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اِس َأْحسَن الن   -مى اهلُل َنَمْيِ  وَسم  َصم  - "كاَن َرُسوُل اهللِ  - نن رضَي اهلل-وحديث َأنٍس  2شرح مقدمة الباب 
   ُخمقاً" 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
تبارك -وىي قولو  األولى: :آيتين في صدر ىذا الباب -رحمو اهلل-أورد المصنف  "حسن الخمق"ففي باب 

ن َك َلَعَمى ُخُمٍق َنِظيٍم{: -صمى اهلل عميو وسمم-وتعالى في صفة نبيو   .[4]القمم: }َواِ 
تبارك - وذلك لما لألخالق من منزلة عند اهلل ،وأثنى عميو بيذه الصفة -صمى اهلل عميو وسمم-فوصف نبيو 

أو  ،ما أثنى عميو بأنو يممك مااًل كثيراً  ،فأثنى عميو باألخالق ،ترتفع بيا مرتبة العبد في سمم العبودية -وتعالى
ىو أشرف  -صمى اهلل عميو وسمم-مع أن نسبو  ،أو أنو ينتسب إلى كذا أو نحو ذلك ،أنو يحمل صورة معينة

ن كَ مق فأثنى عميو ىنا بالخ   ،وأكمل نسب فالناس  ،ألن الكماالت تتفاوت ؛ووصفو بالعظم ،َلَعَمى ُخُمٍق َنِظيٍم{ }َواِ 
  فمنيم مقل ومنيم مكثر. ،من ذوي األخالق يتفاوتون في أخالقيم

ىو  الغيظ الكاظم ،[434]آل عمران: }َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َنِن الن اِس َوالم ُ  ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{وقال تعالى: 
بمعنى أنو إذا غضب فإنو يكظم غيظو وحنقو فال يصدر منو قول وال  ،نفذ غيظو وىو قادر عمى إنفاذهالذي ال ي  

ولربما لم يستطع السيطرة عمى جوارحو في  ،وكثير من الناس تنفرط ألسنتيم ،فعل من جراء ىذا الحنق والغيظ
أنو إن إلى  -أعني الغضب-ع لو شيء من ذلك من وق -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  أرشدوليذا  ،حال الغضب

ن كان جالسًا أن يضطجع ،كان قائمًا فإنو يجمس أن ذلك  ىووقد ذكر بعض أىل العمم في الحكمة في ىذا  ،وا 
ذا كان جالسًا فكذلك ،فإذا كان قائمًا فمربما يتعدى عمى من أغاظو وأغضبو ،أدعى إلى السيطرة عمى الجوارح  ،وا 

صمى اهلل -النبي  قالفيذا أسمم وأضبط بحيث ال يصدر منو شيء مشين؛ وليذا  ،يضطجع فإنو بحاجة إلى أن
قول: وكثير من الناس ي ،؛ ألن الكثيرين يضعفون(4)الشديد الذي يممك نفسو عند الغضب(( مان))إ: -عميو وسمم

 -ل اهلل العافيةنسأ-بل يصل إلى حد اإلغالق بمعنى أن عقمو  ،وال أسمع ،ال أبصر ،أنا إذا غضبت ال أرى
بتمى من وانظروا إلى من ي   ،تصرف بتصرفات لربما يندم عمييا بعد ذلكفي ،يصير مثل المجنون ،كأنو قد صودر

أولئك الذين  يًضاوأ ،وكانت لحظة غضب ،ثم بعد ذلك يفيق ويندم ،الناس بالسجون ممن ابتموا بالقتل فما دونو
ثم  ،كل ىذا في لحظات الغضب ،ظيار أو تحريم أو نحو ىذايطمقون العبارات من الطالق وما شابو ذلك من 

أن  -رحمو اهلل-وقد ذكر الحافظ ابن القيم  ،وكيف يخرج من ىذا اإلشكال ،بعد ذلك يندم ويبحث عمن يفتي
وليذا ينبغي أن  ،اإلنسان حينما يكون في شدة الغضب أو في شدة الفرح فمعنى ذلك أنو في حال غير سوية

                           
(، ومسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب فضل من 6444أخرجو البخاري، كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، برقم ) - 4

 (.9669يممك نفسو عند الغضب وبأي شيء يذىب الغضب، برقم )



ثم  ،ما عندي وخذ كل ،ل: خذ سيارتيو فقد يعطي وييب ىدية ويق ،ه ومواىبو حال فرح شديدةتورع من عطاياي  
يرى أن ىذه  -رحمو اهلل-فكان ابن القيم  ،بعد ذلك إذا بدأ يرجع إليو صوابو ونحو ذلك يندم عمى ىذا التصرف

-و ذلك؛ وليذا قال النبي نحتورع من األخذ منو و في   ،الحاالت يكون اإلنسان فييا عمى غير استواء في التفكير
 .(9)))ال يقضي القاضي بين اثنين وىو غضبان((: -صمى اهلل عميو وسمم

ظم اإلنسان غيظو قد يك ،مجرد كظم الغيظمن فيذه مرتبة أعمى  {َظ َواْلَعاِفيَن َنِن الن اسِ }َواْلَكاِظِميَن اْلَغيْ قال: 
أو أن يشتكي عمى  ،األقل أن يستخرج حقو وأن يطالب بو أو يريد عمى ،ولكنو يريد أن ينتقم في الوقت المناسب

يكظم  ،فالعفو أعمى درجة من مجرد كظم الغيظ ،لكنو كظم غيظو لم يصدر منو شيء ،ىذا اإلنسان ونحو ذلك
 .شيء وكأنو لم يصدر منو ،الغيظ فإذا ارتقى يعفو بمعنى يتجاوز عن إساءة ىذا اإلنسان

أنو ال يكتفي  ،ىذه في المرتبة العميا من مراتب األخالق ،في الدرجة العاليةىذه  ِسِنيَن{}َوالم ُ  ُيِحبُّ اْلُمحْ  وقال:
نما يحسن أيضًا إليو كما كان ىدي النبي  ،وال بالعفو عن ىذا اإلنسان الذي أساء ،بكظم الغيظ صمى اهلل -وا 
األعرابي  ،في ىذا معروفة -صمى اهلل عميو وسمم-وأخبار النبي  ،الرجل الذي جاء يطالبو بالدين ،-عميو وسمم

 .اإلحسان -صمى اهلل عميو وسمم-فكان ىديو  ،(3)الذي قال: أعطني فإنك ال تعطيني من مالك وال من مال أبيك
: -تبارك وتعالى-قال في حق أبي بكر لما غضب عمى مسطح وتكمم في عرضو قال اهلل  -ىتبارك وتعال-واهلل 

}ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالس َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِفي ال يحمف  [99النور:] }َوََل َيْأَتِل{
اهلل تعالى  رضي-   فأعاد إليو أبو بكر  ،[99]النور: َسِبيِل الم ِ  َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر الم ُ  َلُكْم{

 ؛ ألنو كان فقيرًا.-التي كان يعطيو إياىا-عميو  ياالنفقة التي كان ينفق -عنو
 ،(4)"خمقاً الناس أحسن  -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل تعالى عنو-وذكر حديث أنس 

  متفق عميو.
نما  ،لحظة فأعجبأو ىذه الكممة لم تصدر من قول عابر رآه مرة   -صمى اهلل عميو وسمم-قاليا من عايشو وا 

الناس البعداء قد  ،باإلنسان ممن ال شأن لو أنو يرى أخالقو عمى الحقيقة والعادة أن الخادم ومن يحتف   ،وخدمو
أو يرونو في لحظة انبساط أو مجاممة أو نحو ذلك  ،يرونو يومًا في لحظة غضب فيحكمون عميو بذلك دائماً 

كالخادم والزوجة ونحو  ،يحتفون بو في أحوالو كميا نولكن الذي يعرفو ىم أولئك الذي ،اً ويحكمون عميو بيذا دائم
قد يكون ليا  ،قد يحبيا ،الزوجة قد يقدرىا ،يس كالزوجةول ،والخادم أعظم؛ ألن الخادم بالعادة ال يؤبو بو ،ىذا

كيف إذا  ،لكن الخادم ال يعبأ بوو  ،أو ألىميا أو نحو ذلك ،أو يحسب ليا حساباً  ،نوع سيطرة عمى ىذا اإلنسان

                           
(، ومسمم، كتاب األقضية، باب 7458و البخاري، كتاب األحكام، باب ىل يقضي القاضي أو يفتي وىو غضبان، برقم )أخرج - 9

 (.4747كراىة قضاء القاضي وىو غضبان، برقم )

(، والنسائي، كتاب 4775، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في الحمم وأخالق النبي  - 3
 (.4776ذة، برقم )ب  مة، باب القود من الج  القسا

(، ومسمم، كتاب المساجد ومواضع 6963أخرجو البخاري، كتاب األدب، باب الكنية لمصبي وقبل أن يولد لمرجل، برقم ) - 4
 (.659مرة وثوب، وغيرىا من الطاىرات، برقم )الصالة، باب جواز الجماعة في النافمة، والصالة عمى حصير وخ  



 .(5)ولو عشر سنين -صمى اهلل عميو وسمم-خدم النبي  -رضي اهلل تعالى عنو-أنس  ،كان صغيراً 
 ."أحسن الناس خمقاً  -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل "فيقول: 

قد يكون مع  ،لاإلنسان قد يكون مع زمالئو في العم ،فيذه ىي األخالق الكاممة ال األخالق المصطنعة
 ،أو نحو ذلك يتعامل بأخالق لربما ليست حقيقية اسمعً قد يكون مع الذين يشترون منو إن كان يبيع  ،المراجعين

رة من أولئك الذين وكم تسمع من أناس يشكون شكوى م   ،ولكن األخالق الحقيقية يحبسيا حتى يرجع إلى بيت
عمى زوجتو وعمى أطفالو المساكين من غير جناية ومن  غضبوالواحد منيم يدخمون بيوتيم ثم بعد ذلك يفرغ 

ثم بعد ذلك ظيرت عمى ىؤالء الذين ال يستطيعون  ،تظير لمناسولكنيا أخالق سيئة احتبست فمم  ،غير موجب
وىذا أسوأ ما يكون أن يظمم اإلنسان ويستطيل عمى من ال يستطيع دفع  ،أن يدفعوا سطوتو ويدفعوا ظممو عنيم

 مظممتو.
 وأحوالنا. أن يصمح قموبنا وأعمالنا -عز وجل-اهلل وأسأل 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                           
 (.9369أحسن الناس خمقا، برقم ) -صمى اهلل عميو وسمم-مسمم، كتاب الفضائل، باب كان رسول اهلل  أخرجو - 5


