بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

( )1مقدمة الباب وحديث ابن عباس :البسوا من ثيابكم البياض وحديث سمرة :البسوا البياض
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

فيذا كتاب جديد في ىذا المصنف ،وىو كتااب المبااس ،والمبااس معاروف ،ويادخل فياو ماا يمبساو اننساان أياا كاان
نوعو ،كما يدخل فيو أيضا ما يجمس عميو ويفترشو ،وسيأتي إيضاح ذلك بإذن اهلل -تبارك وتعالى.

وفيو حديث أنس المعروف لما ذكر الحصير الذي قاد اساود مان طاول ماا لابس ،يعناي :مان طاول الجماوس عمياو،

وكثارة اتسااتعمال ،قااال :لابس ،وىااو حصااير يجمااس عميااو ،فمااا يقااال فااي المباااس ماان جيااث الحرياار مااثال ،أو بعااض

األلبسث المحرمث يقال أيضا فيما يفترش.

يقول :باب استحباب الثاوب األبايض ،وجاواز األحمار واألخضار واألصافر واألساود ،يعناي :وساارر األلاوان إت ماا

دل الدليل عمى تحريمو ،وسيأتي -إن شاء اهلل ،-وسيأتي الكالم عمى األحمر أيضا.

قال :وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرىا ،إت الحرير ،يعني :سارر األنواع إت الحرير.
الثوب األبايض ،الثاوب فاي األصال يقاال لمارداء ،مثال الاذي نمبساو فاي انحارام ،يقاال لاو :ثاوب ،القمااش يقاال لاو:
ثوب ،ىاذا الاذي نمبساو يقاال لاو :قمايص ،وان كناا نطما عمياو الياوم أناو ثاوب فياذا عارف حاادث ،ولكان يقاال لاو:

قميص في زمن النبي -صمى اهلل عميو وسمم.

المقصود أن الثاوب األبايض يادخل فياو القمايص ،ويادخل فياو ساارر ماا يمابس ،واساتحبابو بنااء عماى ماا جااء فاي

األدلث ،وت شك أن الظاىر يؤثر في الباطن ،وت يخفى المالزمث بين ما يمبساو اننساان ويتزياا باو ،وباين ماا يكاون
فااي نفسااو ماان أثاار ىااذا المباااس ،وليااذا جاااء النيااي عاان التشاابو بالكفااار ،لمااا يفضااي ذلااك إليااو ماان المياال إلااييم
ومواتتيم ،ونحو ذلك ،وىكذا في سارر األلبسث.

وقااد تكماام شاايخ انسااالم تقااي الاادين -رحمااو اهلل -فااي كتابااو اقتضاااء الص اراط المسااتقيم بكااالم طوياال عمااى قضاايث

التشاابو والمشااابيث بأنواعيااا ،وذكاار قضاايث المباااس وأفاااض فييااا ،وكااان ممااا ذكاار أن اننسااان إذا لاابس الثياااب التااي
تكون لممقاتمين يجد في نفسو إقداما وميال إلى أخالقيم ،واذا لبس الثياب التي تكون لمعمماء ،ونحو ذلاك وجاد فاي

نفسو ميال إلى الوقار ،ونحن نقول أيضا :إذا لبس المالبس الرياضيث وجد في نفسو خفاث ونشااطا وتوثباا ،وىكاذا،

ولذلك يقال :إن البياض لو أثر أيضا عمى تبسو ،الثاوب األبايض ياؤثر فياو وتباد ،ويعارف ىاذا اننساان إذا غيار

ااىر فااي نفسااو،
ار ظا ا
لباسااو ،إذا لاابس لوناا آخاار كاألسااود مااثال ،وبقااي فيااو ماادة ،ثاام بعااد ذلااك لاابس األباايض يجااد أثا ا
وحينما يمبس الثياب البيضاء ،يعني :يمبس ىذه العمامث بيضاء ،وثوب أبيض ناصع البياض ،فإنو يجاد أثار ذلاك

فاي نفساو ،ولاذلك يساتعمل مثال ىااذا المبااس لممرضاى فاي المستشافيات فاي سااررىم ،وماا شاابو ذلاك ،لعماو مان ىااذا
القبيل ،وكذلك أيضا لعمي ذكرت في بعض المناسبات ما كتب من تقرير حول ىذا في بعاض الساجون األمريكياث
حيث طمبوا من السجناء في أحد السجون أن يغتسموا فاي كال صاباح -ىام كفاار -وأن يمبساوا ثياباا جديادة بيضااء

كل يوم ،فوجدوا أثر ذلك في سموكيم ،تغير السموك.

اري ساو ِ
ِ
ااس
آِ ُكم َو ِري ً
عمى كل حال أورد قول اهلل -تبارك وتعاالىَ { :-يا َب ِني َ
شاا َولِ َب ُ
اساا ُي َاو ِ َ
آد َم قَد أَن َزل َنا َعمَي ُكم ل َب ً
الَِّق َوى َذلِ َك َخيٌر} [األعراف.]62 :
يماتن عمااى عباااده بااإنزال المباااس "لباساا ياواري سااوآتكم" والسااوءة قياال ليااا سااوءة؛ ألن باادوىا لمناااس وانكشااافيا يسااوء

شا} والريش والرياش يقال لما يتازين باو ،ولياذا فاإن المبااس يكاون مان بااب الزيناث ،واهلل تعاالى
{و ِري ً
صاحبيا قالَ :
آد َم ُخ ُذوا ِزي َنَِ ُكم ِعن َد ُكل َمس ِج ٍد} [األعراف.]13 :
قالَ { :يا َب ِني َ
وأصل اآليث نازلث في ستر العورات في الطواف ،حيث كانوا يطوفون في البيت عراة ،لكناو يؤخاذ مان عمومياا ماا
ك َخيٌر} [األعراف.]62 :
اس الَِّق َوى َذلِ َ
ىو أوسع من ذلك ،قالَ { :ولِ َب ُ
وىذا تجده في كتاب اهلل -عز وجل -يذكر ىذا وىذا ،فمما ذكار المبااس المحساوس الظااىر ىاذا الاذي نمبساو ذكار
ار ،أو معنااى آخاار ،ولااو نااوع اتصااال بااو -كمااا أشاارت :-لباااس التقااو  ،كمااا قااال اهلل -تبااارك وتعااالى" :-وثيابااك
أما ا

فطير" بعضيم يقول :القمب والانفس ،وبعضايم يقاول :ىاذه الثيااب التاي نمبسايا ،ويمكان أن يحمال عماى ىاذا وىاذا
ارِب َ ِ
ارِب َ ِ
سا ُكم} [النحال ،]13 :السارابيل ىاي
س َا
س َا
يل َِقاي ُكم َبأ َ
يل َِقاي ُك ُم ال َح َّار َو َ
لممالزمث بين األمارين ،قاالَ { :و َج َع َال لَ ُكام َ
القمص" ،سرابيل تقايكم الحار" ،يقولاون :ىاذا مان بااب اتكتفااء ،ذكار أحاد المتقاابمين ليادل عماى اآلخار ،أي تقايكم
الحر والبرد" ،وسرابيل تقيكم بأسكم" مثل الدروع ،فيمتن اهلل عمى عباده بيذا.

ثم ذكر حاديث ابان عبااس -رضاي اهلل عنيماا -أن رساول اهلل -صامى اهلل عمياو وسامم -قاال(( :البساوا مان ثياابكم

البياض ،فإنيا من خير ثيابكم ،وكفنوا فييا موتاكم))( )1رواه أبو داود والترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.

وذكر أيضا حديث سمرة -رضي اهلل عنو -قال :قال رسول اهلل -صمى اهلل عمياو وسامم(( :-البساوا البيااض فإنياا

أطير وأطيب ،وكفنوا فييا موتاكم))( )2رواه النساري والحاكم ،وقال :حديث صحيح.

البسوا البياض فإنو أطير :يعني من جيث النقاء ،وأطيب :بمعنى أنو من أحسن المباس وأكممو ولماا لاو مان األثار

الذي أشرت إليو آنفا.

((وكفنوا فييا موتاكم)) وىذا كمو محمول عمى اتستحباب؛ ألنو توجد أدلث أخر تادل عماى أن ذلاك ت يجاب -
كما سيأتي -حتى في تكفين الموتى.

واهلل تعالى أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

( )3أخرجو أبو داود ،كتاب المباس ،باب في البياض ( ،)13/4رقم ،)4623( :والترمذي ،أبواب الجنارز عن رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما يستحب من األكفان ( ،)136/1رقم.)994( :

( )2أخرجو النساري ،كتاب الزينث ،األمر بمبس البيض من الثياب ( ،)661/1رقم.)1166( :

-

