
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ِمْن َيْوِم ُأُحٍد؟" تى َعَمْيَك َيْوٌم َكاَن َأشد  "َهْل أَ  - عهاارضي اهلل-شرح حديث عائشة 
 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:

أنهاا  -رضي اهلل عنها-من حديث عائشة  -رحمه اهلل-لمصنف أورد ا "العفو واإلعراض عن الجاهلين"ففي باب 
لقااد لقياات ماان )): هاال أ ااى عليااك يااوم عااان أشااد عليااك ماان يااوم أحااد  قااال: -صاالى اهلل عليااه وساالم-قالاات للنبااي 

 .(1)...((وعان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ،قومك
لاى ج وجهه الشاريف، ساال الادم عوش   ،فرةفي يوم أحد وقع له ما وقع سقط في الح -صلى اهلل عليه وسلم-النبي 
ل بعماه ث اوم   ،رباعي اه، وق ال مان أصاحابه مان ق ال، حياث بلباوا السابعين توعسار  -عليه الصاالة والساالم-وجهه 
 عل ذلك لقيه في يوم أحد. ،حمزة
باة ال ااي العق :ولايس المقصاود بياوم العقباة ...((عاان أشاد ماا لقياات مانهم ياوم العقباةو  ،لقاد لقيات مان قوماك)) :قاال

نماا هاذع عقباة أخارذ، وذلاك -رضاي اهلل  عاالى عانهم-أو البيعة الثانياة لننصاار  ،وقعت عندها البيعة األولى ، وا 
 -رضاي اهلل  عاالى عنهاا-خديجاة  تعلايهم بعادما ما اطائف، حينماا قادم إلى ال -صلى اهلل عليه وسلم-في سفرع 

وعااان أبااو طالااب ياادفع عنااه  -اهلل عليااه وساالمصاالى -رسااول اهلل  ذواج معاات قااريش علااى أذ ،ومااات أبااو طالااب
- وبقاي النباي  ،وماات أباو طالاب ،فما ات خديجاة ،ويحوطه ويحميه، وعانت خديجة  خفف عنه و سليه و واسيه

ودعو ه على  -صلى اهلل عليه وسلم-فخرج إلى الطائف يعرض نفسه  ،ي لقى األذذ منهم -صلى اهلل عليه وسلم
 .أهل الطائف

وابن عباد ياا  ((اللبد ع  إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن ع ،ما لقيت منهم يوم العقبة وعان أشد))فقال: 
ى عباد ياا ليال نفساه، وأهال عارض نفساه علا -صالى اهلل علياه وسالم-إن النباي  ، وقيال:ةإن اسامه عنانا :ليل يقال
 .قول غير هذاومسعود، وبعضهم ي ،وحبيب ،عبد يا ليل :ةخو إ: إنهم ثالثة المبازي يقولونالسير و 

بال أغاروا باه  ،((فلام يجبناي إلاى ماا أردت))يقاول:  ،عرض نفسه عليهم -صلى اهلل عليه وسلم-الشاهد أن النبي 
 .ذوعآهم و ءسفها -صلى اهلل عليه وسلم-

 ،بسابب هاذا الموقاف ،أناه أصاابه مان الحازن والعوباة والضاي  :يعني ((على وجهي وأنا مهموم ،فانطلقت))يقول: 
علياه غاياة  واو سالط ،يعادونه ويؤذونه ،معة  إلى أين يذهب  األرض بما رحبت، إلى أين يرجعحيث ضاقت به 

 .  فإلى أين ي وجه ،ثم يرجع منهم بعد ذلك ،ال سلط، ثم يأ ي إلى هؤالء ويؤذونه أشد األذذ

                                                 
غفر له ما  آمين فوافقت إحداهما األخرذ :أحدعم: آمين والمالئعة في السماءأخرجه البخاري، ع اب بدء الخل ، باب إذا قال  -1

من أذذ  -لى اهلل عليه وسلمص-(، ومسلم، ع اب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي 2321(، رقم: )4/111 قدم من ذنبه )
 (.1971(، رقم: )2/1431) المشرعين والمنافقين



-     وقاع لاه  مان شادة الهام الاذي ((فلم أس ف  إال وأنا بقرن الثعالاب ،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي))يقول: 
 .صلى اهلل عليه وسلم-، لم يعد يعي ويبصر طريقه -صلى اهلل عليه وسلم

وقااد ساامعت ماان  ،وهااذا شاايء مشاااهد ،أو حاازن مفاارط فإنااه قااد يمشااي دون أن يشااعر ،واإلنسااان إذا عثاار عليااه هاام  
 أن ي وجه. وال يدري  ،الواحد لشدة الهم يخرج ال يدري إال وهو يجد نفسه في معان بعيد ،أناس مثل هذا

الميقاات المعاروف، ميقاات  ،، والمقصود بقرن الثعالب هو قرن المناازل((فلم أس ف  إال وأنا بقرن الثعالب))يقول: 
 .أهل نجد الذي يمر عليه من أ ى من الطائف

 فقاال: إن ،فنااداني -علياه الساالم-فاإذا فيهاا جبريال  ،فنظارت ،ل نايظفإذا أنا بسحابة قاد أ ،فرفعت رأسي))يقول: 
 ....((ت فيهمئبما شل أمرع  ،وقد بعث اهلل إليك ملك الجبال ،وما ردوا عليك ،اهلل  عالى قد سمع قول قومك لك

يقوماون بهاا، فمانهم مان هاو  ومعلاوم أن اهلل أوعال المالئعاة بوظاائف وأعماال ،وملك الجبال هو الملك الموعل بهاا
ومانهم  ومنهم من هو موعل بالجباال، موعل بالقطر، ومنهم من هو موعل بالنبات، ومنهم من هو موعل بالوحي،

 من هو موعل بقبض األرواح، ومنهم من هو موعل بالجنة، ومنهم من موعل بالنار، إلى غير ذلك. 
وقد  ،وأنا ملك الجبال ،إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،محمد ثم قال: يا ،فناداني ملك الجبال، فسلم علي  ))يقول: 

 .((...نأطبقت عليهم األخشبي   ، إن شئت  ت  ئبعثني ربك إليك ل أمرني بأمرك فما ش
 :واألخشبان هما الجبالن المحيطان بمعاة، واألخشاب هاو الجبال البلايظ العظايم، يقاال لاه: أخشاب وبعضاهم يقاول

 يقال له: الجبل األحمر.  ،والجبل اآلخر يقابله ،لذي عند الصفاوف االمقصود به جبل أبي قبيس المعر 
يعباااد اهلل وحاادع ال يشاارك باااه  خاارج اهلل مااان أصااالبهم ماانأن ي   بااال أرجااو)): -صااالى اهلل عليااه وساالم-فقااال النبااي 

 .، م ف  عليه((اشيئ  
 -صالى اهلل علياه وسالم-بي فاي بااب العفاو واإلعاراض عان الجااهلين، فاالن عرادياإ :أعناي ،فهذا في غاية المناسابة

فاي وقات  -صالى اهلل علياه وسالم-ماا جااء للنباي  :يعناي ،وجاءع في هذع الحال ،وعرب ،وغم ،عان في وقت شدة
نما جاءع في وقت العرب ،انبساط وار ياح  .فقال له هذا العالم ،وا 

وهااذا فيااه عباارة  ،يئا  شاا أصااالبهم ماان يعباادع ال يشاارك بااه أن يخاارج اهلل ماان رجااا -صاالى اهلل عليااه وساالم-فااالنبي 
 .ولبيرهم -عز وجل-ودرس عبير للدعاة إلى اهلل  ،عظيمة

باادعاء عظاايم عااريض علااى ماان  قااد ياادعوويعظاام الحاازن فإنااه  ،ويشاا د العاارب ،فااإن اإلنسااان حينمااا  ح اادم الاانفس
 .أو أساء إليه ،أو ظلمه ،خالفه

ظلاام بعااد ذلااك فااو  مظلم ااه، ثاام هااو ي   ،مظلااأن ماان الناااس ماان ي   -رحمااه اهلل-ولهااذا ذعاار شاايخ اإلسااالم اباان  يميااة 
 .وذلك بالدعاء على هذا الظالم بأعثر مما يس ح 

، بطريقاة وأوقاات العارب أن ي صارف بطريقاة ي عقال فيهاا ،فالمقصود أن اإلنسان ينبباي لاه ح اى فاي أوقاات الشادة
ذا عان ال يملك ذلك ،صحيحة  .هذع المرحلةو ح ى يجاوز هذع الحال ال يس طيع فإنه ال ي علم بشيء و  ،وا 

اا وقااد ال  ،ثام بعااد ذلاك يناادم عليهاا ت،ب صاارفا أو مااع جاارع ،أو ي صارف مااع ولادع ،ن يطلا  امرأ ااهو جاد العثيارين م 
 يس درك ذلك الخر  أو الخلل الذي وقع بسبب هذا ال صرف. 



ا ،ومااع ذلاك يصابر هاذا الصاابر العبيار ،ذ هاذا األذذ العظايمياؤذ   -صالى اهلل علياه وساالم-فاالنبي    ن النبااي ن دو فم 
}ُقلْل َهلِهِ  َبلِليِمي  -ى اهلل علياه وسالمصال-وهاذع سابيل رساول اهلل  ،هاو مطالاب بالصابر -صلى اهلل عليه وسالم-

 .[111]يوسف: { يَرٍة َأَها َوَمِن ات َلَعِهيَأْدُعو ِإَلى الم ِه َعَمى َلصِ 
فيصادر  ،أو فاي غيار ذلاك ،ي  عاملاهأو فا ،أو االنفعاالت في دعو ه ،به العواطف ذوال ينببي لإلنسان أن   جار 

ذا  بصر العاقل بنفساه ،ال يلي  منه ما -وباين حاال رساول اهلل  ،شاساعا  بيناهبوناا  وماا يصادر عنهاا فإناه يجاد  ،وا 
 عليه الصالة والسالم. 

، -عليه الصالة والسالم-وأن يسقينا شربة من حوضه  ،أن يحشرنا  حت راي ه وفي زمر ه -لعز وج-أسأل اهلل 
  أعلم. واهلل

  وعلى آله وصحبه وسلم.  ،وصلى اهلل على نبينا محمد
 


