
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ال اهللُ  دَ ُيَوح   َوَأنْ  اأَلْوثان وكسرِ  اأَلْرحامِ  ِبِصَمةِ  َأْرَسمني" :-رضي اهلل عنه- َعَبَسةَ  بن َعمرو حديث شرح 
 "َشْيء ِبهِ  ُيْشَركُ 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 :أما بعد ،والسالم عمى رسول اهلل والصالة ،الحمد هلل ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
 رضي اهلل عنو-سة ب  في التعميق عمى حديث عمرو بن ع   -أييا األحبة-ال زال كالمنا  ،فال زال الحديث

عن صفة  :-صمى اهلل عميو وسمم-ما جاء من سؤالو لرسول اهلل  :وكان آخر ما تحدثنا عنو ىو ،-وأرضاه
وىذا خطأ  ،بالال إلى الس  بمن الس   :فقمت ،وقع سبق لسان في تحديد الوجو وأن :وىنا أريد أن أنبو إلى ،الوضوء

 ،ىذا كالم أىل العمم في ىذا ؟أو إلى األذن ،ارذع  ىل ىو إلى ال: الوجوالكالم في إنما  ،نبو عميو أحد اإلخوان
ومن  ،ذن إلى األذنمن األ :الجميور يقولون :وعمى كل حال ،وما ذكرتو خطأ ،طرف الشارب :بال فيووأما الس  

 .رحمو اهلل-    وىو قول اإلمام مالك  ،وما خمف األذن ليس منو ،ارذع  إلى ال ارذع  من ال :أىل العمم من يقول
صاحب رسول اهلل  ،بيذا الحديث أبا أمامة -رضي اهلل عنو-سة ب  ث عمرو بن ع  فحد   :ىنا يقول ،عمى كل حال

ق توث   ،تثبت مما تقول :يعني ،انظر ما تقول ،يا عمرو بن عبسة :فقال لو أبو أمامة ،-صمى اهلل عميو وسمم-
األمور جميًعا  أنو إذا توضأ حصمت لو ىذه :بمعنى ،؟ى ىذا الرجلعط  في مقام واحد ي   ،انظر ما تقول ،مما تقول

مما يحصل بو من غسل  ،كما سبق في الحديث ،وغسل اليدين ،وفي المضمضة واالستنشاق ،في غسل الوجو
  .الخطايا
واقترب  ،ورق عظمي ،لقد كبرت سني ،يا أبا أمامة :فقال عمرو ،وأن يتثبت في ذلك ،نو أراد أن يتحرىأ :الشاىد
لو لم أسمعو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وال عمى رسول اهلل  ،-تعالى-اهلل  وما بي حاجة أن أكذب عمى ،أجمي

 ،ما حدثت أبًدا بو ،-حتى عد سبع مرات- اأو ثالثً  ،أو مرتين ،إال مرة -سممصمى اهلل عميو و -من رسول اهلل 
  .رواه مسمم (1)ولكني سمعتو أكثر من ذلك

نما إذا سمعو وتوثق منو ،أو نحو ىذا ،وليس مراده أنو ال يحدث بالحديث إال إذا سمعو سبع مرات فإنو يكفي  ،وا 
أن  :فالمقصود ،(2)((بمغوا عني ولو آية)) :قال -وسمم صمى اهلل عميو-والنبي  ،أن يحدث بو بسماع واحد

 ،إذا كان متوثًقا ،-صمى اهلل عميو وسمم-يسوغ لو روايتو عن رسول اهلل  فإن ذلك ،اإلنسان إذا سمع مرة واحدة
ث بو حتى حصل لو ىذا الضبط ولم يحد   ،وضبطو غاية الضبط ،لكن ىنا أراد أن يبين أنو قد توثق من ذلك

السامع -      ،-مرضي اهلل عني-وىذا يدل عمى تحري الصحابة  ،حيث سمعو ما يقرب من سبع مرات ،التام
منيم من  -صمى اهلل عميو وسمم-أن الواحد منيم كان إذا حدث عن رسول اهلل  :ومعروف من أخبارىم، -والراوي

أو  :ومنيم من كان يقول بعد الحديث ،ومنيم من يغير جمستو ،ومنيم من ال يحدث إال عمى طيارة ،يتغير لونو
                                                           

 (.232: )رقم عبسة، بن عمرو إسالم باب وقصرىا، المسافرين صالة كتاب مسمم،و خرجأ -1
 .(3441: )رقم إسرائيل، بني عن ذكر ما باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، خرجوأ -2



ومنيم من كان مقاًل من  ،وتحرًزا ،كل ذلك تحرًيا ،-صمى اهلل عميو وسمم-أو كما قال رسول اهلل  ،نحو ىذا
صمى اهلل عميو -فيخافون من الوقوع في الخطأ في النقل عن رسول اهلل  ،والتحرز ،والسبب ىو التحري ،الحديث
 .وسمم

ء عميو آر ج  "قولو:  :يقول ،وقد مضى ذلك ،وفسرىا ،بعض الجمل من ىذا الحديث -اهلل رحمو-ثم ذكر النووي 
ىذه الراوية  ،غير ىائبين ،مستطيمون ،جاسرون :أي ،عمى وزن عمماء ،وبالمد ،بجيم مضمومة :ىو :قال ،"قومو

وقد  ،غم وىم وذو  ب،غضا :معناه :وقال ،بكسر الحاء الميممة ،"راءح  " :قال ،وغيره الحميديورواه  ،المشيورة
 ،ونحوه ،أو غم ،إذا نقص من ألم ،ىجسمو يحر   ىر  ح   :من قوليم ،حتى أثر في أجساميم ،يل صبرىم بوع  

 .أنو بالجيم :والصحيح
وتغرب بين  ،أن الشمس تطمع بين قرني شيطان :يعني ،((بين قرني شيطان)) :-صمى اهلل عميو وسمم-وقولو 

 ،ويتسمطون ،وشيعتو أنو حينئذ يتحرك الشيطان :معناه ،التمثيل :والمراد ،ناحيتي رأسو :أي :قال ،قرني شيطان
 ،إال لدليل ،حمل األلفاظ عمى ظواىرىا :فاألصل ،وىذا خالف األصل ،ىذا من قبيل المجاز اعدو  :يعني

نما ع   ،وليس لو قرون ،إنو يتطاول :فبعضيم قال أن  ،عمى ظاىره :وبعضيم قال ،الرأس بالقرنين يبر عن فرعوا 
 ،حينما يسجدون -أىل اإلشراك :عنيأ-فيكون أولئك  ،فتطمع الشمس بين قرني الشيطان ،فيو يتطاول ،لو قروًنا

أو حمل  ،أو تأويل ،من غير تعرض ليا بتحريف ،حمل نصوص الوحي عمى ظواىرىا والواجب ،يسجدون لو
 .إال لدليل يجب الرجوع إليو ،عمى المجازات البعيدة

 .يحضر الماء الذي يتوضأ بو :معناه ،((وضوءه بقر  ي  )) :وقولو: القثم 
 :والصحيح ،بالجيم ،"جرت" :ورواه بعضيم ،سقطت :أي ،بالخاء المعجمة :ىو ،((إال خرت خطاياه)) :وقولو
 .رواية الجميور وىي ،بالخاء
 .طرف األنف :ثرةوالن   ،يستخرج ما في أنفو من أذى :أي ،((فينتثر)) :وقولو
ياكم بما سمعنا -عز وجل-نسأل اهلل  ،حديث واحد في باب الرجاءمعنا بقي واآلن  يجعمنا أن و  ،أن ينفعنا وا 

ياكم ىداة ميتدين  .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وا 


