
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ..هلل اتواضع   اللباس ترك نم   :أنس بن معاذ حديث شرح
 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 .اً حباب ترك الترفع في المباس تواضعفيذا باب است
  .تتعمق بيذا الباب فضل الجوع وخشونة العيش جملٌ قد سبق في باب  :-رحمو اهلل-قال المصنف 

قد  :يعني ،إذا كان اإلنسان يمبس من المباح ،أي أن ذلك ال يجب :اً ترفع في المباس تواضعاستحباب ترك ال
إذا كان ذلك من ولكن  ،فإن ىذا ال يجوز ،وما نسج بالذىب مثالً كالحرير  ،يكون الرفيع من المباس من المحرم

 .رك ذلك المباس الرفيع مستحبفإن تالمباح 
كأن يكون ىذا يفعمو عمى سبيل   ،ومن لبس المباس الرفيع فإن ذلك ال يحرم عميو إال أن يكون ذلك ألمر آخر

أو أن يفعل ىذا ويكون ذلك من باب  ،فيذا ال يجوز ،والتكبر عمى الخمق ،والسمعة ،والرياء ،والتباىي ،التفاخر
 .إن شاء اهلل-كما سيتضح بعد قميل  ،والتبذير حرام ،مواإلسراف حرا ،اإلسراف في حقو
شارة المصنف  وىل يمكن أن  ،وال رياء ،يترك رفيع المباس ال بخالً  :يعني ،اً تواضع :ىنا في قولو -رحمو اهلل-وا 

 يترك اإلنسان رفيع المباس رياء؟ 
يخرج  -نسأل اهلل العافية-يذا ف ،متواضع ،تبارك اهلل ،ما شاء اهلل :ليقال ،يمبس مالبس رثة ،نعم :الجواب
 .بالوزر اً رم نفسو جيد المباس وخرج أيضفحَ  ،ربالوز 

شارتو ىنا في قولو حيث لم يذكر فيو إال  ؛الباب كأنو يعتذر عن قصر ىذا ،قد سبق في باب فضل الجوع :وا 
ين يذكر المباس يذكر وح ،-صمى اهلل عميو وسمم-ماذا كان يمبس النبي  ،أحاديث كثيرة ىناكوذكر  ،اً واحد اً حديث
في الحصير الذي قد اسود من طول  -رضي اهلل عنو تعالى عنو-من قبل حديث أنس  نارش كما ذكر الفُ  اً أيض
 .(1)بسما لُ 

وليذا  ،فالفرش ىي داخمة في جممة المباس ،عمل وجمس عميومن طول ما استُ مبس ولكن المقصود: الحصير ال يُ 
 .الحديث يشمميا ىنا

عمى حصير وقد نام  -صمى اهلل عميو وسمم-لما دخل عمى النبي  -رضي اهلل عنو-عمر  حديثفذكر ىناك 
، فقال لو وما ىم فيو من النعيم ،لما ذكر كسرى وقيصر ،في قصة اإليالء ،قالوقال لو عمر ما  ،أثر في جنبو

 .(2)((؟اآلخرة ولنا الدنيا ليم تكون أن ترضى ))أما: -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
                                                           

(، ومسمم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، ٖٓٛ(، رقم: )ٙٛ/ٔ( أخرجو البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة عمى الحصير )ٔ)
 (.ٛ٘ٙ(، رقم: )ٚ٘ٗ/ٔوغيرىا من الطاىرات ) مرة وثوب،باب جواز الجماعة في النافمة، والصالة عمى حصير وخُ 

(، ومسمم، كتاب الطالق، باب ٖٜٔٗ(، رقم: )ٙ٘ٔ/ٙ( أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: }تبتغي مرضاة أزواجك{ )ٕ)
ن تظاىرا عميو{ ]التحريم:   (.ٜٚٗٔ(، رقم: )٘ٓٔٔ/ٕ[ )ٗفي اإليالء، واعتزال النساء، وتخييرىن وقولو تعالى: }وا 



 أدم، منأنو  -صمى اهلل عميو وسمم-في وصف فراش رسول اهلل  -رضي اهلل عنيا-ك حديث عائشة وكذل
 .(1)ليف من وحشوه

نحو مائة وعشرين يزيدون وينقصون  ،ةف  ىناك الذي يصف فيو أىل الص   -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة و 
 .(2)وما منيم رجل عميو رداء :يقول ،في بعض األوقات

يصل إلى  ة،قطعة واحد ،يستر الجميع ،أو ثوب قد ربطو في عنقو ،يس عند الواحد منيم إال إزارل ،وال واحد
ما  ،ما عندىم دواليب مميئة بالثياب ،ر ورداءاما عندىم إز  ةف  الص  ىؤالء أىل  ،أو إلى كعبيو ،أنصاف ساقيو
ىي البيت وىي  ،خر المسجدفي مكان في آ ،ة في المسجدفّ صُ  ،يسكنون في سقيفة في المسجد ،عندىم بيوت

-  لمرضاة اهلل  اً طمب ؛وقبيمتيم وعشيرتيم وأمواليم يممن أىم ،وا من بالدىمءجا ،تركوا كل شيء هلل ،كل شيء
 .تبارك وتعالى

 .والجزاء من جنس العمل ،-رضي اهلل عنيم-المياجرين أول من يدخل الجنة ىم فقراء أو وليذا أول زمرة 
من ترك المباس ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -ضي اهلل عنور -عن معاذ بن أنس  :يقول

نما حذْ  ،اً ليس المقصود أن يترك المباس مطمقو  ،بيذا القيد (3)...((هلل اً تواضع فالعرب تحذف  ،جائزف ما ُيعمم وا 
  .هلل اً تواضع ،أنو يترك رفيع المباس :يعني ،لمعناهمن الكالم ما تثق بفيم السامع 

 .غير داخل في ىذاألنو فقير  ؛ألن الذي ال يمبس رفيع المباس ((وىو يقدر عميو)) :د آخروقي
رواه الترمذي  ((من أي حمل اإليمان شاء يمبسياحتى يخيره  ،وس الخالئقءدعاه اهلل يوم القيامة عمى ر )) :قال
 .حديث حسن :وقال

ما ىو  ،؟باساستحباب ترك الترفع في الم ،حديثلكن كيف نفيم ىذا ال ،ابو وتكريمً  إشادةً  ،وس الخالئقءعمى ر 
   .الضابط في ىذه المسألة؟

أو  ،أو المباس ،أو األطعمة ،سواء ذلك في باب النفقات ،المكان ،الزمان ،البيئة ،ىذا يختمف باختالف األعراف
والسقف  ،نأو من لبِ  ،أو من حجارة ،من طين -صمى اهلل عميو وسمم-المسجد في زمن النبي  :يعني ،المساكن
ذا نزل المطر خَ  ،وعسيب ،من جريد  .رصف  وال تُ  ،رحم  وال تُ  ،زين الجدرانوال تُ  ،رّ وا 

ذا جاء المطر فإنو ال ينزل ،فييا مالسة انالسقوف والجدر  ،بينما اليوم طريقة البناء تختمف عن ىذا والبّد من  ،وا 
وذلك في ىذا الوقت ال يعتبر  ،ناس اليوم تصبغأقل بيوت ال ،األلوانب تصبغ البيوت :يعني ،التحمير والتصفير

 .إذا كان ذلك بمجرده ،من المبالغة
لى آخرهو  ،تجد أنيا مصبوغةن أقل المساكن اآل ،فالقضية البّد أن توزن  يعرففيختمف ال ،أقل المساكن ،مطمية وا 

 .الوقتمن غيره في ىذا الوقت عن ذلك 

                                                           

(، ٜٚ/ٛوأصحابو، وتخمييم من الدنيا ) -صمى اهلل عميو وسمم-( أخرجو البخاري، كتاب الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي ٔ)
ن تظاىرا عميو{ ]التحريم: ٙ٘ٗٙرقم: ) [ ٗ(، ومسمم، كتاب الطالق، باب في اإليالء، واعتزال النساء، وتخييرىن وقولو تعالى: }وا 

 (.ٜٚٗٔ(، رقم: )ٛٓٔٔ/ٕ)
 (.ٕٗٗ(، رقم: )ٜٙ/ٔخرجو البخاري، كتاب الصالة، باب نوم الرجال في المسجد )أ( ٕ)
 (ٕٔٛٗ(، رقم: )ٓ٘ٙ/ٗ) -صمى اهلل عميو وسمم-( أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ٖ)



ن فييا ىذه البيوت اآل :ويقول ،ونحو ذلك ،من جريد وعسب ن ببيت من حجر والسقفلو أحد أراد أن يسكن اآل
 ،وعادة الناس ،الختالف الوقت ؛كالم غير مقبولالىذا  ،بيذه الطريقة اأو يبني مسجدً  ،مبالغة وتحمير وتصفير

 .ىراعَ ىذه األمور تُ  ،والعرف
ذا  ،كانوا يمبسون الصوفوقت بالنسبة ليم في ذلك ال ،ما ىو الضابط؟ -رفيع المباس-فيما يتعمق بالمباس فينا  وا 

من يسير بمل  هلو جاء ،والصوف لو رائحة ،ويحصل التعرق ،فيو من الخشونة ،اجد   فيذا مؤذٍ  كان في الحر
   .إذا كان ال يكاد يغسل أصاًل؟فكيف  ؟فكيف إذا كان العرق ،صارت لو رائحة ال تطاقالماء 

التي  ي ذلك الوقت عنده من ىذه المالبسن فمَ  ،من الترف في ذلك الوقتفيذه األلبسة التي نمبسيا قد تكون 
 ؟  ضيق عنيا نواحي الدارتَ 

 لكن ما ىو الضابط في وقتنا نحن؟ ،في وقتيم افيذا يعتبر توسعً  عندىم، ما يوجد
ال إفراط وال  ،بيذه األمورالتوسط واالعتدال  ،الغالب في عرف الناس ،ينظر إلى العرف في البالد :أنا أقول

 .؟ما الذي يمدحو الناس اليوم من التواضع في المباس ،طتفري
ذا أردت أن تعرف عقل األسرة بكامميا  ،إذا أردت أن تعرف عقل المرأة غالًبا انظر إلى لباسيا انظر إلى فعميم وا 

ويبدأ يظير عمييم تصرفات تدل عمى حب  ،ل قدم بعد ثبوتياو وتز  ،يصيبيم شيء من الخفة ىلفي المناسبات 
ما نضع الزواج  ، ولماذاوما نكون كذا ،وما يكون غيرنا أحسن منا ،وما أشبو ذلك ،والمباىاة ،والمفاخرة ،لمظيور
 .؟كذاب أتيما ن ، ولماذافي كذا

 ؟ىذه األمور ما الذي يمدح بوفي ف ،وتجتمع ىذه المصاريف حتى تنوء بالعصبة أولي القوة
أنيا  ،أنيا ال تبالغ :ما معنى ىذا؟ معناه ،متواضع لباسيا ،لمعتدىذه لباسيا  ،ما شاء اهلل :المرأة حينما يقال

 .حسن ،جيد ،لباس نظيف ،قنوعة ،معتدلة
تدل عمى عقميا  ،جيدة متواضعة ،نظيفة ،أشياء بسيطة ، بل تأخذااألشياء الغالية جد  لكن ال تختار دائًما 

 أليس النساء تمدح بيذا اليوم؟  ،وكماليا
ذا رأوىا قالوا في واقعنا ن انظر اآل ،كثير من النساءما شاء اهلل فالنة ما ىي مثل  :إذا رأوىا في مناسبات وا 

ن كانت األمثمة أحيان ، خذ أمثمة،ض الناس الذين يحبون رفيع المباسما يوجد عند بع ،وبيئتنا تشوش عمى قد  اً وا 
الثوب وتفتخر وتتحدث في المجالس بيذا  ،ولندن ،يسمن النساء من ال تفصل الثياب إال في بار  :أصل الفكرة
ىي ال تتنزل أنيا  ،بباريس ولندنمشاغل عالمية  ،أربعمائة ألف  ،لربما يصل إلى ثالثمائة ألف لايرو الذي تمبسو 

 .تقف عند خياط ىنا ترميو بأقبح األوصاف
ىذه الماركة  ،حمل ىنا ماركةيبة التي تُ الحق ،لاير بمائتين وأربعين ألفساعة ال ،لاير مائة وعشرين ألفبالخاتم 
ال  اً أحيان ،ألفين وخمسمائةب ،ىذه المتواضعة التي تأخذىا من ىنا فصاعًدا، من األلفين والخمسمائةاحسب 
بينما  ،مغىمادام ماركة العقل يُ  ،لكن ىي ماركة ،غير مقبولة أحياًنا في منظرىا وشكميا ،وال معنى ،منظر

ولو أتيتيا بيا ىدية مسافر  ،طبق األصل ،تأخذىا بخمسة وثالثين رياالطبق األصل  اً متما النسخة المقمدة ليا
 مشترييا أنتَ  ،عن السعر ىاال تخبر  ، لكنىو شيء عظيم ،و دول شرق آسيا تفضمي ىذه ماركةأإلندونيسيا 



الحقيبة الكبيرة حق  ،الحقائب ماركة الزم ،وىي تظنيا بألفين وخمسمائة ،بخمسة وعشرين رياال، أو بعشرين رياال
 ؟كم قيمتيا إذا كانت من ىذه الماركات السفر

شترى؟ بعض الناس ال يشتري بكم تُ  -اهلل يعزكم- األحذية ،افحينما يمبس اإلنسان الفاخر جد   ،ىذا رفيع المباس
 .اغالية جد   ،وماركات معينة ،إال نوعيات معينة
أعرف من اشترى  ،النظارة أسعارىا ال نتخيميا وال نتصورىا ،وما يستعممو اإلنسان ،في األقالموقل مثل ذلك 

 .!حقيبة دبموماسية صغيرة ،حقيبة دبموماسية بخمسة وعشرين ألف لاير
لكن  ،وال سعة في المرافق ،ليس ىناك كبير مزية ،يوجد من يسكن في شقة بثمانين ألف لاير ،وىكذا في المساكن

شيء  ،ما شاء اهلل، لاير أنا مستأجر بثمانين ألف يقول: إذا جمس ،يةتكون عند بعض الناس ناحية اجتماع اً أحيان
وأربعمائة وخمسين  ،لاير عمى أربعمائة ألف بوابوالسيارات التي عند األ ،يسكنون في شقق اترى أناسً  ،عظيم
 .؟في شقة وىذه السيارة اساكنً يكون كيف  ،لاير ألف

لو  ،ىذا مىع اً بعض الناس جواب فقال لي ،ستطيع أني أفيمياما أ ؟كيف نحل ىذه المعادلة ،اً فكنت أسأل أحيان
لكن سيارتو  ،في بيتو اً وال يدعو أحد ،في بيتو يأتي أحد أصالً  ما من ىؤالء الناسكثير  :قال ،وجو من النظر

  :مّ ومن ثَ  ،لاير قيمتيا بأربعمائة وخمسين ألف ،ىم يرونو بيذه السيارة ،التي يتقدم بيا إلى الناس ويرونو
 يسوا بأىل معانِ *** تبدو ليم لفالناس أكثرىم فأىل مظاىرٍ 

 خالصة اإلنسانِ  حظ   وبالقشور قواميم*** والمب   قشورُ الفيم 
، امقمدة من ىذه الساعات الغالية جد  ويحدثني أحد المعممين يأتي بساعة  ،المنظرال ىم لو إال كثير من الناس 

وال يسألو عن  ،فكان يتعامل معو بإكبار ،أنيا ساعة ماركةن ومدير المدرسة يظ ،رخيصة ،ىذه تقميد لكن
 حتى نقل لو شخص ذات ،العمة ماوما كان يدري  ،وال غير ذلك ،وال تأخير ،وال انصراف ،وال غياب ،حضور

 .ىذه العقول ،ىذا جنتل مان ،ياالتي يمبس انظر إلى الساعة :ويقول ،ايوم أن ىذا المدير يثني عميو جد  
معي ممف مميء بشيادات وأتيت و  ،عندي اأسجل ولدً  ،سمعت أن فييا معممين خيرين ،إلى مدرسةذىبت مرة 

أني لما أعرض  ، وظننتوقفكميا شيادات ت ،درس فييا الولد ،أو خمس مدارس ،وق من نحو أربع مدارسفالت
 تعمل؟  أين :قال ،وال سألني عنو ،ما نظر في الممف ،تفضل :ىذا الممف سيقول

معي ممف  ،وال شيادتو ،ما نظر في أوراق الولد ،وجيو لي الذيىذا السؤال الوحيد  ،اً ن عيني تمامىذا سقط م
 .أعطني إياه :وال قال ،ما نظر فيو ،ما ىي مدرسة واحدة ،شيادات من أربع مدارس متمئم

فال  ،ا يصمحىذا األسموب م ،وىذا غمط يا جماعة ،ىذه طريقتو في التفكير ،كثير من الناس ىذا عقمو :فأقول
 .ال بقدر ما يمبس ،قيمة اإلنسان بقدر ما يحسن ،تكن ىكذا يا عبد اهلل

 .س البوصة تطمع عروسةب  لَ  :يقول عند المصريين مثل شعبي
مثل  :يعني ،ىذا يختمف ،؟فرفيع المباس ما ضابطو ،ال بما نمبس ،العبرة بما نحمل ،بما نحسنالعبرة فالشاىد أن 

إنسان عنده قدرة مادية  ،فمن ترك ىذه األمور وىو يقدر عمييا ،اذكرتيا ىذا رفيع جد   التي األمثمةفي ىؤالء 
 . مرتبة ،جيدة ،ثياب نظيفة ،لكن يمبس كما يمبس عامة الناس ،جيدة



وتمبس كما  ،ولكنيا تفصل عند خياط قريب من بيتيا ،وتمك البالد ،امرأة تستطيع أن تفصل في تمك العواصم
البذاذة من )) :-صمى اهلل عميو وسمم-وليذا قال النبي  ،فيذا محمود ،نية ال بخالً وىي غ ،يمبس الناس

 .(1)((اإليمان
 ،يمبس المباس البسيط ،اً بسيط اً أن يكون اإلنسان في ىيئتو متواضع ،ترك الرفيع من المباس :والمقصود بالبذاذة

 .ما يطمب التميز عمى الناس بمباسو
كثير من و  ،مع قدرتو عمى ذلك ،ولكن ال يبالغ ،فيأخذ أشياء جيدة ،ثاألثا ،قكما سب ،رشوقل مثل ذلك في الفُ 

بعضيم يجمس ستة أشير وأكثر  ،يذىب بنفسو ويسافر ،مما يوجد ويعرض في البمد اً الناس أصبح ال يقبل شيئ
 ،ألثاثمن أجل أن يختار نوع ا ،وفي دول أخرى ،يتنقل من دولة إلى دولة في أوربا ،من أجل اختيار األثاث

 .يذه مبالغاتف
 وعمى آلو وصحبو أجمعين. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمدواهلل أعمم، 

 
 

                                                           

(، رقم: ٜٖٚٔ/ٕباب من ال يؤبو لو )(، وابن ماجو، كتاب الزىد، ٔٙٔٗ(، رقم: )٘ٚ/ٗأخرجو أبو داود، كتاب الترجل ) (ٔ)
(ٗٔٔٛ.) 


