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بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ وصذ اهلل ظذ شقدكو حمؿد وظذ آفف
مجوع اخلر ـؾف تؼقى اهلل  واظتزال ذور افـوس ،ومـ حسـ إشالم ادرء
ترـف مو ال يعـقف ،ومـ ضؾى افعؾؿ هلل ؾوفؼؾقؾ يؽػقف ،ومـ ضؾبف فؾـوس ؾحقائٍ
افـوس ـثرة ،وأزيـ احلع ظذ افعومل افتؼقى ،وحؼقؼ ظذ مـ جوفس ظوفام أن
يـظر إفقف بعغ اإلجالل ويـصً فف ظـد ادؼول وأن تؽقن مراجعتف فف تػفام وال
تعـتو  ،وبؼدر إجالل افطوفى فؾعومل يـتػع بام يػقد مـ ظؾؿف ،وؿد اجتؾبـو مـ
ؾضوئؾ افعؾؿ وآدابف ومو يؾزم افعومل وادتعؾؿ ادتخؾؼ بف وفزومف وامتثوفف ذم ـتوب
بقون افعؾؿ مو يشػل افعومل ويؼر ظقـف ويؽػل ادسسصد ويبكه واحلؿد هلل ـثرا
ـام هق أهؾف ،ومـ صقؿ افعوؿؾ وافعومل أن يؽقن ظورؾو بزموكف.
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مؼبال ظذ صلكف ،حوؾظو فسوكف حترزا مـ إخقاكف ،ؾؾؿ يمذ افـوس ؿديام إال
معورؾفؿ وادغرور مـ اؽس بؿدحفؿ فف واجلوهؾ مـ صدؿفؿ ظذ خالف مو
يعرف مـ كػسف ومـ جومع آداب افعؾؿ إؾشوء افسالم ظذ مـ فؼقً أو دخؾً
إفقف أو مررت بف وال يـبغل ألحد أن يدخؾ مـزفف حتك يسؾؿ ظذ أهؾف ومـ ؾقف
ؾنن مل يؽـ ؾقف أحد ؿول افسالم ظؾقـو وظذ ظبود اهلل افصوحلغ ويسؾؿ افراـى ظذ
افامر وافؼوئؿ ظذ افؼوظد وافؼؾقؾ ظذ افؽثر وإن شؾؿ رجؾ مـ افؼقم أجزأهؿ
وال يبدأ أحد مـ أهؾ افذمي بوفسالم وال يؼصدون بتفقئتف وال تعزيي وإن شؾؿقا
رد ظؾقفؿ وظؾقؽ ويـتفل ذم افسالم إػ افزـي وال بلس أن تسؾؿ ادرأة ادتحوفي
ظذ افرجول ويسؾؿقا ظؾقفو وال يسؾؿ ظذ افشوبي وال تسؾؿ ظؾقف.
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ويستلذن افرجؾ ظذ أمف وذوات حمورمف إذا أراد افدخقل ظؾقفـ ويـبغل
فؾرجؾ االشتئذان ظذ ـؾ أحد إال ظذ زوجتف وأمتف وـؾ مـ ال يصؾح أن يراه
ظريوكو ؾوالشتئذان ظؾقف مـ امرأة ورجؾ واالشتئذان ثالثي تؼقل ذم ـؾ مرة
افسالم ظؾقؽؿ أأدخؾ ؾنن أذن فؽ وإال ؾورجع وال تزد إال أن تعؾؿ أكؽ ال تسؿع
اشتئذاكؽ ؾال بلس أن تزيد ظذ افثالث وؿرع افبوب افققم يؼقم مؼوم االشتئذان
ؾقام مه إذا خرج االذن وفقس دـ ؿرع ثالثو أن يدخؾ وال أن يـكف حتك يعؾؿ
أكف ؿد شؿع وظؾؿ بف ومـ دخؾ حوكقتو أو بقتو ؾقف متوع فف ؾؾقس ظؾقف جـوح ذم ترك
االشتئذان وحسـ أن يؼقل بسؿ اهلل افسالم ظؾقـو وظذ صوحلل ظبود اهلل.
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وال حيؾ دسؾؿ أن يـظر إػ ظقرة أحد إال مـ رضورة وـذفؽ ال حيؾ فف أن
يظفر ظذ ظقرتف أحدا إال زوجتف وأمتف ظـد احلوجي إػ ذفؽ وال يـبغل أن يسك
أحد فبس افرساويؾ إال مـ ال يؼدر ظؾقفو إال أن يؽقن حمرمو ؾقؽػقف مئزره وال
جيتبل افرجؾ ذم ثقب واحد فقس ظذ ؾرجف مـف رء وال خيؾق افرجؾ بومرأة
فقسً مـف بؿحرم وال تسوؾر ادرأة إال مع زوج أو مع ذي حمرم مـفو إال شػرهو إػ
احلٍ خوصي ؾنهنو إذا مل يؽـ هلو ذو حمرم مـ افرجول خرجً مع مجوظي افـسوء وال
يـتصى افرجؾ ظريوكو ال فقال وال هنورا وإذا اؽتسؾ ؾؾتضوم مو اشتطوع ؾنن اهلل
أحؼ أن يستحؼ مـف وال جيقز ألحد دخقل محوم بغر مئزر إال األضػول وـره
موفؽ دخقل احلامم فؾؿرأة بؿئزر وبغر مئزر مريضي أو صحقحي ورخص ؾقف ؽره
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فؾـسوء إذا ــ مرىض أو كػسوء بعد أن يسسن أكػسفـ بودقوزير افسوبغوت وال جيقز
هلـ أن يـظرن بعضفـ ذم ظقرة بعض.
ظؼا رضبقا ظؾقفو
وإذا بؾغ افصبقون شبع شقـغ أمروا بوفصالة وإذا بؾغقا ً
واخلر ـؾف بوفعودة وال يـوم األخقان واألختون ذم ثقب واحد متجرديـ إذا بؾغقا
ظؼ شـغ وافؽراهقي ذم مبقً ابـ ظؼ شـغ مع أخقف وأختف أصد مـفو ذم مبقً
األكثك مع األكثك وال يبقً افرجؾ مع ابـف مـذ يبؾغ هذا افسـ وال األم مع ابـتفو إال
وبقـفام حوئؾ مـ افثقوب وافؽراهقي ذم األجـبقغ أصد ألكف مـؽر ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ [شقرة افـقر ،]95 :ومو مل يبؾغقا
ؾال جـوح ظؾقفؿ ذم االشتئذان إال ذم افعقرات افثالث بـغ ـوكقا أو مؾؽ يؿغ
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وافعقرات افثالث ثالثي أوؿوت ؿبؾ صالة افصبح وؿبؾ صالة افظفر وبعد صالة
افعتؿي وـؾ وؿً خيشك ؾقف ظذ ادرء افتعدي ؾذفؽ حؽؿف.
وال بلس أن يـظر إػ وجف أم أمرأتف وصعرهو وـػقفو وـذفؽ زوجي أبقف وال
يـظر مـفـ إػ معصؿ وال شوق وال جسد وال جيقز ترداد افـظر وإدامتف المرأة صوبي
مـ ذوي ادحورم أو ؽرهـ إال ظـد احلوجي إفقف أو افرضورة ذم افشفودة وكحقهو
وإكام يبوح افـظر إػ افـسوء افؼقاظد افاليت ال يرجق كؽوحو وافسالمي مـ ذفؽ أؾضؾ
وظذ ـؾ مممـ ومممـي أن يغضقا مـ أبصورهؿ وحيػظقا ؾروجفؿ وفترضب
ادرأة بخامرهو وهق ـؾ مو يغطل رأشفو ظذ جقبفو فتسس صدرهو وال تبدي زيـتفو
إال فبعؾفو أو ابـ بعؾفو أو ابـفو أو أخقفو أو ابـ أخقفو أو ابـ أختفو أو مو مؾؽً
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يؿقـفو وافتحػظ افققم مـ مؾؽ افقؿغ أوػ فام حدث ذم افـوس وافقؽد مـ افعبقد
وؽر افقؽد ظـدي ذم ذفؽ ؿريى مـ افسقاء وؿد ؿقؾ ذم مؾؽ افقؿغ هـو افـسوء
وؿد ردت افرخصي ذم أـؾ ادرأة مع ظبدهو افقؽد ومع خودمفو ادلمقن وترك ذفؽ
أؿرب إػ افسالمي
ويؽره فؾرجؾ أن يـوم بغ أمتقف أو بغ زوجتف وأمتف وأن يطل إحدامهو بحقٌ
تسؿع األخرى وأن يطل افرجؾ حؾقؾتف بحقٌ يراه أحد صغرا أو ـبرا وأن
يتحدث بام خيؾق بف مع أهؾف ويؽره فؾؿرأة مثؾ ذفؽ مـ حديثفو بام ختؾق بف مع بعؾفو
ومـ ؾطرة اإلشالم ظؼ خصول اخلتون وهق شـي فؾرجول ومؽرمي فؾـسوء وؿد
روي ظـ موفؽ أكف شـي فؾرجول وافـسوء وال حد ذم وؿتف إال أكف ؿبؾ االحتالم وإذا

01

اجلامع لآلداب

أثغر ؾحسـ أن يـظر فف ذم ذفؽ وال يـبغل أن يتجووز ظؼ شـغ إال وهق خمتقن
وحؾؼ افعوكي وال حد ذم ذفؽ ظـد موفؽ وحد بعض افعؾامء أن ال يتجووز هبو أربعغ
يقمو ألثر رووه ذم ذفؽ وكتػ اإلبطغ أو حؾؼفام وؿص افشورب حتك يبدو اإلضور
وتؼؾقؿ األطػور وال حد ذم ذفؽ ويـبغل تعوهدهو ؾفذه مخس مـ افػطرة واخلؿس
األخرى ادضؿضي واالشتـشوق واالشتـجوء وإظػوء افؾحقي وافسقاك ألكف مطفرة
فؾػؿ مرضوة فؾرب ومـ ؿدر ظؾقف مع ـؾ وضقء ؾحسـ مجقؾ
وبر افقافديـ ؾرض الزم وهق أمر يسر ظذ مـ يرسه اهلل فف وبرمهو خػض
اجلـوح وفغ افؽالم وأال يـظر إفقفام إال بعغ ادحبي واإلجالل وال يعؾق ظؾقفام ذم
مؼول إال أن يريد إشامظفام ويبسط أيدهيام ذم كعؿتف وال يستلثر ظؾقفام ذم مطعؿف وال
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مؼبف وال يتؼدم أحد أبوه إذا مشك معف وال يتؼدمف ذم افؼقل ذم جمؾسف ؾقام يعؾؿ أكف
أوػ بف مـف ويتقؿك شخطفام بجفده ويسعك ذم مرسهتام بؿبؾغ ضوؿتف وإدخول افػرح
ظؾقفام مـ أؾضؾ أظامل افز وظؾقف أن يرسع أجوبتفام إذا دظقاه أو أحدمهو ؾنن ـون
ذم افصالة افـوؾؾي خػػفو ودمووز ؾقفو وال يؼؾ هلام إال ؿقال ـريام وحؼ ظؾقفام أن
يعقـفام ظذ برمهو بؾغ جوكبفام وارؾوؿف بذات أيدهيام ؾام وصؾ افعبود إػ ضوظي اهلل
وأداء ؾرائضف إال بعقكف هلؿ ظذ ذفؽ
وبر اجلور واـرامف مـ أخالق أهؾ افديـ وادروءة وظؿق اهلؿي وافؽذب
وافـؿقؿي ـالمهو خؾي ذمقؿي وال حيؾ دسؾؿ أن هيجر أخوه ؾقق ثالث إال أن خيوف
مـ مداخؾتف ومالبستف مو يػسد ظؾقف ديـف أو مروءتف ؾقصورمف فذفؽ ويصورمف مجقؾي
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خر مـ صحبي ظذ دخؾ وافسالم ظؾقف خيرجف مـ مصورمتف وال بلس هبجر أهؾ
افبدع ومؼوضعتفؿ وترك افسالم ظؾقفؿ
ومـ دخؾ جمؾسو ؾؾقجؾس حقٌ تـوهك بف ادجؾس وال يػرق بغ متصوؾقغ أو
أب وابـ أو أخقيـ إال أن يػسحو فف وافتقشع ذم ادجؾس حسـ وافرىض بوفدون
مـ ادجؾس تقاضع ومـ شبؼ إػ جمؾس ؾفق أحؼ بف حتك يؼقم مـف فغر افعقدة إفقف
ومـ ذب ؾؾقـوول مـ ظـ يؿقـف وإن ـون أحدث افؼقم شـًو وشوؿل افؼقم
آخرهؿ ذبو ومـ أـؾ أو ذب ؾؾقلـؾ بقؿقـف وفقؼب بقؿقـف وال يلـؾ وال
جـسو
يؼب بشامفف إال مـ ظذر أو رضورة ويلـؾ افرجؾ ممو يؾقف إن ـون افطعوم ً
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واحدً ا وإن ـون خمتؾػو ؾال بلس أن دمقل يده ذم افصػحي ؾؾذفؽ وضع بغ يديف
فقلـؾ مو أحى وال جيقز دـ أـؾ مع ؽره أن يؼرن بغ مترتغ وال تقـتغ وكحق ذفؽ
ويؽره األـؾ مـ أظذ افثريد وإكام يمـؾ مـ جقاكبف وأشػؾف وال بلس بطعوم
افػجوءة مو مل يرتصد وضعوم افـفبي إذا أذن ؾقف صوحبف وذفؽ كحق مو يـثر ظذ
رؤوس افصبقون وذم األظراس واخلتون واختؾػ ذم ـراهقتف وافتـزه ظـف أوػ وفقس
بحرام إذا ضوبً كػس صوحبف بف ومـ رأى ؿذاة ذم إكوئف ؾؾقفرؿفو وال يـػخفو وال
يـػخ أحد ذم ضعومف وال ذابف وال يتـػس ذم إكوء يؼب مـف ؾنن ؽؾبف افـػس كحك
اإلكوء ظـ ؾقف ؾتـػس ثؿ ظود إفقف
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ويؽره أـؾ افطعوم احلور جدً ا إال دـ ال جيد فـوره مسو وحؼ افطعوم أن يسؿل
اهلل تبورك وتعوػ آـؾف ظـد ابتدائف وحيؿده ظـد ؾراؽف وإذا ـثرت ذم األيدي ظظؿً
برـتف وال يؼوم ظـ افطعوم حتك يرؾع وؽسؾ افقد ؿبؾف وبعده حسـ وبرـتف ؾقف ؿول
افػورد شؾامن ؿرأت ذم افتقراة افزـي ذم افطعوم افقضقء ؿبؾف ؾذـرت ذفؽ افـبل
× ؾؼول افزـي ذم افطعوم افقضقء ؿبؾف وبعده ومـ بوت وذم يده ؽؿر افطعوم
وشفؽف وأصوبف دؿ ؾال يؾقمـ إال كػسف
وافضقوؾي مـ ذف األخطور وحموشـ األخالق وشـتفو ادمـدة يقم وفقؾي
وؽويتفو ثالثي أيوم ومـ مل يؽرم ضقػف وال جوره ؾؼد اشتحؼ افذم ومـ يرس ظـده مـ
افطعوم أرؾع ممو خيرجف إػ ضقػف ؾؾقس بؿؽرم فف وؿول رشقل اهلل × «مـ ـون
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يممـ بوهلل وافققم اآلخر ؾؾقؽرم ضقػف» جوئزتف يقمو وفقؾي يريد بذفؽ بؾقغ مو
اشتطوع مـ إـرامف وذم افققمغ بعده ال يتؽؾػ إال مو يرس ظؾقف وال حيؾ فف أن يؼقؿ
ظـده حتك حيرجف ويمذيف وإكام يلـؾ افرجؾ مـ بقً أبقف وأمف وأخقف وظؿف وظؿتف
وخوفف وخوفتف وصديؼف بغر إذهنؿ مو يعؾؿ أهنؿ تطقى بف أكػسفؿ ممو ال بول فف
وخوفتف وصديؼف بغر إذهنؿ مو يعؾؿ أهنؿ تطقى بف أكػسفؿ ممو ال بول فف
ويبدأ بوفقؿـك ذم االكتعول وذم فبوس اخلػغ وـون رشقل اهلل × حيى افتقومـ
ذم أمره ـؾف وتؽقن افقؿـك مـ دخؾ افالبس وادـتعؾ أوهلام تؾبس وآخرمهو تـزع
فقؽقن افػضؾ هلو ذم بؼوء زيـتفو ظؾقفو وفف أن يـتعؾ ؿوئام وذفؽ ذم اخلػقػ مجقعو أو
فقـعؾفام مجقعو
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وال بلس أن يلـؾ ؿوئام ويؼب ؿوئام وذفؽ ذم اخلػقػ مـ األـؾ وؿول موفؽ
ال بلس بوفؼب مـ ذم افسؼوء وـرهف ؽره فصحي األثر ؾقف وفام خيوف ظذ افشورب
مـف وال بلس أن يبقل ؿوئام ذم ادقضع افدمٌ مثؾ افساب ادفقؾ وصبفف ممو يلمـ ؾقف
أن يـتضح مـ بقفف ظؾقف وال بلس أن يؼرب مـ افبوئؾ ؿوئام وال يؼرب مـف إن بول
جوفسو ألن ـؾ بوئؾي تػقح
ومـ أراد حوجي اإلكسون ؾؾقبعد مـ افـوس وفقستس ظـفؿ واهلل يؿؼً ـؾ
متحدث ظذ ضقؾف وافبقل ذم ادغسؾي مؽروه ؾنن ـون موء جوريو ؾال بلس وال حيؾ
ألحد أن يبقل ذم افامء افراـد
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ومـ تثوءب ؾؾقؽظؿ مو اشتطوع ويضع يده ظذ ؾقف ويغض افعوضس مـ صقتف
إن أمؽـف ويعؾـ محده هلل ويسؿع مـ يؾقف ويؼقل فف مـ شؿعف يرمحؽ اهلل ويرد ظؾقف
يغػر اهلل فـو وفؽ أو فـو وفؽؿ وإن رد ظؾقفؿ هيديؽؿ اهلل ويصؾح بوفؽؿ ؾحسـ
أيضو وإكام يشؿً افعوضس ذم أول ظطسي وثوكقي وثوفثي ؾنذا جووز ذفؽ شؼط
ً
افتشؿقً ظؿـ شؿعف وأمو هق ؾقحؿد اهلل أبدا ظـد ؾراؽف مـ ـؾ ظطسي إال أن
تؽقن متصؾي ؾقحؿد ذم آخرهو وحسـ أن يعتذر إفقف جؾقسف مـ افتشؿقً بعد
افثوفثي ؾقؼقل فف إكؽ مضـقك أو مزـقم ومـ حسـ األدب أن خيػل ادتجق صقتف
ويؽره أن يتـوجك رجالن دون ثوفٌ معفام وـذفؽ يؽره أن يتـوجك مجوظي أـثر
مـ ثالثي دون واحد وذفؽ ذم افسػر أو ـدن
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ويؽره فؾؿسوؾريـ اختوذ األجراس واألوتور ذم أظـوق اخلقؾ وال بلس بوفتداوي
مـ ـؾ ظؾي بام يرجك بف برؤهو مو مل يؽـ حرامو وال بلس بوفؽل وؿطع افعرق
واحلجومي وال بلس بوفرؿقي مـ افعغ وؽرهو وإذا رؿك افذمل ادسؾؿ بؽؾامت اهلل
وأشامئف جوز ومـ ظون رجال تقضل فف ظذ مو جوء ذم ؽسؾ افعوئـ وؿد أوضحـوه ذم
ـتوب افتؿفقد واحلؿد هلل وظقودة ادريض شـي ممـدة وأؾضؾ افعقودة أخػفو وال
يطقؾ افعوئد اجلؾقس ظـد افعؾقؾ إال أن يؽقن صديؼو يلكس بف ويره ذفؽ مـف ومـ
ظود مريضو أو زار صحقحو ؾؾقجؾس حقٌ يلمره ؾودرء أظؾؿ بعقرة مـزفف ومـ
مؾؽف اهلل ظبدا ؾال يؽؾػف مـ افعؿؾ ؾقق ضوؿتف وظؾقف كػؼتف وـسقتف بودعروف دثؾف
ؽر مرض بف وال يضقؼ ظؾقف وإن ـوكً فف خوصي مـ مطعؿي ؾؾقـؾف مـفو بام يرد
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صفقتف وال يستخدمف فقال إال ظـد افرضورة واحلوجي إال مـ افقسر واألمي ـوفعبد
ذم ـؾ مو ذـركو
وال يؽؾػ افعبد ؽر ذي افصـعي افؽسى ؾقرسق وال األمي ؾتػجر وافرؾؼ
بوفدواب ذم رـقهبو واحلؿؾ ظؾقفو واجى شـي ؾنهنو ظجؿ ال تشؽق وهل مـ مؾؽ
افقؿغ وذم ـؾ ـبد رضبي آجر هذا ؿقل رشقل اهلل × وإذا ـون ذم اإلحسون إفقفو
أجر ؾؽذفؽ ذم اإلشوءة إفقفو وزر وؿد صؽو إػ رشقل اهلل × مجؾ أن صوحبف
جيقعف ؾلمره بوإلحسون إفقف أو يبقعف وال حيؿؾ ظذ افدواب أـثر مـ ضوؿتفو وال
يرضب وجقهفو وال تتخذ طفقرهو ـراد وال تؼؾد األجراس إال أن تؽقن بدار
احلرب هتقبو فؾعدو ،وال تستعؿؾ فقال إال أن يروح ظـفو هنورا
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وال حيؾ حبس هبقؿي مربقضي ظـ افرسج وافتحريش بغ افبفوئؿ مؽروه وافتحريش
بغ اآلدمقغ حقب ـبر
وأبغض اخلؾؼ إػ اهلل وأبعدهؿ مـ رشقل اهلل

×

ادشوؤون بوفـؿقؿي

ادػرؿقن بغ األحبي ادؾتؿسقن ألهؾ افز افعثرات وؿؾ مو يـجق ادممـ مـ احلسد
وافطرة وافظـ ؾؿـ حسد ومل يبغ مل يرضه حسده ومـ تطر ؾؾقؿض فقجفف ؾنكف ال
يرضه ضرتف إال أن يؾتزمفو ويعتؼد صحتفو وؿول رشقل اهلل × «إكام افطرة ظذ
مـ تطر» وؿول رشقل اهلل × ذم افطرة إكام ذفؽ رء جيده أحدـؿ ذم كػسف ؾال
يصدكؽؿ ومـ طـ ومل حيؼؼ مل يؽـ ظؾقف بلس ذم طـف وؿول رشقل اهلل × «إذا
حسدتؿ ؾال تبغقا وإذا طــتؿ ؾال حتؼؼقا وإذا تطرتؿ ؾومضقا وظذ اهلل ؾتقـؾقا»
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ومـ وظظ ؾؾقخػػ ؾنكف إذا أرسف ـون بوفقظظ أوػ مـ ادقظقظ وشس
ادممـ واجى مو اشتس بعقبف يقـؾ إػ ربف ؾنن أظؾـ وظظ وزجر ؾنن مل يزجر
وأبدى صػحتف أؿقؿ ظؾقف مو أمر اهلل بف ظذ وجفف وشـتف وـػك ادرء جفال أن يـؽر
مـ ؽره مو يعرف مـ كػسف ومـ ؾتح فف بوب مـ اخلر ؾؾقبودر إفقف وفقثبً ظؾقف ؾنكف
ال يدري متك يغؾؼ ظؾقف وفؼوء افـوس بقجف حسـ صدؿي وـرم كػسف مو مل يؽـ مؾؼو
ؾنن ادؾؼ كػوق وفـ هيؾؽ مـ صوور كصقحو مسؾام وال ظول مـ اؿتصد وافؼـوظي مول
ال يـػذ
وـؾ آت ؿريى وادقت ال حموفي آت ؾؿـ أـثر ذـره وجعؾف كصى ظقـقف رصؾف
ذفؽ ظـ افرؽبي ذم افدكقو ومحؾف ظذ افتؼقى وـون مو ـون مل يؽـ إذا ذهى وافسعقد
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مـ وظظ بغره وافزهد ذم افدكقو ؿك األمؾ وال يصحى ادرء إػ ؿزه وال يـػعف ؾقف
إال مو ؿدم مـ صوفح ظؿؾف وصذ اهلل ظذ حمؿد كبل افرمحي وخوتؿ افـبقة وهودي
األمي وشؾؿ تسؾق ًام.

