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آداب نبوية
ممخص الخطبة
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-------------------------

الخطبة األولى
وبعد:

أييا المسممون :اتقوا اهلل تعالى وتأدبوا بآداب اإلسالم والتزموا بما أمر لعل اهلل أن يرحمكم ،سوف

أتحدث في ىذه الخطبة عن جممة آداب وردت في حديث صحيح عن النبي حيث روى أبو داود في
سننو والترمذي في جامعو بسند صحيح أن أبا جري جابر بن سميم ،قال :رأيت رجال يصدر الناس

عن رأيو ،ال يقول إال صدروا عنو ،قمت :من ىذا؟ قالوا :ىذا رسول اهلل  ،قمت :عميك السالم يا

رسول اهلل ،مرتين ،قال(( :ال تقل عميك السالم ،فإن عميك السالم تحية الميت ،قل :السالم عميك،

قال :قمت :أنت رسول اهلل ؟ قال :أنا رسول اهلل الذي إذا أصابك ضر فدعوتو كشفو عنك وان

أصابك عام سنة فدعوتو أنبتيا لك ،واذا كنت بأرض قفراء أو فالة فضمّت راحمتك فدعوتو ردىا

تسبن أحدا قال :فما سببت بعده ح ار وال عبدا وال بعي ار وال شاة،
عميك ،قال :قمت :اعيد إلي ،قال :ال ّ
قال :وال تحقرن شيئا من المعروف ،وأن تكمم أخاك وأنت منبسط إليو وجيك إن ذلك من المعروف
وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين ،واياك واسبال اإلزار فإنيا من المخيمة ،وان

تعيره بما تعمم فيو فإنما وبال ذلك
وعيرك بما يعمم فيك فال ّ
اهلل ال يحب المخيمة ،وان امرؤ شتمك ّ
عميو)).
إن ىذا الحديث العظيم يشتمل عمى عدة آداب وكريم أخالق وجميل شمائل يستحب لكل مسمم

صادق أن يمتزم بيا ويتخمق بأحسنيا ألنو ليس شيء أثقل في موازين العبد يوم القيامة من حسن

الخمق ،وفي الحديث الصحيح عن النبي أنو قال(( :ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة
من حسن الخمق ،وان اهلل تعالى ليبغض الفاحش البذيء)) .وقال أيضا(( :إن المؤمن ليدرك بحسن

خمقو درجة القائم الصائم)) رواه أبو داود وىو صحيح.

إذا عمم ىذا األصل وىو محاولة تأديب المرء نفسو بالتزام أحسن األخالق واجتناب أسافل األخالق،
لقيو عندما سمّم
نجد في ىذا الحديث كيف أن النبي عميو الصالة والسالم أدب ىذا الرجل من بداية ّ
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عميو ولم يحسن السالم فدلو عمى الصيغة األفضل في تحية اإلسالم ،وليذا في رواية الترمذي قال

لو عميو الصالة والسالم(( :إذا لقي الرجل أخاه المسمم فميقل :السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو)).

وقد يشكل عمى البعض قولو عميو الصالة والسالم(( :إن عميك السالم تحية الميت)) أنو إذا ذىب
إلى المقابر لزيارتيا فإنو يسمم بقولو :عميك السالم وىذا فيم خاطيء ولكن النبي بين لو أن ىذه

الصيغة تحية الموتى لما كان يفعمو العرب فيما جرت بو عادتيم في تحية األموات إذ كانوا يقدمون

اسم الميت عمى الدعاء كقول الشاعر:

عميك سالم اهلل قيس بن عاصم
ورحمتو ما شاء أن يترّحما
لشماخ:
وكقول ّ

عميك سالم من أديم وباركت

الممزق
يد اهلل في ذاك األديم
ّ

فالنيي ىنا عن مشابية ىؤالء القوم مع أنو ثبت عنو عميو الصالة والسالم عندما ذىب إلى المقبرة

أنو قال(( :السالم عميكم أىل دار قوم مؤمنين)).

وليذا فالسنة ال تختمف في تحية األحياء واألموات بدليل ىذا الحديث الذي ذكرناه .

قال ابن القيم رحمو اهلل( :وكان ىديو في ابتداء السالم أن يقول السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

وكان يكره أن يقول المبتدئ عميك السالم وبين أنيا تحية الموتى وقد أشكل ىذا الحديث عمى طائفة
وظنوه معارضا لما ثبت عنو في السالم عمى األموات بمفظ السالم عميكم بتقديم السالم فظنوا أن

قولو عميك السالم تحية الموتى ،إخبار عن المشروع في اإلسالم عمييم في زيارتيم وغمطوا في ذلك

وانما عنى بذلك إخبار عن الواقع الذي اعتاده الناس والشعراء من تحيتيم لمموتى بيذا المفظ فكرىو

بوب الترمذي في جامعو :باب ما جاء في كراىية عميك السالم مبتدئا،
لئال يشابييم) أ.ىـ .وليذا ّ
والذي يجزيء من السالم :السالم عميكم ،والسالم عميك أو سالم عميك فإن أتى المرء بأحد ىذه

حصل السالم وأجزأه.
الصيغ ّ
واألفضل من ىذه الصيغ أن يأتي بضمير الجمع وان كان المسمّم عميو واحدا ،ويقول :السالم عميكم
ورحمة اهلل وبركاتو ويقول المجيب :وعميكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو ويأتي بواو العطف في قولو:

وعميكم.

فإن حذف الواو فقال :عميكم السالم أجزأه ذلك وكان جوابا عمى أصح األقوال وأقل الجواب أن يقول:
وعميك السالم ،أو وعميكم السالم فإن قال المسمم عميو وعميكم أو عميكم فقط لم يكن ذلك جوابا أورد

لمسالم.

والمستحب لممسمم أن يرفع صوتو رفعا يسمعو المسمم عميو أو عمييم سماعا محققا واذا تشكك في أنو
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لم يسمعيم زاد في رفعو.

ويكره السالم باإلشارة باليد أو الرأس ونحوىما بال لفظ فإن جمع بين المفظ واإلشارة فال يكره ،وأما
حكم السالم فإنو سنة مستحبة ليس بواجب.

وأما رد السالم فإن كان المسمم عميو واحدا وجب عميو الرد ،وان كانوا جماعة كان رد السالم فرض
كفاية عمييم ،فإن رد واحد منيم سقط الحرج عن الباقين وان تركوه كميم أثموا كميم ،والسنة أن يبدأ

اإلنسان بالسالم قبل كل شيء ال كما يفعمو كثير من الناس اليوم من التالعن والشتم وقمة األدب
والحياء نتيجة بعدىم عن امتثال شرع اهلل وتطبيقو في معامالتيم وعباداتيم في شئون حياتيم

والبعض اآلخر يبدأ بقولو :صباح الخير أو حياك اهلل أو ىال ىالَ أو مرحبا أو نيارك سعيد ،وغير
ذلك من تحية أىل الجاىمية التي أبدلنا اهلل خي ار منيا وىو السالم ومما ينبغي أن يعمم أن الرجل

المشيور بفسق وببدعة فيذا ال يسمم عميو من باب التأديب لو والزجر عما ىو فيو حتى يتأدب ،ومن

يكون متمبسا بمعصية كمن يكون شاربا لمدخان حال المرور بو فيذا ال يسمم عميو حتى يقمع عن

معصيتو.

ىذه بعض آداب السالم ذكرتيا لمفائدة ولمتخمق والتأدب بيا.

نرجع لمحديث :ثم قال ىذا الصحابي :أنت رسول اهلل؟ فقال عميو الصالة والسالم(( :أنا رسول اهلل))

أكد لو وبين لو حتى ال يرتاب وال يشك بأنو رسول اهلل حقا وصدقا.

وألن العرب كانوا يعبدون غير اهلل أراد أن يوقظ فيو حسن الفطرة وأن يدلو عمى الواحد األحد فقال

لو :وكما أني رسول اهلل فاعمم أن اإللو الذي آمرك بعبادتو وتوحيده وعدم اإلشراك بو ىو الذي إذا

أصابك ضر فدعوتو كشفو عنك أي دفعو عنك ،وان أصابك عام سنة أي قحط وجدب فدعوتو أنبتيا

وضمت وابتعدت عنك
لك بإنزال المطر لتصبح األرض مخضرة واذا كنت بصحراء فيربت راحمتك ّ
ردىا عميك ،كما ذكرنا في خطبة األسبوع الماضي قصة صمة بين أشيم عندما ىربت بغمتو
فدعوتو ّ

بثقميا فدعا اهلل أن يردىا عميو فجاءت حتى وقفت عنده ،من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف

السوء؟ إنو اهلل الواحد األحد ال شريك لو في ممكو وال شبيو لو في ذاتو وأسمائو وصفاتو وأفعالو ليس
كمثمو شيء وىو السميع البصير فكيف يميق بمن يعرف ربو بالقدرة التامة والممك الكامل والقوة

المطمقة والغنى التام أن يدعو غيره وأن يمجأ ألحد سواه سواء كان من األنبياء أو األولياء المزعومين

الذين نصبت عمى أضرحتيم القباب فصار الناس يدعونيم من دون اهلل في كشف ضر أو جمب نفع

فأشركوا باهلل وعبدوا معو غيره إذ أن حقيقة العبادة ىي الدعاء كما قال عميو الصالة والسالم:

((الدعاء ىو العبادة)) فنجد كثي ار من الناس اليوم ينزلون حوائجيم بعبد القادر الجيالني أو الرفاعي

أو التيجاني أو البدوي أو السيدة زينب أو الحسين أو غيرىم وىذا شرك أكبر مخرج من الممة ال ينفع
صاحبو إن أتى بو صالة وال صيام وال زكاة وال حج قال تعالى :وقدمنا إلى ما عمموا من عمل

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

فجعمناه ىباء منثو ار  .وقال أيضا :إنو من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عميو الجنة ومأواه النار وما

لمظالمين من أنصار .

أييا المسممون :الجئوا إلى اهلل في جميع حاجاتكم فإنو قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه
ويكشف السوء.

أييا اإلخوة :إن ىذا الصحابي آمن مباشرة وعرف توحيد اهلل في كممتين كما بينيا لو النبي عميو

الصالة والسالم لم يحتج إلى فمسفات كالمية ولم يقل :أحتاج إلى أدلة أكثر حتى أقتنع كما يفعل

بعض متمسممي ىذا العصر ،بل آمن دون تردد إيمان الصادق في مسألتو ،فبادر في الحال ليعمل،

فقال لمنبي عميو الصالة والسالم :اعيد إلي ،أي أوصني بما أنتفع بو ،فقال لو :ال تسبن أحدا ،قال:
فما سببت بعده ح ار وال عبدا وال بعي ار وال شاة .اهلل أكبر انظروا كيف االمتثال من صحابة رسول اهلل

والتطبيق الفعمي لما أمروا بو فمم يشتم ىذا الصحابي أي شيء كائنا ما كان من إنسان وحيوان ،فعال

إنيم كانوا يريدون الجنة فعمموا ليا.

أما اليوم فالكل يتمنى الجنة ولكن دون عمل وال تطبيق يسمعون الخطب والمواعظ والمحاضرات
ولكن ال يتغير من سموكيم المنحرف شيء ،ليس ليم ىم سوى اتباع رغباتيم وشيواتيم شيوات

البطن والفروج ومشاىدة األفالم الساقطة والدعايات الماجنة التي تبث عبر قناة البث المباشر وغيرىا
من وسائل اإلعالم ،ال ييتمون بدين وال مروءة ،أعدى أعادييم الشباب الممتزم وأبغض داعيو إلييم

ىو الذي يطول عمييم بذكر اهلل فيو يجمس أمام شاشة التمفاز الساعات الطوال دون ممل ويثقل عميو
سماع خطبة يوم الجمعة إن زادت عمى نصف الساعة ،لقد قست القموب ،والسبب عدم الصدق مع
اهلل واالستيتار بشعائر الدين ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإنيا من تقوى القموب .

أييا اإلخوة :لقد نيى النبي عميو الصالة والسالم ىذا الصحابي عن سب الناس أتدرون لماذا؟ ألن
((سباب المسمم فسوق وقتالو كفر)) ،كما ورد في الحديث المتفق عميو.

وقال في حديث آخر(( :ال ينبغي لممؤمن أن يكون لعاناً)) رواه الترمذي وىو صحيح.

وفي رواية أيضا(( :ليس المؤمن بالطعان (أي عيابا لمناس) وال المعان (أي كثير المعن) وال الفاحش

(أي فاعل الفحش وقائمو بمعنى أنو الذي يشتم الشتم القبيح) وال البذيء (وىو الذي ال حياء لو بذيء
المسان ال يسمم منو أحد من شر لسانو) )).

وبين في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود(( :أن من لعن شيئا ليس لو بأىل رجعت المعنة

عميو)) ،فمن خصال أىل اإليمان الحياء وعدم السباب ومواجية اإلساءة باإلحسان فقد قال :
((الحياء والعي شعبتان من اإليمان ،والبذاء والجفاء شعبتان من النفاق)).

أييا المسممون :ابتعدوا عن الشتائم والسباب والمعن واحفظوا ألسنتكم من السوء فمن أكثر من شيء
عرف بو ،فإنو ليس بين اإلنسان والشر إال الخطوة األولى ،واالنحدار يسير وىين ولكن الصعود
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صعب شديد وحسبنا أن نجتيد في إصالح أنفسنا وعمى اهلل التوكل وىو اليادي إلى سواء الصراط.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :وقل اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون وستردون إلى عالم
الغيب والشيادة فينبئكم بما كنتم تعممون .

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل وحده والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده.

أما بعد:

أييا اإلخوة :إن شرف األصل ،وطيب المنبت ،تأبى عمى المرء إال التخمق بالمكارم واالتصاف

بمعالي األمور ،اقتداء بآبائو الصالحين وتأسيا بأشراف قومو ولو أراد ش ار ،أو ارتكاب منكر ،ألبت

عميو أصولو وعاتبو ضميره وقال الناس :ما قالوا لمريم البتول حين اتيموىا ما كان أبوك ام أر سوء

وما كانت أمك بغيا والذىب ال يكون صف ار وال نحسا والفضة ال تتحول رصاصا والمعتز بدينو وكريم

نسبو ال يفعل إال ما يشكر عميو شعاره قول الشاعر:

وينشأ ناشيء الفتيان منا
عمى ما كان عوده أبوه

أما الذي خبث أصمو ،ونبت جذره في األوحال واألقذار ،فال يثمر إال قبحا ،وال ينتج إال خبثا ،يفعل
ما يشاء من سفاسف األمور ومخازييا ،وليس لو زاجر من دين وال حياء ،يذكر لؤم أبيو وسفاىة

أمو ،فتيون عميو الرذيمة وال يترفع عن كل نقيصو ،ألنو تعود الذنوب و درج بين العيوب ،وتخمق
بكل مكروه ،ونشأ منذ فتح عينيو ،ومد يده ،وحرك رجميو عمى ما كان أىمو وذووه ،يعيشون عميو

خسة طبع ودناءة نفس والبمد الطيب يخرج نباتو بإذن ربو والذي خبث ال يخرج إال
ويعرفون بو من ّ
نكدا والشيء من معدنو ال يستغرب:

تمك العصا من تمكم العصية

حوية
ال تمد الحية إال ّ
ولذلك نجد أحب الناس لمدين وأصدقيم إيمانا في يقين وأثبتيم عقيدة وأحسنيم طريقا إلى الخير ىم

الذين تربوا عمى الطاعة من الصغر فرضعوا حب اهلل ورسولو مع حميب أمياتيم وتوجيو آبائيم فمم

تشق عميو التكاليف وال أتعبتيم الواجبات وال المندوبات وال نفرت طبائعيم ،كال وال ضاقت صدورىم

عما جاء بو اإلسالم من آداب سامية وأخالق فاضمة وال بما نيوا عنو من الممذات ،واتباع الشيوات
بل كانوا سادة في الخير يتسابقون لمظفر برضي اهلل وليذا كانوا يمتثمون أوامر اهلل فيعممون بيا

ويجتنبون ما نيى اهلل ورسولو عنو كما في الحديث الذي ذكرناه في خطبتنا ىذه ولمحديث بقية ألنا لم
ونسأ
ننتو منو بعد ،وقد بقي بعض اآلداب لعمنا نكمميا في الجمعة األخرى إن مد اهلل لنا في العمر ّ
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لنا في األجل لعمنا ندرك فيو بعض األمل ونرّغب الناس في العمل إنو عمى كل شيء قدير
وباإلجابة جدير.

