
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 الَفْضَل َخيٌر َلَك" َتْبُذلَ  نْ أَك "َيا اْبَن آَدَم ِإ    - ع  رضي اهللُ -بِن َعْجالَن  شرح حديث َأبي ُأَماَمَة ُصَدي  
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

رضاي اهلل ععاالى -أباي أمماما   هلل حاديثأورد المصاف  رحماا ا "والجاود وانففااف فاي وجاوخ الخيارالكارم "ففي باا  
ا شار عمساك   ن  أالفضل خيار لاك، و  عبذل   ))يا ابن آدم إفك أن  : -صمى اهلل عميا وسمم-قال: قال رسول اهلل  -عفا

 .رواخ مسمم، (1)ى((لك، وال عالم عمى كفا ، وابدأ بمن ععول، واليد العميا خير من اليد السفم
المقصود بالفضل يعفي ماا زاد عماى ، الفضل خير لك(( عبذل   أن  ))يا ابن آدم إفك : -صمى اهلل عميا وسمم-قولا 

 الفضااال خيااار لاااك، وأن   عباااذل   أن  ))إفاااك  ،الحاجااا ، ماااا زاد عااان حاجعاااا فاااي ففقعاااا عماااى ففساااا وعماااى أ ماااا وعيالاااا
ن عمسااك  وضااب ا بعضاا م: ، ا((عمسااك   ولااايس  ،يعفااي: أفااك سعحاساا  عميااا، ))شاار لااك((، ال ماازة كساارب، ا(())واِ 

 ،فإن ذلك ال يحرم ؛ليس  ذا  و المقصود ،المقصود أن انفسان إذا أبقى عفدخ ما يزيد عمى قدر حاجعا أفا يأثم
-ولكن انفسان يمحاسا  عماى ماا عفادخ مان الماال، ول اذا قاال  ،والمال  الما أن انفسان يخرج زكاعا فميس بكفز

يعفاي: ال ، ))وال عاالم عماى كفاا ((يعفي: مقارفا  بإففاقاا، قاال: ، شر لك((ا عمسك   ن  أو )): -اهلل عميا وسممصمى 
بمعفاى أن انفساان إذا أبقاى عفادخ ماا يقيماا  ))ال عاالم عماى كفاا ((بقي عفادك ماا عقاوم باا حاجعاك، عالم حيفما عم 

يعفااي: حيفمااا عمففااف مااا زاد ، ))ال عااالم عمااى كفااا ((ويمكاان أن يكااون المااراد  ،ويقاايم أ اال بيعااا فإفااا ال يمحقااا لااوم
لكن إن أبقيت عمى أكثر من  ذا فإفك  ،إليا حاجعك فإفك ال عالم في  ذخ الحال  أو عقعصر عمى ما عدعووعمبقي 

))ياا : -صامى اهلل عمياا وسامم-يعفاي: حيفماا قاال الفباي ، ))ال عالم عمى كفا ، وابدأ بمان ععاول((عمحاس  عميا، 
 ا  يا  حيفماا يففاف انفساان  اذا الماال وال يمساك يبادأ بمان يعاول، وج  ، الفضل خير لك(( عبذل   أن  إفك ابن آدم 

بمعفى أفاا يففاف ذلاك ابعادان بمان عحات يادخ؛ من ذلاك مان الففقاات الواجبا  فيبادأ انفساان بالواجا  وال يبحاث عان 
امبوا  السابق  وامحادياث العاي عضامفع ا ع من عحت يدخ، وفحن عرففا من خالل والففق  المسعحب  ويضي   ،البعيد

 ،أن انفسااان يااؤجر عمااى ففقعااا عمااى ففسااا وعمااى أ مااا وعيالااا، فالمقصااود أن  ااذخ الجمماا  عبااين لفااا وجااا انففاااف
))واليااد العميااا خياار ماان اليااد ثاام قااال: ، اباادأ بماان ععااول((و ))يقاادم ماان يجاا  عميااا ففقعااا  اوأفاا ،انفسااان وبماان يباادأ
 ،ن اليد العميا عمى قول عام  أ ال العمام الياد المع يا إوقمفا:  ،جمم  مضت وسبف الكالم عمي او ذخ ال، السفمى((

و اي الياد اذخاذة، وال شاك أن مان كاان محسافاي إلاى  يارخ أفاا أفضال ممان ، ))خيار مان الياد السافمى((اليد المففقا  
  كان مفعقراي إلى الفاس ويأخذ أموال م ويفعقر إلي م.

ياكم  داة م عدين. -عز وجل-فأسأل اهلل  ياكم بما سمعفا، ويجعمفا وا   أن يففعفي وا 
 وعمى آلا وصحبا. ،وصمى اهلل عمى فبيفا محمد

                                                 

رواخ مسمم، كعا  الزكاة، با  بيان أن اليد العميا خير من اليد السفمى، وأن اليد العميا  ي المففق  وأن السفمى  ي اذخذة، برقم  (1)
(1301.) 


