
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  "؟ِجْئتَ تسَأُل عِن الِبر "- عنهرضي اهللا-شرح حديث وابصةَ بِن معِبٍد 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

رضي اهللا تعالى -ة بن معبد  حديث وابص-رحمه اهللا- أورد المصنف "الورع وترك الشبهات"ففي باب 
 استفِت:  فقال،نعم:  تسأل عن البر؟ قلتجئتَ:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-أتيت رسول اهللا ((:  قال-عنه
 وإن أفتاك ، واإلثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب،قلبك

  . والدارمي في مسنديهما،حديث حسن رواه أحمد: -ه اهللارحم- قال النووي ،)١())الناس وأفتوك
  . لكن من أهل العلم من قواه بشاهد آخر،وهذا الحديث في سنده رجل مجهول

 في السنة التاسعة من -صلى اهللا عليه وسلم- قدم على النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وابصة بن معبد 
      عن النبي  ولم يرِو،-رضي اهللا تعالى عنه- ،توفي ثم انتقل بعد ذلك إلى الجزيرة والشام حتى ،الهجرة

ة من خشية  قريب الدمع، كثير البكاء، وكان رقيقاً، روى عنه أحد عشر حديثاً، كثيراً-صلى اهللا عليه وسلم-
  .عز وجل-اهللا 
 وأن ،بر نحن عرفنا المراد بال،)) تسأل عن البر؟جئتَ:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-أتيت رسول اهللا ((: يقول

 من الواجبات والمندوبات سواء في ذلك األمور القولية -عز وجل-هذه الكلمة جامعة تتضمن كل ما يحبه اهللا 
  .أو العملية

 حيث أطلعه -صلى اهللا عليه وسلم- من أعالم نبوته )) تسأل عن البرجئتَ((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 
 ولكن اهللا أطلعه ، ال يعلم الغيب- كما هو معلوم-يه وسلمصلى اهللا عل- والنبي ، على ذلك-عز وجل-اهللا 

  .على هذا
   ماذا يجد في قلبه؟ )) قلبكاستفِت(( ، بين له هذا المعنى)) قلبكاستفِت:  فقال،نعم: قلت((: يقول
 واإلثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك ، واطمأن إليه القلب،البر ما اطمأنت إليه النفس((: قال

  .))الناس وأفتوك
 ولم يتبين له شيء ، وذلك حينما يكون اإلنسان مجتهداً،المقصود بهذا أشرت إليه في شرح األحاديث السابقة

 فإن ، فإنه ينبغي على اإلنسان أن يترك ما تردد فيه، ولم يطمئن، فبقي في نفسه شيء من التردد،في المسألة
  .هذا مقتضى الورع

 ولكنه ، أو يكون هذا اإلنسان ليس من أهل االجتهاد، جواز هذه المعاملة، مثالًل هذا الشيءلم يطمئن إلى ِح
 والمسألة محل ،طمئن إليه من الدليل ولكن لم يذكر لذلك ما يمكن أن ي، فأفتاه عالم بفتوى،سمع الناس يفتون

                            
  .)٢/١٥١( صحيح الترغيب والترهيب ، حسن لغيره:قال األلباني، و)١٧٩٩٩: (، رقم)٢٩/٥٢٣(أخرجه أحمد  -١
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 فهنا ، ولم يرد فيها دليل واضح صريح، فبقي في نفس هذا اإلنسان من هذه المعاملة شيء من التردد،اجتهاد
وإن أفتاك الناس (( ، الورعمقتضىهذا  فإن ، هذا الذي اشتبه عليك،دع هذا الشيء الذي ترددت فيه: نقول
   .))كووأفت

 وإنما يوقف ،الصحيح فال مجال هنا للتورعوين الدليل الواضح الصريح فيها  وب،أما إذا اتضح وجه المسألة
يضاً حينما تتقابل الفتاوى كما هو اآلن في هذه الفضائيات التي يخرج فيها من يفتي بحل  وكذلك أ،عند النص

 ماذا نفعل؟ ، وفالن يفتي بكذا،فالن يفتي بكذا:  ويقول، فيقع تردد عند العامة، وآخر يفتي بحرمته،شيء
 ، ودليل هذا،ل هذا إن اتضح لك دلي، هذا هو الواجب عليك،ع األعلم واألورع في نفس الوقتِبتَّتَ: نقول

 فإن لم يتضح هذا أو ،نت تميز هذه األمور فعليك باتباع من معه الدليل وك،ورأيت أن الدليل األقوى مع هذا
ما :  قال،يهعل فإن التبس األمر ،قلد األعلم واألتقى في نفس الوقتتُ: كان كل واحد يستدل بأدلة فهنا يقال

 فإن هذه ،ينظر إلى الهوى أين هو:  يقول-رحمه اهللا-بي  أو كلهم عندي سواء فالشاط، ما أعرف،أدري
  .بخالفهيذهب ف الهوى من هنا ،الشريعة قد ركبت على خالف داعية الهوى في النفوس

 فإنه يترك هذا ، قلبه غير مطمئن لهذه الفتوى، فإذا كانت نفسه مترددة)) قلبكاستفتٍِ((: وهذا الحديث يقول
 هذا يقول ، وأما مسألة الواجبات،ي األمور التي تكون من قبيل المحظورات هذا في ماذا؟ ف،الشيء ويستريح

 فيكون قد ، فإن مقتضى الورع أن يفعل هذا الشيء خشية أن يكون من الواجبات، وهذا يقول مستحب،واجب
  .تركه
 حاك ،)) في النفس وتردد في الصدر واإلثم ما حاك، واطمأن إليه القلب،البر ما اطمأنت إليه النفس((: قال

 التي ال ، وذكرت فيما سبق أن هذا إنما يكون في النفوس المطمئنة باإليمان،جاً متردداًل أنه بقي مخت أي:يعني
 ويأتي ، وال يرفع رأساً لهذه األمور،-عز وجل- أما الذي ال يبالي بمحارم اهللا ،زالت الفطرة فيها حية

 أو ،البر ما اطمأنت إليه النفس:  فمثل هذا ال يقال له،لبه قك وال يبالي وال يتحر،المنكرات والشنائع والعظائم
 وإنما قلب المؤمن الصادق هو الذي ، ال قلب له حتى يرجع إليه، فإن هذا صاحب قلب ميت،استفت قلبك

  . واهللا أعلم،تلجلج ويتحرك وينقبض من المنكر والمعصيةي
  . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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