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الف�صل الخام�س 

آداب اإلسالم

مقدمة

يق�ول تعالى في محك�م التنزيل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ] الجمع�ة : 2 [، فدع�وة اإلس�الم 
تق�وم عل�ى ثالث�ة عناص�ر: التبليغ والتزكي�ة والتعلي�م، وتلك هي 
طريق الحكمة... ولقد قام رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم بالتربية 
والتزكي�ة لقوم�ه وأصحاب�ه وأدبهم بآداب اإلس�الم، حتى تحولوا 
قة وس�عة  من الجفاء والغلظة التي عرفوا بها في الجاهلية، إلى الرِّ
الخل�ق ولي�ن الجان�ب، وتخلق�وا بأخالق الرس�ول الق�دوة عليه 
أفضل الصالة وأتم التس�ليم، الذي كان ُخُلُقه القرآن كما تقول أم 
المؤمني�ن عائش�ة رض�ي اهلل عنها )أخرجه أحم�د(، وفي قولٍ آخر 

»كان قرآنًا يمشي على األرض«. 
ويق�ول اإلم�ام مالك بن أنس، رحم�ه اهلل تعالى: »كانت أمي 
تق�ول ل�ي: اذهب إل�ى ربيع�ة فتعّلم من أدب�ه قبل علم�ه« )ترتيب 

المدارك وتقريب المسالك 1/130(.
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ويقول عبد اهلل بن وهب، رحمه اهلل تعالى: »ما تعلمنا من أدب 
مالكٍ، أكثر مّما تعلمنا من علمه« )سير أعالم النبالء–8/113(. 

وكان إبراهي�م ب�ن حبي�ب رحم�ه اهلل، يوص�ي ابنه: »ي�ا بني إيتِ 
الفقهاء والعلماء وتعّلم منهم، وخذ من أدبهم وأخالقهم وهْديهم، فإن 
ذلك أحبُّ إلي لك من كثير من الحديث« )الجامع الخطيب 1/80(.

ق�ال اإلم�ام الش�افعي رحم�ه اهلل تعال�ى: »تعّلم�ت العلم في 
س�نتين واألدب في ثمان عش�رة س�نة، ويا ليتها كانت العشرين في 

األدب«.
وكان عب�د اهلل ب�ن المبارك، رحمه اهلل تعال�ى، يقول: »طلبُت 
األدب ثالثي�ن س�نة وطلبُت العلم عش�رين س�نة، وكان�وا يطلبون 
األدب قبل العلم« )غاية النهاية في طبقات القّراء 1/198(، ويقول 
أيض�ًا: »نح�ن إلى قليل م�ن األدب أحوج منا إل�ى كثير من العلم« 

)مدارج السالكين 2/376(.
ويق�ول اإلم�ام الذهبي، رحم�ه اهلل: »كان يجتمع في مجلس 
أحم�د ب�ن حنب�ل رحم�ه اهلل زهاء خمس�ة آالفٍ أو يزي�دون، نحو 
خمس�مائة يكتبون، والباقون يتعّلمون منه حسن األدب والّسْمت« 

)السير 2/947(.
وق�د كان الليث بن س�عد رحم�ه اهلل كثيرًا ما يقول ألصحاب 

الحديث: »تعلموا الِحْلم قبل العلم«.
وكان ابن الجوزي رحمه اهلل تعالى يقول: »كاد األدب يكون 

ثلثي العلم« )صفة الصفوة 4/145(.
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وق�ال أب�و حنيف�ة رحمه اهلل تعال�ى: »الحكايات ع�ن العلماء 
أحب إليَّ من كثير من الفقه، ألنها آداب القوم وأخالقهم«.

وقال الحسن البصري رحمه اهلل: »إن كان الرجل ليخرج في 
أدب نفسه السنتين ثم السنتين«.

وعن الحسن رحمه اهلل قال: »كان طالب العلم ُيرى ذلك في 
سمعه وبصره وتخّشعه«.

ونختم بقول الشافعي رحمه اهلل: »ليس العلم ما ُحفظ، العلم 
ما َنفع«.

ويروى أن الخليفة هارون الرشيد رأى في بيته ذات مرة حزمة 
م�ن الخيزران، فس�أل وزي�ره الفضل ب�ن الربيع: ما ه�ذه؟ فأجابه 
الوزير: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. ولم يقل له: إنها الخيزران، 

ألن أّم هارون الرشيد كان اسمها »الخيزران«.
وس�أل أحد الخلفاء ابنه من باب االختبار: ما جمع مسواك؟ 
فأجاب�ه ول�ده باألدب الرفيع: »ضّد محاس�نك يا أمي�ر المؤمنين«. 
ول�م يقل له: »مس�اويك«، ألن األدب هّذب لس�انه وحّلى طباعه. 

)ومساويك هي أيضًا جمع الجمع ل�: مساوئ(.
ولما س�ئل العب�اس، رضي اهلل عنه، »أنت أكبر أم رس�ول اهلل 

صّلى اهلل عليه وسلم؟ قال: »هو أكبر مني، وأنا ولدُت قبَله«. 
ولعّل من أهم ما يميز الدين اإلسالمي عن باقي الديانات، أنه 
جاء ش�موليًا جامعًا لجوانب حياة اإلنس�ان كافة. فتعاليم اإلسالم 
ال تقتص�ر عل�ى العبادات، وال على الحالل والحرام في التش�ريع 
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اإلس�المي وحس�ب، ب�ل تعدته�ا إلى األخ�الق والقي�م واآلداب 
والحكم، وش�ملت كل أنواع تزكية األنفس، ورقي وس�مو الحياة 

اإلنسانية في مختلف نواحيها ومجاالتها.

1. أدب االختالف

االخت�الف س�ّنُة اهلل ف�ي َخْلق�ه. يقول تعالى في س�ورة هود: 
 * ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
 .] 119 –  118 ] ه�ود :  ٿ...﴾  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  أيض�ًا:  ويق�ول 
ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ ] الروم : 22 [. 
واالختالف يدفع إلى التنافس، ويتيح التعرف على جميع جوانب 
األمور المختلف حولها ومساراتها وعواقبها، وفيه تالقح لآراء، 
واس�تنباط للتفاصي�ل والم�آالت، ويس�مح بطرح حل�ولٍ مختلفة 
الختيار األفضل واألجدى واألحس�ن. وكما يقولون »في النقاش 
تولد الحقيقة«. وقد كان ابن مس�عود رحمه اهلل يقول: »االختالف 
نعمة والخالف شر«، ومن العلماء من كان يقول: »االختالف نعمة 
والخالف نقمة«. وكان اإلمام القس�طالني يقول: »اجتماعهم )أي 
اجتماع العلماء( حجة قاطعة، واختالفهم رحمة واسعة«، وإذا كان 
االخت�الف ال يفس�د لل�ود قضية، فإن الخالف الش�رس في الفكر 
والسلوك هو رأس كل بلية. وكان رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم 
يق�ول: »ال تختلف�وا فتختلف قلوبك�م« ألنه كان يدرك أن بقاء هذه 
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األمة رهن بائتالف قلوب أبنائها، وأّن حتَفها في تناحر قلوبهم. 
ولن�ا ف�ي رس�ول اهلل وأصحابه أس�وة حس�نة. فقد تش�اوروا 
ح�ول م�ا يفعل�ون بأس�رى بدر، ف�رأى أبو بك�ر رض�ي اهلل عنه أن 
تقب�ل فديتهم لم�ا بين المنتصرين والمنهزمين م�ن أواصر القرابة، 
وكان المشركون قد التمسوا منه أن يكون شفيعًا لهم عند الرسول 
صّل�ى اهلل عليه وس�لم فبعثوا إليه من قال�وا: يا أبا بكر إن فينا اآلباء 
واإلخ�وان والعمومة وبني العم فأبعُدنا قريب، كلِّم صاحبك يمّن 
علينا أو يفادنا ! فوعدهم أبو بكر خيرًا وخرج إلى الرس�ول يش�فع 
فيهم ويرجوه أن يمّن عليهم. واتجه رس�ل المشركين إلى عمر بن 
الخطاب رضي اهلل عنه يقولون له مقالتهم ألبي بكر، فلم يجبهم إلى 
طلبهم. وخرج إلى الرس�ول يقترح عليه ضرب رقابهم ولم يجب 
الرس�ول، وتناوب أب�و بكر وعمر الحديث، واختلف المس�لمون 
الحاض�رون ف�ي الرأي بين مؤيد ل�رأي أبي بكر ومؤيد لرأي عمر، 
ولكن الرسول صّلى اهلل عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر، ومع ذلك 
ل�م يغض�ب عم�ر والذين أي�دوه، من أب�ي بكر والذين أي�دوه، بل 
انصرفوا جميعًا من مجلس الرسول صّلى اهلل عليه وسلم يضع كل 

منهم يده في يد اآلخر. )موقع االتحاد اإلماراتي(.
وهلّل در رائ�د أدب االخت�الف اإلمام الش�افعي رضي اهلل عنه 
حي�ث يق�ول: »رأي�ي صواب يحتم�ل الخط�أ، ورأُي غي�ري خطأٌ 
يحتم�ل الصواب«. ويق�ول أيضًا: »ما ناظرُت أح�دًا إال وددُت أن 
ُه الحقَّ على لسانه«. وفي هذا القول المأثور حقائق ثالث:  ُيظهر اللّٰ
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التمس�ك بالوص�ول إل�ى الحقيق�ة أق�وى وأهّم م�ن الغلبة في  ●
المناظرة والحوار.

الجدي�ة المطلق�ة في الح�وار الهادىء والعلم�ي المرتكز على  ●
الحجج والبراهين العلمية.

إظه�ار االس�تعداد للرجوع ع�ن الرأي الش�خصي المبني أيضًا  ●
عل�ى الحج�ج والبراهي�ن، أمام حجة اآلخ�ر إذا كانت حججه 

وبراهينه أقوى.
وُيروى أّن أحد طالب اإلمام الشافعي »يونس بن عبد األعلى« 
رحمهما اهلل، اختلف معه حول مس�ألة، فقام غاضبًا وترك الدرس 
وذه�ب إل�ى بيته. وفي الليل س�مع يونس صوت ط�رقٍ على باب 
منزل�ه. فق�ال يونس: من بالباب؟ قال الط�ارق: محمد بن إدريس. 
فقال يونس: فتفكرُت في كلِّ من كان اس�مه محمد بن إدريس إال 
الشافعي. قال: فلما فتحُت الباب فوجئُت به، فقال اإلمام الشافعي 
رض�ي اهلل عن�ه، في وصية جامعة ش�املة ف�ي أدب االختالف: »يا 
يونس تجمعنا مئات المسائل، وُتفّرقنا مسألة! يا يونس، ال تحاول 
االنتص�ار ف�ي كل االختالفات، فأحيانًا كْس�ُب القل�وب أولى من 
كْس�بِ المواقف. يا يونس، ال تهدم الجس�ور التي بنيَتها وعبرَتها، 
فربم�ا تحتاجه�ا للعودة يومًا ما. ال تك�ره المخطىء واكره الخطأ، 
أبغض المعصية بكل قلبك ولكن سامح وارحم العاصي. يا يونس 
انتقد القول لكن احترم القائل. فإن مهمتنا أن نقضي على المرض 

ال على المرضى«.
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2. آداب الحوار

الهدف األساس في كل حوار هو الوصول إلى الحقيقة. وال 
يج�وز أن يك�ون الحوار ليف�رَض فريٌق رأَيه عل�ى اآلخر. بل على 
المتحاورين أن يكون سعيهم إليجاد مساحة مشتركة من الحقيقة، 
مهم�ا كانت صغيرة أو كبيرة يمكن البناء عليها، والعمل عليها معًا 

بروح الفريق الواحد. 
واإلخالص في الحوار يكون في نية المتحاورين الوصول 
إل�ى الحقيق�ة، ويس�توجب أن يّتس�م المتح�اورون بالصدق في 
الحج�ج والبراهي�ن واألدّلة، وف�ي كل أط�راف الحديث بينهم. 
كم�ا يجب أن يتحّلى المتحاورون بالصب�ر والِحْلم، وباالحترام 
والتواض�ع المتبادل بين المتحاورين. فالتعالي من أحدهم على 
اآلخ�ر، لي�س إال دليل س�فٍه ونقصٍ في العقل والقيم. وأس�اس 
الح�وار اللِّي�ن في الخط�اب، حت�ى وإن اختل�ف المتحاورون. 
والح�وار باللي�ن قيم�ة أساس�ية في الدع�وة إل�ى اهلل، وذلك في 
ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  تعال�ى: ﴿ہ  قول�ه 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 
ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ] النح�ل : 125 [، وم�ن الحكم�ة 
الدع�وة بالعل�م ال بالجه�ل، والب�دء باألهم فاأله�م، وباألقرب 
إلى األذهان والفهم، وبالرفق واللين، وبما تش�تمل عليه األوامر 
م�ن المصالح وتعدادها، والنواهي م�ن المضار وتعدادها. ومن 
الحكمة مخاطبة كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده. 
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)موقع طريق اإلس�الم(، ورحم اهلل القائل: »خاطبوا الناس على 
قدر عقولهم«. 

يق�ول رس�ول اهلل صّل�ى اهلل عليه وس�لم: »أنا زعي�م )كفيٌل( 
ببي�ت ف�ي رب�ض الجنة )أدناها( لم�ن ترك الم�راء وإن كان محقًا، 
وببيتٍ في وس�ط الجنة لمن ترك الك�ذب وإن كان مازحًا، وببيتٍ 
ف�ي أعل�ى الجن�ة لم�ن َحُس�ن ُخُلق�ه« )رواه أب�و داود(. والم�راء 
ه�و الج�دال بالباط�ل أو بغي�ر دليل. وف�ي ذلك ي�روى أن نبي اهلل 
س�ليمان عليه الس�الم كان يوصي ابنه: »دعِ المراء فإّن نفعه قليل، 
وه�و ُيهّيج العداوة بي�ن اإلخوان«، وكان اإلم�ام األوزاعي يقول: 
»إذا أراد اهلل بق�ومٍ ش�رًا ألزمه�م الج�دل، ومنعه�م العم�ل«، وقيل 
لعبد اهلل بن الحس�ن بن الحسين: » ما تقول في المراء؟ قال: يفسد 
الصداق�ة القديم�ة، ويح�ّل العقدة الوثيق�ة، وأقلُّ ما في�ه أن يكون 
دريئة للمغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة«. كما يجب تحديد 
اله�دف م�ن الحوار، الذي يجب في نهايته إحقاق الحق، واحترام 
ال�رأي المخالف، وتجّنب الحس�د إذا كانت نتيجة الحوار إحقاق 

أحد المتحاورين، وعدم إضمار أي غلٍّ أو ِحقدٍ أو سواهما.

3. آداب العلم

تنقس�م آداب العلم إلى ثالثة أقس�ام رئيسة هي آداب التعليم 
وآداب المتعّلم وآداب المعلم، وكلها متداخلة ببعضها، ومشتركة 

فيما بينها: 
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أ– آداب التعليم: 

يقس�م بعض العلماء العلوم إلى قس�مين عل�وم الدنيا وعلوم 
اآلخرة )أو العلوم الشرعية(. فالعلوم الشرعية هي العلوم المرتبطة 
بالعقي�دة والعب�ادات، والث�واب والعقاب، والجن�ة والنار وما إلى 
ذل�ك. وكل ما س�واه يندرج ف�ي علوم الدنيا )كالطب والهندس�ة، 
والصناعة والتجارة والزراعة، وعلوم الفلك والطبيعة وغيرها...(. 
وال ش�ك ف�ي أن اإلس�الم يدع�و إلى العل�م والعمل ف�ي كليهما، 
فالدني�ا مزرع�ة اآلخرة، وعمارة األرض ال تقوم أساس�ًا إال بعلوم 
الدني�ا، وتط�ور الحضارة اإلنس�انية عبادٌة ربانية، أمر بها اإلس�الم 
وح�ّض عليه�ا، وقد خلقنا اهلل في ه�ذه الدنيا ألجلها، كما جاء في 
صريح اآلية الكريمة: ﴿...ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ...﴾ ] ه�ود : 61 [ )أي جعلكم 
عّم�ارًا لها(. ولذلك كان�ت آداب علوم الدين وعلوم الدنيا واحدة 

ال تتجزأ.
ف� »العلم�اء ورث�ة األنبياء« كم�ا جاء في الحديث الش�ريف، 
والتعليم – رسالتهم – رسالة العظماء ومهنة الشرفاء، ولقد كّرمهم 
اهلل تعال�ى، ب�أن َعَطفُهم على ذات�ه العلّية وعلى مالئكة ُقْدِس�ه في 
قول�ه تعال�ى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ...﴾  ] آل عم�ران : 18 [. وف�ي قص�ة موس�ى 
والخض�ر عليهم�ا الس�الم، طل�ب نبي اهلل موس�ى م�ن الخضر أن 
يتعّل�م عل�ى يديه مما آت�اه اهلل تعالى من العلم اللدّني، كما جاء في 
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القرآن الكريم: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ﴾ ] الكهف : 66 [، وهو خير مثالٍ على أدب نبي اهلل موسى 
مع معلمه الخضر عليهما الس�الم، فقد َش�َرَط الخضُر على موسى 
– قبل البدء برحلة التعليم – أن ال يس�أله عن ش�يء يس�تنكُره حتى 
يحّدَثه به، وأن ال يعصي له أمرًا. فقبل موسى الشروط كلها برحابة 
صدر ورضا نفسٍ، ليتعلم الرش�َد في هذه الرحلة النبوية، وما فيها 

من الحكم الخالدة. 
وعملية التعليم تتطور كثيرًا في أيامنا الحاضرة، ومع انتش�ار 
التعلي�م النش�ط التفاعل�ي حديث�ًا، وأنواع�ه المتع�ددة والمختلفة 
باخت�الف المادة التعليمي�ة. ومنها »التعليم التعاون�ي« القائم على 
التع�اون بين فريق العمل م�ن الطالب، و» التعلم بالتقصي« القائم 
على استكشاف الطالب للظواهر المحيطة، و» التعلم القائم على 
حل المشكالت« وغيرها... وفي كل هذه الطرق على المتعّلم أن 
يكون متعاونًا مع أقرانه في الفريق، صادقًا أمينًا مخلصًا فيما يجب 
علي�ه م�ن مش�اركة وأداء، وتحليلٍ واس�تنتاجات. لذل�ك كان من 
آداب التعليم أن يواصل القّيمون على التعليم أبحاثهم ومواكبتهم 
للوقوف على أفضل الطرق وأحدث الوسائل التعليمية، إذ ال يجوز 
– والتعلي�م ه�و بناء المس�تقبل – أن يكون بناء المس�تقبل بأدوات 
الماض�ي. وق�د أصبح�ت منهجي�ة التعلي�م وطرقه واس�تعماالت 
التكنولوجي�ا في التعليم اختصاصاتٍ قائمة بحد ذاتها؛ واألبحاث 

في هذه المجاالت متواصلة للخروج باألفضل. 
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ب – آداب المتعلّم: 

عل�ى المتعّل�م أن يطّه�ر نفس�ه م�ن س�يئ األخ�الق ورديء 
الصفات، كالغضب والشهوة، والحقد والحسد، والِكبر والعجب، 
ألنها تشّكل سّدًا منيعًا يحجب التلقي أو التفاعل مع المادة العلمية، 
واإلقب�ال عليه�ا وتثبيتها ف�ي العقل والفكر. بل عل�ى العكس من 
ذلك على طالب العلم أن يطلبه بطيب خاطر، وأن يتحّلى بالِحْلم، 
واألن�اة، والصب�ر ونق�اء البصيرة، وال ينس�ى بأّن اإلنس�ان عدّو ما 
يجه�ل. ولوال جهله بالعل�م الذي يطلبه لما أقبل عليه. لذلك كان 
عليه أن ُيقبل على طلب العلم بقلبه وجوارحه، وأن يكون حاضر 
الذه�ن ألن العلم كم�ا يقول الفقهاء »ال يعطيك بعَضه حتى تعطَيه 
ّكلَّك«، وأن ال يستحيي في السؤال واالستيضاح واهلل تعالى يقول: 
﴿...ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ] النحل : 43 [، وأهل 
الذكر هم أهل العلم والمعرفة. يقول النبي صّلى اهلل عليه وس�لم: 
»إن المالئك�ة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع« )رواه 

مسلم(.
وال ينبغ�ي عل�ى طالب العل�م أن يحصر طلبه في علمٍ معين، 
ألن العل�وم تتكام�ل في ما بينها، وعليه أن يّطلع خاصًة إلى العلوم 
القريب�ة م�ن العل�م الذي يطلب�ه، وقد أصب�ح ذلك متيّس�رًا بفضل 
االنفت�اح المعرف�ي الكبي�ر الذي صار ف�ي متناول كل ف�ردٍ يطلب 
العل�م. أض�ف إل�ى ذلك أّن على طال�ب العلم أن ينه�ل دائمًا من 
مناب�ع العل�م، ف�ال يكّرر م�ا تناوله الباحث�ون قبل�ه، إذ ال فائدة من 
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ذلك، وكما يقول المثل: »ال ينبغي أن نخترع الدوالب مّرتين«. بل 
عليه أن يرّكز في طلبه دائمًا على االس�تزادة من العلم، كما تأمرنا 
] ط�ه : 114 [  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ﴿...ٺ  الكريم�ة:  اآلي�ة  بذل�ك 
بهدف التطبيق المفيد والنافع في حياة اإلنسان، أو بهدف استنباط 
عل�ومٍ جدي�دة تنفع البش�رية في تطبيقها واألخذ به�ا، وذلك أخذًا 
بدعاء النبي عليه الصالة والس�الم: »اللهم عّلمنا ما ينفعنا، وانفعنا 

بما عّلمتنا، وزدنا علمًا«.
وعل�ى المتعّل�م أن يك�ون متواضع�ًا في طلبه للعل�م، وكلما 

ازداد علمه ازداد تواضعه، كما يقول الشاعر: 
والفارغاُت رؤوس�هّن شوامخمألى الس�نابل تنحني بتواضعٍ 

واإلمام الشافعي رضي اهلل عنه كان يقول: 
الده�ُر أّدبن�ي  عقل�ي    كلم�ا  نق�َص  أران�ي 
علم�ًا ازددت  م�ا  زادن�ي علم�ًا بجهل�ي     وإذا 

ويقابل هذا التواضع في طلب العلم النافع، رفعٌة وسموٌّ عند 
اهلل تعال�ى إذ يق�ول: ﴿...مب ىب يب جت حت خت مت 
ىت يت...﴾ ] المجادلة : 11 [. وقد جمع اإلمام علي كرم اهلل 
وجهه بعض آداب المتعّلم في حّق معّلمه بقوله: »إن من حق العالم 
أن ال تكثر عليه بالس�ؤال، وال تعّنته )ال تش�ّق عليه( في الجواب، 
وال تل�ّح علي�ه إذا كس�ل، وال تأخ�ذ بثوبه )تقع�ده( إذا نهض، وال 
تف�شِ له س�رًا، وال تغتاب�ّن عنده أحدًا، وال تطلب�نَّ عثرته، وإن زّل 
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قبل�َت معذرت�ه، وعليك أن توّقره وتعّظمه هلل ما دام يحفظ أمر اهلل، 
وأن تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقَت إلى خدمته...«.

ج– آداب المعلّم:

المعلم قدوة للمتعلمين وقبلة اهتمامهم، ُيحتذى به – غالبًا – 
بين طالبه وتالميذه، لذلك وجب عليه أن يعطيهم مع العلمِ النافع، 
األخ�الَق والقي�م الحمي�دة التي تندرج ف�ي مضم�ار التربية، وأن 
يكون لهم أسوة حسنة في االلتزام بهذه القيم. ولذلك سّمي مربيًا 
ف�ي الحض�ارة اإلس�المية، لما للتربي�ة من أهمية بالغ�ة في تكوين 

وبناء شخصية الفرد. 
ومن آداب المعلمين أن يكونوا أس�وة حس�نة، عارفين بأمور 
دينه�م، محافظي�ن عل�ى القي�م الس�امية واألدب الرفي�ع، محبين 
لطالبه�م، متواضعي�ن م�ن غير ضعف، فمن تواض�ع هلل رفعه اهلل، 
اجتماعيي�ن ف�ي طبعهم ال يعتزل�ون الناس، مقبلي�ن على طالبهم 
بانفتاح وبشاشة ظاهرة، قادرين على النهوض بأعباء رسالة التعليم. 
أضف إلى ذلك أن يكون اإلتقان شعارهم وهدفهم، ألن »اهلل 
يح�ب إذا عم�ل أحدكم عمالً أن يتقنه«، فكيف إذا كان هذا العمل 
رس�الًة سماوية، ومهنًة س�امية، وصناعًة بش�رية، وبناًء للمستقبل. 
لذل�ك يجب أن يكون المعلم متمكنًا من مادة التعليم التي يعلمها 
لطالب�ه، م�دركًا للعالقة بي�ن مكوناتها المختلف�ة وعالقاتها بباقي 
العل�وم والمع�ارف القريبة منها، قادرًا على تقديم األمثلة التطبيقية 
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له�ا، مراعي�ًا للفروقات عن�د الطالب، مراقب�ًا للمتغيرات عندهم، 
صابرًا على أسئلتهم، متحمالً ألخطائهم. كما عليه أن يكون قائدًا 
إداريًا وتربويًا لهم، مسّهالً وصول العلوم والمعارف إلى أذهانهم، 
متواص�الً م�ع طالب�ه، مهتم�ًا بأدائه�م، متفاع�الً م�ع طروحاتهم 
وأفكاره�م، مقارب�ًا لمالحظاته�م، ومش�جعًا لنش�اطاتهم، حت�ى 
يتع�ودوا على االس�تقالل في الفكر والبح�ث، والعمل واالعتماد 

على الذات.
كم�ا عل�ى المعل�م أن يس�اوي بي�ن تالمي�ذه، فال يف�ّرق بين 
فقيره�م وغنيه�م، ضعيفهم وقويهم، وضيعه�م وكريمهم.... كما 
عليه أن يحّث طالبه على اإلخالص في طلب العلم، وأن يرّغبهم 
فيه، وأن يعتني بمصالحهم، وأن يكون سمحًا لّينًا لطيفًا معهم وفي 
مناقشاتهم، يتفّقد أحوالهم إذا غاب أحدهم، وال يستحي معهم من 
كلم�ة »ال أدري«. ورحم اهلل الس�لف الصال�ح حيث كانوا يقولون 
»من قال ال أدري فقد أفتى«، ويقول الخليفة الراش�د عمر بن عبد 

العزيز رحمه اهلل: »من قال ال أدري فقد أحرز نصف العلم«.

4. آداب التجارة

التج�ارة عمل دني�وي ال بد منه، وال تقوم الحياة وال تس�تمر 
بدونه. عرفته البش�رية من زمنها األول، ومارس�ته الشعوب في كل 
بق�اع األرض، لتحصي�ل ال�رزق، وخدم�ة المجتمعات، ومارس�ه 
األنبي�اُء والرس�ل وخاتمهم محم�د عليه الصالة والس�الم، عندما 
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عمل في تجارة خديجة بنت خويلد قبل زواجه منها. وقد ش�رعه 
اإلس�الُم ووض�ع ل�ه أص�والً ومب�ادئ، وس�ننًا وآداب�ًا. ُي�روى أن 
رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم س�ئل يومًا: أي الكس�ب أطيب؟ 
فق�ال: »َعَمُل الرجلِ بي�ده، وكل بيعٍ مبرور« )رواه البزار وصححه 

الحاكم(.
ومن أصول ومبادئ التجارة عدم االحتكار وهو حبُس بضاعٍة 
معين�ة بقصد َرفعِ س�عرها، واس�تغالل حاجة الناس له�ا لزيادة ربحِ 
صاحبها. وقد حّذر النبي عليه الصالة والس�الم من ذلك في حديثه 
»ال يحتك�ر إال خاط�ىء« )أخرجه مس�لم(، وفي حدي�ث آخر: »من 
احتك�ر عل�ى المس�لمين طعام�ًا، ضرب�ه اهلل بالج�ذام واإلف�الس« 
)أخرجه البخاري(. وفي حديث ثالث: »الجالب مرزوق، والمحتكر 
ملع�ون« )رواه اب�ن ماج�ه(. وكذل�ك النهي عن التطفي�ف، وهو أن 
يتالعب التاجر في الكيل والميزان، فقد جاء في القرآن الكريم هذا 
النه�ُي بتحذي�ٍر ش�ديد، حيث يقول تعال�ى: ﴿ڭ ۇ * ۆ 
ې  ې *  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ *  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۆئ﴾  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئ *  ەئ  ائ *  ى  ى  ې 
��ُه تعالى قوَم مْدي�ن، لتطفيفهم  ] المطففي�ن : 1–6 [. وق�د أهلك اللّٰ
الكيل والميزان، وذلك لّما جاءهم شعيب عليه السالم، فنهاهم عن 

ذلك فلم ينتهوا، فكانت عاقبتهم الهالك والدمار.
أم�ا الغ�ش، وه�و أن يخف�َي التاج�ر عي�وب بضاعت�ه، أو أن 
يك�ذب ف�ي مواصفاتها ومنش�ئها وجودتها أو غي�ر ذلك، فقد نهى 
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عنه اإلس�الم نهيًا قاطعًا. ُيروى أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم 
مّر على ُصْبرة طعام )كومة طعام(، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه 
بل�الً، فق�ال: »م�ا هذا يا صاح�ب الطع�ام؟«، فقال البائ�ع: أصابته 
الس�ماء )أي بمطر( يا رس�ول اهلل، قال: »أف�ال جعلته فوق الطعام، 
كي يراه الناس، من غّش فليس مني« )أخرجه مسلم(. ومن أصول 
التج�ارة ف�ي اإلس�الم أن »ال يبيع الرجل على بي�ع أخيه« كما ورد 
في الحديث الش�ريف، الذي يرويه اإلمام البخاري رضي اهلل عنه، 
لم�ا ف�ي ذلك من إث�ارة للعداوة والبغضاء بين المس�لمين، ومعنى 
هذا أن يقول التاجر لمن اش�ترى س�لعة بعش�رة: أنا أعطيك مثلها 
بتسعة، وال يجوز أيضًا شراء الرجل على شراء أخيه، وهو أن يقول 
لمن باع سلعة بتسعة، عندي فيها عشرة ليفسخ البيع، ويعقد معه.

)اإلنصاف للمرداوي(.
أما س�نن وآداب األعمال التجارية فهي األخالق العامة التي 
ح�ّض عليه�ا الق�رآن والس�نة، وأهمها الص�دق واألمان�ة والوفاء 
بالعهود، كما يقول النبي عليه الصالة والس�الم: »التاجر الصدوق 
األمين مع النبيين والصّديقين والشهداء« )أخرجه الترمذي(. لذلك 
كان على التاجر أن يتحّرى صحة معامالته، وموافقتها لش�رع اهلل، 
ويبتعد عن ما ُيش�تبه فيه منها، حيث يقول عليه الصالة والس�الم: 
»َدْع م�ا يريُب�ك إلى ما ال يريُبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب 
ريب�ة« )أخرجه الترمذي(، وفي حديث آخر: »إّن الحالل بّين، وإّن 
الح�رام بّي�ن، وبينهم�ا ش�بهات، ال يعلمهّن كثير م�ن الناس، فمن 
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اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وِعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام« )أخرجه البخاري(. 

وم�ن س�نن وآداب العمل ف�ي التجارة كذلك ذِك�ُر اهلل تعالى 
عن�د دخول الس�وق. فعن عمر بن الخط�اب – رضي اهلل عنه – أن 
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم قال: »من دخل السوق فقال »ال إله 
إال اهلل وح�ده ال ش�ريك له، له المل�ك وله الحمد، يحيي ويميت، 
وهو حي ال يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير«، كتب اهلل 
له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف 
درج�ة« )رواه الترم�ذي وابن ماجه(. ومن الس�نن المحببة التبكير 
ف�ي طلب الرزق لدع�اء النبي عليه الصالة والس�الم: »اللهم بارك 

ألمتي في بكورها«.
المعس�رين،  ع�ن  والتغاض�ي  التيس�ير  أيض�ًا  الس�نن  وم�ن 
ەئ...﴾  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ﴿ې  تعال�ى:  يق�ول 
] البق�رة : 280 [. وع�ن أب�ي هريرة رضي اهلل عنه، ع�ن النبي عليه 
الصالة والسالم، أنه قال: »كان تاجر ُيداين الناس. فإذا رأى ُمعسرًا، 
قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعّل اهلل أن يتجاوَز عّنا، فتجاوز اهلل عنه« 
)رواه البخ�اري(. وكذل�ك الس�ماحة ف�ي عمليات البيع والش�راء 
ُه رجالً  واالقتض�اء، لق�ول النبي عليه الصالة والس�الم: »َرِح�َم اللّٰ
س�محًا إذا ب�اع، وإذا اش�ترى، وإذا اقتض�ى« )أخرج�ه البخاري(. 
واإلكثار من الصدقات، حيث ُيروى أن رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه 
وس�لم خرج على مجموعة من السماس�رة، فقال لهم: »يا معش�ر 
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التجار، إن الش�يطان واإلثم يحضران البيع، فش�وبوا )أي اخلطوا( 
بيعكم بالصدقة« )رواه الترمذي(. 

ورد ف�ي األث�ر الش�ريف أن عثم�ان ب�ن عفان رض�ي اهلل عنه 
وأرضاه، عندما جاءته تجارة إلى المدينة المنورة، فيها قمح ودقيق 
عل�ى أل�ف جمل، ولم يك�ن في المدينة وقتها حفن�ة قمح ودقيق. 
وع�رض علي�ه تجار المدينة ش�راء هذه البضاع�ة بأضعاف ثمنها. 
فق�ال رض�ي اهلل تعال�ى عنه: هناك م�ن أعطاني المزيد: أش�هد اهلل 
ُه أعطاني  وأشهدكم أني قد تصّدقت بها على فقراء المسلمين، واللّٰ

عليها عشرة أضعاف. ﴿ک ک ک ک گ گ...﴾.

5. آداب الزواج 

لق�د ش�رع اهلل ال�زواج وح�ّض عليه، وأمر بحس�ن الِعش�رة، 
ومراع�اة كال الزوجي�ن لحال اآلخ�ر، والعمل معًا عل�ى إزالة كل 
م�ا يك�ّدر صف�و المعيش�ة بينهما. واألم�ر بذلك م�ن اهلل تعالى في 
قوله: ﴿...ۉ ۉ...﴾ ] النس�اء : 19 [، والِعش�رة 
بالمع�روف، ه�ي االلت�زام بأفض�ل معايي�ر اإلحس�ان ف�ي العيش 
مع�ًا، بأطيب األق�وال، وأفضل األفعال، وأس�لم الصفات، وأقوم 
العالقات الودية، وأوثق التعاون بين الزوجين، فالس�عادة الزوجية 

هي أسمى ما يتمناه كّل من الزوجين. 
وم�ن آداب ال�زواج إرش�اُد اهلل تعال�ى إل�ى أهمي�ة تق�ارب 
البيئ�ات للراغبين في الزواج ف�ي قوله تعالى: ﴿ۈ ۈ 
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ۉ...﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ 
] النور : 26 [. وقد حّدد رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم المبادئ 
األساس�ية ف�ي اختي�ار الزوجة وقب�ول الخاطب، فخاط�َب المرأَة 
وأولياءه�ا ف�ي قول�ه: »إذا َخَط�َب إليك�م من ترض�ْون دينه وخلقه 
فزوج�وه، إال تفعل�وا تك�ن فتنة في األرض وفس�اد عريض« )رواه 
الترم�ذي(، وحّدد للرجال المعايير التي ُيبنى عليها اختيار الزوجة 
ف�ي قوله: »ُتنك�ح المرأة ألربع، لمالها وجمالها وحس�بها ودينها، 
فعلي�ك ب�ذات الدي�ن ترَبْت ي�داك«. كما أّك�د النبي علي�ه الصالة 
والسالم على ضرورة توفير الحد المعقول من القدرة على تحمل 
أعباء الحياة الزوجية، فقال: »يا معش�ر الش�باب من اس�تطاع منكم 
الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يس�تطع 
فعلي�ه بالصوم فإنه له وِجاء« )متفق عليه(. ويؤكد علماء االجتماع 
عل�ى أن�ه كلما كان الدين واحدًا، وكلما كانت البيئات االجتماعية 
والتقالي�د  مش�تركة،  األساس�ية  والمب�ادئ  متقارب�ة،  للزوجي�ن 
والواجب�ات غير متباعدة ومعروفة ل�دى الطرفين، كلما كان األمر 
لمزيد من التفاهم واالنسجام بينهما، وكما يقول المثل »إن الطيور 
عل�ى أش�كالها تق�ع«. من أج�ل ذلك حّث اإلس�الم عل�ى العناية 
بمرحلة الخطوبة، وأّكد على ضرورة النظر والتفاهم بين الخاطب 
والمخطوبة، واالطمئنان إلى ما هم قادمون عليه، فاألرواح جنود 

مجّندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
ولنا في رس�ول اهلل أس�وة حس�نة. فلما س�ئلت عائش�ة رضي 
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اهلل عنه�ا، هل كان رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم يعمل في بيته 
ش�يئًا؟ قالت: »نعم كان رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، يخِصف 
نعل�ه، ويخي�ط ثوبه، ويعمل ف�ي بيته كما يعمل أحدك�م في بيته«، 
وكان يق�ول علي�ه الص�الة والس�الم: »خيركم خيرك�م ألهله، وأنا 
خيرك�م ألهل�ي« )رواه الترمذي(، ويقول أيض�ًا: »أكمُل المؤمنين 
إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم« )رواه الترمذي(. 
وفي حديث متفق عليه يقول: »اس�توصوا بالنساء خيرًا...«، لذلك 
كان إك�راُم الرجل لزوجت�ه دليل على الكرم والُنبل، وإهانتها دليل 
على الِخّسة واللؤم، فما أكرم النساء إال كريم وما أهانهّن إال لئيم. 
 بالمقابل فقد أعطى اإلس�الم للرجل القوامة في قوله تعالى:
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ...﴾ ] النساء : 34 [، وأمر الرجل 
بإكرام زوجته كما جاء في األحاديث، ومنها أْمُره بالتقديم للمعاشرة 
الزوجي�ة كم�ا جاء في قوله تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېى ى ائ...﴾ ] البقرة : 223 [. فإذا تحقق كل ذلك 
كنى في بيت الزوجية مبنية على التفاهم وأثمرت المودة  كانتِ السُّ
والرحم�ة، كم�ا جاء في اآلية الكريمة: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ] الروم : 21 [.
أم�ا إذا ل�م تتحقق الُس�كنى بي�ن الزوجي�ن والم�ودة والرحمة، 
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وتطورت واستحكمت الخالفات بينهما، فقد شرع اهلل الطالق، الذي 
ُه الرجال للتفكر في تبعاته مليًا  هو أبغض الحالل إلى اهلل، فقد دعا اللّٰ
قب�ل اإلقدام علي�ه، حيث يقول عز وجل: ﴿...ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾ ] النساء : 19 [، 
ويق�ول النب�ي عليه الصالة والس�الم: »ال َيف�ِرُك )أي ال يبغض( مؤمٌن 
مؤمن�ًة، إن َك�ِرَه منها خلقًا رضَي منها آخر« )رواه مس�لم(. وش�رع اهلل 

للطالق آدابًا وشروطًا تجب مراعاتها أيضًا.

6. آداب الطعام والشراب 

الطعام والش�راب ضرورتان حياتّيتان ال غنى للعيش عنهما. 
وقد ورد ذكر ذلك في عدد من اآليات الكريمة نذكر منها: ﴿چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ﴾ ] البق�رة : 172 [. وف�ي آية أخ�رى، يؤكد الباري 
ع�ز وجل على عدم اإلس�راف ف�ي األكل: ﴿...پ ڀ ڀ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ] األعراف : 31 [. وفي آية ثالثة يؤكد 
على أن اإلسراف في األكل يؤدي إلى غضب اهلل عز وجل: ﴿ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 
ک ک گ گ﴾ ] ط�ه : 81 [. وف�ي حديث نبوي ش�ريف 
ينه�ى الرس�ول عليه الصالة والس�الم عن اإلس�راف: »م�ا مأل ابُن 
آدم وعاًء ش�رًا من بطنه، بحس�ب ابن آدم لقيمات ُيقْمن ُصْلبه، فإن 
كان ال بّد فاعالً فثلٌث لطعامه، وثلٌث لش�رابه وثلٌث لَنَفس�ه« )رواه 
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الترمذي(، وقد أثبت العلم الحديث أهمية وس�المة هذه القس�مة 
الثالثية، فالقس�م الُعْلوي من المعدة إذا كان ممتلئًا بالهواء، يجعل 
حركة الحجاب الحاجز فوقه س�هلًة، ويكون التنفس ميسورًا، كما 
أن ثلث الشراب يجعل حركة المعدة واألمعاء مستريحة وميّسرة. 

)Islamweb موقع(
وكم�ا يق�ول الموق�ع ف�إن طبيب�ًا أمريكي�ًا أس�لم بس�بب هذا 
الحدي�ث، وق�ال معقب�ًا علي�ه: هذه أص�ول الطب، ول�و أّن الناس 
نّفذوه�ا م�ا كاد يمرض أحد. ذلك أن اإلس�راف ف�ي الطعام ُيعتبر 
السبب األساس في السمنة، التي تؤدي إلى عدد كبيٍر من األمراض، 

أهمها تصّلب الشرايين، وأمراض القلب وغيرها.
ومن آداب الطعام التس�مية واألكل باليمين ومما يلي، لقوله 
صّل�ى اهلل علي�ه وس�ّلم: »يا غالم س�مِّ اهلل، وُكْل بيمين�ك وُكْل مما 
يليك« )رواه مس�لم(، فإذا نس�ي المسلم التسمية في البداية فليسّم 
حي�ن يتذكر ويقول: »باس�م اهلل في أوله وآخ�ره« وفي نهاية الطعام 
ليقل: »الحمد اهلل الذي أطعمنا وسقانا من غير حولٍ مّنا وال قوة«.

وق�د نه�ى النبي عليه الصالة والس�الم عن الش�رب واقفًا في 
الحديث الشريف: »ال يشربّن أحٌد منكم قائمًا، فمن نسَي فليْستقئ« 
)رواه مسلم(، وقد أثبت العلم الحديث مضاّر الشرب على المعدة 

وقوفًا. 
وي�روي أب�و داود ف�ي س�ننه »أن أصح�اب النب�ي صّل�ى اهلل 
عليه وس�ّلم، قالوا يا رس�ول اهلل، إنا نأكل وال نش�بع! قال: فلعلكم 
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تفترقون؟ قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم 
اهلل عليه، يبارك لكم فيه«. لذلك ُيس�ّن األكل مع الزوجة واألوالد 
والضيوف وغيرهم. كذلك ُيسّن عدم النفخ والتنفس في اإلناء وما 

فيه من طعام وشراب.
س�ئل الحارث بن كلدة، طبيب الع�رب يومًا: ما الدواء الذي 
ال داء في�ه؟ فق�ال: ه�و أال يدخل بطنك طع�ام وفيه طعام! فإدخال 
الطعام على الطعام يورث األدواء واألس�قام. وُسئل آخر عن خير 
م إليك الطعام وأنت تش�تهيه، وأن يرفع  ال�دواء؟ فق�ال: هو أن ُيقدَّ
عن�ك وأنت تش�تهيه.. أليس بإم�كان الواحد من�ا أن ال يأكل حتى 

يجوع! وإذا أكل أن ال يشبع؟!.

7. آداب الجوار 

أمر اهلل تعالى بحس�ن الجوار في قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ...﴾ ] النس�اء : 36 [. فق�د أوج�ب اهلل على المس�لمين 
اإلحسان إلى الجار، سواًء كان قريبًا أو بعيدًا، مسلمًا أو غير مسلم، 
دون تمييز بين عرقٍ أو لون. وقد اعتبر النبي عليه الصالة والسالم 
الجار الصالح جزءًا من سعادة اإلنسان في حياته، إذ يقول: »أربع 
من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، 
والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، 
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والمركب الس�وء، والمسكن الضيق«، )رواه أحمد(. وفي حديث 
آخ�ر: »م�ن أراد اهلل ب�ه خي�رًا عّس�له، قيل ما عّس�له يا رس�ول اهلل؟ 
ق�ال: يحّببه إل�ى جيرانه« )رواه أحمد(. ولذل�ك يقال في األمثال: 
»الجار قبل الدار«. واإلحسان للجار يكون قوالً وفعالً، بأن يحفظ 
س�ره، ويس�تر عورته، ويش�اركه في أفراحه، ويواس�يه ف�ي أحزانه 
ومصائب�ه، ويلب�ي دعوت�ه إذا دعاه، ويمنع عن�ه األذى، ويعوده في 
مرض�ه، ويس�اعده في حل مش�اكله، ويحس�ن الظن ب�ه، ويرّد عنه 
الغيبة، ويبادره بالس�الم إذا لقيه، وما إلى ذلك من حس�ن المعاملة 
وطي�ب العش�رة. وقد ورد في الحديث الش�ريف: »ح�ق الجار إن 
م�رض عدت�ه، وإن م�ات ش�ّيعته، وإن اس�تقرضك أقرضت�ه، وإن 
أع�وز س�ترته، وإن أصاب�ه خيٌر هنأت�ه، وإن أصابته مصيب�ٌة عزيته، 
وال ترفع بناءك فوق بنائه، فتسّد عليه الريح، وال تؤذه بريح قدرك 
إال أن تغ�رف له منه�ا« )رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة(. وفي 
رواي�ة أخ�رى إضافة إلى ذلك: »وإن اش�تريَت فاكهة فأهدِ له، فإن 
ل�م تفع�ل فأدخله�ا س�رًا، وال يخرج بها ول�ُدك ليغيظ به�ا ولَده«. 
وجاء في الحديث الش�ريف أيضًا: »ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه س�يَوّرثه« )متفق عليه(.وفي حديث آخر: »من كان 
يؤم�ن ب�اهلل والي�وم اآلخر، فال يؤذِ ج�اره« )رواه البخ�اري(، وفي 
حديث أكثر تش�ددًا يقول عليه الصالة والس�الم: »واهلل ال يؤمن – 
وأعاده�ا ثالث�ًا – ال�ذي ال يأمن جاُره بوائَقه )أي غ�دره وخيانته(« 
)رواه البخ�اري(. وفي أحاديث أخ�رى يقول: »من كان يؤمن باهلل 
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وبالي�وم اآلخر فليحس�ن إلى ج�اره« )رواه مس�لم(، ويقول أيضًا: 
»خير الجيران عند اهلل، خيرهم لجاره« )رواه الترمذي(. 

وإذا أراد اإلنس�ان أن يبي�ع داره أو أرض�ًا له، فليعرضها على 
ج�اره أوالً، فل�ه الح�ق ف�ي ذلك قبل غي�ره، إذا رغب في ش�رائها 
لقول النبي عليه الصالة والسالم: »من كانت له أرٌض فأراد بيعها، 

فليعرضها على جاره« )رواه ابن ماجه(.
وم�ن اإلحس�ان للج�ار مواس�اته بالطعام، وال س�يما إذا كان 
فقي�رًا، إذ يقول عليه الصالة والس�الم: »ليس المؤمن الذي يش�بع 
وج�اُره جائ�ع إل�ى جنب�ه« )رواه الحاكم ف�ي المس�تدرك عن ابن 
عب�اس(. وفي حديث آخر، من أدب الجوار أنه إذا صنع اإلنس�ان 
طعام�ًا، فينبغ�ي له أن ُيهدَي جاره منه، توددًا وتحببًا، إذ يقول عليه 
الصالة والسالم: » إذا طبخ أحدكم قدرًا، فليكثر مرقها، ثم ليناول 
ج�اره منه�ا« )رواه الطبران�ي(. وفي حج�ة الوداع، ع�ن أبي أمامة 
رضي اهلل عنه قال: س�معت رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم، على 
ناقت�ه الجدع�اء يقول: »أوصيك�م بالجار« حتى أكث�ر )أي بالغ في 

الوصية وأّكد فيها(، فقلت إنه يورثه« )رواه الطبراني(.
ويروى أنه كان لرسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم جار يهودي، 
وكان اليهودي يحاول أن يؤذي النبي عليه الصالة والسالم، ولكن 
ال يس�تطيع أن يظه�ر ذل�ك، خوفًا م�ن بطش أصح�اب النبي، فما 
كان أمام�ه إال اللي�ل والناس جميعًا نيام، حيث كان يأخذ الش�وك 
والق�اذورات ويرمي بها عند بيت الرس�ول صّلى اهلل عليه وس�لم، 
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فإذا استيقظ رسولنا الكريم وجد هذه القاذورات فضحك، وعرف 
أن الفاع�ل جاره اليهودي، فكان نبينا الكريم يزيح القاذورات عن 
منزل�ه ويعامل�ه برحم�ة ورف�ق، وال يقابل إس�اءته باإلس�اءة. ولم 
يتوق�ف اليهودي عن عادته حت�ى جاءته حمًى خبيثة، فظّل مالزمًا 
الف�راش، يعتص�ُر ألمًا م�ن الحّمى حتى كادت توش�ك بخالصه، 
وبينم�ا كان اليه�ودي بداره س�مع صوت الرس�ول صّلى اهلل عليه 
وسلم، يضرب الباب يستأذن في الدخول، فأذن له اليهودي فدخل 
صلوات اهلل عليه وس�المه على جاره اليهودي، وتمّنى له الش�فاء. 
فس�أل اليهودُي الرس�وَل صّلى اهلل عليه وسلم وما أدراك يا محمد 
أن�ي مري�ض؟ فضحك الرس�ول صّل�ى اهلل عليه وس�لم، وقال له: 
عادُت�ك التي انقطعْت )يقصد نبينا الكري�م القاذورات التي يرميها 
اليه�ودي أم�ام بابه(، فبك�ى اليهودي بكاًء حارًا م�ن طيبِ أخالق 
الرس�ول الكري�م وتس�امحه، ونط�ق بالش�هادتين ودخ�ل في دين 
اإلسالم. وصدق رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم حيث يقول: »إن 
اهلل يحب الرجل له الجار السوء، يؤذيه فيصبر على آذاه، ويحتسبه 

حتى يكفيه اهلل بحياة أو موت«، )رواه ابن عساكر عن أبي ذر(.

8. آداب الزيارة

اإلنس�ان كائن اجتماعي، خلقه اهلل تعال�ى ليتواصل مع أخيه 
اإلنسان، وليتعاطف معه ويتعاون، وليأنس به، ويبني معه مجتمعًا 
تس�وده الرحم�ة واأللف�ة والوداد، وق�د أكد على ذلك رس�ول اهلل 
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صّل�ى اهلل علي�ه وس�ّلم ف�ي حديث�ه: »مث�ل المؤمني�ن ف�ي توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجس�د إذا اش�تكى منه عضو تداعى 
له س�ائر الجس�د بالس�هر والحمى« )رواه مس�لم(. وق�د جعل اهلل 
الت�زاور بي�ن المس�لمين ُقربة م�ن الُقُربات التي توج�ب محبة اهلل 
حي�ث ق�ال اهلل تعالى في حديث قدس�ي يرويه النب�ي عليه الصالة 
« )رواه  ، والمتزاورين فيَّ والس�الم: »َوَجَبْت محبتي للمتحاّبين فيَّ
الترم�ذي(. والزيارات أن�واع، منها الواجبة كزيارة الوالدين وصلة 
األرحام، ومنها المس�تحبة في اهلل كزي�ارة المريض وزيارة التعزية 
وزي�ارة األصدق�اء والجيران، ومنها ما كانت خالصة هلل كزيارة أخ 

في اهلل بهدف التواصل والتقرب ورضى اهلل.
فالزي�ارة الواجب�ة كصلة الرحم، هي م�ن أفضل القربات إلى 
اهلل، وقطيعتها من أقبح السيئات، ذلك أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه 
وسلم يقول: »ال يدخل الجنة قاطُع َرِحم«، ويقول أيضًا: »من سّره 
أن ُيبس�ط ل�ه في رزقه، أو ُينس�أ ل�ه في أثره فليص�ْل رحمه« )متفق 
علي�ه(. وأول�ى الزيارات في صلة األرحام ه�ي زيارة الوالدين لما 

فيها من بر للوالدين، وأهمية ذلك في اإلسالم عظيمة جدًا.
أما الزيارات المستحبة ومنها زيارة المريض، يقول رسول اهلل 
صّلى اهلل عليه وس�ّلم: »ما مِن رجلٍ يعود مريضًا ممس�يًا، إال خرج 
معه سبعون ألف ملك، يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف 
)التمر المخروف أي: المجتنى( في الجنة، ومن أتاه مصبحًا خرج 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف 
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ف�ي الجنة« )أخرج�ه أبو داود(. ومن آداب زي�ارة المريض اختيار 
الوق�ت المناس�ب للمري�ض، وعدم المك�وث طوي�الً، وتخفيف 
األس�ئلة علي�ه، وخصوصًا عن المرض ال�ذي ألّم به، واإلخالص 

بالدعاء له، والحرص على األمل بشفاء قريب ال يغادر سقما.
أم�ا زي�ارة التعزي�ة فه�ي من الس�نة، حتى يش�عر أه�ل الفقيد 
بتكات�ف الن�اس معه�م. وفي ذل�ك يقول المصطف�ى عليه الصالة 
والسالم: »ما مِن مؤمنٍ يعّزي أخاه بمصيبة إال كساه اهلل سبحانه من 
ِحللِ الكرامة يوم القيامة« )رواه ابن ماجه(، وزيارة التعزية تش�مل 
الدع�اء للمي�ت بالمغفرة والرحمة، والدعاء أله�ل الميت بالصبر 
عل�ى المصيب�ة، كالقول مثالً: هلل ما أخذ وهلل ما أعطى، وكل ش�يء 
عنده بأجل مس�ّمى، عّظم اهلل أجركم ورحم اهلل فقيدكم، وأس�كنه 

فسيح جناته وواسع رضوانه، وألهمكم الصبر والسلوان. 
وأم�ا الزي�ارة الخالصة هلل، فعن أنس ب�ن مالك رضي اهلل عنه 
قال: »كنت جالسًا عند رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم إذ مّر رجل، 
فق�ال رجل من القوم: يا رس�ول اهلل إني ألحّب ه�ذا الرجل. قال: 
»ه�ل أعلمت�ه بذلك؟« ق�ال: ال. فقال: »قْم فأعلم�ه«، قال فقام إليه 
فق�ال: ياه�ذا واهلل إن�ي ألحبك في اهلل. قال: أََحَبّ�ك الذي أحببتني 
ل�ه« )رواه اإلم�ام أحمد وأبو داود(. وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
ع�ن النب�ي صّلى اهلل عليه وس�لم أنه قال: »أن رج�الً زار أخًا له في 
قرية أخرى، فأرَصَد اهلل له على مْدَرَجته ملكًا. فلما أتى عليه قال: 
أين تريد؟ قال أريُد أخًا لي في هذه القرية. قال: هل من نعمٍة تربُّها 
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)تريده�ا(؟ ق�ال: ال، غي�ر أن�ي أحببُت�ه في اهلل عز وج�ل. قال فإني 
رسوُل اهلل إليك بأن اهلل قد أحبَّك كما أحببَته فيه« )صحيح مسلم(.

وبالمقابل فقد حّبب اإلس�الم إكرام الضيوف الزائرين، وفي 
ذل�ك يقول رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم: »م�ن كان يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر فلُيكرم ضيفه«، وقوله أيضًا: »إن لزورك عليك حقًا« 
)رواه البخ�اري(. فالبي�ت ال�ذي يكثر فيه الضي�وف بيت يحبه اهلل 
ورسوله. وهو بيت تتّنزل فيه رحمات وبركات السماء، يقول النبي 
علي�ه الصالة والس�الم: »إذا أراد اهلل بقوم خي�رًا، أهدى لهم هدية. 
قال�وا وم�ا تلك الهدية؟ قال: الضيف ين�زل برزقه ويرتحل بذنوب 
أهل البيت«، ويقول أيضًا: »كل بيتٍ ال يدخل فيه الضيف ال تدخله 

المالئكة«.

9. آداب الطريق 

من س�ماتِ عباد الرحمن الذي�ن ذكرهم اهلل في 15 آية كريمة 
في نهاية سورة الفرقان أنهم يمشون في الطريق هونًا، بدون تصّنع 
وال تكّل�ف، وال تكّب�ر وال خي�الء، وإنم�ا عليه�م وقار وس�كينة، 
حيث يقول تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ ] الفرق�ان : 63 [، وف�ي آية 
جت  يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  أخ�رى: ﴿حئ 
حت خت مت﴾ ] اإلسراء : 37 [، ومن وصايا لقمان عليه السالم 
البنه: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ 
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جب حب خب﴾ ] لقمان : 18 [.
وج�اء ف�ي الحديث ع�ن أبي س�عيد الخدري رض�ي اهلل عنه 
ع�ن النب�ي صّل�ى اهلل عليه وس�لم أنه ق�ال: »إياك�م والجلوس في 
الطرقات. قالوا يا رس�ول اهلل، ما لنا من مجالس�نا بدٌّ نتحدث فيها. 
قال رسول اهلل: فإذا أبيتم إال المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: 
وم�ا حق�ه؟ قال غّض البصر، وك�فُّ األذى، وردُّ الس�الم، واألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر« )رواه البخاري ومسلم(. وفي هذا 

الحديث الشريف أربع محطات أساسية في آداب الطريق.
غّض البصر، وقد أمر اهلل بذلك في قوله تعالى: ﴿ڇ ڇ  ●

ف�ي  مس�لم  وروى  ] الن�ور : 30 [،  ڍ...﴾  ڇ  ڇ 
صحيح�ه من حديث جرير بن عبد اهلل قال: س�ألُت رس�ول اهلل 
صّل�ى اهلل علي�ه وس�لم ع�ن نظِر الفج�اءة؟ فأمرن�ي أن أصرف 
بصري« )صحيح مس�لم(. وروى أبو داود في سننه من حديث 
ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم قال: 
»ي�ا عل�ّي، ال ُتتبعِ النظ�رة النظرة، فإّن لك األولى وليس�ت لك 

اآلخرة« )سنن أبي داود(.
كف األذى وإزالته من الطريق. روي أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه  ●

وس�لم ق�ال: »بينما رجل يمش�ي بطريق، وجد غصَن ش�وكٍ على 
ُه له، فغفر له« )رواه البخاري ومس�لم(،  الطريق فأخذه فش�كر اللّٰ
وفي رواية لمس�لم: »لقد رأيت رجالً يتقّلب في الجنة في ش�جرة 
قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس« )رواه مسلم(. وإماطة 
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األذى )أي إزالت�ه( ع�ن الطريق من ش�عب اإليم�ان، حيث يقول 
علي�ه الصالة والس�الم: »اإليمان بضع وس�بعون ش�عبة )أو بضع 
وس�تون ش�عبة(أفضلها قول ال إل�ه إال اهلل، وأدناه�ا إماطة األذى 
عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان« )رواه البخاري ومسلم(. 

رد الس�الم. »يق�ول تعال�ى: ﴿ی جئ حئ مئ ىئ  ●
يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت خت مت﴾ ] النساء : 86 [. 
وفي حديث رس�ول اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم أن رجالً س�أله: 
أي اإلس�الم خي�ر؟ قال: ُتطعم الطعام، وتقرأ الس�الم على من 
عرف�ت ومن لم تعرف« )رواه مس�لم(، وف�ي حديث آخر قال: 
»ُيس�ّلم الراكب على الماشي، والماش�ي على القاعد، والقليل 

على الكثير، والصغير على الكبير« )رواه البخاري(. 
األم�ر بالمع�روف والنه�ي عن المنكر: وهذا هو س�ّر خيرية أمة  ●

اإلسالم. يقول تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ...﴾  ] آل عمران : 110 [.

ومن آداب الطريق إعانة الملهوف، وااللتزام بأنظمة وقوانين 
الس�ير، وعدم التهور والس�رعة في قيادة الس�يارة، وعدم الوقوف 
في األماكن الممنوعة التي تؤذي اآلخرين، وعدم التسبب بإزعاج 

أحد في الطريق.

10. آداب الصداقة 

الصداق�ة م�ن أرقى العالق�ات اإلنس�انية واالجتماعية، وهي 
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كلمة مش�تقة من الصدق، والصدق س�مة من س�ماتها األساس�ية، 
كم�ا يقول أهل الحكمة: »صديقك م�ن َصَدَقَك، ال من صّدقك«، 
وه�ي تجعل الحي�اة جميلة وأكثر تحمالً للمش�ّقات والمصاعب، 
ألن�ه كما يقولون: »الصديق وق�ت الضيق«. والصديق الصالح هو 
الذي ال يتخلى عن صاحبه في الُعسرة والحيرة، بل يكون له عضدًا 
وناصح�ًا أمين�ًا، وداعي�ًا إلى الهدى، كم�ا جاء في اآلي�ة الكريمة: 
﴿...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ...﴾ ] األنعام : 71 [.
قي�ل قديم�ًا »الرفيق )وهو الصديق في الس�فر( قبل الطريق«، 
والطري�ق في الدني�ا وعرة، كثيرة المطب�ات والحفر، لذلك وجب 
اختي�ار األصدق�اء، فصديق الس�وء وجب الحذر من�ه. وقد حكى 
الق�رآن الكري�م ع�ن خطر هذا الصن�ف في اإلض�الل والصّد عن 
س�بيل اهلل، ف�ي قول�ه تعال�ى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ*  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   *

ڭ ڭ﴾ ] الفرقان : 27 – 29 [.
أم�ا الصدي�ق الصال�ح، فهو ال�ذي يرافق صاحبه في الس�ّراء 
والضّراء، ال تجد منه إال ريح المسك، هو توأم الروح، شريك في 
األفراح واألتراح، صحبته في اهلل عز وجل في الدنيا، وتبقى كذلك 
ف�ي اآلخ�رة لقوله تعال�ى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 
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ڻ ڻ﴾ ] الزخ�رف : 67 [. وف�ي ذل�ك أيض�ًا يق�ول النبي 
عليه الصالة والس�الم: »المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من 

يخالل« )أخرجه أحمد وأبو داود(.
والصديق الصالح هو الذي ينصح صاحبه برفقٍ ولينٍ ومودة، 
وال يغل�ظ علي�ه بالق�ول، كما ج�اء في األث�ر: »الدي�ن النصيحة«، 
ويس�تر عيوبه، ويح�ب له الخير، كما يحبه لنفس�ه، وينصره ظالمًا 
أو مظلوم�ًا )ونص�ره ظالمًا بأن يمنعه من الظل�م حتى يكّف عنه(، 
وأن يكث�ر ل�ه الدعاء بظهر الغيب، ويلتمس له المعاذير، وال ُيلجئه 
إل�ى االعت�ذار. وأن ُيعِلَم�ه بمحبت�ه له، لقول رس�ول اهلل صّلى اهلل 
علي�ه وس�لم: »إذا أحب أحُدكم أخاه، فلُيعلم�ه أنه يحبه« )أخرجه 
 أحم�د وأب�و داود(. وأن يتواضع له وال يتكبر علي�ه، لقوله تعالى:

] الش�عراء : 215 [.  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 
وأال يس�يء به الظن، لقوله عليه الصالة والس�الم: »إياكم والظن، 
ف�إن الظ�ّن أكذب الحديث« )رواه مس�لم(. وأن ال يحّقر ش�يئًا من 

معروفه ولو كان قليالً، وال يفشي له سّرًا.
ُيروى أن لقمان قال البنه: ليكن أول شيء تكسبه بعد اإليمان 
ب�اهلل أخ�ًا صادق�ًا. فإنما مثله كمثل »ش�جرة« إن جلس�ت في ظّلها 

أظلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضّرك.

11. آداب البيوت 

ش�رع اإلس�الم الحنيف أخالقًا وآدابًا ف�ي دخول البيت وفي 
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ُسكنها وفي بنائها وفي المعامالت بين أهلها. وقد نزلت في ذلك 
ع�دة آيات كريمة بّينت تلك اآلداب. فالدخول إلى البيوت بهدف 
الزيارة ال يكون بدون اس�تئذان وتس�ليم على أهل البيت، كما جاء 
في قوله تعالى: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ* 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ 
] الن�ور :  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
27– 28 [. ومن الُس�ّنة أال يس�تقبل الزائُر الباب بوجهه بل ينحرف 
بنظ�ره يمينًا أو ش�ماالً، حت�ى ال يّطلع على ع�ورات البيت، لقول 
النبي عليه الصالة والس�الم: »إنما االس�تئذان م�ن النظر« )أخرجه 
أبو داود(. وينطبق االستئذان على الرجال والنساء، وعلى المحارم 
وغي�ر المح�ارم. فق�د أخرج مالك ف�ي الموطأ أن رج�الً جاء إلى 
النبي صّلى اهلل عليه وسلم فقال: أأستأذن على أمي؟ فقال له: نعم، 
أتح�ب أن تراه�ا عريان�ة؟ فقال: ال، ق�ال: فاس�تأذن عليها. )موقع 

)www.almoslim.net

وم�ن آداب الدخول إلى البيت الس�الم عل�ى أهله. عن جابر 
رضي اهلل عنه قال: »إذا دخلت على أهل بيتك، فسلِّم عليهم تحيًة 
م�ن عن�د اهلل مباركة طيبة« )رواه البخاري(. وذِكُر اهلل عند الدخول 
أيضًا من اآلداب المستحبة، لقول رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم: 
»إذا دخ�ل الرج�ل بيت�ه فذك�ر اهلل عن�د دخوله، وعن�د طعامه، قال 
الش�يطان ال مبي�ت لك�م وال عش�اء. وإذا دخل فلم يذك�ر اهلل عند 
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دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت؛ وإذا لم يذكر اهلل عند طعامه، 
قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء« )رواه مسلم(. 

وم�ن آداب الدخ�ول إل�ى البي�وت، إع�الم أه�ل البي�ت عند 
الدخول عليهم، لقول النبي عليه الصالة والسالم: »إذا دخل الرجل 
ك نعليه« )رواه اإلمام أحمد(. بيته، استحبَّ له أن يتنحنح، أو ُيحرِّ

التماثي�ل  وض�ع  البي�وت  ف�ي  الش�رعية  المخالف�ات  وم�ن 
والتصاوير، وتربية الكالب، لحديث النبي عليه الصالة والس�الم: 

»التدخُل المالئكُة بيتًا فيه كلٌب وال تصاوير« )رواه البخاري(. 
دع�اء من�ه،  والخ�روج  البي�ت  إل�ى  الدخ�ول  آداب   وم�ن 

رس�ولِ اهلل صّلى اهلل عليه وس�لم: »اللهم إني أس�ألك خير المْولِج 
وخي�ر المخ�رج، بس�م اهلل وَلجن�ا، وبس�م اهلل خرجن�ا، وعلى اهلل 
 ربن�ا توكلن�ا«، ودع�اؤه عند الخروج بعد التس�ليم عل�ى أهل بيته:

ِه، واعتصمُت باهلل، وتوكلُت على اهلل؛ اللهم  »باس�م اهلل، آمنُت باللّٰ
إني أعوذ بك أن أَِضّل، أو أَُضّل، أو أَِزلَّ أو أُزّل، أو أَظلم أو أُظلم، 

أو أَجهل أو ُيجهل علّي«.

12. آداب استعمال وسائل التواصل االجتماعي 

التواص�ل  ومواق�ع  وس�ائل  األخي�رة  اآلون�ة  ف�ي  انتش�رت 
االجتماعي، التي أصبحت، وبس�رعة فائقة، من أهم الوس�ائل في 
التواص�ل ونش�ر المعارف عل�ى أنواعها، وإقامة الح�وارات وغير 
ذل�ك. وهي وس�ائل مس�تحدثة تتطور بش�كل س�ريع ج�دًا، وهي 
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بالتأكي�د ل�م تك�ن معروف�ة ال ف�ي ص�در اإلس�الم وال ف�ي قرون 
الحض�ارة اإلس�المية التي تلت ذلك، ولم يع�رف العالم لها مثيالً 
قبل القرن العشرين. إال أنها في ذاتها، ليست سوى أداة تكنولوجية 
حديثة، يس�تعملها معظم الناس، ومن كل األجيال، بس�هولة بالغة 
وس�رعة فائق�ة، س�واء كان ذل�ك ف�ي تواصله�م، أو تخاطبهم، أو 
مناقش�اتهم ف�ي مختل�ف المواضيع الفكري�ة والعلمي�ة، والثقافية 

واإلعالنية وغيرها....
وال شك بأن لهذه الوسائل والمواقع إيجابياتها وسلبياتها التي 
عّمت المجتمعات، فقد أضعفت التواصل الشخصي المباشر، وما 
ل�ه من أثر في التالق�ح الفكري، وأزالت عوائ�ق البعد الجغرافي، 
وما له من أثر في العالقات المحببة، وس�اهمت في توس�يع دائرة 
العالق�ات االجتماعي�ة، التي أصبح�ت ال يحّدها زمان وال مكان، 
من خالل التواصل المتنوع، وإيجاد مش�اركين فيه عن بعد، حول 
مواضيع مش�تركة. هذا باإلضافة إلى أنها تلعب دورًا معينًا وفعاالً 
في عمليات الدعاية واإلعالن، والترويج لفكرة، والتسويق لخدمة 

أو سلعة معينة، وبكلفة زهيدة جدًا، تكاد تكون ال ُتذكر.
ولك�ن، ورغ�م كل ه�ذه اإليجابي�ات الكبي�رة، فإن لوس�ائل 
التواص�ل االجتماعي س�لبياتٍ كثيرة، علين�ا تجّنبها والتوّقي منها، 
بما شرع اهلل تعالى لنا من قيمٍ ومبادئ وآداب، حّض عليها اإلسالم 
الحني�ف وأمر به�ا، وأهمها الصدق في الخب�ر، والتيقن مما نقرأه 
أو نش�اهده، حتى ال نكون مطّية لنش�ر خبٍر كاذب، وحتى ال نكون 
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وس�يلة لنش�ر فتنة في المجتمع. خصوصًا وأن كل هذه الوس�ائل 
تس�مح بفبرك�ة األخبار على أنواعه�ا، كتابة وصوت�ًا وصورة، مع 
تجهيل المصدر. وهذا، بدوره، يسمح بنشر الغيبة والنميمة – التي 
حّرمها اإلسالم تحريمًا قاطعًا – بشكل واسع جدًا، وُيلحق الضرر 
بالمجتم�ع أّيم�ا إلحاق. واهلل تعال�ى يقول: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ﴾ ] الحج�رات : 6 [، ويق�ول النب�ي المصطفى عليه 
الصالة والسالم: »كفى بالمرء إثمًا أن ُيحدث بكل ما سمع« )رواه 
مس�لم(. كل ذلك ناهيك عن ما تس�مح به هذه الوس�ائل من نش�ر 
الرذيل�ة والفضائ�ح على أنواعها، وتس�ويق كل م�ا يخدُش الحياء 
والقيم، وتشجع عليها. كما أنها تسمح بالحوارات المختلفة، مع 
أصنافٍ متعددة من البشر، لها انتماءات ومستويات مختلفة فكريًا 
وثقافي�ًا وعلمي�ًا واجتماعي�ًا ودينيًا، منها الص�ادق ومنها الكاذب، 
وق�د تك�ون غي�ر معروفة األص�ول. وهذا ما يجع�ل الخوض فيها 

محفوفًا بالمخاطر والمنزلقات التي ال تحمد عقباها.
ومن أجل كل ذلك، وجبت تربية الناش�ئة، في البيوت، وفي 
المدارس والجامعات، وفي المؤسسات الدينية واالجتماعية على 
هذه اآلداب والقيم، وعلى التوّقي والحذر من الس�لبيات الكبيرة، 
وع�دم إتيانه�ا أو الوقوع في حبائلها، مس�تعينين بالقيم والمبادئ، 
واألخالق واآلداب التي أمرنا بها إسالمنا الحنيف، وحّض عليها. 
وف�ي كل ذل�ك مصلحة أكيدة، ومنفعة كبي�رة للمجتمع في جميع 
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قطاعاته ومؤسساته، ولجميع أبنائه. 
كم�ا يجب علين�ا التنبه إلى أن االنفتاح المعرفي المبكر، عند 
األجيال الصاعدة، الذي أوجدته هذه الوسائل يستوجب بالمقابل 
تنمي�ة العقل عندهم، وإعماله بش�كل جي�د ومبكر، حتى ال تغلب 
اإلثارُة العاطفية، والتفاعُل النفس�ي، التعّق�َل الواجَب والمطلوَب 
لتداركِ االنجراف إلى ما ال تحمد عقباه، واالنحراف التربوي عن 

جادة الصواب.
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