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 بسم هللا الرمحن الرحيم            

 (1)آداب إسالمية           
  من أدب اإلسالم يف الزايرة واجملالسة واحلديث مع اجللساء وبناء املسكن وأتثيثه          

 والصالة والسالم على رسوله نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، وبعد: احلمد هلل رب العاملني،

يف كتابه وصففففففففففففاه املدمنني قيه بتدبر مقرون ةلنيل الصفففففففففففاحلل والع م على العم  ب ل ، كما جيب  جيب علينا أن نقرأ أوامر هللا 
، وقيما يلب مجلل من األدب اإلسففالمب يف ال ةرة والالسففل واحلدي  من النان وبنا  التأسففب به بنيل علينا أن نتعلم هدي النيب 

 لق. ن ال  س  وأمجن عليه العقال  أه  الشرف والتواضن وح   ،ت عليه النصوصمما دل   املسكن وأتثيثه

: السالم عليكم أأدخ ؟ وال ي يد على ثالث مراه، قإن أ   .. وإن قي  له: .ن له وإال رجنذ  يبدأ املسلم ةالستئ ان يف الدخول قائالا
يه ال ائر ب ةرته، وهللا ال يستحب من ارجن قلريجن راضياا غري غضبان؛ ألن من حق صاحب املكان عدم اإلذن يف الوقت ال ي يدذ

 .[28}وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ{]النور: احلق، قال تعاىل:

 ال حي  للمسلم أن يَط لن ةلنظر إىل داخ  من ل غريه من خالل الباب أو ثقب أو غريه.

 ويكتب ذل  على ةبه. ،لل ائرين ولو ساعل من يوم يف األسبوع وقتاا عنيّ  حيق لصاحب املن ل أن ي  

 حىت ال يباغته ةل ةرة يف حال ال يرغب جمب  أحد إليه قيها. ؛ له رغبتهبدةً وينبغب لل ائر أن يهاتف من يريد زةرته م  

 حىت ال يقف موقف عورة أمام الباب. ؛اجلرن قليقف مييناا أو مشاالا عن الباب قإذا طرق ال ائر الباب أو دق  

ا إذا كان يف البيت نسفا ، وك ا إذا جل  قال جيل  جمل  عورة يكشفف منه ما  وإذا دخ  املن ل قليغض بصفره وال يلتفت خصفوصفا
 بداخ  املن ل. 

. ويكون السففالم ةلتحيل .السففني بصففوه مسففموع ال إزعا  قيه.له ودخ  قليبدأ ةلسففالم على صففاحب املكان أو اجل نَ ذ  قإذا أ  
 اإلسالميل ال بتحيل أه  اجلاهليل أو الغربيل.

، وال داعب للمعانقل، ب  إإا غري مشففففففففروعل إال إذا كان قادماا من  ويكتفى ةلسففففففففالم ةلقول دون املصففففففففاقحل إال إذا كان النفر قليالا
 م الفراق.ني قد طال بينهسفر، أو من إخوة متحابّ  

                                                           

                  (.357:341) ـص األول، اجلزء -رمحه هللا-أتليف فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمروصحبه الكرام(  يف بيان ما عليه النيب  اإلسالم)من كتاب  (1)
 (.-رمحه هللا-الوقفية عبدالرمحن بن محاد العمر)مجع وترتيب مؤسسة 
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م بصفففوه من فض وجيل  حي  أو واعظ يعظهم قإنه يسفففلّ   ،للقرآن واحلضفففور يسفففتمعون إليه وإذا كان الداخ  على جمل  قيه اتل  

النصففففيحل قليصففففاق  ينتهب به الل ، وال يقطن التالوة أو النصففففيحل؛ ألن ه ا من اففففدم الداخ  وسففففو  أدبه، قإذا ق ر  من القرا ة أو 
 .. وإال كفى السالم ةلقول..اجلالسني إن كان هو وهم يرغبون ذل 

ب أن يرقض اجللون يف حم  من يقوم له عن جملسفففففففففففففففه، ب  ينبغ  يتحر  إذا كان الل  م دمحاا قليجل  حي  ينتهب به الل ، وال
 قإنه يستجيب، وحيفظ له ه ه الكرامل. ،إذا أقسم عليه أو ع م عليه ةجللون مكانه آخر إال  

هه  َمن  »قفب احلفففديففف  الصففففففففففففففحي :  ؛ال جيوز للمسففففففففففففففلم أن حيفففب أن يقوم لفففه النفففان َُ لـــَ َب َأن  َث ثـــه ا فـَل يَـتَـبَـَوأ  َأحـــَ امـــ  اله قايـــَ الراِّجـــَ
َعَدهه   .(1)«الَنارا  مانَ  َمق 

ََل تـَقهومهوا َكَما تـَقهومه »: لقوله  ؛تعظيماا له ال حلاجل كحراسففففل و وها ؛أن يقف الواقفون ولو واحداا على رأن الرج  الكبائرومن 
مه  ََعاجا  .(2)«يـهَعظاِّمه بـَع ضهَها بـَع ض ا ،األ 

أما إن كانت غيبته من غري  ،لثبوه ذل  يف السففنل؛ ب  ومعانقته ،ب  ويسففتحب للقادم من الغيبل ومالقاته ومصففاقحته ،القيامجيوز 
 سفر قالسنل املصاقحل بدون معانقل.

 علم أن أنواع القيام أربعل:م ي  تقد  ومما 

 من كبائر ال نوب. قه ام ب ل  ظ  عَ م  فال ال للحراسل من رضا رأسه للتعظيمقيام على  األول: 
قهومهوا » ن:لألو   كقوله  ؛وه ا مسفففففففففتحب ملن يف القيام إليه ع  لهسفففففففففالم وأهله-أي من أج  تقديره واحرتامه-قيام له الثاين:

ياِّداكهم   ، أما القيام لشففففففففففف ا اعتاد النان القيام له لكونه ذا مال أو يعين سفففففففففففعد بن معاذ ملا جا  للحكم يف بين قريظل (3)«إاََل ســـــــــَ
منصفففففففففففففففب غري ووف من سففففففففففففففطوته قهو ال جيوز، إال من يغلب على ينه أنه إذا د يقم حيصففففففففففففففف  بينه وبينه عداوة لعدم  كنه من 

ج  النهب النبوي مناصففففففحته، أما إذا تشففففففجن ورحب ون قام احلاضففففففرون له وهو جال  وأبدم ع ره يف عدم القيام  ن ذل  من أ
 قه ا واجب عليه ال حي  له السكوه عنه. ،عنه لكب يعظ ب ل  اجلمين

 قيام إلقساح املكان له إذا اق اإلقساح وهو جال  قه ا ال  ن به. الثالث:
 ،أو يبط  هبا الباط أمهيل يتحقق هبا احلق -أي ملالقاته-و كان زعيماا وكان للقيام إليهأ، قيام إليه إذا كان قادماا من سفففففففففففففففر الرابع:

 در اا للمفسدة. ؛واجبااا وحينا  ،وأحياًنا يكون مستحباا ،قهو جائ 

 السنل للداخ  أن جيل  حي  ينتهب به الل  ولو كان الل  قسيحاا؛ إال أن يرم قرجل بني اجلالسني تتسن له قال  ن أن 
                                                           

 (.5957(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )819والطرباين يف الكبري ) ،(2755والرتمذي ) ،واللفظ له (5229أخرجه أبو داود )( 1)
 (.346وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ) (،5230أخرجه أبو داود )( 2)
 (.1768ومسلم ) ،(3043أخرجه البخاري )( 3)
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 قإن أكثر العداواه منشدها امل اح. ؛أو اإلخبار بك ب ،أو الك ب عليه ،ال جيوز امل ح املددي إىل تروين الغري

  ،أو يدقعه يف حفرة أو بركل ما  ،أو قع  ،كأن يروعه بقول  ؛ملا يرتتب عليه من إحلاق الضرر ةلغري ؛ومن امل ح ما هو من الكبائر

 ليقن على األرض، وعليه ارعاا ما يرتتب على ذل  من ضرر بدين أو مايل أو معنوي.أو يسحب الكرسب من حتته إذا قام 

 ولكن ق  احلق واسكت. ،اوإن كنت حمقً  وال تكثر اجلدال من النان ،ال تصاحب األمحق وإن كان صاحلاا وال الفاسق

 وال ًنقا عق  أو أمحق قيهين  ويدذي . ،ال  ازح طفالا قيتجرأ علي 

 ال تظهر سرك ألحد وإن كان صديقاا؛ قإنه سيفشيه إما عن حسن نيل، وإما نتيجل سو  تفاهم بينكما قيعادي  ويفشب سرك.

لكيال تدذي اجلالسففففني مع   ؛أو أرده إخرا  خنامل أو واط قينبغب ل  ثالثل أمور ا  أو كحلإذا عطسففففت أو حصفففف  مع  جشفففف
 وت رع كراهت  يف نفوسهم:

 ويستحسن أن جتع  بينهما وبني وجه  منديالا أو غرتت . ،أن تغطب أنف  وقم  بيدي  األمر األول:

 أن حتفظ صوت  بقدر اإلمكان خصوصاا عند التن م أو االمت اط. األمر الثاين:

 أطئ رأس   و صدرك.طَ أن ت   األمر الثالث:

 ، وعلى األك  خاصل. نه نفون احلاضرين يف الال  عاملال تتكلم بكالم تتق ز م

ناا، وال وال تتقدم على من هو قوق  سفففف يقوم، هللا وك  مما يلي ، واجع  قيام  من أوسففففط من مّ  سففففَ وَ  ،عند األك  ال تبدأ قب  النان
 إذا قدم .  من كانت الكرامل له إال  

 هم به من احلكمل دون إكثار واستئثار ةحلدي .ر  كّ   َ راا ملن جتال  ب كرك هلل سبحانه، ووا ت  كّ   َ حاول أن تكون م  

ا كفالل غرامل إال إذا كان البد منه كقريب وكانت الكفالل يف افففففففففففب  ال يكلف   ،أو صفففففففففففاحب معروف علي  كبري ،ال تكف  أحدا
ول ا قي : )أول الكفالل مجالل وآخرها غرامل وعداوة(  ؛قوق طاقت ؛ ألن الغالب أن الكفي  هو ال ي يغرم ويدقن احلق ملسففففففففففتحقيه

وذل  ةلنسفففففبل لقريب ، مااد  قَ تب عليها م  ولديه االسفففففتعداد النفسفففففب لتحم  ما يرت  ،إال الكفالل اليت يبتغب هبا الكفي  وجه هللا تعاىل
.. وال تكف  من ذكرًن إال قيما هو مشفففروع قد دعت إليه الضفففرورة، أما من يريد أن .أو أخ يف هللا معروف حبسفففن التصفففرف ،صفففاح

 تكفله يف مغامرة جتاريل أو  وها قال تكفله مهما كان قريباا أو أخاا يف هللا تعاىل.

را  يقوم مقامه أن يسجن الغارم أو كفيله إذا كان وال جيوز للقاضب أو من ةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى }وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَ  لقوله تعاىل:ا؛ م ع س 

ود يق  سبحانه: اسجنوه، إال إذا كان معروقاا ةملماطلل وأك  حقوق النان وال يرتتب على سجنه إضاعل ، [280{]البقرة:مَيْسَرَةٍ 

لكب حي ر النان ، واإلعالن عنه؛ ومنه الضرب ،ب ةلتع يرعاقَ يرتتب على سجنه إضاعل من ورا ه ي  أهله أو ولده، قإن كان 
 التعام  معه.
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 من األدب اإلسالمي يف اَتاذ املسكن:

 : أو من صففففففففففففغار طالب العلم قاحرص أن جتاور  ،ايً أن ختتار املكان الالئق  ه  الفضفففففففففففف  واالحرتام بني النان، قإن كنت عامّ   أوَل 
ا قاسكن يف حب ال يوجد قيه عاد عام ؛  ا معروقاا بصالحه  ن تكون من مجاعل املسجد ال ي يصلب قيه، وإن كنت عاملفففففففففففففا عاملفففففففففففففا

تعليم النان الري وتصففففري كالسففففرا  يف الظالم، أما جماورة العلما  والصففففالة يف مسففففجد جيتمعون  لكب تقوم وا أوجب هللا علي  من
أو أن يدقن العاد نفسفففففه ويصفففففري  ،واالجتماع الدائم ينتج عنه التحاسفففففد ،قيه قال تفع  ذل ؛ ألنه ال جيتمن سفففففيفان يف قراب واحد

ألن حمبل العلم وأهله العاملني  ؛نفرده زةرة العلما  واالسففففففففففففتفادة منهمكواحد من العوام ال يسففففففففففففتفيد وال يفيد النان، وعلي  إذا ا
 واحرتامهم وإكرامهم هلل تعاىل واجبل علي  يف ك  حال.

هم، وقسففففففم يدذون  ةعتدا ا م، ق  سفففففف  وأن حت ر جماورة األاففففففرار، وهم صففففففنفان: قسففففففم يدذون  بف   ،أن ختتار اجلريان األخيار الثاين:
 تربيتهم هلم.واعتدا  أبنائهم لسو  

ن جمل  الرجال إذا كنت ممن يكثر عنده ال وار أو وسفففّ  ، وال  ن أن ت  تواضفففن القوي يف غري سفففرف وال ويللأن تبين البنا  امل الثالث:
املناسففففباه، وك ل  بنا  ما يكفي  وعيال  من احلجراه ودوراه املياه وما حيتاجه السففففكان، وال  ن أن تدث  األ ث الالئق يف 

وتضيئه اإلضا ة الكاقيل، وتستعم  السيارة واهلاتف وما أنعم هللا به سبحانه من النعم من اكر  ،ف املن لرف وخيال ، وتكيّ  غري س
 هللا عليها ةالستعانل هبا على طاعته.

َُ  َأَما إانَ »قفب احلدي :  ؛اح ر زخرقل املسفففففففففففففكن واملبالغل يف ت ويقه وبنا  ما ال حاجل ل  به باها إاََل كه احا َما  باَناء  َوَِبل  َعَلى صــــــــــَ
 ، أي إال ما البد منه.(1)«َما ََل  إاََل  ََل،

  

                                                           

 (.1230(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع )5237أخرجه أبو داود )( 1)
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 من السياسة األسرية يف اإلسالم

: حقوق األوَلد على الوالدين:  أوَل 

 :لالبن والبنت على والديهما حقوق واجبل منها 

 ما هو قب  ال وا . - 1

 ومنها ما هو قب  احلم . - 2

 ومنها ما هو بعد الوالدة حىت يكربا ويبلغا. - 3

ا  ،قأما حق الولد ذكراا أو أنثى قب  ال وا  -1 قهو أن خيتار ك  من ال وجني زوجه من بيت دين واففرف ولو كانوا ققرا ، وخصففوصففا
أي  ن ال يكتفب بصففففففففالح أهلها، ولينظر  ،سففففففففن اللقاملرأة الصففففففففاحلل ذاه الدين والشففففففففرف وح   رج  واملرأة قال يت و  الرج  إال  ال

  أمهم، ول ا اافففتهر بني العامل قوهلم: )انشفففد عن الال ألن أكثر صففففاه األوالد يكتسفففبوإا من أخواهلم أافففقاإلخواإا وصففففا م؛ 
ول ا يقول الشففاعر الشففعيب رااففد الالوي املشففهور حبكمته وجتاربه يف داليته  ، ةإلضففاقل إىل صففالح أمها وأبيها؛ترم الال َج  اب(

ومواسفففم املطر والنباه ةلنسفففبل لوسفففط اجل يرة  ،واملعارف املتعلقل ةل راعل والثمار وأوقا ا ،والتجارب ،اليت ضفففمنها الكثري من احلكم
وهب من مجلل قصففائده اليت ضففمنها الشففي  عبدهللا  ،أو أول الثاين عشففر ،وهو من أه  القرن احلادي عشففر اهلجري ،العربيل واففرقها

 بن مخي  كتابه ال ي ألفه بعنوان: )رااد الالوي( يقول:

 نها جييب احلمايدال أتخ  إال بنت قوم محيدة          لع  ولد م  

ألن صففالح ا ة  سففبب  ذن  ؛كما أوصففى ب ل  املصففطفى   ،وك ل  املرأة قيجب عليها اختيار ال و  املرضففب يف دينه وخلقه
  هللا يف صالح األبنا  غالباا.

َطاَن،»وأما احلق قب  احلم  قهو أن يسفففففففففففففففمب ك  من ال وجني عند اجلماع ويقول ال و :  -2 ي  ــــَ َنا الشــــــــ َوَجناِّب   الَلههَم َجناِّبـ 
َنا تـَ  .كما أراد ل ل  رسول هللا (1)«الَشي َطاَن َما َرَزقـ 

وأن يرتكوا األمسا  املسفففففتغربل واليت قيها تشفففففبه  عدا  هللا، وي حبوا عن  ،على الوالدين حتسفففففني اسفففففم الولد وأما بعد الوالدة َقَحق   -3
اكراا هلل تعاىل، ويصنعوا هبا كاألضحيل أيكلون منها  ؛الولد ااتني وعن البنت ااة يوم سابعه أو الرابن عشر أو احلادي والعشرين

 ويهدون ويتصدقون.
ويكوًن هلما قدوة حسففففففففففففففنل يف القول  ،ويعلمامها القرآن وأمور الدين ،يف تربيل االبن والبنت الرتبيل اإلسففففففففففففففالميلوأن جيتهد الوالدان 

 وحي ران الدعا  عليهما ويتعامالن معهما ةلرقق. ،وقوق ه ا يدعوان هللا دائماا هلما ةلصالح ،والعم ، وجينبامها قرًن  السو 

                                                           

 (.1434ومسلم ) ،(141أخرجه البخاري )( 1)
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: برتبيتهم وأمرهم بطاعل هللا تعاىل  ،لقرآن الكرمي وأمور دينهموذل  بتعليمهم ا ،يف الصغر تربيل إسالميل ساعد أبنا ك وبنات ؛ أوالا
 .، واعدل بينهموأن تكون قدوة صاحلل هلم  قوال  وأقعال  ،ومراقبته وتربيتهم على اإلخالص هلل 

كات ه وليح را ختويفه عند إرادة، وجيب على الوالدين أن يعوّ دا طفلهما ذكراا أو أنثى على الشففففجاعل إذا صففففاح أو لعب بتهديده  إ سفففف 
داه على عدم الوف من ه ه األاففففيا ، واحلشففففراه كالصففففرصففففار، وليعوّ   ،والعقرب ،والكلب ،وال ئب ،عايلكالسفففف    ؛ةألاففففيا  املروعل

 باه.مد عقوقت  الضار منها؛ ألن ختويف الطف  هب ه األايا  يربيه على اجلنب والوف وماال حت  

 ،حبي  يكونون قريبني من بعضفففففففففهم البعض ،أن تعم  على سفففففففففكا أبنائ  الكبار بقدر اإلمكان حبب واحد لومن احلكمل والتجرب
أو مسففاكن متجاورة جتمن أوالدهم الصففغار مجيعاا يف أوقاه لعبهم؛ وذل  ألن اجتماعهم الدائم  ،دون أن جيتمعوا يف مسففكن واحد

خبالف  ،قتحصفف  العداوة والفرقل ؛وأحياًنا يلحق ذل  ببعض الكبار من الرجال والنسففا  ،يددي إىل الالف والتشففاجر بني الصففغار
قإنه يف الغالب يشففتاق بعضففهم إىل بعض وحتصفف  انبل بينهم وينصففرقون إذا د يكن االجتماع بينهم إال مرة يف األسففبوع و و ذل ، 
 يتزاَورهوا وََل "مهر ههم : قولفففه عمر  وروفففا ورد ذلففف  عن أمري املدمنني، مرتاضففففففففففففففني، وقفففد ورد عن بعض احلكمفففا  أهففف  التجربفففل

  والنادر ال حكم له. ،م من التمعني قهو ًندر  وما حيص  خالف ما تقد  ، (2)"يـََتَجاوروا

:قإذا كربوا قبادر  مبكرة،  نّ  سن وإن كان ققرياا ولو كانت يف س  لق حَ الاطب إذا كان ذا دين وخ   ح ر أن ترد  ، وابت ويج البناه أوَل 
ومن الطأ الكبري أن ترتك الفتاة ال وا  حىت تت ر  قإن ه ا االنتظار سففففبب العنوسففففل وقواه الشففففباب والندم، علماا أن الدراسففففل ال 

املنتسبل، وإن اكتفت قيكفيها ما مضى من تدبر  املنتظمل ومنهن   ، منهن  كثرياه ت وجن وأكملن دراستهن بعد نن من ال وا  قإن ال
ل واملواعظ، إذ أن العلم لي  وقفاا على لَ سج  م  فففففففففففففففواالستماع للدرون ال ،والقرا ة يف كتب العلم الناقعل ،ا أاك والسدال عم   ،القرآن

النشغاله ةلدنيا  ؛بالدراسل، قكم من خريج من كليل الشريعل أو أصول الدين بدرجل ممتاز صار بعد سنواه من خترجه أابه ةلعامّ  
. .لبه، وكم من خريج  نويل عامل أو كليل طب أو هندسل صار عاملففففاا عامالا داعياا إىل هللا تعاىل بقوله وعمله.وانصراقه عن العلم وط

ا ةلرجال ب  ولي  ه ا خاصففففففً  ،ب ذكب جم َال   راغب يف الري واملعرقل يفوق كثرياا من املتعلمني يف كثري من املسففففففائ ب  كم من عامّ  
ا، وأكرب افففاهد قإإم وصفففلوا مرتبل يف العلم د يصففف  إليها  ل ل  علما  الصفففحابل وأمهاه املدمنني  من النسفففا  أيضفففا
يُّونَ وهم ، أكثر العلما  املشتهرين بعدهم  إال النادر منهم. أ مّ 

قهو يف حاجل إىل املهر واملسفففففكن واإلعاافففففل، وذل  كله من مجلل النفقل الواجبل على  ؛: ال غا لالبن إذا أراد ال وا  عن والدهاثني ا
ا كَ »: لقوله  ؛إىل الدراسل، وذل  أقض  من الصدقل على الفقري هباوك ل  السيارة اليت ي هب  ،أبيه إذا كان واجدا  اب َدأ  بانَـف سا

َن  تـَعهوله وَ   .(1)«ِبا

اَي »يف احلدي  الصحي :  مكتسباا قينبغب لالبن املسارعل إىل ال وا  وإعفاف نفسه؛ لقوله  أما إذا كان األب ققرياا وكان االبن
، َمنا  َشَر الَشَبابا َتطَاَع مان كهمه الَباَءَة فـَل يَـتَـَزَوج   َمع  ، ؛اس  َصنه لال َفر جا َتطاع  فـََعَلي ها  فَإانَهه َأَغضُّ لال َبَصرا َوَأح  ما َوَمن  َلَ  َيس  لَصو  فَإانَهه َلهه  ؛ِبا

                                                           

 (.3/100رواه ابن قتيبة يف عيون األخبار )( 2)

َها»ولفظه:  ،(997الشطر األول رواه مسلم )هذا احلديث مركب من حديثْي: ( 1) َك فـََتَصَدق  َعَليـ  لاكَ  ؛اب َدأ  بانَـف سا َه  ء  َفِلا َُ َشي   .«... إخل فَإان  َفَض
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كالبين   جيب عليه أن يسفففففففففتعني ةهلل وي اول مهنل ،ال يكتسفففففففففب-أي الشفففففففففاب-الده ققري أو خبي  وهووالشفففففففففاب ال ي و ، (2)«واَجاء  
 ،ولو كانت أكرب منه بكثري ،أو غريها من املهن الشففريفل احلالل، ويف الوقت نفسففه يت و  ةمرأة اففريفل ترضففى منه ةليسففري ،والشففرا 

 ر، والقدوة يف ذل  رسففول هللا ك  وينال ب ل  األجر من هللا، وروا تكون خرياا من الشففابل الب   ،نفسففه ويعفها ليعف   ؛أو أم أوالد
ب بعد زوجني، قكانت أم يّ  ألول مرة وعمره مخ  وعشفففففففرون سفففففففنل وعمرها أربعون سفففففففنل وهب ثفَ  ققد ت و   م املدمنني خدجيل 

ل وميتل، ود يت و  غريها حىت ماتت أوالده وقرينل حياته املواسففففففففففيل له، املدمنل ةهلل ورسففففففففففوله، وكان حيبها وحيفظ مجي  صففففففففففحبتها حي  
ل وا  ةلبكر وكان يف نفسه ذل  قله يف اإلسالم أربن، بشرط العدل راضيل مرضيل، قإذا صاره لدم الشاب القدرة قيما بعد على ا

 املستطاع بينهن.

ا يف البلدان الغنيل ال يفكر يف مهنل سففففففوم الوييفلمما ي   وذل  نتيجل اففففففيوع ه ا التفكري  ؛دسففففففف له أن أكثر الشففففففباب وخصففففففوصففففففا
والوالد ال ي مهنته غري الوييفل ال يريب أبنا ه على مهنته  املت لف يف التمن من ًنحيل ومن ًنحيل أخرم أإا مهنل والده من قبله،

كالبين والشرا  والفالحل واملهن األخرم، وال ي ينبغب أن يريب ك  والد ولده على مهنته ويشجعه عليها، وال تكون الدراسل وسيلل 
لعلم ال ي يسففتنري به وحيقق به عبوديته وهب نوال ا ،هلدف ني  الوييفل، ولكن ينبغب أن تكون الدراسففل وسففيلل لغايل أمسى من ذل 

 ؛وأداؤها  مانل وجدارة ،هلل تعاىل وينفن نفسففففففففه وغريه ب ل  العلم، وإن رغب يف الوييفل قلتكن رغبته خدمل اإلسففففففففالم واملسففففففففلمني
  لكب ينتفن به وطنه وأمته لينال ب ل  أجر الدارين.

قهو قاافففففففف  يف حياته وراتبه مهما كثر ال يتجاوز مصففففففففروقه هو  ،وقت العم أما من هدقه الوييفل من أج  الراتب والبطالل يف غري 
ا اغتا من ورا    وييفل إال من كان له مصدر آخر.وأهله وأوالده، ويندر أن أحدا

والعشــر يف أن تســعة أعشــار الرزق فيه، »أما الغ َا واحلريل قهما يف الغالب يف املهن احلرة، ويف مقدمتها البين والشففرا  وقد ااففتهر 
 وذل  قيما رواه الرتم ي بسفففند حسفففن عن أيب سفففعيد الدري «الوعد ِبجلنة للتاجر املؤمن الصـــدوق»وورد ، (3)«بقية املهن
ره الَصدهوقه اأَلماْيه » قال: أن النيب  .(1)«الَنباياَِّْي َوالصاِّداِّيقاَْي َوالشَُّهَداءا  َمعَ  الَتاجا

الري وله  وهب العم  يف األرض قإن قضففففففففلها عظيم؛ ألن الفالح ينفن النان والبهائم والطري واحلشففففففففراه  نتاجه قيعمّ  ،حلاَل أما الف  
 ؛قك  ما يرزأ به ولو كان غري راض له به أجر، لكن ينبغب للمسفففففففففلم أن حيتسفففففففففب ،ب ل  أجر عظيم، ب  ولو د يرد إال الكسفففففففففب

 ك  والنوم ومعاارة األه .حىت يف األ ليحص  له األجر يف ك  أمر مباح

                                                           

 (.1400(، ومسلم واللفظ له )5066أخرجه البخاري )( 2)
، (26 /2الفتح الكبري يف ضم الزايدة إَل اجلامع الصغري )، و (504 :ـ )ص للعراقيَتريج أحاديث اإلحياء ، و (60 /2اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث )انظر: ( 3)
 (.275 /3إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة )و 

 (.2501وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ) (،1209أخرجه الرتمذي وحسنه )( 1)
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أن يكون هدقه إخرا   اففففففففففريطل  ولو أخ  على ذل  أجراا، م النان سففففففففففنل نبيهم وعل   ،مهم القرآن وعل  وخري املسففففففففففلمني من تعل  
 النان من يلماه اجله  إىل نور العلم ةهلل ورسوله ودينه.

 وك  مهنل حالل حتتا  األمل إليها قيها أجر ومن االحتساب يكون أجرها أعظم بشرط  سكه بدينه وأمانته يف عمله.
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.sh-alomar.com/


 آداب إسالميةكتاب          

 

12 

alomar.com-www.sh 

 

 

 التبذيـر واإلسـراف

اإلسالم يف السياسل االقتصاديل للدولل ولألسرة املسلمل حترمي تب ير املال واإلسراف يف االنفاق واعتبار ذل  من كبائر ومن منها  
ر اإلسففراف بصففرف املال يف األاففيا  اليت ال ر التب ير ةإلنفاق يف انرماه واملكروهاه ولو كان اففيئاا يسففرياا، وق سففّ   ال نوب، وقد ق سففّ 

 و يف ال ةدة على احلاجل.حيتاجها املسلم، أ

 .قإنه جيب على والة األمر قيها أن ال يسمحوا بصرف أي مبلغ إال يف وجه مشروع وعلى قدر احلاجل قأما ةلنسبل للدولل:

ب  إىل أكثر من  ،حىت تص  أحياًن إىل ضعفب التكلفل املشروعل ؛ومن التب ير واإلسراف املباهاة يف البنا  واملبالغل يف ال خرقل
ى ةلديكور ال ي ال الضعفني، قإذا كان املبا احلكومب يكلف التكلفل الشرعيل القويل اجلميلل عشرة ماليني قإنه ةل خرقل ووا ي سم  

تصرف يف مصارقها املشروعل، وإذا كان ذل  ال حاجل له يكلف عشرين مليوًنا أو أكثر، قه ه ال ةدة اليت ال حاجل هلا جيب أن 
ا أن أيخ  أكثر من مرتبه وما ألنه ال حي  للمويف مهما كان كبريا  ؛جيوز يف أمالك الدولل قإنه ةلنسبل للمسدولني من ةب أوىل

، أو غري ذل  أو راوة ،ةهأو قواتري مشرت  ،أو ت ويراا يف مناقصل ،يعطى له بصفل رمسيل، أّما ما زاد عن ذل  سوا ا أكان اختالساا

 .[161{]آل عمران:بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ  به أصحابه يوم القيامل أوزاراا حيملوإا قوق يهورهم، قال تعاىل: أييت غ ل ول  قهو 

 ومنها: ،فيجب أن يـهَرشِّد إبرشادات جيب األخذ هبا وأما ِبلنسبة للمنهج اإلسالمي يف اإلنفاق األسري
ومن ذل  األزة  انرمل اليت تلبسففففها  ؛وموجب لعقوبل هللا تعاىل ،احل ر ك  احل ر من اففففرا  ما حرم هللا؛ ألن ذل  كفر بنعمل املال

 اه... اخل.والدخان والقَ  ،وآاله اللهو ،والصور انرمل ،أكثر النسا 

 قإنه جيب على ك  مسلم ومسلمل االقتصار على ما البد منه. ؛احل ر من اإلسراف يف ارا  املباحاه
والقصد هو ما يشرتيه ال بون إذا  ،رية ايئاا من البضائن الرخيصلاحل ر من االغرتار ةلدعايل اإلعالنيل اليت ختفض قيها اناله الكب

 جا ه به ه ه الدعايل من البضائن األخرم اليت ال حيتاجها.

 ا للعاطفل ال للحاجل.احل ر من مرض حب الشرا  تبعا 

 ألن الشرا  ةجلملل ولو كان أرخا يضين علي  الكثري. ؛إال بقدر حاجت  ال تشرت  

حبي  تقتصر ربل  ،وهو حسن التصرف يف املأك  وامللب  ،ملسلمل املث  املوروث: )م َدبّ ر  يف الدار خري من َحد ار(ال تن َسب  أخيت ا

                    .[141الْمُسْرِفنِي{]األنعام: تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِب  }واَلَ وال ت يد ايئاا ي رمى ويكون خسارة دين ودنيا، قال تعاىل: ،البيت على قدر احلاجل

 .مَ ل  ه وسَ ب  ح  ه وصَ ى آل  لَ عَ وَ  د  م  ا حم َ نَ يّ  ب  ى نَ لَ عَ  ى هللا  ل  صَ وَ 
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