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    الباب مقدمة شرح
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:

رضػي اهلل - ثار السػمؼفي الكتاب اآلخر الذي نقرأ منو آلـ يذكر  "المحافظة عمى ما اعتاده مف الخير"ففي باب 
  .البابيتصؿ بيذا  شيئا   -عنيـ

 ."طيب الكالـ وطالقة الوجو عند المقاءاستحباب "باب  :-رحمو اهلل-قاؿ النووي 
ويبعػػث الػػود فػػي النفػػوس  ،ويجػػذبياالطيػػب الػػذي ياسػػر القمػػوب أف يػػتكمـ بػػالكالـ الحسػػف  ،وتػػنإال :طيػػب الكػػالـ أي

بالنسػبة لممػرأة ىػي مػامورة بيػذا  ،ا  معروفػ يقػوؿ قػوال   ،الذي ال يجػرحفإف لـ يكف فالكالـ  ،والمحبة بيف أىؿ اإليماف
 ،ا  معروفػ ولكػف تقػوؿ قػوال   ،مػف شػانو أف يفػتف ا  وال تقػوؿ شػيئ ،ال تتزيػد وال تتوسػع فػي الكػالـ ،مع الرجاؿ األجانػب

يػػتكمـ بػػالكالـ المػػيف أمػػا بالنسػػبة لمرجػػؿ فإنػػو مػػا اسػػتطاع يحػػاوؿ أف  ،ولػػيس فيػػو ترقيػػؽ وخضػػوع ،لػػيس فيػػو جفػػاء
يقػػوؿ فػػي العيػػد والميثػػاؽ الػػذي أخػػذه عمػػى بنػػي  -عػػز وجػػؿ-واهلل  ،وىػػذا مػػف حسػػف الخمػػؽ ،لمحبػػب إلػػى النفػػوسا

طريقػة  ا  كمػا يشػمؿ أيضػ ،وىػذا يشػمؿ اختيػار العبػارات التػي يعبػر بيػا [33:البقػرة] {ُحْساناا ِلمنَّاا ِ  َوُقوُلوا} :إسرائيؿ
      .األداء

كػذلؾ  ،-عبػارات مناسػبة-أف يتخيػر الكػالـ الحسػف  بو -عز وجؿ-سف الذي  أمر اهلل المقصود أف مثؿ ىذا الح  
فقد يغمظ اإلنساف فػي بػاب إنكػار  ،ولكؿ مقاـ مقاؿ ،ىذا في التعامؿ بيف أىؿ اإليماف ،بطريقة مالئمةيؤدي ذلؾ 
طمػػب وتػػارة ي   ،-عػػز وجػػؿ-كػػاف يغضػػب إذا انتيكػػت حرمػػات اهلل  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-والنبػػي  ،المنكػػر مػػثال  

فيػػذاف أمػػراف  ،التبسػػـ ،تيمػػؿ الوجػػو ،وأمػػا طالقػػة الوجػػو عنػػد المقػػاء فػػالمراد بػػذلؾ البشػػر ،المطػػؼ فػػي ذلػػؾ ا  أيضػػ
ألنػػو يسػػتطيع أف يسػػتبدؿ  ؛أمػػا األوؿ وىػػو مػػا يتصػػؿ بحسػػف الكػػالـ فػػال عػػذر ألحػػد فيػػوكالىمػػا مػػف حسػػف الخمػػؽ 

أمػا طالقػة  ،أف يتغمػب عمييػا ا  لكنيا النفس التػي ال يسػتطيع اإلنسػاف أحيانػ ،ا  وال يضره ذلؾ شيئ ،كممةكممة مكاف 
  نوعاف:الوجو والبشر فيذا 

مػا لكراىيػة أو نحػو  ،-لعافيػةنسػاؿ اهلل ا-فيػذا فػي يايػة الػذـ  ،إمػا لتيػو وكبػر ،بػوس  الع   نوع يتكمؼ فيػو اإلنسػاف   وا 
    ذلؾ. 
يقوؿ عف نبيو  -عز وجؿ-واهلل  ،أو ال ا  كاف لعذر فاإلنساف وجيو يعبر عما في نفسو إف كاف العذر صحيح فإف
 .-صمى اهلل عميو وسمـ-بوس وقع مف رسوؿ اهلل فالع   [1:عبس] {َوَتَولَّى َعَبَ  } :-صمى اهلل عميو وسمـ-

مسحة  ا  أف وجو اإلنساف يبدو عميو أحيانبمعنى  ،يكوف شبو خمقة في اإلنساف -أي عدـ طالقة الوجو-ونوع منو 
ترجػػع إلػػى النشػػاة منػػذ  ا  أحيانػػ ،تكػػوف وراثيػػة ا  يعنػػي ىػػذه أمػػور أحيانػػ ،والنػػاس يتفػػاوتوف فػػي ىػػذا ،مػػف الحػػزف مػػثال  

 ،يغيػر مػا اسػتطاعأف لكػف يحػاوؿ  ،مػف ىػـ يحممػو أو نحػو ذلػؾ لحاؿ يعيشيا اإلنساف مثال  ترجع  ا  أحيان ،الصغر
ال  ،ا  ال تػػراه إال متبسػػم ،وىػػذا فضػؿ اهلل يؤتيػػو مػػف يشػاء ،مػػؽ عمػػى طالقػة الوجػػووخ  بػؿ قػػد ج   مػف النػػاس مػف يكػػوف



 -عػز وجػؿ-  فيػذه نعمػة مػف اهلل  ،في كػؿ الحػاالت ا  مبتسم ا  دائموجدت و و إذا رأيت   ،ىو ىكذاوال  ،يعرؼ التقطيب
ىؿ جاىدت مف أجمو؟  حاولتو؟ ؿ ربيت نفسؾ عمى ىذا؟ ىؿولو سالت ىذا اإلنساف ىؿ تتصنع ىذا؟ ى ،وموىبة

 ،بسػـ فػي وجػو إخوانػوتلكػف اإلنسػاف يحػاوؿ أف ي ،فيذا فضؿ اهلل يؤتيو مف يشػاء ،ىكذا جاءتإنما  ،يقوؿ لؾ: ال
تقاسػيـ الوجػو إف  ا  لكػف ال يممػؾ أحيانػ ،قػدر اسػتطاعتوأف يتواضػع ليػـ  ،أف يتكمـ بالكالـ الحسف ،أف يتمطؼ بيـ

يعنػػي بعػػض النػػاس  ، يممكيػػاال تقاسػػيـ الوجػػو الطبيعيػػة ،ال يممكيػػا ،كانػػت ييػػر معبػػرة عػػف اشػػمئزاز وكراىيػػة ليػػـ
 :لكػػف نقػػوؿ ،ييػػر تقاسػػيـ الوجػػو : نقػػوؿ لػوال ،ىكػذا خمقػػة فيػػو ال يممػػؾ ىػػذا عميػػو مسػػحة حػػزف مػػثال   وجيػو أصػػال  

ولػػو  ،ىػػذا ىػػو المػػذموـ ،ال تقابمػػو وتكشػػر فػػي وجيػػو ،ألػػف الكػػالـ لػو ،تمطػػؼ معػػو بالمقػػاؿ والكػػالـ ،ابتسػـ إذا لقيتػػو
- ا  وتجػػد األوالد التػػوأـ وجػػو ىػػذا أحيانػػ ،نظػػرت إلػػى األطفػػاؿ الصػػغار ونظػػرت إلػػى وجػػوىيـ لوجػػدت أنيػػا تتفػػاوت

مػا  ،يعطييػا العبػد -عػز وجػؿ-فيػذه أمػور اهلل  ،واآلخر فيػو لػوف كةبػة ،وفيو البشر والطالقة ،مبتسـ -سبحاف اهلل
ىػػؿ ؟ ىػػؿ ىػػو االشػػمئزاز مػػف النػػاس؟ جػػب لػػو ىػػؿ ىػػو الكبػػرنظػػر فػػي المو  و ي  فيػػذا الػػذي بفعمػػ ،لػػـ يكػػف ذلػػؾ بفعمػػو

    ؟ يفعؿ ىذا معو أو ال غ لو أفسو  لكراىية أمر ي  
 .[33:الحجر] {ِلْمُمْؤِمِنينَ  َجَناَحكَ  َواْخِفْض } :-تبارؾ وتعالى-أورد قوؿ اهلل ثـ 

ويعبػر بػذلؾ  ،اإلنسػاف إذا أراد أف يػبطش رفػع يػده ،لميد ا  ويقاؿ أيض ،وجناح اإلنساف جانبو ،جناح الطير معروؼ
يقػوؿ ىنػا اهلل  ،يعنػي جناحػؾ الػذليؿ [24:اإلسراء] {الذُّل   َجَناحَ  َلُهَما َواْخِفْض } ،خفض الجناح يعني التواضع :يقاؿ

فكيػػؼ بغيػػره مػػف  {ِلْمُمااْؤِمِنينَ  َجَناَحااكَ  َواْخِفااْض } :-وطاعتػػو واجبػػة عمػػى الجميػػع -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-لمنبػػي 
 َغِمايظَ  َفظِّاا ُكْنا َ  َوَلاوْ } :وليػذا فػي اآليػة األخػرل قػاؿ ؛مف باب أولػى ؟،-عز وجؿ-ويير الدعاة إلى اهلل  ،الدعاة
ااوا اْلَقْماابِ  الفظاظػػة  {َفظِّااا ُكْناا َ  َوَلااوْ } :-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-يقولػػو لنبيػػو  ،[151:عمػػراف آؿ] {َحْوِلااكَ  ِماانْ  ََلْنَفضُّ

  .في التعامؿ والكالـوالغمظة بمعنى القسوة والجفاء 
وا} ،ليس فيو رحمػة ،يعني قاسي القمب ،{اْلَقْمبِ  َغِميظَ } ال يحتممػوف مثػؿ ىػذه األوصػاؼ بشػر  {َحْوِلاكَ  ِمانْ  ََلْنَفضُّ

فػػإنيـ يتفرقػػوف مػػف حولػػو وال  ،وال يحػػس بػػةالميـ ،ال يشػػعر بمشػػاعرىـ وبقمػػب قػػاس   ،والمػػوف مػػف التعػػامالت بقسػػوة
والمشػاعر الصػادقة والشػعور  ،المسػحة الحانيػة ،الناس بحاجة إلى المسحة الصػادقة ،بيذه المثابةيالفوف مف كاف 

أحبػوه مػف  فإذا عرفوا مف اإلنسػاف مثػؿ ىػذا ،ىذه المشاعروالصدؽ معيـ في  ،واإلحساس بما يحسوف بوبةالميـ 
لكػػػف الػػػذي يكػػػوف خػػػالؼ ذلػػػؾ يعػػػيش لنفسػػػو  ،القمػػػوب مفطػػػورة عمػػػى ىػػػذا أصػػػال   ،تعمقػػػت قمػػػوبيـ بػػػو ،كػػػؿ قمػػػوبيـ

 ، سيقولوف: ال. لو سالت أقرب الناس إليو أوالده تحبونو؟ ،يميظ فيذا ال يحبو أحداظ جو   ري  ظ  ع  وج  
زوجػة تػدعو ومػف  ،وكػـ سػمعت مػف بنػت تػدعو عمػى أبييػا ، نحبػوال ،ال نحبػو ،ال :سػمعت مػف أوالد يقولػوف وكـ

ولألسػػؼ أف الػػبعض  ،لمػػاذا؟ بسػػبب الغمظػػة والجفػػاء ،مػػا يقػػاؿ ا  وأنػػت تسػػمع أحيانػػ ،تتػػالـ ،اعمػػى زوجيػػا دعػػاء مػػر  
يكػػوف أو لألطفػػاؿ  إالنػػة الجانػػب لممػػرأة مػػثال  وأف  ،وأنػػو مػػف كمػػاؿ الشخصػػية ،ويػػرل أنػػو مػػف الرجولػػة ،يفتخػر بيػػذا

 ،وىػذا يمػط ،ىكػذا يتصػور بعػض النػاس ،وىيبتػو ،فتذىب قوامتػو ،وتمكنيـ منو ،واستضعافيـ لو ،لتسمطيـ ال  سبي
وىػؿ ىػذا شػيء تفتخػر  ،وأفعػؿ ليػا كػذا ،وأفعػؿ ليػا كػذا ،أنا أفعػؿ كػذا :يقوؿ ،فيفتخر بعضيـ في بعض المجالس

    .مع زوجاتو -صمى اهلل عميو وسمـ-انظروا إلى حاؿ رسوؿ اهلل  ،بو؟ ىذا شيء طيب؟



صػمى اهلل -نسب ذلؾ لرسوؿ اهلل ولـ ي   ،عمى كثير مف الناس اليـو أصحاب األخالؽ الصحراويةرض ذلؾ لو ع  و 
ال يصػم  مػع  ىػذا التعامػؿلربمػا يػروف أف  ،؟ويحصػؿ كػذا وكػذا ،ما رأيكـ برجؿ كػذا وكػذا :ـقيؿ لي ،-عميو وسمـ

وأشػد  ،وأعظػـ ىيبػة ،ا  وأعػدؿ مزاجػ ،أكمػؿ شخصػية   -صمى اهلل عميو وسػمـ-ىذا رسوؿ اهلل  :فإذا قيؿ ليـ ،النساء
   .!محبة

صينية بداىما يا أخي إذا كاف لؾ زوجتاف وجاءؾ ضيؼ وجاءت إح :ألحد األشخاص في عالج مشكمةوقد قمت 
وكسػػر ىػػذه  ،فػػي األرض اؾ ورماىػػتمػػمسػػؾ ىػػذه مػػف ولػػد أو  وأرسػػمت األخػػرل ولػػدىا مػػثال   ،فييػػا قيػػوة وشػػاي وتمػػر
مػػاذا تفعػػؿ؟ سػػاقتميا  ،وأرسػػمتو أمػػو ببػػدليا ،والضػػيؼ يعػػرؼ ىػػذا ولػػد فالنػػة وىػػذا ولػػد فالنػػة ،األشػػياء أمػػاـ الضػػيؼ

لػو  تبعػث -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-، النبػي وفعمػت  وتركػت   ،وجيي أماـ الضػيؼ ت  أليس كذلؾ؟ سود ،وأقتؿ ولدىا
فتاخػػػذ القصػػػعة  واألخػػػرل ترسػػػؿ جاريتيػػػا ،بقصػػػعة فييػػػا طعػػػاـ لمضػػػيؼ -عميػػػو الصػػػالة والسػػػالـ-إحػػػدل زوجاتػػػو 

وتبعػػث بقصػػعتيا فياخػػذ الطعػػاـ مػػف ىػػذه ويضػػعو فػػي القصػػعة السػػميمة  ،وينتثػػر الطعػػاـ أمػػاـ الضػػيؼ ،وتكسػػرىا
اإلنسػػاف و  ،وال عبػػارات جارحػػة وال شػػيء ،ال طػػالؽ ثػػالثفمػػـ يحصػػؿ شػػيء  ،انتيػػت المشػػكمةو  ،(1)ويعطيػػو إياىػػا

   .؟ىويضع نفسو في مثؿ ىذه المقامات كيؼ يتصرؼ لو كاف 
سػو ينظػروف مػا الحسف والحسيف ويطيؿ في السجود حتػى يرفػع الػبعض رأ وكونو يصمي ويرتحمفي وقؿ مثؿ ذلؾ 
  ؟الناس ماذا سيقوؿلو فعؿ اإلماـ ىذا  ،(2)((وكرىت أف أعجمو ،ف ابني ارتحمني))إثـ يخبرىـ:  ،الذي حصؿ

ػػاو   :ويقػػوؿ ،ويصػػعد بػػو عمػػى المنبػػر ،ويضػػمووياخػػذ الحسػػف أو الحسػػيف  ،ويقطػػع الخطبػػة ،مػػف المنبػػرنػػزؿ ي أيض 
فمػو الخطيػب فعػؿ  ،ابني ىذا لـ أتمالػؾ حتػى نزلػت ا رأيت  لم   [15:التغػابف] {ِفْتنة   َوَأْوََلُدُكم َأْمَواُلُكمْ  ِإنََّما} :صدؽ اهلل

 فعميـ؟ دةفماذا سيكوف ر مف أطفالو وجاء بو  اأخذ ولد  و  ،ىذا
 -وىػي األخػالؽ الكاممػة ،-صمى اهلل عميػو وسػمـ-نعرؼ المسافة التي بيننا وبيف أخالؽ النبي نستطيع أف نحف و 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمـ ،أف نجعؿ أنفسنا في نفس المقاـ وننظروىو بمثؿ ىذا 

                                                           

 (.5225) برقـ الغيرة، باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو - 1
 برقـ المسند، في وأحمد ،(1141) برقـ سجدة، مف أطوؿ سجدة تكوف أف يجوز ىؿ باب التطبيؽ، كتاب النسائي، أخرجو - 2
 ".النسائي سول لو يخرج لـ صحابيو أف يير الشيخيف رجاؿ ثقات رجالو صحي ، إسناده: "محققوه وقاؿ ،(16033)


