
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

انْظُروا ِإلَى من َأسفَل  ":وحديثه" لَو كَان ِلي ِمثُل ُأحٍد ذَهباً ":-رضي اللَّه عنه-شرح حديث أبي هريرة 
منْكُم"  

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

صلى اهللا عليه - وفيه أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-لليلة الماضية عن حديث أبي ذر فكان الحديث في ا
 ثالثة أيام وعندي منه دينار إال شيء حد هذا ذهباً تمضي عليما يسرني أن عندي مثل ُأ((:  قال له-وسلم

فقال سار ثمن خلفه، ن، إال أن أقول به في عباد اهللا هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومأرصده لدي :
 وقليٌل خلفه ومن شماله، وعن يمينه، عن وهكذا وهكذا هكذا قال من إال ،القيامة يوم األقلون هم األكثرين إن
  .)١(إلى آخر الحديث.. .هم ما

 -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا عنه- بعده حديث أبي هريرة -رحمه اهللا-ثم أورد المصنف 
 أرصده شيء إال شيء منه وعندي لياٍل ثالث علي تمر ال أن لسرني ذهباً حٍدُأ مثل لي كان لو((: قال
عليه متفقٌ )٢())ٍنلدي.  

حديث أبي - والكالم الذي مضى باألمس بالتعليق على الحديث -رضي اهللا عنه-هذا من حديث أبي هريرة 
 وهو أنه في حديث أبي ذر ، قضية واحدة من بيان ما يتعلق بهذا الحديث إال-إن شاء اهللا- يفي بالغرض -ذر
 لسرني ذهباً أحٍد مثل لي كان لو((:  وفي حديث أبي هريرة))حد هذا ذهباًما يسرني أن عندي مثل ُأ((: قال
  .))لياٍل ثالث علي تمر ال أن

حد ُألو كان لي مثل (( "لو" استعمل -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي يفالمسألة الجديدة في هذا الحديث ه
  . إلى آخره...))ذهباً لسرني

صلى اهللا عليه - وذلك حينما نهى )٣())لو تفتح عمل الشيطان(( أن  صح عنه-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
صلى اهللا - لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهل ذلك يتعارض مع استعمال النبي : أن يقول اإلنسان-وسلم

 ،الجواب أنه ال تعارض؟ )) عليتمر ال أن لسرني ذهباً حٍدُأ مثل لي انك لو((: لو هنا في قوله -عليه وسلم
كون على سبيل التحسر والندم على أمر ت ما هي نهينا عن استعمالها التي تلك التي تفتح عمل الشيطان و"لو"

 "لو" فإن ،يمكن استدراكه، أمر البد من حصوله وقد حصل  فهذا ال،ره وقد-عز وجل-فائت مما قضاه اهللا 
 ما ا لو أن فالنً: يقول اإلنسان، فال وحزناً فيجدد ذلك عليه همومه وآالمه وأحزانهإال غماال تزيد اإلنسان 

                                     
 ).٦٤٤٤: (، برقم)٨/٩٤( أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون، -١
، )٢٣٨٩: (، برقم)٣/١١٦(أخرجه البخاري، كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب أداء الدين،  -٢

 ).٩٩١: (، برقم)٢/٦٨٧ (بة من ال يؤدي الزكاة، تغليظ عقوباب ،كتاب الزكاةومسلم، 
: ، رقم)٤/٢٠٥٢(كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض المقادير هللا،  أخرجه مسلم، -٣
)٢٦٦٤.( 
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 تفتح عمل الشيطان، هذا أمر "لو" فإن ، ما سافر في الليل ما حصل له كذاا لو أن فالنً،أسرع ما صار له كذا
لو كان عندي ":  في هذا الحديث فال إشكال فيها، يقول"لو"، وما قدره اهللا كائن، أما مثل -عز وجل-قدره اهللا 

، فهذا ال إشكال فيه؛ ألنه يبين العمل المشروع الذي يفعله المؤمن فيما "حد ذهباً لفعلت به كذا وكذا وكذامثل ُأ
ذكر  سبيل تمني الخير كما ورد في الحديث اآلخر لما على وكذلك أيضاً لو أن اإلنسان قال هذا ،يتعلق بالمال

 يعني ،لو أن عندي مثل مال فالن لفعلت كما فعل: ورجل قال" : أن الناس أربعة-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 لكن ال ، فال بأس أن يقول اإلنسان مثل هذا)٤(،"فهما في األجر سواء:  قال،من وجوه البر والصدقة واإلنفاق

  .يقوله على سبيل التحسر ألمر فائت
 انظروا((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا، رسول قال:  قال-رضي اهللا عنه- هريرة أبيبعد ذلك أورد حديث 

 متفق )٥())عليكم اهللا نعمة تزدروا ال أن أجدر فهو فوقكم هو من إلى تنظروا وال ،منكم أسفل هو من إلى
 لفض من لىإ أحدكم نظر إذا((:  قال-وهي أيضاً في مسلم- البخاري رواية وفي ،مسلٍم لفظ وهذا: قال ،عليه
  .)٦())منه أسفل هو من إلى فلينظر قوالخلْ المال في عليه

 هو من إلى تنظروا وال ،منكم أسفل هو من إلى انظروا(( :هذه الرواية الثانية تبين المراد بالرواية األولى
  .))فوقكم

دين والعمل  فينظر إلى من هو أسفل منه فيما يتعلق باألخالق وال،هذا في كل شيء: من الناس من يقول
 أنت ال ، أنت ال تحافظ على الصالة،يا فالن أنت مقصر:  فإذا قيل له-عز وجل-الصالح الذي يقرب إلى اهللا 

 في ، إلى المسجدءأنا أحسن من غيري، أنا على األقل أجي:  أنت ما تقرأ القرآن، قال،تحافظ على األذكار
أنا أحسن من غيري، في ناس ما يصلون أصالً : قولي ما يأتي إلى المسجد يذن إلى المسجد، والأتوناس ما ي

احمدوا ربكم أني أصلي الجمعة، في ناس ما يصلون : نكر عليه قالإذا ُأإال الجمعة، والذي يصلي الجمعة 
ذ وال، ما شاء اهللا، ما شاء اهللا،، وأنا أحسن أصحابي على األقل ما أترك الجمعةاالجمعة أبداي ما يصلي أبد 

 رمضان وإال في ناس ال يصومون وال يصلون، وهكذا فكلما أراد اإلنسان أن أنا أصومربكم احمدوا : يقول
ينظر إلى من هو دونه في قضايا الدين والعبادة والتقوى فإنه سينحدر إلى أسفل سافلين وسيجد أن الشيطان 

 نسأل ،األسفل في النارأسوأ منه، ثم بعد ذلك سينافس الشيطان على الشر، الهاوية ليس لها نهاية إال الدرك 
  .اهللا العافية

الحمد هللا على األقل أنا أحسن من : في الطبقة األولى من النار يقولي ذولو أن ذلك قيل في دار الجزاء فال
 وزهد ، وسوء فكر وسوء نظر، ويدل على سوء تدبير، في ناس في الطبقة الثانية وهكذا، فهذا ما يليق،غيري

  . من الثواب، وإنما ينظر إلى من هو أعلى منه-عز وجل-اهللا  وما عند ،في الدار اآلخرة

                                     
، )١٨٠٢٤( :قم، بر)٢٩/٥٥٢(، وأحمد في مسنده )٨٦٦: (، برقم)١٤١٣/ ٢( أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب النية، -٤
 .)٨٦٠: (، برقم)٢٢/٣٤٣(المعجم الكبير للطبراني و

 ).٢٩٦٣: (، برقم)٤/٢٢٧٥ (،مسلم، كتاب الزهد والرقائقأخرجه  -٥

: ، برقم)٨/١٠٢(لينظر إلى من هو أسفل منه، وال ينظر إلى من هو فوقه، :  أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب-٦
  ).٢٩٦٣: (، برقم)٤/٢٢٧٥(، ساعةكتاب الفتن وأشراط ال ، ومسلم،)٦٤٩٠(
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 قوالخلْ المال في عليه لفض من إلى أحدكم نظر إذا(( : كما جاء في اللفظ اآلخر،ينظر إلى من هو أعلى منه
ان بهذا  في األعمال الصالحة ينظر إلى من هو أعلى منه، ويكون اإلنس))منه أسفل هو من إلى فلينظر

 ألن ؛ هذا الحديث من األحاديث الجامعةإن :ولهذا قال األئمة كابن جرير وغيرهفي ازدياد دائم، االعتبار 
 فهو في ازدياد دائم وارتقاء؛ ألنه البد أن يجد ،اإلنسان إذا كان ينظر بهذا النظر فيما يتعلق بالعمل الصالح

أنا :  قد يكون في بيئة سيئة فيقول،يةمن هو أفضل منه حتى لو لم يجد في بيئته إذا ارتقى في الدرجات العال
فإنه سيجد من هو  -مرضي اهللا عنه-أفضلهم، لكن لو نظر في الكتب في السير في أعمال السلف الصالح 

 سيجد  ولو أن اإلنسان نظر فيمن حوله حتى في بعض من ال يعبأ بهم فإنه،-عز وجل-أفضل منه وأتقى هللا 
 أعمالنا وما نؤديه من الوظائف واألعمال التي أنيطت بنا ، انظروا فيمن هو أفضل منه في كل شيء

 وهو يعمل بجد ،واألمانات، اإلنسان أحياناً ينظر إلى عامل النظافة من الصباح الباكر قبل الساعة السابعة
 كم ، وهو ال يفتأ يذهب هنا وهناك وينظف، هذه لقمة حالل، ويراه في العصر طول الوقت،ويراه في الظهر

   . وكم يبذل؟؟، الزهيد الذي يأخذههذا األجر
فإذا نظر اإلنسان في تقصيره وتفريطه في األوقات القليلة التي يعملها فإنه سيجد ذلك دافعاً له إلى مزيد من 

  . ويخاف ويراقب-عز وجل- ويستحي من اهللا ، فيحاسب نفسه،العمل
 قبل أذان الفجر األذان األول ،األذانوانظر إلى أحوال الناس اذهب مثالً إلى بعض المساجد التي تفتح قبل 

  ومع ذلك تجده،يما التدين أصالً ال يظهر عليهم ِسا وستجد أناس، أو المسجد الحرام،اذهب إلى المسجد النبوي
من األذان األول يصف قدميه يصلي، تجد بعض الناس الذين قد يكون عندهم تقصير كثير يختم في خمسة 

ثنين والخميس المغرب  يوم اإل إذا ذهبت إلى المسجد الحرام في، البد وأن تجد،ع في أسبو، في ثالثة أيام،أيام
 من هؤالء ال ا يجلسون عليها، ستجد أن كثيرالذين وانظر ،أو قبيل صالة المغرب انظر إلى السفر التي مدت

تجد بعض  ومع ذلك صائم، وقد ، شاقةيظهر عليهم سيما التدين أصالً، وبعضهم لربما يكون يعمل أعماال
صائمة ، النساء التي ال تحافظ على الحجاب كما ينبغي ولباس اهللا أعلم به، ومع ذلك تأتي بإفطارها وتفطر

 فيجد من هو أفضل منه في جوانب، هذا ، فاإلنسان دائماً ينظر في أحوال الناس،ثنين والخميستصوم اإل
دائماً في أطراف أكون  أنا إذا جئت لماذا أفضل منه في األخالق، وهذا أفضل منه في المحافظة على الصالة،
 وهكذا في قراءة القرآن، وهكذا في كل ؟،الصفوف أو في الصف الثاني، وهؤالء لربما دائماً في الصف األول

   .عمل من األعمال فيكون في ارتقاء دائم
، في المال بمعنى أنه ))قوالخلْ المال في عليه لفض من إلى أحدكم نظر إذا(( :وفي أمور الدنيا كما قال هنا

إذا رأى أناساً أهل غنى وثراء أكثر منه فإنه ينظر إلى من دونه فيكون ذلك سبباً لطمأنينة النفس والرضا 
والراحة، وهكذا دائماً مهما كان حاله سيجد من هو دونه والبد، البد من هذا، اإلنسان الذي يعاني من مرض 

كسرت سيجد من كسرت رجاله، ومن كسرت رجله ا كانت  وإذ،سيجد من هو يعاني أكثر من هذا المرض
يده سيجد من كسرت يده ورجله، وإذا جاء اإلنسان وقد تهشمت سيارته وتحطمت في حادث سيجد من تهشم 

 يتذكر أسرة ماتت  إذا مات له ولد،الحمد هللا أنا بخير وعافية، أنا أفضل من هذا: وتهشمت سيارته معه فيقول
 ما أبقى اهللا كان أكثر، إذا ،الحمد هللا:  ولم يرجع منهم أحد، فيقول،بكاملها ذهبوا نزهة أو سياحة أو نحو ذلك
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،  وهكذا فيهون ذلك عليه، يتذكر من خسر عشرة ماليينا، وإذا خسر مليونًا يتذكر من خسر مليونًاخسر ألفً
 ، فإذا دخل القصور، معذباً دائماً، الدنيا فإن قلبه يبقى مشوشاًأما إذا جلس ينظر إلى من هم أعلى منه في

 وال أن يعيش هذه ،ورأى المراكب الفارهة واللباس الفاخر والطعام الذي ال يستطيع أن يحصل على مثله
صاحبت :  وال أن يبني مثل هذه الدور فإن قلبه يبقى مشوشاً معذباً، ولهذا كان بعض السلف يقول،الحياة
 فال يعذب ،تفرق، ثم صحبت الفقراء فاسترحت؛ ألنه يجد نفسه أحسن حاالً منهمو قلبي ش علي فتشو،اءاألغني

  .قلبه
ش شوال تصحب من هو أعلى منك ممن ت: -يهمنا منها-فعليه بأمور السعادة ومن أراد الراحة : ولهذا أقول

اء أحسن حاالً منه، ويذهب ويجيء  ومنهم أغنياء وأثري،صحبته عليك قلبك، بعض الناس يمشي مع الكبراء
 فيرى من المساكن والمراكب وما إلى ذلك ما ال يقدر عليه، ، ولربما يكون فقيراً ويسكن في حيهم،إليهم

وبعض الناس لربما درن س ولده في مدرسة يدرس فيها األثرياء والكبراء بزعمه هو من أجل أن يكو
 فيكونون ، وسيكون لهم مناصب ولهم نفوذ،الء زمالء دراسةعالقات في المستقبل، في المستقبل يكونون هؤ

 وأنه يشعر ، محطم النفس، أو منكسر القلب، للجريمةازمالء دراسة، ما علم أن هذا الولد قد يكون محترفً
 هؤالء واألستاذ يكتب ،يتصرف بشيءأن  ما يستطيع ا حسير،بالغبن والتعاسة أنه ال يجد، فيشعر بالحسرة

 كل واحد يدفع ، كم؟" يا شباب قطية رحلة اليوم نطلعهيا": في المرحلة الثانوية واحد منهم يقولعلى السبورة 
 فهذا ، على رحلة في آخر النهاراجمع في لحظة واألستاذ يكتب أكثر من خمسة وثالثين ألفً ما ي،خمسة آالف

 ما يستطيع، ولذلك زمالئي،آالف أطلع طلعة اليوم مع هات خمسة :  يرجع ألبيه ويقول؟،الولد ماذا يصنع
 ا البد عند خياط معين، وقماشًا من نوع معين، وثيابتجده يريد أن يلبس ساعة من نوع معين، ويريد جواال

 أو أقل، ولذلك إذا أردنا أن نربي أوالدنا ،خمسة آالفأو  أربعة صل، ولربما يكون راتب والده ما يامعينً
 ، يفبرك، للكذبا من أجل أال يبقى هذا الولد محترفً؛حاله ومستواه في منه يننحرص أنه يمشي مع أناس قريب
ارات  السيرأينانا وذهب -كما أعرف أمثلة ونماذج واقعية-  واهللا البارحة:ويكذب ويجلس يتكلم عند هؤالء

 اهللا إن شاء:  فقالوا،"بيج" هايريد والوالد كان ، كانت بيضاء،ما أعجبتنا روز رايز، لكن رأينا الغالية جدا
،  أنا أعرف أمثلة على هذا واقعية، هذا الواقع،يشتري هايلكسأن يطلبون لنا طلبية، ووالده ما يستطيع س

يحب أننا ، وما  والدي يشتغل في وظيفة حساسة وكذا: فيقول يشتغل والدك؟أينا للكذب، فيجلس الولد محترفً
  .رفها أنا هذه أمثلة أع،نخبر اآلخرين، ووالده يشتغل بائع بسوق الخضار

 بعض ي موضوع الزواج، ف-وإن أطلت عليكم لكن الحديث البد أن يتم الكالم عليه-وكذلك في الزواج 
ال يستطيع أن يفعل فعلهم، هؤالء لربما  الناس يحرص أن يتزوج بنت أناس أهل ثراء وأهل سعة وناس

ا يصنع؟ يبقى منعصر القلب مناسبة بسيطة عندهم في يوم واحد ال يستطيع أن يوفرها بخمسة رواتب، فماذ
 ورأى السعة ورأى المجالس الكبيرة، المجلس أكبر من شقته، فماذا يصنع؟ اللباس ،إذا دخل ورأى األثاث

مائة وعشرين  الخياط يريد: الذي تلبسه هذه البنت عند أهلها كم تفصل اللباس وكم، وهو لربما لو قالت له
ين يأتي لها بستين أ ومن ،ا سبعين ألفًا،ل التفصيلة بستين ألفًرى أن هذا شيء هائل، وهي لربما تفصي رياال

 ينبغي أن يوفر لها ما هو قريب من هذا شرعاً، إذا كان ذلك يصلح ، والرجل إذا تزوج امرأة من حاٍلا؟ألفً
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لك لمثلها، فبعض الناس يريد أن يتزوج ألمر في نفسه إما ليترفع ألنها نسب، أو ألنه يفكر فيما هو أبعد من ذ
 وكل رصيده ثالثة آالف، فهو إذا تزوج هذه البنت غدا ، ألنه ما عنده غنى؛أن هذه سيكون لها إرث فيما بعد

ل لها مليار ونصف، فهذا رزق ساقه اهللا إليه، وهو يحصأن ل لها مليار، يمكن يحصأن إذا مات أبوها يمكن 
 مائة ألف ريال، فهذا يتزوج ربماما جمع  والعشرين ساعة عمره يشتغل الليل والنهار األربعلو جلس طول 

 ، تفكير معيشيه عند، صار، فبعضهم يفكر بهذه الطريقة-إن شاء اهللا- وإذا حصل لها إرث فيما بعد ،هذه
 لكن ما علم أنها سيدته، وأنه ال يستطيع أن يرفع رأسه، وأن غاية ما هنالك في ، عقل معيشي،نظر معيشي

يرفع رأسه، وال يستطيع أن  وهو منزل رأسه ما يستطيع ،بهاأتي  ويب بهاذهأحسن األحوال أنه سائق لها ي
 بنات الناس ؟، تطلقلماذا،  صغير،؛ ألنه أضعف من ذلكيطلقهاأن ، بل ال يستطيع حتى اًئيقول لها شيأن 
 معرفة ، أنا أقول هذا من؟، وال يستطيع أن ينظر في وجه أبيها، فلماذا يجعل اإلنسان نفسه بهذه المثابة؟لعبة

  .غلط فينظر اإلنسان دائماًهو بواقع و
 وفي ،الهيئات واللباس والزينةو إذا جلس أو جلست المرأة بالذات التي تهتم بالشكل ،كذلك في الصورة

 هذا نِتأ،  عليالناس يرونصاالت األفراح وفالنة البسة أحسن مني، وفالنة، وكل زواج وكل مناسبة 
ليلة واحدة وفقط انتهى؟، بأربعة آالف،بثالثة آالف ،ه بألفين فصلتي؟،ه بكملتيفص .   
 ، في باريس،، الناس يلبسون أحسن من هذا، الناس يفصلون في سويسرا من قبلعليقد رأوا  ؟، أناأفعل ماذا

  .ما طلبنا أكثر من هذا ،هناخياط عند   ونحن،في لندن
جرتها وبالطعام الذي يوضع ألفراح ُأكم يكلف بصالة ااآلن  أنا مرة حاولت أحصي متوسط الزواج :يعني

لكن جلست أحسب ما يتهيأ به النساء لهذا الزواج، فوجدت أنه ،دعى مئات من الناسفيها، أشياء كثيرة، ي 
أو  ، المالاذ، وفروا هنحن سنريحكم من الحضور:  لو قيل لهؤالء الناس،أضعاف ما يبذل في هذا الحفل

 إلى ة ما تبذله من أجل الحضور هو بمعدل ثالثةكل واحد:  لو قلنا؟،ل، كم واحدة تفصاه مسجدهاتوه نبني ب
 كلف كم ،تختار القماشأن  ألجل ا أسواقً وتجوب، لهذا خاصةاتتزين وتفصل ثيابألجل أن أربعة آالف ريال 

ن نح: فر عليهم وقيل لهم فلو و، سيظهر مبلغ كبير جداً-مئات النساء-ه  فلو جمعتَ؟كل واحدةهذا اللباس 
 الحمد هللا، معاناة في كل ،ال يوجد نساء أصالً و، زواج عائلي ومع السالمة،نعفيكم من هذا الحضور أصالً

:  وإذا كانت موظفة ذهبت أموالها بهذا، وإذا كلمها أحد قالت،مناسبة تشغل زوجها أو وليها تريد أن تفصل
   .ال تعبأ بأحدو وترفع رأسها ؟ئا أنا سألتكم شي؟ئا أنا طلبت منكم شي،الحمد هللا

يريد أن يجاري الناس في كان  ما ينظر إلى من هو أعلى منه، فإذا ،اإلنسان ينظر إلى من هو دونه: فأقول
ألنه مهما عمل سيجد ؛اهذه القضايا الدنيوية والمظاهر واألشكال والصور فإنه سيبقى مشوش القلب معذب 

فالراحة كل الراحة أن يصاحب اإلنسان من ال يتكلف ، وال يطيق أن يفعل فعلهم، أعلى منه وأكثر منهاأناس 
، حتى في الكالم من الناس من إذا صاحبته تجلس وكأنك متوتر  لهب من ال تتكلف صاِح،لهم في كل شيء

 تتعلم تَ أما إذا كنإذا جلست معهم كأنك جالس مع نفسك،األعصاب تحسب الحرف والكلمة، ومن الناس من 
 فأنت تستفيد وتتعلم، لكن ،كون عالماً أو نحو ذلك فهذا الشعور طبيعي أن يوجد عندكمنه أو تستفيد منه كأن ي
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ب من ال تتكلف له، ومن ال يصغي قلبك له إصغاء محرماً، هذا يقال للشباب في الخلطة والصحبة صاِح
  . فيصحب من ال يعبأ به من هذه الحيثية، فإن وجد في قلبه بعض التعلق تركه،ويقال للنساء أيضاً

  . وصلى اهللا على نبينا محمد،واهللا أعلم
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