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ين -32  االرتبَُط الوثوُق بني األَخالِق والدِّ

 اخلطبة األوىل: 

ؾِؾح َفالَ  ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح َهاِدَي إِنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُلُف. يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِلَّ الِل َوحح  َلُف، َوَأصح

 أَيا ادممـقن.

ـِ اإلشالِم إمتاَم صالِح األخالِق وإكامََلا، قال الِل  إن مـ ادؼاصِد الؽزى لِدي

َـّ الِلُ:﴿ تعاىل ـح َأكحُػِسِفؿح َيتحُؾق َظَؾقحِفؿح آَياتِِف  َلَؼدح َم ِمـنَِي إِذح َبَعَث فِقِفؿح َرُشقاًل ِم َظَذ ادحُمح

ـح َقبحُؾ َلِػل َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾  َؿَة َوإِنح َكاُكقا ِم ؽح ؽَِتاَب َواْلحِ ُؿُفُؿ الح قِفؿح َوُيَعؾِّ  . َوُيَزكِّ

ُّ :»الِل ظؾقف وشؾؿ قالصذ  أن الـبلريض الِل ظـف  وظـ أيب هريرة  إىام ُبعث

 . «ألمتَِّم صَلَح األخالِق 

يعِة ظظقٌؿ، وصلُُنا كبٌر، فبؼدِر ما  فاألخالُق أَيا ادممـقن أمُرها يف الَّشَّ

معؽ مـ ضقِِّب األخالِق، وكريِؿ السجايا واآلداِب، بؼدِر ما يؽقُن معؽ مـ اشتؼامِة 

ـُ ُكؾُّف ُخؾٌؼ، فؿـ ي ، فالدِّ ـِ ي . الدِّ ـِ ي  زاد ظؾقؽ يف األخالِق زاد ظؾقؽ يف الدِّ

، وخاتِؿ الـبقني؛ ولذلؽ  ُي شقِد البََّشِ ـُ ربِّ العادني، وهدح ـُ اخلُُؾِؼ ِدي فُحسح
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 .﴾َظظِقؿٍ  َوإِكََّؽ َلَعَذ ُخُؾٍؼ ﴿قال الِل تعاىل يف وصِػ خاتِؿ الـبقني:

ـُ اخلُؾؼ أَيا ادممـقن هق صػُة ظباِد الِلِ ادتَّ  ُؾ الدرجاُت، وُحٍس ؼني، وبف ُُتصَّ

ُؼ ادؼاصُد والغاياُت.   وُترفُع ادؼاماُت، وتتحؼَّ

ـُ اخلُؾِؼ يا ظباد الِل واجٌب، أَمَر الِلُ بف ادممـني، فؼال الِلُ ربُّ العادني : ُحس

َِهلنَِي﴾  . ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بَِْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَ

َِ »الِل ظؾقف وشؾؿ:  وقال رشقُل الِلِ صذ وئ ، وأتبِْع السَّ َّ ِق اهللَ حوُثام كنْ اتَّ

َِ متُحهَ، وخَلِْق النََس بُخُلٍق حَسنٍ  ن  . «احلسَّ

 أَيا ادممـقن.

ـَ الؼقيَؿ، واإليامَن الراشَخ ققٌة ظاصؿٌة مـ دكايا األخالِق وشقِِّئفا،  ي إن الدِّ

ولذلؽ ما أكثَر ما يؼقُل الِلُ تعاىل يف  وهق ققٌة دافعٌة إىل ضقِِّب األخالِق وَشيِػفا؛

َ الَِّذيَن آَمنُوا﴾كتابِف ادبنِي:  َ  ألهِؾ اإليامِن أمرًا  ،﴿َيَ َأُّيه
ِ
ثؿ يذكر بعد هذا الـداء

ُقوا اهللََّ َوُكوُىوا َمَع باألخالِق الػاضؾِة، كؼقلف تعاىل:  َ الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ ﴿َيَ َأُّيه

َِدقنَِي﴾  .الصَّ

ـَ آَمـُقا  : ﴿ قًا ظـ أخالٍق شقئٍة رديئٍة، كؼقلف تعاىلأو ُن ِذي َا الَّ َخرح َيا َأَيُّ  اَل َيسح
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َـّ  ا ِمـحُف ً َـّ َخرح  َظَسك َأنح َيُؽ
ٍ
ـح كَِساء ا ِمـحُفؿح َواَل كَِساٌء ِم ً ٍم َظَسك َأنح َيُؽقُكقا َخرح ـح َققح ٌم ِم َققح

ح  َواَل َتؾحِؿُزوا َأكحُػَسُؽؿح َواَل َتـَاَبُزوا ـح ََل ياَمِن َوَم ِ َد اإلح ُػُسقُق َبعح ُؿ الح َؼاِب بِئحَس ااِلشح َلح بِاألح

 . ﴾َيُتبح َفُلوَلِئَؽ ُهُؿ الظَّادُِقَن 

ح لـا أن اإليامَن الؼقيَّ يؾُِد اخلُؾَؼ الؼقيَؿ،  -أَيا اإلخقُة الؽرامُ  -وهذا يقضِّ

أو كؼٍص يف آداِِبؿ يرِجُع إىل والسؾقَك ادستؼقَؿ، وأن أيَّ اختالٍل يف أخالٍق الـاِس، 

ُ االرتباَط القثقَؼ بني  ، وإلقؽ بعض األمثؾَة، التل تبنيِّ ـِ ي ضعِػ اإليامِن، وقؾِّ َة الدِّ

ـِ   اخلؾِؼ، وضعِػ اإليامِن والدي
ِ
 :شقء

وأظاملِف لقس صادقًا يف إيامكِف، فنن الؽِذَب  أققالِففالرجُؾ الذي يؽِذُب يف 

 قَر َيدي إىل الـاِر.َيدي إىل الػجقِر، وإن الػج

، قال فقف الـبل صذ الِل ظؾقف 
ِ
قء ِمقِفؿ بالسُّ ُجُؾ الذي يمذي جراَكف، ويرح والرَّ

قول: من يَ رسول اهلل؟ قَل:  ،واهللِ ال يًمُن، واهلِل ال يًمُن، واهللِ ال يًمنُ »وشؾؿ: 

 .«الذي ال ييمن جَُره بوائَقه

ُجُؾ الذي أضؾَؼ لؾِساكِف العـانَ  ، يتؽؾَُّؿ يف األظراِض، ويمذي العباَد والرَّ

ؼح إيامَكف:  من كَن يًمُن بَهللِ والووِم »بالِغقبِة والـؿقؿِة والُػحِش وشقِئ الؼقِل َل حيؼِّ

 .()«اآلخِر، فلوقل خرًا أو لوصمّ
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ققؼَة اْلاكقَة،  ؿَة الرَّ ، وُما ظـ وجِفِف البسح جُؾ الذي ظبَّس وجَفف، واكَػَفرَّ والرَّ

ـِ الصادِق يف إيامكِف ورشَؿ ظؾ َة الؼبقحَة، َل يبؾغح درجَة ادمم قف الـظراِت ادريبَة، والؽَّشح

ًَ، ولو أن تلقى أخَك بوجٍه صلٍق »وديـِف:  .()«ال حتِقَرنَّ من ادعروِف شوئ

 « ٌِ ُِ صدق ُِ الطوب  .()« والكلم

ُه والرجؾ الذي بِخَؾ بالسالِم، وأخذ قؾَبف مـ ُمبِة أهِؾ اإلشالم، وملَ 

قال صذ الِل ظؾقف  "صحقح مسؾؿ"باْلؼِد والغؾِّ واآلثاِم، َل حيؼؼ اإليامَن، فػل 

َِ حتى تًمنوا، وال تًمنوا حتى حتَبوا، أال أدلهُكم عذ يشٍء إذا »وشؾؿ:  ال تدخلوا اْلن

 . «فعلتموه حتَببتم؟ أفشوا السالَم بونكم

ُر  ُع ادطفَّ ا ادممـقن ِيؿيض الَّشَّ  األخالِق، وغرِس وهؽذا أَيُّ
ِ
يف بـاء

الػضائِؾ، معتؿدًا يف ذلؽ ظذ صدِق اإليامِن بالِلِ تعاىل، فؽؾَّام زادت الػضائُؾ 

 واألخالُق ادستؼقؿُة يف العبِد، كان ذلؽ دلقاًل ظذ صحِة إيامكِف، وشالمِة ديـِف.

إن من خوَِركم »قال الـبل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ:  "الصحقحني"فػل 

 . «القًَ أحَِسنَكم أخ
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ًَ أحسنُُهم ُخُلقًَ »وقال صذ الِل ظؾقف وشؾؿ:  . «أكمُل ادًمنني إيامى

ـُ واألخالُق واآلداُب ظـاِِصُ ُمتامِشؽٌة، ال يستطقُع أحٌد متزيَؼ  ي فاإليامُن والدِّ

اها.  فا أكت خُر مـ زكَّ  وصاِئِجفا وصالِِتا. الؾفؿ آِت كػقَشـا تؼقاها، وزكِّ
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 اخلطبة الثاكقة

 أَيا ادممـقن.

ـَ اخلُؾِؼ، الذي أمَر بف الِلُ  اتؼقا الِلَ تعاىل، وذروا طاهَر اإلثِؿ وباضـَف، فنن ُحس

لقس ابتسامًة باردًة، وال آدابًا طاهريًة زائػًة، بؾ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ تعاىل ورشقُلف 

ـُ وجَف الِلِ تعاىل،  ، كام هل آداٌب وَفَضائُؾ، َيبتغل ِبا ادمم ـَ يقافُِؼ فقفا الظاهُر الباض

ُه لنفِسه»قال الـبلُّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ: َُّ ألخوه مَ حي  . «ال يًمُن أَحُدكم حتى حي

َؾٌؿ كبٌر، يؿقُِّز أخالَق أهِؾ اإلشالِم ظـ أخالِق غِرهؿ.  ، وَمعح  وهذا أمٌر مفؿُّ

ـُ اخلُؾِؼ الذي ُيطاَلُب بف أهُؾ اإلشالُم شالمٌة  يف الظاهِر، وكؼاٌء وصػاٌء يف فُحس

 . ـِ  الباض

 أَيا ادسؾؿقن.

دُر ظـفا مؽارُم  إن الؼاظدَة الؽزى التل تـبثُِؼ مـفا فضائُؾ األخالِق، وَتصح

، :﴿ُخذ الَعْفَو وْأُمْر بَلُعْرِف وَأْعِرْض عن اْلَِهلنِي﴾اآلداِب، هل ققُل الِل تعاىل

ـَ اخلُُؾِؼ ظذ وجِف الؽامِل، ففل تلمُر بنيصاِل اخلِر إىل كؾِّ أحٍد ففذه  اآليُة جتؿُع ُحس

الِت، وتلمُر بؿؼابؾِة مـ ادسؾؿني،  ِؾ اجلـاياِت، والعػِق والصػِح ظـ الزَّ وُتثُّ ظذ ُتؿُّ

 السقئاِت باْلسـاِت. 

 أَيا ادممـقن.
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ِصٍؾ، وُكصٍح دائٍؿ لسُشَخ يف األفئدِة إن مـ الؼضايا الؽزى التل ُتتاُج إىل تـبقٍف متَّ 

واألذهاِن أن ادسؾَؿ الذي يؼقُم بام فرَض الِلُ ظؾقف مـ الصالِة والزكاِة والصقاِم 

، كالُح القجِف، قريُب  ، وغِر ذلؽ مـ القاجباِت الَّشظقِة، ثؿ هق بادي الَّشِّ واْلجِّ

.ت ًءاالعدواِن، شقُِّئ األخالِق، إن هذا ادسؾؿ لقس امر  ؼقًّا، بؾ هق مػؾٌس ظيصٌّ

أتدرون من ادفلُس؟ قَلوا: ادفلُس »قال صذ الِل ظؾقف وشؾؿ: "الصحقح"فػل 

ًَ: ادفلُس ِمن  ،فونَ َمن ال درهَم له وال متَعَ  ًَ مبوِّن ح فقَل صذ اهلل علوه وسلم مصحِّ

ِِ بصالٍة وزكٍَة وصوٍَم، ويييت وقد شَتَم هذا، تي من يييت يوَم القوَم وقَذَف هذا،  ُأمَّ

وأكل مََل هذا، وسَفَك دَم هذا، ورَضَب هذا، فوعطى هذا من َحَسنَتِه، وهذا من 

َحَسنَتِه، فٌن فنِوَّ حسنَُته قبل أن ُيقٍ مَ علوه، أَخَذ من خطَيَُهم، فُطِرَحّ علوه 

رِ   . «ثم ُصِرح يف النََّ

، وأ ـِ ي ركاِن اإلشالِم، وخذوا فاتؼقا الِلَ ظباد الِلِ، وحافظقا ظذ َشائِع الدِّ

ـِ ُخُؾؼف درجَة الصائِؿ  بػضائِؾ األخالِق، ومؽارِم اآلداِب، فنن العبَد يبُؾُغ بُحس

 الؼائِؿ.

 

 

 

                                 


