
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شرح رياض الصالحين
 "ةِ بالجن   ْرهوبش   َلو اْئَذنْ " -عنو اهلل رضي- األشعري   موسى َأبي حديث شرح

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

   أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 -رضي اهلل عنو-حديث أبي موسى األشعري  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "استحباب التبشير بالخير"ففي باب 

فجاء  ،وألكونن معو يومي ىذا -صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل أللزمن  :أنو توضأ في بيتو ثم خرج فقال
 ،أي توجو من ىذه الناحية :ىاىناو ، وج  و ىاىناوج   :فقالوا ،-صمى اهلل عميو وسمم-فسأل عن النبي المسجد 

 -صمى اهلل عميو وسمم-دخل النبي  ،أريسحتى دخل بئر فخرجت عمى أثره أسأل عنو  :قال ،ذىب بيذا االتجاه
نما دخل الحائط ،ليس المقصود دخل البئر :بئر أريس وبئر أريس معروف في  ،يعني البستان الذي فيو البئر ،وا 
ضي اهلل عنو ر -حينما كان عمى عثمان  -صمى اهلل عميو وسمم-وىو الذي ضاع فيو خاتم النبي  ،ناحية قباء

فقمت إليو  ،وتوضأ ،حاجتو -صمى اهلل عميو وسمم-حتى قضى رسول اهلل فجمست عند الباب  :يقول ،-وأرضاه
صمى -قضى النبي  :يعني ،ودالىما في البئر ،يا وكشف عن ساقيوف  وتوسط ق   ،فإذا ىو قد جمس عمى بئر أريس

عميو -وجاء إلى البئر  ،ىذه األماكن ،النواحي تون ىذهحاجتو كان الناس في ذلك الوقت يأ -اهلل عميو وسمم
 -صمى اهلل عميو وسمم-حتى قضى رسول اهلل  -اً يعني ينتظر تأدب-فجمست عند الباب  :يقول -الصالة والسالم

رضي اهلل -الحظوا ىنا أن أبا موسى األشعري  ،وتوضأ فقمت إليو فإذا ىو قد جمس عمى بئر أريس ،حاجتو
وحينما قضى  ،ما جاء إلى المسجد ،ما جاء ليصمي ،ولم يذكر أنو صمى ،توضأحينما خرج من بيتو  -عنو

نما جمس عمى ق   ،توضأ ولم يتوضأ لمصالة اً أيضحاجتو  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  فيؤخذ من  ،البئر ف  وا 
أن  اً يعني يحرص المؤمن دائم، ىذا أن اإلنسان إذا أراد أن يخرج من بيتو أو قضى حاجتو أنو يحسن أن يتوضأ

 :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،-تبارك وتعالى-ألنو ال يخمو وال ينفك من ذكر اهلل  ؛يكون عمى طيارة
في  -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي  ،السالم الذكر ورد   ،((طير إال وأنا عمىأن أذكر اهلل فإني كرىت ))

مع أنو يجوز لإلنسان أن يرد  ،تيمم يعني ثم رد السالم ،بعض مراتو لم يرد السالم حتى ضرب بكفيو الحائط
ولكن األفضل واألكمل أن يكون عمى  ،عمى كل أحوالو من طيارة وغيرىا -تبارك وتعالى-وأن يذكر اهلل السالم 
   .طيارة
 ،في واسطتيا -صمى اهلل عميو وسمم-فجمس النبي  ،حول البئر ىو البناء الذي يكون ف  الق   ،ياف  وتوسط ق   :يقول

فسممت " ،ودالىما في البئر ،وأن الساق ليست بعورةوىذا يدل عمى أن ذلك ليس بعيب  ،وكشف عن ساقيو
فقمت:  ،-صمى اهلل عميو وسمم-لرسول اهلل  اً "، يعني جعل من نفسو بوابفجمست عند البابثم انصرفت  ،عميو



وفي  ،((ولم يأمرني)) :وفي بعض الروايات أنو قال "،اليوم -صمى اهلل عميو وسمم-ألكونن بواب رسول اهلل "
واهلل - فيمكن أن يكون ،يعني أن يمزم الباب أو يمسك الباب أو نحو ذلك ،يكون كذلكأنو أمره أن  :بعضيا

ويمكن أن يكون  ،لما عزم عميو -وسمم صمى اهلل عميو-أنو قال ذلك في نفسو ثم أمره بو النبي  -تعالى أعمم
ولم يأمره بمداومة وال  ،أراد أن يقضي حاجتو ،أمره بذلك حينما كان يقضي حاجتو -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
نما بقي ىو كذلك  ،مالزمة  ،اليوم -صمى اهلل عميو وسمم-ألكونن بواب رسول اهلل  فقمت: :، يقولمن نفسووا 

أدب في االستئذان أن وىذا  ،أبو بكر :من ىذا؟ فقال :فقمت ،فدفع الباب -عنورضي اهلل -فجاء أبو بكر 
وقال لمن أجابو بيذا  ،قد كره ذلك -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،أنا : يقولال ؟إذا قيل مناإلنسان يذكر اسمو 

غير معروف أو كنية غير  اً مبيم اً وكذلك ال يذكر اسم ،أبو بكر :قال ،ألن ذلك ال يفيد ،((أنا ،أنا))الجواب: 
يتصل شخص أو  اً ، لكن أحيانوتوجو ذلك إليو ،رفع   ،أبو بكر :إذا قال -رضي اهلل عنو-أبا بكر  لكن   ،معروفة

ن كان ،يرسل لك رسالة من  ،أبو مصعب :ويقول ،من باب االستئذان اً لكن أحيان ،من باب االستئذانليس ىذا  وا 
يعني مع احترامي  ،ثم تفاجأ بأنو طالب في المتوسط ،نعرف مشايخ وعمماء يكنون بأبي مصعب ؟أبو مصعب
 ،يكنون بيذا االسم نيمن أبو مصعب؟ كثير الذ ،ما يدريني أن كنيتو ىي ىذه أبو مصعب اً أيض لمجميع لكن

 ،أخوك أبو مصعب ،أرجو أن ترد ،أتصل عميكأريد أن  ،أريد أن أحادثك ،أريد أن أقابمك ،ويرسل عدة رسائل
، فالشاىد أن اإلنسان أبو مصعب ،عرف ال باسمو وال بكنيتوثم تفاجأ أنو شاب صغير ال ي   ؟من ىو أبو مصعب

أو بشيء مبيم يمتبس عمى  ، يأتي بألغازال ،أنا فالن بن فالن ،و الناس بوالذي يعرفالشيء  ،عرف بوي   مايذكر 
      .اآلخرين

ىذا أبو بكر  ،يا رسول اهلل :ثم ذىبت فقمت" ،يعني عمى ميمك انتظر "،عمى رسمك :فقمت ،أبو بكر :فقال"
 .باألمور السارة ،التبشير بالخير :وىذا الشاىد "،((ائذن لو وبشره بالجنة)) :فقال ،يستأذن

فدخل أبو بكر فجمس  ،يبشرك بالجنة -صمى اهلل عميو وسمم-ادخل ورسول اهلل  :فأقبمت حتى قمت ألبي بكر"
ال يمكن أن يضاىييا شيء من ىذه  ،ىذه بشرى تعدل الدنيا وما فيياو  "،-صمى اهلل عميو وسمم-عن يمين النبي 

وكيف يطير  ؟كيف يكون حال اإلنسان ،أبشر بالجنة :قال -صمى اهلل عميو وسمم-تصور لو أن النبي  ،الدنيا
 ِمم ا َخْيرٌ  ُىوَ  َفْمَيْفَرُحوا َفِبَذِلكَ  َوِبَرْحَمِتوِ  الم وِ  ِبَفْضلِ  ُقلْ } ،يطير من الفرح ،ال يستطيع أن ينام ؟من الفرح
رضي اهلل -بأبي بكر الصديق وىو الالئق  ،فتخير ىذا المكان ،واليمين أشرف من غيره ،[;8:يونس] {َيْجَمُعونَ 

تجد الكبراء  ،وال زال الناس يراعون ىذا إلى اليوم ،-صمى اهلل عميو وسمم-أن يكون عن يمين رسول اهلل  -عنو
، وىذا المكان مخصص لفالن ،يعني ىذا المكان مخصص لفالن ،عندىم إال بعنايةالناس ونحو ذلك ال يجمس 

- ،ف  معو في الق   -صمى اهلل عميو وسمم-فجمس عن يمين النبي  :يقول ،اً ما تأتي اتفاقيعني  اً ضع قصدوو  
أبو بكر  ،وكشف عن ساقيو ،-صمى اهلل عميو وسمم-ى رجميو في البئر كما صنع رسول اهلل ودل   -ف  الق  وعرفنا 
يعني أنو صادق - من كمل صدقووالصديق ىو  ،ىذا المستوى حتى صار الصديقوصل إلى  بماذا ؟بماذا بمغ

اِدِقينَ  َمعَ  َوُكوُنوا} :يقول اهلل ،اً دائم صمى اهلل عميو -ما قال رسول اهلل  ؟،ن كمل تصديقووم   ،-[>11:التوبة] {الص 
إن كان قال فقد " :قال ،أنو سيكذب بذلكوظنوا  ،لما ذكروا لو قصة المعراج ،صدق :إال قال اً شيئ -وسمم
 الم وُ  َأْنَعمَ  ال ِذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوالر ُسولَ  الم وَ  ُيِطعِ  َوَمنْ } ،الصدق وكثير التصديقكثير  ،فمقب بالصديق "،صدق



د يِقينَ  الن ِبي ينَ  ِمنَ  َعَمْيِيمْ  اِلِحينَ  َوالشَُّيَداءِ  َوالص  فأبو بكر ىو رأس  [>9:النساء] {َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوالص 
فالشاىد ىنا  ،[8::المائدة] {ِصد يَقةٌ  َوُأمُّوُ } :-عميو الصالة والسالم-أم عيسى -ومريم قال اهلل عنيا  ،الصديقين
وكشف عن  ،-صمى اهلل عميو وسمم-كما صنع رسول اهلل ى رجميو في البئر ف ودل  جمس عمى الق   أن أبا بكر

الكشف عن  ،طريقة الجموس ،في ىذه األمور العادية -صمى اهلل عميو وسمم-يعني اقتدى بالنبي  ،ساقيو
أو ينتسب  ،لمدعوة إلى اهللبعض من ينتسب فما بالنا نرى اليوم  ،فبيذا وصل ،الرجمين في البئر تدلية ،الساقين

وال تزال ىذه المحية  ،المحية أصاًل في خالف في األخذ منيا :لألسف يجادل في بعض القضاياو  ،عممالإلى طمب 
ىذه  -رضي اهلل عنو-بماذا بمغ أبو بكر  ؟عمى تقاصر ما في قمبو حتى تتالشى فأين ىذا اً فشيئ اً تتقاصر شيئ

 ،قال كذا -رحمو اهلل-والنووي  ،المسألة خالفية :قال ،يا فالن ،ويطول ،ويطول ،والثوب يبدأ يطول ،؟المنزلة
عميو -ين االقتداء برسول اهلل ؟! ألم تكن كذلك من قبل ،وما الذي غيرك ،ويجمس يجادل ما الذي أصابك

تو اوىكذا في أعمال العبد وعباد ،؟[11:األحزاب] {َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  الم وِ  َرُسولِ  ِفي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ } :-الصالة والسالم
تعبد ن   ىذه األمور العادية لمنعم  ،نحن مأمورون باالتساء بو -صمى اهلل عميو وسمم-فرسول اهلل  ،وما أشبو ذلك

وىو  وا إلي قرينووانظر  ،كان يقتدي حتى في مثل ىذا -رضي اهلل تعالى عنو-مرتبة أبي بكر ولكن لكمال  ،بيا
وقد تركت أخي يتوضأ يعني عند الباب  ،ثم رجعت فجمست :يقول أبو موسى ،-عنورضي اهلل تعالى -عمر 
ه ، فالشاىد أن أخاأبو بردة :لو أخ يقال لو ،ولو أكثر من أخ ،أبو موسى لو أخ سيأتي يتبعو كان يتوضأ ،يمحقني

ىذه المنازل  ،ىذه المراتب ،وىكذا الشأن نتمنى الخير ،فأبو موسى يتمنى الخير ألخيو ،ق بوحوسيم ،كان يتوضأ
نحرص عميو لكن أولى ما  ،نحن نقدم ليم الطعام والشراب والمال وما أشبو ذلك ،ألقرب الناس إلينا ،ألىمنا

 إن يرد اهلل بفالن :فقمت ،وقد تركت أخي يتوضأ ويمحقني" :يقول ،مثل ىذه األمور التي تتصل بالدينونقدمو ىو 
- ،عمر بن الخطاب :فقالفقمت من ىذا؟  ،يعني يستأذن "،فإذا إنسان يحرك الباب ،بو يأت   اً خير  -يريد أخاه-

وانظر إلى مالزمتيم  ،ودرجاتيم ،انظر كيف قدر اهلل مجيئيم وعمى ىذا التتابع بحسب مراتبيم ،-رضي اهلل عنو
؟ ناحية -سممصمى اهلل عميو و -وأين ذىب النبي  ،يعني من غير ميعاد ،-صمى اهلل عميو وسمم-لرسول اهلل 

يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-وكم كان رسول اهلل  ،ويأتون ويجمسون معو ،عنومن قباء ومع ذلك يبحثون  اقريبً 
 .وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ،دخمت أنا وأبو بكر وعمر

اهلل رضي -وىذا يدل عمى أن ىذا األدب في االستئذان شائع يعرفو الصحابة  "،عمر بن الخطاب :فقال" :يقول
صمى اهلل عميو -ثم جئت إلى رسول اهلل  ،عمى رسمك :فقمت" ،دخل من غير استئذاني ، ولمأنا لم يقل: ،-عنيم
ذا قال ،ىذا عمر يستأذن :وقمت ،فسممت عميو -وسمم  ،ألن ذلك ينصرف إليو عند اإلطالق ؛يكفي ،ىذا عمر :وا 
 ،بالجنة ،-صمى اهلل عميو وسمم-أذن ويبشرك رسول اهلل  :فقمت ،فجئت عمر ،وبشره بالجنة ،ائذن لو :فقال

 -عميو الصالة والسالم-ىما وزيراه  ،عن يساره ف  في الق   -صمى اهلل عميو وسمم-فدخل فجمس مع رسول اهلل 
"إن يرد اهلل  :فقمت ،يعني عند الباب ،ثم رجعت فجمست ،ى رجميو في البئرودل   ،وىذا عن يساره ،ىذا عن يمينو

 ،عثمان بن عفان :فقال من ىذا؟ :استأذن فقمت ،فجاء إنسان فحرك الباب ،بو يأت   -يعني أخاه- "،اً خير  بفالن
وبشره بالجنة مع بموى ائذن لو )) :فقال ،فأخبرتو -صمى اهلل عميو وسمم- ، وجئت النبيعمى رسمك :فقمت

 ،ولكن اهلل يطمعو عمى ما شاء ،وال يعمم الغيب ،ال ينطق عن اليوى -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،((تصيبو



بالجنة مع  -صمى اهلل عميو وسمم-ادخل ويبشرك رسول اهلل  :وقمت ،فجئت :يقول ،((تصيبو مع بموى)) :قال
في بعض الروايات أنو قال و  ،قد ممئ ف  فدخل فوجد الق   ،عمى بموى تصيبك ،يعني مصاحبة لذلك ،بموى تصيبك

البئر - ،قد ممئ ف  فوجد الق  " :يقول "،اً "الميم صبر  :قال ،ودعا بالصبر "،اهلل المستعان" :حينما بشره بذلك قال
يقول سعيد بن المسيب من  ،لم يجمس معيم في القف ،فجمس وجاىيم من الشق اآلخر -صغير ما فيو مكان لو

وأبو بكر  -اهلل عميو وسممصمى -عمى القف الثالثة النبي  يعني جمس ،متفق عميو "،فأولتيا قبورىم" :التابعين
مم يدفن معيم في فعثمان كان في ناحية عنيم  ،-رضي اهلل عنيا-في حجرة عائشة  اً جميعوعمر فيؤالء دفنوا 

ىذا عمى أمر  ،في المنام الحظ ىنا التأويل ليس عمى رؤيا "،فأولتيا قبورىم" :يقول سعيد بن المسيب ،الحجرة
يعني ليس من  ،وىذا يدخل في جنس الفراسة ،يكون ليا تأويل اً لخارج أحيانفيذه الوقائع في ا ،واقع في الحقيقة

نما ىو من جنس الفراسة ،تعبير الرؤيا    .متفق عميو ،(1)"فأولتيا قبورىم" ،وا 
 صمى اهلل عميو-وأمرني رسول اهلل " :وزاد في رواية :قال ،ره بكذابش   ،فيذا الشاىد في ىذا الحديث ىو أنو بشرىم

ر ىذا ورد فيو التبشيف "،اهلل المستعان" :ثم قال ،حمد اهلل تعالىوفييا أن عثمان حين بشره  "،بحفظ الباب -موسم
 ،-رضي اهلل عنو-وجاء في حديث آخر يشبو ذلك لكن عن غير أبي موسى  ،ىذاغير  اً أحاديث متعددة أيض

ى رجميو دل   -يو الصالة والسالمعم-وكذلك  ،عمى بئرجمس  -صمى اهلل عميو وسمم-جاء في غير حديث النبي 
فيذا يرويو  ،عمى تعدد الوقائع -واهلل أعمم-كل ىذا فيمكن أن يحمل ذلك  ،ثم جاء أبو بكر ثم جاء عمر ،بالبئر

 ،في بعضيا بالل ،وفي بعضيا أن الذي كان عمى الباب غير أبي موسى ،أبو موسى وىو الذي كان عمى الباب
وصمى اهلل عمى  ،واهلل تعالى أعمم ،-رضي اهلل تعالى عنيم أجمعين-غير أبي موسى  وفي بعضيا من رواية

   وآلو وصحبو. ،نبينا محمد

                                                           

 متخذا كنت لو: ))-وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبي أصحاب كتاب البخاري، أخرجو -1
 اهلل رضي- عفان بن عثمان فضائل من باب ،-عنيم تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ومسمم، ،(49:3) برقم ،((خميال
 (.1344) برقم ،-عنو


