
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

- بن نمرو بن العا  ُحسُن الُخُمِق" وحديث نبد اهللِ  "الِبر   - نن رضي اهلل-اِس بِن سمعاَن و  شرح حديث الن  
    شاً"َفاِحشًا َواَل ُمَتَفح   -مى اهلُل َنَمْيِ  وَسمّ َصمّ - "َلْم َيُكْن رسوُل اهلل - ننممارضي اهلل

خالد بن عثمان السبتالشيخ/   
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
 :ويقال أيضًا بالكسر-معان حديث النواس بن س   "حسن الخمق"في باب  -رحمو اهلل-فمما أورده المصنف 

فقال:  ؟عن البر واإلثم -صمى اهلل عميو وسمم-سألت رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-ِسمعان 
 رواه مسمم. ،"(1)((أن يطمع عميو الناس وكرىت ،واإلثم ما حاك في نفسك ،البر حسن الخمق))

))واإلثم ما حاك في نفسك  :-صمى اهلل عميو وسمم-والشاىد ىناك ىو قولو  ،"الورع"ىذا الحديث تقدم في باب 
-حينما سألو النواس  - عميو وسممصمى اهلل-والذي يتصل بيذا الباب ىو قولو  ،وكرىت أن يطمع عميو الناس((

 .))البر حسن الخمق((فقال:  ؟عن البر واإلثم -رضي اهلل تعالى عنو
حيث إنيا تدل عمى طاعة  ،فالبر كممة جامعة ىي من أجمع األلفاظ في داللتيا ،البر يقال لمطاعة والمعروف

أعمال  ،كل ىذا يقال لو: بر ،باطنةومراضيو من األقوال واألعمال الظاىرة وال ،وومحاب   ،-عز وجل-اهلل 
وكذلك أيضًا الصالة  ،الحياء بر ،الكرم بر ،بر -عز وجل-محبة اهلل  ،الخوف من اهلل بر ،اإليمان بر :القموب

}َوَلِكن  اْلِبر  َمْن آَمَن : -عز وجل-كما قال اهلل  ،كل ىذا من البر ،والصدقة بر ،واألذان بر ،والصيام بر ،بر
 َواْلَمَساِكيَن{ اْلَيْوِم اْْلِخِر َواْلَمََلِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالن ِبي يَن َوآَتى اْلَماَل َنَمى ُحب ِ  َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمىِبالم ِ  وَ 
وأيضًا اإلنفاق في سبيل اهلل مع إقام الصالة إلى آخر  ،-أصول اإليمان-فجمع ىذه األمور  ،اآلية [111]البقرة:

 ،كل شيء ىو طاعة فيو من البر ،كل معروف فيو من البر ،فيذا ىو البر ،-تبارك وتعالى- ما ذكر اهلل
وىذا يدل عمى قيمة  ،يعني أن عامة البر مضمن في حسن الخمق ،))البر حسن الخمق((فسألو عن البر فقال: 

ويحممو ذلك  ،اآلفات وذلك أن اإلنسان إذا كانت أخالقو حسنة فإنو يسمم من كثير من ،ظم منزلتووعِ  ،مقالخ  
 .عمى كثير من المعروف

فإذا كان اإلنسان عنده  ،(2)(())الحياء ال يأتي إال بخيرقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،الحياء من البر
وكذلك أيضًا يستحي  ،يستحي من خمق اهلل ،يستحي من اهلل ،حياء مثاًل فإن ذلك يحجزه عن مواقعة ما ال يميق

إذا كان  ،وكذلك أيضًا إذا كان عنده حياء فإنو يؤدي الحقوق ،اتءىو الشأن في أىل المرو  كما ،من نفسو
سمع منو لينة ىينة طيبة فال ي   وتكون معاشرتو ،وتحسن فعالو ،اإلنسان يتحمى بحسن الخمق فإنو يطيب كالمو

واإلثم ما  ،))البر حسن الخمقفقال:  ،ىكذا األخالق الحسنة ،وال يصدر منو إال الفعل الجميل ،إال القول الجميل
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والقموب  ،ذلك يكون بالنسبة لمنفوس التي ال زالت فطرتيا حيةو  ،حاك في نفسك وكرىت أن يطمع عميو الناس((
بل يتبجح  ،مست فإن اإلنسان ال يحيك في نفسو ذلكأما القمب إذا كان ميتًا والفطرة قد ط   ،التي ال زالت حية
 -حاك يعني تردد- يتمجمج في نفسوأما الذي  ،لربما يفتخر بذلك في المجالسو  ،والمعصية ،بالمنكر والفاحشة

وال يريد أن الناس يطمعون عمى أنو فعمو  ،ىل يجوز أو ال يجوز ،يتردد في نفسو ىل ىذا أمر جيد أو غير جيد
ال ،يذا ىو اإلثم وىو إرشاد لمورع في الواقعفأو نحو ذلك  ،أو تعامل بيذا النوع من المعاممة  فإن اإلثم أوسع وا 

سرقة أموال الناس ىذا كمو من األمور المحرمة  ،يعني أكل الربا ىذا ما يحيك في النفس ىذا واضح ،من ىذا
 لكن المشتبيات ىي التي تتردد في النفوس. ،الواضحة

 قال: لم يكن رسول اهلل -رضي اهلل تعالى عنيما-ثم ذكر الحديث اآلخر حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
 متفق عميو. ،(3)((إن من خياركم أحسنكم أخالقاً ))وكان يقول:  ،فاحشًا وال متفحشاً  -صمى اهلل عميو وسمم-

صمى -يعني لم يكن ذلك سجية وخمقًا وعادًة لو  ":لم يكن فاحشاً " ،الفحش ىو ما عظم قبحو من القول والفعل
المتفحش ىو الذي يتكمف و  ،لم يكن ذلك من أخالقو وسجاياه وما جبل عميو ،حاشاه من ذلك ،-اهلل عميو وسمم

ستغرب منو خالف وي   ،وىذا الذي يصدر منو ،يتكمم بالفحش ،يعني من الناس من يكون طبعو الفحش ،التفحش
 ،منو والناس ال يستطيعون مقاربتو وال معاممتو وال مخاصمتو وال محاورتو؛ ألنو فاحش ما تدري ما يأتيك ،ذلك

 .في الكالم القبيح ورمي الناس وقذفيم والوقيعة بيم بكبار القول من الفحش والمنكر يرسل لسانو
رى اآلخرين وال سيما أنو يرى أحيانًا من يظن يعني من الناس من قد ي   ،لم يكن يتصنع ذلك ويتكمفو "وال متفحشًا"

أو باعتبار أنو أحيانًا  ،قدوة قدوة باعتبار أنو والدىذا ال قد يكون ،وىذا لألسف يوجد في بعض البيئات ،أنو قدوة
أحيانًا قد تجد في  ،الطبع سرَّاق ،فيحاكيو تالمذتو والطبع لص ،وأحيانًا يكون ىذا من أىل العمم ،رجل لو وجاىة
المزاح  :قد تستغربون ىذا لكنو موجود ،وقد يكون من العمماء فعالً  ،قد تجد في بعض أىل العمم ،بعض البيئات
في مناقشة ماجستير أو دكتوراه في القاعة  ،وفي لجنة المناقشة ،ىذا يمزح معو ،ذاوينك يا ابن ك ،عندىم بالمعن

يضحك؛  والطالب يبتسم ويضحك والشيخ ،ابن الكمبيا  -شيخك يعني-أمام الناس يقول لمطالب: أنت والشيخ 
ه ىذا عند باب يمقا ،شرف في نظرىم أو نحو ذلك ىذه السبة والمعنة منو تعتبر وسام ألن ىذا الشيخ الكبير جدًّا

ى ش أو يعط  أحيانًا قد يناق   ،بل يقول عن نفسو ىو ،خارج وىذا داخل أىاًل أنت فينك يا ابن كذاوىو المسجد 
فيقال لو: ىا ما  ،ة أو كذاوالرجل قد يكون نشأ عمى عقيدة األشاعر  في قضية تتعمق بالعقيدة أو نحو ذلك اكتابً 
 ،العافيةاهلل نسأل - ىكذا فالفحش أحيانًا يكون ،يقول عن نفسو ،الكالم ىذا؟ فيقول: تبين إحنا ابن كذا ما ،رأيك

دنى تعامل ألك ولذلك مثل ىذا إذا خالطتو أو صار  ،ل اإلنسان كثيرًا من العمم بال تربيةيعني أحيانًا قد يحص  
وبعضيم قد يفعل ذلك في مجالسو  ،احش البذيءقذائف من الكالم الف ،منو كمعو ونحو ذلك ما تدري ماذا يأتي

وىذا قد تجده في بعض من ينتسب  ،-أعزكم اهلل- ويكون الحديث من السرة إلى الركبة ،يعني يتبسط ،الخاصة
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قد إنو جد من التالميذ من يسمع مثل ىذا الكالم أحيانًا ففإذا و   ،قد يوجد ،إلى دين أو من ينتسب إلى عمم
إال أن ىذه األمور ال  وأنو ما صدر منو ذلك ،ويعجب بو ،شياء باعتبار أنو يتمقى منوىذه األ يتقمص ويتمقف

 ،أحيانًا قد يوجد ،تراجم بعض من يقتدى بيم ،وبعضيم قد يجد بعض العبارات في بعض التراجم ،إشكال فييا
انظروا في الدواوين  ،وقد يكون ىذا البيت ينسب إلى إنسان ،وقد يوجد في أشعارىم من القذف واإلقذاع بالقول
قمصيا أحيانًا فيت ،قد تجد في بعضيا أشياء من ىذا القبيل ،المنسوبة لبعض من ينسب إلى دين أو نحو ذلك

فيذا  ،فتجري عمى لسانو ،فيتمقف مثل ىذه األشياء ،أنو يحسن الظن بيذا ،الناظر فييا من باب إحسان الظن
صمى اهلل عميو -فالنبي  ،وىو موجود وحاصل ومشاىد ،ةفحش أحيانًا بطرق قد تكون غير متوقعمن تعمم ال

 ،))إن من خياركم أحسنكم أخالقًا((وكان يقول:  ،لم يكن فاحشًا وال متفحشاً  -وسمم
وستأتي األحاديث التي تدل عمى أن  ،وال غرابة ،خيار المسممين أحسنيم أخالقاً  ،يعني ىذا عمى سبيل العموم 

 واهلل أعمم. ،لصائم الذي ال يفطر والقائم الذي ال يفتراإلنسان يبمغ بحسن الخمق درجة ا
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


