
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  رياض الصالحينشرح 

  شرح مقدمة الباب
   السبت  بن عثمانخالد: الشيخ

  :  والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا
 فاصنع ما لم تستِح إذا :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-فإن النبي 

())شئت
١
(.  
ما صلى، فحسبنا اهللا ل الناس في صالتهم هذا اإلشغال، بحيث ال يدري اإلنسان شغَ قلة الحياء أن يوإن من

  .ونعم الوكيل
تصال في الهاتف، فإن هذه  وال األذان آلة تنبهه على االثم اعلموا أيضاً أن اإلنسان ال يجوز أن يتخذ القرآن

  .يجوزفهذا ال تخاذ،  تتخذ هذا االاألمور أعظم وأجل من أن
 ألنه نوع امتهان، وما يمنع اإلنسان إذا دخل المسجد ؛تخاذال يجوز لإلنسان أن يتخذه هذا االذان القرآن واأل

 ال يكاد اإلنسان يخشع في صالته،  نعاني من غفلة شديدة،، نحن؟من أن يغلق هذا الجهاز، ويريح ويستريح
   اإلشغال؟هذا يف إذا وجد معها مثل فك

، ؟ذهب خشوعهم، ويشوش عليهم في صالتهمأنه يتحمل وزر هؤالء الناس جميعاً، يأما يدري اإلنسان 
  . واهللا المستعان،نسان تكفيه ذنوبهواإل

  . وهو باب اإلصالح بين الناس-أيها األحبة- هذا باب جديد
: النساء[ } معروٍف َأو ِإصالٍَح بين النَّاِسالَّ خَير ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة َأو{: قال اهللا تعالى

١١٤[.  
ت بها جمع القلوب واجتماع  لما كان من مقاصد هذه الشريعة، ومن النعم التي جاء:باب اإلصالح بين الناس

تبارك - وعلى الحق والهدى، كما امتن اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- على طاعة اهللا وطاعة رسوله الكلمة
 لطم وجه ناقة  تقوم حرب بينهم على، متشرذمين، متشتتين،على الناس بذلك، حيث كانوا متفرقين -وتعالى

ِإذْ كُنتُم { ،عليه الصالة والسالم- على أربعين سنة، فألف اهللا بين قلوبهم ببعث محمد في سباق لمدة تربو
وَألَّفَ بين قُلُوِبِهم لَو َأنفَقْتَ ما { :، ويقول]١٠٣: آل عمران[ }وانًاَأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْ

منَهيَألَّفَ ب اللّه لَِكنو قُلُوِبِهم نيا َألَّفَتْ بِميعاً مِض ج٦٣: األنفال[ }ِفي اَألر[.  
ألمة بعد التفرق والتشرذم، ولذلك  بها على هذه ا-عز وجل-فهذا التأليف بين القلوب نعمة عظيمة أنعم اهللا 

 والسعي إلى االستصالح ولم الشمل، وجمع القلوب ،فإنه يجب العمل على تحقيق هذا المعنى في األمة
  . المجتمع، والتمزق بين أفراد والتشرذم، والتشاحن،المتفرقة، والبعد عن أسباب التطاحن

                                                
  .)٦١٢٠: (، رقم)٨/٢٩( فاصنع ما شئت ري، كتاب األدب، باب إذا لم تستحأخرجه البخا -١
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نسان في اإلصالح بين الناس، بين الرجل وامرأته،  وأفضل القربات أن يسعى اإل، األعمالولهذا فإن من أجّل
  .جل وجيرانه، بين المسلمين عموماًبين الرجل وأوالده، بين الر

، فالبد من مالحظة هذه المعاني أيها ]١: األنفال[ }فَاتَّقُواْ اللّه وَأصِلحواْ ذَاتَ ِبيِنكُم{ : يقول-عز وجل-واهللا 
  .عن كل ما يخالفهامطالب الشرعية، والبعد األحبة، والعمل على تحقيق هذه ال

، النجوى أمر في غالب ]١١٤: النساء[ }الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم{:  في هذه اآلية يقول-عز وجل-واهللا 
 يعودون ِلما نُهوا َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نُهوا عِن النَّجوى ثُم{ :-عز وجل-استعماالته يأتي للذم، ولهذا قال اهللا 

ِصيعماِن وودالْعِبالِْإثِْم و نوتَنَاجيو نْهوِلةعس٨: المجادلة[ } الر[ ،ملت عليه هم اليهود، وهذه اآلية أقرب ما ح
 وأرهقوه ، حتى أشغلوه كثيراً-صلى اهللا عليه وسلم-كما يدل عليه السياق، ولما كان الناس يناجون النبي 

بوه، يأتي كل لحظة إنسان عنده مسألة خاصة، عنده قضية خاصة، عنده موضوع خاص، عنده كذا، وأتع
 الصدقة بين يدي -عز وجل- أن يرد هؤالء، فشرع اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-رهق، ويستحي النبي فُأ

َأن تُقَدموا بين يدي َأَأشْفَقْتُم { رخص لهم بعد ذلك،  عليهم دفع المال بين يدي النجوىالنجوى، ثم لما ثقل
  .،]١٣: المجادلة[} نَجواكُم صدقَاٍت

ِإنَّما النَّجوى ِمن { :-عز وجل- بخير في كثير من األحيان، ولهذا قال اهللا يلمقصود أن النجوى أمر ال يأتاف
  .]١٠: المجادلة[ }الشَّيطَاِن

 في أمزجتهم، وخلل في عقولهم، ولربما خلل يهم خللنه هم أولئك الذين لدكثر مستعمل ذلك وي يوغالب من
، له منزلة، وقد -صلى اهللا عليه وسلم-في نفوسهم، وقلوبهم، فهو إما أن يناجي ليرى مكانه من رسول اهللا 

تكون المسألة ال تحتاج إلى نجوى، وقد يتناجى اثنان من أجل اإلرجاف بين الناس، فيبدأ اآلخرون يحسبون 
يشت، لماذا هؤالء يتناجون، إذا مر الرجل بحي من أحياء روم قد جاءوا، لعلها جيوش قد جالحسابات، لعل ال

صلى -، ولذلك نهى النبي ؟اليهود أخذوا يتناجون، فيبقى هذا المسلم متحيراً متسائالً في أي شيء هذه النجوى
  .)٢(الثالث إال بإذنه، ألن ذلك يحزنه أن يتناجى اثنان دون -اهللا عليه وسلم

 ألن اإلنسان إذا تناجى اآلخرون ى اإلناء؛صغَر أنه محزن، وال يشعى مشاعر المسلم، ال يإلسالم راعفا
علق به، أو أنه يحزن بحضرته وهو ال يشترك معهم في الحديث فهو إما أن يتخوف من هذا الحديث عله يت

همش في المجلس، وكأنه  فهو م،اً ليدخل معهم في هذا الحديثئ وهو أن هؤالء لم يروه كفمن جهة أخرى
  .د، فيقع في نفسه شيء من االنقباضغير موجو

ِإالَّ {ستثنى من ذلك، فاإلسالم راعى هذه المشاعر لدى المسلمين، فالمقصود أنه ي ماهون نَّجِفي كَِثيٍر م رالَّ خَي
  .]١١٤: النساء[} من َأمر ِبصدقٍَة َأو معروٍف َأو ِإصالٍَح بين النَّاِس

                                                
، )٦٢٩٠: (، رقـم  )٨/٦٥(أخرجه البخاري، كتاب االستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمسارة والمناجـاة                 -٢

  .)٢١٨٤: (، رقم)٤/١٧١٨(، كتاب اآلداب، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه ومسلم
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 ولم شعث قد تناثر، ، قد تفرقتإصالح خلل، ورتق فتق، وجمع قلوب من أجل يأتي اإلنسان ويتكلم بينه وبينه
 :ثم قال، }ري خَلحوالص{، -عز وجل-، ويقول اهللا -جل جالله-هذا ال إشكال فيه، وهو مطلوب ومحبوب هللا 

}الشُّح ِت اَألنفُسِضرُأح١٢٨: النساء[ }و[،  
أيها -فالنفوس مجبولة على التمسك بحظوظها، والوقوف عندها، ولكن الصلح خير، وحقيقة هذا الصلح 

قة، أما  أن يضع اإلنسان شيئاً مما له من حق، واآلخر يضع شيئاً من حقه، فتجتمع القلوب بهذه الطري-األحبة
  .متعذراً في غاية الصعوبةاإلصالح يكون  ال يترك منه شيئاً فإن إذا كان اإلنسان يقف عند حقه قليله وكثيره

ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ فََأصِلحوا بين { :، وقال]١: األنفال[ }فَاتَّقُواْ اللّه وَأصِلحواْ ذَاتَ ِبيِنكُم{ :قال اهللا تعالى
كُمي١٠: الحجرات[ }َأخَو[.  

 إن هذا من األمور : ولذلك يقالذلك أيها األحبة؟ا دون ين من المسلمين، فكيف بمتهذا في الفئتين المتقاتل
، فيحرص اإلنسان عليها، إن استطاع أن ال يقع الشر ابتداء بدفع أسبابه -عز وجل-المشروعة المحبوبة هللا 

ا فعل فهذا هو المطلوب، وهذا هو الكمال، فإن وقع المكروه، فإن الناس يسعون في اإلصالح ولم الشمل، وأم
فهم أولئك الذين يسعون في مزيد من التفرق، والتطاحن، والتشاحن، وكثير من النفوس تطمح في  الشياطين

 فيتبرعون من عند أنفسهم، يذهبون إلى هذا ،مثل هذه المقامات، وتتقحم هذه المهالك والمسالك الرديئة
ن له ما سمعوا، ثم ويسمعون منه، ويذهبون إلى من حوله ويسمعون منه، ثم يأتون مباشرة إلى ذاك، وينقلو

 وال يمكن ألهل الفضل أن يصلحوا بين ، وتزداد الشقة والفرقة والوحشة،هؤالء يتبرعون أيضاً بكالم آخر
هؤالء المتخاصمين، تأتي هذه المرأة التي اختصمت مع زوجها، هذه ينقل له كالم، وهذه نقل لها كالم، وهو ي

  .هله معه وهو على الحق طول الطريق وهو يقف أيقف أهلها معها وهي على الحق على طول الطريق،
ويحصل التشاحن والتطاحن، لكن لو أن هذه ، فال يمكن اإلصالح، وتكثر حاالت الطالق في المجتمعومن ثم 

موم  السترحنا من كثير من الهعمال التي توحش الصدور، وتوغرهالت بعيداً عن هذه األاألمور ح
  .والمشكالت، والطالق، والتفرق

 حدثنا في بعض المناسبات عن قضية تشبه هذا مما يتعلق بالطالق، وأنه لو أن الناس عملوا فيه بأمر اهللا وت
 لذهب عنهم ما ال يقل عن ثالثة أرباع حاالت الطالق الموجودة اآلن في ع لهم حسب ما شر-عز وجل-

 المشكلة هي ما ذكرت، هذه ، لكن-عز وجل-المجتمع، ال يكاد يبقى منه شيء، ويتالشى ويضمحل بإذن اهللا 
عد عن اآلخر حتى بت وال يزال كل واحد ي،ونها ويحركونها، والرجل كذلكالمرأة لها صديقات، لها أقارب يؤز

  .الطالقيقع 
 ، وحتى في نفس المجلس يصلحمن اإلنسان هذاحتى لو لم يطلب ت بين الناس، وهكذا فيما يقع من خصوما

 : فمباشرة يزال أثرها وتعالج من قبل أهل الفضل والخير، يقالامعنها السقد يقول اإلنسان كلمة يستوحش م
 فيما فعل، لعل اه، ال تؤاخذه على هذه الكلمة التي قالها، لعل له عذر يقصد، هو يلقي الكالم على عواهنهو ال

   . يستنكف منه اإلنسان أو يتأذى به فيما تصرف فيه مما يوحش الصدر ولربمااعذرله 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وإذا استطاع اإلنسان أن يكاشف صاحبه  بحيث ال يبقى هناك أثر، ،ه األشياء تستدرك في حينها هذفمثل
 فيما نقل عنه يونس -رحمه اهللا- كما قال الشافعي ، ماذا تقصد به؟ أنت فعلت كذا وكذا: ويقول له،مباشرة

  . ما رأيت أعقل من الشافعي: حينما قال-رحمه اهللا-الصدفي 
 فإن تحصيل الصديق أمر صعب، فإذا بلغك عنه ما تكره، ،ذا كان لك صديق فتمسك بهإ: الشافعي كان يقول

، بلغني عنك كذا  صدر عنك كذا وكذا: له عذراً فاسأله، قل له إن لقيت له عذراً فاعتذر له، فإن لم تلقَ:يقول
نا نا عندي شهود، أ أ، ال: أنت أوثق عندي، وفي نفسي، ما تقول له: فإن نفاه، فقل: يقولوكذا، ماذا تريد؟

  .عندي كذا، وتحرج هذا اإلنسان
تهت المشكلة، فإن ذكر  هذا هو الظن بك، وان، أنت أوثق، الحمد هللا: قل له، أنا ما أقول هذا، أعوذ باهللا:الق

، فإنك تكافئه ؟ فإنك عندئذ ماذا تصنع وال تعفو عنه له عذراً وأردت أن تكافئه فاقبله منه، فإن لم ترعذراً يقبل
بالمثل بعد أن تنظر في إحسانه السابق، بعد أن تنظر في اإلحسان، لكن الكثير من الناس مباشرة يبلغه شيء 

حصل القطيعة ت، ثم شيح عنه وي، ويحمل في قلبه على هذا اإلنسان،حتى لو لم يتحقق منه، مباشرة ينفر
  .والتدابر

نا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا على نبينا  أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل-عز وجل-سأل اهللا أ
  . وآله وصحبه،محمد
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