
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 رضَي اهلل-وحديث نائشَة  ،"َأْكَمُل الُمؤِمِهيَن ِإيَماهًا َأحَسُهُهم ُخُمقاً" - نه رضَي اهلل-شرح حديث أبي ُهريرة 
    "ُخُمِق  دَرجَة الصائِم الَقائمِ اُلمْؤِمَن َلُيْدرُك ِبُحسِن  "ِإن   -نهها

سبتالشيخ/ خالد بن عثمان ال  
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
قال: قال رسول  -رضي اهلل تعالى عنو-حديث أبي ىريرة  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "حسن الخمق"ففي باب 

ي رواه الترمذ ،(1)وخياركم خياركم لنسائيم(( ،))أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنيم خمقاً : -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
 وقال: حديث حسن صحيح.

 ،عة وينقص بالمعصيةوأنو يزيد بالطا ،نحن نعمم أن اإليمان قول وعمل ))أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنيم خمقًا((
 ،ق ذلك أيضًا من أعماليم بالجوارح والمسانوبحسب ما يصد   ،بيموأن الناس يتفاوتون فيو بحسب ما وقر في قمو 

فدل ذلك  ،خبر في ىذا الحديث أن أكمميم في ىذا اإليمان ىم أحسنيم أخالقاً ي -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 
إيمان العبد حتى يصل  وأنيا تزيد في ،وأن األخالق تثقل الموازين ،بكمال األخالقعمى أن اإليمان يعظم ويكمل 

 .(())أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنيم خمقاً  ،إلى مراتب الكمال
وذلك أن  ،فإن خيارىم لنسائيم ىم أحسنيم خمقاً  ،وىذا داخل فيما قبمو ،سائيم(())وخياركم خياركم لن: ولو قو 

خص النساء  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،اإلنسان إنما يصدر منو ما يقبح من القول والفعل لنقص خمقو
م الناقصة إلى ظمم ؛ ألن الكثيرين لربما حممتيم أخالقيم الضعيفة وتربيتيخياركم خياركم لنسائيم(())بالذكر ىنا 

فينادييا  ،منيم أن يذكر اسميا أو ينادييا باسميا ف الواحدبل لربما يأن ،والحيف في حقيا ،وازدرائيا ،المرأة
 ،-أكرمكم اهلل- كأن يقول مثاًل: فالنة ،عن احتقار وازدراء بئنولربما أعقب ذكره ليا بعبارات ت ،بعبارات وألفاظ

والمرأة ىي مخموقة من  ،ا كمو جيل وسوء خمق ممن صدر عنووىذ ،و ذلكأو نح ،-أكرمكم اهلل-أو األىل 
وجعل تربية البنات أو تربية  ،ورعايتيا ،وأمر الشارع باإلحسان إلييا ،-عز وجل-وقد كرميا اهلل  ،الرجل

عبد ين دخول النار إذا أحسن الاألخوات كما جاء في بعض الروايات أن ذلك يكون حاجزًا وحائاًل بين العبد وب
 ىذه التربية.

ولكنو إذا دخل بيتو  ،أن يتصنع أمام اآلخرين مع زمالئو وأصحابو ونحو ذلكالواحد منيم كثيرون لربما يستطيع و 
لفو ليملربما   ،ولربما لضعفيم فإنو يبدو بصورة غير تمك الصورة التي يخالط بيا الناس ،لطول معافستو ألىمو وا 

معاممة في غاية يتعامل مع أىمو ب ،جية في تصرفاتو وأخالقو وتعامموفيحصل عند اإلنسان نوع تناقض وازدوا
                           

، باب ما جاء في حق المرأة عمى زوجيا، برقم -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب الرضاع عن رسول اهلل  - 1
(، وقال محققوه: "حديث صحيح، وىذا إسناد حسن، رجالو ثقات رجال الشيخين غير 2046(، وأحمد في المسند، برقم )1126)

فمن رجال أصحاب السنن، وروى لو البخاري مقرونا، ومسمم متابعة، وىو  -وىو ابن عمقمة بن وقاص الميثي- محمد بن عمرو
 (.1626"، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )حسن الحديث، والحديث صحيح بمجموع طرقو وشواىده



بمعنى أنو يحمل نفسو أمام اآلخرين عمى لون من  ،مقوأصل خ   منيم من يكون ذلك بسبب رجوعو إلى ،السوء
 .وظير عمى أخالقو من غير تكمف ،فإذا دخل بيتو فرغ ما في نفسو ،التبسط والتعامل الحسن
أو كما يقول  ،ربما يتصور أن المرأة ىذه ال قيمة ليا ،بسبب سوء تربيتو أو فساد تصوره ومنيم من يفعل ذلك

بمعنى أنو يكون في غاية القسوة  ،ن ذلك يفسدىا بزعميما  و  ،رعى ليا بالوال ي   ،متفت إليياال ي  ن المرأة إبعضيم: 
ولربما قال لو  ،حينما أراد أن يتزوجلربما قال لو أبوه  ،والسبب ىو فساد في التصور ،والتعامل الصمف مع أىمو

لألسف تجد ىذا اإلنسان  ،آالم النساء ومشكالتين من ذويين أشياء كثيرةمن ونسمع  ،وىذا كثير ،ه ولقنوهأصدقاؤ 
 ،ظن فيو الخير والصالح وأنو عجينة طيبة ونحو ذلك يتحول إلى شيء آخر في تعاممو مع أىموالذي كان ي  

إًذا ما العمل؟  ،اى وجيً عط   ت  وقد سمعت ىذا من أحدىم: المرأة ال بر بعضيمكما يع ،السبب عنده تصورات
 :الشارع وىذه نصوص ،مع أىمو ملقسوة يتعا -نسأل اهلل العافية-التعامل القاسي بكل صالفة وبكل  وىالعمل 

 .خياركم لنسائيم(())خياركم  ،(6)وأنا خيركم ألىمي(( ،))خيركم خيركم ألىمو
-واهلل  ،فالتمطف واإلحسان ،(2)وألطفيم بأىمو(( ،))إن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنيم خمقاً  :وفي رواية أخرى

اِحِب ِباْلَجْهِب{أوصى بمن ىو قريب منا بأن نحسن إليو  -عز وجل  }َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُهِب َوالص 
 ،زميل في العمل أو نحو ذلك ،أو عمل أو نحو ذلك ،أو سفر ،ىو الذي يجمعك معو دراسة ،[22]النساء:

اِحِب ِباْلَجْهِب{}  ،جعل بين الزوجين مودة ورحمة -تبارك وتعالى-واهلل  ،والمرأة تستحق ذلك وأكثر منو ،َوالص 
 ،ىذا ال يميق بحال من األحوال ،؟مف والتعامل بقسوة وفظاظة وسوء خمقكيف يتحول ذلك إلى ىذا الص

وأيضًا أن يصحح ما عنده من  ،وحمميا عمى ما يجمل ويميق ،إلى شيء من مجاىدة النفس واإلنسان يحتاج
 وال يتمقى ممن ىب ودب ودرج. ،عن أىل العمم وعمن يوثق بووأن يتمقى مثل ىذه المفاىيم  ،تصورات فاسدة

يفصل رأسيا عن يأتي بيرة و  -ىو وقد حدثني بعضيم عما فعل-في بعض البيئات لربما الواحد في ليمة الزواج 
 ،في منتيى القسوة لة ليذه المرأة المسكينة أنو قاٍس،لماذا؟ ليوصل رسا ،جسدىا بيده حينما يدخل عمى امرأتو

 وأنو ليس في قمبو رحمة.
 فيذا ما يجوز. يعني ضربيا عمى وجييا بيده، ا،عطيتيا قممً فأ ،أحدىم يقول في ليمة الدخول: قالت: أريد ماما

ادخل عمى  ،انتبو ،الرمح عمى أول ركزة ،الطالب ،ويقال لممعمم كذلك: انتبو ،ىذا الكالم لربما يمقنونو مثل
  أبدًا. ،أبداً  ،طالب وأنت في غاية الشدة والقسوةال

ن خاليا تخفى عمى الناس ت   *** وميما تكن عند امرئ من خميقةٍ   عمم  وا 
ن كان قوي الشخصية سيظيرو  ،إن كان ضعيف الشخصية سيظير ،ىو سيظير عمى حقيقتو فيما بعد يبقى  ،ا 

وال ينبغي لإلنسان أن يندفع في البداية فيقول المرأتو كل ما عنده من مشاعر في ليمة  ،اإلنسان عمى سجيتو
                           

، -صمى اهلل عميو وسمم-، باب في فضل أزواج النبي -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب المناقب عن رسول اهلل  - 6
 (.2210(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )2983برقم )

، باب ما جاء في استكمال اإليمان وزيادتو ونقصانو، -صمى اهلل عميو وسمم-ل اهلل أخرجو الترمذي، أبواب اإليمان عن رسو  - 2
سناده صحيح 692(، في كالمو عمى حديث رقم )1/320(، وذكره الشيخ األلباني في السمسمة الصحيحة )6216برقم ) (، وقال: "وا 

 عمى شرط الشيخين".



عمييا  يقسطيبدأ بداية جميمة وطيبة ثم بعد ذلك  ،ىذا غمط ،ثم بعد ذلك يبدأ يقسط ليا األخالق السيئة ،واحدة
ىذا ىو  ،فكل يوم في ارتقاء ،كل يوم ترى منو خمقًا جديداً  ،ترى منو كمااًل جديداً فكل يوم  ،أخالقو الجميمة

وىذا  ،ثم بعد ذلك يبدأ بالعد التنازلي ،وبعض الناس يكون عنده نوع اندفاع فيأتي بما عنده وبما جمعو ،الصحيح
 خطأ.

صمى اهلل -سمعت رسول اهلل عند أبي داود قالت:  -رضي اهلل تعالى عنيا-الحديث الذي بعده حديث عائشة و 
 رواه أبو داود. ،(0)بحسن خمقو درجة الصائم القائم(( ))إن المؤمن ليدركيقول:  -عميو وسمم

ى أنو عابد بمعن ،يعني يقال: فالن صوام قوام ،لمتصوير والتمثيل لالجتياد في الطاعة والصيام والقيام يذكران
الميل، ولكنو يبمغ بأخالقو بب كثير صيام وال كثير قيام مجد مجتيد في عبادتو، فقد ال يكون اإلنسان صاح

 مراتب أىل العبادات والمجاىدات الكبيرة، واهلل المستعان.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                           
 (.1032(، وضعفو األلباني في ضعيف الجامع، برقم )0289رقم )أخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في حسن الخمق، ب - 0


