
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

شرح حديث سهل بِن سعٍد السرضي اهللا عنه- اِعِدي-:" نِطيألعالر اهللاي فْتَحالً يجِهةَ غَداً ريدلَى يع "  
  

   بن عثمان السبتخالد: الشيخ
  : السالم على رسول اهللا، أما بعد والصالة و،الحمد هللا

رضي اهللا - سبق الكالم على حديث أبي هريرة ير والدعاء إلى الهدى أو الضاللة على الخففي باب الداللة
 ،من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -عنه
ه ال ينقص ذلك من  آثام من تبعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثلنقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعال ي

  .، رواه مسلم)١())آثامهم شيئاً
رضي اهللا - حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي الخزرجي األنصاري -رحمه اهللا-ومما ذكره المؤلف 

صلى اهللا -، وكان حينما توفي النبي -مرضي اهللا تعالى عنه-، وهو في عداد صغار الصحابة -تعالى عنه
  حتى كانت وفاته متأخرة إلى سنة ثماٍن-رضي اهللا عنه-، وعمر طويالً  عشرة سنة له خمس-عليه وسلم

 إنه آخر من مات من الصحابة في :وثمانين من الهجرة، وقيل إحدى وتسعين، ولهذا قال بعض أهل العلم
 بلغت ثمانية وثمانين حديثاً ومائة، وقد أخرج -صلى اهللا عليه وسلم-المدينة، وروايته عن رسول اهللا 

  . وعشرين منهان خمسةالشيخا
 يوم بدر : قال يوم خيبر، يعبرون باليوم عن الغزوة، كما يقال-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا أنذَكر 

 بل ،ومعلوم أن وقعة خيبر لم تكن يوماً واحداً ،ويوم أحد، وما أشبه ذلك، أي اليوم الذي وقعت فيه الغزوة
 وطالت مدتها أو قصرت، يوم خيبر، ،ن تعددت أيامهاإ وكانت أياما، فالعرب تعبر باليوم عن الغزوة

  . ويجتمعون ويسيرون خلفها،، والراية هي التي ينضوي تحتها الجند)٢(...))ألعطين هذه الراية غداً((
ر تنكيراً يفيد  منكّ))رجالً(( : وهذه بشرى، وقوله))ة غداً رجالً يفتح اهللا على يديهألعطين هذه الراي(( :يقول

  . من صفته أن اهللا يفتح على يديه،التعظيم
 -عز وجل-، اجتمع له هذا وهذا، محبة اهللا ))يحب اهللا ورسوله، ويحبه اهللا ورسوله(( : قال،واألمر اآلخر

 ومن الذي يصل إلى هذا القدر ،-تبارك وتعالى- هللا ته بمحب-صلى اهللا عليه وسلم-له، وشهد له النبي 
  .؟والمنزلة

صلى اهللا عليه - ولكن حين يشهد النبي  عنه،بمنأى ولكن قد تكون حاله ،من ذلكواإلنسان قد يدعي شيئاً 
  .نقبةدانيها متشك أن هذه منقبة ال   ألحد من الناس بمثل هذه الشهادة العظيمة فال-وسلم

                                                
  .)٢٦٧٤: (، رقم)٤/٢٠٦٠(أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة  -١
رضي اهللا -، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة  )٤٢١٠: (، رقم )٥/١٣٤(أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر         -٢

 )٢٤٠٦: (، رقم)٤/١٨٧٢ (-رضي اهللا عنه-، باب من فضائل علي بن أبي طالب -تعالى عنهم
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، -صلى اهللا عليه وسلم- من حضر من أصحاب النبي :، بات الناس يعني))فبات الناس يدوكون ليلتهم((: قال
  الذي سيعطى هذه الراية، ليس حبا يتحدثون ويتحاورون، يفكرون ويقلبون النظر من هو هذا: أي،يدوكون

عز - إنما يطلبون ما عند اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-ما أشبه هذا، فكان أصحاب النبي وللرئاسة واإلمارة 
، كل  ويحبه اهللا ورسولهوله، أنه يحب اهللا ورس:ا ذكر هنا من أنه متحقق بهذين الوصفينم، وإنما ِل-وجل

   فباتوا يفكرون تلك الليلة من هو؟ هل هو أبو بكر، أو عمر أو فالن؟إنسان يريد هذا،
 لما جاءوا وأصبحوا، جاءوا : أنا أحب اهللا ورسوله، فقال،أنا عسى أن أكون: كلهم يرجو أن يعطاها، يقول

    ، كما حصل حينما قال النبي -ليه وسلمصلى اهللا ع-كل واحد أحرص ما يكون على أن يراه رسول اهللا 
 لوفد نجران من النصارى، حينما أخبرهم أنه سيبعث معهم أميناً، أمين هذه األمة، -صلى اهللا عليه وسلم-

صلى اهللا -نه ذكر أنه كان يتطاول في الصف، ليراه النبي يومئذ، حتى إفما تطلعت إلى اإلمارة ك: يقول عمر
 صلى اهللا عليه -جل أن يراه النبي أ تعال يا عمر، فكان يتطاول من :أن يقال، كأنه متوقع -عليه وسلم

 هذه الشهادة  جاهز أذهب إلى نجران، طالما أن المسألة فيهاأنا ذا  ها:، فال يخفى من بين الناس، فيقول-وسلم
  .أنه أمين هذه األمة
 ، وصالح قلب،إحسان ونفع متعد ما تأتي من فراغ، تأتي من بذل، ونصح و-أيها األحبة-وهذه األوصاف 

رجى أن ي ، وبذل بذلهم، واستن بسنتهم،، فمن سلك طريقهم-تبارك وتعالى- وعمل وتقوى هللا ،وصالح حال
  .جل جالله-يبلغ بإذن اهللا 

 هو يشتكي ، يا رسول اهللا: فاز وظفر، فقيل))؟أين علي بن أبي طالب(( : فقال، كلهم يرجو أن يعطاها:يقول
ستطيع اإلنسان معه  بالرمد، وهو وجع معروف إذا أصاب العين ال ي-رضي اهللا عنه- قد أصيب عينيه، كان

  .، وتكون في حال تتشوش معها الرؤية العين تدمع،ونهأن يتصرف في شئ
 في عينيه، ودعا له فبرئ حتى كان -صلى اهللا عليه وسلم-تي به، فبصق رسول اهللا  فُأ،لوا إليه فأرِس:قال

عليه الصالة - ومن دالئل نبوته وآياته ،، وهذا من معجزاته-عليه الصالة والسالم- وجع كأن لم يكن به
 لمن سالت عينه على -صلى اهللا عليه وسلم- التي أعطاه اهللا إياها، بصق بالعين وبرئت كما فعل -والسالم

  .ها شيء، فعادت كأن لم يكن ب ومسحها-صلى اهللا عليه وسلم- فردها ، خرجت عينه في الغزوة،خده
 ولك الجنة، وإن شئت  صبرتإن شئِت(( :وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع لما طلبت منه الدعاء، قال

 أال اهللا لي أن ال أتكشف، فدعا لها بهذا المقدار،  فادع، ولكن إني أتكشف، أصبر:فقالت )٣())دعوت اهللا لك
  .عليه الصالة والسالم-تتكشف، فما صارت تتكشف إذا سقطت في صرعها وتخبطها، 

 : يعني،، أقاتلهم؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يا رسول اهللا:-رضي اهللا عنه- قال علي ، فأعطاه الراية:يقول
صلى - ال إله إال اهللا، وهذا موافق لقول النبي :على اإلسالم، ال أقبل منهم الجزية، وإنما أقاتلهم حتى يقولوا

                                                
، ومسلم، كتاب البر والصلة )٥٦٥٢: (، رقم)٧/١١٦(يح  أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الر          -٣

  .)٢٥٧٦: (، رقم)٤/١٩٩٤(واآلداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 
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س حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأني رسول اهللا، فإذا قالوها عصموا اتل الناأمرت أن أق(( :-اهللا عليه وسلم
  .)٤())هم وأموالهم إال بحق اإلسالمدماءمني 

قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ {: -تبارك وتعالى- وهو قوله ،وهذا العموم في السنة يخصصه القرآن
يحرمون ما حرم اللّه ورسولُه والَ يِدينُون ِدين الْحقِّ ِمن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب حتَّى يعطُواْ ِبالْيوِم اآلِخِر والَ 

وناِغرص مهٍد ون يةَ عيوهي آخر ما نزل في القتال، وهذا في سورة براءة]٢٩ :التوبة[ }الِْجز ،.  
 على رسلك، ال تستعجل حتى تنزل بساحتهم، وفي بعض الروايات امِض، ))ذ على رسلكنفُا(( :فقال: يقول

 يريد أن يسأل ، يا رسول اهللا: فأراد أن يسأل فصاح بصوته،ا فلما مشى قليالً تذكر شيًئ، ال تلتفت:أنه قال له
ساحتهم،  حتى تنزل ب:، يقول-صلى اهللا عليه وسلم-لتفت امتثاالً لقول الرسول ا، ما ؟على أي شيء أقاتلهم

دعهم إلى اثم (( وهي التي تكون دون بيوتهم أو بينها أو نحو ذلك، ،والساحة هي المكان الفضاء في ديارهم
 لك من  يهدي اهللا بك رجالً واحداً خير وأخبرهم بما يجب عليهم من حق اهللا تعالى فيه، فواهللا ألن،اإلسالم

  .، متفق عليه))حمر النعم
وا دعسالم ويخبرهم بما أوجب اهللا عليهم، وهذا هو المشروع قبل قتال الكفار، أن ي يدعوهم إلى اإل:هنا قال له

 فإنه يجوز ، ولكن إن كانت الدعوة قد بلغتهمبغتون وال يدرون على أي شيء قوتلوا فال ي،إلى اإلسالم
 على :، يعني)٥(ون حينما أغار على بني المصطلق وهم غار-صلى اهللا عليه وسلم-مباغتتهم كما فعل النبي 

، هذا هو الجمع بين -عز وجل-غفلة، وذلك أن الدعوة قد بلغتهم، فيجوز هذا في هذه الحالة، والعلم عند اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم-هذه األحوال التي صدرت من رسول اهللا 

س األموال عند  أنف))جالً واحداً خير لك من حمر النعمن يهدي اهللا بك راهللا ألفو(( :الحاصل أنه هنا قال له
 حمر، أللوانها الغالبة، فهداية رجل أفضل لك من هذه النفائس من األموال، وهذا :العرب هي اإلبل، يقال لها

 فدخل اإلسالم على يده أو تاب على يده أحد من ،يدل على أن اإلنسان إذا استجاب له أحد من غير المسلمين
  .والمكاسب الدنيوية والذهب والفضةرات الناس وصلحت حاله أن ذلك خير له من ألوان التجا

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا ضربتُم ِفي سِبيِل اللِّه فَتَبينُواْ والَ تَقُولُواْ ِلمن َألْقَى ِإلَيكُم {:  يقول-عز وجل-واهللا 
ِعند اللِّه مغَاِنم كَِثيرةٌ كَذَِلك كُنتُم من قَبُل فَمن اللّه علَيكُم السالَم لَستَ مْؤِمنًا تَبتَغُون عرض الْحياِة الدنْيا فَ

  .]٩٤: النساء[ }فَتَبينُواْ
فبين لهم أن هذا الذي يكون عند اهللا من الجزاء أفضل مما يأخذونه من غنيمة من هؤالء الكفار إذا قاتلوهم 

 وبذل -عز وجل- وبهذا نعرف أهمية الدعوة إلى اهللا ، خيرواستولوا على أموالهم وديارهم، فما عند اهللا
 ولك ،رتهمبصالنصح للناس وتعليم الخير للقاصي والداني، فكل كلمة ينتفع بها هؤالء لك من األجر بقدر ما 

                                                
: ، رقـم  )١/١٤] (٥: التوبة[} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم       {: أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب     -٤
  .)٢٠: (، رقم)١/٥١(ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا : ، ومسلم، كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا)٢٥(
: ، رقـم )١٤٨/ ٣(أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية           -٥
 من غير تقـدم اإلعـالم       لكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم    والسير، باب جواز اإلغارة على ا     ، ومسلم، كتاب الجهاد      )٢٥٤١(

  ).١٧٣٠: (، رقم)٣/١٣٥٦(باإلغارة 
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 أن يجعلنا -عز وجل- مما عرفوه من طريقك، فنسأل اهللا -عز وجل-كأجورهم فيما عملوا به من طاعة اهللا 
، وأن  وأن يشفي مرضانا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل منا،داة مهتدينوإياكم ه

 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد، ويجعل آخرتنا خيراً من دنيانا، مبتالناييعاف
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