
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ..أبي أخبرني :بشر بن قيس حديث لشرح تكممة( 4)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد: ، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 -ألبي الددردا  ا  وكان جميس-أخبرنا أبي  :قال ،التغمبيفكنا في الميمة الماضية نتحدث عن حديث قيس  بن بشر 

 وكددان رجددال   ،يقددال لددل سددال بددن الحن ميددة -صددمى اهلل عميددل وسددمم-كددان بدمشددل رجددل مددن أصددحا  النبددي  :قددال
فمدر بندا ونحدن  ،حتدى يديتي أهمدل ،فدذاا فدرف فذنمدا هدو تسدبيب وتكبيدر ،إنما هو صدالة ،يجالس الناس اقمَّم ،ا  متوحد

 -صددمى اهلل عميددل وسددمم-بعددث رسددول اهلل  :قددال ،كممددة تننعنددا ور تضددر  :فقددال لددل أبددو الدددردا  ،عنددد أبددي الدددردا 
فقددال  -صددمَّى اهللع عميددلل وسددمَّم  - فجددا  رجددل مددنام فجمددس فددي المجمددس الددال يجمددس فيددل رسددول اهلل ،مت  سددرًية   فقددد

نددارل   ،ها مندديخددا :فقددال ،فحمددل فددالنع ف عددن ،إلددى جنبلددل لددو رأيتنددا حددين التقينددا نحددن والعدددو لرجددل    ،وأنددا الغددالمع الغل
فتنازعددا حتددى  ،ا  مددا أري بددال  بيسد :فقدال ،فسددمب بدال   خددرع  ،أجددرع  مدا أرا  إر قددد ب دل :قددال ؟،كيد  تددري فدي قولددل

ر  ويعحمدد   !سدبحان اهللل )) :فقال -صمَّى اهللع عميلل وسمَّم  -سمب رسولع اهللل  َج  فرأيدتع أبدا الددردا ل سعدرَّ  ،((ر بديس  أن يعد
صدمَّى -  أندت سدمعت  الد  مدن رسدولل اهللل  :ويقدول ،-يعني إلى الرجل الدال حددث-وجعل يرفبع رأس ل إليل  ،بال 

قولع  ،نعم :فيقول -اهللع عميلل وسمَّم    .(1)ل يبرعكنَّ عمى رعكبت يلل  :فما زال يعيدع عميل حتى إني أل 
وما يتعمل بيمر  ،ما يتصل باألجر ،باعتبار أنل اجتمب لل أمران ،بااا الحديث ا  وفرح ،ا  تواضع ،أبا الدردا  :يعني

  .لو صب الحديث ،وهو المحمدة ،دنيول معجل
 بارلتنات والتشري  في النيات أن العمل عمى أنواع:فيما يتعمل  والقاعدة في مثل هاا

  .إنسان يجاهد ر يريد إر ما عند اهلل ،فااا أعمى المرات  ،ما أراد بل وجل اهلل فحس  :النوع األول
أمدر مبداح  ،يحصدل عمدى سدبيل التبدب ،يجدوز لدل أن ي مبدل ا  وي مد  أمدر  ،هدو أن يريدد مدا عندد اهلل :المرتبة الثانية

لكددن ر  ،فادداا يجددوز ،أو نحددو هدداا ،أو عنددد  حممددة يرتددزل مناددا ،ويريددد التجددارة ،يريددد مددا عنددد اهللمثددل الددال يحدد  
   .هاا ليس لل نصي  ،ياه  إلى الح  من أجل التجارة ،من أجل التجارة فق  ،الدنيا ينعل هاا من أجل

 ايمشدي إلدى المسدجد يريدد الخ د ،ومدب الد  هدو يريدد أن يصدب ،عندد اهلليصوم يريد ما  ،ا  فاا  األمور تحصل تبع
 .في المرتبة الثانيةفااا جائز لكنل  ،أن ينش  بدنل ا  ومب ال  هو يريد أيض ،إلى المساجد واألجر والدرجات

 ،ريدد مدا عندد اهلليحد  ي ،مثدل الريدا  والسدمعة ،أمدر ر يجدوز لدل ارلتندات إليدلوهدو أن يمتندت إلدى  :المرتبة الثالثة
 ،اعتمددر خمسددين عمددرة ،حدد  أربعددين حجدة ،حدد  ثالثددين حجدة ،حدد  عشدرين حجددة ،يدا حدداج :يقولددون يريددد أنلكدن 

 :يقدال ،ولكندل يريدد المحمددة ،أو يجاهدد ويريدد مدا عندد اهلل ،نصدي  -عدز وجدل-وليس لدل عندد اهلل  ،فااا ر يجوز
 .فااا من أول الثالثة الاين هم أول من تسعر بام النار يوم القيامة ،شجاع

                                                           

 (.4889(، رقم: )4/57أخرجل أبو داود، كتا  المباس، با  ما جا  في إسبال اإلزار ) (1)



دديع  الندداس أول ))إن :-صددمى اهلل عميددل وسددمم-قددال   نعمددل فددلفعرً  ،بددل فدديتي استشدداد، رجددل عميددل القيامددة يددوم ىقض 
 فقد جرل ،: يقال ألن قاتمت ولكن  كابت،: قال استشادت، حتى في  قاتمت: قال فياا؟ عممت فما: قال فعرفاا،
 فددلفعرً  بددل فدديتي القددر ن، وقددرأ وعممددل العمددم، تعمددم ورجددل النددار، فددي ألقددي حتددى وجاددل عمددى فسددح  بددل أمددر ثددم قيددل،
 تعممددت ولكند  كدابت،: قدال القدر ن، فيد  وقدرأت وعممتدل العمددم، تعممدت: قدال فيادا؟ عممدت فمدا: قدال فعرفادا، نعمدل
 الندار، فدي ألقدي حتدى وجادل عمدى فسدح  بدل أمدر ثدم قيدل، فقدد قدار،، هدو: ليقدال القر ن وقرأت عالم،: ليقال العمم
 ما: قال فياا؟ عممت فما: قال فعرفاا، نعمل فعرفل بل فيتي كمل، المال أصنا  من وأع ا  عميل، اهلل وسب ورجل
 ثدم قيدل، فقدد جدواد، هدو: ليقدال فعمدت ولكند  كدابت،: قال ل ، فياا أننقت إر فياا يننل أن تح  سبيل من تركت
 .(1)النار(( في ألقي ثم وجال، عمى فسح  بل أمر

ن كدان يريدد  ،وحد  المحمددة ،الريدا  والسدمعة ،فال يجوز لإلنسان أن يمتنت إلى شي  من هدا  الم الد  الدنيئدة وا 
فاددم  ،ولكددن أهددل العمددم يختمنددون فددي تناصدديل ورا  الدد ، شددي  مددن الدد  ب ددل عممددلفددذن التنددت إلددى  ،مددا عنددد اهلل

فدذن  ددرأ عميددل أثنددا   ،فددي ابتددا  العمددل واسددتمر معددل فدذن عممددل با ددل -خدا ر الريددا أل -إاا كددان الدد   :يقولدون
 .صاح  الريا  والسمعةفااا  ،وبقي ب ل العملفذن استرسل معل  ،صب عممل العمل فدفعل

 ُيِرينندُ  َكننانَ  َمننن  } :فادداا ممددن قددال فيددل فددي  يددة هددود ،وهددو مددن ر يريددد بعممددل إر الدددنيا فقدد  :مرتبددة أخددري بعددد الدد 
َماَلُهم   ِإَلي ِهم   ُنَوف   َوِزيَنَتَها الدُّن َيا ال َحَياةَ  ينَ  ُأوَلِئن َ *  ُيب َخُسنونَ  َل  ِفيَهنا َوُهنم   ِفيَها َأع  ِخنَرةِ  ِفني َلُهنم   َلني َس  الَّنِِ  ِإلَّ  اْل 
 .[16 -15: هود] {َيع َمُمونَ  َكاُنوا َما َوَباِطل   ِفيَها َصَنُعوا َما َوَحِبطَ  النَّارُ 

ِخَرةِ  َحر ثَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمن  } وقال تعدالى: ِثن ِ  ِفني َلن ُ  َننِزد   اْل  ِتن ِ  الندُّن َيا َحنر ثَ  ُيِريندُ  َكنانَ  َوَمنن   َحر   ِفني َلن ُ  َوَمنا ِمن َهنا ُنؤ 
ِخَرةِ   .[08: الشوري] {َنِصيب   ِمن   اْل 

ن وصل الرحم  ،ينمو المالجل أن ألففاو إن أخرج الزكاة  ،فااا الال تمحضت إرادتل لمدنيا ينسي لل جل أن ألفوا 
ن مشى  ،في أثر  ن صمى مب الجماعة  ،يشم غاز األوزون بزعملجل أن ألفلصالة النجر  -خرج-وا  من أجل فوا 

فادو  ،تللشداادور قبدول  ،لدل ر عدالدة ةالجماعدمدب ألن الال ر يصدمي  ؛وألجل أن تقبل شاادتل ،أن يثبت عدالتل
 .ألنل يريد الدنيا فق  ؛فااا عممل يب ل ،ر يريد ما عند اهلل ،ينعل هاا من أجل هاا فق 
ينبغدي أن يحمدل فعمدل هداا عمدى أندل لدم ينعدل الد  مدن أجدل  -لدو صدب هداا الحدديث-هاا الرجل في هاا الحدديث 

نما  ،التسميب  ،فاداا ر إشدكال -تبدار  وتعدالى-قوتل وبيسل في سبيل اهلل ليعر  العدو  ،عمم ال  لمعدوأن يع أراد وا 
 .قاتل ريا  وسمعة ،فااا ر يجوز ،ويحمد عمى هاا ،أنل شجاعوأما إاا كان يريد أن اآلخرين يعرفون 

صدمَّى اهللع عميدلل -قدال لندا رسدولع اهللل  :قدال ،كممدة  تننععندا ور تضدر   :فقدال لدل أبدو الددردا ل  ، خدر ا  فمرَّ بنا يوم :قال
ددداا ،المعنندددل عمدددى الخيدددلل كالباسددد ل يدددد   بالصددددقةل )) :-وسدددمَّم   فاددداا  ،ومدددا شدددابل الددد  ،فدددي عمنادددا :يعندددي ،((ر يقبضع

فالدددال  ،لثالثدددةوأنادددا  ،وجدددا ت أحاديدددث صدددحيحة فدددي الخيدددل ،كالباسددد  يدددد  فدددي الننقدددة فدددي سدددبيل اهلل ر يقبضددداا
لما نوي، ومن ارتب اا في  يفا والال ارتب اا لمنسل ولمتجارة ،فاي لمشي ان ا  وب ر  ا  وأشر  ،ا  وفخر  ،ارتب اا خيال 
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 ،كما ثبت الد  ،فمل في كل حبة حسنة الشعيرإاا أع اها  ،فااا الال لل األجور الع يمة -عز وجل-سبيل اهلل 
 .(1)كل ال  يكت  لل ،أرواثااوهكاا  ،حسنات للتكت  خ واتاا وحينما تجول 

صدمَّى اهللع عميدلل -قال لندا رسدولع اهللل  :قال ،كممة  تننععنا ور تضر   :فقال لل أبو الدردا ل  ، خر   ا  ثم مرَّ بنا يومقال: 
د ،((ريمع األس ددل  نعم الرجلع خع )) :-وسمَّم   - أو يدوم الندتب ،أسدمم عدام الندتب :بعضدام يقدول ،ريم بدن فاتد  األسددلخع

 .ا  شاد بدر  ،إسالمل قديم :يقول ماضوبع ،-فتب مكة
دد)) :عنددل هنددا فيمددا يددروي -صددمى اهلل عميددل وسددمم-قددال النبددي  تلددل ،ريم األسدددلنعددم الرجددل خع مَّ سددبالع  ،لددور  ددولع جع وا 

 .((إزارل 
اا كدان يمدم بامدا يقدال  ،مدةفاداا جع  ،يسترسدل عمدى المنكبدين ،الشدعر إاا كدان يضدر  إلدى المنكبدين: مدة ول الج   وا 

دلع  :لدل اا كدان يصدل إلددى فدروع األاندين يقدال لدل ،ةمَّ فددي  مددب أن الشدعر كدان  دويال   ،وهداا فدي شدعر   دول ،فددرةو   :وا 
فادو فدي غايدة   دويالحينمدا يكدون شدعر  مدنام والواحدد  ،الرجدل فديام عدن ألد  ،لكدنام رجدال ،معدرو  هداا ،وقتام

وتجدددد الرجدددل يمدددبس إلدددى  ،أبعدددد مدددا يكوندددون عدددن الرخددداوة والميوعدددة ،والثبدددات ،والقدددوة ،الرجولدددة والمدددرو ة والخشدددونة
   .اأنصا  ساقيل إزار  

-أيدن أندت مدن النبدي  ،-صمى اهلل عميدل وسدمم-أقتدل بالنبي  :ويقول ،ويحمل لحيتل ،واليوم تجد من ي يل شعر 
بعددا الشددبيبة يتددر   ،وي مددل لحيتددل ،أو لربمددا يقصدر ثوبددل ،-مسددبل ثوبددل-ومسددبل إزار  ؟ -صدمى اهلل عميددل وسددمم

اا كع  -صمى اهلل عميل وسمم-نقتدل بالنبي  :ويقول ،قد ر تنرل بينل وبين أختل ،شعر  هنا ولربما رب ل برب ة مم وا 
   .؟مقى عمى ألسنتامأنل يع  أو ،ار أدرل هل هم يتمقونل من بع ،واحدرد ال ،وننس العبارة ،س في نع  :صب قالونع 
َر  ياه  لمح  وقد  يضب الالوهو الوحيد  ،نو ومقصر ن و و من بين الحممة كماا الناس محمقوه ،رأيت بعا ه

الماددم )) :ا  قددال ثالثدد -صددمى اهلل عميددل وسددمم-النبددي  ؟!،-صددمى اهلل عميددل وسددمم-أنددت تقتدددل بددالنبي  ،هددا  الرب ددة
 .كون فياا هوي في الننسي ا  فالقضية أحيان ،احمل ،(2)((اغنر لممحمقين

 -رحمدل اهلل-بدل اكدر ابدن عبدد البدر  ،وليس في وقتنا هاا فقد  ،ثم إن هاا الشعر في وقتنا هاا هو شعار النسال
فددي كتددا  التمايددد شددرح  -رحمددل اهلل-اكددر ابددن عبددد البددر  ،لماجددرة 468وابددن عبددد البددر متددوفى فددي حدددود سددنة 

من  ،في منتصنل األول ،الخامس الاجرل هاا في القرن ،من شعار النسال -في زمانل-أن إ الة الشعر المو ي 
  .فمااا يقال في زمان  هاا؟ ،في ال  الوقت ،شعار النسال

َثر فددي سددمو  اإلنسددان ا  وأيضدد ويصددير فددي تصددرفاتل  ،ثتجددد الشددا  إاا أ مددل شددعر  يميددل إلددى التيًندد ،مثددل هدداا يدد
  .وأشيا  ما تصمب لمرجال ،وبين لح ة ولح ة يحر  ب ريقة معينة رأسل ،رخاوة

ولكنل  ،وأن هاا من الكمارت ،وأنل جيد ،ا  عقمل في تم  المرحمة ي ن هاا حسنوهو في  ،اإلنسان قد يمر بمراحل
 .وغ ى وجال ،ويكبر لربما لو رأي لل صورة باا  الايئة استحى وق عاا ،بعدما ينمو عقمل

 .(1)عقول الناس عمى قدر زمانام :-رحمل اهلل-م ر  بن عبد اهلل بن الشخير كما قال لكن 
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عقدول النداس  ،النردية في المراحدل العمريدة ا  ومن الناحية أيض ،فااا من الناحية الكمية لمناس اهتماماتام وتنكيرهم
 .عمى قدر زمانام

سبال إزار ريم األسدل لور  ول جع نعم الرجل خع ))قال:  فيخدا  عجدل،ف ،ا  فبمد  الد  خريمد ،وهاا هو الشاهد ،((متل وا 
مَّت ل إلى أعاعن يل ،عريضة اسكين   :يعنيش نرة    .ورفب  إزار   إلى أنصا ل ساق يل ،فق ب باا جع
صمَّى اهللع عميلل -سمعتع رسول  اهللل  :فقال ،كممة  تننععنا ور تضر   :فقال لل أبو الدردا ل  ، خر   ا  ثم مرَّ بنا يومقال: 
مون عمددى )) :يقددول -وسددمَّم   حتددى تكونددوا كددينكم شددامةع فددي  ،وأصددملحوا لباس ددكم ،فيصددملحوا رلحددال كم ،إخددوانلكمإنكددم قددادل
 .((ور التَّن ح ش   ،فذنَّ اهلل  ر يح   النعحش   ،الناسل 

 ،ون افة بدنل وثيابل ،ميز اإلنسان بحسن لباسلتيفيقصد أن  ،فتكون متميزة ،الشامة معروفة حبة سودا  في الجمد
َدةأل -وهاا كمل  ،ال وما أشبل  ،و ي  رائحتل مدن أربعدة وعشدرين جدز  ا  ،من أجزا  النبوة -السمت الحسن والت

 .أن يحسن اإلنسان من حالل ،ا  فال  م مو  شرع ،كما جا  في بعا األحاديث ،من النبوة
 .وقد روي لل مسمم ،فاختمنوا في توثيقل وتضعينل ،إر قيس بن بشر ،روا  أبو داود بذسناد حسن :قال

ن كان ضعنل غير شديد ،عمى كل حال ضعي  والحديث   .وا 
 و لل وصحبل. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم
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