤مضم٦م إوًمٞم٤مء وأسم٤مء واعمرسملم اعمٝمتٛملم 

سمؽمسمٞم٦م اجلٞمؾ قمغم أؾم٤مس ُمـ أداب واخلٚمؼ اًم٘مقيؿ وًمٞمٙمقن ُمرضمٕم٤م يٗمٝمٛمف اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم إذا ُم٤م أهدي 

 وضمٕمؾ ُمآًمف سملم يديف.. إًمٞمف، 

   

 ."وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م "

   اعم١مًمػ.              
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-1- 

 آداب االستقؼاظ

 

آؾمتٞم٘م٤مظ سمٕمد اًمٜمقم آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل اًم٤ٌمهرة اًمداًم٦م قمغم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وهل شمِمٌف آي٤مت اًمٌٕم٨م سمٕمد   

َٟمُٗمَس  }٤مة وآؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ سمٕمده سمٕمث٤م وٟمِمقرا ىم٤مل شمٕم٤ممم:اعمقت، وىمد ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمقم ووم ْٕ اهللَُّ َيتََقرمَّ ا

ظُْمَرى إمَِم  ْٕ تِل ىَم٣َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعمَْْقَت َوُيْرؾِمُؾ ا ُؽ اًمَّ ًِ تِل مَلْ مَت٧ُْم ذِم َُمٜم٤َمُِمَٝم٤م وَمُٞمْٛم ك إِنَّ  طِملَم َُمْقهِت٤َم َواًمَّ ٛمًّ ًَ َأضَمٍؾ ُُم

َ٘مْقٍم يَ  َي٤مٍت ًمر َٔ ُروَن )ذِم َذًمَِؽ   اًمزُمر.  {(24َتَٗمٙمَّ

٤ٌَمؾم٤ًم َواًمٜمَّْقَم ؾُم٤ٌَمشم٤ًم َوضَمَٕمَؾ اًمٜمََّٝم٤مَر ُٟمُِمقرًا ) }وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  
ٞمَْؾ ًمِ ِذي ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمُؿ اًمٚمَّ  اًمٗمرىم٤من.  {(24َوُهَق اًمَّ

وآؾمتٞم٘م٤مظ سمٕمد اًمٜمقم اؾمتئٜم٤مف ًمٚمحٞم٤مة سمٕمد شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م. وومتح صٗمح٦م سمٞمْم٤مء ضمديدة يًٓمره٤م اعمرء ظمالل   

 }ٌدؤه٤م سم٤مؾمتٞم٘م٤مفمف وخيتٛمٝم٤م سمٛمٜم٤مُمف، ويقدقمٝم٤م يمت٤مب أقمامًمف ًمتٕمرض قمٚمٞمف يقم احل٤ًمب ىم٤مل شمٕم٤ممم:هن٤مره، ي

 ًَ ٌَْٕمثُُٙمْؿ ومِٞمِف ًمُِٞمْ٘م٣َم َأضَمٌؾ ُمُّ ْٞمِؾ َوَيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ضَمَرطْمُتؿ سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مِر صُمؿَّ َي ٤ميُمؿ سم٤ِمًمٚمَّ ِذي َيتََقومَّ ك صُمؿَّ إًَِمٞمِْف َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ َوُهَق اًمَّ ٛمًّ

 إٟمٕم٤مم.  {(06ُئُٙمؿ سماَِم يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن )صُمؿَّ ُيٜمٌَر 

وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ) ُم٤م ُمـ يقم يٜمِمؼ ومجره إٓ  وُمٜم٤مد يٜم٤مدي ي٤م اسمـ آضمؿ أٟم٤م ظمٚمؼ   

 ضمديد وقمغم قمٛمٚمؽ ؿمٝمٞمد ومتزود ُمٜمل وم٢مين ٓ أقمقد امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(. 

م ذه٥م سمٕمْمؽ(، وإذا يم٤من آؾمتٞم٘م٤مظ اسمتداء ًمٚمحٞم٤مة وىم٤مل أطمدهؿ: ) اسمـ آدم إٟمام أٟم٧م أي٤مم يمٚمام ذه٥م يق  

اًمٞمقُمٞم٦م اًمرشمٞم٦ٌم ومٞمٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمؿ أن جيٕمؾ اومتت٤مح يقُمف، واسمتداء قمٛمٚمف، صٚم٦م سمخ٤مًم٘مف، وذيمرا ًمرازىمف، 

ٞمِْؾ َواًمٜمََّٝم٤مِر  }وؿمٙمرا ًمقزم ٟمٕمٛمتف اًمذي شمقمم طمٗمٔمف ورقم٤ميتف ظمالل ٟمقُمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ىُمْؾ َُمـ َيْٙمَٚم١ُميُمؿ سم٤ِمًمٚمَّ

ـَ ا ْٕمِرُوقَن )ُِم ِؿ ُمُّ ـِ سَمْؾ ُهْؿ قَمـ ِذيْمِر َرهبر مْحَ  إٟمٌٞم٤مء.  {(24ًمرَّ
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وظمالل هذه اًم٤ًمقم٤مت إومم ُمـ هن٤مره، واًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م ذهٜمف ص٤مومٞم٤م، وقم٘مٚمف ُمتقىمدا وضمًٛمف ٟمِمٞمٓم٤م، 

خيٓمط ًمٜمٝم٤مره وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٛمٚمف ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح يريض اهلل شمٕم٤ممم، ويٕمقد سم٤مخلػم واًمّمالح قمٚمٞمف، وقمغم 

 س أمجٕملم. اًمٜم٤م

 وهذه مجؾة من اآلداب اإلسالمقة ادتعؾؼة هبذا ادوضوع:   

 

آضمتٝم٤مد ذم أن يٙمقن آؾمتٞم٘م٤مظ سم٤ميمرا ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر، وذًمؽ ًمتحّمٞمؾ اًمٗمقائد اًمروطمٞم٦م،   -1

 وايمت٤ًمب اًمٕم٤مدات اًمّمحٞم٦م، واهمتٜم٤مم أوىم٤مت اًمّمٗم٤مء واًمٜم٘م٤مء ًمٚمٕم٤ٌمدة أو اًمدراؾم٦م. 

ٞمِْؾ َُم٤م هَيَْجُٕمقَن ) }اعمت٘ملم: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم وصػ قم٤ٌمده   ـَ اًمٚمَّ ؾَْمَح٤مِر ُهْؿ 14يَم٤مُٟمقا ىَمٚمِٞماًل ُمر ْٕ ( َوسم٤ِم

تَْٖمِٗمُروَن ) ًْ  اًمذاري٤مت.  {(11َي

سم٤ميمروا ذم ـمٚم٥م اًمرزق واحلقائ٩م،  "وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 . رواه اًمٓمؼماين. "وم٢مّن اًمٖمدّو سمريم٦م وٟمج٤مح

أن يٙمقن أول ُم٤م جيري قمغم اًم٘مٚم٥م واًمٗمٙمر واًمٚم٤ًمن ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وشمقطمٞمده، واًمدقم٤مء سمام ورد قمـ   -4

 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

 اإلٟم٤ًمن.  {(42َواْذيُمِر اؾْمَؿ َرسمرَؽ سُمْٙمَرًة َوَأِصٞماًل ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـ قمٌد ي٘مقل قمٜمد رّد اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ُم "وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

روطمف: ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، إٓ همٗمر اهلل شمٕم٤ممم 

 . رواه اسمـ اًمًٜمل. "ًمف ذٟمقسمف وًمق يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر
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 "أوى امم ومراؿمف ىم٤مل:وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا   

رواه  "سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ أطمٞم٤م وأُمقت، وإذا اؾمتٞم٘مظ ىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي أطمٞم٤مٟم٤م سمٕمد ُم٤م أُم٤مشمٜم٤م وإًمٞمف اًمٜمِمقر

 اًمٌخ٤مري. 

اعم٤ٌمدرة سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ امم اًمٓمٝم٤مرة واًمقوقء واًمّمالة، وضمٕمؾ هذه إقمامل وم٤محت٦م اًمٜمٝم٤مر سمٕمد اًمذيمر   -3

 قمٛمؾ آظمر. واًمدقم٤مء، ودمٜم٥ّم آٟمِمٖم٤مل قمٜمٝم٤م سم٠مي 

يٕم٘مد اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىم٤مومٞم٦م رأس  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

أطمديمؿ إذا هق ٟم٤مئؿ صمالث قم٘مد ييب قمغم يمؾ قم٘مدة قمٚمٞمؽ ًمٞمؾ ـمقيؾ وم٤مرىمد، وم٢من اؾمتٞم٘مظ وذيمر اهلل 

ٟمِمٞمٓم٤م ـمّٞم٥م اًمٜمٗمس، وإٓ  شمٕم٤ممم اٟمحّٚم٧م قم٘مدة، وم٢من شمقو٠م اٟمحّٚم٧م قم٘مدة، وم٢من صغم اٟمحّٚم٧م قم٘مدة، وم٠مصٌح

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "ٌٞم٨م اًمٜمٗمس يمًالنظمأصٌح 

دمٜم٥ّم اعمٙمقث ذم اًمٗمراش واًمت٘مٚم٥م ومٞمف سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ، اؾمتجالسم٤م ًمألومٙم٤مر وإطمالم، واؾمتٖمراىم٤م      -2

 ذم اخلٞم٤مل وإوه٤مم. 

ًقًمف دمٜم٥م اًمتٙم٤مؾمؾ قمـ اًم٘مٞم٤مم امم اًمّمالة ًمؼمد أو شمٕم٥م أو ٟمٕم٤مس، ٕن ذًمؽ يمٚمف ؿمٕمقر يم٤مذب شم  -2

 اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء، ويزول سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م. 

دمٜم٥م اًمٕمقدة امم اًمٜمقم سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر، أو اًمتًقيػ ذم أداء اًمّمالة ًمقضمقد ُمتًع ُمـ اًمقىم٧م، ٕن   -0

 ذًمؽ ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمْمٞمع قمغم اعمًٚمؿ صالة اًمٗمجر. 

ـِ اعمَْ  }ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصػ قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم:   ُْؿ ظَمْقوم٤ًم َوـَمَٛمٕم٤ًم َومِم٤َّم شَمَتَج٤مرَم ضُمٜمُقهُبُْؿ قَم َْم٤مضِمِع َيْدقُمقَن َرهبَّ

 اًمًجدة.  {(10َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِٗمُ٘مقَن )

همًؾ اًمٗمؿ وشمٜمٔمٞمػ إؾمٜم٤من سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م اعمٗمٞمدة سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم، وشمٙمقن إُم٤م   -4

 ٕؾمٜم٤من. سم٤مًمًقاك وهق إومْمؾ، أو سم٤مًمٗمرؿم٤مة واعمٕمجقن، وهل قم٤مدة شمٓمٞم٥م اًمٗمؿ، وحت٤مومظ قمغم ا
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قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ىم٤مم ُمـ اًمٜمقم يِمقص وم٤مه   

 سم٤مًمًقاك. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 اًمتزام اهلدوء واًمًٙمٞمٜم٦م أصمٜم٤مء احلريم٦م سمٕمد اًم٘مٞم٤مم، ودمٜم٥م إزقم٤مج أطمد ُمـ إهؾ أو اجلػمان.      -1

امم اعمٙم٤من اًم٤ٌمرد، وظم٤مص٦م سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُم٤ٌمذة، إٓ احلذر ُمـ اخلروج اعمٗم٤مضمئ ُمـ اعمٙم٤من اًمداومئ   -9

 سمٕمد آطمتٞم٤مط ذم اًمٚم٤ٌمس. 

اًمتزام اًمرىم٦م واًمٚمٓمػ وظمٗمض اًمّمقت أصمٜم٤مء إي٘م٤مظ أظمريـ، وذًمؽ سم٤مًمتذيمػم سمتقطمٞمد اهلل وأن -16

 اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم، وم٢من أسمك أطمد اًم٘مٞم٤مم شمريمف وأقم٤مد قمٚمٞمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ. 

 ٚم٘م٦م ذم همروم٦م اًمٜمقم سمٕمد آؾمتٞم٘م٤مظ، ًمتجديد اهلقاء وضمري٤مٟمف ومٞمف. ومتح إسمقاب واًمٜمقاومذ اعمٖم-11

إقم٤مدة شمرشمٞم٥م اًمنير، وـمّل اًمٗمراش سمٕمد هتقيتف وذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، ودمٜم٥م شمرك اًمنير وًمقازم -14

اًمٜمقم ُمٌٕمثرة سمِمٙمؾ همػم ٓئؼ، إذ ًمٞمس ُمـ إدب واعمروءة اقمتامد اعمًٚمؿ قمغم همػمه وظم٤مص٦م ذم إٟمج٤مز 

 ، وأُمقره اًمِمخّمٞم٦م. أقمامًمف اًمٞمقُمٞم٦م

 

* * * 
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-2- 

 آداب قضاء احلاجة

 

اًمتخكم هق ـمرد ومْمالت اجلًؿ اًمْم٤مرة اعم١مذي٦م قمـ ـمريؼ اًمتٌقل أو اًمتؼمز وهق ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم   

ًمٞمٌ٘مك اجلًؿ ظم٤مًمٞم٤م ُمـ إُمراض وإؾم٘م٤مم، وًمذًمؽ يم٤من طمرّي٤م سم٤معمرء أن يِمٙمر اهلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م يمام 

احلٛمد هلل اًمذي أذاىمٜمل ًمذشمف،  " قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف يم٤من إذا ظمرج ُمـ اخلالء ىم٤مل:ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل

 رواه اًمٓمؼماين واسمـ اًمًٜمل قمـ اسمـ قمٛمر.  "وأسم٘مك ذّم ىمقشمف، ودومع قمٜمل أذاه

آؾمتٖمٗم٤مر سمٕمد اخلروج اقمؽماف سم٤مًم٘مّمقر قمـ سمٚمقغ طمؼ ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اًمٓمٕم٤مم وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٜم٤مومع اًمٖمذاء   

 .ُم٦م اًمٌدن ُمـ أٓموشمًٝمٞمؾ ظمروج إذى ًمًال

 .وذم يمؾ رء ًمٚمٛمًٚمؿ قمؼمة وذيمرى شمقرصمف ظمِمٞم٦م ُمـ اهلل وطمٞم٤مء ُمٜمف، وحمٌف ًمف وؿمٙمرا  

اؾمتحٞمقا ُمـ اهلل وم٢مين ٕدظمؾ وم٠مهمٓمل  "روت اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمٝم٤م اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل:  

 . "رأد اؾمتحٞم٤مء ُمـ ريب قمز وضمؾ..

 تف شمٗمٙمرا وقمؼمة، وإُم٤مـم٦م إذى قمٜمف ومْمال ورمح٦م.. وسمذًمؽ يٙمقن دظمقل اعمًٚمؿ ًم٘مْم٤مء طم٤مضم  

هذا وًمدظمقل اخلالء آداب يمثػمة ومّمٚمتٝم٤م يمت٥م اًمٗم٘مف، وهل شم٘مًؿ امم ىمًٛملم: ىمًؿ ومٞمام ًمق يم٤من ذم   

 اًمٌٜمٞم٤من وىمًؿ ومٞمام ًمق يم٤من ذم اًمّمحراء. 

 

 وكؽتػي أن كتـاول بعض ما أتى من اآلداب اخلاصة بالتخيل يف البـقان:   
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ىمٌؾ اًمدظمقل امم سمٞم٧م اخلالء، وقمدم اًمدظمقل إٓ سمٕمد اًمت٠ميمد ُمـ ظمٚمقه، وذًمؽ سم٘مرع  آؾمتئذان  -1

 اًم٤ٌمب وآٟمتٔم٤مر ًمٌٕمض اًمقىم٧م، وظم٤مص٦م ذم دورات اعمٞم٤مه اًمٕم٤مُم٦م. 

شم٘مديؿ اًمرضمؾ اًمٞمنى ذم اًمدظمقل، وشم٘مديؿ اًمٞمٛمٜمك ذم اخلروج، واًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل      -4

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ  " قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا دظمؾ اخلالء ىم٤مل:قمـ أٟمس ريض اهلل  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "سمؽ ُمـ اخل٨ٌم واخل٤ٌمئ٨م

 . "همٗمراٟمؽ، احلٛمد هلل اًمذي أذه٥م قمٜمل إذى وقم٤موم٤مين "اًمدقم٤مء سمٕمد اخلروج سم٘مقًمف:     -3

 وؾمٚمؿ إذا ظمرج ُمـ اًمٖم٤مئط ىم٤مل:قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف   

 رواه اخلٛم٦ًم.  "همٗمراٟمؽ"

احلٛمد هلل  "وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا ظمرج ُمـ اخلالء ىم٤مل:  

 رواه اسمـ ُم٤مضمف.  "اًمذي أذه٥م قمٜمل إذى وقم٤موم٤مين

ة ُم٤م يٚمًٌف أصمٜم٤مء اًمتخكم واًمتحرز اًمتخٗمػ ُمـ اًمثٞم٤مب ىمٌؾ اًمدظمقل امم اخلالء، وآٟمت٤ٌمه امم ـمٝم٤مر     -2

 ُمـ إص٤مسمتٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م. 

 دمٜم٥ّم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م أو اؾمتدسم٤مره٤م قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م شمٕمٔمٞمام هل٤م.      -2

إذا أشمك أطمديمؿ اًمٖم٤مئط ومال  "قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "أو همّرسمقا يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ يقهّل٤م فمٝمره، ّذىمقا

 دمٜم٥ّم اؾمتّمح٤مب رء قمٚمٞمف اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم أو اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو آي٤مت ُمٜمف.      -0
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اًمت٠ميمد ُمـ إهمالق سم٤مب سمٞم٧م اخلالء، وقمدم شمريمف ُمٗمتقطم٤م، واإلؿم٤مرة عمـ أراد اًمدظمقل سم٘مرع اًم٤ٌمب      -4

 ُمـ اًمداظمؾ ًمٞمٜمتٔمر. 

 ع ىمْم٤مء احل٤مضم٦م وإهمالق اًم٤ٌمب. دمٜم٥ّم يمِمػ اًمثٞم٤مب ىمٌؾ آٟمتٝم٤مء امم ُمقو     -1

يم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا أراد طم٤مضم٦م ٓ يرومع صمقسمف  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  

 . رواه أسمق داود. "طمتك يدٟمق ُمـ إرض

 رواه أسمق داود.  "أشمك اًمٖم٤مئط ومٚمٞمًتؽم ُمـ"ىم٤مل:  ^اًمٜمٌل  وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن  

 ودمٜم٥م اًمٜمٔمر امم اًمٕمقرة، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أطمؼ أن يًتحٞم٤م ُمٜمف  همض اًمٌٍم     -9

 دمٜم٥م اًمٙمالم أصمٜم٤مء اًمتخكم أو اًمًالم أو رده أو اًمذيمر اجلٝمري. -16

ُمّر رضمؾ سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يٌّقل ومًٚمؿ قمٚمٞمف ومٚمؿ يرد  "قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل:  

 رواه ُمًٚمؿ.  "قمٚمٞمف

إذا شمٖمّقط اًمرضمالن ومٚمٞمتقار يمؾ  "قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل   

 رواه أمحد.  "واطمد ُمٜمٝمام قمـ ص٤مطمٌف وٓ يتحدصم٤م وم٢من اهلل يٛم٘م٧م قمغم ذًمؽ

 دمٜم٥م اًمٌقل ًمئال يّمٞمٌف رؿم٤مش اًمٌقل. -11

 واه اًمؽمُمذي. ر "ُمـ طمّدصمٙمؿ أن رؾمقل اهلل سم٤مل ىم٤مئام ومال شمّمّدىمقه "قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  

 وهٜم٤مك رظمّم٦م ذم اًمٌقل ىم٤مئام ًميورة أو قمذر أو ُمرض.   

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مل ىم٤مئام وم٠مشمٞمتف سمقوقء ومتقو٠م وُمًح  "قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف   

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "قمغم ظمٗمٞمف
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 همًؾ اًمٞمد ىمٌؾ اًمٌدء سم٤مٓؾمتٜمج٤مء هب٤م ًمئال يتنمب ُم٤ًمم اجلٚمد اعم٤مء اًمٜمجس. -14

 ًم٘مٞم٤مم سم٤مٓؾمتٜمج٤مء واًمٓمٝم٤مرة سم٤مؾمتٕمامل اًمٞمد اًمٞمنى. ا-13

ـّ  أطمديمؿ ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف  "ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:   ًّ ٓ يٛم

ح ُمـ اخلالء سمٞمٛمٞمٜمف ًّ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  "وهق يٌقل، وٓ يتٛم

 آـمٛمئٜم٤من امم زوال اًمٜمج٤مؾم٦م، واؾمتٙمامل اًمٓمٝم٤مرة اًمنمقمٞم٦م. -12

ـَ ) }ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ِري اسملَِم َوحُي٥ِمُّ اعْمَُتَٓمٝمر  اًمٌ٘مرة.  {(444إِنَّ اهللَّ حُي٥ِمُّ اًمتَّقَّ

اؾمتٜمزهقا ُمـ اًمٌقل وم٢من قم٤مُم٦م  "وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه اًمدارىمٓمٜمل.  "قمذاب اًم٘مؼم ُمٜمف

 ٤مضم٦م طمتك ٓ يٌ٘مك أصمر وٓ رائح٦م. شمٜمٔمٞمػ ُمٙم٤من اخلالء سمٕمد ىمْم٤مء احل-12

 همًؾ اًمٞمديـ سم٤معم٤مء واًمّم٤مسمقن سمٕمد اخلروج ُم٤ٌمذة. -10

 

* * * 
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-3- 

 آداب الوضوء

 

ُٚمقْا ُوضُمقَهُٙمْؿ  }اًمقوقء ذط ًمّمح٦م اًمّمالة ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ًِ الِة وم٤مهْم ـَ آَُمٜمُقْا إَِذا ىُمْٛمتُْؿ إمَِم اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ُحقْا سمُِرُؤوؾِمُٙمْؿ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕمٌَلمِ َوَأْيِدَيُٙمْؿ إمَِم  ًَ  . 0اعم٤مئدة  {اعْمََراومِِؼ َواُْم

وهق شمٓمٝمػم ًمألقمْم٤مء اًمٔم٤مهرة سم٤معم٤مء متٝمٞمدا ًمٚمدظمقل ذم اًمّمالة، واؾمتٕمدادا عمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم، وقمالُم٦م   

 ُمـ اًمٖمٗمالت قمغم شمٓمٝمػم اجلقارح ُمـ اخلٓم٤مي٤م واًمذٟمقب، وشمٜمٔمٞمػ اًم٘مٚم٥م مم٤م يِمٖمؾ قمـ اهلل شمٕم٤ممم

 واعمحرُم٤مت، وحيج٥م قمـ شمٚم٘مٗمل أٟمقاره وومٞمقو٤مشمف وقمٚمقُمف اًمٚمدٟمٞم٦م وطمٙمتف آهلٞم٦م. 

ىم٤مل أطمد اًمٕمٚمامء: اقمٚمؿ أٟمؽ إذا شمقو٠مت وم٢مٟمؽ ؾمتزور رسمؽ قمز وضمؾ ومٕمٚمٞمؽ أن شمتقب إًمٞمف، ٕٟمف ضمٕمؾ   

ٞمٛم٦م، اًمٖمًؾ سم٤معم٤مء ُم٘مدُم٦م ًمٚمٖمًؾ ُمـ اًمذٟمقب. وم٢مذا متْمٛمْم٧م ومٓمٝمر ًم٤ًمٟمؽ ُمـ اًمٙمذب واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛم

وم٢مٟمام ظمٚمؼ ًم٤ًمٟمؽ ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم وشمالوة اًم٘مرآن، وًمؽمؿمد سمف ظمٚم٘مف وشمٔمٝمر سمف ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ ُمـ طم٤مضم٤مت 

ديٜمؽ ودٟمٞم٤مك، وم٢مذا اؾمتٕمٛمٚمتف ذم همػم ُم٤م ظمٚمؼ ًمف وم٘مد يمٗمرت ٟمٕمٛم٦م اهلل ومٞمف، وم٢من ضمقارطمؽ ٟمٕمٛم٦م، 

ؿ حمرُم٤م، وم٢مذا وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٜمٕمؿ قمغم اعمٕم٤ميص هم٤مي٦م اًمٙمٗمران، وم٢مذا اؾمتٜمِم٘م٧م ومٓمٝمر أٟمٗمؽ ُمـ أن شمِم

فمٝمرت وضمٝمؽ ومٓمٝمر ٟمٔمرك ُمـ صمالث: أن شمٜمٔمر امم حمرم، أو امم ُمًٚمؿ سمٕملم آطمت٘م٤مر، أو امم قمٞم٥م أطمد 

وم٢مٟمام ظمٚم٘م٧م اًمٕمٞمٜم٤من ًمتٝمتدي هبام ذم اًمٔمٚمامت، وشمًتٕملم هبام ذم احل٤مضم٤مت، وشمٜمٔمر هبام امم قمج٤مئ٥م ُمٚمٙمقت 

 إرض واًمًٛمقات، ومتٕمتؼم هبام سمام شمراه ُمـ أي٤مت. 

رت يديؽ سم٤معم٤مء ومٓمٝمرمه٤م ُمـ أن شم١مذي هبام ُمًٚمام، أو شمتٜم٤مول ُم٤مٓ حمرُم٤م، أو شمٙمت٥م هبام ُم٤م ٓ وإذا ـمٝم  

جيقز اًمٜمٓمؼ سمف، وم٢من اًم٘مٚمؿ أطمد اًمٚم٤ًمٟملم وم٤مطمٗمٔمف قمام جي٥م طمٗمظ اًمٚم٤ًمن قمٜمف، وإذا ُمًح٧م رأؾمؽ وم٤مقمٚمؿ 

ٞمف، وإذا ـمٝمرت سملم أن ُمًحف اُمتث٤مل ُٕمر اهلل، واخلْمقع  جلالًمف، واًمتذًمؾ سملم يديف، وإفمٝم٤مر آومت٘م٤مر إًم
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ُم٤م ُمـ قمٌد خيٓمق ظمٓمقة إٓ ؾمئؾ قمام  "رضمٚمٞمؽ ومٓمٝمرمه٤م ُمـ اعمٌم امم طمرام وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 . رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م. "أراد هب٤م

ُمـ شمقو٠م وم٠مطمًـ اًمقوقء  "هذا هق اًمقوقء اًمّم٤مًمح، اًمذي ىم٤مل قمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ قمـ قمثامن.  "خترج ُمـ أفمٗم٤مره ظمرضم٧م ظمٓم٤مي٤مه ُمـ ضمًده طمتك

 وهذه صائػة من اآلداب اإلسالمقة يف الوضوء. 

 

 اسمتداء اًمقوقء سمتًٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم.      -1

ٓ ووقء عمـ مل يذيمر اؾمؿ اهلل  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه أسمق داود.  "شمٕم٤ممم

طمْمقر اًم٘مٚم٥م أصمٜم٤مء اًمقوقء، ٕن اًمًٙمٞمٜم٦م واخلِمقع ذم اًمقوقء ُم٘مدُم٦م ًمٚمخِمقع ذم اهلدوء و     -4

 اًمّمالة. 

 اؾمتٕمامل اًمًقاك قمٜمد يمؾ ووقء، ٕٟمف ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿ، ُمرو٤مة ًمٚمرب.      -3

ًمقٓ أن أؿمّؼ قمغم أُمتل ُٕمرهتؿ  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

 رواه اًمٌخ٤مري.  "سم٤مًمًقاك ُمع يمؾ ووقء

 دمٜم٥م اًمٙمالم واًمْمحؽ واًمٚمٕم٥م سم٤معم٤مء أصمٜم٤مء اًمقوقء.      -2

 دمٜم٥م ًمٓمؿ اًمقضمف واًمرأس سم٤معم٤مء ًمٓمام.      -2

 دمٜم٥م ٟمٗمض اًمٞمديـ سمٕمد اًمقوقء ورش اعم٤مء.      -0
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احلرص قمغم إؾم٤ٌمغ اًمقوقء زي٤مدة قمغم اًمٗمرائض، امم اًمٕمْمديـ وأٟمّم٤مف اًمًقق، وظم٤مص٦م ذم   -4

 ٟمف ٟمقر اعم١مُمـ وطمٚمٞمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. أوىم٤مت اًمؼمد، ٕ

أٓ أدًمٙمؿ قمغم ُم٤م يٛمحق اهلل سمف  "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  

اخلٓم٤مي٤م، ويرومع سمف اًمدرضم٤مت، ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: إؾم٤ٌمغ اًمقوقء قمغم اعمٙم٤مره، ويمثرة اخلٓم٤م امم 

 رواه ُمًٚمؿ.  "د اًمّمالة ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مط، ومذًمٙمؿ اًمرسم٤مطاعم٤ًمضمد، واٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕم

 "شمٌٚمغ احلٚمٞم٦م ُمـ اعم١مُمـ طمٞم٨م يٌٚمغ اًمقوقء "وقمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ظمٚمٞمكم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل:  

 رواه ُمًٚمؿ. 

 آٟمت٤ٌمه امم شمٌٚمٞمغ اًمقوقء، وإيّم٤مل اعم٤مء امم صمٜم٤مي٤م اجلٚمد وإقم٘م٤مب وسملم إص٤مسمع.      -1

ف ىم٤مل: رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رضمال وذم ىمدُمف ُمثؾ اًمٔمٗمر مل يّمٌف اعم٤مء. قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜم  

 رواه أسمق داود واًمٜم٤ًمئل.  "ارضمع وم٠مطمًـ ووقءك "وم٘م٤مل ًمف:

 اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح أصمٜم٤مء همًؾ يمؾ قمْمق.      -9

 ومٞم٘مقل سمٕمد اًمتًٛمٞم٦م: احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ اعم٤مء ـمٝمقرا.   

 ْم٦م: اًمٚمٝمؿ اؾم٘مٜمل ُمـ طمقض ٟمٌٞمؽ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٠مؾم٤م ٓ أفمٛم٠م سمٕمده. وي٘مقل قمٜمد اعمْمٛم  

 وي٘مقل قمٜمد آؾمتٜمِم٤مق: اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜمل رائح٦م ٟمٕمٞمٛمؽ وضمٜم٤مشمؽ.   

 وي٘مقل قمٜمد همًؾ اًمقضمف: اًمٚمٝمؿ سمٞمذ وضمٝمل يقم شمٌٞمض وضمقه وشمًقد وضمقه.   

 يمت٤ميب سمِمامزم. وي٘مقل قمٜمد همًؾ اًمٞمديـ: اًمٚمٝمؿ اقمٓمٜمل يمتٌل سمٞمٛمٞمٜمل، اًمٚمٝمؿ ٓ شمٕمٓمٜمل   

 وي٘مقل قمٜمد ُمًح اًمرأس: اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل حت٧م قمرؿمؽ يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمؽ.   
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 وي٘مقل قمٜمد ُمًح إذٟملم: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ممـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف.   

 وي٘مقل قمٜمد همًؾ اًمرضمٚملم: اًمٚمٝمؿ صم٧ٌم ىمدُمل قمغم اًمٍماط يقم شمزّل إىمدام.   

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  اًمدقم٤مء سمام ورد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل-16

ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد يتقو٠م ومٞمحًـ  "قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:

اًمقوقء صمؿ ي٘مقل طملم يٗمرغ ُمـ ووقئف: أؿمٝمد أن ٓ اًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدا 

ف أسمقاب اجلٜم٦م اًمثامٟمٞم٦م قمٌده ورؾمقًمف، اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمتقاسملم واضمٕمٚمٜمل ُمـ اعمتٓمٝمريـ إٓ ومتح٧م ًم

 رواه اًمؽمُمذي.  "يدظمؾ ُمـ أهّي٤م ؿم٤مء

 يًتح٥م صالة ريمٕمتلم سمٕمد يمؾ ووقء إن مل يٙمـ وىم٧م صالة راشم٦ٌم. -11

ُم٤م ُمـ أطمد يتقو٠م ومٞمحًـ  "قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 رواه ُمًٚمؿ وأسمق داود.  " وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦ماًمقوقء ويّمكم ريمٕمتلم ي٘مٌؾ سم٘مٚمٌف ووضمٝمف قمٚمٞمٝمام إٓ

آقمتدال ذم اؾمتخدام اعم٤مء، ودمٜم٥م ص٥م اعم٤مء ُمـ همػم طم٤مضم٦م، أو اًمزي٤مدة ذم اًمٖمًؾ قمغم صمالث -14

 ُمرات. ومٝمق إذاف. 

قمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ُمّر قمكّم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م أشمقو٠م وم٘م٤مل: ٓ شمنف. ىمٚم٧م:   

 اعم٤مء إهاف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وإن يمٜم٧م قمغم هنر ضم٤مر. رواه اسمـ ُم٤مضمف.  ي٤م رؾمقل اهلل أذم

اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمقوقء سمٕمد يمؾ طمدث، ٕن اًمقوقء هق اًمًالح اًمروطمل ًمٚمٛم١مُمـ، ومٝمق يًتديؿ -13

 قمٚمٞمف ًمٞمدومع قمـ ٟمٗمًف اًمنمور واًمٖمٗمالت، وأصم٤مم واعمحرُم٤مت، وًمٞمٙمقن ُمًتٕمدا ًمٚمّمالة وشمالوة اًم٘مرآن. 

 ُمرومققم٤م ىم٤مل: إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمٙمقن أسمدا قمغم ووقء وم٤مومٕمؾ.  قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف  

* * * 
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اًمّمالة قمامد اًمديـ، ُمـ أىم٤مُمٝم٤م وم٘مد أىم٤مم اًمديـ، وُمـ شمريمٝم٤م وم٘مد هدم اًمديـ، وهل اًمٕم٤ٌمدة اًمٞمقُمٞم٦م ًمٙمؾ   

 ُمًٚمؿ يدظمؾ هب٤م قمغم رسمف يمؾ يقم مخس ُمرات ذم صٚم٦م وصمٞم٘م٦م، وارشم٤ٌمط قمٛمٞمؼ، ووٓء يم٤مُمؾ، ُمٜم٤مضمٞم٤م

ظم٤مًم٘مف ُم٘مٌال قمٚمٞمف إىم٤ٌمل اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم قمغم ؾمٞمده اًمٖمٜمل اًمٙمٌػم، ُمًتٛمدا ُمٜمف اعمٕمقن واًمرمح٦م واهلداي٦م 

واًمٕمٓم٤مء، ىم٤مئام ورايمٕم٤م وؾم٤مضمدا سملم يديف ذم حلـ ؾماموي ظم٤مًمد. شمتج٤موب ُمع أصدائف ضمٜم٤ٌمت اًمٙمقن يمٚمف 

 إِ }ًمٞمّمٌح ًمٚمٛمًٚمؿ ُمٕمٌدا وُمّمغم يرضّمع ُمٕمف ذيمر اهلل قمز وضمؾ 
ٍ
ء ـ َرْ ٌرُح سمَِحْٛمَدهِ َوإِن ُمر ًَ اإلهاء  {َّٓ ُي

ٌِٞمَحفُ }. 22 ًْ  . 21اًمٜمقر  {يُمؾٌّ ىَمْد قَمٚمَِؿ َصاَلشَمُف َوشَم

هذه هل اًمّمالة اًمتل أراده٤م اهلل قمز وضمؾ ووصٗمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمف ومٞمام يرويف قمـ   

 رسمف قمز وضمؾ: 

ًمٕمٔمٛمتل، ومل يًتٓمؾ قمغم ظمٚم٘مل، ومل ي٧ٌم  ًمٞمس يمؾ ُمّمؾ يّمكم، إٟمام أشم٘مٌؾ اًمّمالة ممـ شمقاوع هب٤م "  

ُمٍما قمغم ُمٕمّمٞمتل، وىمٓمع هن٤مره ذم ذيمري، ورطمؿ اعمًٙملم واسمـ اًمًٌٞمؾ وإرُمٚم٦م ورطمؿ اعمّم٤مب، 

ؾمتحٗمٔمف ُمالئٙمتل، أأضمٕمؾ ًمف ذم اجلٝم٤مًم٦م طمٚمام، وذم اًمٔمٚمٛم٦م ٟمقرا، ذًمؽ ٟمقره يمٜمقر اًمِمٛمس أيمٚم١مه سمٕمزيت، و

 اًمٌزار.  رواه "وُمثٚمف ذم ظمٚم٘مل، يمٛمثؾ اًمٗمردوس ذم اجلٜم٦م

 وهل أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:   

أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمالة، وم٢من صٚمح٧م صٚمح ؾم٤مئر قمٛمٚمف وإن ومًدت ومًد ؾم٤مئر  "  

 رواه اًمٓمؼماين.  "قمٛمٚمف


