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اتق اهلل حيثما كنت
ممخص الخطبة

الخمق الحسن وحقيقتو -3 .من أخالق المصطفى .
 -1حقيقة التقوى -2 .فضل ُ
------------------------الخطبة األولى

أما بعد :جاء في مسند اإلمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي قال(( :اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبع
السيئة الحسنة تمحيا ،وخالق الناس بخمق حسن)).

عباد اهلل ،في ىذه الوصية النبوية يأمرنا نبينا أن نتقي اهلل عز وجل في كل مكان وزمان وفي السر
والعالنية ،وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواىيو ،سواء كان المرء منا بمفرده أو في جماعة .فالتقوى

ىي من أعظم أسباب الفالح في الدنيا واآلخرة ،والجنة ما أعدىا اهلل تعالى إال لممتقين ،قال تعالى:
ُع َّد ْ ِ ِ
ات واألَرض أ ِ
ٍ
ِ
ين [آل عمران.]133:
َّم َاو ُ َ ْ ُ
َو َس ِارُعوْا ِإلَى َم ْغف َرٍة ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َجَّنة َع ْر ُ
ت لْم ُمتَّق َ
ضيَا الس َ
وحقيقة التقوى ىي أن يجعل المرء بينو وبين عذاب اهلل تعالى وقاية ،فكل من تياون في صالة

الجماعة أو أَ َك َل الحرام من ربا ورشوة وسرقة وقمار أو وقع في الحرام كالزنا وشرب الخمر وتعاطي
المخدرات فقد تج أر عمى اهلل تعالى ولم يكن من المتقين.

ولقد عمم اهلل تعالى أن عباده ضعاف النفوس تسيل غوايتيم ،فمم يغمق عمييم باب الرجعة ،بل جعمو

نادما ،يقول نبينا (( :وأتبع السيئة الحسنة تمحيا)) ،أي :ألحق أي
ُم ْشرعا لكل من أراد أن يمجو ً
تائبا ً
فت وارتكبتيا بحسنة ،كصالة أو صدقة أو أمر بالمعروف ونيي عن المنكر .وىذا ـ عباد
ض ُع َ
سيئة َ
ط َرَف ِي
اهلل ـ من فضل أرحم الراحمين؛ أن رحم ضعفنا وأكرمنا بيذه الميزة ،قال تعالىَ :وأَِقِم َّ
الصالَةَ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ين [ىود ،]114:لذا فإن من
النيَ ِار َوُزلَفًا ِّم َن المْي ِل ِإ َّن اْل َح َس َنات ُي ْذى ْب َن السَّي َِّئات َذل َك ذ ْك َرى لمذاك ِر َ
تكفير عن سيئاتيم ،إال أن الواقع بخالف ذلك.
ال لمخيرات ًا
المفترض أن يكون العصاة أكثر الناس فع ً
يقول ابن القيم" :إن من أضرار المعاصي أنيا تُضعف القمب عن إرادة الخير ،فتقوى إرادة المعصية
فشيئا ،إلى أن تنسمخ من قمبو بالكمية ،فيأتي ىذا المذنب من االستغفار
شيئا ً
وتضعف إرادة التوبة ً
وتوبة الكذابين بالمسان الشيء الكثير ،وقمبو معقود بالمعصية مصر عمييا ،عازم عمى مواقعتيا متى

أمكنو" .لذا يجب عمى كل مسمم أن يراجع أعمالو وأن يتفطن إلى عدد الحسنات التي فعميا في يومو
وليمتو ،وان كانت تكفي لمحو السيئات التي اجترحتيا يداه ونظرت إلييا عيناىا.

وأما وصية النبي األخيرة بعد أمره بتقوى اهلل حيثما كنت فيي(( :خالق الناس بخمق حسن))،

والعجيب أن الخمق الحسن ىو من تقوى اهلل ،وىو من الحسنات التي ُيذىب اهلل تعالى بيا السيئات،
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ولكن لما كان كثير من الناس يظن أن التقوى ىي القيام بحق اهلل دون حق العباد أفرد النبي حسن

الخمق بوصية خاصة ،يقول نبينا (( :إن من خياركم أحسنكم أخالقًا)) .ولقد ضمن نبينا بيتا في

الجنة لمن حسن خمقو فقال(( :أنا زعيم ببيت في أعمى الجنة لمن حسن خمقو)).

وحسن الخمق كممة تتضمن معاني سامية كثيرة ،فقد فسر اإلمام ابن المبارك حسن الخمق بقولو" :ىو

بسط الوجو وبذل المعروف وكف األذى" .أما اإلمام أحمد فقال" :حسن الخمق أن ال تغضب وال
تحتد ،وأن تحتمل ما يكون من الناس" .وبالجممة فحسن الخمق يشمل طالقة الوجو ولين الجانب

وعدم أذية الناس مع احتمال أذاىم والتودد ليم ومالطفة الكبير والصغير ومعاممة الناس بمثل ما

يحب المرء أن يعامموه بو ،كما قال نبينا (( :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو)).

أقول قولي ،وأستغفر اهلل لي ولكم فاستغفروه.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :لقد كان المشركون العرب يتحمون ببعض األخالق الحميدة التي يفتقدىا البعض منا ،كالكرم

والجود والشيامة والغيرة ،فجاء اإلسالم ليضبط األمور ويتمم الناقص ،كما قال نبينا (( :إنما بُعثت
ألتمم صالح األخالق)) .وما يأمر النبي المسممين بأمر إال ويكون ىو الذروة والقمة فيو ،وصدق اهلل
ك َل َعَمى ُخمُ ٍ
ق َع ِظ ٍيم [القمم ،]4:ولقد وصفتو أم المؤمنين عائشة النبي فقالت :كان
تعالى إذ يقولَ :وِاَّن َ
قاضيا لحاجة من استقضاه،
مجيبا في حياتو لدعوة من دعاه،
خمقو القرآن .فكان سيالً ً
ً
لينا قر ًيبا ً
أمر وافقيم عميو ما لم يكن فيو
خائبا ،واذا أراد أصحابو منو ًا
ًا
جابر لقمب من سألو ،ال يحرمو وال يرده ً
محذور ،وان عزم عمى أمر لم يستبد بو دونيم ،بل يشاورىم فيو ،وكان يقبل من محسنيم ويعفو عن
نت فَظِّا َغِميظَ اْل َقْم ِب الَنفَ ُّ
ضوْا
نت لَيُ ْم َولَ ْو ُك َ
مسيئيم ،وصدق اهلل تعالى إذ يقول :فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِّم َن المّ ِو ِل َ
ِم ْن َح ْوِل َك [آل عمران .]151:إن أحدنا قد يستشيط غضبا إن تج أر أحد عمى مناداتو باسمو مجردا

من األلقاب ،بينما نبينا يجذبو أعرابي من ردائو جبذة تؤثر عمى صفحة عاتقو ،ويناديو باسمو مجردا

فيقول :يا محمد ،مر لي من مال اهلل الذي عندك ،فال يبطش بو النبي  ،بل يمتفت إليو ضاحكا
ويأمر لو بعطاء.

نبيا ضربو قومو حتى أدموه ،فقال وىو يمسح الدم عن وجيو(( :الميم اغفر لقومي
لقد أخبرنا نبينا أن ً
فإنيم ال يعممون)) .نبي ويدمون وجيو ومع ذلك يدعو اهلل تعالى ليم ،بينما نحن ما إن نرى منك ار
حتى ندعو عمى فاعمو بالويل والثبور واليالك العاجل ،عوضا عن الدعاء ليم باليداية أو التفاعل

اإليجابي لتغيير ذلك المنكر .إن نبينا من حسن خمقو ما انتقم لنفسو في شيء قط إال أن تُنتيك
حرمة اهلل فينتقم هلل تعالى ،كما تقول أم المؤمنين عائشة.
فأين نحن من ىذا الحديث؟! كم من أحقاد وأضغان في قموبنا عمى إخواننا المسممين ،بل وعمى
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قراباتنا وأرحامنا ألسباب تافية وسخيفة ،كم من الرجال من يغضب عمى امرأتو إن لم تُحسن طيي
الطعام أو كي الثياب ،بينما ال ييتز لو رمش وال يخفق لو قمب وال يتغير وجيو إن رآىا تخرج

متعطرة أو متزينة أو سافرة ،أو رآىا تعود إلى بيتيا بعد منتصف الميل مع السائق وثالثيما الشيطان.

عباد اهلل ،لقد تغيرت المقاييس واختمت الموازين ،فالناس يغضبون ويثورون لمدنيا بخالف ما كان

عميو نبينا  ،الذي كان ينتقم لحرمات اهلل ال لنفسو ،وما ذلك إال لبعدىم عن تقوى اهلل وعن كتاب اهلل

وسنة نبينا .

فمنتق اهلل ـ عباد اهلل ـ في أنفسنا وأىمينا ،ولنتبع السيئة الحسنة كي تمحوىا ،ولنبدأ من اآلن التخمق

بالخمق الحسن الذي ّبين نبينا فضمو العظيم إذ يقول(( :إن المؤمن ليدرك بحسن خمقو درجة الصائم
القائم)).
نفعني اهلل واياكم بالقرآن الكريم...

