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ِ
اك َِٕ ْح َس ِن ْإَ ْخ ََل ِقَ -أ َّن مِ ْن َأ ْط َظ ِم ْأ َد ِ
اهلل َوإِ َّي َ
اب َط َش َر ًة:
ا ْط َؾ ْم َ -هدَ اكي ُ
ِ ِ
ِ
(الس ََل ُم َط َؾ ْق ُؽ ْم َو َر ْح َؿ ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُه)َ ،وإِ ْن َس َّؾ َم َط َؾ ْق َك َف ُؼ ْ
لل:
لَ َّو ُ َ
ا َ
لَ:إِ َذا َل ِؼ َ
قت ُم ْسؾ ًؿا َف َس ِّؾ ْم َط َؾ ْقه َقائ ًَلَّ :
الس ََل ُم َو َر ْح َؿ ُة اهللِ َو َب َركَا ُت ُه).
َ
(و َط َؾ ْق ُؽ ُم َّ
ٍ
اب َأ ْو َي َس ِ
اس َت ْل ِذ ْنَ ،واقِ ًػا َط ْن َي ِؿ ِ
قن ا ْل َب ِ
ال َّث َاىِي :إِ َذا َأ َر ْد َت الدُّ ُخ َ
ار ِهَ ،فلنِ ْن َأ ِذ َن َل َ
لت،
لك َد َخ ْؾ َ
ول َط َؾى َأ َحد َف ْ
َوإِ ْن قِ َقل َل َكْ :ار ِج ْع َف ْار ِج ْع.

ِ
ِ
ث :سم ِ ِ ِ ِ
اس ِم اهللِ)َ ،وك ُْل بِ َق ِؿقـِ َكَ ،وك ُْل مِ َّؿا َيؾِ َ
قكَ ،وإِ َذا َف َر ْغ َت
اهلل في ا ْبتدَ اء َأكْؾ َك َو ُش ْربِ َك َقائ ًَل( :بِ ْ
ال َّث َال ُ َ َ ِّ َ
َفا ْل َع ْق َأ َصابِ َع َك َو ُق ِل( :ا ْل َح ْؿدُ هللِ).
اخ ِػ ْض صو َت َك ،ملتَؿف ًَل فِلي ح ِ
الرا َبِ َُعَ :ت َؽ َّؾ ْم بِ َط ِّق ِ
ب ا ْل َؼ ْو ِل فِي َخ ْق ٍرَ ،و ْ
لت لِ َؿل ْن َك َّؾ َؿ َ
لك،
لديَِ َكَ ،و َأك ِْْ ْ
َ
ُ َ ِّ
َ ْ
َّ
ُم ْؼبِ ًَل َط َؾ ْق ِهَ ،و َٓ ُت َؼاصِ ْع ُهَ ،و َٓ َت َت َؼدَّ ْم َب ْق َن َيدَ ِي ْإَ ْك َب ِر بِا ْل َؽ ََل ِم.
ِ
ِ
س :إِ َذا َأ َت ْق َت م ْض ِ
اج َؿ ْع َك َّػ ْق َ
لك،
ام ُ َ
الَخََ َِ
ج َع َك َفت ََو َّض ْلَ ،وك َْم َط َؾى ش ِّؼ َك ْإَ ْي َؿ ِنَ ،وا ْت ُل آ َي َة ا ْل ُؽ ْرس ِّي َم َّر ًةَ ،و ْ
َ
قفؿا ،وامسلْ بِ ِفؿلا ملا اسل َت َطع َت مِلن جس ِ
ِ
ِ
قفؿا سور َة « ْ ِ
اْل ْخ ََل ِ
لد َك،
ْ
ْ َ َ
ص» َو«ا ْل ُؿ َع ِّو َذ َت ْق ِن»َ ،وا ْك ُػ ْث ف ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
َوا ْق َر ْأ ف ِ َ ُ َ
َت ْػ َع ُل َذلِ َك َث ََل ًثا.
س :إِ َذا َط َطس َت َف َغ ِّط وجف َك بِق ِد َك َأو بِ ََوبِ َك ،و ِ
لؿت ََك َأ َحلدٌ َف َؼ َ
لالَ ( :ي ْر َح ُؿ َ
لك
اد ُ َ
الس َِ
َ ْ
ْ ْ
َ ْ َ َ
اهللَ ،فلنِ ْن َش َّ
ْ
َّ
اح َؿد َ
ِ
اهلل َو ُي ْْؾِ ُْ َبا ُل ُؽ ْم).
اهلل)َ ،ف ُؼ ْلَ ( :ي ْفدي ُؽ ُم ُ
ُ
اس َت َط ْع َتَ ،و َأ ْم ِس ْك بِ َق ِد َك َط َؾى فِ َ
قكَ ،و َٓ َت ُؼ ْل( :آ ْه آ ْه).
الس َُ
ابعُ :ر َّد ال َّت ََ ُ
اؤ َب َما ْ
َّ
لؿ ِ
ن :إِ َذا ا ْكت ََف ْق َت إِ َلى َم ْجؾِ ٍ
لس َح ْق ُ
لس َبل ْق َن َّ
س
ام َُ
ال َّث َِ
لسَ ،و َٓ َت ْجؾِ ْ
لث َيـْت َِفلي ا ْل َؿ ْجؾِ ُ
اجؾِ ْ
س َف َسل ِّؾ ْمَ ،و ْ
الش ْ
ُلر اهلل فِ ِ
َوال ِّظ ِّلَ ،و َٓ ُت َػ ِّر ْق َب ْق َن ا ْثـَ ْق ِن إِ َّٓ بِنِ ْذكِ ِف َؿاَ ،و َٓ ُت ِؼ ْم َأ َحدً ا مِ ْن َم ْجؾِ ِس ِهَ ،وا ْف َسل ْْ لِ َؿل ْن َد َخ َ
قله،
للَ ،وا ْذك ِ َ
ِ
ِ
َو َأ َق ُّؾ ُه َك َّػ َار ُت ُه َف َت ُؼ ُ
وب إِ َل ْق َك).
(س ْب َحاك ََك ال ّٰؾ ُف َّم َوبِ َح ْؿد َكَ ،أ ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ ٰل َه إِ َّٓ َأك َْتَ ،أ ْس َت ْغػ ُر َك َو َأ ُت ُ
ولُ :
ِ
لَلم ،و ْأملر بِلا ْلؿعر ِ
َّاس َعَ :أ ْط ِ
ون َواكْل َه َط ِ
لن
لض َب َْ َلر َكَ ،وك َّ
ط ال َّط ِر َيق َح َّؼ ُهَ ،ف ُغ َّ
الت َ ُ
َ ُْ
الس َ َ َ ُ ْ
ُلا ْإَ َذىَ ،و ُر َّد َّ

ا ْل ُؿـْ َؽ ِر.

ابَ ،و َأ ْف َض ُؾ َفا ْإَ ْب َق َضَ ،و َٓ ُي َج ِ
س ا ْل َج ِؿ َقل مِ َن ال َِّ َق ِ
اش َُر :ا ْل َب ِ
او ْز َك ْع َب ْق َك ُس ْػ ًَلَ ،وا ْبلدَ ْأ بِ َق ِؿقـِ َ
لك ُل ْب ًسلا،
ال ََع ِ َ
َوبِ ِش َؿالِ َك َخ ْؾ ًعا.
تؿت بِحؿ ِد اهللِ
َّ ْ َ ْ
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أسئؾة أداب العشرة
حو ْت طشرة آداب من أطظم أداب ،ما هو مـشل طظؿتفا؟
الرسالة َ
سًالَِّ :1
الجواب :مـشل طظؿتفا شدّ ة آحتقاج إلقفا ل َتؽرارها يف القوم وال َّؾقؾة.
سًالََ:2ماَهوَتعريفَاآلداب؟َ
وأدابَ :ج ْؿ ُع َأ َد ٍ
الدبَ:اجتماعَخصالَالخورَيفَالعبد.
اَأوَعر ًفاَ.أوَ
َشرع
الجوابََ:
ماَح ِمدَ
ُ
ُ
ً
ب ،وهوُ :
ُ
)َمتىَيكونَالمسلمَقدَالقىَمسلما؟َ
ًَ
قت ُم ْسؾِ ًؿا َف َس ِّؾ ْم َط َؾ ْق ِه
سًالََ:3قال(َ:إِ َذا َل ِؼ َ
الجوابَ:اللقاءَىوعان:
الحؼقؼي؛ باجتؿاع إبدان.
أحدهما :ال ِّؾؼا ُء
ُّ

الحؽؿي؛ كالؿفاتػات التَّؾقػوكقة أو الؿخاصبات آلؽرتوكقة بالـِّت وغقرها.
واآلخر :ال ِّؾؼا ُء
ُّ

سًالََ:4لؾسَلم صورتان وكقػقتان ما هؿا؟
الجوابَ:الْورتان:
السَلم طؾقؽم ورحؿ ُة اهلل وبركاته.
ُّ
الصورةَالولىَّ :
والصورةَال َّثاىوة :سَل ٌم طؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته.
ُّ
والؽقػقتان:
السَلم طؾقك.
الكوفوةَالولى :التسؾقم باْلفرادَّ :
السَلم طؾقؽم.
الكوفوةَالثاىوة :التسؾقم بالجؿعَّ :
سًالَ :5لؾسَلم ثَلث مراتب ما هي؟ وكم حسـة لؽل واحدة مـفا؟
السَلم طؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته .وطؾقفا ثَلثقن حسـة.
الجواب:المرتبةَالولى :اْلتقان هبا كامؾةً .ب َؼ ْولَّ :
السَلم طؾقؽم ورحؿة اهلل .وطؾقفا طشرين حسـة.
والمرتبة ال َّثاىوة :اْلتقان هبا دون ذكر الربكة .بؼولَّ :
ِ
ِ
السَلم فؼط َ
السَلم طؾقؽم .وطؾقفا طشرة حسـات.
الرحؿة والربكة .بؼولَّ :
دون َّ
والمرتبة ال َّثالثة :اْلتقان هبا بآقتْار طؾى َّ

سًالَََ:6ما هو حؽم ابتداء السَلم؟
بالسَلم طؾى قولقن:
الجواب :اختؾا يف ُح ْؽ ِم ابتداء الؿسؾؿقن َّ
 أحدهما :أكَّه ُسـَّة.
واجب.
 واآلخر :أكَّه
ٌ
ومذهب جؿاهقر أهل العؾم َّ
بالسَلم سـَّ ٌة.
أن آبتداء َّ
سًالََ:7ماَحكمَردَالسالم؟َ
واجب اتػا ًقا.
السَلمِ ،وهو
ٌ
الجواب :ر ُّد َّ
سًالَ :8ماَهوَأكملَاالستئذان؟َ
ِ
َ
آستئذان أن َ
ُ
ل ،وما كان يف معـاه يجري مجراه.
المَعلوكمَأ َأد ُخ ُ َ
الس
أكؿل
الجواب:
يؼول العبدُ َّ :
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سًالَ :9اطط أمَؾة طن ما سؿاه ال ُعرن استئذاكًا ،وما حؽؿفا ؟
مـدرج يف جؿؾة آستئذان الؿلمور به.
سؿاه ال ُعرن استئذاكًا؛ الجرس ،وقرع الباب ،وحؽؿه أكَّه
ٌ
الجواب :من أمَؾة ما َّ
سًالَ :11هل (الرحؿن الرحقم) واردة يف التسؿقة الؿطؾوبة طؾى الطعام؟
لقست من جؿؾة التَّسؿقة الؿطؾوبة طـد ال َّطعام ،فقؼتْر مريد إكلل والشلرب
الجواب :زيادة (الرحؿن الرحقم)
ْ
طؾى قول :بسم اهلل.
سًالَ :11ما سبب الـفي طن إكل والشرب بالشؿال؟
ماَجعلَصفةًَمختصة َّ
الجوابٕ :ن َّ
وطانَ:يح ُرمَالتشبهَبهَفوها.
ًَبالش
الشوطانَييكلَبشمالهَويشربَبشمالهَ،و ُ
َ
سًالَ :12قولهَ ( :وك ُْل مِ َّؿا َيؾِ َ
قك) ،متى يؽون هذا؟
الجوابُّ :
محل ٰهذا إذا كان ال َّطعا ُم صـ ًػا واحدً ا.
سًالَ :13ما هو (ص ِّقب الؼول) ؟
ِ
ذكت به َّ
الحسن.
الشريعة من الؽَل ِم
الجواب :وص ِّقب الؼول :ما َأ ْ
سًالَ :14ما معـى قولهُ ( :مت ََؿ ِّف ًَل فِي َح ِديَِ َك) ؟
الجواب :متوس ًطا بقن اْلسراع والتََّاقل.
ؽَل ِم) التؼدم الؿـفي طـه يشؿل أمرين ما هؿا:
سًالَ :15قولهَ ( :و َٓ َت َت َؼدَّ ْم َبقْ َن َيدَ ِي ْإَ ْكبَ ِر بِا ْل َ
َالمنهي طـه يشؿل أمرين:
َُّ
الجواب :ال ََّتقدُّ ُم

ِ
أن يسبؼه بالؽَلم فقبتدئ الؽَلم يف ٍ
أمر َ
أحدهماْ :
الؽبقر.
قبل
ِ
مزاحؿا لهَّ ،
واآلخرْ :
الؽبقر.
فنن من إدب آستغـاء بؽَلم
أن ُيشاركه
ً

سًالَ :16ما هو تعريا الؿضجع؟
َ:اسمَللموضعَالمهويَلنومَال َّلولَ.
َُ
المضجع
الجواب:
ٌ
سًالَ(َ:17هوَهواءَمعَريقَلطوفة)َ،ماَهو؟َ
الجوابَ:النفثَ.
سًالََ:18ماَهيَصريقةَقراءةَاالخالصَوالمعوذتونَوالنفثَعندَالنوم؟َ
ِ
اْلخلَلص
الجواب :أكه يجؿع كػقه ،وجؿع الؽ َّػقن َض ُّم إحداهؿا إلى إخرى ،فقجؿلع ك َّػقله ثلم يؼلرأ فقفؿلا سلور َة
والؿعوذتقن ويـػث فقفؿا ثَل ًثا ويػعل ذلك ثَل ًثا.
سًالَ :19ما هو اسم تجويا إكا إطؾى وتجويا إكا السػؾي؟
الجوابَ َ:
مـخرا.
سؿى
ً
الخ ْقشوم تجويا إكا إطؾى ،وإسػل ُي َّ
سًالَ :21تغطقة الوجه طـد العطاس بؿاذا يؽون؟
الجواب :يؽون بالقد القسرى أو بالَوب.
سًالَِّ :21
الذكر الؿستحب لؾعاصس كوطان ،ما هؿا وما موضعفؿا:
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الجوابِّ :
الذكر الؿستحب لؾعاصس كوطان:
ذكر يف آبتداء وهو قول :الحؿدُ هلل.
أحدهماٌ :
شؿته أحدٌ بلن يؼولَ :يفديؽم اهلل ويْؾْ بالؽم.
ذكر يف آكتفاء إذا َّ
واآلخرٌ :
سًالَ :22ما هو تعريا التَاؤب؟
الجواب :التَّثاؤبَخروجَالهواءَمنَالفمَدونَىفخٍََ.
سًالََ:23ماذا كان يؼول ابن مسعود ﭬ طـد التَاؤب؟
الجوابَ:كانَيقولَ:أطوذ باهلل من َّ
الشقطان.
سمال  :42ما معـى قوله طـد التَاؤبَ ( :و َأ ْم ِس ْك بِ َق ِد َك َط َؾى فِ َ
قك)
الجواب :أي ِّ
غط فؿك بقدك ،وإضفر أهنا القؿـى بظاهرها ٓ ،بباصـفا.
سًالَ :25قالَ ( :و َٓ ُت َػر ْق َب ْق َن ا ْثـَ ْق ِن إِ َّٓ بِنِ ْذكِ ِفؿا) فؾو يدخل أحدكم إلى قاطات الجؾوس؛ َف َق ِ
جدُ كرس ًّقا ً
فارغا بقن اثـلقن،
َ
ِّ
هل يحق له الجؾوس؟ ولؿاذا؟
ٕن ٰهذا الؿوضع ُم َعدٌّ لؾجؾلوس ،فلنذا كاكلا يريلدان ْ
فقحق له الجؾوس؛ َّ
أن يتحلدَّ ثا ملع بعضلفؿا اصلط َّػا
الجواب:
ُّ
متجاورين ،أحدُ هؿا إزا َء أخر.
ِ
وس ْع لؿن دخل؛ والتوسقع ،ويشؿل أمرين ما هؿا؟
سًالَ :26قالَ ( :وا ْف َس ْْ ل َؿ ْن َد َخ َل) أي ِّ
الجوابٰ :هذاَالتَّوسوعَيشملَأمرينَ:
الْدر وصؿلكقـة الؼؾب.
أحدهما :الباصن؛ باكشراح َّ
اآلخر :ال َّظاهر؛ بسؽون الـَّػس يف الؿوضع ا َّلذي تجؾس فقه.
سًالَ :27ما هي كػارة الؿجؾس؟
ِ
ِ
وب إِ َل ْق َك).
الجواب :كػارة الؿجؾسُ ( :س ْب َحاك ََك ال ّٰؾ ُف َّم َوبِ َح ْؿد َكَ ، ،أ ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ ٰل َه إِ َّٓ َأك َْتَ ،أ ْس َت ْغػ ُر َك َو َأ ُت ُ
سًالَ :28لؽػارة الؿجؾس درجتان ،ما هؿا؟
ِ
مجؾس خق ٍر.
لؾؿجؾس ،إذا كان
الجواب :أحدهما :أن يؽون خا َت ًؿا
َ
مؿا ٓ يحبه اهلل گ وٓ يرضاه.
واآلخر :أن يؽون كػار ًة لؿا وقع فقه من الخطايا والسقئات إذا وجد فقه شي ٌء َّ
سًالَ :29قالَ ( :أ ْط ِ
ط ال َّط ِر َيق َح َّؼ ُه) اذكر خؿس حؼوق لؾطريق؟
الجواب :حق الطريق هو ما ورد يف حديث الـبي ﷺ أكه قال حقث سئلَ :و َما َح ُّق ال َّط ِر ِ
لول اهللِ؟ َق َ
يق َيلا َر ُس َ
لال«َ:غَ ُّ
ضَُّ
ِ
َ،وك ُّ
َالمن َك َرِ»َ.
َ،والنَّه ُي َ
َِ،والَم ُرَبِال َمع ُروف َ
َالسالَم َ
َفَالَ َذ َ
ال َب َصرِ َ
َع ِن ُ
ىَ،و َر ُّد َّ
س ا ْل َج ِؿ َقل مِ َن ال َِّ َق ِ
سًالََ:31قال(َ:ا ْل َب ِ
ابَ ،و َأ ْف َض ُؾ َفا ْإَ ْب َق َض)َهلَهوَعلىَإصالقها؟
أبقض بؿا يوافق الجؿال يف ُطر ِ
ن أهل البؾدَ.
الجواب :أن
يتحرى اْلكسان أن يؽون ثوبه َ
ُ
ْ
َّ
سًالََ:31قالَ (َ:وا ْبدَ ْأ بِ َق ِؿقـِ َك ُل ْب ًسا َوبِ ِش َؿالِ َك َخ ْؾ ًعا)َماَهوَضابطَذلك؟َ
ُّ
ومحل ذلك ما كان له جفتان.
الجوابَ:

أسئؾة أداب العشرة

حو ْت طشلرة آداب ملن أطظلم
الرسالة َ
سًالَِّ :1

والؿعوذتقن والـػث طـد الـوم؟

أداب ،ما هو مـشل طظؿتفا؟

سًالَ :19ما هلو اسلم تجويلا إكلا إطؾلى

سًالََ:2ماَهوَتعريفَاآلداب؟َ
قلت مسلؾِؿا َفسل ِّؾم َط َؾق ِ
ِ
له)َ
سًالََ:3قال(َ:إِ َذا َلؼ َ ُ ْ ً َ ْ ْ
متىَيكونَالمسلمَقدَالقىَمسلما؟َ
ً

وتجويا إكا السػؾي؟
يؽون؟

سًالََ:4لؾسَلم صورتان وكقػقتان ما هؿا؟

سًالَِّ :21
الذكر الؿستحب لؾعاصس كوطلان ،ملا

سًالَ :5لؾسَلم ثلَلث مراتلب ملا هلي؟ وكلم

هؿا وما موضعفؿا:

حسـة لؽل واحدة مـفا؟

سًالَ :22ما هو تعريا التَاؤب؟

سًالَََ:6ما هو حؽم ابتداء السَلم؟

سًالََ:23ماذا كان يؼول ابن مسلعود ﭬ طـلد

سًالََ:7ماَحكمَردَالسالم؟َ

التَاؤب؟

سًالَ :8ماَهوَأكملَاالستئذان؟َ
سًالَ :9اطط أمَؾة طن ما سؿاه ال ُعرن استئذاكًا،
وما حؽؿفا ؟
سضضضًالَ :11هلللل (اللللرحؿن اللللرحقم) واردة يف

سضضًالَ :21تغطقللة الوجلله طـللد العطللاس بؿللاذا

سمال  :42ما معـى قوله طـد التَاؤبَ ( :و َأ ْم ِس ْ
لك
بِ َق ِد َك َط َؾى فِ َ
قك)؟
سًالَ :25قالَ ( :و َٓ ُت َػ ِّر ْق َب ْق َن ا ْثـَ ْق ِن إِ َّٓ بِنِ ْذكِ ِف َؿلا)
فؾو يدخل أحدكم إلى قاطات الجؾلوس؛ َف َق ِ
جلدُ

التسؿقة الؿطؾوبة طؾى الطعام؟

كرس ًّقا فار ًغا بقن اثـقن ،هل يحلق لله الجؾلوس؟

سًالَ :11ما سبب الـفلي طلن إكلل والشلرب

ولؿاذا؟

بالشؿال؟

سًالَ :26قالَ ( :وا ْف َسل ْْ لِ َؿل ْن َد َخ َ
لع
وس ْ
لل) أي ِّ

سًالَ :12قولهَ ( :وك ُْل مِ َّؿلا َيؾِ َ
قلك) ،متلى يؽلون

لؿن دخل؛ ويشؿل التوسقع أمرين ما هؿا؟

هذا؟

سًالَ :27ما هي كػارة الؿجؾس؟

سًالَ :13ما هو (ص ِّقب الؼول) ؟

سًالَ :28لؽػارة الؿجؾس درجتان ،ما هؿا؟
سًالَ :29قالَ ( :أ ْط ِ
ط ال َّط ِر َيق َح َّؼ ُه) اذكر خؿس

سًالَ :14ما معـى قولهُ ( :مت ََؿ ِّف ًَل فِي َح ِديَِ َك) ؟
سضضًالَ :15قولللهَ ( :و َٓ َت َت َؼللدَّ ْم َبل ْق َن َيللدَ ِي ْإَ ْك َبل ِ
لر
ؽَل ِم) التؼدم الؿـفلي طـله يشلؿل أملرين ملا
بِا ْل َ

هؿا؟
سًالَ :16ما هو تعريا الؿضجع؟
سًالَ(َ:17هو هواء مع ريق لطقػة) ،ما هو؟
سللمال  :81مللا هللي صريؼللة قللراءة اْلخللَلص

حؼوق لؾطريق؟

لل مِل َن ال َِّ َقل ِ
سضضًالََ:31قضضال(َ:ا ْل ل َب ِ
س ا ْل َج ِؿقل َ
لاب،
َو َأ ْف َض ُؾ َفا ْإَ ْب َق َض)َهل هو طؾى إصَلقفا؟
ِ
سًالََ:31قالَ (َ:وا ْبدَ ْأ بِ َق ِؿقـِ َ
لؿالِ َك
لك ُل ْب ًسلا َوبِش َ
َخ ْؾ ًعا)َما هو ضابط ذلك؟

