
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

غَزو ولَيس مِعي ما ي ُأِريد الْ يا رسوَل اهللا ِإنِّ: َأسلَم قَاَل فَتًى ِمنَأن" :-رضي اهللا عنه-شرح حديث َأنٍس 
ِبِهَأتجه ز"  

  
   السبت بن عثمانخالد: الشيخ

   : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا
 وهو حديث أنس ،فهذا هو الحديث الرابع واألخير في باب الداللة على الخير والدعاء إلى الهدى أو الضاللة

 القبيلة المعروفة من األزد التي ينتسب إليها كثيرون من الصحابة : أن فتى من أسلم، يعني-رضي اهللا عنه-
 فالناً قد كان ائت :س معي ما أتجهز به، قال إني أريد الغزو ولي، يا رسول اهللا: قال،والتابعين، والعلماء

 أعطني الذي : يقرئك السالم، ويقول-صلى اهللا عليه وسلم- إن رسول اهللا : فقال،تجهز فمرض، فأتاه
  به وال تحبسي منه شيئاً، فواهللا ال أعطيه الذي تجهزتُ-يعني الرجل قال المرأته-  يا فالنة: به، فقالتجهزتَ

  . رواه مسلم)١(ك لنا فيهتحبسي منه شيئاً فيبار
  :هدى من جهتينال الخير والدعاء إلى ووجه تعلق هذا الحديث بباب الداللة على

هذا إلى  دعا هذا الرجل الذي من أسلم أو أرشده إلى أن يذهب -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي :األمر األول
 قد دله على خير وتسبب في تجهيز -صلى اهللا عليه وسلم- فيكون النبي ،الرجل الذي قد تجهز ثم مرض

  .تبارك وتعالى-غاٍز في سبيل اهللا 
صلى اهللا - ما كان قد أعده لخروجه مع رسول اهللا هو أن هذا الرجل الذي قد مرض أعطى :واألمر اآلخر

، فكل من تسبب في خير )٢(ذي بعده أن من جهز غازياً فقد غزاوسيأتي في الباب ال لهذا الرجل، -عليه وسلم
  .م في األجراس ونفع فإنه يكون مشاركاً لهللن

  . وعلى آله وصحبه،وسلم على نبينا محمداهللا  وصلى ،واهللا تعالى أعلم
 

                                                
، )١٥٠٦/ ٣(أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل اهللا بمركوب وغيره، وخالفته في أهله بخير          -١

  .)١٨٩٤: (رقم
، ومسلم، كتـاب  )٢٨٤٣: (، رقم)٤/٢٧(د والسير، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير أخرجه البخاري، كتاب الجها   -٢

  )١٨٩٥: (، رقم)٣/١٥٠٦(اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل اهللا بمركوب وغيره، وخالفته في أهله بخير 
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