
 

 ملارم األخالق

ِّ حصس أحبيت يف اهلل،  َهازّ امل١ُٗ اييت بعح بٗا يف  ◘ايَِّب
َّإِك َّ فكاٍ: ،األخالم َِّم ََُت

ِٕ َّ ًُ َُّبِعْث )أخسد٘  إخالقََّمؽوِرمََََّم
َٚدح١ اهلل تعاىل  ،ايبدازٟ يف األدب ٚصخخ٘ األيباْٞ(

ََّطظِقٍم)} فكاٍ : ََّلَعذَُّخُؾٍق  َٚهازّ، د4ر ايكًِ: {(4َوإِك َك
ٚيكد دا٤ت ايػسٜع١ يف مجٝع صٓٛف اخلري، تتُجٌ  األخالم

 . ي١ ايػسع١ٝباألد بعضٗاٚضٓتٓاٍٚ  ذيوحتجٓا ع٢ً ايغسا٤ 
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ألحد حكّا ًٜٞ حك٘ ٚحل  تعاىل مل جيعٌ اهلليف اهلل،  إخٛتٞ
ُكواَََّّْوَََّّٓالّلََََّّواْطُبُدواَّْ}إال يًٛايدٜٔ فكاٍ: ◘زضٛي٘  َّبِهََُِّّتْْشِ

لَِدْينَََِّّشقْئو َّ فايٛايدٜٔ تعبا ع٢ً ،  د63ر ايٓطا٤:{إِْحَسوكو َََّّوبِوْلَوا
قْـَو}تعاىل: ايٛيد، ٚال ضُٝا األّ قاٍ اهلل  كَسونََََّّوَوص  َّاْْلِ

لَِدْيهَِّ هََََُّّحََؾْتهََُّّإِْحَسوكو ََّّبَِوا   د51ر األحكاف:{َُّكْرهو َََّّوَوَضَعْتهََُُّّكْرهو ََُّّأمُّ
ٚيف  يف احلٌُ، ٚعٓد ايٛضع، ٚبعد ايٛضع، تعبتفاألّ 

ٚهلرا ناْت أحل ايٓاع حبطٔ ايصخب١ ٚايرب  ازضاع١ ، ..
َُٖسَِٜس٠َ ، َفبحت٢ َٔ األ ِٔ َأِبٞ  ٌْ ِإَي٢  ☺َع ٍَ: َدا٤َ َزُد َقا
 ِ٘ َّ ٍِ اي ِٔ  ◘َزُضٛ ِٔ َأَحلُّ ايَّاِع ِبُخِط ََ  ،ِ٘ َّ ٍَ اي ٍَ: َٜا َزُضٛ َفَكا

 :ٍَ َكََّصَخاَبِتٞ؟ َقا ٍَ: ُأمُّ ِٔ؟ َقا ََ  َّ ٍَ: ُث َكَّ َقا ِٔ؟  ُأمُّ ََ  َّ ٍَ: ُث َقا
 :ٍَ َكََّقا ٍَ:  ُأمُّ ِٔ؟ َقا ََ  َّ ٍَ: ُث ََّقا ، ٚيكد ( َتفل عًٝ٘)  َأبُوكََُّثم 

ع٢ً اجلٗاد يف ضبٌٝ اهلل، نُا يف  بس ايٛايدٜٔ ◘ايٓيب  َقدَّّ
َّ حدٜح ابٔ َطعٛد،  ٍَ: َضَأِيُت ايَِّب ٌِ َأَحبُّ ◘َقا َُ ُّ ايَع : َأ

 :ٍَ ِ٘؟ َقا َّ ََّوْقتَِفوِإَي٢ اي ََّطَذ اَلُة ٍَ:  الص  ٌّ؟ َقا َّ َأ ٍَ: ُث ََّقا بِرُّ

لَِدْينَِّ ٍَ الَوا ٍَ:َقا ٌّ؟ َقا َّ َأ َّ : ُث َّالل  ََّسبِقِل َِِّف ) أخسد٘ اجِلَفوُد
 ٚخباص١ ،ايٛايدٜٔ إىل باإلحطإ اهلل تعاىل ٚأَس ، ايبدازٟ(

  غ٦ّٝا تطتجكٌ الال تتضاٜل ٚٚ تضذس فال ايػٝدٛخ١، حاي١ُ
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 ٚال حت٢ ا،ـــض٦ّٝ قٛال تطُعُٗا ٚال َُٓٗا، أٚ أحدُٖا َٔ
 ازفل ٚيهٔ ايط٧ٝ، ايكٍٛ َساتب أد٢ْ ٖٛ ايرٟ ايتأفٝف

َوَقَهَّ}، قاٍ تعاىل :يطّٝفا يّٝٓا قٛال دا٥ُا هلُا ٚقٌ بُٗا،

َّ َِّطـَدَكَّاْلِؽَزَ وََّيْبُؾَغن  لَِدْيِنَّإِْحَسوكو َّإِم  َربَُّكََّأٓ ََّتْعُبُدوْاَّإِٓ َّإِي وُهََّوبِوْلَوا

ََُمََّقْوٓ ََّكِريَم ََّأَحدَُّ وََّوُقلََّّل  ََّوَََّٓتـَْفْرُُهَ ََُمَُّأفٍّ وََّفاَلََّتُؼلََّّل  وََّأْوَّكاِلَُُهَ َُُّهَ

ٜطع  ، ٚيكد أَس تعاىل االبٔ بإٔ الد 36ر اإلضسا٤:{(32)
 طاع١ ال ألْ٘ ؛ٚايداٙ إذا أَساٙ بايػسى أٚ مبعص١ٝ اهلل تعاىل

 فُٝا باملعسٚف ايدْٝا يفٜٚصاحبٗا ، اخلايل َعص١ٝ يف ملدًٛم
َكَِِّبََّموََّلقَْسََّلَكَّ}: فكاٍ ،فٝ٘ إثِ ال َوإِنََّجوَهَداَكََّطذََّأنَُّتْْشِ

ْكقَوََّمْعُروفو َّ  . د51يكُإ :ر{ بِِهَِّطْؾٌمََّفاَلَُّتطِْعُفََمََّوَصوِحبُْفََمَِِّفَّالدُّ
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ِ   َٔ َهـازّ األخـالم    أحبيت يف اهلل، تهـٕٛ:  ٚ صـ١ً ايـسح
بتكدِٜ ٜـد ايعـٕٛ ٚايػـفاع١    ٚ ،بايدعا١ٚ٤، باهلدٜٚبايصٜاز٠، 

يكد حرز اهلل تعاىل ٚ ..حملتادِٗ، ٚبايصدق١ يًُختاج َِٓٗ،
ْقُتمََّّْإِنََّطَسيْقُتمَََّّْفَفْلَّ} َٔ قطٝع١ ايسحِ، قاٍ اهلل تعاىل: ََّأنََّتيَول 

َْرضََِِِّّفََُّّتْػِسيييييُدوا ْٕ ُعيييييواََّّا يييييِ ينَََُّّأْوََلِيييييَكََّّ(33َّ)ََّأْرَحيييييوَمُؽمَََّّْوُتَؼطِّ َّال 

َََُّّلَعـَُفمَُّ ُفمََّّْالل   .د36-33ر حمُد:{(32)ََّأبَْصوَرُهمَََّّْوَأْطَؿىََّفَلَصؿ 

ٍ  : ◘ ٚنريو حرز ايٓيب  َََّٓييْدُخُلَّ: َٔ قطٝع١ ايسحِ، فكـا

بإ ايٛاصـٌ   ◘بني احلبٝب  يكد، ٚ) َتفل عًٝ٘( اجلَـ يَيََّقيوصِ ٌَّ
يٝظ ايرٟ ٜهايف٤ ايسحِ ع٢ً صـًتٗا بايصٜـاز٠ ٚيهـٔ ايـرٟ     

   ٘ ٍ  ٜصٌ ايـسحِ ايـيت تكطعـ ِصيُلَّبِوْدَُؽيوِفِ  َّ: ،  فكـا َليْقَسَّالَوا

يييييُهََّوَصيييييَؾَفو ََّرَِحُ ًْ يييييِ َّْإَِِحاَُّقطَِعييييي ِصيييييُلَّال  ــ٘  َوَلِؽيييييِنَّالَوا ) أخسدـــ
، يرا ملا اغته٢ زدٌ قطٝعـ١ زهـ٘ يـ٘ ٚأذاٖـِ يـ٘      ايبدازٟ(

ٍَ: : ◘ يسضٍٛ اهلل ََّفَكا ُفُمَّاْدَل  ًَ ََّفَؽَلن ََمَُّتِسػُّ ََّكََمَُّقْؾ ًَ َّ–ََّلِئْنَُّكـْ

ُلََّّ -تضــع ايــأاب أٚ ايسَــاد احلــاز يف أفــٛاِٖٗأَّْ:َّ ََّيييَاا َٓ َو

ََّطَذََِّحلَِكَّ ًَ ََّضِفٌرََّطَؾقِْفْمََّموَُّدْم
ِ
 . ) أخسد٘ َطًِ( َمَعَكَِّمَنَّاهلل
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إذا نإ ٚصٌ َـٔ قطعـو ٜعـد َـٔ َهـازّ       يف اهلل، إخٛتٞ
األخالم فهريو ٚصٌ َٔ ٚصًو ٖٛ أٜضّا َٔ ٖرا ايباب، 
ألٕ َٔ ٚصًو ٖٚٛ قسٜب، صاز يـ٘ حكـإ: حـل ايكسابـ١،     

ييوَّ : ◘ٚحــل املهافــأ٠، يكــٍٛ ايــٓيب   َوَمييْنََّصييـََ َّإَِلييْقُؽْمََّمْعُروف 

 َّوهييييييي اَّطيييييييومَّداودَّوصيييييييححهَّإلبيييييييو (َّ)َّأخرجيييييييهَّأبيييييييوََّفَؽيييييييوِفُئوهَُّ

 لألرحومَّوغرهمَّوه اَّمنَّمؽورمَّإخالقَّ.
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اإلحطـإ يًذـاز، ٚيكـد    َٔ َهازّ األخالم: أحبيت يف اهلل، 
ٍ  دا٤ت ايط١ٓ املػسف١ تؤند ذيـو،   َميْنََّكيوَنَّ :◘ايـٓيب   فكـا

ََّوالَقيْوِمَّأِخيِرََّفْؾُقْؽييِرْمََّجيوَرهَُّ
ِ
(، ٚقــاٍ ) َتفــل عًٝــ٘ ُييْمِمُنَّبِيولل 

َكَكَّ :أّٜضا ََّمَرَقي  ََّفَلْكثِْرََّموَءَهو ََّوَتَعوَهْدَِّجَرا ًَ َّإَِِحاََّصَبْخ )  َيوََّأبَوََِّحرٍّ
ٍَ  ، ٚأخسد٘ َطًِ( ييُلَُّيوِصيقـِيَّبِوجْلَيوِر ََّحت يىَّ :َقـا اَلَِّجْزِ ََ َميوَّ

ُثهَُّ ََّأن ُهََّسُقَورِّ ًُ َـٔ َغبـ١    ◘ٚحـرز ايـٓيب    ،) َتفل عًٝ٘( َضـَـْ
ِ َؼييهَُّ :اجلــاز فكــاٍإٜــرا٤  ََّيييْلَمُنََّجييوُرُهََّبَوا َٓ ََّيييْدُخُلَّاجْلَـ ييَيََّمييْنَّ َٓ  (

ٚاجلـاز إٕ نـإ َطـًُّا قسٜبـّا،     ، أٟ غسٚزٙ أخسد٘ َطًِ(،
نإ ي٘ ثالث١ حكـٛم: حـل اإلضـالّ، ٚحـل ايكسابـ١، ٚحـل       

ٚإٕ نإ قسٜبّا دازاّّ، فً٘ حكإ: حـل ايكسابـ١ ٚحـل    ، اجلٛاز
غـري قسٜـب فًـ٘ حكـإ: حـل       َطـًُاّ دـاز  ٚإٕ نـإ  ، اجلاز

 ٚإٕ نـإ نـافسّا، فًـ٘ حـل اجلـٛاز.     ، اإلضالّ ٚحل اجلـٛاز 
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، ايٝتـا٢َ نفايـ١  َٔ َهـازّ األخـالم أٜضـّا    إخٛتٞ يف اهلل، 
٘ ٚاي حجٓـا احلبٝـب   كـد  يٚ، ٝتِٝ ٖٛ ايرٟ َات أبٛٙ قبٌ بًٛغـ
ًـِٝٗ َٚساعـا٠ َصـاحلِٗ    بايٓفكـ١ ع  ايٝتـا٢َ  ع٢ً نفاي١  ◘

ٍَ:ف، ٚاإلحطإ هلِ ٍَ     َأنَيوََّوَكوِفيُلَّالَقتِيقِمَِِّفَّاجلَـ يِيََّهَؽيَ ا َكا ََٚقـا
ُِٛضَط َٚاي ِ٘ ايطَّبَّاَب١ِ  ايـٓيب  ) أخسد٘ ايبدـازٟ(، ٚحجٓـا    ِبِإِصَبَعِٝ

 ٔ  ـــ، ٚاألزاٌَ ايالتٞ َات أشٚادٗاملطاننياإلحطإ بب ◘
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 .فايبغٞ ع٢ً اخلًل ٜهٕٛ يف األَٛاٍ، ٚايـدَا٤ ٚاألعـسا   
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ايصـربع٢ً ايـبال٤، بعـدّ    أحبيت يف اهلل، َٔ َهازّ األخالم 
ايكضا٤، ٚحبظ ايًطإ عٔ ايػه٣ٛ، ٚحبظ ايتطدط ع٢ً 

اجلٛازح عٔ املعص١ٝ، نايًطِ، ٚغـل ايجٝـاب، ٚغـري ذيـو     
يوبُِروَنَّ}ٚيكد بني اهلل تعاىل أدس ايصابسٜٔ فكاٍ: َّالص  يََمَُّييَو   إِك 

َِّحَسوٍبَّ ، ٚنريو ايصرب ع٢ً أذ٣  د51ر ايصَس: {َأْجَرُهمَّبَِغْرِ
ايغضـب   إٔ ايكـٟٛ يـٝظ ضـسٜع    ◘ٚبـني احلبٝـب   ايٓاع، 

ِ ََّْيْؿؾُِكََّكْػَسُهَِّطـَْدََّّفكاٍ:  ِديُدَّال  ََمَّالش  َطِي َّإِك  َ ِديُدَّبِولُّصُّ َلْقَسَّالش 

عًـ٢ احلًـِ    اهلل تعـاىل حجٓـا  ٚيكـد    ) َتفل عًٝـ٘(،  الَغَضيِىَّ
بـايجٛاب   ملـٔ أضـا٤ إيٝٓـا     ٚايعفٛ ٚاإلحطإ ٚايصفذ اجلٌُٝ

ناْـت   اجلصٌٜ يف اآلخس٠، ٚإٔ تصبذ ايكًٛب َتخاب١ بعد إٔ
يقَِّئُيَّاْدَفييْ َّ}َتباغضــ١، قــاٍ تعــاىل: َّالس  َٓ ََّتْسيَتِوَّْاَََسييـَُيََّو َٓ َو

يييقٌمَّ َََّحِ يييِ ََّْبْقـَيييَكََّوَبْقـَيييُهََّطيييَداَوٌةََّكَلن يييُهََّوِ   تِيَِّهيييَيََّأْحَسيييُنََّفيييِنَِحاَّال  بِيييول 

ِٔ ،د٤٣رفصًت:  {(24) ِٔ  ََُعـاذِ  ََٚع َّ ☺ َأَْـظ   ِبـ ٍَ  َأ  َزُضـٛ
ٍَ ◘ اهلِل ُْين ِفَذُه،َْدَعااُهْهللَُُْْمنْ ♂: َقا َكَظَمَْغي ًظاَْوُهَوَْقاِدٌرَْعََلَْأن 

ُهْهللُُِْماَنْ َ َ ْهلللِيَياَماِحََّْ َّاَُْرَا ا َْياو 
ِِ َْعََلُْرُءوِسْهللخَلََلئِا َْوَجلَّ َعزَّ

 ) أخسد٘ أبٛ داٚد ٚحطٓ٘ األيباْٞ( . ▬هللحُلوِرْهلللِعنِيَْماَْشاءَْ
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َٔ َهازّ األخالم ايصـدم ٚحطـٔ ايٛفـا٤    إخٛتٞ يف اهلل، 
إٔ َـٔ   ◘بايعٗد ٚعـدّ خٝاْـ١ ايعٗـد، بـٌ ٚبـني احلبٝـب       

صفات املٓافكني ايرٜٔ ِٖ يف ايدزى األضفٌ َٔ ايٓاز حدٚخ 
ِٔخًٌ يف ٖرٙ ايصفات، َف ِٔ َُٖسَِٜس٠َ، َأِبٞ َع ِّ َع ٍَ  ◘ ايَِّب  :َقـا

َثََّكَ َب ََّوإَِِحاََّوَطَدََّأْخَؾَف ََّوإَِِحاَّاْؤَُتَِنََّّآَيُيَّادُـَوِفِقََّثاَلٌث:َّإَِِحا َحد 

ْ!!فًتخرز أخٞ احلبٝب ،)َّمتػقَّطؾقه(ََّخونََّ
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ْسيِؽِك ََّكوْدَُجوِهيِدَِِّفََّسيبِقِلَّ: فكاٍٚقد 
ِ
يوِطيََّطيَذَّإَْرَمَؾيِيََّواد الس 

َّ
ِ
وِ ِمَّالـ َفورََّالل  ْقَلَّالص   (  أخسد٘ ايبدازٟ)  ََّأِوَّالَؼوِ ِمَّالؾ 
 السبيل  ناإلحسان الب -4

أحــبيت يف اهلل، َــٔ َهــازّ األخــالم أّٜضــا اإلحطــإ البــٔ 
ألٕ املطـافس   ؛املطـافس ايـرٟ اْكطـع بـ٘ ايطـفس     ايطبٌٝ ٖٚـٛ  

َٓـع املـا٤    عٔ ◘ٚحرز ايٓيب غسٜب، ٚايغسٜب َطتٛحؼ، 
 ذيو َٔ أضباب َٓع ايعبد َٔ نالّ زب٘ ٜـّٛ  عِٓٗ بٌ ٚاعترب

ٍَايكٝا١َ ، ف ََّييْوَمَّاْلِؼَقوَمييَِّ: َكا ُ ُؿُفيُمَّالل  َُّيَؽؾِّ َٓ ٚذنس َِٓٗ  –ََّثاَلَثيٌيَّ
َِّطـَْدهَََُّّّ-

ٍ
بِقِلََّفْضَلََّموء ..) أخسد٘ أبٛ داٚد   ََّرُجٌلََّمـََ َّاْبَنَّالس 

 ، فإٕ ٖراٚإحطاْو وفإذا آْطت٘ بإنساَ، ٚصخخ٘ األيباْٞ(
ــس    ــ٘ ايػ ــأَس ب ــا ٜ ــاىل   ؛مم ــاٍ تع ييهََُّّاْلُؼْرَبييىََِّحاََّفيي ِتَّ}َّ:ق ََّحؼ 

ْسيييييِؽكََّ
ِ
يييييبِقلَََِّّواْبييييينََََّّواْد يييييِ ينََََّّخيييييْرٌَََِّّحلِيييييَكََّّالس  ؾ  َََّّوْجيييييهَََُّّيِرييييييُدونَََّّلِّ

ِ
َّالل 

 .[23]َّالرومَّ:َّ{َّ(23)اْدُْػِؾُحونَََُّّهمَََُّّوُأْوََلَِكَّ
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ٚاملًُـٛى   فل باخلادّايس َهازّ األخالم  َٔإخٛتٞ يف اهلل، 
بإٔ تطعُ٘ إذا طعُت ٚتهطٛٙ إذا انتطٝت، ٚال تهًف٘ َا ال 

ِّ يكٍٛ، ٜطٝل يُفَّ: ◘ ايَِّب َُّيَؽؾ  َٓ لِْؾَؿْؿُؾيوِكََّصَعوميهََّوِكْسيَوُتُه ََّو

َُّيطِقيق َٓ ) أخسدــ٘ ايبدــازٟ يف األدب َفــسد(،  ِميَنَّاْلَعَؿيِلََّميوَّ
حتًـب أٚ  أٚ  ايبٗا٥ِ ضـٛا٤ ناْـت ممـا تسنـب    بايسفل نريو ٚ

ِِ َأِدـّسا؟  :  ◘ٚيريو ملا ض٦ٌ ايٓيب  تكت٢ٓ، َٗا٥ِ َّ َيَٓا ِفٞ ايَب َِٚإ
 :ٍَ ََّكبِيٍدََّرْصَبيٍيََّأْجيرٌََّقا ٖٚـرا ٜـدٍ   )أخسدـ٘ ايبدـازٟ(،    ِِفَُّكيلِّ

   ع٢ً نُاٍ ايػس ،ٚأْ٘ مل ٜٓظ حت٢ ايبٗا٥ِ بٌ دعٌ هلا حكّا
 التواضع و عدم البغي  -6

ايتٛاضـع ٚعـدّ ايبغـٞ    َٔ َهـازّ األخـالم   أحبيت يف اهلل، 
ََّيْػَخيَرَّ: ◘يكٍٛ ايـٓيب   َٓ ََّحت يىَّ َضيُعوا ََّأْنََّتَوا َّاهلَلََّأْوَحيىَّإَِ   َوإِن 

ََّيْبِغيََّأَحٌدََّطَذََّأَحدٍَََّّأَحٌدََّطَذَّ َٓ  . ) أخسد٘ َطًِ( ، َأَحٍد ََّو
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