
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 2" الحث عمى األكل من عمل يديه"بعض ما جاء عن السمف في باب 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:الحمد هلل، والصالة 
جمما  مان ااثاار  عرضااا "والتعرض لإلعطاا  ،الحث عمى األكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال"ففي باب 

وفاي ااذه الميما  أذكار أيضاا   ،مان كالمهام وفعاالهم فاي ااذا المعااى -رضي اهلل تعالى عاهم-الماقول  عن السمف 
كاا عاد ابن "قال:  -رحمه اهلل-جمم  من اذه ااثار، ذكر بعضهم وكان عاده كتاب بخط اإلمام أحمد بن حابل 

مت عماى موضاعه فج ات فاهذا ااو فاي شابيه بكهاف فاي جيااد بمكا ، فادلل ،ففقادت أحماد بان حابال أياماا   ،عييا  سا 
ذا عميه قطع  ل  اأدخل؟ فقال: ال، ثم قال:  ،فقمت: سالم عميكم د خمق، فقمت: لَم حجبتاي؟ فقاال: ب  دخل، فدخمت وا 

حتاى اساتترت، فقمات: مااا شاااك؟ قاال: سلاارقت ثياابي، قاال: فباادرت إلااى مازلاي فج تاه بما اا  دراام فعرضاتها عميااه 
عشارين دراماا ، يعااي: يقمال مان العطاا ، فاابى، يقاول: فقمات، وقمات: ماا  متاع، فقمت: قرضا ، فابى حتاى بمتاتل فا

، يعااي: ى، قمات: بما؟فقاال: ألايس قاد سامعت معاي مان ابان عيياا  ،فرجعات ،يحل لك أن تقتل افساك، قاال: ارجاع
فكتاااب بااادراام اكتساااى ماهاااا  ،سااامع معاااه الحاااديث، قاااال: تلحاااب أن أاساااخه لاااك؟ قمااات: اعااام، قاااال: اشاااتر لاااي ورقاااا  

اما باجرة، كتب له ذلك وأخذ مقابل اذا ما اكتسى به ،، يعاي: لم يقبل القرض ولم يقبل الهب (1)"ثوبين اشاتر   ،وا 
 .إزارا  وردا ، ااظروا إلى عزة الافس والعف  واالستتاا  عن الخمق

جاري  وساكاا فاوق، ااذا فاي الايمن، فاي كات مع أحمد عاد عبد الرزاق وكان معي "قال:  وعن إسحاق بن رااويه
رحمتااه إلااى الاايمن، وأحمااد أساافل فااي البياات، فقااال لااي: يااا أبااا يعقااوب اااو ذا يعجباااي مااا أساامع ماان حااركتكم، قااال: 

حااازام  ،كاااك ااااي األحزمااا ، والت  (2)كاااك ويبيعهااااماااع، يقاااول: أاظااار إلاااى اإلماااام أحماااد أحياااااا  فااا راه يعمااال الت  وكاااات أط  
ويبيعهااا ويتقااوت بهااا، افقتااه ماان اااذه التكااك، وكااان إذا ضاااق بااه األماار  جاار  كااكالت  يعماال  السااراويل، اإلمااام أحمااد

فتاا  فاي القاول الافسه من الحاك ، يعااي: مان الخيااطين واحاوام فساو  لهام، فمماا كاان أياام المحاا ، لماا حصامت 
مل إليه مال، لما أفرج عاه أل  بس وضلرب وصلرف إلى بيته حل مال فرده وااو محتااج إلاى رسل إليه بخمق القر ن وحل

رغيف، ما عاده شي  فقير، فجعل عمه إسحاق يحسب ما يارد فاهذا ااو احاو خمساما   ألاف، يعااي: يارد العطاياا 
امااا أتااااا لمااا تركااااه، يقااول: لااو كاااا  اااي بهااذا القاادر الكبياار، قااال: فقااالو  اإلمااام أحمااد: يااا عاام لااو طمبااااه لاام ياتاااا وا 

هم ماا أعطوااا، ولكان لماا تركاااه جاا  إليااا وماع ذلاك كاان يعتاذر مان قبولاه، اذاب إلى ااؤال  واطماب واحتااج إلاي
اما أذاب فيه إلى أن لاا فيه شي ا ، فقمت له: قال رجل: لو ترك  ،ااالتم  ما يكون قوتل "يقول:  -رحمه اهلل-وكان  وا 

ا الرجال يقاول: لاو تارك أبو عبد اهلل التم ، التم  اي ماا يااتي لإلاساان مان إجاارة أو مان مزرعا  أو احاو ذلاك، ااذ
، يقااول: لاو أن أحااد أصااحاب اإلمااام أحمااد يتااولى ان يصاااع لااه صاديق لااه كااان أعجااب إلااي  وكاا ،أباو عبااد اهلل التماا 
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، ثام قاال: ااذا ومن تعاود ااذا لام يصابر عااه ،عم  سو الافق  ويترك اإلمام أحمد التم ، فقال اإلمام أحمد: اذه طل 
اما وأا، -يعاي: التم - أعجب إلي  من غيره  .(3)ذاا عمى االضطرارخ  أت تعمم أاها ال تقيماا وا 

اما شاان اإلاساان أن يساتتاي عان الاااس، وقاد رأيااا  ،ك لك بالافق عم  سو  أن ياتي أحد أصدقا : طل يقول يعاي وا 
دون لمدراسا  لايس لهام مب العمم في بعض الجامعاات ممان يفاسب لطاترأياا من طلالب العمم لألسف أو من ي ،اذا

ه وياااذاب إلاااى ااااذا وااااذا، ويحمااال معاااه أوراقاااا  ولربماااا ساااافر بهاااذه تذته ويساااال زماااال  الساااؤال، يساااال أسااااشاااتل إال
إيجار بيات، وااذا ال يصامن أن يكاون طالاب عمام  ياألوراق من بمد إلى بمد، أاا عادي ديون وأاا عادي كذا، عاد

باال أقاابن مااا رأياات فااي اااذا رأياات فااي بعااض الاابالد بعااض ماان ياادرس الصاابيان القاار ن فسااالته: ماان أياان لااك  ،أباادا  
الافق ؟ فقال: اؤال  األوالد يذابون في الطرقات ويسالون الااس فما يحصمواه يدفعوااه لاي مقابال التادريس، قمات: 

 ،عماام القاار ن ياخااذ ماان اااؤال  األوالد، قااال: احاان أدركاااا الااااس عمااى اااذا ماااذ قاارون، م؟!وتاكاال ماان اااذه األوساااخ
ج؟ ومااذا ترجاو مان ااؤال  الطاالب الاذين ياربيهم أن يخار   لشاوارع ثام يعطوااه، ااذا مااذا ترجاوواألوالد يسالون فاي ا

 ماذ اعوم  أظفارام واو يعممهم القر ن يخرجون من عاده لمسؤال؟! 
 رة إلى المقاط، يعاي: ااذا لماا تحصاد الحباوب: خرج اإلمام أحمد م-رحمه اهلل-يقول بعض من لقي اإلمام أحمد 

الفقاارا  فااي  ثال  فااي الصااباح ياااتيالفقاارا  بعااد الحصاااد إذا حلصااد اااذا ماا يتساااقط بعااض الحااب فااي األرض فياااتي
يجمعواهاا يصاااعون المتسااقط  و الضاحى أو فاي الظهار بعااد الحصااد بعادما يااذاب أاال الازرع ويمتقطاون الحبااات 

قاط، فاإلمام أحمد كان يخرج إلى المقاط يمتقط اذه الحبات فيقول: فجا  وقاد لقاط شاي ا  ، اذا المماها خبزة أو شي  ا
، فقال: رأيت أمرا  استحييت ماه، رأياتهم يمتقطاون فيقاوم الرجال أكثر مما لقطتَ  يسيرا  فقال له اذا الرجل: قد أكمتل 

كان ياخذون المتساقط، طبعا  اذه حب  عمى أربع وكات أزحف، يعاي يقول: رأيت الااس الفقرا  ياتون إلى اذا الم
باون عماى أرباع ح  ااؤال  الاااس؟ يَ  ويقوم ويجمس، فمااذا صاار يصااعيقوم ويجمس أن واذه حب  ما يستطيع الواحد 

عاازة افااس يقااول:  حيوااااات، اإلمااام أحمااد عاااده أافاا  وعاااده ،يعاااي فااي الحقاال فصااار شااكمهم صااورتهم كااااهم بهااا م
 .فرأ  أمرا  كراه فرجع ولم يمتقط شي ا  يلذكر ،كات أزحف ،عمى أربع ما يحبو ،كات أزحف

وربماا فتاركهم، يقاول الاذابي: وربماا اساخ بااجرة،  ،رجع يقول: رأيات قوماا  يفسادون مازارع الاااسفومرة خرج والتقط 
اا ،كااكالت  عماال  تار تتاازل غاازال  دقيقااا  فتبيااع األساا  صااالن: كاااات أمااك فااي التااالالباااه ر افسااه لجمااال، وقااال ماارة وأج 

وااذا إماام الادايا، مان مااا ال يعارف  ،، يعاي: يقتاتون من اذا، من ااذا التازل(4)بدرامين أو احوه فكان ذلك قوتاا
 .؟!-رحمه اهلل-اإلمام أحمد 

 ،ساخي الاافس ،كاان حسان الخماق"فاي ترجما  محماد بان يعقاوب األصام يقاول:  -رحماه اهلل-ويقول أيضا  الاذابي 
يكتااب لهاام وياكاال ماان كسااب  ،يمااتهن صاااع  الااوراقين ،معاشااه فيكتااب لمااااس وربمااا كااان يحتاااج إلااى الشااي  ماان

 ،القار ن ئالعزياز ساتين عاماا ، يلقار  الكتابَ  ، واكذا أيضا  ذكر في ترجم  ابن المقرون البتدادي، يقول: وأقرأَ (5)"يده
ال يخااف فاي اهلل وياامر باالمعروف و  ،ويتعباد ،ياكال مان كساب ياده ويتعفاف ،عاامال  بحادوده ،وكان محققا  لحروفاه
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و تبتاى مان أ ،الختما  باالفين، تبتاى مان وجاه ؟يشاترط عمايهم كام تادفعو إال  من الذي ال يقرئلوم  ال م، أين اذا 
، كل شي  له تسعيرة، حامل القر ن يكون أرفع افسا  وأعماى اما  مان ؟و من العشرةأ ،و تبتى من السبع أ ،طريق
والتعفااف عاان اااذا أفضاال، كااان الساامف ال يقبمااون شااي ا   ،ب يحتماالغياار طمااماان    اى شاايمااا يميااق، كواااه يلعَطاا ،اااذا

ر لهم، لعمي أتكمم عن اذا في مااسب  من المااسبات، الما  يلحضر لمواحد ماهم حضَ ا يل موه حتى الما  لم  ممن عم  
  .فيقول: ال، أات ممن سمع ماا الحديث

واو إمام من أ م  أال السا  والجماع   -رحمه اهلل-يذكر في كالمه عن ابن الصابواي  -رحمه اهلل-والسمعااي 
 .(6)ياكل من كد يده ،ذكر أوصافا  له حسا  وقال: كان حسن السيرة بكتاب اهلل

 و له وصحبه. ،وصمى اهلل عمى ابياا محمد
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