
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 موُهمَوعم   ِفيِهمْ  َفَأِقيُموا َأْهميكم ِإلى اْرجُعوا" -عنه اهلل رضي- الُحوْيرثِ  بن َمالك ُسمْيَمانَ  َأبي حديث شرح
 "َوُمُروُهمْ 

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

مالك بن حديث أبي سميمان  -رحمو اهلل-أورد المصنف ففي باب وداع الصاحب ووصيتو عند فراقو لسفر وغيره 
 ،ة متقاربونبَ ونحن شبَ  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: أتينا رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو وأرضاه-الحويرث 

ا نَ فسألَ  ،فظن أنا قد اشتقنا أىمنا ،اً رفيق اً رحيم -صمى اهلل عميو وسمم-وكان رسول اهلل  ،فأقمنا عنده عشرين ليمة
وصموا صالة كذا في  ،وعمموىم ومروىم ،فأقيموا فييم ،ارجعوا إلى أىميكم))فقال:  ،فأخبرناه ،عمن تركنا من أىمنا

 .متفق عميو ،(1)((مكم أكبركموليؤ  ،ضرت الصالة فميؤذن لكم أحدكمفإذا ح ،وصموا كذا في حين كذا ،حين كذا
 .((وصموا كما رأيتموني أصمي)) :البخاري في رواية لو زاد

وكانوا كما  ،أصحاب لومع  -صمى اهلل عميو وسمم-قدم عمى النبي  -رضي اهلل تعالى عنو-مالك بن الحويرث 
ليتشرفوا  -صمى اهلل عميو وسمم-وا إلى النبي ءجا ،في السن :يعني ،"شببة متقاربون" :جاء في ىذا الحديث

 .والتفقو عمى يده ،واألخذ عنو -الصالة والسالم عميو-برؤيتو 
وىذا يؤخذ منو الرحمة في  ،اً رفيق اً رحيم -صمى اهلل عميو وسمم-وكان رسول اهلل  ،فأقمنا عنده عشرين ليمة :يقول

  .صمى اهلل عميو وسمم-وبقوا ىذه المدة عند رسول اهلل  ،طمب العمم
ويدل عمى ذلك  ،إلى زوجاتيم :أي ،وظاىره أنيم اشتاقوا إلى أىميم ،عمن تركنا انَ فسألَ  فظن أنا قد اشتقنا :يقول
أو أمياتيم أو نحو أو إلى آبائيم  -مثاًل -لو كانوا اشتاقوا إلى إخوانيم  :يعني ،عمن تركوا يملأس السياق أنومن 

-عمى ذلك قولو  ويدل ،أزاوجيم خمفيملكن لما سأليم تحقق أنيم قد تركوا  ،ذلك فإن السؤال قد يكون ال معنى لو
صمى اهلل عميو -أن النبي  :بمعنى ،اً رفيق اً رحيم -صمى اهلل عميو وسمم-وكان رسول اهلل  :-رضي اهلل عنو

 ويشق عميو أن يصبر مثل ىذه المدة ،مدة تطول توأن الرجل قمما يصبر عن امرأوذلك  ،راعى أحواليم -وسمم
  .وال عمة ،ليس بو بأسالذي  ،ىذا الرجل السوي ،-عشرين ليمة-

يجمس  ،ىم ليسوا جمادات ،من السائقين وغيرىم ،من النساء والرجالأن ىؤالء الخدم  :وىي ،ومن ىذا نأخذ فائدة
 ،يستبيحونو ويستحمونو ،-عز وجل-يباح فييا كل شيء من حدود اهلل الواحد عن امرأتو وقد يكون جاء من بمد 

أو ىذا ليس معو  ،زوجليس معيا  ،ال تسافر ،أو تجمس ىذه الخادمة لمدة سنتين ،ثم يجمس عنده لمدة سنتين
 ؟يستحوذ عمى تفكيره غل ذىنو؟ ما الذي يقوم معو ويقعدما الذي يفكر بو؟ ما الذي يشفما ظنكم؟  ،زوجة

                                                           

، وقول المؤذن: الصالة في عٍ إذا كانوا جماعة، واإلقامة، وكذلك بعرفة وجم   كتاب األذان، باب األذان لممسافر( أخرجو البخاري، 1)
(، ومسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة 631(، رقم: )1/128في الميمة الباردة أو المطيرة ) الرحال

(1/465.) 



أو في  ،الشبكةفي ولربما  ،لربما يوجد ما يثيرىا ويحركيا من مشاىدات وقنواتالتي  ،ىو ىذه الغريزة المتوقدة
ذا فكيف بي ،-نسأل اهلل العافية-ا فتعيده صبي   ،الرجل اليرمفيرى أشياء تستفز  ،طريق الياتفعن ىذه األجيزة 

 .واهلل المستعان ،ويأتي في كل يوم ،ثم بعد ذلك ىو الذي يذىب بالبنات ،؟اً اإلنسان الذي يمتمئ قوة وشباب
  .العفاف وغض البصرفيكون ذلك أدعى إلى  ،يؤتى معو بزوجتو ،ه أمور تحتاج إلى مراعاةىذ

 .((ومروىم ،فأقيموا فييم وعمموىم ،ارجعوا إلى أىميكم)) :يقول: فقال
 ،فيعممون ىؤالء ،إلى أىمييم نيرجعو  ،ىم بقوا عنده عشرين ليمة ،أمرىم أن يرجعوا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

 .وما أشبو ذلك ،وينيونيم ،ويأمرونيم ،ويدعونيم إلى اهلل
أنو يكون مؤىاًل ليحمل  ،أو نحو ذلك ،ىل يؤخذ منو أن اإلنسان إذا تمقى العمم في مدة كيذه في عشرين ليمة

 ويتصدر في ىذا؟  ،الدعوة إلى الناس
 .(1)((بمغوا عني ولو آية)) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،ال :الجواب

 ،الدعوة تحتاج إلى فقو ،أو بالغ لحديث ،بالغ آليةمجرد  تلكن الدعوة ليس ،يبمغ عنو ولو آية ،فيذا في البالغ
تحتاج إلى معرفة بواقع ىؤالء الناس و  ،بون بوخاطَ وتحتاج إلى معرفة بما يُ  ،تحتاج إلى معرفة بأحوال المخاطبين

فإنو  ،فاإلنسان حينما يذىب إلى بالد كثيرة ،السيما في زماننا ىذا ،ويراعى ذلك كمو ،البيئة التي يعيشون فيياو 
ظن بيذا الذي قد جاء أنو من ويُ  ،الكبارسأل عن كل شيء وأمور من النوازل يُ  ،ل عن الدقيق والجميلأسيُ 

 :يقال لو ،ىو أمثميم ،بين أن يقال لإلنسان الذي تعمم بعض العمم ويذىب إلى ناحية فرقٌ  :ولذلك أقول ،العمماء
تذىب وتدعو  ،بق وغر  شر   ،تصدر :وفرق بين أن يقال لو ،وتأمرىم وتنياىم ،عمميم ما تعممتو اذىب إلى أىمك 

 .إلى اهلل
رضي - اكما بعث معاذً  ،كان يبعث عمماء ،حينما كان يبعث من يعممون الناس -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

لكن  ،وما أشبو ذلك ،تعميميم وعمميم وقضائيمتحتاج إلى التي إلى البالد  ،يبعثيم إلى األقاليم ،-اهلل تعالى عنو
تبارك -فحينما يعمميم أشياء من دين اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ىؤالء من الوفود الذين وفدوا عمى النبي 

كون اإلنسان وبين  ،ففرق بين التصدر لمدعوة أو لمعمم ،األمورفيفقيونيم بيذه  ،يذىبون إلى قوميمىم  -وتعالى
  .تعمميا ألىمو وقومو وجماعتويبمغ أشياء 

والمواقيت جاءت  ،عمميم المواقيت :يعني ((وصموا كذا في حين كذا ،وصموا صالة كذا في حين كذا))قال: 
وفي اليوم الثاني  ،اليوم األول في أول الوقت ،في يومين -صمى اهلل عميو وسمم-جبريل صمى بالنبي  ،مفصمة

 .الوقت ما بين ىذين :وقال لو ،في آخر الوقت
صمى اهلل عميو -فأمره النبي  ،عن مواقيت الصالة -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك األعرابي الذي سأل النبي 

وصمى في  ،في اليوم األول في أول الوقت -صمى اهلل عميو وسمم-فصمى النبي  ،أن يصمي معو يومين -وسمم
 اليوم الثاني في آخر الوقت.

                                                           

 (. 3461(، رقم: )4/171( أخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل )1)



ويحتمل أن يكون المقصود حضرت  ،((فميؤذن لكم أحدكم)) ،دخل الوقت :يعني ،((الصالةفإذا حضرت )) :يقول
يؤذن أو يؤذن إذا أراد أن يصمي؟ بمعنى متى يؤذن اإلنسان؟ ىل يؤذن لموقت؟  ،أردتم الصالة :يعني :الصالة
األذان ىو إعالم والواقع أن  عمى قول بعض العمماء، ،وقت الصالة بدخولألن األذان ىو اإلعالم  ؛لموقت

بعضيم رخص في ىذا  ،أن من الفقياء من رخص في األذان قبل دخول الوقت :بمعنى ،بدخول وقتيا وزيادة
 ،في مثل الفجر أن يؤذن قبل الوقتلكن يوجد من الفقياء من رخص  ،أو ال اعن كون ىذا صوابً  بغض النظر

كذلك أيًضا حينما يجمع بين الصالتين ال يؤذن لألولى في  ،لدخول الوقت عمى ىذا القول افما صار إعالمً 
نما يؤذن في وقت الثانية ،عند دخول الوقتجمع التأخير    .وا 
ال  ،نعم :ىل يشرع لو األذان أم ال يشرع؟ نقول ،صمى في منتصف الوقت ليس في أولو ولم يؤذنكذلك لو أنو 
 .فيو عبادة ،لدخول الوقت افما صار ىذا إعالمً  ،بأس أن يؤذن

 .((وليؤمكم أكبركم ،فإذا حضرت الصالة فميؤذن لكم أحدكم ،وصموا كذا في حين كذا)) :يقول
ألقو عمى بالل فإنو )) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-النبي أن وجاء في حديث األذان  ،أحدكم :قالفي األذان 

 .(1)((أندى منك صوًتا
نو إف ،جد اثنان أحدىما أندى في صوتوفإذا وُ  ،بخالف اإلمامة ،يطمب فيو حسن الصوتاألذان فدل عمى أن 
 .أولى باألذان

جمع األحاديث الواردة لكن تُ  ،ىذا الحديث مخرج في الصحيحين ((وليؤمكم أكبركم)) :قالفوأما بالنسبة لإلمامة 
 .(2)...((لكتاب اهلل يؤم القوم أقرؤىم))أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-فقد ثبت عن النبي  ،في ىذا الباب

واهلل تعالى -إنما ذلك ألنيم فدل ذلك عمى أن األكبر  ،إن كانوا في القراءة سواء ،بعده أعمميم بالسنةورتب 
عشرين  -صمى اهلل عميو وسمم-عند النبي  اً وا جمسوا جميعءجا ،كانوا سواء في القراءة والفقو والعمم بالسنة -أعمم
 ،متساوٍ  ،فينا ما المرجح؟ عمم ىؤالء بالقرآن وبالسنة متحد ،عمى حد سواء اً جميع فيذا القدر الذي تعمموه ،ليمة

ال فاألقرأ ،في ىذا الحديثفالمرجح ىو السن    .وا 
أو أن  ،ىل المقصود أن يكون اإلنسان أقرأ بمعنى أحفظ ،في المراد باألقرأ -اهلل رحميم-واختمف العمماء 

السمف الصالح ما كانوا يتمقون القرآن كما و  -رضي اهلل تعالى عنيم-ألن الصحابة  ؛المقصود الحفظ وزيادة
 ،عشرة سنة تيعمر جمس اثن ،سنوات يَ ابن عمر جمس في البقرة ثمان ،فكانوا يتمقونو مع التفقو بمعانيو ،نتمقى

 -صمى اهلل عميو وسمم-ننا القرآن أصحاب رسول اهلل ئو قر أخبرنا الذين كانوا يُ  :ميمَ كما يقول أبو عبد الرحمن الس  
أو عشر آيات حتى يتعمموا ما فييا من العمم  ،أنيم ما كانوا يتجاوزن خمس آيات -رضي اهلل عنو-كعثمان 
 .(3)اً فتعممنا العمم والعمل جميع :قالوا ،والعمل

  .(4)كنا نتمقى اإليمان قبل القرآن -رضي اهلل عنيما- وحديث ابن عمر
                                                           

 (.1873(، رقم: )1/587يؤذن ويقيم غيره )أخرجو البييقي في السنن، كتاب الصالة، باب الرجل  (1)
 (.673(، رقم: )1/465أخرجو مسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة ) (2)
 (.23482(، رقم: )38/466أخرجو أحمد ) (3)
 (.5291(، رقم: )3/171)(، والبييقي في السنن الكبرى 111(، رقم: )1/91( أخرجو الحاكم في المستدرك عمى الصحيحين )4)



 :يعني ،ُقتل سبعون من القراء :لما قيل ،اء عندىم يعني العمماءر  القُ مصطمح كان  وغير ذلك مما يدل عمى أنو
 ،عمى البطون اً أشد حرص -في غزوة تبوك-نا ىؤالء ئمثل قراما رأينا  :المنافقون قالوا ألما استيز  ،ىؤالء أىل عمم

كما يستيزئ بعض ون بيم ئيستيز  ،يقصدون العمماء ،المشايخيقصدون  ،ىم يقصدون طمبة العمم ،إلى آخره
ومن فتاواىم وكل يوم شانين  ،ويسخرون منيم ،يشتمون عمماءنا من األحياء واألموات ،الكتاب اليوم في الصحف

 .والبقية في الطريق ،اً ما تركوا أحد ،حممة عمى واحد
 :لذين قالواا ،لكن ليس ىذا محل اتفاق ،عمماءال ،فقياءال :عنيبمعند كثير من أىل العمم  اءر  القُ فالمقصود أن 

  .اً راءة استدلوا عمى ىذا بأشياء أيضمجرد القالمقصود 
 .بعد ذلك اً والسن يكون مرجح ،ثم األعمم بالس نة ،األقرأ
عمى صمى أماميم  -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ((وصموا كما رأيتموني أصمي))وفي رواية لمبخاري  :يقول
 .-صمى اهلل عميو وسمم-صالة النبي ا في صفة وىذا الحديث مشيور جد   ،بو يتأسواوأمرىم أن  ،وعمميم ،المنبر

 .وفيو أنو جمس لالستراحة
ارجعوا إلى أىميكم فأقيموا )) :قال ،أوصاىم -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي في ىذا الحديث ىو  الشاىد
 .عند توديعووصية المسافر  ،ىذا الشاىد في الباب ...((فييم

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم


