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 ميدقت

ونعوذ ، نحمده ونستعينه ونستغفره، هللاإن احلمد 
من هيده  اهللا فال ، سيئات أعاملناوباهللا من رشور أنفسنا 

هلمُ   َّ وأشهد أن ال إله إال  ، ضلل فال هادي لهومن يُ ، لض
وأشهد أن حممًدا عبده ، هلاهللا وحده ال رشيك 

ورسوله،صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه أمجعني، ومن 
 .ا كثريً يوم الدين، وسلم تسليًام تبعهم بإحسان إىل 

أهيا - فأصل هذا الكتيب الذي بني يديك  :أما بعد
حمارضة ألقاها صاحب الفضيلة  -القارئ الكريم

يف  -رمحه اهللا تعاىل- حممد بن صالح العثيمني انخيش
 جهودهنمض  املركز الصيفي بمعهد عنيزة العلمي

 بنائه الطالب، وإسداء النصحاملوفقة أل الرتبوية
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يلحتل ل العلمي والعميل والتوجيه الصادق هلم،
ًيا ، احلسنة اإلسالميةوالتخلق باآلداب  ،لئاضفلاب تأسِّ

 .برسولنا حممد عليه الصالة والسالم
رشت ونُ ، "حسن اخللق" كان عنوان املحارضةدق و

بعناية الشيخ  ،"مكارم األخالق"عنوان ب ـه١٤١٧عام 
 .-ا خريً جزاه اهللا- أبو صالح ملاس ىفطصم دلاخ

والتوجيهات التي  والضوابطا للقواعد وإنفاذً 
 حممد بن صالح العثيمنيقررها صاحب الفضيلة شيخنا 

وهللا احلمد -  إلخراج مؤلفاته، تمّ  -رمحه اهللا تعاىل-
التوثيق ومقابلة الكتيب عىل أصوله  -والشكر
 .كملت مراحل إعداده للطباعة والنرشوأُ  ،املسموعة

ل اهللا أالتي نس-ه الطبعة وهبذا العمل تكون هذ
 .هي املعتمدة دون غريها -تعاىل أن ينفع هبا
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أن يكلل أعاملنا بالتوفيق  دعو املوىل عز وجلن
والسداد، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم، وجيزي 

يلع شيخنا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، ويُ 
درجته يف املهديني، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع 

 ،  وبارك واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلمبيرق
، ومن تبعهم عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعني

 .بإحسان إىل يوم الدين
 اللجنة العلمية  

 يف مؤسسة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية  
 ـه١/٦/١٤٢٨  
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ونتوب  نحمده ونستعينه ونستغفره، إن احلمد هللا

، ومن سيئات أعاملنا ،باهللا من رشور أنفسنا ونعوذ، إليه
، ومن يضلل فال هادي له، من هيده  اهللا فال مضلَّ له

وأشهد أن ، وأشهد أن ال إله إال  اهللا وحده ال رشيك له
، بعثه اهللا تعاىل باهلدى ودين احلق. حممًدا عبده ورسوله

بعثه اهللا تعاىل بني يدي الساعة ، ليظهره عىل الدين كلِّه
فبّلغ ، وداعيًا إىل اهللا بإذنه ورساًجا منًريا، ا ونذيًرابشريً 

وجاهد يف اهللا ، ونصح األمة، وأّدى األمانة، الرسالة
ووفق اهللا من شاء من ، حق جهاده حتى أتاه اليقني

وخذل اهللا ، واهتدى هبديه، عباده فاستجاب لدعوته
 ،هتعاط نع ربكتساف، بحكمته من شاء من عباده

فباء باخلرسان والضالل ، اند أمرهوع، كّذب خربهو
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 .البعيد
نع  أن أحتدث )١(إنه يطيب يل يف هذا اللقاءف :أما بعد
  .اخللق احلسن
هو صورُة اإلنسان  ـ كام يقول أهُل العلمـ واخللُق 

  :ألنَّ لإلنسان صورتني،الباطنة
وهي شكل ِخْلَقته التي جعل اهللا  :صورة ظاهرة

ن هذه الصورة الظاهرة البدن عليه، وكام نعلم مجيًعا أ
ومنها ، ومنها ما هو قبيح ّيسء، منها ما هو مجيٌل حسن

  .ما بني ذلك
وكذلك تنقسم الصورة الباطنة إىل صورة حسنة 
وإىل صورة سيئة، وهذا ما ُيعّرب عنه باخلُُلق، فاخللق 

  .إذن هو الصورة الباطنة التي ُطبِع اإلنسان عليها
                                                        

  .كان هذه اللقاء يف املركز الصيفي بمعهد عنيزة العلمي)  ١(



  

  ٨   

  هل األخالق جبلة أم اكتساب؟و
أن األخالق منها جبلة ومنها اكتساب  :وابواجل

فإنه قد يكون ، كام يكون اخلُلُق طبيعةف .كش الب
بمعنى أن اإلنسان كام يكون مطبوًعا عىل اخللق ، كسًبا

فقد حيصل عىل اخلُُلق عن طريق ، احلسن اجلميل
صىل اهللا عليه ؛ ولذلك قال النبي التمرينالكسب و

نيت إن فيك": ألشّج عبد  القيس وسلم َّ : حيبهام اهللا لخ
ق هبام، أم اهللا أنا أختلَّ ! يا رسول اهللا: قال "احللُم واألناة

 :قال ")١(َجبَلك عليهام اهللا لب": ؟ قالامهيلع ينلبج
نيتاحلمد هللا الذي جبلني عىل  َّ   .حيبهام اهللا ورسوله لخ

فهذا دليل عىل أن األخالق احلميدة الفاضلة 
ًعا  –كش الب  –لكن الطبع و، تكون طبًعا وتكون تطبُّ

                                                        
  ).٥٢٢٥(رقم، باب يف قبلة الرجل، كتاب األدب: رواه أبوداود) ١(
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ا صار  أحسُن من  التطبُّع؛ ألن اخلُُلق إذا كان طبيعي 
ال حيتاج يف ممارسته إىل ، سجّيًة لإلنسان وطبيعًة له

وال حيتاج يف ممارسته إىل تصنُّع، ولكن هذا ، تكلٍُّف 
أي من  –ومن ُحرم هذا ، فضل اهللا يؤتيه من يشاء

مكنه أن يناله عن ي هنإف –ُحرم اخلُُلق عن سبيل الطبع 
واملامرسة، كام سنذكره  نيرمتلوذلك با، سبيل التطبع

  .إن شاء اهللا تعاىل فيام بعد
أهيام أفضل؛ رجل ُجبل عىل  :وهنا مسألة وهي

ق به، فأهيام ، ديمح قلخ ورجل جياهد نفسه عىل التخلُّ
  أعىل منزلة وأعظم أجًرا؟

 إنه ال شك أن الذي :ونقول جواًبا عىل هذه املسألة
قه بذلك أو من ، ُجبل عىل اخللق أكمل من حيث ختلُّ

حيث وجوُد اخللق فيه؛ ألنه ال حيتاج إىل عناء وال 
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إذ أن ، وال يفوته يف بعض املواطن واألماكن، ةقشم
يف أي وقت تلقاه وه ف، حسن اخللق فيه سجية وطبع

ويف أي مكان تلقاه جتده َحَسن ، ه َحَسن اخللقدْ َجتِ 
نم وهف ، تلقاه جتده َحَسن اخللق وعىل أي حالٍ ، اخللق

  .هذه الناحية أكمل بال شك
وأما اخللق الذي يكون بالتطبع وباملعاجلة 
واملامرسة أو التمرين، فاإلنسان يؤجر عليه من جهة 
جماهدة نفسه، لكنه من حيث كامُل اخللق أنقص بكثري 

  .من القسم األول
، ًعاطبًعا وَتَطبُّ ، فإذا رزق اإلنسان اخللقني مجيًعا

  :واألقسام أربعة، كان ذلك أكمل
 .من ُحِرم حسن اخللق - ١
 .من ُجبل عليه ولكنه اقترص عىل اجلبلة - ٢



  

  ١١   

 .ومن ُجبل عليه وزاد ذلك بالتكسب - ٣
بَل لكنه أخذه بالتكسب  - ٤   .ومن مل ُجيْ
من ُجبل عليه أن بالنسبة حلسن اخللق  :لصاحلاف

ليصحت فهو أكمل، وأما من حيث املعاناة واملشقة يف  
فله أجر حسن اخللق، فإن من أخذه عن طريق التكسب 

  .املجاهدة
هل هناك أخالق ليست يف القرآن  :وهنا مسألة

 والسنة، وما السبيل إىل معرفتها؟
إنام بعثت ": قال عليه الصالة والسالم :اجلواب

؛ وذلك أن الرشائع السابقة )١("ألمتم مكارم األخالق
ا حتثُّ عىل األخالق التي رشعها اهللا للعباد كله

وهلذا ذكر أهل العلم أن األخالق الفاضلة ، الفاضلة
                                                        

، )٢/١٩٢(يف مسند الشهاب : والقضاعي، )١٠/١٩١(يف الكربى : رواه البيهقي) ١(
  ).١/١٢٢(يف الفوائد : ، والرازي)٣/٩(يف كنز العامل : وابن حسام اهلندي
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مما أطبقت الرشائع عىل طلبه، ولكن هذه الرشيعة 
الكاملة جاء النبي عليه الصالة والسالم فيها بتامم 
مكارم األخالق ولنرضب لذلك مثالً بمسألة 

لو أن أحًدا جنى عىل أحد فهل يقتصُّ : القصاص، أي
؟ ذكروا أن القصاص يف رشيعة اليهود حتميٌّ منه أم ال

وال خيار للمجني عليه فيه، وأن يف رشيعة ، وال بدَّ منه
انتعيرش نكل ، النصارى العكس وهو وجوب العفو

ففيها القصاُص وفيها ، جاءت كاملة من الوجهني
ا للّرش  ، العفو؛ ألن يف أخذ اجلاين بجنايته حزًما وكف 

مجيًال وبذل معروف فيمن ويف العفو عنه إحساًنا و
لة، عفوت عنه ، فجاءت رشيعتنا واحلمد هللا مكمَّ

ت من له احلق بني العفو واألخذ؛ ألجل أن يعفو  َخريَّ
  .وأن يأخذ يف مقام األخذ، يف مقام العفو
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**  **  **  
 

إن كثًريا من الناس يذهب فهمه إىل أن حسن 
ن معاملة اخلالق، اخللق خاص بمعاملة اخللق دو

فإن حسن اخللق كام يكون يف ، ولكن هذا الفهم قارص
فموضوع  يكون أيًضا يف معاملة اخلالق، معاملة اخللق

معاملة اخلالق جل وعال، ومعاملة : حسن اخللق إذن
  .وهذه املسألة ينبغي أن ُينتبه هلا، اخللق أيضا
  :جل وعال ق يف معاملة اخلالقلُ سن اُخل ُح : األول

 :يف معاملة اخلالق جيمع ثالثة أمور قلُ اخلُ ن ُحس
 .تلقي أخبار اهللا تعاىل بالتصديق - ١
 .تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق - ٢
 .تلقي أقداره بالصرب والرضا - ٣



  

  ١٤   

 .هذه ثالثة أشياء عليها مدار حسن اخللق مع اهللا تعاىل
دنع عقي ال ثيحب  ،تلقي أخباره بالتصديق - ١

، تصديق خرب اهللا عزَّ وجلَّ اإلنسان شك أو تردد يف 
ألن خرب اهللا تعاىل صادر عن علم وهو سبحانه أصدق 

  : كام قال اهللا تعاىل عن نفسه، القائلني  

     ]٨٧: النساء[.  
والِزُم تصديق أخبار اهللا أن يكون اإلنسان واثًقا 

ه شك أو جماهًدا هبا بحيث ال يدخل، مدافًعا عنها، اهب
تشكيك يف أخبار اهللا عزَّ وجلَّ وأخبار رسوله صىل اهللا 

  .عليه وسلم
ق العبد هبذا اخللق أمكنه أن يدفع ُكلَّ  لَّ وإذا َختَ

ىلص شبهة يوردها املغرضون عىل أخبار اهللا ورسوله 
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، سواء أكانوا من املسلمني الذين اهللا عليه وسلم
ريغ نم  أم كانوا، ابتدعوا يف دين اهللا ما ليس منه

به يف قلوب املسلمني، املسلمني   .الذين ُيلقون الشُّ
ثبت يف صحيح البخاري  :ولنرضب لذلك مثالً 

صىل اهللا أن النبي  ريض اهللا عنهمن حديث أيب هريرة 
إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم ": قالعليه وسلم 

فإن يف إحدى َجنَاَحيْه داء ، فليغمْسه ثم لينزعه
  .)١("واألخرى شفاء

يف وهو ، صىل اهللا عليه وسلمهذا خرب رسول اهللا ف
ينطق بام أوحى  وإنام، عن اهلوى أمور الغيب ال ينطق
دق لب ، والبرش ال يعلم الغيب، اهللا تعاىل إليه؛ ألنه برش

                                                        
، هسمغباب إذا وقع الذباب يف رشاب أحدكم فلي، كتاب بدء اخللق: رواه البخاري) ١(

  ).٣٣٢٠(رقم
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 : قال اهللا له                
                          

   ]٥٠: األنعام[.  
، فهذا اخلرب جيب علينا أن نقابله بحسن اخللق

وأن ، وحسن اخللق نحو هذا اخلرب أن نتلقاه بالقبول
يف هذا صىل اهللا عليه وسلم نجزم بأن ما قال النبي 

احلديث فهو َحقٌّ وِصْدق، وإن اعرتض عليه من 
ونعلم علم اليقني أن ما خالف ما صحَّ عن ، يعرتض

فإنه باطل؛ ألن اهللا صىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
  :تعاىل يقول           

   ]٣٢: سنوي[.  
 :من أخبار يوم القيامة: ومثال آخر
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وندت أن الشمس "صىل اهللا عليه وسلم أخرب النبي 
، فسواٌء كان هذا )١("من اخلالئق يوم القيامة بقدر ميل

فإن هذه املسافة بني ، أو كان ِميل املسافة، ِميَل املْكَحلة
ومع هذا فإن الناس ، الشمس ورؤوس اخلالئق قليلة

ها مع أن الشمس لو تدنو اآلن يف ، ال حيرتقون بحرِّ
  .الدنيا مقدار أنملة الحرتقت الدنيا

كيف تدنو الشمس من رؤوس : فقد يقول قائل
 ثم يبقى الناُس ، اخلالئق يوم القيامة هبذه املسافة

  ! ؟ةظحل
 ق نحو هذا  احلديث؟لُ اُخل  نسُح  امف

ق نحو هذا احلديث أن نقبله، ونصدق لُ اخلُ  ُحسن
وأن ال يكون يف صدورنا حرج منه وال ضيق وال ، هب

                                                        
  .كتاب الزهد، )٢٤٢١(والرتمذي رقم، كتاب اجلنة ونعيمها، )٦٢(أخرجه مسلم رقم) ١(
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صىل اهللا عليه وأن نعلم أن ما أخرب به النبي ، تردد
  .يف هذا فهو حقٌّ ملس و

أحوال الدنيا بوال يمكن أن نقيس أحواَل اآلخرة 
، فنحن نعلم أن الناس الفارق العظيم هذا لوجود

يقفون يوم القيامة مخسني ألف سنة، وعىل مقياس ما 
يف الدنيا فهل يمكن أن يقف أحد من الناس مخسني 

  ألف سنة؟
، إذن فالفارق عظيم، فإذا كان كذلك ال :اجلواب

 صدر إن املؤمن يقبل مثل هذا اخلرب بانرشاحف
  .وطمأنينة ويتسع فهمه له، وينفتح قلبه له

:بالقبول والتنفيذ والتطبيق اهللا تلقي أحكام - ٢
فإذا ردَّ شيًئا من أحكام ، شيئًا من أحكام اهللا فال َيُردّ 

سواٌء رّدها منِكًرا ، اهللا فهذا سوء خلق مع اهللا عزَّ وجلَّ 
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أو رّدها ، ا مستكًربا عن العمل هباأو رّده، اهمكح
فإن ذلك مناٍف حلسن اخللق مع ،متهاوًنا بالعمل هبا

  .اهللا عزَّ وجلَّ 
بام نتلبس به يف شهر رمضان  :ولنرضب لذلك مثالً 

ال شكَّ أنه شاقٌّ  من األعامل الصاحلة الشاقة، فالصوم
نم : عىل النفوس؛ ألن اإلنسان يرتك فيه املألوف

، وهذا أمر شاقٌّ عىل اإلنسان، كاحورشاٍب ون، طعام
يقبل هذا ، ولكن املؤمن حسن اخللق مع اهللا عزَّ وجلَّ 

وهذه ، يقبل هذا الترشيف: أو بعبارة أصح، التكليَف 
، نعمة من اهللا عزَّ وجلَّ يقبلها بانرشاح صدر وطمأنينة

، فتجده يصوم األيام احلارة الطويلة، وتتسع هلا نفسه
لصدر؛ ألنه حيسن اخلُُلق وهو بذلك راٍض منرشح ا

ء اخللق مع اهللا يقابل مثل هذه العبادة . مع ربه لكن يسِّ
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َجر والكراهية ولوال أنه خيشى من أمٍر ال ُحتمد ، بالضَّ
  .لكان ال يلتزم بالصيام، عقباه
 ال شك أهنا ثقيلة عىل يهة، فالصال :مثال آخرو

كام قال النبي ، وهي ثقيلة عىل املنافقني، بعض الناس
: أثقل الصالة عىل املنافقني": ليه الصالة والسالمع

  .)١("الفجر صالة العشاء وصالة
قال ، لكن الصالة بالنسبة للمؤمن ليست ثقيلة

 : ىلاعت                
                    

       ]فهي عىل هؤالء . ]٤٦،  ٤٥: البقرة
غري كبرية بل إهنا سهلة يسرية؛ وهلذا قال النبي عليه 

                                                        
: ، ومسلم)٦٥٧(رقم، باب فضل العشاء يف اجلامعة، كتاب األذان: رواه البخاري) ١(

   ).٦٥١(رقم، باب فضل صالة اجلامعة، كتاب املساجد ومواضع الصالة



  

  ٢١   

ُة عيني يف الصالة": الصالة والسالم   .)١("ُجِعلت ُقرَّ
فحسن اخللق مع اهللا عزَّ وجلَّ بالنسبة للصالة أن 

تفرح ، وعينك قريرة، نئمطتؤدهيا وقلبك منرشح م
فإذا ، وتنتظرها إذا أقبل وقتها، إذا كنت متلبًسا هبا

صليت الفجر كنت يف شوق إىل صالة الظهر، وإذا 
وإذا ،كنت يف شوق إىل صالة العرص، صليت الظهر
وإذا ، كنت يف شوق إىل صالة املغرب، صليت العرص
وإذا ، كنت يف شوق إىل صالة العشاء، صليت املغرب

العشاء كنت يف شوق إىل صالة الفجر، وهكذا  تيلص
دائًام قلبك معلق هبذه الصلوات، فهذا ال شك أنه من 

  .حسن اخللق مع اهللا تعاىل
                                                        

، باب حب النساء، كتاب عرشة النساء: النسائيو، )11884: (رواه أمحد) ١(
   ).٣٩٣٩(رقم



  

  ٢٢   

م اهللا : مثال ثالث يف املعامالت حتريم الربا، فقد حرَّ
  :ىلاعت  علينا الربا حتريًام رصًحيا يف القرآن كام قال اهللا

             وقال فيه :   

                       
                  

    ]فتوعد من عاد إىل الربا بعد . ]٢٧٥: البقرة
ده باخللود يف ، ه املوعظة وعلم احلكمأن جاءت توعَّ

  . النار والعياذ باهللا
، فاملؤمن يقبل هذا احلكم بانرشاح ورضا وتسليم

وربام ، ويضيق صدره به، وأما غري املؤمن فإنه ال يقبله
ألننا نعلم َأنَّ يف الربا كسًبا ، يتَحيَّل عليه بأنواع احليل

احلقيقة كسب يف هنكل ، متيقنًا، وليس فيه أي خماطرة



  

  ٢٣   

 : وهلذا قال اهللا تعاىل، لشخص وظلم آلخر   
                   

     ]٢٧٩: البقرة[.  
وهو األمر  :تلقي أقدار اهللا تعاىل بالرضا والصرب - ٣

 الثالث من حسن اخللق مع اهللا، وكلنا يعلم أن أقدار اهللا
 َّ ريُ وجلَّ التي زع ِّ ةمئالم اهلك تسيل هقلخ يف اه بد

 ، ره اهللا علينا مالئم لنا؟ بمعنى أن فقلخلل هل كل ما يقدِّ
  .نفوسنا؟ الواقع ال عمنفوسنا متيل إليه، ويتالءم 

فاإلنسان حيب أن ، يالئم اإلنسان مثًال ال املرضف
  .يكون صحيًحا

ن فاإلنسان حيبُّ أ، يالئم اإلنسان ال الفقركلذك و
ا، وكذلك اجلهل ال يالئم اإلنسان ، يكون غني 



  

  ٢٤   

لكنَّ أقدار اهللا عزَّ وجلَّ ، فاإلنسان حيب أن يكون عاملًا
منها ما يالئم اإلنسان ويسرتيح له ، بحكمته تتنوع

ومنها ما ال يكون كذلك، فام هو ، هتعيبط ىضتقمب
  ؟هحسن اخللق مع اهللا عزَّ وجلَّ نحو أقدار

أن ترىض بام قّدر  أقداره حسن اخللق مع اهللا نحو
وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أنه سبحانه وتعاىل ، اهللا لك

ما قّدره إال حلكمة وغاية حممودة يستحق عليها احلمد 
  .والشكر

وعىل هذا، فإن حسن اخللق مع اهللا نحو أقداره هو 
أن يرىض اإلنسان ويستسلم ويطمئن؛ وهلذا امتدح اهللا 

      : الصابرين فقال

         ]البقرة :

١٥٦، ١٥٥[.  



  

  ٢٥   

 :حسن اُخللق يف معاملة اَخللق :الثاين
فه بعُضهم  :أما حسن اخللق مع املخلوق فعرَّ

، ومنهم احلسن البرصي رمحه اهللا بأنه كفُّ األذى
  .)١(وطالقُة الوجه، بذُل الندىو

أن يكّف اإلنسان أذاه   :معنى كّف األذى :أوالً 
أو يتعلق ، عن غريه، سواء كان هذا األذى يتعلق باملال

فمن مل يكف أذاه  عن ، أو يتعلق بالِعْرض، سفنلاب
  .قلُ بل هو ّيسء اخلُ ، قلُ ن اخلُ َس ق فليس بحَ لْ اخلَ 

ُحْرمة ذلك  صىل اهللا عليه وسلموقد أعلن الرسول 
إن دماءكم ": يف أعظم جممع اجتمع فيه بأمته حيث قال

، كحرمة يومكم هذا،وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

                                                        
 ).٣/٥٢( إحياء علوم الدين  )١(



  

  ٢٦   

  .)١("يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا
أو ، إذا كان رجل يعتدي عىل الناس بأخذ املال

أو يعتدي عىل الناس ، يعتدي عىل الناس بالغّش 
أو ، لرضب واجلنايةأو يعتدي عىل الناس با، ةنايخلاب

فال يكون هذا حسَن ، يعتدي عىل الناس بالسبِّ والِغيبة
ويعظم إثم ، اخللق مع الناس؛ ألنه مل يكّف أذاه عنهم

  .ذلك كلام كان موجًها إىل من له حّق عليك أكرب
فاإلساءة إىل الوالدين مثًال أعظم من اإلساءة إىل 

ة إىل واإلساءة إىل األقارب أعظم من اإلساء، امهريغ
واإلساءة إىل اجلريان أعظم من اإلساءة إىل ، األباعد

من ليسوا جرياًنا لك؛ وهلذا قال النبي عليه الصالة 

                                                        
: ، ومسلم)٦٧(رقم، رب مبلِّغ باب قول النبي ، كتاب العلم: رواه البخاري) ١(

  ).١٢١٨(رقم، باب حجة النبي ، كتاب احلج



  

  ٢٧   

واهللا ال ، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن": والسالم
نمأي ال نم " :من يا رسول اهللا؟ قال: قالوا "نمؤي

  . )١("جاره بوائقه
، كرم واجلودالندى هو ال :معنى بذل النَّدى: ثانيًا

ه  يعني أن تبذل الكرم واجلود، والكرم ليس كام يظنُّ
بعض الناس هو أن تبذل املال، بل الكرم يكون يف بذل 

  .ويف بذل املال ، ويف بذل اجلاه، النفس
، مهدعاسيو، فإذا رأينا شخًصا يقيض حوائج الناس

، يتوجه يف شؤوهنم إىل من ال يستطيعون الوصول إليهو
انإف ، يبذل ماله بني الناسو، الناس نيب هملع رشنيو

وهلذا قال النبي ، ؛ ألنه بذل الندىقلُ اخلُ َنصفه بحسن 
وأتبع السيئَة ، اتق اهللا حيثام كنت": صىل اهللا عليه وسلم

                                                        
  ).٦٠١٦(رقم، هقيباب إثم من ال يأمن جاره بوا، كتاب األدب: رواه  البخاري ) ١(



  

  ٢٨   

  .)١("وخالق الناس بخلق حسن، احلسنَة متُحها
أنك إذا ُظلمت أو : من خمالقة الناس بخلق حسنو

قد امتدح اهللا العافني و، أيسء إليك فإنك تعفو وتصفح
 : فقال يف أهل اجلنة، عن الناس      

              
         ]١٣٤: آل عمران[.  

آل [      : وقال تعاىل

  .]٢٣٧: عمران
 : وقال تعاىل        ]٢٢: النور[.  

                                                        
باب ما جاء يف معارشة ، كتاب الرب والصلة: والرتمذي، )٢٠٨٤٧(رواه أمحد برقم ) ١(

   ).١٩٨٧(رقم، الناس



  

  ٢٩   

        : وقال تعاىل
  .]٤٠: الشورى[

فالبد أن جيد من ، وكل إنسان يتصل بالناس
فموقفه من هذه اإلساءة أن ، الناس شيئًا من اإلساءة

وليعلم علم اليقني أنه بعفوه وصفحه ، ويصفح وفعي
سوف تنقلب العداوة بينه وبني ، وجمازاته باحلسنى

  : قال تعاىل، أخيه إىل والية وصداقة    
                

                 ]٣٤: تلصف[.  
وتأملوا أهيا العارفون باللغة العربية كيف جاءت 

الفجائية تدل عىل  "إذا"ألن ، الُفجائية "إذا"النتيجة بـ 
     ث الفوري يف نتيجتها واحلد



  

  ٣٠   

     ، قف كل أحد يو سيلولكن
       : قال اهللا تعاىل، كلذل

      ]٣٥: تلصف[.  
وهل نفهم من هذا أن العفو عن اجلاين حممود 

ولكن ، اآليةنم  هذا مهفي دق ومأمور به؟مطلًقا 
 ،ليكن معلوًما أن العفو إنام ُحيمد إذا كان العفو أمحد

:  وهلذا قال تعاىل فإن كان األخذ أمحد فاألخذ أفضل،
               ]٤٠: الشورى[ .

  .فجعل العفو مقروًنا باإلصالح
فالعفو يمكن أن يكون غري إصالح، فقد يكون 

نى عليك واجرتأ عليك رجال معروفا هذا الذي ج
ه ، بالرش والفساد فلو عفوت عنه لتامدى يف رشِّ



  

  ٣١   

أن نأخذ باجلريمة؛  يف هذا املقاموفساده، فاألفضل 
ـ  ابن تيمية ألن يف ذلك إصالًحا، قال شيخ اإلسالم

والعفو مندوب فإذا كان ، اإلصالح واجب: رمحه اهللا ـ
انمدق ا يف العفو فوات اإلصالح فمعنى ذلك أنن

وصدق .وهذا ال تأيت به الرشيعة، مندوًبا عىل واجب
  .رمحه اهللا

وإنني هبذه املناسبة أودُّ أن أنبه عىل مسألة يفعلها 
وهي أن تقع حادثة ، كثري من الناس بقصد اإلحسان

فيأيت أولياء ، فيهلك بسببها شخص آخر، صخش نم
املقتول فيسقطون الدية عن هذا اجلاين الذي فعل 

نس حممود ويعترب من ُح  ةيدلل ، فهل إسقاطهماحلادث
  ق أم يف ذلك تفصيل؟لُ اخلُ 

البد أن نتأمل ونفكر يف حال ف :يف ذلك تفصيل



  

  ٣٢   

هل هو من الناس ، هذا اجلاين الذي وقع منه احلادث
املعروفني بالتهور وعدم املباالة؟ هل هو من الطراز 

ال يبايل ـ والعياذ باهللا ـ أن يصدم شخصا ألنه الذي 
، أم أنه رجل حصلت منه هذه تطيع دفع ديتهسي
ولكن اهللا ، حلادثة مع كامل التحفظ وكامل االتزانا

  ًرا؟دقتعاىل قد جعل لكل يشء 
، كان من الطراز الثاين فالعفو يف حقه أوىلفإن 

ولكن قبل العفو حتى يف الطراز الثاين جيب أن نالحظ 
وفاء له ال  ؟ فإذا كان عىل امليت ديننٌ يْ هل عىل امليت دَ 
ْين مقدم  فإنه ال يمكن أن نعفو، إال من الدية ألن الدَّ
ولو َعَفْوَنا فإن عفونا ال يعترب، وهذه ، عىل املرياث

ونحن نقول ، مسألة ربام يغفُل عنها كثري من الناس
ذلك ألن الورثة يتلقون االستحقاق هلذه الدية من 



  

  ٣٣   

وال َيِرُد استحقاقهم ، امليت الذي أصيب يف احلادث
  :  بعد الدين؛ وهلذا ملا ذكر اهللا املرياث قالإال

           ]١١: النساء[.  
العفو عن الناس، : واحلاصل أن من حسن اخللق

ألن بذل الندى إما إعطاء ، وهو من باب بذل الندى
  .والعفو من اإلسقاط، وإما إسقاط

ن اإلنسان طليق وكي بأن: طالقة الوجه: ثالثًا
وضدُّ ذلك عبوس الوجه؛ وهلذا قال النبي ، الوجه

ال حتقرنَّ من املعروف شيئًا ": عليه الصالة والسالم
  . )١("ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

                                                        
، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، كتاب الرب والصلة واآلداب: رواه مسلم) ١(

  ).٢٦٢٦(رقم



  

  ٣٤   

فطالقُة الوجه ُتدخل الرسور عىل من قابلك، وعىل 
من اجته لك وتوجُب املودة واملحبة، وتوجُب انرشاح 

ْب جتدالّصدر منك وممن يقاب   .لك، وجرِّ
وال ، فإن الناس ينفرون منك، لكن إذا كنت عبوًسا
وربام ، وال بالتحدث معك، ينرشحون باجللوس إليك
فإن ، طغضلاب ىمسي وهو ما تصاب باملرض اخلطري

العقاقري املانعة  عجنانرشاح الّصدر وطالقة الوجه من أ
ء من هذا الداء ؛ وهلذا ينصح األطباء من ابُتيل هبذا الدا
، بأن يبتعد َعامَّ يثُريُه ويغضُبُه؛ ألن ذلك يزيد يف مرضه

فطالقة الوجه تقيض عىل هذا املرض؛ ألن اإلنسان 
  .بذلك يكون منرشح الصدر حمبوًبا إىل اخللق

هذه هي األصول الثالثُة التي يدور عليها حسُن 
  .اخللق يف معاملة اخللق



  

  ٣٥   

 عماملعارشة  حسنُ  :قلْ مع اخلَ  اخلُُلقنسح نم و
هبم وال قيضي ال ف، لهاألقارب واألصدقاء واأل

بل يدخل الرسور عليهم بقدر ما يمكنه ، يضيّق عليهم
وهذا القيد البد منه؛ ألن من ، يف حدود رشيعة اهللا

فهذا ال ، الناس من ال ُيَرسُّ إال بمعصية اهللا والعياذ باهللا
لكن إدخال الرسور عىل من يتصل بك من أهل ، نوافقه

من حسن اخللق؛ يف حدود الرشع قارب وأصدقاء وأ
مكريخ مكريخ ": وهلذا قال النبي عليه الصالة والسالم

  .)١("وأنا خريكم ألهيل، هلهأل
نسحي  –مع األسف الشديد  –وكثري من الناس 

، ولكنه ال حيسن اخلُُلق مع أهله، مع الناس قلُ اخلُ 
                                                        

، وابن )٣٨٩٥(رقم، باب فضل أزواج النبي ، كتاب املناقب: رواه الرتمذي) ١(
   ).١٩٧٧(رقم، باب حسن معارشة النساء، كتاب النكاح: هجام



  

  ٣٦   

كيف حتسن اخلُُلق مع ف، وهذا خطأ وقلٌب للحقائق
ينأل : قد يقول! يسء اخللق مع  األقارب؟األباعد وت

ة بيني وبني رفع الكلفة واملجاملال أجد حرجا يف 
هذا ليس : معهم، فنقول قلُ اخلُ األقارب، فأنا أيسء 
أحق الناس بأن حتسن إليهم  بصحيح فاألقارب

يا رسول اهللا من : الصحبة والعرشة وهلذا قال رجل
مث  :قال "أمك": أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال

: قال. "أمك": ثم َمْن؟ قال: قال "أمك": َمْن؟ قال
  .)١("أبوك": ثم َمْن؟ قال

جتده ييسء ، واألمر عند بعض الناس بالعكس

                                                        
، )٥٩٧١(رقم، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، كتاب األدب: رواه البخاري) ١(

، باب بر الوالدين وأهنام أحق به، كتاب الرب والصلة واآلداب: ومسلم
   ).٢٥٤٨(رقم



  

  ٣٧   

فيكون ، وحيسن العرشة مع زوجته، العرشة مع أمه
ًما إحسان العرشة    .عىل بر أمهمع زوجته مقدِّ

أن إحسان العرشة مع األهل  :واحلاصل
  .قلُ اخلُ ل ذلك من حسن واألصحاب واألقارب ك

وينبغي لنا يف هذه املراكز الصيفية أن نستغل 
هنم عىل إحسان  ، قلُ اخلُ وجود الشباب بحيث نمرِّ

ليكون هذا املركز مركز تعليم وتربية؛ ألن العلم بدون 
تربية قد يكون رضره أكثر من نفعه، لكن مع الرتبية 
هللا يكون العلم مؤدًيا لنتيجته املقصودة؛ وهلذا قال ا

  : ىلاعت                 
                  
                      



  

  ٣٨   

     ] ٧٩: عمرانآل[.  
انيًا ىنعمب ، هذه فائدة العلم أن يكون اإلنسان ربَّ

ا لعباد اهللا عىل رشيعة اهللا، فهذه املراكز التي نأمل  مربي 
من القائمني عليها أن جيعلوها ميداًنا للتسابق يف 

  .قلُ اخلُ األخالق الفاضلة، ومنها إحسان 
وقد ذكرنا أوالً أن حسن اخللق يكون بالطبع 

وأن حسن اخللق بالطبع أكمل من ، عبطويكون بالت
قول وأتينا عىل ذلك بدليل وهو ، حسن اخللق بالتطبع

لب ": سيقالدبع جشأل الرسول عليه الصالة والسالم 
  .)١("امهيلع كلبجاهللا 

بالطبع ال يزول عن اإلنسان  قلُ اخلُ ألن حسن و
بالتطبع قد يفوت اإلنسان يف  قلُ اخلُ نسح نكل 

                                                        
   ).٦: (سبق خترجيه ص) ١(



  

  ٣٩   

وإىل ، تاج إىل ممارسة وإىل معاناةحي هنأل، مواطن كثرية
تذكر ذلك عند وجود كل ما يثري اإلنسان؛ وهلذا جاء 

اي : فقال، رجل إىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم
. ، فردد مراًرا"بضغت ال": رسول اهللا، أوصني، قال

: وقال النبي عليه الصالة والسالم )١("بضغت ال": قال
عة" لشديد الذي يملك نفسه إنام ا، ليس الشديد بالرصُّ

  .)٢("عند الغضب
عة الذي يرصع الناس، كُهَمزة وملَُزة،  وه :والرصُّ

فاهلمزة الذي هيمز الناس، واللمزة الذي يلمز الناس 
بالعيوب، فليس الشديد هو الذي يرصع الناس 

                                                        
   ).٦١١٦(رقم، باب احلذر من الغضب، كتاب األدب: يرواه البخار) ١(
: ، ومسلم)٦١١٤(رقم، باب احلذر من الغضب، كتاب األدب: رواه البخاري) ٢(

باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، ، كتاب الرب والصلة واآلداب
   ).٢٦٠٩(رقم



  

  ٤٠   

 "إنام الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب" ويغلبهم
 الشديدالذي يرصع نفسه ويملكها عند الغضب هو ف

وملك اإلنسان نفسه عند الغضب يعترب من ، حقيقةً 
  .اسن األخالقحم

ولكن استعذ باهللا ، فإذا غضبت فال تنفذ الغضب
وإذا ، وإذا كنت قائًام فاجلس، من  الشيطان الرجيم
وإذا زاد بك الغضب فتوضأ ، كنت جالًسا فاضطجع

  .حتى يزول عنك
أن حسن اخللق بالطبع أفضل من  :لصاحلاف

اخللق بالتطبع ألنه يكون سجية لإلنسان نسح 
لكن  التطبع قد يفوته يف ، عضوم لك يف هيلع لهسوي

  .بعض املواضع
إن حسن اخللق يكون باالكتساب،  :وكذلك نقول



  

  ٤١   

ن نفسه فيكون اإلنسان حسن ، بمعنى أن اإلنسان يمرِّ
  :اخللق بأمور منها

ىلص  أن ينظر يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله: أوالً 
الَّة عىل مدح ذلك  :ليه وسلماهللا ع ينظر النصوص الدَّ

اخللق العظيم، واملؤمن إذا رأى النصوص متدح شيئًا 
  .فإنه يقوم به، من األخالق أو من األعامل

 :أن يصاحب من ُعِرفوا بحسن األخالق: ثانًيا
: هلوق يفعليه الصالة والسالم أشار إىل ذلك والنبي 

كحامل املسك  مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء«
ونافخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع 
منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري إما أن حيرق 

 .»ثيابك، وإما أن جتد منه رحيا خبيثة
صاحبوا من عرفوا بحسن يأن  :الشبابعيمج ىلعف  



  

  ٤٢   

، )١(الُبعد عن مساوئ األخالقمهيلع و، األخالق
أخذوا من هذه الصحبة  يىتح ، عاملوسفساف األ

  .ستعينون هبا عىل حسن اخللقيمدرسة 
: أن يتأمل اإلنسان ماذا يرتتب عىل سوء خلقه :ثالثًا
ئيس و، سيئ اخللق مهجورو، اخللق ممقوت فيسء

فإذا علم اإلنسان أن ، اخللق مذكور بالوصف القبيح
  .سوء اخللق يفيض به إىل هذا فإنه يبتعد عنه

  
  

 
 

                                                        
: ملومس، )٢١٠١(رقم، باب يف العطار وبيع املسك، كتاب البيوع: رواه البخاري) ١(

  ).٢٦٢٨(رقم، باب استحباب جمالسة الصاحلني، كتاب الرب والصلة واآلداب



  

  ٤٣   

 
 
صىل اهللا الرسول ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة، ف

ألن اهللا تعاىل ، ق أخالًقالْ هو أحسن اخلَ  عليه وسلم
 قال فيه           فاحلوادث

والوقائع التي وقعت يف عهد الرسول عليه الصالة 
 اهللا عليه ىلصتدل عىل حسن خلقه، بل إنه ، والسالم
فكان : كان حسن اخللق حتى مع األطفال وسلم

اي ": وكان يقول ألحد األطفال، يالطفهم ويالعبهم
وأبو عمري كنية لطفل صغري،  )١("أبا ُعَمْري ما فعل النُّغْري 

، وهو طائر صغري مثل العصفور "ريغن"وكان  معه 

                                                        
: ومسلم، )٦١٢٩(رقم، باب االنبساط إىل الناس، كتاب األدب(رواه البخاري ) ١(

  ).٢١٥٠(رقم، باب استحباب حتنيك املولود عند والدته، كتاب اآلداب



  

  ٤٤   

فكان ، فحزن عليه الصبي واغتم، هلك هذا النغري
يا أبا ُعمري ما ": يالطفه قائالً ، والسالم عليه الصالة

  ."فعل النغري
فزجره الناس ، وجاء أعرايب فبال يف املسجد

، فنهاهم النبي عليه الصالة والسالم، وهنروه بشدة
بَذنوب ، صىل اهللا عليه وسلمفلام قىض بوله أمر النبي 

: من ماء فأريق عىل البول، ثم دعا األعرايب فقال له
د ال يصلح فيها يشء من األذى أو إن هذه املساج"

أو كام قال . )١("إنام هي للصالة وقراءة القرآن، القذر
  .النبي عليه الصالة والسالم

مل وهف ، ووجه حسن اخللق يف هذه القصة ظاهر
                                                        

ريه من النجاسات، باب وجوب غسل البول وغ، كتاب الطهارة: رواه مسلم) ١(
  ).٢٨٥(رقم



  

  ٤٥   

بل إنه تركه حتى ، يوبخ هذا األعرايب ومل يأمر برضبه
إنام وثم أعلمه أن املساجد ال تصلح ملا فعل ، هلوب ىضق

  .للصالة والذكر وقراءة القرآنيه 
يا رسول اهللا : وأتى إليه رجل يف رمضان، وقال

وما ": صىل اهللا عليه وسلمفقال له النبي !! هلكُت 
وقعت عىل امرأيت يف رمضان : فقال الرجل "أهلكك؟

فهل جتُد ": ه، ومل ينهره؛ بل قال لهخْ وأنا صائم، فلم يوبِّ 
تستطيع أن تصوم  لهف": قال. ال: قال "ما تعتُِق رقبة؟

معطت ام دجت لهف ": قال. ال: قال "؟نيعباتتم نيرهش
صىل اهللا النبي  ِيتَ فأُ . سلج مث. ال: قال "ستني مسكينًا؟
تصّدق ": فأعطاه إياه وقال له. بَعَرق فيه متر عليه وسلم

فام بني الَبَتيْها أحوج ! أعىل أفقر منا؟: فقال الرجل "هبذا
حتى بدت  اهللا عليه وسلمىلص فضحك النبي . إليه منا



  

  ٤٦   

  .)١("اذهب فأطعمه أهلك": أنيابه ثم قال
يف هذه  صىل اهللا عليه وسلموحسن خلق النبي 

ومل يشتمه ، فإنه مل ينهر هذا الرجل، القصة ظاهر بّني 
وذلك حللمه عليه الصالة والسالم ، ومل يوّبخه
دقفوحكمته رأى أن هذا الرجل جاء نادًما تائًبا  ، 

أنه ال يستحق أن  صىل اهللا عيه وسلم فرأى، خائًفا
 َّ َّ بل يُ ، خبوي   .قفرلاب لعامَ ويُ  ، له احلقنيب

يورد كثري من الناس أن أهل الغرب أحسن  :ةلأسم
بينام جتد الغش ، أخالًقا يف تعاملهم وبيعهم ورشائهم

والكذب وإنفاق السلعة باحللف الكاذب بني صفوفنا 
م نحن املسلمني فام سبب ذلك، وهل حلضارهت

                                                        
، باب املجامع يف رمضان هل يطعم أهله من الكفارة، كتاب الصوم: رواه البخاري) ١(

، باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان، كتاب الصيام: ومسلم، )١٩٣٧(رقم
  ).١١١١(رقم



  

  ٤٧   

 الصناعية كبري أثر يف تكوين أخالقهم؟
ول ": قال النبي عليه الصالة والسالم :اجلواب

يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال دماء قوم 
، وما كان )١("وأمواهلم، ولكن البينة عىل املدعي

مشهوًرا بني الناس من أن الغرب عندهم حسن خلق 
فإن عندهم من سوء ، يف املعاملة فهذا ليس بصحيح

ملعاملة ما يعرفه من ذهب إليهم، ونظر إليهم بعني ا
دون من نظر إليهم بعني اإلجالل ، العدل واإلنصاف

  :)٢(واإلكبار، فقد قال الشاعر

                                                        
، مهنباب إن الذين يشرتون بعهد اهللا وأيام، كتاب تفسري القرآن: رواه البخاري) ١(

، باب اليمني عىل املدعى عليه، كتاب األقضية: ومسلم، )٤٥٥٢(رقم
  ).١٧١١(رقم

، وقيل أنه لإلمام الشافعي )٣/٤٨٨(انظر احليوان  عبد اهللا بن معاوية اجلعفريوه  ) ٢(
  ).١/١٢٢(رمحه اهللا انظر ديوانه 



  

  ٤٨   

 وَعْنيُ الرضا عن كلِّ عيٍب كليلةٌ 
ْخِط تبدي املساويا  كام أن عني السُّ
ولقد حدثني كثري من الشباب الذين ذهبوا إىل 

لكنهم هم إذا ، األخالق الغرب عن أفعاٍل من أسوأ
مهنأل سيلف ، نصحوا فيام ينصحون فيه من البيع والرشاء

واإلنسان كلام كان ، لكن ألهنم عبّاُد مادة، َذوو أخالق
أنصح يف معاملته يف هذه األمور كان الناس إليه أكثر 

  .ه وتروجيها أرسععِ لَ وإىل رشاء ِس ، إقباًال 
ق، لكن فهم ال يفعلون ذلك؛ ألهنم كاملو األخال

عايات لتنمية ، ألهنم أصحاب مادة ويرون من أكرب الدِّ
من أجل أن تكون هذه ، أمواهلم أن حيسنوا املعاملة

األموال مقبولة، وإال فهم كام وصفهم اهللا عزَّ وجلَّ 
 :هلوقب                  



  

  ٤٩   

                     
، وال أظنُّ أحًدا أصدق وصًفا من وصف اهللا ]٦: البينة[

وكيف يرجى ، فإهنم رشُّ الربية، عزَّ وجلَّ للكافرين
خٌري مقصود لذاته من قوم وصفهم اهللا بأهنم رشُّ 

دجوي ام نكل ، ال أعتقد أن ذلك يكون أبًدا، الربية
الصدق والبيان والنصح يف هذه املعامالت نم مهيف 

وهو احلصول عىل املادة ، إنام هو مقصود لغريه عندهم
وإال فمن رأى ظلمهم وُغشمهم ، والكسب

عرف ، واستطالتهم عىل اخللق يف مواطن كثرية
 : مصداق قوله تعاىل          .  

نم ، نيملسملوأما بالنسبة ملا وقع من كثري من ا
فإن هؤالء ، الغش والكذب واخليانة يف املعامالت



  

  ٥٠   

املسلمني نقص من إسالمهم وإيامهنم بقدر ما خالفوا به 
  .الرشيعة يف هذه األمور

فال يعني أن خمالفة بعض املسلمني وخروجهم عن 
ال يعني ذلك النقص ، إطار الرشيعة يف مثل هذه األمور

ء الذين أساؤوا إىل وهؤال، ةلماك ةعيرشلاف، يف الرشيعة
ثم إىل ، أنفسهم قبل كل يشء، ثم إىل رشيعة اإلسالم

ثم إىل من يعاملونه من غري ، إخواهنم من املسلمني
والعاقل ، هؤالء إنام أساؤوا إىل أنفسهم فقط، املسلمني

ال جيعل إساءَة العامل سوًءا يف الرشيعة التي ينتمي إليها 
 .هذا العامل

يع املسلمني أن تكون ولذلك فإنني أرجو من مج
ها  لدهيم محلة قوية يف حماربة هذه األمور التي ال يقرُّ

من الكذب واخليانة والغش واخلداع وما ، اإلسالم



  

  ٥١   

  .أشبه ذلك
 
أهيام أفضل رجل ناقص الدين مع حسن  :ةلأسم

خلقه، أم رجل قارب الكامل يف االلتزام بالرشع مع 
هيل صىل اهللا ع وما عالقة ذلك بقولهسوء خلقه؟ 

 ،)١(»ذهب حسن اخللق بخريي الدنيا واآلخرة« :وسلم
 ؟يف جوابه ألم سلمة

ال شك أن من كامل الدين كامل اخللق كام  :اجلواب
أكمُل ": صّح عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال

  .)٢("املؤمنني إيامًنا أحسنهم خلًقا
                                                        

يف دي ، وعبد بن مح)٢٣/٢٢٢(، والكبري )٣/٢٧٩( رواه الطرباين يف األوسط ) ١(
  ).١/٣٦٥(مسنده 

، )٤٦٨٢(رقم، باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصانه، كتاب السنة: أبوداود رواه )٢(
  ).١١٦٢(رقم، باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها، كتاب الرضاع: والرتمذي



  

  ٥٢   

صقان وهف  قلُ اخلُ وعىل هذا فكلُّ من كان ناقص 
وكام ذكرنا أن حسن  ، الدين بكامل اخللق فكامل، الدين

هنإف ، يتمثل يف معاملة اخلالق ومعاملة اخللق قلُ اخلُ 
يكون بكامل الدين، وعىل هذا فإن  قلُ اخلُ يتبني أن كامل 

عىل غريه يف َجْلبه إىل اإلسالم وإىل  قلُ اخلُ لماك ريثأت 
فإذا وفق ، أكرب من تأثري ذي الديانة السّيئ اُخلُلق، الدين

ا يف العبادة إىل أن يكون حسن م كان  قلُ اخلُ ن كان قوي 
وأما املفاضلة بني قوي يف عباداته اخلاصة  .ذلك أكمل

  .فإنه أمر ال يمكن ضبطه، قلُ لكن عنده سوء ُخ 
املتمسكني بكتابه وسنة  نسأل اهللا أن جيعلنا من

ظاهًرا وباطنًا وأن يتوفانا عىل  صىل اهللا عليه وسلم رسوله
والنا يف الدنيا واآلخرة وأن ال يزيغ قلوبنا ذلك وأن يت

 .بعد إذ هدانا وأن هيب لنا منه رمحه إنه هو الوهاب



  

  ٥٣   

**  **  **  
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