
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

ساء المسِلماِت الَ يا ِن ":وحديثه" من غدا ِإلَى المسِجِد َأو راح ":-رضي اهللا عنه-شرح حديث أبي هريرة 
ِقرنتَحا ولَوةٌ ِلجارِتهشاٍة  جار ِسنِفر"  

   السبت بن عثمانخالد: الشيخ
  : على رسول اهللا، أما بعد والصالة والسالم ،الحمد هللا

 -ارضي اهللا عنه- ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة فمن األحاديث الدالة على كثرة طرق الخير
لق كل إنسان من بني آدم على ستين وثالثمائة إنه خُ(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قالت

  .)١(...))مفصل
 :، قلنا)٢())...ى من أحدكم صدقةالمعلى كل س(( -ليه وسلمصلى اهللا ع-وهذا يفسر ما سبق من قوله 

ا الحديث مصرح بذلك، وذكر جملتهاالمى هي المفاصل، فهذالس.  
 وكل ،فكل تسبيحة صدقة(( :، وهناك قال...))سبح اهللا واستغفر وهلل و، وحمد اهللا،فمن كبر اهللا(( :قال

  .صلى اهللا عليه وسلم- إلى آخر ما ذكر )) وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة،تحميدة صدقة
، ))إماطة األذى عن الطريق صدقة(( :، كما في الحديث اآلخر...))ل حجراً عن طريق الناسزوع(( :قال
، وهي من جملة األذى، ولكنه من األذى اليسير الذي ال يحتاج إلى كلفة في إزالته ))أو شوكة(( :قال

جهد، لكن الشوكة شيء يسير، وأذى يسير، وال يحتاج إلى كثير عمل ومعالجته، قد يكون األذى يحتاج إلى 
 لزوع(( ،وكذلك عزل الحجرمن أجل دفعه، فدل على أن إزالة األذى عن الطريق ولو قل فهي صدقة، 

 نهى عن منكر عدد أو بمعروف ر أو عظماً عن طريق الناس، أو أم، أو شوكة،حجراً عن طريق الناس
    .، أخرجه مسلم))، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النارالستين والثالثمائة

 أو في السوق ،، لو أن اإلنسان فقط مر على مائة إنسان في عمله؟-أيها اإلخوان-ماذا نريد أكثر من هذا 
ختم ثم ي وثالثين، ثالثًا وثالثين، ويكبر ائة صدقة، وبعد الصالة يسبح ثالثًا وثالثين، ويحمد ثالثًام هذه موسلّ

 إلى آخره، فهذه مائة بعد صالة، فإذا فعل ذلك بعد صلوات يكون قد جاء بهذا العدد، "ال إله إال اهللا"ـ المائة ب
والمقصود أن اإلنسان يحرص غاية الحرص على بذل المعروف وفعل الخير، سواء كان قاصراً أو متعدياً، 

متعدي مثل إزالة األذى عن الطريق، مثل  يرجع إليه هو فقط، والالذي ،القاصر مثل التسبيح والتحميد
  .ونحو ذلكاإلحسان إلى الناس 

 - رضي اهللا عنه- هو حديث أبي هريرة -رحمه اهللا-والحديث الذي بعده أيضاً مما أورده اإلمام النووي 
  . متفق عليه)٣())من غدا إلى المسجد أو راح أعد اهللا له في الجنة نزالً كلما غدا أو راح(( ً:مرفوعا

                                                
  ).١٠٠٧: (، رقم)٢/٦٩٨(ف، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف أخرجه مسلم، كتاب الكسو -١
باب  ،كتاب الكسوف، ومسلم، )٢٩٨٩: (، رقم)٤/٥٦(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه  -٢

  .)١٠٠٩: (، رقم)٢/٦٩٩(بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
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والغدو يطلق على الذهاب في أول النهار، والرواح  للصالة فقط، :، ما قال)) أو راحإلى المسجدن غدا م((
 له -عز وجل-يكون في آخره، فسواء كان ذهب العتكاف، أو ذهب لطلب علم، أو ذهب لصالة فإنه يعد اهللا 

 وهو أغنى -ارك وتعالىتب-بذلك نزالً، والنزل هو ما يعد للضيف، فتصور هذا النزل الذي يعده اهللا 
ما يوضع - نك دعيت إلى مأدبة وأعد لك النزل، فلو أ-سبحانه وتعالى-األغنياء، وهو أكرم األكرمين 

 فإن مثل هذا قد يحتاج اإلنسان إلى مكافأة عليه، ورد للجميل وشكر وما أشبه ذلك، فهو شيء كثير، -للضيف
 بهذا -تبارك وتعالى- ومع ذلك اهللا ،أو كبير أو يعده اإلنسان من اإلحسان الواصل إليه، يحتاج إلى مقابلته

 يعد له نزالً، فما ظنكم ، في كل مرة"و راحلمسجد أو راح، أعد اهللا له نزالً كلما غدا أإلى اغدا "العمل اليسير 
   .!سبحانه وتعالى؟-بهذا النزل الذي يعده رب العالمين 

يا نساء ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-وحديث آخر مما ذكره أيضاً من حديث أبي هريرة أن النبي 
ختص بأمور المنزل وصنع  ألنها هي التي في العادة ت؛ خاطب النساء،، أيها النساء المسلمات...))المسلمات

، )٤()) شاةنِسر لجارتها ولو ِف جارةٌ ال تحقرن،يا نساء المسلمات((الطعام، وما أشبه ذلك، ومالحظة الجارة، 
 -في الغالب- بكسر السين والفاء هو من البعير كالحافر في الفرس والحمار، وال يقال ذلك في العادة نرِسالِف

   .بمنزلة الحافر للحمار والفرسالذي  هو  ألنه؛لفيفهم منه الِظ استعمل فيها فقد للشاة، وإذا
 ولو شيئاً :، بمعنى)) شاةنِسرِف جارة لجارتها وال ال تحقرن((وبعض أهل العلم يفسره بالعظم قليل اللحم، 

ان شيئاً  يدل على عناية بهذه الجارة واهتمام بها، ويدل على أنها منها على بال ولو ك،يسيراً، فهذا له داللة
 الناس اآلن في غنى ليسوا : وهذا يحتاج النساء إلى التذكير به اليوم، كثير من النساء تقول،يسيراً رمزياً

بحاجة، فتترك أن تعطي جارتها شيئاً ولربما تؤمل أنها تعطيها شيئاً كبيراً وقد ال تفعل، أو ال تساعدها 
ليل وال كثير، مع أن الشيء اليسير مما تصنعه من  فتبقى السنوات ال يصل منها إلى جارتها ال ق،األمور
 وأنها ، تبعث به إليها وهي غنية فإن هذا يدل على محبة وذكر لها ومودة ولو بشيء من اآلنية صغيرالطعام

على بال منها، وأنها مراعية لحقها وحق جيرتها، وحق حرمتها وما أشبه ذلك، أما أن يبقى الباب قفالً 
 والجارة ال تعرف جارتها إطالقاً وال تطرق بابها بشيء ال بقليل وال بكثير، فهذا أمر ،تعرض تماماً عن هذا

غير جيد، فهذا ال يختص بالفقر والحاجة، ويتأكد في وقت الحاجة، ولكنه حتى مع الغنى، هذا مما يقوي 
ذلك يبعث السرور الوشائج والروابط، ولو أعطيت اإلنسان شيئاً رمزياً هدية، ولو كان قليالً وهو غني فإن 

  .ل ذلك، هذا الحديث أخرجه الشيخانفي نفسه، ويجد في قلبه ميالً إليك، أكثر وأعظم مما كان يجده قب
 أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا على -عز وجل-سأل اهللا أ و،هذا

 . وآله وصحبه،نبينا محمد

                                                                                                                                                            
، ومسلم، كتاب المساجد )٦٦٢: (، رقم)١/١٣٣(ه البخاري، كتاب األذان، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح أخرج -٣

  )٦٦٩: (، رقم)١/٤٦٣(ومواضع الصالة، باب المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات 
 ، ومسلم، باب الحث على الـصدقة )٦٠١٧: (م، رق)٨/١٠(ال تحقرن جارة لجارتها  : أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب     -٤

  )١٠٣٠: (، رقم)٢/٧١٤(ولو بالقليل وال تمتنع من القليل الحتقاره 
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