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الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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]سورة فصلت، اآلية ٣٤[
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مقــدمــة

احلمـد هلل رب العاملـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا حممـد بن عبد اهلل، وعـى آله وصحبه 

ومن اتبع هداه إىل يوم الدين.

وبعــد،،،

فاإلسـام هـو ديـن الفطـرة السـوية املسـتقيمة، يدعو 
إىل ترسـيخ وتأصيل القيم اإلنسـانية واحلضاريـة الزكية يف 
النفـوس، ويؤكـد عى االلتزام بـاآلداب العامة التي تتسـق 

مع الفطرة اإلنسانية السوية، حيث يقول احلق : ﴿ڭ  
ڭ  ڭ ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ﴾)١(.

]سورة الروم، اآلية٣٠[  )١(
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اس عـى دمائهــم  فاملـؤمـن احلــق هـو مـن َأِمنَــُه النَـّ
وأمواهلــم وأعراضهم،  يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »املْسـِلُم َمْن َسـِلَم 
النَّاُس ِمْن لَِسـانِِه َوَيِدِه، َواملْؤِمُن َمْن َأِمنَُه النَّاُس َعَى ِدَماِئِهْم 
ـْم«، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص : »َمـْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهلل َواْلَيْوِم اآلِخِر  َوَأْمَواهِلِ
َفـا ُيْؤِذ َجاَرُه«، واإليمن أمانة، يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »ال إِيَمَن ملَِْن 
ال َأَماَنـَة َلُه، َواَل ِديَن ملَِـْن ال َعْهَد َلُه«، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن 

ا َأْو لَِيْصُمْت«. ُيْؤِمُن بِاهلل َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيً

، كـريٌم،  ، رحيــٌم، حيٌِّي، سـخيٌّ فاملـؤمـن احلــق: ويِفٌّ
صــادٌق يف أقـوالـه وأفعـالـه، حيفـظ للنفـس حرمتهــا، 

ولألموال حقوقهـا، ولألوطان فضلها ومكانتها.

ويـأيت هذا اجلزء الثاين من كتاب اآلداب العـامـة بأقـام 
ومشـاركة نخبـة مـن الباحثـن املتميزيـن متضمنًــا: آداب 
وآداب  الصحبـة،  وآداب  املسـاجــد،  وآداب  الطهـــارة، 
الدعـاء، وآداب البيع والـرشاء، وآداب التـــداوي، وآداب 
التعامل مع اإلنرتنت، وآداب الزيارة وعيادة املريض، وآداب 
الســام، وآداب اخلصـومــة والتقـايض، وأدب الدعوة إىل 

اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة، وغيها من اآلداب.
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أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعى للشئون اإلسامية
عضو جممع البحوث اإلسامية

أسـأل اهلل العيل العظيم أن يتقبل هذا العمل، وأن جيعله 
خالًصـا لوجهــه الكريـم، وأن هيدينـا ألحسـن األخـاق 

واآلداب، إنه ال هيدي ألحسنها إال هو. 

واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان.
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الطهـارة يف اللغـة تعنـي: احلسـن والنظافـة، والطُّْهـر: 
، َطهارًة فِيِهَم،  مِّ َنِقيُض النََّجاَسـِة، يقال: َطَهـر، وَطُهر بِالضَّ
ْرت  ْرته َأنا َتْطِهًيا، والتطهي: التنظيف والتنقية، وتَطهَّ وَطهَّ

بِاملاِء، َوَرُجٌل طاِهر وَطِهٌر)٢(.

ويف الرشع: غسل أعضاء خمصوصة بصفة خمصوصة)٣(.

والطهارة حسـية ومعنوية؛ فالطهارة احلسية: هي تطهي 
اجلسم بإزالة النجاسة، ورفع احلدث سواٌء أكان حدًثا أكرب، 
مثـل: دم احليض أو النفاس أو اجلمع، أم حدًثا أصغر مثل: 

البول أو الغائط.

)*( أعد هذا املبحث الشيخ/حممد عبد الظاهر، مدير إدارة التدريب عن ُبْعد.
)٢( لسان العرب، فصل الطاء املهملة، مادة: “طهر”، ٤ /٥٠٤، ط دار صادر، بيوت ١٤١٤هـ، 

بترصف.
)٣( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج لشـمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني 

الشافعي )املتوىف: ٩٧٧هـ(، ١٦٦/١، ط دار الكتب العلمية، بترصف.

آداب الطهــارة)*(



10

والطهـارة املعنويـة: هـي طهـارة النفـس البرشيـة مـن 
األدواء الظـاهـرة كاملعـايص والذنـوب، والباطنة كاحلقد، 

واحلسد، والغل، والبغضاء، وغيها.

وللطهـارة يف اإلسـام مكانـة كبـية، وثمـرات جلية، 
وفيها الكثي من احِلَكم واملنافع للقلوب واألبدان، فليسـت 
الغايـة مـن األمـر بالطهارة غسـل هـذه األطـراف للنظافة 
والطهـارة فقـط -مـع أمهيتها- بـل إن هناك ِحكـًم وفوائد 
عظيمة يف الطهارة، فهي مكفرة لصغائر ذنوب العبد وآثامه، 
  فاجلـوارح واألطراف حمل الكسـب والعمل، فرشع اهلل
تطهيهـا لتكفي ما قد تكون اقرتفته من الذنوب واملعايص، 
َأ اْلَعْبُد املْسـِلُم، َأِو املْؤِمُن، َفَغَسـَل َوْجَهُه  قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َتَوضَّ
َخَرَجـْت ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ َخطِيَئٍة َنَظَر إَِلْيَها بَِعْينَْيِه َمَع املاِء - َأْو 
َمـَع آِخِر َقْطِر املـاِء، َأْو َنْحَو َهَذا - َوإَِذا َغَسـَل َيَدْيِه َخَرَجْت 
ِمْن َيَدْيِه ُكلُّ َخطِيَئٍة َبَطَشـْتَها َيـَداُه َمَع املاِء - َأْو َمَع آِخِر َقْطِر 

ُنوِب«)١(. ُرَج َنِقيًّا ِمَن الذُّ املاِء - َحتَّى َيْ

ومـن فضائـل الوضوء كذلـك أنه عامة هـذه األمة يف 
وجوههـم وأطرافهـم التي هبـا ُيْعَرفون يـوم القيامة من بن 

)١( سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، َباُب َما َجاَء يِف َفْضـِل الطُُّهوِر، حديث رقم: ٢.
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األمم، وليسـت هـذه العامة ألحد غيهم، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ 
ِلَن ِمْن آَثاِر الُوُضوِء، َفَمِن  ا حُمَجَّ تِي ُيْدَعْوَن َيْوَم الِقَياَمِة ُغرًّ ُأمَّ

َتُه َفْلَيْفَعْل«)١(.  اْسَتَطاَع ِمنُْكْم َأْن ُيطِيَل ُغرَّ

وَعـْن َأيِب ُهَرْيـَرَة ، َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َأَتـى املْقـرَبَة، 
ا إِْن َشـاَء اهللُ  ـَاُم َعَلْيُكـْم َداَر َقـْوٍم ُمْؤِمنَِن، َوإِنَّ َفَقـاَل: »السَّ
ا َقـْد َرَأْينَا إِْخَواَننَا« َقاُلوا: َأَوَلْسـنَا  بُِكـْم اَلِحُقـوَن، َوِدْدُت َأنَّ
ِذيَن  إِْخَواَنَك َيا َرُسـوَل اهلل؟ َقاَل: »َأْنُتْم َأْصَحايِب َوإِْخَواُننَا الَّ
تَِك  َلْ َيْأُتوا َبْعـُد«، َفَقاُلوا: َكْيَف َتْعِرُف َمْن َلْ َيْأِت َبْعُد ِمْن ُأمَّ
َلٌة  َيا َرُسوَل اهلل؟ َفَقاَل: »َأَرَأْيَت َلْو َأنَّ َرُجًا َلُه َخْيٌل ُغرٌّ حُمَجَّ
َبـْنَ َظْهـَرْي َخْيٍل ُدْهٍم هُبْـٍم َأاَل َيْعِرُف َخْيَلـُه؟« َقاُلوا: َبَى َيا 
ِلَن ِمـَن اْلُوُضوِء،  ا حُمَجَّ ُْم َيْأُتـوَن ُغرًّ َرُسـوَل اهلل، َقـاَل: »َفإِنَّ
َوَأَنـا َفَرُطُهْم َعَى احْلَْوِض، َأاَل َلُيَذاُدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْويِض َكَم 
ُلوا  ُـْم َقْد َبدَّ ، َفُيَقاُل: إِنَّ الُّ ُأَناِدهيِـْم َأاَل َهُلمَّ ُيـَذاُد اْلَبِعـُي الضَّ

َبْعَدَك، َفَأُقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا«)٢(.

ُلوَن، حديث  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، َباُب َفْضِل الُوُضوِء َوالُغرُّ امُلَحجَّ
ِة َوالتَّْحِجيِل،  رقـم: ١٣٦، وصحيـح مسـلم، كتاب الطهـارة، َباُب اْسـتْحَباِب إَِطاَلـِة اْلُغـرَّ

حديث رقم: ٢٤٦ واللفظ للبخاري.
ِة َوالتَّْحِجيـِل يِف اْلُوُضوِء،  )٢( صحيـح مسـلم، كتاب الطهـارة، َباُب اْسـتْحَبـاِب إَِطـاَلـِة اْلُغــرَّ

رقم:  ٢٤٩.
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فقـال  املتطهريـن،  لعبـاده  حّبـه  تعـاىل  اهلل  ذكـر  وقـد 
سـبحانه:﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ﴾)١(، 
َوَعدَّ النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص الطهور نصف اإليمن فقال: »الطُُّهوُر 
يَمِن َواحْلَْمـُد هلل َتأَْلُ امْلِيَزاَن، َوُسـْبَحاَن اهلل َواحْلَْمُد  َشـْطُر اإْلِ
َاُة  ـَمَواِت َواأْلَْرِض، َوالصَّ هلل َتْـَ�َِن - َأْو َتأَْلُ - َما َبْنَ السَّ
ٌة َلَك َأْو  رْبُ ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن ُحجَّ َدَقُة ُبْرَهاٌن، َوالصَّ ُنوٌر، َوالصَّ
َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَباِيٌع َنْفَسُه َفُمْعتُِقَها َأْو ُموبُِقَها«)٢(. 

وللطهارة احلسية آداب، منها: 
- سـرت العورة، فـا ينبغي التهاون يف سـرتها لوجوبه، 
ِه، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسـوَل  ِز ْبِن َحِكيٍم َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ فعن هَبْ
اهلل، َعْوَراُتنَـا، َما َنـْأيِت ِمنَْها َوَما َنَذُر؟ قـال: »اْحَفْظ َعْوَرَتَك 
إاِلَّ ِمْن َزْوَجتَِك، َأْو َما َمَلَكْت َيِمينَُك«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل، 
َأَرَأْيَت إِْن َكاَن اْلَقْوُم َبْعُضُهْم يِف َبْعٍض؟ َقاَل: »إِِن اْسـَتَطْعَت 
َأْن اَل ُتِرهَيَا َأَحًدا، َفَا ُتِرَينََّها«، ُقْلُت: َيا َرُسـوَل اهلل، َفإِْن َكاَن 
َأَحُدَنا َخالًِيا؟ َقاَل: »َفاهللُ َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمنُْه ِمَن النَّاِس«)٣(.

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٢٢٢[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، َباُب َفْضِل اْلُوُضوِء، حديث رقم: ٢٢٣.

َمِع، حديث رقم: ١٩٢٠. )٣( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، َباُب التََّسرتُِّ ِعنَْد اجلِْ
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وأما ما يفعله البعض من قضاء احلاجة حيث يراه الناس 
-دون حيـاء أو خجل- فهو من الذنـوب واآلثام، فَعِن اْبِن 
َعبَّاٍس ، َقاَل: َمرَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِحاِئٍط ِمْن ِحيَطاِن امَلِدينَِة، َأْو 
ا، َفَقاَل النَّبِيُّ  َباِن يِف ُقُبوِرمِهَ َة، َفَسـِمَع َصْوَت إِْنَساَنْنِ ُيَعذَّ َمكَّ
َبـاِن يِف َكبِـٍي«، ُثمَّ َقـاَل: »َبَى، َكاَن  َبـاِن، َوَمـا ُيَعذَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيَعذَّ
ا اَل َيْسـَترِتُ ِمـْن َبْولِِه، َوَكاَن اآلَخُر َيْمـِ� بِالنَِّميَمِة«،  َأَحُدمُهَ
، َفَوَضَع َعَى ُكلِّ َقرْبٍ ِمنُْهَم  َتْنِ َها ِكْسَ ُثمَّ َدَعا بَِجِريَدٍة، َفَكَسَ
ُه َأْن  ًة، َفِقيَل َلُه: َيا َرُسـوَل اهلل، ِلَ َفَعْلَت َهَذا؟ َقاَل: »َلَعلَّ ِكْسَ

َف َعنُْهَم َما َلْ َتْيَبَسا َأْو إىَِل َأْن َيْيَبَسا«)١(.      ُيَفَّ
- ومنهـا: عـدم اإلســراف يف املـاء، فَعـْن َعْبـِد اهلل ْبِن 
َعْمــٍرو ، َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمـرَّ بَِســْعٍد َوُهـَو َيَتَوّضـُأ، 
اٌف، َقاَل:  ــَرُف«، َفَقاَل: َأيِف اْلُوُضوِء إِْسَ َفَقاَل: »َما َهَذا السَّ

»َنَعْم، َوإِْن ُكنَْت َعَى َنٍَر َجاٍر«)٢(.
- ومنها: التسـمية عند الوضوء أو الغسـل، قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»اَل ُوُضـوَء ملَِْن َلْ َيْذُكْر اْسـَم اهلل َعَلْيـِه«)٣(، يعني ال 

وضوء كامل األجر.

)١( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، َباب: ِمَن الَكَباِئِر َأْن اَل َيْسَترِتَ ِمْن َبْولِِه، حديث رقم:  ٢١٦.
)٢( سنن  ابن ماجه، كتاب الطهارة، َباُب َما َجاَء يِف اْلَقْصِد يِف اْلُوُضوِء، حديث رقم: ٤٢٥.

)٣( مسند أمحد،  ١٧/ ٤٦٣، حديث رقم: ١١٣٧٠.
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- ومنهـا: التيامـن يف الطهارة، أي البـدء باليمن، وهو 
سنة، فَعْن ُأمِّ َعطِيََّة ، َقاَلْت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يِف ُغْسـِل 

اْبنَتِـِه: »اْبَدْأَن بَِمَيـاِمنَِهـا، َوَمَواِضـِع الُوُضوِء ِمنَْهـا«)١(. 

- ومنهـا: الوضـوء قبل الغسـل مـن اجلنابة، بـأن يتوضأ 
 ، وضوًءا كامًا قبل أن يرشع يف غسله، فَعن السيدة َعاِئَشَة
َقاَلْت: »َكاَن َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْغَتَسـَل ِمَن اجلَنَاَبِة َغَسَل َيَدْيِه 
ُل بَِيِدِه َشـَعَرُه،  لِّ ـَاِة، ُثمَّ اْغَتَسـَل، ُثمَّ ُيَ ـَأ ُوُضوَءُه لِلصَّ َوَتَوضَّ
َتـُه َأَفـاَض َعَلْيِه امَلـاَء َثَاَث  ـُه َقـْد َأْرَوى َبرَشَ َحتَّـى إَِذا َظـنَّ َأنَّ

.
اٍت، ُثـمَّ َغَسَل َساِئَر َجَسـِدِه«)٢( َمرَّ

وللطهارة املعنوية آداب، منها: 
- الطهـارة من الرياء، والسـمعة، ومها: احلرص عى 
رؤيـة الناس لعملك، وإسـمـاع مـن لـم يـَر منهم، قال 
َع اهلل بِِه، َوَمْن ُيَراِئي ُيَراِئي  َع َسمَّ رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»َمْن َسمَّ

اهلل بِِه«)٣(.

)١( صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب يبدأ بميامن امليت، حديث رقم: ١٢٥٥.
َتُه َأَفاَض  ُه َقْد َأْرَوى َبرَشَ َعِر، َحتَّى إَِذا َظنَّ َأنَّ ِليِل الشَّ )٢( صحيح البخاري، كتاب الغسل، َباُب َتْ

َعَلْيِه، حديث رقم: ٢٧٢.
ْمَعِة، حديث رقم: ٦٤٩٩. َياِء َوالسُّ )٣( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، َباُب الرِّ
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- ومنهـا: الطهارة من املعايص بالتوبـة إىل اهلل ، قال 
تعـاىل: ﴿ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  
ْيِل  مئ﴾)١(، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ  َيْبُسـُط َيـَدُه بِاللَّ
لَِيُتـوَب ُمـِسُء النََّهـاِر، َوَيْبُسـُط َيـَدُه بِالنََّهاِر لَِيُتـوَب ُمِسُء 
ـْمُس ِمـْن َمْغِرهِبَـا«)٢(، فالذنوب هلا  ْيـِل َحتَّـى َتْطُلـَع الشَّ اللَّ
أثرها السـيئ عى العبد يف الدنيـا واآلخـرة، فتفنى املعصيـة 
ومتعتهــا، ويبقى أثرهـا السـيئ يف قلب العبد يف حياته، ثم 
القصـاص بن يدي اهلل تعاىل يف اآلخرة، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَتْدُروَن 
َمـا املْفِلـُس؟« َقاُلوا: املْفِلـُس فِينَا َمْن اَل ِدْرَهَم َلـُه َواَل َمَتاَع، 
تِي َيْأيِت َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِصَاٍة، َوِصَياٍم،  َفَقاَل: »إِنَّ املْفِلَس ِمْن ُأمَّ
َوَزَكاٍة، َوَيـْأيِت َقْد َشـَتَم َهـَذا، َوَقَذَف َهـَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، 
َب َهـَذا، َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسـنَـاتِِه،  َوَسـَفَك َدَم َهَذا، َوَضَ
َوَهـَذا ِمْن َحَسـنَـاتِِه، َفإِْن َفنَِيْت َحَسـنَـاُتُه َقْبـَل َأْن ُيْقَض َما 
َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه، ُثمَّ ُطِرَح يِف النَّاِر«)٣(.

)١( ]سورة النور، اآلية ٣١[.
ُنوُب َوالتَّْوَبُة،  َرِت الذُّ ُنوِب َوإِْن َتَكـرَّ )٢( صحيح مسـلم، كتاب التوبة، َبـاُب َقُبوِل التَّْوَبِة ِمَن الذُّ

حديث رقم: ٢٧٥٩. 
ِريِم الظُّْلِم، حديث رقم: ٦٧٤٤. َلِة َواآلَْداِب، َباُب َتْ )٣( صحيح مسلم، كتاب اْلرِبِّ َوالصِّ
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)١(ممــا ال شــك فيــه أن للمسـجد أمهيــة كبــية ومنزلــة 

عظيـمـــة يف اإلســام، يقـول احلق سـبحانه: ﴿ڳ  ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے  ے  ۓ﴾)١(، ويقـول سـبحانه: ﴿مئ  ىئ  
مت     خت   حت     جت   يب   ىب   مب   خب  حب   جب   يئ  

ىت﴾)٢(.
وقد بدأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص تأسـيس املجتمع اإلسامي يف املدينة 
املنـورة ببنـاء املسـجد، معلنًا بذلـك ملسو هيلع هللا ىلص أنـه الدعامة األوىل 
لقيـام املجتمع، ففي املسـجد ُتْغرس قيم املسـاواة والعدل، 

)*( أعد هذا املبحث أ.د/حممد خمتار مجعة مربوك، وزير األوقاف.
)١( ]سورة التوبة، اآلية ١8[.
)٢( ]سورة النور، اآلية ٣٦[.

آداب املساجد)*(
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وموجبـات الـودِّ واملحبــة والتعـاون، وتحى الفـوارق يف 
تـب واملناصب، وهو أحب البقاع إىل اهلل تعاىل، قال ملسو هيلع هللا ىلص:  الرُّ
»َأَحبُّ اْلبَِاِد إىَِل اهلل َمَساِجُدَها«)١(، وأهل املساجد آمنون يف 
ظلِّ عرش الرمحن يوم الفزع األكرب، يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َسْبَعٌة 
ُهـُم اهلل يِف ظِلِّـِه، َيـْوَم الَ ظِـلَّ إاِلَّ ظِلُّـُه: اإِلَمـاُم الَعـاِدُل،  ُيظِلُّ
ِه، َوَرُجـٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق يِف امَلَسـاِجِد،  َوَشـابٌّ َنَشـَأ يِف ِعَبـاَدِة َربِّ
َقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه  ا يِف اهلل اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ ابَّ َوَرُجَاِن َتَ
اْمـَرَأٌة َذاُت َمنِْصـٍب َومَجَـاٍل، َفَقاَل: إيِنِّ َأَخـاُف اهلل، َوَرُجـٌل 
َق فَأْخَفـى َحتَّى الَ َتْعَلَم ِشـَمُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُُه، َوَرُجٌل  َتَصــدَّ

َذَكَر اهلل َخالًِيا َفَفاَضْت َعْينَاُه«)٢(. 

ا،  وقد حثنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عى عمرة املسـاجد ِحسـيًّا ومعنويًّ
فقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َبنَى هلل َمْسِجًدا، َبنَى اهلل َلُه ِمْثَلُه يِف اجْلَنَِّة«)٣(، 
ـَاِة َفَأْسـَبَغ اْلُوُضوَء ُثمَّ َمَشـى  َأ لِلصَّ وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـْن َتَوضَّ
اِس َأْو َمـَع اجْلََمَعِة َأْو  َهـا َمَع النَـّ ـَاِة املْكُتوَبـِة َفَصاَّ إىَِل الصَّ

)١( صحيح مسلم، كتاب املساجد، باب أحب الباد إىل اهلل مساجدها، حديث رقم: ٦٧١.
َاَة َوَفْضِل امَلَسـاِجِد،  )٢( صحيح البخاري، كتاب األذان، باُب َمْن َجَلَس يِف امَلْسـِجِد َينَْتظُِر الصَّ

حديث رقم: ٦٦٠.
)٣( سنن ابن ماجه، ِكَتاُب املَساِجِد َواجلَمَعاِت، َباُب َمْن َبنَى هللِ َمْسِجًدا، حديث رقم: ٦٧١.
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يِف املْسـِجِد َغَفـَر اهلل َلُه ُذُنوَبُه«)١(، ويقـول ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَما اْجَتَمَع 
َقـْوٌم يِف َبْيٍت ِمْن ُبُيـوِت اهلل، َيْتُلوَن ِكَتاَب اهلل، َوَيَتَداَرُسـوَنُه 
ْتُهُم  مْحَُة َوَحفَّ ِكينَُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّ َبْينَُهْم، إاِلَّ َنَزَلْت َعَلْيِهم السَّ
ْع  َأ بِِه َعَمُلُه َلْ ُيْسِ املَاِئَكُة، َوَذَكَرُهُم اهللُ فِيَمْن ِعنَْدُه، َوَمْن َبطَّ

بِِه َنَسُبُه«)٢(. 

ومن أهم آداب املساجد: 
- عدم البيـع والشــراء فيها، فاملساجد ل ُتبَن للبيع وال 
للرشاء؛ ملـا فيهم من رصف القلوب عن اخلشوع يف العبادة، 
قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َرأْيُتْم َمْن َيبِيـُع َأْو َيْبَتـاُع يف امَلْسـِجِد، َفُقوُلوا: 

اَرَتك«)٣(. ال أْرَبَح اهللُ ِتَ

ادها مـن املصلن  ـر ُروَّ - ومنهـا: الُبْعـد عـن كل مـا ُينَفِّ
واملائكـة كالروائـح الكرهيـة، مثـل: أكل الثـوم أو البصل 
ونحومها دون غسـل فمه غسـًا جيًدا وتطهيه من الرائحة 
الكرهيـة، فقد دعانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل نظافة الفم والعناية به عند 

)١( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصاة عقبه، حديث رقم: ٢٣٢.
ْكِر،  )٢( املصـدر السـابق، كتاب الذكر والدعاء، َباُب َفْضِل ااِلْجتَِمِع َعَى تِـَاَوِة اْلُقْرآِن َوَعَى الذِّ

حديث رقم:  ٢٦٩٩.
)٣( سنن الرتمذي، َأْبَواُب اْلُبُيوِع، باب النهي عن البيع يف املسجد، حديث رقم: ١٣٢١.



20

تِي َأْو َعَى النَّاِس  كل صاة، يقولملسو هيلع هللا ىلص: »َلْوالَ َأْن َأُشقَّ َعَى ُأمَّ
ـَواِك َمَع ُكلِّ َصـَاٍة«)١(، فعى املصيل أن يتفقد  أَلََمْرُتُْم بِالسِّ
بدنـه وثيابـه قبل حضـوره املسـجد، فيحرص عـى النظافة 

والطهارة حتى ال يؤذي املائكة قبل املصلن.

- ومنها: عدم إنشـاد الضالة يف املسـجد؛ فاملسـاجد إنم 
بنيـت إلقامـة ذكر اهلل  ول ُتْبَن لإلعـان عن املفقودات، 
ًة يِف املْسِجِد  َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن َسِمَع َرُجًا َينُْشُد َضالَّ
َهـا اهللُ َعَلْيـَك؛ َفإِنَّ املَسـاِجَد َلْ ُتْبـَن هِلََذا")٢(،  َفْلَيُقـْل: اَل َردَّ
ويلحق بذلك سـؤال الناس أمواهلم يف املساجد، وإشغاهلم 
عن التسـبيح والتكبي والتهليل والذكر عموًما بحجة الفقر 

واحلاجة.

-ومنها: عدم التشـويش عى املصلن أوالذاكرين، فَعْن 
َأيِب َسـِعيٍد اخْلُـْدِريِّ  َقـاَل: اْعَتَكـَف َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يِف 
امْلَْسِجِد َفَسـِمَعُهْم جَيَْهُرون بِاْلِقَراَءِة َوُهَو يِف ُقبَّـٍة َلُه، َفَكَشَف 
ُه، َفَا ُيْؤِذَيـنَّ َبْعُضُكْم  ـُتوَر، َوَقـاَل: "إِنَّ ُكلَُّكْم ُمنَـاٍج َربَّ السُّ

َواِك َيْوَم اجُلُمَعِة، حديث رقم:  88٧،  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، َباُب السِّ
َواِك، حديث رقم: ٢٥٢، واللفظ للبخاري. وصحيح مسلم، ِكَتاِب الطََّهاَرِة،  َباُب السِّ

)٢( صحيح مسلم، كتاب املساجد، باب النهي عن نشد الضالة يف املسجد، حديث رقم: ٥٦8.
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َبْعًضــا، َواَل َيـْرَفَعــنَّ َبْعُضـُكْم َعَى َبْعــٍض بِاْلِقـَراَءِة"، َأْو 
َاة")١(. َقـاَل: "يِف الصَّ

- ومنهـا: عـدم اخلـروج مـن املسـجد بعـد األذان إال 
ـعثاء قـال: ُكنا مـع أيب هريرة  يف  لـرضورة، فعن أيب الشَّ
املسـجِد فخـرَج رجل حـَن أّذَن امُلـؤذن للعـرِص، فقال أبو 
ـا َهَذا، َفَقـْد َعَص َأَبا اْلَقاِسـِم ملسو هيلع هللا ىلص«)٢(، وقد  هريـرة : »َأمَّ
ُيَسـاء الظـن بمن خرج بعـد األذان وقبل اإلقامـة ملا فيه من 

اإلعراض عن ذكر اهلل تعاىل.

ومـن اآلداب الواجبـة وجوًبا كفائيًّـا: العمل عى عمرة 
املساجد عمرة حسية، بإنارتا وفرشها وتنظيفها -خصوًصا 
يف زمـن األوبئـة- وغـي ذلـك ممـا هييـئ الظـروف إلقامة 
الشـعائر عى النحـو األكمل، فقد أكرم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 
عمل عى تلـك العمرة، فَعْن َأيِب َسـِعيٍد اخلدرّي ، َقاَل: 
َيْت َلْيًا، َفَلمَّ َأْصَبَح َرُسوُل  َكاَنْت َسـْوَداُء َتُقمُّ املْسِجَد، َفُتُوفِّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُأْخـرِبَ بَِمْوِتَـا، َفَقـاَل: "َأاَل آَذْنُتُمويِن هِبَـا؟" َفَخَرَج 

)١( مسند أمحد،  ١8/ ٣٩٣، حديث رقم:  ١١8٩٦.
)٢( سنن أيب داود، كتاب الصاة، باب اخلروج من املسجد بعد األذان، حديث رقم: ٥٣٦.
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َ َعَلْيَهـا، َوالنَّاُس ِمْن  َها، َفَكـربَّ بَِأْصَحابِـِه، "َفَوَقـَف َعـَى َقرْبِ
َف")١(. َخْلِفِه، َوَدَعا هَلَا، ُثمَّ اْنرَصَ

إلقامـة  املسـاجد  إىل  احلضـور  يف  التبكـي  -ومنهـا: 
َب النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف التبكي إليها واملحافظة  الصلـوات: فقد َرغَّ
عـى الصف األول، حيث قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َيْعَلـُم النَّاُس َما يِف 
ِل، ُثـمَّ َلْ جَيِـُدوا إاِلَّ َأْن َيْسـَتِهُموا َعَلْيِه  ـفِّ األَوَّ َداِء َوالصَّ النِـّ
الَْسَتَهُموا، َوَلْو َيْعَلُموَن َما يِف التَّْهِجِي)٢( اَلْسَتَبُقوا إَِلْيِه، َوَلْو 

ا َوَلْو َحْبًوا«)٣(. ْبِح، أَلََتْومُهَ َيْعَلُموَن َما يِف الَعَتَمِة َوالصُّ

- ومنهـا: املـ� إىل الصـاة بخشـوع وسـكينة وتؤدة، 
فيكـون مشيـه إليها بخشوع وطمأنينة، فمن أتى إىل الصاة 
وهـو مطمئن يف مشـيه كان ذلك أدعى خلشـوعه يف صاته 
وإقبالـه عليهـا، ومن جـاء إليها مسًعا فهو أدعى لتشـتيت 
الفكـر والذهن، وقد نى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلساع إىل الصاة 
حتى ولو أقيمت الصاة، فعن أيب قتادة  قال: "َبْينََم َنْحُن 

، حديث رقم: ١٥٣٣. َاِة َعَى اْلَقرْبِ )١( سنن ابن ماجه، كتاب اجلنائز، َباُب َما َجاَء يِف الصَّ
)٢( التهجـي هـو: التبكـي إىل كل يشء واملبادرة إليـه من هجر تجًيا، وهي لغـة حجازية، أراد 
املبادرة إىل أول وقت الصاة. جممع بحار األنوار جلمل الدين، حممد طاهر بن عيل الصديقي 

اهلندي الَفتَّنِي الكجرايت )املتوىف: ٩8٦هـ(، ٥/ ١٣٧.
)٣( صحيح البخاري، كتاب األذان، َباُب ااِلْستَِهاِم يِف اأَلَذاِن، حديث رقم: ٦١٥.
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ُنَصىِّ َمَع النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ َسـِمـَع َجَلَبـَة ِرَجاٍل، َفَلمَّ َصىَّ َقـاَل: 
َاِة، َقاَل: َفَا َتْفَعُلوا،  "َما َشـْأُنُكْم"؟ َقاُلوا اْسَتْعَجْلنَا إىَِل الصَّ
ـِكينَِة، َفـَم َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا َوَما  َاَة َفَعَلْيُكْم بِالسَّ إَِذا َأَتْيُتـُم الصَّ

ُّوا")١(. َفاَتُكْم َفَأِت

- ومنها: اخلروج عى أحسن هيئة، وأخذ الزينة الظاهرة 
من ثياب وغيهـا، فينبغي للمصيل أن يلبس من أحسـن ما 
عنده ملناجاة ربه يف صلواته، خاصة يف صاة اجلمعة ملا فيها 

مـن اجتمع املسـلمن، يقـول اهلل تعـاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ پ﴾)٢(.

- ومنهـا: الدعـاء عند دخول املسـاجد وعنـد اخلروج 
منها، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم املْسِجَد َفْلَيُقل: 
اللهـمَّ اْفَتـْح ِل َأْبَواَب َرمْحَتَِك، َوإَِذا َخـَرَج َفْلَيُقل: اللهمَّ إيِنِّ 
َأْسـَأُلَك ِمْن َفْضِلـَك«)٣(، وكان ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َدَخَل املْسـِجَد َقاَل: 
»َأُعوُذ بِـاهلل اْلَعظِيـِم، َوبَِوْجِهِه اْلَكِريـِم، َوُسـْلَطانِِه اْلَقِديِم، 
ِجيِم، َقـاَل: َأَقْط؟ ُقْلـُت: َنَعْم، َقـاَل: َفإَِذا  ـْيَطاِن الرَّ ِمـَن الشَّ

)١( صحيح البخاري، كتاب األذان، باب قول الرجل فاتتنا الصاة، حديث رقم: ٦٣٥.
)٢( ]سورة األعراف، اآلية ٣١[.

)٣( صحيح مسلم، كتاب صاة املسافرين، باب ما يقول إذا دخل املسجد، حديث رقم: ٧١٣. 
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ـْيَطاُن: ُحِفَظ ِمنِّي َسـاِئَر اْلَيْوِم«)١(. وقوله:  َقاَل َذلَِك َقاَل الشَّ
»أقط« اهلمزة لاسـتفهام، وقط بمعنى حسب، أي: أبلغك 

عني هذا القدر من احلديث فحسب.

ْجل اليمنى عند الدخول؛  - ومنها: استحباب تقديم الرِّ
ألن املسجد أرشف األماكن وأطيبها، فناسب تقديم اليمنى 
عنـد الدخـول لرشفـه، َوَكاَن اْبـُن ُعَمـَر : »َيْبـَدُأ بِِرْجِلِه 
ى«)٢(، وعن أم املؤمنن  الُيْمنَـى َفإَِذا َخَرَج َبَدَأ بِِرْجِلِه الُيـْسَ
ِلِه،  ُن، يِف َتنَعُّ عائشـة ، قالت:"كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُيْعِجُبُه التََّيمُّ

ِلِه)٣(، َوُطُهوِرِه، َويِف َشْأنِِه ُكلِِّه«)٤(. َوَتَرجُّ

- ومنهـا: تيـة املسـجد بصـاة ركعتـن عنـد دخوله، 
فيسـتحب لداخل املسـجد أن يبدأ بركعتن تيَّة للمسـجد، 
َكْع  لقـول َرُسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َجـاَء َأَحُدُكـُم املْسـِجَد َفْلَيْ

َرْكَعَتْنِ َقْبَل َأْن جَيِْلَس«)٥(. 

)١( سنن أيب داود، كتاب الصاة، باب مايقول الرجل عند دخوله املسجد، حديث رقم:  ٤٦٦.
ِه، ذكره معلًقا. ِن يِف ُدُخوِل امَلْسِجِد َوَغْيِ )٢( صحيح البخاري، كتاب الصاة، َباُب التََّيمُّ

ِسـينُُه. )لسـان العرب، فصل الراء، مادة:  ـْعِر َوَتنْظِيُفُه َوَتْ يُح الشَّ ِجيل هو: َتْسِ ل والرتَّْ جُّ )٣( الرتََّ
»رجل«، ٢٧٠/١١(.

)٤( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن يف الوضوء والغسل، حديث رقم:  ١٦8.
)٥( صحيـح البخـاري، كتاب الصـاة، باب إذا دخل أحدكم املسـجد فليكـع ركعتن قبل أن 

جيلس، حديث رقم: ٤٤٤.
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)١(إِنَّ الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب هبا اإلنسـان 

إىل اهلل ، فهـو مـن أحب األعـمل إىل اهلل تعـاىل، به ُيدفع 
الباء قبل نزوله، وبه ُيرفع بعد نزوله، وبه تنرشح الصدور، 
وتفـرج اهلموم، فهو من أعظم الطاعـات، وأنفع القربات، 
ٌء َأْكَرَم َعَى  وهو أكرم يشء عى اهلل ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس يَشْ

َعاِء«)٢(. اهلل ُسْبَحاَنُه ِمَن الدُّ

ه  والدعـاء بـاب من أبـواب العبوديـة هلل ، وقد َسـمَّ
اهلل عبـادة، حيـث يقـول احلـق : ﴿ڀ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٹ  ٹ ڤ﴾)٣(، ويقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ 

)*( أعد هذا املبحث د/رمضان عبد السميع، مدير مديرية أوقاف أسوان سابًقا.
َعاِء، حديث رقم: ٣8٢٩. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، َباُب َفْضِل الدُّ

)٣( ]سورة غافر، اآلية ٦٠[.

آداب الدعاء)*(
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تِا،  َعـاَء ُهـَو اْلِعَبـاَدُة«)١(؛ بل هـو مخ العبـادة وسُّ ُقوَّ الدُّ
َعـاُء ُمخُّ الِعَبـاَدِة«)٢(، قـال املباركفوري:  يقـول ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ
اِعَي  َعـاَء ُلبُّ اْلِعَباَدِة َوَخالُِصَهـا؛ أِلَنَّ الدَّ »َواملْعنَـى َأنَّ الدُّ
إِنَّـَم َيْدُعـو اهللَ ِعنْـَد اْنِقَطاِع َأَمِلِه مِمَّا ِسـَواُه، َوَذلِـَك َحِقيَقُة 
ْخَاِص وال عبادة فوقهم«)٣(، فاهلل  حيب  التَّْوِحيِد َواإْلِ
من يدعوه، ويغضب ممن ال يدعوه، َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُه َمْن َلْ َيْسَأِل اهلل َيْغَضْب َعَلْيِه«)٤(، وهلل در القائل)٥(:  »إِنَّ

وسـِل الذي أبواُبه ال ُتحجُبال تسـألنَّ ُبنّي آدم حــاجــة

َوُبَنيُّ آَدَم ِحـيَن ُيْسأَلُ َيْغَضُبهللاُ َيْغَضُب إِْن َترْكَت ُسـَؤاَلُه

فهذا من لطفه بعباده، ونَِعِمِه العظيمة، حيث دعاهم إىل 
ما فيه صاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه: دعاء العبادة، 
ودعـاء املسـألة، ووعدهـم أن يسـتجيب هلـم، وتوعـد من 

َعاِء، حديث رقم:  ٣8٢8. )١( سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، َباُب َفْضِل الدُّ
َعاِء، حديث رقم:  ٣٣٧١. َعَواِت، َباب َما َجاَء يِف َفْضِل الدُّ )٢( سنن الرتمذي، َأْبَواُب الدَّ

)٣( تفة األحوذي رشح سنن الرتمذي ٢١٩/٩، ط دار الكتب العلمية، بيوت.
َعاِء، حديث رقم: ٣٣٧٣. َعَواِت، َباب َما َجاَء يِف َفْضِل الدُّ )٤( سنن الرتمذي، َأْبَواُب الدَّ

)٥( فتح الكبي املتعال إعراب املعلقات العرش الطوال ملحمد عيل طه الدرة، ٢ / ٣٦٢، ط مكتبة 
السوادي جدة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ - ١٩8٩م.
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اسـتكرب عن العبادة، فقال تعاىل: ﴿ٿ ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ﴾)١(.

وملـا كانت هذه األمهية البالغة للدعاء يف اإلسـام؛ فقد 
أمـر اهلل  به، ووضـع له الشــرع احلنيف آداًبا وضوابَط، 
منهــا ما هـو واجـب، ومنهــا ما هـو منــدوب ينبغـي أن 
يتـأدب هبـا الـداعي يف مناجاته لربه اقتداًء برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ومن أهم آداب الدعاء:
- حسـن الظـن بـاهلل تعاىل، وهـو قوة اليقـن بم وعد 
اهلل تعـاىل بـه عبـاده مـن سـعة كرمـه ورمحتـه، مـع كمل 
رجائـه بإجابة دعائه، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اْدُعـوا اهلل َوَأْنُتْم ُموِقنُوَن 
َجاَبـِة، َواْعَلُمـوا َأنَّ اهللَ اَل َيْسـَتِجيُب ُدَعـاًء ِمـْن َقْلٍب  بِاإْلِ
اَلٍه«)٢(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َدَعا َأَحُدُكْم َفَا َيُقْل: اللُهمَّ اْغِفْر 
ْغَبَة، َفإِنَّ اهللَ  ِل إِْن ِشـْئَت، َوَلِكْن لَِيْعِزم املْسَأَلَة َوْلُيَعظِّم الرَّ

ٌء َأْعَطاُه«)٣(. اَل َيَتَعاَظُمُه يَشْ

)١( ]سورة غافر، اآلية ٦٠[.
َعَواِت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ٣٤٧٩. )٢( سنن الرتمذي، أبواب الدعوات، َباُب َجاِمِع الدَّ

َعاِء َوالَ َيُقْل إِْن  َعاِء َوالتَّْوَبِة َوااِلْسـتِْغَفاِر، َباُب اْلَعـْزِم بِالدُّ ْكِر َوالدُّ )٣( صحيح مسـلم، كتاب الذِّ
ِشْئَت، حديث رقم: ٢٦٧٩.
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- ومنها: طيب املطعم وتنب أكل احلرام بكـل صوره، 
فهـو من موانـع القبـول، فـا ُيرفـع لصاحبــه عمـل، وال 
َــا النَّاُس، إِنَّ اهلل  ُيقبــل له دعـاء، َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأهيُّ
َطيِّــٌب اَل َيْقَبـُل إاِلَّ َطيًِّبـا، َوإِنَّ اهللَ َأَمـَر املْؤِمنِـَن بِـَم َأَمـَر بِِه 

املْرَسـِلَن، َفَقاَل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ﴾)١(، َوَقاَل: ﴿چ  ڇ  
ُجـَل  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾)٢(، ُثـمَّ َذَكـَر الرَّ
، َيا  ـَمِء، َيا َربِّ ، َيُمدُّ َيَدْيِه إىَِل السَّ ـَفَر َأْشـَعَث َأْغرَبَ ُيطِيُل السَّ
ُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي  ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمرْشَ َربِّ

بِاحْلََراِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك؟«)٣(.

- ومنها: أن ال يدعو بإثم أو قطيعة رحم، قال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اَل َيَزاُل ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما َلْ َيْدُع بِإِْثٍم َأْو َقطِيَعِة َرِحٍم؛ َما َلْ 
َيْسـَتْعِجْل« ِقيَل: َيا َرُسـوَل اهلل َما ااِلْستِْعَجاُل؟ َقاَل:»َيُقوُل: 
َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت، َفَلْم َأَر َيْسَتِجيُب ِل، َفَيْسَتْحِسُ ِعنَْد 
َعاَء«)٤(، وكل دعاء إذا اْجُتنَِبت املوانع جماب  َذلِـَك َوَيَدُع الدُّ

)١( ]سورة املؤمنون، اآلية ٥١[.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٧٢[.

َدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّيِِّب، حديث رقم: ١٠١٥. )٣( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، َباُب َقُبوِل الصَّ
اِعي َما لَْ َيْعَجْل، حديث  ُه ُيْسـَتَجاُب لِلدَّ َعاِء، َباُب َبَياِن َأنَّ ْكـِر َوالدُّ )٤( صحيح مسـلم، كتاب الذِّ

رقم:  ٢٧٣٥.
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بصورة مبـارشة أو غي مبارشة، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َعَى األَْرِض 
َف َعنُْه ِمَن  اَهـا َأْو رَصَ ُمْسـِلٌم َيْدُعو اهلل بَِدْعـَوٍة إاِلَّ آَتاُه اهللُ إِيَّ
وِء ِمْثَلَها َما َلْ َيْدُع بِإِْثٍم َأْو َقطِيَعِة َرِحـٍم، َفَقاَل َرُجـٌل ِمَن  السُّ

الَقـْوِم: إًِذا ُنْكثُِر، َقاَل: اهللُ َأْكَثُر«)١(.

- ومنهـا: االقتصاد يف الدعاء وعدم االعتداء فيه، ومن 
أهـم صور االعتداء فيه: اإلطناب والسـجع املتكلف، وإنم 
السـنة يف الدعاء أن يكـون بجوامع الكلم كم كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يفعـل، فيسـأل اهلل  من خيي الدنيا واآلخـرة، فعن اْبٍن 
ُه َقاَل: َسـِمَعنِي َأيِب َوَأَنا َأُقوُل:  لَِسـْعٍد بن أيب وقـاص  َأنَّ
َة، َوَنِعيَمَها، َوهَبَْجَتَهـا، َوَكَذا، َوَكَذا،  اللهمَّ إيِنِّ َأْسـَأُلَك اجْلَنَـّ
َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النَّاِر، َوَسَاِسـِلَها، َوَأْغَالِـَها، َوَكَذا، َوَكَذا، 
، إيِنِّ َسـِمْعُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل:"َسـَيُكوُن  َفَقاَل: َيا ُبنَيَّ
ـاَك َأْن َتُكـوَن ِمنُْهـْم، إِنََّك إِْن  َعاِء"، َفإِيَّ َقـْوٌم َيْعَتـُدوَن يِف الدُّ
، َوإِْن ُأِعْذَت ِمَن  ُأْعطِيـَت اجْلَنََّة ُأْعطِيَتَهـا َوَما فِيَها ِمـَن اخْلَْيِ

.)٢(" ِّ النَّاِر ُأِعْذَت ِمنَْها َوَما فِيَها ِمَن الرشَّ

)١( سنن الرتمذي، أبواب الدعوات، باب يِف اْنتَِظاِر الَفَرِج َوَغْيِ َذلَِك، حديث رقم: ٣٥٧٣.
)٢( سنن أيب داود، أبواب فضائل القرآن، باب الدعاء، حديث رقم: ١٤8٠.
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- كذلـك رشع اإلسـام للدعـاء آداًبـا مندوبـة، يسـن 
للداعي أن يتحى هبا، منها: استقبال القبلة، فَعْن َعْبِد اهلل ْبِن 
َزْيـٍد ، َقـاَل: " َخَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َهَذا امُلَصىَّ َيْسَتْسـِقي، 

َفَدَعا َواْسَتْسَقى، ُثمَّ اْسَتْقَبَل الِقْبَلَة َوَقَلَب ِرَداَءُه")١(.

  ومنهـا: رفع اليدين عند الدعاء، فعن َأيب ُموَسـى -
قال: "َدَعا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَفَع َيَدْيِه َوَرَأْيُت َبَياَض إِْبَطْيِه")٢(.

- ومنهـا: أن يبدأ الداعي دعاءه بحمـد اهلل تعاىل، والثناء 
عليـه، والصـاة عـى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأن يتوسـل إىل اهلل بأسـمئه 
وصفاتـه، فَعـْن فَضاَلَة بِن ُعَبْيٍد ، َقاَل: َبْينَا َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َقاِعـٌد إِْذ َدَخـَل َرُجٌل َفَصـىَّ َفَقاَل: اللهـمَّ اْغِفـْر ِل َواْرمَحْنِي، 
ْيَت َفَقَعْدَت  ، إَِذا َصلَّ َا امُلَصيلِّ َفَقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعِجْلَت َأهيُّ
َفامْحَـِد اهلل بِـَم ُهـَو َأْهُلُه، َوَصلِّ َعـيَلَّ ُثمَّ اْدُعُه«، َقـاَل: ُثمَّ َصىَّ 
َرُجـٌل آَخُر َبْعَد َذلَِك َفَحِمَد اهلل َوَصىَّ َعـَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َلُه 
، اْدُع ُتَْب«)٣(، وَسِمَع ملسو هيلع هللا ىلص َرُجًا َيْدُعو  َا امُلَصيلِّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأهيُّ
َوُهَو َيُقوُل:»اللهمَّ إيِنِّ َأْسـَأُلَك بَِأينِّ َأْشـَهُد َأنََّك َأْنَت اهللُ اَل إَِلَه 

َعاِء ُمْسَتْقبَِل الِقْبَلِة، حديث رقم: ٦٣٤٣. )١( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، َباُب الدُّ
)٢( صحيح البخاري، ِكَتاُب امَلنَاِقِب، َباُب ِصَفِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم:  ٣٥٦٥.

َعَواِت، حديث رقم:  ٣٤٧٦. َعَواِت، َباُب َجاِمِع الدَّ )٣( سنن الرتمذي، َأْبَواُب الدَّ
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ِذي َلْ َيِلْد َوَلْ ُيوَلْد َوَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا  َمُد، الَّ إاِلَّ َأْنـَت األََحُد الصَّ
ِذي َنْفِس بَِيِدِه، َلَقْد َسـَأَل اهللَ بِاْسـِمِه  َأَحـٌد«، َقاَل: »َفَقاَل: َوالَّ

ِذي إَِذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب، َوإَِذا ُسِئَل بِِه َأْعَطى«)١(.  األَْعَظِم الَّ

- ومنها: تكـرار الدعاء، وهذا من فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فَعْن 
اْبِن َمْسُعوٍد  َقاَل: »َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َدَعا َدَعا َثاًثا، َوإَِذا 

َسَأَل َسَأَل َثاًثا«)٢(.

- كذلك من اآلداب املندوبة عند الدعاء: تي األوقات 
َحر، حيث يقول ربنا : ﴿گ   الفاضلة: كوقت السَّ
گ  گ﴾)٣(، وكالثلـث األخـي مـن الليـل، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْنَيا ِحَن َيْبَقى  ـَمِء الدُّ نَا َتَباَرَك َوَتَعاىَل ُكلَّ َلْيَلٍة إىَِل السَّ »َينِْزُل َربُّ
ْيِل اآلِخـُر، َيُقوُل: َمـْن َيْدُعويِن َفَأْسـَتِجيَب َلُه، َمْن  ُثُلـُث اللَّ
َيْسـَأُلنِي َفُأْعطَِيُه، َمْن َيْسَتْغِفُريِن َفَأْغِفَر َلُه«)٤(، كذلك الدعاء 
يف يـوم اجلمعـة، يقول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ يِف اجْلُُمَعِة َلَسـاَعًة اَل 
اُه«)٥(. ا إاِلَّ َأْعَطاُه إِيَّ ، َيْسَأُل اهللَ َخْيً ُيَوافُِقَها ُمْسِلٌم َقاِئٌم ُيَصيلِّ

َعَواِت، حديث رقم: ٣٤٧٥. َعَواِت، َباُب َجاِمِع الدَّ )١( سنن الرتمذي، َأْبَواُب الدَّ
ِكَن َوامْلُنَافِِقَن،  )٢( صحيح مسـلم، كتاب اجلهاد والسـي، َباُب َمـا َلِقَي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َأَذى امْلُرْشِ

حديث رقم: ١٧٩٤.
)٣( ]سورة الذاريات، اآلية ١8[.

ْيِل، حديث رقم:   ١١٤٥. َاِة ِمْن آِخِر اللَّ َعاِء يِف الصَّ )٤( صحيح البخاري، كتاب التهجد، َباُب الدُّ
ُمَعِة، حديث رقم: 8٥٢. تِي يِف َيْوِم اجلُْ اَعِة الَّ )٥( صحيح مسلم، كتاب اجلمعة، َباٌب يِف السَّ
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)١(اإلنسـان مدين بطبعه، مفتقر إىل جنسـه، اسـتعانته بغيه 

صفة الزمـة لطبعه)٢(، ووجود املناسـبات االجتمعية يف أي 
جمتمـع من املجتمعات تقوي بينهـم روابط املحبة واألخوة، 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ﴿ڄ   تعـاىل:  اهلل  يقـول 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)٣(، وقـال سـبحانه وتعاىل: ﴿ٺ  ٺ 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٿ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ﴾)٤(.
وقد جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه املحبة واأللفة سـبًبا يف دخول 
اجلنـة والفوز بنعيمها، فعن أيب هريرة  قال: قال رسـول 

)*( أعد هذا املبحث د/حممد السيد نصار. مدير عام اإلرشاد الديني.
)٢( أدب الدنيا والدين للموردي، ص ١٧٧، دار مكتبة احلياة، ١٩8٦م.              

)٣( ]سورة احلجرات، اآلية١٣[.       
)٤( ]سورة األنفال، اآلية ٦٣[.              

آداب املناسبات االجتامعية)*(
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َة َحتَّى ُتْؤِمنُـوا، َوال ُتْؤِمنُوا َحتَّى  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:"ال َتْدُخُلـون اجلَنَـّ
اَبْبُتْم؟ َأْفُشـوا  ُكـْم َعـَى يَشٍء إَِذا َفَعْلُتُموه َتَ ابُّـوا، َأَوال َأُدلُّ َتَ

اَم بينَكم")١(. السَّ

إن مشاركة الناس ىف مناسباتم عى اختافها تعد من حق 
املسـلم عى أخيه، َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َحقُّ املْسِلِم َعَى املْسِلِم 
ْم َعَلْيِه، وإَِذا َدَعاَك َفَأِجْبُه، وإَِذا اْسَتنَْصَحَك  : إَِذا َلِقيَتُه َفَسلِّ ِستٌّ
ْتُه، وإَِذا َمِرَض َفُعْدُه،  َفاْنَصـْح لـُه، وإَِذا َعَطَس َفَحِمَد اهلل َفشـمِّ
وإَِذا َمـاَت َفاْتَبْعـه«)٢(، واعترب اإلسـام أن املمتنـع عن إجابة 
الدعوة با عذر عاصًيا هلل تعاىل، قال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وَمْن َلْ 
ْعوَة َفَقْد َعَص اهلل وَرُسوَلُه«)٣(، وال شك أن املسلم يف  جُيِِب الدَّ
هذه املناسـبات االجتمعية جيب عليه أن يلتزم باآلداب والقيم 

التي أمرنا هبا ديننا. 

ومن أهم هذه اآلداب ما ييل:
- النيـة الصاحلـة عنـد حضـور املناسـبات االجتمعية، 
فالنيـة الصاحلة تعل العادة عبـادة، وتعل من حضور هذه 

)١( صحيح مسلم، كتاب اإليمن، باب ال يدخل اجلنة إال املؤمنون، حديث رقم: ٥٤.
)٢( صحيح مسلم، كتاب السام، باب من حق املسلم للمسلم رد السام، حديث رقم: ٢١٦٢.

اِعي إىَِل َدْعَوٍة، حديث رقم: ١٤٣٢. ْمِر بِإَِجاَبِة الدَّ )٣( صحيح مسلم، كتاب النكاح، َباُب األَْ
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املناسـبات االجتمعيـة عمـًا يثـاب عليه املسـلم. قـال أبو 
حامـد الغزال : "وما من يشء مـن املباحات إال وحَيتِمل 
نيـًة أو نيَّاٍت يصي هبا من حماسـن القربـات، وُينال هبا معال 
الدرجـات، فـم أعظَم ُخساَن َمن يغفـل عنها، وقال بعض 
العارفن من السـلف: إين أسـتحب أن يكون ل يف كل يشء 

نية، حتى يف أكيل ورشيب ونومي ودخول إىل اخلاء")١(. 

- ومنها: املساعدة والتعاون إن أمكن، فمساعدة الناس 
بعضهـم لبعض سـلوك حضاري ُيظِهُر مـدى رقي املجتمع 
ع عى  وترابط أفراده، وقد حّث اإلسـام عى التعاون وشجَّ

القيـام به، فهو مطلـب ربَّاين، يقـول اهلل تعاىل: ﴿ِەئ  
ېئ﴾)٢(،  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئ  وئ 
والكثي من املناسـبات االجتمعية؛ كالـزواج والعزاء تتاج 
القـدوة  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وقـد  إلتامهـا،  واملسـاعدة  التعـاون  إىل 
احلسـنة يف ذلـك، فقد ربَّـى الصحابة  عى أنَّ املسـلمن 
مًعا داخـل املجتمع كالبنيان املرصوص يشـد بعضه بعًضا، 

)١( إحيـاء علوم الدين لإلمـام أيب حامد الغزال، كتاب النية واإلخـاص والصدق، ٣٧١/٤، 
دار املعرفة، بيوت.

)٢( ]سورة  املائدة، اآلية ٢[.
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قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »امُلْؤِمـُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن، َيُشـدُّ َبْعُضـُه َبْعًضا، ُثمَّ 
َشـبََّك َبْنَ َأَصابِِعِه«)١(، والذي يقوم بإعانة إخوانه جزاؤه من 
اهلل التوفيـق واإلعانـة، فيتوىل الكريم العظيـم قضاء حاجاته 
ويبارك له يف أوقاته ويتم له بحسن العاقبة، يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»َواهلل يِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يِف َعْوِن َأِخيِه«)٢(.

- ومنهـا: االلتـزام بآداب الطعـام عند الوالئـم: فبعض 
املناسبات االجتمعية كالزواج وغيه تقام فيها الوليمة؛ حيث 
جيتمع األحبـاب واألصحاب حول مائدة الطعـام، والوليمة 
أمر مسـتحب قد أمر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعن أنِس بِن مالٍك  أنَّ 
محِن بَن َعوٍف جاء إىل َرسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبه أَثُر ُصفرٍة،  عبـَد الرَّ
َج امـرأًة ِمن األنصـاِر، قال: كم  ه أنَّه تـزوَّ فسـأله ملسو هيلع هللا ىلص، فأخـرَبَ
ُسقَت إليها ؟ قال: »ِزنَة نواٍة ِمن ذَهٍب«، فقال َرسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أوِلْ ولو بشاٍة«)٣(.

ومـن آداب الوالئم: أال يذهب إليهـا إال املدعوون هلا؛ 
حتـى ال يقع صاحـب الدعوة يف حرج، فقد َجـاَء َرُجٌل ِمَن 

)١( صحيح البخاري، كتاب األدب، َباُب َتَعاُوِن امُلْؤِمنَِن َبْعِضِهْم َبْعًضا، حديث رقم:  ٦٠٢٦.
)٢( صحيـح مسـلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالسـتغفار، َباُب َفْضـِل ااِلْجتَِمِع َعَى تَِاَوِة 

ْكِر، حديث رقم: ٢٦٩٩. اْلُقْرآِن َوَعَى الذِّ
ِج، حديث رقم: ٥١٥٣. ْفَرِة لِْلُمَتَزوِّ )٣( صحيح البخاري، كتاب النكاح، َباُب الصُّ
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ار(:  اٍب )َجزَّ األْنَصاِر ُيْكنَّى: أَبا ُشـَعْيٍب، َفقاَل لُِغَاٍم له َقصَّ
اْجَعـْل ل َطَعاًما َيْكِفي َخَْسـة؛ فإينِّ ُأِريـُد أْن أْدُعَو النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َخاِمَس َخَْسـة؛ فإينِّ قـْد َعَرْفُت يف وْجِهِه اجلُـوَع، َفَدَعاُهْم، 
َفَجـاَء معُهـْم َرُجٌل، َفقاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هذا قـْد َتبَِعنَا، فإْن 
ِشْئَت أْن َتْأَذَن له َفْأَذْن له، وإْن ِشْئَت أْن َيْرِجَع َرَجَع، َفقاَل: 

اَل، َبْل قْد أِذْنُت له«)١(.

- ومنهـا: عـدم اإلساف والتبذيـر، فظاهرة اإلساف 
حفـات  وبخاصـة  االجتمعيـة،  املناسـبات  يف  والبـذخ 
الـزواج وجمالـس العـزاء تتعـارض مـع آداب اإلسـام، 
وهـدي الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص الذي يأمرنـا أن نبتعـد كل الُبْعد عن 
واالعتـدال  القصـد  نلتـزم  وأن  املباحـات،  يف  اإلساف 

والتوسط يف كل شأن، يقول تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ﴾)٢(،  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

ويقول سـبحانه: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  
ی  ی  جئ  حئ﴾)٣(، وأكد ذلك ملسو هيلع هللا ىلص يف سـنته 

اِر، حديث رقم: ٢٠8١. اِم َواجَلزَّ )١( صحيح البخاري، كتاب البيوع، َباُب َما ِقيَل يِف اللَّحَّ
)٢( ]سورة اإلساء، اآلية ٢٩[.
)٣( ]سورة الفرقان، اآلية ٦٧[.
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ر مـن اإلساف والتبذير، حيث َقاَل:  ا وعمليًّا، وحذَّ نظريًّ
ُقوا، َواْلَبُسـوا مال يالطه إساف  ُبوا، َوَتَصدَّ »ُكُلـوا، َوارْشَ
أو خميلة«)١(، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهلل َكِرَه َلُكْم َثَاًثا: ِقيَل َوَقاَل 

َؤاِل«)٢(. َوإَِضاَعَة املاِل َوَكْثَرَة السُّ

- ومنها: الظهور باملظهر الائق عند حضور املناسـبات 
االجتمعيـة، فاإلسـام دين حيب اجلمل ويدعـو إليه يف كل 
ٍة  يشء، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يدخُل اجلنَة َمـْن كان يف قلبِِه ِمثقاُل ذرَّ
مـن ِكرٍب، ِقيَل: إنَّ الرُجَل حُيبُّ أْن يكوَن ثوُبُه حسـنًا، ونعُلُه 
 ، حسـنًة، قـال: إنَّ اهللَ مجيـٌل حُيبُّ اجلـمَل، الِكرُب بَطـُر احلقِّ
وغْمـُط النـاِس«)٣(، وإذا كان اهلل حيب اجلمل فإن اإلنسـان 
الـذي خلقه اهلل يف أحسـن تقويـم، من شـأنه أيًضا أن حيب 
اجلـمل، وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيـب املظهـر الطيـب واللبـاس الطيب، 
اء  قـال: كان ملسو هيلع هللا ىلص َمْرُبوًعا، َوَقـْد َرَأْيُتُه يِف ُحلَّـٍة  وعـن الرَبَ

مَحَْراَء، َما َرَأْيُت َشْيًئا َأْحَسَن ِمنُْه«)٤(.

يَلٌة، حديث  ٌف َأْو خمَِ )١( سـنن ابـن ماجه، كتاب اللبـاس، َباُب اْلَبْس َما ِشـْئَت، َمـا َأْخَطـَأَك َسَ
رقم: ٣٦٠٥. 

)٢( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قوله تعاىل: )ال يسألون الناس إحلاًفا(، حديث رقم: ١٤٧٧.
)٣( صحيح مسلم، كتاب اإليمن، باب تريم الكرب وبيانه، حديث رقم: ٩١.

)٤( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثوب األمحر، حديث رقم: ٥8٤8.
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مـن املعلـوم أنَّ للصحبـِة الصاحلِة أثًرا عظيًم يف سـلوك 
الفـرد ومـن ثّم املجتمع، ومـن هنا فا بد مـن مصاحبِة َمْن 
يِن واألخاِق؛ ألن للمصاحبة تأثًيا  لـه فضٌل يف العلِم والدِّ
يف اكتسـاب األخـاق، وتنـاول القيـم، وتعبئـة املعـارف، 
وتشـكيل الثقافـة، فـكل صاحٍب تنطبع نفسـه بم يـراه من 
ترصفاٍت وسـلوٍك وأفعاٍل لصاحبـه، فيأخذ عنه، ويتأثر به، 
فـإن أخاق املرء تصلـح بمصاحبة أهل الصاح، وتفسـد 

بمصاحبة أهل الفساد.

والصحبـة تـدل عـى املؤانسـة، واأللفـة، واالقـرتان، 
واملازمـة؛ ممـا يؤكـد عـى أنـا تعنـي االرتبـاط والتـازم 
واإلينـاس، وذلك كلـه يف غي مصلحة أو حاجـة أو انتفاع 

أو غاية شخصية.

)*( أعد هذا املبحث د/أسامة فخري اجلندي، مدير عام املساجد.

آداب الصحبة)*(
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احليـاة  يف  العاقـات  أمجـل  مـن  أن  إذن  شـك  فـا 
)عاقـة الصحبـة(، والتـي هـي قائمة عى غرس أسـباب 
التعاطـف والتآلف والود والقـرب البعيدة عن األغراض 
اهلابطة واألسـباب الرخيصـة، قال َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُ 
َياِن ِعنَْد  ُهْم لَِصاِحبِِه، َوَخـْيُ اجْلِ اأْلَْصَحـاِب ِعنْـَد اهلل َخْيُ

ُهْم جِلَاِرِه«)١(. اهلل َخْيُ

وألن اإلسـام أوىل اإلنسـاَن أمهيًة كـربى؛ حيث جعل 
بناَء اإلنسـان مقّدًما عـى البنيان، فقد جاء بقوانن وضوابط 
ُتنَّظـُم حياَة اإلنسـان باعتباره فـرًدا أو جمتمًعا أو أمة، وحتى 
نصـل إىل هذه الصحبـة الصادقة يف الدنيـا وثمرتا املرجّوة 
يف اآلخـرة، فهناك ِقَيٌم وآداٌب هي يف ذاتـا معايي للسـلوك 
اإلنسـاين يف طـريـق الصحبـة ال يمكـن االسـتغناء عنهـا، 
وبقـدر وجودها تـدوم الصحبـة أو تنعدم، ومـن مجلة هذه 

القيم واآلداب:

- املحبة والتودد يف طريق الصحبة، بحيث يقوم اإلنساُن 
بم حُيَّقق التواصَل والرتابَط والرتاحَم والتعاوَن وِقَيَم الوفاء، 

)١( مسند أمحد، ١٢٦/١١، حديث رقم: ٦٥٦٦.
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ـَكَن النفس، ويؤدي إىل فعِل الرب واخلي،  وكلَّ ما ُيؤّكد السَّ
حتى يصل األمر إىل أن جيعـَل صاحَبـه كأنه جـزء منـه، فا 
ُيَمّيز نفَسـه عنـه، كمـا أنَّه ال يرىض له بم هـو أقل منه، وإنم 
يريـد وحيب له ما حيبه لنفسـه تاًما، وتلك سـمة رئيسـة من 
سمت كمل اإليمن التي أخرب عنها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »الَ 

ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى حُيِبَّ أِلَِخيِه َما حُيِبُّ لِنَْفِسِه«)١(. 

 ومـن األمـور التي تؤسـس للمـودة واملحبـة يف طريق 
  الصحبـة الصادقة ما أخرب عنه سـيدنا عمر بن اخلطاب
ُم َعَلْيِه إَِذا َلِقيَتُه،  َن َلَك ُودَّ َأِخيَك: ُتَسـلِّ بقولـه: »َثَاٌث ُيَصفِّ

ُع َلُه يِف املْجِلِس، َوَتْدُعوُه بَِأَحبِّ َأْسَمِئِه إَِلْيِه«)٢(.  َوُتَوسِّ

 فالصاحـب إذن هـو مـن حيب لصاحبِـه اخلـَي وُيَزّكيه 
بسـائر الفضائل من اخلصال احلميدة، وإذا كان حبُّ ال�ء 
يسـتلزم بغَض ما يناِقُضه، فإن مـن اآلداِب اإليمنيِة الواجبة 
يف طريـق الصحبة أن يبغَض الصاحـُب لصاحبِه كم يبغُض 
لنفسـه من الرش، وإن وقع يف زلـٍل فعليه أن يعذَره فيه، وقد 

قال َأُبو اْلَعَتاِهَيِة:     

بُّ لِنَْفِسِه، حديث رقم:  ١٣. ِخيِه َما حُيِ بَّ أِلَ )١( صحيح البخاري، كتاب اإليمن، َباٌب ِمَن اإِليَمِن َأْن حُيِ
ْحَبِة، ٢ /١8١. ِة َوالصُّ ُخوَّ ْلَفِة َواألُْ )٢( إحياء علوم الدين، ِكَتاُب آَداِب األُْ
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َفُكْن أَْنَت ُمْحَتااًل لَِزلَّتـِِه ُعْذًرا)١(إَِذا َما َبَدْت ِمْن َصاِحٍب َلَك َزلٌَّة

)١(فاحلـب اخلالـص من أقوى دالالت قـوة الصحبة؛ ألنه 

أداة تقيق الروابط اإلنسـانية التي تعمل عى تنمية مشـاعر 
اإلخـاء والود، فعـن أنس بن مالك  أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ا  مُهَ ـابَّ اْثنَاِن يِف اهلل إاِلَّ َكاَن َأْعَظُمُهَم َأْجًرا أَشـدَّ قـال: »َما َتَ

ُحبًّا لَِصاِحبِِه«)٢(. 

ومن املعلوم أن اهلل  رفع من درجة املتحابن فيه حتى 
جعلهـم يف ظـلِّ عرشـه يـوم ال ظـل إال ظله، وهـذا ما عرّب 
ِه، َيْوَم الَ ظِلَّ  ُهـُم اهلل يِف ظِلِّ عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »َسـْبَعٌة ُيظِلُّ
ِه، َوَرُجٌل  ُه: اإِلَماُم الَعاِدُل، َوَشـابٌّ َنَشـَأ يِف ِعَبـاَدِة َربِّ إاِلَّ ظِلُّ
ـا يِف اهلل اْجَتَمَعا َعَلْيِه  ابَّ َقْلُبُه ُمَعلٌَّق يِف امَلَسـاِجِد، َوَرُجـَاِن َتَ
َقــا َعَلْيِه«)٣(، فهي عاقـة يملؤها قيم احلب الصايف يف  َوَتَفرَّ
الدنيـا، وتؤدي يف اآلخرة إىل مثوبٍة وعطاٍء، ما أمجله! حيث 
 ، يغبطهم األنبياُء والشـهداُء يوَم القيامـة ملكانم من اهلل

)١( املجالسة وجواهر العلم، أليب بكر الدينوري، ١٤٠/٧، دار ابن حزم، بيوت، لبنان، ١٤١٩هـ. 
)٢( شـعب اإليمن للبيهقي، احلادي والستون من شـعب اإليمن )مقاربة أهل الدين وموادتم وإفشاء 

السام بينهم(، حديث رقم: 8٦٣٠.
اَة، حديث رقم: ٦٦٠. )٣( صحيح البخاري، كتاب األذان، باُب َمْن َجَلَس يِف امَلْسِجِد َينَْتظُِر الصَّ
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ابُّوا بُِروِح اهلل َعـَى َغْيِ َأْرَحاٍم َبْينَُهْم،  يقـولملسو هيلع هللا ىلص: »ُهْم َقْوٌم َتَ
ُـْم  َواَل َأْمـَواٍل َيَتَعاَطْوَنَـا، َفـَواهلل إِنَّ ُوُجوَهُهـْم َلنُـوٌر، َوإِنَّ
َزُنـوَن إَِذا َحِزَن  َعـَى ُنوٍر اَل َيَاُفـوَن إَِذا َخاَف النَّاُس، َواَل حَيْ

النَّاُس«)١(. 

عليـه،  الـسور  وإدخـال  باخلـي  تبشـيه  ومنهـا:   -
فالصاحب الفطن هو الذي يدعم صاحبه إن أصابه يشٌء أو 
آمله أمٌر أو ّضه شأٌن، فيعمل عى تقوية معنوياته، والتخفيف 
من آالمه بالفأل احلسـن، وهو الكلمة الطيبة احلسنة، فتعلو 
ا من  اجلوانُب املعنويُة والوجدانيُة، فيؤدي الصاحُب هنا حقًّ
حقوق الصحبة وهو نفُي التطي والتشاؤم عن صاحبه؛ ألن 
مثل هذا التطّي والتشـاؤم يثّبط مهـَة صاحبه، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
َة، َوُيْعِجُبنِي الَفْأُل« َقاُلـوا: َوَما الَفْأُل؟  »الَ َعـْدَوى َوالَ طِـَيَ

َقاَل: »َكِلَمٌة َطيَِّبٌة«)٢(.

- ومنها: إدامة التبسـم والوجه الطلـق، فهم عنوان املودة 
واملؤانسـة، فاالبتسـامة تعبـي يؤكد عـى صفاء ونقـاء سيرة 

)١( سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب  يف الرهن، حديث رقم: 8٥8٥.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الطب، باُب الطية، حديث رقم: ٥٧٥٤.



44

صاحبهـا، تلك هي االبتسـامة التـي جعلت سـيَدنا جريَر بَن 
عبِد اهلل البجيل  يتذكرها ويكتفي هبا َهِدّيًة من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
ـَم يِف َوْجِهي«)١(، وقد  فيقول: »َما َرآيِن َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ َتَبسَّ
ـُمَك يِف َوْجِه  بـّن ملسو هيلع هللا ىلص أن يف االبتسـامة أجًرا، فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَبسُّ

َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة«)٢(. 

- ومنها: الصفاء والنقاء، ومها عبارة عن تصفية النفس 
من بواعث احلقد واحلسد والبغض والكراهية، وكذلك من 
الظنِّ والتنافِس السـيئ، والتأكيد عى حبِّ اخلي له والنعمة 
عنـده، فكل ما حيول دوَن صفـاِء القلوب من الرذائل منهيٌّ 
عنـه يف طريـق الصحبـة، وقد قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َتَباَغُضـوا، َواَل 
اَسـُدوا، َواَل َتَداَبـُروا، َوُكوُنـوا ِعَباَد اهلل إِْخَواًنـا، َوالَ حَيِلُّ  َتَ

اٍم«)٣(.  ملُِْسِلٍم َأْن هَيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثَاَثِة َأيَّ

- ومنها: حسـُن الظن وعـدُم اللوم أو االتـام، وقبوُل 
َجاِء، َقاَل: َقاَل اخْلَِليُل ْبُن َأمْحَد:  د ْبن َأيِب الرَّ املعذرة، فعن حُمَمَّ
ْفُح َقْبَل ااِلْنتَِقاِد َلُه، َوَتْقِديُم  »َأْرَبٌع َتْعِرُف هِبِنَّ اأْلُْخـَوَة: الصَّ

ِحِك، حديث رقم: ٦٠8٩. ِم َوالضَّ )١( صحيح البخاري، كتاب األدب، َباُب التََّبسُّ
)٢( سنن الرتمذي، أبواب الرب والصلة، َباُب َما َجاَء يِف َصنَاِئِع امَلْعُروِف، حديث رقم: ١٩٥٦.

)٣( صحيح البخاري، كتاب األدب، َباُب َما ُينَْهى َعِن التََّحاُسِد َوالتََّداُبِر، حديث رقم: ٦٠٦٥.
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ُحْسـَن الظَّنِّ َقْبـَل التُّْهَمِة، َوَبْذُل اْلـُودِّ َقْبَل امْلَْسـَأَلِة، َوخَمَْرُج 
اْلُعْذِر َقْبَل اْلَعْيِب«، َولَِذلَِك َنُقوُل: 

ْنِب َقْبلَ التعتب )١(أَُخوَك الَِّذي ُيْعِطيَك َقْبلَ ُسَؤالِِه َوَيْصَفُح ِعْنَد الذَّ

- ومنهــا: النصيحـة، وُتَعـد مـن أهـِم ُسـُبِل الصحبة 
الرصينـة وواجباِتـا؛ فمـن خاهلـا االبتعاد به عـن مواطن 
الزلل أو الفساد، والتنزيه له عن األعمل املنافيـة أو ارتكاب 
الرذائـل، واألخـذ بيـده نحـو طريـق االسـتقامة والرشـد 

والصواب.

ومـن األمور املنـدوب إليها أيًضا يف طريـق النصح: أن 
يكون الصاحُب يف ُنصحـه رفيًقا، لنِّ القول، لطيَف الفعِل 
والتوجيـه، وأن يتحـرى ويتخـَي الوقـت املناسـب الـذي 
 : ُّـافِِعي يدخـل بنصحه من خاله لصاحبه، وقد قال الشَّ
ا َفَقْد َنَصَحُه َوَزاَنُه، َوَمْن َوَعَظُه َعَانَِيًة  »َمْن َوَعَظ َأَخاُه ِســرًّ
َفَقْد َفَضَحُه َوَشاَنُه«)٢(. وقد كان هذا هو عن التوجيه اإلهلي 

)١( جـزء بن عمشـليق، ألمحد بن عيل بن حممـد اجلعفري أبو الطيب )املتـوىف: ق ٤هـ(، تقيق: 
خالد بن حممد بن عيل األنصاري، ص ٥٠، ط دار ابن حزم، بيوت، لبنان. الطبعة: األوىل، 

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
)٢( رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي، ٢/ ٢٤. 
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لنبيه موسى وأخيه هارون  حن بعثهم إىل فرعون، فأمرمها 
باللـن يف القـول والنصيحـة؛ حيـث قـال تعـاىل: ﴿ڻ  ڻ 
ۀ   ۀ ہ ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے ے﴾)١(، 

فكيف بنصٍح يف طريق الصحبة ؟!.

*             *              *

)١( ]سورة طه، اآليتان ٤٣، ٤٤[.
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ـُبل  لقـد حـثَّ اإلسـاُم عـى عـمرة األرض بـكل السُّ
املرشوعـة، فالعمرة واإلصاح مطلـب رشعي، قال تعاىل: 
﴿ ىئ  ی  ی  ی ی  جئ﴾)١(، فاإلعـمر ُمعن 
للعبـد يف عبادته هلل تعاىل، وهو كذلك معن عى اإلحسـان 
لبنـي البرش، فمـن أوجه العـمرة يف األرض تقيق الرفاهية 
للنـاس يف تلبيـة متطلباتـم مـن مـأكل ومرشب ومسـكن 
وعاج، فالتوسـع يف البحث العلمـي وما يرتتب عليـه من 
التقــدم يف علم الطـب بفروعه املتعـددة وإنتـاج ما حيتاجه 
البـرش مـن أدويـة هو مـن صميـم أوامـر الـرشع احلنيف؛ 

لتحقيق اخلافة والعمرة يف األرض.

ولقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص املسـلمن بالتوسع يف البحث لكل داء 
عن دوائه، وأخربنا بأن اهلل  قد أنزل الدواء مع الداء مقروًنا 

)*( أعد هذا املبحث د/عمرو حممد عبد الغفار الكمر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.
)١( ]سورة هود، اآلية ٦١[.

آداب التـداوي)*(
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ْل  به وليس بعده، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَداَوْوا ِعَباَد اهلل، َفإِنَّ اهلل  َلْ ُينَزِّ
َداًء، إاِلَّ َأْنـَزَل َمَعـُه ِشـَفاًء، إاِلَّ املْوَت، َواهْلَـَرَم« )١(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إنَّ اهلل ل ُينـِزل داًء إالَّ َأنَزَل له ِشفاًء: َعِلَمه من َعِلمه، وَجِهله 
مـن َجِهله«)٢(، ويف رواية: »لـكلِّ داٍء َدواٌء، فـإذا َأصاَب دواٌء 
يٍك، َقاَل: َقاَلِت  اَء، َبِرئ بإذن اهلل«)٣(، وَعْن ُأَسـاَمَة ْبـِن رَشِ الـدَّ
األَْعَراُب: َيا َرُسـوَل اهلل، َأاَل َنَتَداَوى؟ َقـاَل: »َنَعْم، َيا ِعَباَد اهلل 
َتـَداَوْوا، َفـإِنَّ اهلل َلْ َيَضْع َداًء إاِلَّ َوَضَع َلُه ِشـَفاًء، َأْو َقاَل: َدَواًء 
إاِلَّ َداًء َواِحًدا« َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل، َوَما ُهَو؟ َقاَل: »اهلََرُم«)٤(.

اِس مـن أنَّ بعـض األمـراض  إنَّ مـا يدعيـه بعـض النَـّ
ليـس هلا دواء ليـس بصواب؛ بل دواؤهـا موجود ولكن يف 
الكشـف عنه والوصول إليه قصـور، وكأنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بذلك 
يوجـه العلـمء إىل األخذ بأحـدث األسـاليب العلمية حتى 

دوا الدواء لكلِّ داء، فيصل العاج لكل حمتاج إليه. حُيَدِّ

وقد ذهب أهل العلم إىل استحباب التداوي لألحاديث 
التـي فيهـا األمـر بالتـداوي، وقالـوا: احتجـام النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

)١( سنن ابن ماجه، كتاب الطب، َباُب َما َأْنَزَل اهلل َداًء، إاِلَّ َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء، حديث رقم: ٣٤٣٦.
)٢( مسند أمحد ٦ /٥٠، حديث رقم: ٣٥٧8.

)٣( صحيح مسلم، كتاب السام، َباُب لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء َواْستِْحَباِب التََّداِوي، حديث رقم: ٢٢٠٤.
َواِء َواحَلثِّ َعَلْيِه، حديث رقم: ٢٠٣8. )٤( سنن الرتمذي، أبواب الطب، َباُب َما َجاَء يِف الدَّ
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وتداويـه دليل عـى مرشوعية التداوي، وحمل االسـتحباب 
عند عدم القطع بإفادته، أما لو ُقطِع بإفادته كَعْصب اجلُرح، 
أو كان تركـه ُيفـي إىل تلـف النفـس أو أحـد األعضاء أو 
العجـز، أو كان تـرك عاج املرض ُيؤدي إىل انتشـار ضره 
إىل غـيه  -كاألمـراض املعدية أو يف حـاالت األوبئة- فإّن 

التداوي حينئذ يكون واجًبا)١(.
ومن أهم آداب التداوي:

- التـوكل عـى اهلل ، وهو: صـدُق اعتمد القلب عى 
اهلل  يف اسـتجاب املصالـح، ودفـِع املضـارِّ مـن أمـور 
الدنيـا واآلخرة ُكلِّها)٢(، فهو يعنـي االعتقاد اجلازم بالقلب 
 ، بـأن الشـفاء مـن اهلل وحـده، وأنـه خالـق النَّْفـِع والـرضَّ
والبـد مـع هـذا االعتقـاد مـن مبـارشة األسـباب، فيتعلق 
قلـب املؤمن بمسـبب األسـباب وخالـق الشـفاء يف الدواء 
مـع األخـذ باألسـباب املأمور هبــا، ففعل السـبب ال ينايف 
التـوكل، فهـا هو الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ل يقدح يف كـمل توكله عى 
اهلل سـبحانه تعاطيـه األسـباب، فقد ظاهر بـن درعن لئا 

)١( ُينظـر: الفواكـه الدواين لشـهاب الدين النفراوي، ٢ /٤٤٠، وروضـة الطالبن للنووي، ٢ /٩٦، 
وحاشية ابن عابدين، ٢١٥/٥، ٢٤٩، ط دار الفكر، بيوت، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

)٢( جامع العلوم واحلكم ال بن رجب، ٣ /١٢٦٦، ط دار السام للطباعة والنرش والتوزيع، ١٤٢٤هـ.
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َ بسـنته القولية  يسـهل اخرتاقهم، وخندق حول املدينة، َفَبنَّ
والفعليـة أن االحرتاز واألخذ بالسـبب ال ينايف التوكل، بل 
هو من التوكل، فيجب عى املسـلم أن يعقد قلبه جازًما بأن 
الشفاء بيد اهلل ، وأن يسعى لرفع الباء بكل سبب مباح، 

فيستشي الطبيب ويأخذ الدواء.

- ومنها: أن يقصد الطبيب احلاذق املاهر العارف بفنون 
صنعتـه، وال يتبـع قول أنصاف املتعلمـن ممن يوضون فيم 
ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل  ال يعلمون، قال اهلل تعاىل: ﴿َفاْسـَأُلوا َأْهَل الذِّ
اُج: »َمْعنَاُه َسـُلوا ُكلَّ َمْن ُيْذَكُر بِِعْلٍم  جَّ َتْعَلُموَن﴾)١(، َقاَل الزَّ
ِقيٍق«)٢(، فالناس أبناء ما حيسـنون، ومما ينسب إىل سيدنا  َوَتْ

:)٣(  عيل بن أيب طالب

على الهدى لمن استهدى أداّلُءما الفضل إاِل ألهل العلم إِنهُم

والجاهلون ألهل العلم أعداُءوقدر كل امرئ ما كان يحسـنه

)١( ]سورة النحل، اآلية ٤٣[.
)٢( مفاتيـح الغيـب، لفخر الدين الرازي )املتوىف: ٦٠٦هــ(، ٢١١/٢٠، ط دار إحياء الرتاث العريب، 

بيوت، الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.
)٣( شـمس العلـوم ودواء كام العـرب مـن الكلـوم، لنشـوان بن سـعيد احلمـيى اليمنـي )املتوىف: 

٥٧٣هـ(، ٣ /١٦١٩، ط دار الفكر املعارص، سورية، ١٤٢٠هـ.
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فاملؤمـن كيـس فطن ُينـزل األمر بأهله، ويسـند القضية 
ملن حيسـن حلهـا، وقد وجه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص إىل ذلك يف مواضع، 
منهـا: أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اهلجـرة اسـتأجر هادًيـا حمرتًفـا 
يدلـه عى أقـرص الطرق غي املألوفة للمدينة، قالت السـيدة 
َعاِئَشـُة : »َواْسَتْأَجَر َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُبو َبْكٍر َرُجًا َهاِدًيا 
يًتـا، َفَدَفَعا إَِلْيـِه َراِحَلَتْيِهَم، َوَواَعَداُه َغـاَر َثْوٍر َبْعَد َثَاِث  ِخرِّ
اللة، فلم  يُت: الدليل احلاذق بالدَّ َلَياٍل بَِراِحَلَتْيِهَم«)١(، واخِلرِّ

يستأجر أنصاف األدالء، إنم املاهر احلاذق)٢(.

أمـا من تـرأ فخاض فيـم ال يعلم فهو ضامـن ملا أتلف 
بقوله أو بعمله، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَطبََّب َوَلْ ُيْعَلْم ِمنُْه طِبٌّ َقْبَل 
َذلِـَك، َفُهـَو َضاِمٌن«)٣(، قال الطيبـي: »ال أعلم خاًفا يف أن 
املعالج إذا تعدى فتلف املريض كان ضامنًا، واملتعاطي علًم 
أو عمـًا ال يعرفـه معتٍد، فـإذا تولد من فعلـه التلف ضمن 
الديـة وسـقط عنـه القود؛ ألنـه ال يسـتبد بذلـك دون إذن 
املريض وجناية الطبيب يف قول عامة الفقهاء عى عاتقه«)٤(. 

اٍم، َأْو َبْعَد َشْهٍر، َأْو  )١( صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، َباُب إَِذا اْسَتْأَجَر َأِجًيا لَِيْعَمَل َلُه َبْعَد َثَاَثِة َأيَّ
َبْعَد َسنٍَة َجاَز، حديث رقم: ٢٢٦٤.

)٢( لسان العرب، فصل اخلاء املعجمة، مادة: »خرت« ٢ /١١٢٤.
)٣( سنن أيب داود، كتاب الديات، باب فيمن َتَطبََّب بغي علم فأْعنََت، حديث رقم: ٤٦8٦.

)٤( رشح املشكاة للطيبي»الكاشف عن حقائق السنن«، ٢٤8٣/8. ومعال السنن للخطايب، ٣٩/٤.
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ومنهـا: أن يكـون التـداوي باملبـاح الطاهـر، فـا جيـوز 
التـداوي باحلـرام أو بالنجس، فعن أيب ُهريـرة  قال: نى 
  واِء اخلَبيـِث)١(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عِن الدَّ
واء، وَجَعـَل لِـُكل داٍء َدَواًء، َفَتـداووا، وال  اَء والـدَّ أْنـَزَل الـدَّ
َتَداووا بحَرام«)٢(، إال إذا أوجبت الرضورة العاج به، بحيث 
أخرب الطبيب املوثوق بخربته أن هذا الدواء نافع هلذا املرض، 
وأنه ال يوجد مـن األدوية املباحة ما يقوم مقامه، فيجوز عند 
م يف األكل والّتـداوي لألدلة العامة  الرضورة اسـتعمل امُلَحرَّ

م للمضطـر، كقـول اهلل : ﴿ڀ  ڀ     عـى إباحـة امُلَحرَّ
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)٣(.

قـال النـووي: »جَيُـوُز التَّـَداِوي بِالنََّجاَسـِة إَذا َلْ جَيِْد 
َطاِهـًرا َيُقـوُم َمَقـاَمَهـا َفإِْن َوَجـَدُه َحـُرَمْت النََّجاَسـاُت 
بِــَا ِخـَاٍف«)٤(، وقـال العـز بـن عبـد السـام: »َجاَز 
التََّداِوي بِالنََّجاَسـاِت إَذا َلْ جَيِـْد َطاِهًرا َيُقوُم َمَقاَمَها، أِلَنَّ 

)١( سنن أيب داود، كتاب الطب، باب يف األدوية املكروهة، حديث رقم: ٣8٧٠.
)٢( املصدر السابق، باب يف األدوية املكروهة، حديث رقم: ٣8٧٤.

)٣( ]سورة األنعام، اآلية ١١٩[.
)٤( املجموع رشح املهذب للنووي، ٥٠/٩، دار الفكر، بيوت، لبنان.
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ـَاَمِة َأْكَمُل ِمْن َمْصَلَحـِة اْجتِنَاِب  َمْصَلَحـَة اْلَعافَِيـِة َوالسَّ
النََّجاَسِة«)١(.

- ومنها: أال يكـون الدواء باخلرافات أو البدع، وما إىل 
الن، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  حرة واملشعوذين والدجَّ ذلك من َعَمل السَّ
أبطـَل كلَّ مظهٍر مـن مظاهر الـرشك والوثنيـة يف التَّداوي، 
كاالعتِـمد عى التَّمئـم والقوى اخلفيَّة، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »من علََّق 

َتيمًة فقد أشـرَك«)٢(.

ا بنفسـها،  وهـذا إن اعتقـد أنا تلـب نفًعا أو تدفع ضًّ
فا شك يف رشكه حينئذ؛ ألنه قد اعتقد أن يف الكـون مؤثًرا 
وفاعـًا مـع اهلل ، أما إن علقها من غـي هذا االعتقاد فا 
شك أنه آثم ولكنَّه ليس بمرشك، ويف روايٍة: »من علََّق َتيمًة 
فـا أتـمَّ اهللُ له، ومن علََّق ودعًة فـا َوَدَع اهللُ له«)٣(، أي: ال 

تركه اهللُ يف َدعٍة وُسكون.

وينبغي للمسلم أن يعلم أن ما جاء من ُبرٍء أو شفـاٍء عى 
أثـر تيمة أو رقى غي مرشوعة فإنَّم هي من تزين الشـيطان 

)١( قواعـد األحـكام يف مصالـح األنام للعز بن عبد السـام، ٩٥/١، ط دار الكتب العلمية، بيوت، 
١٤١٤ هـ -١٩٩١م.

)٢( مسند أمحد، ٢8 /٦٣٧، حديث رقم: ١٧٤٢٢.

)٣( مسند أمحد، ٢8 /٦٢٣، حديث رقم: ١٧٤٠٤.



54

وتلبيسـه، فعن زينَب امرأِة عبِد اهلل بن مسـعود، عن زوجها 
َقى  عبد اهلل  قال: سـمعُت رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »إنَّ الرُّ
ٌك«، قالت: قلُت: لِـَم تقوُل هذا؟ واهلل  والتَّمِئَم والتَِّوَلـَة رِشْ
لقد كانـت َعيني َتْقـِذُف وكنُت أختِلُف إىل ُفـاٍن اليهوديِّ 
َيْرِقينـي، فـإذا رَقايِن َسـَكنَْت، فقال عبُد اهلل: إنـم ذاَك عمُل 
ـيطاِن كان َينَْخُسـها بيِده، فإذا رَقاها َكفَّ عنها، إنم كاَن  الشَّ
َيْكفيـِك أن تقـول كـم كان رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقـوُل: »أْذِهِب 
ايف، ال ِشَفاَء إال ِشفاُؤك،  البأس ربَّ النَّاِس، اْشِف أنت الشَّ

شفاًء ال ُيَغاِدُر َسَقًم«)١(.

*           *          *

)١( سنن أيب داود، كتاب الطب، باب تعليق التمئم، حديث رقم: ٣88٣.
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)١(لقد أباحت الرشيعة اإلسـامية صور الكسـب احلال 

التـي ليـس فيها اعتـداء وال ظلم وال ضر عـى الغي، قال 
تعاىل: ﴿چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ 
َأيِب  وَعـْن  ژ﴾)١(،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
اُس إِنَّ اهلل  َا النَـّ ُهَرْيـَرَة  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأهيُّ
َطيِّـٌب اَل َيْقَبـُل إاِلَّ َطيِّـًبـا َوإِنَّ اهلل َأَمــَر املْؤِمنِـَن بِـَم َأَمَر بِِه 

املْرَسـِلَن، َفَقاَل: ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  
﴿چ   : وَقــاَل   ،)٣(

ھ﴾)٢( ھ   ھ  ہ   ہہ  
)٤(، ُثـمَّ َذَكـَر 

ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴾)٣(
َمِء َيا َربِّ  ـَفَر َأْشَعَث َأْغرَبَ َيُمدُّ َيَدْيِه إىَِل السَّ ُجَل ُيطِيُل السَّ الرَّ

)*( أعد هذا املبحث الشيخ/إسام حممد خمتار النواوي، عضو اإلدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.
)١( ]سورة البقرة، اآلية ١٧٢[.

)٢( ]سورة املؤمنون، اآلية ٥١[.
)٣( ]سورة البقرة، اآلية ١٧٢[.

آداب البيـع والشـراء)*(
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، َوَمْطَعُمُه َحـَراٌم، َوَمْشــَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُســُه َحَراٌم،  َيا َربِّ
َوُغِذَى بِاحْلََراِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك«)١(. 

والبيـع والـرشاء رشعـه اإلسـام السـتقرار املجتمـع 
وتلـبية كثي مـن حاجاته ومصاحله، قال تعاىل: ﴿ٹ  ٹ  
ه النبـيُّ األمـن ملسو هيلع هللا ىلص مـن أهم  ٹ  ڤ  ڤ﴾)٢(، وعـدَّ
املكاسـب وأطيبها، فَعْن َعَباَيَة ْبِن َرافِـِع ْبِن َخِديٍج، َعْن َأبِيِه 
َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسـوَل اهلل، َأيُّ اْلَكْسـِب َأْطَيُب؟ َقاَل: »َكْسُب 
وٍر«)٣(. والبيع والرشاء رضورة  ُجـِل بَِيـِدِه، َوُكلُّ َبْيٍع َمـرْبُ الرَّ

من ضوريات احلياة قد وضع هلا اإلسام آداًبا:

- منها: أن يتجنب البائع احللف الكاذب لرتويج السـلعة؛ 
 ، ملـا فيـه من اخلداع والتلبيس عى املشرتي، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة
ُمُهُم اهلل َيْوَم الِقَياَمِة، َوالَ َينُْظُر  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثَاَثٌة الَ ُيَكلِّ
إَِلْيِهْم: َرُجٌل َحَلَف َعَى ِسْلَعٍة َلَقْد َأْعَطى هِبَا َأْكَثَر مِمَّا َأْعَطى َوُهَو 
؛ لَِيْقَتطَِع هِبَا  َكاِذٌب، َوَرُجـٌل َحَلَف َعَى َيِمٍن َكاِذَبٍة َبْعَد الَعرْصِ

يِِّب َوَتْربَِيتَِها، حديث رقم:  ١٠١٥. َدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّ )١( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، َباُب َقُبوِل الصَّ
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ٢٧٥[.

)٣( املسـتدرك للحاكم، كتاب البيوع، حديث رقم: ٢١٦٠، ومسـند أمحـد، ٥٠٢/٢8، حديث رقم:  
١٧٢٦٥. واللفظ للحاكم.
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َمـاَل َرُجٍل ُمْسـِلٍم، َوَرُجـٌل َمنََع َفْضَل َماٍء َفَيُقـوُل اهلل: الَيْوَم 
َأْمنَُعـَك َفْضيِل َكَم َمنَْعـَت َفْضَل َما َلْ َتْعَمْل َيـَداَك«)١(، وَعْن 
ُدوُق  َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِرّي  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: "التَّاِجُر الصَّ

َهَداِء")٢(. يِقَن َوالشُّ دِّ األَِمُن َمَع النَّبِيَِّن َوالصِّ

- ومنها: ترك البائع لكل أنواع الغش والتدليس واخلداع، 
فهو حمرم بإمجاع املسلمن، وصاحبه ليس عى طريق النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وال عـى هديه، فعـن َأيِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 

نَا َفَلْيَس ِمنَّا«)٣(. »وَمْن َغشَّ

- ومنهـا: عدم البيع عـى بيع أخيه، ملا فيه من التشـاحن 
 ، والتباغض وقطع أوارص املودة بن الناس، فَعِن اْبِن ُعَمَر

َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اَل َيبِْع َبْعُضُكْم َعَى َبْيِع َبْعٍض«)٤(.

- ومنهـا: عدم التطفيـف يف الكيل وامليـزان، ملا فيه من 
سقـة أقـوات الناس وإدخـال الضـرر عليهم، قـال تعاىل: 

)١( صحيـح البخاري، كتاب املسـاقاة، َبـاُب َمْن َرَأى َأنَّ َصاِحَب احَلْوِض َوالِقْرَبـِة َأَحقُّ بَِمِئِه، حديث 
رقم:  ٢٣٦٩. 

اُهْم، حديث  اِر َوَتْسـِمَيِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِيَّ )٢( سـنن الرتمذي، أبواب البيوع، َباُب َما َجاَء يِف التُّجَّ
رقم: ١٢٠٩.

نَا َفَلْيَس ِمنَّا، حديث رقم:  ١٠١. )٣( صحيح مسلم، كتاب اإليمن، َباُب قْوِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َغشَّ
ِريِم  ُجِل َعَى َبْيِع َأِخيِه، َوَسـْوِمِه َعَى َسـْوِمِه، َوَتْ ِريِم َبْيِع الرَّ )٤( صحيح مسـلم، كتـاب البيوع، َباُب َتْ

َيِة، حديث رقم: ١٤١٢. ِريِم التَّرْصِ النَّْجِش، َوَتْ
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ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ﴿
ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې﴾)١(، وقـال تعاىل: ﴿ۉ  
ەئ   ائ  ائ  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ 
ەئ﴾)٢(، وقـال : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  
ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ  
ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ  ڍ  
گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
ڱ﴾)٣(،  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ  
وعـن َعْبِد اهلل ْبِن ُعَمـَر  َقاَل: َأْقَبَل َعَلْينَا َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
، َوَأُعوُذ  َفَقاَل: "َيا َمْعَشــَر املَهاِجِريـَن َخٌْس إَِذا اْبُتِليُتـْم هِبِنَّ
: َلْ َتْظَهِر اْلَفاِحَشـُة يِف َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعِلنُوا  بِاهلل َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ
تِي َلْ َتُكْن َمَضْت يِف  هِبَا إاِلَّ َفَشـا فِيِهُم الطَّاُعوُن َواألَْوَجاُع الَّ
ِذيَن َمَضْوا، َوَلْ َينُْقُصوا امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن إاِلَّ ُأِخُذوا  َأْسَافِِهُم الَّ

ْلَطاِن َعَلْيِهْم..")٤(. ِة املُؤوَنِة، َوَجْوِر السُّ نَِن، َوِشدَّ بِالسِّ

)١( ]سورة املطففن، اآليات ١ - ٣[.
)٢( ]سورة اإلساء، اآلية ٣٥[.  
)٣( ]سورة األعراف، اآلية 8٥[.

)٤( سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، َباُب اْلُعُقوَباِت، حديث رقم: ٤٠١٩.
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- ومنها: إنظار املعس، ملا فيه من الرفق بالناس والتيسي 
عليهـم، والرأفـة هبم، فعـن أيب ُهَرْيَرَة ، َعـِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ا َقاَل لِِفْتَيانِِه:  َقـاَل: »َكاَن َتاِجٌر ُيَداِيُن النَّاَس، َفإَِذا َرَأى ُمْعِسً

اَوُزوا َعنُْه، َلَعلَّ اهلل َأْن َيَتَجاَوَز َعنَّا، َفَتَجاَوَز اهلل َعنُْه«)١(.  َتَ

- ومنها: عدم االحتكار مهم كانت األرباح واملكاسب 
من ورائه مغرية، خاصة إن كان يف السـلع األساسـية التي 
حيتاج إليها الناس، واالحتكار معناه: حبس السلعة بقصد 
رفع سـعرها، وزيادة الربح عى حساب الناس واملجتمع، 
وهو دليل عى سـوء خلق صاحبه؛ لـذا نى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
كل ألوان االحتكار، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسـوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن اْحَتَكَر ُحْكَرًة ُيِريُد َأْن ُيْغيِلَ هِبَا َعَى املْسِلِمَن، 
فقد َبِرَئت منه ذمة اهلل ورسوله«)٢(، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن اْحَتَكَر 
ْفَاِس«)٣(،  َبُه اهلل بِاجْلَُذاِم َواإْلِ َعَى املْسـِلِمَن َطَعاَمُهْم، َضَ

َتِكُر إاِلَّ َخاطٌِئ«)٤(. وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل حَيْ

ا، حديث رقم:  ٢٠٧8. )١( صحيح البخاري، كتاب البيوع، َباُب َمْن َأْنَظَر ُمْعِسً
)٢( مسند أمحد،  ١٤/ ٢٦٥، حديث رقم:  8٦١٧.

ْكَرِة َواجلَْلِب، حديث رقم:  ٢١٥٥. )٣( سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، َباُب احلُْ
ْقَواِت، حديث رقم: ١٦٠٥. ِريِم ااِلْحتَِكاِر يِف األَْ )٤( صحيح مسلم، كتاب املساقاة، َباُب َتْ



60

ى  - ومنها: أال يبيع شـيًئـا مسوًقا، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن اْشرَتَ
َك يِف َعاِرَهــا  َــا َســرَقٌة َفَقـِد اْشـرَتَ َســرَقًة َوُهـَو َيْعَلـُم َأنَّ
َوإِْثِمَهـا«)١(؛ ألن بيع املســروق وشــراءه إفسـاد للمجتمع 
وإشـاعة للباطل فيـه، وتشـجيع آلكيل احلـرام، وجرأة عى 

مال النـاس وأماكهم.

*           *            *

ِم، حديث  َبا َأْو َثَمـِن امْلَُحرَّ )١( سـنن أيب داود، كتـاب البيوع، َبـاُب َكَراِهَيِة ُمَباَيَعِة َمـْن َأْكَثُر َمالِِه ِمَن الرِّ
رقم: ٢١٥٥.
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)١(ممـا ال شـك فيه أن َعـالَ اإلنرتنت فيه اجتـمع لكثي من 

البرش عى تنوع أجناسهم، وألوانم، وتعدد فئاتم العمرية، 
واختاط لكثي من األفكار والرؤى عى تنوعها واختافها، 
فـكان ال بـد من وضع ضوابـط حتى توجـه هذه الشـبـكة 

العماقـة للخي والفائدة، ال للفساد واإلفساد.

وكلمـة اآلداب تعني: جمموعة القواعـد العامة املتبعة 
واملسـتخدمة التـي تظهـر يف السـلوكيات واملعامـات، 
ووسـيلة  املعلومـات  شـبكة  "اإلنرتنـت":  بــ  ويقصـد 
التواصـل العاملية التي يتم من خاهلا اسـتقاء املعلومات، 
والتواصل بن األفراد واملؤسسـات، وجعلت العال يشبه 

القرية الصغية.

)*( أعد هذا املبحث د/حممد أمحد حامد، مدير مكتبة املخطوطات بالسيدة زينب.

آداب التعامل مع اإلنرتنت)*(
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ومن أهم آداب التعامل مع اإلنرتنت ما ييل:
- الصـدق: وهـو عـى نوعـن، األول: صــدق النيـة، 
فـكل عمـل يتطلب نية صادقة ليؤجـر صاحبه عليه، حيث 
يقـول نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّـم األعمُل بالنيَّـاِت وإنَّم لِـكلِّ امرٍئ ما 
نوى..")١(، واآلخر: االبتعاد عن الكذب، فا ينبغي أبًدا أن 

يكذب اإلنسـان بحال من األحـوال، يقول تعاىل:﴿ڄ  
ڃ﴾)٢(،  ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
، َوإِنَّ الرِبَّ هَيِْدي إىَِل  ْدَق هَيِْدي إىَِل الـرِبِّ ويقـول ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ الصِّ
يًقا، َوإِنَّ الَكِذَب  ُجَل َلَيْصُدُق َحتَّى َيُكوَن ِصدِّ اجلَنَِّة، َوإِنَّ الرَّ
ُجَل  هَيْـِدي إىَِل الُفُجوِر، َوإِنَّ الُفُجوَر هَيِْدي إىَِل النَّاِر، َوإِنَّ الرَّ
اًبا")٣(، فيجُب تري الصدق  َلَيْكِذُب َحتَّى ُيْكَتَب ِعنَْد اهلل َكذَّ
يف كل مـا يصـدر عـن اإلنسـان يف تعامله مـع )اإلنرتنت(، 
بخاصة أنه يسـترت عمن ياطبه، فهو من اخللوات التي جيب 
أن يراقب فيها اهلل ، ومن هنا جيب أن يتعامل بشـخصيته 

)١( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، بـاب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم: 
َم اأْلَْعَمُل بِالنِّيَِّة، حديث رقم: ١٩٠٧.  َماَرِة، َباُب َقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ ١، وصحيح مسلم، ِكَتاُب اإْلِ

)٢( ]سورة التوبة، اآلية ١١٩[.
)٣( صحيـح البخـاري، كتـاب األدب، بـاب قـول اهلل تعـاىل: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ڃ﴾ وما ينهى عن الكذب، حديث رقم: ٦٠٩٤.
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احلقيقيـة، وال يكـون خمادًعا، وقـد نانا عن ذلـك نبينا ملسو هيلع هللا ىلص 
بقولـه: "َتُِد ِمن رَشِّ النَّاِس َيوَم القيامِة ِعنَد اهلل َذا الَوجَهِن؛ 

الِذي يأيِت َهُؤالِء بِوجٍه َوَهُؤالِء بَِوجٍه")١(.

وللصدق ثـمره الطيبة التي تعود عـى الفرد واملجتمع، 
فبالصـدق يكـون املجتمـع واضًحـا نقيًّـا، تنترش فيـه الثقة 
واألمـان، وكذلـك له ثـمره الطيبـة يف اآلخرة فينـال العبد 

رضواًنـا مـن اهلل سـبحانه، يقـول تعـاىل:﴿ی  ی  ی  ی    
مب   خب   حب   جب   يئ   مئ  حئ   جئ  
ىب       يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     

مج﴾)٢(.
ينبغـي  فـا  اآلخريـن،  احـرتام خصوصيـة  -ومنهـا: 
اخـرتاق املجموعـات أو الدخـول يف احلـوارات إال بعـد 
إذن أصحاهبـا، فهـي تشـبه البيـوت التي ال ُتدَخـل إال بعد 

االسـتئذان الرشعي، يقـول تعـاىل: ﴿وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  
ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  

)١( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما قيل يف ذي الوجهن، حديث رقم: ٦٠٥8.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ١١٩[.
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ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ﴾)١(، وتشـديًدا 
عـى احـرتام اخلصوصية وتغليظ عقوبة مـن يرتقها، يقول 
َلَع َعَلْيـَك بغِي إْذٍن َفَخَذْفَتُه بَعصاٍة  نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: "َلْو أنَّ اْمَرًأ اطَّ

َفَفَقْأَت َعْينَُه َلْ َيُكْن َعَلْيَك ُجناٌح")٢(.

- ومنهـا: عـدم الـرضر، فـا ينبغـي إيقـاع أي ضر 
أم  ـا، كبـًيا كان  أم معنويًّ ـا،  أكان ماديًّ باآلخريـن، سـواء 
اَر")٣(، وقال: "َمْن َضارَّ  َر َواَل ِضَ صغًيا، قال ملسو هيلع هللا ىلص: "اَل َضَ

َأَضَّ اهلل بِِه، َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اهلل َعَلْيِه")٤(.

- ومنهـا: احـرتام اآلخريـن، فلكل إنسـان رأيـه الذي 
ينبغـي أن حيرتم مهـم كان خمتلًفا، والفكـرة تناقش بالفكرة، 
فـا ينبغي أبًدا أن جَيـرَح أحٌد أحًدا، أو أن يـسء إليه أو أن 
يسـخر منـه، واإلسـام يعلمنـا احـرتام الصغـي والكبي، 
والتعامـل باحلسـنى مـع مجيع النـاس، فيأمرنـا باحرتام كل 
العقائد، والتعامل بالتي هي أحسن، وقول األحسن، حيث 

)١( ]سورة النور، اآلية ٢٧[. 
)٢( صحيح البخاري، كتاب الديات، َباُب الَقَساَمِة، حديث رقم: ٦٩٠٢. 

)٣( سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، حديث رقم:  ٢٣٤١.
)٤( املصدر السابق، وحديث رقم: ٢٣٤٢.
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يقـول : ﴿ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ﴾)١(، ويقول  : ﴿ې    ې  ى﴾)٢(.

- ومنهـا: كظـم الغيـظ، والدفـع بالتـي هي أحسـن، 
فاملتعاملـون مع هذه الشـبكة ُكُثـر، ومن ثقافـات خمتلفة، 
وقـد يبتـى اإلنسـان بجاهـل، أو أمحـق، أو خمالـف، وقد 
يصـدر منه مـا يثي غضبك، هنا جيب عليـك كظم الغيظ، 
ه اهلل تعاىل إليه عباده املؤمنن، حيث  وهذا خلق كريم، وجَّ

يقـول احلـق : ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  
ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  
ڤ﴾)٣(،  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ 

ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ    : اهلل  وقـال 
ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک    
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں    ڱ   ڱ   ڱ  

ۀ    ہ  ہ﴾)٤(.

)١( ]سورة العنكبوت، اآلية ٤٦[. 
)٢( ]سورة البقرة، اآلية 8٣[. 

)٣( ]سورة آل عمران، اآليتان ١٣٣، ١٣٤[. 
)٤( ]سورة فصلت، اآليتان ٣٤، ٣٥[. 
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- ومنهـا: االلتزام بأدب احلوار، مهـم كانت املحاورات، 
ومهم كان املتحاورون، ينبغي أن يتخلق املسلم بأدب احلوار، 
فاخلـاف من سـنن اخللـق، ولو شـاء اهلل تعـاىل مـا كان هذا 

االختـاف، ولكنـه تنوع وثـراء، قال سـبحانه وتعاىل: ﴿ٱ   
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ﴾)١(.

- ومنها: غض البرص، جيب عى املسـلم أن يغض برصه 
عن احلـرام، ومن ذلك الصور اخلادشـة للحياء، فينبغي أن 

يستحرض املسلم قول اهلل : ﴿  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڍ   ڍ  
گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ  

گ  ڳ﴾)٢(.
- ومنهـا: التثبت من األخبـار واملعلومات قبل أن يقوم 
بنرشهـا، فيجب عـى اإلنسـان أن ينرش النافـع، وأن يكون 
متأكـًدا ومتثبًتـا ممـا ينرش، حتـى ال ينرش جهًا بـن الناس، 

قال تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

)١( ]سورة هود، اآلية ١١8[. 
)٢( ]سورة النور، اآليتان ٣٠ -٣١[. 
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ڦ﴾)١(،  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  
فقد يصل اإلنسـان ألمور فيها هتك لألسـتار، أو غي ذلك 
مما يشـن النـاس، فينبغي للمسـلم أال ُيْسـهم يف نرشه، وأن 

يستحرض قوله تعاىل: ﴿ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ﴾)٢(، وهـذا يغلق 

ـر. باًبا كبًيا من أبواب الشَّ

- ومنهـا: نسـبة الـ�ء إىل أهلـه )عدم السقـة(، فهناك 
منشـورات كثـية عـى شـبكة اإلنرتنـت، تقع تت مسـمى 
)امللكية الفكرية(، وهي ملك ألصحاهبا، وقد حيتاج اإلنسان 
االسـتفادة منها، وال مانع من ذلك برشط أن ينسب ذلك إىل 
أهله، وإال فتلك سقة ال تقل عن سقة األموال واألغراض، 
وهـذا النوع من االسـتياء عى نتاج الغي يرفضه اإلسـام، 
وحيذر من االقرتاب منه، فالسـارق يسـتجلب لنفسه الرضر 
املادي واملعنوي، حيث يتعرض للمساءلة القانونية والعقوبة 

والتشهي؛ ألنه عنرص فاسد يف املجتمع. 

)١( ]سورة احلجرات، اآلية ٦[. 
)٢( ]سورة النور، اآلية ١٦[. 
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- ومنها: النصيحة، ويكون التناصح هبدف اإلفادة، فقد 
يرى اإلنسان وهو يتعامل مع )اإلنرتنت( من حيتاج للنصح 
واإلرشاد، أو من يطلب نصًحا يف أمر معن، هنا ينبغي عليه 
أن ينصـح له، وهو خلق طيب من أخاق املرسـلن، يقول 

اهلل تعاىل عى لسـان سيدنا شعيب : ﴿ک  ک  
يِن،  ک  گ  گ﴾)١(، وقـد جعله الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص من الدِّ
يُن النَِّصيَحُة"،  اِريِّ  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "الدِّ فَعـْن َتِيٍم الدَّ
ِة املْسـِلِمَن،  ُقْلنَا ملَِْن؟ قال: "هلل، َولِِكَتابِِه، َولَِرُسـولِِه، َوأِلَِئمَّ
تِِهْم")٢(، وتكـون النصيحة برفق، ولن، وحكمة، وال  َوَعامَّ

تكون ترحًيا، أو إهانة. 

- ومنها: نرش ما ينفع الناس، فإذا كان اإلنسان يستطيع 
أن ينـرش مـا يفيـد النـاس، خاصـة إذا كان صاحـب علـم 
ينفعهـم، فينبغي أال يكتمه، وأن يفيد بـه الناس، قال تعاىل: 

﴿ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ  

)١( ]سورة األعراف، اآلية ٦٢[. 
)٢( صحيح مسلم، كتاب اإليمن، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ٥٥.
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ڭ﴾)١(، وهـو أيًضـا مـن باب حب اإلنسـان ألخيه 
مـا حيب لنفسـه الذي يكتمل بـه اإليمن، قـال ملسو هيلع هللا ىلص قال: "الَ 
ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى حُيِبَّ أِلَِخيِه َما حُيِبُّ لِنَْفِسـِه")٢(، فيجب 
ـر بـاهلل تعاىل، فذكـر اهلل تعاىل من خـي األعمل، وله  أن ُيَذكِّ
األجـر الكبي الذي يعـود أثره عى العبد يـوم القيامة، فَعْن 
ْرَداِء ، قـال: َقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َأالَ ُأَنبُِّئُكـْم بَِخْيِ  َأيِب الـدَّ
َأْعَملُِكـْم، َوَأْزَكاَهـا ِعنْـَد َمِليِكُكـْم، َوَأْرَفِعَهـا يِف َدَرَجاتُِكْم 
َهـِب َوالَوِرِق، َوَخـْيٌ َلُكْم ِمْن َأْن  َوَخـْيٌ َلُكـْم ِمْن إِْنَفاِق الذَّ
ُبوا َأْعنَاَقُكْم؟ َقاُلوا:  ُبوا َأْعنَاَقُهـْم َوَيرْضِ ُكْم َفَترْضِ َتْلَقْوا َعُدوَّ

َبَى، َقاَل: ِذْكُر اهلل َتَعاىل")٣(.

*             *              *

)١( ]سورة البقرة، اآلية ١٥٩[. 
)٢( صحيح البخاري، كتاب اإليمن، باب من اإليمن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، حديث رقم:  ١٣.

ْكِر، باب منه، حديث رقم: ٣٣٧٧.  عوات، َباب َما َجاَء يِف َفْضِل الذِّ )٣( سنن الرتمذي، كتاب الدَّ
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)١(لقـد حـرص اإلسـام عـى نـرش األلفـة واملحبة يف 

جنبات املجتمع املسـلم؛ ليحمل كل فـرد ل�خر صنوًفا 
مـن الـرب، وألواًنا من حب اخلـي للغـي، إال أنَّ املجتمع 
البـرشي ال يلـو من نـوازع التنافـس والبغضاء، وحب 
التملك واألثرة مما أنبت ظواهر الشحناء واخلصومة بن 
الناس، فاسـتلزم الواقع أن تكون هناك وسيلة أو وسائل 
تفصـل بن املتنازعن، وتكم بـن املتخاصمن، فتعطي 
كلَّ ذي حـق حقـه، ومن ثـمَّ كان القضاء مـن الوظائف 
اهلامـة ذات اخلطر الشـديد، فحقوق العبـاد أمانة معلقة 
للفصل فيهـا، ويف احلديث الرشيف قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »الُقَضـاُة 
ِة، َرُجٌل َقَض  اِر، َوَقاٍض يِف اجلَنَـّ َثَاَثــٌة: َقاِضَيـاِن يِف النَـّ
اِر، َوَقـاٍض الَ َيْعَلُم  بَِغـْيِ احلَـقِّ َفَعِلَم َذاَك، َفـَذاَك يِف النَـّ

)*( أعد هذا املبحث الشيخ /حممد الصفتي، عضو اإلدارة العامة للمساجد.

آداب اخلصـومـة والتقـايض)*(
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اِر، َوَقاٍض َقَض بِاحلَقِّ  َفَأْهَلـَك ُحُقـوَق النَّاِس َفُهَو يِف النَـّ
َفَذلَِك يِف اجلَنَِّة«)١(.

ومن أهم آداب اخلصومة والتقايض ما ييل: 

- التـواد والتعاطـف، فهـم أصـل العاقـة بـن البرش 
وليـس التنافـر واملعـاداة، فهـذا أدعـى إىل ترابـط املجتمع 
وتاسـكه، فعن النُّْعَمِن ْبِن َبِشـٍي  قال: َقاَل َرُسـوُل اهلل 
ِهْم َوَتَعاُطِفِهْم، َكَمَثِل  ملسو هيلع هللا ىلص: "َتَرى امُلْؤِمنَِن يِف َتَرامُحِِهْم َوَتَوادِّ
َهِر  اجلََسـِد، إَِذا اْشَتَكى منه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر َجَسِدِه بِالسَّ
ى")٢(، ويقـول النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:"امُلْؤِمـُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْيـاِن،  َواحلُمَّ

َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا، ُثمَّ َشبََّك َبْنَ َأَصابِِعِه")٣(.

-ومنها: االْعتداُل يف اخلُُصوَمة وعدم الغلو يف العداوة؛ 
ألنَّ العـداوة مبعـث كل رش، والعاقـل احلكيم هو من يرتك 
جمااًل للصلح، وباًبا للرجوع، فإنَّ ِجَراَح ُعَرى األخوة َحِرٌي 
هبا أن تلتئم، كم أن الفجور يف اخلصومة من عامات النفاق 

)١( سنن الرتمذي، كتاب األحكام، َباُب َما َجاَء َعْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يِف الَقايِض، حديث رقم: ١٣٢٢.
)٢( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، حديث رقم: ٦٠١١. 

)٣( صحيح البخاري، كتاب األدب، باب تعاون املؤمنن بعضهم بعًضا، حديث رقم:  ٦٠٢٦.
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وخصالـه، فَعْن َعْبِد اهلل ْبِن َعْمـٍرو َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: "َأْرَبٌع 
َمـْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ 
َكاَنـْت فِيِه َخْصَلٌة ِمـَن النَِّفاِق َحتَّى َيَدَعَهـا: إَِذا اْؤُتَِن َخاَن، 
َث َكـَذَب، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر ")١(،  َوإَِذا َحدَّ
َجاِل  وَعْن َعاِئَشـَة ، قالت: قال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:"إِنَّ َأْبَغَض الرِّ
ــَره اإلمـام البخاري: "بأنه  إىَِل اهلل األََلــدُّ اخلَِصُم")٢(، وَفسَّ

اِئـُم يِف اخلُُصوَمِة")٣(. الدَّ

-ومنها: التؤدة وإمعان النظر يف موضوع النزاع واإلملام 
بـه، وعـدم التـسع يف إصدار احلكـم إال بعد سـمع دعوى 
الطرفـن وتقليب الفكـر يف األمر، فالقـول ُينقض بالقول، 
واحلجة ُتدفع باحلجة؛ ألنَّ اتباع اهلوى ُمردي وُمضل، وَأَتى 
رِضُ  ُعَمـَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرُجٌل َقْد ُفِقَئْت َعْينُُه، َفَقاَل َلُه ُعَمُر: ُتْ
َخْصَمك َفَقاَل َلُه: َيا َأِمَي املْؤِمنَِن َأَما بِك ِمْن اْلَغَضِب إالَّ َما 
َأَرى، َفَقـاَل َلُه ُعَمُر: َفَلَعلَّك َقْد َفَقـْأت َعْينَْي َخْصِمك َمًعا، 

)١( متفـق عليـه: صحيـح البخـاري، كتـاب اإليـمن، باب عامـة املنافـق، حديث رقـم: ٣٤، 
وصحيح مسلم، كتاب اإليمن، باب بيان خصال املنافق، حديث رقم: ١٠٦.

)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب املظال والغصب، باب قوله تعال)وهو ألد اخلصام(، حديث 
رقم: ٢٤٥٧، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب يف األلد اخلصم، حديث رقم: ٢٦٦8.

اِئُم يِف اخُلُصوَمِة، ٧٣/٩. )٣( صحيح البخاري، ِكَتاُب اأَلْحَكاِم،َباُب اأَلَلدِّ اخَلِصِم، َوُهَو الدَّ
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َفَحرَضَ َخْصُمُه َقْد ُفِقَئْت َعْينَاُه َمًعا، َفَقاَل ُعَمُر: إَذا َسـِمْعت 
ـَة اآْلَخـِر َباَن اْلَقَضـاُء، َقاُلـوا: َواَل ُيْعَلُم لُِعَمـَر يِف َذلَِك  ُحجَّ

َحاَبِة)١(.  خُمَالٌِف ِمْن الصَّ

ويف قصة سيدنا داود  واخلصمن أتى التوجيه اإلهلي 
لنبي اهلل داود ، فقال تعاىل:﴿ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  
جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ  ی  ی   ی   ی  ىئ  

حب  خب﴾)٢(.
-ومنهـا: وجـوب اإلنصـاف وتريم املحابـاة، قال اهلل 

تعاىل: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٣(، 
واإلنصـاف مطلوب دائـًم وأبًدا يف كل األحـوال، ومع كل 
الناس حتى املخالفن لنا يف عقيدتنا أو املناوئن لنا يف دنيانا، 

قـال تعـاىل:﴿ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   
ېئ    ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ  ەئ  

)١( املحى باآلثار، البن حزم األندلس، ٤٣٦/8، ط  دار الفكر، بيوت.
)٢( ]سورة ص، اآلية ٢٦[.

)٣( ]سورة النساء، اآلية ١٣٥[.
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ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻٻ   ٱ  
ٹ                 ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ﴾)١(.

- ومنهـا: عدم تزييـف احلقائق، وإلبـاس الباطل ثوب 
احلـق، واحلق ثوب الباطل، فَعن السـيدة ُأمِّ َسـَلَمَة  َعِن 
، َوَلَعلَّ  ، َوإِنَُّكـْم َتَْتِصُموَن إَِلَّ َم َأَنا َبرَشٌ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقـاَل: "إِنَّ
تِِه ِمْن َبْعـٍض، َوَأْقِيَ َلُه َعَى  َبْعَضُكـْم َأْن َيُكـوَن َأحْلََن بُِحجَّ
َنْحِو َما َأْسَمُع، َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشْيًئا َفَا َيْأُخْذ، 

َم َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر")٢(. َفإِنَّ

- ومنها: التسـامح عند التقايض، وعدم التشوف إىل ما 
فيه شـبهة فضـًا عن ما هو  حق ظاهر للغـي، وقد دعا ملسو هيلع هللا ىلص 
ملـن هذه صفتـه أن تناله رمحة اهلل تعـاىل، فَعْن َجابِـِر ْبِن َعْبِد 
اهلل : َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َقـاَل: "َرِحـَم اهلل َرُجًا َسـْمًحا 
ى، َوإَِذا اْقَتض")٣(، وترصد السنة املرشفة  إَِذا َباَع، َوإَِذا اْشرَتَ

)١( ]سورة النساء، اآليات ١٠٥ – ١٠٧[.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب احليل، باب إذا غصب جارية فزعم أنا ماتت، حديث 
رقم: ٦٩٦٧، وصحيح مسلم، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر، حديث رقم:  ١٧١٣.

)٣( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسمحة يف الرشاء، حديث رقم: ٢٠٧٦.
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حالـة مرشقة للتسـامح واإليثار، فعن َأيِب ُهَرْيـَرَة ، َقاَل: 
ى َرُجٌل ِمـْن َرُجٍل َعَقاًرا َلـُه، َفَوَجَد  َقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "اْشـرَتَ
ًة فِيَها َذَهٌب، َفَقاَل  ى الَعَقاَر يِف َعَقاِرِه َجرَّ ِذي اْشـرَتَ ُجُل الَّ الرَّ
ْيُت ِمنَْك  َم اْشرَتَ ى الَعَقاَر: ُخْذ َذَهَبَك ِمنِّي، إِنَّ ِذي اْشـرَتَ َلُه الَّ
َم  ِذي َلُه األَْرُض: إِنَّ َهَب، َوَقاَل الَّ األَْرَض، َوَلْ َأْبَتـْع ِمنَْك الذَّ
بِْعُتـَك األَْرَض َوَمـا فِيَهـا، َفَتَحاَكـَم إىَِل َرُجٍل، َفَقـاَل: الَِّذي 
ا: ِل ُغَاٌم، َوَقاَل اآلَخُر:  اَكَم إَِلْيـِه: َأَلُكَم َوَلٌد؟ َقاَل َأَحُدمُهَ َتَ
ِل َجاِرَيٌة، َقاَل: َأْنِكُحوا الُغَاَم اجلَاِرَيَة َوَأْنِفُقوا َعَى َأْنُفِسـِهَم 

َقا")١(. ِمنُْه َوَتَصدَّ

وهـذا يتمثـل يف قولـه تعـاىل: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٢(، فقـد أمـر 
اهلل تعـال بالعـدل، ووعد عليه اخلي العظيـم، وهو حمبة اهلل 
للمقسـطن، وما بعد حمبة اهلل إال احلياة املسـتقيمة يف الدنيا، 

والعيشة الطيبة يف اآلخرة. 

*             *               *

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، َباُب َحِديِث الَغاِر، حديث رقم: ٣٤٧٢، 
وصحيح مسلم، كتاب األقضية، باب استحباب إصاح احلاكم، حديث رقم: ١٧٢١.

)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٤٢[.
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السـام يف اإلسـام له منزلته الرفيعة، فهو شـعية من 
شـعائر اإلسـام، وقد جاء اإلسـام لرتسـيخ قيم السـام 
واملحبـة واملودة، والسـام اسـم من أسـمء اهلل تعـاىل، قال 

ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ے    ے   ﴿ھ   تعـاىل: 
َاَم  )٢(، وَعْن َعْبِد اهلل بن مسعود  َقاَل: "إِنَّ السَّ

ۇ﴾)١(
اْسـٌم ِمـْن َأْسـَمِء اهلل َتَعاىَل، َوَضَعـُه اهلل يِف اأْلَْرِض، َفَأْفُشـوا 

 .)٣(

َاَم َبْينَُكْم")٢( السَّ

وقد أعى القرآن الكريم من شأن السام فجعله تية أهل 
اجلنـة، يقول اهلل تعاىل: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ   
)٤(، وقـال تعاىل:﴿ى  ائ  ائ  

ڑ  ک  ک﴾)٣(
)*( أعد هذا املبحث د/السيد عاطف خليل، عضو اإلدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.

)١( ]سورة احلرش، اآلية ٢٣[.
َاِم اْسٌم ِمْن َأْسَمِء اهلل ، حديث رقم:  ٩8٩. )٢( األدب املفرد للبخاري، َباُب السَّ

)٣( ]سورة األعراف، اآلية ٤٦[.

آداب الســــالم)*(
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ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ﴾)١(، وقـال : ﴿ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ﴾)٢(، وتية اإلسام السام، وهي من أسباب 
املحبـة ودخول اجلنة، َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اَل َتْدُخُلوَن اجْلَنََّة 
ٍء  ُكْم َعَى يَشْ ابُّـوا، َأَواَل َأُدلُّ َحتَّـى ُتْؤِمنُـوا، َواَل ُتْؤِمنُوا َحتَّى َتَ
ـَاَم َبْينَُكْم")٣(، وعْن َعْبِد اهلل  اَبْبُتْم؟ َأْفُشـوا السَّ إَِذا َفَعْلُتُموُه َتَ
؟  ْبـِن َعْمـرٍو  َأنَّ َرُجًا َسـَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ اإِلْسـَاِم َخْيٌ
ـَاَم َعـَى َمْن َعَرْفـَت َوَمْن َلْ  َقاَل:"ُتْطِعـُم الطََّعـاَم، َوَتْقَرُأ السَّ
َتْعـِرْف")٤(، والسـام مـن أخـِص صفات عبـاد الرمحن، قال 

تعـاىل:﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴾)٥(.

ومن أهم آداب السالم ما ييل:
- أن يسـلم الصغـي عى الكبـي، والراكب عى املايش، 
اِكـُب َعَى امَلايِش،  ُم الرَّ والقليل عى الكثي، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيَسـلِّ

)١( ]سورة إبراهيم، اآلية ٢٣[.

)٢( ]سورة الفرقان، اآلية ٧٥[.
بََّة امْلُْؤِمنَِن ِمَن  نََّة إاِلَّ امْلُْؤِمنُوَن، َوَأنَّ حمََ ُه الَ َيْدُخُل اجلَْ )٣( صحيح مسلم، كتاب اإليمن، َباُب َبَياِن َأنَّ

َاِم َسَبٌب حِلُُصوهِلَا، حديث رقم: ٩٣. يَمِن، َوَأنَّ إِْفَشاَء السَّ اإْلِ
)٤( صحيح البخاري، كتاب اإليمن، باب إفشاء السام من اإلسام، حديث رقم:  ٢8.

)٥( ]سورة الفرقان، اآلية ٦٣[.
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َوامَلـايِش َعـَى الَقاِعـِد، َوالَقِليُل َعـَى الَكثِـِي«)١(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص 
ِغـُي َعـَى الَكبِـِي، َوامَلـارُّ َعـَى الَقاِعِد،  ُم الصَّ أيًضـا: »ُيَسـلِّ

َوالَقِليُل َعَى الَكثِِي«)٢(. 

- ومنها: التوسـط بن اجلهر واإلسار يف إلقاء السـام 
والـرد عليـه، فَعْن َثابِِت ْبـِن ُعَبْيٍد َقاَل: َأَتْيُت جَمِْلًسـا فِيِه 
َا َتِيٌَّة  َعْبُد اهلل ْبُن ُعَمَر  َفَقاَل: "إَِذا َسـلَّْمَت َفَأْسـِمْع، َفإِنَّ
ْوِت  ِمْن ِعنْـِد اهلل ُمَباَرَكًة َطْيَبًة")٣(، "َوُيْسـَتْثنَى ِمـْن َرْفِع الصَّ
ـَاِم َمـا إَِذا َدَخَل َعَى َمَكاٍن فِيـِه َأْيَقاٌظ َونَِيـاٌم")٤(، َفَعْن  بِالسَّ
ُم  ْيِل َفُيَســلِّ امْلِْقـَداِد  َقـاَل:"َكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص جَيِـيُء ِمَن اللَّ

َتْسِليًم اَل ُيوِقُظ َناِئًم، َوُيْسِمُع اْلَيْقَظان")٥(.

- ومنهـا: عدم تصيص أحد من اجلالسـن بالسـام، 
فاإلسـام  حيافـظ عـى املـودة، ونقـاء الصدور، وسـامة 
القلوب من الضغائن، لذا أمر املسـلم أال يص أحًدا بعينه 
بالسـام دون بقية النـاس، فَعْن َعْبِد اهلل ْبـِن َعْمرو  َأنَّ 

)١(  صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب تسليم الراكب عى املايش، حديث رقم: ٦٢٣٢.
)٢( املصدر السابق، نفس الكتاب، َباُب َتْسِليِم الَقِليِل َعَى الَكثِِي، حديث: ٦٢٣١.

)٣( األدب املفرد للبخاري، باب يسمع إذا سلم، حديث رقم: ١٠٠٥.
)٤( فتح الباري البن حجر، ١8/١١،  ط دار املعرفة - بيوت، ١٣٧٩هـ.

)٥( صحيح مسلم، كتاب األرشبة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، حديث رقم: ٢٠٥٥.
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؟ َقاَل:"ُتْطِعـَم  ْسـَاِم َخـْيٌ َرُجـًا َسـَأَل النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأيُّ اإْلِ
ـَاَم َعَى َمْن َعَرْفـَت، َوَمْن َلْ َتْعِرْف")١(،  الطََّعاَم، َوَتْقَرَأ السَّ
يقـول النـووي: »ُيْكـَرُه إَِذا َلِقـَي مَجَاَعـًة َأْن َيُـصَّ َبْعَضُهْم 
ِصيـُل اأْلُْلَفِة،  ـَاِم َتْ وِعيَِّة السَّ ـَاِم؛ أِلَنَّ اْلَقْصـَد بَِمرْشُ بِالسَّ
ـَاِم«)٢(، وقد  َويِف التَّْخِصيـِص إحَِيـاٌش لَِغْيِ َمْن ُخصَّ بِالسَّ
عدَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص تصيص السـام بمـن نعرف فقط رشًطا من 
اَعِة َأْن ُيَسلَِّم  اِط السَّ أرشاط الساعة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِمْن َأرْشَ

ُم َعَلْيِه إاِلَّ لِْلَمْعِرَفِة«)٣(.  ُجِل، اَل ُيَسلِّ ُجُل َعَى الرَّ الرَّ

- ومنهـا: السـام عند دخـول البيت، قـال : ﴿ٴۇ 
ې   ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ 
قـال  َقـاَل:   ، َأَنـٍس  وَعـْن  ى﴾)٤(،  ې  
ْم  ِل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َيـا َأَنـُس، إَِذا َدَخْلَت َعَى َأْهِلَك َفَسـلِّ

َعَلْيِهْم، َيْكُثْر َخْيُ َبْيتَِك")٥(. 

)١( سبق ترجيه، ص ١٧8.
)٢( فتح الباري البن حجر، ١١/١8.

)٣( مسند أمحد، ٣٩8/٦، حديث رقم: ٣8٤8.
)٤( ]سورة النور، اآلية ٦١[.

)٥( مسند البزار، ١٢/١٤، حديث رقم: ٧٣٩٦.
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-ومنهـا: إلقـاء السـام عـى الصبيـان، فعـن َأَنـِس 
اْبـِن َمالِـٍك  َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:"َمرَّ َعَى ِغْلَمٍن َفَسـلََّم 
َعَلْيِهْم")١(، وجيوز كذلك سام الرجل عى مجاعة النساء، 
فعن َأْسـَمَء بِنْـِت َيِزيد  قالت: »َمـرَّ َعَلْينَا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يِف 
َم َعَلْينَا«)٢(، قـال النووي: »َوَلْو َكاَن النَِّسـاُء  نِْسـَوٍة، َفَسـلَّ
ِحيـِح  ُجـُل َجـاَز؛ لِْلَحـِديِث الصَّ مَجًْعـا َفَسلَّـَم َعَلْيِهـنَّ الرَّ

يِف َذلَِك«)٣(.

- ومنهـا أن يكون إلقاء السـام بصيغتـه الكاملة، فعن 
ِعمـراَن بـِن ُحَصن، قـال: جاء رُجـٌل إىل النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
السـاُم عليُكـم، فـردَّ عليـه، ثـم جَلـَس، فقـال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»عـرٌش«، ُثـمَّ جاء آخـُر، فقال: السـاُم عليكـم ورمحُة اهلل، 
فردَّ عليـه، فجلَس، فقال: »ِعرْشوَن«، ثم جـاء آخُر، فقال: 
الساُم عليُكم ورمحُة اهلل وبركاُته، فردَّ عليه، فجلَس، فقال: 

»ثاثوَن«)٤(.

)١( صحيح مسلم، كتاب السام، باب استحباب السام عى الصبيان، حديث رقم:  ٢١٦8.
)٢( سنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف السام عى النساء، حديث رقم:  ٥٢٠٤.

)٣( روضة الطالبن للنووي، ٢٣٠/١٠، ط املكتب اإلسامي، بيوت- دمشق، ١٤١٢هـ.
)٤( سنن أيب داود، كتاب األدب، باب كيف السام، حديث رقم:  ٥١٩٥.
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- ومنهـا: إلقاء السـام عند مغادرة املجلـس، فَعْن َأيِب 
ُهَرْيـَرَة  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إَِذا اْنَتَهـى َأَحُدُكْم إىَِل جَمِْلٍس 
َفْلُيَسـلِّْم، َفإِْن َبَدا َلـُه َأْن جَيِْلَس َفْلَيْجِلْس، َفإَِذا َقاَم َفْلُيَسـلِّْم، 

َفَلْيَسِت اأْلُوىَل بَِأَحقَّ ِمَن اآلخرة" )١(. 

وهناك مواطن ينبغي ترك إلقاء السالم فيها: 

ه أثنـاء خطبة اجلمعة،  - منهـا: ترك إلقاء السـام أو ردِّ
قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا ُقْلـَت لَِصاِحبَِك َيْوَم اجلُُمَعـِة َأْنِصْت َواإِلَماُم 
َيُْطـُب، َفَقـْد َلَغـْوَت«)٢(، كذلك ترك إلقائـه عى من دخل 
َم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُه َسـلَّ اخلـاء، فَعِن املَهاِجِر ْبـِن ُقنُْفٍذ  "َأنَّ
َأ َردَّ َعَلْيِه")٣(. َأ، َفَلمَّ َتَوضَّ َوُهَو َيُبوُل، َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َحتَّى َتَوضَّ

*           *            *

)١( سنن الرتمذي، أبواب االستئذان واآلداب، باب ما جاء يف التسليم عند القيام وعند القعود، 
حديث رقم:  ٢٧٠٦.

)٢( صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام يطب، حديث رقم: ٩٣٤. 
)٣( سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب رد السام بعد الوضوء، حديث رقم:  ٣8.
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)١(الداعيـة إىل اهلل تعـاىل إنـم يدعو إىل دين اإلسـام، فهو 

يدعو إىل القرآن والسـنة، ويبن األحكام الشـرعية ألصول 
العبـادات وفروعها، وينهى الناس عـن اخلطأ فيها، ويدعو 
إىل حماسـن األخاق، وفضائل اآلداب، وينهى عن ضدها، 
فواجبه ال يقترص عى نفسه فحسب، دون أن تكون له صلة 
باملجتمـع من حوله، ودون حماولة هلداية غيه إىل اهلل تعاىل، 

فهو يتعامل مع جمتمع وحييا وسطه.

ومن أهم آداب الداعية:

- أن يكون عامًلا فقيًها، فا دعوة قبل العلم، وال أداء قبل 
التحمل، حيث يقول سبحانه: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  
ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

 )*( أعد هذا املبحث د/السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف اجليزة.

 أدب الدعـوة إىل اهلل
باحلكمة واملوعظة احلسنة)*(



84

ىئ   ی   ی ﴾)١(، وقـال اهلل تعـاىل: ﴿ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک   گ﴾)٢(.
  ومنها: أن يكون حسـن املنظر، فعـن أيب الدرداء -
قال: سـمعت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »إِنَُّكـْم َقاِدُمـوَن َعَى 
إِْخَوانُِكـْم، َفَأْصِلُحـوا ِرَحاَلُكْم، َوَأْصِلُحوا لَِباَسـُكْم، َحتَّى 
اِس، َفإِنَّ اهلل اَل حُيِـبُّ اْلُفْحَش،  َتُكوُنـوا َكَأنَُّكْم َشـاَمٌة يِف النَـّ

َش«)٣(.  َواَل التََّفحُّ

- ومنهـا: الدعوة باللن واحللـم واألناة، قال اهلل تعاىل: 
﴿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﴾)٤(، 
وقـال َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألََشـجِّ َعْبـِد اْلَقْيـِس : »إِنَّ فِيـَك 
ْلـُم، َواأْلََنـاُة«)٥(، فينبغي أن يكون  َخْصَلَتـْنِ حُيِبُُّهـَم اهللُ: احْلِ

)١( ]سورة التوبة، اآلية ١٢٢[.
)٢( ]سورة يوسف، اآلية ١٠8[.

َزاِر، حديث: ٤٠8٩. )٣( سنن أيب داود، كتاب اللباس، َباُب َما َجاَء يِف إِْسَباِل اإلِْ
)٤( ]سورة آل عمران، اآلية ١٥٩[.

يَمِن بِاهللِ َوَرُسولِِه، حديث: ١٧. ْمِر بِاإلِْ )٥( صحيح مسلم، كتاب اإليمن، َباُب األَْ



85

الداعـي حليًم صبـوًرا عى األذى، فإن ل حيلـم ويصرب كان 
ما يفسد أكثر مما يصلح.

- ومنهـا: مراعـاة األوقـات املناسـبة يف الدعـوة، فعن 
ُلنَا بِاملْوِعَظِة يِف  ابن مسـعود ، قال: َكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َيَتَخوَّ
آَمِة َعَلْينَا«)١(، قال ابن حجر: »َوُيْسَتَفاُد ِمَن  اِم، َكَراَهَة السَّ األَيَّ
الِِح  دِّ يِف اْلَعَمِل الصَّ احْلَِديِث اْسـتِْحَباُب َتْرِك املَداَوَمـِة يِف اجْلِ
 ، َخْشَيَة املَاِل، َوإِْن َكاَنِت املَواَظَبُة َمْطُلوَبًة َلِكنََّها َعَى ِقْسَمْنِ
ا َيْوًما َبْعَد َيْوٍم َفَيُكوُن َيْوُم  ا ُكلَّ َيْوٍم َمَع َعَدِم التََّكلُِّف، َوإِمَّ إِمَّ

اَحِة لُِيْقبَِل َعَى الثَّايِن بِنََشاٍط«)٢(.  ِك أِلَْجِل الرَّ ْ الرتَّ

عوة وعدم السآمة، قال اهلل تعاىل  رُب عى الدَّ - ومنها: الصَّ
يف حق نبي اهلل نوح : ﴿ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ    ۈ   ۈ  ۆ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې  ې   ې 
ەئ  ەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ﴾)٣(.
ْم بِامْلَْوِعَظِة، حديث:  ٦8.  هلُُ )١( صحيح البخاري، كتاب العلم، َباُب َما َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَخوَّ

)٢( فتح الباري البن حجر العسقاين، ١٦٣/١. 
)٣( ]سورة نوح ،اآليات ٥ - ٩[.
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- ومنهـا: خماطبـة الناس عى قدر عقوهلـم، فيجب عى 
الداعيـة أن يراعـي حال املدعو ومسـتواه، فعـن عيل بن أيب 
ُثـوا النَّاَس بِـَم َيْعِرُفـوَن، َأُتِبُّـوَن َأْن  طالـب قـال: »َحدِّ
 ، َب اهلل َوَرُســوُلُه«)١(، وعن َعْبِد اهلل ْبِن َمْســُعوٍد ُيَكـذَّ
ٍث َقْوًمـا َحِديًثا اَل َتْبُلُغـُه ُعُقوهُلُْم، إاِلَّ  َقـاَل: »َما َأْنـَت بُِمَحدِّ

َكاَن لَِبْعِضِهْم فِْتنًَة«)٢(.  

- ومنهـا: البدء بالفرائض والواجبـات، فالـداعي إىل اهلل 
يتــدرج يف دعوة الناس، فيدعوهم إىل الفرائض قبل السـنن، 
ويدعوهم إىل األمور الواجبة قبل األمور املسـتحبة، فَعِن اْبِن 
َعبَّاٍس : َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َبَعَث ُمَعاًذا  َعَى الَيَمِن، 
َل َما َتْدُعوُهْم  َقـاَل: »إِنََّك َتْقَدُم َعَى َقـْوٍم َأْهِل ِكَتاٍب َفْلَيُكْن َأوَّ
ُهْم َأنَّ اهلل َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم  إَِلْيِه ِعَباَدُة اهلل، َفإَِذا َعَرُفوا اهلل، َفَأْخرِبْ
ُهْم َأنَّ اهلل  َخَْس َصَلَواٍت يِف َيْوِمِهْم َوَلْيَلتِِهْم، َفإَِذا َفَعُلوا، َفَأْخرِبْ
ْم َوُتَردُّ َعَى ُفَقَراِئِهْم، َفإَِذا َأَطاُعوا  َفَرَض َعَلْيِهْم َزَكاًة ِمْن َأْمَواهِلِ

هِبَا، َفُخْذ ِمنُْهْم َوَتَوقَّ َكَراِئَم َأْمَواِل النَّاس«)٣(.

)١( صحيـح البخاري، كتـاب العلم، َباُب َمْن َخصَّ بِالِعْلِم َقْوًما ُدوَن َقْوٍم َكَراِهَيَة َأْن اَل َيْفَهُموا، 
حديث رقم: ١٢٧.

ِديِث بُِكلِّ َما َسِمَع، حديث رقم: ٤. مة كتابه، َباُب النَّْهِي َعِن احلَْ )٢( صحيح مسلم، مقدِّ
َدَقِة، حديث رقم: ١٤٥8. )٣( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، َباُب اَل ُتْؤَخُذ َكَراِئُم َأْمَواِل النَّاِس يِف الصَّ
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- ومنهـا: حسـن العـرشة والتآلـف مـع النـاس، فعى 
الداعيـة أن يتآلف مـع الناس كي تصل دعوتـه إىل قلوهبم، 
يعود مرضاهم، ويشـاركهم أفراحهم وأتراحهم فهو واحد 
منهم يريد هلم اخلي، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 

»املْؤِمُن َمْأَلوٌف، َواَل َخْيَ فِيَمْن اَل َيْأَلُف، َواَل ُيْؤَلُف«)١(.

- ومنها: التزام الوسطية واالعتدال يف الدعوة، فعن َجابِر 
اْبـن َعْبِد اهلل األَْنَصـاِريِّ ، َقاَل: َأْقَبَل َرُجـٌل بِنَاِضَحْنِ َوَقْد 
َك َناِضَحُه َوَأْقَبَل إىَِل ُمَعاٍذ،  ، َفرَتَ ْيُل، َفَواَفَق ُمَعاًذا ُيَصيلِّ َجنََح اللَّ
ُجُل َوَبَلَغُه َأنَّ ُمَعاًذا  َفَقَرَأ بُِسوَرِة الَبَقَرِة - َأِو النَِّساِء - َفاْنَطَلَق الرَّ
َنـاَل ِمنُْه، َفَأَتـى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَشـَكا إَِلْيِه ُمَعاًذا، َفَقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ْيَت  »َيا ُمَعـاُذ، َأَفتَّاٌن َأْنَت« َأْو »َأَفاتٌِن« َثَاَث ِمـَراٍر: »َفَلْوالَ َصلَّ
ُه  ْيِل إَِذا َيْغَشى، َفإِنَّ ْمِس َوُضَحاَها، َواللَّ بَِسـبِِّح اْسَم َربَِّك، َوالشَّ

ِعيُف َوُذو احلَاَجِة«)٢(. ُيَصيلِّ َوَراَءَك الَكبُِي َوالضَّ

- ومنهـا: أن يوافـق قولـه فعلـه، فالداعية صـادق مع 
ُجـِل َيْوَم  نفسـه وجمتمعه، قـال َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »جُيَـاُء بِالرَّ

)١( مسند أمحد، ١٠٦/١٥، حديث رقم:  ٩١٩8.
ل، حديث رقم: ٧٠٥. )٢( صحيح البخاري، كتاب األذان، َباُب َمْن َشَكا إَِماَمُه إَِذا َطوَّ
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اِر، َفَيُدوُر َكَم  اِر، َفَتنَْدلِـُق َأْقَتاُبُه يِف النَـّ الِقَياَمـِة َفُيْلَقى يِف النَـّ
اِر َعَلْيِه َفَيُقوُلوَن: َأْي  َيُدوُر احِلـَمُر بَِرَحاُه، َفَيْجَتِمُع َأْهُل النَـّ
ُفَاُن َما َشـْأُنَك؟ َأَلْيـَس ُكنَْت َتْأُمُرَنا بِاملْعـُروِف َوَتنَْهاَنا َعِن 
امُلنَْكـِر؟ َقاَل: ُكنُْت آُمُرُكْم بِاملْعـُروِف َوالَ آتِيِه، َوَأْنَاُكْم َعِن 

امُلنَْكِر َوآتِيِه«)١(.

- ومنهـا: التحذيـر مـن الفتـوى بـا علـم، فعن أيب 
ُهَرْيَرَة  قال: َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن ُأْفتَِي بَِغْيِ ِعْلٍم 
َكاَن إِْثُمـُه َعـَى َمـْن َأْفَتاُه«)٢(، وسـئل الشـعبي عن يشٍء، 
فقـال: ال أدري، فقيل: أال تسـتحيي مـن قولك ال أدري 
وأنـت فقيـه أهل العـراق ؟ فقال: لكن املائكة ل تسـتِح 

حن قالت: ال علم لنا إال ما علمتنا«)٣(.

- ومنها: إعام املخاطب بم حيتاج إليه، فَعْن َأيِب َسِعيٍد 
اخْلُْدِريِّ ، َأنَّ َرُجًا َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسـوَل اهلل 
اِس َأْفَضـُل؟ َفَقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ُمْؤِمـٌن جُيَاِهُد  َأيُّ النَـّ
يِف َسـبِيِل اهلل بِنَْفِسـِه َوَمالِِه، َقاُلوا: ُثمَّ َمْن؟ َقـاَل: ُمْؤِمٌن يِف 

ُلوَقٌة، حديث رقم:  ٣٢٦٧. ا خمَْ )١( صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، َباُب ِصَفِة النَّاِر، َوَأنََّ
)٢( سنن أيب داود، كتاب العلم، َباُب التََّوقِّي يِف اْلُفْتَيا، حديث رقم:  ٣٦٥٧.

)٣( صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، ص ٩.   
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ِه«)١(،  اَس ِمْن رَشِّ ـَعاِب َيتَِّقي اهلل، َوَيَدُع النَـّ ِشـْعٍب ِمَن الشِّ
َا َقاَلْت: َيا َرُسـوَل اهلل، َنـَرى اجِلَهاَد  وَعـْن َعاِئَشـَة ، َأنَّ
َأْفَضـَل الَعَمِل، َأَفَا ُنَجاِهُد؟ َقاَل: »اَل، َلِكنَّ َأْفَضَل اجِلَهاِد 

وٌر«)٢(. َحجٌّ َمرْبُ

وعـن عبـد اهلل  قال: َسـَأْلُت النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ الَعَمِل 
؟ َقاَل:  َاُة َعَى َوْقتَِها، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ َأَحـبُّ إىَِل اهلل؟ َقاَل: »الصَّ
؟ َقاَل:اجِلَهاُد يِف َسبِيِل اهلل، َقاَل:  ُثمَّ بِرُّ الَوالَِدْيِن، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ
، َوَلِو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَديِن«)٣(، وَعْن َأيِب َذرٍّ ، َقاَل:  َثنِي هِبِنَّ َحدَّ
يَمُن بِاهلل  ُقْلُت: َيا َرُسـوَل اهلل، َأيُّ اأْلَْعـَمِل َأْفضُل؟ َقاَل:"اإْلِ
َقـاِب َأْفَضُل؟ َقاَل:  َهـاُد يِف َسـبِيِلِه" َقاَل: ُقْلـُت: َأيُّ الرِّ َواجْلِ
"َأْنَفُسَها ِعنَْد َأْهِلَها َوَأْكَثُرَها َثَمنًا" َقاَل: ُقْلُت: َفإِْن َلْ َأْفَعْل؟ 
َقـاَل: "ُتِعُن َصانًِعا َأْو َتْصنَُع أِلَْخَرَق" َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسـوَل 
َك  اهلل، َأَرَأْيَت إِْن َضُعْفُت َعْن َبْعِض اْلَعَمِل؟ َقاَل: َتُكفُّ رَشَّ

اِهٌد بِنَْفِسـِه َوَمالِِه يِف  )١(  صحيـح البخـاري، كتاب اجلهاد والسـي، َباٌب َأْفَضـُل النَّاِس ُمْؤِمٌن جمَُ
َسبِيِل اهلل، حديث رقم:  ٢٧8٦.

وِر، حديث رقم: ١٥٢٠. )٢( صحيح البخاري، كتاب احلج، باُب َفْضِل احَلجِّ امَلرْبُ
َاِة لَِوْقتَِها، حديث رقم: ٥٢٧. )٣( صحيح البخاري، كتاب الصاة، َباُب َفْضِل الصَّ
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َا َصَدَقٌة ِمنَْك َعَى َنْفِسَك")١(، قال ابن حجر:  َعِن النَّاِس َفإِنَّ
"َقـاَل اْلُعَلَمُء اْختَِاُف اأْلَْجِوَبِة يِف َذلَِك بِاْختَِاِف اأْلَْحَواِل 
ـاِمُعوَن  ـاِئُل َوالسَّ َواْحتَِيـاِج املَخاَطبَِن َوَذَكَر َما َلْ َيْعَلْمُه السَّ

َوَتَرَك َما َعِلُموُه")٢(.

*             *             *

)١( متفـق عليه: صحيـح البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، حديث رقم: ٢٥١8، 
وصحيح مسـلم، كتـاب اإليمن، باب بيان كـون اإليمن باهلل تعاىل أفضـل األعمل، حديث 

رقم: 8٤ واللفظ له.
)٢( فتح الباري البن حجر، ٧٩/١.
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)١(مما ال شـك فيه أن اإلسـام هو دين املودة واأللفة، وقد 

أمرنا بصلة األرحام وزيارة األهل واألصحاب واألصدقاء 
مـن أهل التقوى والدين، ففـي احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َأنَّ 
َرُجًا َزاَر َأًخا َلُه يِف َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهللُ َلُه َعَى َمْدَرَجتِِه 
َمَلًكا، َفَلمَّ َأَتى َعَلْيِه َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: ُأِريُد َأًخا ِل يِف َهِذِه 
َـا؟ َقاَل: اَل، َغْيَ  اْلَقـْرَيـِة، َقاَل: َهْل َلـَك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة َتُرهبُّ
َأينِّ َأْحَبْبُتُه يِف اهلل ، َقاَل: َفإيِنِّ َرُسوُل اهلل إَِلْيَك، بَِأنَّ اهللَ َقْد 

.)٢(

َأَحبََّك َكَم َأْحَبْبَتُه فِيِه«)١(

ومن أهم آداب الزيارة ما ييل:
- إعـام أهل البيت قبل الذهـاب للزيارة بوقٍت كاٍف، 
وأن يتجنـب الزيـارات املفاجئـة حتـى ال يقع أهـل البيت 

)*( أعد هذا املبحث د/حممد عزت، أمن عام املجلس األعى للشئون اإلسامية.
)١( صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، َباٌب يِف َفْضِل احْلُبِّ يِف اهللِ، حديث رقم:  ٢٥٦٧.

آداب الزيارة وعيادة املريض)*(
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يف حـرج مـن أمرهم، فإذا وصـل البيت فيكون االسـتئذان 
ثاًثا، يقول سبحانه: ﴿وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسـول  ويقـول  حئ﴾)١(،  جئ   ی   ی  

َفاْرِجْع")٢(.  َوإاِلَّ  َلَك،  ُأِذَن  َفإِْن  َثَاٌث،  "ااِلْستِْئَذاُن 

- ومنهـا: غـض البرص وعـدم التطلع لعـورات أهل 
البيـت، فَعْن َأيِب َبـْرَزَة اأْلَْسـَلِميِّ  َقاَل: َناَدى َرُسـوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّـى َأْسـَمَع اْلَعَواتِـَق، َفَقـاَل: "َيا َمْعـرَشَ َمْن آَمَن 
يـَمُن َقْلـَبُه اَل َتْغَتـاُبوا املْسـِلِمَن،  بِِلَســانِِه، َوَلْ َيْدُخــِل اإْلِ
ـُه َمْن َيتَّبِـْع َعْوَرَة َأِخيـِه َيتَّبِِع اهلل  َواَل َتتَّبُِعـوا َعْوَراِتِـْم؛ َفإِنَّ

َعْوَرَتُه َحتَّى َيْفَضَحُه يِف َبْيتِِه")٣(.

-ومنهـا: أال يتحـدث بالغيبـة والنميمة والسـخرية يف 
زيارتـه، قـال تعـاىل: ﴿ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   
يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   یی   ی      ىئ   

)١( ]سورة النور، اآلية ٢٧[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب اآلداب، َباُب ااِلْستِْئَذاِن، حديث رقم:  ٢١٥٣.

)٣( مسند أمحد، ٤٠/٣٣،  حديث رقم: ١٩8٠١.
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يت   ىت   مت   خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب    حب  
جث﴾)١(. 

ف نفسـه بأشهر أسمئه أو صفاته، فعن  - ومنها: أن ُيعرِّ
َجابِـِر ْبِن َعْبِد اهلل ، قال: َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َدْيٍن َكاَن َعَى 
َأيِب، َفَدَقْقـُت الَبـاَب، َفَقاَل: »َمْن َذا« َفُقْلـُت: َأَنا، َفَقاَل: »َأَنا 

ُه َكِرَهَها«)٢(. َأَنا« َكَأنَّ

- ومنهـا: شـكر صاحـب البيـت عـى حسـن الضيافة 
واالسـتقبال حتى وإن وجد تقصـًيا فيهمـا، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن 
اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر اهلل، َوَمْن اَل َيْشُكُر اْلَقِليَل اَل َيْشُكُر 
ُث بِنِْعَمِة اهلل ُشـْكٌر َوَتْرُكَها ُكْفـٌر، َواجْلََمَعُة  اْلَكثِـَي، َوالتََّحدُّ

َبَرَكٌة َواْلُفْرَقُة َعَذاٌب«)٣(.

ويضاف عى آداب الزيارة بعض اآلداب املتعلقة بعيادة 
املريض، منها: 

-اختيار الوقت املناسـب لعيادة املريض، فبعض الناس 
يتعجـل عيادة املريض بمجرد سـمعه أن فاًنا مريض، وقد 

)١( ]سورة احلجرات، اآلية ١١[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب إذا قال من ذا ؟ فقال أنا، حديث رقم: ٦٢٥٠.

)٣( مسند البزار، ٢٢٦/8، حديث رقم: ٣٢8٢. 
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يكون هذا املريض حيتاج إىل الراحة فقط، فيسـبب له الناس 
حرًجا والرتيث هنا هو املطلوب كم ال نمل يف الزيارة حتى 
يفـوت موعُدهـا، فَعْن َأَنـِس  َقــاَل: »َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اَل 

َيُعوُد َمِريًضا إاِلَّ َبْعَد َثَاٍث«)١(.

-ومنها: سـؤال املريـض عن صحتـه واالطمئنان عليه 
ومتابعـة حالته، فَعـْن حَمُْموِد ْبِن َلبِيٍد َقاَل: مَلَّـا ُأِصيَب َأْكُحُل 
ُلوُه ِعنَْد اْمـَرَأٍة ُيَقاُل هَلَا: ُرَفْيَدُة،  َسـْعٍد َيْوَم اخْلَنَْدِق َفَثُقَل، َحوَّ
َوَكاَنـْت ُتَداِوي اجْلَْرَحى، َفـَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َمـرَّ بِِه َيُقوُل: 
ُه«)٢(. »َكْيَف َأْمَسْيَت؟، َوإَِذا َأْصَبَح: َكْيَف َأْصَبْحَت؟ َفُيْخرِبُ

- ومنهـا: إخـاص الدعـاء للمريض وتذكـيه بالرقية 
الصحيحة، فقد دخل سيدنا َأَنس ْبن َمالٍِك  عى مريض 
فقـال: َأالَ َأْرِقيـَك بُِرْقَيـِة َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقـاَل: َبـَى، َقاَل: 
ـايِف، الَ  »اللهـمَّ َربَّ النَّاِس، ُمْذِهَب الَباِس، اْشـِف َأْنَت الشَّ

َشايِفَ إاِلَّ َأْنَت، ِشَفاًء الَ ُيَغاِدُر َسَقًم«)٣(.

)١( سنن ابن ماجه، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف عيادة املريض، حديث رقم: ١٤٣٧.
)٢( األدب املفرد للبخاري، َباُب َكْيَف َأْصَبْحَت؟، حديث رقم: ١١١٩.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الطب، َباُب ُرْقَيِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ٥٧٤٢.
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- ومنهـا: تذكـي املريض بأجر الصرب عـى املرض، يقول 
اهلل : ﴿ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ 
ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ﴾)١(.
- ومنهـا: تذكـي املريـض باألمل والتفـاؤل، فَعـْن َأيِب 
َسـِعيٍد اخْلُْدِرّي  َقـاَل: َقاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َدَخْلُتْم 
ُسـوا َلُه يِف األََجِل َفإِنَّ َذلَِك الَ َيُردُّ َشْيًئا َوُهَو  َعَى املِريِض َفنَفِّ

َيطِيُب بِنَْفِس املِريض«)٢(.

- ومنهـا: إشـعار املريض باسـتجابة دعاِئـه، وحثه عى 
ۈ      ۈ   ۆ  ۆ   ﴿ۇ    : ربنـا  يقـول  الدعـاء، 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    

ې  ېې  ې  ى  ى﴾)٣(.

- ومنها: إظهار قيم اإلسام وعنايته باملريض واملرىض، 
  فَعـْن َمـْرَوان ْبـِن َأيِب َداُوَد َقـاَل: َأَتْيـُت َأَنَس ْبـَن َمالٍِك

)١( ]سورة البقرة، اآليات ١٥٥- ١٥٧[.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب اجلنائز، َباُب َما َجاَء يِف ِعَياَدِة امْلَِريِض، حديث رقم:  ١٤٣8.

)٣( ]سورة النمل، اآلية ٦٢[.
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َفُقْلـُت: َيا َأَبا مَحَْزَة، إِنَّ املـَكاَن َبِعيٌد َوَنْحُن ُيْعِجُبنَا َأْن َنُعوَدَك 
َم َرُجٍل  َفَرَفَع َرْأَسُه َفَقاَل: َسـِمْعُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َأيُّ
مْحَِة، َفـإَِذا َقَعَد ِعنَْد املِريِض  َيُعـوُد َمِريًضا َفإِنَّـَم َيُوُض يِف الرَّ
ِحيِح  مْحَـُة، َقاَل: َفُقْلُت: َيا َرُسـوَل اهلل، َهـَذا لِلصَّ َغَمَرْتـُه الرَّ
ِذي َيُعوُد املِريَض َفاملِريُض َما َلُه؟ َقاَل: ُتَطُّ َعنُْه ُذُنوُبُه«)١(. الَّ

- ومنها: تذير املريض مـن اجلزع وعدم الرضا بقضاء 
اهلل وقـدره، قـال َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِعَظـُم اجْلَـَزاِء َمـَع ِعَظِم 
اْلَبـَاِء، َوإِنَّ اهلل إَِذا َأَحـبَّ َقْوًمـا اْبَتَاُهـْم، َفَمـْن َريِضَ َفَلـُه 

ْخُط«)٢(. َضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ الرِّ

*         *           *

)١( مسند  أمحد، ١٧٩/٢٠، حديث رقم: ١٢٧8٢.
رْبِ َعَى اْلَبَاِء، حديث رقم: ٤٠٣١. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، َباُب الصَّ
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)١(إن املـوت ال مفر منه وال مهـرب، فينبغي للعبد أن يتقرب 

إىل ربه بالطاعات، ويتعظ باآليات، وُيبادر إىل أداء احلقوق إىل 
أهلها، وأن يستحرض أن اهلل تعاىل غنّي عن عذابه وعن طاعته.

ومن أهم اآلداب التي تتعلق باجلنائز: 

 : أن حيسـن الظـن باهلل تعاىل، قـال َجابُِر ْبـُن َعْبِد اهلل
َسـِمْعُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: اَل َيُموَتنَّ َأَحُدُكـْم إاِلَّ َوُهَو 

حُيِْسُن الظَّنَّ بِاهلل)١(.

قـال النـووي: »إنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َذلَِك َقْبـَل َوَفاتِِه بَِثَاَثِة 
ـاٍم، َوَمْعنَـى حُيِْسـُن الظَّنَّ بَِاهلل َتَعـاىَل َأْن َيُظـنَّ أن اهلل تعاىل  َأيَّ
ُر اآْلَياِت َواأْلََحاِديـَث اْلَواِرَدَة يِف  يرمحـه ويرجو َذلِـَك َوَيَتَدبَّ

)*( أعد هذا املبحث الشيخ/أمحد وحيد مرداش، عضو اإلدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.
)١( مسند أمحد، ٤٣٧/٢٢، حديث رقم: ١٤٥8٠.

آداب اجلنائز)*(
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َكـَرِم اهلل  َوَعْفـِوِه َوَرمْحَتِِه َوَمـا َوَعـَد بِـِه َأْهـَل التَّـْوِحيـِد 
مْحَِة هَلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة«)١(. َوَما َينُْشـُرُه ِمْن الرَّ

ومنها: أن يسـتقبل بـه القبلة، قال النـووي:«َويِف َكْيِفيَّتِِه 
ـا: ُيْلَقـى َعـَى َقَفـاُه َوَأْخََصـاُه إىَِل اْلِقْبَلـِة،  َوْجَهـاِن، َأَحُدمُهَ
َوالثَّايِن: ُيْضَجُع َعَى َجنْبِِه اأْلَْيَمِن ُمْسـَتْقبَِل اْلِقْبَلِة َكاملْوُضوِع 
يِف اللَّْحِد، َفإِْن َلْ ُيْمِكْن لِِضيِق املْوِضِع، َأْو َسـَبٍب آَخَر، َفَعَى 

َقَفاُه، َوَوْجُهُه َوَأْخََصاُه إىَِل اْلِقْبَلِة«)٢(.

ومنهـا: أن يلقن كلمة الشـهادة برفق ولـن، وال يلح عليه 
ُن َواَل ُيَواِجُهُه  امللقن بكثرة التكرار، قال النووي: »َواَل ُيِلحُّ املَلقِّ
بَِقْوِل: ُقْل:)اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل( َبْل َيْذُكُرَها َبْنَ َيـَدْيـِه لَِيـْذُكـَر، َفإَِذا 
نَُه  ْم َبْعَدَها، َوُيْسـَتَحبُّ َأْن ُيَلقِّ ًة اَل ُتَعاُد َعَلْيِه َما َلْ َيَتَكلَّ َقـاهَلَـا َمرَّ

نَُه َأْشَفُقُهْم َعَلْيِه«)٣(.  ُهْم، َلقَّ َغْيُ اْلَوَرَثِة، َفإِْن َلْ حَيْرُضْ َغْيُ

يـه(، فعن ُأمِّ   ومنهـا: َأن ُتْغَمض َعيناُه وُيشـد حلياه )فكَّ
َسـَلَمَة ، َقاَلْت: َدَخَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َأيِب َسَلَمَة َوَقْد 

)١( املجموع رشح املهذب للنووي، ٥/١٠8.
)٢( روضة الطالبن للنووي، ٢ /٩٧.

)٣( املرجع السابق، ٢ /٩٧، بترصف. 
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وَح إَِذا ُقبِـَض َتبَِعُه  ُه، َفَأْغَمَضـُه، ُثمَّ َقـاَل: »إِنَّ الرُّ َشـقَّ َبرَصُ
 .)١(» اْلَبرَصُ

ومنهـا: أن ُيَصـربِّ أهـل امليـت، فيحتسـبوا أجرهـم يف 
َا َقاَلْت: َسـِمْعُت  مصيبتهـم عى اهلل، فعن ُأمِّ َسـَلَمَة ، َأنَّ
َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: »َما ِمْن ُمْسـِلٍم ُتِصيُبـُه ُمِصيَبٌة َفَيُقوُل 
َمـا َأَمــَرُه اهللُ: ﴿ڄ ڄ  ڄ    ڃ ڃ﴾)٢(، اللُهـمَّ ْأُجــْريِن 
ا  ا ِمنَْهـا، إاِلَّ َأْخَلَف اهللُ َلُه َخْيً يِف ُمِصيَبتِـي، َوَأْخِلـْف ِل َخْيً
ِمنَْها«، َقاَلْت: »َفَلمَّ َماَت َأُبو َسَلَمَة، ُقْلُت: َأيُّ املْسِلِمَن َخْيٌ 
ُل َبْيٍت َهاَجَر إىَِل َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ إيِنِّ  ِمـْن َأيِب َسـَلَمَة؟ َأوَّ

ُقْلُتَها، َفَأْخَلَف اهللُ ِل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)٣(.  

 ، ومنهـا: أن يذكــر امليت بخــي، فَعـْن ُأمِّ َســَلَمـَة
َقاَلـْت: َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َحَضـْرُتـُم املـِريـَض، َأِو 
نُــوَن َعَى َما  ا، َفـإِنَّ املـَاِئَكــَة ُيَؤمِّ امليِّـَت، َفُقـوُلــوا َخــْيً

َتُقوُلوَن«)٤(.

، حديث  َعـاِء َلـُه إَِذا ُحـرِضَ )١( صحيـح مسـلم، كتـاب اجلنائـز،  َبـاٌب يِف إِْغـَمِض امْلَيِّـِت َوالدُّ
رقم:٩٢٠.

)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٥٦[.
)٣( صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد امْلُِصيَبِة، حديث رقم:  ٩١8.

)٤( صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد امْلَِريِض َوامْلَيِِّت، حديث رقم: ٩١٩.
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ومنهـا: املبـادرة إىل قضـاء الديـن وتنفيـذ مـا رُشع من 
وصايـاه، فَعـْن َأيِب ُهَرْيـَرَة  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

َقٌة بَِدْينِِه َحتَّى ُيْقَض َعنُْه«)١(. »َنْفُس امُلْؤِمِن ُمَعلَّ

  ومنها: املسـارعة إىل تغسـيله وتهيزه، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة
َعْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأْســِرُعوا بِاجْلَنَـاَزِة، َفإِْن َتُك َصاحِلًَة َفَخْيٌ 
ُموَنَا إَِلْيِه، َوإِْن َتُك َغْيَ َذلَِك َفرَشٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقابُِكْم«)٢(،  ُتَقدِّ
وحلَِديث اْبِن ُعمَر  قال: َسِمْعت َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »إَِذا 

ُعوا بِِه إىَِل َقرْبه«)٣(.  بُِسوُه َوَأْسِ َماَت َأَحدُكْم َفَا َتْ

- ومنهـا: الصاة عـى امليت وتشـييع جنازته وحضور 
 ، دفنـه، وهي مـن فـروض الكفايات، فعـن أيب ُهَرْيـَرَة
َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »َحـقُّ امُلْسـِلِم َعـَى 
َباُع اجلَنَاِئِز،  ـَاِم، َوِعَياَدُة امَلِريـِض، َواتِّ امُلْسـِلِم َخٌْس: َردُّ السَّ
ْعـَوِة، َوَتْشِميُت الَعـاطِِس)٤(، ويستحب تكثـي  َوإَِجاَبُة الـدَّ
الصفــوف يف الصاة عـى اجلنازة حتى ينال امليت شـفاعة 

َقٌة بَِدْينِِه  ُه َقاَل: »َنْفُس امُلْؤِمِن ُمَعلَّ )١( سـنن الرتمذي، أبواب اجلنائز، َباُب َما َجاَء َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
َحتَّى ُيْقَض َعنُْه«، حديث رقم: ١٠٧8.

نَاَزِة، حديث رقم:  ١٣١٥. َعِة بِاجلِْ )٢( صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، َباُب السُّْ
)٣( املعجم الكبي للطرباين جـ ١٢/ص ٤٤٤، حديث رقم:  ١٣٦١٣.

َباِع اجَلنَاِئِز، حديث رقم: ١٢٤٠. )٤( صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، َباُب اأَلْمِر بِاتِّ
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املصلن، فعن ابن عباس  قال: َسـِمْعُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َيُقوُل: َما ِمْن َرُجٍل ُمْسـِلٍم َيُموُت َفَيُقوُم َعَى َجنَاَزتِِه َأْرَبُعوَن 

َعُهُم اهللُ فِيِه«)١(.  ُكوَن بِاهلل َشْيًئا، إاِلَّ َشفَّ َرُجـًا، اَل ُيرْشِ

-ومنها: اسـتحباب القيـام للجنازة إذا مـرت عليه، 
فقد قام النبي ملسو هيلع هللا ىلص للجنازة وأمر بالقيام هلا، فَعْن َعاِمِر ْبِن 
َربِيَعـَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »إَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ِجنَاَزًة، 
َفُه َأْو  لِّ ُلَفَهـا َأْو ُتَ َفإِْن َلْ َيُكْن َماِشـًيا َمَعَهـا، َفْلَيُقْم َحتَّى َيْ
َفُه«)٢(، والقيام يكون للمسلم وغي  لِّ ُتوَضَع ِمْن َقْبِل َأْن ُتَ

املسلم؛ ألن القيام لعظم شأن املوت. 

 ، ٍّومنها: وعظ املشيعن وتذكيهم باملوت، فَعْن َعيِل -
َقاَل: ُكنَّا يِف َجنَاَزٍة يِف َبِقيِع الَغْرَقِد، َفَأَتاَنا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَعَد َوَقَعْدَنا 
تِِه، ُثمَّ َقاَل:  َس َفَجَعَل َينُْكُت بِِمْخرَصَ ٌة، َفنَكَّ َحْوَلُه، َوَمَعُه خِمرَْصَ
َمـا ِمنُْكْم ِمـْن َأَحٍد، َما ِمْن َنْفٍس َمنُْفوَسـٍة إاِلَّ ُكتِـَب َمَكاُنَا ِمَن 
اِر، َوإاِلَّ َقْد ُكتَِب َشـِقيًَّة َأْو َسـِعيَدًة، َفَقاَل َرُجٌل: َيا  ِة َوالنَـّ اجلَنَـّ
َرُسوَل اهلل، َأَفَا َنتَِّكُل َعَى ِكَتابِنَا َوَنَدُع الَعَمَل؟ َفَمْن َكاَن ِمنَّا 

ُعوا فِيِه، حديث رقم: ٩٤8. )١( صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، َباُب َمْن َصىَّ َعَلْيِه َأْرَبُعوَن ُشفِّ
)٢( صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، َباٌب: َمَتى َيْقُعُد إَِذا َقاَم لِْلَجنَاَزِة؟، حديث رقم:  ١٣٠8.
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ا َمْن  َعاَدِة، َوَأمَّ ـَعاَدِة َفَسـَيِصُي إىَِل َعَمِل َأْهِل السَّ ِمْن َأْهِل السَّ
َقاَوِة،  ـَقاَوِة َفَسـَيِصُي إىَِل َعَمِل َأْهِل الشَّ َكاَن ِمنَّا ِمْن َأْهِل الشَّ
ا  ـَعاَدِة، َوَأمَّ وَن لَِعَمِل السَّ ُ ـَعاَدِة َفُيَيسَّ ا َأْهُل السَّ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمَّ

ـَقاَوِة، ُثمَّ َقـَرَأ:﴿ہ  ہ   وَن لَِعَمِل الشَّ ُ ـَقاَوِة َفُيَيـسَّ َأْهُل الشَّ
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴾)١(.

-ومنهـا: الدعاء واالسـتغفار للميـت، فَعْن ُعْثـَمَن ْبِن 
ـاَن ، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َفَرَغ ِمْن َدْفِن امليِِّت َوَقَف  َعفَّ
ُه  َعَلْيِه، َفَقاَل: اْسـَتْغِفُروا أِلَِخيُكْم، َوَسـُلوا َلـُه بِالتَّْثبِيِت، َفإِنَّ

اآْلَن ُيْسَأُل)٢(.

- ومنهـا: تعزيـة أهـل امليـت، والتخفيـف عنهـم، قال 
ي َأَخاُه بُِمِصيَبٍة، إاِلَّ َكَسـاُه اهلل  النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعزِّ

ُسْبَحاَنُه ِمْن ُحَلِل اْلَكَراَمِة َيْوَم اْلِقَياَمِة«)٣(.

والتعزيـة هي: التصبي، والَعزاُء هو الّصرُب نفسـه عن كّل 
مـا فقـدت وُرِزْئـت)٤(، وهـي ذكر ما ُيسـيلِّ صاحـب امليت، 

)١( ]سـورة الليـل، اآليتان ٥، ٦[، واحلديـث يف صحيح البخاري، كتاب اجلنائـز، َباُب َمْوِعَظِة 
، َوُقُعوِد َأْصَحابِِه َحْوَلُه، حديث رقم: ١٣٦٢. ِث ِعنَْد الَقرْبِ امُلَحدِّ

)٢( سنن أيب داود، كتاب اجلنائز، َباُب ااِلْستِْغَفاِر ِعنَْد اْلَقرْبِ لِْلَميِِّت، حديث رقم:  ٣٢٢١.
ى ُمَصاًبا، حديث رقم: ١٦٠١. )٣( سنن ابن ماجه، كتاب اجلنائز، َباُب َما َجاَء يِف َثَواِب َمْن َعزَّ
)٤( كتاب العن أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن تيم الفراهيدي، مادة: »عزي«، ٢ /٢٠٥.
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ن مصيبته، وهي مسـتحبٌة قبـل الدفن  ـف حزنـه، وهُيـوِّ وُيفِّ
وبعـده؛ فإنـا مشـتملة عـى األمـر باملعـروف والنهـي عـن 

املنكـر)١(، وهـي داخلـة أيًضا يف قوله تعـاىل: ﴿ەئ  وئ  
وئ  ۇئ﴾)٢(، ويقـول ملسو هيلع هللا ىلص: »َواهللُ يِف َعـْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن 

اْلَعْبُد يِف َعْوِن َأِخيِه«)٣(.

*           *           *

)١( األذكارللنووي، ص٢٦٩، ط دار ابن حزم للطباعة والنرش، الطبعة األوىل ١٤٢٥هـ.
)٢( ]سورة املائدة، اآلية ٢[.

َعاِء، َباُب َفْضـِل ااِلْجتَِمِع َعَى تِـَاَوِة اْلُقْرآِن، حديث  ْكـِر َوالدُّ )٣( صحيـح مسـلم، كتاب الذِّ
رقم:  ٢٦٩٩.
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