
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  "ك غَِريبنَّنْيا كََأكُن في الد "- عنهمارضي اهللا- وحديث ابن عمر ٣شرح مقدمة الباب 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
َألَم يْأِن ِللَِّذين {: -تبارك وتعالى- قول اهللا -رحمه اهللا-ل أورد المصنف مففي باب ذكر الموت وقصر األ

 ِهملَيُل فَطَاَل عِمن قَب ُأوتُوا الِْكتَاب كُونُوا كَالَِّذينلَا يقِّ والْح َل ِمنا نَزمِلِذكِْر اللَِّه و مهقُلُوب نُوا َأن تَخْشَعآم
نْهم كَِثيرو مهتْ قُلُوبفَقَس دالَْأمفَاِسقُون ١٦: الحديد[} م[.  

تبارك -هم على الخشوع واالنكسار عند سماع ذكره  ويحض، يعاتب أهل اإليمان ويحثهم-تبارك وتعالى-اهللا 
  . وعند قراءة القرآن،-وتعالى

 -مارضي اهللا عنه- عباس ابن، }َألَم يْأِن ِللَِّذين آمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه{بل المعنى أوسع من ذلك 
  . العتاب جاء بعد أربعة عشر عاماًن هذاإ: يقول

}دالَْأم ِهملَيُل فَطَاَل عِمن قَب ُأوتُوا الِْكتَاب كُونُوا كَالَِّذينلَا يقِّ والْح َل ِمنا نَزمفكان ،طالت عليهم المدة، }و 
  .}ِثير منْهم فَاِسقُونفَقَستْ قُلُوبهم وكَ{ذلك سبباً لقسوة القلوب 

:  فقال، بمنكبي-صلى اهللا عليه وسلم-أخذ رسول اهللا ((:  قال-مارضي اهللا عنه-ثم ذكر حديث ابن عمر 
  .)١()) أو عابر سبيل،كن في الدنيا كأنك غريب

، ))بر سبيل أو عا،كن في الدنيا كأنك غريب((:  فقال له،مزيد من االنتباهال ومن أجل ،أخذ بمنكبه تلطفاً به
 وإنما يتخفف من ، أو صاحب البلد، فالغريب ال يتخذ ما يتخذه صاحب المحل،والغريب هو غير المستوطن

   . ويأخذ ما يكفيه في غربته،المتاع
أو عابر (( هذه يمكن أن تكون لالنتقال أو لإلضراب بمعنى بل "أو"، ))أو عابر سبيل((: قال ثم زاده بعد ذلك

  . فإن الغريب قد يستوطن ويسكن هذه البلد وتالئمه،بل عابر سبيل، ))سبيل
 أو نحو ذلك ، أو يمكث شهوراً،عابر السبيل ينبغي أن يتقلل أكثر مما يتقلل الغريب، الغريب قد يمكث أياماًو

 أو ،ض ثم بعد ذلك ينطلق ال شأن له بتلك الناحية واألر،أما عابر السبيل فإنه يأخذ ما يكفيه لطعامه وشرابه
البلد التي مر بها، فهكذا ينبغي أن يكون حال اإلنسان في هذه الحياة الدنيا؛ ألنه خرج من بطن أمه ليعبر 

 ثم بعد ذلك ينتقل إلى دار أخرى، يبقى في البرزخ ما شاء اهللا أن ،-في هذه الدنيا-فيبقى مدة في هذه الحياة 
مقيم أو في العذاب األليم، نسأل اهللا لنا ولكم العافية من  ثم ينتهي إلى دار الخلود األبدي في النعيم ال،يبقى
  .، ومن حال أهل النارالنار

 ،فالشاهد أن مثل هذا الحديث هو من األحاديث العظيمة الجامعة فيما يتصل بالتقلل من الدنيا والزهد فيها
 وما إلى ذلك كأنه ،ت وما فيها من ملذا، فمن الخطأ أن يتعامل اإلنسان مع زخارفها وحطامها،وقصر األمل

                                                
» كن في الدنيا كأنك غريـب أو عـابر سـبيل   «: -صلى اهللا عليه وسلم- قول النبي    أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب     -١
  )٦٤١٦: (، رقم)٨/٨٩(
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 إنما يأخذ منها بالقدر الذي يكفيه، وأما ،ق قلبه بها ويصرف أوقاته في طلبها وتحصيلهايعيش فيها أبداً، فيعلِّ
  .التوسع الزائد فإن مثل هذا ال حاجة إليه، واهللا تعالى أعلم

 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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