تقديم ومشاركة

د .حممـد خمتار مجعة
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية
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رئي�س جمل�س الإدارة

د .هيثم احلاج علي
الآداب العـامـة
تقدمي وم�شاركة

د .حممـد خمتار جمعة

الطبعة األوىل

للهيئة املرصية العامة للكتاب.٢٠٢١ ،
ص.ب  ٢٣٥رمسيس
 ١١٩٤كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة
الرمز الربيدي١١٧٩٤ :
تليفون )٢٠٢( ٢٥٧٧٧٥١٠٩ :داخيل ١٤٩
فاكس)٢٠٢( ٢٥٧٦٤٢٧٦ :
الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾
[سورة فصلت]٣٤ :
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تقديــم
احلمـد هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على خاتم
أنبيائـه ورسـله سـيدنا حممـد بـن عبـد اهلل ﷺ وعلى آلـه
وصحبـه ومـن تبـع هـداه إىل يـوم الديـن.

وبعــد،،،

فإن ديننا احلنيف هو دين اجلامل والرقي والذوق السليم
واحلس اإلنساين املرهف ،فكل ما يتسق مع اآلداب اإلنسانية
العامة هو من صميم الفطرة السليمة التي فطر اهلل الناس
عليها ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾((( ،واألمم املتحرضة والدول
الراقية هي التي جتعل من مراعاة اآلداب العامة منهج حياة،
وال تعد هذه اآلداب من نافلة القول أو عىل هامش أولوياهتا،

((( [سورة الروم ،اآلية .]30
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فاآلداب العامة ال تنفك عن منظومة القيم واألخالق اإلنسانية
الراقية ،والتحيل هبا دليل عىل حب اهلل عز وجل للعبد ،حيث
"إن َأحب ِعب ِ
اد اهلل إِ َل اهلل َأ ْح َسن ُُه ْم ُخ ُل ًقا".
يقول نبينا ﷺَ َّ َ َّ :

وال شك أن اإلسالم قائم عىل كل ما ينمي الذوق،
ويرسخ القيم اإلنسانية السوية ،ويسهم يف تكوين الرقي
الشخيص واملجتمعي ،وينرش القيم احلضارية ،ويؤدي إىل
تأصيلها وجتذيرها يف نفوس الناس مجي ًعا.

وقد حرص اإلسالم عىل تعليم أتباعه القيم الراقية،
وتنشئتهم عليها منذ نعومة أظفارهم ،سواء فيام بينهم وبني
أنفسهم أم فيام بينهم وبني الناس ،فهذا نبينا ﷺ عندما رأى
صب ًّيا تطيش يده يف وعاء الطعام ،ع ّلمه َو َو َّج َه ُه بام ِّ
هيذب
ذوقه وطبعه ،فقال ﷺ لهَ " :يا ُغال ُمَ ،س ِّم اهلل َت َع َالَ ،وك ُْل
بيمينِ َك ،وك ُْل ِمَّا َي ِل َ
يك" ،يستوي يف ذلك حال من أكل
منفر ًدا ومن أكل مع غريه من الناس.

ور َّغب الرشع الرشيف يف الت ِّ
َّحل بحسن اخللق يف كل
مناحي احلياة ،حتى صار حسن اخللق عالمة عىل خريية
صاحبه وحسن إسالمه ،حيث يقول نبينا ﷺَّ :
"إن ِمن
6

ِ
ِ
أحاسنَكُم
القيامة
جملسا يو َم
أح ِّبكم إ َّيل وأقربِكُم منِّي
ً
أخال ًقا" ،ويقول ﷺ" :إن املؤمن َليدْ ِر ُك بحس ِن ُخ ُلقهِ
َ ُ
ُ ْ
عثت ألمت ِّ َم مكار َم
درج َة الصائ ِم القائ ِم" ،وقال ﷺ" :إنَّام ُب ُ
ِ
األخالق".

ونقدم يف هذا الكتاب نخبة من املباحث املهمة يف اآلداب
العامة أعدها جمموعة متميزة من شباب علامء األوقاف،
وقد شاركتهم فيه ببحث هام عن األدب مع سيدنا رسول
ً
اهلل ﷺ،
سائل اهلل  أن يكرمنا مجي ًعا بحسن اخللق يف
الدنيا ،وأن جيعله ً
سبيل لل ُق ْرب من حبيبنا وسيدنا رسول
اهلل ﷺ يوم القيامة.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان،،،

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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األدب مع اهلل تعاىل

(*)

ٍ
معـان متعـددة ،يقـول ابـن
َاأل َد ُب يف لغـة العـرب لـه
ِ
ِ
النـاس إِ َل ا َملحامد،
األدب َأ َد ًبا ألَنه َي ْأد ُب
ـم َي
َ
ُ
"س ِّ
منظـورُ :
ِ
ِ
و َينْهاهـم َع ِ
ـن امل َقابِـح ،و َأصـل األَ ْد ِ
ب الدُّ عـا ُءَ ،ومنْـ ُه ق َيل
للصنِيـع ُيدْ َعـى إِ َل ْي ِه
النـاسَ :مدْ عـا ٌة و َم ْأ ُد َبـ ٌة" ،ومن معاين
َّ
ُ
ِ (((
َّناول" .
ـــر ُ
األدب ً
وح ْس ُن الت ُ
ف ُ
أيضــا" :ال َّظ ْ

فـاألدب يتضمـن احلديث عـن األخلاق العملية ،أي
ممارسـة السـلوكيات املحمـودة واالبتعاد عن السـلوكيات
املذمومـة ،ومـن املعـاين االصطالحية للأدب أنـه" :عبارة

عـن معرفـة مـا حيترز بـه عـن مجيــع أنــواع اخلطـأ"(((،
و"األدب ما هو إال اخلصال احلميــدة" ،أو "اجتامع خصال

(*) أعد هذا املبحث د/حممد السيد نصار ،مدير عام اإلرشاد الديني ونرش الدعوة.
((( لسان العرب.70/1 ،
((( كتاب التعريفات للجرجاين.15/1 ،
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اخلير ،فاألديـب الـذي اجتمـع فيـه خصـال اخلير"(((،
وقيـل :هو "اسـتعامل مـا ُيمد ً
قـول ً
وفعل ،أو هـو األخذ
بمـكارم األخالق"((( ،فلـزوم األدب من األمـور العظيمة
التـي ندبـت إليهـا الرشيعة اإلسلامية ،وحثت على فعلها
والعنايـة هبـا لتحسين اخللـق وهتذيبه.

واألدب مـع اهلل  أرفـع مراتـب األدب وأعالهـا،
وأجلهـا وأزكاهـا ،فام تـأدب متأدب بأحسـن مـن أدبه مع
ربـه وخالقـه ،وما أسـاء امرؤ األدب بأشـنع من سـوء أدبه
مـع ربه .

وقـد تكلم أهـل العلم واملعرفـة يف حقيقتـه ،وعبارهتم
يف األدب يقصـدون هبـا انكسـار العبـد حتـت احليـاء وذله
ٍ
يصر عىل
حتـت املهابـة ،فلا ينطـوي قلبـه عىل
قبيـح ،وال ُّ
ف يف كالمهـم ،وقـد تنوعـت
ذنـب ،وهـذا املعنـى
مصر ٌ
ّ
عباراهتـم يف التعبير عنـه ،قال ابـن عطاء اهلل السـكندري:
األدب الوقـوف مـع املستحسـنات .فقيـل له :ومـا معناه؟
((( ّ
كشاف املصطلحات للتهانوي .790/1 ،والرسالة القشريية ،ص .588
((( فتح الباري.414/1 ،
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رسا وعلنًا ،فـإن كنت
فقـال :أن تعاملـه سـبحانه بـاألدب ًّ
كذلـك كنـت أدي ًبـا وإن كنـت أعجم ًّيـا ،وقـال حييـى بـن
معـاذ" :مـن تـأدب بـأدب اهلل صـار مـن أهـل حمبـة اهلل"،
وقيـل" :إذا صحـت املحبـة تأكـدت على ِ
املحـب مالزمـة
األدب" ،وسـئل احلسـن البصري عـن أنفـع األدب
فقـال" :التفقـه يف الديـن والزهـد يف الدنيـا ،واملعرفة بام هلل
عليـك"(((.

وعلى هـذا فـاألدب مـع اهلل مـن صفـات املرسـلني،
وسمات املؤمنين ،فاملؤمـن جيـب عليـه أن يلتـزم األدب
مـع مـواله لينـال رمحتـه ،ويفـوز بجنتـه ،وحيقق السـعادة
يف الدنيـا واآلخـرة ،ذلـك ألن اإلنسـان منـذ خروجـه من
بطـن أمـه وهـو يتنعـم بنعـم اهلل عليه ،قـال تعـاىل﴿ :ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾(((،
قـال اإلمام الزخمرشي يف تفسيره هلـذه اآليـة" :ال تضبطوا
ً
فضلا أن تطيقوا القيـام بحقها
عددهـا وال تبلغـه طاقتكم
((( راجع أقواهلم يف  :الرسالة القشــرية ،ص  ،108 ،590 – 587واللمع للرساج الطويس،
ص .198 – 196
((( [سورة النحل ،اآلية .]18
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تنبيها
مـن أداء الشـكر ،وإنام أتبع ذلـك ما عدَّ د من نعمـه ً
على أن ما وراءهـا ال ينحرص وال ُيعـدُّ ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾ يتجـاوز عـن تقصريكـم يف أداء شـكر النعمـة،
وال يقطعهـا عنكـم لتفريطكـم"((( ،فالطريـق إىل اهلل كله
آداب ،فمـن لـزم األدب لـزم التقـوى ،إذ هـو منبثق منها
وراجـع إليها.
 -نامذج من أدب األنبياء مع اهلل تعاىل:

 منهــا :عــدم التفاهتــم إىل يشء وهــم بــن يــدي اهلل،ولقــد جــرت عــادة القــوم الذيــن كتبــوا يف األخــاق
والســلوك أن يذكــروا يف هــذا املقــام((( قــول اهلل تعــاىل
عــن نبيــه حممــدﷺ﴿:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾((( ،وكأهنــم
نظــروا إىل قــول مــن قــال مــن أهــل التفســر :إن هــذا
وصــف ألدبــه ﷺ يف ذلــك املقــام ،إذ مل يلتفــت جان ًبــا،
وال جتــاوز مــا رآه ،وهــذا كــال األدب ،واإلخــال بــه أن
يلتفــت الناظــر عــن يمينــه وعــن شــاله ،أو يتطلــع أمــام
((( الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل للزخمرشي 500/ 2 ،بترصف.
((( راجع :الرسالة للقشريي ،ص  ،587مدارج السالكني البن القيم.109/2 ،
((( [سورة النجم ،اآلية .]17
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املنظــور؛ فااللتفــات زيــغ ،والتطلــع إىل مــا أمــام املنظــور
طغيــان وجمــاوزة(((.

 ومنها :نسبتهم العلم إىل اهلل  ،ومن ذلك أدبسيدنا يوسف  بر ِّده العلم الذي حيمله إىل اهلل  حني
َق َال ﴿:ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾(((.

 ومنهـا :إسـناد الكمال إىل اهلل تعـاىل ،ورد النقـصوالعيـب إىل أنفسـهم ،فمـن املواقف اجلليلـة  -التي يتجىل
فيهـا اخللـق احلسـن واألدب الرفيـع  -موقـف اخلرض 
مـع اهلل تعـاىل؛ حين أسـند مـا كان مـن اخلير إىل اهلل ،
فقـال يف شـأن الغالمين ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ﴾((( ،ومـا كان يف ظاهـره النقـص
أو العيـب أسـنده إىل نفسـه تأد ًبـا مـع ربـه  ،بقولـه يف
السـفينة ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ﴾(((.

((( مصباح التفاسري القرآنية اجلامع لتفسري ابن قيم اجلوزية.349/19 ،
((( [سورة يوسف ،اآلية .] 37
((( [سورة الكهف ،اآلية .]82
((( [سورة الكهف ،اآلية .] 79
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الش عنه ،وقد رضب اخلليل
 ومنها :نسب ُة اخلري إليه ونفي َّ ِّإبراهيم  أروع األمثلة يف األدب الرفيع مع ربه ،حينام حتدث
عن نعم اهلل وآياته وقدرته فنسبها هلل ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾((( ،فنسب عملية اخللق
إىل اخلالق((( ،ثم جاء يف سياق حديثه ذكر املرض فنسبه لنفسه
حف ًظا لألدب مع اهلل فقال﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(((،
وما حكى اهلل  عن سيدنا أيوب  يف دعائه ،فتارة ينسب
الرش إىل الشيطان ،وتارة ال يذكر الفاعل ،وكل هذا من باب
األدب مع اهلل كام حكى اهلل عنه يف قوله﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾((( ،وقوله
أيضا عنـه﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ً
(((
ﭨ ﭩ﴾ .
 ومنهـا :طاعـة اهلل سـبحانه وعـدم التقديـم بين يديـه،قـال اهلل تعـاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾((( ،وقـال
((( [سورة الشعراء ،اآليتان .] 79 - 78
((( الكامل واجلامل يف القرآن الكريم ،أ .د/حممد خمتار مجعة ،ص .78
((( [سورة الشعراء ،اآلية .] 80
((( [سورة ص ،اآلية .] 41
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]83
((( [سورة النساء ،اآلية .]59
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تعـاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ﴾((( ،فـاألدب مـع اهلل  يسـتلزم طاعتـه وعبادتـه،

وهـي حق له سـبحانه على عباده ،ولـكل عبـادة وطاعة مجلة
مـن اآلداب ،منهـا الظاهرة ،ومنهـا الباطنة التـي أطلق عليها
أبـو حامـد الغـزايل يف كتابـه "إحيـاء علـوم الديـن" مصطلح
"دقائـق اآلداب" ،سـتجدها يف بـاب الصالة ،وبـاب الصيام،
وبـاب الـزكاة ،وبـاب احلج...وهكذا.

كما جـاء النهـي عن التقديـم بني يـدي اهلل تأد ًبـا ،فقال
تعـاىل ﴿:ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾((( ،فهـو أدب يمثـل حـدود
ٍ
بقـول أو
إدراك العبـد أمـام ربـه  ،فلا يتقـدم بين يديه
ٍ
ٍ
بأمـر أو ٍ
هنـي ،وال يعترض عليـه يف قضـاء وال
فعـل ،أو

حكـم وال ابتلاء .ويدخـل يف عموم هـذا األدب الرشعي
حديـث معـاذ بـن جبـل  حيث قـال له النبـي ﷺ حني
ـالَ :أ ْق ِ
ـف َت ْق ِ
ضي؟"َ ،ف َق َ
ضي بِ َما ِف
بعثـه إىل اليمـنَ " :ك ْي َ

((( [سورة األنعام ،اآلية .]162
((( [سورة احلجرات ،اآلية .] 1
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ـالَ " :فإِ ْن َل َيكُـ ْن ِف ِكت ِ
ِكت ِ
َـاب اهللَ ،ق َ
َاب اهلل؟"َ ،ق َالَ :فبِ ُسـن َِّة
ْ
ـول اهلل ﷺَ ،ق َالَ " :فإِ ْن َل َي ُك ْن ِف سـن َِّة رس ِ
رس ِ
ـول اهلل ﷺ؟"،
ُ َ ُ
َ ُ
ْ
ِ
ِ
حل ْمـدُ هلل ا َّلـذي َو َّف َق َر ُس َ
ـالَ :أ ْجت َِهـدُ َر ْأيـيَ ،ق َ
َق َ
ـول
ـال" :ا َ
رس ِ
ـول اهلل"(((.
َ ُ

 ومنهـا :الرضـا بقضـاء اهلل وقـدره ،فالرضـا بـاباهلل األعظـم ،وجنـة الدنيـا ،ومستراح العارفين ،وحيـاة
املحبين ،ونعيـم العابديـن ،وقـرة عيـون املشـتاقني ،قـال
تعـاىل﴿:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾((( ،و َع ِ
ـن ا ْل َع َّب ِ
ـاس
ـبَ ،أنَّـه س ِ
ـن َعب ِ
ـد ا ُْل َّط ِل ِ
ـول اهلل ﷺ َي ُق ُ
ـم َع َر ُس َ
ـولَ " :ذ َاق
ْب ِ ْ
ُ َ
ِ
ال ِ
ض بِـاهلل َر ًّبـاَ ،وبِ ْ ِ
ال ْس َ
لا ِم ِدينًـا،
ـم ْ ِ َ
َط ْع َ
يمان َمـ ْن َر َ
وبِمحم ٍ
ـد َر ُس ً
ـول"(((.
َ ُ َ َّ
 ومنهـا :شـكر نعـم اهلل تعـاىل ،فنعـم اهلل تعـاىل علىعبـاده كثيرة ،قـال تعـاىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ض ،حديث رقم.1327 :
ف َي ْق ِ
اب َما َجا َء ِف ال َق ِ
اض َك ْي َ
((( سنن الرتمذي ،أبواب األحكامَ ،ب ُ
((( [سورة التغابن ،اآلية .]11
اب ذاق طعم اإليامن من ريض باهلل ربا ،حديث رقم.34 :
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ

16

ﯿﰀ﴾((( ،وقـال تعـاىل﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ـال َر ُس ُ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾((( ،و َق َ
ـول

ـر ا ُْل ْؤ ِم ِ ِ
اهلل ِ ﷺَ " :ع َج ًبـا ِلَ ْم ِ
يرَ ،و َل ْي َس
ـن ،إ َّن َأ ْم َـر ُه ُك َّلـ ُه َخ ْ ٌ
اك ِلَح ٍ
ـد إِ َّل لِ ْل ُم ْؤ ِم ِ ِ
سا ُء َشـك ََرَ ،فـك َ
َان
َذ َ َ
ـن ،إ ْن َأ َصا َبتْـ ُه َ َّ
ِ
برَ ،فـك َ
يرا َلـ ُه"(((.
ضا ُء َص َ َ
َخ ْ ً
َان َخ ْ ً
يرا َلـ ُهَ ،وإ ْن َأ َصا َبتْـ ُه َ َّ

فيجـب على املؤمـن شـكر اهلل على مـا تفضـل بـه مـن
النعـم العظيمـة ،ويكـون ذلـك باعتراف القلـب بالنعمة،
والتحـدث هبـا ،والثنـاء على املنعـم ،قـال تعـاىل﴿ :ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ﴾((( ،وتسـخري النعمـة يف طاعـة املنعـم
سـبحانه ،قـال تعـاىل ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ﴾((( ،فبالشـكر يتحقـق رضـا اهلل على
العبـد ،قـال تعـاىل﴿:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾((( ،وبـه
تتحقـق الزيـادة ،قـال تعـاىل﴿:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
((( [سورة النحل ،اآلية .]53
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]34
ِ
ِ
ِ
اب ا ُْلؤْ ِمن َأ ْم ُر ُه ُك ُّل ُه َخ ٌ ْي ،حديث رقم.2999 :
الر َقائ ِقَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
َاب الزُّ ْهد َو َّ
((( [سورة الضحى ،اآلية .]11
((( [سورة سبأ ،اآلية .]13
((( [سورة الزمر ،اآلية .]7
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ﭱ ﭲ﴾((( ،وبـه يأمـن املؤمـن مـن
العـذاب ،قـال تعـاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾(((.
ومـن األدب مـع اهلل تعـاىل كذلـك أن تَسـت ِ
َح َي ِمـن
ْ
َن َظ ِ
َ
والبصر ،وال َب ْط َن
ـم َع
ـر اهلل تعـاىل إليـك..
الس ْ
فتحفـظ َّ
َ
والـرأس ،وال َف ْـرج ،واجلـوارح كلهـا .نسـأل اهلل تعـاىل أن
َ
يرزقنـا حسـن األدب معـه.
*

*

((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]7
((( [سورة النساء ،اآلية .]147
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*

األدب مع رسول اهلل ﷺ

(*)

لقد حتدث القرآن الكريم عن النبي ﷺ حدي ًثا كاش ًفا
عن مكانته وأخالقه وعلو منزلته ،فهو نبي الرمحة،
حيث يقول احلق سبحانه﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚ﴾(((.
(*) أعد هذا املبحث أ .د/حممد خمتار مجعة ،وزير األوقاف ،مرص.
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]107
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]159
((( [سورة التوبة ،اآلية .]128
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وقــد رشع اهلل  آدا ًبــا مــع ســيدنا رســول اهلل ﷺ،
واجــب عــى كل مــن تعامــل معــه يف حياتــه أو مــع ســنته
بعــد وفاتــه ﷺ أن يتــأدب هبــا إىل قيــام الســاعة ،ومــن
هــذه اآلداب:

 عدم ذكر اسمه ﷺ جمر ًدا عام يليق به من الوصفبالنبوة أو الرسالة أو الصالة والسالم عليه ،سواء عند
ذكره ﷺ أو عند سامع اسمه ﷺ أو كتابة اسمه املبارك ﷺ،
بال ًغا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر ،فذلك من أخص
عالمات حب سيدنا رسول اهلل ﷺ ،وهذا ما يعلمنا إياه
القرآن الكريم؛ حيث نادى رب العزة سبحانه وتعاىل سائر
األنبياء بأسامئهم﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾(((،
﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾(((،
﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾(((﴿ ،ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(((﴿ ،ﮆ ﮇ
((( [سورة البقرة ،اآلية  ،35واألعراف ،اآلية .]19
((( [سورة هود ،اآلية .]48
((( [سورة الصافات ،اآليتان .]105 ،104
((( [سورة ص ،اآلية .] 26
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ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(((﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾(((﴿ ،ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ﴾((( ﴿ ،ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ﴾((( ،وعندما خاطب نبينا ﷺ خاطبه خطا ًبا

مقرونًا برشف الرسالة أو النبوة ،أو صفة إكرام وتفضل
ومالطفة ،فقال تعاىل﴿:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ﴾(((﴿ ،ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
(((
احلق  بذكر اسمه يف القرآن
رش َف ُه ُ
ﭡ﴾  ،وعندما َّ
الكريم ذكره مقرونًا بعز الرسالة ،فقال ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾(((.
 ومــن هــذه اآلداب :اإلكثــار مــن الصــاة والســامعليــه ﷺ حيــث يقــول احلــق ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ
((( [سورة مريم ،اآلية .] 7
((( [سورة مريم  ،اآلية .]12
((( [سورة طه ،اآلية .]12
((( [سورة املائدة ،اآلية .]110
((( [سورة املائدة  ،اآلية .]67
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]45
((( [سورة الفتح ،اآلية .] 29
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ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾(((.

ــذ ِه ْالي ِ
يقــول ابــن كثــر ":وا َْل ْقصــود ِمــن ه ِ
ــة:
َ ُ ُ ْ َ
َ
ِ
ِ
ــة َعب ِ
َأ َّن اهلل ســبحا َنه َأ ْخــر ِعبــاده بِمن ِْز َل ِ
ِ
ــد ِه َونَب ِّيــه عنْــدَ ُه
ْ
ُ ْ َ ُ
ََ َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِف ا َْلـ َ ِ
ِ
ِ
َ
ـأ ْالَ ْعـ َ
ـن،
ـى ،بأ َّنـ ُه ُي ْثنــي َع َل ْيــه عنْــدَ ا َْل َلئ َكــة ا ُْل َق َّربـ َ
ِ
ــال َأ ْه َ
ــل ا ْل َع َ
ــالِ
ــر َت َع َ
َو َأ َّن ا َْل َل ِئكَــ َة ت َُص ِّ
ــم َأ َم َ
ــي َع َل ْيــهُ ،ث َّ
ـه ،لِيجت َِمــع ال َّثنَــاء َع َليـ ِ
ِ
الس ـ ْف ِل بِالصـ َ ِ
ِ
ـه
َ ْ
َ
ـاة َوالت َّْســلي ِم َع َل ْيـ َ ْ
ُّ ِّ َّ
ِ
ِ
ِ
ـن ا ْل ُع ْلـ ِ
ِم ـ ْن َأ ْهـ ِ
الس ـ ْف ِّل َجي ًعــا"(((.
ـل ا ْل َعا َلـ َ
ـو ِّي َو ُّ

وقــد أتــى رجــل إىل النبــي ﷺ ،فقــال :ســمعت اهلل 
يقــول﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾...اآليــة،

اللهــم َص ِّ
ــل َع َ
ــى
فكيــف الصــاة عليــك؟ فقــال" :قــل:
َّ
ِ
اهيــم إن َ
يــت َع َ
َّــك
ــى إ ْب َر
َــا َص َّل َ
َ
ُم َ َّمــد َو َعــى آل ُم َ َّمــد ،ك َ
ِ
َحيــدٌ َميــدٌ َ ،و َبــارك َع َ
َــا
ــى ُم َ َّمــد َو َعــى آل ُمَمــد ،ك َ
ِ
اهيــم َ
كــت َع َ
ــى إ ْب َر
إنــك َحيــد َ ِميــدٌ "(((.
َب َار َ
َ
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]56
((( تفسري ابن كثري ،سورة األحزاب.555/ 3 ،
((( صحيح البخاري ،كتاب تفســر القرآن ،ســورة األحزاب ،باب قولــه﴿:إِ َّن اهلل َو َمل َِئ َك َت ُه
ُي َص ُّل َ
ون ع ََل النَّبِ ِّي َيا َأيُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْس ِل ًيم﴾ ،حديث رقم.4519 :
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وللصــاة والســام عــى ســيدنا رســول اهلل ﷺفضائــل عظيمــة ِ
ومنَــح جليلــة ،منهــاَ :ن ْيـ ُـل رمحــة اهلل 
ِ
والســام عــى نب ّينــا ﷺ:
وعميــم فضلــه بكثــرة َّ
الصــاة َّ
فــإذا كانــت الصــاة مــن اهلل تعنــي الرمحــة ،فإنــه ﷺ قال:
ِ
ـرا،((("..
" ...مــن صـىَّ عـيَّ واحــد ًة صـىَّ اهلل عليــه عـ ً
ِ
عيل ،ومـــن
وقــال ً
أيضــا" :من ُذكـ ْـر ُت عنــــده َف ْل ُي َصـــ ّـل َّ
ـي مــــر ًة َصـ ّ
صــ َّ
ـرا"(((.
ـى اهلل عليه عـ ً
ـى عـ ّ
ـتغفار املالئكــة :حيــث يقــول ﷺَ " :مــا ِمـ ْن
ومنها:اسـ ُ
ِ
ِ
مسـ ِ
ـت َع َل ْيــه ا َْل َلئ َك ـ ُة َمــا َصـ َّ
ـل ٍم ُي َصـ ِّ
ـى
ـي ،إِ َّل َص َّلـ ْ
ُ ْ
ـي َعـ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ـيَ ،ف ْل ُيقـ َّـل ا ْل َع ْبــدُ م ـ ْن َذلـ َ
ـك َأ ْو ل ُيكْثـ ْـر " .
َعـ َ َّ

ومنهــا :نيــل شــفاعته ﷺ ،فعــن عبــد اهلل بــن عمــرو
ابــن العــاص  أنه ســمع النبــي ﷺ يقــول" :إِ َذا سـ ِ
ـم ْعت ُْم
َ
ـؤ ِّذ َن َف ُقو ُلــوا ِم ْثـ َـل َمــا َي ُقـ ُ
ـيَ ،فإِ َّنـ ُه َمـ ْن
ا ُْلـ َ
ـولُ ،ثـ َّ
ـم َص ُّلــوا َعـ َ َّ

ــمع ا ُْلن ِ
ِ
((( متفــق عليه ،صحيح البخاري،كتاب األذان ،باب َما َي ُق ُ
َادي ،حديث رقم:
ول إِ َذا َس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استِ ْح َب ِ
ـــول ا ُْلؤَ ِّذن َل ْن َسم َعـ ُه
اب ا ْل َق ْو ِل م ْث َل َق ْ
 .611وصحيح مسلم ،كتاب الصالة،باب ْ
ـم ُي َص ِّل ع ََل النَّبِ ِّي ﷺ ُث َّم َي ْس َأ ُل اهلل َل ُه ا ْل َو ِسي َل َة ،حديث رقم.875 :
ُث َّ
ِ
ِ
ِ
َــى النَّبِ ِّي ﷺ ،حديث رقم:
اب َّ
َاب ع ََم ِل ا ْل َي ْو ِم َوال َّل ْي َلةَ ،ث َو ُ
((( الســنن الكربى للنســائي ،كت ُ
الصلَة ع َ
.9806
((( سنن ابن ماجهِ ،كتَاب إِ َقام ِة الصل َِة والسنَّ ُة فِيها ،باب الصل ِ
َل النَّبِ ِّي ﷺ ،حديث رقم.910 :
ع
َة
َّ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
ُّ
َ
َ
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ِ
ـي َصــا ًة َصـ َّ
َصـ َّ
ـم َس ـ ُلوا
ـراُ ،ثـ َّ
ـى اهلل َع َل ْيــه ِ َبــا َعـ ْ ً
ـى َعـ َ َّ
ـة ال َتنْب ِغــي إِال لِعبـ ٍ
النَّـ ِ
ِ
ـد
َْ
َ
اهلل ِل ا ْل َوســي َل َةَ ،فإِ َّنَــا َمن ِْز َل ـ ٌة ِف ْ َ
ِمن ِعب ِ
اد اهللَ ،و َأ ْر ُجو َأ ْن َأكُـــ َ
ـوَ ،ف َمـــ ْن َســـ َـأ َل
ـون َأنَا ُهـــ َ
ْ َ
ِ
ُ (((
ـت َلـــ ُه َّ
الشـ َفا َعة"  ،وقال ﷺ" :أوىل
ِل ا ْل َوســــي َل َة َح َّلـــ ْ
ِ
النَّـ ِ
كثرهــم عـيَّ صــاةً"(((.
ـاس يب يــو َم القيامــة َأ ُ

ومنهــا :رفــع الدرجــات وحـ ّ
ـط اخلطايــا والســيئات:
يقــول ﷺ":مــن صـىَّ عـ صــا ًة واحــد ًة صـىَّ اهلل ِ
عليه
يَّ
ِ
ٍ
ٍ
ورف َعــت
ـر صلــواتُ ،
ـر خطيئــاتُ ،
وح َّطــت عنـ ُه َعـ ُ
عـ َ
ٍ
(((
ِ
ـر درجــات" َ ،عـ ْن َأ ِ
ب َط ْل َحـ َة َالْن َْصــار ِّي َقـ َ
ـال:
َلـ ُه عـ ُ
ـس يــرى ِف وج ِههِ
ـح َر ُسـ ُ
َ ْ
ـول اهلل ﷺ َي ْو ًمــا َط ِّيـ َ
َأ ْص َبـ َ
ـب النَّ ْفـ ِ ُ َ
ــرَ ،قا ُلــواَ :يــا َر ُس َ
ــب
ــول اهللَ ،أ ْص َب ْح َ
ــو َم َط ِّي َ
ــت ا ْل َي ْ
ا ْلبِ ْ ُ
ــلَ ،أت ِ
النَّ ْف ِ
ــالَ " :أ َج ْ
ــرَ ،ق َ
ــرى ِف َو ْج ِه َ
َــان
ــسُ ،ي َ
ــك ا ْلبِ ْ ُ
ٍ
آت ِمــ ْن َر ِّب َ ف َق َ
ــك ِمــ ْن ُأ َّمتِ َ
ــى َع َل ْي َ
ــالَ :مــ ْن َص َّ
ــك
ٍ
َصـ َ
ـر
ـا ًة َك َتـ َ
ـر َح َسـنَاتَ ،و َمَــا َعنْـ ُه َعـ ْ َ
ـب اهلل َلـ ُه ِ َبــا َعـ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َل النَّبِ ِّي ﷺ
((( صحيح مسلم،كتاب الصالةَ ،ب ُ
اب ا ْل َق ْول م ْث َل َق ْول ا ُْلؤَ ِّذن َل ْن َسم َع ُهُ ،ث َّم ُي َص ِّل ع َ
ُث َّم َي ْس َأ ُل ل ُه ا ْل َو ِسي َل َة ،حديث رقم. 384 :
اب ِ
الوت ِْر ،باب ما جاء يف فضل الصالة عــى النبي ﷺ ،حديث رقم:
ــو ُ
((( ســنن الرتمذيَ ،أ ْب َ
.484
((( السنن الكربى للنسائي ،كتاب السهو ،باب ا ْل َف ْض ِل ِف الصل ِ
َل النَّبِ ّي ِ ﷺ ،حديث رقم.1297 :
ع
َة
َّ
ُ
َ
َ
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ـات ،ورد َع َليـ ِ
ـر درجـ ٍ
ٍ
ـه ِم ْث َل َهــا"(((.
َ َ َّ ْ
ـع َلـ ُه َعـ ْ َ َ َ َ
َسـ ِّي َئاتَ ،و َر َفـ َ

ومنهــا :كفايــة اهلمــوم ومغفــرة الذنــوب :فعــن
ِ
َ
ــر
أيب بــن كعــب  أنــه قــال :يــا
رســول اهلل ،إِ َّن ُأكْث ُ
ِ
ـك ،فكــم أج َعـ ُـل لـ َ
الصــا َة عل ْيـ َ
ـك مــن صــات؟ فقــال:
الربــع؟ قــال" :مــا شــ ْئ َت،
قلــت
"مــا ِشــ ْئ َت" ،قــال:
ُ
َ
خــر َ
النصــف؟ قــال:
قلــت:
لــك"،
زدت فهــو
َ
ُ
فــإِ ْن َ
ٌ
خــر َ
ــت:
زدت فهــو
"مــا
لــك" ،قــال :ق ْل ُ
شــئت ،فــإِ ْن َ
َ
ٌ
فالثلثـ ِ
ـر لـ َ
ـك"،
ـن؟ قــال" :مــا شـ ْئ َت ،فــإِ ْن َ
زدت فهــو خـ ٌ
ُ
أجعــل َ
لــك صــايت ك َّلهــا ؟ قـــال" :إ ًذا ُت ْك َفــى
قلــت:
ُ
لــك ذن ُب َ
ويغفــر َ
مه َ
ــك
ــك"(((.
ْ
َّ

 ومـن اآلداب التي جيـب أن يتعامل هبا املرء مع رسـولاهلل ﷺ :توقير أمـره ﷺ وسـنته ،واملبـادرة إىل التـزام هديـه،
وعـدم التعامـل معه ﷺ كما يتعامل بعضنا مـع بعض؛ حيث
يقـول احلـق سـبحانه﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
((( ســنن الدارمي ،كتاب الرقــاق ،باب فضل الصالة عىل النبــي ﷺ ،حديث رقم،2773 :
ومسند أمحد  ،272 / 26حديث رقم.16352 :
((( سنن الرتمذي ،مجاع أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب منه ،حديث رقم.2457 :
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ﮁ ﮂ ﮃﮄ﴾((( ،فقـد أمجع علماء األمة عىل حجية
السـنة النبويـة ،وأن طاعـة الرسـول ﷺ مـن طاعـة اهلل ،
حيـث يقـول احلـق سـبحانه وتعـاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾((( ،ويقـول
سبحانه﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(((.

ويقول سبحانه﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ﴾((( ويقول سبحانه ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(((،
ويقول سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
((( [سورة النور ،اآلية .] 63
((( [سورة النساء ،اآلية .] 59
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]132
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]32
((( [سورة األنفال ،اآلية .]46
((( [سورة املائدة ،اآلية .]92
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪُ﴾(((.

أيضا أال نتعامل مع سنته كام نتعامل مع
وهو ما يقتيض ً
كالم بعضنا البعض ،وهو ما أكد عليه كبار الفقهاء والعلامء؛
قلت ً
قول خيالف
حيث يقول اإلمام أبو حنيفة " :إذا ُ
رب الرسول ﷺ فاتركوا قويل"(((.
َ
كتاب اهلل تعاىل ،وخ َ

ويقـول اإلمـام مالـك " :ليـس أحـد بعـد النبيﷺ
إال ويؤخـذ مـن قولـه ويترك إال النبـي ﷺ"((( ،ويقـول
أيضـا" :إنما أنـا بشر أخطـئ وأصيـب ،فانظـروا يف رأيي
ً
فـكل ما وافـق الكتاب والسـنة فخـذوه ،وكل مـا مل يوافق
الكتـاب والسـنة فاتركـوه"(((.

ويقول اإلمام الشافعي" :ما من أحد إال وتذهب
قلت من قول
وتعزب عنه ،فمهام ُ
عليه سنة لرسول اهلل ﷺ ُ
أصلت من أصل ،فيه عن رسول اهلل ﷺ خالف ما قلت،
أو ّ
((( [سورة النور ،اآلية .]54
((( إيقاظ مهم أويل األبصار َّ
للعلمة صالح بن حممد ال ُف َّلين ،ص .93
((( املجموع للنووي.175/1 ،
((( ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقايض عياض.72/1 ،
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أيضا:
فالقول ما قال رسول اهلل ﷺ وهو قويل"((( ،ويقول ً
"إذا وجدتم يف كتايب خالف سنة رسول اهلل ﷺ ،فقولوا
بسنة رسول اهلل ﷺ ،ودعوا ما قلت"(((.

ويقـول اإلمـام أمحـد بـن حنبـل " :ال تق ّلـدين وال
تقلـد مالـكًا ،وال الشـافعي ،وال األوزاعـي ،وال الثوري،
ُ
وخـذ مـن حيـث أخـذوا"((( ،فاإليمان بـه ﷺ ال يكتمـل
رىض وطيـب نفـس ،فقـال
إال بالنـزول على حكمـه عـن ً
سـبحانه﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ﴾(((.
 ومـن هـذه اآلداب :التـزام األدب والوقـار يفمسـجده ﷺ ،فلا شـك أن حرمـة جـوار رسـول اهلل ﷺ
بعـد وفاتـه كحرمـة جـواره ح ًّيـا ،وقد هنـى اهلل تعـاىل عن
رفـع الصـوت عنـده فقـال سـبحانه﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ

((( إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية.204/2 ،
((( املصدر السابق.203/ 2 ،
((( املصدر السابق.139/ 2 ،
((( [سورة النساء ،اآلية .]65
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ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ً
رجلا يرفـع
ﯩ﴾((( ،وقـد سـمع اإلمـام مالـك 
صوته يف مسـجد رسـول اهلل ﷺ فقال :يا هـذا ،إن اهلل 
قـد ذم أقوا ًما فقال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾((( ،وامتـدح
أقوا ًما فقـال ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ﴾((( ،وإن حرمة رسـول اهلل ﷺ ميتًـا كحرمته ح ًّيا،
فتـأدب يف مسـجد رسـول اهلل ﷺ.
*

*

((( [سورة احلجرات ،اآليتان .]3، 2
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]2
((( [سورة احلجرات ،اآلية .]3
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*

األدب مع الصحابة (رضوان اهلل عليهم)

(*)

يمثل عرص النبي ﷺ وأصحابه (رضوان اهلل عليهم)
عرصا فريدً ا من الناحية اإليامنية واألخالقية والسلوكية،
ً
يتطلع إليه املسلمون فريون فيه عزة اإليامن وطهارة املبادئ
والقيم ،ويتلمسون ممن عاشوا فيه القدوة واألسوة ،غري أن
العهد كلام َب ُعدَ بالناس عن هذا العرص ضعفت ذاكرهتم،
فنسوا ما ألصحاب النبي ﷺ عليهم من واجب التقدير
واإلجالل؛ لذا كان مما جيدر بنا بني احلني واآلخر أن
نتحدث عن األدب معهم؛ لنذكِّر ناس ًيا ،وننبه ً
غافل.

 -تعريف الصحايب:

"ص ِح ْب ُت ُه َأ ْص َح ُب ُه ُص ْح َب ًة..
الصحايب يف اللغة :من الفعل َ
َ ٌ (((
َو ْالَ ْص ُل ِف َه َذا ْ ِ
ال ْط َل ِق َلِ ْن َح َص َل َل ُه ُر ْؤ َي ٌة َو ُمَال َسة ،
(*) أعد هذا املبحث د/أمحد عبد اهلادي عيل ،مدير إدارة املراكز الثقافية.
((( املصباح املنري :أليب العباس الفيومي (ت770هـ).333/1 ،
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ِ
ات َع َل
َّبي ﷺ ُم ْؤ ِمنًا بِ ِهَ ،و َم َ
ويف االصطالحَ " :م ْن َلق َي الن َّ
ِْ
ال ْس َل ِم"((( ،وقد بلغ عدد الصحابة حني "قبض رسول اهلل ﷺ
نحو مائة ألف وأربعة عرش أل ًفا من الصحابة الذين رأوا رسول
اهلل أو سمعوا منه"((( ﷺ.

والنصوص كثرية متواترة يف فضلهم وعلو مكانتهم،
وهي "تقتيض طهارهتم والقطع عىل تعديلهم ونزاهتهـم؛
فال حيـتاج أحد منهم  -مع تعديل اهلل تعاىل هلم ،امل َّطلع عىل
بواطنهم  -إىل تعديل أحد من اخللق له"((( .وأحاول يف هذه
السطور بيان بعض ما جيب علينا جتاه الصحابة من آداب،
فمن ذلك:
 معرفة فضلهم ومنزلتهم يف اإلسالم ،وقد جاءتبفضلهم اآليات واألحاديث الكثرية ،فمن ذلك :قوله
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ
((( نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر (ضمن كتاب سبل السالم) ،البن حجر العسقالين (ت:
852هـ) ،ص .230
((( رشح التبرصة والتذكرة لزين الدين العراقي (ت 806هـ) 135/2 ،بترصف.
((( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي (ت 463هـ) ،ص .49
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾((( ،ويقول ﷺ" :إِ َّن اهلل َت َب َار َك

اخت ََار ِب َأ ْص َحا ًبا ،((("..ويف لفظَّ :
اخت ََار ِن َو ْ
َو َت َع َال ْ
"إن اهللُ
(((
اخت ََار ِن َو ْ
ْ
اخت ََار ِل َأ ْص َحا ًبا ، "..فاهلل  املطلع عىل قلوب
العباد هو من اختار للنبي ﷺ أصحابه من بني الناس ،فهم
اصطفاء بارئ اخللق لسيد اخللق ،يقول َعبدُ اهلل بن مسع ٍ
ود:
ْ َ ْ ُ
ْ
ٍ
"إِ َّن اهللَ َن َظر ِف ُق ُل ِ ِ ِ
ب ُم َ َّمد ﷺ َخ ْ َي
وب ا ْلع َبادَ ،ف َو َجدَ َق ْل َ
َ
وب ا ْل ِعب ِ
َ
اص َط َفا ُه لِنَ ْف ِس ِهَ ،فا ْب َت َع َث ُه بِ ِر َسا َلتِ ِهُ ،ث َّم َن َظ َر ِف
ف
،
اد
ْ
ُق ُل ِ َ
ٍ
وب ا ْل ِعب ِ
اد َب ْعدَ َق ْل ِ
ُق ُل ِ
وب َأ ْص َحابِ ِه َخ ْ َي
ب ُم َ َّمدَ ،ف َو َجدَ ُق ُل َ
َ
وب ا ْل ِعب ِ
ادَ ،ف َج َع َل ُه ْم ُو َز َرا َء نَبِ ِّي ِه.((("..
ُق ُل ِ َ
 ومنها :الرتيض عليهم عند ذكرهم ،فيجب أن نتحدثعنهم بام هم أهله من اإلجالل والتقدير؛ فقد ترىض اهلل يف
عليائه عنهم؛ فقال﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ﴾((( ،وقال ﴿ :ﭑ

((( [سورة التوبة ،اآلية.]100
((( املستدرك للحاكم،كتاب معرفة الصحابة ،ذكر عويم بن ساعدة  ،حديث رقم.6656 :
((( املعجم الكبري للطرباين ،140/17 ،حديث رقم.349 :
((( مسند أمحد ،84/ 6 ،حديث رقم.3600 :
((( [سورة الفتح ،اآلية .]18
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾((( ،واتباعهم بإحسان يعني

أن نذكرهم بالدعاء ،وتعداد املحاسن((( ،وإذا ورد ذكر
ألحدهم أعقبناه بقولنا ،((( :وال نذكرهم كآحاد الناس،
وليكن لنا يف سيدنا عمر  األسوة احلسنة ،فهو عىل عظيم
قدره يذكر سيدنا أبا بكر وسيدنا بالل  فيقولَ " :أ ُبو َبك ٍْر
َس ِّيدُ نَا َو َأ ْعت ََق َس ِّيدَ نَا"(((.
 ومن اآلداب يف التعامل مع الصحابة كذلك :االقتداءهبم ،فالصحابة هم من رباهم النبي ﷺ عىل عينه ،وكان
الوحي يتنزل عليه وهو بني أظهرهم ،يؤدهبم ويطهرهم؛
فينبغي عىل املسلم أن يتخذهم قدوة ،فقد ذكر اهلل تعاىل
يف كتابه أن من اتبع هداهم حاز رضوانه وأورثه جنانه،
قال تعاىل ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ﴾((( ،ويقول سيدنا ابن مسع ٍ
ودَ " :م ْن ك َ
َان ِمنْك ُْم
ْ ُ َ ْ ُ

((( [سورة التوبة ،اآلية.]100
((( راجع :الوسيط يف تفسري القرآن املجيد.521/ 3 ،
((( راجع :التقريب والتيسري ملحيي الدين النووي (ت 676هـ) ،ص .68
((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب بالل بن رباح ،حديث رقم.3544 :
((( [سورة التوبة ،اآلية.]100
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اب رس ِ
ول اهلل ﷺ؛ َفإِ َّنُ ْم كَانُوا َأ َب َّر
ُمت ََأ ِّس ًيا َف ْل َيت ََأ َّس بِ َأ ْص َح ِ َ ُ
ِ
ِ ِ
علمـا ،وأقلها تكل ًفا ،وأقومها
َهذه ْالُ َّمة ُق ُلو ًبا ،وأعمقها ً
هد ًيا ،وأحسنها َح ًالْ ،
اخت ََار ُه ُم اهلل لِ ُص ْح َب ِة نَبِ ِّي ِه ﷺ َوإِ َقا َم ِة
ِ ِِ
وه ْم ِف آ َث ِ
ار ِه ْمَ ،فإِ َّنُ ْم كَانُوا
دينهَ ،فا ْعر ُفوا َل ُ ْم َف ْض َل ُه ْمَ ،واتَّبِ ُع ُ
َع َل ْالُدَ ى ا ُْل ْست َِقي ِم"(((.

 ومنها :العلم بأن اختالفهم يف االجتهاد يف الرأي سعةيف الترشيع ورمحة ،فاختالف الناس يف منازعهم فطرة أرادها
اهلل هلم؛ ليثروا احلياة بأفكارهم ،وقد أقر الرسول ﷺ هذا
التنوع يف أصحابه ،فحني اختلف أبو بكر وعمر (رضوان
اهلل عليهام) يف املوقف من أرسى بدر ،فرأى الفاروق قتلهم؛
ليعلم اهلل من قلوهبم أهنا خلت من الوالء إال له ولدينه،
ورأى الصديق قبول الفدية منهم ،يستعان هبا عليهم ،ولعل
اهلل أن يفتح قلوهبم لإلسالم ،فقال رسول اهلل ﷺ... :
ِ
يم َ ،ق َال﴿ :ﭱ ﭲ
إِ َّن َم َث َل َك َيا َأ َبا َبك ٍْر ك ََم َث ِل إِ ْب َراه َ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

((( جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب ،باب ما يكره فيه املناظرة واجلدال واملراء،197/ 2 ،
حديث رقم.926 :
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ِ
(((
يسى
ﭿ ﮀ ﮁ﴾ َ ،و َم َث َل َك َيا َأ َبا َبك ٍْر ك ََم َث ِل ع َ
َق َال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ﴾(((َ ،وإِ َّن َم َث َل َك َيا ُع َم ُر ك ََم َث ِل ن ٍ
ُوح َق َال:
﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾(((،
ِ
وسىَ ،ق َال﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ
َوإِ َّن م ْث َل َك َيا ُع َم ُر ك ََم َث ِل ُم َ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ﴾((( ،(((.فأبان الرسول ﷺ أن االختالف يف املنازع
قديم ،وأن االختالف ال ينايف أن يكون كال املختلفني عىل
صالح وتقوى.

إن "اختلاف الصحابـة  إنما نشـأ عـن اجتهـاد،
وهلـم حمامل ولذلـك كان اختالفهـم رمحة"((( ،يقـول ُع َم ُر
اختِ َل ِ
ِ
ف َأ ْص َح ِ
سر ِن بِ ْ
ـاب ُم َ َّم ٍد ﷺ
ا ْبـ ُن َع ْبـد ا ْل َع ِز ِيزَ " :ما َي ُ ُّ
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]36
((( [سورة املائدة ،اآلية .]118
((( [سورة نوح ،اآلية .]26
((( [سورة يونس ،اآلية .]88
((( الســنن الكربى للبيهقي ،كتاب قســم الفيء ،باب ما جاء يف مفــاداة الرجال منهم باملال،
حديث رقم.12623 :
((( التيسري برشح اجلامع الصغري لزين الدين املناوي (ت 1031هـ).48/2 ،
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ـو ِل َه ُؤ َل ِء َأ َص ْبنَـاَ ،وإِ ْن َأ َخ ْذنَا
ُْ
ح ُـر النَّ َع ِم؛ َلَنَّـا إِ ْن َأ َخ ْذنَا بِ َق ْ
ِ
ه
ل
ـو
ـؤ َل ِء َأ َص ْبنَا"(((.
بِ َق ْ َ ُ

 ومنها :محل أفعاهلم عىل أحسن ُو ُجوهها ،فالصحابةقد قدموا يف سبيل هذا الدين أغىل ما يمتلكون ،فال يقبل
ً
عقل أن يتعمدوا اخلطأ َلع َر ٍ
ض من الدنيا قليل ،وجيب علينا
أن نحمل أفعاهلم عىل أحسن حماملها املمكنة ،وأن نعلم أنه
اجتهاد يطلب الصواب ،ولنا فيام فعله رسول اهلل ﷺ األسوة
احلسنة ،فحني كتب سيدنا حاطب بن أيب بلتعة  إىل أهل
مكة خيربهم بمسري الرسول إليهم يف فتح مكة ،وكان ﷺ
قد تكتم األمر جتن ًبا إلراقة الدماء ،وكان سيدنا حاطب 
يريد أن تكون له يد عند أهل مكة؛ لئال ينالوا أهله بأذى ،فلام
ُأ ْع ِل َم ﷺ باألمر رد الرسالة قبل وصوهلا إىل أهل مكة ،وأشار
عليه سيدنا عمر بأن يقتل حاط ًبا؛ لظنه أنه قد نافق ،فأبان
الرسول ﷺ أن النفاق ال جيد طريقه إىل أهل بدر ،فقال" :إِن َُّه
ون َق ِ
َقدْ َش ِهدَ َبدْ ًراَ ،و َما ُيدْ ِر َ
ـد َّ
يك َل َع َّل اهلل َأ ْن َي ُك َ
اط َل َع َع َل
َأ ْهـلِ َبـدْ ٍر َف َق َ
ـال ْاع َم ُلوا َما ِش ْئت ُْم َف َقدْ َغ َف ْر ُت َل ُك ْم"(((.
((( الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي (أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت ت463 :هـ).117/ 2 ،
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اجلاسوس ،حديث رقم،2845 :
وصحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب من فضائل أهل بدر  وقصة حاطب بن أيب بلتعة،
حديث رقم.2494 :
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 ومنهـا :حبهـم واحلذر مـن تنقيصهم أو سـبهم ،فقدأبـان النبـي ﷺ أن مـن أحبهـم فقد أح َّبـه ،ومـن أبغضهم
ِ
ـال" :اهلل اهلل ِف َأ ْص َح ِ
أبغضـه ،ف َق َ
ـم
فقـد َ
ـابَ ،ل َتتَّخ ُذ ُ
وه ْ
ِ
ـمَ ،و َمـ ْن
ـم َفبِ ُح ِّبـي َأ َح َّب ُه ْ
َغ َر ًضـا َب ْعـديَ ،ف َمـ ْن َأ َح َّب ُه ْ
َأب َغ َضهـم َفبِب ْغ ِ
ضي َأ ْب َغ َض ُه ْمَ ،و َمـ ْن آ َذ ُاه ْم َف َقـدْ آ َذ ِان،((("..
ْ ُ ْ ُ
ِ
َ
َ
َ
َ
ـول ﷺَ :
وي َق َ
ـق
ُـم أ ْن َف َ
"ل ت َُسـ ُّبوا أ ْص َحـاب َف َل ْ
ـو أ َّن أ َحدَ ك ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
(((
ِم ْث َـل ُأ ُحـد َذ َه ًبـا َمـا َب َل َ
ـم َو َل نَصي َفـه"  ،أي
ـغ ُمـدَّ َأ َحده ْ
أن أحــدنا لـو أنفـق مثـل جبل أحــد ذهبـًـا ما بــلغ ثوابه
ثــواب نــفقة أحدهـم مـدًّ ا وال نصف مـدّ (((.
* *

*

سب أصحاب النبي ،حديث رقم.3862 :
((( سنن الرتمذي ،أبواب املناقب ،باب فيمن َّ
((( متفــق عليه ،صحيح البخــاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قــول النبي ﷺ " :لو كنت
متخذا ً
ً
خليل " ،حديث رقم ،3470 :وصحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب حتريم
سب الصحابة.2541 ،
((( راجع :رشح النووي لصحيح مسلم.94 ،93/16 ،
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آداب معاملة الوالدين

(*)

لقـد اسـتوعبت رشيعـة اإلسلام كل مناحـي احليـاة
رشا
خيرا إال و َد َع ْ
ـت إليـه ،ومل تَـدَ ْع ًّ
وشـئوهنا ،فلـم تَـدَ ْع ً
إال وحـذرت منـه ،فدعت إىل مـكارم األخالق ،وحماسـن
اآلداب التـي تنظـم حيـاة النـاس ،والتـي لـو التزمـوا هبـا
لعاشـوا حياة طيبة كريمة ،وسـعدوا يف دنياهـم وأخراهم،
قـال تعـاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ﴾((( ،ومـن هـذه اآلداب التـي حثـت عليهـا ورغبت
فيهـا :آداب التعامـل مـع الوالديـن ،وذلـك إكرا ًمـا هلما،
ِ
جـود األبناء
سـبب ُو
واعرتا ًفـا بجميلهما ،فالوالـدان مهـا
ُ
يف هـذه الدنيـا بعـد مشـيئة اهلل تعـاىل ،ويكفـي بيانًـا ِ
لع َظم
رب واإلحسـان
حـق الوالدين ،أن اهلل تعـاىل َقر َن حقهام يف ال ّ
الكمر ،مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.
(*) أعد هذا املبحث د /عمرو حممد َّ
((( [سورة اجلن ،اآلية .]16
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بح ِ
قـه يف العبـادة والتوحيـد ،فقال سـبحانه وتعاىل﴿ :ﮗ
َ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾((( ،وقـال :
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ﴾(((،

كما قـرن شـكره تعـاىل بشـكر الوالديـن ،فقـال سـبحانه

وشـكر
وتعاىل﴿:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(((،
ُ
الوالديـن يكـون بأداء حقوقهما التي أوجبهـا اهلل تعاىل وحث

عليها رسـوله ﷺ.

فـاألم ت ُْر ِضـع ولدهـا حولين كاملين أو تـكاد،

وتسـهر ليلهـا عنـد رأس ولدهـا إن مـرض أو نـزل به أمل؛

خصهـا اهلل تعـاىل بالذكـر يف وصيتـه باإلحسـان إىل
لـذا ّ

الوالديـن ،فقـال ﴿ :ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ﴾((( ،وقـال سـبحانه وتعـاىل﴿ :ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾(((.
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]23
((( [سورة النساء ،اآلية .]36
((( [سورة لقامن ،اآلية .]14
((( [سورة األحقاف ،اآلية .]15
((( [سورة لقامن ،اآلية .]14
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بر والصلـة
وقـد قدمهـا النبـي ﷺ على األب يف ال ّ
واإلحسـان؛ لعظـم حقهـا ،فقد اختصـت األم بثالثـة أمور:

احلمـل ،والوضـع ،والرضـاع ،فأكـد على حقهـا قبـل حـق

األب ثلاث مرات ،فعـن أيب هريرة  قـال :جاء رجل إىل
بح ْس ِ
ـن صحابتي؟
رسـول اهلل ﷺ فقـالَ :مـ ْن ّ
أحـق النّـاس ُ

ثـم
"ثـم أ ّمـك" ،قـالّ :
ثـم مـن؟ قـالّ :
قـال" :أ ّمـك" قـالّ :
"ثم أبـوك"(((،
ثـم من؟ قـالّ :
"ثم أ ّمـك" ،قالّ :
مـن؟ قـالّ :

ثـم جـاءت الوصيـة بحسـن صحبـة األب الذي يعمـل ليل

هنـار يف كـد وتعـب مـن أجـل أن يوفر ألرستـه مـا حيتاجونه
ويطلبونـه مـن املطعـم واملشرب وامللبس واملسـكن.

بـر لوالدهيـم فلـن يوفومهــا
فمهما قـدّ م األبنـاء مـن ٍّ

وبـر األبنـاء إنما هـو
حقهما؛ ألهنما مـن بـدأ باإلحسـانُّ ،

مكافـأة ،وليـس الواصـل كاملكافـئ ،فعـن أيب هريـرة 

يزي َولدٌ َوالِـدً ا إال أن جيدَ ه
قـال :قـال رسـول اهلل ﷺ" :ال َ ْ

اب َم ْن َأ َح ُّق الن ِ
الص ْح َب ِة ،حديث
َّاس بِ ُح ْس ِن ُّ
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،ب ُ
الص َل ِة َو ْال َد ِ
اب بِ ِّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن َو َأ َّنُ َم َأ َح ُّق
ابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
رقم ،5971 :وصحيح مســلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
بِ ِه ،حديث رقم.2548 :
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مملـوكًا فيشتر َيه ف ُيعتِقه"((( ،وقـد َأتَى رجل إىل سـيدنا ُع َم َر
الَ َّط ِ
بـن ْ
ين ،إِ َّن ِل ُأ ًّمـا َب َل َغ َها
ـاب َ ،ف َق َالَ :يـا َأ ِم َري ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ِ
ِ
ِ
ِمـ َن ا ْلك َ ِ
اجـ ًة إِ َّل َو َظ ْه ِ
ـري َمط َّيـ ٌة َلَـا،
بر َأ َّنَـا َل َت ْقضي َح َ
ـالَ :
ـت َح َّق َهـا؟ َق َ
َـع َذلِ َ
ـك
َف َه ْـل َأ َّد ْي ُ
"ل؛ ِلَ َّنَـا كَان ْ
َـت ت َْصن ُ
ِ
بِ َ ِ
َـع َذل َ
ْت
ـك ِ َبـا َو َأن َ
ـي َتت ََمنَّـى َب َقـا َء َكَ ،و َأن َ
ْـت ت َْصن ُ
ـك َوه َ
َتت ََمنَّـى فِ َرا َق َهـا"(((.
 من أجل ذلك رشع اإلسالم لرب الوالدين آدا ًبا يتأدبهبام الولد يف تعامله معهام ،منها:

ُ
واإلحسـان
 وجـوب طاعتهام يف املعروف ،مع الرب هبام،إليهما ،وكمال توقريمهـا ،مـع االعتراف الدائـم بفضلهما
ومكانتهما ،والتواضـع هلما ،قـال تعـاىل﴿ :ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾((( ،وأن يأخـذوا بمشـورهتام ،فهام
أهـل التجربـة يف احليـاة والصـدق يف النصيحـة ،ومهـا أحـق
النـاس بعطفـك ورفقـك ورمحتـك وتواضعـك ومعروفك،
فعـن َعب ِ
ـالَ :أتَى َر ُج ٌل َر ُس َ
ـد اهلل ْب ِن َع ْم ٍـرو َ ق َ
ـول اهلل ﷺ
َ ْ ْ

اب َف ْض ِل ِعت ِْق ا ْل َوالِ ِد ،حديث رقم.1510 :
((( صحيح مسلم ،كتاب العتقَ ،ب ُ
((( اجلامع يف احلديث أليب حممد ابن وهب املرصي (املتوىف197 :هـ) باب األسامء ،حديث رقم.90 :
((( [سورة اإلرساء ،اآلية.]24
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ـول اهلل ،إِ ِّن ِج ْئ ُت ُأ ِريـدُ ِْ
ـالَ :يـا َر ُس َ
َف َق َ
ال َها َد َم َع َ
ـكَ ،أ ْبت َِغي
وجـه اهلل والدَّ ار ْال ِخـرةَ ،و َل َقدْ َأ َتي ُت وإِ َّن والِـدَ ي َليب ِكي ِ
ان،
َّ َ ْ َ
ْ َ َ
َ َ
َ ْ َ َ َ
ِ
(((
ِ
َق َ
َما َأ ْب َك ْيت َُه َم" .
ـالَ " :ف ْارج ْع إِ َل ْي ِه َماَ ،ف َأ ْضحك ُْه َما ك َ
يتقرب هبا العبد
إن بر الوالدين من أفضل األعامل التي ّ

إىل ربه ،وقدَّ مه ﷺ عىل اجلهاد يف سبيل اهلل حال كونه فرض

كفاية ،فأوقف اجلهاد عىل إذن الوالدين ،فعن عبد اهلل بن
مسعود  قالَ :س َأ ْل ُت َر ُس َ
ب
ول اهلل ﷺَ :أ ُّي ْالَ ْع َم ِل َأ َح ُّ
"الص َل ُة َع َل َو ْقتِ َها" ُق ْل ُتُ :ث َّم َأ ٌّي؟ َق َالُ " :ث َّم
إِ َل اهلل؟ َق َالَّ :
بِ ُّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن" ُق ْل ُتُ :ث َّم َأ ٌّي؟ َق َالُ " :ث َّم ِْ
ال َها ُد ِف َسبِ ِ
يل اهلل"،
ِ
َق َ
است ََز ْد ُت ُه َل َزا َد ِن"(((.
ـالَ :
"حدَّ َثني ِ ِب َّن َو َل ِو ْ
كذلـك مـن البر عدم السـفر إال بإذهنما ،فعـن َع ْبد اهلل
ا ْبـن َع ْم ٍ
اسـت َْأ َذ َن ُه
ـي ﷺ َف ْ
ـرو  قـالَ :جـا َء َر ُج ٌـل إِ َل النَّبِ ِّ
اجله ِ
ـي َوالِـدَ َ
ـمَ ،ق َ
اك؟"َ ،ق َ
ـادَ ،ف َق َ
ـال:
ِف ِ َ
ـالَ :ن َع ْ
ـالَ " :أ َح ٌّ

((( سنن ابن ماجه ،كتاب اجلهاد ،باب الرج ِل ي ْغزُ و و َله َأبو ِ
ان ،حديث رقم.2782 :
َ ُ ََ
َ ُ َّ ُ َ
﴿و َو َّص ْينَا ِاإلن َْســانَ
ـــو ِل اهلل َت َعـــا َلَ :
اب َق ْ
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،ب ُ
ِ
ِ ِ
َاب
بِ َوالدَ ْيه ُح ْسنًا﴾ [سورة العنكبوت ،اآلية  ،]8حديث رقم ،5970 :وصحيح مسلم ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َب َيان ك َْون ْ ِ
ِْ
ال َيمن بِاهلل َت َع َال َأ ْف َض َل ْالَع َْمل ،حديث رقم.85 :
ال َيم َنَ ،ب ُ
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" َف ِف ِيهما َفج ِ
اهـدْ "((( ،وعـدَّ ابـن عبـاس  بـر الوالـدة من
َ َ
أهم أسـباب قبـول التوبـة ومغفرة الذنـوب ،فعنـه َ ،أ َّن ُه
َأتَـا ُه َر ُج ٌـل َف َق َ
ـت َأ ْن َتن ِْك َحنِـي،
ـت ا ْم َـر َأةًَ ،ف َأ َب ْ
ـال :إِ ِّن َخ َط ْب ُ
َو َخ َط َب َها َغ ْ ِ
ـت َأ ْن َتن ِْك َح ُهَ ،ف ِغ ْر ُت َع َل ْي َهـا َف َق َت ْلت َُها،
يريَ ،ف َأ َح َّب ْ
َفه ْـل ِل ِمـن تَوب ٍ
ـالُ " :أ ُّم َك َح َّيـ ٌة؟" َق َ
ـة؟ َق َ
ُب
ـالَ :لَ ،ق َال":ت ْ
ْ َْ
َ
ِ
ـت َف َس َـأ ْل ُت
اسـ َت َط ْع َت"َ .ف َذ َه ْب ُ
إِ َل اهلل َ ،و َت َق َّـر ْب إِ َل ْيـه َمـا ْ
ـاة ُأم ِ
ِ
ابـن َعب ٍ ِ
ـه؟ َف َق َ
ـال" :إِ ِّن َل َأ ْع َل ُم
ْ َ َّ
ـاس :ل َ َس َـأ ْل َت ُه َعـ ْن َح َي ِّ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
ِ
َ
ْ
لا أ ْق َـر َب إ َل اهلل  مـ ْن ب ِّـر ال َوالدَ ة" ْ ،
َع َم ً
طلب
فـإن كان ُ
الوالديـن يف معصيـة اهلل ،أو مما ال طاقة لألبنـاء به ،فال طاعة
نفسـا إال وسـعها،
ملخلوق يف معصية اخلالق ،وال يكلف اهلل ً
وح ْسـن اعتـذار ،ويف
لكـن ينبغـي أن ُي َـر ّد ذلـك برفق ولني ُ
ذلـك يقول ربنا سـبحانه وتعـاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ﴾(((.

اجله ِ
اد بِإِ ْذ ِن َاأل َب َو ْي ِن ،حديث رقم:
اب ِ َ
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسريَ ،ب ُ
ــن و َأنم َأح ُّق بِهِ،
ِ
ِ
ِ
اب ب ِّر ا ْل َوالدَ ْي
َ َّ ُ َ َ
 ،3004وصحيح مســلم ،كتاب الرب والصلة واآلدابَ ،ب ُ
حديث رقم.2549 :
اب بِ ِّر ُالْ ِّم ،حديث رقم.4 :
((( األدب املفرد للبخاريَ ،ب ُ
((( [سورة لقامن ،اآلية .]15
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 كذلك من األدب مع الوالد ْين :كامل رعايتهام عندٍ
اهلرم
الكب ،فأشدّ فرتة يف حياهتام تلك التي يعرتهيم فيها َ
َ
خص اهلل تعاىل
َ
والوهن ،فيحتاج عندها اآلباء إىل األبناء ،لذا ّ
هذه املرحلة بالذكر عند حديثه عن اإلحسان للوالدين،
فقال سبحانه﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ِ
(((
ب أحدُ مها ،ومها
ﯜ ﯝ ﯞ﴾  ،أي إذا بلغ الوالدان الك َ َ

تتأفف
حتنو عليهام ،فال
يف كنفك وكفالتِك،
ْ
فيجب عليك أن َ
ُ
تتضج ْر ،وقل هلام ً
قول لينًا ً
مجيل مهذ ًبا ،مع التواضع
وال
ّ
األجر
وخفض اجلناح ،فاإلحسان للوالدين فرصة ملضاعفة ْ
والثواب ،وويل ملن ض ّيعها بالعقوق وترك الرب ،ف َع ْن َأ ِب
ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
"ر ِغ َم َأ ْن ُف ُهُ ،ث َّم َر ِغ َم
ول اهلل ﷺَ :
َأ ْن ُف ُهُ ،ث َّم َر ِغ َم َأ ْن ُف ُه" ِق َيلَ :م ْن َيا َر ُس َ
ول اهلل؟ َق َالَ " :م ْن َأ ْد َر َك
ِ
ِ ِ ِ
ها َأ ْو ِك َل ْي ِه َمُ ،ث َّم َل ْ َيدْ ُخ ِل ْ
الَنَّ َة"(((.
َوالدَ ْيه عنْدَ ا ْلك َ ِبَ ،أ َحدَ ُ َ

((( [سورة اإلرساء ،اآليتان .]24 ،23
ِ
الص َل ِة َوالْ َد ِ
اب َر ِغ َم َأن ُ
ها ِعنْدَ
ابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
ْف َم ْن َأ ْد َر َك َأ َب َو ْيه َأ ْو َأ َحدَ َ ُ
((( صحيح مســلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
ا ْل ِك َ ِبَ ،ف َل ْم َيدْ ُخ ِل ْ
الَنَّ َة ،حديث رقم.2551 :
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كذلـك مـن األدب مـع الوالديـن :اإلنفـاق عليهماِ
حاجاتما من مأكل
باملعـروف إن كانـا فقـراء حمتاجني ،فتُسـدّ
ِ
ـت:
ومشرب وملبـس ومسـكن ودواء ،ف َعـ ْن َعائ َشـ َةَ ،قا َل ْ
ـال َر ُس ُ
َق َ
ُـم ِم ْن ك َْسـبِك ُْمَ ،وإِ َّن
ـول اهلل ﷺ" :إِ َّن َأ ْط َي َ
ـب َمـا َأ َك ْلت ْ
ِ
بَ ،عـن َأبِيهِ،
(((
ُـم م ْن ك َْسـبِك ُْم"  ،وعن َع ْمرو ْبن ُشـ َع ْي ٍ
ْ
َأ ْو َل َدك ْ
ِ
ـول اهلل ﷺَ ،ف َق َ
اب َر ُس َ
َعـ ْن َجـدِّ هَ ،ق َ
ـال :إِ َّن َأ ِب
ـالَ :أتَـى َأ ْع َـر ِ ٌّ
ِ
ِ
ِ
َـاح َم ِال؟ َق َ
ـالَ " :أن َْت َو َما ُل َ
ـك ل َوالـد َك ،إِ َّن َأ ْط َي َب
ُي ِريـدُ َأ ْن َ ْيت َ
ِ
ِ
مـا َأ َك ْلت ِ
ُـم مـ ْن ك َْسـبِك ُْم،
ُـم مـ ْن ك َْسـبِك ُْمَ ،وإِ َّن َأ ْم َ
ـو َال َأ ْو َلدك ْ
ْ
َ
ِ
(((
َف ُك ُلـو ُه َهني ًئا" .

رب
 ومن األدب مع الوالدين ّبرمها بعد مماهتام :ف ّوبر بعد
الوالدين مستمر حتى بعد املوت ،فلهام حقوق ّ
ٍ
ِ
ب رس ِ
ول اهلل ﷺ
َرحيلهام ،ف َع ْن َأ ِب ُأ َس ْيد َ ،صاح ِ َ ُ
َق َالَ :ب ْينَم َأنَا َجالِ ٌس ِعنْدَ رس ِ
ول اهلل ﷺ إِ ْذ َجا َء ُه َر ُج ٌل ِم َن
َ ُ
َ
ِ
ِ
ْالَن َْص ِ
ارَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،ه ْل َبق َي َع َ َّل م ْن بِ ِّر َأ َب َو َّي
ِ
َشء بعدَ مو ِتِم َأبر ُ ِ
الص َل ُة
ها بِه؟ َق َالَ " :ن َع ْم خ َص ٌال َأ ْر َب َع ٌةَّ :
ْ ٌ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هاَ ،وإك َْرا ُم َصديق ِه َم،
َع َل ْي ِه َمَ ،وال ْست ْغ َف ُار َل ُ َمَ ،وإ ْن َفا ُذ َع ْهد َ
ِ
ِ
اب ما لِلر ُج ِل ِم ْن م ِ
ال َو َل ِد ِه ،حديث رقم.2290 :
((( سنن ابن ماجه ،كت ُ
َ
َاب الت َِّج َاراتَ ،ب ُ َ َّ
((( مسند أمحد  ،261/11حديث رقم. 6678 :
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ِ
الر ِح ِم ا َّلتِي َل َر ِح َم َل َك إِ َّل ِم ْن ِق َب ِل ِه َمَ ،ف ُه َو ا َّل ِذي َب ِق َي
َوص َل ُة َّ
ِ
ِ
ِ
(((
قص
َع َل ْي َك م ْن بِ ِّر َ
ها َب ْعدَ َم ْوتِ َم"  ،فتلك فرصة ثانية ملن َ ّ
صغريا عند وفاهتام فلم حيظ
يف ّبر والديه يف حياهتام ،أو كان
ً
رب هبذه األمور األربعة،
برشف برمها أن يستدرك ما فاته من ال ّ
ومن بر الوالدين بعد وفاهتام :الدعاء هلام ،فدعاء األبناء
الصاحلني للوالدين يعد من عمل الوالد الذي ال ينقطع أجره
أجره وثوابه للوالدين بعد رحيلهام ،فعن
بوفاته؛ بل
يستمر ُ
ّ
ات ْ ِ
الن َْس ُ
ان
أيب هريرة  أن رسول اهلل ﷺ ،قال" :إ َذا َم َ
ِ
ٍ
ا ْن َق َط َع َعنْ ُه َع َم ُل ُه إِ َّل ِم ْن َث َل َث ٍة :إِ َّل ِم ْن َصدَ َق ٍة َج ِار َيةَ ،أ ْو ع ْل ٍم
ُينْ َت َف ُع بِ ِهَ ،أ ْو َو َل ٍد َصالِ ٍح َيدْ ُعو َل ُه"((( ،وعدّ النبي ﷺ دعاء
الولد من عمل الوالد؛ ألن الولد من سعي أبيه.
فع درجتهام يف اجلنة ،فعن أيب
وبالدعاء للوالدين ْتر ُ
ِ
هريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ" :إ َّن اهلل َ ل َ ْي َف ُع
ِ
ِ ِ
الن َِّةَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّبَ ،أنَّى ِل َه ِذ ِه؟
الدَّ َر َج َة ل ْل َع ْبد َّ
الصال ِح ِف ْ َ
استِ ْغ َف ِ
َف َي ُق ُ
ار َو َل ِد َك َل َك"(((.
ول :بِ ْ

((( مسند أمحد  ،457/ 25حديث رقم.16059 :
ان ِم َن ال َّث َو ِ
باب َما َي ْل َح ُق ا ِلْن َْس َ
اب َب ْعدَ َو َفاتِ ِه ،حديث رقم.1613 :
((( صحيح مسلم ،كتاب الوصيةُ ،
((( مسند أمحد ،356/16 ،رقم.10610 :
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ِ
وأهل
ومن ّبر الوالدين بعد وفاهتام :صلة أقارهبام
ُو ِّد ِها :ففي صلة رمحهمـا وأهل ُو ّد الوالدين من األحباب
واألصدقـاء ّبر بالوالدين بعد موهتام ،فعن عبد اهلل بن
دينار ،عن عبد اهلل بن عمر  ،أن ً
رجل من األعراب
فسلم عليه عبد اهلل ،ومحله عىل محار كان
ِلق َي ُه بطريق مكة،
َ
كانت عىل ِ
رأسه ،فقال ابن دينار :فقلنا
يرك ُبه ،وأعطاه ِعاممة ْ
َ
األعراب ،وإهنم َي ْر َض ْو َن بال َيسري،
أصلحك اهلل ،إهنم
له:
ُ
إن أ َبا هذا كان ُو ًّدا لِ ُع َم َر ِ
فقال عبد اهللّ :
بن اخلطاب ،وإين
ِ
الر ُج ُل
ُ
الب َأ ْن َيص َل َّ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول" :إِ َّن َأ َب َّر ِ ِّ
َ ِ ِ (((
َأ ْه َل ُو ِّد أبيه" .
 ومـن األدب مـع الوالديـن بعـد وفاهتما :إنفـاذِ
عهد ِهـا وقضـا ُء َد ْينِهما؛ فمـن مـات والِـداه وتـركا د ْينًـا
عليهما ،أو وصيـة مـن بعدمهـا ،وجـب على األبنـاء أن
َيقضـوا عنهما الدّ ْيـن ،وأن ُيـؤ ّدوا وصيتهما ،ف َعـ ْن َع ْب ِد اهلل
ِ
ِ
ا ْب ِ
ـن ُب َر ْيـدَ ةََ ،عـ ْن َأبِ ِيه َق َ
ـي ﷺ إِ ْذ
ـالُ :كن ُْت َجال ًسـا عنْدَ النَّبِ ِّ
ـتَ :يـا َر ُس َ
ـول اهلل ،إِ َّنَا (أمـي) ك َ
َان َع َل ْي َها
َأ َتتْـ ُه ا ْم َـر َأةٌَ ،ف َقا َل ْ
ِ
الوالِ ِد ،حديث رقم.1903 :
اب َما َجا َء ِف إِك َْرا ِم َصد ِيق َ
((( سنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلةَ ،ب ُ
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صـوم َشـه ٍرَ ،أ َف َأصوم َعنْهـا؟ َق َال" :ص ِ
ومي َعن َْهـا"َ ،قا َل ْت:
ُ
ُ ُ َ
َ ْ ُ ْ
ـطَ ،أ َف َأ ُح ُّج َعن َْها؟ َق َ
َيـا َر ُس َ
ـول اهلل ،إِ َّنَـا َل ْ َ ُت َّج َق ُّ
ـالَ " :ن َع ْم،
ُح ِّجي َعن َْهـا"(((.

أيضا :قضاء ما عليهام
ومن ّبر الوالدين بعد وفاهتام ً
من نذر؛ فمن مات من الوالدين وعليه نذر طاعة معينة،

كالصوم أو احلج أو الصدقة أو غري ذلك من الطاعات ،ومل

يتمكن من الوفاء بنذره قبل موته ،فمن ّبر أبنائه به أن َيقضوا
نذره إن كان يف استطاعتهم ،ف َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َّ :
أن
عنه َ
ول اهلل ﷺَ ،ف َ
اس َت ْفتَى َر ُس َ
قال :إِ َّن ُأ ِّمي
َس ْعدَ ْب َن ُع َبا َد َة ْ 
قالِ :
َت َو َع َل ْي َها ن َْذ ٌرَ ،ف َ
"اقض ِه َعن َْها"(((.
َمات ْ
* * *

ِ
َن ا َْلي ِ
ت ،حديث رقم.1149 :
الص َيا ِم ع ِ ِّ
اب َق َضاء ِّ
((( صحيح مسلم ،كتاب الصيامَ ،ب ُ
((( صحيح البخاريِ ،كتَاب الوصايا ،باب ما يستَحب َلِن تُويف ُفجاء ًة َأ ْن يتَصدَّ ُقوا عنْه ،و َقض ِ
اء
َ ُ َ َ
َ َ
ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُّ ْ ُ
َ َ
َن ا َملي ِ
الن ُُّذ ِ
ت ،حديث رقم.2761 :
ور ع ِ ِّ
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آداب الطعام والرشاب

(*)

لقد ترك لنا النبي ﷺ مريا ًثا نبو ًّيا عظ ًيام من اآلداب
الرشيفة عند تناولنا الطعام والرشاب عىل الرغم من
اختالف أعامرنا وتنوع بيئاتنا ،ولعل من أمهها أن يتحرى
كل منا الكسب احلالل ،فيطيب طعامه ورشابه مما أحله
ً
امتثال ألمر اهلل (تعاىل):
اهلل له بعيدً ا عن الكسب احلرام،
(((
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ،
ً
حالل ،وال يطعم أوالده إال طي ًبا ،بل عىل
فال يأكل إال
املسلم أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات.

وهذه اآلداب التي سنّها نبينا ﷺ للطعام يف جمملها
حتافظ عىل صحتنا فتعد من باب الوقاية ،وتعيننا عىل أداء
مهمتنا يف احلياة ،مما ّ
يدل عىل عظمة هذا الدّ ين وشموليتـه
جلميع جوانب احلياة.
(*) أعد هذا املبحث د/أرشف فهمي موسى ،مدير عام التدريب.
((( [سورة البقرة ،اآلية .]172
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فمن هذه اآلداب :غسل اليدين قبل األكل حفا ً
ظا
عىل صحة اإلنسان من التلوث؛ فإن مل نغسل أيدينا كنا
عرضة النتقال األمراض واألوبئة ،فعن أم املؤمنني
السيدة عائشة َ " :أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ ك َ
َان إِ َذا َأ َرا َد
ِ
لص َل ِةَ ،وإِ َذا َأ َرا َد
ُبَ ،يت ََو َّض ُأ ُو ُضو َء ُه ل َّ
َأ ْن َينَا َم َو ُه َو ُجن ٌ
بَ ،غ َس َل َيدَ ُهُ ،ث َّم َأك ََل َو َ ِ
ب"(((،
ش َ
ش َ
َأ ْن َي ْأك َُلَ ،أ ْو َي ْ َ
ويقول نبينا ﷺَ " :ب َر َك ُة الطعا ِم الوضو ُء َقب َله ،والوضـو ُء
َبعـدَ ه"((( ،واملقصود هنـا بالوضـوء هـو املعنى اللغوي،
ويعني غسل اليدين ،فيستحب غسل اليدين قبل الطعام
وبعده ،حتى وإن كان املرء عىل وضوء.
 ومنها :البسملة أو التسمية ،وهي سنة متبعة يف أولالطعام تربط املسلم باملنعم سبحانه وتعاىل فيذكره بالنعم
وبأن هذا الرزق من اهلل تعاىل ،وكل يشء يبدأ بالبسملة حتصل
له من الربكة واخلري ما شاء اهلل له ،وأي عمل ال يبدأ بذكر اهلل
ان يست ِ
 ت َِقل بركته ،يقول نبينا ﷺ" :إِ َّن َّ
َح ُّل ال َّط َعا َم
الش ْي َط َ َ ْ
((( مسند أمحد  ،395/43حديث رقم.26383 :
((( سنن أيب داود ،كتاب األطعمة ،باب غسل اليد عند الطعام ،حديث رقم.3761 :
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اس ُم اهلل َع َل ْي ِه"((( ،و َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ ً
معلم
إِ َذا َل ْ ُي ْذكَر ْ
الغالم الصغريَ " :يا ُغ َل ُم َس ِّم اهللَ ،وك ُْل بِ َي ِمينِ َكَ ،وك ُْل ِمَّا
َي ِل َ
يك"((( ،ومن نيس التسمية أول األكل جاز له التسمية
أثناء األكل ،فعن السيدة عائشة َّ 
أن رسول اهلل ﷺ قال:
ِ
اسم اهلل
َس أن َيذك َُر َ
"إذا أكل أحدُ كُم فليذك ُِر َ
اسم اهلل ،فإن ن َ
يف أولِه فلي ُق ْل :باسم اهلل أو َله ِ
وآخ َر ُه"(((.
َّ ُ
َّ

 ومنها :الدعاء قبل الطعام ،فمن هدي نبينا ﷺ قبلتناول الطعام أن ندعو ألنفسنا بربكة الطعام ،فعن ابن
َع َّب ٍ
اس َ أ َّن نبينا ﷺ َق َالَ " :م ْن َأ ْط َع َم ُه اهلل َط َعا ًما َف ْل َي ُق ْل:
ِ
ِ
ِ
ِ
اللهم َب ِ
ار ْك َلنَا فيهَ ،و َأ ْطع ْمنَا َخ ْ ًيا منْ ُهَ ،و َم ْن َس َقـا ُه اهلل َل َبنًـا
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ش ٌء
َف ْل َيـ ُق ْل:
اللهم َبار ْك َلنَا فيـه َوز ْدنَـا منْ ُهَ ،فإ َّن ُه َل ْي َس َ ْ
الش ِ
ي ِز ُئ َمك َ
اب َغ ْ َي ال َّل َب ِن"(((.
ُْ
َان ال َّط َعا ِم َو َّ َ

ومنهاْ :الَك ُْل بِاليد اليمنى ،فكان من هدي نبينا ﷺ
التيامن يف كل أموره ،فعن أم املؤمنني عائشة  أهنا قالت:
((( مسند أمحد ،284/38 ،حديث رقم.23249 :
اب َالْك ِ
ْل بِا ْل َي ِم ِني ،حديث رقم.3267 :
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األطعمةَ ،ب ُ
((( سنن أيب داود ،كتاب األطعمة ،باب التسمية عىل الطعام ،حديث رقم.3767 :
((( مسند أمحد ،439/3 ،حديث رقم.1978 :
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كَان النَّبي ﷺ ُي ْعج ُبه ال َّت َيمن يف َتنَعله وت ََر ُجله وطهوره
ووص به نبينا ﷺ فقالَ ":يا
ويف َشأنه كُله"((( ،وقد ع ّلمه
ّ
ُغ َل ُمَ ،س ِّم اهلل َوك ُْل بِ َي ِمينِكَ ،وك ُُّل ِمَّا َي ِليك"((( ،وهنى ﷺ
ِ
بشامله ما مل ْ يكن له عذر ،ف َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر َ أ َّن
أن يأكُل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ش َب َّن ِ َبا،
النَّبِ َّي ﷺ َق
ال":ل َي ْأ ُك َل َّن َأ َحدٌ منْك ُْم بِش َملهَ ،و َل َي ْ َ
ِ ِِ
َان له ْ
ش ُب ِ َبا"(((َ ،فإِ ْن ك َ
الش ْي َط َ
َفإِ َّن َّ
عذر
ان َي ْأك ُُل بِش َملهَ ،و َي ْ َ
يمنَعه من األَكل أو الرشب بِ ِ
اليمني فال حرج من استعامل
َْ ُ

اليد اليرسى ً
عمل بقوله تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ﴾(((.

ومنهـا :حسـن مضـغ الطعـام واألكل ممـا يلي اآلكل،
يـأكل اإلنسـان ممـا ي ِل ِ
َ
يـه ِف ال َّط َعـا ِم
فمـن هديـه ﷺ َأ ْن
َ
مبـارشة ،فـاألكل من موضـع اآلخرين سـوء أدب ،ملا ورد
عـن عمـر بـن أيب سـلمة  قـال :كنـت غال ًمـا يف حجر
رسـول اهلل ﷺ وكانـت يـدي تطيـش يف الصحفـة ،فقـال

((( مسند أمحد ،174/41،حديث رقم.24627 :
اب َالْك ِ
ْل بِا ْل َي ِم ِني ،حديث رقم.3267 :
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األطعمةَ ،ب ُ
اب و َأحك ِ
((( صحيح مسلم،كتاب َالْ ِ ِ
ِ
اب آ َد ِ
َّ
ِ
َام ِهمَ ،حديث رقم.2020 :
الش
و
م
ا
ع
ط
َ
َ ْ
ش َبةَ ،ب ُ
اب ال َ َ َّ
ْ
((( [سورة احلج ،اآلية .]78
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يل رسـول اهلل ﷺَ " :يـا ُغ َ
ـم اهللَ ،وك ُْل بِ َي ِمينِك َوك ُُّل
لامَ ،س ِّ
ِمَّـا َي ِليـك"((( ،وقـد ثبتت علم ًّيـا فوائد مضـغ الطعام ،فهو
يسـهل عمليـة البلـع واهلضم ،كذلـك الوقاية مـن أمراض
املعـدة والقولون.
 ومن اآلداب كذلك :عدم األكل متك ًئا ،فعن ِعبد
سول اهلل ﷺ يأك ُُل م ِ
اهلل ِ
بن عمرو  ،قال" :ما ُر ِئ َي َر ُ
تك ًئا
ُ
َق ُّط"((( ،وعن وهب بن عبد اهلل  عن رسول اهلل ﷺ قـال:
آكل مت ِ
َّك ًئا"((( ،وذلك ملـا فيه من الضـرر الصحي ،وقـد
"ال ُ ُ
يورث يف نفس اإلنسان الكرب والتعايل.

 ومنهـا :عـدم ذم األكل أو تقبيحـه ،فلـم يـذم ﷺطعا ًمـا قـط؛ بـل يسـأل عـن الطعـام الـذي ال يعرفـه ،فقد
كان رسـول اهلل ﷺ ال يـأكل طعا ًما حتى يسـمى له فيعرف
مـا هـو ،ومن ذلـك حديـث الضب الـذي مل يأكله رسـول
اهلل ﷺ ،أمـا مـا يفعلـه البعـض مـن عيـب الطعـام وذمـه
فليـس مـن هـدي نبينـا ﷺ ،فعـن أيب هريرة  قـالَ " :ما
((( سبق خترجيه يف الصفحة السابقة.
((( سنن أيب داود ،كتاب األطعمة ،باب األكل متكئًا ،حديث رقم.3770 :
((( سنن أيب داود ،كتاب األطعمة ،باب األكل متكئًا ،حديث رقم.3769 :
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ـت َر ُس َ
ـط ،ك َ
ـاب َط َعا ًمـا َق ُّ
َان إِ َذا ْاشـت ََها ُه
َر َأ ْي ُ
ـول اهلل ﷺ َع َ
ِ
َت"(((.
َأ َك َلـ ُهَ ،وإِ َذا َل ْ َي ْشـت َِهه َسـك َ
 ومنهـا :عـدم العجلـة يف مـد األيـدي إىل الطعـام،ِ
ـي ﷺ
ضنَـا َم َ
ـع النَّبِ ِّ
فعـن حذيفـة  قالُ ":كنَّــا إ َذا َح َ ْ
ــم ن ََض ْع َأ ْي ِد َينَا َحتَّى َي ْبــدَ َأ َر ُس ُ
ـول اهلل ﷺ َف َي َض َع
َط َعــا ًما َل ْ
َيـدَ ُه"((( ،ويقـول الشـاعر:

وإِنْ ُمدَّ تْ األَ ْيدِي إِلى َّ
الـزا ِد َل ْم أ ُ ُكنْ
(((
بأ َ ْع َجلِ ِه ْم إِذ أَ ْج َ
وم أَ ْع َجل ُ
ش ُع ال َق ِ

 ومنهـا :االعتـدال يف كميـة الطعام والشراب وعدماإلرساف فيـه ،فـاألكل الكثري يـؤدي إىل التخمـة والبطنة،
ويسـبب املرض ،ويـورث الكسـل والنوم ،وهو شــر عىل
اإلنسـان ،لقولـه ﷺَ " :ما َم َ َ ِ ِ
شا ِمـ ْن َب ْط ٍن،
لأ آ َدم ٌّي و َعـا ًء َ ًّ
ـب ا ْب ِ
بِ َح ْس ِ
ـن آ َد َم َأك ََل ٌت ُي ِق ْمـ َن ُص ْل َبـ ُهَ ،فـإِ ْن ك َ
َان ال َمَا َلـ َة
ـه و ُث ُل ٌث لِ َشابِ ِ
َف ُث ُل ٌ ِ ِ ِ
ـه َو ُث ُل ٌث لِنَ َف ِسـه"(((.
ـث ل َط َعام َ
َ
((( مسند أمحد  ،213/15حديث رقم.9507 :
اب و َأحك ِ
((( صحيح مسلم ،كتاب َالْ ِ ِ
اب آ َد ِ
َام ِهام ،حديث رقم.2017 :
الش ِ َ ْ
ش َبةَ ،ب ُ
اب ال َّط َعا ِم َو َ َّ
ْ
((( سكب األدب عىل المية العرب لسليامن بك بن عبد اهلل بك الشاوي ،ص.134 :
ال ْقتِص ِ
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األطعمة ،باب ِ
اد ِف َالْك ِْلَ ،وك ََر َاه ِة ِّ
الش َبعِ ،حديث رقم.3349 :
َ
َ ُ
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 ومـن اآلداب كذلـك عـدم األكل والشرب يف آنيـةالذهـب والفضـة؛ لنهيـه ﷺ الرصيـح عـن ذلـك ،فعـن
َ
َش ُبـوا
حذيفـة  قـال :سـمعت النبـي ﷺ
يقـول":ل ت ْ َ
ِ ِ
ِف آنِي ِ
الذ َه ِ
ـة َّ
يـر َو َل
َ
ال ِر َ
ـب َو َل ِف ا ْلف َّضـةَ ،و َل َت ْل َب ُسـوا ْ َ
ِ
ِ (((
ـم ِف الدُّ ْن َيـا َو َلك ُْم ِف ْالخ َـرة"  ،وملا فيه
الدِّ ي َب َ
ـاجَ ،فإِ َّنَـا َل ُ ْ
مـن التبذيـر واملخيلـة والكبر.

 ومنهـا :عـدم النفخ يف الطعـام احلار ،وتـرك التنفسيف اإلنـاء :فعـن ابـن عبـاس  أن النبـي ﷺ "هنـى أن
ـس يف اإلنـاء أو ُين َف َ
ـخ فيـه"(((.
ُيتنَ َّف َ

 ومنها :عدم الرشب من ِّيف السقاء مبارشة؛ بل يصبيف إناء ثم يشـرب ،فربام يكـون املاء غري صالح للرشب ،أو
آوت إىل القربة  -أو ما يشبهها من أواين مجع املاء -هامة من
هوام األرض فتؤذي من يرشب من فم القربة مبارشة ،فعن
الش ِ
"نَى َر ُس ُ
ب ِم ْن َف ِم
أيب هريرة  قالَ :
ول اهلل ﷺ َع ِن ُّ ْ
القرب ِة َأ ِو الس َق ِ
ِ
اء"(((.
َْ
ِّ

((( مسند أمحد ،385/38 ،حديث رقم.23364 :
((( سنن أيب داود ،كتاب األرشبة ،باب يف النفخ يف الرشاب والتنفس فيه ،حديث رقم.3728 :
ب ِمن َف ِم الس َق ِ
اء ،حديث رقم.5627 :
اب ُّ
الش ْـر ِ ْ
((( صحيح البخاري ،كتاب األرشبةَ ،ب ُ
ِّ
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 -ومنها :غسل اليدين والفم بعد تناول الطعام ،فبقاياه

جوا لتكاثر اجلراثيم ،وتتحول
يف اليدين والفم قد تُشكل ًّ
إىل خطر يداهم سالمة اجلسم ،فالغسل حيافظ عىل صحة

مر
اإلنسان ويقيه من األمراض ،وهذا من هديه ﷺ كام َّ
يف أول آداب األكل ،وعن ابن عباس  قــالِ َ :
"ش َب
ول اهلل ﷺ َل َبنًا ُث َّم َد َعا بِ َم ٍ
ـاء َفت ََم ْض َم َض ُهُ ،ث َّم َق َ
َر ُس ُ
ــال" :إِ َّن
َل ُه َد َس ًم"(((.

 ومنهـا :الدعـاء بعـد الفـراغ مـن الطعـام والشراب،"ال ْمـدُ هلل َحْدً ا
فقـد كان نبينـا ﷺ إ َذا فـرغ من طعامـه َقالَ ْ :
ِ
ِ ِ
ِ
ـو َّد ٍع َوال ُم ْسـ َت ْغنًى
ير َمكْف ٍّي َوال ُم َ
يرا َط ِّي ًبـا ُم َب َ
ـاركًا فيه َغ ْ َ
كَث ً
َعنْـ ُه َر َّبنَـا"((( ،وعـن أنس بن مالـك  أن النبـي ﷺ قال:
ِ
ِ
ير َض َع ِ
شر َب
ـن ا ْل َع ْبـد َأ ْن َي ْـأك َُل ْالَ ْك َلـ َة َأ ْو َي ْ َ
"إ َّن اهللَ َ ل َ ْ
الش َبـ َة َف َي ْح َمـدَ ُه َع َل ْي َها"(((.
َّ ْ
((( شعب اإليامن للبيهقي ،التاسع والثالثون (املطاعم واملشارب وما جيب التورع عنه منها)،
الفصل الرابع :يف آداب األكل والرشب وغسل اليد قبل الطعام وبعده ،حديث رقم.5437 :
((( سنن أيب داود ،كتاب األطعمة ،باب ما يقول الرجل إذا َط ِع َم ،حديث رقم.3849 :
((( شعب اإليامن للبيهقي ،التاســع والثالثون (املطاعم واملشارب وما جيب التورع عنه منها)،
فصل يف ما يقول إذا فرغ من الطعام ،حديث رقم.5646 :
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 ومن اآلداب كذلك :تغـطية أواين الطـعام والرشاب؛حلاميتها من الذباب والغبار ،ومن اجلراثيم ،وقد كان هذا من
هديه ﷺ حيث قال فيام رواه سيدنا جابر بن عبد اهلل :
َ
َ
"غ ُّطوا ْ ِ
ابَ ،و َأ ْط ِفئُوا
الس َقا َءَ ،و َأ ْغ ِل ُقوا ا ْل َب َ
ال َنا َءَ ،وأ ْو ُكوا ِّ
الش ْي َط َ
اجَ ،فإِ َّن َّ
ان َل َ ُي ُّل ِس َقا ًءَ ،و َل َي ْفت َُح َبا ًباَ ،و َل
الس َ
ِّ َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
ُ
َي ْك ِشف إِ َنا ًءَ ،فإِ ْن ل َ ِ
يدْ أ َحدُ ك ْم إِل أ ْن َي ْع ُر َ
ض َعل إِ َنائه ُعو ًدا،
ُض ُم َع َل َأ ْهلِ ا ْل َب ْي ِ
اس َم اهللَ ،ف ْل َي ْف َع ْلَ ،فإِ َّن ا ْل ُف َو ْي ِس َق َة ت ْ ِ
ت
َو َي ْذ ُك َر ْ
َب ْيت َُه ْم"(((.
*

*

*

َاء الس َق ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
((( صحيح مســلم ،كتاب َالْ ِ ِ
اءَ ،وإِ ْغل َِق َالْ ْب َو ِ
اب،
ش َبةَ ،ب ُ
اب َالْ ْم ِر بِ َتغْط َية الْنَاء َوإِيك ِّ
ْ
ِ
اس ِم اهلل َع َل ْي َها ،حديث رقم.2021 :
َوذك ِْر ْ
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آداب اللباس والزينة

(*)

ظاهرا
مما ال شك فيه أن اإلسالم دين التجمل والتزين
ً

وباطنًا ،وقد وضع آدا ًبا عامة للباس والزينة ينبغي أن يمتثل

هلا املسلم ،ومل يفرض قال ًبا جامدً ا لنوع معني من الثياب،

سواء للرجال والنساء ،بل رشع ما تتحقق به الغاية من
التسرت والزينة واجلامل دون كرب أو إرساف أو خميلة أو تشبه
بغري جنس البسه أ ًّيا كان مسامه.

احلر والربد ،يقال:
وال ّلباس هو :ما يسرت البدن ويدفع ّ
َلبِ َس ال َّث ْو َب َي ْل َب ُسه ُل ْب ًسا و َأ ْل َب َسه إِياه ،و َأ ْل َبس َع َل ْي َك ثو َبك.
َو َث ْو ٌب َلبِيس إِذا َك ُث َر ُل ْب ُسه ،وقيل :ال ُّل ْب ُس بالضم مصدر

والزوجة كل منهام لباس
قولك َلبِ ْس ُت
والزوج ّ
الثوب َأ ْل َب ُسهّ ،
َ

لآلخر ،ويف التّنزيل العزيز﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
(*) أعد هذا املبحث د/رمضان عفيفي بحريي ،مدير عام املراكز الثقافية.
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كل ٍ
ﭞ﴾((( ،ولباس ّ
غشاؤه ،ولباس التّقوى اإليامن
يشء
ُ
الصالح(((.
واحلياء والعمل ّ

يستر بـه جـز ًءا
فال ّلبـاس اسـم ملـا يل َبسـه اإلنسـان أي ُ
مـن جسـده ،فالقميـص لبـاس ،واإلزار لبـاس ،والعاممـة
لبـاس ،ويقـال :لبـس التّـاج ولبـس اخلاتـم((( ،والزينـة:
والزيـن
الزينـة يـوم العيـدّ ،
هـي كل مـا يتز ّيـن بـه ،ويـوم ّ
ضـد ّ
الشين ،وال خيـرج املعنـى االصطالحـي عـن املعنى
والزينـة أعـم مـن ال ّلبـاس(((.
اللغـويّ ،
ّ

 -عناية اإلسالم باللبـاس والزينـة:

لقد جاء اإلسـالم بتكـريم اإلنسـان ،واحـرتام آدم ّيـته،
فقـال تعـاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾((( ،فأنعـم عليـه
بنعمـه ا ّلتـي ال تعدّ وال حتصى ،ومن مجلتها ال ّلباس؛ ليستر
ويتجمل ً
بدل مـن قبح العري
اإلنسـان به عورتـه ،ويتز ّيـن
ّ

((( [سورة البقرة ،اآلية .]187
((( لسان العرب ،202/6 ،املعجم الوسيط.542/2 ،
((( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.74/8 ،
((( املعجم الوسيط ،851/1 ،املوسوعة الفقهية الكويتية.193/37 ،
((( [سورة اإلرساء،اآلية .]70
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ا ّلذي كان ّ
متفشـ ًيا قبل اإلسلام ،وحفا ًظا إلنسـان ّيته ،يقول
اهلل تعـاىل ممتنًّـا على خلقـه مجي ًعـا﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾((( ،يقـول

الطاهـر بـن عاشـور :هـذا تنبيـه إىل ّ
أن ال ّلبـاس مـن أصـل
اإلسلام ،وكونه
الفطـرة اإلنسـان ّية ،والفطـرة ّأول أصـول ْ
﴿ﭺ ﭻ﴾ صفـة َمـدح ال ّلبـاس ،أي مـن شـأنه
ذلـك ،وإن كان كثير مـن ال ّلبـاس ليـس ملـواراة السـوآت
الزينـة الزائد
والريش لبـاس ّ
مثـل العاممـة والبرد والقبـاءّ ،
على مـا يستر العـورة ،وهو مسـتعار مـن ريش ال ّطير ألنّه
لباسـا
زينتـه ،ويقـال للباس ّ
الزينـة ِريـاش ،واملعنى ينالكم ً
(((
ولباسـا تتز ّينون به .
يستركم
ً
ويذكرنـا اهلل تعاىل بـأن اللباس كام يكون للزينة ولستر
العـورة ،يكـون كذلـك للوقايـة مما يضر ،يقـول اهلل تعاىل:
﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

((( [سورة األعراف ،اآلية .]26
((( التحرير والتنوير.75/8 ،
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ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ﴾(((.

وقـد أمـر اهلل تعاىل بالتزين خاصة يف مواضع اجتمـاع
الناس كاملساجد ،فقال تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ﴾(((،
فالتجمل والتزين فوق سرت العورة أمر مرغوب فيه ،فعليكم
يا بني آدم أن تتجملوا بام يسرت عورتكم ،وأن تتحلوا بلباس
زينتكم كلام صليتم أو طفتم ،وقد كان السلف الصالح يقفون
بني يدي اهلل يف عبادهتم وهم يف أكمل زينة ،فهذا اإلمام
احلسن بن عيل  كان إذا قام إىل الصالة لبس أحسن ثيابه؛
فقيل له :يا ابن بنت رسول اهلل ،مل تلبس أمجل ثيابك؟ فقال:
َّ
إن اهلل مجيل حيب اجلامل ،فأنا أجتمل لريب؛ ألنه هـو القائـل:
﴿ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ﴾((( ،وعن جابر  قـال :أتانا
رسول اهلل ﷺ فـرأى ً
رجل شع ًثا قد تفرق شعره؛ فقـال:
((( [سورة النحل ،اآلية .] 81
((( [سورة األعراف ،اآلية .] 31
((( التفسري الوسيط للدكتور سيد طنطاوي.264/6 ،
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ِ
شعر ُه؟!" ،ورأى ً
آخر
رجل َ
"أما وجـدَ هذا ما ُي َسكِّـ ُن به َ
َان َه َذا َ ِ
وعليه ثياب وسخة ،فقالَ ":ما ك َ
يدُ َما ًء َي ْغ ِس ُل بِ ِه
َث ْو َب ُه؟!"(((.

ومن آداب اللباس والزينة:

 أن يكون لبسه من غري َب َط ٍر وال تكبُّ ٍ وال استعالء عىلغريه ،إنام هو االعتدال والتوسط ،فعن اب ِن مسع ٍ
ِ
ود َ ع ِن
َ ْ ْ َ ْ ُ
النَّبِ ِّي ﷺ َق َال" :ال َيدْ ُخ ُل اجلَنَّ َة َم ْن ك َ
َان ِف َق ْلبِ ِه ِم ْث َق ُال َذ َّر ٍة
ِ
أن َيك َ
ب ْ
ِم ْن ِك ْ ٍب" ،قال َر ُج ٌلَّ :
ُون َث ْو ُب ُه َح َسنًا
الر ُج َل ُي ُّ
إن َّ
ِ
ِ
ِ
َو َن ْع ُل ُه َح َسنَ ًة ،قالَّ :
ب َب َط ُر
"إن اهللَ َج ٌيل ُي ُّ
ب اجلَ َم َل ،الك ْ ُ
ِ (((
حل ِّق َو َغ ْم ُط الن
شكرا هلل عىل نعمه،
ا َ
َّاس"  ،بل يكون لبسه ً
وأن يظهر ذلك عىل هيئته وملبسه؛ لقوله ﷺَّ :
حيب
"إن اهللَ ُّ
أن يرى أ َثر نِعمتِه عىل َع ِ
بده"(((.
ُ َ
ُ
فخير األمـور أوسـطها ،فشـأن املسـلم يف اللبـاس
والزينـة املباحـة هـو التوسـط بلا إرساف وال تقتير؛ فاهلل

((( سنن أيب داود،كتاب اللباس ،باب يف غسل الثوب ويف ُ
اخللقان ،حديث رقم.4062 :
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب حتريم الكرب وبيانه ،حديث رقم.91 :
((( ســنن الرتمذي ،أبواب األدب عن رســول اهلل ﷺ ،باب َّ
حيب أن يرى أ َثر نعمتِه عىل
إن اهللَ ُّ
ِ
عبده ،حديث رقم.2819 :
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تعـاىل يقـول يف صفات عبـاد الرمحـن﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾(((،

اش ُبـوا َوت ََصدَّ ُقوا َوا ْل َب ُسـوا
وقال رسـول اهلل ﷺُ " :ك ُلـوا َو ْ َ
ِ
ِ َ ٌ (((
ِ
بالتواضـ ِع
اف َأ ْو َميلـة"  ،فالتحلي
س ٌ
ُ
َمـا َل ْ ُيَال ْطـ ُه إ ْ َ
يف ال ِّث ِ
يـاب هـو سـنة رسـول اهلل ﷺ ،فعـن أيب ُأمامـ َة 
ِ
سـول اهلل ﷺ يو ًمـا ِعنـدَ ه الدُّ نيـا،
أصحـاب َر
َـر
ُ
قـال :ذك َ
ُ
عونَّ ،
ـم َ
ـم َ
إن
فقـال
عون ،أال ت َْس َ
رسـول اهلل ﷺ" :أال ت َْس َ
ِ
ِ
ِ
(((
ال َبذاذ َة مـن اإليمانَّ ،
إن ال َبـذاذ َة من اإليمان"  ،واملرا ُد هبا
الت ُّف ِ
ـه ،كما أكـد النبـي ﷺ على التجمـل
تـرك املبالغـة يف َّ
واالعتنـاء باهليئـة عنـد لقــاء النـاس واالجتماع هبـم ،يف
ِ
ِ
فأصل ُحـوا ِر َحا َلكم،
إخوانِكم
قولـه "إنَّكـم َقادمون َعلــى َ
ِ
و ِ
باسـكم َحتى َتكُونـوا كأنَّكم َشـام ٌة يف الن ِ
َّاس،
َ ْ
أصلحـوا ل َ
(((
َّ
َّفح َ
حيـب ال ُف َ
ـش"  ،فعندمـا
فـإن اهللَ ال
حـش وال الت ُّ
ُّ
وجتملوا حتى
تدخلـون على أحد من سـفر ونحوه فتزينـوا ّ
يعرفكـم النـاس بذلـك كأنكـم شـامة يف النـاس.
((( [سورة الفرقان ،اآلية .]67
((( مسند أمحد  ،294/ 11حديث رقم.6695 :
الرتجل ،حديث رقم.4161 :
((( سنن أيب داود ،أول كتاب
ُّ
((( سنن أيب داود ،كتاب اللباس ،باب ما جاء يف إسبال اإلزار ،حديث رقم.4089 :
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ساترا لعورة الرجل واملرأة،
 ومنها ،أن يكون الثوب ًوعورة الرجل من الرسة إىل الركبة ،وعورة املرأة جسدها
فضفاضا واس ًعا
كله ما عدا الوجه والكفني ،وأن يكون
ً
لقوله تعاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾((( ،وقوله سبحانه:
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﴾(((.

يشـف عـن
 ومنهـاَّ :أل يكـون الثـوب رقي ًقـا شـ َّفا ًفاّ
العـورة ،فعـن أم املؤمنـين عائشـة  ،أن أسماء بنت أيب
بكـر  دخلت على رسـول اهلل ﷺ وعليها ثيـاب رقاق،
فأعـرض عنهـا رسـول اهلل ﷺ ،وقال" :يـا أسما ُء َّ
إن ا َملرأ َة
ِ
ـح أن ُيـرى منها ّإل هـذا َو َهذا،
إذا
بلغـت ا َمل َ
حيـض مل َيص ُل ْ
ِ
َّ ِ (((
ِ
وأشـار إىل وجهـه َو َكفيه" .
َ

حمر ًمـا كاحلريـر أو الثـوب
كذلـك َّأل يكـون الثـوب ّ
والفضـة ّ
املنسـوج ّ
للذكـور ،فعن أيب موسـى 
بالذهـب
ّ

((( [سورة األحزاب ،اآلية .] 59
((( [سورة النور ،اآلية .] 31
((( سنن أيب داود ،كتاب اللباس ،باب فيام تبدي املرأة من زينتها ،حديث رقم.4104 :
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لن ِ
يـر لِ ْ ِ
أن رسـول اهلل ﷺ قـالُ " :أ ِح َّـل َّ
ّ
َـاث
الذ َه ُ
ال ِر ُ
ـب َو ْ َ
لى ُذك ِ
ِمـ ْن ُأ َّمتِـيَ ،و ُح ِّـر َم َع َ
ُور َهـا"((( ،ففـي هـذا احلديـث
دليـل على جواز اسـتعامل ّ
الذهـب وكذلك احلرير للنّسـاء
بسـائر ُو ُجوه االسـتعامل(((.

 وينبغي َّأل يكون ثوب شهرة أو اختيال؛ لقوله ﷺ:ِ ِ
ٍ
ـو َب َم َذ َّل ٍة"(((،
" َم ْن َلبِ َس َث ْو َب ُش ْه َرة َأ ْل َب َس ُه اهلل َي ْو َم ا ْلق َيا َمـة َث ْ
واملقصود أن ال يلبس الشخص ثو ًبا غري معهود يشتهر به
بني الناس ملخالفة لونه أو شكله ملا تعارف عليه جمتمعه،
فريفع الناس إليه أبصارهم ،فيكون سب ًبا للمباهاة واالفتخار
عليهم ،وهذا أمر ال حيبه اهلل ورسوله ،قال تعاىل﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾((( ،وقـالَ " :م ْن َج َّـر َث ْو َب ُه ُخ َي َ
ل َء ْل َ
َينْ ُظ ْر اهلل إِ َل ْي ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة"(((.
 ومـن آداب اللبـاس كذلـكَّ :أل يكـون يف ثيـاباملـرأة تشـبه بالرجـل ،وال يف ثيـاب الرجـل تشـبه باملـرأة،

((( سنن النسائي ،كتاب الزينة ،حتريم الذهب عىل الرجال ،حديث رقم.5148 :
((( املوسوعة الفقهية الكويتية.195/37 ،131/6 ،
((( سنن ابن ماجه ،كتاب اللباس ،من لبس شهرة من الثياب ،حديث رقم.3606 :
((( [سورة لقامن ،اآلية .]18
((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ،حديث رقم.3665 :
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ين ِمـ ْن
ـي ﷺ ا ُْل َخنَّثِ َ
فعـن ابـن عبـاس  قـالَ " :ل َعـ َن النَّبِ ُّ
ـال وا ُْل َتج َلا ِت ِمـن النِّس ِ
ـاء" ،ويف روايةَ " :ل َع َن َر ُس ُ
ـول
الر َج ِ َ َ ِّ
ْ َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ُ
الر َجـال بالن َِّسـاء َوالت ََشـ ِّب َهات مـ ْن
اهلل ﷺ الت ََشـ ِّبه َ
ني مـ ْن ِّ
ِ
ِ (((
الرجـال"  ،ولعـل احلكمة مـن التحريم؛ أن املتشـبه
الن َِّسـاء بِ ِّ
واملتشـبهة كل منهما خيـرج نفسـه عـن الفطـرة والطبيعـة التي
خلقـه اهلل تعـاىل عليهـا إىل مـا تشـبه بـه.
*

*

*

((( صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب املتشبهون بالنساء واملتشبهات بالرجال ،حديث رقم:
.5885
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آداب النــوم

(*)

يقضي اإلنسـان مـدة طويلـة مـن عمـره ً
نائما تعـادل
نحـو ثلـث حياتـه تقري ًبـا ،وذلـك راحـة لبدنـه بعـد عنـاء
العمـل والسـعي مـن أجل حتصيـل أمـور املعـاش واملعاد،
فيتقـوى بالنـوم ملثلهـا مـن السـعي ،قـال تعـاىل﴿ :ﭯ
ﭰ ﭱ﴾((( ،فاهتـم اإلسلام بتلـك املـدة الطويلـة من
عمـر اإلنسـان فوضع هلـا مـن اآلداب الرفيعة التـي جتعلها
أوقـات راحـة وطاعـة هلل  ،فـإذا اسـتطاع اإلنسـان أن
يكـون يف نومه ويقظتـه مقتد ًيا هبدي الرسـول ﷺ يف أقواله
وأفعالـه فليفعـل ،والنـوم آيـة مـن آيـات اهلل  املعجـزة،
قال تعـاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾(((،
الكمر -مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.
(*) أعد هذا املبحث د/عمرو حممد ّ
((( [سورة النبأ ،اآلية .] 9
((( [سورة الروم ،اآلية .]23
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وقـال تعـاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
َـو َّف َالْ ْن ُف َس بقبضها
ﮁ ﮂ﴾((( ،فـاهلل َ يت َ

ـت ِف م ِ
نامهـا أي التـي مل
عنـد انتهـاء آجاهلـاَ ،وا َّلتِـي َل ْ َت ُ ْ
َ
حيضر أجلهـا يتوفاهـا يف منامهـاَ ،ف ُي ْم ِس ُ
ـك ا َّلتِـي َقضى
ـو َت وال يردهـا إىل البـدن الـذي خرجـت منـه،
َع َل ْي َهـا ا َْل ْ
ِ
َو ُي ْر ِس ُـل ْالُ ْخـرى أي النائمـة إىل وقـت موهتـا .إِ َّن ِف ذل َك
املذكـور مـن التـويف واإلمسـاك واإلرسـال َل ٍ
يـات على
كمال قـدرة اهلل  وحكمتـه(((.

وقـد وضع اإلسلام للنـوم آدا ًبا يسـتحب للمسـلم أن
يـأيت هبـا ،منها:
مبكرا ملا فيه من صحة البدن ،والقدرة عىل
 النومً
مبكرا بجد ونشاط ،فيبدأ يومه بصالة الفجر يف
االستيقاظ ً
وقتها ،ثم ينتظم يف عمله أو دراسته جلدً ا نشي ًطا ،فاهلل تعاىل

((( [سورة الزمر ،اآلية .]42
((( تفسري ابن كثري  91/ 7بترصف.
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جعل النوم للسكن والنهار للحركة ،فمن ابتغى خالف
األصل  -إال لرضورة  -فقد خالف الفطرة ،قال تعاىل:
﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ﴾((( ،ومن هديه ﷺ أنه" :ك َ
َان َيك َْر ُه الن َّْو َم َق ْب َل
ا ْل ِع َش ِ
اء َو ْ
الَ ِد َ
يث َب ْعدَ َها"((( ،أما من كان له حاجة من عمل
أو سفر أو خالف ذلك فله أن يسهر بقدر ما ينجز فيه ما
أراده من خري.

 ومنهـا :إغلاق األبـواب وت ْغطيـة أواين ال ّطعـاموالشراب ،ويلحـق به إغلاق منافـذ الغاز وغير ذلك مما
ّ
رضرا إذا تُـرك ،ف َعـ ْن َجابِ ِ
ـر بـن عبـد اهلل ،
قـد يسـبب ً
ِ
يـح بِال َّل ْي ِ
ـال َر ُس ُ
ـالَ :ق َ
َق َ
ـل إِ َذا
ـول اهلل ﷺَ " :أ ْطف ُئـوا ا َمل َصابِ َ
ِ
ــروا
ابَ ،و َأ ْوكُـوا األَ ْسـق َي َةَ ،و َ ِّ
ـو َ
ُـمَ ،و َغ ِّل ُقـوا األَ ْب َ
خ ُ
َر َقدْ ت ْ
الشراب و َلـو بِع ٍ
ـود َي ْع ُر ُضـ ُه"((( ،وقـال ﷺ:
ال َّط َعـا َم َو َّ َ َ َ ْ ُ
ِ
" َغ ُّطوا ْ ِ
اجَ ،و َأ ْغ ِل ُقوا
السر َ
النَـا َءَ ،و َأ ْوكُوا ِّ
السـ َقا َءَ ،و َأ ْطف ُئوا ِّ َ
ِ
الشـ ْي َط َ
ـابَ ،فـإِ َّن َّ
َـح َبا ًبـاَ ،و َل
ي ُّـل سـ َقا ًءَ ،و َل َي ْفت ُ
ا ْل َب َ
ان َل َ ُ
((( [سورة النبأ ،اآليات .]11 -9
((( صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب ما يكْره ِمن النَّو ِم َقب َل ِ
الع َش ِاء ،حديث رقم.568 :
َ ُ َ ُ َُ َ ْ ْ
ِ
ِ ِ ِ
اب إِغ َْال ِق َاأل ْب َو ِ
اب بِال َّل ْي ِل ،حديث رقم.6296 :
َاب ال ْستئ َْذانَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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ـف إِنَــا ًءَ ،فإِ ْن َل َ ِ
ــر َض َع َل
َيك ِْش ُ
ُــم ،إِ َّل َأ ْن َي ْع ُ
يــدْ َأ َحدُ ك ْ
ْ
ِِ
ـم اهللَ ،ف ْل َي ْف َع ْـلَ ،فـإِ َّن ا ْل ُف َو ْي ِسـ َق َة
اس َ
ُـر ْ
إِنَــائه ُعـو ًداَ ،و َي ْذك َ
ِ
ت ْ ِ
لى َأ ْه ِ
ُضر ُم َع َ
ـم"(((.
ـل ا ْل َب ْيـت َب ْيت َُه ْ

 ومنها :تنظيف الفراش قبل النوم ،يقول نبينا ﷺ":إِ َذااش ِهَ ،ف ْلينْ ُف ْض فِر َاشه بِدَ ِ
َأوى َأحدُ كُم إِ َل فِر ِ
اخ َل ِة إِ َز ِار ِهَ ،فإِ َّن ُه
َ ُ
َ
َ
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ال َيدْ رى َما َخ َل َف ُه َع َل ْيهُ ،ث َّم َي ُق ُ
اسم َك َر ِّب َو َض ْع ُت
ول :بِ ْ
ح َهاَ ،وإِ ْن
َجنْبِىَ ،وبِ َك َأ ْر َف ُع ُه ،إِ ْن َأ ْم َسك َ
ْت َن ْف ِس َف ْار َ ْ
َأرس ْلتَها َفاح َف ْظها بِم َ ْت َف ُظ بِ ِه ِعباد َك الص ِ
ني"((( ،ويشمل
ال َ
َّ
َ َ
ْ َ َ ْ َ َ
ذلك مطلق تنظيف مكان النوم ،فيمكن لإلنسان أن يفعل
ذلك بأي وسيلة أو آلة عرصية حتقق املقصد وتفي بالغرض
من منفضة أو مكنسة ونحومها ،فالعربة ليست بإمساك
طرف الثوب ،وإنام بام يتحقق به نظافة املكان والتأكد من
لو ِه مما يمكن أن يسبب األذى لإلنسان.
ُخ ِّ

 ومنها :أن ينام سليم الصدر والقلب للناس أمجعني،فال حيمل فيه حقدً ا أو ًّ
غل أو حسدً ا عىل أحد ،فاإلنسان يف
ت ِم ِري ا ِلْن ِ
اب ْ َ
َاء ،حديث رقم.3410 :
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األرشبةَ ،ب ُ
ِ
ِ
ِ
اب ال َّت َع ُّو ِذ َوالق َرا َءة عنْدَ ا َملنَامِ ،حديث رقم.6320 :
((( صحيح البخاري ،كتاب الدعواتَ ،ب ُ

74

حاجة ملحة إىل أن يطهر قلبه من مثل هذه األمراض التي
ُفرق بني املسلمني وتباعد بينهم،
ترض به يف دينه ودنياه ،وت ِّ
واهلل تعاىل ُيعظم أجور أصحاب الصدر السليم ويرفع
درجاهتم ،فسالمة الصدور صفة أهل اجلنة ،قال سبحانه
وتعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ﴾(((.
وع ِن َأنَس بن مال ِ ٍ
ك َ ق َالُ :كنَّا ُج ُلوسا م َع رس ِ
ول
َ
ً َ َ ُ
ْ َ
النَّة"ِ
ِ
اهلل ِﷺ َف َق َالَ " :ي ْط ُل ُع َع َل ْيك ُُم ْال َن َر ُج ٌل م ْن َأ ْه ِل ْ َ
ف ِلي ُته ِمن و ُض ِ
ِ
َف َط َل َع َر ُج ٌل ِم َن ْالَن َْص ِ
وئ ِهَ ،قدْ
ارَ ،تنْط ُ ْ َ ُ ْ ُ
َت َع َّل َق َن ْع َل ْي ِه ِف َي ِد ِه ِّ
الش َم ِل (ثالثة أيام متتالية)َ ،ف َل َّم َقا َم
النَّبِ ُّي ﷺ تَبِ َع ُه َع ْبدُ اهلل ْب ُن َع ْم ِرو ْبن ا ْل َع ِ
اص َف َق َال :إِ ِّن
ت
ت َأ ْن َل َأ ْد ُخ َل َع َل ْي ِه َث َل ًثاَ ،فإِ ْن َر َأ ْي َ
ت َأ ِب َف َأ ْق َس ْم ُ
َل َح ْي ُ
ِ
ِ ِ ِ
ات َم َع ُه
ت؟ َق َالَ :ن َع ْم .ف َب َ
ض َف َع ْل َ
َأ ْن ت ُْؤو َيني إ َل ْي َك َحتَّى َت ْ َ
تِ ْل َك ال َّل َي ِ
ال ال َّث َل َ
ثَ ،ف َل ْم َي َر ُه َي ُقو ُم ِم َن ال َّل ْي ِل َش ْي ًئاَ ،غ ْ َي َأ َّن ُه
ِ ِ ِ
َبَ ،حتَّى َي ُقو َم
إِ َذا َت َع َّار َو َت َق َّل َ
ب َع َل ف َراشه َذك ََر اهللَ َ وك َّ َ
ل ِ َص َل ِة ا ْل َف ْج ِرَ ،ق َال َع ْبدُ اهللَ :غ ْ َي َأ ِّن َل ْ َأ ْس َم ْع ُه َي ُق ُ
ول إِ َّل
((( [سورة احلجر ،اآلية .]47
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َخياَ ،ف َلم م َض ِ
ث َل َي ٍ
ت ال َّث َل ُ
ت َأ ْن َأ ْح ِق َر َع َم َل ُه،
ال َو ِكدْ ُ
َّ َ
ًْ
ِ
ِ
ِ
ب َو َل َه ْج ٌر
ُق ْل ُتَ :يا َع ْبدَ اهلل إ ِّن َل ْ َي ُك ْن َب ْيني َو َب ْ َ
ي َأب َغ َض ٌ
ِ
ول اهلل ﷺ َي ُق ُ
َث َّمَ ،و َل ِك ْن َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول َل َك َث َل َ
ث م َر ٍار:
ِ
ْت،
الن َِّة" َف َط َل ْع َت َأن َ
" َي ْط ُل ُع َع َل ْيك ُُم ْال َن َر ُج ٌل م ْن َأ ْه ِل ْ َ
َف َأ َر ْد ُت َأ ْن ِ َأ ْن ُظ َر َما َع َم ُل َكَ ،ف َأ ْقت َِد َي بِ ِهَ ،ف َل ْم َأ َر َك َت ْع َم ُل
كَثِ َري َع َم ٍلَ ،ف َم ا َّل ِذي َب َل َغ بِ َك َما َق َال ﷺَ ،ف َق َالَ :ما ُه َو إِ َّل
َما َر َأ ْي َتَ .ق َالَ :ف َل َّم َو َّل ْي ُت َد َع ِانَ ،ف َق َالَ :ما ُه َو إِ َّل َما َر َأ ْي َت،
ني ِغ ًّشاَ ،و َل َأ ْح ُسدُ
َغ ْ َي َأ ِّن َل َأ ِجدُ ِف َن ْف ِس ِلَ َح ٍد ِم َن ا ُْل ْس ِل ِم َ
َأ َحدً ا َع َل َخ ْ ٍي َأ ْع َطا ُه اهلل إِ َّيا ُهَ .ف َق َال َع ْبدُ اهلل َه ِذ ِه ا َّلتِي َب َل َغ ْت
بِ َكَ ،و ِه َي ا َّلتِي َل نُطِ ُيق"(((.
 ومنهــا :أن يضـع يــده اليمنـى حتـت خـده األيمن،ويقــرأ املعوذتين وخواتيـم سـورة البقـرة ،أو مـا تيرس من
ِ
ـي ﷺ
القـرآن والذكـر ،فعـن السـيدة َعائ َشـ َة َ ":أ َّن النَّبِ َّ
ِ
ـه ك َُّل َلي َل ٍ
َان إِ َذا َأوى إِ َل فِر ِاش ِ
ك َ
ـم َن َف َث فِ ِيه َم،
ـة؛ َ َ
ْ
َ
ج َع َك َّف ْيهُ ،ث َّ
َ
َف َق َـر َأ فِ ِيه َما ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،و﴿ ﭤ ﭥ ﭦ
ـح ِبِ َما
ثـم َي ْم َس ُ
ﭧ﴾ ،و﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾َّ ،

((( مسند أمحد  ،124/20حديث رقم.12697 :

76

ـه ووج ِه ِ
ِ ِ
ِ ِ
ما اسـ َت َط ِ
ـه َو َما
اع مـ ْن َج َسـدهَ ،ي ْبدَ ُأ ِ ِب َما َع َل َر ْأس َ َ ْ
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ (((
َأ ْق َب َـل مـ ْن َج َسـدهَ ،ي ْف َع ُل َذل َك َثلا َ
َث َم َّـرات"  ،وعن أيب
مسـع ٍ
ـال النَّبِـي ﷺْ " :اآليت ِ
ود ْاألَن َْص ِ
ـار ِّي  قالَ :ق َ
َان ِم ْن
َ
َ ْ ُ
ُّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
آخ ِ
ــر َأ ِ ِب َمــا ف َل ْي َلة َك َفتَا ُه" .
ــرة َم ْن َق َ
ورة ا ْل َب َق َ
ــر ُس َ

 ومنهـا :التكبير والتسـبيح والتحميـد عنـد النـوم،فقـد أمـر النبـي ﷺ ِّ
بالذكـر عنـد النـوم ،وعلمنا أنـه يزيد
َت َما
يف قـوة البـدن ،فعـن السـيدة َفاطِ َم َة  ،أهنـا ْاشـ َتك ْ
ِ
الر َحـى ِمَّـا َت ْط َحـ ُنَ ،ف َب َل َغ َهـا َأ َّن َر ُس َ
ـول اهلل ﷺ
َت ْل َقـى مـ َن َّ
ِ
ِ
َـر ْت
ُأ ِ َ
ـم ت َُواف ْقـ ُهَ ،ف َذك َ
ت بِ َسـ ْب ٍيَ ،ف َأ َتتْـ ُه ت َْس َـأ ُل ُه َخاد ًمـاَ ،ف َل ْ
ِ ِ
َـر ْت َذلِ َ
ـك َع ِائ َشـ ُة َ ل ُه،
ـي ﷺَ ،ف َذك َ
ل َعائ َشـ َةَ ،ف َجـا َء النَّبِ ُّ
َف َأتَانَـاَ ،و َقـدْ َد َخ ْلنَـا م َض ِ
اج َعنَـاَ ،ف َذ َه ْبنَا لِنَ ُقـو َمَ ،ف َق َالَ " :ع َل
َ
ِ
ِ
ُما"َ ،حتَّـى َو َجدْ ُت َب ْـر َد َقدَ َم ْيـه َع َل َصـدْ ِريَ ،ف َق َال:
َمكَانك َ
ِ
ُـما َع َل َخ ْ ٍي ِمَّا َس َأ ْلت َُم ُه ،إِ َذا َأ َخ ْ
ُـما
ــذ ُتَا َم َضاج َعك َ
" َأالَ َأ ُد ُّلك َ
احَـدَ ا َث َ
نيَ ،و َسـ ِّب َحا
ال ًثا َو َثالَثِ َ
نيَ ،و ْ
َبرا اهلل َأ ْر َب ًعــا َو َثالَثِ َ
َفك ِّ َ
((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب َف ْض ِل ا ُملعو َذ ِ
ات ،حديث رقم.5117 :
َ ِّ
َ ُ
َ
َ
ُ
ْ
ور ُة ال َب َق َر ِة ،حديث
س
:
ول
ق
ي
ن
أ
اب َم ْن ْل َ َي َر َب ْأ ًســا َ
((( صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآنَ ،ب ُ
ُ َ
رقم.5040 :
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ال ًثـا و َثالَثِ َ ِ ِ
ير َلك َُم ِمَّـا َس َ
ـأ ْلت َُم ُه"((( ،وعن
َث َ َ
ينَ ،فـإ َّن َذل َك َخ ْ ٌ
ـي ﷺ إِ َذا َأ َخ َ
ــذ ْي َف َة بـن اليمان  ،قـال" :ك َ
ُح َ
ـذ
َان النَّبِ ُّ
ِ
ِ
َم ْض َج َعـ ُه مـ َن ال َّل ْي ِ
ـم َي ُق ُ
ول:
ـع َيـدَ ُه َ ْت َ
ـلَ ،و َض َ
ـت َخـدِّ هُ ،ث َّ
"اللهـم بِاس ِ
اسـ َت ْي َق َظ َق َ
ـال:
ـم َك َأ ُم ُ
ـوت َو َأ ْح َيـا"َ ،وإِ َذا ْ
َّ ْ
ِ
ِ
(((
ِ
ـور" .
حل ْمـدُ هلل ا َّلذي َأ ْح َيانَا َب ْعــدَ َما َأ َما َتنَا َوإ َل ْيــه الن ُُّش ُ
"ا َ

"ومنهـا :النـوم يف مـكان آمـن ،وأن يبـدأ نومـه علي
اجلانـب األيمـن فهـو األفضل ،ف َي ْح ُـرم النـوم يف مكان غري
آمـن ،كسـطح بيت غري ُم َأ َّمـن ،فربام تقلب يف نومه فسـقط،
أو اسـتيقظ من نومه فقام قبل أن تكتمل اســتفاقته فســقط
مـن ذلـك السـطح ،يقـول َر ُس ُ
ـات َع َل
ــول اهلل ﷺَ " :م ْن َب َ
ِ
ِ
َظه ِ ٍ
ِّ ُ (((
َـت منْـ ُه الذ َّمة" .
ـارَ ،ف َقدْ َب ِرئ ْ
ْ
ـر َب ْيـت َل ْي َس َلـ ُه ح َج ٌ
ومـن السـنن أن يبـدأ نومه عىل الشـق األيمـن ،وله أن
يغير هيئة نومـه  -بعـد أن يذهب ويغط فيـه -عىل اجلانب
األيسر أو عىل الظهر حسـب ما تيسر ،لكن ُيكْـره أن يبدأ

ِ ِ
ب رس ِ
اب الدَّ لِ ِ
َل َأ َّن ُ
ــول اهلل،
((( صحيــح البخاري ،كتاب فرض اخلمسَ ،ب ُ
اخل ُم َس لن ََوائ ِ َ ُ
يل ع َ
حديث رقم.3113 :
اب َو ْض ِع ال َي ِد ال ُي ْمنَى ْ َت َت َ
اخلدِّ َاأل ْي َم ِن ،حديث رقم.6314 :
((( صحيح البخاري ،كتاب الدعواتَ ،ب ُ
طح ِ
((( سنن أيب داودِ ،كتَاب َالْ َد ِ
ب ،باب يف النوم عىل َس ٍ
غري َم ُ َّج ٍر ،حديث رقم.5041 :
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بالنـوم على اجلانـب األيسر أو على البطـن إال لضرورة من
مـرض أو غيره ،فعن أيب ُه َر َير َة َ ق َالَ :ر َأى َر ُس ُ
ـول اهلل ﷺ
ـال" :إِ َّن ه ِذ ِه َضجعـ ٌة َل ُ ِ
لا ُم ْض َط ِج ًعـا َع َلى َب ْطنِ ِهَ ،ف َق َ
َر ُج ً
ي ُّب َها
َ
ْ َ
(((
ِ
ذر َ ق َ
ـي ﷺ َو َأنَا ُم ْض َطج ٌع
اهلل"  ،وعـن أيب ٍّ
ـالَ :م َّر َ ِب النَّبِ ُّ
ـدب! إِنَّما ه ِذهِ
ـه ،و َق َال":يـا جنَي ِ
َع َلى ب ْطنِـيَ ،فرك ََضنِـي بِ ِرج ِل ِ
َ َ
َ ُ ْ ُ
َ
ْ
َ
َ
ِ (((
َ
ِض ْج َع ُة أ ْه ِ
ـل النَّار" .

ـار
ومنهـا :أنـه إذا اسـتيقظ يف الليـل مـن نومـه أو َت َع َّمـن فراشـه فليذكـر اهلل  ،فعن عبـادة بـن الصامت 
ـار ِم َن ال َّل ْي ِ
ـل َف َق َ
ـال :ال إ َله َّإل
عـن النبـي ﷺ قـالَ " :م ْن َت َع َّ
اهلل َو ْحـدَ ُه ال َ ِ
ـك َلـ ُهَ ،لـ ُه ا ُمل ْل ُ
ش ْي َ
ـو َع َل
ـك َو َلـ ُه احلَ ْمـدُ َو ُه َ
ك ُِّل َ ٍ ِ
يـر ،احلَ ْمـدُ هللَِ ،و ُسـ ْب َح َ
ْبرَ ،وال
ان اهللَ ،واهلل َأك َ ُ
شء َقد ٌ
ْ
ـال :اللهـم ا ْغ ِ
ِ
َّ
َ
َح َ
َ
ُ
ُ
ــر ِلَ ،أ ْو َد َعا
ف
ق
م
ث
ـاهلل،
ب
إل
ة
ـو
ق
ال
و
َ
َّ
ـول َ
ْ
َّ
َّ
(((
ِ
يب َل ُهَ ،ف ْ
ـإن ت ََو َّض َأ َو َص َّ
لى ُقبِ َلــت َْصال ُت ُه" .
اسـتُج َ
ْ
 ومنها :أن يذكر اهلل  حني يسـتيقظ من نومهباألذكـار املأثـورة أو بشـيء من القرآن ،فيصبح نشي ًطا طيب

ِ ِ ِ ِ
َــى ال َب ْط ِن ،حديث رقم:
((( ســنن الرتمذي ،أبــواب األدبَ ،ب ُ
اب َما َجــا َء ِف ك ََراه َية ال ْضط َجا ِع ع َ
.2786
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األدب ،باب النَّه ِي ع ِ ِ ِ
َل ا ْل َو ْج ِه ،حديث رقم3724 :
َ ُ ْ
َن ال ْضط َجا ِع ع َ
اب َف ْض ِل َم ْن َت َع َّار ِم َن ال َّل ْي ِل َف َص َّل ،حديث رقم.1154 :
((( صحيح البخاري ،كتاب التهجدَ ،ب ُ
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النفس هادئ البال ،فعن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َق َال:
ان َع َل َقافِ َي ِة َر ْأ ِ
الش ْي َط ُ
" َي ْع ِقدُ َّ
س َأ َح ِدك ُْم إِ َذا ُه َو نَا َم َث َل َث ُع َق ٍد،
َي ْ ِ
ض ُب ك َُّل ُع ْقدَ ٍةَ :ع َل ْي َك َل ْي ٌل َط ِو ٌيل َف ْار ُقدْ َ ،فإِ ْن ْاس َت ْي َق َظ َف َذك ََر
اهلل ان َْح َّل ْت ُع ْقدَ ةٌَ ،فإِ ْن ت ََو َّض َأ ان َْح َّل ْت ُع ْقدَ ةٌَ ،فإِ ْن َص َّل ان َْح َّل ْت
ِ
يث النَّ ْف ِ
ب النَّ ْف ِ
سَ ،وإِ َّل َأ ْص َب َح َخبِ َ
س
ُع ْقدَ ةٌَ ،ف َأ ْص َب َح نَشي ًطا َط ِّي َ
ك َْس َل َن"(((.
*

*

*

ِ ِ
ِ
الر ْأ ِ
اب َع ْق ِد َّ
س إِ َذا ْل َ ُي َص ِّل بِال َّل ْي ِل،
((( صحيح البخاري ،كتاب التهجدَ ،ب ُ
َــى َقاف َية َّ
الشــ ْي َطان ع َ
حديث رقم.1154 :
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آداب الســفر

(*)

السفر هو مفارقة مكان إىل مكان آخر ليدرك اإلنسان
سفرا؛ من اإلسفار
وسمي السفر ً
مطلو ًبا دنيو ًّيا أو أخرو ًّياُ ،
وهو اخلروج والظهور ،فيقال :أسفر الصبح إذا ظهر وبان،
سفرا؛ ألنه يسفر عن أخالق الرجال ،فيوضح
وقيلُ :سمي ً
ِ
أحواهلم ،مأخوذ من قوهلم َس َف َرت املرأة عن وجهها إذا
كشفته وأظهرته ،فكم من إنسان ال تعرفه وال تعرف سريته
إال إذا سافرت معه ،وعندئذ تعرف أخالقه وسريته" ،وكان
سيدنا عمر  إذا زكَّى ٌ
ً
رجل عنده قال له :هل
رجل
سافرت معه؟ هل عاملته؟ إن قال :نعمَ ،قبِ َل ذلك ،وإن
قال :ال ،قال له :ال علم لك به"((( ،وللسفر آداب ،منها:
(*) أعــد هذا املبحث د/عمرو حممد مصطفى ،مدير عــام البعثات والوافدين باملجلس األعىل
للشئون اإلسالمية.
(((انظر :الزاهر يف معاين كلامت الناس ملحمد بن القاســم ،أبو بكر األنباري ،247/2 ،ولسان
العرب.370/4 ،
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 إخــاص النيــة هلل تبــارك وتعــاىل :فالنيــة الصاحلــةـبب للتوفيــق،
ـبب لنيــل رضــا اهلل تبــارك وتعــاىل ،وسـ ٌ
سـ ٌ
وحتقيــق األهــداف ،فاملســلم جيعــل مــن ســفره قربــة
َّــا
هلل تعــاىل باســتحضار النيــة الصاحلــة ،قــال ﷺ" :إِن َ
ِ
َّــا لِــك ُِّل ا ْم ِ
َــوى"(((،
ــر ٍئ َمــا ن َ
ــا ُل بِالنِّ َّيــاتَ ،وإِن َ
ْالَ ْع َ
يــرج  -يعنِــي ِمـن بيتِـ ِ
ويقــول ﷺَ " :مــا ِمـ ْن َخـ ِ
ـه -
ْ َْ
ـار ٍج َ ْ ُ ُ َ ْ
ـك ،وراي ـ ٌة بِيـ ِ
ـد م َلـ ٍ
ِ
ِ
ـد َش ـي َط ٍ
ِ
ان،
ْ
ََ َ َ
إِ َّل بِ َبابِــه َرا َي َتــانَ :را َي ـ ٌة بِ َيـ َ
ِ ِ
ِ ِ
ـب اهلل" ،ا َّت َب َعـ ُه ا َْل َلـ ُ
ـم َيـ َـز ْل
َفــإِ ْن َخـ َـر َج َلــا ُيـ ُّ
ـك بِ َرا َيتــهَ ،ف َلـ ْ
ـك ح َّتــى ير ِجــع إِ َل بيتِـ ِ
ِ
ِ
ـهَ ،وإِ ْن َخـ َـر َج َلِــا
َ ْتـ َ
َْ َ َْ
ـت َرا َيــة ا َْل َلـ َ
ِ
ِ
ِ
الشــ ْي َط ُ
ُي ْســخ ُط اهلل ،ا َّت َب َعــ ُه َّ
ــت
ــز ْل َ ْت َ
ــم َي َ
ان بِ َرا َيتــهَ ،ف َل ْ
راي ِ
ِ
ِ ِ (((
ِ
ــة َّ
ــع إِ َل َب ْيتــه" .
الشــ ْي َطانَ ،حتَّــى َي ْرج َ
َ َ
 ومنها :قضاء الديون ألصحاهبا ،ورد األمانات ألهلها:فاملسلم الذي عزم عىل السفر ينبغي أن يؤدي ما عليه من
ديون ،فإن مل يقدر فليستأذن املدين يف اخلروج والسفر ،فإن
أذن له خرج ،وإال قعد ،قال تعاىل﴿:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

((( صحيح البخاري ،باب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي ،حديث رقم.1 :
((( مسند أمحد  ،265/8حديث رقم ،8296 :واملعجم األوسط للطرباين  ،99/5حديث رقم.4786 :
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ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( ،وكان هذا من هدي النبي ﷺ،
عيل بن أيب طالب 
فعندما هاجر إىل املدينة املنورة ترك ّ
يف مكة لريد األمانات إىل أهلها ،واحلكمة من ذلك واضحة
وهي حفظ احلقوق ،وعدم جحودها ،فإذا ما قىض املسافر ما
عليه من ديون ،أو استأذن صاحبه ،ومات من يومه مات نق ًّيا
غري متحمل ألثقال العباد.

 ومنها :اختيار رفيق السفر :وذلك أن السائر يف فالةوحده ،والبائت يف بيت وحده إذا كان ذا قلب خميف وفكر
رديء مل يؤمن أن يكون ذلك سب ًبا لفساد عقلهَ ،ف َع ِن ا ْب ِن
الو ْحدَ ِة
َّاس َما ِف َ
ُع َم َرَ ،ع ِن النَّبِ ِّي ﷺَ ،ق َالَ " :ل ْو َي ْع َل ُم الن ُ
ِ
ِ
(((
ب
"الراك ُ
َما َأ ْع َل ُمَ ،ما َس َار َراك ٌ
ب بِ َل ْي ٍل َو ْحدَ ُه" و َق َال ﷺَّ :
ان و ِ
ان َشي َطان ِ
اكب ِ
َان َوال َّث َ
ْب"((( ،لذا ينبغي أن
ال َث ُة َرك ٌ
ْ
الر َ
َش ْي َط ٌ َ َّ
((( [سورة النساء ،اآلية .]58
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب السري وحده ،حديث .2998
((( ســنن أيب داود،كتاب اجلهاد ،باب يف الرجل يسافر وحده ،حديث  ،2609قال اخلطايب":
معنــاه -واهلل أعلم -أن التفرد والذهاب وحده يف األرض من فعل الشــيطان ،أو هو يشء
حيمله عليه الشيطان ،ويدعوه إليه فقيل عىل هذا :إن فاعله شيطان ،ويقال :إن اسم الشيطان
مشتق من ُّ
الشــ ُطون ،وهو ال ُب ْعد يف األرض وحده مضاهئًا للشيطان يف فعله ،وشبه اسمه،
وكذلك االثنان ليس معهام ثالث ،فإذا صاروا ثالثة فهم ركب ،أي :مجاعة وصحب" ،معامل
السنن للخطايب.260/ 2 ،
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يصاحب املسافر األخيار ،وخيتار يف سفره األطهار؛ فإذا
نيس اخلري ذكَّروه ،وإن تذكّر شاركوه ،قال ﷺ" :ا َْل ْر ُء َع َل
ِد ِ
ين َخ ِل ِيل ِهَ ،ف ْل َينْ ُظ ْر َأ َحدُ ك ُْم َم ْن ٌيَالِ ُل"((( ،وصدق القائل:
ـن ا َملـ ِ
ـرء ال تَسـ َـأل وســل َعــن َقرينِـ ِ
ـه َفكُــ ُّـل َقــ ٍ
َعـ ِ
ـرين
َ َ
ـار ِن َيقـتَدي.
بِا ُملقــ َ

 ومنهـا :إعـداد الـزاد والنفقـة التـي توصلـه :فينبغيللمسـافر التأهـب لسـفره بحمـل الـزاد والنفقـة ونحوها،
وهـو ال يمنـع التـوكل ،فالتـوكل حملـه القلـب ،والعمـل
باألسـباب حمله األعضاء واجلـوارح ،ف َع ِن ا ْب ِ
ـن َع َّب ٍ
اس 
َان َأ ْه ُـل ال َي َم ِ
َق َ
ونَ ،و َي ُقو ُل َ
َـز َّو ُد َ
ي ُّج َ
ـال" :ك َ
ون:
ـون َوالَ َيت َ
ـن َ ُ
ِ
ن َْحـ ُن ا ُملت ََو ِّك ُل َ
َّـاسَ ،ف َأن َْز َل
ـونَ ،فـإِ َذا َقد ُمـوا َمكَّـ َة َس َـأ ُلوا الن َ
((( (((
اهلل َت َع َ
ـال﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾
،
﴿ﭩ﴾أي مـن الطعـام مـا تكفـون بـه ُو ُجوهكـم
عـن النَّـاس وطلبهـم ،وخير الـزاد التقـوى ،فلا يـدع
((( سنن أيب داود ،كتاب األدب ،باب من يؤمر أن جيالس ،حديث رقم.4833 :
((( [سورة البقرة ،اآلية .]197
اب َق ْو ِل اهلل َت َعا َل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾،
((( صحيح البخاري ،كتاب احلجَ ،ب ُ
حديث رقم.1523 :
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اإلنسـان شـي ًئا حيتمـل أن ينفعـه يف األمـر الـذي هـو مقبل
أمـرا يمكـن أن يضره إال تركـه
عليـه إال فعلـه ،وال يـدع ً
واحترز منـه ،فالتـوكل إنما يكون مـع األخذ باألسـباب،
وتـرك األسـباب بدعـوى التـوكل ال يكون إال عن جهــل
بالشــرع أو فسـاد يف العقل.

 ومنها :الدعاء عند السفر وعند العودة منه ،ففياحلديث أن النبي ﷺ ك َ
َان إِ َذا ْاست ََوى َع َل َب ِع ِري ِه َخ ِار ًجا إِ َل
"س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا َه َذاَ ،و َما ُكنَّا
َب َث َل ًثاُ ،ث َّم َق َالُ :
َس َف ٍر ،ك َّ َ
نيَ ،وإِنَّا إِ َل َر ِّبنَا َُلنْ َق ِل ُب َ
اللهم إِنَّا ن َْس َأ ُل َك ِف َس َف ِرنَا
ون،
َل ُه ُم ْق ِرنِ َ
َّ
اللهم َه ِّو ْن َع َل ْينَا
ب َوال َّت ْق َوىَ ،و ِم َن ا ْل َع َم ِل َما ت َْر َض،
َّ
َه َذا ا ْل ِ َّ
ِ
الس َف ِر،
َس َف َرنَا َه َذاَ ،وا ْط ِو َعنَّا ُب ْعدَ ُه،
اللهم َأن َ
الصاح ُ
ْت َّ
ب ِف َّ
َّ
ِ
ِ
َو ْ
الس َف ِر،
الَ ِلي َف ُة ِف ْالَ ْه ِل،
اللهم إِ ِّن َأ ُعو ُذ بِ َك م ْن َو ْع َثاء َّ
َّ
ِ
ِ
ب ِف ا َْل ِ
َوكَآ َبة ا َْلنْ َظ ِرَ ،و ُسوء ا ُْلنْ َق َل ِ
ال َو ْالَ ْه ِل"َ ،وإِ َذا َر َج َع
َق َال ُ َّن َو َزا َد فِ ِيه َّنِ :
ون لِ َر ِّبنَا َح ِامدُ َ
ون َعابِدُ َ
ون ت َِائ ُب َ
"آي ُب َ
ون"(((.
 ومن آداب السفر كذلك حسن التعامل مع وسيلةالسفر :فمن تكريم اهلل  لبني اإلنسان أن خلق أشياء ملنافعه

ول إِ َذا َر ِك َ ِ
اب َما َي ُق ُ
َي ِه ،حديث رقم.1342
(((صحيح مسلم ،كتاب احلجَ ،ب ُ
ب إ َل َس َف ِر ا َلْ ِّج َوغ ِ ْ
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وراحته ،رأفة ورمحة منه  ،فقال﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾(((،
فينبغي عىل اإلنسان أن حيسن استخدام هذه النعم ،وهو
من باب شكر املنعم ،ومن باب اإلحسان الذي كتبه اهلل عىل
كل يشء ،فاملسلم حيسن إىل سائر الكائنات بمقتىض إيامنه،
فقد ُروي َأ َّن َر ُس َ
ول اهلل ِﷺ َم َّر بِ َب ِع ٍري َقدْ َِل َق َظ ْه ُر ُه بِ َب ْطنِ ِه،
ِ
ِ
ِ
ِِ
ال ًة،
َف َق َال ﷺ :ا َّت ُقوا اهلل ِف َهذه ا ْل َب َهائ ِم ا ُْل ْع َج َمةْ ،ار َك ُب َ
وها َص َ
و ُك ُلوها ص ِ
الَ ًة((( ،ووسائل املواصالت احلديثة تأخذ نفس
َ َ َ
احلكم السابق من اإلحسان هبا واملحافظة عليها؛ بل أشد
شخصا بعينه ،فاملحافظة عليها
ألن منفعتها عامة ال ختص
ً
وصيانتها دليل قوي عىل اإلجيابية وصدق اإليامن ،وعمق
الرابطة بني اإلنسان وجمتمعه.
 ومنها :مراعاة مشاعر الضعفاء وأصحاب األعذار:وقد اعتنى ديننا احلنيف هبذه القضية منذ بزوغ فجره ،فآوى

((( [سورة اإلرساء ،اآلية.] 70
اب الدَّ لِ ِ
اب
َل الدَّ َو ِّ
َل َأ َّن النَّبِ ّي َ ﷺ إِ َّن َم َأ َب َ
((( صحيح ابن خزيمة ،كتاب املناسكَ ،ب ُ
اح ا َ ْ
ل ْم َل ع َ
يل ع َ
ِ
ص ع ََل َط َل ِ
اج ٍة ،إِ ِذ اهلل عَزَّ َو َج َّل ُي َر ِاق ُب ُه ،حديث رقم.2545 :
ب َح َ
ا َْل ْركُو َبةَ ،و َأ ْن َل ُت ْق َ َ
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الضعفاء وخفف عنهم ،حتى يف العبادة ،فأمر بتخفيف
الصالة رمحة هبم وبأمثاهلم ،وعدم املزامحة يف مناسك
احلج وغري ذلك ،رف ًعا للحرج عنهم ،فقال تعاىل﴿ :ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ﴾((( ،وقال ﷺ" :إِ َذا َص َّل َأ َحدُ ك ُْم لِلن ِ
ف،
َّاس َف ْل ُي َخ ِّف ْ

يف و ِ
َفإِ َّن ِمنْهم َّ ِ
يم َوالكَبِ َريَ ،وإِ َذا َص َّل َأ َحدُ ك ُْم
السق َ
الضع َ َ َّ
ُ ُ
(((
لِنَ ْف ِس ِه َف ْل ُي َط ِّو ْل َما َشا َء" .
لذا وجب معاملة أصحاب األعذار معاملة طيبة ال ِس َّيام
يف السفر ،فإنه مظنة املشقة ،ويكون ذلك عن حب وإخاء
متآزرا متامسكًا كالبنيان املرصوص
حتى يظل املجتمع
ً
ويأخذ القوي بيد الضعيف ،فإعانة الضعفاء يف احلل
"...وت َْسـ َعى بِ ِشدَّ ِة َسا َق ْي َك إِ َل
والرتحال صدقة ،قال ﷺ:
َ
الض ِع ِ
ان ا ُْلسـت َِغ ِ
الله َف ِ
يف ،ك ُُّل
يثَ ،وت َْر َف ُع بِ ِشدَّ ِة ِذ َرا َع ْي َك َم َع َّ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َذلِ َك م ْن َأ ْب َو ِ
الصدَ َقة من َْك َع َل َن ْفس َك.((("..
اب َّ
((( ذكرت يف موضعني :األول [ سورة النور ،اآلية  ،]61والثاين [سورة الفتح ،اآلية .]17
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب إذا صىل لنفسه فليطول ما شاء ،حديث رقم:
 ،703وصحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب أمر األئمة بتخفيف الصالة ،حديث رقم.467 :
((( مسند أمحد  ،168/ 5حديث رقم.21522 :
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 ومنهـا :مراعـاة آداب الـذوق العـام :وذلـك كتركالبصـق ورمـي الفضالت يف غير موضعهـا املخصص له،
وغير ذلـك مـن األمـور املؤذيـة لآلخريـن ،فإسلامنا هو
ديـن الـذوق العـايل الرفيـع ،ومـكارم األخالق ،واملسـلم
ض َر
نافع لنفسـه وغيره يف حــله وترحاله ،قـال ﷺ" :الَ َ َ
ِ
ض َار"(((.
َوالَ َ

الر َخـص يف السـفر :ملـَّـا كان السـفر
 ومنهـا :اسـتعامل ُّمن أسـباب التخفيف بنفسـه ـ أي سـواء أكان فيه مشـقة أم مل
تكـن ـ َّ
رخـص اهلل سـبحانه وتعـاىل كرامـة منه للمسـافر بأن
يـأيت بعـض الفرائـض على وجـه فيـه يسر وسـهولة؛ فأجاز
لـه القصر واجلمـع يف الصلاة ،وأبـاح الفطـر يف رمضـان
ملـن أراد ،قـال تعـاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ﴾((( ،وقـال ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ﴾((( ،والقاعدة" :املشـقة جتلب التيسير"َ ،ق َ
ـال الن ََّو ِو ُّي:
ِ ِ
َـص بِال َّط ِو ِ
يـل َق ْط ًعـا
َو ُر َخ ُصـ ُه (السـفر) َث َمن َيـ ٌة من َْهـاَ :مـا َ ْيت ُّ
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره .2340
((( [سورة البقرة ،اآلية .]185
((( [سورة احلج ،اآلية .]٧٨
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وهـو ا ْل َقصر وا ْل ِف ْطر وا َْلسـح َأ ْك َثر ِمن يـو ٍم و َلي َل ٍ
ـةَ ،و ِمن َْهاَ :ما
ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ ُ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ال ُم َعـة َوأك ُْل ا َْل ْيتَـةَ ،ومن َْهاَ :ما
َل َ ْيت ُّ
َـص به َق ْط ًعـاَ ،و ُه َو ت َْر ُك ْ ُ
ِ
ِ
ِ
فِ ِ
اص ُه بِـه َو ُه َو ْ
ـعَ ،ومن َْهاَ :ما
يـه ِخ َل ٌ
الَ ْم ُ
ـح ْاخت َص ُ
فَ ،و ْالَ َص ُّ
ِ ِ ِ ِ
فِ ِ
يـه ِخ َ
ـو ال َّتنَ ُّفل َع َل
لا ٌ
فَ ،و ْالَ َص ُّح عَـدَ م ْاخت َصاصـه بِهَ ،و ُه َ
الدَّ اب ِ
اط ا ْل َف ْـر ِ
ـة َوإِ ْسـ َق ُ
ض بِال َّت َي ُّم ِم(((.
َّ

 ومنها :االتصال عىل أهله ليخربهم بقدومه وأالً
امتثاال لقوله ﷺ فيام رواه جابر بن
يطرقهم فجأة ،وذلك
عبد اهلل  ،حيث قال :كنا مع رسول اهلل ﷺ يف غزاة ،فلام
قدمنا املدينة ذهبنا لندخل ،فقالَ " :أ ْم ِه ُلوا َحتَّى نَدْ ُخ َل َل ْي ًل ـ
الش ِع َث ُة ،وتَست ِ
َأ ْي ِع َشا ًء ـ ك َْي َتْت َِش َط َّ
َحدَّ ا ُْل ِغي َب ُة"((( ،فتستعد
َ ْ
الزوجة واألهل واألوالد الستقبال الغائب بام يليق ،وال
جيد املسافر شي ًئا يكرهه ،وهذا توجيه نبوي رشيف حتى
تدوم املحبة واملودة بني الزوجني.
* *

*

((( األشباه والنظائر للسيوطي ،ص.77 :
((( متفــق عليه :صحيح البخــاري ،كتاب النكاح ،باب طلب الولــد ،حديث رقم،5245 :
وصحيح مســلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب كراهة الطروق وهو الدخول ً
ليل ملن ورد من
سفر ،حديث رقم.715 :
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آداب الطريق وحقوقه

(*)

الطريق ملك للناس مجي ًعا ،ويشرتك يف حق االنتفاع به
اجلميع ،ومن ثم فال جيوز ألحد أن خيص نفسه بنفع يكون
سببا يف رضر اآلخرين ،فعن ُعباد َة ب ِن الص ِام ِ
ت َ أ َّن
َّ
َ ْ َ َ ْ
ً
ِ
(((
َر ُس َ
ض َار" .
ض َر َو َل َ
ول اهلل ﷺ " َق َض َأ ْن َل َ َ

واملراد بآداب الطريق :األمور التي جيب مراعاهتا عىل كل
جالسا،
من يسلك طري ًقا ،ماش ًيا كان أم راك ًبا ،واق ًفا كان أم
ً
ِ
ك َغ ّض ا ْل َب َ ِ
الس َ
ال ِمَ ،واألَ ْمر بِا َْل ْع ُروف،
صَ ،وك ّ
َف األَ َذىَ ،و َر ّد َّ
َوالن َّْهي َع ِن ا ُْلنْك َِر ،وإماطة األذى عن الطريق ،وهداية
الض ِّال ،وغري ذلك من اآلداب التي بينتها سنة النبي ﷺ.
َّ
واألصل يف ذلك ما ورد يف حديث َأ ِب َس ِع ٍيد ْ
الُدْ ِر ِّي 
ال ُلوس َع َل ال ُّطر َق ِ
ات"َ ،ف َقا ُلوا:
َع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َال" :إِ َّياك ُْم َو ْ ُ َ
ُ
(*) أعد هذا املبحث د/نوح عبد احلليم العيسوي  -رئيس اإلدارة املركزية لشئون مكتب الوزير.
((( سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ،حديث رقم.2340 :
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ما َلنَا بدٌّ  ،إِنَّم ِهي َمَالِسنَا َنتَحدَّ ُ ِ
يهاَ ،ق َالَ " :فإِ َذا َأ َب ْيت ُْم إِالَّ
ثف َ
َ
َ ُ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ا َْل َجالِ َس َفأ ْع ُطوا ال َّطر َيق َح َّق َها"َ ،قا ُلواَ :و َما َح ُّق ال َّطريق؟
َق َالَ " :غ ُّض ا ْل َب َ ِ
الس َ
ال ِمَ ،و َأ ْم ٌر
صَ ،وك ُّ
َف األَ َذىَ ،و َر ُّد َّ
بِا َْلعر ِ
وف َو َنْ ٌي َع ِن ا ُْلنْك َِر"(((.
ُْ
فقـد ذكـر النبـي ﷺ يف هـذا احلديث مجلة مـن اآلداب
َّ
مـر به،
التـي ينبغـي أن
يتحلى هبـا من جلـس يف الطريق أو َّ
والتـي منها:

غـض البصـــر :وقد جـاء األمر به عا ًّما يف الرجــال
 ّوالنسـاء على السـواء ،فكما جيــب على املسـلم أن يغض
أيضـا إذا خرجـت مـن بيتهـا
بصره ،جيـب على املسـلمة ً
أن تغـض برصهـا ،وذلـك خلطـر النظـر مـن كال الطرفني
لآلخـر ،ويؤكـد هـذا مـا جـاء يف حديـث ُح َذ ْي َفـ َة  أن
ِ ِ
ِ
ـول اهلل ﷺ َق َ
َر ُس َ
يـس
ـهام إِ ْبل َ
ـه ٌم مـ ْن س َ
ـال" :النَّ ْظ َـر ُة َس ْ
مسـموم ٌةَ ،فمـن تَركَهـا ِمـن َخـو ِ
ف اهلل َأ َثا َبـ ُه اهلل إِ َيمنًـا َ ِ
يدُ
ْ ْ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
ح َلوتَـه ِف َق ْلبِ ِ
ـه"(((.
َ َ ُ
اب َأ ْفنِ َي ِة الدُّ ِ
اجل ُل ِ
اجل ُل ِ
وس فِ َيهاَ ،و ُ
ور َو ُ
َل
((( صحيح البخاري ،كتــاب املظامل والغصبَ ،ب ُ
وس ع َ
الصعدَ ِ
ات ،حديث رقم.2465 :
ُّ ُ
((( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم  ،كتاب الرقاق ،حديث رقم.7875 :
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واملـراد بغـض البصر :خفـض البصر عـن كل مـا ُيكْـره
َّظـر إليـه ،حتـى يسـلم املرء مـن التعـرض للفتنة أ ًّيـا كانت،
الن ُ
ومل يغفـل اإلسلام مـا قـد يقع مـن الناس بـدون قصـد منهم،
حيـث راعـى يف اإلنسـان اخلطـأ غير املقصـود؛ لـذا أمـر مـن
نظـر إىل امـرأة أجنبية أن يرصف بصره عنها وال يتمادى ،ف َع ْن
يـر ب ِ ِ
"س َـأ ْل ُت َر ُس َ
ـول اهلل ﷺ َعـ ْن َن َظ ِر
َج ِر ِ ْ
ـن َع ْبد اهلل َ ق َالَ :
ف َب َ ِ
ا ْل ُف َجـا َء ِة َف َأ َم َـر ِن َأ ْن َأ ْ ِ
صر ِي"((( ،وعلى ذلك فلو غض
ص َ
اإلنسـان بصره الطمأنت نفسـه ،وهـدأ قلبه ،وسـكن فؤاده.
 ومنهـا :كـف األذى عـن الطريـق ،وهـو أدب مـناآلداب التـي َّ
وبين فضلها وأجرها،
حث عليها اإلسلامَّ ،
ـول اهلل ﷺِ ْ :
ـال َر ُس ُ
وجعلهـا من شـعب اإليامنَ ،ق َ
"ال َيم ُن
ون َ -أ ْو بِ ْض ٌع َو ِسـت َ
بِ ْض ٌع َو َسـ ْب ُع َ
ُّون" ُشـ ْع َب ًةَ ،ف َأ ْف َض ُل َها َق ْو ُل:
َاهـا إِ َما َطـ ُة ْالَ َذى َع ِن ال َّط ِر ِ
يـقَ ،و ْ
الَ َيا ُء
َل إِ َلـ َه إِ َّل اهللَ ،و َأ ْدن َ
ُشـ ْع َب ٌة ِمـ َن ْ ِ
ال َيم ِن"((( ،فقد بيـَّـن احلديـث أن إماطة األذى
عـن الطريـق مـن اإليمان ،واملـراد بـاألذى :كل مـا ُيؤذي

((( صحيح مسلم ،كتاب األدب ،باب َن َظ ِر ا ْل ُف َجا َء ِة ،حديث رقم.2159 :
اب ُش َع ِ
ب ا ِلْيم َِن ،حديث رقم.35 :
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
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مـن حجـر ،أو شـوك ،أو قاممـة ،أو ُح َف ٍر مؤذيـة وقد تكون
مهلكـة إذا وقـع فيهـا مـن ال يبرصها ،أو غير ذلك.

واملـراد بكـف األذى عـن الطريـق :إزالتـه وإبعاده عن
طريـق النـاس ،وعـدم التعـرض هلـم بأي لـون مـن ألوان
االعتـداء والرضر؛ ألن ذلك إفسـاد يف األرض ،واهلل تعاىل
يقـول﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾(((،
كـف األذى وإزالتِ ِ
ـه َع ِ
وقـد ح َّثنَـا النبـي ﷺ َ
ـن
على
ِّ
ِ
ال َّط ِ
ريـق ،ف َعـن النَّبِ ِّي ﷺ َق َ
ـالَ :ب ْين ََم َر ُج ٌل َي ْمشي ِف ال َّط ِريق
ـو ٍك َف َأ َّخ َـر ُه َف َشـك ََر اهلل َلـ ُه َف َغ َف َر َلـ ُه"(((،
إِ ْذ َو َجـدَ ُغ ْصـ َن َش ْ
لا ي َت َق َّلـب ِف ْ ِ
ـج َر ٍة
وقـال ﷺَ ":ل َقـدْ َر َأ ْي ُ
الَنَّةِ ،ف َش َ
ُ
ـت َر ُج ً َ
َت ت ْ ِ
ـر ال َّط ِر ِ
َق َط َع َهـا ِم ْن َظ ْه ِ
َّـاس"((( ،فهذه
يـق ،كَان ْ
ُـؤذي الن َ
األحاديـث وغريهـا تؤكـد فضـل إزالـة األذى عـن طريق
النـاس ملـا فيـه مـن إدخـال التيسير عليهـم يف معاشـهم
وعباداهتـم ،كما تؤكـد بمفهوهـا حرمـة إيـذاء النـاس يف
((( [سورة األعراف ،اآلية .]56
الص َل ِة َع ْن رس ِ
ــول اهلل ﷺ ،بــاب ما جاء يف إماطة األذى عن
الب َو ِّ
((( ســنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
َ ُ
اب ِ ِّ
الطريق ،حديث رقم.1958 :
((( صحيح مســلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن اإلشــارة بالسالح إىل مسلم،
حديث رقم.1914 :
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طرقهـم ،وهـو مـا جـاء رصاحـة يف حديـث ُح َذ ْي َفـ َة ْب ِ
ـن
ِ
ِ ٍ
ــال" :من آ َذى ا ُْلس ِ
ــم
ـل ِم َ
َأسـيد َأ َّن النَّبِ َّي ﷺ َق َ َ ْ
ني ِف ُط ُرق ِه ْ
ْ
ـت َع َلي ِ
ـه َل ْعنَت ُُه ْم"(((.
َو َج َب ْ
ْ

 ومن حقوق الطريق كذلك :ر ُّد السالم ،وهو يغرساملحبـة ويزرع األلفة فيام بني الناس ،وينال به اإلنسان رضا اهلل
تعاىل وغفرانه ،ف َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
َ"ل تَدْ ُخ ُل َ
النَّ َة َحتَّى ت ُْؤ ِمنُواَ ،و َل ت ُْؤ ِمـنُوا َحتَّى َ َتا ُّبواَ ،أ َو َل
ون ْ َ
ٍ
(((
الس َل َم َب ْينَك ُْم" .
شء إِ َذا َف َع ْلت ُُمو ُه َ َتا َب ْبت ُْم؟ َأ ْف ُشوا َّ
َأ ُد ُّلـك ُْم َع َل َ ْ

ومـن أدب السلام :أن يسـلم الصغير على الكبير،
واملـايش على القاعـد ،والراكب على املـايش ،والقليل عىل
ـال َر ُس ُ
ـالَ :ق َ
الكثير ،ف َعـ ْن َأ ِب ُه َر ْي َـر َة َ ق َ
ـول اهلل ﷺ:
اع ِ
لى ال َق ِ
ِ
لى الكَبِ ِ
يرَ ،وا َمل ُّار َع َ
ير َع َ
ـدَ ،وال َق ِل ُيل
" ُي َسـ ِّل ُم َّ
الصغ ُ
َع َل الكَثِ ِ
ير"(((.
 ومنهـا :األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر ،فهـوـت بـه أمـة النبـي ﷺ على سـائر األمـم ،حيـث
ممـا ُف ِّض َل ْ

((( املعجم الكبري للطرباين ،179/3 ،حديث رقم.3050 :
ِ
لنَّ َة إِلَّ ا ُْلؤْ ِمن َ
ُون ،حديث رقم.54 :
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
اب َب َيان َأ َّن ُه لَ َيدْ ُخ ُل ا َ ْ
ِ
ِ
ِ
الستِئ َْذ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َل الكَث ِري ،حديث رقم.6234 :
ع
يل
ل
ق
ال
م
ي
ل
َس
ت
اب
ب
،
ان
ُ
َ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
ْ
َاب ْ
َ
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قـال سـبحانه وتعـاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ﴾((( ،واملعـروف :اسـم جامـع لـكل مـا عـرف مـن

طاعـة اهلل ،والتقـرب إليـه ،واإلحسـان إىل النـاس ،وفعـل
كل مـا نـدب إليه الرشع من ا ُمل َح َّسـنات ،وتـرك كل ما هنى
عنـه ا ُمل َق َّبحـات ،واملنكر :ضـد املعروف ،فهـو كل ما قبحه
الشرع وحرمـه وكرهه.

واألمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر هـو حصن األمة
مـن الوقـوع يف املهلـكات ،ف َع ْن ُح َذ ْي َفـ َة ْب ِن ال َي َما ِن َ ع ِن
ـد ِه َلت َْأمـر َّن بِا َملعـر ِ
سي بِي ِ
ـذي َن ْف ِ
ـال" :وا َّل ِ
وف
َ
ـي ِﷺ َق َ َ
ْ ُ
ُ ُ
النَّبِ ّ
َـر َأو َلي ِ
ـو َّن َع ِ
وشـ َك َّن اهلل َأ ْن َي ْب َع َ
ُـم
ـن ا ُملنْك ِ ْ ُ
َو َل َتن َْه ُ
ـث َع َل ْيك ْ
ِ
ِ
ـم تَدْ ُعونَـ ُه َف َ
ُـم"((( ،وحكمه:
لا ُي ْسـت ََج ُ
اب َلك ْ
ع َقا ًبـا منْـ ُه ُث َّ
فـرض كفايـة ،إذا قـام بـه بعض الناس سـقط احلــرج عن
الباقين ،وإذا تــركه اجلميع أثــم كل من متكـن منه وتركه
بلا عذر.
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]110
((( ســنن الرتمذي ،أبواب الفتن ،باب ما جاء ِف َاألم ِر بِا َملعــر ِ
وف َوالن َّْه ِي ع ِ
َن ا ُملنْك َِر ،حديث
ْ ُ
ْ
َ ُ َ َ َ
رقم.2169 :
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وقد جاءت أحاديث النبي ﷺ يف تأكيد األمر باملعروف
والنهي عن املنكر مقيدة باالستطاعة ،ف َع ْن َط ِ
ار ِق ْب ِن ِش َه ٍ
اب
ِ ِ
َق َالَ :أو ُل من بدَ َأ بِ ْ ِ
الص َل ِة َم ْر َو ُ
ان.
الُ ْط َبة َي ْو َم ا ْلعيد َق ْب َل َّ
َّ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
الص َل ُة َق ْب َل ْ
الُ ْط َبةَ ،ف َق َالَ :قدْ تُر َك َما
َف َقا َم إِ َل ْيه َر ُج ٌلَ ،ف َق َالَّ :
هنَالِ َكَ ،ف َق َال َأبو س ِع ٍ
يدَ :أ َّما َه َذا َف َقدْ َق َض َما َع َل ْي ِه َس ِم ْع ُت
ُ
ُ َ
ول" :من ر َأى ِمنْكُم منْكَرا َف ْلي َغيه بِي ِدهِ،
َر ُس َ
ْ ُ ً ُ ِّ ْ ُ َ
ول اهلل ِﷺ َي ُق ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
َفإِ ْن َل ْ َي ْستَط ْع َفبِل َسانهَ ،فإِ ْن َل ْ َي ْستَط ْع َفبِ َق ْلبِهَ ،و َذل َك َأ ْض َع ُ
ِْ
ال َيمن"((( ،والتّغيري باليد ّ
لويل األمر ،والتّغيري بال ّلسان ملن
كان له علم وحلم ،فمن عجز عن ذلك فلينرصف وليدع
ال ّطريق ،وذلك أضعف اإليامن.

ومن يأمـر باملعروف وينهى عن املنكر ال ُبدَّ أن تتوافـر
فيـه عدة أمور ،منها :أن يكون عاملـًا باليشء الذي يأمر
به ،وينهى عنه ،وأن يتحىل باحللم؛ حتى ال يثور ويغضب
فيفسد أكثر مما يصلح.

 ومـن آداب الطريـق كذلك :هداية السـائل وإرشـادابـن السـبيل ،فهو مـن حقـوق الطريـق وآدابه ،وقـد َّ
حث
((( صحيح مســلم ،كتاب اإليامن ،باب بي ِ
ان ك َْو ِن الن َّْه ِي ع ِ
َن ا ُْلنْك َِر ِم َن ا ِلْيم َِنَ ،و َأ َّن ا ِلْيم ََن َي ِزيدُ
َ ُ ََ
وينْ ُقص ،و َأ َّن ْالَمر بِا َْلعر ِ
ِ
ِ
وف َوالن َّْه َي ع ِ
َن ا ُْلنْك َِر َواج َبان ،حديث رقم. 49 :
ََ ُ َ
َْ ُْ
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اإلسلام على هـذا األدب ملـا فيه مـن اخلري ،وجعـل ذلك
مـن الصدقـات ،ممـا يـدل على فضلـه ،يقـول نبينـا ﷺ:
ـك صدَ َقـ ٌة ،و َأمـر َك بِا َملعر ِ
" َتبسـم َك ِف وج ِ
ـه َأ ِخ َ
وف
يـك َل َ َ
َ ْ
ُْ
َ ْ ُ
َ ُّ ُ
ـن ا ُملنْك ِ
ـك َع ِ
الر ُج َـل ِف َأ ْر ِ
َو َنْ ُي َ
ض
َـر َصدَ َقـ ٌةَ ،وإِ ْر َشـا ُد َك َّ
الض َل ِل َل َ
ـك َصدَ َقـ ٌة.((("..
َّ

 ومنهـا :إعانة املظلوم عىل من ظلمـه بالقول أو الفعلحيـث أمكـن ،فنصــرة املظلــوم مما َّ
حـث عليه اإلسلام،
ــر َأ َخ َ
ـاك َظالِـًـا َأ ْو َم ْظ ُلـو ًما" َف َق َ
ــال
يقـول نبينـا ﷺ" :ان ُْص ْ
ــلَ :يا َر ُس َ
َر ُج ٌ
ــر ُه إِ َذا ك َ
َان َم ْظ ُلو ًما؛ َأ َف َر َأ ْي َت إِ َذا
ـول اهللَ ،أن ُْص ُ
ْصر ُه ؟! َق َ
ك َ
ــز ُه َأ ْو َتْنَــ ُع ُه ِم ْن
َان َظالِـًــا َك ْي َ
"ت ُج ُ
ـالْ َ :
ـف َأن ُ ُ
ِ ِ
َصر ُه"(((.
ال ُّظ ْل ِم َفــإ َّن َذل َك ن ْ ُ
 ومنهـا :إعانـة الضعيـف يف محله على دابتـه ،أو رفعمتاعـه عليهـا ،وما يقــوم مقامــها يف هذه األيـام من إعانة
كبـار السـن يف ركـوب وسـائل املوصلات ،أو مسـاعدة
النـاس يف رفـع أغراضهم على السـيارات ونحوها ،حيث

((( سنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلة ،باب ما جاء ِف صن َِائ ِع ا َملعر ِ
وف ،حديث رقم.1956 :
َ ُ َ َ َ َ
ُْ
اب َأ ِع ْن َأ َخ َ
اك َظ ًالِا َأ ْو َم ْظ ُلو ًما ،حديث رقم.2444 :
((( صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصبَ ،ب ُ
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ِ
يقـول النبي ﷺ" :ك ُُّل ُس َ
ني
ـو ٍمُ ،ي ِع ُ
لا َمى َع َل ْيـه َصدَ َق ٌة ك َُّل َي ْ
ـهِ ُ ،
الرج َـل ِف دابتِ ِ
ـع َع َل ْي َهـا َمتَا َعـ ُه
يام ُلـ ُه َع َل ْي َهـاَ ،أ ْو َي ْر َف ُ
َ َّ
َّ ُ
َ
صدَ َقـ ٌة ،وا ْلك َِلمـ ُة ال َّطيبـ ُة وك ُُّل َخ ْطـو ٍة يم ِشـيها إِ َل الص َلةِ
َّ
َ َْ َ
ِّ َ َ
َ
َ
َ
َ ٌ (((
ِ
ِ
َصدَ َقـ ٌةَ ،و َد ُّل ال َّطريـق َصدَ قة" .
 ومـن أهـم وآكــد آداب الطــريق يف هـذه األزمان:االلتــزام التــام بأنظمـة املـرور وقواعـد السير املتعـارف
عليهـا يف الدولـة ،وهـو مطلـب رشعـي حيـث عليـه ديننا
احلنيـف؛ ألن الغايـة منـه املحافظـة على أرواح النـاس
وممتلكاهتـم ،وحتقيـق األمـن والسلامة للنـاس أمجعين،
فإمهـال قواعـد املـرور وآداب السير يـؤدي يف كثير مـن
األحيـان إىل الوقـوع يف اهلاويـة بقتـل النفـس املعصومـة،
وهـذا مـن كبائـر الذنـوب ،قـال تعـاىل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ِ ِ
الس َف ِر ،حديث
اب َف ْض ِل َم ْن َ َ
ح َل َمت َ
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسريَ ،ب ُ
َاع َصاحبِه ِف َّ
رقم.2891 :
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ﭲ ﭳ ﭴ﴾((( ،وقـال تعـاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾(((.

وختا ًمـا نؤكـد أن االلتـزام بنظام السير وقواعـده يعدُّ
مـن طاعـة ويل األمـر التـي أمرنـا اهلل تعـاىل هبـا ،فقـد أمـر
سـبحانه بطاعته وطاعة رسـوله ﷺ ،ثم طاعـة أويل األمر،
فقـال سـبحانه﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ﴾(((.
*

*

((( [سورة الفرقان ،اآليتان .] 70 -68
((( [سورة النساء ،اآلية . ]29
((( [سورة النساء ،اآلية .]59
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*

آداب طالب العلم

(*)

ال شك أن َ
أهل العل ِم هم خالص ُة الوجود ،وهم َأ َمنَ ُة
الز ْي ِغ
اهللِ عىل خلقه ،وهم الذين حيفظ اهلل هبم هذه األ َّم َة من َّ
والض ِ
الل ،فام من ٍ
خري يف هذا الوجود إال وأص ُله ومنبتُه من
َّ
رش يف هذا الوجود إال وأص ُله ومنبتُه من اجلهل،
من
وما
العلم،
ٍّ
(((
ويكفينا هذا الكال ُم
عيل : 
ُ
الرائع عىل لسان اإلمام ّ
ـل ال ِع ْل ِـم ،إِ َّن ُه ُم
َمـا ال َف ْخـ ُر إِالَّ ألَهْ ِ

اس َت ْهـدَ ى َّ
أدل ُء
َع َلى ال ُهدَ ى لمن ْ
َو َقدْ ُر كل امرئ َما َكانَ ُيحسنـ ُه
والجا ِهلُون ألَهْ ِل الع ْل ِم أَ ْعـدَ ا ُء
َ

ففـز بعــلم تعــش ح ًّيـا به أبــدًا

فالناس موتى وأهل العلم أحياء
(*) أعد هذا املبحث د/أسامة فخري اجلندي ،مدير عام املساجد.
((( حسن التنبه ملا ورد يف التشبه لنجم الدين الغزي (ت 1061هـ).590/ 3 ،
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ِ
ِ
وقيمة ِ
العالِ
واألستاذ
ومن هنا فال ُبدَّ من الرتسيخ ملفهو ِم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
توعوية
تربوية
اجتامعية
مؤسسة
والشيخ ،وأنه يعد بمثابة
ٍ
تعليمية؛ حيث يقوم بتنشئة األجيال يف مراحل التعليم
املختلفة إىل مرحلة النضج العقيل ،من حيث غرس ِ
الق َي ِم
واألخالق واآلداب التي ينبغي أن تتوافر يف الدارسني،
ونرش النور واملعرفة بينهم ،كام أنه يقوم عىل تقديم احلقائق
واملعارف الصحيحة البعيدة عن األخطاء واألكاذيب؛
ٌ
وعقول قويم ٌة ألجيال
ليتحقق من خالله تربي ٌة مستقيم ٌة
ِ
املستقبل ،فيكونون هبذا ِ
العالِ واألستاذ سواعدَ حقيقية لبناء
جمتمعاهتم وأوطاهنم.
ُ
تتشكل عقلي ُة النشء ويتكون لدهيم
فمن خالل املعلمني
ٍ
ُ
والفهم ،وفق ما ينرشونه من عادات وتقاليد
واإلدراك
الوعي
ُ
ُ
ِ
وق َي ٍم وآداب ومعارف وثقافة يف شتى العلوم والفنون ،فهم
األصل األصيل يف البناء الفكري لألجيال ،وكذلك يف البناء
والتقدم لألمة يف شتى املجاالت (اقتصاد ًّيا  -وتربو ًّيا -
واجتامع ًّيا  -وعلم ًّيا ...وهكذا) ،ومن هنا فال ُبدَّ من قي ٍم
ٍ
واملتعلم يف رحاب مع ِّل ِم ِيه
الدارس واملتلقي
وآداب يس ُلكُها
ُ
ُ
وأساتِ َذتِه ،ومن مجلة هذه اآلداب:
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ِ
بح ْس ِن
 توقري العلم وأهلهواستحضار اهل َ ْي َبة واالحرتام ُ
ُ
ِ
ي َمدُ ً
ً
وفعل ،فقد كان الساد ُة
قول
التناول واستعمـال ما ُ ْ

الطالب بأن يتعلموا األدب قبل
يوجهون
َ
العلام ُء األعال ُم ّ

مجع العلوم واملعارف بغري أدب ،وقد جاء
العلم ،فال ينفع ُ
عن عمر  قو ُله" :ت ََأ َّد ُبواُ ،ث َّم َت َع َّل ُموا"((( ،وقال ابن املبارك:
الر ُج ُل بِن َْو ٍع ِم ْن ا ْل ِع ْل ِم َما َل ُي َز ِّي ْن َع َم َل ُه بِ ْالَ َد ِ
َ
ب"(((،
"ل َينْ ُب ُل َّ
ْ
يل ِم ْن ْالَ َد ِ
أيضا" :ن َْح ُن َإل َق ِل ٍ
ب َأ ْح َو ُج ِمنَّا َإل كَثِ ٍري ِم ْن
وقال ً
ا ْل ِع ْل ِم((( ،و َق َال َب ْع ُض ُهم(((:

ب ْالَ ْحدَ َ
اث فِي َم َه ٍل
َقدْ َي ْن َف ُع ْالَدَ ُ

ب
س َي ْن َف ُع عِ ْندَ ا ْل َك ْب َر ِة ْالَدَ ُ
َو َل ْي َ
اع َتدَ َلتْ
إِنَّ ا ْل ُغصـُونَ إِ َذا َق َّو ْم َتـ َها ْ
مـ َت ُه ا ْل َخ َ
ـب
ش ُ
َو َلنْ َيلِـينَ إِ َذا َق َّو ْ
((( غــذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب لشــمس الدين ،أبو العون حممد بن أمحد ابن ســامل
السفاريني احلنبيل ( املتوىف 1188 :هـ ).6/1 ،
((( اآلداب الرشعية البن مفلح.552/3 ،
((( املصدر السابق.552/3 ،
((( املصدر السابق.552/3 ،
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فينبغي إذن االعتنا ُء هبذا اجلانب أشدَّ العناية ،فنقوم عىل
ِ
ٍ
جيل
تربية األبناء باألدب قبل تربيتهم باملعرفة؛ إلخراج
ِ
يعرف قيمة العلم والعلامء قبل أن يعرف املعرفة.
فبالتوقير واالحترام ينتفـع املتع ِّلـم ُبمع ِّل ِمـه ،ويرتسـخ
كل مـا ينه ُلـه منـه ،فعـن ُعبـاد َة بـن الص ِام ِ
يف ذهنـه ُّ
ـت 
َّ
َ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ـول اهللِ ﷺ َق َ
َأ َّن َر ُس َ
ـس مـ ْن ُأ َّمتي َمـ ْن َل ْ ُي َّـل كَبِ َرينَا،
ـالَ " :ل ْي َ
ِ
ِ
ِ
ف ل َعالنَـا"((( ،أي حقـه ،ويقـول
ـم َصغ َرينَـاَ ،و َي ْع ِـر ْ
َو َي ْر َح ْ
طـاوس بن كيسـان ِ :
"مـن السـن َِّة َأ ْن يو َّقـر َأربعـ ٌة :ا ْلعالِ،
َُ َ ََْ
َ ُّ
َ ُ
و ُذو َّ ِ
(((
السـ ْل َط ُ
انَ ،وا ْل َوالِـدُ " .
َ
الشـ ْي َبةَ ،و ُّ
ولننظر إىل هذه الرتمجات التطبيقية هلذا األدب  -االحرتام
والتوقري -بني طلبة العلم ومع ِّل ِميهم ،فانظر إىل أدب سيدنا
جم وتوقري ملعلمه سيدنا اخلرض 
موسى  من تواضع ّ
يف قوله تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
(((
يع متأ ِّد ًبا مع مع ِّل ِمه
الشافعي :
الربِ ُ
ّ
ﮕ ﮖ﴾ َ ،و َق َال َّ
"واهلل ما اج َت ْأ ُت َأ ْن َأ ْشب ا َْلاء و َّ ِ ِ
إل َه ْي َب ًة له"(((.
َ َ َ َ
الشافع ُّي َينْ ُظ ُر َ َّ
َ َ ْ َ
((( مسند أمحد ،416/ 37 ،حديث رقم.22755 :
((( شعب اإليامن للبيهقي ،اخلامس واخلمسون من شعب اإليامن ،بر الوالدين ،حديث رقم.7509 :
((( [سورة الكهف ،اآلية .] 66
((( اآلداب الرشعية البن مفلح.226/1 ،

104

طالب العلم عن عيوب
أيضا :أن يتغاىض
ومن االحرتام ً
ُ
ِ
ونواقصه ،فهذا أحد طالب العلم كان إذا ذهب إىل
مع ِّل ِمه
ب ُم َع ِّل ِمي َعنِّي
شيخه تصدَّ ق بيشء ،وقال:
ت َع ْي َ
اس ُ ْ
"اللهم ْ
َّ
ِ
ب َب َر َك َة ِع ْل ِم ِه ِمنِّي"(((.
َو َل ت ُْذه ْ

فاملع ِّلم بمثابة الوالد الذي يقدّ م فنونَه ومعار َفه وجتار َبه
وخرباتِه وخالص َة فكره إىل أبنائه (تالميذه) ،فكام أن هناك أد ًبا
أيضا من هذا األدب مع املع ِّلم،
مع الوالد ال ُبدَّ منه ،فال ُبدَّ ً
بعض الفضالء(((:
ومن هنا َن َظم ُ
ـب
ســـ َب ٌ
ســـا ِد َنا هُــــ ْم َ
آ َبـــا ُء أَ ْج َ

ِـض ال ّتـَ َلـفِ
ـرائ َ
َلَنْ ُج ِع ْلـ َنا عــَ َ
ـر أَ ٍ
ب
اس َكــانَ َخ ْي َ
َمـنْ َع َّلـ َم ال َّن َ
وح َل أَ ُبــو ال ُّن َطفِ
َذا َك أَ ُبو ُّ
الـر ِ

باألسئ ِ
ِ
لة التي َت ُْر ُج عن
ومن االحرتام مع املع ِّل ِم أال ُي ْف ِح َمه
نِ ِ
بمدارستِه ،فتكون أسئلتُه حمصور ًة فقط يف الف ِّن
طاق ما يقوم
َ
((( خمترص اإلفادات يف ُر ْبع العبادات واآلداب ملحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشــقي احلنبيل
(ت 1083هـ) ،ص.330
((( األخالق الزكية يف آداب الطالب املرضية ألمحد بن يوسف بن حممد األهدل ،ص .162
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ِ
يفه َم ُه عىل مع ِّل ِمه ،وال ُي َشت ُِّت َف ْه َم ا ُملع ِّلم
أو الع ْل ِم الذي يريدُ أن َ
األسئ ِ
ِ
ِ
ٍ
لة ال َبعيدة.
األسئلة ا ُملف َرت َضة أو
بمجموعة من
أو ذهنَه
ِ
تجرأ عليهم
فال ُبدَّ من مراعاة حقوق املع ِّلمني ،وأال ُي ّ
ِ
الصوت يف ُو ُجوههم ،أو تناوهلم بالقبيح من القول أو
برفع
الفعل أو اإلشارات أو اإلحياءات البعيدة عن معنى األدب،
أو إيذائهم بكلامت وعبارات ال تصح ،وكذلك احلذر من
القدح فيهم ،فهذا كله ليس من األدب مع أهل العلم.

 ومن آداب طالب العلم كذلك :الصرب وعدم الضجرِ
َ
لالبتكار
الرئيس
السبيل
وعدم العجلة ،فإذا كان العلم هو
َ
واإلبدا ِع واالخرتاعِ ،وطري ًقا للتقدم والنمو يف شتى
ِ
يصب يف
املجاالت احلياتية ،فال ُبدَّ إذن عىل
طالب العل ِم أن ِ َ
َط َلبِه ِ
ِ
للعلم ،وأال َي ْض َج َر من مع ِّل ِمه ،وأال َي ْس َت ْعج َل َم َعه رسع َة
ِ
ٍ
ِ
واستيعاب،
بح ْس ِن َف ْه ِم
الفه ِم
ب ُ
والتحصيل ،ف ُي َواص ُل ال َّط َل َ
وعـد ِم يأس وصرب ،وإن كان يف ذلك مشقة ،كام أنه جيب عليه
أال ي َقف عندَ حـدٍّ من تل ّقي العلــوم واملعارف مهام أم َكنَ ُه
التزود؛ وهلذا يقول الشاعر(((:
ّ
((( تفســر حدائق الروح والرحيــان يف روايب علوم القرآن ،ملحمد األمني بــن عبد اهلل األرمي
العلوي اهلرري الشافعي.447 / 9 ،
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ْ
ض َج َرنَّ مِنْ َم ْط َل ٍ
ب
اطلُ ْب َوالَ َت ْ
َفــآ َف ُ
ــة َّ
الطــالِ ِ
ــرا
ض َج َ
ب أَنْ َي ْ
ار ِه
بـــل َ ِب َت ْك َ
أَ َّمـا َت َ
ــــر ِ
ـرى ا ْل َح ْ
ـرا
الصمَّاءِ َقدْ أَ َّث َ
الص ْخ َر ِة َّ
فِي َّ

جل َلد
 ثم إنه بال شك أن َت َل ّقي العلوم مع الصرب وا َأثبت يف ِ
الذ ِ
هن،
واملحاولة يف الفهم واالستيعاب ،يكون َ
ِ
فالعلم إذن إنّام يؤخذ بالصرب واجلَ َلد والطمأنينة وعَدَ ِم
ال َي ِ
أس ،وحماولة الفهم من املع ِّلم قدر املستطاع؛ حتى يصل
املتع ِّل ُم إىل حدِّ اإلتقان.

 ومنها :السعي يف طلب العلم ولو بالرحلة إىل اآلفاقوبذل اجلهد  -إن تطلب األمر -ملجالسة العلامء والتحمل
عنهم ،ف َع ْن َق ْي ِ
س ْب ِن كَثِ ٍريَ ،ق َالَ " :ق ِد َم َر ُج ٌل ِم َن ا َمل ِدين َِة َع َل َأ ِب
الدَّ ْر َد ِاءَ ،و ُه َو بِ ِد َم ْش َق َف َق َالَ :ما َأ ْقدَ َم َك َيا َأ ِخي؟ َف َق َالَ :ح ِد ٌ
يث
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ٍة؟
ل َ
َب َل َغني َأن ََّك ُتَدِّ ُث ُه َع ْن َر ُسول اهلل ﷺَ ،ق َالَ :أ َما ج ْئ َت َ
َق َالَ :لَ ،ق َالَ :أ َما َق ِد ْم َت لِتِ َج َار ٍة؟ َق َالَ :لَ ،ق َالَ :ما ِج ْئ ُت إِ َّل
ب ه َذا احل ِد ِ
يث؟ َق َالَ :فإِ ِّن َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول اهلل ﷺ
ِف َط َل ِ َ
َ
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َي ُق ُ
ولَ " :م ْن َس َل َك َط ِري ًقا َي ْبت َِغي فِ ِيه ِع ْل ًم َس َل َك اهلل بِ ِه َط ِري ًقا
ب ِ
جلن َِّةَ ،وإِ َّن ا َمل َل ِئ َك َة َلت ََض ُع َأ ْجنِ َحت ََها ِر َضا ًء لِ َطالِ ِ
الع ْل ِم،
إِ َل ا َ
ال َليس َت ْغ ِفر َله من ِف السمو ِ
ِ
ات َو َم ْن ِف األَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
َوإِ َّن ال َع َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ِ
حتَّى ِ
اء ،و َف ْض ُل الع ِ
احليت ُ
الِ َع َل ال َعابِ ِدَ ،ك َف ْض ِل ال َق َم ِر
َ
َان ِف ا َمل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َع َل َسائر الك ََواكب ،إ َّن ال ُع َل َم َء َو َر َث ُة األنْب َياء ،إ َّن األنْب َيا َء َل ْ
يور ُثوا ِدينَارا و َل ِدر َها إِنَّم ور ُثوا ِ
الع ْل َمَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ بِ ِه َأ َخ َذ
ً َ
ْ ً َ َ َّ
ُ َ ِّ
ِ (((
بِ َح ٍّظ َوافر" .

 ومن مجلة اآلداب التي ال ُبدَّ منها يف طلب العلم:"التواضع" ،وهي سمة بارزة الستمرار تلقي العلوم وحمبة أهل
العلم ،فاملتواضع يف طريق العلم ال حيتقر النصيحة ،وال يستعيل
ُ
رسول اهلل ﷺ عىل
عىل التقويم ،وال يرفض التوجيه ،وقد ن َّبه
ِ
ِ
ذلك ،ودعا إليه حني قالَ " :ت َع َّل ُموا ا ْل ِع ْل َمَ ،و َت َع َّل ُموا ل ْلع ْل ِم
ِ
اض ُعــوا َلِ ْن َت ْع َّل ُم َ
ون ِمنْ ُه"((( ،وعن عيل
ـارَ ،وت ََو َ
السكينَ َةَ ،وا ْل َو َق َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب ا ْلع ْل ِم ،إ َّن ا ْلع ْل َم ُذو َف َضائ َل
بن أيب طالب  قالَ " :يا َطال َ
اض ُع.((("....
كَثِ َري ٍةَ :ف َر ْأ ُس ُه الت ََّو ُ
الف ْق ِه عَل ِ
((( سنن الرتمذي ،أبواب العلم ،باب ما جاء ِف َف ْض ِل ِ
الع َبا َد ِة ،حديث رقم.2682 :
َ ُ َ َ َ
َ
((( املعجم األوسط للطرباين ،200/ 6 ،حديث رقم.6184 :
((( األخالق الزكية يف آداب الطالب املرضية ،ص .29
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ُ
تبي له
ومما ال شك فيه أنه كلام ازداد
علم؛ كلام ّ
اإلنسان ً
واسع
بحر
تبي له أن
ٌ
العلم ٌ
َ
جه ُله بام مل يكن يعلم ،وكذلك ّ
بعلمهِ
عميق؛ وبناء عىل هذه القاعدة ،فإن طالب العل ِم ال يغرت ِ
َ
ُّ
ً
ِ
ِ
ِ
طالب العلم ّ
وحتصيل ِه مهام َب َل َ
أن ع ْل َم ُه َقل ْي ٌل
عر
ُ
ــغ ،وك ّلام َش َ
ِ
فإنّه يسعى يف ِ
َ
اإلنسان
وحتصيله ،ومعنى هذا أن
طلب العل ِم
ٍ
ِ
طلب العل ِم واملزيد منه؛ وهلذا كان نب ُّينا ﷺ
بحاجة إىل
دائم
ً
(((
يدعو ر َّبه كام أمره فيقول﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ .

وهذا سيدنا اب ُن عباس  كان يف طلبه العلم ربام جلس
ِ
أما َم ِ
الشديد يف وقت الظهرية،
باب صاحب العلم يف اليوم
الرتاب ،فام كان ُ
الباب ،يقول ا ْب ُن
يح
يطرق عليه َ
َ
الر ُ
تُثري عليه ِّ
ِ
َع َّب ٍ
اسَ " :لـَّا ُقبِ َض َر ُس ُ
ول اهلل ِﷺ ُق ْل ُت ل َر ُج ٍلَ :ه ُل َّم َف ْلنَ َت َع َّل َم
ِ
اب رس ِ
ول اهلل ِﷺ ن َْس َأ ُل ُ ْم؛ َفإِ َّنُ ْم كَثِ ٌريَ ،ف َق َال:
م ْن َأ ْص َح ِ َ ُ
ب َواهلل َل َك َيا اب َن َع َّب ٍ
َاج َ
ون إِ َل ْي َك،
يت ُ
اسَ ،أت ََرى الن َ
ا ْل َع َج ُ
َّاس َ ْ
ِ
ِ
َّاس َم ْن ت ََرى م ْن َأ ْص َح ِ
َو ِف الن ِ
ْت
تك ُ
اب َر ُسول اهلل ﷺ؟ َف َ َ
ِ
ِ
اب رس ِ
ول اهللِ ﷺَ ،فإِ ْن
َذل َك َو َأ ْق َب ْل ُت َع َل ا َْل ْس َأ َلة َو َت َت ُّب ِع َأ ْص َح ِ َ ُ
ال ِد ِ
يث َي ْب ُل ُغنِي َأ َّن ُه س ِم َع ُه ِم ْن رس ِ
ول
َ ُ
َ
الر ُج َل ِف ْ َ
ُكن ُْت َل ِت َّ
((( [سورة طه ،اآلية .]114
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اهلل ﷺَ ،ف َأ ِجدُ ُه َق ِائ ًلَ ،ف َأت ََو َّسدُ ِر َد ِائي َع َل َب ِ
اب َد ِار ِه ت َْس ِفي
اح َع َل َو ْج ِهيَ ،حتَّى َي ُْر َج إِ َ َّلَ ،فإِ َذا َر ِآن َق َالَ :يا اب َن
الر َي ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
يث َب َل َغني َأن ََّك ُتَدِّ ث ُهُ
َع ِّم َر ُسول اهللِ َما َل َك؟ ُق ْل ُتَ :حد ٌ
َع ْن رس ِ
ول اهلل ِ ﷺَ ،ف َأ ْح َب ْب ُت َأ ْن َأ ْس َم َع ُه ِمن َْكَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :ه َّل
َ ُ
َأ ْر َس ْل َت إِ َ َّل َفآتِ َي َكَ ،ف َأ ُق ُ
ولَ :أنَا ُكن ُْت َأ َح َّق َأ ْن آتِ َي َكَ ،وكَانَ
ِ
اب رس ِ
ول اهللِ ﷺ َو َق ِد
الر ُج ُل َي َر ِان َقدْ َذ َه َ
ب َأ ْص َح ُ َ ُ
َذل َك َّ
َّاس إِ َ َّل َف َي ُق ُ
ْت ُكن َْت َأ َح َّق ِمنِّي"(((.
ولَ :أن َ
َاج الن ُ
احت َ
ْ

ـم
ومن باب التواضع مع املعلمني :أال خياطب املتع ِّل ُ
والر ْف َع ِة له،
مع ِّل َمـه بتـاء املخاطب ،بل زياد ًة يف اإلكرام ِّ
أن خياطبه ِ
بصي ِغ اجلمع ،فيقول له ً
مثل :ما رأيكم؟ ،قلتم،
َ
ذكرتم رمحكم اهلل ،وكذلك عند ذكره يف غيابه أن يقدِّ َم بني
ذكر اسمه ما يشعر بتعظيمه والتواضع له كأن يقول :قال
شيخنا ،أستاذنا ،مع ِّل ُمنا ..وهكذا.
 ومنها :الرجوع إىل العلامء يف زمن الفتن والنوازل،خاصة يف زمن الفتن والنوازل،
أدب ٌ
عزيز ،ال ُبدَّ منه ّ
وهذا ٌ
فإن اهلل  يقول﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

((( املعجم الكبري للطرباين ،244/ 10 ،حديث رقم.10592 :
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ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾((( ،فالعلم ليس بكثرة احلفظ
أو اجلمع ،وإنام العلم بالفقه والفهم.

ٍ
لقاعدة من ّ
ويف هذا ٌ
أجل قواعد األدب يف
رصني
دليل
ٌ
بحث يف ٍ
طلب العلم ،فإذا كان هناك ٌ
أمر من األمور ،فينبغي
ِ
صاحب الرؤية
طلب من
فهم ذلك من أهله ،وأن ُي َ
أن ُي َ
طلب ُ

اجلامعة وليس الرؤية القاصـرة أو املذهبية؛ ذلك ألن َ
أهل

األقرب إىل الصواب ،وإىل السالمة
العلـم املتخصصني هم
ُ

من اخلطأ.

والناظر املد ِّق ُق سيجد أن املع ِّل َم هو من يقوم بالتعبئة
ُ
ِ
ِ
الفكرية والثقافية ،وهو من يقوم بمعاجلة البناء الفكري

لألمة ،من حيث حمارصة الفكر املنغلق أو املتشدد ،وحتصني
األجيال من الفكر املتطرف أو املنحرف ،وحفظ العقول

من الشبهات والقلوب من الشهوات ،وبيان الفهم األصيل
والرئيس لغايات العلوم واملعارف مع مراعاة فقه النوازل.
((( [سورة النساء ،اآلية .] 83
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ومن ثم فعىل املتع ِّل ِم أن ير َّد َّ
يقف فيه من مسائل
كل ما ُ
ِ
ِ
ِ
األمني الفقيه ،وإال
الناصح
وقضايا ومعارف إىل املع ِّلم
األمر
نفسه أمام حالة من الفوىض الفكرية إذا أعطى َ
سيجد َ
ِ
ِ
ِ
ف معلوماته ومعار َفه لَوى أو انتامء
لغري أهله أو َل ْن يو ّظ ُ
أو طائفة.
*

*
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