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 "عبده على نعمتو أثر يرى أن يحب اهلل إن" :شعيب بن عمرو حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 ،أع بددا ببدداا يخددر يو ددحا ا  حباا  ددرا ال رفدد  فددا المبدداس  وا ددعبدداا اسدد  -رحمددا اهلل-فبعددد أن ع ددد المصدد   

أ ا  :بمع ى ،زري با لغير لحاجة وال م صود شرعا  صر عمى ما ي  وال ي   ،وهو باا اس حباا ال وسط فا المباس
وا  مددا  ،ال يفهددم مددن البدداا السددابح مددن اسدد حباا  ددرا ال رفدد  فددا المبدداس أن يمددبس ا  سددان ا لبسددة ال ددا  ددزري بددا

 .قبمافا الباا  ا  كما أشرت ساب  ،الم صود بذلا ال وسط
وهو حديث عمرو بن شعيا عدن أبيدا عدن جدد   ،ا  واحد وذكر فيا حديثا   ،باا الجديدوجعل ذلا فا  رجمة هذا ال

إن اهلل يحددددا أن يددددرم أثددددر  عم ددددا عمددددى )) :-صددددمى اهلل عميددددا وسددددمم-قددددال رسددددول اهلل قددددال:  -ر ددددا اهلل ع ددددا-
 .حديث حسن :وقال ،روا  ال رمذي. (1)((عبد 

فدددا غايدددة وأغ دددا  ال يحسدددن أن يخدددرج بثيددداا ولبددداس وحدددال  -عدددز وجدددل-أن ا  سدددان الدددذي أعطدددا  اهلل  :بمع دددى
 .؟ الهذا أن ا  سان يمبس رفي  المباسلكن هل مع ى  ،فيزدريا ال اس ،االب ذال

وهدو ي ددر  ،هلل ا  مدن  درا المبداس  وا دع)) -ر دا اهلل ع دا-حدديث معداذ بدن أ دس  ،الحديث الذي فا الباا قبما
 .(2)((ح ى يخير  من أي حمل ا يمان شاء ،وس الخالئحءدعا  اهلل يوم ال يامة عمى ر  ،عميا

لمرجدل الدذي رأم  -صدمى اهلل عميدا وسدمم-رؤيدة أثدر ال عمدة عمدى العبدد كمدا قدال ال بدا  ،إذا جمع ا بين هذا وهدذاف
 ا بددل، مددن اهلل ي ددا ا ))قددد: قددال المددال؟ أي مددن: قددال  عددم،: قددال مددال؟(( ))ألددا ،عميددا ثياب ددا فددا غايددة االب ددذال

  .(3)وكرام ا(( عميا، اهلل  عمة أثر   ر  فمي   ماال اهلل ي اا فإذا: قال والرقيح، والخيل، والغ م،
مد  مدا  ،لرؤيدة أثدر  عم دا عمدى عبدد  - بدارا و عدالى-فمحبدة اهلل  ،فالشاهد أن مثل هدذ  ا حاديدث  فهدم مج معدة

ل أن ي درا رفيد  ا ف د ،زري بداال ي د ،مع ددال   ا  هلل أن يمبس ا  سان لباس ا  المباس  وا ع را رفي  جاء فا ف ل 
وقل مثل ذلدا  ،الذي يزري باال يجمل وال يحسن با  سان الذي أغ ا  اهلل أن يمبس المباس  ا  وكذلا أي  ،المباس

عمدددى ا  سدددان ال يسدددكن مددد  أهمدددا فدددا دار مدددن  -عدددز وجدددل-إذا أ عدددم اهلل  ،والمسددداكن ،و حدددو هدددذا ،فدددا المراكدددا
ن الف يدر لكد ،وقدد أغ دا  اهلل وأعطدا  ،أو  حو هدذا ،وس   من جريد ال خيل ،فا مثل هذا الزمان ،أو طين ،حجارة

يحسدن بدا أن يركدا ال  الذي أعطا  اهلل وأغ دا  ،قل مثل ذلا فا المراكاو  ،فهو معذور ا  دق  الذي ال يجد شيئالم  
 مفت ا  ظار ل دمها  ،من ريها  ظر إليها ،قديمة :يع ا ،ال دمها جد  ها مركا شهرة  ا   كون أي  يمكن أنسيارة 

                                                           

، باا ما جاء إن اهلل  عالى يحا أن يرم أثر  عم ا -صمى اهلل عميا وسمم-( أخرجا ال رمذي، أبواا ا دا عن رسول اهلل 1)
 (.2112(، رقم: )5/123عمى عبد  )

 (.2411(، رقم: )4/656، )-صمى اهلل عميا وسمم-أخرجا ال رمذي، أبواا صفة ال يامة والرقائح والورع عن رسول اهلل  (2)
(، وال سائا، ك اا الزي ة، 4663(، رقم: )4/51أخرجا أبو داود، ك اا المباس، باا فا غسل الثوا وفا الخم ان ) (3)
 (.5224(، رقم: )1/111)



ع دد  الكثيدر  ،وأعطدا  -عدز وجدل-أغ دا  اهلل  جد ا  سان  ا  أحيا  ،مثل هذا ال يحسن ،و داعيها ،ول هاوي أركا ها
وا  مدا يع ددل  ،وال يجمدل با  سدان ،فهدذا ال يحسدن ،و  عجدا ،قد ال يركبها أف ر ال داس ،ويركا سيارة بهذ  المثابة

  .محمودةأو هذا الطر  غير  ،والمبالغة فا هذا الطر  ،ومسك ا ،ومركبا ،فا لباسا ،فا أمور  كمها
 .واهلل أعمم

 


