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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ملخص البحث :

إن الدين اإلسالمي اهتم بتنشئة اتباعه على الذوق والرقي يف التعامل منذ الصغر ، فقد حث اتباعه على 
أرقي أنواع فن التعامل من ) سلوك ، أخالق ، ذوق ، تصرف ، احرتام الذات واآلخرين ، فن التعامل مع 

 اآلخرين ، فن اخلصال احلميدة ، فن التصرف الراقي املقبول اجتماعياً(.
 هذه اآلداب موجودة زرعها يف املسلم منذ الصغر.الذوق اإلسالم سبق غريه يف ما يسمونه بفن و 

بتوثيق البحث وأحكامه بطريقة هتدف إىل التأكُّد الباحث ؛ فيقوم وصفياً  منهج الدراسةوقد كان 
 .والتثبُّت من الفكرِة واحلُْكم ونسبِة األقوال إىل أصحاهبا من مصادرها األصليَّة

أهم آداب الذوق الواجب بيان بني األدب اإلسالمي واألدب العاملي، و  ةفرقالتالبحث واهلدف من 
اتباعها يف العبادة وأهم آداب الذوق يف التعامل داخل املنزل، ومع اآلخرين، ويف احلياة اليومية، وعن تشكيل 

 .صية املسلم من خالل األدب النبويشخ
الذوق دين يراعي مشاعر اآلخرين يف العبادة والتعامل، وأن  وقد ظهر من خالل البحث أن اإلسالم

له أصوله وضوابطه يف السنة، وأن أدب السلوك اإلسالمي أدب إسالمي يلتزم به كل أفراد اجملتمع املسلم يف 
كل زمان ومكان، ال مييز فيه بني الطبقات، ألن املعاملة يف اإلسالم واحدة ال فرق فيها بني الطبقات 

  .، فاإلتيكيت يف األصل خلق إسالمي أصيل، كان معلمه نيب الرمحة حممد واألجناس
ضرورة قيام وسائل ، و وأوصى بتبِنِي كليات الشريعة يف اجلامعات ملوضوعات ُتسهم يف تعديل السلوك

  اإلعالم املختلفة بدورها يف تعديل مظاهر السُّلوك املنحرف، وتعزيز مظاهر السُّلوك السوي.
 (سلوك، رقي، ذوق )أخالق ، تصرفالكلمات املفتاحية: 
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Research Summary In the name of of Allah the Merciful 
Research Summary : 
The Islamic religion is concerned with the upbringing of his 
followers on the taste and sophistication in dealing since childhood, 
he urged his followers to the finest art of dealing of (behavior, 
morality, taste, behavior, self-esteem and others, the art of dealing 
with others, the art of the qualities of good, the art of acting upscale 
socially acceptable ). 
And Islam above others in what they call the art of taste these morals 
are implanted in the Muslim since childhood. 
The study was descriptive approach; who shall researcher 
documented research and its provisions in a manner designed to 
ensure the validation of the idea and the referee and the percentage 
of words to the owners of the original sources. 
The aim of the research to differentiate between Islamic literature, 
world literature, and the statement of the most important etiquette 
to be followed in the taste of worship and the most important 
etiquette taste in handling inside the house, and with others, and in 
everyday life, and the formation of Muslim character through the 
prophetic literature. 
Has been shown through research that Islam is a religion into 
account the feelings of others in worship and dealing, and taste his 
assets and controls in a year, and that the literature of Islamic 
literature adhered to by all members of the Muslim community in 
every time and place, does not distinguish it between classes, because 
the treatment in Islam and the Muslim behavior one in which there 
is no difference between the classes and races, Valatikit originally the 
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creation of an Islamic authentic, was the Prophet of mercy mentor 
Muhammad . 
He recommended the adoption of the law faculties of universities in 
subjects contribute to behavior modification, and the need for 
different media role in modifying the manifestations of deviant 
behavior, and promote the manifestations appropriate behavior. 
Key words: (ethics, behavior, taste paperwork, behavior) 
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 املقدمة:
فإن الدين اإلسالمي اهتم بتنشئة أتباعه على  أما بعد.. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

الذوق والرقي يف التعامل منذ الصغر، فقد حث أتباعه على أرقي أنواع فن التعامل ، وهذا السلوك يساعد 
الناس على االنسجام مع بعضهم البعض، ومع البيئة اليت يعيشون فيها، وقد علمنا ديننا الكثري من مكارم 

بيل املثال ال احلصر آداب التحية وإلقاء السالم، والتبسم للناس واظهار السعادة، األخالق وحماسنها، على س
ومالقاهتم ابلبشاشة والرتحاب، والتطيب ابلروائح الطيبة ال سيما أثناء العبادة، واعطاء حق الطريق، وطريقة 

اإلنسان إىل القدوة  االستئذان إىل غري ذلك من اآلداب اليت ينبغي أن يتعلمها املسلم، فمن املعلوم حاجة
قد أرسى يف األمة آدااًب وعلمهم من السلوكيات ما يكونون به من أرقى األمم حىت يشار  احلسنة. والنيب 

 .إليهم ابلبنان، فسبق بذلك معلمني "اإلتيكيت"
 أهداف البحث:

 بيان املقصود  ابلذوق والرقي. -
 أدب الذوق.إبراز الوجه احلضاري املشرق للسنة النبوية من خالل  -
 النبوي يف هذه القضية. يحث املسلمني على االقتداء ابهلد -

، الذوق العام واخلاصتناسب مع اليت تألحاديث إثبات ثراء السنة النبوية ابتتمثل يف مشكلة الدراسة: 
املشكلة اليت فاألحباث اليت هتتم مبجال الذوق من زاوية تربوية إسالمية قليلة قياساً مع غريها، ومن هنا تنبع 

تشكل عائقًا أمام املربني على اختالف مستوايهتم، إذ ال تتوافر تلك الدراسات اليت تكشف عن املنهج 
 اإلسالمي يف تعديل سلوك األفراد، وخباصة من خالل األحاديث النبوية الشريفة.

 :أسئلة البحث
 ما املقصود ابلذوق ؟.

  العبادة؟.عند أتدية املطلوب من املسلم ذوق ما ال
 اإلسالمي عن العاملي، وهل له أثر يف تشكيل شخصية املسلم؟.الذوق ما أهم ما ميتاز به 

 ما أهم آداب الذوق عند التعامل يف البيت، ومع الناس؟.
من خالل الذوق العام واخلاص البحث يربز طرق العالج اليت تعني على تعديل  :أمهية البحث

الدراسات يف هذا اجلانب قد صدرت عن علماء غربيني قد ال تتفق مع  األحاديث، فاملتابع يرى أن معظم
، إال أن الذوقتعاليم ديننا، وإن كان ال ينفي ذلك أني هناك اتفاقًا يف املبادئ العامة اليت توظف يف تعديل 

م رتبط مع تعاليالذوق الذي يخصوصية البناء الفكري واالجتماعي ألفراد جمتمعاتنا يدفع إىل البحث عن 
 ديننا.
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 .(السلوك –األدب  –الرقي  –الذوق ) :مصطلحات البحث
 :الدراسات السابقة

، وما هو موجود عبارة عن متفرقات -فيما وقفت عليه–مل يكتب يف هذا املوضوع على وجه االستقالل 
 يف بطون الكتب ومل تتحدث عن موضوع البحث بشكل حمدد، فقد ذكر الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين

، وذكر املاوردي يف أدب الدين والدنيا جمموعة من األحاديث الشريفة، مستداًل هبا الذوق بعضًا من آداب
، وقد جاء البحث هبذا العنوان: " صور الذوقلكنه مل يستوعب صور الذوق العام واخلاص على جمموعة من 

عبارة عن أدب واملوضوع قريب الصلة مبوضوع األدب النبوي، ولكنه "، اهلدي النبوي يف فن الذوق والرقي 
 خاص ابلذوق، فهو أشد خصوصية.

؛ فيقوم بتوثيق البحث وأحكامه بطريقة هتدف إىل التأكُّد  منهج الدراسة: يستفيد من املنهج الوصفيِي
ة، وإضافة بعض املعلومات والتثبُّت من الفكرِة واحلُْكم ونسبِة األقوال إىل أصحاهبا من مصادرها األصليَّ 

والشروح للنصوص عند احلاجة إىل ذلك، وهذا املنهج ال يغفل التقومَي والنقَد أيًضا، ويستفيد البحُث كذلك 
، حيث يعتمد على القواعد العامة للوصول إىل املسائل الفرعيَّة. وقد اقتصرت على  من املنهج االستنباطيِي

  ع النصوص الواردة يف كل ابب أمر يطول، وال ميكن حصره.إيراد مناذج؛ وذلك أنَّ استقراء مجي
 البحث يف: مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة.قد جعلت و خطة: البحث: 

 مقدمة : أمهية املوضوع وأهدافه.
 ملبحث األول: التعريف ببعض املصطلحات، وخصائص الذوق اإلسالميا

 العبادة .أهم آداب الذوق الواجب اتباعها يف  الثاين: املبحث 
 : أهم آداب الذوق يف التعامل داخل املنزل.املبحث الثالث
 : أهم آداب الذوق الواجب اتباعها يف التعامل مع اآلخرين، ويف احلياة اليومية.املبحث الرابع

  .الذوق الوارد يف السنة النبوية: تشكيل شخصية املسلم من خالل املبحث اخلامس
  والتوصيات.اخلامتة: أهم النتائج 

 : التعريف ببعض املصطلحات، املبحث األول
 -السنة النبوية  -األصل الشريف له قبل الدخول يف املوضوع والوقوف على تفصيالته وبيان إيضاح 

 :له جيدر يب أن أعرف ببعض األلفاظ اليت يكثر إيرادها على ألسنة املتناولني هلذا املوضوع
 أواًل: تعريف الذوق:
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مصدر ُذْقُت الشيَء أذوقه َذْوقاً، فَ ُهَو َمُذوق َوَأان ذائق. َويُ َقال: َما ذقت َذواقاً، َأي َما تطعيمت لغة: 
 . (1)َشْيئا، وَكثر َذِلك َحىتَّ قَاُلوا: فاَلن حسن الذَّْوق للشِيعر، ِإذا َكاَن مطبوعاً َعَلْيِه.

 . (2)جتربة والذوق يف األصل: تعرف الطعم، مث كثر حىت جعل عبارة عن كل
هذا يف احملسوسات، يدور معناه يف اللغة حول التعرف على الطعم، من خالل التعريف اللغوي يظهر أنه 

 التجربة.أما يف املعاين فيأيت مبعىن التذوق، وإذا كثر كان مبعىن 
عبارة عن آداب السلوك اليت تقتضي معرفة ما هو الئق أو مناسب يف موقف اجتماعيي اصطالحاً: 

 .(3)معنيي 
: عنه يقالفاإلنسان إذا كان ذا معرفة ابلتصرف املناسب لكل موقف، ومل خيرج عن األدب والعرف 

 فالن ال ذوق عنده.أما إذا خرج عن أدب السلوك فيقال: يه ذوق، دفالن ل
 اثنياً: تعريف الرقي:

ِجدُّ إىل (4)الرقي: بضم الراء وكسر القاف مصدر رقي يرقي أي صعد يصعدلغة : 
ُ
. يقال: تراقى امل

يدور معناه حول الصعود، من خالل التعريف اللغوي يظهر أن الرقي  .(5)أعلى املناصب: ارتقى وتسامى
 واالرتفاع، والعلو، وبلوغ الغاية.

عبارة عن الوصول إىل أعلى درجات حسن السلوك، واالرتقاء املعىن املراد هنا يقول الباحث: اصطالحاً: 
 يصل غاية احلسن من خالل االلتزام آبداب وتعاليم اإلسالم. ابخللق حىت

ف    "أدبيات التعامل مع الناس مجال التعامل أبشكاله املتعددة النفس املرهفة اجلميلة املوقف اجلميل 
التصرف اجلميل، احلركة اجلميلة، اللمسة اجلميلة، الكلمة اجلميلة، مجال النظام، مجال النظافة مجال األانقة، 

، ال التناسق واالنسجام، مجال يف البيت، مجال يف مكان العمل، مجال يف الطريق، مجال يف األماكن العامةمج
 .(6ونقصد ابلذوق: النفس الشفافة اليت تفهم اخلطأ، وتقدر وقوعها فيه من نظرة العني، وابتسامة الوجه")

 عبادة .الثاين: نظرة عامة ألهم آداب الذوق الواجب اتباعها يف الاملبحث 

                                 
 (. 700 /2م )1987( األزدي أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي مجهرة اللغة 1)
 (. 462( الكفوي أبو البقاء احلنفي أيوب بن موسى احلسيِن القرميي كتاب الكليات د.ت )ص: 2)
 (. 830 /1ه  )1429 العربية املعاصرة( عمر د أمحد خمتار عبد احلميد معجم اللغة 3)
 (. 225ه  )ص: 1408قنييب حامد صادق معجم لغة الفقهاء  -( قلعجي حممد رواس 4)
 (. 931 /2ه  )1429( عمر د أمحد خمتار عبد احلميد معجم اللغة العربية املعاصرة 5)
( من خالل  12-02الدرس ) -يف صحيفة دمناركية مقاالت  12-09-2008( النابلسي د. حممد راتب الذوق يف اإلسالم بتاريخ: 6)

  http://www.nabulsi.com/blue/ar/art شبكة املعلومات العاملية موقع:
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من مميزات الشريعة الغراء الشمول والكمال، فهي شريعة متتد بكماهلا وجالهلا لتشتمل على كل ما 
يف دينه ودنياه، يف آجله وعاجله، وهي شريعة ال انفصال فيها بني ما خيص الدين أو  خيص حياة املسلم

 خيص الدنيا.
الراقي بني الناس، فاملسلم يعرف بسمته بني الناس التعامل ومن أهم األمور اليت اعتنت هبا الشريعة الغراء 

وتظهر هذه األخالق  فهو راقي أبخالقياته وتعامالته، يف املسجد وخارج املسجد، مع املسلم وغري املسلم.
يواظب على العبادة، فالغاية من العبادة هي االرتقاء ابألخالق، ففي كل  يف املسلم الذيوتربز أكثر وأكثر 
 يكتسبها املسلم من خالل مواظبته على هذه الشعرية.إلسالم جند أخالقاً ركن من أركان ا

 ولذا سأورد الذوق املوجود مع هذه الشعائر اإلسالمية.
 أواًل: الذوق يف الطهارة وقبل الشروع يف العبادة.

األمة على أن تتجمل  يف العبادة، فقد رّبي رسول هللا  اهتم اإلسالم ابملظهر العام االهتمام ابلنظافة:
لذا شرع الوضوء واالغتسال إلزالة روائح حىت ال يتأذى الناس من الروائح الكريهة ابحملافظة على النظافة 

َا قَاَلْت : َكاَن النَّاُس أَْهَل َعَمٍل ، َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُكَفاٌة ، َفَكانُوا َيُكوُن هَلُْم ت َ ، اجلسم ، َفِقيَل َفٌل فَعْن َعاِئَشَة ، َأَّنَّ
 .(1)هَلُْم : َلِو اْغَتَسْلُتْم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة.

، َمْن َأَكَل ثُوًما، عن َجاِبر ْبن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل  َرُسوَل هللِا ف .النهي عن ما جيلب الروائح الكريهة
بَ ْيِتِه َوِإنَُّه ُأيتَ ِبِقْدٍر ِفيِه َخِضرَاٌت ِمْن بُ ُقوٍل، فَ َوَجَد هَلَا  أَْو َبَصاًل، فَ ْليَ ْعَتزِْلَنا، أَْو لِيَ ْعَتزِْل َمْسِجَداَن، َوْليَ ْقُعْد يف 

 َأْكَلَها، قَاَل : ُكْل رحًِيا، َفَسَأَل َفُأْخربَ مبَا ِفيَها ِمَن اْلبُ ُقوِل، فَ َقاَل: قَ ريِبُوَها ِإىَل بَ ْعِض َأْصَحابِِه، فَ َلمَّا َرآُه َكرِهَ 
فليس من الذوق أن يدخل يف مكان جيتمع فيه الناس برائحة كريهة فيؤذيهم  .(2) تُ َناِجيفَِإينيِ أاَُنِجي َمْن الَ 

 هبا، وليس من الذوق أيضاً أن أيكل طعاماً له رائحة مث يتجشأ يف املسجد فيؤذي غريه.
الصالة من أعظم وسائل تزكية النفوس، ومن حافظ عليها رزق الذوق العايل  اثنياً: الذوق يف الصالة.

َلِة ف .يف مجيع تصرفاته َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى ُبَصاقًا يف ِجَداِر اْلِقب ْ
 ، فَِإنَّ اَّللََّ ِقَبَل َوْجِهِه ِإَذا َفَحكَُّه ، مُثَّ أَقْ َبَل َعَلى النَّاِس فَ َقاَل : ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم ُيَصلِيي َفاَل يَ ْبُصْق ِقَبَل َوْجِههِ 

                                 
(، ويف كتاب البيوع ابب كسب الرجل وعمله 861ح) (1/307)( أخرجه: البخاري يف كتاب اجلمعة ابب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس 1)

 (.   1911( ح)3 /3كتاب اجلمعة ابب بدء الغسل )  (، ومسلم يف1965( ح)730 /2بيده )
(، ومسلم يف كتاب الصالة، 817( ح)292 /1( أخرجه: البخاري يف كتاب صفة الصالة، ابب ما جاء يف الثوم الِنء والبصل والكراث )2)

 (.1190( ح)2/80اَبُب َمْن َأَكِل ثُوًما، أَْو َبَصاًل، أَْو ُكرَّاًًث)
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يقول تعاىل: )ِإنَّ الصَّاَلَة ، ق العام، واحرتام ملشاعر املصلنيفهنا احرتام للمساجد، ومراعاة للذو ، (1).َصلَّى
ُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن(.   (.45)العنكبوت:تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكرَبُ َواَّللَّ

والزكاة كذلك هي عبادة وفريضة وهي أيضا وسيلة من أعظم وسائل تطهري  الذوق يف الزكاة.اثلثاً: 
النفس من البخل والشح واألاننية، وزرع معاين الفضيلة واأللفة والرمحة والشفقة، : بل دلي ظاهر السنة على 

َلَة ِبَصَدَقٍة، َفَخرََج  النَّيبِي  أن الصدقة قد تغريي سلوك فَعْن َأيب ُهَريْ رََة، َعنِ  َقنَّ اللَّي ْ قَاَل : قَاَل َرُجٌل ألََتَصدَّ
َلَة َعَلى زَانَِيٍة، قَاَل : اللَّ  َق اللَّي ْ ثُوَن ُتُصدِي ُهمَّ، َلَك احلَْْمُد َعَلى ِبَصَدقَِتِه فَ َوَضَعَها يف َيِد زَانَِيٍة، فََأْصَبُحوا يَ َتَحدَّ

َقنَّ ِبَصدَ  َق َعَلى َغِِنٍي، قَاَل : زَانَِيٍة، ألََتَصدَّ ثُوَن : ُتُصدِي َقٍة، َفَخرََج ِبَصَدقَِتِه فَ َوَضَعَها يف َيِد َغِِنٍي، فََأْصَبُحوا يَ َتَحدَّ
َقنَّ ِبَصَدَقٍة، َفَخرََج ِبَصَدَقِتِه فَ َوَضَعَها يف َيِد َسارٍِق، فَأَ  ثُوَن :  ْصَبُحوااللَُّهمَّ، َلَك احلَْْمُد َعَلى َغِِنٍي، أَلَتَصدَّ يَ َتَحدَّ

َق َعَلى َسارٍِق، فَ َقاَل : اللَُّهمَّ، َلَك احلَْْمُد َعَلى زَانَِيٍة، َوَعَلى َغِِنٍي، َوَعَلى َسارٍِق، فَُأيتَ َفقِ  يَل َلُه : أَمَّا ُتُصدِي
ُ، َوَلَعلَّ َصَدقَ ُتَك فَ َقْد قُِبَلْت، أَمَّا الزَّانَِيُة فَ َلَعلََّها َتْسَتِعفُّ هِبَا َعْن زاَِنَها،  َوَلَعلَّ اْلَغِِنَّ يَ ْعَتربُ فَ يُ ْنِفُق ممَّا َأْعطَاُه اَّللَّ

ففي احلديث ذوق يف إعطاء النفقة يف السر، وأيضًا أسلوب عايل من  .(2)السَّارَِق َيْسَتِعفُّ هِبَا َعْن َسرِقَِتهِ 
 أساليب تعليم الناس البذل والعطاء.

الصائم إىل ضرورة  ن غاايته العظمى حتقيق التقوى كما وجه النيب الصيام م الذوق يف الصيام.رابعاً: 
ِإَذا َأْصَبَح  التحلي ابحللم وحسن اخللق، وهذه األخالق هي قمة الذوق فَعْن َأيب ُهَريْ رََة، َرِضَي اَّللَُّ قَاَل :

 .(3)ئٌِم، ِإينيِ َصائِمٌ َأَحدُُكْم يَ ْوًما َصائًِما، َفالَ يَ ْرُفْث َواَل جَيَْهْل، فَِإِن اْمُرٌؤ َشامَتَُه، أَْو قَاتَ َلُه، فَ ْليَ ُقْل : ِإينيِ َصا
 فهنا ظهر أثر الصوم على سلوك الصائم، يف قوله وفعله.

الركن اخلامس من أركان اإلسالم فإننا نرى له أثرا عجيبا يف أما احلج وهو خامساً: الذوق يف احلج.
عبادة ولكن اذا كنت ستزاحم  احلجر األسود إصالح األخالق وهتذيب السلوك كيف ال  ويف احلج تقبيل

بري احلج أبنه"ِإْطَعاُم الطََّعاِم، َوِلنُي  حني يفسر النيب ، الناس وتؤذيهم فيجزئك أن تشري اليه بيدك من بعيد
فإننا جند لذلك أثرا عظيما يف سلوك كثري من حجاج بيت هللا احلرام  (4)اْلَكاَلِم، َوالسََّماَحُة، َوُحْسُن اخْلُُلِق"

                                 
(، ومسلم يف كتاب الصالة ابب إذا كان أحدكم 397(،ح)159 /1املساجد ابب حك البزاق ابليد يف املسجد ) ( صحيح البخاري كتاب1)

 (. 83(، ح)75 /2يصلي فال يبصق ِقَبل وجهه  )
طى (، ومسلم يف كتاب الزكاة ابب إذا كان أع1355ح) 516 /2( أخرجه: البخاري يف كتاب الزكاة ابب إذا تصدق على غِن وهو ال يعلم 2)

 (. 2326ح) 89 /3الصدقة َمْن ال يستحق وهو ال يَعلم 
 157 /3(، ومسلم كتاب الصيام ابب الصائم ال يرفث وال يفسق 1795ح) 670 /2( البخاري يف كتاب الصوم ابب فضل الصوم 3)

 (. 2673ح)
(، والطرباين يف مكارم األخالق 9653( ح)408 /12(، والبيهقي يف شعب اإلميان )17814( ح)350 /29( أخرجه: أمحد يف املسند )4)

 (، وقال الشيخ شعيب: حسن بشواهده.  154( ح)369)ص: 
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حني حيرصون على أن يكون حجهم مربوراً، فيلينون بني أيدي إخواَّنم، ويتحملون منهم من التصرفات 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  واألفعال واألقوال يف احلج ما قد ال حيتملونه يف غري احلج.

وأيضاً املسلم ال يؤذي ، (1)طَاَف اِبْلبَ ْيِت َوُهَو َعَلى بَِعرٍي ُكلََّما أََتى َعَلى الرُّْكِن َأَشاَر إِلَْيِه ِبَشْيٍء يف َيِدِه وََكربََّ 
يَ ْرِمي مَجْرََة اْلَعَقَبِة يَ ْوَم النَّْحِر َعَلى اَنَقٍة  فَعْن ُقَداَمَة ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل  َرأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ أحداً يف زحام احلج 

 .(2)َلُه َصْهَباَء اَل َضْرَب َواَل َطْرَد َواَل إِلَْيَك إِلَْيكَ 
 ومن آاثر احلج يف تقومي السلوك، وحسن األدب: 

وسلم قصة صرف النيب صلى هللا عليه وسلم وجه الفضل بن عباس ملا أقبلت على النيب صلى هللا عليه 
ُ َعَلْيهِ ف امرأة تسأله. َوَسلََّم  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس ، أَنَّهُ قَاَل : َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َرِديَف َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها َوتَ ْنظُرُ  ُ َعَلْيِه ، َفَجاَءْتُه اْمرَأٌَة ِمْن َخثْ َعَم َتْستَ ْفِتيِه ، َفَجَعَل اْلَفْضُل يَ ْنظُُر ِإلَي ْ  إِلَْيِه ، َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِه يف احلَْجِي ، َوَسلََّم َيْصِرُف َوْجَه اْلَفْضِل ِإىَل الشِيقِي اآلَخِر ، قَاَلْت : اَي َرُسوَل هللِا ، ِإنَّ َفرِيَضَة هللِا َعَلى ِعَبادِ 

ْن يَ ثْ ُبَت َعَلى الرَّاِحَلِة ، أَفََأُحجُّ َعْنُه ؟ قَاَل : نَ َعْم ، َوَذِلَك يف َحجَِّة أَْدرََكْت َأيب َشْيًخا َكِبريًا اَل َيْسَتِطيُع أَ 
  .(3)اْلَوَداعِ 

 فهنا يظهر أدب الذوق يف التعامل مع السائلة، وعدم تكرار النظر إليها ال سيما أثناء العبادة.
فَعِن اْبِن ُعَمَر ، َأنَّ اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد على سقاية احلجيج، الصحابة تشجيعه صلى هللا عليه وسلم   -

َة لََيايل ِمىًن ، ِمْن َأجْ  ِل ِسَقايَِتِه ، فََأِذَن اْلُمطَِّلِب ، اْسَتْأَذَن َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َأْن يَِبيَت مبَكَّ
وا يستسقون املاء من زمزم يف الليل وجيعلونه يف فقد رخص له حىت يقوم بسقاية احلجيج ألَّنم كان .(4)َلُه.

 احلياض مسبال يشرب منه احلجاج .
 فمراعاة مشاعر الناس، والذوق العايل أهم أهداف العبادات.

                                 
(، ومسلم يف كتاب احلج ابب الطواف على بعري واستالم 1535( ح)583 /2( أخرجه: البخاري يف كتاب احلج ابب التكبري عند الركن )1)

 (. 3049(ح)67 /4احلجر مبحجن )
(، وابن ماجة يف كتاب 3061ح) 298 /5احلج سنن النسائي اَبب الرُُّكوِب ِإىَل اجلَِْماِر َواْسِتْظاَلِل اْلُمْحرِِم ( أخرجه: النسائي يف كتاب 2)

(، وقال الشيخ 15411( ح)137 /24(، وأمحد يف املسند )3035( ح)1009 /2املناسك ابب رمي اجلمار واقفا سنن ابن ماجه )
 شعيب: حسن.

(، ومسلم يف كتاب احلج ابب احلج عمن ال يستطيع 1442( ح)551 /2احلج ابب وجوب احلج وفضله ) ( أخرجه: البخاري يف كتاب3)
 (. 3230( ح)101 /4الثبوت على الراحلة )

(، ومسلم يف كتاب احلج ابب اإلذن ألصحاب السقاية ابملبيت 1553( ح)589 /2( أخرجه البخاري يف كتاب احلج ابب سقاية احلاج )4)
 (.  3156( ح)86 /4 )مبكة ليايل ِمىًن 
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ولو أن املسلمني استلهموا هذه الروح واستشعروا هذه الغاية من عباداهتم يف كل أحواهلم لتحسنت 
 بعالقات ميلؤها احلب واملودة. األخالق كثريا، ولنعم اجملتمع املسلم

 :  أهم آداب الذوق يف التعامل داخل املنزل.لثاملبحث الثا

على املسلم أن يتعامل مع أهل بيته عمومًا ابلرفق وهذا أول مراتب الذوق فالرفق مجاع اخلري كله، ما 
قال:)اَي َعاِئَشُة ِإنَّ اَّللََّ   عن النيب  -رضي هللا عنها-خالط شيئاً إال وأفاض عليه مجااًل وهباًء عن عائشة 

، وهذا يشمل (1)َرِفيٌق حيُِبُّ الريِْفَق، َويُ ْعِطي َعَلى الريِْفِق َما الَ يُ ْعِطي َعَلى اْلُعْنِف، َوَما الَ يُ ْعِطي َعَلى َما ِسَواُه.(
 وال، والرفق يف األفعال. الرفق يف األق

فسلوك االبناء مع األابء ينبغي أن يكون على يبدأ الذوق يف املنزل مع الوالدين،  الذوق مع الوالدين:
هذا النحو: "أال ميشوا أمامهم، وأال ينادوهم أبمسائهم، وأال جيلسوا قبلهم، وأال يتضجروا من نصائحهم، وأال 

 أيكلوا من طعام ينظرون إليه، وأال يَرُقوا مكاانً عالياً فوقهم، وأال خيالفوا أمرهم". 
 ما جاء يف أحاديث كثرية منها:واألصل يف مراعاة هذه اآلداب 

رََأى َرُجاًل َمَعهُ ُغاَلٌم، فَ َقاَل لِْلُغاَلِم: "َمْن َهَذا ؟ "قَاَل:  َأنَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنهم  -َعْن َأيب ُهَريْ رََة، 
َلُه، َواَل تَ   (.2) "ْدُعُه اِبمسِْهِ َأيب.قَاَل: "َفاَل مَتِْش أََماَمُه، َواَل َتْسَتِسبَّ َلُه، َواَل جَتِْلْس قَ ب ْ

اِج التُِّجييبِي، قَاَل: قُ ْلُت ِلَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِيِب: ُكلُّ  من الذوق أن ال يتسبب يف سبهما.و  وَعْن َأيب اهْلَدَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ يف اْلُقْرآِن ِمْن ِبرِي اْلَواِلَدْيِن، فَ َقْد َعَرفْ ُتُه، ِإالَّ قَ ْوَلُه َوُقْل هَلَُما  مُي قَ ْواًل َكرميًا َما َهَذا اْلَقْوُل اْلَكرِ َما ذََكَر اَّللَّ

 (.3؟ فَ َقاَل اْبُن اْلُمَسيِيِب: قَ ْوُل اْلَعْبِد اْلُمْذِنِب لِلسَّيِيِد اْلَفظِي اْلَغِليِظ")
جاء يف قصة الثالثة النفر الذين آووا إىل  ومن الذوق أن ال يقدم الزوجة واألوالد على أبيه وأمه.

َيٌة  اللَُّهمَّ ِإنَُّه َكانَ  الثالثة: " أحدقال غار فسدت الغار صخرة  يل َواِلَداِن َشْيَخاِن َكِبريَاِن، َواْمرََأيت، َويل ِصب ْ
تُ ُهَما قَ ْبَل َبِِنَّ، وَ  أَنَُّه ََنَى يب َذاَت يَ ْوٍم ِصَغاٌر أَْرَعى َعَلْيِهْم، فَِإَذا أََرْحُت َعَلْيِهْم، َحَلْبُت، فَ َبَدْأُت ِبَواِلَديَّ، َفَسَقي ْ

َسْيُت، فَ َوَجْدهُتَُما َقْد اَنَما، َفَحَلْبُت َكَما ُكْنُت َأْحُلُب، َفِجْئُت اِبحلِْاَلِب، فَ ُقْمُت الشََّجُر، فَ َلْم آِت َحىتَّ أَمْ 
يَ  َلُهَما، َوالصِيب ْ َيَة قَ ب ْ ، ةُ يَ َتَضاَغْوَن ِعْنَد قَ ِعْنَد ُرُؤوِسِهَما َأْكرَُه َأْن أُوِقَظُهَما ِمْن نَ ْوِمِهَما، َوَأْكرَُه َأْن َأْسِقَي الصِيب ْ َدَميَّ
َها فَ َلْم يَ َزْل َذِلَك َدْأيب َوَدْأهَبُْم َحىتَّ طََلَع اْلَفْجُر، فَِإْن ُكْنَت تَ ْعَلُم َأينيِ فَ َعْلُت َذِلَك ابِْتَغاَء وَ  ْجِهَك، فَافْ رُْج لََنا ِمن ْ

                                 
 (.24091( ح)110 /40(، وأمحد يف املسند )6693( ح)22 /8( أخرجه: مسلم يف كتاب اآلداب ابب يف فضل الرفق )1)
يف عمل  (، وابن السِن44( برقم)26( أخرجه: البخاري يف األدب املفرد اَبب اَل ُيَسمِيي الرَُّجُل أاََبُه َواَل جَيِْلُس قبله وال ميشى أمامه )ص: 2)

 (، وقال الشيخ األلباين: صحيح.103( ح)168(، وابن وهب يف اجلامع )ص: 395( برقم )353اليوم والليلة )ص: 
 (. 13237( ح)2324 /7(، وابن أيب حامت يف تفسريه )419 /17( أخرجه: الطربي يف تفسريه )3
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َها  َها فُ ْرَجًة، فَ رَأَْوا ِمن ْ َها السََّماَء، فَ َفرََج اَّللَُّ ِمن ْ ومن الذوق معاملة األبوين  .(1)السََّماَء...."فُ ْرَجًة، نَ َرى ِمن ْ
معاملة حسنة ولو كاان كافرين فهذا الذوق ينبغي أن يكون مع الوالد حىت ولو كان غري مسلم فَعْن َأمْسَاَء، 

 (.2قُ ْلُت : اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ أُمِيي َقِدَمْت َعَليَّ َوِهَي رَاِغَبٌة، أَْو رَاِهَبٌة أَفََأِصُلَها، قَاَل : نَ َعْم") قَاَلْت :
 مث أييت بعد الوالدين تعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها.

 الذوق يف التعامل مع الزوجة:
كما يف حديث عائشة: "َخرْيُُكْم   كان يعامل زوجاته معاملة راقية فهو القائل   ال شك أن النيب 

 (.3)َخرْيُُكْم أِلَْهِلِه، َوَأاَن َخرْيُُكْم أِلَْهِلي" 
على األرض وهو جمهد  ففي غزوة خيرب جلس رسولنا الكرمي  عند ركوب الدابة. يساعد زوجتهأن 

 وجعل زوجته صفية تقف على فخذه الشريف لرتكب انقتها.
َها، فَ َرفَ ْعَنا َمِطي ََّنا، وَ    َرَفَع َرُسوُل هللِا َعْن أََنس قَاَل: "فَاْنطََلْقَنا، َحىتَّ ِإَذا رَأَيْ َنا ُجُدَر اْلَمِديَنِة َهِشْشَنا ِإلَي ْ

َفُصرَِع َوُصرَِعْت   . قَاَل: فَ َعثَ َرْت َمِطيَُّة َرُسوِل هللِا ُه، َقْد أَْرَدفَ َها َرُسوُل هللِا َمِطي ََّتُه، قَاَل: َوَصِفيَُّة َخْلفَ 
َها َحىتَّ قَاَم َرُسوُل هللِا  َناُه، فَ َقاَل: مَلْ نُ قَاَل: فَ َلْيَس َأَحٌد ِمَن النَّاِس يَ ْنظُُر إِلَْيِه َوالَ ِإلَي ْ ، ، َفَسرَتََها، قَاَل: فَأَتَ ي ْ َضرَّ

 (4)قَاَل: َفَدَخْلَنا اْلَمِديَنَة َفَخرََج َجَوارِي ِنَسائِِه َيرَتَاَءيْ نَ َها َوَيْشَمْْتَ ِبَصْرَعِتَها"
عندما كان النيب مع أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها يريد أن  أن ال يكره ضعفها، وال يتأفف منها.

َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت :  املكان الذي شربت منه.يشرب أيخذ نفس الكأس الذي شربت فيه ويشرب من نفس 
فَ َيَضُع فَاُه َعَلى َمْوِضِع يفَّ، فَ َيْشَرُب، َوأَتَ َعرَُّق اْلَعْرَق َوَأاَن َحاِئٌض،  ُكْنُت َأْشَرُب َوَأاَن َحاِئٌض، مُثَّ أاَُنِولُهُ النَّيبَّ 

 .(5)ِضِع يفَّ فَ َيَضُع فَاُه َعَلى َموْ  مُثَّ أاَُنِولُُه النَّيبَّ 
                                 

ًئا لَِغرْيِِه ِبَغرْيِ ِإْذنِِه فَ َرِضَي 1) (، ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة 2215( ح)3/79( أخرجه: البخاري كتاب البيوع ابب ِإَذا اْشرَتَى َشي ْ
اب (، والنسائي يف السنن الكربى كت2743( ح)2099/  4واالستغفار ابب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل األعمال (  )

(، وأبو عوانة 3420( ح)7 /13(، والبغوي يف شرح السنة يف كتاب الرب والصلة ابب بال الوالدين)11826( ح)397 /10الرقاق )
 (، عن ابن عمر. 5549( ح)421 /3يف مستخرجه )

( 81 /3ألم املشركة )كتاب الزكاة ابب صلة ا–(، ومسلم 2477( ح)924 /2(( أخرجه: البخاري يف كتاب اهلبة ابب اهلدية للمشركني 2)
 (. 2287ح)

( وقال: حديث حسن غريب صحيح ، وابن ماجة 3895( ح)5/ 709) ( أخرجه: الرتمذي يف كتاب الفضائل ابب فضل أزواج النيب 3
 ( عن ابن عباس، وقال الشيخ األلباين : صحيح. 1977( ح)636 /1يف كتاب النكاح ابب حسن معاشرة النساء )

(، ومسلم كتاب النكاح ابب وليمة العرس 2736( ح)1059 /3تاب اجلهاد والسري ابب من غزى بصيب للخدمة )( أخرجه: البخاري ك4)
 (. 3490(ح)148 /4)

( 107 /1(، وأبو داود يف كتاب الطهارة ابب مؤكلة احلائض )618( ح)168 /1( أخرجه: مسلم يف كتاب الطهارة ابب سؤر احلائض )5)
(، وابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها اَبُب َما َجاَء يِف 70( ح)59 /1هارة اَبب ُسْؤِر احْلَاِئِض )(، والنسائي يف كتاب الط259ح)
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تعرقته واعرتقته ِإذا  :يُ َقال .وأتعرق اْلعرق بَِفْتح اْلعني َوُسُكون الرَّاء اْلعظم الَِّذي َعَلْيِه بَِقيَّة من حلمقوله: 
 .(1)أخذت ِمْنُه اللَّْحم أبسنانك

َتِغي هِبَا َوْجَه  عن َسْعد بن أيب وقاص أن َرُسول هللِا  أن يطعمها بيده. قال: "َوَلْسَت تُ ْنِفُق نَ َفَقًة تَ ب ْ
 . إَّنا احملبة احلقيقية.(2)هللِا، ِإالَّ ُأِجْرَت هِبَا، َحىتَّ اللُّْقَمُة جَتَْعُلَها يف يف اْمرَأَِتكَ 

يصنع يف بيته؟ قالت: "َكاَن َيكوُن يف  قيل لعائشة: ما كان النيب  أن يساعدها يف أعمال املنزل:
 .(3)ِمهنِة أَهلِه، فَإذا َحضرِت الَصالُة َخرَج. "

رغم انشغاله الشديد، يعطي لزوجاته  وكان الرسول الكرمي  أن يرعى غريهتا وال حيرجها أمام الناس:
قَاَل  َكاَن فَعْن أََنٍس الوقت الكايف لسماعهن واحلديث معهن ومالطفتهن، وحىت غرية النساء رعاها النيب، 

اْلَقْصَعُة  ِعْنَد ِإْحَدى أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي فََأْرَسَلْت ُأْخَرى ِبَقْصَعٍة ِفيَها طََعاٌم َفَضَرَبْت يََد الرَُّسوِل َفَسَقَطتْ  النَّيبُّ 
اأْلُْخَرى َفَجَعَل جَيَْمُع ِفيَها الطََّعاَم َويَ ُقوُل َغاَرْت أُمُُّكْم اْلِكْسَرَتنْيِ َفَضمَّ ِإْحَدامُهَا ِإىَل  فَاْنَكَسَرْت فََأَخَذ النَّيبُّ 

الَّيِت يف بَ ْيِتَها َفَدَفَع اْلَقْصَعَة الصَِّحيَحَة ِإىَل الرَُّسوِل َوتَ َرَك اْلَمْكُسورََة  بَِقْصَعِتَهاُكُلوا فََأَكُلوا َفَأْمَسَك َحىتَّ َجاَءْت 
فلم ينهرها أمام أحد، ومل يواجه غريهتا بعنٍف، بل الطفها بقوله: "َغاَرْت أُمُُّكْم". . (4)يف بَ ْيِت الَّيِت َكَسَرهْتَا

كم(، فلم يقل: غارت الفتاة، أو غارت عائشة، أو ما شابه. وحق وأتمل هذا التقدير هلا يف اختياره لفظ )أم
: "َلْو أََمْرُت َأَحًدا َأْن َيْسُجَد أِلََحٍد، أَلََمْرُت الزوج على الزوجة أعظم ففي حديث أيب هريرة عن النيب 

 .(5)اْلَمْرأََة َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها"
 وال حرج، فمن الرقي أن يالعب أطفاله. أما عن معاملته أهل بيته فحدث عنها مع أوالده:

                                 
 (. 24328(ح)384 /40(، وأمحد يف املسند )643(ح)211 /1)  ُمَؤاَكَلِة احْلَاِئِض َوُسْؤرَِها

 (. 68 /2ه )1416حلجاج ( السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين الديباج على صحيح مسلم بن ا1)
 /5(، ومسلم يف كتاب الوصية اَبُب اْلَوِصيَِّة اِبلث ُُّلِث )56( ح)30 /1( أخرجه: البخاري يف كتاب اإلميان ابب ما جاء أن األعمال ابلنية )2)

 (.  4218( ح)71
(، وأبو 540( ح)278يف بيته )ص: ( ، والبخاري يف األدب ابب ما يعمل الرجل 24749( ح)269 /41( أخرجه: أمحد يف املسند )3)

 (. 24749(، وقال الشيخ شعيب: صحيح ح)4653( ح)117 /8يعلى يف مسنده )
 /3(، وأبو داود يف كتاب اإلجارة ابب فيمن أفسد شيئاً يغرم مبثله)4927( ح)2003 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب النكاح ابب الغرية )4)

 /2(، وابن ماجه يف كتاب األحكام ابب احلكم )3865( ح)81 /7ابب الغرية ) (، والنسائي يف كتاب النكاح3569( ح)322
 (. 12027( ح)84 /19(، وأمحد يف املسند )2334( ح)782

(، وقال: حسن غريب، واحلاكم يف املستدرك على 1159(ح)465 /3( أخرجه: الرتمذي يف كتاب الرضاع ابب حق الزوج على الزوجة )5)
(، ووافقه الذهيب على تصحيحه، وقال األلباين: حسن صحيح انظر صحيح الرتمذي 2768(ح)206 /2الصحيحني كتاب النكاح )

 (.   1159ح)
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َنا َرُسوُل اَّللَِّ  اٍد بن اهلاد قَاَل: َخرََج َعَلي ْ يف ِإْحَدى َصاَليَتْ اْلِعَشاِء َوُهَو َحاِمٌل َحَسًنا أَْو  فَعْن َشدَّ
َم َرُسوُل اَّللَِّ  ًنا فَ تَ َقدَّ َد َبنْيَ َظْهرَايَنْ َصاَلتِِه َسْجَدًة َأطَاهَلَا قَاَل َأيب فَ َوَضَعُه مُثَّ َكربََّ لِلصَّاَلِة َفَصلَّى َفَسجَ  ُحَسي ْ

ا َقَضى َرُسوُل اَّللَِّ  فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي َوِإَذا الصَّيبُّ َعَلى َظْهِر َرُسوِل اَّللَِّ  َوُهَو َساِجٌد فَ َرَجْعُت ِإىَل ُسُجوِدي فَ َلمَّ
  ََّك َسَجْدَت َبنْيَ َظْهرَايَنْ َصاَلِتَك َسْجَدًة أَطَْلتَ َها َحىتَّ ظَنَ نَّا أَنَّهُ َقْد َحَدَث الصَّاَلَة قَاَل النَّاُس اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإن

َلُه  . (1)َحىتَّ يَ ْقِضَي َحاَجَتهُ أَْمٌر أَْو أَنَُّه يُوَحى إِلَْيَك قَاَل ُكلُّ َذِلَك ملَْ َيُكْن َوَلِكنَّ اْبِِن اْرحَتََلِِن َفَكرِْهُت َأْن أَُعجِي
 .ركب على ظهره مثلما يفعل الوالد مع ابنه وجيعله بركب عليه كأنه حصان أو مجل أو احلسن ى أن احلسنيأ

 فانظر إىل هذا الذوق العايل يف التعامل مع أهل البيت صغاراً وكباراً.
 : أهم آداب الذوق الواجب اتباعها الرابعاملبحث 

 ل مع اآلخرين ويف احلياة اليوميةيف التعام
 وهذه الذوقيات ميكن ذكرها على النحو التايل:، خرين تكون يف القول أو يف الفعلالذوق مع اآلمراعاة 

 :أواًل: ذوقيات االلتقاء
فما أمجل  (2))واْلَكِلَمةُ الطَّيِيَبةُ َصَدَقٌة(الصحيحني ففي  اختيار الكلمة الطيبة، واالنبساط عند اللقاء.

 أثناء احلديث، واحسن هبا عند االنتهاء من احلديث.الكلمة الطيبة عند اللقاء وما أحسنها 
فاملسلم يراعي ألفاظه ألنه يعلم أنه مسؤول عن كل لفظة ينطق هبا حماسب عليها، قال تعاىل: )َما يَ ْلِفُظ 

 .(3)من عالمات املسلم أن يسلم املسلمون من لسانه(، و 18ِمْن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد )ق: 
سالم ال يكتفي من املسلم ابلكلمة الطيبة، وإمنا يطلب منه فعاًل آخر مع الكلمة الطيبة أال بل إن اإل

، قَاَل: قَاَل يلَ النَّيبُّ  دعنوهي االنبساط واالبتسامة على الوجه  : الَ حَتِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف اللقاء فَعْن َأيب َذرٍي
ًئا، َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك بِ   . (4)َوْجٍه طَْلقٍ َشي ْ

سواء أكان هذا الشخص الذي افشاء السالم، إن أول ما يطلب من املسلم عند اللقاء  :افشاء السالم
، فَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو ، َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل األلفة بني الناسالسالم يزيد يف تلقاه تعرفه أم ال تعرفه ، ف

                                 
(، 16033( ح)419 /25(، وأمحد يف املسند )1140(ح)579 /2( أخرجه: النسائي اَبب َهْل جَيُوُز أَْن َتُكوَن َسْجَدةٌ أَْطَوَل ِمْن َسْجَدٍة  )1)

(، ووافقه الذهيب على تصحيحه،  وقال الشيخ 4775( ح)181 /3الصحيحني كتاب فضائل الصحابة)واحلاكم يف املستدرك على 
 شعيب: صحيح. 

(، ومسلم يف كتاب الزكاة 2734( ح)1059 /3( أخرجه: البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ابب فضل من محل متاع صاحبه يف السفر)2)
 (.2298( ح)83 /3ابب يف كل معروف صدقة )

(، وعن جابر أخرجه: مسلم يف كتاب 10( ح)13 /1جه البخاري يف كتاب اإلميان ابب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده )( أخر 3)
 (.71( ح)48 /1اإلميان ابب أي اإلسالم خري )

 (. 21519( ح)408 /35ملسند )(، وامحد يف ا6783( ح)37 /8( أخرجه: مسلم يف كتاب اآلداب اَبُب َطالََقِة اْلَوْجِه ِعْنَد اللِيَقاِء )4)
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َأيُّ اإِلْساَلِم َخرْيٌ ؟ قَاَل : ُتْطِعُم الطََّعاَم ، َوتَ ْقَرأُ السَّاَلَم َعلَ  ى َمْن َعَرْفَت ، َوَمْن ملَْ هللِا َصلَّى اَّللَّ
. وعن أيب (2)" ِإنَّ أَْوىَل النَّاِس اِبَّللَِّ َمْن بََدأَُهْم اِبلسَّاَلِم " اَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َأِّب أَُماَمَة قَ و  .(1)تَ ْعِرفْ 

ال َتْدُخُلوا اجلَنََّة حىتَّ تُ ْؤِمُنوا، َوال تُ ْؤِمُنوا حىتَّ حتابُّوا، أْوال أُدلُُّكْم  " :قال رسول اَّللي :قال هريرة رضي اَّللي عنه
َنُكمْ  ُتْم ؟ أْفُشوا السَّالَم بَ ي ْ   ."(3)على َشْيٍء ِإَذا فَ َعْلُتُموُه حَتابَ ب ْ

أن يسلم الصغري على الكبري والقليل على من السنة عندان، وغريان يسميها ذوقيات  السالم. آداب 
: ُيَسلِيُم الرَّاِكُب  الكثري والراكب على املاشي واملاشي على القاعد فعن أيب ُهَريْ رََة، يَ ُقوُل : قَاَل َرُسوُل هللِا 

 (.4)َعَلى اْلَماِشي، َواْلَماِشي َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثرِي. 
يصافح املسلم أخاه إذ من شأَّنا ان تُعميق املودة فَعِن اْلرَبَاِء قَاَل  أن من الذوق.  ذوقيات املصافحة

 .(5)"َما ِمْن ُمْسِلَمنْيِ يَ ْلَتِقَياِن فَ يَ َتَصاَفَحاِن ِإالَّ ُغِفَر هَلَُما قَ ْبَل َأْن يَ ْفرَتِقَا" قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
ُيَصاِفُحُكْم ِإَذا َلِقيُتُموُه قَاَل َما َلِقيُتُه  عندما سئل أبو ذر َهْل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  املعانقة بعد السفر:

ُتُه َوُهَو َعَلىَقطُّ ِإالَّ َصاَفَحىِن َوبَ َعَث ِإىَلَّ َذاَت يَ ْوٍم َوملَْ َأُكْن ِِف أَْهِلى فَ َلمَّا ِجْئُت ُأْخربُْت أَنَُّه أَْرَسَل إِ   ىَلَّ َفأَتَ ي ْ
 . (6)َسرِيرِِه فَاْلتَ َزَمىِن َفَكاَنْت تِْلَك َأْجَوَد َوَأْجَودَ 

ِإَذا  فما أمجل العناق بعد طول اشتياق لدواعي السفر مثال َعْن أََنٍس قَاَل: "َكاَن َأْصَحاُب النَّيبِي 
  .(7)َتاَلقَ ْوا َتَصاَفُحوا، َوِإَذا َقِدُموا ِمْن َسَفٍر تَ َعانَ ُقوا

                                 
( 19 /1(، ويف ابب إفشاء السالم من اإلسالم )12( ح)13 /1( أخرجه: البخاري يف كتاب اإلميان ابب إطعام الطعام من اإلسالم)1)

الم (، ومسلم  يف كتاب اإلميان ابب أي اإلس5882( ح)2302 /5( ، ويف كتاب االستئذان ابب السالم للمعرفة وغري املعرفة )28ح)
 (. 69( ح)47 /1خري )

(، والرتمذي يف كتاب السالم ابب إفشاء السالم 5199( ح)516 /4( أخرجه: أبو داود كتاب األدب ابب ِِف َفْضِل َمْن َبَدأَ اِبلسَّاَلِم. )2)
(، وأمحد يف 68( ح)26 /1(، وقال: حسن صحيح، سنن ابن ماجه ف كتاب اإلميان ابب يف اإلميان )2688( ح)52 /5)
 (، وقال األلباين: صحيح. 8408( ح)202 /11)  (، والبيهقي يف شعب اإلميان10650( ح)381 /16ملسند)ا

ا ( أخرجه: مسلم يف كتاب اإلميان ابب بيان أن ال يدخل اجلنة إال املؤمنون وأن حمبة املؤمنني من اإلميان وأن إفشاء السالم سبب حلصوهل3)
 (. 5195(ح)516 /4دب ابب يف إفشاء السالم )(، وأبو داود يف كتاب األ104( ح)53 /1)

(، ومسلم يف كتاب االستئذان اَبب ُيَسلِيُم 5877( ح)2301 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب االستئذان ابب تسليم القليل على الكثري)4)
 (. 5697(  ح)2 /7الرَّاِكُب َعَلى اْلَماِشي )

( 74 /5(، والرتمذي يف كتاب االستئذان ابب املصافحة )5214( ح)521 /4املصافحة )( أخرجه: أبو داود يف كتاب األدب ابب يف 5)
(، وأمحد يف 3703(ح)1220 /2 ) ( وقال: حسن غريب، وابن ماجه يف كتاب األدب ابب املصافحة سنن ابن ماجه2727ح)

 (. 292 /8(، وممن حسنيه: ابن عبدالرب يف االستذكار )18547( ح)517 /30املسند )
(، والطرباين يف 21476( ح)378 /35(، وأمحد يف املسند )5216( ح)522 /4أخرجه: أبو داود  كتاب األدب ابب يف املعانقة )( 6)

 (، وقال األلباين: صحيح. 7509( ح)286 /7املعجم األوسط )
ورجاله رجال الصحيح. جممع الزوائد (، وقال اهليثمي : رواه الطرباين يف األوسط 97( ح)37 /1) ( أخرجه: الطرباين يف املعجم األوسط7)
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ويف ذلك من الفقه تفريق الصحابة بني احلضر والسفر يف أدب التالقي، ففي احلالة األوىل: قال األلباين: 
املصافحة، ويف احلالة األخرى: املعانقة. .. فأما املكروه من املعانقة والتقبيل، فما كان على وجه امللق والتعظيم، 

طول العهد ابلصاحب وشدة احلب يف ويف احلضر، فأما املأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر، و 
 (.1)هللا . ومن قبل فال يقبل الفم، ولكن اليد والرأس واجلبهة
ثُوا يقول  أن يتخري نقاط التقاء يتحدث فيها مع جليسه علي بن ايب طالب رضي هللا عنه : "َحدِي

ُ َوَرُسولُُه") صاحب عمل ما يناسبه، ولكل مثقف ما ينسبه  فلكل (.2النَّاَس مبَا يَ ْعرُِفوَن أحتبون َأْن ُيَكذََّب اَّللَّ
فلألطفال ما يناسبهم وللكبار ما يالئمهم وللنساء مقال خيتلف  على حسب ثقافته، ولكل عمر ما يناسبه.

  (3)يف بعضه عن مقال الرجال ولألعراب طرح غري طرح املدنيني وهكذا
ٍث قَ ْوًما َحِديثًا  عن َمْسُعوٍد ،ففاحلديث الذي يعلو على فهم املستمع مفسد مضر   قَاَل : َما أَْنَت مبَُحدِي

َنًة. ) ُلُغُه ُعُقوهُلُْم ، ِإالَّ َكاَن لِبَ ْعِضِهْم ِفت ْ  .(4الَ تَ ب ْ
"اَبب َمْن تَ َرَك بَ ْعَض ااِلْخِتَياِر خَمَاَفَة َأْن يَ ْقُصَر فَ ْهُم بَ ْعِض  وقد ساق البخاري يف كتاب العلم ابابً قال :

اِئَشةُ ُتِسرُّ إِلَْيَك النَّاِس َعْنهُ فَ يَ َقُعوا يف َأَشدَّ ِمْنُه". مث ساق إبسناده إىل اأْلَْسَوِد قَاَل: قَاَل يل اْبُن الزَُّبرْيِ: َكاَنْت عَ 
ثَ ْتَك يف  : اَي َعاِئَشُة َلْواَل قَ ْوُمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم قَاَل اْبُن   اْلَكْعَبِة قُ ْلُت: قَاَلْت يل: قَاَل النَّيبُّ َكِثريًا َفَما َحدَّ

 (.5)الزَُّبرْيِ ُه اْبُن الزَُّبرْيِ ِبُكْفٍر لَنَ َقْضُت اْلَكْعَبَة، َفَجَعْلُت هَلَا اَبَبنْيِ اَبٌب َيْدُخُل النَّاُس، َواَبٌب خَيُْرُجوَن، فَ َفَعلَ 
ق     ال اب     ن بط     ال: "في     ه أن     ه ق     د ي     رتك يس     ري م     ن األم     ر ابملع     روف إذا خش     ي من     ه أن يك     ون س     بباً 

(. وس     اق البخ      اري أيض     اً يف كت     اب العل      م ابابً آخ     ر عنوان      ه : "اَبب َم     ْن َخ      صَّ 6لفتن     ة ق     وم ينكرون      ه")
  أخ        رج بس       نده إىل أَنَ        ِس بْ       ِن َمالِ        ٍك أَنَّ النَّ        يبَّ مث اِبْلِعْل       ِم قَ ْوًم        ا ُدوَن قَ        ْوٍم َكرَاِهيَ        َة أَْن اَل يَ ْفَهُم       وا".

اَي َوُمع      اٌذ َرِديُف      ُه َعلَ      ى الرَّْح      ِل قَ      اَل: اَي ُمَع      اَذ بْ      َن َجبَ      ٍل. قَ      اَل: لَب َّْي      َك اَي َرُس      وَل اَّللَِّ َوَس      ْعَدْيَك. قَ      اَل: 
ُ َوأَنَّ ُمَع      اُذ. قَ      اَل :لَب َّْي      َك اَي َرُس      وَل اَّللَِّ َوَس      ْعَدْيَك ثَ      اَلًًث. قَ       اَل: َم      ا ِم      ْن َأَح      ٍد َيْش      َهُد أَْن اَل إِلَ      َه ِإالَّ اَّللَّ

ُ َعلَ     ى النَّ     اِر. قَ     اَل: اَي َرُس     وَل اَّللَِّ أَفَ     اَل  أُْخ     ربُ بِ     ِه النَّ     اَس حُمَمَّ     ًدا َرُس     وُل اَّللَِّ ِص     ْدقًا ِم     ْن قَ ْلبِ     ِه ِإالَّ َحرََّم     ُه اَّللَّ

                                 
 (. 2647( ح)303 /6)  (، وصححه األلباين سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها75 /8)

(األلباين أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 1)
 (. 305 /6ه  )1415 وفوائدها

 (. 127( برقم )59 /1( أخرجه: البخاري يف كتاب العلم ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا )2)
 ( فنون الذوقيات واإلتيكيت اإلسالمي حماضرة للدكتور حممد خري الشعال. 3)
 (. 15( ح)9 /1( أخرجه: مسلم يف املقدمة ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع )4)
 (. 1333( ح)2/968(، وأخرجه: مسلم يف ك احلج ب نقض الكعبة وبنائها )126ح) 1/37( صحيح البخاري 5)
 (. 205/  1ه )1423( ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك شرح صحيح البخارى 6)
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ً     ا)فَ َيْستَ ْبِش     ُروا. قَ     اَل: ِإًذا يَ تَِّكلُ      (. ففي     ه أن     ه جي     ب أن خي     ص ابلعل     م 1وا، َوَأْخ     رَبَ هِبَ     ا ُمَع     اٌذ ِعْن     َد َمْوتِ     ِه أَتَ ُّ
ق     وم ف      يهم الض      بط وص      حة الفه     م وال يب      ذل املع      ىن اللطي      ف مل      ن ال يس     تأهله م      ن الطلب      ة وم      ن خي      اف 

ك     ان يراع     ي ح     ال الس     امع   . ومم     ا ي     دل عل     ى أن الن     يب (2)علي     ه ال     رتخص واالتك     ال لتقص     ري فهم     ه 
، فَ َق      اَل: ِإنَّ اْمرَأَتِ      ى ق      دار فهم      ه م      ا رواه أَب      و ُهَريْ       رََة قَ      اَل: َج      اَء َرُج      ٌل ِم      ْن بَ      ىِن فَ       زَارََة ِإىَل النَّ      ِ ِي وم

: َه     ْل لَ     َك ِم     ْن ِإبِ     ٍل؟. قَ     اَل: نَ َع     ْم ، قَ     اَل: َفَم     ا أَْلَواَُّنَ     ا ؟. قَ     اَل  َولَ     َدْت ُغاَلم     اً َأْس     َوَد، فَ َق     اَل النَّ     ِ ُّ 
قَ     اَل: َه     ْل ِفيَه     ا ِم     ْن أَْوَرَق ؟. قَ     اَل: ِإنَّ ِفيَه     ا َلُوْرق     اً . قَ     اَل: فَ     َأ َّ أََ َه     ا َذلِ     َك؟. قَ     اَل: َعَس     ى أَْن مُحْ     ٌر . 

(. فه    ذا الرج    ل لدي    ه اإلب    ل فق    رب إلي    ه 3َيُك    وَن نَ َزَع    ُه ِع    ْرٌق. قَ    اَل: َوَه    َذا َعَس    ى أَْن َيُك    وَن نَ َزَع    ُه ِع    ْرٌق()
 وال يعلو على فهمه.احلكم أبمر يدركه عقله، 

ك      ان خياط      ب الن      اس عل      ى ق      در عق      وهلم وذل      ك أن   م      ن خ      الل ه      ذه األحادي      ث ن      رى أن      ه 
املس        تمع إذا م        ا تلق        ى علم        اً ال يس        توعبه أو أن ح        دود جتارب        ه احليوي        ة وطبيعت        ه النفس        ية واحلياتي        ة 

دم الت       وازن. وقدرات       ه الفهمي       ة والثقافي       ة ومدركات       ه العقلي       ة ال تس       تطيع إدراك       ه فإن       ه ي       ؤدي ب       ه إىل ع       
لك    ل عب    د مبعي    ار عقل    ه وزن ل    ه مبي    زان فهم    ه ح    ىت تس    لم من    ه  –بكس    ر الك    اف  –ول    ذلك قي    ل: )ك    ل 

 (.4وينتفع بك، وإال وقع اإلنكار لتفاوت املعيار()
-فعن عبد هللا بن عمرو أهم آداب الذوق عدم إيذاء الناس ابلقول  نم . اثنياً: ذوقيات احلديث

عدم . (5)يقول:)اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه(  قال: مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنهما
هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم : ِإنَّ أَْعَظَم فَعْن َسْعٍد بن أيب وقاص قَاَل : قَاَل َرُسوُل . السؤال عما ال يعنيه

 .(6) ِمْن َأْجِل َمْسأَلَِتهِ اْلُمْسِلِمنَي يف اْلُمْسِلِمنَي ُجْرًما ، َمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء مَلْ حُيَرَّْم َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ، َفُحريِمَ َعَلْيِهمْ 

                                 
(، ومسلم يف اإلميان ابب 128( ح)37/  1ابب َمْن َخصَّ اِبْلِعْلِم قَ ْوًما ُدوَن قَ ْوٍم َكرَاِهَيَة أَْن اَل يَ ْفَهُموا ) -( أخرجه: البخاري يف كتاب العلم1)

ى أن من مات الدليل على صحة إسالم من حضره املوت ما مل يشرع يف النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز االستغفار للمشركني والدليل عل
 (.32( ح)61/  1على الشرك فهو يف أصحاب اجلحيم وال ينقذه من ذلك شيء من الوسائل )

/  3( العيِن أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاّب احلنفى بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري د.ت )2)
428.) 

 (.4999( ح )2032 /5عرض بنفي الولد ) ( أخرجه: مسلم يف كتاب اللعان ابب إذا3)
(، وينظر: 532/  6ه )1356( املناوي زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن  ج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي فيض القدير 4)

 د. خالد ُروشه من مقال : خاطبوا الناس على قدر عقوهلم. 
(، وعن جابر أخرجه: مسلم يف كتاب 10( ح)13 /1املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده )( أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان ابب 5)

 (.71( ح)48 /1اإلميان ابب أي اإلسالم خري )
(، ومسلم يف 6859( ح)2658 /6( صحيح البخاري كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ابب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه)6)
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اللساِن وضبطَه وحبَسه، هو أصل اخلري كِله، وأن من قال احلافظ ابن رجب: "هذا يدل على أنَّ كفَّ 
 .(2)(. فمن الذوق العايل أن ال يتدخل يف ما ال خيصه1ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه")

:) أَثْ َقُل َشْيٍء يف ِميزَاِن اْلُمْؤِمِن ُخُلٌق َحَسٌن،  قال: قال رسول هللا  عن أيب الدرداء: اختيار األلفاظ
)لَْيَس : قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا ابن مسعودو ، (3)ِإنَّ هللَا تَ َعاىَل يُ ْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيَء(

(. وقد بوب على هذا احلديث اإلمام ابن حبان بقوله: 4)اْلُمْؤِمُن اِبلطَّعَّاِن َواَل اللَّعَّاِن، َواَل اْلَفاِحِش اْلَبِذيِء(
 (.5إميانه )ذكر نفي اسم اإلميان عمن أتى ببعض اخلصال اليت تنقص إبتيانه 

ميَاِن، وفحش القول من أسباب دخول النار فَعْن َأيب َبْكرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : "احْلََياُء ِمَن اإْلِ
ميَاُن يف اجْلَنَِّة، َواْلَبَذاُء ِمَن اجْلََفاِء، َواجْلََفاُء يف النَّاِر")  (.6َواإْلِ

مل يكن أحٌد يصافحه إال أقبل عليه …  أن النيب  عن أيب هريرةف .عدم اإلعراض عن املتحدث
، َعْن أَبِيِه، قَاَل : َسَأَل َسَلَمُة ، و (. 7بوجهه ومل يصرفه عنه حىت خيلو من كالمه) َعْن َعْلَقَمةَ ْبِن َواِئٍل احلَْْضَرِميِي

َنا أَُمرَاءُ َيْسأَُلواَن َحقَُّهْم َومَيْنَ ُعواَن َحقََّنا، ، فَ َقاَل : اَي َنيبَّ هللِا، أََرأَْيتَ ْبُن يَزِيَد اجْلُْعِفيُّ َرُسوَل هللِا   ِإْن قَاَمْت َعَلي ْ
ِة، َفَجَذبَهُ اأَلْشَعُث ْبُن قَ ْيٍس، َفَما أَتُْمُراَن ؟ فََأْعَرَض َعْنُه، مُثَّ َسأََلُه، فََأْعَرَض َعْنُه، مُثَّ َسأََلهُ يف الثَّانَِيِة، أَْو يف الثَّالِثَ 

َا َعَلْيِهْم َما مُحِيُلوا، َوَعَلْيُكْم َما مُحِيْلُتْم)َوقَاَل  ففي هذه النصوص تطبيق عملٌي هلذا  (.8: امْسَُعوا َوَأِطيُعوا، فَِإمنَّ

                                 
 (. 6190( ح)92 /7 صلى هللا عليه وسلم ابب هالل من خالفة صلى هللا عليه وسلم والنهي عن كثرة املسائل )كتاب فضائل النيب

 (.274ه )ص1408( ابن رجب أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد جامع العلوم واحلكم 1)
 (. 15( التخيفي د. عبد احملسن بن عبد هللا حبث :" أدب التخاطب يف السنة النبوية ")ص 2)
(، وقال: حسن صحيح، ابن حبان يف كتاب احلظر 2002( ح)362 /4( أخرجه : الرتمذي يف كتاب الرب والصلة ابب حسن اخللق )3)

(، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب 5693( ح)506 /12واإلابحة يف ذكر الزجر عن استعمال الفحش والبذاء للمرء يف أسبابه )
 (، وقال األلباين: صحيح.21319(ح)193 /10ليها)الشهادات بيان مكارم األخالق ومعا

(، 3839( ح)390 /6(، وقال: حسن غريب، وأمحد يف املسند )1977( ح)350 /4( أخرجه: الرتمذي يف كتاب الرب والصلة ابب اللعنة )4)
 (..21670ح)( 243 /10وقال الشيخ شعيب: حسن، والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الشهادات ابب الشاعر يشبب ابمرأة )

(5( )1/421.) 
( 118 /1(، واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني كتاب اإلميان)4184( ح)1400 /2( أخرجه: ابن ماجه يف كتاب الزهد ابب احلياء )6)

 (، ووافقه الذهيب.171ح)
 /16صحيح، وأمحد يف املسند )(، وقال حسن 2009( ح)365 /4وأخرجه من حديث أيب هريرة: الرتمذي يف كتاب الرب والصلة ابب احلياء)

 (.  10512( ح)305
(، وقال اهليثمي : "رواه البزار 8688( ح)298 /8(، والطرباين يف املعجم األوسط )8548( ح)178 /15( أخرجه: البزار يف مسنده )7)

 (.575 /8والطرباين يف األوسط وإسناد الطرباين حسن".) جممع الزوائد )
 (. 4810( ح)19 /6مارة ابب ما يكون من األثرة واألمور املنكرة والشر )( أخرجه: مسلم يف كتاب اإل8)
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عن املتحدث بعد مساع   األدب والذوق العايل يف التعامل، فرواة هذه األحاديث يذكرون إعراض النيب 
عن املتحدث،   كان مقباًل عليه قبل ذلك، بل إن العناية ببيان إعراضه    ، مما يدل على أنَّه (1)قوله

 خالف األصل، مما يقتضي نقله والتنبيه عليه.

:)ِإنَّ أَبْ َغَض  قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة ف :البعد عن املخاصمة واجملادلة
: ِإنَُّكْم ََتَْتِصُموَن ِإيَلَّ، َوَلَعلَّ  َعْن أُمِي َسَلَمَة، قَاَلْت : قَاَل َرُسوُل هللِا و  .(2)الريَِجاِل ِإىَل هللِا األََلدُّ اخلَِْصُم.(

ِتِه ِمْن بَ ْعٍض، فَأَْقِضَي َلُه َعَلى ََنٍْو ممَّا َأمْسَُع ِمنْ  ُه، َفَمْن َقَطْعُت َلُه ِمْن َحقِي َأِخيِه بَ ْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأحلََْن حِبُجَّ
َا أَْقَطُع َلُه ِبِه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر. ًئا، َفالَ أَيُْخْذُه، فَِإمنَّ فهذا اجلدل من النوع املذموم ، الذي جيعل صاحبه  (.3)َشي ْ

قال: قال  عن أيب أمامة ف، حمقاً من تركه وإن كان   الرسول بعيداً عن الذوق يف احلديث، لذلك مدح 
 ِلَمْن تَ َرَك :)َأاَن َزِعيٌم بِبَ ْيٍت ِِف َرَبِض اجْلَنَِّة ِلَمْن تَ َرَك اْلِمرَاَء َوِإْن َكاَن حمُِقًّا َوبِبَ ْيٍت ِِف َوَسِط اجْلَنَّةِ  رسول هللا 

 (.4)اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َمازًِحا َوبِبَ ْيٍت ِِف أَْعَلى اجْلَنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقُه(

اْبِن ُعَمَر، قَاَل: جَتَشَّأَ َرُجٌل ِعْنَد النَّيبِي َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  فَعنِ   :خروج صوت مكروه أثناء احلوارجتنب 
نْ َيا")»فَ َقاَل:   (.5ُكفَّ ُجَشاَءَك َعنَّا، فَِإنَّ أَْطَوَلُكْم ُجوًعا، يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َأْكثَ رُُكْم ِشبَ ًعا يف َداِر الدُّ

 :اثلثاً: ذوقيات اجملاملة الشرعية
. فَعْن َعاِئَشَة فمن أدب الذوق أن ترحب ابلقادم بقولك مرحباً وإبطالق وجهك .نرحب ابلقادمأن 

ُهنَّ َواِحَدًة ، فَأَقْ بَ َلْت فَاِطَمُة مَتِْشي ، َما َُتِْطُئ ِمْشيَ تُ َها ِمْن  ، قَاَلْت : ُكنَّ أَْزَواُج النَّيبِي  ِعْنَدُه ، ملَْ يُ َغاِدْر ِمن ْ
ًئا ، فَ َلمَّا َرآَها َرحََّب هِبَا ، فَ َقاَل : َمْرَحًبا اِببْ َنيِت مُثَّ َأْجَلَسَها َعْن مَيِيِنِه ، أَْو َعْن ِشَ  ِمْشَيِة َرُسوِل هللِا  الِِه َشي ْ

                                 
 ( بتصرف واختصار. 29(  ينظر التخيفي د. عبد احملسن بن عبد هللا حبث :" أدب التخاطب يف السنة النبوية ")ص1)
ومسلم يف كتاب العلم اَبب يف األََلدِي اخلَِْصِم (، 2325( ح)867 /2( أخرجه: البخاري يف كتاب املظامل ابب قول هللا تعاىل وهو ألد اخلصام)2)

 (.6874( ح)57 /8)
(، ومسلم يف كتاب األحكام ابب من 2326( ح)867 /2( أخرجه: البخاري يف كتاب املظامل ابب إمث من خاصم يف ابطل وهو يعلمه )3)

 (.4493(ح)128 /5قضي له حبق أخيه )
(، وقال األلباين: حسن، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه 4802( ح)400 /4اخللق) ( أخرجه: أبو داود كتاب األدب ابب يف حسن4)

( 19 /1(، وقال: حسن، وابن ماجه يف املقدمة ابب اجتناب البدع )1993( ح)358 /4الرتمذي يف كتاب الرب والصلة ابب املراء)
 (.51ح)

غريب من هذا الوجه، وقال األلباين: حسن، وابن ماجه يف (، وقال: 2478( ح)649 /4) 37( أخرجه: الرتمذي يف كتاب الزهد ابب 5)
 (. 3350( ح)1111 /2كتاب األطعمة ابب االقتصاد يف األكل وكراهية الشبع )

 ينظر الشعال دكتور حممد خري حماضرة :فنون الذوقيات واإلتيكيت اإلسالمي ينظر موقعه.
http://dr-shaal.com/print-news/17.html 
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(، وقال لَوْفد َعْبِد اْلَقْيِس: َمْرَحًبا اِبْلَقْوِم 2(، وقال ألُمِي َهاِنٍئ بِْنِت َأيب طَاِلٍب: َمْرَحًبا أِبُمِي َهاِنٍئ)1... احلديث)
 (.3، أَْو اِبْلَوْفِد ، َغرْيَ َخزَااَي ، َواَل النََّداَمى)

َحًبا اِبلنَّيبِي الصَّاِلِح ، واألخ الصَّاِلِح إال آدم قال : َمرْ ويف رحلة املعراج قال األنبياء لرسول هللا 
 .(5)(. فانظر إىل هذا الرتحيب من األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم4َوااِلْبِن)

قَاَل: "اَل َيْشُكُر اَّللََّ َمْن اَل  َعِن النَِّ ِي فعن أيب هريرة رضي هللا عنه   : معروفاً  واقدمالناس إذا  شكر
 (.6َيْشُكُر النَّاَس ")

قَاَل : ِإَذا َكاَن َثالَثٌَة، َفاَل يَ تَ َناَجى  َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا عدم تناجي اثنني دون الثالث. 
ُتْم َثالَثًَة َفاَل يَ تَ َناَجى اثْ َناِن  ويف حديث ابن مسعود قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  (.7)اثْ َناِن ُدوَن َواِحدٍ  : ِإَذا ُكن ْ

. فقد تضمن هذا احلديث توجيهاً نبوايً كرمياً للمتخاطبني (8)ُدوَن اآلَخِر، َحىتَّ ََتَْتِلطُوا اِبلنَّاِس ِمْن َأْجِل َأْن حُيْزِنَهُ 
النهي عن التناجي بني اثنني دون الثالث، أبنَّ ذلك   أن حيرتموا مشاعر احمليطني هبم، فقد علل النيب 

 حُيزنه، ويقاس عليه ما مياثله مما جيلب احلزن واألذى.
 :رابعاً: ذوقيات االستئذان والزايرة

فهو عادًة يزور تزاور ورتب عليه اجراً عظيماً، مث إن اإلنسان اجتماعي بطبعه فهو حث االسالم على ال
  . ، وعليه كان البد من بيان ذوقيات االستئذان والزايرةويُزار 

                                 
(، ومسلم كتاب فضائل الصحابة اَبُب َفَضائِِل 3426(ح)1326 /3ري يف كتاب املناقب ابب عالمات النبوة يف اإلسالم )( أخرجه: البخا1)

ُ َعن َْها )  (.6394( ح)142 /7فَاِطَمَة َرِضَي اَّللَّ
الصالة ابب عدد ركعات (، ومسلم يف كتاب 350(ح)141 /1( أخرجه: البخاري يف كتاب الصالة ابب الصالة يف الثوب الواحد متلفحا )2)

 (. 1616( ح)157 /2الضحى )
(، مسلم كتاب اإلميان ابب األمر ابإلميان ابهلل تعاىل 53( ح)29 /1( أخرجه: البخاري يف كتاب اإلميان ابب أداء اخلمس من اإلميان )3)

 (.  24( ح)35 /1)
 /1(، ومسلم كتاب اإلميان ابب اإلسراء واملعراج )342(ح)135 /1( أخرجه: البخاري يف كتاب الصالة ابب كيف فرضت الصلوات )4)

 (. 334( ح)102
 ( ينظر الشعال دكتور حممد خري حماضرة :فنون الذوقيات واإلتيكيت اإلسالمي بتصرف ينظر موقعه.5)

http://dr-shaal.com/print-news/17.html 
، والرتمذي يف كتاب الرب والصلة ابب الشكر ملن أحسن (4813( ح)403 /4( أخرجه: أبو داود يف كتاب األدب ابب شكر املعروف )6)

 (، وقال الشيخ شعيب: إسناد صحيح. 7504( ح)472 /12(، وقال: حسن صحيح، وأمحد  يف املسند )1954( ح)339 /4إليك )
االستئذان ابب ال (،  ومسلم يف كتاب 5930( ح)2318 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب االستئذان ابب ال يتناجى اثنان دون الثالث)7)

 (. 5745( ح)12 /7يتناجى اثنان دون واحد )
(، ومسلم يف كتاب االستئذان ابب 5932(، ح)2319 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب االستئذان ابب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال أبس)8)

 (.5747( ح)12 /7ال يتناجى اثنان دون واحد )
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الذوق عند االستئذان أال يرسل املستأذن نظره اىل داخل البيت عن  من :عدم النظر داخل البيوت
ِمْدًرى  ، َوَمَع َرُسوِل هللِا  َسْهل ْبن َسْعٍد السَّاِعِديَّ ، َأْخرَبَُه َأنَّ َرُجالً اطََّلَع يف ُجْحٍر يف اَبِب َرُسوِل هللِا 

 اَل : َلْو َأْعَلُم أَنََّك تَ ْنِظُرين َلطََعْنُت بِِه يف َعْيِنَك َوقَاَل َرُسوُل هللِا قَ  حَيُكُّ بِِه َرْأَسُه ، فَ َلمَّا َرآُه َرُسوُل هللِا 
َا ُجِعَل اإِلْذُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصرِ   .(1): ِإمنَّ

ومن الذوق أال يبقى يف االستئذان يطرق  :عدم الدخول بغري استئذان وعدم االحلاح يف االستئذان
يب َسِعيٍد اخْلُْدرِيي ، قال: ُكْنُت َجاِلًسا اِبْلَمِديَنِة يف جَمِْلِس األَْنَصاِر ، فََأَ اَن أَبُو ُموَسى الباب فرتة طويلة فعن أَ 

فَ َلْم يَ ُردَّ  َسلَّْمُت َثاَلًثً َفزًِعا ، َأْو َمْذُعورًا قُ ْلَنا : َما َشْأُنَك ؟ قَاَل : ِإنَّ ُعَمَر أَْرَسَل ِإيَلَّ َأْن آتَِيُه ، فَأَتَ ْيُت اَببَُه فَ 
ُتَك ، َفَسلَّْمُت َعَلى اَبِبَك َثاَلًثً   ، فَ َلْم يَ ُردُّوا َعَليَّ َعَليَّ فَ َرَجْعُت فَ َقاَل : َما َمنَ َعَك َأْن أَتْتِيَ َنا ؟ فَ ُقْلُت : ِإينيِ أَتَ ي ْ

 .(2)...ْم يُ ْؤَذْن َلهُ ِإَذا اْسَتْأَذَن َأَحدُُكْم َثاَلًًث فَ لَ  ، فَ َرَجْعُت ، َوَقْد قَاَل َرُسوُل هللِا 
إذا سئل املستأذن عن هويته عليه ان يبنيي مبا يزيل الغموض، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا ،  : طريقة اجلواب
أاََن ، قَاَل : َفَخرََج َوُهَو يَ ُقوُل : أاََن أاََن.  : َمْن َهَذا ؟ قُ ْلُت : َفَدَعْوُت ، فَ َقاَل النَّيبُّ  قَاَل : أَتَ ْيُت النَّيبَّ 

 . (3)كأنه كرهها
ومن الذوق أال يقف املستأذن مستقباًل الباب لئال يرى أسرار البيت وعوراته،  : عدم استقبال الباب

َا ُجِعَل اإِلْذُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصرِ  قَاَل َرُسوُل هللِا   ..(4): ِإمنَّ
قَاَل : َمِن اطََّلَع يف بَ ْيِت قَ ْوٍم بَِغرْيِ ِإْذَِّنِْم ، فَ َقْد َحلَّ هَلُْم َأْن يَ ْفَقُؤوا  ُهَريْ رََة ، َعِن النَّيبِي وَعْن َأيب 

َنهُ   .(5)َعي ْ
فالبد أن يستأذن املرء إذا أراد الدخول على أبيه وأمه وأخيه وأخته، ألن  : االستئذان على احملارم

ملعايشة تذهب من البعض معىن االستئذان عليهم وهذا خُمالف هلدي االسالم، فَعْن القرب من هؤالء وطول ا

                                 
(، ومسلم يف كتاب االستئذان ابب إمنا 5887( ح)2304 /5ابب االستئذان من أجل البصر )( أخرجه: البخاري يف كتاب االستئذان 1)

 (. 5689(ح)180 /6جعل األذان من أجل البصر )
(، مسلم يف كتاب االستئذان اَبُب ااِلْسِتْئَذاِن 5891( ح)2304 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب االستئذان ابب التسليم واالستئذان ثالًث )2)

 (.5677( ح)177 /6)ثالث 
(، ومسلم يف كتاب االستئذان اَبُب َكرَاَهِة 5896( ح)2306 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب االستئذان ابب إذا قال من ذا ؟ فقال أان )3)

 (. 5686(ح)180 /6قَ ْوِل اْلُمْسَتْأِذِن أاََن )
(، ومسلم يف كتاب االستئذان ابب إمنا 5887( ح)2304 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب االستئذان ابب االستئذان من أجل البصر )4)

 (. 5689(ح)180 /6جعل األذان من أجل البصر )
(، ومسلم يف كتاب االستئذان 6506(ح)2530 /6(  أخرجه: البخاري يف كتاب الدايت ابب من اطلع يف بيت قوم ففقؤا عينه فال دية له )5)

 (.5693)(ح181 /6ابب إمنا جعل األذان من أجل البصر )
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يف ِحْجرِي، َعطَاٍء قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس فَ ُقْلُت: َأْسَتْأِذُن َعَلى ُأْخيِت؟ فَ َقاَل: نَ َعْم، فََأَعْدُت فَ ُقْلُت: ُأْخَتاِن 
 ا، َأْسَتْأِذُن َعَلْيِهَما؟ قَاَل: نَ َعْم، َأحتُِبُّ َأْن تَ رَامُهَا ُعْراَينَ َتنْيِ؟ مُثَّ قَ رَأَ: }اَي أَي َُّها الَِّذينَ َوأاََن أَُموِيَُّنَُما َوأُْنِفُق َعَلْيِهمَ 

ْم [ ، قَاَل: فَ لَ 58[ ِإىَل }َثاَلُث َعْورَاٍت َلُكْم{ ]النور: 58آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم{ ]النور: 
ْذِن ِإالَّ يف َهِذِه اْلَعْورَاِت الثَّاَلِث، قَاَل: }َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمْنُكُم احْلُلُ  [ ، قَاَل 59َم{ ]النور: يُ ْؤَمْر َهُؤاَلِء اِبإْلِ

ْذُن َواِجٌب. زَاَد اْبُن ُجَرْيٍج: َعَلى النَّاِس ُكلِيِهمْ   .(1)اْبُن َعبَّاٍس: فَاإْلِ
يستحب أن يقدم املستأذن السالم على أي قول منه، َعْن : عليكم على االستئذان أن يقدم السالم

ثَ َنا َرُجٌل ِمْن َبىِن َعاِمٍر أَنَُّه اْسَتْأَذَن َعَلى النَِّ ِي  خِلَاِدِمِه  َوُهَو ِِف بَ ْيٍت فَ َقاَل أَِلُج فَ َقاَل النَِّ ُّ  رِْبِعىٍي قَاَل َحدَّ
َقاَل السَّاَلُم َعَلْيُكْم " اْخرُْج ِإىَل َهَذا فَ َعلِيْمُه ااِلْسِتْئَذاَن فَ ُقْل َلُه ُقِل السَّاَلُم َعَلْيُكْم أَأَْدُخُل ". َفَسِمَعُه الرَُّجُل ف َ 

 .(2)َفَدَخلَ  أَأَْدُخُل فََأِذَن َلُه النَِّ ُّ 

قَاَل : الَ يُِقيَمنَّ َأَحدُُكُم الرَُّجَل ِمْن جَمِْلِسِه، مُثَّ  َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّيبِي  أن ال ينقل أحداً من مكانه :
 .(3)جَيِْلُس ِفيهِ 

فإذا كانت الزايرة للمشاركة يف أفراح، فيا حبذا تقدمي هدية  : أخذ هدية معه من ابب هتادوا حتابوا
 .(4): َوهَتَاَدْوا حَتَابُّوافعن أيب هريرة قال: قَاَل َرُسوُل هللِا 

 خامساً: ذوقيات تناول الطعام:
َعاَب َطَعاًما  َعْن َأيب ُهَريْ رََة، قَاَل : َما رَأَْيُت َرُسوَل هللِا عدم ذم الطعام أو انتقاصـه أو احتقاره:  

(، 6(. أي مباحا أما احلرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه)5َقطُّ، َكاَن ِإَذا اْشتَ َهاُه َأَكَلُه، َوِإْن مَلْ َيْشَتِهِه َسَكَت)

                                 
(، وقال الشيخ األلباين: 249(ح)248 /11(، والضياء يف األحاديث املختارة )1063( ح)365( أخرجه: البخاري يف األدب املفرد )ص: 1)

 صحيح. 
 /5(، والرتمذي يف كتاب االستئذان ابب االستئذان ثالًث )5179(ح)510 /4( أخرجه: أبو داود يف كتاب األدب ابب كيف االستئذان)2)

(، 10074( ح)126 /9(، وقال: حسن، والنسائي يف السنن الكربى كتاب عمل اليوم والليلة ابب كيف يستأذن )2690( ح)53
 (.   819( وقال األلباين: صحيح   "الصحيحة( ح)1084( ح)608والبخاري يف األدب املفرد ابب إذا قال أدخل ومل يسلم)ص: 

( 243 /10(، وأمحد يف املسند )5734( ح)9 /7قيمن أحدكم الرجل من جملسه )( أخرجه: مسلم يف كتاب االستئذان ابب ال ي3)
 (. 6062ح)

( 306(، وقال الشيخ شعيب: حسن، والبخاري يف األدب املفرد ابب قبول اهلدية )ص: 9250(ح)141 /15( أخرجه: أمحد يف املسند )4)
 (. 8568(ح)301 /11(، والبيهقي يف شعب اإلميان)594ح)

 /6(، ومسلم يف كتاب األطعمة ابب ال يعيب الطعام )3370( ح) (3/ 1306لبخاري يف كتاب املناقب ابب صفة النيب ( أخرجه: ا5)
 ( .5433( ح)134

 (.547 /9ه )1379( العسقالين أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري 6)
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وقال النووي: "هذا من آداب الطعام املتأكدة، وعيب الطعام كقوله ماحل قليل امللح حامض رقيق غليظ غري 
 (. 1انضج وَنو ذلك")

عند  مما ال شك فيه أن غسل اليدين قبل األكل من أمور النظافة العامة حىتيغسل يديه قبل الطعام. 
العقالء من غري املسلمني ألَّنا أسلم للصحة، غري أَّنا َتتلف عند املسلمني أبنه إذا نوى االقتداء ابلسنة 

ِإَذا َكاَن ُجنُ ًبا، فََأرَاَد َأْن أَيُْكَل، أَْو يَ َناَم، تَ َوضََّأ ُوُضوَءُه  أثيب عليها، فَعْن َعاِئَشَة قَاَلْت : َكاَن َرُسوُل هللِا 
 (.3(، ويف رواية: "فَِإَذا أَرَاَد َأْن أَيُْكَل أَْو َيْشَرَب، َغَسَل َكفَّْيِه، مُثَّ أَيُْكُل، َأْو َيْشَرُب، ِإْن َشاَء")2لِلصَّالَِة)

َأْن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ََّنَى َرُسوُل اَّللَِّ  ال سيما أمام الناسومن الذوق عدم النفخ يف الطعام. 
َفَخ ِفيِه) يُ تَ نَ فََّس ِِف اإِلاَنءِ  (. قال ابن حجر: "ألنه رمبا حصل له تغري من النفس إما لكون املتنفس 4أَْو يُ ن ْ

كان متغري الفم مبأكول مثال أو لبعد عهده ابلسواك واملضمضة أو ألن النفس يصعد ببخار املعدة والنفخ يف 
 (.5هذه األحوال كلها أشد من التنفس")

راضاً يف املعدة خصوصاً ابلنسبة لألطفال، ابإلضافة إىل إمكانية ألن عادة النفخ يف الطعام قد تسبب أم
 انتقال بعض األمراض املعدية يف بعض احلاالت. 

فعن ُعَمَر ْبِن َأيب َسَلَمَة، قَاَل : ُكْنُت يف ِحْجِر  .وأيكل مما يليه ال يضع يده يف الطعام حيت يذكر هللا
يف الصَّْحَفِة، فَ َقاَل يل : "اَي ُغاَلُم، َسمِي اَّللََّ، وَُكْل بَِيِميِنَك، وَُكْل ممَّا ، وََكاَنْت َيِدي َتِطيُش َرُسوِل هللِا 

تعليمه وأتديبه، وأتديب مثله يف املوضع الذي  (. ويف قوله "سم هللا وكل مما يليك" يريد بذلك 6يَِليَك")
يها عمل ابلسنة، والتسمية أول الطعام (. ومن املعلوم أن التسمية تبارك يف الطعام، ألن ف7يلزم ذلك فيه)

                                 
 (. 26 /14ه )1392احلجاج  ( النووي أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف املنهاج شرح صحيح مسلم بن1)
(، وأبو داود يف كتاب الطهارة 626( ح)170 /1( أخرجه: مسلم يف كتاب الطهارة ابب اجلنب يتوضأ إذا أراد النوم أو األكل أو اجلماع )2)

(، 255( ح)151 /1أَيُْكَل )(، والنسائي يف كتاب الطهارة اَبب ُوُضوِء اجْلُُنِب ِإَذا أَرَاَد أَْن 224( ح)89 /1ابب من قال يتوضأ اجلنب )
 (.24874( ح)368 /41وأمحد يف املسند)

 (. 24714( ح)241 /41( أخرجه: أمحد يف املسند )3)
(، والرتمذي يف كتاب األشربة ابب كراهية 3730( ح)392 /3( أخرجه: أبو داود يف كتاب األشربة ابب يف النفخ يف اإلانء والتنفس فيه )4)

 (. 1907( ح)390 /3(، وقال: حسن صحيح، وأمحد يف املسند )1888( ح)304 /4النفس يف الشراب )
 (. 92 /10ه  )1379( العسقالين أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري 5)
(، ومسلم يف كتاب األشربة ابب 5061( ح)2056 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب األطعمة ابب التسمية على الطعام واألكل ابليمني )6)

(، والرتمذي يف 3779( ح)410 /3[، وأبو داود يف كتاب األطعمة ابب األكل ابليمني )2022-108(ح ]109 /6ا يليك )كل مم
( 1087 /2(، وابن ماجة يف كتاب األطعمة ابب األكل ابليمني )1857( ح)288 /4كتاب األطعمة ابب التسمية على الطعام)

 (. 3267ح)
 (. 351 /3ه )1332التجييب املنتقى شرح املوطأ  ( الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف7)
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تربط املسلم ابلرزاق املنعم وَتلق فيه حالة من الطمأنينة تذكره أبن الرزق من عند هللا، وال شك أن الذي 
أيكل وهو حبالة نفسية من الراحة والرضا، فإن استفادته منه تكون أعظم مما لو كان قلقًا متوتراً أثناء تناوله 

القلق يؤداين إىل عسر اهلضم وإىل عدد من أمراض السبيل اهلضمي، واليت تقلل االستفادة لطعامه، فالتوتر و 
 (. 1من الطعام املتناول.)

أشار اإلسالم إىل ضرورة االعتدال يف تناول الطعام من . مراعاة الذوق يف التناول من حيث الكمية
عن اْلِمْقَدام ْبن َمْعِدي . تلئ املعدةفليحرص على أن ال متغري سرف يف الكمية وال شره يف طريقة األكل 

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َكِرَب اْلِكْنِديي  يَ ُقوُل: "َما َمأَلَ آَدِميٌّ ِوَعاًء َشرًّا ِمْن َبْطِنِه َحْسُب اْبِن آَدَم  قال: مسَِ
 (. 2ٌث َشرَاٌب َوثُ ُلٌث لِنَ ْفِسِه")َثاَلُث َأَكاَلٍت يُِقْمَن ُصْلَبُه، فَِإْن َكاَن اَل حَمَاَلَة فَ ثُ ُلٌث َطَعاٌم َوثُ لُ 

 :سادساً: ذوقيات الطريق واألسواق
عن أيب ُهَريْ رََة ، َعْن  :مساعدة من ثـَُقل عليه محله يف نقل هذا احلمل وعدم رمي القمامة يف الطريق

َها ، َوقَاَل َرُسوُل هللِا  حُمَمٍَّد َرُسوِل هللِا  : ُكلُّ ُساَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة ، ُكلَّ  ، َفذََكَر َأَحاِديَث ِمن ْ
َها ، أَْو تَ ْرَفُع َلُه يَ ْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّْمُس قَاَل : تَ ْعِدُل َبنْيَ ااِلثْ َننْيِ َصَدَقٌة ، َوتُِعنُي الرَُّجَل يف َدابَِّتِه فَ َتْحِملُ  ُه َعَلي ْ

َها َمَتاَعُه َصَدَقٌة قَاَل : وَ  اْلَكِلَمُة الطَّيِيَبُة َصَدَقٌة ، وَُكلُّ ُخْطَوٍة مَتِْشيَها ِإىَل الصَّاَلِة َصَدَقٌة ، َومُتِيُط اأَلَذى َعِن َعَلي ْ
قوله : كل سالمى بضم املهملة وَتفيف الالم أي أمنلة وقيل كل عظم جموف صغري وقيل و  .(3)الطَّرِيِق َصَدَقةٌ 

 .(4)ده ومجعه سواء وقيل مجعه سالمياتهو يف األصل عظم يكون يف فرسن البعري واح
ألَّنا عادة سيئة توحي أبن اجلالسني إمنا جلسوا لينظروا ويراقبوا اآليت  عدم اجللوس يف الطرقات:

ُكْم َواجْلُُلوَس  َعْن النَّيبِي  َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِي ! والذاهب ! وكأَّنم ال شغل هلم وال شاغل قَاَل: "ِإايَّ
ُتْم ِإالَّ  َا ِهَي جَمَاِلُسَنا نَ َتَحدَُّث ِفيَها، قَاَل: فَِإَذا أَبَ ي ْ  اْلَمَجاِلَس، فََأْعطُوا الطَّرِيَق َعَلى الطُّرُقَاِت، فَ َقاُلوا: َما لََنا بُدٌّ ِإمنَّ

َصِر، وََكفُّ اأْلََذى، َوَردُّ السَّاَلِم، َوأَْمٌر اِبْلَمْعُروِف، َوََّنٌْي َعْن َحقََّها، قَاُلوا: َوَما َحقُّ الطَّرِيِق؟ قَاَل: َغضُّ اْلبَ 
 فهل من األدب والذوق إلقاء القمامة يف الشارع؟.(. 5)اْلُمْنَكِر"

                                 
 (. 28 /2(  الدقر الدكتور الطبيب حممد نزار روائع الطب اإلسالمي )1)
( 422 /28(، وقال: حسن صحيح، وأمحد يف املسند )2380( ح)590 /4( أخرجه: الرتمذي يف كتاب الزهد ابب كراهية كثرة األكل )2)

 (. 7945( ح)367 /4(، واحلاكم املستدرك على الصحيحني كتاب األطعمة )17186ح)
(، ومسلم يف كتاب الزكاة 2734(ح)1059 /3( أخرجه: البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ابب فضل من محل متاع صاحبه يف السفر  )3)

 (. 2298(ح)83 /3ابب كل معروف صدقة )
 ( 132 /6ه  )1379(العسقالين أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري 4)
(، ومسلم كتاب 2465( ح)3/132( أخرجه: البخاري كتاب املظامل والغصب ابب أَْفِنَيِة الدُّوِر َواجْلُُلوِس ِفيَها َواجْلُُلوِس َعَلى الصُُّعَداِت ... )5)

 (.2121( ح)3/1675ي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه )اللباس والزينة ابب النه
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في       ا لي       ت جان       ب ال       ذوق يلق       ى عناي       ة ونص       يباً م       ن تعليمن       ا، وإعالمن       ا؛ لنتجن       ب كث       رياً م       ن 
  .ري يف هذا اجلانبالشرور اليت رمبا كان سببها التقص

قَاَل : الت َّثَاُؤُب ِمَن الشَّْيطَاِن ، فَِإَذا  َعْن َأيب ُهَريْ رََة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا مجال الذوق عند التثاؤب: 
 . (1)تَ ثَاَءَب َأَحدُُكْم فَ ْلَيْكِظْم َما اْسَتطَاعَ 

 سابعاً: ذوقيات التعامل مع الناس واجلريان 
قَاَل " َمْن ملَْ يَ ْرَحْم َصِغرياََن َويَ ْعِرْف  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َعِن النَِّ ِي :  الصغيـراحرتام الكبري ورمحة 

فأبطأ القوم عنه أن  ويف حديث أنس بن مالك يقول : جاء شيخ يريد النيب ، (2)َحقَّ َكِبرياَِن فَ َلْيَس ِمنَّا"
 . (3)ليس منا من مل يرحم صغريان ويوقر كبريان يوسعوا له فقال النيب 

 .(4): اَي ُبَِنَّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل : قَاَل يل َرُسوُل هللِا  :التلطف يف خماطبة الصغري
َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا ، وََكاَن يل َأٌخ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل : َكاَن َرُسوُل هللِا  مداعبة الصغري:

فَ َرآُه ، قَاَل :  يُ َقاُل َلُه : أَبُو ُعَمرْيٍ ، قَاَل : َأْحِسُبُه ، قَاَل : َكاَن َفِطيًما ، قَاَل : َفَكاَن ِإَذا َجاَء َرُسوُل هللِا 
 .(5)أاََب ُعَمرْيٍ َما فَ َعَل الن َُّغرْيُ قَاَل : َفَكاَن يَ ْلَعُب بِهِ 

فسوء اخللق مع اجلريان يعترب من عالمات نقص االميان بل جاء يف غري موضع  :حسـن معاملة اجلريان
حديث َأيب ُهَريْ رََة قَاَل :قَاَل َرُجٌل اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ ُفاَلنََة يُْذَكُر ِمْن َكثْ رَِة َصاَلهِتَا  أن صاحبه يف النار كما يف

َا تُ ْؤِذي ِجريَاََّنَا بِِلَساَِّنَا قَاَل ِهَي يف النَّاِر قَاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ فَِإنَّ ُفاَلنََة يُْذَكرُ َوِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها  ِمْن ِقلَِّة  َغرْيَ َأَّنَّ
ُق اِبأْلَثْ َواِر ِمْن اأْلَِقِط َواَل تُ ْؤِذي ِجريَاََّنَا بِ  َا َتَصدَّ ، (6)ِلَساَِّنَا قَاَل ِهَي يف اجْلَنَّةِ ِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َوَصاَلهِتَا َوِإَّنَّ

                                 
(، ومسلم يف كتاب الرقاق ابب التثاؤب من 3115(ح)1197 /3( أخرجه: البخاري يف كتاب بدء اخللق ابب صفة إبليس وجنوده )1)

 (. 7599(ح)225 /8الشيطان )
 /4(، والرتمذي يف كتاب الرب والصلة ابب رمحة الصبيان )4945)(ح441 /4( أخرجه: أبو داود يف كتاب األدب ابب يف الرمحة )2)

 (، وقال الشيخ شعيب: صحيح. 6733( ح)345 /11(، وأمحد يف املسند )1920(ح)322
قال: هذا حديث غريب وزريب له أحاديث مناكري  (،و1919( ح)321 /4( أخرجه: الرتمذي يف كتاب الرب والصلة ابب رمحة الصبيان )3)

 مالك وغريه، وقال الشيخ األلباين : صحيح. عن أنس بن
 قلت: صحح األلباين احلديث بشواهده. 

 (. 5674( ح)177 /6( أخرجه: مسلم يف كتاب االستئذان ابب قوله اي بِن لغري ابنه )4)
تكنية الصغري (، ومسلم يف كتاب االستئذان ابب 5778(ح)2270 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب األدب ابب االنبساط مع الناس )5)

 (. 5673(ح)176 /6)
(، وقال الشيخ شعيب: حسن، واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني كتاب الرب والصلة 9675( ح)421 /15( أخرجه: أمحد يف املسند )6)

( 387 /6(، ووافقه الذهيب، وابن حبان يف صحيحه كتاب الصلة ابب يف أذى اجلار موارد الظمآن للهيثمي )7304( ح)183 /4)
 (.  2054ح)
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فانظر كيف راعى ، (1)قَاَل : اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن اَل أَيَْمُن َجارُُه بَ َوائَِقهُ  وَعْن َأيب ُهَريْ رََة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا 
إليه األمة يف هذه اإلسالم مشاعر اآلخرين يف كل مكان ويف كل مناسبة وهذا من الذوق العايل الذي حتتاج 

 األايم.
 : اخلامساملبحث 

  تشكيل شخصية املسلم من خالل الذوق الوارد يف السنة النبوية.
 حينما ميتثل املسلم اهلدي النبوي فال شك أن سلوكه سيتجمل من انحيتني الشرعية والسلوكية.

أما الشرعية فلو أنه قصد بفعله هذا التزام آداب اإلسالم واهلدي النبوي فإنه سيثاب على ذلك حمالة. 
فإن أول شيء تثمره القيم الرتبوية اإلسالمية يف البناء الشخصي لإلنسان املسلم هو تقوية صلته ابهلل عز 

سكناته، فهو ال يقدم على شيء إال وهو وجل، إىل الدرجة اليت جتعله يراقبه يف السر والعلن، يف كل حركاته و 
 يراعي حرمة هللا ويرجو له وقارًا. 

وأما من انحية السلوك فإن سلوكه سيفوق كل سلوك بشري إذ هذا السلوك سيكون السلوك الذي 
 يرضاه خالق اإلنسان وال شك أن هللا أعلم منا أبنفسنا.

ره فمن املعلوم أن اإلسالم اهتم بسلوك الطفل وهذا التشكيل لشخصية املسلم مالزماً له منذ نعومة أظاف
  وتربيته منذ الصغر وهذا يظهر من خالل حديث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه قَاَل: َدَعْتىِن أُمِيى يَ ْوًما َوَرُسوُل اَّللَِّ 

قَاَلْت: أُْعِطيِه مَتْرًا.  " َوَما أََرْدِت َأْن تُ ْعِطيهِ   قَاِعٌد ِِف بَ ْيِتَنا فَ َقاَلْت: َها تَ َعاَل أُْعِطيَك. فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ 
ًئا ُكِتَبْت َعَلْيِك ِكْذبَةٌ فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ  اي غالم سم " :وقد مر حديث (.2")"أََما ِإنَِّك َلْو ملَْ تُ ْعِطيِه َشي ْ

مع السلوك أو االتكيت فينبغي أن  ، ومما ينبغي أن يتشكل يف شخصية املسلم أن السنة لو تعارضت"هللا
ويظن أنيه سيسقط .. يقدم السنة، فحني تسقط اللقمة من يد أحدهم، فيمتنع عن التقاطها مرًة أخرى وأكلها

ِمن أعني َمن حوله حني يشاهده يلتقط لقمًة له قد سقطت وقد يزيد أن يرتكها مكاَّنا بدون حىت أن حيملها 
مع السنة فاملسلم يقدم الذوق فإذا تعارض ، الذوقيظن أن هذا ِمن فعل كل هذا و ي حىت ال يدوسها أحد

السنة ألن العادة ال تتقدم على السنة، وال أظن أن هناك عادة تتقدم يف الذوق على السنة حىت يف التقاط 
 فالذوق فيه أن العبد ال يستهني بنعم هللا عليه بل يعظمها حىت ولو سقطت من يده. ،اللقمة من األرض

                                 
ابب من ال أيمن  (، ومسلم يف كتاب اإلميان 5670( ح)2240 /5( أخرجه: البخاري يف كتاب األدب اب إمث من ال أيمن جاره بوائقه )1)

 (. 81(ح)49 /1جاره بوائقه )
(، 15702( ح)470 /24(، وأمحد يف املسند )4993( ح)455 /4( أخرجه: أبو داود يف كتاب األدب ابب يف التشديد يف الكذب )2)

 وقال الشيخ شعيب : حسن. 
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: ِإَذا َوقَ َعْت لُْقَمُة  وأيضاً سنة لعق األصابع تتقدم على العادات فَعْن َجاِبٍر ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا 
ِمْنِديِل َسْح يََدُه اِبلْ َأَحدُِكْم فَ ْلَيْأُخْذَها ، فَ ْلُيِمْط َما َكاَن هِبَا ِمْن أًَذى َوْلَيْأُكْلَها ، َواَل يََدْعَها لِلشَّْيطَاِن ، َواَل ميَْ 

  .(1)َحىتَّ يَ ْلَعَق َأَصابَِعُه ، فَِإنَُّه اَل َيْدرِي يف َأيِي َطَعاِمِه اْلرَبََكةُ 
فقد حدث أن ركب مسلٌم السفينَة مع بعض األجانب، وبعد أن فرغ من تناول الطعام، استحيا أن 

ما إن فرغ األجانب من يلعق أصابعه خشية أن يُتهم بقلة الذوق أو عدم مراعاة معاين اإلتكيت، ولكن 
تناول الطعام حىت قاموا بلعق أصابعهم، فأسقط يف يده، فيا ليته كان سباقاً يف تطبيق السنة، وبداًل من أن 

 . (2)يكون متبوعا يف العمل هبا صار  بعا لألجانب
فة وشخصية متوازنة تعىن ابلروح واجلسد، فهي للوالدين ابرة، وفية، ومع الزوجة حسنة العشرة، لطي

املعاملة، مراعية لتكوين املرأة ونفسيتها ومزاجها، ومع األوالد شخصية مسئولة، وهي منوذج حلسن اجلوار، 
  وطيب املعاملة، ومراعاة املشاعر واألحاسيس.

 شخصية متحلية مبكارم األخالق اليت حض عليها اإلسالم.
فيما ال يعنيها، تتأدب أبدب فال تغش وال َتدع، جتتنب السباب والفحش وبذيء الكالم، ال تتدخل 

اإلسالم عند تناول الطعام والشراب، وعند زايرة الناس، والدخول عليهم وجمالستهم ، وغري ذلك من األعمال. 
وقد مر بنا حرص االسالم منذ الوهلة االوىل إىل مرعاة فن التعامل مع االخرين ورفع الذوق العام)االتيكيت( 

الستئذان ويف الدخول على األخرين   وعدم التدخل يف شئون الغري والتطيب يف االكل والشرب، ويف اهلدية وا
هذه هي الصورة الوضيئة اجللية املشرقة لشخصية  ابلروائح الطيبة واحملادثة والبشاشة والتعامل مع الزوجة والزايرة.

 .اإلنسان املسلم الذي صاغه اإلسالم
 أخالقه وصالته الفردية وعالقاته االجتماعية مجيعا.فاملسلم الذي أراده اإلسالم إنسان فذ فريد يف 

 وهذه اآلداب وتلكم األمور لو اَتذها املسلم سلوكاً معتاداً لكانت سبباً يف َّنضة األمة وتقدمها.
 اخلامتة: أهم النتائج والتوصيات.

شريف بعد هذا التطواف يف عشرات النصوص النبوية، والوقوف على تفصيالت املوضوع وبيان األصل ال
 له ظهرت هذه النتائج:

 . اآلخرين يف العبادة ويف التعاملوذوقهم أن اإلسالم دين يراعي مشاعر أواًل: 

                                 
 /22(، وأمحد يف املسند )5349( ح)114 /6( أخرجه: مسلم يف كتاب األطعمة ابب لعق األصابع وأخذ اللقمة الساقطة )1)

 (.  14221(ح)129
 (. 109 /79( الشحود علي بن انيف دائرة معارف األسرة املسلمة )2)
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 له أصوله وضوابطه يف السنة النبوية.الذوق والرقي أن فن ًثنياً: 
أدب إسالمي يلتزم به كل أفراد اجملتمع املسلم يف كل زمان ومكان، ال مييز الذوق عبارة عن أن ًثلثاً: 

 فيه بني الطبقات، ألن املعاملة يف اإلسالم واحدة ال فرق فيها بني الطبقات واألجناس. 
 يف اإلسالم َتتلف ابختالف املعامالت واملناسبات. أدب الذوق والرقي أن رابعاً: 

عمل على االرتقاء ابإلنسان املسلم، وجعله منوذًجا ياإلسالم  شرعه الذوق والرقي الذيأن خامساً: 
 .حُيتذى يف كل ما يتعلق آبداب السلوك اإلنساين

أن اإلسالم قد أمر بكل ما تستحسنه العقول وتستسيغه، وَّنى عن كل شيء تستقبحه العقول سادساً: 
يف بني قلوب البشر وإزالة البغضاء والشحناء الذكية، وأمر ابآلداب واألخالق اإلسالمية، اليت من شأَّنا التأل

 .عنهم
فيها بتمام مكارم األخالق وحماسن اخلصال، وحتسني سلوك وآداب  والشريعة كاملة جاء النيب 

 اإلنسان والرقي به َنو جمتمع حضاري متكامل.
يف األصل خلق إسالمي أصيل، كان معلمه أفضل معلم وخري البشرية وهادي األمة، نيب الذوق ًثمناً: 
 .  الرمحة حممد 
حيقق الشعور ابلراحة والسعادة والبعد عن املشكالت واحلرج، والذوق اإلملام أبصول املعاملة  سعاً: 

 .فيصبح اإلنسان راضياً عن نفسه راضياً عن تصرفاته يف أي زمان ومكان
 :ات الد ِّراسةتوصي

 .تبِنِي كليات الشريعة يف اجلامعات ملوضوعات ُتسهم يف تعديل السلوك -
ضرورة قيام وسائل اإلعالم املختلفة بدورها يف تعديل مظاهر السُّلوك املنحرف، وتعزيز مظاهر السُّلوك  -
  .السوي
 عقد مؤمتر عن األدب النبوي يف العبادات واملعامالت واجلهاد ....اخل. -

 أهم املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي. (1)
ابن أيب حامت أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، تفسري القرآن العظيم   (2)

 ه.  1419 -السعودية الثالثة  -احملقق: أسعد حممد الطيب  ط: مكتبة نزار مصطفى الباز 
يْ نَ َوريُّ، (3) عمل اليوم والليلة سلوك النيب مع ربه عز وجل  ابن السِن أمحد بن حممد بن إسحاق الدِي

ومعاشرته مع العباد احملقق: كوثر الربين ط: دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن جدة 
 بريوت. /
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ابن القيم حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شس الدين الطب النبوي ط: دار الكتاب العريب،  (4)
 قق : السيد اجلميلي.بريوت، لبنان األوىل، احمل

م شرح صحيح البخارى 2003 -ه  1423ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك  (5)
 السعودية، الرايض. -البن بطال حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد 

جمموع الفتاوى م  2005ه  /  1426ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين  (6)
 عامر اجلزار طر: دار الوفاء. -احملقق: أنور الباز 

م فتح الباري شرح صحيح البخاري احملقق: 1379ابن حجر أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين  (7)
 بريوت.  –حممد فؤاد عبد الباقي ط: دار املعرفة 

اإلمام أمحد احملقق:  م مسند 2001 -ه   1421ابن حنبل أبو عبد هللا أمحد بن حممد الشيباين  (8)
عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ط: مؤسسة  -شعيب األرنؤوط 

 الرسالة.
م صحيُح ابن ُخَزمية َحققُه وَعليق َعَليه  2003 -ه   1424ابن خزمية أبو بكر حممد بن إسحاق  (9)

 ط: املكتب اإلسالمي. َوَخريَج أَحاديثه َوقدَّم له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي
ابن رجب احلنبلي الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي،  (10)

احلنبلي جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم احملقق: شعيب األرانؤوط 
 م.2001 -ه  1422إبراهيم ابجس ط: الرسالة بريوت: السابعة

م سنن ابن ماجه  2009 -ه   1430 حممد بن يزيد القزويِن ابن ماجة أبو عبد هللا (11)
 ط: دار الرسالة العاملية.وآخرون احملقق: شعيب األرنؤوط 

ابن منظور حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين لسان العرب ط: دار املعارف:  (12)
 مد الشاذيل.القاهرة احملقق : عبد هللا علي الكبري + حممد أمحد حسب هللا + هاشم حم

رفعت د.ابن وهب أبو حممد عبد هللا بن وهب بن مسلم املصري القرشي اجلامع احملقق:   (13)
 م 2005 -ه   1425علي عبدالباسط مزيد ط: دار الوفاء: األوىل د. –فوزي عبد املطلب 

أبو احلسن البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي النكت والعيون تفسري املاوردي احملقق:   (14)
 بريوت / لبنان. -ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ط: دار الكتب العلمية السيد 

أبو بكر بن أيب شيبة عبد هللا بن حممد العبسي الكويف مصنف ابن أيب شيبة وهو )املصنف  (15)
 حتقيق / كمال احلوت. -ه  1409ه  ط/ مكتبة الرشد الرايض األوىل 235ِف احلديث واآلًثر ( ت

ت( سنن أيب داود حتقيق: حممد حميي الدين -شعث السجستاين )دأبو داود سليمان بن األ (16)



(30) 

 عبد احلميد ط: دار الفكر.
َُخريج َعلى َصِحيح ُمسلم ط:  (17)

أبو َعوانة يَعُقوب بن إسَحاق اإلسفرَاييِني  املسَند الصَّحيح امل
 م حتقيق: أمين بن عارف الدمشقي.1998 -ه 1419بريوت الطبعة: األوىل،  –دار املعرفة 

ه  1394نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين أبو  (18)
 م حلية األولياء وطبقات األصفياء ط: السعادة مصر.1974 -

أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل مسند أيب يعلى ط: دار  (19)
  سليم أسد.حتقيق: حسني 1984 – 1404دمشق األوىل،  –املأمون للرتاث 

الثالثة  –بريوت  –ط/ دار البشائر اإلسالمية  –أليب عبد هللا البخارى  –األدب املفرد  (20)
 حتقيق/ حممد فؤادد عبد الباقي . -م1989 -ه  1409 –

 املكتب اإلسالمي، بريوت.: األلباين حممد انصر الدين سلسلة األحاديث الصحيحة ط  (21)
د بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب املنتقى الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سع (22)

 األوىل. -شرح املوطأ ط: مطبعة السعادة 
اجلامع الصحيح املختصر  1987 - 1407البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي  (23)

 بريوت. –ط: دار ابن كثري، اليمامة  حتقيق: د. مصطفى ديب البغا 
البحر الزخار احملقق: حمفوظ الرمحن  -م مسند البزار 2009البزار أبو بكر أمحد بن عمرو  (24)

 املدينة املنورةزين هللا، وعادل بن سعد، وصربي عبد اخلالق الشافعي مكتبة العلوم واحلكم 
البغوي حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء شرح السنة حتقيق:  (25)

 -ه  1403حممد زهري الشاويش ط: املكتب اإلسالمي دمشق، بريوت الثانية، -ؤوطشعيب األرن
 م1983

ه  شعب اإلميان حتقيق : حممد السعيد بسيوين 1410البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني  (26)
 بريوت. -زغلول ط: دار الكتب العلمية 

ويف ذيله  ه  السنن الكربى 1344البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي  (27)
 اجلوهر النقي ط: جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آابد.

 1998الرتمذي حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى   (28)
 بريوت. –سنن الرتمذي احملقق: بشار عواد معروف ط: دار الغرب اإلسالمي  -م اجلامع الكبري 

علي بن حممد بن علي الزين الشريف التعريفات ط/دار الكتاب العريب بريوت اجلرجاين  (29)
 ه  حتقيق/إبراهيم األبياري. 1405األوىل 



(31) 

م املستدرك على  1997 -ه  1417احلاكم أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري  (30)
 –مني القاهرة الصحيحني للحاكم ااحملقق: أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي ط: دار احلر 

 مصر.
م مسند الدارمي 2013 -ه  1434الدارمي أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن السمرقندي   (31)

 املعروف بسنن الدارمي احملقق: نبيل هاشم الغمري ط: دار البشائر )بريوت(.
السيوطي عبد الرمحن بن أبو بكر، جالل الدين الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج  (32)

 -ه   1416األوىل –السعودية  -ق احلويِن ط: دار ابن عفان للنشر والتوزيع حتقيق: أيب اسح
 م. 1996

السيوطي عبد الرمحن بن أبو بكر، جالل الدين قوت املغتذي على جامع الرتمذي رسالة  (33)
 كلية الدعوة.  -دكتوراة انصر الغريِن ط: جامعة أم القرى، مكة املكرمة 

د الواحد املقدسي األحاديث املختارة أو املستخرج ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عب (34)
من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما ضياء الدين املقدسي حتقيق: 

لبنان الثالثة  –د. عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ط: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
. 

قاسم املعجم الصغري احملقق: حممد شكور حممود احلاج أمرير الطرباين سليمان بن أمحد أبو ال (35)
 م.1985 – 1405بريوت ، عمان الطبعة: األوىل،  -ط: املكتب اإلسالمي ، دار عمار 

ت( املعجم األوسط احملقق: طارق بن عوض -الطرباين سليمان بن أمحد أبو القاسم )د (36)
 القاهرة. –هللا، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيِن ط: دار احلرمني 

 –ه  1404الطرباين سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم  (37)
 املوصل. –م املعجم الكبري حتقيق : محدي بن عبداجمليد السلفي ط : مكتبة العلوم واحلكم 1983

الطربي أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، جامع البيان حتقيق:   (38)
 م. 2000 -ه 1420د شاكر، ط. الرسالة، بريوت، أمح

الطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة أبو جعفر شرح معاين اآلًثر  (39)
 حتقيق: حممد زهري النجار 1399بريوت الطبعة األوىل،  –ط: دار الكتب العلمية 

بان ط/مؤسسة عالء الدين بن على بن بلبان الفارسى  اإلحسان ِف تقريب صحيح ابن ح (40)
 حتقيق/ شعيب األرنؤوط. –م  الثانية 1993ه  1414الرسالة بريوت الثانية 

العيِن أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاّب احلنفى بدر الدين  (41)



(32) 

 بريوت. –ت( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ط: دار إحياء الرتاث العريب  -العيىن )د
ه  معجم لغة الفقهاء 1408نييب حامد صادق معجم لغة الفقهاء قلعجي حممد رواس ق (42)

 م 1988 -ه   1408ط: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
مصر حتقيق :  –مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي املوطأ ط: دار إحياء الرتاث العريب  (43)

 حممد فؤاد عبد الباقي.
 الوسيط ابلقاهرة ط: دار الدعوة. جممع اللغة العربية املعجم (44)
ه  املسند الصحيح  1334مسلم أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  (45)

املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احملقق : جمموعة من احملققني 
 ه . 1334ول سنة بريوت مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانب –ط: دار اجليل 

م السنن الكربى  2001 -ه   1421النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي  (46)
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أشرف عليه: شعيب األرانؤوط قدم له: عبد هللا بن 

 بريوت. –عبد احملسن الرتكي ط: مؤسسة الرسالة 
علي سنن النسائي اجملت  ط/ مكتبة املطبوعات  النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن (47)

 حتقيق / الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. -1986 -ه  1406 –الثانبة  –حلب 
ه  املنهاج شرح صحيح مسلم بن 1392النووي أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف  (48)

 بريوت. –احلجاج ط: دار إحياء الرتاث العريب 
بن أيب بكر بن سليمان جممع الزوائد ومنبع الفوائد ط اهليثمي أبو احلسن نور الدين علي  (49)

 ه .1407دار الراين للرتاث ودار الكتاب العرّب القاهرة بريوت
اهليثمي أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان موارد الظمآن إىل زوائد ابن  (50)

 .م 1990وىل حبان احملقق : حسني سليم أسد ط: دار الثقافة العربية دمشق الطبعة : األ


