
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

   1شرح مقدمة الباب 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
  ."حسن الخمق"في ىذا الكتاب المبارك وىو باب  -رحمو اهلل-فيذا باب جديد من األبواب التي عقدىا المصنف 

وىذه السجية أو الممكة الراجح  ،تبعث عمى كل جميل من األقوال واألفعال ،ممكة في النفساألخالق ىي سجية و 
 ،-تبارك وتعالى-فيكون ىبة من اهلل  ،اإلنسان وخمقو عميو -عز وجل-فطر اهلل  ،بميأن منيا ما ىو غريزي ج  

الحمم  :يحبيما اهلل أشج عبد القيس حينما أخبره عن خصمتين فيو -صمى اهلل عميو وسمم-أخبر النبي كما 
أو أن  ،ق بووتخم   ،مو ىو واكتسبوىل ىو شيء حص   ،عن ذلك -صمى اهلل عميو وسمم- فسأل النبي   ،(1)واألناة

 عميو. -تبارك وتعالى-أن ذلك مما جبمو اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-فأخبره النبي  ،؟اهلل جبمو عميو
وال أدل  ،منو مكتسب وقدرٌ  ،طر اإلنسان عميياف   ،ي النفسفيذه األخالق منيا ما ىو ممكات وسجايا راسخة ف

نما الحمم بالتحمم ،))إنما العمم بالتعمم: -صمى اهلل عميو وسمم-عمى ذلك من قول النبي   ،وىذا ىو الشاىد ،(2)((وا 
فيكون ذلك  ،وترويض لمنفس عمى ىذه الخصمة ،وىذا يحتاج إلى طمب ،فيحصل بالتحمم ،فالحمم من األخالق

 .دة لوعا
ولست أعمم  ،طر عمييا الناس يتفاوتون فييا غاية التفاوتوممكة راسخة ف   ،األخالق التي تكون سجية لإلنسان

ىذه األرض التي نشاىدىا  ،مق الناس من األرضوقد خ   ،من األرض لمنفس في ىذه المعاني واألبواب أكثر شبياً 
 ،عمييا الزرعيصعب  ،نيا أرض صعبة بركانية سوداءم ،وتتفاوت غاية التفاوت ،تختمف بقاعيا غاية االختالف

فيكذا بعض  ،بل يصعب العيش في أكنافيا ،ويصعب التنقل عمييا ،كناىاويصعب س   ،ويصعب االنتفاع بيا
ومن الناس من تكون  ،وىذا يحتاج ترويضو إلى جيد مضاعف ،وأخالق في غاية الوعورة ،قمب أسود ،الناس

ىي  ،ويسيل االنتفاع بيا والعيش في أكنافيا ،ع فيياويسيل الزر  ،المشي عمييايسيل  ،نةىينة لي ،أرضو سيمة
 ،سيمة ،فيي مييأة ،ومن أراد أن ينتفع فإنو ال يحتاج إلى أن يبذل الكثير من الجيد من أجل تييئتيا ،ىكذا

ل والخصال ويوجد فييا من الخال ،تحتاج إلى شيء من الترويض ،بين األولى والثانية ،وىناك أرض بين بين
تحتاج  ،ولكنيا تحتاج إلى معالجة أيضاً  ،أو كان ذلك من صفة تمك األرض وسيماىا ،بل صاحبيا عميياالتي ج  

ن نعرف م   ،وفيمن حولنا ،وىذا أمر نشاىده تمامًا في أنفسنا ،تكون مييأة صالحة لالنتفاعل ؛إلى شيء من الجيد
يتوارثو  ،وطيب القول ،وحسن الخمق ،ة عمى سماحة النفسكبير تربي الناس بل نحن نجزم أن ىؤالء لم يتمقوا

إذا لقيت  ،ستغرب إن وجد خالف ىذاوي   ،بكامميا الرجل والمرأة والصغير والكبير انعرف أسرً  ،الصغار من الكبار
وتخجل ويعرق  ،واأللفاظ التي تجري عمى لسانو ،أصغرىم ال تدري ماذا تصنع بنفسك من شدة حفاوتو وترحابو
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أرادوا أن  إذا -أصغرىم لربما يقارب السبعين-  والكبار  ،سجية ،الصغير فضاًل عن الكبار امن ىذجبينك 
وتجد  ،ثم الذي بعده ،ثم الذي بعده ،يدخموا مجمسًا أو يخرجوا أو نحو ذلك بصورة تمقائية الكبير أواًل ثم الذي بعده

نما اهلل  ،كاد تجزم أن ىذه األشياء لم يمقنوىاوأنت ت ،يندر أن تجدىا عند الكثير من العامة اأشياء وأخالقً  -وا 
 .وىذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء ،وفطرىم عمى األخالق الفاضمة ،جعل فييم ىذه المزية -تبارك وتعالى

 يقاطع أباه ،يقاطع أمو ،يقاتل أخاه ،األخ يمكن أن يقاتل أقرب الناس إليو ،آخرين في غاية الصعوبةنعرف و 
ويمكن أن يتشتت ىذا العقد قبل الدخول بأتفو  ،يمكن أن يعقد ويبرم عقد نكاح أو نحو ذلك ،عمى أتفو األشياء

كأنما ىم  ،يي تنتمشاكميم ال ،عالقاتيم صعبة ،تعامميم صعب ،الحياة صعبة ،عمى قضية تافية ،األسباب
وىذا مع  ،عم مشكمةوال ،واألخ مشكمة ،واألب مشكمة ،األم مشكمة ،الحياة كميا مشكالت ،شيء يجمب المشكالت

من حياتيم  اصار جزءً  ،حتى كأنيم قد تروضوا عمى ىذا ،كل الحياة مشاكل ،وىذا مع رئيسو في العمل ،زمالئو
وتجد النتائج  ،مقن صباح مساء األخالق ويربىل معو الكثير وي  بذ  تجد اإلنسان أحيانًا ي   ،-نسأل اهلل العافية-

احتدام النفس أو نحو ذلك يصدر أشياء تفارق األخالق من األقوال  ،فاجأ عند الغضب أو االحتدامت   ،ضعيفة
فيو مع كل ىذه  ،ىذا موجود مع الجيود التي تبذل ،أو الظمم أو غير ذلك ،أو التسمط ،واألحكام عمى الناس

عز - وحباىم اهلل ،أواًل ممن جبموا عمى األخالق الفاضمة الجيود سنوات ال يداني وال يقارب أولئك الذين وصفت  
  من ذلك بسطة ووفرة. -وجل

لممشاعر النفسانية من الضيق واالكتئاب واإلحباط  ،لمخير ولمشر ،القابمية لكل شيء ،وىكذا الناس في القابمية
وقد تأممت كثيرًا في  ،ىم يتفاوتون غاية التفاوت ،والفأل واالنطالق في الحياة ،وما إلى ذلك ،والشعور باليأس

من شاء من  -عز وجل-يعطيو اهلل  فرأيت أن ىذا أمرٌ  ،وأرى من مشكالتيم ،منيمأحوال الخمق مما أسمع 
عين عمى ذلك أو يضعفو مما وما ي   ،مع أن الممارسات والمعالجات وطريقة التفكير والنظر في األمور ،عباده

ك تجد بمية؛ ولذلبقى القاتلكن  ،كل ىذا أمور تساعد ،جاء في النصوص مما يخفف عن اإلنسان إلى آخره
السؤال األول الذي يوجيونو لممرضى النفسيين: ىل في األسرة أحد يعاني من مرض  ،األطباء النفسيين مثالً 

 ؟ ينفس
وتجد سوء األخالق  ،ولذلك تجد الغضب أحيانًا في أسرة سمة ،فإذا وجد في األسرة معنى ذلك أن القضية وراثية

وسماحة النفس وما  ،وتجد أحيانًا الدعابة واالنطالقة ،ل األسرةوتجد أحيانًا الكآبة في ك ،أحيانًا في كل األسرة
فيفارق  ،من ىذا الحكم العام ،ويخرج من ىذا أفراد وقد يند   ،كل ىذه األمور ،لوىكذا تجد الكرم والبخ ،إلى ذلك

امرأة مشكمة  ،كممة أحيانًا أو مشكمة يسيرة جدًّامن الناس من يسمع  ،لكن انظروا إلى أحوال الناس ،أىمو وقومو
أظممت الدنيا في  ،أو نحو ذلك ،أو خسر خسارة معينة ،أو مع مسئولو في العمل أو زميمو في العمل ،مع زوجيا

وال أن يجمس  ،ال يستطيع أحد أن يتكمم معو ،واكتأب وأصبح في حال يرثى ليا ،خالص يريد أن ينتحر ،عينو
 : رأيت شابًّامما رأيتفالمستشفيات  ىحدزرت إ قبل أمسو  ،شيء ىائل ،في حال من اإلحباط الشديد ،معو

يقمب كل أن يحتاج  ،عمى السرير ،من عشر سنوات وىو عمى ىذه الحال ،تتحرك عيناه ويداه فقط ،بشمل امصابً 
 .عشر سنوات عمى ىذه الحال ،ساعتين من أجل أال يتقرح

ذا  ،دثت عنوح   ،ىذا الشاب في غاية الدعابة والطرفة  ،تمسحأن تحتاج و كممة  ،و يكتب كممةبمجرد ما أتيت وا 



 ،مسحوا كممة )فيو( عمى سبورة صغيرة عند يده ذلك كتب )فيو( وبعد ،عميكم السالم ،عميكم أول ما أتيت السالم
اإلصابة منعتو من الكالم ومن الحركة عشر  ،يتكممأن ىو ال يستطيع  ،بدأ يكتب النكتة ،طيب اكتب ،)نكتة(
 ،مسحت   ذلك فيو( لوحدىا وبعدطبعًا ) ،كممة ،كممة ،من الطرفة كتب )فيو لغز(تصور بعدما انتيى  ،سنوات
اآلخرين من د يير  ،ء أخرىيعمل أشياأن ثم أيضًا يمكن  ،طريف جدًّا ،ويأتي بالمغز ،تمسح ىا)لغز( وبعد ىاوبعد

طريف وصاحب  ،فالشاىد ىذا إنسان بيذا البالء العظيم ومع ذلك ىو بيذه الحال ،أن يضحكوا وأن يفرفشوا
يعني  ،تصور ىؤالء يعانون معاناة ،ضع جثةالجسم حيث و   ،ويده تتحرك ،بالكتابة ،لكن ما يعرف يتكمم ،دعابة

ال يستطيعون  ،ىذا أمر ليس بسيل ،حاجة اإلنسان اليومية يمييا غيرهأن أقل وأكثر ما يعانون في آن واحد ىو 
 ابينما نحن نسمع كل يوم إلى ىذا اليوم أناسً  ،فيو أدنى ضيق فيذا اإلنسان ال تجد ،ونيمأن يقوموا بشيء من شئ

يانًا قد وأح ،وأحيانًا تكون ىذه المشكمة تافية ،وال تستطيع أن تسمع المشكمة أصال من كثرة البكاء ،يئسوا وبكاء
مية عند بعض فتوجد قاب ،لكن بالنسبة إليو كبيرة عظيمة ،قد تكون ىذا القضية بالنسبة إليك تافية ،يكتب برسالتو

عز -ما عند اهلل  ر  وتذك   ،وبعضيم يعوض ذلك بالصبر ،وبعض النفوس أعطاىا اهلل ،النفوس شديدة لالنكسار
وقد تكممت عمى  ،والحديث في ىذا يطول ،وما إلى ذلك فتيون عميو مصيبتو ،اوسرعة انقضاء الدني ،-وجل

 ثم الشكر. ،ثم الرضا ،ثمانية مجالسأشياء من ىذا في موضوع الصبر في األعمال القمبية في نحو 
تجد أحيانًا الشاب نشأ في بيئة طيبة صالحة خيرة من  ،والخير والشر ،فالمقصود أن قابمية اليداية والضالل

وقد مل وسئم مما يالقيو صباح  ،وال يفوت فرصة ،والولد يبحث عن الشر والفساد في كل مكان ،عاةأبوين د  
مجرد ما  ،وال وجد من يوجييم ،ن ىناك وراء البحار ما سمع كممة طيبة ربماوتجد آخري ،مساء في بيت أىمو

رأينا من ىذا في الجامعة  ،أو كتيب عن اإلسالم أو نحو ذلك أسمم وتحول إلى شيء آخر ،وقع بيده مطوية
تمك  أينا فيور  ،عشر ثمانية ،سبعة عشر ،ستة عشر ،ألناس أعمارىم أحيانًا خمسة عشر ،اإلسالمية نماذج فذة

بل سمعت كممة ألحد طمبة العمم لما زارىا قال:  ،في بالد كميا فتنة ،عشرة سنة فما فوق البالد نماذج من اثنتي
وصمودىم وتفانييم  ،يغبط ىؤالء عمى ثباتيم ،لو كنت في ىذه البالد ال أظنني أستطيع الصمود أمام ىذه الفتنة

وذاك بين  ،ذا شاب ينشأ في بيئة طيبة ويبحث عن الفسادى ،انظر التفاوت ،وما إلى ذلك ،وبذليم ،في دعوتيم
وأثر  ،أثر الطاعة في الوجو يظير ،في غاية اإلشراق ووجوهٌ  ،وقد تنزه ،الفساد ويبحث عن النور والخير

منيم من يقبل  ،توجد في النفوس قابمية لمتيذيب يتفاوت الناس بيا غاية التفاوتف ،المعصية في الوجو يظير
مكانًا لحوانيت الخمارين أو نحو ذلك  -أعزكم اهلل-لو دخمت  ،ذا تجده حتى في أىل السوء والفسادبل ى ،سريعاً 

 ،جد من يوجولكن ما و   ،ذرفت دموعو قد تجد في بعضيم من الدماثة والقابمية والتأثر ما لو أنو سمع كممة لربما
 .ومثل ىذا قد يتوب بمجرد كممة يسمعيا ،غمبتو نفسو وشيوتو

الذي من تحمى بو ظير  ،موضوع حسن الخمق ،األىمية غاية في ه مقدمة في ىذا الموضوع الذي ىوأقول: ىذ
ثم بعد ذلك ال تسأل عما يكون  ،ولين الجانب ،عميو كل جميل من األقوال واألحوال واألعمال مع طيب المعاشرة

 .(3) ذي ال يفتر((والقائم ال ،))يبمغ درجة الصائم الذي ال يفطر ،لو من الجزاء
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جممة  -رحمو اهلل-، وقد ذكر المصنف (4)أحاسنيم أخالقاً  -صمى اهلل عميو وسمم-أقرب الناس منزلة من النبي و 
 .، فيي من جممة األخالقوتتصل بو ،من األبواب بعد ىذا الباب ىي في الواقع تتفرع عنو

ياكم ىداة ميتد -عز وجل-وأسأل اهلل  ياكم بما سمعنا، ويجعمنا وا  ياكم األخالق أن ينفعنا وا  ين، وأن يرزقنا وا 
 الفاضمة.

 وصمى اهلل عمى نبينا محمد.

                                                                                       
 (.795و،  522"صحيح لغيره، وىذا إسناد ضعيف لجيالة مسمم بن قرط"، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، برقم )
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