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 شرح رياض الصالحين

 "َذنبي ِلي اغِفرْ  ُهمّ المّ  :فقالَ  َذنبا   عْبد   َأذَنب"  :-رضي اهلل عنه- هريرة أبي حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

صمى اهلل عميو -عن النبي  :-رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  :-رحمو اهلل-ففي باب الرجاء أورد المصنف 
-فقال اهلل  : الميم اغفر لي ذنبي،فقال ،أذنب عبد ذنًبا))قال:  ،-تبارك وتعالى-فيما يحكي عن ربو  -وسمم

 ،رب أي   :فقال ،ثم عاد فأذنب ،ويأخذ بالذنب ،ا يغفر الذنبفعمم أن لو رب   ،أذنب عبدي ذنًبا :-تبارك وتعالى
ثم عاد  ،ويأخذ بالذنب ،ا يغفر الذنبفعمم أن لو رب   ،أذنب عبدي ذنًبا :-تبارك وتعالى-فقال  اغفر لي ذنبي،

 ،ا يغفر الذنبفعمم أن لو رب   ،ذنًبا أذنب عبدي :-تبارك وتعالى-فقال  ،اغفر لي ذنبي ،رب أي   :فقال ،فأذنب
 .متفق عميو (1)((فميفعل ما شاء ،قد غفرت لعبدي ،ويأخذ بالذنب

أن اإلنسان  :وىو ،ويقال فيو كما قيل في األحاديث األخرى في الباب ،ىذا الحديث ىو من أحاديث الرجاء
لى سائر األحاديث األخرى ،ينبغي أن ينظر إلى ىذا الحديث والنصوص من الكتاب والسنة التي جاء فييا  ،وا 

الحديث يمكن أن ينتفع بو أولئك الذين يتالعب بيم  لكن ىذا ،فعموه وأن قوًما يدخمون النار بسبب ذنب ،الوعيد
في كثير  د  جاءه الشيطان كما ير   ، ثم عاد إليو ثانيًة، ثم عاد إليو ثالثًة،فإذا وقع الواحد منيم بالذنب ،الشيطان

 ،فيذا نفاق ،وتظير أمام الناس الصالح والتقى -عز وجل-أنت تعصي اهلل  ،أنت منافق :قال لوو  ،من األسئمة
- ويكون مجاىًرا  ،عمى أن يأتي سائر المنكرات كفاًحا عالنيةيحممو  ،ثم بعد ذلك يحممو الشيطان بسبب جيمو

 .وال ينكف عن شيء ال يرعوي ،-نسأل اهلل العافية
اإلنسان  وليس معنى النفاق ىو أن يعصي ،ىذا ىو النفاق ،ويظير اإليمان ،ىو أن يبطن اإلنسان الكفر :النفاق
كل )) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ؛ا أسيل من الذي يعصيو جيًراوالذي يعصي ربو سر   ،اسر  ربو 

ن من المجاىرة أن يعمل الرجل بالميل عمالً  :قالو  ،أمتي معافى إال المجاىرين ثم يصبح يكشف  ،فيستره اهلل ،وا 
والحياء  ،فالمجاىرة أشد ،فيذا غير معفو عنو ،(2)((وكذا ،فعمت كذا :يقول ،فيتحدث بيذا الذنب ،ستر اهلل عميو

 ،ويخاف من اهلل تعالى ،في السر ويفعل الذنب ،ويستحي من الناس ،فالذي يستحي من اهلل ،شعبة من اإليمان
 .ولكن ينبغي أال يستمر عمى معصيتو ،ىذا مؤمن ،ويتوب ،ويستغفر
المراد بو فميفعل ما شاء إن كان  :من أىل العمم من قال :أوالً  ،((فميفعل ما شاء ،قد غفرت لعبدي)) :وىنا قولو
 .ىذا جانب ،ما قبميا وال شك أن التوبة تجب   ،يعني يتوب ،الميم اغفر لي :يقول :يعني ،يفعل ذلك
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ىذا ال  ،ستغفر اهللأ :يقول ،أن يجري عمى لسانو أو مجرد ،الميم اغفر لي :أن قول اإلنسان :الجانب الثاني
وىو ينوي  ،ستغفر اهلل عمى لسانوأ :يقول ،التي سماىا العمماء بتوبة الكذابين ىيىذه  ،يغني عنو من اهلل شيًئا

لكن من  ،ال يبالي ،بل ىو كالمستيتر ،فال ينفعو ىذا االستغفار ،وىكذا ،وثالثة ،الرجوع إلى الذنب مرة ثانية
فمثل ذلك إذا عزم أال  ،ربي اغفر لي :ثم يقول ،ان عمى ىذا الفعلأن يندم اإلنس :وىو ،االستغفار ما يكون توبة

 .فإنو يكون توبة ،وندم ،يعود
 اوم ،((فميفعل ما شاء ،قد غفرت لعبدي)) :إن اهلل قال ليذا العبد :وقمنا ،أيضًا لو مشينا عمى ظاىر الحديث

صمى اهلل عميو -والنبي  ،؟وما يدريو ،؟قال لو ذلكقد يدري اإلنسان الذي يفعل الذنوب مرة بعد مرة أن اهلل 
وىذا يأتي  ،وىذا يأتي بعود ،فجعل ىذا يأتي بعود ،كقوم نزلوا منزالً )) :أخبرنا عن حال العبد مع الذنوب -وسمم
أنضجت ما وضع  ،كل واحد يأتي بعود حتى صارت ناًرا عظيمة مشتعمة ،(3)((وأنضجوا ،ا ناًراحتى أوقدو  ،بعود
فتوزن  ،[8: األعراف] {اْلَحق   َيْوَمِئذ   َواْلَوْزنُ } :يقول -عز وجل-واهلل  ،وىذا ذنب ،ىذا ذنب ،بو فيكذا الذن ،فييا

وأن يتوب  ،وأتوب إليو ،أستغفر اهلل :ولذلك ينبغي عمى اإلنسان أن يصدق في قولو ؛وتوزن السيئات ،الحسنات
أو  ،سواء نفس الذنب ،ووقع في الذنب ،وىواه ،فإذا غمبتو نفسو ،حي عنو الذنب السابقفعل م   فإن   ،توبة صادقة
فإذا وقع  ،حى ذلك الذنبفيم   ،فإنو يبادر مرة أخرى إلى التوبة الصحيحة -والحديث يحتمل األمرين-بذنب آخر 
 .وىكذا حتى يمقى اإلنسان ربو ليس عميو ذنب ،حي إذا تابفيو ثانية م  

 ،واهلل المستعان ،فإن ىذا غير صحيح ،أن األمر ينتيي ،أستغفر اهلل :أما أن يظن اإلنسان أنو بمجرد قولو
 .وعمى آلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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