
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

  "اِس علَيِه صدقةٌ سالَمى ِمن النَّكُلُّ" :-رضي اهللا عنه-شرح حديث َأِبي هريرةَ 
  

   السبت  بن عثمانخالد: الشيخ
  :  والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

، وهو بمعنى بعض -رضي اهللا عنه-يرة  هردالة على كثرة طرق الخير حديث أبيفمن األحاديث ال
قال رسول اهللا : ، يقول- وعن أصحاب رسوله أجمعينرضي اهللا عنه-حاديث التي سبقت كحديث أبي ذر األ
 هي المفاصل، ، وعرفنا أن السالمى)١(...))ى من الناس عليه صدقةالمكل س(( :-صلى اهللا عليه وسلم-

 هذه الروايات فيها زيادات، حديث :، يعني)) بين االثنين صدقةكل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل((والعظام، 
 من األعمال الصالحة التي يؤجر عليها اإلنسان ومن ذلك هنا في هذه ا أنواعكر ذَ،أبي ذر ليس فيه هذا

 أنك تصلح بين اثنين بينهما خصومة : بمعنى أنك تحكم بين اثنين، بمعنى،"تعدل بين االثنين" :الرواية
 فتجمع بين القلوب وتفض النزاع، وتدفع أسباب الشر بين المسلمين، فإن هذا األمر تؤجر عليه، ومنازعة،

سواء كان ذلك بين الرجل وامرأته، أو بين الرجل وجاره، أو بين الرجل ومن يعامله بمعاملة كاألجير أو 
التوسع كالكذب في ذلك  وقد رخص له الشارع بألوان من ، أو نحو ذلك، فإن اإلنسان يؤجر على هذا،الشريك

لكالم من  وما أشبه ذلك من ا، فالن يثني عليك، ويذكرك بالخير ويحب قربك:من أجل جمع القلوب، يقول
  .أجل أن ينجذب إليه قلبه

 ، هذا باعتبار السابق طبعاً)) أو ترفع له عليها متاعه صدقة،وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها(( :يقول
 الجمال، والدواب المعروفة، فلربما الرجل يحتاج إلى إعانة ليركب، ولربما يحتاج حينما كان الناس على

دل من هاهنا، واآلخر من هاهنا على جانبي البعير الرجل إلى إعانة ليحمل متاعه فتكون األحمال، يكون الِع
 هذه القضايا في  يحتاج إلى من يرفع معه هذا، وكانوا في السابق يتعبون من، أو نحو ذلك،مثالً أو الحمار

األسفار وفي غيرها، فهذه األحمال التي على الرواحل إذا نزلوا في محل اشتغلوا برفعها عنها ووضعها على 
 من أجل أن تستروح الدواب، ولربما ترعى، أو نحو هذا، وإذا أرادوا أن يرتحلوا حملها الرجال ،األرض
كلف، تحتاج إلى جهود، ولربما يكون اإلنسان ها على ظهور هذه الدواب، فهذه أعمال تحتاج إلى وووضع
 فال يبقى ،!دلين بنفسه، ولكن الضعيف الرجل الكبير الواحد منهم يحمل الِعربما والشباب األقوياء ،ضعيفاً

  .ابد ذلك، فهذا يؤجر عليه اإلنسانيك
  .لك جميعاًفإن اإلنسان يؤجر على ذ ه فأعين على إصالحها، أو نحو هذاواليوم إذا تعطلت عليه سيارت

                                                
، ومسلم، باب بيان أن اسـم  )٢٩٨٩: ( رقم،)٤/٥٦(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه         -١

  .)١٠٠٩: (، رقم)٢/٦٩٩(الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
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وقُولُواْ { : يقول فيما أخذه على بني إسرائيل-عز وجل-، الكلمة الطيبة، اهللا ))والكلمة الطيبة صدقة(( :قال
 ويكون ذلك آكد إذا كان في حق الوالدين ، القول الطيب، والكالم الطيب:، أي]٨٣: البقرة[ }ِللنَّاِس حسناً

، فيدخل ]٢٣: اإلسراء[ } ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًاوقَضى{ : يقول-عز وجل-واألقربين، واهللا 
 }ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لَّهمآ ُأفٍّ{: فيه اإلحسان القولي، واإلحسان الفعلي، وقال

كبير  الضجر، سواء كانوا بلغوا الكبر، أو لم يبغلوا الكبر، ولكن ال تبِدليهما بالقول، ال إ، ال تسئ]٢٣: اإلسراء[
 ألن األب الكبير تكثر حوائجه إذا ضعف، ولربما تكثر أسئلته عما ال يعنيه أحوج إلى صبر من األب الشاب؛

ليس عنده عمل فإنه لربما  ا، إذا بلغ اإلنسان حالة من الكبر جالسونهئبشإذا كان في حال ال يتصرف فيها 
 ومن ؟،، ومن دخل؟ ومن مشى،؟ ومن وقف،؟ ومن ذهب،؟ ومن جاء،؟يشتغل كثيراً بالسؤال، أين فالن

ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لَّهمآ ُأفٍّ {، فلربما يضجر الولد فهو مأمور بالصبر، ؟خرج
  .}وقُل لَّهما قَوالً كَِريما{، فهذا كله خالف اإلحسان القولي، }هرهماوالَ تَنْ

وِإما تُعِرضن عنْهم ابِتغَاء {:  في حق األقارب والمحتاجين-عز وجل- كما قال اهللا ،وكذلك من السائلين
 قل ،، إذا كان ما عندك شيء تصلهم وتعطيهم]٢٨ :إلسراءا[ }رحمٍة من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسورا

 ولذلك قال اهللا ، إذا وسع اهللا أعطيناكم، أبشروا بالخير، كالماً طيباً،لهم كالماً طيباً، إذا جاءنا شيء أعطيناكم
 كالم طيب ، قول معروف،]٢٦٣ :البقرة[ } َأذًىاقَوٌل معروفٌ ومغِْفرةٌ خَير من صدقٍَة يتْبعه{: -عز وجل-

 السائل قد يلح، وقد يضايق أحياناً بطريقته في ،تصرف هذا اإلنسان ومغفرة لما قد يقع منه من اإللحاح
 خير من صدقة يتبعها أذى، تجرح فيها مشاعره، ،السؤال، قول معروف ومغفرة لما قد يقع منه من التعدي

 في الوالدين ، في األقارب، في المحتاجين،ا في الضعفاءما بالمن، يمن على هذا اإلنسان، هذإإما بالزجر، و
وقُولُواْ ِللنَّاِس {الكالم الطيب، وكذلك الكالم الطيب مع جميع الناس، بمختلف صنوفهم، فالكلمة الطيبة صدقة، 

 فإن الرفق ال يكون في ،يا عائشة ارفقي(( : قال لعائشة-صلى اهللا عليه وسلم-، والنبي ]٨٣: البقرة[ }حسناً
  .عض النفورا كان فيه بلم وكذا، ا سبت البعير وضربته، لم)٢()) إال شانهشيء إال زانه، وال ينزع من شيء

 السام :ليهود الذين قالوال -ارضي اهللا عنه- لما قالت عائشة -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك أيضاً قال النبي 
  .، فرد عليهم ما قالوا)٣("وعليكم: "قال، ؟ ما قلتُا سمعِت أم: فقال وعليكم السام واللعنة،:عليكم، فقالت

 وال ،ليس المؤمن بالطعان(( :-صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا قال النبي ،فكل ذلك من الكالم الحسن الطيب
  .)٤()) وال البذيء، وال الفاحش،اللعان

، طبعاً اإلنسان وهو يمشي إلى الصالة ))قة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصالة صدصدقة والكلمة الطيبة(( :قال
رضي -يكتب له صدقة، وقد دل حديث آخر في الرجل الذي كان بيته بعيداً عن المسجد، فقال له الصحابة 

                                                
  .)٤٨٠٨: (، رقم)٤/٢٥٥(أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب في الرفق  -٢
النهي عن ، ومسلم، كتاب اآلداب، باب )٦٠٢٤: (، رقم)٨/١٢(أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب الرفق في األمر كله  -٣

  )٢١٦٥: (، رقم)٤/١٧٠٦(ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم 
: ، رقم)٤/٣٥٠(، باب ما جاء في اللعنة -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة عن رسول اهللا  -٤
)١٩٧٧(.  
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 واهللا ما أحب ذلك، وإني ألحتسب عند اهللا أن يكتب لي ممشاي إلى : فقال، حماراًاتخذت لو -ماهللا عنه
، فدل )٥())لك ما احتسبت(( :-صلى اهللا عليه وسلم-عت، فقال له النبي المسجد، ورجوعي إلى بيتي إذا رج

  .الرجوع من المسجد يكتب أيضاًعلى أن 
 الرجوع من : معنى قفلة؟ يعنيما، )٦())قفلة كغزوة(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم-ويدل عليه أيضاً أن النبي 

والَ يقْطَعون واِديا ِإالَّ كُِتب لَهم ِليجِزيهم {: -عز وجل- كما قال اهللا ، يكتب كما يكتب لهم في ذهابهمالغزو
لُونمعا كَانُواْ يم نسَأح فما يسيرون مسيراً إال يكتب لهم، وكذلك في العودة، فمن ذهب ]١٢١:التوبة[ }اللّه ،

ذه األحاديث، ولهذا  أو نحو هذا، يكتب له ذهابه ويكتب له رجوعه بداللة ه، للعمرة،إلى عمل صالح للحج
وسيلة إلى الحج الركوب والمشي، والوسيلة إلى المسجد الكانت القاعدة الفقهية أن الوسائل لها حكم المقاصد، 

د، الزوائد المقصود بها الوسائل لها حكم المقاصد، وكذلك أيضاً الزوائفأن تمشي إليه، والوسيلة إلى الصالة، 
 له ممشاه، ب يكت،، يمرضكتب، يحصل له حادث يكتبه انفلونزا يئيجيمثل هذه اآلثار الناتجة يذهب للحج و

  . نفقة مخلوفة،ع كل هذا مكتوب، ما يضيين أو نحو هذا، نفقته في الطريق،حتى ما يدفعه للبنز
رواه مسلم أيضاً من رواية و ،، وهذا سبق الكالم عليه، متفق عليه))وتميط األذى عن الطريق صدقة((: قال

  . على كل حال في يوم آخر-إن شاء اهللا تعالى-أتي ت، برواية أخرى -اهللا عنهرضي ا-عائشة 
 بنفسه، لكن على كل حال مثل هذه األعمال جميعاً التي سمعتم كل ذلك في األعمال التي يزاولها اإلنسان

 هناك أعمال ، يميط األذى يكتب له، يصلح بين اثنين يكتب له، لكنيمشي كل خطوة تكتب، تصدق يكتب
 مثل هذا المسجد كل من صلى فيه يؤجر، يعني بناء  ما ينقطع، مثل اآلن واحد بنىمرايكون األجر جارياً مست

المسجد صدقة، كل من صلى فيه يؤجر عليه، فهذا عمل، إنسان بنى مدرسة كل من درس فيها يكتب لك من 
يه أو نحو ذلك، ستشفى وتعالج ف الم هذااألجر كذلك، ألنك تسببت في هذا، إنسان بنى مستشفى، كل من دخل

 أجر، فهذه أعمال أجورها ال تنقطع ولذلك سميت بالصدقات الجارية، ال تتوقف، فاإلنسان يكتب لإلنسان فيه
جر بهذه الطرق يميط األذى، يمشي كل خطوة كل تسبيحة  قد يتّ-عز وجل-جر مع اهللا يتّأن الذي يريد 

والحسنة بعشر أمثالها، لكن يستطيع أن يكون تاجراً في ، ةحسنة، أعماله الخاصة فقط، كل عمل بحسن
  بالجملة، مثل ما ذكرنا يضع له عمال،الحسنات بمعنى أنه تأتيه بالجملة، ما هو على كل عمل مفرق، ال

 هؤالء األلف كلهم يأتيه أجرهم دفعة واحدة، كلما ؟ ألف شخص؟، كم يأتيهأجره بالجملة ويكون ،صدقة جارية
  .ناس غاية التفاضل في اليوم اآلخر، وبهذا يتفاضل البأجور ال تنقطع وال تنفد دخل ألف وهكذا

 وآله ، وصلى اهللا على نبينا محمد، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين،سأل اهللا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناأ و،هذا
 .وصحبه

                                                
  .)٦٦٣: (، رقم)١/٤٦١(اجد  إلى المسىمواضع الصالة، باب فضل كثرة الخطأخرجه مسلم، كتاب المساجد و -٥
  .)٢٤٨٧: (، رقم)٣/٥(أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في فضل القفل في سبيل اهللا تعالى  -٦
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