
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

   "خَيركُم قَرِني" :- عنهمارضي اهللا-شرح حديث ِعمران بِن الحصيِن 
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 ثم ،خيركم قرني((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -مارضي اهللا عنه-حصين الفعن عمران بن 

 .)١(ا مرتين أو ثالثً-صلى اهللا عليه وسلم- قال النبي ، فما أدري:قال عمران )) ثم الذين يلونهم،الذين يلونهم
  .الحديث
 ،-عليه الصالة والسالم- هذا خطاب لمن حضره من أمته ))خيركم قرني(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قوله 

 فالذين حضروا ))خيركم قرني(( : ألنه يقول؛المراد بهذا الخطاب عموم األمةعلى أن والقرينة ظاهرة فيه 
 أو ، هنا أفعل تفضيل"خير" و))خيركم قرني(( : وهو يقول، وعاصروه هم قرنه-صلى اهللا عليه وسلم-أيامه 

 -ه وسلمصلى اهللا علي-هو القرن الذين بعث فيهم رسول اهللا  أفضل هذه األمة : يعني،يراد بها معنى التفضيل
 ،)٢())خير الناس قرني(( كما جاء في رواية للحديث "خيركم" ويحتمل أن يكون هذا لعموم الخلق ،وآمنوا به

 :فال يعني ))خير الناس قرني(( ،ن المراد عموم الناسإ :فإذا قيل )٣())خير أمتي قرني(( :وفي رواية أخرى
على اإلطالق وهذا ال لمراد أنهم أفضل القرون  وإنما ا،-عليهم الصالة والسالم-أنهم أفضل من األنبياء 

 والقرن الذين بعث فيهم هم أفضل القرون على -صلى اهللا عليه وسلم-إشكال فيه، أن أصحاب النبي 
   وخير من أصحاب سائر األنبياء ، وخير من أصحاب عيسى، فأصحابه خير من أصحاب موسى،اإلطالق

خيركم (( ،))خير أمتي قرني(( ،))خير الناس قرني(( ،عتبارفيصح هذا بهذا اال -عليهم الصالة والسالم-
  . هذه ثالث روايات،))قرني

 وإنما يفسر ،األحسن فيه أن ال يحد بمدةأن ذهب بعضهم إلى ف ، وفي تحديد مدته،ي القرنالعلماء مختلفون فو
 قرنه - عليه وسلمصلى اهللا-كانوا في زمن النبي معين، فالذين أهل زمان اشتركوا في أمر المراد به أن ب

   اشتركوا في صحبته ،-صلى اهللا عليه وسلم-الذين هم أفضل القرون اشتركوا في أمر وهو أنهم لقوا النبي 
 فإذا ،فإنه يثبت له هذا الشرف وهو الصحبة ومات على ذلك ، فكل من لقيه مؤمنًا به-عليه الصالة والسالم-

 إلى أن مات آخرهم وذلك بنحو -مرضي اهللا تعالى عنه- فيشمل ذلك قرن الصحابة ، خير أمتي قرني:قال
  .))خير أمتي قرني((  من الهجرة١٢٠سنة 

                                                        
 كتاب ومسلم، ،)٢٦٥١: (قمبر ،)٣/١٧١ (أشهد، إذا جور شهادة على يشهد ال باب الشهادات، كتاب البخاري، أخرجه -١

 ).٢٥٣٥: (برقم ،)٤/١٩٦٤ (يلونهم، الذين ثم يلونهم الذين ثم الصحابة فضل باب ،-عنهم تعالى اهللا رضي- الصحابة فضائل
 كتاب ومسلم، ،)٢٦٥٢: (برقم ،)٣/١٧١ (أشهد، إذا جور شهادة على يشهد ال باب الشهادات، كتاب البخاري، خرجهأ -٢

 ).٢٥٣٣: (برقم ،)٤/١٩٦٣ (يلونهم، الذين ثم يلونهم الذين ثم الصحابة فضل باب ،-عنهم تعالى اهللا رضي- الصحابة فضائل
 ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي أصحاب فضائل باب ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي أصحاب كتاب البخاري، أخرجه -٣
 ).٣٦٥٠: (برقم ،)٥/٢(
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 أو من لقي ، من رأى الصحابي: هووالتابعي ، وهم التابعون))ثم الذين يلونهم(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال 
صلى اهللا عليه -ب النبي  ولقوا أصحا-مرضي اهللا عنه-وا بعد الصحابة الجيل الذين جاءالصحابي فأولئك 

وهم أبناء الصحابة ومن في  ،هؤالء هم الذين يلونهم -صلى اهللا عليه وسلم- ولم يلقوا رسول اهللا -وسلم
  .حكمهم

 فهذه ،-صلى اهللا عليه وسلم- ولم يلقوا أصحاب النبي ،لقوا التابعين وهم الذين ))ثم الذين يلونهم(( :قال
   . وقرن أتباع التابعين، وقرن التابعين،ابة قرن الصح،القرون اآلن صارت ثالثة

ثم الذين  ، ثم الذين يلونهم: يعني مرتين أو ثالثًا،-صلى اهللا عليه وسلم- فما أدري قال النبي :قال عمران
 طبقة ، يكون التابعون على ثالث طبقات: يعني، من التابعينلثة فيدخل فيه طائفة ثا، ثم الذين يلونهم،يلونهم

 بعض أهل العلم آخر عهد التابعين بحدود وحد ، وطبقة صغار التابعين، وطبقة أوساط التابعين،كبار التابعين
  .هذه آخر طبقة من طبقات التابعين ،هـ٢٢٠سنة 

شهدون وال ثم يكون بعدهم قوم ي(( ، مرتين أو ثالثًا-صلى اهللا عليه وسلم-فما أدري قال النبي : قال عمران
ستشهدوني((.   

، والجمع بينه )٤(قبل أن تطلب منهمن يأتي بالشهادة  أن خير الشهود -صلى اهللا عليه وسلم-صح عن النبي 
 في -صلى اهللا عليه وسلم-فيمن أثنى عليهم النبي  أن المراد :وبين هذا الحديث كما ذكره بعض أهل العلم

ان بهذه الشهادة قبل  فيأتي هذا اإلنس، فيضيع حقه، ذلك مما قد يخفى على من يشهد لهخير الشهود في كون
  . وبهذا يكون قد حفظ حقًا لمن شهد له،أن تطلب منه

وأما هذا الذي ورد فيه الذم وهم الذين يشهدون وال يستشهدون فيحتمل أن يكون المراد به أولئك الذين يأتون 
  .لب فيأتون بالشهادة ولم تط، فيأتون فضولًا منهم وتسرعا وعجلة،حقه صاحب الحق وقد عرفبالشهادة 

هم ليسوا أن" يشهدون وال يستشهدون"  إن المراد بـ: ومن أهل العلم من قال،والشهادة ليست بالشيء السهل
 ولكنهم يأتون من عند ،لجأ إليهم فيهاستشهدون وال ي فهم ال ي، وال الثقة، وال بأهل لألمانة،بمحل للشهادة

   .أنفسهم فيشهدون
فهو يبذل الشهادة ويتسارع فيها دون  ، وعلى مسارعتهم وقلة تورعهم،المقصود أن هذا يدل على قلة اكتراثهم

تحريأتي ويقدم الشهادة ولم  ولكنه لفرط سرعته وتعجله وخفة عقله ، ولم يطلب منه ذلك، وال تثبت وال تأن
  .التسرع فيما ينبغي األناة فيهو فهذا يدل على قلة الدين وخفة الورع ،تطلب منه

 قد يحصل من اإلنسان خيانة في أمر من األمور : يعني-نسأل اهللا العافية- )) يؤتمنونويخونون وال(( :قال
هؤالء  أما ،وأنه ال يؤتمن بحال من األحوالذلك أن ترتفع األمانة من قلبه عني مولكن ليس  ،نادرا
 قل أو يءفهم ال يأمنهم أحد على ش أن األمانة قد ترحلت من نفوسهم : بمعنى))يخونون وال يؤتمنون((فـ
 مكروه ألنه -كما هو معلوم-والنذر  ،وهذا أيضا يدل على قلة الدين ،))وينذرون وال يوفون(( :ثم قال ،كثر

                                                        
 اهللا رضي-الجهني خالد بن زيد عن ،)١٧١٩: (برقم ،)٣/١٣٤٤ (الشهود، خير بيان باب األقضية، كتاب مسلم، أخرجه -٤

 .))سألهاي أن قبل بشهادته يأتي الذي ؟الشهداء بخير أخبركم أال((: بلفظ -عنه
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وهذا وإن اختلف فيه أهل العلم في  )٥())البخيل من به جستخري وإنما(( -صلى اهللا عليه وسلم-كما قال النبي 
 الذي يستخرج به من البخيل هو :ء من غير مقابلة يعنيأحيانًا قد ينظر ابتدابعض صوره وذلك أن اإلنسان 

  فهو كأنه يريد أن يكون ذلك على سبيل المكافأة، إن نجحني اهللا في االختبار سأتصدق بمائة ريال:الذي يقول
 فهذا الذي يستخرج به من ،سأتصدق بكذاإن اجتزت االختبار الفالني  ، فهو ال يتصدق إال إن نجح،والمقابلة
 علي نذر أن أتصدق بكذا، هكذا من غير مقابل فهل هذا هو الذي :لكن لو أن اإلنسان قاله ابتداء هللا ،البخيل

ألنه ال يخرج بطواعية وسهولة نفس وإنما   حتى هذا مذموم:يستخرج به من البخيل؟ بعض أهل العلم قال
 فهذا يستخرج به من ،بها ابتداءألن حقيقة النذر هو أن يلزم المكلف نفسه قربة لم يلزمه الشارع  ؛يلزم نفسه

 نحن ال نحصي كم أولئك الذين يسألون ،م بشيء قد يعجز عنه كما هو مشاهدلزيقد  إضافة إلى أنه ،البخيل
السبيل إلى خرج وما هو محينما أصابه المرض أن يصوم أربعة أشهر فلما برئ بدأ يسأل ما الكفارة وما ال

 يبدأ  ذلكثم بعد فالنًا فإنني سأصوم كل اثنين وخميس -عز وجل-  وهكذا إن عافى اهللا؟،الخالص من هذا
 ِبالنَّذِْر يوفُون{ : يقول-عز وجل- بنذرك واهللا ي الكفارة في الخروج من هذا؟ أوِفيسأل ما هو الحل؟ وما ه

خَافُونيا وموي كَان ها شَرتَِطيرسوإن كان -عز وجل- اهللا ايحبه فالوفاء بالنذر قربة وطاعة ]٧ :اإلنسان[ }م 
عز - والنذر عهد مع اهللا ، ينذرون وال يوفونهم على كل حال فهؤالء لقلة دين،من قبيل المكروهالنذر ابتداء 

  .وجل
 فإن اإلنسان إذا قلت ، هذا يدل على قلة المباالة وكثرة اإلقبال على الملذات))نمويظهر فيهم الس(( :قال

 ،السمنفإنه يظهر فيه  وطليبته وهمه اعم والمشارب وصارت هي غايتهى المطهمومه وزاد إقباله عل
سبب اإلقبال واإلكثار من المطاعم ب الذي يكون السمنفي هذا الحديث الذي ورد فيه الذم هو والمقصود بهذا 

 حتى فيأكلما في األكل والشرب  السمن الذي يكون بسبب الشره، وأن يكون اإلنسان نِه:معنى ب،والمشارب
   .يشبع حتى يظهر عليه أثر ذلك

كما يقول - أما من كان ذلك من غير إكثار وال شره وإنما هكذا بسبب ،البطون إال هذه فهؤالء ليس لهم هم
ل من غيره فإن قأو نحو ذلك مما يتعلق بتركيب البدن وقد يكون أكله أ زيادة في إفراز بعض الغدد -األطباء

  . به-عز وجل-الء ابتاله اهللا  هذا ب،هذا ال يكون مذموما
  وعلى كل حال الحديث أخرجه البخاري ومسلم 

 وصلى اهللا على نبينا ، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، أن ينفعني وإياكم بما سمعنا-عز وجل- وأسأل اهللا ،هذا
 .محمد

                                                        
 ).١٦٣٩: (برقم ،)٣/١٢٦١ (شيئا، يرد ال وأنه النذر عن النهي باب النذر، كتاب مسلم، أخرجه -٥
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