
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 القميص اهلل رسول إلى الثياب أحب كان :سممة أم حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

ن اختلفذت أشذلاله وصذور  ،عرفنا أنه يطلق على هذا الذذي نلبسذهوالقميص  ،فهذا باب استحباب القميص للذن  ،وا 
   .هذ  حقيقته

 -صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم-الثيذذذاب إلذذذى رسذذذول اهلل لذذذان أحذذذب ))قالذذذت:  -رضذذذهلل اهلل عنهذذذا-قذذذول عذذذن أم سذذذلم  ي
 حديث حسن. :وقال ،روا  أبو داود والترمذي (1)((القميص

مع أن هذذ  القضذي   ،يحبه -وسلمصلى اهلل عليه -فلان النبهلل  ،االستحباب -رحمه اهلل-ومن هنا أخذ المصنف 
 :وينقسم إلى أقساميتنوع وما يتصل بالعادات  ،ههلل من أمور العادات

والذذهاب  ،لاأللل والشرب من حيث هو ،  المحض على سبيل الجبل   -صلى اهلل عليه وسلم-ما فعله النبهلل  منهف
 :يعنهلل ، لالقتداءفمثل هذا ال يلون محال ،بعينه اً ثر شيئؤ  علم أنه ي  إذا لم ي   ،من حيث هو ،ونحو ذلك ،إلى الخالء

 .أن المللف غير مطالب بذلك
فذهلل لذذل شذهللء حتذى إنذذه  -صذلى اهلل عليذذه وسذلم-لذان يحذرص أن يقتذذدي بذالنبهلل  -رضذهلل اهلل عنهمذذا-وابذن عمذر 

 .صلى اهلل عليه وسلم-يجتهد فهلل وضع أقدام راحلته فهلل المواضع التهلل مرت بها ناق  رسول اهلل 
ومثل هذا ال يطالذب المللذف  ،إليهفيه إلى الخالء ذهب  -صلى اهلل عليه وسلم-مر بملان ذهب النبهلل  ولان إذا

 .به
  فهذا نوع مذا لذان علذى سذبيل الجبل ذ ،يفعلون هذا إال ما نقل عن ابن عمر -مرضهلل اهلل عنه-ولم يلن الصحاب  

 .المحض 
 مثذذل لذذبس ا زار ،ثر ؤ  ي ذذ -صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم-لذذم يلذذن النبذذهلل  ،مذذا لذذان مذذن قبيذذل العذذادة المحضذذ  :النذذوع الثذذانهلل

فمثذذل هذذذا  ،وعمامذذ  اأريذذد أن ألذذبس إزارً  :ن ويقذذولفمذذا يذذإتهلل إنسذذان اآ ،فهذذذا مذذن قبيذذل العذذادة المحضذذ  ،والعمامذذ 
لذان يلذبس اللبذاس  -صذلى اهلل عليذه وسذلم-للذن النبذهلل  ،لئال يلون ذلك من قبيل لباس الشهرة ؛ى فيه العرفراع  ي  

 .وما شابه ذلك ،عمام  ،رداء ،إزار ،الذي يلبسه الناس آنذاك
أو نحذو  ،أو من اللبذاس ،سواء لان من المطعوماتيؤثر   -صلى اهلل عليه وسلم-ما علم أن النبهلل  :النوع الثالث

  .(2)اءب  لان يتتبع الد   ،ذلك من الطعام

                                                           

-(، والترمذي، أبواب اللباس عن رسول اهلل 4204(، رقم: )4/44( أخرجه أبو داود، لتاب اللباس، باب ما جاء فهلل القميص )1)
 (.1270(، رقم: )4/042باب ما جاء فهلل القمص )، -صلى اهلل عليه وسلم

(، ومسلم، لتاب األشرب ، باب جواز ألل المرق، واستحباب ألل 0200(، رقم: )4/71أخرجه البخاري، لتاب البيوع، باب ذلر الخياط )( 0)
ن لانوا ضيفانا إذا لم يلر  ذلك صاحب الطعام ) يثار أهل المائدة بعضهم بعضا وا   (.0241(، رقم: )4/1714اليقطين، وا 



 ،لذذان يتتبعذذه -صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم-ألن النبذذهلل  ؛مذذن لذذان يتتبعذذه -رضذذهلل اهلل عذذنهم-ولهذذذا وجذذد مذذن الصذذحاب  
 .اء معروفب  والد  

      مثذذذل هذذذذا إذا فعلذذذه المللذذذف ألن النبذذذهلل ف ،يحبذذذه -صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم-هذذذذا لذذذان النبذذذهلل  ،ومذذذن الثيذذذاب القمذذذيص
ن لم يطالب به شرًعا ،يحبه فإذن ذلك يلون من قبيل االتباع -صلى اهلل عليه وسلم- لم يلن ذلك مذن  :عنهللي ،وا 

نما من قبيل العاداتقبيل التعبدات إلذى  (2)اء بالرطذبيإلل القث   ،(1)لان يحب الحلو البارد ،ألل معين ،قميص ،، وا 
 ،فمثذل هذذا يذؤجر المللذف عليذذه ،اً مذا فعلذه اتفاقذذ :يعنذهلل ،يحبذه -صذلى اهلل عليذذه وسذلم-فعلذه ألن النبذهلل  آخذر  فذإن  

مذذذذن المطعومذذذذات مذذذذا لذذذذان ألمذذذذل  إنمذذذذا يذذذذؤثر -صذذذذلى اهلل عليذذذذه وسذذذذلم-ألن النبذذذذهلل  ؛للذذذذن ال يطالذذذذب النذذذذاس بذذذذه
  .صلى اهلل عليه وسلم-فيحب ما أحبه رسول اهلل  ،وما شابه ذلك ،والملبوسات
فهذذا هذو العمذل  ،على سبيل التعبذد والتقذرب إلذى اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-هو ما لان قد فعله النبهلل  :نوع آخر
وَوة   المَّو ِ  َرُسوولِ  ِفي َلُكم   َكانَ  َلَقد  } -عليه الصالة والسالم-الذي طولبت األم  باالقتداء به  المشروع : األحذزاب]{ ُأس 

 .وغير ذلك ،وصيامهوعبادته صالته  ،وجهاد  ،فهلل صبر  .[01
مذذا الذذذي  ،مذذن األعمذذال -صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم-وهذذو مذذا يذذؤثر عذذن النبذذهلل  ،هذذذا البذذاب اللبيذذرفهذذذ  أقسذذام تقذذرب 

   باالقتداء به.وما الذي ال يطالب المللف  ،يقتدى به
للحاجذ  مذن أجذل الخذتم  أو  -صذلى اهلل عليذه وسذلم-هذل فعلذه النبذهلل  ،الخذاتم مثذل: ،وتبقى بعض األمذور متذرددة

 . لسن  أن يلبس ا نسان الخاتممن ا :للزين   فهل يقتدى به  هل يقال -صلى اهلل عليه وسلم-فعله النبهلل 

                                                           

-، باب ما جاء أي الشراب لان أحب إلى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب األشرب  عن رسول اهلل ( 1)
 (.1904(، رقم: )4/422) -صلى اهلل عليه وسلم

 (.4442(، رقم: )2/20( أخرجه البخاري، لتاب األطعم ، باب الرطب بالقثاء )0)


