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 َكِتِفَاا" َاا َغير"َبِقي ُكم   - عهاارضي اهلل-شرح حديث عائشة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

فقال  ،أنيم ذبحوا شاة": -رضي اهلل عنيا-حديث عائشة  -رحمو اهلل-ففي باب اإلنفاق والجود أورد المصنف 
يا غير بقي كم  ))قالت: ما بقي منيا إال كتفيا، قال:  ،((ما بقي منيا؟)): -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 .حديث صحيح :وقال ،رواه الترمذي، (1)كتفيا((

أنيم قد  -صمى اهلل عميو وسمم-كأنو عرف  ،((؟ما بقي منيا)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي  ،ذبحوا شاة"
ما بقي منيا )) ما بقي منيا؟ قالت:فسأل:  -عميو الصالة والسالم-تصدقوا بشيء منيا ولربما كان ذلك بأمره 

صمى -     وىذا يدل عمى كثرة بذل آل رسول اهلل  ،والكتف شيء يسير بالنسبة إلى مجموع الشاة، إال كتفيا((
حرص عمى اإلحسان إلى الفقراء والمحتاجين وما إلى وما كانت عميو حاليم من الصدقة وال -اهلل عميو وسمم

 .ذلك
عطي وت صدق بو ىو الذي ي دخر بمعنى: أن الذي أ  ، ))بقي كميا غير كتفيا((: -صمى اهلل عميو وسمم-قال 

أما ما تصدق  ،ا ىذا الذي بقي ىذه البضعة فإن اإلنسان يأكميا ثم بعد ذلك ينتيي كل شيءأم   ،لإلنسان ويجده
فكما سبق في األحاديث السابقة التي تدل عمى أن اإلنسان ليس لو إال ما تصدق فأبقى، فذلك ال يضيع عند بو 

خير لو مما أمسكو إال أن ي الحظ في ذلك اإلنسان وىذا يدلنا داللة واضحة عمى أن ما ينفقو  ،-عز وجل-اهلل 
اديث السابقة إلى أن اإلنسان يبدأ بمن يعول، أرشد في األح -صمى اهلل عميو وسمم-النفقات الواجبة؛ ألن النبي 

غبة والفقر وسؤال الناس فإن ما سفإذا كان اإلنسان محققًا ليذا المعنى منفقًا عمى من يعول قد كفاىم الحاجة والم
 أنفقو مما ىو وراء ذلك خير لو مما ادخره وأبقاه، واهلل تعالى أعمم.

 
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                 

، باب ما جاء في صفة أواني -صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  (1)
 (.0477(، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، برقم )0742الحوض، برقم )


