
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين
  شرح مقدمة الباب

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

فـس   من أجل أن يحصل التوازن فـي ن    ؛ وهذا الباب ذكره بعد باب الخوف      ،فهذا باب جديد وهو باب الرجاء     
تبـارك  - نصوص الخوف لربما يغلب عليه اليأس والقنوط من رحمـة اهللا              فإن اإلنسان إذا نظر في     ،المسلم
 ويقارف  ، ثم بعد ذلك يتوسع في الخوض      ، وإذا نظر إلى نصوص الرجاء فقط فإنه لربما يغتر بذلك          ،-وتعالى

 ولهذا البد مـن التـوازن بـين         ،-جل جالله -الذنوب والمعاصي دون أن يرعوي؛ اغتراراً بسعة رحمة اهللا          
 البد من خوف يردعه ويمنعـه    ، ال يطير إال بهما    ،كالجناحين للطائر :  فهما كما يقول العلماء    ،لرجاءالخوف وا 
 فاإلنسان البد له من أمل ينبعث في        ، والبد أيضاً من رجاء    ، فالخوف كالسوط  ، عن مقارفة ما ال يليق     ويحجزه

 فالدابـة   ،و كالحادي الذي يحدوه    فه ، وذلك البد منه   ،-تبارك وتعالى -نفسه من أجل أن يعمل ويقبل على ربه         
  .وال تتوقف وتنطلق ، وتحتاج إلى حاٍد من أجل أن تسترسل في سيرها،تحتاج لربما إلى ضرب بالسوط

 ويقعد عن طاعـة     ،اإلنسان إذا كان ينظر إلى العقوبات والنصوص الواردة في هذا فإنه لربما يضع ما بيده              و
 وهكذا اإلنسان المغرور الـذي ينظـر إلـى نـصوص     ، العمل؛ ألنه يشعر أنه ال فائدة من  -جل جالله -ربه  

 في القرآن حينمـا     -جل جالله - فاهللا   ، اهللا واسع المغفرة   ،اهللا غفور رحيم  :  قال ،اتق اهللا :  وإذا قيل له   ،الرحمة
ف به عباده أو يذكر من أوصـافه مـا          وحينما يذكر ما يخو    ، يذكر النار يذكر الجنة    ،يذكر الوعيد يذكر الوعد   

-٤٩:الحجـر [ }و َأن عذَاِبي هو الْعذَاب اَألِليم   * نَبْئ ِعباِدي َأنِّي َأنَا الْغَفُور الرِحيم       { ،هم يذكر ما يرجيهم   يخوف
٥٠[.  

 فالمـشهور  ، وقد سبق الكالم على هذه المعاني في األعمال القلبية وذكرنا أقوال أهل العلم         ،فالبد من هذا وهذا   
غلب جانـب الرجـاء    وعند الموت ي،غلب جانب الخوف ليرتدع ي والنشاط والصحة،قوةأن اإلنسان في حال ال  

أنا عنـد ظـن   ((:  واهللا يقول ،)١())اهللاال يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن ب       ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -لقوله  
 عنـد المـوت    ومن أحوالهم أيضاً، وقد جاء عن السلف ما يدل على هذا، فيغلب جانب الرجاء ،)٢())عبدي بي 

  . وجاء عنهم أيضاً أشياء تدل على وجود الخوف مع الرجاء،واالحتضار
 والشيء إنما   ، فهو يرجوه  ، ويترقب ذلك  ،هو أن يؤمل اإلنسان الخير    : يمكن أن يقال  : الرجاء ما معناه؟ الرجاء   

ولهـذا قـال   ،و األماني وأما الشيء المستبعد الذي ال سبيل إليه فإن المتعلق به ه،رجى إذا كان قريب المنال    ي 
 ،}ِتلْك َأمـاِنيهم  {:  قال ،]٨٠: البقرة[ }لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياماً معدودةً     {:  على اليهود لما قالوا    -عز وجل -اهللا  

  .ية تتعلق بالشيء الذي ال يكون وال يقعنفاألم ، وليس ذلك من قبيل الرجاء،فسماها أمنية
                                                

  )٢٨٧٧: (، رقم)٤/٢٢٠٥(أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب األمر بحسن الظن باهللا تعالى عند الموت  -١
، )٧٤٠٥: (، رقـم )٩/١٢١ (]٢٨: آل عمران [ }لَّه نَفْسه ويحذِّركُم ال {: أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى        -٢

  )٢٦٧٥: (، رقم)٤/٢٠٦١(ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب الحث على ذكر اهللا تعالى 
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المشفأخبره بما فعَل *** اًيعود يوم أال ليت الشباب يب  
:  تقـول ،ي وقوع المطـر  لكن حينما ترى السحاب قد انعقد فإنك ترج، فهذه أمنية  ،والشباب ال يمكن أن يرجع    

 فهـذا  ،-عز وجل- نترقب ونؤمل رحمة اهللا ، أن نترقب الخير،ؤملأن نُ:  فإذاً الرجاء  ،أرجو أن ينزل المطر   
 الذي يؤمـل ويرجـي هـو    ، أال يكون ذلك من قبيل الغرور لكن بشرط،شرعاً وهو مطلوب   ،المعنى صحيح 

 والمقصود أن نصوص الرجاء يحتـاج أن        ،-تبارك وتعالى - الذي يجتهد في طاعة ربه       ،اإلنسان الذي يعمل  
تـسرد لـه     فيحتاج أن    ، كثيرة ا عمل ذنوب  ،يخاطب بها اإلنسان الذي لربما كان عنده شيء من القنوط واليأس          

 هذا تقال له    ،قال له نصوص الرجاء   ت  هذا ال ف  أما اإلنسان المسترسل في المعاصي وال يبالي       ،الرجاءنصوص  
بـين لهـم    يذكر لهم هذا وهذا لي، وفي حال االعتدال فإنه يذكر للناس السيما في مقام التعليم      ،نصوص الخوف 
ر هـذا البـاب      وهنا صد  ، المطلوب  هذا هو  ، فيفعلوها -تبارك وتعالى - اهللا    وليعرفوا محاب  ،المطلوب شرعاً 

 ،هو اإلكثار :  اإلسراف ،]٥٣:الزمر[ }قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم      {:  فقال اهللا تعالى   ،بآيات كالعادة 
يـأس وانقطـاع    هو ال :  القنوط ،]٥٣:الزمر[ }لَا تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَّهِ    { ، بالذنوب والمعاصي  : يعني }َأسرفُوا{

ِإنَّه {:  وقال، فهنا لم يقيد ذلك بالتوبة  ،]٥٣:الزمر[ }ِإن اللَّه يغِْفر الذُّنُوب جِميعا ِإنَّه هو الْغَفُور الرِحيم        { ،الرجاء
  ِحيمالر الْغَفُور ور هذين االسمين الكريمين وهو في غايـة المناسـبة؛    كَ وذَ ، هنا تدل على التعليل    "إن" ـ ف ،}ه

تظهـر آثـار   و ، والبد من ظهور مقتضيات هذه األسماء في الخلق       ، المغفرة والرحمة  ،ألن المقام يقتضي ذلك   
 بوجود المعاصـي والـذنوب   -عز وجل- ولهذا قضى اهللا ؛رحم ومن ي  ،غفر له جد من ي  إذا و  األسماء الحسنى 

 فهـو  ، ويتوب على هؤالء، ويغفر لهؤالء، ويرحم هذا، فيعاقب هؤالء،مائه الحسنى تظهر آثار أس  أن  من أجل   
 قـال   ،]٥٣:الزمـر [ }قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا    {: وهذه اآلية آية الزمر    ،التواب الرحيم الغفور القوي العزيز    

ية في القرآن يعني أكثـر آيـة         ومعنى أرجى آ   ،نها أرجى آية في القرآن    إ: كثير من أهل العلم وهو المشهور     
 ، هـذه : فقيـل ، آيات الرجاء كثيـرة ، أرجى آية،-عز وجل-ي أهل المعاصي والذنوب بسعة رحمة اهللا     رجتُ

َأفَالَ يتُوبون ِإلَى اللِّه    {: أرجى آية في كتاب اهللا تعالى هو قوله للذين نسبوا له الصاحبة والولد            : هم يقول وبعض
ونَهتَغِْفرسي{ ، النصارى ]٧٤:لمائدةا[ }و  ِحيمر غَفُور اللَّهوهـم   ، بأسلوب العرض الرقيق   }َأفَالَ{ ،]٧٤:المائدة[ }و 

 كذلك في قولـه تعـالى فـي قـصة           ، ومع ذلك يتلطف بهم هذا التلطف      ،فعلوا هذه الجريمة النكراء العظيمة    
 أحرقـوهم   ،]١٠:البـروج [ }ْؤِمِنين والْمْؤِمنَـاتِ  ِإن الَِّذين فَتَنُوا الْم   {:  أحرقوا المؤمنين فقال   ،أصحاب األخدود 

:  بل إن من أهل العلـم مـن قـال   ،]١٠:البروج[ }ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحِريقِ        { ،بالنار
ين آمنُواْ ِإذَا تَداينتُم ِبديٍن ِإلَى َأجـٍل  يا َأيها الَِّذ{:  فاهللا قال في آية الدين    ،نفي كتاب اهللا هي آية الدي     أرجى آية   

مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب بينَكُم كَاِتب ِبالْعدِل والَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب ولْيمِلِل الَِّذي علَيـِه                   
   هبر تَِّق اللّهلْيقُّ وِملَّ               الْحَأن ي تَِطيعسالَ ي ِعيفًا َأوض ا َأوِفيهقُّ سِه الْحلَيالَِّذي ع ًئا فَإن كَانشَي ِمنْه خَسبالَ يو 

             رامٌل وجِن فَرلَيجكُونَا ري فَِإن لَّم اِلكُمجِن من ريواْ شَِهيدتَشِْهداسِل ودِبالْع هِليِلْل ومفَلْي وه   نوضن تَرَأتَاِن ِمم
            هـواْ َأن تَكْتُبوَأمالَ تَسواْ وعا داء ِإذَا مدالشُّه ْأبالَ يى وا اُألخْرماهدِإح ا فَتُذَكِّرماهداء َأن تَِضلَّ ْإحدالشُّه ِمن

 أطول آية في االحتياط لمـال  ،-عز وجل- إلى آخر ما ذكر اهللا  ،  ]٢٨٢:البقرة[ }...صِغيرا َأو كَِبيرا ِإلَى َأجِلِه      
 اعتنى بمـال    -عز وجل -إذا كان اهللا    :  بعض أهل العلم   قال ف ،ريهمات قليلة  ولربما كان د   ،المسلم؛ لئال يضيع  
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 أعظم وأشـد    -تبارك وتعالى - ونزلت فيه أطول آية في القرآن فاهللا         ، لئال يضيع هذه العناية العظيمة     ؛المسلم
  .هذه أرجى آية في كتاب اهللا:  فقالوا، المسلم أعظم حرمة،لهبالمسلم من ماعناية 

جاِزي وهْل نُ{ ، وهو ظاهر،هذه تدل على الرجاء:  يقولون،]١٧:سـبأ [ }وهْل نُجاِزي ِإلَّا الْكَفُور{ :ثم ذكر آيات 
ذَا{ وكذلك ،؟ طيب والمؤمن،}ِإلَّا الْكَفُورالْع نَا َأنِإلَي ُأوِحي لَّىِإنَّا قَدتَوو ن كَذَّبلَى مع ٤٨: طـه[ }ب[.  

 }ورحمِتـي وِسـعتْ كُـلَّ شَـيءٍ       { ، برحمـة اهللا    حـري  ي ولم يكذِّب ولـم يتـولَّ      طيب المؤمن الذي يعص   
 هـذه  ، نصوص أخرى فيها وعيدهناكف ، فقط لكن ال نغتر بهذه النصوص ، وسعت كل شيء   ،]١٥٦:األعـراف [

  .]١٥٦:األعراف[ }فَسَأكْتُبها ِللَِّذين يتَّقُون{: ل اآليةِمأكْ: يقالأن  يمكن ،} كُلَّ شَيٍءورحمِتي وِسعتْ{اآلية 
  . وترك ما نهاه عنه-عز وجل-ره اهللا وكيف يكون اإلنسان متقياً إال بفعل ما أم

 يرحمنـا   وأن، وأحوالنـا ، وأن يصلح قلوبنـا وأعمالنـا  ، أن يوفقنا لما يحب ويرضى   -عز وجل -نسأل اهللا   
  . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،ووالدينا وإخواننا المسلمين
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