
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

َناِفقِ  آَية  " -عنه اهلل رضي- هريرة أبي وحديث الباب مقدمة شرح  بن عمرو بن اهللِ  عبدِ  وحديث" َثالث   الم 
َناِفقا   َكانَ  ِفيهِ  ك ن   ِمنْ  أْربع  " -عنهما اهلل رضي- العاص  "َخاِلصا   م 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

نجاز الوعدفهذا باب الوفاء بالعهد  وقاال:  ،[43: اإلسراء] {َمْسئ ول   َكانَ  اْلَعْهدَ  ِإن   ِباْلَعْهدِ  َوَأْوف وا}قال اهلل تعالى: ، وا 
 .[9: المائدة] {ِباْلع ق ودِ  َأْوف وا آَمن وا ال ِذينَ  َأيَُّها َيا}: وقال ،[19: النحل] {َعاَهْدت مْ  ِإَذا الم هِ  ِبَعْهدِ  َوَأْوف وا}
 ،2: الصا ] {َتْفَعم وونَ  َل  َما َتق ول وا َأنْ  الم هِ  ِعْندَ  َمْقت ا َكب رَ  * َتْفَعم ونَ  َل  َما َتق ول ونَ  ِلمَ  آَمن وا ال ِذينَ  َأيَُّها َيا}وقاال:  
4]. 

موعاًدا فهاذا داخال فال جمماه العهاد والوعاد اإلنساان ييار  فإذا أعطاى  ،والوعد كل ذلك بمعنى متقاربالعهد والعقد 
ذا  ،والعقد  .فل نفس الوقتوهو وعد  ،فإن هذا من جممه العهدال يفعمه ن أو أ ،تكفل له بشلء أن يفعمهوا 

كماا  ،فإن ذلك يدخل فال العهاود والعقاودأو الشروط المشروعه  ،المباحهوهكذا ما يحصل بين الناس من الشروط 
 -تباارك وتعاالى-مان وعاد لرباه العباد  وماا يحصال مان ،كالناذر -تباارك وتعاالى-يدخل فيه أيًضا العهاود ماا اهلل 

د َقن   َفْضِمهِ  ِمنْ  آتَاَنا َلِئنْ  الم هَ  َعاَهدَ  َمنْ  َوِمْنه مْ } اِلِحينَ  ِمنَ  َوَلَنك وَنن   َلَنص  اإلخالل فل ذلاك فإن  ،[57: التوباه] {الص 
 َوَعود و    َموا الم وهَ  َأْخَمف ووا ِبَموا َيْمَقْوَنوه   َيْومِ  ِإَلى ق م وِبِهمْ  ِفي ِنَفاق ا َفَأْعَقَبه مْ }: قال -عز وجل-ألن اهلل  ؛شديدةعاقبته 

  .تبارك وتعالى-بسبب إخالفهم الوعد ما اهلل  :يعنل ،فالباء هنا سببيه ،[55: التوبه] {َيْكِذب ونَ  َكان وا َوِبَما
إن  ،سلتصاد  بكااذا ،الولاد ساالفعل كاذااهلل إن رزقنال  ،شايًئا نااذر الربماا إذا أصاابه الضاار أو رجافكثيار مان الناااس 
 :يقاول ،مان هاؤالء يساللونالكثيار ثام بعاد ذلاك  ،أو نحو ذلاك سلتصاد  بكاذا ،أو ربًحا ،أو كسًبا ،رزقنل اهلل عماًل 

 ولماذا ال تفل بهذا؟ لماذا ال تنجز؟ ا؟ أو ماذا أصن ،أكفر كفارة يمين ،أنا قمت هذا الكالم
 ،عقاود األنكحاهفال  ،فل المعامالت ،فل المقاوالت ،فل العقود ،بين الناسبالشروط التل تكون وهكذا فيما يتعم  

ماا أن هاذ  الشاروط  ،ثم بعد ذلاك قاد ال يفال لهاا بهاذ  الشاروط ،يواف  الزوج عميهاو  ،المرأة تشترط شروًطا مباحه
 مان أوفياتم ماا أحا )) صمى اهلل عميه وسامم-كما جاء عن النبل  ،وما ينبغل الوفاء به ،يوفى بههل من أح  ما 

 .(1)((الفروج به استحممتم ما به توفوا أن الشروط
 ،أنااا مااا أسااتطيا أن ألتاازم بهااذا الشاارط :يقااول ثاام ،نيوافاا  اآ ،ذلااك أمااام األماار الواقااا ولاايس لااه أن يتركهااا بعااد

ال الحقل بلهمك ،تريدين  .فترضخ وتضطر ،وا 
 ،هاذا الشارط ييار مقتناا فياه :وقال لهاا ،صاارحها ،وتعر  أنك لن تمتزم بهاذا ،هذ  النيه امن البدايه إذا كنت مبيتً 

 .وافقوا عمى هذا النساء كثيري لمفإذا  ،أنا أريد امرأة تبقى فل البيت ،أنا ال أريد امرأة تعمل ،أنا ال أواف  عميه

                                                           

(، ومسمم، كتاب الحج، باب الوفاء بالشروط 7979(، رقم: )5/22البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط فل النكاح ) أخرجه( 9)
 .(9391(، رقم: )2/9247فل النكاح )



 {َتْفَعم وونَ  َل  َموا َتق ول ووا َأنْ  الم وهِ  ِعْنودَ  َمْقت وا َكب ورَ  * َتْفَعم وونَ  َل  َموا َتق ول وونَ  ِلومَ  آَمن ووا ال ِذينَ  َأيَُّها َيا} عالى:قال اهلل ت
 .[4 ،2: الص ]
أحااب ن الصااحابه تمنااوا أن يعرفااوا إ :المفساارون يااذكرون فاال ساابب نزولهااا يقولااون {َتْفَعم ووونَ  َل  َمووا َتق ول ووونَ  ِلوومَ }

 ،كالنهم تثااقموا ذلاك ،أو أخبروا بلناه الجهااد ،فمما فرض الجهاد ،من أجل أن يعممو  -عز وجل-األعمال إلى اهلل 
 َأنْ  الم وهِ  ِعْنودَ  َمْقت وا َكب ورَ } والمقت هو أشاد الابغض {َمْقت ا َكب رَ *َتْفَعم ونَ  َل  َما َتق ول ونَ  ِلمَ }فعاتبهم اهلل بهذ  المعاتبه 

 .{َتْفَعم ونَ  َل  َما َتق ول وا
فاإذا حصال لاه  ،لتصادقت وباذلتلو كنت أممك أموال فاالن  ،لفعمت كذا فالن لو كنت مكانأنا  :قد يقول اإلنسان

سلخصا  جازًءا مان وصارت أعمال  ،تخرجات مان الجامعاهلاو أننال  :وقاد يقاول اإلنساان ،شلء من هذا لام يفعال
 .{َتْفَعم ونَ  َل  َما َتق ول ونَ  ِلمَ }ثم ال يفعل  -عز وجل-سلعمل فل الدعوة إلى اهلل  ،ثم ال يفعل ،المال لمصدقه

آيه المنااف  ثاالث: إذا ))قال:  -صمى اهلل عميه وسمم-أن رسول اهلل  -رضل اهلل عنه-ثم ذكر حديث أبل هريرة 
ذا وعد أخم  ، حدث كذب ذا اؤتمن خان ،وا   .متف  عميه (1)((وا 

ثاالث  :ثاالث يعنال ،عالماه المنااف  :يعنال ((آيه المنااف ))، عمى هذا الحديث فل باب األمانه وقد مضى الكالم
 .خصال

 .ثكلن ذلك يتكرر كمما حد   :يعنل ،المداومه واالستمراروهذا يدل عمى  ((إذا حدث كذب))
ذا وعد أخم ))  .أن هذا هو ديدنه :أي ((وا 
ذا اؤتمن خان)) لما سئل اإلمام  ،وهو راجا إلى الكذب فل الحقيقه ،وهذ  األمور الثالثه تشترك فل أمر واحد ((وا 

وهذا الذي يخون  ،فهذا الذي يخم  الموعد لم يصد  ،بمواعيدهم :قال ؟كي  نعر  الكذابين ،أحمد عن الكذابين
 .عطل األمانه لم يصد إذا أ  

 ،إظهار اإلساالم :إال أن النفا  األكبر هو ،بين الظاهر والباطناختالل واختال  ألنه  ؛والنفا  يرجا إلى الكذب
بطان الكفر  .وا 

 .النفا  العممل مثاًل  ،وهناك نفا  دون نفا 
ن صام وصمى)) :وزاد فل روايه مسمم ،فهذ  من خصال المنافقين  .(2)((وزعم أنه مسمم ،وا 

صمى اهلل -فل هذا السيا  أيًضا أن رسول اهلل  -رضل اهلل عنهما-ثم ذكر حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا  
وماان كاناات فيااه خصاامه ماانهن كاناات فيااه خصاامه ماان  ،أربااا ماان كاان فيااه كااان منافقًااا خالًصااا))قااال:  -عميااه وساامم

 .(3)((النفا  حتى يدعها

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب بيان خصال المناف  44(، رقم: )9/91أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمه المناف  )( 9)
 (.71رقم: )(، 9/51)
 (.71(، رقم: )9/51( أخرجه مسمم، كتاب اإليمان، باب بيان خصال المناف  )2)
(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب بيان خصال المناف  43(، رقم: )9/91( أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمه المناف  )4)
 (.71(، رقم: )9/51)



صامى اهلل عمياه -كاون النبال  :يعنال ،فاذلك لايس لمحصار ،((مان كاان فياه أربا)) :وهنا قال ((ثالث)) :هناك قال
 .أنه ليس له عالمات أخرى ،ال يعنل ذلك الحصر ...((آيه المناف  ثالث)) :يقول -وسمم

وهاذا يادل عماى أن  ((ومن كانت فياه خصامه مانهن كانات فياه خصامه مان النفاا )) :قال ،عالماتوهنا ذكر أربا 
صامى اهلل -كما قال النبال  ،أو خصال الجاهميه ،أو خصال النفا  ،المسمم قد يوجد فيه خصمه من خصال الكفر

 .(1)((إنك امرؤ فيك جاهميه)) :ألبل ذر -عميه وسمم
ذا حدث كذب ،إذا اؤتمن خان)) :يقول ذا عاهد يدر ،وا  ذا خاصم فجر ،وا   ،أنه يطغى فل الخصاومه :بمعنى ((وا 

أن يطالاب  يساو  لاهأو الحد الاذي  ،ممإن كان قد ظ   ،الذي فيه العدل فل االقتصا  ممن ظممهويخرج عن الحد 
نساالل اهلل -الناااس  فاالباالبتااداء بالضاارب فيصاال إلااى حااد الخصااومه سااواء كااان ذلااك  ،يراجااا فاال حقااهوأن  ،فيااه

فيكاون ذلاك  ،إذا خاصام ،وما يصدر مان ساباب وشاتائم وأماور ال تميا  ،واستحاللها ،أو بقذ  أعراضهم -العافيه
 .عند الخصومهوال ينك  عن كل أمر مشين  ،فإنه ال يرعوي ،الخصمهفيتحاشا  الناس لهذ   ،ديدنه وعادته

 وآله وصحبه. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم
 

                                                           

(، رقم: 9/97البخاري، كتاب اإليمان، باب: المعاصل من أمر الجاهميه، وال يكفر صاحبها بارتكابها إال بالشرك ) أخرجه (9)
لباسه مما يمبس، وال يكمفه ما يغمبه )42)  (.9119(، رقم: )4/9212(، ومسمم، كتاب األيمان، باب إطعام الممموك مما يلكل، وا 


