
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

ال يأكل إال من عمل يده"، وحديثو: "كان  -عميو السالم-: "كان داود -رضي اهلل عنو-شرح حديث أبي ىريرة 
 ا من أن يأكل من عمل يده"خيرً  قط  ا نجارًا"، وحديث: "ما أكل أحد طعامً  -عميو السالم-زكريا 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 
  والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،لحمد هللا

رحمو -أورد المصنف  "الحث عمى األكل من عمل يده والتعفف بو عن السؤال والتعرض لإلعطاء"ففي باب 
عميو -))كان داود قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  -رضي اهلل تعالى عنو-أبي ىريرة  حديث -اهلل

 .رواه البخاري، (1)من عمل يده((ال يأكل إال  -السالم
والمال والتمكن في األرض ومع ذلك كان  ،مككان ممكًا فيو مع الم   -صمى اهلل عميو وسمم-داود ، ))كان دواد((

وكان يأكل  ،وعممو صنعة الدروع ،أالن اهلل لو الحديد -صمى اهلل عميو وسمم-ال يأكل إال من عمل يده، وداود 
فيذا يدل عمى فضل  ،كان حدادًا مع كونو ممكاً  -صمى اهلل عميو وسمم-ن داود إ :لواوليذا قا ؛من ىذه الصنعة

وىو من العمماء  "أضواء البيان"صاحب  -رحمو اهلل-الشيخ محمد األمين الشنقيطي و أكل اإلنسان من عمل يده، 
كل إال آ ذلك لم في عصرنا الحاضر كان يقول لولده: يا بني إني أخرق، يعني: ال أحسن صنعة، ولوال الكبار

يقترض منو قال لو: ال  فإذا جاء أحد ،من عمل يدي، مع أنو كان يأخذ مرتبًا من الجامعة فيأخذ منو حاجتو
نما ىو ىبة، ويوزع عمى قرابتو من العجائز وغيرىم، فيذا داود ،حاجة برده صمى اهلل عميو - ليس بقرض وا 

  .كان ال يأكل إال من عمل يده -وسمم
 -عميو السالم-))كان زكريا قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-ة وعن أبي ىرير 

 .رواه مسمم، (2)نجارًا((
بعضيم يقول: إن معناه من بمغ ب ر  ك  ي معدوسبق المراد ب ،-رضي اهلل تعالى عنو-ب ر  ك  ي وعن المقداد بن معد

 ))ما أكل أحد طعامًا قط  قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-الحد أو تجاوز الحد، وبعضيم يقول غير ىذا، عن النبي 
ن نبي اهلل داود  ،خيرًا من أن يأكل من عمل يده رواه ، (3)كان يأكل من عمل يده(( -صمى اهلل عميو وسمم-وا 

 .البخاري
إلى وال غير ذلك مما يصل  ،رى وضيافةوال من ق   ،وال من ىبة ،يعني: ال من ميراث، قط(( طعاماً  ))ما أكل أحد

 .اإلنسان

                                                 

 (.2703بيوع، باب كسب الرجل وعممو بيده، برقم )رواه البخاري، كتاب ال (1)
 (.2302، برقم )-عميو السالم-فضائل زكرياء  منرواه مسمم، كتاب الفضائل، باب  (2)
 (.2702رواه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعممو بيده، برقم ) (3)



يعني: من مينتو والعمل الذي يزاولو بيديو، والصنعة التي يقوم بيا، ، يده(( ))خيرًا من أن يأكل من عملقال: 
الكالم عمى المكاسب وأن اإلنسان يتعفف وال يسأل  من صددهبوىذا كما أنو يدل داللة ظاىرة واضحة فيما نحن 

وىي أن ما يأكمو اإلنسان من عمل يده أفضل مما يصل إليو من فيو أيضًا فائدة أخرى و الناس ويستغني عنيم، 
نما من تعميمنا لمناس مثاًل، ىذا  ،بل ىو أفضل مما يقع فيو كثير منا حيث إننا ال نأكل من عمل يدينا ،غيره وا 

 ،وي درس في الجامعة، وىذا ي درس في ط الب في المراحل التعميمية الثالث ونحو ذلك، فيذا يجوز ال إشكال في
أن ال  ،و اإلنسان من عمل يديو وصنعتولكن ىل ىذا مثل ما يزاول ،وىذا المصدر في الرزق حالل بال مرية

  .يأخذ عمى تعميمو شيئًا، أييما خير؟
م، فكككون اإلنسككان يعمككم النككاس ولككوال ذلككك لككم ي عم كك مجانككًا أفضككل مككن الككذي يعمككم بمقابككلال شككك أن الككذي ي عمككم النككاس 

مكن عممكاء العصكر ككان يشكتغل  -رحمكو اهلل-، الشيخ األلبكاني أفضل ويأكل من صنعة ،مجاناً ويبذل العمم لمناس 
فكان يشتغل بالكتابكة والتحقيكق والتكأليف  ،بالكتب اوكان محمو الذي يصمح فيو الساعات ممتمئً  ،بتصميح الساعات

 .يقتات من ىذا ،يصمح فيو الساعات صغير والقراءة واالطالع والبحث في محل
شكيء ىكو أن يعمكد  أوأسكو  ،: ميما استطاع اإلنسكان أن يسكتغني وأن يأككل مكن عمكل يكده فيكذا ىكو المطمكوبفأقول

 .اإلنسان إلى اآلخرين فيسأل منيم أن يعينوه أو يعطوه أو نحو ذلك
فائدة أخرى في ىذا الموضوع تدل عمييا ىذه األحاديث داللة ظاىرة أيضًا وىي مكا ب مكي بكو الكثيكرون فكي عصكرنا 

إن نوحكًا  :كان حكدادًا، وزكريكا ككان نجكارًا، وقيكل -صمى اهلل عميو وسمم-حيث يأنفون من الصنائع، ىذا داود ىذا 
صكمى -ن الكذي عممكو إياىكا ىكو جبريكل ا  نكو أول مكن اشكتغل بالنجكارة و إ :ككان نجكارًا، قيكل -صمى اهلل عميو وسمم-

عممككو كيككف يصككنع بككن  القككرآن الككدروع  -جككلعككز و -فككاهلل  -صككمى اهلل عميككو وسككمم-، وأمككا داود -ماهلل عميككو وسككم
د  قككال:  ،السككابغات وال تكككون واسككعة  ،بحيككث ال تكككون ضككيقة فينكسككروىككي المسككامير ، [11]سككبأ: }َوَقددْدرف ي ددي الِسددرف

نما يكون فييكا مرونكة مكن غيكر اتسكاع  ،فيحصل بسبب ذلك الخمل وال تؤدي ىذه الدروع المطموب منيا فكي زائكد وا 
د  ىكذا  -عز وجل-و اهلل ممقدار موضع المسمار ومن غير ضيق زائد، عم   فيكذه أعمكال شكريفة ، }َوَقْدرف ي دي الِسدرف

بكل الرجكل الكذي يكزاول ىكذه الميكن فكي  ،واليوم الناس صاروا يأنفون منيا -الصالة والسالم معميي-نبياء األزاوليا 
ن ىكذا مكن األمكور ويكرون أ ،جزو  ظر إليو بشيء من االنتقا  فال ي كمجتمعنا كالحدادة والنجارة ونحو ذلك لربما ي ن

إمككا  ،بككل إن الكسكب مككن ىككذه األشككياء أفضككل مككن أولئكك الككذين يكتسككبون مككن المعككب ،وىككذا غمككط ،الوضكيعة الدنيئككة
 مكدن مكاله  مكن الكذين يكؤجرون األلعكاب  ،أو بتأجيرىكا ،ببيع األلعاب مكع أن ىكذا يجكوز إذا مكا كانكت المعبكة محرمكة

نو إ :ال أقول ،فميس من المكاسب الشريفة ،وغير ذلك ىذا الكسب فيو ليو بل ىو متسبب عن ليو قد يورث غفمة
 الحالل منو ىل ىو من المكاسب الطيبة؟  :حرام، ال، ىو بحسب نوع األلعاب لكن أقول

، بيكع الزىكور يجكوز مكا فالمكاسب عمى درجات وىكذا فيمكا يتعمكق ببيكع الزىكور مكثالً  ،الجواب: ال، ليس كما ينبغي
 لكن ىل ىو من المكاسب الشريفة؟  ،نو حرامإ :قمنا

ألن بيككع ىككذه الزىككور ىكو فككي الواقككع إضككاعة لممكال، فيككؤالء الككذين يشككترون الزىكور مككا تمبككث أن تككذبل  ؛الجكواب: ال
ثاثيم وال غير بأيدييم ثم بعد ذلك ت رمى، فيي ليست من حاجات الناس األساسية ال في مطعميم وال مشربيم وال أ

بخمسمائة لاير وما ىي إال أيام حتى تيبس ثم بعد  اذلك إنما ىو شيء زائد عن قدر الحاجة، اشترى زىرة أو ورودً 



بل  ،ذلك ت مقى، فميس ىذا من المكاسب الشريفة التي يستشرف ليا اإلنسان أو يطمبيا أو يسعى إلييا أو نحو ذلك
أن األعكراف االجتماعيكة أحيانكًا تحكول بكين النكاس وبكين الكسكب، ولكذلك  ال ي فرح بو مع أنو حالل، فأقول: لألسف

انظر إلى جموع من الشباب ممن يتخرجون من الجامعات أو ممن ال يتخرجون منيا يبقون في بيوتيم الكل منيم 
ربمكا ال وىكو ل ،اأو مكديرً  ارئيًسك ضكعكاتفضكل تعكال ن :يقكال لكو ،يريد أن يكون لو مكتب منذ البدايكة منكذ أن يتخكرج
 -عكز وجككل-واهلل  ،وال يريككد الجميكع إال أن يكككون بيكذه المثابككة ،يحسكن أن يسكرح بككاثنتين مكن المككاعز لكو س ككرح بيكا

جمبكون مككن وراء البحككار مكن أجككل أن يعممككوا ىككذه ىنككاك خطككأ أن الكذين يزاولككون الميككن ي   ،خمكق الخمككق خمقككًا متفاوتكاً 
ون بكو عمكى اخكتالف أحكواليم ومكراتبيم، ىكذا خطكأ وىكو نكوع مكن وبقية المجتمع يأنفون من ذلك وال يقومك ،األعمال

فككي أفريقيككا يوجككد فككي  ،بككين كثيككرين وبككين الكسككب، وكككل بمككد ليككم عككرفيم الغمككط فككي التربيككة، ولككذلك أقككول: ىككذا حككال  
 الغكزاالن ،ود فييكا بكال مبالغكة تسكتطيع أن تناليكا باليكديبعض البمدان مجاعكة تطحكنيم وىكذا شكيء رأيتكو، البمكد الصك

أيكككت بعكككض مكككن يصكككيدون ، بكككل ر افصكككائميا تسكككتطيع باليكككد ولكككو معكككك عصكككبأشككككاليا وأنواعيكككا وأحجاميكككا و  اءبكككظال
مكنيم، والمواضكع التكي فييكا الصكيود  االصيود؛ ألنيا قريبكة جكد   يحد  و ثم يذىب  ،طويلال ةطائر اليضعون مثل شبك 

أعكزكم - اءبكظال أعنكي فضكالت ىكذه اءبكظلااألرض من كثرة ما فييا مكن آثكار  ،يرة الماعزظمثل ح -أعزكم اهلل-
ون، ب   :ويقولون: ىذه الذي يصيدىا يقال لو ،ومع ذلك يمتنعون من صيدىا وىم في مجاعة اجد  ، فيي كثيرة -اهلل

ج؛ ألنو زو  ون؟ بون يعني مثل عندنا في أعرفنا أن اإلنسان ىذا طبقتو االجتماعية ليس كما ينبغي وال ي  ما معنى ب  
، نقككول ليككم: إذًا أنككتم مككاذا تككأكمون !المقككدار إذا كككان يصككيد، وىككم فككي مجاعككة ا فككيحط ككعنككده  نككي أنيصككيد، ىككذا يع

ومككع ذلكككك ال  ،حضككرتكم؟ نأكككل اإلبكككل، ويبقككون فكككي مجاعككة والصكككيود فككي متنككاول اليكككد تطككوف ببيكككوتيم فككي الميكككل
وأشكككياء تعكككوقيم  اأعرافًككك يصككيدون، لمكككاذا؟ ألنكككو يحكميكككم ىكككذا العكككرف االجتمكككاعي الفاسكككد، وىككككذا فكككي ككككل بمكككد تجكككد

 .-جل جاللو-وطمب الرزق وابتغاء فضل اهلل  ،وتعرقميم من السير في األرض
ياكم  -عز وجل-أسأل اهلل  ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو.فضمو عبأن يغنينا وا   من سواه، وأن يعيننا وا 

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


