
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

اَل" وحديث  :فقالَ  َشيئًا َقط   -صمى اهلل عميو وسمم- "َما ُسِئل رسوُل اهلل -اهلل عنورضي -شرح حديث جابٍر 
 َيا اْبَن آدَم ُيْنَفْق َعَمْيَك " َأعِط ُمْنِفقًا َخَمفاً" وحديثو "أنِفقْ  "المُيم   -رضي اهلل عنو-أبي ُىريرة 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
رضييب اهلل اعييالى -حييديث إلييابر  -رحمييا اهلل-ففييب بيياك الوييرم والإلييود وا وفيياا فييب وإلييول الخييير أورد المصييو  

 .عليامافا ، (1)"ال :فقال شيئًا قط   -صلى اهلل عليا وسلم-ل رسول اهلل ئما س"قال:  -عوا
شييئًا  -صيلى اهلل علييا وسيلم-ل ئوويرة فيب سيياا الوفيب فليب للعميوم، بمعويى: أويا ميا سي "شييئاً ي "، في"ل شييئاً ئما سي"

ن رإلاًل سألا رداءل إسائاًل حاى  -صلى اهلل عليا وسلم-فوان ال يرد  ،"فقال ال"قلياًل وال وثيرًا وال إللياًل وال حقيرًا 
 أحا بقول القائل: -وسلمصلى اهلل عليا -فأعطال إيال، وهو 

 ل وعم  ؤ واوت ال لوال الاشلد  *** إال فب اشلدل  ما قال ال قط  
والييري  المرسييل  معلييوم أولييا اسييوا  ،(2)وييان أإلييود بييالخير ميين الييري  المرسييل  -صييلى اهلل عليييا وسييلم-فرسييول اهلل 

الإلييود والبييكل ي عطييب دون أن ربعيي ، وهوييكا يوييون أهييل ويوييلل علييى اقرر الم   ،المطيير فيوييلل علييى اقرر القفيير
اة، والومياكج واقمثلي  يدقا وي وقير هيل هيكا ا وسيان يسياحا أو ال يسياحاا قن بياك الصيدق  أوسيا مين بياك اللوي

ومن حال أصحابا ومن حال سل   -صلى اهلل عليا وسلم-الاب ادل على هكا المعوى من حال الوبب  اوثيرة إلد  
 -رحميا اهلل-عليى ومياكج فيكة فيب هيكا البياك، الشييخ عبيد العلييل بين بيال  وعر  ووق  ،هكل اقم  إلى يوموا هكا

، ومعلوم أن هؤالء ال يلبسون هكا وليي  مين ليليم، -البشت-إلاءل رإلل من بعر البالد ا فريقي  فسألا عباءاا 
ألا آخير فقال لا: وعطيك أفضل من هكا، وعطيك إلديدًا، قال: ال، أريد هيكا اليكي علييك، فخلعيا وأعطيال إييال، وسي

أيضًا أحد طلب  العلم قال: أريد موك هديي ، فأخيك الشييخ رداءل وويان إلدييدًا مين أإليود اقويوا  فأعطيال إييال، فعليى 
فيب هيكا، وقيد احيدثت فييا  -رضيب اهلل اعيالى عيولم-وسييأاب ومياكج مين أحيوال السيل   ،ول حال هكا باك واسيا

رد وميياكج ميين أحييوال هييؤالء البيياكلين الموفقييين، و أ   ،فييب رمضييان قبييل سييووات سييبع  عشيير يومييًا بعييد صييالة العصيير
 .واوت هكل حالا -صلى اهلل عليا وسلم-الوبب ف

))ميا مين ييوم يصيب  العبياد فييا : -صلى اهلل علييا وسيلم-قال: قال رسول اهلل  -رضب اهلل عوا-وعن أبب هريرة 
 .(3)ا((ممسوًا الفً  الللم أعط   ا، ويقول اآلخر:موفقًا خلفً  إال ملوان يولالن فيقول أحدهما: الللم أعط  

                                                           

(، ومسلم، وااك الفضائل، باك ما 6334روال البخاري، وااك اقدك، باك حسن الخلا والسخاء، وما يورل من البخل، برقم ) (1)
 (.2311)شيئا قط فقال ال ووثرة عطائا، برقم  -صلى اهلل عليا وسلم-سئل رسول اهلل 

يوون فب رمضان، برقم  -صلى اهلل عليا وسلم-روال البخاري، وااك الصوم، باك أإلود ما وان الوبب إشارة إلى حديث ( 2)
 (.2332أإلود الوا  بالخير من الري  المرسل ، برقم ) -صلى اهلل عليا وسلم-(، ومسلم، وااك الفضائل، باك وان الوبب 1032)
}َفَأم ا َمْن َأْعَطى َوات َقى * َوَصد َق ِبالُحْسَنى * َفَسُنَيسُِّرُه ِلْمُيْسَرى * َوَأم ا َمْن روال البخاري، وااك اللواة، باك قول اهلل اعالى:  (3)



 ((.))ما من يوم ،وورة فب سياا الوفب "يوم"يعوب: ول يوم بال اساثواء؛ قن ، ))ما من يوم يصب  العباد فيا((
والمقصود بالموفا هوا من يوفيا فيب  ،((اموفقًا خلفً  الللم أعط  يصب  العباد فيا إال ملوان يولالن فيقول أحدهما: ))

وهويكا الوفقي   ،اقمور الواإلب  واقميور المسياحب  فييدخل فيب كليك اللوياة والوفقي  عليى اقهيل والعييال وميا إليى كليك
  .المساحب  هب داخل  فب هكا

وفسا، يحامل أن  أعطا الفًا فبمعوال هوا الدعاء عليا بالال  قد يوون ، ((اممسوًا الفً  أعط  ))ويقول اآلخر: الللم 
ييإيعوييب: فييب حالييا وعملييا بحيييث  ال، وقييد يوييون المقصييود أعطييا الفيياً يوييون أعطييا الفييًا فييب كلييك الميي ل وييا ال ي حص 

فيوون حالا إليى الي ، فيحاميل هيكا  ،وال فب طلك رلا ،فال يبارك لا فب عمل وال فب سعب وال فب بكل ،مطلوباً 
بحييث ي يدعى عليى اليكي  ل فب كلك الوفقات المسياحب  أيضياً هل يدخ، ((اممسوًا الفً  أعط  ))الللم لون قولا:  ،وهكا

 ،هييكا ال يخلييو ميين إشييوال ايوفييا فييب سييبيل الواإلبييات ولووييا ال يوفييا فييب سييبيل المسيياحبات يييدعى عليييا بييالال 
الييكي يمسيك عيين الوفقيي  الواإلبي  مثييل اللوياة والوفقيي  عليى اقهييل والعيييال أي إلبيات افييمون أن يحمييل كليك علييى الو 

عليى مين واويت هيكل صيفاا،  -وهيكا ليا وإليا إلييد مين الو ير-ار عليلم وما أشبا هكا، ويموين أن ي حميل كليك ويق
خييرج ميين يييدل شييبء، فاوييون هييكل صييفاا ال أوييا فييب كلييك اليييوم مييا أوفييا شييحي  ال ي   :يعوييب: يقييال فييالن ممسييك أي

أعييط ممسييوًا )) ،فيوييون الييدعاء عليييا بلييكا االعابييار ،لسييبك أو آلخيير لييكهول أو اوشيي ال لووييا ميين شييأوا ا وفيياا
هكل صفاا وهكا حالا وهكا ديدوا لون يحسن با وسان إكا أراد أن ي بارك لا فيب ماليا وميا  تيعوب: من واو، ا((الفً 

 :قدسباليث فب الحد قال: قال اهلل اعالى -رضب اهلل عوا-يدل عليا الحديث اآلخر الكي بعدل حديث أبب هريرة 
    .مافا عليا، فلكل قاعدة، (1)عليك(( ا  يا ابن آدم ي وف   ا  ف  ))أو
وهيكا ييير صيحي ، إكا أوفيا ا وسيان فيب الوإليول الصيحيح  مين  ،وثير من الوا  ي ين أويا إكا أوفيا وقيل مالياو 

(( عليييك ا  يييا ابيين آدم ي وف يي ا  أوف يي))إليييا  -عييل وإلييل-الواإلبييات والمسيياحبات فيي ن كلييك يوييون سييببًا لييرلا يسييوقا اهلل 
فمين أراد أن يبيارك  ،هكا مبوب للمإللول، أي: أن اهلل يوفا علييك، فليب مخلوفي  يعيور ا وسيان عوليا، ا(())ي وف  

، موفقًا خلفًا، الللم أعط ممسوًا الفا(( أعط  ))الللم ، ))أوفا ي وفا عليك((لا فب مالا فعليا أن ي راعب هكل المعاوب 
قواعد هيب سيبك لاوثيير  هكل ثالث، (2)((ب اهلل عليك  وو  ب في  وو  ، وال ا  اهلل عليك  ب ب في حص  ))ال ا حص  وهوكا أيضًا 
ي ،عليى العبيد -عيل وإليل-ا والبرو  فييا وسيع  عطياء اهلل ئالرلا ووما ، (())فييووب اهلل علييك  ب وو  ب وال ا يال ا حص 

كا صير  ريياال ا يإلل  يعد عد  البمعوى أن ا وسان   دقيقًا وم كهك ووم خيرج وويم يبقيى وويم الميلاويي  للشيلرا واف
يييير أربعمائيي  ت أوييت وأوالدك، و ييام،  -الشييااء-لييك فييب هييكا الموسييم لييي  ة أميير اوييم اييوقلا ووييكا واسييمعب يييا 

ل هكا وخيالل، الوليد قصر الثوك ويطو  يلبسوا ثياك العام، الولد يفصل هكا و ا ،!حااإلون أوثر يا أخبيطيك قد 
ال واو بحإلماالوبير هو الكي ي شارى لا فقط؛ قوا ما فب شبء  ، هكا ال إشوال ثياك اقك ا قصر لا، وهوكا تواف

 يوون مقارًا بحييث يحسيك هيكا يعير  ميا يخيرج ال ،فيا ا وسان ال يوون مسرفًا لون أيضًا ال يوون ا وسان مقاراً 
                                                                                                                                                                                                 

(، ومسلم، وااك 1442، برقم )مال خلفا(())الللم أعط موفا  [11-6]الليل: {َبِخَل َواْسَتْغَنى * َوَكذ َب ِبالُحْسَنى * َفَسُنَيسُِّرُه ِلْمُعْسَرى
 (.1313اللواة، باك فب الموفا والممسك، برقم )

 (.5352روال البخاري، وااك الوفقات، باك فضل الوفق  على اقهل، برقم ) (1)
 (.1433روال البخاري، وااك اللواة، باك الاحرير على الصدق  والشفاع  فيلا، برقم ) (2)



ن هيكلا و الخمسي كهبيتين أيلاوي  خالل هكا اقسبو  أو خالل هكا الشلر، و ووم وقل ووم الم ،من ت وما يدخل
كا حسك ا وسان بلكل الطريق  فلكا سبك للمحا، واإلد من هم بلكل المثاب  دائمًا فب ألم  و العشرةا  كهبتين أو  اف

فييب وسييط  رييي و مييا وييلل، اقسييواا فاأعلييى الصييرافات، ياأوييد هييو الرااييك وييلل  يرسييييوا يير ماييى ولاييي  الشييلر و 
ميا  لمياكامين وثيرة الماسيوقين، طييك والسيبك  ،حقيون مين وثيرة الموويراتإكا إلاء آخر الشلر الليئ  ميا يال ،الشلر
و مدرسي  وهيو أيضيًا ويكلك، هيب أربعي  أيين ايكهك أميواللم اللوإلي  مو في  أوص  الشلرا ما عودهم،  فب ااسوقو 

ب ب في حص  ال ا حص  ))ن، وص  الشلر ما فب شبء، أين اكهكا و عشر وهو أربع  عشر، هكل وما ثماوي  وعشر 
ممسيوًا  ا، وأعيطأعيط موفقيًا خلفًي ))الللم ،((عليك ا  يا ابن آدم ي وف   ا  أوف  ))، ((ب اهلل عليك  وو  ب في  وو  ، وال ا  اهلل عليك  

ييالشييبء الب يعوييب ا لييا وو  ا يي، ((اممسييوًا الفًيي ا، وأعييطأعييط موفقييًا خلفًيي الللييم))هييكل  را   ، ا((الفًيي رة مييثاًل أو ا ويياء ص 
حوام ا يالا ووحو كلك، فال يخرج موا شبء خرج موا شيئًا، هيكا حيال ا فال ي  سبهكا المال ويح ر  صي ،إيالقا واف

خرج من يديا شبء، وهكا ااعإلك أحياوًا وا  يملوون الماليين وما وسما ا وسان البخيل فيعد القليل والوثير ال ي  
أويا فقيدها،  اقول المرأة: يعويب أقيام اليدويا وال أقعيدها مين أإليل خمسيين ريياال ن إشواالت ومن أسئلالم ووكا ووكام

وال  اوال ألفًيخمسيين  تأوليا وقصي يعير  الخمسيينا ا وسيان عيادة  تواالموب أوب أخكالا، وي  عر  أوليا وقصي
فا وسيان ال يويون  !شيبء هائيل، ومالييينوقصت مميا فيب إليبياا  ، يعوب: وي  يعر  أن خمسين رياالخمسمائ 

ولوين أيضيًا  ،حا، ال وقصد هكا المعويىالبلكل المثاب ، وال يوون مضيعًا وال ي سر  وال يوفا المال فب يير وإلول 
عيل -  وما قال اهلل  ،اال ياوسا إلد  و  مقاًرا على اقهل والعيال  يوون ا وسان فب وإلول الخير وإلول البر، الوفق ال

 .[20ا سراء:سورة ] }َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَيا ُكل  اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًا{: -وإلل
 وأن يعيووا على أوفسوا. ،أن يبارك لوا ولوم فيما أعطاوا -عل وإلل-وأسأل اهلل  ،هكا

  وصلى اهلل وسلم على وبيوا محمد.
  
 


