
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

ر اء   ل ِقيت   ف م نْ  اْذه بْ " :-رضي اهلل عنه- ُهريرة   أبي حديث شرح ائ ه ذ ا و   "..اهلل إال ِإل ه ال أ نْ  ي ْشه دُ  طِ الح 
 "ِتيُأم   ِتيُأم   ُهم  الم  " :-مارضي اهلل عنه- العاص بن ع ْمرو بن اهلل عبد وحديث

 بن عثمان السبتالشيخ/ خالد 
 

 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 -رضي اهلل عنو-ما جاء عن أبي ىريرة  :في باب الرجاء -رحمو اهلل-فمن األحاديث التي أوردىا المصنف 

 "،في نفر -مارضي اهلل عني-أبو بكر وعمر  :معنا ،-صمى اهلل عميو وسمم-كنا قعوًدا مع رسول اهلل " :قال
فخشينا أن  ،فأبطأ عمينا ،من بين أظيرنا -صمى اهلل عميو وسمم-فقام رسول اهلل " ،من الثالثة إلى التسعة :والنفر

 ،ىب لو :فزع لمشيء بمعنى :فزعنا ىذه تأتي لثالثة معان   "،فقمنا ،ففزعنا" :قال ،يؤخذ :أييقتطع  "،قتطع دونناي  
ففزعنا " :قال ،أغاثوه :فزع لو الناس يعني :تقول ،القيام لإلغاثة والنجدة :وتأتي بمعنى ،الخوف :وتأتي بمعنى

حتى " ،وأبحث عنو ،أطمبو :يعني" -صمى اهلل عميو وسمم-فخرجت أبتغي رسول اهلل  ،فكنت أول من فزع ،فقمنا
 ،سقف لكن من غير ،ألنو يبنى عميو جدار ؛حائط :يقال لو ،مزرعة لألنصار :يعني "أتيت حائًطا لألنصار

وىذا يدل عمى أنو  ،اختصرهأنو  :يعني "إلى قولو ..وذكر الحديث بطولويقول: " ،حائط بيذا االعتبار :فيقال لو
 :-صمى اهلل عميو وسمم-فقال رسول اهلل " :يقول ،ما لم يكن ذلك مخال ،والرواية ،يجوز اختصار الحديث

 .رواه مسمم (1)((فبشره بالجنة ،مستقيًنا بيا قمبو ،اهللال إلو إال ن وراء ىذا الحائط يشيد أ اذىب فمن لقيت  ))
 ((بشره بالجنة))ففقولو:  ،يس في ظاىره ما يدل عمى أنو ال يدخل النارول ،أحاديث الرجاءمن ىذا الحديث ىو 

وىو أن أىل اإليمان ال يخمدون في  ،وىذا أمر مقطوع بو ،فإن مآلو إلى الجنة ،ولو دخل النار ،ولو عذب :يعني
 .النار

تال قول  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي " :-مارضي اهلل عني-وجاء أيضًا عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
 {ِمن ي ف ِإن هُ  ت ِبع ِني ف م نْ  الن اسِ  ِمن   ك ِثيرًا أ ْضم ْمن   ِإن ُهن   ر ب  } :-صمى اهلل عميو وسمم-في إبراىيم  -عز وجل-اهلل 

م نْ } يعني: :اآليةو  ،األصنام :يعني {ِإن ُهن   ر ب  }، "اآلية [33: إبراىيم] اِني و  وقول "، {ر ِحيم   غ ُفور   ف ِإن ك   ع ص 
نْ  ِعب اُدك   ف ِإن ُهمْ  ُتع ذ ْبُهمْ  ِإنْ } :-صمى اهلل عميو وسمم-عيسى  ِكيمُ  اْلع ِزيزُ  أ ْنت   ف ِإن ك   ل ُهمْ  ت ْغِفرْ  و اِ  : المائدة] {اْلح 

111] (2)". 
م نْ  ِمن ي ف ِإن هُ  ت ِبع ِني ف م نْ } :-صمى اهلل عميو وسمم-في األولى في قول إبراىيم ف اِني و   {ر ِحيم   غ ُفور   ف ِإن ك   ع ص 
ي ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشر ك   أ نْ  ي ْغِفرُ  ال   الم ه   ِإن  }الكفار و  ،معموم أن اهلل ال يغفر ألىل اإلشراك ،[33: إبراىيم]  ذ ِلك   ُدون   م ا و 

فقال  ،ىذا بتوجييات متعددة -عميو الصالة والسالم-وقد وجو العمماء قول إبراىيم  ،[113: النساء] {ي ش اءُ  ِلم نْ 
م نْ }: ب جانب الرحمةإنو غم   :بعضيم اِني و  وأن  ،أن ييدي قمبو -عز وجل-فمعل اهلل  ،{ر ِحيم   غ ُفور   ف ِإن ك   ع ص 

                                                           

 (.31: )رقم النار، عمى وحرم الجنة دخل فيو شاك غير وىو باإليمان اهلل لقي من باب اإليمان، كتاب مسمم، خرجوأ -1
 (.202: )رقم عمييم، شفقة وبكائو ألمتو، -وسمم عميو اهلل صمى- النبي دعاء باب اإليمان، كتاب مسمم، خرجوأ -2



إلى غير ذلك من  ،ويدخل الجنة ،ويتوب اهلل عميو ،ثم بعد ذلك يؤمن ،وأن يشرح صدره لإليمان ،يصمح حالو
 .األقوال
نْ  ِعب اُدك   ف ِإن ُهمْ  ُتع ذ ْبُهمْ  ِإنْ } :-صمى اهلل عميو وسمم-وقرأ قول عيسى  :يعني "،وقول عيسىوقولو: "  ل ُهمْ  ت ْغِفرْ  و اِ 

ِكيمُ  اْلع ِزيزُ  أ ْنت   ف ِإن ك    اْلع ِزيزُ }بقولو:  أن ىذا الختم ليذه اآلية :قد ذكرنا في بعض المناسبات ،[111: المائدة] {اْلح 
ِكيمُ   -تبارك وتعالى-أنو في مقام يغضب فيو الرب  ،فإنك أنت الغفور الرحيم :مع أن المتبادر أن يقول {اْلح 

صمى اهلل -فعيسى  ،وىؤالء نسبوا لو الصاحبة والولد ،ولن يغضب بعده مثمو ،لم يغضب قبمو مثمو ،غضًبا شديًدا
نما فوض األمر إلى اهلل ،ما أراد أن يجعل نفسو في مقام المدافعة عنيم في ذلك الموقف العظيم -عميو وسمم  ،وا 

نْ  ِعب اُدك   ف ِإن ُهمْ  ُتع ذ ْبُهمْ  ِإنْ } :فوض األمر إلى اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-ن عيسى إ :وىكذا قول من قال  و اِ 
ِكيمُ  اْلع ِزيزُ  أ ْنت   ف ِإن ك   ل ُهمْ  ت ْغِفرْ   ،أن غفرك حينما يقع ال يكون عن عجز عن المؤاخذة :يعني [111: المائدة] {اْلح 

 .العزيز والحكيم :فذكر االسمين ،وال يكون ذلك من قبيل وضع الشيء في غير موضعو
عز -فقال اهلل  ،وبكى ،((الميم أمتي أمتي)) :وقال" ،-صمى اهلل عميو وسمم-النبي  :يعني "فرفع يديوقال: "
 ،فأتاه جبريل ،اهلل يعمم لماذا يبكي :يعني ،؟فسمو ما يبكيو -وربك أعمم-اذىب إلى محمد  ،يا جبريل :-وجل

 ،اذىب إلى محمد ،يا جبريل :فقال اهلل تعالى ،-وىو أعمم-بما قال  -صمى اهلل عميو وسمم-فأخبره رسول اهلل 
  .وىذا من أعظم أحاديث الرجاء ،مسمم ه، روا"كوال نسوء ،إنا سنرضيك في أمتك :فقل

 أ نْ  ي ْغِفرُ  ال   الم ه   ِإن  } :يقول -عز وجل-اهلل ف ،مجتمعة -كما قمنا مراًرا-تفيم النصوص البد أن  ،عمى كل حال
ي ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشر ك   وكذلك النصوص التي دلت عمى دخول أقوام من  ،[113: النساء] {ي ش اءُ  ِلم نْ  ذ ِلك   ُدون   م ا و 

وصمى اهلل عمى نبينا  ،وإلخواننا المسممين ،ولوالدينا ،أن يغفر لنا -عز وجل-فنسأل اهلل  ،الموحدين في النار
 وصحبو. ،وآلو ،محمد


