بسم اهلل الرحمن الرحيم
شرح رياض الصالحين

بعض ما جاء عن السمف في باب "الحث عمى األكل من عمل يديه" 1
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:

فممااا ورد عاان الساال

-رضااا اهلل اعااالى ع ا م -فااا بااا

"الحااث علااى امناال ماان عماال يدي ا والاعف ا

ب ا عاان

السؤال والاعرض لإلعطاء" ما جاء عن سالم بن عبد اهلل بن عمر -رضا اهلل ع الجميع -أ نان ُيعالج بيدي
ويعمل( ،)1وهنذا عطاء بن أبا رباح وهو من أئمة الاابعين ونبارهم نان يعمل المناال ،وهنذا أيضاا دخال جاابر
بن زيد على مالك بن دي ار وهاو يناا

فلاال :ياا مالاك ،ماا لاك عمال إذ هاذا؟ ا لال نااا

الحالل ،بمع ى أ نان ي سخ لل اس المصاح

وهنااذا أيضااا جاااء ع ا أ ا نااان ي سااخ المصااح
يالاضاه من سخ المصاح

اهلل؟ ،هاذا واهلل النسا

بأجرة ويأنل من عمل يده ،وهو عالم إمام نبير مالك بن دي ار،
فااا أربعااة أشا ر فياادع أجراا ع ااد البلااال فيأنل ااا( ،)2هااذا الااذ

يضع ع د البلال ثم يأخذ م ما يحااج إلي حاى ي ا ا ،وهنذا ي سخ مصحفا بعد

ذلك ويساغ ا بذلك عن ال اس.

ونان امعمش لربما خرج إلى أصحاب وعلى ناف مئزر العجين(.)3

ونان عابة بن أبان يلول :ذ يعجب ا الرجل إذ أن يحار ( ،)4يع ا :ينون ل حرفة ،ذ ينون عالة على ال اس،
وأيضا قال شعي

بن أباا حمازة لبلياة بان مخلاد :ياا أباا محماد ،قاد مجلات ياد مان العمال ،مع اى مجلات أ إذا

مااارس اس سااان بعااض امعمااال الشاااقة نااالمعول و حااو ذلااك اا ا فط ،بمع ااى أ ا ينااون في ااا ا افاخااات فااا داخل ااا

الماء ،قد مجلت يد من العمل ،قاال أباو زرعاة :قلات لعلاا :ماا ناان يعمال؟ قاال :نا ات لا أرض يعالج اا بياده،
لربما لم ينن ل خادم فنان بيدي يعمل وهو إمام نبير ،وهنذا أيضا ناان لشاعبة بان الحجااج أخاوان بشاار وحمااد
ونا ا يعالجان الصار  ،وناان شاعبة يلاول مصاحا

الحاديث :ويلنام ،الزماوا الساوف فم ماا أ اا عياال علاى أخاو ،

وقال :ما أنل شعبة من نسب درهما قط( ،)5مع أ ذ يسأل ال اس ،وذه

سفيان الثور إلى خرسان فا حف ل

فاأجر فسا ماان جماالين( ،)6ساافيان الثااور إمااام الااد يا فااا زما ا يااؤجر فسا ماان جمااالين ،والجمااال معاارو

هااو

الااذ يمااا ن م ااة معروفااة وهااا مااا يلااال ل ا  :الجمالااة ،ينااون ع ااده مجموعااة ماان الجمااال ي لاال علي ااا المسااافرين
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( )2المصدر السابف (.)364 /5
( )3المصدر السابف (.)356 /6
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وي لاال علي ااا المااااع ماان بلااد إلااى بلااد يلااال لا  :جمااال ،ومثاال هااؤذء البااا -أع ااا الجمااالين -ذ ينو ااون ماان أهاال
وينر فس ل م من أجل أن يأنل من عمل يده ،فالعمل ليس بعي .
العلم وما شاب فيأاا مثل سفيان الثور ُ
وجاء عن إبراهيم بن أدهم أ حصد ليلة ما يحصده عشرة فأخذ أجرا دي ا ار(.)1
العمر ع د موا  :ب عمة ربا أُحدث ،لو أن الد يا احت قدما ما يم ع ا من أخذها إذ أن أزيل قدما ماا
ويلول ُ
أزلا ااا ،معااا ساابعة د ارهاام ماان لحاااء شااجر فالاا بيااد ( ،)2يع ااا :لحاااء شااجر فالا بيااده فصا ع م ا شاايئا نالحبااال
و ح ااو ذل ااك فباعا ا فص ااار ع ااده س اابعة د اره اام فاس اااغ ى ب ااا ،وأعا ا

ب ااا فسا ا وق ااع ،ون ااان الح ااافظ أب ااو ُع اايم

المالئا نا ا فا حا وت بالنوفة يبيعان ،ونان نذلك الا
الفضل بن عمرو الايما شرينا لعبد السالم بن حر ُ
ُعلماء السل إ ما ي فلون من نسب م نما يلول الذهبا -رحما اهلل اعاالى ،-ودخال الطفااو علاى فاام الموصالا
وهاو ُيوقااد فااا ا ُجار وناان شاريفا ماان العاار ازهاادا ُيوقاد فااا ا جاار ،وال ماااذج نثيارة وسااأارك بعضا ا فااا ليلااة أو
ليلاين قادماين.
وأسااأل اهلل -عااز وجاال -أن يغ ي ااا اوايااانم ماان فضاال  ،وأن يرزق ااا اوايااانم العفااا
واللادر علي .

وصلى اهلل على بي ا محمد ،وعلى آل وصحب .
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والل اعااة والرضااا ،إ ا ولااا ذلااك

