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الصالحينشرح رياض   

    

الصالحين رياض كتاب  من الناس بين  اإلصالح باب  شرح  

الناس بين  اإلصالح باب   

 

:  قالت  عنها هللا رضي  معيط أبي  بن  عقبة بنت  كلثوم أم عن 

  الكذَّاب   ليس: » يقول وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول سمعت 

  متفق ؛« خيًرا يقول أو  خيًرا، فيَنِمي  الناس بين  ي صِلح   الذي

.عليه  

 

لِ  َعن   ِ  َرس ولَ  بَلَغَ :  قَالَ  َعن ه   ّللاَّ   َرِضيَ  َسع د   ب نِ  َسه    ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ِرو  بَنِي  أَنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  ف   ب نِ  َعم  ٌء، بَي نَه م   َكانَ  بِق بَاء   َعو   َشي 

ِلح   فََخَرجَ  َحابِِه، ِمن   أ نَاس   فِي  بَي نَه م   ي ص  بِسَ  أَص  ِ  َرس ول   فَح    ّللاَّ

اَلة ، َوَحانَتِ  َوَسلََّم، َعلَي هِ  ّللاَّ   َصلَّى   بَك ر   أَبِي  إِلَى  بِاَللٌ  فََجاءَ  الصَّ

،  أَبَا يَا:  فَقَالَ  َعن ه َما ّللاَّ   َرِضيَ  ِ  َرس ولَ  إِنَّ  بَك ر    ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

بَِس، قَد   َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  اَلة ، َحانَتِ  َوقَد   ح  مَّ  أَن   لَكَ  فََهل   الصَّ  النَّاسَ  تَؤ 

،:  قَالَ  ؟ اَلةَ، بِاَللٌ  فَأَقَامَ . ِشئ تَ  إِن   نَعَم   َرِضيَ  بَك ر   أَب و  َوتَقَدَّمَ  الصَّ

ِ   َرس ول   َوَجاءَ  ِللنَّاِس  فََكبَّرَ  َعن ه ، ّللاَّ     َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ِشي  ف وفِ  فِي  يَم  ، فِي  قَامَ  َحتَّى  َشقًّا، يَش قَُّها الصُّ ِ   فَأََخذَ   الصَّف 
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ِفيِح  فِي  النَّاس   لٌ  قَالَ  التَّص  ِفيح  :  َسه  ِفيق   ه وَ  التَّص  :    قَالَ . التَّص 

ا َصاَلتِِه، فِي  يَل تَِفت   لَ  َعن ه   ّللاَّ   َرِضيَ  بَك ر   أَب و  َوَكانَ  ثَرَ  فَلَمَّ   أَك 

ِ  َرس ول   فَإِذَا ال تَفَتَ  النَّاس     إِلَي هِ  فَأََشارَ  َوَسلََّم، َعلَي هِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ه   ر  َ، فََحِمدَ  يََده   َعن ه   ّللاَّ   َرِضيَ  بَك ر   أَب و  فََرفَعَ  ي َصل َِي، أَن   يَأ م   ث مَّ  ّللاَّ

قََرى َرَجعَ  ،  فِي  قَامَ  َحتَّى  َوَراَءه   ال قَه  ِ ِ  َرس ول   َوتَقَدَّمَ  الصَّف   ّللاَّ

ا ِللنَّاِس  فََصلَّى  َوَسلََّم، َعلَي هِ  ّللاَّ   َصلَّى    النَّاِس،  َعلَى  أَق بَلَ  فََرغَ   فَلَمَّ

، أَيَُّها يَا: "  فَقَالَ  ءٌ  نَابَك م   ِحينَ  لَك م   َما  النَّاس  اَلةِ  فِي  َشي    الصَّ

ِفيِح  أََخذ ت م   ِفيح   اإِنَّمَ  ؟ بِالتَّص  ءٌ  نَابَه   َمن   ِللن َِساِء، التَّص    فِي  َشي 

ِ  س ب َحانَ :  فَل يَق ل   َصاَلتِهِ    ّللاَّ   َرِضيَ  بَك ر   أَبِي  إِلَى  ال تَفَتَ  ث مَّ ".  ّللاَّ

،  أَبَا يَا:  فَقَالَ  َعن ه ، ت   ِحينَ  ِللنَّاِس  ت َصل ِيَ  أَن   َمنَعَكَ  َما بَك ر    أََشر 

  ي َصل ِيَ  أَن   ق َحافَةَ  أَبِي  ِلب نِ  يَن بَِغي َكانَ   َما:  بَك ر   أَب و  قَالَ  ؟ إِلَي كَ 

ِ  َرس ولِ  يََدي   بَي نَ  (بخاري. )َوَسلَّمَ  َعلَي هِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ  
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