
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

َري ن مال   جاءَ  قد   َلو  " -عنه اهلل رضي- جابر   حديث شرح َطي ت كَ  قد ال َبح   "َوَهَكذا وهكذا هَكذا أع 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم على رسول اهلل ،الحمد هلل
نجاز الوعدىو الحديث األخير في باب الوفاء فيذا  قدال لدي قدال:  -رضدي اهلل عندو-ىو حدديث جدابر و  ،بالعيد وا 
يحثددو لددو  :يعنددي ،((لددو قددد جدداء مددال البحددرين قددد أعطياددك ىاددذا وىاددذا وىاددذا)) :-صددلى اهلل عليددو وسددلم-النبددي 
 .ثالثًا
-  فلما جاء مال البحرين أمر أبو بار  ،-صلى اهلل عليو وسلم-مال البحرين حاى قبض النبي  ئفلم يج :يقول

 .دة أو دين فليأاناع   -صلى اهلل عليو وسلم-من اان لو عند رسول اهلل  :فنادى -رضي اهلل عنو
 -صدلى اهلل عليدو وسدلم-بمعنى أندو أقدرض النبدي  :أو دين ،بشيء -صلى اهلل عليو سلم-من وعده النبي  :يعني
 .شيًئا
دد ،قددال لددي اددذا واددذا -صددلى اهلل عليددو وسددلم-إن النبددي  :وقلددت لددو ،فأاياددو :يقددول  ،-الوعددد-دة فيددذا مددن قبيددل الع 
  ...لي حثية فعددايا افحث :يقول
حثددا لددي  ،جدديء بددو مددن البحددرين ،وىددو مددال الجزيددة ،لددو مددن ىددذا المددال احثدد -رضددي اهلل عنددو-أن أبددا باددر  :يعنددي
 .مافق عليو ،(1)خذ مثلييا :فقال لي ،فإذا ىي خمسمائة ،فعدداياحثية 
  .أعطياك ىاذا وىاذا وىاذا :قال لو -صلى اهلل عليو وسلم-النبي  :يعني
خدذ  :قدال ،فدإذا ىدي خمسدمائة ،د  ع د :فقدال ،حثدا واحددة -رضدي اهلل عندو-ولما جاء أبو بادر  ،ثالث حثيات :يعني
  .وخمسمائة االمجموع ياون ألفً  :يعني ،مثلييا
وىندا لدم  ،-صدلى اهلل عليدو وسدلم-أنفدذ وعدد رسدول اهلل  -اهلل اعالى عنورضي -ىو وجو الشاىد أن أبا بار فيذا 

 .أو نحو ذلك ،أو بشاىد أو شيود ،اأن ياون ىناك اااب ،ببينة ،ثبتذار أنو طالبو بما ي  ي  
ادددان  ،علدددم ىدددذا -رضدددي اهلل عندددو-وقدددد يادددون أبدددو بادددر  ،جددداء بدددذلك -رضدددي اهلل اعدددالى عندددو-قدددد يادددون جدددابر  

 .علمو  ،موجوًدا
والواقد  أندو لديس لدو أن  ،ىدذه مسدألة معروفدة عندد أىدل العلدمىدل للحداام أن يحادم بعلمدو   : وىيواأاي مسألة ىنا

نما اما قال النبي  ،يحام بعلمو  .(2)((واليمين على من أنار من ادعى،البينة على )) :-صلى اهلل عليو وسلم-وا 
رضدي اهلل -إن أبدا بادر  :قدد يقدول قائدل :يعندي ،الحقدوقفدي لان ىذه  ،بشيء يثبت ذلك ،بشيود ،بينةبفيأاي ىذا 

فيحااج إلى مدا  ،اأنو يأخذ من مال خاص نقول: ال، ،وىذا حق للجمي  ،سيعطييم من بيت مال المسلمين -عنو
 .أطالبو بمائة ألف ،أنا أطالبو بدين :فجاء آخر وقال ،لو مات إنسان ،يثبت ىذا

                                                           

 (.9962(، رقم: )3/69فليس لو أن يرج  ) ديناأخرجو البخاري، اااب الحواالت، باب من اافل عن ميت  (1)
 (.3161(، رقم: )4/114( أخرجو الدارقطني، اااب الحدود والديات وغيره )9)



 ،إنيددم قددد عقددوا أبدداىم :ال يقددال ،مؤاخددذينثددم لددم يعطددوه فددإنيم غيددر  ،فددإذا لددم يددأت  بشدديء مددن ذلددك ،ىددات مددا يثبددت
  .ألنو ما جاء بما يثبت ،ال ،وعلقوه بدينو

نمدا مدن  ،ذلدك لديس مدن قبيدل الددينأيًضا بأن لان قد يجاب عن ىذا  ،فينا بيت المال ىو حق لجمي  المسلمين وا 
فياصدرف ببيدت المدال  ،ىو الخليفدة -رضي اهلل عنو-وأبو بار  ،وعده أن يعطيو من ىذا المال العام ،قبيل الوعد

رضدي -إنو إن لم يأت  بالشيود وبالبينة فحام أبو بادر  :وليذا يقال ،من ىذا الباب ،بحسب ما يراه من المصلحة
 .فإن ىذا ال إشاال فيو -رضي اهلل اعالى عنو-بما علم أو لثقاو بجابر  -اهلل عنو

  .محل البحث الوفاء بالوعد ،محل البحثليس ىذا و 
  وآلو وصحبو ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،واهلل اعالى أعلم

  


