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 بسم هللا الرحمن الرحيم

يجمننب بننين هبتيننا نرونننا  ر نيننة   ماضننا لننن يكننون هننحا الثاننق بايننا  قليننديا

وفضننلها ومكارمهننا ونننالاها ثويننة  و رننارا سننلفية حننوا مااسننن األخننالق وأحاديننق ن

برنورة مستفيضنة  ومنن  نوالسنابق وأهميتها  فهنحا األمنر  ند عالجنا و ناولنا األعنالم

جملة هؤهء الخرائطي
1
وابن أبي الندنيا 

2
وابنن حن م األندلسني 

3
وغينرهم خلنك كيينر   

                                                 
1
 الخرائطي: مكارم األخالق. 
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بين التندين وحسنن الخلنك  حينق  سيعالج مشكلة عويرة  تعلك بإشكالية العال ةولكنا 

نالحننب باسننتمرار ظنناهرة غريثننة عجيثننة فنني المجتمننب المسننلم  وهنني فنني الو نن  نفسننا 

ظاهرة خطيرة  هدد بنينان المجتمعنات  و شنوو ننورة اإلسنالم  و ند شنوه  بالفعن   

الدين نفسا  والندين  ا هم السيئة  سلوكيا ا وأخال ا و ررفا ا فيفثدا أن يتهم المسلم 

بنرءء منن هنحا كلنا بنراءة النحئب منن دم يوسن   -وسننة انن  راءة نروننا  رعند  –

)عليا السالم(  فالمشكلة ليس  في الدين  ب  في المنتسثين إليا  حيق لم يفقهوا حقيقنة 

وحسن الخلك  فكالهما شرطان أساسنيان  التديناإلسالم   لك الاقيقة التي جمع  بين 

يقينا  وهنحا النحء ندنندن حولنا حقيقنة جلينة رئيسان ليكون اإلنسان مسنلما نناياا وحق

 عضدها نروص القر ن الكريم والسنة النثوية  ونجد ذلنك فني التطثينك العملني لايناة 

الرسوا)نننلهللا هللا عليننا وسننلم(  واسننتقر السننل  الرننالس علننهللا هننحا األسننا  المتننين  

الفهنم والركن الركين  فهحو المشكلة التني  عناني منهنا المجتمعنات المسنلمة   ر ند إلنهللا 

السقيم لهحا الندين  وإلنهللا الفقنا العقنيم لايناة رسنوا هللا )ننلهللا هللا علينا وسنلم( وسنيرة 

األمنر أن هنحو الراابة والتابعين  فليس ما جئن  بنا بندعا منن النرأء  بن  كن  منا فني 

السننطور مجننرد  ننحكير و الينن  مننن أجنن  األوبننة إلننهللا الاينناة الطثيعيننة التنني كننان عليهننا 

سنيء الخلنك  وإمنا متندين ة عرجناء  والمجتمنب متخنثإ  إمنا األوائ   فنان نعيش حيا

فاجر حسن الخلنك  وكنال األمنرين مرفو نان فني فلسنفة اإلسنالم  فاإلسنالم يريند منن 

هن  يسنتطيب الطينر أن فوحسنن الخلنك  فهمنا كجنناحي الطينر   متنديناالمسلم أن يكون 

يعنر  الطينر يالك في السماء بجناح واحد؟ ب  مجرد ألم أو جنرح فني جنناح الطينر 

 للخطر أو يكون طعاما للسثب.

علمنناء اإلسننالم  ننديما وحنندييا عننن هننحو اإلشننكالية  ففنني العرننر  انند  ولقنند 

منن المجتمنب المرنرء  حينق لمنا  ار  م(1001)ت الشيخ مامند عثندو الاديق عانهللا

أوربننا  و ننارن بينهننا وبننين الننثالد المسننلمة وخانننة مرننر   نناا كلمتننا المشننهورة:  

إسنالما بنال مسنلمين  بنالدءفني  تبينما وجند  إسالم المسلمين ب في أوروبا توجد
4
. 

هننحو حقيقننة ه يعرفهننا إه مننن  ار أوربننا  فنناكير عمليننات السننر ة وال ننش والخنندا  

إه  والرشوة و جناو  القنانون  اند  فني بنالد المسنلمين  بينمنا ه  جند ذلنك فني أوربنا

لنيس الخلن   ثة  ليقضي عليها  إذنالقانون يطارد هحو الااهت ال ريومب ذلك ف  القلي 

  ولكنن الخلن  فالدين ينههللا عن  لك السلوكيات الطائشة واألخال يات المقيتةفي الدين  

 .في المسلمين الحء فهموا هحا الدين فهما سقيما

التعامن  منب فن ينث ي للمسلم أن يتقن فن التعام  مب جهتين في حيا ا  أوهها: 

غالثينة المسنلمين ه يتقننون فنن التعامن  منب  منب الخلنك  التعامن فنن   ورانيهما: لخالكا

الخلك  ومن لم ياسن التعام  مب الخلك أساء التعام  منب الخنالك  ألن الخنالك فنر  

علهللا عثادو حسن التعام  مب الخلك  فناهلت ام بجاننب واحند دون ا خنر خلن  فني فهنم 

                                                                                                                                            
2
 ابن أبي الدنيا: مكارم األخالق. 
3
 ابن ح م األندلسي: األخالق والسير. 
4
(  3012ولقد رأي  بام عيني ما  اد  عنا الشنيخ مامند عثندو فني  ينار ي ألوربنا هنحو السننة ) 

فليس المخثر كالمعاين  و د دفب بثعضهم من الحين أسنلموا إلنهللا القنوا: الامند هللا أنني أسنلم   ثن  

 أن أرى المسلمين .
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 ورسننولا )نننلهللا هللا حقيقننة النندين  ألن حسننن التعامنن  مننب الجننانثين كليهمننا ونننية هللا

ويترننور الننثع  أن مننن أحسننن التعامنن  مننب ربننا  فننال  ننير لننو أسنناء عليننا وسننلم(  

التعام  مب الخلك  وهحا ليس ناياا  ب  ه بد أن يكون التعام  منب الجنانثين سنيين  

مننب اهخننتالع  طعننا بننين التعنناملين  فنناألوا  عامنن   عثنندء خضننوعي مننن عثنند أللننا 

أخيننا المننؤمن علننهللا اخننتالع المشننار  مننب قنني مننن مننؤمن معثننود  والينناني سننلوكي خل

   والمحاهب واألديان.

من المؤلم حقا أن  عاني مجتمعا ننا منن هنحو الرناهرة الخطينرة  فقن  منن  لفني 

ان النثني ولقد ك و د حقك ذينك األمرين  أء جمب بين التدين الرايس والخلك الاسن 

ثة من ربهنم  وفني الو ن  نفسنا أشد النا   قهللا وخوفا ورهوأناابا والسل  الرالس 

أفض  النا  خلقا وسلوكا وأدبا  هحو هي حقيقة اإلسنالم  بيننا مجتمعا ننا علنهللا العكنس 

حيق  كتب المساجد بالمرلين  و ن دحم الرنفوع األوا بنالمتقين  و نر ج الماارينب 

ينة  بالمناسثات الدين تفلينوالما نينالوالمآذان بالقراء والمؤذنين  و متأل القاعات بالم

ا الكعثنة المليئنة دومنا بالاجنال والمعتمنرين  فلنو و سي  الدماء سيال بحبس القرابين  بل  

لكننان جوابننا  و الواحنند القهننار  لنينن  الجنننة والنجنناة مننن النننار   ؟ لنن  لهننم لننم هننحا كلننا

 – ننراو أو ينتهي من ذبياتا وعندما يخرل من مسجدو  أويعود من حجا أو عمر ا   

منب   تكشن  حقيقتنا  حينق عن سابقا  مام اهختالع ا خر مختلف اسانإن –و لي  ما هم 

سيء الخلك  يشكو منا ك  أحد يلتقني بنا  ومنا أكينر شخص    فإذا هواألس  األسي 

 لقارءء الاري  يتفك معي بال ريب.األميلة علهللا ذلك  وا

ولع  من أعرم األميلة علهللا ما نان برنددو  ظناهرة انتشنار الكنح  بنين كيينر 

ا   حتهللا ون  إلهللا درجة ه يمكن  رورها  وال ريب أن هحو الراهرة كانن  من الن

 عننأبنو عثند النرحمن  د ذكنرقنولراوية في عهد العلمناء األجنالء منن السنل  الرنالس  

ما رأين  الكنح  فني أحند  : سمع  أبي يقوا : اا أنا مامد بن يايهللا بن سعيد القطان

 أكيننر منننا فننيمن ينتسننب إلننهللا الخيننر
5

ذلننك إلننهللا الكننح  علننهللا رسننوا هللا   ولقنند  جنناو  

عنن عثند هللا بنن المثنار  )نلهللا هللا عليا وسلم( بنية سنليمة ونناد ة حسنب  عمهنم  

 عننرع حالننا )يعننني فنني الرننالح مننن  نناا :  لنن  لسننفيان اليننورء : إن عثنناد بننن كييننر 

والتقننوى( وإذا حنند  جنناء بننامر عرننيم  فتننرى أن أ ننوا للنننا : ه  اخننحوا عنننا؟  نناا 

 ناا عثنند هللا: فكنن  إذا كننن  فنني مجلنس ذكننر فينا عثنناد أرنين  عليننا فنني سنفيان: بلننهللا  

 دينا  وأ وا : ه  اخحوا عنا
6
وهنو التقني العابند والمتندين -فهنا جمب عثاد بنن كيينر  .

وخلنك سنيء  وهنو الكنح  فني الانديق  حينق ه يتنور  عنن  التندينبين  –المعروع 

  وخاننة فني بعن  المندن  منهنا ذلك الثتة  ب  كاد الكح  و تئح يكون بضاعة راباة

 ما رأي  الكح  أنفك منا بث داد : يايهللا بن معين ايقوب داد  
7
ولع  بعن  الننا    .

  بايق ه يستطيب التخلي عن ذلك  ب  ربما يجد المحمومة  طثب علهللا هحو األخال يات
                                                 

5
 .4/44 (م 1001   هـ 1111  1  طالعلمية الكتب داروت  )بيرالعقيلي: الضعفاء الكثير 
6
دار   الرينننا )سلسنننلة األحادينننق الضنننعيفة والمو نننوعة وأررهنننا السننني  فننني األمنننة :األلثننناني 

 .1/666م(4991هـ  4441  4  طالمعارع
7
  العلمينة الكتنب دار)بيروت  الرجناا  نعفاء فني الكامن  :الجرجناني عندء بن هللا عثد أحمد أبو 

 .4/172 (م 1001   هـ 1111   1ط
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نننمعي: مننا  افننب مننن كننالم العننر  فنني لنن  لأل نرننر بننن علنني: لننحة فنني ذلننك  يقننوا 

 عرابي: ما حملك علهللا الكح ؟  اا: لو ذ ن  حالو نا منا نسنيتا:  ل  ألالكح ؟  اا
8
. 

ولعنن  هننحا  نند يكننون مقثننوه فنني الشننعر دون غيننرو مننن المجنناهت  ألن العننر   قننوا: 

أحسن الشعر أكحبا  ولكن المشكلة أن الكح  غدا دأبا سيئا وعادة  ثياة عند كيينر منن 

 يننة  نناا )نننلهللا هللا عليننا وسننلم(:    اقفننالنعرننم أمننارات النننا   مننب أن الكننح  مننن أ

وإن ننام وننلهللا و عنم  )و اد اإلمام مسلم في ناياا:المنافك رال :إذا حد  كح 

 وإذا ائتمن خان  وإذا وعد أخل   ( أنا مسلم
9
. 

وعليا فإن هحو األميلة  ؤكد حقيقة ما ذكرنا في كون سوء الخلك  د يجتمب مب  

ذلك مخال  لاقيقة مسلك رسوا هللا )نلهللا    ألنها أمران مختلفان  واألن  أنالتدين

هللا عليننا وسننلم(  وه يعننني أن مننا ذكرناهننا مننن األميلننة ليسنن  موجننودة فنني عرننرنا 

فني العنالم كنحبا  أن أكينر الننا  -منب األسن  األسني  -الاديق  فيمة إحراءات  ؤكد 

هننم حفنناظ القننر ن   وإذا كنننا نعنناني مننن الافنناظ اليننوم   وخانننة فنني مرننر اإلسننالمي

عنن أبينا ياينهللا بنن سنعيد القطنان ينحكر قديما كانوا يعنانون منن حفرنة الانديق حينق ف

 ر أه  الخير في ش  أكح  مننهم فني الانديقنلم   ائال: 
10

وهنحو مرنيثة عريمنة     

والاقيقة أن المؤمن الاقيقي والمسلم السليم هو النحء يلتن م بناخالق رسنوا هللا)ننلهللا 

  دينا  بايق ه يفر  بينهما الثتة. هللا عليا وسلم( ويتثب طريقة عثاد ا و

 الخلق؟حسن مالقصود ب

حسنن  الثررء:  الاسن اا  رمة  عاري  عديدة لاسن الخلك  نحكرها أهمها 

 وك  األذى  وبحا الندى  بسإ الوجا  الخلك
11
 اا عثد هللا بن المثار  في  فسنير و 

حسن الخلك:  طال ة الوجا  وبنحا المعنروع  وكن  األذى 
12

حا الجمين   بن  .و ين :

وك  القثيس  ومنها: بحا الندى  وك  األذى  واحتماا األذى  و ي : هنو التخلني عنن 

 الرذائنن   والتالنني بالفضننائ 
13
و نناا المنناوردء:  وحسننن الخلننك أن يكننون سننه   .

العريكة  لين الجانب  طلينك الوجنا   لين  النفنور  طينب الكلمنة 
14
و ناا يوسن  بنن   

و نر    وحسنن اإلنرناع   لنة الخنالع :خرنااعشنر  :عالمة حسن الخلنك : أسثاط

  واحتمنناا األذى  والتمننا  المعننحرة  و اسننين مننا يثنندو مننن السننيئات  طلننب العيننرات

                                                 
8
 .4/842 المردر السابك 
9
 .1/2األلثاني: نايس الجامب الر ير)بيروت  المكتب اإلسالمي  د.ط.ت(   
10
  د.ط.ت( دار إحيناء التنرا  العربني)بينروت    اقيك : مامد فؤاد عثند الثنا ي   نايس مسلم  

1/13. 
11
 .1/60ت.ط(   د.دار االمعرفة)بيروت  إحياء علوم الدينال  الي:  
12
النننووء: ريننا  الرننالاين   اننك: عثنند الع ينن  ربنناح  وأحمنند يوسنن  النند اق)الريا   دار  

 .322م( ص3006هـ  1131السالم  د.ط. 
13
ابن  يم الجو ية: مدارل السالكين بين منا ا إيا  نعثد وإيا  نستعين   انك: عيند ال نني مامند  

 .3/331( م3000  3علي الفاسي)بيروت  دار الكتب العلمية  ط
14
المننناوردء: أد  الننندنيا والننندين   انننك: مامننند أبنننو الخينننر السنننيد  ومامننند الشنننرفاوء)بيروت   

 .261م( ص3006  1مؤسسة الرسالة  ط
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  والتفننرد بمعرفننة عيننو  نفسننا دون عيننو  غيننرو  والرجننو  بالمالمننة علننهللا النننفس

 ولط  الكالم لمن دونا ولمن فو ا  وطال ة الوجا للر ير والكثير
15
. 

جو ينة بعند أن نقن   لنك التعريفنات  ومندار حسنن الخلنك منب يقوا ابنن  نيم الو

الاك  ومب الخلك علهللا حرفين  ذكرهما عثد القادر الكيالني  فقاا: كنن منب الانك بنال 

خلنك  ومنب الخلننك بنال نفننس
16
والنحء يثنندو لني أن منا ذكننرو عثند القننادر الكيالنني مننن  .

خلك مب الانك  وهنو أعرم التعريفات لاسن الخلك  فقد جمب في  ن واحد بين حسن ال

طاعتا خوفا وطمعا  رهثة ورغثة وماثة  أء فن التعامن  الرنايس منب الانك  ثنار  

و عننالهللا  وبننين حسننن الخلننك مننب األنننام  وهننو فننن التعامنن  السننليم مننب النننا   وحسننن 

الترننرع والسننلو  فنني حيا ننا كلهننا مننب الخلننك  فلننو فرننلنا بعنن  الشننيء مننا  الننا 

الننوجي ات معنناني فكريننة وفلسننفية عميقننة  ففنني  امنن  هننحو الكلمننات الكيالننني  حيننق 

الجن ء األوا يرشنندنا إلننهللا عثننادة هللا وحنندو  خضننوعا و ننوكال وخشننوعا وإنابننة ودعنناء 

ه  فهنو وحندو القنادر علنهللا ذلنك كلنا  وهنو المعثنود بانك ه اواستعانة و ضنرعا وسنؤ

نمم اد   معثود سنواو  فنال واسنطة بنين العثند وربنا   ناا  عنالهللا  ب  َو َناَا َربككم نتَجي نونيي أَس  عم

م   {لَكم
17

فهنو وا نس    أما الج ء الياني من كالم الكيالني  وهو المتعلك بثاينا أنالة  

جلنني  حيننق يرشنندنا إلننهللا التعامنن  السننلس والسننليم والطثيعنني مننب النننا  علننهللا اخننتالع 

مشنناربهم  حيننق يقننوا: ومننب الخلننك بننال نفننس  أء ينث نني لونسننان أن يتوا ننب وأن ه 

بن  ه بند أن يهنين وياتقنر نفسنا ر وه يتثختر  ألن ذلك مر  نفسني  يتكثر وه يتجث

و ند ذكنر  التي  مي  إلهللا هحو الخنالا الحميمنة والقثيانة  حينق يث ضنها هللا وروسنولا 

ابن القيم وهو يشرح درجات الخلك عند ناحب منا ا السنائرين
18

منهنا  :  حينق  ناا

م  وكيفينننة مرننناحثتهم  أء األولنننهللا:  يكنننون  اسنننين الخلنننك منننب الخلنننك فننني معننناملته

وباليانية:  اسين الخلك مب هللا في معاملتا 
19
وإذا  نرن :  الانثلني ويقوا ابن رجنب .

قوى  كما في  ولنا عن  وجن :  َو ََعناَونموا َعلَنهللا ال ثينرت َوالت ق نَوى {الثر بالت
20

  فقند يكنون 

  واجتننا  بفعن  طاعتنا : معاملة الانكقوى  وبالتانالمراد بالثر معاملة الخلك باإلحس

 ما امار
21
الثر حسن الخلك  واإلرم ما  وهحا جلي في  ولا )نلهللا هللا عليا وسلم(:  .

 حا  في ندر   وكره  أن يطلب عليا الننا  
22

  فقند حندد النثني )ننلهللا هللا علينا 

وسلم(  فسير الثر باسن الخلنك  وهنحا كمنا يقنوا ابنن رجنب إذا ا تنرن بنالتقوى  وفني 

وحسننن الخلننك   نناا )نننلهللا هللا عليننا  التنندينيقنني بننين حننديق  خننر يثننين الجمننب الاق

   درون ما أكير ما يدخ  النار؟ .  الوا: هللا ورسولا أعلم.  اا:   األجوفاني  وسلم(: 

                                                 
15
 1/101 إحياء علوم الدينال  الي:  
16
 .311 -3/331ابن  يم الجو ية: مدارل السالكين  
17
 .60سورة غافر ا ية  
18
 وهو الهروء. 
19
 .321/ 3مدارل السالكين ابن  يم الجو ية:  
20
 .3سورة المائدة ا ية  
21
ابن رجب الانثلي: جامب العلوم والاكم في شرح خمسين حدييا من جوامب الكلم )ب نداد  مكتثنة  

 . 321( ص1016  2الشرق  ط
22
 .3112 ر م الاديق  1-1/6رواو مسلم في ناياا  
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: الفرل والفنم  ومنا أكينر منا يندخ  الجننة؟  قنوى هللا وحسنن الخلنك 
23
فاسنن الخلنك  .

معننهللا حسنن المعاملنة منب بمعننهللا واحند  وكالهمنا ب -شنريطة ا تراننا بنالتقوى  -والثر 

هما: باعتثار معاملنة الخلنك : أحدطلك باعتثارين معينينالثر ي اا ابن رجب:  الخلك  

 إلحسننان إلننهللا الخلننك عمومنناى  و نند نننن  ابنننويطلننك كييننراى علننهللا ا ...باإلحسننان إلننيهم

جننامب  )و (نننايس الثخننارء)وكننحلك فنني  ( الثننر والرننلة)المثننار  كتابنناى سننماو كتننا  

 ىويتضمن هحا الكتا  اإلحسان إلهللا الخلك عموما  (الثر والرلة)ا  :كت (الترمحء
24
  

: ينا رسنوا هللا منن أبنر ا  اانَ : أفي حديق به  بن حكيم عن أبيا عن جدوعند النرر و

 . األ نر  فناأل ر  مرناا : رم أبا    اا : رنم منن ؟  ناا : من؟   ؟  اا: أمك   اا : رم

نلهللا هللا عليا وسنلم( عنن كيفينة التعامن  منب يتضس لنا أن الراابي ساا رسوا هللا )

األنناع المحكورة  ومن أحك وأولهللا باسن التعام  معا  والثر إليا  فقدم رسوا هللا 

 )نلهللا هللا عليا وسلم( األم علهللا األ   رم ذكر األ ربين.

هو فن التعامن  فوعليا  فإن حسن الخلك يمكن  عريفا برورة د يقة وموج ة  

ألن جميب ما ذكرنا من  عريفنات وأ نواا ومنا ننحكرها هحقنا  تعلنك   السليم مب  الخلك

ل ابنن القنيم أللفيننا أننا جعن  لاسنن راعاملة مب النا   ولو عندنا إلنهللا مندبالتعام  والم

الخلك أربعة أركان  وهي جميعها  وحتهللا دعائم سوء الخلك التني جعلهنا أربعنة  كلهنا 

وحسنن الخلنك يقنوم علنهللا أربعنة قنيم:   ناا ابنن ال دور حوا كيفية التعام  مب الننا   

الرنثر: أوه:   أركان ه يترور  يام سا ا إه عليها: الرثر والعفة والشجاعة والعدا

ياملا علهللا اهحتماا وكرنم ال نيب وكن  األذى والالنم واألنناة والرفنك وعندم الطنيش 

و املنا   العفة:  املا علهللا اجتنا  الرذائ  والقثائس منن القنوا والفعن رانيا:   والعجلة

و منعننا مننن الفاشنناء والثخنن  والكننح  وال يثننة   وهننو رأ  كنن  خيننر  علننهللا الاينناء

  الشننجاعة:  املننا علننهللا عنن ة النننفس وإييننار معننالي األخننالق والشننيمراليننا:   والنميمننة

  وعلهللا الثحا والندى الحء هو شجاعة النفس و و هنا علنهللا إخنرال الماثنو  ومفار تنا

نننا بقننوة نفسننا وشننجاعتها يمسننك عنائهننا ويكثاهننا فإ  و املننا علننهللا كرننم ال ننيب والالننم

العدا: ياملا علهللا اعتداا أخال نا و وسنطا فيهنا ... رابعا: بلجامها عن الن غ والثطش

بين طرفي اإلفراط والتفريإ فياملا علنهللا خلنك الجنود والسنخاء النحء هنو  وسنإ بنين 

خلنك  وعلنهللا خلنك الشنجاعة النحء هنو  وسنإ بنين الجنثن والتهنور وعلنهللا  الحا والقاة

 الالم الحء هو  وسإ بين ال ضنب والمهاننة وسنقوط الننفس
25
فجمينب هنحو الخرناا   

ب أخيننا ا خننر ب نن  وكيفيننة  عاملننا منن  واألفعنناا والخننالا واألعمنناا  تعلننك باإلنسننان

هنو أن  :فقناا  وجمب بعضهم عالمات حسن الخلك اا ال  الي:  الطرع عن هويتا  

كييننر    لينن  الكننالم  ننندوق اللسننان  لرننالحكييننر ا   لينن  األذى  يكننون كييننر الاينناء

بنرا وننوه و نورا ننثورا شنكورا ر نيا حليمنا    لين  الفضنوا   لي  ال لن   العم 

                                                 
23
: 1ط  دار الرنندقيك)د.م. لثخننارءنننايس األد  المفننرد لومننام ا: مامنند نانننر النندين األلثنناني 

 .131( ص هـ1131
24
 .321ابن رجب: جامب العلوم والاكم ص 
25
 .331/ 3ابن القيم: مدارل السالكين  
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ه لعاننا وه سننثابا وه نمامننا وه م تابنا وه عجننوه وه حقننودا وه   رفيقنا عفيفننا شننفيقا

 فهحا هو حسن الخلك ...بخيال وه حسودا بشاشا هشاشا
26
. 

أن ننحكر بعن  النرنوص القر نينة لمقرود باسن الخلك  هبد وبعد  و يس ا

وذلننك مننن أجنن  أن يكننون  حننوا حسننن الخلننك  واألحاديننق النثويننة وا رننار السننلفية

لقند أحسنن ابنن القنيم عنندما عند حسنن الخلنك من لنة منن  القارءء علهللا بينة من األمر 

الهللا خنص نثيا)ننلهللا منا ا إيا  نعثد وإيا  نستعين   اا أبو علي الند اق:  إن هللا  عن

هللا عليا وسلم( بما خرا با  رنم لنم ينين علينا بشنيء منن خرنالا بمين  منا أرننهللا علينا 

نيمٍ  بخلقا  فقاا ع  من  ائ   لمٍك َعري {َوإين َك لََعلهللَا خم
27
 

28
 ناا جعفنر بنن مامند : أمنر  .

أء  هللا نثيا بمكارم األخالق وليس في القر ن  ية أجمب لمكارم األخالق منن هنحو ا ينة

ري   َعني ال َجاهيليينَ    عي َوأَع  ر  ر  بيال عم مم
حي ال َعف َو َوأ  {خم

29
و د ذكنر : أننا لمنا ن لن  هنحو    

ا ية  ناا رسنوا هللا لجثرين  : منا هنحا  ناا : ه أدرء حتنهللا أسناا فسناا رنم رجنب إلينا 

 و عفو عمن ظلمك  و عطي من حرمك  فقاا : إن هللا يامر  أن  ر  من  طعك
30
. 

و س ويعرع حقيقة خلك رسوا هللا )نلهللا هللا علينا وسنلم( هنو وخير كتا  ي

عائشة)ر ي هللا عنهنا( عنن خلنك رسنوا هللا )ننلهللا   ئل القر ن الكريم  ولهحا لما س

ن خلقننا القننر ن اهللا عليننا وسننلم(  النن : كنن
31
فمننا مننن  يننة فنني القننر ن الكننريم  ناولنن   .

هللا علينا وسنلم(  ولهنحا األخالق الاسننة  إه و جند  طثينك ذلنك فني رسنوا هللا)ننلهللا 

اختننار هللا مامنندا )نننلهللا هللا عليننا وسننلم( ليكننون نثيننا ورسننوه و نندوة وأسننوة حسنننة 

للعننالمين  ولننو  تثعنننا سننير ا وحيا ننا الشخرننية لوجنندنا أميلننة رائعننة علننهللا مننا ناننن 

ن نَ  فَرقناى َغليني  اا  عالهللا برددو   ي لين نَ  لَهمنم  َولَنو  كم َن هللا  َمٍة مي نوا فَثيَما َرح  بَ ال قَل نبي هن فَضك

ي  ن   َعلَنهللا هللا  نَ  فَتََوك  نري فَنإيَذا َعَ م  همم  فيي األَم  فير  لَهمم  َوَشاوير  تَ   ليَك فَاع  م َعن همم  َواس  ن  َحو  مي

ليينَ  تََوكت بك ال مم َ يماي {إين  هللا 
32
فهحو ا ية نرياة في سثب بقناء الرناابة منب رسنوا هللا  .

سلم( ه لكونا نثيا فقإ  ب  لكونا نثيا وجامعا لخلك حسن  حيق كان )نلهللا هللا عليا و

لينا هينا مرنا سهال  فلو كان بخالع ذلنك أء فرنا غليرنا  اسنيا جافنا لنم يثنك أحند منن 

نوا   الراابة مب رسوا هللا )نلهللا هللا عليا وسلم(  ولهنحا  ناا  عنالهللا  م  َرسم لَقَند  َجناَءكم

م  َع يي   َعلَي   كم ن  أَن فمسي يم  مي وع  َرحي نييَن َرؤم مي ؤ  م  بيال مم {اي َما َعنيتكم  َحرييص  َعلَي كم
33
 . 

أوه نثندأ  ولنحكر بعضا من أ والا  ونماذل منن أخال ا)ننلهللا هللا علينا وسنلم(.

 باحادييا )نلهللا هللا عليا وسلم( عن حسن الخلك:

إن و  وأ نربكم منني مجلسنا ينوم القيامنة أحاسننكم أخال نا  إن من أحثكم إلي( 4

  اليررنارون والمتشند ون والمتفيهقنون  وأبعدكم مني مجلسا ينوم القيامنة  أب ضكم إلي
                                                 

26
 .1/101ال  الي: إحياء علوم الدين  
27
 .1سورة القلم ا ية  
28
القشنننننيرء: الرسنننننالة القشنننننيرية فنننننني علنننننم الترنننننوع   اننننننك: أحمننننند عناينننننة  ود.مامنننننند  

 .330م( ص 3001وت  دار الكتا  العربي  د.ط.األسكندراني)بير
29
 .100سورة األعراع ا ية  
30
 .3/331ابن القيم: مدارل السالكين  
31
 .2/111نايس الجامب الر ير و ياد ا األلثاني:  
32
 .110سورة  ا عمران ا ية  
33
 .131سورة التوبة ا ية  
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 نننناا  ؟فمننننا المتفيهقننننون   نننند علمنننننا اليررننننارون والمتشنننند ون   ننننالوا يننننا رسننننوا هللا

 المتكثرون
34
. 

أحاسنكم أخال ا إذا فقهوا  خياركم إسالما( 3
35

.  

  ما من شيء في المي ان أرق  من حسن الخلك ( 2
36
. 

  إنما بعي  أل مم نالس األخالق  ( 1
37
. 

إن الرج  ليدر  باسن خلقا درجات  ائم اللي  نائم النهار    ( 1
38
. 

ي اإلنسان؟  اا:   خلك حسن  ( 7  الوا: يا رسوا هللا ! ما خير ما أمعطي
39
. 

 أحاسنكم أخال ا في الدنيا  إن أ ربكم مني من ه يوم القيامة:  ( 2
40
. 

ونهيك عن المنكنر   وأمر  بالمعروع  أخيك لك ند ة    ثسمك في وجا( 9

وبرننر  الرجنن  الننردءء   الرجنن  فنني أر  الضننالا لننك ننند ة وإرشنناد   ننند ة

  الشننوكة و العرننم عننن الطريننك لننك ننند ةو وإماطتننك الاجننر  الثرننر لننك ننند ة

وإفراغك من دلو  في دلو أخيك لك ند ة   
41
. 

( :  الكلمة الطيثة ند ة 41
42
. 

 هللا النار ك  هين لين سه   ريب من النا حرم عل( :  44
43
. 

أ درون ما المفلس؟  الوا: المفلس فينا من ه دراهم لا وه متا   فقاا: ( :  41

م هننحا  تشنن إن المفلننس مننن أمتنني يننا ي يننوم القيامننة برننالة ونننيام و  كنناة  ويننا ي  نند

و حع هنحا  وأكن  مناا هنحا  وسنفك دم هنحا  و نر  هنحا  فيعطنهللا هنحا منن حسننا ا  

فإن فني  حسنا ا  ث  أن يقضهللا ما عليا أخح من خطاياهم فطرحن    وهحا من حسنا ا

عليا  رم طرح في النار  
44
. 

                                                 
34
و ند فسنر  .3/300ع  د.ط.ت( سلسنلة األحادينق الرناياة )الرينا   مكتثنة المعناراأللثاني:  

ه يدخ  الجنة من كان في  لثا ميقاا ذرة منن كثنر  ين : النثي)نلهللا هللا عليا وسلم( الكثر بقولا:  

بطنر  :الكثنر  يانب الجمناا  ونعلا حسننة  ناا: إن هللا جمين   إن الرج  ياب أن يكون روبا حسنا

 ر؟  ناا: سنفا الانك وغمنص الننا    ي : يا رسوا هللا فما الكثن  وفي رواية: الاك و غمإ النا 

ومعنهللا بطر الاك أء رف  الاك واهستخفاع بنا  وعندم  ثولنا  اقينرا لنا  و وال منإ وال منص 

األلثناني: سلسنلة األحادينق الرناياة .بمعنهللا واحد  أء  اقير النا  واه دراء بهم والطعن فنيهم.

 .  3/161  نايس الجامب الر ير1/122
35
 1/162 الراياة سلسلة األحاديقاأللثاني:  
36
 .133األلثاني:نايس األد  المفرد ص 
37
 .133ص  المرجب السابك 
38
 .3/301سلسلة األحاديق الراياة األلثاني:  
39
 .131األلثاني: نايس األد  المفرد ص 
40
 .1/112األلثاني: نايس الجامب الر ير  
41
 .3/11 سلسلة األحاديق الراياةاأللثاني:  
42
 .2/00الراياة  سلسلة األحاديقاأللثاني:  
43
 .1/300األلثاني:نايس الجامب الر ير  
44
 .3/216 سلسلة األحاديق الراياةاأللثاني:  
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حسنن فاسن الخلك من أساسيات الدين  و واعد اإليمان  ولهحا  اا ابن القيم:  

 الخلك: هو الدين كلا وهو حقائك اإليمان وشرائب اإلسالم
45

. و اا في مو ب  خر:  

 سن الخلكحن في كماا كماا اهيما
46

  ولتاييد كالم ابن  يم الجو ية يقوا ابن عثنا  

 وأسا  اإلسالم حسن الخلك  لك  بنيان أسا  )ر ي هللا عنا(: 
47
. 

 ننحكر  وبعد أن ذكرنا طائفة من أ واا النثي )نلهللا هللا عليا وسلم( حوا حسنن الخلنك

رنرفا ا  أو بعثنارة أدق )نلهللا هللا عليا وسلم( وسنلوكيا ا و  النثي موا   بع  ا ن

وسنناكتفي بمننا  الننا أنننس بننن مالننك )ر نني هللا عنننا(  ولننو أردنننا  عاملننا مننب أننناابا  

الاننديق عننن ذلننك مفرننال هحتجنننا إلننهللا مجلنندات  ننخام  وكفانننا مؤنننة ذلننك األعننالم 

السابقون  فكتب السيرة طافانة باألميلنة والنمناذل حنوا  عامن  النثني )ننلهللا هللا علينا 

 : ر نني هللا عنننا(لرننايس مننب أننناابا: ومننن األميلننة  ننوا أنننس )وسننلم( السننليم وا

أو  ناا وه  نناا   خندم  النثني ننلهللا هللا عليننا وسنلم عشنر سنننين فمنا  ناا لنني أع  نإ

وكان أحسن الننا  خلقنا  ؟وه  اا لشيء  ركتا لم  ركتا ؟لشيء  إ ننعتا لم ننعتا

  إ ئافما أعلم عا  شي  نلهللا هللا عليا وسلم
48
. 

)نلهللا هللا عليا وسلم( أنا جمب بنين أمنرين  في شخرية النثي  والحء نالحرا

وأل  بين نفتين  وهما  قوى هللا وحسن الخلك  فلم يكن ليط هللا جانب علهللا  خر  ب  

الحء أفهما وأعتقدو أن الجمب بين ذينك األمنرين أو  يننك الرنفتين منن  منام اإلسنالم  

ولنحلك  ثهتهما بجنناحي الطينر ب  ه يكتم  إسنالم المنرء دون  اقيقهمنا  وهمنا كمنا شن

نجد رسوا هللا أ قهللا النا  وأخشاهم لربا  ب  لو  تثعنا حيا ا التعثدية لتجلنهللا لننا ذلنك  

 وأ قاكم لا  أما وهللا إني ألخشاكم و   اا )نلهللا هللا عليا وسلم(
49
. 

ولع  من األهمية بمكان أن نشير إلهللا  رتين مشهور ين  و اان حقيقنة هنحو 

 نناا )نننلهللا هللا عليننا  لهللا  رننة المننرأة التنني دخلنن  الجنننة بسننثب كلننب المسننالة  فنناألو

  غفر همنرأة مومسنة منرت بكلنب علنهللا رأ  ركني يلهنق كناد يقتلنا العطنشوسلم(:  

 فن عنن  خفهننا فاورقتننا بخمارهننا فن عنن  لننا مننن المنناء ف فننر لهننا بننحلك
50

  والقرننة 

يننا وسننلم(:  األخننرى  رننة المننرأة التنني دخلنن  النننار بسننثب هننرة   نناا )نننلهللا هللا عل

  وسنقتها سجنتها حتهللا ما    فدخل  فيها النار  ه هي أطعمتها  عحب  امرأة في هرة

وه هي  ركتها  اكن  منن خشنا   إذ حثستها
51
األر   

52
. فها نان القرنتان  شنيران 

إلهللا حقيقة وا اة  وهي أهمية حسن الخلك  وخطنورة سنوء الخلنك  فالقرنة األولنهللا 

                                                 
45
 .3/336ابن القيم: مدارل السالكين  
46
 .11ابن القيم: ال هد والور  والعثادة ص 
47
 .2/13 ال  الي: إحياء علوم الدين 
48
  8  طالمكتننب اإلسننالمي  بيننروت ) ظننالا الجنننة فنني  خننريج السنننة هبننن أبنني عانننم :األلثناني 

 .116 -1/111م( 4998  4448

 
49
 .3/102األلثاني: نايس الترغيب والترهيب )الريا   مكتثة المعارع  د.ط.ت( 
50
 .4/821الجامب الر ير  نايس األلثاني:  
51
 .خشا  األر  : هي الاشرات والهوام 
52
 .84/  4 سلسلة األحاديق الراياةاأللثاني:  



 0 

  حيننق لكنهنا باسنن  عاملهنا منب الكلنبر متديننة  غين تاند  عنن امنرأة فناجرة فاسنقة 

دخل  الجننة  والقرنة اليانينة  تاند  عنن امنرأة  الحء كاد يقتلا العطش  أنقحت الكلب

ليس  فاجرة وه فاسقة وإنما هي امرأة عادية سجن  هرة  فكان ذلك سثثا في هالكهنا 

يء يعنرء نناحثا ألنها لم  اسن التعام  منب الهنرة  وهنحا العمن  السن ودخولها النار 

 اا الفضي  بن عينا :  لنو أن العثند أحسنن عن ك  خلك رفيب  وينفي كونا ماسنا  

اإلحسان كلا  وكان  لا دجاجة فاساء إليها لم يكن من الماسنين 
53
. 

فاسن الخلك مب الايوان من أعرم ونايا رسوا هللا )ننلهللا هللا علينا وسنلم(  

بنالايوان لخرجننا عنن المقرنود   ولو أردت أن أذكر نرونا وأحاديق حنوا الرفنك

  و د غفر هللا لرج  ألبسإ خلك  خلك با  وهو أنا كان رجال سنهال  فما ذكرناو يكفي

  غفر هللا لرج  ممن كان  نثلكم كنان سنهال إذا بنا حيق  اا )نلهللا هللا عليا وسلم(:  

 سهال إذا ا تضهللا  سهال إذا اشترى
54
.  

لعلمنناء السننل   فنني كننونهم ومننن الضننرورء أن نننحكر بعنن  ا رننار والنندرر 

)التندين( وبنين حسنن الخلنك  فلنم يكنن ليط نهللا  جمعوا في مسيرة حيا هم بين  قنوى هللا

جانننب علننهللا  خننر  بنن  كننان الجانثننان فنني مسننتوى واحنند  وذلننك حتننهللا ه يضننطر  

كننون السننل  كننانوا غايننة الخننوع والخشننو    ولعنن  أحنندا ه يختلنن  معنننا فنني المينن ان

لقد أل  العلماء رسائ  ومؤلفات عديدة  تاد  عنن أحنواا والتقوى والور  والحكر  ف

السل  من خوع ونالة و يام وند ة و الوة وذكر و هجد  وخانة الكتنب المتعلقنة 

بالترنوع  بن  ربمنا نجند أكينر الكتنب ركن ت علنهللا هنحا الجاننب  دون التركين  نفسنا 

  ربمنا ألننا علهللا الجانب الخلقي  وليس يعنني ذلنك أن الجاننب الخلقني ه أهمينة لنا  بن

من األمور الثديهية  وأحيانا يتطر ون إليها كجن ء مترن  بانن  المو نو   ولعلنني 

حتنهللا ه يقنولن  ائن  إن منا ذكر نا  وأذكر أ واه ودررا كييرة للسل  لسثب وجينا  وهن

عمنن  شنناق  وحالننة خانننة  عننن الرسننوا )نننلهللا هللا عليننا وسننلم( وأننناابا و ننحكرو

( وأننناابا  وهننحا لننيس ننناياا الثتننة  فقنند كننان برسننوا هللا )نننلهللا هللا عليننا وسننلم

السل  يقتفون سنة رسوا هللا )نلهللا هللا عليا وسلم( في كال الجانثين أعني في مسنالة 

التقوى )التدين(  حسن التعام  مب ر  العالمين  وفي مسالة الخلنك الاسنن أء حسنن 

وا ابنن القنيم:  يقن التعام  مب النا   كان السل  دائما ياناولون الجمنب بنين األمنرين 

جمب النثي نلهللا هللا عليا وسلم بين  قنوى هللا وحسنن الخلنكن ألن  قنوى هللا  رنلس منا 

فتقنوى هللا  وجنب لنا   وحسنن الخلنك يرنلس منا بيننا وبنين خلقنا  بين العثد وبنين ربنا

 وحسن الخلك يدعو النا  إلهللا ماثتا  ماثة هللا
55
. 

 

 من درر علماء السلف حول حسن الخلق

                                                 
53
 .320رسالة القشيرية صالقشيرء: ال 
54
 .8/122 سلسلة األحاديق الراياةاأللثاني:  
55
ابننن القننيم: بنندائب الفوائنند  خننرل أحادييننا: أحمنند بننن شننعثان بننن أحمنند )القنناهرة  مكتثننة الرننفا   

 .3/13( 3001د.ط.
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  إن العثد ليثلغ باسن خلقا أعلهللا درجة في بن أنس:  يقوا مالك

 ويثلنغ بسنوء خلقنا أسنف  در  فني جهننم وهنو عابند  الجنة وهو غير عابند

 
56
. 

   :سنناا رجنن  سننفيان اليننورء عننن فضنن  الرنن  األوا  فقنناا

أنرر كسر ك التي  اكلها  من أين  اكلها  و م في الر  األخير 
57
. 

 مينننن  الفخننننارة و نننناا وهننننب ابننننن منثننننا مينننن  السننننيء الخلننننك ك

 ه  ر ب وه  عاد طينا  المكسورة
58
. 

  ألن يرنناثني فنناجر حسننن الخلننك : بننن عيننا  و نناا الفضنني  

 الخلك يءأحب إلي من أن يراثني عابد س
59
. 

   :فكننان   الخلننك فنني سننفر يءوننناب ابننن المثننار  رجننال سنن

بكيتننا  :فقنناا  فقينن  لننا فنني ذلننك  بكننهللا  فلمننا فار ننا  ويداريننا  ياتمنن  منننا

 فار تا وخلقا معا لم يفار ا  رحمة لا
60
. 

 وإن  نن    أربننب  رفننب العثنند إلننهللا أعلننهللا النندرجات : و نناا الجنينند

الالنننم والتوا نننب والسنننخاء وحسنننن الخلنننك وهنننو كمننناا   عملنننا وعلمنننا

 اإليمان
61
. 

 سنوء الخلنك سنيئة ه  نفنب معهنا  النرا ء:  و اا يايهللا بن معناذ

 سيئاتوحسن الخلك حسنة ه  ضر معها كيرة ال  كيرة الاسنات
62
. 

 الواجب علهللا العا   أن يتاثب الهللا النا  بلن وم :   اا أبو حا م

ألن الخلننك الاسننن يننحيب الخطايننا كمننا   و ننر  سننوء الخلننك  حسننن الخلننك

وإن الخلننك السننيء ليفسنند العمنن  كمننا يفسنند الخنن     ننحيب الشننمس الجلينند

 العس 
63
. 
 ولنم ينن    ما ار فنب منن ار فنب إه بنالخلك الاسنن : و اا عطاء

كمالا إه المرطفهللا نلهللا هللا عليا و سلم فا ر  الخلك إلهللا هللا عن  و  أحد

 ج  السالكون  رارو باسن الخلك
64
.  

                                                 
56
 .2/13ال  الي: إحياء علوم الدين 

 
57
دكتور عثد العلي عثند الاميند حققا وراجب نرونا وخرل أحادييا: ال  شعب اإليمان الثيهقي: 

 حامد

 .1/61( م 3002 -هـ  1132  1مكتثة الرشد طالريا   
58
 .2/13ال  الي: إحياء علوم الدين  
59
أحب إلي   ألن يراثني فاسك حسن الخلك : الجنيدو د ردد هحا القوا  .2/13 المردر السابك 

من أن يراثني  ارءء سيء الخلك
 

 .3/113لدين . انرر: ال  الي: إحياء علوم ا
60
  .2/13 المردر السابك 
61
 .2/13 المردر السابك 
62
 .2/13 المردر السابك 
63
. و نند 12)د.م. مكتثننة شننثكة بنندر  د.م.ت.ط( صرو ننة العقننالء ون هننة الفضننالءابننن حثننان:   

نسب هحا القوا إلهللا  رسوا هللا )نلهللا هللا عليا وسلم(  لكنا لم يرس عنا  و د حكم األلثناني علنهللا 

 .1/621سلسلة األحاديق الضعيفة نا  عي  جدا  انرر: األلثاني:الاديق با
64
 .2/13ال  الي: إحياء علوم الدين  
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منن   ه جرم أن المسالة هحو أعني الجمب بين  قوى هللا )التدين(  وحسن الخلك

األساسيات  ومشكلة مجتمعا نا أنها  عاني من هحا الفرام الخطير  فق  من  لفي جمنب 

ن الرننايس والخلننك الاسننن  فنناكير النننا  متنندينون  وه يعيننرون اهتمامننا بننين التنندي

بالقضايا األخال ية  مب خطور ها وأهميتها و رور ها  بن  ه يرنس إيمنان أحند  وه 

يقث  إسالم أحد إذا لم يهتم باألخالق الاسنة  در اهتماما بالتقوى والتدين  فناو  ثنار  

َو ََعناَونموا َعلَنهللا  لتقوى وحسن الخلك   اا  عالهللا و عالهللا  د جمب في أكير ا يات بين ا

َوان ند  ر نمي َوال عم ي {ال ثيرت َوالت ق نَوى َوَه  ََعناَونموا َعلَنهللا اإل 
65
و ند  ناا القرطثني مفسنرا ل:ينة:  .

فيما بيننهم بعضنهم   في معاشهم ومعادهم  ية علهللا جميب مرالس العثاد و احاشتمل  ه

فننان كنن  عثنند هينفننك عننن هننا ين الاننالتين وهننحين   وفيمننا بينننهم وبننين ربهننم  بعضننا

 وواجننب بينننا وبننين الخلننك  الننواجثين : واجننب بينننا وبننين هللا
66
يو ننس هننحا الكننالم  .

حقيقة ما ذكرناو سابقا  في كون اإلنسنان ه يمكنن أن يسنت ني عنن  يننك الانالتين  أء 

كرنننا طائفننة الجمننب بننين الثننر والتقننوى  أمننا األحاديننق النثويننة فانند  وه حننرل  و نند ذ

منها  وهي كافية شافية  جامعة مانعة  فني  نرورة الجمنب بنين األمنرين  وعلنهللا هنحا 

مضهللا السنل  الرنالس  ومنن  نثعهم منن الخلن   و ند ذكرننا دررا منن أ نوالهم  وهني 

 نثيء عن حقيقة هحا الحء ندندن حولا  ولعن  خينر حنديق يو نس هنحو اإلشنكالية منن 

 : اا رج  ينا رسنوا هللا : اا   حيقهريرة ر ي هللا عنا وأب رواولية ما مالناحية الع

  غير أنها  ؤذء جيرانها بلسانها  من كيرة نال ها وند تها ونيامها إن فالنة يحكر

  ننيامها وننال ها فنإن فالننة ينحكر منن  لنة  : ناا ينا رسنوا هللا  هني فني الننار : اا

(هي في الجنة : اا  وه  ؤذء جيرانها  وأنها  تردق باألروار من األ إ
67
ففني هنحا  .

الاديق يتضس لنا أن اإلخالا باحد األمرين يهوء براحثا فني الننار  فنالمرأة األولنهللا 

التي كان   قية متدينة  حيق كيرة الرالة والريام والرد ة  لكن ذلك لم ينفعها ألنها 

مننة حسننن ولننم  اقننك الشننرط الينناني  وهننو حسننن الخلننك  وفنني ج ئيننة واحنندة مننن منر

  بينننا المننرأة بلسننانها جيرانهنناوهننحو الج ئيننة هنني لسننانها  حيننق كاننن   ننؤذء الخلننك  

بنن  كاننن   ليلننة كاختهننا   جنندا وه متدينننة وىتقننشننديدة ال اليانيننة علننهللا العكننس  لننم  كننن

الرلوات أء السنن  و ليلة الريام أء السنن  و ليلة الرند ة حينق كانن   ترندق منا 

ق  شرطا مهمنا  خنر وهنو حسنن الخلنك منب  ملك مما ر  ها هللا وهي األ إ  لكنها حق

الخلك  وهنا حسن المعاملة مب جيرانها  فدخل  الجننة  وهنحا أن دا علني شنيء فإنمنا 

يدا علهللا غفلنة مجتمعا ننا المسنلمة عنن منن هنحا األمنر الخطينر  فلنحلك  جند أحندهم ه 

لهللا هللا ولهنحا  ناا )ننيلقي باه بهحو األمور  وياسثها شيئا هينا  وهو عند هللا عرنيم  

وأ ثننب السننيئة   ا ننك هللا حييمننا كننن عليننا وسننلم( ألبنني ذر ال فارء)ر نني هللا عنننا(:  

وخالك النا  بخلك حسن    الاسنة  ماها
68

. هننا وننهللا رسنوا هللا )ننلهللا هللا علينا 

                                                 
65
 .3سورة المائدة ا ية  
66
القرطثني: الجنامب ألحكننام القنر ن   اقينك عثنند النر اق المهندء )بيننروت  دار الكتنا  العربنني   

 .1/6م( 3001هـ  1130
67
 .3160 م الاديقر  نايس الترغيب والترهيباأللثاني:  
68
 .2/1األلثاني: نايس الترغيب والترهيب  
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وسلم( أبا ذر بالجمب بين أمرين:  قوى هللا وحسن الخلك  أء حسن الخلك مب الخنالك  

 وحسن الخلك مب الخلك.

إذا أ ناكم  ولنا )ننلهللا هللا علينا وسنلم(:   ن األحاديق التي  ؤكد هحو الاقيقةوم

 إه  فعلوا  كن فتنة في األر  وفساد عنري   وومن  ر ون خلقا ودينا ف وج
69

  

أونهللا الوالدين باختينار نجد في هحا الاديق الرريس أن النثي )نلهللا هللا عليا وسلم( 

شننرطان أساسننيان  وهمننا التنندين وحسننن  الرجنن  المناسننب لثنننا هم  بايننق يتاقننك فيننا

الخلك  وه يمكنن أن يكنون اهختينار نناياا ومقثنوه وسنليما إذا اختن  واحند منهمنا  

أولننهللا النننا   وإه  بننالقثوا  وهننو رفكنن  مننن  اقننك فيننا الشننرطان السننابقان  فهننو أجنند

   اوا األمر إلهللا فتنة وفساد  و د حر  ذلك كلا  واألميلة عديدة ه مجاا لحكرها. 

تقني ه  الأفض   أو بعثارة أخرى  من األفض    رنفينهنا يطرح سؤاا نفسا  أء ال

 ؟ غينر عابند وه  قنيفناجر   وهنو اسننالخلنك الأم ناحب  وهو ذو خلك سيء عابدال

  أن هحا التفا   وهنحو المقارننة يمكنن  ثولهنا حسنب الجهنة المقرنودة  فعنند اوالجو

الخلنك  تجلنهللا أفضنلية نناحب الخلنك الاسننن التعامن  منب الننا  أو عنند المعاملنة مننب 

يتعامن   غير عابد وه  قي  علهللا العابد التقني ذء الخلنك السنيء  ألن األوا فاجر وهو

أنلس ما بينا وبين ربا  من يتعام  مب ربا  و د مب النا  في ك  أحوالا  بينا الياني 

ما بينك وبنين الرايس هو أن  رلس  غير أن يرلس ما بينا وبين النا   مب أن التدين

يقنوا ابنن حن م   ا تفناء برسنوا هللا )ننلهللا هللا علينا وسنلم( ربك  وبينك وبين الننا  

األندلسنني:  مننن أراد خيننر ا خننرة  وحكمننة النندنيا  وعنندا السننيرة  واهحتننواء علننهللا 

مااسننن األخننالق كلهننا  واسننتاقاق الفضننائ  باسننرها  فليقتنند بمامنند )نننلهللا هللا عليننا 

وسيرو منا أمكننا  وسلم(  وليستعم  أخال ا
70
أمنر شخرناني سنرء ه رنم إن التندين  .

يمكن وه يجو  أن يرهر شيء من  ديننا للننا   بن  ه بند أن يخفينا عنن الننا   ألن 

التقوى و  وهللا ياب العثد التقي الخفي  وياب السر في األعماا  بان  كنون خالرنة 

د ننار بناطال مشنوبا  بيننا لا  ه مراء فيها وه رياء  ومتهللا دخ  الرياء في عم  العثن

األخالق الاسنة هي للنا   فال بند أن  رهنر و تجلنهللا للننا   باينق  عثنر عنن حقيقنة 

النفس اإلنسانية الطيثة النقية  التي ه  ام  حقدا علهللا أحد  ألم يثشر النثني )ننلهللا هللا 

بالجنننة  ه بكييننر نننالة وه نننيام وه ننند ة وه ذكننر وه   لننك المننرأةعليننا وسننلم( 

ها لنم  نؤذ أحندا بلسنانها  الر ي  وهو أن ااءة  ر ن  ولكن لشيء واحد يتعلك بخلقه ر

بينننا المننرأة اليانيننة  بشننرها بالنننار مننب كونهننا كاننن  كييننر الرننالة والرننوم والعثننادة 

حسنة الخلنك ة والرد ة  لكونها كان   ؤذء النا  بلسانها  فهنا فض  رسوا هللا إمرأ

إمنرأة  قينة عابندة سنيئة الخلنك  ألن الننا  فني الندنيا وهي غينر عابندة وه  قينة  علنهللا 

بننامس الااجننة إلننهللا التعامنن  الطيننب والمعاملننة الاسنننة  مننن  ثنن  أنننا  ياملننون  لوبننا 

نافية  ونفوسا نقية  وأخال ا حميدة  وسلوكا جميال  فامياا هؤهء هنم النحين يجلثنون 

ب بهنم إلنهللا مجتمنب مسنالم للنا  السعادة والراحة والطمانينة والسكينة  ويتاوا المجتم

  أه أخثركم بالمؤمن ؟ من أمننا الننا   اا )نلهللا هللا عليا وسلم(:  هادءء مطمئن  

                                                 
69
 .2/30سلسلة األحاديق الراياة األلثاني:  
70
  3  طدار ا فناق الجديندة) بينروت   األخنالق والسنير فني منداواة النفنو  ابن حن م األندلسني: 

 .31م( ص1010 هـ  1200
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 الننا  منن لسنانا و يندو والمسنلم منن سنلم  علهللا أموالهم و أنفسنهم
71
وبهنحا المجتمنب  .

أحند   بايق ك  واحد يعم  علهللا شاكلتا  وه يتندخ  مطمئنيتاوا الثلد إلهللا بلد طيب 

غيرو  حر في حيا نا  مطمنئن فني بيتنا  لنا ر  نا وعملنا  وهنحا منا أرادو لننا في شان 

 من حسن إسالم المرء  ركا ما ه يعنيارسوا هللا )نلهللا هللا عليا وسلم( بقولا:  
72

  

وه أحند ير نهللا برندا تا  بن  هنو   أما اإلنسان المتندين السنيء الخلنك فنال أحند ياثنا

 مشناكس منب نفسنا   غنارق فني حجر نا  إنسان معقد في ع لة و اوية نننعها لنفسنا

 ي  لحء النون المررء: من أكير النا  هما   اا: أسنوأهم خلقنا 
73

  وممنا  ين :  أن 

الخلك السيء يضنيك  لنب نناحثا  ألننا ه يسنب فينا غينر منرادو  كالمكنان الضنيك ه 

يسب فيا غير ناحثا 
74
ولنضر  ميال  إن اإلنسنان بطثيعتنا يانب اإلنسنان السنخي  .

الجواد حتهللا ولو كان فاجرا فاسقا غينر ملتن م بالندين  بيننا يكنرو اإلنسنان التقني  الكريم

النرا ء  ياينهللا بنن معناذالعابد الملت م عندما يكون بخيال شاياا  ومرداق ذلنك  نوا 

وللثخالء إه ب   ولنو   ما في القلب لألسخياء إه حب ولو كانوا فجارا حيق يقوا: 

 كانوا أبرارا
75

أفضن  منا نب العثند  وبنا يرهنر جنواهر الرجناا   :  فالخلك الاسنن  

واإلنسان مستور بخلقا  مشهود بخلقا 
76
. 

 نجند أن  اقيك المقانند العامنة لألننام  وجلنب المرنالس لهنم وحتهللا في مسالة 

لم  وذلنك ألن مرنالس الننا  االمسلم الرعلهللا الااكم الكافر العادا الااكم  اإلسالم  دم

عننادا  دون الانناكم المسننلم الرننالم  ولعنن  القننارءء سننتتاقك فنني ظنن  الانناكم الكننافر ال

اللثيب يتفك معي في هحا  وخانة أن التاريخ المعاننر مكنتب باألميلنة الاقيقينة  فلقند 

كان كن  منن نندام حسنين والقنحافي و ينن العابندين وحسنني مثنار  حكامنا مسنلمين  

د عكنس لكنهم كانوا ظالمين جائرين  لنم  تاقنك مرنالس الننا  فني ظن  حكمهنم  ونجن

كافرين لكنهم عادلون  و ند حققنوا مرنالس  ي الدوا األوربية  حيق نجد حكامهاذلك ف

النا   ولحلك نجد الجم ال فير من المسنلمين يفنرون منن سنلطة الاناكم المسنلم الرنالم  

إلهللا رحمنة الاناكم الكنافر العنادا فني أوربنا  وعنندما نقنارن بنين حيناة الننا  فني ظن  

ر العادا  نجد األولهللا  طعنة افن حياة النا  في ظ  الااكم الكالااكم المسلم الرالم وبي

مننن العننحا   وحفننرة مننن النيننران  وجايمننا ه يطنناق  حيننق التخلنن  والتقهقننر والفقننر 

والسجن والتعحيب واإلهانة والقتن  وهضنم حقنوق اإلنسنان  والفو هللا وال ش والخدا 

   الاناكم الكنافر العناداو جاو  القانون وغيا  العدا  وهلم جرا  بينا في ظ وكرامتا

الاياة الرغيدة والسعادة واهستقرار والقانون والعدا وما إلهللا ذلنك  فكنون الاناكم  نجد

مسلما ه يقتضني كنون حكمنا عناده  فالهوينة وحندها غينر كافينة إن لنم يكنن نناحثها 

ا ظالمنا وجنائرا  فهنحو منمب شعثا  وكون الااكم كنافرا ه يقتضني أن يكنون حك عاده

 تعلننك باخال يننات الانناكم  وبالنرننام الننحء و ننعا الشننعب ألنفسننهم  حتننهللا ه  المسننالة

                                                 
71
  3/11سلسلة األحاديق الراياة األلثاني:  
72
 .3/21الر ير نايس الجامب  
73
 .320القشيرء: الرسالة القشيرية ص 
74
  .322ص المردر السابك 
75
 .2/316ال  الي: إحياء علوم الدين  
76
 .330القشيرء: الرسالة القشيرية ص 
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 يتجننرأ أحنند علننهللا خننرق القننانون  و جنناو  أخال يننات النرننام اهجتمنناعي والسياسنني

علنننهللا العلنننم  أو )ه إلنننا إه هللا(   يترنننور أحننندنا أن مجنننرد رؤينننة )هللا أكثنننر(العنننادا

يكفني إلسنعاد الننا   كنم  م الدولنة  أو مجرد إ افة كلمة )اإلسالمية( علهللا اسالوطني

وباسنم هنحا  النا  عحبوا  ا  هنحو الراينةمن من األبرياء  تلوا  ا  هحو الراية  وكم 

الرايننات واألعننالم ه  جلننب للنننا  السننعادة  بنن  النرننام والعدالننة والعمنن   إن  النندين

وه  فتنا الاقيقي هو الحء يجلب للنا  السعادة والطمانينة  ب  لقد كانن  هنحو الراينات 

أحابي  هست فاا النا   وخداعهم من أج   اقينك مرنالس شخرنية وسياسنية  نالة 

أ نيم أمنر  فناذا  ن العدا نرام ك  شن إ : يقوا شيخ اإلسالم ابن  يمية الاراني يقة  

ومتنهللا لنم  قنم بعندا لنم   وإن لم يكن لراحثها فهللا ا خرة من خنالق  الدنيا بعدا  ام 

 ا خننرة ييمننان مننا يجنن ى بننا فنناإللرنناحثها مننن  وان كننان   قننم
77

ب . و نناا فنني مو نن

فإن النا  لم يتنا عوا في أن عا ثة الرلم وخيمة  وعا ثة العدا كريمنة  ولهنحا   خر: 

الدولة العادلة وإن كان  كافرة  وه ينرر الدولة الرالمة وإن كان   يروى: هللا ينرر

 مؤمنة
78
. 

لنة ال نينة بمواردهنا الطثيعينة( عندما نقارن علهللا سثي  الميناا بنين العراق)الدو

وبين سويسرا
79

  نجد أن العراق دولنة ياكمهنا مسنلمون  و ند رفعنوا راينة )هللا أكثنر( 

علننهللا العلننم العرا نني  بينمننا سويسننرا دولننة ياكمهننا غيننر المسننلمين  ونجنند علننهللا العلننم 

السويسرء)الرليب(   رى أء الشعثين يعيش حياة رغيدة طيثة هانئة سعيدة مستقرة  

يعلم أن الشعب العرا ي يعيش في جايم ه يطاق  حيق الدمار والفساد والتخلن  الك  

والفو هللا  ه يتادرن أحد عن الار   ألن السؤاا الحء يطرح نفسا  من الحء نننب 

هحو الارو  التافهة  ومن الحء كان سثثا لجلب هحو المآسي إلهللا الشنعب العرا ني  رنم 

ا الثلند سنير  هكنحا  منا لنم ياكمنا شنخص لم ه نتاد  عن العراق  ث  الارو   فهنح

يؤمن بالوحدة الوطنية الاقيقة  ويعتقد بالدولة المدنية  ويطثك الديمو راطية الاقيقينة  

ثننك القننانون علننهللا كنن  فننرد مننن أفننرادو  بايننق يكننون الكنن  أمننام القننانون مسنناويا  ويط

واسنت فالهم فالشعارات الدينية ه  جلب للنا  السعادة  ب  هي شنعارات لخندا  الننا  

واست اللهم  فلو أن أحدهم كتب القر ن الكريم من أولا إلهللا  خرو علهللا ندرو أو بدمنا 

كما  ام با ندام حسين  فهحا ه ياولا إلهللا حناكم عنادا  بن  سنيثقهللا ظالمنا إن لنم يكنن 

ملت ما بمثادءء العدالة  ألنا  د يجتمب الرلم واإلسالم  والتدين والجنور  فنالرلم خلنك 

مننب مننب التندين المت منن  والمتشنندد  ولننو أن أحندهم جعنن  فننوق كنن  بينن  سنيء   نند يجت

مسياي نليثا  فهحا ه ياولا إلهللا ظالم  وه ينفي عننا كوننا عناده  إن حقنك مثنادءء 

 العدالة  فالعدالة خلك حسن   د يجتمب مب الكفر  و د يجتمب العدا والكفر. 

                                                 
77
 .31/116ابن  يمية الاراني: مجمو  فتاوى شيخ اإلسالم  
78
 .31/62 المردر السابك 
79
حا الثلنند الرائننب )سويسننرا( بجمالننا و طننورو  منن  بالمقارنننة ألن ننناحب هننحو األسننطر  ار هنن 

ونرافتا ود تا  فالشعب السويسرى من أسعد الشعو   بن  كيينر منن المسنلمين  نرروا العنيش فني 

  فنرارا منن بلندانهم التني  عناني منن الفو نهللا واهسنتثداد و نيا  هحا الثلد الجمين  ا منن المسنتقر

 .  حقوق اإلنسان وغيا  القانون والعدالة
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الكننافر العننادا  وفيمننا  هننحا مننا يتعلننك بالانناكم المسننلم الرننالم الجننائر والانناكم 

 الااكم القنوء الفناجر والاناكم الضنعي  التقني نجند أن المقارنة واألفضلية بين يخص

: عننن الننرجلين يكونننان بننن حنثنن  سننئ  اإلمننام أحمننداألوا علننهللا الينناني   اإلسننالم  نندم

   أميننرين فنني ال نن و  وأحنندهما  ننوء فنناجر وا خننر نننالس  ننعي   مننب أيهمننا ي نن ى

وأمنا الرنالس الضنعي    لقوء  فقو ا للمسلمين  وفجورو علهللا نفسنافقاا: أما الفاجر ا

و نند  نناا النثنني   في نن ى مننب القننوء الفنناجر  و ننعفا علننهللا المسننلمين  فرننالحا لنفسننا

بننا وام ه  : وروء  إن هللا يؤينند هننحا النندين بالرجنن  الفنناجر  نننلهللا هللا عليننا وسننلم:

 خالق لهم
80

ار  ممن هنو أننلس مننا فني وإن لم يكن فاجراى   كان أولهللا بإمارة ال   

ولهحا كان النثي ننلهللا هللا علينا وسنلم يسنتعم  خالند بنن الوليند   الدين إذا لم يسد مسدو

 إن خالننداى سنني  سنند هللا علننهللا المشننركين  علننهللا الاننر  منننح أسننلم  و نناا:
81
مننب أنننا   

 نام رنم  - رةمن - حتنهللا إننا  أحيانا  د كان يعم  ما ينكرو النثي   ننلهللا هللا علينا وسنلم 

 اللهم إني أبرأ إليك مما فعن  خالند  فب يديا إلهللا السماء و اا:ر
82

ومنب هنحا فمنا  اا   

وكننان أبننو ذر   ألنننا كننان أنننلس فنني هننحا الثننا  مننن غيننرو  يقدمننا فنني إمننارة الاننر 

ومنب هنحا  ناا لنا النثني ننلهللا هللا   أننلس مننا فني األماننة والرندق (ر ي هللا عننا)

ه  نامرن :  وإنني أحنب لنك منا أحنب لنفسني  اى يا أبا ذر إني أرا   نعيف : عليا وسلم

 علهللا ارنين  وه  ولين ماا يتيم
83
نههللا أبا ذر عن اإلمارة والوهية   ألنا ر و  عيفاى   

مننب أنننا  نند روء
84

مننا أظلنن  الخضننراء وه أ لنن  ال ثننراء أننندق لهجننة مننن أبنني  : 

 ذر
85
. 

كيفيننة والننحء أرينند أن أننن  إليننا أن مننا يتعلننك بمرننالس النننا   ومننا لننا نننلة ب

التعام  مب النا   ه ريب أن الشنخص النحء يسنعد الننا  بنا  لكوننا نافعنا ونناحب 

خلك رفيب  هو أولهللا في الدنيا من الحء ه نفب فيا  ولا خلك سيء يفر النا  من سوء 

و عن  نفعن  منامعاملتا وخلقا وسلوكا  فالمؤمن الاقيقي كالنالة أين
86

  وخينر الننا  

خينر الننا  منن نفنب هللا علينا وسنلم(  حينق يقنوا:   من نفب الننا  كمناا  ناا )ننلهللا

النا 
87

 أحب النا  إلهللا هللا  عالهللا أنفعهم للنا  :   وفي رواية 
88
. 

                                                 
80
 .3/202: سلسلة األحاديق الراياة األلثاني 
81
 .2/211األلثاني: سلسلة األحاديق الراياة  
82
 النا )ننلهللا هللا علينا  .2001رواو الثخارء با  بعق النثي )نلهللا هللا لينا وسنلم( ر نم الانديق  

 وسلم( عندما  ت  خالد بن الوليد امرأة في الار .
83
 .3/113األلثاني: نايس الجامب الر ير  

 
84
 .1/106 لسابكالمردر ا 

 
85
و ارة الشئون اإلسالمية واألو ناع والندعوة   السعودية) السياسة الشرعيةابن  يمية الاراني:  

 .10-0ـ(. صه1111  1  طواإلرشاد
86
كالنالنة   و عن  فلنم  فسند و أكلن  فلنم  كسنر و و نع   اا )نلهللا هللا عليا وسنلم(:  المنؤمن  

 .1/311انرر: سلسة األحاديق الراياة  طيثا  
87
  و ند خينر الننا  أنفعهنم للننا . وفي رواية 1611رواو الثيهقي في شعب اإليمان ر م الاديق  

  : 113/  1الراياة األحاديق سلسلة  األلثاني فيحسنا 
88
 .006أللثاني: سلسلة األحاديق الراياة ر م الاديق ا 
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ن التدين والخلك ككفتي المي ان  فال يمكنن للمين ان أن يكنون عناده وسنليما وعليا  فإ

فينن   وننناياا إه إذا كاننن  الكفتننان متسنناويتين  وإه أنننثس المينن ان مخننتال  فيننا  ط

يعني أن هنحا الشنخص يعناني منن اخنتالا فني  وعندما نالحب متدينا سيء الخلك  فهحا

الداخ   أو بعثارة أخرى من ا طرا  في النفس  و د  اد  الماوردء بتفري  عنن 

أسثا  هحو الراهرة   ائال:  وربما   ير حسنن الخلنك والوطناء إلنهللا الشراسنة والثنحاء 

اللننين خشننونة  والوطنناء غلرننة  والطال ننة  ألسننثا  عار ننة  وأمننور طارئننة   جعنن 

 العنن او عثوسننا... رننم ذكننر أسننثا  ذلننك وهنني سننثعة عننندو: نننحكرها بإيجننا : الوهيننة

ال نهللا والفقر والمر  والهموم والهرم و
89
فكلما اشتد  دين اإلنسنان ه بند أن ير فنب  .

ب مستوى حسن الخلك عندو  وإه أخح أحندهما منن ا خنر حرنتا  فعنندما يشنتد الجانن

التننديني دون ار قنناء الجانننب ا خننر وهننو الخلقنني   اننوا هننحا اإلنسننان إلننهللا شننخص 

مشاكس عثنو  فنب غلنيب جناع  نا  مشناغب غينر مقثنوا فني المجتمنب منن الناحينة 

وال رينننب أن بعننن  المتننندينين  التعاملينننة  ألن مي اننننا مضنننطر   فا نننطر  كلنننا 

  وهني كلهنا  ننافي حرروا التدين في مراهر ماددة  وأشكاا معيننة  وننفات معيننة

يكن أناا  رسوا هللا  عثد الرحمن  اا:   عن أبي سلمة بنطثيعة التدين الرايس  

ننننلهللا هللا علينننا وسنننلم متاننن  ين
90

  وه متمننناو ين
91

  وكنننانوا يتناشننندون الشنننعر فننني 

مجالسهم  ويحكرون أمر جاهليتهم  فإذا أريد أحد منهم علهللا شيء منن أمنر هللا  دارت 

نننون حمنناليك عينيننا كانننا مج
92
ولقنند نهننهللا النثي)نننلهللا هللا عليننا وسننلم( عننن ال لننو  .

 ولننن يشنناد النندين أحنند إه غلثننا  إن النندين يسننروالتشنندد والتنطننب  حيننق  نناا:  
93
رننم  

فإنما هلك من كان  ثلكم بنال لو فني الندين   إياكم وال لو في الدينححرنا بقولا:  
94
رنم  

تشننديد علننهللا النننفس  ننائال وهننو بننين النثنني )نننلهللا هللا عليننا وسننلم(  رننار هننحا التشنندد وال

فإنمنا هلنك منن  نثلكم بتشنديدهم علنهللا   ه  شنددوا علنهللا أنفسنكم يتاد  عنن السنابقين: 

وستجدون بقاياهم في الروامب والديارات   أنفسهم
95

  رنم حنحر أمتنا منرارا و كنرارا 

هلك المتنطعون   الها رالرامن التنطب والمتنطعين   ائال:  
96

  والمتنطعون كما يقنوا 

 فعالهمأ والهم وأالمتعمقون ال الون المجاو ون الادود في ووء هم : الن
97
هنحو هني  .

حقيقننة حينناة الرنناابة )ر نني هللا عنننهم(  حيننق الثسنناطة والثشاشننة والهشاشننة وعنندم 

                                                 
89
 .213-261الماوردء: أد  الدنيا والدين ص  
90
 .أء متقثضين ومجتمعين 
91
 .التخاف  والتضاع   من العثادة وال هد والروم  اوت الرج   إذا أظهر من نفسا م 
92
 .1/310نايس األد  المفرد  
93
 .8/182أللثاني: سلسلة األحاديق الراياةا 
94
 .2/211 المردر السابك 
95
 .10/11 المردر السابك 
96
 با  هلك المتنطعون. 6011رواو مسلم في ناياا ر م الاديق  

 
97
  1إدار إحينناء التننرا  العنننربي )بيروت منهننال شننرح ننننايس مسننلم بننن الاجنننالال: النننووء 
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التكل  والتنطب والتشدد  ولوه ذلنك ألننثا  الايناة  طعنة منن العنحا   وحفنرة منن 

كنون دومنا علنهللا حالنة واحندة  حينق الخنوع فنال يمكنن لونسنان أن ي التعاسة والشقاء 

ادة والخشو   ب  ه بد لونسنان أن يقسنم أو ا نا  جن ء للندين )العثنادة(  ثوالتقوى والع

عنن حنرلنة بنن وج ء للدنيا  ولع  في  رة حنرلة الجوا  السديد لما نانن برنددو  ف

  ك حنرلنةالربيب األسيدء  اا : لقيني أبو بكر فقناا: كين  أنن  ينا حنرلنة ؟  لن : نناف

ينحكرنا  (ننلهللا هللا علينا وسنلم) اا: سثاان هللا ما  قوا؟  لن : نكنون عنند رسنوا هللا 

 (ننلهللا هللا علينا وسنلم)فإذا خرجنا من عنند رسنوا هللا   كانا رأء عين  بالنار والجنة

 ناا أبنو بكنر: فنوهللا إننا لنلقنهللا مين    عافسنا األ وال واألوهد والضيعات نسنينا كيينرا

فقلن :  (ننلهللا هللا علينا وسنلم)أنا وأبو بكر حتهللا دخلنا علنهللا رسنوا هللا  فانطلق   هحا

:   ومنا ذا ؟    لن : (نلهللا هللا عليا وسلم ) اا رسوا هللا  نافك حنرلة يا رسوا هللا

فنإذا خرجننا منن عنند    يا رسوا هللا نكون عند   حكرنا بالنار والجنة كانا رأء عين

فقاا رسوا هللا نلهللا هللا عليا وسلم   ينا كييراعافسنا األ وال واألوهد والضيعات نس

لرننافاتكم   :   الننحء نفسنني بينندو لننو  نندومون علننهللا مننا  كونننون عننندء وفنني الننحكر

 ساعة وساعة  رال  مرات :ولكن يا حنرلة  المالئكة علهللا فرشكم وفي طر كم
98
 . 

رجنال مطاطئنا رأسنا  فقناا:  عمنر بنن الخطنا  )ر ني هللا عننا(:  رأىو د  

ك  فإن اهسالم ليس بمري  ارفب رأس
99

رجال متماو نا    ورأى )ر ي هللا عنا(:  

إلهللا رجن  )ر ني هللا عنهنا( نررت عائشةو   فقاا:   ه  م  علينا ديننا  أما ك هللا  

فقي : إنا من القراء  فقال : كان عمر سيد القنراء   كاد يموت  خافتا  فقال : ما لهحا ؟

وإذا  نر  أوجنب   أسنر   وإذا  ناا أسنمب  كان إذا مشهللا
100
ولهنحا  ناا )ننلهللا هللا  .

ولكن ينرر إلهللا  لنوبكم   وه إلهللا نوركم  أجسامكم إن هللا ه ينرر إلهللاعليا وسلم(:  

 وأعمالكم -وأشار بانابعا إلهللا ندرو -
101
. 

وعندما يكون اإلنسان ذا خلك عريم  وه  دين لا  أو نقوا إنسان فاجر فاسك  

مشاغب مشاكس ومضطر  غينر مقثنوا عنند ر   ذو خلك رفيب  فهحا اإلنسان أيضا

العالمين  وهحو مشكلتا هو  بينا وبين ربا  يااسثا هللا يوم القيامة علهللا طيشا و مردو 

علهللا ربا  وهو مقثنوا اجتماعينا منن  ثن  الننا  منن الناحينة المعامال ينة اليومينة  فقند 

منن ماثنتهم  يكون فاجرا لكنا سخي بشو  لين هين سه  بسنيإ  فهنحا ه يمننب الننا 

لا  ألخال ا الر ية  أما فسقا وفجورو فلا  وذا  بينا وبين ربا  وهحا ه يعنني أن ه 

فلسننفة المعاملننة مننب هننحو ننننا نتانند  عننن كنننامرو بمعننروع وه ننهنناو عننن منكننر  ول

األنناع المتثايننة  ولهنحا ا هنم المتندين بكوننا متشنددا مت متنا عثوسنا شنديدا  اسنيا ه 

ه يتثشثش  مب أن المتدين الاقيقي بخنالع ذلنك كلنا  فرسنوا هللا سم وتيضاك وه يث

)نلهللا هللا عليا وسلم( كان بخالع ذلك كلا  ولقد ذكرنا منن أخال نا منا يكفني  ليكنون 

 دليال  اطعا في خطا من يسلك هحا السثي  األعول في حيا ا.

                                                 
98
 .1/103سلسلة األحاديق الراياة األلثاني:  
99
 .1/310نايس األد  المفرد   
100
مامننود مامنند    اقيننك: طنناهر أحمنند النن اوى األرننرالاننديق والنهايننة فنني غريننب  ابننن األريننر: 

 .1/100( م1010  هـ1200  لعلميةمكتثة ا)بيروت  ال الطناحي
101
 .4/4نايس الترغيب والترهيب  
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