
Islamic Online Studies - IOS 

www.iostudies.in 1 

الصالحينشرح رياض   

 

 

  شرح باب تعظيم حرمات المسلمين من كتاب رياض الصالحين 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : " اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن،   ِ َصلَّى َّللاَّ َعِن النَّبِي 

 يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا ". َوَشبََّك بَْيَن أََصابِِعِه. )بخاري(

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَاَل : َمْن َمرَّ فِي  َعْن  ِ َصلَّى َّللاَّ أَبِيِه ، َعِن النَّبِي 

َشْيٍء ِمْن َمَساِجِدنَا، أَْو أَْسَواقِنَا بِنَْبٍل فَْليَأُْخْذ َعلَى نَِصاِلَها، ََل 

 يَْعِقْر بَِكف ِِه ُمْسِلًما. )بخاري(

 

ُ َعلَْيِه َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر ، قَاَل : قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ  َرُسوُل َّللاَّ

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم، َمثَُل  َوَسلََّم : " َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي تََواد ِ

اْلَجَسِد، إِذَا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو، تََداَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر 

ى ".)مسلم(   َواْلُحمَّ
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ُ  عن أَبي هَُريْ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ قَاَل : قَبََّل َرُسوُل َّللاَّ َرةَ َرِضَي َّللاَّ

ٍ، َوِعْنَدهُ اْْلَْقرَ  عُ ْبُن َحابٍِس التَِّميِميُّ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلَحَسَن ْبَن َعِلي 

  َجاِلًسا، فَقَاَل اْْلَْقَرعُ : إِنَّ ِلي َعَشَرةً ِمَن اْلَولَِد، َما قَبَّْلُت ِمْنُهمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَاَل : "َمْن  ِ َصلَّى َّللاَّ أََحًدا. فَنََظَر إِلَْيِه َرُسوُل َّللاَّ

 ََل يَْرَحُم ََل يُْرَحُم ".)بخاري( 

 

الحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول هللا 

ه رسوُل هللا صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم، فجدُّه من أم ِ

أبوه علي بن أبي طالب ابن عم ِ النبي صلى هللا عليه  وسلم، و 

وسلم، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يحبُّ الحسن والحسين؛ 

ْلنهما ِسْبطاه، ويفضل الحسن على الحسين؛ ْلن الحسن قال  

فيه النبي صلى هللا عليه وسلم: ))إن ابني هذا سيد، ولعلَّ هللا أن 

((، فكان اْلمر كما قال النبي يُصِلح به بين فئتين من المسلمين 

ا حَصلَت الفتنة في زمن معاوية، وآلت   صلى هللا عليه وسلم لمَّ

الخالفة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي هللا  

 عنه. 

))من َل يَرَحم َل يُرَحم((؛ يعني أن الذي َل يَرحم عباَد هللا َل 

 يَرحمه هللاُ.  
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نسان أن يستعمل الرحمة في  ففي هذا دليٌل على أنه ينبغي لإل

معاملة الصغار ونحوهم، وأنه ينبغي لإلنسان أن يُقب ِل أبناءه، 

وأبناء بناته، وأبناء أبنائه، يُقب ِلهم رحمة بهم، واقتداًء برسول هللا  

 صلى هللا عليه وسلم. 

 

ِ صَ  لَّى  َعْن َعائَِشةَ قَالَْت : قَِدَم نَاٌس ِمَن اْْلَْعَراِب َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالُوا : أَتُقَب ِلُوَن ِصْبيَانَُكْم ؟ فَقَالُوا : نَعَْم. فَقَالُوا :   َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : "  ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َما نُقَب ُِل. فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ لَِكنَّا َوَّللاَّ

حْ  ُ نََزَع ِمْنُكُم الرَّ َمةَ ؟)مسلم(َوأَْمِلُك إِْن َكاَن َّللاَّ  
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