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بسم هللا الرمحن الرحيم
آداب إسالمية

() 1

من أدب اإلسالم يف الزايرة واجملالسة واحلديث مع اجللساء وبناء املسكن وأتثيثه
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:
جيب علينا أن نقرأ أوامر هللا  يف كتابه وص ف ف ف ف فففاه املدمنني قيه بتدبر مقرون ةلنيل الص ف ف ف ف ففاحلل والع م على العم ب ل  ،كما جيب
علينا أن نتعلم هدي النيب

بنيل التأسففب به ،وقيما يلب مجلل من األدب اإلسففالمب يف ال ةرة والالسففل واحلدي من النان وبنا

املسكن وأتثيثه مما دلت عليه النصوص ،وأمجن عليه العقال أه الشرف والتواضن وحسن اللق.
قائال :السالم عليكم أأدخ ؟ وال ي يد على ثالث مراه ،قإن أذن له وإال رجن ...وإن قي له:
يبدأ املسلم ةالستئ ان يف الدخول ا
ارجن قلريجن راضياا غري غضبان؛ ألن من حق صاحب املكان عدم اإلذن يف الوقت ال ي يدذيه ال ائر ب ةرته ،وهللا ال يستحب من

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

ال حي للمسلم أن يَطلن ةلنظر إىل داخ من ل غريه من خالل الباب أو ثقب أو غريه.
عني وقتاا لل ائرين ولو ساعل من يوم يف األسبوع ،ويكتب ذل على ةبه.
حيق لصاحب املن ل أن ي ّ
بدة له رغبته؛ حىت ال يباغته ةل ةرة يف حال ال يرغب جمب أحد إليه قيها.
وينبغب لل ائر أن يهاتف من يريد زةرته م ً
مشاال عن الباب؛ حىت ال يقف موقف عورة أمام الباب.
قإذا طرق ال ائر الباب أو دق اجلرن قليقف مييناا أو ا
صفا إذا كان يف البيت نسفا  ،وك ا إذا جل قال جيل جمل عورة يكشفف منه ما
وإذا دخ املن ل قليغض بصفره وال يلتفت خصفو ا

بداخ املن ل.

قإذا أ ذ َن له ودخ قليبدأ ةلسففالم على صففاحب املكان أو اجل السففني بصففوه مسففموع ال إزعا قيه . ..ويكون السففالم ةلتحيل
اإلسالميل ال بتحيل أه اجلاهليل أو الغربيل.
قادما من
ويكتفى ةلس ف ف ففالم ةلقول دون املص ف ف ففاقحل إال إذا كان النفر ا
قليال ،وال داعب للمعانقل ،ب إإا غري مش ف ف ففروعل إال إذا كان ا

سفر ،أو من إخوة متحابّني قد طال بينهم الفراق.

( )1من كتاب (اإلسالم يف بيان ما عليه النيب

وصحبه الكرام) أتليف فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر-رمحه هللا ،-اجلزء األول صـ (.)357:341

(مجع وترتيب مؤسسة عبدالرمحن بن محاد العمر الوقفية-رمحه هللا.)-
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وإذا كان الداخ على جمل قيه اتل للقرآن واحلض ففور يس ففتمعون إليه ،أو واعظ يعظهم قإنه يسف فلّم بص ففوه من فض وجيل حي

ينتهب به الل  ،وال يقطن التالوة أو النص ففيحل؛ ألن ه ا من ا ففدم الداخ وس ففو أدبه ،قإذا قر من القرا ة أو النص ففيحل قليص ففاق

اجلالسني إن كان هو وهم يرغبون ذل  ...وإال كفى السالم ةلقول.
إذا كان الل م دمحاا قليجل حي ينتهب به الل  ،وال يتحر من يقوم له عن جملسف ف ف ف ف ف ففه ،ب ينبغب أن يرقض اجللون يف حم
آخر إال إذا أقسم عليه أو ع م عليه ةجللون مكانه ،قإنه يستجيب ،وحيفظ له ه ه الكرامل.
ال جيوز للمسف ف ف ف ف ف ففلم أن حي ففب أن يقوم ل ففه الن ففان؛ قفب احل ففدي ف
َمق َع َدهه ام َن النَا ار»(.)1

ال قايَ ـام ـا فَـليَـتَـبَـ َوأ
ب أَن َثثهـ َُ لَ ـهه ال ِّار َج ـ ه
الصف ف ف ف ف ف ففحي َ « :من أَ َح ـ َ

تعظيما له ال حلاجل كحراس ففل و وها؛ لقوله
ومن الكبائر أن يقف الواقفون ولو و ا
احدا على رأن الرج ؛ ا

َع ا
ض َها بَـعضا»(.)2
اج هم ،يهـ َع اظِّ هم بَـع ه
األ َ

وم
وموا َك َما تَـ هق ه
ََ « :ل تَـ هق ه

جيوز القيام ،ب ويسففتحب للقادم من الغيبل ومالقاته ومصففاقحته ،ب ومعانقته؛ لثبوه ذل يف السففنل ،أما إن كانت غيبته من غري
سفر قالسنل املصاقحل بدون معانقل.
ومما تقدم يعلم أن أنواع القيام أربعل:
األول :قيام على رأسه للتعظيم ال للحراسل من رضا الفم َعظم ب ل قه ا منكبائر ال نوب.
وموا
الثاين :قيام له-أي من أج تقديره واحرتامه-وه ا مسف ف ف ففتحب ملن يف القيام إليه ع لهسف ف ف ففالم وأهله؛ كقوله
لألون« :قه ه
إا ََل َسـ ـ ـ ـ ـياِّ اد هكم»( )3يعين س ف ف ف ف ففعد بن معاذ ملا جا للحكم يف بين قريظل ،أما القيام لشف ف ف ف ف ف ا اعتاد النان القيام له لكونه ذا مال أو
منصف ف ف ف ف ف ففب غري ووف من سف ف ف ف ف ف ففطوته قهو ال جيوز ،إال من يغلب على ينه أنه إذا د يقم حيص ف ف ف ف ف ف ف بينه وبينه عداوة لعدم كنه من
مناص ف ففحته ،أما إذا تش ف ففجن ورحب ون قام احلاض ف ففرون له وهو جال وأبدم ع ره يف عدم القيام ن ذل من أج النهب النبوي
عنه لكب يعظ ب ل اجلمين ،قه ا واجب عليه ال حي له السكوه عنه.
الثالث :قيام إلقساح املكان له إذا اق اإلقساح وهو جال قه ا ال ن به.
زعيما وكان للقيام إليه-أي ملالقاته-أمهيل يتحقق هبا احلق أو يبط هبا الباط ،
الرابع :قيام إليه إذا كان ا
قادما من سف ف ف ف ف ف فففر ،أو كان ا
أحياًن يكون مستحباا ،وحيناا واجباا؛ دراا للمفسدة.
قهو جائ  ،و ا

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

( )1أخرجه أبو داود ( )5229واللفظ له ،والرتمذي ( ،)2755والطرباين يف الكبري ( ،)819وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)5957
( )2أخرجه أبو داود ( ،)5230وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة (.)346
( )3أخرجه البخاري ( ،)3043ومسلم (.)1768
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ومن امل ح ما هو من الكبائر؛ ملا يرتتب عليه من إحلاق الضرر ةلغري؛ كأن يروعه بقول ،أو قع  ،أو يدقعه يف حفرة أو بركل ما ،
ارعا ما يرتتب على ذل من ضرر بدين أو مايل أو معنوي.
أو يسحب الكرسب من حتته إذا قام ليقن على األرض ،وعليه ا
ال تصاحب األمحق وإن كان صاحلاا وال الفاسق ،وال تكثر اجلدال من النان وإن كنت حم ًقا ،ولكن ق احلق واسكت.
طفال قيتجرأ علي  ،وال ًنقا عق أو أمحق قيهين ويدذي .
ال ازح ا
ال تظهر سرك ألحد وإن كان صدي اقا؛ قإنه سيفشيه إما عن حسن نيل ،وإما نتيجل سو تفاهم بينكما قيعادي ويفشب سرك.
إذا عطس ففت أو حصف ف مع جشف فا أو كحل أو أرده إخرا خنامل أو واط قينبغب ل ثالثل أمور؛ لكيال تدذي اجلالس ففني مع
وت رع كراهت يف نفوسهم:
منديال أو غرتت .
األمر األول :أن تغطب أنف وقم بيدي  ،ويستحسن أن جتع بينهما وبني وجه
ا
خصوصا عند التن م أو االمت اط.
األمر الثاين :أن حتفظ صوت بقدر اإلمكان
ا
األمر الثالث :أن تطَأطئ رأس

و صدرك.

ال تتكلم بكالم تتق ز منه نفون احلاضرين يف الال عامل ،وعلى األك خاصل.
عند األك ال تبدأ قب النانَ ،و َسف ف ّم هللا وك مما يلي  ،واجع قيام من أوس ففط من يقوم ،وال تتقدم على من هو قوق سف فناا ،وال

من كانت الكرامل له إال إذا قدم .

حاول أن تكون م َ ّكارا ملن جتال ب كرك هلل سبحانه ،ووا ت َ ّكرهم به من احلكمل دون إكثار واستئثار ةحلدي .

أحدا كفالل غرامل إال إذا كان البد منه كقريب ،أو ص ف ف ف ف ففاحب معروف علي كبري ،وكانت الكفالل يف ا ف ف ف ف ففب ال يكلف
ال تكف ا

قوق طاقت ؛ ألن الغالب أن الكفي هو ال ي يغرم ويدقن احلق ملس ف ف ف ففتحقيه؛ ول ا قي ( :أول الكفالل مجالل وآخرها غرامل وعداوة)
إال الكفالل اليت يبتغب هبا الكفي وجه هللا تعاىل ،ولديه االس ف ففتعداد النفس ف ففب لتحم ما يرتتب عليها م َقد اما ،وذل ةلنس ف ففبل لقريب
صففاح ،أو أخ يف هللا معروف حبسففن التصففرف ...وال تكف من ذكرًن إال قيما هو مشففروع قد دعت إليه الضففرورة ،أما من يريد أن
أخا يف هللا تعاىل.
تكفله يف مغامرة جتاريل أو وها قال تكفله مهما كان قريباا أو ا
وال جيوز للقاضب أو من يقوم مقامه أن يسجن الغارم أو كفيله إذا كان معس ارا؛ لقوله تعاىل{ :وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى

مَيْسَرَةٍ}[البقرة ،]280:ود يق سبحانه :اسجنوه ،إال إذا كان معروقاا ةملماطلل وأك حقوق النان وال يرتتب على سجنه إضاعل
أهله أو ولده ،قإن كان يرتتب على سجنه إضاعل من ورا ه يعاقَب ةلتع ير ،ومنه الضرب ،واإلعالن عنه؛ لكب حي ر النان
التعام معه.
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من األدب اإلسالمي يف اَتاذ املسكن:
عاميًا ،أو من ص ف ف ف ف ففغار طالب العلم قاحرص أن جتاور
أوَل :أن ختتار املكان الالئق ه الفضف ف ف ف ف ف واالحرتام بني النان ،قإن كنت ّ
عامل فاف ف ف ف فا معروقاا بصالحه ن تكون من مجاعل املسجد ال ي يصلب قيه ،وإن كنت عامل فاف ف ف ف فا قاسكن يف حب ال يوجد قيه عاد عام ؛
لكب تقوم وا أوجب هللا علي من تعليم النان الري وتص ففري كالس ف فرا يف الظالم ،أما جماورة العلما والص ففالة يف مس ففجد جيتمعون
قيه قال تفع ذل ؛ ألنه ال جيتمن س ف ففيفان يف قراب واحد ،واالجتماع الدائم ينتج عنه التحاس ف ففد ،أو أن يدقن العاد نفس ف ففه ويص ف ففري
كواحد من العوام ال يس ف ف ف ف ففتفيد وال يفيد النان ،وعلي إذا انفرده زةرة العلما واالس ف ف ف ف ففتفادة منهم؛ ألن حمبل العلم وأهله العاملني
واحرتامهم وإكرامهم هلل تعاىل واجبل علي يف ك حال.
الثاين :أن ختتار اجلريان األخيار ،وأن حت ر جماورة األا ف ف فرار ،وهم صف ف ففنفان :قسف ف ففم يدذون بفس ف ف فقهم ،وقسف ف ففم يدذون ةعتدا ا م،
واعتدا أبنائهم لسو تربيتهم هلم.
الثالث :أن تبين البنا املتواضففن القوي يف غري سففرف وال ويلل ،وال ن أن تو ّس فن جمل الرجال إذا كنت ممن يكثر عنده ال وار أو
املناس ففباه ،وك ل بنا ما يكفي وعيال من احلجراه ودوراه املياه وما حيتاجه الس ففكان ،وال ن أن تدث األ ث الالئق يف
غري سرف وخيال  ،وتكيّف املن ل ،وتضيئه اإلضا ة الكاقيل ،وتستعم السيارة واهلاتف وما أنعم هللا به سبحانه من النعم من اكر
هللا عليها ةالستعانل هبا على طاعته.

اح ر زخرقل املس ف ف ف ف ف ففكن واملبالغل يف ت ويقه وبنا ما ال حاجل ل به؛ قفب احلدي « :أَما إا َن هك َُ باناء وِبل علَى ص ـ ـ ـ ـ ـ ا
احبا اه إاََل َما
َ ََ َ َ
َ
ََل ،إاََل َما ََل»( ،)1أي إال ما البد منه.

( )1أخرجه أبو داود ( ،)5237وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع (.)1230
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من السياسة األسرية يف اإلسالم
أوَل :حقوق األوَلد على الوالدين:
لالبن والبنت على والديهما حقوق واجبل منها:
 - 1ما هو قب ال وا .
 - 2ومنها ما هو قب احلم .
 - 3ومنها ما هو بعد الوالدة حىت يكربا ويبلغا.
ص فا
ذكرا أو أنثى قب ال وا  ،قهو أن خيتار ك من ال وجني زوجه من بيت دين واففرف ولو كانوا ققرا  ،وخصففو ا
 -1قأما حق الولد ا
الرج واملرأة قال يت و الرج إال املرأة الص ف ف ففاحلل ذاه الدين والش ف ف ففرف وحس ف ف ففن اللق ،أي ن ال يكتفب بص ف ف ففالح أهلها ،ولينظر
إلخواإا وصفففا م؛ ألن أكثر صفففاه األوالد يكتسففبوإا من أخواهلم أاففقا أمهم ،ول ا ااففتهر بني العامل قوهلم( :انشففد عن الال
ترم الال َج اب) ،ةإلضففاقل إىل صففالح أمها وأبيها؛ ول ا يقول الشففاعر الشففعيب رااففد الالوي املشففهور حبكمته وجتاربه يف داليته
اليت ض ففمنها الكثري من احلكم ،والتجارب ،واملعارف املتعلقل ةل راعل والثمار وأوقا ا ،ومواس ففم املطر والنباه ةلنس ففبل لوس ففط اجل يرة
العربيل واففرقها ،وهو من أه القرن احلادي عشففر اهلجري ،أو أول الثاين عشففر ،وهب من مجلل قصففائده اليت ضففمنها الشففي عبدهللا
بن مخي كتابه ال ي ألفه بعنوان( :رااد الالوي) يقول:
ال أتخ إال بنت قوم محيدة

لع ولد منها جييب احلمايد

وك ل املرأة قيجب عليها اختيار ال و املرضففب يف دينه وخلقه ،كما أوصففى ب ل املصففطفى

؛ ألن صففالح ا ة سففبب ذن

هللا يف صالح األبنا غالباا.

 -2وأما احلق قب احلم قهو أن يس ف ف ف ف ف ف ففمب ك من ال وجني عند اجلماع ويقول ال و « :اللَ هه َم َجناِّبـ نَا الشـ ـ ـ ـ ـَـي طَا َنَ ،و َج ناِّب
ال َ
شي طَا َن َم ا َر َزقـتَـنَا»( )1كما أراد ل ل رسول هللا .
 -3وأما بعد الوالدة قَ َحق على الوالدين حتسف ففني اسف ففم الولد ،وأن يرتكوا األمسا املسف ففتغربل واليت قيها تشف ففبه عدا هللا ،وي حبوا عن
اكرا هلل تعاىل ،ويصنعوا هبا كاألضحيل أيكلون منها
الولد ااتني وعن البنت ااة يوم سابعه أو الرابن عشر أو احلادي والعشرين؛ ا
ويهدون ويتصدقون.

وأن جيتهد الوالدان يف تربيل االبن والبنت الرتبيل اإلسف ف ف ف ف ف ففالميل ،ويعلمامها القرآن وأمور الدين ،ويكوًن هلما قدوة حسف ف ف ف ف ف ففنل يف القول
دائما هلما ةلصالح ،وحي ران الدعا عليهما ويتعامالن معهما ةلرقق.
والعم  ،وجينبامها قرًن السو  ،وقوق ه ا يدعوان هللا ا
( )1أخرجه البخاري ( ،)141ومسلم (.)1434
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أوال :برتبيتهم يف الصغر تربيل إسالميل ،وذل بتعليمهم القرآن الكرمي وأمور دينهم ،وأمرهم بطاعل هللا تعاىل
ساعد أبنا ك وبنات ؛ ا

وتربيتهم على اإلخالص هلل  ومراقبته ،وأن تكون قدوة صاحلل هلم قوال وأقعال  ،واعدل بينهم.

ذكرا أو أنثى على الش ففجاعل ،وليح را ختويفه عند إرادة إس ف فكاته إذا ص ففاح أو لعب بتهديده
وجيب على الوالدين أن ّ
يعودا طفلهما ا
ليعوداه على عدم الوف من ه ه األا ففيا ،
ةألا ففيا املروعل؛ كالسف فعايل ،وال ئب ،والكلب ،والعقرب ،واحلشف فراه كالص ففرص ففار ،و ّ
وقت الضار منها؛ ألن ختويف الطف هب ه األايا يربيه على اجلنب والوف وماال حتمد عقباه.

ومن احلكمل والتجربل أن تعم على س ف ف ف ففكا أبنائ الكبار بقدر اإلمكان حبب واحد ،حبي يكونون قريبني من بعض ف ف ف ففهم البعض،
مجيعا يف أوقاه لعبهم؛ وذل ألن اجتماعهم الدائم
دون أن جيتمعوا يف مسففكن واحد ،أو مسففاكن متجاورة جتمن أوالدهم الصففغار ا
أحياًن يلحق ذل ببعض الكبار من الرجال والنسففا ؛ قتحصف العداوة والفرقل ،خبالف
يددي إىل الالف والتشففاجر بني الصففغار ،و ا
إذا د يكن االجتماع بينهم إال مرة يف األسففبوع و و ذل  ،قإنه يف الغالب يشففتاق بعضففهم إىل بعض وحتصف انبل بينهم وينصففرقون
وَل
"مرههم يتز َاوهروا َ
مرتاضف ف ف ف ف ف ففني ،وق ففد ورد عن بعض احلكم ففا أهف ف التجرب ففل ،ورو ففا ورد ذلف ف عن أمري املدمنني عمر  قول ففه :ه
يَـتَ َجاوروا"( ،)2وما حيص خالف ما تقدم من التمعني قهو ًندر ،والنادر ال حكم له.
ققريا ولو كانت يف س ّن مبكرة،
قإذا كربوا قبادر أوَل :بت ويج البناه ،واح ر أن ترد الاطب إذا كان ذا دين وخلق َحسن وإن كان ا

علما أن الدراس ففل ال
ومن الطأ الكبري أن ترتك الفتاة ال وا حىت تت ر قإن ه ا االنتظار س ففبب العنوس ففل وقواه الش ففباب والندم ،ا
نن من ال وا قإن الكثرياه ت وجن وأكملن دراستهن بعد ،منهن املنتظمل ومنهن املنتسبل ،وإن اكتفت قيكفيها ما مضى من تدبر
القرآن ،والسدال عما أاك  ،والقرا ة يف كتب العلم الناقعل ،واالستماع للدرون ال ف ف ف ف ف ف فمسجلَل واملواعظ ،إذ أن العلم لي وق افا على
ةلعامب؛ النشغاله ةلدنيا
الدراسل ،قكم من خريج من كليل الشريعل أو أصول الدين بدرجل ممتاز صار بعد سنواه من خترجه أابه ّ

عامال داعياا إىل هللا تعاىل بقوله وعمله...
وانصراقه عن العلم وطلبه ،وكم من خريج نويل عامل أو كليل طب أو هندسل صار عاملفافا ا
صف ف فا ةلرجال ب
كثريا من املتعلمني يف كثري من املس ف ففائ  ،ولي ه ا خا ً
ب كم من ّ
عامب ذكب جمَال راغب يف الري واملعرقل يفوق ا
ض فا ،وأكرب اففاهد ل ل علما الصففحابل وأمهاه املدمنني  قإإم وصففلوا مرتبل يف العلم د يص ف إليها
من النسففا أي ا
أكثر العلما املشتهرين بعدهم ،وهم أ ّميُّو َن إال النادر منهم.

اثنيا :ال غا لالبن إذا أراد ال وا عن والده؛ قهو يف حاجل إىل املهر واملسف ففكن واإلعااف ففل ،وذل كله من مجلل النفقل الواجبل على
ك
اجدا ،وك ل السيارة اليت ي هب هبا إىل الدراسل ،وذل أقض من الصدقل على الفقري؛ لقوله « :اب َدأ بانَـف اس َ
أبيه إذا كان و ا

ول»(.)1
َواِبَن تَـعه ه

يف احلدي الصحي َ « :اي
ققريا وكان االبن مكتسباا قينبغب لالبن املسارعل إىل ال وا وإعفاف نفسه؛ لقوله
أما إذا كان األب ا
ض لالب ص ار وأَح صن لال َفر اج ،ومن ََل ي ست اطع فَـعلَي اه اِبل َ ا
اب ،م ان استطَ ا
ا
َمع َش َر ال َشبَ ا َ َ َ
صوم؛ فَاإنَهه لَهه
ََ َ َ
َ
اء َة فَـليَـتَـ َزَوج؛ فَإنَهه أَغَ ُّ َ َ َ َ ه
اع من هك هم البَ َ
( )2رواه ابن قتيبة يف عيون األخبار (.)100/3

ك  ...إخل».
ض َُ َشيء فَاِلَهلا َ
صدَق َعلَيـ َها؛ فَاإن فَ َ
( )1هذا احلديث مركب من حديثْي :الشطر األول رواه مسلم ( ،)997ولفظه« :اب َدأ بانَـف اس َ
ك فَـتَ َ
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او َجاء»( ،)2والشف ف ف ففاب ال ي والده ققري أو خبي وهو-أي الشف ف ف ففاب-ال يكتسف ف ف ففب ،جيب عليه أن يسف ف ف ففتعني ةهلل وي اول مهنل كالبين
والش فرا  ،أو غريها من املهن الش فريفل احلالل ،ويف الوقت نفسففه يت و ةمرأة ا فريفل ترضففى منه ةليسففري ،ولو كانت أكرب منه بكثري،

خريا من الشففابل البكر ،والقدوة يف ذل رسففول هللا
أو أم أوالد؛ ليعف نفسففه ويعفها ،وينال ب ل األجر من هللا ،وروا تكون ا

ققد ت و م املدمنني خدجيل  ألول مرة وعمره مخ وعشف ف ففرون سف ف ففنل وعمرها أربعون سف ف ففنل وهب ثفَيّب بعد زوجني ،قكانت أم
أوالده وقرينل حياته املواس ف ف ف ففيل له ،املدمنل ةهلل ورسف ف ف ف فوله ،وكان حيبها وحيفظ مجي ص ف ف ف ففحبتها حيل وميتل ،ود يت و غريها حىت ماتت
راضيل مرضيل ،قإذا صاره لدم الشاب القدرة قيما بعد على ال وا ةلبكر وكان يف نفسه ذل قله يف اإلسالم أربن ،بشرط العدل
املستطاع بينهن.

صف ف فا يف البلدان الغنيل ال يفكر يف مهنل س ف ففوم الوييفل؛ وذل نتيجل ا ف ففيوع ه ا التفكري
مما يدس ف ففف له أن أكثر الش ف ففباب وخص ف ففو ا
املت لف يف التمن من ًنحيل ومن ًنحيل أخرم أإا مهنل والده من قبله ،والوالد ال ي مهنته غري الوييفل ال يريب أبنا ه على مهنته
كالبين والشرا والفالحل واملهن األخرم ،وال ي ينبغب أن يريب ك والد ولده على مهنته ويشجعه عليها ،وال تكون الدراسل وسيلل
هلدف ني الوييفل ،ولكن ينبغب أن تكون الدراسففل وسففيلل لغايل أمسى من ذل  ،وهب نوال العلم ال ي يسففتنري به وحيقق به عبوديته
هلل تعاىل وينفن نفس ف ف ففه وغريه ب ل العلم ،وإن رغب يف الوييفل قلتكن رغبته خدمل اإلس ف ف ففالم واملس ف ف ففلمني ،وأداؤها مانل وجدارة؛
لكب ينتفن به وطنه وأمته لينال ب ل أجر الدارين.
أما من هدقه الوييفل من أج الراتب والبطالل يف غري وقت العم  ،قهو قااف ف ف ف يف حياته وراتبه مهما كثر ال يتجاوز مص ف ف ففروقه هو
أحدا اغتا من ورا وييفل إال من كان له مصدر آخر.
وأهله وأوالده ،ويندر أن ا
أما الغ َا واحلريل قهما يف الغالب يف املهن احلرة ،ويف مقدمتها البين والش فرا وقد ااففتهر «أن تســعة أعشــار الرزق فيه ،والعشــر يف

بقية املهن»( ،)3وورد «الوعد ِبجلنة للتاجر املؤمن الصــدوق» وذل قيما رواه الرتم ي بس ففند حس ففن عن أيب س ففعيد الدري
أن النيب

ص هدو هق األ اَمْي مع النَباياْي و ا ا ا
قال« :الت ا
ْي َو ُّ
الش َه َد ااء»(.)1
َاج هر ال َ
الص ِّديق َ
ه َ َ ِّ َ َ ِّ

قيعم الري وله
أما الف َالحل ،وهب العم يف األرض قإن قض ف ف ففلها عظيم؛ ألن الفالح ينفن النان والبهائم والطري واحلش ف ف ف فراه نتاجه ّ
ب ل أجر عظيم ،ب ولو د يرد إال الكس ف ف ف ففب ،قك ما يرزأ به ولو كان غري راض له به أجر ،لكن ينبغب للمس ف ف ف ففلم أن حيتس ف ف ف ففب؛
ليحص له األجر يف ك أمر مباح حىت يف األك والنوم ومعاارة األه .

( )2أخرجه البخاري ( ،)5066ومسلم واللفظ له (.)1400

( )3انظر :اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ( ،)60 /2وَتريج أحاديث اإلحياء للعراقي (صـ  ،)504 :والفتح الكبري يف ضم الزايدة إَل اجلامع الصغري (،)26 /2

وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة (.)275 /3

( )1أخرجه الرتمذي وحسنه ( ،)1209وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع (.)2501
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وخري املس ف ف ف ففلمني من تعلم القرآن وعلمه ،وعلم النان س ف ف ف ففنل نبيهم
النان من يلماه اجله إىل نور العلم ةهلل ورسوله ودينه.

11
أجرا اف ف ف ف فريطل أن يكون هدقه إخرا
 ،ولو أخ على ذل
ا

وك مهنل حالل حتتا األمل إليها قيها أجر ومن االحتساب يكون أجرها أعظم بشرط سكه بدينه وأمانته يف عمله.
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التبذيـر واإلسـراف
ومن منها اإلسالم يف السياسل االقتصاديل للدولل ولألسرة املسلمل حترمي تب ير املال واإلسراف يف االنفاق واعتبار ذل من كبائر
فريا ،وق ّسفر اإلسفراف بصففرف املال يف األاففيا اليت ال
ال نوب ،وقد ق ّسفر التب ير ةإلنفاق يف انرماه واملكروهاه ولو كان اففيئاا يسف ا

حيتاجها املسلم ،أو يف ال ةدة على احلاجل.

قأما ةلنسبل للدولل :قإنه جيب على والة األمر قيها أن ال يسمحوا بصرف أي مبلغ إال يف وجه مشروع وعلى قدر احلاجل.
ومن التب ير واإلسراف املباهاة يف البنا واملبالغل يف ال خرقل؛ حىت تص أحياًن إىل ضعفب التكلفل املشروعل ،ب إىل أكثر من
الضعفني ،قإذا كان املبا احلكومب يكلف التكلفل الشرعيل القويل اجلميلل عشرة ماليني قإنه ةل خرقل ووا يسمى ةلديكور ال ي ال
مليوًن أو أكثر ،قه ه ال ةدة اليت ال حاجل هلا جيب أن تصرف يف مصارقها املشروعل ،وإذا كان ذل ال
حاجل له يكلف عشرين ا
كبريا أن أيخ أكثر من مرتبه وما
جيوز يف أمالك الدولل قإنه ةلنسبل للمسدولني من ةب أوىل؛ ألنه ال حي للمويف مهما كان ا

ويرا يف مناقصل ،أو قواتري مشرتةه ،أو راوة ،أو غري ذل
يعطى له بصفل رمسيلّ ،أما ما زاد عن ذل سوا ا أكان
ا
اختالسا ،أو ت ا

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

وأما ِبلنسبة للمنهج اإلسالمي يف اإلنفاق األسري فيجب أن يهـ َر ِّشد إبرشادات جيب األخذ هبا ،ومنها:

احل ر ك احل ر من اف فرا ما حرم هللا؛ ألن ذل كفر بنعمل املال ،وموجب لعقوبل هللا تعاىل؛ ومن ذل األزة انرمل اليت تلبس ففها

أكثر النسا  ،والصور انرمل ،وآاله اللهو ،والدخان وال َقاه ...اخل.
احل ر من اإلسراف يف ارا املباحاه؛ قإنه جيب على ك مسلم ومسلمل االقتصار على ما البد منه.
احل ر من االغرتار ةلدعايل اإلعالنيل اليت ختفض قيها اناله الكبرية ايئاا من البضائن الرخيصل ،والقصد هو ما يشرتيه ال بون إذا

جا ه به ه ه الدعايل من البضائن األخرم اليت ال حيتاجها.
تبعا للعاطفل ال للحاجل.
احل ر من مرض حب الشرا ا

ال تشرت إال بقدر حاجت ؛ ألن الشرا ةجلملل ولو كان أرخا يضين علي الكثري.
ال تن َسب أخيت املسلمل املث املوروث( :م َدبّر يف الدار خري من َحدار) ،وهو حسن التصرف يف املأك وامللب  ،حبي تقتصر ربل

البيت على قدر احلاجل ،وال ت يد ايئاا يرمى ويكون خسارة دين ودنيا ،قال تعاىل{:وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِب الْمُسْرِفِني}[األنعام.]141:
وسل َم.
صلى هللا َعلَى نَبيّنَا حمَمد َو َعلَى آله َ
َو َ
وصحبه َ
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