بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين
شرح مقدمة الباب

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

ففي "كتاب األدب" من ىذا الكتاب المبارك ،ىذا باب "استحباب التبشير والتينئة بالخير" ،االستحباب ُيطمقو

الفقياء -رحميم اهلل -عمى معنى أوسع وأعم من السنة ،قد يكون ذلك؛ ألن الشارع رغب فيو ،حث عميو لكن من
غير إيجاب ،وقد يكون ىذا االستحباب عند الفقياء لوجو من النظر ،وىذه قضية يحتاج طالب العمم أن يفيميا؛

شيئا لم يرد ال في
لئال يتعجل فيتفوه بكالم غير الئق تجاه أحد من عمماء المسممين ،يقول :كيف يستحبون ً
الكتاب وال في السنة؟ ،فيم قد يستحبون الشيء لوجو من النظر ،مثال :تجد بعض الفقياء -رحميم اهلل -بغض
النظر عن المثال ىل نوافق عميو أو ال ،وىذا كالم لبعض السمف ،لبعض التابعين فمن بعدىم" :يستحب أن

يكون الختم -ختم القرآن -في الصيف في أول النيار ،وفي الشتاء في آخر النيار" ،ال دليل ال من الكتاب وال
من السنة عمى ىذا ،فمماذا؟

قالوا :يكون في الصيف في أول النيار؛ ألن النيار طويل ألجل أن يبدأ بختمة جديدة فيقطع شوطاً ،ىكذا كانت
حياتيم ،وفي الشتاء في آخر النيار من أجل أن الميل يطول فيشرع بختمو فيستطيع أن يقطع فييا شوطاً ،من

ىذا الوجو ،ىذا لوجو من النظر ،يعني ليس لدليل من الكتاب وال من السنة ،قد تجد بعضيم يقول :يستحب أن
مثال في الوتر ،لماذا؟ ألن ذلك أدعى إلى اإلجابة أن يكون
يكون دعاء ختم القرآن في صالة كأن يجعل ذلك ً

في صالة مع أن ىذا لم يرد ال في الكتاب وال في السنة ،يجعمو مع قنوت الوتر ،ىو محل لمدعاء ،وىكذا ،فينا

يقول" :باب استحباب التبشير والتينئة بالخير" ،ىل ىذا لوجو من النظر؟
الجواب :ال ،وانما لدالئل من الكتاب والسنة ،اهلل يقول{ :فَ َب ِّ
شر ِع َب ِاد} [الزمر ،]71:وأخبر أنو بعث محمداً
صمى اهلل عميو وسممُ { :-م َب ِّ
ير} [اإلسراء ،]701:ومن أسمائو -عميو الصالة والسالم -وأوصافو أنو { َب ِشير
ش ًار َوَن ِذ ًا
َوَن ِذير} [المائدة ]71:ىذا من أوصافو -عميو الصالة والسالم ،-التبشير ما حقيقتو؟
التبشير في أصمو عند اإلطالق كما ىو الغالب في االستعمال يقال لإلخبار عما يسر خاصة ،وقيل لو ذلك
يقولون :لظيور أثر ذلك -يعني البشارة -عمى بشرة اإلنسان ،يظير أثر السرور والفرح والبيجة ،وقد تقال
البشارة في اإلخبار بما يسوء ،كما قال اهلل -عز وجل{ :-فَ َب ِّ
شرُىم ِب َع َذاب أَِليم} [االنشقاق ،]42:وأصحاب المجاز
الذين يقولون بالمجاز يقولون :ىذا من قبيل المجاز ،وأن المقصود بذلك التيكم ،كما قال الشاعر:
()7
دلفت ليا ٍ
ٍ
بخيل *** تحيةُ بينِيم
ٌ
وخيل قد ُ
ضرب وجيعُ
سمى الضرب -القتال -تحية ،فالمقصود أن البشارة تطمق عمى اإلخبار بما يسر ،وقد تقال في اإلخبار بما
يسوء.
( )7انظر :شرح ديوان المتنبي لمعكبري ( ،)701 /2والبيت لعمرو بن معدي كرب.

استحباب التبشير والتينئة بالخير ،وىذا ال شك أنو مستحب ،سواء كان ذلك من مطالب اآلخرة ،أو من مطالب
الدنيا ،وادخال السرور عمى المؤمن ،أمر محبوب شرعاً قد جاء الترغيب فيو ،كما في قولو -تبارك وتعالى:-
{فَ َب ِّ
شر ِع َب ِاد} ،وكذلك لما نزلت آية التوبة عمى الثالثة الذين خمفوا قال النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لكعب بن
مالك(( :أبشر بخير يوم طمع عميك منذ ولدتك أمك))(.)4
وقال لعائشة لما نزلت براءتيا(( :يا عائشة أبشري))( ،)3وكذلك أيضاً لما نزلت توبة اهلل عمى الثالثة الذين خمفوا

صعد رجل جبل سمع ،وجبل سمع معروف في المدينة قريب من المسجد النبوي من الناحية الشمالية تقريباً ،وجبل
كثير مع البنيان ،ربما يراه اإلنسان من بعيد ،يرى أعاله ،جبل صغير ،ىذا الذي كانت
سمع صغير ال يظير
اً
تحتو غزوة الخندق ،صعد رجل جبل سمع ،وقال(( :أبشر يا كعب بن مالك)) ،وأسرع رجل ركب فرساً إلى كعب

بن مالك -رضي اهلل عنو ،-وكان ذلك بعد صالة الصبح ،وطار إليو بالبشرى مسرعاً ،ىذا يدل عمى ماذا؟ يدل

عمى أنيم كانوا يدركون ويفيمون ىذا المعنى البشارة ،فكعب بن مالك -رضي اهلل عنو -لما بمغو ذلك نظر فإذا

الصوت أسرع من الفرس ،فمم يجد شيئاً يعطيو حتى خمع لو قميصو وأعطاه ،فيذا أيضاً يؤخذ منو أن اإلنسان

قابل بشيء من اإلحسان.
المبشر بما يسر يمكن أن ُي َ
كثير ،وسواء كان ذلك
فالمقصود أن إخبار الناس بما يسرىم وتحري مسار الناس ىذا مطمب شرعي نغفل عنو اً

في الدعوة إلى اهلل -تبارك وتعالى ،-التبشير ليس فقط الترىيب ،ليس فقط اإلخبار عن األحكام الحالل والحرام،

وىذا وان كان من المطالب الشرعية لكن ليس بجانب بالتبشير ،لكن ذلك إنما يكون في مقامو بالنسبة لمدعوة إلى

المسرف عمى نفسو المفرط ُيخوف ،واإلنسان المحسن يقال لو :أبشر ،أنت عمى
اهلل -تبارك وتعالى ،-فاإلنسان ُ
خير ،ىذا االشتغال الذي تشتغل بو من تعميم القرآن أو من الدعوة إلى اهلل -تبارك وتعالى ،-أو من االشتغال
بالعمم ،أنت عمى خير ،أنت عمى الجادة ،أصمح نيتك وأنت عمى الطريق ،أبشر ،اهلل ال يضيعك ،ومن الخطأ أن
يكون التعامل مع الناس سواء كانوا من األىل أو من غيرىم بإغفال ىذا الجانب ،بل أحياناً يكون باإلخبار بما

خبر غير جيد ،مجرد ما يقول :أريد أن أقابمك
يسوء ،يعني من الناس من إذا رأيتو أو اتصل عرفت أن عنده ًا
خبر غير جيد ،لماذا ىكذا دائماً يكون اإلنسان حماالً لألخبار التي تسوء؟ ،من الناس من تحمل
تعرف أن عنده ًا

ىمو بمجرد ما يتصل :أريد أن أقابمك ،إذن ىناك مشكمة ،عنده مشكمة ،شيء غير جيد ،حصل شيء غير جيد،

يوما عمى أحد تقول لو :أبشرك،
سيتحدث عن أمر مزعج مؤلم ،ىناك جانب من البشائر ىل جربت أن تتصل ً
أبشر بكذا ،ىذا جانب نحتاج إليو ،واهلل يقول{ :فَ َب ِّ
س َن ُو}
ون القَو َل فَ َيتَِّب ُع َ
ين َيستَ ِم ُع َ
شر ِع َب ِاد * الَِّذ َ
ون أَح َ
يثبتو ويبعث االنشراح
[الزمر ،]71-71:ىؤالء ىم المبشرون ،فيؤخذ منو أن المحسن من الناس ُيبشر ،وذلك مما ّ

أحيانا عصرة في قمبو أو ضيقًا قد ال
في الصدر والسرور ،والنفس يعتورىا شيء من الوحشة ،ويجد اإلنسان
ً

ين ُخمِّفُوا}
( )4أخرجو البخاري ،كتاب المغازي ،باب حديث كعب بن مالك ،وقول اهلل -عز وجلَ { :-و َعمَى الثَّالَ ثَ ِة الَِّذ َ
[التوبة ،]771:برقم ( ،)2271ومسمم ،كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيو ،برقم (.)4171
ُّون أَن تَ ِشيع الفَ ِ
آم ُنوا لَ ُيم َع َذاب أَِليم ِفي الدُّن َيا
اح َ
ش ُة ِفي الَِّذ َ
ين ُي ِحب َ
( )3أخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،باب {إِ َّن الَِّذ َ
َ
ين َ
و ِ
َن المَّ َو َرُءوف َر ِحيم} [النور ،]71:برقم ( ،)2111ومسمم،
ونَ ،ولَولَ فَض ُل المَّ ِو َعمَي ُكم َوَرح َمتُ ُو َوأ َّ
اآلخ َرِةَ ،والمَّ ُو َيعمَ ُم َوأَنتُم لَ تَعمَ ُم َ
َ

كتاب التوبة ،باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف ،برقم (.)4110

وسر وصار ذلك
يدري ما سببو ،فإذا وجد مثل ىذا التبشير ،ىذا المون من التعامل انفسح صدره واتسع وانشرحُ ،
تثبيتًا لو عمى الطريق ،الحياة فييا مشقات ،فييا آالم ،فييا مشكالت ،فييا صعاب ،تجتمع ىذه األمور ولو كانت

دقيقة صغيرة واحدة فتثقل اإلنسان ،ترىقو ،فيحتاج إلى أمور تنشط قمبو ،وتبعث فيو اليمة ،ومن ذلك التبشير،
{فَ َب ِّ
س َن ُو} فكل كالم اهلل حسن ،وكالم رسولو -صمى اهلل عميو
ون القَو َل فَ َيتَِّب ُع َ
ين َيستَ ِم ُع َ
شر ِع َب ِاد * الَِّذ َ
ون أَح َ
س َن ُو} بمعنى أنو يختار أفضل األمرين حال التخيير،
وسمم -حسن ،فمن أىل العمم من يقول{ :فَ َيتَِّب ُع َ
ون أَح َ

مثال في الكفارة بين اإلطعام والعتق والكسوة فإنو يختار األنفع،
"الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنو" ،فإذا ُخير ً
أجر ،واألنفع لمناس،
واألجدى لمفقير ،ال ينظر إلى مصمحة نفسو ،وىكذا إذا ُخير بين أمرين فإنو يختار األعظم اً
فخير بين أمرين فإنو يختار األسيل ،كما ىو ىدي النبي -صمى اهلل عميو
أما إذا كان ذلك مما يختص بو ُ
أجر من غير قصد لممشقة ،ومن أىل العمم من يقول -وىذا
وسمم ،-لكن في األعمال الصالحة يختار األعظم اً

س َن ُو} أنيم يبادرون إلى فضائل األعمال ،يعني
أظنو أقرب واهلل تعالى أعمم في تفسيره :-إن المراد {فَ َيتَِّب ُع َ
ون أَح َ
شرائع اإلسالم كبيرة جدا ال يستطيع اإلنسان أن يعمل بكل ما جاء من المستحبات ،ولكنو دائماً يبحث عن

س َن ُو} إن أفعل
األعمال التي تقربو ،وترفعو عند اهلل -جل جاللو ،-ومن أىل العمم من يقول{ :فَ َيتَِّب ُع َ
ون أَح َ
التفضيل ىنا غير مراد ،وانما يتبعون الحسن ،وكل كالم اهلل حسن ،إلى غير ذلك مما قيل فيو.
ِ
ِ
وقال تعالىُ { :ي َب ِّ
ييا َن ِعيم ُم ِقيم} [التوبة ]47:ىذه بشرى من اهلل،
ُّيم ِب َرح َمة من ُو َو ِرض َوان َو َج َّنات لَ ُيم ف َ
ش ُرُىم َرب ُ
ِ ِ
ِ
ون} [فصمت ]30:ىذا تبشير ليم عند الموت.
وع ُد َ
وقالَ { :وأَبش ُروا ِبال َجنَّة الَّتي ُكنتُم تُ َ
وقال تعالى عن إبراىيم -صمى اهلل عميو وسمم{ :-فَ َب َّ
شرَناهُ ِب ُغ َالم َحمِيم} [الصافات ،]707:وىو إسماعيل -عميو
سمُ َنا
اءت ُر ُ
الصالة والسالم ،-كما أنو بشر بغالم عميم ،وىو إسحاق -عميو الصالة والسالم ،-وقالَ { :ولَقَد َج َ
ِ ِ
ض ِح َكت فَ َب َّ
اىا
شرَن َ
يم ِبال ُبش َرى} [ىود ]71:بشروه بالغالم وبشروه أيضاً بيالك قوم لوط قالَ { :وام َأرَتُ ُو قَ ِائ َمة فَ َ
إب َراى َ
اق و ِمن ور ِ
وب} [ىود ،]17:ضحكت ،بعضيم يقول :ضحكت لما رأت خوفو من المالئكة،
اء إِس َح َ
اق َيعقُ َ
ِبِإس َح َ َ
ََ
وىذا غير الئق ،وال صحيح ،وبعضيم يحاول أن يوجو ىذا ،يقول :ضحكت لما رأت خوفو وىو بين قومو وفي
بيتو وبين عشرتو وخدمو ،وىذا غير صحيح ،وبعضيم يقول :ضحكت فرحاً بيالك المجرمين ،وىذا لو وجو ،لما

بشروا بيالكيم ضحكت فرحت ،المؤمن يفرح بيالك أعداء اهلل -تبارك وتعالى ،-وبعضيم يقول :ضحكت

بمعنى حاضت ،والحيض لو أسماء عشرة منيا :الضحك ،ولكن ىذا فيو ُبعد؛ ألن القرآن ال يجوز حممو عمى
معنى مغمور ،أو غير مشيور ،وترك المعنى المتبادر الظاىر المشيور إال لدليل يجب الرجوع إليو ،وىنا ال
دليل عمى أن المقصود الحيض ،والذين قالوا :الحيض قالوا :القرينة أنيا قالتَ { :يا َويمَتَى أَأَلِ ُد َوأََنا َع ُجوز َو َى َذا
شي ًخا} [ىود ]14:يعني أنيا كبيرة ،قد وصمت إلى سن اليأس ال تحيض ،فحاضت ،فصارت مييأة لمحمل
َبعمِي َ
اق و ِمن ور ِ
فبشرت بذلك ،يقول{ :فَ َب َّ
وب} ُبشرت بإسحاق؛ ألن سارة -رحميا اهلل-
شرَن َ
اء إِس َح َ
اق َيعقُ َ
اىا ِبِإس َح َ َ
ََ
ولدت إسحاق ،ىاجر أمنا -رحميا اهلل -ولدت إسماعيل ،وكان قبل ذلك ،والمؤرخون بعضيم يقول :بينيما ثالث
عشرة سنة.

ِ
ِ
صمِّي ِفي ال ِمحر ِ
َن المَّ َو ُي َب ِّ
ش ُر َك ِب َيح َيى} [آل عمران ]31:ىذا زكريا لما
اب أ َّ
وقال تعالى{ :فَ َن َ
ادت ُو ال َم َال ئ َك ُة َو ُى َو قَائم ُي َ
َ
دعا ربو أن يرزقو ذرية طيبةُ ،بشر وىو قائم يصمي في المحراب ،والمحراب مكان العبادة ،وبعضيم يقول :سمي

بيذا؛ ألنو يحارب بو الشيطان ،وال حاجة لذلك ،فيو مكان العبادة ،وليس المقصود بو ىذا الذي ترونو في
المسجد المحراب ىذا المقوس ،ال ،وانما مكان العبادة يقال لو :محراب ،ويقال لألماكن الشريفة في المجالس:
اء ِمن َم َح ِ
محرب فقيل :ىي األماكن المرتفعة
ا
يب} [سبأ ]73:ومحاريب جمع
ون لَ ُو َما َي َ
محاريبَ { ،يع َممُ َ
ار َ
ش ُ
الشريفة في المجالس.

َن المَّ َو ُي َب ِّ
ش ُر َك ِب َيح َيى} ويحيى اسم أعجمي ،وان كان ظاىره أنو من الحياة لكنو اسم
فينا ُبشر وىو قائم يصمي {أ َّ
ِ
أعجمي ،وقال تعالى{ :إِذ قَالَ ِت الم َال ِئ َك ُة يا مريم إِ َّن المَّ َو يب ِّ ِ ِ ِ
يح} [آل عمران]21:
ش ُرك ِب َكم َمة من ُو اس ُم ُو ال َمس ُ
َُ
َ
َ َ َُ
المالئكة نادتيا بيذا ،وما كل من كممو الممَك نبي ،فيذا مثال أن الممك قد يأتي إلنسان غير نبيِ { ،ب َكمِ َمة ِمن ُو}

الكممة عيسى -عميو الصالة والسالم -قيل لو :كممة؛ ألنو كان بالكممة بـ"كن" ،من غير أب ،من غير جماع،
من غير نطفة ،وانما كان بـ"كن"ِ { ،ب َكمِ َمة ِمن ُو} أي :مبتدأة من اهلل ،وليست جزًءا من اهلل كما يقول النصارى -
كبير ،-ويدل عمى أنيا لالبتداء -ابتداء الغاية -وليست تبعيضية :أن اهلل -تبارك
تعالى اهلل عن ذلك عموا
اً
ِ
يعا ِمن ُو}
وتعالى -لما ذكر إنعامو عمى عباده ،وافضالو ،وتسخيره ما في السموات ،وما في األرض قالَ { :جم ً
[الجاثية ]73:يعني مبتدأ منو -تبارك وتعالى ،-وليست ىذه النعمة المسخرة ىي بعض من اهلل -جل جاللو،-

فيذه مثل ىذه.

فاسمو المسيح ،وقيل لو :المسيح؛ ألنو يمسح ذا العاىة فيب أر بإذن اهلل -تبارك وتعالى ،-وقيل غير ذلك ،قيل:
ممسوح القدم ليس فييا التجويف الموجود في أقدامنا ،قيل ذلك ،وأما الدجال فإنو قيل لو :المسيح لسبب آخر،

قيل :ألنو يمسح األرض في أربعين ،وقيل :ألنو ممسوح العين أعور ،واهلل تعالى أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا

محمد ،وآلو وصحبو.

