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 شرح رياض الصالحين

َتُه ُأم   ا عَمْيِه أْن َيُدل  َكاَن َحق   َقْبمي إال ُه َلْم َيُكْن َهبي  "إهّ  - عهممارضي اهلل-شرح حديث عبِد اهلِل بن َعمرو 
     َعمى َخيِر َما يْعَمُمُه لُمْم"

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 م عمى رسول اهلل، أما بعد:والصالة والسال ،الحمد هلل
فنزلنا  ،في سفر -صمى اهلل عميو وسمم-كنا مع رسول اهلل  قال: -رضي اهلل عنيما- وبن عمر فعن عبد اهلل 

صمى اهلل -ره، إذ نادى منادي رسول اهلل ش  صمح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من ىو في ج  منزال فمنا من ي  
إنو لم يكن نبي قبمي إال )) فقال: -صمى اهلل عميو وسمم-إلى رسول اهلل جامعة، فاجتمعنا  الصالة   :-عميو وسمم
ن أمتكم ىذه ج   ،وينذرىم شر ما يعممو ليم ،ا عميو أن يدل أمتو عمى خير ما يعممو ليمكان حق   عل عافيتيا في وا 

 :نة فيقول المؤمنوتجيء الفت ،اق بعضيا بعضً رق  وتجيء فتنة ي   ،وأمور تنكرونيا ىا بالءٌ وسيصيب آخر   ،أوليا
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة  ،ىذه ىذه :وتجيء الفتنة فيقول المؤمن ،ثم تنكشف ،يمكتيىذه م  

ا فأعطاه ومن بايع إمامً  ،يحب أن يؤتى إليوالذي إلى الناس  وليأت   ،فمتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل واليوم اآلخر
 رواه مسمم. ، (1)((فإن جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر ،صفقة يده وثمرة قمبو فميطعو إن استطاع

بر كما و يكون أيضًا من الصوف أو الو  ،الخباء يعني بيت من الشعر ،"فمنا من يصمح خباءه فنزلنا منزالً "قولو: 
ىو موجود إلى اليوم عند أىل البادية، يصمح خباءه يكون عمى عمودين فأكثر، ومنا من ينتضل ينتضل يعني: 

، ومنا -عز وجل-د في سبيل اهلل متمرن والتدرب عمى الرمي لمجيالوذلك  ،مي بالنشاب يرمي بالنبل بالسيامير 
يعني ال ترجع إلى  ،والجشر ىي الدواب والبيائم التي تخرج إلى المرعى وتبيت حيث ىي ،رهش  من ىو في ج  

ر فيي التي تخرج ش  وأما الج   ،ا إلى أىمياوفي المساء ترجع إلى مأواى ،أىميا، الدواب أحيانًا تخرج إلى المرعى
  .وتبيت حيث بمغت، تبيت في المرعى

ىذه دعوة  ،"جامعة : الصالة  -صمى اهلل عميو وسمم-إذ نادى منادي رسول اهلل  رهش  ج  ومنا من ىو في "يقول: 
م أن يجتمعوا ىل ىذه الصيغة ىي مجرد دعاء لالجتماع ولو لم يكن فيو صالة؟ يعني إذا أراد مني ،لالجتماع

اسة في حديث تميم الداري، وقصة المسيح الدجال حينما رأوه في جزيرة من جزائر البحر، س  كما في قصة الج  
قصد االجتماع معيا وي   فمن أىل العمم من يقول: إن ذلك ال يقال إال وتكون فيو صالة، ؟،فقال: الصالة جامعة
  ألنو ذكر الصالة،.  ؛يقول: الصالة جامعة

نما يطمب بذلك  ،لصيغة ليست بنداء لمصالةوىذه ا  -واهلل تعالى أعمم-فالنداء لمصالة باألذان كما ىو معموم، وا 
ذا قال: الصالة جامعة فيي دعوة لالجتماع  حضروا. ا ،عوااجتم   ،االجتماع والحضور، وا 
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عميو أن يدل   كان حق اإنو لم يكن نبي قبمي إال))فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-يقول: فاجتمعنا إلى رسول اهلل 
. -عمييم الصالة والسالم-يفة الرسل ظ، وىذه ىي و ((وينذرىم شر ما يعممو ليم ،أمتو عمى خير ما يعممو ليم

ن أمتكم ىذه))قال:  إياه  -عز وجل-شيئًا مما أعممو اهلل  لم يدع  كذلك  -صمى اهلل عميو وسمم-يعني النبي  ((وا 
فمن ذلك أنو قال بعد أن ذكر تمك المقدمة:  ،م إليو، وما كان فيو شر حذرىم منومما فيو نفٌع ليم إال بينو ودعاى

ن أمتكم ىذهقال ىذه المقدمة، ثم قال:  "إنو لم يكن نبٌي قبمي" ، جعل عافيتيا في ((عل عافيتيا في أولياج   ))وا 
و؟ إذا كان ىذا الخطاب أوليا ما ى ((وسيصيب آخرىا بالٌء وأمور تنكرونيا))أوليا يعني: السالمة من الفتن، 

ىي المدة والمرحمة التي كانت قبل الفتن، جعل فيكون أول األمة  -رضي اهلل تعالى عنيم-متوجيًا إلى الصحابة 
وفي زمن عمر، وفي  ،وفي زمن أبي بكر ،-صمى اهلل عميو وسمم-عافيتيا في أوليا، وذلك في زمن النبي 

وأطمت الفتن بقرونيا ولم  ،كسر الباب -رضي اهلل تعالى عنو-قتل فمما  ،خالفة عثمان إلى الوقت الذي قتل فيو
ت فيو من الفتن الذي سممكون العافية في أول ىذه األمة في ذلك الوقت لى يومنا ىذا إلى قيام الساعة، فتيغمق إ
 .والبالء

لقرون المفضمة ؛ ألن وقت اشكالمن إ القرون المفضمة ولكن ىذا ال يخموومن أىل العمم من يقول: إن ذلك في 
ىذه الفرق األربع الكبار  ،وس البدع الكبرى التي تفرعت منيا الفرق الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئةظيرت رء

رضي اهلل -ىي التي تفرعت منيا الفرق فكان ذلك في القرون المفضمة، فظير الشيعة في أواخر عيد الصحابة 
، ثم بعد ذلك ظيرت الطوائف كالقدرية -رضي اهلل عنو-عمي وظير الخوارج كذلك كل ىؤالء في زمن  ،-عنيم

فالشاىد أن القرون الثالثة المفضمة  ،في أواخر عيد الصحابة، وظير أيضًا المرجئة في زمان التابعينوغيرىم 
 ظيرت فييا ىذه الفرق جميعًا. 

 ،يا ما أدركو المخاطبون، وىذا يدل عمى أن المقصود بأول((وأمور تنكرونيا ىا بالءٌ وسيصيب آخر  ))يقول: 
 تنكرونيا يعني أن منيم من سيدرك ىذا ثم ينكر ىذه األمور التي حصمت. 

بمعنى إذا جاءت  ،ويخفف بعضيا بعضا ،ان بعضيا بعضً يو  ي   :، أي((اق بعضيا بعضً رق  وتجيء فتنة ي  ))قال: 
ثم  ،الفتنة واستنكرىا الناس وشقت عمى نفوسيم جاءت فتنة بعدىا أعظم منيا فتنسييم األولى وتيونيا في نفوسيم

وىكذا يبقى الناس يتقمبون في الفتن ويتنقمون من فتنة  ،ثة أكبر من الثانية فتنسييم الثانيةلاثبعد ذلك تأتي فتنة 
وفي بعضيا  ،ا ىذا وفي عصور قبمو إال أنو في بعض األوقات تزيد الفتنإلى أخرى كما ىو الحاصل في عصرن

 واهلل المستعان.  ،تخفت
أما المنافق فإنو ال يبالي ألن األمر ال  ،يقولو المؤمن ،((وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: ىذه ميمكتي))يقول: 

 وه بما لم يتجرأن يرتع ويجترئ عمى التفو وىو ال يكترث بالفتن وال يخشى عمى إيمانو بل إنو في أوقات الفتييعن
الناس  ن ما كان يخفيو ويشكك ويمبس عمىعمالنفوس، فيبدأ يتكمم وي مخبآت إلخراجتكون فرصة  ،عميو قبل ذلك

 تبارك وتعالى. -ويفت في أعضادىم ويغرييم بمخالفة شرع اهلل 
ذا قال: ىذه ميمكتي معن ،فالمؤمن ىو الذي يخاف يقول: ىذه ميمكتي ال اه أنو سيأخذ أقصى حاالت الحذر لئوا 

فيكذا ينبغي أن يكون  ،لوغو في ىذه الفتن، ىذه ميمكتيو ب وأوىالكو إنما ىو بذىاب إيمانو  ،يقع في ذلك وييمك
نما ينأح  ى الفتن ال يكون ق  شأن المؤمن إذا رأ  عنيا ما استطاع.  ىمة فييا؛ وا 



وقد جاء عن  ،تستشرفو ،فيا أو استشرف ليا فإنو ال يسممفيي مثل السحب تمر فمن استشر  ((ثم تنكشف))قال: 
مقوا ليذا حمون فييا يعني كأنيم خ  ي رجال أناس يقتأ "،ءماح  إن لمفتن لق  "أنو قال:  -رضي اهلل عنو-عمي 

ويذىبون ويجيئون ويكون ليم من  ،في وقت الفتنة -ما كانوا يعرفون-فيشتير أناس  ،يسرعون في ىذه األمور
يعني: ىذه التي  ، ((وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: ىذه ىذه ،ثم تنكشف))ال يعرف ليم قبل ذلك، النشاط ما 
صمى اهلل عميو -ىذه الفتنة الكبيرة وىكذا، فأعطانا النبي  ،ىذه الفتنة العظيمة ،ةيأو ىذه الفتنة الحقيق ،ستيمكني

 الوصية الجامعة في مثل ذلك.  -وسمم
فمتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل  ،ويدخل الجنة)) ،يعني يباعد عن النار ،((النارح عن ز فمن أحب أن يزح))قال: 

 ايصبح الرجل مؤمنً )) :في الفتن -صمى اهلل عميو وسمم-ألن الناس كما قال النبي  ، ىذه واحدة؛((واليوم اآلخر
 . (2)((يبيع دينو بعرض من الدنيا ،اا ويصبح كافرً ا، ويمسي مؤمنً ويمسي كافرً 

بمعنى أنو يضع نفسو موضع اآلخرين فال يتسرع في الحكم  ((إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليو ليأت  و ))قال: 
ضاًل عن أن يمغ في ضيم فاعة بأعر يعمييم وال في اتياميم وال في األخذ بالمتشابو من كالميم وال في الوق

-  موافق لقولو م من الفتن، وىذا يؤتى إليو، ىذا الذي يريد أن يسمإلى الناس الذي يحب أن  الدماء، وليأت  
 ، فكما أنو يحب أن يحمل الناس  (3)((ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو)) :-صمى اهلل عميو وسمم

كالمو عمى أحسن المحامل وأال يقع أحٌد في عرضو فضاًل عن أن يعتدي عميو بالقتل فما دونو أو أن يحكم 
ىذا  ر  ذك   فينا لمناسبة   ،ن الدين، وكذلك إذا كان أميرًا فإنو يحب أن يطاعالمروق مو عميو بالضالل أو الكفر 

 فال شك أن ىذا داخل فيو.  الحديث في ىذا الباب
والبيعة  ،معنى: بايعوب، أعطاه صفقة يده ((فأعطاه صفقة يده وثمرة قمبو)) ،يعني إماماً  ((ع أميراً يومن با))قال: 

إذا بايع أحدىم اآلخر مد يده إليو ثم ضرب أحدىما يد  وايعني العرب كان ،بالصفق عمى اليد ،كانت تؤكد باليد
يمين تأكيدًا لمحمف بالمفظ بالقول  :وقيل ليا ،خذ بيمين صاحبو، كما أنو في اليمين أيضًا يأاآلخر بكفو تأكيداً 

ىذا في  ،صفقة يده نعم ،وبعضيم يقول: بأصبعين ىكذا ،كأن يعطيو يده فيصفق بيده ةفيأخذ بيمينو، وىنا البيع
  ولكنو يكفي أن يكون ذلك بالقول.  ،أصميا
فميطعو إن )) ،كأنو باع نفسو ،ولذلك يقال ليا: بيعة ؛بمعنى أنو عاىده ((ة يده وثمرة قمبوقفأعطاه صف))قال: 

نما كما سبق لما بايع النبي  ((استطاع  رضي اهلل-بو اأصح -صمى اهلل عميو وسمم-ليس معنى ذلك التخيير، وا 
  }اَل ُيَكمُِّف الم ُه َهْفًسا ِإال  ُوْسَعَما{يعني بيذا القيد،  "فيما استطعتم" :قال ليم في آخر ما قال لما بايعوا -عنيم
ضربوا عنق ايعني بويع ألمير فجاء آخر ينازعو ف ((فإن جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر))، [246]البقرة:
وحفظ مصمحة األمة  ،ألن ذلك سيشق الصف ويفرق األمة؛ (4)((من كان كائناً )): وفي بعض الروايات ،اآلخر

ولو  ،العامة ودفع الضرر العام عنيا ودفع الفتن وأسباب الفتن مقدم عمى غيره، ولو كان فيو فوات بعض النفوس
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واهلل تعالى  ،أو قيادة المعارك ونحو ذلك ،والدراية بسياسة األموربمغ ما بمغ من الحذق والمعرفة والعمم والدين 
 أعمم. 

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
 


