
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شرح رياض الصالحين
ال ف   ِعيد   ي ْوم   ك ان   ِإذا -صمى اهلل عميه وسمم- النبي   كان  " جابر   حديث شرح  أ ن" ع م ر   ابنِ  وحديث ،"الطَِّريق   خ 

ر ةِ  ط ِريقِ  ِمنْ  ي ْخر ج   كان   -صمى اهلل عميه وسمم- المَّه ر س ول ي ْدخل   الشَّج   الم ع رَّسِ  ط ريقِ  ِمنْ  و 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

ن بذذاب اسذذبحباب الذذ ىاب إلذذى العيذذد وعيذذادة المذذري  والحذذة والوذذ و واليقذذا ة وقحوىذذا مذذن  ريذذ  والريذذو  مذذ)فهذذ ا 
 .(لبكثير مواضع العبادة ؛ ري  آخر

عمذذى  -رحمذذا اهلل-المصذذق  وىذذ ا قذذ  مذذن  ،لبكثيذذر مواضذذع العبذذادة ؛يذذ ىب مذذن  ريذذ  ويريذذع مذذن  ريذذ  آخذذر
 :وقد  كر حديثين بحت ى ا الباب -صمى اهلل عميا وسمم-بعميل فعل القبي  ،العمة
إ ا كذذذان يذذذوم عيذذذد خذذذال   -صذذذمى اهلل عميذذذا وسذذذمم-كذذذان القبذذذي "قذذذال:  -رضذذذي اهلل عقذذذا-حذذذديث يذذذابر  :األول

 .رواه البخاري ،(1)"ال ري 
 .من  ري  ويريع من  ري  آخر  إ ا كان يوم عيد يعقي ي ىب

كان يخرج من  ري  الشذيرة  -صمى اهلل عميا وسمم-أن رسول اهلل  ،-رضي اهلل عقهما-و كر حديث ابن عمر 
 .إ ا أراد أن يخرج من المديقة :يعقي ،(2)ويدخل من  ري  المعرس

صذذمى اهلل عميذذا -ألن القبذذي  ؛سذذمي بذذ ل والمقصذذود ب ريذذ  المعذذرس المعذذرس ىذذو مسذذيد  ي الحمي ذذة المعذذرو  
 عرس با وصمى فيا الصبح ثم اربحل. -وسمم

ويخذذرج مذذن  ،دخذذل مذذن الثقيذذة العميذذاوا  ا دخذذل مكذذة  ،فكذذان يخذذرج مذذن  ريذذ  الشذذيرة ويذذدخل مذذن  ريذذ  المعذذرس"
ذوالسذ مى  ،والثقية العميا بذالحيون ،والمقصود بالثقية ىي ال ري  بين اليبمين "،الثقية الس مى والعميذا مذن  ،بيكةبالش 
 ،وريوعذا إليهذاخرويا مذن المديقذة  ا  وك ل  أيض -صمى اهلل عميا وسمم-دخولا  ،والس مى من أس مها ،أعمى مكة

 ما المراد ب ل ؟ ي ىب من  ري  ويريع من  ري  آخر،  ى صالة العيدفي  ريقا إلوىك ا في  ري  العيد 
ىذل يسذن لسقسذان إ ا دخذل مكذة أن يذدخل كمذا  يعقذي مذثال   ،لم يب قوا فيذا عمذى عمذة محذددة -رحمهم اهلل-العمماء 

 ويخرج من الس مى؟من الثقية العميا  -صمى اهلل عميا وسمم-دخل القبي 
وأن  ا  ومذقهم مذن يقذول فعذل  لذ  قصذدألن  لذ  ىذو األسذهل لمذداخل  ؛ا  : إن  لذ  وقذع اب اقذمن أىل العمم من يقول

ي  ريقذا إلذى وفذ ،وفي دخولا إليها ،من المديقة -صمى اهلل عميا وسمم-في خرويا  ا  وىك ا أيض ، ل  من السقة
فعل  لذ   -صمى اهلل عميا وسمم-إن القبي  :فمن أىل العمم من يقول ،يسم   ري  آخر ا  العيد وفي ريوعا أيض
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صذمى -وال شذ  أن القبذي  ،-صذمى اهلل عميذا وسذمم-من أيذل حصذول البركذة بركذة القبذي  :مقهم من يقول ا ،قصد
صذذمى اهلل -فذذالقبي  ،يضذذعها حيذذث شذذاء -ببذذار  وبعذذالى-والبركذذة مذذن اهلل  ،مذذن الذذ وات المباركذذة -اهلل عميذذا وسذذمم

وبذجي اء مق صذمة  -عميا الصذالة والسذالم-ب ابا ببركوا  -رضي اهلل بعالى عقهم-مبار ، والصحابة  -عميا وسمم
يسذوي الصذ و   -صمى اهلل عميا وسمم-حصل حيقما كان القبي كما  -ممصمى اهلل عميا وس-ببركوا ب ابا  ،عقا

صذمى اهلل عميذا -ثذم لمذا كشذ  القبذي  ،فذجراد أن يقذب  ا  بار   ا  كان ب قا باديعمى ب قا دفعا  لمقبال فضرب ريال  
-ىذو مسذا لبشذربا القبذي يعل يقبل ب قا ثم عمل  لذ  بجقذا يريذد أن يكذون آخذر مذا عهذد مذن الذدقيا ب قا  -وسمم

 .فه ا قو  من الببر  ،(3)-صمى اهلل عميا وسمم
بعرقذذا  -عميذذا الصذذالة والسذذالم-كذذالببر  بشذذعره  -صذذمى اهلل عميذذا وسذذمم-الببذذر  بجي ا ذذا المق صذذمة  ا  وىكذذ ا أيضذذ

مذذا كقذذت ألؤثذذر بقصذذيبي " :الشذذرب بعذذده مباشذذرة فذذي الموضذذع الذذ ي شذذرب مقذذا كمذذا فذذي حذذديث ابذذن عبذذاسبريقذذا 
ولذم يكذن  لذ  مذن  -عميذا الصذالة والسذالم-ببصذاقا  ا  وببركذوا أيضذ ،ببركوا ب ضذل وضذو ا ا  وك ل  أيض ،(4)"مق 

صذمى اهلل عميذا -حذب أصذحاب القبذي كذجقهم أرادوا أن يذرا المشذركون لكذن فذي مقذام معذين فذي الحديبيذة  ،عادبهم
 .وبعظيمهم إياه ،لا -وسمم

ومقهم من يقول بجقا ي عذل  لذ  مذن أيذل  ،من أيل ى ا حصول البركة ا  إقا يسم   ريق :فمن أىل العمم من يقول
 -صمى اهلل عميذا وسذمم-ومقهم من يقول فعل  ،ويسمم عمى أىل بم  القاحية ،السالم ليسمم عمى أىل ى ه القاحية

ر ومذذقهم مذذن يقذذول فعذذل  لذذ  عميذذا الصذذالة والسذذالم لبكثيذذ لذذ  ليذذجمر بذذالمعرو  ويقهذذى عذذن المقكذذر يب قذذد القذذاس 
وى ه العمة لما ا فعل  ىقا بقولا لبكثير مواضع العبادة -رحما اهلل-مواضع العبادة وى ا ال ي أشار إليا المصق  

ال بكذون ق عيذذة بمعقذى أقهذذا ظقيذة ال قسذذب يع أن قيذ م بهذذا لكقهذا قذذد والعمذل المسذذبقب ة  لذ ؟ ىذذل عمذل مسذذبقب ة 
غالذب العمذل البذي  لكنفإقها ق عية بكون ظاىرة قوية وقد بكون ضعي ة وقد بكون بين بين أما العمل المقصوصة 

ىذ ه وىقذا  ،وقذد ال بكذون ،قذد بكذون ىذي العمذة ،ىذي عمذل مسذبقب ة يسذبخريها ال قيذا -رحمهم اهلل-ي كرىا ال قهاء 
فهل قسب يع أن ققيس عميها وققول في كل عمل مذن األعمذال الصذالحة  ،العمة لبكثير الخ ى ىي عمة مسبقب ة

ا ىذب مذن  : ىذب لعيذادة مذري  ققذول ،ققذول ا ىذب مذن  ريذ  واريذع مذن  ريذ  آخذر ،إقسان  ىب ل مب العمذم
اإلقسان قد يكون في البمد وقذد يسذافر الحظوا األن حيقما يسافر  ىب لصمة الرحم  ، ري  واريع من  ري  آخر

ريذع مذن  ريذذ  األفضذل أن بىذذل ققذول لذا ا ىذب مذن  ريذذ  و  فيذ ىب إلذى قاحيذة  لربمذا م ذذات الكيمذو مبذرت مذثال  
فيكذون ىذ ه القاحيذة بشذهد  ،عمى ى ا قعم إ ا قمقا إن العمة ىذي بكثيذر المواضذع البذي بشذهد لذا عمذى األر  آخر؟

 .ة بشهد لاوى ه القاحي ،لا به ه العبادة
 ،ر أو لبشذهد لذا مذوا ن فذي األ ،ومن قظر إلى ى ه العمة بع  العمماء ال ين قالوا ى ه ىذي العمذة ىذي البكثيذر

 -صمى اهلل عميا وسمم-لكن القبي  ،ب ىب من  ري  وبريع من  ري  آخر قالوا حبى في الصالة اليماعة مثال  
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ومذذن ثذذم ىقذذا مذا يذذرد ىذذل كذذان وكذان بيبذذا بابذذا إلذذى المسذيد  -عميذذا الصذذالة والسذذالم-كذان يذذجبي لممسذذيد مذذن بيبذا 
لكذن فذي غيذره إن قيذل ىذ ه ىذي ر؟ يذجبي لممسذيد مذن  ريذ  ويريذع مذن  ريذ  آخذ -صمى اهلل عميا وسمم-القبي 

 .العمة فيقال إقا يشر  لسقسان وىو ياي لممسيد أن يجبي من  ري  ويريع من  ري  آخر
واألقصذر فذي الريعذذة  ،أن يقصذد ال ريذ  األ ذول فذي الذ ىاب إقذا يشذر  لذا  :اومذن العممذاء الذ ين قذالوا بذ ل  قذالو 

وفذي الريذو  ال يكبذب ولكذن  ،فيكبذب لذا فذي األ ذول ،ألقا في ال ري  إلى المسيد بكبذب لذا الخ ذى :قالوالما ا؟ 
 :من ويهين -واهلل بعالى أعمم- ،ا قظرى ا في

وىذذي أن  ،المشذذقة يعقذذي الكممذذة الشذذا عة البذذي قسذذمع بهذذاوىذذو قصذذد المشذذقة لذذيس لسقسذذان أن يقصذذد  :الويذذا األول
 -رضذي اهلل عقهذا-لعا شذة  -صذمى اهلل عميذا وسذمم-قعذم قذال القبذي  ،األير عمى قدر المشقة ليس عمذى إ القهذا

 .(5)((إن أير  عمى قدر قصب )) :كما في بع  روايات الحديث
قمذا  ،لهذا  لذ  فذي حيبهذا لكذن ىذ ا المعقذى صذحيح -صمى اهلل عميذا وسذمم-فقال لها القبي  ،القصب ىو البعب وا 

ىقا  فر  بين المشقة والقصب الحاصل العار  لمعبادة أو لممكم  عقد أداء العبادة  ،يقبوي أن ي هم عمى ويها
فذر  بذين ىذ ا من غير ب مذب لذا ب مذب لممشذقة فهذ ا ىذو الذ ي يق بذ  عميذا الحذديث إن أيذر   عمذى قذدر قصذب  

من  ري  وعذر  ا  في ىب وي ىب مكان بعيد يد ،أن ي ىب إلى المسيدوبين إقسان يقصد المشقة بمعقى أقا يريد 
يريذد أن يذ ىب  ،األير عمى قدر القصب ى ا غيذر مشذرو  :ويقول ،ثم يجبي إلى المسيد وعقده  ري  آخر ممهد

أقذا أ ىذب  ،المرصذو  المسذ مت ال ريذ  المعهذوديذ  إلى الحة ويقول األير عمى قدر المشقة بذدل مذا أسذم  ال ر 
يريد اإلقسان أن يقوم بعبادة من  حيقما ا  وىك ا أيض ،ى ا غير مشرو  :ققول ،ألقا أكثر مشقة ؛بالسيارةفي البرية 

األير عمى قدر المشقة فهو في رمضان وفذي الحذر يذجبى أن ييمذس فذي  :يقول ا  أحياقالعبادات مثل بع  العوام 
أعظم لألير ى ا مويود مبيسر وى ا األمر واقع ي عما بعذ  القذاس بعذ  كبذار السذن  :ويقول ،مكان في مكي 

قمذذذا  ،المشذذذقة لذذذيس عمذذذى إ القذذذافذذذإ ن ق هذذذم ىذذذ ه عمذذذى ويههذذذا األيذذذر عمذذذى قذذذدر  ،مذذذقهم بعذذذ  العيذذذا   يهذذذال   وا 
 .به ا القيد ،عقد فعل العبادة من غير ب مب ل ل المقصود ب ل  المشقة العارضة لممكم  

ببذذار  -إ ن ال ققصذذد المشذذقة ولكذذن المشذذقة العارضذذة عمذذى قذذدرىا يكذذون األيذذر فيحبسذذب اإلقسذذان  لذذ  عقذذد اهلل 
وعقذذده يذر عمذذى قذذدر المشذذقة ألن األ :ليذ ىب عميهذذا لمحذذة يقذذول فمذذا يعمذذد إلذذى سذيارة غيذذر مريحذذة مذذثال   ،-وبعذالى

 سيارة أخرا أحسن مقها.
 فهم غير صحيح فه ا  ،ألن األير عمى قدر المشقة :ويقول ،ى ا غير صحيح أو يريد أن ي ىب عمى بعير

ي ىب في  ىابذا إلذى  ريذ  أ ذول ويبذر   :قالوا ،ىو أن بشهد لا األر بع  العمماء ال ين قالوا بجن المقصود 
إن كذان عقذده  ريقذان أحذدىما  :قذالوا ،ال ،يبحث عن   ري   ويذل  ويال   ا  ما قالوا يبقصد  ريق ،األقصر لمعودة

 .واألقصر في الريعة ،أ ول وال بّد والثاقي أقصر ألقا سيسم  ى ا  وى ا في الريعة فييعل األ ول في ال ىاب
 .قصد المشقة غير م موب :أوال   :فقحن ققول
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الخ ذى فذي الذذ ىاب حبذى فذذي الريذو  قعذم أكثذذر الروايذات واألحاديذث عمذذى أن  بذبأن الذرايح أن الخ ذذى بك :ا  ثاقيذ
صذمى اهلل عميذا -لكقذا صذح عذن رسذول اهلل  ،إلذى آخذره (6)بكبب لا بها حسقة واألخرا بحذ  عقذا بهذا خ ي ذةقدم 
درس ومذذن حضذذر مذذقكم معقذذا فذذي  ،(7)بكبذذب ا  الريعذذة أيضذذعمذذى أن  لذذ  يكذذون فذذي  ريذذ   ا  مذذا يذذدل أيضذذ -وسذذمم

أن فذي رسذالبا  كذذر ىقذا  قاعذدة فذي أيذور األعمذذال  -رحمذا اهلل-د الذرحمن بذذن سذعدي القواعذد ال قهيذة لمشذيخ عبذ
المواحذ   ،ىذ ا القيذد  كذره فذي القاعذدة ،يعقذي الوسذا ل والمواحذ  ،إليهذا وعمى ما يبوصذل بذا ، ل  واقع عمى العبادة

والعييذب أقذا وافذ  وبكبب الخ ى إلى الحة  ،الحةحيقما ي ىب اإلقسان إلى الحة يكبب لا أير بمعقى  ،البوابع
سبحان اهلل الحديث عن ى ا ال بجس أن اسب رد ألقي بكممذت اليذوم الموذرب مذن أيذل بعذ  اإلخذوان الذ ين بعقذوا 

ااْوى ى ن ْحِيااي ن ْحاان   ِإنَّااا} :عذذن قولذذا بعذذالى ن ْكى اا    اْلم  ااا و  فوافذذ  ىذذ ا البذذاب فذذال بذذجس أن  [12:يذذس] {و آث ااار م مْ  ق اادَّم وا م 
حيذذا يكبذذب األن إ ا  ىذذب اإلقسذذان فذذي ال ريذذ  إلذذى الحذذة  ،ألقهذذا ببصذذل بموضذذوعقا ىذذ ا ؛اسذذب رد بهذذ ه الي  يذذة

حصل  ،يكببيكبب بكبب فيا خ وابا ويكبب فيا ق قابا ويكبب فيا ما يمحقا من البعب بع مت السيارة وال ري  
حبذى المذر  الذ ي يصذيبا مذن يذراء  ا  فذي الريعذة فذي العذودة يكبذب لذا  لذ  يميعذ ا  وك ل  أيضذ ،لا حادث يكبب

ىذي مذن بوابذع  ،يحبذاج أيذام حبذى يسذبريح ىذ ه بكبذب ،فيا اق موق ا حمى بعذب كثير من الحياج يريع مثال   ،الحة
ويبجثر  ل   ويكبب ما يقبة عن ،خ وابا وممشاه ا  ويكبب أيض ،يكبب يهاده ،وىك ا اليهاد في سبيل اهلل ،العمل
كذل ىذ ا  ،الصذالحوما يحصل لا مذن ألذوان األ ا بسذبب ىذ ا المبولذد مذن ىذ ا العمذل  ،من  ريقا في الريعةعقا 

 .يصل إلى مجمقاوفي عمل صالح مسبمر إلى أن  ،يكبب فهو في يهاد
اا} :يقذول -ع  ويل-با عمل صالح واهلل كمما بولد وقبة عقا يكبب لا ف ِدين ا ِ  ِِل ْمالِ  ك اان   م  انْ  اْلم  م  ُ مْ  و  اْول   ِمان   ح 

مَّف ااوا أ نْ  اِْل ْعار ا ِ  اانْ  ي ى خ  ب ااوا و ل   المَّاهِ  ر س ااولِ  ع  مْ  ي ْرغ  ُِ اانْ  ِبأ ْنف ِساا ُ مْ  ذ ِلاك   ن ْفِسااهِ  ع  ُ مْ  ل   ِبااأ نَّ ااأ   ي ِصاايب  اا    و ل   ظ م   و ل   ن ص 
ْوِطًئا ي ط ئ ون   و ل   المَّهِ  س ِبيلِ  ِفي م ْخم ص     اد و   ِمنْ  ي ن ال ون   و ل   اْلك فَّار   يظ  ي غِ  م  ُ امْ  ك ِىا    ِإلَّ  ن اْيً   ع  ال   ِباهِ  ل  ااِل    ع م   {ص 

ااِغير ةً  ن ف ق اا ً  ي ْنِفق ااون   و ل  }وفذذي اةيذذة البذذي بعذذدىا قذذال:  ،[122:البوبذذة] ُ اامْ  ك ِىاا    ِإلَّ  و اِدًيااا ي ْقط ع ااون   و ل   ك ِبياار ةً  و ل   ص   {ل 
 .[121:البوبة]

وىذ ا فيذا  ،أن مذن أىذل العمذموال ريذ   ،بكبب لسقسان فيحبسب اإلقسان مق  أن يخرج من بيبذافكل ى ه األشياء 
أحد العممذاء المعاصذرين كذان يحبسب لا الحضور في مكان العمل مق  خرج من بيبا بجن اإلقسان  :من قالقظر 

سذاعة  ؟ عممذا يبعذد مذن ىقذا مذثال  بيبذا مذثال  يخذرج مبذى مذن بمعقذى إ ا يذاء يوقذع  ،ولكن ى ا فيا قظذر ،ي بي به ا
فيكبذذب أقذذذا  ،ويصذذل السذذاعة السذذابعة والم بذذر  أقذذا يوقذذع قبذذل سذذبع إال ربذذع معمذذم مذذثال  يخذذرج السذذاعة السادسذذة 

 .وبساىل وب ري  ،ويكون فيا بضييع لممصالح ،الساعة السادسة وى ا فيا قظر

                                                           

 (.666) برقم الدريات، با وبرفع الخ ايا، با بمحى الصالة إلى المشي باب الصالة، ومواضع المسايد كباب مسمم، أخريا - 6
: قال كعب، بن أبي عن ،(663) برقم المسايد، إلى الخ ا كثرة فضل باب الصالة، ومواضع المسايد كباب مسمم، أخريا - 7

 في بركبا حمارا اشبريت لو: لا قمت أو: لا فقيل: قال صالة، بخ  ا ال وكان مقا، المسيد من أبعد ريال أعمم ال ريل كان
 إ ا وريوعي المسيد، إلى ممشاي لي يكبب أن أريد إقي المسيد، يقب إلى مق لي أن يسرقي ما: قال الرمضاء، وفي الظمماء،
 .((كما  ل  ل  اهلل يمع قد)): -وسمم عميا اهلل صمى- اهلل رسول فقال أىمي، إلى ريعت



وبذين البذ ام اإلقسذان بعمذذل يؤديذا مذن السذاعة ال القيذة لمسذذاعة  -عذ  ويذل-فذر  بذين األيذر الذ ي يكبذب عقذذد اهلل 
ليبذ ل ليقذدم ىذؤالء  ذالب  ،فالعمذل الذ ي يذؤدا إقمذا المقصذود بذا مذن حذين يصذل إلذى ىذ ا المكذان ليقذبة ،ال القية

مذن ما ذة كيمذو أو يذاي  والذ ي أبذى ،أقا واهلل فذي ال ريذ  مذن سذاعة :ويقول ،ى ه معامالت مع مة مثال  يقبظرون 
ويصذل الظهذر ويقذول ىذ ا أقذا فذي  ريقذي ربذع  خرج من بيبا يخرج الساعة سبع إالمن أربعما ة كيمو يحسب مق  

ن أفبى با  ،غير صحيحإليكم فه ا كما  ورأيت بعذ  الشذباب  ،وكل يؤخ  من قولا ويرد ،أحد العمماء المعببرينوا 
قمذت كيذذ  ومكذان عممبذا لمذذا سذجلبا بعيذد بعذذد ال يذر  ،يعممذون بهذ ا كذذان بعذ  الشذباب يحضذذر عقذدقا فذي الذذدرس
ىذو خذرج  ،أقذا احبسذب مقذ  خريذت مذن البيذت :فقذال ،يمكن أن بصل وقحن بالكاد ققبهذي السذاعة السادسذة والربذع

ومبذى يصذل ىقذا ؟  ،وياء لمدرس فيقول أحسب عمى األقذل مقذ  مشذيت مذن ىقذا سذت وربذعمن قبل صالة ال ير 
 .-بعانواهلل المس- ،سبع وق  يمكن

وكذذان  ،يعقذذي فهذذم مقهذذا بعذذ  أىذذل العمذذم أن بشذذهد لذذا األر المعقذذى أن اإلقسذذان فهذذ ه األحاديذذث بذذدل عمذذى ىذذ ا 
اْوى ى ن ْحِيي ن ْحن   ِإنَّا} :الحديث اليوم المورب عن قولا بعالى ن ْكى ا    اْلم  اا و  و كذرت أن  ،[12:يذس] {و آث اار م مْ  ق ادَّم وا م 

اةثار أن الم سرين  كر بعضهم أن المقصود بها ما بركذا اإلقسذان مذن عمذم يقب ذع بذا أو ولذد صذالح يذدعو لذا أو 
وكل ما يبركا  ،كما ياء في األحاديث ،(8)البن السبيل بقاه ا  أو بيب ،ورثا أو مسيد بقاهصدقة يارية أو مصح  

والقذرآن يعبذر بذا باألل ذاظ  ،وىمذا قذوالن لمم سذرين كالىمذا صذحيح ،الخ ى ا  ويدخل فيا أيضاإلقسان مما يقب ع با 
 .اهلل عمى قبيقا محمد وآلا وصحبا وصمى ،-واهلل بعالى أعمم- ،القميمة الدالة عمى المعاقي الكثيرة

   

                                                           

 وحسقا ،(2492) برقم صحيحا، في خ يمة وابن ،(242) برقم الخير، القاس معمم ثواب باب السقة، أبواب مايا، ابن أخريا - 8
 (.2231) برقم اليامع، صحيح في األلباقي


