
Islamic Online Studies - IOS 

www.iostudies.in 1 

الصالحينشرح رياض   

 

 

  شرح باب تعظيم حرمات المسلمين من كتاب رياض الصالحين 

 

عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم قال: ))المسلم أخو المسلم، ال يَظِلُمه وال يُسِلُمه، من كان  

ج عن مسلم ُكربةً  في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، ومن فرَّ

ج هللاُ عنه بها ُكربةً من ُكَرِب يوم القيامة، ومن ستََر مسلًما  فرَّ

 ستََره هللا يوم القيامة((؛ متفق عليه.

 

  

 

مِة الشيخ ابن عثيمين  : -رحمه هللا  –قال َسماحة العَّلَّ  

 

قال المؤل ِف رحمه هللا تعالى فيما نقله عن عبدهللا بن عمر 

ليه وسلم قال: ))المسلم  رضي هللا عنهما: إن النبي صلى هللا ع 

ين، كما قال هللا تبارك وتعالى:   أخو المسلم(( يعني في الد ِ
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[، وقال هللا  103﴾ ]آل عمران:  فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا ﴿

يِن َوَمَواِليُكمْ  تعالى: ﴿ ﴾  فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءهُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الد ِ

ات، أوثُق من  [، وهذ5]األحزاب:  ةُ هي أوثق األُُخوَّ ه األُخوَّ

أخوة النََّسِب؛ فإن أخوة النََّسب قد يتخلف مقتضاها، فيكون 

ا لك كارًها لك، وذلك يكون في الدنيا   أخوك من النََّسب عدوًّ

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض   وفي اآلخرة، قال هللا تعالى: ﴿ اأْلَِخَّلَّ

[.67﴾ ]الزخرف:  ِقينَ َعُدوٌّ إاِلَّ اْلُمتَّ   

 

  

 

ين، فإنها أخوة ثابتةٌ راسخة في الدنيا وفي اآلخرة،  أما أخوة الد ِ

تنفع اإلنساَن في حياته وبعد مماته، لكن هذه األخوة ال يَترتَّب  

عليها ما يَترتَّب على أخوة النََّسِب من التَّواُرِث، ووجوب النفقة،  

 وما أشبه ذلك.

 

  

 

ُمه وال يُسِلُمه(( ال يَظلمه ال في ماله، وال في  ثم قال: ))ال يَظلِ 

ِ نوع   بدنه، وال في ِعْرِضه، وال في أهله، يعني ال يظلمه بأي 
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من الظلم، "وال يُسِلُمه" يعني ال يُسِلُمه لمن يَظلمه، فهو يدافع  

ه، فهو جامع بين أمرين:   عنه ويحميه من شر ِ

 

أنه ال يَظلمه.  األمر األول:  

 

أنه ال يُسِلُمه لمن يَظلمه، بل يدافع عنه.  واألمر الثاني:  

 

  

 

: يجب على اإلنسان أن يدافع  -رحمهم هللا  –ولهذا قال العلماء 

عن أخيه في ِعرِضه وبدنه وماله. في ِعرضه: يعني إذا سمع 

أحًدا يُسبُّه ويغتابه، يجب عليه أن يدافع عنه. وكذلك أيًضا في 

بََدنِه: إذا أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على 

له: لو أراد أحد  دفعه، وجب عليك أن تدافع عنه. وكذلك في ما

 أن يأخذ ماله، فإنه يجب عليك أن تدافع عنه. 

 

ج هللا   ج عن مسلم ُكربةً من ُكَرِب الدنيا، فرَّ ثم قال: ))ومن فرَّ

 عنه ُكربةً من ُكَرِب يوم القيامة((.
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الَكْرُب: ما يضيق على اإلنسان ويُشقُّ عليه، ويجد له في نفسه 

جت عن أخيك هذ ا، فإذا فرَّ ا وغمًّ ج هللا عنك  همًّ ه الُكربةَ، فرَّ

 ُكربة من ُكَرِب يوم القيامة. 

))ومن ستر مسلًما، ستره هللا في الدنيا واآلخرة((؛ "من ستر" 

يعني: غطَّى عيبَه ولم يُبي ِْنه، فإن هللا يستُُره في الدنيا واآلخرة،  

 وهذا ليس على إطَّلقه.
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