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"َما ِمْن  - نه رضي اهلل-شرح حديث َأبي الدرداِء [ 6باب حسن الخمق ] –شرح كتاب رياض الصالحين 
َما  "َأكثر - نه رضَي اهلل-ِق" وحديث أبي ُهريرة َشيٍء َأْثَقُل في ميزَاِن الُمؤِمِن َيوَم الِقيامة ِمْن ُحْسِن الُخمُ 

    "َة؟الَجه   اَس اله   ُيْدخلُ 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

-: أن النبي -رضي اهلل تعالى عنو-حديث أبي الدرداء  "حسن الخمق"في باب  -رحمو اهلل-فقد أورد المصنف 
ن اهلل ي   ،من يوم القيامة من حسن الخمق))ما من شيء أثقل في ميزان المؤ قال:  -صمى اهلل عميو وسمم بغض وا 

 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ،(1)((الفاحش البذيء
يوم  ))ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن :ولكن لشطره األول ،كمم فيووىذا الحديث في سنده بعض من ت  

ن اهلل يبغض الفاحش البذيء(() :وكذلك في جزئو اآلخر ،ما يشيد لو ويقويو ،القيامة من حسن الخمق((  .)وا 
ظاىره العموم بمعنى أن حسن الخمق  ،))ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخمق((قولو: 

))ما من  ،ولكنيا تمنع أن يزيد شيء عميو ،ال تمنع التساوي )أثقل(أفعل التفضيل و  ،ىو أثقل شيء في الميزان
 ،أشياء ثقيمة في الميزان تساوي حسن الخمق مثالً  يعني يوجد ىناك ،يوم القيامة((شيء أثقل في ميزان المؤمن 

وىذا بطبيعة الحال ينبغي أن يحمل عمى ما بعد التوحيد واإليمان  ،لكن ال يوجد شيء أثقل منو ،أو تقاربو
لو فنن أثقل شيء لكن من شعب اإليمان وأعمالو وخال ،وشيادة أال إلو إال اهلل فيي أثقل شيء في ميزان العبد

 .سن الخمق يشمل األقوال واألفعال الجميمة التي تصدر عن اإلنسانوح   ،سن الخمقفي الميزان ىو ح  
ن اهلل يبغض الفاحش البذيء((قولو:  فالفحش ىو  ،ن يصدر منو ما يقبح ويشينوالفاحش عرفنا أنو م   ،))وا 

أنو لم يكن  -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل في صفة و  ،الشيء القبيح الذي يستيجن من األقوال واألفعال
       فاهلل  ،ولم يكن يتكمف ذلك ويتصنعو -صمى اهلل عميو وسمم-لم يكن ذلك من صفتو  ،فاحشًا وال متفحشاً 

وتنفر منو  ،والبذاء ىو القبح في الكالم حيث يصدر منو ما يستيجن ،يبغض الفاحش البذيء -تبارك وتعالى-
ويشمل ذلك السباب  ،اإلنسان الذي يصدر منو قبيح القول يقال لو: بذيءف ،لفطر المستقيمةوا ،الطباع السميمة
واإلقذاع ونحو ذلك مما يتكمم بو المتكممون حيث ال يضبطون ألسنتيم فيصدر منيا ذلك القول  ،والشتائم والقذف

 الفاحش البذيء. ،المستيجن
عن أكثر ما يدخل الناس  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل  قال: سئل رسول -رضي اهلل تعالى عنو-وعن أبي ىريرة 

                           
-     (، والترمذي، أبواب البر والصمة عن رسول اهلل 4799أخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في حسن الخمق، برقم ) - 1

(، والمفظ لو، وصححو األلباني في صحيح األدب المفرد، برقم 2002، باب ما جاء في حسن الخمق، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم
(361.) 



رواه  ،(2)((الفم والفرج))فقال:  ؟وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ،((تقوى اهلل وحسن الخمق))الجنة؟ قال: 
 الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ىا أن يجعل العبد بينو وبين وتقوى اهلل معنا ،))تقوى اهلل((ما ىو؟ قال:  ،سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة

بمعنى أنيم يدخمون  ،))وحسن الخمق(( ،وىي كممة جامعة ،عذاب اهلل وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نيى
-- اهلل  شمل كل محاب  تفالتقوى  ،والواقع أن حسن الخمق ىو من جممة التقوى ،بالتقوى ويدخمون بحسن الخمق

وقرن بين تقوى اهلل وحسن  ))تقوى اهلل وحسن الخمق(( ،-ل جاللوج-تقى بو ربنا كل ما ي   ،-تبارك وتعالى
ق وأما حسن الخم ،بفعل أوامره وترك نواىيو ،بعض أىل العمم يقولون: إن تقوى اهلل ىي حسن الصمة بو ،الخمق

فاإلنسان الذي يحسن خمقو معيم فمعنى ذلك أنو يتواصل معيم ويتعامل معيم  ،فيو حسن الصمة بالناس
 .بما يجمل ويحسن ويخالطيم

وعامة ىذه  ،الفم؛ ألن اإلنسان ركبت فيو الشيوات ،))الفم والفرج((فقال:  ؟وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار
قد يجد ليا  ،ونحو ذلك الفم الغيبة والوقيعة في أعراض الناس ،فرجالشيوات الحسية الجسمانية تدور عمى الفم وال

وشيء لربما تميل  ،فيذا فيو شيوة ،فاكية تطيب بيا مجالسيم في نظرىم لألسف قد تكون ،كثير من الناس لذة
مجاىدة ىذا المسان وترك الناس وعدم  تكان ويصعب عمى اإلنسان أن يضبط حركة المسان؛ ولذلك ،إليو النفوس

أن  ،بخير نسان نفسو عمى أال يذكر الناس إالأن يروض اإل ،الوقيعة في أعراضيم أو نحو ذلك من أشق األمور
نا لمؤاخذون عمى ما نتكمم بو؟ قال: -رضي اهلل تعالى عنو-ولما قال معاذ  ،يدع الناس من شره كمتك ))ث: وا 

))عمى مناخرىم إال حصائد  :وفي الرواية األخرى ،(3)((وىل يكب الناس عمى وجوىيم ،أمك يا معاذ
 .[18]ق: ٍل ِإَّل  َلَدْيِ  َرِقيٌب َنِتيٌد{}َما َيْمِفُظ ِمْن َقوْ يقول:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،(4)((؟!ألسنتيم

نما النظر والمذة التي تحصل بو وما يحصل من لذة في الممس ،ىو محل الشيوة ،وأما الفرج فذلك معروف  ،وا 
وليذا قال  ،المذة الكاممة وىي المقارفة بالفرجومن لذات في السمع والشم ونحو ذلك إنما مرجعو ومصيره إلى 

إن اهلل كتب عمى ابن آدم حظو من الزنا، أدرك ذلك ال محالة، فزنا العين )): -عميو وسممصمى اهلل -النبي 
ولذلك تجد بعض الناس  ،(5)((النظر، وزنا المسان المنطق، والنفس تمنى وتشتيي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبو

تبمغ فواتير الياتف عنده  ولو سألتم أحدًا يعمل في الياتف ممن يختص بيذه األمور فتجد من ،قد يمتذ بالسماع
مع  ،يستمتع ويمتذ بو ،-أعزكم اهلل-والسبب مكالمات يجد فييا بعض كالم البغايا  ،إلى سبعين ألفًا أو ثمانين ألفاً 

                           
(، 2004ي حسن الخمق، برقم )، باب ما جاء ف-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب البر والصمة عن رسول اهلل  - 2

(، وقال محققوه: "حديث حسن"، وذكره 7907(، وأحمد في المسند، برقم )4246وابن ماجو، كتاب الزىد، باب ذكر الذنوب، برقم )
 (.977األلباني في السمسمة الصحيحة، برقم )

األلباني في صحيح الجامع، برقم (، وصححو 3973أخرجو ابن ماجو، كتاب الفتن، باب كف المسان في الفتنة، برقم ) - 3
(205.) 
 (.3559، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي  - 4
كتاب  (، ومسمم،6612، برقم )[95]األنبياء: }َوَحَراٌم َنَمى َقْرَيٍة َأْهَمْكَهاَها َأه ُهْم ََّل َيْرِجُعوَن{أخرجو البخاري، كتاب القدر، باب  - 5

 (.2657القدر، باب قدر عمى ابن آدم حظو من الزنا وغيره، برقم )



وتسمب أموالو  ،ر بوغر  وي   ،ومع ذلك يصرف ىذه الساعات الطوال ،كالم إنما ىو ،أنو ال يطالو من ذلك شيء
ثم بعد ذلك تنبعث القوى الغريزية عند اإلنسان  ،ثم بعد ذلك يفضي إلى القمب ،وبيذه الطريقة عمى شيء يسمع

فكان الفرج والفم من أكثر  ،بأي طريق كان ،استفراغ الشيوة ،لتحقيق الشيوة الكبرى التي يحصل بيا االستفراغ
ييو ورجميو أضمن ))من يضمن لي ما بين لح: -صمى اهلل عميو وسمم-؛ وليذا قال النبي النار ما يدخل الناس

 ،-رضي اهلل تعالى عنو-الحديث اآلخر أيضًا ىو حديث أبي ىريرة  ،المقصود بو المسان والفرج ،(6)((لو الجنة
 واهلل أعمم. ،أدع ىذا لميمة قادمة إن شاء اهلل

 وآلو وصحبو. ،نبينا محمد وصمى اهلل عمى

                           
 (.6474أخرجو البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ المسان، برقم ) - 6


