بسم هللا الرحمن الرحيم
الدين واألخالق

سن:
الح َ
الدين هو الخلق َ
َ
أول شيء أبدأ به ،كلمة جامعة مانعة ،ل َعلم من كباا أالا م علعلمااء ،هاو عمماام عبان عليا م هماه ه ،وعلاي
عد علعلماء علمعاص ون معظمهم الالة الل ه ،قال هيع علعالم علجل ل:
اإليمان هو الخلق ،فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في اإليمان
ؤكد هيع عليول ،جوعب علصهابي علجل ل ،جعف بن أبي طالاب اوم كاان ااي علهبشاة ،وعلنجاشاي أاهله الان
هي ية هيع علد ن ،ااآلن نأتمع إلى اللَم من أال م علصهابة ع ف علد ن ا يول:
أيها الملك ،كنا قوما ً أهل جاهلية ،نعبد األصنام ،ونأكل الميتة ،ونأتي الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونسيء
الجوار ،ويأكل القوي منا الضعيف
[من حديث موقوف أخرجه اإلمام أحمد]
هيه هي علجاهل ة ،وه نما قال ه الز وجل:
َو ََل َت َب َّر ْجنَ َت َب ُّر َج ا ْل َجا ِهلِ َّي ِة ْاألولَى
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كهن منطوق هيه عآل ة ،ش

إلى أن هناك جاهل ة ثان ة ،أم ّ وأدهى ،وهي علتي نع شها عل وم ،قال:

أيها الملك ،كنا قوماا ً أهال جاهلياة ،نعباد األصانام ونأكال الميتاة وناأتي الفاواحش ونقطاع األرحاام ونسايء
الجوار ويأكل القوي منا الضعيف ،فكنا على ذلاك حتاى بعاث هللا نليناا رساوَلً مناا ،نعارف نسابه وصادقة وأمانتاه
وعفافااه ،فاادعانا نلااى هللا عاز وجاال لنوحاادع ونعباادع ونخلااع مااا كنااا نعبااد نحاان ومباانااا ماان دون هللا ماان الحجااارة
واألوثان ،وأمرنا بصدق الحديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء..
[من حديث موقوف أخرجه اإلمام أحمد ]

مايع تظنون؟ ومايع تجدون اي مضمون هيه عمجابة؟
أل س كل هيع علي قاله أ دنا جعف من مكا م عأللخ ق؟
هيع هو علد ن:
اإليمان هو الخلق ،فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في اإليمان
لكن من علبد هي أن يصد عممام عبن علي م علمأال َم علاي صاهع الي دتاه ،وأدى البادعتاه اللاى تمامهاا ،ثام بعاد
يلك ،علشيء علي

م زه ،و كون صا لخا ،و بعث علناس إلى علدلخول اي د ن ه أاوعجا ،هو ألخ قه.

لو أ دنا أن نهلخي دل

وعضها قطع ا من علأنة ..يول الل ه علص ة وعلأ م:
سر ا ً
نِن هللا لم يبعثني م ْعنِتا ً وَل م َت َع ِّنتا ً .ولكن بعثني م َعلِّما م َي ِّ
[أخرجه مسلم عن جابر بن عبد هللا]

قال أول ه صلى ه الل ه وألم:
ننما بعثت ألتمم صالح األخالق
[حديث أخرجه اإلمام أحمد في مسندع]
وال لخفى الل كم أن ( إنما ) تف د عليص وعلهص .
أ أن علنبي الل ه علص ة وعلأ م هص مفهوم ومضام ن بعثته بالي م عأللخ ق ة.
الخلق الحسن هو الميزة العظمى للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم:
ه أبهانه وتعالى أالطى هيع علنبي علك م ،صلى ه الل ه وألم ،صفاع ال تعد وال تهصاى مان علكمااالع:
أالطاه وه ا ،أالطاه معجزة ،نفى النه علنأ ان:
سى
سن ْق ِرئ َك َف َال َت ْن َ
َ
( سورة األعلى :اآلية ) 6

أالطاه ما أالطاه ،أما ه نما أثنى الل ه ،ابمايع أثنى الل ه؟ قال تعالى:
يم
َونِ َّن َك لَ َعلى خل ٍق َعظِ ٍ
( سورة القلم :اآلية ) 4

الدين هو عبادة للخالق ،ومعاملة طيبة مع المخلوق:
أ ها عملخوة علك عم ،علأ د علمأ ح اي علي آن علك م قال:
صال ِة َّ
والز َكا ِة َما د ْمت َح ّيا ً
صانِي ِبال ّ
َوأَ ْو ْ
( سورة مريم :اآلية ) 33

وكهن هيه عآل ة تضغط عمأ م اي ه كت ن :ه كة نهو عللخالق ،وه كة نهو علملخلوق:
عالتجاه إلى عللخالق عتجاه علعبادة وعلتوكل وعلمهبة وعلثية باهلل وعالالتماد الل ه ،وعاللتجاء إل ه..
وعله كة نهو علملخلوق هي عمهأان ،أ عالنضباط معه ،وعمهأان إل ه.
أ ها عملخوة علك عم ،إيع ،كاد كون علموقع عألول ااي علاد ن هاو عللخلاق ،بعاد صاهة علعي ادة ،وأدعء علعباادعع،
وال لخفى الل كم أن من تع فاع علد ن ،أنه ( :اليائد والبادعع وألخ ق ) ،ااأللخ ق تهتي بعد علعيائد وعلعبادعع.
األخالق التي نجبر عليها َل تعد من الخلق الحسن:
لكن أ ها عملخوة علكا عم ،لكا تتادعلخل علعاادعع وعلتيال اد ماع عأللخا ق ،لكا

تتادعلخل عألنظماة عأل ضا ة ماع

عأللخ ق ،جب أن ننهّ َي جانبا ـ من موضوع عأللخ ق ـ كل ألوك نلزم به مجب ن الل ه ،أالجبنا أو لم عجبنا.

كل إنأان ع ش اي بلد ا ه قوعن ن ،و وجاد أنظماة ،اهاو ملازم أن طباق هايه علياوعن ن ،موضاوالنا ال تعلاق
بهيع ،عمنأان طبق لخواا أو طمعا ،عللخلق علهأن ما كان من يعع عمنأان عبتدعء ،ما كان مباد ة منه شلخصا ا ،ماا
كان ألوكا ال

جو منه ثوعبا ،وال لخشى منه اليابا ،أالني من علبش  ،هيه علي م عأللخ ق ة عل ا عة علتي هي نماوي

من علع قاع ،ا ها قيّ كب .
أ ها عملخوة علك عم ،أ ضا ،إيع كان هنااك وعدع أ ضا ة كب ا ة جادع ،وعمنأاان لتازم علا وعدع ،اهايع لخاا
الن علموضوع.
مث  ،عمنأان قد ال أ ق ،لمايع ال أ ق؟ ألنه ع ش اي مكان ،لو أن ده عمتدع إلى مال ل س له ،الوقاب
أشد علعياب ،اهو لخاف ،ا
أائلك ،كغ

أ ق ،وأه انا كون اي أوعم علد ن أم  ،لو أنك الص ته ال أهاد اللاى وجاه عأل

علبص  ،لو أنك أطليع علبص  ،ل س اللى عأل

اليلك ه نما نف د علد ن ببع

كلها قانون أو نظام منعك من إط ق علبص ..

عألوعم  ،اهيع ؤكد عملخ ص اي عمنأان.

التكليف الديني يتوافق مع الفطرة السليمة عند اإلنسان:
أ ها عملخوة علك عم ،البد مان م هظاة شايء دق اق ،هاي أن علمانها علاي جااء باه وهاي علأاماء نطباق تماام
عالنطباق مع اط ة عمنأان ،هيع ما دالا علمفك ن أن يولوع:
اإلسالم دين الفطرة
أ علي أم ك ه به ،نفأك تهبه ،وعلي نهاك النه ،نفأك تمجه:
وبك ْم َو َك َّر َع نِلَ ْيكم ا ْلك ْف َر َوا ْلفس َ
ِص َيانَ
وق َوا ْلع ْ
َح َّب َب نِلَ ْيكم ْاإلِي َمانَ َو َز َّي َنه فِي قل ِ
( سورة الحجرات :اآلية ) 7

أ ها عملخوة علك عم:
قوعالد علفط ة عئعة جدع ،هي متطابية تطابيا تاما مع أوعم ه الز وجل ،ااألم أ ان با ن أن تبهاث الان
أم ه الز وجال ات تاال لتطب ياه ،وبا ن أن تبهاث الان عهاة نفأاك ،ااذيع عأاتجبع إلاى نادعء علفطا ة وجادع هايع
علندعء نطبق تماما مع أم ه الز وجل ،قال تعالى:
هللا
اس َعلَ ْي َها ََل َت ْبدِيل َ ل َِخ ْل ِق َّ ِ
ِّين َحنِيفا ً ف ِْط َر َة َّ ِ
هللا الَّتِي َف َط َر ال َّن َ
َفأَقِ ْم َو ْج َه َك لِلد ِ
( سورة الروم :اآلية ) 33

وهيع من أالظام علانعم اللاى علمأالم ن ،أن عألما وعلنهاي علاي و د ااي عليا آن ،وااي علأانة علنبو اة ،نطباق
عنطباقا تاما مع طب عة علنفس ،ومع هبها لل همة ،وعلعدل ،وعمنصاف ،وعمهأان ،وعلعفو ،وعلهلام ،اماا أما ك ه
بهم إال وج َ
بلع اللى تطب يه ،وما نهاك الن شيء ،إال وجبلع اللى ت كه ،الايلك علاي

أاتي م اللاى أما ه شاع

ب عهة تفوق هاد عللخ اال ،ماا أابب هايه عل عهاة؟ أن جبلاة علانفس متوعاياة تماماا ماع علشا ع علعظا م ،علاي و د ااي
علي آن علك م ،و َب ّنه أ د علم أل ن.

علي أ د أن أؤكده لكم أ هاا عملخاوة علكا عم ،أناك ه نماا تأاتي م اللاى أما ه تشاع ب عهاة ال توصاف ،إناه
توعاق علفط ة مع علتش ع،
ليلك ،علصهابة علك عم كانوع ف هون بما أنزل إل هم ،ألن علي أنزل إل هم توعاق ماع اطا هم ،وأقاوى دل ال
اللى يلك أن ه أمى علشيء علي ت تال له علنفس ( علمع وف ) ،وأمى علي تمجه علانفس ( علمنكا ) ،ماا معناى
يلااك؟ معناااه أن علفطاا علأاال مة تعاا ف علهااق بفط تهااا ،وأن علفطاا علأاال مة تنكاا علباطاال بفط تهااا ،اأاامى ه
علمع وف مع واا ،ألن كل علبش

ع اونه ،وأمى علمنك منك ع ،ألن كل علبش

بغضونه.

التكليف الديني يتناقض مع الطبع اإلنساني:
أ ها عملخوة علك عم ،البد من تعل ق دق ق ب ن أن عمنأان معه تكل ف ،وقد اط اطا ة الظ ماة أال مة ،ومعاه
طبع ،علطبع أق ب إلى جأمه ،وعلفط ة أق ب إلى نفأاه ،وعلتكل اف موضاوالي ،ولهكماة أ عدهاا ه جعال علتكل اف
مناقضا للطبع:
أنع تهب أن تنام ،وعلتكل ف هم ك أن تأت يظ للص ة.
أنع تهب أن تطلق علبص  ،وعلتكل ف هم ك أن تغ

علبص .

أنع تهب أن تكنز علمال ،وعلتكل ف هم ك أن تنفق علمال اللى علفي عء وعلمهتاج ن.
أنع تهب أن تلخو

اي اضائح علناس ،وعلتكل ف هم ك أن تصمع.

ال قة علتكل ف بالطبع ال قة تناق

 ،لكن ال قة علتكل ف بالفط ة ال قة توعاق:

أنع ه نما تؤد وعجبك ،ه نما تعطي كل ي هق هياه ،ه نماا تكاون مهأانا ،ه نماا تاؤث أاعادة عآللخا ن
اللى عهتك ،تشع ب عهة نفأ ة ال توصف.
لاايلك هاايع علمهأاان ،وهاايع علمضااهّ ي ،وهاايع علعابااد ،شااع بمشاااال ال توصااف ماان عل عهااة علنفأ ا ة ،اكااهنّ
مع علطبع ،وتناقضه مع علطبع ثمن علجنة:

علتكل ف توعاق مع علفط ة و تناق
س َع ِن ا ْل َه َوى * َفإِنَّ ا ْل َج َّن َة ه َِي ا ْل َمأْ َوى
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َن َهى ال َّن ْف َ
َوأَ َّما َمنْ َخ َ
( سورة النازعات :اآلية )43،43

البد من علتف ق ب ن ش ئ ن ،ب ن علفط ة وعلصبغة ،قال تعالى:
سن مِنَ َّ
هللاِ صِ ْب َغ ًة
صِ ْب َغ َة َّ ِ
هللا َو َمنْ أَ ْح َ
( سورة البقرة :اآلية )331

علصبغة أن تصطبغ بالكمال ،من لخ ل عتصالك ب ب عأل

وعلأماوعع.

أما علفط ة ،الخ َ
ليع مهبا للعدل ،لخليع مهبا لل همة ،لخليع مهبا لإلهأان،
االفط ة أن تهب علكمال ،لكن علصبغة أن تكون كام .

اَلنضباط بترك المحظور هو ثمن الجنة:
أ ها عملخوة علك عم ،ولكن إيع تهدثنا الن نوع من علفط  ،الن نوع وعهد ،كمثاال أن عمنأاان جبال اللاى هاب
علم أة ،هيه علفط ة ،وتلك علغ زة ،وهيه علشهوة مكن أن تته ك اي تطب ياتها مئة وثماان ن د جاة ،ولكان علشا ع
علهن ف أمح لك بتأع ن د جة ،عشته ع علم أة اتزوجع ،لك أن تمأل ال ن اك مان مهاأان زوجتاك دون أن تشاع
بهنك لخ جع الن منها ه ،ولك أن تنظ إلى أمك وإلى ألختك ،وإلى عبنتك ،وإلى المتك ،وإلى لخالتاك ،وإلاى بناع
ألخ ك ،وإلى بنع عبنتك ،نظ ع مش والا بهأب د جة علي ب ،هيع كله من علمجال علمأمول به ،لكن أن تيا م ال قاة
آثمة تبدأ بنظ ة ،وتنتهي بالفاهشة مع عم أة ال تهل لك ،اهيع هو علجانب علمهظو مما اط ع الل ه ،وهايع علهظا
هو ثمن علجنة:
س َع ِن ا ْل َه َوى * َفإِنَّ ا ْل َج َّن َة ه َِي ا ْل َمأْ َوى
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َن َهى ال َّن ْف َ
َوأَ َّما َمنْ َخ َ
( سورة النازعات :اآلية ) 43،43

كيف نعرف الحسن من القبيح:
أ ها عملخوة علك عم ،أول شيء أتمناه الل كم أن ت كلوع بهقدعمكم عألال عف عالجتماال ة علتاي تتنااق

ماع مانها

ه الز وجال ،عألالا عف عالجتماال اة عآلن :علتفلّاع ،وأن تظها علما أة كاأا ة الا اة ،وااي معظام علاب د عألالا عف
عالجتماال ة أن تش ب عللخم متاى شائع ،وااي علجاهل اة مان عألالا عف عالجتماال اة وأد علبنااع ،اهايع علماؤمن ادقق
و تهمل :أ شيء ألفه اي مجتمعه قد كون مناقضا للشا ع ،اعل اه أن نبايه ،اماا كال الا ف نهلخاي باه ،هنااك مئااع
عألال عف نبغي أن ن كلها بهقدعمنا،
الحسن ما حسنه الشرع ،والقبيح ما قبحه الشرع
تبدو علم أة كما لخليها ه بكال ز نتهاا واتنتهاا ..اهال هايع علاي
أما إيع عأتهأن مجتمع ما كهيع علمجتمع ،أن َ
عأتهأنه علناس ،وت عه ااي علط قااع ،وااي كال مكاان ،هال هايع عاد الما صاه ها؟ ال ،أبادع ،لايلك علماؤمن الناده
م جع ة ،وهي علش ع.
أ ها عملخوة علك عم ،من دون شك أن عألمة ه نما تفيد علي م عأللخ ق ة تكون قد عنتهع:
وننما األمم األخالق ما بقيت***فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
ونذا أصيب القوم في أخالقهم***فأقم عليهم مأتمـا ً وعويالً
مصدر اَللتزام الخلقي:
أ ها عملخوة علك عم،
هناك من يول :إن علعيل مصد عاللتازعم عللخلياي ،أ علضام

أو علمنفعاة وبعضاهم ياول :علوعجاب ،وعلاي

أ عه:
أن مصدر اَللتزام الخلقي الحقيقي هو هللا عز وجل

اهنع إما أن تلخاف مان الياباه ،وإماا أن ت جاو ماا الناده ،هايعن علمه كاان علهي ي اان علفعااالن علوعقع اان لكال
ألوك ألخ قي كامل ،ما أوى يلك كله دالاوى ،قد تدالي أنك اللى لخلق إيع كان عمغ عء ضع فا ،لو ال
مبلغ أ
بمئاع علم

ميابل أن تلخالف قناالتك ت ا

أشد علا ا

 ،وتياول :معااي ه ،أناا ال أب اع ضام

الل اك

 ،ااذيع كاان علمبلاغ

ن؟! ..تفك  ،وقد تيبل ،امعنى يلك أن تيول :ضم  ،واليل ،وت ب ة ب ت ة ،وعنضباط عجتماالي ،ولاية،

ومنفعة ،هيع كله غ

هي يي ،وعلشيء علهي يي علهي يي علهي يي ،هو أنك ه نما تلخاف ه ،أو ه نماا ت جاو همتاه

تنضبط ،وال أبب ل نضباط

إال هيع علأبب ،لمايع؟ ألنك تجد من ادالي يظاة علضام

ومن دالي أنه الاقل ،ثم تجده غ

أه اناا ثام ب اع ضام ه،

الاقل ،ما كل يكي الاقل ،عليكي من كان متفوقا ا ماا هاو ا اه ،ااي علختصاصاه،

أما ه نما نأى به ،و نأى عآللخ ة ،و نأى علموع ،ال عد هيع عليكي الاق .
و د اي عألث :
أن علنبااي الل ااه علص ا ة وعلأ ا م أى اااي علط ااق مجنونااا ،ايااال :ماان هاايع؟ قااالوع :هاايع مجنااون ،قااال :ومااا
مجنون؟ أجابوه ،ايال الل ه علص ة و علأ م:
المجنون من عصى هللا
علي

عصي ه هو علمجنون ،الايلك ال نأامي علايكي الااق إال إيع الا ف ه ،والا ف أا وجاوده ،وغا اة

وجوده.
أنواع األخالق:
أ هااا عملخااوة علكا عم ،عأللخا ق متنوالااة ،اماان ألخا ق تاانظم ال قااة عمنأااان بنفأااه ،وماان ألخا ق تاانظم ال قااة
عمنأان ب به ،ومن ألخ ق تنظم ال قة عمنأان بهأ ته ،ومن ألخا ق تانظم ال قاة عمنأاان بمجتمعاه ،ومان ألخا ق
تنظم ال قة عمنأان بمن هب ،و بمن ك ه...
 .3أخالق ربانية:
عملخ ا ص هلل ،عل ضااا بيضاااء ه وقااد ه ،علشااك اللااى نعاام ه ،نعاام عم جاااد وعمماادعد ،وعلهاادى وعل شاااد،
عله اء من ه ،جاء همة ه ،لخش ة الياب ه ،علتوكل اللى ه ،هيه ألخا ق ،ولكنهاا ألخا ق تانظم ال قتاك بااهلل
الز وجل.

 .2أخالق ننسانية:
أما اي تعاملك مع علناس ،اهناك ألخ ق إنأان ة ،علصدق ،وعألمانة ،وعلعفة ،وعلشجاالة ،وعلك م ،وعلتضه ة.

 .3أخالق فردية:
و وجااد ألخ ا ق ا د ااة :أن تهاأااب نفأااك هأااابا الأ ا ع ،أن تتوعضااع ،أن كااون أ ا ك كع ن تااك ،لخلوتااك
كجلوتك ،وظاه ك كباطنك ،هيه ألخ ق شلخص ة.
 .4أخالق اجتماعية:
و وجد ألخ ق عجتماال ة :أن تفاي بالوالاد ،أن تفاي بالعهاد ،وأن تنجاز علوالاد ،وأن تكاون صاادقا ا ماا تياول،
تعفو النهم.
وأن ت هم من هولك ،وأن تهلم الل هم ،وأن َ
ترك األخالق الحسنة وبال على الفرد والمجتمع:
أ إيع ألغ ع عأللخ ق من ه اة عمنأان صا عمنأان وهشا ،أال ت ون وهش ة عمنأان؟
أ عيال أن طلاق علناا اللاى الشا ن مل اون غنماة ااي بلااد تجا تاه عألولاى ب اع علغانم ،مان أجال علهفااظ اللااى
علأع ؟
أ عيل أن تتلف علمهاص ل من أجل علهفاظ اللى علأع ؟ وشعوب بهكملها تموع من علجوع؟
عمنأااان إيع تلخلااى الاان ألخ قااه ،وتلخلااى الاان إ مانااه ،وتلخلااى الاان إ مانااه بااال وم عآللخاا  ،أصاابح وهشااا ال
كااالوهوش ،وه علااي ال إلااه إال هااو ،أااتهي عمنأااان أه انااا أن نتمااي إلااى علجاانس علبش ا

لكث ا ة مااا ت ا ى ماان

علج عئم..
موع كعياص علغنم ،ال د

علياتل ل َم يتل ،وال علميتول ا َم قتل.

وم يوب قلب علمؤمن اي جواه مما

ى ،وال أتط ع أن غ  ،إن أكع عأتباهوه ،وإن تكلم قتلوه.

العولمة :مجموعة مبادئ َل أخالقية:
وهيه علعولماة علتاي جاءتناا مان علغا ب ،ماا هاي؟ وه أاامهوني بهايه علكلماة ،وه ماا وجادع كلماة جامعاة
مانعة صادقة ااي شا ل علعولماة إال أن أقاول ( :عله وناة ) ،أن صابح عمنأاان ه وعناا ،وهشاا ،هكال وهاده ،بناي
مجده اللى أنيا

عآللخ ن ،بني غناه اللى إاياا هم ،بناي ه اتاه اللاى ماوتهم ،بناي أمناه اللاى لخاواهم ،االعولماة

أ ها عملخوة علك عم تعني ش ئ ن عثن ن:
ـ علماد ة وعملهاد.
ـ وعمباه ة وعلفأاد.
وه ال تز د اللى هات ن علكلمت ن مهما بدع ب عقة اي بع

عأله ان.

إنكا للوجود عملهي ،وإنكا لكل وهاي مان علأاماء ،ثام إباه اة واأااد إلاى أن ماوع عمنأاان مان عنغماأاه
بالشهوعع ،وال أدل اللى يلك من مؤتم عع علأكان علتي اليد بعضها اي علياه ة ،وبعضها اي بكا ن ،وبعضاها ااي

ن و ااو ك ،وعلتااي تب ا ح عمجهااا

عآلماان ،وعلتااي تي ا ّ باازوع مثلااي ب ا ن جل ا ن ،أو ب ا ن عم ا أت ن ،وتعااده زوعجااا

مش والا ،وعلتي تأمح بالع قاع غ

علنظام ة ب ن أ ة عم أة و جل..

اي ب د لو دلخل إنأان ،و أى مع زوجته ج اي علف عش ال أتط ع أن نطق بكلمة ،هيه ه ة..
إن أى مع عبنته شابا اي ا عشها ،وعبنته الزبااء قبال أن تتازو  ،وعنفعال ،أااق إلاى م كاز علشا طة ل وقاع
تعهدع بهنه كان غ

هضا

اي هيع عالنفعال ،هيع علشاب علي جاء إلى ا عش عبنته ،جاء بدالوة منها.

أ هااا عملخااوة علك ا عم ،ألخ ا ق علعولمااة ماد ااة وإلهاااد ،وإباه ااة واأاااد ،وعلمااؤتم عع علتااي تعيااد تباالااا ،وهاايع
علمؤتم علي أوف عيد ،وأوف عاقب كل علدول علتي ال تيبل بتوص اته بعيوباع عقتصاد ة،
هيع وعهد منها ..جب أن نغ

قانون عألهوعل علشلخص ة ل غادو علازوع اليادع با ن شلخصا ن ،ول غادو علشااب

وعلشابة أمام لخ ا عع ال تنتهي اي مما أة علجنس لخا

نطاق علزوج ة ،وعلك م طو ل ،وتهدثع النه كث ع.

األخالق اإلسالمية ثابته وشامله:
أ ها عملخوة علك عم ،هي ية لخط ة البد أن ند كها ،أن عأللخ ق ظنونها ق ما متبدلة متغ ة،
أنا هض ع مؤتم ع قبل أأبوال ن ،وقال أهد علمؤتم ن :لو أن إنأانا وجد مع عبنته شابا ،وهو ااي باا س،
علثيااة هناك ال تمنع يلك ،اكما أن علشيء علي

بدو هناا ه عماا وج ماة ،غادو هنااك شا ئا طب ع اا كشا ب علمااء،

اليلك أنع ه نما تنطلق من أن علي م عأللخ ق ة متبدلة وقعع اي لخطه كب

جدع نهي تيدم عألمة.

أ ها عملخوة علك عم ،من صفاع عأللخ ق عمأ م ة علثباع وعلشمول.
أ

وجااد ق ا م ثابتااة ،وجااد ثوعبااع ال تتغ ا  ،وال تتباادل ،وال تعاادل ،وال تطااو  ،كمااا أن عمنأااان ثابااع اااي

لخصائصه ،وثابع اي أجهزته ،كيلك هنااك قا م ثابتاة ااي ه اتاه ،ماا لام ناؤمن بهايه عليا م علثابتاة الان تياوم لمجتماع
قائمة.
األخالق معللة في اإلسالم:
أ ها عملخوة علك عم،
كما أن علعبادعع اي علي آن علك م معللة بمصالح عللخلق:
ص َال َة لِذ ِْك ِري
َوأَق ِِم ال َّ
( سورة طه :اآلية )34

ص َال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ
اء َوا ْلم ْن َكر
ش ِ
نِنَّ ال َّ
( سورة العنكبوت :اآلية )44

ص َيام َك َما كت َِب َعلَى الَّذِينَ مِنْ َق ْبلِك ْم لَ َعلَّك ْم َت َّتقونَ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ مَ َمنوا كت َِب َعلَ ْيكم ال ِّ
( سورة البقرة :اآلية )313

ص َد َق ًة ت َط ِّهره ْم َوت َز ِّكي ِه ْم بها
خ ْذ مِنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
( سورة التوبة :اآلية )333

س ِبيالً
اس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِ
َو ِ َّ ِ
اع نِلَ ْي ِه َ
اس َت َط َ
ت َم ِن ْ
ّلِل َعلَى ال َّن ِ
( سورة مل عمران :اآلية )77

هللا َي ْعلَم
َذلِ َك لِ َت ْعلَموا أَنَّ َّ َ
( سورة المائدة :اآلية )77

كل علعبادعع اي علي آن علك م ،كما قال عممام علشااعي ،معللة بمصالح عللخلق،
كيلك عليوعالد عأللخ ق ة أ ضا معللة اي عمأ م تعل

الظ ما:

ه الز وجل أبال لنا علط باع ،وق م علجمال مباهة لنا:
نن هللا جميل يحب الجمال
[أخرجه مسلم عن عبد هللا بن مسعود]
واق علضاوعبط علشا ال ة ،وبماا أن عمنأاان ز ان لاه هاب علشاهوعع مان علنأااء ،أبا ح لناا علازوع  ،وعمأا م
وعقعي ،ألنه ي أن اي عمنأان جزءع أ ض ا ،وجزءع أماو ا ،ااهالطى عمأا م كال جازء هياه ،اهناع بذمكاناك أن
تتزو  ،وأن تأكن اي ب ع ،وأن تنجب أوالدع ،وأن كون لك المل ،وأن تكون م تاها ،وأن تكون الا ااا بوعجباك
ه صالى ه الل اه وأالم
نهو بك بهن تعبده ،وأن تط عه اي كل ما أم  ،بل إن عمأ م وعقعاي لد جاة أن أاو َل ِ
قال:
كل ُّ َبني مد َم خ َّطاء ،وخير َ
الخ َّطائينَ ال َّتوابونَ
[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك]
ليلك ش ع ه علتوبة ،وما أم نا أن نتوب إل اه إال ل تاوب الل ناا ،وماا أم ناا أن نأاتغف ه إال ل غفا لناا ،وماا
أم نا أن نيبل الل ه إال ل يبلنا.
أ ها عملخوة علك عم ،بل إن علجأم اي هيع علمنها علعظ م له هق الل ك:
فإن لجسدك عليك حقا ً
[أخرجه البخاري ومسلم ،عن عبد هللا بن عمرو]
وهيه :أن تغي ه ،وأن تعالجه إيع م

 ،وأن ت هه إيع تعاب ،وأن تهاااظ اللاى أجهزتاك ،هايع مان علعباادة

أ ضا،
وه الز وجل أالطانا الي  ،وأم نا أن نفك  ،عآل ااع علتاي تتهادث الان علعيال وعلعلام ،وعلايك وعلتفكا تكااد
تكون ق با من ألف آ ة.
ثم إن عألأ ة لها جانب كب

اي هيع علمنها علعظ م ،وللمجتمع كيلك،

اليلك أ ها عملخوة علك عم ،هيع علي ال تجد اي لخليه أموع ،وهو دالي أنه متد ن ،هيع الناده لخلال لخط ا ااي
ه اته ،علختل م زعنه ،اههمل عأللخ ق ،وهي كن أأاأي من هيع علد ن.
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