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حسف الخمؽ
ممخص الخطبة

الخمؽ الحسف -ٕ .فضائؿ األخالؽ الحسنة -ٖ .األخالؽ الفاضمة منيا ما ىو جبمي
ٔ -حقيقة ُ
مكتسب بالتخمؽ والمجاىدة -ٗ .العبادات وأركاف اإلسالـ العممية تسيـ في تيذيب
ومنيا ما ىو
ٌ
النفس وترويضيا عمى األخالؽ الفاضمة.

-------------------------

الخطبة األولى

ِ
المبارؾ فقد اجتمعت قموبنا عمى أمر ال
أييا األحبة في اهلل ،كما اجتمعت أبداننا في ىذا المكاف

تختمؼ فيو ،كاف مف أثره ىذا االجتماعُ في ىذه الساعة ،أال وىو محبة النبي  ،فأيُّنا ال يحب النبي
يب المجمس منو يوـ
؟! وأينا ال يطمع أف يكوف مف أحب الناس إليو؟! وأينا ال يود أف يكوف قر َ

القيامة؟!

ما منا مف أحد إال وىو يحبو  ،وما منا مف أحد إال وىو طامع أف يكوف مف أحب الناس إليو ،وما

مجمسا يوـ القيامة ،فما القرب إليو في ذلؾ
منا مف أحد إال وىو يرجو أف يكوف مف أقرب الناس إليو
ً
نو مف رحمة اهلل.
ود ّّ
اليوـ إال قرب مف الجنة وبعد عف النار ُ
ولكف األماني ال تُناؿ بالتمني ،وما كؿ ما يتمنى المرء يدركوَ ،ل ْيس بِأ ِ
َى ِؿ اْل ِكتَ ِ
اب
َم ِان ّْي أ ْ
َمانّْي ُك ْـ َوال أ َ
َ َ
وف المَّ ِو وِليِّا وال َن ِ
وءا يُ ْج َز بِ ِو َوال َي ِج ْد لَوُ ِم ْف ُد ِ
ير [النساء.]ٕٖٔ:
ص ًا
َم ْف َي ْع َم ْؿ ُس ً
َ َ
َما إنو ليس
فأي شيء ىذا الذي يضمف القرب إلى الحبيب يوـ القيامة ويجعؿ المرَء
ً
محبوبا إليو؟ أ َ
بكثرة الصالة والصياـ والحج ،وليس ىو بالمبالغة في الزىد واإلعراض عف الدنيا ،فيكفيو مف ذلؾ

القدر المفروض ،وما زاد عف الواجب فتركو ال يحرـ فضيمةَ القرب مف الحبيب.
ُ
إف ىذا الذي يضمف لو القرب مف الحبيب مع التزاـ الفرائض ال يتطمب بسطة في الجسـ وال بسطة
بسيا فال ينزعيا عنو حتى يتوفاه
في العمـ وال ً
جاىا وال وقتًا تفرغ فيو لو ،إنما ىو ُحمّةٌ يمتزـ المرُء لُ َ
اهلل ،وىذا ىو شرطو الوحيد.

الخمُؽ؟! قاؿ (( :إف مف أحبكـ إلي وأقربكـ مني مجمسا يوـ
أما ىو فما عساه أف يكوف إال ُح ْس َف ُ
القيامة أحاسنكـ أخالقًا)) ،والخطاب كما ىو ظاىر متوجو لممؤمنيف ممف أكمموا شروط اإليماف وأتوا
بأركاف اإلسالـ ،واال فحسف الخمؽ وحده ال ينفع .كما يدؿ مفيوـ الحديث عمى أف سيئ الخمؽ مف

غيره بكثرة عبادة وزىد.
أبعد المؤمنيف
مجمسا عف رسوؿ اهلل ولو فَ َ
ً
ضؿ َ
ِ
حسف الخمؽ فيو طالقة الوجو وبذؿ الندى وكؼ األذى ،أي :بذؿ الخير وكؼ الشر.
أما حقيقةُ
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إيمانا أحسنيـ خمقًا)) ،وقاؿ:
وأما فضائمو فإليكموىا في ىذه األحاديث الثابتة :قاؿ (( :أكمؿ الناس ً
حسف خمقو)) رواه أبو داود بسند صحيح ،وقاؿ:
((أنا زعيـ ػ أي :ضامف ػ ببيت في أعمى الجنة لمف ُ
((إف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقو درجة الصائـ القائـ)) أخرجو أبو داود بسند صحيح ،وسئؿ  :ما

أكثر ما يدخؿ الناس الجنة؟ فقاؿ(( :تقوى اهلل وحسف الخمؽ)) ،وقاؿ(( :البر حسف الخمؽ)) ،وقاؿ:

ليبغض الفاحش البذيء)).
((ما شيء أثقؿ في ميزاف المؤمف يوـ القيامة مف خمؽ َح َسف ،واف اهلل
ُ
ِ
ش الزوجية والستقرار
لع ّ
حسف الخمؽ قواـ صالح الدنيا واآلخرة ،تقوـ عميو مصالحيما ،وىو ضمانة ُ

الحياة األسرية ،ففي الحديث الصحيح(( :ال يفرؾ مؤمف مؤمنة؛ إف كره منيا خمقًا رضي منيا

آخر)) .وال ييدـ البيوت شيء كما ييدميا قمة الوازع وسوء الخمؽ ،مف العناد والبخؿ والغمظة

والخيانة والكذب والحمؽ والفجور في الخصومة ،وال يصمحيا شيء كما يصمحيا تقوى اهلل والمخالقة

بالخمؽ الحسف ،مف الرحمة والصبر والحمـ والتواضع وحسف الظف وِليف الجانب وطيب النفس

وسخائيا.

عمى أف األخالؽ الفاضمة والخصاؿ الحميدة ال تولد مع اإلنساف بالضرورة ،فالواقع يشيد أف منيا ما
ىو ِجبمّْي ،كما في قولو ألشج عبد القيس(( :إف فيؾ خصمتيف يحبيما اهللِ :
الح ُمـ واألناة)) ،قاؿ :يا
شيء جبمني اهللُ عميو؟! فقاؿ(( :بؿ اهلل جبمؾ عمييما)) ،فقاؿ :الحمد
تخمقت بو أـ
أشيء
رسوؿ اهلل،
ُ
ٌ
ٌ
هلل الذي جبمني عمى خمتيف يحبيما اهلل ورسولو .رواه مسمـ.

مكتسب بالتخمؽ والمجاىدة ،وىذا مف ضروب التكميؼ التي يجب عمى كؿ مسمـ أف
ومنيا ما ىو
ٌ
يجتيد في امتثالو غايةَ وسعو.
ييدد
فمف جبؿ عمى خصمة فاضمة فميحمد اهلل ،وليقـ بواجب شكرىا ،وليجتنب كؿ ما يزاحميا أو ُ
مضموف البقاء ،فإف منو ما يضعؼ أو يذىب
بقاءىا ،عمى أنو ليس كؿ ما جبؿ عميو اإلنساف
َ

وبتبوِء البيئة الفاسدة.
بطوؿ المخالطة لمصحبة السيئة ّ
ومف افتقد في نفسو خصمةً مف دعائـ حسف الخمؽ فميجتيد في التخمؽ بيا وليجاىد نفسو عمى

َِّ
يف
ىاديا
التزاميا ،فإف ذلؾ مف أوجب جياد النفس ،ومف جاىد في اهلل وهلل كاف اهلل معو ً
ونصيراَ ،والذ َ
ً
ِِ
َّ
ِ
ج َ ِ
يف [العنكبوت.]ٜٙ:
َ
سُبَم َنا َوِا َّف الم َو َل َم َع اْل ُم ْحسن َ
اى ُدوا ف َينا َل َن ْيد َينَّيُ ْـ ُ

معذور أف ال يتخمؽ بيا ألنو لـ يُجبؿ عمييا ،وما
ًا
قدت فيو خصمة مف خصاؿ الخير
وليس كؿ مف افتُ ْ
قدت فيو خصمة مف
ًا
كؿ مف
وجدت فيو خصمة سيئةٌ
معذور أف ال ينفؾ عنيا وينب َذىا ،بؿ مف افتُ ْ
ْ

وجدت فيو خصمة
مأمور أف يجاىد نفسو عمى التخمؽ بتمؾ الخصمة المحبوبة ،ومف
خصاؿ الخير
ْ
ٌ
سيئةٌ مأمور أف يجاىد نفسو في االنفكاؾ عنيا.
وكما يكوف العمـ بالتعمـ فإف األخالؽ بالتخمؽ والصبر بالتصب ُِّر و ِ
الح َمـ بالتحمـ ،وفي األثر(( :إنما
يتحر الخير ُيعطو ،ومف َّ
الشر يوقو)) ،وقاؿ (( :مف يستعفؼ
يتوؽ َّ
العمـ بالتعمـ والحمـ بالتحمـ ،ومف ّ
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يستغف ي ِ
غنو اهللُ ،ومف يصبر ّْ
يصبره اهلل)) متفؽ عميو.
يعفّو اهلل ،ومف
ِ ُ
معفوا عنو
فإذا اجتيدا في ذلؾ حتى استفرغا غاية وسعيما فعسى أف يكوف ما بقي مما َع َج از عنو ً
ؼ المَّوُ َن ْف ًسا ِإالَّ َما
ًا
ؼ المَّوُ َن ْف ًسا ِإالَّ ُو ْس َعيَا [البقرة ،]ٕٛٙ:ال ُي َكمّْ ُ
مغفور برحمة اهلل الذي قاؿ :ال ُي َكمّْ ُ
اىا [الطالؽ.]ٚ:
آتَ َ
صدؽ المجاىدة والمتابعة واإلخالص وااللتجاء إلى اهلل واالستعانة بو بصدؽ .وما منا مف
والميـ
ُ

أحد إال وفيو مف الخصاؿ السيئة ما يوجب عميو مجاىدتيا والتعالي عمييا ،فالنقص مرّكب فينا بما
تقتضيو الطبيعة البشرية ،غير أنيا ال تعفينا مف ضرورة تيذيب األخالؽ بالتربية والمجاىدة.

ٍ
بميجة
وقد أرشدنا المصطفى إلى خير ما يعيننا عمى ذلؾ ،وىو المجوء إلى اهلل والتضرع إليو بدعائو

صادقة وقمب حاضر ،وكاف مف دعائو قولو(( :الميـ اىدنا ألحسف األخالؽ ال ييدي ألحسنيا إال

أنت ،واصرؼ عنا سيئيا ال يصرؼ عنا سيئيا إال أنت)) ،وفي الدعاء المأثور(( :الميـ كما حسَّنت
َخْمِقي فحسّْف ُخمُقي)).
وفي تكاليؼ الشريعة ما يعيف عمى التخمؽ باألخالؽ الفاضمة وتيذيب النفس مف سيئيا ،فيا ىي

العبادات وأركاف اإلسالـ العممية تيدؼ فيما تيدؼ إليو إلى تيذيب النفس وترويضيا عمى األخالؽ

الفاضمة.

عت لتنيى عف الفحشاء والمنكر ،والفحشاء كؿ ما يفحش مف قوؿ أو عمؿَ ،وأَِق ْـ
فيذه الصالة شر ْ
الصَّالةَ ِإ َّف الصَّالةَ تَْنيى عف اْل َف ْح َش ِ
اء َواْل ُم ْن َك ِر [العنكبوت.]ٗ٘:
َ َْ

وتطيير ليا مف الخصاؿ المذمومة كالبخؿ والشح والحرص و َ ِ
الشره،
ًا
وىذه الزكاة شرعت تزكي ًة لمنفس
ُخ ْذ ِمف أ ِ
ص َد َق ًة تُطَيُّْرُى ْـ َوتَُزّْكي ِي ْـ بِيَا [التوبة.]ٖٔٓ:
َم َوال ِي ْـ َ
ْ ْ

وىذا الصوـ فيو تربيةٌ عمى االستعفاؼ وكؼ األذى ،وما فُرض اإلمساؾ عف الطيبات إال تربيةً
لتمسؾ عف المحرمات ،وال يميؽ بالشرع الحكيـ أف يأمر الناس باإلمساؾ عف الطيبات
لمنفس
َ

ويُغضي عف المحرمات ليرتعوا فييا ،فما نُيوا عف الطيبات في زمف مخصوص إال لترويض نفوسيـ
عمى االنتياء عف المحرمات التي منيا سوء الخمؽ ،ولذا قاؿ (( :مف لـ يدع قوؿ الزور والعمؿ بو
فميس هلل حاجة في أف يدع طعامو وشرابو)) ،وقاؿ  (( :إذا أصبح أحدكـ يوما صائما فال يرفث وال

يجيؿ ػ أي :ال يغضب وال يسفو ػ ،فإف امرؤ شاتمو أو قاتمو فميقؿ :إني صائـ إني صائـ)).

ؼ عميو سبحانو ما سيكوف
وىذا الحج جعمو اهلل
ميدانا تُبمى فيو النفوس وتمتحف فيو األخالؽ ،ولـ َي ْخ َ
ً
ِ
العاـ كمو ،ولكنو بحكمتو البالغة أراد
في الحج مف الضنؾ والزحاـ والمشاحاة ،ولو شاء لجعؿ ميقاتَو َ

االدعاء بشيء مف
لمنفوس أف تمتحف
وتمحص أخالقيا في موطف ال يحتمؿ التصنع وال يقوى فيو ّ
ّ
وؽ َوال
ض ِفي ِي َّف اْل َح َّج َفال َرَف َ
ث َوال فُ ُس َ
فاضؿ األخالؽ عمى الثبات ،فقاؿ تبارؾ وتعالى :فَ َم ْف َف َر َ
اؿ ِفي اْل َح ّْج [البقرة ]ٜٔٚ:وقاؿ نبيو (( :مف حج فمـ يرفث ولـ يفسؽ رجع مف ذنوبو كيوـ ولدتُو
ِج َد َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

أمو)).
ُّ

فيا ىي أركاف اإلسالـ وعباداتُو عمى اختالفيا تمتقي في ىذه الغاية مف تيذيب األخالؽ وترويض
يدى ُشنا أف تكوف بعثةُ النبي إنما ىي لتتميـ مكارـ
النفس عمييا ،كما تمتقي في غايات أخرى .فيؿ َ
جميا أف ما أمر بو مف العبادات الظاىرة والباطنة تربي عمى مكارـ األخالؽ
األخالؽ وقد ظير ً
وتيذيب النفوس؟!

ألزميـ لمطاعة؛ إذ
ومف ىنا كاف أولى الناس وأحراىـ بحسف الخمؽ ىو مف كاف َ
أكثرىـ عبادة و َ
وزميا عف الرذائؿ ،كما أنو
الطاعة والعبادة تقتضياف تيذيب األخالؽ وتربيةَ النفس عمى الفضائؿ َّ
أوالىـ بالعتب والتبكيت حيف يتطبع عمى سوء الخمؽ؛ ألنو قد داوـ عمى ما يربي عمى التخمؽ

باألخالؽ الفاضمة مف شعائر اإلسالـ ،ثـ لـ يظير أثرىا عميو.

مفمسا في ساعة ال تعويض فييا عف لحظة
أييا األحبة ،وال يزاؿ سوء الخمؽ بصاحبو حتى يدعو ً
تفريط ،وال استطاعة لو أف يستزيد مف الخير ولو بذ ٍرة ،وأغبف اإلفالس ما يأتي بو سوء الخمؽ؛ ألف
فتذىب حسناتُيا عميو بسوء خمُِقو ،قاؿ (( :فيأتي يوـ القيامة
سيئ الخمؽ قد تكوف لو أعماؿ صالحة،
ُ
َ
بصالة وصياـ وزكاة ،ويأتي وقد ضرب ىذا وشتـ ىذا وقذؼ ىذا وأكؿ ماؿ ىذا ،فيعطى ىذا مف
حسناتو وىذا مف حسناتو ،فإف فنيت حسناتو قبؿ أف يقضى ما عميو ِ
حت
أخذ مف خطاياىـ فطُ ِر ْ

عميو ،ثـ طرح في النار)) .فيذا ىو المفمس حقا ولو كانت لو أعما ٌؿ صالحةٌ ،فسوء خمقو أذىبيا،
فأصبح كأنما تطوع لغيره.
-------------------------

الخطبة الثانية

ىيد في واجبات الشر ِ
أما بعد :فإف التأكيد عمى التخم ِ
يعة
ؽ بالخمؽ الحسف
وبياف منزلتو ال يعني التز َ
َ
تيوف مف شأف فر ِ
ائض اإلسالـ األخرى وشعائره،
األخرى ،فميما كانت منزلةُ حسف الخمؽ فإنيا ال ّْ
ٍ
وليج بذكر اهلل ،إلى غير ذلؾ.
مف صالة وصياـ
وصدقة ونسؾ والتزاـ لمسنة ٍ
إف أىـ ما يعنيو ىذا التأكيد عمى أىمية األخالؽ ىو لفت األنظار إلى أف اإلسالـ ليس عبادة

فحسب ،وأنو يقتضي حسف الخمؽ كما يقتضي التقوى والعبادة .وقد جمع بيف األمريف في األىمية

تمحيا ،وخالؽ الناس بخمؽ حسف)) .يقوؿ ابف
قولُو (( :اتؽ اهلل حيثما كنت ،وأتب ِع السيئة الحسنةَ ُ
القيـ" :جمع النبي في ىذا الحديث بيف تقوى اهلل وحسف الخمؽ؛ ألف تقوى اهلل يصمح ما بيف العبد
وبيف ربو ،وحسف الخمؽ يصمح ما بينو وبيف ِ
خمقو ،فتقوى اهلل توجب لو محبة اهلل ،وحسف الخمؽ
يدعو الناس إلى محبتو".

الميـ اىدنا ألحسف األخالؽ...
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