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ى اهلُل َنَمْيِ  َصم  - رُسوِل اهللِ  اَل َحِريرًا أَْلَيَن ِمْن َكف  "َما َمِسْسُت ِديباجًا و  - نن رضَي اهلل-شرح حديث َأنٍس 
    "-موَسم  

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
ما مسست "قال:  -رضي اهلل تعالى عنو- سحديث أن -رحمو اهلل-أورد المصنف  "حسن الخمق"ففي باب 

أطيب من رائحة رسول  وال شممت رائحة قط   ،-صمى اهلل عميو وسمم-ديباجًا وال حريرًا ألين من كف رسول اهلل 
: عشر سنين فما قال لي قط   -وسممصمى اهلل عميو -وقد خدمت رسول اهلل  ،(ٔ)"-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
 متفق عميو. ،(ٕ)كذا؟" لشيء لم أفعمو: أال فعمتَ  و؟ والو: لم فعمتَ وال قال لشيء فعمتُ  ،أف  

الديباج: ىو نوع من  ،"-صمى اهلل عميو وسمم-ما مسست ديباجًا وال حريرًا ألين من كف رسول اهلل "قولو: 
داه والديباج يقولون: ما كان سَ  ،فالحرير ألين وأرق مممساً  ،األعمىى من األدنى إلى ولكن كأنو ترق   ،الحرير

كما ىو معموم  ،بيا والمحمة يعني الخطوط المتقاطعة التي تنسج الثياب ىدالمقصود بالس   ،حمتو من اإلبريسمولُ 
ذلك وىو ما  يرد عمى وأىل العمم ذكروا سؤاالً  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وىذا يدل عمى لين كفو  ،بطريقة النسيج

 ،والكف ىي راحة اليد مع األصابع ،ن القدمين والكفينثْ أنو كان شَ  -صمى اهلل عميو وسمم-جاء في صفتو 
صمى اهلل عميو -كر لو ما جاء في الصحيح من وصف يده فذُ  ،فسر ذلك بالخشونة -رحمو اهلل-واألصمعي 

يتورع كثيرًا في  -رحمو اهلل-ي ليذا كان األصمعو  ؛فحمف أن ال يفسر شيئًا مما جاء في الحديث ،بالميونة -وسمم
ذا كانت المفظة في القرآن  ،مثل ىذا يعني ال  ،يقول: ىذا مما جاء في القرآن -مع أنو إمام كبير في المغة-وا 

-ولكن يده  ،والمقصود أنو فسرىا بمعنى يصدق عميو ىذا المفظ في بعض إطالقاتو وىو الخشونة ،يفسره تورعاً 
ن الكفين والقدمين باعتبار أنيا ليونة ثْ وصف األول شَ وصفت بالميونة فيحمل ذلك في ال -و وسممصمى اهلل عمي

أما  ،ونحو ذلك ،ورخاوتيا ،ورقة عظاميا ،بخالف يد المرأة في ضعفيا ورقتيا ،وضخمة ،فيي يد رجل ،مع قوة
 قوية لكنيا لينة. فيي -صمى اهلل عميو وسمم-يد رسول اهلل 

-وىذا كما ىو معموم كان  ،"-صمى اهلل عميو وسمم-رائحة قط أطيب من رائحة رسول اهلل وال شممت "وقال: 
صمى اهلل عميو -فعرقو  ،الطيب فيكون أطيب ،ؤخذ من عرقو فيوضع عمى الطيبيُ  -صمى اهلل عميو وسمم

-    يتعاطاه مع ما كان  ،بو -عز وجل-حباه اهلل  وشيًئا ،مقةً ورائحتو أطيب الرائحة خِ  ،أطيب العرق -وسمم
 .(ٖ)بب إلي من دنياكم النساء والطيب(())حُ وكان يقول:  ،من الطيب -صمى اهلل عميو وسمم

                           
 شرط الشيخين". (، وقال محققوه: "إسناده صحيح عمى1ٕٗٓٔأخرجو أحمد في المسند، برقم ) - ٔ
(، ومسمم، كتاب الفضائل، باب 8ٖٓ1أخرجو البخاري، كتاب األدب، باب حسن الخمق والسخاء، وما يكره من البخل، برقم ) - ٕ

 (.2ٖٕٓأحسن الناس خمقا، برقم ) -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل 
(، وقال محققوه: 2ٖٕٕٔوأحمد في المسند، برقم )(، 2ٖ2ٖأخرجو النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، برقم ) - ٖ



صمى اهلل -وىي المدة التي بقييا النبي  ،"عشر سنين -صمى اهلل عميو وسمم-ولقد خدمت رسول اهلل "يقول: 
حينما ىاجر وعرضت عميو  -و وسممصمى اهلل عمي-فإن أمو قد جاءت بو إلى النبي  ،في المدينة -عميو وسمم

 .عشر سنين بالمدينة -صمى اهلل عميو وسمم-وبقي النبي  ،قد بمغ العاشرة كان صبيًّا ،يخدمو أن
 ومعنى ذلك أنو حينما ينفي التأفيف فيذا يعني أنو نفيٌ  ،وىي كممة تدل عمى التضجر "،فما قال لي قط: أف"

 ،وال سبو من باب أولى ،نو ما شتموفمعنى ذلك أ ،ل لو قط: أفيعني إذا كان ما قا ،لما فوقو من باب أولى
-    نو بمعنى أ "،وال لشيء لم أفعمو: أال فعمت كذا ،وو: لم فعمتَ وال قال لشيء فعمتُ  ،فما قال لي قط: أف"قال: 

 .لم يعاتبو قط -صمى اهلل عميو وسمم
 ،عشر سنين وىذا خادم يؤمر وينيى ،نقف عنده الحديث لربما نسمعو كثيرًا ويمر مرورًا عابرًا لكن دون أن ىذا

وال  ،قط: أف -صمى اهلل عميو وسمم-ما قال لو النبي  ،نوبل يؤدب ويضرب ال سيما مع صغر س ،ويعاتب
أو المرأة مع  ،فمو نظرنا نحن في أنفسنا مع أوالدنا ،ال يعاتب ،؟: لم لم تفعلوأو لم يفعم ،لشيء فعمو: لم فمعتو

ىل يمر يوم واحد فقط ما يتأفف الواحد منا ويبدي الضيق والضجر ويرفع  مع السائق والخادم أو الرجل ،خادمتيا
وينسى اإلنسان  ،ىذا يحصل ،؟لربما شتم أو ترقى فضرب ،بل لربما أكثر من ذلك ،صوتو ويعاتب غاية المعاتبة
حينما يغضب اإلنسان  ،أن النفس تتنفس ،ويجد أنو يتشفى بمثل ىذه التصرفات ،نفسو في كثير من األحيان

وكان يمكنو أن  ،لربما تجرح أو حينما يعاتب معاتبة ،ويمتعض فإنو عندئذ يجد تشفيًا وتمذذًا حينما يضرب فيوجع
فمن  ،في التربية تكرر مثل ىذه األشياء بصورة مستمرة تورث عماًل مستديمة إنّ  ،يعرض عن ذلك أو عن بعضو

 ،ب ويؤمر وينيى ويعاتبخاطَ يستمرئ فيُ  ،تبمد فال يرفع رأسًا لما تقولذلك أن الولد لربما يحصل لو شيء من ال
فيو يعطيك  ،ة وىو طيبوبعد ساع ،بعد نص ساعة ،-وىي طيب- ،أحسن ما يقول: طيب ،تحرك ،قم ،افعل
 فال يقبل ،كثرة ما يسمع من المعاتبة والتأنيب والتعنيفولربما خرج أو تأفف أو ضجر ل ،مسدودة ،ال تسمع اأذنً 

أنك تفعل كذا  ،بحسب منظوره ىو يتكمم عميك ،بل لربما يغتابك عند زمالئو ،يتحول التوجيو ،منك قمياًل وال كثيراً 
كون فاكيتو في المجالس عند زمالئو ىو تو  ،وأنك تحاول أن تفرض عميو كذا ،وأنك تمنعو من كذا ،وتقول كذا

فأنت تقصد الشفقة  ،ربما أورثو ذلك خالف المقصودول ،وىذا يحصل كثيرًا لدى الشباب والفتيات ،الحديث عنك
وأنك تفعل ذلك  ،أنك تبغضو وتكرىو -وما أكثر ىؤالء-ذلك عنده إلى فيم آخر  فيتحول ،بكثرة ىذه المعاتبات

ح أن ينيض نو يشعر أنو ال يصمإولربما أورثو ذلك ضعفًا في شخصيتو بحيث  ،تعبيرًا عن كراىيتك ومقتك لو
أنت  ،أنت ما تصمح لشيء ،ما تفيم :إذا كانت العبارات التي توجو من ىذا القبيل ،ضعيف ،وأنو فاشل ،بعمل

مثل  وىكذا ، تعرفالأنت  ، تعرف تشتري شيًئاالأنت  ،أنت دائمًا تفيم بالمقموب ،حاجة وأنجزتيابمتى أرسمناك 
ثم بعد ذلك يصير ىذا اإلنسان مترددًا  ىكذا، فيحصل عنده شعور باإلحباط والفشل وأنو فعالً  ،ىذه العبارات
في إقدام عمى ىذه  ،اختيار تخصصفي  ،بأي قضية من القضايا ،قدم عمى شيءال يستطيع أن يُ  ،طيمة حياتو

 ،في قرار سفر ،في خروج إلى نزىة ،في اختيار ىذه المرأة أو تمك ،في زواج ،في شراء سيارة ،الجامعة أو تمك
وال يستطيع أن  ،ومتخوف ،وبعد دقائق يأتي لو رأي جديد ،ىو يتردد ألف مرة ،نت يسيرةفي أي قضية ولو كا

                                                                                       
 (.ٕٖٗٔ"إسناده حسن"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )



 ،فيخشى أن يكون القرار غير صحيح ، يصمحالو  ،ويخشى أن يفشل؛ ألنو تعود عمى ىذه التربية أنو فاشل ،يقدم
يقوم بما يجب؛ ال يستطيع أن يدعو أحدًا إلى بيتو أو أن  ،ما ينبغي أن يقوم بوحتى ما يستطيع أن يقوم بشيء م

إذا  ولذلك يفرح كثيراً  ،أو نحو ذلك ،أو أال يكون ىذا التصرف في محمو ،يخشى أال يفعل ما يجمل ،ألنو متردد
يفرح ويحاول أن يسمع ويستزيد منك  ،و ىذا ممتاز وجيد وفي محمو وصحيحسمع كممة أن الفعل الذي فعم

رك بيا بفرحو بيذه الكممة البسيطة العابرة التي قاليا ولربما يرسل لك رسالة بالجوال يشع ،صحيح ،كممات أخرى
 .عيلو ىذا اإلنسان الذي حضر أو دُ 

- أول مرة  ،فمما سألتو عن ىذا قال: أول مرة يسمع ،بكىفميمات بعد أن عقد عمييا وأحدىم سمع من امرأتو كُ 
التعنيف  ،التأنيب ،التسمط ،القيرفإذا كانت حياة اإلنسان مبنية عمى ىذه المعاممة  ،اأحد يعطيو وجيً  -بعبارتو

 ،أعطو مساحة -عز وجل-األشياء التي ال تتعمق بحدود اهلل  ،أعطو فرصة ،خطأ ،ال ،دائمًا عمى القميل والكثير
الذي تمبس  دعيا ،ال تضغط عمى البنت ،يقول: ال تضغط عمى الولدخطأ يقع فيو الكثيرون  -أيًضا-ىناك  لكنْ 
الولد  ،تمبس من الحجاب ما تشاء دعياال تضغط عمييا  ،مراىقةوىي  ،بس البنطالتم ،لباسيافي تتعرى  ،تريد

ىذا الكالم غير  ،ىذا غمط ،خمو يجرب ،شوفخمو ي ،بعد الثانوي يبغى يروح يدرس في بالد الغرب خمو يروح
ذا رأ ،أو األم متدينة ،وقد يكون ىذا األب متديناً  ،ويوجد أناس يفكرون بيذه الطريقة ،صحيح ا لدى أحد وا تعثرً وا 

  .وىذا الكالم غير صحيح ،من الشباب قالوا: ىذا بسبب الكبت
 ىم أكثر من ينحرف.المجال عمى مصراعيو  ترك ليمىؤالء الذين يتساقطون وينحرفون حينما يُ 
 أن تبتل بالماءِ  إياكَ  إياكَ  *** مكتوفًا وقال لو ألقاه في اليم  

وىذا  ،نعم في حدود المباح ،ك البد أن تعطي لمولد ىامشًا أو نحو ذلكفيؤالء يسمعون أن ،لألمانة ىذا تضييع
أو  ،أو عن بيئتو ،والخروج عن المألوف ،وبحسب ما عنده من نزعة التمرد ،اليامش يتسع ويضيق بحسب الولد

ما - لكن عاًماثمانية عشر  صاًل في كمال العقل والرزانة عمرهقد يكون الولد أ ،لكعن طاعة والديو أو نحو ذ
 ،يكون التفاىم والتحاور والولد يعرف الطريق أصالً  ، يحتاج لمثل ىذهفمثل ىذا ال ،كأنو ابن أربعين -شاء اهلل

ن كان ىذا يوجد ،وقميل ما ىم ،فيذا ناضج ،ويشير عمى أبيو ويوجد من عنده نزعة  ،ويوجد من ىو بين بين ،وا 
فمثل ىذا  ،ال يقف عند أحد ،يريد أن يرى ،يد أن يعرفير  ،يريد أن يجرب ،يريد أن يجدد ،يريد أن يغير ،تمرد

أما أن  ،طالما أن ىذا األمر ليس فيو شيء يتعمق بحدود اهلل فال بأس ،أوسع في حدود المباح اى ىامشً عطَ يُ 
 ،ىذا تضييع لو ،يقال: الف! يكون مظنة ليذا ثم يقال: أعطو مجاالأو أن يواقع ما  ،-عز وجل-ينتيك حدود اهلل 

وتمبس كما  ، نتركيا تخرج كيف تشاءالفيذه البنت  ،(ٗ)وكمكم مسئول عن رعيتو(( ))وكمكم راعٍ  ،أمانةوىذه 
الضغط ىذا ىو الذي يسبب  ،ما نضغط عمييا من أجل ،والبنت في غاية التيتك ،األم في غاية التستر ،تشاء

 ،-عز وجل-ل عمى طاعة اهلل يجب أن تحم ،ىيجب أن ترب   ،التربية ،ىذا الكالم ما ىو بصحيح ،االنحراف
ا يقول بعضيم: حتى كم ،دعو يجرب حتى يعرف الحياة :لكن ما يفيمو بعضيم مما ذكرتُ  ،فالناس يتفاوتون
 واهلل أعمم. ،ىذا تضييع ،اصحيحً  ليس ىذا الكالم ،ي في رأسوينطحن الحب الذ

                           
 (.12ٖأخرجو البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ) - ٗ



وال قال لو  ،ما قال لو: أف قط عشر سنين :الميل رجع وجمس يفكر في ىذابلكن أقول: كل واحد منا لو أنو 
عشرة  ىذا نجرب ،؟ىل نستطيع أن نجمس عشرة أيام ،؟علوال لشيء لم يفعمو: لم لم تف ،؟لشيء فعمو: لم فمعتو

 ،الزوجة من باب أولىف ايعني إذا كان ىذا خادمً  ،ىل نستطيع أو ال نستطيع؟ وكذلك الزوجة مثل الولد فقط أيام
 .نفسو عمى مثل ىذه األمورفيجرب اإلنسان يحاول فيعرض 

عمى  حياة تقومونظرًا لما ألفناه واعتدناه من  ،ن وضيق النفسطَ فأحيانًا اإلنسان ال يتصور ىذا لضيق العَ 
الرجل مع  ،بعض الناس كل حياتو مشاكل أصالً  ،والناس بين مقل ومكثر ،المعاتبة والمخاصمة في الغالب
 ،ي ما فيو مشكمة ىذا غير طبيعيذاليوم ال ،ىذا الوضع الطبيعي ،ىذا ىو ألفَ  ،المرأة ومع األوالد ومع الجيران

 نسأل اهلل العافية.- ىذه حالو
وىل يستطيع  ،وما عنده من ىذه األخالق ،ينظر في نفسو اإلنسان مثل ىذه األشياء إذا مرت عميو ينبغي أنف

س ىكذا من غير إضافتو لرسول مع أن بعض ما يذكر من ذلك لو عرض عمى النا ،أن يطبق ذلك فعاًل أو ال؟
وأعظميم  ،أكمل الناس خمقاً  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،لعدوا ذلك تضييعاً  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

 لمستعان.واهلل ا تربية،
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


