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ْن َكاَن ُمِحق   ِة ِلَمْن َتَركَ ا َزِنيٌم بَبيٍت في رَبِض الجهّ "َأه - نه رضي اهلل-شرح حديث َأبي ُأَماَمة  ا" الِمراَء َواِ 
    "ِقَياَمِة َأَحاِسَهُكم َأخالقاً ي َمجمسًا َيوَم الَوَأْقَرِبُكْم ِمه   ُكم ِإلي  ِمْن َأَحب   "ِإنّ  - نه رضي اهلل-وحديث جابر 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
قال: قال  -رضي اهلل تعالى عنو-حديث أبي أمامة الباىمي  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "حسن الخمق"ففي باب 
ن كان محقًّاض الببيت في رب  ))أنا زعيم : -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  وببيت في  ،جنة لمن ترك المراء وا 

ن كان مازحاً  قال: حديث صحيح  ،(1)يت في أعمى الجنة لمن حسن خمقو((وبب ،وسط الجنة لمن ترك الكذب وا 
 رواه أبو داود بإسناد صحيح.

ا ضمين وكفيل ببيت في أنا زعيم بمعنى أن ،))أنا زعيم ببيت في ربض الجنة((: -صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
}َوِلَمْن َجاَء ِبِ  ِحْمُل َبِعيٍر : -صمى اهلل عميو وسمم-في قصة يوسف  -تبارك وتعالى-كما قال اهلل  ،ربض الجنة

ويقال في  ،ربض الجنة أدناىا ا زعيم ببيت في ربض الجنة(())أن ،ي ضامن وكفيلأ ،[27]يوسف: َوَأَها ِبِ  َزِنيٌم{
 .من القصور والبنيان حول القالع وما إلى ذلككالم العرب لما يكون 
ن فإذا كان الجدال ال  ،يقال لو: مراء ،المراء ىو الجدال الذي ال جدوى منو ((كان محقًّا ))لمن ترك المراء وا 

 ،إما ألن المجادل يريد ممن يقابمو أن يأخذ برأيو عمى أي وجو كان دون أن ينتفع ىو بالجدال يوصل إلى نتيجة
أو لكون ىذا اإلنسان  ،وبماذا سيعترض ،إنما ىو حينما يسمع يفكر بماذا سيرد ،لو في سماع ما يقالوال حاجة 

 ،أو لكونو إنما يجادل لممجادلة؛ ألن من الناس من يولع بالمجادلة في كل شيء ،يريد إبطال الحق بيذا الجدال
لربما يأتيك بأشياء ويجمس  ،ذلكلو قمت لو مثاًل: ىذا الحامل لممصحف جيد وسيل ونحو  ،لذلك كأنو خمق

يجادل في أن غيره أولى منو أو فيو  ،تقول لو مثاًل: ىذا السجاد كذا أو نحو ذلك ،يجادل حتى في ىذه القضية
نما ىي رغبة في  ،ال لالنتفاع واالستفادة ،حب الجدالىو ي ،يجادل فييابد أن وفي كل قضية ال ،وفيو كذا ،كذا وا 

فيذه أحوال ال يحسن فييا  ،حسن مجادلتوفمثل ىذا ال ت ،بي ىذه الحاجات في نفسوفيو بذلك يم ،النفس وىوى
))أنا زعيم فيقول:  ،ى منو نفعرج  وال ي   ،فيترك اإلنسان الجدل إذا كان ىذا الجدل ال يوصل إلى نتائج ،الجدال

ن كان  ن كان الحق معو ((محقًّاببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وا   .وا 
أعمى وأعظم من الجنة ال شك أنو  فوسط ،وىذا أعمى منزلة من الذي قبم ت في وسط الجنة(())وببيقال: 
ن كان مازحًا(( ،ربضيا وال يوجد شيء من الكذب حالل  ،فالكذب حرام في الجد وفي غيره ،))لمن ترك الكذب وا 

عمى امرأتو فيما من شأنو  الرجل كذب   ،حاالت محددة ،وال في غير المزاح إال ما ورد استثناؤه ،في حال المزاح
إلى  ،فيذا مما يباح ،وىكذا كذب الرجل في اإلصالح بين الناس ،ال في كل شيء ،أن يصمح ويجمع بين القموب

                           
 (.1040(، وحسنو األلباني في صحيح الجامع، برقم )0044أخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في حسن الخمق، برقم ) (1)



 غير ذلك مما ورد استثناؤه.
ن كان مازحًا((ا فين ن  ،وىو ال يجوز ،الكذب في حال المزاح ليس من الحاالت المستثناة ،))لمن ترك الكذب وا  وا 

نما  ،فيو خالف الحقيقة ،ولكن الكذب ال يصمح ألىل اإليمان ،ك أقل جرمًا وخطرًا من الكذب في الجدكان ذل وا 
 ذلك من شعب النفاق.

 -صمى اهلل عميو وسمم-في أن النبي  -واهلل تعالى أعمم-ولعل ذلك ىو السبب  ،والناس يتساىمون في ذلك كثيراً 
ن كان مازحًا(( ،خصو بذلك }َيا َأيَُّها يقول:  -عز وجل-واهلل  ،فيكون صادقًا بكل أحوالو ،))لمن ترك الكذب وا 

اِدِقيَن{ وال يوجد ىناك أوقات أو  ،فيذا أمر عام ألىل اإليمان ،[111]التوبة: ال ِذيَن آَمُهوا ات ُقوا الم َ  َوُكوُهوا َمَع الص 
  .أو نحو ىذا ،كالذين يكذبون مثاًل كذبة إبريل ،كرأحوال يجوز الكذب فييا في المزاح والجد غير ما ذ  

 .ن خمقو(())لمن حس  وىذا أعمى المراتب الثالث  ))وببيت في أعمى الجنة((قال: 
 ))إن من أحبكم إلي  قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-: أن رسول اهلل -رضي اهلل تعالى عنو-ثم ذكر حديث جابر 

أن أقربيم عمى  -واهلل تعالى أعمم-وىذا يمكن أن يحمل  ،(7)((خالقاً وأقربكم مني مجمسًا يوم القيامة أحاسنكم أ
تقرب مرتبتيم من  حتى أصحابيا رفعتاألخالق الحسنة فيؤخذ منو أن  ،يعني في الجنة ةمنو مجمسًا يوم القيام

 صمى اهلل عميو وسمم.-مرتبتو 
ن أبغضكم إلي  قال:  قد  ،قالوا: يا رسول اهلل ،والمتفييقون ،قونوالمتشد ،وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون ))وا 

 رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ،عممنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفييقون؟ قال: المتكبرون((
-و تفسير النبي فبعضيم وج   ،الكالمبىذه القضايا فيما يظير أنيا تتعمق  ،اوبعضيم يبين وجو ىذ ))المتكبرون((

ب بو غر  وي   ،متفييقين بأن ذلك مما يتصل بالكالم فيو الذي يمأل فمو بالكالم ويتوسع فيولم -صمى اهلل عميو وسمم
ظيارًا لفضيمتو عمى غيره ،تكبرًا وارتفاعاً  كما فسره -ولذلك قالوا في المتشدق  ،فيؤالء من المتشدقين ،وا 

قال: ويتكمم بملء فيو  ،يقسر بو المتفيوىو كالم قريب مما ف   ،نو الذي يترفع عمى الناس بكالموإ :-المصنف
 ،أن ىؤالء جميعًا يترفعون بكالميم -واهلل تعالى أعمم-والذي يظير  ،ىذا ىو المتشدق ،تفاصحًا وتعظيمًا لكالمو

  .ظير الكالم من شدقيوفالمتشدق كأنو ي  
 .فيمأل فمو بالكالم تفاصحًا وتعاظماً  ،والمتفييق ىو الذي يتكمف الكالم عمى وجو يتفييق فيو

ومن  ،كثير الكالم ،وحيث ال يحسن ،الذي يتكمم كثيرًا حيث يحسن الكالم ويجمل ،ما الثرثار فيو كثير الكالموأ
ولم يعد لكالمو وقع في  ،وىان عمى الناس ،وذىبت مروءتو ،وسقطت ىيبتو ،طوو وغمـكثر كالمو كثر زلم

ال يحبون والناس  ،وىو يخاطبيم ،مفإذا عرف الناس عنو ذلك صاروا يتحدثون في المجالس وىو يتكم ،نفوسيم
أو لمرغبة في  ،وغالبًا يكون ذلك لخفة العقل ،إذا حضر في المجمس أخذ زمام الحديث ،من كانت ىذه عادتو
ظيار النفس  وىو يرجع أيضًا إلى خفة العقل. ،وما إلى ذلك من المعاني ،التصدر وا 

 ثم قال أخيرًا في ىذا الباب:

                           
(، 7410ألخالق، برقم )، باب ما جاء في معالي ا-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب البر والصمة عن رسول اهلل  (7)

 (.7741وحسنو األلباني في صحيح الجامع، برقم )



وبذل  ،ىو طالقة الوجو"في تفسير حسن الخمق قال:  -رحمو اهلل-بن المبارك وروى الترمذي عن عبد اهلل 
 .(3)"وكف األذى ،المعروف

 ،واإلحسان إلى الناس بجاىو ومالو ونفسو وعممو ،بذل الندى :بذل المعروف ،وبذل المعروف ،طالقة الوجو
كون من أصحاب األخالق ال ي فالذي يؤذييم ،وكف األذى عن الناس ،وما إلى ذلك من األمور ،وخبرتو
وقد ذكرت شيئًا من ىذا في أول الكالم عمى ىذا  ،-أعني حسن الخمق-وعرفو بعضيم بتعريفات أخرى  ،الحسنة
 .ىذا ىو حسن الخمق ،(0)"التحمي بالفضائل والتخمي عن الرذائل"يقول:  -رحمو اهلل-والحافظ ابن حجر  ،الباب

ياكم حسن -عز وجل-أسأل اهلل  ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو. ،األخالق أن يرزقنا وا   وأن يعيننا وا 

                           
 (.7442، باب ما جاء في حسن الخمق، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب البر والصمة عن رسول اهلل  (3)
 (.41/ 1انظر: فتح الباري ) (0)


