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سلوك املسلم
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أخالق املسلم:
حسن اخللق:
●
●
●

اإلسالم  :ادلعوة إِىل حسن اخللق.
لب رسالة ِ
ً
أىلع انلاس ماكنة يوم القيامة أحسنهم أخالقا.
حسن اخللق يكتسب بمجاهدة انلفس وترويضها ىلع فعل الطااعت واجتناب

املنكرات.

● العبادات تدريب وتربية ىلع حماسن األخالق.
● الرسول صىل اهلل عليه وسلم هو القدوة يف حسن اخللق  ،بتأديب من اهلل سبحانه
وتعاىل.

أوال ـ الفضائل (ألفبائيا):
اإلِحسان:
اإلتقان.
اإلحسان أن يأيت املرء بالفعل احلسن ىلع وجه ِ
● ِ
ً
صحيحا باستكمال رشوطها وأراكنها
اإلحسان يف العبادات أن تؤدى مجيعها أداء
● ِ
وآدابها.
ً
اإلحسان يكون أيضا يف سائر املعامالت :مع الوادلين واألقارب ،وايلتاىم
● ِ
واملساكني ،وابن السبيل  ،بل و مع احليوان.
ً
اإلحسان أيضا ِإجادة العمل وإِتقانه سواء اكن عمال يدويا أو ذهنيا.
● ويشمل ِ
اإلِخالص:
●

ً
خالصا لوجه اهلل عز وجل  ،ال يشوبه رياء للناس أو
اإلخالص أن يكون العمل
ِ

طلب للسمعة أو اثلناء من انلاس.
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●
●

اإلخالص الزم للقبول  :يف العقيدة وانلية ؛ ويف العبادة والقول والفعل.
ِ
اإلخالص والصدق متالزمان.
ِ

األمانة:

ً
● األمانة ضد اخليانة  ،ويه أداء لك حق ِإىل صاحبه حىت ولو اكنا خائنا.
●

اتصف بها الرسول صىل اهلل عليه وسلم قبل بعثته فلقب باألمني  ،كما أنها من

صفات الرسل أمجعني  ،والصاحلني من عباد اهلل.

● األمانة يف العلم بداوم اتلعلم  ،وحتري ادلقة يف نقله ِإىل انلاس.
● أمانة اتلعامل باحلفاظ ىلع أرسار انلاس  ،وأداء احلقوق اكملة دون تأخري.
اإلِيثار:
اإليثار هو تفضيل الغري عن انلفس يف لك خري.
● ِ
اإليمان.
●اإليثار من ِ
التواضع:
●

أمر اهلل باتلواضع ونىه عن الكرب ،وأثىن ىلع املتواضعني وتوعد املتكربين.

التوكل:
● اتلولك أن يفوض املؤمن أمره لكه هلل سبحانه وتعاىل.
● اتلولك احلق يكون مع األخذ جبميع األسباب املطلوبة.
● ىلع املسلم االعتماد ىلع انلفس يف الكسب والعمل وأن ال يكون اعلة ىلع غريه.
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احلِلْم:
● احللم هو األناة وضبط انلفس وخاصة عند الغضب.
● أكرث انلاس ً
حلما األنبياء.
احلياء:
●

خلق يبعث ىلع اجتناب القبيح من األفعال واألقوال  ،ويمنع اتلقصري يف حق ذي

احلق.

اإليمان والكهما يدعو ِإىل اخلري ويرصف عن الرش.
● احلياء من ِ

● نلا يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أسوة حسنة فقد اكن أشد حياء من العذراء
ْ
يف ِخد ِرها.
● احلياء ال يمنع من قول احلق ؛ أو طلب العلم ؛ أو األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
الرمحة:
●
●

الرمحة أن يرق القلب للغري ويعطف عليهم.
ً
نموذجا يف الرمحة.
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

السخاء:
●
●

اإلسالم ىلع السخاء والكرم  ،ونىه عن ابلخل والشح.
حث ِ
من رشوط السخاء والكرم أن يكون بال َمن وال أذى.

الصرب:
● الصرب هو حبس انلفس ىلع ما تكره  ،واحتمال املكروه بنوع من الرضا والتسليم
ال بالسخط والشكوى  ،والصرب قد يكون ىلع ابلالء ،أو ىلع الطااعت ،أو عن
املعايص .
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●

الصرب أن يذكر املسلم ً
دائما أن أقدار اهلل جارية وأن قضاءه عدل  ،وأن حكمه نافذ

●

الصرب ىلع ابلالء يكفر السيئات.

●

املسلم يدفع السيئة واألذى بالصرب واملغفرة.

●

من الصرب كتمان الرس.

سواء صرب العبد أم جزع.

الصدق:
●

الصدق مطابقة الالكم للواقع.

●

الصدق مع انلفس يكون بصدق االعتقاد وصدق انلية.

● يف الصدق راحة الضمري وطمأنينة انلفس.
●

الصدق جيلب الربكة يف الكسب والزيادة يف اخلري.

●

الكذب من عالمات انلفاق.

الصفح:
●
●

وإزالة أثرها من القلب ،وهو أبلغ من العفو.
الصفح نسيان ِ
اإلساءة ِ
اإليمان الراسخ.
الصفح من عالمات ِ

●الصفح من خلق األنبياء والصديقني.
العدل:
●

العدل الواجب هو إِعطاء املرء ما هل وأخذ ما عليه  ،وأن حيكم بني انلاس بمزيان

واحد.

● للمظلوم أن ينترص لظلمه.
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العفة:
● العفة مراتب  :أدناها اتلعفف عن احلرام ثم اتلعفف عن الشبهات.
● أرفع مراتب العفة اتلعفف عن احلالل من مال وطعام ومتعة  ،ترفعا بانلفس عن
اإلهانة.
مواقف ِ
العفو:
● العفو هو اتلنازل عن احلق املستحق يف املال أو القصاص.
●

برش اهلل تعاىل العافني عن انلاس وأثىن عليهم.

النصيحة:
● انلصيحة يه القول اخلالص من لك غرض أو هوى.
● انلصيحة من خلق األنبياء.
● انلصيحة منجاة من انلار.
●

انلصيحة مطلوبة من لك انلاس للك انلاس.

الوفاء:
●

الوفاء ضد الغدر وهو االلزتام الاكمل بالوعد أو االتفاق.

●

الوفاء جيلب الفضل واثلواب من اهلل سبحانه وتعاىل.
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ثانيا ـ الرذائل (ألفبائيا):
احلسد:
إلزاتله.
● احلسد أن يكره اخلري للغري  ،ويتمىن زواهل  ،وقد يسىع ِ
ْ
● ال ِغب َطة يه تمين احلصول ىلع نعمة أصابها الغري كعلم أو مال أو صالح حال؛ دون
تمين زواهلا عن ذلك الغري.
● احلسد رضر ىلع ادلين ألنه سخط عيل قضاء اهلل  ،ورضر ىلع ادلنيا ألنه يورث الغم
واإلحساس باحلرمان والعداوة بني انلاس  ،وليست الغبطة كذلك.
والعذاب ِ
الرياء:
●

الرياء  :طلب املنـزلة يف قلوب انلاس ِبإيرائهم خصال اخلري.

●

الرياء نفاق وهو لون من الرشك.

●

اإلرسار يف األعمال منجاة من الرياء  ،وذلك فيما لم يأمر الرشع بإِظهاره  ،أو اكن يف
ِ

اإلظهار مصلحة مرشوعة.
ِ
السخرية:
●

السخرية يه االستهزاء بالغري أو حتقريهم أو ذكر عيوبهم ونقائصهم.

العُجْب والغُرور:

َّ ْ
ْ
اإلعجاب بانلفس أو العمل  ،وهو املؤدي ِإىل الغرور
● العجب هو الزهو وال ِ
كرب بسبب ِ
وهو خداع انلفس بابلاطل  ،ومنه:

( أ ) العجب بابلدن واهليئة
( ب ) العجب بالنسب

( ج ) العجب بالعشرية
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( د ) العجب باملال

( ه ) العجب بالعلم والرأي.
العجز والكسل:
●

العجز والكسل خلقان ذميمان نىه عنهما الرسول صىل اهلل عليه وسلم.

●

من مظاهر العجز والكسل :

( أ ) اتلاكسل عن أداء الصالة

( ب ) ترك العمل انلافع وقضاء الوقت يف اللهو

( ج ) اتلقاعس عما يعرض لك من أبواب اخلري.
الغِيبَة:
●

الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره ؛ ترصحيا أو تلميحا أو ِإشارة ؛ يف غيابه  ،حىت لو

اكن فيه ما تقول.

● عالج الغيبة بتقوى اهلل  ،واالنشغال بعيوب انلفس  ،وجماهدة نوازع الرش فيها.
●
●

ال تباح الغيبة ِإال للتظلم ،أو تغيري املنكر ،أو اتلحذير ،أو لالستشارة.

من الغيبة سوء الظن ويه غيبة القلب.

الفُحْش:
اإليذاء  ،أو نتيجة للتعود والرتبية السيئة.
● الفحش هو اتلعبري بلفظ قبيح بغرض ِ
النميمة

●

اإلفساد بينهما.
انلميمة نقل الكم ِإنسان فيه ِإساءة عن ِإنسان آخر ِإيله ؛ بقصد ِ

●

ال جتوز انلميمة ِإال دلرء مفسدة  ،أو تنبيها ملصلحة اعمة.

● انلميمة أسوأ من الغيبة ألنها توقع العداوة وابلغضاء وقطع األرحام.
●انلمام فاسق مردود الشهادة.
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اآلداب
● اآلداب يه رياضة انلفس باتلعليم واتلهذيب ىلع ما ينبيغ ،أو يه األخالق العملية.
األدب مع اهلل تعاىل :
●

أن يذكر سبحانه ويشكر وحيمد يف لك حني.

● أن يطاع ويستيح منه  ،ويعبد ِبإخالص بالكيفية اليت رشعها.
●

أن يهاب وُيىش عقابه.

● أن حيسن الظن به.
● أن يطمع يف رمحته ويتوسل ِإيله بادلاعء وصالح األعمال.
●
●

أن ال حيلف بغري اهلل وأسمائه.
ْ
َ
َ
أن ال حيلف املسلم اكذبا ( ايلمني الغموس ) ،أما لغو ايلمني ؛ أي احلَلف بغري قصد؛

فال ِإثم عليه.
●

َ
من حلف ىلع فعل يشء متعمدا ثم َح ِنث :عليه كفارة ِإال ِإن اكن حلفه ىلع فعل

●

كفارة ايلمنيِ ،إطعام عرشة مساكني أو كسوتهم أو حترير رقبة أو صيام ثالثة أيام،

رش أو ترك خري ،أو استثىن بقوهل " ِإن شاء اهلل " ،والعربة فيه بانلية.
ىلع هذا الرتتيب.

● يباح انلذر هلل وحيرم لغريه ،وىلع انلاذر الوفاء به سواء اكن انلذر مطلقا أم مقيدا
برشط ،إِال ِإن اكن نذرا بمعصية أو بما ال يملك.
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األدب مع القرآن:
●

أن يعرف هل قدره باعتباره الكم اهلل وترشيعه لصالح عباده يف ادلنيا وفالحهم يف

●

احلرص ىلع تالوته واالجتهاد يف تكرار ختمه.

●

أن يتلوه يف أكمل احلاالت من طهارة ووقار واستقبال للقبلة.

●

أن يستحرض عظمة اهلل ويستعيذ به من الشيطان الرجيم.

●

اخلشوع واتلدبر واتلفهم ملا يتلوه.

●

ِإرسار اتلالوة ِإن خىش الرياء أو التشويش ىلع الغري.

●

مرااعة سجدات اتلالوة.

●

تعلم جتويده  ،واتلجويدِ :إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها ،ورد احلرف يف خمرجه

اآلخرة.

وأصله؛ وتلطيف انلطق به من غري ِإرساف وال تعسف وال ِإفراط وال تكلف،
ويكتسب ِإتقانه باتلليق عن املجيدين ،وكذلك باملمارسة واملران.
األدب مع الرسول (صلى اهلل عليه وسلم):
●

طاعته وحمبته  ،وتوقريه وتبجيله.

●

وإحياء سنته ومنهاجه.
اقتفاء أثره ِ

●

خفض الصوت يف مسجده وعند قربه.

● إِجالل اسمه والصالة عليه عند ذكره.
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األدب مع العلم والعلماء :
●

طلب العلم فرض عني ىلع لك مسلم.

●

اإلسالم ومنهجه يف
العلم الواجب يشمل  :أساسيات العقيدة والعبادات وتعايلم ِ

احلياة.

●لك العلوم انلافعة فرض كفاية ىلع املجتمع املسلم ؛ حبيث يتخصص يف لك منها

مجاعة.
●

ىلع لك مسلم أن يتعلم ما يتقن به مهنته ؛ بما يغنيه عن سؤال الغري  ،وينفع به

●

اإلسالم.
توقري العلماء املخلصني من آداب ِ

األمة ويغنيها عن غريها.
األدب مع النفس:

●صدق انلية يف لك عمل من األعمال.
●حماسبة انلفس عن لك خاطر أو قول أو فعل.
● املبادرة ِإىل اتلوبة عن لك معصية أو تقصري.
األدب مع الوالدين:

ك َرب.
● طاعتهما وتكريمهما وخاصة يف ال ِ
●

واإلحسان ِإيلهما  ،ولو اكنا مرشكني.
برهما ِ

●

برهما أفضل من اجلهاد واهلجرة.

وإكرام صديقهما.
● ِإنفاذ وصيتهما ِ

واإلساءة إِيلهما يؤديان إِىل جهنم.
● عقوقهما ِ
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●

بر األم مقدم ىلع بر األب.

األدب بني الزوجني:
● احلقوق املشرتكة  :يه املودة والرمحة  ،واألمانة واثلقة  ،والرفق وطالقة الوجه ولني
اخلطاب واالحرتام.

●

آداب الزوج:

( أ ) راعية زوجته واذلود عنها

اإلسالم وآدابه
( ب ) تعليمها وإِلزامها تعايلم ِ
( ج ) حفظ رسها وحسن معاملة أقاربها.
● آداب الزوجة:
( أ ) طاعة الزوج يف غري معصية
( ب ) صيانة عرضه وماهل

( ج ) أن ال خترج من بيتها ِإال ِبإذنه

( د ) حفظ رسه وحسن معاملة أقاربه.
األدب مع األبناء:
●

راعيتهم وحسن تسميتهم  ،والعقيقة عند مودلهم.

● الرفق بهم  ،والتسوية يف املعاملة بني ابلنني وابلنات.
●

اإلنفاق عليهم وحسن راعيتهم وتربيتهم.
ِ

اإلسالم وآدابه.
● تثقيفهم وتربيتهم ىلع تعايلم ِ
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صلة الرحم:
● اكألدب مع اآلباء واألبناء :بتوقري الكبري والعطف ىلع الصغري.
اإليمان  ،والرحم مشتقة من اسم اهلل " الرمحن".
● صلة الرحم من ِ
● صلة الرحم تكون :
( أ ) بالزتاور
( ب ) بالرب

( ج ) بانلصيحة.
●
●

وإن قطعوا أو قرصوا أو أساءوا.
احلرص ىلع صلة األرحام ِ ،

ال تقطع صلة الرحم ِإال مع الكفار ؛ غري الوادلين ؛ أو الفساق املرصين ىلع املعصية ،

مع ادلاعء هلم باهلداية واملغفرة.
رعاية الفقراء:
●

ى
والغىن مستخلف فيما آتاه اهلل.
املال مال اهلل

●

للفقراء حق معلوم يف مال األغنياء .

● إطعام الفقراء من أسباب دخول اجلنة.
● ال يبىق من املال البن آدم ِإال ما أنفقه يف بر الفقراء وسواه من وجوه اخلري والطااعت.
َ
ْ
ْ
حلنث بالق َسم؛ وقتل المح ِرم للصيد؛
● ِإطعام الفقراء كفارة عن بعض اذلنوب :اك ِ
واإلفطار يف رمضان.
والظهار؛ ِ
● رسول اهلل  ،صىل اهلل عليه وسلم  ،نموذج يف السخاء مع الفقراء.
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كفالة اليتيم:
●

من أهم وصايا القرآن والسنة.

●

اإلسالم حتذيرا شديدا من املساس بأمواهلم أو سوء استغالهلا.
حذر ِ

اإلسالم ِإىل راعية أمواهلم واستثمارها باملعروف ؛ حىت يصبحوا مؤهلني حلسن
● ندب ِ
ِإدارتها .

األدب مع اجلار:
●

كف األذى عنه بالقول أو الفعل ؛ وجتنب ِإيذائه بصوت أو راحئة أو اتلطلع ِإىل

●

إِاعنته إِذا طلب العون.

عوراته.

اإلحسان ِإيله.
● عيادته ِإذا مرض  ،وتهنئته وتعزيته ،و ِ
أدب األُخُوَّة مع املسلم عامة:
اإلسالم ومصافحته.
● حتيته بتحية ِ
َْ
● عيادته ِإذا مرض وتش ِميته ِإذا عطس.
● انلصح هل واألمر باملعروف وانليه عن املنكر.
●

أن حيب هل ما حيب نلفسه  ،ويدعو هل باخلري.

●

ال يمسه بسوء من قول أو فعل.

● أن يصلح بينه وبني غريه من املسلمني .
●

أن ينرصه وال ُيذهل .

●أن يشهد جنازته ويرب بقسمه .
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● أن يشفع هل يف قضاء حاجاته.
األدب مع غري املسلمني:
●

إنصافهم والعدل معهم وإسداء املعروف إيلهم.

●

اإلهداء إيلهم وقبول هداياهم .

● أكل طعامهم إن اكنوا من أهل الكتاب .
● عدم إقرارهم ىلع الكفر ،وعدم التشبه بهم.
● عدم مواالتهم ىلع حساب املسلمني.
آداب اجللوس والطريق:
●

السالم ىلع أهل املجلس قبل اجللوس.

● رد السالم .
● الوقار والسكينة.
● غض ابلرص .
● إماطة األذى.
● إرشاد الضال .
● األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
●

االستغفار عند القيام عما عساه يكون قد اقرتف من غيبة أو نميمة.
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آداب السفر:
●

أن يعد زاد السفر ونفقته من حالل.

●

أن يرتك نفقة اكفية ألهله ويودعهم ويدعو هلم.

●

أن يرد املظالم والودائع وادليون ِإىل أصحابها.

●

أن يصيل قبل سفره صالة االستخارة ويدعو ادلاعء املأثور.

●

ال تسافر املرأة ِإال مع ذي حمرم هلا ؛ أو رفقة مأمونة.

●

أن يعجل بالعودة عند قضاء مهمته  ،وال يفائج أهله حني عودته .

آداب الضيافة:
●

إِكرام الضيف ـ دون تكلف ـ واجب ىلع لك مسلم.

●

دعوة األتقياء دون الفساق والفجرة  ،وال ُيتص بادلعوة األغنياء  ،وال يقصد بها

اتلفاخر واملباهاة.

● وجوب إِجابة ادلعوة إِال لعذر؛ سواء اكنت من فقري أو غين.
● ضيافة ( املسافر ) ثالثة أيام؛ ِإال أن يلح املضيف يف الزيادة.
آداب األعياد:
●

الغسل واتلطيب ولبس مجيل اثلياب.

●

اتلهنئة للمسلمني.

● يباح اتلوسع يف األكل والرشب واللهو املباح.
●

األكل قبل اخلروج إِىل صالة عيد الفطر  ،وبعد صالة عيد األضىح من األضحية.
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أحكام الطعام والشراب:
●
●
●

أن يكون الطعام حالال طيبا.
َّ َ
اتلق ِّوى ىلع طاعة اهلل تعاىل.
أن ينوي به
لك الطعام والرشاب حالل للمسلم؛ عدا ما حرمه اهلل ورسوهل من أصناف ضارة

باجلسم أو العقل.

● حرم اهلل من اللحوم:
ْ َ
ََْ
خنقة (املخنوقة)؛ َ
والم ْوقوذة
( أ ) الميتة أي ما مات قبل صيده أو ذحبه؛ ومنه :المن ِ
وانلط َ
(املرضوبة بعصا حىت املوت)؛ الم َ َ
رت ِّديَة (اليت ماتت بسقوطها من ماكن اعل) َّ ،
يحة
ِ
(اليت نطحها غريها فماتت)؛ وما افرتسه حيوان مفرتس
(ب) ادلم املسفوح

(ج) حلم اخلزنير وشحمه ودمه

( د) احليوانات ذات األنياب والطيور ذات املخالب

( ه ) احلمر األهلية وابلغال
( و) لك ما ذبح ىلع ُّ
انلصب قربانا لغري اهلل؛ أو ما ذكر عليه عند ذحبه اسم غري اهلل.
َْ
●يتعني يف اذلبائح " تذ ِكيَتها " أي ذحبها اذلبح الرشيع ِبإسالة دمها  ،ويتحقق ذلك :
(أ) باستخدام آلة حادة

ََ ْ
والود َجني يف آن واحد ( اذلبح ) ؛ وذلك لسائر اذلبائح  ،أما
(ب) قطع احللقوم واملريء
َ
اإلبل فتطعن يف َّبل ِتها (انلحر)
ِ
(ج) التسمية عند اذلبح أو انلحر.

ْ
● أكل طعام الصيد مباح :سواء ما اكن منه صيد الرب (إال للمح ِرم)  ،أو صيد ابلحر (
للجميع).
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● حيل تناول ذبائح أهل الكتاب؛ مع التسمية عند تناوهلا  ،ما لم يثبت أنهم ذحبوها ىلع
غري الوجه املرشوع ،أو ذكروا ىلع ذحبها اسم غري اهلل.
َ
● حيرم ىلع املسلم تناول طعام جنس؛ أو أصابته جناسة ؛ أو تعرض حلرشات أو قوارض
وكذلك لك ما فيه رضر ثابت.

●

حرم اهلل تعاىل رشب اخلمر ،واتلعامل فيها صناعة ونقال وتقديما وجتارة ،وحرم

كذلك لك مسكر أو خمدر.

● ال يباح للمسلم تناول أي من املحرمات ِإال ِإذا اكن تناوهل رضورة حلياته ؛ برشط أن
ال يتجاوز احلد األدىن الرضوري ذللك .

آداب الطعام والشراب
●

تغطية أواين الطعام والرشاب.

●

غسل ايلدين قبل األكل وبعده.

●

أال يأكل ـ رجال اكن أو امرأة ـ يف أواين من ذهب أو فضة.

● أن يرىض بالطعام وال يعيبه.
● تكثري األيدي ىلع الطعام.
● أن يبدأه بالبسملة وُيتمه حبمد اهلل.
● ِإذا سقط يشء من الطعام أزال عنه األذى وأكله.
●

أن ال ينفخ يف الطعام احلار وال يف الرشاب.

اإلفراط يف الشبع.
● أن يتجنب ِ
●
●

أن يبدأ بالطعام أكرب اجلالسني سنا  ،وإِذا دار الطعام ىلع جالسني فيبدأ باأليمن.
اإلناء.
أن يأكل بيمينه  ،وأن يأكل أو يغرتف من أطراف ِ
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● ِإن أكل بأصابعه انلظيفة فليلعقها.
●

أن يرشب بتؤدة رشفة رشفة.

● غسل ايلدين بعد األكل؛ واتلخلل؛ واملضمضة منه.
آداب امللبس:
●

ال يلبس الرجال احلرير وال يتحلون باذلهب.

●

أن يتواضع يف بلاسه وال يرتدي املالبس خيالء.

●

أن يغطي بلاس املسلمة جسدها لكه  ،ويباح كشف الوجه والكفني ،وأن ال يظهر

●

أن ال تبالغ املسلمة يف الزتين واتلعطر.

مفاتنها.

● أن ال يلبس املسلم زي النساء ؛ وال تلبس املسلمة زي الرجال.
النظافة وخصال الفطرة:
●

خصال الفطرة مخس:

اإلناث فهو هلم مكرمة مع عدم املغاالة ويستشار يف ذلك
( أ ) اخلتان لذلكور  ،أما ِ
طبيب مسلم ثقة
(ب) قص الشارب
(د) تقليم األظافر
اإلبط
(د) نتف ِ

(ه) االستحداد أي قص شعر العانة.
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آداب الرياضات:
اإلسالم ىلع تعليم األبناء الرياضات انلافعة؛ اكلسباحة والرماية وركوب
● حض ِ
اخليل؛ وكذلك املصارعة والتسابق؛ أو غري ذلك.
●

واإلبل ،بوضع رهن يأخذه الرايم أو
اإلسالم املراهنة ىلع الرماية وسباق اخليل ِ
أباح ِ

●

اإلسالم امليرس (القمار) بكل ألعابه وصوره ،ومنه ايلانصيب.
حرم ِ

املسابق الفائز فحسب؛ وإِال صار قمارا حمرما
آداب النوم:
●

انلوم مبكرا بعد صالة العشاء ِ ،إال حلاجة مرشوعة كدرس علم أو ِإصالح بني

●

يستحب انلوم ىلع وضوء.

انلاس.

● أن يضطجع ىلع شقه األيمن.
● أن يذكر اهلل ويدعوه ويسبحه بأدعية مأثورة  :قبل انلوم؛ وإِذا استيقظ أثناء نومه؛
ويف الصباح.
آداب املرض:
● ىلع املريض الصرب وحسن الظن باهلل  ،وجيوز االسرتقاء باألدعية الصحيحة ،وحيرم
تعليق اتلمائم وما أشبه.

● حث اإلسالم ىلع اتلداوي واستشارة الطبيب.
●

يستحب عزل ذوي األمراض املعدية عن األصحاء.

● عيادة املريض واجبة .
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آداب اجلنائز
● ينبيغ تلقني املحترض لكمة اتلوحيد وتوجيهه ِإىل القبلة  ،وتغميض عينيه ِإثر وفاته
وسرته بغطاء.

●

حيرم انلواح والرصاخ  ،وجيب اتلجمل بالصرب  ،وال بأس بابلاكء الصامت ودمع

●

تغسيل امليت واجب( .إِال الشهداء) ؛ قبل تكفينه يف كفن أبيض نظيف ،وحيرم

●

يسن تشييع اجلنازة بعد الصالة عليها ويكره خروج النساء للجنازة.

●

دفن امليت فرض كفاية ،ويشرتط أن يعمق القرب ،ويكره تعلية القرب أو ابلناء عليه

العني انلاشئ عن الرمحة.
اتلكفني يف احلرير.

(مسجدا أو غريه) ،وكذلك اجللوس عليه ،وحيرم نبش القبور أو نقل الرفات ِإال
للرضورة.
العزاء واحلداد:
● يستحب العزاء ِإىل ثالثة أيام؛ ِإال لغائب أو بعيد ؛ واصطناع الطعام ألهل امليت ،
وقراءة القرآن بال أجر توسال هلل تعاىل لدلاعء للميت ،وكذلك الصدقة ىلع امليت ؛ بعد

سداد ما عليه من ديون.
●

حيرم احلداد ومظاهره فوق ثالثة أيام؛ إِال ملسلمة ىلع زوجها.

●

يستحب زيارة القبور تلذكر اآلخرة وادلاعء للمسلمني ويكره للمرأة كرثة الزيارة.
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الرفق باحليوان:
●

الرفق بها وعدم تعذيبها.

●

إِطعامها وسقياها.

● جتنب قتلها ِإال خشية أذاها.
●

إراحتها عند ذحبها.
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