
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 شرح رياض الصالحين

"َيا رسوَل  -رضي المَّه عنه-شرح حديث األسَود بِن َيزيَد "َكاَن َيُكون في ِمْهَنِة َأْهِمِه" وحديث َتميم بن ُأَسيٍد 
 المَّه رُجٌل َغِريٌب َجاَء َيْسَأُل عن ِديِنِه"

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 :ـ لم  رسوؿ اهلل، أم  بددوالصالة والسال ،الحمد هلل
يدني: - حديث األسود بف يزيد -رحمو اهلل-أورد المصنؼ  "التواضع وخفض الجن ح لممؤمنيف"ففي ب ب 

يصنع في بيته؟  -صمى اهلل عميه وسمم-ما كان النبي  -ارضي اهلل عنه-مت عائشة ئ))سُ ، ق ؿ: -النخدي
 .(1)خرج إلى الصالة(( ،ذا حضرت الصالة))فإ يدني: خدمة أىمو،، قالت: كان يكون في مهنة أهمه((

في ح ؿ مخ لطتيـ وبروزه إلييـ  ،ك نوا يرقبوف سموكو ولممو وىديو الظ ىر -ـرضي اهلل تد ل  لني-الصح بة 
ف رضي اهلل تد ل  لني-مف؟ لف أزواجو ذا ك ف في بيتو فإنم  يؤخذ ذلؾ ل، ولكنو إ-صم  اهلل لميو وسمـ-

 .وأرض ىف
في ح ؿ ال  يكوف مف أىؿ الصمؼ والكبر والترفع والتد ظـ لربم  إذا دخؿ في بيتو -أيي  األحبة-إف الكثيريف 

وكـ سمدن  مف  ،بؿ ال يستطيع أحد أف يسألو ،أو أف يح وره ،أو أف يتكمـ مدو ،يستطيع أحد أف يرد لميو مق الً 
بحيث يصير إل  ىذه  ،طة والمالبسةالتي يدجب اإلنس ف كيؼ يكوف اإلنس ف مع كثرة المخ لالنم ذج واألمثمة 

 ،وال أف يقترح لميو شيئً  وال أف يراجدو في أمرال يستطيع أحد أف يكممو بشيء،  ،ومع أوالده ،مع امرأتو ،الح ؿ
بيتو، فيذا ىؿ يمكف أف حت  ص ر بيذه المنزلة في  ،أو نحو ذلؾ، فوضع لنفسو مف المي بة والدظمة ،أو قرار

 ،وىو المراجدة ،م  ىو أدن  منوأىمو؟ ىذا ال يمكف؛ ألنو يترفع لو القي ـ في مينة وى ،يقدـ لم  أمر كيذا
 .!، فكيؼ ب لدمؿ في مينة األىؿ؟والمح ورة

ولربم  قد  ،ثوبو ويفميوأنو يرقع  :بمدن يدني: في خدمة أىمو، ، ))كان يكون في مهنة أهمه((تقوؿ ل ئشة: 
 ويصمحي ، كؿ ىذه األمور. ،خصؼ ندموؾ، يأو نحو ذل ،أو يحؾ م  يحت ج إل  حؾ ،يغسمو
وىو  ،م  ىو ألظـ مني بمدن : أف ىذه األمور ال تشغمو ل، خرج إلى الصالة(( ،))فإذا حضرت الصالة: ق لت

 ،وأكبر مم  في يدؾ مم  تشتغؿ بو ،ومف األوالد ،اهلل أكبر، اهلل أكبر مف الزوجة :فإذا ق ؿ المؤذف ،الصالة
ي  مف ألوف م  يسدفؾ ويحممؾ لم  المب درة لمخروج إل  المسجد، ال تبق  في بيتؾ وأنت ر ىذه الكممة فإنوتذك  

مف المك لمة، مف االشتغ ؿ  ،تسمع اهلل أكبر؛ ألف ذلؾ يدؿ لم  أف اهلل أكبر مف كؿ شيء أنت مشتغؿ بو
 ،لميو الصموات فتضيع ،مم  يجمس لميو اإلنس ف لربم  في شبكة المدموم ت أو غير ىذا ،أو غير ذلؾ ،بجي ز

  .وكثير مف الن س قد ال يخرج إل  الصالة إال إذا سمع اإلق مة ،وتق ـ الصالة
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مع اإلم ـ ولو  ت، ومنيـ مف قد يفرح إذا أدرؾ شيئ منيـ مف قد يفرح أنو صم  في الوق :والن س في ىذا مراتب
ى مدركً  لمجم لة، ومنيـ مف ُيدز   التشيد األخير، ومنيـ مف يرى أف مف الغبطة الدظيمة أنو أدرؾ ركدة ليكوف

 .ذف المؤذف وىو ليس في المسجدإذا ف تتو تكبيرة اإلحراـ، ومنيـ مف يشدر ب لخطأ والتقصير إذا أ
منذ أسممت "تميـ الداري يقوؿ:  فيذا -ـرضي اهلل لني-لكثير مف السمؼ  وقد ذكرت في بدض المن سب ت أحواال
 ."لي  تييأتوم  دخؿ وقت صالة إال وقد م  أذف المؤذف إال وأن  في المسجد، 

 خمسيف سنة م  نظرت إل  قف  مصمي. وسديد بف المسيب يقوؿ: منذ أربديف سنة م  ف تتني تكبيرة اإلحراـ، منذ
ويتف ضموف بحسب  ،وىكذا يكوف الن س في اآلخرة ،ف لن س لم  درج ت ومراتبمدن ه: أنو في الصؼ األوؿ، 

 وصالح أحواليـ وقموبيـ وألم ليـ. ،وني تيـ ،ومق صدىـ ،ألم ليـ
، خرج إليي  ال يشغمو لني  شيء، فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة(( ،))يكون في مهنة أهمه ق لت:

فتُق ـ ويفرغ الن س مف  ،ويشغمو ذلؾ لف الصالة ،والواحد من  لربم  يشتغؿ بشيء ت فو يستحي مف ذكره أحي ن ً 
ال  ،وم  ذلؾ إال لتدني حظ الصالة ومنزلة الصالة في نفسو ،األمور الت فيةوىو ال زاؿ يشتغؿ بيذه  ،الصالة وا 
 م  قدـ لميي  ىذه األمور الحقيرة.ـ لميي  ىذه الدوافع، لو ك ف لي  شأف لظيـ للـ يقد  

وىو  ،وىديو ىو األكمؿ -صم  اهلل لميو وسمـ-ىذا ىديو  -أيي  األحبة-ثـ أيضً  القي ـ والدمؿ بخدمة األىؿ 
وكثير مف الن س تأب  لمييـ نفوسيـ ىذا، حيث يروف أف مف قمة المروءة ومف  ،ومروءة ،مؿ الن س رجولةأك

أو كنس شيئً  مف  -مثالً -ضدؼ الرجولة أف الرجؿ يشتغؿ بشيء في مينة أىمو، لو أنو غسؿ شيئً  مف األواني 
 ،ةحو ذلؾ، يروف أف ىذا خالؼ الرجولن أو ،أو أخ ،لربم  ُيممز وُيد ب ممف حولو مف والد ،أو نحو ذلؾ ،الدار

 ، أو نحو ىذا.أو إل  خ دـ المرأتو ،وأنو قد تحوؿ إل  امرأة
ولن  نم ذج كثيرة مف الصح بة فمف بدده إل  لصرن  ىذا، الشيخ لبد  ،ىذه ح لو -صم  اهلل لميو وسمـ-النبي 

فذكرت نحو ىذا، يجصص بيوت مت امرأتو: م ذا ك ف يصنع في البيت؟ ئس -رحمو اهلل-الرحمف بف سددي 
أو نحو ىذا، فيؤالء أن س لندىـ مف الكم الت م   ،، يجصص أشي ء، ويصمح في البيت-في الس بؽ-الطيف 

، وأوص فيـ وك ف ذلؾ ُيذكر لم  أنو مف شم ئميـ وكم التيـ ،ومع ذلؾ م  ك نوا يأنفوف ،ليس لند الكثيريف من 
 التي تدطر بي  المج لس.

م  لنده إال بشت -يقوؿ أىمو والذيف خ لطوه: إذا ج ء فتح البشت  -رحمو اهلل-ف بف سددي الشيخ لبد الرحم
ذا ك ف في  ،ويضميـ إليو، وياللبيـ ويدالبيـ ،، ويدخؿ فيو الصغ ر في الش رع-واحد إذا ج ء مف الصالة، وا 

 وبدد ،نصميف ذىبون  ندلثـ بدد ذلؾ يقوؿ:  ،جمس يدالبيـ وكذا ،ورآىـ يمدبوف ،طريقو إل  الصالة في ذى بو
ثـ  ،ويبحثوف لنو في كؿ مك ف ،ويفقده أىمو أحي نً  ال يدروف أيف ىو ،ونكمؿ، فيحبو الصغ ر والكب ر ءنجي ذلؾ

زواج تمرات وكذا، وىو  ،لندىـ زواج غير حقيقي ،و وقراب توئيكتشفوف أنو في السطح قد دل ه الصغ ر مف أبن 
 ، وغير ىؤالء كثير.ىذا ال يكوف ألىؿ الكبر إطالق ً  ،أكؿ مديـ تمرة، ويويب سطيـ ،فيجمس مديـ ،المدلو

 ،وأنظؼ ،ويرجع إل  نفسو يقوؿ: اآلف ىؿ يمكف أف أدخؿ في المطبخ ،أراد اإلنس ف أف ُيطبؽ ذلؾ لمميًّ لو 
 حينم  يسمع ىذه األشي ء ،في الدار أو نحو ىذا؟ كثير مف الن س ىو بمدزؿ لف التطبيؽ ،أو أكنس ،وأغسؿ



والسبب ىو م  لند  ،فإف ذلؾ يكوف في غ ية المشقة ،ولكف إذا أراد أف يرجع إل  النفس ،النظرية قد يأنس بي 
 والنظر في األمور وتقييمي . ،والقي س ،اإلنس ف أحي نً  مف خمفية التربية والثق فة

كم  ذكر -الذي  وىو -رضي اهلل لنو-ابف أسد  :وبدضيـ يقوؿ ،ثـ ذكر حديث أبي رف لة تميـ بف ُأسيد
صوب التي الن   ،أو كمفو بتجديد حدود الحـر -صم  اهلل لميو وسمـ-واله النبي  -رحمو اهلل-اإلص بة في الح فظ 

 د حيف لبر الدصور، إل  يومن  ىذا.وال زالت تجدد حينً  بد ،توضع لتكوف لالم ت لم  حدود الحـر
رجل غريب جاء  ،فقمت: يا رسول اهلل ،وهو يخطب -صمى اهلل عميه وسمم-))انتهيت إلى رسول اهلل يقوؿ: 

وترك خطبته حتى  -صمى اهلل عميه وسمم-ال يدري ما دينه، يقول: فأقبل عمّي رسول اهلل  ،يسأل عن دينه
 .وج ء حت  وصؿ إل  الرجؿ ىذا ،يدني: نزؿ مف المنبر، انتهى إلّي((

 ،واإلسالـ كيؼ يصمي ،لممو يدني اإليم ف، ((وجعل يعممني مما عممه اهلل ،فقعد عميه ،تي بكرسي))فأُ يقوؿ: 
  رواه مسمـ.، (2)فأتم آخرها(( ،))ثم أتى خطبتهق ؿ:  ،كيؼ يتطير

 -صم  اهلل لميو وسمـ-يخطب يقوؿ: لممني، فيقوؿ النبي  -صم  اهلل لميو وسمـ-ىذا رجؿ والنبي  :المتب در
الد مة مقدمة لم  ، والمصمحة دد تدميـ الن سثـ بدد ذلؾ ألممؾ، وأن  اآلف بص ،انتظر إل  ني ية الخطبة

 المصمحة الخ صة.
يدني: مدن ه أف ىذا الرجؿ قد ، جاء يسأل عن دينه ال يدري ما دينه(( ،))رجل غريبلكف ىذا الرجؿ يقوؿ: 

ال  ،وليذا ذكر بدض أىؿ الدمـ اإلجم ع لم  أف مف ج ء يسأؿ لف الديف ،وىو ال يدري م  دينو يموت اآلف
 ،ال يؤخر ،يدرؼ اإلسالـ م  ىو حت  يدخؿ فيو مثاًل، فإنو يجب أف ُيدمـ فوراً أف ىو، يدني: يريد  يدري م 

لو حصؿ ليذا اإلنس ف شيء، بؿ كيؼ يقضي ىذا اإلنس ف وقتً  وىو لم  غير  ،ويتحمؿ التبدة مف أخر ذلؾ
 ، سأؿ فأنظره وأميمو.ىذا ويكوف ذلؾ بسبب تأخير ،اإليم ف

ج ء إل  مركز  ،لسنوات الم ضية أف رجاًل في بدض البالد الغربية مف األمريك ف السودوقد سمدت في بدض ا
 ،ييـ ب لدخوؿ إل  المسجد في وقت صالة المغرب ،أو المسئوؿ ،أو رئيس المركز ،فوجد مدير المركز ،إسالمي
أو  ،وف ىذا اإلنس ف مشغوالوق ؿ: أريد أف أدخؿ في اإلسالـ، فق ؿ لو: تأتين  غدًا إف ش ء اهلل، قد يك ،ف ستوقفو

فج ءت سي رة وصدمتو، وك نت ني يتو،  ،الش رع يقولوف: ف لرجؿ رجع ليقطع غير ذلؾ، تأتين  غدًا إف ش ء اهلل،
تأتين  غدًا، ىذه القضية م   :م ت لم  غير اإلسالـ، مف الذي يتحمؿ ىذا؟ الذي يتحمؿ ىذا ىو الذي ق ؿ لو

 .ـأو الدذاب السرمدي، فيجب أف ُيدم   ،  بق ء ىذا اإلنس ف في النديـ السرمديىذه فيي ،تحتمؿ التأخير إل  الغد
ال إلو إال اهلل، فإذا  :قؿ م ذا تحت ج مف وقت وجيد؟ثـ قضية تدميـ اإلسالـ ميم  ك ف لند اإلنس ف مف شغؿ 

 إال اهلل، يكوف قد دخؿ في اإلسالـ.ال إلو  :ق ؿ
وجمس ليدممو  ،ونزؿ مف المنبر ،وأقبؿ لميو ،وج ء إل  ىذا الرجؿ ،ةقطع الخطب -صم  اهلل لميو وسمـ-النبي 

  .؟اإلسالـ، مف يفدؿ ىذا
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أو ج ىز يريد الدخوؿ لممو  ،أو يدخموف في اإلسالـ ،مموفس  لو ج ء أحد دخؿ المسجد مف ىؤالء الذيف يُ اليوـ 
ب يـو الجمدة: لممني اإلسالـ وج ء وق ؿ لمخطي ،لكف لـ يدخؿ في اإلسالـ ،أو نحو ذلؾ ،بدض أىؿ الج لي ت

يقوؿ: انتظر ب رؾ اهلل فيؾ بدد الخطبة، لكف الصحيح أف  ،؟أي  خطيب ،، م ذا سيقوؿ لو الخطيبأريد أف أسمـ
وأي ذنب  ،ألنو قد يموت ؛فُيسمـوأف محمدًا رسوؿ اهلل،  ،أشيد أف ال إلو إال اهلل :ويقوؿ لو: قؿ ،يقطع الخطبة

ت، ونكوف نحف الذيف فيبق  لم  الكفر لمدة دق ئؽ أو س ل  ،حت  نميمو -جؿلز و -ألظـ مف الكفر ب هلل 
  .؟نتسبب في ذلؾ

ولكف مف الن حية التطبيقية لو  ،لني  مف الن حية الدممية، يدني: قد نسمع الحديث ىبمنأىن ؾ أشي ء كثيرة نحف 
، ولـ الذي لـ يتصوروا فدمووذىبوا يتحدثوف بدد صالة الجمدة لف ىذا الخطيب  ،مو الستغرب الن سفدأحد 

 يتقبموا صنيدو.
، لمييم  قميص ف أحمراف -رضي اهلل لنيم -أقبؿ الحسف، والحسيف لم   -صم  اهلل لميو وسمـ-نزوؿ النبي 

]التغ بف:  }إنما أموالكم وأوالدكم فتنة{صدؽ اهلل: )): ويقوم ف، فنزؿ فأخذىم ، فصدد بيم  المنبر، ثـ ق ؿ ،يدثراف
 .(3)، ثـ أخذ في الخطبة((يف فمـ أصبررأيت ىذ ،[15
م ذا  ،وحممو مدو لم  المنبر ،ونزؿ مف المنبر ،في المسجد يمشي ويقع -أو ابنتو- أحد الخطب ء ج ء ولده لو

  .سيصنع الن س بو؟
حت  يذىب إل  األوق ؼ أو اإلم رة، ىذا الحميـ، لكف أظف أف أكثر  ،الحميـ ىو الذي سينتظر إل  يوـ السبت

  .يـو الجمدة فيو لف ىذا الخطيب، أليس كذلؾ؟! اء  حديثيـ لم  الغدينتظر إل  يوـ السبت، أم   لف سالن 
فمقي س األخالؽ ومقي س ىذه األلم ؿ واألمور التي توزف بي   ،؟-صم  اهلل لميو وسمـ-بم ذا نفسر فدؿ النبي 

ابنتو  جو، لم  ك ف يصمي وُأم مة بنتؿ و فيو الكم ؿ مف ك -صم  اهلل لميو وسمـ-أفد ؿ الن س ىو فدؿ النبي 
ذا سجد أو ركع وضدي ، لو إم ـ يفدؿ ىذا مد ،زينب يحممي  إذا ق ـ وجمس يحممي  إذا  ،بنتواأو ج ءتو  ،بنت ووا 

ذا     .فضاًل لف الد مة؟! ،م ذا سيصنع بو طالب الدمـ فضاًل لف غيرىـ ،قددق ـ وا 
جنبوا صبي نكـ  ،يتكمـ بألم  صوتو في المسجد -الفقي ء الن س يدتبرونو مفو -فقد سمدت أحد الشيوخ مرة 

-ونزوؿ النبي ، (4)ث الواردة في ىذا، كحديث أم مةوالحديث ال أصؿ لو، وىو يدمـ األح دي ،ومج نينكـ المس جد
بك ء  -صم  اهلل لميو وسمـ-النبي  سمعسيف، والمرأة التي لمحسف أو الحمف المنبر  -صم  اهلل لميو وسمـ

 .(5)لم  يدمـ مف اشتغ ؿ قمب أمو بو -صم  اهلل لميو وسمـ-وجز في صالتو أي  فصبي
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(، ومسػمـ، كتػ ب الصػالة، بػ ب 712(، رقػـ: )1/143أخرجو البخ ري، كت ب األذاف، ب ب مف أخؼ الصالة لند بك ء الصبي ) -5

 .(472(، رقـ: )1/342تخفيؼ الصالة في تم ـ )أمر األئمة ب



ف م لكف الكثير ،فمدن  ذلؾ أنيـ يأتوف إل  المس جد ،ويراليي  -صم  اهلل لميو وسمـ-كؿ ىذه األشي ء يدممي  
لي نيـ أو تكمـ بكالـ ُيحرج لم  ذوييـ بأ ،ال يحتمؿ فيتصرؼ تصرف ت غير الئقة، فمربم  ضربيـالن س 

 شخص، لم ذا تأتي بو؟ لم ذا تفدؿ؟.الخط ب مب شرة ليذا ال و  وأشخ صيـ، يدني: وج  
 واهلل المستد ف.

 وآلو وصحبو. ،وصم  اهلل لم  نبين  محمد


