
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

اِس بِن ووحديث النَّ" دقَِة َألكَلْتُهاي َأخافُ َأن تَكُون ِمن الصلَوال َأنِّ "- عنهرضي اُهللا-شرح حديث َأنٍس 
 معانعنهرضي اهللا-س -" الخُلُِقالبر سنح "  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  : أما بعد،لسالم على رسول اهللا والصالة وا،الحمد هللا
أن ((: -رضي اهللا تعالى عنه- حديث أنس -رحمه اهللا- أورد المصنف "الورع وترك الشبهات"ففي باب 

 ،)١())لوال أني أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها:  فقال، وجد تمرة في الطريق-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  .متفق عليه

ما كانت  ل-صلى اهللا عليه وسلم- ارتباطاً واضحاً ال لبس فيه؛ وذلك أن النبي هذا الحديث يرتبط بباب الورع
 قال ما قال ، أو ليست من تمر الصدقة، هل هي من تمر الصدقة،الصدقة ال تحل له فتردد في هذه التمرة

مور التي ق ما سبق من أن حقيقة األمور المشتبهة هي ما يتردد فيه اإلنسان؛ ألمر من األ وهذا يصد،فتركها
 ، وأن الورع الواجب هو ترك ما يحرم،وهذا ورع مستحب ، وأن الورع هو ترك ما يلتبس،ذكرتها سابقاً

  .ومن الورع المستحب أن يترك اإلنسان المكروه
 ، هل كون هذه التمرة من تمر الصدقة، حينما وجد هذه التمرة في الطريق-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 

   وارد؟  هل هذا االحتمال وارد أو غير؟ا األمر وارد هل هذ، الزكاة:يعني
    أو أنه احتمال قريب؟ ، نادر وبعيد في غاية البعدههل ورودفإذا كان هذا االحتمال وارداً  ،أنه وارد: الجواب
 وإال فعامة األشياء يرد ، وإال فليس كل احتمال يعتبر، ومن ثم صح فيه الورع،أنه احتمال قريب: الجواب
 من غير أدنى احتمال إال ما يتلقاه ية شيء من كل وجهتيقن حلِّنه ال يإ:  ولهذا قال بعضهم،حتمالعليها ا

يتلقى فيه يحتمل أيضاً أنه وصل له بطريق فيها إشكال في اإلنسان بكفيه من ماء المطر؛ ألن اإلناء الذي 
   . لكن هل هذه االحتماالت معتبرة؟، أو نحو ذلك،الكسب
صلى اهللا عليه - والنبي ،-صلى اهللا عليه وسلم-ون هذا من تمر الصدقة في وقت النبي ك لكن ،ال: الجواب

 الترك؟ هل -صلى اهللا عليه وسلم- لكن هل يجب على النبي ، يؤتى له بتمر الصدقة هذا احتمال كان-وسلم
  يحرم عليه أكلها؟ 

ألصل فيه الحل حتى يثبت أنه من  ا،م؛ ألن األصل في ذلك الحل واألقرب أنه ال يحر،خالف بين أهل العلم
  . حتى يثبت،تمر الزكاة أو الصدقة

 ،؟ هل تحل له أو ال تحل له،لو أنه تردد في هذه المرأة:  األصل المنع والتحريم مثل،ال: وهناك أشياء يقال

                            
، ومسلم، كتاب الكسوف، باب تحريم )٢٤٣١: (، رقم)٣/١٢٥(أخرجه البخاري، كتاب في اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق  -١

  )١٠٧١: (، رقم)٢/٧٥٢( وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم - عليه وسلمصلى اهللا-الزكاة على رسول اهللا 
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ماذا  فهنا ،ال أتذكر هذا الكالم:  وأمه تقول،إن هذه المرأة قد رضعت معك: باعتبار أنه جاءت امرأة وقالت
 فإذا تردد في شيء ، أن األصل في الفروج المنع والتحريم السيما،يتركها؛ تغليباً لجانب الورع: نقول؟ نقول

  .من ذلك تركه
 لوال أنه خاف أن تكون من تمر ،-صلى اهللا عليه وسلم- يدل على تواضعه ))وجد تمرة في الطريق(( :قوله

 ،-عليه الصالة والسالم-هو أفضل الخلق وأشرف الخلق  و، فيأكل تمرة ملقاة في الطريق،الصدقة ألكلها
 طبعاً هذه التمرة سقطت ))ألكلتها((: قال  يعني هذه التمرة التي في الطريق،وأيضاً هذا يختلف عن التكلفات

 لكن التمرة هل هي من األشياء ذات القيمة التي ، بمعنى أن لها مالكاً لكنها قد ضاعت منه: يعني،من إنسان
 بمعنى أنه ، فما كان من هذا القبيل من اللقطة فإنه ال حكم له،ال: ا اإلنسان رجع يبحث عنها؟ الجوابإذا فقده

 ،))ألكلتها((:  ومع ذلك قال، لم تكن له هذه التمرة-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،يجوز لإلنسان أن يأخذه
 وال ،ف الحقيرة ال تعر األمور، اليسيرة األمور، فهذه األمور التافهة،فقط أنه خاف أن تكون من تمر الصدقة

رضي اهللا تعالى عنه- لكن ال شأن لها؛ ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب ،تورع منها إذا كانت ملكاً إلنساني- 
إن :  وقال، فزجره، ينادي في الناس،؟من فقد هذه العنبة؟ لمن هذه العنبة:  فقام يناديسمع رجالً وجد عنبة
 أن اهللا يبغض صاحبه؛ ألن مثل هذا الشيء التافه حينما : يعني،-جل جالله- عليه اُهللامن الورع ما يمقت 

ما -ظهر للناس أنه  وأنه يريد أن ي،أيضاً في باب الرياء والسمعةف عنبة قد يدخل هذا  ويعر،يقف اإلنسان
 ،حقيرة التي ال قيمة لها وال من األمور ال، وال يدخل عليه شيء، متورع حتى من هذا الشيء التافه-شاء اهللا

     .يتورع منها ويتركها
 ، نفوس أوساط الناس فإنه ال بأس بأخذه فمن وجد شيئاً يسيراً مما ال تتطلع إليه أو تتبعه،فمثل هذا ال شأن له

 وجد عشرة رياالت في ، إنسان وجد ساعة قيمتها عشرة رياالت، عادياا إنسان وجد قلم،وال يجب تعريفه
 أقل شيء مائتين وخمسين قد يتكلف واإلعالن بالصحيفة ، أعلن في الصحيفة،؟فهاعر: ول له نق،الطريق

  .!؟ف هذه العشرةعريأن  ألجل رياال
 ، له أن يأخذه؛ ألن مثل هذا ال تتبعه همة أوساط الناس،نعم:  في الطريق هل له أن يأخذه؟ الجوابوجد رياال

إنسان سقط منه  لكن في زماننا هذا ، من عصر إلى عصر، آخر من مكان إلى،ن هذا يختلف من بلد لبلدلك
نرجع للسوق نبحث أن  نريد أنا اآلن سقطت عشرة ،أف:  يقول،ريال أو سقط منه عشرة رياالت بالسوق

 ،ال:  الجواب، هل يفعلون هذا في الخمسين؟،ال:  هل يفعل الناس هذا؟ الجواب، في المكان الذي كنا فيهعنها
   . واهللا تعالى أعلم،نظر في الغالب في أوساط الناس لكن ي، فهذه مسألة تختلف،ك كم يبلغفيبقى تقدير ذل

صلى اهللا عليه - عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-عان ثم ذكر بعده الحديث اآلخر حديث النواس بن سم
  . رواه مسلم،)٢()) وكرهت أن يطلع عليه الناس، واإلثم ما حاك في نفسك،البر حسن الخلق((:  قال-وسلم
لَّيس الِْبر َأن تُولُّواْ وجوهكُم ِقبَل الْمشِْرِق والْمغِْرِب ولَِكن الِْبر من آمن ِباللِّه والْيوِم {:  يقول-عز وجل-اهللا 

ربى والْيتَامى والْمساِكين وابن السِبيِل اآلِخِر والْمآلِئكَِة والِْكتَاِب والنَِّبيين وآتَى الْماَل علَى حبِه ذَِوي الْقُ

                            
  .)٢٥٥٣: (، رقم)٤/١٩٨٠(أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تفسير البر واإلثم  -٢
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والسآِئِلين وِفي الرقَاِب وَأقَام الصالةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ والصاِبِرين ِفي الْبْأساء 
دص الَِّذين ْأِس ُأولَِئكالْب ِحيناء وروالضتَّقُونالْم مه ُأولَِئكة البر هو حقيقف ، فهذا هو البر،]١٧٧: البقرة[ }قُوا و

  . والخير، والطاعة،المعروف
 والمستحبات من األقوال ، فيدخل فيه الواجبات،-عز وجل-فهذه الكلمة جامعة لكل معروف يحبه اهللا 

  .الكلمات كلمة جامعة من أجمع ،ر هذا هو الب،واألعمال الظاهرة والباطنة
 كأنه حصر البر في ، هذا التركيب يشعر بأنه للحصر))البر حسن الخلق((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 وعند غير القائل بالمجاز ، عند القائلين بالمجاز،نه حصر مجازيإ:  ولكنهم يقولون عن هذا،حسن الخلق
 ، حيث جعل البر مضمناً فيهمنزلة حسن الخلقإن مثل هذا االستعمال الذي يشبه الحصر يراد به بيان : يقول
  . وعظيم شأنه-عز وجل- لمنزلة حسن الخلق ودرجته عند اهللا ؛ البر هو فقط حسن الخلقكأن

 وأيضاً في ، الصلة في حال اليسر، كف األذى، بذل الندى، لين الكالم،شر الِب، طالقة الوجه:هووحسن الخلق 
 وما إلى ، واأللفة، وطيب المعشر، لين المعاشرة، في األقوال واألحكام العدل، المواساة، اإليثار،حال العسر

  .ذلك
 يحسن التعامل ، يرتاحون إليه، يطمئن إليه الناس، يتخير العبارة، دماثة،حسن الخلق: يقال لهاكل هذه األشياء 

  .حسن الخلق:  كل هذه األشياء يقال لها،معهم
 إلى غير ذلك ،الذي يظلم الناس ،اب في األسواقسخّال ،ريظَعجال ،اظ الجو، الغليظ، الفظ،ويقابله سوء الخلق

   . وبخل، وجفاء،من األوصاف القبيحة من غلظة
 يمكن أن ، فسره بأمر يحتاج الناس إلى معرفته، بما حاك في النفس-صلى اهللا عليه وسلم- فسره النبي اإلثمو

 نتيجة  وتارة يطلق على، هذا هو اإلثم، ويبغضه وينهى عنه-عز وجل-ن اإلثم هو كل ما يكرهه اهللا إ: نقول
  .ي اآلخرة وهي المؤاخذة ف،المعصية

 والقطيعة ،الخمر إثم:  تقول، وتارة يطلق على نفس الفعل الذي يعاقب عليه اإلنسان،من فعل كذا يأثم: تقول
عاصي وهو الخمر؛ ألنه أم الخبائث؛  والعرب أحياناً تطلق اإلثم على نوع من الم، والسرقة إثم، والزنا إثم،إثم

  :لهذا يقول الشاعر
  العقوِلب  تفعُلكذاك اإلثم  ***  عقلي حتى ضلَّ اإلثمشربتُ

 األحسن أن يفسر ، ال،رسخ:  بعضهم يقول،)) واإلثم ما حاك في نفسك،البر حسن الخلق(( ،فسماه إثماً
 وعدم ،يه شيء من الحركة واالضطراب بقي ف، لم تطمئن إليه النفس، تلجلج، تردد:عنيبم ))حاك((

  .االطمئنان واالرتياح
 وهذا يدل على أن اإلنسان في فطرته ما يدل على ،)) وكرهت أن يطلع عليه الناس،ما حاك في نفسك((

 الميل إلى المحامد -في هذه الفطرةأي - وفيها أيضاً ،لفطرة وإقبال على الخير في أصل ا،انقباض من الشر
  . واإلثم ما حاك في الصدر، فالبر ما اطمأنت إليه النفس، واالنقباض من األمور المدنسةواألمور الكاملة

   وأي صدر؟ ، أي نفس، أو تطمئن إليه النفس،مثل هذا الذي يحيك في الصدر
   . لماذا؟، وال يفكر بشيء، ويأتي إليه وهو يضحك بملء فيه،الكافر ال يتردد في نفسه هذا األمر
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اإلنسان الفاجر الذي قد طبع اهللا على  ،-نسأل اهللا العافية- ها وانطمست معالم،ت تماماًن فطرته قد انتكسأل
 ، هذا ال يقاس، وال يبالي بشيء، واعتادها واجترأ عليها، وقد أكثر وران على قلبه من الذنوب ما ران،قلبه

 ،جرائم والمعاصي والكبائر هو يفعل ال،واهللا اإلثم ما تردد في نفسك؛ ألنه ال يتردد بنفسه شيء: وال يقال
 ويتبجح ، وال يسأل عن شيء، وال يسأل عنها،به فهو ال يقف عندها أما الشُّ، وال أدنى تردد،والذنوب الكبار

   من هو المقياس؟، فهذا ليس بمقياس،بالحرام وكذا
ما قلت لكم وهذا ك ، فطرته ال زالت حية لم تنطمس معالمها،المقياس نفس المؤمن الذي ال زال على الفطرة

  .؟عمل به متى ي:من قبل
 ، إذا وجد الدليل البين الواضح، متى؟ نحن عندنا إذا وجد الدليل انتهى كل شيء،البر ما اطمأنت إليه النفس
 إما أن ، لكن حينما ال يوجد، فعندئذ ال كالم،-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسوله ،فإذا اتضح الحكم قال اهللا
  لكن ال زال في هذه،يستنبطأن  ويستطيع ، أو طالب علم، عالم،ة على االستنباطيكون اإلنسان عنده قدر
 سأل أحد طلبة ، أو يكون هذا اإلنسان مقلداً فسأل، اتركها: فهنا نقول، عنده تردد فيها،القضية في نفسه شيء

 أن هذا األمر ، في نفسه شيء، ولكن هو غير مطمئن لهذه الفتوى،يجوز:  فقال له، سأل أحد العلماء،العلم
اإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع (( ، جعل له هذا الضابط-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،غير نظيف

  . فيتردد اإلنسان، وإن كان يوجد من أفتاه بذلك، ما يحب أن الناس يعرفون أنه عمل هذا الشيء،))الناسعليه 
 ويزعم أن عنده مستشفى ،ا رجل يتعامل مع الجن هذ، والناس يسألون عنها، مسائل موجودة وواقعةهناك
 ا وفعالً يعطونه تشخيص، وأشياء ويشخصون المرض، ويجرون عمليات، الجن هؤالء يعالجون الناس،للجن
 ، وهذا عامل أشعة، رقم كذا عندك في الظهر فيها كذاالخرزة:  يقول، لما قاله األطباء باألشعة تماماًاموافقً

   . هم أحياناً يكون البالء منهمطبعاً هذا سهل؛ ألنهم
 ورجل يتحرك كأنه رجل ، طبعاً ما يظهر فيها جراحة،نجري لك عملية:  ويقول له،فالشاهد يخبرونه بهذا

 وال تدخل عليه ،ذان اشرب هذا الشراباذهب وعند كل أ:  ويقول لك، ويتكلم مع ناس واآلخر ال يراهم،آلي
   . جيد؟، وال، وال يدخل عليه رافضي،امرأة متبرجة
 هذا ، بعض المتدينين ولربما، فبعض الناس يسافر إلى مثل هذا،تعال بعد أسبوعين: ويقول له ،ويعالج الناس

ال :  يقول، وأنا أنصحك ال تذهب إليه،هذا أمر ما نطمئن إليه أبداً:  أنا قول لك،؟قل لي حالل أو حرام: يقول
هذا آخر حد في :  فنقول،؟حرام فأتوقف أو حالل هو ، أنا مضطر، أنا عندي حالة وعندي،أنصحك: تقل

 يتعامل مع الشياطين ال الذي هذا اآلدمي ، فهذا طريق غير مأمون،الحالل الذي ال آمن أن تزل قدمك عنده
   ! اهللا أعلم، ضال، مشعوذ،أدري ما هو ساحر

 أو هو ،س على هذا قد يذهب ولكن يكره أن يطلع النا، وال تذهب، ال تفعل،ن إلى آخرهجن مسلمو: ويقول
 في ،يعني في خاطري شيء:  لماذا سألتني؟ قالإذن ،فالن أفتاني أني أذهب:  لك وقد يقول،في نفسه شيء

 السفر إلى البلد الفالني نه يجوزفالن أفتى أ:  يقول، الذهاب إلى المكان الفالني،نية المعاملة الفال،نفسي شيء
 لماذا كرهت أن إذن ، يحب أال يروه،يتوارى منهم ربمان وكذا  ولو رآه أهل الفضل والدي،للنزهة وإلى آخره
  .؟خفي لماذا تُ؟يطلع عليه الناس
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 ،جع خارج البالد منتذاهب إلى هو ، مكةهب إلىاذ وهو ما ،مكة إلى ذاهب أنا : ويقول،وبعضهم يكذب
   . وإلى آخره،معروف بالتبرج والسفور وإبداء العورات

يأخذ أن  يريد ،يأخذ معاملة من المعامالتأن  يريد ،)) أن يطلع عليه الناست وكره،اإلثم ما حاك في نفسك((
باسم واحد آخر، بلفة، بطريقة معينةاأرض .  

  وأن هذا لك حق فيه، لكن يوجد من أفتاه، وال يحب أن يطلع الناس على هذا))كرهت أن يطلع عليه الناس((
هذا ضابط عند المسلم متى؟ في :  فأقول،ذه األشياء ولن يعجز أن يجد من يفتي في مثل ه،-بيت المالأي -

 ،الحرمةفتي ولم يتضح وجه المسألة له بالحل أو  أو سأل فُأ، إذا كان عنده قدرة على االستنباط،هذه الحال
  .عندك فيه تردد اتركه: فهنا نقول

 ي ماذا عمل الذيأنا ما أدر:  لكن يقول، أو ستصل إليه أرض،هذا إنسان يسأل قبل يومين وصلت إليه أرض
في :  يقول، ال تأخذها،؟ دعهامطمئناً لستَ:  نقول، مطمئناً لستُ،وفي نفسي شيء؟  هل أعطى رشاوى،أخذها

  .  أنا غير مطمئن،نفسي شيء
  .نظر إلى هذاي حال انتكاس الفطرة ال يف ف، أقصد من هذا أنه ما هو دائماً، اإلثم ما حاك في الصدرإذن

أنا :  فهنا ما يقول، في المسألة نص،كر له الدليل ذُ،ذا كان هذا اإلنسان تبين له بالدليلأنه إ: الحالة الثانية
:  يقال لها، بهمن النساء اعتادت على الحجاب جدا وتمسكت بعض العوام ،ا أو لست مطمئنً،مطمئن

  .]٢٣: لنساءا[ }وُأمهاتُكُم الالَِّتي َأرضعنَكُم وَأخَواتُكُم من الرضاعِة{
 وإن كان بعضهم يفعل ، هذا التحرز ال محل له، ما أستطيع، من الرضاع،أكشف لهأن ر  ما أقد لكن:تقول

تحتجب تغطي وجهها، بعض النساء ال زالت إلى اليوم ال تكشف ألزواج بناتها أبداً، يغلبهم الحياء،ذلك حياء ، 
 والبعض لربما تفعل ذلك ،أنا أفعل هذا حياء: لحل؟ تقول ما تعتقدين باأنِت:  يقال لها،هذا موجود إلى اليوم

 غير مطمئنة والمسألة فيها نص في ،في نفسي شيء أنا غير مطمئنة:  تقول، فهذا الورع ال محل له،ورعاً
  .؟القرآن

لتي  المسائل ا، إنما ذلك في المسائل التي تلتبس، وال معنى،فهذا التردد الذي يحصل إذا تبين الدليل ال محل له
  . واهللا أعلم، لم يبلغه الدليل ونحو هذا، تقابلت األدلة،لم يرد فيها دليل

  . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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