
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 شرح رياض الصالحين
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 "َقط  

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 .والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

 .والسكينةباب الوقار  :-رحمو اهلل-قاؿ المصنؼ 
فػنف كػؿ  ،كما ىو شػأف المةػة ،قد ال نستطيع أف نأتي بمفظة تؤدي جميع ما تؤديو ىذه المفظة مف المعنى :الوقار

والتكميميػػة مػػا يفتػػرؽ بػػو عػػف ا لفػػاظ  ،والخادمػػة ،ولكػػف لػػو مػػف المعػػاني الفرعيػػة ،أصػػيالى يػػؤدي معن ػػلفػػظ فييػػا 
  .المقاربة

إف  :لكػػف نقػػوؿ ،قػػد ال نسػػتطيع ،كامػػؿ المعنػػى ا صػػمي والزا ػػدبعبػػارة أخػػرد تػػؤدي عػػف الوقػػار فمػػو أردنػػا أف نعبػػر 
لكػف ىػؿ  ،ىػو قريػب مػف الرزانػة ، تقػوؿ:فنذا أردت أف تقربو بمفظة ،أوصاؼ مجموعىو صفة تحصؿ مف الوقار 

ا   ؟ىو بمعنى الرزانة تمام 
وفيػػػو معنػػػى  ،الحمػػػـوفيػػػو معنػػػى  ،وفيػػػو معنػػػى التػػػؤدة ،السػػػكينةوفيػػػو معنػػػى  ،بمعنػػػى الرزانػػػةفالوقػػػار  ،ال :الجػػػواب
 .فنذا جمعت ىذه ا وصاؼ انتظـ منيا ما يعرؼ بالوقار ،الميابة

لربمػػا تجػػد اننسػػاف أحيان ػػا فػػي ىي تػػو إذا نظػػرت إليػػو مػػف بعيػػد  ،وميابػػة ،وحمػػـ ،وأنػػاة ،وتػػؤدة ،فػػالوقور فيػػو سػػكينة
ذا سمعت كالمو ،ظننت أنو وقور لربما عرفت أنو  ،ونظرت في مشيتو ،وتصرفاتو وتعامالتو ،حركاتوأو رأيت  ،وا 

ا شػية الم   :كمػا قيػؿ، عقػؿلربمػا تنبػع عػف خفػة فػي ال ،خفة في الحركة ،في المشيخفة  ،يخالؼ ذلؾ الوصؼ تمام 
وتفاجأ  ،إنساف أحيان ا تظف أنو وقور ،ىذا خالؼ الوقار ،خفة في االلتفات والنظر ،عقؿ صاحبياغالب ا تدؿ عمى 

التفػت مباشػرة وكممػا سػمع أدنػى ىمسػة وصػوت  ،اوخمف ػ ،اويسػار   ايتمفػت يمين ػأف أف ىذا اننساف ليس لو شػةؿ إال 
لى يميف وشماؿ ،إلى وراء  .فيذا خالؼ الوقار ،وا 

ػا فػي مشػية اننسػاف  ً تبػػارؾ -واهلل  ،كػؿ ذلػؾ خػالؼ الوقػار ،والتفاتػو فػي المشػية كثيػػر ا ،والعجمػػة الزا ػدة ،كػذلؾ أي
ينَ } :عباد الػرحمف ذكر في صفة -وتعالى ل ونَ  َخواَطَبه م   َوا  َذا َهْون وا اْْلَْرض   َعَلوى َيْمش وونَ  الَّذ   {َسوَام ا َقوال وا اْلَجواه 

 .[36: الفرقاف]
 ،ولػػيس فييػػا تمػػاوت ،لػػيس فييػػا عجمػػة ،المشػػية ليػػا أىميػػة ،فيمػػا يتصػػؿ بمشػػيتيـ ،فيػػذا مػػف أوصػػاؼ أىػػؿ الوقػػار

 .مشية قوية ثابتة
ػ كأنما ينحط -صمى اهلل عميو وسمـ-ي وكاف النب لػيس فييػا  ،وبقػوة وبثبػات ،ينػزؿ عمػى قدمػو كاممػة ،(1)بب  مػف ص 
 ف اننسػافأوكمػا ىػو معمػـو  ،أو ارتبػاؾ ،تنبػع عػف عجمػة ،لكف ليس فييػا خفػة ،فيذه مشية أىؿ انيماف ،تماوت
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كػػؿ ىػػذا تػػدؿ عميػػو  ،وا حمػػؽ لربمػػا يعػػرؼ مػػف مشػػيتو ،مػػف مشػػيتوؿ يعػػرؼ خب ػػوالم   ،يعػػرؼ مػػف مشػػيتوالمجنػػوف 
 .المشية

ل ونَ  َخوواَطَبه م   َوا  َذا} صػػاحب الوقػػار مػػا  ،صػػاحب الوقػػار مػػا يخػػوض فيمػػا يخػػوض فيػػو النػػاس {َسووَام ا َقووال وا اْلَجوواه 
 .مع مف ىب ودب ودرج ،ومجادالت ،ومجاوبات ،ومشاكسات ،يبقى في ميارشات
 ،وذاؾ لػـ يتػأدب معػو فػي سػيره ،ومجادلػةفوقؼ معو فػي لةػط  ،في مكاف ،في ممر ،بما يميؽىذا لـ يتعامؿ معو 

 ،ذىب وقػػارهىػػذا سػػي   ،وأف يربيػػو كمػػا يقػػاؿ ،وأف يوقفػػو عنػػد حػػده ،ويبقػػى يريػػد أف يؤدبػػو ،أو نحػػو ذلػػؾ ،فػػي سػػيارتو
عند كؿ تقاطع في مشاكسات مع  ،وىو عند كؿ إشارة ،وستذىب منزلتو وقيمتو ،وستذىب رزانتو ،ذىب بياؤهوسي  

ل ونَ  َخووواَطَبه م   َوا  َذا} ،ال ،خمػػػؽ اهلل ا َقوووال وا اْلَجووواه  ا مػػػف العيػػػب :يعنػػػي ،{َسوووَام  عمػػػى قػػػوؿ بعػػػض  ،قػػػالوا قػػػوال  سػػػالم 
   .ما قصرت ،شكر ا ،بارؾ اهلل فيؾ ،المفسريف

ووي َل  َعَلووْيم مْ  َسووَام  } :يعنػػي {َسووَام ا َقووال وا} :وبعًػػيـ يقػػوؿ ل ينَ  َنْبَتغ  وال نخػػوض  ،مػػا نػػدخؿ [55: القصػػص]{ اْلَجوواه 
 .معؾ في ىذا الخوض

 ،وا قػواؿ ،التصػرفاتو  ،ىي ػة اننسػاف :فمجمػوع ىػذه ا وصػاؼ ،ا شياءالشاىد أف صاحب الوقار يتنزه مف ىذه 
 .كؿ ىذا مف مجموعو يحصؿ الوقار ،طريقة النظر ،طريقة المشي ،طريقة الكالـ

 ،والنػاس فػي ىػذا يتفػاوتوف غايػة التفػاوت ،وفيػو رزانػة ،وفيو بيػاء ،وفيو سكينة ،لو ىيبة :يعني ،فالف وقور :قاؿي
عمػى اهلل جبمػو  ،ىػو ىكػذا ،ة فػي اننسػافتكوف جبمي   ،أو بعض ىذه ا وصاؼ ،وأحيان ا تكوف مثؿ ىذه ا وصاؼ

ومػػف النػػاس مػػف يحتػػاج فيػػو إلػػى  ،أنػػا عمػػى السػػجية ،ال :ىػػؿ تصػػنعت؟ يقػػوؿ ؟تكمفػػت ذلػػؾ : ىػػؿتقػػوؿ لػػو ،ىػػذا
نما الحمـ بالتحمـ ،إنما العمـ بالتعمـ)) :يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي  ،ترويض لمنفس  .(1)((وا 

والصػػػبر وحػػػبس الػػػنفس عنػػػد  ،ا خػػػالؽ الكاممػػػة بالمجاىػػػدات ،فػػػيمكف لانسػػػاف أف يػػػروض نفسػػػو عمػػػى الكمػػػاالت
 .داوعي الطيش والةًب والشيوة

يفكػر  ،إنمػا يػزف الحػرؼ ،كمػا يثرثػر كثيػر مػف النػاس مػف تقػودىـ ألسػنتيـ ،ال يثرثر في المجالسفصاحب الوقار 
فػنف ذلػؾ  ،صػاحب الوقػار ال يقيقػو ويًػحؾ بمػؿء فيػو فػي المجػالس ،ويكوف لػو ىػدؼ فػي الكػالـ ،قبؿ أف يتكمـ

  .إنما إذا ًحؾ يًحؾ باعتداؿ ،يذىب الوقار قطع ا
 ،أو يبػػدو كأنػػو فػػي مصػػيبة ،أو يتمػػاوت فػػي المشػػية ،كمػػا يظنػػو الػػبعض ،بيقط ػػولػػيس معنػػى الوقػػار أف اننسػػاف 

نما ىو ما ذكرت   ،ليس ىذا ىو المطموب  .وا 
أف بينيما  -واهلل تعالى أعمـ-والذي أظنو  ،أعـ منونيا إ :بعًيـ يقوؿ ،وأما السكينة فيي قريبة مف معنى الوقار

لكف السكينة تزيد مف جية الداللػة عمػى معنػى  ،والسكينة ىي أحد ا وصاؼ التي يتحقؽ منيا الوقار ،نوع ارتباط
والمجػػػيء  ،فػػػي الػػػذىاب ،الخفػػػة سػػػجية عامػػػةو سػػػواء كانػػػت ىػػػذه العجمػػػة  ،وال خفػػػة ،لػػػيس ىنػػػاؾ عجمػػػة ،السػػػكوف

بعػض النػاس أحيان ػا قػد يبػدو  :يعنػي ،المشػكالتأو كانػت عنػد  ،ىنػا وىنػاؾرأسػو  ،وااللتفات والنظر وما إلى ذلؾ
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فتتعجب مف ىذا اننساف الذي كاف في  ،شديد باف عقموأو حصؿ فرح  ،لكف إذا حصمت مشكمة باف عقمو ،ىاد  ا
  !.الحاؿإلى ىذه كيؼ تحوؿ  ،ىذه المنزلة

تعػاب  ،ميػؽت الصػدر منػو تصػرفات تف ،ولذلؾ تجد الناس أحيان ػا فػي وقػت المصػا ب قػد يخػرج اننسػاف مػف طػوره
  .كيؼ تصدر مف مثمو؟ ،عميو

ػػولربمػا قػاـ ي   ،العجمػة والخفػػةوبعًػيـ فػي حػػاؿ الفػرح يصػيبو شػػيء مػف  ىػػذا الػرزيف الوقػػور  ،أو نحػو ذلػؾ ،رضع 
 .تحوؿ إلى شيء آخر

نػا اهلل اعاف-تذىب باختيار اننساف في شػرب المسػكر وفي العقؿ  ،ذا يذكرني بأف ىذه الكماالت في الشخصيةوى
يػػػاكـ مػػػف  يرجػػػع  ،واهلل المسػػػتعاف ،الحبػػػوب بأنواعيػػػا ىػػػذه المػػػدمرة ،أكػػػؿ ىػػػذه المخػػػدرات وتعاطييػػػاو  -كػػػؿ مكػػػروهوا 

  .وما أشبو ذلؾ ،الوقار والميابة والرزانة وكماؿ العقؿأبعد ما يكوف مف  ،اننساف إلى حاؿ
ذكر لي بعًػيـ عػف رجػؿ فػي نػاحيتيـ  ،بعض ا مثمة سباتلعمي ذكرت في بعض المنا !،وكـ سمعنا مف أشياء
 ،انظػػروا كيػػؼ تفعػػؿ ىػػذه ا شػػياء بالنػػاس ،فػػي مناسػػبة زواجبعػػض السػػفياء واحتػػاؿ عميػػو  ،عػرؼ بالوقػػار والرزانػػة

ػعوا لػو فػي الشػراب  ،فػي تمػؾ المناسػبةاحتاؿ عميو بعػض السػفياء  لحبػوب التػي تػورث بعػض ا -فػي الشػاي-فًو
عوا لو ا ،صاحبيا خفة وطرب  فأصػاب الرجػؿ   ،رجػؿ معػروؼ بالرزانػة والةيػرة عمػى الػديف ،وأكثروا لو مف ىذا ،فًو

ة في ذلؾ الزواجو  ،مف الطرب والخفة شيء    ،وقاـ الرجؿ يشجع النػاس ،يًربوف بالطبوؿصاروا  و ،أقاموا عًر
وعما يعرفوف  الذيفوالناس يتعجبوف  ،وبأشد ما يجد يقفز وينزؿ ،وينيض ويأخذ بأيدييـ     !فالف ،المًو

وبعًػيـ  ،والنػاس يًػحكوف ،يقفػزوجمػس  ،فصػعد ،لػيس عميػو سػور ،كػانوا بجػوار سػطا دار ،بيػذا بؿ لـ يكتؼ  
 !.؟كيؼ حصؿ ىذا ،في حاؿ مف االنبيار والتعجب
 ؟!. كيؼ يعمد اننساف باختياره فيمةي عقمو ،في ىذا اننساف الذي عرؼ بالرزانةانظروا كيؼ فعمت ىذه السمـو 

 -أعػػزكـ اهلل-كػػاف  لمػػا شػػرب المسػػكر عػػف رجػػؿ مػػا ذكػػره بعػػض أىػػؿ العمػػـ فػػي بعػػض المناسػػبات ولعمػػي ذكػػرت
أ يتمًمض ويستنشؽ ويةسؿ وجيو ببولو  الحمػد اهلل الػذي جعػؿ المػاء  :ثـ يقوؿ ،-أعزكـ اهلل ومف يسمع-يتًو

 ىذا مف الوقار؟  أيف ،والصالة نور ا ،طيور ا
 .ويتحوؿ إلى مثؿ ىذه الحالة ،وبنات في بيت ،ال يقؿ عف عشرة أوالدعنده ما  ،ييذي ،يتكمـ ،يجري في الشوارع

فصورتو  ،-أعزكـ اهلل- ذلؾ فكاف يمعؽ ،كاف يشرب المسكر يستفرغ الم -أعزكـ اهلل-أنو وآخر كاف سبب توبتو 
ت ىذا عميو ،زوجتو   .فكاف ىذا سبب ا لتوبتو ،ثـ لما أفاؽ عًر

لمػاذا نمػت ىنػا؟  ؟لمػاذا أنػا ىنػا ؟مػا الػذي حصػؿ لػي ،فسػأؿ أىمػو ،وجػد نفسػو فػي مكػاف ،ناـ وتعػب الذيواآلخر 
ويقفػز  ،يمسػؾ القمػرأف  يريػد ،سػكراف ،مجنوف ،تقفز طوؿ الميؿ تريد أف تقبض عمى القمرأف كنت تحاوؿ  :قالوا

 .ي ىنا؟بء جا ما الذيفمما أفاؽ قاؿ: أنا  ،حتى تعب فناـ في مكانو ويسقط
  .ويًحؾ منيا الناس ،أشياء عجيبة في أماكف ىد  شا ف شاىد  وم   ،تفعمو ما الذيأنت ما تدري طوؿ الميؿ  :قالوا

وؿ إلػػى أصػػةر  أكبػػر مسػػمػػف ويسػػب  ،قػػداـ زوجتػػو وأطفالػػو ،أعمػػى السػػيارة ،عنػػد ىػػذا الجسػػر يركػػب فػػوؽوأحػػدىـ 
وأطفالو  ،الجوازاتأو عند  ،عند الجمارؾ ،والناس ينظروف ،ويتبوؿ أماـ الناس ،ثـ يخرج عورتو ،وؿ في البمد مس

  .وىو يفعؿ ىذا ،انزؿ ،انزؿ :يتوسموف ،بو وزوجتو يتوسموف



ػػػػا باالختيػػػػار  السػػػػمـو  :الػػػػبالء اىػػػػذ -نسػػػػأؿ اهلل العافيػػػػة-فحينمػػػػا نتحػػػػدث عػػػػف الوقػػػػار الصػػػػورة التػػػػي تقابمػػػػو تمام 
 .بييـ تمام ا ،حيواف ،يتحوؿ صاحبيا إلى حاؿ أخرد ،والمخدرات ،والمسكرات

-واهلل  ؟!،وبمالػو ،باختيػاره -وىو ىػذا العقػؿ-ما ميزه اهلل بو عف الحيوانات فعجب ا لانساف كيؼ يختار أف يمةي 
  .ييدي مف يشاء إلى صراط مستقيـ -عز وجؿ

َباد  }وذكر اآلية  ،ذكر في ىذا الباب حديث ا واحد ا ينَ  الرَّْحَمن   َوع   .[36: الفرقاف]...{ َهْون ا اْْلَْرض   َعَلى َيْمش ونَ  الَّذ 
ػػػي اهلل عنيػػػا-ىػػػو حػػػديث عا شػػػة و   ع ا قػػػط  سػػػتجم  م   -صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ-مػػػا رأيػػػت رسػػػوؿ اهلل ))قالػػػت:  -ًر

 .متفؽ عميو (1)((إنما كاف يتبسـ ،واتوي  رد منو ل  ت  حتى  ،ًاحك ا
 ،مع ا ًاحك اما رأتو كذلؾ مستج ،ال ،شي  ابقي منو أنو ال يبالغ في الًحؾ حتى ال ي   :بمعنى :مستجمع ا ًاحك ا

فػػتا  إذاىػػذا ال يكػػوف إال  ،مػػف المحػػـ الػػذي يكػػوف فػػي الفػػـآخػػر مػػا يمػػي الحمػػؽ  :واتي ػػالم  و  :واتػػوي  رد منػػو ل  حتػػى ت ػػ
 .إنما كاف يتبسـ ،اننساف فاه

والًحؾ بصوت  ،لكف ليس معنى ذلؾ القيقية ،أنو كاف يًحؾ حتى تبدو نواجذه :لكف جاء في الحديث اآلخر
  .ثـ ىذا متى كاف؟ ،مرتفع

 .عد  وي   ،ذكروي   ،ستمما ذلؾ منوي  وبيف مف  ،فرؽ بيف إنساف دا م ا يًحؾ
 وآلو وصحبو. ،، وصمى اهلل عمى نبينا محمدواهلل المستعاف

                                                           

(، ومسمـ، كتاب صالة االستسقاء، باب التعوذ 3993(، رقـ: )5/32البخاري، كتاب ا دب، باب التبسـ والًحؾ ) أخرجو( 1)
 (.599(، رقـ: )3/313عند رؤية الريا والةيـ، والفرح بالمطر )


