
   بسم اهللا الرحمن الرحيم
   رياض الصالحينشرح

 -رضي اهللا عنه-  جرير بن عبِد اللَّه الْبجليخَرجتُ مع":  قَاَل-رضي اهللا عنه-شرح حديث َأنس بن مالٍك 
    الحديث".. فَكَان يخْدمنيفي سفٍَر

  خالد بن عثمان السبت: الشيخ
  :أما بعد ، والصالة والسالم على رسول اهللا، هللالحمد

دب إكرامهنفهذا هو الحديث األخير في باب فضل بر أصدقاء األب واألم واألقارب والزوجة وسائر من ي، 
رضي اهللا  -ليجخرجت مع جرير بن عبد اهللا الب:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وهو حديث أنس بن مالك

صلى اهللا -نصار تصنع برسول اهللا إني قد رأيت األ:  فقال،تفعل ال:  فقلت له، في سفر فكان يخدمني-عنه
  .متفق عليه. )١( شيئاً آليت على نفسي أن ال أصحب أحداً منهم إال خدمته-عليه وسلم

 كان قد -صلى اهللا عليه وسلم- ولما هاجر النبي ، من صغار الصحابة-رضي اهللا تعالى عنه-أنس بن مالك 
  .)٢(يخدمك هذا أنيس ،يا رسول اهللا:  وقالت-ه وسلمصلى اهللا علي- فأتت به أمه النبي ،بلغ العاشرة من عمره

 أكبر من -رضي اهللا تعالى عنه- وجرير بن عبد اهللا البجلي ،-مرضي اهللا تعالى عنه- وهو من األنصار
  .رضي اهللا تعالى عن الجميع-بن مالك أنس 

فقلت  أكبر مني، و يقوم بخدمتي وه:يعني ،خدمنيفكان ي: -رضي اهللا تعالى عنه-فهنا يقول أنس بن مالك 
 أنه قام بخدمته؛ ألنه رأى األنصار يفعلون -رضي اهللا تعالى عنه-فعلل ذلك جرير البجلي ،ال تفعل: له

 أو أن ال يصحبه ، أن ال يرى أحداً منهم إال خدمه، حلف:يأ فآلي ، شيئاً-صلى اهللا عليه وسلم-برسول اهللا 
 وتعظيمه ،-صلى اهللا عليه وسلم- من الحفاوة برسول اهللا  بمعنى أنه رأى من األنصار فعالً عجيباً،إال خدمه

 وصار الواحد في ، فحينما رأى منهم هذه الحفاوة العظيمة أكرمهم وأعظمهم،ونهوإكرامه والقيام على شئ
 إكراماً لمن؟ لرسول اهللا ، أن يقوم بخدمته-صغار األنصار- أنه حتى لو صحب صغارهم ،نفسه بهذه المثابة

    .يه وسلمعلصلى اهللا -
 -رحمه اهللا-أو عقد له المصنف  ،فهذا من األحاديث التي يستشهد بها على هذا المعنى الذي أورده المصنف

 ،ة أو عالقة وصحبة ومحب، أن من أراد إكرام أحد يحبه فإنه يكرم أولئك الذين يرتبط بهم بقرابة،هذا الباب
 -صلى اهللا عليه وسلم- لما كانوا من رسول اهللا ،-مرضي اهللا تعالى عنه- فهؤالء األنصار،وما شابه ذلك
 قدم على ، وال من المهاجرين، ولم يكن من األنصار،-رضي اهللا تعالى عنه-جرير البجليبهذه المنزلة 

وهي  ،تعرف اآلن ببني مالكو ،جيلة ومحله اآلن أرض قبيلة ب، من اليمن-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
ك جمعهم جرير بن عبد اهللا  ثم بعد ذل، وكادت أن تضمحل،ت وهذه القبيلة تفرقت وتشتت،بين الطائف والباحة

                                                
 -رضـي اهللا عـنهم  -، باب في حسن صحبة األنـصار    -رضي اهللا تعالى عنهم   -أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة       -١
  .)٢٥١٣: (، رقم)٤/١٩٥١(
 -رضـي اهللا عنـه  -، باب من فضائل أنس بـن مالـك   -رضي اهللا تعالى عنهم - الصحابة   أخرجه مسلم، كتاب فضائل    -٢
  ).٢٤٨١: (رقم ،)٤/١٩٢٩(
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 ثم ، ثم بعد ذلك شغل أبو بكر في حروب الردة، طلب ذلك في عهد أبي بكر،-رضي اهللا تعالى عنه-البجلي
من طلب  أنه ي أ، في ذلك-صلى اهللا عليه وسلم- وكان معه كتاب من رسول اهللا ،طلب ذلك بعهد عمر

 فلما كانوا في يوم القادسية كان لهم ، فقام فجمعهم، أن يكتب له كتاباً في جمعهم-صلى اهللا عليه وسلم-النبي
 فكانت قبيلة بجيلة من أشد ، فكل قبيلة تبلي،بالء مشهود؛ ألن القادسية كانت الكتائب موزعة على القبائل

القبائل بالء.  
  :وفيهم قال الشاعر

هلك لوال جريريلةنعم الفتى وبئست القب   ***لةجيت ب  
 ومن ، وكان من خيار الصحابة،-رضي اهللا تعالى عنه- فجاء جرير البجلي،فرقوا وتشتتواهم ت أن:يعني

  .)٣( إال تبسم-صلى اهللا عليه وسلم-ما رآني رسول اهللا :  وكان يقول،-رضي اهللا تعالى عنه-أجملهم صورة 
صلى اهللا - يخدم صغار األنصار؛ ألنه رأى خدمتهم لرسول اهللا  وكذا ومع ذلك كانتهفعلى جاللته ومنزل

  .عليه وسلم
 أحد من الناس أحبه فإن  أو يحسن إلى، امرأتهى أو أن يحسن إل، أن من أراد أن يبر والديه،فهذا أدب نتعلمه

خالق  ولذلك فإن من مكارم األ، وهذا أمر معلوم،من مقتضى ذلك أن يبر أولئك الذين يرتبطون به بوشيجة
 فإنه يكرم من يمت إليهم بصلة من قراباتهم ومن ، تزوج منهم،أن اإلنسان إذا ارتبط بأناس بزواج مثالً

 وعندهم ،الناس الذين عندهم مكارم أخالقفي  هذا ، ويحسن إليهم،كون عالقته حسنة بالجميع وت،أصهارهم
 لنفسه فهذا يكون قد ذهب من مروءته  وال يعيش إال،ا أن يبقى اإلنسان فقط ال يعرف إال نفسه أم،مروءة

  .الشيء الكثير
  . وآله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا على نبينا محمد،واهللا المستعان

                                                
، ومـسلم، كتـاب فـضائل    )٣٠٣٥: (، رقم)٤/٦٥(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من ال يثبت على الخيل            -٣

  ).٢٤٧٥: (، رقم)٤/١٩٢٥ (-رضي اهللا تعالى عنه- ، باب من فضائل جرير بن عبد اهللا-رضي اهللا تعالى عنهم-الصحابة 
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