
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

رضي اهللا -وحديث ُأسامة " .. َأشْعثَ أغبر مدفُوٍع باَألبواِبرب "-رضي اهللا عنه-شرح حديث أبي هريرة 
  "ةُ من دخَلَها الْمساِكينِة فَِإذَا عامقُمتُ علَى باِب الْجنَّ "-عنه

  
   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  :  والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،د هللالحم
 - رضي اهللا عنه- حديث أبي هريرة -رحمه اهللا- أورد المصنف  باب فضل ضعفة المسلمين وفقرائهمففي
 لو أقسم على اهللا ، باألبواب مدفوٍع أغبر أشعثَبر(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال

  .، رواه مسلم)١())ألبره
  .ل، وال مرتب، وال مرجله، فصار شعره منتفشاً، غير مهذب الذي قد تفرق شعره، ولم يرج:ألشعث هوا

 ولم يرجل ، قديماً في األسفار كانت شعورهم طويلة، فيقدم اإلنسان،أشعث، وهذا يقال كثيراً لمن قدم من سفر
 أشعث أغبر، يمد يديه إلى ،سفرالرجل يطيل ال(( :-صلى اهللا عليه وسلم-شعره، فيأتي كما قال النبي 

السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب 
  .)٢())؟لذلك

 : وإنما بعموم البدن، يعني، أغبر وذلك ال يختص بالرأس أشعثث يكون في شعر الرأس،عفالمقصود أن الشَّ
 وال لباس حسن، وال مظهر حسن، ،ويظهر عليه الرثاثة، وليس له هيئة ،أن هذا اإلنسان يظهر عليه الضعف

   .، والمسكنة والضعف، لربما لما يظهر عليه من آثار الفقر؛وإنما يحتقره الناس ويزدرونه
 انقبضوا ، أشعث أغبر، ألن الناس إذا رأوا اإلنسان بهذه الهيئة، هذه كأنها نتيجة لما ذكر؛)) باألبوابمدفوٍع((

ل، وليس له منزلة، وليس له مكانة وشأن في بستق أنه ال ي: بمعنى به إطالقاً، فمدفوع باألبوابيحفلوام منه ول
  .دفوع باألبواب، ال قيمة له عندهمنفوس الناس، م

، ألنه كما قررنا في سائر األيام السابقة -تبارك وتعالى-، فهو له منزلة عند اهللا ))لو أقسم على اهللا ألبره((
 وال يدل على شيء  ،فإنه ال يحفل به، وأما المظهر -عز وجل-اإلنسان بما يحمله من التقوى هللا أن منزلة 

 وإصالح العمل، فإذا استقام اإلنسان على ،، وإنما الواجب هو إصالح القلب-تبارك وتعالى-في ميزان اهللا 
لى قدر استقامته على قدر ما يكون  ويعلو قدره، وع، تعلو مرتبته فإنه ظاهراً وباطناً-تبارك وتعالى-أمر اهللا 

  .جل جالله-، وعلو الدرجة عند اهللا له من المنزلة
هم اهللا يفسرون هذا بأحد  لو أقسم على اهللا ألبره، والعلماء رحم:وهذا قد بلغ به أن صار بهذه المثابة

  .تفسيرين

                                                
 .)٢٦٢٢: (، رقم)٤/٢٠٢٤(أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل الضعفاء والخاملين  -١
   .)١٠١٥: (، رقم)٢/٧٠٣(يب وتربيتها أخرجه مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الط -٢
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لدعوة، وهذا المعنى وإن كان  أي ألجابه، أي أنه مجاب ا: ألبره، أي دعاه: لو أقسم على اهللا:منهم من يقول
صلى اهللا عليه -كما فسره النبي ن المعنى  وهو الظاهر المتبادر أ-واهللا تعالى أعلم-محتمالً إال أن األقرب 

، لما كانت -رضي اهللا عنه-ر  في خبر أنس بن النض-صلى اهللا عليه وسلم- أو كما يفهم من قوله -وسلم
الربكتاب اهللا القصاص" -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،أرادوا القصاصع أخته كسرت ثنية المرأة، في" ،

صلى - أولئك وطلبوا أرش الجناية، فقال النبي فعفا، عيبالركسر ثنية  واهللا ال تُ:-رضي اهللا عنه-فقال أنس 
  .)٣()) اهللا من لو أقسم على اهللا ألبرهإن من عباد(( :-اهللا عليه وسلم

 -عز وجل-، ليس اعتراضاً على حكم اهللا عيبالر كسر ثنية واهللا ال تُ:، وإنما قسم، فقالءعافهنا ما هو مقام د
  .روف، وموقفه في يوم أحد معروف مع-رضي اهللا عنه-ر أبداً، وأنس بن النض

هل لإلنسان أن يقسم على اهللا  هذه قضية يتكرر السؤال عنهاوولكنه أقسم على شيء مستقبل فأبر اهللا قسمه، 
 أقسمت عليك يا رب أن تفرج هم فالن، أقسمت عليك يا رب أن تبرئ فالناً من المرض، :كأن يقول مثالً

صر إخواننا في فلسطين على  من الكارثة، أقسمت عليك يا رب أن تناأقسمت عليك يا رب أن تنجي فالنً
  .؟اليهود

 وأقدم عليه فإن ذلك يعني أنه واثق من ،ن عليه اإلنسا إن هذا الفعل إذا اجترأ: يقالهل لإلنسان أن يفعل هذا؟
، وهذا ال يخلو من تزكية للنفس، ففيه إشكال من هذه -عز وجل-منزلته من ربه، أن له منزلة عند اهللا 

 حتى أقسم على اهللا  من أنا، أنا عاجز، أنا مسكين، أنا ضعيف:الحيثية، فاإلنسان ال يجترئ عليه، وإنما يقول
  .ترئ على مثل هذه المنزلة العظيمة؟ حتى أجعمليما ، وما منزلتي و؟-عز وجل-

قمت ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا عنه-والحديث اآلخر الذي أورده هو حديث أسامة 
  .)٤(...))على باب الجنة

فالجنة لها  ،-أعاذنا اهللا وإياكم من النار- ية أبواب، والنار لها سبعة أبوابونحن عرفنا أن الجنة لها ثمان
صلى - ومن الناس من يدعى من هذه األبواب جميعاً كما قال النبي ، يدخلون منه قوم باب لكل،أبواب ثمانية

  .)٥(رضي اهللا عنه- ذلك في حق أبي بكر -اهللا عليه وسلم
  .)٦(، وسيأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحامن سنةأن ما بين المصراعين أربعووصح 

 عامة من دخلها ،))د محبوسونا المساكين، وأصحاب الجن دخله فإذا عامة م، الجنةقمت على باب(( :يقول
  .المساكين، الفقراء هم السواد األعظم

                                                
  )٢٧٠٣: (، رقم)٣/١٨٦(أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية  -٣
ومسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهـل  ،  )٦٥٤٧: (، رقم )٨/١١٣(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار          -٤

  .)٢٧٣٦: (، رقم)٤/٢٠٩٦(لفتنة بالنساء الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان ا
ومسلم، باب مـن  ، )٣٦٦٦: (، رقم)٥/٦(تخذا خليال لو كنت م: -صلى اهللا عليه وسلم -أخرجه البخاري، باب قول النبي       -٥

  )١٠٢٧: (، رقم)٢/٧١١(جمع الصدقة، وأعمال البر 
  .)٢٩٦٧: (، رقم)٤/٢٢٧٨(أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق  -٦
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 وقالت ،والمتكبرون ، الجبارون في: فقالت النار،كما ذكرنا سابقاً في الحديث الذي احتجت فيه الجنة والنار
  .)٧( ضعفاء الناس، ومساكينهم في:الجنة
 كما ، من الفقراء، وعامة أهل النار من المتكبرين، من الجبارين، من الضعفاء، أهل الجنة من المساكينفعامة

  .صلى اهللا عليه وسلم-أخبر النبي 
 محبوسون، ، األغنياء الغنى، أصحاب:، والمقصود بأصحاب الجد أي))د محبوسونوأصحاب الج((: يقول

  محبوسون لماذا؟
 ألن فقراء المهاجرين يدخلون قبل غيرهم قبل األغنياء بخمسمائة عام، ؛ حبسوا إنهم:من أهل العلم من قال
 خفيف ، فالذي ليس عنده شيء يأتي وهو خفيف الحمل، لثقل الحساب؛ إنهم محبوسون:ومن أهل العلم من قال

 ريال من هنا، ما على مائة ريال من هنا، وعلى ألفي و، من هناعلى خمسين رياال؟ الظهر يحاسب على ماذا
حاسب على المليارات، لكن الذي يأتي وي ريال، أو ألفي ألف ريال، صل ما يربماعنده شيء، هو راتبه كله 

  .من أين؟ وهذه من أين؟ هذه يحاسب عليها
، وهذا  ويحاسب على هذا المصنع، وهذه اآللة،يحاسب على هذا لكثرة ما عنده من العرض، ؛فيطول حسابه

 والمعامالت المحاسبية كلما كانت ،، فتحتاج إلى وقتوهكذا، أشياء كثيرة جدا ،معاملة المالية الالنقد، وهذه
 :أي-د  أن أصحاب الج-واهللا تعالى أعلم-وهذا هو األقرب  إلى وقت أطول، تحتاجما االقضايا أكثر كل

  .لطول الحساب:  محبوسون أي-الغنى
 عندي  ليلة أو ثالثيأتي عليحد ذهباً ما أحب أن لي مثل ُأ(( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا كان النبي 

  .)٨())ا هكذا وهكذ:إال من قال ،األكثرون هم األقلون يوم القيامة(( :، ويقول))منه دينار
 -عز وجل- ألن المال محبوب إلى النفوس، واهللا ، وهذا قليل في الناس؛ ويتصدق، ويفرق، يعطي:يعني
  : ، الخير هنا المقصود به المال، وكما قال الشاعر]٨: العاديات[ } الْخَيِر لَشَِديدوِإنَّه ِلحب{: يقول

  اُل قتّ واإلقدامرفِق يالجود  ***  مه كلُّ ساد الناسلوال المشقةُ
  .ذا يتصور كثير من الناسكال، لكن ه واإلقدام قت،الجود يفقرأن  طبعاً ليس بصحيح

 ؟ ألن من الذي يسودلمال، كان الناس صاروا كلهم سادة؛لى اإلنسان أن يخرج ا يصعب ع: يعني،لوال المشقة
تجد الناس  يبذل للناس، ويدعوهم  الذيسانفاإلن وكذا، ،، والجواد الذي يبذل وينفق-اإلقدام قتال- الشجاع

  .حوله
  أيام الحج:ل ما كان من األثرياء، يحكي لي مدير مكتبه في بيته يقو-رحمة اهللا عليه-بن باز االشيخ 

 ال يوجد مكان يسعهم أصالً، : يقول، هؤالء الناس المساكين، واألجرة من هؤالء الضعفة،أصحاب التكاسي

                                                
: ، رقـم )٤/٢١٨٧(مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الـضعفاء       أخرجه   -٧
)٢٨٤٦(.  
، ومسلم، باب الترغيـب فـي       )٦٢٦٨: (، رقم )٨/٦٠(أخرجه البخاري، كتاب االستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك           -٨

  .)٩٤: (، رقم)٢/٦٨٧(الصدقة 
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، ما يوجد مكان، وهؤالء لوا كل الناسِخأد حتى يدخل، ا أحد ال تتركوا: الشيخ ويقول،يتجمهرون في حديقة
  .ء به إليهم، وأمور مزرية أحياناًن من يد من جايتهافتون على الطعام أحياناً بطريقة غير الئقة، ويخطفو

افكان يأمر بالطعام لهم جميعاً، وال يترك أحد.  
 وإلى حاله، هل بابه ، اإلنسان ينظر إلى نفسه: يعنيرنا هذا يتهافتون على من؟نظروا اآلن في عصاهؤالء 
  ؟ مطروق

 ن الناس، والضعفاء عنده سادة في مجلسه،فالشيخ على قلة ذات اليد عنده إال أنه دائماً ال يتوقف مجلسه م
  .وليس في مجلسه أحد يذل وال يهان

  .العصر الحديث من ،فهذا مثال من العصر، من عصرنا الحاضر
 ، واألمر اآلخر أن هذا المال الكثير يشوبه ما يشوبه بطريقة الكسب،فالمقصود أن المال يحاسب عليه اإلنسان

 وأيضاً في تصريف المال، قد ، جهة الزكاة مثالً، وإعطاء المحتاجين فيه من-عز وجل-وقد يمنع حق اهللا 
محرمة،   ويشتري الحرام، ويفعل أشياء،، ويقرض الناس بالربا مراٍب،يتصرف فيه اإلنسان بطرق محرمة

 ونجاه من هذا كله، فأخذ -عز وجل- فيكون أطول في حسابه، إال من هدى اهللا ،وما إلى ذلك من األمور
 المال  شك أنه من السعداء، ونعم الشيء وأعطى حق اهللا فيه، وصرفه في حله أو حقه، فهذا ال،لهالمال من ح

  .، وما إلى ذلك من األمور ويصل الرحم، ويعطي،الصالح في يد الرجل الصالح، يتصدق
خلون  سيدالذين د من المسلمينأصحاب الج طبعاً ))..م إلى النارمر بهغير أن أصحاب النار قد ُأ(( :يقول

   .مر بهم إلى النارما أهل النار فُأالجنة، أ
  .، أخرجه البخاري ومسلم))النار فإذا عامة من دخلها النساءعلى باب وقمت (( :يقول

، )) فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقنالنساء،يا معشر (( :ن هذا لما قال بي-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
 أنه لو أحسن إليها :، بمعنى)) تكفرن العشير،ال(( :، قال؟ تكفرن باهللا: فقيل،))تكفرن(( : فقال،فسألنه عن هذا

  .)٩())وتكثرن اللعن((منك خيراً قط،  ما رأيت : ثم رأت منه شيئاً قالت،الدهر كله
تقع في شيء من السب مسك لسانها، ال تجحد فضل زوجها، وال فهذان سببان أوردا كثيراً من النساء النار، تُ

  .واللعن
 أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا على -عز وجل-سأل اهللا أ و،هذا

 . وآله وصحبه،نبينا محمد

                                                
مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان نقصان ، و)٣٠٤: (، رقم)١/٦٨(تاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم أخرجه البخاري، ك -٩

  )٧٩: (، رقم)١/٨٦(اإليمان بنقص الطاعات، وبيان إطالق لفظ الكفر على غير الكفر باهللا، ككفر النعمة والحقوق 
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