
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين 
  شرح مقدمة الباب

  خالد بن عثمان السبت: السيخ         
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 وإعالم الرجل ،باب فضل الحب في اهللا والحث عليه:  وهو،فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك
  . وماذا يقول له إذا أعلمه،من يحبه أنه يحبه

إلى آخر  ،]٢٩ :الفتح[ }محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم{ :قال اهللا تعالى
  .السورة

 يصدر -رحمه اهللا- تهالمؤلف على عادو ،]٩ :الحشر[ }ر والِْإيمان ِمن قَبِلِهموا الداءوالَِّذين تَبو{ :وقال تعالى
  .األبواب بآيات من القرآن

َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم { ، من أصحابه:أي }والَِّذين معه محمد رسوُل اللَّه{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
السمت  ،]٢٩ :الفتح[ }وِهِهم من َأثَِر السجوِدوِرضوانًا ِسيماهم ِفي وجتَراهم ركَّعا سجدا يبتَغُون فَضلًا من اللَِّه 

الحسن وما يظهر عليهم من وضاءة العبادة وبهاء الطلعة واإلشراق الذي يكون بسبب صالح القلب وحسن 
  . هذا الذي عليه عامة المفسرين،العمل
الً في  ومثَ،الً في التوراة ذكر لهم مثَ، من سورة الفتحهم في هذه اآلياتلَ ذكر مثَ-تبارك وتعالى-واهللا 

  .اإلنجيل
محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه { :ي أ،}ذَِلك مثَلُهم ِفي التَّوراِة{ : قال حينما ذكر صفتهم-تبارك وتعالى-اهللا 

عا سجدا يبتَغُون فَضلًا من اللَِّه وِرضوانًا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم من َأِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهم تَراهم ركَّ
شَطَْأه جٍع َأخْررِفي الِْإنِجيِل كَز مثَلُهماِة ورِفي التَّو مثَلُهم وِد ذَِلكج{ ،خه فر:أي} َأثَِر السهري أ:}فَآز:ى  تقو

 :ي أ}يعِجب الزراع ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار{ ،ا ثابتً وصار متمكناً قويا،اشتد وقام على سوقهف :يأ }فَاستَغْلَظَ{ ،به
تساق والقوة ما هم فيه من االو ،-صلى اهللا عليه وسلم-بأصحاب محمد الكفار  يغيظ -تبارك وتعالى-أن اهللا 

      لعلم أهل ا ولهذا أخذ من هذه اآلية بعض،}ِبِهم الْكُفَّارِليِغيظَ { ،-صلى اهللا عليه وسلم-والمؤازرة للنبي 
 فإنه -صلى اهللا عليه وسلم- أن الذين يغتاظون من أصحاب النبي: -كاإلمام مالك في بعض ما روي عنه-

  . هذا الوصفيلحقهم
}الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمصلى اهللا عليه وسلم- كل من يتغيظ من أصحاب النبي ،هم ليسوا من المسلمين ف،}ِلي- 

وفي اآلية األخرى من سورة الحشر ، }ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار{: -عز وجل-ويبغضهم ويلعنهم فهو كما قال اهللا 
}وتَب الَِّذينوءانالِْإيمو اروا الد{، }وتَبالدار:وهي ، مباءة المدينة:يتخذوها أا،  استوطنوا وسكنوا:ي أ}واء .  
}وتَبءانالِْإيمو ارسكن،}وا الدتبوءوا الدار ولزموا :  وإنما المقصود،ليس بمحل ، ومعلوم أن اإليمان ال ي

  . فحذف لالختصار، أو اعتقدوا اإليمان،اإليمان
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}وتَبء ونْؤِثريا ُأوتُوا ومةً ماجح وِرِهمدِفي ص ونِجدلَا يو ِهمِإلَي راجه نم ونِحبي ِلِهمِمن قَب انالِْإيمو اروا الد
ونفِْلحالْم مه لَِئكنَفِْسِه فَُأو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص ِبِهم كَان لَوو لَى َأنفُِسِهممن قبل المهاجرين:يأ }ع ، 

 : يعني، مجموع األمرين-واهللا تعالى أعلم- ولكن المقصود هنا ،ومعلوم أن المهاجرين آمنوا قبل األنصار
وا الدار والِْإيمان ءتَبو{ ، فبمجموع األمرين ال شك أن األنصار سبقوا في هذا،سكنى المدينة مع لزوم اإليمان

ِلِهمِح{ ،لمهاجرينمن قبل ا: }ِمن قَبيِهمِإلَي راجه نم ونأي أن ذلك ،-تبارك وتعالى- وهذه شهادة من اهللا ،}ب 
ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم { ، وإنما كان عن محبة حقيقية صادقة، وال مجاملة وال نفاقاً اجتماعياتصنعاًلم يكن 

    ن دون األنصار؛ ألن النبي والمهاجر مما أوتيه : أي}ا ُأوتُوامم{ ، الحسد:يأ:  الحاجة،}حاجةً مما ُأوتُوا
 على -وجل عز-لما فتح اهللا وذلك  ،يرض كما هو معروف أراد أن يقسم أرض الن-صلى اهللا عليه وسلم-

 يؤاخي بين الرجل من -صلى اهللا عليه وسلم-النبي كان  المهاجرون حينما جاءوا إلى المدينة،المسلمين
  د بن الربيع  ما وقع بين سعمعلوم و، للمهاجريماله ألنصاري اسم فيق، والرجل من األنصاراجرينالمه

اختر إحداهما فأطلقها ف ، وأدنى ما أملك نعالي،أغلى ما أملك زوجتاي: قال له ،وعبد الرحمن بن عوف
 فلما فتح ، المهاجريناإليثار إلخوانهم منأن األنصار كانوا في غاية اإلكرام والمحبة و:  فالشاهد،فتتزوجها

بين أن يبقى المهاجرون في ر  األنصا الفتوح خير-صلى اهللا عليه وسلم- على النبي -عز وجل-اهللا 
   فالنبي ، والمهاجرون لم يكونوا بأهل زرع،األصل أن األرض لألنصارو ، قاسموهم إياهاالتيي ، أمأرضه

 ثم بعد ذلك تكون األصول مملوكة ،ي األرض فاألنصار أشار عليهم بأن يعمل -ه وسلمصلى اهللا علي-
 مع أن ، بأهل زرعوا؛ ألنهم ليس يعملون في األرض بشرط أن المهاجرين ال،ة على النصف والثمر،لألنصار

عز - فلما فتح اهللا ،رضينا:  فالحاصل قالوا، هي لألنصار؟،األرض أصالً هي لمن بثمرها وبكل شيء فيها
إن شئتم خرجوا من  : قال،رهم األنصار وخي-صلى اهللا عليه وسلم- على المسلمين جمع النبي -وجل

بين - م بقوا في أرضكم وقسمتها بينكم وإن شئت،بينهم دونكم -أي أرض النضير- وقسمتها أرضكم
  .)١(قسمها بينهم دوننا وا، بل يبقون في أرضنا،ال يا رسول اهللا:  فقالوا،-المهاجرين واألنصار

 ، فاهللا المستعان، من الناس ماله التهمه الناس في عقلهرجالًيريد أن يقاسم  اأحدلو أن ف ،هذا إيثار شديد
 من اإليثار ومحبة الخير أن اإليمان يربي النفوس ويهذبها، وتصل إلى درجة عالية جداكيف  نظرواا

بون من هاجر مان ِمن قَبِلِهم يِحوا الدار والِْإيءتَبو{ ا فالشاهد أن اهللا أثنى عليهم بهذ، وما أشبه ذلك،للمسلمين
ِهمِإلَي{.  

 ، وصلى اهللا على نبينا محمد، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، أن يلحقنا بركابهم-عز وجل-نسأل اهللا 
  .وآله وصحبه

                                                
  .)١/٣٧٩(لواقدي لمغازي ال -١
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