
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

ثَاِلها:-عز وجل- يقوُل اُهللا" -رضي اهللا عنه- شرح حديث َأبي ذَرَأم شْرع نَِة فَلَهسِبالح جاء نم "  
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

صلى -قال النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وهو حديث أبي ذر ، الرجاءفهذا هو الحديث الثاني في باب
 ومن جاء بالسيئة ،دي أو أزامن جاء بالحسنة فله عشر أمثاله: -عز وجل-يقول اهللا ((: -اهللا عليه وسلم

مثلها أو أغِف سيئةٌ سيئٍةفجزاء تقربت منه  ومن تقرب مني ذراعاً ،راً تقربت منه ذراعاًبومن تقرب مني ش، ر
 ومن لقيني بقراب األرض خطيئة ال يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها ،ه هرولةت ومن أتاني يمشي أتي،باعاً

  . رواه مسلم،)١())مغفرة
 هذا ما يعرف عند العلماء بالحديث ،))-عز وجل-يقول اهللا ((:  هنا-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي 

 ،))قال اهللا تعالى((:  يقول،-تبارك وتعالى- إلى ربه -ليه وسلمصلى اهللا ع- وهو ما يضيفه النبي ،القدسي
 ، ونحو ذلك، فيما يرويه عن ربه-صلى اهللا عليه وسلم-يقول النبي :  نحن نقول،))-عز وجل-يقول اهللا ((

  ولم يتعهد اهللا، لكنه ال يتعبد بتالوته،-عز وجل- واألقرب أن ألفاظه ومعناه من اهللا ،هذا هو الحديث القدسي
  .بحفظه كما هو في القرآن

ذا مقيد  وه،هذه تفيد العموم) من( ،))من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها: -عز وجل-يقول اهللا ((:  يقول
 ال يقبل من األعمال إال ما تحقق فيه -عز وجل-وذلك أن اهللا  ،بالقيود المذكورة في النصوص األخرى

ويبشِّر {:  في أول سورة الكهف-عز وجل-اهللا  وذلك ما ذكره ،-شروط قبول العمل-شروط ثالثة 
  :]٢:الكهف[ }الْمْؤِمِنين الَِّذين يعملُون الصاِلحاِت

    وتصدق بصدقة يريد بها وجه اهللا -عز وجل- فاليهودي إذا عمل وهو مخلص هللا :اإليمان: الشرط األول
  . فالبد من اإليمان، وهكذا النصارى، ال تقبل منه-عز وجل-

  . وال يريد السمعة، ال يرائي،هو أن يكون مخلصاً بهذا العمل: والشرط الثاني
  .صلى اهللا عليه وسلم-الموافقة والمتابعة للنبي : والشرط الثالث

  . وإال فإنها ال تعتبر حسنة،روط التي تحققت فيها هذه الش: يعني))..من جاء بالحسنة((فهنا 
من جاء {: نعام في آخر سورة األ-عز وجل-شر أمثالها كما قال اهللا  له ع،))ديأزفله عشر أمثالها أو ((

ونظْلَمالَ ي مها وى ِإالَّ ِمثْلَهزجَئِة فَالَ يياء ِبالسن جما وثَاِلهَأم شْرع نَِة فَلَهسفله ((:  يقول،]١٦٠:األنعام[ }ِبالْح
 -عز وجل- وإال فقد جاءت النصوص تبين أن اهللا ،في الجزاء وهذا المقصود به الحد األدنى ،))عشر أمثالها

  . إلى أضعاف كثيرة،)٢( إلى سبعمائة ضعف،أكثر من ذلكيعطي 
                                                

  . )٢٦٨٧: (والدعاء والتقرب إلى اهللا تعالى، رقمأخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل الذكر  -١
  .رضي اهللا عنه-، عن أبي هريرة )١١٥١(أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم  -٢
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 والسيئة ، الحسنة بعشر إلى ما شاء اهللا،))...ر مثلها أو أغِف سيئةٌ سيئٍةفجزاءومن جاء بالسيئة ((: وقوله
 -عز وجل- وهذا من لطف اهللا ،]٨٤:القصص[ }لسيَئاِت ِإلَّا ما كَانُوا يعملُونفَلَا يجزى الَِّذين عِملُوا ا{ ،بواحدة

ويل :  ولذلك العلماء يقولون، لكنه يتفضل بالحسنة، ومن كمال عدله أنه يجزي بالسيئة السيئة،ورحمته بعباده
 فإذا غلبت اآلحاد ،ت والعشرات هي الحسنا،سيئة بواحدة ، اآلحاد هي السيئات،لمن غلبت آحاده عشراته

 ومع ، الواحدة بواحدة، عنده سيئات، ما عنده عمل، ما عنده شيء،العشرات فمعنى ذلك أن هذا اإلنسان مفلس
  . فتضاعف له، وليس عنده حسنات تذكر،ذلك رجحت كفة السيئات

 ،سبب مصائب مكفرة ب، وقد ال يعذب بهذه السيئة، بمعنى أن اهللا قد يتجاوز عنه ابتداء))رأغِفأو ((: وقوله
   .وقد ال يعذب بسبب شفاعة

 ما بين طرف الخنصر إلى طرف ، الشبر معروف،))...ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً((: وقوله
  . وهو من المرفق إلى أطراف األصابع،قدر بشبرين والذراع ي، هذا هو الشبر،اإلبهام

 والباع هكذا من ،)) مني ذراعاً تقربت منه باعاً ومن تقرب،اعاًرمن تقرب مني شبراً تقربت منه ذو((
 ،ذراعينن اليد تقدر بما يقرب من إ:  إذا قلنا،أطراف أصابع اليد إلى أطراف أصابع اليد األخرى مع الصدر

  . المجموع، فهذه خمسة أذرع،والصدر بذراع
نوع :  الهرولة،))يته هرولة ومن أتاني يمشي أت، تقربت منه باعاًمن تقرب مني ذراعاًو((: فالشاهد أنه قال

 وإنما ، ال يصل إلى حد الجري، مشي يعني أسرع من المشي المعتاد،بب لكنه دون الخَ،المشي فيه إسراعمن 
 أما الذي ،ال يلزم فيه تقارب الخطى و، لكن ما وصل إلى حد الجري،فالن يهرول: يكون فيه إسراع يقال

يكون فيه تقارب الخطى فهذا هو الرلم.  
:  يقول، فهذا شيء كثير، يعني يقرب من ملئ األرض،هاامتالء بما يقارب : يعني،))بقراب األرض(( :وقوله

 ولم يميز فيه بين ، ولم يذكر فيه التوبة، وهذا من أحاديث الرجاء،))ال يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة((
 واألحاديث والنصوص الواردة في ،ا من توبة والمشهور عند أهل العلم أن الكبائر البد له،الصغائر والكبائر

،  ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة،الصلوات الخمس((: مثالً -صلى اهللا عليه وسلم-هذا كقوله 
  .)٣())مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

 ،ن اإلنسان يخاف لك، ولو من غير توبة،-جل جالله-منه  ة قد يغفر الكبائر لطفاً ورحم-عز وجل-لكن اهللا 
 إياها هي شفاعته ألهل الكبائر -عز وجل- إحدى الشفاعات التي أعطاه اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
 ، أولئك الذين يعذبون من أصحاب الكبائر، ونصوص الوعيد واضحة، فاإلنسان يبادر إلى التوبة،من أمته

  الذي يأكل،يه واآلخر الذي يضرب بحجر في ِف،نادقه من هشق ِش ي-صلى اهللا عليه وسلم-الذي رآه النبي 
 يعذبون هم أصحاب -صلى اهللا عليه وسلم- وغير ذلك ممن رآهم النبي ،)٤( يسبح بنهر من دم الذي،الربا

 أنه أو ينام عن الصالة المكتوبة ، عن الذي يأخذ القرآن ويرفضه-صلى اهللا عليه وسلم- وأخبر النبي ،الكبائر
                                                

أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مـا           -٣
  ).٢٣٣: (، رقم)١/٢٠٩(اجتنبت الكبائر 

  .رضي اهللا عنه-، عن سمرة بن جندب )١٣٨٦(أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين، برقم  -٤
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وال يتكل على ، ويصلح عمله، وأن يراجع ربه، فالعبد ينبغي أن يحاسب نفسه، فيعذبون،رغ رأسه بالحجثلَي 
  .نصوص الرجاء

ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه ((:  هنا-تبارك تعالى- فيما يرويه عن ربه -صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 
سارع في  وأن اهللا ي،قبل على العبدي هذا فيه معنى أن اهللا ،هإلى آخر))  ومن أتاني يمشي أتيته هرولة،باعاً

 نثبت ما أثبته اهللا ، وفيه إثبات لهذه الصفات على ما يليق بجالل اهللا وعظمته بال كيف،ثوابه وفي قبوله
  .صلى اهللا عليه وسلم- له رسوله  أو أثبته،لنفسه

هذا اعتقاد أهل السنة  ،قينو لكن ذلك ال يشبه صفة المخل، بهذا الحديث-عز وجل-فصفة الهرولة ثابتة هللا 
  .والجماعة
 والعمل ،أن اإلنسان إذا استشعر مثل هذا المعنى فإن ذلك يبعثه على مزيد من اإلقبال على ربه: والمقصود

 ،قبل عليه أكثر من ذلك بإقبال يسير أن اهللا ي،عمل يسير إذا استشعر العبد أنه بمجرد ،الصالح والتوبة واإلنابة
 فنام ، ثم بعد ذلك استسلم للموت،بتوبته أعظم من فرح ذلك اإلنسان الذي أضل راحلتهوإن تاب فإن اهللا يفرح 

 أخطأ من ،اللهم أنت عبدي وأنا ربك:  فقال، ثم بعد ذلك استيقظ وإذا بهذه الراحلة عند رأسه،تحت ظل شجرة
  .)٥(ستسلم للموت وتيقن وا، فاهللا أشد فرحاً بتوبة العبد من هذا اإلنسان الذي ظن أنه يموت،شدة الفرح

 ركعتين في أي -تبارك وتعالى- نثق أننا إذا صلينا هللا ،-عز وجل-نحتاج إلى مزيد من اإلقبال على اهللا ف
قبل علينا أكثر من هذاوقت من الليل أو النهار أن اهللا ي،وأن ،قبل منا وإذا تصدقنا بصدقة ولو يسيرة أن اهللا ي 

فيكون العبد متسارعاً في اإلقبال على ربه ومليكه الذي هو غني عنه ،هقبل علينا أعظم من إقبالنا علياهللا ي    
  . ونحن الفقراء المساكين،-سبحانه وتعالى-
 والباع بالنسبة للذراع يمكن ، والذراع ضعف الشبر،ن من تقرب شبراً تقرب اهللا إليه ذراعاًإ: قد يقول قائلو

هناك في بيان العدد ما يقابل :  فيقال،لحسنة بعشر أمثالها ا، فلم يكن ذلك عشرة،هو واحد إلى خمسة: يقالأن 
  . واهللا تعالى أعلم، على عبده-عز وجل-اإليضاح والبيان إلقبال اهللا هنا المقصود به ، والحسنة بعشر

  
 .آله وصحبهو ،وصلى اهللا على نبينا محمد

                                                
  .رضي اهللا عنه-، عن أنس بن مالك )٢٧٤٧(كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، برقم أخرجه مسلم،  -٥
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