
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

رضي اهللا عنه- شرح حديث َأِبي ذر- :"ا رسوَل اهللا، أيُل؟قُلْتُ يماِل أفْضاألع .."   
   السبت  بن عثمانخالد: الشيخ

  :  والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا
:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ي ذر جندب بن جنادة فالحديث األول في بيان كثرة طرق الخير هو حديث أب

  .؟ أي األعمال أفضل، يا رسول اهللا:قلت
 -عز وجل- كانوا غاية في الحرص على الخير والتقرب إلى اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-وأصحاب النبي 

 ويباعدهم من ، تارة يسألونه عن عمل يدخلهم الجنة-صلى اهللا عليه وسلم-فكانوا يسألون عن ذلك نبي اهللا 
  ."نيأوِص"  الوصية-صلى اهللا عليه وسلم-النار، وتارة يسألونه عن أفضل األعمال، وتارة يطلبون منه 

 أي األعمال ، يا رسول اهللا: قلت-رضي اهللا عنه- قال له أبو ذر -صلى اهللا عليه وسلم-فالمقصود أن النبي 
  .)١())، والجهاد في سبيلهاإليمان باهللا(( :أفضل؟ قال

وكما سبق فإن هذه الشريعة ، ؟ األعمال التي تكون أثقل وأرجح في ميزان العبد أي،؟ شرائع اإليمانيأ
 قد شبهها بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم بالشرائع المتعددة، ففي كل باب من أبواب الخير تجد مجاالً ،واسعة

، فاإليمان ال يعدله شيء، ))د في سبيله والجها،اإليمان باهللا(( :واسعاً للعمل الصالح في ذلك الباب، فقال
واهللا -اإليمان هو أثقل شيء في ميزان العبد، وهو األصل الذي يبنى عليه قبول األعمال، والمقصود به هنا 

 ألن ؛ الذي يكون في مقابل العمل، وذلك إقرار القلب وتصديقه االنقيادي مع النطق بالشهادتين-تعالى أعلم
وإال فإن األصل إذا أطلق دخل فيه كل شرائع  ، ذكر معه الجهاد في سبيل اهللا-لمصلى اهللا عليه وس-النبي 

اإليمان بضع وسبعون وشعبة، أعالها (( :-صلى اهللا عليه وسلم-اإلسالم، يدخل فيه الصالة، كما قال النبي 
ة أن ال إله إال اهللا، ، فهنا اإليمان باهللا هو مقتضى شهاد)٢())ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق

  .واإلقرار باللسان، اإليمان باهللا واإلذعان ، واإلقرار القلبي،االنقياديالتصديق 
، وإذا أطلق الجهاد فإن المقصود به مقارعة األعداء، وهو قتال الكفار في األصل لرفع ))والجهاد في سبيله((

 وهما أحب ،من بذل النفوس واألموال ما فيه، لتكون كلمة اهللا هي العليا، وذلك فيه -عز وجل-كلمة اهللا 
  .سان أغلى ما يملك هو نفسه، وكذلك أيضاً يليه المالشيء إلى اإلنسان وأغاله، اإلن

  اُل قتّ واإلقدامرفِقي الجود   ***  مه كلُّ ساد الناسلوال المشقةُ
، اُل قتّاإلقداموال  يفِقر، جودال ال : مع أن ذلك ليس بصحيح، يعني،على وهم الشاعر، أو على األقل فهمه

   : وإنما كما قال الشاعر
   الرماِحبالِعلناله م   ***   الفالِحكدِر ملو كان حيا

                                                
  .)٨٤: (، رقم)١/٨٩(أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون اإليمان باهللا تعالى أفضل األعمال  -١
  .)٣٥: (، رقم)١/٦٣(أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان  -٢
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فركوب األخطار ال يحرك وال يغير وال يقدم في األجل، كما أن الخوف والهلع وطلب السالمة ال يؤخر 
 أشد الناس خوفاً ،بان والشجاع، كلهم يموتون بآجالهم وال يفرق بين الج،األجل، فالموت إذا جاء ال ينتظر

هور ال يموت أحد منهم وحذراً من الموت وترقباً لعافيته وصحة بدنه، واإلنسان اآلخر الذي هو في غاية الت
  .إال باألجل

ذا أراد  العبيد، إ: يعني،؟، أي الرقاب))أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً(( :، قال؟ أي الرقاب أفضل: قلت:فقال
 منهم ،اء هؤالء يتفاوتون غاية التفاوت، األرقّ))أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً(( : أيها أفضل؟ فقالأن يعتق

 وال يستفاد منه، بل يأتي ،على مواله، ال ينفعكَلٌّ  ألنه أينما توجهه ال يأتي بخير، ؛من يباع بسعر زهيد
 وهكذا في ،الً ضيعه، وإن دخل مع أحد في عمل أفسدهبالضرر، إن أعطيته سلعة أضاعها، وإن أعطيته ما

حال ال يجني على صاحبه أو على سيده أو على مواله خيراً قط، فمثل هذا يباع ولو بحبل، لكن من الرقاب 
ما يساوي الشيء الكثير، قد يكون هذا صانعاً ماهراً في صناعات دقيقة، وقد يكون هذا الرقيق عالماً في 

لم، قد يكون طبيباً حاذقاً، قد يكون غير ذلك من أصحاب المهارات والصنائع وأرباب جانب من جوانب الع
 فهذا ال عبرة  رقيق يباع بالماليينجاءكالفنون، فمثل ذلك يباع بالماليين، اآلن الالعب يباع بالماليين، فلو 

  .به لكن المقصود ما ينتفع ،به
مثل هذا مثالً ، ألنه إنما يراد نفعه، فهل يقال ))كثرها ثمناًأنفسها عند أهلها وأ(( : قالفهنا أي الرقاب أفضل؟
أن يشتري اثنتين  إذا أراد اإلنسان أن يشتري أضحية بألف ريال، هل األفضل في األضحية والهدي؟

  .؟ئة وخمسمائة أو يشتري واحدة بألفبخمسما
 ألن ذلك أكثر في الطعام، ويستطيع أن يوزع على قدر ؛األفضل أن يشتري اثنتين: من أهل العلم من قال

  ال شك أن الواحدة:أكبر، ومنهم من نظر إلى طيب اللحم، من نظر إلى أنه هو المقصود في األضحية، قال
 فهي أفضل من االثنتين، فبعض أهل العلم رأوا أن المقصود باألضاحي هو النفع ،التي بألف هي أطيب لحماً

 في بعض -رحمه اهللا-كان يصل إلى أكبر قدر من الناس فهو أفضل، فقالوا كالمصنف باللحم، وهذا إذا 
  .حدة بقيمة اثنتين، كذلك في الهدي باثنتين أفضل من وا إذا ضحى:كتبه، قالوا

 هذا تعتق ألنه يقصد نفعه، فقد األنفس عند أهله؛هو على أن أفضل ذلك ولكن في الرقيق هنا الحديث نص 
 يجلسون ، ال ينفعون بشيءشرة أو مائة بقيمته عتعتقن نافعاً للمسلمين، نافعاً لألمة وقد ويصير هذا اإلنسا

 وقد ينفع اهللا به ، لكن هذا الذي أعتقته قد يتولى والياتهم؟منغى تبماذا يعند أبواب المساجد يتسولون، هؤالء 
  .يراً، وقد يكون قائداً للجيش، وهكذانفعاً كث

أو ،تعين صانعاً(( : قال،؟ فإن لم أفعل:قلت، ))أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً(( : قال؟ الرقاب أفضلأي 
 وإما أن تجلب له ما يحتاج ،، إما أن تشترك معه في الصنعة من باب المساعدةا تعين صانع))تصنع ألخرق

ألخرق هو ، ا)) ألخرقعأو تصن(( تحضر له أدوات مما يحتاج إليه، ليه، أو نحو ذلك، تستأجر له محال،إ
يصنع عمالً هو بحاجة إليه، أن ال يحسن الذي  اإلنسان ، ال يحسن، تصنع له،الذي ال يجيد الصنعة، ال يعرف

 وال يدري ماذا يصنع بها، هو ما يعرف كيف يفتح ،فيأتي إنسان ويصلح له هذا، إنسان تعطلت سيارته
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في بيته وما  قد فسد عليه من متاعه،  فتأتي وتصلحها له، فمثل هذا تصنع ألخرق، تصلح له شيئاًء،الغطا
  .أشبه ذلك

تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك (( :، قال؟ عن بعض العمل إن ضعفتُ أرأيتَ، يا رسول اهللا:قلت
  .، متفق عليه))على نفسك

، ما اشتريت أفضل ؟ إن لم أفعل:اآلن هذا اإلنسان سأل عن أفضل األعمال، ثم أفضل الرقاب، ثم قال
 فإن لم أفعل؟ : أو تصنع إلنسان، ال تخسر شيئاً، قالا هناك شيء ما تخسر أنك تساعد إنسانً: قالالرقاب،

 ألنك إن ؛"فإنها صدقة منك على نفسك"الحديث، ف الشر عن الناس صدقة بنص هذا ف الشر، فكَ كُ:قال
من (( : يقول-يه وسلمصلى اهللا عل-أوصلت الشر إلى اآلخرين وآذيتهم فإنما تكتسب بذلك أوزاراً، والنبي 

 بتعظيم حرمات الوعيد الواردة في هذا كثيرة جدا، وأحاديث )٣())اقتطع حق امرئ مسلم حرم اهللا عليه الجنة
يعمل بالخير، أو يتكلم بالخير، أو يأمر أن المسلمين، وحقوقهم وما أشبه هذا، فاإلنسان إذا كان ال يستطيع 

 ال يقع في أعراضهم، ال يمشي ،أن يكف شره عنهم، ال يغتابهممن   فال أقل، أو يصلح بين الناس،بالمعروف
ذاه بالسب والشتم أو باليد أو بغير ذلك مما أ ويفسد العالئق بينهم والوشائج، ال يصل إليهم ،بينهم في النميمة

صدقة  فهذه ، التعدي على ممتلكاتهم، التعدي على نفوسهم، وما أشبه ذلك،يصل به األذى، السخرية من الناس
من اإلنسان على نفسه، وهذا لو أن اإلنسان مشى عليه يحرص أن يعمل بأفضل األعمال، فإذا عجز بحث 
عما دونه، فإن عجز عن ذلك فال أقل من أن يكف شره عن الناس، لكن اإلنسان أحياناً ال يوفق، فينسى نفسه 

 فيما يضره، في -سأل اهللا العافيةن-واالشتغال بإصالحه، وينسى عيوبه، ويصير إقباله وهمته وشغله وكده 
ه في ألوان األعمال والحيل التي يتوصل بها إلى أذية الناس، لربما استنفذ طاقته وتفكيره وذكاءأذى الناس، و

  . شيء، فكما تدين تدان-عز وجل-فهذا إنما يضر نفسه، ويهلكها، وال يضيع عند اهللا 
سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا على  أن ينفعنا وإياكم بما -عز وجل-سأل اهللا أ و،هذا

 . وآله وصحبه،نبينا محمد

                                                
  .)٨٤: (، رقم)١/٨٩(يمان، باب بيان كون اإليمان باهللا تعالى أفضل األعمال أخرجه مسلم، كتاب اإل -٣
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