
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شرح رياض الصالحين
 إلوِ  ال َأنْ  َيْشَيد   الحاِئط َىذا َورَاءِ  ِمنْ  لقيتَ  نْ َفمَ  ىاَتْينِ  ِبَنْعَلي   اْذَىبْ " -عنو   اهلل رضي- ىريرة َأبي حديث شرح

 "ةِ بالجن   ْره  َفَبش   َقلب و   ِبَيا م ْسَتْيقنا   اهلل   إال  
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "استحباب التبشير والتينئة بالخير"ففي باب 
فقام  ،في نفر -رضي اهلل عنيما-ومعنا أبو بكر وعمر  ،-صمى اهلل عميو وسمم-حول رسول اهلل  اً قال: كنا قعود

أول  فكنتُ  ،وفزعنا فقمنا ،قتطع دونناوخشينا أن يُ  ،من بين أظيرنا فأبطأ عمينا -صمى اهلل عميو وسمم-هلل رسول ا
رت بو فدُ  ،لألنصار لبني النجار اً حتى أتيت حائط -صمى اهلل عميو وسمم-فخرجت أبتغي رسول اهلل  ،من فزع

-فدخمت عمى رسول اهلل  ،فاحتفزت خارجةٍ  رٍ يدخل في جوف حائط من بئ فإذا ربيعٌ  ،فمم أجد ،اً بابىل أجد لو 
بين  كنتَ  :قمت ،((ما شأنك؟)) :قال ،نعم يا رسول اهلل :فقمت ،((أبو ىريرة؟)) :فقال ،-صمى اهلل عميو وسمم

فأتيت ىذا الحائط فاحتفزت كما  ،أول من فزع فكنتُ ففزعنا  ،قتطع دوننافقمت فأبطأت عمينا فخشينا أن تُ ظيرينا 
فمن لقيت من  ،اذىب بنعمي ىاتين ،-وأعطاني نعميو-يا أبا ىريرة )) :فقال ،ورائيوىؤالء الناس  ،يحتفز الثعمب

  .رواه مسمم ،وذكر الحديث بطولو ،(1)((بيا قمبو فبشره بالجنة اً أن ال إلو اهلل مستيقن وراء ىذا الحائط يشيد
مضى في ىذا الحديث  ،إلى آخره "-سممصمى اهلل عميو و -حول رسول اهلل  اً كنا قعود" :-رضي اهلل عنو-قولو 

 ".باب الرجاء"
 .صمى اهلل عميو وسمم-جماعة من أصحاب النبي  "،في نفر -رضي اهلل عنيما-ومعنا أبو بكر وعمر " :يقول

 "وخشينا أن يقتطع دوننا ،فأبطأ عمينا ،من بيننا :يعني ،"من بين أظيرنا -صمى اهلل عميو وسمم-فقام رسول اهلل "
صمى اهلل عميو -يعني قام يطمب رسول اهلل  ،"فكنت أول من فزع" ،محق بو أحد أذىأن يُ  ،محقو مكروهيعني أن ي

 ،"لألنصار لبني النجار اً حتى أتيت حائط -صمى اهلل عميو وسمم-فخرجت أبتغي رسول اهلل " ،عميو اً خوف -وسمم
 ،ويجمع عمى حيطان وحوائط ،ائطح :يقال لو ،ألنو سور ليس لو سقف ؛حائط :وقيل لو ،الحائط ىو البستان

 م أوالً باألعىذا ىو الصحيح أن يأتي  ،لألنصار لبني النجار اً حتى أتيت حائط :ىنا قال اً طبع ،فدرت بو :يقول
من األنصار  :فال معنى لقولو ،لبني النجار عرف أنيم من األنصار اً : أتيت حائطألنو لو قال ؛ثم يأتي باألخص

مثل ما  ،وأدق في التعريفأبمغ فيكون ذلك  ،لألنصار لبني النجار فيخصص اً ئطحا :لكن إذا قال ،بعد ذلك
: فدرت بو ىل يقول ،يشفمعناه قر ىاشمي  :لو قمت ،ىاشمي قرشي :ما تقول ،فالن قرشي ىاشمي :تقول مثالً 
مجرى  ،ماءمجرى ال ،الربيع ىو الجدول ،خارجةٍ  فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئرٍ  ،فمم أجد ،اً أجد لو باب

من  :وبعضيم ضبطيا ىكذا ،خارجةٍ  من بئرٍ ربيع يدخل في جوف حائط  ،صغير لمماء يدخل في ىذا الحائط
نما ىو  ،وىذا بعيد ،رجل اسمو خارجة أي: ،خارجةَ  بئرِ   والمقصود من بئرٍ  ،خارجةٍ  جوف حائط من بئرٍ في وا 

                                                           

 (.11(، رقم: )1/35أخرجو مسمم، باب من لقي اهلل باإليمان وىو غير شاك فيو دخل الجنة وحرم عمى النار ) (1)



صمى اهلل عميو -في الحديث السابق أن النبي  بئر كما :ألن البستان يقال ليا ؛يعني من بستان خارجة خارجةٍ 
وىكذا بئر بضاعة حائط أو بستان فيو  ،المقصود بستان حاءٍ  وبيرُ  حاءٍ  بئرُ  :ويقال ،جاء إلى بئر أريس -وسمم
ألن  ؛واألقرب أنيا احتفزت ،يعني حفر كما يحفر الثعمب ،احتفرت :فاحتفزت وبعضيم ضبطو :يقول ،بئر

ر جسمو حتى استطاع أن يدخل من ىذا ير فاحتفز كما يحتفز الثعمب يعني صغّ المدخل صغ ،المكان صغير
أنت  ؟،ىل ىذا أبو ىريرةيستفيم يعني  ؟،أبو ىريرة :فقال -صمى اهلل عميو وسمم-فدخل عمى رسول اهلل  ،المنفذ

 ،وأىمية ي لو خطبوالشأن والنبأ يقال لمخبر أو لألمر الذ ما شأنك؟ :قال ،نعم يا رسول اهلل :فقمت ؟،أبو ىريرة
فأبطأت  بين ظيرينا فقمتَ  كنتَ  :ما شأنك؟ قمت ؟كما نبؤ  ؟ما النبأ :غير لما تقول ؟ما خبرك :ا تقول لإلنسانلمّ 

في غاية المحبة والشفقة  -صمى اهلل عميو وسمم-كان أصحاب النبي  ،فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا ،عمينا
فاحتفزت كما  -ىذا البستان-فأتيت ىذا الحائط  ،فكنت أول من فزع ،فإذا فقدوه ذىبوا يطمبونو ،والخوف عميو
من  -صمى اهلل عميو وسمم-يقصد بالناس الذين كانوا معو حينما قام النبي  ،وىؤالء الناس ورائي ،يحتفز الثعمب

ق رسولو صد  يُ نسان إذا أراد أن اإل ،لتكون بمنزلة الدليل أو الشاىد ؛يا أبا ىريرة وأعطاني نعميو :فقال ،مجمسيم
ىذه  ،وقل لو كذااذىب إلى فالن  ،اذىب إلى الناس وقل كذا :عمامتو يقول لوطيو يع ،يعطيو شيًئافيما بعث بو 

 .أو يعطيو شيًئا يعرف بوأو يعطيو نعميو  ،هعند عرف أنك قد أتيت منليَ  ؛عمامتي
الحائط يشيد أن ال إلو إال اهلل  اذىب بنعمي ىاتين فمن لقيت من وراء ىذا :وقال ،وأعطاني نعميو)) :يقول

 رواه مسمم. ،((مستيقًنا بيا قمبو فبشره بالجنة
 :لكن ىنا قال ،المنافقون يشيدون أن ال إلو إال اهلل ،ن فمن لقيت من وراء ىذا الحائط يشيد أن ال إلو إال اهللاآل
ال يعمم  ،الجواب ال ؟،-رضي اهلل عنو-وىذه قضية ىل يمكن أن يطمع عمييا أبو ىريرة  ،((مستيقًنا بيا قمبو))

نما يقول ليم  ،يعرفون المنافقين -رضي اهلل عنيم-ولذلك ما كان الصحابة  ؛-تبارك وتعالى-السرائر إال اهلل  وا 
 وأن محمًدا رسول اهلل فإنّ  ، أي:من شيد أن ال إلو إال اهلل :-رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم-يبشرىم بما قالو 
 .ألنيما مقترنتان ؛ل عمى األخرىذكر األولى يد

 ،يذكر الشيادة األولى شيادة أن ال إلو إال اهلل مع أنو ال يمكن النجاة إال مع الثانيةتجد في كثير من األحاديث 
ذا جاء اإلنسان يدخل اإلسالم يقول ،بالشيادتين فقد تذكر  ،وأشيد أن محمًدا رسول اهللأشيد أن ال إلو إال اهلل  :وا 
 .القترانيمال عمى الثانية األولى لتد

من كان كذلك في أي عصر من يصدق عمى كل وىذا  ،((مستيقًنا بيا قمبو فبشره بالجنة)) :فالشاىد ىنا
فيذه الشيادة  ،وشيادة أن ال إلو إال اهلل جاءت أحاديث بأن من قاليا يحرم عمى النار أو يدخل الجنة ،العصور

محقًقا لشروطيا فإنو يدخل إذا كان اإلنسان متقيًنا بيا صادًقا سول اهلل ا ر شيادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدً 
لو ىي مفتاح الجنة والمفتاح ليا شروط  ،ولكن تحقيق ال إلو إال اهلل يتفاوت الناس فيو تفاوًتا عظيًما ،الجنة
عمى فعل المأمور  فتحمموقمبو تقوى في فإنيا فإذا قاليا اإلنسان محقًقا لشروطيا عمى الوجو المطموب  ،أسنان

ىذا اليقين كمما  ،فإذا عظم ذلك حممو عمى فعل المستحبات وترك المشتبيات ،ىذا باختصار ،واجتناب المحظور
عمى قدر ما يكون لو من الفوز والظفر والمراتب فعمى قدر ما يكون من تحقيق ىذه الكممة في قمب العبد  ،قوي

يحصل بو دخول الجنة ولكن ذلك ال من تحقيقو لتحصل النجاة ىذا القدر الذي البّد  ،-تبارك وتعالى-عند اهلل 



 :والتوحيد ويعذبون فييا كما دلت عميو النصوص األخرىالنار يدخميا من أىل اإليمان  ،يحرمو عمى النار
 .إلى آخره فيدخمونأخرجوا أىل الصالة  ،أخرجوا أىل الصيام

فيمقون وقد تفحموا في النار  ،خرجونا حديث الجينميين يُ كذلك أيضً  ،أحاديث الشفاعة تدل عمى ىذا كذلك أيًضا
تخرج صفراء ممتوية  اتجدوني ،ما يحممو السيل ،في حميل السيلعمى نير الحياة فينبتون كما تنبت الحبة 

من أىل  ،احترقوا في النار ىؤالء من أىل التوحيد ني، ىؤالء الذينبتون ىكذا ،ثم بعد ذلك تبدأ تنفتح ،صغيرة
 .اإليمان
 ،وغير ذلك من األحاديث ،(1)...((دخمت امرأة النار في ىرة حبستيا)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

فمما  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وكان صاحب رحل النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-تل مع رسول اهلل الرجل الذي قُ 
فيذه األحاديث كميا تدل عمى أن أىل  ،قبره إن الشممة التي غميا لتسعر عميو في :قالشييد إلى آخره  :قالوا

اهلل  ؟كم يبقى ،بقدر مساءتو وذنوبو وجرائمو لكنو ال يخمد في النارقد يعذب الواحد منيم اإليمان أىل التوحيد 
   .أعمم

 من قال ال إلو إال اهلل :ويقول اإلنسانال يؤخذ الحديث بمفرده  :يعني ،فيذه األحاديث ينبغي أن تفيم عمى وجييا
 .ثم بعد ذلك يتمادى في التقصير ،دخل الجنة

أحاديث تدل عمى أن الرجل يتكمم  ىناك ،أحاديث أخرى تدل عمى أن من أىل اإليمان من يدخمون النار ىناك
ما كان يظن أن تبمغ ما بمغت ييوي بيا في النار أبعد ما بين بالكممة من سخط اهلل ما كان يمقي ليا بااًل 

 .ن خريًفاسبعيالمشرق والمغرب 
أو من  ،أما أن نجتزئ بحديث سواء كان من أحاديث الرجاء ،فكل األحاديث ىذه تجمع وتفيم بطريقة صحيحة

باب ضل بو  ثم نريد أن نفيم ىذه القضايا في االعتقاد عمى ضوئو بمفرده فإن ذلك ،والوعيدأحاديث الخوف 
عمى من وجد وحكم آخرون  ،بالخمود بالنارفحكمت طوائف عمى أىل الكبائر  ،طوائف في باب الوعد والوعيد

عمى كل حال الشاىد في الموضوع ىنا ىو  ،أىل اإلرجاء ،عنده أدنى اإليمان أن ذلك ال يضر معو ذنب
 ،-صمى اهلل عميو وسمم-وصية النبي  ،راتنف  را وال بش   ،يحرص اإلنسان عمى أن يبشر :وكما قمت سابًقا ،التبشير

أو التحذير أو نقل األخبار الوعيد ال يغمب عمى اإلنسان منا التخويف  "،مبشًرا ونذيًراشاىًدا و " ،يحرص أن يبشر
حتى في  ،اليأس أو القنوط أو الضيق أو نحو ذلكالتي تضيق بيا النفوس ويحصل بيا لإلنسان شيء من 

لو  ،لمعنى الكبير التبشيرال تغفل عن ىذا ا ،عرف بيذاال تُ  ،لما يسوء عادةمة قَ األمور العادية الحياتية ال تكن نُ 
 .فيذا من األمور المستحسنةكذا أبشرك بكذا باتصمت عمى إنسان وبشرتو بشيء سار أبشر 

   وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم

                                                           

(، ومسمم، كتاب 1113(، رقم: )2/111أخرجو البخاري، كتاب بدء الخمق، باب: خمس من الدواب فواسق، يقتمن في الحرم ) (1)
 (.0415(، رقم: )2/0101البر والصمة واآلداب، باب تحريم تعذيب اليرة ونحوىا من الحيوان الذي ال يؤذي )


