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    2بعض 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 جاء عن السمف 
ونحو خمسمائة  ،ىاء خمسة آالف أو يزيدونز   -رحمو اهلل-بن حنبل  أنو كان يجتمع في مجمس اإلمام أحمد

 .(1)والباقون يتعممون منو حسن األدب والسمت ،-يعني يكتبون الحديث-يكتبون 
وىو  ،إلى أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل ثنتي عشرة سنة -يعني ترددت- اختمفت  ": بن المطوعيويقول أبو بكر 

يعني يأخذون ذلك  ،(2)"إنما كنت أنظر إلى ىديو وأخالقو ،كتبت عنو حديثًا واحداً  فما ،يقرأ المسند عمى أوالده
 عنو.

 ،فكانوا يكتبون كل شيء ،وأصحابو وىو من أقران اإلمام أحمد ،وىكذا حينما تقرأ في ترجمة ابن المديني مثالً 
فإذا  ،من يأخذ عنو ويتمقى عنوبر ن يتأثواإلنسا ،والطبع سّراق ،ولباسو ،يأخذون عنو ىديو وقيامو وقعوده وكالمو

ومن جالس غيرىم ممن تخففوا في مروءاتيم  ،كان يجالس أىل العمم وأىل السمت فإنو ال شك يتأثر شاء أم أبى
 فإن ذلك يؤثر فيو ال محالة.

ن خمقك وحسّ  ،صبر نفسك لمغرباءب البويطي: أن اأبو يعقو  كتب إليّ "ويقول الربيع صاحب الشافعي وتمميذه: 
 فإني لم أزل أسمع الشافعي يقول كثيرًا ويتمثل: ،-يعني لطالبك-ك تىل حمقأل

 .(3)"التي ال تيينيا م النفس  كر  ولن ت   *** ليم نفسي لكي يكرمونيا أىين  
 ،ةدمو حمخصوصًا بثالث خصال عمى ما كان فيو من الخصال الم -يعني البخاري-وكان محمد بن إسماعيل 

وكان ال يشتغل بأمور  ،وكان ال يطمع فيما عند الناس ،كان قميل الكالم ،يز بثالثيعني أن شمائمو كثيرة لكن تم
فالذي يتكمم كثيرًا فإن ذلك ال شك أنو يؤثر في دينو  ،وىذا من األدب والخمق ،(4)كل شغمو كان في العمم ،الناس

والذي يطمع فيما عند  ،وكان ال يطمع فيما عند الناس ،ويكثر غمطو ،ويصدر عنو ما قد يندم عميو ،ومروءتو
 ،وكان ال يشتغل بأمور الناس ،[9]الحشر: }َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ،الناس ىذا ىو الشحيح
س مع واحد أين تعمل؟ كم يأتيك من ىذا العمل من الدخل؟ كم بمعنى أنو يسأل إذا جم ،سواء كان معيم مباشرة

ن؟ أين يعممون؟ وأسئمة ل: كم عندك من األوالد؟ ما أكبرىم؟ يعممون أو يدرسون؟ أين يدرسو أجرتك؟ ويجمس يسأ
 ،وفالن سوى كذا ،وفالن فعل كذا ،فالن فيو كذا ،أو كان يشتغل بيم في غيبتيم ،مقابمة مممة ثقيمة ،كثيرة جدًّا
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ذا أراد اهلل  ،وشغمو في الناس ،وفالن حصل لو كذا شغمو بعيوب الناس عن عيوب  بعبد شرًّا -عز وجل-وا 
ذا أراد بو خيرًا شغمو بنفسو وبعيوبو وذنوبو عن عيوب الخمق ،نفسو فإذا رأيت العبد مقباًل عمى الناس منشغاًل  ،وا 
 كر بو.وينسى نفسو فإن ذلك قد م   بعيوبيم وذنوبيم وخطاياىم ،بيم

يعني الفضيل بن - ،سمعتو يقولف ،فمسح رأسي ،قدمني أبي إلى الفضيل بن عياض"ويقول أحمد بن يونس: 
م قوم  : الميم حسِّن خ  -عياض يعني اآلن لو جمس اإلنسان يعيد  ،وىذا دعاء نحتاج إليو قل ما ندعو بو ،(5)"قو وخ 

الميم ارزق أوالدي  ،ىل يقول: الميم ارزقني حسن الخمق ،والده أو كذاالذاكرة إلى ما كان يدعو بو لنفسو أو أل
 قل ما يدعو الناس بيذا. ،نحو ىذا أو ،مثالً  ،حسن الخمق

 ،وال يشبعون ،غتاب عندىمال ي  و  ،: أنيم ال يغتابون-ذكر جممة منيا-ويقول سيل التستري: من أخالق الصديقين 
 م بو.فإن بعضو قد ال يسمّ  ،إلى غير ذلك مما ذكر ،(6)وأنيم إذا وعدوا لم يخمفوا

نساء وكانت من أجمل  ،وىي من أىل مصر ،ىذه زوجة الخميفة المعتضد العباسي ،وكانت قطر الندى
وىو زوجيا يومًا فنام  ،تضدبيا المع قيل: خال ،جيدة العقل ،كانت بديعة الحسن ،قطر الندى لقب ليا ،العالمين

 ،إكرامًا لك ك  م  ح  وقال: ألم أ   ،فاستيقظ فناداىا وغضب ،وخرجت فوضعت رأسو عمى مخدة لما نام ،عمى فخذىا
وال تجمسي مع  ،ولكن فيما أدبني أبي أن قال: ال تنامي بين جموس ،ما جيمت إكرامك لي"فتفعمين ىذا؟ قالت: 

ال تنامي بين جموس؛ ألن النائم قد يصدر منو من األفعال  ،مصر ابن طولون ىي من ولد صاحب ،(7)"النائم
وال تجمسي مع النائم؛ ألنو قد يبدر منو  ،تضييا في حال يقظتوواألقوال أيضًا دون أن يشعر واألشياء التي ال ير 

 شيء يكره أن يطمع عميو الناس.
سمعت البوشنجي يقول: من أراد العمم والفقو بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب عمى "ر الفقيو: ويقول أبو النض

 .(8)"صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 
قال: قد أعطاك اهلل االسم فسمو  ،عون: ما اسمك؟ قمت: حسنقال لي ابن سم"ويقول أبو محمد الخالل: 

 يعني حسن الخمق. ،(9)"المعنى
وىذا نادر؛  ،(10)ال يناظر أحدًا إال وىو يتبسم -يعني ابن قدامة رحمو اهلل-ويقول الضياء المقدسي: كان الموفق 

العمم كابن قدامة والذىبي  وكما قال بعض أىل ،ويشتد الغضب ،تحضر النفوس غالبًا في وقت المناظرة وألن
 بمحيتو. ولربما أخذ ،ولربما دنا منو دون أن يشعر ،نو يحصل أحيانًا شيء من القذف واإلقذاعإ :وجماعة

 رحمو اهلل.-ابن قدامة من عكس ما كان يعني  ،(11)"مّ س  ن  ا ال يناظر أحدًا إال وي  بل أكثر من عاينّ "يقول الذىبي: 
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وكانت لو جارية تؤذيو بخمقيا فما  ،أن ابن قدامة المقدسي أوجع قمب طالبإلى أن قال الضياء: وما عممت 
. (12)"ما رأيت أكثر احتمااًل منو": يقول وسمعت البياء المقدسي ،وأوالده يتضاربون وىو ال يتكمم ،يقول ليا شيئاً 

يعني قالوا لو: ىؤالء  ،وكمموه مرة في صبيان يشتغمون عميو ،يقول البياء: كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط
ىم صبيان والبد "فقال:  ،يدرسون عند ابن قدامة اإلمام ،الصبيان يصدر منيم ما ال ينبغي من المعب والحركة

 ،أكثر حاجة من غيرهوربما كان  ،وال يكاد يشكو ،وكان ال ينافس أىل الدنيا ،وأنتم كنتم مثميم ،ن المعبليم م
 الخمق. ىذا ما يتعمق بحسن، (13)"وكان يؤثر

ياكم عمى أنفسنا. -عز وجل-فأسأل اهلل  ياكم األخالق الفاضمة، وأن يعيننا وا   أن يرزقنا وا 
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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