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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 

 : وبعد..أنَّ حممداً عبده ورسوله
إىل الناس كافَّة هو تتمـيم   د بعثة النيب فإن من أهم مقاص

إمنا بعثت ألمتم صـاحل  «: مكارم األخالق والدعوة إليها؛ قال 
 ]. رواه أمحد واحلاكم. [»األخالق

واخللق الطيب هو أفضل ما يتزين به املسلم ويتعبد اهللا به؛ فهو 
 . زينةٌ فعالةٌ وحلية أقواله وأعماله، وذخره يف عاقبته ومآله

عليك بطول الصمت وحسن اخللـق،  «:  قال رسول اهللا 
  .»فما تزينت اخلالئق إال مبثلهما

إن العبد ليبلغ حبسن خلقه درجة الصـائم  «: أيضاً وقال 
 ]. رواه احلاكم وصححه. [»القائم

ولئن كان هناك من األخالق ما يتطلب جماهدة للنفس وصرباً 
على الضبيـد أن  .. لنفوس وشفاء هلان على ار، فإن الكثري منها هي

 . غفلة الناس عن تلك األخالق واقعة
 العفو والسماحة 

العفو والسماحة، وهذا اخللق على : من أهم األخالق وأعالها
سممرتلته يعد من اخلصال الغائبة بني الناس، ولو تأمل املسلم ما  و
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سه ر على نفيفوته من األجر واخلري بفوات هذا اخللق اجلميل لتحس

 ! أسفاً
فالعفو باب من أبواب العز صر، كما قال النيب والن :» وما

 ]. رواه مسلم. [»زاد اهللا عبداً بعفو إال عزا
والسر يف أن العفو من مفاتيح العز هو أن اإلحسـان علـى   
درجات، وأثقل اإلحسان على النفس هـو نسـياا حقوقهـا،    

 القليل من الناس، ومن وجتاوزها عن مظاملها، وهذا ال يستطيعه إال
املعلوم أن اهللا جل وعال قد أخرب أنه مع احملسنني، وأخرب أن العافني 

وسارِعوا إِلَى مغفرة من : عن الناس هم احملسنون، فقال سبحانه
 نيقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر *  ينالَّـذ

فناسِ ينِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء وري السقُونَ ف
ِسنِنيحالْم بحي اللَّهو  وقـال سـبحانه ، :   ـعلَم إِنَّ اللَّـهو

ِسنِنيحالْم حبسب إحسان املؤمن، وملَّـا   -سبحانه  –؛ فمعية اهللا
حسان فإن معيةَ اهللا للمحسن تكون كان العفو من أعلى درجات اإل

مناسبةً لتلك الدرجة، ومعيته سبحانه للمؤمن هي معية علم وتأييد 
ونصرة، وهي معيةٌ خاصةٌ باملؤمن دون سواه؛ خبالف معية العلـم  

 . اليت تعم اخلالئق كلَّها
 ومن هذا يتبين أنَّ العفو هو أوسع أبواب العز وأقلُّهـا كُلْفَـةً  

   نةً باألسباب األخرى، ولـذلك عـدفوس مقاروأسهلُها على الن
 –ابن تيمية  اإلسالمالعلماء العفو هو حسن اخللق نفسه؛ قال شيخ 

ومجاع اخللق احلسن مع الناس أن تصل مـن قَطَعـك   : رمحه اهللا 



 

 ٧ أخـالق نفتقـدها
 

بالسالم واإلكرام والدعاء له واالستغفار، والثناء عليه، والزيارة له، 
من حرمك من التعليم واملنفعة واملال، وتعفو عمن ظلمـك  وتعطي 

 ). يف دم، أو مال، أو عرض، وبعض هذا واجب، وبعضه مستحب
وال يتصور عفو إال بكف الغضب وكظم الغيظ، ولقد تقرر يف 

:  السنة أنَّ كف الغضب باب من أبواب الستر؛ كمـا قـال   
  .»عورتهومن كَف غَضبه ستر اهللا «

وال تظنن أنَّ العفو وكف الغضب وكظم الغيظ  :أخي الكرمي
مسةُ ضعف يف اإلنسان؛ بل هو دليل الشدة والقوة وبعـد النظَـر   

ليس الشديد بالصـرعة،  «:  والعقل واحلكمة؛ قال رسول اهللا 
 ]. رواه البخاري. [»إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب

 :اعرقال الش
ــين أيب ــني ب ــيين وب ــذي ب  وإن ال

 
 

 وبــني بــين عمــي ملختلــف جــداً  
 إذا قــدحوا يل نــار حــر بزنــدهم  

 
 

 قدحت هلـم يف كـل مكرمـة زنـداً      
 وإن أكلوا حلمي وفـرت حلـومهم    

 
 

 وإن هدموا جمدي بنيـت هلـم جمـداً     
 وال أمحــل احلقــد القــدمي علــيهم  

 
 

 وليس رئيس القوم من حيمـل احلقـدا   
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النصيحة والتواصي باحلق 

وهذا أيضا من أهم ها بني الناس رغم األخالق اليت لوحظ غياب
قال تعاىل ؛من ركائز الفوز يف الدنيا واآلخرة ركيزةٌ اأ : ِرصالْعو
إِلَّا الَّذين َآمنوا وعملُوا الصـالحات  * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ * 

اصوترِوبا بِالصواصوتو قا بِالْحو . 
وحني تغيب النصيحة والتواصي باحلق حيل حملها الغيبة وتتبـع  
العورات وتلقف الزالت واهلمز واللمز والطعن يف األعراض، ولـو  

 ! لنصح وما فضح.. صدق املغتاب يف قوله
ولو صدق من يسمعه يف مسعه لنصحه بأن ينصـح قبـل أن   

 ! يتكلم
ويف ذلك من بيـان  . »الدين النصيحة«:  ل اهللا قال رسو

 . مكانة النصيحة ما ال خيفى
 البشاشة والرفق

؛ادقة والرفق بالناس مها طريقان ميسران للقلـوب البشاشة الص 
فبهما تزول الوحشة وحيصل األنس، وحتل الطمأنينة حمل الشـك  

 . والريبة، وها هو القرآن يعلمنا مثرات الرمحة والرفق
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا : هللا تعاىلقال ا

كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانغَل . 
ال حتقرن من املعروف شيئا ولـو أن  «: وقال رسول اهللا 
 ]. رواه مسلم[ »تلقي أخاك بوجه طلق
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 رواه[ »تبسمك يف وجه أخيك لك صـدقة «: أيضا وقال 
 ]. الترمذي وحسنه

 : وهللا در القائل
 وما اكتسب احملامد حامدوها

 
 

 مبثل البشر والوجه الطليـق   
وأما خلق الرفق فهو صفة من الصفات اإلهلية حيبها اهللا سبحانه  

إن اهللا رفيق «: فقال كما أخرب بذلك رسول اهللا  ،ب أهلهاوحي
 ]. رواه البخاري. [»حيب الرفق يف األمر كلِّه

والرفق يف األمور من أسباب جناحها ومتامها وزينتها، كما قال 
 :» إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال يرتع من شيء إال

أنَّ اللني والسهولة  ، وقد أخرب رسول اهللا ]رواه مسلم. [»شانه
أهل اجلنة كل هني لني سهل «: والرفق من صفات أهل اجلنة فقال

  .»ب من الناسقري
 الكلمة الطيبة 

العبادات اليت ترفع مقام صاحبها عند  من أجلِّ) الكلمة الطيبة(
إن الرجل ليـتكلم  «: فقال  اهللا، كما أخرب بذلك رسول اهللا 

بالكلمة من رضوان اهللا تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتـب  
 ]. ذيرواه أمحد والترم. [»يوم القيامة إىلاهللا له ا رضوانه 

وما كان هذا الثواب العظيم جزاء الكلمة الطيبة إال ملا هلا من 
وقع يف النفوس، ومن دور يف حفظ العالقات االجتماعيـة بـني   

جـل   -الناس، ونشر احملبة والوئام واملودة بينهم، ولذلك أمر اهللا 
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 . وقُولُوا للناسِ حسنا :ا فيه آية صرحية فقال -وعال 

لكلمة الطيبة ال يستطيعه إلَّا من وفَّقَه اهللا لذلك؛ ألنـه  وانتقاء ا
يقتضي من ااهدة ما يدعو إىل عدم الرد على الشامت باملثـل، وإىل  

فالناس .. الصرب على اهلامز والالمز واملعري والقاذف واملؤذي بلسانه
وإن كانوا يبذلون الكلمة الطيبة يف غري اخلصومة إال أنه حني يشتد 

ب اآلخرين وتظهر بوادر تسلُّط ألسنتهم فإن القليلَ من يوفَّـق  غض
 . إىل مقابلة الغلظة باللِّني، والغضب بالعفو والسماحة واحللم

 بين إن الـرب شـيء هـني   
 

   نولسـانٌ لـي طليق وجه 
 إفشاُء السالم 

ال «:  قال رسـول اهللا  : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
ؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلُّكـم  تدخلوا اجلنة حىت ت

رواه [ .»على شيء إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السـالم بيـنكم  
 ]. مسلم

وإفشاء السالم ال خيتص باملسلم املعروف لدى املسلم؛ بل هو 
مل تعرفه، وحسبك أنك تظفر مـن   أومستحب لكلِّ مسلم عرفته 

رياً يوم ال ينفع مال وال بنون إال من ذلك حبسنات جتدها ذُخراً ونص
أتى اهللا بقلب سليم، ومعاين السالم كلها معان مجيلة تـدلُّ علـى   

عن ضد هـذه   املودة واحملبة والوصال، ولذلك ى رسول اهللا 
ال تباغضـوا، وال حتاسـدوا، وال تـدابروا، وال    «: املعاين فقال

ل ملسلم أن يهجر أخاه تقاطعوا، وكونوا عباد اهللا إخواناً، وال حي
 ].رواه البخاري. [»فوق ثالث
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 القناعة

وهذا اخللق النبيل من األخالق املؤسسة لصـرح السـعادة يف   
القلوب والطمأنينة يف الصدور، وهي من األخالق اليت قلَّ من الناس 
من يوفَّق إليها؛ ال سيما يف هذه العصور، رغم أنه باب من أبواب 

من مفاتيح العزة؛ فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا  الفالح ومفتاح
قد أفلح من أسلم ورزق كفافـاً،  «: قال عنهما أن رسول اهللا 

 ]. رواه مسلم. [»وقنعه اهللا مبا آتاه
طوىب ملن «: قال وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن النيب 

رواه احلـاكم  [ .»اإلسالم، وكان عيشه كفافاً، وقنـع  إىلهدي 
 ]. هوصحح

والقناعة خلُق ينشأ من صفاء اإلميان يف القلـوب، والرضـى   
بقضاء اهللا وقدره، واجلزم بأن احلرص والشح والبخل ال يزيـد يف  
الرزق، وال ينقص منه؛ فاهللا جل وعال قد قسـم األرزاق يف األزل  

 . وقدرها وكتبها وما كتبه اهللا ال ميحى
األشـياء نفعهـا ال    أن املقصود من –الكرمي  أخي -مث اعلم 

ذاا؛ فليس املال مقصوداً لذاته؛ وإمنا ملا وراءه من النفـع، وإمنـا   
يقصد باملال حتقيق الغىن والسعادة، وليس املال هو ما حيقِّق ذلـك؛  

 .. وإمنا القناعة والرضى
يا أبـا  «:  قال رسول اهللا : فعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 

: قال. نعم يا رسول اهللا: قلت  »؟ذر، أترى كثرة املال هو الغىن
إمنـا  «: قال. نعم يا رسول اهللا: قلت» فترى قلة املال هو الفقر؟«
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رواه ابـن حبـان يف   . [»الغىن غىن القلب، والفقر فقر القلـب 

 ]. صحيحه
ليس الغىن عن كثرة العرض، ولكن الغـىن  «: أيضاً وقال 
 ]. رواه البخاري. [»غىن النفس

 هللا األخوة واحلب يف ا

احملبة يف اهللا؛ فهـي  : ومن أركان األخالق وقواعدها العظيمة 
خلق عظيم أجره، جزيل فضله وثوابه، وتأمل أخي يف هذا احلديث 

 . العظيم الذي يبين مرتل هذا اخللق النفيس
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -فعن عمر بن اخلطاب 

 :»ًياء وال شهداء، يغـبطهم  ما هم بأنب إن من عباد اهللا ألناسا
رسول اهللا،  يا: قالوا !األنبياء والشهداء يوم القيامة مبكام من اهللا

هم قوم حتابوا بروح اهللا على غـري أرحـام   : ختربنا من هم؟ قال
اهللا إنَّ وجوههم لنور وإم علـى   بينهم وال أموال يتعاطوا، فو

. »حزن النـاس نور، ال خيافون إذا خاف الناس، وال حيزنون إذا 
أَلَا إِنَّ أَولياَء اللَّه لَا خوف علَـيهِم ولَـا هـم    : وقرأ هذه اآلية

: رواه أبو داود، وهو يف صـحيح أيب داود بـرقم  . [»يحزنونَ
٣٠١٢ .[ 

واحلب يف اهللا كما أنه سبب للرفعة والنور يوم القيامة، هو من 
كرام اهللا جل وعال للعبد أوسع أبواب انشراح الصدر وزوال اهلم وإ

 . وحمبته له
 . »وما أحب عبد عبداً إال أكرمه اهللا«: قال 
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اجتمعت على غري حمبة اهللا، فحرمت مـن   إذاوتشقى النفوس 
 . هذا األجر العظيم والشرف الكرمي
ــدنا   ــب يف اهللا يوح  ح

 
 ويواسي القاصي والـداين  

ــيهم   ــاين ف ــواين تلق  إخ
 

 وبقلــيب تلقــى إخــواين 
 . لى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعنيوص 

 
 
 

  
 


