
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

إلى الحديث الخامس حديث  "..تمتُ إن قُ  أرأيتَ " :-رضي اهلل عنه-( من الحديث الثالث حديث جابر 4)
 ..حدا يوم أُ أخذ سيف   -صمى اهلل عميه وسمم-أن الرسول  :-رضي اهلل عنه-أنس 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:  الحمد هلل، والصالة
أورد  "وحث من توجو لخير عمى اإلقبال عميو بالجد من غير تردد ،باب المبادرة إلى الخيرات"ففي 

يوم  -صمى اهلل عميو وسمم-قال رجل لمنبي  :قال -رضي اهلل عنو-حديث جابر  -رحمو اهلل-المصنف 
متفق  (1)"ثم قاتل حتى قتل ،فألقى تمرات كن في يده ،((الجنةفي )) :قال ؟فأين أنا تمت  إن ق   أرأيت  " :حدأ  

 .عميو
ولكن  ،إنو عمرو بن الحمام :بعض أىل العمم يقولون ،يوم أحد -صمى اهلل عميو وسمم-قال رجل لمنبي 

وعمى كل  ،إنما وقع  لو ذلك في يوم بدر -رضي اهلل عنو-المعروف في السيرة أن عمرو بن الحمام 
فألقى تمرات  ،((في الجنة)) :قال ؟فأين أنا تمت  إن ق   أرأيت  " :-صمى اهلل عميو وسمم-حال ىذا يسأل النبي 

استطال الزمان  ،في يده الرجل ألقى ىذه التمرات التي كن يعني أن ىذا "،ثم قاتل حتى قتل ،كن في يده
كما ىو -   الجموع  ،التمرات ىذا جمع قمة ،استطال المدة يعني ،استطال الوقت ،الذي يقضيو في أكميا

يمكن أن  ،افألقى تمًرا كان في يده يمكن أن يكون ىذا التمر كثيرً  :لو قيل ،جمع كثرة وجمع قمة :-معموم
فأكل ىذه التمرات كم يستغرق من  ،تمرات فمعنى ذلك أنيا قميمة معدودة :لكن حينما يقول ،يكون أصواًعا

يستطيل ىذه  ومع ذلك ،تتجاوز ىذا الزمن اليسيرالمسألة ال  ،أكثر بقميل ،بقميلأقل  ،ثالث دقائق ؟،الوقت
المبادرة إلى الخيرات وحث من توجو لخير عل اإلقبال عميو بالجد من غير -فشاىده من ىذا الباب  ،المدة
وىو بحاجة إلى ىذا  ،ىذا الرجل ال يريد أن يفرط بمحظة حتى تمك المحظة التي يأكل فيياأن  -تردد
إذا أردنا أن نتصور ىذا كيف  ،ومع ذلك يستطيل ىذه القضية ،من أجل أن يتقوى عمى الجياد ؛األكل

انظر حينما يكون  ،لقت  تستطال مثل ىذه األمور اليسيرة حتى يقدم اإلنسان مقباًل بوجيو عمى العدو حتى ي  
يستكثر الزمان القميل والوقوف اليسير في سبيل  اإلنسان يتشوق إلى شيء تطمبو نفسو طمًبا شديًدا فإنو

يعني  ،اإلنسان يستطيل الوقت اليسير ،مطالب الدنيا من الشيوات ،إدراك ىذا المطموب من مطالب النفس
فإنو  ،ا كانتبوب أو معافسة شيء من الشيوات أي  بس عن ىذا الشيء الذي يتشوف إليو إما لقاء محلو ح  

فإنو يستطيل الزمن اليسير ويتطاول عميو ىذا الوقت اليسير فتكون الدقيقة  اد  إن كانت نفسو تتوق إليو ج
وقد رأيت من أحوال بعض من  ،وىذا شيء مشاىد ،ويكون اليوم كأنو أشير ،كأنيا ساعات وليست ساعة

                                 
(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة لمشييد، برقم 0283المغازي، باب غزوة أحد، برقم )رواه البخاري، كتاب  (1)
(1031.) 



يسأل عن  ،بأىمو وأىمو قدموا عميو في البمد التي يعمل فييا ون عن بعض القضايا ممن عيده بعيديسأل
حتى إن بعضيم لم يتمالك حتى  ،يستطيل الثواني ،تجد أن ىذا اإلنسان يستطيل المحظات ،ض القضايابع

وبعض السمف كما ىو  ،من غير شعور :يقول ،بدأ يتصرف بالتقبيل ونحو ذلك أمام الناس في المطار
 .ال يصبر عن النساء :بعضيم قال [82:سورة النساء] }َوُخِمَق اإِلنَساُن َضِعيف ا{ :معروف فسر قولو

فالمقصود مثل ىذا أو الطعام أو الشراب أو لقاء من يحب أو نحو ذلك مما تشوف نفسو إليو يستطيل 
لو سمحت أريد أن أقف معك عشر   :لو أن أحًدا طمب منو قال ،ال يتحمل أن يحبسو أحد ،المحظات

لقوة الرجل فيذا  ،-إن شاء اهلل-في وقت آخر  :لربما يرد عميو وىو يمشي يقول لو ،ربع ساعة ،دقائق
فما بال العبد إذا قام إلى  ،يقينو وصدق إيمانو رأى أن الوقت الذي يستغرق في أكل ىذه التمرات أنو كثير

ومع ذلك  -عز وجل-الصالة إذا أذن المؤذن المفترض أن الواحد منا يكون في غاية الشوق لمناجاة اهلل 
اَلِة َقاُموْا ُكَساَلى{ ،وصف المنافقينيخشى اإلنسان أحياًنا أن يصدق عميو  َذا َقاُموْا ِإَلى الصَّ سورة ] }َواِ 

ولربما يتقمب عمى فراشو حتى تقام  ،يؤذن المؤذن وتجد أن بعضنا يتباطأ غاية التباطؤ [148:النساء
فمو كان مثل ىذا  ،ولربما فاتتو الركعة األولى أو فاتتو الصالة جميًعا وىو جالس لم يتحرك ،الصالة

 .وقل مثل ذلك في سائر األعمال ،يتشوق إلى مناجاة اهلل لو كان يوقن لما تأخر وما تردد
يا  :فقال -صمى اهلل عميو وسمم-جاء رجل إلى النبي  :قال -رضي اهلل عنو-ثم ذكر حديث أبي ىريرة 

 ،ل الغنىوتأم   ،تخشى الفقر ،تصدق وأنت صحيح شحيح أن  )) :قال ؟الصدقة أعظم أجًرا :أي ،رسول اهلل
 .متفق عميو (1)((وقد كان لفالن ،ولفالن كذا ،لفالن كذا :قمت   إذا بمغِت الحمقوم   ميل حتىوال ت  

-  في حديث آخر يشبو ىذا إال أنو يوجد في جواب النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-جاء رجل إلى النبي و 
فيحتمل أنو حديث  -رضي اهلل تعالى عنو-أن السائل أبو ذر  ،بعض المغايرة -صمى اهلل عميو وسمم

 .ويحتمل أنيما واقعتان ،واحد
ىذا في  ،ارة مع اهلليعني ىؤالء يستشعرون أنيم في تج ؟انظروا إلى ىذا السؤال أي الصدقة أعظم أجًرا

 القضية أن ؟أعظم وىذا يسأل أي الصدقة ،ثم يسارع ىذه المسارعة ؟أين أنا إذا قتمت :يقول ميدان الجياد
أحياًنا بعض الناس يكون عنده شيء  ،عمى كاىل اإلنسان يريد أن يتخمص منو ًئاعب ليستىذه الصدقة 
كأنو شيء يثقمو ويشغل بالو  ،زكاة فيو يريد أن يعطييا من أجل أن يرفع ذلك عن كاىموأو إما صدقة 

ما ىو األنفع واألجدى واألعظم أجًرا  ،تنظر في أي المكاسب ،ىذه تجارة مع اهلل ،فيريد أن يتخمص منو
إذا كان اإلنسان أمام مساجد متعددة كم يصمي في ىذا وكم  ؟إذا كنت أمام خيارات ما ىي الحاجة األشد

الصدقة أعظم  :أي :فينا يقول ،المسألة تجارة مع اهلل ،؟كم مساحة ىذا وكم مساحة ىذا ؟،يصمي في ىذا
 ،لصدقة من جية المتصدق عميو أو الوجو الذي تبذل فيو الصدقةالحظ ىنا ما ذكر لو متعمق ا ،؟أجًرا

وما  ،((الماء)) :قال ؟أي الصدقة أفضل -صمى اهلل عميو وسمم-لما سئل  ،الماء مثالً  :يعني ما قال لو

                                 
(، ومسمم، كتاب الزكاة، 1030رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح، برقم ) (1)

 (.1308باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، برقم )



نما بين لو متعمق الصدقة بالنسبة لمحال حال المتصدق ،ذكر لو ىنا سبياًل معيًنا وىذه الحال تختمف  ،وا 
ُقُموُبُهْم وأحياًنا حينما يكون اإلنسان  ،((وأنت صحيح شحيح)) :كما ىناأحياًنا ف }َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ

عز -بخالف ذاك الذي يتصدق وكأنو يمتن عمى اهلل  ،م بو الصدقةفيذا تعظ   [03:سورة المؤمنون] َوِجَمٌة{
 .تبارك وتعالى-ل بيذه الصدقة عمى ربو دِ كأنو م   ،-وجل

ذكر لو ىنا متعمًقا يتصل بالحال التي تقوم في قمب المتصدق  -صمى اهلل عميو وسمم-فالمقصود أن النبي 
وأنت )) ،((ل الغنىم  أتخشى الفقر وت ،صدق وأنت صحيح شحيحأن ت)) :أو الحال التي تتعمق بو قال

فيمكن أن تجود يده  ،ب الموتوانكسرت وقر   ،ألن اإلنسان إذا مرض انيشمت نفسو ؛ي معافىأ ((صحيح
ى إلى ينظر إلى اآلخرين من نافذة المستشف ،يرى الحياة بمنظار آخر ،ألن نفسو تكون منكسرة ؛بالصدقة

 تالمناظر تغير  ،الصورة تغيرت ،فيرى الناس غير ما كان يراىم قبل ذلك الطرق إلى الناس وىم يمشون
 .مييا ولكن ليست بيذه المنزلةيؤجر ع ونعم ى ،فيذه الصدقة ليست بتمك ،لما ذىبت عافيتو

 :يقول -عز وجل-واهلل  ،ألن اإلنسان إنما يكون شحيًحا إذا كان في حال العافية ؛((صحيح شحيح))
} المراد أن وقد بينا  ،لشدة تمكنو وتعمقو بيا ؛أضافو إلييا [182:سورة النساء] }َوُأْحِضَرِت اأَلنُفُس الشُّحَّ

فيو الذي يمسك ما في يده ويتطمع إلى ما في أيدي اآلخرين  ،يعني أعظم من البخيل ،بالشح أشد البخل
يضيعون  ،ىؤالء ما تعبوا فيو ،مالاليمعبون ب :يقول ،بل قد يضيق ذرًعا إذا رأى أحًدا من الناس يتصدق

 .األموال
يعني أن النفس يكون ليا حضور قوي  ((صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنىأن ت)) :فينا

ة الماضية أن الدافع وقد ذكرت في درس الميم ،وتعمق بالمال فيذا حينما تجود النفس بو يكون أعظم أجًرا
ذا كان الدافع إلى  ،ا إلى المعصية فإن ذلك يكون دون من كان دافعو إلى المعصية ضعيًفاإذا كان قوي   وا 

فأحجم اإلنسان  اقوي  إذا كان الدافع إلى المعصية  ،يكون دون من كان دافعو إلييا ضعيًفا اقوي  الطاعة 
ما ىو مثل  ،رجل دعتو امرأة ذات منصب وجمال ،عنيا ففي ىذه الحال يكون أعظم مرتبة ومنزلة وأجًرا

زره أعظم من قد انطفأت شيوتو يكون و  ذي يكون بيذه المثابة أشيمط وزان  فيذا ال ،إنسان أشيمط زان  
شاب نشأ في طاعة اهلل ىذا  ،وىكذا يكون أجر ذاك الذي كان دافعو إلى المعصية أعظم فكف ،غيره

  .واستقامت أحوالو -عز وجل-أعظم من شيخ كبير في السن فتاب إلى اهلل 
في  ،ليس كاإلنسان الذي يتصدق وىو عند الموت إلنسان الذي يتصدق وىو صحيح شحيحوىنا ىذا ا
فيو يمكن  ،فمم يكن لو متعمق بيا ،في مرض الموت فإن مثل ىذا تكون الدنيا قد أدبرت خمفو ،وقت النزع

}َوَأنِفُقوا ِمن مَّا  :-تبارك وتعالى-في قولو  -رضي اهلل عنيما-بل قال ابن عباس  ،أن يتصدق ويجود
دََّق{َرَزْقَناُكم مِّن َقْبِل َأن َيْأِتَي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفيَ  ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ سورة ] ُقوَل َربِّ َلْوََل َأخَّ

أو حج  ،من نفقة واجبة ،ما من أحد يكون عميو حق هلل من صدقة من زكاة" :إلى آخر اآلية [13:المنافقون



فقرأ  ،إنو ال يتمنى أحد الرجعة ولو حظ عند اهلل ،يا ابن عباس اتق اهلل :فقالوا ،ثم يموت إال تمنى الرجعة
 .(1)"عمييم ىذه اآلية

لو أنو تصدق لكن ال يكون كيذا الذي في حال  ،فالمقصود أن اإلنسان في تمك الحال يتمنى لو أنو أنفق
والمريء مجرى  ،الحمقوم ىو مجرى النفس ((إذا بمغِت الحمقوم  وال تميل حتى )) :قال ،صحتو وعافيتو

أموال الناس عنده  ((وقد كان لفالن كذا ،ولفالن كذا ،لفالن كذا :قمت إذا بمغِت الحمقوم  )) :يقول ،الطعام
من كان عميو دين فجاء األجل ولم يوفو وىو يقدر عمى  :بل قال بعض السمف ،وال يؤدي ىذه الحقوق

إلى  ،إلى سنة :لو أنو قال لو ،بعد حمول األجل :يعني ،كل ما يكتسبو من ىذا المال فيو سحتفالوفاء 
جر يت   ،كل ما يكتسبو من ىذا المال فيو سحت ،سنوات ،سنة ،فأبقاىا عنده ستة أشير كذا،نياية شير 

  .بأموال الناس بغير حق
أخذ سيًفا يوم  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-الحديث الذي بعده ىو حديث أنس 

ىم ظنوا أن ىذا  ،أنا ،أنا :فبسطوا أيدييم كل إنسان منيم يقول ،((؟من يأخذ مني ىذا السيف)) :أحد فقال
فمن يأخذه )) :فقال ،السيف يؤخذ ىكذا من غير مطالبة بموازم تمزم آخذه وتبعات تترتب عمى أخذه

واشتير  ،ماك بن خرشةسِ ىو وأبو دجانة  ،-رضي اهلل عنو-فقال أبو دجانة  ،فأحجم القوم ،((؟بحقو
رواه  (2)"فأخذه ففمق بو ىام المشركين ،أنا آخذه بحقو :قال -رضي اهلل عنو-من األنصار وىو بكنيتو 
 .مسمم

فما  -صمى اهلل عميو وسمم-سأل النبي  وأن :وجاء في بعض رواياتو ،وسيمءفمق بو ىاميم يعني شق بو ر 
فأخذه وربط  ،أن يضرب بو ىام المشركين حتى ينثني ،ىذا -عميو وسمم صمى اهلل-فذكر لو النبي  ؟حقو

 ،يعني أن الرجل مقبل عمى الموت ،ربط أبو دجانة عصابة الموت :فقالت األنصار عصابتو الحمراء
جاء في بعض كتب السيرة أن سعد  ،وركوب األخطار من أجل أن يحقق ىذا ،مقبل عمى الشدة واألىوال

أعطاه و  ،ما أعطاه -صمى اهلل عميو وسمم-كأنو وجد في نفسو أن النبي  -اهلل عنورضي -بن أبي وقاص 
ذا بو يخرج ىذه العصابة ويربط بيا رأسو ويعصبو ،فتبعو ينظر ماذا يصنع ،أبا دجانة ثم  ،فنظر إليو وا 

 :وسيم ويتمثل ببيتين من الشعرءبعد ذلك استقبل المشركين وجعل يضربيم بيذا السيف عمى ر 
 لدى النخيلِ  ونحن بالسفحِ  *** ذي عاىدني خميميأنا ال

 .إلى آخر ما قال 
رضي اهلل تعالى -ماًكا وبالمناسبة فإن سِ  ،الرغبة فيما عند اهلل والعمل الصالح وما إلى ذلك هانظروا ىذ

المتوقع  ،بيما ح  فذكر ليم خصمتين ىو فرِ  ؟ما بك :فقال لو أصحابو ،لما مرض صار وجيو يتيمل -عنو
بحقو يوم أحد وفمقت بو ىام  -صمى اهلل عميو وسمم-وأخذت السيف من النبي  ،شيدت بدًرا :سيقولأنو 

                                 
 (.2/100)(، وتفسير ابن كثير 2/170سيوطي )انظر: الدر المنثور، لم (1)

رضي -، باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة -رضي اهلل تعالى عنيم-رواه مسمم، كتاب فضائل الصحابة  (8)
 (.8473، برقم )-اهلل تعالى عنو



نما ذكر ليم أمرين اثنين آخرين ،ما ذكر ىذا وال ىذا ،المشركين ذكر ليم أنو يبيت وليس في قمبو غش  :وا 
مثابة عنده مع انظر كيف صارت ىذه الخصمة بيذه ال ،وليس بضاغن عمى أحد من المسممين ،وال دغل
 ،-رضي اهلل تعالى عنيم وأرضاىم-ل ىذه المراتب العالية التي لم تحصل لكثير من الصحابة أنو حص  
 .وآلو وصحبو ،اهلل عمى نبينا محمد وصمى ،واهلل أعمم

 


