
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ويدس   بن ريدالش   حديث إلى زيد بن عبداهلل حديث من :الباب أحاديث كل حشر 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

إذا لم يخف  ىخر ووضع إحدى الرجمين عمى األ ،جواز االستمقاء عمى القفاباب  :-رحمو اهلل-فيقول المصنف 
 .أو محتبًيا ،وجواز القعود متربًعا ،انكشاف العورة

ولكنو ذكر القفا زيادة في اإليضاح  ،يكون إال عمى القفا أصاًل  االستمقاء ال ،جواز االستمقاء عمى القفاقولو: 
 ،فيذه صفة كاشفة ،المستقيم :فإذا قيل ،مستقيًماالصراط ال يكون إال و  ،الصراط المستقيم :كما يقال ،والبيان

الرجل ؛ ألن فيي: كاشفة ،رجل ذكر :لكن لما تقول ،رجل طويل :كما تقول ،دةال أنيا مقي   ،تكشف حقيقة الحال
  .ال يكون إال كذلك

ووضع  ،القفاى جواز االستمقاء عم :مع ما بعدهفيو اإلشكال لكن  ،ىذا ال إشكال فيو ،جواز االستمقاء عمى القفا
ولم  ،ال إشكال فيو ،االستمقاء عمى القفا جائزعمى كالم فال ،حال االستمقاء :يعني ،الرجمين عمى األخرى إحدى

رجمو ثم يضع  ،وينصب إحدى الرجمين ،أن يستمقي :في االستمقاء الكالم في صفةٍ إنما  ،يتكمم في ىذا أحد
ى خر ثم يأتي بالرجل األ ،ينصبياو  بإحدى الرجمين ىكذا يقول :يعني ،فخذه اآلخرعمى  وأ ،األخرى عمى ركبتو

 ،أو إلى الفخذ ،إلى ركبة الرجل األخرىوالثانية مرفوعة  ،واحدة منصوبة الساق ،وىو مستمقٍ  ،ويقول بيا ىكذا
 .فورد فيو نيي ،عمى ركبتيا ،رافع رجمو عمى الثانية
أنو يحمل النيي  :بمعنى ،انكشاف العورةووضع إحدى الرجمين عمى األخرى إذا لم يخف  :فالمصنف ىنا يقول

  .فال بأس أن يفعل اإلنسان ذلك ،انكشافيا :يعني ،وأن ذلك حيث يؤمن ،انكشاف العورةعمة عمى الوارد 
القيد ىو أن  عمى ىذا الدليل نيى عن ىذا؟ -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،لماذا ىذا القيد ؟ما الدليل ،طيب
 :ىذه -صمى اهلل عميو وسمم-فأفعالو  ،ذلك فعل -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

عميو -وأفعالو تشريع  ،واألصل عدم االختصاص ،ىذا خاص بو :نقولو  ،حمل عمى االختصاصإما أن تُ 
  .الصالة والسالم
ما أن يقال لكن ىو  ،فعمو -صمى اهلل عميو وسمم-بدليل أن النبي  ،وليس لمتحريم ،إن النيي كان لمكراىة :وا 
أنيا ال شيء  ،ىذه الطريقة في االستمقاءأن  -وىو اإلمام النووي -رحمو اهلل-ففيم منو المصنف  ،لماذا لمكراىة؟

فإذا أمن انكشاف  ،ألنيا مظنة انكشاف العورة ؛ويتعمق بيا النيي ،لكنو يمحقيا اإلشكال ،فييا من حيث ىي
فإذا  ،أو نادًرا ،إال قمياًل  ،ما كانوا يمبسون السراويلو  ،قديًما كان الناس يمبسون اإلزار :يعني ،العورة فال إشكال

والشريعة جاءت  ،انكشاف العورة :فإن ذلك يعني ،استمقى بيذه الطريقة أو ،نام بيذه الطريقةو جمس الواحد 
ال يحصل ف ،فعل ىذاو  ،كان اإلنسان يمبس سراويالتبأن  ،نمِ فإذا أُ  ،ونحو ذلك ،واألمر بالستر ،بالستر

 .ويجوز لو أن يفعل ىذا ،المحظور



مسة يتمكن فييا جِ  :وىي ،ىذا التربع ،جمسيامثل ىذه الجمسة التي أَ  :متربًعا، وجواز القعود متربًعا ومحتبًيا :قال
أن ىذه الجمسة ىي األكثر  :في آداب الجموس ونحو ذلكوقد ذكر كثير من أىل العمم  ،اإلنسان في جموسو

 .واعتدااًل  ،وقاًرا
أو نحو  ،أو حزام ،يشدىما إلى ظيره بعمامة ،ويربطيما -معروف ىوو - أن ينصب ساقيو :االحتباء :ومحتبًيا

ن كانت باليدين قد يقال ليا  ،شدىما بيديو :يعني ،وربما فعل بيديو ،ذلك  كما سيأتي. ،اسم آخروا 
مستمقًيا في  -صمى اهلل عميو وسمم-أنو رأى رسول اهلل )): -مارضي اهلل عني-ذكر حديث عبد اهلل بن زيد 

 .متفق عميو (ٔ)((واضًعا إحدى رجميو عمى األخرى ،المسجد
لو كان منفرًدا في  :يعني ،وفي المسجد ،-صمى اهلل عميو وسمم- ففعميا النبي ،يا النييفيىذه الصيغة التي ورد 

 ،وليس ذلك مظنة رؤية الناس ،ألنو بمفرده ؛فعل ذلك -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ربما :كان يقال ،ورآه ،بيتو
 .إذا أمن انكشاف العورة ،عمى أن ىذا جائز يلدلفذلك  لكن في المسجد

تربع إذا صمى الفجر  -صمى اهلل عميو وسمم-كان النبي ))قال:  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث جابر بن سمرة 
 .سانيد صحيحةبأ ،وغيره ،أبو دوادرواه  ،حديث صحيح :قال ،(ٕ)((حتى تطمع الشمس حسناء ،في مجمسو

حتى يجمس متربًعا بعد الفجر  فيو ،ىذا دليل لما ورد في الترجمة من التربع في الجموس: ((تربع في مجمسو))
 .تطمع الشمس حسناء

نما بعد أن ترتفع ،ليس في أول بزوغيا :حسناء يعني ،))تطمع الشمس حسناء((وقولو:  فإذا ارتفعت قدر رمح  ،وا 
أنو يسن أن يجمس اإلنسان بعد الفجر إلى وىذا يدل عمى  ،وارتفع وقت النيي -يصمي اإلنسان-حمت الصالة 

 ،(ٖ)ةتام ةتام ،كتب لو أجر حجة وعمرةأنو إذا صمى ركعتين  :وورد فيو الحديث اآلخر ،مثل ىذا الوقت
 .وبعضيم حسنو ،بعضيم ضعفوو 

 .(ٗ)((..بفناء الكعبة -صمى اهلل عميو وسمم-رأيت رسول اهلل ))قال:  -مارضي اهلل عني-وذكر حديث ابن عمر 
ووصف بيديو ىكذا،  ،((محتبًيا بيديو))، الصحن :مثال نما نسميو اآلوىو  ،السعة التي عندىا :فناء الكعبة يعني

 .رواه البخاري ،القرفصاء :وىو ،االحتباء

                                                           

 في باب والزينة، المباس كتاب ومسمم، ،(٘ٚٗ: )رقم الرجل، ومد المسجد في االستمقاء باب الصالة، كتابي، ار البخ خرجوأ - ٔ
 (.ٕٓٓٔ): رقم األخرى، عمى الرجمين إحدى ووضع االستمقاء إباحة

، (ٓٚٙ) :رقم المساجد، وفضل الصبح، بعد مصاله في الجموس فضل باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسمم، خرجوأ - ٕ
 وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة في األلباني وصححو ،(ٓ٘ٛٗ: )رقم متربعا، يجمس الرجل في باب األدب، كتاب داود، أبوو 

 (.ٜٕٗ٘): رقم ،(ٗٓٔٔ/ ٙ) :وفوائدىا فقييا من
: رقم الشمس، تطمع حتى الصبح صالة بعد المسجد في الجموس من يستحب ما ذكر باب السفر، أبواب الترمذي، خرجوأ - ٖ
 ،(ٜ٘ٔٔ/ ٚ: )وفوائدىا فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة في األلباني وحسنو غريب، حسن حديث ىذا: وقال ،(ٙٛ٘)

 (.ٖٖٓٗ: )رقم
 (.ٕٕٚٙ: )رقم القرفصاء، وىو باليد، االحتباء باب االستئذان، كتاب ،اريالبخ خرجوأ - ٗ



: القرفصاءو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وكان ذلك أكثر جموس النبي  ،القرفصاء :باليدين يقال لوىذا االحتباء 
 ،يجمس بيذه الطريقة ،أن يضع كفيو تحت إبطيو :وبعضيم ذكر أن القرفصاء ،ويجمس محتبًيا ،ينصب ساقيو

 .والبساطة في الجموس ،التواضعجمسة تدل عمى  :وىي
ألن  ؛ذلك لما فيو من االشتغال :فقيل ،والخطيب يخطب ،االحتباء يوم الجمعةن عمن النيي أما ما ورد و 

ألنو مظنة النكشاف  :وقيل ، فيشتغل،يربط ويشدأن يحتاج ف ،أو نحو ذلك ،االحتباء المعروف يكون بشد عمامة
 .العورة

 وىو قاعدٌ  -وسممصمى اهلل عميو -رأيت النبي )) :قالت -ارضي اهلل عني-رمة خْ مة بنت مَ يْ قَ وذكر حديث 
 ،ع في الجمسةالمتخش   -صمى اهلل عميو وسمم-فمما رأيت رسول اهلل )) ،وىي التي مضت آنًفا ،((القرفصاء

 .والترمذي ،رواه أبو داود ،من الخوف :يعني (٘)((قرَ رعدُت من الفَ أُ 
 .الحسن :ومنيا ،الصحيح :منيا ،وىذه األحاديث كميا ثابتة

 .الجمسةا رأتو بيذه لمّ  -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل فيابت  ،متخشًعاجمس  :يعني ،رعدتُ أُ  :تقول
وقد  ،وأنا جالس ىكذا -صمى اهلل عميو وسمم-قال: مر بي رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-ويد ريد بن سُ وعن الش  
رواه أبو  (ٙ)((!عدة المغضوب عمييم؟أتقعد قِ )) :فقال ،يدي إليةواتكأت عمى  ،يدي اليسرى خمف ظيريوضعت 

 .داود بإسناد صحيح
اإللية و  ،أو إلية يده ،كفو إليةواتكأ عمى  ،اليسرى خمفووىو قاعد قد وضع يده  -صمى اهلل عميو وسمم-رآه النبي 

وضع يده اليسرى واتكأ  :فيو ،واإلنسان إذا اتكأ غالًبا يتكئ عمييا ،إلية اليدىي ىذه  ،مما يمي اإلبيام ىي:
وجاء في بعض الروايات  ،جاء تقييد ذلك أنو في الصالةوقد  ،((!؟عدة المغضوب عمييمأتقعد قِ )) :فقال ،ىكذا
 .صالة الييود أنيا :وجاء في بعض الروايات الصحيحة أيًضا ،جمسة الذين يعذبونبأنيا 

ذا ذكر الغضب ذكر الييود ،الييود :والمغضوب عمييم ىم  .وا 
في  أنو ما ذكرو  "،وأنا جالس ىكذا" :ىناقال  ،قةطمَ مُ  الحديث: كما في ىذا ىذه الجمسةفي  األحاديث الواردةف

وأن  ،النيي يخص الصالة أن :فقد يفيم منو ،أن ذلك في الصالة :جاء تقييده في روايات أخرى لكن ،الصالة
 .كما جاء في الرواية األخرى ،ىذه صالة الييود

مقتضى وىو  ،حممنا ىذه الروايات المطمقة عمى المقيدةإذا  ،قد يقال ،يجوزإن ذلك  :وأما خارج الصالة فقد يقال
صمى -لكن قولو  ،لكنيا في الصالة ىي ىكذا ،-واهلل تعالى أعمم-ال يقطع بو ولكن ىذا  ،الصناعة األصولية

يمكن فجمسة الذين يعذبون  ، وأماصالة الييود :كما قال :يعني ،بأن ىذه قعدة المغضوب عمييم -اهلل عميو وسمم
فيكون في الصالة  إن ذلك صفة لمذين يعذبون في النار مثاًل  :فإن قيل ،ليمأن يحمل عمى أنو وصف آخر 

                                                           

 اهلل صمى- اهلل رسول عن األدب أبواب والترمذي، ،(ٚٗٛٗ: )رقم الرجل، جموس في باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - ٘
 وحسنو ،(ٛٚٔٔ: )رقم القرفصاء، باب المفرد، األدب في والبخاري ،(ٕٗٔٛ: )رقم األصفر، الثوب في جاء ما باب ،-وسمم عميو

 .(ٛٚٔٔ/ٕٜٓ: )رقم ،(ٛ٘ٗ: ص) المفرد األدب صحيح في األلباني
 عمى الحسان التعميقات في األلباني وصححو ،(ٛٗٛٗ: )رقم المكروىة، الجمسة في باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - ٙ

 .(٘ٗٙ٘، رقم: )(ٜٛٔ/ ٛ) :حبان ابن صحيح



يجمس  -مممى اهلل عميو وسص-وجمس كما كان النبي  ،فمو أن اإلنسان ترك ىذا ،فاألمر يحتمل ،وخارج الصالة
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم ،لكان خيًرا لو


