
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 "..َحَسَنة   َعِملَ  ِإَذا الَكاِفرَ  ِإن  " :-رضي اهلل عنو- َأنس   حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :-عنورضي اهلل -حديث أنس  :-رحمو اهلل-ففي باب الرجاء أورد المصنف 
يدخر لو حسناتو في  -تعالى-وأما المؤمن فإن اهلل  ،عمة من الدنياطعم بيا ط  إن الكافر إذا عمل حسنة أ  ))قال: 
 ،ى بيا في الدنياعط  ي   ،إن اهلل ال يظمم مؤمًنا حسنة)) :وفي رواية ،((عقبو رزًقا في الدنيا عمى طاعتووي   ،اآلخرة

 ،حتى إذا أفضى إلى اآلخرة ،في الدنيا -تعالى-وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل هلل  ،بيا في اآلخرة ىجز  وي  
 .رواه مسمم (1)((جزى بيالم يكن لو حسنة ي  

ىذا من تمام عدل اهلل  ،((عمة من الدنياطعم بيا ط  إن الكافر إذا عمل حسنة أ  )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
 ،يجازيو عمى إحسانو -عز وجل-فمن أحسن في ىذه الحياة فإن اهلل  ،أنو ال يظمم الناس شيًئا ،-تبارك وتعالى-

وىذا يتصور  ،-تبارك وتعالى-التقرب إلى اهلل ة يوجد معو نيما  :منيافواألعمال التي تكون من قبيل اإلحسان 
 ،قد يبذل أشياء يقصد بيا القربةو  ،قد ينفق نفقاتف ،-عز وجل-يفعل أعمااًل يريد بيا ما عند اهلل  ،من الكافر
 َما ِإَلى َوَقِدْمَنا} :يقول عن الكافرين -تبارك وتعالى-واهلل  ،ألنو مشرك ؛ال يقبل منو ذلك -عز وجل-لكن اهلل 

 .في اآلخرة -عز وجل-   فميس ليم نصيب عند اهلل  ،[32:  الفرقان] {َمْنُثور ا َىَباء   َفَجَعْمَناهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِمُموا
-  ،-صمى اهلل عميو وسمم-لما بشرتو بمولد النبي  ؛اء في حق أبي ليب لما أعتق ثويبةويستثنى من ىذا ما ج

 ،خيًرا فأخبر أنو بعدىم لم يمق   ،وسألو عن حالو ،رآه في المنام ،إنو العباس :وقيل ،فرآه بعض أىمو ،-بوالدتو
نما سقي بمثل ىذه ىذا  ،يام والمسبحةبما بين اإل :أو جاء في بعض الروايات ،فسره بعضيم ،(3)أو بيذه ،وا 

 ،يام والمسبحةببين اإل يقع ما :وبعضيم بيذا ،الحفرة التي تحت اإلبيام: يعني ،بيذا موبعضي ،الموضع
 .ىذا حصل لو في اآلخرة ،شيء يسير يسقى بو وأن :فالشاىد

وىو  ،النار عذاًبا وىو أخف أىل ،يغمي منيما دماغو ،عميو شراكان من نار ،وأبو طالب في ضحضاح من نار
بقية الكفار ال ، أو من أجل إحسان كان في الدنيا ،ىؤالء من أجل حسنة ،(2)يظن أنو أشد أىل النار عذاًبا
لكن  ،أن أبا ليب وأبا طالب مخمدون في النار :يعني ،إال أن عذابيم يتفاوت ،نصيب ليم عند اهلل في اآلخرة

ن كانوا يتفاوتون فييا ،ر كميم في الناربقية الكفا كما  ،وسيئاتيم ،يعذبيم عمى إجراميم -عز وجل-فإن اهلل  ،وا 
                                                           

 الدنيا، في الكافر حسنات وتعجيل واآلخرة الدنيا في بحسناتو المؤمن جزاء باب والنار، والجنة القيامة صفة كتاب مسمم، خرجوأ -1
 .(3282: )رقم
ِتي و أ مَّي ات ك م  } باب النكاح، كتاب البخاري، خرجوأ -3 ْعن ك مْ  الالَّ  .(1181: )رقم ،[32 :النساء{ ]أ ْرض 
-    النبي شفاعة باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(2221: )رقم طالب، أبي قصة باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، خرجوأ -2

 (.318: )رقم بسببو، عنو والتخفيف طالب ألبي -وسمم عميو اهلل صمى



( 24) اْلُمَصمِّينَ  ِمنَ  َنكُ  َلمْ  َقاُلوا( 24) َسَقرَ  ِفي َسَمَكُكمْ  َما} :حينما يسألون في النار -تبارك وتعالى-قال اهلل 
 - 23 :رالمدث] ({24) الدِّينِ  ِبَيْومِ  ُنَكذِّبُ  َوُكن ا( 24) اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوُض  َوُكن ا( 22) اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َوَلمْ 
وال  ،مع أنيم لو فعموىا في الدنيا ما قبمت منيم ،وما شابو ،ذبوا وزيد في عذابيم عمى ترك الصالةفع   ،[24

 ،والنار دركات ،فإن عذابو يكون أشد ،والعدوان والظممفإذا كان الكافر عنده مزيد من اإلجرام  ،نفعتيم في اآلخرة
 .والذين فييا ليس عذابيم بمتحد ،ليست جميًعا عمى مستوى واحد

عز -يجزي الكافر عمى ما عمل وقدم في ىذه الحياة الدنيا مما قصد بو وجو اهلل  -عز وجل-الشاىد أن اهلل 
ن لم يقصد بو ،أو مما قصد بو اإلحسان مطمًقا ،-وجل فإن اهلل يجزيو عمى ذلك  ،-تبارك وتعالى-وجو اهلل  وا 

 .في الدنيا
 ،(2)بين بنتييا المرأة التي قسمت التمرةف ،أن بعض األعمال ال يشترط فييا نية :وقد ذكرت في بعض المناسبات

أيأتي أحدنا شيوتو  :قالوا ،ضع أحدكم صدقةوفي ب  )) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،ذكر أنيا نوتلم ي  
بطريق  الرجل الذي قطع غصن شوك :مثل ىذاو  ،(1)((؟أرأيتم إن وضعيا في حرام :قال ؟ويكون لو أجر

الرجل الذي كان يتصبب و  ،(7)سقت الكمب بخفياالتي المرأة البغي من بني إسرائيل و  ،(4)يؤذييمكان المسممين 
 .آخره ىإل (2)...((كبيرين شيخين عمى أبوينسعى كان ي إنْ )) :قال ؟في سبيل اهللىذا لو كان  :فقالوا ،عرًقا

بشرط أال يوجد  ،ولو لم تكن لو نية ،يؤجر عميوو فكل ىذه األشياء تدل عمى أن من األعمال ما يزاولو اإلنسان 
 ،لكن بدافع المروءة ،ولم يقصد بذلك وجو اهلل ،وأمو مثالً  فمو أن أحًدا قام ببر أبيو ،نية فاسدة ،لو فيو نية سيئة

فإن قصد بو  ،يؤجر ؟يؤجر أو ال يؤجرىل  ،وفعل ىذا ،ورد الجميل ،وما إلى ذلك ،والوفاء ،واإلحسان ،والبر
فالرياء  ،بل يأثم ،فإنو ال يؤجر عمى ىذا ،لكن إن قصد بو الرياء والسمعة ،وأكمل ،فذلك أعظم ،وجو اهلل

 .ىتبارك وتعال-وىي شرك باهلل  ،والسمعة سيئة
 ،((عمة من الدنياطعم بيا ط  أ  )) :-صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ،يطعم بحسناتوى و عط  ي  ىذا الكافر  ن!إذ
ويأتيو من األموال  ،والسعة ،ويجد شيًئا من النعيم في الدنيا ،لربما يجد شيئا من المذات والمسراتأو  ،ى ماالعط  ي  

                                                           

 والصمة البر كتاب ومسمم، ،(1212: )رقم الصدقة، من والقميل تمرة بشق ولو النار اتقوا: باب الزكاة، كتاب البخاري، خرجوأ -2
 (.3432: )رقم البنات، إلى اإلحسان فضل باب واآلداب،

 (.1884: )رقم المعروف، من نوع كل عمى يقع الصدقة اسم أن بيان باب الزكاة، كتاب سمم،م خرجوأ -1
 ،(3273: )رقم بو، فرمى الطريق، في الناس يؤذي وما الغصن، أخذ من باب والغصب، المظالم كتاب البخاري، خرجوأ -4

 (.1212: )رقم ،الطريق عن األذى إزالة فضل ابب واآلداب، والصمة البر كتاب ومسمم،
 البيائم ساقي فضل باب السالم، كتاب ومسمم، ،(2247: )رقم الغار، حديث باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، خرجوأ -7

طعاميا، المحترمة  (.3321: )رقم وا 
 ،(132/ 12: )والكبير ،(4221: )رقم ،(14/ 7: )واألوسط ،(228: )رقم ،(122/ 3: )الصغير المعجم في الطبرانيو خرجأ -2
 كتاب ،(121/ 2: )الصغير والسنن ،(7242: )رقم الوالدين، بر باب ،(342/ 18: )اإليمان شعب في والبييقي ،(323: )رقم

: رقم األبوين، نفقة باب األقارب، عمى النفقة أبواب جماع ،(727/ 7: )الكبرى والسنن ،(3221: )رقم األبوين، نفقة باب النفقات،
(11723.) 



ال يكون لو  -عز وجل-فإذا قدم عند اهلل  ،كل ذلك ينعم بو في الدنيا ،وأشياء من ىذا القبيل ،والضيعات
 .[38: األحقاف] {ِبَيا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّْنَيا َحَياِتُكمُ  ِفي َطيَِّباِتُكمْ  َأْذَىْبُتمْ } :نصيب

 ،"الدنيا عمى طاعتوفي " ،يعطيو :يعني ،"عقبو رزًقاوي   ،وأما المؤمن فإن اهلل تعالى يدخر لو حسناتو في اآلخرة"
 .ويعطيو في الدنيا ،يدخر لو الحسنات :الحظوا

 ،-رضي اهلل عنو-مثل عمر وذلك  ،أنيم كانوا يتخوفون :-مرضي اهلل تعالى عني-جاء عن بعض الصحابة 
: وكان يتأول قول اهلل تعالى ،وما إلى ذلك ،ومساكنيا ،ومراكبيا ،في مطاعميا ،كان ال يرى التوسع في الدنيا

 ،فيرى أن ذلك يكون لنقص حظيم في اآلخرة ،[38: األحقاف] {ِبَيا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّْنَيا َحَياِتُكمُ  ِفي َطيَِّباِتُكمْ  َأْذَىْبُتمْ }
 ،-مرضي اهلل عني-ولكن ىذه المسألة ليست محل اتفاق بين الصحابة  ،-رضي اهلل تعالى عنو-ىذا رأي لعمر 
أن ما يقارفو اإلنسان في الدنيا من المعاصي  :يرى -رحمو اهلل-وبعض العمماء مثل ابن القيم  ،وبين أىل العمم
 ،إذا مات ولم يتب ،الجنةفي أن ذلك يكون بخًسا ونقًصا من حقو في المذات التي ىي نظيرة ليذه  ،من المسممين

نما ورد في بعض اأِلشياء ،وىذا ليس عميو دليل حرميا  لم يتب منيا،ثم ، الدنيا فيمن شرب الخمر )) :مثل ،وا 
وكذلك في آخر  ،وتكمم عمى ىذه المسألة الشاطبي في كتاب الموافقات عند الكالم عمى المباح ،(2)((اآلخرةفي 

 .بكالم مفصل الكتاب
بحد ذاتو من نعيم  ال ألنو يكون نقًصا ،التوسع في المباحات أمر مذمومو  ،الدنيافي أن التوسع  :فالحاصل

نما يكون مذموًما ألمرين ،اآلخرة  :وا 
 ،أو عمى شفا حدود الحالل ،عمى طرفذلك الذي يتوسع في المباح يجعمو  ىو أن ىذا اإلنسان :األمر األول

س الذين يتوسعون في النا ،وىذا مشاىد ،إذا توسع فيذا مظنة في أن يقع في المحظور ،فقد يقع في الحرام
  .يتساىمون ،-تبارك وتعالى-فإن ذلك مظنة إلى أن يوقعيم فيما حرم اهلل  المباحات جدًّا
فتنقص مرتبتيم في  ،سيكون عمى حساب العمل لآلخرة ،والتوسع فييا ،أن ىذا التشاغل بالمباحات :األمر الثاني

 ،والتوسع فييا ،وفي تحصيل األموال ،ذىبت أيامو في بناء القصور ،اآلخرة بسبب انشغاليم عنيا بيذه المباحات
نما التوسع فييا ،األموال التي ليست ىي القدر الذي يحتاج إليو ذا  ،يريد أن يكون من أصحاب الماليين ،وا  وا 

لكن من اشتغل ىذا  ،ىذا ليس بمحرم ،صار من أصحاب الماليين يريد أن يكون من أصحاب المميارات
 .واآلخرة تحتاج إلى عمل وجيد وبذل ،االشتغال فسيكون قطًعا عمى حساب العمل لآلخرة

مع أن بعض  ،واألجر في اآلخرة لممؤمن ،ذكر العطاء في الدنيا -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :فالشاىد
حينما  -رضي اهلل عنو-بن عمير  يذكر مصعب  و  ،لما فتحت الفتوح كان بعضيم يبكي ،الصحابة كانوا يتخوفون

ن غطوا رجميو ظير رأسو ،إن غطوا رأسو ظيرت رجاله ،رًداوجدوا إال ب   فما ،وأرادوا أن يكفنوه ،استشيد فكانوا  ،وا 
ل من ذلك شيًئا كاألولين وال شك أن من مات ولم يحص   ،حسناتيم قد عجمت ليم في الدنيا يخشون أن تكون

 ،ووجدوا المشقة ،أو ماتوا في أول اإلسالم ،وأمثال ىؤالء ممن قتموا ،ومصعب ،-عنو رضي اهلل تعالى-كحمزة 
 .تبارك وتعالى-ال شك أن أجرىم أوفى عند اهلل  ،وىاجروا من ديارىم ،واألذى

                                                           

 بمنعو منيا يتب لم إذا الخمر شرب من عقوبة باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(1171): رقم األشربة، كتاب البخاري، خرجوأ - 2
 (.3882: )رقم اآلخرة، في إياىا



وأما الكافر فيطعم ، ى بيا في اآلخرةجز  وي   ،ى بيا في الدنياعط  ي   ،إن اهلل ال يظمم مؤمًنا حسنة)) :وفي رواية :قال
لكن نحن إذا قمنا  ،((ما عمل هلل)) :بالقيد :الروايةىذه في الحظوا ىنا  ،((بحسنات ما عمل هلل تعالى في الدنيا

فإن ىذا  ،كبر الوالدين ،نية اولو لم يكن لو فيي ،بأن اإلنسان يؤجر في أمور ىي من قبيل العمل الصالح أصالً 
 .وىكذا ،في معيشتوو  ،يجد أثر ذلك في حياتو ،والكافر إذا بر والدي

جمت ليذا شياء التي ع  وقد تكون األ ،((جزى بيالم يكن لو حسنة ي   ،حتى إذا أفضى إلى اآلخرة)) :يقول :فالشاىد
ويجعمونو في  ،ويعمقون صوره ،أو عند كثير من الناس ،يكون لو ذكر وسمعة جيدة عند قومو ،السمعة :الكافر

والكفار أصاًل  ،-نسأل اهلل العافية-ويكون ىذا مما عجل لو في الدنيا  ،أو لرعاية كذا ،دعايات لرعاية الطفولة
وىم  ،محسنر و و يعرف بأنو إنسان باذل وخي  وأن ،نسان يوضع في ىذه الدعاياتأن اإل ،ىذه غاية بالنسبة إلييم
 .تبارك وتعالى-ال يريدون ما عند اهلل 

 ،((عقبو رزًقا في الدنيا عمى طاعتووي  )) :عن المؤمن -صمى اهلل عميو وسمم-الشاىد ىنا أيضًا في قول النبي 
صمى اهلل -والنبي  ،تكون سبًبا في الرزق -عز وجل-وأن طاعة اهلل  ،عمى أن األعمال الصالحة ىذا يدل أيضاً 

عز -واهلل  ،فالذنوب تكون سبًبا لحرمان الرزق ،(18)((إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبو)) :قال -عميو وسمم
ََلةِ  َأْىَمكَ  َوْأُمرْ } :قال -وجل وقد استنبط منيا  ،[123: طو] {َنْرُزُقكَ  َنْحنُ  ِرْزق ا َنْسأَُلكَ  َل  َعَمْيَيا َواْصَطِبرْ  ِبالص 

 ،ويقصد بيا عرًضا من الدنيا ،لكن المؤمن ال يفعل العبادات ،أن الصالة تكون سبًبا لمرزق :بعض أىل العمم
 ،يجوز االلتفات إليوفي األمر الذي  فإن ذلك ال تبطل معو العبادة ،فعميا وكان ذلك عمى سبيل التبع فإنْ 

لكن لو أنو فعل العبادة وأراد مع  ،تبطل يذهفلو أنو عمل العبادة وأراد الذكر عند الناس  :يعنيبخالف غيره، 
 ،وىو يريد ما عند اهلل ،وأن يزكي مالو ،ويطيل في عمره ،أو أن ينسأ لو في أثره ،ذلك أن اهلل يوسع لو في رزقو

لكنو دون من عمل الصالحات ال يريد إال وجو اهلل  ،فيذا يجوز ،البركة في المالوىو مع ذلك يريد  ،والتقرب إليو
من  :يعني ،وكثير من الناس يسأل عن ىذه القضايا ،ال يريد شيًئا آخر في ىذه الحياة الدنيا ،-تبارك وتعالى-

ىل  ،رة البقرة بنية الزواجأقرأ سو أنا  :كثير تقولبل بعض النساء و  ،أنا أقرأ القرآن بنية البركة :الناس من يقول
 .ربما؟ (11)"أخذىا بركة أن  " :أخذوا ىذا لربما من ىلمن أين أخذوا ىذا،  ال أدريو  ،؟يجوز

؟ بيذه الطريقة، ىل ىذا يصح ،تقرأ سورة البقرة لتتزوج ،صالحة من أجل أمر دنيوي أنيم يعممون أعماال :الشاىدف
فيذا  ،ألمر دنيوي ؛فقط ىذه ىي النية ،؟بالشفاء ،أو دائًما قراءتي لمقرآن بنية الرقية ،أنا أقرأ سورة البقرة :أو يقول
لكنو يقصد التقرب  ،إذا كانت كل قراءتو لمقرآن بيذه الطريقة حظو منياىو وىذا  ،وال يميق بالمؤمن ،ما يصح
فأما أن تبقى القضية طول العمر  ،ويقرن معو بالنية إذا كان ذلك لعارض يحتاج إلى رقية ،-عز وجل-إلى اهلل 

 ،وال من عمل أصحابو ،-صمى اهلل عميو وسمم-ولم يكن من عمل النبي  ،قراءة بنية الرقية فيذا الكالم فيو نظر
عز -لكن يقصد بو التقرب إلى اهلل  ،ىذا يجوز ،بنية الشفاء :ويقول ،وىكذا كثير من الناس يحسن ويتصدق

                                                           

: ص) :وزيادتو الصغير الجامع ضعيف في األلباني وضعفو ،(2833: )رقم العقوبات، باب الفتن، كتاب ماجو، ابن خرجوأ - 18
 (.1213: )رقم ،(382
 (.282: )رقم البقرة، وسورة القرآن، قراءة فضل باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب مسمم، خرجوأ - 11



ياكم عمى طاعتو -عز وجل- فنسأل اهلل ،وىكذا ،والشفاء -وجل  ،، وآلووصمى اهلل عمى نبينا محمد ،أن يعيننا وا 
 وصحبو.


