
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

داً  محموحده الَ شَِريك لَه وَأن من شَِهد َأن ال ِإلَه ِإال اُهللا "-رضي اهللا عنه-شرح حديث عبادة بِن الصاِمِت 
ولُهسرو هدعب.."  

  
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
قال :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وهو حديث عبادة بن الصامت ،فهذا هو الحديث األول في باب الرجاء

 ، وأن محمداً عبده ورسوله،من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 أدخله اهللا الجنة ، وأن الجنة حق والنار حق،روح منه و، وكلمته ألقاها إلى مريم،وأن عيسى عبد اهللا ورسوله

  . متفق عليه،)١())على ما كان من العمل
  .)٢())من شهد أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا حرم اهللا عليه النار((: وفي رواية لمسلم

 وأن ،حمداً عبده ورسوله وأن م،من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له((: -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 
وأن عيسى عبد اهللا (( ، وجعلوه ثالث ثالثة،هوهللنصارى الذين ألّ يعني خالفاً ،))عيسى عبد اهللا ورسوله

جد وكان بالكلمة  وذلك أنه و،كلمة اهللا:  عيسى يقال له: كلمته،)) وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،ورسوله
آل [ }ِإن مثََل ِعيسى ِعنْد اللَِّه كَمثَِل آدم خَلَقَه ِمن تُراٍب ثُم قَاَل لَه كُن{ :-تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،"كن"

 ،ب عنها فهو مسب،جد بسبب الكلمة فهو و،بالسبب على المسب كلمة من باب إطالق : فقيل له،]٥٩:عمران
 ،-تبارك وتعالى- أي روح مخلوقة من اهللا : روح منه،))وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه(( ،فقيل له ذلك

فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي { :-عليه الصالة والسالم- للمالئكة في آدم -عز وجل-كما قال اهللا 
اِجِدينس وا لَهوِحي{ ،]٢٩:الحجر[ }فَقَعر نَفَخْتُ ِفيِه ِمنى اهللا عليه صل-ن آدم إ : والنصارى ال يقولون أبداً،}و

 وهو أن اهللا قال في حق ،عندكم هذا:  وقالوا، فإذا احتجوا على المسلمين،هم ال يقولون بهذا ، ابن اهللا-وسلم
ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن {: وقال في حق آدم:  نقول،]١٧١:النساء[ }وروح ِمنْه{: -صلى اهللا عليه وسلم-عيسى 
 والمراد بكون ، هم ال يقولون بهذا،؟ هو ابن اهللا أيضاً-ة والسالمعليه الصال- فهل تقولون بأن آدم ،}روِحي

 عز -روح مخلوقة خلقها اهللا أنه  المقصود روح من اهللا يمكن أن يكون -صلى اهللا عليه وسلم-عيسى 
  .-وجل
ت اواالسمفي  عما خلق -عز وجل- كما قال اهللا ، أن اهللا خلقها،أة منهمبتد يكون بمعنى أنها }ِمنْه{: وقوله

 وأيضاً ، وأعطاه ووهبه، فكل ذلك اهللا هو الذي ابتدأ خلقه وأوجده،]١٣:الجاثية[ }جِميعا ِمنْه{: واألرض قال
عيسى روح :  إذا قيل، اإلضافة هنا تدل على التشريف"روح منه":  من أهل العلم من يقول،))وروح منه((

                                                
، ومسلم، )٣٤٣٥(برقم  ،]١٧١:النساء[ }يا َأهَل الِْكتَاِب لَا تَغْلُوا ِفي ِديِنكُم{: اء، باب قولهأخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبي -١

  ).٢٨(رقم ب، اك فيه دخل الجنة وحرم على النارباب من لقي اهللا باإليمان وهو غير ش
  ).٢٩( وحرم على النار، برقم أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب من لقي اهللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة -٢
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 إن كان من قبيل الصفات -تبارك وتعالى-اهللا  فإن ما يضاف إلى ،وبيت اهللا ،عبد اهللا:  كما يقال،اهللا
 وإن كان يقوم ، وبصر اهللا، وسمع اهللا، كعلم اهللا، فهو غير مخلوق-تبارك وتعالى-كان صفة هللا ووالمعاني 

 فهذا كله من ، وبيت اهللا، كناقة اهللا، وهكذا األعيان القائمة بذاتها، كروح اهللا، مخلوقاًبمحل آخر فإنه يكون
   لمقصود هنا أن عيسى روح مخلوقة من اهللا  ا، وهذه اإلضافة تكون لمعاٍن منها التشريف،قإضافة المخلو

 نفخ  هو الذي-عليه الصالة والسالم-قيل له ذلك ألن روح القدس وهو جبريل :  وبعضهم يقول،-عز وجل-
:  وجبريل يقال له،-صالة والسالمعليه ال- وهو جبريل ]١٧:مريم[ }فََأرسلْنَا ِإلَيها روحنَا{ ،في درعها وجيبها

 يعني جبريل روح ]١٠٢:النحل[ }قُْل نَزلَه روح الْقُدِس ِمن ربك ِبالْحقِّ{:  يقول-عز وجل- واهللا ،الروح
 ألن جبريل نفخ في درع ؛ قيل له ذلك-عليه الصالة والسالم-إن عيسى :  فمن أهل العلم من يقول،القدس

  .]٢٨٤:البقرة[ }واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{ ،جد من غير أب فو،-مها اهللارح- في درع مريم ،أمه
 من كان : يعني)) أدخله اهللا الجنة على ما كان من العمل، وأن الجنة حق والنار حق،وروح منه((: وقوله

ية التي سمعتم من حيث هذه الروا ، فإنه يدخل الجنة على ما كان من عمل،محققاً لهذا اإليمان راسخاً في قلبه
من ((:  والرواية الثانية عند مسلم، فقد يعذب اإلنسان بالنار ثم يدخل الجنة،هي ال تدل على أنه ال يعذب بالنار

 وهذا ،ل النار هنا هذا يدل على أنه ال يدخ،))شهد أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا حرم اهللا عليه النار
 ومن هؤالء الحافظ ،وه ووضحوهبينوا ذلك وجلّ وأهل العلم ،فهم بمجموعها واألحاديث تُ،من أحاديث الرجاء

إن من حقق ال إله إال اهللا فإن أنوار ال إله إال اهللا تزيح عنه الشبهات :  فإنه يقول،-رحمه اهللا-ابن القيم 
عز - ممتثالً ألمر اهللا  وإذا رسخت هذه الكلمة في قلب العبد فإنه يكون، وتنجلي عنه الغشاوة،والظلمات

 ،جاهل:  ولهذا يقال له، وإنما يقع العبد في المخالفة والمعصية إذا كان لم يعرف هللا قدره، مجتنباً نهيه-وجل
 فقد قال السلف كابن ،]٥٤:األنعام[ }َأنَّه من عِمَل ِمنْكُم سوءا ِبجهالٍَة{: -تبارك وتعالى-وقد جاء في قوله 

 ،؛ ألنه لو عظم اهللا حق التعظيم)٣("كل من عصى اهللا فهو جاهل":  وغيره- تعالى عنهرضي اهللا-مسعود 
 ،ال تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت:  ولهذا يقال،وعرف حقه حق المعرفة ما عصاه

  . فإننا ال نعصيه على الوجه الالئق-عز وجل-فلو عظمنا اهللا 
 عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما ،ن أحاديث الرجاء هو م،هذا الحديث ال يؤخذ بمجردهف

 منهم من يتفحم ، ثم بعد ذلك يخرجون،ويعذبون فيها ،تدل على أن أناساً من أهل ال إله إال اهللا يدخلون النار
الخضراء  النبتة ،)٤(بة في حميل السيل فينبتون كما تنبت الِح، فيخرجون حمماً ويلقون في نهر الحياة،في النار

  أنهم فالمقصود، الحياةا ثم تدب فيه، كيف تكون ضعيفة وملتوية فيما يحمله السيل،الصغيرة أو الصفراء
خذ هذا الجانب فقط من  فالمسلم ال يأ، وقد دلت النصوص الكثيرة على هذا المعنى،فيهايدخلون النار ويعذبون 

 ينظر ، وإنما يتوازن، ويترك نصوص الوعدخذ نصوص الوعيد فقط وال يأ،األحاديث ويترك الجانب اآلخر
:  ويوجد من الفرق المنحرفة المنتسبة لإلسالم طوائف منهم من يقال لهم،لهذه النصوص وهذه النصوص
                                                

  ).١٨٤/ ٢(، وتفسير البغوي )٥٠٨/ ٦(تفسير الطبري : انظر -٣
، ومسلم، كتاب اإليمان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم )٨٠٦(أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب فضل السجود، برقم  -٤
  .رضي اهللا عنه-، عن أبي سعيد الخدري )١٨٣(
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 كما ال ،ال يضر مع اإليمان ذنب:  وقالوا، نظروا إلى أحاديث الرجاء مثل هذا الحديث، وهم فرق،المرجئة
 الذين نظروا إلى نصوص الوعيد ،تسمى بالوعيدية الخوارج والمعتزلة وهناك طوائف ،ينفع مع الكفر طاعة

 في ،اقسإنهم فُ:  والمعتزلة قالوا،إنهم كفار:  الخوارج قالوا،إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار: وقالوا
  . أنهم يخلدون في النار، لكن النتيجة واحدة، بين المؤمنين وبين الكفار،منزلة بين المنزلتين

 ، إلى جزء من النصوص،؟ كل واحد نظر إلى جزء من الحقيقة قالت هذه الفرق هذه المقاالت وانقسموالماذا
 ، وأهل السنة توسطوا في هذا الباب، أو في ذاك الطرف،في هذا الطرف فوقع ،ولم ينظر إلى القسم اآلخر

 -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ، فاإلنسان بحاجة إلى أن يجتهد،نصوص الوعد ونصوص والوعيدإلى نظروا 
 إلى غير ذلك ،)٥())لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثيراً((: -كما مضى في نصوص الخوف-قال 

 كم فتح الليلة ،اهللا أكبر((:  ويقول، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه،-صلى اهللا عليه وسلم-مما جاء عنه 
  .)٦())ليصلين الليل(( يقصد أزواجه ،))أصحاب الحجرات من يوقظ ،من الخزائن وكم أنزل من الفتن

 وأن ، ومحبته، وإياكم خوفه ورجاءه وأن يرزقنا، أن يعيننا وإياكم على طاعته-تبارك وتعالى-فنسأل اهللا 
 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته

                                                
، ومسلم، كتاب اإليمان، باب معرفة طريق )١٠٤٤(الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، برقم أخرجه البخاري، كتاب  -٥

  .رضي اهللا عنه-، عن أنس بن مالك )٢٣٥٩(الرؤية، برقم 
  .نهارضي اهللا ع-، عن أم سلمة )٧٠٦٩(أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب ال يأتي زمان إال الذي بعده شر منه، برقم  -٦
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