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 المقـــــــــــدِّمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ويزيدنا بسببه من نعمه و رحماته , ومن أفضل , وأشكره شكراً يبلغنا به مرضاته , الحمد هلل حمداً يليق بعظمته وجالله    
وذلك ؛ حق ويعبد اهلل من خاللها على بصيرة و , هذه النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظالم الجهل والبدعة 

ثم الصالة مع سالم دائٍم على النبي محمد الخاتم , , واجعلنا فيه من المخلصين , فيا رب يسر لنا ذلك , بإتباعه للسنة 
فصالة ربي وسالمه عليه وعلى آله األطهار  {َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلًما}: -جل جالله  -المأمور باالزدياد من العلم فقال له اهلل 

 :ثم أما بعد  , ار وصحبه األخي

ٍر مررن فْ أرجررو بهرا يرروم القيامرة عوائررد , قيَّردتها أثنررار درو  فري شررر  ِسر, فوائرد  –أخرري طالرل العلررم  –أنثرر أمررام عينيرك    
صرحيت مسرلم : أال وهرو ؛ ر هرو ثراني اترابين همرا أصرت الكترل المصرنَّفة فْ أسفار الدين لبحرر مرن أبحرر العلرم , وهرذا السِّر

مرررع فضرررافة مرررا , بعرررد أذ حرررذفد األحاديررر  المكرررررة (  622 - 602) برررن الحجررراس النيسرررابور  ألبررري الحسرررين مسرررلم 
وال أزعرم أنري استقصريد ارل , نحتاجه من روايات لصاحل الكتاب األول أصت الكتل المصرنفة صرحيت اامرام البخرار  

 .مراعياً في ذلك عدم ااطالة وااخالل, ولكن جلُّها , فوائد الحدي  

وقلرة البضراعة , قصرور الهمرة : عذرين أنا أعرف النا  فيهما بنفسي وهما  -أخي طالل العلم  –لتمس لي ومع ذلك ا   
 .فأسأل اهلل لي ولك التوفيق للعلم والعمل , بإخالص ويقين بما عند اهلل من األجر والمنن  , 

 ,وفيرا  لمررا يحبره ويرضرراه  وفقنري اهلل,  مررن صرحيت اامرام مسررلم[ كتزز ا اك كزز  ]شزز   اجلزز ا ال م  زز   فهرذا     
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد  

اكف يح محود ب  اهلل عبد/  كتبه                                                                         
رفح ا – اكشم كية احلد د  

forih@hotmail.com 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلم يكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول الجميع ولم يُقصد بها النشر , فال عند الحاجة الملحة  ال يسمت بتصوير هذه المذارة : تنبيه
ي الدر  ليسهل عليهم ولكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول طالب العلم ممن ااذ معنا ف, ؛ ألنها بضاعة ال تبلغ نصاب ااخراس 

 . وينبهوني على ما فيها من أخطار, مراجعة العلم , واالختبار فيه 
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 مقدمة كتاب الزكاة

 :تعريف الزكاة  -

َفال }: وتطلق الزكاة على التطهري والصالح واملدح ومنه قوله تعاىل , إذا منا وزاد , زكا الزرع : يقال , النماء والزيادة : الزااة لغة 
  .ال متدحوها  :أي,  (23من اآلية: لنجم) {َأنْرُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اترََّقىتُرزَاُّوا 

 .التعبد هلل تعاىل بدفع حق واجب يف مال خاص لطائفة أو جهة خمصوصة يف وقت خمصوص : وشرعاً  

  :حكمها   -
 . دل على فرضيتها الكتاب والسنة واإلمجاع , ركن من أركان اإلسالم 

فَِإْذ تَابُوا َوَأقَاُموا الصَّالَة } :وقوله تعاىل  , (32من اآلية: البقرة) { َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّااةَ } :قوله تعاىل ب فمن الكتا -
ينِ  ة مع الصالة يف كتابه واألدلة من الكتاب كثرية وقد قرن اهلل عز وجل الزكا,  (11من اآلية: التوبة) {َوآتَرُوا الزََّااَة فَِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ

 .يف اثنني ومثانني موضعاً وهذا يبنيًّ أمهيتها 

شهادة أذ ال فله ال اهلل وأذ : بني ااسالم على خمس : " قال  - عليه وسلم صلى اهلل -يب حديث ابن عمر أن الن  : ومن السنة  -
 . احلديث متفق عليه"  ...وفيتار الزااة , و فقام الصالة , محمد رسول اهلل 

وأمجعوا على أن الزكاة أحد أركان :" حيث قال  -رمحه اهلل  - هبريةفنقله غري واحد من أخل العلم منهم ابن  :وأما ااجماع -
  ( (1/191 ) االفصاح ) "وفرض من فروضه , اإلسالم 

 متى فرضت الزكاة ؟

 :أن فرض الزكاة على ثالث مراحل وأظهر األقوال , اُختلف يف وقت فرض الزكاة 

َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم }:وذلك مبكة قبل اهلجرة لقوله تعاىل , فرُض أصل الزكاة دون ذكر ذات الُنُصب واملقادير اخلاصة  :األولى 
, جود الزكاة وهذه اآليات مكية ففيها داللة على و  ,(3:املؤمنون){َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّااِة فَاِعُلوذَ }: وقوله   (33:املعارج){َحقٌّ َمْعُلوم  

 .ولكنها مطلقة من دون حتديد املقادير 
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أمرنا رسول اهلل :"بدليل قول قيس بن سعد , وذلك يف املدينة يف السنة الثانية من اهلجرة , بيان الُنُصب ومقادير الزكاة  :الثانية 
 .اجة وصححه ابن حجر يف الفتح رواه أمحد والنسائي وابن م" بزكاة الفطر فبل نزول آية الزكاة  -صلى اهلل عليه وسلم  -

وانظر فتح الباري , (  314 / 1)انظر اخلالف يف هذه املسألة يف تفسري ابن كثري ) . بعث السعاة ألخذ الزكاة وهذا يف السنة التاسعة من اهلجرة النبوية :الثالثة 

 (2 / 364 ). 

  : الحكمة من مشروعيتها -

وفيها داللة على صدق إميان , ألهنا أحد أركان اإلسالم ؛ ا إمتام إسالم العبد وكماله وهب, تطهري النفس من الشُّح والُبخل    
وذلك بعطف الغين ؛ وحتقيٌق للتكافل االجتماعي , وانشراح للصدر , وهبا تزكيٌة لألخالق , املزكي ؛ ألن املال حمبوب للنفس 

وفيها تزكية ملال العبد فتبارِك فيه وتنميه لقول , د من العذاب وهي سبب يف مغفرة الذنوب وجناة العب, على الفقري واملستحق هلا 
وفيها تطهري لنفس الفقري من احلسد والضغينة على , "  نقصد صدقة من مال ما:" كما عند مسلم    -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

 .وغريها من احِلَكم العظيمة, اإلغنياء 

  :حكم مانع الزكاة  -

 :ن حالتين حكم مانعها ال يخلو م

  .أن يكون جاحداً لوجوهبا فهذا كافر بإمجاع أهل العلم  :األولى 
َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَرْبَخُلوَذ ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن }":فهذا ال شك أن له عذاباً أليماً لقوله تعاىل , أن مينعها خبالً   :والثانية 

تَرْعَمُلوَذ رٌّ َلُهْم َسُيَطوَُّقوَذ َما َبِخُلوا ِبِه يَرْوَم اْلِقَياَمِة َولِلَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواللَُّه ِبَما َفْضِلِه ُهَو َخْيراً َلُهْم َبْل ُهَو شَ 
 .  (181:آل عمران)  {َخِبير  

 ولكن هل يكفر بمنعه الزااة بخالً ؟ 

صلى اهلل عليه  -عند مسلم حني ذكر النيب  - رضي اهلل عنه -يث أيب هريرة حلد؛ أنه ال يكفر  - واهلل أعلم -أرجحهما ؛ على قولني    

ووجه الداللة أنه لو كان كافراً ملا كان له سبيل "  وفما فلى النار, فيرى سبيله فما فلى الجنة :" عقوبة مانع الزكاة قال   -وسلم 
 .عاىل وفيه هذه املسألة بإذن اهلل ت( باب إمث مانع الزكاة )وسيأيت احلديث يف , إىل اجلنة 
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 (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : ) باب 

 لَْيَس ِفيَما ُدوَذ َخْمَسِة »:   -صل ى اهلل عليه وسل م  -قَاَل َرُسوُل الّلهِ : قال  , -رضي اهلل عنه  -َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِي   -2
 .«َولَْيَس ِفيَما ُدوَذ َخْمِس َأَواٍق َصَدقة  . َصَدَقة   َولَْيَس ِفيما ُدوَذ َخْمِس َذْودٍ . َأْوُسٍق َصَدقة  

 . «َحَل َوالَ ثَْمٍر » : ويف رواية  .« لَْيَس ِفيما ُدوَذ َخْمَسِة َأْوَساٍق ِمْن َتْمٍر َوالَ َحَل َصَدَقة  »: وملسلم يف رواية 
   .ورد حنو هذا احلديث عند مسلم من حديث جابر  و   

 : شرح ألفاظ الحديث 
كمــا يف ( أوســاق ) سرت الــواو فــإن اجلمــع وجيــوز كســر الــواو وإذا ُكـــ –بفــتح الــواو وإســكان الســني  –مجــع َوْســـق :  (( َأْوُسررقٍ )) 

 .ِحـمـْل و أمحال : الرواية الثانية مثل 

ا االتفـاق علمـاء اللغـة والشـرع وهـذا باالتفـاق ونقـل هـذ -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -وقدره ستون صاعاً بصاع النيب , هو احِلمل ( : والوسق)
 . ([293)فتح الباري : انظر ]  .

ويف ,  -صـل ى اهلل عليـه وســل م  -وبعـد االتفـاق علــى أن الوسـق سـتون صــاعاً اختلـف يف تقــديرها بـالكيلو الخـتالفهم يف مقــدار صـاع النــيب 
 .بعون جراماً ر أن مقدار الصاع كيلوان وأ(  81/  18)  -رمحه اهلل  -فتاوى شيخنا ابن عثمني 

 كيلـو جـرام فهـذا هـو النصـاب ,  613= كيلـو   3 ,13 × صاع 211و  ,صاع  211= صاعاً  61 ×أوسق  1وعلى هذا يكون 
كيلـو مـن القمـح أو التمـر فقـد بلـا النصـاب فيخـرج الزكـاة وسـيأيت يف (  613) فمـن كـان عنـده  ملعترب يف هـذا الـوزن الـرب اجليـد ,وا

 .رج من الزكاة يف احلبوب والثمار خْلمُ الباب القادم مقدار ا

والصـدقة إذا أللقـت يف القـرآن الكـرل والسـنة فـاملراد هبـا صـدقة الفـرض وأليـت بـذلك ألهنـا عالمـة علـى  أي زكـاة ,: ((  َصَدقة  )) 
ة برهراذ والصردق)) -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -وتقدم يف كتاب الطهارة قـول النـيب  ن صاحبها ألن املال حمبوب للنفس ,صدق إميا

 .)) 

 كلها   والذود اسم ال واحد له من لفظه مثل قوم ورهط ونفر ونساء وحنو هذه األلفاظ بفتح الذال وإسكان الدال ,: (  َذْودٍ )

والذود من ذاد  .على خالف بني أهل العلم يف حتديده لعشرة من اإلبل ,والذود من الواحد إىل ا مجع ال واحد هلا من لفظها ,
 .[ 8/  2للقرليب " املفهم : "انظر ]  عن نفسه الفقر وشدة احلاجة  ع فكأن من عنده ذود رفعيداف :يذود أي 

 يف حــديث البــاب أنــه لــيس فيمــا دون  ــس مــن اإلبــل زكــاة , فــإن قيــل ثتمــل أن يكــون املقصــود أكثــر مــن  ــس مــنوالمقصررود 
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 ن من اابل زااة ؟فلماذا ال يقال فيما دوذ عشر أو عشري اإلبل ألن الذود ثتمل ذلك   

في ال خمرس شراة  )) :عند البخاري وفيه  -رضي اهلل عنه  -ألنه جاء ما ينص على  س من اإلبل وهو حديث أنس: الجواب 
 ((.ومن لم يكن معه فال أربع من اابل فليس فيها صدقة ... 

والـورق  ((خمرس أواق مرن الرَورق صردقة لريس فيمرا دوذ ))  عنـد مسـلم -رضـي اهلل عنـه  -جـاء يف حـديث جـابر :  (( َأَواقٍ  ))
بفــتح ( الــورق )  , هــي الــدرهم اخلــالص مــن فضــة ســواء كــان مضــروباً أو غــري مضــروب: هــي الــدراهم املضــروبة مــن الفضــة وقيــل 

 .وجيوز إسكان الراء مع فتح الواو أو كسرها  وكسر الراء ,الواو 

 1[ 293/  2الفتح : انظر ]  .ي أربعون درمهاً باتفاق العلماء وه مجع أوقية ,( أواق و )

و س أواق تساوي مائيت درهم باالتفاق ملا سبق واملقصود يف حديث الباب أنه ليس فيما دون مائيت درهم زكاة ودّل على     
ويف الر قة ربع العشر , فإن مل تكن إال تسعني ومائة : )) وفيه  -رضي اهلل عنه  -ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث أنس 

(  191) أهنا تساوي  -رمحه اهلل  -واختلف يف مقدار مئيت درهم باجلرام واختار شيخنا ابن عثميني ...(( فليس فيها شيء
) جمموع فتاويه :" وانظر , (  98/  6) املمتع :" انظر ]  .جرام فضة ففيه زكاة وما دوهنا فال زكاة فيه (  191) فمن كان عنده , جرام فضة 

18  /92 ]) 
 على  -رضي اهلل عنه  -حديث أنس  ودل    

ُ
( بـع العشـر ويف الرقـة ر ) حيـث قـال ( ربـع العشـر ) خـرج مـن زكـاة الفضـة وهـي مقدار امل

 .جرام فضة أخرج منها ربع العشر (  191)فمن كان عنده وهذا بإمجاع العلماء 

  :من فوائد الحديث 
  بـل نقـل ابـن هبـرية , ل ويف الفضـة بوب والثمار ويف اإلبـيف احلديث داللة على وجوب الزكاة يف احل :الفائدة األولى- 

ويف جـــنس األمثـــان ومنهـــا  ,اإلمجـــاع علـــى وجـــوب الزكـــاة يف هبيمـــة األنعـــام ومنهـــا اإلبـــل  [ 191/  1يف اإلفصـــاح ] –رمحـــه اهلل 
 . ويف املكيل املد خر من الثمار والزروع بصفات خمصوصة  ,الفضة 

 لــة علــى أن ملــك النصــاب شــرل مــن شــرول الزكــاة يف األصــناف الثالثــة املــذكورة يف يف احلــديث دال:  الفائرردة الثانيررة
 . [ 196/  1اإلفصاح :" انظر ] .حديث الباب, ونقل اإلمجاع على ذلك ابن هبرية

جـرام (  191) يعـادل  والنصاب  س أواق أي مائتا درهم وسبق أهنا مـا ,فمن ملك فضة فال زكاة فيها حىت تبلا النصاب  -
 .عند البخاري واإلمجاع منعقد على ذلك كما سبق  -رضي اهلل عنه  -حلديث أنس( ربع العشر ) خرج في

  -رضــي اهلل عنــه -والنصــاب  ــٌس مــن اإلبــل و ـرج شــاًة واحــدة حلــديث أنــس  , ومـن ملــك إبــالً فــال زكــاة فيهــا حــىت تبلــا النصــاب -
 .عند البخاري وتقدم بيان ذلك 
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صــل ى اهلل عليــه  -صــاع بصــاع النــيب  611والنصــاب  ســة أوســق أي  ,فــال زكــاة فيهــا حــىت تبلــا النصــاب  ومــن ملــك حبوبــاً ومثــاراً  -

 .لثمار اكيلو وسيأيت يف احلديث القادم ما املقدار الذي جيب إخراجه من احلبوب و (  613) وسبق أهنا تعادل  -وسل م 

 ([196/  1)  واإلفصاح البن هبرية(  292/  2" )الفتح :" انظر]  .ال مضي احلول يف املاشية والنقدشت اوأمجع العلماء على 

 .  {َوآتُوْا َحقَُّه يَرْوَم َحَصاِدِه  }:وأما احلبوب والثمار فحني احلصاد قال تعاىل 

صــناف مــع مــن كــان عنــده أصــناف متعــددة تــدخل حتــت جــنس واحــد فــإن كــان كــل صــنف ال يبلــا النصــاب ُضــمت هــذه األ -
من كان عنده متراً وله أنواع كالسـكري والشـقراء : خرجت زكاهتا إذا بلغت النصاب فمثالً أا الواحد و هبعضها البعض حتت جنس

الــبعض  وأمــا األجنــا  فــال تضــم مــع بعضــها  , ةوكــذلك املعــز مــع الشــيا ,كــان النصــاب ال يبلــا إال إذا ضــمت فإهنــا تضــم  فــإن
 . ألهنما جنسني خمتلفني  وكذلك الفضة ال ُتضم مع الذهبكالشعري فال يضم مع احلنطة, 

  ويتضــح  ,يف احلــديث داللــة علــى املقصــود مــن الزكــاة وأن مبناهــا علــى املواســاة بــني األغنيــاء والفقــراء  :الفائرردة الثالثررة
ومــن قصــر عنهــا فــال حْتتمــل أن تؤخــذ منــه  ,ذلــك يف اشــتال ملــك النصــاب فمــن ملــك األنصــبة املــذكورة واســى غــريه 

 .سي نفسه الزكاة فهو أوىل بأن يوا

  الثمرررر فذا بلغرررد  " احلـــديث داللـــة علـــى أن الزكـــاة اـــب يف الثمـــر واحلـــب ويف الروايـــة األخـــرىفررري : الفائررردة الرابعرررة
 :ختلف أهل العلم هل تجل الزااة في ال ما يخرس من األرض من الحبوب والثمار او " خمسة أوسق 

من الثمار  –والزبيب والتمر ,   –من احلبوب  –نطة والشعري أن الزكاة ال اب إال يف أجنا  أربعة وهي احل : القول األول
 ([ 269يف متام املنة ص ) واأللباين (  92/  8يف نيل األولار ) والشوكاين (  32/  3يف سبل السالم ] . اختاره الصنعاين وهذا القول رواية اإلمام أمحد و  –

ال تأخرذوا فري الصردقة )) قـال هلمـا  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -أن النـيب  -مـا رضـي اهلل عنه – حبديث أيب موسـى األشـعري ومعـاذ: واستدلوا 
 :قطين والبيهقي واحلاكم وقال رواه الدار (( والتمر, والزبيل , الحنطة و , الشعير :  ةاألصناف األربع هفال من هذ

 " إسناده صحيح " 

ولـيس املقصـود  ,قوتـاً للنـا  يـأكلون منـه  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -بأن هذه األصناف األربعة هـي الدارجـة يف زمـن النـيب :  ونوقش   
 .اقتصار الزكاة على هذه األربعة وهذا قول مجهور العلماء 

( أي يكــــال ) و الكيــــل أ( أي كونــــه قوتــــاً ) وهــــي االقتيــــات ورأوا أن هــــذه األصــــناف األربعــــة امعهــــا صــــفات هــــي املقصــــودة 
ذه الصفات وغري مـذكور يف احلـديث فـال فـرق بينـه وبـني الشـعري والزبيـب بـل إن حاجـة النـا  رز مثال اتمع فيه هألواالدخار فا

 . آلن أكثر وهو عندهم أنفس وفيه مواساة هلم ففيه الزكاة اإليه 

 



 
 
  

 كِتَابُ الزَّكَاةِ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   7

 -حلنابلــة أن الزكــاة اـب يف غـري األربعـة املــذكورة السـابقة وهبـذا قــال مجهـور العلمـاء مــن الشـافعية واملالكيـة وا:  القرول الثرانيإذاً 
 وزادوا على األصناف األربعة السابقة أصنافاً أخرى اجتمعت فيها العلل املرادة إال أهنم اختلفوا يف العلة-رمحهم اهلل 

- :املؤثرة  

 . ناف على وجوب الزكاة يف مجيع احلبوب والثمار واخلضروات بال استثناء حفاأل -أ

ــاً مــن أقــوات النــا  ,ي يقتــات ويــد خرواملالكيــة والشــافعية علــى وجــوب الزكــاة يف الــذ -ب  ويصــلح  ,أي يصــلح أن يكــون قوت
 . لالد خار بطبيعته بال وسيلة حافظة له 

 ق هو الذي يكال باملد أو الصاع أو الوس: واملكيل  ,أن الزكاة اب يف كل ما يكال ويد خر  -رمحه اهلل  -ويف رواية ألمحد _س 

 .اب فيه الزكاة وماال فال   العلة هي اإلدخار فقط فكل ما يدخرأن   -اهلل  رمحه -وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية _د 

أن الذي اب فيـه الزكـاة هـو مـا مجـع علتـني ومهـا الكيـل واالد خـار , وهـو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز وشـيخنا : واألظهر واهلل أعلم 
 .[ 69/  6يف املمتع ] .  ابن عثيمني

وظــاهر احلــديث يشــمل  « لَررْيَس ِفيمررا ُدوَذ َخْمَسررِة َأْوَسرراٍق ِمررْن َتْمررٍر َوالَ َحررَل َصررَدَقة   » أمــا الكيــل فيــدل عليــه حــديث البــاب
والوســق , يف هــذا احلــديث جعــل النصــاب  ســة أوســاق  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -والنــيب  ,مجيــع احلبــوب ومــن احلبــوب مــا ال يقتــات 

 . معيار كيلي فدل هذا على أن الكيل علة معتربة 

 . خبالف األشياء اليت تفسد إذا تأخرت ألن منافعها مؤقتة  ,ا االد خار فألن النعمة به أبلا وأكثر مواساة ملستحقي الزكاة وأم

احلبــوب عمومــاً للحــديث الســابق كــالقمح والشــعري والــذرة والقهــوة واألرز والعــد  واحلبــة : ومــن األصــناف الــيت تكــال وتــدخر 
 . وغريها  التمر والزبيب والصنوبر: الثمار  ومن ,السوداء وغريها 

 . والبطيخ والزيتون كذلك ال زكاة فيهاخلضروات عموماً والفواكه أيضاً والبقول كالثوم والبصل واجلزر : ومما ال زكاة فيه 

==================================== 

 

 

 (ما فيه العشر أو نصف العشر : )باب
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  «َوِفيَمرا ُسرِقَي بِالسَّرانَِيِة ِنْصرُف اْلُعْشررِ . ِفيما َسَقِد األَنْرَهاُر واْلغَرْيُم اْلُعُشرورُ » ن ُه ألََِع الن يب  قَالَ عن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الّلِه أَ و -6
 وأما البخاري فرواه من حديث ابن عمر

 :شرح ألفاظ الحديث 
فيمرا سرقد السرمار والعيروذ ) طـر وجـاء يف لفـل البخـاري املقصود مبـا سـقت الغـيم هـو امل:  (( ِفيما َسَقِد األَنْرَهاُر واْلغَْيمُ  ))

 . والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غري سقي كأنه عثر على املاء عثراً بال كلفة وعمل من صاحبه ( أوااذ عثرياً 

خرج من زكاة احلبوب والثما بضم العني مجع ُعشر ,:   (( اْلُعُشورُ  ))
ُ
ب وهـو  سـة أوسـق ر إذا بلا النصاوالُعشر هو مقدار امل

 . والعشر إمنا جيب فيما سقي بال عناء وال مشقة  ,

هــي الدابــة مــن البقــر أو االبــل أو احلمــري : والســانية , مبعــو واحــد  اوكالمهــ( بالنضــح ) وجــاء عنــد البخــاري :  (( بِالسَّررانَِيةِ  ))
واين كانـت معروفـة قـدمياً وأمـا اليـوم فاسـتبدل النـا  هبـا والسـ, حتمل املاء من البئر إىل الزرع فتخرج املاء من البئر بأدوات معروفة 

 .اآلالت احلديثة 

خــرج مــن زكــاة احلبــوب والثمــار إذا بلــا النصــاب وهــو  ســة أوســق ونصــف العشــر إمنــا  : (( ِنْصررُف اْلُعْشرررِ  ))
ُ
هــذا هــو مقــدار امل

 . جيب فيما سقي بعناء وكلفة 

 :من فوائد الحديث 
  ختالف مشـقة اداللة على مقدار الواجـب إخراجـه يف زكـاة احلبـوب والثمـار وأنـه  تلـف بـ يف احلديث: الفائدة األولى

 -:وكلفة السقي فهو قسمني 

 . أن ُيسقى من غري كلفة ومؤنة كأن تسقيه األهنار أو السماء أو العيون أو يكون عثرياً فهذا فيه العشر :  ألولا

ويقوم مقامه اليوم اآلالت احلديثة املعروفة وهـي حتتـاج إىل  –وهذا قدمياً  – أن ُيسقى بكلفة ومؤنة كأن ُيسقى بالسواين:  الثاني
 . مؤنة يف قيمتها وما حتتاجه بعد شرائها كالصيانة والكهرباء والزيوت واألدوات وحنوها فما ُسقي كذلك ففيه نصف العشر 

 .بق  سة أوسق وهبذا جُيمع بني احلديثني وهذا املقدار إمنا ُ رج إذا بلغت احلبوب أو الثمار نصاهبا والنصاب كما س

 ن العربة باألكثر فإذا كان يسقيها مثانية أشهر مبؤنةإاألمطار وبعضها ُيسقى مبؤنة وكلفة ف هوأما إذا كان بعض السنة تسقي

 أشهر وإذا كان ستة أشهر مبؤنة وستة ,وأربعة أشهر تسقيها األمطار ففيها نصف العشر وإذا كان العكس ففيها العشر  

) برقم (  323/ 9) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ]  .تسقيها السماء فاختار شيخنا ابن عثيمني أن فيها ثالثة أرباع العشر مجعاً بني املقدارين  

963] ) 
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  يف احلـديث داللـة علـى مراعــاة مـا بذلـه النـا  لـزروعهم بـأن خفــف الشـارع علـى مـن تكل ـف يف ســقي : الفائردة الثانيرة
 .عله على النصف ممن مل جيد عناء ومشقة يف سقياه وهذا من رمحة اهلل تعاىل زرعه فج

===================================== 

 (ال زكاة على المسلم في عبده وفرسه : )باب

ـــــــــرََة , أَن  َرُســـــــــوَل الّلـــــــــِه قَـــــــــالَ  -3  .«ِه َصرررررررررَدَقة  لَرررررررررْيَس َعلَرررررررررى اْلُمْسرررررررررِلِم ِفررررررررري َعْبرررررررررِدِه َوالَ فَرَرِسررررررررر»: َعـــــــــْن َأيب ُهَريـْ
 .«ِفالَّ َصَدَقُة اْلِفْطرِ » :  وملسلم يف رواية

 :ديث شرح ألفاظ الح
هي الصدقة اليت  رجها املسلم عن نفسه أو عـن غـريه يف هنايـة شـهر رمضـان وسـيأيت مزيـد بيـان هلـا  ( : ( الَّ َصَدَقُة اْلِفْطرِ فِ ))  

 . يف باهبا بإذن اهلل تعاىل قريباً 

 :من فوائد الحديث 
  يف احلـديث داللـة علـى عـدم وجـوب الزكـاة فيمـا اسـذه اإلنسـان لنفسـه مـن الرقيـق واخليـل ومثلـه سـائر  :الفائدة األولرى

وحديث الباب كما يقول العلماء أصل يف أن األشياء اليت للُقنية ال زكاة فيهـا مـا دام أنـه  ,األشياء اليت اختصها لنفسه 
فيــدخل يف حــديث البــاب ســائر األشــياء الــيت يقتنيهــا اإلنســان  ة وتيســريها ,عوهــذا مــن ألاحــة الشــري ,اقتناهــا لنفســه 

ــل هبــا أجــرة   أو ,والفــر   ,واألواين , واملســاكن  ,لنفســه ســواًء اســتعملها حلاجتــه هلــا كالســيارات  اســتعملها لكــي ُثص 
كـــن مـــا يرحبـــه مـــن هـــذه وآالت املغاســـل وحنوهـــا ول ,وآالت النجـــارة واحلـــدادة  ,وســـيارات النقـــل  ,يارات األجـــرة ســـك

 ( .ربع العشر ) اآلالت ُ رج زكاته بعد مضي احلول فيخرج 

  مفهومــه أن األشــياء الــيت يقتنيهــا اإلنســان ال لنفســه (( ِفرري َعْبررِدِه َوالَ فَرَرِسررِه )) -صــلى اهلل عليــه وســلم  -قولــه: الفائرردة الثانيررة
ُع ـدة للتجـارة بـأن تبـاع وتُ وإمنا للتجارة ال تدخل يف حديث البـاب فهـذه فيهـا زكـاة عـروض 

 ىشـت التجـارة وهـي السـلع امل
عــد ه للتجــارة فقــد نقــل اإلمجــاع ابــن أَ ســواًء كانــت ســيارات أو أراٍض أو ماشــيةٍ  أو مــواد غذائيــٍة أو أقمشــة أو غريهــا ممــا 

يف ) اإلمجـاع أيضـاً ابـن قدامـة وحكاه عن ابن املنذر أن يف عروض التجارة زكاة ونقـل ((  313/  2) يف الفتح )   -رمحه اهلل  -حجر

 .فيقو م التاجر بضاعته يف وقت حمدد بعد مضي احلول و رج ربع عشر القيمة يف ذلك الوقت  , ( 338/  3املغين 
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  يف احلــديث داللــة علــى وجــوب زكــاة الفطــر يف الرقيــق فيخرجهــا عنــه ســيده و إن مل يكــن هــذا الرقيــق : الفائرردة الثالثررة
وذلـك ألن زكــاة « ِفالَّ َصررَدَقُة اْلِفطْررِ » فقـال  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -ن زكــاة الفطـر حيـث اسـتثو النــيب للتجـارة فإهنـا سـرج عـ

 .الفطر زكاة بدن ال عالقة للتجارة فيها وسيأيت بيان أحكامها قريباً بإذن اهلل 
================================= 

 (في تقويم الزكاة ومنعها : )باب

ُهَم : َفِقيلَ . بـََعَث َرُسوُل الّلِه ُعَمَر َعَلى الص َدَقةِ : يب ُهَريـْرََة , قَالَ َعْن أَ  -4 يٍل َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َواْلَعب اُ  َرِضَي الّلِه َعنـْ َمَنَع اْبُن مجَِ
َقِد . َااَذ َفِقيراً فََأْغَناُه الّلُه َوَأمَّا َخاِلد  فَِإنَُّكْم َتْظِلُموَذ َخاِلداً َما يَرْنِقُم اْبُن َجِميٍل ِفالَّ َأنَُّه  »:  فـََقاَل َرُسوُل الّلهِ . َعمُّ َرُسوِل الّلِه 

الرَُّجِل  يَا ُعَمُر َأَما َشَعْرَت َأذَّ َعمَّ »: مُث  قَالَ . «َوِمثْرُلَها َمَعَها. اْحَتَبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعَتاَدُه ِفي َسِبيِل الّلِه, َوَأمَّا اْلَعبَّاُ  َفِهَي َعَليَّ 
ُو َأبِيِه؟  .«ِصنرْ

 :شرح ألفاظ الحديث
وأمـا  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -مل يُعني  القائل هنا إال أن قول النيب ( َفِقيلَ  ) ( :( َمَنَع اْبُن َجِميٍل َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َواْلَعبَّا ُ : َفِقيلَ  ))

فقـالوا منـع ابـن مجيـل وخالـد بـن الوليـد والعبـا  الزكـاة  ,ة ولـيس واحـداً يـدل علـى أن القائـل مجاعـ( خالد فإنكم تظلمون خالداً 
 .فلم يدفعوها 

مـا : بكسر القاف وفتحهـا والكسـر أشـهر وأفصـح واملعـو ( َما يَرْنِقمُ )( : ( َما يَرْنِقُم اْبُن َجِميٍل ِفالَّ َأنَُّه َااَذ َفِقيراً فََأْغَناُه الّلهُ )) 
 -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -ألن النــيب ( نرراه اهلل ورسرروله غفأ) وعنــد البخــاري  , أن كــان فقــرياً فأغنــاه اهلل يريــد أو مــا ينكــر ابــن مجيــل إال

 . كان سبباً لدخوله يف اإلسالم فأصبح غنياً بعد فقره مبا أفاء اهلل على رسوله وأباح ألمته من الغنائم 

َمرا يَررْنِقُم ابْرُن ))  :يل بل بني  أنه جيب عليه دفع الزكاة فال عذر لـه يف منعهـا فقـالمل يعتذر البن مج -صل ى اهلل عليه وسل م  -وهنا النيب 
 .وهذا أسلوب يسميه البالغيون تأكيد املدح مبا يشبه الذم  (( َجِميٍل ِفالَّ َأنَُّه َااَذ َفِقيراً فََأْغَناُه الّلهُ 

َأْعتَراَدهُ  )و ,مجـع درع (  َأْدرَاَعرهُ  )و ,أي حـبس ( اْحتَرَبسَ  ) ( :( اْحَتَبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعتَراَدُه ِفري َسرِبيِل اللّرهِ ) )  –مجـع عتـد (  ََ
األعتــاد آالت احلــرب مــن الســالح والــدواب : وقــال أهــل اللغــة  ,وأيضــاً عتــاد وجيمــع علــى أعتــاد وأعتــدة  –بفــتح العــني والتــاء 

 [ 61/  4انظر شرح النووي ملسلم ] .وغريها 

ُو َأبِيهِ َعمَّ الرَُّجِل صِ ) )   وصنو أبيه أي يرجع األب والعم إىل أصل واحد ومنه  ,ل أبيه يف املنزله والتعظيم أي مث:   (( نرْ

َواٍذ  }:قوله تعاىل  ُر ِصنرْ َواذ  َوَغيرْ  [3: الرعد ] {ِصنرْ
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 : من فوائد الحديث 
  صـل ى اهلل  -لزكـاة كمـا بعـث النـيب يف احلديث داللـة علـى أن لامـام أن يبعـث مـن يأخـذ الزكـاة مـن أهـل ا: الفائدة األولى

 .إىل اليوم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وهذا معروف من عهد النيب , على ذلك  -رضي اهلل عنه  -عمر  -عليه وسل م 

 يف احلــديث داللــة علــى أن منــع الزكــاة منكــر عظــيم وأنــه ُيشــكى إىل مــن هــو أعلــى وال يُتســت عليــه إذا :  الفائرردة الثانيررة
 .ه منعها حقاً كما شكي على ابن مجيل وخالد بن الوليد والعبا  ُعلم أن

كمــا -رضــي اهلل عنهمــا  - ألنــه ال عــذر لــه خبــالف العبــا  وخالــد بــن الوليــد -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -أمــا ابــن مجيــل فلــم يعتــذر لــه النــيب  -
 .سيأيت

دل علـى قـبح مـن جيحـد نعمـة اهلل عليـه فاملـال مـال اهلل هـو الـذي أغنـاه يف حـق ابـن مجيـل مـا يـ -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -بل بـني  النـيب  
 .وسيأيت قريباً جزاء مانع الزكاة يف اآلخرة  ,بعدما كان فقريا مث مينع حق اهلل فيه فال  رج الزكاة 

ن أعتـاد وأدراع ليسـت لـه وإمنـا أوقفهـا يف بأن ما عنده م -صل ى اهلل عليه وسـل م  -فاعتذر له النيب  -رضي اهلل عنه  -وأما خالد بن الوليد  -
 "  وأما خالد فإنكم تظلموذ خالداً "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -سبيل اهلل فليس فيها زكاة ولذا قال النيب 

أحـوج فــرأى  اهللا للبـوا منـه الزكـاة مل يـدفعها إلـيهم ألنـه رأى أن دفـع الزكـاة يف اجلهـاد يف سـبيل ملـ-رضـي اهلل عنـه  -أن خالـداً : وقيـل 
 [ 16/  2انظر املفهم للقرليب ] . صرفها فيه فاشتى مايصلح للجهاد أن ي

 :فاختلف في سبل المنع على قولين  -رضي اهلل عنه  -وأما العبا 

جـه مـن ملـا رواه أمحـد وأبـو داود والتمـذي وابـن ما تعـًًَّّ ل دفـع الزكـاة أي دفعهـا قبـل أواهنـا , -رضي اهلل عنـه  -ألن العبا  : األول 
فـرخص لـه  ,يف تعجيـل صـدقته قبـل أن حتـل  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -سـأل النـيب  -رضـي اهلل عنـه  - أن العبـا  -رضـي اهلل عنـه  -حديث علي 

 واحلديث حس نه البغوي وأمحد شاكر واأللباين  ,الكنوي  يّ دِ ُحَجي ة بن عَ  هواختلف يف صحة احلديث ألن يف سند" يف ذلك 

 .( [ 236/  2) وانظر إرواء الغليل لأللباين (  1144) انظر شرح السنة للبغوي حديث رقم ] "هو حديث جيد ال بأ  بإسناده :" از وقال ابن ب

ــل ســنتين -رضــي اهلل عنــه  -أن العبــا   [1881 صيف األمــوال  ] ويف روايــة أيب عبيــد    فأخــذ الفقهــاء مــن هــذا جــواز تعجيــل الزكــاة  ن,تعج 
آفة أو جماعـة أو احتـاج إنسـان ملـال يف عمليـة جراحيـة اضـطر إليهـا ولـيس عنـده مـال ولـو تأجلـت لتضـرر أو للمصلحة كحصول 

رمبا ثصل مع تأجيله وفاة ولو أعطيته زكاة سنة ال تبلا القيمة وليس عنده من يعطيـه فتعجـل لـه الزكـاة أو كـأن تصـيبه آفـه تضـره 
ــ ,وحنــو هــذا فــال بــأ  بتعجيــل الزكــاة  ل زكاتــه قبــل حلوهلــا خبمســة أشــهر أو حنوهــا حلاجــة لــو أخرهــا إىل متــام احلــول ومثلــة مــن عج 

ن يكــون كمــ اوتعجيــل الزكــاة يشــتل لــه العلمــاء وجــود النصــاب أمــا إذا مل يبلــا النصــاب فــال يصــح أن يعجلهــ ,لتضــرر ااتــاج 
وبلــوا النصــاب ســبب  ,  يبلــا فهــذا ال يصــح ألن النصــاب عنــده مل( درهــم  311) ويريــد أن يزكــي عــن ( درهــم  181) عنــده 
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 ( 6) يف القواعــد الفقهيــة ص ) جــب البــد منــه للزكــاة وتقــدل الشــيء علــى ســببه ال يصــح وهــذا مبــين علــى قاعــدة ذكرهــا ابــن ر 
ة الزكاة بلوا النصـاب وشـرلها مضـي احلـول وسبب عباد( تقدميه على شرله جائز و  أن تقدل الشيء على سببه ملغى ,) وهي 
 . 

 . وهذا هو القول األول يف سبب منعه , ذر به للعبا  أن عجل زكاته عن وقتها إذن مما اعتُ 

 -النـيب  عنـه ألنتحملهرا  -صرلَّى اهلل عليره وسرلَّم  -للزاراة هرو أذ النبري -رضي اهلل عنره  -أذ السبل في منع العبا  :  والقول الثاني
لـو كـان  -رضـي اهلل عنـه  -ألن العبـا   وهرذا القرول هرو األظهرر واهلل أعلرم((  َعَهراَوِمثْرُلَها مَ . َفِهَي َعَليَّ  )) : قال –صلى اهلل عليه وسلم 

وقـول النـيب , ويقولون عنـه أن منـع الزكـاة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قد تعجلها يف هذا احلديث لبني  هلم سبب املنع ومل يشكوه إىل النيب 
ُو َأبِيرهِ َأَمر)   يف آخـر احلـديث -صل ى اهلل عليه وسل م  - حتملهـا عـن  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -مشـعٌر بـأن النـيب (  ا َشرَعْرَت َأذَّ َعرمَّ الرَُّجرِل ِصرنرْ

 . عمه العبا  احتاماً له وتقديراً وإكراماً 

  ووجــه ذلــك أهنــم , حــديث البــاب مــن األدلــة الــيت اســُتِدل هبــا علــى وجــوب الزكــاة يف عــروض التجــارة  :الفائرردة الثالثررة
اسـتنبط "  :قـال النـووي. نه اسذها للتجـارة عنه زكاة أعتاده وأدراعه ظناً منهم أ -رضي اهلل عنـه  -من خالد بن الوليد للبوا 

 61/  4يف شـرح مسـلم ] " وبه قال مجهـور العلمـاء مـن السـلف واخللـف خالفـاً لـداود  ,بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة 

] 

  ــ: الفائرردة الرابعررة ى جــواز بــل مشــروعية وقــف اإلنســان شــيئاً مــن مالــه يف ســبيل اهلل يف املشــاريع يف احلــديث داللــة عل
وعـدم التصـرف هبـا مـع التصـرف مبنافعهـا يف ( مـن مـال أو بنـاء أورهـن وحنـوه ) هو حـبس عـني : اخلريية وحنوها والوقف 

 -يسـرياً , وخالـد بـن الوليـد  فينبغي للمسلم أن ثرص على أن جيعل شيئاً موقوفاً يف سبيل اهلل ولـو كـان. جماالت اخلري 

 :أوقف أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل , وهذا الوقف يف حديث الباب يدل على أمرين  -رضي اهلل عنه 

صـل ى اهلل  -فالوقف ال يُزكى ألن الوقف كلـه يف سـبيل اهلل ويـدل علـى ذلـك اعتـذار النـيب  ,أن الشيء املوقوف ال زكاة فيه : األول 

 .عتاده وأدراعه ألهنا موقوفه يف سبيل اهلل أيف دفع الزكاة يف  -رضي اهلل عنه  -الد خل -عليه وسل م 

فالعقــار  ,وقــف عقــار ووقــف منقــول  -كمــا ســيأتينا يف بابــه بــإذن اهلل تعــاىل   -والوقــف نوعــان  ,صــحة وقــف املنقــول : والثرراني 
 وى العقار مما يُنقل كما أوقف خالد بن الوليدواملنقول هو ما س, هي األرض وما يتصل هبا كالبناء والغرا  وحنومها 

 .ناف حوالقول بصحة وقف املنقوالت هو قول مجهور العلماء خالفاً لأل ,أعتاده يف سبيل اهلل  

 يف احلــديث داللــة علــى الــذب عــن أعــراض أهــل الفضــل حــني يــذكر مــا لــيس فــيهم مــن العيــوب :  الفائرردة الخامسررة, 
 . واالعتذار عنهم 

 يف احلديث بيان مكانة العم وأنه مثل األب يف املنزلة والتقدير :  دسةالفائدة السا. 
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=================================== 

 (زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: )باب 

َعلَـى  ُكـل  ُحـَر . أَْو َصـاعاً ِمـْن َشـِعريٍ . عاً ِمـْن مَتْـرٍ َصا. َعِن اْبِن ُعَمَر , أَن  َرُسوَل الّلِه فـََرَض زََكاَة اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعَلى الن ا ِ  -5
 .  ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ . ذََكٍر أَْو أُنـَْثى  . أَْو َعْبدٍ 

وكـانوا يعطـوَن قبـَل الفطـِر بيـوٍم أو يـومني .وكان ابُن عمَر رضي الّلُه عنهما يُعطيها الذين يـَْقبُلوهنـا: قال نافع : ويف رواية للبخاري 
. 

َصـاعاً . ُحـَر أَْو مَمْلُـوكٍ . ُكن ا ُُنْرُِج, ِإْذ َكاَن ِفيَنا َرُسوُل الّلِه , زََكاَة اْلِفطْـِر َعـْن ُكـل  َصـِغرٍي وََكبِـريٍ : ْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِي  , قَالَ وعَ  -2
نَـا ُمَعاِويَـُة  ِمْن لََعاٍم, أَْو َصاعاً ِمْن أَِقٍط, أَْو َصاعاً ِمْن َشِعرٍي,أَْو َصاعاً ِمْن مَتٍْر, أَْو َصـاعاً ِمـْن َزبِيـٍب فـَلَـْم نـَـَزْل ُُنْرُِجـُه َحـىت   قَـِدَم َعَليـْ

ْيِن ِمــْن أَلْــ: َفَكــاَن ِفيَمـا َكل ــَم بِــِه الن ــاَ  أَْن قَـالَ . َفَكل ـَم الن ــاَ  َعلَــى اْلِمْنــرَبِ . بْـُن َأيب ُســْفَياَن َحاّجــاً, أَْو ُمْعَتِمــراً  ــاِم ِإين  أَُرى  ُمــد  رَاِء الش 
ِلكَ . تـَْعِدُل َصاعاً ِمْن مَتْرٍ   .فََأَخَذ الن اُ  ِبذ 

 . فََأم ا أَنَا َفالَ أَزَاُل أُْخرُِجُه, َكَما ُكْنُت أُْخرُِجُه أَبَداً, َما ِعْشتُ : قَاَل أَبُو َسِعيدٍ 

 .لتمُر وكان لعاَمنا الشعرُي والزبيُب واألقُط وا: قال أبو سعيٍد : ويف رواية للبخاري 

==================================== 
 (األمر بِإخراج زكاة الفطر قبل الصالة : )باب

, قـَْبَل ُخُروِج الن اِ  ِإىَل الص الَِة   -7  .َعِن اْبِن ُعَمَر , أَن  َرُسوَل الّلِه أَمَر ِبزََكاِة اْلِفْطِر, أَْن تـَُؤد ى 

 : شرح ألفاظ األحاديث 
 وتسمى زكاة الفطر يف  ,هي الصدقة اليت  رجها املسلم عن نفسه أو عن غريه يف هناية شهر رمضان :  (( ِفْطرِ زََااَة الْ ) )

صل ى اهلل  -وكلين رسول اهلل )):عند البخاري  -رضي اهلل عنه  -زكاة رمضان كما يف حديث أيب هريرة وتسمى أيضاً  ,أحاديث الباب 

وهي كلمة هلا أصل يف اصطالح  –بكسر الفاء  –( الِفْطرة ) ويسميها عامة النا  اليوم ((...حبفل زكاة رمضان  -عليه وسل م 
لقة أي زكاة البدن وأليت زكاة الفطر هنا مأخوذة من الفطرة اليت هي اخلوأ ( 112/  6يف اجملموع )  الفقهاء كما أشار إىل ذلك النووي 
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فالفطر مأخوذ من  ,قة الفطر املراد هبا صدقة النفو   و األبدان أن صد: هبذا االسم ألهنا اب بالفطر من رمضان وقيل 
 ( 264/  2انظر الفتح )  . واختار ابن حجر األول ,الفطرة وهي أصل اخللقة 

 .باألموال ولذا ال يشتل هلا ما يشتل  للزكوات األخرى من بلوا النصاب واحلول وحنو ذلكوزكاة الفطر تتعلق باألشخاص ال

 .رض هنا أوجب فواملقصود ب, القطع والتقدير :  الفرض لغة: ((فَرَرَض ) )

وقد :" عثمني كما يف فتاواه  وسبق مقدار الصاع يف قول شيخنا ابن أربعة أمداد , نالصاع مكيال يز : ( (َصاعاً ِمْن َتْمرٍ  ))
 . ( [ 146/  6) يضاً يف املمتع وأ(  81/  18] "مبلا كيلوين وأربعني جراماً من الرب الرزين  –أي الصاع النبوي  –حررته 

 .أي من أهل الزكاة  ( :  (يُعطيها الذين يَرْقبُلونها  -رضي الّلُه عنهما  -وااذ ابُن عمَر  ))

أي  رجـــون زكـــاة الفطـــر قبـــل العيـــد بيـــوم أو يـــومني وهـــذا وقـــت جـــواز ويف :   ((وارررانوا يعطررروَذ قبرررَل الفطرررِر بيررروٍم أو يرررومين) )
ذا الوقـت هــو هــ( أمــر بزكـاة الفطــر تـؤدى قبــل خـروج النــا  إىل الصـالة ) يف البــاب اآلخـر  -هلل عليــه وسـل م صـل ى ا -حـديث ابـن عمــر 

 . األفضل كما سيأيت وهو بعد صالة الفجر وقبل صالة العيد 

يض يُطــبخ مث واألقــط يتخــذ مــن اللــ  املخــ ,بفــتح اهلمــزة وكســر القــاف أو ســكوهنا جيــوز فيــه الوجهــان  ( :( َصرراعاً ِمررْن َأِقرر ٍ  ))
 . [ 331/  9انظر هتذيب اللغة ] . ه أهل البادية نعوغالباً ما يص ففجيُ 

َنا ُمَعاِويَُة ْبُن َأِبي ُسْفَياَذ َحاّجاً, َأْو ُمْعَتِمراً ))  (  3318) وكان ذلك أيام خالفتـه كمـا يف زيـادة عنـد ابـن خزميـة  :  ((َقِدَم َعَليرْ
 .دينة وقدومه كان للم" وهو يومئذ خليفة " 

ْيِن ِمررْن َسررْمَراِر الشَّرراِم تَرْعررِدُل َصرراعاً ِمررْن َتْمرررٍ ) ) وهــذا اجتهــاد مــن معاويــة  ,ألــراء الشــام هــو القمــح الشــامي :  (( ِفنِّرري ُأَرىم ُمرردَّ
 –ألن الصـاع أربعـة أمـداد  –فمـن أخـرج نصـف صـاٍع مـن بـر  ,حيث جعل مدين من الرب يعدل صاعاً من التمر يف زكاة الفطر 

أمــا أنــا فــال أزال : ) ذلــك عــن صــاٍع مــن التمــر وذلــك ألن الــرب نفــيس عنــدهم لكــن أبــا ســعيد أنكــر هــذا االجتهــاد فقــال أجــزأه 
 .واستمر على ذلك , صاعاً من أي لعام كان  -رضي اهلل عنه  -فكان  رج ( أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت 

 :من فوائد األحاديث 
 عبداً  حراً أو ,ذكراً كان أو أنثى  ,لة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم يف األحاديث دال:  الفائدة األولى, 

 .( [ 39) يف اإلمجاع ص ]  .قل اإلمجاع على هذا ابن املنذرون, صغرياً أو كبرياً  
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مــن الطعــام يف  -وســل م صــل ى اهلل عليــه  -بيــان مــا كــان  رجــه الصــحابة مــع النــيب  -رضــي اهلل عنــه  -يف حــديث أيب ســعيد  :الفائرردة الثانيررة 
فصـارت  -رضـي اهلل عنـه  -زكاة الفطر وهو صاعاً من متر أو شعري أو زبيب أو أقط هـذه أربعـة ويضـاف هلـا القمـح حلـديث أيب سـعيد

- :وهل يقتصر في فخراس زااة الفطر على ماورد فيه النص فق  ؟ على قولين  , سة أنواع 

 ترب قوتاً عند النا  كاألرز والعد  والفول وحنوها مما  يقتاته النا  , وهذا قولأنه جيزىء كل لعام يعواألظهر واهلل أعلم 

 . أكثر العلماء 

وكـان  ))يف الباب ملا عد  األربع قال يف آخر احلديث كمـا يف روايـة البخـاري  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب سعيد : ويدل على ذلك 
وإمنـا ألهنـا   ( 13/  2يف إعـالم املـوقعني )  امقصـودة بـذاهت تدل على أن هـذه األربـع ليسـوهذا ي ((لعامنا الشعري والزبيب واألقط والتمر 

 . كانت لعامهم وقتئذ يف املدينة 

فأمـا أهـل بلـد أو حملـة قـوهتم غـري  ,كانـت غالـب أقـواهتم باملدينـة   –أي األنـواع اخلمسـة  –وهذه :"  -رمحه اهلل  -قال ابن القيم
فإن كان قوهتم غري احلبوب كالل  واللحم والسـمك أخرجـوا فطـرهتم مـن قـوهتم كائنـاً مـا كـان  ,م ذلك فإمنا عليهم صاع من قوهت

خلـة املسـاكني يـوم العيـد ومواسـاهتم مـن جـنس مـا  َسـدُّ  دوهـو الصـواب الـذي ال يقـال بغـريه إذ املقصـو  ,هذا قول مجهور العلماء 
 ( 31/  3انظر زاد املعاد ) "يقتات أهل بلدهم 

 -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -أن مــن األصــناف الــواردة يف الــنص كانــت لعامــاً للنــا  علــى عهــد النــيب : عليــه  التنبيــهممــا جيــدر   -

يف زكــاة الفطــر ألنــه لــيس قوتــاً  جيــز فالصــواب واهلل أعلــم أنــه ال  يــوم فليســت لعامــاً كالشــعري مــثالً ,والصــحابة وأمــا ال
وذلك ألنه احلكمـة مـن زكـاة الفطـرة جـاءت يف حـديث ابـن عبـا   هلم , ع به املساكني ليكون لعاماً يقتاته النا  وينتف

زكـــاة الفطـــر لهـــرة للصـــائم مـــن اللغـــو  -صـــل ى اهلل عليـــه وســـل م  -فـــرض رســـول اهلل  ))عنـــد أيب داود وابـــن ماجـــة  -رضـــي اهلل عنـــه  -
هـي احلكمـة املـرادة مـن زكـاة الث على إمتام شهر الصيام هذه العلل الـث تعاىلوشكراً هلل  ((ولعمة للمساكني  ,والرفث 

 .الفطر ووجه الشاهد هنا أهنا لعمة للمساكني 

  وإخراجهم لزكاة الفطر صاعاً من لعـام أو صـاعاً مـن أقـط أو شـعري أو  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب سعيد :الفائدة الثالثة
 -: مسألتاذ مهمتاذمتر أو زبيب فيه 

, وهل يستثنى في هذا المقدار  -صل ى اهلل عليه وسل م  -لفطر وهو صاع مبقدار صاع النيب فيه بيان ملقدار زكاة ا:  المسألة األولى
 نوع من الطعام ؟ 

وهذا قول أيب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  ,منه نصف صاع من بر  جيز يستثو من ذلك الرب فإنه :  القول األول

  .-رمحه اهلل  -
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 -رضــي اهلل عنهمــا  - يف البــاب حيــث جعــل معاويــة بــن أيب ســفيان -رضــي اهلل عنــه  -حبــديث أيب ســعيد :اسررتدل أصررحاب القررول األول 
 .ين من بر تعادل صاعاً من متر وأخذ النا  بذلك االجتهاد د  حني خطب النا  مُ 

العلمـاء مجهـور  وهبـذا قـال ,أنـه ال يسـتثين مـن ذلـك شـيء فـأي صـنف سـرج زكـاة الفطـر منـه البـد فيـه مـن صـاع :  القول الثاني
  .واختاره الشيخ ابن باز

 -فـأبو ســعيد ..." أو صـاعاً مـن أقـط  صــاعاً مـن لعـام ," حيـث قـال  يف البـاب-رضـي اهلل عنـه  -حبـديث أيب سـعيد : واسرتدلوا    

احلــديث والــرب  ذكــر املقــدار وهــو الصــاع جممــالً يف أي لعــام مث ذكــر الصــاع مفصــالً يف األصــناف األربعــة املــذكورة يف-رضــي اهلل عنــه 
كمــا يف حــديث -رضـي اهلل عنـه  -فقــد أنكـر ذلــك أبـو ســعيد  -رضــي اهلل عنـه  -يـدخل يف عمــوم الطعـام وأمــا االسـتدالل باجتهــاد معاويـة

ألــول صــحبة وأعلــم  -رضــي اهلل عنــه  -وأبــو ســعيد  ((فأمــا أنــا فــال أزال أخرجــة كمــا كنــت أخرجــه أبــداً مــا عشــت  ))البــاب وقــال 
مل يكــن قــول بعضــهم أوىل مــن بعــض ويُنظــر يف  -رضــوان اهلل علــيهم  - وإذا اختلفــت أقــوال الصــحابة -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -بــأحوال النــيب 
بيــان مقــدار الصــاع يف الطعــام ويــدخل يف بيف زكــاة الفطــر فقــد جــاءت  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -وبــالنظر إىل أقــوال النــيب  ,دليــل آخــر 

 .ول هو األحول واهلل أعلم عموم ذلك  الرب وهذا الق

 : المسألة الثانية 

 فخراس القيمة نقداً بدالً عن الصاع من الطعام ؟  يجزئهل 

واحلســن  ,نــاف وقــد روي ذلــك عــن عمــر بــن عبــدالعزيز حوهــو قــول األ ,أنــه جيــوز إخــراج القيمــة يف زكــاة الفطــر :  القررول األول
 ( 391/  3نظر املغين ا) البصري 

الـذي -رضـي اهلل عنهمـا  - الذي رواه ابن عدي والدار قطين وهو بنحو حديث ابـن عمـر  -رضي اهلل عنهمـا  -ابن عمر حبديث :واستدلوا 
قـالوا وإخـراج القيمـة يف زكـاة  ((أغنروهم عرن الطرواف فري هرذا اليروم ))  –صلى اهلل عليه وسلم  -يف الباب وفيه زيادة وهي قول النيب 
واحلــديث ضــعيف ضــعفه ابــن حجــر يف البلــوا ألن يف ســنده أبــا معشــر  ,ال يف يــوم الفطــر الفطــر فيــه إغنــاء املســاكني عــن الســؤ 

 . جنيح السندي املدين ضعفه غري واحد من أهل العلم 

 . وعللوا أيضاً بأن حاجة الفقري إىل املال أكثر من حاجته إىل الطعام 

  وهو القول الراجت واهلل أعلم. ر أنه البد من فخراجها طعاماً , وهو قول جمهور العلما:  والقول الثاني

 :ويدل على ذلك 

 . يف الباب   -رضي اهلل عنهما  -حديثا ابن عمر وأيب سعيد -1 
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 -فرضــها صــاعاً مــن الطعــام وعينهــا بــذلك وإخــراج القيمــة خــالف ملــا أمــر بــه النــيب  -صــل ى اهلل عليـه وســل م  -أن النــيب   :ووجرره الداللررة 

 . -صل ى اهلل عليه وسل م 

 .إخراج القيمة خمالف لعمل الصحابة حيث كانوا  رجوهنا صاعاً من لعام  – 3

انظر معامل السنن ]  .أن يف إخراجها قيمة  رج زكاة الفطر من كوهنا شعرية من شعائر اإلسالم الظاهرة إىل كوهنا شعرية خفية  – 2

 [ 319/  3للخطايب 
فلــو كــان دفــع النقــد جــائزاً  ,ومــع ذلــك أمــر بــإخراج الطعــام  -ى اهلل عليــه وســل م صــل   -أن النقــود كانــت موجــودة علــى عهــد النــيب  – 3

ومـع  ,آخـر  يئاً شاء اشتى به لعاماً وأن شاء اشـتى بـه شـ يار للمسكني إنألن فيه سعة االخت -صل ى اهلل عليه وسـل م  -ألمر به النيب 
صـل ى اهلل عليـه  -ان للمـال أمـر قـد ُفطـر عليـه ومعلـوم منـذ عهـد النـيب وحـب اإلنسـ ,-صـلى اهلل عليـه وسـلم  -ذلك مل يأمر به النيب 

 :هو الذي أُنزل عليه قوله تعاىل -صل ى اهلل عليه وسل م  -وزمن التشريع إىل وقتنا اليوم فالنيب  -وسل م 

لرو اراذ البرن آدم واديراذ مرن ))  –لى اهلل عليـه وسـلم صـ -وهـو القائـل ,اخلري هنا املال  [8:العاديات ] {َوِفنَُّه ِلُحلِّ اْلَخْيِر َلَشِديد   } 
واحلـديث متفـق عليـه والنصـوص كثـرية يف بيـان حـرص ابـن آدم علـى  ((مال ال بتغى ثالثاً وال يمأل جروف ابرن آدم فال الترراب 

 .لفطر بدفع املال عوضاً عن الطعام يف زكاة ا-صلى اهلل عليه وسلم  -املال ورغبته فيه ومع ذلك مل يأمر النيب 

يـدعون : كـان يأخـذ القيمـة يف الفطـرة ل قـال  -رمحـه اهلل  -عمـر بـن عبـدالعزيز: قـوم يقولـون  -رمحـه اهلل  -قيل لامام أمحد بـن حنبـل -
عليـه وسـل م صـل ى اهلل  -فـرض رسـول اهلل :  - همـارضـي اهلل عن -وقد قال ابـن عمـر قال فالن ,: ويقولون  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قول الرسول اهلل 

 .واحلديث متفق عليه ..... زكاة الفطر صاعاً  -

 .( [ 361/  18يف فتاواه ) وشيخنا ابن عثمني (  13) والسؤال (  314) يف فتاوى نور على الدرب احللقه ]د يف زكاة الفطر الشيخ ابن بازواختار عدم إجزاء النق

ووجــوب إخــراج زكــاة الفطــر قبــل صــالة  ,بيــان لوقــت إخــراج زكــاة الفطــر  -رضــي اهلل عنهمــا  -يف حــديثي ابــن عمــر :الفائرردة الرابعررة 
ويمكن تقسيم وقرد فخرراس زاراة الفطرر فلرى ثالثرة  ,العيد واألفضل أن تكون قبل صالة العيد وجيوز قبل العيد بيوم أو يومني 

 :أقسام 

 .وهو قبل العيد بيوم أو يومني :  وقد جواز:  األول

 "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني :" يف الباب وفيه  -ي اهلل عنهما رض -حديث ابن عمر: ودليله 

 .وهو قبل اخلروج لصالة العيد :  وقد استحباب:  الثاني

 أمر بزكاة الفطر أن تؤدى -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن رسول اهلل" يف الباب اآلخر  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر: ودليله 

 "ا  إىل الصالة قبل خروج الن 
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 .وهو بعد صالة العيد :  وقد تحريم:  الثال 

من أداها قبل الصالة فهي زااة مقبولة ومن أداها بعرد الصرالة فهري )) مرفوعاً وفيه  -رضي اهلل عنـه  -حديث ابن عبا : ودليله 
 .قتها بغري عذر وألنه تأخري للعبادة عن و , أبو داود وابن ماجه وصححه احلاكم  هروا ((صدقة من الصدقات 

 ================================== 

 (ِإثم مانع الزكاة : )باب

ــرََة , قَــالَ   -8 َهررا َحقََّهررا, ِفالَّ ِفَذا َارراَذ يَرررْوُم »:  قَــاَل َرُســوُل الّلــهِ :: َعــْن َأيب ُهَريـْ َمررا ِمررْن َصرراِحِل َذَهررٍل َوالَ ِفضَّررٍة, الَ يُرررَؤدِّ  ِمنرْ
َها ِفي نَاِر َجَهنَّمَ  اْلِقَياَمِة, ُصفَِّحدْ  ُالََّمرا بَررَرَدْت ُأِعيرَدْت . فَرُيْكَوىم ِبَها َجْنُبُه َوَجِبينُرُه َوَظْهرُرهُ . َلُه َصَفاِئُت ِمْن نَاٍر, فَُأْحِمَي َعَليرْ

: ِقيرلَ . «ِفمَّرا ِفلَرىم اْلَجنَّرِة َوِفمَّرا ِفلَرى النَّرارِ . يُلهُ فَريُررَرىم َسربِ . َحتَّىم يُرْقَضىم بَررْيَن اْلِعبَرادِ . ِفي يَرْوٍم َااَذ ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنةٍ . َلهُ 
َهررا َحقََّهررا»: يَررا َرُسرروَل اللّررِه فَاِابِررُل؟ قَررالَ  ِفالَّ ِفَذا َارراَذ يَرررْوُم . َوِمررْن َحقَِّهررا َحْلبُرَهررا يَرررْوَم ِوْرِدَهررا. َوالَ َصرراِحُل ِفبِررٍل الَ يرُررَؤدِّ  ِمنرْ

َها َفِصيالً َواِحرداً, َتطَرأُه بَِأْخَفاِفَهرا َوتَرَعضُّرُه بَِأفْرَواِهَهربُِطَت َلَها بِ . اْلِقَياَمةِ  ا, ُالََّمرا َمررَّ َعَلْيرِه َقاٍع قَرْرَقٍر َأْوفَرَر َما َااَنْد, اَل يَرْفِقُد ِمنرْ
فَريُررَرىم َسرِبيُلُه ِفمَّرا ِفلَرى اْلَجنَّرِة َوِفمَّرا . ىم بَرْيَن اْلِعَبادِ ُأواَلَها رُدَّ َعَلْيِه ُأْخَراَها, ِفي يَرْوٍم َااَذ ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنٍة, َحتَّىم يُرْقضَ 

َهررا َحقََّهرا, ِفالَّ ِفَذا َارراَذ يَرررْوُم »: يَررا َرُسرروَل اللّرِه فَرراْلبَرَقُر َواْلغَررَنُم؟ قَرالَ : ِقيرلَ . «ِفلَرى النَّررارِ  َوالَ َصرراِحُل بَرَقررٍر َوالَ غَرَنٍم الَ يرُررَؤدِّ  ِمنرْ
َهرررا َشرررْيقاً, لَرررْيَس ِفيَهرررا َعْقَصررراُر َوالَ َجْلَحررراُر َوالَ َعْضرررَباُر تَرْنَطُحرررهُ اْلِقَياَمرررِة بُ  بُِقُرونَِهرررا َوَتطَرررُؤُه  ِطرررَت َلَهرررا بَِقررراٍع قَرْرقَرررٍر, الَ يَرْفِقرررُد ِمنرْ
فَريُررَرىم . َحتَّرىم يُرْقَضرىم بَررْيَن اْلِعبَرادِ . َخْمِسريَن َألْرَف َسرَنةٍ  ِفي يَرْوٍم َااَذ ِمْقَدارُهُ . ُالََّما َمرَّ َعَلْيِه ُأواَلَها رُدَّ َعَلْيِه ُأْخَراَها. بَِأْظاَلِفَها

ر  . ِهرَي ِلَرُجرٍل ِوْزر  : اْلَخْيُل َثالَثَة  »: يَا َرُسوَل الّلِه فَاْلَخْيُل؟ قَالَ : ِقيلَ . «َسِبيُلُه ِفمَّا ِفَلى اْلَجنَِّة َوِفمَّا ِفَلى النَّارِ  . َوِهرَي ِلَرُجرٍل ِسرترْ
َوَأمَّرا الَّتِري ِهرَي لَرُه . فَرَرُجل  رََبَطَها رِيَراًر َوَفْخرراً َونِرَواًر َعلَرىم َأْهرِل اِاْسراَلِم َفِهرَي لَرُه ِوْزر   فََأمَّا الَِّتي ِهَي َلُه ِوْزر ,. ُجٍل َأْجر  َوِهَي ِلرَ 
ر   ر  َوَأمَّررا الَّتِرري ِهررَي لَررُه َأْجررر  . َهررا َوالَ رِقَاِبَهرراثُررمَّ لَررْم يَرررْنَس َحررقَّ اللّررِه ِفرري ظُُهورِ . فَرَرُجررل  رََبَطَهررا ِفرري َسررِبيِل اللّررهِ . ِسررترْ . َفِهررَي لَررُه ِسررترْ

لِرَك اْلَمرْرِس َأِو الرَّْوَضرِة ِمرْن َشرْيرٍ . ِفي َمْرٍس َوَرْوَضةٍ . فَرَرُجل  رََبَطَها ِفي َسِبيِل الّلِه أَلْهِل اِاْساَلمِ  ِفالَّ ُاتِرَل . َفَما َأَاَلْد ِمرْن ذم
, وَُاتِرَل لَرُه, َعرَدَد َأْرَواثَِهرا َوَأبْرَواِلَهرا, َحَسرَنات  َلُه,َعَدَد َما  َوالَ تَرْقطَرُع ِطَوَلَهرا فَاْسرتَرنَّْد َشرَرفاً َأْو َشرَرفَرْيِن ِفالَّ  . َأَالَرْد, َحَسرَنات 

ٍر َفَشررَِبْد ِمْنرُه َوالَ يُرِيرُد َأْذ َيْسرِقيَرَها, ِفالَّ َاتَرَل َوالَ َمررَّ ِبَهرا َصراِحبُرَها َعلَرىم نَرْهر. َاَتَل الّلُه َلُه, َعَدَد آثَارَِها َوَأْرَواثَِها, َحَسَناتٍ 
رِذِه ا يَررُة »: يَررا َرُسروَل اللّرِه فَراْلُحُمُر؟ قَررالَ : ِقيرلَ . «اللّرُه لَرُه, َعرَدَد َمررا َشررَِبْد, َحَسرَناتٍ  َمرا أُنْرِزَل َعلَريَّ ِفرري اْلُحُمرِر َشرْير  ِفالَّ هم

 رواه مسلم  .« {َوَمْن يَرْعَمْل ِمثْرَقاَل َذرٍَّة َشّراً يَرَرهُ . يَرْعَمْل ِمثْرَقاَل َذرٍَّة َخْيراً يَرَرهُ  َفَمنْ }: اْلَفاَدُة اْلَجاِمَعةُ 
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َمرِن احتربَس فَرَرسراً » : يف روايـة لـهو أيضـاً إىل آخـر احلـديث عنـد البخـاري مـن حـديث أيب هريـرة  «.. اْلَخْيُل َثالَثَة  » : ومن قولـه
 «بِاهلِل, وَتْصِديقاً ِبَوْعِدِه, فَإذَّ ِشبَرَعُه َورِيَُّه وَرْوثَُه وبَرْوَلُه في ِميَزانِِه يَرْوَم اْلِقياَمةِ في َسِبيِل اهلِل, فيماناً 

 :شرح ألفاظ الحديث 
َها َحقََّها) )  ه هاء ظاهر ( حقها ) وقوله  ,وأعظم حق هو أداء زكاهتما :   (( َما ِمْن َصاِحِل َذَهٍل َوالَ ِفضٍَّة, الَ يُرَؤدِّ  ِمنرْ

 ويف هذه احلالة يكون ذكر الذهب ال فائدة منه وهذا غري مراد بال شك  ,التأنيث ضمري يعود على الفضة ألنه أقرب مذكور 

 .والعني مؤنثة والضمري يعود عليها , لغة  (عني)واألفضل أن يقال الذهب والفضة يقال هلما  ,

/  4انظـر لسـان العـرب  ]ة كـل شـيء عـريض مـن حجـارة أو لـوح وحنومهـا ومجعهـا صـفائح الصفيح:   (( ُصفَِّحْد َلُه َصَفاِئُت ِمْن نَارٍ ) )

211 ]  

ولكنهـا كلمـا بـردت أعيـدت وأمحيـت  ,أي أن هذه الصفائح ال تتك حىت تربد وتزول حرارهتـا :  ((  ُالََّما بَرَرَدْت ُأِعيَدْت َلهُ )) 
 .يف نار جهنم 

ويوم وردها أي حـني تـرد املـاء  ,سكاهنا إبفتح الالم على املشهور وحكي ( :  َحْلبُرَها  ) ( : ( ِدَهاَوِمْن َحقَِّها َحْلبُرَها يَرْوَم ِورْ ) )
واختلـــف يف هـــذا احلـــق  ,فمـــن حقهـــا أن حتلـــب يف ذلـــك اليـــوم  ,لتشـــرب وهـــي تـــرده يف كـــل ثالثـــة أو أربعـــة أيـــام ورمبـــا يف مثانيـــة 

 ,جتماعهم على املياه وهـذا علـى سـبيل االسـتحباب ملارة من ألباهنا الفقيل يسقى ا –وسيأيت شيء من بيانه يف احلديث القادم 
انظـر عـون املعبـود شـرح سـنن أيب .] مشـقة العطـو ومشـقة احللـب  :حقهـا مشـقتانحتلب للرفق هبا ألن يف حلبها قبل أن تـرد املـاء يل: وقيل 

 [. 12/  1داود للعظيم آبادي 

و غــريه , ومنــه أليــت الــبطح هــو البســط أيــاً كــان علــى الوجــه أ: وقيــل  ,هلــذه اإلبــل لقــي هــو علــى وجهــه أُ أي  ( :( بُِطررَت َلَهررا ))
 . نبسالها بطحاء مكة ال

 ,والقــاع أصـله املكـان املـنخفض الـذي يسـتقر فيــه املـاء والقـاع مجعـه قيعـة وقيعــان  ,أي مبكـان مسـتٍو واسـع (( :   بَِقراٍع قَرْرقَررٍ  ))
 .وهو بفتح القافني  , والقرقر املستوي الواسع من األرض أيضاً 

ويف هـذا بيـان لكثرهتـا وقوهتـا وكماهلـا وثقـل ولئهـا  (أعظرم مرا اانرد ) ويف الروايـة األخـرى عنـد مسـلم  ( : ( َأْوفَرَر َما َاانَردْ )) 
 .ويف هذا بيان لشدة العقوبِة 

َها َفِصيالً َواِحدا )) ُالََّمرا  )). أمـه واحلـوار إذا فطـم ألـي فصـيالً هو ولد الناقـة حـني يفصـل عـن : الفصيل  ( : (ًَ  اَل يَرْفِقُد ِمنرْ
 وقيل إن يف العبارة ,أي كلما مر  عليه أوىل هذه املاشية ُرد  عليه أخراها :   (( َمرَّ َعَلْيِه ُأواَلَها رُدَّ َعَلْيِه ُأْخَراَها
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هــو الــذي يرجــع ِويُــرّد وأي ــد هــذا القاضــي  ألن األول( كلمــا مــر عليــه أخراهــا ُرد  عليــه أوالهــا ) قلــٌب وتغيــري والصــواب أن يقــال  
 2يف املفهـم  ]وقيل أن العبارة صحيحة ال قلب فيها وهي َهكذا يف مجيع األصـول وأيـ د هـذا القـرليب [68/  4انظر شرح مسلم للنـووي ]عياض 

 /34] 

ويقـال رجـل أعقـص أي فيـه التـواء وصـعوبة  ,وية القرن امللت: والعقصاء هي  ( : ( لَْيَس ِفيَها َعْقَصاُر َوالَ َجْلَحاُر َوالَ َعْضَبارُ ) )
 . هي الىت ال قرون هلا : واجللحاء  , [ 36/  2انظر املفهم  ]أخالق 

 .قوى يف الطعن والنطحأعيب فيها لتكون أنكى و ل ويف هذا بيان أهنا ذات قرون ال هي اليت انكسر قرهنا الداخ: والعضباء 

وقيـــل األعضـــب يف القـــرن  ,( العضـــباء ) تســـمى  -صـــل ى اهلل عليـــه وســـل م  -ذن ولـــذا ناقـــة النـــيب وقيـــل إن العضـــباء يكـــون قطعهـــا يف األ
 .واألذن 

والبغــل   واخلــف للبعــري واحلــافر للفــر  ,الظلــف يكــون للبقــر والغــنم والظبــاء وكــل دابــة مشــقوقة القــوائم  (( َوَتطَررُؤُه بَِأْظاَلِفَهررا)) 
 .والقدم لآلدمي  ,واحلمار

ر  . ِهَي ِلَرُجرٍل ِوْزر  : َثالَثَة   اْلَخْيلُ  )) فيـه بيـان أصـناف النـا  يف اسـاذهم اخليـل والـوزر :   (( َوِهرَي ِلَرُجرٍل َأْجرر  . َوِهرَي ِلَرُجرٍل ِسرترْ
  .هو اإلمث

 .بطان خالف ذلك إظهار للطاعة و إهو : ورياًء  فخراً أي تعاظماً ,( :  ( رِيَاًر َوَفْخراً )) 

واملقصـود أنـه اسـذها عـداًء علـى أهـل  ة هـي املعـاداة ,أنِواًء بكسر النون , واملنـاو :  (( ْهِل اِاْساَلِم َفِهَي َلُه ِوْزر  َونَِواًر َعَلىم أَ  )) 
 .اإلسالم 

 . أي أعد ها للجهاد يف سبيله :   (( رََبَطَها ِفي َسِبيِل الّلهِ  ))

و الروضــة أكثــر مــا تطلــق علــى  ,ر مــا يطلــق علــى املوضــع املطمــئن املــرج موضــع الكــأل واملــرج أكثــ:  ((  ِفرري َمررْرٍس َوَرْوَضررةٍ ))  
 .املوضع املرتفع 

 ,ويقـال ِليلهـا كمـا يف روايـة البخـاري  ,ِلَوهلـا بكسـر الطـاء وفـتح الـواو :  ((  َواَل تَرْقَطُع ِطَوَلَهرا فَاْسرتَرنَّْد َشرَرفاً َأْو َشرَرفَرْينِ   ))
 .مُتَدُّ هلا لتعى والِطَول والِطيل هو احلبل الذي تُربط فيه و 

 .املكان املرتفع : والشرف  ,أي َجَرت وَرَعت :   (( فَاْستَرنَّدْ  ))

رِذِه ا يَرُة اْلَفراَدُة اْلَجاِمَعرةُ ))    ,القليلـة املثيـل والنظـري : والفـاذة  ,مجـع محـار : احُلُمـر :  (( َما أُْنِزَل َعَليَّ ِفي اْلُحُمرِر َشرْير  ِفالَّ هم
 .مة الشاملة لكل خري ومعروف أي العا: اجلامعة 

 .أي تصديقاً بالذي وعد به من الثواب على ذلك  ( :(  وَتْصِديقاً ِبَوْعِدهِ  ))
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 . بكسر أوله واملقصود ما يشبع به   (( : ِشبَرَعهُ ) )

 .بكسر الراء وتشديد الياء واملقصود ما يرتوي به إذا شرب (( :  رِيَّهُ ) )

 :من فوائد الحديث 
  يف حديث الباب داللة على عظم إمث مانع الزكاة : لى الفائدة األو. 

  يف البـــــــــاب فيـــــــــه بيـــــــــان عقوبـــــــــة مـــــــــانع الزكـــــــــاة األخرويـــــــــة  -رضـــــــــي اهلل عنـــــــــه  -حـــــــــديث أيب هريـــــــــرة : الفائررررررررردة الثانيرررررررررة,  
  -:وهي كما يلي 

 . مانع زااة الذهل والفضة : أوالً 

 . لدنيا بتسع وستني جزًء وهي نار جهنم تصفح له صفائح من نار فيحمى عليها يف نار أعظم من نار ا -أ 

الَّرِذيَن َيْكنِرُزوَذ الرذََّهَل َواْلِفضَّرَة َوالَ يُنِفُقونَرَهرا ِفري  َ }: التوبـة وظهـره وكمـا جبينـههبـذه النـار مـانُع الزكـاة يف جنبـه و  ىيكو  -ب 
َهرا ِفر  (34)َسِبيِل الّلِه فَرَبشِّْرُهم بَِعَذاٍب َألِريٍم  ي نَراِر َجَهرنََّم فَرُتْكرَوى ِبَهرا ِجبَراُهُهْم َوُجنروبُرُهْم َوظُُهرورُُهْم َهررَذا َمرا  يَررْوَم ُيْحَمرى َعَليرْ

   [ 21 – 23:التوبة  ] {َانَرْزتُْم ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُانُتْم َتْكِنُزوَذ 

بجنبررره فقيرررل لتقطيبررره وجهررره فررري وجررره السرررائل , وازوراره عنررره : واختُلرررف فررري سررربل تخصررريص هرررذه المواضرررع برررالكي  
  [ 31/  2انظر املفهم للقرليب  ]. وانصرافه عنه بظهره

ســتيعاب مجيــع جهــات اجلســم فيكــوى يف مجيــع نــواحي اجلســم فاجلبهــة مــن األمــام والظهــر مــن اخللــف واجلنبــان مــن ال :وقيررل 
 .اجلوانب عن ميينه ومشاله 

 .ا بردت أعيدت فأمحيت أن هذه الصفائح اليت أمحيت ال ُتتك حىت تربد وتزول حرارهتا بل كلم -ج 

 .لويلة يف يوم كان مقداره  سني ألف سنة حىت يقضى بني العباد  ةالعذاب مد ةأن مد –د 

 مانع زااة اابل أو البقر أو الغنم : ثانياً 

 .أنه يلقى إما على وجهه أو على صفة أخرى يف موضع مستٍو واسع  –أ 

ا ال يفقد منها شـيئاً حـىت ولـد ههتا وكماهلا وثقلها فتطؤه بأخفافها وتعضُّه بأفواهأن هذه اإلبل تأيت يوم القيامة بكثرهتا وقو  –ب 
 نكايتهـا ونطحهــا فهــي ذات قــر نوأمــا البقــر والغـنم فإهنــا تــأيت عليـه بقروهنــا القويــة يف , الناقـة الصــغري الوليــد الـذي فصــل عــن أمـه 

 . ليس مبلتٍو وال مكسور 

   .كاة من هذه املاشية فهي تفعل به كذلك مث تعود عليه مرة أخرى مرة بعد مرة أن هذا العذاب يتكرر على مانع الز  –ج 
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 .أن مدة هذا العذاب مدة لويلة يف يوم كان مقداره  سني ألف سنة حىت يقضى بني العباد  –د 

  فَريُرررَرىم  )) لمصــلى اهلل عليــه وســ -يف احلــديث داللــة علــى أن مــانع الزكــاة خبــالً ال يكفــر لقــول النــيب  :الفائرردة الثالثررة
 . أنه لو كان كافراً مل يكن له سبيل إىل اجلنة أبداً : ووجه الداللة ((  َسِبيُلُه ِفمَّا ِفَلى اْلَجنَِّة َوِفمَّا ِفَلى النَّارِ 

  ( 8/  3انظر املغين ) أن مانع الزكاة خبالً يكفر وهو رواية عن اإلمام أمحد :  والقول الثاني

ينِ  ِفي فَِإْخَوانُُكمْ  الزََّااةَ  َوآتَرُواْ  الصَّاَلةَ  َوَأقَاُمواْ  تَابُواْ  ِإذفَ }مبفهوم  :واستدلوا       ِلَقْومٍ  ا يَاتِ  َونُرَفصِّلُ  الدِّ
    .[11:التوبة]{ وذَ رُ يَرْعَلم

 . أن مفهوم اآلية أهنم إذا مل يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا يف الدين :  ووجه الداللة

ول األول لقو ة دليله وألنه دليل منطوق , واملنطوق مق دم على املفهـوم كمـا يف قواعـد األصـول , واملفهـوم الق واألظهر واهلل أعلم
  .هو دليل القول الثاين , وأما من منع الزكاة جاحداً لوجوهبا فهوكافر بإمجاع العلماء كما تقدم يف أول كتاب الزكاة

  ر   ): -وسل م صل ى اهلل عليه  -قول النيب : الفائدة الرابعة ثُرمَّ لَرْم يَررْنَس . فَرَرُجرل  رََبَطَهرا ِفري َسرِبيِل اللّرهِ . َوَأمَّا الَِّتي ِهَي لَرُه ِسرترْ
ر  َوَأمَّا الَِّتي ِهَي َلُه َأْجر  . َحقَّ الّلِه ِفي ظُُهورَِها َوالَ رِقَاِبَها  ( َفِهَي َلُه ِسترْ

حيــث   -رمحــه اهلل  -حنيفــةبــل زكــاة , وهــذا القــول هــو قــول أيب قــر واإلاســتدل بــه مــن يقــول أن يف اخليــل زكــاة كمــا يف الغــنم والب
 .فقال حق اهلل هو الزكاة ((.ثُمَّ َلْم يَرْنَس َحقَّ الّلِه ِفي ظُُهورَِها َوالَ رِقَاِبَها))   -صل ى اهلل عليه وسل م  -استدل بقول النيب 

 .لعلماء وهو القول الراجح واهلل أعلم ليس يف اخليل زكاة , وهو قول مجهور ا هأن:  والقول الثاني

ولعــدم  (( لَررْيَس َعلَررى اْلُمْسررِلِم ِفرري َعْبررِدِه َوالَ فَرَرِسررِه َصررَدَقة  ))  :املتقــدم  -رضــي اهلل عنــه  -حــديث أيب هريــرة  :ويرردل علررى ذلررك 
ة فيحتمــل أن يكـون املــراد وأمــا مـا اســتدل بـه أصـحاب القــول األول فلـيس فيــه داللـ ,الـدليل الـدال علــى وجـوب الزكــاة يف اخليـل 

أو يكـون املـراد اإلحسـان الواجـب إليهـا مـن القيـام بعلفهـا وسـائر  ,باحلق هو إخراجها للجهاد يف سبيل اهلل عند التعـني  للخـروج 
 .أو غري ذلك من التأويالت ااتملة  ,أو الصدقة مبا اكتسبه منها عند الضرورة  ,مؤهنا 

  لـة علـى اخـتالف النـا  يف اسـاذهم للخيـل فقـد يكـون اساذهـا مطلوبـاً ومرغوبـاً فيـه  يف احلديث دال: الفائدة الخامسة
وهــو املقصـود يف قــول  ,كمـن يتخـذها أجــراً ومـن يتخـذها ســتاً فكالمهـا ربطهـا يف ســبيل ومـن اسـذها أجــراً أعظـم ثوابـاً 

وسـيأتينا يف بابـه بـإذن  – متفـق عليـه (( الخيل معقود في نواصيها الخيرر فلرى يروم القيامرة)) –صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 
وقد يكون اساذها ممنوعاً وذلك إذا كان اسذها معصية كـأن يتخـذها لريائـي هبـا النـا   سذها لاعة ,األنه  –اهلل تعاىل 

أو كــأن  تعــاظم علــى غــريه هبــا ,خــالف ذلــك أو كــأن يتخــذها ليفــاخر فيهــا وي يــبطنفيظهــر إرادة اخلــري والطاعــة فيهــا و 
 "ا ليعادي هبا أهل اإلسالم يتخذه
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  يف احلــديث داللــة علــى أن اإلنســان فــد يــؤجر علــى التفاصــيل الــيت تقــع يف فعــل الطاعــة مــا دام أنــه  :الفائرردة السادسررة
قصــد أصــلها وأصــلح نيتــه فيهــا وهــذا فــيمن ربــط خيلــه يف ســبيل اهلل وكــذلك يف احلــديث اآلخــر مــن احتــبس فرســه يف 

اناً باهلل وتصديقاً بوعده فإن ما ثصل من تفاصيل أخرى تكون يف ميزان حسـناته وهـذا سبيل اهلل بنية صادقة وذلك إمي
أكلـت هـذه اخليـل مـن الروضـة أو املـرج وعـدد مـا شـربت مـن هنـر مـرت بـه  من فضل اهلل الواسع فإنـه يكتـب لـه عـدد مـا

ذلـك يف ميزانـه يـوم القيامـة وهـذا  وكذلك عدد أرواثها وأبواهلا وآثارهـا وشـبعها وري هـا كـل ,حسنات وإن مل يقصد ذلك 
الخيرل  )) -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -تضح قول النـيب يوهبذا  ,من فضل اهلل الواسع وفيه بيان ربط اخليل وحبسها يف سبيل اهلل 

 . ((معقود في نواصيها الخير فلى يوم القيامة 

 ومــن  اب ذلــك ,طاعــة يعملهــا هبــا فقــد رأى ثــو يف حــديث البــاب داللــة علــى أن مــن اقتــو احلمــري ل:  الفائرردة السررابعة
حينمـا سـئل عـن احلمـر مل يفص ـل فيهـا   -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -ووجه ذلك أن النيب  ,اقتناها لعمل معصية رأى عقاب ذلك 

( 7)َخْيررراً يَرررَرُه َفَمررن يَرْعَمررْل ِمثْرَقرراَل َذرٍَّة  }: قولــه تعــاىل كمــا فصــل يف اإلبــل والبقــر والغــنم واخليــل وإمنــا اســتدل بعمــوم 

ـــال [ 8 – 4: الزلزلـــة] {َفَمرررن يَرْعَمرررْل ِمثْرَقررراَل َذرٍَّة َخْيرررراً يَررررَرُه  عموم حـــىت يـــأيت دليـــل علـــى ويف هـــذا دليـــل علـــى االســـتدالل ب
صـوص يف وفيه بيان الفـرق بـني احلكـم اخلـاص املنصـوص والعـام الظـاهر وأن العـام الظـاهر دون اخلـاص املن التخصيص ,

 ( [ . 3861) حديث (  81/  6) ظر الفتح نا] . الداللة 

  َمرا ِمرْن َصراِحِل َذَهرٍل َوالَ ِفضَّرٍة, )):  –صـلى اهلل عليـه وسـلم  -وقـول النـيب  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة : الفائدة الثامنة
َها َحقََّها واختلرف فري هرذه المسرألة  ,استدل بعمومه من قال بوجوب زكاة احللي املستعمل على املرأة  ((اَل يُرَؤدِّ  ِمنرْ

  :على قولين 

 . وجوب الزااة في الحلي المستعمل فذا بلغ نصاباً :  القول األول

 ( 331/  3أنظـــر املغـــين )   -رمحهـــم اهلل مجيعــا  -وهــو قـــول أيب حنيفـــة وأصـــحابه وروايـــة عــن أمحـــد -رضـــي اهلل عنـــه  -وهــذا مـــا أفـــىت بـــه ابـــن مســعود
والشـيخ ابـن بـاز وشـيخنا ابـن   ( 362/  3يف سـبل السـالم ) اين صنعومن املتأخرين ال ( 93/  6يف االى ) م واختاره الثوري واألوزاعي وابن حز 

 واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة  ( 114/  18يف جمموع فتاواه )  -رمحهم اهلل  -عثمني

الَِّذيَن َيْكِنُزوَذ الذََّهَل َواْلِفضََّة َوالَ }عموم -1:  أدلتهم العامة - التوبـة  ]{يُنِفُقونَرَها ِفري َسرِبيِل اللّرِه فَرَبشِّرْرُهم بَِعرَذاٍب َألِريٍم  ََ

َهرا َحقََّهرا, ِفالَّ ِفَذا ) يف حديث الباب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وعموم قول النيب   [23: َما ِمْن َصراِحِل َذَهرٍل َوالَ ِفضَّرٍة, الَ يُررَؤدِّ  ِمنرْ
َها ِفي نَاِر َجَهنَّمَ َااَذ يَرْوُم اْلِقَياَمِة, ُصفِّ   احلديث(.........َحْد َلُه َصَفاِئُت ِمْن نَاٍر, فَُأْحِمَي َعَليرْ
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أن عمــوم اآليــة واحلــديث يوجــب الزكــاة يف مجيــع أنــواع الــذهب والفضــة إذا بلغــت نصــاباً ومــن ذلــك زكــاة احللــي :  ووجرره الداللررة
وأن املـراد بـالكنز يف اآليـة هـو مـامل تـؤد زكاتـه وهـذا مـروي عـن ابـن  ,ومن قال خبروج احللي املباح من هذا العموم فليأت بالدليل 

 .وغريمها  -رضي اهلل عنهما - عمر وجابر

 :ونوقش هذا االستدالل بما يلي 

- :اآلية ال تدل على وجوب زكاة احللي املستعمل ألربعة وجوه : أوالً 

ومفهومهـا يـدل  ذهب والفضـة إذا مل  تـؤد زكاهتمـا ,كتنـاز الـفمنطوقها يدل على حترل ا  أن هذه اآلية هلا منطوق ومفهوم , – 1
وما أعد للـبس واالسـتعمال كـاحللي  فال جيب إنفاق شيء منها , ةه اآليعلى أن األشياء اليت ال تعد كنزاً ليست مقصودة يف هذ

 .واخلامت واألنف وغريها التعد كنزاً ال لغة وال شرعاً ألهنا خرجت باالستعمال عن كوهنا كنزاً 

 . أن املراد باملكنوز من الذهب والفضة يف اآلية الدراهم والدنانري لألثر والنظر  -3

 ( [ 222/  4) والدر املنثور (  82/  3) نظر تفسري ابن كثري ا]  –رضي اهلل عنه  -فإن هذا التفسري هو املنقول عن ابن مسعود :  األثرفأما 

 واهلل عزوجــل , وأمــا احللــي املســتعمل فلــيس معــداً لانفــاق بــل هــو معــد للزينــة  ق ,فــألن النقــود هــي الــيت تكنــز وتنفــ : النظررروأمــا 
 [23:التوبة] {الَِّذيَن َيْكِنُزوَذ الذََّهَل َواْلِفضََّة َوالَ يُنِفُقونَرَها ِفي َسِبيِل الّلِه فَرَبشِّْرُهم بَِعَذاٍب َألِيٍم  َ }:يقول 

 -رضـي اهلل عنهمـا -م اآلية ألنه كنز مل تـؤد زكاتـه اسـتدالالً بقـول ابـن عمـر وجـابرأن إدخال احللي املستعمل من الذهب يف عمو  – 2
ال يصلح أن يكون حجة ألهنما ممن يذهب إىل القول بعدم وجوهبما كما سيأيت ومها أعلم النـا  بداللـة قوهلمـا وهـذا يـدل علـى 

يف رأيهمــا تنــاقض واألوىل أن يقــال قوهلمــا يف تفســري  أهنمــا ال يقصــدان دخــول احللــي املســتعمل يف الكنــز املــراد باآليــة وإال لكــان
 .واخلاص مقد م على العام , الكنز يف اآلية عام وفتيامها بعدم وجوب زكاة احللي خاص 

بعـدم  ع مـن الصـحابة وفتـاواهملو قلنا باالستدالل بعموم اآلية على وجوب زكاة احللي فإن هذا العموم خمصوص بعمل مج – 3
وهم أقرب النا  للتنزيل واألعلم بالتأويل ولو كان االستدالل صرثاً أو فيه ما يدل علـى وجـوب  املستعمل ,وجوب زكاة احللي 

 .زكاة احللي املستعمل ملا خالفوه بأعماهلم وأقواهلم مما يدل على أن اآلية ال تكون دليالً على وجوب زكاة احللي املستعمل 

 :تجه أيضاً لما يلي الباب غير م استداللهم بعموم حدي : ثانياً 

َها َحقََّها: "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن قوله  – 1 طلـوب تأديتـه يف احلـديث احلق امل"  َما ِمْن َصاِحِل َذَهٍل َوالَ ِفضٍَّة, الَ يُرَؤدِّ  ِمنرْ
ن بيـان ملـا جيـب إخراجـه وحينمـا نبحـث عـ , واجململ ال جيوز العمل به قبل بيانه كما هو مقرر يف القواعـد األصـولية حق جممل ,

    ( وهـي الـدنانري ) والوارد يف السنة مقـدار مـايتعلق باألمثـان مـن الـذهب  جند يف السنة ما يبني  ذلك , ل المن زكاة احللي املستعم
ســذ للزينــة لبيــان بــدليل التفريــق يف االســاذ , فــاحللي اوأمــا احللــي فهــو خــارج عــن هــذا ا والرقــة والــدراهم ,( وهــي الــورِق ) والفضــة 
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وهذا التفريق جاءت به الشـريعة مـن وجـه آخـر  ذا األصل ,هبب والفضة فاحللي خرجت ة كما يف أصل الذهنيال للثم والتحلي ,
حيث أبيح للرجال والنساء امتالك الذهب والفضة بنية الثمنية أما امتالكهما بنية الزينة فيباح للنسـاء دون الرجـال ألهنـا خرجـت 

 . أصل األلبسة والتحلي من أصل الثمنية إىل

واملوجبــون لزكــاة احللــي ال يقولــون بعمــوم الزكــاة يف , فيــه ذكــر وجــوب احلــق يف اإلبــل والبقــر والغــنم  ءأن هــذا احلــديث جــا – 3
وجـوب يقولـون ب اإلبل والبقر والغنم فهم يفرقون بني السائمة بأهنا اب فيها الزكاة وبني املعلوفة بأهنا ال اب فيهـا الزكـاة فهـم ال

الزكاة مطلقاً يف اإلبـل والبقـر والغـنم مـع أن عمـوم احلـديث يفيـده حيـث مل يـرد التفريـق فيـه وكـذلك يقـال يف الـذهب والفضـة فـال 
يصـلح لالسـتدالل بوجـوب الزكـاة يف كـل ذهـب وفضـة مبـا يف  يقال بعموم الزكاة فيهما مطلقاً استدالالً حبديث البـاب فعمومـه ال

 .يصلح لالستدالل بوجوب الزكاة يف كل إبل وبقر وغنم  حلديث الذلك احللي كما أن عموم ا

ويف   ( َوِمررْن َحقَِّهررا َحْلبُرَهررا يَرررْوَم ِوْرِدَهررا ) -صــل ى اهلل عليــه وســل م  - أنــه ورد يف احلــديث بيــان حلــق مــن حقــوق اإلبــل فقــال النــيب  – 2
ومنحتهرا وحلبهرا علرى , فطرراق فحلهرا واعرارة دلوهرا )) نم وسـيأيت قـال يف حـق اإلبـل والبقـر والغـ -رضي اهلل عنه  -حديث جابر 

وهذا يدل على أن مفهوم احلق املراد يف احلديث أعـم مـن الزكـاة املفروضـة بداللـة مـا ورد  ((وحمل عليها في سبيل اهلل , المار 
فيهمـا أعـم مـن الزكـاة ولـيس فقـط وكـذا يقـال يف الـذهب والفضـة فـاحلق املـراد , يف احلديث من األشـياء الـيت ال عالقـة هلـا بالزكـاة 

 .والتفريق بني احلقني ثتاج إىل دليل , الزكاة 

لــو قلنــا باالســتدالل بعمــوم احلــديث علــى وجــوب زكــاة احللــي فــإن هــذا العمــوم دخلــه التخصــيص الــذي دخــل عمــوم اآليــة   – 3
 .كما تقدم 

 :أدلتهم الخاصة  -

)) : فرأى يف يدي فتخات مـن َورِق فقـال  -صل ى اهلل عليه وسـل م  - رسول اهلل دخل علي : قالت  -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة  – 1
هرن حسربك : ال , فقرال : صنعتهن ألتزين بهن يا رسول اهلل , قال أفتؤدين زاراتهن ؟ فقلرد : عائشة ؟ فقلد  هذا يا ما

 .رواه أبو داود واحلاكم وصححه  ((من النار 

ابنتهـا مسـكتان  ويف يـد ومعهـا ابنـة هلـا , -صل ى اهلل عليه وسـل م  -جده أن امرأة أتت النيب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  – 3
 أيسر  أذ يسور  اهلل بهما يوم القيامة سوارين من :"قال  ال ,: قالت  أتعطين زااة هذا ؟: من ذهب فقال هلا 

 إسناده قوي :  البلوا وقال ابن حجر يف واه أبو داود والتمذي والنسائي ,ر " فألقتهما  نار ؟ 

إذا أديــت :" يارســول اهلل أكنــز هــو ل فقــال : أهنــا كانــت تلــبس أوضــاحاً مــن ذهــب فقالــت  -رضــي اهلل عنهــا - حــديث أم ســلمة – 2
 .رواه أبو داود والدارقطين واحلاكم " زكاته فليس بكنز 
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أوضـاح ) , وهـي اخلـوامت : مجـع فـََتخـة ( فتخـات ) , وهـي السـوار مـن الـذهب واخلالخيـل : مثو واحده َمَسَكة (: َمَسَكتاذ )  
 ( نوع من حلي الفضة : مجع َوَضح ( 

أن هــذه األحاديــث نــص يف وجــوب زكــاة احللــي إذا كــان معــداً لالســتعمال واالســتدالل هبــا ظــاهر الداللــة فوجــب : وجــه الداللــة 
 .املصري هلذا احلكم 

 :ونوقش هذه األحادي  بمناقشتين 

حيــث تكلــم يف إســنادها بعــض العلمــاء وهــم جبــال يف احلــديث وقــالوا هــي أحاديــث ال تقــوم هبــا : ســندها  نوقشــت يف: األولررى 
) وابـن العـريب  ( 21/  2يف جامعـه ) والتمـذي  ( 391/  1يف اجملموع ) الشافعي  كر أنه ال يصح يف هذا الباب شيء ,حجة وممن ضعفها وذ 

وأبـو حفـص عمـر (  1331/  3يف تنقـيح التحقيـق )  وابـن اجلـوزي(  196يف أحكـام اخلـوامت ص ) وابن رجـب  ( 94/  6يف االى ) وابن حزم  (يف أحكام القرآن 
سـنادها بـالرجوع لكتــب أهـل العلــم إوانظـر علــل هـذه األحاديـث وانتقــاد  -رمحهـم اهلل  مجيعـا  - و غــريهم ( 212يف جنـه املرتـاب ص ) املوصـلي 

جوب زكاة احللي إال أنه يضعف هذه األحاديث ألنه يستدل باألدلـة العامـة الـيت سـبقت السابق ذكرها وابن حزم مع أنه يرجح و 
 . 

 .ومن أهل العلم من حس ن هذه األحاديث بشواهدها 

- :نوقشت هذه األحاديث يف متنها على القول بصحة سندها مبا يلي : الثانية 

ال يبلــا النصــاب كمــا نــص علــى هــذا  ,الفتخــان واألوضــاح ران و اأن مــاذكر يف األحاديــث الســابقة مــن املســكتني ومهــا الســو  -1
 .غراماً (  81) وتقدم أن نصاب الذهب ,  ( 362/  3يف سبل السالم ) الصنعاين 

 .أن هذه األحاديث جمملة فلم يأت فيها مقدار الزكاة الواجب إخراجه  -3

 .مل يستفسر عن بلوا النصاب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فالنيب  ,ليس يف األحاديث اشتال النصاب – 2

 .ألزم بالزكاة ومل يستفسر عن مضي احلول  -صل ى اهلل عليه وسل م  - ليس يف األحاديث اشتال مضي احلول فالنيب  – 3

مــن حيــث اللغــة فاألوضــاح إمنــا هــي نــوع مــن " أوضــاحاً مــن ذهــب " شــكاالً يف قولــه إ -رضــي اهلل عنهــا  - ةيف حــديث أم ســلم -1
 .لي الفضة كما أليت بذلك لبياضها كما ذكر ابن األثري يف النهاية أنواع ح

وهـذا قـول مجهـور علمـاء املسـلمني مـن الصـحابة والتـابعني فهـو ثابـت  ,عدم وجـوب الزكـاة يف احللـي املسـتعمل :  والقول الثاني
وأألـاء  ,وأختهـا أألـاء  ,وعائشـة  ,وعبـداهلل بـن مسـعود  ,وأنـس  ,عبـداهلل بـن عمـر ,جابر بن عبداهلل : عن سبعة من الصحابة 

عــن ابــن  يولــيس هلــذا اجلمــع مــن الصــحابة خمــالف إال مــارو  ([ 331/  3) واملغــين ( 393/  1) انظــر اجملمــوع ]   -رضــوان اهلل علــيهم  - بنــت عمــيس
 .إسناده ضعيف جداً :  ( 319/  1ية رايف الد) خر له قال عنه احلافل آيف قول  -رضي اهلل عنه  -مسعود 
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ســألت عمــرة عــن : وقــال ثــي بــن سـعيد " ال نعلــم أحــداً مـن اخللفــاء قــال يف احللــي زكـاة :"   -رمحـه اهلل  - قـال احلســن البصــري   
وهـو قـول مجهـور العلمـاء مـن األئمـة  ( 111/  2يف املصـنف ) واألثران روامهـا ابـن أيب شـيبة " ما رأيت أحداً يزكيه :" زكاة احللي فقالت 
 16/  31يف الفتـاوى ) ختيار شيخ اإلسالم ابن تيميـة وا(  23/ 3يف صحيحه )  وهو قول ابن خزمية, ة والشافعية واحلنابلة فهو مذهب املالكي

 ( 329/  1يف مؤلفاتـه يف الفقـه ) واختار هذا القول من املتـأخرين الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب (  111 – 111/  3يف إعالم املوقعني ) وابن القيم  (
والشــيخ عبــداهلل بـــن محيــد والشـــيخ الســعدي والبســـام  ( 91/  3يف فتاويـــه ) والشــيخ حممــد بـــن إبــراهيم  ( 31/  3يف الســيل اجلـــرار )  والشــوكاين

 "وصاحل الفوزان وابن جربين 

فقـال  -سـل م صـل ى اهلل عليـه و  -كنـت يف املسـجد فرأيـت النـيب : قالـت  -رضي اهلل عنهمـا  - حديث زينب امرأة ابن مسعود -1 :واستدلوا 
 .رواه البخاري "  تصدقن ولو من حليكن:" 

والـذي ذكـره البخـاري يوجـب  , هـذا احلـديث الـذي ذكـر أبـو عيسـى:  ( 121/  2يف عارضـة األحـوذي ) قـال ابـن العـريب :  ووجه الداللة
ا ضـرب املثـل بـه يف صـدقة ولـو كانـت الصـدقة واجبـة ملـ "تصردقن ولرو مرن حلريكن  "أنه ال زكاة يف احللـي لقولـه للنسـاء  هبظاهر 

 .التطوع 

 رواه البيهقي والديلمي  "ليس في الحلي زااة " :قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن النيب  -رضي اهلل عنه  -حديث جابر بن عبد اهلل – 3

زرعـة سـئل عنــه لكـن أبا( جمهــول ) قـال عنـه البيهقـي ( عافيـة بـن أيــوب ) بأنــه معلـول ألن يف سـنده :  ونروقش هرذا االسرتدالل
 ( 336/  3يف أضـواء البيــان ) وذكــر الشـنقيطي ( ماعرفنــا أحـداً لعـن فيـه ) وقـال عنـه ابــن اجلـوزي يف التحقيـق ( لـيس بـه بــأ  : ) فقـال 

للـع عليـه ومـن حفـل حجـة علـى مـن مل ثفـل فاألخـذ بتوثيـق مبـا فيـه اة يقدم علـى قـول مـن قـال إنـه جمهـول ألنـه قأن من قال ث
نــاقالً ( عافيــة ) الــراوي عــن ( إبــراهيم بــن أيــوب ) وذكــر الشــيخ األلبــاين للحــديث علــة أخــرى وهــي ضــعف , ه مق ــدم علــى غــري 

( إبـراهيم بـن أيـوب ) املطبـوع وذكـر أنـه مل يسـبقه أحـد إىل الطعـن يف هـذا احلـديث مـن قبـل ( لسان امليزان ) تضعيفه من كتاب 
بعــد الرجــوع إىل  ء مــن تصــحيف وقــع يف نســخة املطبــوع ,شــينا أن هــذا ( 33لــي ص يف فقــه زكــاة احل) وبــني  الــدكتور إبــراهيم الصــبيحي 

وأن املقصـود يف حـديث  يف كتـب الرجـال عـددهم  سـة ,( يـوب إبـراهيم بـن أ)  ـخمطولتني للسان امليزان وبـني  أن مـن يسـمى بـ
يضعفه إال أمحد بن حممد بن عثمـان املقدسـي دون  من العب اد ومل( ين الدمشقي راإبراهيم بن أيوب احلو ) هو  -رضي اهلل عنـه  -جابر

 .تفسري هلذا اجلرح فاعتربه البعض حسناً صاحلاً لالعتبار 

فـال  ,هلـن حلـي  ,كانـت تلـي بنـات أخيهـا يتـامى يف حجرهـا -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -مارواه مالك يف املولأ أن عائشة زوج النـيب – 2
 .أن هذه الرواية مروية من أصح لريق  ( 49/  6يف االى  )واعترب ابن حزم  ,سرج من حليهن الزكاة 

 صل ى اهلل عليه  -وحكم حلي ها ال  فى على النيب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن هذا عمل عائشة رضي اهلل عنها زوج النيب  :ووجه الداللة 
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 -فــإن أختــه حفصــة كانــت زوج النــيب  -رضــي اهلل عنــه  -وتقــدم أن هــذا رأي مجــع مــن الصــحابة ومــنهم عبــداهلل بــن عمــر ,أمــره  -وســل م 

 .فيه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وال  فى عليها حكم النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -وحكم حليها ال  فى على النيب -صل ى اهلل عليه وسل م 

دمـة اليف عبيـد اخلال اـب يف الـدور الـيت تسـكن و اع فـأن الزكاة فرضت يف األموال املعد ة للنمـاء دون مـا أعـد للقنيـة واالنتفـ – 3
 -ســتعمال وتقــدم أن األصــل فيــه حــديث أيب هريــرة لالنتفــاع بــه وااليف أثــاث البيــت وحنــوه ممــا أعــد  وال يف الثيــاب الــيت تُلــبس وال

ألنـه ال ينمـو بـل  منا يدخل حتت هذا األصلإواحللي املستعمل  "ليس على المسلم في عبده والفرسه صدقة "  : -رضي اهلل عنه 
 .ينقص وما خرج عن األموال النامية فال زكاة فيه وهذا األصل  ال ُ رج منه إال بدليل ناقل 

 .أنه مل يرد يف احللي دليل صحيح يوجب زكاته واألصل براءة الذمة حىت يأيت دليل ناقل عن هذا األصل  – 1

 .والعمومات ال تكفي لالستدالل على أنه تقدم اجلواب عنها 

أن الزكاة شعرية من شعائر اإلسالم وإجياهبا يف احللي أمر تَعمُّ به البلوى فال يوجـد بيـت مـن بيـوت املسـلمني إال وفيـه ذلـك  – 6
بـــل نُقــل عـــنهم  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -فكيــف مل يــأت فيـــه بيانــاً عامــاً تتناقلـــه األمــة حـــىت ال يعلــم بــه أقـــرب الصــحابة إىل رســـول اهلل

 (  31/  3ل اجلرار ييف الس) وانظر كالم الشوكاين ) .مل ينقل عن اخللفاء الراشدين من بعده أيضاً مع أنه أمر تعم به البلوى و  ,خالف ذلك 

أن االحتيـال يف هـذه املسـألة أفضـل وأن املـرأة سـرج زكـاة حليه ـا إذا بلـا النصـاب  ىوال  فـ , األظهر واهلل أعلموهذا القول هو 
 . (  136/  3انظر أضواء البيان ) ( وإخراج زكاة احللي أحول :) األمني الشنقيطي القول الثاين وقال  ختار الشيخ حممداو , 

وكتـاب للـدكتور عبـداهلل ( فقـه زكـاة احللـي ) براهيم الصبيحي ا كتاب الدكتور إفت يف هذه املسألة كتباً من أجودها وأمتعهل  وقد أُ 
وكلهـم رجحـوا عـدم ( امتنـان العلـي بعـدم زكـاة احللـي ) وكتـاب للشـيخ فـريح الـبهالل   (زكـاة احللـي يف الفقـه اإلسـالمي ) الطيار 

 .وجوب الزكاة يف احللي املستعمل 

- :تحد هذه المسألة ثالث فوائد  -

 بأن تعريه السيما عند احلاجة ومن هوالء اإلمام أمحد ونقل ابن مة أن زكاة احللي عاريته ,أفىت بعض األئ :الفائدة األولى 

زكـاة , ويقولـون زكاتـه  يقولـون لـيس يف احللـي -صل ى اهلل عليه وسـل م  - سة من أصحاب رسول اهلل:" قدامة عن اإلمام أمحد أنه قال  
 ([وراجع الكتب اليت سبق ذكرها (  331 – 318وانظر الطرق احلكيمة البن القيم من (  331/  3) انظر املغين البن قدامة ] " عاريته 

- :هنا  أشيار تجل فيها الزااة وال تدخل تحد المسألة السابقة :  انيةالفائدة الث

 كـاناحللي اارم كأن يكون مغصوباً أو رجل يلبس خامتـاً أو سـواراً مـن ذهـب فـإن هـذا احللـي حمـرم ولـذا اـب فيـه الزكـاة وإن   -أ
 [ 136/  3ضواء البيان للشنقيطي أانظر ]لالستعمال وهذا باتفاق العلماء  اً ُمَعدّ 

 



 
 
  

 كِتَابُ الزَّكَاةِ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   29

احللي املُعدُّ للنفقة فيه زكاة بإمجاع العلماء كأن يكون عند املرأة قطعة من الذهب قـد تكـون مثينـة أو هتـدى هلـا أو تشـتيها  -ب 
مث ال تعجبها وليس عندها نية أن تستعملها هي أو يستعملها غريها بـأن تعريهـا إيـاه وإمنـا سزهنـا عنـدها حتفـل بـه ماهلـا قـد حتتـاج 

ففيــه  وكــذلك الــذهب  إذا كــان ُمع ــداً للتجــارة فيــه الزكــاة ,ألنــه يعتــرب كنــزاً اــب  فيــه زكــاة بإمجــاع العلمــاء , اعــه فهــذيإىل املــال فتب
كمـا تكـون زكاتـه بقيمتـه فيقـو م و ـرج منـه ربـع عشـر قيمتـه  ( معروضـاً للبيـع ) فإذا كـان ُمع ـداً للتجـارة  الزكاة باإلمجاع كما تقدم ,
وإن كــان ُمع ــداً للنفقــة واالحتفــاظ بــه لــيس لالســتعمال وال للتجــارة تكــون زكاتــه ببلــوا النصــاب  التجــارة ,تقــدم بيانــه يف عــروض 

 ([ 118/  2) انظر كتاب املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان ] . أخرجها من الذهب ربع العشر (  غراماً  81) فإذا بلا وزنه عشرين مثقاالً 

  كــاة يف الــذهب والفضــة عمومــاً حــىت يبلــا النصــاب فلــو كــان الــذهب أو الفضــة خملــولني ال اــب الز : الفائرردة الثالثررة
أن  بـدمغشوشـني أو ُخلطـا عمـداً , فال اانـبغريمها كنحا  أو جواهر وآللئ فإهنا ال حتتسب يف تكميل النصـاب سـواء ك

اليــوم  تلــف بــاختالف  وعليــه فــإن الــذهب املوجــود يف أيــدي النــا  لصــني مــن الشــوائب يف بلــوا النصــاب ,خا ايكونــ
ومـا كـان دون ذلـك يف عيـاره فهـو خملـول وكلمـا قـل  العيـار فهـو يعـين  (  33)عياره فالـذهب اخلـالص هـو مـا كـان عيـاره 

 ,كثرة املواد املضافة وهذه املواد املضافة ال يصح اعتبارها من مجلة نصاب الـذهب والبـد مـن مراعـاة ذلـك عنـد الفتـوى 
 :تالف عياره تبعاً للعمليات احلسابية التالية فإذاً سيختلف النصاب باخ

 غراماً وهذا هو نصاب الذهب اخلالص الذي عليه اري املسائل  81=  33÷  33×  81:  (  33) ما كان عياره  -1

 ( 31) النصاب املعترب يف الذهب إذا كان عياره غراماً فهذا هو  94,13=  31÷  33× 81 : ( 31) ما كان عياره  -3

 غراماً  112,22=  18÷  33× 81 : ( 18) كان عياره ما   -2

 غراماً  134,1=  16÷  33× 81: (  16) ما كان عياره  -3

 [ 31 – 33انظر فقه زكاة احللي للصبيحي ص ]تلف عياره على الطريقة السابقة وهكذا يف حساب كل ذهب إذا اخ

  "مغشوشة فال زكاة فيها حىت يبلا خالصها نصابا  إذا كان له ذهب أو فضة( :  364/  1يف اجملموع ) قال النووي 

================================= 
 

ِفالَّ أُْقِعرَد َلَهرا يَررْوَم . َمرا ِمرْن َصراِحِل ِفبِرٍل َوالَ بَرَقرٍر َوالَ غَرَنٍم, الَ يُررَؤدِّ  َحقََّهرا»: وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللّـِه , , َعـِن الن ـيب  قَـالَ  -9
. «لَرْيَس ِفيَهرا يَرْوَمقِرٍذ َجمَّراُر َوالَ َمْكُسرورَُة اْلَقرْرذِ . َوتَرْنَطُحُه َذاُت اْلَقْرِذ بَِقْرنَِها. َتَطوُه َذاُت الظِّْلِف ِبِظْلِفَها. اَمِة بَِقاٍع قَرْرَقرٍ اْلِقيَ 
َهرا ِفري َسرِبيِل ِفْطَراُق َفْحِلَها, َوِفَعارَُة َدلْ »: يَا َرُسوَل الّلِه َوَما َحقَُّهال قَالَ : قـُْلَنا ِوَها, َوَمِنيَحتُرَها, َوَحَلبُرَها َعَلى اْلَماِر, َوَحْمل  َعَليرْ
. يَرْتبَرُع َصراِحَبُه َحْيثَُمرا َذَهرَل, َوُهرَو يَِفررُّ ِمْنرهُ . َواَل ِمْن َصاِحِل َماٍل اَل يُرَؤدِّ  زََااتَُه ِفالَّ َتَحوََّل يَرْوَم اْلِقَياَمِة ُشَجاعاً َأقْررَرعَ . الّلهِ 
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َذا َماُلَك الَِّذ  ُاْنَد تَرْبَخُل بِِه, فَِإَذا رََأىم َأنَُّه الَ بُدَّ ِمْنُه, َأْدَخَل يََدُه ِفي ِفيِه, َفَجَعَل يَرقْ : يُرَقالُ وَ   « َضُمَها َاَمرا يَرْقَضرُم اْلَفْحرلُ هم
 .رواه مسلم 

 » :ديث أيب هريـرة وزاد أن الشـجاع األقـرع إىل آخـر احلـديث عنـد البخـاري مـن حـ « ... َواَل ِمرْن َصراِحِل َمرالٍ  » : ومن قولـه
إىل  {وال َيحِسرربنَّ الررذين يَبخلَرروذ بمررا آترراُهُم اهلل مررن فضررِلهِ } مث  تــال رســول اهلل  هــذه اآليــة. « أنررا مالررُك, أنررا َانررُز : يقررول

 .«آخِر اآلية

 :شرح ألفاظ الحديث 
 .أي ال قرن هلا :  (( َجمَّارُ  ))

 .أي إعارته لضراب األنثى  : ((  ِفْطَراُق َفْحِلَها) )

يـوان أو أرض أو أثــاث أو غـري ذلــك , أحـدمها أن يعطــي أحـدمها اآلخــر شـيئاً هبـة مــن ح: للمنيحــة معنيـان :  (( َوَمِنيَحتُرَهرا ))
 أو شـاة ينتفـع اآلخـر بلبنهـا ووبرهـا وصـوفها وشـعرها ةأن مينحـه ناقـة أو بقـر : واملعـو الثـاين  تقول منحتك كـذا أي وهبتـك كـذا ,

 .زماناً مث يردها 

وأن يف حلبها يـوم وردهـا تسـهيالً عليهـا و رفقـاً  –أي حتلب يوم أن ترد على املاء وتقدم بيان ذلك :  (( َوَحَلبُرَها َعَلى اْلَمارِ  ))
م ويف حلبهـا علــى املـاء أيضــاً تسـهيالً علــى املسـاكني ومتكينــاً هلــ مشـقتان مشــقة العطـو ومشــقة احللــب , هبـا لكــيال اتمـع عليهــا

 .بأن يصلوا إىل مكان احللب فتتم مواساهتم 

ه وقيـل و الـذي متع ـط شـعر رأسـه لكثـره ألـواألقـرع هـ الـذكر , الشـجاع هـي احليـة:  ((  ِفالَّ َتَحوََّل يَرْوَم اْلِقَياَمِة ُشرَجاعاً َأقْررَرعَ  ))
 ع هو الذي يقوم على ذنبه   وجلده وقيل الشجا فروة الرأ ن احلية ال شعر برأسها وإن الذي يذهب من كثره السمإ

 .ويكون يف الصحاري ل والفار  ورمبا بلا رأ  الفار  ,ويواثب الراج

 .أي يأكلها  ( :( َفَجَعَل يَرْقَضُمَها)) 

  شدقي اإلنسان عند كثرة الكالم ,يكون مثلهما يف من السم , الزبيبتان مها الزبدتان اللتان يف الشدقني:  (( اذِ تَ يبَ بِ له زَ  ))

 .وقيل نابان  رجان من فيه  ني ,ل القرنمثمها نكتتان سوداوان فوق عينيه وقيل احلمتان على رأسه وقيل  

 .وُفسرت اللهزمتان يف احلديث الشدقني  بضم أوله وفتح الواو املشددة , أي يصري له ذلك الثعبان لوقاً ,( : ( يطوقه) )

 :  من فوائد الحديث
  وهي  قوبة مانع زااة المالعيف احلديث بيان : الفائدة األولى:-  
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أن ماله يتحول حيـة ذكـر فهـذا هـو الشـجاع مـن احليـات وقيـل هـو الـذي يقـوم علـى ذنبـه يواثـب يف ِقوامـه الرجـل الـذي علـى  -أ
 .فرسه ورمبا بلا رأ  الفار  

 .أو جلد رأسه من كثرة السم وله زبيبتان  هجاء يف وصف الشجاع أنه أقرع وهو من ذهب شعر رأس -ب 

 ,أنـا مالـك : ) أن هذا الشجاع األقرع يتبع صاحب املال وهو يفر منه ويصري هذا الثعبان عليه لوقاً حميطاً بـه ويقـول لـه  - ت
 .ويف هذا زيادة يف التعذيب وشدة يف بلوا احلسرة حيث ال ينفعه الندم ( وأنا كنزك 

 .فمه ليأكلها  أن احلسرة تبلا بصاحب املال يف مثل هذا املوقف أن يدخل يده يف -د 

  احلــديث فيـــه بيــان إمث مــانع زكـــاة املــال واملقصـــود بــه الـــذهب والفضــة ويـــدخل فيــه األوراق النقديـــة  :الفائرردة الثانيرررة– 
وال تعـارض بـني العقـوبتني  –وتقدم يف مقدمة الزكاة بيان كيفية إخراج زكاة األمثان من الذهب والفضة واألوراق النقدية 

لذي قبلـه ال حتمـال اجتمـاع األمـرين معـاً فالعقوبـة يف احلـديث السـابق توافـق قـول اهلل تعـاىل يف هذا احلديث واحلديث ا
َها ِفي نَاِر َجَهنََّم فَرُتْكَوى ِبَهرا ِجبَراُهُهْم َوُجنروبُرُهْم َوظُُهرورُُهْم َهررَذا َمرا َانَررْزتُْم ألَ }: نُفِسرُكْم فَرُذوُقوْا َمرا  يَرْوَم ُيْحَمى َعَليرْ

َسُيَطوَُّقوَذ َما َبِخُلوْا بِِه يَرْوَم اْلِقَياَمرِة َولِلّرِه  }: والعقوبة يف هذا احلديث توافق قوله تعاىل  21: التوبة { َتْكِنُزوذَ  ُانُتمْ 
 [ 1312حديث  2انظر الفتح ج ]  [181: عمران] {ِميَراُث السََّماَواِت َواأَلْرِض َوالّلُه ِبَما تَرْعَمُلوَذ َخِبير  

  ِفطْررَراُق َفْحِلَهرررا, َوِفَعرررارَُة »))حلــديث داللــة علـــى أن يف هبيمــة األنعـــام حــق غـــري حــق الزكــاة وهـــو يف ا :الفائرردة الثالثرررة
َهررا ِفرري َسررِبيِل اللّررهِ  املــراد هبــذا احلــق علــى أقــوال  واختلــف مــا (( َدْلِوَهررا, َوَمِنيَحتُرَهررا, َوَحَلبُرَهررا َعلَررى اْلَمرراِر, َوَحْمررل  َعَليرْ

- :أشهرها 

وهررذا قررول جمهررور كــاة , ولــيس يف املــال حــق ســوى الز  ,يل النــدب واالســتحباب ومكــارم األخــالق إن هــذا علــى ســب:  فقيررل
 [ 42/  4انظر شرح مسلم للنووي ] . العلمار 

 . ةإن هذه احلقوق تتعني  حال االضطرار واملواساة يف العسرة وصلة القراب:  وقيل

 . إن هذه احلقوق كانت واجبة قبل فرض الزكاة :  وقيل

 ُهروَ  َفْضرِلهِ  ِمرن الّلهُ  آتَاُهمُ  ِبَما يَرْبَخُلوذَ  الَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َوالَ } :قوله تعاىل يف احلديث داللة على أن:  دة الرابعة الفائ 
 تَرْعَملُروذَ  ِبَمرا َواللّرهُ  َواأَلْرضِ  السَّرَماَواتِ  ِميرَراثُ  َولِلّرهِ  اْلِقَياَمرةِ  يَررْومَ  بِرهِ  َبِخلُرواْ  َمرا َسُيَطوَُّقوذَ  لَُّهمْ  َشرٌّ  ُهوَ  َبلْ  لَُّهمْ  َخْيراً 
 .نزلت يف مانعي الزكاة وهذا هو قول أكثر أهل العلم , [181: آل عمران] { َخِبير  

 .عندهم يف كتاهبم فكتموها وخبلوا هبا ومل يظهروها  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ليهود الذين عرفوا صفة النيب ا  نزلت يف:  وقيل

 .قرابة ال يصلهم بالنفقة نزلت فيمن له : وقيل 
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 .نزلت فيمن يبخل بالنفقة يف اجلهاد يف سبيل اهلل :  وقيل

  ( 233/  2يف الفتح ) البخاري واختاره ابن حجر  هوأشار إلي واألول هو قول أاثر أهل العلم

ق يف اآلية هل هـو حسـي حقيقـي أو معنـوي فمـن اختلف يف التطوي { اْلِقَياَمةِ  يَرْومَ  بِهِ  َبِخُلواْ  َما َسُيَطوَُّقوذَ  }: تعاىل  ويف قوله
ومـن قـال حقيقـي حسـي اسـتدل حبـديث البـاب وتطويـق الشـجاع األقـرع ملـانع زكـاة  ي قال معناه أهنم سـيطوقون اإلمث ,قال معنو 

ال يمنرع عبرد زاراة : ))  قـال  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -املال ويشـهد لـه مـارواه أمحـد والتمـذي والنسـائي وصـححه ابـن خزميـة أن النـيب 
 . ((ماله فال جعل اهلل له شجاعاً أقرع يطوق في عنقه 

=================================== 

 (ِإرضاء السعاة : )باب

ِقنَي يَْأتُونـَنَـا فـََيْظِلُمونـَنَـاِإن  نَاساً ِمَن الْ : فـََقاُلوا. َجاَء نَاٌ  ِمَن اأَلْعرَاِب ِإىَل  َرُسوِل الّلِه : َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد الّلِه , قَالَ  -20 . ُمَصـد 
ِقيُكمْ » :قَاَل فـََقاَل َرُسوُل الّلِه  ـَذا ِمـْن َرُسـوِل اللّـِه , ِإال  َوُهـَو َعـين  : قَاَل َجرِيرٌ .«َأْرُضوا ُمَصدِّ ْعـُت ه  ٌق, ُمْنـُذ ألَِ َما َصَدَر َعين  ُمَصد 

 .رواه مسلم   . رَاضٍ 

 :شرح ألفاظ الحديث  
 .األعراب هم من سكن البادية ويف احلديث املقصود مجاعة من أهل البادية ( : ( اَر نَا   ِمَن اأَلْعَرابِ جَ ) )

ِقينَ   ))  :  (( ِفذَّ نَاساً ِمَن اْلُمَصدِّ
ُ
قون امل بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصـدقات يأخـذوهنا ممـن اـب علـيهم : صد 

 .الزكاة 

 :من فوائد الحديث 
 لـك بإعطائـه احلـق ,وذ( الساعي علـى مجـع الزكـاة ) يف احلديث داللة على أنه ينبغي إرضاء املصدق : ئدة األولى الفا 

وعدم منازعته وخماصمته ومنع إخراج الزكاة حني يطلبها حبق وجيب على صاحب الزكـاة أن  رجهـا ليبـة هبـا نفسـه غـري 
 .منازع للمصدقني 

  ُص ـدق احلـق املخـرج مـن الزكـاة مـن غـري زيـادة , ألنـه ال جيـب  حديث الباب ثمـل :الفائدة الثانية
علـى مـا لـو للـب امل

علــى صــاحب الزكــاة إال ذلــك , وأمــا إذا للــب املَْصــد ق مــاالً زائــداً علــى احلــق الــذي جيــب إخراجــه فإنــه ال يوافــق علــى 
 . ذلك , فإرضائه إمنا يكون بإخراج ما جيب من الزكاة إذا للبها 

 .هر حديث الباب يدل على إعطائه ولو ظلم بأن أخذ أكثر مما جيب إن ظا:  قيلفإن 
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 .جاوزة احلد واحلق مبوالظلم ال يكون إال  ظلم املصدقني , -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن األعراب شكوا للنيب  :ووجه الداللة 

وهـــم لـــيس   -صـــل ى اهلل عليـــه وســـل م  -نـــيب ل علـــى أن هـــؤالء األعـــراب نســـبوا الظلـــم إىل مصـــدقي  المـــأن حـــديث البـــاب ثُ :  فرررالجواب
 تار للصدقة أعدل النـا  وخيـارهم ولكـن جلهـل األعـراب مبـا جيـب علـيهم ظنـوا أن أخـذ  -صل ى اهلل عليه وسـل م  -كذلك بل إن النيب 

ويرضـى بـه أبـداً وهـذا حمـاٌل قطعـاً يف  - صـل ى اهلل عليـه وسـل م -ه النـيب وإال لو كان ظلماً يف احلقيقة فلـن يُقـر   ,املصدقني ولريقتهم ظلماً 
 .أخف املنكرات فكيف مبنكر عظيم كالظلم 

اأَلْعرررَراُب َأَشررردُّ ُاْفرررراً َونَِفاقررراً }ل جفــاء وجهـــل غالبـــاً ؛ ولـــذلك ال شــك أن أهـــل الباديـــة أهـــ " : ( 122/  2يف املفهـــم ) قــال القـــرليب 
 -ولـذلك نسـبوا الظلـم إىل مصـدقي النـيب  [ 94: التوبـة ]{لّرُه َعلَرى َرُسروِلِه َواللّرُه َعِلريم  َحِكريم  َوَأْجَدُر َأالَّ يَرْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل ال

فإنــه مــا كــان يســتعمل علــى ذلــك إال أعلــم النــا  وأعــدهلم ؛ لكــن جلهــل األعــراب  , وإىل فضــالء أصــحابه , -صــل ى اهلل عليــه وســل م 
ِقيُكمْ ))  –صلى اهلل عليه وسلم  -فقال هلم . يأخذونه منهم هو ظلم أن ذلك القدر الذي كانوا : حبدود اهلل ظنوا   (( َأْرُضوا ُمَصدِّ

  حيــث قــال  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -يف حــديث البــاب بيــان مــا كــان عليــه الصــحابة مــن امتثــال ألوامــر النــيب: الفائرردة الثالثررة
واملواقــف يف " إال هــو عــو راٍض   -اهلل عليــه وســل م  صــل ى -مــا صــدر عــين مصــدق منــذ ألعــت هــذا مــن رســول اهلل  :" جريــر 

 . كثرية مستفيضة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -امتثال الصحابة ألوامر النيب 
وبيــان عــددهن حتــت شــرح حــديث أم , تقـدم بعضــها يف كتــاب الصــالة حتــت بــاب فضــل الســنن الراتبــة قبــل الفــرائض وبعــدهن ) 

 ( ( 438) مسلم  هواالذي ر  -رضي اهلل عنها  –حبيبة 

======================================== 

 

 (تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة : )باب

ــا َرآين قَـــالَ . انـْتَـَهْيــُت ِإىَل  الن ــيب  َوُهـــَو َجــاِلٌس يف ِظــل  اْلَكْعبَــةِ : َعــْن َأيب َذَر , قَــالَ  -22 « ةِ َوَربِّ اْلَكْعبَررر. ُهررُم اأَلْخَسررُروذَ »: فـََلم 
ُهرُم اأَلْاثَررُروَذ َأْمرَوااًل, »: يَا َرُسوَل الّلِه, ِفَداَك َأيب َوأُم ي َمْن ُهـْمل قَـالَ : فـََلْم أَتـََقار  أَْن ُقْمُت, فـَُقْلتُ . َفِجْئُت َحىت  َجَلْستُ : قَالَ 

َكَذا ِمْن بَرْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه وَ  َكَذا َوهم َكَذا َوهم َمرا ِمرْن َصراِحِل ِفبِرٍل َوالَ . َعْن يَِميِنِه َوَعرْن ِشرَماِلِه َوقَِليرل  َمرا ُهرمْ ِفالَّ َمْن قَاَل هم
 ُالََّمررا. تَرْنِطَحررُه بُِقُرونَِهررا َوَتطَررأُُه بَِأْظاَلِفَهررا. بَرَقررٍر َوالَ غَررَنٍم الَ يرُررَؤدِّ  زََااتَرَهررا ِفالَّ َجرراَرْت يَرررْوَم اْلِقَياَمررِة َأْعظَررَم َمررا َاانَررْد َوَأْسررَمَنهُ 

 .«َحتَّىم يُرْقَضىم بَرْيَن النَّا ِ . نَِفَدْت ُأْخَراَها َعاَدْت َعَلْيِه ُأواَلَها

 



 
 
  

 كِتَابُ الزَّكَاةِ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   34

اَرُه, فَررنَرَفَت ِفيرِه يَِمينَرُه َوِشرَماَلُه, َوبَررْيَن يََديْرِه َوَورَ . ِفالَّ َمْن َأْعطَراُه اهلل َخْيرراً . ِفذَّ اْلُمْكِثرِيَن ُهُم اْلُمِقلُّوَذ يَرْوَم اْلِقَياَمةِ » :ويف رواية 
 «َوَعِمَل ِفيِه َخْيراً 

 :شرح ألفاظ الحديث 
وجــاء تفســري (  89/  3( خســر ) انظــر لســان العــرب البــن منظــور مــادة . ) اخلســارة الضــالل واهلــالك  (( ُهررُم اأَلْخَسررُروذَ   ))

َكرَذا ِمرْن بَررْيِن يََديْرِه ُهُم اأَلْاثَرُروَذ َأْمَوااًل, ِفالَّ :"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -األخسرين يف احلديث بقول النيب َكَذا َوهم َكَذا َوهم  َمْن قَاَل هم
 ".َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن يَِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه َوقَِليل  َما ُهمْ 

 .بات والقرار الث   ستطعأأي مل  ( :( فَرَلْم َأتَرَقارَّ  ))

:  وقيرل,  يءوهـو فكـاك األسـري بشـ( فَـدًى ) فتح مع القصـر تقـول ويكون بال ,الِفداء بالكسر واملد :   (( ِفَداَ  َأِبي َوأُمِّي)) 
وإلــالق ( فـداك أيب وأمـي ) ومــن فـداه بأمـه وأبيـه قــال  ُجعلـت فـداك ,: مـن فـداه بنفســه قـال ف هـو فكـاك األسـري بأســري مثلـه ,

فــاغفر ) ل قــول الشــاعر فيحمــكــارة لفــل الفــداء مــع اهلل ثمــل علــى اجملــاز ال احلقيقــة ألنــه ال يُفــدى مــن املكــاره إال مــن تلحقــه امل
, وانظـر النهايـة يف غريـب احلـديث مـادة  311,  313/  11( فـدن ) انظر لسان العـرب مـادة ]  التعظيم واإلكبار: على أن املراد بالفداء ( فداًء لك ما اقتفينا 

 ( [فدا ) 

َكررَذا وَ ) ) َكررَذا َوهم َكررَذا ُهررُم اأَلْاثَرررُروَذ َأْمررَوااًل, ِفالَّ َمررْن قَرراَل هم ري واملكــارم ولــذلك أي بــذل املــال الــذي عنــده يف وجــوه اخلــ:  ((هم
وذكـر احلـافل ابـن حجـر  جلهـات املـذكورة  يف احلـديث أربـع ,يف احلديث ثالث مرات وا تر كر  (هكذا ) ولفظة  عد د اجلهات ,

ـــــرواة وأهنـــــا جـــــاءت لفظـــــة :"[ 231/   11الفـــــتح " انظـــــر ]  َكرررررذَ  )أن هـــــذا تصـــــرف مـــــن بعـــــض ال هم ـــــع (  اََ ـــــة أخـــــرى مكـــــررة أرب  يف رواي
 ."مرات 

وقُــد م اخلــرب ( قليــل  موهــ) مبتــدأ والتقــدير ( هــم ) و  زائــدة مؤكــدة للقلــة , ولفــل قليــل خــرب مقــدم ,(  َمررا ( )( َوقَِليررل  َمررا ُهررمْ ) )
 .للمبالغة يف االختصاص 

 .ثواب اآلخرة والعمل الصاحل كثار من املال والدنيا واإلقالل من املراد اإل  (( المكثروذ هم المقلوذ ))

 ( 8: العاديـات) {َوِفنَّرُه ِلُحرلِّ اْلَخْيرِر َلَشرِديد  } :قوله تعاىل فاملراد باخلري هنا املال ومنه, أي أعطاه اهلل ماالً  (( أعطاه اهلل خيراً  ))
مـع أن اللفـل واحـد إال أن املعـو خمتلـف يف   , فاملراد باخلري هنا احلسـنة (( َوَعِمَل ِفيِه َخْيراً ) )وأما قوله  أي حلب املال لشديد ,

َويَرررْوَم تَرُقرروُم السَّرراَعُة }وهــذا يســميه البالغيــون جنــا  تــام وهــو احتــاد اللفــل واخــتالف املعــو ومنــه قــول تعــاىل ( خــري ) كلمــة 
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رَر َسراَعٍة َارَذِلَك َارانُوا يُرْؤَفُكروَذ  املراد بالسـاعة األوىل يـوم القيامـة والسـاعة الثانيـة فـ"    11الـروم{يُرْقِسُم اْلُمْجرُِموَذ َما لَِبثُوا َغيرْ
 .املدة من الزمن 

 .لنفح الرمي والضرب واملعو ضرب يديه بعطاء هذا املال وذلك ببذله يف وجوه اخلري ا(( :  فَرنَرَفتَ ) )

 :من فوائد الحديث 
  وهنا يف وجـــوه اخلـــري يف خســـارة يف احلـــديث داللـــة علـــى أن أصـــحاب األمـــوال الكثـــرية الـــذين ال يبـــذل: الفائررردة األولرررى

وإن كــانوا يف أعــني النــا  يف (  َوَربِّ اْلَكْعبَررةِ . ُهررُم اأَلْخَسررُروذَ : )بقولــه  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -ة حلــف عليهــا النــيب يمــعظ
صـل ى اهلل عليـه  -مـن الثـواب بسـبب عـدم إنفـاقهم ولـذا قـال النـيب ( مقل ون ) من املال لكنهم يوم القيامة ( مكثرين ) الدنيا 

 ( .  ِفذَّ اْلُمْكِثرِيَن ُهُم اْلُمِقلُّوَذ يَرْوَم اْلِقَياَمةِ  ) -وسل م 

 .أن من أكثر من املال والدنيا غفل وتلهى عن العمل الصاحل فقل  ثوابه يوم القيامة : ووجه ذلك 

  علــى نــوع واحــد مــن وجــوه الــرب بــليف احلــديث حــث املســلم علــى الصــدقة يف وجــوه اخلــري فــال يقتصــر : الفائرردة الثانيررة 
 اجلهات من بني يديه ومن -صل ى اهلل عليه وسل م  -ينفق يف كل وجه للخري ثضره ويستطيع البذل فيه ولذا عد د النيب 

 .خلفه وعن ميينه ومشاله 

  اهلل عزوجــل يف احلــديث داللــة علــى أن املــال قــد يكــون حجــة علــى صــاحبه يــوم القيامــة حيــث أغنــاه : الفائرردة الثالثررة
وكث ر ماله وألنـه مل يبذلـه يف وجـوه اخلـري صـار مـن األخسـرين املقل ـني مـن الثـواب يـوم القيامـة خبـالف مـن كـان كثـري املـال 

َكَذا)) بقوله  هاستثنا -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف وجوه اخلري فإن النيب   هولكنه بذل َكَذا َوهم َكَذا َوهم  (( ِفالَّ َمْن قَاَل هم

 يف احلــديث داللــة علــى جــواز احللــف مــن غــري اســتحالف بــل رمبــا يكــون مطلوبــاً أحيانــا للمصــلحة : ائرردة الرابعررة الف
 -وهذا النوع من احللف جـاء عـن النـيب  , املتتبة عليه كتأكيد أمر مهم وحتقيقه ونفي اجملاز عنه بأن ال ثتمل أمراً آخراً 

هم األخسروذ ورب الكعبرة "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ومنه حديث الباب وقول النيب يف السنة النبوية كثرياً -صلى اهلل عليه وسلم 
" . 

============================ 

 

ِفالَّ ِدينَرار  ُأْرِصررُدُه . ار  تَرْأِتي َعلَرريَّ ثَالِثَرة  َوِعْنررِد  ِمْنرُه ِدينَرر. َمررا َيُسررُِّني َأذَّ لِرري ُأُحرداً َذَهبرراً » :َعـْن َأيب ُهَريـْـرََة , أَن  الن ــيب  قَـالَ  -26
 .«ِلَدْيٍن َعَليَّ 
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 :شرح ألفاظ الحديث
تمررر علرري ثررالث ليررال وعنررد  منرره )) جــاء يف روايــة أخــرى عنــد البخــاري بلفــل :  (( تَررْأِتي َعلَرريَّ ثَالِثَررة  َوِعْنررِد  ِمْنررُه ِدينَررار  ) )

إال وقــد أنفـــق هـــذا  ثــالث ليـــال  هأن متضــي عليـــ  -اهلل عليــه وســـل م صــل ى  -داً ذهبـــاً اليســـره ُحــواملقصـــود أنــه لـــو كــان ميلـــك أُ  ((شررير 
مرا يسررني أذ )) جـاء مصـرحاً يف روايـة اإلمـام أمحـد ولفظهـا  الذهب يف وجوه اخلري وال يُبقـي إال شـيئاً يسـد بـه دينـه وهـذا املعـو

ويف هـذا  ((ير فال شرير أرصرده لردين ُأُحدام هذا ذهباً أنفق منه ال يوم في سبيل اهلل فيمر بي ثالثرة أيرام وعنرد  منره شر
 . بيان املبالغة يف سرعة اإلنفاق يف وجوه اخلري 

 وسيأيت يف الباب القادم ( إال ثالثة دنانري )  -رضي اهلل عنه  -جاء يف حديث أيب ذر ( : ( ِفالَّ ِديَنار   ))

 . ُأِعِ د ه وأحفظه من أجل سداد الَدْين  ( : ( ُأْرِصُدُه ِلَدْينٍ ) )

 :فوائد الحديث  من
  احلديث يدل على احلث على اإلنفاق يف وجوه اخلري , واملبالغة يف سرعة  اإلنفاق , وهكذا كان  :الفائدة األولى 

كمــا يــدل عليــه حــديث البــاب مبــادراً لانفــاق وتقــدم يف كتــاب الصــيام حــديث ابــن عبــا    -وســلم هصــلي اهلل عليــ -النــيب 
وإمنـا يكـون كـذلك مـن النـا  مــن " أجـود بـاخلري مــن الـريح املرسـلة  - صـلى اهلل عليـه وسـلم - فلرسـول اهلل: " املتفـق عليـه وفيـه 

أدرك أن هــذه الــدنيا دار فــرار ال دار قــرار ودار عمــل ال دار مجــع للمــال وركــون للشــهوات , فهــي دار اختبــار واعتبــار , 
راك سـارت اجلــوارح بــاخلريات سـرياً حثيثــاً لعــدم نعيمهـا زائــل وخريهــا نافـد , فــإذا أدرك ذلــك واستشـعره بقلبــه حقيقــة اإلد

تعلُّق القلب بذلك النعيم الزائل واستشعاره لذلك النعـيم الـدائم وحينئـذ فـال تتعجـب مـن مبـادرة تلـك اجلـوارح للخـريات 
ه لربـه بعدما سل ص ملكها وقائدها من نريان الشهوات وحبائل الشبهات فعاد قلباً سليماً مليئاً حبب ربه وكل عمل يقربـ

 .ومن ذلك اإلنفاق يف وجوه اخلريات واهلل املستعان 

  من زهد يف الدنيا بل كان عليه أفضل الصالة  -صلى اهلل عليه وسلم -يف احلديث بيان ما عليه النيب: الفائدة الثانية
يئاً ينفقه يف والتسليم يف أعلى درجات الزهد يف الدنيا ووجه ذلك أنه ال ثب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إال ش
صل ى اهلل عليه  -سبيل اهلل بل ويبالا يف سرعة هذا اإلنفاق , وإما لشيء يرصده ملن له حق عليه وهو الدين , وقد تويف 

من حديث (  1612)ومسلم (  3168) هله كما رواه البخاري ودرعه مرهونة عند يهودي يف شعري أخذه أل -وسل م 
يف باهبا بإذن اهلل تعاىل ,  -صل ى اهلل عليه وسل م  -هذا احلديث وأحاديث كثرية تدل على زهده وسيأيت  -رضي اهلل عنها  -عائشة 

 . فأي حال هي حالنا ل نسأل اهلل السالمة والعافية  من كل فتنة وشهوة لاغية 
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  ال جيـب أن يبقـي شـيء  -صـلى اهلل عليـه وسـلم  –ووجـه ذلـك أن النـيب يف احلديث احلث على وفاء الـديون ,  :الفائدة الثالثة
صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -من هذا املال عنده ألي مصلحة من مصاحل الدنيا ولو كانت مهمة لكن ألمهية قضية الدين استثناها 

لتعلقها بالذمة , ممـا يـدل علـى أن أمـر الـدين أمـر عظـيم وأنـه البـد مـن املبـادرة يف الوفـاء بـه وهـذا خـالف عمـل كثـري   -
 . مباله على سداد دينه ةليوم ممن يتهاون يف أمر الدين وميالل فيه مقدماً مصلحة دنيوية يسري من املقتضني ا

==============================  
 ( في الكنازين لألموال والتغليظ عليهم: )باب 

ــْيٍس , قَــالَ  -23 َنــا أَنَــا يف َحْلَقــةٍ . قَــِدْمُت اْلَمِديَنــةَ : َعــِن اأَلْحَنــِف بْــِن قـَ . ِإْذ َجــاَء َرُجــٌل َأْخَشــُن الثـ َيــابِ . ِفيَهــا َمــألٌ ِمــْن قـُــَرْيوٍ  فـَبَـيـْ
ــِر اْلَكــانِزِيَن ِبَرْضــٍف ُثَْمــى  َعَلْيــِه يف نـَـاِر َجَهــن مَ : فـََقــاَم َعلَــْيِهْم فـََقــالَ . َأْخَشــُن اْلَوْجــهِ . َأْخَشــُن اجلََْســدِ  فـَُيوَضــُع َعَلــى  َحَلَمــِة ثَــْدِي . َبش 

ـــهِ َحـــىت   . َأَحـــِدِهمْ  ـــهِ .  َ ْـــرُُج ِمـــْن نـُْغـــِض َكِتَفْي ـــِه يـَتَـزَْلـــَزلُ . َويُوَضـــُع َعَلـــى  نـُْغـــِض َكِتَفْي فـََوَضـــَع اْلَقـــْوُم : قَـــالَ . َحـــىت   َ ْـــرَُج ِمـــْن َحَلَمـــِة ثَْديـَْي
ُهْم َرَجَع إِلَْيـِه َشـْيئاً . ُرُؤوَسُهمْ  ـُؤاَلِء ِإال  َكرُِهـوا : فـَُقْلـتُ . َحـىت   َجلَـَس ِإىَل  َسـارِيَةٍ  َواتـ بَـْعتُـهُ . فَـَأْدبـَرَ : قَـالَ . َفَما رَأَْيُت َأَحداً ِمنـْ َمـا رَأَيْـُت ه 

ُؤاَلِء الَ يـَْعِقُلوَن َشْيئاً : قَالَ . َما قـُْلَت هَلُمْ  ِمـَن  فـََنظَـْرُت َمـا َعلَـي  « لَأتَرَرىم ُأُحداً » :فـََقالَ . ِإن  َخِليِلي أَبَا اْلَقاِسِم َدَعاين فََأَجْبُتهُ . ِإن  ه 
َعُثيِن يف َحاَجٍة َلهُ  مُث  « ِفالَّ َثالَثَرَة َدنَرانِيرَ . َما َيُسررُِّني َأذَّ لِري ِمثْرلَرُه َذَهبراً أُْنِفُقرُه ُالَّرهُ » :فـََقالَ . أَرَاهُ : فـَُقْلتُ . الش ْمِس َوأَنَا أَُظنُّ أَن ُه يـَبـْ

نـَْيا ُؤاَلِء جَيَْمُعوَن الدُّ ُهمْ : قَاَل قـُْلتُ . اَل يـَْعِقُلوَن َشْيئاً . ه  َوَربـ َك الَ . الَ : قَـالَ . َما َلَك َوإِلْخَوتِـَك ِمـْن قـُـَرْيٍو, الَ تـَْعـَتِيِهْم َوُتِصـيُب ِمـنـْ
 .َحىت   َأحلََْق بِالّلِه َوَرُسولِهِ . َوالَ َأْستَـْفِتيِهْم َعْن ِدينٍ . َأْسَأهُلُْم َعْن ُدنـَْيا

َذا أَبُو ذَ : قَاُلوا: ويف رواية ملسلم  ْعتُـَك تـَُقـوُل قـُبَـْيـُلل قَـالَ : فـَُقْمُت إِلَْيِه فـَُقْلـتُ : قَالَ . رَ ه  ْعتُـُه : َمـا َشـْيٌء ألَِ َمـا قـُْلـُت ِإال  َشـْيئاً قَـْد ألَِ
َذا اْلَعطَاِءل قَالَ : قَاَل قـُْلتُ . ِمْن نَِبي ِهْم   . َن مَثَناً ِلِديِنَك َفَدْعهُ فَِإَذا َكا. ُخْذُه فَِإن  ِفيِه اْليَـْوَم َمُعونَةً : َما تـَُقوُل يف ه 

 : شرح ألفاظ الحديث 
َنا َأنَا ِفي َحْلَقةٍ ))   . واحلْلقة بإسكان الالم , وحكي اجلوهري لغة رديئة يف فتحها  أي يف أوقات قعودي يف احللقة ,: ( (فَربَريرْ

 [ 4/49انظر شرح مسلم للنووي ] 

 . ملأل األشراف , ويقال للجماعة مأل أيضاً ا:  (( ِفي َحْلَقٍة ِفيَها َمأل  ِمْن قُرَرْيشٍ ) )

 . -رضي اهلل عنه  -بي نت الرواية الثانية اسم هذا الرجل وهو أبو ذر :  (( فِ ْذ َجاَر رَُجل  َأْخَشُن الثرَِّيابِ  ))

 . ر أي اجلامعني للكن:  (( َبشِِّر اْلَكانِزِينَ  ))
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أي يوقـد : عليـه  ىمـاء وإسكان الضـاد وهـي احلجـارة اامـاة واحـدها رْضـَفة , وثُ الرضف بفتح الر :  (( ِبَرْضٍف ُيْحَمىم َعَلْيهِ ) )
 .عليه 

هـي لـرف الثـدي , ويقـال أن الثـدي للمـرأة , والثـ ْنـُدوة أو الثـ ْنـُدؤة للرجـل , : احللمـة : ( ( فَرُيوَضُع َعَلىم َحَلَمِة ثَْدِ  َأَحِدِهمْ  ))
ألهــل اللغــة وهــو األظهــر واهلل  اجيــوز اســتعمال الثــدي يف الرجــل واملــرأة خالفــ :يــل وق( ثــدي الرجــل )وأنكــر أهــل اللغــة أن يقــال 

بـني  ةوتقـدم يف كتـاب اإلميـان مـا يـدل علـى ذلـك أيضـاً يف قصـة الرجـل الـذي قتـل نفسـه فجعـل ذبابـالبـاب أعلم لداللـة حـديث 
 . وهو حديث سهل بن سعد املتفق عليه  هثديي

بضم النون وإسكان الغني وهـو العظـم الرقيـق الـذي علـى الكتـف وقيـل هـو أعلـى : نُغض :  (( َاِتَفْيهِ َحتَّىم َيْخُرُس ِمْن نُرْغِض  ) )
 ِفلَْيرركَ  َفَسيُرْنِغُضرروذَ  }أنغــض رأســه أي حركــه ومنــه قولــه تعــاىل: الكتــف ويقــال لــه أيضــاً النــاغض أل ــي بــذلك حلركتــه مــن قــوهلم 

 .  وهنا استهزاءً كأي ثر  [11: اإلسراء ]{ ُرُؤوَسُهمْ 

 .أن احلجارة ااماة تتحرك من النغض حىت سرج من حلمة الثديني  أي يضطرب ويتحرك , واملعو:  ((يَرتَرَزْلَزُل  ))

 . على هيئة املتخشعني أو املستثقلني ملا قال : ( ( فَرَوَضَع اْلَقْوُم ُرُؤوَسُهمْ ) )

ُهْم رََجَع ِفلَْيِه َشْيقاً َفَما ) )  .أي مارأيت أحداً رد  عليه كالما :  (( رََأْيُد َأَحداً ِمنرْ

نْرَيا )) ُؤاَلِر َيْجَمُعوَذ الدُّ  .أي أهنم ال يعقلون شيئاً بسبب مجعهم للدنيا( : ( الَ يَرْعِقُلوَذ َشْيقاً . ثُمَّ هم

ُهْم ))  }:م حاجــة , ومنــه قولــه تعــاىل أي ال تــزورهم وتطلــب مــنه( : (َمررا لَررَك َوِاْخَوتِررَك ِمررْن قُرررَرْيٍش, الَ تَرْعتَرررِيِهْم َوُتِصرريُل ِمررنرْ
َأْطِعُموا  . عروته واعتيته و اعترته إذا أتيته تطلب منه حاجة : وهو الزائر , يقال [ 26: احلًّ ] { َواْلُمْعَتر اْلَقاِنعَ  ََ

َذا اْلَعطَاِر؟) ) ه وهـو الـذي قـال املقصود بالعطاء هنا هو ما يعطاه الرجـل مـن بيـت املـال علـى وجـه يسـتحق:  (( َما تَرُقوُل ِفي هم
غيرر مشررف وال سرائل فخرذه , ومراال فرال  دماجرار  مرن هرذا المرال وأنر":  -رضـي اهلل عنـه –لعمـر  -صـلى اهلل عليـه وسـلم  –فيه النيب 

مـن حـديث ابـن عمـرو سـيأيت شـرحه بعـد أبـواب بـإذن اهلل ( 1131) ومسـلم ( 4163) واحلديث رواه البخـاري "تتبعه نفسك 
  [ 21,23/ 2هم املف" انظر . ] تعاىل 

أي إذا كنـت ال تتوصـل إليـه إال بوجـه غـري جـائز ؛ فـال تلتفـت   " : -رمحـه اهلل  -قال القرليب :  (( فإذا ااذ ثمناً لدينك فدعه) )
 [  21/ 2انظر املفهم ] " سالمة الدين أهم من نيل الدنيا  نإليه , فإ

 : من فوائد الحديث 
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  جـارة حممـاة يف نـار حعظم عقوبة من يكنز ماله فـال يـؤدي زكاتـه , أن عقوبتـه  يف احلديث داللة على :الفائدة األولى
وتوضـع علـى أعلـى كتفـه حـىت سـرج مـن حلمـة ثديـه وبـني  أبـو  هجهنم توضع على حلمة ثديه حـىت سـرج مـن أعلـى كتفـ

 . ألخرى ملسلم كما يف الرواية ا -صل ى اهلل عليه وسل م  -أنه ألع هذا من رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -ذر 

  يف احلديث داللة على أن مـن جيمـع املـال ولـو كـان يـؤدي زكاتـه يعتـرب مـن الكـانزين فيـدخل حتـت هـذا  :الفائدة الثانية
من الزهد والتقلل مـن الـدنيا فكـان يـرى وجـوب التصـدق مبـا  -رضي اهلل عنه -الوعيد وهذا هو مذهب  أيب ذر ملا كان عليه 

 ثتاج إليها املسلم وكان يفيت بذلك وثـث النـا  عليـه , ويغلـل وينكـر علـى مـن  ـالف يف زاد على النفقة الالزمة اليت
خـالف هـذا املـذهب , -رضـي اهلل عنـه  -ذرأيب ذلك كما وصـفهم بـأهنم ال يعقلـون شـيئا ألهنـم جيمعـون الـدنيا , وروي عـن 

 . باملال الذي مل تؤد زكاتهوخالفه يف ذلك مجهور الصحابة كابن عمر وجابر وغريمها الذين فسروا الكنز 
فظاهر أنه أراد االحتجاج ملذهبه يف أن الكنز كل ما فضل عن حاجـة اإلنسـان , هـذا " بشر الكانزين " أما قوله :" قال النووي 

د , وروي عنه غريه , والصحيح الذي عليـه اجلمهـور أن الكنـز هـو املـال الـذي مل تـؤ  -رضي اهلل عنه -هو املعروف من مذهب أيب ذر 
  [ 49/ 4انظر شرح مسلم ] " زكاته فأما إذا أريت زكاته فليس بكنز , سواء قل أو كثر 

زاهــداً وكــان يـُق ــرع عمــال عثمــان و يتلـــو  -رضــي اهلل عنــه  -كــان أبـــو ذر "  ( :واصــم العواصــم مــن القَ ) قــال ابــن العــريب يف كتابــه -
رربَ اهلل فرَ  لِ يْ بِ ي َسررا ِفررَهررونرَ قُ فِ يُرنْ  اَل وَ  ةَ ضَّررفِ الْ وَ  لَ هَ ذَّ لْرراَ  ذَ وْ زُ نِرركْ يَ  نَ يْ ذِ الْرروَ " علــيهم  راكــب املويــراهم يتســعون يف  "م يْ لِررأَ  ابِ ذَ َعرربِ  مْ هُ رْ شِّ

: قـال ابـن عمـر وغـريه مـن الصـحابة . مجيع ذلك من بني أيديهم وهو غـري الزم  قواملالبس حني وجدوا فينكر عليهم ويريد تفري
كالمـا بالشـام , فخــرج إىل املدينـة فــاجتمع النـا  إليــه   -رضـي اهلل عنهمــا - ومعاويــة  إن مـا أديـت زكاتــه لـيس بكنــز , فوقـع بـني أيب ذر

إنك على مـذهب ال يصـلح ملخالطـة النـا  , : معناه " لو اعتزلت :"  -رضي اهلل عنه  -فجعل يسلك تلك الطرق , فقال له عثمان
فحالـــه يقتضـــي أن ينفـــرد بنفســـه , أو  ـــالط  -هلل عنـــه رضـــي ا -فـــإن للخلطـــة شـــرولاً وللعزلـــة مثلهـــا , ومـــن كـــان علـــى لريقـــة أيب ذر 

ويسـل م لكـل أحــد حالـه ممـا لــيس يف الشـريعة حبـرام , فخــرج إىل الربـذة زاهــداً فاضـالً , وتـرك جلــة فضـالء , وكـل علــى خـري وبركــة 
 " ن مرتب املنازل أفضل , وال متكن جلميع اخللق , فلو كانوا عليها هللكوا فسبحا -رضي اهلل عنه  -وفضل ,وحال أيب ذر 

 اجلسـد  ةمن خشـون -رضي اهلل عنـه  -كان عليه  ووجه ذلك ما -رضي اهلل عنه  -يف احلديث بيان زهد أيب ذر :  الفائدة الثالثة
الثياب وإنكاره على من جيمـع مـن الـدنيا فـوق حاجتـه ,ولـه مواقـف يف الزهـد وتقللـه مـن الـدنيا تـأيت يف  وخشونةوالوجه 

 .  كتاب املناقب مناقبه بإذن اهلل يف
================================ 

 (الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف: ) باب 
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َهـا. ُهَريـْرََة َعْن َرُسوِل اللّـِه  عن أيب -24 . «َأْنِفرْق أُْنِفرْق َعَلْيركَ : ِفذَّ اللّرِه قَراَل لِري»: قَـاَل َرُسـوُل اللّـَه : َوقَـالَ . فَـذََكَر َأَحاِديـَث ِمنـْ
فَِإنَّرُه لَرْم . َأرََأيْررُتْم َمرا َأنْرَفرَق ُمرْذ َخلَرَق السَّرَماَر َواأَلْرضَ . الَ يَِغيُضَها َسحَّاُر اللَّْيُل َوالنرََّهرارُ . يَِميُن الّلِه َمآلى»: َوقَاَل َرُسوُل الّلِه 
 «اْلَقْبُض, يَرْرَفُع َوَيْخِفضُ َوَعْرُشُه َعَلىم اْلَماِر َوبَِيِدِه اأُلْخَرىم »: قَالَ . «يَِغْض َما ِفي يَِميِنهِ 

 «.... الّلِه َمآلى يَدُ »:  ويف رواية للبخاري

 : شرح ألفاظ الحديث 
 وليس " يا ابن آدم أنفق أنفق عليك : قال اهلل تبارك وتعاىل : " ويف رواية مسلم :  (( َأْنِفْق أُْنِفْق َعَلْيكَ : ِفذَّ الّلِه قَاَل ِلي) )

يف هــذه الروايــة لكونــه رأ  النـــا  ,  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  - النــيب فيحمــل سصــيص(  فذ اهلل قررال لرري)ري فيهــا وال يف روايــة البخــا
 . ليعمل هبذا اخلطاب ويبلا أمته 

, الثانيــة بضــم أولــه (  أنفررق)و, األوىل بفــتح أولــه وســكون القــاف بصــيغة األمــر باإلنفــاق (  أنفررق): ( ( َأْنِفررْق أُْنِفررْق َعَلْيرركَ ))  
َمرا َأنَفْقرُتم مِّرن َشرْيٍر  َ }: اهلل بأن  لف على عبـده ومنـه قولـه تعـاىلد من سكون القاف بصيغة املضارع جواباً لألوىل وهذا وعو 

 [ 29سبأ ] {فَرُهَو ُيْخِلُفُه 

يـة هلل عزوجـل , واليـدان صـفة ذاتيـة خرب (  وبيده األخرى القربض) ويف احلـديث ( يد اهلل)ويف رواية البخاري :  (( يَِميُن الّلهِ ) )
أهل السنة واجلماعة يثبتون هذه الصفة كما يثبتون باقي صفاته الواردة يف الكتاب والسنة من غري حتريف وال تعطيل , ومـن غـري 

 . تكييف والمتثيل , وسيأيت يف الفوائد احلديث عن هذه الصفة 

ة مــع القصــر , ويف هــذا اللفــل بيــان أن اهلل ســبحانه غــين بفــتح املــيم وســكون الــالم مث مهــز (  مررآلى(( : ) يَِمرريُن اللّررِه َمررآلى) )
 . وعنده من الرزق ماال هناية له 

وهــي بفــتح اليــاء (  ال يغيضررها نفقررة) ويف روايــة للبخــاري (   ال يغيضررها شررير) ويف روايــة مســلم األخــرى ( : ( الَ يَِغيُضررَها) )
 . ل غاض املاء يغيض إذا نقص ويقا. األوىل وإسكان الثانية وكسر الغني أي ال ينقصها نفقة 

(  سرحارُ )علـى أهنـا مصـدر وبـالرفع (  سرحارَ ) ضبطت يف الروايات بوجهني بالنصب (  سحار) :  (( َسحَّاُر اللَّْيُل َوالنرََّهارُ ) )
كمـا أن   (يمرين )والصفة تتبع املوصوف يف اإلعراب وجيـوز أن تكـون سـحاء وخـرب لــ ( يميُن اهلل) على أهنا صفة لليمني يف قوله 

 . ومعو سحاء أي كثرية ودائمة الصب .أيضاً والنصب أشهر(  يمين) مألى خرب لـ 

 على أنه فاعل ( لليُل والنهاُر ا) وبالرفع  على الظرفية ,( الليلَ  والنهاَر ) ضبطت بوجهني أيضاً بالنصب  (( اللَّْيُل َوالنرََّهارُ ) )

 يف ميينه  أي مل ينقص ما:  (( يَِميِنهِ  فَِإنَُّه َلْم يَِغْض َما ِفي) )
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ن عر  اهلل جل وعال كان قبل خلق أأي  [4: هود ]  {وََااَذ َعْرُشُه َعَلى اْلَمار  }:مثله قوله تعاىل (( :  َوَعْرُشُه َعَلىم اْلَمارِ  ))
رض ألهنما مل أ السموات واألرض وكذلك املاء قبل خلق السموات واألرض , وكان العر  حتته املاء إذ ليس حتته ألاء وال

ااذ اهلل ولم ))  –صلى اهلل عليه وسلم  -من حديث عمران بن حصني قال النيب ( 4318) سلقا ويدل على ذلك ما رواه البخاري 
هو : والعر  يف اللغة (( يكن شير  قبله ,وااذ عرشه على المار , ثم خلق السموات واألرض واتل في الذار ال شير 

 . هو العر  العظيم الذي استوى عليه الرمحن جل وعال وهو أعلى املخلوقات وأكربها وأوهلا إجياداً سرير امللك , ويف الشرع 
 أي العطاء واإلحسان والرزق الواسع , ( ض فيال) وجاء يف رواية أخرى  والقبض هو املوت ,:  (( َوبَِيِدِه اأُلْخَرىم اْلَقْبضُ ) )

ع , ويُعــز ويُــذلُّ , ضــوي يأي يعلــ( يرفــع و فــض " ) خــرى امليــزان  فــض ويرفــعوبيــده األ( " 4311) وجــاء يف روايــة للبخــاري 
  [29/ 2انظر املفهم ] . ويفعل ما يريد من الشيء ونقيضه 

 : من فوائد الحديث  
 وفيـه تبشـري هـذا املنفـق ووعـده بـأن ُ لـف  (أَْنِفـق ) وجـل  يف احلديث احلث على النفقة لقـول اهلل عـز : الفائدة األولى

 [ 29سبأ ]  { ُيْخِلُفهُ  فَرُهوَ  َشْيرٍ  مِّن َأنَفْقُتم َوَما }:  ويف كتابه قال تعاىل( أنُِفق عليك )  عليه بقوله اهلل

  يف احلــديث داللــة علــى أن اإلنســان ينبغــي لــه أن يستشــعر صــفات اهلل عــز وجــل أمت االستشــعار ومــا : الفائرردة الثانيررة
ر مـن أنفـق يف وجـوه اخلـري بـأن ينفـق عليـه , وجـل بش ـ ذلك أن اهلل عـز هووج, تتضمنه تلك الصفات من معان عظيمة 

 : ما عند اهلل من العطاء العظيم الوافر فوصفه مبا يلي  -صلى اهلل عليه وسلم  -مث بني  النيب 

 وهذا يبني  أن ما عند اهلل من الرزق والعطاء ماال هناية له (  يَِميُن الّلِه َمآلى ) -أ

 . وهذا يب ني هذا العطاء ال يُنقصه شيء ليدفع هبذا الوصف توهم نقصان هذا العطاء العظيم (  ُضَهاالَ يَِغي ) -ب 

الليــل ) فقــال  همــن الســح وهــو كثــرة الصــب ودوامــه وقــرن هــذا الوصــف مبــا يــدل علــى اســتمرار (  َسررحَّاُر اللَّْيررُل َوالنرََّهررارُ  ) -س
 . نه سبحانه ليقطع بذلك توهم انقطاع هذا العطاء م( والنهار 

. َأرََأيْررُتْم َمرا َأنْرَفرَق ُمرْذ َخلَرَق السَّرَماَر َواأَلْرضَ ))  : أن هذا األمر ال  فى على ذي بصر وبصـرية ومـن لـه تأمـل فقـال ني  مث ب -د
اجلـود وبسـط العطـاء , ومن تأمل هذا كلـه عـرف مـا عنـد اهلل مـن الغـو وكمـال السـعة والنهايـة يف  (( فَِإنَُّه َلْم يَِغْض َما ِفي يَِميِنهِ 

مل  اً وأسـرار اً فسـارع لانفـاق يف سـبيله الستشـعاره مـا عنـد اهلل مـن العطـاء , ومـن زاد تأملـه بألفـاظ احلـديث أدرك يف العطـاء أسـرار 
تُعط حقها يف شرح مفردات احلديث فلله الكمال املطلق يف ذلـك الـذي ال يلحقـه نقـص نسـأله سـبحانه مـن فضـله الواسـع هـذا 

سـتأيت أحاديـث كثـرية مستفيضـة  ففيـه فضل النفقة وما يتتب عليها من ثواب يف الدنيا واآلخـرةوأما , حديث الباب  ما جاء يف
 .  ذن اهلل تعاىل إالحقاً ب
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  ثبات صفة اليدين هلل سبحانه وتعاىل وهي صفة ذاتيـة خربيـة نثبتهـا كمـا أثبتهـا إيف احلديث داللة على : الفائدة الثالثة
من غري حتريـف وال تعطيـل ,ومـن غـري تكييـف وال متثيـل دل   -صلى اهلل عليه وسـلم -رسوله  ةفسه يف كتابه وسنوجل لن اهلل عز

 .عليها الكتاب والسنة واإلمجاع 

 { بِيَرَد ّ  َخَلْقردُ  ِلَمرا َتْسرُجدَ  َأذ َمنَرَعركَ  َمرا}:وقوله تعاىل , [ 63: املائدة ] {َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِذ  }: قوله تعاىل: فمن الكتاب
 . وآيات أخرى  [41: ص ] 

ويف احلـديث  "يرد اهلل مرآلى " ويف لفـل البخـاري  " يَِمريُن اللّرِه َمرآلى "حديث البـاب حـديث أيب هريـرة مرفوعـاً :  ومن السنة
 " وبيده األخرى القبض يرفع و فض :" 

لمقسرررطين عنرررد اهلل , علرررى منرررابر مرررن نرررور , عرررن يمرررين فذ ا:" قـــال  -صـــل ى اهلل عليـــه وســـل م  -وأيضـــاً حـــديث ابـــن عمـــرو أن النـــيب 
 . رواه مسلم , وأحاديث أخرى  ...."وجل والتا يديه يمين  الرحمن عز

انظـر هـذا اإلمجـاع ] . وأيضاً أمجع السلف يف إثبات اليدين هلل حقيقة فيجب إثباهتما من غري حتريـف وال تعطيـل وال تكييـف وال متثيـل 

 [  39يخ ابن عثيمني ص يف شرح ملعة االعتقاد للش

لــه يــدان , كمــا أعلمنــا البــاري يف حمكــم تنزيلــه , وعلــى  -جــل وعــال  -حنــن نقــول اهلل "  :  -رمحــه اهلل  -قــال اإلمــام ابــن خزميــة -
  [82انظر كتاب التوحيد البن خزمية ص ] "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -لسان نبي ه املصطفى 

وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مائـة موضـع وروداً , متنوعـاً  ةورد لفل اليد يف القرآن والسن"  : -رمحه اهلل  -قال ابن القيم  -
 [ 238انظر خمتصر الصواعق ص ]  :متصرفاً فيه , مقروناً مبا يدل على أهنا يد حقيقية 

 .من األشعرية والماتريدية خالف أهل السنة والجماعة في فثبات صفة اليدين هلل تعالى حقيقة من المعتزلة واثير  -
فرقــة كالميــة نشــأت بســمرقند يف القــرن الرابــع اهلجــري , تنســب إىل أيب منصــور املاتريــدي يتــأولون األدلــة النقليــة مبــا يوافــق : املاتريديــة ] 

تري لشــمس األفغــاين يــداً يف تعــريفهم وعقائــدهم املاتريديــة ومــوقفهم مــن توحيــد األألــاء والصــفات رســالة ماجســمز انظــر ) األدلــة العقليــة 
, 331ـــ 3/ 4الســلفي , ومــنهًّ املاتريديــة يف العقيــدة للــدكتور حممــد عبــد الــرمحن اخلمــيس , واإلميــان يف جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم 

 [  99/ 1واملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

ا مبعــين النعمــة حمتجــني بــأن اليــد يف لغــة العــرب يــراد هبــا القــدرة وأيضــاً أن اليــد مبعــو القــدرة , وأحيانــاً يفســروهن :الــذين قــالوا    
 ر :ص فيما يلي لخوالرد عليهم يتالنعمة , وقوهلم هذا خمالف ملنهًّ السلف الصاحل ألنه يعترب تأويالً مل يدل عليه دليل , 

 . أن قوهلم بأن اليد املراد هبا النعمة أو القدرة خالف لظاهر النصوص  :أوالً 
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هلم رمحهم اهلل بـأن يثبتـوا هلل يـدين حقيقـة , وتقـدم اأن تأويلهم لليد بالنعمة أو القدرة خمالف لسلف األمة وقد تواترت أقو  :ثانيا 
 . كالم ابن القيم قريباً يف ورود ذلك عن الصحابة والتابعني يف مواضع كثرية 

ح , واألصل أن تثبت حقيقة وأن املـؤمن عليـه التسـليم ومـن جـاء أن تأويلهم اليد بالنعمة أو القدرة ليس عليه دليل صحي :ثالثاً 
كـل :" قـال سـفيان بـن عيينـة  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -بتأويل الصفة من صفات اهلل تعـاىل فعليـه الـدليل مـن كتـاب اهلل أو سـنة رسـوله 

 " ورسوله  -تعاىل  -حد أن يفسره إال اهلل , فتفسريه قراءته والسكوت عليه , ليس أل هبه نفسه يف كتاب -ماوصف اهلل ـ تعاىل 

 "على اهلل البيان , وعلى الرسول البالا , وعلينا التسليم :" وقال الزهري 

وانظـر شـرح العقيـدة ( 141 -168/ 1)انظر شرح السـنة للبغـوي ] " َقَدُم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم :"  -رمحهم اهلل  -وقال بعض السلف

 ([ 319 -316ص) بن أيب العز الطحوية ال

 ِلَمرا َتْسرُجدَ  َأذ َمنَرَعركَ  َمرا }: يات ما مينع تفسري اليد بالقدرة أو النعمة منعـاً قالعـاً كقولـه تعـاىل أن يف سياق بعض اآل :رابعاً 
 [41: ص]{ بَِيَد ّ  َخَلْقدُ 

املـراد هبـا أن هلل يـدين حقيقيـة كمـا يليـق  اللـه , أن اآليـة جـاءت بتثنيـة اليـد , والتثنيـة فيهـا داللـة ظـاهرة علـى أن  :ووجه ذلرك 
هبا إال عني املعدود فقط , خبـالف اجلمـع فقـد يـراد بـه التعظـيم وخبـالف اإلفـراد فقـد يـراد بـه اجلـنس, مـع أن يف  ألن التثنية اليراد

كــان اخلصــم معانــدا مل ــا  ل , ولكــن مبــا دل   عليــه الــدلي هاجلمــع واإلفــراد داللــة علــى إثبــات هــذه الصــفة ملــن َســِلم قلبــه وســل م عقلــ
احتجنا معه إىل حجة دامغة تزيل عن عقلـه ركـوب هـوى التأويـل ,وذلـك أن التثنيـة ال ميكـن أن تـدل إال علـى عـني املعـدود فهـي 

, ألن هــذا  {بَِيــَدي   َخَلْقــتُ  ِلَمــا }التثنيــة النعمــة يف قولــه تعــاىل بتــدل علــى أن املعــدود اثنــان وحينئــذ ال ميكــن أن نقــول أن املــراد 
 َلَغُفررور   اللّررهَ  ِفذَّ  ُتْحُصروَها الَ  اللّررهِ  نِْعَمررةَ  تَرعُردُّواْ  َوِفذ}:  ـالف نعمــة اهلل الكثـرية الــيت ال حصـر هلــا وال إحصـاء حيــث قـال تعــاىل 

 [18لنحلا]{ رَِّحيم  

عظيمــة ال يلحقهــا نقــص كمــا يليــق  التثنيــة القــدرة لايــراد الســابق وهــو أن  قــدرة اهلل عزوجــلبوكــذا ال ميكــن أن نقــول أن املــراد 
 ِلَمرا َتْسرُجدَ  َأذ َمنَرَعركَ  َمرا}: الله وتثنيتها إنقاص هلا ,ووجـه آخـر وهـو أن اهلل عـز وجـل عاتـب إبلـيس منكـراَ عليـه فقـال تعـاىل

وهبـذا الـرد علـيهم .وأنـا خلقتـين يـارب بقـدرتك : ولـو كـان معـو اليـد هنـا القـدرة ألجـاب إبلـيس بقولـه  [41: ص]ً { بَِيَد َّ  َخَلْقدُ 
 . إن البالل كان زهوقا البالل ما يظهر احلق ويزهق 

فـــإن ســـياقها مينـــع تفســـري اليـــد بالقـــدرة أو النعمـــة [ 63: املائـــدة ] { َمْبُسررروطََتاذِ  يَرررَداهُ  بَرررلْ }:وأيضـــاً يقـــال هـــذا الـــرد يف قولـــه تعـــاىل 
 فسياقه ظاهر يف أهنما يدان حقيقة  "ألخرى القبض وبيده ا"  هويف آخر ...." يد اهلل مألى " :وكذلك حديث الباب وفيه .
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أن املتتبع لبعض النصـوص الـواردة يف أثبـات صـفة اليـدين هلل تعـاىل جيـد أهنـا قُرنـت مبـا يـدل علـى أهنـا حقيقيـة فـَُقـرن هبـا : خامساً 
 َمْطِويَّررات   َوالسَّررماَواتُ  اْلِقَياَمررةِ  يَرررْومَ  قَرْبَضررُتهُ  َجِميعرراً  َواأْلَْرضُ  قَررْدرِهِ  َحررقَّ  اللَّررهَ  قَررَدُروا َوَمررا} :القــبض والطــي كمــا يف قــول تعــاىل 

فذ اهلل يبسر  يرده بالليرل ليتروب ))  –صـلى اهلل عليـه وسـلم  -وقُرن هبا البسط فقـال[ 64: الزمـر ]{ ُيْشرُِاوذَ  َعمَّا َوتَرَعاَلى ُسْبَحانَهُ  بَِيِميِنهِ 
وقُـرن هبـا اإلمسـاك   -رضي اهلل عنـه  -واه مسلم من حديث أيب موسى ر (( مسير النهار ويبس  يده بالنهار ليتوب مسير الليل 

فــاقتان الطــي والقــبض والبســط واإلمســاك باليــد وغريهــا ممــا جــاءت بــه النصــوص يب ــني أن تأويلهــا بالقــدرة والنعمــة  واهلــز وغريهــا ,
 . حتريف بالٌل وقول زاهق 

 وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مائة موضع وروداً متنوعاً ,نة السُّ ن و آورد لفل اليد يف القر : " قال ابن القيم  -

نـاً مبــا يـدل علــى أهنـا يــٌد حقيقيـة , مــن اإلمسـاك , والطــي والقـبض والبســط , واملصـافحة ,واحلثيــات والنضــح و , مقر  همتصـرفاً فيــ 
 [ 238انظر خمتصر الصواعق ص].." .باليد , واخللق باليدين , واملباشرة هبما , وكتب التوراة بيده وغر  جنة عدن بيده 

هذا ما تيسر إيراده من ردود على من تأول صفة اليـدين هلل جـل وعـال بالنعمـة والقـدرة وألهـل العلـم ردود أخـرى هـذه أشـهرها , 
وبعد بيان معتقد السلف من أهل السنة يف إثبات اليدين هلل جل وعال حقيقـة تليـق  اللـه مـن غـري حتريـف وال تعطيـل ومـن غـري 
تكييف وال متثيل , جرى بني أهل السنة واجلماعة خالف يف يدي  اهلل جل وعال هل كلتيهما ميـني أو أن أحـدمها ميـني واألخـرى 

 -سيأتينا احلديث عن هذه املسـألة عنـد شـرح حـديث عبـد اهلل بـن عمـرو ] مشال , وسيأتينا هذا اخلالف يف بابه بإذن اهلل تعاىل 

فذ المقسطين, عند اهلل , علرى منرابر مرن نرور عرن يمرين الررحمن عزوجرل والترا يديره يمرين , الرذين  " :مرفوعـاً  -رضي اهلل عنه 
دون البخــاري , سيأتـــينا بــإذن اهلل يف كتــاب ( 1834)  وهــو حــديث انفــرد بــه مســلم "يعرردلوذ فرري حكمهررم وأهلرريهم ومرراولوا 

 [ ق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم وعقوبة اجلائر واحلث على الرف. اإلمارة , باب فضيلة اإلمام العادل 
 

 كمـا يف حـديث البـاب -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -يف احلديث إثبـات العـر  هلل تعـاىل حيـث قـال النـيب  :الفائدة الرابعة
ذكـر فيهـا ( الرسـالة العرشـية ) ويف السنة أحاديـث كثـرية بـل لشـيخ اإلسـالم رسـالة األهـا (( وااذ عرشه على المار )) 
يــث يف إثبــات عــر  الــرمحن كثــرية وذكــر فيهــا بعــض األحاديــث الضــعيفة ونبــه عليهــا ويف القــرآن آيــات يف إثبــات أحاد

ََ رَبِّرَك فَررْوقَرُهْم يَرْوَمقِرٍذ ثََمانِيَرة  }[   4: هود ] { اْلَمار َعَلى َعْرُشهُ  وََااذَ }: العر  منها قوله تعاىل  احلاقـة ] {َوَيْحِمُل َعرْر

مــن أهــل العلــم حينمــا نقلــوا اإلمجــاع يف إســتواء اهلل علــى عرشــه واحــد وأمــا اإلمجــاع فقــد نقلــه غــري  واآليــات كثــرية [14: 
 .يليق  الله  استواء

] " إن اهلل عـز وجــل فـوق عرشـه ونـؤمن مبـا وردت بـه السـنة مـن صــفاته: كنـا والتـابعني متـوافرون نقـول "  :قـال اإلمـام األوزاعـي  

 [ 314/ 12انظر فتح الباري 
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أمجع الصـحابة والتـابعني ومجيـع أهـل العلـم مـن املـؤمنني أن اهلل تبـارك وتعـاىل علـى :" اإلمام ابن بطة العبكري شيخ احلنابلة وقال 
ذلـك وال ينكـره إال مـن انتحـل مـذاهب احللوليـة وهـم قـوم  عرشه فوق ألواته بائن من خلقه وعلمه حميط  ميـع خلقـه , وال يـأى

 [ 126/ 2إلبانة :انظر ا"] إن اهلل ذاته السلو منه مكان :  فمرقوا من الدين وقالوا زاغت قلوهبم واستهوهتم الشيالني

- : -رضي اهلل عنه  -ومن شعر عبد اهلل بن رواحة 

 وأن النار مثوى الكافريــنا شهدت بــأن وعـــد اهلل حــق  

 وفوق العر  رب العــاملينا          وأن العر  فوق املاء لــــــاف  

 مينـامالئـكة اإللـه مسو   ـملـه مالئــكــة شــداد  وحتـ

 : والعَر هو أعظم المخلوقات -

َِ  َربُّ  ُهررروَ  ِفالَّ  ِفلَرررهَ  اَل  اْلَحرررقُّ  اْلَمِلررركُ  اللَّرررهُ  فَرتَرَعررراَلى}: قــال تعـــاىل   َربُّ  َوُهررروَ  } :وقـــال تعــاىل  [116: املـــؤمنني ]  { اْلَكررررِيمِ  اْلَعرررْر
 َِ َِ  ُذو}:وقال تعاىل  [139: التوبة ]   { اْلَعِظيمِ  اْلَعْر   [11: الربوج ]  { اْلَمِجيدُ  اْلَعْر

 [ 212, 213/ 8انظر تفسري القرليب ] " دونه  خص  العر  ألنه أعظم املخلوقات فيدخل فيه ما: "  -رمحه اهلل -قال القرليب 

َِ  َربُّ  َوُهوَ  }: " -رمحه اهلل  -وقال ابن كثري  هو مالـك كـل شـيء وخالقـه , ألنـه رب العـر  العظـيم الـذي :  أي { اْلَعِظيمِ  اْلَعْر
" هو سقف املخلوقات , ومجيع اخلالئق من السموات واألرضني وما  فيهما وما بينهمـا حتـت العـر  مقهـورين بقـدرة اهلل تعـاىل  

 [ 311/ 3انظر تفسري ابن كثري ] 

 [ 1218/ 3سلة البن القيم انظر الصواعق املر ] ـ والعر  فوق الكرسي الذي هو فوق السموات 

َ  بأنه عظيم ومجيد واريم -   وصف اهلل عز وجل العَر

 اَل  اْلَحررقُّ  اْلَمِلركُ  اللَّرهُ  فَرتَرَعراَلى}تقـدمت اآليتـان الـدالتان علـى وصـفه بأنـه عظـيم وجميـد , وأمـا وصـفه بأنـه كـرل فقـد قـال تعـاىل 
َِ  َربُّ  ُهوَ  ِفالَّ  ِفَلهَ   .[ 116: منني املؤ ]   { اْلَكرِيمِ  اْلَعْر

 وللعَر حملة من المالئكة يحملونه 

ََ  َيْحِمُلوذَ  الَِّذينَ } :قال تعاىل   َوِسْعدَ  رَبرََّنا آَمُنوا ِللَِّذينَ  َوَيْستَرْغِفُروذَ  ِبهِ  َويُرْؤِمُنوذَ  رَبِِّهمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحوذَ  َحْوَلهُ  َوَمنْ  اْلَعْر
احلملة على ِخلقة  وهؤالء. [4:غافر] { اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوِقِهمْ  َسِبيَلكَ  َواترَّبَرُعوا تَابُوا لِلَِّذينَ  َفاْغِفرْ  َوِعْلماً  رَّْحَمةً  َشْيرٍ  ُالَّ 

أذذ لي أذ ُأحدِّث عن ملك من )) : قال -صلى اهلل عليه وسلم  -عن  -رضي اهلل عنه  -عن جابر بن عبداهلل   , عظيمة
وقال ابن ( 3434)رواه أبو داود  ((أذنه فلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام مالئكة اهلل من حملة العَر , فذ مابين شحمة 

  [661/ 8انظر فتح الباري ] " إسناده على شرل الصحيح :" حجر 
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 .والعَر يختلف عن الُملك ويختلف عن الكرسي  -

  :ك , كيــف يصــنع بقولــه تعــاىل وأمــا مــن حــر ف كــالم اهلل وجعــل العــر  عبــارة عــن امللــ"  :  -رمحــه اهلل  -قــال ابــن أيب العــز احلنفــي
ََ رَبِّرَك فَررْوقَرُهْم يَرْوَمقِرٍذ ثََمانِيَرة  } وثمـل :  أيقرولل  [4: هـود ]  { اْلَمرار َعلَرى َعْرُشرهُ  وََاراذَ }, وقولـه  [14: احلاقـة ]  {َوَيْحِمُل َعْر

ئم امللك ل هـل يقـول هـذا عاقـل يـدرك بقائمة من قوا ملكه يومئٍذ مثانية , وكان ملكه على املاء ويكون موسى عليه السالم آخذ
 . يقول  ما

أنـه غـريه , : هو العر  , والصحيح : وقد قيل  [311: البقرة ]  { َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  ُاْرِسيُّهُ  ِسعَ وَ }:وأما الكرسي فقال تعاىل 
إنـه : وقـال " مسـتدركه" واحلـاكم يف " صـفة العـر  " يف كتـاب  ةوغريه رواه ابـن أيب شـيب -رضي اهلل عنهما -نُقل ذلك عن ابن عبا  

أنـه قـال " وسـع كرسـيه السـموات واألرض :" على شرل الشيخني ومل  رجاه عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـا  يف قولـه تعـاىل 
" وقـد روي مرفوعـاً , والصـواب أنـه موقـوف علـى ابـن عبـا  : إال اهلل تعاىل  هالكرسي موضع القدمني , والعر  ال يقدر قدر :" 

 [  (212, 213) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص  ]

] "والصواب أن الكرسي موضع القدمني , والعر  هو الـذي اسـتوى عليـه الـرمحن سـبحانه :"  -رمحـه اهلل -وقال الشيخ ابن عثيمني 
 [ (  293, 2/292) انظر القول املفيد شرح كتاب التوحيد 

=============================== 

 (نفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمفضل ال: )باب 

َوِدينَرار  يُرْنِفُقرُه الرَُّجرُل َعلَرىم . ِدينَرار  يُرْنِفُقرُه َعلَرىم ِعَيالِرهِ : َأْفَضرُل ِدينَراٍر يُرْنِفُقرُه الرَُّجرلُ »:  قَاَل َرُسوُل اللّـهِ : َعْن ثـَْوبَاَن , قَالَ  -25
 .رواه مسلم  .«َوِديَنار  يُرْنِفُقُه َعَلىم َأْصَحابِِه ِفي َسِبيِل الّلهِ . هِ َدابَِّتِه ِفي َسِبيِل اللّ 

َوِدينرار  َتَصردَّْقَد بِرِه َعلَرىم . ِديَنار  َأنْرَفْقَتُه ِفي َسِبيِل الّلِه َوِديَنار  َأنْرَفْقتَرُه ِفري رَقَربَرةٍ » قَاَل َرُسوُل الّلهِ : وَعْن َأيب ُهَريـْرََة , قَالَ  -22
 .رواه مسلم  .«َأْعَظُمَها َأْجراً الَِّذ  َأنْرَفْقَتُه َعَلىم َأْهِلكَ . َوِديَنار  َأنْرَفْقَتُه َعَلىم َأْهِلكَ . نٍ ِمْسِكي

الر ِقيــَق قُــوتـَُهْمل أَْعطَْيــَت : فـََقــالَ . ِإْذ َجــاَءُه قـَْهَرَمــاٌن لَــُه, فَــَدَخلَ . ُكن ــا ُجُلوســاً َمــَع َعْبــِد الّلــِه بْــِن َعْمــرٍو: وَعــْن َخْيَثَمــَة , قَــالَ  -27
 .رواه مسلم   «َاَفىم بِاْلَمْرِر ِفْثماً َأْذ َيْحِبَس, َعمَّْن يَْمِلُك, ُقوتَهُ »:  قَاَل َرُسوُل الّلهِ : قَالَ . فَاْنطَِلْق فََأْعِطِهمْ : قَالَ . الَ : قَالَ 

 :شرح ألفاظ األحاديث 
 . م من يعوهلم اإلنسان من زوجة وأوالد أو قريب أو مملوك ه: العيال :  (( ِديَنار  يُرْنِفُقُه َعَلىم ِعَياِلهِ ) )
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 . أي يف عتق رقبة :  (( َوِديَنار  َأنْرَفْقَتُه ِفي رَقَرَبةٍ  ))

بفتح القاف وإسكان اهلاء وفتح الراء ,وهو اخلازن القـائم حبـوائًّ اإلنسـان, واحلـافل ملـا حتـت يـده وهـو : (( ِفْذ َجاَرُه قَرْهَرَماذ  ) )
 ( [ قهرم )وانظر النهاية يف غريب احلديث مادة ( 83/ 4)انظر شرح مسلم للنووي ] . فيقال له قهرمان بلغة الفر   مبعو الوكيل

العبوديـــة ,وألـــي العبيـــد رقيقـــا , ألهنـــم يرقـــون ملـــالكهم , ويـــذلون و ضـــعون , : الـــرق يف اللغـــة ( : ( َأْعطَْيرررَد الرَِّقيرررَق قُررروتَرُهمْ ) )
  ( [رق)انظر لسان العرب مادة ]. الضعف ومنه رقة القلب : الرق يف اللغة  والرقيق هو اململوك , وقيل

 . أي لعامهم ونفقتهم :  (( ُقوتَرُهمْ   ))

 :من فوائد األحاديث 
  يف األحاديــث داللـة علــى فضـل النفقــة علــى األهـل واألوالد والرقيــق وَمـْن حتــت يــده وأهنـا أعظــم أجــراً  :الفائردة األولررى

 -:ى ذلك يف أحاديث الباب دليالنمن أي نفقة ويدل عل

 "  أعظمها أجراً الذ  أنفقته على أهلك :"قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن النيب  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة :  األول

فثمراً أذ يحربس عمرن  افرى برالمرر"  :قـال  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -أن النـيب -رضـي اهلل عنهمـا  -حديث خيثمة عن ابن عمرو : والثاني 
 . أن من امتنع عن النفقة فقد وقع يف اإلمث  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حيث بني   "يملك قوته 

  السبب يف أن األهل والرقيق نفقتهم أعظـم أجـراً مـن سـائر النفقـات املـذكورة يف األحاديـث ألن النفقـة  :الفائدة الثانية
ألهـل واألقـارب والرقيـق نفقـة وصـلة وهـذه الصـلة إمـا أن تكـون واجبـة كالنفقـة على غريهم فيها أجر النفقة فقط وعلـى ا

ن ال اـب عليـه ممـعلى الزوجـة ومـن ميلـك قوتـه ممـن حتـت يـده مـن رقيـق وحنـوه وإمـا أن تكـون مسـتحبة كسـائر األقـارب 
تراذ ثنذ  الررحم  الصردقة علرى المسركين صردقة , وهري علرى))  –صلى اهلل عليـه وسـلم  -نفقتهم ويشهد لذلك قول النيب

 .وصححه األلباين ( 3183) والنسائي ( 618) رواه التمذي (( صدقة وصلة 

ألن مــنهم مــن اــب نفقتــه بالقرابــة ,ومــنهم مــن تكــون مندوبــة وتكــون صــدقة وصــلة ,ومــنهم مــن تكــون واجبــة :" ـــ قــال النــووي 
  [82/ 4انظر شرح مسلم ] " قة التطوع مبلك النكاح أو ملك اليمني , وهذا كله فاضل حمثوث عليه وهو أفضل من صد

ينفـق علـى نفسـه وأهلـه ومـن تلزمـه النفقـة عليـه غـري ُمقـتٍ عمـا جيـب هلـم وال مسـرف يف ذلـك كمـا :"   -رمحه اهلل  -ـ وقال ابن بطال
وهـذه النفقـة أفضـل مـن الصـدقة  64الفرقـان{ مراً قَرَوا َذلِركَ  بَررْينَ  وََاراذَ  يَرْقتُررُروا َوَلمْ  ُيْسرُِفوا َلمْ  َأنَفُقوا ِفَذا َوالَِّذينَ } :قال تعاىل 

  [43/ 3انظر لرح التثريب]  "ومن مجيع النفقات 
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وإذا أعطى أهله ومن حتت يده نفقـتهم ومل يكـن يف أقاربـه حمتـاج فالنفقـة علـى البعيـد ااتـاج أوىل مـن القريـب الغـري حمتـاج أمـا إذا 
ذا إذا تســاوى القريــب والبعيــد يف احلاجــة فاألهــل والقريــب أوىل حلــديث تســاوت احلاجــة فاألهــل والقريــب ُمقــد م علــى غــريه , وكــ

 . الباب 

هـذا حممـول علـى مـا إذا اسـتوت احلالـة يف األهـل , ((  َأْعَظُمَها َأْجراً الَِّذ  َأنْرَفْقَتُه َعلَرىم َأْهِلركَ )) قوله   -رمحـه اهلل  –قال القرليب  
َفـُق يف األوكـد أعظـم أجـراً , فـإذا اسـتوت املراتـب فتتـب األعظـم كمـا وقـع واألجنيب , فلو كـان أحـدمها أحـوج أو أوكـد لكـا ُنـْ

ن امل
 .[  31/ 2انظر املفهم ] " يف احلديث 

 يف حديث خيثمة داللة على إمث من حبس عمن حتت يده من أهل أو رقيق لعامهم ونفقتهم لقول:  الفائدة الثالثة 

وذلـك ألنـه حـبس عـنهم مـا جيـب عليـه  "مراً أذ يحربس عمرن يملرك قوتره افى برالمرر فث": -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 
 بذله 

 . هلم , فاستحق اإلمث ألنه ترك حقاً وواجباً عليه

============================ 

 (االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة : ) باب

رُرُه؟» فـَبَـلَـَا َذل ـَك َرُسـوَل اللّـِه فـََقـالَ . َعْبداً َلُه َعْن ُدبُرٍ  أَْعَتَق َرُجٌل ِمْن َبيِن ُعْذرَةَ : َعْن َجاِبٍر , قَالَ  -28 الَ : فـََقـالَ « َألَرَك َمرال  َغيرْ
ابْرَدْأ » :َها إِلَْيـِه مُث  قَـالَ َفَجـاَء هِبَـا َرُسـوَل اللّـِه فَـَدفـَعَ . بَِثَمامنَائَـة ِدْرَهـمٍ ِد اللّـِه اْلَعـَدِويُّ فَاْشتَـرَاُه نـَُعـْيُم بْـُن َعْبـ« لَمْن َيْشَترِيِه ِمنِّي» فـََقالَ 

َهررا فَررِإْذ َفَضررَل َعررْن ِذ  . فَررِإْذ َفَضررَل َعررْن َأْهِلررَك َشررْير  فَِلررِذ  قَرَرابَتِرركَ . فَررِإْذ َفَضررَل َشررْير  َفأَلْهِلرركَ . بِنَرْفِسررَك فَرَتَصرردَّْق َعَليرْ
َكَذا َكَذا َوهم  .مَيِيِنَك َوَعْن مِشَاِلكَ  فـَبَـنْيَ يََدْيَك َوَعنْ : يـَُقولُ « قَرَرابَِتَك َشْير  فَرهم

 .احلديث ...  يـَُقاُل َلُه يـَْعُقوبُ . أَن  َرُجالً ِمَن األَْنَصاِر يـَُقاُل َلُه أَبُو َمْذُكوٍر أَْعَتَق ُغاَلماً َلُه َعْن ُدبُرٍ : ويف رواية ملسلم 

 : شرح ألفاظ الحديث 
 لـــــــــــــــــيص الرقبــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــــرق إىل احلريــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو س: العتـــــــــــــــــق :  (( َأْعتَرررررررررررررررررَق رَُجررررررررررررررررررل  ِمررررررررررررررررررْن بَنِررررررررررررررررري عُررررررررررررررررررْذرَةَ  ))
جــاء يف روايــة مســلم األخــرى مــا يبــني  أن هــذا الســيد مــن : رجــل مــن بــين عــذرة :  ((َأْعتَررَق رَُجررل  ِمررْن بَنِرري عُررْذرََة َعْبررداً لَررهُ : ))

هلل العــدوي صــل احلــديث بيــان اســم املشــتي وهــو نعــيم بــن عبــداأأبــو مــذكور , وأن اســم العبــد يعقــوب ويف : األنصــار ويقــال لــه 
وبـني  ( ابـن )خر كتاب األميان والنذور , واختار النووي النحام بـدون لفظـة آام يف رواية  أخرى ملسلم يف ن ح  وهو املقصود بابن ال
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النحنحـة : والنحمـة الصـوت وقيـل  "دخلد الجنرة فسرمعد فيهرا نحمرة لنعريم " :-صلى اهلل عليه وسـلم  -بذلك لقول النيب  يأنه ألُ  
  [, كتاب األميان والنذور ـ باب جواز بيع املُدبر 131/ 11ظر شرح النووي ملسلم ان] .

أنـت حـر بعـد مـويت ,فهـذا العبـد ألـي حـال حيـاة السـي د ُمـَدب ر : معو أعتقه عن دبر أي دب ره , يقول له سيده :  (( َعْن ُدبُرٍ ) )
ر أمـر دنيـاه وآخرتـه لصـاحله بـ ده دي  ياة سيده , وقيـل ألـي بـذلك ألن سـألن الرقيق ثصل له العتق بإدبار ح: هذا تدبرياً  ي, وألُ  
انظر شرح النووي ملسلم املرجع السابق , وانظـر فـتح البـاري البـن حجـر .] اه فباستمرار انتفاعه خبدمة عبده , وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق نيأما د: 

 [ كتاب البيوع ـ باب بيع املدبر   121/ 3

 :حديث من فوائد ال
 يف احلديث بيان ترتيب األوىل بالنفقة فيبدأ بنفسه مث أهله مث قرابته مث ما سوى ذلك من النا  :الفائدة األولى 

 وأبواب النفقات وتقدم يف الباب السابق بيان أفضلية تقدل األهل واألقارب ومن حتت يده على غريهم يف  
 . النفقات 

  ى أن األفضل يف صدقة التطوع أن ينوعها يف جهات اخلري ووجوه الرب حبسـب مـا يف احلديث داللة عل :الفائدة الثانية
َكررَذا ))  قــال يف حــديث البــاب  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -تقتضــيه املصــلحة ألن النــيب  فَررِإْذ َفَضررَل َعررْن ِذ  قَرَرابَتِررَك َشررْير  فَرهم

َكَذا   .ووصف الراوي تعدد اجلهات  (( َوهم

  قــال  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -تدل حبــديث البــاب مــن منــع التصــدق  ميــع املــال , ووجــه ذلــك أن النــيب اســ :الفائرردة الثالثررة
ُرُه؟» ":للذي أعتـق وأعطـاه مثنـه مث بـني  لـه مـا األفضـل فيـه ,  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -اعـه النـيبفب  "ال : فقـال « َأَلَك َمال  َغيرْ

صـل ى  -تك نفقـة ألهلـه فهـو هبـذا تـرك واجبـا وفعـل مسـتحباً ولـذا أعطـاه النـيب وقيل إن حديث الباب ثمل على من مل ي

 .املال بعد البيع وأخربه ما األفضل فيه -اهلل عليه وسل م 

  -:في حكم التصدق بجميع المال العلم واختلف أهل 

النفقــة كأهلــه ومــن ميونــه ألن نفقــتهم جيــوز أن يتصــدق  ميــع مالــه ويــتك مــن اــب علــيهم  باتفــاق األئمــة األربعــة أنــه ال: أوالً 
َاَفرىم بِراْلَمْرِر ِفْثمراً َأْذ "كما تقدم يف الباب السابق  -صل ى اهلل عليه وسل م  -واجبة عليه فال يقد م النفل على الفرض وأيضاً لقول النيب 

 .  تضييعه هلذا الواجب ولغريه من األدلة الدالة على وجوب النفقة وإمث " َيْحِبَس, َعمَّْن يَْمِلُك, ُقوتَهُ 

حتتـاج إليـه مـن املـال أوىل مـن إخـراج مالـه كلـه  فجمهـور العلمـاء أن إمسـاك مـا: ما زاد علـى نفقـة مـن اـب عليـه نفقـتهم  :ثانياً 
 -:بشرطين يف الصدقة إال 

 .أن يكون ذا مكسب يف املستقبل يرجوه  -1
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 : ر والتعفف عن املسألة فإذا توف ر الشرلان   أن يكون واثقاً من نفسه ثسن التوكل والصرب على الفق -3

 . باستحباب الصدقة  ميع املال , وهذا هو القول املصحح عند الشافعية وظاهر كالم املوفق يف املغين :  قيل

 [36/229انظر اخلالف السابق يف املوسوعة الفقهية ]  واز ذلك , وهو املفهوم من مذهب املالكية والشافعية :  وقيل

تبني  مما تقدم أن من أراد أن يتصدق  ميع ماله الزائد عن نفقة من اب عليه نفقته  ال مينع بشـرلني تقـدم ذكرهـا , واختـاره  -
 ([ 1813) انظر فتوى رقم ]  واختاره الشيخ ابن جربين [342/ 6انظر املمتع ] بن عثيمني اشيخنا 

  -:ويدل على ذلك 

يَمرراَذ ِمررن قَرررْبِلِهْم ُيِحبُّرروَذ َمررْن }:  إيثــارهم حيــث قــال تعــاىلثنــاء اهلل عــز وجــل علــى األنصــار ب -1 اَر َواْاِ َوالَّررِذيَن تَربَررروَُّؤوا الرردَّ
وظـاهر , [ 9: احلشـر]  { َخَصاَصرة  َهاَجَر ِفلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَذ ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوتُوا َويُرْؤثُِروَذ َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َااَذ ِبِهمْ 

يف  -رضــي اهلل عــنهم -واألنصــار  -رضــي اهلل عنــه  -أن أبــا بكــر الصــديق والجررواب عررن ذلررك, هــذه األدلــة أهنــم مل يتكــوا شــيئاً ألهــاليهم 
ون نفقــتهم يف املســتقبل حيــث  ؤمنــاآليــة حتقــق فــيهم الشــرلان الســابقان فعنــدهم مــن التوكــل والصــرب الشــيء العظــيم وأيضــاً كــانوا ي

 [ 343/ 6انظر املمتع ]  بيعون ويشتون , وأما األنصاري فالضيافة عليه واجبةكانوا يشتغلون في

 –صـلى اهلل عليـه وسـلم  -يف قصة تصدق أيب بكـر  ميـع مالـه وقـال حينمـا سـأله النـيب   -رضي اهلل عنه  -حديث عمر بن اخلطاب  -3

حـديث : وقـال (  2641 ) والتمـذي(  1648) د واحلديث رواه أبـو داو " تركت هلم اهلل ورسوله : فقال ما تراد ألهلك ؟ "
 . حسن صحيح 

) ): لبيتــه حينمــا قــال  -صــل ى اهلل عليـه وســل م  -يف قصـة الرجــل األنصــاري الــذي أخــذ ضــيف النــيب -رضــي اهلل عنــه  -حـديث أيب هريــرة -3
مـت امرأتـه صـبياهنا وأكـل الضـيف فأخـذه األنصـاري ولـيس عنـده مـن الطعـام إال لعامـه وألهلـه وصـبيانه فنو   ((مرن ُيضريف هرذا 

واحلـــديث رواه  ((فذ اهلل عجرررل مرررن صرررنيعكما بضررريفكما البارحرررة )) : بعـــد ذلـــك  -صـــل ى اهلل عليـــه وســـل م  -ومل يـــأكال فقـــال النـــيب 
 ( 3113) ومسلم ( 2498) البخاري 

يــا رســول اهلل إن مــن : قلــت  - هلل عنــهرضــي ا -يف قصــة الثالثــة الــذين خلفــوا قــال كعــب   - رضــي اهلل عنــه -ـــ حــديث كعــب بــن مالــك 3
أمسررك عليررك بعررض  مالررك فهررو خيررر " : -صــلى اهلل عليــه وســلم  –صــدقة إىل اهلل ورســوله فقــال رســول اهلل  تــوبيت أن أُنلــع مــن مــاي

 ( 3942) ومسلم ( 3113)رواه البخاري  "لك 

حوال , فمن كان قويـاً علـى ذلـك يعلـم مـن نفسـه الصـرب إن التصدق  ميع املال  تلف باختالف األ:"  -رمحـه اهلل  -قال الشوكاين
وإيثــار األنصــار علــى أنفســهم ولــو كــان هبــم خصاصــة ,ومــن مل يكــن  -رضــي اهلل عنــه  -مل مينــع , وعليــه يتنــزل فعــل أيب بكــر الصــديق 
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نيــل األولــار  انظــر] "ىأفضررل الصرردقة ماارراذ عررن ظهررر غنرر "ويف لفــل  ( ىال صرردقة فال عررن ظهررر غنرر) كـذلك فــال , وعليــه يتنــزل 

 .[ 388/ 8للشوكاين 

  بـاع العبـد مـع   -صلى اهلل عليـه وسـلم  –استدل حبديث الباب من يقول  واز بيع املُدبر ووجه ذلك أن النيب  :الفائدة الثالثة
 . أنه ُمدب ر واشتاه نعيم بن عبد اهلل بثمامنائة درهم , وسيأيت الكالم على هذه املسألة يف باهبا بإذن اهلل تعاىل

 [ سيأيت الكالم على مسألة بيع املدب ر يف آخر كتاب األميان والنذور ـ باب جواز  بيع املدبر ] 

============================ 

 

 

 

 (فضل النفقة والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين، ولو كانوا مشركين : )باب

َرَحـــا. أَبـُــو لَْلَحـــَة َأْكثـَـــَر أَْنَصـــارَِي بِاْلَمِدينَـــِة َمـــاالً  َكـــانَ : أَنـَــَس بْـــَن َمالِـــٍك , يـَُقـــولُ وعـــن  -29 وََكانَـــْت . وََكـــاَن َأَحـــب  أَْمَوالِـــِه إِلَْيـــِه بـَيـْ
ذِ : قَاَل أََنسٌ , َرُب ِمْن َماٍء ِفيَها لَي ٍب وََكاَن َرُسوُل الّلِه يَْدُخُلَها َوَيشْ . ُمْستَـْقِبَلَة اْلَمْسِجدِ   َلْن تَرَناُلوا اْلِبرَّ }: ِه اآليَةُ فـََلم ا نـَزََلْت ه 

ررا ُتِحبُّرروذَ   ررا }: ِإن  اللّــَه يـَُقــوُل يف ِكَتابِـهِ : قَــاَم أَبـُـو لَْلَحــَة ِإىَل  َرُســوِل اللّــِه فـََقــالَ  {َحتَّررىم تُرْنِفُقرروا ِممَّ لَررْن تَرنَرراُلوا اْلبِرررَّ َحتَّررىم تُرْنِفُقرروا ِممَّ
َرَحـى  َوِإن  َأَحب  أَْمـَواِي إِ . {ُتِحبُّوذَ  . َفَضـْعَها يَـا َرُسـوَل اللّـِه, َحْيـُث ِشـْئتَ . أَْرُجـو ِبر َهـا َوُذْخَرَهـا ِعْنـَد اللّـهِ . َوِإنـ َهـا َصـَدَقٌة للّـهِ . َي  بـَيـْ

لِرَك َمرال  رَابِرت  . َبْخ َذلِرَك َمرال  رَابِرت  »: قَاَل َرُسوُل اللّـِه   «َأْذ َتْجَعَلَهرا ِفري اأَلقْررَربِينَ  َوِفنِّري َأَرىم . قَرْد َسرِمْعُد َمرا قُرْلرَد ِفيَهرا. ذم
 . فـََقَسَمَها أَبُو لَْلَحَة يف أَقَارِبِِه َوَبيِن َعم هِ 

  ......لِّلِه ِضي, بَرَِثا, قَاَل أَبُو لَْلَحَة أََرى َرب نا َيْسأَلَُنا ِمْن أَْمَوالَِنا, فَُأْشِهُدَك, يَا َرُسوَل الّلِه, َأين  َقْد َجَعْلُت أَرْ : ويف رواية ملسلم 

لِـَك ِلَرُسـوِل اللّـِه . َعـْن َمْيُمونَـَة بِْنـِت احْلَـاِرِث , أَنـ َهـا أَْعتَـَقـْت َولِيـَدًة يف َزَمـاِن َرُسـوِل اللّـِه و  -60 لَرْو َأْعطَْيِتَهررا »: فـََقـالَ . فَـذََكْرُت ذ 
 .«بعض َأْخَواَلِك, َااَذ َأْعَظَم أَلْجِر ِ 

 : شرح ألفاظ الحديثين 
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             ديثحــ)  "أكثــر األنصــار باملدينــة مــاالً مــن ُنــل" ويف روايــة للبخــاري :  (( َأبُررو طَْلَحررَة َأْاثَرررَر َأْنَصرراِرَ  بِاْلَمِدينَررِة َمرراالً  َارراذَ ) )
3469  ) 

َرَحررا )) َرحــا :  (( وََارراَذ َأَحررلَّ َأْمَوالِررِه ِفلَْيررِه بَريرْ : يف ضــبطها علــى أوجــه كثــرية بفــتح البــاء وإســكان اليــاء وفــتح الــراء ,واختلــف : بـَيـْ
 ةوهـذه مثـان لغـات ,ويف روايـ( بريحـاء ) وكسرها , وبفـتح الـراء وضـمها وبالقصـر فيمـا سـبق وباملـد الكلمة بفتح الباءفرويت هذه 

ف , مثـل الـيت قبلهـا لكـن بزيـادة ألـ( بارثـا)بفتح البـاء وكسـر الـراء وتقـدميها علـى اليـاء ويف سـنن أيب داود ( برثا)مسلم األخرى 
 . فصارت عشر لغات 

نقـل ذلـك أبـو علـى الصـديف , كلمـة أخـرى مث صـارت كلمـة واحـدة ( حـاء )كلمة و( بري )ومنهم من جعلها كلمتني يف األصل 
( أحــب ) تبعــاً إلعراهبــا فمــن رفعهــا جعلهــا أألــاً لكــان وكلمــة ( بــري) عــن أيب ذر اهلــروي , وعليــه يكــون الرفــع والنصــب يف كلمــة 

  :فقيل(  حاء)ألها , هكذا قالوا, واختلفوا يف معو ا( أحب )ها جعلها خرباً لكان وكلمة خربها , ومن نصب

 . كلمة زجر لابل ألهنا كانت ترعى عند البئر فزجرت هبذه الكلمة :وقيل, ( بئر )رجل أضيف إىل : وقيل, اسم امرأة 

ضــي اهلل عنــه ألــي هبــذا االســم وهــو مبوضــع يُعــرف حــائط ُنــل أمــام مســجد النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم أليب للحــة ر : وبريحــاء 
, وانظـر (3469) , وحديث( 381/ 1) وكذلك ( 1361حديث ),و(  131/ 2) , وانظر الفتح ( برح)األثري حتت مادة  نانظر النهاية يف غريب احلديث الب]. بقصر بين ُجَديْلة 

 ( [ 31/ 2) املفهم 

 . ثواهبا وأجرها أي ( : (  َأْرُجو ِبرََّها َوُذْخَرَها) )

القاضـي عيـاض بكسـر اخلـاء بـال  ىبإسـكان اخلـاء , ووجـه آخـر بتنوينهـا مكسـورة , وحكـ( : بـخ : ) (( َبْخ َذِلَك َمال  رَاِبت   ))
وإذا كـررت فاالختيـار التحريـك والتنـوين يف األوىل . تنوين , وذكر خلف األمحر التشديد فيها , وروي برفعها , فهذه لغات فيها

بكســره منونــاً شــبهه ( بــٍخ ), ومــن قــال (بــلْ ) و( هــلْ )وســكنت اخلــاء كســكون الــالم يف ( بــٍخ بــْخ )  يف الثانيــة تقــول والتســكني
 ( [ 33/ 2) واملفهم ( 3469حديث )1/381انظر الفتح ] . تعظيم األمر وتفخيمه : ومعناه ( مهٍ ) و( صٍه ) باألصوات كـ 

لِررَك َمررال  رَابِررت    )) ( رايــح ) دة وهــذه روايــة مســلم ويف روايــة عــن مالــك يف البخــاري و املولــأ وغريمهــا باملثنــاة بالبــاء املوحــ: ((  ذم
 . خرة إن مل تبذله , واألول أشهر ذلك مال رابح أي سبب يف الربح يف اآلخرة واملعو رايح عليك أجره ونفعه يف اآل

ــهِ  )) ــِه َوبَــيِن َعم  ُــو لَْلَحــَة يف أَقَارِِب (( وأيب بــن كعــب  فجعلهــا يف حســان بــن ثابــت ))ويف روايــة مســلم األخــرى  : (( فـََقَســَمَها أَب
, وهـو السـابع مـن آبـائهم وقيـل إن حسـان جيتمـع ( بن مالك بـن النجـار  عمرو)ان مع أيب للحة يف جدهم وحسان وأيّب جيتمع

  [32/ 2انظر املفهم ( ]عمرو )وأيّب يف اجلد السابع وهو ( حرام ) معه يف اجلد الثالث وهو 

 . أي أعتقت جارية :  (( ً  َأنرََّها َأْعتَرَقْد َولِيَدة) )
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واسم أمها هند بنت عوف بن زهري بن احلـارث , ذكـر  أخوال ميمونة كانوا من بين هالل ,( : ( َلْو َأْعطَْيِتَها بعض َأْخَواَلكِ  ))
 ( [3193) حديث ( 369/ 1) انظر الفتح ]  .ابن سعد يف الطبقات 

وقال القاضـي عيـاض ولعلـه أصـح بـدليل  روايـة مالـك يف " أخوالك " بدل " أخواتك :" يف رواية األصيلي  وجاء عند البخاري 
]  قال ذلـك كلـه  - صلى اهلل عليه وسـلم -وذكر النووي أن كال اللفظني صحيح وال تعارض بينهما وأن النيب " أعطيتها أختك " املولأ 

  .[88/ 4انظر شرح النووي ملسلم 

 : حديثين من فوائد ال
  ســيما إذا  يف األقــربني ألنــه صــدقة وصــلة , اليف حــديثي البــاب داللــة علــى أن األفضــل جعــل الصــدقة : الفائرردة االولررى

صـل ى اهلل عليـه  -يف العتـق مـن فضـل عظـيم إال أن النـيب  وعتقهـا للجاريـة مـع مـا ميمونـةكان األقارب حمتاجني ففي حديث 

يب ـني حـاجتهم ففـي روايـة  هـا أخواهلـا وأن هـذا أعظـم ألجرهـا وجـاء يف روايـة النسـائي مـابني  هلا األفضل وأن تعطي -وسل م 
نــت  الروايــة احتيــاج فبي   "أفررال فررديد بهررا بنررد أخيررك مررن رعايررة الغررنم " –صــلى اهلل عليــه وســلم  -قــال النــيب : النســائي 

 . قرابتها إىل من  دمهم 

 داللــة علــى أن األوىل بالصــدقة األقــارب وإن بعــدوا يف النســب ووجــه  -عنــه  رضـي اهلل -يف قصــة أيب للحــة : الفائرردة الثانيررة
 .معان مع أيب للحة يف األب السابع ومع ذلك كانت الصدقة هلماتوأيب بن كعب جيذلك أن أبا حسان 

 مصـرفها , ووجـه داللـة علـى جـواز الصـدقة املطلقـة وهـي الـيت مل يُبـني   -رضـي اهلل عنـه  -يف قصـة أيب للحـة:  الفائدة الثالثة
ومل يعــني  أبــو للحــة أحــدًاً  حــىت أشــار ((  فذ أحررل أمرروالي فلرريَّ بيرحررا, وفنهررا صرردقة هلل)) :ذلــك أن أبــا للحــة قــال

 . -صلى اهلل عليه وسلم  -عليه النيب 

  صـل ى اهلل  - وك ـل النـيب.داللـة علـى جـواز  الوكالـة حيـث إن أبـا للحـة  -رضـي اهلل عنـه  -ويف قصـة أيب للحـة: الفائدة الرابعرة

ال تثبـت إال بـالقبول  اً وأن الوكالـة أيضـ" رسـول اهلل حيـث شـئت  فضعها يا:" يف التصرف بالصدقة فقال له  -عليه وسل م 
  " فني أرى أذ تجعلها في األقربين " :ها فقال رد   -صلى اهلل عليه وسلم  – فهي مل تقع ألن النيب

  بيان ما كان علية الصحابة من املبادرة واملسارعة يف اإلنفاق  -اهلل عنه  رضي -يف قصة أيب للحة: الفائدة الخامسة
وتأثري اآليات وما فيها من الوعد على قلوهبم فتمجت هذه القلوب ما فيها من التأثري إىل عمل , فال عجب أن 

جاء لنا التاريخ بأعجب يات فيسطر الصحابة أروع األمثلة يف جماالت اخلري وما ذاك إال لسالمة قلوهبم فتأثروا باآل
 .هو أبو للحة يضرب لنا يف الصدقة مثالً وهاالصور و أروع األمثلة ويف مجيع جماالت اخلري 
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  غي له أن ثف ز َمْن حتت يده لعمل اخلري بما يدل على أن املريب ين -رضي اهلل عنه  -يف قصة أيب للحة :الفائدة السادسة
صو ب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيب أن إن مل يكن يف ذلك مفسدة ووجه ذلك  ويشجعهم وثفزهم بعد عمل اخلري أيضاً 

 .( ( َبْخ َذِلَك َمال  رَاِبت  ) )وشكر فعله  وعظم ه بقوله -رضي اهلل عنه  -صنيع أيب للحة 

   ق الرقاب وهو على أن الصدقة على األقارب أفضل من عت  -رضي اهلل عنها -اُستدل حبديث ميمونة :الفائدة السابعة
أرشد ميمونة إىل الصدقة على األقارب وأهنا أعظمها أجراً حينما  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قول اإلمام مالك بدليل أن النيب 

ميمونة واقعة عني ال تدل على  ل بأنه ليس على إلالقه وأن حديثعلم أهنا أعتقت اجلارية , ونوقو هذا االستدال
هبا أحوج كما دل على ذلك رواية النسائي السابقة وأن العتق قد يكون أفضل وذلك حكم مطلق وإمنا ألن أقار 
 .  تلف باختالف األحوال 

  داللة على جواز تربع املرأة مباهلا من غري إذن زوجها فميمونة -رضي اهلل عنهما -يف حديث ميمونة : الفائدة الثامنة 

  .- عليه وسلم صلى اهلل - أعتقت اجلارية مث ذكرت ذلك لرسول اهلل 

=============================== 

ْقَن, يَا َمْعَشرَر النَِّسراِر َولَرْو ِمرْن َحْلرِيُكنَّ »: قَاَل َرُسوُل اللّـِه : وَعْن َزيـَْنَب اْمرَأَِة َعْبِد الّلِه بن مسعود , قَاَلتْ  -62 : قَالَـتْ « َتَصدَّ
لِـَك جَيْـزِي . فَْأتِِه فَاْسأَْلهُ . َوِإن  َرُسوَل الّلِه َقْد أََمَرنَا بِالص َدَقةِ . َرُجٌل َخِفيُف َذاِت اْلَيدِ ِإن َك : فـََرَجْعُت ِإىَل  َعْبِد الّلِه فـَُقْلتُ  فَِإْن َكاَن ذ 
فَـِإَذا اْمـرَأٌَة ِمـَن األَْنَصـاِر بِبَـاِب َرُسـوِل . ْقـتُ فَاْنطَلَ : قَالَـتْ . بَـِل اْئِتيـِه أَنْـتِ : فـََقـاَل ِي َعْبـُد اللّـهِ : قَالَـتْ . َعين  َوِإال  َصـَرفْـتـَُها ِإىَل  َغـرْيُِكمْ 

َنا ِباَلٌل فـَُقْلَنا َلهُ : قَاَلتْ . وََكاَن َرُسوُل الّلِه َقْد أُْلِقَيْت َعَلْيِه اْلَمَهابَةُ : قَاَلتْ . َحاَجيِت َحاَجتـَُها. الّلِه   اْئتِ : َفَخرََج َعَليـْ

ُهَمـا, َعلَـى  أَْزَواِجِهَمـا, َوَعلَـى  أَيـْتَـاٍم يف ُحُجورمِِهَـال َوالَ ُسْـربُْه : رَأَتـَنْيِ بِاْلبَـاِب َتْسـَأالَِنكَ فَـَأْخربُْه أَن  اْمـ. َرُسوَل الّلِه   َأَاْـزِي الص ـَدَقُة َعنـْ
 اْمرَأٌَة ِمَن األَْنَصاِر : فـََقالَ « ُهَما؟ َمنْ »:  فـََقاَل َلُه َرُسوُل الّلهِ . َفَسأََلهُ . َفَدَخَل ِباَلٌل َعَلى  َرُسوِل الّلِه : قَاَلتْ . َمْن حَنْنُ 

َأْجررُر اْلَقَرابَررِة َوَأْجررُر : َلُهَمررا َأْجررَراذِ »:  فـََقــاَل لَــُه َرُســوُل الّلــهِ . اْمــرَأَُة َعْبــِد الّلــهِ : قَــالَ « َأ ُّ الزَّيَانِررِل؟»:  فـََقــاَل َرُســوُل الّلــهِ . َوَزيـَْنــبُ 
 .«الصََّدَقةِ 

صرَدَق ابرُن مسرعوٍد, زوُجرِك وولرُدِ  أَحرقُّ َمرْن تصردَّْقِد »:فقـال النـيبُّ صـلى اهلل عليـه وسـلم:  وللبخاري من حديث أيب سعيد
 .«بِِه َعَلْيهم

 :شرح ألفاظ الحديث
ْقَن, يَا َمْعَشَر النَِّسارِ ) )  . املعشر اجلماعة الذين امعهم صفة واحدة :  (( َتَصدَّ
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( ِحلـيّ )بضـم احلـاء وكسـرها ( ُحلِـيّ ) وهـذا مفـرد ومجعـه ( احلَْلُي )إسكان الالم مفرد تقول بفتح احلاء و : ( ( َوَلْو ِمْن َحْلِيُكنَّ  ))
علـــى  ةبضـــم احلـــاء وكســـرها فيهـــا الوجهـــان والـــالم مكســـور ( ِحُ لـــي كن ) مفـــرد واجلمـــع منـــه ( َحْلـــِيُكنّ ) ,وكـــذا يف لفـــل احلـــديث 

ــة مجعهــا  بضــم( ُحِ ىلً ) الــوجهني بعــدها يــاء مشــدودة , وأمــا احلليــة فجمعهــا  ( ُلِ حــىً )احلــاء وكســرها فيهــا الوجهــان مثــل حلِي
انظـر النهايـة يف غريـب احلـديث حتـت مـادة ] . اسم لكل ما يـُتَـزي ن بـه مـن مصـاا الـذهب والفضـة : واحلَْلي . بضم الالم وكسرها فيها الوجهان 

 ([ حال )

 . ر , فقوهلا ذلك لتبني  أنه فقري هذه العبارة كناية الفق( :( ِفنََّك رَُجل  َخِفيُف َذاِت اْلَيدِ ) )

 انطلقت امرأة عبد" ويف  رواية للنسائي " يقال هلا زينب : سي لويف رواية النسائي والطيا:  ((فَِإَذا اْمَرَأة  ِمَن األَْنَصارِ ) )

م مـن ألاهـا زينـب انتقـاالً اهلل يعين ابن مسعود وامرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة اخلزرجية فلعل هلا األـني , أو وهـ 
 ([1366),وحديث (2/313)انظر الفتح ] . سم امرأة عبداهلل إىل األها امن 

 .أي أن حاجيت مثل حاجتها فتوافقا يف السؤال( : ( َحاَجِتي َحاَجتُرَها ))

 ([ هيب )انظر النهاية حتت مادة .] ا خافه وإذا وق ره وعظ مههاب الشيء يهابه ؛إذ: يقال (:( وََااَذ َرُسوُل الّلِه َقْد أُْلِقَيْد َعَلْيِه اْلَمَهابَةُ ) )

 : من فوائد  الحديث

  يف احلديث داللة على فضل الصـدقة علـى الـزوج والولـد إذا كانـا حمتـاَجنْي وأهنمـا أحـق مـن غريمهـا وأن : الفائدة األولى
صـل ى  -وبني  النيب ,  «َأْجُر اْلَقَرابَِة َوَأْجُر الصََّدَقةِ : ْجَراذِ َلُهَما أَ »:  -صل ى اهلل عليه وسـل م  -األجر فيهما مضاعف بقول النيب 

 صَدَق ابُن مسعوٍد, زوُجِك وولُدِ  أَحقُّ ))كما يف رواية البخاري  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أحقيتهما بقوله  -اهلل عليه وسل م 

 .(( َمْن تصدَّْقِد بِِه َعَلْيهم

  مــن قــال  ــواز دفــع الزوجــة زكاهتــا إىل زوجهــا  -رضــي اهلل عنهمــا  -دل حبــديث زينــب امــرأة ابــن مســعوداســتَ  :الفائرردة الثانيررة
 ـ :ااتاج وهذه املسألة اختلف فيها أهل العلم على قولني 

واختــاره  جيــوز للزوجــة أن تــدفع زكاهتــا لزوجهــا ااتــاج , وهــذا قــول الشــافعي وأمحــد يف الروايــة املقد مــة يف املــذهب:  القررول األول
 ([ 3/199)ولار ونيل األ( 239/ 2)وفتح الباري ( 3/111) انظر املغين ] .ابن املنذر والشوكاين 

ـــِه قَـــْد أََمَرنَـــا  : )) -رضـــي اهلل عنـــه -ث قالـــت البـــن مســـعود يـــيف البـــاب ح -رضـــي اهلل عنهـــا  - حبـــديث زينـــب: واسرررتدلوا  َوِإن  َرُســـوَل الّل
ــَدَقةِ  لِــَك جَيْــزِي َعــين  َوِإال  َصــَرفْـتـَُها ِإىَل  َغــرْيُِكمْ . ْلهُ فَْأتِــِه فَاْســأَ . بِالص  ــِإْن َكــاَن ذ  عنــد  -رضــي اهلل عنــه  -وجــاء يف حــديث أيب ســعيد  (( .َف

 " أفيجز  عين : " حينما سألته -صلى اهلل عليه وسلم  -قالت للنيب -رضي اهلل عنها  - البخاري أن زينب
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ونوقش .   يدل على أن املراد هبا الصدقة الواجبة وهي الزكاة ألهنا عربت باإلجزاء ( ين أفيجز  ع)أن قوهلا : ووجه الداللة
فإن املراد ( أفيجز  عين ) وأما قوهلا , بأن املقصود بالصدقة يف احلديث صدقة التطوع ال الصدقة الواجبة :  هذا االستدالل

حتصيل الثواب ودرء العقاب وكأهنا خشيت أن تكون به السؤال عن هذه الصورة من الصدقة وهل أحقق هبا املقصود من 
على عموم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وأيضاً ألن قوهلا ذلك كان بعد ألاعها حث النيب . صدقتها ال حتقق هذا املقصود فقالت ذلك 

انظر ] .بن حجر وغريهم ن املراد هبا صدقة التطوع ابن قدامة , والنووي , واأوممن رجح . الصدقة فبادرت بإخراج ما عندها 

 ( [  221/ 2) وفتح الباري (  89/ 4) وشرح النووي ملسلم (  113/ 3) املغين 
 انظر] ال جيوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها ولو كان حمتاجاً , وهو قول أيب حنيفة ورواية يف مذهب أمحد :  والقول الثاني

 ([111/ 3)واملغين ( 11/ 2) املبسول  

الزوجــة فتكــون قصــدت التوســعة علــى نفســها بزكاهتــا ,  ىبــأن مـا يأخــذه الــزوج مــن مــال زوجتــه يعــود نفعــه علـ :وعللرروا ذلررك    
 . وكما ال جيوز للزوج دفع الزكاة لزوجته فكذلك العكس 

 .وأما حديث الباب فاملقصود به صدقة التطوع كما تقدم

 .   اسأنه يجوز للزوجة دفع الزااة لزوجها المحت: واألظهر واهلل أعلم 

  -:وذلك ألمرين 

َها َواْلَعاِمِلينَ  َواْلَمَساِاينِ  ِلْلُفَقَرار الصََّدَقاتُ  ِفنََّما} : أن الزوج يدخل يف عموم قول اهلل تعاىل:  األول  قُرُلوبُرُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليرْ
فالسبب يف استحقاق  61التوبة{ َحِكيم   َعِليم   َوالّلهُ  الّلهِ  مِّنَ  ةً َفرِيضَ  السَِّبيلِ  َواْبنِ  الّلهِ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغارِِمينَ  الرِّقَابِ  َوِفي

والسبب يف الزوج موجود فيثبت يف حقه احلكم وهو [ أنه إذا وجد السبب ثبت احلكم إال بدليل : ] الزكاة هوالفقر والقاعدة 
يدل على أن املرأة ال تدفع الزكاة لزوجها ن وال يف السنة ما آأخذ الزكاة وال دليل  رجه من هذا العموم , فليس يف القر 

وهذه " صل فيمن ينطبق عليه وصف االستحقاق أنه مستحق ,وازيء الزكاة إليه إال بدليل أن األ:" والقاعدة يف ذلك 
 . القاعدة كاليت قبلها إال أهنا أخّص منها 

مل يستفصل منها حينما سألت هل تقصد الصدقة الواجبة أو يف قصة زينب امرأة ابن مسعود  -صل ى اهلل عليه وسل م  - هأن:  الثانيو
أن ترك االستفصال ينزل ] وعليه يبقى احلكم على عمومه فاحلديث يشمل الصدقة الواجبة والتطوع , ألن القاعدة  التطوع ,

يار شيخنا ابن عثيمني واختار هذا القول الشوكاين كما تقدم وذكر هذين األمرين وأيضاً هو اخت[ منزلة العموم يف االستدالل 
امرأة موظفة وعندها مال وزوجها : مثال ذلك . والصواب جواز دفع الزكاة إىل الزوج إذا كان من أهل الزكاة :" حيث قال 

فقري حمتاج إما أنه مدين , أو أنه ينفق على أوالده , أوما أشبه ذلك , فللزوجة أن تؤدي زكاهتا إليه ,وقولنا أو أنه ينفق على 
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/ 6) انظر املمتع ]  ",واملراد بأوالده من غريها ؛ ألن أوالده منها إذا كان أبوهم فقرياً , يلزمها أن تنفق عليهم ؛ ألهنم أوالدها  أوالده

361 /363 ]) 

 :  مسألة أخرى
 : بناء على ما تقدم من مسألة دفع الزوجة زكاهتا لزوجها الفقري فما حكم عكس هذه املسألة

 لفقيرة ؟  لزوجتهاوهي دفع الزوس زااته 

 : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 

 أنه ال جيوز للزوج دفع زكاته لزوجته ااتاجة , وهو قول األئمة األربعة بل نقل ابن املنذر اإلمجاع على:  القول األول

  ([6/339) , واجملموع  111/ 3) , واملغين ( 13) انظر االمجاع البن املنذر ص ]  :ذلك  

بأن الزوجة إذا كانت حمتاجة فإهنا تستغين بالنفقة الواجبة من زوجها عليها وهي هبذا تستغين عـن الزكـاة , فالنفقـة : وعللوا ذلك 
مــن الــزوج عليهــا واجبــة , ودفــع الــزوج زكاتــه للمســتحقني واجــب عليــه , وال يقــوم الواجــب مقــام الواجــب ألنــه  لــو دفــع الزكــاة 

 . وهذا القول ظاهر القوة . الواجبة على الزوج , فعاد نفع الزكاة إىل الزوج , فكأنه دفع الزكاة لنفسه غنتها عن النفقة ألزوجته 

 رواية مرجوحة أيضاً يفو أنه جيوز للزوج دفع زكاته لزوجته ااتاجة ,وهذا القول وجه ضعيف عند الشافعية :  القول الثاني

 ([ 321/ 6)انظر اجملموع ] . مذهب اإلمام أمحد  

بأن دفع الزكاة إليها ال يسقط النفقة على الزوج ,ألن النفقة عليها أمر الزم سواء كانت املرأة غنية أو فقرية :  وعللوا ذلك
 . ,فكأنه يدفع واجبني لزوجته ,كمن استأجر فقرياً فإنه يدفع إليه الزكاة مع األجرة وكالمها واجب عليه 

كان دفع الزكـاة إليهـا ال يسـقط حقـاً واجبـاً عليـه , ألنـه يقـوم الواجـب مقـام الواجـب    لو ما إال أنه يستثو واألظهر القول األول
 ( [ 363, 361/ 2)انظر اإلنصاف للمرداوي.] كأن يسدد به دينها ألنه ال جيب عليه سداد دين زوجته ,واختار هذا القول بعض احلنابلة 

فـإذا  أعطاهـا مـن زكاتـه  جيـوز بشـرل أال يسـقط بـه حقـاً واجبـاً عليـه ؛ولكـن القـول الـراجح "  : -رمحـه اهلل  -قال الشيخ ابن عثيمـني
وإن أعطاهــا لقضــاء ديــن عليهــا فــإن ذلــك جيــز  ؛ ألن قضــاء الــدين عــن  للنفقــة لتشــتي ثوبــاً أو لعامــاً , فــإن ذلــك ال جيــز  ,

 ([6/362)انظر املمتع ]  "زوجته ال يلزمه 

 على عدم وجوب الزكاة يف احللي املستعمل , ووجه ذلك  -اهلل عنها رضي  - اُستدل حبديث زينب :  الفائدة الثالثة
-صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب  ووجه ذلك ,  "تصدقن ولو من ُحليَّكن " لنساء لقال  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن النيب 

هكذا فهموا , وتقدم من شيء  ال اب فيه الزكاة وهي احللي  ضرب باحللي مثالً  للمبالغة يف إخراج الزكاة ولو
 .اخلالف يف هذه املسألة بالتفصيل قبل أبواب 
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ما من صاحل ذهل وال فضة ال " : مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -انظر اخلالف حتت باب إمث مانع الزكاة , حديث أيب هريرة ]
 [  الحدي ....يؤد  منها حقها 

  بأفعال اخلري والتحدث معهن يف أمور دينهن عند أمن يف احلديث بيان جواز وعل النساء وأمرهن  :الفائدة الرابعة
للنساء بالصدقة وفتواه المرأةِ  ابن مسعود وامرأة من األنصار  -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيبوهذا يتضح من خالل أمر  ةالفتن

 حتم ل العلم حيث أفتاها زوجها للب التقي يف -صل ى اهلل عليه وسل م  -للنيب  -رضي اهلل عنهما -ويف سؤال امرأة ابن مسعود 
تسأله ويف هذا للب الكمال والتقي يف السماع حيث  -صلى اهلل عليه وسلم  -وذهبت للنيب  -رضي اهلل عنه  -ابن مسعود 

موافقة لفتوى  -صل ى اهلل عليه وسل م  -إهنا مل تكتِف بفتوى زوجها وأرادت السماع من مبل ا التشريع فجاءت فتوى النيب 
صَدَق ابُن مسعوٍد, زوُجِك وولُدِ  أَحقُّ َمْن تصدَّْقِد بِِه » : -صلى اهلل عليه وسلم -فقال النيب  -رضي اهلل عنه  -ابن مسعود 

 .«َعَلْيهم

  بعدما -رضي اهلل عنهم مجيعاً  -يف احلديث إشكال وهو أن امرأة ابن مسعود واملرأة األخرى قاال لبالل  :الفائدة الخامسة
أخربه بالٌل ( من مها) -رضي اهلل عنه  -بالالً  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وحينما سأل النيب ( ال سربه َمْن حنن ) سؤال إليه أوصال ال

ني اللتني استكتمتاه َمْن مها بكشف توليس إخبار بالٍل بالسائل:" هبما , وأجاب عن هذا اإلشكال القرليب فقال 
 : أمانة سرٍّ لوجهني 

 . الالً َفِهم أن ذلك ليس على اإللزام ,وإمنا كان ذلك منهما على أهنما رأتا أنه ال ضرورة حُتْوُِج إىل ذلك أن ب:  األول

أهمُّ وأوجب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -, فرأى أن إجابة رسول اهلل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أنه إمنا أخرب هبما جواباً لسؤال النيب :  والثاني
 ([36/ 2) انظر املفهم ]  "أمرتاه به من كتمان ما 

======================================= 

َكـَذا. يَا َرُسوَل الّلِه َهْل ِي َأْجٌر يف َبيِن َأيب َسـَلَمَةل أُْنِفـُق َعلَـْيِهمْ : قـُْلتُ : َعْن أُم  َسَلَمَة , قَاَلتْ  -66 َكـَذا َوه  . َوَلْسـُت بِتَـارَِكِتِهْم ه 
َا هُ   .«َلِك ِفيِهْم َأْجُر َما َأنْرَفْقِد َعَلْيِهمْ . نَرَعمْ »: فـََقالَ . ْم َبيِن  ِإمن 

 .«ِفذَّ اْلُمْسِلَم ِفَذا َأنْرَفَق َعَلى َأْهِلِه نَرَفَقًة, َوُهَو َيْحَتِسبُرَها, َااَنْد َلُه َصَدَقةً »: َعْن َأيب َمْسُعوٍد اْلَبْدرِي  َعِن الن يب  , قَالَ  -63

 :الحديثين شرح ألفاظ 
, فتزوجهــا  -صــل ى اهلل عليــه وســل م  -أبــو ســلمة بــن عبــد األســد كــان زوجــاً ألم ســلمة قبــل النــيب ( : ( َهــْل ِي َأْجــٌر يف بَــيِن َأيب َســَلَمةَ ) )

 يف حديث وزينب ,ودرة , وليس ,عمر, وحممد : بعد موت أيب سلمة , وألم سلمة من أيب سلمة   -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيب 
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) , وحـديث ( 316/ 2)انظـر الفـتح ] أم سلمة تصريح يف أهنا كانـت تعطـيهم مـن الزكـاة بـل كانـت تسـأل عـن األجـر يف اإلنفـاق علـيهم 

1364 ]) 
َكَذا) ) َكَذا َوه   يبها بأهنا لن تتكقبل أن جي -صل ى اهلل عليه وسل م  -للنيب -رضي اهلل عنها  - تقرر أم سلمة :  (( َوَلْسُت بَِتارَِكِتِهْم ه 

اإلنفــاق علـــى هـــؤالء األبنـــاء ســـواًء كانـــت مـــأجورة أو غـــري مـــأجورة يف اإلنفـــاق علـــيهم ألن فطرهتـــا يف العطـــف علـــيهم ورعـــايتهم  
 .تستوجب عليهم اإلنفاق عليهم على كل حال

 . أي ويقصد هبا ثواب اهلل :  (( َوُهَو َيْحَتِسبُرَها ))

 :من فوائد الحديثين 
  احلــديثان يــدالن علــى عظــم مفهــوم الثــواب يف النفقــة حيــث إنــه يشــمل النفقــة الواجبــة كمــا يشــمل  : لررىالفائرردة األو

 .صدقة التطوع

 في الحديثين تنبيهاذ مهماذ في أمر النفقة وهما  : الفائدة الثانية : 

 هم ورمبا استشرفت نفسه تنبيه على أن يف النفقة على األهل أجر ومثوبة حىت ال يزهد املسلم ويستثقل النفقة علي :األول 

 . لوجوه الصدقة البعيدة ظاناً أنه ال يؤجر على نفقة من حتت يده 

النفقـــة علـــى األهـــل واجبـــة باإلمجـــاع ,وإمنـــا ألاهـــا الشـــارع صـــدقة خشـــية أن يظنـــوا أن قيـــامهم : قـــال املهلـــب :" قـــال ابـــن حجـــر 
أهنا هلم صدقة, حىت ال  رجهـا إىل غـري األهـل إال بعـد أن  بالواجب ال أجر هلم فيه ,وقد عرفوا ما يف الصدقة من األجر فعرفهم

  .( [1211) حديث ( 618/ 9) انظر الفتح ] "قبل صدقة التطوع  ةيكفوهم ؛ ترغيباً هلم يف تقدل الصدقة الواجب

صـلى اهلل عليـه وسـلم  -تنبيه على أن اإلنفاق علـى األهـل مـع الغفلـة لـيس كاإلنفـاق علـيهم مـع االحتسـاب , ويف قـول النـيب : والثاني 

 .تنبيه دقيق لئال يفوت املسلم زيادة الثواب مع االحتساب كلما أنفق ( وهو ثتسبها )  -

ولريقــه يف االحتســاب أن يتــذكر أنــه جيــب عليــه اإلنفــاق علــى الزوجــة , وألفــال أوالده , واململــوك , :"  -رمحــه اهلل  -قــال النــووي
واخــتالف العلمــاء فــيهم ,وأن غــريهم ممــن ينفــق عليــه منــدوب إىل اإلنفــاق علــيهم وغــريهم ممــن اــب نفقتــه علــى حســب أحــواهلم 

 .([  91/ 4) انظر شرح النووي ملسلم ]  .,فينفق بنية أداء ما أمر به , وقد أمر باإلحسان إليهم واهلل أعلم

 

 =================================== 

. فَاْسـتَـْفتَـْيُت َرُسـوَل اللّـِه . َقِدَمْت َعلَـي  أُم ـي, َوِهـَي ُمْشـرَِكٌة, يف َعْهـِد قـُـَرْيٍو ِإْذ َعاَهـَدُهمْ : َعْن َأأْلَاَء بِْنِت َأيب َبْكٍر , قَاَلتْ  -64
 «كِ ِصِلي أُمَّ . نَرَعمْ »: , أَفََأِصُل أُم يل قَالَ (أو راهبة : وملسلم )  يَا َرُسوَل الّلِه َقِدَمْت َعَلي  أُم ي َوِهَي رَاِغَبةٌ : فـَُقْلتُ 
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 .{الينهاام الّله عن الذين لم يقاتلوام في الدين}: فأنزَل الّلُه فيها: قال ابن ُعَيينةَ : ويف رواية للبخاري 

 : الحديث ألفاظ شرح

 بكر أيب بنت أألاء  أم اسم زيد بن اهلل عبد حديث من واحلاكم داود أيب عند جاء( : ( َقِدَمْد َعَليَّ أُمِّي, َوِهَي ُمْشرَِاة  ) )
لَ :  وقيل,  قيلة:  األها فقيل َلة قدمت:" -رضي اهلل عنه  - الزبري بن اهلل عبد قال , ةقُتيـْ  مالك بين من سعد بن العزى عبد بنت قـُتَـيـْ
 وقرظ وألن بيبز :  هبدايا اجلاهلية يف للقها -رضي اهلل عنه  -بكر أبو وكان , اهلدنة يف بكر أيب بنت أألاء ابنتها على ِحْسل بن

 فقال -صل ى اهلل عليه وسل م  - اهلل رسول سلي:  - عنها اهلل رضي - عائشة إىل وأرسلت , بيتها تدخلها أو هديتها تقبل أن ألاءأ ,فأبت
 . احلديث"  لتدخلها: 

 اتتم أهنا على العلم أهل وأكثر قرشية عامرية وهي ,  [ 38/ 2 املفهم انظر]  العزى عبد بنت قبلة:  أمها اسم أن القرليب وذكر
 .  مشركة

 وبني- وسلم عليه اهلل صلى - النيب بني اليت املدة يف كان أمها قدوم وأن واملقصود:  ((ِفي َعْهِد قُرَرْيٍش ِفْذ َعاَهَدُهْم )) 
 .  والفتح احلديبية مابني وهي فيها عهد قريو

  راغبة) ) حبان وابن الطرباين عند وجاء (( راهبة أو راغبة وهي )) مسلم عند جاء:  (( ٌ  َقِدَمْد َعَليَّ أُمِّي َوِهَي رَاِغَبة) )
 )) رواية وحتمل , األصح وهي البخاري يةوار  وكذا شك غري من (( راغبة وهي )) مسلم عند األخرى الرواية ويف (( وراهبة
 وهذا ,  اإلسالم يف راغبة:  فقيل:   راغبة معو يف واختلف , مشركة ألهنا خائبة هلا أألاء رد   من خائفة معو على (( راهبة
 :داود أيب عند رواية يف جاء وألنه ,- وسلم عليه اهلل صلى - النيب تستأذن أن إىل أألاء حتتًّ مل كذلك كانت لو ألهنا بعيد
 .  اإلسالم يف كارهة أي بامليم(  راغمة وهي) 

 أقبلت اأهن وفيها السابقة داود أيب رواية ؤيدهوي قريب وهذا عطاءها ويف منها والقرب هلا والتودد هلا ابنتها بر يف راغبة:  وقيل
 . ألألاء هبدايا

 كوني أن مينع فال(  راغبة وهي ):  السابقة داود أيب رواية يؤيده أيضاً  قريب وهذا , له وكارهة اإلسالم عن راغبة:  وقيل
 .عندها مما طيهاتع وأن هلا وبرها البنتها التودد يف وراغبة اإلسالم عن راغبة فتكون مقصودين املعنيان

 :  الحديث فوائد من
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 ذكر ولذا الصدقة من مشركني كانوا ولو القرى أوي إعطاء جواز الباب حديث من العلم أهل أخذ : األولى الفائدة 
 على والصدقة النفقة فضل باب]  النووي عليه بوبو   التطوع صدقة أحاديث ضمن احلديث هذا مسلم

 [  مشركني كانوا ولو الدينوالو  واألوالد والزوج األقربني 

 تقدم حيث الصلة أنواع أعظم من عليها والصدقة والنفقة"  أمك صلي"  ألألاء قال -صل ى اهلل عليه وسل م  - النيب أن ذلك ووجه   
 الرب من فهذا نةالديا اختلفت ولو القرابة حقوق من وهذا , وصلة على األقارب صدقة الصدقة يف -صل ى اهلل عليه وسل م  - النيب قول

َهاُامُ  اَل  } ـ اإلحسان مينع اعتداء منهم وقع أو حماربني غري كانوا إن السيما ـ احلق إثبات يف والعدل  َلمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يَرنرْ
ينِ  ِفي يُرَقاتُِلوُامْ  َهاُامُ  ِفنََّما (8) اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحلُّ  اللَّهَ  ِفذَّ  ِفلَْيِهمْ  َوتُرْقِسطُوا تَربَررُّوُهمْ  َأذ ِديَارُِامْ  مِّن ُيْخرُِجوُام َوَلمْ  الدِّ  اللَّهُ  يَرنرْ

ينِ  ِفي قَاتَرُلوُامْ  الَِّذينَ  َعنِ   ُهمُ  فَُأْولَِقكَ  يَرتَرَولَُّهمْ  َوَمن تَرَولَّْوُهمْ  َأذ ِفْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِديَارُِامْ  مِّن َوَأْخَرُجوُام الدِّ
 [   9, 8:املمتحنة]  { الظَّاِلُموذَ 

 .  البخاري رواية يف كما الباب حديث يف - عنها اهلل رضي- أألاء قصة : اآلية هذه نزول أسباب ومن

 سألتها يهودية امرأة أن"  : أمحد عند - عنها اهلل رضي - عائشة حديث التطوع صدقة من املشرك إعطاء جواز على يدل ومما
 مما فأعطتها -عنها اهلل رضي - عائشة سألت أهنا منه الشاهد ومولن احلديث"  القرب عذاب من اهلل أعاذك:  فقالت , فأعطتها
 .  عندها

 "  حق الصدقة من الفريضة يف له ,وليس النافلة من املشرك على يتصدق أن بأ  وال"  : الثاين اجمللد األم يف الشافعي قال  

ال }:  يقول وجل عز واهلل ىقر  أوي كانوا ولو  للمشركني املوالة من ذلك يُعدُّ  أال قيل فإن ـ  بِاللَّهِ  يُرْؤِمُنوذَ  قَرْوماً  َتِجدُ  ََ
 ِفي َاَتلَ  ُأْولَِقكَ  َعِشيَرتَرُهمْ  َأوْ  ِفْخَوانَرُهمْ  َأوْ  َأبْرَنارُهمْ  َأوْ  آبَارُهمْ  َاانُوا َوَلوْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنْ  يُرَوادُّوذَ  اْ ِخرِ  َواْليَرْومِ 
يَماذَ  قُرُلوِبِهمُ   [33 املمتحنة]  {....مِّْنهُ  ِبُرو ٍ  َوَأيََّدُهم اْاِ

 بعد السابقة اآلية يف كما به وأمرنا جل و عزاهلل  ثبه الذي والعدل احلق من هو بل املواالة من ليس هذا أن :فالجواب  
:   جل و عز اهلل قول  ذلك ونظري{ ينَ اْلُمْقِسطِ  ُيِحلُّ  اللَّهَ  ِفذَّ }:  تعاىل اهلل قال بالعدل ومعاملتهم برًّهم وجل عز اهلل مابني
ُهَما ُتِطْعُهَما َفاَل  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِبي ُتْشِر َ  َأذ َعلى َجاَهَدا َ  َوِفذ} نْرَيا ِفي َوَصاِحبرْ  َأنَابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  َمْعُروفاً  الدُّ
 , اآلية يف املواالة فيه الذي فهذا دهتمومو  حمبتهم وأما,  [11:لقمان] { تَرْعَمُلوذَ  مْ ُانتُ  ِبَما فَأُنَربُِّقُكم َمْرِجُعُكمْ  ِفَليَّ  ثُمَّ  ِفَليَّ 

 .  والقسط العدل من وبرهم عليهم واإلحسان , املواالة من وحمبتهم مودهتم:  يقال أن  اجلمع وخالصة
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َهاُامُ  اَل }:تعاىل اهلل قول بنسخ القول من أوىل بقتاهلم األمر وبني معهم والعدل باإلحسان األمر بني باجلمع والقول  اللَّهُ  يَرنرْ

ينِ  ِفي يُرَقاتُِلوُامْ  َلمْ  الَِّذينَ  َعنِ    { اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحلُّ  اللَّهَ  ِفذَّ  ِفلَْيِهمْ  َوتُرْقِسطُوا تَربَررُّوُهمْ  َأذ ِديَارُِامْ  مِّن ُيْخرُِجوُام َوَلمْ  الدِّ

 فيصار اجلمع أمكن وقد األدلة بني اجلمع إمكان عدم عند إليها يصار النسخ ودعوى , قتادة بالنسخ قال وممن,  [8:املمتحنة]

 .  هـإلي 

 قرابته حلق املشرك القريب رحم صلة جواز على داللة احلديث يف:  الثانية الفائدة  . 

 زوجها عن اهلل ورضي,  أبيها عن اهلل ورضي, عنها اهلل رضي - بكر أيب بنت أألاء ورع احلديث يف:  الثالثة الفائدة 
 فهي , أمها وهي إليها النا  أقرب مع ذلك كان ولو دينها أمر يف التحري هذا منها يصدر أن عجب فال ,الزبري

 اهلل رضي الزبري زوجها قوامة حتت هي وكذا دينه أمور يف الصحابة عور أ من -عنه اهلل رضي - الصديق تبي يف عاشت
 .  وأرضاه عنه

==================================== 

 (وصول ثواب الصدقة عن الميت ِإليه: )باب 

. َوأَظُنـَُّهــا لَــْو َتَكل َمــْت َتَصــد َقتُ . يَــا َرُســوَل اللّــِه ِإن  أُم ــَي افْـُتِلَتــْت نـَْفَســَها ومََلْ تُــوصِ : َعــْن َعاِئَشــَة , أَن  َرُجــالً أَتَــى الن ــيب  فـََقــالَ  -65
ْقَت  َهال قَالَ أَفـََلَها َأْجٌر, ِإْن َتَصد   .«نَرَعمْ »: َعنـْ

 :شرح ألفاظ الحديث 

 .أي ماتت فلتة أي فجأة , والفلتة واالفتالت ما وقع بغتة , واملقصود أهنا ماتت فجأة ( : ( افْرُتِلَتْد نَرْفَسَها) ) 

َسَها ))   َْ ,  هناأى , وتروى بالنصب عل( أي نائب فاعل ) تروى برفع السني على أهنا مفعول مامل يسم فاعله  ( :(نْف
 . مفعول به ثاين , واملراد بالنفس الروح

 من الوصية وهي تصرف يف( توصي)حذف العلة وأصلها  هوعالمة جزم( مل) فعل مضارع جمزوم بـ( : ( َوَلْم تُوصِ  ))

 . ىل ما بعد املوت إ التكة مضاف 

 . ن متوت ألمرت بالصدقة , وفيه العمل بالظن الغالب أي لو أهنا تكلمت قبل أ( : ( َوَأظُنرَُّها َلْو َتَكلََّمْد َتَصدََّقدُ ) )

 



 
 
  

 كِتَابُ الزَّكَاةِ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   63

 : من فوائد الحديث 

  حديث الباب فيه داللة على أن الصدقة عن األموات يصل ثواهبا هلم ونفعها , ونقل اإلمجاع على  :الفائدة األولى
 .[  91/ 4انظر شرح مسلم ]  ملسلم هوصول ثواب الصدقة للميت النووي يف شرح

موات بعمل األحياء من املسائل اليت اختلف فيها أهل العلم , ومولن اخلالف هل يقا  مامل يرد فيه النص على , وانتفاع األ
 ال ل ماحلي عن امليت فإن ذلك نافع أ هورد فيه النص فيقال كل عمل صاحل يعمل ما

فمما ورد إىل اخلالف ,  نشريألحياء مث ورد فيه النص من انتفاع األموات بعمل ا ولتحرير املسألة نسرد بإجياز ما, على قولني  
 ر :يلي  فيه النص ما

 . , لداللة حديث الباب وغريه من األحاديث وإلمجاع أهل العلم  الصدقة -1

أن يعتق عن  أبيه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -سأل النيب -رضي اهلل عنهما  - بن العاص و, حلديث عبد اهلل بن عمرو أن عمر  العتق -3
لو ااذ مسلماً " : -صلى اهلل عليه وسلم  - هشاماَ أعتق  سني وبقي  سني من وصية أبيه فقال النيب  وهقبة ألن أخ سني ر 

انظر أحكام اجلنائز لأللباين  ] رواه أبو داوود والبيهقي وأمحد وحسنه األلباين  "ذلك  هفأعتقتم أو تصدقتم عنه , أو حججتم عنه بلغ

 . عموم الصدقة , ولامجاع الذي نقله ابن هبرية وسيأيت قربياً ولدخول العتق يف, . [ 142ص 

ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  رَبرََّنا يَرُقوُلوذَ  بَرْعِدِهمْ  ِمن َجاُؤوا َوالَِّذينَ },  له واالستغفارالدعار  -2 يَماذِ  َسبَرُقونَا الَِّذينَ  َوِاِ  َتْجَعلْ  َواَل  بِاْاِ
فذا ))  : عند مسلم مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -وحلديث أيب هريرة [ 11:احلشر]{ رَِّحيم   َرُؤوف   ِفنَّكَ  رَبرََّنا آَمُنوا لِّلَِّذينَ  ِغاّلً  قُرُلوبَِنا ِفي

املتفق عليه قال  -رضي اهلل عنه  -وحلديث أيب هريرة  (( ... أو ولد صالت يدعو له...مات أبن آدم انقطع عمله فال من ثالث 
"  : -رمحه اهلل  -قال ابن القيم  "استغفروا ألخيكم  " جاشي صاحب احلبشة يوم الذي مات فيه فقالنعى لنا رسول اهلل الن ": 

 .[ 118انظر كتاب الروح ص ] " وقد دل على انتفاع امليت بالدعاء إمجاع األمة على األمة على الدعاء له يف صالة اجلنازة 

إنه كان :... أن أمها ماتت فقالت  -صل ى اهلل عليه وسل م  - سألت النيب ة اليتيف املرأ -رضي اهلل عنه  -, حلديث بريدة الحج  -3
 . رواه مسلم  "حجي عنها ":حًّ عنها قال أإهنا مل حتًّ قط أف: قالت "  صومي عنها: عليها صوم شهر أفأصوم عنها ل قال 

" : أيت  نازة ليصل عليها فقال  -اهلل عليه وسل م  صل ى -وفيه أن النيب  -رضي اهلل عنه  -, حلديث سلمة بن األكوع  قضار الدين -1
 صل  : قال أبو قتادة " صلوا على صاحبكم :ثالثة دنانري , قال: قالوا "  فهل عليه دين ؟" : ال : فقالوا هل تر  شيقاً ؟

 . رواه البخاري" دينه , فصلى عليه رسول اهلل وعلي   ياعليه  
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وانفقوا على أن االستغفار للميت يصل :" يف اإلفصاح فقال   -رمحه اهلل  -عليها ابن هبرية وهذه األعمال اخلمسة نقل اإلمجاع 
وأما قضاء الدين فنقل اإلمجاع  [193/ 1انظر اإلفصاح ] " ثوابه إليه , وأن ثواب الصدقة والعتق واحلًّ إذا جعل للميت وصل إليه 

  .يت يصل للمالنووي يف شرحه لصحيح مسلم أن ثواب سداد الدين 

من مات :" قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  - أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنها -, حلديث عائشة  قضار الصوم الواجل عن الميد -6
هو الصوم الذي جيوز للحي قضاؤه عن امليت , فقي ده  , وهناك أدلة أخرى واختلف ماعليه متفق " وعليه صيام صام عنه وليه 
أي صوم  وأأنه كل صوم واجب سواء كان نذراً أو قضاء أو كفارة :  والصوابمذهب احلنابلة , بعضهم بصوم النذر وهو 

 .يت بيان املسألة يف كتاب الصيام بإذن اهلل أوسي -رضي اهلل عنها  -واجب لعموم حديث عائشة 

لتطوع وغريها من األعمال واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من األعمال كقراءة القرآن والذكر والصالة والطواف وصيام ا
 :  هل يصل ثوابها للميد ؟ على قولين

أنه يصل ثواب مجيع األعمال للميت إذا أهديت له , وهذا مذهب احلنابلة , واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية :  القول األول
 ( [241/ 1) واملمتع ( 114ص) لروح وا( 213/ 33) انظر جمموع الفتاوي ]   –رمحه اهلل  –وتلميذه ابن القيم وشيخنا ابن عثيمني 

بأن ماورد من أدلة يف انتفاع امليت بعمل احلي تدل على انتفاعه بغريها من اإلعمال ألن ما ورد من نصوص :  وعللوا ذلك 
 تفاعه بالصدقة أو الطواف وحنوه ال اعلنا  حنصر األعمال هبا وإمنا هي كاألمثلة لألعمال األخرى , فال فرق بني ان

 . أنه ال ينفع امليت إال ما ورد به الدليل , وبه قال مجهور العلماء واختاره الشيخ ابن باز :  ول الثانيوالق

نَساِذ ِفالَّ َما َسَعى }:بقوله تعاىل : واستدلوا   .واستثنوا من ذلك ماورد به الدليل  29النجم{َوَأذ لَّْيَس ِلْْلِ
 - محزة  وثالث من بناته وعمه -رضي اهلل عنها -ن ثبهم من أقاربه كزوجته خد جية كثري مم-صلى اهلل عليه وسلم  -مات للنيب هأن -3

أنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -وغريهم ومن غري أقاربه ممن ثبهم كالسبعني من القراء الذين قتلوا ومل ينقل عن النيب  -رضوان اهلل عليهم 
 . أهدى مثل هذه األعمال ألمواته أو حث عليها 

 . مل ينقل عن الصحابة وال عن السلف أهنم كانوا يفعلون ذلك ولو كان مشروعاً لسبقونا إليه  أنه -2

هداء الثواب لغرينا من األموات إال مبا ورد فيه إالعبادات مبناها على التوقف فال نتعبد اهلل عز و جل ألنفسنا أو ب ألن -3
 . تدلوا بهالقول الثاني لقوة ما اس واألظهر واهلل أعلم هو .الدليل 
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إهداء الصالة أو القرآن على املوتى أو الطواف أو صيام التطوع فال أعلم لذلك أصاًل "  :  -رمحه اهلل  -قال الشيخ  ابن باز -
( 12/96) (231, 233/ 8) انظر جمموع فتاواه ]  "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد "  : -صل ى اهلل عليه وسل م  -واملشروع تركه لقول النيب 

 ([3323) وانظر أيضاً فتاوى اللجنة الدائمة 

 يف احلديث داللة على حرص الصحابة برب والديهم بعد املمات وذلك ببذل األعمال الصاحلة اليت :  الفائدة الثانية
 . تنفعهم 

 علم من السائل أن أمه  -م صل ى اهلل عليه وسل   -حديث الباب يدل على أن ترك الوصية جائز , ألن النيب :  الفائدة الثالثة
مل يذم هذا الفعل وينب ه أصحابه على ترك الوصية , والوصية سنة إذا مل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -مل توص ومع ذلك فالنيب 

ديون آلخرين  عليه يتعلق هبا حقوق اآلدميني , أما إن تعلق هبا حقوق لألدميني فهي واجبة ال جيوز تركها كمن
                                                                                                             . هنا حىت ال تذهب حقوقهم فيجب عليه بيا

 ====================================== 

 (يقع على كل نوع من المعروف  بيان أن اسم الصدقة: )باب 

 .وأما البخاري فرواه من حديث جابر   .«ُالُّ َمْعُروٍف َصَدَقة  » ن يب  قَالَ وَعْن ُحَذيـَْفَة َعِن ال -62

ثُوِر بِــاأُلُجورِ : وَعـْن َأيب َذَر , أَن  نَاســاً ِمـْن َأْصــَحاِب الن ــيب  قَـاُلوا لِلن ــيب   -67 . ُيَصـلُّوَن َكَمــا ُنَصــل ي. يـَـا َرُسـوَل اللّــِه َذَهــَب أَْهـُل الــدُّ
ُقوَن بُِفُضوِل أَْمَواهلِِمْ . َن َكَما َنُصومُ َوَيُصوُمو  . َأَو لَْيَس َقْد َجَعَل الّلِه َلُكْم َما َتصَّدَُّقوَذ؟ ِفذَّ ِبُكلِّ َتْسِبيَحٍة َصرَدَقةً » :قَالَ . َويـََتَصد 

َوِفري ُبْضرِع . َونَرْهي  َعْن ُمْنَكٍر َصرَدَقة  . ر  بِاْلَمْعُروِف َصَدَقة  َوَأمْ . وَُالُّ تَرْهِليَلٍة َصَدَقة  . وَُالُّ َتْحِميَدٍة َصَدَقة  . وَُالُّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقة  
َأرََأيْررُتْم لَرْو َوَضرَعَها ِفري َحرَراٍم َأَاراَذ َعَلْيرِه » :يَا َرُسوَل الّلِه, أَيَْأيت َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجٌرل قَالَ : قَاُلوا« َأَحدُِاْم َصَدَقة  

ِلَك ِفَذا َوَضَعَها ِفي اْلَحاَلِل َااَذ َلُه َأْجر  ِفيهَ   .رواه مسلم  .«ا ِوْزر ؟ َفَكذم

 : ألفاظ الحديثين شرح 
 . املعروف هو ما ُعرف يف الشرع حسنه فيشمل أعمال الرب عامة :  (( ُالُّ َمْعُروفٍ ))

  تعاىل ورجاء ما عنده من الثواب , وتطلق على به وجه اهلل ىغبتهي العطية من مال وغريه مما يُ :الصدقة :  ((  َصَدَقة   ))

الصدقة الواجبة كالزكاة وعلى الصدقة املستحبة وهي املرادة يف حديثي الباب , فالصدقة معناها يف الشريعة عام ومنها الصدقة 
 . باملال 

 



 
 
  

 كِتَابُ الزَّكَاةِ   -ِإبْهَاجُ اُُلسْلِمِ   66

بأن أهل األموال يتميزون  -صل ى اهلل عليه وسل م  -لنيب ولذا شكوا ل ظاهر احلديث أهنم فقراء ,:  (( َأذَّ نَاساً ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ   ))
 . وال زائدة يتصدقون هبا معليهم بفضول أموال , أي أ

ثُورِ  ))  ([دثر)انظر النهاية مادة ] الدثور بضم الدال مجع دثر بفتحها , وهو املال الكثري : ( ( َذَهَل َأْهُل الدُّ

وكذا كل ( اهلل أكرب ) أي قول سبحان اهلل يعترب صدقة , وكذا كل تكبرية وهي قول  : (. (..ِفذَّ ِبُكلِّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقةً  ))
كل واحدة صدقة وهذا من فضل اهلل تعاىل الواسع ( ال إله إال اهلل ) وكذا كل هتليلة وهي قول ( احلمد هلل ) حتميدة وهي قول 

. 

بتشديد الصاد والدال هذه هي الرواية وجيوز يف اللغة أن سفف : تص د قون : ((   وذَ َأَو لَْيَس َقْد َجَعَل الّلِه َلُكْم َما َتصَّدَّقُ  ))
 . الصاد

 بضم الباء ويطلق على اجلماع ويطلق على نفس الفرج , واملعنيان متقاربان وتصح : ُبضع :  (( َوِفي ُبْضِع َأَحدُِاْم َصَدَقة ))

( َب َع ضَ ) و( َب َض َع ) فبينهما قلب ( بعض) قلوبة من كلمة أصلها م( بضع ) وكلمة  إرادهتما يف حديث الباب ,
 .فمعو البعض , بعض بين آدم وهو فرجه وهذا من الكناية اليت يراد منها شريف الكالم عند ذكر ما يستحيا منه 

انظـر النهايـة مـادة ] . حاديـث الـذنب واإلمث احلمل والثقـل , واملـراد بـه يف حـديث البـاب وأكثـر األ: الوزر :  (( َأَااَذ َعَلْيِه ِفيَها ِوْزر   ))

 ([  وزر )

 : من فوائد الحديثين 

  يف حديثي الباب داللة على أن مفهوم الصدقة مفهوم واسع ال يقتصر على األموال فقط , وإمنا كل  :الفائدة األولى
األمر باملعروف والنهي عن  باألقوال كالتسبيح والتكبري والتحميد والتهليل وكذا الصدقةمعروف صدقة , فقد تكون 

املنكر , وقد تكون باألفعال كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر فإن من املنكر ما يتغري باليد , وسيأيت  أن إمالة 
إىل الصلوات كلها صدقات , وقد تكون الصدقة بالنيات ومن ذلك  ىاألذى,  وإعانة الرجل يف محل متاعه واخلط

كما سيأيت بيانه , ينِو مل  وما فيه من إعفاف للزوجني , وظاهر احلديث أنه يؤجر ولو احتساب املباحات  كاجلماع
وهذه األنواع الثالثة من الصدقة جاءت يف حديث الباب , وما أعظم فضل اهلل عز و جل علينا فكل معروف صدقة 

 . 
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 من تنافس يف ميادين  -رضوان اهلل عليهم  - بيان ما كان عليه الصحابة  -رضي اهلل عنه  -ديث أيب ذرحيف :  الفائدة الثانية
شاكني على إخواهنم أهل األموال ليس حسداً وإمنا غبطة مبا عندهم من  -صل ى اهلل عليه وسل م  -اخلري حيث جاءوا للنيب 

, فما أعظم الشكوى " ويف ذلك فليتنافس املتنافسون " املال يتصدقون به وليس عندهم ذلك فما سبيل اللحاق هبم 
ينما تكون اجلنة وما يقرب إليها هو املقصد وما أعظم أولئك الرجال حينما استشرفت قلوهبم لذلك املقصود , ح

فصار ذلك مهاً يسري يف أجسادهم وتنبض به قلوهبم يف ليلهم وهنارهم ومبيتهم وقيامهم ومجيع أحواهلم حىت يف 
سابقهم فرضي اهلل عنهم مبا يدل على تنافسهم وتشكواهم , فرحم اهلل تقصرينا وأحلقنا بركبهم , والسنة مليئة 

 .هم وأرضا

كان مما صنع اهلل )) : قال  -رضي اهلل عنه  -حدثين الزهري عن عبيد اهلل بن كعب بن مالك : ومن ذلك ما قاله ابن إسحاق
واهلل ال : يئاً إال قالت اخلزرج أن األو  واخلزرج كانا يتصاوالن تصاول الفحلني , ال تصنع األو  ش-صلى اهلل عليه وسلم  -لرسوله 

فعلون  ـ يا وكذلك األو  ـ أي يقولون كما قالت اخلزرج ويفعلون كما هتذهبون هبذه فضالً علينا فال ينتهون حىت يوقعوا مثل
 واهلل ال:  ـ فقتل األو  كعباً ـ قالت اخلزرج -صل ى اهلل عليه وسل م  -وملا أصابت األو  كعب بن األشرف يف عداوته لرسول اهلل

يف العداوة كابن األشرف ل فذكروا ابن أيب  -صل ى اهلل عليه وسل م  -َمْن رجل لرسول اهلل: , فتذاكرواتذهبون هبا فضاًل علينا أبداً 
وانظر الروض (  8/232) انظر الفتح ] . يف قتله فأذن هلم فقتلوه  -صلى اهلل عليه وسلم  –وهو خبيرب فاستأذنوا رسول اهلل ( أبو رافع ) احلُقيق 

 [األنف يف السرية أليب القاسم السهيلي اجمللد الثالث 

يف ميادين -رضوان اهلل عليهم  -  ا بإذن اهلل تعاىل , وتنافس الصحابةموسيأيت خرب مقتل كعب بن األشرف ومقتل أيب رافع يف بابيه  
ورين يف ترك الطاعة يبقى فواهتا حسرة يف قلوهبم كما اخلري هو سبب فوزهم وعزهم يف الدنيا واآلخرة , وهم حينما يكونون معذ

قال اهلل عن  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ثملون به أنفسهم وال جيد  رسول اهلل  قال اهلل يف حاهلم حني قصرت هبم النفقة وال جيدون  ما
 َأالَّ  َحَزناً  الدَّْمعِ  ِمنَ  َتِفيضُ  وََّأْعيُرنُرُهمْ  تَرَولَّواْ  َعَلْيهِ  َأْحِمُلُكمْ  َما دُ َأجِ  الَ  قُرْلدَ  لَِتْحِمَلُهمْ  َأتَرْو َ  َما ِفَذا الَِّذينَ  َعَلى َوالَ }: حاهلم 
ملا  -رضي اهلل عنها- تربوا على تعظيم الطاعة واحلسرة بفواهتا رجاالً ونساًء فهذه أم املؤمنني عائشة [93:التوبة]  { يُنِفُقوذَ  َما َيِجُدواْ 

رامها باحلًّ غري أال تطوف بالبيت حىت تطهر حأن تبقى يف إ -صل ى اهلل عليه وسل م  -مرها النيب حاضت يف حجة الوداع بكت وأ
رسول  يا: ة وحتللت من إحرامها بقي فوات العمرة عليها حسرة وهي معذورة فقالت فاضفلما لهرت يوم النحر ولافت لا

فأعمرها من  -رضي اهلل عنه  -عبد الرمحن بن أى بكر -اهلل عليه وسل م  صل ى -فأمر النيب" اهلل يرجع النا  حبًّ وعمرة وأرجع حبجة ل 
ذن اهلل تعاىل , وأما التنافس يف أمر الدنيا والركون  إليها والغفلة عما إب ه, واحلديث أصله يف الصحيحني وسيأيت يف باب "التنعيم

صل ى اهلل عليه  -ـ واهلل املستعان ـ ففي الصحيحني أن النيب فيه العز يف الدنيا واآلخرة من الطاعة فهو سبب ضعفنا وذلنا وهالكنا
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م ولكني أخشى عليكم أذ تبس  الدنيا عليكم اما بسطد كلوا فو اهلل ما الفقر أخشى عليمِّ فأبشروا وأ)) قال  -وسل م 
 ((" على من ااذ قبلكم فتنافسوها اما تنافسوها فتهلككم اما أهلكتهم 

  داللة على فضل الذكر , واألمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي -رضي اهلل عنه  -ث أيب ذر يف حدي :الفائدة الثالثة
رَ  ُانُتمْ }:بسببه نالت األمة اخلريية قال اهلل عز وجل  َهْوذَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُروذَ  لِلنَّا ِ  ُأْخرَِجدْ  ُأمَّةٍ  َخيرْ  َعنِ  َوتَرنرْ

ُهمُ  لَُّهم َخْيراً  َلَكاذَ  اْلِكَتابِ  َأْهلُ  آَمنَ  َوَلوْ  بِالّلهِ  َوتُرْؤِمُنوذَ  اْلُمنَكرِ   آل{ اْلَفاِسُقوذَ  َوَأْاثَرُرُهمُ  اْلُمْؤِمُنوذَ  مِّنرْ
والشك أن بتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر  انتشار الفساد والغفلة عن الطاعة اللذان يسببان  111عمران

م بياهنا يف كتاب اإلميان عند شرح حديث أيب د  ملنكر ضوابط تقباملعروف والنهي عن اولألمر الذل والضعف لألمة , 
 . احلديث  "منكراً فليغيره بيده  ممن رأى منك" : عند مسلم مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -سعيد

 فيه بيان سعة فضل اهلل عز وجل على  "وفي بضع أحدام صدقة "  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قول النيب :الفائدة الرابعة
ادة حديث جعل إتيان املرء شهوته صدقة واختلف هل يؤجر يف إتيانه أهله من غري نية أو البد من نية على قولني عب
 ـ :

حديث  ةانظر شرح األربعني النووي]  أنه يؤجر ولو من غري نية ,وبه قال لائفة من أهل العلم , واختاره شيخنا ابن عثيمني: القول األول 

  ( [382)من (  31) 

يا رسول اهلل أيأيت أحدنا شهوته : " اإلتيان كان على سبيل الشهوة فقال الصحابة  ديث وفيه أنبظاهر احل :ستدلوا وا   
.                                                                                                       له فيها أجر ويكون 

                                                                    . صدقة إال إذا احتسبها أهنا ال تكون: والقول الثاني 
انظر شرح ] واختاره النووي , وهذا قول لائفة من أهل العلم , هبذا احلديث على أن املباحات تصري لاعات بالنيات :  واستدلوا

  [ 92/  4مسلم 

 -مقي د باألحاديث األخرى اليت فيها ابتغاء وجه اهلل تعاىل باملباحات كقول النيب - عنه رضي اهلل -بأن حديث أيب ذر :واستدلوا

رواه  "فنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل فال أجرت عليها , حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك "  : -صل ى اهلل عليه وسل م 
النظر اارم والفكر عه إعفاف نفسه وزوجته من الزنا ومقدماته كفقالوا كذلك يف اجلماع البد للعبد أن يقصد  ماالبخاري ,

 أو للب الولد الصاحل الذي يعبد اهلل عز وجل فيكون مجاعه هبذه النية  ء حق الزوجة باملعاشرة باملعروف ,أو قضا,  هلم  افيه أو 

 .لحدي  يدل على األول واهلل أعلم وظاهر ا. صدقة 
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  أريتم لو " :يا رسول اهلل , أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ل قال : "  قول الصحابة :الفائدة الخامسة
فيه صحة االحتجاج بالقيا  ,  "حرام أااذ عليه وزر ؟ فكذلك فذا وضعها في الحالل ااذ له أجر  وضعها في

ستدالل يف الشريعة وهو مذهب كافة العلماء ومل  الف يف ذلك إال الظاهرية فلم يعتدوا به , وعليه فإن مصادر اال
الكتاب والسنة واإلمجاع والقيا  , وهذه املصادر مما اتفق عليه العلماء إال ماورد من خالف يف االعتداد : أربعة 

هبم  وهو مذهب العلماء كافة ومل  الف فيه إال أهل الظاهر وال يعتدُّ " بالقيا  خالف فيه أهل الظاهر , قال النووي 
انظر شرح ]  "ني وحنوهم من ذم القيا  , فليس املراد به القيا  الذي يعتمده الفقهاء اجملتهدون وأما املنقول عن التابع

 . [92/ 4مسلم 

وله شرول وأنواع ليس هذا مولن  - رضي اهلل عنهم -وقد دل  على االحتجاج بالقيا  الكتاب والسنة وأقوال الصحابة   
قيا   العكس واختلف األصوليون يف العمل هبذا النوع من القيا  على :   نواع القياأطها وإمنا كتب أصول الفقه , ومن بس

قيا  لرد وله أنواع ,  :صحة االحتجاج به حلديث الباب فإن القيا  فيه قيا  عكس , والقيا  نوعانوالصواب , قولني 
فاألصل والفرع  لشهوة احلالل أجر,أنه إذا كانت الشهوة احلرام وزراً فا: واملعو  , وقيا  عكس ومثاله الذي يف حديث الباب

 . ال امعها علة يف حرام , ويقابلها علة األجر يف املباح أنه وضعها يف حالل 

 أفضلية تدعيم احلكم والقول بالدليل , ووجه ذلك أن الصحابة  -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب ذر : الفائدة السادسة- 

أَيَْأيت  :لني ئراجعوه يف ذلك قا"  أن يف بضع أحدهم صدقة - وسلم ههلل عليصلى ا -حينما ذكر هلم النيب  -رضي اهلل عليهم
 ((َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجٌرل

 : بدليل عقلي وقياسي ويأخذ العالم وطالل العلم من هذا ثالثة أمور - صلى اهلل عليه وسلم -فأجابهم النبي 

أااذ عليه   ,أرأيتم فذ وضعها في الحرام "انتباه املتعلم باالستفهام وغريه  لك شدُّ احلرص على حسن التعليم , ومن ذ-1
 "وزر ؟

 يف حديث الباب وغريها من األحاديث  - صلى اهلل عليه وسلم -احلرص على تدعيم التعليم بالدليل كما فعل النيب  -3

ويطالب بالدليل فقد راجع الصحابة أفضل البشرية أال يضيق صدر العامل أو لالب العلم حينما يقول حكماً مث يراجع  -2
 .رسول اهلل عليه أفضل صالة وأزكى حتية

=========================== 
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َفَمرْن َابرَّرَر . ِفنَُّه ُخِلَق ُالُّ ِفْنَساٍذ ِمْن بَنِري آَدَم َعلَرىم ِسرتِّيَن َوَثالَثِِمائَرِة َمْفِصرلٍ »: ِإن  َرُسوَل الّلِه قَـالَ : َعاِئَشَة , تـَُقولُ عن و  -68
ْو َشرروَْاًة َأْو َعْظمرراً َعررْن َطرِيررِق اللّررَه, َوَحِمررَد اللّررَه, َوَهلَّررَل اللّررَه, َوَسرربََّت اللّررَه, َواْسررتَرْغَفَر اللّررَه, َوَعررَزَل َحَجررراً َعررْن َطرِيررِق النَّرراِ , أَ 

فَِإنَّرُه يَْمِشري يَرْوَمقِرٍذ َوقَرْد زَْحرَزَ  نَرْفَسرُه . سِّرتِّيَن َوالثَّالَثِِمائَرِة السُّراَلَمىم النَّاِ , َوَأَمَر ِبَمْعُروٍف, َأْو نَرَهىم َعْن ُمْنَكٍر, َعرَدَد تِْلرَك ال
 .رواه مسلم   .«َعِن النَّارِ 

َفرُع نَرْفَسرُه يَرْعَتِمر»: أَرَأَْيَت ِإْن مَلْ جيَِْدل قَـالَ : ِقيلَ « َعَلىم ُالِّ ُمْسِلٍم َصَدَقة  » :وَعْن أيب موسى , َعِن الن يب  قَالَ  -69 ُل بَِيَديْرِه فَريَرنرْ
 :أَرَأَيْــَت ِإْن مَلْ َيْســَتِطْعل قَــالَ : قَــاَل ِقيــَل لَــهُ « يُِعرريُن َذا اْلَحاَجررِة اْلَمْلُهرروف»: أَرَأَيْــَت ِإْن مَلْ َيْســَتِطْعل قَــالَ : قَــاَل ِقيــلَ « َويَرَتَصرردَّقُ 

 .«فَِإنرََّها َصَدَقة  . يُْمِسُك َعِن الشَّرِّ »: ِإْن مَلْ يـَْفَعْلل قَالَ أَرَأَْيَت : قَالَ « يَْأُمُر بِاْلَمْعُروِف َأِو اْلَخْيرِ »

: قَــالَ . «ُاررلُّ ُسرراَلَمىم ِمررَن النَّرراِ  َعَلْيررِه َصررَدَقة  ُاررلَّ يَرررْوٍم َتْطلُررُع ِفيررِه الشَّررْمسُ »:  قَــاَل َرُســوُل اللّــهِ : وَعــْن َأيب ُهَريـْــرََة , قَــالَ  -30
َهرا َمَتاعررُه, َصررَدَقة  . ِن َصررَدَقة  تَرْعرِدُل بَرررْيَن اِاثْرنَررريْ » َهررا َأْو تَرْرفَررُع لَررُه َعَليرْ َواْلَكِلَمررُة »: قَــالَ . «َوتُِعرريُن الرَُّجررَل ِفري َدابَّتِررِه فَرَتْحِملُررُه َعَليرْ

 «َصَدَقة  َوتُِميُ  اأَلَذىم َعِن الطَّرِيِق . وَُالُّ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها ِفَلى الصَّاَلِة َصَدَقة  . الطَّيَِّبُة َصَدَقة  

 .«وَدلُّ الطريِق صدقة» ::  ويف رواية للبخاري

 شرح ألفاظ الحديث :

بفتح امليم وكسر الصاد, مجعه مفاصل وهي : مفصل :  (( ُخِلَق ُالُّ ِفْنَساٍذ ِمْن بَِني آَدَم َعَلىم ِستِّيَن َوَثاَلِثِمائَِة َمْفِصلٍ  ))
يب هريرة أالذي جاء يف آخر احلديث ويف حديث ( بضم السني) المى العظام اليت ينفصل بعضها من بعض , واملفصل هو الس

رضي اهلل عنه ذكره , والسالمى مجعه ُسالميات , بضم السني وسفيف الياء , وأفاد هذا احلديث أن عددها يف كل إنسان 
. ثالمثائة وستني  

َعَزَل َحَجراً َعْن َطرِيِق النَّا ِ  ))   .أي أزال احلجر عن الطريق ( : ( ََ

ومعو زحزح ..." فإنه مُيسي يومئذ : جاء يف لفل آخر عند مسلم ( : (فَِإنَُّه َيْمِشي يَرْوَمِقٍذ َوَقْد َزْحَزَ  نَرْفَسُه َعِن النَّارِ  ))
. نفسه عن النار أي باعدها عن نار جهنم   

ة , الذي شغله فكره ومهه حباجته عن غريها هو املتحسر واملضطر إىل احلاج: امللهوف ( : ( يُِعيُن َذا اْلَحاَجِة اْلَمْلُهوف ))  

 من فوائد األحاديث : 
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 واسع ال , بيان أن  مفهوم الصدقة مفهوم -رضي اهلل عنهم   -يب موسى وأيب هريرة أيف حديث عائشة و  : ىالفائدة األول 
  -:يلي ماومن ذلك تقدم  يقتصر على املال فقط, وذكر يف هذه األحاديث أصنافاً أخرى من الصدقة غري ما

. , سواء كان شوكاً أو عظماً أو جناسة أو حجراً أو زجاجاً وحنوها مما يؤذي النا   ذى عن الطريقفماطة األ -1  

اايماذ بضع وسبعوذ شعبة أعالها شهادة فذ ": مرفوعاً  -رضي اهلل عنه  -إمالة األذى من شعب اإلميان احلديث أيب هريرة  -
 . متفق عليه  "من اايماذ  ةة األذى عن الطريق والحيار شعبال اله فال اهلل وأدناها فماط

بينما  ": مرفوعاً -رضي اهلل عنه  -حلديث أيب هريرة . رة الذنوب غفإمالة األذى من أسباب دخول اجلنة , وسبب من أسباب م -
  "فأدخل الجنة " لم ويف رواية مس. متفق عليه  "رجل يمشي بطريق , وجد غصن شو  , فأخذه فشكر اهلل له فغفر له 

 " .لقد رأيد رجالً يتقلل في الجنة في شجرة يقطعها من ظهر الطريق , ااند تؤذ  النا  " ويف رواية أخرى 

 .إمالة األذى صدقة من الصدقات حلديث الباب  -

احلقوق اليت ن كف األذى من أل وإذا كانت إمالة األذى صدقة من الصدقات فوضع األذى يف لرقات النا  إمث من اآلثام
 -وفيه قال النيب-رضي اهلل عنه  -ويف البخاري من حديث أيب مسعود األذية أمر هبا املسلم وأيضا القيا  يقتضي ذلك ملا فيه من 

احلديث وسيأيت يف باب  " ...غض البصر واف األذى  : وما حقه ل قال  اقالو  , الطريق حقه افأعطو  " –صلى اهلل عليه وسلم 
 .  بإذن اهلل تعاىل

 بل إن إمالة األذى املعنوي عن لريق النا  أعظم أجراً ألنه ال ينتبه له وال األمور احلسيةوإمالة األذى ال تقتصر على 

ىل لاعة رهبم من أعظم التوبات , وإ فإمالة البدع واملنكرات وسوء األخالق من لريق النا  إىل اجلنةالقلة يتصدى له إال  
 .  عن إمالة األذى يف األحاديث التابعة له كالم بإذن اهللالوسيأيت مزيد 

  -:وجارت ااعانة في أحادي  الباب على ثالث صور ,  فعانة النا  -6

أن -رضي اهلل عنه  -ي املضطر واملكروب , ويف صحيح مسلم وحديث أيب هريرة , أ " يُِعيُن َذا اْلَحاَجِة اْلَمْلُهوف" :  األولى
ا نفس اهلل عنه اربة من ارب يوم القيامة  , ومن نيمن نفس عن مؤمن اربة من ارب الد ": قال  -م صل ى اهلل عليه وسل   -النيب

م هتقضاء حوائجهم وتنفيس كربااحلديث , وال شك أن إعانة النا  ب ".. يسر على معسر يسر اهلل عليه في الدنيا وا خر 
 يتعدد فيه األجر حبسب ما يُكشف من كربة ويقضي من حاجة باب 
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َها َمَتاعُه, َصَدَقة  ): الثانية  َها َأْو تَرْرَفُع َلُه َعَليرْ  أي كان من يكون الراكب على دابته  ( َوتُِعيُن الرَُّجَل ِفي َدابَِّتِه فَرَتْحِمُلُه َعَليرْ

وب فتعينه , أو اضر ال يستطيع الركاحلسواء كان بعرياً أو فرساً وحنوها ممن يركب يف األمر السابق أو سيارة وحنوها يف وقتنا  
 . حتمل ما معه من متاع لتضعه يف دابته كل ذلك من وجوه الصدقة 

كأن هتدي تائهاً أو سائاًل يسأل عن مكان ما بيتاً كان أو دكاناً أو أي موضع مباح فإن يف   ( وَدلُّ الطريِق صدقة : ) الثالثة
اً كأن يدهلم على لريق اهلداية و االستقامة أو العقيدة ر جهذه الداللة صدقة , وال شك أن يف داللة النا  إىل اخلري أعظم أ

الصحيحة أو لريق العلم أو غريها من لرق اخلري ألن يف ذلك داللة إىل لاعة اهلل ونيل شرف العبودية والتقرب من اهلل عز 
نه به حتقق الرابط والتواّد وجل , ومجاع ما تقدم وغري ما تقدم من صور النفع للنا  أن ثرص اإلنسان على هذا اخللق القول فإ

من استطاع  )):   -صلى اهلل عليه وسلم  – ة النفع واحلث عليه قول النيبوالتعالف واألخوة وتنال به األجر العظيم , وخالص
 .-رضي اهلل عنه  -رواه مسلم من حديث جابر بن عبداهلل  ((منكم أذ ينفع أخاه فليفعل 

بينهما أو احلكم هلما بالعدل , والصلح خري واحلكم واجب , فإن تبني له احلكم , وذلك بالصلح  العدل بين االثنين -3
َوِفِذ اْمَرَأة  َخاَفْد ِمن بَرْعِلَها ُنُشوزاً َأْو ِفْعَراضاً َفاَل }: صار إليه وجوباً وإمل  يتبني أصلح بينهما , قال تعاىل  ةألحدمها ببين

نَرهُ  ر  َوُأْحِضَرِت األَنُفُس الشُّتَّ َوِفذ ُتْحِسُنوْا َوتَرترَُّقوْا فَِإذَّ الّلَه َااَذ ِبَما ُجَناَْ  َعَلْيِهَما َأذ ُيْصِلَحا بَريرْ َما ُصْلحاً َوالصُّْلُت َخيرْ
َر ِفي َاِثيٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِفالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُرو } :وقال تعاىل  [138 :النساء] {تَرْعَمُلوَذ َخِبيراً  ٍف َأْو ِفْصاَلٍ  بَرْيَن الَّ َخيرْ

 .[113 :النساء]{النَّاِ  َوَمن يَرْفَعْل َذِلَك ابْرتَرَغار َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف نُرْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً 

 .ذلك  انصدقات , فكل خطوة صدقة ـ وتقدم يف كتاب الصالة بيفلى الصلوات  ىالُخط -4

, وما أكثر الكالم الطيب , فكل ذكر اهلل عز وجل كلمة ليبة , واسع لا, هذا من فضل اهلل  قةصد ةوالكلمة  الطيب -5
مضاعفته إىل أضعاف   ىوسف هعظم ىوكالم اهلل أليب ذكر , فكل كلمة يف القرآن صدقة وفيها مضاعفة احلسنات ماال  ف

 منوغريها من أنواع الذكر هو كثرية ال يعلمها إال الكرل سبحانه , وكل ذكر اهلل عز وجل من تسبيح وهتليل وتكبري وحتميد 
وكل ,   [11 :فالر] {ِفلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّل َواْلَعَمُل الصَّاِلُت يَرْرفَرُعُه  }:صدقة قال تعاىل , والكلمة الطيبة الكلمة الطيبة 

خبري والتحيب هبم وغريها فالسالم عليهم ورّده , والسؤال عن أحواهلم وتصبيحهم ومتسيتهم  ةوقول حسن مع النا  صدق ذكر
فإذا احتسب املسلم مثل هذه األلفاظ والكلمات الطيبة  لكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة ,من القول احلسن كل ذلك من ا

 .فضل اهلل عز وجل ب كثرية  نال ثواب صدقات
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عن إنفاذه , ويف هذا النوع  , وذلك إذا أمسك عن الشر هلل عز وجل ال عجزاً أو تكاسالً  ةفإنه صدق يمسك عن الشر -2
من الصدقة أعظم بيان أن أبواب الصدقة أبواب كثرية عظمة حيث إن الصدقة ال تقتصر على الفعل والقول بل حىت على 

ملن عجز عن فعل أو قول  تسليةهلل عز وجل فإن له به صدقة , ويف هذا  التك حينما يتك اإلنسان فعل الشر أو قوله تقرباً 
 . ن تركه للشرور يعترب من الصدقات , فما أعظم فضل اهلل عز وجل علينا إاملندوبات ف

  بيان عدد املفاصل اإلنسان وأهنا ثالمثائة وستون مفصاًل , ويف هذا  -رضي اهلل عنها  - يف حديث عائشة  :الفائدة الثانية
هلل عز وجل , واختلف يف بيان أن على كل مسلم صدقة  عن كل مفصل شكراً  -رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة 

  -:حكم هذه الصدقات 

وجوب الصدقة من كل إنسان يف كل يوم عن كل مفصل من مفاصله , واختاره الشيخ ابن عثيمني حيث قال :  القول األول
:) "  - صلى اهلل عليه وسلم -وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه , ألن قوله: 
 ( [ 36)حديث ( 388)انظر الشرح األربعني النووي ص ]  (وعلى للوجوب " َلْيِه َصَدَقة  عَ 

 . علم أاب الصدقة , واختاره مجع من العلماء منهم النووي وابن حجر , وهو األظهر واهلل حباست:  والقول الثاني

 [ 96/ 4نظر شرح مسلم ا]  " جياب وإلزاموترغيب ال إندب املراد صدقة : قال العلماء " :  -رمحه اهلل  -قال النووي 

أي على سبيل االستحباب املتأكد أو على ما هو أعلم من ذلك , والعبارة صاحلة لاجياب  ":  -رمحه اهلل  -وقال ابن حجر
( 2/288)انظر الفتح "] على املسلم ست خصال  فذكر منها ما هو مستحب اتفاقاً   " –عليه الصالة والسالم  -واالستحباب كقوله 

 ([ 1331)حديث رقم 

]  "إمجاعاً بفرض أي يف مكارم األخالق , وليس ذلك  " َعَلىم ُالِّ ُمْسِلٍم َصَدَقة   "–صلى اهلل عليه وسلم  -وقوله ": وقال أيضاً 
  ([6111) حديث ( 11/111)نظر الفتح ا

  فَِإنَُّه يَْمِشي يَرْوَمِقٍذ " مثائة وستني صدقة بيان فضل من أتى بثال -رضي اهلل عنها  - يف حديث عائشة  :الفائدة الثالثة
رضي اهلل  -وهذا فضل عظيم امنت اهلل عز وجل به على عبادة , وجاء يف حديث أيب ذر"  َوَقْد زَْحَزَ  نَرْفَسُه َعِن النَّارِ 

أي أن  " اذ يَرَاُعهما َمن الضَُّحى وُيْجِزْئ ْعن َذِلك ُاَله رْاَعتَ " : قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -عن مسلم أن النيب  -عنه 
ركعيت الضحى از  عن ثالمثائة وستني صدقة , ومن جاء بثالمثائة وستني صدقة فقد زحزح نفسه عن نار جهنم , 

 . له من فضل عظيم حنن عنه غافلون , نسأل اهلل من فضلة الواسع  فيا
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  صل ى اهلل عليه  -جه ذلك أن النيبو صدقة املال على غريها , و  تقدل -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب موسى :الفائدة الرابعة

 صدق على غريه مث ذكر وجه الصدقة األخرى تأمر هبا وإذا مل جيد يعمل ويتكسب لينفع نفسه ولي -وسل م 

  ا على التكسب ملا فيه من اإلعانة للنفس حيث بدأ هب احلث -رضي اهلل عنه  - حديث أيب موسى يف :الفائدة الخامسة
 .  همث إعانة الغري بالصدقة علي

  احلث على فعل اخلري مهما أمكن فإذا عجز عن شيء انتقل  -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب موسى :الفائدة السادسة
نتقل لشيء رمبا ال ثتاج إىل بذل ل ليتصدق مباله , وإذا مل يستطع امل جيد يعمن إ , فبدأ بالصدقة باملال و هىل غري إ

يضاً األمر باملعروف فمن عجز عن ذلك ومل تأهله فقد تكون اإلعانة بالبدن فقط وأ  ا احلاجة امللهوفبأن يعني ذ
خر وهو أن ميسك عن الشر , وعليه فكٌل يستطيع على الصدقة نسأل اهلل من آقدراته فال ثرم اخلري فله باب صدقة 

 . فضله 

============================== 

 (مسكفي المنفق والم : )باب

اللَُّهرمَّ : فَريَرُقروُل َأَحرُدُهَما. َمرا ِمرْن يَررْوٍم ُيْصرِبُت اْلِعبَراُد ِفيرِه, ِفالَّ َمَلَكراِذ يَرْنرزاَِلذِ »:  قَاَل َرُسـوُل اللّـهِ : وَعْن َأيب ُهَريـْرََة , قَالَ  -32
 «اللَُّهمَّ َأْعِ  ُمْمِسكاً تَرَلفاً : َويَرُقوُل ا َخرُ . َأْعِ  ُمْنِفقاً َخَلفاً 

 :ألفاظ الحديث ح شر

 .أي باذاًل ملاله يف الواجبات واملندوبات ( : ُمْنِفقاً   : ) (( اللَُّهمَّ َأْعِ  ُمْنِفقاً َخَلفاً ) )

 .أي ما سلف به عليه بداًل عن املال الذي بذله يف سبيلك ( : (َخَلفاً  )) 

أما النفقات املستحبة فال تدخل نعاً ماله عن النفقات الواجبة ,  و أي ما( :  ُمْمِسكاً   ( : )( اللَُّهمَّ َأْعِ  ُمْمِسكاً تَرَلفاً ) )
                                           . عليه واجب  قمن أمسك ماله عن حا ال يستحق هذا الدعاء , فالدعاء يستحقه احبهص ألن

                                   .أي ما يذهب ماله ويتلفه  : (( تَرَلفاً ))  

  :من فوائد الحديث 
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  يف احلديث بيان دعاء امللكني للمنفق بأن  لف له ماله الذي بذله يف لرق اخلري وعلى املمسك: الفائدة األولى 
 . ن يعطيه تلفاً كما أمسك ماله عما أوجب اهلل عليه إف

  لف عليه وهذا موافق لقول اهلل وأن عاقبته أن اهلل يف احلديث بيان فضل املنفق يف وجوه اخلري :الفائدة الثانية  

ُر الرَّازِِقيَن }: تعاىل   , وقول اهلل عز وجل يف احلديث  [ 29: سبأ  ]{َوَما َأنَفْقُتم مِّن َشْيٍر فَرُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخيرْ
 –قريباً شرحه وتقدم  –,  -رضي اهلل عنه  -واحلديث يف الصحيحني عن أيب هريرة  ((َأْنِفق أُْنِفق عليك )) : القدسي 

ألمر أوسع من ذلك ومل يأت حتديده يف احلديث باملال فاكون مااًل , يواخلُْلف يف حديث الباب ليس من الشرل أن 
يف العيو , أو عافية يف البدن , أو  ةسع أو صالحاً يف األهل والولد , أو يكون ماالً , أو بركة فيما عنده ,, فقد 

قد لب أو شعوراً حبالوة اإلميان , أو غري ذلك من أنواع اخلري اليت  لفها اهلل عليه و انشراحاً يف الصدر وسكينة يف الق
الكرل سبحانه , وهذا يف الدنيا , وأما يف اآلخرة فال شك أهنا اري له فضائل   لف له ما تقدم كله وأعظم فهو

 . الصدقة الواردة يف الكتاب والسنة وفضل اهلل واسع 

  احلديث بيان ذم املمسك ماله عما أوجب اهلل عليه كالزكاة والبخل عن بذل حق الزوجة واألوالد  يف :الفائدة الثالثة
وحنو ذلك من الواجبات , والدعاء عليه بالتلف , فقد يكون التلف للمال بعينه وقد يكون التلف لصاحب املال , 

  -:وإذا كان التلف للمال فهو على نوعني 
جل ماله , فتأتيه آفة تتلفه بإحراق وسرقة أو خسارة يف مسامهة وحنو ذلك مما بأن يذهب اهلل عز و :  تلف حسي
 . يُذهب املال 

 . بأن تنزع الربكة من ماله حبيث ال يستفيد منه :  تلف معنو  

نيا وإن كان التلف لصاحب املال فقد يكون حسياً كبدنه أو معنوياً كضيق يف الصدر , وقلقاً يف النفس وحنو ذلك وهذا يف الد
 . , وال شك أنه يف اآلخرة سيحاسب على تفريطه هبذا الواجب , وتقدم عقوبة تارك الزكاة 

============================== 

 (الترغيب في الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها: )باب 

ْعــُت َرُســوَل اللّــِه يـَُقــولُ : وعــن َحارِثَــَة بْــَن َوْهــٍب , يـَُقــولُ  -36 فَرُيوِشررُك الرَُّجررُل يَْمِشرري ِبَصررَدقَِتِه, فَريَرُقرروُل الَّررِذ  . َتَصرردَُّقوا»: ألَِ
 .«َفالَ َيِجُد َمْن يَرْقبَرُلَها. فََأمَّا ا َذ, َفالَ َحاَجَة ِلي ِبَها. َلْو ِجْقتَرَنا ِبَها بِاأَلْمِس قَِبْلتُرَها: ُأْعِطيَرَها
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ثُمَّ الَ َيِجُد َأَحرداً . َلى النَّاِ  زََماذ  َيطُوُف الرَُّجُل ِفيِه بِالصََّدَقِة ِمَن الذََّهلِ لََيْأتَِينَّ عَ »: وَعْن َأيب ُموَسى  , َعِن الن يب  قَـالَ  -33
 .«ِمْن ِقلَِّة الرَِّجاِل وََاثْرَرِة النَِّسارِ . يَرُلْذَذ بِهِ . َويُرَرى الرَُّجُل اْلَواِحُد يَرْتبَرُعُه َأْربَرُعوَذ اْمَرَأةً . يَْأُخُذَها ِمْنهُ 

 .حنوه من حديث أيب هريرة  لصحيحنييف ا وورد

َحتَّرىم َيْخرُرَس الرَُّجرُل . الَ تَرُقروُم السَّراَعُة َحتَّرىم َيْكثُررَر اْلَمراُل َويَِفريضَ »: َأيب ُهَريـْـرََة , أَن  َرُسـوَل اللّـِه قَـالَ وملسـلم أيضـاً مـن حـديث 
 .«تَرُعوَد َأْرُض اْلَعَرِب ُمُروجاً َوَأنْرَهاراً  َوَحتَّىم . ِبزََااِة َماِلِه َفالَ َيِجُد َأَحداً يَرْقبَرُلَها ِمْنهُ 

 :ألفاظ األحاديث شرح 

 . أي يقول الذي عرضت عليه ( : ( فَريَرُقوُل الَِّذ  ُأْعِطيَرَها ))

يتدد بصدقة بني النا  إشارة إىل أنه كلمة فيها ( :  َيطُوفُ ( : )( لََيْأتَِينَّ َعَلى النَّاِ  َزَماذ  َيُطوُف الرَُّجُل ِفيِه بِالصََّدَقةِ ) )
 .جيد من يقبلها فال 

قلة لأي ينتمني إليه ويستتن به ليقوم حبوائجهن ويدافع عنهن , وذلك ( : يَرُلْذَذ ِبهِ : ) (( يَرُلْذَذ بِه. يَرْتبَرُعُه َأْربَرُعوَذ اْمَرَأةً )) 
يف كتاب  هآخر الزمان كما سيأيت بيانالرجال وكثرة النساء , فيذهب الرجال بسبب احلروب واملالحم والقتل الذي يكون يف 

 قائم عليهن فيلذن بالرجال بإذن اهلل تعاىل وتبقى النساء ال  الفنت

يقبل منه حىت يُهم رب املال من ( أي املال ) فيفيض )) وهو حديث آخر وفيه ( وورد يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ) 
 . ويهتم له  ثزنه نووي ضم الياء وكسر اهلاء أيقال الكما  أشهرمها ضبط بوجهني( يهم ) , ((  صدقته

 . فيه بيان الزيادة يف كثرة املال (  َويَِفيضَ   )قوله :  ((َحتَّىم َيْكثُرَر اْلَماُل َويَِفيضَ ))

َحتَّىم تَرُعوَد َأْرُض اْلَعَرِب ُمُروجاً َوَأنْرَهاراً  )) الذي ترعى فيه الدواب  أي رياضاً ومزارعاً , وقيل املرج املوضع( : مروجاً : )  ((ََ
 . 

 :من فوائد الحديث 

  على الصدقة واملبادرة يف إخراجها , وذلك من وجهني  ثيف أحاديث الباب احل :الفائدة األولى:-  
ُقوا"  -صلى اهلل عليه وسلم  –قول النيب  :األول   -رضي اهلل عنه –كما يف حديث حارثة   " َتَصدَّ
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رج الرجل بصدقته فال جيد من يقبلها لكثرة املال واستغناء النا  , وعليه فليبادر بيان أنه سيأيت زمان  :  والثاني
 املسلم فيخرجها يف وقت حاجة النا  قبل أن يستغنوا عنها 

  بأنه سيأيت زمان يطوف  -صل ى اهلل عليه وسل م  -إخبار النيب  -رضي اهلل عنهما -يف حديثي حارثة وأيب موسى :الفائدة الثانية
 بصدقته فال جيد من يقلبها , واختلف يف هذا الزمان مىت يكون ل  الرجل

ه وال جيد أحداً تاهلل من  رج بصدق هرمح هأن هذا الزمان وقع يف عهد عمر بن عبدالعزيز , فقد وجد يف عهد: القول األول
 . كون من أشرال  الساعة يوعليه فال . يقبلها منه 

حيث جاء يف رواية البخاري أن  –وسيأيت بعد الباب القادم  –املتفق عليه  - عنه رضي اهلل -حديث عدي بن حامت :ودليلهم 
ولقن طالد بك حياة لترين الرجل ُيخرس ملئ افه من " : أوعده بأنه سريى ثالث أمور ومنها قال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيب

 . "ذهل أو فضة يطلل من يقبله فال يجد أحداً يقبله منه 

بن عبد الرمحن بن زيد بن أسيد  وأخرج يعقوب بن سفيان يف تار ه من لريق عمر بن " :  -رمحه اهلل  -بن حجر قال ا   
جعلوا هذا ا: ال واهلل ما مات عمر بن عبد العزيز حىت جعل الرجل يأتينا باملال العظيم فيقول " : اخلطاب بسند جيد قال 

عمر بن عبد العزيز النا   أغو عه فيهم فال جيد فريجع به , قدض, يتذكر من ي ما يربح حىت يرجع مبالهفالفقراء يف حيث ترون 
 " . 

 .أن هذا يكون يف آخر الزمان فهو من أشرال الساعة حني ينزل عيسى بن مرل عليه السالم :  والقول الثاني

ال تقوم "   :ال ق-صلى اهلل عليه وسلم  - الذي يف الباب عن مسلم أن رسول اهلل -رضي اهلل عنه  -حبديث أيب هريرة  -1: واستدلوا 
وأيضاً ورد يف الصحيحني حنوه " الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرس الرجل بزااة ماله فال يجد أحداً يقبلها منه 

 . -رضي اهلل عنه  -من حديث أيب هريرة 

والذ  نفسي بيده ليوشكن أذ ينزل فيكم ابن " : -ليه وسل م صل ى اهلل ع -املتفق عليه قال النيب-رضي اهلل عنه  -يث أيب هريرة دح -3
 . "مريم حكماً عدال فيكسر الصليل ويقتل الخنازير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ال يقبله أحد

 رضي اهلل -نزول عيسى عليه السالم لداللة حديث أيب هريرة إن هذا ثدث يف آخر الزمان حني: أن يقال  علمأهر واهلل ظواأل

, فيتحصل -رضي اهلل عنه  -يكون وقع يف زمن عمر بن عبد العزيز حلديث عدي بن حامت أن ذلك , وال مينع  يف فهو نص -عنه 
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رضي  -زمان وأراد حبديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -أراد حبديث عدي بن حامت -صلى اهلل عليه وسلم  -نيب لن امن ذلك أنه يقع مرتني فإ

 .ر واملهم أن يبادر املسلم لبذل الصدقة قبل أن يأيت وقت ال ثتاج إليها زمان آخ -اهلل عنه 

 ما سبل اثرة المال وعدم قبول الصدقة في الزمانين ؟ : فإن قيل 

 . اهلل العدل وإيصال احلقوق ألهلها حىت استغو النا   هرمح هفلبسط  -رمحه اهلل  -أما يف زمن عمر عبد العزيز :فالجواب 

 قيام الساعة , وعدم ادخارهم للمالاملال وقلة النا  , واستشعارهم ل فسببه كثرة -عليه السالم -عيسى  وأما يف زمان

 -رضي اهلل عنه  -ها وهي اخلريات والربكات اليت فيها كما دل عليه حديث أيب هريرة ما سرجه األرض من أفالذ أكبادوأيضاً   
 [(  4131/4131)حديث رقم (  12/113) نظر الفتح ا] . القادم 

  املال  ااملبالغة يف عدم قبول الصدقة يف ذلك الزمن حيث جاء التعبري عن هذيف أحاديث الباب شدة  :الفائدة الثالثة
 : ر أربعة و بأم

 ." فَرُيوِشُك الرَُّجُل يَْمِشي ِبَصَدقَِتهِ  ": –صلى اهلل عليه وسلم  -, وهذا يف قول النيب  أنه يعرضها -

 ." َيطُوُف الرَُّجُل ِفيِه بِالصََّدَقِة ِمَن الذََّهلِ  " :ذا فيه كثرة التدد حيث قال هبا وه أنه يطوف -

 .وهو الذهب أذ هذه الصدقة تكوذ من أنفس األشيار  -

 ."َها فََأمَّا ا َذ, َفالَ َحاَجَة ِلي بِ . َلْو ِجْقتَرَنا ِبَها بِاأَلْمِس قَِبْلتُرَها"  همنه أحد بل وترد علي أنه ال يقبلها -

 .بل جاء يف رواية مسلم األخرى أن صاحب املال ثزن يف ذلك الوقت لعدم وجود من يقبلها 

  يف أحديث الباب ثالث عالمات من عالمات الساعة وهي  :الفائدة الرابعة:-  

 .  عدم قبول الصدقة ويؤخذ من كثرة املال -1

 . الفنت انه يف كتاببيالزمان وسيأيت قلة الرجال وكثرة النساء ويؤخذ منه كثرة القتل يف آخر  -3

رض العرب مروجاً وأهنارا , وسيأيت يف احلديث القادم إخراج األرض بركاهتا من الذهب والفضة ,  وعودة أرض تعود أ -2
ى من لة وال تُزرع وال ُتسقمفتبقى مه –رض العرب أي أ -هنم يتكوهنا ويعرضون عنها علم أعرب مروجاً وأهنارا ُيشعر واهلل أال

 .الرجال , وكثرة احلروب , و تراكم الفنت , وقرب الساعة , وقلة اآلمال وعدم الفراا لذلك واالهتمام به  لقلة مياهها , وذلك
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وال يستبعد أيضاً أن يكون تغريُّ أرض العرب بسبب تغريُّ مناخها آخر الزمان فتتواتر ,  ( [1113)انظر شرح النووي اجمللد السابع حديث ] 
 .واري األهنار فيها واهلل تعاىل أعلم وأحكم , األمطار وسَضرُّ أرض جزيرة العرب وتكثر الرياض واجلبال عليها 

يُر فَرَيِجر. َأْمثَراَل اأُلْسرطَُواِذ ِمرَن الرذََّهِل َواْلِفضَّرة. تَِقيُر اأَلْرُض َأْفاَلَذ َاِبِدَها» :قَاَل َرُسوُل الّلِه : وَعْن َأيب ُهَريـْرََة , قَالَ  -34
َذا قَرتَرْلدُ : اْلَقاِتُل فَريَرُقولُ  َذا َقطَْعُد رَِحِمي: َوَيِجيُر اْلَقاِطُع فَريَرُقولُ . ِفي هم رَذا ُقِطَعرْد : َوَيِجيُر السَّراِرُق فَريَرُقرولُ . ِفي هم ِفري هم

 .رواه مسلم   «ثُمَّ يََدُعونَُه َفالَ يَْأُخُذوَذ ِمْنُه َشْيقاً . يَِد 

 :ألفاظ الحديث شرح 

أي سرج كنوزها وتطرحها : هو استخراج مايف اجلوف تعمداً , وتقيء األرض : التقيؤ :  (( ُر اأَلْرُض َأْفاَلَذ َاِبِدَهاتَِقي) )
 ( [ قيأ ) نظر النهاية مادة ا] . على ظهرها 

فها من ي سرج ما يف جو القطعة من اللحم , واملراد هنا التشبيه بذلك أ: مجع ِفلذ والفلذ القطعة من كبد وقيل  ((َأْفاَلَذ   )) 
 ( [ فلذ ) وانظر النهاية مادة (  1112) انظر شرح النووي اجمللد السابع حديث ]  .القطع املدفونة فيها 

لعظمة ما  رج  ةباألسطوان ههوالعمود وشبالسارية سطوانة وهي أاألسطوان بضم اهلمزة والطاء مجع :  (( َأْمثَاَل اأُلْسطَُواذِ  ))
 .السواري رج على شكل األسطوانات و وكثرته وقيل س

 .أي يتكونه :  ( (ًَ  ثُمَّ َيَدُعونَُه َفالَ يَْأُخُذوَذ ِمْنُه َشْيقا ))

 :من فوائد الحديث 

 يف احلديث داللة على ما سيكون يف آخر الزمان , ومن ذلك سرج األرض ما فيها من كنوز  : الفائدة األولى
سباب كثرة املال يف ذلك الوقت , وحينها ال يقبل النا  الصدقات لكثرة وخريات وبركات على ظهرها , وهذا من أ

 . عليه األحاديث السابقة  تاخلريات كما دل

  أيديهم من اخلريات , فيتذكر يف احلديث داللة عدم حاجة النا  لتلك الربكات وذلك لكثرة ما ب :الفائدة الثانية
قتلت يعين فيما مضى وكذا يقول قالع الرحم والسارق فيتكون  ل حينما يرى بعض اخلريات فيقول من أجل هذاالقات

 . هذه الكنوز يف ذلك الوقت لعدم حاجتهم هلا 
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  يف احلديث اعتاف بعض أصحاب الذنوب الذين قادهم املال إىل خمالفة أمر اهلل تعاىل من قتل  :الفائدة الثالثة
 . نه ابتالء واختبار مة املال عندهم , ويدركون أيوقطيعة رحم وسرقة , وتسقط ق

================================ 

 (قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها : )باب

, َوالَ ( فَرَيَضرُعَها ِفري َحقَِّهرا :وملسـلم )  َمرا َتَصردََّق َأَحرد  ِبَصرَدَقٍة ِمرْن طَيِّرلٍ »:  قَـاَل َرُسـوُل اللّـهِ : وعن أيب ُهَريـْـرََة , يـَُقـولُ  -35
ُن بَِيِميِنهِ يَرْقَبُل ا . فَرتَرْربُرو ِفري َارفِّ الرَّْحَمررمِن َحتَّرىم َتُكروَذ َأْعظَرَم ِمرَن اْلَجبَرلِ . َوِفْذ َااَنْد َتْمَرةً . هلل ِفالَّ الطَّيَِّل, ِفالَّ َأَخَذَها الرَّْحمم

ُه َأْو َفِصيَلهُ   .«َاَما يُرَربِّي َأَحدُُاْم فَرُلوَّ

 : ألفاظ الحديث شرح 

أي ال يقبل من األقوال  "وال يقبل اهلل إال الطيب  "أي من حالل , ومثله ( : ( َحد  ِبَصَدَقٍة ِمْن طَيِّلٍ َما َتَصدََّق أَ ) )
وهو املراد يف ( وهو ما كان حالاًل ) وهو ما كان خالصاً لوجهه الكرل , وال يقبل من األموال إال ليباً ) األعمال إال ليباً و 

 (احلديث 

 . أي يضعها يف موضع الصدقة ( : ( َهافَرَيَضُعَها ِفي َحقِّ ) )

 . هبا اأي تعظم وتزيد يف ثو : (( فَرتَرْربُو ِفي َافِّ الرَّْحَمرمنِ   ))

حتى فذ اللقمة لتصير " : وعند التمذي  "حتى تكوذ مثل الجبل" عند البخاري :  (( َحتَّىم َتُكوَذ َأْعَظَم ِمَن اْلَجَبلِ ) )
 اللقمة يربيها الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل قدر  وأ وإن كانت يسرية كالتمرةواملقصود أن الصدقة  "مثل الجبل 

ُه َأْو َفِصيَلهُ )) هُ  ( : )( َاَما يُرَربِّي َأَحدُُاْم فَرُلوَّ فيها لغتان  فتح الفاء وضم الالم وتشديد الواو , وهذا هو األشهر (  فَرُلوَّ
 . يف الواو كسر الفاء وإسكان الالم وسف( ِفْلوه : )والثانية 

ْهر أي الفر  الصغري وقيل ك: والَفُلو 
ُ
عن أمه أي فصل  يلِ فطيم من ذات حافر الفر  وغريه ألي الفلو بذلك ألنه فُ  لهو امل

 .عنها 

 :والقلوص " أو قـَُلوَصةفلوه  ", وجاء يف رواية أخرى عند مسلم الفصيل ولد الناقة إذا ُفِصل من إرضاع أمه ( : ( َفِصيَلهُ ) )
 يلهأو فص هُمْهره أو رضيع)) عند البزار و (( أو ْمهره  هفلو )) الناقة الفتية الصغرية كاجلارية من النساء , وجاء عند التمذي هي 
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هر والرضيع كلها روايات لتقريب الصورة يف تدرج الصغري يف الكرب فكذلك الصدقة تربو عند (( 
ُ
والَفُلو والفصيل والقلوص وامل

 .القيامة أعظم من اجلبل الرمحن حىت تكون يوم 

 : من فوائد الحديث 

  اَل يَرْقَبُل اهلل"َ شرول قبول الصدقة أن يكون مال الصدقة حالاًل ألنه من على أن  يف احلديث داللة: الفائدة األولى 
 " ِفالَّ الطَّيِّلَ 

كانت الصدقة من مال حرام لقول مل يكن حالالً فليس بطيب , وتقدم يف أول كتاب الطهارة أن موانع قبول الصدقة إذا   وما
رضي اهلل عنه  -رواه مسلم من حديث أيب هريرة  "ال يقبل اهلل صالة بغير طهور وال صدقة من ُغلول " :  -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيب

قبله اهلل ك فكل مال حرام فليس بطيب فال يل, والغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة , وحديث الباب أعم من ذ-
  ( 364: البقرة ){َأنِفُقوْا ِمن طَيَِّباِت َما َاَسْبُتْم  }:نفق من الطيب فقال تعاىلنتصدق و نواهلل عز وجل أمرنا أن .  تعاىل 

"  : -صل ى اهلل عليه وسل م  -مواضع الصدقة لقول النيبفليتحر  راد أن يتصدقيف احلديث داللة على أن من أ :الفائدة الثانية 
 "َضُعَها ِفي َحقَِّهافَريَ 

  أن اإلنسان  ذلك وجهو ديث يدل على سعة فضل اهلل عز وجل وما عنده من حسن اجلزاء , احليف  :الفائدة الثالثة
صغريه  اإلنسانيريب إذا تصدق بصدقة يسرية لو كانت مترة وحنوها , فإن اهلل عز وجل لسعة فضله يربيها عنده كما 

شياء الصدقة ولو كانت قليلة , فكم من أاجلبل , وهذا فيه عدم التقليل من شأن  حىت تكون يوم القيامة أعظم من
 صدقة ل يقدمها صغرية نتقللها يف الصدقة وهي يوم القيامة تكون أمثال اجلبال , وعندها يتحسر اإلنسان ملاذا ال

  الحدي  يدل على فثبات اسم و ثالث صفات هلل تعالى  :الفائدة الرابعة:-  

 {الرَّْحمرِن الرَِّحيِم  (2) اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِمين }اسم ثابت هلل عز وجل بالكتاب كقولة تعاىل  "الرمحن "  فاالسم هو
حديث الباب , واسم الرمحن  يقتضي صفة الرمحة وهي صفة ذاتية فعلية ثابتة بالكتاب والسنة , والسنة كما يف (  3-1: الفاحتة )

 . اليت دل عليها حديث الباب  الصفة األولى, وهذه  ههتا على الوجه األكمل الذي يليق  اللوهي صفة كمال جيب إثبا

نثبتها كما نثبت باقي صفاته من غري حتريف وال   ذاتية خربيةاليمني , وهي صفة ليد اهلل تعاىل , واليدان صفة :  الصفة الثانية
وهذا  "مالئى  " يمين اهلل"ويف رواية   يد اهلل" ه الصفة يف حديث وال متثيل , وتقدم الكالم على هذ تكييف من غريو تعطيل 

 . القرليب و كاملازري والقاضي عياض - عفا اهلل عنهم -بعض العلماء  لاحلديث دل  على إثبات اليمني هلل عز وجل , وأو  
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 هلتأويالت اليت ليس هلا وجهذه الصفة عند شرحهم هلذا احلديث وهو وجه من التأويل ذكره النووي وابن حجر وهو من ا
 باليمني وهذا تأويل القبول والرضا هلذه الصدقة ولذا عرب   عن وإمنا هي كناية وهلم أن اليمني ال يراد هبا جارحةيف مجلة ق افقالو 

 هل السنة واجلماعة من غري تأويل وال تعطيلجب إثبات هذه الصفة كما هو مذهب أوالوا, وإجراء الصفة على غري ظاهرها 
 .( [ 61/2)واملفهم للقرليب ( 1311)حديث (  2/  212) والفتح ( 1113)حديث (  4/ 124) نظر شرح النووي ا]  ومن غري تكيف وال متثيل

هلل  حاديث الصحيحة منها حديث الباب وحنن نثبتها عز وجل باألية ثابتة هللخرب  وهي صفة ذاتية: الكف : الصفة الثالثة 
 .سبحانه من غري تأويل وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل  ةق بذاته العليالالئ عز وجل على الوجه الكامل

=================================== 

َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر  َوِفذَّ الّلهَ . َأيرَُّها النَّاُ  ِفذَّ الّلَه طَيِّل  اَل يَرْقَبُل ِفالَّ طَيِّباً »:  قَاَل َرُسوُل الّلهِ : وَعْن َأيب ُهَريـْرََة , قَالَ  -32
يَا َأيرَُّها الَِّذيَن }: َوقَالَ  {يَا َأيرَُّها الرُُّسُل ُاُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحاً ِفنِّي ِبَما تَرْعَمُلوَذ َعِليم  }: فَرَقالَ . بِِه اْلُمْرَسِلينَ 

يَا َرب  يَا َرب  . مَيُدُّ يََدْيِه ِإىَل الس َماءِ . َأْشَعَث أَْغبَـرَ . مُث  ذََكَر الر ُجُل يُِطيُل الس َفرَ  .« {آَمُنوا ُاُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْرَناُامْ 
ِلك. َوَمْطَعُمُه َحرَاٌم, َوَمْشَربُُه َحرَاٌم, َوَمْلَبُسُه َحرَاٌم, َوُغِذَي بِاحلَْرَامِ   رواه مسلم «  ؟فََأَّن  ُيْسَتَجاُب ِلذ 

 :اظ الحديث ألفشرح 

ُقل الَّ َيْسَتِو  }وضد الطيب هو اخلبيث قال تعاىل  اهر منزه عن النقائصلكلمة ليب مبعو ( : ( ِفذَّ الّلَه طَيِّل  ) )
عز وجل شيء من النقص والعيب فهو عز وجل ليب يف  هومعو أن اهلل ليب أي ال يلحق [111:املائدة ]{اْلَخِبيُ  َوالطَّيِّلُ 
 وأفعاله وأقواله ويف كل ما يصدر منه  ذاته ويف أألائه

 مغرب البدن فالشعث يف اجلسد , والغربة يف سائر اجلسد : أي مفتق شعر الرأ  , أغرب : أشعث :  (( َأْشَعَ  َأْغبَررَ  ))

 .عبارة تبني هيئة من يدعو ربه :  (( يَُمدُّ يََدْيِه ِفَلى السََّمارِ ) )

 هنا تغذى باحلرام أفيف الذال مع كسرها أي سي بضم الغني و ُغذِ ( : ( َوُغِذَ  بِاْلَحَرامِ ) )

ِلك) ) هاًل لاجابة من كانت هذه حالته وقد يستجيب أنه ليس أأي كيف يستجيب اهلل له واملعو ( : ( فَأَنَّى ُيْسَتَجاُب ِلذم
 . اهلل له تفضاًل وكرماً 

 : من فوائد الحديث 
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 ن من موانع قبول الصدقة التصدق باحلرام ألن اهلل ليب ال يقبل إال ليباً يف احلديث دالله على أ :ولى الفائدة األ
هلل تعاىل ولذا قال  لصاً وما كان حراماً فليس بطيب وكذا يف بقية األعمال واألقوال فال يقبل إال ليب وهو ما كان خا

 [ 11فالر  ]{ُه ِفلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّل َواْلَعَمُل الصَّاِلُت يَرْرفَرعُ }: تعال 

  وهذا يشمل كما تقدم ليب ذاته وأألائه( الطيب  ) يف احلديث داللة على إثبات اسم اهلل تعاىل  :الفائدة الثانية 

 اً وصفاته وأفعاله وأحكامه وكل ما يصدر منه فال نقص وال عيب فيها بوجه من الوجوه تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبري  
 واحلسو اسم تفضيل فال,  [ 181األعراف  ] {َوِلّلِه اأَلْسَمار اْلُحْسَنى}:  وهو القائل ألن أألائه تعاىل كلها حسو, 

" والصلوات والطيبات : "   -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال ابن القيم يف شرحه لقوله . اد يف أألاء اهلل ماثتمل النقص أبداً 
ر عنه إال ليب وال يصعد إليه إال ليب وال يقرب منه إال وال يصد( الطيب ) واأله : وذلك يف دعاء التشهد : "

عنه  ةليب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله ليب والعمل الطيب يعرج إليه , فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادر 
فإن كان هو سبحانه ليب على اإللالق فالكلمات الطيبات , واألفعال الطيبات , والصفات ... ومنتهية إليه 

إال بطيبته  سبحانه فطيب  يءحد سواه , بل ما ليب شأبات , واألألاء الطيبات كلها له سبحانه ال يستحقها الطي
 ( [  311,  313) نظر الصالة وحكم تاركها ص ا] "فكل ما سواه من آثار ليبته , وال تصلح هذه التحية الطيبة إال له 

  يؤخذ منها أمران  " ِفذَّ الّلَه َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر بِِه اْلُمْرَسِلينَ وَ :" -صلى اهلل عليه وسلم  – قوله :الفائدة الثالثة:-  

يَا َأيرَُّها الرُُّسُل ُاُلوا ِمَن }: , ومن ذلك قال اهلل عز وجل هلم  أذ الرسل عليهم الصالة والسالم يؤمروذ وينهوذ-1
 . فأمرهم باألكل من الطيبات والعمل الصاحل  [ 11املؤمنون ] {َمُلوَذ َعِليم  الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلحاً ِفنِّي ِبَما تَرعْ 

يَا َأيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُاُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْرَناُاْم َواْشُكُروْا لِّلِه ِفذ ُانُتْم }: , ومن ذلك أذ المؤمنين مأموروذ ومنهيوذ -3
واملؤمن كلما كان أكثر امتثااًل ألمر اهلل عز وجل كلما كان أقوى إمياناً , وبالعكس مع أوامر اهلل  [ 143 :البقرة ]  {ِفيَّاُه تَرْعُبُدوَذ 

كلما كان متهاوناً هبا ومقتفاً للمنهيات كلما ضعف اإلميان يف القلب وكلما متادى يف ذلك كلما مات يف كثري من جوانب 
 .االستقامة نسأل اهلل السالمة والعافية 

 احلديث فيه داللة على التحذير البالا والنهي الشديد عن أكل احلرام , وذلك من عدة وجوه  :دة الرابعة الفائ:- 
م ما عنده من كسب احلرام يف وجوه أن اهلل عز وجل ليب ال يقبل إال ليباً , وآكل احلرام لو أراد أن يقد  :  األول

 . الصدقة فلن يقبل منه 
-صلى اهلل عليه وسلم  -طيبات , وهذا أمٌر أمر اهلل به املرسلني واملؤمنني كما بي نه النيب األمر باألكل من ال:  الثاني
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وقال  {يَا َأيرَُّها الرُُّسُل ُاُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت }: يف حديث الباب وهذا يفيد بأمهية املأمور به فقال تعاىل للمرسلني 
 . ومن أكل احلرام فقد خالف هذا األمر  {ْا ُاُلوْا ِمن طَيَِّباِت َما َرزَقْرَناُاْم يَا َأيرَُّها الَِّذيَن آَمُنو }: تعاىل للمؤمنني 

بعد ما  -صل ى اهلل عليه وسل م  -جاء بآداب الدعاء العظيمة إال أن النيبأنه استبعاد إجابة دعاء آكل احلرام مع : الثال  
أَ " :  أن مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه من احلرام قال بني   ِلكََ  أي وكيف يستجاب له ل  " نَّى ُيْسَتَجاُب ِلذم

 ذكر  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن النيب ذلك هووجيف احلديث داللة على بعض أسباب إجابة الدعاء , :  الفائدة الخامسة
اب فجابة فمن أسبما يوجب قبول الدعاء يف حال الرجل الذي ذكره , إال أنه منعه أكله ولبسه للحرام من اإلجابة , 

  -:دي  الباب حالدعار في 

ذلك ما ويؤيد  " يُِطيُل السََّفرَ "  –صلى اهلل عليه وسلم  -, وهذا يؤخذ من قول النيب السفر وفطالته من أسباب فجابة الدعار  -2
ثالث دعوات مستجابات  ":  -صلى اهلل عليه وسلم  –قال النيب  -رضي اهلل عنها –رواه أمحد وأبو داود والتمذي من حديث أيب هريرة 

 . "الوالد على ولده , ودعوة المسافر , ودعوة المظلوم : ال شك فيهن 

 "أشع  أغبر  :" –صلى اهلل عليه وسلم  -, وهذا يؤخذ من قول النيب التواضع في الهيقة حال الدعار من أسباب ااجابة -6
أي لصالة االستسقاء متبذاًل متواضعاً متضرعاً كما جاء يف حديث لطلب السقيا  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ويؤيد ذلك خروج النيب

 . عن التمذي وصححه , واملقصود أن اإلنسان يف دعائه يقبل هبيئة الذليل الضعيف  -رضي اهلل عنهما  - ابن عبا 

 ((دُّ يََدْيِه ِفَلى السََّماِر َيمُ ) ): -صلى اهلل عليه وسلم  -, وهذا يؤخذ من قول النيب  رفع اليدين من أسباب فجابة الدعار -2
 -قال النيب  -رضي اهلل عنه  -احلافل يف الفتح من حديث سلمان الفارسي  هويؤيد ذلك ما رواه أمحد وأبو داود والتمذي  وحسن

ه رفع اليدين وورد عن ( ( فذ اهلل حيي اريم يستحي فذا رفع الرجل فليه يديه أذ يردهما صفراً خائبتين )): -صلى اهلل عليه وسلم 
يف االستسقاء والدعاء ألهل بدر وغريه من املواضع ورفع اليدين من آداب الدعاء إال ما ورد يف بعض املواضع من عدم رفع 

فإذا دعا اخلطيب ( وهو للب إمساك املطر ) اء صحاليدين كأثناء دعاء خطيب اجلمعة على املنرب يف غري االستسقاء واالست
فإنه ال يرفع يديه وال املأموم يرفع يديه ملا جاء يف صحيح مسلم عن  يننني أو اجملاهدمخرها  للمؤ يف خطبة اجلمعة أو يف آ

قبح اهلل ها اليدين , ولقد رأيت رسول اهلل ": أنه رأى بشر بن مروان على املنرب رافعاً يديه فقال  -رضي اهلل عنه  - رؤيبة عمارة بن
بني ـ اليدين يف أدعية الصالة ك وكذا ال يشرع رفع" قول بيده هكذا , وأشار بأصبعه املسبحة ما يزيد أن ي -صل ى اهلل عليه وسل م  -
 . كثرة ما يصلي   مع -صل ى اهلل عليه وسل م  -لعدم وروده عن النيب الدعاء بعد التشهد األخري وحنوها و  تني سجدال
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ويؤيد ( يَا َربِّ يَا َربِّ ) :  -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيب , من أسباب إجابة الدعاء , وهذا يؤخذ من قول االحا  بالدعار -3
: )) أمام ربه كأنه يقول  استضعافهه وهذا في( يَا َربِّ يَا َربِّ ) :  هذلك التوسل إىل اهلل تعاىل بالربوبية , وهذا يؤخذ من قول

رَبرََّنا اَل تُزِْغ قُرُلوبَرَنا بَرْعَد ِفْذ } : رية جداً قال تعاىل بلفل الربوبية كث ةواألدعية يف الكتاب والسنة املصدر (( نت ريب أنت ريب أ
 [. 8:آل عمران] {َهَديْرتَرَنا َوَهْل لََنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِفنََّك َأنَد اْلَوهَّاُب 

رَبرََّنا }: , وقال جل شأنه [ 192:آل عمران] {َمَع األبْرَراِر رَبرََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَرَنا وََافِّْر َعنَّا َسيَِّقاتَِنا َوتَرَوفرََّنا }:, وقال اهلل تعاىل 
َنا َمَع الشَّاِهِديَن  نَزْلَد َواترَّبَرْعَنا الرَُّسوَل فَاْاُتبرْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ وغريها من اآليات وكذا   [ 12:آل عمران ]{آَمنَّا ِبَما َأ

  .السنة , بل هو لفل يدعو به الكفار وإبليس إلقرارهم بالربوبية 

 : -صل ى اهلل عليه وسل م  -من أسباب إجابة الدعاء وهذا يؤخذ من قول النيب فطابة المطعم والمشرب والملبس -1

ِلك. َوَمْطَعُمُه َحَرام , َوَمْشَربُُه َحَرام , َوَمْلَبُسُه َحَرام , َوُغِذَ  بِاْلَحَرامِ  ))  يث وتقدم بيان داللة هذا احلد ((فَأَنَّى ُيْسَتَجاُب ِلذم
 . على النهي الشديد عن أكل احلرام 

لدعاء سيأيت بياهنا يف موضعها اسباب إجابة الدعاء وهي الواردة يف حديث الباب , وهناك أسباب أخرى إلجابة هذه بعض أ
 . بإذن اهلل تعاىل 

======================================== 

 ( وأنها حجاب من النار أو كلمة طيبة،، الحث على الصدقة ولو بشق تمرة : )باب

نَرُه تُرْرُجَمراذ  . َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِفالَّ َسُيَكلُِّمُه الّلهُ » :قَاَل َرُسوُل الّلِه : وَعْن َعِدي  ْبِن َحامتٍِ , قَالَ  -37 َنُه َوبَريرْ  فَريَرْنظُررُ . لَْيَس بَريرْ
. َويَرْنظُررُر بَرررْيَن يََديْررِه فَررالَ يَرررَرىم ِفالَّ النَّرراَر تِْلَقرراَر َوْجِهررهِ . َأَم ِمْنررُه فَررالَ يَرررَرىم ِفالَّ َمررا قَرردَّمَ َويَرْنظُررُر َأْشرر. َأْيَمررَن ِمْنررُه فَررالَ يَرررَرىم ِفالَّ َمررا قَرردَّمَ 

 . « فَِإْذ َلْم َتِجُدوا, فَِبَكِلَمٍة طَيَِّبةٍ  » :ويف رواية    .«فَاترَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرةٍ 

بَينا أنا عنَد النيب  صلى اهلل عليه وسلم ِإذا أتاُه رُجٌل فَشكا إِليِه الفاقَـَة, مث  أتـاُه آَخـُر فشـكا إِليـه  :عدي قال : ويف رواية للبخاري 
فِإذ طالْد بَك َحياة  لتَرَرَينَّ الظَّعينرَة : قال .مل أَرها, وقد أُنِبئُت عنهـا: قلتيا َعِد ُّ, هل رأيَد الِحيرَة ؟  :َقطَع السبيل, فقال

 قلــُت فيمـــا بيــين وبـــنَي نْفســي فـــأُين ُدّعــاُر لَـــ ء الـــذينَ ُل مرررَن الِحيرررِة حترررى َتطررروَف بالكعبررِة ال تخررراُف أحرررداً ِفال اهلَل ر َترتِحرر
ولرقْن . ِاسرَرى برِن ُهرُمرزَ : ِكسـَرى بـن ُهرُمـَز ل قـال: قلـتُ . ر ولرقْن طالَرْد برَك حيراة  لُتفرَتحنَّ ُانروُز ِاسرَرى, قد َسـع روا الـبالَد ل

 َك حياة  لَتَرَرينَّ الرجَل ُيخرُس ِمْلَر افِِّه من ذهٍل أو فضٍة َيطُلُل َمن يَقبلُه منُه فال َيِجُد أحداً يَقبلهُ طالد ب
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فرأيــُت الظعينـــة ترحتــُل مـــَن احلِـــريِة حــىت تطـــوَف بالكعبــِة ال ســـاُف ِإال اهلَل, وكنـــُت فــيمن افتـــتَح كنـــوَز  : قـــال عـــدي  . ........منرره 
 .«ُ رُج ِملَء كفه: ولئْن لالت بكم حياٌة لَتَـَرُون  ما قال النيبُّ أبو القاسم صلى اهلل عليه وسلم كسَرى بِن ُهرُمَز,

  :ألفاظ الحديث شرح 

 . بفتح التاء وضمها جيوز الوجهان , والتمجان هو املفسر للكالم املوضح له عن لسان بلسان آخر ( : ( تُرْرُجَماذ   ))

انظر املفهم ] . تأنيث أشأم  والشؤمى,  ىوالشؤمأي عن ميينه ومشاله , مأخوذ من اليد اليمو :   (( َم ِمْنهُ َأْشأَ , َأْيَمَن ِمْنُه  ))

 ( [ شأم ) وانظر النهاية مادة ( 2/63)

من الصدقة وعمل الرب شق التمرة نصفها وجانبها , واملعو اجعلوا بينكم وبني النار وقاية  : (( فَاترَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرةٍ  ))
 .ولو بشيء يسري قدموه 

 . ة هي الفقر وقلة ذات اليد قالفا:  (( فَشكا ِفليِه الفاَقةَ  ))

 . أي قطع الطريق :  (( فشكا ِفليه َقطَع السبيل ))

ن الكوفة بكسر احلاء وسكون الياء وفتح الراء , كانت بلدة حتت ملك فار  , تبعد ع: احلرية :  (( هل رأيَد الِحيرةَ  ))
ميال على موضع يقال له النجف , وهذه البلدة كانت مسكناً مللوك العرب يف اجلاهلية وكان ملكهم يومئذ إيا  بن أثالثة 

) حديث (   6/438) انظر الفتح ] .(  ين ُدّعاُر َل ءفأ : )نذر , وهلذا قال عدي بن حامت بعد قتل النعمان بن امل هايولقبيصة الطائي 

 ( [  114) ر أللس احلديث النبوي لشوقي أيب اخلليل ص وانظ(  2191

 . الظعينة هي املرأة يف اهلودج , والظعينة يف األصل اسم للهودج ( :  لتَرَرَينَّ الظَّعينةَ ) 

 ي احلديث , وبالدهم مااو قبيلة مشهورة منها عدي بن حامت ر ( ليء : )  (( ين ُدّعاُر طَيىر الذيَن قد َسعَّروا البالدَ فأ))
وليس عيباً يف هذه القبيلة وإمنا كما يكون يف سائر القبائل , والدعار مجع (  ردعا) بني العراق واحلجاز , ويف هذه القبيلة 

 . وهو الفزع , فاملقصود بالدعار قالع الطريق  عرمن الذ( ذعار ) غري ( دعار ) داعر وهو اخلبيث املفسد قالع الطريق , 

 ( [  2191) حديث (  439/  6) انظر الفتح ] . قدوا نار الفتنة ومألوا األرض شراً وفسادا أي أو :  (( قد َسعَّروا البالدَ   ))
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ألنه الذي ميلكهم يف ذلك ( كسرى )  -صل ى اهلل عليه وسل م  -املقصود به ملك فار  , وقال النيب:  (( انوَز اسَرى بِن ُهرُمزَ ))
كسرى كان عظيماً يف نفسه ذلك الوقت ولذا و بن املنذر يف احلرية مث قتل ,  الوقت كسرى بن هرمز والعرب ميلكهم النعمان

 . كسرى بن هرمز : استفهم عدي متعجباً فقال 

 ....هفظلااذوف هنا يف معو حديث الباب حذف اختصاراً , و :  (( قال عدي  . ........فال َيِجُد أحداً يَقبلُه منه))

أمل أبعث إيك رسواًل فيبلغك ل :  أحد يوم يلقاه وليس بني وبينه ترمجان يتجم له , فيقولن وليلقني اهلل فال جيد أحداً يقبله ) 
بلى فينظر عن ميينه فال يرى إال جهنم , وينظر عن يساره فال يرى إال جهنم , قال : أمل أعطك ماالً وأفضل عليك ل فيقول 

, قال  َفِإْذ َلْم َتِجُدوا, فَِبَكِلَمٍة طَيَِّبةٍ  َفاترَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرةٍ : يقول  -م صل ى اهلل عليه وسل   -ألعت النيب : -رضي اهلل عنه  -عدي 
 . احلديث .. (( فرأيت : عدي 

 :من فوائد الحديث 

  ه صلى اهلل علي -احلث على الصدقة ولو كانت قليلة حيث قال النيب  -رضي اهلل عنه  -يف حديث عدي :الفائدة األولى
وتقدم معنا الكالم عن الكلمة الطيبة , ( فَِإْذ َلْم َتِجُدوا, فَِبَكِلَمٍة طَيَِّبةٍ )(  فَاترَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرةٍ ) -وسلم 

 . ب لقلب إنسان سواء كانت مباحة ومشروعة وهذا من باب أوىل يوهي ما فيها تطي

  لطيبة يف حديث الباب يشري إىل أمرين حلث على الصدقة والكلمة اا :الفائدة الثانية:-  

 . أن الصدقة ولو بالقليل والكلمة الطيبة سببان من أسباب النجاة من النار :  األول

 . عدم احتقار القليل من العمل وأنه مقبول , فالصدقة وإن قل ت , والكلمة الطيبة قد ينجيان العبد من النار : الثاني 

  وهذا اللقار يتميز بما يلي اب يدل على أن لكل عبد لقاء مع اهلل جل  وعال , حديث الب :الفائدة الثالثة:- 

  .سيكلمه أن اهلل عز وجل  -أ  

 .بربه ليس بينهما أي أحد ال ثتاج إىل أي متجم يتجم بينه وبني اهلل جل وعال  دأنه سينفر  -ب  

 . عن اهلل جل وعال هجبليس هناك حجاب ث  -ج 

                      .   املوقف سريى ما قد م حميطاً به عن ميينه ومشالهنه يف ذلك أ -د 
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 . إن حاله كاإلنسان الذي دامهه أمر فيلتفت مييناً ومشااًل يطلب فيه العون  :ل قيف: واختلف يف سبب التفاته مينيا ومشاال 

نار ألنه النار , فال يرى إال ما يفضي إىل الإن سبب االلتفات رجاء أن جيد لريقاً يذهب فيها ليحصل النجاة من :  وقيل
(  393/  11)انظر الفتح ]  "فينظر عن يمينه فال يرى فال جهنم , وينظر عن يساره فال يرى فال جهنم  "جاء يف رواية البخاري 

  ( [                                                                          6129) حديث 

وينظر بين يديه فال يرى فال  ":  -صلى اهلل عليه وسلم  – منه تلقاء وجهه , لقول النيب ةالنار يف ذلك املوقف قربي أن -هـ 
            .هل املوقفأفيا له من موقف عظيم نسأل اهلل فيه النجاة والسالمة , وفيه دليل على قرب النار من  "النار تلقار وجهه 

  أي ثجبه عن اهلل تعاىل   "ليس بينه وبينه ترجماذ وال  حجاب يحجبه ": رواية البخاري قوله يف  :الفائدة الرابعة
  -:ختلف في معنى الحجاب او , 

 . حجاب معنوي ال حسي , ألن اهلل عز وجل منزه عما ثجبه إذ احلجاب إمنا ثط  مبقدار حمسو   هو:  فقيل

 .  هن هذا تأويل وإجراء هلذا الوصف والنص على غري ظاهر بل هو حجاب حسي بالنسبة للمخلوقني , وال شك أ:  وقيل

هو حجاب حقيقي ال معنوي وال جمازي جاءت األحاديث األخرى مبينة هلذا احلجاب ففي :  والصواب أذ يقال
وجهه في جنة وما بين القوم وبين أذ ينظروا فلى ربهم فال ردار الكبريار على " :  -صل ى اهلل عليه وسل م  -الصحيحني قال النيب

حجابه النور لو اشفه ألحرقد "  :  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال النيب -رضي اهلل عنه  -وجاء يف صحيح مسلم عن أيب موسى  "عدذ 
ففي هذين احلديثني إثبات أن هلل تعاىل رداء الكربياء على وجهه سبحانه  " سبحات وجهه ما انتهى فليه بصره من خلقه 

به سبحانه من  ه من خلقه , وهو حجاب حقيقي يليقنتهى إليه بصر االو كشفه ألحرقت سبحات وجهه موأن حجاب النور 
ه سبحانه كما هو مذهب أهل السنة لبته كما نثبت سائر الصفات الثابتة نثغري تكييف وال متثيل وال حتريف وال تعطيل 

 . واجلماعة 

عاىل إثباتاً يليق به سبحانه من غري تكييف وال متثيل وال حتريف وال على إثبات صفة الكالم هلل ت ةوأيضاً احلديث فيه دالل
وتقدم الكالم عن إثبات صفة الكالم  " َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِفالَّ َسُيَكلُِّمُه الّلهُ "  - صلى اهلل عليه وسلم -تعطيل , وهذا يؤخذ من قوله 

 .ميانهلل تعاىل يف كتاب اإل

  ن اهلل تعاىل يكلم عباده املؤمنني يف اآلخرة من غري واسطة أالباب إثبات  يف حديث :الفائدة الخامسة. 
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  وذلك يف رواية البخاري حيث بشرهم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -حلديث داللة على معجزة النيب ايف  :الفائدة السادسة
عراق إىل مكة ال ساف أحداً إال اهلل رض الترحتل فيه املرأة من أباألمان بعد ما شكي إليه قطاع الطريق فبشرهم بزمان 

 . فبشرهم بكنوز كسرى  لقلة املاو , وبشرهم بالغو واملال بعدما شكي إليه الفقر 

  َف بالكعبِة ال تخاُف لتَرَرَينَّ الظَّعينَة َترتِحُل مَن الِحيرِة حتى َتطو  ": -صلى اهلل عليه وسلم  -قول النيب  :الفائدة السابعة
منت على نفسها كأن تكون أ ااستدل به بعض العلماء , على جواز سفر املرأة للطاعة من غري حمرم إذ" اهللأحداً ِفال

عند حديث ابن  ةالف يف املسألاخل, وسيأيت ذكر   -رمحه اهلل  - ختاره شيخ اإلسالم بن تيميةامع مجع نسوة وحنوه , و 
 . "مع ذ  محرمال تسافر امرأة فال "  هاملتفق علي -رضي اهلل عنهما  - عبا  

لَتَرَرينَّ الرجَل ُيخرُس ِمْلَر افِِّه من ذهٍل أو فضٍة َيطُلُل َمن يَقبلُه منُه فال  " –صلى اهلل عليه وسلم  -قول النيب  :الفائدة الثامنة 
يف زمن عمر بن و أ -السالم هعلي -وذلك لعدم الفقراء ,  واختلف يف ذلك الزمن مىت هل يف زمن عيسى "  .َيِجُد أحداً يَقبلُه منه

رضي اهلل عنه  -الزمانني يقع فيه ذلك , لكن حديث عدي  كالل وتقدم ذكر اخلالف قريباً , وتقدم أن   -رمجه اهلل  -عبد العزيز 

وال شك يف : )) فقال  -رمحه اهلل  -واختاره ابن حجر  -اهلل  هرمح -أن املقصود به عصر عمر بن عبد العزيز  يف الباب ظاهره -
 [  439/  6انظر الفتح ] (( ولقْن طالد بَك حياة    )) :ا االحتمال على األول لقوله يف احلديث رجحان هذ

================================================ 

َءُه قـَـْوٌم ُحَفـاٌة عُـرَاٌة جُمْتَـايب الن َمـاِر أَِو َفَجـا: قَـالَ . يف َصـْدِر النـ َهـارِ  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -ُكن ا ِعْنَد َرُسـوِل اللّـِه : َعِن َجرِيٍر , قَالَ  -38
ِلَمـا رََأى  هِبِـْم ِمـَن  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  -فـََتَمع ـَر َوْجـُه َرُسـوِل اللّـِه . بَـْل ُكلُُّهـْم ِمـْن ُمَضـرَ . َعـام تـُُهْم ِمـْن ُمَضـرَ . ُمتَـَقل ِدي السُُّيوفِ . اْلَعَباءِ 
يَررا َأيرَُّهررا النَّرراُ  اترَُّقرروا رَبَُّكررُم }: مُث  َخطَــَب فـََقــالَ ( الظهــر : ويف روايــة ) َفَصــل ى . فَــَأَمَر بِــاَلالً فَــَأذ َن َوأَقَــامَ . َخــرَجَ  فَــَدَخَل مُث  . اْلَفاقَــةِ 

اترَُّقرروا اهلل َوْلتَرْنظُررْر }: الـ يِت يف احلَْْشــرِ  َواآليَــةَ  {ِفذَّ اهلل َاراَذ َعلَررْيُكْم رَِقيبرراً } .ِإىَل  آِخــِر اآليَــةِ  {الَّرِذ  َخَلَقُكررْم ِمررْن نَرْفررٍس َواِحرَدةٍ 
( َحـىت   قَـالَ )َتَصدََّق رَُجل  ِمْن ِديَنارِِه, ِمْن ِدْرَهِمِه, ِمْن ثَرْوبِِه, ِمْن َصراِع بُرررِِّه, ِمرْن َصراِع َتْمررِِه  {نَرْفس  َما َقدََّمْد ِلَغٍد َواترَُّقوا اهلل

َهاَفجَ : قَالَ « َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرةٍ   َحىت   . مُث  تـََتابََع الن ا ُ : قَالَ . َبْل َقْد َعجَزتْ . اَء َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر ِبُصر ٍة َكاَدْت َكفُُّه تـَْعِجُز َعنـْ

صـل ى اهلل  -فـََقـاَل َرُسـوُل اللّـِه . َكأَنـ ُه ُمْذَهبَـةٌ . يـَتَـَهل ـلُ  -صـل ى اهلل عليـه وسـل م  - َحىت   رَأَْيُت َوْجـَه َرُسـوِل اللّـهِ . رَأَْيُت َكْوَمنْيِ ِمْن لََعاٍم َوثَِيابٍ  

ُقَص ِمْن ُأُجورِِهمْ . َمْن َسنَّ ِفي اِاْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة, فَرَلُه َأْجُرَها, َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها بَرْعَدهُ » :  -عليه وسل م   ِمْن َغْيِر َأْذ يَرنرْ

ُقَص ِمرْن َأْوزَارِِهرْم . ُسرنًَّة َسريَِّقًة, َاراَذ َعَلْيرِه ِوْزرَُهرا َوِوْزُر َمرْن َعِمرَل ِبَهرا ِمرْن بَرْعرِدهِ  َوَمْن َسنَّ ِفري اِاْسراَلمِ . َشْير    ِمرْن َغْيرِر َأْذ يَررنرْ
   .«َشْير  
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 : تخريج الحديث  

( من النار باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة ليبة وأهنا حجاب ( ) كتاب الزكاة ) احلديث أخرجه مسلم يف 
) حديث ( باب التحريض على الصدقة ( ) كتاب الزكاة ) وأخرجه النسائي يف , وانفرد به عن البخاري (  1114) حديث 
 ( 312) حديث ( باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( ) املقدمة ) وأخرجه ابن ماجه يف , (  3113

 :شرح ألفاظ الحديث 

 . نهار أي يف أول ال:  (( النرََّهارِ  َصْدر ))

 . قليلي الثياب , والعراة من ظهرت عوراهتم : ليس عليهم نعال أو خفاف , عراة : حفاة :  (( ُحَفاة  ُعَراة   ))

بكسر النون مجع منرة بفتح النون , وهي ثياب صوف خمططة , كأهنا أخذت من لون : الن مار :  (( ُمْجَتاِبي النَِّمارَِأِو اْلَعَبار ))
  ( [منر ) انظر النهاية مادة ]  .ن السواد والبياض , واملقصود أهنم قدموا وعلهيم ثياب صوف خمططةالنمر ملا فيها م

 [  2/63انظر املفهم ] .فتح العني مجع عباءة أو عباية لغتان وهي أكسية غالظ خمططة أيضاً ب: العباء 

 . أي مقطوعي أوسال النمار : جمتايب 

قبيلة عدنانية كانوا يشكلون الكثرة : أي أغلبهم بل كلهم من مضر , ومضر :  (( ُالُُّهْم ِمْن ُمَضرَ   َبلْ . َعامَّتُرُهْم ِمْن ُمَضرَ  ))
انظر معجم أعالم منت احلديث امد .] هم من أشراف قبائل العرب سه يف مكة واحلرم فمن القبائل العدنانية يف احلجاز وكانت هلم الريا

 ( [  391) التنوخي ص 

ملا شق عليه حني رأي  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أي تغري وجه النيب: تعمر  (( ِمَن اْلَفاَقةِ  َوْجُه َرُسوِل الّلِه ِلَما رََأىم ِبِهمْ فَرَتَمعََّر  ))
 . فقرهم 

بالفتح اسم : لَكوم , واو م كُ  بفتح الكاف وضمها , بالضم اسم ملا( : كومني : )  (( َحتَّىم رََأْيُد َاْوَمْيِن ِمْن طََعاٍم َوثَِيابٍ  ))
انظر ]  .بالرابية , وهذا اختيار القاضي عياض والقرليب  ه, واألوىل هنا الفتح ألن املقصود الكثرة والتشبيللمكان املرتفع كالرابية 

  ( [ 63/  2) واملفهم ( 1114/  4) شرح مسلم للنووي 

ضبطت على وجهني أشهرمها بالذال مث هاء مفتوحة مث ( : ُمْذَهَبة : )((  ُه ُمْذَهَبة  َاأَنَّ . َحتَّىم رََأْيُد َوْجَه َرُسوِل الّلِه يَرتَرَهلَّلُ  ))
بالدال والنون ذكره احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني ومل يذكر ( مدهنة ) باء واملعو كأنه آلة أو فضة مذهبة , الوجه الثاين 
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تشبيه صفاء ماء املطر وهذا يوحي بستجمع فيه قرة يف اجلبل يوهو أيضاً اسم للن غريه , واملدهن هو اإلناء الذي يدهن فيه ,
النووي وهو أبلا يف حسن الوجه وإشراقه و بصفاء هذا املاء واألول أشهر واختاره القاضي عياض  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وجه النيب

 ( نفس املرجع السابق ) ملسلم واملفهم انظر شرح النووي ]  .على الوجه الثاين بالتصحيف ةوحكم القاضي عياض وغريه من األئم

إظهار ما  أي ابتدائها كما دل على حديث الباب ويدخل فيه: سن يف اإلسالم :  (( اِاْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنةً  َمْن َسنَّ ِفي ))
 من عمل هبا قتداء به فعليه وزرها ووزر ومثله من سن سنة سيئة أي ابتدائها فكان سبباً لا,  السنن على النا  من خفي

 .بعده 

 :من فوائد الحديث 

 َوَلْو  )) -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف احلديث داللة على احلث على الصدقة ولو بشيء قليل , لقول النيب:  الفائدة األولى
 .( (  ِبِشقِّ َتْمَرةٍ 

 إن  احب احلاجة فيهتم به وله حىتحينما يرى ص -صل ى اهلل عليه وسل م  -على عطف النيب  لاحلديث يد :الفائدة الثانية
على املواساة ,  هو عليه من مشقة ما رأى , وثث أصحابه يتغري وجهه ويدخل و رج ملال  -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيب 

 . يف احلديث بيان ما عليه الصحابة من الفاقة و 

  جني , وشفقة والصدقة ودفع حاجة ااتا احلديث يدل على مبادرة الصحابة وتسابقهم إىل اخلري :الفائدة الثالثة
 . م على الرب والتقوى بعضهم على بعض وتعاوهن

   رآه من التعاون واملبادرة للخريات وسد   وهتلل وجهه ملا -صل ى اهلل عليه وسل م  -ان فرح النيببياحلديث فيه  :الفائدة الرابعة 
 . اخلري أن يفرح ويظهر سروره من التعاون على ذه الصور حاجة ااتاجني , وهكذا ينبغي للمسلم حينما يرى مثل ه

   وإحياؤها يكون بإبرازها و إظهارها , احلديث فيه داللة على استحباب إحياء السنن احلسنة  :الفائدة الخامسة
جز كادت كفه تع  بصرة ففي احلديث أن النا  تتابعوا بصدقاهتم بعدما جاء الرجل – احلديثكما يف   –واالبتداء هبا 

 . أجر من عمل بعده  مثل عنها فكان كالقدوة هلم فله

   احلديث فيه داللة على التحذير من سن السنن السيئة واالبتداء هبا ونشرها وإبرزها , فإن عليه  :الفائدة السادسة
 .وزرها أي إمثها وإمث من عمل هبا من بعده 

  -:السنة على قسمين وبناء على ما سبق يؤخذ من حديث الباب أن 
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  .بالبدعةديث احلويدخل فيها البدعة من باب أوىل ,  بل إن بعض أهل العلم يفسرها يف : سنة سيقة  -2

 .ها املسلم يسنُّ هي اليت و : سنة حسنة  -6

أجر من عمل , كما  مثل فيكون له, فيقتدي به من يراه ويعمل مثل عمله , إما باالبتداء هبا فيكون أول من يبادر هبا  -أ
ة معروفة عند الصحابة ل الذي ابتدأ الصدقة مث تتابع النا  بعده , فليس يف احلديث أنه أظهر سنة جمهولة فالصدقفعل الرج
 .ادرته بالتصدق وتأثر النا  مب ابتدأ ولكنه

 يعمل هبا أحد , فيظهرها , أو مهجورة السنتيها  على النا   ىفازها حينما تكون السنة جمهولة  أو بإظهارها وإبر  -ب
وال بد أن يراعي يف تطبيقه   -صل ى اهلل عليه وسل م  -دااًل على اخلري وحميياً لسنة النيب  فصارفعله نب ه َمْن جهلها أو هجرها يكون بف

احلال والوقت األفضل الذي ال يتتب عليه مفسدة , فقد يستنكر النا  السنة بالتما  للسنة املندثرة حال النا  وتقبلهم هلا 
 . ال أو الوقت أو املكان أو االستدالل هلذه السنة ونقل كالم أهل العلم عليها سنة مبراعاة احلسبب تقصري صاحب الاملندثرة ب

 ميتتأُ  ويف هذا احلديث التغيب يف فعل السنن اليت ": يف شرح حلديث الباب  -رمحه اهلل  -ابن عثيمني  ايخنش قال -
جر من عمل هبا , وفيه التحذير من السنن السيئة , وأن من سن وتركت وهجرت , فإنه يكتب ملن أحياها أجرها وأ

سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة حىت لو كانت يف أول األمر سهلة مث توسعت , فإن عليه وزر 
رم وقريباً و أن أحداً من النا  رخص ألحد يف شيء من املباح الذي يكون ذريعة واضحة إىل اامثل ل هذا التوسع ,

, فإنه إذا توسع األمر بسبب ما أفىت به النا  فإن عليه الوزر ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة , نعم لو كان الشيء 
  ".مباحاً وال  شى منه أن يكون ذريعة إىل حمرم , فال بأ  لانسان أن يبينه للنا  

  الداللة  بدعة حسنة وبدعة سيئة , ووجه: ني ىل قسمديث الباب من قسم البدعة إاستدل باحل :الفائدة السابعة
دع وهذا أي من ابت( َمْن سن  ) , وقالوا ديث إىل سنة حسنة وسنة سيئة احليف   -صل ى اهلل عليه وسل م  -عندهم تقسيم النيب

) وانظر هتذيب األألاء واللغات للنووي (  62/  31) وجمموع الفتاوى (  369/  1) انظر مناقب الشافعي .]  التقسيم مأثور عن اإلمام الشافعي والنووي

 ( [بدع ) مادة (  33/  3

(( واجبة , مندوبة , حمرمة ومكروهة , ومباحة : البدع  سة أقسام : )) تقسيماً آخر فقال  -رمحه اهلل  - , واختار النووي 
 [  12/312, والفتح  4/136انظر شرح مسلم ] .  -رمحه اهلل  -واختاره احلافل ابن حجر

 .[  3/313وانظر الفروق للقرايف ( 143)انظر قواعد األحكام من ]  .الَقرَايف  وتلميذه العز بن عبد السالموهو اختيار 
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وألن هذه مسألة مهمة ينبين عليها جواز ما يفعله بعض النا  اليوم من عدمه , من أعمال وعبادات ال دليل عليها حبجة أهنا 
د بأذكار ولرق مل ترد يف السنة كان من املهم والتعب, وليلة اإلسراء واملعراج  ويبملولد الناحياء ليلة من قبيل السنة احلسنة كإ

 .فيها  ذكر اخلالف

 .وأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة يم السابق سبالتققالوا  فالقول األول

                                                                                                                : واستدلوا

 . حديث جرير باحلديث السابق -1

من دعا فلى هدى ااذ له من األجر مثل أجور من  ": قال   -صل ى اهلل عليه وسل م  -حديث أيب هريرة عند مسلم أن النيب -3
ُقصتبعه  ه من ااثم  مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من ذلك من أجورهم شيقا , ومن دعا فلى ضاللة ااذ علي  ال يَرنرْ

 " . آثامهم شيقا

 . احلسنة  البدعةبتفسري  " من دعا فلى هدى" فسروا  أهنم:  ووجه الداللة

  -:هذان االستدالالن مبا يلي  ونوقش

صل يف الشرع بدليل ن املقصود بالسنة احلسنة هي السنة اليت هلا أألال يدل على هذا التقسيم  جرير السابق أن حديث -أ 
ه كادت كفُّ   ةٍ ر  بصُ  ما رأى ذلك الرجل الذي جاءعلى السنة احلسنة بعد -صل ى اهلل عليه وسل م  -احلديث فقد حث النيب  مناسبة

ثمل احلديث  ه, والصدقة موجودة يف أصل الشرع وليست سنة خمتعة ومبتدعة , وعلي ةتعجز عن محلها ليخرجها صدق
 .اآلخر أيضاً 

أن السنة احلسنة والسيئة ال ميكن معرفتهما إال من جهة الشرع فالتحسني والتقبيح خمتص بالشرع ال مدخل للعقل فيه  -ب
 . وكذا الدعوة إىل اهلدى 

أن احلديث ليس فيه سوى السنة احلسنة والسنة السيئة , وليس فيه ذكر للبدعة أبداً , وكذلك احلديث اآلخر ففي  -ج
 .هلدى وليس يف االبتداع واإلحداث احلديث الدعوة إىل ا

ذلك أنه له شقني األول احلث على السنة  اربة البدع ال احلث عليها , ووجهفيه دليل على حم جرير السابق أن حديث -د
وأفضل توضيح هلا النظر يف مناسبة احلديث فقد جاءت يف الصدقة والصدقة مشروعة فالسنة احلسنة حتمل على ما , احلسنة 

وانظر موقف أهل السنة ( 1/183) انظر االعتصام للشاليب ] . , والشق الثاين السنة السيئة ويدخل يف عمومها البدع من باب األوىل  هو مشروع
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( 326-323)لدكتور أمحد عبد الكرل  صنظر أقسام البدعة وأحكامها لا, و ( 36), وانظر البدعة وأثرها لسليم اهلالي ص(  113)واجلماعة من أهل األهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي 

.] 

من السنن املستحسنة ومل ينكر عليهم  -صل ى اهلل عليه وسل م  -على عهد النيب  -رضوان اهلل عليهم  - استدلوا مبا أحدثه الصحابة -2
 :ومن أمثلة ذلك -صل ى اهلل عليه وسل م  -النيب

 يا بالل حدثني بأرجى عمل عملته في  " : -صل ى اهلل عليه وسل م  -وقول النيبعند البخاري  -رضي اهلل عنه  -أـ حديث أيب هريرة

عملت عماًل أرجى عندي أين مل أتطهر لهوراً يف ساعة  ما: نعليك بين يد  في الجنة فقال  ااسالم فإني سمعد دفَّ 
 "كتب ي أن أصلي ليل أو هنار إال صليت بذلك الطهور ما

دعوين  : وقبل أن يقتلوه قال -رضي اهلل عنه  -عند البخاري يف قصة قتل خبيب بن عدي -اهلل عنه رضي  -ب ـ حديث أيب هريرة
 .أصلي ركعتني فكان أول من سّن ركعتني عند القتل 

هلل  داحلم " فقال بعد الركوع -صل ى اهلل عليه وسل م  -يف قصة الرجل الذي دخل مع النيب  -رضي اهلل عنه  -ج ـ حديث رفاعة بن رافع 
متفق  ((  رأيد بضعة وثالثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أوالً :  -صل ى اهلل عليه وسل م  -فقال النيب  " محداً كثرياً ليباً مباركاً فيه

 . عليه وهناك أمثلة أخرى يف السنة النبوية 

 :يلي هذا االستدالل مبا ونوقش

لى عرض عوإمنا من األعمال اليت تُ , ن املستحسنة بال دليل ليست من السن -هم رضوان اهلل علي - أن هذه األعمال من الصحابة -1
 .الً الشرع فإن أقر ها وإال كانت ضال

 اً على التوقيف ألقر  ولو مل يكن باب العبادات مبني  , منها وأنكر  فأقر   -صل ى اهلل عليه وسل م  -هذه األفعال وغريها بلغت النيب -3
أنكر على أصحابه اخلوض  -صل ى اهلل عليه وسل م  -, فقد ورد أن النيب -رضوان اهلل عليهم  -  كل أعمال الصحابة-عليه وسلم صلى اهلل  -النيب 

على احلبل لدفع النوم يف  واالعتماد ه بشيء اليليق إال باهلل عز وجل , وأنكر تزكية الصحابة بعضهم لبعض,وإلراءيف القدر, 
 والدار اهلل  به الصحابة مريدين هاوغريها من األمثلة اليت فعل ,ومواصلة الصيام والقيام ,  وترك النكاح ,قيام الليل 

 .فعلوه استحسانا  مايُقرُّ وقد يُنكر في وهذا يدل على أن فعلهم قداآلخرة , 

فهو سنة تقريرية , ل السنة ال البدعة هو من قبي -رضوان اهلل عليهم  - من أفعال الصحابة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ه النيبأقر   أن ما-2
 .قراره ال من أجل عمل الصحايبأجل إ سنة من -صل ى اهلل عليه وسل م  -وإقرار النيب
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 .وفاتهصلى اهلل عليه وسلم تشريع انتهى بوتقريره  -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن اإلقرار انقطع مبوت النيب -3

( أو سن)بليس قد ابتدع إه أن يقال أن يلزم من -صل ى اهلل عليه وسل م  -حسنة ووافقها النيب  بتدعوا بدعاً أن قوهلم بأن الصحابة ا -1
حينما سرق الشيطان  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ىل فراشه وقصته مع أيب هريرةإحينما أرشد لقراءة آية الكرسي ملن آوى سنة حسنة , 

ويف احلديث أن الشيطان عّلمه  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ىل النيبإيريد أن يرفعه  -اهلل عنه رضي  -هريرة  وأن أبا مرات من مال الزكاة ثالث
 وقال –صلى اهلل عليه وسلم  -أخرب النيب و , وفعل  -صل ى اهلل عليه وسل م  -ىل النيبوهلا عند النوم مقابل أال يرفعه إآية الكرسي وفضل ق

الشك أن القول بالثاين ضالل بعيد ( حسنة)أو بدعة إبليسية , نبوية تقريرية فهل نقول أن هذه سنة  (صدقك وهو اذوب)
 .اليقوله أحد

 -متسكوا به من اآلثار فعل عمر  وأقوى ماأهنا بدعة وأقرُّوها ومل تكن ضاللة, استدلوا مبا أحدثه بعض الصحابة وصرحوا ب -3

رواه  (( نعم البدعة هذه )) وقوله, -رضي اهلل عنه  -و أيّب بن كعب م واحد يف رمضان وهحني مجع املسلمني على إما - رضي اهلل عنه
 .بن عبٍد القاري  الرمحن  من حديث عبد, البخاري 

- :هذا االستدالل من وجهني ونوقش

ه يف لكنه ابتدأ -م صل ى اهلل عليه وسل   -شرعه النيب  فعل ما -رضي اهلل عنه  -ألن عمربذلك البدعة اللغوية ال الشرعية,  أن املراد: األول
 .عصره بعدما انقطع فسمي بدعة 

وهذه تسمية  ,مع حسنها , تلك بدعة -رضي اهلل عنه  -يف هذا تسمية عمر  أكثر ما" :  -رمحه اهلل  -ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
فما مل يدل  : بدعة الشرعيةوأما ال ,من غري مثال سابق  كل فعل ابتدأ  تسمية شرعية وذلك ألن البدعة يف اللغة تعمُّ  لغوية ال

 [19انظر اقتضاء الصرال املستقيم ص ]((عليه دليل شرعي 

انظر جامع العلوم واحلكم ]" ك يف البدع اللغوية ال الشرعيةالسلف من استحسان بعض البدع ذل موقع يف كال ما"  : وقال ابن رجب

 [1/366البن رجب 

 :ليس بدعة أصالً بل هو سنة ووجه ذلك   - رضي اهلل عنه -فعله عمر  أن ما : والوجه الثاني

ى هبم الليلة األوىل فقد خرج وصل   -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن الصالة يف لياي رمضان له أصل يف الشرع فهو من فعل النيب :  أوالً 
ة أن تفتض عليهم الصالة فيعجزوا , خشي -صل ى اهلل عليه وسل م  -وصلى معه رجال مث مل  رج النيب , والثانية والثالثة من رمضان 

 .-رضي اهلل عنه  -واحلديث متفق عليه من حديث أيب هريرة
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من قام مع اامام حتى ينصرف  )) : حث على أداء الصالة مجاعة يف لياي رمضان فقال -صل ى اهلل عليه وسل م  -أن النيب :  ثانياً 
وهذا احلديث فيه احلث على قيام رمضان مجاعة وما " ن صحيححديث حس:"رواه التمذي وقال (  ( اتل له قيام ليلة
 .فهو سنة نبوية شريفة -رضي اهلل عنه  -وهذا هو فعل عمر اليكون بدعة -صل ى اهلل عليه وسل م  -حث عليه النيب

رنا مِ وبأمر من خليفة راشد أُ ة, اويح وقع يف زمن اخلالفة الراشدعلى إمام واحد يف الت  -رضوان اهلل عليهم  - أن مجع الصحابة  : ثالثاً 
رضي اهلل عنه  -بن سارية ضوأعمال اخللفاء الراشدين تندرج حتت السنن ال البدع حلديث العربا -رضي اهلل عنه  -باتباع سنته وهو عمر

 " ها بالنواجذعليكم بسنتي وسنة الخلفار الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا علي": -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال النيب -
 .ورواه ابن ماجه "  حديث حسن صحيح :"رواه التمذي وقال

فهو سنة متبعة وليس بدعة كزيادة  -صل ى اهلل عليه وسل م  -وهذا احلديث يفيد أن مافعله اخللفاء الراشدون مما مل يكن على عهد النيب
 .الزكاة وحنومها من األعمالنعي ملا -رضي اهلل عنه  -وقتال أيب بكر ,النداء الثالث يوم اجلمعة -رضي اهلل عنه  -عثمان 

عرف له منكر على فعله فدل على أنه سنة ال فلم يُ , يف فعله  -رضي اهلل عنه  -على موافقة عمر  سكويتال إمجاع الصحابة : رابعاً 
 .بدعة شرعية

 .هذه هي أدلة القول األول مع مناقشتها 

 .وهذا قول اإلمامني أيب حنيفة وأمحد دعة حسنة فكل البدع منكرة , الشرع بأنه اليوجد يف :  والقول الثاني

 ( [12)انظر ذم التأويل البن قدامة املقدسي ص "]دثة فإهنا بدعة ياك وكل حموإ, عليك باألثر ولريقة السلف"  :قال االمام أبو حنيفة 

 -عليه الصالة  والسالم  -حاب رسول اهلل أصول السّنة عندنا التمسك مبا كان عليه أص"  :مام أمحد بن حنبلوقال اإل 
 [وقال ابن املديين مثل ذلك:مث قال(23)البن قدامة ص( ذم التأويل)انظر ]" واالقتداء هبم وترك البدع, وكل بدعة فهي ضاللة 

 :القول بأدلة نقلية وأدلة عقلية استدل أصحاب هذا

 :األدلة النقلية : أوالً 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفار " : -صل ى اهلل عليه وسل م  - وفيه قال النيب -اهلل عنه رضي  -بن سارية ضحديث العربا -1
فإذ ال محدثة بدعة ,الراشدين المهديين , تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وفياام ومحدثات األمور 

 .ورواه ابن ماجه "  حديث حسن صحيح :"رواه التمذي وقال " وال بدعة ضاللة,
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 كل) يف املسألة حيث أن لفل نص  (( ال محدثة بدعة وال بدعة ضاللة)) -صل ى اهلل عليه وسل م  - أن قول النيب: لةووجه الدال
وهذا احلديث مل يفرق بني بدعة وبدعة وال خمصص هنا, خصص مب الإفراد رق مجيع أفراده وال رج فرد من األعام يستغ لفلٌ  (

 .أخرى 

انظر جوامع "]  رج عنه شيء, وهو أصل عظيم من أصول الدين من جوامع الكلم ال(  لةال بدعة ضال:" ) قال ابن رجب -

 [1/366العلوم واحلكم 

 ُيستثو منه  لى عمومه الحممول عند العلماء ع "ال بدعة ضاللة" : -صل ى اهلل عليه وسل م  - قول النيب : " وقال الشاليب -

 فالعقل القب حه الشرع ,  ال ماإلشرع وال قبيح نه احس   حسن إال ما إذ ال ,هو حسن أصاًل   وليس فيها ماشيء البتة , 
  ([ 181,181)انظر فتاوى االمام الشاليب ص] "العقل وتقبيحه أهل الضاللتحسني بوإمنا يقول ,ح  ن وال يقب  ثس  

] "  ملنهي عنه إما كراهة وإما حترمياً بل هي من قبيل ا , تنقسم إىل ذلك االنقسام أن البدع ال....واحلاصل"  : وقال أيضاً 

 [1/311انظر االعتصام 

إذا خطب امحّرت عيناه وعال صوته,  -صل ى اهلل عليه وسل م  - كان رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنه  -اهلل حديث جابر بن عبد -3
وخير  ,  اتاب اهللأما بعد فإذ خير الحدي" : صبحكم ومساكم يقول :واشتد غضبه حىت كأنه منذر جيو يقول

ويف رواية البن  , رواه مسلم "وال بدعة ضاللة ,وشر األمور محدثاتها ,الهد  هد  محمد صلى اهلل عليه وسلم
 " .وال ضاللة في النار":  ويف رواية للنسائي "وال محدثة بدعة وال بدعة ضاللة" :ماجه

من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ) ) : قال -عليه وسل م صل ى اهلل  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنها  – حديث عائشة -2
 . متفق عليه ((رد 

ومل يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضاللة والدين ونسبه إىل الدين,  اً ل من أحدث شيئك"  : قال ابن رجب -
 [1/366انظر جامع العلوم واحلكم ] " منه بريء

وتقدم أرادوا هبا التزود يف العبادة , -رضوان اهلل عليهم  - ألفعال وتصرفات وقعت للصحابة  -م صل ى اهلل عليه وسل   -إنكار النيب  -3
 .بيان ذلك

 -:ألحاديث النهي عن البدع وأهنا تتناول كل بدعة ومن أمثلة ذلك -رضوان اهلل عليهم  - استدلوا بفهم الصحابة -1

يف سريًّ األلباين وسنده صحيح كما قال "  رآها النا  حسنة كل بدعة ضاللة وإن"  : -رضي اهلل عنه  -قول ابن عمر -
 (.12)صالح املساجد صإ
 (3611)رواه أبو داوود برقم " إياكم وما ابُتدع فإن ما ابتدع ضالل"  : -رضي اهلل عنه  -قول معاذ بن جبل -
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 : وهي كثرية منها  :األدلة العقلية : ثانياً 

فكل ما استحسنته عقوهلم ء الدين أن يدخلوا فيه ماليس منه , ومنفذ ألعدا ,أن القول بالبدعة احلسنة مفسدة للدين -1
 .أدخلوه حبجة البدعة احلسنة وهم منافقون كاذبون يريدون هدم الدين

باسم  هإن جازت الزيادة يف الدين باسم البدعة احلسنة جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين ونقص  -2
 .البدعة احلسنة

 .يؤدي إىل االفتاق ذاينكره وهرمبا و  كذلك  بدعة حسنة اليراه غريك اهالتتوافق فما تر  اً أن العقول كثري  -3

واستحسان مامل يكن من , وهبذا فسدت كتب األديان السالفة , تصرف املخلوقني يف الشرائع مغرّي هلا ال حمالةأن  -4
 .الدين حبجة البدعة احلسنة يغري  من الشرع ويزيد فيه شيئاً كثرياً 

القول باستحسان أعمال الدليل عليها وادخاهلا يف الشرع والشك  مايردُّ التأمل فإن هناك من األدلة العقلية الشيء الكثري وعند 
ال بدعة ":  - صلى اهلل عليه وسلم -ويكفي يف ذلك أن نرد د يف قلوبنا وأعمالنا قول نبينا ,  واهلل أعلم األظهرأن القول الثاين هو 

 . أعلم وأحكم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واهلل تعاىل " ضاللة

 .[النحا  وتنبيه الغافلني البنشي, والبدع والنهي عنها البن وضاح , لاستزادة انظر البدع واحلوادث للطرلو ]

============================== 

 (صدق بقليلالحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المت : )باب

ــالَ  -39 ــَدَقةِ : َعــْن َأيب َمْســُعوٍد , َق ــالَ . أُِمْرنَــا بِالص  ــالَ . ُكن ــا حُنَاِمــلُ : َق ُــو َعِقيــٍل بِِنْصــِف َصــاعٍ : َق ــالَ . فـََتَصــد َق أَب َوَجــاَء ِإْنَســاٌن : َق
ــَر ِمْنــهُ  ــاَل اْلُمنَــاِفُقونَ . ِبَشــْيٍء َأْكثـَ ــيِن  َعــْن َصــَدَقةِ : فـََق ــَه َلَغ ــ ِإن  الّل ــ. َذاه  ــَل ه  ــا فـََع ــتْ . َذا اآلَخــُر ِإال  رِيَــاءً َوَم الَّررِذيَن يَرْلِمررُزوَذ }: فـَنَـزََل

  {اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن الَ َيِجُدوَذ ِفالَّ ُجْهَدُهمْ 

فيحتاُل أحـُدنا حـىت جَيـيَء باملـد , وِإن ألحـِدهم اليـوَم كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمُر بالصدقِة, »: وللبخاري يف رواية 
 .«كأنُه يُعر ُض بنفسه. مائَة ألفِ 

 :الحديث ألفاظ شرح

أي حنمل على ظهورنا باألجرة ونتصدق من تلك  (:انْ ورِ هِ على ظُ  ُكن ا حُنَاِملُ )ويف الرواية األخرى ملسلم  : (( ُانَّا ُنَحاِملُ )) 
 .هااألجرة أو نتصدق هبا كل
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فقد روى البزار حديث أيب هريرة   -رضي اهلل عنه  -هو عبد الرمحن بن عوف هذا اإلنسان:  (( َوَجاَر ِفْنَساذ  ِبَشْيٍر َأْاثَرَر ِمْنهُ ) )
بن  فجاء عبد الرمحن: قال, تصدقوا فإني أريد أذ أبع  بعثاً :"  -صل ى اهلل عليه وسل م  -قال رسول اهلل  ": قال -رضي اهلل عنه  -

بار  اهلل لك فيما  :فقال . ألفني أقرضهما ريب, و ألفني أمسكهما لعياي: يا رسول اهلل عندي أربعة آالف: عوف فقال
جاء بأربعة آالف  -رضي اهلل عنهما  - و عند الطرباين من حديث ابن عبا  أن عبد الرمحن بن عوف "أعطيد وفيما أمسكد

هناك روايات أخرى ذكرها ابن حجر يف الفتح فيها اختالف على املقدار الذي قدم وأن ماله مثانية آالف فجاء بنصف ماله و 
  ( [3668)حديث (   8/331) انظر الفتح ] .و اختار ابن حجر أهنا مثانية آالف درهم ,به عبد الرمحن بن عوف 

 .أي يعيبون: (( يَرْلِمُزوذَ ) )

 .واملطوعني من الطاعة والطواعية ,الطاءأي املتطوعني و أدغمت التاء يف :  ((اْلُمطَّوِِّعينَ ))

 .املشقة: وبالفتح ,الطاقة: بضم اجليم( اجلهد)و ,أي ال جيدون إال لاقتهم: ( ( َوالَِّذيَن اَل َيِجُدوَذ ِفالَّ ُجْهَدُهمْ ) )

 .و قيل أهنا تعين الطاقة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة

صلى اهلل عليه  -وهذا يف زمن النيب  ,أجرته جيتهد يف حتصيله مث يتصدق بهأي أن املد هو مقدار :  (( حتى َيجيَر بالمدِّ ))
 .كانوا يف قلة العيو لقلة الفتوح و الغنائم  -وسلم

وذلــك لكثـرة الفتــوح  - صــلى اهلل عليـه وسـلم -ويف هـذا بيــان مـا فــتح اهلل علـيهم بعـد زمــن النـيب :  ((  وِفذ ألحرِدهم اليرروَم مائرَة ألررفِ ))
 "و ما كان له يومئذ درهم" : خبالف ما سبق وجاء يف رواية النسائي, األموال والغنائم وكثرة

بل هو من كالم الراوي عن أيب مسعود شقيق كما بينـه إسـحاق بـن , من كالم أيب مسعود هذا ليس: (( اأنُه يُعرُِّض بنفسه) )
 .يف مسنده هراهوي

 :من فوائد الحديث

 فقد كانوا مع  ,على الصدقة ولو بشيء قليل -رضي اهلل عنهم -صحابة احلديث بيان حرص ال يف:  الفائدة األولى
ما هم عليه من قلة العيو وحتصيل الرزق إال أن الصدقة عظيمة يف نفوسهم فيأتون بالصاع واملد بعدما أخذوه من 

يكن حب  ويف هذا إشارة إىل أهنم عظموا حدود اهلل عز وجل ولرق اخلري ومنها الصدقة فلم ,أجرة عملهم ومحلهم
تصدق بكثري ومن كان  -رضي اهلل عنه  -الرمحن بن عوف  املال عائقا عن بذله يف وجوه اخلري فمن كان كثري املال كعبد

لكنهم يبذلون وال ميسكون ألهنم يؤمنون بوعد اهلل ويبتغون  -رضي اهلل عنه  -قليل املال تصدق مبا يستطيع كأيب عقيل 
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من غرته الدنيا وتنافس يف مجع حطامها وخشي على ماله لو بذله يف الصدقة قال ومن النا  اليوم  ,الفضل من اهلل
(368البقرة){ع  َعِليم  الشَّْيطَاُذ يَِعدُُاُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُام بِاْلَفْحَشار َوالّلُه يَِعدُُام مَّْغِفَرًة مِّْنُه َوَفْضالً َوالّلُه َواسِ }: تعاىل 

 ومن يلمز َمْن يفعل اخلري مبا ليس فيه ,يه داللة على ذم من يقلل من شأن الصدقة القليلةاحلديث ف:  الفائدة الثانية, 
ففي حديث الباب مجع املنافقون خصلتني مذمومتني  ,ويقدح بعمله ويظن به السوء فهذه خصلة من خصال النفاق
وهم أساءوا الظن مبن  "دقة هذا إن اهلل لغين عن ص":  فيمن فعل اخلري فهم حق روا عمل من تصدق بالقليل فقالوا

ويف هذا إشارة إىل أن املسلم إذا رأى من  , " وما فعل هذا اآلخر إال رياءً  ": تصدق بالكثري فاهتموه يف نيته فقالوا
ويصوبه إن كان خمطئاً وال يقلل من  ,يعمل خريا يف أي وجه من الوجوه أال يقدح يف عمله بل يشجعه إن كان مصيبا

.فيهعمله أو يقدح 

 الَِّذيَن يَرْلِمُزوَذ اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي }:احلديث بيان سبب نزول قول اهلل تعاىل يف:  الفائدة الثالثة
ُهْم َوَلُهْم َعَذاب  َألِي ُهْم َسِخَر الّلُه ِمنرْ (49التوبة)  {م  الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل َيِجُدوَذ ِفالَّ ُجْهَدُهْم فَرَيْسَخُروَذ ِمنرْ

 كما دل على ذلك   ,يف احلديث بيان ما كان عليه الصحابة من قلة العيو يف أول اإلسالم:  الفائدة الرابعة
.رواية البخاري و أنه جيتهد أحدهم حىت يتصدق باملد من قلة العيو

=================================== 

 (فضل المنيحة : )باب

 «َمْن َمَنَت َمِنيَحًة, َغَدْت ِبَصَدَقٍة, َورَاَحْد ِبَصَدَقٍة, َصُبوِحَها َوَغُبوِقَها»: ِن الن يب َ قَالَ َعْن َأيب ُهَريـْرََة , عَ  -40

 .«َأالَ رَُجل  يَْمَنُت َأْهَل بَرْيٍد نَاَقًة :  وملسلم يف رواية

  «شاة الصفيُّ تَرْغدو بِإنار وَتروُ  بإنارنِعَم الَمنيحُة اللِّقحُة الصَِّفيُّ منحة, وال»: احلديث بلفل البخاري فروىوأما 

 :الحديث ألفاظ شرح

أن يعطيهم ناقة أو شاة يُنتفع بلبنها و :  هي العطية و منحة الل :  و املنيحة ,أي أعطى: منح: ( ( َمْن َمَنَت َمِنيَحةً  ))
  ,([منح)انظر النهاية مادة ]. يعيدها
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أو أنه ميلكهم إياها مبنافعها  ,ا يعطيهم الناقة يشربون لبنها مدة مث يردوهنا إليهو منُح الناقة يف حديث الباب على صورتني إم
 .وسواًء كانت املنيحة ناقة أو غريها من احليوانات أو الثمار ,مؤبدة مثل اهلبة

     ( تغدو بإناء ( ) تغدو بُعس )ومثله الرواية األخرى  ,أي أول النهار( بُكرة)هو الذهاب : الغدو: ( ( َغَدْت ِبَصَدَقةٍ ))

 ( تروح بإناء ( ) تروح بُعس )ومثله الرواية األخرى  ,أي آخر النهار( عشية)هو الذهاب :  الرواح:  ((رَاَحْد ِبَصَدَقةٍ َ))

بفتح الغني هو الشرب آخر النهار وأول : و الَغبوق ,بفتح الصاد هو الشرب أول النهار:  الصبوح: ( (َصُبوحها و َغُبوقها))
 .الليل

)) وضبطت بوجه آخر . ء الكبري الضخمبضم العني وتشديد السني وهو اإلنا:  الُعس:  (( تغدو بُعس و ترو  بُعس) )
 (.بَعسار):  رواه احلميديو   ((ترو  بِعشار وتغدو ِبعشار

اللقحة بفتح الالم واملعروف أن  ,وهي مكسورة الالم وجيوز فتحها ,هي الناقة ذات الل  القريبة العهد بالوالدة: ((اللقحة))
انظر النهاية يف غريب احلديث مادة ]. إذا كانت حامالً : و ناقة القح ,إذا كانت غريزة الل : ويقال ناقة لُقوح ,املرة الواحدة من احللب

 ( [3639)حديث ( 1/211), وانظر الفتح (لقح)

 ([املرجع السابق)وانظر الفتح ( صفا)انظر النهاية مادة ]. ا أيضاً الصفيةويقال هل ,بفتح الصاد وكسر الفاء وهي الكرمية الغزيرة الل : ((الصفيُّ ))

 :من فوائد الحديثين

 وهكذا بو ب البخاري على حديث الباب وكذا النووي( فضل املنيحة)احلديث فيه داللة على :  الفائدة األولى, 
ووجه ذلك أن نفعها متعٍد مستمر ما دامت  "ة َدقَ َغَدْت ِبَصَدَقٍة, َورَاَحْد ِبصَ " : -صلى اهلل عليه وسلم -ألن النيب

.حتلب ال سيما إذا أعطاهم إياها هبة فإهنم سينتفعون هبا انتفاعا مؤبدا

  احلديث فيه داللة على أن الصدقة قد تقع على املنافع دون األصل وذلك حينما مينح رجل  :الفائدة الثانية
بنها مث يردوهنا, وهكذا املسلم فإنه إن عجز ومل يستطع هبة األصل ثلبوهنا وينتفعون بلناقته ألهل بيت أو شاته 

يهب منافعها أيًّا كانت العطية كالزروع والثمار وحنوها مما ينتفع به النا  اليوم  حلاجته فإنه ال يعدم اخلري يف أن 
.كالسيارات واألواين وحنوها مما يعطى لينتفع به

============================== 
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 - رحمه الله -شرح كتاب الزكاة من صحيح اإلمام مسلم  الجزء األول من نتهاء مناال تمَّ

 ..والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،الجزء الثاني  ويليه 
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