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 شرح رياض الصالحين

 رضي اهلل- وحديث َأبي َكبَشَة اأَل َماري   "َما َ َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل" - ه  رضَي اهللُ -شرح حديث أبي ُهريرة 
 ُثُكم َحِديثًا َفاْحَفُظوهُ"َوُأَحد   "َثالَثٌة ُأْقِسُم َهَميِهن   -ه  

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
رضدي اهلل ععدالى -حدديث أبدي ىريدرة  -رحمو اهلل-ففي باب الكرم والجود واإلنفاق في وجوه الخير أورد المصنف 

ا، ))ما نقصت صدقة من مال، ومدا زاد اهلل عبدداب بعفدو إز عدز  قال:  -صمى اهلل عميو وسمم- أن رسول اهلل ،-عنو
وىدي جدا ت بيدذه الصديلة العدي عددل ىذه أمدور ثدالث محكمدات ، (1)عز وجل((-عواضع أحد هلل إز رفعو اهلل  وما

كانت  ايعني: قط، أي  ، ))ما نقصت صدقة من مال((عمى العموم في األحوال كميا واألشخاص واألزمنة واألمكنة 
حينما يعحدثون عمدى معندى ىدذا الحدديث وأىل العمم ، ))ما نقصت صدقة من مال((ىذه الصدقة كبيرة أو صليرة 

فددي ىددذا المددال بسددبب ىددذه الصدددقة والعبددرة  كُيبددار  بمعنددى أنددو ، ))مددا نقصددت صدددقة مددن مددال((مددنيم مددن يقددول: 
 لويضدمح ،وز ينعفدع اإلنسدان بدو ،عدده ولكن حينما عرفع بركعو ز يبقى منو شدي  بركة، فالمال قد يكون كثير  الب

يعوضو بدزب  -عز وجل-ويحعمل أن يكون أن اهلل  ،ك فيوبعضيم قال: ُيبار  فذىب، من بين يديو وز يشعر كيف 
، ا((منفقداب خمفبد ))الميدم أعدط   :يفعح لو أبواباب من الرزق كما جدا  فدي الحدديث الدذي سدبق ،من ىذا المال الذي أنفقو

  .يكون في الدنيا ويكون في اآلخرة فيذا الخمف
يجزيدو  -عدز وجدل-بمعندى أن اهلل ، ))مدا نقصدت صددقة مدن مدال((ي اآلخرة إن ذلك ف :ومن أىل العمم من يقول

يعنددددي: الفقيددددر - قددددد كددددان بعددددر السددددمف إذا رأ  السددددا لو  ،عمدددى ىددددذه الصدددددقة األجددددر والثددددواب ورفعددددة الدددددرجات
 ل ، قال: مرحباب بمن ينقل أموالنا مدن دار الددنيا إلدى دار اآلخدرة، بمعندى أن ىدذا الدذي ععطيدو ليدذا السدا-المحعاج

  .دنياك إلى آخرعك، ىذه ىي الحقيقةىو ينعقل من مالك في 
وىدذا عمدى خدالف مدا يعوىمدو كثيدر مدن النداس أن ، ((اعدز  ))ومدا زاد اهلل عبدداب بعفدو إز والجممة الثانيدة وىدي قولدو: 

فدي ىدذا وىدذا العدز المدذكور  ،ولكدن الواقدع خدالف ىدذا ،العفو قدد يورثدو ضدعفاب ومياندة ومذلدة فيجعدرئ عميدو النداس
واإلنسان حينما ينعقم لنفسو زشدك أندو ييدبط فدي  ،الحديث ىو عز في الدنيا، بمعنى أن ىذا اإلنسان يرعفع بالعفو

، لو وقف اإلنسان مع كدل مدن مممدو وكدل مدن اععدد  عميدو ايث ز يرعقي ويعمو كما لو أنو عفمنزلعو ومرعبعو بح
ويقدعص مدن ىدذا ويندعقم مدن ىدذا ويهخدذ حقدو مدن ىدذا ومدا وكل من أسا  إليو فيريد أن يفاصل الناس في الحقدوق 

أمددا الددذي  ،ليسددت فدي المرعبددة العاليدة ،ت شددي اب فدمن مرعبعددو عندد الندداس سددعكون ليسدت كمددا ينبلديأشدبو ذلددك ز يفدو  
 لنبيدو -عدز وجدل-ولدذلك قدال اهلل  ،يعفو عن الناس فمنو يرعفع وعحبو القموب ويكون لو من العز ما ز يقادر قدره

ِفْر َلُهنْم َوَشناِوْرُهْم : -اهلل عميو وسدمم صمى- ْْ َِ وا ِمنْن َحْوِلنَ  َفناْهُع َهنْ ُهْم َواْسن }َوَلْو ُكْ َت َفظًّا َغِميَظ اْلَقْمِب ََلْ َفضُّ

                                                 

 (.8422اسعحباب العفو والعواضع، برقم )رواه مسمم، كعاب البر والصمة واآلداب، باب  (1)



وز يمكدن لننسدان أن يكدون سديداب عزيدزاب إز إذا كدان يعفدو ويعسدع صددره لمنداس، ، [141آل عمران:سورة ] ِفي اأْلَْمِر{
 ،وحاشدداه مددن ذلددك لددو كددان يريددد أن ينددعقم مددن كددل أحددد أسددا  إليددو -صددمى اهلل عميددو وسددمم- ن النبدديعصددور لددو كددا

-بل مقامو أعمدم وأجدل وأكبدر مدن ذلدك  ،-صمى اهلل عميو وسمم-  يمكن وز يميق بمقاموزىذا أمر  ،فيووأخطه 
 ،قددف مددع إسددا ات اآلخددرينبنفسددو وأن يحمددق عاليدداب فددال ي ، فيكددذا مددن أراد أن يسددمو-صددموات ربددي وسددالمو عميددو

نمدددا يعفدددو ويصدددفح ُْْرِع َوَأْهنننِرْض َهنننِن اْلَ ننناِهِميَن{: -عدددز وجدددل-وليدددذا قدددال اهلل  ؛وا  َْْفنننَو َوْأُمنننْر ِبننناْل سدددورة ] }ُخنننِا اْل
 .[111األعراف:
 ،والعواضدع ىدو العطدامن فدي الدنفس ،عواضدع هلل بيدذا القيدد، عدز وجدل((-))وما عواضع أحدد هلل إز رفعدو اهلل قال: 

ذلدك يميدر فدي  ه مدن القمدب ثدم بعددؤ فيدذا مبعدد ،فال يدر  لنفسدو فضدالب عمدى النداس ،يمير ذلك في األفعال وزبدو 
فددمن ىددذا القيددد زبددد منددو؛ ألن اإلنسددان قددد يعواضددع ذلددة  ،لكددن يكددون ذلددك هلل ،أعمددال العبددد وسددموكو ومددا أشددبو ذلددك

وسدددمعة فيدددو يعمدددم أن العواضدددع صدددفة كمدددال ومياندددة؛ ألندددو ضدددعيف أصدددالب، وقدددد يعواضدددع اإلنسدددان ريدددا  وعصدددنعاب 
فيددي نفددس  ،يددربر بددين جوانحيددا -كمددا قيددل-والواقددع أن نفسددو األسددد  ،ميددر العواضددع أمددام اآلخددرينلننسددان فيُ 

لكدن  ،معوثبة عطمب العمو والرفعة ولكنو يفعل ذلك من أجدل أن يسدمو ويرعفدع فدي نفدوس النداس فيدو يفعمدو أمداميم
 ،لو أنو خال فمنو قد يعامل خدمو في البيت أو العمال الدذين عندده أو نحدو ذلدك يسدوميم الخسدف والدذل ويحعقدرىم

أو عدعو الخادمة،  ،ععرفع أن عهكل مع الخادمةو وىكذا بالنسبة لممرأة ععنزه  ،وز يمكن أن يهكل معيم ويجمس معيم
ايدا وىكدذا كثيدر عمييدا فدي نمدر لربمدا بعدر النداس، والسدا ق ز، الخادمة يوضع ليا شدي  مدن الطعدام ولربمدا البق

حينما يهعي ويوصمو إلى مناسبة ونحو ذلك يجمس فدي الشدارف فدي الشدمس مدن بعدد صدالة الميدر إلدى العصدر ز 
ىدذا ىدو العواضدع  ،دخدل وكدل معندا فيدذا أمدر للسدف قميدل أو ندادرا :ا أن يقال لدوأم   ،يهكل وز يشرب وز يسعريح

ويسدمم عمدى ىدؤز  إلدى  ،الحاجة والفقير ويهكل مع ىؤز  يس اإلنسان مع الضعيف والمسكين وذن يجمالحقيقي أ
 .))وما عواضع أحد هلل إز رفعو اهلل((آخره، يقول: 

 -صددمى اهلل عميددو وسددمم- أنددو سددمع النبددي ،-رضددي اهلل عنددو-ثددم ذكددر حددديث أبددي كبشددة عمددر بددن سددعد األنمدداري 
مدم عبدد ما نقدص مدال عبدد مدن صددقة، وز مُ  وذكر ىذا قال: ،أحدثكم حديثاب فاحفموه))ثالثة أقسم عميين و يقول: 

نو ما يضيع شي ، إ: -رحمو اهلل-معناىا كما قال العز بن عبد السالم ، (8)((اممة صبر عمييا إز زاده اهلل عز  مم
أسددداس بعدددر عمدددى ا  نحدددن ندددهعي بيدددذه األشدددي نفدددي،ياق النكدددرة فدددي سددد "ممممدددة"، مدددم عبدددد ممممدددة(())وز مُ زحدددم 

ممممددة صددليرة فددي مددال أو نفددس أو عددرر فصددبر  اإلخددوان مددا عشددكل عميددو ىددذه العبددارات، لكددن ىددذا لمعمددوم، أي  
ويريد أن ز يفوت ممممة ويذىب  ،، ز يميق باإلنسان أن يجعل من نفسو مشاكساب لعباد اهللاعز  عمييا إز زاده اهلل 

))إز يعني: يسهل الناس ، ))وز فعح عبد باب مسهلة((ىذا ما يميق،  ،إلى ىذا ويضرب ىذا وينعقم من ىذا ويزجر
 ؟، وليذا ىؤز  الذين يسهلون الناس ىل يحصل ليم اللنى ويلعنون-نسهل اهلل العافية-، فعح اهلل عميو باب فقر((

 .))أو كممة نحوىا((لبة، سلبة إلى مسمن م -نسهل اهلل العافية-يبقى بل  ،ز

                                                 

(، 8284، باب ما جا  مثل الدنيا مثل أربعة نفر، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-رواه العرمذي، أبواب الزىد عن رسول اهلل  (8)
 (.2283وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )



عمددى أربعددة  ،يعنددي: الندداس فددي ىددذه الدددنيا أربعددة، يثاب فدداحفموه قددال: إنمددا الدددنيا ألربعددة نفددر(())وأحدددثكم حدددقددال: 
عمماب ليس المقصود أندو يكدون عالمداب، ز، عممداب ، ))عبد رزقو اهلل مازب وعمماب((األولى:  :عمى أربع صفات ،أحوال

))فيو يعقي من حق، قال:  -عز وجل-وما هلل يعني باألمور وبصراب فيما ينبلي أن يكون فيو العدبير وبذل المال 
-عندده مدال وعندده نمدر صدحيح ىدداه اهلل ، ، فيدذا بهفضدل المندازل((ايصل فيو رحمو، ويعمم هلل فيو حق  فيو ربو و 
وىددو ينفقددو فددي وجوىددو فيددذا فددي أعمددى المنددازل،  ،إلددى الطريددق الصددحيح فددي العصددرف فددي ىددذا المددال -عددز وجددل

لعممددت بعمددل فددالن فيددو بنيعددو  صددادق النيددة يقددول: لددو أن لددي مدداز لددم يرزقددو مددازب فيددو))وعبددد رزقددو اهلل عممدداب و 
وعصدددقت  ا،فعمددت مثمددو بنيددت مسدداجد، وضددعت أوقافبدد تيقددول: لددو كددان عندددي مثددل فددالن كندد، (( فهجرىمددا سددوا

م يرزقددو ))وعبددد رزقددو اهلل مددازب ولددرت الصددا مين، وحججددت واععمددرت، وبددذلت ذلددك فددي وجددوه الخيددر، الثالددث: وفط دد
في مالو بلير  طب))ولم يرزقو عمماب فيو يخفي عممو وفي عصرفاعو وفي بذلو لممال قال:  يئىذا إنسان س، عمماب((
 ،اوز يعمدم هلل فيدو حق د ،))ز يعقي فيو ربو وز يصل فيو رحمويخبط يعني: يعصرف فيو عمى غير اىعدا ، ، عمم((

 .ىداية وعمماب  لم ُيعط   -هل اهلل العافيةنس-لكنو  عطي مازأُ ، فيذا بهخبث المنازل((
نيعددو فوزرىمددا بفيددو  ،لعممددت فيددو بعمددل فددالن  عممدداب فيددو يقددول: لددو أن لددي مدداز))وعبددد لددم يرزقددو اهلل مددازب وزقددال: 
 ، كفالنجازة أذىب وأسافرألو أن عندي مثل مال فالن كان كل زحموا ىذا ما عمل لكن يعمنى يقول: ، (( سوا

وأن اإلنسدان  ،وىذا يددل عمدى أىميدة النيدة ،، فيذا مماثل لو في الوزر مع أنو ما عملا يعرك شي اب يفعل ويفجر وم
فددمذا كددان اإلنسددان ز يسددعطيع أن يبددذل وأن يقدددم فددال أقددل مددن أن عكددون نيعددو  ،وقددد يددنحط وينسددحب ،قددد يبمددا بيددا

ت كدذا وفعمدت كدذا مدن وجدوه الخيدر فعمد تويقول: لو كان عندي مثدل فدالن كند ،صالحة ينوي الخير دا ماب ويعمناه
عددز -ويحصددل لددو مددا يحصددل ليددؤز  مددن الثددواب واألجددر، وىددذا مددن لطددف اهلل  ،ومددا إلددى ذلددك مددن أجددل أن يددؤجر

  .بعباده -وجل
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد، واهلل أعمم ،ىذا                    

 


