
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 في اثهتيِن" "ال َحَسَد ِإال :- نه رضي اهلل-شرح حديث ابِن مسعوٍد 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
ابرن مسرعود  حرديث -رحمرو اهلل-صرن  أورد الم "الكرم والجود واإلنفاق في وجوه الخيرر ثةرب براهلل لعرالى"ففي باب 

فسرمطو  رجرل تلراه اهلل مراال :))ال حسرد إال فري اثنلرينقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  ،-رضي اهلل عنو-
 .ملفق عميو، (1)عمى ىمكلو في الحق، ورجل تلاه اهلل حكمب فيو يةضي بيا ويعمميا((

رل  و  ،المةصود بالحسرد ىنرا ىرو الةبطرب، ن(())ال حسد إال في اثنلي: -صمى اهلل عميو وسمم-قولو  ز فري اللعبيرر و  ج 
وذلررأ أن الجررامم المشررلرأ بررين الةبطررب والحسررد ىررو أن لكررل واحررد منيمررا لمنرري النعمررب إال أن  ،ف عبررر عنررو بالحسررد

-  أن يلمنرى زوال النعمرب ولرو لرم لحصرل لرو  -أيًضرا-ه صرور  ومنالحسد فيو لمني زوال النعمب عن المحسود، 
صرمى اهلل -فرالنبي  ،والةبطب أمر ال إشكال فيو ،أنواع الحسد، فالحسد حرام ال يجوز أفيذا أسو  -هلل العافيبنسأل ا

يعنرري: ال يوجررد مررا ي ةرربط عميررو اإلنسرران ، ))إال فرري اثنلررين((أي: ال غبطررب ، ))ال حسررد((ىنررا يةررول:  -عميررو وسررمم
 إياه إال في صفلين وخصملين:  -عز وجل-ويلمناه اإلنسان من أحوال الناس وما أعطاىم اهلل 

الناس يحصل عندىم الحسد كثيرًا بسبب عرض ، ))رجل تلاه اهلل مااًل فسمطو عمى ىمكلو في الحق((األولى: 
في ىذا الحديث دلل عمى أن ذلأ مما ال ينبةي  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،الدنيا وما أوليو بعض إخوانيم

إنما الشيء الذي ينبةي أن ي ةبط  ،أن يؤلى اإلنسان كثيرًا من عرض الدنياأن لطمح إليو النفوس وللطمم إليو 
عميو اإلنسان ىو ذلأ الذي أولي الدنيا أولي المال فسمطو عمى ىمكلو في الحق، يعني: في وجوه البر 

ا  بخال  من سمطو عمى ىمكلو في الفساد والشر أو اإلسر  ،-لبارأ ولعالى-والمعرو  واإلنفاق في سبيل اهلل 
سمطو عمى ىمكلو في  ،فإن مثل ىذا ال ي ةبط عمى ذلأ ،أو اللضييم أو عمى شيوالو أو عمى أموره المباحب

 .الحق
فسرىا بعض أىل العمم كالحافظ ابن حجر  "حكمب"، ))ورجل تلاه اهلل حكمب فيو يةضي بيا ويعمميا((قولو: 
رضي اهلل -ىذا الحديث من حديث ابن عمر وذلأ أنو جاء بنحو  ،وىذا اللفسير يوجد ما يشيد لو ،بالةرتن
الرجل الذي تلاه فذكر ، ))ال حسد إال في اثنلين((: -صمى اهلل عميو وسمم-في الصحيحين عن النبي  -اعنيم

فذكر ، (2) تلاه اهلل مااًل فسمطو في ىمكلو في الحقالذي رجل الاهلل الةرتن فيو يةوم بو تناء الميل وتناء النيار، و 
                                                 

ة المسافرين وقصرىا، باب فضل (، ومسمم، كلاب صال33رواه البخاري، كلاب العمم، باب االغلباط في العمم والحكمب، برقم ) (1)
 (.618من يةوم بالةرتن، ويعممو، وفضل من لعمم حكمب من فةو، أو غيره فعمل بيا وعمميا، برقم )

))رجل تلاه اهلل الةرتن فيو يةوم بو تناء الميل وتناء : -صمى اهلل عميو وسمم-رواه البخاري، كلاب اللوحيد، باب قول النبي  (2)
(، ومسمم، كلاب صالة المسافرين وقصرىا، باب 3227، برقم )لو أوليت مثل ما أولي ىذا فعمت كما يفعل((النيار، ورجل يةول: 

 (.612فضل من يةوم بالةرتن، ويعممو، وفضل من لعمم حكمب من فةو، أو غيره فعمل بيا وعمميا، برقم )



-   فةد ذكر النبي  ،ذكر الةرتن بداًل من الحكمب، وىكذا أيضًا في حديث أبي ىريرة في البخاري األمرين لكنو
))ورجل تلاه اهلل الةرتن فيو يةوم بو تناء وذكر األول قال: ، ))ال حسد إال في اثنلين((: -صمى اهلل عميو وسمم
الحكمب ، رجل تلاه اهلل الحكمب((و ))ىنا  -وسممصمى اهلل عميو -و ر ذلأ قول  فيمكن أن يفس   ،الميل وتناء النيار((

يا في مواردىا في النصوص أحيانًا لألي ويراد بيا النبوة، وأحيانًا لألي ويراد بيا الةرتن، الةرتن، والحكمب إذا للبعل  
 [113النساء:سورة ] اْلِحْكَمَة{}َوَأْهَزَل المَُّ  َنَمْيَك اْلِكتَاَب وَ وأحيانًا لألي ويراد بيا السنب السيما إذا ذ كرت مم الةرتن 

وأصميا في كالم العرب من المنم ولدور مواردىا عمى  ،وأحيانًا لألي بمعنى الفةو في الدين، الحكمب ىي السنبف
ولذلأ يةال: ىي اإلصابب في الةول والرأي والعمل، اإلصابب، ولذلأ ىي صفب لمنم صاحبيا من الشطط  ؛ذلأ

بط لر ومدار ذلأ جميعًا ي ،ى وجو الصوابه وأقوالو وأفعالو واقعب عمؤ والةول والعمل، فلكون ترا ،والخطل في الرأي
والروايات ، ))ورجل تلاه اهلل حكمب فيو يةضي بيا ويعمميا((بالعمم فحينما يةول النبي صمى اهلل عميو وسمم: 

يفةو معانيو كما ىو حال الكثير ممن  كون اإلنسان يؤلى الةرتن فةط من غير أن، ))تلاه اهلل الةرتن((األخرى 
، ولكن الذين "فيو يةضي بيا ويعمميا" ،بين الناس -أن يحكم بو-يحفظو اليوم ىذا ال يسلطيم أن يةضي بو 

الةراء ىم عمماء؛ ألنيم ما كانوا يجاوزون  :ويةال ليم -صمى اهلل عميو وسمم-كانوا يأخذون الةرتن في عيد النبي 
))يؤم يةول:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،حلى يلعمموا ما فييا من العمم والعمل خمس تيات أو عشر تيات

، (2)في أعينيم(( أو جد   ن جل  ))وكان الرجل إذا قرأ البةرة وتل عمرافيو األعمم، ، (1)ىم لكلاب اهلل((ؤ الةوم أقر 
ذلأ يرجم إلى العمم، قال: ف، والسبب أن ىذه السور للضمن كثيرًا من األحكام ،كون لو منزلب ومكانبلبمعنى 

الةرتن فيو  -عز وجل-فآلاه اهلل  ،ورأس ىذا العمم الةرتن، ))ورجل تلاه اهلل حكمب فيو يةضي بيا ويعمميا((
فصارت الةبطب عمى  ،فيذا األمر الثاني الذي ي ةبط عميو اإلنسان ،مويعر  معانيو وأحكامو ويةضي بذلأ ويعم  

 :أمرين
 .))سمطو عمى ىمكلو في الحق((الدنيا إذا كان اإلنسان ي نفق في وجوه البر ض من وىو العر   :األول

والفةو في  -صمى اهلل عميو وسمم-أو العمم بما أنزل اهلل عمى رسولو  ،أو العمم بالةرتن ،حدودالوالثاني ىو: العمم ب
الصورة أو النسب أو كثرة ا ما عدا ذلأ من جمال فيذا ىو األمر الثاني الذي ي ةبط عميو اإلنسان، أم   ،الدين

األوالد أو كثرة ما عنده من الدور والعةار والةصور وغير ذلأ مما يلةابط عميو الناس أو يلحاسد عميو الناس 
بأن لو  -صمى اهلل عميو وسمم-فمن أراد الشيء الذي شيد النبي  ،فإن ىذا أمر ينبةي أن ال للعمق بو النفوس

ما أن يكون صاحب عمم أو  ،يو المرء فيو إما أن يكون صاحب مال فينفققيمب ولو منزلب وأنو شيء ي ةبط عم وا 
 وينلفم بو اآلخرون، واهلل لعالى أعمم. ،يلعمم العموم الشرعيب وينلفم

 وتلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                 

 (.833رواه مسمم، كلاب المساجد ومواضم الصالة، باب من أحق باإلمامب، برقم ) (1)
 (، وقال محةةوه: "إسناده صحيح عمى شرط الشيخين".12212رواه أحمد في المسند، برقم ) (2)


