
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  ٢" ِههم اللَّه في ِظلِّ يِظلُّسبعةٌ": -رضي اهللا عنه-شرح حديث أبي هريرة 
  

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

ة الذين يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظـل           كنا نتحدث عن حديث السبع     باب فضل الحب في اهللا والحث عليه      ففي  
 والرجل الذي قلبـه     ،-عز وجل - والشاب الذي نشأ في عبادة اهللا        ، ومضى الكالم على اإلمام العادل     ،إال ظله 

  .معلق بالمساجد
:  فقـال ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمـال      ((:  ثم قال  ،))ورجالن تحابا في اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه       ((

 ،))ذات حسن وجمال  ((:  فهنا قال  ،))دعته امرأة ذات منصب وجمال    (( : في بعض الروايات   ،))إني أخاف اهللا  
 جيحـت  وعلى كل حال هذه المرأة دعته فهو لـم  ، متحد-صلى اهللا عليه وسلم- وكالم النبي  ،عجموالروايات تُ 
ـ  ، ثم أيضاً هذه المرأة ذات حسن    ، والسعي في تحصيل مطلوبه منها     ،إلى مراودتها   ،ي هـذه الروايـة   كمـا ف

 وهـذا أيـضاً    ، وفي الرواية األخرى أنها ذات منصب      ،والجمال شيء تتبعه النفوس وتحبه وتميل إليه بطبعها       
وهي أن مواقعة ذلك مع ذات الشرف والمنصب ليس كمواقعة          :  الجهة األولى  ،يدعوه إلى مواقعتها من جهتين    

  . شأن لها أو الخادمة أو نحو هذا أو من الاألمة
 جهة هـذه     تحصل له بسبب ذلك من      فهو ال يخاف من غائلةٍ     ،أن هذه التي لها منصب ستحميه     :  اآلخر واألمر

  .المرأة أو من جهة أهلها
  .-تبارك وتعالى- فلم يمنعه من فعل هذا مع أن النفس تميل إليه إال الخوف من اهللا ،))إني أخاف هللا: فقال((

 وال  ، المال شيء محبب إلى النفوس     ،))ماله ما تنفق يمينه   ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم ش       ((: قال
 فاإلنسان إما أن يبذل     ،قابل هذا البذل   وأن تستحضر العوض في م     ،تبذله النفوس وتجود به إال بمجاهدة وصبر      

ن النـاس أن يـذكروه وأن يمـدحوه وأن          م أو يبذل هذا المال ألنه يريد        ، المال؛ ألنه يرجو مكسباً دنيويا     هذا
ه ب طروي وبذل  وأنفقَ قَأنه تصد ،    فإن الكثيرين قـد  ،ل هذه اللذة التي لربما تفوق لذة المال   فهو يفعل ذلك ليحص 

 هذا اإلنسان قـد     ، كما هو معلوم   ،المنزلة والمحمدة في قلوب الخلق    يبذلون األموال من أجل تحصيل السمعة و      
 النفوس كمـا    ، شهواتها ومطلوباتها من طريقه    تسرب إلى شيء من   ي فنفسه ال تجد شيئاً      ،انتفى عنه ذلك جميعاً   
 وفطمت عن الشهوات فإنها تبحث عـن طريـق     -عز وجل -ملت على طاعة اهللا     إذا ح : قال بعض أهل العلم   

  . تتسلل منه إلى شيء تجد فيه العوض
  فيجـد  ،وكثير من النفوس لربما تتسرب من ناحية الرياء والسمعة وطلب المنزلة والمحمدة في قلوب الخلـق               

 يفرح بثنـاء    ،اإلنسان بسبب ذلك لربما لذة وأنساً وفرحاً يعوضه عما يلقاه من شدة ومعاناة عند القيام بالعبادة               
 فإذا تفطن اإلنسان إلى هذه المداخل الخفية وقطعها ولـم      ،الناس وبإطرائهم وبتقديمهم وتعظيمهم وما شابه ذلك      

  .املةالمجاهدة الحقة الك فإنه عندئذ يكون قد جاهد -عز وجل-يرد إال وجه اهللا 
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فأخفاها حتى ال تعلم شـماله مـا        (( -وهو شيء يصعب عليه أن يبذله     -فهذا اإلنسان الذي تصدق بهذا المال       
:  ويقولـون  ،فعل هذا أمام الناس من أجل أن يحمدوه على هذا الفعـل           ي  لم ،فاء من شدة اإلخ   :ي أ ))تنفق يمينه 

  .ل على كمال إخالصهد وهذا ي،فالن المتصدق والمنفق وما أشبه هذا
 ، بمحضر من النـاس فيبكـي  -عز وجل- اإلنسان قد يذكر اهللا     ،))ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه     ((: قال

 ويتـصنع ذلـك     ، إما في الموعظة وإما في الصالة أو نحو هذا         ،ولربما بعض الناس يتكلف البكاء بحضرتهم     
 فإن السيطرة على النفوس أمر في غايـة          ولو كان ال يقصد به الرياء      ، جيد  وهذا أمر غير   ، لربما مقيتاً  اًتصنع

ذكر اهللا خالياً ففاضـت  (( فالمقصود أيها األحبة أن هذا اإلنسان ليس عنده أحد يرائيه وال يتصنع له         ،الصعوبة
األمـور   هـذه  ،-عز وجـل - والخوف من اهللا ، فيدل على أن هذا اإلنسان قد تجذر اإليمان في قلبه         ،))عيناه

 اإلمـام العـادل   ،ر اإليمان تجذ، شدة اإليمان ، قلب العبد  جميعاً إذا نظرت إليها فإنها تدل على شدة الوازع في         
  .؟من إذا ظلميخاف م

وهكـذا   ، مع قوة الدافع عند اإلمام للظهور ولربما التسلط والعسف ونحو ذلك           ،الشاب الذي نشأ في عبادة اهللا     
  .لشاب الغرائز عنده قويةا

  . فالنفوس تتفلت من هذا،ي المساجد فجل الذي قلبه معلقوالر
  . أكثر مصالح الخلق على الدنيا،))رجالن تحابا في اهللا((
  . من الذي يتمالك في مثل هذا؟،))ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال((
  . خالياًوهكذا الذي ذكر اهللا  إلى آخره،))ورجل تصدق بصدقة فأخفاها((

 ،عظـم  وكلما ضعف الداعي إليها فإنهـا وزرهـا ي         ، فإن وزرها يخف   عي إلى المعصية  كلما قوي الدا  : قاعدة
 كلما كان األجر أعظم ما لم يقصد        - العبادة والطاعة تتطلب مجاهدة أكبر     :يعني- وهكذا الطاعة كلما كان ذلك    

 وليس  ،معينةفي العبادة ال   وكلما كان ذلك أخف فإن األصل أن أجره يخف           ، فإن هذا ال يشرع    ،اإلنسان المشقة 
 فَـاذْكُرواْ   { ، العبادات وهو ال يكلف اإلنسان شـيئاً        وإال فالذكر من أجلّ    ، جنس العبادات  ذلك على إطالقه في   

نُوِبكُملَى جعا وودقُعا وامِقي ١٠٣ :النساء[ }اللّه[.  
شـاب نـشأ   (( ،المعصية اإلنسان الذي نفسه تتوق بقوة إلى  ،فإذا نظرنا إلى القسم األول وهو مسألة المعاصي       

 فالداعي إلـى  ،))إمام عادل(( ،))إني أخاف اهللا: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال (( ،))في طاعة اهللا  
 فاإلنسان الـذي    ، فهذا يعظم أجره   ،-عز وجل - نفسه وحملها على طاعة اهللا        ومع ذلك زم   المعصية قوي جدا  

 فـرق بـين   ، وليس لها شأن، القبح وهي أمةغايةفي رأة دعته امرأة ذات منصب وجمال ليس كالذي دعته ام     
 -صلى اهللا عليه وسـلم - ولهذا ذكر النبي ، ولذلك إذا ضعف الداعي إلى المعصية عظم وزرها     ،هذا وبين هذا  

؛ ألن الداعي إلـى   ))...ملك كذاب((:  ذكر منهم قال، ينظر إليهم يوم القيامةفي الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا وال    
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 فهذا لـو    ،كبر ضعيف عنده   الداعي إلى ال   ،فقير ومتكبر  ،)) وعائل مستكبر  ،ملك كذاب (( ، عنده ضعيف  الكذب
  .)١()) وأشيمط زاٍن، وعائل مستكبر،ملك كذاب(( ماذا سيصنع؟ كان غنيا

 وزنى مع   -عز وجل - فإذا اجترأ على حدود اهللا       ،ضربه الشيب تضعف عنده الشهوة    شيمط الذي   فاإلنسان األ 
 فهذا يقابل مـا ذكـر   ، ي الزنا في نفسه فإن هذا يدل على أن الشر متمكن في نفوس هؤالء الثالثة  ضعف داع 

  .في األمثلة والصور األولى
 ، ويتقبل منا ومنكم   ، وأن يغفر لنا أجمعين    ، وأن يلطف بنا   ،أن يعيننا وإياكم على طاعته     -عز وجل -أسأل اهللا   

  . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
 

                                                
أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثالثة الذين  -١

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم ": ، بلفظ)١٠٧( :، رقم)١/١٠٢( ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم ولهم عذاب أليم
 ."شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر : م وال ينظر إليهم ولهم عذاب أليمالقيامة وال يزكيه
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