
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  "يا رسول اهللا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ":-رضي اهللا عنه-شرح حديث أبي أيوب األنصاري 
  

  خالد بن عثمان السبت: الشيخ
  

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 حديث أبي أيوب خالد بن زيد األنصاري -هللارحمه ا-ففي باب بر الوالدين وصلة األرحام أورد المصنف 

بنيت حتى، أشهراً حينما قدم المدينة-صلى اهللا عليه وسلم- وهو الذي نزل عنده النبي ،اريالخزرجي النج  
  .حجرات أزواجه
 وقد شهد ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي ولةئخُ من بني النجار وهم -رضي اهللا تعالى عنه-وكان أبو أيوب 

صلى اهللا عليه - وروى عن النبي ، وسائر المشاهد، وبيعة الرضوان، والخندق، وأحداً،لعقبة قبلهاراً وابد
 ، وانفرد البخاري بواحد، وقد اتفق الشيخان على نحو سبعة منها، ما يزيد على مائة وخمسين حديثاً-وسلم

، أو عند أسوار ية وذلك في القسطنطين،وفاته في حدود سنة خمسين من الهجرة وكانت ،ومسلم بواحد
  .القسطنطينية

 رضي اهللا تعالى - جاء في بعض الروايات أن السائل هو أبو أيوب ،)١("...يا رسول اهللا: أن رجالً قال"
  . وهذا ال إشكال فيه، لسبب أو آلخر، فالراوي قد يخفي نفسه،-عنه

 ،)٢(-صلى اهللا عليه وسلم-ي  سأل النب أن أعرابيا-رضي اهللا تعالى عنه-وجاء في حديث آخر ألبي هريرة 
  . المطالبؤال الذي سأله هو من أجّل وهذا أمر قد يحصل ويتكرر؛ ألن هذا الس،هو ابن المنتفق: قيل

 وهو الفالح ، والمقصود األعظم،فهذا هو المطلوب األكبر ،" يدخلني الجنة ويباعدني من الناردلني على عمل"
رضي اهللا تعالى - وهذا يدل على حرص الصحابة ،اعد من النار أن يدخل الجنة وأن يب،الذي يطلبه كل أحد

سأل شيئاً  فمن ، والدار اآلخرة-تبارك وتعالى- نفوسهم بما عند اهللا  وعلى تعلق، على المطالب العالية-معنه
  .هبعه نفس وتتْ،فإنما يسأل عما يتعلق اهتمامه به

عمال سبباً  وإنما تكون األ،-صلى اهللا عليه وسلم-ي  كما أخبر النب،معلوم أن اإلنسان ال يدخل الجنة بعملهو
  .عز وجل- وإنما يدخلها اإلنسان برحمة اهللا ،لدخول الجنة

تعبد ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ، يكون سبباً في المباعدة من النار: أي،" النارويباعدني من": قال
 وهو آخر ما يخرج به ، وهو أول مطلوب،صل العمل هذا هو التوحيد الذي هو أ،))اهللا وال تشرك به شيئاً

                                                
 :، رقم)١/٤٣( ن اإليمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيا-١
)١٣(. 

 ).١٣٩٧( :، رقم)٢/١٠٥( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة -٢
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 ،))تعبد اهللا وال تشرك به شيئاً(( ، وهو الشرط األعظم واألكبر في قبول األعمال، وهو مفتاح الجنة،من الدنيا
  .وعبد معه غيره فإن ذلك غير نافعه -عز وجل-فمن عبد اهللا 

 وإنما ،اضع في القرآن لم يذكر فيها أداء الصالة وجميع المو، تؤدي الصالة: ما قال،))وتقيم الصالة((: قال
 ، فهذه هي حقيقة اإلقامة، وذلك أن يأتي اإلنسان بها مستوفياً لشروطها وأركانها وواجباتها،يذكر فيها اإلقامة

 ما يكون له من هذا ر وعلى قدر ما يحقق من ذلك على قد، اإلنسان بما تتطلبه هذه الصالةيأتيأن 
ى عِن الْفَحشَاء ِإن الصلَاةَ تَنْه{ : الصالة وأثرها قال-عز وجل-ولذلك لما ذكر اهللا  ، من إقامتها،االتصاف
  ]٤٥:العنكبوت[} والْمنكَِر

 أن هذه الصالة المقامة تنهى عن : يعني،هنا تفيد التعليل "ِإن" ثم بعد ذلك ، هذا أمر بإقامتها،}وَأِقِم الصلَاةَ{
 فإذا ، على قدر ما يكون من إقامتهانا عن الفحشاء والمنكر وبهذا االعتبار تكون صالتنا تنها،منكرالفحشاء وال

إذا دخل  وأما ،أقمناها إقامة كما ينبغي على الوجه األكمل كان نهيها عن الفحشاء والمنكر على الوجه األكمل
 تنهاه صالته  اإلمام فإن مثل هذا ال وماذا قرأ، ماذا قرأ وخرج منها وال يدرياإلنسان ال يدري كيف دخل،

  .عن الفحشاء والمنكر
 فهذا لم ، وال شك أن أبا أيوب إنما كان في المدينة، ذكر هذين األمرين،)) وتؤتي الزكاة،وتقيم الصالة((: قال

  .ع كثير من الشرائعيشرتكن بمكة قبل ي
 اقتصر على هذين -هللا عليه وسلمصلى ا- يمكن أن يكون النبي ،))وتؤتي الزكاة، وتقيم الصالة((: قال

  .األمرين باعتبار أنهما يمثالن القمة واألهم بالنسبة لسائر شرائع الدين
 وهذا كثير في ، فذكر له هذا وهذا،بادات المالية والزكاة هي رأس الع،فالصالة هي رأس العبادات البدنية

  .ألمر بإقام الصالة وإيتاء الزكاة ا،النصوص
 والزكاة ، الصالة فرضت بمكة، ربما يكون كذلك، وقبل فرض الحج،لصوم قبل فرض اويحتمل أن يكون هذا

 ويحتمل أنه روعي به حال ، يحتمل هذا، وأن األنصباء قد كانت في المدينة،الراجح أن أصلها فرض بمكة
  . يكون من أهل الصيام أو نحو هذاالسائل أنه قد الاإلنسان 

 ، ذكر صلة الرحم مع هذه المطالب العالية الثالثة العظيمة: يعني،د وهذا هو الشاه،))وتصل الرحم(( :قال
 وال شك أن هذه ، فذكرها مع أعظم األركان، يضاف إليها الحج والصيام،التي هي أصول وأركان اإلسالم

  . فذكر معها صلة الرحم،تاء الزكاةإيالصالة و وهي التوحيد وإقام ،الثالثة هي األعظم
 أو ، أو يتفضل به، اإلنسان يمكن أن يتصف به ليست ذوقاً أو خلقاً تكميليالرحموهذا يدل على أن صلة ا

  .م قد تتوقف نجاة اإلنسان عليه وإنما هو أصل عظي،يتجمل به إن شاء
 ليس معنى ذلك أنه يخلد ، ال يدخلها،))ال يدخل الجنة قاطع رحم((: -صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا قال النبي 

 مثل الذهب يعرض على النار فيذهب ، حتى يطيب،ى فإن الجنة دار الطيبينى ويصفّقّ وإنما ين،في النار
  .))وتصل الرحم((:  قال،شائبه ثم بعد ذلك يبقى خالصه

 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى أن ي-عز وجل- وأسأل اهللا ،هذا
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