
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

  " ثَالثَةٌم ِفي المهِد ِإاللَم يتَكَلَّ "-رضي اهللا عنه-شرح حديث َأبي هريرة 
  

   السبت بن عثمانخالد: الشيخ
  :  والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

 الطويل، -رضي اهللا عنه- أبي هريرة  حديث-رحمه اهللا-ففي باب فضل ضعفة المسلمين أورد المصنف 
 ، وصاحب جريج، وذكر عيسى،)١())..لم يتكلم في المهد إال ثالثة((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 

 اللهم :كما سيأتي في القصة المعروفة، وكذلك الرجل الفارس الذي مر بامرأة ومعها صبي ترضعه، فقالت
  . اللهم ال تجعلني مثله:جعل ابني مثله، فترك الثدي، وقالا

  .، وهذا الغالم الذي ذكرت آنفاً وصاحب جريج،لمهد إال ثالثة، عيسىهؤالء هم الثالثة، لم يتكلم في ا
 في خبر أصحاب : لكن من غير هذه الزيادةوصح عند اإلمام أحمد، والحديث أصله في صحيح مسلم

 يا :، فقال لها وهي تحمل صبيا،ر، ترددت وتلكأتاألخدود، وفيه أن امرأة لما جيء بها لتلقي بنفسها في النا
  .، فإنك على الحقاصبري ،أماه

  .زيادة ثابتة في مسند اإلمام أحمدهذه الزيادة ليست في صحيح مسلم، ولكن الحديث في صحيح مسلم، وهي 
  .، فصاروا أربعةاهذا االعتبار رابعفهذا يكون ب

 تكلم في المهد، وكذلك ورد -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي  من أ أشياء أخرى ال تصح ال تثبت بحالوهناك
صلى - في زمن النبي  تكلم في المهد تكلم في المهد، وأن ابن مبارك من أهل اليمامة-عليه السالم-أن يحيى 

وشَِهد شَاِهد من {، -عليه الصالة والسالم-، وكذلك أيضاً ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف -اهللا عليه وسلم
هقَِميص ا ِإن كَانِله٢٦: يوسف[ }َأه[.  

أوصله بعضهم إلى عشرة، ولكنه ال يثبت في الزيادة على هؤالء الثالثة إال هذا فقط الذي ذكرته عند اإلمام و
  . وأصله في صحيح مسلم-رحمه اهللا-أحمد 

رضي - عن ابن عباس  في المهد، بل جاء فال يصح أنه كان صبيا-عليه الصالة والسالم-وأما شاهد يوسف 
  . أنه كان رجالً ذا لحية-اهللا عنه

، وال ابن ماشطة -صلى اهللا عليه وسلم- ال يثبت أنه تكلم في المهد، وال النبي -عليه السالم-يحيى و
  .فرعون

 :، وجاء عن ابن عباس"لم يتكلم في المهد إال ثالثة" :-صلى اهللا عليه وسلم-لكن يبقى السؤال في قول النبي 
  .، ولكنه ال يصح" في المهد أربعةلمتك"

                                                
، )٤/١٦٥] (١٦: مريم[} واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها{: ، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللاأخرجه البخاري -١

: ، رقـم )٤/١٩٧٦(، ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصالة وغيرها          )٣٤٣٦: (رقم
)٢٥٥٠(.  
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لم يتكلم في المهد إال ثالثة أي من بني إسرائيل، والبقية ليسوا من بني إسرائيل،  :فهنا من أهل العلم من قال
 يا أماه اصبري فإنك على الحق، : وهو الذي قال،نه لم يثبت في الزيادة على هؤالء إال واحدإ :وإذا قلنا

لنصرانية، فهذا الجواب فيه  من بني إسرائيل كما هو معلوم، وكانوا على دين افقصة أصحاب األخدود هؤالء
  .إشكال

 لغالم لم يكن في المهد، كان صبياذلك اون المراد لم يتكلم في المهد إال ثالثة، إ :ومن أهل العلم من قال
  .المهد، وهذا جواب جيد في  لكنه لم يكن،صغيراً ال يتكلم مثله
  .ن هذا اإلشكال، واهللا تعالى أعلمي الجواب عوهو أحسن ما ذكر ف

ِإنِّي عبد اللَِّه آتَاِني الِْكتَاب وجعلَِني { : وتعرفون أنه قال))..عيسى ابن مريم: لم يتكلم في المهد إال ثالثة((
  . إلى آخره]٣١، ٣٠: مريم[ }ا دمتُ حيوجعلَِني مباركًا َأين ما كُنْتُ وَأوصاِني ِبالصلَاِة والزكَاِة م* نَِبيا 
  .، ثم ذكر خبره))وصاحب جريج(( :قال

 بناء مرتفع محدد من األعلى :، والصومعة المقصود بها))تخذ صومعةوكان جريج رجالً عابداً، فا((: يقول
  .اد متعبه، ويتخذ على جبل، أو نحو ذلك ينعزل به عن الناس، يجعله على صخرة،يتعبد به

، أمي  يا رب: يا جريج، فقال:فأتته أمه وهو يصلي، فقالت -في هذه الصومعة- فكان فيها(( :ليقو
  .؟، هل أجيب أمي أو أستمر في صالتي وفقني لألفضل: هذا وهذا، يعني اجتمع علي: يعني،))وصالتي

 فلما ،على صالته أمي وصالتي، فأقبل  ربأي:  يا جريج، فقال: فقالت، أتته وهو يصلي،فلما كان من الغد((
 اللهم ال تمته حتى : أمي وصالتي، فأقبل على صالته، فقالت رب أي: أتته وهو يصلي، فقال، الغدكان من

  .، يعني البغايا))ينظر إلى وجوه المومسات
 من ه في الصالة هل يجيب، أو ال يجيب؟ أن الرجل إذا دعته أمه أو دعاه أبو:يؤخذ من هذا جملة أمور منها

يل، ولسنا  ألن هذا من خبر بني إسرائ؛ هذا يدل على أنه يجيب، ولكن هذا ليس بالزم:أهل العلم من قال
 شرع من قبلنا هل هو شرع  ما كان عليه بنو إسرائيل: إال ما وافقوا فيه شرعنا، يعنيمتعبدين بما تعبدوا به

 ما لم ترد مخالفته في : أهل العلم من يقولتعبدون بشرعنا، ومن ما جاء موافقاً لشرعنا، فنحن م: نقول؟لنا
  .رحمهم اهللا-شرعنا، هو خالف معروف على كل حال عند األصوليين والفقهاء 

 أباههل يجيب اإلنسان أمه و: هذا من خبر بني إسرائيل، ومما أخبر الشارع عنهم، ولهذا أهل العلم اختلفواف
  ؟إذا كان في الصالة

 لهذا الحديث، ؛ب األم أجاب، وإن دعاه األب لم يج إن دعته:واألب، فقالوامن أهل العلم من فرق بين األم 
 من -رحمه اهللا- ما قال به إال مكحول :وهذا ليس فيه داللة على أن أباه لو دعاه لم يجبه، ولهذا قالوا

  .ابعين، فهو قول ال يخلو من إشكالالت
 يجيب في :الفريضة لم يجب، ومنهم من قالنه إن دعاه في النافلة أجاب، وفي إ: ومن أهل العلم من قال

، تضايق عليه قليل ما بقي عليه من وقت الفريضة إال :النافلة وفي الفريضة إال إن تضايق الوقت، يعني
  . فال يجيب وهو لم يصلِّ،خرج الوقتوقتها، فإن قطعها 
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عذر أو  إن كان ي،ة حال الوالد فهذا لعله أعدل هذه األقوال مع مالحظل بالتفريق بين الفريضة والنافلةولو قي
 أو يعتقد أن هذا من ،، ويغضبه إذا علم أنه في صالة لم يجبه، وإذا كان ال يعذرهما يعذر، فإن كان يعذر

، والمسألة خالفية معروفة، -عز وجل- فإنه يجيبه، والعلم عند اهللا بتفسيراتالعقوق أو نحو هذا، أو يفسره 
  .ضية تؤخذ من هذاهذه ق

  . دعوة أم جريج مع أنه معذور-عز وجل- أن يتوقى اإلنسان دعوة الوالد، فقد أجاب اهللا :ثانياألمر ال
 : يقولون-رحمهم اهللا- وهو أن اإلنسان ينبغي أن يتجنب الدعاء على أوالده، مع أن العلماء :واألمر الثالث

شة، وإنما أن ال يموت حتى  ما دعت عليه أن يقع في الفاح:إن أم جريج قد ترفقت به في هذا الدعاء، يعني
  .ى وجوه المومسات، فوقع له ما وقعير

 ،ومن الفوائد العظيمة التي تؤخذ من هذا هو أن رؤية وجوه أصحاب المنكر عقوبة، فجريج وقع له واقعة
غي من بني  في هذا الحديث، كانت نهايتها أنه رأى وجه تلك المرأة الب-صلى اهللا عليه وسلم-سردها النبي 

  .هم بهاتُّال التي إسرائي
وفي بعض الروايات أنه جيء به على دار الزواني، فلما نظر إليهن ضحك، فسألوه مما تضحك، فرأى وجوه 

  . دعاء أمه عليه-عز وجل-لي بها، وأجاب اهللا المومسات، ولم يقع له ذلك اختياراً، وإنما ببلية ابتُ
 نظره في وجوه المومسات، أو ينظر يقلب ،يالً ويقلب ل،وينظر ،فكيف بالذي يذهب مختاراً ويشتري الدش
 ،صور عارضات األزياءإلى ، أو في مجالت، أو ينظر نترنتاإلإلى األفالم اإلباحية، والمواقع اإلباحية في 

  .؟ والشر والفساد والرذيلة المنكرأو غير ذلك من وجوه أهل
 صاحب بدعة أغمض عينيه؛ ألنه لف إذا رأىفالنظر إلى وجوه أهل الباطل عقوبة، ولذلك كان بعض الس

  .يرى أن هذا يؤثر على قلبه
عز - ونفسد هذه القلوب بتصويب النظر إلى ما حرم اهللا ،هذا، كم نجني على قلوبنال ينبغي أن نتنبه :فأقول
 وهذه في ،نترنتإ وهذه في ، في قناة، وهذه في مجلة، هذه امرأة في السوق، وهذه في الشارع، وهذه-وجل

  .؟شه السهام من كل جانبا يبقى لهذا القلب المشوش المشغول الذي تنت الذيبلوتوث، ما
 أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن -عز وجل-سأل اهللا أ، و-إن شاء اهللا تعالى-لعلي أكمل في الليلة القادمة 

 . وآله وصحبه،يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد
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