بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

( )3شرح حديث أبي هريرة :ال تدخلوا الجنة ..وحديث أبي بوسف :يا أيها الناس أفشوا وحديث الطفيل :فإذا
غدونا إلى السوق..

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

ففي باب فضل السالم واألمر بإفشائو أورد المصنف -رحمو اهلل -حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قال :قال

رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم(( :-ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا ،أوال أدلكم عمى شيء
إذا فعمتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم))(.)1

قولو -صمى اهلل عميو وسمم(( :-ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا)) ،فالجنة ال يدخميا إال نفس مؤمنة(( ،وال تؤمنوا
حتى تحابوا)) ،فدل ذلك عمى أن التحاب بين أىل اإليمان من الصفات الواجبة التي يجب تحققيا بين المؤمنين.

((ال تؤمنوا حتى تحابوا)) ،فكأن ذلك من قبيل شروط الوجوب في اإليمان ،يعني :الكمال الواجب ،وقد يقول:

قائل ىنا :إن الحب ،والبغض ،والرضا ،ونحو ذلك ،كالحياء ،ونحوه ،ىذه أمور ال يممكيا اإلنسان ،وانما تقع في
نفسا إال وسعيا ،والمعروف في ىذه الشريعة أن اهلل
قمبو من غير اختيار ،وال إرادة ،واهلل -عز وجل -ال يكمف ً
ال يكمف بما ال يطاق ،فكيف كمفنا بيذا المطموب وىو التحاب بين المؤمنين ،واإلنسان قد يريد محبة أحد ،وال
يستطيع ،وقد يحب ،ويريد دفع ىذا الحب وال يستطيع؟.

فبين النبي -صمى اهلل عميو وسمم -الطريق إلى ذلك؛ ألنو كما سبق في بعض المناسبات أن خطاب الشارع إذا
توجو إلى المكمفين في أمر ال يدخل تحت طوقيم -ال يدخل تحت قدرتيم ،-فإنو يتوجو إلى سببو ،أو إلى أثره.

فينا وجييم النبي -صمى اهلل عميو وسمم -إلى السبب(( :أوال أدلكم عمى شيء إذا فعمتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم
بينكم)) ،يعني :أشيعوه ،وىذا مشاىد ،فإن الذي يسمم عمى الناس ،يسمم عمى من يعرف ،ومن ال يعرف ،تميل

إليو القموب ،وتحبو ،والذي ال يبالي بيم ،وال يكترث ،وال يسمم ،وال يمقي السالم عمى أحد ،ال شك أن الناس
ينقبضون منو.

قال :وعن أبي يوسف عبد اهلل بن سالم -رضي اهلل عنو -قال :سمعت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
يقول(( :يا أييا الناس ،أفشوا السالم ،وأطعموا الطعام ،وصموا األرحام ،وصموا والناس نيام ،تدخموا الجنة

بسالم))( )2رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.

أبو يوسف عبد اهلل بن سالم -رضي اهلل تعالى عنو -من أحبار الييود ،معروف ،وىو من نسل يوسف الصديق
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم -عمييم الصالة والسالم -وتعرفون خبره ،أسمم حينما قدم النبي

عميو وسمم -المدينة.

-صمى اهلل

( )1أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أنو ال يدخل الجنة إال المؤمنون ،وأن محبة المؤمنين من اإليمان ،وأن إفشاء السالم
سبب لحصوليا ،)74/1( ،رقم.)54( :
( )2أخرجو الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،)652/4( -رقم.)2485( :

يقول :سمعت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :يا أييا الناس ،أفشوا السالم)) ،أي :أشيعوه وانشروه،
((وأطعموا الطعام)) ،سواء كان ذلك في الضيافة -القرى ،-أو كان ذلك ببذلو لممحتاجين ،وما إلى ذلك.
((وصموا األرحام)) ،كل من تربطك بو وشيجة الرحم.

((وصموا والناس نيام)) ،يدخل في ىذا قيام الميل ،ويدخل فيو ما ينام عنو الناس من الصموات.

كدر في ذلك ،وىذا يدل -واهلل تعالى أعمم -عمى أنيم
((تدخموا الجنة بسالم)) ،يعني :من غير أن تجدوا ًا
يدخمونيا من غير تعذيب بالنار ،واال فإن أىل اإليمان يدخمون الجنة ،وان عذب من عذب منيم في النار.
والحديث األخير :حديث الطفيل بن أبي بن كعب ،ىذا الطفيل من التابعين ،وأبي بن كعب من الصحابة

رضي اهلل عن الجميع -أنو كان يأتي عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنو وعن أبيو ،-فيغدو معو إلى السوق.

-

الغدو ىو :الذىاب في أول النيار ،ما بين طموع الفجر إلى طموع الشمس ،ىذا الغدو في األصل ،ثم صار
يطمق ذلك عمى الذىاب مطمقًا ،من ذلك قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-واغد يا أنيس إلى امرأة ىذا ،فإن
اعترفت فارجميا))( .)1يعني :اذىب إلييا ،انطمق إلييا.

قال ىنا" :فيغدو معو إلى السوق" ،والسوق معروف ،قيل لو ذلك إما؛ ألن البضائع تساق إليو ،أو ألن الناس
يقفون فيو عمى الساق ،أو غير ذلك من المعاني.

قال" :فإذا غدونا إلى السوق ،لم يمر عبد اهلل عمى سقَّاط ،وال صاحب بيعة ،وال مسكين".

السقَّاط ىو الذي يبيع حقير المتاع ،الشيء الذي ال قيمة لو" ،وال صاحب بيعة" ،بيعة واحدة من البيع ،كأنو يريد
صاحب بيعة ،يعني :جزلة" ،وال مسكين ،وال أحد ،إال سمم عميو".

قال الطفيل" :فجئت عبد اهلل بن عمر يوماً فاستتبعني إلى السوق" ،ىذا يدل عمى أنو كان من عادتو إذا جاءه

يذىب معو إلى السوق ،قال :اتبعني ،مشينا إلى السوق" ،فقمت لو :وما تصنع بالسوق وأنت ال تقف عمى البيع،
وال تسأل عن السمع ،وال تسوم بيا ،وال تجمس في مجالس السوق؟ ،وأقول :اجمس بنا ىينا نتحدث" .نجمس أنا

وأنت نتحدث ،ونستفيد من الوقت.

"فقال :يا أبا بطن"- ،ىذا الطفيل بن أبي بن كعب -رضي اهلل عنو -كان لو بطن كبير ،-فقال لو :يا أبا بطن،
وىذا يدل عمى جواز ذلك ،ما لم َّ
يتأذ بو المقول لو ،وبعض الصحابة يقال لو ىذا ،أسامة بن زيد -رضي اهلل
عنو -يقال لو :أبو البطين ،ومن رواة الحديث من يمقب بذلك ،مثل :مسمم البطين ،واذا نظرتم في األلقاب في

ألقابا كثيرة في الصحابة -رضي اهلل عنيم-
كتب رجال الحديث ً
بابا في األلقاب ،فتجدون ً
مثال ،الرواة يفردون ً
وفيمن بعدىم ،وىذا محمول عمى أنو إن لم يكن يتأذى بذلك.
فقال(( :يا أبا بطن- ،وكان الطفيل ذا بطن -إنما نغدو من أجل السالم)) ،وىذا يدل عمى أن ما يذكره بعض

الناس -من الناس في ىذا العصر لما حصل ليم الترىل ،ووجد فييم مثل ىذا الترىل في األجسام -أن ىذا ليس

عمى إطالقو ،ومن نظر وق أر في أوصاف الناس في ذلك العيد يجد فييم مثل ىذا ،يجد فييم البدين والنحيل،

ومن لو بطن ،ومن لو صدر بارز ،إلى غير ذلك ،والسيما إذا بدأ اإلنسان يتقدم في العمر.
( )1أخرجو البخاري ،كتاب الوكالة ،باب الوكالة في الحدود ( ،)102/3رقم ،)2314( :ومسمم ،كتاب الحدود ،باب من اعترف
عمى نفسو بالزنى ( ،)1324/3رقم.)1697( :

والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -معروف أنو اعتذر ألصحابو بأنو قد َّ
بدن ،يعني :حمل المحم ،ونياىم أن يسبقوه
في الركوع أو السجود(.)1

وعائشة لما سابقت النبي -صمى اهلل عميو وسمم -سبقتو ،قالت :فمما حممت المحم( ،)2يعني :بدنت ،وىذا طبيعي

إذا تقدم عمر اإلنسان.

وكذلك أيضاً لما ذكرت حادثة اإلفك تقول :وكنت جارية صغيرة ،حمموا اليودج ،ولم يشعروا أنيا موجودة ،أو
غير موجودة ،وذكرت صفة النساء في ذلك الوقت من النحافة ،وقمة المحم إلى آخره(.)3

يقول ابن عمر -رضي اهلل عنيما(( :-إنما نغدو من أجل السالم ،فنسمم عمى من لقيناه))

()4

الموطأ بإسناد صحيح.

رواه مالك في

يذىب إلى السوق من أجل السالم ،وىذا فيو ىذا المعنى ،جواز الذىاب إلى السوق من أجل السالم ال لحاجة،

مع أن السوق ليس ذلك المحل الذي يحبذ اإلنسان المجيء إليو ،فيو المكان الذي يغرز الشيطان فيو رايتو،
والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -أوصى بعض أصحابو أن ال يكون أول داخل إلى السوق ،وال آخر خارج منيا،
ىذا في ذلك الزمان ،أما في زماننا ىذا فكثرت المنكرات في األسواق ،وتبرج النساء ،فال يقول اإلنسان :أذىب

إلى السوق من أجل أن أسمم عمى الناس.

كثير
نقول :تستطيع أن تذىب تسمم عمى الناس في مكان آخر ،اذىب لممنطقة الصناعية ،والورش وستجد بش اًر اً

تسمم عمييم ،وأنت في غنية عن ذىابك إلى السوق.

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

( )1أخرجو أبو داود ،كتاب الصالة ،باب ما يؤمر بو المأموم من اتباع اإلمام ( ،)168/1رقم ،)619( :وابن ماجو ،كتاب إقامة
الصالة ،والسنة فييا ،باب النيي أن يسبق اإلمام بالركوع والسجود (.)309/1

( )2أخرجو أبو داود ،كتاب الجياد ،باب في السبق عمى الرجل ( ،)29/3رقم.)2578( :
( )3أخرجو البخاري ،كتاب الشيادات ،باب تعديل النساء بعضين بعضا ( ،)173/3رقم ،)2661( :ومسمم ،كتاب التوبة ،باب في
حديث اإلفك وقبول توبة القاذف ( ،)2129/4رقم.)2770( :
( )4أخرجو مالك في الموطأ ،كتاب السالمة ،باب جامع السالم ( ،)961/2رقم.)6( :

