
   بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

   "ع من يقُوتُي ِبالمرِء ِإثْماً َأن يضيكَف "-مارضي اهللا عنه- بِن عمرو شرح حديث عبِد اِهللا
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ                                                                    

  : أما بعد،السالم على رسول اهللا والصالة و،الحمد هللا
رضي اهللا - حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص-رحمه اهللا-ب النفقة على العيال أورد المصنفففي با

   .)١())وتقُكفى بالمرء إثماً أن يضيع من ي((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-ماعنه
حبس ا أن يكفى بالمرء إثم(( : قال،سلم في صحيحه بمعناه ورواه محديث صحيح رواه أبو داود وغيره،: قال

 ،لد والزوجة والخادم كالو، إياهم-عز وجل- أن يحبس القوت عمن استرعاه اهللا : يعني،)٢())عمن يملك قوته
  .وما إلى ذلك

 ،إثماً أن يضيعه  كفى ب، لعظمهن اإلثم إال هذا لكان ذلك كافياً لو لم يكن له م:ي أ))كفى بالمرء إثماً((: وقوله
في  يكفيه هذا :ي أ)٣())كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع((: -صلى اهللا عليه وسلم-كما قال النبي

 بمعنى أنه ))أن يضيع من يقوت((: وقوله مما يدل على شدته وعظمته، ،ما سمعالكذب أن يحدث بكل 
يتركهم ويسافر  ، إما لغيابه عنهم،بب من األسبابال يتعاهدهم بالنفقة ألي سو ، ال ينفق عليهم،يهملهم يتركهم

ته كما  أو عناداً المرأ،لعدم مباالتهو ، فهو ال ينفق عليهم لبخله مثالً، وهو معهم، أو لقلة اكتراثه بهم،بال نفقة
 فقد يمتنع ، فتقع الخصومة، فيطالبها بنفقات في البيت،الرجل والمرأة على راتبها  وقد يتشاح،يحصل أحياناً

إلى أن يمنع من دخول شيء إلى هذا التي أعرفها  بل يصل األمر في بعض الحاالت ،الرجل من اإلنفاق
 ،وجد شيئاً قد دخل بيته عن طريق ابن الجيران أو نحو هذا أخرجه جميعاً فإذا ،البيت من الطعام والشراب

 ويوجد أيضاً أحياناً ،وجود هذا يحصل وم،ذهب وحمل كل ما في الثالجة وذهب به إلى المهمالت في الخارج
 وإما أن يكون هذا اإلنسان بدأ ، إما ألنه وجد من يتلهى به،الرجل يتزوج المرأة الثانية فيضيع األولى وعيالها

 ويذهب ، وكثير من هؤالء يتزوج وهو ليس عنده قدرة على النفقة على األولى،يحسب حسابات في النفقات
اجتمعوا :  ويبدأ يقول لهم، ثم يبدأ بأنظمة حمورابي والمطالبات الصعبة،ة وأحياناً يتزوج ثالث،يتزوج الثانية

 ، هذا موجود، ليلتها تأتي إلى هذه الغرفة التي، على غرفة النومالنساء  ويتناوب،ذه الشقة الصغيرة كلكمفي ه
 ويشترط ، المهر يساوم على، فهو يساوم على المهر المرأة الثانية،ويوجد من هؤالء من يريد المتعة بأقل ثمن

وال  ، يسمونه زواج المسيار، وأشياء من أجل أنه فقط يستمتع بها في بيت أهلها، أن ال ينفق عليها،شروطاً
 بها في ي وأحياناً قد يأت، ما الذي يحصل لها؟ ال علم له بهايدري عنها شيئاً أين تخرج؟ أين تذهب؟ أين تأتي؟

                                                
 :، وصححه األلباني في المـشكاة، رقـم       )١٦٩٢( :، رقم )٣/١١٨(كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم،         أخرجه أبو داود،   -١
)٣٣٤٦.( 
 :، رقم)٢/٦٩٢(كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم،   أخرجه مسلم،-٢
)٩٩٦.( 
  ).١/١٠( أخرجه مسلم في مقدمته، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، -٣
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 بعض النساء ، فإن أبت تركها، تدفع النفقة وأن،ا البيتجار هذإيا أن تدفع هي  ثم بعد ذلك يفرض عليه،بيت
 فقط ، وغرفة نوم مستعملة من الحراج،شقة لم أجد فيها إال البالطالحينما دخلت : عدد من الحاالت تقول
أنتظره إلى :  بعض النساء تقول، وال طعام وال شيء، وال مطبخ،ال ثالجة:  تقول،ليستمتع عليها بأقل ثمن

 ! الماء،آخذ الماء من جارتي:  بعض النساء تقول، معه بشيء من المطعم أو نحو هذايت يأ،تى يأتينيالليل ح
: ث قال أذكر هذا من أجل أنه من الناس من إذا سمع هذه األحادي، هذا موجود، إلى هذا الحد،ما عندها ماء

مفروغ منها عند :  نقول، عليها وقد جبل اإلنسان، هذه قضية مفروغ منهاهل هناك أحد ال ينفق على عياله؟
 فهذا ، يصل بهم األمر إلى هذا الحد، ال خالق لهم،-نسأل اهللا العافية- ، لكن يوجد ناس ال خالق لهم،الكرام

  ليس،تبرد الماء لطفلها على المكيفإنها :  إحدى النساء تقول،من أعظم الجرم أن يضيع اإلنسان من يقوت
 إنما هي ، ال يعرفعرف من هو زوجها،تسأل وال ي هذه امرأة ، في الحر تبرده على المكيف،عندهم ثالجة

تتقول أن  ويمكن ، وما أشبه ذلك، هي تقول وهو يقول فليست في مقام أمام قاٍض،تستفتي في بعض األمور
 هذه حديثة ،؟لطريقة طالما أنه يعاملها بهذه ا، هل يجوز لها أن تمتنع منه، هي تستفتي في بعض األمور،عليه

 ليس في البيت شيء ،أسبوعينب ،إن أهلها يريدون زيارتها بعد الزواج بأسبوع:  أخرى تقول،عهد بزواج
 وإذا جاءوا أين ،خيرأنا في ألف :  وأنا أقول لهم،يظنون أني أسعد الناس:  تقول، ما في فرشة،يجلسون عليه

ويوجد أيضاً تضييع  ، ويوجد تقصير كبير، فيوجد ظلم،))كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت((ـ  فيجلسون؟
 ويوجد ، يتربون في الشوارع،لألهل والزوجات بترك الرعاية والتربية بإهمالهم يتخرجون على الشوارع

 إلى ساعات ،أناس ال يتربون في الشوارع لكن يتربون تربية أسوأ من تربية الشوارع على القنوات الفضائية
 ،ا ووضعنا لهم برنامج،تصور لو أتينا بمجموعة السيما ضعفاء القلوب من األطفال والنساء ،متأخرة من الليل

 ، تصلح أحوالهم،تكون حالهم؟ يتحسنون كثيراًأن  بعد سنة كيف تتوقعون ،نعمل لهم حلقة نصف ساعة يوميا
 يرون فتيات في ، تربيهم القنوات، يجلسون أمام القنوات ست ساعات كل يوم أو أكثرالذينتصور هؤالء 

 ، هذا يمسخ نفوسهم أال يؤثر هذا فيهم؟،يرون أموراً يتربون عليها سنين و،أوضاع مخلة في أحضان الرجال
 نلقي بهم في بحر ،ن يصل األمر إلى هذا أ، إياهم-عز وجل-فهذا من أعظم التضييع لمن استرعانا اهللا 

 برامج السحر ،رائزهم وما يفسد عقائدهم أيضاً وما يحرك غ، يتربون على الشر والمنكر والفساد،الهلكة
 ويسكنون في ، وقد يكون يغدق عليهم األموال والنفقات، كل هذا يتربون عليه وهو ال يدري شيئاً،والشعوذة
عن إشباع عواطفها تبحث  البنت ، ال يجلس معهم، ال توجيه، ولكن التربية بمنأى، ولهم ما يشتهون،القصور

 و وال يحن، ألن والدها ال يجلس معها؛-نسأل اهللا العافية- ،يصادر عفتها وشرفهاوالحنو عليها من ذئب 
  طيب، صباح مساء يشتغل في أعمال كثيرة جدا، تجد الرجل يشتغل في التجارة، هو مشغول في دنياه،عليها

مضت  طيب كم سنة ،سنة إلى أن يؤسس وأ ،ناشهر وأ ،شهرالمسألة  إلى متى هذه الحياة؟ كان يظن أن
 والحياة  ونهاية العمر، وإذا نظر اإلنسان تذهب زهرة العمر، هذا الكالم، كثير قالواعلى هذا التأسيس اآلن؟

 ماذا فعلوا؟ ،نيل ويأتي وهم نائمو ومن العصر إلى الل، ويناما ويأتي متعب،على هذا من الصبح إلى الظهر
 وأما اإلنترنت وما ، فهذه مصيبة،قنوات الفضائية من علمهم؟ تولتهم الوماذا تلقوا؟ أين تربوا؟ من لقنهم؟
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 الشاشة وأمامها م تجلس البنت أو الفتاة تصابح الصبح أما، وما يدخلون عليه فهذا باب واسع،هييشاهدون ف
  . هذه مصائب، وأبوها ال يدري فيها، لربما تستعرض جسدها عارية،كاميرا

 وعلى أداء هذه األمانة العظيمة التي القيام بها يحتاج إلى ، على أنفسنام أن يعيننا وإياك-عز وجل-أل اهللافنس
 وبفضله ، وبطاعته عن معصيته، وأن يغنينا وإياكم بحالله عن حرامه، وتوفيقه وتسديده-عز وجل-عون اهللا 
 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،عمن سواه
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