
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 "..بٍ ْدِل َتْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطي  َق ِبعَ "َمْن َتَصدّ  - نه رضي اهلل-شرح حديث َأبي هريرة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 

قيال: قيال رسيول  -رضيي اهلل ععيالى عنيو-حديث أبيي ىرييرة  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "الكرم والجود"ففي باب 
فينن اهلل يقبمييا  -وال يقبيل اهلل الال الطييب-دل عمرة مين كسيب طييب ))من عصدق بع  : -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

  .(1)ه حعى عكون مثل الجبل((و  م  أحدكم ف  بيمينو ثم يربييا لصاحبيا كما يربي 
 .ل عمرة يعني بقيمة عمرةبعد، دل عمرة(())من عصدق بع  

دل ىيو ميا يكيون مقياباًل لمشيين أو نظييرًا ليو مين  يير ن الع يالمن أىل العمم مين يقيول: ، دل عمرة(())بع  وقولو ىنا: 
دل البعييير أو الدابيية فننييو يكييون ممييا قابمييو أو ماثمييو ميين جنسييو، ولييي ا يقييال: ِعيي ،"بِعييدل"جنسييو، ومييا كييان بالكسيير 

يحمييل دل، يعنييي: لييو مييا يقابمييو ممييا ىيي ا ِعيي :انبي الدابيية يوضيي  حمييالن فيقييالعمييى جيي -كمييا ىييو معمييوم-فيوضيي  
ي :وبيالفع  يقيال ،بمعنيى أنيو نظيير ليو مين جنسيو عمييا، ويقيال: ىي ا ِعيدل ىي ا مين  ال ا كيان دل بمعنيى ميا ي عيادلع 

 . ير جنسو من القيمة ونحو  لك
المغة، قالوا: ال فرق بين الِعدل والع دل كالىما ومن أىل العمم من ال يفرق بين ى ا وى ا، وى ا قال بو بعض أىل 

وى ه الجممة عوضي  معنيى ، دل عمرة من كسب طيب وال يقبل اهلل الال الطيب(())من عصدق بع  ىنا و بمعنى واحد، 
كمييا ثبييت  لييك فييي الحييديث ا خيير،  طيييب ال يقبييل الال طيبيياً  -عبييارك وععييالى-قييد اسييعقر فييي الشييرع وىييو أن اهلل 

ويكون أيضًا ىو في نفسو صالحًا ليس بمحرم في نفسو، يعني:  ،ال ي يكون مصدره صحيحاً  والكسب الطيب ىو
الخمر، الخنزيير ىيي فيي عينييا محرمية، وليسيت بطيبية بيل ىيي أعييان نجسية، وقيد يكيون ىي ا الوصيف مفارقيًا ليو 

المكاسيب المحرمية  ما كان من طريق الربا أو نحو  لك من ،والربا ،العدليسو  ،بسبب طريقة االكعساب مثل الغش
 .ال يقبل  لك -عبارك وععالى-فاهلل  ،كالقمار ونحوه فمثل ى ا ليس من الكسب الطيب

ثبييات صييفة اليمييين -عييز وجييل-فيييو الثبييات صييفة اليييد هلل ، ))فيينن اهلل يقبميييا بيمينييو((قييال:  وقييد دل عمييى ىيي ا  ،وا 
و ليك عميى ميا ، [67]الزمير: ْطِويَّمات  ِبَيِميِهمِ  }َوالسَّمَماَواُت مَ يقيول:  -عيز وجيل-واهلل  ،نصوص من الكعياب والسينة

 .الععنان بي ا الشينوىو القوة وأيضًا ا ،كما أن أيضًا  كر اليمين يعني معنى خاصاً  ،يميق بجالل اهلل وعظمعو
الفطييم ىيو  و  م يالف   حعيى عكيون مثيل الجبيل(( هو  م يف  ))فنن اهلل يقبميا بيمينو ثم يربييا لصياحبيا كميا يربيي أحيدكم قال: 

نن العيرب يععنيون بيو  ايية االععنيان بيل ربميا أوليوه مين فيالفيرس وىيو وليد  (2)يره(())م  من الدابة، وجان في رواية: 
                                                 

َدَقاِت َوالمَُّ  ََل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّارٍ رواه البخاري، كعاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب لقولو:  (1) َبا َوُيْرِبي الصَّ  }َيْمَحُق المَُّ  الر 
ََلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِنْهدَ  اِلَحاِت َوَأَقاُموا الصَّ ٌ  َنَمْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزُهوَن َأِثيٍم * ِإنَّ الَِّذيَن آَمُهوا َوَنِمُموا الصَّ ْو ََ   َرب ِهْم َوََل 

 (.1411، برقم )[277-276]البقرة:
(، وأحمد في 662، باب ما جان في فضل الصدقة، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل رواه العرم ي، أبواب الزكاة عن رسول  (2)



ومين المعميوم أنييم ميا كيانوا يكميون  ليك لممياليكيم وخيدميم بيل يقوميون  ،الرعاية والعناية أعظم مما يولون أوالدىم
ن بو، فينا  كر ليم أمرًا يعرفونو يقرب ليم ىي ا المعنيى مين اععنيان عمى عربية ى ا الفرس الصغير بأنفسيم فيععنو 

وىي ا عميى ظياىره، يعنيي بعيض ، ))حعيى عكيون مثيل الجبيل((بي ه الصدقة ولو كانت قميمية قيال:  -عز وجل-اهلل 
أن يكيييون الثيييواب مثيييل الجبيييل، وبعضييييم قيييال: الن الميييراد بييي لك ىيييو نفيييس  ،ن الميييراد بيييو الثيييوابال :أىيييل العميييم قيييال

، فن ا كان اإلنسان عصدق بلاير مثاًل -جل جاللو-وال مان  من ى ا المعنى، فيكون  لك عظيمًا عند اهلل  ،صدقةال
نميا يجيد  ليك أعظيم وأكبير أضيعافًا مضياعفة، ال ا  ،فننو ال يجيد صيدقعو كميا ىيي -عز وجل-فن ا قدم عمى اهلل  وا 

، ال ا -عبارك وععالى-عصدق ى ا اإلنسان بقطعة من المحم أو الخبز أو نحو ى ا فننو ال يجدىا كما ىي عند اهلل 
الحسييينة بعشييير أمثالييييا الليييى  -جيييل جالليييو-عنميييو عنيييد اهلل  هو بسييياعة فننيييو يجيييد  ليييك عظيميييًا، ىييي عصيييدق بثيييوب أ

كييون بقييدر عالعمييرة عكييون بقييدر أو قيميية العمييرة  ،أضييعاف كثيييرة، وىيي ا الحييديث يوضيي  ىيي ا سييبعما ة ضييعف اللييى
بمميييون،  ،لييو عصييدق اإلنسييان بشيين أعظييم ميين العمييرة عصيدق بييدار، عصييدق بييأرض، عصيدق بما يية ألييفو الجبيل، 

-هلل أعظيم مين الجبيل، وىي ا مين لطيف ا ؟،-عز وجل-عصدق بمقدار كبير من العمر فكيف  لك يكون عند اهلل 
ميا  ،، يعني: السيي ة بواحيدة"عشراعو ويل لمن  مبت آحاده"ولي ا يقول أىل العمم:  ،بيم عوبعباده ورحم -عز وجل

ال  ، لو مو كان األمر ك لك ليمك الناسفعكون مثل الجبل، يعني: ما ععظم وعكبر وععضاعف م  األيام والميالي وا 
أمييا  ،ولكنيييا عبقييى كمييا ىييي ،أحييد اومييا يعرعييب عمييييا لمييا نجييعقوباعيييا زارىييا و و كانييت السييي ات ععنييامى وععظييم فييي أ

عشيراعو،  -ةالسيي ة يعنيي بواحيد-  الحسنة فععظم، الصدقة ععظم حعى عكون مثل الجبل، فويل لمن  مبت آحاده 
يعني: ى ا ال ي ا حاد عغمب عنيده العشيرات معنياه أن الحسينات عنيده قميمية ميا عنيده حسينات عي كر، فسيي اعو لميا 

فدل عمى أنو مفمس ليس  ،م  أن الحسنات بي ه المثابة من المضاعفة ،ي الميزان زادت عمى الحسناتوضعت ف
-حينميا يبيين لنيا  ليك عميى لسيان رسيولو  -عبيارك وععيالى-، واهلل او نوبيو ومعاصييو كثييرة جيد   ،لو حسنات عي كر

 ،-عييز وجييل-لة ىيي ادخييار عنييد اهلل وأن المسييأ ،فننييو ير بنييا بالصيدقة فيينعمم أنيييا مخموفيية -صيمى اهلل عميييو وسييمم
وسييماه بيعييًا وسييماه ، [245]البقييرة: }َمممْن َذا الَّممِذق ُيْضممِرُض المَّممَ  َقْرًضمما َحَسممًها ى  لييك عجييارة وسييماه قرضييًا وليي لك سييم  

وكييل ىيي ه  ،وسييمى  لييك  بنيياً  ،وعجارعييو سييماه خاسييراً  -عييز وجييل-ى ميين لييم يفميي  فييي عممييو ميي  اهلل وسييم   ،شييران
ل فيييي العجيييارات، فالعبيييد ال ا سيييم  مثيييل ىييي ه األميييور اطمأنيييت نفسيييو وارعاضيييت وصيييار ميييا يعطييييو األلفييياظ عسيييععم

ويعصدق بو أوثق في نفسو مما في يده؛ ألن  لك  ىب اللى داره األخرى وىو سينعقل اللييا وال محالة، أرأيعم أحدًا 
  .بقي؟

وفيي الغيد  ، ه المحظية فيي ىي ه الميميةواهلل أعميم مين سييموت بعيد ىي ،كل الناس يموعون، وفيي كيل ييوم نيودع أناسياً 
هَُّهمْم َمي تُموَن النما ىي مسألة وقيت  ،وبعد الغد فينبغيي  ،فينعقيل اإلنسيان الليى داره األخيرى، [31]الزمير: }ِإهََّك َمي ت  َواِ 
 وأن يوسعيا وأن يبرد مضاجعو بعمل يقدمو  خرعو. ،أن ينورىا

ياكم عمى أنفس -عز وجل-أسأل اهلل  وأن يغفر لنا ولوالدينا وإلخواننا  ،نا، وأن يصم  قموبنا وأعمالناأن يعيننا وا 
 المسممين.

                                                                                                                                                                  

 (.1012(، وقال محققوه: "السناده صحي  عمى شرط الشيخين"، وصححو األلباني في صحي  الجام ، برقم )7634المسند، برقم )



 وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


