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    1بعض ما جاء عن السلف في باب حسن الخلق 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

 :"حسن الخمق"في باب  -رضي اهلل تعالى عنيم-فمما ورد عن السمف 
فيركب  ،يعني يكون أميراً  ،بن الحكم ربما استخمف أبا ىريرة عمى المدينة ما جاء عن أبي رافع قال: كان مروان

 ركوب الحمار ،وىذا يدل عمى التواضع ،دقيق من الميف ي حبلأ- ،مبة من ليفوفي رأسو خ   ،حمارًا ببرذعة
يقول  ،بيمكأنو يمازحيم ويداع ،يعني فيو دعابة- ،قد جاء األمير ،مقى الرجل فيقول: الطريقفي   ،-وبيذه الصفة
وىم يمعبون بالميل لعبة  وربما أتى الصبيان   ،-يعني نفسو ،قد جاء األمير ،الطريق يعني أخل   ،ليم: الطريق

ف في ألعاب الصبيان قديمًا بعض الرسائل ل  وقد أ   ،يمعبونيا آنذاكالصبيان  نوع من األلعاب كان- األعراب
فيفزع  ،-يعني يخبط برجميو في األرض-يضرب برجميو و  ،فال يشعرون حتى يمقي نفسو بينيم ،-قديمة وحديثة

يقول أبو رافع: وربما دعاني إلى عشائو فيقول:  ،-يعني أنو ال يؤذييم وال يشتميم وال يضربيم- الصبيان ويفرون
 فأنظر"يقول:  ،كأنو يمازحو ويداعبو ،يا من المحمالع راق يعني العظام التي أكل عامة ما في ،"دع الع راق لألمير"

 ليس فيو عظام. ،يعني ليس فيو لحم أصالً  ،(1)"فإذا ىو ثريدة بزيت
رضي اهلل تعالى -فقد كان  ،فيو عمى خالف ما يتوىمو بعضيم -رضي اهلل تعالى عنو-وأما عمرو بن العاص 

بن العاص فما رأيت رجاًل أبين أو أنصع رأيًا  وقد صحبت عمر "يقول قبيصة بن جابر:  ،من خيار الناس -عنو
 .(2)"بعالنية منووال أشبو سريرة  ، أكرم جميسًا منووال

وال  ،وال أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي ،ال أمل ثوبي ما وسعني"يقول:  -رضي اهلل تعالى عنو-وكان عمرو 
يصحب  ،بمعنى أن من الناس من ال يصبر عمى شيء ،(3)"األخالق الل من سيئإن الم   ،أمل دابتي ما حممتني

-والنبي  ،بعد الصداقة ،بعد العالقة الجيدة ،انتيى ،وال يعرف ما ىو السبب ،ن ثم يدير ظيرهىذا مدة من الزما
ويكون ذلك  ،ثم يدير ظيره وال يموي عمى شيء ،(4)))حسن العيد من اإليمان((يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم

نما لمم   ، يميقوىذا ال ،آخر العيد بو  ،ن الناس من يبدل لكن لعمةيعني م ،اللفيو يبدل األصحاب ال لشيء وا 
 .تبي ن لو فيو عمة فأراد أن يستبعده بمطف

وتارة  ،كل مرة يريد أن يغير ،وتارة يكون ىذا المالل في الثياب ،فالشاىد أن ىذا المالل تارة يكون باألصحاب
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 ،فترىق زوجيا بذلكفالمرأة التي تريد دائمًا أن تشتري أثاثًا جديدًا تغير بو أثاث المنزل  ،يكون ذلك في األثاث
ومع  ،تسعة أيام ومع ىذه ،ايبقى مع ىذه شيرً  ،مزواج مطالق ،كل مرة يتزوج ،وىكذا الرجل الذي يمل النساء

فيي  ،أو تزوج أكثر من ىذا ،أو تزوج خمسًا وعشرين ،ويفتخر في المجالس أنو تزوج تسع عشرة امرأة ،ىذه
 .س كأل مباحن أن بنات الناويظ ،يمبس ىذه ويخمع ىذه ،-أعزكم اهلل-كالنعال 

فإذا  ،ثم بعد ذلك يريد أن يشتغل ببيعيا ،كل يوم يشتري سيارة ،ونوومن الناس من يمل في كل شأن من شئ
يحضر في مجمس العمم  ،ذواق ،ومنيم من يمل في دراستو أو طمب العمم ،وىذا ديدنو ،باعيا يبحث عن أخرى

ويذىب  ،ثم ما يمبث أن ينقطع ،ومن أكثر الناس حرصاً  ،ي العمموتقول: ىذا من أنشط الناس ف ،مدة من الزمان
وقد يكون ىذا المالل في دراستو في  ،وىذا ال يفمح غالبًا في العمم ،وخامس ،ورابع ،وثالث ،إلى درس آخر

 أو ،فيذه طبيعة كثير من الناس ،إلى ثالثة ،فيدرس في ىذه الجامعة شيورًا أو سنة ثم يخرج إلى أخرى ،الجامعة
  .ينبغي عمى اإلنسان أن يحذر من ذلك ،في بعضيم

 ،(5)"كان إذا خال حدثنا حديث الفتيان"وكان بعض أصحابو يقول:  ،وكان سالم بن عبد اهلل بن عمر حسن الخمق
 لكن أمام الناس يكون في حال من االتزان. ،بمعنى أنو يتبسط مع أصحابو في خموتو

 ،؛ ألن الناس سيتأثرون(6)"فإنيم سيصحبونك بمثمو ،تصحبيم أن اصحب الناس بما شئت"وكان الحسن يقول: 
ذا كان الناس يعام   ،مون معاممة جيدة بأخالق كريمة ونحو ذلك سيستحون غالباً إذا كان الناس يعام   مون بشيء وا 

سماع الناس ما يكرىون أو نحو ذلك فأقل ما سيكون أنيم سيقابمونو بشيء من  من الغمظة والفظاظة والجرح وا 
 .أقل ما يكون فيو ،االنقباض

ىذا  ،(7)فجاء في وصفو جممة من األوصاف منيا: أنو كان يكثر المزاح والضحك -رحمو اهلل-وأما ابن سيرين 
 ،ليس لو فضائل ،أما إذا كان اإلنسان ليس عنده إال مزاح وضحك فقط ،حتمل من الكبير الذي عمت فضائموي  

 ذلك شينًا في حقو ونقيصة. ويكون ،فإنو يعرف بذلك ،ليس لو مناقب
فكان  ،يعني يجمسون معو بعد العشاء يستشيرىم ،مَّار يستشيرىمس   -رحمو اهلل-وكان لعمر بن عبد العزيز 

ال يقول:  ،يعني بمعنى أنو يتأدب (8)"إذا شئتم"العالمة فيما بينيم إذا أحب أن يقوموا يقول في نياية المجمس: 
 فيفيمون أنو بحاجة إلى أن يخمو بنفسو. ،كان يقول ليم: إذا شئتم ،ال ،انصرفوا ،اخرجوا ،انتيى المجمس ،قوموا

 .(9)"اء بالميل بسام بالنيار؟من يدلني عمى رجل بك  "وكان معاوية بن قرة من التابعين يقول: 
قال: فقيل: بما سادىم؟ فقال ابن مسير الذي يروي ىذا الخبر  ،وكان عبد اهلل بن أبي زكريا سيد أىل المسجد
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 .(14)"بحسن الخمق"
قب بالسفاح لكثرة و ل  وكان عمى اسم   ،ومن كالم السفَّاح أعني أبا العباس وىو الرجل الذي وطد لمخالفة العباسية

 .(11)"ن تألفومن ال ،نفَّر من شد د"كان يقول:  ،سفكو لمدماء وبطشو وغش مو
الخمق أشقى الناس بو نفسو التي بين  السيئ" ويفسره األثر الذي بعده عن أبي حازم المديني يقول: ،وىذا صحيح

وضيق شديد في  ،ويبقى في ألم ،وينعصر ،الخمق ىو ينقبض قمبو ؛ ألن اإلنسان إذا كان سيئ(12)"جنبيو
وىي منو  ،أشقى الناس بو نفسو التي بين جنبيو"فكان يقول:  ،إذا اإلنسان ساءت أخالقو انحبست نفسو ،الصدر

 ،وغمظتو ،يعني أقرب الناس إليو يكونون في معاناة من أخالقو السيئة وفظاظتو ،"ثم زوجتو وولده ،في بالء
نيم لفي سرور" ،وما يسمعون منو من موحش القول ،وجفائو فيسمعون صوتو فينفرون  ،حتى إنو ليدخل بيتو وا 

 ،الذي حولو واألمر الذي ال شك فيو أن النفوس واألخالق وما يصدر من اإلنسان يؤثر في المحيط ،"فرقًا منو
حولو وظير ذلك في  الضيق أو نحو ذلك تأثر منأو إذا جاء اإلنسان وىو في حال من الحنق أو الغضب 

ذا دخل اإلنسان مشرق النفس منبسطًا أثر ذلك فييم ،نفوسيم ووجوىيم  افيسمعون صوتو فينفرون فرقً "يقول:  ،وا 
ن   ،رميياعمى  متعود وألنيعني  ،"وحتى إن دابتو تحيد مما يرمييا بالحجارة ،منو كمبو ليراه فينزوي عمى  "وا 

 ،فيذه البيائم إذا رأتو نفرت ،وىكذا ،رماه بما معو ،رماه بحجر رآه؛ ألنو إذا "حتى إن القط ليفر منو ،الجدار
 اآلن ستمقى منو صمفًا وعناًء وشدة. ايعرفت أن

كان يقول: سبحانك  ،عجبو من األوزاعيما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا ت"ويقول العباس بن الوليد: 
غتو حيث وقد جرى حكمك فيو أن بم   ،كان األوزاعي يتيمًا فقيرًا في حجر أمو تنقمو من بمد إلى بمد ،ما تشاءتفعل 
وأوالدىا أدب األوزاعي في  يا بني عجزت المموك أن تؤدب أنفسيا"يقول:  ،يعني في أعمى المنازل ،(13)"ورأيت  

و ضاحكًا قط حتى وال رأيت ،ايكتبون دررً  ،"و كممة فاضمة إال احتاج مستمعيا إلى إثباتيا عنوما سمعت من ،نفسو
رى في المجمس قمب لم وقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي: أت  " ،بمعنى يضحك لكنو ال يقيقو ،يقيقو
 وىو يتيم. ،إذا تكمم أثر ،"؟يبك

يعني كانوا يحضرون  ،(14)"نقمنا من أدب مالك أكثر مما تعممنا من عممو ما"وأما اإلمام مالك فقد قال ابن وىب: 
 ب والخمق من العالم.أيضًا ألخذ السمت واليدي واألد

يعني كان في غاية الوقار  ،(15)"وال مس حصاة ،ست وكيعًا سبع سنين فما رأيتو بزقجال"ويقول سمم بن جنادة: 
 ،"وما رأيتو يحمف باهلل؛ لشدة تعظيمو لربو ،و إال مستقبل القبمةوما رأيت ،مجمسًا فتحركوال جمس " ،في المجمس

، فيذا يدل عمى استخفاف وقمة تعظيم ،واهلل ،واهلل ،أما الذي دائمًا عمى لسانو واهلل ،بمعنى أن الحمف يكون نادراً 
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 واهلل أعمم.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


