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شرح رياض الصالحين
شرح باب األمر بالمحافظة على السنة وآدابها من كتاب رياض
الصالحين
سو َل هللا صلى هللا
َع ْن أ َ ِبي هُ َري َْرة َ رضي هللا عنه قال :قال َر ُ
عليه وسلمُ « :ك ُّل أ ُ َّمتِي يَ ْد ُخلُونَ ْال َجنَّةَ ِإ ََّّل َم ْن أَبَى» ،قَالُوا :يَا
سو َل هللاَ :و َم ْن َيأ ْ َبى؟ قَا َلَ « :م ْن أ َ َ
طا َع ِني َد َخ َل ْال َجنَّةََ ،و َم ْن
َر ُ
صانِي فَقَ ْد أَبَى».
َع َ

معاني لفظ األ ُ َّمة الواردة في القرآن:
معان:
لفظة األمة الواردة في القرآن لها أربعة
ٍ
المعنى األول :تُطلَق ويُراد به الدين؛ كقوله تعالىِ ﴿ :إنَّا َو َج ْدنَا
آ َبا َءنَا َعلَى أ ُ َّم ٍة ﴾ [الزخرف.]22 :
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المعنى الثاني :تُطلق ويُراد بها الرجل المطيع هلل؛ كقوله
يم َكانَ أ ُ َّمةً قَانِتًا هلل َحنِيفًا َولَ ْم يَكُ ِمنَ
تعالىِ ﴿ :إ َّن ِإب َْرا ِه َ
ْال ُم ْش ِر ِكينَ ﴾ [النحل.]120 :

المعنى الثالث :تُطلق ويُراد بها الجماعة؛ كقوله تعالىَ ﴿ :و َج َد
اس َي ْسقُونَ ﴾ [القصص ،]23 :وقولهَ ﴿ :ولَقَ ْد
َعلَ ْي ِه أ ُ َّمةً ِمنَ النَّ ِ
س ً
وَّل ﴾ [النحل.]36 :
َب َعثْنَا فِي ُك ِل أ ُ َّم ٍة َر ُ

المعنى الرابع :تُطلق ويُراد بها الحين من الدهر؛ كقوله
تعالىَ ﴿ :وقَا َل الَّذِي نَ َجا ِم ْن ُه َما َوا َّد َك َر َب ْع َد أ ُ َّم ٍة ﴾ [يوسف]45 :؛

أمة النبي صلى هللا عليه وسلم على قسمين:
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قال "عمدة القاري"( :)35/ 4وأمة محمد صلى هللا عليه
وسلم تُطلق على معنيين:
أمة الدعوة :وهي من بعث إليهم.
وأمة اإلجابة :وهي من صدَّقه وآمن به؛ اهـ.

من المراد باألمة في قوله صلى هللا عليه وسلم( :كل أمتي
يدخلون الجنة)؟
قال المناوي في "فيض القدير"( :)12/ 5المراد أمة الدعوة،
فاآلبي هو الكافر بامتناعه عن قبول الدعوة.
((كل األ ُ َّمة)) أ ُ َّمةَ اإلجابة الذين استجابوا للرسول صلى هللا
عليه وسلم.
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