
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

رضي اهللا عنه- شرح حديث َأبي ذر-:" ا ذَرا َأبقَةً يرخْتَ مِإذا طَبها فََأكِْثراءم انَكِجير داهتَعو "  
  

  خالد بن عثمان السبت :الشيخ
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،لحمد هللا

:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- حديث أبي ذر -رحمه اهللا-الوصية به أورد المصنف ففي باب حق الجار و
 إذا طبخت لحماً :ي أ:))ر ماءها فأكِث مرقةً إذا طبختَ،يا أبا ذر((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 

  .رواه مسلم. )١())وتعاهد جيرانك(( ،فأكثر ماءه
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ((:  أوصاني-لى اهللا عليه وسلمص-إن خليلي : وفي رواية له عن أبي ذر قال

  .)٢()) من جيرانك فأصبهم منها بمعروفثم انظر أهل بيٍت
. جاره مما يصنعه لنفسه أو ألهلهالجار  وأن يتذكر ، والعناية به،ة الجارهذا الحديث فيه حث على مالحظ

 ويبيت الواحد ،لمين الناس ال يجدون شيئاً يأكلونهقديماً وإلى عهد قريب وال زال هذا في كثير من بالد المس
 رائحة هذا جيرانهم  ثم بعد ذلك يجد، والمشقةصنعوا طعامهم إال بشيء من المعاناةي لم ولربما ،منهم طاوياً

 يحصل لجيرانهم وما  فال شك أن قلوبهم تتأثر بمثل هذا الذي،فقراءواأليتام وال قد يكون فيهم األرامل ،الطعام
 واإلحسان إليهم ولو ، فالشرع جاء بمراعاة قلوب الناس وجبرها، وهم بمنأى عن ذلك كله،ون بهيتمتع

 فإذا بعث إليهم شيئاً من هذا الطعام أو من هذا الماء الذي ال يخسر من جرائه شيئاً فإن ذلك ،بالشيء اليسير
 أو هذا الطعام ،بهذا الصنيع وقطع تعلق أنظارهم ، ولربما في سد جوعتهم،له أبلغ األثر في نفوس هؤالء

  .الذي صنعه
 كانوا يدخرون العظم منذ عيد األضحى إلى عيد ،والناس إلى عهد قريب كانوا ال يجدون شيئاً يأكلونه

 أن اإلنسان إذا طبخ ، فنحن اآلن قد ال ندرك هذه المعاني، يضعونه في الطعام من أجل رائحة اللحم،األضحى
انظر إلى ،ولو كانوا بغير حاجةحتى : قول ن،هم ليسوا بحاجةإن: اس قد يقول وكثير من الن،كثر من المرقي 

نفسك معنى وهو  ويقوم في ،حالك أنت حينما يهديك أحد الجيران ولو شيئاً يسيراً من طعام فإنك تقدر ذلك له
 :-ه وسلمصلى اهللا علي- ولهذا قال النبي ، بجاره وأنه معني، وأنت منه على بال،أن هذا الجار يذكرك

 قبل سنة أو سنتين أو نحو ،د الجيران ال يكون بمرة واحدة أن تعطيهم وانتهىتعاهو ،))وتعاهد جيرانك((
ال ويعطي أحد  ال يكاد يمر به أسبوع أو ثالثة أيام إ،د الجيران بأن يالحظهم مرة بعد مرة إنما تعاه،ذلك

 أما إذا كانوا فقراء فال شك أن هذا ،شائج والصالت فإن ذلك يقوي الروابط والو، ولو كانوا أغنياء،الجيران
 وهذه ،هذه مشاعر:  فأقول،آكد كما سيأتي في الحديث الذي بعده نفي اإليمان عمن بات شبعان وجاره جائع

 ، وهذه أحاسيس يربيها اإلسالم في نفوس الناس؛ ليحصل الترابط في المجتمع والمحبة وما أشبه ذلك،أخالق
                                                

 ).٢٦٢٥( :، رقم)٤/٢٠٢٥(بالجار، كتاب البر والصلة، باب الوصية   أخرجه مسلم،-١
 ).٢٦٢٥( :، رقم)٤/٢٠٢٥(كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار واإلحسان إليه،   أخرجه مسلم،-٢
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 يهمس إذا ،قديماً مع صغر البنيانسيما  ال، إذا كانت البيوت متجاورة متقاربة، همساًومن الناس من يهمس
 ويهمس إذا أراد أن يحضر طعاماً أو نحو ذلك؛ لئال يسمع بذلك ،أراد أن يذبح ذبيحة؛ لئال يسمع الجيران

 اشترى من حلوى  وإذا دخل وأبناء هؤالء الجيران في الشارع يعطيهم مما،؟ وما يضره أن يعطيهم،الجيران
 ووقع ، والناس لطالما استشعروا هذا العطاء وقدروه، فهؤالء مهما كان سيفرحون بهذا،من فاكهة ونحو ذلكو

  .الناس في غنى عن هذا القليل:  ويقول، هذه المعاني ولذلك ال ينبغي لإلنسان أن يحقر مثل،في نفوسهم موقعاً
ال ((: -عليه الصالة والسالم- ويقول )٣())النار ولو بشق تمرةاتقوا ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-نبي وال

إهداء الطعامو ، طالقة الوجه،مبسبوجه مت: أي ،)٤()) أخاك بوجه طلقىولو أن تلقشيًئا روف  من المعتحقرن 
  أما أن يبقى اإلنسان،أن اإلنسان يصدر منه ما ينفع به اآلخرين:  المقصود،إهداء الكلمة الطيبةو ،الثيابو

 وال يدري عن حالهم ولو كانوا يموتون من ،شيءإليهم  ال يصل منه ، جيرانه ال يعرفونه، يدخل ويخرجسلبيا
 لمأنهم جد في بعض من لم يذهب أوالدهم إلى المدرسة في األسبوع األول من الدراسة قد و و،الجوع والعري

 وبعد التتبع ، في العيدر ولم ي يخرجلمجلس في بيته وجد من  وو،ذهبوا؛ ألنه ليس عندهم مالبس تصلحي
 حسنة جديدة أو نظيفة ا ثياب،مع اآلخرينبها والتحري تبين أنهم ال يجدون ثياباً يستطيعون الخروج والنظر 

ونحن نعرف هذا من حال الناس  ، هذا موجود، تستغربون هذا؟ هذا ال يستغرب،على األقل في يوم العيد
ن و منهم من كسرتهم الدي،-عز وجل-لناس لهم أحوال ال يعلمها إال اهللا  ا، ونعرف أكثر من هذا،جيدا

يسأل عن تطليق امرأته و من الناس من يستفتي ،طالقالمشاكل ويقع بسبب ذلك كثير من التقع و ،وأرهقتهم
 وال أريد ،أدخل في أمور من الحرامأو أنا اآلن أمام حال ال أجد إال أن أتدين :  فيقول،بسبب أنه ال يجد شيئاً

 أو ال  الصيام هل يجوز لي،علق بالكفارة يوجد من الناس من يحلف ويسأل في مسألة تت،للناسأن أمد يدي 
: أن تطعم عشرة مساكين؟ يقولتستطيع أال  ،ال:  نقول له،؟تابع أو ليس بالتتابع وهل الصيام بالت،؟يجوز لي

 وأما أيام عيد األضحى فال ،ين كفارة يم، شيئاًال أجد:  يقول،بعد شهر ،بعد أسبوع:  نقول،شيء  عنديليس
 خمسة يريدون ، أربعة، ثالثة، ال أحصي عدد الذين يسألون عن االشتراك في األضحية،ل عن حال الناستس

كثير من الناس يسأل عن وال يستطيع أحدهم أن ينفرد بأضحية عن نفسه، وكذلك  ، في أضحيةأن يشتركوا
إذا وهبني إنسان أضحية هل تجزئ عني أو ال تجزئ؟ :  يقولعضهم يسأل وب،االقتراض من أجل األضحية

تبارك - فمن الناس من هم فقراء ال يعلم بحالهم إال اهللا ،شيءليس عندي : أنت لماذا ال تشتري؟ يقولو
لو كل إنسان تعاهد جيرانه وتعرف على أحوالهم لما وجد هذا اإلنسان الذي يعيش في حال لربما ف ،-وتعالى

ومنهم من ال يجد أجرة  ،قطع عليه ي، بل أسابيع أحياناً وهو ال يجد حتى ما يدفع به فاتورة الكهرباء،أياماًبقي 
تبارك - أحوال ال يعلمها إال اهللا  وال يدري أين يذهب، ويخرج، عنده ما،يدفعها لصاحب الدار التي يستأجرها

 ،أغنياء وكل الناس ،محتاج وأ ،أحد فقير يوجد  ويظن أنه ال،لكن الغني يظن أن الناس كلهم مثله ،-وتعالى
 ولذلك كثير ، هو يظن أن الناس مثله،ما عليه إال أن يخرج البطاقة ويذهب إلى أكبر سوق ويشتري ما يريدو

                                                
كتاب  ومسلم،، )١٤١٧( :، رقم)٢/١١٠(قة  اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدكتاب الزكاة، باب  أخرجه البخاري،-٣

 ).١٠١٦( :رقم ،)٢/٧٠٤( وأنها حجاب من النار، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة الزكاة،
 ).٢٦٢٦( :رقم ،)٤/٢٠٢٦(كتاب البر والصلة واآلداب، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء،   أخرجه مسلم،-٤
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أما  ،ال يكاد يصدق أن هذا األمر موجود ،غير معقولهذا  ،؟عندنا هذا:  يقول،من الناس ال يصدق هذا الكالم
 يبيعون الثالجة والغسالة ، يبيعون كل شيء في بيوتهم، التي تجاورنا فحدث وال حرجفي البالد األخرى
 وموجود في بعض ،، هذا موجود في العراقاأن تبيع عرضه ثم بعد ذلك تضطر المرأة ،والنوافذ واألبواب

 ال ،تهامرأة النار في هرة حبسادخلت ((  حصار أكثر من عشر سنين، هذا أيام الحصار قبل الحرب،البالد،
م  ال يصل إليه، أمة كاملة تحبس أكثر من عشر سنين،)٥())هي أطعمتها وال تركتها تأكل من خشاش األرض

أثاث  فتبيع ، مرتفعة وما عندها شيءهتحرار فهذه المرأة ترى ولدها درجة ، ماليين األطفال يموت،شيء
 ،شف أمرها إال بعد اإلنكار عليها وما يكت، بيع عرضها ثم بعد ذلك تضطر إلى، وحصل،هذا موجودالبيت، 

 يوجد في كثير من البالد الناس يشترون ، كيف تفعلين هذا؟، أنت من قبيلة، أنت من ناس،أنت من أسرة
 يشترون بالبيضة ، البيضة يصل سعرها إلى أكثر من خمسة رياالت في بعض البالد،احدةالبيض بالبيضة الو

  .الواحدة
 وأن ، فيجب على اإلنسان أن يتلمس حاجات الناس،لنعم التي أفاضها علينا على هذه ا-عز وجل-فنحمد اهللا 
 قادر على أن يجعل هذا ، يقلب األحوال، يقلب األمور-عز وجل- واهللا ،نفسه فقط وال يكون همه ،ينظر فيها

 :-ز وجلع- كما قال اهللا ، ال يجدون شيئاً، أن يتحول أوالده من بعده فقراء،اإلنسان الغني يتحول إلى فقير
، ]٩ :النساء[ }ولْيخْشَ الَِّذين لَو تَركُواْ ِمن خَلِْفِهم ذُريةً ِضعافًا خَافُواْ علَيِهم فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سِديدا{

 كم من أناس ،ر وتحولهم من غنى إلى فق، في تقلب أحوال الناسالعبر  من هذهكثيروالعالم قديماً وحديثاً فيه 
 ،فقراء ثم بعد ذلك تحولوا إلى ، ورطات في تجاراتهم ثم بعد ذلك حصلت لهم،من األغنياء وكانوا من التجار

  .عز وجل- ال يعلمها إلى اهللا  ومآٍس، في النهار وهم، بالليل وهم،ديونو
 ، وأن يغني فقراء المسلمين، وأن يقضي دين المدينين، أن يلطف بنا وبإخواننا المسلمين-عز وجل-نسأل اهللا 

 ويرينا الباطل باطالً ، ويرزقنا اتباعه حقا وأن يرينا الحق، ويقينا وإياكم الشح والبخل،وأن يعيننا على أنفسنا
  .ويرزقنا اجتنابه

 وصلى اهللا على نبينا ، واجعل آخرتنا خيراً من دنيانا، مبتالنا وعاِف، مرضانا واشِف،اللهم ارحم موتانا
  . وصحبهوآله ،محمد

                                                
باب في  كتاب التوبة، ، ومسلم،)٣٣١٨( :، رقم)٤/١٣٠( يقتلن في الحرم  خمس من الدواب فواسقباب  أخرجه البخاري،-٥

  ). ٢٦١٩( :، رقم)٤/٢١١٠( سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه،
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