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-  وحديث َأبي هريرة  "اَل ُتوِكي فُيوَكى نميِك" - ننممارضي اهلل-بنِت َأبي بكٍر الصديق  شرح حديث َأسماءَ 
 ".."َمَثُل الَبِخيِل والُمْنِفقِ  - نن رضي اهلل

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 
 هلل، أما بعد:لحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اا

 -رضي اهلل عنيما-أسماء بنت أبي بكر الصديق  حديث -رحمو اهلل-أورد المصنف  "الكرمالجود و "ففي باب 
((وك  ي في  وك  ))ال ت  : -صمى اهلل عميو وسمم-قالت: قال لي رسول اهلل  ))أنفقي وانفحي أو وفي رواية: ، (1)ى عميك 

، وال تو  ،انضحي ((وال ت حصي في حصي اهلل عميك   .متفق عميو، (2)عي فيوعي اهلل عميك 
فاإلنسههان حينمهها يههوكي اإلنههاء بمعنههى أنههو يحكههم  ،بمعنههى ال ت مسههكي، ((يوك  ت هه))ال : -صههمى اهلل عميههو وسههمم-قولههو 

ة من مال ثم أوكى ىذه الصرة فمعنى ذلك أنو أغمقيا وربطيا وأحكم ربطيا فهال إغالقو، إذا كان عند اإلنسان صر  
(())فيهوك  مها بيهدك  يال تمنعه ،يعني: ال تمسكي ما عنهدك  ، ((ى عميك  وك  ي في  وك  ال ت  ))يخرج منيا شيء،  ، ى عميهك 

الهذي ي حسهن وينفهق فوالجهزاء مهن جهنس العمهل،  ،رزقهو عنهك -تبهارك وتعهالى- أي: فيكون ذلك متسببًا بمنع الهرب
ين المحتهاجين حهري بهين يعاممهو والذي يوسهع عمهى أىمهو أو عمهى إخوانهو المسهمم ،ليوإ -تبارك وتعالى-يحسن اهلل 

 .بالمثل -تبارك وتعالى-اهلل 
(( :-صهههمى اهلل عميهههو وسههمم-وقولههو  ولكنهههو يمكهههن أن  ،ف سهههر بمعنهههى ال تههدخري، ))وال ت حصهههي في حصهههي اهلل عميههك 

((ي فسر بمعنى مقارب  بمعنهى أن اإلنسهان ال يهدقق فهي نفقاتهو بحيهث يحسهب كهم ، ))ال ت حصي في حصي اهلل عميك 
ذا أخهرج ىهذه النفقهة كهم سهيبقى عنهده بعههدىا ومها إلهى ذلهك مهن ىهذا التنقيهر الهذي قهد يكهون سههببًا يخهرج و  كهم يبقهى واا

((لذىاب البركة،    .))ال ت حصي في حصي اهلل عميك 
((اهلل ))وال توعي فيوعى : -صمى اهلل عميو وسمم-وقال  عي ما زاد عن حاجتك، ال ال توعي بمعنى ال تمن، عميك 

ه -عهز وجهل-تهاج إليهو فيكهون ذلهك سهببًا لمنهع اهلل من احتمنعيو ع ، فيقهال: أوع  -ى بمعنهى جمهع، واهلل رزقهو عنهك 
ااا يقههول:  -تبههارك وتعههالى ْنَساااَن ُخِمااَق َهُمون  ااا  *}ِإنَّ اْلِْ ااا * ِإَذا َمسَّااُ  الشَّاارز َوُزون  َذا َمسَّااُ  اْلَخْيااُر َمُنون  سههورة ] َواِ 

نسان لكنو يحتاج إلى شيء من المجاىدة وتروي  النفس والتيذيب من ىذا من طبع اإل ،ي مسك، [21-11المعارج:
مهههن جمهههع فهههيوعى، وليهههذا فهههي ىهههذا الحهههديث قهههال:  -عهههز وجهههل-ت، وتوعهههد اهلل أجهههل أن يت مهههب عمهههى ىهههذه الصهههفا

فههي حههديث أبههي ىريههرة و ، "يأو انضههح يأو انفحهه يأنفقهه"، وىكههذا فههي الروايههات ا خههر  يبمعنههى أنفقهه، ))وانفحههي((
ممههثاًل لحههال ىههذا اإلنسههان الممسههك البخيههل وحههال اإلنسههان الجههواد البههاذل  -صههمى اهلل عميههو وسههمم-قههال الههذي بعههده 
ىهذا مثهل مهن ، يما إلى تراقييمها((ي  د  تان من حديد من ث  ن  ))مثل البخيل والمنفق كمثل رجمين عمييما ج  المنفق قال: 

                                                 

 (.1433ه البخاري، كتاب الزكاة، باب التحري  عمى الصدقة والشفاعة فييا، برقم )ارو  (1)
(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب الحث عمى اإلنفاق وكراىة 1434رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما استطاع، برقم ) (2)

 (.1221اإلحصاء، برقم )



كل واحد لبس درعًا، واإلنسان إذا لبس الدرع يمبس يعني: ، من حديد(( تانن  ج  ))عمييما ا مثال النبوية الصحيحة 
من  ،الدرع مثل الثوب تمامًا إال أنو حمق من الحديد يمبسو المقاتل من أجل أن يتترس بو ،الدرع كما يمبس الثوب

تهان ن  ج  ))كمثل رجمين عمييمها يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-فيذا النبي  ،أجل يتقي بو السالح، فيمبسو من أعمى
ىههذه التراقههي ىههذا العيههم الههذي يبههدأ مههن ىنهها مههن ىههذه النقههرة التههي تكههون فههي ، إلههى تراقييمهها((يما ي  د  حديههد مههن ث ههمههن 

ن ىهذه الهدرع مهن ىنها فاإلنسهان عنهده اثنتهان فيهو اآ ،التراقهي :النحر إلى الكاىل أو العهاتق، ىهذه العيهام يقهال ليها
 .إلى ىنا
دخل رأسو اإلنسان حينما يمبسيا أول ما يمبسيا ي   بنانو، والبنان ىو ىذا بمعنى أن عمى جمده حتى تخفي رت  ف  أو و  

اب ة سهاب ة تتمهدد وتسهتره وتخفهي بنانهو وتعفهو أثهره، بمعنهى تكهون ستتسع حتى تكون  هثم بعد ذلك يدخل يديو فيذ
فتعفو أثره تمسح أثره؛ لطوليا وسهترىا، وأمها البخيهل فهال يريهد أن ينفهق شهيلًا إال لزقهت كهل  ،مى قدميوأيضًا حتى ع

منو من فسره بين ذلك يصور نفس المنفهق ىذا المثال من أىل العمم من فيم  ،حمقة مكانيا فيو يوسعيا فال تتسع
ىههذا اإلنسههان الههذي لههبس الههدرع فتمههددت ، فيههذا اإلنسههان المنفههق مثههل ىههو تصههوير لنفوسههيم ،الجههواد ونفههس الشههحيح

قبال النفس عمى الصدقة، وأما اإلنسهان البخيهل و  الشهحيح واتسعت فامتدت يده بالعطاء، وذلك كناية عن انشراح واا
كهيني أنيهر ": فهالراوي ىنها يقهول ،اقت عميهو فبقيهت كهل حمقهة فهي مكانيهاضهالهدرع ف هفيو كالذي يكون قهد لهبس ىهذ

عميهو الصهالة - وضهع يهده فهي جيبهو و، في رواية أخر  بمعنى أنو يريد أن"-عميو وسممصمى اهلل -إلى رسول اهلل 
لبسو من رأسو لو كان مهن  اعميو ثوب ضيق جد   اإنسانً  ع، وتصور  بيذا الشكل يريد أن يوسعيا فال تتس -والسالم

 تتحرك، فكيف يمكهن قماش فضاًل عن الحديد ويريد أن يحرك يده أن يدخل يده في كمو وىي باقية في مكانيا ال
ىهذا تصهوير لهنفس اإلنسهان البخيهل، إذا أراد أن يقهدم  :، فمن أىل العمم من يقهول؟!أن يمد يده ويبذل ويعطييذا ل

أن يبذل ما طاوعتو نفسو، قال: ىاه، ال يمكن، ىذا يؤثر عندي في الميزانية، ىذا كذا، ويبدأ يحسهب حسهابات ثهم 
ا المثههل بههين المههراد بههو معنههى ذخههر قههال: ىههذا اإلنسههان المنفههق صههارت مههن أىههل العمههم مههن فسههر ىههذو يمسههك ويشههح، 

 ءوالصههدقة يكههون بيهها دفههع الههبال ،كههون سههببًا لحمايتههوتالههدرع  هت أثههره بمعنههى أن ذلههك اإلنفههاق كيههذاب ة عميههو وعفههسهه
عنهى وكذلك أيضًا ىي تدفع عنو السوء وقالة السهوء، بم ،-عز وجل-وأيضًا ىي تحميو من شرور كثيرة بإذن اهلل 

أمهها الثههاني اإلنسههان الممسههك اإلنسههان البخيههل فيههو  ،اب ة لههو فتعفههو أثههرهسههذكر إال بههالقول الطيههب وتكههون أنههو ال ي هه
ومههن ثههم تكههون السههيام  ،وال تتسههع وال تسههتره ،تبقههى ىههذه كههل واحههدة ضههيقة فههي مكانيهها فههال تعفههو أثههره ،بخههالف ىههذا
هالناس يتكممون عميو، فالن شحيح، فالن ال ي ،موجية إليو رف نفق، فالن ال يبذل، فالن ال يقدم شيلًا، فالن ما ع 

 ،ذخهر ليهذا المثهل فيهذا تفسهير ،فيبقهى عرضهو مسهتيدفاً في يوم من ا يام أنو وقف موقفهًا مشهرفًا، أنهو أعهان أحهدًا، 
وكهذلك أيضهًا ال شههك أن  ،وال شهك أن ىهذا يصهور نفههس المنفهق والبهاذل ونفهس البخيهل ،والحهديث يحتمهل ىهذا وىهذا

والمكهروه عهن اإلنسهان الشهيء  ءتصل بهالعر  وفيمها يتصهل بهدفع الهبالقة ليا من اآثار القريبة والبعيدة فيما يالنف
 .الكثير

ياكم عمى أنفسنانأن يعي -عز وجل-فنسيل اهلل  يهاكم اليقهين والثبهات والصهبر، وأن ييهدي قموبنها  ،نا واا وأن يرزقنا واا
 ويصمح أعمالنا.

 ذلو وصحبو.و  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


