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يئًا ِإال َنَلى اإِلْسالِم شَ  -مى اهلُل َنَلْيِو وَسلّ َصلّ - "َما ُسِئَل رُسوُل اهلل - ننورضي اهلل-شرح حديث َأنٍس 
 ث "َأْنُطوني ِرَداِئي"َلسُت ِبَباِخٍل" وحديوَ ُلوني سأَُلوني باْلُفحِش َأْو ُيَبخ  ُروني َأن يَ ُهْم َخي  َأْنطاه" وحديث "ِإنّ 

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

  والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
 -رضػي اهلل ععػالى عنػه-حديث أنػس  -رحمه اهلل-أورد المصنؼ  "الكـر والجود واإلنفاؽ في سبيؿ اهلل"ففي باب 

ولقػػد جػار  رجػػؿ ف عطػا   نمػػاإ  ،ـ شػػيئاإ إأ أعطػا عمػى اإلسػال -صػػمى اهلل عميػه وسػػمـ-ؿ رسػوؿ اهلل ئمػا سػػ"قػاؿ: 
النسػخ  الثانيػ   وفػي، ..."موا فػنف محمػداإ يعطػي مػف أ يخشػى الفقػربيف جبميف، فرجع إلى قومه فقاؿ: يا قوـ أسم  

ف  "، قاؿ: "يعطي عطار مف أ يخشى الفقر"مف رياض الصالحيف  كاف الرجؿ ليسمـ ما يريد إأ الدنيا فما يمبػث  وا 
إليه مف  أحب  حعى يكوف اإلسالـ "، "أحب   "، الصحيح "أحب  "، مضبوط  "إليه سيراإ حعى يكوف اإلسالـ أحب  إأ ي

   .، روا  مسمـ(1)"الدنيا وما عميها
مػف أجػؿ اإلسػالـ،  ؿئسػ، يعنػي: "عمى اإلسالـ شيئاإ إأ أعطا  -صمى اهلل عميه وسمـ-رسوؿ اهلل  ؿئسما "قوله: 

عػزازاإ لكممعػػه -عبػارؾ وععػػالى-  فػػي سػػبيؿ اهلل ؤ وعطػػا -ميػػه وسػمـصػػمى اهلل ع-ه ل ػفبذ    ؿئسػػمػػا " ،نصػػرة لػػديف اهلل وا 
    .يعني: مف أجؿ اإلسالـ، "عمى اإلسالـ

 .القميؿ والكثير، والجميؿ والحقيرهنا نكرة في سياؽ النفي فيعـ  "شيئاإ "، "شيئاإ إأ أعطا "
وهكػذا فػي يػوـ حنػيف حينمػا  ،كثيرة أ ع حصى فػي عػددها ا:  نمإ يعني ،"ولقد جار  رجؿ ف عطا   نماإ بيف جبميف"

منهػػا أعطػػى أبػػا سػػفياف مائػػ  مػػف اإلبػػؿ، وأعطػػى معاويػػ  مائػػ  مػػف اإلبػػؿ،  -صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ-رجػػع النبػػي 
وأعطى صفواف بف أمي  مائ  مف اإلبؿ، وأعطى األقرع بف حابس، وأعطى كذلؾ عيين  بف حصف، وجماع  مف 

ف كاف  وقاؿ أبياعه المعروف :  ،غضبف كالعباس بف مرداسقد أعطى بعضهـ دوف ذلؾ  هؤأر وا 
 بيف ع يين   واألقرع  ***   الع بيد أعجعؿ  نهبي ونهب  

 يعني: فرسه.      
 ***  وم ف عضع  اليوـ أ ي رفع  وما كنت  دوف امرٍئ منهما                              

يعطي عطار مف أ يخشى "وأعطى عيين  بف حصف مائ ، وأعطى األقرع بف حابس مائ ،  ،أعطا  أقؿ مف مائ 
، "فرجػػع هػػذا الرجػػؿ إلػػى قومػػه فقػػاؿ: يػػا قػػوـ أسػػمموا فػػنف محمػػداإ يعطػػي عطػػار مػػف أ يخشػػى الفقػػر"، قػػاؿ: "الفقػػر

بقػي  كػـ  يعني: بال عد وأ حساب؛ ألف مف يخشى الفقر يعد ويحسب كـ ذهػب  وكػـ عطار مف أ يخشى الفقر
ف  "عنػػدنا  كػػـ كػػذا  قػػاؿ:  حعػػى يكػػوف "يعنػػي: يمػػر عميػػه زمػػاف  ،"كػػاف الرجػػؿ ليسػػمـ مػػا يريػػد إأ الػػدنيا فمػػا يمبػػث وا 

حعى يكوف اإلسالـ، يعني: هػو فػي البدايػ  يسػمـ لطمػع وأ شػؾ أنػه كمػا ، "إليه مف الدنيا وما عميها اإلسالـ أحب  

                                                 

 (.2312أ وكثرة عطائه، برقـ ) :شيئا قط فقاؿ -صمى اهلل عميه وسمـ-روا  مسمـ، كعاب الفضائؿ، باب ما سئؿ رسوؿ اهلل  (1)



وف مػػف أجػػؿ عػػ ليؼ فهػػؤأر مػػف  يػػر المسػػمميف ي عط ػػ، [06العوبػػ :سػػورة ] وُبُهْم{}َواْلُمَؤل َفةةِ  ُللُةة: -عػػز وجػػؿ-قػػاؿ اهلل 
ع ليفػاإ لػه، وهػذا أحػد  ىي عط ػى مػف كػاف مػف ضػعفار اإليمػاف قموبهـ عمى اإلسالـ وعر يبهـ فيه، وهكػذا أيضػاإ ي عط ػ

رضػي اهلل -عمػه عمػر ولكف مف أهؿ العمـ وهذا كاف قد ف ،-عز وجؿ-المصارؼ المعروف  لمزكاة العي ذكرها اهلل 
واهلل ععػالى  ،وفي عط ػهػذا بػاٍؽ معػى مػا احعػيه إليػه فػنف هػؤأر و منع عنهـ هذا بعػد أف أعػز اهلل دينػه،  -ععالى عنه

  أعمـ.
ف  "  ،"إليػه مػف الػدنيا ومػا عميهػا كاف الرجؿ ليسمـ ما يريد إأ الدنيا فما يمبث إأ يسيراإ حعػى يكػوف اإلسػالـ أحػب   وا 

صػمى -في البداي  يسمـ لطمع ثـ بعد ذلؾ يرسخ اإليمػاف فػي قمبػه، هكػذا الػذيف خرجػوا مػع النبػي روا  مسمـ، فهو 
وخػرج  ،فػي  ػزوة حنػيف وهػو مشػرؾ -صػمى اهلل عميػه وسػمـ-، صػفواف بػف أميػ  خػرج مػع النبػي -اهلل عميه وسػمـ

ه ـز المسػمموف فػي  افمم -أو قريب-حعى إف صفواف بف أمي  كاف له أخ مف الرضاع   ،جماع  وهـ عمى الشرؾ
سػػكت اقػػاؿ: ا ف بطػػؿ سػػحر محمػػد، فقػػاؿ لػػه: و أوؿ الغػػزوة قػػاؿ ذلػػؾ الرجػػؿ: واهلل أ يػػردهـ منهػػزميف إأ البحػػر، 

ني رجؿ مػف هػوازف، يعنػي: أف يسوسػني رجػؿ مػف ب  ر  ني رجؿ مف قريش خير مف أف ي  ب  ر  فض اهلل فاؾ، واهلل ألف ي  
ف، مػف بػاب العصػبي ، يعنػي يقػوؿ: أف يسػودني رجػؿ مػف قبيمعػي قريش أحب إلّي مف أف يسوسني رجؿ مػف هػواز 

كوف السيادة لرجؿ مف هوازف؛ ألنه إذا انعصرت هوازف لف يردهـ شير؛ ألف أهؿ مك  خرجوا مع عأفضؿ مف أف 
قػػد  -صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ-، فالشػػاهد أف صػػفواف بػػف أميػػ  لمػػا رجعػػوا كػػاف النبػػي -صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ-النبػػي 

صػػمى اهلل عميػػه -ه أدرعػػاإ وقػػد ضػػاع بعضػػها فػػي الحػػرب وقػػد أصػػاب بعضػػها العمػػؼ، فممػػا أراد النبػػي اسػػععار منػػ
قاؿ: إني أجد في قمبي اليوـ ما لـ أكف أجد  قبؿ ذلؾ، يعني: مف اإلسالـ، وهكذا حس ف و  ىأف يعوضه أب -وسمـ

 .إسالمهـ كما هو معموـ
ػػ"قػػاؿ:  -رضػػي اهلل ععػػالى عنػػه-ثػػـ ذكػػر حػػديثاإ وخػػر وهػػو حػػديث عمػػر   -صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ-ـ رسػػوؿ اهلل قس 

 ،يعنػي: أعطػى أناسػاإ  ،"هػؤأر كػانوا أحػؽ بػه مػنهـ غيػر  ل   ،فقمػت: يػا رسػوؿ اهلل"، يعني: مف  نيمػ  أو فػير، "ماإ قس  
ـ خيرونػي ))إنهػ: -صػمى اهلل عميػه وسػمـ-فقاؿ له عمر: هناؾ مف هـ أولى مػف هػؤأر بهػذا العطػار، فقػاؿ النبػي 

 .روا  مسمـ، (1)بباخؿ(( ولست  موني أف يس لوني بالفحش ف عطيهـ، أو يبخ  
  والغمظػػػ  ظػػػاظمسػػػ ل  وبشػػػير مػػػف إسػػػارة األدب والففػػػي ال -صػػػمى اهلل عميػػػه وسػػػمـ-هػػػؤأر ألحػػػوا عمػػػى النبػػػي ف

هـ، وقطػع ف عطػاهـ لكػؼ شػر  ،، وشػر النػاس مػف أحسػف النػاس إليػه اعقػار لشػر -صمى اهلل عميه وسػمـ-هـ اف عط
))إنهـ خيروني أف يس لوني بالفحش فػ عطيهـ، ما قاؿ، قاؿ:  -رضي اهلل ععالى عنه-ألسنعهـ، فمما قاؿ له عمر 

  .))ولست بباخؿ((هـ بالبخؿ، يعني: إذا امعنعت أ ع  ، ((مونييبخ  أو 
صػمى -ع النبػي بينمػا هػو يسػير مػ"قػاؿ:  هأنػ -رضػي اهلل عنػه-وهكذا الحديث الذي بعد  حديث جبير بػف مطعػـ 

مػػف  "عمػؽ"، يعنػي: "قػه األعػراب يسػػ لونهم  فع  " يعنػي: مرجعػػه مػف  ػزوة حنػػيف، ،"فمػه مػػف حنػيفق  م   -اهلل عميػه وسػمـ
ػػ"أفعػػاؿ الشػػروع مثػػؿ شػػرع وطفػػؽ،  شػػجر   ،الشػػجر مػػف شػػجر العضػػا رةم  س ػػال ،"رةم  يسػػ لونه حعػػى اضػػطرو  إلػػى س 

حعػػى اضػػطرو  إلػػى "، رم  س ػػاللنػػاس يوقػػدوف منػػه ويسػػمونه بالباديػػ  فػػي الحجػػاز لػػه شػػوؾ، شػػجر معػػروؼ وأ زاؿ ا

                                                 

 (.1600روا  مسمـ، كعاب الزكاة، باب إعطار مف س ؿ بفحش و مظ ، برقـ ) (1)



ػػ فقػػػاؿ:  -صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ-فوقػػؼ النبػػي "، يعنػػي: بشػػػوكها، "-صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ-ردار   فخطفػػت   رةم  س 
،  عدد هذ  العضا ،ابقرإ و  او نمإ  يعني: إبال، "ماإ لقسمعه بينكـ((ع  ن    فمو كاف لي عدد هذ  العضا ئيي رداأعطون))
ثـ أ عجدوني  ،))لقسمعه بينكـرفوف أرض الحجاز مميئ  بهذ  األشجار العي فيها الشوؾ عمى مد البصر، قاؿ: عع

عػف نفسػه فهػي  -صػمى اهلل عميػه وسػمـ-روا  البخػاري، هػذ  األوصػاؼ الثالثػ  نفاهػا ، بخيالإ وأ كذاباإ وأ جباناإ((
أ يمكػػف،  ،يمف عكػػوف لػػه السػػيادة والقيػػادة والريػػادةوأ يمكػػف أف عوجػػد هػػذ  األوصػػاؼ فػػ ،رأس األوصػػاؼ المرذولػػ 

وهػذا مػالـز لمبخػؿ؛  "وأ كػذاباإ "،  مػف البخػؿ أوالبخيؿ يمسؾ وأ يعطي وسيعفرؽ الناس عنه، وأي دار أدو  :البخيؿ
رؽ العيوف، كما قاؿ الشػاعر، فالشػاهد أف البخيػؿ لبخمػه يضػطر إلػى أنػه يكػذب مؿ ز  ألف البخيؿ له عمى أمواله ع  

مػا عنػدي شػير،  ،أموالي مشػغول  فػي كػذا، أمػوالي بعيػدة ا ف :ؿئوؿ: أموالي ما هي حاضرة، إذا ط مب إذا س  فيق
ؼ عوجد في الجبنار وهذا أيضاإ مالـز لما قبمه؛ ألف هذ  األوصا، ))أ عجدوني بخيالإ وأ كذاباإ وأ جباناإ((فيكذب 

ف إولهػذا يقػاؿ:  ؛اإ القعػاؿ، وأ يكػذب لقوعػه وشػجاععهالعطػار وفػي أيضػفػي جاع حسف الفػ ؿ فيقػدـ مف الناس، الش
ولذلؾ عجد في البيئػات والمجعمعػات العػي ينعشػر  ،  وضعؼ، الكذاب ضعيؼع  الكذب أصمه دنارة في النفس وض  

لعػوار فيها القهر والظمـ وسور العربي  والفقر وما أشبه ذلؾ عجد األمراض العي عنعشر فػي المجعمػع هػي أمػراض اأ
المجعمعػات العػي ععربػى عربيػ  صػحيح  هػذ   ،اأحعيػاؿ والعمػوف ومػا أشػبه ذلػؾ، لكػف المجعمعػات النظيفػ والكذب و 

عجد الوضوح، ليس لإلنساف أكثر مف وجه، ليس عند  العوار، أ يحعاج أف يعممؽ، أ يحعػاج إلػى أف يمقػاؾ بوجػه 
ه وأف يعكمـ بما يععقد، لكف الجباف هػو ويمقى ا خر بوجه، مباشرة يكوف صريحاإ واضحاإ شجاعاإ يسعطيع أف يواج

، وهػو ا  قاؿ: ها ، أنا كنت مسافرإ فيكذب؛ ألنه أ يسعطيع أف يواجهؾ، إذا قمت له مثالإ: لماذا لـ ع ت   غو ر الذي ي
 يػر مقعنػع بػالمجير أو ألنػي  المجػير، أو أنػا مػا أعيػت ألنػي مػثالإ لػـ أر   : ير مسافر لكنه أ يسػعطيع أف يقػوؿ

  .، كنت كذاا، كنت مريضإ امسافرإ يقوؿ: كنت  ،نحو هذا بما هو أهـ، أ يسعطيع شغمت عنه أو
كنػػت ألعػػب، فػػنذا  ،أهممػػت ،يقػػوؿ: أنػػا واهلل قصػػرتأف  يسػػعطيع أالواجػػب   أديػػتالمدرسػػ  لمػػاذا مػػا  الطالػػب فػػي

، فالولػد يػروغ كمػا "لؾ المحـ ولنا العظـ"بار القديم  هذ    قهر وعسمط وظمـ وعسؼ وقاعدة ا كانت العالق  عالق
ػ المسعشػفى، يػا أسػعاذ أمػس إلػى مػع أمػي  ذهبػت، يػا أسػعاذ أنػا ايروغ الثعمب يبػدأ يكػذب، يػا أسػعاذ أنػا كنػت مريضإ

نفى هذ  األشيار الثالث  وهي  -صمى اهلل عميه وسمـ-احعرؽ بيعنا، يكذب حعى يعخمص مف هذا الموقؼ، فالنبي 
 معالزم  كما أ يخفى، واهلل ععالى أعمـ.

 وعمى وله وصحبه. ،وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد
 


