
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

ٍف ع ضعيٍف متَضِة؟ كُلُّال ُأخِْبركُم ِبَأهِل الجنََّأ "-رضي اهللا عنه-شرح مقدمة الباب وحديث حاِرثَة بِن وهب 
لَى اهللا ألبرم عَأقْس هلَو"  

  
   السبت عثمان بن خالد/الشيخ

  :اهللا، أما بعدم على رسول  والصالة والسال،الحمد هللا
اب وهو باب فضل ضعفة  في هذا الكت-رحمه اهللا-فهذا باب جديد من األبواب التي عقدها المصنف 
 لدى األقوياء واألغنياء،  ممن ال شأن لهم، وال عبرة بهمالمسلمين والفقراء والخاملين، وضعفة المسلمين يعني

رحمه -لضعف آخر كما ذكر المصنف  ذلك فهؤالء الضعفة سواء كان ذلك لضعف بنيتهم وقوتهم، أو كان
سم في اله  وليس ، أنه ليس له صيت ذائع: ممن ال ذكر له، يعنيأي والفقراء والخاملين، : بعده، قال-اهللا

  . ومكانة ومنزلة-مثالً-المجتمع 
 يِريدون وجهه ولَا تَعد عينَاك عنْهم واصِبر نَفْسك مع الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي{ :قال اهللا تعالى

  .]٢٨: الكهف[ }تُِريد ِزينَةَ الْحياِة الدنْيا
واصِبر { : له ما ينبغي له في قضية الصحبة معلماً-صلى اهللا عليه وسلم- يقول لنبيه -عز وجل-اهللا 
ك{ احبس نفسك :أي ،}نَفْسبر ونعدي الَِّذين عمههجو ونِريدي ِشيالْعاِة وم ِبالْغَدوهم فقراء الصحابة }ه ،   

 ولم يكن لهم عمل، ولم يكن لهم ، الذين لم يكن لهم تجارة، ومن غيرهم،فة من أهل الص-مرضي اهللا عنه-
عز -اهللا ، كما وصفهم -تبارك وتعالى-وإنما كانوا ينقطعون لذكر اهللا ، تغال كما كان ألهل األسواقاش

ُل َأغِْنياء ِللْفُقَراء الَِّذين ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ يستَِطيعون ضربا ِفي اَألرِض يحسبهم الْجاِه{ : بقوله-وجل
   .]٢٧٣: البقرة[ }ِمن التَّعفُِّف

ا يظهر عليهم من الشحوب، وآثار ، لم}متَعِرفُهم ِبِسيماه{ ألنهم ال يبدون الحاجة، ؛ أنهم كأنهم أغنياء:يعني
 ،في وجوههم عرف الحاجة في وجوههمالضعف ورثاثة الثياب، وما أشبه هذا مما يعرفه المتفرس، إذا نظر 

 يوجه وأال بمجالستهم -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا أمر نبيه  ، فهؤالء من الفقراء}الَ يسَألُون النَّاس ِإلْحافًا{
 وأغنياء هؤالء المشركين أن يطرد هؤالء الذين  كبراء قريشهنياء والكبراء، كما كان يدعووجهه إلى األغ

 ال يجالسونا في مجالسنا من أجل أن نأتي إليك وأن ،نىتْطرد عنا هؤالء النَّا :نى، يقولونتْكانوا يسمونهم بالنَّ
 -صلى اهللا عليه وسلم-بينا محمد نسمع منك ما تقول، وأن نحضر مجلسك، وهكذا قالت األقوام الكافرة قبل ن

 من أجل ، أن يطرد هؤالء الضعفاء الفقراء من مجلسه-عليه الصالة والسالم-نوح من قوم نوح  طلب كما
: الشعراء[ }وما َأنَا ِبطَاِرِد الْمْؤِمِنين{، -عليه الصالة والسالم-أن يحضر الكبراء واألغنياء، ولهذا رد عليهم 

١١٤[.  
وما { : أو يحصلونه عندك، ولهذا قال، إنما يحضرون في مجلسك من أجل شيء يأكلونه: لهوكانوا يقولون

لُونمعا كَانُوا ييخفونه، إنما هؤالء الذي وعن عملهم ،عنهم لست مسئوالً :، يعني]١١٢: الشعراء[ }ِعلِْمي ِبم 
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عليه الصالة -معونه من نبيهم  واالنتفاع بما يس-عز وجل-جاءوا في ظاهر األمر من أجل سماع ذكر اهللا 
  .والسالم

تُِريد ِزينَةَ  مع الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي يِريدون وجهه ولَا تَعد عينَاك عنْهمواصِبر نَفْسك { :يقول
  . ممن يدعونك إلى مجالستهما إلى غيرهم من أهل الدنيت، ال تلتف]٢٨: الكهف[ }الْحياِة الدنْيا

 وهو أخ لعبد اهللا بن ،، وهو حارثة بن وهب الخزاعي-رضي اهللا تعالى عنه-ثم ذكر حديث حارثة بن وهب 
 أخرج ،- وسلمصلى اهللا عليه- ألمه، وروى ستة أحاديث عن النبي -رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب 

أال أخبركم (( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا الشيخان أربعة منها، وهذا واحد منها، قال سمعت رسول
  .)١(...))متَضعٍف بأهل الجنة؟ كل ضعيف 

هكذا ضبطه أكثرهم بالفتح، متَضعٍف  لتواضعه، وضعف حاله في الدنيا، ؛ نفسه ضعيفة: أي،كل ضعيف
عٍف : يرونه ضعيفاً، وضبطه بعضهم، أن الناس يستضعفونه:ف، يعنيمتضعتَضأنه يظهر الضعف :أي، م 

 لو أنه حلف على شيء من األشياء يميناً طمعاً في كرم :، يعني))لو أقسم على اهللا ألبره((والتواضع للناس، 
وهي - عيبسرت الر لما كَ-رضي اهللا تعالى عنه-ر ، كما قال أنس بن النض-عز وجل- ألبره اهللا هبإبراراهللا 
  ، فقال ))القصاصاهللا كتاب (( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،قصاص فأرادوا ال، تلك المرأة سن-أخته

، فرضي أولئك بأرش الجناية، بالمال، فقال النبي عيبالركسر ثنية  واهللا ال تُ:-رضي اهللا عنه-ر أنس بن النض
  .)٢()) من لو أقسم على اهللا ألبرهإن من عباد اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم-

ال يكون كذا، واهللا ال يقع كذا، واهللا ال يحصل كذا، واهللا ال ينتصر الكفار على  واهللا : يقسم أنه:بمعنى
 : كان يقول، في وقعة التتر المعروفة-رحمه اهللا-بن تيمية ا كما قال شيخ اإلسالم ،المسلمين في هذه المعركة

و واثق  ه: أقولها تحقيقاً ال تعليقا، يعني: إن شاء اهللا، فكان يقول: قل: فكانوا يقولون،واهللا إنكم منصورون
  . من النصر ويقسم عليهجدا

، ليست بما يلبسه اإلنسان، ليست العبرة بما يملكه -أيها األحبة-وهذا يدل على أن العبرة ليست بالهيئة 
حظة  ومال،، ومراقبته-عز وجل-اإلنسان من األموال، إنما العبرة بما في قلبه من اإليمان، ومحبة اهللا 

عز - وأشكالهم وصورهم وألوانهم، واهللا ، وليست العبرة بمظاهر الناس،حدوده، وما أشبه ذلك، العبرة بهذا
  . وإنما ينظر إلى القلوب واألعمال، ال ينظر إلى األشكال والصور-وجل

مائة ب ،اوكثير من الناس يزنون اإلنسان بما يرون عليه من ساعة إذا كانت ثمينة، يلبس ساعة بسبعين ألفً
 غير ، أو من لباس يلبسه، وهذا خطأ،رة جاء بهاألف، يقدرونه غاية التقدير، يزنونه بما يرون من سيا
رحمه -بن القيم ا كما قال الحافظ ، وقصور التصور،صحيح، ولكن هذا لضعف النظر عند كثير من الناس

  :-اهللا
والناستبدو لهم ليسوا بأهل معاِن  ... هم فأهل ظواهٍر أكثر  

                                                
 باب النـار  ، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،)٦٠٧١: (، رقم)٨/٢٠(أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب الكبر    -١

 .)٢٨٥٣: (، رقم)٤/٢١٩٠(يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
  )٢٧٠٣: (، رقم)٣/١٨٦(أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية  -٢
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   وبالقشوِرفهم القشور قوام هم   ... ٣(  اإلنساِن خالصِة حظُّواللب(  
 :-صلى اهللا عليه وسلم- ويحكمون على اإلنسان باعتبار ظاهره، وقد قال النبي ،فينظرون إلى الظاهر

صلى -عنه صح  ، والمقصود بالبذاذة الهيئة المتواضعة، ما يلبس رفيع الثياب، وقد)٤())البذاذة من اإليمان((
  .قدر عليه كساه اهللا من حلل الجنة أن من ترك رفيع الثياب وهو ي-اهللا عليه وسلم

ويحب أن يرى أثر نعمته (( ،)٥())فإن اهللا جميل يحب الجمال((فليس معنى ذلك أن اإلنسان يلبس ثياباً رثة، 
  .)٦())على عبده

 وتكون من ،طالقاً، وإنما يلبس ثياباً نظيفة فهذا ال يصح إ،وليس معنى ذلك أن اإلنسان يلبس ثياباً متسخة
  . األفضل بالنسبة لإلنسان في الزيأوساط الثياب، هذا هو

 هذا في الغالب، وإال :، يعني)) لو أقسم على اهللا ألبره،ف كل ضعيف متضع؟أال أخبركم بأهل الجنة(( :يقول
 وال دين ، ال مال جمعوا،س فقراء اليهود إن شرار النا: ولهذا قيلهم من أهل النار؛من جد من الضعفاء يوف

  .وليس عندهم من عرض الدنيا شيء ، وينامون على األرصفة،أبقوا، والكفار فيهم أناس يتشحطون في الفقر
، هو الغليظ الجافي :، والعتل))تلٍّكل ع(( غالباً، هذه غالب صفتهم : يعني))؟أال أخبركم بأهل النار(( :يقول

 أن العتل هو :المشهور في معناهو ضخم البدن، كبير البطن، عظيم الرقبة أو العنق،  العتل هو:وبعضهم يقول
  .يظ الجافيلالغ
 : منه، وبعضهم يقول-عز وجل-خرج حق اهللا نوع، يجمع المال ويمنعه، فال يالمموع هو الجو، ))جواٍظ((
ض ضخم البطن، والمشهور أنه  القصير العري:، عظيم البطن، وبعضهم يقولن الجواظ هو األكول الشروبإ

  . واهللا تعالى أعلم، البطين القصير: الضخم المختال في مشيته، وقيل: الجموع المنوع، وقيل:ما ذكرت
يوجد في المسلمين من هو ضخم البدن، وهو من أولياء اهللا ومن عباده المتقين، فهذه الصفة هي الغالبة، وإال و

 -رضي اهللا عنه-أوصاف تشبه هذا من جهة البدانة، علي  -مرضي اهللا عنه-وفي صفة بعض الصحابة 
 ؛ لقبه البطينكان يلقب بالبطين، أو لربما قيل له ذلك لضخامة في بطنه، وبعض أئمة السنة ورواة الحديث

 ،نوعموع الم، ولكن هو الج-تبارك وتعالى- فهذه خلقة اهللا ، يذم به اإلنسان هذا شيًئالضخامة بطنه، وليس
  . فيه، هذا هو المشهور في معناه-عز وجل- ويمنع حق اهللا ،يجمع المال

 ليست من صفات عباد اهللا المتقين، وإنما هي من صفات أهل النار، ولذلك يبتعد ء والجفا، والقسوة،الغلظةو
 ضع الرفق في شيء إال وإنما يلطف بالناس قدر المستطاع، وما و، عنيفاً، غليظاً، جافا،اإلنسان أن يكون جلفاً

  .)٧(زانه، وما نزع من شيء إال شانه

                                                
  ).١٥ (:الكافية الشافية ص= نونية ابن القيم  -٣
: ، رقم)٢/١٣٧٩(الزهد، باب من ال يؤبه له ، وابن ماجه، كتاب )٤١٦١: (، رقم)٤/٧٥(أخرجه أبو داود، كتاب الترجل  -٤
)٤١١٨(.  
  .)٩١: (، رقم)١/٩٣(باب تَحِريِم الِْكبِر وبياِنِه رجه مسلم، ِكتَاب الِْإيمان، أخ -٥
 اللَّه تَعالَى يِحب َأن يرى َأثَر ِنعمِتِه ، باب ما جاء ِإن-صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم-أخرجه الترمذي، َأبواب الَْأدِب عن رسوِل اللَِّه  -٦

  .)٢٨١٩: (، رقم)٥/١٢٣(علَى عبِدِه 
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 وصلى اهللا على ، أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين-عز وجل-سأل اهللا أ و،هذا
 . وآله وصحبه،نبينا محمد

                                                                                                                                                            
  .)٢٥٩٤: (، رقم)٤/٢٠٠٤(أخرجه مسلم، كتاب الِْبر والصلَِة والْآداِب، باب فَضِل الرفِْق  -٧
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