
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 اهلل رضي- الُخْدِري   سعيد   َأبي وحديث" وسْبُعونَ  ِبْضع   اإليَمانُ " -عنو اهلل رضي- ُىريرة َأبي حديث شرح
 "    ِخْدرَِىا في اْلَعْذرَاءِ  ِمنَ  َحَياء   َأَشد   -موَسمّ  َعَمْيوِ  اهللُ  ىَصمّ - اهلل َرُسولُ  َكانَ " -عنو

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
رضي اهلل -حديث أبي ىريرة  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "الحياء وفضمو والحث عمى التخمق بو"ففي باب 

أفضميا قول ))اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -عنو
   .، متفق عميو(1)((ال إلو إال اهلل، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان

مضى الكالم عمى ىذا الحديث  ))اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة(( :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
ىذا شك من  وسبعون أو بضع وستون(())بضع  :-عميو الصالة والسالم-وقولو  "،كثرة طرق الخير"في باب 

ال فإن النبي  ،الراوي  :كثير من أىل العمم يقولون :ومعنى البضع ،ذكر أحد األمرين -صمى اهلل عميو وسمم-وا 
عشر إلى االثني ما بين  :وبعضيم يقول ،ثنين إلى العشرة: ما بين االوبعضيم يقول ،ما بين الثالثة إلى العشرة

يعني ما  ،معنى ذلك أنو ما بين الثالثة إلى العشرة ))بضع وستون(( :وىنا ،وبعضيم يقول غير ذلك ،العشرين
 .والبضع ىو الجزء من الشيء ،أو بضع وسبعون شعبة ،بين ذلك من ثالثة إلى تسعة

عب ش ،))فأفضميا قول ال إلو إال اهلل، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق(( :-صمى اهلل عميو وسمم-وقولو 
))وما تقرب إلّي عبدي  :يقول -تبارك وتعالى-وليذا فإن اهلل  ؛تتفاضل وتتفاوت -أعمال اإليمان-اإليمان 

 اً وكذلك أيض ،كما أن الفرائض تتفاوت ،فالفرائض أفضل من النوافل ،إلّي مما افترضتو عميو(( بشيء أحب  
 .والجياد في سبيل اهلل ،كأركان اإلسالمفاألعمال الصالحة منيا ما ىو عظيم جميل كبير  ،النوافل تتفاوت

))ال تحقرن من  :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،ومنيا ما ىو دون ذلك كإماطة األذى عن الطريق
 ،(3)(())اتقوا النار ولو بشق تمرة :ويقول ،فيذا من المعروف ،(2)((المعروف شيًئا ولو أن تمقى أخاك بوجو طمق

من قام الميل  اً وىكذا أيض ،-جل جاللو-فالتصدق بشق التمرة ليس كمن بذل ميجتو في سبيل اهلل  ،فيذا لمتقميل
ذكر عن عائشة وي   ،مع أن ذلك من العمل الصالح ،أوتر بركعة ،وصام النيار ليس كمن صمى ركعة أو ركعتين

 َوَمنْ  * َيَرهُ  َخْير ا َذر ة   ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ } ،كم فييا من مثقال ذرة" :وقالت ،أنيا تصدقت بعنبة -رضي اهلل عنيا-

                                                           

(، والمفظ 35(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان، برقم )9أخرجو البخاري، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، برقم ) - 1
 لو.
 (.2626أخرجو مسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب استحباب طالقة الوجو عند المقاء، برقم ) - 2
(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب 1417أخرجو البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقميل من الصدقة، برقم ) - 3

 (.1116الحث عمى الصدقة ولو بشق تمرة، أو كممة طيبة وأنيا حجاب من النار، برقم )



والعمل الصالح اليسير في نظر الناس قد  ،فالميزان بمثاقيل الذر ،(4)"[8-7:الزلزلة] {َيَرهُ  َشرًّا َذر ة   ِمْثَقالَ  َيْعَملْ 
 ،معيا بنتانو المرأة التي أعطتيا عائشة ثالث تمرات  ،أو دخول الجنة ،يكون سبًبا لبموغ اإلنسان أعمى الدرجات

فشقتيا نصفين  ،ا ىذه التمرةىولما أرادت أن تأكل الثالثة طمبت ابنتا ،أعطت واحدة تمرة واألخرى تمرةف
  .فالمقصود أن شعب اإليمان تتفاوت ،(5)بيذاأنيا دخمت الجنة  -صمى اهلل عميو وسمم-وأخبرىا النبي وأعطتيما، 

فإذا أكثر اإلنسان من األعمال  ،بالطاعة وينقص بالمعصية ، يزيدعند أىل السنة والجماعة قول وعمل اإليمان
 ،أو كانت من أعمال القموب ،أو بالجوارح ،سواء كانت ىذه األعمال بالمسان ،الصالحة فيذا زيادة في اإليمان

))فأفضميا قول قال:  -هلل عميو وسممصمى ا-المقصود أن النبي  ،كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة ونحو ذلك
وىي آخر ما يخرج بو من  ،ل بو إلى اإلسالمدخ  وىي ما ي   ،وىي مفتاح الجنة ،ىذه أفضل كممة ،ال إلو إال اهلل((

 .وىي أصدق كممة ،(6)(())من كان آخر كالمو ال إلو إال اهلل دخل الجنة ،الدنيا
أو أذى فأزالو  اً أو وجد قذر وجد شوكة  ،وىذا في نظر الناس شيء يسير ))وأدناىا إماطة األذى عن الطريق((

في  ، وىو مطبوع"في شعب اإليمانالمنياج "وليذا جاء الحميمي في كتابو  ؛من شعب اإليمان ،فيذا من اإليمان
وسبعين  اً ذكر بضعلكن  ،ويعتنى بو ،أن يعاد العمل في ىذا الكتاب ،طباعة تحتاج إلى إعادة ،ثالثة مجمدات

قق في أكثر من عشرين ثم جاء البييقي فضمن ذلك في كتاب لو كب ،دىاعدّ  ،شعبة من شعب اإليمان ير قد ح 
وزاد عميو من األخبار واآلثار من  ،جاء بعامة ما ذكره الحميمي "،الجامع في شعب اإليمان"اسمو  اً مجمد

وىو  ،وجعل في مضامين ذلك من كالمو وتعميقو ،اأشياء كثيرة جد  وغيرىا  ،واآلثار الموقوفة ،األحاديث المرفوعة
رد من الروايات الضعيفة وىذا الكتاب لو أنو ج   ،وىذه الشعب يحتاج الناس إلى اعتناء بيا ومدارسة ،كتاب حافل

  .يتدارسو الناس ،قرأ في المساجدي   ،واألقوال المخالفة العتقاد أىل السنة والجماعة لكان في غاية النفع
  ىذا ىو الشاىد. من اإليمان(( ةالحياء شعب))و  :يقول

ذا كان الحياء من األعمال القمبية  فدل ذلك عمى أن شعب  -في األصل عمل قمبي تظير آثاره عمى الجوارح-وا 
ذكر أشياء كثيرة  ،الخوف والرجاء والحياء "شعب اإليمان"ذكر في  -رحمو اهلل-وليذا البييقي  ؛اإليمان منقسمة

  .اً دين تقريبتكمم عن القرآن وقراءة القرآن بكالم طويل في مجم ،من األعمال القمبية كما ذكر أشياء تتعمق بالمسان
القطعة  :والشعبة ،وىو من الثالثة إلى العشرة ا:البضع بكسر الباء ويجوز فتحي :-رحمو اهلل-يقول المصنف 

 ونحو ذلك. ،ما يؤذي كشوك وحجر وطين ورماد وقذر :ىواألذ ،اإلزالة :واإلماطة ،والخصمة
 أشد   -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل تعالى عنو-ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري 

 .متفق عميو ،(7)"يكرىو عرفناه في وجيو اً ، فإذا رأى شيئدرىاحياًء من العذراء في خ  
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ذرة التي من الع   اً : أخذوقيل ليا عذراء بعض أىل العمم يقول ،حيائيافي ويضرب بيا المثل  ،العذراء ىي البكر
والمقصود حينما يختمي بيا  ،ستر يوضع في ناحية البيت لمعذراء :وفي خدرىا ،ىي الجمدة التي تكون لمبكارة

وال مكالمتيم فتكون في حال شديدة من  ،ولم تعتد مخالطتيم ،في غاية الحياء ،فيي ال عيد ليا بالرجال ،زوجيا
رف ذلك يكرىو ع   إذا رأى شيئاً  ،في شدة حيائو -صمى اهلل عميو وسمم-فيذا فيو وصف بميغ لحال النبي  ،الحياء

يعني  ،وما إلى ذلك مما يدل عمى الحياء ،عرف بالوجو؟ حمرة الوجوكيف ي   ،-عميو الصالة والسالم-في وجيو 
 يميق يستحي منو صاحب المروءة الكاممة يظير ذلك في تصرف ال ،صرف مخجلحينما يصدر من إنسان ت

يعني أن ذلك مما ي ستحيى منو  ،، حينما يتكمم في المجمس أحد بكالم ال يميق-عميو الصالة والسالم-وجيو 
   .عميو الصالة والسالم-يظير ذلك في وجيو 

حقيقة الحياء خمق يبعث عمى " :كرتو في البداية قالوقد ذ ،ثم ذكر كالم أىل العمم وختم بو في تعريف الحياء
 ،الحياء رؤية اآلالء" :قل عن أبي القاسم الجنيد أنو قالون   "،ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ،ترك القبيح

وتكممت كما سبق عن ىذه القضايا بشيء من التفصيل في  "،ورؤية التقصير فيتولد بينيما حالة تسمى الحياء
  ".الحياء"ىذا آخر الكالم في باب  ،األعمال القمبية

ياكم بما سمعنا -عز وجل-أسأل اهلل  ياكم ىداة ميتدين ،أن ينفعنا وا   ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،ويجعمنا وا 
 وآلو وصحبو.

 


