
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 "..الَخْمقَ  اهللُ  َخَمقَ  اَلمّ " :-رضي اهلل عنو- ىريرة أبي حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

-     قال رسول اهلل  :قال -عنورضي اهلل -حديث أبي ىريرة  :-رحمو اهلل-ففي باب الرجاء أورد المصنف 
إن رحمتي تغمب  :عنده فوق العرش فيو ،ا خمق اهلل الخمق كتب في كتابلم  )) :-صمى اهلل عميو وسمم

 .متفق عميو (3)((سبقت غضبي)) :وفي رواية ،(2)((غمبت غضبي)) :وفي رواية ،(1)((غضبي
تبارك -فمن صفاتو  ،عمى ما يميق بجاللو وعظمتو ،متصف بجميع صفات الكمال -تبارك وتعالى-اهلل 

عامة واسعة  -تبارك وتعالى-فرحمتو  ،الرحمن والرحيم :ومن أسمائو الدالة عمى ىذا الوصف ،الرحمة :-وتعالى
  .لجميع المخموقات

 ،الرحمة :وىي ،بأوسع صفة ،العرش :وىو ،أخبر عن نفسو أنو استوى عمى أوسع مخموق -تبارك وتعالى-واهلل 
بعد ربوبيتو التي ال ينفك وال يخرج  -تبارك وتعالى-وذكرىا اهلل  ،[5: طو] {اْسَتَوى اْلَعْرشِ  َعَمى الرَّْحَمنُ } فقال:

فكما أن  ،[3: الفاتحة] {الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ } :ثم قال [2: الفاتحة] {اْلَعاَلِمينَ  َرب   ِلمَّوِ  اْلَحْمدُ }فقال:  ،عنيا مخموق
أن  :ولعل ذلك أيضًا فيو معنى آخر وىو ،فكذلك أيضًا رحمتو وسعت كل شيء ،ربوبيتو ال يخرج عنيا شيء

كما يظن  ،وما إلى ذلك ،مجرد القير والتسمطال  ،عباده أن ربوبيتو مبنية عمى الرحمة -تبارك وتعالى-عمم اهلل ي  
 .تبارك وتعالى-من ساء ظنيم باهلل 

بابل من  :أول ما أوجدىم في أرض يقال لياأوجدىم و  ،حينما خمق الخمق -جل جاللو-الييود يزعمون أن اهلل ف
 إن :يقولون ،الكذب -عز وجل-ويزعمون في أكاذيبيم وتحريفيم وقوليم عمى أنبيائيم وعمى اهلل  ،أرض العراق

 وال يحصل منيم تفرق ،أن يجتمعوا في ىذا المكانألن الناس أرادوا  ؛ىيا بنا فمنبمبل ألسنتيم :اهلل قال لمالئكتو
تعالى -بزعميم  فقال اهلل تعالى ،دوا أن يجتمعواافأر  ،أال يحصل بينيم اختالف وال فرقة من أجل ،وال خروج عنو

 ،فكان ذلك سبًبا لتفرق الناس ،فاختمفت لغاتيم ،ففرقيم ،ىيا بنا فمنبمبل ألسنتيم :-ا كبيًرااهلل عما يقولون عمو  
عمى أنيا مضادة لمنافع  -تبارك وتعالى-فيم يصورون ربوبيتو  ،ع الشحناء والحروب والعداوات فيما بينيمو ووق

 ،ألطافو ورحماتو ميسوق إليي -تبارك وتعالى-اهلل مع ذلك و  ،وأن المقصود بذلك ضررىم ،الخمق ومصالحيم
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أو أقل من ذلك لما بقي عمى ظيرىا من  ،عنيم طرفة عين -عز وجل-ولو تخمى اهلل  ،ةواألرزاق عمييم دار  
 .دابة

وىذا الحديث يدل عمى  ،صفة ثابتة في الكتاب والسنة -تبارك وتعالى-أن رحمة اهلل  -أييا األحبة-فالمقصود 
وىذه ، [43: األحزاب] {َرِحيًما ِباْلُمْؤِمِنينَ  َوَكانَ } ،ألىل اإليمان -تبارك وتعالى-وىناك رحمة خاصة بو  ،ذلك

ويقيم ليم  ،ويعافييم ،يرزقيم :ففي الدنيا ،وتكون في اآلخرة ،التي تكون ألىل اإليمان تكون في الدنياالرحمة 
فيوفقيم لما يحبو  ،وكذلك أيًضا يسوق ليم ألوان األلطاف بألوان اليدايات التي تدخل في قموبيم ،معايشيم
تبارك -  فيذا من رحمتو  ،العبودية الخاصةائو وعباده الذين ىم أىل يفيكون المؤمن من أوليائو وأصف ،ويرضاه
ال فماذا كان لنا  ،-وتعالى ما الذي ؟ كتبنا من أمة اإلسالم -عز وجل-ن اهلل إمنذ األزل حيث  -أييا األحبة-وا 

 لكان البعيد -عز وجل-لو شاء اهلل  ،؟أجل أن يصطفيك فتكون من ىذه األمة من -جل جاللو-سبق منا إليو 
أو آالف  ،مئات الماليينبل  ،فكم من ماليين البشر ،أو من المجوس ،أو من النصارى ،من الييود مكانك،

  .واالنحراف ،والكفر ،الماليين يتمرغون في أودية الضالل
 بين أصابع الرحمن   فالقمب   * * * أيضًا مثميم لو شاء ربك كنت  

ثم  ،أن يوفق بعض عباده لسموك صراطو المستقيم في جممة الدخول في اإلسالم :فيذا ال شك أنو من رحمتو
- ويمزمون حدود اهلل  ،أن يخص من ىؤالء من يتمسكون بشرائع اإلسالم :-تبارك وتعالى-أيضًا من ألطافو 

فيكون  ،لمعالمين ويبمغوا ذلك ،ثم إن اهلل يصطفى أيضًا أقواًما ليحمموا دعوتو ،وال يجترئون عمييا ،-تبارك وتعالى
 .عز وجل-كل ىذا برحمة اهلل  ،بعد اصطفاء اصطفاءفيذا  ،الواحد منيم رسول ىداية

وال تجد تربية  ،ذكرأو ت   ،ه بيانو  ال تجد تربية في البيت تستحق أن ي   أحياًنا ،تجد اإلنسان أحياًنا إذا نظرت إليو
 ،يتميز في العممو  ،-ما شاء اهلل-فيظير  ،يسوق إليو ألطافو -عز وجل-ومع ذلك اهلل  ،في خارجو أحياًنا

ومن  ،وممن حولو ،الجيود الكثيرة من والديومعو بذل ومن الناس من ت   ،وما إلى ذلك ،والدعوة ،والعبادة ،والعمل
وتجد أحياًنا أبناء بعض  ،وىذا شيء مشاىد ،حنظلالإال منو خرج ومع ذلك ال ي   ،ويعيش في بيئة محافظة ،بيئتو

 .تبارك وتعالى-فيذه من رحمتو  ،فالقمب بين أصابع الرحمن ،األنبياء ليسوا عمى دين آبائيم
وال  ،وىذا عمى ظاىره ،((..ا خمق الخمق كتب في كتاب فيو عنده فوق العرشلم  )) -عز وجل-اهلل أن  :فالشاىد

 .كما يقول بعض أىل الكالم ،وال يحرف ،يجوز أن يؤول
-عز وجل-هلل  ثابتةصفة  :والغضب أيضاً  ،((أو سبقت غضبي ،أو غمبت غضبي ،إن رحمتي تغمب غضبي))
شتق لو من لكن ال ي   ،وغضبو ال يماثل غضب المخموقين ،عمى ظاىرىا :وىي ،عمى ما يميق بجاللو وعظمتو ،

نما تكون مدًحا في مقام ،ست مدًحا بإطالقيل -بضصفة الغ-فإن ىذه الصفة  ،ىذه الصفة اسم وليست ، وا 
 ،نفسو باسم مشتق من ىذه الصفة لم يسم   -عز وجل-فما كان من ىذا القبيل فإن اهلل  ،بمدح في مقام آخر

وأحياًنا  ،ألن الغضب أحياًنا يكون مدًحا ؛فميس ذلك من أسمائو ،الغاضب :-عز وجل-فال يقال هلل  ،وأمثاليا
 .وفي غير موضعو يكون صفة ذم ،صفة مدح موضعو فالغضب في ،ايكون ذم  

 ،مربما تجد ىؤالء الذين يقتمون أولياءهف ،ىذا ظاىر مشاىد في ىذا العالم الذي نراهو  ،فرحمتو سبقت غضبو
 ،ويدخميم الجنة ،ويتوب عمييم ،واإليمان ،قد يوفق بعضيم إلى اليدى -عز وجل-ن اهلل أ تجد ،ويحاربون دينو



 دعاولما  ،[7: الممتحنة] {َمَودَّةً  ِمْنُيمْ  َعاَدْيُتمْ  الَِّذينَ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  َيْجَعلَ  َأنْ  المَّوُ  َعَسى} :يقول -عز وجل-واهلل 
 :-عز وجل-أنزل اهلل  ،ويدعو عمى قبائل ،ميدعو عمى رجال بأسمائيوقنت  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

- فيذا كمو إلى اهلل ،(4)[128: عمران آل] {َظاِلُمونَ  َفِإنَُّيمْ  ُيَعذ َبُيمْ  َأوْ  َعَمْيِيمْ  َيُتوبَ  َأوْ  َشْيءٌ  اْْلَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  َلْيَس }
 ،فيو الحي القيوم ،يو الذي يقيميمف ،ىؤالء الذين يبارزونو بالعداوةيقيم  -تبارك وتعالى-ثم إن اهلل  ،-جل جاللو

ولو يعاجل  ،وىو الذي يجيب دعاء المضطرين من الكافرين والمؤمنين ،وىو الذي يعافييم ،وىو الذي يرزقيم
 .قد سبقت غضبو -جل جاللو-فيذا كمو داخل في كون رحمتو  ،الناس بظمميم ما ترك عمى ظيرىا من دابة
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