
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   السبت بن عثمانخالد: الشيخ

  توصيف كتاب رياض الصالحين
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلـى آلـه وصـحبه      

  : أجمعين، أما بعد
 وطـرقهم   -رحمهـم اهللا - ماءالعل تختلف مقاصد :فحديثنا في هذه الليلة عن توصيف لكتاب رياض الصالحين   

 -صلى اهللا عليه وسلم   - ، فمنهم من يقصد جمع حديث رسول اهللا       -صلى اهللا عليه وسلم   - في تأليف سنة النبي   
 ، وأبـي داود   ، والترمـذي  ،بحسب المسانيد، وبعضهم يقصد جمعه على طريق أبواب العلم، كالبخاري ومسلم          

 ، والجهـاد ، الحـج  ، الـصالة  ، الزكـاة  ، الطهـارة  ،إليمـان والنسائي وما أشبه ذلك، فيذكرون أبواب العلم، ا       
  .والمعامالت، وأشياء في األخالق والفضائل واآلداب، وما إلى ذلك

وبعضهم يقصد جمعه على أحاديث األحكام خاصة، كما فعل المقدسي في أحكامه الصغرى والكبرى، وكمـا                
 كتابه منتقى األخبار، فهؤالء يجمعون حديث      بن حجر في بلوغ المرام، وكما فعل أيضاً المجد في         افعل الحافظ   

م الطهارة على ترتيب أبواب      الذي يتعلق باألحكام خاصة، فيذكرون المياه ث       -صلى اهللا عليه وسلم   - رسول اهللا 
  .الفقه

 فإنه قصد قصداً آخر، فأراد أن يجمع كتاباً يجمع فيه األوامر المتوجهة إلى المكلف،               -رحمه اهللا - أما النووي 
لق بعبادته كصالته وصيامه وزكاته وحجه وما إلى ذلك، والمنهيات المتوجهة إليه كالنهي عن رذائـل                مما يتع 

األخالق كالكبر والغيبة والنميمة، وما شابه ذلك، وأيضاً المكروهات، وكذلك المستحبات وفـضائل األعمـال،         
 تقصد جمع الحـديث مبوبـاً علـى         فهذا الكتاب بهذه المثابة ال يعد من كتب األحكام، وال يعد من الكتب التي             

أبواب العلم، وإنما قصد أن يضع كتاباً يصلح لعامة الناس على اختالف مراتبهم وطبقاتهم فـي العلـم، فهـو               
اب قبـوالً   يصلح للعامة، ويصلح لطالب العلم، فهو كتاب عظيم النفع، وهذا من األسباب التي جعلت لهذا الكت               

  .ورواجاً على مر العصور
 من تأليف هذا الكتاب، وأشار إلى الطريقة التي سـار عليهـا    ذكر في مقدمته ما قصده   -مه اهللا رح- والنووي

  :فيه، فهو يقول
 }ما ُأِريد ِمنْهم مـن رزٍق ومـا ُأِريـد َأن يطِْعمـونِ    * وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن     {: قال اهللا تعالى  

لقوا للعبادة، فحق عليهم االعتناء بما خلقوا لـه، واإلعـراض عـن     وهذا تصريح بأنهم خُ ،]٥٧-٥٦:الـذاريات [
حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاذ ال محل إخالد، ومركب عبور ال منزل حبـور، ومـشرع انفـصام ال                    

        عـز  - ما ذكـر اهللا   باد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد، ولهذا ل       موطن دوام، فلهذا كان األيقاظ من أهلها هم الع
وذكر قصته في موضعين متشابهين من كتاب اهللا عقب ذلـك فـي    -صلى اهللا عليه وسلم -  خبر أيوب  -وجل

 }فَكَشَفْنَا ما ِبِه ِمن ضر وآتَينَاه َأهلَه وِمثْلَهم معهم رحمةً من ِعنِدنَا وِذكْرى ِللْعاِبـِدين       {: أحد الموضعين بقوله  
وهـو مـا يـسمى    - ء بعض العلما، فأخذ]٤٣: ص[ }وِذكْرى ِلُأوِلي الَْألْباِب{وفي الموضع اآلخر    ]٨٤: ياءاألنب[

 ألنـه    وأن أولي األلباب هم أعبد الناس؛      من مجموع اآليتين أن أعقل الناس،      -بداللة اإلشارة عند األصوليين   



ن هـم   والعابـد ف،  }وِذكْرى ِلُأوِلي الَْألْبـابِ   {ع اآلخر   ، وفي الموض  }وِذكْرى ِللْعاِبِدين {قال في أحد الموضعين     
أصحاب العقول هم أهل العبادة، ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن الرجل لو أوصى                وأصحاب العقول،   

د، أخذاً من هاتين اآليتينى ألعبد أهل البلعطَبماله أو بشيء من ماله ألعقل أهل البلد فإنه ي.  
رحمه -فيها هم الزهاد، وصدق     فلهذا كان األيقاظ من أهلها، وأعقل الناس        :  يقول -هللا تعالى رحمه ا - فالنووي

  .لباقي الدائم على المستلذ العاجل؛ ألن نظرهم كان بعيداً فآثروا ا-اهللا
ولذلك فإن من آثر الدنيا ومتع الدنيا فإنه يكون قد قصر نظره فلم يجاوز أنفه، واستعجل شيئاً كان الحري بـه                    

ِإنَّما مثَُل الْحياِة الـدنْيا  {:  يتمهل وأن يتمعن وأن ينتظر كي يخلد إلى نعيم دائم ال انقطاع له، قال اهللا تعالى               أن
           ضِإذَا َأخَـذَِت اَألر تَّىح اماَألنْعو ْأكُُل النَّاسا يِض ِمماتُ اَألراء فَاخْتَلَطَ ِبِه نَبمالس ِمن لْنَاهاء َأنزـا  كَمفَهخْرز 

                   ِس كَذَِلكِباَألم تَغْن ا كََأن لَّمِصيدا حلْنَاهعا فَجارنَه الً َأونَا لَيرا َأمآ َأتَاههلَيع ونقَاِدر ما َأنَّهلُهَأه ظَننَتْ ويازو
ونتَفَكَّرٍم ياِت ِلقَوُل اآليولقد أحسن القائل،واآليات في هذا كثيرة] ٢٤: يونس[ }نُفَص  :   

تناقوا الدنيا وخافو الِفطلّ *** ناطَ عباداً فُ ِهللاإن  
ا علموانظروا فيها فلم*** أنها ليست لحي   ناطَ و  

  فنا األعمال فيها سصالح *** ة واتخذواججعلوها لُ
ه فحق علـى المكلـف أن       دمتُلقنا له ما ق    وحالنا وما خُ   ،ه فإذا كان حالها ما وصفتُ     :-رحمه اهللا - يقول النووي 

يذهب بنفسه مذهب األخيار، ويسلك مسلك أولي النهى واألبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بمـا نبهـت                
عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عـن نبينـا سـيد األولـين                     

  . وسالمه عليه وعلى سائر النبيينواآلخرين وأكرم السابقين والالحقين، صلوات اهللا
 قصد بذلك أن يربي هذه النفس وأن يرفعها إلى سلم في درجات عاليـة              -رحمه اهللا - وبهذا نعرف أن النووي   

صـلى اهللا   - تباع سنة نبينا محمد   امن هذا الكتاب هو تزكية النفوس، وإصالحها ب       من سلم العبودية، فالمقصود     
  .عليه وسلم

     وقد صح عـن رسـول اهللا       ]٢: المائدة[ }وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى   {:  قال اهللا تعالى   وقد: -رحمه اهللا -يقول
مـن دل  ((: ، وأنه قال )١())واهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه((: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  -

 له من األجر مثل أجور من تبعه ال يـنقص           إلى هدى كان   من دعا ((: ، وأنه قال  )٢())على خير فله أجر فاعله    

                                                
، رقم  )٤/٢٠٧٤( أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر              -١
)٢٦٩٩.(  
، )٣/١٥٠٦( ب وغيره وخالفته في أهلـه بخيـر  أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل اهللا بمركو         -٢

  .)١٨٩٣( :رقم



فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خير لـك  (( :-رضي اهللا عنه- ، وأنه قال لعلي)٣())ذلك من أجورهم شيئاً   
  .)٤())من حمر النعم

فرأيت أن أجمع مختصراً من األحاديث الصحيحة مشتمالً على ما يكـون طريقـاً لـصاحبه إلـى اآلخـرة،              
 مـن أحاديـث   ، جامعاً للترغيب والترهيب وسائر أنـواع آداب الـسالكين    ، آلدابه الباطنة والظاهرة   ومحصالً

وطهارات القلـوب وعالجهـا، وصـيانة الجـوارح، وإزالـة           الزهد، ورياضات النفوس، وتهذيب األخالق      
 مـضافاً  ،واضحات فيه أن ال أذكر إال حديثاً صحيحاً من اللتزمأاعوجاجها، وغير ذلك من مقاصد العارفين، و    

ح ما يحتـاج إلـى      وأوشِّ ،ر األبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات      صدإلى الكتب الصحيحة المشهورة، وأُ    
 رواه البخـاري    اه عليه، فمعن   متفق :ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات، وإذا قلت في آخر حديث            

  .ومسلم
، فقصد بهذا الكتاب أن يذكر األحاديث الصحيحة خاصـة،          -رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة    - إلى آخر ما ذكر   

وأن يقتصر عليها، وقد قسمه كما ذكر إلى أبواب متعددة، إلى أبواب كثيرة، قسمه إلى كتـب، وتحـت هـذه                     
الكتب جملة من األبواب، والعلماء عادة يقسمون هذا التقسيم للتسهيل والتيسير، ولترتيب مسائل العلم، لتجتمـع      

 ألن مـن يقـرأ   ذلك أيسر على القارئ والناظر فيـه؛      تحت باب واحد يجمعها، وال شك أن         ةتبهالمسائل المش 
يقف فـي   نة للملل، ولكنه إذا بوبه فيكون كالمسافر        خره فإن ذلك مظ   آكتاباً مسروداً سرداً واحداً من أوله إلى        

 كمـا  ى سـور  مقسماً إل،-عز وجل- ود نشاطه بعد كل محطة، ولهذا كان كتاب اهللا    ايع فهو   ،محطات متتابعة 
  .هو معلوم، واهللا تعالى أعلم

 وجملة ما   ، وجعل تحت هذه الكتب أبوباً     ،كتاب رياض الصالحين على كتب    جعل   -رحمه اهللا - النووي فاإلمام
فيه من األبواب    سماها كلها، غير الكتاب األول لم يضع له عنواناً، وجملة ما             ،فيه من الكتب تسعة عشر كتاباً     

كما فعل في كتاب     ،ن باباً، وربما ذكر الكتاب وأراد به الباب في بعض المواضع القليلة           ون وسبع اثن وا ثالثمائة
  .ه كتاب االعتكاف، وكتاب الحج تحت حيث أدرج،الفضائل

 ثم يذكر األحاديـث عـن       ، بآيات من القرآن   -كما ذكر هنا في المقدمة    -األبواب  في   -رحمه اهللا - درجأ وقد
ولربما أشار إلى بعض اآليات التي ذكرها في باب أو مناسبة سبقت، ولربمـا              ،  -وسلمصلى اهللا عليه    - النبي

  .ألحاديث التي ذكرها في موضع سابقأشار إلى بعض ا
 واعتنى بالنقل عـن الـصحيحين       -صلى اهللا عليه وسلم   -كأنه يشرح هذه اآليات باألحاديث عن رسول اهللا         و

 والنسائي من الكبرى، وينقل أيضاً عـن الحـاكم        ،وأبي داود  ، كسنن الترمذي  ،خاصة، وينقل أيضاً عن السنن    
 وصحيح ابـن    ، ومسند اإلمام أحمد، وسنن الدارمي     ،هفي المستدرك، والموطأ لمالك، وينقل من سنن ابن ماج        

  .وينقل أيضاً عن سنن الدارقطنيخزيمة، وسنن البيهقي الكبرى، 
                                                

  ).٢٦٧٤( :، رقم)٤/٢٠٦٠( أخرجه مسلم،  كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة -٣
ـ  -أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن               -٤ -هرضـي اهللا عن
      ، باب من فضائل علي بن أبـي طالـب          -رضي اهللا تعالى عنهم   -، ومسلم،  كتاب فضائل الصحابة       )٣٤٩٨(، رقم   )٣/١٣٥٧(
  ).٢٤٠٦: (، رقم)٤/١٨٧٢(،-رضي اهللا عنه-



ل الحـديث ويعقـب مـا     حتاج إلى تفسير، ويذي   يضبط بعض الكلمات المشكلة، ويفسر غريب الحديث الذي ي        و
            ج يذكره من الروايات، يعقب ذلك بدرجة الحديث، وليس ذلك دائماً، فأحياناً يكتفي بكالم المصنف الـذي خـر

 وفي كثير مـن     في سننه، أبو داود   ، وأحياناً يكتفي بما سكت عنه       حسن صحيح :  كأن يقول  ،الحديث كالترمذي 
  . غير الصحيحين يذكر درجتهديث فياألحيان إذا كان الح

نى الراوي، وما لـه     ، ويطيل أحياناً في ذكر كُ     -صلى اهللا عليه وسلم   - الحديث من أصحاب النبي       رواةَ ويذكر
  .ا وقع فيه خالف بين المترجمين لهمن ألقاب وما شابه ذلك، مم
وإيـاكم هـداة مهتـدين،       أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا        -عز وجل -سأل اهللا   أهذا توصيف لهذا الكتاب، و    

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
 


