
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

َشيٍء" وحديث نائشة  اهلل َكَتَب اإِلحَسان َنَمى ُكل   "ِإنّ  - نه رضي اهلل-اد بن َأوٍس شرح حديث َأبي يعَمى شد  
 َرُهَما"َأخَذ َأْيسَ  ِإال َبيَن َأْمريِن َقط   -مى اهلُل َنَمْيِ  وَسمّ َصمّ - ر رسول اهلل"َما ُخي   - نهاارضي اهلل-

 الشيخ/ خالد بن نثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 -رضي اهلل عنو-حديث أبي يعمى شداد بن أوس  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "الحمم واألناة والرفق"ففي باب 

تمة، فإذا قتمتم فأحسهوا القِ  ،))إن اهلل كتب اإلحسان نمى كل شيءقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن رسول اهلل 
ذا ذبحتم فأحسهوا الذ    .(1)أحدكم شفرت ، وليرح ذبيحت (( حد  ليُ بحة، و وا 

فيذه دالة عمى العموم فيدخل في ذلك ، ))إن اهلل كتب اإلحسان نمى كل شيء((: -صمى اهلل عميو وسمم-قولو: 
ويدخل فيو أيضًا  ،-عز وجل-ترعاه اهلل اإلحسان في التعامل مع النفس، والتعامل مع من تحت يده ممن اس

 والتعامل مع غيرىا مما يتعاطاه اإلنسان أو يتصرف فيو بمون ،والتعامل مع البيائم والدواب ،التعامل مع الناس
  من التصرفات من الجمادات وغيرىا.

فإن لم تكن  ،ك تراه))اإلحسان أن تعبد اهلل كأه: -تبارك وتعالى-وفي عبادة اهلل  ،اإلحسان كممة بميغة معبرة
 .(2)فإه  يراك(( تراه
{يقول في العبادة:  -تبارك وتعالى-اهلل  فيو المقصود ، [ٕ]الممك:  }َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأي ُكْم َأْحَسُن َنَمًلا

تبارك -إلى اهلل  فيما يتقرب بو ،وىكذا في كل عبادات اإلنسان وأعمالواألعظم الذي من أجمو ُخمق الخمق، 
فُيحسن  ،وخادم ،وولد ،من زوجة ،اإلحسان إلى من تحت يده في ىو مطالب باإلحسان، وقل مثل ذلك -وتعالى

واإلحسان  ،ونيموالقيام عمى شئ ،وتممس الحاجات ،والتمطف بيم ،وبالمعاشرة ،وبالمال ،بالقول ،إلييم بكل وجو
 .كل ىذا باإلحسان ،المعوج من عيوبيموتقويم  ،وتصحيح أخطائيم ،في معالجة مشكالتيم

والتعامل مع البيائم أيضًا  ،وقل مثل ذلك في التعامل مع سائر الناس، ))كتب اإلحسان نمى كل شيء((
 ، وما تحتاج إليو.يعطييا ما تأكمو ،ال يجوعيا ،والدواب، ُيحسن إلييا ال يحمميا من العمل أكثر مما تطيق

صورتين من اإلحسان في أمر قد ال يتصور  -صمى اهلل عميو وسمم-ذكر النبي ، تمة(())فإذا قتمتم فأحسهوا القِ 
 أو الذبح فيما ُيذبح؟  ،فيو اإلحسان، يعني: ماذا بعد إزىاق الروح قصدًا الذي ىو القتل

، حتى مع ىذا الذي ؟فماذا عسى أن يكون اإلحسان فيو أيضاً  ،نياية الحياةليس بعده شيء، إزىاق الروح ىو 
 .تمة(())إذا قتمتم فأحسهوا القِ و إزىاق الروح وفوات النفس يحصل ب

                                                 
(، رقم: ٛٗ٘ٔ/ٖأخرجو مسمم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب األمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة ) -ٔ
(ٜٔ٘٘.) 
(، ومسمم، ٚٚٚٗ(، رقم: )٘ٔٔ/ٙ) [ٖٗ]لقمان:  نَّ المََّو ِعْنَدُه ِعْمُم السَّاَعِة{}إِ أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولو:  -ٕ

 (.ٛ(، رقم: )ٖٙ/ٔكتاب اإليمان، باب معرفة اإليمان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة )



، وىكذا قتمو قصاصًا، قتمو حدًّا ،القتل ىو إزىاق الروح قصدًا، قتمو قصاصًا، يعني: قتمو بحق بالنسبة لآلدميين
 إنو كما ىو معموم ال تجوز المثمة.ف ،أيضًا القتل لمكفار المحاربين

}َوَمْن ُقِتَل َمْظُموماا َفَقْد َجَعْمَها ِلَوِلي ِ  ُسْمَطاهاا َفًَل ُيْسِرْف ِفي في القصاص:  يقول أيضاً  -تبارك وتعالى-واهلل 
 .[ٖٖ]اإلسراء:  اْلَقْتِل ِإه ُ  َكاَن َمْهُصوراا{

كما كانوا يفعمون في  ،ال ُيسرف في القتل يدخل فيو صور من اإلسراف في القتل منيا: أن يقتل غير القاتل
فالن ُيقتل  ،لكن ىذا سيد ما يكافئو إال السيد ،ك: ىذا قتمو واحد من عامة الناس، عامة القبيمةيقول لالجاىمية، 

 .وىكذا أيضًا قد يقتل جماعة من الناس ،وىكذا أيضًا قد ُيمثل بو ويتشفى منو ،وذاك ال ذنب لو ،بو
  لطريقة.قتص منو بيذه اوي ،ما يعذب ىذا اإلنسان، تمة(())إذا قتمتم فأحسهوا القِ 

ذا ذبحتم فأحسهوا الذ   بالكسر ىي الييئة، يعني: ىيئة القتل، صورة القتل، صفة القتل،  ةبحتمة والذ  القِ ، بحة(())وا 
بأن  ،بمعنى: أنو ال ُيعذب ىذه البييمة قبل ذبحيا بجرجرتيا، بحة(())فأحسهوا الذ  إذا ذبحتم فيما ُيذبح من البيائم 

أو يضعيا عمى األرض  ،بح من أخواتيا، وقد يضع السكين عمييا مدة قبل أن ُتذبحيذبحيا وىي ترى قبميا ما ُيذ
نما يخفي عنيا السكين ،والسكين أماميا -أو وىي قائمة- وكذلك أيضًا  ،ويجعميا تشرب إذا احتاجت لمشرب ،وا 

نيا تتعذب، إبحيث  ،افإذا ذبح فإنو يذبح ذبحًا ناجزًا بمعنى أنو ال يجرجرىا ويمغمغي ،حلالستروايعطييا مجااًل 
، األم واألب ،خروف ،ويعطييا مجااًل لمتحرك عند زىوق الروح، أحيانًا تجد األسرة كاممة تجمس عمى ىذه البييمة

 بدال ،اوىذا يمسك شعرً  ،وىذا يمسك رجال ،اىذا يمسك يدً أن من أجل  ،الجميع جالس عميو ،واألوالد والبنات
أو من  ،نو قد يموت قبل أن ُيذبح، تكاد عيونو تخرج، ىو من العصرتى إح ،فيمسك بطرف ،الجميع يضع يداً 

  ، ىذا غمط.أو من الضغط عميو ،الخوف
يضع قدمو عمى  -صمى اهلل عميو وسمم-يفعل حينما كان  -صمى اهلل عميو وسمم-فالمفروض كما كان النبي 

وىذا أسيل ليا عند زىوق  ،ربصفحة العنق ويذبح، ثم بعد ذلك يكون ىناك مجال ليذه البييمة تتحرك وتضط
 .ا أن ُتكتم أنفاسيا ما يتحرك منيا عرق فيذا غمطالروح، أمّ 

وقل مثل ذلك أيضًا بطريقة الذبح، بمعنى أنو  ،وىكذا أيضًا ال يبدأ بتقطيعيا وسمخيا قبل أن تموت وتخرج روحيا
 ،قطع اثنين ج الروح، مع أنو ُيجزئًا أسيل بخرو ىذه أربعة أشياء قطعيا جميع ،يقطع الودجين والحمقوم والمريء

ولكن ىذا بعد معاناة شديدة، فمو  ،لكن ذلك قد يتعبيا، يعني: لو قطع أحد الودجين مع الحمقوم مثاًل ىي ستموت
 ر عمى ىذه البييمة.وأيس ،لكان ذلك أسرع في زىوق الروح ةقطع األربع

فإذا كان ىذا مع بييمة تذبح  ،من باب أولى فكيف يكون اإلحسان؟ ال شك أنو ،إذا ما كانت القضية قضية ذبح
الذي ال يجوز قتمو من  ي أن ُيحسن في طريقة القتل، إذاً ومع ذلك ينبغ ،مجرم ،أو مع إنسان يستحق القتل ،اآلن
ىذه األمور غاية فالشريعة تراعي  يكون التعامل معو واإلحسان إليو؟ كيف ،معصوم الدم ،المحترم ،الناس

 المراعاة.
فإذا كانت السكين غير حادة فإن  ،العريضة الشفرة ىي السكين، وليرح ذبيحت (( ،أحدكم شفرت  حد  ليُ ))و قال: 

 بما ذكرت.، ))وليرح ذبيحت ((ذلك يكون تعذيبًا لمبييمة، 



بين أمرين  -صمى اهلل نمي  وسمم-))ما ُخير رسول اهلل قالت:  -ارضي اهلل عني-وذكر بعده حديث عائشة 
صمى اهلل -فإن كان إثماا كان أبعد الهاس مه ، وما اهتقم رسول اهلل  ،اما لم يكن إثما  ،سرهماإال أخذ أي قط  

 متفق عميو.، (3)فيهتقم هلل تعالى(( ،إال أن تهتاك حرمة اهلل لهفس  في شيء قط   -نمي  وسمم
))ما ُخير لمعموم  ىذا أيضاً ، بين أمرين قط إال أخذ أيسرهما(( -صمى اهلل نمي  وسمم-))ما ُخير رسول اهلل 

القضايا المتعمقة بالدعوة أيضًا، يدخل في ىذا  ،يدخل في ىذا أمور الدنيا، بين أمرين إال اختار أيسرهما((
ن قال بعضيم ،ىذا ظاىره العموم ،قضايا العبادات والواقع أنيا داخمة فيو؛  ،ن العبادات غير داخمة في ىذاإ :وا 
 ف والمشقة في العبادة غير مطموب.ألن قصد التكم

عمى سبيل المثال: عندك طريقان في  ،والعادات والمعامالت ،في أمور العبادات ،فيدخل في ىذا أمور كثيرة جدًّا
ليس فيو ىذه  ،في أرض سيمة ،وطريق آخر سيل ،ووعورة وربما جمد ،وصعب ،طريق فيو عقبة :السفر

 .العراقيل، فماذا تختار؟ تختار األيسر
وقد يكون  ،فيبحث عن األصعب ،يحب المغامرة، ونة والشدةزُ ومن الناس من ال يروق لو إال الصعوبة والحُ 

ل اآلخرين ىذا، يعني: معو أطفال، معو نساء، معو ىالكو فيو، وىذا غمط، والمشكمة تكون أكبر إذا كان يحمّ 
أو تاىوا في  ،أو نحو ذلك ،أو جوعاً  ،طشاً فكم من إنسان مات وأىمو ع ،لكن ىو يريد ىذا ،أىمو، ما يريدون ىذا

 ،يسمكو الناس الذيوالسبب ىو حب المغامرة، ما يريد أن يسمك الطريق  ،وماتوا ،انقطعوا من الناس ،صحراء
أن  يريدمعو أطفال، معو نساء،  ،حرفي ال ،يمشي في الصحراءأن  يريدوع، طُ قُ  :يريد أن يذىب كما يقول

   ، ىذا غمط.من ىذا الطريق يذىبونلناس ا أن بعضيسمع  ،يغامر
يمكن أن تدرس ساعات معينة، يمكن أن تقدم  ،ُعرض عميك خيارات ،ج مثالً تخرّ كالكذلك أيضًا في أي مشروع 

جاء لو  ،بحثًا، يمكن أن تكتب مقااًل في الحال، بعض الناس ما يروق لو إال األصعب، ىذه األيام أيام اختبارات
بعض الناس ما يروق لو إال السؤال الصعب، ىو ال يجد ذىنو يعيش في شيء  ،الر أي سؤ اخت ،سؤال اختياري

من قد ال يقبل ن من الناس إ :وكما قال شيخ اإلسالم ،ونحو ذلك إال مع األشياء الصعبة ،من المذة والمتعة
ن يتساوى د أمن أجل أنو ما يري ،ر وصعوبة ودقة ال يفيميا كل أحدينما يبين لو إال بطريقة فييا ُعسح ،الحق

ما يفيميا إال النادر من  ،تأتيو بأدلة معقدةأن ، تحتاج ، وتستدل بيابأدلة واضحة مع عموم الناس، ما تأتيو
فيذا إذا ناقشتو بيذه المغة قبل وسمم لك وأذعن، وىكذا من الناس في التعميم من ال يريد الطريقة السيمة،  ،الناس
 اىو يريد كالمً  ،!؟وما ىو العمم إال اآليات واألحاديث ،وماذا تريدون؟ ىذه أشياء معروفة، آيات وأحاديث، يقول:
فيذا الكالم غير  ،اطقةمنالكالم  ،المنفصل، وبمغة ال يفيميا عامة الناس رطي، ويريد أن نكممو بمغة الشَّ اصعبً 

 ض أن اإلنسان يسمك األسيل دائمًا.المفرو  ،ىذه الطريقة خطأ صحيح،
مل؟ ما ىو تريد ىذا الع أوعممين تريد ىذا العمل بين عمال والمكاسب، ُخير وقل مثل ذلك في أمور األ

 الطبيعي؟ تختار األيسر.

                                                 
مم، كتاب الفضائل، (، ومسٖٓٙ٘(، رقم: )ٜٛٔ/ٗ) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي  -ٖ

 (.ٕٖٕٛ(، رقم: )ٗٔٛٔ/ٗأسيمو وانتقامو هلل عند انتياك حرماتو ) احلآلثام واختياره من المب -صمى اهلل عميو وسمم-باب مباعدتو 



، والبد من يصعد المشكمةأن وقل مثل ذلك أيضًا فيما يتعاطاه اإلنسان أحيانًا في المشكالت، بعض الناس البد 
يركب الطريق األصعب، أن البد  ،، ما يقبل، وتُنيى فيو المشكمة وانتيينا، وقد ُيعرض عميو صمح يسيرالمحكمة

 وال حقك يأتيك. ،ص حقًّاال تخمّ  ،ما تستطيع أن تتخمص ،التعامل معو صعب
يختار الفتوى األسيل  ،كما يفعل بعض الناس ،أنو ال مجال الختيار األسيل :بمعنى، ))ما لم يكن إثماا((قال: 

وقد  ،إذا ما وافق الحق ،فحتى لو أفتاه من أفتاه ،ند اهلل واحدمثاًل؛ ألنيا توافق ىواه، ىذا ال يجوز؛ ألن الحق ع
  ، ولو أفتاه من أفتاه.فإن الذمة ال تبرأ في ىذه ،وتجاريًا مع اليوى ،سألو تتبعًا لمرخص

أن السيولة واليسر في األمور ىو المطموب، وىذه قد تكون سجية في  :كل ما سبق يدل عمى معنى وىوو 
 ، حتى يعتاد ىذا الُخمق.ويروض نفسو عميو ،كون ذلك تكمفًا يتكمفو اإلنسانيوقد  ،عميياُيجبل اإلنسان  ،النفس

 ونو.، في كل شأن من شئفق اإلنسان إليو صارت أموره سمحة غالباً اختيار األيسر واألسيل تجده إن وُ و 
فيهتقم هلل  ،مة اهللإال أن تهتاك حر  لهفس  في شيء قط   -صمى اهلل نمي  وسمم-))وما اهتقم رسول اهلل  قال:

 .تعالى((
ىذا ، ))إال أن تهتاك حرمة اهلل((بمعنى: في األمور الشخصية، وقولو: ، (())ما اهتقم لهفس  في شيء قط  

 س المستثنى بجزء من المستثنى منو.أنو لي :استثناء منقطع، معنى االستثناء المنقطع
، وبعضيم يقول غير اثناء منقطعً و، ىذا معنى كونو استإذا انتيكت حرمة اهلل انتقم هلل وليس لنفس بمعنى: لكنْ 

 ىذا.
يحتاج اإلنسان أن  ،وىذا خمق رفيع عال  إذًا ما ينتقم لنفسو، ، ))إال أن تهتاك حرمة اهلل فيهتقم هلل تعالى(( قال:

  أن ال ينتقم لنفسو. ،ا قدر اإلمكانوأن يحمميا عمى ىذ ،يروض نفسو عميو
أو نحو  ،وحينما يحصل لإلنسان شيء لربما من الظمم أو االستفزاز ،خاصماتالنفوس تكون حاضرة عند الم

في الدعاء، يعني:  -كما قال شيخ اإلسالم-ولربما كان ذلك  ،فمربما انتقم بأعظم مما ظمم ،فيريد أن ينتقم ،ذلك
فيدعو  ،االتمما ظممو، ىذا اإلنسان لربما أخذ عميو عشرة ري فيدعو عميو بأعظم ،إنسان ظممو مظممة يسيرة

بدعائو ىذا بأعظم  ، فيذا صار ظالماً !عشرة رياالت ألجل ،وتيتيم األطفال وترميل النساء ،عميو بالموت واليالك
 مما ُظمم فيو.

 ، فيذا كمال، واهلل المستعان.ال ينتقم لنفسو عمى ىذا الخمق، إذا استطاع اإلنسان أن يربي نفسوف
وأن ينتقم ويتربص، من  ،من الناس من يكون قمبو كالجمل البد أن يحملالناس يتفاوتون في ىذا غاية التفاوت، 

الناس من يعفو ويصفح ويبقى في نفسو ُحسيكة، ومن الناس من قد يعفو ويصفح وال يبقى في نفسو شيء، من 
ورجعتو بطيئة، ومنيم من  ،لكن رجعتو سريعة، ومنيم من يكون غضبو سريعاً  ،الناس من يكون غضبو سريعاً 

غضبو بطيئًا ورجعتو سريعة، ومنيم من يكون غضبو بطيئًا ورجعتو بطيئة، بعض الناس تسترضيو بكل  يكون
 وجو وال يقبل، فيذا أمر ال ُيحمد من اإلنسان، واهلل أعمم.

  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
اإلنسان ال  ،لقرب الموسم ؛جاتلعمي أتكمم حول موضوع الزوا ،بمناسبة قرب اإلجازة -إن شاء اهلل تعالى-غدًا 

أو ىو يريد أن يتزوج، فيناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى  ،أو لو من أىمو ،يخمو إما يكون لو قرابة يتزوجون



شيء من التوجيو في ظني غير ما ذكرتو في مناسبات سابقة حول موضوع مقومات الحياة الزوجية بشيء من 
 مما ُيحتاج إليو، واهلل أعمم. -عز وجل-اهلل  لكني أذكر أشياء أخرى بإذن ،التفصيل

  وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


