
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  شرح رياض الصالحين
  )٢(شرح مقدمة الباب 

  خالد بن عثمان السبت: الشيخ
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 ومما ، جملة من اآليات تكلمنا على اثنتين منها-رحمه اهللا-ففي باب فضل الزهد في الدنيا أورد المصنف 
 ِمن َأنْزلْنَاه كَماٍء الدنْيا الْحياِة مثََل لَهم واضِرب{:  في وصفها من قوله-تبارك وتعالى- ما ذكره اهللا :أورده
 الْماُل*  مقْتَِدرا شَيٍء كُلِّ علَى اللَّه وكَان الرياح تَذْروه هِشيما فََأصبح الَْأرِض نَباتُ ِبِه فَاخْتَلَطَ السماِء

  .]٤٦-٤٥: الكهف[، }َأملًا وخَير ثَوابا ربك ِعنْد خَير الصاِلحاتُ والْباِقياتُ الدنْيا الْحياِة ِزينَةُ بنُونوالْ
 يقول بعد أن قرر هذا المعنى ووضحه في صفتها الكاشفة -جل جالله- واهللا ،تكلمنا على صدر هذه اآلية

 لما ذكر أن هذه الدنيا كالمطر الذي ينزل من السماء }الدنْيا الْحياِة ِزينَةُ لْبنُونوا الْماُل{:  قال،لحقيقتها
عز - ثم بعد ذلك يتحول إلى ما ذكره اهللا ، فيعجب الناظرين ويستهويهم،ويختلط به نبات األرض فيتشابك

 وذلك أن ،البنون فهو زينتها من كونه هشيماً تذروه الرياح، ذكر أجمل ما في هذه الدنيا، وهو المال و-وجل
 ، فيكون الواحد منهم ريحانة في عين أبيه، يتجمل بأوالده،اإلنسان يتجمل بهما أمام اآلخرين في المناسبات

  .ويبقى الذي ليس له ولد لربما يكون كسيفاً إذا حضر الناس مع أوالدهم
 يتجملون أيضاً بأنفسهم باللباس والمآكل ا كموكذلك أيضاً األموال يتجمل الناس فيها بالمنح والعطايا والهبات

 والْبنُون الْماُل{ ،والمراكب والدور والقصور وما أشبه هذا، كل هذا يتجمل به الناس من هذا المتاع الزائل
 ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فأين أموال أصحاب ، لكن ذلك عما قريب يزول ويتالشى}الدنْيا الْحياِة ِزينَةُ
وأين قصور كسرى؟ وأين  ؟ وأين أوالد فرعون؟ أين أموال كسرى؟ون الماضية؟ أين أموال فرعونالقر

 أين أموال الملوك وأين أبناء الملوك؟ أين قصور الخلفاء التي كانت عامرة ببغداد أو بدمشق أو أموال قيصر؟
  .بغير ذلك؟

ولربما حفروا الحفر في األرض   شيء، ولربما لم يبقَ،بقي منها بقايا لربما يسيرة من عمود وطوب
 وأين ؟ وأين القصور؟ وأين المراكب؟ لكن أين الكنوز؟ وأين المالبس،الستخراج أدنى ما يدل على آثارهم

  .؟ وأين المعايش؟األوالد
 فنحن في هذا الجري خلف الحياة الدنيا والتعمير واللهو سيكون حالنا بعد ذلك بال شك إلى ،كل ذلك قد ذهب

بعد   وهي أن العمل هو المعول، ويندثر ذلك جميعاً ويفيق الناس على الحقيقة الكبرى،إلى البلى ،حال غيرنا
 يستهويهم فترة ،كله أحالم تتبخر وسراب يتبعه الناسف ومغفرته ورضوانه، أما الباقي -عز وجل-عفو اهللا 

  . ثم ما يلبث أن ينكشف عن عدم وزوال،يستلذون به ويتمتعون
 من أهل العلم من : الباقيات الصالحات}َأملًا وخَير ثَوابا ربك ِعنْد خَير الصاِلحاتُ والْباِقياتُ{: يقول اهللا تعالى

سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا : الصيام، ومنهم من يقول: الصلوات الخمس، ومنهم من يقول: يقول
 أن ذلك يصدق على كل ما يبقى، وما الذي -واهللا تعالى أعلم-أكبر، ومنهم من يقول غير هذا، واألقرب 
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يبقى ويوصف بالصالح؟ السيئات تبقى لكنها ال توصف بالصالح، فالذي يبقى ويوصف بأنه من الصالحات 
 فالذكر بجميع أنواعه وقراءة القرآن، وهكذا الصالة أيضاً ،هو األعمال الطيبة الزاكية من األقوال واألفعال

       كما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري ، والصدقة كل ذلك من الباقيات الصالحات،والحج ،والصيام
  . داخلة في هذا العموم-عز وجل-ن جميع األعمال الطيبة الزاكية عند اهللا إ :-رحمه اهللا-
}رخَي ِعنْد كبا رابثَو{ أجراً وجزاء }رخَيلًا وسان ويرجوها ويجدها بعد موته إذا عمر  هذه التي يؤملها اإلن}َأم

ا من انتكاس المفاهيم وقصر  أما أن تعمر هذه الدنيا القصيرة ثم اآلخرة تكون خراباً فإن هذ،آخرته بالعمل
  .النظر
 الَْأمواِل ِفي وتَكَاثُر بينَكُم وتَفَاخُر وِزينَةٌ ولَهو لَِعب الدنْيا الْحياةُ َأنَّما اعلَموا{:  يقول-عز وجل-واهللا 

  }ولَهو لَِعب{ الذي خلقها وأوجدها وأوجد فيها المتع يصف حالها }اعلَموا{ هذه حقيقتها ]٢٠ :الحديد[ }والَْأولَاِد
 يطرب له، ولكنه يذهب من ، يشد اإلنسان في أولهم ما يلبث أن ينقشع ويزول، ث،اللعب كل شيء يستهويك

شغله عما هو بصدده من عمارة آخرته أو من و كل ما ألهى اإلنسان :لعب، واللهو: هغير طائل، يقال ل
هذا الجري وراء أحجار الذهب والفضة والرياالت  ،}ولَهو لَِعب{ يلهو، لهو، فالن الٍه،: رة دنياه يقال لهعما

، وإذا عنده عشرة يبغى ثالثًا، وإذا عنده مليونان يبغى  آخراه مليون يبغى مليونًدواآلالف والماليين، إذا عن
اشرب من : ، نقولده مليار يبغى يكمله بمليار ثاٍن عنوالذيعشرين، وإذا عنده مائة مليون يبغى مائة ثانية، 

ال الذي عنده مليون مقتنع، وال الذي عنده مليار مقتنع، وال الذي ،، ما تجد من يقتنعاماء البحر، ما ينتهي أبد 
الحمد هللا عندي ما يكفيني وسبعة أجيال : مدد رجليه ويقوليع وجالس في بيته وعنده عشرة مليارات مقتن
 هل خلقنا من أجل هذا؟ ليس معنى ذلك أن ينصرف اإلنسان عن العمل إلى متى؟بعدي، ال، الكل مشغول، 

ا وال للدنيا، ال، يعمل ويكتفي عن الناس، ولكن ال ينشغل بذلك عن آخرته، هذا هو الضابط، ال تشغلنا الدني
ثم بعد ذلك نموت ،جدنا للعبادة، ما وجدنا من أجل جمع المال والمكاسبتلهينا عما نحن بصدده، نحن هنا و 

  .ونترك ذلك جميعاً
}لَِعب ولَهِزينَةٌ و{ تتزينون بها }وتَفَاخُرو نَكُميوأنا بيتي أفضل، وأنا عندي مخطط، وأنا ، أنا عندي أكثر}ب 

  . بالضيعات، تفاخر باألموال،والد، تفاخر باألموديلها أفضل، وأنا عندي كذان وعندي سيارة أحس
}تَفَاخُرو نَكُميب تَكَاثُراِل ِفي وولَاِد الَْأمالَْأوعندي كذا، فالن رقم سبعة  فالن عنده كذا في الرصيد وأنا}و 

ين، وتعال انظر إلى هذا اللعب  وفالن رقم سبعة وست، وفالن رقم ستة، وفالن رقم سبعة عشرعالميا،
  .والعبث

 ، يغطيها، ألنه يكفر البذور في األرض؛راع الز: الكفار يعني}َأعجب الْكُفَّار نَباتُه{ المطر : يعني}كَمثَِل غَيٍث{
كذلك أيضاً الكفار  }َأعجب الْكُفَّار نَباتُه{ فالكفار يعني الزراع ،كافر؛ ألنه يستر بظالمه األشياء: فالليل يقال له

 يكُون ثُم مصفَرا فَتَراه يِهيج ثُم نَباتُه الْكُفَّار َأعجب{تعجبهم الحياة الدنيا وتستهويهم وتشغلهم عن اآلخرة 
  .]٢٠: الحديد[ }الْغُروِر متَاع ِإلَّا ياالدنْ الْحياةُ وما وِرضوان اللَِّه ِمن ومغِْفرةٌ شَِديد عذَاب الَْآِخرِة وِفي حطَاما
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 ممثالً -صلى اهللا عليه وسلم-المتاع الشيء الذي يتمتع به اإلنسان ثم ما يلبث أن يزول، ولهذا قال النبي 
 فالحياة )١())ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إال كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب فتركها(( :حاله والدنيا

 أو حينما كان يعمل ، حينما كان اإلنسان في المكان الفالني أو سكن في الحي الفالني،ذه الطريقةهي أحالم به
 أو سافر إلى المكان الفالني تمضي هذه المدة وكأنها أحالم ، أو يتاجر في المكان الفالني،في المكان الفالني

 فيكشف الحجاب فيرى ،لحقيقة الكبرىثم يستيقظ بعد ذلك بعدما تنتقل روحه إلى الدار اآلخرة يستيقظ على ا
 ويرى عند ذلك النعيم، ، ويرى أعماله تمثل له بصورة إنسان حسن الوجه أو في غاية الكراهة،المالئكة

  . ويعرف ما يصير إليه،ويرى منزله في الجنة أو منزله من النار
 ،لمسلمين، وصلى اهللا على محمد أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة ووالدينا وإخواننا ا-عز وجل-فنسأل اهللا 

 . وآله وصحبه

                                     
كتاب الزهد، ، ابن ماجهو )٢٣٧٧( :، رقم)٤/٥٨٨( -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب الزهد عن رسول اهللا  -١

، وصححه األلباني في السلسلة )٣٧٠٩: (، برقم)٦/٢٤١(في مسنده  ، وأحمد)٤١٠٩: (، برقم)٢/١٣٧٦( باب مثل الدنيا
 ).٤٣٨: (، برقم)١/٨٠٠(حيحة الص
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