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، )مويت( يفواق ى  إل بسالم   موصولة   وصالة  ِق، الحمد هلل مقّسم األخالق كاألرزا

  ى  عل
 
 .باق ذكر  بل ُوصف بعظيمها يف ، دعا لفائق األخالق نبي

 أقول يف أخالق املسلم:

للحق وانقياد، ومبادرة مع  وقبوٌل ، يقيٌن ورسوخ، وثباٌت مع شموخ يف إيمانه:

 .صادّ  وفعل   قول   َحجب ألجله: فضَل ، خشيَة ندم  يوم التناد ؛اعتماد

 متذلل، حبذا مقام خّلص العباد. متحنٌث  ،لربه متألهٌ 

ا مستعيذا، به مستخيرا، مستعين  ا تجير  ا متوسال، مسمستغفر  ، ا بربهتراه الئذ  

ا لطرفه وصوته، خاشعا، خافض  ا ا خاشيا، خاضع  خائف  ، شرعه مستقيما ى  عل ،مستغيثا

 ه.ويف ذات اهلل نفِس 

 وحق إمائه. ،وإيمائه ،وأيمانه ،إليمانها ا حكيما، حافظ  ا حليم  حامد  

فصيح، سخي  سليم الصدر، َطلُِق وجه  صبٌح، طاهر نفس َطِمٌح، راض مسرتيح

 .النفس سميح

 وصالة وصدقة وصيام وصالح.، ذو سكينة وتسبيح يف السر والبواح

 ذو عزم وعدل، وعزة وعفو، وعفة وعطف.

، مع كرم وكرامة، وكفاية وقناعة، وقنوت ى  ذو همة وشهامة، وشغل وشور

 وضراعة.
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 ، كفيل أمين.ى  وعجز ى  وثكل ى  لمرض ،عينذو نجدة مُ 

 ليس إمعة. ،ة ووجاهة، وغور غيرةذو نبل ونزاهة، ومروء

 استدانة موجعة. ال خنوثة وال دياثة، وال خباثة وال خيانة، وال ذّل 

 ال إعراض عن الشرع وال اعرتاض، وال اعوجاج فيه وال لجاج.

 اتباع، وال خنوع وال خداع. ى  ال ابتداع، وال لهو  

 ذنب كمقراض. ى  ال ولوغ يف األعراض، وال إصرار عل

 قد اعتضض. باطل َعَرض، ولو كان عليه َعَلمٌ ال اعتداد ب

 .ابرمد   المّدبرا ا متدّبر   ؛ال إساءة وال استهزاء وال إسراف

، كريم  -بإذن اهلل-كاشُف  ، كامُن شر، كاتم سر، كافل ُيتم  ، كاظُم غيظ   فرع  ضر 

 ر.كِ إذا ذُ  وقول   وفعل  

 محاسب. ، لذاتهِ نفس   مجانب، مجاهدُ  الجانب، لجناية   لّينُ 

 مرافق. مواس   ،مسارع يف الخيرات ،لربه موافق ، مراقٌب مداو   مدار  

 عن المحّرمات. ى  يف حجاب عن الشبهات، ومنأ

 محمود. ،محجوٌج بالبينات الواضحات

 ذو اجتهاد. ،مبحفظه لآلي واآلن، وكذا الُحرُ  محسودٌ 

 ناهيك عن إهالكه ماَل النفقات كله، هيهات هيهات مثله.

 راء.ومِ  جدال   وجفاء، ومذمومِ  بن، وغباء  وُج  د، وجزع  وجحو لجهل   مجاهدٌ 
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 حاد. زن  مق، وُح ُح  مِ قد، وُحمَ ر، وحسد  وحِ ِسح   إللحاد، وَسَحرِ  محاد  

ر، وال ذي بغي، وال بليد.. وال بطِ  ر  ليس ببذيء وال بغيض وال بخيل، وال أِش 

 كال، حاشاه.

وال عدوان، وال  ليس بضعيف وال طائش، وال َطِمع وال ضال، وال ذي طغيان

 .ربه عافاه ؛هبتان وال عصيان

 ى  الحالل، من اكتناز واحتكار إل ل  كَ  ى  إيثار، من أكل حرام إل ى  إل أثرة   نمِ  نافرٌ 

 ى  تبشير وانبساط، ومن إفشاء فحش وسّر، إل ى  إنفاق وإبرار، من قنوت وإحباط إل

 كّر. سرت وإخفاء مع نصح  

فرتاء، ال يأمن مكر اهلل، وال طاقة له لحربه، االيف رهبنة عن اإلرهاب، ورهبة من 

 وال قدرة له أمام انتقامه.

 ستمسك.ماألصَل وبه  ستصحٌب مَطِرٌح ليأس  ووساوس، ُموهن لوهم ووهن، 

، هلل دره اوال فضح ا، وال فساد  اوال فسوق ا، وال  فحش  اوال فجور فتنة   ال يقرب

 قد ُعوفِي.

وال كذب وال كسل، وال َمّن وال ميسر، من ذا  وال كرب، وال مكر وال كيد، ال كفرَ 

 قد ُسل َم.

 .اتمشت   اوال قتل، وال قذف وال قسوة، وال  قلق    ال قنوطَ 

 .اقمؤر   ال  فزلَ  ؛ال عبوس وال عقوق، وال عتو وال زهو، وال عجل

 ،ال غرور وال غلو، وال غدر وال غلول، وال غل وال غش، كما ال غفلة وال غي
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 .هلكفي

 ، ُمسّلما.له بباطل، وال مجاورة هنة، وال مجاهرة  ال مدا

ال تطّير عنده وال تطفيف، وال إفراط وال تفريط، وال تحقير وال تعسير، وال تنفير 

 .حاِذراوال تفرق، وال تنازع وال تولي، وال تخاذل وال تخلف، وال تكلف وال تسول، 

 ية.ردِ مُ  ة  د  رِ  -وروحة غداة  - ى  ويخش ،يحّرم ربا، ويجّرم ريا، يحذر رشوة

 .استقذرم ،من زنا وزندقة ينفرُ  ،ل  ط  مَ  ظلمَ  يأنف الذل، ويحذرُ 

َقة ،يف سالمة من سخط وسخرية وتنزه عن سرف  ،وصيانة عن سحت وِسر 

 وسفاهة، مستعليا.

د   لشح  مشاق  ، إذا ما اشتعل شك   جحيمَ  دٌ خمِ مُ ، وإن شملشرك   شررِ ل مشرِّ

 ال.ب  َخ  وشرب  لخمر  ، )عقال(ِشكال 

 لهب. ا شماتة  بحّر ذهب، وشهادة زور ذاِت كذ

  نجس  ل مجانٌب 
 
 ذات عّد. ى  نجو ُحّد، ومنهي

 وعد. لِف نميمة، وُخ  وداءِ  ،عهد منفر، ونقضِ  نفاق   من فار  

ِ ... : ﴿ لسان حاله ا،لؤم   ، مخاصمٌ الهو   ، مفارٌق الغو   مصارمٌ  وََعِجلُْت إََِلَْك َرب 
 [.84:طه] ﴾ لََِتَْضى 

 أقول لبهلول:

، وطمعاا بالُقَرِب خوف   ٌب تقر  ، ا ورهبااهلل رغب   ى  سيٌر إل، حقا ى  تعاليقيٌن باهلل 

 عبد خاشع خاضع مبتهل. عبوديةُ ، وكرهاا لطاعة طوع   مالزمةٌ 
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 .عليه معتصما افراٌر منه إليه، معتمد  

 يف حسن اتباع، ومذايلة ابتداع، ممتنا. 

 والجار والدار، مجتهدا.وإقامة للدين يف النفس واآلل، 

 مع صيانة الجنان، وحفظ اللسان، وسالمة األركان ما َقِدَر.

 حياة، ولذة ذكر له يف القلب إحياء. الإيمان تطيب به  طعمَ  ذائٌق 

ا وخن   عن مجون   هٌ تنز  مُ هبا  ى  و حياء حائل عن دنايا وخطايا، وتقوبحل   تحل  م

 خفايا. وخبِث 

أو نفاق أو َمّن أو رياء أو سمعة أو -ب شرك ُخلوص إخالص، وَخالص من شوائ

 عالق عائق.  -شر

 صادٌق، بل صادع بل صاعق. -وفعل يف قصد  وقول  -وصدٌق 

 ولد.  ى  عل و  صاحبة، وحنُ  ى  وبر  لوالد وَمن ولد، وعطف عل

، السيما مانعا.   وصلة قاطع، حبذا كاشح. وعفٌو عن قدرة، مغالبا. وعطاُء موقن 

 فعل، إال لحاجة ملجئة. ولين قول، ورفق 

 محاذر. ى  مأموُن الجانِب هادر، مجانٌب ألذ هو:

 َعف  اللساِن، حافـظ األركاِن، وللفـرج صائن.

، طارق خير، مخبتا. ، طاعن غر   طويل صمت، طريف لحظ، طريق بِر 

 مسالم مسامح مصافح.
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 ُمداريا. اشريف شفيع، شجاع شفيق، رفيق رقيق، رفيع مرتفع، متغابي  

 ي يف فقره، فقير يف غناه، يف كل حاله شاكٌر لربه.غن

 إن قعد به عمله، قام به معتقده.

 قويم النهج، قاطع اللفظ، قاسط القصد.

 صابر للمصاب متجمل، قاهر له باالحتساب مؤمل.

 غش غافُل، وعن غدر مائل.عن عن ظلم زائل، و

 ولكذب كلٌح، ولمكر كشٌح، ولكرب كرٌه.

 ا ومجرما.م  ال تجسس وال تحسس، وللُحرم ُمحر  ال تحريش وال تعشيش، و

اما، ا وال نم  ا وال سّبابا، وال مغتاب  ان  ا وال خبابا، وال لعّ ا وال غليظا، وال سّخاب  ال فظ  

  وال حسودا، عن كل  متنزه.وال بخيال    وال حقودا،وال عجوال  

ا ا لّينا، حليم  ا، هّين  صبور صوال  رزينا، وَ ا ا، صّين  وقور  ا ا مجالدا، قوي  مجاهد   تراه:

اشا، ألِ شكورا، بّشاش   شفيقًا، شهمًاا رحيمًا، رفيق    ا مرضيا.مألوفا، راضي  ا ف  ا هش 

، ُمسلِسَل عادة ، مرّوَد نفس  ، قاهَر وقت  ِرم بِه  .قاصَف فراغ   سيدا.أك 

 علم وعمل، دعاء ودعوة، إعالم وإعذار، بل واعتذار. وقته:

 ، فقيه فطن، ذو حراسة وفِراسة.، ذكي ذهبيى  ك  زمُ  ك  ُمزَ 

، لهم زرافات ووحداناحسان اإل، واالحق إخوان   ى  عل الناس : اجتماع  ى  داع إل

 .اهجران وأهله بعد نصح   ى  لهوهجر او
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اللفظ، حسن السمت، حسن الظن، حسن الخلق، حسن العشرة، حسن  َحسنُ 

 المعاملة، ويف الجملة حسن الديانة.

ع راع، واعظ متعظ، يقظ موقظ، ذو والء وبراء، ويقين رِ ، وفويف  وا ،هاد ي  مهد

 بال امرتاء.

 ابتسام مع استئذان، وإفشاء سالم، وطيب عشرة، وجميل كالم، كالمٌ  مدخله:

 تقي من قلب نقي.

 شرعي مطيب. :ملبسه. حالل طيب مأكله:

 مسك دنا، نثٌر للفوائد، ونظم للفرائد، وبّث لآلوابد، :منطقهذكٌر سما،  مجلسه:

 مع تقديس وتوقير، وإقرار فضل واعرتاف بجميل.

منيب،  بصير، متأن   رمنصف، ميّس  ُمقيل، مؤثرٌ  منفٌق  ؛راضية مرضية معاملته:

 مؤمن آمن مأمون، متيمن متيمم ميمون.، متفائل، وسع وسط رمبّش 

 عليم، جواد جليل، ، شاهق الشمائل، كامل المكارم، فاضل ذو فضائل إنه
ّ
علي

 خفي، ذو َجّد مجّد.بر  تقي، نقي 

 يف ليله بالذكر مجلجل، ويف هناره ساع مهلل، شريف عفيف.

 ا فقره.فزع يف قضاء حاجات، كٌل بحسبه وحسبه، مسابق يف الخيرات معلن  

ال يريق ماء  ،لذوي الوجاهات فرح بتفريج الكربات، وتأويل الشفاعات. ُمجل  

 وجهه.

 بما غرب. خامل الذكر، صائب الفكر، صاحب ذكر، يف عربة



 وأرباب العلم الربانيني خصوًصا 8 

 بخ.. بخ.. 

يف ميادين العلم إمام، وبين أهله مقدام، فارس كل ميدان، ســالحه برهان، 

َلم  مَِعمّ  ،)الفطرة والدليل(غفره نوران بيضته بيان، مِ 
ُمه ،(1)مِ  ن.الثقال ُيقد 

 !سب إليه، فيا سعدهن أكثر من شيء نُ رف به، ومَ الدليل، إذ عُ  ى  عل دليٌل 

 الفالح، رابح. ى  ئد إلرائد يف الصالح، قا

رُ  اإلصابةِ  كثيرُ  ،العمل وفيرُ  الكالمِ  قليُل   الزلل. َنز 

 حذر. ى  عل الصدر، ُمقبٌل  ر، منشرُح دَ لقَ  لألمر، قابٌل  منقادٌ 

 له، وحسن مآب. ى  َوِجٌل من قرب، يرجو الغفر. هلل دره، وطوب
 

 .به أجمعينإخوانه وآله وأصحا ى  نبينا محمد وعل ى  اهلل وسلم وبارك عل ى  وصل

 والحمد هلل رب العالمين
 

 كتبه

 مواله ى  الفقير إل

 أبو عبد اهلل

 محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة

 م12/11/2007 -هـ 2/11/1428يف: 
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