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 ُحْسُن اخُلُلق -42

 اخلطبة األوىل 

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

ًدا َطبحُدهُ  يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِلَّ الِل َوحح  َوَرُسقُلُف. َلُف، َوَأشح

 أما بعد. 

 جؾَّ  -فقا أَيا ادممـقن! اتؼقا الِلَ ربَُّؽؿ، واطؿؾقا بخصاِل التؼقى، فننَّ لتؼقى الِلِ

ـُ اخلُُؾؼ، -يا طباَد الِل-ِخصاالً، ال تتؿُّ إال هبا، ومـ تؾؽ اخِلصاِل -وطال   ِ ُحسح

َقِؿ، فنن مـ مؼاصِد البعثِة ادحؿديِة  إمتاَم صالِح األخالِق، فنن وصالُح السجايا والشِّ

ُسِؾ، لقتؿَّ بف صالَح األخالِق وفاضَؾفا.  الِلَ بَعَث ُمؿدًا طذ حنِي فرتٍة مـ الرُّ

إِىَّام ُبعثُت »فعـ أيب هريرة  ريض الِل طـف  طـ رسقِل الِلِ صذ الِل طؾقف وسؾؿ قال: 

 . « ِألمتََّم صالَح األخالق

تزكقَة الـػقِس وإصالَحفا بالػضائِؾ وادؽُرماِت إحدى وضائِػ وقد جعؾ الِلُ 

ـح  ِمـنَِي إِذح َبَعَث فِقِفؿح َرُسقالً ِم َـّ الِلَُّ َطَذ ادحُمح الـبلِّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ:﴿َلَؼدح َم

ؿَ  ؽح ؽَِتاَب َواْلحِ ُؿُفُؿ الح قِفؿح َوُيَعؾِّ ـح َقبحُؾ َلِػل َأكحُػِسِفؿح َيتحُؾق َطَؾقحِفؿح آَياتِِف َوُيَزكِّ َة َوإِنح َكاُكقا ِم

 . َضالٍل ُمبنٍِي﴾
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 أَيا ادممـقن.  

إنَّ شلَن األخالِق طظقٌؿ يف هذه الرشيعِة ادباركِة؛ إذ ِهَل مبحـقٌة طذ الؼقاِم بحؼقِق الِِل 

ِر ما مَعَؽ مـ استؼامةِ  اخلُُؾِؼ  تعاىل، والؼقاِم بحؼقِق العباِد؛ ابتغاَء وجِف الِلِ تعاىل، فبَِؼدح

يـ. ِر ما َمَعؽ مـ استؼامِة الدِّ  بَِؼدح

ة طذ  -تبارَك وتعاىل -قال الِلُ الَّ يف بقاِن أطظِؿ آياِت الـبلِّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ الدَّ

تِف: ﴿َوإِكََّؽ َلَعَذ ُخُؾٍؼ َطظِقٍؿ﴾ ِق ُكُبقَّ أي: "، قال ابـ طباس ريض الِل طـفام:  ِصدح

 . "طذ ديـ طظقؿ

ـَ اخلُؾِؼ مـ َدالئِؾ كامِل اإليامِن، فؼال:  وقد َجَعَؾ  الـبلُّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ ُحس

 . «َأْكَمُل ادًمنني إيامىًا أحسنُهم خلقاً »

اْلني، هبا  يؼني والصَّ  والصدِّ
ِ
ـُ اخلُُؾِؼ أَيا ادممـقن صػٌة مـ ِصػاِت األكبقاء فحس

القاِجباِت الديـقِة، وفِريضٌة مـ ُتـاُل الدرجاُت، وُترَفُع ادؼاماُت، وهق واجٌب مـ 

الػرائِض الرشطقِة، وقد أَمَر بف الـبلُّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ، فػل حديِث أيب ذرٍّ  ريض 

وَِّئَة »صذ الِل طؾقف وسؾؿ:  الِل طـف قال: قال رسقل الِل ِق اهللَ حوثام كنَت، وأْتبِع السَّ اتَّ

 . «احلسنَة متُحها، وخالِق النَّاَس بُخُلٍق حسنٍ 
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 أَيا ادممـقن.

ـَّة وكالِم األئؿِة. قَِؿ فضائَؾ طديدًة يف الؽتاِب والسُّ ـِ اخلؾِؼ، وصِقِب الشِّ  إن ْلس

ِف  ُعرح َق َوأحُمرح بِالح َعػح ـِ اخلُؾِؼ: أمُر الِلِ تعاىل بِِف يف ققلف تعاىل: ﴿ُخِذ الح فؿـ فضائِؾ حس

َاِهؾنَِي﴾ ـِ اْلح ِرضح َط أمجُع آيٍة دؽارِم األخالِق، وأصقِل فنن هذه اآليَة  ،َوَأطح

 الػضائِؾ. 

ـِ اخلؾِؼ: االقتداُء بالـَّبلِّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ، الذي كؾُّ اخلِر  ومـ فضائِؾ حس

 بف، واتباِع ُسـتِف.
ِ
هتـٌة باالقتداء  والػالِح والسعادِة يف الدكقا واآلخرِة ُمرح

أصَقُبُفؿ ِشَقاًم، قال الِلُ تعاىل:﴿َوإِكََّؽ وهق صذ الِل طؾقف وسؾؿ أمجُؾ الـَّاِس ُخُؾؼًا، و

 . َلَعَذ ُخُؾٍؼ َطظِقٍؿ﴾

اِئِؿ الؼائِؿ، قال ـُ درجَة الصَّ ا ادممـقن: أنَّ بف يبُؾُغ ادمم ـِ اخلُُؾِؼ أَيُّ  ومـ فضائِؾ حس

 . «إنَّ العبَد لوبلُغ بحسِن خُلِقه درجَة الصائِم القائمِ »صذ الِل طؾقف وسؾؿ: 

ُؾ مقزاَن العبِد يقَم الؼقامِة، فػل ومـ فَ  ـِ اخلُُؾِؼ أَيا ادممـقن: أكَّف يثؼِّ َضائِؾ حس

ما من يشٍء أثقَل يف ادوزاِن يوَم »مسـِد اإلماِم أمحد أنَّ الـبلَّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ قال: 

                                                                                



almosleh.com 

 
4 

 . «القوامِة من حسِن اخللِق 

 أَيا ادممـقن.

ـِ اخلُؾِؼ أكف مـ أس ِب مـ الـبلِّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ إنَّ مـ فضائِؾ حس باِب الُؼرح

َأال ُأخُزُكم بَيحبُِّكم »يقَم الؼقامِة، فػل صحقِح ابـ حباٍن قال صذ الِل طؾقف وسؾؿ: 

، وأْقَربُِكم منِّي جْملِسًا يوَم القوامِة: أحاِشنُكم َأْخالقاً   . «إيِلَّ

ُجِؾ ال ُتؼاُس بِص يَة الرَّ ِ التِِف وصقاِمِف فحسب، بؾ ال بدَّ مـ الـَظِر يف طباَد الِل! إنَّ َخرح

ـِ طؿرو ريض الِل طـفام قال: مل يؽـ رسقُل الِل صذ  أخالِقِف وِشَقِؿف، فعـ طبد الِل ب

شًا وكان يؼقل:   . «خواُركم أحاشنُكم أخالقاً »الِل طؾقف وسؾؿ فاِحشاً وال ُمتػحِّ

 أَيا ادممـقن.

ـِ اخلؾِؼ، و لقمل يؽـ فقف إال ضامُن الـبلِّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ هذه بعُض فضائِؾ حس

ـَ خُؾُؼف لؽان كافقًا، فػل ســ أيب داود قال صذ الِل طؾقف  بقتًا يف أطذ اْلـِة دـ َحُس

 . «أىا زعوٌم بَبْوٍت يف أعذ اجلنِة دن َحُسَن ُخُلُقه»وسؾؿ: 
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لؽ تؾَؽ الػضائَؾ العظقؿَة، فاجتفدوا أَيا ادممـقن يف حتسنِي أخالِقؽؿ لَتحِرزوا بذ

 والدرجاِت الرفقعَة، واألجقَر القفرَة، فؼد صدق مـ قال: 

ُت كلَّ فضولةٍ  اىنيلو ْ  ()ما اخسُت غَر حماشِن األخالِق   ُخرِّ

الؾفؿ اهدكا لصالِح األطامِل واألخالِق؛ فنكف ال َيدي لصاِْلفا، وال يرِصُف سقَِّئفا إال 

 أكت. 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد. 

ِخُؾ  ـَ اخلؾِؼ أكثُر ما ُيدح ـقا أخالَقؽؿ، فنن تؼقى الِلِ وحس فاتؼقا الِلَ طباَد الِلِ، وحسِّ

 الـَّاَس اْلـََّة.

َبتح طؾقف تؾؽ األجقُر العظاُم،  ـَ اخلؾِؼ الذي ُرتِّ واطؾؿقا أَيا ادممـقن أن حس

، كام قالوالػضائُؾ اِْلساُن إكام هق ما ابُتِغَل بف وجُف الِلِ، وَوا ـَ  َفَؼ فقف الظاهُر الباص

 .«ال يًِمُن أحُدُكم حتى حيبَّ ألِخوه ما حيبُّ لنفِسه»صذ الِل طؾقف وسؾؿ: 

، وإنَّ مِجاعَ   ـِ ـُ اخلُُؾؼ ادطؾقُب أَيا ادممـقن سالمٌة يف الظاهِر، وكؼاٌء يف الباص  فُحس

ِف آيٍة واحدٍة يف كتاب الِل تعاىل، وهل:﴿ُخ  يف اخلؾِؼ جاء حسـ ُعرح َق َوأحُمرح بِالح َعػح ِذ الح

َاِهؾنَِي﴾ ـِ اْلح ِرضح َط ـُ اخلُُؾِؼ.َوَأطح  ،  فؿـ طِؿَؾ هبذه اآليِة فؼد اجتََؿع لف حسح

 فػقفا األمُر بنيصاِل اخلِر والـَّػِع إىل اخلؾِؼ أمجعني.

الِت.  قُّ طـ الزَّ  وفقفا اْلثُّ طذ احتامِل اْلـاياِت، والعػح

قِّئاِت باْلسـاِت.وفقفا األمُر ب  ؿؼابؾِة السَّ

ـِ اخلُؾِؼ مع الـاِس أن َتِصَؾ مـ "قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف الِل: ومجاُع ُحس

 طؾقف والزيارِة لف، وُتعطل 
ِ
 لف واالستغػاِر، والثـاء

ِ
َقَطَعؽ بالسالِم واإلكراِم، والدطاء
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ـ ضَ  َؾَؿؽ يف دٍم أو ماٍل أو مـ َحَرَمؽ مـ التعؾقِؿ وادـػعِة واداِل، وتعػق طؿَّ

 . "ِطرضٍ 

 أَيا ادممـقن.

إن مـ أطظِؿ ما تزكق بف األخالُق، وتطقُب بف اخلصاُل، وتستؼقُؿ بف اخلالُل كتاَب 

الِلِ اْلؽقؿ، الؼرآَن العظقَؿ، فنن أخالَقف أزكك األخالِق، وأَشُففا وأفَضُؾفا و أصقُبفا 

الـبلِّ صذ الِل طؾقف وسؾؿ: ﴿َوإِكََّؽ َلَعَذ ُخُؾٍؼ وأطظُؿفا، قال الِل تعاىل واصػًا ُخُؾَؼ 

  َطظِقٍؿ﴾. 

ولؼد سئؾت أمُّ ادممـني طائشُة ريض الِل طـفا طـ ُخُؾِؼِف صذ الِل طؾقف وسؾؿ؟ 

ـح رسقُل الِل صذ ()"كان ُخُلُقه القرآنَ "فلجاَبتح بام شػك وكػك، فؼالت:  ، فؾؿ يؽ

قِّئِة، ولؽـ الِل طؾقف وسؾؿ فاحشًا وال متػح ابًا باألسقاق، وال جيزي بالسَّ شًا وال صخَّ

يعػق ويصػُح، هذا ما قالتف طائشُة ريض الِل طـفا يف وصِػ ُخُؾِؼف صذ الِل طؾقف 

 وسؾؿ. 

َخَدْمت رشوَل اهلل صذ اهلل علوه وشلم عرَش »وقال أكس بـ مالؽ  ريض الِل طـف : 

مل  :وال لمٍء تركُته ؟مل صنعَته :مٍء صنعُتهشنني، فام قال يل ُأفٍّ قْط، وما قال يل ل
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 .«وكان رشول اهلل صذ اهلل علوه وشلم من أحسِن الناِس ُخُلقاً  ؟تركَته

بِؾقا طؾقف  -يا طباَد الِل -فَخُر األخالِق  تبسًا مـ ِمشؽاِة الؼرآِن الؽريِؿ، فلقح ما كاَن ُمؼح

 أَيا ادممـقن، تالوًة وحػظًا وطؾاًم وطؿاًل. 

ف، فنهنا مـ أطظِؿ ما قِ وأخال احرصقا طذ معرفِة ُسـَِّة كبقِّؽؿ صذ الِل طؾقف وسؾؿ

 تطقُب بف األخالُق. 

ـِ األخالِق  ـا إىل أحس الؾفؿَّ إكؽ حتبُّ َمعايَل األخالِق، وتؽَرُه َسقَِّئفا، الؾفؿَّ وفؼح

 واألطامِل، وارصف طـا سقِّئَفا.

.الؾفؿَّ إكَّا كعقُذ بؽ مـ مـؽَراِت  
ِ
امِل واألدواء  واألطح

ِ
الِق واألهقاء  األخح

 

 

                                 


