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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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تقديــم

احلمـد هلل رب العاملـن، والصـالة والسـالم عـىل خاتم 
أنبيائـه ورسـله سـيدنا حممـد بـن عبـد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعـىل آلـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إىل يـوم الديـن.
وبعــد،،،

فإن ديننا احلنيف هو دين اجلامل والرقي والذوق السليم 
واحلس اإلنساين املرهف، فكل ما يتسق مع اآلداب اإلنسانية 
الناس  اهلل  فطر  التي  السليمة  الفطرة  صميم  من  هو  العامة 

عليها، قال اهلل تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ ۇۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ﴾)١(، واألمم املتحرضة والدول 
الراقية هي التي جتعل من مراعاة اآلداب العامة منهج حياة، 
وال تعد هذه اآلداب من نافلة القول أو عىل هامش أولوياهتا، 

)١( ]سورة الروم، اآلية ٣٠[.
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فاآلداب العامة ال تنفك عن منظومة القيم واألخالق اإلنسانية 
الراقية، والتحيل هبا دليل عىل حب اهلل عز وجل للعبد، حيث 

يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ َأَحبَّ ِعَباِد اهلل إىَِل اهلل َأْحَسنُُهْم ُخُلًقا".

الذوق،  ينمي  ما  كل  عىل  قائم  اإلسالم  أن  شك  وال 
الرقي  تكوين  يف  ويسهم  السوية،  اإلنسانية  القيم  ويرسخ 
إىل  القيم احلضارية، ويؤدي  وينرش  واملجتمعي،  الشخيص 

تأصيلها وجتذيرها يف نفوس الناس مجيًعا. 

الراقية،  القيم  أتباعه  تعليم  عىل  اإلسالم  حرص  وقد 
وتنشئتهم عليها منذ نعومة أظفارهم، سواء فيام بينهم وبن 
أنفسهم أم فيام بينهم وبن الناس، فهذا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص عندما رأى 
ب  بام هيذِّ َهُه  َوَوجَّ عّلمه  الطعام،  يده يف وعاء  تطيش  صبيًّا 
َوُكْل  َتَعاىَل،  اهلل  َسمِّ  ُغالُم،  "َيا  له:  فقال ملسو هيلع هللا ىلص  ذوقه وطبعه، 
أكل  من  حال  ذلك  يف  يستوي  َيِليَك"،  ِمَّا  وُكْل  بيمينَِك، 

منفرًدا ومن أكل مع غريه من الناس.

اخللق يف كل  التَّحيلِّ بحسن  الرشيف يف  الرشع  ب  ورغَّ
خريية  عىل  عالمة  اخللق  حسن  صار  حتى  احلياة،  مناحي 
ِمن  "إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبينا  يقول  حيث  إسالمه،  وحسن  صاحبه 
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أحاِسنَُكم  القيامِة  يوَم  جملًسا  منِّي  وأقربُِكم  إيلَّ  أحبِّكم 
ُخُلِقه  بُحْسِن  َلُيْدِرُك  املؤمَن  "إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويقول  أخالًقا"، 
ُبعثُت ألمتَِّم مكارَم  "إنَّام  القائِم"، وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  درجَة الصائِم 

األخالِق". 

ونقدم يف هذا الكتاب نخبة من املباحث املهمة يف اآلداب 
األوقاف،  علامء  شباب  من  متميزة  جمموعة  أعدها  العامة 
وقد شاركتهم فيه ببحث هام عن األدب مع سيدنا رسول 
يف  اخللق  بحسن  مجيًعا  يكرمنا  أن    اهلل  سائاًل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
للُقْرب من حبيبنا وسيدنا رسول  الدنيا، وأن جيعله سبياًل 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة.

واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان،،،

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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اأَلَدُب يف لغـة العـرب لـه معـاٍن متعـددة، يقـول ابـن 
َي األدُب َأَدًبا ألَنه َيْأِدُب النـاَس إىَِل امَلحاِمد،  منظـور: "ُسـمِّ
عـاُء، َوِمنْـُه ِقيَل  وَينْهاهـم َعـِن املَقابِـح، وَأصـل األَْدِب الدُّ
نِيـع ُيْدَعـى إَِلْيِه النـاُس: َمْدعـاٌة وَمْأُدَبـٌة"، ومن معاين  للصَّ

األدب أيًضــا: "الظَّـــْرُف وُحْسُن التَّناُوِل")٢(.

فـاألدب يتضمـن احلديث عـن األخـالق العملية، أي 
مارسـة السـلوكيات املحمـودة واالبتعاد عن السـلوكيات 
املذمومـة، ومـن املعـاين االصطالحية لـأدب أنـه: "عبارة 
عـن معرفـة مـا حيـرز بـه عـن مجيــع أنــواع اخلطـأ")٣(، 
و"األدب ما هو إال اخلصال احلميــدة"، أو "اجتامع خصال 

)*( أعد هذا املبحث د/حممد السيد نصار، مدير عام اإلرشاد الديني ونرش الدعوة. 
)٢( لسان العرب، ٧٠/١.

)٣( كتاب التعريفات للجرجاين، ١٥/١. 

األدب مع اهلل تعاىل)*( 
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اخلـري")١(،  خصـال  فيـه  اجتمـع  الـذي  فاألديـب  اخلـري، 
وقيـل: هو "اسـتعامل مـا حُيمد قـواًل وفعاًل، أو هـو األخذ 
بمـكارم األخالق")٢(، فلـزوم األدب من األمـور العظيمة 
التـي ندبـت إليهـا الرشيعة اإلسـالمية، وحثت عـىل فعلها 

والعنايـة هبـا لتحسـن اخللـق وهتذيبه.

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

. مـع ربه

وقـد تكلم أهـل العلم واملعرفـة يف حقيقتـه، وعبارهتم 
يف األدب يقصـدون هبـا انكسـار العبـد حتـت احليـاء وذله 
حتـت املهابـة، فـال ينطـوي قلبـه عىل قبيـٍح، وال يـرصُّ عىل 
ذنـب، وهـذا املعنـى مـرّصٌف يف كالمهـم، وقـد تنوعـت 
عباراهتـم يف التعبـري عنـه، قال ابـن عطاء اهلل السـكندري: 
األدب الوقـوف مـع املستحسـنات. فقيـل له: ومـا معناه؟ 

)١( كّشاف املصطلحات للتهانوي، ٧٩٠/١.  والرسالة القشريية، ص ٥88.
)٢( فتح الباري، ٤١٤/١.
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ا وعلنًا، فـإن كنت  فقـال: أن تعاملـه سـبحانه بـاألدب رسًّ
كذلـك كنـت أديًبـا وإن كنـت أعجميًّـا، وقـال حييـى بـن 
معـاذ: "مـن تـأدب بـأدب اهلل صـار مـن أهـل حمبـة اهلل"، 
وقيـل: "إذا صحـت املحبـة تأكـدت عـىل املِحـب مالزمـة 
األدب  أنفـع  عـن  البـرصي  احلسـن  وسـئل  األدب"، 
فقـال: "التفقـه يف الديـن والزهـد يف الدنيـا، واملعرفة بام هلل 

عليـك")١(.

وعـىل هـذا فـاألدب مـع اهلل مـن صفـات املرسـلن، 
وسـامت املؤمنـن، فاملؤمـن جيـب عليـه أن يلتـزم األدب 
مـع مـواله لينـال رمحتـه، ويفـوز بجنتـه، وحيقق السـعادة 
يف الدنيـا واآلخـرة، ذلـك ألن اإلنسـان منـذ خروجـه من 

بطـن أمـه وهـو يتنعـم بنعـم اهلل عليه، قـال تعـاىل: ﴿ڤ   
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ ڄ  ڄ   ڃ﴾)٢(، 
قـال اإلمام الزخمرشي يف تفسـريه هلـذه اآليـة: "ال تضبطوا 
عددهـا وال تبلغـه طاقتكم فضـاًل أن تطيقوا القيـام بحقها 

)١( راجع أقواهلم يف : الرسالة القشــريية، ص ٥8٧ – ٥٩٠، ١٠8، واللمع للرساج الطويس، 
ص ١٩٦ – ١٩8.   

)٢( ]سورة النحل، اآلية ١8[.
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د من نعمـه تنبيًها  مـن أداء الشـكر، وإنام أتبع ذلـك ما عدَّ
عـىل أن ما وراءهـا ال ينحرص وال ُيعـدُّ ﴿ڄ  ڄ ڄ  ڄ   
ڃ﴾ يتجـاوز عـن تقصريكـم يف أداء شـكر النعمـة، 
وال يقطعهـا عنكـم لتفريطكـم")١(، فالطريـق إىل اهلل كله 
آداب، فمـن لـزم األدب لـزم التقـوى، إذ هـو منبثق منها 

إليها. وراجـع 

- نامذج من أدب األنبياء مع اهلل تعاىل: 

- منهــا: عــدم التفاهتــم إىل يشء وهــم بــن يــدي اهلل، 
ــالق  ــوا يف األخ ــن كتب ــوم الذي ــادة الق ــرت ع ــد ج ولق
ــاىل  ــول اهلل تع ــام)٢( ق ــذا املق ــروا يف ه ــلوك أن يذك والس
عــن نبيــه حممــدملسو هيلع هللا ىلص:﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ﴾)٣(، وكأهنــم 
ــذا  ــري: إن ه ــل التفس ــن أه ــال م ــن ق ــول م ــروا إىل ق نظ
ــا،  ــت جانًب ــام، إذ مل يلتف ــك املق ــه ملسو هيلع هللا ىلص يف ذل ــف ألدب وص
وال جتــاوز مــا رآه، وهــذا كــامل األدب، واإلخــالل بــه أن 
يلتفــت الناظــر عــن يمينــه وعــن شــامله، أو يتطلــع أمــام 

)١( الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل للزخمرشي، ٢ /٥٠٠  بترصف.
)٢( راجع: الرسالة للقشريي، ص ٥8٧، مدارج السالكن البن القيم، ١٠٩/٢.

)٣( ]سورة النجم، اآلية ١٧[. 
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املنظــور؛ فااللتفــات زيــغ، والتطلــع إىل مــا أمــام املنظــور 
ــاوزة)١(.  ــان وجم طغي

أدب  ذلك  ومن   ، اهلل  إىل  العلم  نسبتهم  ومنها:   -
 حن  ه العلم الذي حيمله إىل اهلل   بردِّ سيدنا يوسف 

َقاَل:﴿ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  
ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴾)٢(.

النقـص  الكـامل إىل اهلل تعـاىل، ورد  إسـناد  - ومنهـا: 
والعيـب إىل أنفسـهم، فمـن املواقف اجلليلـة - التي يتجىل 
  فيهـا اخللـق احلسـن واألدب الرفيـع - موقـف اخلرض
 ، مـع اهلل تعـاىل؛ حـن أسـند مـا كان مـن اخلـري إىل اهلل

الغالمـن: ﴿  ى  ائ  ائ  ەئ ەئ   فقـال يف شـأن 
النقـص  ظاهـره  يف  كان  ومـا  وئ﴾)٣(،  وئ  
أو العيـب أسـنده إىل نفسـه تأدًبـا مـع ربـه ، بقولـه يف 

ڱ﴾)٤(. ڱ   ڱ    ﴿ السـفينة: 

)١( مصباح التفاسري القرآنية اجلامع لتفسري ابن قيم اجلوزية، ٣٤٩/١٩.
)٢( ]سورة يوسف، اآلية  ٣٧ [. 
)٣( ]سورة الكهف، اآلية  8٢[. 
)٤( ]سورة الكهف، اآلية  ٧٩ [. 
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ِّ عنه، وقد رضب اخلليل  - ومنها: نسبُة اخلري إليه ونفي الرشَّ
إبراهيم  أروع األمثلة يف األدب الرفيع مع ربه، حينام حتدث 

﴿ې  ې  ى    : فنسبها هلل  وقدرته  وآياته  اهلل  نعم  عن 
اخللق  عملية  فنسب  وئ﴾)١(،  ەئ   ەئ  ائ   ائ  ى  
إىل اخلالق)٢(، ثم جاء يف سياق حديثه ذكر املرض فنسبه لنفسه 
حفًظا لأدب مع اهلل فقال: ﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾)٣(، 
وما حكى اهلل  عن سيدنا أيوب  يف دعائه، فتارة ينسب 
باب  من  الفاعل، وكل هذا  يذكر  وتارة ال  الشيطان،  إىل  الرش 

األدب مع اهلل كام حكى اهلل عنه يف قوله: ﴿ی  جئ حئ  
وقوله  ىب﴾)٤(،  مب   خب  حب   جب   يئ   ىئ   مئ  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ﴿ٺ   عنـه:  أيًضا 
ٹ  ٹ﴾)٥(. 

- ومنهـا: طاعـة اهلل سـبحانه وعـدم التقديـم بـن يديـه، 
وقـال   ،)٦(﴾ ىئ  ىئ   ىئ   ﴿ېئ   تعـاىل:  اهلل  قـال 

)١( ]سورة الشعراء، اآليتان  ٧8 - ٧٩ [.
)٢( الكامل واجلامل يف القرآن الكريم، أ. د/حممد خمتار مجعة، ص ٧8.

)٣( ]سورة الشعراء، اآلية  8٠ [.
)٤( ]سورة ص، اآلية  ٤١ [.

)٥( ]سورة األنبياء، اآلية  8٣[.
)٦( ]سورة النساء، اآلية  ٥٩[.



15

تعـاىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  
ۈ﴾)١(، فـاألدب مـع اهلل  يسـتلزم طاعتـه وعبادتـه، 
وهـي حق له سـبحانه عـىل عباده، ولـكل عبـادة وطاعة مجلة 
مـن اآلداب، منهـا الظاهرة، ومنهـا الباطنة التـي أطلق عليها 
أبـو حامـد الغـزايل يف كتابـه "إحيـاء علـوم الديـن" مصطلح 
"دقائـق اآلداب"، سـتجدها يف بـاب الصالة، وبـاب الصيام، 

وبـاب الـزكاة، وبـاب احلج...وهكذا.

كـام جـاء النهـي عن التقديـم بن يـدي اهلل تأدًبـا، فقال 
ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   تعـاىل:﴿ 
حـدود  يمثـل  أدب  فهـو  ڱ     ڱ  ڱ  ں﴾)٢(،  ڳ   ڳڱ   
إدراك العبـد أمـام ربـه ، فـال يتقـدم بـن يديه بقـوٍل أو 
فعـٍل، أو بأمـٍر أو هنـٍي، وال يعـرض عليـه يف قضـاء وال 
حكـم وال ابتـالء. ويدخـل يف عموم هـذا األدب الرشعي 
حديـث معـاذ بـن جبـل  حيث قـال له النبـي ملسو هيلع هللا ىلص حن 
بِـاَم يِف  َأْقـِي  َفَقـاَل:  َتْقـِي؟"،  "َكْيـَف  اليمـن:  بعثـه إىل 

)١( ]سورة األنعام، اآلية  ١٦٢[.

)٢( ]سورة احلجرات، اآلية  ١ [.
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ِكَتـاِب اهلل، َقـاَل: "َفإِْن مَلْ َيُكـْن يِف ِكَتاِب اهلل؟"، َقاَل: َفبُِسـنَِّة 
َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: "َفإِْن مَلْ َيُكْن يِف ُسـنَِّة َرُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟"، 
َق َرُسـوَل  ـِذي َوفَّ َقـاَل: َأْجَتِهـُد َرْأِيـي، َقـاَل: "احلَْمـُد هلل الَّ

َرُسـوِل اهلل")١(.

بـاب  فالرضـا  الرضـا بقضـاء اهلل وقـدره،  - ومنهـا: 
اهلل األعظـم، وجنـة الدنيـا، ومسـراح العارفـن، وحيـاة 
املحبـن، ونعيـم العابديـن، وقـرة عيـون املشـتاقن، قـال 

ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   تعـاىل:﴿ٺ  
اْلَعبَّـاِس  وَعـِن  ڦ﴾)٢(،  ڦ   ڤ     ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ  
ْبـِن َعْبـِد امْلُطَِّلـِب، َأنَّـُه َسـِمَع َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: "َذاَق 
ِدينًـا،  ْسـاَلِم  َوبِاإْلِ ـا،  َربًّ بِـاهلل  َرِضَ  َمـْن  يـاَمِن  اإْلِ َطْعـَم 

َرُسـواًل")٣(.  ـٍد  َوبُِمَحمَّ

- ومنهـا: شـكر نعـم اهلل تعـاىل، فنعـم اهلل تعـاىل عـىل 
ی   ی     ی    ىئ   ﴿ىئ   تعـاىل:  قـال  كثـرية،  عبـاده 

)١( سنن الرمذي، أبواب األحكام، َباُب َما َجاَء يِف الَقاِض َكْيَف َيْقِي، حديث رقم: ١٣٢٧.
)٢( ]سورة التغابن، اآلية ١١[.

)٣( صحيح مسلم، كتاب اإليامن، َباُب ذاق طعم اإليامن من رض باهلل ربا، حديث رقم: ٣٤.
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یجئ﴾)١(، وقـال تعـاىل:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  
َرُسـوُل  وَقـاَل  ڀ﴾)٢(،  ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
، َوَلْيَس  اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص: "َعَجًبـا أِلَْمـِر امْلُْؤِمـِن، إِنَّ َأْمـَرُه ُكلَّـُه َخـرْيٌ
َفـَكاَن  اُء َشـَكَر،  َأَصاَبْتـُه رَسَّ إِْن  لِْلُمْؤِمـِن،  إاِلَّ  أِلََحـٍد  َذاَك 
ا َلـُه")٣(.  ، َفـَكاَن َخـرْيً اُء َصـرَبَ ا َلـُه، َوإِْن َأَصاَبْتـُه رَضَّ َخـرْيً
بـه مـن  مـا تفضـل  املؤمـن شـكر اهلل عـىل  فيجـب عـىل 
النعـم العظيمـة، ويكـون ذلـك باعـراف القلـب بالنعمة، 

والتحـدث هبـا، والثنـاء عـىل املنعـم، قـال تعـاىل: ﴿ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ﴾)٤(، وتسـخري النعمـة يف طاعـة املنعـم 

سـبحانه، قـال تعـاىل: ﴿ وئ وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  
عـىل  اهلل  رضـا  يتحقـق  فبالشـكر  ېئ﴾)٥(،  ۈئ   
وبـه  ڈ﴾)٦(،  ڈ    ڎ   تعـاىل:﴿ڎ   قـال  العبـد، 

ڦ   ڦ   ڦ  تعـاىل:﴿ڤ   قـال  الزيـادة،  تتحقـق 

)١( ]سورة النحل، اآلية ٥٣[.
)٢( ]سورة إبراهيم، اآلية ٣٤[.

، حديث رقم: ٢٩٩٩. ُه َخرْيٌ َقاِئِق، َباُب امْلُْؤِمن َأْمُرُه ُكلُّ ْهِد َوالرَّ )٣( صحيح مسلم، ِكَتاُب الزُّ
)٤( ]سورة الضحى، اآلية ١١[.

)٥( ]سورة سبأ، اآلية  ١٣[.
)٦( ]سورة الزمر، اآلية ٧[. 
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مـن  املؤمـن  يأمـن  وبـه  ڄ﴾)١(،  ڦ  
ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   ﴿ۆئ   تعـاىل:  قـال  العـذاب، 

ی﴾)٢(.  ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ  
ِمـن  َتْسـَتِحَي  أن  تعـاىل كذلـك  اهلل  ومـن األدب مـع 
ـْمَع والبـرَص، والَبْطَن  َنَظـِر اهلل تعـاىل إليـك.. فتحفـَظ السَّ
والـرأَس، والَفـْرج، واجلـوارح كلهـا. نسـأل اهلل تعـاىل أن 

يرزقنـا حسـن األدب معـه.

*         *        *

)١( ]سورة إبراهيم، اآلية ٧[.
)٢( ]سورة النساء، اآلية ١٤٧[.  
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لقد حتدث القرآن الكريم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا كاشًفا 
الرمحة،  نبي  فهو  منزلته،  وعلو  وأخالقه  مكانته  عن 

گ   گ  ک   ﴿ک   سبحانه:  احلق  يقول  حيث 
ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   سبحانه:﴿پ   ويقول  گ﴾)٢(، 
ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
﴿ھ    : ويقول  چ﴾)٣(،  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  
ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  

ۆ﴾)٤(.

)*( أعد هذا املبحث أ. د/حممد خمتار مجعة، وزير األوقاف، مرص.
)٢( ]سورة األنبياء، اآلية ١٠٧[.

)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ١٥٩[.
)٤( ]سورة التوبة، اآلية ١٢8[.

األدب مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)*( 
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ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  ــيدنا رس ــع س ــا م ــد رشع اهلل  آداًب وق
واجــب عــىل كل مــن تعامــل معــه يف حياتــه أو مــع ســنته 
ــن  ــاعة، وم ــام الس ــا إىل قي ــأدب هب ــه ملسو هيلع هللا ىلص أن يت ــد وفات بع

ــذه اآلداب: ه
الوصف  من  به  يليق  عام  جمرًدا  ملسو هيلع هللا ىلص  اسمه  ذكر  عدم   -
عند  سواء  عليه،  والسالم  الصالة  أو  الرسالة  أو  بالنبوة 
ذكره ملسو هيلع هللا ىلص أو عند سامع اسمه ملسو هيلع هللا ىلص أو كتابة اسمه املبارك ملسو هيلع هللا ىلص، 
بالًغا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر، فذلك من أخص 
إياه  يعلمنا  ما  وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  سيدنا  حب  عالمات 
القرآن الكريم؛ حيث نادى رب العزة سبحانه وتعاىل سائر 
األنبياء بأسامئهم: ﴿ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ﴾)١(، 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ﴿ڇ  
گ﴾)٢(،  ک  ک ک  ک  گ   ژڑ ڑ  

﴿پ  پ  پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ  ٺ 
ىئ   ىئ   ېئ   ﴿ېئ   ٺ﴾)٣(،  ٺ  
ڎ  ﴿ڎ  جئ﴾)٤(،  ی  ی   ی   ی  ىئ  

)١( ]سورة البقرة، اآلية ٣٥، واألعراف، اآلية  ١٩[.
)٢( ]سورة هود، اآلية ٤8[.

)٣( ]سورة الصافات، اآليتان ١٠٤، ١٠٥[.
)٤( ]سورة ص، اآلية ٢٦ [.
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ٻ   ٻ   ﴿ٱ   ژ﴾)١(،  ژ   ڈ  ڈ  

ٻ﴾)٢(، ﴿ائەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ ۈئ﴾)٣(، 
خطاًبا  خاطبه  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  خاطب  وعندما  ڦ﴾)٤(،  ڤ  
وتفضل  إكرام  صفة  أو  النبوة،  أو  الرسالة  برشف  مقروًنا 

ڇ    ڇ   چ   چ   چ   تعاىل:﴿چ   فقال  ومالطفة، 
ڇ ڇ﴾)٥(، ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ 
َفُه احلُق  بذكر اسمه يف القرآن  ٺ﴾)٦(، وعندما رشَّ

: ﴿ٱ  ٻ   الرسالة، فقال  بعز  الكريم ذكره مقروًنا 
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ﴾)٧(.

- ومــن هــذه اآلداب: اإلكثــار مــن الصــالة والســالم 
عليــه ملسو هيلع هللا ىلص حيــث يقــول احلــق : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  

)١( ]سورة مريم، اآلية ٧ [.
)٢( ]سورة مريم ، اآلية ١٢[.

)٣( ]سورة طه، اآلية ١٢[.
)٤( ]سورة املائدة، اآلية ١١٠[.
)٥( ]سورة املائدة ، اآلية ٦٧[.

)٦( ]سورة األحزاب، اآلية ٤٥[.
)٧( ]سورة الفتح، اآلية ٢٩ [.
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ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
ڇ﴾)١(.

ــِة:  ــِذِه اآْلَي ــْن َه ــوُد ِم ــري :"َوامْلَْقُص ــن كث ــول اب يق
ــَدُه  ــِه ِعنْ ــِدِه َوَنبِيِّ ــِة َعْب ــاَدُه بَِمنِْزَل ــرَبَ ِعَب ــْبَحاَنُه َأْخ َأنَّ اهلل ُس
بـِـَن،  ــُه ُيْثنـِـي َعَلْيــِه ِعنـْـَد امْلَاَلِئَكــِة امْلَُقرَّ يِف امْلَــَأِ اأْلَْعــىَل، بَِأنَّ
ــامَلِ  ــَل اْلَع ــاىَل َأْه ــَر َتَع ــمَّ َأَم ــِه، ُث ــيلِّ َعَلْي ــَة ُتَص َوَأنَّ امْلَاَلِئَك
ــِه  ــاَء َعَلْي ــِه، لَِيْجَتِمــَع الثَّنَ ــاَلِة َوالتَّْســِليِم َعَلْي ــْفيِلِّ بِالصَّ السُّ

ــا")٢(.  ــْفيِلِّ مَجِيًع ــِويِّ َوالسُّ ــَن اْلُعْل ــِل اْلَعامَلِ ــْن َأْه ِم

  وقــد أتــى رجــل إىل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: ســمعت اهلل
ــة،  يقــول: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ...﴾ اآلي
ــىَل  ــلِّ َع ــمَّ َص ــل: الله ــال: "ق ــك؟ فق ــالة علي ــف الص فكي
ــَك  ــَم إنَّ ــىَل إْبَراهي ــَت َع ي ــاَم َصلَّ ــد، َك ــىل آِل حُمَمَّ ــد َوَع حُمَمَّ
ــاَم  ــد، َك ــىل آِل حُمَم ــد َوَع ــىَل حُمَمَّ ــارك َع ــٌد، َوَب ــٌد جَمي مَحي

ــٌد")٣(.  ي ــد جَمِ ــَك مَحِي ــَم إن ــىَل إْبَراهي ــَت َع َباَرك

)١( ]سورة األحزاب، اآلية ٥٦[.
)٢( تفسري ابن كثري، سورة األحزاب، ٣ /٥٥٥. 

)٣( صحيح البخاري، كتاب تفســري القرآن، ســورة األحزاب، باب قولــه:﴿إِنَّ اهلل َوَماَلِئَكَتُه 
ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِلياًم﴾، حديث رقم: ٤٥١٩. َا الَّ ُيَصلُّوَن َعىَل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ
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-وللصــالة والســالم عــىل ســيدنا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
  فضائــل عظيمــة وِمنَــح جليلــة، منهــا: َنْيــُل رمحــة اهلل
ــالم عــىل نبّينــا ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالة والسَّ وعميــم فضلــه بكثــرِة الصَّ
فــإذا كانــت الصــالة مــن اهلل تعنــي الرمحــة، فإنــه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
"... مــن صــىلَّ عــيلَّ واحــدًة صــىلَّ اهلل عليــِه عــرًشا..")١(، 
، ومـــن  وقــال أيًضــا: "من ُذِكــْرُت عنــــده َفْلُيَصــــّل عيلَّ

صـــىلَّ عــيّل مــــرًة َصــىّل اهلل عليه عــرًشا")٢(.

ومنها:اســتغفاُر املالئكــة: حيــث يقــول ملسو هيلع هللا ىلص: "َمــا ِمــْن 
ــا َصــىلَّ  ــُة َم ــِه امْلَاَلِئَك ــْت َعَلْي ، إاِلَّ َصلَّ ــيَلَّ ــِلٍم ُيَصــيلِّ َع ُمْس

ــْر ")٣(. ، َفْلُيِقــلَّ اْلَعْبــُد ِمــْن َذلِــَك َأْو لُِيْكثِ َعــيَلَّ

ــد اهلل بــن عمــرو  ومنهــا: نيــل شــفاعته ملسو هيلع هللا ىلص، فعــن عب
ابــن العــاص  أنه ســمع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: "إَِذا َســِمْعُتْم 
ــُه َمــْن  ، َفإِنَّ ــوا َعــيَلَّ َن َفُقوُلــوا ِمْثــَل َمــا َيُقــوُل، ُثــمَّ َصلُّ امْلُــَؤذِّ

)١( متفــق عليه، صحيح البخاري،كتاب األذان، باب َما َيُقوُل إَِذا َســِمَع امْلُنَاِدي، حديث رقم: 
ِن ملَِْن َسِمَعـُه  ٦١١. وصحيح مسلم، كتاب الصالة،باب اْستِْحَباِب اْلَقْوِل ِمْثَل َقـــْوِل امْلَُؤذِّ

ُثـمَّ  ُيَصيلِّ َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َيْسَأُل اهلل َلُه اْلَوِسيَلَة، حديث رقم: 8٧٥.
اَلِة َعــىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم:  ْيَلِة، َثَواُب الصَّ )٢( الســنن الكربى للنســائي، ِكَتاُب َعَمِل اْلَيْوِم َواللَّ

.٩8٠٦
اَلِة َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ٩١٠. نَُّة فِيَها، باُب الصَّ اَلِة َوالسُّ )٣( سنن ابن ماجه، ِكَتاُب إَِقاَمِة الصَّ
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ا، ُثــمَّ َســُلوا  ــا َعــرْشً ــِه هِبَ َصــىلَّ َعــيَلَّ َصــالًة َصــىلَّ اهلل َعَلْي
ــٍد  ــِة ال َتنَْبِغــي إاِل لَِعْب ــٌة يِف اجْلَنَّ ــا َمنِْزَل َ اهلل يِل اْلَوِســيَلَة، َفإهِنَّ
ِمْن ِعَباِد اهلل، َوَأْرُجو َأْن َأُكــــوَن َأَنا ُهــــَو، َفَمــــْن َســــَأَل 
ــَفاَعُة")١(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "أوىل  يِل اْلَوِســــيَلَة َحلَّــــْت َلــــُه الشَّ

النَّــاِس يب يــوَم القيامــِة َأكثُرهــم عــيلَّ صــالًة")٢(.

ــا والســيئات:  ومنهــا: رفــع الدرجــات وحــّط اخلطاي
يقــول ملسو هيلع هللا ىلص:"مــن صــىلَّ عــيلَّ صــالًة واحــدًة صــىلَّ اهلل عليِه 
عــرَش صلــواٍت، وُحطَّــت عنــُه َعــرُش خطيئــاٍت، وُرفَِعــت 
ْنَصــاِريِّ َقــاَل:  َلــُه عــرُش درجــاٍت")٣(، َعــْن َأيِب َطْلَحــَة األَْ
َأْصَبــَح َرُســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًمــا َطيِّــَب النَّْفــِس ُيــَرى يِف َوْجِهِه 
ــَب  ــْوَم َطيِّ ــَت اْلَي ــوَل اهلل، َأْصَبْح ــا َرُس ــوا: َي ، َقاُل ــرْشُ اْلبِ
ــايِن  ــْل، َأَت ــاَل: "َأَج ، َق ــرْشُ ــَك اْلبِ ــَرى يِف َوْجِه ــِس، ُي النَّْف
ــَك  تِ ــْن ُأمَّ ــَك ِم ــىلَّ َعَلْي ــْن َص ــاَل: َم ــْن َريبِّ  َفَق آٍت ِم
ــا َعــرْشَ َحَســنَاٍت، َوحَمـَـا َعنـْـُه َعــرْشَ  َصــاَلًة َكَتــَب اهلل َلــُه هِبَ

ِن ملَِْن َسِمَعُه، ُثمَّ ُيَصيلِّ َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  )١( صحيح مسلم،كتاب الصالة، َباُب اْلَقْوِل ِمْثَل َقْوِل امْلَُؤذِّ
ُثمَّ َيْسَأُل لُه اْلَوِسيَلَة، حديث رقم:  ٣8٤ . 

)٢( ســنن الرمذي، َأْبــَواُب الِوْتِر، باب ما جاء يف فضل الصالة عــىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: 
.٤8٤

اَلِة َعىَل النَّبِّيِ  ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ١٢٩٧. )٣( السنن الكربى للنسائي، كتاب السهو، َباُب اْلَفْضِل يِف الصَّ
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َســيَِّئاٍت، َوَرَفــَع َلــُه َعــرْشَ َدَرَجــاٍت، َوَردَّ َعَلْيــِه ِمْثَلَهــا")١(.

ومنهــا: كفايــة اهلمــوم ومغفــرة الذنــوب: فعــن 
ــُر  ــوَل اهلل، إيِنَّ ُأْكثِ ــا رس ــال: ي ــه ق ــب  أن ــن كع أيب ب
الصــالَة علْيــَك، فكــم أجَعــُل لــَك مــن صــالِت؟ فقــال: 
ــْئَت،  ــا ش ــال: "م ــَع؟ ق ــُت الرب ــال: قل ــْئَت"، ق ــا ِش "م
ــال:  ــَف؟ ق ــُت: النص ــَك"، قل ــرٌي ل ــو خ ــإِْن زدَت فه ف
ــُت:  ــال: قْل ــَك"، ق ــرٌي ل ــو خ ــإِْن زدَت فه ــئَت، ف ــا ش "م
فالثلثــِن؟ قــال: "مــا شــْئَت، فــإِْن زدَت فهــو خــرٌي لــَك"، 
ــى  ــال: "إًذا ُتْكَف ــا ؟ قـ ــالت كلَّه ــَك ص ــُل ل ــُت: أجع قل

ــَك")٢(. ــَك ذنُب ــْر ل ــَك ويغف مهَّ

- ومـن اآلداب التي جيـب أن يتعامل هبا املرء مع رسـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: توقـري أمـره ملسو هيلع هللا ىلص وسـنته، واملبـادرة إىل التـزام هديـه، 
وعـدم التعامـل معه ملسو هيلع هللا ىلص كـام يتعامل بعضنا مـع بعض؛ حيث 

يقـول احلـق سـبحانه: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ 

)١( ســنن الدارمي، كتاب الرقــاق، باب فضل الصالة عىل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ٢٧٧٣، 
ومسند أمحد ٢٦ / ٢٧٢، حديث رقم: ١٦٣٥٢. 

)٢( سنن الرمذي، مجاع أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، حديث رقم: ٢٤٥٧.
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ڇ ڍ  ڍڌ﴾)١(، فقـد أمجع علـامء األمة عىل حجية 
 ، السـنة النبويـة، وأن طاعـة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص مـن طاعـة اهلل

حيـث يقـول احلـق سـبحانه وتعـاىل: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   
جت   يب   ىب  مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ  
حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث﴾)٢(، ويقـول 
سبحانه: ﴿ی ی ی ی  جئ﴾)٣(.

ويقول سبحانه: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  
ٻ  ﴿ٱ  سبحانه:  ويقول  ڈ﴾)٤(،  ڈ  ڎ   ڎ   ڌ 
ٺ  ڀڀ  ڀڀ  پپ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ﴾)٥( ويقول سبحانه: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴾)٦(، 

ويقول سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  

)١( ]سورة النور، اآلية ٦٣ [. 
)٢( ]سورة النساء، اآلية ٥٩ [.

)٣( ]سورة آل عمران، اآلية ١٣٢[.
)٤( ]سورة آل عمران، اآلية ٣٢[.

)٥( ]سورة األنفال، اآلية ٤٦[.
)٦( ]سورة املائدة، اآلية ٩٢[.
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پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  
ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ُڤ﴾)١(.

وهو ما يقتي أيًضا أال نتعامل مع سنته كام نتعامل مع 
كالم بعضنا البعض، وهو ما أكد عليه كبار الفقهاء والعلامء؛ 
خيالف  قواًل  قلُت  "إذا   : حنيفة  أبو  اإلمام  يقول  حيث 

كتاَب اهلل تعاىل، وخرَب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فاتركوا قويل")٢(.

ويقـول اإلمـام مالـك : "ليـس أحـد بعـد النبيملسو هيلع هللا ىلص 
إال ويؤخـذ مـن قولـه ويـرك إال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص")٣(، ويقـول 
أيًضـا: "إنـام أنـا بـرش أخطـئ وأصيـب، فانظـروا يف رأيي 
فـكل ما وافـق الكتاب والسـنة فخـذوه، وكل مـا مل يوافق 

الكتـاب والسـنة فاتركـوه")٤(.

وتذهب  إال  أحد  من  "ما   :الشافعي اإلمام  ويقول 
عليه سنة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتعُزب عنه، فمهام قلُت من قول 
أو أّصلت من أصل، فيه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خالف ما قلت، 

)١( ]سورة النور، اآلية ٥٤[.
ين، ص ٩٣. مة صالح بن حممد الُفالَّ )٢( إيقاظ مهم أويل األبصار للعالَّ

)٣( املجموع للنووي، ١٧٥/١.
)٤( ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاض عياض، ٧٢/١. 
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فالقول ما قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو قويل")١(، ويقول أيًضا: 
فقولوا  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  سنة  خالف  كتايب  يف  وجدتم  "إذا 

بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ودعوا ما قلت")٢(.

ويقـول اإلمـام أمحـد بـن حنبـل : "ال تقّلـدين وال 
تقلـد مالـًكا، وال الشـافعي، وال األوزاعـي، وال الثوري، 
وُخـذ مـن حيـث أخـذوا")٣(، فاإليـامن بـه ملسو هيلع هللا ىلص ال يكتمـل 
إال بالنـزول عـىل حكمـه عـن رىًض وطيـب نفـس، فقـال 

سـبحانه: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  
ائ    ائ   ى   ى   ې  ې   ې   ې  ۉ  

وئ﴾)٤(. ەئ   ەئ 
يف  والوقـار  األدب  التـزام  اآلداب:  هـذه  ومـن   -
مسـجده ملسو هيلع هللا ىلص، فـال شـك أن حرمـة جـوار رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بعـد وفاتـه كحرمـة جـواره حيًّـا، وقد هنـى اهلل تعـاىل عن 

رفـع الصـوت عنـده فقـال سـبحانه: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  

)١( إعالم املوقعن البن قيم اجلوزية، ٢٠٤/٢. 
)٢( املصدر السابق، ٢ /٢٠٣.
)٣( املصدر السابق،  ٢ /١٣٩.
)٤( ]سورة النساء، اآلية ٦٥[.
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ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  
ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې ى  
ى﴾)١(، وقـد سـمع اإلمـام مالـك  رجـاًل يرفـع 
  صوته يف مسـجد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا هـذا، إن اهلل

قـد ذم أقواًما فقال: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 
ے    ھ  ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ہ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ﴾)٢(، وامتـدح 

أقواًما فقـال: ﴿ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ى   ېې  ېې  ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
ى﴾)٣(، وإن حرمة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ميًتـا كحرمته حيًّا، 

فتـأدب يف مسـجد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

*         *         *

)١( ]سورة احلجرات، اآليتان ٢ ،٣[.
)٢( ]سورة احلجرات، اآلية ٢[. 
)٣( ]سورة احلجرات، اآلية ٣[.
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عليهم(  اهلل  )رضوان  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عرص  يمثل 
والسلوكية،  واألخالقية  اإليامنية  الناحية  من  فريًدا  عرًصا 
يتطلع إليه املسلمون فريون فيه عزة اإليامن وطهارة املبادئ 
والقيم، ويتلمسون من عاشوا فيه القدوة واألسوة، غري أن 
ذاكرهتم،  ضعفت  العرص  هذا  عن  بالناس  َبُعَد  كلام  العهد 
التقدير  واجب  من  عليهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألصحاب  ما  فنسوا 
أن  واآلخر  احلن  بن  بنا  جيدر  ما  كان  لذا  واإلجالل؛ 

ر ناسًيا، وننبه غافاًل. نتحدث عن األدب معهم؛ لنذكِّ

- تعريف الصحايب:
الصحايب يف اللغة: من الفعل "َصِحْبُتُه َأْصَحُبُه ُصْحَبًة.. 
َوجُمَاَلَسٌة)٢(،  ُرْؤَيٌة  َلُه  َحَصَل  ملَِْن  ْطاَلِق  اإْلِ َهَذا  يِف  َواأْلَْصُل 

)*( أعد هذا املبحث د/أمحد عبد اهلادي عيل، مدير إدارة املراكز الثقافية.
)٢( املصباح املنري: أليب العباس الفيومي )ت٧٧٠هـ(، ٣٣٣/١.

األدب مع الصحابة )رضوان اهلل عليهم()*( 
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َعىَل  َوَماَت  بِِه،  ُمْؤِمنًا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  َلِقَي  "َمْن  االصطالح:  ويف 
ْساَلِم")١(، وقد بلغ عدد الصحابة حن "قبض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اإْلِ
نحو مائة ألف وأربعة عرش ألًفا من الصحابة الذين رأوا رسول 

اهلل أو سمعوا منه")٢( ملسو هيلع هللا ىلص.

مكانتهم،  وعلو  فضلهم  يف  متواترة  كثرية  والنصوص 
ونزاهتهـم؛  تعديلهم  عىل  والقطع  طهارهتم  "تقتي  وهي 
فال حيـتاج أحد منهم - مع تعديل اهلل تعاىل هلم، املطَّلع عىل 
بواطنهم - إىل تعديل أحد من اخللق له")٣(. وأحاول يف هذه 
السطور بيان بعض ما جيب علينا جتاه الصحابة من آداب، 

فمن ذلك:

جاءت  وقد  اإلسالم،  يف  ومنزلتهم  فضلهم  معرفة   -
قوله  ذلك:  فمن  الكثرية،  واألحاديث  اآليات  بفضلهم 

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل: 
ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 

)١( نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر )ضمن كتاب سبل السالم(، البن حجر العسقالين )ت: 
8٥٢هـ(، ص ٢٣٠.

)٢( رشح التبرصة والتذكرة  لزين الدين العراقي )ت 8٠٦هـ(، ١٣٥/٢ بترصف.
)٣( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي )ت ٤٦٣هـ(، ص ٤٩.
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ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    
َتَباَرَك  اهلل  "إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويقول  ڤ﴾)١(،  ٹ   ٹ   ٹٹ   
َوَتَعاىَل اْخَتاَريِن َواْخَتاَر يِب َأْصَحاًبا..")٢(، ويف لفظ: "إنَّ اهللُ 
اْخَتاَريِن َواْخَتاَر يِل َأْصَحاًبا..")٣(، فاهلل  املطلع عىل قلوب 
العباد هو من اختار للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه من بن الناس، فهم 
اصطفاء بارئ اخللق لسيد اخللق، يقول َعْبُد اهلل ْبن َمْسُعوٍد: 
َخرْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٍد  حُمَمَّ َقْلَب  َفَوَجَد  اْلِعَباِد،  ُقُلوِب  يِف  َنَظَر  اهللَ  "إِنَّ 
ُقُلوِب اْلِعَباِد، َفاْصَطَفاُه لِنَْفِسِه، َفاْبَتَعَثُه بِِرَساَلتِِه، ُثمَّ َنَظَر يِف 
َخرْيَ  َأْصَحابِِه  ُقُلوَب  َفَوَجَد  ٍد،  حُمَمَّ َقْلِب  َبْعَد  اْلِعَباِد  ُقُلوِب 

ُقُلوِب اْلِعَباِد، َفَجَعَلُهْم ُوَزَراَء َنبِيِِّه..")٤(.

- ومنها: الرض عليهم عند ذكرهم، فيجب أن نتحدث 
عنهم  بام هم أهله من اإلجالل والتقدير؛ فقد ترىض اهلل يف 

عليائه عنهم؛ فقال: ﴿ک  ک  ک  گ   گ  گ  
ٱ    ﴿ وقال:  ڳ﴾)٥(،  ڳ   گ  

)١( ]سورة التوبة، اآلية١٠٠[.
)٢( املستدرك للحاكم،كتاب معرفة الصحابة، ذكر عويم بن ساعدة ، حديث رقم: ٦٦٥٦.  

)٣( املعجم الكبري للطرباين، ١٤٠/١٧، حديث رقم: ٣٤٩.
)٤( مسند أمحد، ٦ /8٤، حديث رقم: ٣٦٠٠.

)٥( ]سورة الفتح، اآلية ١8[.
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پ   پ   پ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾)١(، واتباعهم بإحسان يعني 
ذكر  ورد  وإذا  املحاسن)٢(،  وتعداد  بالدعاء،  نذكرهم  أن 
ألحدهم أعقبناه بقولنا: )٣(، وال نذكرهم كآحاد الناس، 
وليكن لنا يف سيدنا عمر  األسوة احلسنة، فهو عىل عظيم 
قدره يذكر سيدنا أبا بكر وسيدنا بالل  فيقول: "َأُبو َبْكٍر 

َسيُِّدَنا َوَأْعَتَق َسيَِّدَنا")٤(.

- ومن اآلداب يف التعامل مع الصحابة كذلك: االقتداء 
وكان  عينه،  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رباهم  من  هم  فالصحابة  هبم، 
ويطهرهم؛  يؤدهبم  أظهرهم،  بن  وهو  عليه  يتنزل  الوحي 
تعاىل  اهلل  ذكر  فقد  قدوة،  يتخذهم  أن  املسلم  عىل  فينبغي 
جنانه،  وأورثه  رضوانه  حاز  هداهم  اتبع  من  أن  كتابه  يف 

ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ﴿ تعاىل:  قال 
ڀ  ڀ﴾)٥(، ويقول سيدنا اْبُن َمْسُعوٍد: "َمْن َكاَن ِمنُْكْم 

)١( ]سورة التوبة، اآلية١٠٠[.
)٢( راجع: الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، ٣ /٥٢١.

)٣( راجع: التقريب والتيسري ملحيي الدين النووي )ت ٦٧٦هـ(، ص ٦8.
)٤( صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب بالل بن رباح، حديث رقم: ٣٥٤٤.

)٥( ]سورة التوبة، اآلية١٠٠[.
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َأَبرَّ  َكاُنوا  ُْم  َفإهِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  َرُسوِل  بَِأْصَحاِب  َفْلَيَتَأسَّ  ًيا  ُمَتَأسِّ
وأقومها  تكلًفا،  وأقلها  علًمـا،  وأعمقها  ُقُلوًبا،  ِة  اأْلُمَّ َهِذِه 
هدًيا، وأحسنها َحااًل، اْخَتاَرُهُم اهلل لُِصْحَبِة َنبِيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوإَِقاَمِة 
ُْم َكاُنوا  بُِعوُهْم يِف آَثاِرِهْم، َفإهِنَّ ِدينِِه، َفاْعرُفوا هَلُْم َفْضَلُهْم، َواتَّ

َعىَل اهْلَُدى امْلُْسَتِقيِم")١(.

- ومنها: العلم بأن اختالفهم يف االجتهاد يف الرأي سعة 
يف الترشيع ورمحة، فاختالف الناس يف منازعهم فطرة أرادها 
اهلل هلم؛ ليثروا احلياة بأفكارهم، وقد أقر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هذا 
التنوع يف أصحابه، فحن اختلف أبو بكر وعمر )رضوان 
اهلل عليهام( يف املوقف من أرسى بدر، فرأى الفاروق قتلهم؛ 
ولدينه،  له  إال  الوالء  من  خلت  أهنا  قلوهبم  من  اهلل  ليعلم 
ورأى الصديق قبول الفدية منهم، يستعان هبا عليهم، ولعل 
 ... ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  لإلسالم،  قلوهبم  يفتح  أن  اهلل 

َقاَل: ﴿ڦ  ڄ     ، إِْبَراِهيَم  َكَمَثِل  َبْكٍر  َأَبا  َيا  َمَثَلَك  إِنَّ 
ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ  ڄ  

)١( جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، باب ما يكره فيه املناظرة واجلدال واملراء، ٢ /١٩٧، 
حديث رقم: ٩٢٦.
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ِعيَسى  َكَمَثِل  َبْكٍر  َأَبا  َيا  َوَمَثَلَك  ڇ﴾)١(،  ڇ   ڇ  
َقاَل: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  
َقاَل:  ُنوٍح  َكَمَثِل  ُعَمُر  َيا  َمَثَلَك  َوإِنَّ  ىئ﴾)٢(،  ىئ   
 ،)٣(﴾ ﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

﴿ىئ  ىئ  ىئ   َقاَل:  ُموَسى،  َكَمَثِل  ُعَمُر  َيا  ِمْثَلَك  َوإِنَّ 
ی   ی  ی  ی  جئ  حئ مئ  ىئ  يئ  
جب﴾)٤(.)٥(، فأبان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن االختالف يف املنازع 
قديم، وأن االختالف ال ينايف أن يكون كال املختلفن عىل 

صالح وتقوى. 

إن "اختـالف الصحابـة  إنـام نشـأ عـن اجتهـاد، 
وهلـم حمامل ولذلـك كان اختالفهـم رمحة")٦(، يقـول ُعَمُر 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص  يِن بِاْختاَِلِف َأْصَحـاِب حُمَمَّ اْبـُن َعْبـِد اْلَعِزيِز: "َما َيـرُسُّ

)١( ]سورة إبراهيم، اآلية ٣٦[.

)٢( ]سورة املائدة، اآلية ١١8[.
)٣( ]سورة نوح، اآلية ٢٦[.

)٤( ]سورة يونس، اآلية 88[.
)٥( الســنن الكربى للبيهقي، كتاب قســم الفيء، باب ما جاء يف مفــاداة الرجال منهم باملال، 

حديث رقم: ١٢٦٢٣.
)٦( التيسري برشح اجلامع الصغري لزين الدين املناوي )ت ١٠٣١هـ(، ٢/٤8.
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مُحْـُر النََّعِم؛ أَلَنَّـا إِْن َأَخْذَنا بَِقـْوِل َهُؤاَلِء َأَصْبنَـا، َوإِْن َأَخْذَنا 
بَِقـْوِل َهـُؤاَلِء َأَصْبنَا")١(.

فالصحابة  ُوُجوهها،  أحسن  عىل  أفعاهلم  محل  ومنها:   -
يقبل  فال  يمتلكون،  ما  أغىل  الدين  هذا  سبيل  يف  قدموا  قد 
الدنيا قليل، وجيب علينا  عقاًل أن يتعمدوا اخلطأ لَعَرٍض من 
أنه  نعلم  املمكنة، وأن  أفعاهلم عىل أحسن حماملها  أن نحمل 
اجتهاد يطلب الصواب، ولنا فيام فعله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص األسوة 
احلسنة، فحن كتب سيدنا حاطب بن أيب بلتعة  إىل أهل 
ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  مكة،  فتح  يف  إليهم  الرسول  بمسري  خيربهم  مكة 
  قد تكتم األمر جتنًبا إلراقة الدماء، وكان سيدنا حاطب 
يريد أن تكون له يد عند أهل مكة؛ لئال ينالوا أهله بأذى، فلام 
ُأْعِلَم ملسو هيلع هللا ىلص باألمر رد الرسالة قبل وصوهلا إىل أهل مكة، وأشار 
عليه سيدنا عمر بأن يقتل حاطًبا؛ لظنه أنه قد نافق، فأبان 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن النفاق ال جيد طريقه إىل أهل بدر، فقال: "إِنَُّه 
َعىَل  َلَع  اطَّ َقـِد  َيُكوَن  َأْن  اهلل  َلَعلَّ  ُيْدِريَك  َوَما  َبْدًرا،  َشِهَد  َقْد 

َأْهـِل َبـْدٍر َفَقـاَل اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم")٢(.

)١( الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي )أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت ت: ٤٦٣هـ(، ٢ /١١٧.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب اجلاسوس، حديث رقم: ٢8٤٥، 
وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل أهل بدر  وقصة حاطب بن أيب بلتعة، 

حديث رقم: ٢٤٩٤.
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- ومنهـا: حبهـم واحلذر مـن تنقيصهم أو سـبهم، فقد 
أبـان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أن مـن أحبهـم فقد أحبَّـه، ومـن أبغضهم 
فقـد أبغَضـه، فَقـاَل: "اهلل اهلل يِف َأْصَحـايِب، اَل َتتَِّخُذوُهـْم 
َوَمـْن  َأَحبَُّهـْم،  َفبُِحبِّـي  َأَحبَُّهـْم  َفَمـْن  َبْعـِدي،  َغَرًضـا 
َأْبَغَضُهـْم َفبُِبْغـِي َأْبَغَضُهْم، َوَمـْن آَذاُهْم َفَقـْد آَذايِن..")١(، 
َأْنَفـَق  َأَحَدُكـْم  َأنَّ  َفَلـْو  َتُسـبُّوا َأْصَحـايِب  "اَل  ويَقـوَل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِمْثـَل ُأُحـٍد َذَهًبـا َمـا َبَلـَغ ُمـدَّ َأَحِدِهـْم َواَل َنِصيَفـه")٢(، أي 
أن أحــدنا لـو أنفـق مثـل جبل أحــد ذهبـًـا ما بــلغ ثوابه 

ا وال نصف مـّد )٣(. ثــواب نــفقة أحدهـم مـدًّ

*       *      *

)١( سنن الرمذي، أبواب املناقب، باب فيمن سبَّ أصحاب النبي، حديث رقم: ٣8٦٢.
)٢( متفــق عليه، صحيح البخــاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : "لو كنت 
متخًذا خلياًل "، حديث رقم: ٣٤٧٠، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب حتريم 

سب الصحابة، ٢٥٤١.
)٣( راجع: رشح النووي لصحيح مسلم، ٩٣/١٦، ٩٤.
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آداب معاملة الوالدين)*( 

لقـد اسـتوعبت رشيعـة اإلسـالم كل مناحـي احليـاة 
ا  وشـئوهنا، فلـم َتـَدْع خـرًيا إال وَدَعـْت إليـه، ومل  َتـَدْع رشًّ
إال وحـذرت منـه، فدعت إىل مـكارم األخالق، وحماسـن 
اآلداب التـي تنظـم حيـاة النـاس، والتـي لـو التزمـوا هبـا 
لعاشـوا حياة طيبة كريمة، وسـعدوا يف دنياهـم وأخراهم، 

ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ تعـاىل:  قـال 
ٹ﴾)٢(، ومـن هـذه اآلداب التـي حثـت عليهـا ورغبت 
فيهـا: آداب التعامـل مـع الوالديـن، وذلـك إكراًمـا هلـام، 
واعراًفـا بجميلهـام، فالوالـدان مهـا سـبُب ُوجـوِد األبناء 
يف هـذه الدنيـا بعـد مشـيئة اهلل تعـاىل، ويكفـي بياًنـا لِعَظم 
حـق الوالدين، أن اهلل تعـاىل قَرَن حقهام يف الرّب واإلحسـان 

ر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة. )*( أعد هذا املبحث د/ عمرو حممد الكامَّ
)٢( ]سورة اجلن، اآلية ١٦[.
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بَحقـِه يف العبـادة والتوحيـد، فقال سـبحانه وتعاىل: ﴿ڳ 
 : ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں﴾)١(، وقـال
﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں﴾)٢(، 
سـبحانه  فقـال  الوالديـن،  بشـكر  تعـاىل  شـكره  قـرن  كـام 
وتعاىل:﴿ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ﴾)٣(، وشـكُر 
الوالديـن يكـون بأداء حقوقهـام التي أوجبهـا اهلل تعاىل وحث 

ملسو هيلع هللا ىلص. رسـوله  عليها 

تـكاد،  أو  كاملـن  حولـن  ولدهـا  ُتْرِضـع  فـاألم 
وتسـهر ليلهـا عنـد رأس ولدهـا إن مـرض أو نـزل به أمل؛ 
لـذا خّصهـا اهلل تعـاىل بالذكـر يف وصيتـه باإلحسـان إىل 

: ﴿پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   فقـال  الوالديـن، 
ٺ  ٺ﴾)٤(، وقـال سـبحانه وتعـاىل: ﴿ڃ  چ 

ڇ﴾)٥(. ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

)١( ]سورة اإلرساء، اآلية ٢٣[.
)٢( ]سورة النساء، اآلية ٣٦[.
)٣( ]سورة لقامن، اآلية ١٤[.

)٤( ]سورة األحقاف، اآلية ١٥[.
)٥( ]سورة لقامن، اآلية ١٤[.
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والصلـة  الـرّب  يف  األب  عـىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  قدمهـا  وقـد 
واإلحسـان؛ لعظـم حقهـا، فقد اختصـت األم بثالثـة أمور: 
احلمـل، والوضـع، والرضـاع، فأكـد عـىل حقهـا قبـل حـق 
األب ثـالث مرات، فعـن أيب هريرة  قـال: جاء رجل إىل 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: َمـْن أحـّق النّـاس بُحْسـِن صحابتي؟ 
قـال: "أّمـك" قـال: ثـّم مـن؟ قـال: "ثـّم أّمـك"، قـال: ثـّم 
مـن؟ قـال: "ثّم أّمـك"، قال: ثـّم من؟ قـال: "ثّم أبـوك")١(، 
ثـم جـاءت الوصيـة بحسـن صحبـة األب الذي يعمـل ليل 
هنـار يف كـد وتعـب مـن أجـل أن يوفر ألرستـه مـا حيتاجونه 

ويطلبونـه مـن املطعـم واملـرشب وامللبس واملسـكن.

فمهـام قـّدم األبنـاء مـن بـرٍّ لوالدهيـم فلـن يوفومهــا 
حقهـام؛ ألهنـام مـن بـدأ باإلحسـان، وبـرُّ األبنـاء إنـام هـو 
  مكافـأة، وليـس الواصـل كاملكافـئ، فعـن أيب هريـرة
قـال: قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ال جَيْزي َولٌد َوالِـًدا إال أن جيَده 

ْحَبِة، حديث  )١( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب األدب، َباُب َمْن َأَحقُّ النَّاِس بُِحْسِن الصُّ
اَُم َأَحقُّ  َلِة َواآْلَداِب، َباُب بِرِّ اْلَوالَِدْيِن َوَأهنَّ رقم: ٥٩٧١، وصحيح مســلم، كتاب اْلرِبِّ َوالصِّ

بِِه، حديث رقم: ٢٥٤8.



42

ملـوًكا فيشـرَيه فُيعتِقه")١(، وقـد َأَتى رجل إىل سـيدنا ُعَمَر 
ـا َبَلَغَها  بـن اخْلَطَّـاِب ، َفَقاَل: َيـا َأِمرَي امْلُْؤِمنِـَن، إِنَّ يِل ُأمًّ
َـا اَل َتْقـِي َحاَجـًة إاِلَّ َوَظْهـِري َمطِيَّـٌة هَلَـا،  ِمـَن اْلِكـرَبِ َأهنَّ
َـا َكاَنـْت َتْصنَـُع َذلِـَك  َهـا؟ َقـاَل: "اَل؛ أِلهَنَّ ْيـُت َحقَّ َفَهـْل َأدَّ
ى َبَقـاَءَك، َوَأْنـَت َتْصنَـُع َذلِـَك هِبَـا َوَأْنَت  بِـَك َوِهـَي َتَتَمنَـّ

ى فَِراَقَهـا")٢(. َتَتَمنَـّ

- من أجل ذلك رشع اإلسالم لرب الوالدين آداًبا يتأدب 
هبام الولد يف تعامله معهام، منها:

- وجـوب طاعتهام يف املعروف، مع الرب هبام، واإلحسـاُن 
بفضلهـام  الدائـم  االعـراف  مـع  توقريمهـا،  إليهـام، وكـامل 

ڭ   ﴿ڭ  تعـاىل:  قـال  هلـام،  والتواضـع  ومكانتهـام، 
ڭ ڭ ۇ  ۇ﴾)٣(، وأن يأخـذوا بمشـورهتام، فهام 
أهـل التجربـة يف احليـاة والصـدق يف النصيحـة، ومهـا أحـق 
النـاس بعطفـك ورفقـك ورمحتـك وتواضعـك ومعروفك، 
فَعـْن َعْبـِد اهلل ْبِن َعْمـٍرو  َقـاَل: َأَتى َرُجٌل َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)١( صحيح مسلم، كتاب العتق، َباُب َفْضِل ِعْتِق اْلَوالِِد، حديث رقم: ١٥١٠.
)٢( اجلامع يف احلديث أليب حممد ابن وهب املرصي )املتوىف: ١٩٧هـ( باب األسامء، حديث رقم: ٩٠.

)٣( ]سورة اإلرساء، اآلية٢٤[.
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َهاَد َمَعـَك، َأْبَتِغي  َفَقـاَل: َيـا َرُسـوَل اهلل، إيِنِّ ِجْئُت ُأِريـُد اجْلِ
اَر اآْلِخـَرَة، َوَلَقْد َأَتْيُت َوإِنَّ َوالِـَديَّ َلَيْبِكَياِن،  َوْجـَه اهلل َوالدَّ

َقـاَل: "َفاْرِجْع إَِلْيِهـاَم، َفَأْضِحْكُهـاَم َكـاَم َأْبَكْيَتُهاَم")١(.

إن بر الوالدين من أفضل األعامل التي يتقّرب هبا العبد 
مه ملسو هيلع هللا ىلص عىل اجلهاد يف سبيل اهلل حال كونه فرض  إىل ربه، وقدَّ
بن  اهلل  الوالدين، فعن عبد  إذن  اجلهاد عىل  فأوقف  كفاية، 
مسعود  قال: َسَأْلُت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ اأْلَْعاَمِل َأَحبُّ 
؟ َقاَل: "ُثمَّ  اَلُة َعىَل َوْقتَِها" ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ إىَِل اهلل؟ َقاَل: "الصَّ
َهاُد يِف َسبِيِل اهلل"،  ؟ َقاَل: "ُثمَّ اجْلِ بِرُّ اْلَوالَِدْيِن" ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ

َثنِي هِبِنَّ َوَلِو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَديِن")٢(.  َقـاَل: "َحدَّ

كذلـك مـن الـرب عدم السـفر إال بإذهنـام، فعـن َعْبد اهلل 
اْبـن َعْمـٍرو  قـال: َجـاَء َرُجـٌل إىَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْسـَتْأَذَنُه 
َقـاَل:  َنَعـْم،  َقـاَل:  َوالِـَداَك؟"،  "َأَحـيٌّ  َفَقـاَل:  يِف اجِلَهـاِد، 

ُجِل َيْغُزو َوَلُه َأَبَواِن، حديث رقم: ٢٧8٢. )١( سنن ابن ماجه، كتاب اجلهاد، َباُب الرَّ
ْينَا اإِلْنَســاَن  )٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب األدب، َباُب َقـــْوِل اهلل َتَعـــاىَل: ﴿َوَوصَّ
بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا﴾ ]سورة العنكبوت، اآلية 8[، حديث رقم: ٥٩٧٠، وصحيح مسلم، ِكَتاُب 

ياَمِن بِاهلل َتَعاىَل َأْفَضَل اأْلَْعاَمِل، حديث رقم: 8٥. ياَمَن، َباُب َبَياِن َكْوِن اإْلِ اإْلِ
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"َفِفيِهـاَم َفَجاِهـْد")١(، وعـدَّ ابـن عبـاس  بـر الوالـدة من 
ُه  أهم أسـباب قبـول التوبـة ومغفرة الذنـوب، فعنـه ، َأنَّ
َأَتـاُه َرُجـٌل َفَقـاَل: إيِنِّ َخَطْبـُت اْمـَرَأًة، َفَأَبـْت َأْن َتنِْكَحنِـي، 
ي، َفَأَحبَّـْت َأْن َتنِْكَحُه، َفِغْرُت َعَلْيَهـا َفَقَتْلُتَها،  َوَخَطَبَها َغـرْيِ
َك َحيَّـٌة؟" َقـاَل: اَل، َقاَل:"ُتْب  َفَهـْل يِل ِمـْن َتْوَبـٍة؟ َقـاَل: "ُأمُّ
ْب إَِلْيـِه َمـا اْسـَتَطْعَت". َفَذَهْبـُت َفَسـَأْلُت  إىَِل اهلل ، َوَتَقـرَّ
ـِه؟ َفَقـاَل: "إيِنِّ اَل َأْعَلُم  اْبـَن َعبَّـاٍس: مِلَ َسـَأْلَتُه َعـْن َحَيـاِة ُأمِّ
َعَمـاًل َأْقـَرَب إىَِل اهلل  ِمـْن بِـرِّ اْلَوالَِدِة")٢(، فـإْن كان طلُب 
الوالديـن يف معصيـة اهلل، أو ما ال طاقة لأبنـاء به، فال طاعة 
ملخلوق يف معصية اخلالق، وال يكلف اهلل نفًسـا إال وسـعها، 
لكـن ينبغـي أن ُيـَرّد ذلـك برفق ولن وُحْسـن اعتـذار، ويف 

ذلـك يقول ربنا سـبحانه وتعـاىل: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

ڳ﴾)٣(. ڳ  

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، َباُب اجِلَهاِد بِإِْذِن اأَلَبَوْيِن، حديث رقم: 
اَُم َأَحقُّ بِِه،  ٣٠٠٤، وصحيح مســلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، َباُب بِرِّ اْلَوالَِدْيــِن َوَأهنَّ

حديث رقم: ٢٥٤٩.
، حديث رقم: ٤. مِّ )٢( األدب املفرد للبخاري، َباُب بِرِّ األُْ

)٣( ]سورة لقامن، اآلية ١٥[.
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عند  رعايتهام  كامل  الوالدْين:  مع  األدب  من  كذلك   -
اهلَرم  فيها  يعرهيم  التي  تلك  حياهتام  يف  فرٍة  فأشّد  الكرَب، 
والوَهن، فيحتاج عندها اآلباء إىل األبناء، لذا خّص اهلل تعاىل 
للوالدين،  اإلحسان  عن  حديثه  عند  بالذكر  املرحلة  هذه 

فقال سبحانه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  
ںں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ۓ   ۓ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ہ  ہ   
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ ٴۇ   ۋ﴾)١(، أي إذا بلغ الوالدان الِكرَبَ أحُدمها، ومها 
يف كنفك وكفالتِك، فيجُب عليك أن حتنَو عليهام، فال تتأفْف 
التواضع  مع  مهذًبا،  مجياًل  لينًا  قواًل  هلام  وقل  تتضّجْر،  وال 
وخفض اجلناح، فاإلحسان للوالدين فرصة ملضاعفة األْجر 
َأيِب  فَعْن  الرب،  وترك  بالعقوق  ضّيعها  ملن  وويل  والثواب، 
َرِغَم  ُثمَّ  َأْنُفُه،  "َرِغَم  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:    ُهَرْيَرَة 
َأْنُفُه، ُثمَّ َرِغَم َأْنُفُه" ِقيَل: َمْن َيا َرُسوَل اهلل؟ َقاَل: "َمْن َأْدَرَك 
ا َأْو ِكَلْيِهاَم، ُثمَّ مَلْ َيْدُخِل اجْلَنََّة")٢(.  ، َأَحَدمُهَ َوالَِدْيِه ِعنَْد اْلِكرَبِ

)١( ]سورة اإلرساء، اآليتان ٢٣، ٢٤[.
ا ِعنَْد  َلِة َواآلَْداِب، َباُب َرِغَم َأْنُف َمْن َأْدَرَك َأَبَوْيِه َأْو َأَحَدمُهَ )٢( صحيح مســلم، كتاب اْلرِبِّ َوالصِّ

، َفَلْم َيْدُخِل اجْلَنََّة، حديث رقم: ٢٥٥١. اْلِكرَبِ
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عليهـام  اإلنفـاق  الوالديـن:  مـع  األدب  مـن  -كذلـك 
باملعـروف إن كانـا فقـراء حمتاجن، فُتسـّد حاجاهِتـام من مأكل 
َقاَلـْت:  َعاِئَشـَة،  فَعـْن  ودواء،  ومسـكن  وملبـس  ومـرشب 
َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ َأْطَيـَب َمـا َأَكْلُتـْم ِمْن َكْسـبُِكْم، َوإِنَّ 
َأْواَلَدُكـْم ِمْن َكْسـبُِكْم")١(، وعن َعْمرو ْبن ُشـَعْيٍب، َعـْن َأبِيِه، 
ِه، َقـاَل: َأَتـى َأْعـَرايِبٌّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقـاَل: إِنَّ َأيِب  َعـْن َجـدِّ
َتـاَح َمايِل؟ َقـاَل: "َأْنَت َوَماُلـَك لَِوالِـِدَك، إِنَّ َأْطَيَب  ُيِريـُد َأْن جَيْ
َمـا َأَكْلُتـْم ِمـْن َكْسـبُِكْم، َوإِنَّ َأْمـَواَل َأْواَلِدُكـْم ِمـْن َكْسـبُِكْم، 

َهنِيًئا")٢(.  َفُكُلـوُه 

فرّب  ماهتام:  بعد  بّرمها  الوالدين  مع  األدب  ومن   -
بعد  وبّر  حقوق  فلهام  املوت،  بعد  حتى  مستمر  الوالدين 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َصاِحِب   ، ُأَسْيٍد  َأيِب  فَعْن  َرحيلهام، 
إِْذ َجاَءُه َرُجٌل ِمَن  َأَنا َجالٌِس ِعنَْد َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َبْيناََم  َقاَل: 
َأَبَويَّ  بِرِّ  ِمْن  َعيَلَّ  َبِقَي  َهْل  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  اأْلَْنَصاِر، 
اَلُة  ا بِِه؟ َقاَل: "َنَعْم ِخَصاٌل َأْرَبَعٌة: الصَّ مُهَ ٌء َبْعَد َمْوهِتِاَم َأَبرُّ يَشْ
َصِديِقِهاَم،  َوإِْكَراُم  ا،  َعْهِدمِهَ َوإِْنَفاُذ  هَلاَُم،  َوااِلْستِْغَفاُر  َعَلْيِهاَم، 

ُجِل ِمْن َماِل َوَلِدِه، حديث رقم: ٢٢٩٠. )١( سنن ابن ماجه، ِكَتاُب التَِّجاَراِت، َباُب َما لِلرَّ
)٢( مسند أمحد ٢٦١/١١، حديث رقم:  ٦٦٧8 .
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ِذي َبِقَي  تِي اَل َرِحَم َلَك إاِلَّ ِمْن ِقَبِلِهاَم، َفُهَو الَّ ِحِم الَّ َوِصَلُة الرَّ
قرّصَ  ثانية ملن  فتلك فرصة  َمْوهِتِاَم")١(،  َبْعَد  ا  مِهَ بِرِّ ِمْن  َعَلْيَك 
يف بّر والديه يف حياهتام، أو كان صغرًيا عند وفاهتام فلم حيظ 
برشف برمها أن يستدرك ما فاته من الرّب هبذه األمور األربعة، 
األبناء  فدعاء  هلام،  الدعاء  وفاهتام:  بعد  الوالدين  بر  ومن 
الصاحلن للوالدين يعد من عمل الوالد الذي ال ينقطع أجره 
بوفاته؛ بل يستمّر أجُره وثوابه للوالدين بعد رحيلهام، فعن 
ْنَساُن  اإْلِ َماَت  "إَذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  أن    هريرة  أيب 
اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم 
دعاء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وعّد  َلُه")٢(،  َيْدُعو  َصالٍِح  َوَلٍد  َأْو  بِِه،  ُينَْتَفُع 

الولد من عمل الوالد؛ ألن الولد من سعي أبيه.

أيب  فعن  اجلنة،  يف  درجتهام  تْرفُع  للوالدين  وبالدعاء 
َفُع  َلرَيْ   اهلل  "إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:    هريرة 
، َأنَّى يِل َهِذِه؟  الِِح يِف اجْلَنَِّة، َفَيُقوُل: َيا َربِّ َرَجَة لِْلَعْبِد الصَّ الدَّ

َفَيُقوُل: بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك")٣(.

)١( مسند أمحد ٢٥ /٤٥٧، حديث رقم:  ١٦٠٥٩. 
ْنَساَن ِمَن الثََّواِب َبْعَد َوَفاتِِه، حديث رقم: ١٦١٣. )٢( صحيح مسلم، كتاب الوصية، باُب َما َيْلَحُق اإلِْ

)٣( مسند أمحد، ٣٥٦/١٦، رقم: ١٠٦١٠.
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وأهِل  أقارهبام  صلة  وفاهتام:  بعد  الوالدين  بّر  ومن 
مِها: ففي صلة رمحهمـا وأهل ُوّد الوالدين من األحباب  ُودِّ
بن  اهلل  عبد  فعن  موهتام،  بعد  بالوالدين  بّر  واألصدقـاء 
األعراب  من  رجاًل  أن   ، عمر  بن  اهلل  عبد  عن  دينار، 
لِقَيُه بطريق مكة، فسلَم عليه عبد اهلل، ومحله عىل محار كان 
يركُبه، وأعطاه ِعاممة كانْت عىل رأِسه، فقال ابن دينار: فقلنا 
بالَيسري،  َيْرَضْوَن  إهنم األعراُب، وإهنم  اهلل،  له: أصلحَك 
ا لُِعَمَر بِن اخلطاب، وإين  فقال عبد اهلل: إّن أَبا هذا كان ُودًّ
ُجُل  سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "إِنَّ َأَبرَّ الرِبِّ َأْن َيِصَل الرَّ

َأْهَل ُودِّ َأبِيِه")١(.

إنفـاذ  وفاهتـام:  بعـد  الوالديـن  مـع  األدب  ومـن   -
عهِدمِهـا وقضـاُء َدْينِهـام؛ فمـن مـات والِـداه وتـركا دْينًـا 
عليهـام، أو وصيـة مـن بعدمهـا، وجـب عـىل األبنـاء أن 
َيقضـوا عنهـام الّدْيـن، وأن ُيـؤّدوا وصيتهـام، فَعـْن َعْبِد اهلل 
اْبـِن ُبَرْيـَدَة، َعـْن َأبِيِه َقـاَل: ُكنُْت َجالًِسـا ِعنَْد النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ 
َا )أمـي( َكاَن َعَلْيَها  َأَتْتـُه اْمـَرَأٌة، َفَقاَلـْت: َيـا َرُسـوَل اهلل، إهِنَّ

)١( سنن الرمذي، أبواب الرب والصلة، َباُب َما َجاَء يِف إِْكَراِم َصِديِق الَوالِِد، حديث رقم: ١٩٠٣.
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َصـْوُم َشـْهٍر، َأَفَأُصوُم َعنَْهـا؟ َقاَل: "ُصوِمي َعنَْهـا"، َقاَلْت: 
، َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقـاَل: "َنَعْم،  َـا مَلْ حَتُجَّ َقـطُّ َيـا َرُسـوَل اهلل، إهِنَّ

َعنَْهـا")١(. ي  ُحجِّ

عليهام  ما  قضاء  أيًضا:  وفاهتام  بعد  الوالدين  بّر  ومن 
معينة،  طاعة  نذر  وعليه  الوالدين  من  مات  فمن  نذر؛  من 
كالصوم أو احلج أو الصدقة أو غري ذلك من الطاعات، ومل 
يتمكن من الوفاء بنذره قبل موته، فمن بّر أبنائه به أن َيقضوا 
أنَّ   : َعبَّاٍس  اْبِن  فَعِن  عنه نذَره إن كان يف استطاعتهم، 
ي  ُأمِّ إِنَّ  َفقاَل:  اْسَتْفَتى َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،    ُعَباَدَة  ْبَن  َسْعَد 

َماَتْت َوَعَلْيَها َنْذٌر، َفقاَل: "اقِضِه َعنَْها")٢(. 

*     *     *

َياِم َعِن امْلَيِِّت، حديث رقم: ١١٤٩. )١( صحيح مسلم، كتاب الصيام، َباُب َقَضاِء الصِّ
ُقوا َعنُْه، َوَقَضاِء  )٢( صحيح البخاري، ِكَتاُب الَوَصاَيا، َباُب َما ُيْسَتَحبُّ ملَِْن ُتُويف ُفَجاَءًة َأْن َيَتَصدَّ

النُُّذوِر َعِن امَليِِّت، حديث رقم: ٢٧٦١.
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اآلداب  من  عظًيام  ا  نبويًّ مرياًثا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لنا  ترك  لقد 
من  الرغم  عىل  والرشاب  الطعام  تناولنا  عند  الرشيفة 
يتحرى  أن  أمهها  ولعل من  بيئاتنا،  وتنوع  أعامرنا  اختالف 
أحله  ما  ورشابه  طعامه  فيطيب  احلالل،  الكسب  منا  كل 
)تعاىل(:  اهلل  امتثااًل ألمر  احلرام،  الكسب  بعيًدا عن  له  اهلل 
 ،)٢(﴾ ﴿چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ 
عىل  بل  طيًبا،  إال  أوالده  يطعم  وال  حالاًل،  إال  يأكل  فال 

املسلم أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات.
جمملها  يف  للطعام  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  سنّها  التي  اآلداب  وهذه 
أداء  الوقاية، وتعيننا عىل  حتافظ عىل صحتنا فتعد من باب 
مهمتنا يف احلياة، ما يدّل عىل عظمة هذا الّدين وشموليتـه 

جلميع جوانب احلياة. 

)*( أعد هذا املبحث د/أرشف فهمي موسى، مدير عام التدريب.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٧٢[. 

آداب الطعام والرشاب)*( 
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حفاًظا  األكل  قبل  اليدين  غسل  اآلداب:  هذه  فمن 
عىل صحة اإلنسان من التلوث؛ فإن مل نغسل أيدينا كنا 
املؤمنن  أم  فعن  واألوبئة،  األمراض  النتقال  عرضة 
َأَراَد  إَِذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  "َأنَّ   : عائشة  السيدة 
َأَراَد  َوإَِذا  اَلِة،  لِلصَّ ُوُضوَءُه  ُأ  َيَتَوضَّ ُجنٌُب،  َوُهَو  َينَاَم  َأْن 
َب")١(،  َورَشِ َأَكَل  ُثمَّ  َيَدُه،  َغَسَل  َب،  َيرْشَ َأْو  َيْأُكَل،  َأْن 
ويقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: "َبَرَكُة الطعاِم الوضوُء َقبَله، والوضـوُء 
َبعـَده")٢(، واملقصود هنـا بالوضـوء هـو املعنى اللغوي، 
ويعني غسل اليدين، فيستحب غسل اليدين قبل الطعام 

وبعده، حتى وإن كان املرء عىل وضوء.

أول  متبعة يف  وهي سنة  التسمية،  أو  البسملة  ومنها:   -
بالنعم  فيذكره  وتعاىل  سبحانه  باملنعم  املسلم  تربط  الطعام 
وبأن هذا الرزق من اهلل تعاىل، وكل يشء يبدأ بالبسملة حتصل 
له من الربكة واخلري ما شاء اهلل له، وأي عمل ال يبدأ بذكر اهلل 
ْيَطاَن َيْسَتِحلُّ الطََّعاَم   َتِقل بركته، يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ الشَّ

)١( مسند أمحد  ٣٩٥/٤٣، حديث رقم: ٢٦٣8٣.
)٢( سنن أيب داود، كتاب األطعمة، باب غسل اليد عند الطعام، حديث رقم: ٣٧٦١. 
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معلاًم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  وَقاَل  َعَلْيِه")١(،  اهلل  اْسُم  ُيْذَكر  مَلْ  إَِذا 
ِمَّا  َوُكْل  بَِيِمينَِك،  َوُكْل  اهلل،  َسمِّ  ُغاَلُم  "َيا  الصغري:  الغالم 
التسمية  له  جاز  األكل  أول  التسمية  نيس  ومن  َيِليَك")٢(، 
أثناء األكل، فعن السيدة عائشة  أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
"إذا أكل أحُدُكم فليذُكِر اسَم اهلل، فإن َنيِسَ أن َيذُكَر اسَم اهلل 

َلُه وآِخَرُه")٣(. لِه فليُقْل: باسم اهلل أوَّ يف أوَّ

- ومنها: الدعاء قبل الطعام، فمن هدي نبينا ملسو هيلع هللا ىلص قبل 
ابن  فعن  الطعام،  بربكة  ألنفسنا  ندعو  أن  الطعام  تناول 
َعبَّاٍس  َأنَّ نبينا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: "َمْن َأْطَعَمُه اهلل َطَعاًما َفْلَيُقْل: 
ا ِمنُْه، َوَمْن َسَقـاُه اهلل َلَبنًـا  اللهمَّ َباِرْك َلنَا فِيِه، َوَأْطِعْمنَا َخرْيً
ٌء  يَشْ َلْيَس  ُه  َفإِنَّ ِمنُْه،  َوِزْدَنـا  فِيـِه  َلنَا  َباِرْك  اللهمَّ  َفْلَيـُقْل: 

َبِن")٤(. اِب َغرْيَ اللَّ َ جُيِْزُئ َمَكاَن الطََّعاِم َوالرشَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  هدي  من  فكان  اليمنى،  بِاليد  اأْلَْكُل  ومنها: 
التيامن يف كل أموره، فعن أم املؤمنن عائشة  أهنا قالت: 

)١( مسند أمحد، ٢8٤/٣8، حديث رقم:  ٢٣٢٤٩.
ْكِل بِاْلَيِمِن، حديث رقم: ٣٢٦٧. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب األطعمة، َباُب األَْ

)٣( سنن أيب داود، كتاب األطعمة، باب التسمية عىل الطعام، حديث رقم: ٣٧٦٧.
)٤( مسند أمحد، ٤٣٩/٣، حديث رقم:  ١٩٧8. 
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وطهوره  وَتَرُجله  َتنَعله  يف  التََّيمن  ُيْعجُبه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  َكان 
فقال:"َيا  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص  به  عّلمه ووّص  وقد  ُكله")١(،  َشأنه  ويف 
ِمَّا َيِليك")٢(، وهنى ملسو هيلع هللا ىلص  بَِيِمينِك، َوُكلُّ  ُغاَلُم، َسمِّ اهلل َوُكْل 
َأنَّ    ُعَمَر  اْبِن  فَعْن  عذر،  له  يكن  ملْ  ما  بشاملِه  يأُكل  أن 
َبنَّ هِبَا،  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقال:"اَل َيْأُكَلنَّ َأَحٌد ِمنُْكْم بِِشاَملِِه، َواَل َيرْشَ
ُب هِبَا")٣(، َفإِْن َكاَن له عْذر  ْيَطاَن َيْأُكُل بِِشاَملِِه، َوَيرْشَ َفإِنَّ الشَّ
َيْمنَُعه من األَكل أو الرشب بِاليِمن فال حرج من استعامل 

اليد اليرسى عماًل بقوله تعاىل: ﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   
ے  ۓ﴾)٤(.  

ومنهـا: حسـن مضـغ الطعـام واألكل مـا يـيل اآلكل، 
الطََّعـاِم  يِف  َيِليـِه  مـا  اإلنسـان  يـأكَل  َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص  هديـه  فمـن 
مبـارشة، فـاألكل من موضـع اآلخرين سـوء أدب، ملا ورد 
عـن عمـر بـن أيب سـلمة  قـال: كنـت غالًمـا يف حجر 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكانـت يـدي تطيـش يف الصحفـة، فقـال 

)١( مسند أمحد،١٧٤/٤١، حديث رقم: ٢٤٦٢٧.
ْكِل بِاْلَيِمِن، حديث رقم: ٣٢٦٧. )٢( سنن ابن ماجه، كتاب األطعمة، َباُب األَْ

اِب َوَأْحَكاِمِهاَم، حديث رقم: ٢٠٢٠. َبِة، َباُب آَداِب الطََّعاِم َوالرشََّ رْشِ )٣( صحيح مسلم،كتاب األَْ
)٤( ]سورة احلج، اآلية ٧8[.
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يل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َيـا ُغـاَلم، َسـمِّ اهلل، َوُكْل بَِيِمينِك َوُكلُّ 
ا َيِليـك")١(، وقـد ثبتت علميًّـا فوائد مضـغ الطعام، فهو  ِمَـّ
يسـهل عمليـة البلـع واهلضم، كذلـك الوقاية مـن أمراض 

والقولون. املعـدة 

عبِد  فعن  متكًئا،  األكل  عدم  كذلك:  اآلداب  ومن   -
اهلل بِن عمرو ، قال: "ما ُرِئَي َرسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأُكُل ُمتِكًئا 
")٢(، وعن وهب بن عبد اهلل  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال:  َقطُّ
"ال آكُل ُمتَِّكًئا")٣(، وذلك ملـا فيه من الضـرر الصحي، وقـد 

يورث يف نفس اإلنسان الكرب والتعايل.

- ومنهـا: عـدم ذم األكل أو تقبيحـه، فلـم يـذم ملسو هيلع هللا ىلص 
طعاًمـا قـط؛ بـل يسـأل عـن الطعـام الـذي ال يعرفـه، فقد 
كان رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يـأكل طعاًما حتى يسـمى له فيعرف 
مـا هـو، ومن ذلـك حديـث الضب الـذي مل يأكله رسـول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أمـا مـا يفعلـه البعـض مـن عيـب الطعـام وذمـه 
فليـس مـن هـدي نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص، فعـن أيب هريرة  قـال: "َما 

)١( سبق خترجيه يف الصفحة السابقة.
)٢( سنن أيب داود، كتاب األطعمة، باب األكل متكًئا، حديث رقم: ٣٧٧٠.
)٣( سنن أيب داود، كتاب األطعمة، باب األكل متكًئا، حديث رقم:  ٣٧٦٩.
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، َكاَن إَِذا اْشـَتَهاُه  َرَأْيـُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعـاَب َطَعاًمـا َقـطُّ
َأَكَلـُه، َوإَِذا مَلْ َيْشـَتِهِه َسـَكَت")١(.

- ومنهـا: عـدم العجلـة يف مـد األيـدي إىل الطعـام، 
النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمـَع  َنـا  إَِذا َحرَضْ ـا   قال:"ُكنَـّ فعـن حذيفـة 
َطَعــاًما َلــْم َنَضْع َأْيِدَينَا َحتَّى َيْبــَدَأ َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَيَضَع 

َيـَدُه")٢(، ويقـول الشـاعر:

اِد َلْم أُُكْن  ْت األَْيِدي إِلى الـزَّ وإِْن ُمدَّ
بأَْعَجلِِهْم إِذ أَْجَشُع الَقوِم أَْعَجلُ)٣(

- ومنهـا: االعتـدال يف كميـة الطعام والـرشاب وعدم 
اإلرساف فيـه، فـاألكل الكثري يـؤدي إىل التخمـة والبطنة، 
ويسـبب املرض، ويـورث الكسـل والنوم، وهو شــر عىل 
ا ِمـْن َبْطٍن،  اإلنسـان، لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: "َما َمـَأَ آَدِميٌّ ِوَعـاًء رَشًّ
بَِحْسـِب اْبـِن آَدَم َأَكاَلٌت ُيِقْمـَن ُصْلَبـُه، َفـإِْن َكاَن ال حَمَاَلـَة 

ابِـِه َوُثُلٌث لِنََفِسـه")٤(.  َفُثُلـٌث لَِطَعاِمـِه َوُثُلٌث لرَِشَ

)١( مسند أمحد ٢١٣/١٥، حديث رقم: ٩٥٠٧.
اِب َوَأْحَكاِمِهام، حديث رقم: ٢٠١٧. َبِة، َباُب آَداِب الطََّعاِم َوالرشََّ رْشِ )٢( صحيح مسلم، كتاب األَْ

)٣( سكب األدب عىل المية العرب لسليامن بك بن عبد اهلل بك الشاوي، ص: ١٣٤.
َبِع، حديث رقم: ٣٣٤٩. ْكِل، َوَكَراَهِة الشِّ )٤( سنن ابن ماجه، كتاب األطعمة، َباُب ااِلْقتَِصاِد يِف األَْ
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- ومـن اآلداب كذلـك عـدم األكل والـرشب يف آنيـة 
الذهـب والفضـة؛ لنهيـه ملسو هيلع هللا ىلص الرصيـح عـن ذلـك، فعـن 
ُبـوا  حذيفـة  قـال: سـمعت النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يقـول:"اَل َترْشَ
َواَل  احْلَِريـَر  َتْلَبُسـوا  َواَل  ـِة،  اْلِفضَّ يِف  َواَل  َهـِب  الذَّ آنَِيـِة  يِف 
ْنَيـا َوَلُكْم يِف اآْلِخـَرِة")١(، وملا فيه  َـا هَلُـْم يِف الدُّ يَبـاَج، َفإهِنَّ الدِّ

مـن التبذيـر واملخيلـة والكـرب.

- ومنهـا: عـدم النفخ يف الطعـام احلار، وتـرك التنفس 
"هنـى أن   أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  يف اإلنـاء: فعـن ابـن عبـاس 

ـَس يف اإلنـاء أو ُينَفـَخ فيـه")٢(.       ُيتنَفَّ

- ومنها: عدم الرشب من يفِّ السقاء مبارشة؛ بل يصب 
يف إناء ثم يشـرب، فربام يكـون املاء غري صالح للرشب، أو 
آوت إىل القربة - أو ما يشبهها من أواين مجع املاء- هامة من 
هوام األرض فتؤذي من يرشب من فم القربة مبارشة، فعن 
ِب ِمْن َفِم  ْ أيب هريرة  قال: "هَنَى َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرشُّ

َقاِء")٣(. الِقْرَبِة َأِو السِّ

)١( مسند أمحد، ٣8٥/٣8، حديث رقم: ٢٣٣٦٤.  
)٢( سنن أيب داود، كتاب األرشبة، باب يف النفخ يف الرشاب والتنفس فيه، حديث رقم: ٣٧٢8. 

َقاِء، حديث رقم: ٥٦٢٧. ـْرِب ِمْن َفِم السِّ )٣( صحيح البخاري، كتاب األرشبة، َباُب الشُّ
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- ومنها: غسل اليدين والفم بعد تناول الطعام، فبقاياه 
وتتحول  اجلراثيم،  لتكاثر  ا  ُتشكل جوًّ قد  والفم  اليدين  يف 
فالغسل حيافظ عىل صحة  اجلسم،  يداهم سالمة  إىل خطر 
مرَّ  كام  ملسو هيلع هللا ىلص  هديه  من  وهذا  األمراض،  من  ويقيه  اإلنسان 
َب  "رَشِ قــال:    ابن عباس  آداب األكل، وعن  أول  يف 
َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َلَبًنا ُثمَّ َدَعا بَِمـاٍء َفَتَمْضَمَضُه، ُثمَّ َقــاَل: "إِنَّ 

َلُه َدَساًم")١(.    

- ومنهـا: الدعـاء بعـد الفـراغ مـن الطعـام والـرشاب، 
فقـد كان نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص إَذا فـرغ من طعامـه َقال: "احْلَْمـُد هلل مَحًْدا 
ٍع َوال ُمْسـَتْغنًى  َكثِـرًيا َطيًِّبـا ُمَبـاَرًكا فِيِه َغـرْيَ َمْكِفيٍّ َوال ُمـَودَّ
نَـا")٢(، وعـن أنس بن مالـك  أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  َعنْـُه َربَّ
َب  ىَض َعـِن اْلَعْبـِد َأْن َيـْأُكَل اأْلَْكَلـَة َأْو َيـرْشَ "إِنَّ اهللَ  َلـرَيْ

َبـَة َفَيْحَمـَدُه َعَلْيَها")٣(.   ْ الرشَّ

منها(،  عنه  التورع  جيب  وما  واملشارب  )املطاعم  والثالثون  التاسع  للبيهقي،  اإليامن  شعب   )١(
الفصل الرابع: يف آداب األكل والرشب وغسل اليد قبل الطعام وبعده، حديث رقم: ٥٤٣٧.

)٢( سنن أيب داود، كتاب األطعمة، باب ما يقول الرجل إذا َطِعَم، حديث رقم: ٣8٤٩.
)٣( شعب اإليامن للبيهقي، التاســع والثالثون )املطاعم واملشارب وما جيب التورع عنه منها(، 

فصل يف ما يقول إذا فرغ من الطعام، حديث رقم: ٥٦٤٦. 
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- ومن اآلداب كذلك: تغـطية أواين الطـعام والرشاب؛ 
حلاميتها من الذباب والغبار، ومن  اجلراثيم، وقد كان هذا من 
 : اهلل  عبد  بن  جابر  سيدنا  رواه  فيام  قال  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص  هديه 
َوَأْطِفُئوا  اْلَباَب،  َوَأْغِلُقوا  َقاَء،  السِّ َوَأْوُكوا  اإْلَِناَء،  وا  "َغطُّ
َواَل  َباًبا،  َيْفَتُح  َواَل  ِسَقاًء،  لُّ  حَيُ اَل  ْيَطاَن  الشَّ َفإِنَّ  اَج،  َ الرسِّ
َيْكِشُف إَِناًء، َفإِْن مَلْ جَيِْد َأَحُدُكْم إاِلَّ َأْن َيْعُرَض َعىَل إَِنائِِه ُعوًدا، 
ُم َعىَل َأْهِل اْلَبْيِت  َوَيْذُكَر اْسَم اهلل، َفْلَيْفَعْل، َفإِنَّ اْلُفَوْيِسَقَة ُترْضِ

َبْيَتُهْم")١(.

*          *          *

ْبَواِب،  َقاِء، َوإِْغاَلِق األَْ َناِء َوإِيَكاِء السِّ ْمِر بَِتْغطَِيِة اإلِْ َبِة، َباُب األَْ رْشِ )١( صحيح مســلم، كتاب األَْ
َوِذْكِر اْسِم اهلل َعَلْيَها، حديث رقم: ٢٠٢١.
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ما ال شك فيه أن اإلسالم دين التجمل والتزين ظاهًرا 
وباطنًا، وقد وضع آداًبا عامة للباس والزينة ينبغي أن يمتثل 
الثياب،  من  لنوع معن  قالًبا جامًدا  يفرض  ومل  املسلم،  هلا 
من  الغاية  به  تتحقق  ما  رشع  بل  والنساء،  للرجال  سواء 
التسر والزينة واجلامل دون كرب أو إرساف أو خميلة أو تشبه 

ا كان مسامه. بغري جنس البسه أيًّ

يقال:  والربد،  احلّر  ويدفع  البدن  يسر  ما  هو:  والّلباس 
ثوَبك.  َعَلْيَك  وَأْلَبس  إِياه،  وَأْلَبَسه  ُلْبًسا  َيْلَبُسه  الثَّْوَب  َلبَِس 
مصدر  بالضم  ْبُس  اللُّ وقيل:  ُلْبُسه،  َكُثَر  إِذا  َلبِيس  َوَثْوٌب 
قولك َلبِْسُت الثوَب َأْلَبُسه، والّزوج والّزوجة كل منهام لباس 

ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ﴿پ   العزيز:  الّتنزيل  ويف  لآلخر، 

)*( أعد هذا املبحث د/رمضان عفيفي بحريي، مدير عام املراكز الثقافية.

آداب اللباس والزينة)*( 
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ٺ﴾)١(، ولباس كّل يشٍء غشاُؤه، ولباس الّتقوى اإليامن 
واحلياء والعمل الّصالح)٢(.

فالّلبـاس اسـم ملـا يلَبسـه اإلنسـان أي يسـُر بـه جـزًءا 
مـن جسـده، فالقميـص لبـاس، واإلزار لبـاس، والعاممـة 
لبـاس، ويقـال: لبـس الّتـاج ولبـس اخلاتـم)٣(، والزينـة: 
هـي كل مـا يتزّيـن بـه، ويـوم الّزينـة يـوم العيـد، والّزيـن 
ضـد الّشـن، وال خيـرج املعنـى االصطالحـي عـن املعنى 

اللغـوّي، والّزينـة أعـم مـن الّلبـاس)٤(.

- عناية اإلسالم باللبـاس والزينـة:
لقد جاء اإلسـالم بتكـريم اإلنسـان، واحـرام آدمّيـته، 
عليـه  فأنعـم  گ﴾)٥(،  ک   ک  ﴿ک   تعـاىل:  فقـال 
بنعمـه اّلتـي ال تعّد وال حتـى، ومن مجلتها الّلباس؛ ليسـر 
اإلنسـان به عورتـه، ويتزّيـن ويتجّمل بداًل مـن قبح العري 

)١( ]سورة البقرة، اآلية ١8٧[.
)٢( لسان العرب، ٢٠٢/٦، املعجم الوسيط، ٥٤٢/٢.

)٣( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، 8/٧٤.
)٤( املعجم الوسيط، 8٥١/١، املوسوعة الفقهية الكويتية، ١٩٣/٣٧.

)٥( ]سورة اإلرساء،اآلية ٧٠[.
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اّلذي كان متفّشـًيا قبل اإلسـالم، وحفاًظا إلنسـانّيته، يقول 
ا عـىل خلقـه مجيًعـا: ﴿ڄ ڄ  ڃ ڃ   اهلل تعـاىل متنًـّ
ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ  ڃ  
ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾)١(، يقـول 
الطاهـر بـن عاشـور: هـذا تنبيـه إىل أّن الّلبـاس مـن أصـل 
الفطـرة اإلنسـانّية، والفطـرة أّول أصـول اإلْسـالم، وكونه 
الّلبـاس، أي مـن شـأنه  ﴿چ  چ﴾ صفـة َمـدح 
ذلـك، وإن كان كثـري مـن الّلبـاس ليـس ملـواراة السـوآت 
مثـل العاممـة والـربد والقبـاء، والّريش لبـاس الّزينـة الزائد 
عـىل مـا يسـر العـورة، وهو مسـتعار مـن ريش الّطـري ألّنه 
زينتـه، ويقـال للباس الّزينـة ِريـاش، واملعنى ينالكم لباًسـا 

يسـركم ولباًسـا تتزّينون به)٢(.

ويذكرنـا اهلل تعاىل بـأن اللباس كام يكون للزينة ولسـر 
العـورة، يكـون كذلـك للوقايـة ما يـرض، يقـول اهلل تعاىل: 

ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤ   ﴿ڤ 

)١( ]سورة األعراف، اآلية ٢٦[.
)٢( التحرير والتنوير، 8/٧٥.
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چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڍ    ڇ   ڇ  ڇڇ   چ   چ   چ   

ڌ﴾)١(. ڌ   ڍ  
اجتمـاع  مواضع  يف  خاصة  بالتزين  تعاىل  اهلل  أمـر  وقـد 

الناس كاملساجد، فقال تعاىل: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  
پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ﴾)٢(، 
فالتجمل والتزين فوق سر العورة أمر مرغوب فيه، فعليكم 
يا بني آدم أن تتجملوا بام يسر عورتكم، وأن تتحلوا بلباس 
زينتكم كلام صليتم أو طفتم، وقد كان السلف الصالح يقفون 
اإلمام  فهذا  زينة،  أكمل  يف  وهم  عبادهتم  يف  اهلل  يدي  بن 
احلسن بن عيل  كان إذا قام إىل الصالة لبس أحسن ثيابه؛ 
فقيل له: يا ابن بنت رسول اهلل، مل تلبس أمجل ثيابك؟ فقال: 
إنَّ اهلل مجيل حيب اجلامل، فأنا أجتمل لريب؛ ألنه هـو القائـل: 
﴿ٻ  ٻپ  پ پ﴾)٣(، وعن جابر  قـال: أتانا 
فقـال:  تفرق شعره؛  قد  فـرأى رجاًل شعًثا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

)١( ]سورة النحل، اآلية 8١ [.
)٢( ]سورة األعراف، اآلية ٣١ [.

)٣( التفسري الوسيط للدكتور سيد طنطاوي، ٢٦٤/٦.
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آخَر  بِه شعَرُه؟!"، ورأى رجاًل  ـُن  ُيَسكِّ ما  "أما وجـَد هذا 
بِِه  َيْغِسُل  َماًء  جَيُِد  َهَذا  َكاَن  فقال:"َما  وسخة،  ثياب  وعليه 

َثْوَبُه؟!")١(. 

ومن آداب اللباس والزينة:
ٍ وال استعالء عىل  - أن يكون لبسه من غري َبَطٍر وال تكربُّ
غرِيه، إنام هو االعتدال والتوسط، فَعْن اْبِن َمْسُعوٍد  َعِن 
ٍة  ِمْثَقاُل َذرَّ َقْلبِِه  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: "ال َيْدُخُل اجلَنََّة َمْن َكاَن يِف 
َثْوُبُه َحَسنًا  َيُكوَن  ُجَل حُيِبُّ أْن  "، قال َرُجٌل: إنَّ الرَّ ِكرْبٍ ِمْن 
َبَطُر  الِكرْبُ  اجلَاَمَل،  حُيِبُّ  مَجِيٌل  اهللَ  "إنَّ  قال:  َحَسنًَة،  َوَنْعُلُه 
احلَقِّ َوَغْمُط النَّاِس")٢(، بل يكون لبسه شكًرا هلل عىل نعمه، 
وأن يظهر ذلك عىل هيئته وملبسه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ اهللَ حيبُّ 

أن ُيرى أَثُر نَِعمتِه عىل َعبِده")٣(.

اللبـاس  يف  املسـلم  فشـأن  أوسـطها،  األمـور  فخـري 
والزينـة املباحـة هـو التوسـط بـال إرساف وال تقتـري؛ فاهلل 

)١( سنن أيب داود،كتاب اللباس، باب يف غسل الثوب ويف اخُللقان، حديث رقم: ٤٠٦٢.
)٢( صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب حتريم الكرب وبيانه، حديث رقم: ٩١.

)٣( ســنن الرمذي، أبواب األدب عن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب إنَّ اهللَ حيبُّ أن يرى أَثر نعمتِه عىل 
عبِده، حديث رقم: ٢8١٩.
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تعـاىل يقـول يف صفات عبـاد الرمحـن: ﴿ېئ  ېئ ىئ   
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ﴾)١(، 
ُقوا َواْلَبُسـوا  ُبـوا َوَتَصدَّ وقال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ُكُلـوا َوارْشَ
بالتواُضـِع  فالتحـيل  يَلـٌة")٢(،  خَمِ َأْو  اٌف  إرِْسَ خُيَالِْطـُه  مَلْ  َمـا 
  يف الثِّيـاِب هـو سـنة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فعـن أيب ُأمامـَة
نيـا،  قـال: ذَكـَر أصحـاُب َرسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوًمـا ِعنـَده الدُّ
إنَّ  َتْسـَمعوَن،  أال  َتْسـَمعوَن،  "أال  فقـال رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
الَبذاذَة ِمـن اإليـامِن، إنَّ الَبـذاذَة ِمن اإليـامن")٣(، واملراُد هبا 
ـِه، كـام أكـد النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عـىل التجمـل  فُّ تـرك املبالغـة يف الرَّ
واالعتنـاء باهليئـة عنـد لقــاء النـاس واالجتـامع هبـم، يف 
قولـه "إنَّكـم َقاِدمون َعلــى إخَوانِكم فأصِلُحـوا ِرَحاَلكم، 
َوأْصِلحـوا لِباَسـكم َحتى َتُكونـوا كأنَّكم َشـامٌة يف النَّاِس، 
فعندمـا  ـَش")٤(،  التَّفحُّ وال  الُفحـَش  حيـبُّ  ال  اهللَ  فـإنَّ 
تدخلـون عـىل أحد من سـفر ونحوه فتزينـوا وجتّملوا حتى 

يعرفكـم النـاس بذلـك كأنكـم شـامة يف النـاس.

)١( ]سورة الفرقان، اآلية ٦٧[.
)٢( مسند أمحد ١١ /٢٩٤، حديث رقم: ٦٦٩٥.

ل، حديث رقم: ٤١٦١. )٣( سنن أيب داود، أول كتاب الرجُّ
)٤( سنن أيب داود، كتاب اللباس، باب ما جاء يف إسبال اإلزار، حديث رقم: ٤٠8٩.
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- ومنها، أن يكون الثوب ساتًرا لعورة الرجل واملرأة، 
املرأة جسدها  الركبة، وعورة  إىل  الرسة  الرجل من  وعورة 
واسًعا  فضفاًضا  يكون  وأن  والكفن،  الوجه  عدا  ما  كله 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ     ﴿ تعاىل:  لقوله 
ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ﴾)١(، وقوله سبحانه: 

﴿ڳ  ڳ ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں ﴾)٢(.

اًفا يشـّف عـن  - ومنهـا: أالَّ يكـون الثـوب رقيًقـا شـفَّ
العـورة، فعـن أم املؤمنــن عائشـة ، أن أسـامء بنت أيب 
بكـر  دخلت عـىل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعليها ثيـاب رقاق، 
فأعـرض عنهـا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال: "يـا أسـامُء إنَّ امَلرأَة 
إذا بلغـِت امَلحيـَض مل َيصُلـْح أن ُيـرى منها إاّل هـذا َوَهذا، 

يِه")٣(. وأشـاَر إىل وجِهـِه َوَكفَّ

كذلـك أالَّ يكـون الثـوب حمّرًمـا كاحلريـر أو الثـوب 
  املنسـوج بالّذهـب والفّضـة للّذكـور، فعن أيب موسـى

)١( ]سورة األحزاب، اآلية ٥٩ [.
)٢( ]سورة النور، اآلية ٣١ [.

)٣( سنن أيب داود، كتاب اللباس، باب فيام تبدي املرأة من زينتها، حديث رقم: ٤١٠٤.
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َنـاِث  َهـُب َواحْلَِريـُر لإِْلِ أّن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: "ُأِحـلَّ الذَّ
َم َعـىَل ُذُكوِرَهـا")١(، ففـي هـذا احلديـث  تِـي، َوُحـرِّ ِمـْن ُأمَّ
دليـل عـىل جواز اسـتعامل الّذهـب وكذلك احلرير للنّسـاء 

االسـتعامل)٢(. ُوُجوه  بسـائر 

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  أو اختيال؛  أالَّ يكون ثوب شهرة  - وينبغي 
ٍة")٣(،  "َمْن َلبَِس َثْوَب ُشْهَرٍة َأْلَبَسُه اهلل َيْوَم اْلِقَياَمـِة َثـْوَب َمَذلَّ
به  يشتهر  معهود  غري  ثوًبا  الشخص  يلبس  ال  أن  واملقصود 
جمتمعه،  عليه  تعارف  ملا  شكله  أو  لونه  ملخالفة  الناس  بن 
فريفع الناس إليه أبصارهم، فيكون سبًبا للمباهاة واالفتخار 

عليهم، وهذا أمر ال حيبه اهلل ورسوله، قال تعاىل: ﴿حئ  مئ  ىئ  
ملَْ  ُخَياَلَء  َثْوَبُه  َجـرَّ  "َمْن  يئ  جب حب  خب﴾)٤(، وقـال: 

َينُْظْر اهلل إَِلْيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة")٥(.

ثيـاب  يف  يكـون  أالَّ  كذلـك:  اللبـاس  آداب  ومـن   -
املـرأة تشـبه بالرجـل، وال يف ثيـاب الرجـل تشـبه باملـرأة، 

)١( سنن النسائي، كتاب الزينة، حتريم الذهب عىل الرجال، حديث رقم: ٥١٤8.
)٢( املوسوعة الفقهية الكويتية، ١٣١/٦، ١٩٥/٣٧.

)٣( سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، من لبس شهرة من الثياب، حديث رقم: ٣٦٠٦.
)٤( ]سورة لقامن، اآلية ١8[.

)٥( صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم: ٣٦٦٥.
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فعـن ابـن عبـاس  قـال: "َلَعـَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امْلَُخنَّثِـَن ِمـْن 
ـاَلِت ِمـْن النَِّسـاِء"، ويف رواية: "َلَعَن َرُسـوُل  جِّ َجـاِل َوامْلَُرَ الرِّ
ِمـْن  َوامْلَُتَشـبَِّهاِت  بِالنَِّسـاِء  َجـاِل  الرِّ ِمـْن  امْلَُتَشـبِِّهَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
جـاِل")١(، ولعـل احلكمة مـن التحريم؛ أن املتشـبه  النَِّسـاِء بِالرِّ
واملتشـبهة كل منهـام خيـرج نفسـه عـن الفطـرة والطبيعـة التي 

خلقـه اهلل تعـاىل عليهـا إىل مـا تشـبه بـه. 

*        *       *

)١( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب املتشبهون بالنساء واملتشبهات بالرجال، حديث رقم: 
.٥88٥
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يقـي اإلنسـان مـدة طويلـة مـن عمـره نائـاًم تعـادل 
نحـو ثلـث حياتـه تقريًبـا، وذلـك راحـة لبدنـه بعـد عنـاء 
العمـل والسـعي مـن أجل حتصيـل أمـور املعـاش واملعاد، 

فيتقـوى بالنـوم ملثلهـا مـن السـعي، قـال تعـاىل: ﴿ڦ  
ڦ  ڦ﴾)٢(، فاهتـم اإلسـالم بتلـك املـدة الطويلـة من 
عمـر اإلنسـان فوضع هلـا مـن اآلداب الرفيعة التـي جتعلها 
أوقـات راحـة وطاعـة هلل ، فـإذا اسـتطاع اإلنسـان أن 
يكـون يف نومه ويقظتـه مقتدًيا هبدي الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص يف أقواله 
وأفعالـه فليفعـل، والنـوم آيـة مـن آيـات اهلل  املعجـزة، 

قال تعـاىل: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ 
ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾)٣(، 

)*( أعد هذا املبحث د/عمرو حممد الكاّمر- مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة.
)٢( ]سورة النبأ، اآلية ٩ [.

)٣( ]سورة الروم، اآلية ٢٣[.

آداب النــوم)*( 
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ڤ    ڤ   ڤ   ٹ      ٹ    ﴿ٹ   تعـاىل:  وقـال 
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڇ    ڇ   ڇ   چ     چچ   چ   ڃ  ڃ   ڃ  
ْنُفَس بقبضها  ڇ  ڍ﴾)١(، فـاهلل  َيَتـَوىفَّ األَْ
تِـي مَلْ مَتُـْت يِف َمناِمهـا أي التـي مل  عنـد انتهـاء آجاهلـا، َوالَّ
َقـى  تِـي  الَّ َفُيْمِسـُك  منامهـا،  يتوفاهـا يف  أجلهـا  حيـرض 
َعَلْيَهـا امْلَـْوَت وال يردهـا إىل البـدن الـذي خرجـت منـه، 
َوُيْرِسـُل اأْلُْخـرى أي النائمـة إىل وقـت موهتـا. إِنَّ يِف ذلَِك 
املذكـور مـن التـويف واإلمسـاك واإلرسـال آَليـاٍت عـىل 

كـامل قـدرة اهلل  وحكمتـه)٢(. 

وقـد وضع اإلسـالم للنـوم آداًبا يسـتحب للمسـلم أن 
يـأيت هبـا، منها: 

عىل  والقدرة  البدن،  صحة  من  فيه  ملا  مبكًرا  النوم   -
االستيقاظ مبكًرا بجد ونشاط، فيبدأ يومه بصالة الفجر يف 
وقتها، ثم ينتظم يف عمله أو دراسته جلًدا نشيًطا، فاهلل تعاىل 

)١( ]سورة الزمر، اآلية ٤٢[.
)٢( تفسري ابن كثري ٧ /٩١ بترصف.
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خالف  ابتغى  فمن  للحركة،  والنهار  للسكن  النوم  جعل 
تعاىل:  قال  الفطرة،  خالف  فقد   - لرضورة  إال   - األصل 

ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  ڦ   ﴿ڦ  
ڃ ڃ﴾)١(، ومن هديه ملسو هيلع هللا ىلص أنه: "َكاَن َيْكَرُه النَّْوَم َقْبَل 
اْلِعَشاِء َواحْلَِديَث َبْعَدَها")٢(، أما من كان له حاجة من عمل 
ما  فيه  ينجز  ما  بقدر  فله أن يسهر  أو سفر أو خالف ذلك 

أراده من خري.

الّطعـام  أواين  وتْغطيـة  األبـواب  إغـالق  ومنهـا:   -
والـرّشاب، ويلحـق به إغـالق منافـذ الغاز وغـري ذلك ما 
 ، قـد يسـبب رضًرا إذا ُتـرك، فَعـْن َجابِـِر بـن عبـد اهلل
ْيـِل إَِذا  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َأْطِفُئـوا امَلَصابِيـَح بِاللَّ
َوَخِّــُروا  األَْسـِقَيَة،  َوَأْوُكـوا  األَْبـَواَب،  َوَغلُِّقـوا  َرَقْدُتـْم، 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقـال  َيْعُرُضـُه")٣(،  بُِعـوٍد  َوَلـْو  اَب  َ َوالـرشَّ الطََّعـاَم 
اَج، َوَأْغِلُقوا  َ ـَقاَء، َوَأْطِفُئوا الـرسِّ َنـاَء، َوَأْوُكوا السِّ "َغطُّوا اإْلِ
ـْيَطاَن اَل حَيُـلُّ ِسـَقاًء، َواَل َيْفَتـُح َباًبـا، َواَل  اْلَبـاَب، َفـإِنَّ الشَّ

)١( ]سورة النبأ، اآليات ٩- ١١[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، َباُب َما ُيْكَرُه ِمَن النَّْوِم َقْبَل الِعَشاِء،  حديث رقم: ٥٦8.

ْيِل، حديث رقم: ٦٢٩٦. )٣( صحيح البخاري، ِكَتاُب ااِلْستِْئَذاِن، َباُب إِْغاَلِق اأَلْبَواِب بِاللَّ
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َيْكِشـُف إَِنــاًء، َفإِْن مَلْ جَيِــْد َأَحُدُكــْم، إاِلَّ َأْن َيْعــُرَض َعىَل 
إَِنــاِئِه ُعـوًدا، َوَيْذُكـَر اْسـَم اهلل، َفْلَيْفَعـْل، َفـإِنَّ اْلُفَوْيِسـَقَة 

ُم َعـىَل َأْهـِل اْلَبْيـِت َبْيَتُهـْم")١(. ُتـرْضِ

- ومنها: تنظيف الفراش قبل النوم، يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص:"إَِذا 
ُه  َأَوى َأَحُدُكْم إىَِل فَِراِشِه، َفْلَينُْفْض فَِراَشُه بَِداِخَلِة إَِزاِرِه، َفإِنَّ
َوَضْعُت  َربِّ  بِاْسِمَك  َيُقوُل:  ُثمَّ  َعَلْيِه،  َخَلَفُه  َما  َيْدِرى  ال 
َوإِْن  َفاْرمَحَْها،  َنْفيِس  َأْمَسْكَت  إِْن  َأْرَفُعُه،  َوبَِك  َجنْبِى، 
َن")٢(، ويشمل  احِلِ َفُظ بِِه ِعَباَدَك الصَّ َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها باَِم حَتْ
ذلك مطلق تنظيف مكان النوم، فيمكن لإلنسان أن يفعل 
ذلك بأي وسيلة أو آلة عرصية حتقق املقصد وتفي بالغرض 
بإمساك  ليست  فالعربة  ونحومها،  مكنسة  أو  منفضة  من 
والتأكد من  املكان  نظافة  به  يتحقق  بام  وإنام  الثوب،  طرف 

ِه ما يمكن أن يسبب األذى لإلنسان. ُخلوِّ

- ومنها: أن ينام سليم الصدر والقلب للناس أمجعن، 
فال حيمل فيه حقًدا أو غالًّ أو حسًدا عىل أحد، فاإلنسان يف 

َناِء، حديث رقم: ٣٤١٠. ِمرِي اإلِْ )١( سنن ابن ماجه، كتاب األرشبة، َباُب خَتْ
ِذ َوالِقَراَءِة ِعنَْد امَلنَاِم، حديث رقم: ٦٣٢٠. )٢( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، َباُب التََّعوُّ
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حاجة ملحة إىل أن يطهر قلبه من مثل هذه األمراض التي 
ق بن املسلمن وتباعد بينهم،  ترض به يف دينه ودنياه، وُتفرِّ
ويرفع  السليم  الصدر  أصحاب  أجور  ُيعظم  تعاىل  واهلل 
سبحانه  قال  اجلنة،  أهل  صفة  الصدور  فسالمة  درجاهتم، 

وتعاىل: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
ى﴾)١(.

وَعِن َأَنس ْبن َمالٍِك  َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل 
اجْلَنَِّة"  َأْهِل  ِمْن  َرُجٌل  اآْلَن  َعَلْيُكُم  "َيْطُلُع  َفَقاَل:  ِملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
َقْد  ُوُضوِئِه،  ِمْن  حِلَْيُتُه  َتنْطُِف  اأْلَْنَصاِر،  ِمَن  َرُجٌل  َفَطَلَع 
َقاَم  َفَلامَّ  متتالية(،  أيام  )ثالثة  اَمِل  الشِّ َيِدِه  يِف  َنْعَلْيِه  َق  َتَعلَّ
إيِنِّ  َفَقاَل:  اْلَعاِص  ْبن  َعْمِرو  ْبُن  اهلل  َعْبُد  َتبَِعُه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
اَلَحْيُت َأيِب َفَأْقَسْمُت َأْن اَل َأْدُخَل َعَلْيِه َثاَلًثا، َفإِْن َرَأْيَت 
َأْن ُتْؤِوَينِي إَِلْيَك َحتَّى مَتِْيَ َفَعْلَت؟ َقاَل: َنَعْم. فَباَت َمَعُه 
ُه  ْيِل َشْيًئا، َغرْيَ َأنَّ َيايِل الثَّاَلَث، َفَلْم َيَرُه َيُقوُم ِمَن اللَّ تِْلَك اللَّ
، َحتَّى َيُقوَم  َ إَِذا َتَعارَّ َوَتَقلََّب َعىَل فَِراِشِه َذَكَر اهللَ  َوَكربَّ
إاِلَّ  َيُقوُل  َأْسَمْعُه  مَلْ  َأينِّ  َغرْيَ  َعْبُد اهلل:  َقاَل  اْلَفْجِر،  لَِصاَلِة 

)١( ]سورة احلجر، اآلية ٤٧[.
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َعَمَلُه،  َأْحِقَر  َأْن  َوِكْدُت  َلَياٍل  الثَّاَلُث  َمَضِت  َفَلامَّ  ا،  َخرْيً
ُقْلُت: َيا َعْبَد اهلل إيِنِّ مَلْ َيُكْن َبْينِي َوَبْنَ َأيِب َغَضٌب َواَل َهْجٌر 
ِمَراٍر:  َثاَلَث  َلَك  َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َسِمْعُت  َوَلِكْن   ، َثمَّ
َأْنَت،  َفَطَلْعَت  اجْلَنَِّة"  َأْهِل  ِمْن  َرُجٌل  اآْلَن  َعَلْيُكُم  "َيْطُلُع 
َتْعَمُل  َأَرَك  َفَلْم  بِِه،  َفَأْقَتِدَي  َعَمُلَك،  َما  َِأْنُظَر  َأْن  َفَأَرْدُت 
إاِلَّ  ُهَو  َما  َفَقاَل:  َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص،  َما  بَِك  َبَلَغ  ِذي  الَّ َفاَم  َعَمٍل،  َكثرَِي 
ْيُت َدَعايِن، َفَقاَل: َما ُهَو إاِلَّ َما َرَأْيَت،  َما َرَأْيَت. َقاَل: َفَلامَّ َولَّ
ا، َواَل َأْحُسُد  َغرْيَ َأينِّ اَل َأِجُد يِف َنْفيِس أِلََحٍد ِمَن امْلُْسِلِمَن ِغشًّ
تِي َبَلَغْت  اُه. َفَقاَل َعْبُد اهلل َهِذِه الَّ َأَحًدا َعىَل َخرْيٍ َأْعَطاُه اهلل إِيَّ

تِي اَل ُنطِيُق")١(. بَِك، َوِهَي الَّ

- ومنهــا: أن يضـع يــده اليمنـى حتـت خـده األيمن، 
ويقــرأ املعوذتـن وخواتيـم سـورة البقـرة، أو مـا تيرس من 
القـرآن والذكـر، فعـن السـيدة َعاِئَشـَة :"َأنَّ النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ْيِه، ُثـمَّ َنَفَث فِيِهاَم،  َكاَن إَِذا َأَوى إىَِل فَِراِشـِه ُكلَّ َلْيَلـٍة؛ مَجََع َكفَّ

فِيِهـاَم: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، و﴿ ٿ  ٿ  ٹ   َفَقـَرَأ 
هِبِـاَم  َيْمَسـُح  ثـمَّ  ٹ﴾، و﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾، 

)١( مسند أمحد ١٢٤/٢٠، حديث رقم: ١٢٦٩٧.
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َما اْسـَتَطاَع ِمـْن َجَسـِدِه، َيْبَدُأ هِبِـاَم َعىَل َرْأِسـِه َوَوْجِهـِه َوَما 
اٍت")١(، وعن أيب  َأْقَبـَل ِمـْن َجَسـِدِه، َيْفَعُل َذلَِك َثـاَلَث َمـرَّ
َمْسـُعوٍد ْاألَْنَصـاِريِّ  قال: َقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "ْاآلَيَتاِن ِمْن 

آِخــِر ُسوَرِة اْلَبَقــَرِة َمْن َقــَرَأ هِبَِمــا يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه")٢(. 

- ومنهـا: التكبـري والتسـبيح والتحميـد عنـد النـوم، 
كـر عنـد النـوم، وعلمنا أنـه يزيد  فقـد أمـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بالذِّ
يف قـوة البـدن، فعـن السـيدة َفاطَِمَة ، أهنـا اْشـَتَكْت َما 
ا َتْطَحـُن، َفَبَلَغَهـا َأنَّ َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َحـى ِمَـّ َتْلَقـى ِمـَن الرَّ
َفَذَكـَرْت  ُتَوافِْقـُه،  َفَلـْم  َخاِدًمـا،  َتْسـَأُلُه  َفَأَتْتـُه  بَِسـْبٍي،  ُأِتَ 
لَِعاِئَشـَة، َفَجـاَء النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكـَرْت َذلِـَك َعاِئَشـُة  َلُه، 
َفَأَتاَنـا، َوَقـْد َدَخْلنَـا َمَضاِجَعنَـا، َفَذَهْبنَا لِنَُقـوَم، َفَقاَل: "َعىَل 
َمَكانُِكـاَم"، َحتَّـى َوَجْدُت َبـْرَد َقَدَمْيـِه َعىَل َصـْدِري، َفَقاَل: 
ُكــاَم َعىَل َخرْيٍ ِمَّا َسَأْلُتاَمُه، إَِذا َأَخــْذمُتَا َمَضاِجَعُكــاَم  "َأالَ َأُدلُّ
ا اهلل َأْرَبًعــا َوَثاَلثَِن، َوامْحَـَدا َثاَلًثا َوَثاَلثَِن، َوَسـبَِّحا  َ َفَكـربِّ

َذاِت، حديث رقم: ٥١١٧. )١( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، َباُب َفْضِل امُلَعوِّ
)٢( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، َباُب َمْن ملَْ َيَر َبْأًســا َأْن َيُقوَل: ُسوَرُة الَبَقَرِة، حديث 

رقم: ٥٠٤٠.
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ا َسـَأْلُتاَمُه")١(، وعن  َثاَلًثـا َوَثاَلثِـَن، َفـإِنَّ َذلَِك َخـرْيٌ َلُكاَم ِمَـّ
ُحــَذْيَفَة بـن اليـامن ، قـال: "َكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َأَخـَذ 
ِه، ُثـمَّ َيُقوُل:  ـَت َخـدِّ ْيـِل، َوَضـَع َيـَدُه حَتْ َمْضَجَعـُه ِمـَن اللَّ
َقـاَل:  اْسـَتْيَقَظ  َوإَِذا  َوَأْحَيـا"،  َأُمـوُت  بِاْسـِمَك  "اللهـمَّ 
ِذي َأْحَياَنا َبْعــَد َما َأَماَتنَا َوإَِلْيــِه النُُّشـوُر")٢(. "احلَْمـُد هلل الَّ

نومـه عـيل  يبـدأ  آمـن، وأن  النـوم يف مـكان  "ومنهـا: 
اجلانـب األيمـن فهـو األفضل، فَيْحـُرم النـوم يف مكان غري 
ـن، فربام تقلب يف نومه فسـقط،  آمـن، كسـطح بيت غري ُمَأمَّ
أو اسـتيقظ من نومه فقام قبل أن تكتمل اســتفاقته فســقط 
مـن ذلـك السـطح، يقـول َرُســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن َبـاَت َعىَل 

ُة")٣(.  مَّ َظْهـِر َبْيـٍت َلْيَس َلـُه ِحَجـاٌر، َفَقْد َبِرَئـْت ِمنْـُه الذِّ

ومـن السـنن أن يبـدأ نومه عىل الشـق األيمـن، وله أن 
يغـري هيئة نومـه - بعـد أن يذهب ويغط فيـه- عىل اجلانب 
األيـرس أو عىل الظهر حسـب ما تيـرس، لكن ُيْكـره أن يبدأ 

لِيِل َعىَل َأنَّ اخُلُمَس لِنََواِئِب َرُســوِل اهلل،  )١( صحيــح البخاري، كتاب فرض اخلمس، َباُب الدَّ
حديث رقم: ٣١١٣.

َت اخَلدِّ اأَلْيَمِن، حديث رقم: ٦٣١٤. )٢( صحيح البخاري، كتاب الدعوات، َباُب َوْضِع الَيِد الُيْمنَى حَتْ
ٍر، حديث رقم: ٥٠٤١. جَّ َدِب، باب يف النوم عىل َسطٍح غرِي حمَُ )٣( سنن أيب داود، ِكَتاب األَْ
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بالنـوم عـىل اجلانـب األيـرس أو عـىل البطـن إال لـرضورة من 
مـرض أو غـريه، فعن أيب ُهَريَرَة  َقاَل: َرَأى َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َرُجـاًل ُمْضَطِجًعـا َعـىَل َبْطنِِه، َفَقـاَل: "إِنَّ َهِذِه َضْجَعـٌة اَل حُيِبَُّها 
اهلل")١(، وعـن أيب ذرٍّ  َقـاَل: َمرَّ يِبَ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا ُمْضَطِجٌع 
َعـىَل َبْطنِـي، َفَرَكَضنِـي بِِرْجِلـِه، َوَقاَل:"َيـا ُجنَْيـِدُب! إِنَّـاَم َهِذِه 

النَّاِر")٢(. َأْهـِل  ِضْجَعُة 

-ومنهـا: أنـه إذا اسـتيقظ يف الليـل مـن نومـه أو َتَعـارَّ 
  فعن عبـادة بـن الصامت ، مـن فراشـه فليذكـر اهلل
ْيـِل َفَقـاَل: ال إَله إالَّ  عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: "َمْن َتَعـارَّ ِمَن اللَّ
ْيـَك َلـُه، َلـُه امُلْلـُك َوَلـُه احلَْمـُد َوُهـَو َعىَل  اهلل َوْحـَدُه ال رَشِ
، َوال  ٍء َقِديـٌر، احلَْمـُد هللِ، َوُسـْبَحاَن اهلل، َواهلل َأْكـرَبُ ُكلِّ يَشْ
َة إالَّ بِـاهلل، ُثمَّ َقـاَل: اللهـمَّ اْغِفــْر يِل، َأْو َدَعا  َحـوَل َوال ُقـوَّ

َأ َوَصـىلَّ ُقبَِلــْتَصالُتُه")٣(. اْسـُتِجيَب َلُه، َفـإْن َتَوضَّ

نومه  من  يسـتيقظ  حن    اهلل  يذكر  أن  ومنها:   -
باألذكـار املأثـورة أو بشـيء من القرآن، فيصبح نشيًطا طيب 

)١( ســنن الرمذي، أبــواب األدب، َباُب َما َجــاَء يِف َكَراِهَيِة ااِلْضطَِجاِع َعــىَل الَبْطِن، حديث رقم: 
.٢٧8٦

)٢( سنن ابن ماجه، كتاب األدب، َباُب النَّْهِي َعِن ااِلْضطَِجاِع َعىَل اْلَوْجِه، حديث رقم: ٣٧٢٤ 
، حديث رقم: ١١٥٤. ْيِل َفَصىلَّ )٣( صحيح البخاري، كتاب التهجد، َباُب َفْضِل َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ



80

النفس هادئ البال، فعن َأيِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
ْيَطاُن َعىَل َقافَِيِة َرْأِس َأَحِدُكْم إَِذا ُهَو َناَم َثاَلَث ُعَقٍد،  "َيْعِقُد الشَّ
ُب ُكلَّ ُعْقَدٍة: َعَلْيَك َلْيٌل َطِويٌل َفاْرُقْد، َفإِْن اْسَتْيَقَظ َفَذَكَر  َيرْضِ
َأ اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة، َفإِْن َصىلَّ اْنَحلَّْت  اهلل اْنَحلَّْت ُعْقَدٌة، َفإِْن َتَوضَّ
ُعْقَدٌة، َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطيَِّب النَّْفِس، َوإاِلَّ َأْصَبَح َخبِيَث النَّْفِس 

َكْساَلَن")١(.

*           *          *

ْيِل،  ْأِس إَِذا ملَْ ُيَصلِّ بِاللَّ ــْيَطاِن َعــىَل َقافَِيِة الرَّ )١( صحيح البخاري، كتاب التهجد، َباُب َعْقِد الشَّ
حديث رقم: ١١٥٤.
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ليدرك اإلنسان  السفر هو مفارقة مكان إىل مكان آخر 
ا، وُسمي السفر سفًرا؛ من اإلسفار  ا أو أخرويًّ مطلوًبا دنيويًّ
وهو اخلروج والظهور، فيقال: أسفر الصبح إذا ظهر وبان، 
وقيل: ُسمي سفًرا؛ ألنه يسفر عن أخالق الرجال، فيوضح 
إذا  وجهها  عن  املرأة  َسَفَرِت  قوهلم  من  مأخوذ  أحواهلم، 
كشفته وأظهرته، فكم من إنسان ال تعرفه وال تعرف سريته 
إال إذا سافرت معه، وعندئذ تعرف أخالقه وسريته، "وكان 
هل  له:  قال  عنده  رجاًل  رجٌل  ى  زكَّ إذا    عمر  سيدنا 
وإن  ذلك،  َقبَِل  نعم،  قال:  إن  عاملته؟  هل  معه؟  سافرت 

قال: ال، قال له: ال علم لك به")٢(، وللسفر آداب، منها:

)*( أعــد هذا املبحث د/عمرو حممد مصطفى، مدير عــام البعثات والوافدين باملجلس األعىل 
للشئون اإلسالمية.

)٢(انظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس ملحمد بن القاســم، أبو بكر األنباري، ٢٤٧/٢، ولسان 
العرب، ٣٧٠/٤.

آداب الســفر)*( 
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- إخــالص النيــة هلل تبــارك وتعــاىل: فالنيــة الصاحلــة 
ســبٌب لنيــل رضــا اهلل تبــارك وتعــاىل، وســبٌب للتوفيــق، 
ــة  ــفره قرب ــن س ــل م ــلم جيع ــداف، فاملس ــق األه وحتقي
ــاَم  ــال ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ ــة، ق ــة الصاحل ــتحضار الني ــاىل باس هلل تع
اأْلَْعــاَمُل بِالنِّيَّــاِت، َوإِنَّــاَم لِــُكلِّ اْمــِرٍئ َمــا َنــَوى")١(، 
ــُرُج - َيْعنـِـي ِمــْن َبْيتِــِه -  ويقــول ملسو هيلع هللا ىلص: "َمــا ِمــْن َخــاِرٍج خَيْ
ــْيَطاٍن،  ــِد َش ــٌة بَِي ــٍك، َوَراَي ــِد َمَل ــٌة بَِي ــاِن: َراَي ــِه َراَيَت إاِلَّ بَِبابِ
َبَعــُه امْلََلــُك بَِراَيتـِـِه، َفَلــْم َيــَزْل  َفــإِْن َخــَرَج ملَِــا حُيِــبُّ اهلل"، اتَّ
ــا  ــَرَج ملَِ ــِه، َوإِْن َخ ــَع إىَِل َبْيتِ ــى َيْرِج ــِك َحتَّ ــِة امْلََل ــَت َراَي حَتْ
ــَت  ــَزْل حَتْ ــْم َي ــِه، َفَل ــْيَطاُن بَِراَيتِ ــُه الشَّ َبَع ــِخُط اهلل، اتَّ ُيْس

ــِه")٢(. ــَع إىَِل َبْيتِ ــى َيْرِج ــْيَطاِن، َحتَّ ــِة الشَّ َراَي

- ومنها: قضاء الديون ألصحاهبا، ورد األمانات ألهلها: 
من  عليه  ما  يؤدي  أن  ينبغي  السفر  عىل  عزم  الذي  فاملسلم 
ديون، فإن مل يقدر فليستأذن املدين يف اخلروج والسفر، فإن 

أذن له خرج، وإال قعد، قال تعاىل:﴿ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

)١( صحيح البخاري، باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي، حديث رقم: ١.
)٢( مسند أمحد ٢٦٥/8، حديث رقم: 8٢٩٦، واملعجم األوسط للطرباين ٩٩/٥، حديث رقم: ٤٧8٦.
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ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  هدي  من  هذا  وكان  ۅ﴾)١(،  ۋ    ۋ  
  طالب  أيب  بن  عيّل  ترك  املنورة  املدينة  إىل  هاجر  فعندما 
يف مكة لريد األمانات إىل أهلها، واحلكمة من ذلك واضحة 
وهي حفظ احلقوق، وعدم جحودها، فإذا ما قى املسافر ما 
عليه من ديون، أو استأذن صاحبه، ومات من يومه مات نقيًّا 

غري متحمل ألثقال العباد.

- ومنها: اختيار رفيق السفر: وذلك أن السائر يف فالة 
وحده، والبائت يف بيت وحده إذا كان ذا قلب خميف وفكر 
اْبِن  َفَعِن  عقله،  لفساد  سبًبا  ذلك  يكون  أن  يؤمن  مل  رديء 
الَوْحَدِة  يِف  َما  النَّاُس  َيْعَلُم  "َلْو  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  َعِن  ُعَمَر، 
اِكُب  َما َأْعَلُم، َما َساَر َراِكٌب بَِلْيٍل َوْحَدُه")٢( وَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: "الرَّ
اِكَباِن َشْيَطاَناِن َوالثَّاَلَثُة َرْكٌب")٣(، لذا ينبغي أن  َشْيَطاٌن َوالرَّ

)١( ]سورة النساء، اآلية ٥8[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب السري وحده، حديث ٢٩٩8.

)٣( ســنن أيب داود،كتاب اجلهاد، باب يف الرجل يسافر وحده، حديث ٢٦٠٩، قال اخلطايب:" 
معنــاه -واهلل أعلم- أن التفرد والذهاب وحده يف األرض من فعل الشــيطان، أو هو يشء 
حيمله عليه الشيطان، ويدعوه إليه فقيل عىل هذا: إن فاعله شيطان، ويقال: إن اسم الشيطان 
ــُطون، وهو الُبْعد يف األرض وحده مضاهًئا للشيطان يف فعله، وشبه اسمه،  مشتق من الشُّ
وكذلك االثنان ليس معهام ثالث، فإذا صاروا ثالثة فهم ركب، أي: مجاعة وصحب"، معامل 

السنن للخطايب، ٢ /٢٦٠.
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فإذا  األطهار؛  سفره  يف  وخيتار  األخيار،  املسافر  يصاحب 
روه، وإن تذّكر شاركوه، قال ملسو هيلع هللا ىلص: "امْلَْرُء َعىَل  نيس اخلري ذكَّ

ِديِن َخِليِلِه، َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن خٌيَالُِل")١(، وصدق القائل:

َعــِن امَلــرِء ال َتســَأل َوَســل َعــن َقرينِــِه َفُكـــلُّ َقـــريٍن 
بِامُلقـــاَرِن َيقـَتدي.

- ومنهـا: إعـداد الـزاد والنفقـة التـي توصلـه: فينبغي 
للمسـافر التأهـب لسـفره بحمـل الـزاد والنفقـة ونحوها، 
وهـو ال يمنـع التـوكل، فالتـوكل حملـه القلـب، والعمـل 
  باألسـباب حمله األعضاء واجلـوارح، فَعِن اْبـِن َعبَّاٍس
ُدوَن، َوَيُقوُلوَن:  ـوَن َوالَ َيَتـَزوَّ َقـاَل: "َكاَن َأْهـُل الَيَمـِن حَيُجُّ
اَس، َفَأْنَزَل  ـَة َسـَأُلوا النَـّ ُلـوَن، َفـإَِذا َقِدُمـوا َمكَّ َنْحـُن امُلَتَوكِّ
 ،)٣( ڤ﴾)٢(  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  َتَعـاىَل:  اهلل 
﴿ٹ﴾أي مـن الطعـام مـا تكفـون بـه ُوُجوهكـم 
يـدع  فـال  التقـوى،  الـزاد  وخـري  وطلبهـم،  اس  النَـّ عـن 

)١( سنن أيب داود، كتاب األدب، باب من يؤمر أن جيالس، حديث رقم: ٤8٣٣.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١٩٧[.

)٣( صحيح البخاري، كتاب احلج، َباُب َقْوِل اهلل َتَعاىَل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾، 
حديث رقم: ١٥٢٣.
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اإلنسـان شـيًئا حيتمـل أن ينفعـه يف األمـر الـذي هـو مقبل 
عليـه إال فعلـه، وال يـدع أمـًرا يمكـن أن يـرضه إال تركـه 
واحـرز منـه، فالتـوكل إنـام يكون مـع األخذ باألسـباب، 
وتـرك األسـباب بدعـوى التـوكل ال يكون إال عن جهــل 

بالشــرع أو فسـاد يف العقل. 

ففي  منه،  العودة  وعند  السفر  عند  الدعاء  ومنها:   -
إىَِل  َخاِرًجا  َبِعرِيِه  َعىَل  اْسَتَوى  إَِذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  احلديث 
َر َلنَا َهَذا، َوَما ُكنَّا  َ َثاَلًثا، ُثمَّ َقاَل: "ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ َسَفٍر، َكربَّ
َسَفِرَنا  يِف  َنْسَأُلَك  ا  إِنَّ اللهمَّ  مَلُنَْقِلُبوَن،  نَا  َربِّ إىَِل  ا  َوإِنَّ ُمْقِرنَِن،  َلُه 
َعَلْينَا  ْن  َهوِّ اللهمَّ  َتْرىَض،  َما  اْلَعَمِل  َوِمَن  َوالتَّْقَوى،  اْلرِبَّ  َهَذا 
َفِر،  اِحُب يِف السَّ َسَفَرَنا َهَذا، َواْطِو َعنَّا ُبْعَدُه، اللهمَّ َأْنَت الصَّ
َفِر،  السَّ َوْعَثاِء  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  اللهمَّ  اأْلَْهِل،  يِف  َواخْلَِليَفُة 
َرَجَع  َوإَِذا  َواأْلَْهِل"،  امْلَاِل  يِف  امْلُنَْقَلِب  َوُسوِء  امْلَنَْظِر،  َوَكآَبِة 

نَا َحاِمُدوَن")١(. : "آِيُبوَن َتاِئُبوَن َعابُِدوَن لَِربِّ َقاهَلُنَّ َوَزاَد فِيِهنَّ

وسيلة  مع  التعامل  حسن  كذلك  السفر  آداب  ومن   -
السفر: فمن تكريم اهلل  لبني اإلنسان أن خلق أشياء ملنافعه 

ِه، حديث رقم١٣٤٢. جِّ َوَغرْيِ )١(صحيح مسلم، كتاب احلج، َباُب َما َيُقوُل إَِذا َرِكَب إىَِل َسَفِر احلَْ
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ک   ک  ﴿ک   فقال:   ، منه  ورمحة  رأفة  وراحته، 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ  
ں﴾)١(،  ں   ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
وهو  النعم،  هذه  استخدام  حيسن  أن  اإلنسان  عىل  فينبغي 
من باب شكر املنعم، ومن باب اإلحسان الذي كتبه اهلل عىل 
إيامنه،  الكائنات بمقتى  فاملسلم حيسن إىل سائر  كل يشء، 
بَِبْطنِِه،  َظْهُرُه  َق  حَلِ َقْد  بَِبِعرٍي  َمرَّ  ِملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َأنَّ  ُروي  فقد 
ُقوا اهلل يِف َهِذِه اْلَبَهاِئِم امْلُْعَجَمِة، اْرَكُبوَها َصاحِلًَة،  َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: اتَّ
َوُكُلوَها َصاحِلًَة)٢(، ووسائل املواصالت احلديثة تأخذ نفس 
أشد  بل  عليها؛  واملحافظة  هبا  اإلحسان  من  السابق  احلكم 
عليها  فاملحافظة  بعينه،  شخًصا  ختص  ال  عامة  منفعتها  ألن 
وعمق  اإليامن،  وصدق  اإلجيابية  عىل  قوي  دليل  وصيانتها 

الرابطة بن اإلنسان وجمتمعه.

األعذار:  وأصحاب  الضعفاء  مشاعر  مراعاة  ومنها:   -
وقد اعتنى ديننا احلنيف هبذه القضية منذ بزوغ فجره، فآوى 

)١(  ]سورة اإلرساء، اآلية٧٠ [.
َوابِّ  ْمَل َعىَل الدَّ اَم َأَباَح احلَْ لِيِل َعىَل َأنَّ النَّبِّيَ  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ )٢( صحيح ابن خزيمة، كتاب املناسك، َباُب الدَّ

امْلَْرُكوَبِة، َوَأْن اَل ُتْقرَصَ َعىَل َطَلِب َحاَجٍة، إِِذ اهلل َعزَّ َوَجلَّ ُيَراِقُبُه، حديث رقم: ٢٥٤٥.
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بتخفيف  فأمر  العبادة،  يف  حتى  عنهم،  وخفف  الضعفاء 
مناسك  يف  املزامحة  وعدم  وبأمثاهلم،  هبم  رمحة  الصالة 

﴿ڇ   تعاىل:  فقال  عنهم،  للحرج  رفًعا  ذلك،  وغري  احلج 
ژ  ژ   ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ  
ْف،  َفْلُيَخفِّ لِلنَّاِس  َأَحُدُكْم  "إَِذا َصىلَّ  ڑ﴾)١(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
َأَحُدُكْم  َصىلَّ  َوإَِذا  َوالَكبرَِي،  ِقيَم  َوالسَّ ِعيَف  الضَّ ِمنُْهُم  َفإِنَّ 

ْل َما َشاَء")٢(. لِنَْفِسِه َفْلُيَطوِّ

لذا وجب معاملة أصحاب األعذار معاملة طيبة ال ِسيَّام 
يف السفر، فإنه مظنة املشقة، ويكون ذلك عن حب وإخاء 
املرصوص  كالبنيان  متامسًكا  متآزًرا  املجتمع  يظل  حتى 
احلل  يف  الضعفاء  فإعانة  الضعيف،  بيد  القوي  ويأخذ 
ِة َساَقْيَك إىَِل  والرحال صدقة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: "...َوَتْسـَعى بِِشدَّ
ِعيِف، ُكلُّ  ِة ِذَراَعْيَك َمَع الضَّ اللْهَفاِن امْلُْسـَتِغيِث، َوَتْرَفُع بِِشدَّ

َدَقِة ِمنَْك َعىَل َنْفِسَك..")٣(.  َذلَِك ِمْن َأْبَواِب الصَّ

)١( ذكرت يف موضعن: األول ] سورة النور، اآلية ٦١[، والثاين ]سورة الفتح، اآلية ١٧[.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب األذان، باب إذا صىل لنفسه فليطول ما شاء، حديث رقم: 
٧٠٣، وصحيح مسلم، كتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة، حديث رقم: ٤٦٧.

)٣( مسند أمحد ٥ /١٦8، حديث رقم: ٢١٥٢٢.
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- ومنهـا: مراعـاة آداب الـذوق العـام: وذلـك كـرك 
البصـق ورمـي الفضالت يف غـري موضعهـا املخصص له، 
وغـري ذلـك مـن األمـور املؤذيـة لآلخريـن، فإسـالمنا هو 
ديـن الـذوق العـايل الرفيـع، ومـكارم األخالق، واملسـلم 
َر  نافع لنفسـه وغـريه يف حــله وترحاله، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: "الَ رَضَ

اَر")١(. رِضَ َوالَ 

َخـص يف السـفر: ملـَّـا كان السـفر  - ومنهـا: اسـتعامل الرُّ
من أسـباب التخفيف بنفسـه ـ أي سـواء أكان فيه مشـقة أم مل 
ـص اهلل سـبحانه وتعـاىل كرامـة منه للمسـافر بأن  تكـن ـ رخَّ
يـأت بعـض الفرائـض عـىل وجـه فيـه يـرس وسـهولة؛ فأجاز 
لـه القـرص واجلمـع يف الصـالة، وأبـاح الفطـر يف رمضـان 

أراد، قـال تعـاىل: ﴿ۇ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ملـن 
ٴۇ   ۋ﴾)٢(، وقـال: ﴿  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  
 : ۓ﴾)٣(، والقاعدة: "املشـقة جتلب التيسـري"، َقـاَل النََّوِويُّ
َوُرَخُصـُه )السـفر( َثاَمنَِيـٌة ِمنَْهـا: َمـا خَيَْتـصُّ بِالطَِّويـِل َقْطًعـا 

)١( سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ٢٣٤٠.
)٢( ]سورة البقرة، اآلية ١8٥[.

)٣( ]سورة احلج، اآلية ٧8[.
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َوُهـَو اْلَقـرْصُ َواْلِفْطُر َوامْلَْسـُح َأْكَثَر ِمْن َيـْوٍم َوَلْيَلـٍة، َوِمنَْها: َما 
اَل خَيَْتـصُّ بِِه َقْطًعـا، َوُهَو َتْرُك اجْلُُمَعـِة َوَأْكُل امْلَْيَتـِة، َوِمنَْها: َما 
فِيـِه ِخاَلٌف، َواأْلََصـحُّ اْختَِصاُصُه بِـِه َوُهَو اجْلَْمـُع، َوِمنَْها: َما 
ل َعىَل  فِيـِه ِخـاَلٌف، َواأْلََصحُّ َعـَدم اْختَِصاِصـِه بِِه، َوُهـَو التَّنَفُّ

ِم)١(.  ـِة َوإِْسـَقاُط اْلَفـْرِض بِالتََّيمُّ ابَّ الدَّ

وأال  بقدومه  ليخربهم  أهله  عىل  االتصال  ومنها:   -
يطرقهم فجأة، وذلك امتثااًل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه جابر بن 
عبد اهلل ، حيث قال: كنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزاة، فلام 
قدمنا املدينة ذهبنا لندخل، فقال: "َأْمِهُلوا َحتَّى َنْدُخَل َلْياًلـ  
ِعَثُة، َوَتْسَتِحدَّ امْلُِغيَبُة")٢(، فتستعد  َأْي ِعَشاًء ـ َكْي مَتَْتِشَط الشَّ
يليق، وال  بام  الغائب  الزوجة واألهل واألوالد الستقبال 
حتى  رشيف  نبوي  توجيه  وهذا  يكرهه،  شيًئا  املسافر  جيد 

تدوم املحبة واملودة بن الزوجن.

*      *     *

)١( األشباه والنظائر للسيوطي، ص: ٧٧.
)٢( متفــق عليه: صحيح البخــاري، كتاب النكاح، باب طلب الولــد، حديث رقم:  ٥٢٤٥، 
وصحيح مســلم، كتاب اجلهاد والسري، باب كراهة الطروق وهو الدخول لياًل ملن ورد من 

سفر، حديث رقم: ٧١٥.
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الطريق ملك للناس مجيًعا، ويشرك يف حق االنتفاع به 
اجلميع، ومن ثم فال جيوز ألحد أن خيص نفسه بنفع يكون 
َأنَّ    اِمِت  الصَّ ْبِن  ُعَباَدَة  فَعْن  اآلخرين،  رضر  يف  سبًبا 

اَر")٢(. َر َواَل رِضَ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص "َقَى َأْن اَل رَضَ

واملراد بآداب الطريق: األمور التي جيب مراعاهتا عىل كل 
من يسلك طريًقا، ماشًيا كان أم راكًبا، واقًفا كان أم جالًسا، 
اَلِم، َواألَْمر بِامْلَْعُروِف،  ، َوَكّف األََذى، َوَرّد السَّ كَغّض اْلَبرَصِ
وهداية  الطريق،  عن  األذى  وإماطة  امْلُنَْكِر،  َعِن  َوالنَّْهي 

، وغري ذلك من اآلداب التي بينتها سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.   الِّ الضَّ

  ِّواألصل يف ذلك ما ورد يف حديث َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِري
اُكْم َواجْلُُلوَس َعىَل الطُُّرَقاِت"، َفَقاُلوا:  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: "إِيَّ

)*( أعد هذا املبحث د/نوح عبد احلليم العيسوي - رئيس اإلدارة املركزية لشئون مكتب الوزير.
)٢( سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، حديث رقم: ٢٣٤٠.

آداب الطريق وحقوقه)*( 
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ُث فِيَها، َقاَل: "َفإَِذا َأَبْيُتْم إاِلَّ  اَم ِهَي جَمَالُِسنَا َنَتَحدَّ ، إِنَّ َما َلنَا ُبدٌّ
َها"، َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطَِّريِق؟  امْلََجالَِس َفَأْعُطوا الطَِّريَق َحقَّ
َوَأْمٌر  اَلِم،  السَّ َوَردُّ  األََذى،  َوَكفُّ   ، اْلَبرَصِ "َغضُّ  َقاَل: 

بِامْلَْعُروِف َوهَنٌْي َعِن امْلُنَْكِر")١(.

فقـد ذكـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف هـذا احلديث مجلة مـن اآلداب 
التـي ينبغـي أن يتحـىلَّ هبـا من جلـس يف الطريق أو مـرَّ به، 

والتـي منها:

ا يف الرجــال  - غـّض البصـــر: وقد جـاء األمر به عامًّ
والنسـاء عـىل السـواء، فكـام جيــب عـىل املسـلم أن يغض 
بـرصه، جيـب عـىل املسـلمة أيًضـا إذا خرجـت مـن بيتهـا 
أن تغـض برصهـا، وذلـك خلطـر النظـر مـن كال الطرفن 
لآلخـر، ويؤكـد هـذا مـا جـاء يف حديـث ُحَذْيَفـَة  أن 
إِْبِليـَس  ِمـْن ِسـَهام  "النَّْظـَرُة َسـْهٌم  َقـاَل:  َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َمْسـُموَمٌة، َفَمـْن َتَرَكَهـا ِمـْن َخـْوِف اهلل َأَثاَبـُه اهلل إِياَمًنـا جَيُِد 

َحاَلَوَتـُه يِف َقْلبِـِه")٢(.  

وِر َواجُلُلوِس فِيَها، َواجُلُلوِس َعىَل  )١( صحيح البخاري، كتــاب املظامل والغصب، َباُب َأْفنَِيِة الدُّ
ُعَداِت، حديث رقم: ٢٤٦٥. الصُّ

)٢( املستدرك عىل الصحيحن للحاكم ، كتاب الرقاق، حديث رقم: ٧8٧٥.
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واملـراد بغـض البـرص: خفـض البـرص عـن كل مـا ُيْكـره 
ـا كانت،  النَّظـُر إليـه، حتـى يسـلم املرء مـن التعـرض للفتنة أيًّ
ومل يغفـل اإلسـالم مـا قـد يقع مـن الناس بـدون قصـد منهم، 
حيـث راعـى يف اإلنسـان اخلطـأ غـري املقصـود؛ لـذا أمـر مـن 
نظـر إىل امـرأة أجنبية أن يرصف بـرصه عنها وال يتـامدى، فَعْن 
َجِريـِر ْبـِن َعْبِد اهلل  َقاَل: "َسـَأْلُت َرُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعـْن َنَظِر 
ِي")١(، وعـىل ذلك فلو غض  َف َبـرَصِ اْلُفَجـاَءِة َفَأَمـَريِن َأْن َأْصِ
اإلنسـان بـرصه الطمأنت نفسـه، وهـدأ قلبه، وسـكن فؤاده.

- ومنهـا: كـف األذى عـن الطريـق، وهـو أدب مـن 
اآلداب التـي حثَّ عليها اإلسـالم، وبـنَّ فضلها وأجرها، 
ياَمُن  وجعلهـا من شـعب اإليامن، َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإْلِ
بِْضٌع َوَسـْبُعوَن - َأْو بِْضٌع َوِسـتُّوَن" ُشـْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل: 
اَل إَِلـَه إاِلَّ اهلل، َوَأْدَناَهـا إَِماَطـُة اأْلََذى َعِن الطَِّريـِق، َواحْلََياُء 
ياَمِن")٢(، فقد بيـَّـن احلديـث أن إماطة األذى  ُشـْعَبٌة ِمـَن اإْلِ
عـن الطريـق مـن اإليـامن، واملـراد بـاألذى: كل مـا ُيؤذي 

)١( صحيح مسلم، كتاب األدب، باب َنَظِر اْلُفَجاَءِة، حديث رقم: ٢١٥٩.
ياَمِن، حديث رقم: ٣٥. )٢( صحيح مسلم، كتاب اإليامن، َباُب ُشَعِب اإلِْ
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مـن حجـر، أو شـوك، أو قاممـة، أو ُحَفٍر مؤذيـة وقد تكون 
مهلكـة إذا وقـع فيهـا مـن ال يبرصها، أو غـري ذلك.

واملـراد بكـف األذى عـن الطريـق: إزالتـه وإبعاده عن 
طريـق النـاس، وعـدم التعـرض هلـم بأي لـون مـن ألوان 
االعتـداء والرضر؛ ألن ذلك إفسـاد يف األرض، واهلل تعاىل 
ۇ﴾)١(،  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ   يقـول: 
َعـِن  وإزالتِـِه  األذى  كـفِّ  عـىَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  حثَّنَـا  وقـد 
الطَّريـِق، فَعـن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: َبْيناََم َرُجٌل َيْمـِي يِف الطَِّريق 
ـَرُه َفَشـَكَر اهلل َلـُه َفَغَفَر َلـُه")٢(،  إِْذ َوَجـَد ُغْصـَن َشـْوٍك َفَأخَّ
وقـال ملسو هيلع هللا ىلص:"َلَقـْد َرَأْيـُت َرُجـاًل َيَتَقلَّـُب يِف اجْلَنَِّة، يِف َشـَجَرٍة 
اَس")٣(، فهذه  َقَطَعَهـا ِمْن َظْهـِر الطَِّريـِق، َكاَنْت ُتـْؤِذي النَـّ
األحاديـث وغريهـا تؤكـد فضـل إزالـة األذى عـن طريق 
النـاس ملـا فيـه مـن إدخـال التيسـري عليهـم يف معاشـهم 
وعباداهتـم، كـام تؤكـد بمفهوهـا حرمـة إيـذاء النـاس يف 

)١( ]سورة األعراف، اآلية ٥٦[.
َلِة َعْن َرُســوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بــاب ما جاء يف إماطة األذى عن  )٢( ســنن الرمذي، َأْبَواُب الرِبِّ َوالصِّ

الطريق، حديث رقم: ١٩٥8.
)٣( صحيح مســلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي عن اإلشــارة بالسالح إىل مسلم، 

حديث رقم: ١٩١٤.
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طرقهـم، وهـو مـا جـاء صاحـة يف حديـث ُحَذْيَفـَة ْبـِن 
َأِسـيٍد َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: "َمْن آَذى امْلُْسـِلِمَن يِف ُطُرِقِهــْم 

َلْعنَُتُهْم")١(. َعَلْيـِه  َوَجَبـْت 

يغرس  وهو  السالم،  ردُّ  كذلك:  الطريق  حقوق  ومن   -
املحبـة ويزرع األلفة فيام بن الناس، وينال به اإلنسان رضا اهلل 
َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل  َقاَل:    ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَعْن  تعاىل وغفرانه، 
ابُّوا، َأَواَل  "اَل َتْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحتَّى ُتْؤِمنُوا، َواَل ُتْؤِمـنُوا َحتَّى حَتَ
اَلَم َبْينَُكْم")٢(. اَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه حَتَ ـُكْم َعىَل يَشْ َأُدلُّ

ومـن أدب السـالم: أن يسـلم الصغـري عـىل الكبـري، 
واملـايش عـىل القاعـد، والراكب عـىل املـايش، والقليل عىل 
الكثـري، فَعـْن َأيِب ُهَرْيـَرَة  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِغـرُي َعـىَل الَكبِـرِي، َوامَلارُّ َعـىَل الَقاِعـِد، َوالَقِليُل  ُم الصَّ "ُيَسـلِّ

الَكثِـرِي")٣(. َعىَل 

- ومنهـا: األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر، فهـو 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عـىل سـائر األمـم، حيـث  َلـْت بـه أمـة  مـا ُفضِّ

)١( املعجم الكبري للطرباين، ١٧٩/٣، حديث رقم: ٣٠٥٠.
نََّة إاِلَّ امْلُْؤِمنُوَن، حديث رقم: ٥٤. ُه الَ َيْدُخُل اجلَْ )٢( صحيح مسلم، كتاب اإليامن، َباُب َبَياِن َأنَّ
)٣( صحيح البخاري، ِكَتاُب ااِلْستِْئَذاِن، َباُب َتْسِليِم الَقِليِل َعىَل الَكثرِِي، حديث رقم: ٦٢٣٤.
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ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   وتعـاىل:  سـبحانه  قـال 
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  
ٹ﴾)١(، واملعـروف: اسـم جامـع لـكل مـا عـرف مـن 
طاعـة اهلل، والتقـرب إليـه، واإلحسـان إىل النـاس، وفعـل 
ـنات، وتـرك كل ما هنى  كل مـا نـدب إليه الرشع من امُلَحسَّ
عنـه امُلَقبَّحـات، واملنكر: ضـد املعروف، فهـو كل ما قبحه 

وكرهه.   وحرمـه  الـرشع 

واألمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر هـو حصن األمة 
مـن الوقـوع يف املهلـكات، فَعْن ُحَذْيَفـَة ْبِن الَيـاَمِن  َعِن 
ـِذي َنْفـيِس بَِيـِدِه َلَتْأُمـُرنَّ بِامَلْعـُروِف  النَّبِـّي ِملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: "َوالَّ
َعَلْيُكـْم  َيْبَعـَث  َأْن  َلُيوِشـَكنَّ اهلل  َأْو  امُلنَْكـِر  َوَلَتنَْهـُونَّ َعـِن 
ِعَقاًبـا ِمنْـُه ُثـمَّ َتْدُعوَنـُه َفـاَل ُيْسـَتَجاُب َلُكـْم")٢(، وحكمه: 
فـرض كفايـة، إذا قـام بـه بعض الناس سـقط احلــرج عن 
الباقـن، وإذا تــركه اجلميع أثــم كل من متكـن منه وتركه 

عذر. بـال 

)١( ]سورة آل عمران، اآلية ١١٠[.
)٢( ســنن الرمذي، أبواب الفتن، َباُب َما َجاَء يِف اأَلْمِر بِامَلْعــُروِف َوالنَّْهِي َعِن امُلنَْكِر، حديث 

رقم: ٢١٦٩.
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وقد جاءت أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تأكيد األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر مقيدة باالستطاعة، فَعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب 
َمْرَواُن.  اَلِة  الصَّ َقْبَل  اْلِعيِد  َيْوَم  بِاخْلُْطَبِة  َبَدَأ  َمْن  ُل  َأوَّ َقاَل: 
اَلُة َقْبَل اخْلُْطَبِة، َفَقاَل: َقْد ُتِرَك َما  َفَقاَم إَِلْيِه َرُجٌل، َفَقاَل: الصَّ
ا َهَذا َفَقْد َقَى َما َعَلْيِه َسِمْعُت  ُهنَالَِك، َفَقاَل َأُبو َسِعيٍد: َأمَّ
بَِيِدِه،  ُه  ْ َفْلُيَغريِّ ُمنَْكًرا  ِمنُْكْم  َرَأى  "َمْن  َيُقوُل:  َرُسوَل اهلل ِملسو هيلع هللا ىلص 
َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف 
ياَمن")١(، والّتغيري باليد لويّل األمر، والّتغيري بالّلسان ملن  اإْلِ
كان له علم وحلم، فمن عجز عن ذلك فلينرصف وليدع 

الّطريق، وذلك أضعف اإليامن.
ومن يأمـر باملعروف وينهى عن املنكر ال ُبدَّ أن تتوافـر 
يأمر  الذي  باليء  عاملـًا  يكون  أن  منها:  أمور،  عدة  فيـه 
به، وينهى عنه، وأن يتحىل باحللم؛ حتى ال يثور ويغضب 

فيفسد أكثر ما يصلح.
- ومـن آداب الطريـق كذلك: هداية السـائل وإرشـاد 
ابـن السـبيل، فهو مـن حقـوق الطريـق وآدابه، وقـد حثَّ 

ياَمَن َيِزيُد  ياَمِن، َوَأنَّ اإلِْ )١( صحيح مســلم، كتاب اإليامن، َباُب َبَياِن َكْوِن النَّْهِي َعِن امْلُنَْكِر ِمَن اإلِْ
َوَينُْقُص، َوَأنَّ اأْلَْمَر بِامْلَْعُروِف َوالنَّْهَي َعِن امْلُنَْكِر َواِجَباِن، حديث رقم: ٤٩ .
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اإلسـالم عـىل هـذا األدب ملـا فيه مـن اخلري، وجعـل ذلك 
مـن الصدقـات، مـا يـدل عـىل فضلـه، يقـول نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ـُمَك يِف َوْجـِه َأِخيـَك َلـَك َصَدَقـٌة، َوَأْمـُرَك بِامَلْعُروِف  "َتَبسُّ
ُجـَل يِف َأْرِض  َوهَنُْيـَك َعـِن امُلنَْكـِر َصَدَقـٌة، َوإِْرَشـاُدَك الرَّ

َصَدَقـٌة..")١(.  َلـَك  اَلِل  الضَّ

- ومنهـا: إعانة املظلوم عىل من ظلمـه بالقول أو الفعل 
حيـث أمكـن، فنصــرة املظلــوم ما حـثَّ عليه اإلسـالم، 
يقـول نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص: "اْنُصــْر َأَخـاَك َظاملِـًـا َأْو َمْظُلـوًما"َفَقــاَل 
َرُجــٌل: َيا َرُسـوَل اهلل، َأْنُصــُرُه إَِذا َكاَن َمْظُلوًما؛ َأَفَرَأْيَت إَِذا 
ُجــُزُه َأْو مَتْنَــُعُه ِمْن  ُه ؟! َقـاَل: "حَتْ َكاَن َظاملِـًــا َكْيـَف َأْنـرُصُ

ُه")٢(. ْلِم َفــإِنَّ َذلَِك َنـرْصُ الظُّ

- ومنهـا: إعانـة الضعيـف يف محله عـىل دابتـه، أو رفع 
متاعـه عليهـا، وما يقــوم مقامــها يف هذه األيـام من إعانة 
كبـار السـن يف ركـوب وسـائل املوصـالت، أو مسـاعدة 
النـاس يف رفـع أغراضهم عـىل السـيارات ونحوها، حيث 

)١( سنن الرمذي، أبواب الرب والصلة، َباُب َما َجاَء يِف َصنَاِئِع امَلْعُروِف، حديث رقم:  ١٩٥٦.

)٢( صحيح البخاري، كتاب املظامل والغصب، َباُب َأِعْن َأَخاَك َظاملًِا َأْو َمْظُلوًما، حديث رقم: ٢٤٤٤.
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يقـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ُكلُّ ُسـاَلَمى َعَلْيـِه َصَدَقٌة ُكلَّ َيـْوٍم، ُيِعُن 
َمَتاَعـُه  َعَلْيَهـا  َيْرَفـُع  َأْو  َعَلْيَهـا،  اِمُلـُه  حُيَ تِـِه،  َدابَّ ُجـَل يِف  الرَّ
اَلِة  يَِّبـُة َوُكلُّ َخْطـَوٍة َيْمِشـيَها إىَِل الصَّ َصَدَقـٌة، َواْلَكِلَمـُة الطَّ

َصَدَقـٌة، َوَدلُّ الطَِّريـِق َصَدَقٌة")١(.

- ومـن أهـم وآكــد آداب الطــريق يف هـذه األزمان: 
االلتــزام التــام بأنظمـة املـرور وقواعـد السـري املتعـارف 
عليهـا يف الدولـة، وهـو مطلـب رشعـي حيـث عليـه ديننا 
النـاس  أرواح  عـىل  املحافظـة  منـه  الغايـة  ألن  احلنيـف؛ 
ومتلكاهتـم، وحتقيـق األمـن والسـالمة للنـاس أمجعـن، 
فإمهـال قواعـد املـرور وآداب السـري يـؤدي يف كثـري مـن 
األحيـان إىل الوقـوع يف اهلاويـة بقتـل النفـس املعصومـة، 

ٻ    ﴿ٱ   تعـاىل:  قـال  الذنـوب،  كبائـر  مـن  وهـذا 
ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  

َفِر، حديث  َل َمَتاَع َصاِحبِِه يِف السَّ )١( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، َباُب َفْضِل َمْن مَحَ
رقم: ٢8٩١. 
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ڄ  ڄ  ڄ﴾)١(، وقـال تعـاىل: ﴿ڃ  چ  چچ   چ  
ڇ﴾)٢(. ڇ   ڇ  ڇ  

وختاًمـا نؤكـد أن االلتـزام بنظام السـري وقواعـده يعدُّ 
مـن طاعـة ويل األمـر التـي أمرنـا اهلل تعـاىل هبـا، فقـد أمـر 
سـبحانه بطاعته وطاعة رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم طاعـة أويل األمر، 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ﴿ۈئ   سـبحانه:  فقـال 
یی﴾)٣(.    ی   ی    ىئ  

*         *          *

)١( ]سورة الفرقان، اآليتان ٦8- ٧٠ [.
)٢( ]سورة النساء، اآلية ٢٩[ .
)٣( ]سورة النساء، اآلية ٥٩[.
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َأَمنَُة  وهم  الوجود،  خالصُة  هم  العلِم  أهَل  أن  شك  ال 
ْيِغ  َة من الزَّ اهللِ عىل خلقه، وهم الذين حيفظ اهلل هبم هذه األمَّ
الِل، فام من خرٍي يف هذا الوجود إال وأصُله ومنبُته من  والضَّ
العلم، وما من رشٍّ يف هذا الوجود إال وأصُله ومنبُته من اجلهل، 

 :)٢( ويكفينا هذا الكالُم الرائُع عىل لسان اإلمام عيّل

ُهُم َمـا الَفْخـُر إاِلَّ ألَْهـِل الِعْلـِم، إِنَّ

ُء َعَلى الُهَدى لمن اْسَتْهـَدى أدالَّ
َوَقْدُر كل امرئ َما َكاَن ُيحسنـُه

والَجاِهلُون ألَْهِل العْلِم أَْعـَداُء
ـا به أبــًدا ففـز بعــلم تعــش حّيً

فالناس موتى وأهل العلم أحياء

)*( أعد هذا املبحث د/أسامة فخري اجلندي، مدير عام املساجد.
)٢( حسن التنبه ملا ورد يف التشبه لنجم الدين الغزي )ت ١٠٦١هـ(، ٣ /٥٩٠.

آداب طالب العلم)*( 
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ومن هنا فال ُبدَّ من الرسيخ ملفهوِم وقيمِة العامِلِ واألستاِذ 
توعويٍة  تربويٍة  اجتامعيٍة  مؤسسٍة  بمثابة  يعد  وأنه  والشيِخ، 
التعليم  مراحل  يف  األجيال  بتنشئة  يقوم  حيث  تعليميٍة؛ 
الِقَيِم  غرس  حيث  من  العقيل،  النضج  مرحلة  إىل  املختلفة 
الدارسن،  يف  تتوافر  أن  ينبغي  التي  واآلداب  واألخالق 
ونرش النور واملعرفة بينهم، كام أنه يقوم عىل تقديم احلقائق 
واألكاذيب؛  األخطاء  عن  البعيدة  الصحيحة  واملعارف 
ألجيال  قويمٌة  وعقوٌل  مستقيمٌة  تربيٌة  خالله  من  ليتحقق 
املستقبل، فيكونون هبذا العامِلِ واألستاِذ سواعَد حقيقية لبناء 

جمتمعاهتم وأوطاهنم.

فمن خالل املعلمن تتشكُل عقليُة النشء ويتكون لدهيم 
الوعُي واإلدراُك والفهُم، وفق ما ينرشونه من عاداٍت وتقاليد 
وِقَيٍم وآداب ومعارف وثقافة يف شتى العلوم والفنون، فهم 
األصل األصيل يف البناء الفكري لأجيال، وكذلك يف البناء 
 - ا  وتربويًّ  - ا  )اقتصاديًّ املجاالت  شتى  يف  لأمة  والتقدم 
قيٍم  من  ُبدَّ  فال  هنا  ومن  وهكذا(،  وعلميًّا...   - واجتامعيًّا 
ِميِه  وآداٍب يسُلُكها الدارُس واملتلقي واملتعلُم يف رحاب معلِّ

وأساتَِذتِه، ومن مجلة هذه اآلداب: 
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- توقري العلم وأهله واستحضاُر اهلَْيَبِة واالحرام بُحْسِن 
السادُة  كان  فقد  وفعاًل،  قواًل  حُيَْمُد  ما  واستعمـال  التناوِل 
قبل  األدب  يتعلموا  بأن  الطالَب  يوّجهون  األعالُم  العلامُء 
أدب، وقد جاء  بغري  واملعارف  العلوم  ينفع مجُع  العلم، فال 
ُبوا، ُثمَّ َتَعلَُّموا")١(، وقال ابن املبارك:  عن عمر  قوُله: "َتَأدَّ
ْن َعَمَلُه بِاأْلََدِب")٢(،  ُجُل بِنَْوٍع ِمْن اْلِعْلِم َما مَلْ ُيَزيِّ "اَل َينُْبُل الرَّ
وقال أيًضا: "َنْحُن إىَل َقِليٍل ِمْن اأْلََدِب َأْحَوُج ِمنَّا إىَل َكثرٍِي ِمْن 

اْلِعْلِم)٣(، وَقاَل َبْعُضُهم)٤(:

َقْد َيْنَفُع اأْلََدُب اأْلَْحَداَث فِي َمَهٍل

َوَلْيَس َيْنَفُع ِعْنَد اْلَكْبَرِة اأْلََدُب

ْمَتـَها اْعَتَدَلْت إِنَّ اْلُغصـُوَن إَِذا َقوَّ

ـَْتُه اْلَخَشـُب م َوَلْن َيلِـيَن إَِذا َقوَّ

)١( غــذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب لشــمس الدين، أبو العون حممد بن أمحد ابن ســامل 
السفاريني احلنبيل ) املتوىف : ١١88هـ (، ٦/١.

)٢( اآلداب الرشعية البن مفلح، ٥٥٢/٣.
)٣( املصدر السابق، ٥٥٢/٣.
)٤( املصدر السابق، ٥٥٢/٣.
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فينبغي إذن االعتناُء هبذا اجلانب أشدَّ العناية، فنقوم عىل 
جيٍل  إلخراج  باملعرفة؛  تربيتهم  قبل  باألدب  األبناء  تربيِة 

يعِرف قيمة العلم والعلامء قبل أن يعرف املعرفة.

فبالتوقـري واالحـرام ينتفـع املتعلِّـم ُبمعلِِّمـه، ويرسـخ 
  اِمـِت يف ذهنـه كلُّ مـا ينهُلـه منـه، فَعـْن ُعَبـاَدَة ْبـن الصَّ
تِي َمـْن مَلْ جُيِـلَّ َكبرَِيَنا،  َأنَّ َرُسـوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: "َلْيـَس ِمـْن ُأمَّ
ويقـول  حقـه،  أي  لَِعاملِِنَـا")١(،  َوَيْعـِرْف  َصِغرَيَنـا،  َوَيْرَحـْم 
ـَر َأْرَبَعـٌة: اْلَعامِلُ،  ـنَِّة َأْن ُيَوقَّ طـاوس بن كيسـان : "ِمـَن السُّ

َواْلَوالِـُد")٢(. ـْلَطاُن،  َوالسُّ ـْيَبِة،  الشَّ َوُذو 

ولننظر إىل هذه الرمجات التطبيقية هلذا األدب - االحرام 
سيدنا  أدب  إىل  فانظر  ومعلِِّميهم،  العلم  طلبة  بن  والتوقري- 
  ملعلمه سيدنا اخلرض  وتوقري  تواضع جّم  من    موسى 

گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ﴿ڑ   تعاىل:  قوله  يف 
 : ًبا مع معلِِّمه الشافعّي بِيُع متأدِّ گ  ڳ﴾)٣(، َوَقاَل الرَّ
افِِعيُّ َينُْظُر إيَلَّ َهْيَبًة له")٤(. َب امْلَاَء َوالشَّ ْأُت َأْن َأرْشَ "َواهلل َما اْجَرَ

)١( مسند أمحد، ٣٧ /٤١٦، حديث رقم: ٢٢٧٥٥.
)٢( شعب اإليامن للبيهقي، اخلامس واخلمسون من شعب اإليامن، بر الوالدين، حديث رقم: ٧٥٠٩.

)٣( ]سورة الكهف، اآلية ٦٦ [.
)٤( اآلداب الرشعية البن مفلح، ٢٢٦/١.
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ومن االحرام أيًضا: أن يتغاىض طالُب العلم عن عيوب 
إذا ذهب إىل  العلم كان  معلِِّمه ونواقِصه، فهذا أحد طالب 
ق بي ء، وقال: "اللهمَّ اْسُرْ َعْيَب ُمَعلِِّمي َعنِّي  شيخه تصدَّ

َواَل ُتْذِهْب َبَرَكَة ِعْلِمِه ِمنِّي")١(.

وجتارَبه  ومعارَفه  فنوَنه  يقّدم  الذي  الوالد  بمثابة  فاملعلِّم 
وخرباتِه وخالصَة فكره إىل أبنائه )تالميذه(، فكام أن هناك أدًبا 
املعلِّم،  أيًضا من هذا األدب مع  ُبدَّ  ُبدَّ منه، فال  الوالد ال  مع 

ومن هنا َنَظم بعُض الفضالء)٢(:

آَبـــاُء أَْجَســـاِدَنا ُهــــْم َســـَبـٌب

أَلَْن ُجِعْلـَنا عــَـَراِئـَض الّتـََلـِف

اَس َكــاَن َخْيـَر أٍَب َمـْن َعلَّـَم النَّ

وِح اَل أَُبــو النَُّطِف َذاَك أَُبو الـرُّ

ومن االحرام مع املعلِِّم أال ُيْفِحَمه باألسِئلِة التي خَتُْرُج عن 
نِطاِق ما يقوم بمدارَستِه، فتكون أسئلُته حمصورًة فقط يف الفنِّ 

)١( خمترص اإلفادات يف ُرْبع العبادات واآلداب ملحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشــقي احلنبيل 
)ت ١٠8٣هـ(، ص٣٣٠.

)٢( األخالق الزكية يف آداب الطالب املرضية ألمحد بن يوسف بن حممد األهدل، ص ١٦٢.
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أو الِعْلِم الذي يريُد أن يفَهَمُه عىل معلِِّمه، وال ُيَشتُِّت َفْهَم امُلعلِّم 
أو ذهنَه بمجموعٍة من األسئلِة امُلفَرَضة أو األسِئلِة الَبعيدة. 

عليهم  ُيتجّرأ  وأال  املعلِّمن،  حقوق  مراعاِة  من  ُبدَّ  فال 
برفع الصوِت يف ُوُجوههم، أو تناوهلم بالقبيح من القول أو 
الفعل أو اإلشارات أو اإلحياءات البعيدة عن معنى األدب، 
أو إيذائهم بكلامت وعبارات ال تصح، وكذلك احلذر من 

القدح فيهم، فهذا كله ليس من األدب مع أهل العلم.

- ومن آداب طالب العلم كذلك: الصرب وعدم الضجر 
لالبتكاِر  الرئيَس  السبيَل  هو  العلم  كان  فإذا  العجلة،  وعدم 
شتى  يف  والنمو  للتقدم  وطريًقا  واالخراِع،  واإلبداِع 
ُبدَّ إذن عىل طالِب العلِم أن يصرِبَ يف  املجاالت احلياتية، فال 
َطَلبِه للِعلم، وأال َيْضَجَر من معلِِّمه، وأال َيْسَتْعِجَل َمَعه رسعَة 
الفهِم والتحصيِل، فُيَواِصُل الطََّلَب بُحْسِن َفْهِم واستيعاٍب، 
وعـدِم يأس وصرب، وإن كان يف ذلك مشقة، كام أنه جيب عليه 
أمَكنَُه  مهام  واملعارف  العلــوم  تلّقي  من  حـدٍّ  عنَد  يَقف  أال 

التزّود؛ وهلذا يقول الشاعر)١(:

)١( تفســري حدائق الروح والرحيــان يف روايب علوم القرآن، ملحمد األمن بــن عبد اهلل األرمي 
العلوي اهلرري الشافعي، ٩ / ٤٤٧.
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اْطلُْب َوالَ َتْضَجَرنَّ ِمْن َمْطَلٍب

ــالِِب أَْن َيْضَجــَرا َفــآَفــُة الطَّ

ـْـلَ ِبَتْكــــَراِرِه ـا َتـَرى اْلَحبـ أَمَّ

ـَرا اِء َقْد أَثَّ مَّ ْخَرِة الصَّ فِي الصَّ

واجلََلد  الصرب  مع  العلوم  َتَلّقي  أن  شك  بال  إنه  ثم   -
الِذهِن،  يف  أثبَت  يكون  واالستيعاب،  الفهم  يف  واملحاولة 
وَعَدِم  والطمأنينِة  واجلََلد  بالصرب  يؤخذ  إّنام  إذن  فالعلم 
الَيأِس، وحماولة الفهم من املعلِّم قدر املستطاع؛ حتى يصل 

املتعلُِّم إىل حدِّ اإلتقان.

بالرحلة إىل اآلفاق  العلم ولو  السعي يف طلب  - ومنها: 
والتحمل  العلامء  ملجالسة  األمر-  تطلب  إن   - اجلهد  وبذل 
عنهم، فَعْن َقْيِس ْبِن َكثرٍِي، َقاَل: "َقِدَم َرُجٌل ِمَن امَلِدينَِة َعىَل َأيِب 
ْرَداِء، َوُهَو بِِدَمْشَق َفَقاَل: َما َأْقَدَمَك َيا َأِخي؟ َفَقاَل: َحِديٌث  الدَّ
ُثُه َعْن َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َأَما ِجْئَت حِلَاَجٍة؟  دِّ َبَلَغنِي َأنََّك حُتَ
َقاَل: اَل، َقاَل: َأَما َقِدْمَت لِتَِجاَرٍة؟ َقاَل: اَل، َقاَل: َما ِجْئُت إاِلَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوَل  َسِمْعُت  َفإيِنِّ  َقاَل:  احلَِديِث؟  َهَذا  َطَلِب  يِف 



108

َيُقوُل: "َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْبَتِغي فِيِه ِعْلاًم َسَلَك اهلل بِِه َطِريًقا 
إىَِل اجلَنَِّة، َوإِنَّ امَلاَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها ِرَضاًء لَِطالِِب الِعْلِم، 
األَْرِض  يِف  َوَمْن  َمَواِت  السَّ يِف  َمْن  َلُه  َلَيْسَتْغِفُر  الَعامِلَ  َوإِنَّ 
َحتَّى احِليَتاُن يِف امَلاِء، َوَفْضُل الَعامِلِ َعىَل الَعابِِد، َكَفْضِل الَقَمِر 
َعىَل َساِئِر الَكَواِكِب، إِنَّ الُعَلاَمَء َوَرَثُة األَْنبَِياِء، إِنَّ األَْنبَِياَء مَلْ 
ُثوا الِعْلَم، َفَمْن َأَخَذ بِِه َأَخَذ  اَم َورَّ ا إِنَّ ُثوا ِدينَاًرا َواَل ِدْرمَهً ُيَورِّ

بَِحظٍّ َوافِر")١(.

العلم:  طلب  يف  منها  ُبدَّ  ال  التي  اآلداب  مجلة  ومن   -
"التواضع"، وهي سمة بارزة الستمرار تلقي العلوم وحمبة أهل 
العلم، فاملتواضع يف طريق العلم ال حيتقر النصيحة، وال يستعيل 
عىل التقويم، وال يرفض التوجيه، وقد نبَّه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل 
لِْلِعْلِم  َوَتَعلَُّموا  اْلِعْلَم،  "َتَعلَُّموا  قال:  حن  إليه  ودعا  ذلك، 
ِكينََة، َواْلَوَقـاَر، َوَتَواَضُعــوا ملَِْن َتْعلَُّموَن ِمنُْه")٢(، وعن عيل  السَّ
بن أيب طالب  قال: "َيا َطالِـَب اْلِعْلِم، إِنَّ اْلِعْلَم ُذو َفَضاِئَل 

َكثرَِيٍة: َفَرْأُسُه التََّواُضُع....")٣(.

)١( سنن الرمذي، أبواب العلم، َباُب َما َجاَء يِف َفْضِل الِفْقِه َعىَل الِعَباَدِة، حديث رقم: ٢٦8٢.
)٢( املعجم األوسط للطرباين،  ٦ /٢٠٠، حديث رقم: ٦١8٤.

)٣( األخالق الزكية يف آداب الطالب املرضية، ص ٢٩.
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وما ال شك فيه أنه كلام ازداد اإلنساُن علاًم؛ كلام تبّن له 
جهُله بام مل يكن يعلم، وكذلك تبّن له أن العلَم بحٌر واسٌع 
عميق؛ وبناًء عىل هذه القاعدة، فإن طالَب العلِم ال يغرُّ بعلِمِه 
وحتصيِلِه مهام َبَلــَغ، وكّلام َشعَر طالُب العلم أّن ِعْلَمُه َقِلْيٌل 
فإّنه يسعى يف طلِب العلِم وحتصيِله، ومعنى هذا أن اإلنساَن 
دائاًم بحاجٍة إىل طلِب العلِم واملزيد منه؛ وهلذا كان نبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص 

يدعو ربَّه كام أمره فيقول: ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾)١(. 

وهذا سيدنا ابُن عباس  كان يف طلبه العلم ربام جلس 
أماَم باِب صاحب العلم يف اليوم الشديِد يف وقت الظهرية، 
يُح الراَب، فام كان يطرُق عليه الباَب، يقول اْبُن  ُتثري عليه الرِّ
َم  َعبَّاٍس: "مَلـَّا ُقبَِض َرُسوُل اهلل ِملسو هيلع هللا ىلص ُقْلُت لَِرُجٍل: َهُلمَّ َفْلنََتَعلَّ
َفَقاَل:  َكثرٌِي،  ُْم  َفإهِنَّ َنْسَأهُلُْم؛  ِملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن 
َتاُجوَن إَِلْيَك،  اْلَعَجُب َواهلل َلَك َيا ابَن َعبَّاٍس، َأَتَرى النَّاَس حَيْ
ْكُت  َفَرَ ملسو هيلع هللا ىلص؟  اهلل  َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن  َتَرى  َمْن  النَّاِس  َويِف 
َذلَِك َوَأْقَبْلُت َعىَل امْلَْسَأَلِة َوَتَتبُِّع َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفإِْن 
َرُسوِل  ِمْن  َسِمَعُه  ُه  َأنَّ َيْبُلُغنِي  احْلَِديِث  يِف  ُجَل  الرَّ ُكنُْت آَلِت 

)١( ]سورة طه، اآلية ١١٤[.
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َداِرِه َتْسِفي  َباِب  ُد ِرَداِئي َعىَل  َفَأَتَوسَّ َقاِئاًل،  َفَأِجُدُه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ابَن  َيا  َقاَل:  َرآيِن  َفإَِذا   ، إيَِلَّ ُرَج  خَيْ َحتَّى  َوْجِهي،  َعىَل  َياُح  الرِّ
ُثُه  دِّ حُتَ َأنََّك  َبَلَغنِي  َحِديٌث  ُقْلُت:  َلَك؟  َما  اهللِ  َرُسوِل  َعمِّ 
َعْن َرُسوِل اهلل ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْحَبْبُت َأْن َأْسَمَعُه ِمنَْك، َفَيُقوُل: َهالَّ 
َوَكاَن  آتَِيَك،  َأْن  َأَحقَّ  ُكنُْت  َأَنا  َفَأُقوُل:  َفآتَِيَك،  إيَِلَّ  َأْرَسْلَت 
َوَقِد  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  َأْصَحاُب  َذَهَب  َقْد  َيَرايِن  ُجُل  الرَّ َذلَِك 

اْحَتاَج النَّاُس إيَِلَّ َفَيُقوُل: َأْنَت ُكنَْت َأَحقَّ ِمنِّي")١(.   

املتعلِّـُم  خياطب  أال  املعلمن:  مع  التواضع  باب  ومن 
له،  ْفَعِة  والرِّ اإلكرام  يف  زيادًة  بل  املخاطب،  بتـاء  معلَِّمـه 
أن خياطَبه بِصيِغ اجلمع، فيقول له مثاًل: ما رأيكم؟، قلتم، 
َم بن  ذكرتم رمحكم اهلل، وكذلك عند ذكره يف غيابه أن يقدِّ
قال  يقول:  له كأن  والتواضع  بتعظيمه  يشعر  ما  اسمه  ذكر 

شيخنا، أستاذنا، معلُِّمنا.. وهكذا. 

والنوازل،  الفتن  زمن  يف  العلامء  إىل  الرجوع  ومنها:   -
الفتن والنوازل،  ُبدَّ منه خاّصة يف زمن  وهذا أدٌب عزيٌز، ال 

فإن اهلل  يقول: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  

)١( املعجم الكبري للطرباين، ١٠ /٢٤٤، حديث رقم: ١٠٥٩٢.
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ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ   گگ   ک  
ڱ  ڱ  ں  ں﴾)١(، فالعلم ليس بكثرة احلفظ 

أو اجلمع، وإنام العلم بالفقه والفهم.

ويف هذا دليٌل رصٌن لقاعدٍة من أجّل قواعد األدب يف 
طلب العلم، فإذا كان هناك بحٌث يف أمٍر من األمور، فينبغي 
أن ُيطلَب فهُم ذلك من أهله، وأن ُيطلَب من صاحِب الرؤية 
اجلامعة وليس الرؤية القاصـرة أو املذهبية؛ ذلك ألن أهَل 
العلـم املتخصصن هم األقرُب إىل الصواب، وإىل السالمة 

من اخلطأ.

بالتعبئة  يقوم  من  هو  املعلَِّم  أن  سيجد  ُق  املدقِّ والناظُر 
الفكري  البناِء  بمعاجلِة  يقوم  من  وهو  والثقافية،  الفكرية 
لأمة، من حيث حماصة الفكر املنغلق أو املتشدد، وحتصن 
العقول  وحفظ  املنحرف،  أو  املتطرف  الفكر  من  األجيال 
من الشبهات والقلوب من الشهوات، وبيان الفهم األصيل 

والرئيس لغايات العلوم واملعارف مع مراعاة فقه النوازل.

)١( ]سورة النساء، اآلية 8٣ [.
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ومن ثم فعىل املتعلِِّم أن يردَّ كلَّ ما يقُف فيه من مسائل 
وإال  الفقيِه،  األمِن  الناصِح  املعلِّم  إىل  ومعارف  وقضايا 
سيجد نفَسه أمام حالة من الفوىض الفكرية إذا أعطى األمَر 
انتامء  أو  هِلَوى  معلوماتِه ومعارَفه  يوّظُف  ملَِْن  أو  أهله  لغري 

أو طائفة. 

*        *         *
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