
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 شرح رياض الصالحين

 رأيه عن الناس رد  يص   رجال رأيت   :ي  ر  ج   أبي حديث شرح( 2)
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 أما بعد:، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل
حػديث  -رحمػ  اهلل-أورد المصػفؼ  ،إلى آخر ما ذكر في الترجمة ...ففي باب صفة طوؿ القميص والكـ واإلزار

ػ رجػػالً  قػػاؿ: رأيػتُ  -رضػػي اهلل عفػ -جػابر بػػف سػميـ  ُجػػر ي  أبػي   اإال صػػدرو  اً ال يقػوؿ شػػي  ،ر الفػػاس عػف رأيػػ دُ يص 
 .عف 

 .وال يعترضوف توجيه  ،أمرهوف وال يرد   ،ويصدروف ب  ،أفهـ يتمقوف  بالقبوؿ :بمعفى
ال )) :قػاؿ ،-مػرتيف-عميػؾ السػالـ يػا رسػوؿ اهلل  :قمػت ،-عميػ  وسػمـصػمى اهلل -قمت مف هػذا  قػالوا: رسػوؿ اهلل 

 .(1)((...السالـ عميؾ :قؿ ،عميؾ السالـ تحية الموتى ،عميؾ السالـ :تقؿ
أف واألحسػف فػي دعػاء الخيػر  ،الدعاء بالسػالـ دعػاء بخيػر :-رحم  اهلل-قاؿ ابف القيـ  ،((تحية الموتى)) :وقول 

م ت  } :كقول  تعالى ،يقدـ الدعاء عمى المدعو ل  ب ر ك ات ه   المَّه   ر ح  م ي ك م   و   .[37: هود] {ال ب ي ت   أ ه ل   ع 
م  } :وقول  س ال  م ي ه   و  م   ع  ل د   ي و  م   و  ي و  م   ي م وت   و  ي و  يًّا ي ب ع ث   و  م  } :وقول  ،[51: مريـ] {ح  م يي ك م   س ال  يا ع  ت م   ب م  يب ر  : الرعػد] {ص 
42]. 
م ي يي    و ا  نَّ } :كقولػػ  تعػػالى إلبمػػيس ،غالًبػػا ،فيقػػدـ المػػدعو عميػػ  عمػػى الػػدعاء ،بالشػػرمػػا الػػدعاء أ م   إ ل يي  ل ع ن ت ييي ع   ي ييو 

    .لعفتي عميؾ :ما قاؿ[ 37: ص] {الدِّين  
فما و  يقػدموف اسػـ إذ كػافوا  ؛فػي تحيػة األمػواتمػفهـ  ىذلػؾ إشػارة إلػى مػا جػر  -وسػمـصمى اهلل عميػ  -قاؿ الفبي ا 

  :وهو مذكور في أشعارهـ كقول  ،الدعاء الميت عمى
 ا  ما شاء أف يترحمورحمتُ  ***بف عاصـ اهلل قيس   عميؾ سالـُ 

 .ما ذكرإلى آخر 
وقػد ثبػت أف الفبػي  ،عميػؾ السػالـ :ليس مراده أف السفة في تحية الميت أف يقاؿ لػ  :يقوؿ -رحم  اهلل-يـ ابف الق

 .(2)((دار قـو مؤمفيفالسالـ عميكـ ))قاؿ:  -صمى اهلل عمي  وسمـ-
الفبػي  :يعفػي ،ال تختمؼ في تحية األحياء واألمواتفالسفة  ،كما في تحية األحياء ،فقدـ الدعاء عمى اسـ المدعو

 .عميؾ السالـ :ال يقوؿ ،عمم  أف مثؿ هذا ال يحسف وال يسوغ -صمى اهلل عمي  وسمـ-
أف ذاؾ مػا  ،عميػؾ السػالـ :مػف أف قػوؿ القا ػؿ ،يشػير إلػى مػا ذكػره بعػ  أهػؿ العمػـ -رحمػ  اهلل-لكػف ابػف القػيـ 

ال فإف  ،فيما يتصؿ باألموات ،يتعارفوف  في جاهميتهـكافوا  المشروع إذا أراد اإلفساف أف يسمـ عمى الموتى فإف  وا 
 .فيبدأ بالسالـ ((السالـ عميكـ دار قـو مؤمفيف)) :يقوؿ

                                                           

 (.2872(، رقـ: )2/15كتاب المباس، باب ما جاء في إسباؿ اإلزار )أخرج  أبو داود،  (5)
 (.632(، رقـ: )4/556أخرج  مسمـ، باب ما يقاؿ عفد دخوؿ القبور والدعاء ألهمها ) (4)



ذا أصػابؾ عػػاـُ  ،  كشػف  عفػؾالػػذي إذا أصػابؾ ضػر فدعوت ػ ،أفػا رسػوؿ اهلل)) :أفػت رسػوؿ اهلل  قػاؿ :قمػت :قػاؿ  وا 
لػػو كػػاف و  ،سػػفة :كػػؿ ذلػػؾ يقػػاؿ لػػ  ،أو لػػـ تمطػػر ،ولػػـ تفبػػت األر  ،سػػواء أمطػػرت السػػماء ،قحػػط :أي ...((سػػفة  

 .بر عف  بالسفةلكف لطوؿ أياـ الشدة عُ  ،اً دوف السفة كما أشرفا سابق
ذا كفت بأر  قفر أو فالة ،أفبتها لؾ  فدعوت   سفة   إذا أصابؾ عاـُ )) :قاؿ  ،هي التػي ال أفػيس فيهػا :القفر ...((وا 

 .فالة مف األر  ،فهي األر  المهمكة التي ال ماء فيهاوأما الفالة ، وال ماء ،وال فبات
 ((أحػػًدا ال تسػػبف  )) :قػػاؿ ،بوصػػية :يعفػػي ،اعهػػد إلػػي   :قمػػت :قػػاؿ ،((  ردهػػا عميػػؾفضػػمت راحمتػػؾ فدعوت ػػ)) :يقػػوؿ

 .ا في معفاهالشتـ وم ،والسب معروؼ
 -صمى اهلل عمي  وسمـ-امتثؿ أمر الفبي  ،ً اوال شي :يعفي ،وال شاة ،اً وال بعير  ،اً وال عبد ،افما سببت بعده حر   :قاؿ

 .ولهذا أوصى بها هذا الرجؿ الذي سأؿ الوصية ،وهذا يدؿ عمى أف هذه القضية بمكاف مف الديف ،ووصيت 
اتقػوا الفػار )) :-صػمى اهلل عميػ  وسػمـ-كمػا قػاؿ الفبػي  ،ولو قؿ :يعفي ((...اً مف المعروؼ شي  وال تحقرف  )) :قاؿ

  .(1)((مرةولو بشؽ ت
يين  } :تعػػالى وقػػاؿ ييل   ف م  ث ق ييال   ي ع م  ي يير ا ذ رَّة   م  التمػػرة كػػـ تسػػاوي مػػف آالؼ الػػذر فػػي  ،مثقػػاؿ الػػذرة .[3: الزلزلػػة] {ي يير     خ 

 الميزاف 
وأفػت مكفهػر مػا تكمػـ أخػاؾ  :يعفػي ،ببشػر وطالقػة وجػ  :يعفي ((ؾمفبسط إلي  وجهُ  تتكمـ أخاؾ وأف وأف  )) :قاؿ

ذا كػاف اإلفسػاف يعػافي مػف  ،فػإف ذلػؾ يػؤثر فػي ففسػ  ،كأفػؾ مسػتاء مفػ  ،كأفؾ غاضب ،مقطب الجبيف ،الوج  وا 
تعبػػ  عمػػى أو يعػػافي مػػف تعػػب فمػػيس معفػػى ذلػػؾ أف يفقػػؿ  ،أو يعػػافي مػػف مػػر  ،أو يعػػافي مػػف همػػوـ ،مشػػكالت
 .ال أقؿ مف هذا ،لكف ال أقؿ مف أف  يمقاهـ بحاؿ ال تدؿ عمى استياء ،عميهـ اً عميهـ وعب  ويكوف كال   ،اآلخريف

 .وال يتفطفوف لها ،هذه األشياء اليسيرة التي يتساهؿ فيها الفاس :يعفي ((إف ذلؾ مف المعروؼ)) :يقوؿ
وكمػا  (2)((إزرة المػؤمف إلػى أفصػاؼ سػاقي )) :كمػا فػي الحػديث اآلخػر ...((وارفع إزارؾ إلى فصؼ السػاؽ)) :قاؿ

فما ذلؾ  ،لمحصرذكر اإلزار ليس  سبؽ أف   اإلزار  :يعفػي ،مف قبيػؿ مفهػـو المقػب الػذي ال عبػرة بػ  ،مفهـو لقبوا 
 .وما في معفاه

أف األفضػػؿ  فػػي اإلزار أو  :يعفػػي ،((فػػإلى الكعبػػيف)) ،أف تجعمػػ  إلػػى فصػػؼ السػػاؽ :يعفػػي ((فػػإف أبيػػت)) :قػػاؿ
 .فهذا موطف الرخصة ،ولإلفساف رخصة إلى الكعبيف ،الثوب أف يكوف إلى فصؼ الساؽ

سػباؿ اإلزار)) :قاؿ ياؾ وا  وهػذا كمػا أشػرت فػي الميمػة الماضػية أف مػف أهػؿ  ،الكبػر :يعفػي ((يمػةخ  مػف الم   فإفهػا ،وا 
 :ألفػػ  قػػاؿ ؛هػػو مػػف أعمػػاؿ المتكبػػريف ،قصػػد أو لػػـ يقصػػد ،إف اإلسػػباؿ بحػػد ذاتػػ  يعػػد مػػف الكبػػر :العمػػـ مػػف يقػػوؿ

 .إذا قصد ذلؾ أو لـ يقصد :ما قاؿ ،الخيالء ،((يمةخ  مف الم   فإفها))
ف اهلل ال يحب الم  ))قاؿ:  ف امػرؤ شػتمؾ  ،يمػةخ  وا  بشػيء عيػرؾ  ((فػال تعيػره بمػا تعمػـ فيػ  ،وعيػرؾ بمػا يعمػـ فيػؾوا 

وأفػػت تعمػػـ مثػػؿ  ،أو غيػػر ذلػػؾ ،أو بعمػػؿ صػػدر مفػػؾ ،أو بتجارتػػؾ ،أو بمالػػؾ ،أو بولػػدؾ ،أو بأهمػػؾ ،يتصػػؿ بػػؾ
 .فتستوي مع  بالسف  واإلساءة ،فال ترد بالمثؿ ،ذلؾ أو أكثر في 

                                                           

 (.5253(، رقـ: )4/586أخرج  البخاري، كتاب الزكاة، باب: اتقوا الفار ولو بشؽ تمرة والقميؿ مف الصدقة )( 5)
 .(7137(، رقـ: )4/5577ماج ، كتاب المباس، باب موضع اإلزار أيف هو ) ( أخرج  ابف4)



 ،كػػو وبيػػؿ :يقػػاؿ ،والوبػػاؿ بمعفػػى العاقبػػة ،أف عاقبتػػ  السػػي ة ترجػػع إليػػ  :يعفػػي ((فإفمػػا وبػػاؿ ذلػػؾ عميػػ )) :قػػاؿ
 :يقػاؿ ،سػامة مػثاًل  ،وخيمػة مػراع   :يأ ،يكػوف فيػ  هالكهػاثػـ  ،وهو الذي تستمذه الماشية وتطرب ل  ،ومرعى وبيؿ
 .ثـ العاقبة تكوف الهالؾ ،تقبؿ عمي  الماشيةكو وبيؿ 
ب ييال   ف ييذ او وا}: -عػػز وجػػؿ-يقػػوؿ اهلل  م   و  يير ه  فهػػذا الػػذي يشػػتـ ويعيػػر  ،عاقبػػة أمػػرهـ السػػي ة :يعفػػي [1: التغػػابف] {أ م 

أهػػػؿ فػػػإف ذلػػؾ لػػػيس مػػف فعػػػؿ  ،فػػال تقابمػػػ  بالمثػػؿ ،وبػػاؿ ذلػػػؾ يرجػػع إليػػػ  ،ومػػػا إلػػى ذلػػػؾ ،ويسػػػخر مػػفهـ ،الفػػاس
ذ ن ا} :لما قالوا ل  -صمى اهلل عمي  وسمـ-وموسى  ،المروءات و ا أ ت تَّخ  ين   أ ك ون   أ ن   ب المَّه   أ ع وذ   و ال   ه ز  م ين   م  ياه   {ال ج 

 .[53: البقرة]
 وآل  وصحب . ،وصمى اهلل عمى فبيفا محمد ،واهلل أعمـ ،أف  مف الجاهميففدؿ عمى أف الذي يستهزئ بالفاس 


