إن الحمد هلل نحمده ،و نستعينه ،و نستغفره ,و نتوب إليه ,و نعوذ باهلل من شرور ،أنفسنا و سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
شيء قدير .و أشهد أن محمدا ً عبده و رسوله ،خير
له الملك و له الحمد يُحي ِّ و يميت و هو على كل
ِّ
هللا حتى أتاه اليقين .صلى هللا عليه و سلم،
الخلق و البشر .أشهد أنه بلَّغ الرسالة و نصح اإلمة و دعى ِّ
و على آله و أصحابه ،و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما ً كثيراً.
ﱑ
ﱒ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء١ :
ﱙ
ﱓﱔﱕﱖ ﱗ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ آل عمران102.
ﲣ
ﲤ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ األحزاب٧١ - ٧٠ :
أما بعد:
أال إنَّ
هدي محم ٍد بن عبد هللا .و إنَّ شر األمور محدثاتها و ك ُل
خير الهدي،
خير
ِّ
َ
الكالم كال ُم هللا ،و ُ
ُ
ُمح َدث َ ٍة بدعة و كل بدع ٍة ضاللة و كل ضاللة في النار.
قرب العب َد
والقربات،
ت
شرع هللا لعبادِّه أنواعًا من الطاعا ِّ
وأمرنا وأَ َ
َ
إخوة اإلسالمَ ،
ُ
مر األ َم َم قبلَنا ِّبعباد ٍة ت ُ ِّ
من ربه وإلى َخل ِّقه ،بها يثقُل الميزا ُن يو َم القيامة.
شيء أثق ُل في ميزان
سالم(( :ما ِّمن
ٍ
ق ،قال عَليه الصالةُ وال َّ
و من أعظم هذه العبادات ُح ُ
س ُن ال ُخلُ ِّ
سن)) رواه الترمذي.
لق ح َ
المؤمن يو َم القيام ِّة من ُخ ٍ
َ
سالم(( :إنَّ
بحسن
المؤمن ليُدرك
بحسن الخلق تُرفَع ال َّد َرجات وت َ ِّزي ُد الحسنات ،قال عليه الصالة وال َّ
ِّ
ال ُخلُق دَرجةَ
الصائم القائم)) رواه أبو داود.
ِّ
بأمر يسير ،قا َل صلى هللا عليه وسلم (( :ال تح ِّقرنَّ َ
المعروف
من
ِّ
ُحسن ال ُخلُق ثوابه عظيم؛ لو كان ٍ
شيئ ًا ولو أَن تَلقَى أخاك ِّبوج ٍه َ
طلق)) رواه مسلم.
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سالم(( :إنَّ
خياركم أحسنُكم
ق ،قال عليه ال َّ
مؤمنًا وات َ
لق من كان ِّ
صالة وال َّ
َ
ُ
صف بحسن ال ُخلُ ِّ
وخير ا ْل َخ ِّ
أخالقًا)) رواه البخاري.
أكثر ما
دخل
وأكثر ما يُ ِّ
الناس الجنَّةَ مع تقوى هللا حسنُ الخلقُ ،
َ
سئِّل النبي صلى هللا عليه وسلم عن ِّ
((تقوى هللا و ُحس ُن الخلق)) رواه الترمذي
الناس الجنةَ فقال:
.يدخل
ِّ
َ
َ
فاألخالق الحميدة هي صفات األنبياء و الصالحين .و قد جاء اإلسالم بأفضل األخالق .و هذا ال يعني
ع من األخالق بل إن اإلسالم جاء ليُتمم ما نقص من األخالق
أن الناس قبل اإلسالم لم يتمتعوا بأي نو ٍ
ق»
صلَّى هللاُ َ
عندهم و دليل ذلك قوله َ -
ع َليْه َو َ
سلَّ َمِّ « :إنَّ َما بُ ِّع ْثتُ ِّألُت َ ِّم َم َمك َِّار َم ْاأل َ ْخ َال ِّ
هذا يدل على أنَّ الجاهليين كان عندهم أخالقًا حميدة ،وتلوثت بأخالق غير حميدة ،فجاء اإلسالم
ليُصحح الخطأ ويُتمم النقص في األخالق.
ق فقال تعالى:
و قد
َ
وصف هللاُ عز و جل رسوله صلى هللا عليه سلم ب ُح ِّ
سن ال ُخلُ ِّ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏﱠ القلم٤ :

غله في العَ َ
قال بعض أئمة الشافعية -عليهم رحمة هللا" :وتعظيم العظماء للشيء يدل على تو ُّ
ظ َم ِّة".
يم﴾" :وتعظيم العظماء للشيء يدل
ق ع َِّظ ٍ
فيقول هذا اإلمام الشافعي في قوله تعالىَ ﴿ :و ِّإ َّنكَ لَعَلَى ُخلُ ٍ
على تو ُّ
عظم أعظم عظيم ،وهو هللا تعالى!".
غله في العظمة ،فكيف إذا كان ال ُم ِّ
فمدح هللا َّ -
سال ُم -بأن أخالقه عظيمة ،ومن المعلوم أن هللا تعالى إذا
عز وج َّل -نبيه َ -
علَ ْي ِّه ال َّ
صالةُ َوال َّ
باتباعها هم أتباع األنبياء -عليهم الصالة والسالم.
مدح نب ًّيا فهذه ال ُّخلة في جميع األنبياء ،وأولى الناس ِّ
صلي ويتعبَّد هلل -جل وعال-
أيضًا األخالق عبادة ،وقد يخفى على بعض الناس هذا المفهوم ،فهذا يُ ِّ
وذاك يصوم يتعبَّد هللا تعالى ،وذاك يتصدَّق يتعبَّد هللا ،وصاحب األخالق الحسنة يتعبَّد هللا تعالى ،حتى قال
ً
رجال يقو ُم الليل ويصوم النهار ،لكن أخالقه سيئة ،وآخر أخالقه حسنة في أفعاله
بعض العلما ِّء :لو أن
وأقواله وجميع شؤونه ولكنه ال يقوم الليل ،فهو يُؤدي الفرائض في الصالة والصيام ،ولكن ال يصوم
تطوعًا و ال يقوم اللي َل تطوعا ً؛ فهذا أفضل م َّمن ساءت أخالقه وقام ليله و صام نهاره؛ ألنَّ صيام النهار
تطوعًا وقيام الليل مرده ونفعه إلى صاحبه ،أما األخالق الحسنة فيتعدَّى نفعها إلى غير ِّه ،ولهذا قال -
القائم».1
ائم
َ
س ِّن ُخلُ ِّق ِّه درجةَ ال َّ
علَ ْي ِّه ال َّ
دركُ ب ُح ْ
سال ُم« :إنَّ ال ُم ِّ
صالةُ َوال َّ
ِّ
ص ِّ
ؤم َن ليُ ِّ
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صالةُ
ديث كثيرةٌ ت َ ُح ُ
سنَّ ِّة ال ُمط َّهر ِّة أحا ُ
ق منها قوله َ -
علَ ْي ِّه ال َّ
و قد َو َر َد في ال ُّ
ث على ُح ِّ
سن ال ُخلُ ِّ
صالةُ
سا يو َم القيام ِّة أحاسنَكُم أخالقًا» ،2وقال َ -
علَ ْي ِّه ال َّ
َوال َّ
ي وأقر ِّبكُم منِّي مجل ً
سال ُم« :إنَّ من ِّ
أحبكم إل َّ
صالةُ
َيء أَثْ َق ُل في َ
ق» ،3وقال َ -
ع َل ْي ِّه ال َّ
سال ُمَ « :ما ِّم ْن ش ٍ
ؤم ِّن يَو َم ال ِّقيامة ِّم ْن ُح ْ
ان ال ُم ِّ
َوال َّ
ميز ِّ
س ِّن ال ُخلُ ِّ
اب أَعْالهُ َ
َاء ،إذا َ
ث أَعْالهُ َخبُ َ
سفَلُهُ ،وإذا َخبُ َ
ث
سال ُم« :و ِّإنَّما َمث َ ُل َ
اب أ َ ْ
ع َم ِّل أ َ َح ِّد ُك ْم َك َمث َ ِّل ال ِّوع ِّ
َوال َّ
ط َ
ط َ
س َل»،5
س ُد العم َل ،كَما يُف ِّ
ق لَيُف ِّ
أَ ْ
س ُد ال َخ ُّل العَ َ
سفَلُهُ» ،4و قول ِّه عليه الصالة و السالم« :وإنَّ ُ
سو َء ال ُخلُ ِّ
ب َ
يصير ًّ
ً
عسال،
خال وال
طع ُمهُ ،فال
فإذا كان عندك وعا ُء عس ٍل ووضعت عليه الخل فقد انتهى أمره و ذَ َه َ
ُ
ق صاحبه أثَّر عليه.
وكذلك العمل إذا ساء ُخلُ ِّ
و قد أمرنا هللا تعالى باتباع الرسول صلى هللا عليه و سلم و َجعَ َل فيه األسوةَ الحسنةَ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠ
األحزاب٢١ :

و معنى قول ِّه تعالى :لقد كان لكم في رسول هللا أُسوةٌ حسنةٌ :أي هال اقتديتم به و تأسيتم بشمائله.
و في الحديث عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قالَ :لم يكن رسو ُل هللا صلى هللا
يار ُك ْم أحسنكم أخالقاً.
عليه و سلم ِّ
فاحشا ً ،و ال ُمتَفَ ِّحشا ً ،و كان يقول :إنَّ من ِّخ ِّ
وافر من األخالق ،وال شكَّ أن كتب التاريخ والحضارات
بين أنهم كانوا على
ٍ
قسط ٍ
فهذا األثر الجميل يُ ِّ
شرع بذم
وذمه ،فأتى ال َّ
تشهد أنَّ ألهل الجاهلية أخالق ومروآت جاء اإلسالم بإقرارها ،مثل نبذ الكذب ِّ
الزك َّية وفي ال ِّف َ
الكذب فهو ُمستقبح في األعراف ،و ُمستقبح في النفوس َّ
بذمه
سليمة؛ فجاء اإلسالم ِّ
طر ال َّ
وتقبيحه؛ ألنَّ اإلسالم ال يأتي إال بكل خير ،وما يُوافق العقول المستقيمة وال ِّف َ
طر السليمة.
فحث االسال ُم على قول الصدق و ترك الكذب.
ْق ،فإنَّ
عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :علي ُكم بالصد ِّ
ب
الص ْد َ
الص ْد َ
البر ،و البِّ َّر يَ ْهدي إلى الجن ِّة ،و ما يزا ُل الرج ُل يَص ُد ُ
ق حتى يُ ْكت َ َ
حرى ِّ
ق ،و يَت َ َّ
ق يَهْدي إلى ِّ
النار ،و ما يزا ُل
ِّب! فإنَّ الكذ َ
عن َد هللا ِّص ِّديقاً ،و إيَّا ُك ْم و الكذ َ
جور ،و إنَّ الفُ َ
جور يَ ْهدِّي إلى ِّ
ِّب ي ْه ِّدي إلى الفُ ِّ
ب ِّع ْن َد هللا َكذَّاباً .رواه البخاري و مسلم.
ِّب ،حتَّى يُ ْكتَ َ
حرى ال َكذ َ
العَبْد يَ ْكذ ُ
ِّب و يَت َ َّ
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قث ٌ
الث :إذا
و عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :آية ال ُمنافِّ ِّ
حد َ
ف ،و إذا اِّئت ُ ِّم َن خان .رواه البخاري و مسلم و زاد مسلم في رواية له :و إن
ب ،و إذا َو َ
ع َد أخلَ َ
َّث َكذَ َ
ع َم أنَّهُ ُمس ِّل ٌم.
صام و صلَّى و َز َ
الكذب كان َم َذ َّمةً حتى قبل اإلسالم و كان مما يُشا ُن به المر ُء إذا كان من الكاذبين .و من األدلة
إن
َ
على ذلك قصة أبو سفيان رضي هللا عنه قبل اإلسالم لَ َّما قاب َل هرقل ،فقدَّمه هرقل وأرج َع أصحابه
وراءه ،وهذا من دهاء هرقل ومن فراسته ,فسأل هرق ُل أبا سفيان أسئلة وقومه خلفه ،وكان يسأله ثم
ينظر إلى َمن خلفه بعد جوابه ،فإن تغيَّرت أعينهم علم أن هذا الجواب فيه كذب ،فسأل هرقل أبا سفيان
َّللا لَ ْوالَ ا ْل َحيَا ُء ِّم ْن أ َ ْن يَأْثِّ ُروا َ
ى َك ِّذبًا َل َكذَبْتُ
مسألة فأجابه ،ثم قال أبو سفيان رضي هللا عنه" :فَ َو َّ ِّ
علَ َّ
ع ْنهُ".
َ
َّ
وحث عليها :الوفاء بالعهد.
أيضًا من خصال أهل الجاهلية التي أقرها اإلسالم
صا َم ْن إِّذَا َحد َ
س َّل َم« :أ َ ْربَ ُع ِّخ َال ٍل َم ْن كُنَّ فِّي ِّه ك َ
ع َد
ب َوإِّذَا َو َ
صلَّى هللاُ َ
قال َ -
َان ُم َنافِّقًا َخا ِّل ً
علَيْه َو َ
َّث َكذَ َ
ف».6
أ َ ْخلَ َ
"السيَر" في تجريد أسماء الصحابة عن عوف بن نعمان األشجعي أنهم كانوا في
وذكر الذهبي في
ِّ
أحب إليه ِّمن ْ
خلف وعده.
الجاهل َّية يقولون :ألن يموتَ الرج ُل عطشًا
أن يُ َ
ُّ
فكونه يُقال إن فال ًنا أخلف وعده؛ فهذه مذ َّمة ونقص عند أهل المروآت وعند الرجال ،وجاء اإلسالم
فحث على الوفاء بالعهد.
أنس رضي هللا عنه قال :ما َخ َ
طبَنا رسو ُل هللا صلى هللا عليه و سلم إال قال :ال إيمان ِّل َمن ال
و عن ٍ
أمانةَ لهُ ،و ال دين ِّل َم ْن ال عه َد له .رواه أحمد و البزار و الطبراني في األوسط و ابن حبان في صحيحه.
و قد علَّمنا و أرشدنا اإلسالم على كيفة التصرف في الطرقات و الشوارع و أعطى للطريق حقا ً
سننا ً
سال ُم:
نتأدب بها حين نخرج إلى الطرقات .قال َ -
علَ ْي ِّه ال َّ
صالةُ َوال َّ
يلتزم به المسلمون و سنَّ َن لنا ُ
ُ
ين فِّي ُ
س ِّل ِّم َ
علَ ْي ِّه لَ ْعنَت ُ ُه ْم»،7
ط ُرقِّ ِّه ْم َو َجبَتْ َ
« َم ْن آذَى ا ْل ُم ْ
وهذه األذية ال تَقتصر على المسلمين و بل و غير المسلمين .فمن هذه األذيَّة مثالً :إيقاف السيارات
بطريق ٍة تُغلق على الناس بيوتهم أو على مداخل سياراتهم.
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يجب علينا أن نلتزمها في طرقاتنا ما رواه اإلمام البخاري و مسلم عن أبي سعيد
و من اآلداب التي
ُ
هللا صلى هللا عليه و سلم قال :إ َّياكم و الجلوس بالطرقات .قالوا :يا
الخدري رضي هللا عنه ،أنَّ رسو َل ِّ
ُ
نتحدث فيها! فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :إن أبيت ُم ،فأعطوا
رسول هللا! ما لنا ب ٌد ِّم ْن مجا ِّلسنا
السالم ،و
ف األذى ،و رد
ق ال
الطريق َحقَّهُ .قالوا و ما َح ُّ
طريق يا رسول هللا؟ قال غض البصر ،و ك ُّ
ِّ
ِّ
النهي عن المنك َِّر .رواه البخاري و مسلم و أبو داود.
بالمعروف ،و
األمر
ِّ
ُ
ُ
صحابتِّه ال ِّكرام ،وكونُوا بأخالقِّكم أسوةً
سيروا على
فاقتَدوا بنبيكم بالتخ ُّلق
نهج َ
بأخالق القرآن ،و ِّ
ِّ
ِّ
.لغيركم؛ تنالُوا السعادةَ في الدارين ،وتحظوا بمحبة هللا ومحبة الخلق
اللهم اهدنا ألحسن األخالق؛ ال يهدي ألحسنها إال أنت ،واصرف عنا سيئها؛ ال يصرف عنا سيئها إال
أنت.
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