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 دور السنة النبوية في التربية الذوقية

 

 عبداهلل حمود البوسعيدي

 )جامعة ومركز أبحاث(   في المعهد البترولي محاضر

 أبوظبي –دولة االمارات العربية المتحدة 
abughanim3@hotmail.com 

 ملخصال

وما ورد من روائع ولطائف يف التعامل الذوقي انطالقا من االهتمام الكبري باجلانب األخالقي يف السنة النبوية ، 
يف سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وترمجة الصحابة وأعالم النبالء تلك املعاين واقعا تزخر كتب الرتاجم والسري 

ه علماء األمة من مؤلفات رائعة جدا يف الذوق أخص منهم العالمة ابن غري ما أنتج بشواهد قلما ترى هلا مثيال ،
مفلح صاحب كتاب "اآلداب الشرعية واملنح املرعية "، والعالمة السيوطي كما يف كتابه "صفة صاحب الذوق 

استغرق الباحث يف دراسته بالبحث عما يساهم يف ملا سلف  السليم ومسلوب الذوق اللئيم " وغريمها كثري ،
عميق احلس الذوقي وهو القائم ابتداءا على الرتاكم األخالقي فقها وتنزيال ، فكان ال بد من معرفة أسباب ت

، وإحيائها الذوقية على مث النظر يف دور السنة النبوية يف الرتبية  ،ضعف التعامل الذوقي يف واقع األجيال املعاصرة
بعد البحث يف هذه اجلوانب و ني مها التأصيل والتهذيب ، رئيسيف دورين  -يف نظر الباحث  –فتبني أنه يتمثل 

  علها تساهم يف إحياء الذوق السليم . توصياتقام الباحث بتقدمي مجلة 
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 التمهيد

 : البحث  أهمية 

تربية األجيال على الذوق ، مما حيفز املنظرين واملربني على إعداد مناهج للرتبية مث امجاع إنساين على ضرورة 
احلجة على  بذلك ، نقيموخصوصيتها هامبينة رقيالذوقية ، وهنا تكمن أمهية إعداد مناهج مؤصلة بالسنة 

املخالفني ، ونصد اهلجوم الزاعم بعدم التفات السنة اىل الرتبية الذوقية ، ونلزم املعنيني بالرتبية الذوقية يف جمتمعاتنا 
ومن أمهية البحث يف الرتبية الذوقية أهنا حماولة لتقومي اعوجاج  ،ملنهج النبوي ونبذ ما سواها تطبيقاإلسالمية ب

  .شي التعاملوجفاء الطباع ووحالسلوك 

 : المصطلحات  -       

 من املهم توضيحها منها : رد يف البحث مجلة مصطلحات ت  

 أوال : السنة النبوية :     

الّسنة: الطَّريقة "ففي القاموس احمليط:، السنة لغة : الطريقة والسرية واهلدي ، حسنة كانت أو سيئة   
من ذلك قوله تعاىل : ، (1/654، )  "حكمه يف خليقتهوالسرية محيدة كانت َأو ذميمة، وسنة اهلل 

 أي: طريقتهم . ( ،64 النساء: )، "يريد اهلل ليبني لكم ويهديكم ُسَنَن الذين من قبلكم ... "
؛ أي : "لتتبعن سنن الذين من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع...  "وقوله  صلى اهلل عليه وسلم : 

 سنة اصطالحا فبحسب كل فن ُعرِّفت واصطلح عليها :أما ال، لتتبعن طريقة من قبلكم 
من قول أو فعل أو تقرير أو  –صلى اهلل عليه وسلم  –السنة يف اصطالح احملدثني : ) ما أثر عن النيب  -1

السنة )وانظر (،11-11/9جمموع فتاوى ابن تيمية  )انظر ، وصف َخلقي أو ُخُلقي أو سرية (
 ، (64ومكانتها للسباعي  

 اصطالح الفقهاء : ) ما دل خطاب الشرع على طلبه طلبا غري جازم (.السنة يف  -6
 (.141التعريفات )، "الطريقة املسلوكة يف الدين من غري افرتاض وجوب  "قال اجلرجاين : 

 وفعله وتقريره . –صلى اهلل عليه وسلم  –السنة يف اصطالح األصوليني : قول النيب  -3
 يقابل البدعة  . السنة يف اصطالح علماء العقيدة :  ما -6
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أي : النفل ،كقوهلم : سنة إطالق اللحية  ، وتطلق السنة على الفرض الواجب أو على سنن زوائد 
أي: نوافل  ،أما احلكم فالوجوب ، وقوهلم : سنن الرواتب  –صلى اهلل عليه وسلم  –أي: هدي النيب 

(،املقدمات البن 6/6) (،اجملموع1/616(، )6/141،144الرواتب انظر : شرح الكوكب املنري ) 
عبداللطيف آل  (، منهاج التأسيس و التقديس669(،املفردات لألصبهاين )ص:1/46رشد)

 (. 11-9الشيخ)

 والمقصود في البحث ما ذهب إليه علماء الحديث ، رحم اهلل الجميع . 

 الذوق :  ثانيا:     

الذوق : قوة منبثة  ":فقال أصل الذوق يعود لتذوق الشيء أوالطعام عرباحلاسة اخلاصة به ، لذا عرفه اجلرجاين   
يف العصب املفروش على جرم اللسان تدرك هبا الطعوم مبخالطة الرطوبة اللعابية يف الضم باملطعوم ووصوهلا إىل 

ذوقا وذواقا مذاقا ومذاقة. وما ذقت  هأذوق الشيءذقت "من حيث اللغة : ، ( 166التعريفات   ) ."العصب 
وأذاقه اهلل  ذوقا، أي شيئا. وذقت ما عند فالن، أي َخبَ ْرتُُه. وُذْقُت القوَس، إذا جذبَت وترها لتنظَر ما شدهتا،

ه وأْصله ِفيَما ذاَقه َذْوقاً، وَذواقاً، وَمذاقاً، وَمذاَقًة: اخترَب َطْعمَ " (.و6/1611الصحاح لألزهري  )،  "وبال أمرِه 
 ": هو اصطالحاالذوق و   ، (65/364تاج العروس  ).  "يقلُّ تَناوله، فِإنَّ َما َيكثُر من َذِلك يُقاُل َلُه: اأَلْكل 

معجم اللغة العربية ). "آداُب السلوك اليت تقتضي معرفة ما هو الئق أو مناسب يف موقف اجتماعّي معنّي 
 (.6/131املعاصرة  

السيوطي رمحه اهلل صاحب الذوق على أنه :"صاحب الذوق السليم: مزاجه مستقيم، طبعه وزان، وفيه عرف     
أنواع اإلنسان، يتخذ التواضع سنة، والعطاء من غري منة، والعفو عند املقدرة، والتغفل عن املعايرة، ال يزدري فقري، 

رمي طروب، قليل العيوب، كثري املزاح، مجيع وال يتعاظم بأمري، ال ينهر سائل، وال هو عما ال يعنيه سائل، ك
خصائله مالح، منادمته آلف من الراح، صاحب األصحاب، حبيب األحباب، ليس بكثيف، مكمل الذات، 
مليح الصفات ليس بقتات، يواسيك ويسليك، ويتوجع إليك، ويعظك ويتحفك بعلمه وماله، وال حيوجك إىل 

)صاحب الذوق السليم ومسلوب  .يواسيه بكياسة، رجل مهام والسالم"سؤاله، ينظر إىل املضطر بعني الفراسة، و 
 الذوق اللئيم( .
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أدبيات التعامل مع الناس مجال التعامل بأشكاله املتعددة النفس املرهفة وعرفه الدكتور حممد النابلسي :"    
ميلة، مجال النظام، مجال اجلميلة املوقف اجلميل التصرف اجلميل، احلركة اجلميلة، اللمسة اجلميلة، الكلمة اجل

النظافة مجال األناقة، مجال التناسق واالنسجام، مجال يف البيت، مجال يف مكان العمل، مجال يف الطريق، مجال 
  (.يف موقعه اإللكرتوين )د. حممد  راتب النابلسي األماكن العامة يف

لوجوه اجلمال احلسي واملعنوي، وجتعل والذوق يف االصطالح املعاصر: آداب عاّمة جتعل الفرد أكثر مراعاة 
 اآلخرين أكثر قبواًل له .

  ثالثا : التربية الذوقية : 

إذا رجعنا إىل معاجم اللغة العربية، وجدنا لكلمة الرتبية و ،  ( مضعف العني يرّب  ( ) رّب  ) مصدر الرتبية لغة:  
 أصوال لغوية ثالثة:

َوَما َآتَ ْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَ ْربُ َو يف أَْمَواِل النَّاِس َفاَل "ويف هذا املعىن نزل قوله تعاىل:  األصل األول: ربا يربو مبعىن زاد ومنا،
و ) ربا ، ومعناها: نشأ وترعرع ، األصل الثاين: رب يرب على وزن خفي خيفى،  (39/ 31الروم ")يَ ْربُو ِعْنَد اللَّهِ 

ْنزِيل اْلَعزِيز ْيُء ربْ ًوا وربُ وًّا منا َوزَاد،( الشَّ  َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت َوأَنْ َبَتْت : "َويف الت َّ َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنْ زَْلَنا َعَلي ْ
اء والنبات يتداخلها ملا زَاَدت َوانْ تَ َفَختْ  (5احلج ) "ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيجٍ 

َ
يرب بوزن مد  ل الثالث: ربّ األص، من امل

وقام عليه ورعاه، وقد اشتق بعض الباحثني من هذه األصول اللغوية تعريًفا  وساسه ميد مبعىن أصلحه، وتوىل أمره،
يف األصل مبعىن  "الربه " يف تفسريه أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 415البيضاوي"املتوىف اإلمام ، قال للرتبية

ويف كتاب مفردات الراغب ، لشيء إىل كماله شيئا فشيئا، مث وصف به تعاىل للمبالغة"الرتبية، وهي تبليغ ا
 ه : "الرب يف األصل الرتبية، وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل حد التمام".516األصفهاين املتوىف

وأعرفها بأهنا :" القيام بعملية التنشئة والتعليم واإلعداد والتأهيل واملتابعة واملراقبة واملراجعة والتدريب والتقومي       
 للمسلم يف جمال الذوق وفق السنة النبوية ، بغية حتقيق أقصى درجات الرقي يف السلوك ". 

 رابعا : التأصيل : 

ْيء أصال استقصى ََبثه  ْيء جعل َلُه أصال ثَابتا يْبىن َعَلْيهِ  ،َحَّتَّ عرف َأصله)أّصل( الشَّ )املعجم و)أّصل( الشَّ
 فأصل الشيء: ما عليه ُبين.(، 1/61الوسيط 
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واملقصود بالتأصيل: هو اخلطة املنظمة اليت يرتقى فيها الفرد من جذور علمية ثابتة ويتطلع هبا إىل غايات 
اإلسالمية، هو تصورّنا هلذه اخلطة وكيف ميكن تطبيقها للوصول إىل والتأصيل الذي نتصّوره للرتبية ، سامية

النموذج األمثل من وجهة النظر اإلسالمية، أي مبا يتفق مع األصول اإلسالمية اليت نصت عليها اآليات القرآنية 
 واألحاديث النبوية املعتمدة عند أهل العلم املعتربين يف األّمة اإلسالمية.

 خامسا : التهذيب : 

لغ   ة: الته   ذيب كالتنقي   ة، ه   ذب الش   يء يهذب   ه ه   ذبا، وهذب   ه نق   اه، وأخلص   ه، وقي   ل: أص   لحه،واملهذب م   ن    
(.واص  طالحا: 1/216الرج  ال: املخل  ص النق  ي م  ن العي  وب، ورج  ل مه  ذب أي مطه  ر األخ  الق )لس  ان الع  رب 

لتح  ل حمله  ا ع  ادات  تنقي  ة س  لوك اإلنس  ان م  ن العي  وب، ومعاجل  ة عادات  ه غ  ري احلس  نة –مش  تق م  ن معن  اه اللغ  وي 
 املادية أو املعنوية. حسنة تظهر مكارم األخالق اليت تنظم عالقة املرء مع نفسه ومع غريه يف النواحي

  وأسبابها :لمشكلة ا -       

إن املستقرء واملعايش لواقع التعامل بني الناس يف العصور املتأخرة يرى أن البشرية وصلت إىل حالة يرثى هلا     
من سوء اخللق وهزالة الذوق إال عند من رحم اهلل وقليل ما هم ، مما كان له األثر الكبري يف تنافر القلوب  

والذي يزيد املشكلة عمقا ومساحة إنشغال جلفاء ، واستمراء اوختاصم النفوس ، وانتشار احلدة يف التعامل ، 
الناس عن املشاعر واألحاسيس ، واإلنسياق إىل حتقيق متطلبات اجلسد دون االلتفات إىل متطلبات البعد 

غري ضعف رصيد البحوث الشرعية يف جانب الرتبية الذوقية مما يدعو بعض املعنيني إىل اإلستعانة اإلنساين ، 
  واالستخفاف بالذات .باملناهج األخرى 

 املعاصر فهو :   أما أبرز ما وقفت عليه من أسباب ضعف السلوك الذوقي يف واقعنا    

يف احملاضن جلها ، بدءا بالبيت الذي ال يكرتث بتعميق  :الرتبية اإلسالمية واقع ضعف  -1                  
لتعامل الذوقي ، إىل اجلامعة املنصرفة عن تدريب احلس الذوقي ، إىل املدرسة اليت ليس يف مناهجها ما يؤصل ا

اجليل على الذوق َبجة تركيزها على التخصص، إىل املنابر اليت مل تلفت يوما إىل معاين الذوق صراحة ، إىل 
وسائل اإلعالم اليت تنزع األخالق غرقا من النفوس فكيف ستعمق التعامل الذوقي ، فنتج عما سلف ضعف 

 السلوك الذوقي . 
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إن اجليل الذي يتقلب يف مواقف يرى يف أغلبها قلة الذوق يف القدوات  :ضعف القدوة  -6                  
سيكون أبعد ما يكون اخللق بله الذوق ، هذا اجليل الضحية كيف بعد هذا نطالبه برتمجة املعاين الذوقية ومل 

والد يتعاطى الدخان ، ووالدة ترمي القمامة يتشرهبا ، بل مل تعرض عليه قط ، بل رأى عكسها متاما ، بدءا من 
يف الطرقات ومدرس يتلفظ بقبيح القول وسيء العبارة ، وواعظ ال يلتفت إىل ذوقيات الدعاة يف مظهره وال يف 

 أسلوبه . 

الفاعلة: األهلية منها والرمسية ، فانظر إىل بعض مطاراتنا ومدارسنا سلبية املؤسسات  -3                  
ودوائرنا سرتى دورات املياه فيها تدعو إىل قضاء احلاجة واقفا كاشفا للعورة ، وبعض الوسائل هتون من تداول 

 الكلمة النابية ، وتشعل اخليال املاجن ، وكل هذه من شأهنا إضعاف احلس الذوقي .

طبائع متفاوتة ، وألسباب تقر الرتبية االسالمية اتصاف الناس ب:االنسياق وراء الطبائع  -6                  
متعددة ، بعضها حممودة نؤكد عليها ونوجهها ، واخرى مذمومة ندافعها ونسعى للقضاء عليها، وعند إمهال 

   .النفس وتركها تنساق وراء طبائعها املذمومة ستطغى سلوكات منافية للذوق السليم

    

توصل   ،بعد استعراض السنة النبوية يف كل جوانبها فيما يتعلق بالرتبية الذوقية وحتليل النصوص ودراستها      
األول تأصيل الذوق يف الذات الباحث إىل أن الرتبية الذوقية يف السنة تتربمج يف اجتاهني يكمالن بعضهما ، 

 :ألحاسيس واملشاعر، وإليكم بياهنما املسرتشدة بالسنة ، والثاين هتذيب السلوك واالرتقاء با

 

 المبحث األول : التأصيل

مؤسسة  ، عمقت السنة النبوية بتأصيلها مبادئ أخالقية وإميانية وفكرية يف عقل املسلم وفؤاده وسلوكه       
 لقاعدة انطالق يف التعامل الذوقي حَّت يصري سجية وتعامال تلقائيا، منها: بذلك 

 النهي عن سوء الخلق :  -1
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إىل ارتقاء السلوك ، وجتنب  ؤدييعن سوء اخللق س الواردة يف السنة النبوية إن الكم الكبري جدا من النواهي    
، قَاَل : قَاَل َرُجٌل : يَا َرُسوَل اللَِّه ، ِإنَّ ُفاَلنََة يُْذَكُر ِمْن  َأِب ُهَريْ رَة َعْن : السيء من األخالق ، من هذه األحاديث

َر أَن َّهَ  أمحد )مسند ا تُ ْؤِذي ِجريَانَ َها بِِلَساهِنَا ، قَاَل : " ِهَي يف النَّاِر " ، َكثْ رَِة َصاَلهِتَا ، َوِصَياِمَها ، َوَصَدقَِتَها ، َغي ْ
، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : " لَْيَس اْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّاِن ، َعْبِد اللَِّه ، َعْن َعْلَقَمَة َعْن و ،( 9691

لدرداء :"َوِإنَّ اللََّه يُ ْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيَء وعن أب ا، (1922الرتمذي) َواَل اللَّعَّاِن ، َواَل اْلَفاِحِش ، َواَل اْلَبِذيِء "
ُقو ، (5493ابن حبان) " َن " ، وعن جابر :"َوِإنَّ أَبْ َغَضُكْم ِإََلَّ َوأَبْ َعدَُكْم ِمينِّ جَمِْلًسا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة الث َّْرثَاُروَن َواْلُمَتَشدِّ

ُروَن "،قَاُلوا : يَا َرُسوَل اللَِّه َقْد َعِلْمَنا الث َّ  ُقوَن ، َفَما اْلُمتَ َفْيِهُقوَن ؟ قَاَل : " اْلُمَتَكب ِّ الرتمذي ) ْرثَاُروَن ، َواْلُمَتَشدِّ
6111).  

 : األمر بالخلق الحسن  -2 

جدا يف  ةبعد جتنب املسلم لألخالق السيئة يأتيه األمر بااللتزام باألخالق احلسنة ، واألوامر يف ذلك كثري       
من شأنه أن يرفع معيار السلوك األخالقي ليعمق التعامل الذوقي بتلقائية حَّت يصري ملكة ،  هذاو السنة النبوية ، 

يَا َرُسوَل اللَِّه ، فَِإنَّ ُفاَلنََة يُْذَكُر ِمْن ِقلَِّة ، قَاَل : قَاَل َرُجٌل : ِب ُهَريْ رَةأَ َعْن :من األوامر يف االلتزام باخللق احلسن 
ُق بِاأْلَثْ َواِر ِمَن اأْلَِقِط ، َواَل تُ ْؤِذي ِجريَانَ َها بِ   ِلَساهِنَا ، قَاَل : " ِهَي يف ِصَياِمَها ، َوَصَدقَِتَها ، َوَصاَلهِتَا ، َوِإن ََّها َتَصدَّ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، يَ ُقوُل : ِإنَّ َعاِئَشَة َعْن و . ( 9691)مسند أمحد  اجْلَنَِّة " ، قَاَلْت : مسَِ
، َأّن َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َجاِبٍر َعْن و   ، (6291ابوداود ) .لَُيْدرُِك َِبُْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّاِئِم اْلَقاِئِم "اْلُمْؤِمَن 

، ( 6111الرتمذي ): " ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإََلَّ َوأَقْ َرِبُكْم ِمينِّ جَمِْلًسا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخاَلقًا ، َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
ْرَداِء ْن وَ ع َياَمِة ُخُلٌق َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل : " ِإنَّ أَثْ َقَل َما ُوِضَع يف ِميزَاِن اْلُمْؤِمِن يَ ْوَم اْلقِ  ،َأِب الدَّ

 .( 5493 ابن حبان )، "َحَسٌن 

 التحذير من األذى  :  -3

وهذا من شأنه أن يعمق اللطف واملساملة والرأفة توجه السنة النبوية املؤمن إىل جتنب كل ما يؤذي اآلخرين ،    
لَُّه َعَلْيِه ، َأّن َرُسوَل اللَِّه َصلَّى الُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َعْن :   وهي كثرية جدا من هذه األحاديث،  والذوق السليم

ُهَما ، َأنَّ َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن و  ، (6361ابن ماجه ) َوَسلََّم َقَضى أَْن : " اَل َضَرَر َواَل ِضرَاَر " َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َها َحَّتَّ َماَتْت ُجوعً  َبِت اْمرَأٌَة يف ِهرٍَّة َحَبَست ْ ا ، َفَدَخَلْت ِفيَها النَّاَر ، َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل : " ُعذِّ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5715
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6271
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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اَل َسَقْيِتَها ِحنَي َحَبْسِتيَها ، َواَل أَْنِت أَْرَسْلِتَها فََأَكَلْت ِمْن َخَشاِش قَاَل : فَ َقاَل : َواللَُّه أَْعَلُم اَل أَْنِت َأْطَعْمِتَها وَ 
 . (6345البخاري )اأْلَْرِض " 

  إقرار األعراف الحميدة : -4

رَبت السنة النبوية املسلمني على مراعاة أعراف الناس بل احرتامها بل األخذ هبا إن مل يكن مث مانع شرعي ،    
ْعُت قَ َتاَدَة َعْن ،  الرتبية ستساهم يف تعميق التعامل الذوقي مع اآلخرهذه  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، يَ ُقوُل أََنًسا ، قَاَل : مسَِ

ا أَرَاَد النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْكُتَب ِإىَل الرُّوِم ِقيَل َلُه : ِإن َُّهْم اَل يَ ْقَرءُ  ََُْتوًما ، : َلمَّ وَن ِكَتابًا ِإالَّ َأْن َيُكوَن 
ٌد َرُسوُل اللَِّه "  فَاختَََّذ َخامَتًا ٍة َفَكَأينِّ أَْنظُُر ِإىَل بَ َياِضِه يف َيِدِه َونَ َقَش ِفيِه حُمَمَّ  . ( 6235البخاري) ِمْن ِفضَّ

 ز الشخصية المسلمة : تمي   -5

مما يعمق يف الذات املسرتشدة بالسنة النبوية التعامل الذوقي ، فقهها أوامر السنة النبوية القاضية مبخالفة     
َعْن ،  اآلخرين لتتميز الشخصية املسلمة ، ولتمنع ذوباهنا يف اآلخر ، مما جيعل للمسلم مستا خاصا وسلوكا مميزا

ُروا َشْيَبُكْم ، َواَل  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم ,، َأّن َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ َأِب ُهَريْ رََة  َواِرَب ، َوَغي ِّ قَاَل : " َأْعُفوا اللَِّحى ، َوُخُذوا الشَّ
ُهوا بِاْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى " ِه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن ( ، و 8471 امحد ) َتَشب َّ ، أَّن َرُسوَل اللَِّه َجدِّ

ُهوا بِاْليَ ُهوِد , َواَل بِ  النََّصاَرى ، فَِإنَّ َتْسِليَم اْليَ ُهوِد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : " لَْيَس ِمنَّا َمْن َتَشبََّه ِبَغرْيِنَا ، اَل َتَشب َّ
َشارَُة بِاأْلََصاِبِع ، َوَتْسِليَم النََّصاَرى اإْلِ   ( .6431الرتمذي ) " َشارَُة بِاأْلَُكفِّ اإْلِ

 :  توسيع المدارك -6

رَبت السنة األتباع على اإلميان بوجود َلوقات أخرى هلا علينا حقوقا جيب مراعاهتا ، هذا التوسيع للمدارك   
َرِضَي اللَُّه َعْنُه : " أَنَُّه َكاَن حَيِْمُل َمَع النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه  َأِب ُهَريْ رََة َعْن ، تعامل الذوقيالتخلق  بال يؤسس للمؤمن به

َنَما ُهَو يَ ْتبَ ُعُه هِبَا ، فَ َقاَل : َمْن َهَذا ؟ فَ َقاَل : أَنَا أَبُو ُهَريْ رََة ، فَ َقاَل : " َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَداَوًة ِلَوُضوئِِه َوَحاَجِتِه , فَ بَ ي ْ 
ُلَها يف  ِإىَل   َطَرِف ثَ ْوِب َحَّتَّ َوَضْعتُ اْبِغيِن َأْحَجارًا َأْستَ ْنِفْض هِبَا , َواَل تَْأِتيِن بَِعْظٍم َواَل ِبَرْوثٍَة ", فَأَتَ ْيُتُه بَِأْحَجاٍر َأمحِْ

ْن طََعاِم اجلِْنِّ َوِإنَُّه أَتَاين َجْنِبِه ، مُثَّ اْنَصَرْفُت َحَّتَّ ِإَذا فَ رََغ َمَشْيُت ، فَ ُقْلُت : َما بَاُل اْلَعْظِم َوالرَّْوثَِة ؟ قَاَل : " مُهَا مِ 
َها َطَعاًما  َفَدَعْوُت اللَّهَ  َوْفُد ِجنِّ َنِصيِبنَي َونِْعَم اجلِْنُّ , َفَسأَُلوين الزَّاَد, هَلُْم َأْن اَل مَيُرُّوا بَِعْظٍم َواَل ِبَرْوثٍَة ِإالَّ َوَجُدوا َعَلي ْ

 . (3594)البخاري  . "

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6144
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3815
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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  القدوة : -7

 ،يف نفوس االتباعإحياء القدوات ملعاين التعامل الذوقي من شأنه أن يؤسس ويؤصل للتعامل بالسلوكات الراقية    
ُهَما ، يَ ُقوُل : "  َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه  عن ، املظهرة كيف كان القدوة يتعاملهذه مجلة من األحاديث  َرِضَي اللَُّه َعن ْ

َها ، َكاَن اْلَمْسِجُد َمْسُقوفًا َعَلى ُجُذوٍع ِمْن ََنٍْل  َفَكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخَطَب يَ ُقوُم ِإىَل ِجْذٍع ِمن ْ
ا ُصِنَع َلُه اْلِمْنبَ ُر وََكاَن َعَلْيِه َفَسِمْعَنا ِلَذِلَك اجلِْذِْع َصْوتًا َكَصْوِت اْلِعَشاِر َحَّتَّ َجاَء النَّ  َسلََّم ، يبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ فَ َلمَّ

َها َفَسَكَنْت " . ، قَاَل : َكاَن أَبِيِه ، َعْن الطَُّفْيِل ْبِن ُأَبِّ ْبِن َكْعٍب َعْن و ، (  1616ابن ماجه ) فَ َوَضَع يََدُه َعَلي ْ
َك اجلِْْذِع " ، ِإىَل َذلِ  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : " ُيَصلِّي ِإىَل ِجذٍْع ِإْذ َكاَن اْلَمْسِجُد َعرِيًشا  وََكاَن خَيُْطبُ 

اُس َوُتْسِمَعُهْم ُخْطَبَتَك فَ َقاَل َرُجٌل ِمْن َأْصَحابِِه : َهْل َلَك َأْن ََنَْعَل َلَك َشْيًئا تَ ُقوُم َعَلْيِه يَ ْوَم اجلُُْمَعِة َحَّتَّ يَ رَاَك النَّ 
ا ُوِضَع اْلِمْنبَ ُر َوَضُعوُه يف َمْوِضِعِه الَِّذي ؟ ، قَاَل : نَ َعْم ، َفَصَنَع َلُه َثاَلَث َدَرَجاٍت ، َفِهَي الَّيِت أَْعَلى اْلمِ  ْنرَبِ ، فَ َلمَّ

ا أَرَاَد َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ُقوَم ِإىَل اْلِمْنرَبِ ، َمرَّ ِإىَل   اجلِْْذِع الَِّذي َكاَن خَيُْطُب إِلَْيِه ، ُهَو ِفيِه ، " فَ َلمَّ
ا َجاوَ  َع َصوْ فَ َلمَّ ا مسَِ َت اجلِْْذِع ، َز اجلِْْذَع َخاَر َحَّتَّ َتَصدََّع َواْنَشقَّ ، فَ نَ َزَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ

َر ، َأَخَذ َفَمَسَحُه بَِيِدِه َحَّتَّ َسَكَن ، مُثَّ َرَجَع ِإىَل اْلِمْنرَبِ ، َفَكاَن ِإَذا َصلَّى َصلَّى إِلَْيِه " ، فَ َلمَّ  ا ُهِدَم اْلَمْسِجُد َوُغي ِّ
َعْن ( ، و  6119ابوداود) . "اَذِلَك اجلِْذَْع ُأَبُّ ْبُن َكْعٍب ، وََكاَن ِعْنَدُه يف بَ ْيِتِه َحَّتَّ بَِلَي ، َفَأَكَلْتُه اأْلََرَضُة َوَعاَد رُفَاتً 

ُث قَاَل : أَْرَدَفيِن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخْلَفُه َذاَت يَ ْوٍم فََأَسرَّ ِإََلَّ َحِديثًا اَل أُ    ، َعْبِد اللَِّه ْبِن َجْعَفٍر  َحدِّ
َتتَ َر بِِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم حِلَاَجِتِه َهَدفًا أَْو َحاِئَش ََنٍْل ، قَاَل بِِه َأَحًدا ِمَن النَّاِس ، وََكاَن َأَحبُّ َما اسْ 

ا َرَأى النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم حَ  نَ : َفَدَخَل َحاِئطًا ِلَرُجٍل ِمْن األَْنَصاِر فَِإَذا مَجٌَل ، فَ َلمَّ اُه فَأَتَاُه النَّيبُّ نَّ َوَذَرَفْت َعي ْ
َجاَء فَ ًَّت ِمْن األَْنَصاِر َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمَسَح ِذفْ رَاُه َفَسَكَت فَ َقاَل : َمْن َربُّ َهَذا اجلََْمِل ِلَمْن َهَذا اجلََْمُل ؟ فَ 

يف َهِذِه اْلَبِهيَمِة الَّيِت َملََّكَك اللَُّه ِإيَّاَها فَِإنَُّه َشَكى ِإََلَّ أَنََّك ، فَ َقاَل َل : يَا َرُسوَل اللَِّه ، فَ َقاَل : " أََفاَل تَ تَِّقي اللََّه 
يُعُه َوتُْدئُِبُه " .  جتُِ

 : اإلقرار بوجود طبائع  –8

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1500
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4762
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4762
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 هتذيبتثبيت حسنها وتوجيهها وعلى  العمل علىإال أن السنة النبوية ربت األمة على وباختالفها 
، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : " ِإَذا َخَطَب ِإلَْيُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديَنُه َأِب ُهَريْ رََة َعْن ف سيئها ،

َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َعرِيٌض " َوُخُلَقُه فَ َزوُِّجوُه  (، اخللق يف احلديث الطبيعة ، 1111)الرتمذي ، ِإالَّ تَ ْفَعُلوا َتُكْن ِفت ْ
وعن  فالدين ال ينفك عن اخللق مبعناه التقليدي ، فال مربر لتكراره ، دَل ذلك على أنه يعين : وطباعه فزوجوه ،

َقْيِس " , قَاَل : ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم , فَ َقاَل : " أَتَ ْتُكْم ُوُفوُد َعْبِد الْ َسِعيٍد اخْلُْدرِيُّ أب 
 ِلَك ِإْذ َجاُءوا فَ نَ زَُلوا , فَأَتَ ْوا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوبَِقَي اأْلََشجُّ اْلَعَصرِيُّ ,, َوَما يَ َرى َأَحٌد ِفيَنا ََنُْن َكذَ 

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم, فَ َقاَل َلُه ى َفَجاَء بَ ْعُد فَ نَ َزَل َمْنزاًِل , فَأَنَاَخ رَاِحَلَتُه َوَوَضَع ثَِيابَُه َجانًِبا , مُثَّ َجاَء ِإىَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّ 
ُهَما اللَُّه : احْلِلْ  ب ُّ َؤَدَة " , قَاَل : يَا َرُسوَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : " يَا َأَشجُّ , ِإنَّ ِفيَك خلََْصَلتَ نْيِ حيُِ َم َوالت ُّ

 َحَدَث َل , قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : " َبْل َشْيٌء ُجِبْلَت َعَلْيِه "اللَِّه , َأَشْيٌء ُجِبْلُت َعَلْيِه أَْم َشْيٌء 
قَاَل : َجاَءِت اْمرَأٌَة ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَليِه َوَسلََّم َوََنُْن ِعْنَدُه ،  ،َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َعْن ( ، و 6115 )ابن ماجه

ُصْمُت ، َوال ُيَصلِّي َصالَة فَ َقاَلْت : يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َزْوِجي َصْفَواَن ْبَن اْلُمَعطَِّل َيْضرُِبيِن ِإَذا َصلَّْيُت ، َويُ َفطُِّرين ِإَذا 
ْمُس ، قَاَل : َوَصْفَواُن ِعْنَدُه ،اْلفَ  ا قَ ْوهُلَا :  ْجِر َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّ ا قَاَلْت ، فَ َقاَل : يَا َرُسوَل اللَِّه أَمَّ قَاَل : َفَسأََلُه َعمَّ

، َها ، فَ َقاَل : " َلوْ  َيْضرُِبيِن ِإَذا َصلَّْيُت، فَِإن ََّها تَ ْقَرأُ ُسوَرتَ نْيِ ا  َكاَنْت ُسورًَة َواِحَدًة َلَكَفِت النَّاَس ".  َوَقْد نَ َهْيتُ َها َعن ْ َوأَمَّ
لَّى اللَُّه َعَليِه َوَسلََّم يَ ْوَمِئٍذ قَ ْوهُلَا : يُ َفطُِّرين ، فَِإن ََّها تَ ْنطَِلُق َوَتُصوُم ، َوأَنَا َرُجٌل َشابٌّ َوال َأْصربُ ، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ 

ْمُس ، فَِإنَّا َأْهُل بَ ْيٍت َقْد ُعرِ : " َفال َتُصوَمنَّ اْمَرأٌَة إِ  ا قَ ْوهُلَا فَِإينِّ ال ُأَصلِّي َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّ َف ال بِِإْذِن َزْوِجَها " . َوأَمَّ
َقْظَت َفَصلِّ   ْمُس ، قَاَل : " فَِإَذا اْستَ ي ْ  (1611)صحيح ابن حبان".لََنا َذِلَك ، ال َنَكاُد َنْستَ ْيِقُظ َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّ

اخللق جبلة يف نوع اإلنسان، وهم يف ، فوله : فإنا أهل بيت قد عرف لنا لك ، مبعىن هذه طباعنا ق يفوالشاهد 
ذلك متفاوتون، فمن غلب عليه شيء منها كان حمموداَ، وإال فهو مأمور باجملاهدة فيه حَّت يصري حمموداَ، وكذا 

ها: الرؤية نأن األخالق قابلة للتعديل والتقومي كثرية مواألدلة على  ، ىإن كان ضعيفَا فريتاض صاحبه حَّت يقو 
 األسد يف الغابة ملك ويف السريك ألعوبة ، واملشاهدة، فنحن نشاهد اجلبان حتول باجملاهدة والتدريب إىل شجاع،

: أننا نرى حيوانات تغريت طباعها بالتدريب والتعليم، فقد حدث أن درب اهلر حَّت عاش مع الفأر، ودرب ومنها
لكلب حَّت عاش مع اهلر، ودربت القردة على أمور كثرية عجيبة، فإذا أمكن تقومي طباع احليوان، فاإلنسان من ا

مجيع الشرائع داعية إىل مكارم األخالق ناهية عن ذميمها ، ، فلو كان تقومي الطباع أن  ومنها :،باب األوىل 
ال طائل حتتها، وكل عاقل يعلم أن اهلل ما أمر إال  وهتذيبها غري مستطاع، فإن دعوة الشرائع إىل ذلك تكون عبثاَ 

صح عن الرسول أنه :  ومنها (614باملمكن املستطاع ، قال تعاىل :"ال يكلف اهلل نفسَا إال وسعها" )البقرة:
" صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "إمنا العلم بالتعلم، وإمنا احللم بالتحلم، ومن يتحر اخلري يعطه، ومن يتق الشر يوقه

، وميكن أن يستدل أيضَا َبديث أشبح عبد القيس وقد سبق ذكره، وكان الرسول (366السلسلة الصحيحة )

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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اهدين ألحسن األخالق ال يهدي و يطلب من ربه اهلداية ألحسن األخالق، فمن دعائه يف استفتاح الصالة: "
 .(221مسلم  )سيئها إال أنت" صرف عينال ي ئهاسي اصرف عينألحسنها إال أنت، و 

 
 
 
 
 

  الحث على المبادرة : -9

رب الرسول صلى اهلل عليه وسلم األمة على املبادرة يف األمور اإلجيابية ، وهذا منه صلى اهلل عليه وسلم كثري      
جدا ، هذا الرتاكم الكثري جدا يف مسع املؤمن وذهنه وذاكرته وقلبه من شأنه  أن يدفع املؤمن إىل تبين الذوق 

وكذا  ، ومن أمثلة تربيته على املبادرة قوله : من فعل كذايراد  وتفاصيله ، واإلبداع والتفنن يف تطبيقاته ، وهذا أمر
  .فله كذا وكذا ، وكثري منه يف التواصل االجتماعي واإلنساين 

 :التنظف باألمر -11

السنة النبوية حثت املسلم على النظافة ، أحيانا على الوجوب كالوضوء للصالة والغسل عند اجلنابة  وأحيانا      
ب ، غري األمر بتخليل األصابع والسواك وتقليم األظفار وحلق العانة ونتف اإلبط وهوما أطلق على االستحبا

هذه الرتبية ستعمق حتما يف الذات املسلمة احلس الذوقي حَّت يصري سجية تلقائية ، لذا عليه السلوك الفطري ، 
غرب هذه األيام ، من ذلك قوهلم :" نرى العلماء حلقوا يف فضاءات الذوق وأبدعوا قبل مئات السنني ما انتجه ال

ويستحب أال خيلي اإلنسان نفسه حضرا وسفرا من سبعة أشياء بعد تقوى اهلل والثقة به ، التنظيف والتزين 
 واملكحلة واملشط والسواك واملقص واملدارة وقارورة الدهن " )اآلداب الشرعية البن مفلح(

 التأكيد على اإليجابية :  -11

التجاوب بإجيابية مما أسسته السنة النبوية يف شخصية املسلم ، والشواهد على ذلك كثرية جدا ، منها :      
التجاوب اإلجياب مع ظواهر الكون ، عند الشروق أدعية وكذا الغروب ، وعند اخلسوف والكسوف ، والريح 

ع الناس عند االلتقاء عند العطس عند والربق والرعد ، واأليام البيض يستحب صومها ، التجاوب اإلجياب م
الزواج عند السفر عند املرض عند الوفاة يف األفراح يف األحزان عند اإلَناب عند مرور جنازة ومثل هذا كثري ، 
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ومع النبات كما يف حديث اجلذع ، ومع احليوان فلقد دعتنا السنة أن نريح الذبيحة وأن َند الشفرة ، ومع اجلماد 
أحد جتاوب مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم آمرا إياه بالثبات ، عندما يتقلب املسلم يف هذا فلما اهتز جبل 

ستزرع فيه ال حمالة اإلجيابية وهي من متطلبات احلتمية الكم من الرتبويات النبوية الداعية يف مجلتها إىل اإلجيابية 
 للسلوك الذوقي . 

 

  12- التربية الذوقية من المقاصد الشرعية :

يسأل مكامارا سابوو واواين دارس وافد مبدينة البعوث اإلسالمية جبامعة األزهر: هل يوجد ما ميكن تسميته      
ألحكام الشرعية من ا جييب الدكتور أمحد حممود كرمية األستاذ جبامعة األزهر : "الذوق العام" يف الدين احلق؟

وحاجيات وحتسينات وهي يف   ضروريات  إىل وتتنوع،جهة الوسائل واملقاصد حتقق مصاحل عديدة للخلق 
فاملصاحل الضرورية: هي األمور اخلمسة اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا وهي ى ، جمموعها مصاحل كرب 

منها: و  ،فساد ىمبكان ألن فقدها جيعل الناس عل  وهي من األمهية  ،حفظ الدين والنفس والعقل واملال والنسل
بالرخص ووسائل التيسري ورفع  وهي اليت إذا مل تراع دخل علي املكلفني احلرج واملشقة لذا تعىنمصاحل حاجية: 

مصاحل حتسينية: وهي بيت القصيد يف واقعة السؤال: األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب ، ومنها : احلرج
ومن صورها "مكارم األخالق" ، وهي رعاية أحسن املناهج يف املعامالت  ،ُمدنسات تأنفها العقول الراجحة

 " ةواملصاحل التحسينية يف املفهوم اإلسالمي ما يسميه الغري"الذوق العام"ومنه: حتسني اهليئ،  القولية والفعلية
 )فإن اهلل ال حيب الفحش والتفحش" تكونوا كأنكم شامة يف الناس " لباسكم. حَّت   واصلحوا  اصلحوا رحالكم

 (اآليتني من سورة احلجرات) ،لق "قد أفلح من زكاها". "ال يسخر قوم من قوم.."وحتسني اخل (،سنن اب داود
وحتسني األفنية وما يتصل هبا من األماكن احلياتية ففي احلديث "إن اهلل طيب حيب الطيب. نظيف حيب النظافة  

رجال مسحًا إذا باع  -تعاىل -وحتسني املعامالت "رحم اهلل ،كرمي حيب الكرم جواد حيب اجلود فنظفوا أفنيتكم"
وحتسني  ،وحتسني الصوت "واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري" ،"ىتضقوإذا ا ىوإذا اشرت 

 ،عن الطريق" ىوتأيت "إماطة األذ ،"وعباد الرمحن الذين ميشون علي األرض هونا" ،املشية "واقصد يف مشيك"
وتوقري ،ورعاية املعوقني ،واألمر بالرفق باحليوان،و"حقوق الطريق" وحترمي قضاء احلاجة يف الطرقات وموارد املياه

كل هذا وأشباهه ونظائره مما   ،وآداب اللبس واألكل،ومراعاة مشاعر الغريوعدم اإلضرار ،الكبري والرفق بالصغري
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 ىتنهض براهني ساطعة عل  علوم الدين للغزاَل رمحه اهلل صنفه األئمة االعالم يف املصنفات املعتمدة كإحياء
  . الرعاية والتأصيل والتنظري للذوق العام يف اإلسالم

خالصة ما سلف أن الرتبية النبوية أصلت يف املؤمن التعامل الذوقي وهذا جانب من الرتبية ، فالرتبية علم      
 الذوقية . على ، وهبما تتكامل الرتبية ووعي من جهة ، وهتذيب وتوجيه ومتابعة من جهة أخرى 

 

 المبحث الثاني : التهذيب 

، و  ببيان التصرف األليق صراحةسأذكر جوانب مما هذبت السنة النبوية أتباعها فيما يتعلق بالذوق،     
 بتقويم السلوك أحيانا ، من أهم هذه الجوانب : 

 : أوال : ذوقيات المظهر العام ، وأهم جوانبها

 الرائحة :  -1 

ه وسد أنفه ويكاد يغمض عيناه، وبتلقائية يصد مينة أو نيبإذا شم أحد رائحة غري طيبة من آخر قطب عن ج   
رضي اهلل عنها :"                   السيدة عائشة يسرة، كل هذه النفرة بسبب الرائحة غري الزكية، هذا وقد قالت

ما جيد حَّت أجد وبيص الطيب يف رأسه وحليته " )البخاري  كنت أطيب النيب صلى اهلل عليه وسلم بأطيب
( ، وعنها : كان الناس يسكنون العالية فيحضرون اجلمعة وهبم وسخ ، فإذا أصاهبم الروح سطعت 5641

)النسائي فقال :"أال يغتسلون "    ارواحهم فيتأذى هبا الناس ، فذكر ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .  العرق والروح :( 1346

 الشعر :-2 

إن من  أكرم ما يف اإلنسان رأسه ، فإذا كان شعره مرجال كان ذلك أدعى للقبول واالستحسان هذا وملا أراد     
( ، وعن عائشة رضي اهلل 45)الصافات  س الشياطني "و اهلل تصوير قباحة شجرة الزقوم قال :" طلعها كأنه رؤ 

سلم رجال شعثا قد تفرق شعره فقال :" أما كان جيد هذا ما يسكن به عنها : رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
 ( .3561)ابوداود  شعره "



14 
 

E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (e-ISBN 978-967-

0850-45-0). 25th April 2016, Federal Hotel, Kuala Lumpur, MALAYSIA. Organized by Hadith Research 

Institute (Institut Kajian Hadith-INHAD) 
 

 

 الفطرة :-3

من الذوق ترتيب اللحية واألظفار والشوارب ، قال ص ىل اهلل عليه وسلم :"من الفطرة حلق العانة ، وتقليم    
اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه (، وعن ابن عمر رضي 5663)البخاري  األظفار ، وقص الشارب "

 ( . 5663)البخاري  أهنكوا الشوارب وأعفوا اللحى ""وسلم قال :

 الثياب :-4 

أي الرسول صلى  –إن حال الثوب دليل على صاحبه ، فعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما قال : رأى      
)ابوداود  أما كان هذا جيد ماءا يغسل به ثوبه" رجال آخر وعليه ثياب وسخة ، فقال :" –اهلل عليه وسلم 

ألك  "( ، وعن عوف بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال : أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ثوب فقال :3561
مال ، قال : نعم ، قال : من أي املال ، قال : قد آتاين اهلل من اإلبل والغنم واخليل والرقيق ، قال : فإذا آتاك 

مروءة  "بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال : عمر (،وعن3561)ابوداود  امته"ر  أثر نعمة اهلل عليك وكريلماال ف
)اآلداب الشرعية البن مفلح( ،وقال اللخمي :" وإمنا يستدل على نظافة الرجل بنقاء أثوابه ،  الرجل نقاء ثوبه"

)اآلداب الشرعية البن مفلح( ،  دهتم "وإمنا يكون القذر يف احلمقى من النساء والرجال ، وبه يستدل على بال
:" وبعض حديثي التدين حيسبون فوضى املالبس واتساخها ضربا من العبادة ، ورمبا تعودوا  وقال حممد الغزاَل

ارتداء املرقعات والتزي بالثياب املهملة ليظهروا زهدهم يف الدنيا وحبهم لآلخرة ، وهذا من اجلهل الفاضح بالدين 
 (. 153)خلق املسلم  عاليمه "واالفرتاء على ت

 ثياب المهنة :  -5 

ومن الذوق أال ختالط الناس بثياب املهنة ، ملا يكون عليها يف الغالب من قذر ورائحة غري مستساغة ،      
كاللحام واحلداد وعامل الصحية ، عن عائشة رضي اهلل عنها ان النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب يوم اجلمعة 

ثياب النمار ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :" ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبني فرأى عليهم 
 ( .   6222)صحيح ابن حبان  جلمعته سوى ثوب مهنته "

 النعل :  -6  
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يا حبذا احملافظة على النعل نظيفة واختيارها مجيلة ، بعيدا عما خيدش من رسومات وألوان غري الئقة ، أو       
كعب َل ، واحذر اصدار أصوات عند املشي تصف صاحبها  بالسخف واحلماقة ، فلقد وافق الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم  تصريح صحاب َبب اإلنسان أن يكون نعله حسنة ، فعن أب مسعود رضي اهلل عنه عن النيب 

، قال رجل : إن الرجل حيب ان  صلى اهلل عليه وسلم قال :" ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب
ند )مس يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، قال ك غن اهلل مجيل حيب اجلمال ، الكرب بطر احلق وغمط الناس "

 (. 131 امحد

 ثانيا : ذوقيات االلتقاء ، وأهم جوانبها : 

 البشاشة :-1

الرجل ، وكان الرسول صلى اهلل عليه وهي من بش يبش بشا وبشاشة ، والبشاشة طالقة الوجه  واإلقبال على     
لرتمذي يف الشمائل باب ما جاء يف ضحكه صلى اهلل عليه ) وسلم أكثر الناس تبسما وضحكا يف وجوه أصحابه

وكان ال يراين بعد ذلك إال "وسلم ، وصححه األلباين( ، وهذا ما يشهد به جرير رضي اهلل عنه حيث قال : 
وقال صلى اهلل عليه وسلم :" إن من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق  ( ،3135" )البخاري تبسم يف وجهي 

)صحيح  ( ، وقال صلى اهلل عليه وسلم :" تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة "1415)صحيح الرتمذي  "
( ، ويتأكد وجوب البشاشة للدعاة ومن يتوىل الشأن العام ، فعن سعيد بن عبدالرمحن الزبيدي 1496الرتمذي 

ين من القراء كل سهل طلق مضحاك ، فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بضرس مين عليك بعمله فال اكثر قال : يعجب
 (.  194)كتاب االخوان البن أب الدنيا  اهلل يف الناس أمثال هؤالء "

 السالم :-2

 عليه " ومن الذوق عند اللقاء إفشاء السالم ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم    
املبادرة بالسالم مما أمرنا به ، قال صلى اهلل عليه وسلم :" إن أوىل الناس باهلل من و ( 6331)صحيح أب داود

السالم ، فهذا رجل يسأل رسول اهلل  إللقاء( ، وال تشرتط املعرفة 6361) صحيح أب داود  بدأهم بالسالم "
 مل تعرف " الطعام ، وتقرأ السالم على من عرفت ومنخري ، قال :تطعم  صلى اهلل عليه وسلم : أي اإلسالم

 .( 6364)صحيح أب داود 
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 المصافحة :-3

ومن الذوق أن يصافح املسلم اخاه ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم :" إن املؤمن إذا لقي املؤمن فسلم عليه     
(  وقال صلى 3/633الرتغيب )املنذري يف  وأخذ بيده فصافحه ، تناثرت خطايامها ، كما يتناثر ورق الشجر "

 ( . 6363)صحيح أب داود  اهلل عليه وسلم :" ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يفرتقا "

 

 

 المناداة :  -4

ومن الذوق املناداة بأحب األمساء إىل اآلخر ، فعن حنظلة بن حزمي قال : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم    
( ، وكان ابن عمر رضي اهلل 1/54) اهليثمي يف اجملمع  يدعو الرجل بأحب أمسائه إليه ، وأحب كناه " يعجبه أن

فتح الباري  -بن ذي اجلناحني " )البخاري  السالم عليك يا"عنهما إذا حيا ابن جعفر رضي اهلل عنه قال :
6646. ) 

 ثالثا : ذوقيات  الحديث ، وأهم جوانبها : 

  :النظرعميم ت -1

مهم حَّت ال يشعر فريق باالهتمام الكامل  توزيع النظر وتعميمه على وجوه من حتدثهم على وجوه من حتدث  
ال يقبل على الرجل الواحد أوآخر باإلمهال املطلق عن حبيب بن اب ثابت, قال: "كانوا حيبون اذا حدث الرجل 

 (1316ولكن ليعمهم". )االدب املفرد للبخاري 

 غض الصوت: -2

مشيك واغضض من صوتك  يفواقصد "قال سبحانه:  ،ذاء اال ما دعت اليه احلاجةيرفع الصوت رعونة وا يف   
قال عمر رضي اهلل عنه  ، والتكلف يف رفع الصوت مذموم ،(11ان انكر االصوات لصوت احلمري( )لقمان 

واملريطاء ما بني ،(16/21)احكام القرآن للقرطيب  " كؤ ن ينشق مريطاألقد خشيت " : ملؤذن تكلف رفع االذان
 السرة اىل العانة.
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 : مرائحة الف -3

هنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن اكل ما فيه رائحة نفاثة مث االجتماع بالناس, كما يف قوله صلى اهلل عليه    
 ( 111وسلم: "من اكل ثوم او بصل فليعتزلنا او قال فليعتزل مسجدنا وليقعد يف بيته" )البخاري 

 البذاءة : -4

وان اهلل يبغض  ، ان اثقل ما وضع يف ميزان املؤمن يوم القيامة خلق حسن" قال صلى اهلل عليه وسلم:     
قال االمام الغزاَل مبينًا معىن البذاءة: "هو التعبري عن االمور  ،(5943الفاحشة البذيء" )صحيح ابن حبان 

تعاىل: )واذا سبحانه و  وقال حممد بن علي يف قوله (3/166ين )احياء علوم الد ، املستقبحة بالعبارات الصرحية"
)ادب الدنيا والدين للماوردي  "كانوا اذا ذكروا الفروج كنوا عنها: " قال ، ( 26مروا باللغو مروا كراما( )الفرقان 

626) 

 رابعا : ذوقيات المجاملة،  وأهم جوانبها : 

اجملاملة تضفي على احلياة جو احملبة يف باب اجملامالت ، فتزخر السنة النبوية بتوجيه وتربية هي األرقى       
فهو  قال املاوردي:" الرب هو املعروف ويتنوع نوعني قوال وعمال ، فأما القول ،واالنس واللطافة بشرط جتنب التملق

بعث عليه حسن اخللق ورقة الطبع ، وجيب أن يكون طيب الكالم وحسن البشر ، والتودد جبميل القول ، وهذا ي
)أدب الدنيا  سرف فيه كان ملقا مذموما ، وإن توسط واقتصد فيه كان معروفا حممودا "أحمدودا كالسخاء ، فإن 

ومما ربتنا عليه السنة النبوية قولك فداك أب وأمي، كما قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم (،66والدين للماوردي 
( ، ومنها :قولك مرحبا ، فقد بوب 4116فتح الباري -م أحد : إرم فداك أب وأمي ")البخارييو لسعد 

البخاري رمحه اهلل فقال "باب قول الرجل مرحبا " وفيه قالت عائشة رضي اهلل عنها :قال النيب صلى اهلل عليه 
ما عليك وعلى ... السالم ( ، ومنها : أن تقول ملن بلغك سال3353وسلم لفاطمة :"مرحبا بابنيت ")البخاري 

عثين أب إىل ب :، فعن غالب قال : إنا جللوس بباب احلسن إذ جاء رجل فقال : حدثين أب عن جدي قال 
ائته فأقرئه السالم ، قال : فأتيته فقلت : إن أب يقرئك السالم ، فقال :  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال 

( ، ومنها : أن تودع من يفارقك ، فعن ابن عمر رضي 6351 داود )صحيح اب عليك وعلى أبيك السالم "
اهلل عنهما قال : كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا ودع الرجل أخذ بيده فال يدعها حَّت يكون الرجل هو الذي 

 يدع يد النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ويقول : استودع اهلل دينك وامانتك وآخر عملك ،ويرد اآلخر قائال:
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( ومنها : إن عطس عاطس أن يقال له : 6231)صحيح الرتمذي  أستودعك اهلل الذي ال تضيع ودائعه "
يرمحك اهلل ، وأن يرد بقوله : يهديكم اهلل ويصلح بالكم ، فعن أب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم قال :" إذا عطس أحدكم فليقل : احلمدهلل ، وليقل له أخوه أو صاحبه : يرمحك اهلل ، فإذا قال له يرمحك 

بارك  :(، ومنها : أن يقال ملن تزوج 4666اري خفتح الب– اري)البخ هديكم اهلل ويصلح بالكم"يقل : يفاهلل ، 
( ، ومنها : ان الرسول صلى اهلل عليه 1564صحيح ابن ماجه ) اهلل لك ، وبارك عليك ، ومجع بينكما يف خري"

( ، ومنها : قوله 6422)صحيح اجلامع  ن شاء اهلل "إس طهور أال ب :وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال 
ه قد لبس اجلديد :" البس جديدا وعش محيدا ومت شهيدا آصلى اهلل عليه وسلم لعمر رضي اهلل عنه ملا ر 

( ، واألمثلة يف ذلك كثرية ، تعمق جمموعها 5343مسند االمام أمحد )ويرزقك اهلل قرة عني يف الدنيا واآلخرة "
 ق باجملامالت الكرمية .  يف نفس املؤمن التعامل بذوق راق فيما يتعل

 الزيارة ، وأهم جوانبها : االستئذان و خامسا :ذوقيات 

 االستئذان : -1

إىل قعر بيت اآلخر وقد يصل احدهم  استئذان ،كان الناس يف اجلاهلية يدخل بعضهم على بعض بغري     
غري بيوتكم حَّت تستأنسوا وتسلموا على ويرى ما ال ينبغي له ، فنزلت اآلية :"يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا 

ال صلى اهلل عليه وسلم :" فق وجاء التوجيه النبوي ( ،62أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون ")النور 
 ( . 6112)مسلم  االستئذان ثالث ، فإن اذن لك وإال فارجع "

 عدم النظر :-2

املستأذن نظره ، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي ن الذوق عند االستئذان أال يرسل م ربت السنة على أن   
اهلل عنه أن رجال اطلع يف حجر يف باب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما 
حيك به رأسه ، فلما رآه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :"لو أعلم أنك تنظرين لطعنتك به يف عينيك" 

 ( .6116)مسلم 

 استقبال الباب :-3
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يرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم األمة على  أن الذوق يستوجب أن يقف املستأذن ميني الباب أو مشاله ،     
فعن هذيل قال : جاء رجل فوقف على باب النيب صلى اهلل عليه وسلم يستأذن ، فقام على الباب مستقبال 

منا االستئذان من النظر " )صحيح اب الباب ، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم :" هكذا عنك أو هكذا فإ
 (.6311داود 

 طرق الباب :  -4

ومما ربت السنة النبوية عليه األمة االلتزام بالذوق عند طرق الباب ، فعن انس بن مالك رضي اهلل عنه:" أن     
شري :"فإذا 1111دب املفرد للبخاري )األ أبواب النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت تقرع باألظافري " ( ، قال الَز

عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف   االنتهاءهني الزائر عن اإلحلاح ألنه يؤدي إىل الكراهة ، وجب 
الكشاف  )تفسري والتصييح بصاحب الدار ، وغري ذلك مما يدخل يف عادات من مل يتهذب من أكثر الناس "

3/661 . ) 

 :  ريفحسن التع-5

وجهت السنة النبوية األمة إىل ضرورة التعريف بالنفس مبا يزيل الغموض ، فعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه     
قال :" أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف دين كان على أب ، فدققت الباب ، فقال : من ذا ، فقلت : أنا ، 

 ( . 5211فقال أنا أنا ، كأنه كرهها " )البخاري 

 ان على المحارم : االستئذ-6

تطالب الرتبية النبوية املسلم أن يستأذن على حمارمه ، ذلك ألن طول املعايشة والقرب منهم يذهب من بعض     
،  الذي ترب عليه الصحابة ونقلوه لنا الناس معىن االستئذان ، وهذا َالف هلدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم

أستأذن على أخيت ، فقال : نعم ، فأعدت عباس رضي اهلل عنهما  رضي اهلل عنه قال : سألت ابن ءفعن عطا
فقلت : أختان يف حجري وأنا أموهنما وأنفق عليهما ، أستأذن عليهما ،    قال : نعم ، أحتب أن ترامها عريانتني 

 .)األدب املفرد للبخاري (  "

 االستئذان على الزوجة :  -7
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هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم ، أن يشعر الزوج زوجته بقربه منعا من توجيهات الصحابة وهم من تربوا على    
من اإلحراج ، قالت زينب الثقفية امرأة عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما : " كان عبداهلل إذا جاء من حاجة 

ح )ابن كثري يف التفسري وقال إسناده صحي فانتهى إىل الباب تنحنح كراهة ان يهجم منا على أمر يكرهه "
 )املرجع السابق(  و  "كان رضي اهلل عنه إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته " ( ،3/611

 : عدم التفريق -8

ومن توجيهات الرسول صلى اهلل عليه وسلم يرب بذلك على الذوق ، عدم التفريق بني اثنني، لعل بينهما     
 (  .6156)صحيح أب داود  رجلني إال بإذهنما "حديثا خاصا ، قال صلى اهلل عليه وسلم :" ال جيلس بني 

 

 : يهادالت -9

يرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم األمة على استحباب اهلدية يف املناسبات ما أمكن ، قال النيب صلى اهلل    
( ، وقال "من عرض عليه رحيان فال يرده ، فإنه خفيف 3116)صحيح اجلامع  عليه وسلم :" هتادوا حتابوا "

 ( .6113)مسلم  احململ طيب الريح "

 المعنويات : رفع  -8

أب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال ، قال تدعو السنة النبوية األمة على التعاون يف رفع املعنويات ، فعن       
 صلى اهلل عليه وسلم :" إذا دخلتم على املريض فنفسوا له  يف األجل ، فإن ذلك ال يرد شيئا وهو يطيب بنفس

 ، وضعفه األلباين ( . 1631)ابن ماجه  املريض "

 سادسا :ذوقيات المعايشة  ، وأهم جوانبها : 

  :التثاؤب  -1

ن مل يقدر غطى فمه حَّت ال تنتشر رائحة فإ ، ترب السنة النبوية املسلم ان يكظم ما استطاع عند التثاؤب    
ما التثاؤب أفلقد قال صلى اهلل عليه وسلم : " و  ، الكسل على دليل ألنهوال يصدر صوتا  سيئة ،الفم ولعلها 

(  4663ذا قال : هاء ضحك منه الشيطان " ) البخاري فتح الباري إهو من الشيطان لريده ما استطاع ، ف فإمنا
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نه شبه التثاؤب الذي إف –رضي اهلل عنهم  -ابن ماجه  ب سعيد يفأرواية  ما قوله يفأقال ابن حجر: و ، 
ب اذا ئاملتثا سه ويفتح فاه ويعوي ، وأن الكلب يرفع ر إاء الكلب تنفريا عنه واستقباحا له ، فيسرتسل معه بعو 

صريه ملعبة له بتشويه خلقه يف تلك  ألنهفرط يف التثاؤب شاهبه ، ومن هنا تظهر النكتة يف كونه يضحك منه أ
 . (11/262احلالة " ) فتح الباري 

 قضاء الحاجة :  -2

برتبية عملية يعمق الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف الذات املسلمة ذوقيات قضاء احلاجة ، فعن يعلى بن مرة     
( ، 644ن ماجه ببعد " )صحيح اأذا ذهب اىل الغائط إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان أرضي اهلل عنه :" 

راد حاجة ال يرفع ثوبه حَّت يدنو من أذا إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان أوعن ابن عمر رضي اهلل عنهما : 
ن رجال مر على النيب صلى اهلل أ( ، وعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما  11ب داود أاالرض " ) صحيح 

 رأيتيناذا يه وسلم بعد ان انتهى من حاجته : فقال له رسول اهلل صلى اهلل عل ، عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه
 .( 616) صحيح ابن ماجه      " رد عليكأن فعلت ذلك مل إنك إف ، فال تسلم عليعلى مثل هذه احلالة 

 : إفشاء الخصوصية -3

لذا هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ، بتخيل الزوجة  لآلخرينليس من الذوق تعكري الصفو والسماح      
مث ينشر سرها "  ، ليهإته وتفضي أاىل امر شر الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي أن من إ " ذلك فقال:

  (. 131) َتصر صحيح مسلم 

  المراعاة : -4

سود رضي اهلل عنه :" كنا فعن املقداد بن األ، لوكه العملي يرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم على املراعاة بس   
فيسلم تسليما ال يوقظ النائم ويسمع ، فيجيء من الليل  ، نرفع لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نصيبه من اللنب

 (. 655اليقظان " ) مسلم 

 ا : ذوقيات إنزال الناس منازلهم سابع

ولن ، كالوالدين والعلماء وكبار السن   ، نزال الناس منازهلمإتزخر السنة النبوية مبا يعمق يف املسلم ذوقيات     
خالق هو فوق ذلك من لطائف الروح وعطر األنذكر يف هذا املقام ما جيب يف حقهم من حسن اخللق ولكن ما 
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والدليل على غزارة ما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك تبويب العلماء يف كتبهم  ، ومجال الذوق الرفيع
هل الفضل أباب توقري العلماء والكبار و "وب االمام النووي يف رياضه فقال : فلقد بَ  ، هذا املعىنبوابا يف أ

بو داود يف سننه أ( وكذا  66)رياض الصاحلني بابا        ظهار مرتبتهم " إغريهم ورفع جمالسهم و  وتقدميهم على
الشرعية فقال : فصل يف اكرام   اآلداب( ، وابن مفلح يف 63باب يف تنزيل الناس منازهلم )صحيح اب داود باب 

دبنا رسول اهلل صلى أ( ، و  633البن مفلح الشرعية  اآلداب)        نزال الناس منازهلم إكرمي القوم كالشرفاء و 
وبسط رداءه لقيس بن عاصم ،(  4/111) مسند امحد " قيلوا ذوي اهليئات عثراهتم أ فقال :" اهلل عليه وسلم

 .(  649كرموه" ) صحيح اجلامع أتاكم كرمي قوم فأاملنقري وقال: " اذا 

 

 

 وأهم جوانبها :  

 مع الوالدين : -1

رجال ميشي بني يديه رجل ، فقال له : ما   رأىبا هريرة رضي اهلل عنه أن أبيه أحدث هشام بن عروة عن     
قال : ال متش بني يديه وال جتلس حَّت جيلس وال تدعه بامسه " ) االدب املفرد للبخاري  ،ب أهذا منك ؟ قال : 

ذ قام إ املوطأعليه  أنه كان يقر أمام عبدالرمحن بن القاسم رمحه اهلل تعاىل : " ( ، وحكى ابن وهب ان اإل 64
ل حاجة فقامت وقمت لقيامها فلما صعدت أمي تسأقياما طويال مث جلس ، فقيل له يف ذلك ، فقال : نزلت 

خفض اجلناح ولني  الرب رمحه اهلل يف بر الوالدين :" وبرمها مام بن عبد( وقال اإل 62جلست " ) الكبائر للذهيب 
ويبسط ، ن يريد امساعهما أال إوال يعلو عليهما يف مقال  ، جاللال بعني احملبة واإلإليهما إال ينظر أالكالم و 

وال يتقدمه يف ، معه  ىذا مشإباه أحد أوال يتقدم ، عليهما يف مطعمه وال مشربه  يستأثروال  ، يديهما يف نعمتهأ
ن كان يف الصالة النافلة إذا دعواه ، فإجابتهما إع ر ن يسأوىل به منه ، وعليه أنه أالقول يف جملسه فيما يعلم 

رمحه اهلل تعاىل : " قال بكار بن  جابتهما " )الكبائر للذهيب ( وحكى احلافظ الذهيبإسرع أخففها وجتاوز فيها و 
ن به مرضا من أه رجل ال يعرفه ظن آمه لو ر أ عذا كان مإن حممد بن سريين كان أحممد عن عبداهلل بن عون 

مه أن أخفض كالمه عندها " )الكبائر للذهيب( ، وحكى احلافظ الذهيب يف ترمجة عبداهلل بن عون البصري :" 
مه حيث أعتق رقبتني " )الكبائر الذهيب ( وقال بشر : " ما من رجل يقرب من أنادته فعال صوته صوهتا فخاف ف
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)   فضل من كل شيء" أليها إوالنظر ، الذي يضرب بسيفه يف سبيل اهلل فضل من أال كان إيسمع كالمها 
 . الكبائر للذهيب (

  العلماء :مع  -2

لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "إن ، وإليك ما ينبغي ألهل العلم من إكرام فوق ما هلم من حسن تعامل وأدب     
وإكرام ذي السلطان  ، الغاَل فيه واجلايف عنهوحامل القرآن غري ، من إجالل اهلل إكرام ذي الشيبة املسلم 

 ( وصور التخلق بالذوق مع أهل العلم كثرية منها:6153املقسط" )صحيح اب داود 

 

 

 المشي عن يمينهم:-

ذا مشيت مع إمشي معه: أيوما وأنا  بو يعلىأقال َل القاضي "بو حسن علي بن مبارك الكرخي، أقال الفقيه  
 يسرمام يف الصالة وختلي له اجلانب األقلت: ال أدري، قال عن ميينه، تقيمه مقام اإلين متشي منه؟ أمن تعظمه 

 (65 ةب غدة صفحدب االسالم ألأيسر" )من ذى جعله يف اجلانب األأو يزيل أن يستنثر أراد أذا إف ،

 حسن استقبالهم:-

نتم جالء قليب" )اآلداب الشرعية البن أصحابه قال: أ ذا جاءإعمش: كان ابن مسعود رضي اهلل عنه قال األ    
(. ويقول عبدالرمحن بن مهدي: "كان يقال: اذا التقى الرجل فوقه يف العلم فهو يوم غنيمة" 666/ 1مفلح 

 (613 / 3عالم النبالء أ)سري 

 التقليل من الحركة: -

منا على ألم يف جنازة كقال الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: جلسنا حول الرسول صلى اهلل عليه وس   
 (664 / 1رؤوسنا الطري" )اآلداب الشرعية البن مفلح 

 ركاب:لاالخذ با-
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)اآلداب نهم وقال: "هكذا يصنع بالعلماء" خذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي اهلل عأقال الشعيب:    
 (664 / 1الشرعية البن مفلح 

 احترام ذكرهم:-

 ، نه كان مستندا وذكر عنده طهمانأمحد رضي اهلل عنه أقال ابن عقيل يف الفنون مما وجدته يف آداب       
ن جيري ذكر الصاحلني وَنن مستندون" )اآلداب الشرعية البن مفلح أفأزال ظهره عن االستناد وقال: "ال ينبغي 

1 /63) 

 حترام: اظهار اال-

 / 1" )اآلداب الشرعية البن مفلح  رب املاء والشافعي ينظر هيبة لهقال الربيع: "واهلل ما اجرتأت أن أش    
 (664 / 1(، وقال الثوري عن مغرية: "كنا هناب ابراهيم كما هناب االمري" )اآلداب الشرعية البن مفلح 664

 كبار السن:  -3

إجالل اهلل إكرام ذي  إن من"ومن إكرام كبار السن والذي حثنا عليه الرسول صلى اهلل عليه و سلم يف قوله:    
 إكرامهم : ، من صور"الشيبة املسلم

 تقديم الكبير في الكالم:  -

عن أب حيىي و قيل أب حممد سهل بن أب حكمة األنصاري رضي اهلل عنه قال: انطلق عبداهلل بن سهل    
فأتى حميصة إىل عبداهلل  ، وهي يومئذ صلح فتفرقا،  ربصة وحويصة ابنا مسعود رضي اهلل عنهم إىل خييوحم

املدينة فانطلق عبدالرمحن بن سهل و  مث قدم ، بن سهل رضي اهلل عنه و هو يتشحط يف دمه قتيال فدفنه
ان اهلل عليهم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذهب عبدالرمحن يتكلم و حميصة و حويصة ابنا مسعود رض

و قوله صلى اهلل عليه وسلم : كرب كرب معناه يتكلم  "أحدث القوم فسكت فتكلما و هو ،كرب كرب"فقال: 
 ،)متفق عليه( .األكرب

  :  تقديم ذي السن -
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" أراين يف املنام أتسوك بسواك عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  نعن اب   
)متفق  ، فدفعته إىل األكرب "فجاءين رجالن أحدمها أكرب من اآلخر فناولت السواك األصغر فقيل َل : كرب 

 الطعام والشراب واملشي والكالم قال ابن بطال : فيه تقدمي ذي السن ، هذا يف السواك ويلتحق به  ، عليه (

 ثامنا : ذوقيات المناسبات : 

 ترب السنة النبوية املسلم على مراعاة املناسبات ، منها :      

 يوم الجمعة :  -1

رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :"غسل يوم اجلمعة على كل  فعن أب سعيد اخلدري   
( ، وقال صلى اهلل عليه وسلم :"ما 616)َتصر صحيح مسلم  حمتلم ، وسواك وميس من الطيب ما قدر عليه "

 ( .953)صحيح أب داود على أحدكم أن يتخذ ثوبني ليوم اجلمعة سوى ثوب مهنته"

 

 يد :مناسبة الع -2

يلبس أحسن ثيابه يف  –يعين النيب –فقد روى ابن أب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إىل ابن عمر :" أنه كان    
 ( 6/559ي ر )فتح البا العيدين"

 عند استقبال الوفود :  -3

 :فقال           ى حلة سرياء عند باب املسجد أفعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن عمر بن اخلطاب ر    
" يا رسول اهلل لو اشرتيت هذه تلبسها يوم اجلمعة وللوفد إذا قدموا عليك ، فقال : صلى اهلل عليه وسلم :"إمنا 

ابن حجر                 ( ، قال االمام 114فتح الباري -يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة ")البخاري
جمل للجمعة ، وقصر اإلنكار على لبس مثل تلك :"ووجه االستدالل به من جهة تقريره لعمر على أصل الت

ملا التقى احلرورية لبس أحسن رضي اهلل عنهما ( ، و ابن عباس 6/625)فتح الباري  احللة لكوهنا كانت حريرا "
ما هذه احللة ، قال :ما تعيبون علي ، لقد رأيت على رسول اهلل صلى اهلل  :قالوا له فما يكون من حلل اليمن ،  

 .( 3614)صحيح أب داود  عليه وسلم أحسن ما يكون من احللل "



26 
 

E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (e-ISBN 978-967-

0850-45-0). 25th April 2016, Federal Hotel, Kuala Lumpur, MALAYSIA. Organized by Hadith Research 

Institute (Institut Kajian Hadith-INHAD) 
 

 : ، وأهم جوانبها  الموائدذوقيات تاسعا: 

  : التربية الذوقية للصغار  -1

حجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانت فعن ابن عمر بن أب سلمة رضي اهلل عنه قال : كنت غالما يف     
) متفق  يا غالم سم اهلل وكل بيمينك وكل مما يليك" "يدي تطيش يف الصفحة فقال َل صلى اهلل عليه وسلم :

 .عليه ( 

  ما عاب : -2

وإن  عن أب هريرة رضي اهلل عنه قال :" ما عاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طعاما قط ، إن اشتهاه أكله   
 )البخاري (  كرهه تركه"

 

 

 عاشرا: ذوقيات االعراف:

 أعين أعراف لكل قوم أعراف يقدروهنا فمن الذوق احرتامها  ما مل ختالف الشرع ، أن  السنة النبوية ترب على   
فعن أنس بن مالك    ، كل جوانب احلياةيف األكل والشرب واملوائد والعادات واألعياد واملصافحة و الشعوب 

قيل له : إهنم لن يقرؤوا كتابك إذا مل  رضي اهلل عنه قال :"ملا أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يكتب إىل الروم 
)البخاري  يكن َتوما ، فاختذ خامتا من فضة ونقشه : حممد رسول اهلل ، فكأمنا أنظر إىل بياضه يف يده "

تعاليمها مما عليه بعض املسلمني ، كنظام ما يعرف بالبوفيه وهو عرف ،بل بعضها قد تكون ألصق بالسنة و (43
بعض الشعوب يف موائدهم ، أقول هذا ألصق بالسنة من األكل يف وعاء كبري تتداعى عليه األيادي ، مث تعاف 

 النفوس األخذ منه بعد ، فريمى يف القمامة ن وهو اإلسراف املنهي عنه بعينه . 

 :الخاتمة 

الندراجها يف باب مل أتطرق إليها الرتبية الذوقية يف السنة النبوية هلا جوانب أخرى كثرية غري ما ذكرت    
ما يف القرآن من لطائف وروائع ذوقية النصراف  األخالق أكثر من الذوقيات ، ومها خادمان لبعضهما ، ومل أذكر
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ولو استعرضنا ما   الرتكيز على ما يف السنة حتديدا ،أقوال العلماء لرغبيت يفالبحث إىل السنة النبوية ، ومل أذكر 
توصل و هذا ولقد لطال بنا البحث جدا ، ولكنهم يف النهاية من نتائج الرتبية النبوية ، بينه العلماء يف باب الذوق 

مفتوح بشرط التزام للمدارج كلما مست األخالق رأيت التفنن يف عامل التعامل الذوقي ، والباب البحث إىل أنه  
، الضوابط الشرعية ، والرتبية الذوقية يف السنة أصيلة غري طارئة وال مواكبة ملا يستجد من أطروحات أخالقية 

  وعلى ضوء ما مت استعراضه يف البحث ارى أن الواقع بعيد جدا عن هدي السنة يف ما يتعلق بالذوق . 

 

 

 

 

 

 

 

 :التوصيات 

 بعد البحث يف موضوع دورالسنة النبوية يف الرتبية الذوقية ، أتقدم بالتوصيات اآلتية :   

إعداد منهج دراسي يف جمال الذوق يف اإلسالم مبستويات َتلفة ، تناسب املراحل العلمية والعمرية املتفاوتة  -1
ي يف كل املراحل عدا املستوى اجلامع ويكون إلزاميا، بدءا من اإلبتدائية إىل املتوسطة فالثانوية فاجلامعات ، 

تدريب األحاسيس اإلنسانية وفتحها على مشاهد الكون، وتوجيه اإلنسان َنو اجلمال يف ل، فيكون اختياري 
أسلوب السنة النبوية ، مع تنمية اخلربة اجلمالية يف شَّت جماالت احلياة َبيث تضفي على احلياة اإلنسانية معىن 

نسان إبداعاته من إبداع خالق الكون وال يكتفي مبحاكاة الطبيعية بل يستثمر عناصرها يف ومجااًل، وأن يستمد اإل
 . ابتكار أشكال جديدة
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إعداد وتقدمي برامج تلفزيونية عن الذوق ، منها ما هو لألطفال ومنها لغريهم ، معدة بطريقة ابتكارية ابداعية  -6
 لوك يف األمة . ، مؤصلة بالسنة النبوية ، وما ذهب إليه علماء الس

كثر من مرة يف السنة يكون من خالهلا تعميق السلوك الذوقي وفق الرتبية النبوية ، مع إعداد خطب منربية أل-3
 تنقيح الواقع والتوجيه إىل السلوك الذوقي اإلسالمي . 

حَّت ، وتكون على مستويات ومراحل  يعداد وتقدمي دورات تدريبية لتأهيل الراغبني يف التخلق بالذوق النبو إ-6
 يصل اجملتمع إىل املستوى الالئق بأمة النيب صلى اهلل عليه وسلم . 

بث الوعي الذوقي عن طريق امللصقات يف الطرقات واألسواق واحلدائق العامة واملساجد وكافة مؤسسات  -5
 اجملتمع لتعزيز السلوك الذوقي فقها وتنزيال . 

من خيالف الذوق العام ، مع تفصيل للسلوك املنايف  للذوق وبكل اللغات لتعميم كل على  فرض غرامات  -4
 الوعي الذوقي . 

 

إزالة كل ما من شأنه املساس بالذوق العام ، مثل أوعية التبول قياما ، والدعايات الفاضحة للمالبس النسائية -2
 الداخلية ، وكل الدعايات غري امللتزمة بالذوق اإلسالمي . 

  .م الدعاة بتلقي دورات ذوقية تعمق السلوك الذوقي ليكونوا قدوات إجيابية فيما يتعلق بالذوق النبويإلزا-1

 بني الزوجني وفق السنة النبوية .  يإلزام املقبلني على الزواج باملشاركة يف دورات تبني جوانب السلوك الذوق -9

للمدرسني واملدرسات إلعدادهم للرسالة الرتبوية التعليمية مشوهلا على علم الذوق  التأهيليةمشول الدورات  -11
 ليتقنوا تربية اجليل على الذوق اإلسالمي . وجوانبه 

توزيع مؤلف على كل الداخلني إىل الدولة عرب منافذها املختلفة ، فيه بيان للذوق السليم  وكل ما ينايف  -11
 امات املرتتبة على املخالفة . ، وتفصيل للغر  الذوق اإلسالمي
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وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب     
 العالمين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع المصادر و

 القرآن الكرمي

 أ

 ه،515، أبو حامد حممد بن حممد الغزاَل الطوسي ، املتوىف:  إحياء علوم الدين

 . 6دار املعرفة  بريوت ،عدد األجزاء: الناشر 



30 
 

E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (e-ISBN 978-967-

0850-45-0). 25th April 2016, Federal Hotel, Kuala Lumpur, MALAYSIA. Organized by Hadith Research 

Institute (Institut Kajian Hadith-INHAD) 
 

، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي املعروف بابن أب  اإلخوان
ه  ، احملقق: مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 611الدنيا ، املتوىف 

  ،1911. 

، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي ،املتوىف  لدنيا والدينأدب ا
 . 1م عدد األجزاء: 1914ه  ، الناشر دار مكتبة احلياة ، بدون طبعة ، تاريخ النشر: 651

س الدين املقدسي ، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ، أبو عبد اهلل، مش اآلداب الشرعية والمنح المرعية
 .3ه  ، الناشرعامل الكتب ، عدد األجزاء 243الراميىن مث الصاحلي احلنبلي ، املتوىف 

، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ، املتوىف  أنوار التنزيل وأسرار التأويل
  ه  1611ه  ، احملقق حممد عبد الرمحن املرعشلي ، الناشردار إحياء الرتاث العرب  بريوت ، الطبعة األوىل  415

 ت

فيض، امللّقب مبرتضى الزَّبيدي ، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين أبو ال تاج العروس من جواهر القاموس
 ه  ، احملقق: جمموعة من احملققني ، الناشر: دار اهلداية.1615املتوىف 

من احلديث الشريف ،عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل، أبو حممد، زكي الدين املنذري الترغيب والترهيب 
 .1612ب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، ه  ، احملقق إبراهيم مشس الدين الناشر ، دار الكت454،املتوىف 

ه  ، 226، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي املتوىف  تفسير القرآن العظيم
احملقق حممد حسني مشس الدين ، الناشر دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون  بريوت ، الطبعة 

 ه .1619األوىل ، 

ه  ، احملقق حممد عوض 321، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور ، املتوىف  اللغةتهذيب 
 .1، عدد األجزاء  6111مرعبالناشر، دار إحياء الرتاث العرب بريوت ، الطبعة ألوىل،

 ج
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ي ، الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،صحيح البخار  الجامع المسند
املؤلف حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ، احملقق حممد زهري بن ناصر الناصر،الناشردار طوق النجاة 

ه  ، عدد األجزاء: 1666،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد            عبد الباقي، الطبعةاألوىل، 
9. 

و عبد اهلل حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي ، تفسري القرطيب ، أب الجامع ألحكام القرآن
ه  ، حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ، الناشردار الكتب املصرية القاهرة 421مشس الدين القرطيب ،  املتوىف 

 جملدات.  11جزءا يف  61م ،عدد األجزاء 1946 -ه  1316، الطبعة الثانية، 

 خ

 ،دار الريان للرتاث القاهرة . 1912غزاَل ،الطبعة االوىل ، حممد ال خلق المسلم

 س

وشيء من فقهها وفوائدها ، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين بن احلاج نوح بن  سلسلة األحاديث الصحيحة
ه  ، الناشر مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرياض ، الطبعة 1661َنايت بن آدم األشقودري األلباين ، املتوىف 

 ه .  1615: 6 - 1ج    :، عام النشر 4ألوىل ، عدد األجزاء ا

ه  ،الناشر: املكتب اإلسالمي 1316، مصطفى السباعي، املتوىف  السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي
 .1ه  عدد األجزاء  1616دمشق ، الطبعة الثالثة، 

ه  ، حتقيق 623ه اسم أبيه يزيد، املتوىف ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجسنن ابن ماجه،
 . 6حممد فؤاد عبد الباقي ، الناشردار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى الباب احلليب ، عدد األجزاء 

ِجْستاين ،  سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 6ه  ، احملقق حممد حميي الدين عبد احلميد ، الناشر املكتبة العصرية، صيدا  بريوت ، عدد األجزاء: 625املتوىف 

. 
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ه  ، 629أبو عيسى ، املتوىف  ، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، سنن الترمذي
وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف  ، 3وحممد فؤاد عبد الباقي ج   ، 6، 1حتقيق وتعليق أمحد حممد شاكر ، ج  

ه    1395، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب احلليب  مصر، الطبعة الثانية ،  5، 6األزهر الشريف ج  
 أجزاء . 5، عدد األجزاء 

ه  ، احملقق 261،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب ،املتوىف عالم النبالءسير أ
ه  ،  1615جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ، الناشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 

 وجملدان فهارس.  63عدد األجزاء 

 ش

 ه (1661ف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: املؤل شرح رياض الصالحين

 ه  1664الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: 

املؤلف : تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف  شرح الكوكب المنير
اد الناشر : مكتبة العبيكان الطبعة : الطبعة الثانية ه (احملقق : حممد الزحيلي و نزيه مح926بابن النجار )املتوىف : 

 1992 -ه  1611

 

 ص

لإلمام البخاري املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل  صحيح األدب المفرد
نشر والتوزيع ه ( حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد ناصر الدين األلباين الناشر: دار الصديق لل654)املتوىف: 

 1م عدد األجزاء:  1992 -ه   1611الطبعة: الرابعة، 

املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن َنايت بن آدم، األشقودري  - صحيح أبي داود
أجزاء الطبعة:  2عدد األجزاء:  ه (الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت1661األلباين )املتوىف: 

 م 6116 -ه   1663ألوىل، ا
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وزياداته املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن َنايت بن آدم،  صحيح الجامع الصغير
 6ه ( الناشر: املكتب اإلسالمي عدد األجزاء: 1661األشقودري األلباين )املتوىف: 

ه ( مصدر الكتاب: برنامج 1661املؤلف: حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف:  صحيح وضعيف سنن ابن ماجه
 من إنتاج مركز نور اإلسالم ألَباث القرآن والسنة باإلسكندرية -اجملاين  -منظومة التحقيقات احلديثية 

يوطي ومسلوب الذوق اللئيم املؤلف: عبد الرمحن بن أب بكر، جالل الدين الس صفة صاحب الذوق السليم
 1م عدد األجزاء:  1996 -ه   1615ه ( الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الثانية، 911)املتوىف: 

 ف

حالة  املؤلف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية أمحد بن تيمية )ط. األوقاف السعودية( فتاوى شيخ اإلسالم
عدد  6116 - 1665لنشر: سنة ا الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف الفهرسة: غري مفهرس

 32اجمللدات: 

الناشر: دار  شرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي فتح الباري
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على  1329بريوت،  -املعرفة 

 13تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز عدد األجزاء: طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه 

 ق

ه (حتقيق: مكتب 112املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف:  القاموس المحيط
ر حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنش

 م 6115 -ه   1664لبنانالطبعة: الثامنة،  -والتوزيع، بريوت 

 ك

موسى بن أمحد بن موسى  -املؤلف: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد اهلل مشس الدين  الكبائر 
احملقق: مشهور بن   مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة -أمحد بن هارون الربدجيي  -احلجاوي أبو النجا 
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 اإلمارات  –الناشر: مكتبة الفرقان   على العناوين الرئيسية حالة الفهرسة: مفهرس  لمان أبو عبيدة حسن آل س
 6رقم الطبعة:   1عدد اجمللدات:   6113 – 1666سنة النشر: 

احملقق: ضبطه  ه (114املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  كتاب التعريفات
-ه  1613لبنان الطبعة: األوىل –من العلماء بإشراف الناشرالناشر: دار الكتب العلمية بريوت وصححه مجاعة 

 1معدد األجزاء: 1913

شري جار اهلل )املتوىف:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الَز
  6عدد األجزاء:  ه  1612 -ثالثة بريوت الطبعة: ال –ه (الناشر: دار الكتاب العرب 531

 ل

املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى  لسان العرب
 15عدد األجزاء:  ه  1616 -بريوت الطبعة: الثالثة  –ه ( الناشر: دار صادر 211)املتوىف: 

 م

ئي املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، ، السنن الصغرى للنسا المجتبى من السنن
حلب الطبعة:  –ه ( حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية 313النسائي )املتوىف: 

 وجملد للفهارس( 1) 9عدد األجزاء: 1914 - 1614الثانية، 

املؤلف: عبد العظيم بن  «ج القشريي النيسابوريلإلمام أب احلسني مسلم بن احلجا » مختصر صحيح مسلم
احملقق: حممد ناصر الدين األلباين  ه ( 454عبد القوي بن عبد اهلل، أبو حممد، زكي الدين املنذري )املتوىف: 

  6م عدد األجزاء:  1912 -ه   1612لبنان الطبعة: السادسة،  –الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت 

نبل املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: بن ح مسند اإلمام أحمد
عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي الناشر:  -ه ( احملقق: شعيب األرنؤوط 661

 م 6111 -ه   1661مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
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عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املؤلف: مسلم بن احلجاج املختصر بنقل العدل  المسند الصحيح
ه ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الرتاث العرب 641أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 5بريوت عدد األجزاء:  –

ه ( مبساعدة فريق عمل 1666مر )املتوىف: العربية املعاصرة املؤلف: د أمحد َتار عبد احلميد ع معجم اللغة
وجملد للفهارس( يف ترقيم  3) 6م عدد األجزاء:  6111 -ه   1669الناشر: عامل الكتب الطبعة: األوىل، 

 مسلسل واحد

إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / )  املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة  المعجم الوسيط
 الناشر: دار الدعوة(حممد النجار

ه ( 516يف غريب القرآن املؤلف: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن )املتوىف:  المفردات
 ه  1616 -دمشق بريوت الطبعة: األوىل  -احملقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

 ه (561املمهدات املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف:  المقدمات

 1911 -ه   1611لبنان الطبعة: األوىل،  –حتقيق: الدكتور حمم حجي الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
 3معدد األجزاء: 

املؤلف: عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس  منهاج التأسيس
 6رقم الطبعة:  1عدد اجمللدات:   1912 – 1612سنة النشر:  الرياض  –الناشر: دار اهلداية    آل الشيخ 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 

 

 


