
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

شرح حديث سهِل بِن سعٍد السرضي اهللا عنه- اِعِدي- "صلى اهللا عليه وسلم-  رسوَل اهللاَأن-َأن ني  بلَغهب 
   ".. شربن عوٍف كَان بينهم عمِرو

السبتبن عثمان  خالد /لشيخا  
  : ، أما بعد والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

       ث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، وهو حدي"ن الناسياإلصالح ب"فهذا هو الحديث األخير في باب 
   .رضي اهللا تعالى عنه-
  .ن ترجمته في بعض األبواب السابقةقد تحدثنا عن شيء مو

وس، ومعلوم أن وهم بطن من األ ،.. بلغه أن بني عمرو بن عوف-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا 
 والخزرج، فهؤالء من بطون األوس العظام، ، األوس: كانوا على قبيلين-مرضي اهللا تعالى عنه-األنصار 

  .ويتفرع منهم فروع من قبائل األوس
أنه وقع بينهم خصومة، وفي بعض الروايات و ،كان بينهم كالمأنه جاء في بعض الروايات  وكان بينهم شر،

م رضي اهللا تعالى عنه- واحتدم األمر بينهم حتى حصل التراشق بالحجارة، ،تصموا اخ:يتراشق بالحجارة أ
  .وأرضاهم

صلى اهللا - يصلح بينهم في أناس معه، وفي بعض الروايات أنه -صلى اهللا عليه وسلم-فخرج رسول اهللا 
  .وا معه من أجل اإلصالح بين هؤالء بعض أصحابه أن يقومأمر -عليه وسلم

صلى اهللا عليه -بس رسول اهللا  فح-مرضي اهللا تعالى عنه-بيضاء، وأبي بن كعب فخرج معه سهيل بن 
  . وحانت الصالة-وسلم

 خرج إليهم بعد أن صلى الظهر، وكانت منازلهم -صلى اهللا عليه وسلم-جاء في بعض الروايات أن النبي و
حضرت صالة : أي العصر، بس عن صالة وأصلح بينهم ح-صلى اهللا عليه وسلم-تاهم النبي أفي قباء، فلما 

أن يجلس معهم، وأن يستضيفوه، فالنبي -صلى اهللا عليه وسلم- أنهم أرادوا النبي :بس أيالعصر، ومعنى ح    
  . طيب خواطرهم لهذا-صلى اهللا عليه وسلم-

 وهو ، على اإلصالح بين الناس-صلى اهللا عليه وسلم-وفي هذا من الفوائد ما ال يخفى من حرص النبي 
-  نفسه، وأيضاً فيه أن كبير القوم ويحث عليه ويبين فضله، ويقوم به في،ة واألسوة، فكان يأمر بذلكالقدو

 ورأب الصدع، وإزالة أسباب ، ولم الشمل والشعث، أنه يسعى في إصالح أحوال المجتمع-الكبير المطاع
 وال ينتظر منهم أن ،إلى محالهم وإنما يذهب إليهم بنفسه ،الفرقة والبغضاء بين الناس، وال يترفع وال يتعالى

  .يأتوا إليه
- وتحضر صالة العصر وهو ، مع هذا كله أيضاً يبقى عندهم-صلى اهللا عليه وسلم-ثم فيه تواضع النبي 
  . جالس بينهم تطييباً لخواطرهم-عليه الصالة والسالم
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- بكر إن رسول اهللا يا أبا:  فقال-مرضي اهللا عنه-صالة العصر، فجاء بالل إلى أبي بكر وحانت : قال
  ".  نعم إن شئت:، قال؟ قد حبس وحانت الصالة، فهل لك أن تؤم الناس-صلى اهللا عليه وسلم

 هو الذي أمر بالالً بذلك، أمره إن حبس أن -صلى اهللا عليه وسلم-وفي رواية عند اإلمام أحمد أن النبي 
يق  ذلك وأدى هذا بطر- تعالى عنهرضي اهللا- وأن يأمره أن يصلي بالناس، ففعل بالل ،يأتي أبا بكر

  .)١(فأقام بالل الصالة وتقدم أبو بكر إن شئت، ، نعم: قالالعرض، فهل لك أن تصلي بالناس؟
     ، فهو المقدم في هذه األمة بعد رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-ي بكر الصديق وفي هذا بيان فضيلة أب

 ليصلي بالناس، وكذلك في مرض -ليه الصالة والسالمع- حيث استخلفه الرسول -صلى اهللا عليه وسلم-
يأبى اهللا والمؤمنون إال أبا (( :، وقال)٢()) بالناسمروا أبا بكر فليصلِّ(( :، قال-عليه الصالة والسالم-موته 

  .)٣())بكر
كون  بهم، فمن باب أولى أن يرضيه لدينهم أن يكون مقدماً ليصلي قد -صلى اهللا عليه وسلم-فإذا كان النبي 

ف أحداً  على األرجح عند أهل السنة لم يستخل-صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا فإن النبي دنياهم؛قد رضيه ل
 ألنه قدمه  أنه قدم أبا بكر؛-صلى اهللا عليه وسلم-بعده، وإنما يؤخذ من بعض اإلشارات في تصرفات النبي 

عليه الصالة - وهو األول بعد رسول اهللا ، هو المقدم-رضي اهللا عنه-في الصالة، فال شك أن أبا بكر  عليهم
  .، ولعن من لعنه وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-يرة جدا ال يسع المقام لحصرها  كثوفضائله، -والسالم

 يمشي -صلى اهللا عليه وسلم- فأقام بالل الصالة، وتقدم أبو بكر، فكبر وكبر الناس، وجاء رسول اهللا :قال
  .في الصفوف

 األول، فأخذ الناس في التصفيق، وفي :يأ ، في الصفقام حتى الصفوف  يشق :رواياتء في بعض الكما جا
 التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهذا هو المشهور، :بعض الروايات التصفيح، وبعض أهل العلم يقولون

 :، وأما التصفيق فهو بباطنها، ومنهم من يقولبظاهر الكف الضرب : التصفيح هونإ :ومنهم من يقول
  .لضرب بأصبعين للتنبيه، هذا التصفيح، والمشهور أنهما بمعنى واحدا

 فيما يفعله المصلي إذا نابه أمر، أو أن -صلى اهللا عليه وسلم-فالحاصل أن هؤالء كأنهم لم يبلغهم هدي النبي 
، وإال فسيأتي في هذا الحديث أن التصفيق -صلى اهللا عليه وسلم-يكون ذلك قبل أن يعلمهم رسول اهللا 

 وال في خارج الصالة، فإذا كان ال يصلح في ، فهو ال يليق بالرجال وال يصلح لهم، ال في الصالة،للنساء
  .في خارج الصالةباب أولى  عنه فمن -صلى اهللا عليه وسلم-الصالة مع الحاجة، ونهاهم النبي 

                                                
  .)٢٢٨١٦: (، رقم)٣٧/٤٧٣(أخرجه أحمد  -١
كتاب الصالة، باب  ومسلم، ،)٦٦٤( :، رقم)١/١٣٤ (حد المريض أن يشهد الجماعة،باب كتاب األذان، ،  أخرجه البخاري-٢

استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن 
 ).٤١٨( :، رقم)١/٣١٣( القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام،

، -رضي اهللا عنـه   - باب من فضائل أبي بكر الصديق        ،-رضي اهللا تعالى عنهم   -كتاب فضائل الصحابة     ه مسلم،  أخرج -٣
 ).٢٣٨٧( :، رقم)٤/١٨٥٧(
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الَّ مكَاء وتَصِديةً فَذُوقُواْ الْعذَاب ِبما كُنتُم وما كَان صالَتُهم ِعند الْبيِت ِإ{ : قال عن المشركين-عز وجل-واهللا 
ونالتصفيق: والتصدية هي، التصفير:المكاء هوو، ]٣٥ :األنفال[ }تَكْفُر .  

 :، قال جماعة من المفسرين]٢٩ :العنكبوت[ }وتَْأتُون ِفي نَاِديكُم الْمنكَر{: قوم لوط عن -عز وجل-وقال اهللا 
صلى اهللا - والنبي هو من عمل قوم لوط، :يأتون به في مجالسهم التصفيق والتصفير، قالواكان مما كانوا 

ر، وإذا تعجب من شيء سبح، فال يحسن باإلنسان بأي  وكان إذا أعجبه شيء كب، لم يكن يصفق-عليه وسلم
  . وهو في حق النساء أسهل منه في حق الرجال،مناسبة من المناسبات أن يصفق

صلى -، فأشار إليه رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-ثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول اهللا  فلما أك:يقول
قد يفهم من مفهوم المخالفة و ال يلتفت في الصالة، -رضي اهللا عنه-وكان أبو بكر  أن يبقى، -اهللا عليه وسلم

لو أن اإلمام ف ، كما هو معلوم، ولحاجة يجوز،أن غيره قد يلتفت، وااللتفات في الصالة من غير حاجة مكروه
،  ولم يعلم أنه سها هذا، سبحان اهللا، سبحان اهللا، وهو ال يدري لماذا يقولون:الناس يقولونوقام ارتبك مثالً 

صالته صحيحة، وال إشكال فيها، و ونظر فإن ذلك ال يضره، ، فلو أنه التفت إليهم،وأكثر الناس من هذا
  .فالتفت، فإن ذلك ال يضره صوتاً مفزعاً خاف فيه على بعض من وراءه من الناسلو أنه سمع وكذلك 
لينظر من الوادي؛ ناحية تلك اليلتفت إلى ناً، فكان ينظر و حينما بعث رجالً عي-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 

فات للحاجة ال لت، فالحاصل أن اال-عليه الصالة والسالم- وهو يصلي ؟جاء الرجل الذي أرسله أو لم يأتهل 
  .إشكال فيه

 قد جاء، فأشار إليه رسول :ي أ،-صلى اهللا عليه وسلم- فإذا رسول اهللا ،فلما أكثر الناس التصفيق التفت: قال
 كانت قبل -صلى اهللا عليه وسلم-، وقد يفهم من بعض الروايات أن إشارة النبي -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

رضي -ال يرجع، فرفع أبو بكر وأن يبقى،  :أي ، أشار إليه- عليه وسلمصلى اهللا- رسول اهللا ، يعنيأن يكبر
  . وراءهورجع القهقرى ، يده فحمد اهللا-اهللا عنه

-أن النبي وهي  على هذه النعمة والمنة واإلفضال،  وأثنى عليه رفع يديه فحمد اهللا:وفي بعض الروايات
ون خلفه، فهذه منقبة ألبي بكر، لو كان أبو بكر أن يكوهي رضاه  جعله بهذه المنزلة، -صلى اهللا عليه وسلم

 ، أن يصلي-صلى اهللا عليه وسلم- لما قبل النبي - أو نحو هذا،حاشاه من ذلكو- منافقاً -رضي اهللا عنه-
يه أن يبقى، فهذه نعمة  يشير إل-صلى اهللا عليه وسلم- وال أن يصلي خلفه، لكن كون النبي ،وأن يتقدم بالناس

 فدل ذلك على أن رفع اليدين ،، فرفع يديه-رضي اهللا عنه-قبة وتزكية ألبي بكر الصديق  ومن،عظيمة جدا
  .في الصالة ال إشكال فيه

 باعتبار أن الحمد من الذكر، ،وهذا ال يبطل الصالةسمع، ي يحتمل أنه حمد اهللا بصوت ،حمد اهللاف :وقوله
ولو على سبيل التنبيه لغيره فإن ذلك ال يبطل صالته،  ،فالمأموم أو اإلمام إذا قال شيئاً من الذكر أثناء الصالة

 : وهو إمام فقرأ فلما بلغ، كان يصلي بالناس أمام الكعبة-رضي اهللا عنه- عمرفهذا وهذا جاء عن جماعة، 
ماً  لو أن اإلمام أو المصلي عمو:رفع بها صوته، وهكذا ذكر أهل العلم قالوا، ]٣ :التين[ }وهذَا الْبلَِد الَْأِميِن{

إن قصد به الكالم  :قالواهذا جزء من آية، و، ]١٥٤ :النساء[ }ادخُلُواْ الْباب{ : طرق جماعة الباب عندقال
   . ألنه من الذكر؛ لم تبطل صالتهوإن ذكره على سبيل القراءة لينبهبطلت صالته، 
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 سأله عن رفع - وسلمصلى اهللا عليه- حمد اهللا، وفي بعض الروايات أن النبي -رضي اهللا عنه-فأبو بكر 
ا ضره سمع، ولو فعل ذلك لمي فذكر أنه حمد اهللا على ذلك، فقد ال يكون حمد اهللا بصوت ،يديه بعد الصالة

  .في صالته
: أي ، رجع القهقرى، يرجع إلى الوراء وهو مستقبل القبلة، من أجل أن ال يستدبر القبلة:ي أورجع القهقرى،

  .، حتى قام في الصفوراءه
، -رضي اهللا عنه- فصلى للناس، وهذا أيضاً من أدب أبي بكر -صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا فتقدم رسو

  .ذا لنفسه به، ومع ذلك هو لم يرض أقره-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف
، وهذا يدل على أن الصالة يمكن أن يصلي فيها -صلى اهللا عليه وسلم- النبي :يفلما فرغ أقبل على الناس، أ

 فهذا يقع على صور -صلى اهللا عليه وسلم-ر، مثل هذه الصالة افتتحها أبو بكر، وأتمها النبي إمامان وأكث
   إلمام جاء وأرجع الذي تقدم  ثم يتقدم آخر، وأيضاً لو أن ا، فإنه يتراجع، طهارتهت لو أن اإلمام انتقض:منها

 ثالثة أئمة، وهكذا مر اآلن كأنه صح ذلك، ورجع هو إلى اإلمامة باعتبار أنه أحق بها، فصا- توضأبعد أن-
 يقضي لنفسه، فيكون عد ذلك يصلي بمن جاء بعده، بعد أن اآلن مسبوق يصلي خلف اإلمام، ثم بجاءلو 

  .مأموماً ويكون إماماً بعد ذلك، يمكن هذا
 ،؟ق مالكم حين نابكم شيء في الصالة أخذتم في التصفي،أيها الناس(( : فلما فرغ أقبل على الناس فقال:يقول

حد أفإنه ال يسمعه  ، سبحان اهللا:من نابه شيء في صالته فليقل((  في الصالة،:يعني، ))إنما التصفيق للنساء
ما  : فقال أبو بكرعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ ما من، يا أبا بكر، سبحان اهللا إال التفت:حين يقول

  .)٤())صلى اهللا عليه وسلم-اهللا ي رسول كان ينبغي البن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يد
ما كان ينبغي ألبي : ما قال ،ذكر كنيتهي لمسمه عثمان، و وأبو قحافة ا،-رضي اهللا عنه-هذا من تواضعه و

صلى اهللا - ألن ذكر الكنية فيه نوع من اإلكرام والتعظيم، وهو أراد أن يضع من نفسه عند رسول اهللا ؛بكر
حمدت اهللا  ألني ؛رفعت يدي" :واية التي أشرت إليها عند اإلمام أحمدوفي الر ، وهو بين يديه-عليه وسلم

 لما رأيت منك حينما أقررتني على :ي أ" ينبغي البن أبي قحافة أن يؤملم يكنعلى ما رأيت منك، ولكن 
  .الصالة بالناس بين يديك، متفق عليه

له هو ما يتعلق باإلصالح بين  لكن الموضوع األساس الذي سيق من أج،فهذا الحديث يتضمن فوائد كثيرة
  .الناس
 أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا على -عز وجل-سأل اهللا أ و،هذا

 . وآله وصحبه،نبينا محمد

                                                
كتاب ، مسلم، و)٢٦٩٠: (، رقم)٣/١٨٢( إذا تفاسدوا، باب ما جاء في اإلصالح بين الناسأخرجه البخاري، كتاب الصلح،  -٤

 .)٤٢١: (، رقم)١/٣١٦(صلي بهم إذا تأخر اإلمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم الصالة، باب تقديم الجماعة من ي
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