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 شرح رياض الصالحين

ْطم ي   يزيد   بن   الل   عبد   حديث رحش ين ك مْ  الل أ ْست ْودع  " -عنه الل رضي- الخ   -عنه الل رضي- أ نس   وحديث" د 
و  "  "ْقو ىالت   الل د ك  ز 

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

-    أورد المصيير  والييدعال لييد وطليي  الييدعال مرييد  ،وداع الصيياح  ووصيييند عرييد فرارييد لسييفر و ييير ففييب بييا  
صييلى اهلل عليييد -رييال: نييان رسييول اهلل  -رضييب اهلل نعييالى عرييد-الخطمييب حييديث عبييد اهلل بيين يزيييد  -رحمييد اهلل

 .(1)((وخوانيم أعمالنم ،وأمارننم ،ديرنم أسنودع اهلله ))إذا أراد أن يودع الجيش رال:  -وسلم
أريد  -رضيب اهلل نعيالى عريد-عبد اهلل بن عمر فقد مضى فب الليلة الماضية حديث  ،ا بالجيشمخنص  وليس ذلك 

 ،يودعريييا -صيييلى اهلل علييييد وسيييلم-ادن مريييب حنيييى أودعيييك نميييا نيييان رسيييول اهلل  :اً نيييان يقيييول للرجيييل إذا أراد سيييفر 
  .(2)((وخوانيم عملك ،وأمارنك ،ديرك أسنودع اهلله )) :فيقول

 ،ديرك وأمارنيك وخيوانيم عمليك أسنودع اهلله  :عللمود  ع المود  رول والحنمة من  ،ورد مضى النالم على هذ  األمور
ولربميا النخفي  مين أحنيام  ،أن السفر مظرية للنيرخص والنخفي  مين نثيير مين الميرولاتإلى إن ذلك يرجع  :ورلرا
ميا يحصيل عيادة مين ال ريي  فيب أو نيان ذليك بسيب   ،المشيقة العارضية فيب السيفرسوال نيان ذليك بسيب   ،الشرع

ويقيار  ميا ال يقارفيد فيب بليد   ،فيصدر مريد نصيرفات  يير ال قية ،وال يبالب ،فال يرعوي ،البلد النب ال ُيعر  فيها
 .أحياًرا

حفظ فييب ليييُ  -نبييارك ونعييالى-أن ينييون وديعيية عرييد اهلل  :يعرييب ،أسيينودع اهلل ديرييك ،دعى لييد بهييذافهرييا يحسيين أن ُييي
اسينودعرا ونيل ميا  ،والمشيب أمارية ،والسيمع أمارية ،وأن الرظير أمارية ،وميا ييدخل فيهيا ،اً وذنررا األمارية أيضي ،ديرد
والوعيود والعهيود  ،فيال نضييع ،ونلفريا بيد مين األحنيام الشيرعية والننيالي  هيو مين ربييل األماريات -عز وجل-اهلل 

  .والمواثيق
ثييم  ،معصييةو فاإلرسيان لربمييا فيب لحظيية  فلية يقييع فيب مرنيير  ،ألن األعميال بييالخوانيم :ورلرييا ((أعميالنموخيوانيم ))

 .فيفنضح فب الدريا واآلخرة ،يموت عليها
 ،لنفييى فييب زجيير المييرل عيين ذرييو  الخلييواتولييو لييم ينيين إال هييذا  ، (3)((إرمييا األعمييال بييالخوانيم)) :وذنررييا الحييديث

 .رسأل اهلل العافية-يموت وهو على هذ  الحال  ،يقبض

                                                           

(، والرسا ب فب السرن النبرى، ننا  عمل 1061(، ررم: )3/33الوداع ) ( أخرجد أبو داود، ننا  الجهاد، با  فب الدعال عرد1)
 (.16108(، ررم: )9/189اليوم والليلة، ما يقول للشاخص )

(، والنرمذي، أبوا  الدعوات عن رسول 1066(، ررم: )3/33أخرجد أبو داود، ننا  الجهاد، با  فب الدعال عرد الوداع )( 1)
 (.3331( ، ررم: )5/399ا  ما يقول إذا ودع إرسارا )، ب-صلى اهلل عليد وسلم-
 (.0066(، ررم: )8/113أخرجد البخاري، ننا  القدر، با : العمل بالخوانيم )( 3)



 ،فب مسجد -أعزنم اهلل-فب رمضان فب دورة ميا   ،لعلنم رأينم فب بعض الصور بعض من ينعاطون المخدرات
 .رسأل اهلل العافية

 .محمودة ير  ، ير جيدةال شك أرها خانمة  فب الرهار ،فب رمضان ،قذر والرجاسةمنان الورأسد فب 
صييلى اهلل -ريال: جييال رجيل إلييى الربيب  ،وهيو خخيير حيديث فييب هيذا البييا  -رضيب اهلل عرييد- حيديث أرييسثيم ذنيير 

 :ريال ،زدريب :ريال ،دعيا ليد ((زودك اهلل النقيوى)) :فقيال ،فزودريب ،اً إرب أريد سفر  ،يا رسول اهلل :فقال -عليد وسلم
وهيو نميا  .وريال حيديث حسين ،النرميذيروا   (1)((ويسر لك الخير حيثما نرت)) :رال ،زدرب :رال ((و فر ذربك))
 .رال

 :يقييول ،إذا أراد أن يسييافر ،وعلمييديثييق بييد وبديرييد ميين مالوصييية اإلرسييان  طليي يؤخييذ ميين هييذا الحييديث مشييروعية 
 -عيييز وجيييل-بييي ذن اهلل  اً وينيييون ذليييك سيييبب ،فنرفعيييد ،نبقيييى عالقييية فيييب ذهريييدفربميييا يسيييمع نلمييية  ،أوصيييرب ،زودريييب

 .فيها ينورط اإلرسانلخالص من أمور رد 
ألن الوصية  ؛وفيها إشارة للوصية ،هب دعوة :يعرب ،دعا لد بهذ  الدعوة الجامعة -صلى اهلل عليد وسلم-فالربب 

 ،أوصيك بزيد ،أوصيك بنذا :نقول ،ويحث على فعلد ولزومد ،بما يؤند المقنرن فب األصل هب األمر أو الرهب 
فييالن  ،فهييذ  يقييال لهييا الوصييية ،بنأنيييد :يعرييب ،إرمييا هييب أميير ورهييب وزيييادة ،هييب ليسييت مجييرد أميير ورهييب :يعرييب

 .أوصارب بنذا
وفييب ضييمن ذلييك  ،دعييا ليد ((زودك اهلل النقييوى)) :فقييال ،زودريب :رييال ،ادُع لييب :ميا رييال ،زودرييب :هريا الرجييل رييالف

والني   ،ويرضيا  -عز وجل-ألن النقوى نشنمل نل ما يحبد اهلل  ؛وهذ  أجمع الوصايا ،إشارة إلى مالزمة النقوى
 .عن نل ما يسخطد

زودك اهلل )) :-صييييلى اهلل عليييييد وسييييلم-فييييدعا لييييد الربييييب  ،واجنرييييا  المحظييييورات ،فعييييل المييييأمورات ،هييييذ  النقييييوى
ذا زُ  ،((النقوى  .مشينالخالص من نل أمر حصل لد و  ،حصل لد نل بر ومعرو ود العبد النقوى وا 
 :وال فر نما سبق فب بعض المراسبات ينضمن أمرين اثرين ،((و فر ذربك)) :رال ،زدرب :رال

وميا يرينع عرهيا مين اإلثيم  ،ى العبد شؤمهاوره ويُ  ،عن المعصيةالنجاوز  :الثاربواألمر  ،فال يفنضح ،السنر :األول
مين  اً وألريد يقييد أيضي ،ألرد يسنر رأسد ؛م فر :الذي يضعد المقانل على رأسد حديدال فر   ولذلك ريل للم   ،والعذا 

 .ضر  الحديد
وأن  ،وال فيب اآلخيرة ،ال فب اليدريا ،فال نفنضح ،فمعرى ذلك أرك ندعو ربك بأن يسنرك ،اللهم ا فر لب :رلتف ذا 

 .هذا معرا  ،ينجاوز عن خط ك وذربك
وفيب ذريو   ،ال يصيدر مريد إال ميا يجميل ويلييقف ذا حصلت للعبد النقوى ف رد فب المسينقبل  ((و فر ذربك)) :رال

 ،أشييال اً رحين رسيمع أحياري ،ولو بعد حين ،ألن الفضيحة رد نالحق اإلرسان ؛سنرنُ  ((و فر ذربك)) :رال الماضب
 ،أمييور نارييت ميين ربييل ،وأرييد ليييس رهاييية المطييا  لنخلصييت باالرنحييار ،لييوال الخييو  ميين اهلل :يقييول :يعرييب ،أريياس

                                                           

 (.3333(، ررم: )5/566) -صلى اهلل عليد وسلم-( أخرجد النرمذي، أبوا  الدعوات عن رسول اهلل 1)



وبأهلهيا وصيارت األميور إليى  ،بزوجنيد ،عالرنيد بأهليدوخربيت  ،فينحطم هيذا اإلرسيان ،بشتذرو  نارت من ربل رُ 
 .هب ناريخ ،لنن ربشت ،نا  مرها ،ومشنالت على رضايا رديمة ،وعداوات ،فضا ح

ونييم ميين امييرأة ربشييت لهييا رضييايا بعييد الييزواج فييب  ،ربشييت لهييا رضييايا بعييد الييزواج ،وبعييض الرسييال رفييس الشييبل
ومنالمات لهيا بيأمور  يير  ،فب أمانن ريبة ،رجال  المرأة مع ل رسا ل للزوج فيها صور لهذرسه فنُ ، عالرات سابقة

 .رسأل اهلل العافية ،هذ  رنيجة ،ونولول ،ونبنب ،فنجلس نحثو النرا  على رأسها ،ال قة بعد الزواج
يسر ليد فنُ  ،وفب اآلخرة ،نيسير الخير لد يشمل الخير فب الدريا ((ويسر لك الخير حيثما نرت)) :رال ،زدرب :رال

نمييا يحصييل لييد  ،ييسيير لييد ميين يعيرييد علييى ذلييك اً ونييذلك أيضيي ،وييسيير لييد فعلهييا ،األعمييال الصييالحة النييب يطيقهييا
فنيل  ،ووليد بيار ،وزوجية صيالحة ،ومناسي  مباحية ،من ربح فب النجيارات ،النيسير فب الخير فب األمور الدريوية

  .دعوة جامعةهذ  ير، فهذا من الخ
فيب مزاولية  ،فيب جهية ،فيب عميل ،فينح ليد أبيوا  برنية وخيير فيب منياننُ فقيد ييسير لسرسيان  ،((حيثما نرت))رال: 

 .فبعض الراس ينون هنذا ،د ييسر لد الخيرحيثما نوج  لنن  ،من نجارة معيرة
وأن جميييييع األعمييييال  ،لربمييييا يقرييييع رفسييييد أرييييد ال يصييييلح لشييييبل ،ورسييييأل اهلل العافييييية ،وميييين الريييياس ميييين ال يوفييييق

 .محرومفهذا  ،ولم يرجز عماًل لد شأن ،يذنر اً ث شي ولم يور  فيموت  ،الطيبة ال نراسبدوالمشروعات 
 وخلد وصحبد. ،وصلى اهلل على ربيرا محمد ،واهلل أعلم


