
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحينشرح 

  "فْلى وابدأ بمن تَعوُل ِمن اليِد الساليد العليا خَير ":-رضي اللَّه عنه-شرح حديث حكيِم بن ِحزاٍم 
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ

  . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
      المعيشة واإلنفاق وذم السؤال من غير ضرورة أورد المصنف في باب القناعة والعفاف واالقتصاد في 

اليد ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي : -رضي اهللا تعالى عنه- حديث حكيم بن حزام -رحمه اهللا-
 ، ومن يستعفف يعفه اهللا، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول،العليا خير من اليد السفلى

  . متفق عليه،)١()) يغنه اهللاغِنومن يست
 : والمقصود به، سبق الكالم على هذا المعنى))اليد العليا خير من اليد السفلى((: -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 

  .أن يد المعطي أفضل من يد اآلخذ
 عن هذا من -رضي اهللا تعالى عنه- سئل أبو هريرة ))وابدأ بمن تعول((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 

 ،أطعمني واستعملني:  يقول، وخادمك، أو فارقنيأنفق علي:  تقول،زوجتك: المقصود بمن تعول؟ فقال
 -عز وجل- والمقصود أن كل من تحت يده ممن استرعاه اهللا ،ل بهؤالء فمثّ،؟إلى من تتركني:  يقول،وولدك

 ،وكذلك أيضاً الوالد والوالدة ،ن له من ولد وبنت وهم م، من يجب عليه نفقتهم،إياهم فهؤالء هم من يعولهم
  . فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، ال يجدون،ا إذا كانوا يحتاجون إليه وإن علو، اآلباء:يعني

  :  أن اإلنسان ال يكون كما قيل: بمعنى))ابدأ بمن تعولو((
   عن القصد الضالُلهذا بني بطنها  ***   أخرى وضيعتْ أوالدكمرضعٍة

 ولربما أخذوا من ، ومن تحت يده من ولد وزوجة ونحو ذلك هم بحاجة،أو يتصدقينفق على األبعدين فال 
  . لكنه ال ينفق عليها، وزوجها غني، المرأة تأخذ صدقة وزكاة: كما نسمع أحياناً،الناس الصدقات

  والواقع أن هذا من الصدقة،كثير من الناس يظن أن ما يبذله اإلنسان ألهله وولده أن هذا ليس من الصدقةو
 والنفقة على هؤالء ، وقد مضى شيء من هذا،الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا األحاديث ،التي يؤجر عليها

  . والنفقة على غيرهم هي من قبيل المستحب،هي من قبيل الواجب
 فالواجبات في ، بشيء أحب إليه مما افترضه عليهم-تبارك وتعالى-ومعلوم أنه ما تقرب العباد إلى اهللا 

 في األمور الضرورية : يعني، يدخل فيه بالقدر الواجب النفقات الواجبة وذلك،زان أثقل من المستحباتالمي
 ، وما زاد على ذلك من غير إسراف فإن اإلنسان يؤجر عليه، في ضروراتهم،من الملبس والمأكل والمشرب

 وما إلى ذلك فمثل هذا ال ،عمةأما التوسع الزائد الذي يفسد نفوسهم ويورثهم شيئاً من البطر والزهد في الن
  .يحمد

                            
، ومسلم، كتاب الزكاة، باب )١٤٢٧: (، برقم)٢/١١٢(ة إال عن ظهر غنى،  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدق-١

 ).١٠٣٤: (، برقم)٢/٧١٧(بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي اآلخذة، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ن إ:  قال))ما كان عن ظهر غنى(( بعضهم فهم هذه الجملة ،))وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى((: يقول
 ، إنسان غني:يأ ))ما كان عن ظهر غنى(( ،التنكير هنا يدل على أن المتصدق في حال من الغنى الواسع

 ، وهذا بعيد، أنك تعطي المتصدق عليه ما يغنيه: أي)) ظهر غنىما كان عن((وبعضهم فهم منها أن المراد 
فيما زاد عن ضرورات  بمعنى أنه ))ما كان عن ظهر غنى(( أن المراد -واهللا تعالى أعلم-واألقرب 

أن  فلو كان المقصود ،)٢())أفضل الصدقة جهد المقل((: -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا يقول النبي ،اإلنسان
 لكان ذلك معارضاً فيما يبدو لقوله معنى أنه تصدق اإلنسان الغني جداا كان عن ظهر غنى بأفضل الصدقة م

 بأن -وكالهما صحيح- فنجمع بين الحديثين ،))أفضل الصدقة جهد المقل((: -صلى اهللا عليه وسلم-
يبقى  ال  بحيث إنه إن تصدق به، ما كان زائداً على ضرورات اإلنسان:أي: ))عن ظهر غنى((المقصود 

 فأفضل الصدقة ، أو ال يجدون ما يسترهم من اللباس، أو أن أوالده يتضاغون جوعاً،يعاني الجوع أو العري
 ))ومن يستعفف يعفه اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم- ثم قال ، يزيد عن ضروراته:ما كان عن ظهر غنى يعني

 ، وال يمد يده ألحد،أنه يتعفف ال يسأل الناس بمعنى ، يطلب العفاف: يعني،))يستعفف((السين والتاء للطلب 
 أما ،))من يستعفف يعفه اهللا(( ، يعينه ويغنيه عن خلقه أجمعين-عز وجل- فإن اهللا ،وال يحتاج إلى المخلوقين

سد  قد ال تُ،-نسأل اهللا العافية-نزل بهم حاجاته وضروراته وفقره فمثل هذا  وي،الذي يمد يده ويسأل الناس
 واهللا ، بمخلوق فقير ضعيفحال من البؤس؛ ألنه أنزل حاجته  وإنما يبقى في،نتهي فقره وال ي،جوعته

  .المستعان
 يعني ، يطلب الغنى: أي، السين والتاء للطلب: يستغن،))يغنه اهللاِن يستَغ ومن ،من يستعفف يعفه اهللاو((: قال

 ، حاجاته-عز وجل- فيكفيه اهللا ،لناس أنه ال يحتاج إلى ا: بمعنى))يغنه اهللا(( ، عنهم يستغن،عن المخلوقين
 عان فاإلنسان ي،)٣())المعونة على قدر المئونة(( :أن -صلى اهللا عليه وسلم-وهذه النفس كما جاء عن النبي 

 وأنه سينزل عليه -تبارك وتعالى- فإذا فهم اإلنسان هذا المعنى فإنه يطمئن إلى ألطاف اهللا ،بقدر ما ينزل به
 وإنما يبتلى ، ال ينزل بعبده مكروهاً ليكسره-عز وجل- واهللا ،لمدد ما يحصل به كفايته والعون وامن الصبر

 له من عون اهللا ومدده  وينزل، ولهذا تجد من الناس من تنزل به أمثال الجبال،الناس على قدر دينهم وإيمانهم
 في ،التي حصلت مثالً هو يستغرب كيف استطاع أن يضبط نفسه في تلك المصيبة ،ما يتعجب هو منه أحياناً

ل اهللا عليه  فيكون نز، هو يتعجب من هذا،! كيف صار رابط الجأش، كيف استطاع أن يتمالك،ذلك المكروه
 تجد اإلنسان أحياناً لربما يأتي نصف النهار إذا لم ،من األلطاف والصبر والثبات والعون ما جعله بهذه المثابة

 وأنه قد يغمى ،اًئ إلى األكل لربما يشعر أنه ال يستطيع أن يعمل شي لم يبادر ولربما إذا،يأكل ترتعش أطرافه
 وهو ، لكن إذا كان صائماً ال يلتفت لشيء، فإذا أكل اطمأن وارتاح، ولربما يتغير خلقه ومزاجه،عليه ويتعب

ك  ومع ذل، وإذا كان صائماً لربما لم يتسحر، أو في أول الصباح، لربما أكل في الضحى كان مفطراًحينما
 أمده -عز وجل- لماذا؟ اهللا ، وال يخطر بباله شيء،يأتي منتصف النهار في اليوم الثاني وال يلتفت لشيء

                            
 ).٥٦٦: (، برقم)٢/١٠٩(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة )٨٦٨٧: (، برقم)٨/٣٩٢( أخرجه أحمد ت شاكر -٢
 ).٩٤٨١: (، برقم)١٢/٣٣٧( أخرجه البيهقي في شعب اإليمان -٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .وأعانه
  . أن يلطف بنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته-عز وجل-فنسأل اهللا 

 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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