
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   رياض الصالحينشرح

رضي اهللا - وحديث َأبي سعيٍد الخُدِري "؟نَاما يمنَعك َأن تَزور "-مارضي اهللا عنه-شرح حديث ابن عباٍس 
     " مْؤِمناًال تُصاحب ِإال "-عنه

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ    
  

   : أما بعد،اهللا والصالة والسالم على رسول ،الحمد هللا
 -رحمه اهللا- أورد المصنف "زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم"ففي باب 

: -عليه السالم- لجبريل -صلى اهللا عليه وسلم-قال النبي :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-حديث ابن عباس
تَنَزُل ِإلَّا ِبَأمِر ربك لَه ما بين َأيِدينَا وما خَلْفَنَا وما وما نَ{:  فنزلت،))ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟((

ذَِلك ني١(]٦٤:مريم[} ب(.  
عليه الصالة - قال لجبريل-صلى اهللا عليه وسلم-ذا الباب أن النبي هذا الحديث مما يتصل بهفيالشاهد 
       والنبي،ارة أهل الفضل شيء مطلوب زيفطلب ،))ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزرونا؟((: -والسالم

نَزُل ِإلَّا وما نَتَ{:  ونزلت هذه اآلية،-عليه الصالة والسالم- قد طلب ذلك من جبريل-صلى اهللا عليه وسلم-
كبِر را نَتَ{ ويحتمل ،إال بإذنه:  المعنى}ِبَأمموكبِر رُل ِإلَّا ِبَأمصلى اهللا - به إلى النبيننزل بما يأمر :  أي}نَز
  .واهللا تعالى أعلم ، والمعنى األول أقرب، وما شابه ذلك،بالحالل والحرام واألحكام: ي أ،-عليه وسلم

}ذَِلك نيا بما خَلْفَنَا ومِدينَا وَأي نيا بم فال ننتقل من شيء إلى ، ما أمامنا وخلفنا من األزمنة واألمكنة:ي أ}لَه 
 وال ننزل من عند ،أمر به وما ي، فنحن عبيده واقفون عند حدوده،-تبارك وتعالى-ره ومشيئته شيء إال بأم

  .واهللا تعالى أعلم ،أنفسنا
 وأن يكون ، وأن يعاشرهم وأن يخالطهم،والمقصود أن المؤمن يحرص على أهل الفضل والخير أن يزوروه

        ويدل على ذلك أيضاً الحديث اآلخر وهو حديث أبي سعيد الخدري ،صحبته ومجالستههؤالء هم أهل 
  .)٢())مؤمناًإال ال تصاحب ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي : -رضي اهللا تعالى عنه-

ن يخالطه وال  واإلنسان يتأثر بم، ال تتخذه صاحباً؛ ألن الصاحب ساحب كما قيل:ي أ،))تصاحب ال((: قوله
 البد أن اإلنسان يتأثر بالخلطاء شاء أم ، ال، وأنا أعرف أنني ال أتأثر،أنا واثق من نفسي:  قال ولو،محالة

فع  والمقصود بهذا ليس الطعام الذي يعطى على سبيل الصدقة أو د،))ك إال تقي طعاموال يأكْل((:  قال،أبى
 فاإلنسان يؤجر ،)٣())بد رطبة أجرفي كل ك((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-  والنبي،الحاجة فإن هذا مطلوب

                                                
 ).٤٧٣١ (:رقم، ]٦٤:مريم [}نَزُل ِإلَّا ِبَأمِر ربك لَه ما بين َأيِدينَا وما خَلْفَنَاوما نَتَ{البخاري، باب أخرجه  )١(
، والترمذي، باب ما جاء في صحبة المؤمن، )٤٨٣٢ (:رقمؤمر أن يجالس، أبو داود، أول كتاب األدب، باب من يأخرجه ) ٢(

 ).٧٣٤١ (:مرق، وحسنه األلباني في صحيح الجامع،  )٢٣٩٥ (رقم
، ومسلم، كتاب السالم، باب فضل ساقي البهائم )٢٣٦٣ (:رقمالبخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، أخرجه ) ٣(

 ).٢٢٤٤ (:رقمالمحترمة وإطعامها، 
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 يعني طعام ، ال تعاشر وتدع:ي أ))ال يأكل طعامك(( ولكن المقصود هنا ،على ما يبذله للتقي وغير التقي
 ويحب أن يكون هؤالء هم الذين ،اإلنسان إنما يدعو عادة من يقربهم ويدنيهمأن  : يعني، ال تدع،الدعوة

 والذين ،ال يكن هؤالء من جلسائك وأهل خلطتك:  فهو يقول،حو ذلك ويخالطهم على الطعام ون،يجالسونه
 كن مع األتقياء األنقياء من الصالحين ، ال، وتكون معاشرتك معهم متحدة،تجلس معهم على طعام واحد

 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد، واهللا تعالى أعلم، هذا،واألخيار
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