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 باب بيان كثرة طرق الخير
  

الصالحين   رياض كتاب  من الخير  طرق  كثرة بيان  باب شرح   

 

 شرح حديث أبي هريرة: رأيت رجال يتقلب في الجنة

 

َعْن أَبِي هَُريرةَ رضَي هللاُ عنه، عن النَّبي ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، قال: »لقد 

َشَجرةٍ قطعَها ِمْن َظْهِر الطريِق، كانت أُِريُت رجالا يتقلَُّب في الجنَِّة في 

 تُؤِذي المسِلميَن«. رواه مسلم. 

 

 ففيه دليل على فضيلة إزالة األذى عن الطريق، وأنه سبب لدخول الجنة. 

 

ا دليل على أن الجنة موجودة اآلن؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم   وفيه أيضا

تاب والسنة، وأجمع عليه رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دل عليه الك

أهل السنة والجماعة؛ أن الجنة موجودة اآلن، ولهذا قال هللا تعالى:  

َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب ُِكْم َوَجنٍَّة عَْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت  ﴿

ها  [، أعدت: يعني هيئت. وهذا دليل على أن133﴾ ]آل عمران:  ِلْلُمتَِّقينَ 

ا موجودة اآلن، وال تفنيان أبداا. خلقهما هللا  موجودة اآلن، كما أن النار أيضا

ا، فمن كان من  –عزَّ وجلَّ  –  للبقاء، ال فناء لهما، ومن دخلهما ال يفنى أيضا

أهل الجنة بقى فيها خالداا مخلدًّا فيها أبد اآلبدين. ومن كان من أهل النار من 

يها أبد اآلبدين.الكفار دخلها خالداا مخلداا ف  
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وهذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين األذى فله هذا الثواب  

ٍ، فكيف باألمر المعنوي؟ هناك بعض الناس  والعياذ  – العظيم في أمر حسي 

أهل شر وبالء، وأفكار خبيثة، وأخالق سيئة، يصدون الناس عن  – باهلل 

ا عند  دين هللا، فإزالة هؤالء عن طريق المسلمين أف ضل بكثير وأعظم أجرا

هللا. فإذا أزيل أذى هؤالء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية، يرد 

 عليها، وتبطل أفكارهم.

 

 

صلى هللا عليه   – رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  – عن أبي هريرة 

: »من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر -وسلم 

بينه وبين الجمعة وزيادة ثالثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا« . رواه له ما 

 مسلم.

 

  – صلى هللا عليه وسلم  – رضي هللا عنه: أن رسول هللا  – عن أبي هريرة 

قال: »إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل  

ذا غسل يديه خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإ

خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء،  

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع الماء أو مع آخر قطر 

 الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب« . رواه مسلم.

 

  – صلى هللا عليه وسلم  – رضي هللا عنه، عن رسول هللا  – عن أبي هريرة 

ل: »الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان قا

 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر« . رواه مسلم. 
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صلى هللا عليه   – رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  – عن أبي هريرة 

: »أال أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات؟« -وسلم 

هللا، قال: »إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا   قالوا: بلى، يا رسول

 إلى المساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط« . رواه مسلم. 
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