
 

 اآلداب

  واألخالق الشرعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رعيةآلداب واألخالق الشا
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 0067/16رقم اإليداع: 

 9960-759-86-5 ردمك:

 حقوق الطبع محفوظة 

 لمؤسسة ابن جبرين الخيرية 

 هـ1416: ولىاأل الطبعة

 

 هـ1416، دار القاسم للنشر

 يةوطنلك فهد الفهرسة مكتبة الم

 عبد اهلل ،ابن جربين

 . الشرعية اآلداب واألخالق

 سم  12×17 ؛ص 48

 9960-759-86-5ك: مرد

 عنوان أ. ال             رعيةالشاألخالق   -2           شرعيةال ابداآل -1

 0067/16                                                    212 ديوي

 ح



 اآلداب واألخالق الشرعية
 

3 

 

 

 

 

 

 للل
 



 رعيةآلداب واألخالق الشا
 

4 

 

 

 

 

 



 اآلداب واألخالق الشرعية
 

5 

 تقـديـم فضيلِة الشَّيِخ العالَّمِة

 يٍنرباجِلبِن عبِد الرَّمحِن  اهللعبِد 

وأمر وهنى، وأشهد   ،وقدر فهدى  ، وىلق فس  الذي خالحمد هلل 

اهلل إياه،    أن  إال  نعبد  غيره وال  لنا  إله  ال  الحق  اإلله  أنه  هو  وأشهد 

ع بحّقه  فون  وُيعرِّ إليه  يدعون  الرسل  وختمهم  أرسل  عباده،  لى 

بيَّن    بمحمد وا  الذي  ق  واألخالآلداب  األحكام 

بقوله وفعله،   على    را ه ومن سوصحابته  وآل  ،الشرعية 

 وبعد:هنجه واتبع هديه. 

المساجد  بعض  يف  ألقيتها  كنت  محاضرة  لبعض    فهذه 

بعض   ضّمنتها  النبي  المناسبات  هبا  ربى  التي  اإلسالم  آداب  من  ا 

   ع   ، أمته دّلت  ا والتي  العقول  والفطر  ليها  لزكية 

وأثرها المستقيم  بفضلها  وشهد  ا   ة،  ف،  والمخال لموافق  وحسنها 

يهدف إليه اإلسالم من التعاون على  ا ما  تخلق هب حقيقها وال وعرف بت 

والتع  والوفاء،  الخير  والصدق  واإليثار،  والمواساة  بالحسنى،  امل 

و  والشتم  والسباب  والنزاع  الشقاق  عن  والثلب والبعد    العيب 

 د. ا يزرع البغضاء واألحقا ع العثرات، ونحو ذلك مم والقذف وتتب 
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العل وقد   المت كتب  والماء  يف قدمون  األدبمتأخرون    الديني    

ا  األخالق  من  إليه  يدعو  وما  اإلسالم  والسمات  ومحاسن  لنبيلة 

الرفيعة ما ُيعرف به أن هذا الدين أشرف األديان وأكملها وأنه تنزيل  

 . يدمن حكيم حم

بال  يقرأ  فنهيب  أن  يف مسلم  األمة  علماء  كتبه  الشرعية  ما  اآلداب   

األخال ومكا  ت رم  وما  من  ق  وإي حويه  لألدل تفصيل  النقل ضاح  ية  ة 

فعال، وكيف اكتسبوا  قلية، وما أثر عن سلف األمة من األقوال واأل والع 

َبذلك أفئدة الناس وأقنعوهم باعتناق اإلسالم عن محبة وطمأنينة مما  

تَ  الدين  سبَّب  ن  القلوب واإل مكُّ ما  قبال عليه بصدق ورغبة من  ؛ وهذا 

له يف    كالن.  ليه الت مستعان وع اهلل ال لزمان، و يف هذا ا أبنائهم  نؤمِّ

ارتجاال   ألقيتها  المحاضرة  هذه  أن  دونوليعلم  أو      استعداد 

لة، ولم أتوّسع يف شرح اآلداب  تحضير؛ فلهذا لم أذكر جميع األد

المو الوقت عن استيفاء ما يف  الفروع، واهلل أعلم لضيق    ، ضوع من 

 وآله وصحبه وسلم.  ،  على محمدوصلى اهلل

حمن بن عبد ا الل عبد  كتبه:  ِجبرين  اللرَّ
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 امُلقدِّمة

نبي  اهلل  عبد  بن  محمد  على  والسالم  والصالة  هلل،  الحمد 

 ڱ ڱژ  :هل، وكاشف الغمة، الذي خاطبه ربه بقوهذه األمة

ا  ،[4:القلم] ژں ڱ وأصحابه  آله  الطيبين،  وعلى  لكرام 

   .اا كثير  سلم تسليم  و

 :(1)بعدا أم

بكل أمر  قد  اإلسالم  العقو  فإن  تستحسنه   تسيغه،وتس  لما 

كلوهنى   المسلمين   عن  وأمر  الزكية،  العقول  تستقبحه  شيء 

بين با التأليف  شأهنا  من  التي  اإلسالمية،  واألخالق  آلداب 

 
وقد قمت    ، ين بن جربلفضيلة الشيخ عبد اهلل  الة محاضرةأصل هذه الرس  (1)

 ة بعض وصياغ  ،رروحذف المك  ،ثم قمت بتصحيحها   ،بنسخها يف أوراق

عليها  واإلضافة  عل  ،الجمل  فصولوجعلها  فضيلة ،  ى  على  عرضتها  ثم 

فصححها  ع  ،الشيخ  وقدموأضاف  بنشرها ،  لها   ليها   اهللحمه  رف  ؛وأذن 

يكتبها واسعة،    ةرحم أن  اهلل  موازين  ونسأل  يجز  ،أعماله  يف  ا ي خير  وأن 

 )أبو أنس(. .ساهم يف إخراجها كل من 
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والشنآن؛  قل البغضاء  وإزالة  ويكوهبم  يهم  يقوِّ مما  ون  وذلك 

نصر ا  سبب   ويرفعيف  أعدائهم  على  ويعلي  شأ  من  هم  هنم 

 هم. كلمت

  ما نراه من لموضوع هو  هذا ا  كتابة يفعنا إلى الوإن مما دف

الشرعية؛ بل إننا    مخالفة صريحة لآلداب اإلسالمية واألخالق

باهلل-  نجد والصد    -والعياذ  هبا  العمل  عدم  على  يحّض  من 

 .عنها

نذ اآلونحن  بعض  كلها-  قداب واألخالكر  كل   -ال  ألن 

ب تحتاج  قد  منفرد  حث  خصلة  اآلداب   ؛اا  بعض  نختار    ولكن 

واهلل   ،آلدابث قّدر هذه ار اإلسالم حيقد  كلالمهمة لُيعلم بذ

على   اهلل  وصلى  محمدالمستعان،  وصحبه   ، نبينا  آله  وعلى 

 وسلم. 

***** 
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 :ألدب األّولا

 احملبة واألخوة يف اإلسالم

جعلهم إخوة كما لمين ون المسسالم ربط بيإل ا  أنال شك  

تعال اهلل  وقال:    ،[10:تارجالح]  ژۋ ٴۇ ۈژ  ى:قال 

 ڱ ڱ ڳژ  :وقال  ،[103:نعمرا  لآ]  ژڌ ڍ ڍژ

ما   حصل  فجعلهم كلهم إخوة، وإن  ؛[178:البقرة]  ژں ڱ ڱ

الق من  بينهم  فإهنمحصل  القتل  ومن  ذلك-  تال  ال    -رغم 

 يخرجون عن هذه األخوة. 

بمع المحبة  تقتضي  األخوة  أن  شك  تحب وال  أن  نى 

عليه وتدله  الخير  أعظممحبفال  ،ألخيك  من  ا خصا ال  ة    لتي ل 

 . سالمإليها اإل دعا

ؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ي ال» :قال النبي 

يحب  م  الشر،    ؛«لنفسها  له  ويكره  الخير  له  يحب  أنه  فالمراد 

شر   منه  رأى  وإذا  عليه،  دّله  الخير  له  أحب  إذا  أنه  ا  ومعلوم 

 .عنهحّذره 
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إله إال    ال   : فاألخوة يف اإلسالم هي أن تعرف أن كل من يقول 

ر محم   اهلل  ويعرتف  د  اهلل،  ويع دا با بالع سول  ويفعلها،  ما  ت  تقد 

فإنه تعتقده   اهلل،  ل   من حق  ا أٌخ  الدين، ولو  ك يف  هلل، وأخ لك يف 

نساب أو اختلفت األلوان، فما دمت أنت وهو على  تباعدت األ 

 ا كان أخاك فعليك أن تحبه يف اهلل وهلل.  دين واحد فإنه أخوك، وإذ 

ة  ب حمت الا وليسالدين آثار  يف  بة  محاهلل وال  ة يفمحبثم إن لل

يه من هو عل  ترتك أخاك على مادعوى المحبة ثم  يف اهلل مجرد  

الشديدة؛ وأنت تقدر   الجهل أو البدعة أو المعصية أو الحاجة

 على إزالة ذلك عنه!

 :فمن هذه اآلثار نذكر ما يلي 

 :اهللاحملبة يف 

، وذلك يف هلل  محبةأمرنا بأن تكون ال   ثبت أنه  

فيه»  :  لهقو ُكّن  من  ب  ثالٌث  حالوجد  وة  هن 

أ مانياإل يكون:  مم   ن  إليه  أحب  ورسوله  وأن الل  سواهما،  ا 

يحب المرء ال يحبه إال لل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ  

 . «الل منه كما يكره أُن يقذف يف النار  أنقذه
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  وأن يحب المرء ال يحبه إال »  :فانظر إلى قوله  

واستل  وألج،  اهلل  ألجل  :أي،  «لل كان  فإذته  قامصالحه،  ا 

 . يمانحالوة اإلنه يجد كذلك فإ

هذه المحبة من الخصال التي     بل قد جعل النبي 

أ  أ يستحق  يكون هلها  السبعة  ن  يف  القيامة  يوم  الظالل  أهل  من  وا 

  : الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله؛ فقال  

   . « عليه ا  رق تف و   ، ه عا علي جتم ، ا لل ورجالن تحاّبا يف ا » 

يفاباجتم  والمراد االجتماع  وبتفعهما  حياهتما،  رقهما  

على أهنما متحابان  اجتمعا يف الدنيا    :موهتما؛ يعني  التفرق بعد

بينه يفرق  يف ولم  اهلل  يظلهم  الذين  من  فهذان  الموت،  إال  ما 

 .ظله يوم ال ظل إال ظله

كث ولكن  كذلك،  هلل  والحمد  يوسير  والمسلمون  ما  وس ا 

بينهمهمينب  يطانشال بعضهم    حشة ونفرةواء والالبغض  ، ويوقع 

سب   من النفرة  تلك  فتكون  والتباغض ب  بعض  للتقاطع  ا 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ  :ذي هنى عنه اهلل يف قوله تعالىوالتحاسد ال

 جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
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العيب،   :واللمز  ،[11:الحجرات]   ژيئ ىئ مئ حئ هو 

 .[1:ةالهمز] ژٿ ٿ ٿ ٿژ لى:تعاكما يف قوله 

اهلل بين  الوسهذ  يف    وقد  اآليات  التي  ه  ائل 

 : بة منهاهبا المح تحصل

 . لبصفاء الق -1

 . ية الخالصةالنو -2

نياهتم،   ومعلوم قلوهبم وخلصت  إذا صفت  المسلمين  أن 

بعض   بعضهم  بعض    ،اونصح  بعضهم  بينهم    ؛اوأحب  زالت 

ون والبغضاء  والحسد  وأ ذلكحو  المنافسات  صبحوا  ، 

مجوأص  نمجتمعي قلوهبم  يك  تمعةبحت  لم  بينهم  ن  مؤتلفة، 

وال واجتمعت    حقد،  علتفرق  يحبهكلمتهم  ما  تعا  ى  لى، اهلل 

 اد. وهو ما أراده من العب

الصحابة  وهم  وخيارها  األمة  لصفوة  حصل  ما  هو   وهذا 

  باإلسالم؛    نالذي فائتلفوا  اإلسالم  قبل  أعداء  كانوا 

اهلل   تعالى  لكبذفذّكرهم  قوله   چ چ چ ڃ ڃ ژ  :يف 

عمران]  ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  [ 103:آل 
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تعالى  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ  :وقال 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

  .[63-62:األنفال] ژڦ ڦ ڦ

إخوان   فأصبحوا  قلوهبم،  بين  تعالى  اهلل  متماسكين فألف  ا 

تعالى قوله  يف  األخوة   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ  :هبذه 

 .[103:آل عمران] ژڃ

اإل  ما  فهذا عليه  ن  وهفسالم؛  يحث  أن  على  كون يحثنا 

مت  مجتمعين قلفرقين،  غير  وإن  وبنمجتمعة  أبداننا،  تفرقت  ا 

بعض   بعضنا  يخالف  ال  وأعمالنا،  ونياتنا،  أهدافنا،   ؛امجتمعة 

ذلك،   ونحو  والتحاسد،  التضاد  وقع  االختالف،  وقع  فإن 

معنويات وتضعف  كلمتنا  تضعف  ألحد وبذلك  يكون  وال  نا، 

منا  قدر، وصار  خراآل  عند برأيه وبنتسي  كل  أن بّد    فسه ويدعي 

إخوانبه، ويحقب يف جالصوا كانته ولر  منه وأفضل، و  أكرب  وا 

 . ويلتمس مثالبهم ومعايبهم وينشر السمعة السيئة لمن خالفه!

فإهنم  وأولياؤه؛  الشيطان  ويتمناه  أعداؤنا،  يتمناه  ما  وهذا 

للمسلمين؛ وأهل  يتمنون  السنة  أهل  تكون   حق،ال  سيما  أن 
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ا  ةقفرتلوهبم مق  ۇ ۇژ  :داليهو  هلل تعالى عنمثلما قال 

   .[14:رحشال] ژۆ ۆ

 . فهذا بال شك مما يتمناه أعداؤنا

بين  به  ونسمع  به  نحس  الذي  التفرق  هذا  أن  شك  وال 

الحين واآلخر أثر من آثار اآلداب السيئة، وإال فلو تأدبنا بآداب 

لنا  الساإل لما حدث  التفرق،  م  اولمهذا  بعضناا  ورة  ع  لتمس 

 .  جانبهالكمال يف ويّدعي أنئ باآلخر أحد يستهزوال  ،عضب

 ذا يكون المنصفون! هك ما

 :النصيحة ألخيك

ال شك أن المحبة تقتضي أن تنصح أخاك إذا رأيته قد أخّل  

 .بواجب

هلل فتنصحه  المحبة  آثار  أعظم  من  النصيحة   ، تعالى  وهذه 

إينوتقو يفل:  أحبك  آثا؛  اهلل    ممن  أحبتر  أن  كذا  ب  نصحكي 

 ا وكذا...دلك على كذ وأ ذا،كو

الن ليسوهذه  مقتصرةصيحة  مثل  عل  ت  الدنيوية،  األمور  ى 
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م مساهمته  أو  تجارتك  يف  ما  مشاركته  على  تدله  أن  أو  عك، 

فيه خصوصيات .يربح  من  ليس  هذا  فإن  ذلك،  وشبه   ..

 سع من ذلك.  بل المحبة أو ؛المحبة

أن   المحبة  الطفمن  إلى  عليها،و  عة اترشده   تحذره و  تدله 

عنهاعلى    وتحثهالمعصية  من   طاالبتعاد  له  وتبّين  ير  الخرق  ، 

إلى رضى اهلل    والشر، وتوضح له الطريق السوي الذي يوصله

وسوف يتقبل منك إذا  ، تعالى والجنة؛ وهذه هي حقيقة المحبة

 قصد إال  دف دنيوي، والعلم أنك صادق المودة، ليس لك ه

 عليه.  دلهوت تريد له الخيرك أن

نياه،  يف دينه ود ما ينفعه    تدله على تنصحه، و ك أن  نفس   ر تحتق   وال 

 . كنت أجهل منه، أو أصغر منه؛ هذا هو مقتضى المحبة   ولو 

النبي   بين  آثار   وقد  من  أمثلة  النبوية  السنة  يف 

ا كقوله  هذه  وال»  :لمحبة،  تقاطعوا،  تظالمواال    ، 

بع  ،دوا تحاس  ا، والتهاجرووال   يبع  بيع بعض،   ضكم وال    على 

إخوان    عباد  وكونوا المسمسلال   ،االل  أخو  وال  ،لمم  يظلمه    ال 

يح هاهنايخذله وال  التقوى  إلى صدره -  قره  بحسب   -ويشير 
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أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم  امرئ  من الشر 

 . «حرام، دمه وماله وعرضه

الحوظاه  بيِّن ال  ر  إلى شرحديث  الن يحتاج  ذكر  فلما  بي  ، 

    بين بقالمسلمياألخوة  الل وكونوا  »  :لهون    عباد 

يثبِّ   ،«اإخوان   أن  األخوة  أمرهم  هذه  آثتوا  من  عدم  التي  ارها 

وال يعتدي   ،اوأن ال يظلم بعضهم بعض    ، اتحقير بعضهم بعض  

بعض   بعضهم  يهجر  وال  بعض،  على  من    ،ابعضهم  ذلك  فكل 

 األخوة.  هذه  آثارآثار هذه المحبة ومن 

قلبك  ُتغل    ناك أفإيَّ   إخوة لكمسلمين  ال  كل  أن  فإذا عرفت

أ  دحقب لهمألحدهم  بغض  احو  أو  أليهم،  تق ،  ازدراء  أو  ار 

ا لهذه ا أو طالب علم فتكون بذلك مخالف  إذا كان عالم    ة  خاصَّ 

النبي   عليها  دل  التي  النبوية  وتكون  التوجيهات   ،

ست فل  اإلرشادات  ألنك إذا لم تعمل هبذه   ؛ هبذه األخوةمخال  

و شرط  الذي ه،  نفسكما تحبه ل  يكختحب أل  ا يف أنكصادق  

ش  اإليمامن  كما  روط  قولن  يؤمن »  :النبي    يف  ال 

 . «أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه
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اإليمان   أهل  من  وال  اإليمان،  كامل  يكون  الصحيح فال 

 . يحب لنفسه  الحق إال من أحب ألخيه ما

 :االنصيحة سرًّ

دته طأ أرش ا يف خك واقع  أخا  أيتا رمحبة أنك إذومن آثار ال

له:  خلو بهنه، فتك وبينيب  يماا ف سر   إن  وتقول  ك وقعت  يا أخي 

يف هذه الزلة ويف هذا الخطأ، ومن النصيحة أن أنبهك عليه بيني  

وينصح، يسرت  المؤمن  فإن  ويفضح،   وبينك،  يهتك  والمنافق 

أدلك    أحب أن  حب أن أنشر عنك سمعة سيئة، ولكنيوأنا ال أ

أخط  ألينبهك  أن  أن  ير، وأحبلخا  ىلع قد  هذا  ت يف  أرأيتك 

الفعقول ويفال رأي  وقد  تقّصر يفل،  تقوم تك  العمل، وال  هذا   

 . هبذا األمر

الطاعات،   يف  أو  اآلداب،  يف  كان  سواء  الخطأ  على  فتنِّبهه 

ع أو الجماعات، قل عن الصلوات، ويتكاسل عن الجم كأن يتثا 

أ  ثوبه،  يسبل  ل أو  يحلق  ويط و  م   . خ إل   . به.. شار يل  حيته  ن  فهذه 

 .فيها  لحق له بيان ا صحه، و تدعي ن عال التي تس األف 
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إذا وقع يف األخطاء القولية، يف خطبة أو موعظة أو ذا  وهك

بينك   فيما  تنصحه  ثم  تحبه،  أنك  له  تبين  أن  فعليك  نصيحة 

فيتقوبي له،  له حبك  يظهر  فبهذا  عذر نه،  له  كان  فإن  منك،  بَّل 

لم    وقبلته،  اعتذر قب  له  يكنوإن  وعذر  نص تقبل  ،  يحتك ل 

 قة. ة الصاداألخون أهل  بأنك موشهد 

ى، ومن آثار المحبة الصادقة،  اآلداب الحسنفالنصيحة من  

النبي   الدينية، وقد جعلها  الدين كله   ومن اآلداب 

النصيحة»  :بقوله التق  فينصحهم  ؛«الدين  والنقص  عن  صير 

الخلل فيه، ويبّين لهم وجه  الذي    صقالنجه  ، ووالذي يقعون 

 . فيه قعوني

يف  إلنسان  أن يقع ا  بل ال بد   ،ال  ن كامأنه ليس كل إنساك  ذل

من  خلل   فإن  الخلل  يف  وقع  قد  أخاك  رأيت  فإذا  نقص،  ويف 

صواب، وتبين له الحق  كمال األخوة والمحبة أن ترشده إلى ال

 .ل سرور؛ وسيستقبله منك وينساق إليه بكوتدله عليه

ا تبادل  أن  شك  الناالشرعيداب  آلا من  حة  لنصيفال  ة  تجة 

 ادقة. دة الصعن المحبة والمو



 اآلداب واألخالق الشرعية
 

19 
 :عامةالنصيحة للة األمور وة لوالالنصيح

بذلك    وتكون النصيحة لكل فرد كما أخرب النبي  

  ؟ رسول اهلل  ا ن ي لم  قالوا:  : ا وكررها ثالث    ، « نصيحة ن ال الدي »   : بقوله 

 . « وعامتهم   ن ه، وألئمة المسلمي ولرسوله ولكتاب لل  » قال:  

األ  مله والية يف  كلُّ من كان  مور هم  ووالة  األأمر  مور: ن 

سرة، وأمير القبيلة؛ أو البلدة،  األ  وربمسجد ومؤذنه،  فإمام ال

اب والموظفون  الُكتّ  ومدير المدرسة والمدرس نفسه، ومعلمو

يُ  فلهم حق علينا أن   ، من والة األمورتربعونحوهم، كل منهم 

 عية.  رشوهذا من اآلداب ال ؛نصحهم، وأن نبين لهمن

ال    هم، فمعلوم أنهمحبتأثر  د أن تكون من  ونصيحتهم ال ب

يقع   أن  بغير  دهأحبد  زلة  إما عن عمد وإما  م يف خطأ وخلل، 

ف ننصحه؛  لتعمد،  أن  علينا  حق  منهم  يحصل كل  فاستقامتهم 

 . اهبا المسلمون جميع  ى قوهبا عز ونصر وي

الم من  هبا  والنصيحة  أمرنا  التي  تعالى:   يفواعظ   قوله 

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہژ

 . [125:النحل] ژۓ
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التذكير أيض  ي  وه من  تعاكما يف  ا  قوله   ۋ ۋژلى:   

 . [45:ق] ژۉ ۅ ۅ

كما أهنا من اإلرشاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېژيف قوله تعالى:  

 .[17:نلقما ] ژۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

***** 
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 :ثَّانياألدب ال

 افاإلنص

تعالى:   ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ  قال 

 . [54:ءالنسا ]

اهلل ذم  يففقد  الحسد  اآل    مهذه  وهو  ة  السيئ   اآلدابن  ية 

 . وضده اإلنصاف وهو من اآلداب الشرعية

من   تنصف  أن  هو  وتعواإلنصاف  بما  نفسك،  أنت رتف 

ك عند اهلل  ال ينقصقدرك و  مخّل به، وال شك أن ذلك يرفع من

 بل يرفع من معنوياتك.  ؛باده وال عند ع 

اإلدآل افمن   كون  الشرعية  نفساب  من  ينصف  ه؛ نسان 

عل بالحق  أخط فيعرتف  وبما  نفسه،  فيسرتشد أ  ى  فيه، 

ويستصوب ما أخطأ فيه، ويجعل الحق قصده، ومطلبه، ويأخذ  

 . ه ه حيث وجد ب

النبي  ولقد   من  يحذِّ   كان  ومن  تقالر  اطع 

الحالقة ويسميها  ال »  :  يبنلاويقول    ،الشحناء 

   .«ولكن تحلق الدين ،الشعرلق تح :أقول
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ه ويَّتبع نفس   سلم وجدناه ينصف منفإذا نظرنا يف آداب الم

ويتقبلهال وو  حق  كان،  من  ومع  كان  أأينما  يحب  هل  جدناه 

وإرشادهم   نصحهم  منهم  ويتقبل  من  صف  ين  نسانفاإلالخير 

 نفسه، ويعرتف بما عنده؛ وهذه من اآلداب الحسنة.  

الناس  الذي  وأما   من  ميشمئز  كالم  يقبل  فوقه، وال  ن 

بنصي جاءه  متى  دونه  من  أنت  ويحتقر  من  ويقول:  حتى حة، 

أين     ، اسن أعلم منك وأجّل وأكرب منك  مك وأنا  علتنصحني؟ 

 .؟فكيف ترشدين وتنصحني؟ فهل يقول هذا عاقل ؟اوقدر  

اقبل الحق مما )ع من جاء به، يقول القائل:  مقبول مفالحق 

به عدو  وإن    جاء  كان  دَّ  ورُ   ،اكان  وإن  به  من جاء  على  الباطل 

 . (اصديق  

ه ا فاقبلل صواب  ان القول، فإذا كإلى القائالقول ال  انظر إلى  

بخطئك   واعرتف  نفسك،  من  ُبيِّن  وأنصف  خطؤك؛ إذا  لك 

معصوم   لست  يق  ،األنك  أن  بد  ال  خبل  منك  قال ع   طأ؛ 

: « ن التوابونير الخطائيكل بني آدم خطاء، وخ».  
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األجالء العلماء  كان  تقبَّلوا     ولقد  ُنصحوا  إذا 

وأق  عالنصيحة  م بلوا  قائل ليها  كان  آرهما  وردوا  ، اءهمها، 

 . بات، ورجعوا إلى الحق الصوابن الكتامسوا ما كتبوه موط

ال واجب  هو  ووذلك  الحق الرجوع  جميع،  من    إلى  خير 

ن ى الحق، وأأن نرجع إل ذا يلزمنا  التمادي يف الباطل، فعلى ه 

ُنِصرَّ على أخطائنا، وال نصر على باطل  ننصف من أنفسنا أن ال 

أن كذلكتبين    بعد  أنه  اللنا  كان  ولو  ج،  ب ذي  صغير  اء  أو  ه  ا 

 هذا هو اإلنصاف.   ، و ذلكا أو نحر  حقي

حامله، عليه أن علم وطالب ال سيما  وال شك أن اإلنسان ال

دونه وال  حتقر َمن  له، فال يلمه، ويف عميكون قدوة للناس يف ع

وال الصغير  على  وال  يتكرب  أحد،  على  يتكرب  وال  غيره؛  على   

نحمل  ي اشمئزاز  يف  عتو  والا  فسه  ن  وال  بل  فور  ا  الحق،  عن  ا 

 ل الناس. ا لكتواضع  يكون م

***** 
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 :ألدب الثَّالثا

 انبالتواضع ولني اجل

تواضُع ولين الجانب؛ داب التي أّدبنا هبا اإلسالم ال اآل ن  وم

ه أمر أهله بالتواضع وهنى عن التكرب، والمتواضع هو الذي  فإن

إقب الناس  على  متساوي  اال  ُيقبِل  بين    وصغيرهم،    همير كبا 

ووي هذا  من  هسمع  من  ويقبل  ذاك،  ومن  من  ويلين ذا  هذا، 

وُيسفر   خُلُقه،  ويسعهم  لهم،  وجهَ جانبه  ويلهم  لهم  ه،  بسط 

 . اا وقالب  خلقه قلب  جاَهه ويتواضع لهم من 

بنفسه، المتأما   ويرتّفع  بأنفه،  يشمخ  الذي  ذلك  فإنه  كرب 

كائن  دونه  هو  من  كان  اويحتقر  ال  ،من   ويراهمس  ناويزدري 

ح علىكأهنم  لغيره   شرات  يرى  وال  األرض،  ح  وجه    ، اق  عليه 

ه أرفع عي أن دّ حد، فيا من أومن آثار تكربه هذا أنه ال يقبل نصح  

قدر   يتمنهم  فال  وأفضل،  وا  بإرشاد  بموعظة  أثر  را  تكب  ال 

 ا بنفسه. وإعجاب  

للمسلم  فينبغي  السيئة،  األخالق  من  شك  ال  أن   وهذا 

رتفع على يرفع نفسه وال ي   صغير والكبير، الللا  يكون متواضع  
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منزلته، فيكون من آثار ذلك أن يقبل مقدرته وأحد مهما كانت  

من   كل  أمن  نصحهأرشده  تأدب و  فقد  كذلك  كان  ومتى   ،

تلكبأدب   من  ال  حسن  نبينا    تياآلداب  هبا  ،  تخّلق 

 .   وتخلق هبا أصحابه

م سالإلتي حرص عليها ا داب اإلسالم ال وال شك أن من آ

إلى المسلمين بعين الرحمة    نظرُ  الجانب، واللينُ   اضع،مع التو 

وإرشا  ونصحهم  إلىوالشفقة،  الجاهل، ا  دهم  وتعليم  لخير، 

ي عن المنكر، كل هذا  نهلمعروف والواألمر با  وإرشاد الضال،

و اهلل،  عذاب  يف  الوقوع  من  عليهم  آثار  شفقة  من  كلها  هذه 

 العذاب.   قعةوام ليهم منه للمسلمين، والشفقة عمحبت

وإف هبذا  تأدبنا  إابتعذا  أصبحنا  يضاده  عما  وأمة  دنا  خوة، 

قوي   لهمتماسكة  معنوية  تفرقت اهت ا  إذا  وأما  مكانتها،  ولها  ا 

وتشكل آراؤمتنا  واس تتت  من  نا  ذلك  فإن  برأيه؛  منا  كل  تبّد 

المسلمين وضعف  الفرقة  سبب  أسباب  ويكون  تم،  يف  كين ا 

 ائر.لدوويرتبصون بنا اا  ننائنا منا؛ الذين يكيدوأعد



 رعيةآلداب واألخالق الشا
 

26 
و إذا  والمسلمون     كلمتهم  اهلل  اجتمعت  بدين  تمسكوا 

  ژڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژتعالى:  كما أمرهم اهلل  

الحبل المتين واجتمعوا على    وا هبذا وتمسك   ، [ 103: آل عمران ] 

ا باآلداب  ا وتأدبوا جميع  تعالى وأخذ بعضهم ينصح بعض    أمره 

كلمتهم وتجعلهم    ويتق  كان ذلك من األسباب التي  ؛الشرعية

 لة. امأمة متماسكة متك

***** 
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 :بعالرَّااألدب 

 املودة وإفشاء السالم

اإلس اآلداب  المجاءت  إلثبات  السالم ود المية  وإفشاء  ة 

تؤمنوا»  :ه  قولمثل   حتى  الجنة  تدخلوا  وال    ،ال 

  ؟ وه تحاببتمتؤمنوا حتى تحاّبوا، أال أّدلكم على شيء إذا فعلتم 

 . «كملسالم بينوا اأفش

ال إفشاء  سبب  فجعل  وجعا  سالم  سبب  للمحبة،  المحبة  ا ل 

الجنة حتى»  :لدخول  الجنة  تدخلوا  إ،  «تحابوا  ال  ذا  ومعناه: 

م يخمتقاط  ن تباغضيكنتم  منكم  كل  ويبغضه، عين  اآلخر  ذل 

 وال يبين له خطأه، فإن عاقبتهم الهالك المحقق. 

 نا إذا تحاببالعذاب، بخالف ما  ال شك أن هذا من أسباب  و

بحنا إخوة متحابين يف ذات اهلل  قلوبنا، وأصزالت البغضاء من  و

بعض  ت بعضنا  يحب  تثب باألس  ونعمل   ، اعالى،  التي  هذه باب  ت 

كت  ال المحبة؛  المودة  زبادل  أسباب  وتبادل  والنصائح،  يارات، 

 وإفشاء السالم وأشباهها.  
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على األسباب التي ا يحث أيض     وقد كان النبي 

تُ هذ  ثبتت والتي  والمودة،  المحبة  ضه  عن  كقوله ْبعُد  دها، 

   قالل الطريق،  حق  عن  سألوه  الطريق  »  :ما  حق 

الب األذى،غض  وكف  واأل  صر،  السالم،  بالمعروف، ورد  مر 

المنكر عن  على »  :وقال    ،«والنهي  للمسلم 

بالمعروف ست  وتتس  :المسلم  لقيته،  إذا  عليه  إذا  جيبلم  ه 

إذا  وده إذا مرض، وتتبع جنازته  عاك، وتشمته إذا عطس، وتعد

   .«وتحب له ما تحب لنفسكمات، 

ل النواوكذا  تأملنا  النبي    هيو  عنها  هنى   التي 

لعرفنا   بغض  أمته،  تسبب  لكوهنا  فيها،  وحقد  الحكمة  فقوله   ؛ اا 

:  «ي أخيال  بيع  على  أحدكم  وقوله   ،«هَبع 

:  «أخيه خطبة  على  بعضكم  يخطب  وغيرها    ،«ال 

المعامالغش يف  نهي عنال  ثلم  ،نواهيه  من   الت،   

لم   ما  بيع  أو  والخفية،  المجهولة  األشياء  وبيع  الغرر،  وبيع 

قَ مسَّ قَ يُ  هي  إنما  والحقد   عٌ طْ ،  والبغضاء،  العداوة    لمادة 

 لشحناء بين المسلمين.  وا
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 يسيء الظن فيمن خدعه، ومن غشه أو باع المشرتي مثال  ف 

من فتحدث  بيعه  بي  على  والشنآن  العداوة  وبيننهذا   ، ئعباال  ه 

كل دعانا   هوذلك  التي  والمودة  واألخوة  األلفة  لحكمة  مناٍف 

 إليها اإلسالم. 

***** 
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 :األدب اخَلامس

 التعاون على الرب والتقوى

ا اآلداب  المسلمونومن  يتعاون  أن  الرب عل  لشرعية  ى 

قوله:    ،والتقوى يف  بذلك  تعالى  اهلل  أمرهم   وئ ەئژكما 

 .[2:المائدة] ژېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ

مق  والتعاون ليس  على  صور  هنا  يشمل ا  بل  الدين،  أمور 

فيذ أوامره،  ا، وعلى تنفيذ حدود اهلل وتنالتعاون على أمور الدني

 وعلى األمر بالخير والدعوة إليه.  

التعا  هذا  يكون  صحيح  وال  إذا  ون  إال  القلوب  ا  ائتلفت 

بعض فعند ذلك    يف ربت وتحابَّت وحسنت ظنون بعضهم  وتقا 

يتز  ويتحابا تجدهم  ويتجالسو ورون  اهلل، ون  يف  ويتبادلون   ن 

بعضهم   ويرشد  بينهم،  فيما  بعضهم   ، ا بعض  النصيحة  ويهدي 

 بين األخ ألخيه النقص الذي فيه، ويفكرون يف عالجه. وي  ، ا بعض  

عل جراح األمة، وماذا نفعاونون على عالج  ثم بعد ذلك يت

 ؟ حتى تعود األمة إلى دينها

 ذا رأينا األمة متفرقة؟ إ
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 أهلها؟ تمّكنت وكثر المعاصي قد  ذا رأينا أنإ

الضالل   ودعاة  الفساد  دعاة  رأينا  على إذا  يتعاونون 

 ؟اي بعضهم بعض  ضاللهم ويقوِّ 

،  اآلداب الشرعية أفال نكون نحن أولى بالحق ونحن أهل  

  ا بخلق النبي ؟ الذين تخّلقوالنبوية  وأهل األخالق

   .؟وتأدبوا بأدبه

يف    ول اهلل  سعن خلق ر    ت عائشةسئل

تعال فقالت:  [4:القلم]  ژں ڱ ڱ ڱژ  :ىقوله  ان ك». 

 .«خلقه القرآن

وعامل   :تعني  بأخالقه،  ومتخلق  بآدابه  متأدب  أنه 

 ه. ديه، وسائر على هنجبإرشاداته ومهتد هب

احتوى   التي  نبيهم  بآداب  يتأدبوا  أن  أمته  عليها فعلى 

ليها والتي سار ع   يهم  رويت عن نب  القرآن، والتي 

 ده غير متفرقين. يف عهتمعين فظلوا مج   حابتهص

***** 
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 :ألدب السَّادسا

 اإليثار

األنصار:   يف  تعالى  اهلل   ائ ى ى ې ېژقال 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

فكانوا   ؛[9:الحشر]  ژیی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

هم ن المهاجرين مع أهنم من عدنان ويحبون من هاجر إليهم م

قحط من من  وهؤالء  وهؤالء  ان،  المدينة  مكة  ولكن  !من   !

م وقّدموهم على أهلهم ألهنم مؤمنون؛ فألجل اإليمان  أحبوه

 ى أنفسهم ولو كان هبم خصاصة. ء علاليؤثرون هؤ

نز صحابي  وسبب  أن  اآلية  هذه  اول  النبي  ا  ستضافه 

    عند يجد  من  فلم  رجل  فقال  الماء،  إال  أهله 

وذهب به إلى   ،اهلل  سولنصار: أنا أْكِرم ضيف راأل

ء  شاشيء؟ قالت: ما عندي إال ع  ه: هل عندك، وقال المرأتهبيت

الضيف لذلك  العشاء  فقدمت  ه  !صبيتي،  وصبيته وبات  و 

 ىئ ېئ ېئژ  :ة، فأنزل اهلل هذه اآليةا تلك الليلجياع  

 . ژی ی ىئ ىئ
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ا من المهاجرين من الحجاز ومن العراق  وقد ُنقل أن كثير  

كان أهلها و-  لما استوطنوا تلك البالدإلى خراسان، ف  جرواها

المجوس تجار  وك  -من  فيانوا  فإا  أصبحوا  ها  أحد وذا  جاء 

الي باع يف هذا  أن  له  يدّله  يشرتي من بعضهم وقد سبق  فإنه  وم 

يبع ويق  لم  الذي  أخيه  ذلعلى  إلى  اذهب  لم  ول:  فإنه  األخ  ك 

 قبلك  أنا فقد أتاين   أماا اليوم، ولم يأته أحد من الزبائن،  يبع شيئ  

 لزبائن على نفسه. اب فيؤثر أخاه  ،اثنان

 ثار؟اإلي كانت نتيجة هذا  وماذا

وغيرهم  الفرس  من  البالد  تلك  أبناء  من  الناس  تأثر  أن 

وقالوا  بذلك، اإلسالم،  إلى  ذلك  دي  :فدعاهم  أهله ن إن  ا حث 

فال شك  ،أن يتخلقوا هبذه األخالق، ويتأدبوا هبذه اآلدابعلى 

إ أن دفعهم  قوي  دين  اه  واآلداب  األخالق  هذه  ريمة؛ لكلى 

ديانتهم المجوسية أو ركين  تناق اإلسالم تافدفعهم ذلك إلى اع 

 النصرانية أو غيرها.  

هب المسلمون  تأدب  اإليثار، فإذا  أدب  منها  التي  اآلداب  ذه 

 ، المواساة ونحوها، أحب بعضهم بعض  المحبة، وأدب ا  وأدب
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 قلوب الذين اإلسالم وتمكن يف  وأحبهم اآلخرون ودخلوا يف

 .أخالق أهلها لِما رأوا من آداب وث  ديدخلوا فيه ح

تخوإذا   جميع  ما  المسلمون  أصبحوا  لق  األخالق  هبذه  ا 

ولها قوهتا  لها  أمة  األمم   بذلك  يف  مكانتها  ولها  معنوياهتا، 

 ، وهذا ما يريده منا اإلسالم.  بقة والالحقةالسا

التخاذل وا  إذا ظهر فينا  ب الذي ذمهلتأما  اهلل تعالى يف   حزُّ

هؤالء  يصير  بأن    ؛[32:الروم]  ژيئ ىئ مئ حئ جئژقوله:  

أن حزب   ويّدعون  عثراهتم،  ويتتّبعون  بأضدادهم  ينّددون  ا 

يف ويدْ الكمال  غيرهم،  دون  االنضمام  حقهم  إلى  الناس  عون 

من   سون  االنضمام لألحزإليهم ويحذرون  فيتلمَّ األخرى،  اب 

فإن ذلك من أسباب  خوهتم،  الظن بإالعورات للغير، ويسيئون  

 ن الفشل.ومالضعف، 

***** 
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 :لسَّابعااألدب 

 ن الظنُحس

المسلم،   بأخيه  الظن  يحسن  أن  المسلم  على  الواجب  إن 

 وكيف ذلك؟ 

عقيإ سالمة  تعرف  كنت  فطرته،  ذا  وسالمة  أخيك،  دة 

الذ ومجتمعه  نشأومنشأه  دروسه    ي  خالل  من  وعرفته  فيه، 

ق وماذا  مشايخه  أو  وهكذرومؤلفاته،  عليهم،  خطبه أ  عرفت  ا 

عل  وغير  ونصائحه أنه  وعرفت  الس  ىذلك،  ليمة العقيدة 

 والفطرة المستقيمة فبذلك تحبه وتحسن الظن به.

ه أخطأ يف كذا،  ل لك عن أخيك فالن بأنفإذا جاءك من ينق 

 كذا وكذا.   :أو أنه قال

   ؟ن موقفكا يكو فماذ

ين الناس بإن هذا الناقل قد يكون من الوشاة الذين يسعون  

من   ،افساد   تقف  أن  ا هذا    فعليك  أمير  موقف  ؤمنين  لمالناقل 

 .عبد العزيز  عمر بن
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رجال   أن  روي  العزيفقد  عبد  بن  عمر  إلى  جاء     ز 

 . (قلها عن عمدني)ا قال كذا وكذا، وشاية ونميمة إن فالن  فقال: 

   ؟ ماذا قال عمر

ثال عليه  خيارعرض  موشي  ث  كنت  إن  قال:  نحن ات،  ا 

صاد كنت  فإن  عذر  ،اق  نبحث،  ا  كاذب    كنتوإن    ناه،واعتذر 

 .فقال: بل العفو ،، وإن شئت عفونا عنكعاقبناك

بقولوال اهلل  ذمه  قد  تعالىنمام    ژې ۉ ۉژ  :ه 

أ،  [11:القلم] عن  لك  ينقل  قوالذي  أنه  الصالح،  كذا    :الخيك 

نمام   يكون  أنه  فالغالب  النمام معذب يف    ،اوكذا،  أن  وقد ورد 

الجنة  »  :له  قو يدخل  رواية ،«مامنال    ال »  :ويف 

قّتاتيدخ  الجنة  وقا  وهو  «ل  أال  »  :ل  النمام، 

قالة  ال  ،هي النميمة  -وهو نوع من السحر-  ؟أخبركم ما العْضهُ 

  .ر!ا بالسحعل النميمة من السحر أو شبيه  جف؛ «بين الناس!

إلي  ونقل  إنسان  جاءك  محبفإذا  مسلم  لك  أخ  عن  ، ك 

عنه   مقالة  لك  وكذأونقل  كذا  يقول:  غير انه  شك  ال  فهو   ،  

 .ن بهسيء الظ فعليك أن ت ثّبت،مت
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إذا كان   القائل، صحيح  ثم  الظن بذلك   ا فعليك أن تحسن 

  ، اا كانت تلك المقالة، فتقول: لعل له عذر  ا أيمس له عذر  وتلت

 .لعل عذره كذا وكذا

الس  يرو بعض  قالعن  أنه  بكلمة صدرت )  :لف  تظن  ال 

لها  فلو كان    ،(حمال  ر موأنت تجد لها يف الخي  ،اشر    من أخيك

على محمل   ة محامل شر، فاحملها حمل واحد خير، وعشرم

ل الخير  نه من أه عرف أالخير ألنك تحسن الظن بصاحبها، وت

أو يطعن يف مسلم،  والنصيحة والمودة، وأنه ال يتعمد أن يزّل 

 .اأو يقرتف ذنب   ،اوأن يكفر مسلم  

لم أن  المسلة المسلم فإن الواجب على  وإذا كانت هذه حا

 .انه المسلمينبإخويحسن الظن 

خاص    وليس الظن  بالحسن  الظن ا  حسن  يجب  بل  دنيا؛ 

المسلم أن يكون حسن الظن  عقيدة   ، فمنا يف أمور اآلخرةأيض  

ه أنه يغفر له ويعفو عنه سيئاته، ويكفر عن ،ابربه، فيظن بربه خير  

 بته، ونحو ذلك. خطاياه، ويرفع درجاته ويجزل مثو
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ال أفعلى  بإخمسلم  الظن  يحسن  الظن وتهن  هبم  فيظن   ،

الخير، ويدفعهم إليه ويدلهم على   ن الذي يؤدي هبم إلى الحس

 . يه الصالح لهم واالستقامة عليهوما ف لهم، ما فيه خير

كذلك   المسلمون  كان  فمتى  الشرعية،  اآلداب  من  هذا 

 حالتهم، واجتمعت كلمتهم. استقامت 

***** 
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 :األدب الثَّامن

 لصربا 

علىلق بالصرب  أمرنا  تعالى  ما  د  قال   ڀژ  :يصيبنا، 

 ې ې ېژوقال:    ،[3:العصر]  ژٺ ٺ ٺ

 .[17:لقمان] ژوئ وئ ەئ ەئژوقال:   ،[17:البلد] ژى

مشتق من المرارة؛ ألن الصرب   -كما قال البعض -  والصرب

فلذلك كان يف الصرب شيء من القساوة، وشيء من    طعمه ُمر،

 ى من العسل. ولكن عاقبته أحلالشدة؛ 

على   نصرب  أن  التعب،  اإليفعلينا  وعلى  لمشقة،  واذاء، 

 .وعلى ما نراه من احتقار وتخاذل، وال يفّت ذلك يف عضدنا

أن  علينا  ت   كما  على  اهلل نصرب  أوامر  القيام    نفيذ  وعلى  تعالى، 

 . مر؛ حتى تكون العاقبة لنا فإن العاقبة للمتقين بشرعه مهما كان األ 

آل ]   ژوئ ەئژقوله:    ى بالصرب يفأمرنا اهلل تعال  وقد

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئژ  :ويف قوله تعالى،  [200:انعمر

عمران]  ژۆئ ۆئ عباده   ،[186:آل  يبتلي  بأنه  أخربنا  أن  بعد 

 ا.ليصربو



 رعيةآلداب واألخالق الشا
 

40 
من بد  م   فال  بد  وال  والمصابرة،  أمام الصرب  الوقوف  ن 

وعلين بحزم،  ونحوهم  أمام  العصاة  نقف  وأن  نتحمل  أن  ا 

الت نتعرالعقبات  مي  بذلك  نكون  حتى  لها؛  الصابرين ض  ن 

 ىثژكما وعدنا اهلل بقوله:  ن أجرهم بغير حساب،  فَّوالذين ُيو

 .[10:الزمر]  ژمح جح مج حج يث

مر اهلل، يقوي بعضنا  ى تنفيذ أوا ون متعاونين عل وينبغي أن نك 

مراج بعض   على  ويقوي ا  األمر،  ولي  بعض    عة  كتابة  بعضنا  على  ا 

فإذا  المالحظات؛  من  منكر    مالحظة  نجتم رأينا  أن  فعلينا  مع  ا  ع 

ونطالب ولي األمر أو    هم عن هذا المنكر ل  ونكتب   ، فالن أو فالن 

المنكر  هذا  من  يغير  بأن  األمر  لهذا  م و   ، المنتدب  يخفف  نه  أن 

أو ما أشبه ونصرب على نفق  ذلك؛ فإن    ة أو تعب أو سهر أو سفر 

 . ضاعف الحسنات وُنؤَجر به عند اهلل  ذلك مما ي 

***** 
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 امتةخ

مة، ونشر  ل لك ا العرض أن اإلسالم يهدف إلى جمع ا تبين هبذ 

بين   والعداوات  المحبة  الضغائن  من  وإخراجهم  المسلمين 

ن اإليمان،  حظهم م لم يفعلوا ذلك نقص   فإن ؛  والبغضاء ونحوها 

 قل التماسك بينهم.  وزادت العداوة بينهم، و 

 . فكلما كان المسلمون متماسكين قويت كلمتهم

كا وعاإذا  األمة  علماء  وصغارهم ن  وطلبتهم،  متهم 

 . ابعضهم بعض  ويوقر  ،ابعضهم بعض   ردّ وكبارهم؛ يق

 فماذا تكون حالتهم؟

طالب العلم  وسكاهنا من    -والحمد هلل -  وعلماء هذه البالد 

يد، التي  هلل على عقيدة التوح والعّباد وعامة الناس كلهم والحمد  

هلل   العبادة  إخالص  النبي  وات   هي  ،  باع 

 األسماء  ة يف نه، وهم على عقيدة أهل السن ا بّلغه وفيما جاء ع فيم 

د هلل؛ وهم على  حم وال   يس بينهم اختالف فيما يظهر والصفات، ل 

وامر والنواهي، ويف  ة يف اإليمان، ويف القرآن، ويف األ عقيدة واحد 

 محبة الصحابة، وآل محمد وأهل البيت وغيرهم. 
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 ل؟ كان األمر كذلك فلماذا هذا التخاذ وإذا

 ولماذا هذا التحاسد؟  لف؟ولماذا هذا التخا

االاذولم وهذا  التضاد  هذا  من  ا  ُيالحظ  الذي  ضطراب 

 عض؟ الب

اهلل  ال أعداء  من  مكيدة  أنه  اإلسالم، شك  أعداء  ومن   ،

 هل السنة! يفّرقوا بين علماء أيريدون أن 

هم له وجه خاص،  فإذا افرتقت كلمتهم وتضادت، وصار كل من 

ولكل منهم حكم،    ، [ 148البقرة: ]   ژڤ ڤ ڤ ڤژقال تعالى:  

تبق لهم شوكة، وكان    م كلمتهم، ول قت حينئذ  تفر وطريقة خاصة!!  

 تي ُيراد تنفيذها.  بعدهم وعدم تنفيذ األوامر ال ا ل ذلك سبب  

نحسن  ونح  وشبابنان  وطالبنا  بعلمائنا،  -  كلهم   الظن 

هلل مخلصو  ،-والحمد  أهنم  طلب  ونعرف  يف  اهلل  شاء  إن  ن 

عبالعلم ويف  يف ،  التفقه  إال  العلم  طلب  من  يريدون  ال  ادهتم، 

والعمللديا إ  ن  اهللليوالدعوة  إال وجه  بالعمل  يريدون   ه، وال 

ق  ب ومواف نا، وهو إن شاء اهلل صواهذا هو ظن  ،والدار اآلخرة

 يف جميع من نعرفه من العلماء والُعّباد.
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ا م زالت عنعية التي أّدبنا هبا اإلسالفإذا تأدبنا باآلداب الشر

نسمعها،   التي  االضطرابات  وهذه  المخالفات  بح وأصهذه 

إخوة  الم تعالى  كماسلمون  اهلل   ڍ ڍژ  :أمرهم 

 على تنفيذ أوامر اهلل.  م يجتمعون فإهن  ؛[103عمران:آل ] ژڌ

بين  نسأل   يؤلِّف  وأن  طاعته،  على  قلوبنا  يجمع  أن  اهلل 

المسلمين،   يقلوب  الحق  وأن  إلى  يردهم  وأن  كلمتهم،  جمع 

حق    وأن  ،جميال  ا  رد   الحق  ويرزقهيريهم  اّتباعه،ا  لباطل وا  م 

 اجتنابه.    ويرزقهمباطال  

أن  والشنآن، ونهم من البغضاء والحقد  ونسأله أن يزيل ما بي 

ذا  يف  متحابين  إخوة  اهلل، يجعلهم  ذاته،   ت  يف  المحبة  متبادلين 

ويقو  أعدائهم،  على  ينصرهم  و وأن  وأن يهم  كلمتهم،  يقوي 

ا وبن يزيغ قل   ة الدنيا واآلخرة، وأال الثابت يف الحيا يثبتهم بالقول  

 . وهاب يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو ال بعد إذ هدانا، وأن  

أعلم تعالى  اهللواهلل  وصلى  محمد،  على  آله   ،  وعلى 

 لم. وصحبه وس

 ***** 
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 ابن جربين اخلريية ؤسسةم

ن هلل با   الشيخ الوالد العالمة د. عبدسماحة  الجليل    لما وفاء  لهذا الع  نشئتأ

 الرسالة التي كان يحملها وينشرها. لتتبنى  الرحمن الجربين  عبد

مج تشرفت   أول  لهيف  أمناء  الملك لس  الشريفين  الحرمين  خادم  برئاسة  ا 

اسلم حفظه  العزيز  عبد  بن  وكان  حينما    هللان  الرياض،  لمنطقة  ا  ضم  يأمير 

أمنائها  السعودية  مجلس  العربية  للمملكة  العام  المفتي  من  وعدد    ، سماحة  ا 

وأص  أصحاب العلماء   المعالي أصحاب  و  األمراء،  السموحاب  الفضيلة 

 .ووجهاء المجتمع ،رجال األعمالالسعادة من ب المعالي ووأصحا  اء، الوزر

التخ  وفق  المؤسسة  وتستعين  اتيج االسرت   طيط وتعمل  المدى،  بعيد  ي 

 دة. ت فري ، وتضم ضمن العاملين هبا طاقات متميزة وخربا جاله لمختصين كل يف م با 

 ومن أهم أعمالها:

 : ي من خاللعناية بجمع وتوثيق ونشر تراث الشيخ العلمال :اًلأو

 .لسماحة الشيخ  ث الصويت والمرئي والمكتوبجمع الرتا -1
الرتاث   نشر -2 يفوإخراج  هذا  مه  عدد  األ  الوسائل  ن  خالل  من  وعية 

 . والمقروءة إضافة إلى الكتب المطبوعة مسموعة والمرئيةال

 : ويرهاى إكمالها وتطوعات التي تعمل علالمشرومن أبرز 

 اهلل بن جربين.  فتاوى الشيخ عبد -

ى مجاالت العلوم الشرعية التي تولى الشيخ سوعية يف شتلكتب الموا -

 شرحها.

 اقع التواصل االجتماعي. ى مو عل   شيخ  لل الصفحات الرسمية   -
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 والمواقع التابعة له.  ين الرئيس للشيخ  الموقع االلكرتو -

التي كان الشيخ    رعاية الجهودليخصص ريعه  الذي س  لعلمياوقف  ال -

 .يقوم هبا 

من   عليمي الذي كان يقوم به الشيخ   العمل التستمرار يفاال  ثانًيا: 

 خالل:

؛ حيث يدرس  هبا الشيخ  قوم  ي كان ي الت الدروس العلمية الدائمة   -1

 . على مدار العام   ميذه وغيرهم من طالب العلم ها اآلن أبرز تال في 

يقيمها السنوية  لشرعية  ا  ةورالد -2 كان  وقد  الشيخ    التي   ،

وفاته   بعد  المؤسسة  عقده  استمرت  طال  ا يف  ، هبا ورعاية 

 ماء.عدد من كبار العل ويشارك يف إلقائها 

باأل مو  -3 القيام  االجت عما اصلة  الشيخ  ماعي ل  كان  التي  هبا،  يقوم    ة 

إحيا  الزوار  ومنها  الستقبال  العصر  صالة  بعد  اليومي  مجلسه  وذوي  ء 

 ت والوجاهات والفتاوى وغيرها. الحاجات ومساعدة الناس بالشفاعا 

ا اهلل  وأسكرحم  جنا لشيخ  فسيح  ميزان نه  يف  لألمة  قدمه  ما  وجعل  ته 

و بخير، وجحسناته،  األمة  ااهلل والزى  أخلف على  البالد على  ة  هذه  ألمر يف 

 بالد ووقوفهم مع الناس يف كل أحوالهم. فائهم لعلماء الو

 ***** 
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 ابن جربين اخلريية مؤسسةت صداراإ

 م الكتاباس م
 .الرحمن الجربين  هلل بن عبدا  شيخ عبدأعجوبة العصر، ترجمة حياة ال -

 ته أبي كما عرف -

 ة.والجماعنة شرح عقيدة أهل الس 1

 .   مية والدعوية للشيخ عبد العزيز ابن باز يف الجهود العل   نظرات   –  حتذى هبا قدوة ي  2

 وشروط المفتي.  توىة الفحقيق  3

 الرقية الشرعية. 4

 مختارات من الرقية الشرعية.  5

 مجلدات(.   5لعقيدة الطحاوية )شرح اض الندية الريا  6

 ان(.جلدالسبك الفريد شرح كتاب التوحيد )م  7

 د(. ة الواسطية )مجلالزكية شرح العقيد التعليقات 8

 ن(. إهباج المؤمنين شرح منهج السالكين )مجلدا 9

 اإلرشاد شرح لمعة االعتقاد )مجلد(.  10

 . ية )مجلد(النقوش الذهبية على القالئد الربهان 11

 شرح األربعين النووية )مجلد(.  12

 تيسير فقه المعامالت )مجلد(.  13

 والزيارة )مجلد(.  ئل الحج والعمرةيق واإليضاح من مساشرح التحق  اإلفصاح 14

 . العملمنهاج المسلم بين العلم و 15

 بية.الفتاوى الشرعية يف المسائل الط 16

 كر. المن والنهي عنحاجة البشر إلى األمر بالمعروف  17

 ية. شرح أصول العقائد الدين 18

 ية البيقونمة الثمرات الجنية شرح المنظو  19

 . هلل عيسى وى وأحكام يف نبي افتا  20

 شرح المنظومة الحائية.  21

 ية. شرح التائ 22

 شرح نواقض اإلسالم.  23



 رعيةآلداب واألخالق الشا
 

48 
 الكلوذاين. شرح عقيدة  24

 شرح أصول السنة. 25

 سئلة التعليمية والرتبوية. ى األة علاألجوبة الفقهي 26

 النخبة من الفتاوى النسائية. 27

 وط الصالة. شرح شر 28

 . وتنشئة األطفال األجيال تربية 29

 فتاوى الزكاة.  30

 الم. اإلس التدخين مادته وحكمه يف  31

 الصيام آداب وأحكام.  32

 راج الوهاج للمعتمر والحاج. الس 33

 حوار حول االعتكاف.  34

 مسائل تتعلق بالمساجد.  فصول 35

 شرح المية شيخ اإلسالم.  36

 الزوجية. للخالفات والمشكالت  الشرعيةول الحل 37

 تقريب أحكام المسافر.المفيد يف  38

 تيمية.  م ابنتوضيح منسك شيخ اإلسال 39

 م. حكم إتيان السحرة وتصديقه 40

 مجلدات(  5) شرح الزركشي 41

 . مجلدات( 3) زركشيح التخريج أحاديث شر 42

 تجريد التوحيد المفيد.  شرح كتاب 43

 أئمة الحديث. اعتقاد اب شرح كت  44

 . إلسالم دين كاملرسالة ا شرح 45

 شرح رسالة لطيفة يف أصول الفقه  46

 صول وكليات من أصول التفسير وكلياته.الة أشرح رس  47

 شرح كتاب جامع المسالك يف أحكام المناسك.  48

 .اتم الرسول ختصر الصارم المسلول على شتاب مرح كش 49
 


