
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

    "هم المل  َما ُتِسف  ِئن ُكهَت َكَما ُقمَت َفَكَأه  "لَ  - نه رضي اهلل-شرح مقدمة الباب وحديث أبي هريرَة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

}َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن قال اهلل تعالى:  ،"ألذىاحتمال ا"المبارك وىو باب فيذا باب جديد في ىذا الكتاب 
 ،، ومضى الكالم عمى ىذه اآلية في بعض األبواب السابقة[467]آل عمران: َنِن اله اِس َوالم ُ  ُيِحب  اْلُمْحِسِهيَن{

نفسو، واإلحسان فوق ذلك فال ينتقم ل ،منيا بة أعمىظ ىذه مرتبة، والعفو مرتدرجات، فكظم الغي هوذكرنا أن ىذ
 عمن ظممو وليصل من قطعو وليعط   حسن إلى من أساء إليو، فمن أراد الكماالت فميعف  المراتب أن ي   وىو أعمى
نما يعفو ،، وال يقابل السيئة بالسيئةمن حرمو }َوَلَمْن  :-تبارك وتعالى-األخرى وىي قولو  ويصفح، وذكر اآلية وا 

فيو يصبر عمى  ،وقد مضى الكالم أيضًا عمى ىذه اآلية [76]الشورى: َر َوَغَفَر ِإن  َذِلَك َلِمْن َنْزِم اْْلُُموِر{َصبَ 
عمى  عمى ضبط النفس وحممياويصبر عمى تجرع مرارة الصبر  ،مل نفسو عمى ما يجملح  ويحتمل وي   ،األذى

يعني  ،عمى كثير من النفوس، ثم فوق ذلك أن يغفر، فإن ذلك أمر ليس بالشيء السيل م الغيظظوك ،الكماالت
 }ِإن  َذِلَك َلِمْن َنْزِم اْْلُُموِر{وأال يؤاخذ باإلساءة، قال:  ،ر يتضمن معنيين: السترالغف  و  {َبَر َوَغَفرَ }صَ الصبر،  عم

ن يشمر لتي ينبغي ألصفات الحميدة اوا ،طمبفيي من الكماالت التي ت   ،يعني من األمور التي يعزم عمييا
   حصيميا. بيا وتمالمشمرون لط

وىو الحديث الوحيد في ىذا الباب، والسبب في ذلك أن ما يتصل  -رضي اهلل عنو-ثم ذكر حديث أبي ىريرة 
بيذا الموضوع قد مضى في الباب الذي قبمو أو في بعض األبواب التي قمبو، وليذا قال: وفي الباب األحاديث 

الشاىد أنو ذكر حديثًا واحدًا وىو  ،فاكتفى بذلك "العفو واإلعراض عن الجاىمين"اب ب يعنيالسابقة في الباب قبمو 
حسن إلييم إن لي قرابة أصميم ويقطعوني، وأ   ،أن رجاًل قال: يا رسول اهلل -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة 

-من اهلل  كوال يزال مع ،ل  الم   يمف  سفكأنما ت   كما قمت  كنت  لئن ))، فقال: ، وأحمم عنو ويجيمون عمي  سيئون إلي  وي
 .وراه مسمم ،(4)((ظيير عمييم ما دمت عمى ذلك -تعالى
فيذا  ،، لكن ىنا الشاىد فيو ىو ما يتعمق باحتمال األذى"صمة األرحام"الكالم عمى ىذا الحديث في باب تقدم 

ل الصمة قاب  نفوس أن ت  وىذا شيء صعب عمى ال "أصميم ويقطعوني"وما وصفيم بو يقول:  ،الرجل يذكر قرابتو
نما الذي يصل رحمو إذا ق   ،بالمكافئليس ونحن نعمم أن الواصل  ،بالقطيعة طعت، أما ما يفعمو كثير من وا 

ن كان ذلك مما ي   ،الناس من التواصل فيما بينيم عمى سبيل المكافأة فميس ذلك من الصمة حمد لإلنسان أن يرد وا 
بمعنى أنو ال يصل الرحم  ،و أو بأفضل منو، لكنو ال يتوقف عمى ذلكوأن يرد اإلحسان بمثم ،الجميل بالجميل
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نما يصميم ويطمب ثواب ذلك من اهلل  ،صل، وال يصل جاره إال إذا وصمو، أو نحو ىذاإذا و  إال  جل -ال، وا 
 أو تكريمًا من جراء ذلك.  فيو ال ينتظر منيم عائدة أو صمة أو معروفًا أو إحسانًا أو تقديراً  ،-جاللو

، يجيمون بمعنى يعتدون "، وأحمم عنيم ويجيمون عمي  سيئون إلي  حسن إلييم ويأصميم ويقطعوني، وأ  ولو: "ق
تسفيم المل بفعمك  ،، المل ىو الرماد الحار((ل  يم الم  سف  فكأنما ت   كما قمت  كنت  لئن ))بالقول أو بالفعل، قال: 

  .ىذا
عمييم ما  ي: معين يعينك وينصركأظيير ، ((عمى ذلكوال يزال معك من اهلل ظيير عمييم ما دمت )) قال:

 .دمت عمى ذلك
ويقابمون ذلك بشيء من  أو من غيرىم، ،أن اإلنسان حينما يحسن إلى اآلخرين سواء كانوا من قرابتو فالمقصود

ألن  ؛أو بشيء من اإلساءة فينبغي عميو أال يتأثر بيذا الصنيع منيم فيفتر عن صمتيم واإلحسان إلييم ،الفتور
}ِإه َما ُهْطِعُمُكْم ؛ ألن من يريد وجو اهلل فإن شعاره -تبارك وتعالى-ض هلل حذلك يدل عمى أن قصده ونيتو لم تتم

إذا  -رضي اهلل تعالى عنيم-، وليذا كان بعض السمف [>]اإلنسان: ِلَوْجِ  الم ِ  ََل ُهِريُد ِمْهُكْم َجزَاًء َوََل ُشُكورًا{
 ؛ك اهلل خيراً ابل أنت جز  :رد مباشرة ،ك اهلل خيراً افقال لو: جز  ،أحسن إلى أحٍد بشيءأعطى أحدًا أو تصدق أو 

ك اهلل خيرًا فقد اجز  :أحسن إليو أو صنع لو معروفاً قال لمن من أخبر أن  -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي 
يم القرآن خذ الماء ممن ي قرئعضيم يأبى أن يأأ عمى ىذا المعروف، وليذا كان بكاف  فيو ال يريد أن ي   ،(5)افأهك

ال يكون ذلك سببًا لتعجل أجره، أو لمكافئتو عمى ىذا نو العمم أو الحديث أو نحو ذلك لئأو ممن يسمعون م ،مثالً 
 .تبارك وتعالى-العمل الذي يريد بو وجو اهلل 

األمور التي  فالمقصود أن من كانت نيتو صحيحة وخالصة فيو ال ينتظر من اآلخرين شيئًا، وىذا من أعظم
والرد  ذا كان ينتظر من اآلخرين العوائدفإن القمب يتنغص ويتكدر ويتعذب كثيرًا إ ،ويطمئن يستريح معيا القمب

ىذا  ىفيو يرى أنو قدم إلييم معروفًا وأنو أحسن إل ،سواء كان حقيقة أو بوىمو ىو ووالمكافئة عمى ما يصميم من
فمثل  ،وذاك لم يصمو، وىكذا ،وىذا لم يزره ،، ووقف مع ىذا ثم بعد ذلك ذاك لم يقف معووأعطى ىذا، وزار ىذا

وفالن كذا، وفالن لم يكن عند حسن  ،فالن ال يستحق ،معذبًا لو حسابات كثيرة مع اآلخرين ،ىذا يبقى منغصاً 
     .وما إلى ذلك ،الظن، وفالن نسي المعروف، وفالن جحد وأنكر الجميل

بيذه األعمال فال تنتظر من اآلخرين شيئًا، وىكذا فيما يتعمق  -تبارك وتعالى-كنت تريد ما عند اهلل قول: إن وأ
من أعمال طيبة صالحة، من مشاريع نافعة وما  ،من دعوة إلى اهلل ،باألعمال التي يقوم بيا اإلنسان لوجو اهلل

وأن يقدموه  ،نتظر من اآلخرين أن يكرموهوي ،ويحمل نفسًا صغيرة ،إذا كان اإلنسان نيتو فييا ضعف ،إلى ذلك
إذا كانت  ،ل يقدم ويقال: فالن ىو الذي عملفوأن يعطوه أشياء وشيادات تقدير وفي المحا، وأن ينوىوا بذكره

جل -أعظم وأجل وأشرف من ىذا أن يكون المراد ىو ما عند اهلل ىو وىناك ما  ،تريد ىذا فيذه بضاعة رخيصة
، وبيذا يستريح ،لعبد ال يمتفت إلى شيء من ذلك وال يطمب محمدًة وال تقديمًا وال تكريماً فإن ا م  ، ومن ث  -جاللو

في  ،أحسن إلى قرابتك وال تنتظر شيئًا، أحسن إلى جيرانك وال تنتظر شيئًا، أحسن إلى زمالئك في العمل
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عز -متو هلل، وليذا قال اهلل اإلحسان أنت فع انس   ،فالن أحسنت إليو :ال تنتظر شيئًا، ال تقلو في كذا  ،الدراسة
 ُيَو َّ  ِإَلْيُكْم َوَأْهُتْم ََل }َوَما تُْهِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِِلَْهُفِسُكْم َوَما تُْهِفُقوَن ِإَل  اْبِتَغاَء َوْجِ  الم ِ  َوَما تُْهِفُقوا ِمْن َخْيرٍ  :-وجل

يعني كون  [5:5]البقرة: َداُهْم َوَلِكن  الم َ  َيْهِدي َمْن َيَشاُء{}َلْيَس َنَمْيَك هُ وليذا قال قبمو:  ،[5:5:]البقرة ُتْظَمُموَن{
}َلْيَس َنَمْيَك ُهَداُهْم َوَلِكن   ول:، اهلل يقحق يست؛ ألنو ال نعطيوال ،حق يستكونو الل ؛ىذا اإلنسان ما نتصدق عميو

أن يجعل  ،العبد أن يستريح فينبغي أال يحاسب، أنت تقدم لنفسك وتحسن إلييا، فإذا أراد الم َ  َيْهِدي َمْن َيَشاُء{
ذلك سيكون  ًا فإنال تنتظر من الناس شيئ ،أمره هلل سواء كان مع الزوجة أو مع األوالد أو مع أي أحد من الناس

عالئق مع اآلخرين يشوبيا الألن  ؛وآالم متجددة ،والتكدير ،نقصًا في مرتبتك، وسيكون ذلك أيضًا سببًا لمتمحيص
وىذا أنت السبب في وصولو إلى ىذا المستوى في زعمك، وىذا  ،ويداخميا ىذا أحسنت إليو وأكرمتو ،اً ىذا جمعي
ال تنتظر  ،ال ،، نقول: القابمك في ظنك بجحود أو بعدم اكتراث أو أدار ظيره كما يقول بعضيم ذلك نعم ثم بعد

ذا اعتذر إليك أحد من تقصيروال تسأل عن ىذا، ك   ،ىذا مة صمة ال تميل حتى يكمل أو من ق ل أمرك هلل، وا 
أنا المقصر، وأنا المذنب وأنا الذي قد فرطت في حقك، وال تجعل اآلخرين يحممون ىمك،  ،ال ،ال :لق ،كالمو

ولذلك  ؛لمثل ىذا، وكثير من الناس ال يوفق -واهلل المستعان- األمور ومن أقواىا في راحة العبدىذا من أدعى 
مون الناس بيذه االعتبارات في كل ولربما صرحوا بيا بألسنتيم فيقي   ،ألشياء في نفوسيمتجدىم دائمًا تتمجمج ىذه ا

ال  -عز وجل-والخير أن تريد وجو اهلل  ،بك خير الذيوفالن، أنت  ،خيرو فالن ما ب :أو بغير مناسبة ،مناسبة
 ي يقصرون، قل ىذا، ىذا ىجواد وكرام والن وأطيبو  ،وفييم خير ،الناس ما شاء اهلل تنتظر منيم شيئًا، وكل  

من نسان يحمل نفسًا صغيرة  يغضب أو يحقد أو يقع في قمبو الغل ألتفو األسباب اإلبقى ي ا أنأم    ،الكماالت
جئت وما كان استقبالو بالصورة  ،بشيء معين أجل فالن مر وما سمم، ما انتبو لك كان يفكر كان قمبو مشغوال

 ،ق وىو عنده ىموم وعند أشياء وعنده مشكالت وعنده آالمما شاء اهلل يحم   المطموبة وتريد اإلنسان ىذا دائماً 
فبعض الناس يكون ذلك سببًا ألوىام كثيرة يبني عمييا  ،شاء اهلل استقبمك استقبااًل حارًّابالزم كمما لقيك ما ليس 
، فيحاول اإلنسان دائمًا  -نواهلل المستعا-ال تخطر عمى البال، ويفسرىا بتفسيرات ال تخطر عمى بال اآلخر  اأمورً 
، وكما قال شيخ (6)((خير من اليد السفمى واليد العميا)) ،يحمل قمبًا كبيرًا يحسن إلى الناس وال ينتظر إحسانيم أن

 اإلسالم: 
  .إلى من شئت تكن أميره ن  أحس  

 .واحتج إلى من شئت تكن أسيره
 .(7)واستغن عمن شئت تكن نظيره

   وعمى آلو وصحبو. ،مم عمى نبينا محمدوصمى اهلل وس ،واهلل أعمم
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