بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

ِ ِ
ِ
يوم الَ ِظل إال ِظم ُ
شرح مقدمة الباب وحديث أَبي هريرة -رضي اهلل نه َ "-
س ْب َع ٌة ُيظم ُه ُم اهلل في ظم َ
الشيخ /خالد بن عثمان السبت

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،وبعد.

قال المصنف -رحمو اهلل :-باب الوالي العادل ،وىذه الترجمة تتضمن كل من كان لو والية ،سواء كانت والية
عامة ،أو كانت غير ذلك ،إلى أدنى الواليات.

ِ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ
سِ
ان} [النحل ،]99 :ىذه اآلية سبق الكالم عمييا قريباً ،وأنيا من
اْل ْح َ
قال اهلل تعالى{ :إن الم َ َيأ ُ
أمور كثيرة من اآلداب واألخالق.
جوامع اآليات التي تضمنت اً

فالعدل ىو وضع الشيء في موضعو ،أن يعطي صاحب الحق حقو ،واإلحسان أرقى من العدل ،فيو فيو
ش ِ
ان وِايتَ ِ
ِ
ْم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ
اء َوا ْل ُم ْه َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي} [النحل.]99 :
اء ِذي ا ْلقُ ْرَبى َوَي ْه َهى َن ِن ا ْلفَ ْح َ
سِ َ
اْل ْح َ
إفضال{ ،إن الم َ َيأ ُ
وسبق الكالم عمى ىذه المعاني في الباب قبمو.

لكن ىذا موضع الشاىد ،أن العدل مأمور بو ،وذلك من الواجب وىو أدنى ما تب أر بو الذمة ،أما اإلحسان فيو

فضل وزيادة ،يثاب عميو اإلنسان ،لكنو ال يجب.
وقال تعالى{ :وأَق ِ
ين} [الحجرات .]9 :أقسطوا يعني :اعدلوا ،ثم قال{ :إِن الم َ ُي ِحب
ْسطُوا إِن الم َ ُي ِحب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
َ
إن" ىذه تشعر بالتعميل ،كأنو يقول :ألن اهلل يحب المقسطين ،يحب العادلين ،فمن تحقق بيذه
ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
ين} و" ّ
ٍ
بوصف جالب لمحبة اهلل -جل جاللو ،-وحري بالعبد أن يجمع مثل ىذه المواضع في كتاب
الصفة فقد تحقق
ليحصل محبة اهلل -جل جاللو.
اهلل -تبارك وتعالى -التي أخبر أنو يحب َمن فعميا ،أو تخمق بيا؛
ّ
ثم ذكر حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :سبعة يظميم اهلل في ظمو
يوم ال ظل إال ظمو.)1())...

وسبق الكالم أيضاً عمى ىذا الحديث ،وقمنا :إن السبعة ليسوا سبعة أفراد ،وانما سبعة أصناف(( ،سبعة يظميم

اهلل في ظمو يوم ال ظل إال ظمو ،إمام عادل ،))...وىذا ىو الشاىد ىنا في ىذا الباب ،اإلمام العادل.

((وشاب نشأ في عبادة اهلل ،ورجل قمبو معمق بالمساجد ،))...إلى آخر ما ذكر ،وأشرت ىناك بأن ىذه
األوصاف جميعاً الجامع بينيا ىو أن الداعي إلى المخالفة قد يكون قويا ،وقد يكون ضعيفاً ،بمعنى أن ىذه
المزية التي تميز بيا وارتقى إنما ذلك لشدة الداعي إلى المخالفة ،ومع ذلك عصى نفسو.

يوسف -صمى اهلل عميو وسمم -دعتو امرأة العزيز ،فمم يجبيا ،مع قوة الداعي ،كما ىنا في الحديث(( :ورجل

دعتو امرأة ذات منصب وجمال)).

لما يكون اإلنسان لو والية عامة ،لو سمطة ،لو ممك ،فإن الممك معناه في كالم العرب ىو التصرف المطمق،
وّ
ىذا الممك ،بمعنى أنو ال يحاسبو أحد ،ليس فوقو مسئول بعد اهلل -تبارك وتعالى -فإذا كان األمر كذلك ،فإن
( )1أخرجو البخاري ،كتاب األذان ،باب من جمس في المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد ( ،)133/1رقم ،)669( :ومسمم،
باب فضل إخفاء الصدقة ( ،)715/2رقم.)1931( :

ىذا قد يحمل اإلنسان عمى المخالفة ،والظمم ،العدوان والتعدي ،واستغالل ذلك فيما يضر ويؤذي الناس،
ومصادرة الحقوق ،وما أشبو ىذا ،فإذا كان عادالً فإن ىذا يرقى بعدلو إلى منزلة عالية رفيعة ،فيكون من السبعة

الذين يظميم اهلل في ظمو ،وذلك في أرض المحشر ،حينما تدنو الشمس من الناس عمى قدر ميل ،فيعظم الكرب،
ويشتد الحر ،ويكثر العرق ،حتى إنو يمجم بعضيم إلجاماً ،كثرة العرق.

وفي المقابل لما ذكر النبي -صمى اهلل عميو وسمم -الثالثة الذين ال يكمميم اهلل يوم القيامة وال يزكييم ،وال ينظر

إلييم ،وليم عذاب أليم ،وذكر منيم(( :ممك كذاب))

()2

لماذا؟ ألن الداعي ضعيف ،ىنا الداعي إلى المخالفة قوي

فاستقام ،ىناك الداعي إلى المخالفة ضعيف ،ومع ذلك انحرف؛ ألن الكذب أصمو ضعف ،وعدم قدرة عمى

المواجية ،والممك ال يخاف من الناس ،وال يخاف من أحد ،فمماذا يكذب؟

فإذا كانت سجيتو الكذب ،وطبيعتو الكذب ،فيذا يدل عمى أن ذلك الخمق متمكن ومتغمغل فيو ،وقد انطوت نفسو

عمى السوء والفساد ،وىو من الثالثة الذين ال يكمميم اهلل.

قال(( :وشاب نشأ في عبادة اهلل تعالى)) ألن الغريزة قوية وقّادة ،والدواعي من قمة الخبرة والتجربة في الحياة،
وضعف العقل ،وقمة االتزان بالنسبة لمشاب -غالباً -قد تحممو عمى ارتكاب ما ال يجمل ،وال يميق ،ليس كالشيخ
الكبير ،الشيخ الكبير عنده من الرزانة والعقل ،وبعد النظر في األمور ،والنظر في العواقب ،إضافة إلى أن

شيوتو قد انكسرت ،ليست كالشاب.

وليذا جاء في الحديث اآلخر في الثالثة الذين ال يكمميم اهلل قال(( :أشيمط زان))( ،)3اإلنسان الذي قد عاله

الشيب ،ومع ذلك يزني ،مع قمة الداعي إلى الزنا ،ومع ذلك يزني ،فيذا يدل عمى أن الفساد متجذر في باطنو،
متغمغل فيو ،فكمما عظم الداعي إلى المخالفة واستقام اإلنسان كمما ارتقت درجتو ومرتبتو ،وكمما ضعف الداعي

إلى المخالفة ،ومع ذلك ينحرف اإلنسان كمما كان ذلك أشنع في حقو.

قال(( :ورجل قمبو معمق بالمساجد)) ،المساجد ىي أحب البقاع إلى اهلل ،ويقابل ذلك األسواق فيي ِشرار ،أبغض
البقاع إلى اهلل األسواق ،شرارىا أسواقيا ،فيذه تقابل ىذه ،فمن الناس من قمبو معمق باألسواق ،ولو كان ذلك

لمتسكع وقضاء األوقات ،لكنو يمتذ بارتيادىا ،ويأنس بذلك ،ولذلك تجد بعض األسواق تكتظ ،وتشير اإلحصاءات

إلى أن أكثر من سبعين بالمائة من ىؤالء أنيم من غير المتسوقين ،إنما يتسكعون فقط ،فالمساجد أحب البقاع

إلى اهلل.

((رجل قمبو معمق بالمساجد)) معنى ذلك أن قمبو معمق باآلخرة ،المساجد ليس فييا بيع وال شراء ،وال ربح ،وال
كسب ،وال دنيا.

قال(( :ورجالن تحابا في اهلل اجتمعا عميو ،وتفرقا عميو)) ،أي :أن أمرىم هلل -تبارك وتعالى -وفيو ،وأكثر
عالئق الناس كما قال ابن عباس -رضي اهلل تعالى عنو -ىي في الدنيا في المصالح.

وجمع الدر ِ
اىم
وقد صار إقبا ُل الورى واحتيالُيم*** عمى ىذه الدنيا
ِ

( )2أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان غمظ تحريم إسبال اإلزار ،والمن بالعطية ،وتنفيق السمعة بالحمف ،وبيان الثالثة الذين
ال يكمميم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر إلييم ،وال يزكييم وليم عذاب أليم ( )192/1رقم.)197( :
( )3أخرجو الطبراني في الكبير (.)6111

وتجد المؤاخاة -غالباً -والعالقات إنما تكون بالدنيا ،فإذا انفصمت ،وذىبت ،وانقشعت ،انقشع ذلك عنيم.

كم من مؤاخاة انعقدت بسبب األسيم ،ثم تالشت تمك المؤاخاة وذىبت!.

كم من مؤاخاة انعقدت بسبب تجارة ،أو كسب ،أو نحو ذلك ،ثم لما انقضى ذلك زالت تمك العالئق!.
أكثر عالئق الناس إنما ىي في الدنيا ،أما الخالص هلل -عز وجل -الذي ليس فيو شائبة -زيارة خالصة هلل -

تبارك وتعالى -فيذا قميل ،ولذلك جاء فيو الفضل والترغيب.

قال(( :ورجل دعتو امرأة ذات منصب وجمال ،فقال :إني أخاف اهلل)) امرأة ذات منصب تحميو ،وذات جمال
تغريو ،فاجتمع لو اإلغراء والحماية ،فصار الطريق مشرعاً لممنكر ،ومع ذلك امتنع وقال :إني أخاف اهلل؛ ألن

الكثيرين قد يترك مقارفة ماال يميق مما تيواه نفسو خوفاً من القانون ،من النظام ،من السمطة ،من الفضيحة.

ولكن ىذا عنده امرأة توفر لو الحماية ،وأيضاً ىي جميمة ،والنفس قد ال تنقاد لممرأة الوضيعة المبتذلة ،لكن إن

كانت ليا منزلة ومرتبة ،وحصل مع ذلك الجمال فيذا الذي تتعمق بو النفوس ،وتيفو إليو ،فإذا امتنع من ىذا مع
أنيا ىي التي دعتو وبادرتو فإن ذلك يدل عمى إيمان عظيم متجذر ،وال يثبت في مثل تمك المقامات إال من

راقب اهلل حق المراقبة ،وأدرك الثمن الذي يكون ليذه المقارفة.

كثير من الناس قد يقول :لو كنت أنا لفعمت -يعني لتركتيا -وقمت :إني أخاف اهلل ،لكن إذا أراد أن يختبر نفسو
فمينظر حينما يأمن العقوبة ،ويأمن الفضيحة ،يأمن اطالع الناس ،واليوم ىذا متأت لكثير من الناس ،إذا جمس
أمام شاشات اإلنترنت ،يستطيع أن يشاىد أشياء ال ترضي اهلل -عز وجل -وقد تميل إلييا نفسو وىواه ،فيل

أمن العقوبةَ ،إذا قال :إني أخاف اهلل فيذا حري أن يقوليا حينما تدعوه
أمن الفضيحةَ ،و َ
يقول :إني أخاف اهلل؟ َ
ٍ
منصب وجمال.
امرأة ذات
شاء إِه ُ ِم ْن ِنب ِاد َها ا ْلم ْخِم ِ
ِ ِ
ين}
ص ِر َ
ص َ
َ
قال اهلل تعالى عن يوسف -عميو السالمَ { :-ك َذل َك ل َه ْ
وء َوا ْلفَ ْح َ َ
ف َن ْه ُ الس َ
ُ
في قراءة كسر الالم[ ،يوسف.]24 :
سبب لنجاة العبد في مثل ىذه المقامات ،وفي القراءة األخرى -وكمتاىما متواترة{ -إِه ُ
فدل عمى أن اإلخالص ٌ
ِم ْن ِنب ِاد َها ا ْلم ْخمَ ِ
ين} بفتح الالم أي الذين استخمصيم اهلل واصطفاىم ،استخمصو إلخالصو.
ص َ
َ
ُ

فاإلخالص تكون بو النجاة في الشدائد ،سواء كانت ىذه الشدائد حينما تستعرض ،أو تمتيب تضطرم نار
الشيوات ،أو حينما تحصل لو الشدائد بالكروب والمصاعب ،والباليا والمحن ،فاهلل ينجيو بإخالصو.

قال(( :ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا ،حتى ال تعمم شمالو ما تنفق يمينو)) من شدة اإلخفاء ،المال شيء
ال ُحبًّا
ون ا ْل َم َ
{وتُ ِحب َ
محبوب إلى النفوس ،كما ىو معموم ،وتتعمق بو ،وقد يكون أحياناً قريناً لمنفس ،واهلل قالَ :
َج ًّما} [الفجر.]29 :
ِ ِ
ِ
ين وا ْلقَ َه ِ
ِ
ات ِم َن اله ِ
اس حب الشهو ِ
وقالِ ُ :
اط ِ
سو َم ِة
{زي َن لمه ِ ُ
ير ا ْل ُمقَ ْهطَ َرِة م َن الذ َه ِب َوا ْلفضة َوا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َ
ساء َوا ْل َبه َ َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
س ُن ا ْلم ِ
آب} [آل عمران.]14 :
َو ْاْلَ ْه َعام َوا ْل َح ْرث َذل َك َمتَاعُ ا ْل َح َياة الد ْه َيا َوالم ُ ن ْه َدهُ ُح ْ
َ
وقال{ :وأ ْ ِ ِ
ون} [الحشر]9 :
وق ُ
{و َم ْن ُي َ
شح َه ْف ِس ِ فَأُولَ ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفِم ُح َ
س الشح} [النساء ،]128 :وقالَ :
ُحض َرت ْاْلَ ْهفُ ُ
َ
فأضاف الشح إلى النفوس؛ لشدة تمكنو منيا ،فإذا أراد اإلنسان أن يدفع المال صدقة لوجو اهلل ،ما ىي قرض،
وال تجارة ،وال في عوض سريع ،أو مقابل يأتي ،وانما ال لشيء :خذ ىذا.

ىذا أمر بعض الناس كأنو ُيقتطع من قمبو؛ لشدة تعمق النفس بالمال ،فحينما يفعل ىذا أحياناً النفس تبحث عن
عوض ،عن بديل ،ما ىذا البديل؟ ،ىذا البديل أحياناً يكون أعظم من المال المدفوع.

يطمب المحمدة ،أن يقال :فالن جواد كريم ،متصدق ،باذل ،يبذل الصدقات والنفقات ،ونحو ذلك ،وتجد لوحات
عمى المشاريع ،ونحو ذلك ،المحسن الكبير ،فالن الفالني.

ويبدأ الناس يتحدثون عن ىذا ،وعن نفقاتو ،وكم يبذل ،ىو يريد ىذا ،وحديث أول من تسعر بيم النار يوم القيامة

ثالثة وذكر منيم الرجل الجواد ،فمما يسألو اهلل -تبارك وتعالى -عن المال الذي أعطاه ،فيقول :إنو تصدق،
وانو ،وانو ،فيقال لو :كذبت إنما تصدقت ليقال :جواد ،وقد قيل ،فيؤمر بو إلى النار(.)4

أول ثالثة تسعر بيم ،قبل السراق ،والزناة ،ذىب المال ،وصار الثمن في اآلخرة أنو أول من يدخل النار ،ال مال

ثمنا ليذه العقوبة األليمة.
في الدنيا أبقاه ،وكان ً
لكن في الدنيا استعاض بثمن بخس ،وىو أن الناس ذكروه ،وأطروه ،فكان ىذا ىو العوض ليذه األموال التي
بذليا.

عوضا عنو ،إما عوض مادي ،كأن يدفع
فالمقصود أن المال لما كان محبوباً إلى النفوس صارت النفوس تطمب
ً
قرضاً مائة ألف ،ويقول :ىات مائة وعشرين أو تُرجع لي إياىا سيارة بصفة كذا وكذا ،من أجل أن يأخذ عميو
زيادة ،أو نحو ذلك.

أو يكون ىذا العوض عوضاً معنويا ،وىو خطير ،أن يطمب الجاه ،والمحمدة ،والمنزلة في قموب الناس ،فيذا ىو

الرياء والسمعة.

فإن لم يره الناس وىو ينفق ويتصدق فإنو قد يتحدث عن ىذا ،ويقول :أنا فعمت وبذلت ،إما تصريحاً ،واما

تمميحاً ،بعض الناس يأتي بيا بذكاء ليوصل رسالة إلى السامعين أنو يتصدق ،فاألمر خطير.

لكن إذا أخفاىا ،ومن شدة اإلخفاء ال تعمم شمالو ما تنفق يمنيو ،فإن ىذا يدل عمى إخالص تام ،وأن ىذا
اإلنسان يريد ما عند اهلل فحسب.

قال(( :ورجل ذكر اهلل خالياً ففاضت عيناه)) قد يبكي اإلنسان بحضرة الناس ،إما ألنو تأثر بالجمع ،أو ألنو وجد
ياء ،ولكن حينما يبكي حيث ال يراه الناس ،وال يراه
من يبكي فوافقو ،فتتابعوا عمى البكاء ،وقد يبكي بعضيم ر ً
أحد ،ىذا يدل عمى أنو مستحضر عظمة اهلل ،مراقب لو ،يخافو ويرجوه ،فقد يكون ىذا البكاء حياء من اهلل ،وقد
رجاء ،وقد يكون فرحاً بنعمة اهلل عميو وافضالو وىدايتو وتوفيقو
يكون إجالالً وتعظيماً ،وقد يكون خوفاً ،وقد يكون
ً
أن ىداه لمعبادة ،لمقيام.
والذكر ىنا يشمل ذكره بالقمب ،ويشمل ذكره بالمسان ،ومنو قراءة القرآن ،يعني ق أر في خموة ،ما عنده أحد ،في

صالة الميل في قراءتو ،ونحو ذلك ،ال يراه أحد ،ففاضت عيناه.

فمثل ىذه األمور ليست صعبة ،يعني :ما أحد يقدر أن يتصدق بصدقة في يوم من األيام يخفييا جدا حتى ال
تعمم شمالو ما تنفق يمينو؟ ما أحد يستطيع أن يتصدق في مكان ما يراه الناس فيو ،بصندوق بدون أن يكون أحد

( )4أخرجو مسمم ،كتاب اإلمارة ،باب من قاتل لمرياء والسمعة استحق النار ( ،)1513/3رقم.)1995( :

من الناس يراه ،عن طريق الحسابات يوصل إلى جية خيرية ،إلى مكتب تعاوني ،إلى وقف من األوقاف ،أو
نحو ذلك بدون ما يعمم بو أحد؟.

األمر متيسر ،ويستطيع اإلنسان أن يق أر ويبكي في بيتو كما يشاء ،ويستطيع أيضاً أن يعمق قمبو في المساجد،
وأن يؤاخي الناس في اهلل وهلل ،كل ىذه األمور ميسورة.

نسأل اهلل -عز وجل -أن يوفقنا واياكم إلى محابو ومراضيو ،وأن يعيذنا من شر الشيطان وشركو ،الميم ارحم
ِ
موتانا ،و ِ
خير من دنيانا.
وعاف مبتالنا ،واجعل آخرتنا ًا
اشف مرضانا،
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو وسمم.

