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 باب بيان كثرة طرق الخير
  

الصالحين   رياض كتاب  من الخير  طرق  كثرة بيان  باب شرح   

 

َ  فَإِن   َخْير   ِمنْ  تَْفعَلُوا  َوَما : ﴿ تعالى هللا قال :  البقرة ﴾ ] َعِليم ِبهِ   ّللا 

ُ  َيْعلَْمهُ  َخْير    ِمنْ  تَْفعَلُوا  َوَما  : ﴿تعالى وقال ،[215 :  البقرة ﴾ ] ّللا 

ة   ِمثْقَالَ  َيْعَملْ   فََمنْ  : ﴿تعالى وقال ،[197 :  الزلزلة ﴾ ] يََرهُ  َخْيًرا ذَر 

  واآليات ، [15: الجاثية ﴾ ] فَِلنَْفِسهِ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ  : ﴿تعالى وقال ،[7

. كثيرة الباب في   

 

مةُ  قال :-  هللا رحمه -  عثيمين  ابنُ  العَّل   

  ،( الخير طرق  كثرة بيان باب : )-  تعالى  هللا رحمه -المؤلف قال

  من عباده على - وجل   عز   - هللا  فضل من  وهذا كثيرة طرق له  الخير

  هذه وأصول  الكثير، والثواب واألجور، الفضائل لهم تتنوع  أن أجل

ا : ثَّلثة   الطرق   هذا من مركب وإما مالي، بذل  وإما بدني، جهد إم 

ا. الخير طرق أصول هذه وهذا،   البدن؛ أعمال فهو البدني الجهد أم 

  المالي البذل وأما  ذلك، أشبه  وما والجهاد، والصيام، الصَّلة، مثل

كوات، فمثل   المركب وأما  ذلك، أشبه  وما والنفقات، والصدقات، الز 

  بالنفس،  ويكون بالمال  يكون فإنه بالسَّلح؛ هللا سبيل في الجهاد فمثل

  للعباد تتنوع  أن أجل من  جدًّا، كثيرة األصول هذه أنواع ولكن

  من الناس  لمل   واحًدا طريقًا  الخير كان لو. يملُّوا  ال حتى الطاعات، 
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  أرفق  ذلك كان  تنوع إذا ولكن االبتَّلء، حصل ولما وسئموا، ذلك

.االبتَّلء  في وأشد بالناس،   

 

  ،[148: البقرة﴾ ] اْلَخْيَراتِ  فَاْستَبِقُوا : ﴿ الباب هذا في تعالى هللا قال

  ،[ 90: األنبياء ﴾ ] اْلَخْيَراتِ  فِي يَُساِرُعونَ   َكانُوا إِن ُهمْ  ﴿ : تعالى وقال

. كثيرة طرق  بل واحًدا، خيًرا ليست الخيرات أن  على يدل وهذا  

  

  َوَما : ﴿تعالى  قال طرق، له  الخير أن  إلى  تشير آيات   المؤلف  ذكر ثم

ُ  َيْعلَْمهُ   َخْير   ِمنْ  تَْفعَلُوا   فَإِن   َخْير   ِمنْ  تَْفعَلُوا  َوَما  ﴿ ،[197: البقرة﴾ ] ّللا 

 َ ة   ِمثْقَالَ  َيْعَملْ   فََمنْ  ﴿ ، [215: البقرة ﴾ ]  َعِليم ِبهِ  ّللا  ﴾   يََرهُ  َخْيًرا ذَر 

  ليست  الخيرات  أن  على تدل كثيرة، هذا في واآليات ،[7: الزلزلة ]

. واحًدا جنًسا  أو  واحًدا، فرًدا أو  واحًدا، صنفًا   

 

  رسول يا: قلت: قال -  عنه هللا  رضي - جنادة بن  جندب ذر أبي عن

.   سبيله«...  في والجهاد باهلل اإليمان: »قال أفضل؟  األعمال أي هللا،

.   ثمنا«  وأكثرها  أهلها عند  أنفسها: » قال أفضل؟ الرقاب أي: قلت

  يا:  قلت.  ألخرق« تصنع  أو صانعا  تعين : »قال أفعل؟  لم فإن: قلت

  تكف: ... » قال العمل؟ بعض عن  ضعفت  إن أرأيت هللا، رسول

. عليه متفق .  نفسك« على منك صدقة فإنها  الناس؛ عن شرك  
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