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آداب الطريق
ممخص الخطبة
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الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسممون :اتقوا اهلل تعالى والزموا أوامره واجتنبوا نواىيو.

واعمموا أن ىناك آدابا يجب عمى المسمم أن يتأدب بيا وأن يتخمق بيا حتى يصل إلى درجات من

الكمال في األدب وحسن الخمق.

ومن ىذه اآلداب إعطاء الطريق حقّو ،ولربما سأل سائل :وكيف أعطي الطريق حقو؟ فأقول لو:
الجواب في قولو (( :إياكم والجموس في الطرقات ،فقالوا :يا رسول اهلل ما لنا ٌّ
بد من مجالسنا نتحدث
فييا ،فقال  :فإن أبيتم إال المجمس فأعطوا الطريق حقو ،قالوا :وما حق الطريق يا رسول اهلل؟ قال:

غض البصر ،وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر)) رواه البخاري
ومسمم.

وفي نييو عن الجموس في الطرقات سد لمذريعة إلى المحرم فإن الجموس في الطرقات مظنة النظر

إلى من يمر من النساء األجنبيات وتعمد النظر إليين حرام وذريعة إلى االفتتان بين وىذا من عمل

النيي عن الجموس في الطرقات ،والطرقات تشمل أماكن عدة فمنيا الجموس عمى األرصفة ومنيا
الجموس عمى أبواب المحالت والدكاكين ومنيا الجموس في األسواق أمام الذاىب واآليب ،ومنيا

الجموس عمى قارعة الطريق في الشوارع واألزقة ،ومنيا ركوب السيارة والدوران طوال النيار لمعاكسة

النساء والمردان ىذا أيضا منيي عنو ويدخل في معنى الجموس في الطرقات.

واليوم تجد جميع ىذه الطرقات واألمكنة مميئة بالشباب الضائع يتصيدون النساء وبالذات طالبات

المدارس بعد انصرافين فتجد األرصفة مألى بيؤالء الشباب الذين لم يعطوا أي حق لمطريق فمدوا

البصر بدل غضو وآذوا النساء بدل كف األذى وأمروا بالمنكر بدل أن يأمروا بالمعروف ،فيؤالء

يحرم عمييم المكث في الطرقات ويأثموا ببقائيم فييا ألنيم لم يعطوا الطريق حقو وىنك بعض الذين
يجمسون مثال عند أبواب محالتيم سواء كانت معارض أو مكاتب عقار أو بقاالت فيؤالء يؤذون
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جيرانيم بجموسيم أمام بيوتيم يتابعون بنظراتيم الداخل والخارج وينظرون إلى نوافذ الجيران

ويضحكون ويقيقيون بأعمى أصواتيم مما يؤذي جيرانيم وىم مع ذلك ال يكفون عن ىذا الفعل

الشنيع الذي نيى عنو النبي فالذي ال يستطيع أن يغض بصره عن المحارم وال يكف أذاه عن الناس

فميزم داره وال يبرحو فيو خير لو من اإلثم والمقت.

وأحب أن أبين أن ىذا الذي يتصيد طالبات المدارس أو ىذا الذي يتصيد نساء الجيران وزوارىن ،ىو
نفسو ال يرضى أن يفعل ذلك أحد مع أختو أو زوجتو أو إحدى قريباتو فكيف باهلل يرضى ذلك عمى

نساء المؤمنين أال يتقي اهلل؟ أال يعمم أن الجزاء من جنس العمل؟ وقد ورد في الحديث الصحيح عن

النبي أنو قال(( :يا معشر من آمن بمسانو ولم يدخل اإليمان قمبو ،ال تؤذوا المسممين وال تعيروىم وال

تتبعوا عوراتيم فإنو من يتبع عورة أخيو المسمم تتبع اهلل عورتو ،ومن تتبع اهلل عورتو يفضحو ولو في

جوف بيتو)) رواه الترمذي وأحمد وأبو داود ،فكما تدين تدان.

أييا المسممون :إن ىذه المجالس التي يجتمع فييا الناس ويتحدث فييا بعضيم إلى بعض في غالبيا
ال يذكرون اهلل تعالى ،بل يكثر فييا الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والفحش والسباب وغير ذلك

من المنكرات ،وما اجتمع قوم في مكان ال يذكرون اهلل فيو إال كان عمييم حسرة يوم القيامة والبعض
يجمس لمعب الضومنة أو البموت أو غير ذلك من األلعاب التي تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة.

وقد يحرم السير أحيانا فضال عن الجموس في بعض الشوارع التي ال يطرقيا إال األراذل والسفياء

والمتيمون في أفعاليم وصفاتيم بالسوء وعدم االحتشام في الحركة والسكون ويكون امنع بالذات

لمنساء واألحداث من المرد وحسان الخمقة خوفا عمييم من ىؤالء المجرمين من أن يتعرضوا ليم

باألذى.

وأما المراد بكف األذى إماطتو عن الطريق إن وجد من غيرك ،وأن ال تتعرض ألحد بما يكره ،وال

تذكر أحدا من الناس إال بخير ،وال تي أز بالمارة وال تسخر براكب وال ماش وال تشر بيدك وال عينك

إلى رجل أو امرأة بسوء ،وال تحتقر ضعيفا ،وال تضحك من شيخ أحدب ،وال عجوز شوىاء ،وال تفعل

ما يفعل األراذل والسفياء من قول فاحش ونقد الذع ،وتيكم ٍ
مزر ،فيذا طويال عمالق ،وىذا قصير

قزم ،وىذا سمين مترجرج عبثت بو الراحة والترف ،وىذا نحيف برتو اليموم واألحزان ،وأكل لحمو

ودمو البخل والتضييق عمى نفسو ،وىذه امرأة جميمة ،وغيداء وحسناء طويمة كالرمح ،خصرىا نحيل

وخدىا أسيل وطرفيا كحيل ،وتمك سمينة قصيرة ،وقبيحة ونكرة ،ثوبيا رثيث ،ومنظرىا خبيث إلى

غير ذلك ،من كممات يسمعيا النساء في الطريق من الذين ال خالق ليم وال رادع من عمم أو مروءة،
وال زاجر من عقل أو كرامة ،وأولئك سقط المتاع وأضر شيء عمى المجتمع جدير بيم أن يصفعوا

بالنعال وتنزل بيم العقوبات الصارمة.

ونحن ال نتألم إال من شيء نحس بو ونراه ونسمعو ،وال نتضرر إال من الخبثاء المتعرضين عمى
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السبل لمعفيفات الطاىرات الحرائر وىم كثيرون عندنا يجوبون الشوارع والطرقات وبكالميم ونظراتيم
تضيق ذرعا ونشكو إلى اهلل ثم إلى والة األمور وأنصار الفضيمة ما نعانيو من األوباش واألوغاد،

ومن كل داعر وعاىر وما أدري كيف يرضى كثير ممن ىذه صفاتيم من الخمق أسفمو وأدناه فيم

سفمة وىم أراذل وىم متمردون عمى كل أدب جم وخمق رفيع ،رضوا أن يكونوا في ىذه الحياة
كالبيائم ،بل ىم أضل ،تائيون جائرون فارغون.

ليس ليم ىم سوى إشباع رغباتيم الشيوانية والجسدية قال تعالى :والذين كفروا يتمتعون ويأكمون كما
تأكل األنعام والنار مثوى ليم  ،وقال أيضا :أم تحسب أن أكثرىم يسمعون أو يعقمون إن ىم إال

كاألنعام بل ىم أضل سبيال .

فالواجب عمى كل منا أن يبحث عن دين اهلل يتعممو ليعمل بو ،ويطبقو عمى نفسو وأىمو ومجتمعو.

وأن يأخذ من كل خمق أرفعو ومن كل أدب أرمقو فيذا رسول اهلل ما بعث إال ليتم مكارم األخالق،

وليذا ينبغي لكل مسمم أن يكون عضوا صالحا في مجتمعو قدوة لألجيال بعده ،ال يكون عضوا

فاسدا ومفسدا وقدوة سيئة لألجيال بعده ،فينبغي التنبو ليذا.

ومن أصر بعد ىذا كمو عمى الجموس في الطرقات أو لم يكن لو ٌّ
بد إال الجموس فييا فميعط الطريق

حقو من حفظ المّقطة وارشاد الضال ورد الباغي عن ظممو وحسن المقابمة وازالة المنكر وىداية

األعمى واماطة األذى عن الطريق وأن يدل المستدل عمى حاجتو وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف
وتسعى بشدة ساقيك مع الميفان المستغيث فيذا كمو صدقة منك عمى نفسك وتؤجر بيذا الفعل .وأما

األدب الثالث فيو رد السالم عمى من عرفت ومن لم تعرف وىو من حق المسمم عمى المسمم

واالبتداء بو سنة مستحبة ورده واجب عمى الكفاية ،ويكون من الصغير عمى الكبير ومن القائم عمى

القاعد ومن الراكب عمى الماشي والقميل عمى الكثير ،وتكره اإلشارة بالسالم إال مع التمفظ بو بحيث
يشير بيده ويتمفظ بفمو.

وأما كيفيتو فاألفضل أن يقول المسمم :السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو فيأتي بضمير الجمع وان

كان المسمم عميو واحدا ويقول المجيب :وعميكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو ،واألجر المرتب عمى ىذه

الكيفية من السالم ىو ثالثون حسنة كما ورد بذلك الحديث.

ويشترط أن يكون الجواب عمى الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد ،والسنة أن
يبدأ المسمم بالسالم قبل كل كالم ال كما يفعمو الناس اليوم من أنواع التحية مثل صباح الخير أو

مرحبا أو حياك اهلل أو نيارك سعيد وبعضيم تصل تحيتيم إلى السباب والشتم والمعن أحيانا وىذا من
أمور الجاىمية التي يجب عمى المسمم تركيا وأن يستبدل بدال منيا ما أمرنا بو وىو السالم.

وينبغي أن يعمم أن الرجل غير المشيور بفسق وال ببدعة أنو يسمم عميو وأما الفاسق أو المشيور

ببدعة فيذا ال يسمّم عميو من باب التأديب لو والزجر عما ىو فيو حتى يتأدب ،أو من يكون في
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معصية كمن يشرب الدخان فيذا ال يسمم عميو حتى يقمع عن معصيتو .وأما أىل الذمة من النصارى

أو الييود فال يجوز ابتداؤىم بالسالم ،لما روى مسمم عن أبي ىريرة عن النبي أنو قال(( :ال تبدؤوا

الييود والنصارى بالسالم فإذا لقيتم أحدىم في طريق فاضطروه إلى أضيقو)) ،وأما إذا بدأونا بالسالم

فيكون الجواب عمييم بقولك :وعميكم ،كما جاء بذلك الحديث ،ولو اضطر المسمم إلى تحية النصراني
فعميا بغير السالم فيقول لو مثال :ىداك اهلل أو أنعم اهلل صباحك وأما إذا لم يحتج إليو فاإلختيار أن

ال يقول لو شيئا.

وىنا تنبيو :وىو إذا مر واحد عمى جماعة فييم مسممون أو مسمم وكفار فالسنة أن يسمم عمييم

ويقصد المسممين أو المسمم لما رواه البخاري ومسمم عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنيما(( :أن النبي
مر عمى مجمس فيو أخالط من المسممين والمشركين عبدة األوثان والييود فسمم عمييم النبي )).

ىذه بعض مسائل السالم وأما ما ورد في فضل إفشاء السالم فقد روى البخاري ومسمم عن عبد اهلل

بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنيما(( :أن رجال سأل النبي  :أي اإلسالم خير؟ قال :تطعم

الطعام وتق أر السالم عمى من عرفت ومن لم تعرف)).

وروى مسمم في صحيحو أن النبي قال(( :ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أو ال

أدلكم عمى شيء إذا فعمتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم)).

وقال عمارة ( :ثالث من جمعين فقد جمع اإليمان :اإلنصاف من نفسك ،وبذل السالم لمعالم (أي

لمناس) واإلنفاق من اإلقتار).

وأما األمر بالمعروف والنيي عن المنكر :فيذا باب واسع جدا وىو واجب عمى الكفاية وينبغي لمن
رأى منك ار أن ينكره حسب استطاعتو فإن لم يستطع فبقمبو كما ورد بذلك الحديث(( :من رأى منكم
منك ار فميغيره بيده فإن لم يستطع فبمسانو فإن لم يستطع فبقمبو وذلك أضعف اإليمان)) ،فمن رأى

مثال امرأة متبرجة سافرة عن وجييا الحجاب مائمة مميمة فينكر عمييا فعميا ىذا ويأمرىا بالحجاب
الشرعي ويذكرىا بما ورد من الوعيد في التبرج حتى تتعظ وتترك ما ىي عميو.

وان رأى شابا يتسكع في الطرقات ويجوب بسيارتو الشوارع واألزقة ليبحث عن ضحية يؤذييا فيذا
ينيى أيضا ويذكر باهلل فإن لم ينتصح تبمّغ إحدى الدوريات لتقبض عميو وينال جزاء فعمتو وجرمو

وايذائو لنساء المسممين.

وان رأى الشباب الذين يممئون الشوارع صراخا ولعبا في أوقات الصموات فيجب أن ينياىم عن ىذا
المعب ويأمرىم بأن يؤدوا الصالة في المسجد مع الجماعة ويبين أن الصالة خير من الميو والمعب

وىكذا فمن تصدر لمجموس في الطرقات فيذه واجبات يممييا عميو دينو ،فمو كان شأن الناس كمّيم

ىكذا غض لمبصر وكف لألذى ورد لمسالم وأمر بالمعروف ونيي عن المنكر لتغيرت المجتمعات

من األسوأ إلى األحسن ولما تج أر أحد عمى معصية اهلل جيا ار نيارا ،ويتبين لنا من ىذا الحديث أن
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الجموس في الطرقات مسؤولية كبيرة لمن استوطنيا وان خالف ما أمر بو نال من اهلل المقت والعقوبة
جزاء عصيانو وتمرده.

وواهلل يا إخوة ما كثرت المنكرات في المجتمع إال بترك األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل عمى إحسانو والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو وأشيد أن ال إلو إال اهلل تعظيما لشانو وأشيد
أن محمدا عبده ورسولو الداعي إلى رضوانو.

أما بعد:

أييا المسممون :كثي ار ما يرد في الكتاب والسنة الجمع بين تقوى اهلل وحسن الخمق وذلك واهلل أعمم

ك أحدىما عن اآلخر.
لمتنبيو عمى أنيما متالزمان ال ينف ّ
فتقوى اهلل شجرة وحسن الخمق ثمرة وىي أساس وىو بناء وىي سر وىو عالنية وحيث أنتفى حسن

الخمق انتفت التقوى وضعفو دليل عمى ضعفيا فيو برىانيا والدليل عمييا والشاىد الصادق ليا ،يذكر

اهلل تعالى المتقين في مواضع من كتابو فيصفيم بأحسن األخالق ويبريء ساحتيم من النفاق وسيئ

األخالق.

ولقد جاء عن النبي  ،من الحث عمى حسن الخمق والوصية بو ما يدفع كل ذي دين قويم وعقل سميم

إلى التخمق بو والمنافسة فيو طمعا في فوائده وانتظا ار لكريم موائده في الدنيا واآلخرة وفي ذلك

فميتنافس المتنافسون .

وفي الصحيحين عن النبي قال(( :إن من خياركم أحسنكم أخالقا)).

وفي الترمذي قال عميو الصالة و السالم(( :ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خمق

حسن وان اهلل يبغض الفاحش البذيء)) ،وفي رواية(( :وان الرجل ليدرك بحسن خمق درجة قائم الميل
وصائم النيار)) وىو حديث صحيح.

وقد سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال(( :تقوى اهلل وحسن الخمق)) .رواه الترمذي وابن ماجة
واإلمام أحمد وىو حديث صحيح.

ويكفي المسمم في الرغبة في الخمق الحسن أن اهلل سبحانو أثنى عمى نبيو بقولو :وانك لعمى خمق

عظيم  ،فأكمل المؤمنين إيمانا بالنبي وأعظميم اتباعا لو وأسعدىم باالجتماع معو المتخمقون بأخالقو
المتمسكون بيديو وسنتو لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر

وذكر اهلل كثي ار .

ومع ىذا فالناس في حسن الخمق متفاوتون كما أنيم متفاوتون في األرزاق قال (( :إن اهلل قسم بينكم

أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان اهلل يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب وال يعطي اإليمان إال
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من أحب)) حديث صحيح رواه اإلمام أحمد.

فحسن الخمق يمن وسوء الخمق شؤم فمن حسن الخمق أن يتأدب المسمم بآداب القرآن ويأتمر بأوامره

وينتيي عن نواىيو وليذا كان خمقو القرآن كما قالت عائشة رضي اهلل عنيا فمن حسن الخمق التخمق
بكل خمق حسن كالصدق ،والحياء والمين ،فحسن الخمق أن يكون المرء لين الجانب ،طمق الوجو،

قميل النفور ،طيب الكممة والجانب والبشاشة ورد السالم ولين الكالم وصمة الرحم واكرام الضيف تدوم
بين الناس محبتو ،وتتأكد مودتو ،وتقال عثرتو ،وتيون زلتو ،ويغتفر ذنبو ومن حسن الخمق إغاثة

المميوف واإلعانة عمى نوائب الدىر ومن حسن الخمق أن تسمم عمى األىل وتستر عيوبيم ،فإن

حسنت أخالقو كثر ما صافوه ،وقل ما عادوه ،وتسيمت لو األمور ومن حسن الخمق معاشرة الناس

بالحفاوة والوفاء ومن ذلك أن يصل أصدقاء والده ويكرميم ويجمّسيم ويسمم عمييم إذا لقييم فإن ذلك
من اإليمان ومن البر لوالده بعد موتو ،ومن ساءت أخالقو ،ضاقت أرزاقو ،والناس منو في شؤم

وبالء ،وىو من نفسو في تعب وعناء ،وأما من أالن لمخمق جانبو ،واحتمل صاحبو ،ولطفت معاشرتو

وحسنت ،ومال إليو الخمق واتسع إليو الرزق ،وىو من نفسو في راحة ،والناس منو في سالمة وأدرك
المطموب ونال كل أمر محبوب ،وقد بمغني أن رجال يشتكي من أبناء صديق لو قد توفي منذ زمن
بأنيم ال يسممون عميو وال يوقرونو وال يحبون محادثتو ،وىذا من العقوق ونوع من الكبر والغطرسة

وىو من سوء الخمق وقد ورد في صحيح مسمم أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال(( :إن من أبر البر

أن يصل الرجل أىل ود أبيو)).

ومع التزام المسمم لحسن الخمق ينبغي لو أن يجتنب صفات الضد كالكذب والوقاحة وقمة الحياء

والبذاء والجفاء ،والكبر وعبوس الوجو والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك من سيء األخالق

التي يجب عمى المؤمن أن يجتنبيا إرضاءا هلل وطاعة لرسولو  ،ومن يطع اهلل ولرسولو فأولئك مع

الذين أنعم اهلل عمييم من النبيين والصديقين والشيداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من

اهلل وكفى باهلل عميما .

