
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحين

  "احق وألهِلك علَيك ا لنَفِْسك علَيك حقا وِإنك علَيك حق لربِإن ":شرح حديث َأِبي جحيفَةَ
  

   السبت بن عثمانخالد: الشيخ
  .وبعد والصالة والسالم على رسول اهللا، ،الحمد هللا

 :ة وهب بن عبد اهللا وهوف حديث أبي جحي-رحمه اهللا-ة أورد المصنف في باب االقتصاد في الطاعف
صلى اهللا عليه -نه حينما هاجر النبي  إذ إ،-مرضي اهللا تعالى عنه- كان في عداد صغار الصحابة ،وائيالس

 فلم ،-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك لم يكن مكثراً في الرواية عن رسول اهللا ل كان صبياً لم يبلغ الحلم، و-وسلم
وانفرد اإلمام  وانفرد البخاري باثنين،حفظ له أكثر من خمسة وأربعين حديثاً، أخرج الشيخان اثنين منهاي ،

  .مسلم بثالثة
 وكان يحبه ويدنيه، وجعله على بيت ، فقربه كثيراً-رضي اهللا عنه- وبقي بعد ذلك حتى جاءت خالفة علي 

  .رضي اهللا عنه-في الكوفة  اثنتين وسبعين للهجرةالمال في الكوفة، إلى أن توفي بعد ذلك في سنة 
  .)١(سلمان وأبي الدرداء بين -صلى اهللا عليه وسلم-آخى النبي : قال أبو جحيفة

 وبين األنصار عقد المؤاخاة في  كان يعقد بين المهاجرين-صلى اهللا عليه وسلم-المؤاخاة بمعنى أن النبي 
  . في التناصرأول اإلسالم، وذلك

 ، دون قراباتهم في أول األمر، وذلك أن المهاجرين كانوا قد قدموا إلى المدينةوارثون بهذه المؤاخاة وكانوا يت
 ثوبه، لربما ال يملك إال بثوبه، أو بعضأهل ومال وولد، جاء الواحد منهم   من ،وتركوا كل شيء وراءهم

  .إزاراً
المهاجرين واألنصار، وكان ابتداء ذلك بعد خي بين ا كان يؤ من باب المواساة-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي 
 على ما ذكره بعض المؤرخين وأهل السير كان بعد الهجرة بخمسة أشهر، ،-صلى اهللا عليه وسلم-هجرته 

 بنوتحت  الفتوح ووسع عليه، ففُ-صلى اهللا عليه وسلم- على نبيه -عز وجل-ثم استمر ذلك إلى أن فتح اهللا 
   .كخيبر، وما إلى ذلك والنضير ،ةقريظ

، وكان  بينه وبين رجل من األنصار-صلى اهللا عليه وسلم-خي النبي كان الرجل يأتي من المهاجرين فيؤاف
  .والمحبة لهؤالء المهاجرين، األنصار في غاية اإليثار

                                                
، )٣/٣٨( عليه قضاء إذا كان أوفق له  ولم ير ن أقسم على أخيه ليفطر في التطوع       أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب م      -١

 .)١٩٦٨: (رقم
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 مع -رضي اهللا تعالى عنه-وكان الواحد منهم لربما قاسمه ماله، كما هو معروف في خبر سعد بن الربيع 
نظر أطلق ا أغلى ما أملك زوجتاي، ف:عد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوفن بن عوف، قال سعبد الرحم

  .)٢(هاواحدة، فإذا انقضت عدتها تزوجتَ
 فيها ، ليس كانت نفوسهم عاليةف ،  في غاية العفاف-مرضي اهللا تعالى عنه-وفي المقابل كان المهاجرون 

 أموال باردة، ،فرصة ال تعوض :ولم يقولوا ،ندهم استغالل وال ع، وال عندهم التواء، وال فيها ضعف،دناءة
   .ني على السوق، وما أخذ منه شيئاًلّ بارك اهللا لك في أهلك ومالك، د:فقال له

خبراً ال يدخله الكذب بحال من عنه  أخبر اهللا تعالى -مرضي اهللا تعالى عنه-وهذا الذي حصل من األنصار 
يعلم  وهو الذي ،]١٢٢:النساء [}ومن َأصدقُ ِمن اللِّه ِقيالً{ ،]٨٧:النساء[ }لِّه حِديثًاومن َأصدقُ ِمن ال{ األحوال
، ]٩:الحشر[ }وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهمءوالَِّذين تَبو{ل:، فقال تعالى وما تنطوي عليه القلوب،نفوسما في ال

ما  :أي ،}يِحبون من هاجر ِإلَيِهم{وال المفسرين في معناها،  من قبل المهاجرين على األرجح من أق:يعني
المهاجرون حسداً مما أوتيه : أي، }ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا{يستثقلون، ال  و،كانوا يتبرمون

إليها اهللا لنفوس، ولذلك أضافه فالشح حاضر في ا، إال لمن وقاه اهللا شح النفستتحقق وهذه ال تكاد  دونهم،
المجاهدات  تحتاج إلى كثير من النفس، ف]٩:الحشر[ ،}ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون{ :فقال

 لما -صلى اهللا عليه وسلم-، والنبي -تبارك وتعالى-ليتخلص اإلنسان من هذا الشح، والموفق من وفقه اهللا 
المهاجرين ليسوا بأهل زرع، ن هؤالء إ: قال لهم ، وخيرهم بين أمرين،قريظة جمع األنصارفتح اهللا عليه 

 إن شئتم بقوا في :فقال لهم ،ل زراعة، لربما يكونون أهل تجارة ليسوا أه، ومن أماكن،جاءوا من مكة
، وإن  عليهاهللا أرض النضير، لما فتحها : قاسموكم األموال والعقارات، وقسمتها بينكم، يعني:أرضكم، يعني

صلى اهللا عليه -هكذا ربى النبي شئتم خرجوا من أموالكم وقسمتها بينهم خاصة، وتنفردون أنتم بأموالكم، 
بل  ؟اذا تخيرنا في أموالنا ولمفي فتح النضير،ونحن مشاركون  ،هذه أموالنا أصالً :لم يقولوا،  أصحابه-وسلم
  . النضير:سمها بينهم دوننا، يعنييبقون في أرضنا وتقبل اهللا ، يا رسول :  قالوا

 حجر عليه،  ي، مجنون:قالواوعقله، فعل عشر معشار هذا التهمه الناس في  أن أحدنا  لو؟ليوم اامن يفعل هذ
 أن :ة اإليمانية كيف جعلت هؤالء الناس يرتفعون إلى هذا المستوى، فالمقصودي فانظر إلى الترب،هلمالمضيع 
رضي - وأبو الدرداء ،-امرضي اهللا تعالى عنه- آخى بين سلمان وأبي الدرداء -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  . عويمر األنصاري  اسمه-اهللا عنه
رضي اهللا - زار سلمان أبا الدرداء، وهذا فيه أن الصحابة ام بينه-صلى اهللا عليه وسلم-آخى النبي  حينماو

 غير : خيرة بن حدرد، رآها متبذلة يعني:هاسماوفرأى أم الدرداء، زاره  ، كان بينهم تواصل وتزاور-معنه
إن أخاك أبا  : قالت؟شأنكما  :قال آها بهذا الحال،ر، فلما لمهنة، وكأنها ليست ذات زوج البسة ثياب ا،متهيئة

أنها ها  ليس له حاجة في النساء، وفي بعض: أنها قالتالدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وفي بعض الروايات

                                                
، )٥/٣١( واألنصار  بين المهاجرين-صلى اهللا عليه وسلم-ح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب إخاء النبي صحي:  انظر-٢

 .)٣٧٨٠: (رقم
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، -أمر مشروعرى الضيف ِقو-وأكرمه  ويصوم النهار، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً يقوم الليل :قالت
   وحتى ال يحرج أنه صائم للحاجة  ضيفه بال بأس أن يخبر اإلنسانو-  فإني صائمْل كُ:فقال لسلمان

 األخرى الرواياتذكر أنه أكل، لكن في بعض ي لمفي هذه الرواية و ما أنا بآكل حتى تأكل،:  قال،-الضيف
 وإن شاء بقي على صومه، الصائم،  إن شاء أفطربالخيار، أن صيام التطوع :، وهذا فيهجاء أنه أكل معه

 أن ة هذه الحالفإن األفضل فيأو ما أشبه ذلك،  ،نزل به ضيفكأن  قد يترك الصوم لمصلحة أرجح، :وأنه
  .يأكل معه مؤانسة له

وفي بعض الروايات أنه بات عنده، ألن أبا ،  ذهب أبو الدرداء يقوم الليل-ول الليلأيعني - فلما كان الليل
 : نم، فنام، ثم ذهب يقوم مرة أخرى فقال له:، فرآه سلمان فقال لههالدرداء كان يقوم من أول الليل إلى آخر

 فقال له  قم اآلن، فصليا جميعاً،: سلمان: في السحر قال له: وفي بعض الروايات،نم، فلما كان آخر الليل
ن أ البد: أي وإن لنفسك عليك حقاً،  كله،م الليلال تقم طول السنة، وأي ال تص،  إن لربك عليك حقاً:سلمان

  .فنفس اإلنسان هي مطيتهتأخذ قسطاً من الراحة، 
وكان  لما ولي الخالفة وكان نائماً في القيلولة جاءه ابنه عبد الملك -رضي اهللا عنه- وعمر بن عبد العزيز 

السابقة من قبل أن يحكم، المظالم  : يعنيدت إلى أهلها؟ تنام والمظالم ما ر كيف يا أبت:، وقال لهاًصغيرا شاب
لو : يا بني إن نفسي مطيتي، أي: ليت بي وبك القدور في سبيل اهللا، فقال لهلو غُال أبالي  فإني واهللا يا أبت

  .اً فشيئاًننقطع، ولكن شيئسي أجهدت نفسي ومن معي فإنه عما قليل أن
 كل ذي حق حقه، وفي بعض الروايات        قا، فأعطِ  وألهلك عليك ح   ،وإن لنفسك عليك حقا   :  الحاصل أنه قال له   

ال يـستطيعون  فـإنهم   الموازنة التي ال يدركها الكثيرون، وإن أدركوها        ه هي   هذ أهلك، و  ، وأتِ  نم :أنه قال له  
،  على الطاعة، لكنه قاطع رحـم       كبير عنده إقبال عبادة  في ال الكثير من المجتهدين    قد تجد   ولذلك فإنك   التطبيق،  
ـ  -صلى اهللا عليه وسـلم    -  النبي أن - رضى اهللا عنه   -ةَ  ريى هر َأب عن روي اكموالرحم   خلـق اهللا   (( :ال ق

عائـذ بـك مـن      هذا مقـام ال   :  قالت ،مه: اقو الرحمن، فقال له   ح قامت الرحم، فأخذت بِ    الخلق، فلما فرغ منه   
 ،)٣())فـذاك :  قـال ،بلى يا رب  :  وأقطع من قطعك؟ قالت    أال ترضين أن أصل من وصلك     , نعم:  قال ،القطيعة
ب العلم، وينام   الليل في طل  يسهر  فتراه  ، ولكنه مقصر في الصالة،      بذل وفيه حرص و   ،فيه خير   إنساناً وقد تجد 

ون جـاداً ضـيع     أن يك الواحد منهم    حاول   ذا جداً، ولذلك تجد الكثيرين إ     عن صالة الفجر، فأمر الموازنة مهم     
 وال يحـضر مجلـساً مـن    ، وال يقـرأ ،ال يفتح كتاباً ،هو جاهل و إلى اهللاأن يدعو يريد   إنسان: ، فمثال حقوقاً

 : ويقـول ،وكثيراً ما نسمع من يريد حفظ القرآن  ودعوة الناس،  بزعمه أنه يريد الدعوة إلى اهللا،        ،مجالس العلم 
ن سـاعة  وعشريت قأربع ساعات، ب ساعة يأخذ عليك القرآن؟كم : ، نقول له عن العلم والدعوة  القرآن يشغلني   

تسيطر عليه، ويعمى عن كـل شـيء مـن المطالـب            ففكرة واحدة،    م لديه  فالمشكلة أن الكثيرين   أين ذهبت؟ 
  . مختالً معوجاً-عز وجل-وتربيته وسيره إلى اهللا ؤه،  فيكون بنا،مةمهال

                                                
ومسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة ) ٤٨٣٠(رقم  ،)٦/١٣٤( رجه البخاري، كتاب اإليمان، باب وال تقطعوا أرحامكمأخ - ٣

 ).٢٥٥٤ (:، رقم)٤/١٩٨٠(الرحم 
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 ألن الذين ال ، هذه قضية مهمة جداً؛حاسب نفسه، وي وينظر في عيوبه، يفكر أوالًواإلنسان بحاجة إلى أن
لست  : أنت مقصر في الجانب الفالني، يقول: تقول له،لوا، يعمى عن عيوبهبعيوبهم ال يمكن أن يِصيقرون 
هذا و وال تعديل لهذه النفس، ، وال تهذيب،بحاجة إلى تقويمهو ليس ف ، الكماالت كلهااز ح، وكأنه قداًمقصر
ن كلما  باإلنسا العمرتقدمفي أعماله السابقة، وكلما وأن ينظر ،  صفحتهدائماً بحاجة أن يراجع فاإلنسان ،خطأ

 استقبلت من أمري ما ضيعت وقتي  لو: فيقوليتأسف على أمور فاتت،ف  يؤنبه،صار إدراكهونضج عقله، 
  .ذلكوما أشبه   أشغلت نفسي في كذا،ماوفي كذا، 

 أن يستفيد من غيره، ويسأل  فالبد إذا كان اإلنسان في وقت قبل النضج لكن،واإلنسان يمر بمراحل من العمر
ا أن  ممن جربوا في الحياة، ويستفيد من تجاربهم، فيحصل عنده التوازن، أم،من هو أكبر منه من العقالء

إال وال يأتي الصالة  ،مقصر في صالته ولكنه  ، والنهي عن المنكر، واألمر بالمعروف، والخير،يهتم بالدعوة
  . فهذا ال يستقيموهكذا في الجوانب األخرى، -وهذا غاية في التقصير- ، ودائماً تفوتهمسبوقاً

 وفي بعضه الفجر، ثم ذكر له ذلك،  مع، فصلى-صلى اهللا عليه وسلم-أتى النبي  الدرداء فالحاصل أن أبا
أقره بذلك، وفي و ،)٤())مانصدق سل(( :قال لهو هو الذي ابتدره -صلى اهللا عليه وسلم-الروايات أن النبي 

  .)٦())ك عليك حقاورولز(( : وفي بعضها،)٥())ولضيفك عليك حقا((: بعض الروايات
 واألقارب لهم معهم، الجيرانالجلوس لهم حق والزوجة  فينبغي لإلنسان أن يعطي كل ذي حقه حقه، األوالد 

 إذا جلس فيحتى  ، واألصدقاءام األقاربأرقبقائمة لديه لو أن اإلنسان فبسيطةً، ك وسائل لوهنا، حق أيضا
  . في نفوسهملها أثر بليغ األشياء هذهويهاتفهم،  أو ويطمئن عليهم، ،همسلاير نتظار لالأي مكان

كم قدرنا ، بينما لو لذلكال نجد وقتاً و ،مشغولون طول الوقت، ولربما نوهم أنفسنا أننا لكننا نفرط ونغفل 
ا قد ال الواقع أنهفثلث الوقت، وأما الذي عنده تفريط نا أنها تأخذ على األكثر  لوجد من أوقاتناأعمالناغرق تست

أين الذي ، -عز وجل-عشرين ساعة، هذا حال أكثر الناس إال من رحم اهللا ال وتستغرق ساعتين من األربع
   ذلك؟شبه وما أ وإحسان إلى الخلٍق، وعلم وعمل، وطاعة، وعشرين ساعة في عبادةأربعاً وقته كلهيستغل 

 أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا على نبينا -عز وجل-سأل اهللا أ
 . وآله وصحبه،محمد

                                                
) ٣/٣٨(،  ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له        في التطوع    باب من أقسم على أخيه ليفطر     ه البخاري، كتاب التهجد،     أخرج -٤

 .)١٩٦٨ (:رقم

 :، رقـم  )٤/٦٠٨ (، باب ما جاء في حفظ اللـسان       -صلى اهللا عليه وسلم   -أبواب الزهد عن رسول اهللا      أخرجه الترمذي،    -٥
بالغنيمة الباردة، والدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبهه  مثيل الصوم في الشتاء، وابن خزيمة، كتاب الصوم، باب ت)٢٤١٣(

 ) . ٢١٤٤ (:رقم) ٢/١٠٢٦(، في بعض المعاني ال في كلها

 .)١١٥٩: (، رقم)٢/٨١٣(أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر،  -٦
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