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بسم ّ
الله الرحمن الرحيم
المقدمة
احلمــد ِ
هلل نحمــدهُ ،ونســتعينهُ ،ونســتغفرهُ ،ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ،ومــن ســيئات أعمالنــا ،مــن يهــده
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عبـ ُدهُ ورســوله.
﴿يَاأَيُّ َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا ا َّتقُوا َّ َ
الل َحقَّ تُ َقاتِهِ َو َل َ ُ
توت َُّن إ َِّل َوأَنْتُ ْم ُم ْس ِل ُمونَ﴾ (آل عمران.)102 :
احـ َدةٍ َو َخلَـ َق مِ نْ َهــا َز ْو َج َهــا َوبَــثَّ مِ نْ ُه َمــا رِ َجـ ً
ـاس ا َّت ُقــوا َر َّب ُكـ ُم ا َّلــذِ ي َخل َ َق ُكـ ْم مِ ـ ْن نَ ْفـ ٍـس َو ِ
ِســا ًء
ـال َكثِيـ ًرا َون َ
﴿يَاأَ ُّي َهــا ال َّنـ ُ
الل ا ِ َّلــذي تَســاءلُو َن ِبــهِ َو ْالَرحــام إ َِّن َّ َ
َوا َّت ُقــوا َّ َ
الل َكا َن َعلَيْ ُكـ ْم َرقِ ي ًبــا﴾ (النســاء)1 :
ْ َ َ
َ َ
الل َو ُقولُــوا َقـو ًل ســدِ ي ًدا ٭ يُص ِلـح لَ ُكـم أَ ْعمالَ ُكـم َويَغْفِ ـر لَ ُكـم ُذنُوبَ ُكـم َو َمـ ْن يُ ِطــع َّ َ
﴿ يَاأَ ُّي َهــا ا َّلذِ يـ َن آ َمنُــوا ا َّت ُقــوا َّ َ
الل
ْ
ْ ْ
ْ ْ ْ َ ْ
ْ َ
ِ

َو َر ُســولَ ُه َف َقـ ْد َفــا َز َفـ ْوزًا َع ِظي ًمــا﴾ (األحــزاب،،،)71 ،70 :
أما بعد

يأتــي هــذا اإلصــدا ُر اجلديــد مــن إصــدارات قطــر اخليريــة ،ضمــن سلسـ ٍـلة مــن اإلصــدارات الهادفــة إلــى نشــر
ثقافــة العمــل اخليــري واإلنســاني ،وهــو محاولــة لتقريــب موضــوع مهــم وعظيــم مــن املواضيــع التــي اهتــم بهــا
ديننــا اإلســامي اهتمامـاً بالغـاً؛ وتــواردت فيــه النصــوص الكثيــرة مــن الكتــاب والســنة ،أال وهــو موضــوع الصدقــة
والبــذل واالنفــاق يف أبــواب اخليــر ،والبــر واإلحســان.
وقــد جــاء هــذا االصــدار يف صــورة ســهلة ،مــن خــال ذكــر اثنــن وأربعــن حديثـاً صحيحـاً مــن أحاديــث املصطفــى
ـير ســهل العبــارة يقــرب
 ،تشــكل يف مجموعهــا تصــوراً عامـاً عــن الصدقــة ،متــس احلاجــة إليهــا ،مــع شــرح يسـ ٍ
ـوان لــه،
معانيهــا ،ويســهل فهمهــا ،لتناســب جميــع القــراء ،علــى هيئــة فقــرات قصيــرة ،تبــدأ بذكــر احلديــث مــع عنـ ٍ
ثــم بالتعريــف بالصحابــي الــراوي للحديــث ،ثــم بيــان املعنــى االجمالــي للحديــث ،ثــم ســرد بعــض فوائــد احلديــث،
وتختــم بفقــرة "إضــاءة" ،التــي تهــدف إلــى ذكــر بعــض املعانــي واللطائــف املتعلقــة مبوضــوع كل حديــث يف الكتــاب.
وقد اقتصر العزو يف الكتاب على ذكر مصادر األحاديث ،دون ذكر أرقام األجزاء والصفحات.
نســأل اهلل تعالــى أن يتقبــل هــذا العمــل ،ويج َعلَـ ُه خالصـاً لوجهــه الكــرمي ،وأن ينفــع بــه قارئــه ،وكاتبــه ،وأن يجعلــه
إضافــة نوعيـ ًة يف مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني ،وســبباً يف لفــت االنتبــاه إلــى عظيــم مكانــة اإلنفــاق والصدقة
يف ديننــا اإلســامي احلنيــف ،ودورهــا يف جتســيد معانــي اخليــر ،والرحمــة يف حياتنــا العمليــة ،واحلمــد هلل رب
العاملني.
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لفظ احلديث
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :ســمعت رسـ َ
ـول اهلل  يقــول( :إن أو َل النــاس يُق َ
ْضــى يــو َم القيامــةِ عليــه
ـت فيـ َ
ـك
ـي بــه َفع َّر َف ـ ُه ن َع َم ـ ُه فعرفهــا ،فقــال :فمــا عملــت فيهــا؟ قــال :قاتلـ ُ
رجــل استشــهد َ ،فأُ ِتـ َ
دت قــال :كذبــت ،ولكنــك قاتلــت ألن يُقــال :جــريء ،فقــد قيــل ،ثــم أُمِ ـ َر بــه َف ُسـ ِـح َب
حتــى است ُْشــهِ ُ
ـي بــه َف َع َّر َفـ ُه ِن َع َمـ ُه
ـي يف النــار ،ورجـ ٌل تعلـ َم العلــم
َّ
وعلمـهُ ،وقــرأ القــرآنََ ،فأُ ِتـ َ
علــى وجهــه حتــى أُلقِ ـ َ
فعرفهــا .قــال :فمــا عملــت فيهــا ،قــال :تعلمــت العلــم وعلمتــه ،وقــرأت فيــك القــرآن .قــال :كذبــت،
ـرأت القــرآ َن ِليُ َقــا َل :هــو قــارئ ،فقــد قيــل ،ثــم أُمِ ـ َر بــه
ـت العلـ َم ِليُ َقــا َل :إنــك عالــم ،وقـ َ
ولك َّنــك تعلمـ َ
ُ
ـي يف النــار .ورجـ ٌل وســع اهلل عليــهِ وأعطــاهُ مــن أصنـ ِ
ـاف املــالِ كلــهِ ،
ُ
فسـ ِـح َب علــى وجهــهِ حتــى ألقِ ـ َ
ـب أن يُنْ َفـ َق
ـي بــهِ َف َع َّر َفـ ُه ِن َعمـ ُه فعرفهــا ،قــال :فمــا عملــت فيهــا؟ قــال :مــا تركــت مــن سـ ٍ
ـبيل حتـ ُّ
َفأُ ِتـ َ
ـت ،ولك ّنَـ َ
ـت ِليُ َقــا َل :هــو جــوا ٌد فقــد قيــل ،ثــم أُمِ ـ َر بــهِ
ـك فعلـ َ
ـت فيهــا لــك .قــال :كذبـ َ
فيهــا إال أنفقـ ُ
ـي يف النــار) .رواه مســلم .
فسـ َ
ـحب علــى وجهــهِ ثــم أُلْقِ ـ َ
راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.
معنى احلديث
بــن احلديــث حــال ثالثــة أصنـ ٍ
ـاف مــن النــاس عملــوا أعمــاالً صاحلــة ،وهــي :الشــهادة يف ســبيل
اهلل ،وحفــظ القــرآن وتعلــم العلــم وتعليمــه ،واالنفــاق والصدقــة ،لكنهــا فقــدت شــرط قبولهــا وهــو
اإلخــاص فيهــا هلل تعالــى؛ ألنهــم فعلوهــا ريــا ًء ليمدحهــم النــاس عليهــا ،فلــم يقبلهــا اهلل منهــم،
وأدخلهــم النــار ،ألن الريــا َء معصيــة وشـ ٌ
ـرك بــاهلل ،يبطــل العمــل الصالــح ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ولَ َقـ ْد
َ
ـك لَ ِئ ـ ْن أ ْش ـ َر ْك َت لَيَ ْحبَ َطـ َّـن َع َملُـ َ
ـك َو ِإلَــى ا َّلذِ ي ـ َن مِ ــن َقبْ ِلـ َ
ـي ِإلَيْـ َ
ـك َولَتَ ُكونَـ َّـن مِ ـ َن ْ َ
ال ِ
أُ ِ
اسـ ِـري َن﴾
وحـ َ
(الزمــر ،)65 :وقــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َمــا أُمِ ــروا إِال ِليعبــ ُدوا َ
ن لَــ ُه الدِّيــ َن ُحنَ َفــا َء ﴾
اهلل ُمخْ ل ِِصــ َ
َُْ
ُ
ص َد َقا ِت ُك ـ ْم بِاملَــنِّ َواألَ َذى كا َّلــذِ ي يُنْفِ ـ ُق
(البينــة  ،)5وقــال تَ َعالَــى﴿ :يَاأَيُّ َهــا ا َّلذِ ي ـ َن آ َمنُــوا ال تُبْ ِطلُــوا َ
َّــاس ﴾ (البقــرة ،)264 :وعــن أبــي هريــرة  ،عــن النبــي  قــالَ ( :قــا َل اهلل
َمالَــ ُه رِ ئَــا َء الن ِ
الشـ َر َكاءِ َعـ ْن ِّ
تَ َبــا َر َك َوتَ َعالَــى :أَنَــا أَ ْغنَــى ُّ
الشـ ْر ِكَ ،مـ ْن َعمِ ـ َل َع َمـ ًـا أَ ْشـ َر َك فِ يــهِ َمعِ ــي َغيْـ ِـري تَ َر ْكتُـ ُه
َو ِش ـ ْر َكهُ) ،رواه مســلم.
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فوائد من احلديث
1.1اإلخالص شرط لقبول الصدقة ،وسائر األعمال الصاحلة.
2.2الريــاء يف العبــادات ومنهــا الصدقــة يحبطهــا ،ويحولهــا إلــى معصيــة توجــب غضــب اهلل
تعالــى وعقابــه ودخــول النــار.
3.3حتقيــق اإلخــاص يكــون بفعــل الطاعــة هلل تعالــى وحــده ،وعبادتــه كأنــك تــراه ،واستشــعار
مراقبتــه ،وأنــه تعالــى مطلــع علــى مــا يف قلبــك.
إضاءة
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :مـ ْن َكا َن يُ ِريـ ُد ْ َ
ال َيــاةَ ال ُّدنْ َيــا َوزِ ينَتَ َهــا نُـ َو ِّف ِإلَيْهِ ـ ْم أَ ْع َمالَ ُهـ ْم فِ ي َهــا َو ُهـ ْم فِ ي َهــا َل
ـس لَ ُهـ ْم ِف ْال ِخـ َر ِة إ َِّل ال َّنــا ُر َو َح ِبـ َ
يُبْ َخ ُســونَ٭ أُولَ ِئـ َ
صنَ ُعــوا فِ ي َهــا َوبَ ِ
اطـ ٌل َمــا َكانُــوا
ـط َمــا َ
ـك ا َّلذِ يـ َن لَيْـ َ
يَ ْع َملُــونَ﴾ (هــود.)16 ،15 :
قــال ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا" :مــن عمــل صاحلـاً التمــاس الدنيــا صومـاً أو صــاة أو تهجــداً
بالليــل ،ال يعملــه إال اللتمــاس الدنيــا ،يقــول اهلل :أوفيــه الــذي التمــس يف الدنيــا مــن املثابــة،
وحبــط عملــه الــذي كان يعمــل التمــاس الدنيــا ،وهــو يف اآلخــرة مــن اخلاســرين".
ُحكِ َي عن عمر بن اخلطاب  ،أن أعرابيا أتاه فقال:

اكس بنياتي وأ ّمهنه
يا عم َر اخلير ُج ِز َ
يت اجلنّة ٭ ٭ ُ

وكن لنا من الزمان ُجنَّة ٭ ٭ أقسم باهلل لَتفعلَنّه
قال عمر :إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال :إذن أبا حفص ألذهبنه.
قال :إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال:

تكون عن حالي لتسألَنّه ٭ ٭ يوم تكون األعطيات مِ نة
وموقف املسؤول بينهنه ٭ ٭ إما إلى نار وإما جنة
فبكــى عمــر حتــى أخضلــت  -ابتلــت  -حليتــه ،ثــم قــال :يــا غــام أعطــه قميصــي هــذا لذلــك اليــوم
ال ِ
لشـ ْعره ،واهلل ال أملــك غيــره!
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الحديث الثاني

المن واألذى
ّ
مبطالن لثواب
الصدقة

٢

لفظ احلديث
عــن أبــي ذر  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :ثالث ـ ٌة ال يكلمهــم اهلل يــو َم القيامــة :امل َّنــا ُن :الــذي ال
يعطــي شــي ًئا إال مِ َّن ـهً ،واملنفــق ِســلعتَه باحللـ ِ
ـف ،واملُس ـ ِب ُل إزا َرهْ) ،رواه مســلم.

راوي احلديث
أبــو ذر الغفــاري  :هــو جنــدب بــن جنــادة الغفــاري ،نســبة إلــى بنــي غفــار بطــن مــن كنانــة ،مــن
الســابقني إلــى اإلســام ،أصــدق الصحابــة لهجــة ،تــويف ســنة  31هـــ بالربــذة علــى عــدة أميــال مــن
املدينــة املنــورة ،وصلــى عليــه عبــد اهلل بــن مســعود.

معنى احلديث
ٍ
أصناف من الناس ،يسخط اهلل عليهم ،وال يكلمهم يوم القيامة ،وهم:
ذكر احلديث ثالثة
ً
ً
امل َّنــا ُن ،الــذي يتصــدق أو يقــدم معروف ـا ،أو خيــرا لغيــره ،ثــم يعيــره بــه ويقــول لــه :ألــم أعطــك؟
ألــم أتصــدق عليــك؟
والثاني :كثير احللف يف بيعه وشرائه ،يخادع الناس بذلك.
والثالــث :مــن يســبل إزاره حتــت كعــب قدميــه ،وقــد اختلــف أهــل العلــم يف حكــم اســبال الرجــل
ثوبــه حتــت الكعبــن دون خيــاء ،فمنهــم مــن ذكــر حرمتــه حلديــث البخــاري عــن أبــي هريــرة ،
عــن النبــي  قــال( :مــا أســفل مــن الكعبــن مــن اإلزار ففــي النــار) ،ومنهــم مــن قــال بالكراهــة،
وأن اإلســبال احملــرم هــو مــا كان علــى جهــة اخليــاء والكبــر ،حلديــث أبــي هريــرة  ،أن رســول
اهلل  قــال( :ال ينظــر اهلل يــوم القيامــة إلــى مــن جــر مــن إزاره بطــراً) ،متفــق عليــه ،فعلــى املســلم
تــرك اإلســبال خروجـاً مــن اخلــاف ،واتباعـاً لســنة النبــي  يف لباســه.
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فوائد من احلديث
1.1املـ ُّـن ،واحللــف كذبـاً ،وإســبال الثيــاب خيــاء ،كبائــر عقوباتهــا مضاعفــة ،وهــي :احلرمــان مــن
تكليــم اهلل عــز وجــل ،ونظــر اهلل إليــه ،وتزكيتــه ،وفــوق ذلــك عــذاب أليــم.
معجب بعمله ،قد نسي فضل اهلل تعالى عليه.
2.2املنان غالباً بخي ٌل متكب ٌر،
ٌ

3.3مــن قبــح املــنِّ أن فيــه إيــذاء للمحتاجــن ،وجرحـاً ملشــاعرهم وإنســانيتهم ،ومــن قبحــه علــى
املنــان أيضـاً أنــه ينقــص مالــه ،وال ينــال بســببه أجــراً وال حمــداً.
4.4ذ َّم اهلل املــن وأخبــر أنــه يحبــط العمــل ،فقــال ســبحانه﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّلذِ ي ـ َن آ َمنُــوا ال تُبْ ِطلُــوا
ص َد َقا ِت ُكــ ْم ب ْ
ِالَــنِّ َو ْالَ َذى﴾ (البقــرة.)264:
َ
إضاءة
ســمع ابــن ســيرين رج ـ ً
ا يقــول لرجــل" :وفعلــت إليــك وفعلــت ،فقــال لــه :اســكت فــا خيــر يف
املعــروف إذا أحصــي".
وقال أبو بكر الوراق:

أحسن من كل حسن ٭ ٭ يف كل وقـــت وزمـــن
صـنيـعــة مربـوبـة ٭ ٭ خـــاليــة من املِــنـَـن

قالــت امــرأةٌ لزيــد بــن أســلم" :يــا أبــا أُســام َة ،ت ُدلُّ ِنــي علــى رجـ ٍـل يخــر ُج يف ســبيل ا ِ
هلل حقـاً ،فإنهــم
ال يخرجــو َن إال لي ْأكلــوا الفواكــهَ ،عنــدي ُجعبــة وأســ ُه ٌم فيهــا ،فقــال لهــا :ال بــارك اهلل ِ
لــك يف
ُجعب ِتـ ِـك ،وال يف أَس ـ ُهمِ ِك ،فقــد آذيتهــم َقبــل أَ ْن تُعطيهِ ــم".
وصدق القائل:
مي إذا أعطى مبنّانِ
أفسدت باملنِّ ما قدمت من حسن ٭ ٭ ليس الكر ُ
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الحديث الثالث

ال تقبل الصدقة
إال من مال
حالل

٣

لفظ احلديث
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــا تصــد َق أحـ ٌد بصدقــة مــن طيـ ٍـب ،وال يقبـ ُل اهللُ

ـب ،إال أخذهــا الرحم ـ ُن بيمينــهِ  ،وإ ْن كانــت متــر ًة ،فتربُــو يف كـ ِّ
ـف الرحمــنِ حتــى تكــو َن
إال الطيـ َ
َ
أعظـ َم مــن اجلبــلِ  ،كمــا يُر ِّبــي أح ُدكــم َفلُــوهُ أو ِ
فصيل َـهُ) ،متفــق عليــه واللفــظ ملســلم.

راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.

معنى احلديث
بــن النبــي  أن مــن شــروط قبــول الصدقــة أن تكــون مــن كســب حــال طيــب ،وأن تطيــب نفــس
املتصــدق بهــا ،كمــا قــال اهلل تعالــى﴿ :يَاأَيُّ َهــا ا َّلذِ ي ـ َن آ َمنُــوا أَنْفِ ُقــوا مِ ـ ْن َط ِّيبَـ ِ
مــا
ـات َمــا َك َس ـبْتُ ْم َو ِ َّ
ض َو َل تَيَ َّم ُمــوا ْ َ
ضــوا فِ يــهِ
البِيــثَ مِ نْـ ُه تُنْفِ ُقــو َن َولَ ْس ـتُ ْم ب ِ
ِآخذِ يــهِ إ َِّل أَ ْن تُغْمِ ُ
أَخْ َر ْجنَــا لَ ُك ـ ْم مِ ـ َن ْالَ ْر ِ
هلل َغ ِنـ ٌّـي َحمِ يـ ٌد﴾ (البقــرة.)267 :
اعل َ ُمــوا أَ َّن ا َ
َو ْ
كمــا بــن أيضـاً مكانــة الصدقــة وأنهــا وإن كانــت يســير ًة يف نظــر النــاس ،إال أن اهلل تعالــى يتلقاهــا
بيمينــه ،وينميهــا ويباركهــا ،كمــا يهتــم النــاس بالفلــو وهــو ولــد اخليــل الصغيــر ،وكمــا يهتمــون
ُ
الص َد َقـ ِ
ـات
بالفصيــل ،وهــو ولــد الناقــة الصغيــر ،كمــا قــال اهلل تعالــىْ َ :
﴿ي َحـ ُق اهلل ال ِّربَــا َويُ ْر ِبــي َّ
َواهللُ َل يُ ِ ُّحــب ُك َّل َك َّفـ ٍـار أَث ٍِيــم﴾ (البقــرة.)276 :
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فوائد من احلديث
1.1ال يقبــل اهلل تعالــى مــن الصدقــات إال مــا كان حــاالً طيبـاً ،ولــو كانــت يســير ًة مثــل التمــرة،
وأمــا إن كانــت الصدقــة مــن كســب حــرام فهــي مــردودةٌ علــى صاحبهــا ،ولــو كانــت كثيــرة.
2.2علــى املســلم أن يحــرص علــى الكســب احلــال الطيــب ،ويبتعــد عــن املكاســب احملرمــة؛ وقــد
ثبــت يف وصيــة النبــي  لكعــب بــن عجــرة أنــه قــال( :يــا كعــب بــن عجــرة ،إنــه ال يدخــل
اجلنــة حل ـ ٌم نبــت مــن سـ ٍ
ـحت ،النــا ُر أولــى بــه) ،رواه أحمــد وابــن ماجــة ،وصححــه األلبانــي
يف صحيــح الترغيــب.
3.3مضاعفة اهلل تعالى ثواب الصدقات ،حتى تصبح كأمثال اجلبال العظيمة.
4.4إثبــات صفــة اليــد هلل تعالــى ،وإثبــات صفــة اليمــن ،علــى مــا يليــق بجاللــه ،كمــا قــال اهلل
ض َجمِ ي ًعــا َقبْ َ
ات
تعلــىَ ﴿ :و َمــا َقـ َد ُروا اهلل َحــقَّ َقـدْرِ ِه َو ْالَ ْر ُ
السـ َما َو ُ
ات َم ْط ِو َّي ٌ
ضتُـ ُه يَـ ْو َم الْقِ يَا َمةِ َو َّ
ِبيَمِ ي ِنــهِ ُسـبْ َحانَ ُه َوتَ َعالَــى َع َّمــا يُ ْشـ ِـر ُكونَ﴾ (الزمــر.)67 :
إضاءة
قــال عبــد اهلل بــن املبــارك" :ألن أر ّد درهم ـاً مــن شـ ٍ
ـبهة أحــب إلــي مــن أن أتصــدق مبائــةِ ألـ ٍـف
ومائــة".
وقــال ســفيان الثــوري رحمــه اهلل تعال ـى: "مــن أنفــق مــن احلــرام يف طاعــة اهلل كان كمــن طهــر
الثــوب النجــس بالبــول؛ والثــوب النجــس ال يطهــره إال املــاء ،والذنــب ال يكفــره إال احلــال".
وقال الشاعر يذ ّم من بنى مسجداً من املال احلرام:

ٍ
بنى مسجداً بُنْيانُه من
كنت غير مو َّفقِ
خيانة ٭ ٭ لعمري لِق ْدماً َ
كصاحبة الر ّمان ملّا تص ّدقت ٭ ٭ ج َر ْت مث ً
ال للخائن املتصدِّق
يقول لها أه ُل الصالح نصيح ًة ٭ ٭ لَك الوي ُل َل تَزني وال تتص ّدقي

وقال الكريزي:
تـحـــقرن صنيــ َع
ال
ِ
َّ
الــخـــير تفـــعل ُه ٭ ٭ وال صـغي َر فـِعــَـالِ الــشــ ِّر مـن ِص َغ ِرهْ
الـعجب من كِ ـبـ َ ِرهْ.
أطلـت
حسن ٭ ٭ عـنـد الـثواب
استصغرت من
رأيت الذي
فلو
ٍ
َ
َ
َ
َ
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الحديث الرابع

ال ينال
المتصدق منازل
األبرار حتى ينفق
مما يحب

٤

لفظ احلديث
ـب
عــن أَنـ ِـس بــن مالـ ٍـك  ،قــال :كان أبــو طلحــة أكثــر أنصــاري باملدينــة مــاالً مِ ـ ْن نَخْ ـ ٍـل ،وكان أحـ َّ
أموالــه إليــه ِبيْ ُر َحــا َء ،وكانــت ُمســتقبِل َة املســجدِ  ،وكان رســول اهلل  يدخلهــا ويشــرب مــن مــاءٍ
مــا ُ ِ
ت ُّبــونَ﴾ (آل
ـس :فلمــا نزلــت هــذه اآليــة﴿ :لَـ ْن تَنَالُــوا الْ ِبـ َّر َح َّتــى تُنْفِ ُقــوا ِ َّ
فيهــا طيـ ٍـب؛ قــال أنـ ٌ
عمــران)92 :؛ قــام أبــو طلحــة إلــى رســول اهلل  ،فقــال :يــا رســو َل اهلل! إن اهلل تبــارك وتعالــى
مــا ُ ِ
ـب أموالــي ِإلَـ َّـي
يقــول﴿ :لَ ـ ْن تَنَالُــوا الْ ِب ـ َّر َح َّتــى تُنْفِ ُقــوا ِ َّ
ت ُّبــونَ﴾ (آل عمــرانَ ،)92 :وإ َِّن أَحـ َّ
َ
أراك
ِبيْ ُر َحــا َء ،وإنهــا صدق ـ ٌة هلل أرجــو برهــا وذخرهــا عنــد اهلل؛ فضعهــا يــا رســول اهلل حيــث
ـت،
عت مــا قلـ َ
اهلل ،قــال :فقــال رســو ُل اهلل ( :بَـ ٍـخ ذلــك مــا ٌل را ِب ـ ٌح ،ذلــك مــا ٌل را ِب ـ ٌح ،وقــد ســمِ ُ
وإنــي أرى أن جتعل َ َهــا يف األَقربـنَ) ،فقــال أبــو طلحــة :أَفعـ ُل يــا رســول اهلل ،ف َق َسـ َم َها أبــو طلحـ َة
يف أَقاربــهِ وبنــي عمــهِ  .متفــق عليــه.
راوي احلديث
النجــاري ،أبــو حمــزة،
أنــس بــن مالــك : ،هــو أنــس بــن مالــك بــن النضــر ،األنصــاري اخلزرجــي َّ
خــدم رســول اهلل  عشــر ســنني ،أحــد كبــار فقهــاء ومحدثــي الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ،دعــا
لــه النبــي  بكثــرة املــال والولــد وطــول العمــر ،تـ ُو ِّف بالبصــرة ،ســنة 91هـــ ،وقيــل غيــر ذلــك.
معنى احلديث
يحكــي احلديــث موقــف أبــي طلحــة األنصــاري  ،ملــا نــزل قــول اهلل تعالــى﴿ :لَـ ْن تَنَالُــوا الْ ِب ـ َّر
مــا ُ ِ
ت ُّبــونَ﴾ (آل عمــران ،)92 :حيــث بــادر أبــو طلحــة األنصــاري  ،بالعمــل
َح َّتــى تُنْفِ ُقــوا ِ َّ
باآليــة فتصــدق بأحــب أموالــه إليــه ،وهــي حديقــ ٌة اســمها " ِبيْ ُر َحــا َء" ،وكانــت ذات نخــل طيــب
ومثمــر ،وفيهــا بئــر عذبــة كان النبــي  يعجبــه الشــرب منهــا ،فأعجــب النبــي  مــن صنيعــه،
فقســمها ابــو طلحــة بــن أبــي بــن كعــب،
وأمــره أن يصــل بهــا أرحامــه ،وقراباتــه ،ويقســمها بينهــمّ ،
وحســان بــن ثابــت األنصــاري ،رضــي اهلل عنهمــا.
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فوائد من احلديث
ـب وأفضــل املــال
1.1ال ينــال العبــد درجــة أهــل البــر حتــى يكــون مــا يتصــدق بــه هلل تعالــى مــن أحـ ّ
الــذي لديه.
2.2اســتحباب الصدقــة ،ومشــاورة أهــل العلــم والفضــل يف كيفيــة إخــراج الصدقــات ،وكيفيــة
توزيعهــا يف وجــوه الطاعــات.
3.3فيــه فضيلــة ألبــي طلحــة األنصــاري  ،ومســارعته إلــى العمــل باآليــة فــور ســماعها لقــوة
إميانــه ويقينــه ،وصدقــه يف طلــب املنــازل العليــا عنــد اهلل تعالــى.
4.4اســتحباب تقــدمي فقــراء األرحــام ،واألقــارب علــى غيرهــم يف الصدقــة ،وجــواز تعيــن
األقــارب املتصــدق عليهــم؛ فقــد قســم أبــو طلحــة بســتانه بــن أبــي بــن كعــب وحســان بــن
ثابــت األنصاريــن ،رضــي اهلل عنهمــا.

الص َد َقـ ِ
ـات
5.5جــواز إشــهار الصدقــة ممــن أمــن علــى نفســه الريــاء ،كمــا قــال تعالــىِ ﴿ :إ ْن تُبْـ ُدوا َّ
ُوهــا الْ ُف َقـ َرا َء َف ُهـ َو َخيْـ ٌر لَ ُكـ ْم﴾ (البقــرة.)271 :
ُوهــا َوتُ ْؤت َ
ـي َو ِإ ْن تُخْ ف َ
َفنِعِ َّمــا ِهـ َ

6.6جــواز أن يبــن املتصــدق قصــده بالصدقــة ،كمــا يف قــول أبــي طلحــة" :أرجــو ب ّرهــا وذخرهــا
عنــد اهلل".
إضاءة
عــن أنــس بــن مالــك  ،قــال :قــال رجــل :يــا رســول اهلل! إن لفــان نخلــة ،وأنــا أقيــم حائطــي
 البســتان مــن النخــل عليــه جــدار  -بهــا فمــره أن يعطينــي حتــى أقيــم حائطــي بهــا ،فقــال لــهرســول اهلل ( :أعطهــا إيــاه بنخلــة يف اجلنــة) ،فأبــى ،فأتــاه أبــو الدحــداح فقــال :بعنــي نخلتــك
بحائطــي ،ففعــل فأتــى النبــي  فقــال :يــا رســول اهلل ،إنــي قــد ابتعــت النخلــة بحائطــي ،فاجعلهــا
لــه فقــد أعطيتكهــا ،فقــال رســول اهلل ( :كــم مــن عــذق دواح  -عظيــم  -ألبــي الدحــداح يف
اجلنــة) قالهــا مــرارا ،قــال :فأتــى امرأتــه فقــال :يــا أم الدحــداح ،اخرجــي مــن احلائــط ،فإنــي قــد
بعتــه بنخلــة يف اجلنــة ،فقالــت :ربــح البيــع .رواه أحمــد ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح اجلامــع،
وأصلــه يف مســلم.
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الحديث الخامس

أثر استشعار
ثواب الصدقة

٥

لفظ احلديث
وعــن أبــى ذ ّر  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :ســب َق درهـ ٌم مائـ َة أَلـ ٍـف ،قالــوا :يــا رســول اهلل! كيــف
يسـ ِب ُق درهـ ٌم مائـ َة أَلـ ٍـف؟ قــال :رجـ ٌل كان لــه درهمــانِ ف َأخـ َذ أَح َد ُه َمــا فتصـ َّـد َق بــهَ ،
وآخـ ُر لــه مــا ٌل
كثي ـ ٌر ف َأخــذ مِ ـ ْن َعرضهــا مائ ـ َة أَلـ ٍـف يعنــي فتصـ َّـد َق بهــا) ،رواه أبــو داود والنســائي ،وصححــه
األلبانــي يف صحيــح اجلامــع.

راوي احلديث
أبــو ذر الغفــاري  :هــو أبــو ذر جنــدب بــن جنــادة الغفــاري ،نســبة إلــى بنــي غفــار بطــن مــن كنانة،
مــن الســابقني إلــى اإلســام ،قــدم علــى النبــي  مكــة فأســلم ،أصــدق الصحابــة لهجــة ،تــويف
ســنة  31هـــ بالربــذة علــى عــدة أميــال مــن املدينــة املنــورة ،وصلــى عليــه عبــد اهلل بــن مســعود.

معنى احلديث
يحكــي النبــي  ،قصــة رجلــن تصــدق أحدهمــا بدرهــم ،واآلخــر مبائــة ألــف درهــم ،فوقــع ثــواب
الدرهــم عنــد اهلل تعالــى أعظــم مــن ثــواب املائــة ألــف ،وذلــك بســبب مــا قــام يف قلــب صاحــب
الدرهــم مــن استشــعار معانــي الثــواب ،وكمــال اإلخــاص هلل تعالــى ،ومــا قــام بقلبــه مــن معانــي
الرحمــة والشــفقة مبــن تصــدق عليهــم ،ممــا جعلــه يؤثــر غيــره علــى نفســه ،ويقســم مالــه نصفــن،
ـف لــه ونصـ ٌ
نصـ ٌ
ـف ملــن تصــدق بــه عليهــم ،رغــم فقــره وحاجتــه إليــه كمــا هــو ظاهــر احلديــث،
واهلل أعلــم.
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فوائد من احلديث
1.1قــد يتشــابه العمــان يف الصــورة ،ويكــون بينهمــا كمــا بــن الســماء واألرض عنــد اهلل تعالــى ،بحســب
النية.
2.2يختلــف ثــواب األعمــال الصاحلــة مبقــدار مــا يقــوم يف قلــب العبــد مــن استشــعار أجرهــا ،وكمــال
اإلخــاص هلل تعالــى فيهــا.
3.3أهمية املبادرة إلى فعل الصدقة وغيرها من األعمال الصاحلة ولو بالقليل.

إضاءة
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال ( :لقــد رأيــت رجــ ً
ا يتقلّــب يف اجلنــة يف شــجرة قطعهــا مــن ظهــر
الطريــق ،كانــت تــؤذي املســلمني) ،رواه مســلم ،ويف روايـ ٍـة( :بينمــا رجــل ميشــي بطريــق وجــد غصــن شــوك
علــى الطريــق فأخّ ــره ،فشــكر اهلل لــه ،فغفــر لــه) ،متفــق عليــه.
وعنــه  ،قــال :قــال ( :بينمــا رجــل ميشــي بطريــق اشــتد عليــه العطـ ُ
ـش ،فوجــد بئــراً فنــز َل فيهــا
ـب م ـ َن
فشـ َ
ـب يلهــثُ ي ـ ْأكل الثــرى مــن العطــش ،فقــال الرجــل :لقــد بلــغ هــذا الكلـ ُ
ـرب ،ثــم خــرج فــإذا كلـ ٌ
ـي فســقى
العطـ ِ
ـش مثـ َل الــذي كان قــد بلــغ منــي ،فنــزل البئــر فمــأ خُ َّفــه مــا ًء ثــم أمســكه بفيــه ،حتــى رقِ ـ َ
ـب ،فشــكر اهلل لــه فغفــر لــه .قالــوا :يــا رســول اهلل إن لنــا يف البهائــم أَجــراً؟ فقــال( :يف كل كبـ ٍـد رطبـ ٍـة
الكلـ َ
أج ـ ٌر) ،متف ـ ٌق عليــه.

ـب يُ ِطيــف ِبركِ َّيـ ٍـة قــد كاد يقتلــه العطــش إذ رأتــه بغِ ـ ٌّـي مِ ـ ْن بغايــا بنــي إســرائيل،
ويف روايــة لهمــا( :بينمــا كلـ ٌ
فنزعــت ُمو َقهــا فاســتقت لــه بــه ،فســقت ُه َفغُفِ ــر لهــا بــهِ )" ،املُــوقُ"ُ ْ :
الـ ُّ
ـف" .ويُ ِطيـ ُ
ـف" :يــدور حــول " َركِ َّيـ ٍـة"،
وهــي البئــر.
قال كلثوم بن عمرو ال َّتغلبي:
مي ليُخفي عنك عسرتَه ٭ ٭ حـتى تراه غـن ًّيا وهـو مجـهو ُد
َّ
إن الكر َ
وللـبخـيلِ عـلى أمـوالِـه عـل ٌل ٭ ٭ زر ُق الـعيونِ عليها أوج ٌه سو ُد

سعة لم يظهرِ ا ُ
مت عن بذلِ القليلِ ولم ٭ ٭ تقد ْر على ٍ
جلو ُد
إذا تك َّر َ
سـد فـقـ ًرا فهو محمو ُد
بُثَّ الـنـ َّ َوال وال متنـ ْعك قـلَّتُه ٭ ٭ فـك ُّل مـا َّ
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الحديث السادس

الزكاة ركن من
أركان اإلسالم

٦

لفظ احلديث
عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا ،قــال :قــال رســول اهلل  ملعـ ٍـاذ حــن بعثــه إلــى اليمــن( :إنــك ســتأتي قومـاً
وأن محمـ ًدا رســو ُل اهلل ،فــإ ْن
مــن أهــل الكتــاب ،فــإذا جئتهــم فادعهــم إلــى أ ْن يشــهدوا أ ْن ال إلـ َه إال اهللَّ ،
ِّ
ـس صلـ ٍ
ـوم وليلـ ٍـة ،فــإ ْن هــم
ُهـ ْم أطاعــوا لــك بذلــك ،فأخبرهــم أن اهلل قــد فــرض عليهــم خمـ َ
ـوات يف كل يـ ٍ
أطاعــوا لـ َ
ـك بذلــك فأخبرهــم أن اهلل قــد فــرض عليهــم صدقـ ًة ،ت َ
ُؤخــذ مــن أغنيائهــم َفتُـ َر ُّد علــى فقرائهِ ـ ْم،
ـوم؛ فإنــه ليــس
فــإ ْن هــم أطاعــوا لــك بذلــك فإيــاك وكرائـ َم أموالهِ ــم  -أفضــل أموالهــم  ،-وا َّتــقِ دعــوةَ املظلـ ِ
ـاب) ،متفــق عليــه.
بينـ ُه وبــن اهلل ِحجـ ٌ

راوي احلديث
ـاس رضــي اهلل عنهمــا :هــو عبــداهلل بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب ،ابــن عــم النبــي  ،ولــد قبــل
ابــن عبـ ٍ
ً
الهجــرة بثــاث ســنني ،أســلم صغيــرا ،فقيــه األمــة ،وإمــام التفســير وترجمــان القــرآن ،دعــا لــه النبــي 
بقولــه( :اللهــم فقهــه يف الديــن وعلمــه التأويــل) ،تــويف ســنة 68هـــ يف الطائــف.

معنى احلديث
علّــم نبينــا  يف احلديــث معــاذاً حــن أرســله إلــى اليمــن ،كيفيــة الدعــوة إلــى اإلســام ،وأن أول مــا يبــدأ
بــه الدعــوة إلــى توحيــد اهلل تعالــى ،ثــم الدعــوة إلــى حقــوق التوحيــد ،وهــي شــرائعه ،ورأســها :الصــاة،
والــزكاة؛ ولذلــك فهــي أول مــا يســأل العبــد عنهــا يــوم القيامــة مــن األعمــال ،فقــد ثبــت عــن النبــي  أنــه
ـب بــه العبــد يــوم القيامــة مــن عملــه صالتــه ،فــإن صلحــت فقــد أفلــح وأجنــح ،وإن
اسـ ُ
قــال( :إن أول مــا يُ َح َ
فســدت فقــد خــاب وخســر ،فــإن انتقــص مــن فريضتــه شــيء قــال الــرب عــز وجــل :انظــروا هــل لعبــدي مــن
تطــوع ،فيكمــل بهــا مــا انتقــص مــن الفريضــة ،ثــم يكــون ســائر عملــه علــى ذلــك) ،رواه أحمــد ،والترمــذي
وحســنه ،عــن أبــي هريــرة ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح الترمــذي.
كمــا أوصــاه يف احلديــث بــأال يأخــذ أفضــل أموالهــم بــل مــن أوســطه ،وأن يحــذر مــن دعــوة املظلــوم ألنهــا
مستجاب ٌة .
َ
الص ـ َ
اةَ َوآتُــوا ْ
ْ
قِ
ٌ
ا
ـو
ـ
م
ي
أ
و
﴿
ـى:
ـ
تعال
اهلل
ـول
ـ
ق
ـا
ـ
ومنه
ـزكاة،
ـ
ال
ـة
ـ
فرضي
ـى
ـ
عل
ة
ـر
ـ
الكثي
ـوص
ـ
النص
ـت
وقــد دلـ
َّ
َ ُ
َ
تــ ُدوهُ ِعنــ َد اهللِ﴾( ،ســورة البقــرة.)110 :
الــ َّز َكاةَ َو َمــا تُ َق ِّد ُمــوا ْ ألنف ُِســ ُكم ِّمــ ْن َخيْ ٍــر َ ِ
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فوائد من احلديث
1.1أهميــة ترتيــب أولويــات الدعــوة إلــى اهلل تعالــى ،فيبــدأ بالدعــوة إلــى توحيــد اهلل قبــل الشــرائع،
ـك َو ِإلَــى ا َّلذِ يـ َن مِ ـ ْن َقبْ ِلـ َ
ـي ِإلَيْـ َ
ألنــه أســاس قبــول األعمــال؛ قــال تعالــىَ ﴿ :ولَ َقـ ْد أ ُ ِ
ـك لَ ِئـ ْن أَ ْشـ َر ْك َت
وحـ َ
لَ َي ْح َب َطـ َّـن َع َملُـ َ
ـك َولَتَ ُكونَـ َّـن مِ ـ َن ْ َ
ال ِ
اســرِ ي َن﴾ (الزمــر.)65:
(ص َد َق ـ ًة ،تُؤ َْخ ـ ُذ
2.2وجــوب الــزكاة يف مــال الكبيــر والصبــي واملجنــون؛ لدخولهــم يف عمــوم قولــه َ :
مِ ـ ْن أَ ْغ ِن َيائِهِ ـ ْم).
(ص َد َقــ ًة ،تُؤ َْخــ ُذ مِ ــ ْن أَ ْغ ِن َيائِهِ ــ ْم َفتُــ َر ُّد َعلَــى
3.3ال تدفــع الــزكاة إلــى الكافــر ،لقولــه  يف احلديــثَ :
ُف َق َرائِهِ ــ ْم) ،ويســتثنى مــن ذلــك املؤلفــة قلوبهــم مــن الكفــار الذيــن يُرجــى إســامهم.
4.4يحــرم أخــذ كرائــم األمــوال يف الــزكاة وهــي أفضلهــا وأغالهــا ،إال تبرع ـاً منهــم ،بــل يراعــى فيهــا
العــدل فيؤخــذ الوســط الــذي يراعــى فيــه جانــب الغنــي ،وحــق الفقيــر.
5.5مــن أدى الفرائــض كالصــاة والــزكاة ،فعليــه أن يتبعهــا بالنوافــل؛ ألنهــا مكمــات لهــا يف حــال حصــل
فيهــا نقــص وتقصيــر ،فنوافــل الصــاة مكملــة لفريضــة الصــاة ،ونوافــل الصدقــة مكملــة لفريضــة
الــزكاة ..،إلــخ.
6.6دعــوة املظلــوم ولــو كان كافــراً مســتجاب ٌة ،قــال ( :دعــوة املظلــوم مســتجابة ،وإن كان فاجــراً
ففجــوره علــى نفســه) ،رواه أحمــد عــن ابــي هريــرة ،وحســنه ابــن حجــر يف الفتــح.

إضاءة
قال عطا سليمان رموني:
ـزداد ما ُل َ
ـح ِ ّـق ِـه
ْ
ـك ْ
أخـ ِـر ْج زكـا َتــك ال تُـبالي فـا َق ًـة ٭ ٭ َيـ ُ
إن َبـ َذ ْلــتَ ِل َ
الش ِ ّـح امل َ ِـقـي ِـت َداللـ ًـة ٭ ٭ والـ ـم ُ
ُط ْه ٌـر ِمـنَ ُ
ـرام َنـ ِ ّـق ِـه
ـال َد ْو َمـ ًا ِم ْـن َحـ ٍ

ـس َت ْـس ُمـو َوالف َِـقـي ُـر تُـز ِ َّكـ ِـه
َق ْـد أ ْو َج َـب اهلل الـ ّ َزكـا َة ِبها ِ
الغـنَى ٭ ٭ الـنّـَفْ ُ
ـاك ِم ْـن َح ْـج ِـب الـ َزك ِـاة َفـإ َنّـها ٭ ٭ َم ٌ
إي َ
ال َكـ َنزْتَ
مصير َكن ِْز َك َم ْحـق ِـه
ُ
ـالئ ِـق ُق ْـدو ًة فـي ِص ْد ِق ِـه
ـرام َمـكـان ًـة ٭ ٭ َبـ ْيـنَ الـخَ ِ
الـ َبـذْ ُل ِم ْـن ِشـ َي ِـم ِ
الك ِ
لو ُّ
َص ّ َدقوا ٭ ٭ مـا بـاتَ ُم ْـحـتاج ًا َبـكى ِم ْن َفقْ ِر ِه
الن َ
كل َم ْن َبلغوا ِ
ّصاب ت َ
ُحـكْ ُـم الـ َت ُ
ّكاف ِـل يف ّ َ
ّـراح ِـم َبـ ْيـ َنـنـا َفـلْـن َْسق ِـه
الشر ْي َع ِة ِم ْيزَةٌ ٭ ٭ َن ـ ْب ُـت الـ َت ُ
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الحديث السابع

عقوبة منع
الزكاة في الدنيا

٧

لفظ احلديث
عــن عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا، قــال :أقبـ َـل علينــا رسـ ُ
 فقــال( :يــا معشــ َر
اهلل  
ـول ِ
ـس إِذا ابتُلِيتُــم بهــن وأعــوذ بــا ِ
ـوم قــط
املهاجريـ َن! خمـ ٌ
هلل أن تدركوهـ َّـن :لــم تظهـ ِـر الفاحشـ ُة يف قـ ٍ
حتــى يعلنــوا بهــا ،إِال فشــا فيه ـ ُم َّ
الطاعــو ُن واألوجــا ُع التــي لــم تكــن مضــت يف أســافه ُم الذيــن
ُصــوا املِكيــا َل وامليــزانَ ،إال ِ
َ
وجــورِ الســلطانِ
أخــ ُذوا بالســننيَ ،وشــد ِة املؤونــةِ َ ،
مضــوا ،ولــم يَنْق ُ
ي َطـ ُروا ،ولَــم
عليهــم ،ولــم مينعــوا زكاةَ أموالهــم إال ُم ِن ُعــوا ال َقطـ َر مِ ــن الســماء ،ولــوال البهائـ ُم لــم ُ ْ
غيرهـ ْم َ
ِ
ـض مــا يف
رســولهِ  ،إال سـلَّ َط اهلل عليهِ ــم عـ ُد ًّوا مِ ـ ْن
فأخــذوا بعـ َ
ُ
ينقضــوا عهـ َد اهلل وعهـ َد ُ
َ
أَيديهـ ْم ،ومــا لــم َ ْ
بأســهم بَينهـ ْم)،
ت ُكــم أئِمتهــم بكتـ ِ
ـاب اهلل ويتخ َّيـ ُروا ممــا أنــز َل اهلل إِال جعـ َل اهلل َ
رواه ابــن ماجــة يف ســننه ،وحســنه األلبانــي يف الصحيحــة.

راوي احلديث
عبــد اهلل بــن عمــر :هــو عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنهمــا ،ولــد ســنة عشـ ٍـر قبــل
الهجــرة ،مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة احلديــث عــن النبــي  ،اشــتهر بحرصــه علــى االقتــداء
بالنبــي  ،وتت ّبُـ ِـع آثــاره ،تــويف ســنة 73هـــ.
معنى احلديث
تضمن احلديث التحذير من خمسةِ
أسباب خطيرةٍ لنزول العذاب يف الدنيا ،وهي:
ٍ
األول :ظهور الفواحش كالزنا واللواط ،وعقوبتها ظهور األمراض ،واألوبئة املهلكة.
الثاني :التالعب باملوازين ،وعقوبتها حصول القحط ،وغالء األسعار ،وظلم احلكام.
الثالث :منع الزكاة ،وعقوبتها منع نزول املطر ،وحصول اجلفاف.
الرابع :نقض العهود واملواثيق ،وعقوبتها تسلط األعداء ونهبهم للثروات واخليرات.
اخلامس :ترك التحاكم إلى القرآن ،وعقوبته ذهاب األمن ،وانتشار القتل بني املسلمني.
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فوائد من احلديث
1.1هــاك املجتمعــات ســببه ظهــور املعاصــي وانتشــارها ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َ
ض ـ َر َب اهلل َمثَـ ًـا َق ْريَ ـ ًة
ـاس ْ ُ
ـت آمِ نَـ ًة ُّم ْط َم ِئ َّنـ ًة يَ ْأتِي َهــا رِ ْز ُق َهــا َر َغـ ًدا ِّمــن ُك ِّل َمـ َك ٍان َف َك َفـ َر ْت ِب َأنْ ُعـ ِـم ا ِ
ـوع
َكانَـ ْ
هلل َف َأ َذا َق َهــا اهللُ ِلبَـ َ
الـ ِ
َو ْ َ
صنَ ُعــونَ﴾ (النحــل.)112 :
الـ ْو ِف ِ َ
بــا َكانُــوا يَ ْ

2.2العفة سبب لنجاة املجتمع من األمراض والطواعني الفتاكة ،كاإليدز وغيره.
3.3األمانة سبب للرخاء املادي واالقتصادي.
4.4أداء الزكاة سبب لنزول املطر وحلول البركة.
5.5اإليفاء بالعهود سبب لتماسك املجتمع ومهابته أمام أعدائه.

6.6التحاك ُم إلى القرآن سبب حلقن الدماء ،وحتقيق األمن ،واأللفة يف املجتمع.

إضاءة
الســنة ،وأمســك املطــر؛ وتقــول :هــذا بشــؤم
قــال مجاهــدّ :
"إن البهائــم تلعــن عصــاةَ بنــي آدم إذا اشــتدت َّ
معصيــة ابــن آدم"
وقال الشاعر:

إذا كنـت يف نعمـة فارعـها ٭ فإن الذنـوب تـزيل النعـم
وحطهـا بطاعة رب العبـاد ٭ فرب العـباد سريـع النـقـم
وإياك والظلـم مهما استطعت ٭ فظلـم العباد شديد الوخـم
وسـافر بقلـبك بني الـورى ٭ لـتبصـر آثار من قد ظلـم
فتـلك مساكنـهم بعدهـم ٭ شهـود عـليهم  ،وال تتهـم
وما كـان شيءٌ أضـر من ٭ الظلـم وهو الذي قد قصـم

فكـم تركوا من جنان ومن ٭ قصـور ،وأخرى عليهم أطـم
صلوا باجلحيم وفات النعيـم ٭ وكان الذي نالهم كالـحـلم
وقال الشاعر:

فتى َ
ترك املعاصي ٭ ٭ َوأَ ْر َهنُ ُه الكفال َة باخلالص
أيضم ُن لي ً
َ
ص املعاصي
أطاع اهلل قو ٌم فاستراحوا ٭ ٭ ولم يتجرعوا ُغ َ
ص َ
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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الحديث الثامن

عقوبة منع
الزكاة في اآلخرة

٨

لفظ احلديث
ـس يف ِظــل الكعبـ ِـة ،فلمــا رآنــي قــالُ ( :هــ ُم
عــن أبــي ذر  ،قــال انتهيـ ُـت إلــى النبــي  وهــو جالـ ٌ
ـت :يــا رســول اهلل
األخْ ســرو َن ِ
ـت ،فقلـ ُ
ـت ،فلــم أَتَ َقــا َّر أَ ْن قمـ ُ
ـت حتــى جلسـ ُ
ورب الكعبــة) ،قــال :فجئـ ُ
ً
فــداك أبــي وأمــي! مــن ُهـ ْم؟ قــالُ ( :هـ ُم األكثــرو َن أمــوال إِال مــن َقــال هكــذا وهكــذا وهكــذا  -مــن
بــن يديــه ومــن خلفــه ،وعــن ميينــه وعــن شــماله  -وقليـ ٌل مــا هــم ،مــا مــن صاحــب إبـ ٍـل وال بقـ ٍـر وال
غنــم ال يــؤدي زكاتَهــا ،إال جــاءت يــو َم القيامــةِ أعظـ َم مــا كانــت وأســمنَهُ ،تنطحـ ُه ب ُق ُرونهــاَ ،
وتطـ ُؤهُ
ب َأظالفهــا ،كلمــا نفــدت أخراهــا عــادت عليــه أوالهــا ،حتــى يُق َ
ْضــى بــن النــاس) ،متفــق عليــه.
َ
"وتط ُؤهُ ب َأظالفها :تدوسه بأرجلها"
ومعنى" :فلم أَتَ َقا َّر :لم ألبث" ،ومعنى:
راوي احلديث
أبــو ذر الغفــاري  :هــو جنــدب بــن جنــادة الغفــاري ،نســبة إلــى بنــي غفــار بطــن مــن كنانــة ،مــن
الســابقني إلــى اإلســام ،أصــدق الصحابــة لهجــة ،تــويف ســنة  31هـــ بالربــذة علــى عــدة أميــال مــن
املدينــة املنــورة ،وصلــى عليــه عبــد اهلل بــن مســعود.
معنى احلديث
يقســم نبينــا  يف احلديــث أن أكثــر النــاس خســار ًة يــوم القيامــة هــم أصحــاب األمــوال ،الذيــن
يكنزونهــا ،وال ينفقونهــا يف مرضــاة اهلل ،وأبــواب اخليــر املختلفــة.
وأن املــال الــذي بخــل بــه صاحبــه ســيعذب بــه يــوم القيامــة ،كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :وا َّلذِ ي ـ َن يَ ْك ِن ـزُو َن
َّ
ـب َوالْفِ َّض ـ َة َوالَ يُنفِ قُونَ َهــا ِف َس ـبِيلِ ا ِ
هلل َفبَ ِّش ـ ْر ُهم ِب َع ـ َذ ٍاب أَلِيـ ٍـم ٭ يَ ـ ْو َم يُ ْح َمــى ' َعلَيْ َهــا ِف
الذ َهـ َ
َ
نَــارِ َج َه َّنـ َم َفتُ ْكـ َوى' ِب َهــا ِجبَا ُه ُهـ ْم َو ُجنُوبُ ُهـ ْم َو ُظ ُهو ُر ُهـ ْم َهـ َذا َمــا َكنَـز ُ ْ
ْت ِلنف ُِسـ ُك ْم َف ُذو ُقــوا َمــا ُكنتُـ ْم
تَ ْك ِن ـزُونَ﴾ (التوبــة.)35-34 :
ض ِلــهِ ُهـ َو َخيْـ ًرا َّل ُهـ ْم بَـ ْل ُهـ َو َشـ ٌّـر
هلل مِ ــن َف ْ
وقــال تعالــىَ ﴿ :والَ يَ ْح َسـ َ َّ
بــا آتَا ُهـ ُم ا ُ
ـن ا َّلذِ يـ َن يَبْ َخلُــو َن ِ َ
َّل ُهـ ْم َسـيُ َط َّو ُقو َن َمــا بَ ِخلُــوا ْ ِبــهِ يَـ ْو َم الْقِ يَا َمــةِ ﴾ (آل عمــران.)180 :
كمــا بــن  يف احلديــث قلــة الناجــن مــن اخلســارة ،وأنهــم مــن ينفــق املــال يف طاعــة اهلل
مــا َر َز ْقنَا ُهـ ْم
ـاب ا ِ َ
ومرضاتــه ،كمــا قــال تعالــى﴿ :إ َِّن ا َّلذِ يـ َن يَتْلُــو َن كِ تَـ َ
الصـ َـاةَ َوأَن َف ُقــوا ِ َّ
هلل َوأَ َقا ُمــوا َّ
ُ
ِســ ًّرا َو َع َل ِنيَــ ًة يَ ْر ُجــو َن ِ َ
ضلِــهِ ِإ َّنــ ُه َغفُــو ٌر
تــا َر ًة َّلــن تَبُــو َر٭ ِليُ َو ِّفيَ ُهــ ْم أ ُجو َر ُهــ ْم َويَ ِزي َد ُهــم ِّمــن َف ْ
َشــ ُكو ٌر﴾ (فاطــر.)30 -29 :
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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فوائد من احلديث
1.1املــال أمانــ ٌة عنــد اإلنســان يســأل عنهــا يــوم القيامــة ،فحاللــه حســاب وحرامــه خســارة
وعــذاب.
2.2الربــح والفــوز احلقيقــي بإنفــاق املــال يف أبــواب اخليــر املتنوعــة ،كإطعــام الطعــام ،وســقيا
املــاء ،وكفالــة األيتــام واألرامــل ،وكفالــة حلقــات القــرآن الكــرمي ،وبنــاء املســاجد ،وإيــواء
املشــردين ،وحفــر اآلبــار ،وغيرهــا.
3.3إنفــاق املــال يف ملــذات الدنيــا فقــط ،وعــدم انفاقــه يف طاعــة اهلل ومرضاتــه خســارة محققــة،
بــا آتَا ُهـ ُم اهللُ مِ ــن
وعــذاب أليــم يــوم القيامــة ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َل يَ ْح َسـ َ َّ
ـن ا َّلذِ يـ َن يَبْ َخلُــو َن ِ َ
ض ِلــهِ ُه ـ َو َخيْ ـ ًرا َّل ُهــم بَ ـ ْل ُه ـ َو َشـ ٌّـر َّل ُه ـ ْم َس ـيُ َط َّو ُقو َن َمــا بَ ِخلُــوا ِبــهِ يَ ـ ْو َم الْقِ يَا َمــةِ َو ِ ِ
ل مِ ي ـ َراثُ
َف ْ
السـ َما َو ِ
بــا تَ ْع َملُــو َن َخبِيـ ٌر﴾ (آل عمــران )180 :فكيــف مبــن ينفــق مالــه يف
ات َو ْالَ ْر ِ
ض وا ُ
هلل ِ َ
َّ
معصيــة اهلل تعالــى.
إضاءة
عــن أنــس بــن مالــك  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :يتبــع امليــت ثالثــة ،فيرجــع اثنــان ويبقــى
واحــد :يتبعــه أهلــه ،ومالــه ،وعملــه ،فيرجــع أهلــه ومالــه ،ويبقــى عملــه) ،متفــق عليــه.
قــال أبــو حــامت" :البخــل شــجرةٌ يف النــار أغصانهــا يف الدنيــا ،مــن تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا جــره
إلــى النــار ،كمــا أن اجلــود شــجرةٌ يف اجلنــة أغصانهــا يف الدنيــا ،فمــن تعلــق بغصـ ٍـن مــن أغصانهــا
جــره إلــى اجلنــة".
قال عطا سليمان رموني:
َـس ُمـو َوالفَـقِ ـيـ ُر تُـز ِ َّكــهِ
َقـ ْد أ ْو َج َ
ـب اهلل الـ َزّكـاةَ بِها الغِ ـنَى ٭ ٭ الـنّـَف ُ
ْـس ت ْ
َ
ـج ِـب الـزَكـا ِة َفـإ ّنَـها ٭ ٭ َما ٌل َكـنَز َْت مصي ُر َكن ِْز َك َم ْحـقـهِ
إيـاك مِ ـ ْن َح ْ

وقال مهدي ْبن سابق:
يا مانع املال كم تضن به ٭ ٭ تطمع باهلل يف اخللود معه
هل حمل املال ميت معه ٭ ٭ أما تراه لغيره جمعه
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الحديث التاسع

خطر التأخر في
بذل الصدقة

٩

لفظ احلديث
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :أتــى رسـ َ
أي الصدقــة أعظ ـ ُم؟
ـول اهلل  رجـ ٌـل ،فقــال :يــا رســول اهللِ! ُّ
فقــال( :أَ ْن ت ََّصـ َّـد َق وأنــت صحيـ ٌح شــحي ٌح تخشــى الفقـ َر وت ْأ ُمـ ُل الغنــى؛ وال ُ ْ
تهِ ـ َل حتــى إذا بلغـ ِـت
ا ُ
ولفــان كــذا ،أال وقــد كان لفــان) ،ويف روايــة( :وأنــت صحيــ ٌح
ٍ
ُــان كــذا،
لــت :لف ٍ
حللقــو َم ُق َ
ـص) ،متفــق عليــه.
حريـ ٌ
راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.
معنى احلديث
حــثّ النــي  يف هــذا احلديــث علــى املبــادرة إلــى بــذل الصدقــة يف حــال الصحــة ،وأال مينعــه
مــن الصدقــة خــوف الفقــر ،واحلــرص علــى املــال وجمعــه؛ حتــى ال يكــون مــن النادمــن عنــد نــزول
ـي أَ َح َد ُكـ ُم ْال َـ ْو ُت َف َي ُقــو َل
املــوت ،كمــا قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :وأَنْفِ ُقــوا مِ ـ ْن َمــا َر َز ْقنَا ُكـ ْم مِ ـ ْن َقبْــلِ أَ ْن يَ ْأ ِتـ َ
الص ِ ِ
الـنَ﴾ (املنافقــون.)10 :
َر ِّب لَـ ْو َل أَخَّ ْرتَ ِنــي ِإلَــى أَ َجـ ٍـل َق ِريـ ٍـب َف َأ َّصـ َّـد َق َوأَ ُكـ ْن مِ ـ َن َّ
فالعمــل الصالــح ومنــه الصدقــة غنيمــة العمــر التــي ال تعــوض ،فعــن عمــرو بن ميمــون األودي ،
مســا قبـ َل َخ ْمـ ٍـسَ :شـ َبابَ َك قبـ َل َه َرمِ ـ َ
ـك،
َقــال :قــال رســول اهلل  لرجـ ٍـل وهــو يعظــه( :اغتنــم َخ ً
ـك قب ـ َل موتـ َ
ـغلك ،وحياتـ َ
ـك قب ـ َل ُشـ َ
ـاك قب ـ َل فقـ ِـر َك ،وفراغـ َ
َوصحتَـ َ
ـك قب ـ َل َس ـقَمِ َك ،وغنـ َ
ـك) ،رواه
احلاكــم يف املســتدرك ،والبيهقــي يف شــعب اإلميــان ،وهــو يف صحيــح اجلامــع.
وأمــا الــزكاة فــا يجــوز تأخيــر إخراجهــا عــن وقتهــا ،إذا حــال احلــول علــى املــال الــذي بلــغ نصابـاً،
وهــو مــا يعــادل قيمــة ( 85جــم) مــن الذهــب اخلالــص ،عيــار ( )24؛ ألنهــا دي ـ ٌن عليــه يف ذمتــه،
وحــقُّ ألهلهــا مــن الفقــراء واملســاكني وغيرهــم ممــن ذكرهــم اهلل تعالــى يف آيــة مصــارف الــزكاة:
﴿إ َّ َ
ن
ن َعلَيْ َهــا َو ْال ُ َؤ َّل َفــةِ ُقلُوبُ ُه ـ ْم َو ِف ال ِّر َقـ ِ
ـاب َوالْ َغارِ مِ ـ َ
ني َوالْ َعامِ ِل ـ َ
ـات ِلل ْ ُف َق ـ َراءِ َو ْال َ َســاكِ ِ
الص َد َقـ ُ
ِنــا َّ
يضـ ًة ِّمـ َن ا ِ
َو ِف َسـبِيلِ ا ِ
السـبِيلِ َف ِر َ
هلل َعلِيـ ٌم َحكِ يـ ٌم ﴾ (التوبــة.)60 :
هلل َوا ُ
هلل َوابْــنِ َّ
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فوائد من احلديث
1.1املســارعة بالصدقــة يف حــال الصحــة أعظــم يف األجــر مــن الصدقــة عنــد مــرض املــوت؛
ودليــل صــدق اإلميــان ،وثقتــه بوعــد اهلل تعالــى أنــه ســيخلف عليــه خيــراً ممــا أنفقــه.
2.2بذل الصدقة تطهي ٌر للنفس ،ودواءٌ من البخل.

3.3أهميــة املبــادرة إلــى الصدقــة قبــل حلــول املــرض واملــوت ،وخاصـ ًة الــزكاة الواجبــة؛ التــي هــي
حـ ٌق يف ذمــة الغنــي ،يجــب عليــه إيصالهــا ألهلهــا فــور وجوبهــا عليــه.
4.4التأخــر يف إخــراج الصدقــة قــد يــورث النــدم واحلســرة؛ فقــد يأتــي املــوت فجــأة فــا يســتطيع
إخراجها.
إضاءة
أخــرج الترمــذي ،عــن أبــي الــدرداء  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مثــل الــذي يعتــق ويتصــدق عنــد
موتــه ،مثــل الــذي يهــدي إذا شــبع) ،حســنه احلافــظ يف الفتــح.
وقال ُ
بعض الشعراءِ :
احك َف ْ
اغتَ ِن ْم َها ٭ ٭ َف ِإ َّن ِل ُك ِّل َخافِ َق ٍة ُس ُكو ُن
إ َذا َه َّب ْت رِ يَ ُ
الس ُكو ُن َمتَى يَ ُكو ُن
َو َل تَ ْغ ُف ْل َع ْن ْ ِ
ال ْح َسانِ فِ ي َها ٭ ٭ َف َما تَدْرِ ي ُّ
وقال الشاعر:

احتَ ِلبْ َها ٭ ٭ َف َما تَدْرِ ي الْ َف ِصي ُل ِل َ ْن يَ ُكو ُن
َو ِإ ْن َد َّر ْت ِنيَا ُقك َف ْ

يا جام َع املال يرجو أن يدو َم له ٭ ٭ ُك ْل ما استطعت وقدِّم للموازين
وال ت ُك ْن كالذي ق ْد قا َل إذ حضرت ٭ ٭ وفاتُه ثلثُ مالي للمساكني
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الحديث العاشر

صدقة الفطر
حق للمسكين،
مطهرة للصوم

١٠

لفظ احلديث
عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا ،قــال" :فــرض رســول اهلل  زكاة الفطــر صاعــاً مــن متــر ،أو
والصغيــر والكبيــر مــن املســلمني ،وأمــر بهــا
صاعـاً مــن شــعير ،علــى العبــد واحلـ ّر وال ّذكــر واألنثــى
ّ
الصــاة" ،متفــق عليــه.
أن تُــؤ َّدى قبــل خــروج ال ّنــاس إلــى ّ

راوي احلديث
عبــد اهلل بــن عمــر :هــو عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنهمــا ،ولــد ســنة عشـ ٍـر قبــل
الهجــرة ،مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة احلديــث عــن النبــي  ،اشــتهر بحرصــه علــى االقتــداء
بالنبــي  ،وتت ّبُـ ِـع آثــاره ،تــويف ســنة 73هـــ.

معنى احلديث
أن زكاة الفطــر مــن صــور التكافــل اجلميلــة ،يتحقـ ُق بهــا إشــاعة روح التراحــم بــن
بــن احلديــث َّ
املســلمني يف يــوم عيــد الفطــر ،ويعـ ُّم بهــا الفــر ُح املجتمـ َع كلَّــه مبــا فيهــم الفقــراء واملســاكني ،وأنهــا
تخــرج عــن الكبيــر والصغيــر والذكــر واألنثــى ،ومقدا ُرهــا صــا ٌع مــن غالــب قــوت البلــد ،كاألرز
والبــر ومــا أشــبه ذلــك ،والصــا ُع :أربــع حفنــات باليديــن املعتدلتــن املمتلئتــن ،كمــا يف القامــوس،
ومقدارهــا بالــوزن يقــارب ( 3كجــم).
كمــا بــن احلديــث أنهــا خاصــ ٌة بالفقــراء واملســاكني ،كمــا قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة يف
مجمــوع الفتــاوى ،وأن وقتهــا قبــل صــاة العيــد؛ حلديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال:
"فــرض رســول اهلل  زكاة الفطــر طهــر ًة للصائــم مــن اللغــو والرفــث وطعم ـ ًة للمســاكني ،مــن
أداهــا قبــل الصــاة فهــي زكاة مقبولــة ،ومــن أداهــا بعــد الصــاة فهــي صدقــة مــن الصدقــات"،
رواه أبــو داود ،وابــن ماجــه ،وهــو حديــث حســن.
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فوائد من احلديث
1.1جتــب زكاة الفطــر علــى كل مســلم ميلــك مــا يزيــد عــن قــوت يومــه وليلتــه ،يخرجهــا عــن نفســه
وعــن أهــل بيتــه ممــن جتــب نفقتهــم عليــه ،مــن الصغــار والكبــار ،والعبــد واحلــر ،والذكــر
واألنثــى.
2.2يبــدأ وجــوب إخــراج زكاة الفطــر مــن غــروب شــمس ليلــة عيــد الفطــر ،إلــى مــا قبــل صــاة
العيــد ،ويجــوز إخراجهــا قبــل العيــد ،وكان الصحابــة رضــي اهلل عنهــم يخرجونهــا قبــل العيــد
بيومــن أو ثالثــة ،فعــن نافــع قــال" :وكان ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا يعطيهــا الذيــن يَقبلونهــا،
ـوم أو يومــن" ،رواه البخــاري.
وكانــوا يعطــون قبــل الفطــر بيـ ٍ
3.3احلــذر مــن التأخــر يف إخراجهــا قبــل صــاة العيــد ،ومــن لــم يتمكــن مــن إخراجهــا قبــل
صــاة العيــد يجــب عليــه إخراجهــا بعــد ذلــك ،ألنهــا ديــن يف ذمتــه ،وحتســب لــه صدقــة مــن
الصدقــات.
4.4جتــب زكاة الفطــر مــن غالــب قــوت البلــد ،وهــذا قــد يختلــف مــن بلــد آلخــر ،قــال ابــن القيــم:
"إمنــا عليهــم صــاع مــن قوتهــم كمــن ُق ْوتُهــم الــذرة أو األرز أو التــن أو غيــر ذلــك مــن احلبــوب،
فــإن كان قوتهــم مــن غيــر احلبــوب كاللــن واللحــم والســمك ،أخرجــوا فطرتهــم مــن قوتهــم
كائ ًنــا مــا كان ،هــذا قــول جمهــور العلمــاء ،وهــو الصــواب الــذي ال يقــال بغيــره؛ إذ املقصــود
َسـ ّ ُد خُ لَّــةِ املســاكني يــوم العيــد ومواســاتهم مــن جنــس مــا يقتاتــه أهــل بلدهــم".
5.5إخــراج زكاة الفطــر مــن غالــب قــوت البلــد كيـ ً
ا أو وزنـاً هــو األفضــل؛ إال إن كانــت املصلحــة
تقتضــي إخراجهــا نقــداً فهــو جائــز؛ ألن املقصــود مــن زكاة الفطــر إغنــاء الفقــراء يــوم العيــد
عــن احلاجــة والســؤال؛ وهــذا ممــا يختلــف باختــاف املــكان و الزمــان.
ـن ،أو إلــى جمعيــة خيريــة
6.6يجــوز التوكيــل يف إخــراج زكاة الفطــر ،كأن يد َفعهــا إلــى شــخص أمـ ٍ
موثوقــة ،ليخرجوهــا نيابـ ًة عنــه ،وبذلــك تَبــرأ ذ َّمتــه.

إضاءة
قال الشاعر:
وأفض ُل الناس ما بني الورى رج ٌل ٭ ٭ ت َ
ُقضى على يده للناس حاجات
متنعـن يَ َد املعروف عـن أحـد ٭ ٭ ما ُدمت مقتدراً فالـسعـد تـارات
ال
َّ
صنع اهلل إذ ُجعِ لَت ٭ ٭ إلـيك ال لك عند الناس حاجات
واشـكر فضائ َل
ِ
قد مات قو ٌم وما ماتت مكارِ ُم ُهم ٭ ٭ وعاش قو ٌم وه ْم يف الناس أموات
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الحديث الحادي عشر

من حقوق
المسلمين
قضاء حوائجهم،
وتفريج كرباتهم

١١

لفظ احلديث
ـلم ال يظ ِل ُم ـ ُه
عــن عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا ،قــال :قــال رســول اهلل ( :املســل ُم أخــو املسـ ِ
وال يُ ْســلمه ،ومـ ْن كان يف حاجــةِ أخيــهِ كا َن اهللُ يف حاجتــهِ  ،ومـ ْن فـ َّر َج عــن مسـ ٍـلم كربـ ًة فــر َج اهللُ
عنــه كربـ ًة مــن كربـ ِ
ـات يــوم القيامــة ،ومـ ْن ســت َر مســلماً ســترهُ اهللُ يــو َم القيامــة) ،متفــق عليــه.

راوي احلديث
عبــد اهلل بــن عمــر :هــو عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنهمــا ،ولــد ســنة عشـ ٍـر قبــل
الهجــرة ،مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة احلديــث عــن النبــي  ،اشــتهر بحرصــه علــى االقتــداء
بالنبــي  ،وتت ّبُـ ِـع آثــاره ،تــويف ســنة 73هـــ.

معنى احلديث
عـ ّدد نبينــا  يف احلديــث جملـ ًة مــن حقــوق املســلمني علــى بعضهــم البعــض ،وهــي :كــف األذى
والظلــم عنهــم ،وجتنــب إعانــة ظالــم عليهــم ،ونصرتهــم مــع القــدرة علــى ذلــك ،والســعي يف قضــاء
حوائجهــم ،وتفريــج كرباتهــم ،وإعانتهــم باملــال أو الشــفاعة عنــد مــن يقــدر علــى ذلــك.
كمــا أمــر بســتر املســلمني ،واإلعــراض عمــا يحكــى عنهــم مــن إشــاعات ،وعــدم االلتفــات إليهــا أو
الفــرح بهــا ،وأن جــزاء ذلــك حصــول ســتر اهلل ملــن ســترهم؛ جــزا ًء لــه علــى فعلــه اجلميــل ،فــإن لــم
يفعــل وســاهم يف هتــك ســتر اهلل تعالــى علــى مســلم ،فضحــه اهلل يــوم القيامــة ،كمــا قــال نبينــا
ـب لــه لــواءٌ يــوم القيامــة ،فيقــال :هــذه غــدرة فــان بــن فــان) ،متفــق عليــه.
َّ :
(إن الغــاد َر يُ َ
نصـ ُ
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فوائد من احلديث
1.1مــن حــق املســلم علــى املســلم أال يظلمــه ،وال يعــن ظاملـاً عليــه ،وأن ينصــره وال يخذلــه وهــو
قــاد ٌر علــى نصرتــه.
2.2مــن قضــى حاجــة مســلم مــن مالــه ،أو كان ســبباً يف قضائهــا مــن مــال غيــره بســعيه وجاهــه،
تولــى اهلل قضــاء حاجتــه.
3.3من أراد النجاة من كربات وأهوال يوم القيامة فليفرج كربة مسلم.
4.4من ستر مسلماً ستره اهلل تعالى يوم القيامة.
إضاءة
عــن جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنهمــا ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــا مــنِ امـ ِـر ٍئ يَخــذِ ُل امــرأً
مس ـلِماً عن ـ َد موطـ ٍـن تُنت َهـ ُ
ِ
عرضــهِ ؛ إال َخذل ـ ُه اهلل عــز وجــل يف
ـص فيــه مــن
ـك فيــهِ ُحر َمت ـ ُه َويُنْتَ َقـ ُ
ـص فيــهِ مِ ــن عرضــهِ
موطــن يحــب فيــه نصرتــه ،ومــا مِ ــنِ ا ْمـ ِـر ٍئ يَ ُ
نص ـ ُر مس ـ ِل ًما يف َموطـ ٍـن يُنْتَ َقـ ُ
َويُنْتَ َهـ ُ
موطـ ٍـن ِ
نصــرهُ اهللُ يف ِ
يحــب فيــهِ نُصرتَـهُ) ،رواه احمــد يف مســنده،
ـك فيــهِ مِ ـ ْن ُحرمتــهِ ؛ إِال َ
وحســنه األرنــاؤوط.
وعــن النضــر بــن عربــي قــال" :دخلــت علــى عمــر بــن عبــد العزيــز ،فرأيتــه جالس ـاً :قــد نصــب
ركبتيــه ،ووضــع يديــه عليهمــا ،وذقنــه علــى ركبتيــه؛ كأن عليــه بــث هــذه األمــة"" .البــث :هــو الهـ ُّم".
ـت
وقــال عبــدان بــن عثمــان األزدي" :مــا ســألني أحـ ٌد حاجـ ًة إال قمــت لــه بنفســي ،فــإن مت وإال قمـ ُ
لــه مبالــي ،فــإن َّ
مت وإال اســتعنت باإلخــوان ،فــإن مت وإال اســتعنت بالســلطان".
قال الكريزي:
العرف أبقى ُم َ
ِ
صطن ْع
أيام الفتى يــو ٌم نف ْع ٭ ٭ واصطنا ُع
خــي ُر ِ
ـــص ُد الــزَّار ُع إال مــا َز َر ْع
َمــا يُنَا ُل الـخي ُر بالشر وال ٭ ٭ يَ ْح ُ
َّ
انحــط الـ َفتَى ثم ارتـفـ ْع
الدهر يوماً واحداَ ٭ ٭ رمبـــا
ليس كــ ُّل
ِ
َ
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الحديث الثاني عشر

من أعلى
مقامات
الصدقة

١٢

لفظ احلديث
هلل :يــا ابــن آد َم! إنــك أَ ْن تَبْــ ُذ َل
عــن أبــي أمامــة الباهلــي  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :قــال ا ُ
الفض ـ َل خي ـ ٌر لــك ،وأ ْن ُت ِس ـ َك ُه شـ ٌّـر لــك ،وال تُــا ُم علــى كفـ ٍ
ـاف ،وابــدأْ مبــن ت ُعــو ُل ،والي ـ ُد ال ُعليــا
الســفلى) ،رواه مســلم.
خي ـ ٌر م ـ َن اليــد ُّ

راوي احلديث
صـ َد ّي بــن عجــان بــن وهــب البَاهلــي ،مــن زهاد الصحابــة وفقهائهم،
أبــو أمامــة الباهلــي  :هــو ُ
أســلم قومــه علــى يــده ،وهــو أحــد أهــل بيعــة الرضــوان ،آخــر الصحابــة وفــا ًة يف الشــام ،ســنة (81
أو  86هـ).

معنى احلديث
هــذا حديــث قدســي ،يقــول فيــه اهلل جــل جاللــهِ ( :إ َّنـ َ
ضـ َل َخيْـ ٌر لــك) بفتــح همــزة
ـك أَ ْن تَبْـ ُذ َل الْ َف ْ
"أن" ،ومعنــاه :إن بــذل اإلنســان الزائــد عــن حاجتــه وحاجــة عيالــه فهــو خيـ ٌر لــه لبقــاء ثوابــه ،وإن
أمســكه فهــو شــر لــه؛ ألنــه إن لــم ينفقــه فإمــا أن ميســكه عــن واجــب فيســتحق العقــاب ألجــل ذلك،
وإمــا أن ميســكه عــن انفاقــه يف املســتحبات ،وهــو بذلــك قــد نقــص ثوابــه وفــوت مصلحــة نفســه
يف آخرتــه ،وهــذا كلــه شــر كمــا قــال النــووي يف شــرح مســلم.
ومعنــى( :وال تُـ َـا ُم علــى َكفـ ٍ
ـاف) أن ادخــار قــدر حاجتــه وحاجــة مــن جتــب عليــه نفقتهــم كالزوجــة
واألبنــاء ،ال لــوم فيــه علــى صاحبــه ،ومعنــى( :وابــدأ مبــن تعــول) أن االنفــاق علــى العيــال والقرابــة
مقــد ٌم علــى غيرهــم ،وقــد قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ويَ ْســ َألُونَ َك َمــا َذا يُنْفِ قُــو َن ُقــلِ الْ َعفْــ َو﴾ (البقــرة:
" ،)219واملــراد بالعفــو :الزائــد علــى َقـدْرِ احلاجــة التــي ال بـ َّـد منهــا علــى أصـ ِّـح التفســيرات ،وهــو
مذهــب اجلمهــور" كمــا ذكــر الشــنقيطي يف تفســيره أضــواء البيــان.
وقولــه( :والي ـ ُد ال ُعليَــا َخي ـ ٌر م ـ َن اليــدِ الســفلَى) ،معنــاه أن اليــد العليــا وهــي املنفقــة املتصدقــة،
خي ـ ٌر عنــد اهلل تعالــى مــن اليــد الســفلى وهــي اليــد اآلخــذة.
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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فوائد من احلديث
1.1اســتحباب التصــدق باملــال الزائــد عــن نفقــة املتصــدق ،وعــن حاجــة مــن يجــب عليــه لهــم
النفقــة مــن قرابتــه ،ملــن كان ال يلحقــه ضــرر بذلــك.
2.2حق العيال والقرابة يف النفقة مقدم على الصدقة على غيرهم.
3.3اليد العليا وهي اليد املتصدقة خي ٌر من اليد اآلخذة ،وهي اليد السائلة.

4.4التبــرع باملــال الزائــد عــن احلاجــة ثقــ ًة ورغبــة مبــا عنــد اهلل تعالــى ،مقــام أهــل اإلميــان
الصــادق ،بشــرط أال يــؤدي إلــى تضييــع مــن يعــول ،وإال كان حرامـاً ،لقولــه  َ ( :ك َفــى ب ْ
ِالَـ ْرءِ
ِإثْ ًمــا أَ ْن يُ َ
ـوت) ،رواه أبــو داود ،ومســلم مبعنــاه ،وصححــه األلبانــي.
ض ِّي ـ َع َم ـ ْن يَ ُقـ ُ
إضاءة
عــن عبيــد اهلل بــن محصــن األنصــاري  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــن أصبــح منكــم آم ًنــا
يف ســربه ،معافــى يف جســده ،عنــده قــوت يومــه فكأمنــا حيــزت لــه الدنيــا بحذافيرهــا) ،رواه
الترمــذي ،وصححــه األلبانــي يف السلســلة الصحيحــة.
ممــا أفــاء اهلل علــى رســوله ،
وعــن عمــر بــن اخلطــاب  ،قــال" :كانــت أمــوال بنــي النّضيــر ّ
ممــا لــم يوجــف املســلمون عليــه بخيــل وال ركاب  -اإليجــاف :ســرعة الســير ،والــركاب :اإلبــل،-
ّ
الســاح
فكانــت لرســول اهلل 
ّ
خاصــة ،ينفــق علــى أهلــه منهــا نفقــة ســنته ،ثـ ّم يجعــل مــا بقــي يف ّ
والكــراع  -الــدواب التــي تصلــح للحــرب  -عـ ّدة يف ســبيل اهلل" ،متفــق عليــه ،واللفــظ للبخــاري.
وكان عطــاءُ أبــي وائــل ألفــن  -أي راتبــه مــن بيــت املــال  ،-فــإذا خــرج ،أمســك مــا يكفــي أهلــه
ســن ًة ،وتصــدق مبــا ســوى ذلــك.

األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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الحديث الثالث عشر

مالك الباقي
معك ما
تصدقت به

١٣

لفظ احلديث
ـب إليــه مِ ــن مالــهِ ؟)
عــن عبــد اهلل بــن مســعود  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :أ ُّي ُكــم مــا ُل وارثــهِ أْحـ ُّ
ـإن مالَـ ُه مــا قـ َّـد َم ،ومــا ُل وارثــه
ـب إليــه ،قــال( :فـ َّ
قالــوا :يــا رســول اهلل! مــا مِ َّنــا أحـ ٌد إال مالـ ُه أحـ ُّ
مــا أخَّ ـ َر) ،رواه البخــاري.

راوي احلديث
عبــداهلل بــن مســعود  :هــو أبــو عبدالرحمــن عبــد اهلل بــن مســعود ال ُهذلــي  ،أول مــن جهــر
بالقــرآن يف مكــة ،هاجــر إلــى احلبشــة واملدينــة ،مــن كبــار قــراء وفقهــاء الصحابــة ،ومــن أهــم رواة
احلديــث ،تــويف ســنة  32هـــ يف خالفــة عثمــان .

معنى احلديث
يبــن احلديــث أن حــب النــاس للمــال وحرصهــم علــى متلكــه ،غريــزةٌ خلقهــا اهلل تعالــى فيهــم،
ولتوجيــه تلــك الغريــزة التوجيــه الصحيــح ،علمنــا  أن املــال الباقــي هــو الــذي يتصــدق بــه
صاحبــه ،ال مــا يتركــه بعــد مماتــه؛ ألنــه يذهــب لورثتــه ولهــم نفعــه ،وأمــا هــو فيبقــى عليــه غرمــه
وســؤاله عنــه بــن يــدي اهلل تعالــى.
وقــد قــال  يف حديــث أبــي هريــرة ( :يقــول العبــد :مالــي ،مالــي ،إمنــا لــه مــن مالــه ثــاث:
أع َطــى َفا ْقتَنَــى ،ومــا ســوى ذلــك هــو ذاهــب وتاركــه للنــاس)،
مــا أكل فأفنــى ،أو لبــس فأبلــى ،أَ ْو ْ
رواه مســلم ،وهــذا احلديــث مــع قــول النبــي  لســعد( :إنــك أَ ْن تــذ َر ورثتــك أغنيــاء ،خيــر مــن أن
تذرهــم عالــة) متفــق عليــه؛ يــدالن أن علــى املســلم أن يحــرص علــى اجلمــع بــن رعايــة مصلحــة
نفســه ومصلحــة ورثتــه ،بــأن يجمــع بــن التصــدق باملــال يف مشــاريع اخليــر املتنوعــة ،وبــن إنفاقــه
علــى النفــس واألهــل والولــد ،وتوريثهــم مــا يغنيهــم عــن احلاجــة والســؤال.
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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فوائد من احلديث
1.1جمــع املــال وحبــه غريــزةٌ وفطــرةٌ يف اإلنســان ال يــام عليهــا ،جــاء اإلســام بتهذيبهــا
وتوجيههــا ،مبــا يحقــق لــه الســعادة والنفــع يف الدنيــا واآلخــرة.
2.2أهميــة احلــرص علــى الصدقــة ،وتقــدمي مــا ميكــن تقدميــه مــن املــال يف وجــوه القربــة والبــر،
قبــل أال ميكنــه ذلــك ملــرض ُمقْعِ ـ ٍـد لــه أو بســبب املــوت ،بحيــث ال يــؤدي للتقصيــر يف اإلنفــاق
علــى نفســه وأهلــه.
3.3يحــب اإلنســان أن يبقــى املــال معــه أشــد مــن حبــه النتقالــه لورثتــه ،ومــا يبقــى مــع العبــد هــو
مــا تصــدق بــه ،كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :مــا ِعنْ َد ُكـ ْم يَنْ َفـ ُد َو َمــا ِعنْـ َد ا ِ
ـاق﴾ (النحــل.)96 :
هلل بَـ ٍ
4.4التعليــم مــن خــال الســؤال ،إلثــارة االنتبــاه حــول مــا يريــد بيانــه ليكــون أكثــر تأثيــراً يف نفــس
الســامع واملتعلِّــم.
إضاءة
عــن أم ذرةَ ،وكانــت تغشــى عائشــة ،قالــت :بعــث إليهــا مبــال يف غرارتــن  -صرتــن  -ثمانــن أو
مائــة ألــف ،فدعــت بطبــق وهــي يومئـ ٍـذ صائمــة ،فجلســت تقســم بــن النــاس ،فأمســت ومــا عندهــا
مــن ذلــك درهــم ،فلمــا أمســت قالــت :يــا جاريــة ،هلمــي فطــوري ،فجاءتهــا بخبــز وزيــت ،فقالــت
لهــا أم ذرة :أمــا اســتطعت ممــا قســمت اليــوم أن تشــتري لنــا حلمــا بدرهــم نفطــر عليــه ،قالــت:
ال تعنفينــي ،لــو كنــت ذكرتنــي لفعلــت.
وعــن ميمــون بــن مهــران قــال" :لئــن أتصــدق بدرهــم يف حياتــي ،أحــب إلــي مــن أن يتصــدق عنــي
بعــد موتــي مبائــة درهــم".
قال ُم َح َّمد ْبن َع ْبد اهلل البغدادي:
يا جــامع املال يف الدنيا لوارثه ٭ ٭ هل أنت باملال قبل املوت منتفع
قــدم لنفسك قبل املوت يف مهل ٭ ٭ فـإن حظك بعــد املوت منقطع
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الحديث الرابع عشر

الصدقة
مطهرة للمال

١٤

لفظ احلديث
عــن قيــس بــن أبــي غــرزة  قــال :كنــا باملدينــة نبيــع األوســاق ونبتاعهــا ،وكنــا نســمي أنفســنا
السماســرة ويســمينا النــاس ،فخــرج إلينــا رســول اهلل  ذات يــوم ونحــن نبيــع يف الســوق،
فســمانا باســم هــو أحســن ممــا كنــا نســمي أنفســنا بــه ،فقــال( :يــا معشــر التجــار ،إن الشــيطان
واإلثــم يحضــران البيــع) ويف روايــة( :إن هــذا البيــع يحضــره احللــف والكــذب) ويف روايــة( :إن
هــذه الســوق يخالطهــا اللغــو والكــذب فشــوبوا بيعكــم بالصدقــة) ،رواه أبــو داود ،والنســائي،
والترمــذي ،وقــال :حديــث حســن صحيــح ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح أبــي داود.

راوي احلديث
قيــس بــن أبــي غــرزة  :هــو قيــس بــن أبــي َغـ َرزةَ بــن عميــر بــن وهــب بــن حــراق بــن حارثــة بــن
ِغ َفــار الغِ َفــاري ،وقيــل :اجلهنــي ،أو البجلــي ،صحابــي ســكن الكوفــة ومــات بهــا ،لــه هــذا احلديــث
وقيــل :حديثــان.

معنى احلديث
قولــه" :السماســرة" :جمــع سمســار ،وهــي كلمــة أعجميــة يف أصلهــا ،وهــم "التجــار" كمــا ســماهم
النبــي  ،وتطلــق أيضـاً علــى الوســيط بــن البائــع واملشــتري.
وقــد بــن  يف احلديــث أن الشــيطان يزيــن للتجــار احللــف واملبالغــة يف وصــف البضائــع
لترويجهــا وترغيــب املشــتري يف شــرائها ،وهــذه الطريقــة توقــع البائــع يف الكــذب يف بيعــه وشــرائه
شــعر أم لــم يشــعر ،فعــن أبــي هريــرة  ،قــال :ســمعت رســول اهلل  يقــول( :ا َ
حل ِلـ ُ
ـف َمنْ َف َق ـ ٌة
م َحقـ ٌة للبركــة) ،متفــق عليــه .فأرشــد النبــي  التجــار إلــى أن يتصدقــوا ،للتحــرز ممــا
للسـلْعةْ َ ،
ّ
قــد يدخــل ذلــك البيــع مــن املكاســب املشــتبهة ،التــي قــد يختلــط فيهــا احلــال باحلــرام.
وأ َّمــا إذا تعمــد التاجــر الكــذب وغــش يف بيعــه ،فهــذا مــن الكبائــر احملرمــة ،التــي ال يكفرهــا إال
التوبــة إلــى اهلل عــز وجــل منهــا ،ورد احلقــوق إلــى أهلهــا ،والتخلــص مــن املــال احلــرام.
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فوائد من احلديث
1.1اســتحباب اإلكثــار مــن الصدقــة ،تطهيــراً للمــال ممــا قــد يختلــط بــه مــن احلــرام ،بســبب
احللــف يف البيــع ونحــوه ،فيكــون ســبباً يف هالكــه ،روى مســلم عــن أبــي قتــاده  ،قــال :قــال
رســول اهلل ( :إياكــم وكثــرة ا َ
ي َحـقُ).
حل ِلــف يف البيــع ،فإنــه يُنْ ِّفـ ُق ثــم َ ْ

ـبب للبركـ ٌة يف املــال ،فعــن حكيــم بــن حــزام  ،عــن النبــي 
2.2الصــدق يف البيــع والشــراء سـ ٌ
قــال( :البيعــان باخليــار مــا لــم يتفرقــا ،فــإن صدقــا وبينــا بــورك لهمــا يف بيعهمــا وإن كذبــا
وكتمــا محقــت بركــة بيعهمــا) ،متفــق عليــه.
3.3الورع عن املشتبهات يف البيع والشراء ،جناةٌ من الوقوع يف املكاسب احملرمة.
إضاءة
ن ،مــع النبيــن
الصـ ُدو ُق األمـ ُ
عــن أبــي ســعيد اخلــدري  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :التاجــر َّ
وحســنه.
والصديقــن والشــهداء) ،رواه الترمــذي
ّ
إن احلــرام
ـن و َّ
ـمعت رســو َل اهلل  يقــول( :إن احلــال بَـ ِّ ٌ
عــن النعمــان بــن بشــير  ،قــال  :سـ ُ
ِهات ال يعلمهـ َّـن كثيـ ٌر مــن النــاس ،فمــن اتقــى الشــبهات اســتبرأ لِدينــه ِ
وع ْرضه،
بـ ٌ ّـن ،وبينهمــا مشــتب ٌ
ومــن وقــع يف الشــبهات وقــع يف احلــرام؛ كالراعــي يرعــى حــول احلِ مــى يوشــك أن يرتــع فيــه ،أال
صل َـ َح
َّ
صل َ َحـ ْ
ـت َ
وإن لــك ِّل َم ِلـ ٍـك حمــى ،أال وإن حمــى اهلل محارمــه ،أال وإن يف اجلســد مضغ ـ ٌة إذا َ
اجلســد كلــه ،وإذا فســدت فســد اجلســد كلــه ،أال وهــي القلــب) ،متفــق عليــه ،واللفــظ ملســلم.
وقال الشاعر:
تسلم
تو َّرع ود ْع ما قد يريبك كلَّه ٭ ٭ جمي ًعا إلى ما ال يريبك
ِ
ْ
مسلم
وراع حقو َق اهلل يف ك ِّل
السبع جمل ًة ٭ ٭
وحافظ على أعضائِك
ِ
ِ
ِ
وك ْن راض ًيا باهلل ر ًّبا وحاك ًما ٭ ٭ وف ِّوض إليه يف األمور وسلِّ ِم.
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الحديث الخامس عشر

زيادة
المال بالصدقة

١٥

لفظ احلديث
هلل عبــدا
ـت صدقـ ٌة مــن مـ ٍ
صـ ْ
ـال ،ومــا زا َد ا ُ
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــا نَ َق َ
بعفـ ٍـو إال عــزاً ،ومــا تواضــع أحـ ٌد ِ
هلل إال رفعـ ُه اهللُ) ،رواه مســلم.
راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.

معنى احلديث
يبــن احلديــث أن الصدقــة ال تنقــص املــال ،بــل إنهــا ســبب يف زيادتــه ،وحصــول البركــة فيــه،
ن ﴾ (ســبأ ،)39 :كمــا
ـيءٍ َف ُهـ َو يُخْ ِل ُفـ ُه َو ُهـ َو َخيْـ ُر ال َّرازِ قِ ـ َ
كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :و َمــا أَن َف ْقتُــم ِّمــن َشـ ْ

يضاعــف اهلل تعالــى أجرهــا أضعافـاً كثيــرة ،كمــا يف قولــه تعالــىَّ ﴿ :مثَـ ُل ا َّلذِ يـ َن يُنفِ ُقــو َن أَ ْم َوالَ ُهـ ْم
اعـ ُ
ض ِ
ِف َس ـبِيلِ ا ِ
ـت َس ـبْ َع َس ـنَا ِب َل ِف ُك ِّل ُســنبُل َ ٍة ِّمائَ ـ ُة َح َّبـ ٍـة َواهللُ يُ َ
هلل َك َمثَــلِ َح َّبـ ٍـة أَنبَتَـ ْ
ـف ِلَــن يَ َشــاءُ

هلل َو ِ
اس ٌــع َعلِي ـ ٌم ﴾( ،البقــرة.)261 :
َوا ُ
ويف املقابــل فــإن اإلمســاك عــن االنفــاق ســبب لقلــة الــرزق وتضييقــه ،فقــد قــال رســول اهلل 
ألســماء بنــت أبــي بكــر رضــي اهلل عنهمــا( :ال تُوكِ ــي فيُو َكــى عليــك) ،رواه البخــاري ،ويف روايــة:
(أنفقــي ،وانفحــي أو انضحــي ،وال ُتصــي فيُحصــي اهلل عليـ ِـك ،وال توعــي فيوعــي اهلل عليـ ِـك)،
متفــق عليــه.
والكلمــات( :ال توكــي ،وال حتصــي ،وال توعــي ..إلــخ) ،معناهــا :ال تبخلــي عــن بــذل الصدقــة
ِ
عليــك يف الــرزق ،ومعنــى( :وانفحــي أو انضحــي) أي :أنفقــي.
فيضيــق اهلل
كمــا بــن احلديــث أن مــن عفــا عمــن أســاء إليــه ولــم يــرد اإلســاءة مبثلهــا ،أعــزه اهلل وأكرمــه يف
وأن مــن تواضــع هلل تعالــى ،رفع ـ ُه اهللُ وأعلــى مكانــه ،يف الدنيــا واآلخــرة.
الدنيــا واآلخــرةَّ ،
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فوائد من احلديث
صـ ُه البخـ ُل ،وتوهــم حصــول الفقــر بســبب الصدقــة مــن
ـص املــال بالصدقــة ،وإمنــا يُنْقِ ُ
1.1ال ينقـ ُ
َّ
هلل
وسوســة الشــيطان ،قــال اهلل تعالــى:
﴿الشــيْ َطا ُن يَعِ ُد ُكــ ُم الْ َفقْــ َر َويَ ْأ ُم ُر ُكــ ْم بِالْ َف ْح َشــاءِ َوا ُ
ضـ ً
ا َواهللُ َو ِ
اس ـ ٌع َعلِي ـ ٌم﴾ (البقــرة.)268 :
يَعِ ُد ُك ـ ْم َمغْفِ ـ َر ًة مِ نْـ ُه َو َف ْ

2.2مــن أســباب ســعة الــرزق ومضاعفتــه الصدقــة؛ قــال اهلل تعالــى﴿ :ومــا أنفقتــم مــن شــيءٍ فهــو
يخلفــه وهــو خيــر الرازقــن﴾ (ســبأ ،)39 :كمــا أن إمســاكه ســبب لتضييــق الــرزق وقلتــه.
3.3اإلنفــاق يف ســبيل اهلل تعالــى والصدقــة ،مــن معالــي األخــاق احلميــدة ،وكــرمي الصفــات
اجلميلــة.
4.4العفو عمن أساء وعدم رد اإلساءة مبثلها ،سبب للعزة والتكرمي يف الدنيا واآلخرة.
ـبب لرفعــة صاحبــه يف الدنيــا ،ونيلــه أعلــى املراتــب يف الدنيــا ،والدرجــات
5.5التواضــع للخلــق ،سـ ٌ
العليــا مــن اجلنــة يــوم القيامــة.
إضاءة
عــن أبــي مســعود " :كان رســول اهلل يأمرنــا بالصدقــة ،فمــا يجــد أح ُدنــا شــي ًئا يتصــدق ِبــهِ ،
حتــى ينطل ـ َق إلــى الســوق فيحم ـ َل علــى ظهــره فيجــيء بامل ُـ ِّد فيُعطيَ ـ ُه رســو َل اهللِِ ،إ ِّنــي ألعـ ِـر ُ
ف
اليــو َم رج ـ ً
ا ل ـ ُه مئ ـ ُة ألـ ٍـف ،مــا كا َن ل ـ ُه يومئـ ٍـذ دره ـ ٌم" ،متفــق عليــه.
ٍ
وإن
ويف
ِالصدقــةِ فينطلــ ُق أَح ُدنَــا َفيُحامِ ــ ُل فيجــيءُ باملــ ِّد َّ
روايــة" :كان رســو ُل اهلل  ي ْأمــ ُر ب َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ــهِ
ٍ
ِ
ِ
ض ِبنَفْس ".
يــت أنــ ُه يُ َعــ ِّر ُ
لبعضهــ ُم اليــو َم مائــة ألــف" ،قــال شــقيقٌ" :فرأ ُ
قال عطا سليمان رموني:
أوجـهِ اخلير ما لِلـمال نـُقصا ُن
يـا َم ْن تـ َ َ
ص َّـد َق مـا ُل اهلل تـَبْـذلـُـ ُه ٭ ٭ يف ُ

ِ
السخا َء بـ ُِحـكـْم اللـهِ رضــوا ُن
ضاع َف اهلل ُ ماال جا َد
كـ َ ْم
صاحبُ ُه ٭ ٭ َّ
َ
إن َ
ِسقم ال َدوا َء لـ َ ُه ٭ ٭ مــا ُل ال َبخيل غـَدا إ ْرثـاً ِل َ ْن عانوا
الـــشـ ُّح يُـفـْضي ل ُ
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الحديث السادس عشر

الصدقة وقاية،
ٌ
ونجاة من النار

١٦

لفظ احلديث
ـامت  ،قــالَ :ذ َكــ َر رســو ُل ا ِ
عــرض وأَ َشــا َح  ،ثــم قــال( :ا َّتقُــوا
هلل  النَّــا َر ف َأ
َ
عــن عـ ِّ
ـدي بــن حـ ٍ
بشــقِّ
ـرض وأَشــا َح حتــى ظننــا أَنــه ك َأمنــا ينظ ـ ُر إليهــا ،ثــم قــال (:ات ُقــوا ال َّنــا َر ولــو ِ
ال َّنــا َر) ،ثــم أَعـ َ
متــرةٍ  ،فم ـ ْن لــم يجــد فبك ِل َمـ ٍـة طيبــة) ،متفــق عليــه.

راوي احلديث
ـات بــن عبــد اهلل الطائــي ،أبــو َطريــف ،كان نصراني ـاً ثــم
َعـ ِـد ّي يــن حــامت   :هــو َعــدِ ّ ُي ب ـ ُن َحـ ِ
أســلم ،مــن أجــواد الصحابــة ،ويضــرب بأبيــه املثــل يف اجلــود والكــرم ،كان طويـ ً
ا جســيما ،مــات
ســنة  67هـــ ،وعمــره  120ســنة ،وقيــل :ســنة 68هـــ ،وقيــل :ســنة 66هـــ.

معنى احلديث
بــن نبينــا  يف احلديــث ،أن علــى املســلم أن يتحــرى أســباب النجــاة مــن النــار ،وأن مــن أســباب
النجــاة مــن النــار الصدقــة ،ولــو كانــت نصــف متــرة.
وقــد روى عــدي  احلديــث بلفــظ آخــر ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــا منكــم مــن أحــد إال
ســيكلمه ربــه ليــس بينــه وبينــه ترجمــان ،فينظــر أميــن منــه  -أي اجلانــب األميــن  ،-فــا يــرى إال
مــا قــدم ،وينظــر أشــأم منــه  -يعنــي إلــى جهــة الشــمال  -فــا يــرى إال مــا قــدم ،وينظــر بــن يديــه
فــا يــرى إال النــار تلقــاء وجهــه  -أي أمــام وجهــه  ،-فاتقــوا النــار ولــو بشــق متــرة ،فمــن لــم يجــد
فبكلمــة طيبــة) ،متفــق عليــه.
ً
ٍ
بكلمة طيبة.
فينبغي لإلنسان أن يجعل بينه وبني النار وقاية من عمل صالح ،أو صدقة ،ولو
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فوائد من احلديث
1.1ضــرورة بــذل أســباب النجــاة مــن النــار يــوم القيامــة ،ومــن أعظــم أســباب الوقايــة منهــا بــذل
الصدقــة ،ولــو كانــت يســير ًة كمثــل التمــرة أو نصفهــا.
2.2تعــدد أبــواب اخليــر ويســرها وســهولتها ملــن طلبهــا ،فــاهلل تعالــى يقــي العبــد مــن النــار بتمــرةٍ
أو نصفهــا ،أو بكلمـ ٍـة طيبـ ٍـة ،وهــي أمــور ميســورة.
3.3ال ينبغــي للمســلم أن يحتقــر شــيئاً مــن املعــروف ،ولــو كان صغيـ ًرا ،فرمبــا كان فيــه جناتــه مــن
النــار؛ فعــن أبــي ذر  ،قــال :قــال لــي النبــي ( :ال حتقــرن مــن املعــروف شــيئاً ،ولــو أن
تلقــى أخــاك بوجــه َطلْــق) ،رواه مســلم.
4.4علــى املســلم أال يســتصغر املعاصــي؛ ألن املعصيــة جت ـ ّر أخــرى حتــى تهلــك صاحبهــا ،فعــن
ســهل بــن ســعد  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :إياكــم ومحق ِ
َّــرات الذنــوب ،فإمنــا مثــل
ـود ،وجــاء ذا بعـ ٍ
واد ،فجــاء ذا بعـ ٍ
محقــرات الذنــوب كقــوم نزلــوا يف بطــن ٍ
ـود ،حتــى أنضجــوا
خبزتهــم ،وإن مح َّقــرات الذنــوب متــى َ
يؤخـ ْذ بهــا صاحبُهــا تُه ِل ْكــه) ،رواه أحمــد ،وحســنه ابــن
حجــر يف الفتــح.
إضاءة
عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا ،أنهــا قالــت :جاءتنــي مســكينة حتمــل ابنتــن لهــا ،فأطعمتهــا ثــاث
متــرات ،فأعطــت كل واحــدة منهمــا متــرة ،ورفعــت إلــى فيهــا متــرة لتأكلهــا ،فاســتطعمتها ابنتاهــا،
فشــقت التمــرة التــي كانــت تريــد أن تأكلهــا بينهمــا ،فأعجبنــي شــأنها ،فذكــرت الــذي صنعــت
لرســول اهلل  ،فقــال( :إن اهلل قــد أوجــب لهــا بهــا اجلنــة ،أو أعتقهــا بهــا مــن النــار) ،رواه
مســلم.
قال ابن املعتز:
الذنوب صغي َرها ٭ ٭ وكبي َرها؛ ذاك التُّ َقى
خ ِّل
َ
ض َّ
الش ِ
وك يح َذ ُر ما ي َرى
واصنَ ْع
كماش فو َق أَ ْر ٭ ٭ ِ
ٍ
احلصى
ال حتقِ َر َّن صغير ًة ٭ ٭ إن اجلبا َل مِ ن
َ
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الحديث السابع عشر

زوال النعم
بمنع الصدقة

١٧

لفظ احلديث
هلل قوم ـاً
عــن عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا قــال :قــال رســول اهلل ( :إن ِ
يختصهــم بالنِّعـ ِـم
ُّ
غيرهــم)،
فحولهــا إلــى ِ
ملنافِ ِــع العِ بــادِ  ،ويُقِ ُّرهــا فيهِ ــ ْم مــا ب َذلُ َ
وهــا ،فــ ِإذا منَ ُعوهــا نز ََعهــا من ُهــ ْمَ ،
رواه الطبرانــي يف األوســط ،وابــن أبــي الدنيــا يف قضــاء احلوائــج ،وحســنه األلبانــي يف صحيــح
اجلامــع.
راوي احلديث
عبــد اهلل بــن عمــر :هــو عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنهمــا ،ولــد ســنة عشـ ٍـر قبــل
الهجــرة ،مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة احلديــث عــن النبــي  ،اشــتهر بحرصــه علــى االقتــداء
بالنبــي  ،وتت ّبُـ ِـع آثــاره ،تــويف ســنة 73هـــ.
معنى احلديث
بــن احلديــث أن النعــم ممــا يختبــر اهلل بهــا عبــاده ،فمــن نفــع النــاس بهــا وبذلهــا لهــم ،كان ذلــك
ت َلَزِ ي َد َّن ُكـ ْم َولَ ِئـ ْن َك َفـ ْر ُ ْ
ســبباً يف اســتمرارها ،كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :و ِإ ْذ تَـ َأ َّذ َن َربُّ ُكـ ْم لَ ِئـ ْن َشـ َك ْر ُ ْ
ت إ َِّن
َع َذا ِبــي لَ َشــدِ ي ٌد﴾ (إبراهيــم ،)7 :وأمــا مــن بخــل بهــا ،فقــد تســبب يف نزعهــا منــه وحتويلهــا عنــه،
ومــن تلــك النعــم :نعمــة املــال ،واجلــاه والســلطان ،والعلــم ،وغيرهــا مــن النعــم ،قــال تعالــىَ ﴿ :و ِإ ْذ
ت َلَزِ ي َد َّن ُكـ ْم َولَ ِئـ ْن َك َفـ ْر ُ ْ
تَـ َأ َّذ َن َربُّ ُكـ ْم لَ ِئـ ْن َشـ َك ْر ُ ْ
ت إ َِّن َع َذا ِبــي لَ َشــدِ ي ٌد﴾ (إبراهيــم.)7 :
وثبــت عــن أَبــي هريــرة  ،أن النبــي  قــال( :مــا مــن يــوم يصبــ ُح العبــا ُد فيــه إال ملــكان
ـط ُمنف ًقــا َخلفــا ،ويقــو ُل َ
اآلخ ـ ُر :الل ُه ـ َّم أعـ ِ
ينــزالن ،فيقــو ُل أح ُد ُهمــا :الل ُّه ـ َّم أعـ ِ
م ِس ـ ًكا تلف ـاً)،
ـط ُ ْ
متف ـ ٌق عليــه.
وأعظــم مــن ذلــك أن التضايــق والتضجــر مــن نفــع النــاس ،يعــرض النعــم للــزوال أيض ـاً؛ ألنــه
مقدم ـ ٌة لإلعــراض عــن نفعهــم ،يــدل لــه مــا ثبــت عــن رســولنا اهلل  أنــه قــال( :مــا مــن عبــد
أنعــم اهلل عليــه نعمــة فأســبغها عليــه ،إال جعــل إليــه شــيئاً مــن حوائــج النــاس ،فــإن تبــرم بهــم
فقــد عــرض تلــك النعمــة للــزوال) ،رواه البيهقــي يف شــعب اإلميــان ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح
الترغيــب ،عــن ابــن عبــاس ،رضــي اهلل عنهمــا.
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فوائد من احلديث
1.1دوام النعم كاملال ،واجلاه ،وغيرهما ،ببذلها للناس ،ونفعهم بها.
2.2من وهبه اهلل النعم إذا امتنع عن نفع الناس ،كان ذلك سبباً لزوال تلك النعم.

سبب لزوال نعم اهلل تعالى على العباد أيضاً.
3.3التضجر والتضايق من نفع الناس
ٌ

4.4بــذل نعمــة املــال يكــون بالصدقــة وإنفاقــه يف عــون النــاس ،وبــذل نعمــة اجلــاه بالشــفاعة
احلســنة ملــن احتاجهــا ،وبــذل نعمــة العلــم بالتعليــم ،والفتــوى ،ونحــو ذلــك.
إضاءة
قــال محمــد بــن احلنفيــة" :أيهــا النــاس اعلمــوا أن حوائــج النــاس إليكــم مــن نعــم اهلل عليكــم؛ فــا
متلوهــا فتتحــول نقمـاً ،واعلمــوا أن أفضــل املــال مــا أفــاد ذخــراً ،وأورث ذكــراً ،وأوجــب أجــراً ،ولــو
ا لرأيتمــوه حســناً جميـ ً
رأيتــم املعــروف رجـ ً
ا يســر الناظريــن ،ويفــوق العاملــن".
قــال ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا" :ثالثـ ٌة ال أقــدر علــى مكافأتهــم ،ورابــع ال يكافيــه عنــي إال اهلل
عــز وجــل! فأمــا الذيــن ال أقــدر علــى مكافأتهــم :فرج ـ ٌل أوســع لــي يف مجلســه ،ورج ـ ٌل ســقاني
علــى ظمــأ ،ورج ـ ٌل اغبــرت قدمــاه يف االختــاف علــى بابــي ،وأمــا الرابــع الــذي ال يكافيــه عنــي
إال اهلل :فرجـٌـل عرضــت لــه حاج ـ ٌة فظــل ســاهراً متفكــراً مبــن ينــزل حاجتــه ،فأصبــح فرآنــي
موضع ـاً حلاجتــه ،فهــذا ال يكافيــه عنــي إال اهلل ســبحانه  ،وإنــي ألســتحيي مــن الرجــل أن يطــأ
علــى بســاطي ثالثــا ،ال يُـ َرى عليــه أث ـ ٌر مــن أثــري".

ويروى عن ابن عباس رضي اهلل عنهما هذه األبيات:
إذا طارقات اله ّم ضاجعت الفتى ٭ ٭ وأعمل فكر الليل واللي ُل عاك ُر
وذاكرني يف حاجة لم يكن لها ٭ ٭ سواي وال من نكبة الدهر ناص ُر
فـرجت مبالي همه عن خناقه ٭ ٭ وزاولـه الهم الطروق الـمساو ُر
وكـان لـه فـض ٌل عـلي بـظـنه ٭ ٭ ب َِي الــخي َر إني للـذي ظـن شـاك ُر
و َقا َل َعل ُِّي بْ ُن أَبِي َطال ٍِب :
ـسـ َن الـ ُّدنـ ْ َيـا َوإِقــْبـَالَـ َهــا ٭ ٭ ِإ َذا أَ َطـا َع اهللَ مـن نالـهـا
َمـا أَ ْح َ
لإل ْدبَـارِ إِقـْبـَالَ َها
ض ِل َها ٭ ٭ َعـ َّر َ
َّاس مِ ْن َف ْ
ض ِ
مـن لم يواس الن َ
اع ِط مِ َن ال ُّدنْ َيا ِل َ ْن َسالَ َها
اح َذ ْر َز َوا َل الْ َف ْ
ضلِ يَا َحا ِئ ًرا ٭ ٭ َو ْ
َف ْ
َفـ ِإ َّن َذا الْ َعـ ْر ِش َس ِري ُع ْ َ
الـزَا ٭ ٭ يُـخْ ـل ُ
ـحـ َّبـةِ أَ ْمـثَالَـ َها
ِــف بِالْ َ
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الحديث الثامن عشر

الصدقة صالح
للمجتمع

١٨

لفظ احلديث
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :قــال رجــ ٌل ألَ
ٍ
بصدقــة ،فخــرج
تصدقــن الليلــ َة
َّ
ُص ـ ِّد َق الليل ـ َة علــى زانيـ ٍـة؛ قــال :الله ـ َّم
بصدقتــه فوض َعهــا يف يــد زانيـ ٍـة ،ف َأصبحــوا يتحدثــون :ت ُ
لــك احلمـ ُد ،علــى زانيـ ٍـة! ألَتصدقـ َّـن بصدقـ ٍـة ،فخــرج بصدقتــهِ فوضعهــا يف يــد غنــي ،فأصبحــوا
ُص ـ ِّد َق علــى غنـ ٍـي ،قــا َل :اللهــم لــك احلمــد ،علــى غنـ ٍـي! ألتصدقـ َّـن بصدقـ ٍـة ،فخــر َج
يتحدثــون :ت ُ
ـارق ،فقــال :الله ـ َّم لــك
ُص ـ ِّد َق علــى سـ ٍ
بصدقتــه فوضعهــا يف يــد ســارق ،فأصبحــوا يتحدثــون :ت ُ
ـت ،أَ َّمــا
احلمــد ،علــى زانيـ ٍـة ،وعلــى غنـ ٍـي ،وعلــى سـ ٍ
ـي َفقِ يــل لــه :أَ َّمــا صدقتــك فقــد ُق ِبلَـ ْ
ـارق! َفأُ ِتـ َ
َ
الزَّانيـ ُة فلعلهــا تسـ ُّ
ـتعف بهــا عــن زناهــا ،ولعـ َّـل الغنـ َّـي يعتبـ ُر فيُنْفِ ـ ُق ممــا أعطــاه اهللُ ،ولعـ ًّل الســارق
يس ـتَعِ ُّف بهــا عــن ســرقتِهِ ) ،متفــق عليــه.
راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.
معنى احلديث
يحكــي نبينــا  قصــة رجـ ٍـل ممــن قبلنــا تصــدق بصدقـ ٍـة ،أراد بهــا املســتحق لهــا مــن الفقــراء،
ـارق،
ولكنهــا وقعــت يف يــد زانيـ ٍـة ،ويف املــرة الثانيــة وقعــت يف يــد غنـ ٍـي ،ويف الثالثــة وقعــت يف يــد سـ ٍ
فأصــاب احلــز ُن الرجـ َل ملــا علــم بذلــك ،ولكنــه غلــب حزنــه وحمــد اهلل تعالــى ،واســتم َّر يف فعــل
اخليــر ،فبشــره اهلل بقبــول صدقتــه ،وحصــول مــا لــم يتوقــع ،وهــو توبــة الزانيــة والغنــي والســارق،
بســبب إحســانه إليهــم ،وذلــك يف منامــه كمــا يف روايــة احلديــث عنــد الطبرانــي ،بلفــظ( :فســاءه
ـى يف منامــه).
ذلــك فأُ ِتـ َ
وقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن الصدقــة التــي أخرجهــا الرجــل كانــت تطوع ـاً وليســت مــن الــزكاة
الواجبــة ،وبالتالــي فاحلكــم يف احلديــث خــاص بصدقــة التطــوع ،وامــا الــزكاة الواجبــة ،فــا
تســقط بدفعهــا إلــى غيــر مســتحقها ،ويجــب اخراجهــا مــرة أخــرى ألهلهــا املســتحقني؛ ألنهــا ديـ ٌن
لهــم يف ذمــة املزكــي ،وهــذا هــو األحــوط واهلل أعلــم.
وهنــاك قــول ثــان وهــو :أنهــا تســقط ،وتبــرأ الذمــة منهــا إذا حتــرى واجتهــد يف البحــث ،وغلــب
علــى ظنــه أنــه قــد دفعهــا إلــى مســتحقها ،وقــد حكــى القولــن وأدلتهمــا ابــن قدامــة احلنبلــي يف
املغنــي.
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فوائد من احلديث
1.1قبــول األعمــال عنــد اهلل يكــون علــى قــدر مــا فيهــا مــن اإلخــاص ،وقصــد الثــواب مــن اهلل
تعالــى ،كمــا يف حديــث عمــر بــن اخلطــاب ( :إمنــا األعمــال بالنيــات وإمنــا لــكل امــرئ مــا
نــوى) متفــق عليــه.
2.2أهمية التح ّري والتثبت قبل إعطاء الصدقة ،ولكن دون إيذاء احملتاجني.

3.3أثــر الصدقــة الكبيــ ٌر يف إصــاح املجتمــع ،كمــا يف احلديــث( :أمــا صدقتــك علــى ســارق،
فلعلــه أن يســتعف عــن ســرقته ،وأمــا الزانيــة ،فلعلهــا أن تســتعف عــن زناهــا ،وأمــا الغنــي،
فلعلــه يعتبــر فينفــق ممــا أعطــاه اهلل).
4.4الرؤيــا مــن اهلل تعالــى حـقٌ ،وهــي مبشــرات بخيــر لفعلــه ،أو االســتمرار فيــه ،أو تنبيــه علــى
شــر أو خطــأ ،للحــذر منــه وتركــه ،وال يبنــى عليهــا حكــم شــرعي ألن أحــكام الشــريعة قــد متت
ـت لَ ُكـ ْم دِ ينَ ُكـ ْم َوأَ ْ َ
ـت َعلَيْ ُكـ ْم ِن ْع َم ِتــي﴾ (املائــدة.)3 :
ت ْمـ ُ
واكتملــت؛ كمــا قــال تعالــى﴿ :الْيَـ ْو َم أَ ْك َملْـ ُ
5.5ثبوت الثواب يف الصدقة وإن كان اآلخذ فاسقا وغنياً؛ ففي كل كبد حرى أجر.

ـال ،وتعليــق القلــب بــاهلل تعالــى فيمــا يَ ُسـ ُّر ويُ ْحـ ِـز ُن ،عواقبــه جميلــه،
6.6حمــد اهلل تعالــى يف ك ّل حـ ٍ
وثمــاره طيبة.

إضاءة
قال حكيم العرب عامر بن الظرب العدواني:
أولَئ َ
ِك َقـو ٌم َش َّيـ َد اللَـ ُه َفخ َر ُهـم ٭ ٭ َفما َفو َق ُهم َفخ ٌر َوإِن َع ُظ َم ال َفخـ ُر
وج ُههـم زُهـ ُر
ناس إِذا ما ال َده ُر أَظلَـ َم َوج ُهـ ُه ٭ ٭ َف َأيدي ُه ُم
ٌ
بيـض َوأَ ُ
أُ ٌ
َس َموا ِف املعالي رتب ًة فوق ٍ
رتبة ٭ ٭ أحـلَّتهم حـيث النَّعـائم والــنَّس ُر
فتضاءلت ٭ ٭ لنورِ هم َّ
الشمس املنيرة والبد ُر
أضاءت لهم أحسابهم
ْ
ْ

الصخ ُر
الصخ ُر األص ُّم أكفَّهم ٭ ٭ أفاض ينابي َع النَّدى ذلك َّ
فلو المس َّ
األرض البسيطةِ منه ُم ٭ ٭ لـمخْ تَبِط عـاف ملا عرف الفق ُر
ولو كان يف
ِ
ٌ
معـروف يكافئُه شك ُر
شكـرت لـكم آال َءكـم وبــال َءكـم ٭ ٭ وما ضاع
ُ
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الحديث التاسع عشر

رفعة وعلو
شأن المتصدق

١٩

لفظ احلديث
ـاري  قــال :ســمعت رســول اهلل  يقــولّ :
(إنــا ال ّدنيــا ألربعــة نفــر :عب ـ ٌد
عــن أبــي كبشــة األمنـ ّ
رزقــه اهلل  -ع ـ ّز وج ـ ّل  -مــاال وعلمــا فهــو يتّقــي فيــه ر ّبــه ،ويصــل فيــه رحمــه ويعلــم هلل  -ع ـ ّز
وجـ ّل  -فيــه ح ّقــا ،فهــذا بأفضــل املنــازل ،وعبـ ٌد رزقــه اهلل  -عـ ّز وجـ ّل  -علمــا ولــم يرزقــه مــاال
أن لــي مــاال لعملــت بعمــل فــان ،فهــو بن ّيتــه فأجرهمــا ســواء ،وعبــد
فهــو صــادق ال ّن ّيــة ،يقــول :لــو ّ
رزقــه اهلل مــاال ولــم يرزقــه علمــا فهــو يخبــط يف مالــه بغيــر علــم ،ال يتّقــي فيــه ر ّبــه  -عـ ّز وجـ ّل
 وال يصــل فيــه رحمــه وال يعلــم هلل فيــه ح ّقــا ،فهــذا بأخبــث املنــازل ،وعبــد لــم يرزقــه اهلل مــاالأن لــي مــاال لعملــت فيــه بعمــل فــان ،فهــو بن ّيتــه فوزرهمــا فيــه ســواء)،
وال علمــا ،فهــو يقــول :لــو ّ
رواه أحمــد والترمــذي وقــال :هــذا حديــث حســن صحيــح ،وبعضــه عنــد مســلم.

راوي احلديث
ـاري
أبــو كبشــة األمنــاري  :هــو عمــر بــن ســعد ،ســماه البخــاري ســعد اخليــر ،أبــو كبشــة األمنـ ّ
املذحجــي ،مشــهور بكنيتــه ،اســتوطن حمــص وأكثـ ُر حديثــه عــن أهــل ّ
الشــام،و َروى عنــه الكوفيــون
أيضاً .

معنى احلديث
قسم النبي  الناس يف احلديث جتاه ما ينعم اهلل به عليهم يف الدنيا؛ إلى أربعة أقسام:
األول :عالــم غنــي ،يعمــل بعلمــه ويتقــي اهلل يف مالــه ويصــل بــه أرحامــه وينفقــه يف أعمــال البــر،
وهــو أفضــل النــاس منزلـ ًة.
ً
والثاني :عال ٌم فقير ،متنى لو كان غنيا ليعمل مثل العالم الغني؛ فهما يف األجر سواء.
الثالــث :غنــي جاهــل ،ال يتقــي اهلل تعالــى يف مالــه ،وال يصــل بــه رحمــه وال يعلــم هلل فيــه حقــا،
فهــذا بأخبــث املنــازل ،ومثلــه يف اإلثــم الصنــف الرابــع وهــو :فقيــر جاهــل يتمنــى أن يرزقــه اهلل
مــاالً ليعمــل فيــه بعمــل الغنــي اجلاهــل.

األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية

61

فوائد من احلديث
1.1إنفــاق األغنيــاء أموالهــم يف أبــواب البــر املتنوعــة كاإلغاثــة ،وتعليــم القــرآن ،واطعــام الفقيــر
ـاب عظيـ ٌم لنيــل أعظــم املنــازل ،وأرقــى الدرجــات عنــد
واملســكني ،وتفريــج كربــات املكروبــن ،بـ ٌ
اهلل تعالــى يف الدنيــا واآلخــرة.

2.2النيــة الصادقــة والعزميــة علــى الفعــل تأخــذ حكــم الفعــل نفســه يف األجــر واإلثــم ،كمــا ّ
دل
عليــه قولــه ( :إذا تواجــه املســلمان بســيفيهما ،فالقاتــل واملقتــول يف النــار) ،قالــوا :هــذا
القاتــل فمــا بــال املقتــول؟ قــال( :إنــه كان حريص ـاً علــى قتــل صاحبــه) ،متفــق عليــه.
3.3أهميــة االهتمــام بتصحيــح النيــة ،ألنهــا إمــا أن تســمو بصاحبهــا ألعلــى املنــازل عنــد اهلل
تعالــى ،وإمــا أن تهينــه وجتعلــه يف أحــط املنــازل وأســوئها عيــاذا بــاهلل تعالــى.
4.4ال يتعــارض طلــب املــال مــع طاعــة اهلل تعالــى ،عندمــا يكــون املــال خادم ـاً لديــن اهلل تعالــى،
وأعمــال اخليــر والبــر.
5.5عالمــة ســخط اهلل علــى عبــده أن يوســع عليــه يف املــال ،وهــو مقيــم علــى املعاصــي ،قــال
ن ٭ نُ َســارِ ُع لَ ُهــ ْم ِف ْ َ
تعالــى﴿ :أَيَ ْح َســبُو َن أَ َّ َ
اليْــ َر ِ
نــا ُ ِ
ات بَــ ْل َل
ن ُّد ُهــ ْم ِبــهِ مِ ــ ْن َم ٍ
ــال َوبَنِــ َ
يَ ْشــ ُع ُرونَ﴾( ،املؤمنــون.)56 ،55 :
إضاءة
عمل كبير تصغره النية".
ورب ٍ
قال ابن املباركُ " :ر َّب ٍ
عمل صغير تعظم ُه النيةَّ ،
ـت اهللَ يعطــي العبــد الدنيــا علــى معاصيــه
عــن ُعقبـ َة بــن عامــر  ،عــن النبــي  قــال( :إذا رأيـ َ
مــا يحــب ،فإمنــا هــو اســتدراج) ،ثــم تــا رســول اهلل َ ﴿ :فل َ َّمــا نَ ُســوا َمــا ُذ ِّكـ ُروا ِبــهِ َفت َْحنَــا َعلَيْهِ ـ ْم
ِســونَ﴾ (األنعــام،))44 :
أَبْـ َو َ
ـيءٍ َح َّتــى ِإ َذا َف ِر ُحــوا ِ َ
بــا أُوتُــوا أَ َخ ْذنَا ُهـ ْم بَ ْغتَـ ًة َفـ ِإ َذا ُهـ ْم ُمبْل ُ
اب ُك ِّل َشـ ْ
رواه أحمــد يف املســند ،وحســنه األرنــاؤوط.
قال الدكتور سالم بن محمد املالك:
استثمر اخلير يف دنياك واجتهد ٭ ٭ وال تبال بداعي الشر واحلسدِ
ليوم جمي ُع الناس ترقبه ٭ ٭ فيه القضاءُ قضاءُ الواحد األحدِ
واعمل ٍ
ٍ
روض اجلِ نانِ أم النيرا ُن يف اللحدِ
منزلة ٭ ٭
أي
ُ
أفعالك اليوم حتكي َّ
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الحديث العشرون

نزول المطر
بسبب الصدقة

٢٠

لفظ احلديث
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :بينــا رجــ ٌل بفــاةٍ مــن األرض فســمع صوتــاً يف
ـان؛ فتنَحــى ذلـ َ
سـ ٍ
ـحاب فأفــر َغ مــاءهُ يف حــرةٍ  ،فــإذا َش ـ ْر َج ٌة مــن
ـحابة :اســقِ حدِ يق ـ َة ُفـ ٍ
السـ ُ
ـك َّ
تلــك ِّ
ـتوعبت ذلــك املــا َء كلـهُ ،فتت َّبـ َع املــا َء فــإذا َر ُجـ ٌل قائـ ٌم يف حديقتــهِ يُ َحـ ِّو ُل املــا َء
الشـ َر ِاج قــد اسـ
ْ
ـحاتِهِ  ،فقــال لــه :يــا عبــد ا ِ
هلل مــا اسـ ُم َك؟ قــال :فــا ٌن ،ل ِِلسـ ِـم الــذي َســمِ َع يف الســحابة ،فقــال
ِِ
ب ْسـ َ
ـح ِ
لــه :يــا عبــد اهللِ! لـ َم تســألنِي عــن اســمِ ي؟ فقــا َل :إِنــي َسـ ُ
اب الــذي هــذا مــا ُؤهُ
ـمعت صو ًتــا يف السـ َ
ـان السـ َ
ـت هـ َذا فإنــي أنظـ ُر إلــى مــا
يقــو ُل :اســقِ حدِ يقـ َة فـ ٍ
ـمك؛ فمــا تَصنـ ُع فيهــا؟ قــا َل :أَ َّمــا ِإ ْذ ُقلـ َ
يخــر ُج منهــا فأتصـ َّـد ُق بثل ِثــهِ  ،وآك ُل أنــا وعيالــي ثُل ًثــا ،وأر ُّد فيهــا ثلثَـهُ) ،رواه مســلم.
ـحاتِهِ  :املجرفة
معنــى" :بفــاة :صحــراء"" ،حدِ يقـ َة :البســتان"" ،حــرةٍ  :أرض ســوداء احلجارة"ِ ِ ،
"ب ْسـ َ
مــن احلديــد"َ ،
"شـ ْر َجة :الســاقية أو مجــرى املاء".
راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.

معنى احلديث
ذكــر النبــي  يف احلديــث ،قصــة رجــل كان يتصــدق بثلــث ثمــار مزرعتــه يف كل غلـ ٍـة تخــرج منهــا
للمحتاجــن؛ حيــث جعــل نصيــب الفقــراء مــن ثمــار مزرعتــه مثــل نصيبــه متامــا ،وكأنهــم شــركاء
معــه شــكراً هلل تعالــى ،فــكان اجلــزاء لــه أن ســخر اهلل جــل جاللــه الســحاب لتســقي بســتانه
ومزرعتــه؛ دون غيرهــا مــن املــزارع املجــاورة لهــا ،كرامـ ًة مــن اهلل تعالــى ،وجــزا ًء لــه علــى صنيعــه
اجلميــل.
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فوائد من احلديث
سبب للقحط ومنع املطر.
1.1من أسباب نزول املطر الصدقة ،كما أن منعها
ٌ
2.2بــذل الصدقــة للفقــراء ليــس مــن تبديــد الثــروات ،وقــد ذ َّمــت الشــريعة االســتئثار باملــال،
وجعلــت حــرص اإلنســان علــى االحتفــاظ مبالــه لنفســه دون أن يســاعد بــه غيــره ،نظــرة
أنانيــ ٌة جــاء اإلســام بإبطالهــا.
3.3إثبات الكرامات ألهل اإلميان املتقني ،ومنم أهل الصدقة.
4.4ســعة فضــل اهلل تعالــى وكرمــه ،وأن ثــواب الصدقــة يحصــل يف الدنيــا ،مــع مــا ينالــه مــن
اجلــزاء العظيــم يف اآلخــرة.
5.5اجلــزاء مــن جنــس العمــل ،فهــذا الرجــل الصالــح ملــا جــادت نفســه بثلــث ثمــار مزرعتــه
وبســتانه؛ جــازاه اهلل تعالــى بــأن ســاق إليــه الســحاب لتســقي تلــك املزعــة.
6.6الترغيــب يف الصدقــة مــن خــال ذكــر قصــص املتصدقــن ،وكراماتهــم التــي حصلــت لهــم
بســبب أعمالهــم الصاحلــة.
7.7جــواز إظهــار العمــل الصالــح مــن أجــل تعليــم اآلخريــن ،وتشــجيعهم علــى اخليــر ،كــم قــال
الص َد َق ِ
ُوهــا الْ ُف َقــ َرا َء َف ُهــ َو َخيْــ ٌر لَ ُكــ ْم
ُوهــا َوتُ ْؤت َ
ــي َو ِإ ْن تُخْ ف َ
تعالــىِ ﴿ :إ ْن تُبْــ ُدوا َّ
ــات َفنِعِ َّمــا ِه َ
بــا تَ ْع َملُــو َن َخبِيــ ٌر﴾ (البقــرة)271 :
َويُ َك ِّفــ ُر َعنْ ُكــ ْم مِ ــ ْن َســ ِّيئَا ِت ُك ْم َواهللُ ِ َ

إضاءة
قــال ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا" :اثنــان مــن الشــيطان ،واثنــان مــن اهلل تعالــى ،ثــم قــرأ هــذه
َّ
ضـ ًـا َواهللُ َو ِ
اسـ ٌع
اآليــة:
﴿الشـيْ َطا ُن يَعِ ُد ُكـ ُم الْ َف ْقـ َر َويَ ْأ ُم ُر ُكـ ْم بِالْ َف ْح َشــاءِ َواهللُ يَعِ ُد ُكـ ْم َمغْفِ ـ َر ًة مِ نْـ ُه َو َف ْ
َعلِيــ ٌم﴾ (البقــرة .)268 :يعنــي :يأمركــم بالطاعــة والصدقــة؛ لتنالــوا مغفرتــه وفضلــهَ ﴿ ،واهللُ
َو ِ
اسـ ٌع َعلِيـ ٌم﴾ يعنــي :واســع الفضــل ،عليــم بثــواب مــن يتصــدق".
وقال ا ْبنُ ُد َر ْيد:
َل تَ ْدخُ لَن ََّك َ
دهر َك أن تُرى مسؤوال
ض ْج َرةٌ من سائل ٭ ٭ َفل َ َخيْ ُر ِ
َل َتبَ َه ْن بالردِ وج َه ُم َؤ ِّم ٍل ٭ ٭ َفبقاءُ ِع َ
زك أن تُ َرى مأ ُموال
ِيم َدل ً
مي َفتستَد ُّل ب ْ
ِيل
تَل ْ َقى ال َك ِر َ
ِبشر ِه ٭ ٭ َوترى ال ُعبُ َ
وس َعلَى اللَّئ ِ
واعل َ ْم ِب َأ َ
قليل صا ِئ ٌر ٭ ٭ َخبراً َف ُكن خبرا يروق جميال
نك عن ٍ
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الحديث الحادي والعشرون

ستر
الصدقة
ٌ
ٌ
ووقاية من
العذاب

٢١

لفظ احلديث
عــن أبــى هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مثــل البخيــل واملنفــق؛ كمثــل رجلــن عليهمــا
ُج َّبتَــانِ مِ ـ ْن حديـ ٍـد مِ ـ ْن ثُدِ ِّيهِ َمــا إلــى تراقيهمــا ،ف َأمــا املُنفـ ُق فــا يُنفِ ـ ُق إِال َســب َغ ْت أَو و َفـ َر ْت علــى
ـي بنانَـهُ ،وتَ ْع ُفـ َو أَثَــرهُ ،وأَمــا البخيـ ُل فــا يُريـ ُد أَن يُنْفِ ـ َق شــيئاً إِال لَز َقــت ُك ُّل َحل ْ َقـ ٍـة
جلــده حتــى تُخفـ َ
مكانَهــا ،فهــو يُ َو ِّس ـ ُع َها وال تت َِّس ـ ُع) ،متفــق عليــه ،واللفــظ للبخــاري.
(جنَّتــان) :مثنــى مفرده
قوله(:ج َّبـــتان) :مثنــى مفــرده ُج َّبــة :وهــي نــوع مــن الثيــاب ،ويف لفــظ مســلم ُ
ُ
َ
تـ ُّـن صاحبهــا ،أي :حتميــه من الطعــن ،وقولــه( :تَراقِ يه َما):
ُج َّنــة ،وهــي الــدرع ،ســميت بهــا؛ ألنهــا ِ
(س ـبَ َغت) :امتـ َّـدت َ
وغ ّطــت ،ومعنــى:
جمــع تَ ْر ُقــوة ،وهــي العظــم الــذي يف أعلــى الصــدر ،وقولــهَ :
(بنانــه) :اصبعــه ،ومعنــى( :تَ ْع ُفــو أَثَــره) :متسـ ُح أثَــره.

راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.
معنى احلديث
ضــرب النبــي  مث ـ ً
درعــا يتحصــن بهــا
ا للجــواد والبخيــل ،برجلــن أراد ك ٌل منهمــا أن يلبــس ً
ـس الــدرع
مــن عــدوه ،وملــا كان الــدرع يُل َبــس مــن جهــة األعلــى ،بــن  َّ
أن َمثـ َل املُنفِ ــقِ ك َمثــلِ مــن لبـ َ
فســترت جمي ـ َع بدنــه بسـ ٍ
ـهولة ويســر ،حتــى أخفــت أصبعــه ،ومحــت أثــره عــن عــدوه ،فــا يصــل
إليــه العــدو ،وأمــا البخيـ ُل فإنــه لــم يســتطع لبــس الــدرع؛ ألن يديــه منعــت مــن دخــول الــدرع علــى
جســده ،وضــاق عليــه الــدرع وأثقــل عن َق ـ ُه وترقوتــه ،فــكان ثقي ـ ً
ا عليــه ،مــن غيــر وقايـ ٍـة لــه وال
حتصــن لبدنــه.
واملعنــى :أن الكــرمي إذا ه ـ َّم بالنفقــة ،انشــرح صــدره واتســع ،وطاوعتــه يــداه ،فامتدتــا بالعطــاء؛
لــذا فــإن صدقتــه ونفقتــه تكفــر ذنوبــه ومتحوهــا ،وأمــا البخيــل فــإن صــدره يضيــق وتنقبــض يــده
عــن اإلنفــاق ،ولــم تطاوعــه نفســه علــى البــذل ،فتبقــى عليــه ذنوبــهُ ،م َع َّر ً
ضــا آلفاتهــا وأضرارهــا.
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فوائد من احلديث
1.1مــن أســباب ِ
ـراح الصــدر ،وســعادة القلــب الصدقــة ،بينمــا البخــل بهــا ســبب عظيــم مــن
انشـ ِ
أســباب ضيــق الصــدر ،وشــقاء القلــب وتعاســته.
2.2يدفــع اهلل البــاء بالصدقــة عــن صاحبهــا ،كمــا يدفــع الــدرع ضــرب العــدو عــن صاحبــه ،وأمــا
البخيــل فقــد عــرض نفســه ملصــارع الســوء واآلفــات والهلــكات ،عيــاذاً بــاهلل تعالــى.
ـب يف نفســه ،وســبب
3.3مــن أســباب تكفيــر اخلطايــا والذنــوب الصدقــة ،وأمــا البخــل فهــو ذنـ ٌ
لتراكــم الذنــوب علــى صاحبهــا حتــى تهلكــه.
ـبب مــن
4.4مــن أســباب ســتر اهلل تعالــى للعبــد يف الدنيــا واآلخــرة الصدقــة ،بينمــا البخــل سـ ٌ
أســباب هتــك أســتار البخيــل ،وفضحــه يف الدنيــا واآلخــرة.
5.5االنفــاق دليــل اإلميــان والتصديــق بوعــد اهلل يف الدنيــا واآلخــرة ،والبخــل دليــل ضعــف
اإلميــان بــاهلل تعالــى ،ووعــده.
إضاءة
قــال ُحبيــش بــن ُم ِّ
بشــر الثقفــي الفقيــه" :قعــدت مــع أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن والنــاس
ا صاحل ـاً بخي ـ ً
متوافــرون فأجمعــوا أنهــم ال يعرفــون رج ـ ً
ا".
قال الشاعر:

جماعاً ملالك ممسكاً ٭ ٭ فأنت عليه خـازن وأمني
إذا كنت َّ
ٍ
حامد ٭ ٭ فيأكـله عفواً وأنت دفني
تؤديه مذموماً إلى غير

الشــح مينــع مــن أداء
ألن
وقــال املاوردي":احلــرص والشــ ُّح أصــل لــك ِّل ذم ،وســبب لــك ِّل لــؤم؛ َّ
َّ
احلقــوق ،ويبعــث علــى القطيعــة والعقــوق".
وقال علي بن ذكوان:

ً
َ
ني العبادِ مع اآلجالِ أرزا ُق
تخش
أنف ْق وال
إقالل فقد ُق ِس َم ْت ٭ ٭ ب َ
ٍ
مـولية ٭ ٭ وال يَـض ُّر مع اإلقـبالِ إنفـا ُق
ال يـنفـ ُع الـبخ ُل م ْع ُدنـيا
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ُ
المتصدق من
نادى
ُي َ
أبواب الجنة الثمانية
ُ
ويدخ ُلها من باب
الصدقة

٢٢

لفظ احلديث
عــن أبــي هريــرة  ،أن رســول اهلل  قــال( :مــن أنفــق زوجــن يف ســبيل اهلل نُــودِ َي مــن أبــواب
ـي مــن بــاب الصــاة ،ومــن كان مــن
اجلنــة :يــا عبــد اهلل هــذا خيــر ،فمــن كان مــن أهــل الصــاة ُد ِعـ َ
ـي مــن بــاب ال ّريــان ،ومــن كان
ـي مــن بــاب اجلهــاد ،ومــن كان مــن أهــل الصيــام ُد ِعـ َ
أهــل اجلهــاد ُد ِعـ َ
ـي مــن بــاب الصدقــة) ،فقــال أبــو بكــر  :بأبــي أنــت وأ ّمــي يــا رســول اهلل!
مــن أهــل الصدقــة ُد ِعـ َ
دعــى أحــد مــن تلــك األبــواب كلّهــا؟ قــال:
ـي مــن تلــك األبــواب مــن ضــرورة ،فهــل يُ َ
مــا علــى مــن ُد ِعـ َ
(نعــم ،وأرجــو أن تكــون منهــم) ،متفــق عليــه.

راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.

معنى احلديث
يبــن احلديــث أن مــن أنفــق شــيئني اثنــن مــن جنــس واحــد أو مختلفــن ،ابتغــاء وجــه اهلل تعالــى،
نُــودي عليــه مــن أبــواب اجلنــة" :يــا عبــد اهلل هــذا خيـ ٌر قدمتــه لنفســك".
ـاب مــن
ثــم ينــادى أهــل األعمــال الصاحلــة لدخــول اجلنــة يــوم القيامــة ،فمــن كان مجتهــداً يف بـ ٍ
أبــواب الطاعــات ،نــودي مــن بــاب تلــك الطاعــة ،فمــن كان مــن أهــل الصــاة دخــل اجلنــة مــن بــاب
الصــاة ،ومــن كان مــن أهــل اجلهــاد دخــل اجلنــة مــن بــاب اجلهــاد ،ومــن كان مــن أهــل الصيــام
دخــل اجلنــة مــن بــاب الريــان ،ومــن كان مــن أهــل الصدقــة دخــل مــن بــاب الصدقــة.
ومــن كان مثــل الصديــق  ،متميــزاً يف جميــع أبــواب الطاعــات ،وســباقاً يف أبــواب اخليــر كلهــا،
نــودي مــن تلــك األبــواب كلهــا ،يدخــل مــن أيهــا شــاء.
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فوائد من احلديث
1.1متيــز الصدقــة علــى غيرهــا مــن األعمــال الصاحلــة؛ ألن املتصــدق ينــادى مــن أبــواب اجلنــة
الثمانيــة كلهــا ،ويقــال لــه" :ذلــك خيـ ٌر" ،وينــادى ثانيـ ًة لدخــول اجلنــة ،مــن بــاب الصدقــة.
2.2اســتحباب الصدقــة بعــد الصدقــة ،وهكــذا كل عمــل صالــح يســتحب بعــد فعلــه املســارعة إلــى
فعلــه مــر ًة أخــرى ،حتــى يعتــاد عليــه ،ويصبــح صفـ ًة لــه.
3.3فضيلــة أبــي بكــر الصديــق  ،وســبقه الصحابــة يف اإلميــان والعمــل؛ حيــث ينــادى مــن
أبــواب اجلنــة كلهــا يدخلهــا مــن أيهــا شــاء.
4.4تزكية النبي  ألبي بكر الصديق ،وشهادته له بصدق إميانه واخالصه.
5.5علــ ّو ه ّمــة أبــي بكــر الصديــق  ،وطموحــه بــأن يكــون ممــن ينــادى مــن أبــواب اجلنــة
الثمانيــة كلهــا.
6.6جواز الثناء على الشخص يف وجهه ،إذا لم يخف عليه الفتنة ،والعجب بنفسه.
7.7اله ّمــة احلقيقيــة ترقــي صحبهــا يف درجــات الكمــال ،وهــي املقترنــة بالعمــل بأســباب نيــل تلــك
ـان خاليــة عــن العمــل.
الدرجــات ،وليســت مجــرد أمـ ٍ
إضاءة
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــن أصبــح منكــم اليــوم صائمــا؟) ،قــال أبــو بكــر
 :أنــا .قــال( :فمــن تبــع منكــم اليــوم جنــازة)؟ قــال أبــو بكــر  :أنــا ،قــال( :فمــن أطعــم منكــم
اليــوم مســكينا؟) قــال أبــو بكــر  :أنــا ،قــال( :فمــن عــاد منكــم اليــوم مريضــا؟) ،قــال أبــو بكــر
 :أنــا ،فقــال رســول اهلل ( :مــا اجتمعــن يف امــرئ ّإل دخــل اجل ّنــة) ،رواه مســلم.
قال الشاعر:

َ
ملكت كفَّاه واعتذرا
أعطاك ما
حر إذا جئتَه يو ًما لتسألَه ٭ ٭
ْ
ٌّ
إن اجلمي َل إذا أخفيته ظهرا
يُخفي صنا ِئ َعه واهللُ يظه ُرها ٭ ٭ َّ

"الصــاة تبلّغــك نصــف ّ
والصــوم يبلّغــك بــاب امللــك،
الطريــق،
ّ
وقــال عبــد العزيــز بــن عميــرّ :
والصدقــة تدخلــك عليــه".
ّ
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صنائع
ٌ
نجاة
المعروف
من المهالك

٢٣

لفظ احلديث
عــن أَنــس بــن مالــك رضــي ُ
اهلل ( :صنائــع املعــروف تقــي مصــار َع
اهلل عنــه ،قــال :قــال رســول ِ
الســوء ،واآلفــات ،والهلــكات ،وأهــل املعــروف يف الدنيــا هــم أهــل املعــروف يف اآلخــرة) ،رواه
احلاكــم يف املســتدرك ،وصححــه األلبانــي صحيــح اجلامــع.

راوي احلديث
النجــاري ،أبــو حمــزة،
أنــس بــن مالــك : ،أنــس بــن مالــك بــن النضــر ،األنصــاري اخلزرجــي َّ
خــدم رســول اهلل  عشــر ســنني ،أحــد كبــار فقهــاء ومحدثــي الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ،دعــا
لــه النبــي  بكثــرة املــال والولــد وطــول العمــر ،تـ ُو ِّف بالبصــرة ،ســنة 91هـــ ،وقيــل غيــر ذلــك.
معنى احلديث
يبــن احلديــث أن بــذل اخليــر للنــاس دون انتظــار جــزاء أو شــكر ،ســبب ٌ حلفــظ اهلل تعالــى للعبــد،
والنجــاة مــن مصــارع الســوء ،واآلفــات ،والهلــكات ،وهــي املصائــب املهلكــة واحملزنــة التــي تصيــب
األنفــس ،واألمــوال ،واألحبــاب علــى حــن غفلــة ،كاألمــراض واألوبئــة القاتلــة ،والهــدم ،والغــرق،
واحلــرق ،ومــوت الفجــأة ،واحلــوادث والكــوارث املهلكــة ،عيــاذاً بــاهلل تعالــى.
فيحفــظ اهلل العبــد مــن ذلــك بســبب صنائــع املعــروف ،مثــل بــر الوالديــن ،والصدقــة ،وصلــة
الرحــم ،وإغاثــة امللهــوف ،واإلحســان إلــى النــاس ،وعمــل اخليــر بصفــة عامــة ،كمــا أن ذلــك
املعــروف ينجــي اهلل بــه صاحبــه يــوم القيامــة ،وقــد قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ف َمـ ْن يَ ْع َمـ ْل مِ ثْ َقــا َل َذ َّرةٍ َخيْـ ًرا
يَ ـ َرهُ ٭ َو َم ـ ْن يَ ْع َم ـ ْل مِ ثْ َقــا َل َذ َّرةٍ َش ـ ًّرا يَ ـ َرهُ﴾ (الزلزلــة.)8 ،7 :
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فوائد من احلديث
1.1املعــروف هــو كل عمــل صالــح ،وفعلــه ســبب مــن أســباب حفــظ اهلل تعالــى للعبــد يف دينــه
وأهلــه ومالــه ،وصــرف الشــرور املهلكــة عنهــم.
ـبب للنجــاة مــن اآلفــات واملصائــب املهلكــة يف الدنيــا ،ودخــول اجلنــة يــوم
2.2صنائــع املعــروف سـ ٌ
القيامــة.
ص ِ ً
الــا مِ ـ ْن َذ َكـ ٍـر أَ ْو
3.3أهــل املعــروف هــم أهــل احليــاة الطيبــة ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :م ـ ْن َعمِ ـ َل َ
أُنْثَــى َو ُهــ َو ُمؤْمِ ــ ٌن َفلَن ُْح ِييَنَّــ ُه َحيَــا ًة َط ِّيبَــ ًة َولَن َْج ِزيَ َّن ُهــ ْم أَ ْج َر ُهــ ْم ِب َأ ْح َســنِ َمــا َكانُــوا يَ ْع َملُــونَ﴾
(النحــل.)97 :
4.4منــع املعــروف مــع القــدرة علــى بذلــه ســبب للهــاك يف الدنيــا ويف اآلخــرة؛ قــال اهلل تعالــى:
ص َلتِهِ ـ ْم َســا ُهو َن ٭ ا َّلذِ ي ـ َن ُه ـ ْم يُ ـ َراءُو َن ٭ َويَ ْمنَ ُعــو َن
صلِّي ـ َن ٭ ا َّلذِ ي ـ َن ُه ـ ْم َع ـ ْن َ
﴿ َف َويْ ـ ٌل ِلل ْ ُم َ
الْ َما ُعــونَ﴾ (املاعــون ،)7-4 :وعــن أبــي هريــرة  ،عــن النبــي  قــال( :ثالثــة ال يكلمهــم
اهلل يــوم القيامــة وال ينظــر إليهــم) فذكــر منهــم( :ورجــل منــع فضــل مــاء فيقــول اهلل :اليــوم
أمنعــك فضلــي كمــا منعــت فضــل مــا لــم تعمــل يــداك) ،رواه البخــاري.
إضاءة
قالــت أم املؤمنــن خديجــة ،رضــي اهلل عنهــا ،لنبينــا " :أبشــر فــواهلل ال يخزيــك اهلل أبــداً؛ إنــك
لتصــل الرحــم ،وتصــدق احلديــث ،وحتمــل الــكل ،وتكســب املعــدوم ،وتقــري الضيــف ،وتعــن علــى
نوائــب احلــق" ،متفــق عليــه.
عــن احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا ،قــال :قــال رســول اهلل ( :داووا مرضاكــم بالصدقــة)
رواه الطبرانــي ،والبيهقــي وحســنه األلبانــي يف صحيــح الترغيــب.
عــن احلــارث األشــعري  ،عــن النبــي  ،أن نبــي اهلل يحيــى عليــه الســام أوصــى بنــي
إســرائيل بخمــس كلمـ ٍ
ـات ،ومنهــا قولــه لهــم( :وآمركــم بالصدقــة ،ومثــل ذلــك كمثــل رجــل أســره
العــدو فأوثقــوا يــده إلــى عنقــه ،وقدمــوه ليضربــوا عنقــه فقــال :أنــا أفتــدي منكــم بالقليــل والكثيــر،
ففــدى نفســه منهــم) ،رواه الترمــذي وابــن خزميــة ،يف صحيحــة ،وقال :صحيــح علــى شــرط
البخــاري ومســلم ،وصححه األلباني يف صحيــح اجلامــع.
وقال أبو العتاهية:
َ
َ
َ
َ
ِ
صنَ ْع
خي ُر أ َّي ِام الفتَى يو ٌم نف ْع ٭ ٭ َواصطنا ُع اخل ِ
ير أبْقى ما َ
َونَ ِظي ُر امل َ ْرءِ  ،يف َمع ُروفِ هِ ٭ ٭ َشافِ ٌع بَ َّت إليْهِ َ
فش َف ْع
َما ينا ُل ا َ
خليْ ُر َّ
بالش ِّر والَ ٭ ٭ يَ ْح ِص ُد الزَّارِ ُع إ َّال َما َز َر ْع
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الحديث الرابع والعشرون

الصدقة
عن الوالدين

٢٤

لفظ احلديث
ْسـ َها ،وأَظنهــا لــو تكلمــت
عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا ،أن رجـ ًا قــال للنبــي َّ :
"إن أمــي ا ْفتَلَتَـ ْ
ـت نَف ُ
ـت عنهــا ؟ قــال ( :نعــم)" ،متفــق عليــه.
ـت ،فهــل لهــا أَجـ ٌر إ ْن تصد ْقـ ُ
تصد َقـ ْ
ْس َها" ،أي :ماتت فجأة.
ومعنى" :ا ْفتَلَت َْت نَف ُ

راوي احلديث
أم املؤمنــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا :هــي الصديقــة ،أم عبــداهلل عائشــة بنــت أبــي بكــر الصديــق،
ـب نســاء نبينــا  إليــه ،ومــات
فقيهــة محدثــة ،كان الصحابــة يرجعــون لهــا يف الفتيــا ،وكانــت أحـ َّ
 ورأســه علــى صدرهــا ،توفيــت يف املدينــة ،ســنة 58هـــ.
معنى احلديث
يبــن احلديــث أن الصدقــة عــن الوالديــن مــن األعمــال التــي يصــل ثوابهــا إليهمــا بعــد موتهمــا،
وقــد ثبتــت جملــة مــن األعمــال الصاحلــة التــي يصــل ثوابهــا إليهمــا أيض ـاً ،والتــي تدخــل يف بــر
الوالديــن بعــد موتهمــا ،ومنهــا مــا روى مســلم مــن أن امــرأة ماتــت أمهــا ،فقالــت :يــا رســول اهلل!
إنــه كان عليهــا صــوم شــهر أفأصــوم عنهــا؟ قــال( :صومــي عنهــا) ،قالــت :إنهــا لــم حتــج قــط
أفأحــج عنهــا؟ قــال( :نعــم حجــي عنهــا).
ً
ومنهــا أيضـاً مــا رواه أحمــد وأبــو داود عــن مالــك بــن ربيعــة  ،أن رجـا قــال :يــا رســول اهلل،
الصــاة عليهمــا ،واالســتغفار
هــل بقــي مــن ِبـ ِّر أبــوي شــيءٌ أب ُّرهمــا بــه بعــد موتهمــا؟ قــال( :نعــمَّ ،
لهمــا ،وإنفــاذ عهدهمــا مــن بعدهمــا ،وصلــة ال َّرحــم التــي ال تُوصــل إال بهمــا ،وإكــرام صديقهمــا).
ومنهــا حديــث أبــي هريــرة  ،أن رســول اهلل  قــال( :إن اهلل تبــارك وتعالــى ليرفــع للرجــل
رب أ َّنــى لــي هــذه الدرجــة؟ فيقــول :بدعــاء ولــدك لــك) ،رواه أحمــد ،والبيهقــي،
الدرجــة فيقــولِّ :
وحســنه األلبانــي يف السلســة الصحيحــة.
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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فوائد من احلديث
1.1يســتحب الصدقــة عــن الوالديــن بعــد موتهمــا ،وأعظمهــا الصدقــة اجلاريــة ،مثــل :الوقــف
اخليــري ،وبنــاء مســجد ،ومدرسـ ٍـة ،وكفالــة يتيــم ،وغيــر ذلــك ،يف ثوابهمــا.
2.2مــن بــر الوالديــن بعــد موتهمــا ،الصــاة عليهمــا ،والدعــاء لهمــا ،وتنفيــذ وصاياهــم ووعودهــم،
وصلــة أرحامهــم وأقربائهــم ،وإكــرام أصدقائهم.
3.3من بر الوالدين بعد موتهما ،قضاء ديونهما ،والصوم ،والعمرة واحلج عنهما.
إضاءة
ـب فقــال" :يــا رســول اهلل إن أمــي ماتــت وأنــا
عــن ســعد بــن عبــادة  ،أن أمــه توفيــت وهــو غائـ ٌ
غائــب فهــل ينفعهــا إن تصدقــت عنهــا؟ فقــال ( :نعــم) ،فقــال  :أشــهدك أن حائطــي املِخـ َ
ـراف -
بســتاني املســمى باملخــراف  -صدقـ ٌة عنهــا" ،رواه البخــاري.
وعــن عبــد اهلل بــن دينــار ،عــن عبــد اهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا ،أنــه كان إذا خــرج إلــى مكــة
كان لــه حمــار يتــر ّوح عليــه إذا مـ ّل ركــوب الراحلــة ،وعمامــة يشــد بهــا رأســه ،فبينــا هــو يومـاً علــى
ذلــك احلمــار إذ مــر بــه أعرابــي؛ فقــال" :ألســت بــن فــان بــن فــان؟ قــال :بلــى ،فأعطــاه احلمــار،
وقــال :اركــب هــذا .قــال :والعمامــة؟ قــال :اشــدد بهــا رأســك؛ فقــال لــه بعــض أصحابــه :غفــر اهلل
لــك! أعطيــت هــذا األعرابــي حمــاراً كنــت تــروح عليــه ،وعمام ـ ًة كنــت تشــد بهــا رأســك!! فقــال:
إنــي ســمعت رســول اهلل  يقــول( :إن مــن أبــر البــر صلــة الرجــل أهــل ود أبيــه بعــد أن يولــى)،
وإن أبــاه كان صديقـاً لعمــر" ،رواه مســلم.
قال الشاعر:
َ
لت إليهما
ُز ْر
والديك وقف علي قبريهما ٭ ٭ فكأنني بك قد نُقِ َ
َ
زاراك حبواً ال على قدميهما
كنت حيث هما وكانا بالبقا ٭ ٭
لو َ
قدمت فع ً
َ
بعض احلق مِ ن َحقَّيهما
ال صاحلاً ٭ ٭
بشراك لو
وقضيت َ
َ
َّ
َ
ِ
مالك مثلما ٭ ٭ بذال هما أيضاً علي أبويهما
صدقات
وبذلت مِ ن
َ

ظت وصيتي واعمل بها ٭ ٭ فعسي تنا ُل الفو َز مِ ن بِريهما
فاحفظ ُحفِ َ
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الحديث الخامس والعشرون

أفضل الصدقة
على ذي الرحم
القريب

٢٥

لفظ احلديث
عــن زينــب الثقفيــة امــرأة عبــد اهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنهمــا ،قالــت :كنــت يف املســجد فرأيــت
ـت إلــى عبــداهلل،
َص َّد ْق ـ َن يــا معش ـ َر النســاءِ  ،ولــو مِ ـ ْن ُح ِل ِّي ُكــن) ،قــال :فرجعـ ُ
النبـ ّـي  ،فقــال( :ت َ
َ
ْ
ـت :إنــك رج ـ ٌل خفيـ ُ
ـف ذات اليــد ،وإن رســول اهلل  قــد أمرنــا بالصدقــة؛ فأ ِتــهِ فاس ـألْ ُه
فقلـ ُ
َفـ ِإ ْن كان ذلــك يجــزي عنــي وإال صرفتُ َهــا إلــى غيركــم؟ قالــت :فقــال لــي عبــداهلل :بــل ائتِيــهِ أَنـ ِـت،
ـت فــإذا امــرأةٌ مــن األنصــار ببــاب رســول اهلل  حاجتــي حاجتُ َهــا؛ قالــت :وكان
قالــت :فانطلقـ ُ
ـت عليــه املهاب ـ ُة ،قالــت :فخــرج علينــا بــا ٌل فقلنــا لــه :ائْـ ِـت رســول اهلل
رســول اهلل  قــد أُلْقِ يـ ْ
أن امرأتــن بالبــاب تســأالن َ
زواجهمــا ،وعلــى أَيتـ ٍـام
ِك؛ أَ ُتـ ِـزئُ الص َد َقـ ُة عنهمــا علــى أَ ِ
 فأخبــره َّ
فس ـ َألَهُ ،فقــال
يف ُحجورِ همــا؟ وال تُخبــرهُ َم ـ ْن نح ـ ُن ،قالــت :فدخ ـ َل بــال علــى رســول اهلل  َ
ـب ،فقــال رســول اهلل ( :أَ ُّي
لــه رســول اهلل َ ( :م ـ ْن ُهمــا)؟ فقــال :امــرأةٌ مــن األنصــار وزينـ ُ
الزيانــب؟) قــال :امــرأةُ عبــداهلل ،فقــال لــه رســول اهلل َ( :ل ُهمــا أَجــرانِ  :أَج ـ ُر القرابــةِ  ،وأَج ـ ُر
الص َدقــةِ ) ،متفــق عليــه.
َّ
راوي احلديث
زينــب الثقفيــة رضــي اهلل عنهــا :هــي زينــب بنــت معاويــة الثقفيــة ،وقيــل :بنــت أبــي معاويــة ،زوجــة
عبــد اهلل بــن مســعود  ،صحابيــة ،روت عــن النبــي  ،وعــن زوجهــا عبــد اهلل بــن مســعود،
وروى عنهــا ابنهــا أبــو عبيــدة ،وابــن أخيهــا ،وغيرهــم.
معنى احلديث
يف احلديــث صــورة جميلــ ٌة ملــا كان عليــه مجتمــع الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ،مــن االســتجابة
لــكالم الرســول  ،فبعــد أن وعــظ  النســا َء ودعاهــن إلــى الصدقــة ،بــادرن إلــى ذلــك،
ومنهــن امــرأة مــن األنصــار وزينــب رضــي اهلل عنهمــا ،فســألتا رســول اهلل  عــن حكــم إخــراج
الــزكاة علــى أزواجهمــا وأيتــام يف حجورهمــا؛ بســبب فقــر أزواجهمــا ،فبـ َّـن لهمــا جــواز ذلــك ،وأن
الصدقــة علــى أزواجهــا وأيتامهمــا مضاعفــة ،يتحقــق بهــا أجــران :أجــر الصدقــة ،وأجــر صلــة
الرحــم والقرابــة.
وقــد ثبــت أيضـاً أن أفضــل الصدقــات صدقــة علــى قريــب يعــادي قريبــه املتصــدق عليــه ،ويضمــر
عداوتــه لــه؛ ألن يف هــذه الصدقــة اجلمــع بــن صلــة الرحــم ،وإزالــة أســباب العــداوة ،وترغيــم
ـزام  ،أن رجـ ً
ا ســأل رســول اهلل
الشــيطان الــذي يريــد اســتمرار العــداوة ،فعــن حكيــم بــن حـ ٍ
 عــن الصدقــات أيهــا أفضــل؟ قــال( :علــى ذي الرحــم الكاشــح) ،رواه أحمــد ،وصححــه الشــيخ
شــعيب األرنــاؤوط .ومعنــى "الكاشــح" كمــا يف لســان العــرب :العــدو الــذي يضمــر عداوتــه ،ويطــوي
ـح ُه أي باطنــه.
عليهــا َك ْشـ َ
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فوائد من احلديث
1.1احلــث علــى صلــة األرحــام واألقــارب والصدقــة علــى املســتحقني منهــم ،وأن صدقــة األقــارب
فيهــا أجــران ،أجــر الصلــة ،وأجــر الصدقــة.
2.2يجــوز للمــرأة التبــرع مبالهــا والتصــرف فيــه بغيــر إذن زوجهــا ،كمــا يســتحب لهــا مشــاورته
يف ذلــك.
3.3جتــب النفقــة علــى الــزوج للمــرأة وولدهــا ،ولــو كانــت غنيـ ًة وزوجهــا فقيــراً ،ومــا تنفقــه عليهــم
يدخــل يف بــاب التبــرع والصلــة.
4.4جــواز تخصيــص النســاء باملوعظــة دون الرجــال ،وجــواز حتــدث الرجــل مــع النســاء األجانــب
عنــه ،بغيــر خلــوة ،وعنــد أمــن الفتنــة.
5.5متيز مجتمع الصحابة مبسارعتهم إلى اخلير رجا ًال ونسا ًء ،وكفالتهم األيتام.

6.6أهمية الرجوع إلى أهل العلم يف معرفة األحكام الشرعية.
إضاءة

ممــن خــاض يف حادثــة اإلفــك مســطح بــن أثاثــة  ،فلمــا أنــزل اهلل بــراءة عائشــة الصديقــة
الص ّديــق  ،وكان ينفــق علــى
رضــي اهلل عنهــا قالــت" :فل ّمــا أنــزل اهلل يف براءتــي قــال أبــو بكــر ّ
ً
ً
مســطح بــن أثاثــة لقرابتــه منــه وفقــره" :واهلل ال أنفــق علــي مســطح شــيئا أبــدا بعــد ا ّلــذي قــال
الس ـ َعةِ أَ ْن يُ ْؤتُــوا أُو ِلــي الْ ُق ْربــى
لعائشــة مــا قــال؛ فأنــزل اهللَ ﴿ :وال يَ ْأتَــلِ أُولُــوا الْ َف ْ
ضــلِ مِ نْ ُك ـ ْم َو َّ
ص َف ُحــوا أَال ُ ِ
هلل َغ ُفــو ٌر
ني َو ْال ُ ِ
َو ْالَســاكِ َ
هلل لَ ُكـ ْم وا ُ
ت ُّبــو َن أَ ْن يَغْفِ ـ َر ا ُ
هاج ِريـ َن ِف َسـبِيلِ اهللِ َولْ َي ْع ُفــوا َولْ َي ْ
ـب أن يغفــر اهلل لــي" ،فرجــع إلــى مســطح النّفقــة ا ّلتــي
َر ِحيـ ٌم﴾؛ قــال أبــو بكــر" :بلــى واهلل إ ّنــي أحـ ّ
كان ينفــق عليــه وقــال" :واهلل ال أنزعهــا منــه أبــداً" ،متفــق عليــه.
قال إسحق بن إبراهيم املوصلي:
بَانِي الْ ُع َ
ضلِ َو ْال َ ْع ُر ِ
وف أَ ْك َر ُم بانِ
ال َو ْال َ ْجدِ َوا ِإل ْح َسانِ ٭ ٭ َوالْ َف ْ
س الْ ِبنَاءُ ُم َش َّي ًدا لَ َك ِشي ُدهُ ٭ ٭ مِ ثْ َل الْ ِبنَاءِ يُ َشا ُد بِا ِإل ْح َسانِ
لَيْ َ
الْ ِب ُّر أَ ْك َر ُم َما َح َوتْ ُه َحقِ يبَ ٌة ٭ ٭ َو ُّ
الش ْك ُر أَ ْك َر ُم َما َح َوتْ ُه يَ َدانِ
مي َم َ
ضى َو َو َّلى ُع ْم ُرهُ ٭ ٭ َكفِ َل ال َّثنَاءُ لَ ُه ِب ُع ْم ٍر ثَانِ
َو ِإ َذا الْ َك ِر ُ
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الحديث السادس والعشرون

إغاثة أهل الحاجة
والفاقة

٢٦

لفظ احلديث
ـاس ِمـ ْـن أَهــل الباديـ ِـةَ ،ح ْض ـ َر َة َ
األضحــى يف
عــن أم املؤمنــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا ،قالــتَ :د َّف نـ ٌ
ـان رســول َّ
الل ؛ فقــال رســول اهلل ( :ادخــروا الثلــث وتصدقــوا مبــا بقــي) ،قالــت :فلمــا
زمـ ِ
َّ
كان بعــد ذلــك قي ـ َل لرســولِ ِ
ـاس ينتفعــون مــن ضحاياهــم،
الل  :يــا رســول اهلل لقــد كان النـ ُ
الل ( :ومــا َ
ويج ُملُــو َن منهــا الـ َ
ـودك ،ويتخــذون منهــا األســقي َة ،فقــال رســو ُل َّ ِ
ذاك)؟ أَو كمــا قــال.
ـت عــن إمســاك حلــوم الضحايــا بعــد ثـ ٍ
ـاث؛ فقــال رســول اهلل ( :إمنــا
قالــوا :يــا رســول اهلل نهيـ َ
الدافــةِ (الفقــراء النازحــن) التــي دفــت عليكــم؛ فكلــوا ،وتصدقــوا ،وادخــروا)،
نهيتكــم مــن أجــل َّ
متفــق عليــه ،واللفــظ ملســلم.
ومعنــى" :ويج ُملُــونَ" :يذيبــون" ،الـ َ
ـودك" :هــو الشــحم" ،الدافــة" :قــوم يســيرون جميعـاً ســيرا خفيفا،
َّ
ودف يــدِ ف بكســر الــدال ،واملــراد هنــا مــن جــاء مــن فقــراء األعــراب إلــى املدينــة.
راوي احلديث
أم املؤمنــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا :هــي أم املؤمنــن الصديقــة ،أم عبــداهلل عائشــة بنــت أبــي بكــر
ـب نســاء نبينــا 
الصديــق ،فقيهــة محدثــة ،كان الصحابــة يرجعــون لهــا يف الفتيــا ،وكانــت أحـ َّ
إليــه ،ومــات  ورأســه علــى صدرهــا ، ،توفيــت يف املدينــة ،ســنة 58هـــ.
معنى احلديث
أمــر النبــي  يف احلديــث ،بالتصــدق مبــا زاد عــن ثلــث مــن األضاحــي ،ونهــى عــن ادخارهــا
فــوق ثالثــة أيــام؛ ألجــل إغاثــة الفقــراء الذيــن توافــدوا مــن الباديــة يف عيــد األضحــى بســبب شــدة
القحــط ،وقــد ظـ ّـن بعــض الصحابــة اســتمرار حتــرمي االدخــار إلــى الســنة التــي بعدهــا ،فبـ ّـن لهــم
أن النهــي كان ألجــل فقــراء الباديــة الذيــن نزحــوا إلــى املدينــة طلبـاً للمواســاة.
 َّ
وقــد ذكــر اإلمــام الشــافعي أن احلكــم مســتم ٌر كلمــا دعــت إليــه احلاجــة ،حيــث قــال يف الرســالة:
"فــإذا د ّفــت الدا ّف ـ ُة ثبــت النهــي عــن إمســاك حلــوم الضحايــا بعــد ثــاث ،وإذا لــم تـ ّ
ـدف دا ّفــة
والصدقــة" ،وقــال القرطبــي يف شــرح صحيــح مســلم:
فالرخصــة ثابتـ ٌة بــاألكل والتــز ّود واال ّدخــار
َّ
"ذلــك املنــع كان لِعلّ ٍــة ،وملّــا ارتفعــت ارتفــع املنــ ُع املتقــ ّدم ،ولــو عــادت لعــاد احلكــ ُم باملنــع مــ َّر ًة
أخــرى".
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فوائد من احلديث
1.1مــن مقتضيــات اإلميــان بــاهلل تعالــى إغاثــة مــن نزلــت بهــم فاقــة وحاجــة شــديدة ،بســبب
القحــط ،واحلــروب ،ونحوهــا.
2.2احلكــم الشــرعي يــدور مــع علتــه ،فحيثمــا وجــدت املجاعــة امتنــع علــى مــن كان قريبـاً منهــم
ادخــار حلــوم األضاحــي وغيــره مــن أنــواع الطعــام ،وإذا انتهــت املجاعــة عــاد حكــم ادخارهــا
إلــى اجلــواز.
3.3فضيلة للصحابة الكرام ،وهي سرعة استجابتهم ألوامر النبي  ،دون تردد ،أو تكاسل.
إضاءة
ني إذا أ ْر َملُــوا  -نفــد زادهــم
(إن األشــعر ِّي َ
عــن أبــي موســى األشــعري  ،أن رســو َل اهلل  قــالَّ :
 يف الغــزو ،وقـ َّـل طعــا ُم ِعيالهــم باملدينــة جم ُعــوا مــا كان عندهــم يف ثَ ـ ْوب واحــد ،ثــم اقتَس ـ ُموابينهــم يف إنــاءٍ واحـ ٍـد بالســويةِ  ،فهــم مِ ِّنــي وأنــا مِ نْ ُهــم) ،متفــق عليــه.
ووقــع جفــاف يف خالفــة الصديــق ،ووقــع النــاس يف شــدة شــديدة ،فقــال أبــو بكــر :انصرفــوا
واصبــروا ،فإنكــم ال متســون حتــى يفــرج اهلل الكــرمي ،فوصلــت مــن الشــام قافلــة عثمــان مائــة
راحلــة بُـ ًّرا ،أو قــال طعامـاً ،ورد عروضهــم ،وقــال" :زادنــي اهلل تعالــى بــكل درهــم عشــرة ،أعندكــم
زيــادة؟ قالــوا :اللهــم ال ،قــال :فإنــي أشــهد اهلل أنــي قــد جعلــت هــذا الطعــام صدقــة علــى فقــراء
املســلمني" .ذكــره احملــب الطبــري يف الريــاض النضــرة يف مناقــب العشــرة.
ذكــر ابــن جريــر الطبــري يف تاريخــه أن مجاعـ ًة وقعــت يف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب  باملدينــة
ومــا حولهــا ســنة 188هـــ ،فحبــس املطــر وأجدبــت األرض ،وهلكــت املاشــية ،واســتمرت املجاعــة
تســعة أشــهر ،حتــى اســو ّدت األرض فشــبهت بالرمــاد؛ فكتــب عمــر إلــى أمــراء األمصــار يقــول:
"أغيثــوا أهــل املدينــة ومــن حولهــا" ،وواســى  النــاس بنفســه ،فحرمهــا مــن الطعــام ،حتــى انتهــت
املجاعــة ،كمــا ذكــر ابــن ســعد يف الطبقــات.
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الحديث السابع والعشرون

الوقف من
أعظم أبواب
الصدقة

٢٧

لفظ احلديث
ّ
اخلطــاب أصــاب أرضــا بخيبــر ،فأتــى النبــي 
عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا ،أنّ عمــر بــن
َ
ُ
ً
ً
ُّ
ـت أرضـا بخيبــر لــم أ ِصــب مــاال قــط هــو أنفــس
يســتأمره فيهــا ،فقــال :يــا رســول اهللِ! إِنــي أَصبـ ُ
ـت بهــا) ،قــال :فتصــدق
ـت أَصل َهــا وتصدقـ َ
ـئت حبسـ َ
عنــدي منــه ،فمــا تأمرنــي بــه؟ قــال( :إ ْن شـ َ
ـب ،قــال :فتصــد َق عمــر يف الفقــراء،
بهــا عم ـ ُر ،أَ َّن ـ ُه ال يُ َبــا ُع أَصلُهــا وال يُبْتَــا ُع ،وال يُــو َرثُ وال يُ َ
وهـ ُ
والضيـ ِ
ـف ،ال ُجنــا َح علــى َمـ ْن وليَهــا أَ ْن
ـاب ،ويف ســبيلِ اهللِ ،وابــنِ الســبيلِ ،
َّ
ويف ال ُق ْربَــى ،ويف ال ِّرقـ ِ
ي ـ ْأك َل منهــا باملعـ ِ
ـروف ،أَو يُطعِ ـ َم صدي ًقــا غي ـ َر ُمتَ َم ـ ِّو ٍل فيــهِ  .متفــق عليــه ،ومعنــى" :غيــر متمــول
فيــه" غيــر جامــع مــاالً.
راوي احلديث
عبــد اهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا :هــو عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنهمــا،
ولــد ســنة عشـ ٍـر قبــل الهجــرة ،مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة احلديــث عــن النبــي  ،اشــتهر
بحرصــه علــى االقتــداء بالنبــي  ،وتت ّبُـ ِـع آثــاره ،تــويف ســنة 73هـــ.
معنى احلديث
زرع ،أو جتــارة ،والتصــدق بغلتــه
بــن احلديــث مشــروعية الوقــف ،وهــو :حبــس أرض ،أو عقــار ،أو ٍ
وأرباحــه ،حتــى يســتمر خيــره وثوابــه علــى مــن أوقفــه.
كمــا بــن أيض ـاً أن الوقــف ال يبــاع ،وال يــورث ،وال يوهــب ألحــد ،وأن ربحــه يصــرف علــى مــن
أوقفــه الواقــف عليهــم ،وقــد جعلــه عمــر يف الفقــراء ،ويف القرابــات ،وعتــق اململــوك الــذي كاتبــه
ســيده ،ويف ســبيل اهلل تعالــى.
كمــا بــن احلديــث أن الوقــف يحتــاج إلــى ناظــر يديــره ويشــرف عليــه ،وأنــه يجــوز لذلــك الناظــر
أن يــأكل منــه مبــا يكفيــه عرف ـاً ،وبــن أيض ـاً أن الوقــف صدق ـ ٌة جاريــة علــى ابــن الســبيل ،وهــو
املســافر الــذي انقطــع بــه الطريــق ،والضيــف ،وبنــاء املســاجد ،وفرشــها ،واألضاحــي ،واحلــج،
وجتهيــز املوتــى ،ومــا أشــبه ذلــك ،ألنهــا مــن جملــة الصدقــات ،هــذا يف الوقــف العــام الــذي لــم
يحــدد الواقــف اجلهــة التــي يصــرف لهــا ،وأمــا الوقــف اخلــاص الــذي حــدد الواقــف اجلهــة التــي
يصــرف لهــا فــا يصــرف إال فيمــا حــدده الواقــف ،أو مــا فيــه مصلحــة الوقــف عرفـاً؛ ألن القاعــدة
الشــرعية أن شــرط الواقــف كالنــص الشــرعي مــا لــم يخالــف الشــرع.
والوقــف ممــا متيــزت بــه األمــة اإلســامية ،وتاريخهــا حافــل مبــا ال حصــر لــه مــن أنــواع الوقــف
العــام واخلــاص ،كالوقــف علــى األقــارب ،والفقــراء ،واملســاجد ،وتعليــم العلــم ،والقــرآن ،واأليتــام،
واملرضــى ،والوقــف علــى احليــوان الــذي ال يجــد مــن يرعــاه ،وغيــر ذلــك.
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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فوائد من احلديث
1.1الوقــف مــن الصدقــة اجلاريــة التــي يســتحب ملــن وجــد ســع ًة مــن املــال أن يبــادر إليــه ،قــال
نبينــا ( :إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثــاث :صدقــة جاريــة ،أو علــم ينتفــع بــه،
أو ولــد صالــح يدعــو لــه) ،رواه مســلم عــن ابــي هريــرة .
2.2الوقــف ال يبــاع وال يوهــب ،وال يســتبدل ،ويســتثنى مــن ذلــك مــا إذا تعطــل الوقــف ،ودعــت
الضــرورة لبيعــه أو اســتبداله لعــدم صالحيتــه ملــا وقــف مــن أجلــه ،أو للخــوف عليــه ،أو نحــو
ذلــك مــن املصالــح املعتبــرة التــي تســتدعي بيعــه أو اســتبداله ،فحينئــذ يجــوز لناظــره بيعــه
مــن أجــل املصلحــة.
3.3شــرط الواقــف كالنــص الشــرعي مــا لــم يخالــف الشــرع ،فــا يصــرف إال فيما حــدده الواقف،
أو فيمــا فيــه مصلحــة الوقف.
4.4فيــه فضيلــة لعمــر رضــي اهلل عنــه ،حلرصــه علــى اخليــر ،ومســارعته إليــه ،بأنفــس أموالــه
علــى اإلطــاق.
5.5استحباب مشاورة أهل العلم والفضل والصالح يف أمور اخلير.
ُ
الوقف على األقارب واألرحام؛ ألنه صدقة وصلة.
6.6من أعظم أنواع الوقف،
إضاءة
قــال أَنــس بــن مالــك " :قــدِ َم النبــي  املدين ـ َة وأمــر ببنــاء املســجد ،فقــال :يــا بنــي الن ََّّجــارِ
ـب ثمن ـ ُه َإل إلــى اهلل" ،متفــق عليــه.
ثَامِ نُو ِنــي  -أي :أطلبــوا منــي ثمنــه  ،-فقالــوا :ال نطلـ ُ
قــال ا ُ
ـي إلــى
حل َميْــدي شــيخ البخــاري" :وتصـ َّـد َق أَبــو بكـ ٍـر ِّ
الصدِّيـ ُق  بــدار ِه مبكـ َة علــى ولــدهِ ،فهـ َ
اليــوم ،يعنــي :زمــن احلميــدي" ،رواه البيهقــي يف الســن الكبرى.
روى البخــاري يف صحيحــه تعلي ًقــا ،أن النبـ َّـي  قــالَ ( :مـ ْن ْ
يشـتَري بئْـ َر ُرو َمـ َة ،في ُكــو ُن دلْـ ُوهُ فيهــا
كــدالءِ امل ُ ْسـلِمِ نيَ) ،وقــال النبــي ( :مــن يحفــر بئــر رومــة فلــه اجلنــة)؛ فحفرهــا عثمــان .
وقال الشاعر:

اهلل أعـطاك فابذل مِ ن َع ِـط َّيتِهِ ٭ ٭ فالـما ُل عـار ّي ٌة والـعـ ْمـ ُر رحـا ُل
يجر يعذب منه سلسا ُل
املا ُل كاملاءِ ِإ ْن حتبِس سواقِ يَه ٭ ٭ يَ ْأ َسن وإن ِ

األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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الحديث الثامن والعشرون

كافل اليتيم
رفيق النبي في
الجنة

٢٨

لفظ احلديث
عــن أَبــي هريــرة  ،قــال  :قــال رســول اهلل ( :كافــل اليتيــم لــه أو لغيــره ،أنــا وهــو كهاتــن يف
بالســبابةِ وال ُو ْســطى ،رواه مســلم.
اجلنــة) ،وأَشــار الــراوي َّ

راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.
معنى احلديث
يحــث نبينــا  يف احلديــث علــى رعايــة اليتيــم؛ باعتبــاره فــرداً مهمـاً يف املجتمــع ،لــه حــق الرعاية
واالهتمــام؛ ألنــه يحتــاج إلــى الرعايــة ،حتــى ال تضيــع حقوقــه ،كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :ويَ ْسـ َألُونَ َك َعــنِ
ِصـ َـا ٌح َّل ُهـ ْم َخيْـ ٌر َوإِن ت َُخال ُ
ِطو ُهـ ْم َف ِإخْ َوانُ ُكـ ْم﴾ (النســاء.)220 :
الْيَتَا َمــى ُقـ ْل إ ْ
ورتــب  علــى ذلــك حصــول الثــواب العظيــم للكافــل؛ وهــو أن يكــون بأعلــى املنــازل ،ويرافــق
النبــي  يف اجلنــة ،ســواء كانــت الكفالــة باملــال أو بتربيتــه والقيــام علــى شــئونه ،وحفــظ أموالــه
إن كان اليتيــم غني ـاً؛ وســوا ًء كفــل يتيم ـاً لــه أي مــن أقربائــه ،كإخوتــه الصغــار ،أو أوالد أخيــه،
ونحوهــم ،أو يتيم ـاً لغيــره ال تربطــه بــه قرابــة.

األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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فوائد من احلديث
ـرض للضيــاع واإلهمــال؛ ولذلــك
1.1اليتيــم هــو مــن فقــد والــده وهــو دون ســن البلــوغ ،وهــو معـ ٌ
حــث النبــي  علــى كفالــة اليتيــم لســد هــذا النقــص الكبيــر.
2.2كافــل اليتيــم ســوا ًء كان قريب ـاً لــه أو أجنبي ـاً عنــه ،رفيــق النبــي  يف اجلنــة؛ ولذلــك فهــو
بأعلــى املنــازل عنــد اهلل تعالــى.
3.3مــن كان مقصــراً يف نوافــل الصــاة ،والصيــام وغيرهــا مــن األعمــال ،فــإن كفالــة اليتيــم
جتعلــه مــن أهــل الدرجــات العليــا يف اجلنــة.
4.4كفالــة اليتيــم الغنــي تكــون برعايتــه مــن مالــه ،وتنميــة مالــه بالتجــارة ونحوهــا حتــى يحفــظ
مــن الضيــاع ،فــإذا بلــغ وصــار قــادراً علــى التصــرف فيــه بشــكل صحيــح ،وجــب تســليمه مالــه
إليــه ،كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :وابْتَلُــوا الْيَتَا َمــى َح َّتــى ِإ َذا بَل َ ُغــوا ال ِّن ـ َكا َح َف ـ ِإ ْن آنَ ْس ـتُ ْم مِ نْ ُه ـ ْم ُر ْش ـ ًدا
ِس ـ َرا ًفا َو ِب ـ َدا ًرا أَ ْن يَ ْكبَ ـ ُروا َو َم ـ ْن َكا َن َغ ِن ًّيــا َفلْيَ ْس ـتَ ْعفِ ْف
َفا ْد َف ُعــوا ِإلَيْهِ ـ ْم أَ ْم َوالَ ُه ـ ْم َو َل تَ ْأ ُكل ُ َ
وهــا إ ْ
َو َمـ ْن َكا َن َفقِ يـ ًرا َفلْيَـ ْأ ُك ْل ب ْ
وف َفـ ِإ َذا َد َف ْعتُـ ْم ِإلَيْهِ ـ ْم أَ ْم َوالَ ُهـ ْم َف َأ ْشــهِ ُدوا َعلَيْهِ ـ ْم َو َك َفــى ِبــا ِ
ِال َ ْعـ ُر ِ
هلل
َح ِســي ًبا﴾ (النســاء.)6:
ً
5.5ســهولة كفالــة اليتيــم اليــوم ،وخاصـة مــع وجــود اجلمعيــات اخليريــة ،الرســمية القائمــة بهــذه
املهمــة العظيمــة.
إضاءة
عــن أبــي هريــرة  ،أن رج ـ ً
ا شــكى إلــى النبــي  قســوة قلبــه ،فقــال لــه( :أطعــم املســكني
وامســح رأس اليتيــم) ،رواه أحمــد وحســنه ابــن حجــر واأللبانــي.
قال الدكتور عبد الرحمن العشماوي:
أصبحت ٭ ٭ َم َ
مزاجها تسنيما
ألى ،وصار
كأس َك
يا كاف َل
ْ
ُ
األيتامُ ،
ِ
مــا الــيُتْ ُم إ َّال سـاح ٌة مـفتوح ٌة ٭ ٭ مـنها جنـ ِّهـز للحيـا ِة عـظيـمـا
ونـحـ ِّول احلرمـا َن فـيهـا نعم ًة ٭ ٭ كـُبْرى تُزيل عن الفؤادِ هموما
َ
حظوظهم ٭ ٭ فـالكـ ُّل يأخـذ َح َّظه املقسوما
َق َس َم اإلل ُه على العباد
ـــس َم اإللــهُ ،ويُــعــلـ َن الـتَّسليـما
وسعادةُ اإلنسانِ أن يرضى مبا ٭ ٭ َق َ
يا كـاف َل األيتـام ،كف َ
َ
األشــواك والــ َّز ُّقــــومــا
ُّــك واحــ ٌة ٭ ٭ ال تـُنْـبـ ُِت
ِّ
ـصـومـا
ما أَنْ َبت َْت إ َّال الـزُّهـو َر نـد ّيـ َ ًة ٭ ٭
والـشيـ َح والـ َّريــحـا َن والـ َقـيْ ُ
ض تُصبح واح ًة ٭ ٭ لـلـمـحـسـنني ،وتُعـلن الـتـكـريـمـا
فإن األَ ْر َ
أَبْ ِش ْر َّ
خير َم ْن َوطى َء الـثـ ٭ ٭ ـرى يف َجن ٍَّة ك ُمل َ ْت رضاً ونَعيما
أبش ْر بصحبةِ ِ
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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الحديث التاسع والعشرون

الخازن األمين
أحد
المتصدقين

٢٩

لفظ احلديث
عــن أبــي موســى األشــعري  ،عــن ال ّنبــي  قــال( :إن اخلــاز َن املســل َم األَمـنَ ،الــذي يُنْفِ ـ ُذ ورمبــا
عطــي مــا أُمِ ـ َر بــهَ ،فيُ ْع ِطيــهِ كام ـ ً
قــال يُ ِ
ا ُم َو َّف ـ ًرا ط ِّيبَ ـ ًة بــه نَفس ـهَُ ،فيَ ْد َف ُع ـ ُه إلــى الــذي أُمِ ـ َر لــه بــه
ـن) ،متفــق عليــه.
أحــد املتصد َقـ ْ ِ

راوي احلديث
أبــو موســى األشــعري  هــو عبــد اهلل بــن قيــس بــن ســليم أبــو موســى األشــعري ،أحــد كبــار قــراء
وفقهــاء الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ،ومحدثيهــم ،كان جميــل الصــوت بالقــرآن ،قــال عنــه :
(لقــد أوتيــت مزمــاراً مــن مزاميــر آل داود) ،تــويف ســنة  42هـــ.

معنى احلديث
بــن احلديــث أن اخلــازن املكلــف بإعطــاء الصدقــة للمســتحقني ،ينــال ثــواب الصدقــة مثــل
املتصــدق ،بشــرط أن يكــون مســلماً ،حتــى تصــح منــه نيــة الطاعــة ،وأن يكــون أمينـاً ينفــذ مــا أمــر
بــه كامـ ً
ا دون تغييــر ،ويدفــع تلــك الصدقــة ملــن يســتحقها طيبـ ًة بهــا نفســه ،ال يحســد مــن يدفعهــا
َ
إليــه ،وال يلجئــه إلــى أن يتملقــه حتــى يعطيــه ،كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :وا َّلذِ يـ َن ُهـ ْم ِل َمانَاتِهِ ـ ْم َو َع ْهدِ ِهـ ْم
َرا ُعــونَ﴾ (املؤمنــون.)8 :
ـن) ،وقــد وردت بالتثنيــة فقــط ،ومعنــاه :أن اخلــازن
وقــد ذكــر القرطبــي أن لفظــة( :أحــد املتص ِّد َقـ ْ ِ
بســبب أمانتــه متصــدق ،وصاحــب املــال متصــدق آخــر ،فهمــا متصدقــان ،وبــن جــواز أن تقــرأ
بكســر القــاف فتكــون للجمــع ،ويكــون معنــاه :أنــه متصــدق مــن جملــة املتصدِّقــن.

األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية

91

فوائد من احلديث
1.1األمانة من صفات املؤمنني ،واخلازن األمني على الصدقة يؤجر كاملتصدق بها.
2.2اخلــازن األمــن الــذي يثــاب ،هــو املؤمــن ،ســليم الصــدر مــن احلســد ،الــذي يحــب اخليــر
ـب
لآلخريــن كمــا يحبــه لنفســه ،ف َعـ ْن أَنَـ ٍـسَ ،عــنِ ال َّن ِبـ ِّـي َ ،قــا َل( :ال يُؤْمِ ـ ُن أَ َح ُد ُكـ ْم حتــى يُ ِحـ َّ
ـب ِلنَف ِْســهِ ) ،متفــق عليــه.
ألَ ِخيــهِ َمــا يُ ِحـ ُّ
3.3األمــن كلمــا عظمــت مســؤوليته كان ثوابــه أعظــم؛ ولذلــك فــإن األميــر ومــن دونــه يف
املســؤولية ،إن عدلــوا فهــم مــن أعظــم املؤمنــن ثواب ـاً ،فعــن عبــد اهلل بــن عمــرو رضــي اهلل
عنهمــا ،قــال :قــال رســول اهلل ( :إن املقســطني عنــد اهلل علــى منابــر مــن نــور ،الذيــن
يعدلــون يف ُحكمهــم وأهليهــم ومــا ولُــوا) ،رواه مســلم.
إضاءة
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :اشــترى رجــل مِ ــن رجــل عقــا ًرا لــه فوجــد
ـب ،فقــال لــه الــذي اشــترى العقــار :خــذ
ال َّرجــل الــذي اشــترى العقــار يف عقــاره ج ـ َّر ًة فيهــا ذهـ ٌ
ذهبــك م ِّنــى؛ َّ
َّ
إنــا اشــتريت منــك األرض ولــم أبتــع منــك الذهــب .فقــال الــذي شــرى األرض:
َّ
إنــا بعتــك األرض ومــا فيهــا .قــال :فتحاكمــا إلــى رجــل ،فقــال الــذي حتاكمــا إليــه :ألكمــا ولـ ٌد؟
فقــال :أحدهمــا لــي غــا ٌم ،وقــال اآلخــر :لــي جاريــة .قــال أنكحــوا الغــام اجلاريــة ،وأنفقــوا علــى
وتصدقــا) ،متفــق عليــه.
أنفســكما منــه
َّ
قال الشاعر:
كن لألمانة راعيا ٭ ٭ ال للخيانة تستكني
للس ِّر حافِ َظ ُه األمني
حتى ولو سراً ف ُكن ٭ ٭
ِّ

تعج ُب بالذي ٭ ٭ قد صانها يف كل حني
الناس َ
يفش سراً ال يلني
وتبجل
الشخص الذي ٭ ٭ لم ِ
َ
أ َّدى األمان َة راجياً ٭ ٭ من ربنا َّ
كل الثواب

َ
ٍ
الهالك مع اخلراب
أمانة ٭ ٭ حص َد
أي
من خان َّ
فاهلل ميتح ُن العباد ٭ ٭ واخلائنو َن لهم حساب
ني هو الذي ٭ ٭ دوماً يُ َف ِّ
الصحاب
أما األم ُ
ضل ُ ُه ِّ
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الحديث الثالثون

أحب الناس
ّ
وأحب األعمال
ّ

٣٠

لفظ احلديث
ـب النــاس إلــى اهلل تعالــى أنفعهــم للنــاس ،وأحــب
عــن ابــن عمــر  قــال :قــال رســول اهلل َ :
(أحـ ُّ
ـف عنـ ُه ُكربــة ،أو تقضــي عنــه دينـاً ،أ ْوَ
َ
األعمــال إلــى اهلل تعالــى ســرو ٌر تدخلــه علــى مسـ ٍـلم ،أو تكشـ ُ
ـب إلـ َّـي مــن أن أعتكــف يف هــذا املســجد -
تطــر ُد عنــه جوعـاً ،وألن أمشــي مــع أخــي يف حاجـ ٍـة أحـ ُّ
هلل عورتَــه ،ومــن كظـ َم َ
يعنــي مســجد املدينــة شــهراً  -ومــن كـ َّ
غيظــه ولــو شــاء أَن
ـف غضبــه ســتر ا ُ
ي ِضيَـ ُه أَمضــاهُ ،مــأ اهلل قلبــه رضــى يــوم القيامــة ،ومــن مشــى مــع أخيــه املســلم يف حاجتــه حتــى
ُْ
يثبتهــا لــه ،أثبــت اهلل تعالــى قدمــه يــوم تــزل األقــدام ،وإن ســوء اخللــق ليفســد العمــل ،كمــا يفســد
اخلــل العســل) ،رواه الطبرانــي يف املعجــم الكبيــر ،وحســنه األلبانــي يف السلســلة الصحيحــة.

راوي احلديث
عبــد اهلل بــن عمــر :هــو عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنهمــا ،ولــد ســنة عشـ ٍـر قبــل
الهجــرة ،مــن كبــار فقهــاء الصحابــة ورواة احلديــث عــن النبــي  ،اشــتهر بحرصــه علــى االقتــداء
بالنبــي  ،وتت ّبُـ ِـع آثــاره ،تــويف ســنة 73هـــ.
معنى احلديث
أن قضــا َء حوائـ ِـج النــاس مــن أحــب األعمــال عنــد اهلل تعالــى ،بعــد أداء الفرائــض،
يخبــر نبينــا  َّ
ً
وأن مــن يقــوم بهــا أحــب النــاس إليــه تعالــى ،ثــم بــن جمل ـة مــن صــور قضــاء حوائــج النــاس،
َّ
وهــي :ادخــال الســرور علــى املســلمني ،وكشــف كرباتهــم ،وقضــاء ديــون املعســرين ،واشــباع جوعــة
اجلائعــن منهــم ،والشــفاعة احلســنة ،ملــن يحتاجهــا عنــد مــن بيــده تلــك املنفعــة ،واالجتهــاد فيهــا
حتــى تتحقــق ،وهــذا العمــل هــو زكاة اجلــاه واملنزلــة ،كمــا قــال الشــاعر:
فرضت علي زكاة ما ملكت يدي ٭ ٭ وزكاة جاهي أن أعني وأرفدا
وكذلــك كــف الغضــب ،وكظــم الغيــض عــن املســيء واملخطــئ ،مــع القــدرة علــى االنتقــام منــه،
والتحلــي باألخــاق احلســنة واجتنــاب األخــاق الســيئة ،وأنهــا تفســد العمــل الصالــح كمــا يفســد
اخلــل العســل.
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فوائد من احلديث
1.1أحب الناس إلى اهلل تعالى ،من ّ
وطن نفسه على نفع الناس ،ابتغاء وجه اهلل تعالى.
2.2أحــب األعمــال بعــد أداء الفرائــض قضــاء حوائــج النــاس ،بإدخــال الســرور عليهــم ،وكشــف
كرباتهــم ،وقضــاء ديونهــم ،وإشــباع جوعتهــم.
3.3الشــفاعة يف قضــاء حوائــج النــاس وإن لــم تتحقــق ،أفضــل مــن االعتــكاف شــهراً كامــ ً
ا
يف املســجد النبــوي ،ومــن شــفع يف حاجــة مســلم حتــى تتحقــق ،أثبــت اهلل قدمــه يــوم تــزل
األقــدام.
4.4كــف الغضــب مــن نفــع النــاس ،وثوابــه أن يســتر اهلل عــورة مــن كــف غضبــه؛ ألنــه منــع غضبــه
مــن أن يجعلــه يهتــك ســتر مــن أغضبــه ،واهلل أعلــم.
5.5كظــم الغيــظ مــع القــدرة علــى االنتقــام مــن نفــع النــاس ،وجــزاؤه أن ميــأ اهلل قلــب مــن كظــم
غيظــه رضــى يــوم القيامــة ،ألنــه امتنــع عــن نيــل حــظ عاجــل باالنتقــام ممــن أغاظــه ،فناســب
أن ميــأ اهلل قلبــه رضــى يــوم القيامــة.
6.6سوء اخللق مضا ٌد لنفع الناس وإيذاءٌ لهم؛ ولذلك فهو يفسد العمل الصالح.
إضاءة
عــن أبــي هريــرة  ،عــن النبــي  قــال( :أتــدرون مــن املفلــس)؟ قالــوا :املفلــس فينــا يــا رســول
اهلل ،مــن ال درهــم لــه وال متــاع ،قــال( :املفلــس مــن أمتــي يــوم القيامــة مــن يأتــي بصــاة ،وصيــام،
وزكاة ،ويأتــي قــد شــتم عــرض هــذا ،وقــذف هــذا ،وأكل مــال هــذا ،وضــرب هــذا ،فيقعــد فيقتــص
هــذا مــن حســناته ،وهــذا مــن حســناته ،فــإن فنيــت حســناته ،قبــل أن يقضــى مــا عليــه ،أخــذ مــن
خطاياهــم ،فطــرح عليــه  ،ثــم طــرح يف النــار) ،رواه مســلم
والسعي يف نفع عبيده".
قال ابن الق ِّيم" :مفتاح حصول ال َّرحمة ْ
اإلح َسان يف عبادة اخلالقَّ ،
وقال الشاعر:
اخلير ِإ ْن أُثِرا ٭ ٭ أبقى َوأَحمد أَعمال الفتى أَثَرا
صن ُع اجلميلِ َوفع ُل
ِ
ِ
الضعيف وإنقاذ الذي عـثرا
لست أَفهم معنى للـحياة سـوى ٭ ٭ عون
بَ ْل
ُ
ِ
والناس ما لم يواسوا َ
كالسائمات َوإِن س َّميته ْم بشرا
بعضه ْم فه ُم ٭ ٭
ُ
ِإ ْن كان قلبك لم تعطفه عاطفـ ٌة ٭ ٭ َعلى املساكني فاستبد ْل به حـجرا
هــي اإلغاث ُة عـنوا ُن احليا ِة ف ِإ ْن ٭ ٭ فقــدتها كــنت َمـيْتاً بعـد مـا قبرا
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الحديث الحادي والثالثون

َ
القرض
الحسن

٣١

لفظ احلديث
ض مســلماً قرض ـاً
عــن عبــداهلل بــن مســعود  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــا مِ ـ ْن مسـ ٍـلم يُقـ ِـر ُ
م َّر ِتــن ،إال كا َن كصدق ِت َهــا مــ َّر ًة) ،رواه ابــن ماجــة ،وحســنه األلبانــي يف إرواء الغليــل.
ـلف يجــري مجــرى َشـ ْ
السـ َ
ـط ِر الصدقــة) .رواه أحمــد ،وحســنه األلبانــي يف إرواء
ويف روايــة( :إن َّ
الغليــل.
راوي احلديث
عبــداهلل بــن مســعود  :هــو أبــو عبدالرحمــن عبــد اهلل بــن مســعود ال ُهذلــي  ،أول مــن جهــر
بالقــرآن يف مكــة ،هاجــر إلــى احلبشــة واملدينــة ،مــن كبــار قــراء وفقهــاء الصحابــة ،ومــن أهــم رواة
احلديــث ،تــويف ســنة  32هـــ يف خالفــة عثمــان .
معنى احلديث
يحــث النبــي  فــي الحديــث أصحــاب األمــوال ،واألغنيــاء ،أن يقرضــوا مــن يحتــاج لالقتــراض
منهــم ،ويبــن أن للمقــرض ثــواب املتصــدق بنصــف ذلــك القــرض ،وأنــه لــو كــرر قرضــه ذلــك املــال
مرتــن فكأمنــا تصــدق بــه عليــه كلــه.
وقــد شــرع اهلل القــرض إلشــاعة روح التكافــل اإليجابــي بــن أفــراد املجتمــع ،وحتقيــق الرفــق
والتراحــم بــن أصحــاب األمــوال واملقترضــن منهــم ،وقــد دل احلديــث علــى أن ثــواب الصدقــة
أعظــم مــن ثــواب القــرض؛ ألن ثــواب القــرض نصــف ثــواب الصدقــة.

وهنــاك حالــة يكــون فيهــا القــرض أفضــل وأعظــم أجــراً مــن الصدقــة ،وهــي عندما يريــد املقترض
اســتثمار القــرض واالســتغناء بكســبه عمــا يف أيــدي النــاس ،ودليلــه مــا رواه الطبرانــي ،وصححــه
األلبانــي يف السلســلة الصحيحــة ،مــن حديــث أبــي أمامــة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :دخــل
رج ـ ٌل اجلنــة ،فــرأى علــى بابهــا مكتوب ـاً :الصدقــة بعشــر أمثالهــا ،والقــرض بثمانيــة عشــر) ،ألن
املقتــرض قــد صــان وجهــه عــن الســؤال املنهــي عنــه يف قولــه ( :التــزال املســألة بأحدكــم حتــى
يلقــى اهلل تعالــى وليــس علــى وجهــه مزعــة حلــم) ،متفــق عليــه.

النبــي 
ِــي
ولذلــك فعلــى املقتــرض أن يبــادر بســداد الديــن مــع القــدرة علــى ذلــك؛ فقــد أُت َ
ُّ
بجنــازةٍ ليصلــي عليهــا ،فقــال( :هــل عليــه مــن ديــن)؟ قالــوا :ال ،فصلــى عليــه ،ثــم أتــي بجنــازةٍ
أخــرى ،فقــال( :هــل عليــه مــن ديــن)؟ قالــوا :نعــم ،قــال( :صلــوا علــى صاحبكــم) ،قــال أبــو قتــادة:
علـ َّـي دينــه يــا رســول اهلل ،فصلــى عليــه .رواه البخــاري.
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فوائد من احلديث
1.1القــرض مــن عقــود االرتفــاق ،وهــي العقــود التــي شــرعت لتحقيــق مقصــد الرفــق ،والتراحــم،
واملواســاة ،والتكافــل بــن أفــراد املجتمــع.
2.2ثــواب القــرض مثــل ثــواب نصــف الصدقــة ،ولذلــك فــإن ثــواب الصدقــة أفضــل مــن ثــواب
ألن الصدقــة تبــر ٌع بخــاف القــرض ،فهــو مــال يســترده صاحبــه.
القــرض؛ َّ
3.3من أقرض مرتني ،أثيب ثواب من تصدق بذلك املال كله على الذي أقرضه.
4.4يكــون ثــواب القــرض أعظــم مــن ثــواب الصدقــة ،إذا كان املقتــرض يريــد اعفــاف نفســه بذلــك
القــرض ،مــن خــال مشــروع مــدر للدخــل ،يســتغني بــه عــن ســؤال النــاس واحلاجــة إليهــم.

إضاءة
عــن أبــي هريــرة  ،عــن رســول اهلل  ،قــال( :مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا،
نفــس اهلل عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة ،ومــن يســر علــى معســر ،يســر اهلل عليــه يف الدنيــا
واآلخــرة ،ومــن ســتر مســلما ،ســتره اهلل يف الدنيــا واآلخــرة ،واهلل يف عــون العبــد ،مــا كان العبــد
يف عــون أخيــه ،)..احلديــث رواه مســلم.
قــال محمــد ابــن شــهاب الزهــري" :كان أهــل املدينــة عيــاالً علــى عبــد الرحمــن بــن عــوف :ثلــثٌ
يقرضهــم مالــه ،وثلــثٌ يقضــى دينهــم ،ويصــل ثُلُثــاً ،وكان ال يعــرف مــن بــن عبيــده ،أي :مــن
تواضعــه يف اللبــاس".
كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى عبــد احلميــد بــن عبــد الرحمــن وهــو بالعــراق" :أن أخــرج للنــاس
أعطياتهــم ،فكتــب إليــه عبــد احلميــد :إنــي قــد أخرجــت للنــاس أعطياتهــم وقــد بقــي يف بيــت املــال
مــال ،فكتــب إليــه :أنِ انظــر كل مــن أدان يف غيــر ســفه وال ســرف فاقــض عنــه ،قــال :قــد قضيــت
عنهــم وبقــي يف بيــت املــال مــال ،فكتــب إليــه :أن زوج كل شــاب يريــد الــزواج ،فكتــب إليــه :إنــي قــد
زوجــت كل مــن وجــدت وقــد بقــي يف بيــت مــال املســلمني مــال ،فكتــب إليــه بعــد مخــرج هــذا :أن
انظــر مــن كانــت عليــه جزيــة فضعــف عــن أرضــه ،فأســلفه مــا يقــوى بــه علــى عمــل أرضــه ،فإنــا
ال نريدهــم لعــام وال لعامــن".
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الحديث الثاني والثالثون

الم ِ
وسر،
إنظار ُ
والعفو عن
الم ِ
عسر
ُ

٣٢

لفظ احلديث
ممــن كان قبلكــم ،قالــوا:
عــن حذيفــة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :تلقــت املالئك ـ ُة ُرو َح رجـ ٍـل َّ
أَ
نــت آ ُمــ ُر فِ تيَانــي أَ ْن يُن ِْظــ ُروا ويتجــاوزوا عــن امل ُ ِ
وس ِــر ،قــال:
عملــت مِ ــ ْن
ِ
َ
اخليــر شــيئاً؟ قــالُ :ك ُ
نظـ ُر امل ُ ْع ِسـ َر) ،ويف روايـ ٍـة( :أُنْ ِظـ ُر ْال ُ ِ
وسـ ِـر وأ ُ ِ
ـت أُيَ ِّسـ ُر علــى امل ُ ِ
وسـ َر
فتجــاوزوا عنـهُ) ،ويف روايـ ٍـةُ ( :كنْـ ُ
وأَجتــاو ُز عــن ْال ُ ْع ِسـ ِـر) .متفــق عليــه

راوي احلديث
حذيفــة بــن ميــان  :هــو حذيفــة بــن ِحســل العبسـ ّـي ،أبــو عبــد اهلل ،واليمــان لقــب حســل :وهــو
وأبــوه صحابيــان ،كان مــن فقهــاء الصحابــة ،ومحدثيهــم ،وكان صاحــب ســر رســول اهلل  يف
املنافقــن ،لــم يعلمهــم أحــد غيــره ،تــويف يف املدائــن بالعــراق ،ســنة 36هـــ.

معنى احلديث
تاجــر مــن األمم التــي كانــت قبلنــا؛ كان يعامــل النــاس يف جتارتــه
يخبــر نبينــا  عــن قصــة
ٍ
بالرفــق ،فيأمــر ُع َّمالــه بإمهــال املوســرين ممــن يقترضــون منــه ،إلــى أن يســتطيعوا الســداد ،وأمــا
املعســرين منهــم فيأمــر عمالــه بــأن يســقطوا عنهــم جــزءاً مــن الديــن أو كلــه يف حــال العجــز عــن
الســداد ،فلــم مــات عاملــه اهلل تعالــى برحمتــه فغفــر لــه مــا كان منــه مــن تقصيــر جــزا ًء لــه علــى
رحمتــه بخلقــه ،ويــدل علــى ذلــك أيضـاً قــول اهلل تعالــىَ ﴿ :و ِإ ْن َكا َن ُذو ُع ْسـ َرةٍ َفن َِظـ َرةٌ ِإلَــى َميْ َسـ َرةٍ
َص َّد ُقــوا َخيْـ ٌر لَ ُك ـ ْم ِإ ْن ُكنْتُـ ْم تَ ْعل َ ُمــونَ﴾ (البقــرة.)280 :
َوأَ ْن ت َ
قــال العالمــة الســعدي﴿" :وإن كان﴾ املديــن﴿ ،ذو عســرة﴾ ال يجــد وفــا ًءَ ﴿ ،فن َِظـ َرةٌ ِإلَــى َميْ َسـ َرةٍ ﴾
ـب عليــه أن ِ
َص َّد ُقــوا َخيْـ ٌر لَ ُكـ ْم ِإ ْن ُكنْتُـ ْم تَ ْعل َ ُمونَ﴾،
ينظــره حتــى يجــد مــا يــويف بــهَ ﴿ ،وأَ ْن ت َ
وهــذا واجـ ٌ
إمــا بإســقاطها أو بعضهــا".
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فوائد من احلديث
ســبب عظيــ ٌم مــن أســباب رحمــة اهلل تعالــى ،ومغفــرة
1.1إنظــار املوســر والعفــو عــن املعســر
ٌ
الذنــوب.
2.2التيســير علــى املعســرين ســبب لتفريــج الكربــات والتيســير يف الدنيــا واآلخــرة ،عــن أبــي
هلل عليــه يف الدنيــا
يســ َر علــى
ٍ
يســ َر ا ُ
معســرَّ ،
هريــرة ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــن َّ
واآلخــرة) ،رواه مســلم.
3.3إنظــار املوســرين والعفــو عــن املعســرين ،مــن أصــول األخــاق التــي اتفقــت عليهــا شــريعة
اإلســام ،مــع شــرائع األنبيــاء قبلنــا.
إضاءة
عــن عبــادة بــن الوليــد بــن عبــادة بــن الصامــت ،قــال :خرجــت أنــا وأبــي نطلــب العلــم يف هــذا احلــي
مــن األنصــار قبــل أن يهلكــوا ،فــكان أول مــن لقينــا أبــا اليســر صاحــب رســول اهلل  ،فقــال لــه
أبــي :يــا عــم إنــي أرى يف وجهــك ســفع ًة مــن غضــب  -ســواد مشــرب بحمــرة  ،-قــال :أجــل كان لــي
ـي  -نســب ًة إلــى بنــي حــرام  -مــال ،فأتيــت أهلــه فســلمت ،فقلــت:
علــى فــان ابــن فــان احلرامـ ُّ
ثــم هــو؟ قالــوا :ال ،فخــرج علــي ابــن لــه جفــر  -قــارب البلــوغ  ،-فقلــت لــه :أيــن أبــوك؟ قــال :ســمع
صوتــك فدخــل أريكــة  -ســرير  -أمــي.
ـت أيــن أنــت ،فخــرج ،فقلــت :مــا حملــك علــى أن اختبــأت منــي؟ قــال:
فقلــت :اخــرج إلــي ،فقــد علمـ ُ
ـت
أنــا ،واهلل أحدثــك ،ثــم ال أكذبــك ،خشــيت واهلل أن أحدثــك فأكذبــك ،وأن أعــدك فأخلفــك ،وكنـ َ
وكنت وا ِ
هلل معســراً.
صاحب رســول اهلل ،
ُ
َ
قــال :قلـ ُـت :آهلل؟ قــال :آهلل! قلــت :آهلل؟ قــال :آهلل! قلــت :آهلل؟ قــال :آهلل! قــال :فأتــى بصحيفتــه
فمحاهــا بيــده ،فقــال :إن وجــدت قضــا ًء فاقضنــي وإال أنــت يف حــل ،فأشــهد بصــر عينــي هاتــن
 ووضــع إصبعيــه علــى عينيــه  -وســمع أذنــي هاتــن ،ووعــاه قلبــي هــذا  -وأشــار إلــى منــاط قلبــه -رســو َل اهلل  وهــو يقــول( :مــن أنظــر معســراً أو وضــع عنــه ،أظلــه اهلل يف ظلــه) ،رواه مســلم.
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الحديث الثالث والثالثون

حفر البئر وبناء
المسجد

٣٣

لفظ احلديث
عــن جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنهمــا ،عــن رســول اهلل  قــال( :مــن حفـ َر مــا ًء لــم يشــرب منـ ُه
ـص
ك ِبـ ٌد َحـ َّرى مــن ِجـ ٍّـن وال إنــس وال طائــر إال آجـ َرهُ اهللُ يــو َم القيامــة؛ ومــن بنــى مســجدا ك َمف َْحـ ِ
َق َطــاةٍ أَو أَصغـ َر بنــى اهللُ لــه بيتــا يف اجلنــةِ ) ،رواه ابــن خزميــة يف صحيحــه ،وصححــه األعظمــي.

راوي احلديث
الل رضــي اهلل عنهمــا هــو :جابــر بــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن حــرام اخلزرجــي
َج ِابـ ِـر ْبـ ِـن َع ْبـ ِـد َّ ِ
األنصــاري الســلمي ،مــن فقهــاء الصحابــة املكثريــن يف الروايــة عــن النبــي  ،وهــو وأبــوه مــن
الصحابــة ،تــويف ســنة 78هـــ.

معنى احلديث
يخبــر النبــي  يف احلديــث عــن األجــر العظيــم يــوم القيامــة ،ملــن حفــر بئــراً ليشــرب منــه النــاس
والــدواب وغيرهــا ،كمــا يخبــر أيضـاً عــن بيـ ٍـت يبنيــه اهلل تعالــى يف اجلنــة ،ملــن بنــى مســجداً لــه
تعالــى ،ولعــل نبينــا  قــد قــر َن يف احلديــث بــن حفــر البئــر وبنــاء املســجد واهلل أعلــم؛ ألن ك ً
ال
مــن املســجد والبئــر ممــا يغــاث بــه النــاس ،فاآلبــار تــروي كل "ذي كبـ ٍـد ح ـ َّرى :أي عطشــى" ،مــن
اجلــنِّ واإلنــس ،والطيــر واحليــوان ،واملســج ُد تغــاث بــه القلــوب بطاعــة اهلل وذكــره تعالــى ،وتنــار
بــه البصائــر مبــا يســمعون فيــه مــن القــرآن والعلــم ،فأميــا مــكان توفــر فيــه املــاء واملســجد ولــو
صغيــراً ،فقــد تهيــأت فيهــا أســباب احليــاة الطيبــة.
ولذلــك فمــن املناســب عنــد بنــاء املســاجد ،تهيئتُهــا مبــا يحقــق عمارتهــا ،واالهتمــام بحفــر اآلبــار
بجوارهــا؛ ومعنــى" :كمفحــص قطــاة" أي :مثــل عــش طائــر القطــا ،وهــو مــن أصغــر أنــواع الطيــور.
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فوائد من احلديث
1.1الثــواب العظيــم يــوم القيامــة ملــن حفــر بئــراً ،فيؤجــر بــكل مــن شــرب منــه ،وانتفــع بــه ،مــن
األحيــاء ،مــن اإلنــس ،واجلــن ،والطيــر وغيرهــم.
2.2أهميــة املســجد يف اإلســام؛ فمــن بنــى هلل مســجداً ولــو صغيــراً ،بنــى اهلل تعالــى لــه بيت ـاً
يف اجلنــة.
3.3حفــر اآلبــار وســقي املــاء مــن أفضــل الصدقــات؛ قــال ( :أفضــل الصدقــة ســقي املــاء)،
رواه أحمــد ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح اجلامــع.
4.4حفر اآلبار وبناء املساجد صدقات جارية ،يستمر ثوابها بعد موت صاحبها.
إضاءة
ـأي الصدقــة أفضــل؟
عــن ســعد بــن عبــادة  ،قــال" :قلــت :يــا رســول اهلل! إ َِّن أ ّمــي ماتــت ،فـ ّ
قــال( :ســقي املــاء)؛ فح َفــر بئــراً وقــال :هــذه أل ّم ســعد" ،رواه أحمــد وأصحــاب الســن ،وهــو يف
صحيــح اجلامــع.
وســأل رجـ ٌل عبــد اهلل بـ َن املبـ ِ
ـبع ســننيَ ،وقــد عاجلهــا
ـارك عــن ُقرحـ ٍـة خرجــت يف ركب ِتــه منـ ُذ سـ ِ
ـاج ،وســأل األط ّبــا َء ،فلــم ينتف ـ ْع مبــا أعطــوه ،فقــال لــه اب ـ ُن املبـ ِ
ـب فاحفِ ـ ْر
ـاركَ :
اذهـ ْ
ـواع العـ ِ
بأنـ ِ
ـك عنـ َ
وي ِسـ َ
ـك الـ َّـد ُم،
بئــراً يف مـ ٍ
ـاس فيــه إلــى املــاءِ  ،فإ ِّنــي أرجــو أن ينبُـ َع هنــاك عـ ٌ
ن ُ
ـكان يحتــا ُج ال َّنـ ُ
ـي يف شـ َع ِب اإلميــان.
ففعــل ال َّرجـ ُل فبــرأ بــإذنِ اهللِ" .رواه البيهقـ ُّ
وقال الشافعي:
مت املكارم من كرمي ٭ ٭ َفيَ ِّم ْم من بنى هلل بيتا
إذا ُر َ
فذاك الليث من يحمي حماه ٭ ٭ ويكرم ضيفه حياً وميتاً
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الحديث الرابع والثالثون

صدقة
السر

٣٤

لفظ احلديث
عــن أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا ،قالــت :قــال رســول اهلل ( :صدقــة الســر تطفــئ غضــب الــرب)،
رواه الطبرانــي يف األوســط ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح اجلامــع.

راوي احلديث
أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا :هــي أم املؤمنــن هنــد بنــت ســهيل ابــن املغيــرة ،املخزوميــة ،تزوجهــا
النبــي  بعــد وفــاة زوجهــا أبــي ســلمة  ،مــن مواقفهــا مشــورتها للنبــي  يــوم احلديبيــة،
روت  378حديثــا ،وفاتهــا باملدينــة ســنة 62هـــ.

معنى احلديث
يبــن احلديــث أن صدقــة الســر مــن أعظــم أســباب النجــاة مــن غضــب اهلل تعالــى؛ وعذابــه النــازل
صابَ ُكــم ِّمــن ُّم ِصيبَ ٍــة َف ِب َمــا
علــى النــاس بســبب ذنوبهــم ومعاصيهــم ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َمــا أَ َ
ِير﴾(الشــورى ،)30 :وقــال تعالــىَ :
﴿ظ َهـ َر الْ َف َســا ُد ِف الْ َبـ ِّر َوالْ َب ْحـ ِـر
َك َسـ َب ْت أَيْدِ ي ُكـ ْم َويَ ْع ُفــو َعــن َكث ٍ
ـض ا َّلــذِ ي َعمِ لُــوا لَ َعلَّ ُهـ ْم يَ ْر ِج ُعونَ﴾(الــروم)41 :؛ واملجتمعــات
ـاس ِليُذِ ي َق ُهــم بَ ْعـ َ
بــا َك َسـ َب ْت أَيْــدِ ي ال َّنـ ِ
ِ َ
التــي ينتشــر فيهــا البــذل واالنفــاق يدفــع اهلل عنهــا غضبــه تعالــى وســخطه.
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فوائد من احلديث
1.1من أعظم أسباب النجاة من غضب اهلل تعالى ،ونزول عذابه األليم صدقة السر.
2.2رحمة اخللق ،واإلحسان إليهم سبب عظي ٌم ملغفرة الذنوب ،ونزول رحمة اهلل تعالى.
3.3إخــراج الصدقــة ســراً أفضــل مــن صدقــة العلــن ،إال إن كان إظهارهــا ســبباً القتــداء النــاس
الص َد َق ِ
ات
بــه ،وأمــن علــى نفســه الريــاء ،فيكــون اظهارهــا أفضــل ،قال اهلل تعالــىِ ﴿ :إ ْن تُبْـ ُدوا َّ
ُوهــا الْ ُف َقـ َرا َء َف ُهـ َو َخيْـ ٌر لَ ُكـ ْم﴾( ،البقــرة.)271 :
ُوهــا َوتُ ْؤت َ
ـي َو ِإ ْن تُخْ ف َ
َفنِعِ َّمــا ِهـ َ

4.4إظهــار إخــراج الــزكاة الواجبــة أفضــل ،كمــا قــال اإلمــام ابــن جريــر الطبــري؛ ألنهــا حــ ٌق
للفقــراء وليســت فض ـ ً
ا مــن املتصــدق ،وألن فيهــا تشــجيعاً ألصحــاب األمــوال أن يخرجــوا
زكاة أموالهــم.
إضاءة

عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :ســبعة يظلهــم اهلل يف ظلــه يــوم ال ظــل إ ّال ظلــه
إمــام عــادل ،وشــاب نشــأ يف طاعــة اهلل تعالــى ،ورجــل قلبــه معلــق باملســجد إذا خــرج منــه حتــى
يعــود إليــه ،ورجــان حتابــا يف اهلل تعالــى اجتمعــا علــى ذلــك وافترقــا عليــه ،ورجــل ذكــر اهلل خاليـاً
ففاضــت عينــاه مــن خشــية اهلل تعالــى ،ورجــل دعتــه امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال  :إنــي
أخــاف اهلل ،ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى ال تعلــم شــماله مــا تنفــق ميينــه) ،متفــق عليــه.
وعــن الزبيــر بــن العــوام  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــن اســتطاع منكــم أن يكــون لــه خــبءٌ
مــن عمـ ٍـل صالـ ٍـح فليفعــل) ،رواه اخلطيــب يف التاريــخ ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح اجلامــع.
ذكــر الذهبــي يف ســير أعــام النبــاء ،أن زيــن العابديــن علـ َّـي بــن احلســن كان ينفــق علــى مائــة
بيـتٍ شــهرياً؛ ال يــدرون مــن أيــن كان معاشــهم ،وأنــه ملــا مــات ،وهــم يغســلونه وجــدوا بظهــره أثــراً
ممــا كان ينقــل ا ُ
جلـ ُر َب  -أكيــاس الدقيــق  -بالليــل إلــى منــازل األرامــل.
قال األبرش:
الشـكر يـفـتح أبوابـا مـغلَّـقة ٭ ٭ هلل فـيها عـلى مـن رامـه نع ُم
فبادر الشكر واستغلق وثائقه ٭ ٭ واستدفع َّ
الل َما جتري به النق ُم
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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الحديث الخامس والثالثون

الخيالء
بالصدقة

٣٥

لفظ احلديث
عــن جابــر بــن عتيـ ٍـك  ،أن رســول اهلل  كان يقــول( :مِ ــ َن ال َغيــر ِة مــا يحــب اهلل ومنهــا مــا
ـض اهللُ ،فأمــا التــي يحبهــا اهللُ فالغيــرة يف الريبــةِ  ،وأَمــا الغيــرةُ التــي يبغضهــا اهللُ فالغيــرة يف
يبغِ ـ ُ
غيــر ريبــة ،وإن مــن اخليــاءِ مــا يبغـ ُ
ـب اهللُ
ـب اهللُ ،فأمــا اخليــاء التــي يحـ ُّ
ـض اهللُ ومنهــا مــا يحـ ُّ
نفس ـ ُه عنــد القتــالِ  ،واختيالــه عنــد الصدقــة ،وأمــا التــي يبغــض اهللُ فاختيالُـ ُه
فاختيــا ُل الرجــل َ
يف البغــي) ،قــال موســى "أحــد رواة احلديــث"( :وال َفخــر) ،رواه أبــوداود ،والنســائي ،وصححــه ابــن
خزميــة وابــن ماجــه ،وحســنه األلبانــي يف اإلرواء.
راوي احلديث
َج ِابـ ِـر ْبـ ِـن َع ِتيـ ٍـك  :هــو جابــر بــن عتيــك بــن قيــس األنصــاري ،أبــو عبــد اهلل ،صحابــي شــهد
بــدراً ،واملشــاهد كلهــا ،حمــل رايــة بنــي معاويــة بــن مالــك يــوم فتــح مكــة ،تــويف ســنة 61هـــ ،وعمــره
 91ســنة.
معنى احلديث
َق َّسم نبينا  يف احلديث ك ً
ال من الغيرة واخليالء إلى قسمني ،فأما الغيرة فنوعان:
األولــى :غيــرة ممدوحــة يحبهــا اهلل ،وهــي :غيــرة الشــخص بســب انتهــاك حرمــات اهلل تعالــى ،أو
بســبب اطــاع أحــدٍ مــا علــى َمحارِ مــه.
والثانية :غيرة مذمومة ،وهي الغيرة بسبب سوء الظن ،ووسوسة الشيطان.
وأما اخليالء فنوعان أيضاً:
فاخليــاء املمــدوح ،يكــون باســتعراض القــوة أمــام العــدو عنــد القتــال؛ إلدخــال اخلــوف يف قلبــه،
ودخــول املعركــة بنشــاط وقــوة ،وتنشــيط مــن معــه ورفــع هممهــم.
ويكــون أيضـاً باختيالــه يف الصدقــة بإظهارهــا؛ ليقتــدي بــه النــاس ،وليكســر بخــل نفســه ،ويقهــر
َّ
﴿الش ـيْ َطا ُن يَعِ ُد ُك ـ ُم
الشــيطان ،الــذي يخوفــه مــن الفقــر ،ويأمــره بالبخــل ،كمــا قــال اهلل تعالــى:
ضـ ًـا َواهلل َو ِ
اسـ ٌع َعلِيـ ٌم﴾ (البقــرة.)268 :
الْ َف ْقـ َر َويَ ْأ ُم ُر ُكـ ْم بِالْ َف ْح َشــاءِ َواهلل يَعِ ُد ُكـ ْم َمغْفِ ـ َر ًة مِ نْـ ُه َو َف ْ
وأمــا اخليــاء احملــرم ،فهــو الفخــر علــى النــاس باحلســب والنســب ،واملــال واجلــاه ،وظلمهــم
والريــاء يف الصدقــة.
األربعون في الصدقة وفضلها  -قطر الخيرية
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فوائد من احلديث
1.1الغيــرة املمدوحــة هــي الغضــب هلل تعالــى ،بســبب انتهــاك احملــارم واحملرمــات ،أمــا الغيــرة
احملرمــة فســببها ســوء الظــن ،ووسوســة الشــيطان ،وهــي مــن الظلــم.
2.2لإلنســان عــد ٌو ظاهـ ٌر وهــو املعتــدي ،وقهــره باالختيــال أمامــه بالقــوة ،ولــه عــدو باطـ ٌن وهــو
النفــس والشــيطان ،وقهرهمــا باالختيــال بالصدقــة ،إرغام ـاً لهمــا؛ ولذلــك جمــع النبــي 
بينهمــا.
3.3اســتحباب إظهــار الصدقــة ملــن أمــن علــى نفســه مــن الريــاء ،وكان يف إظهارهــا قهــراً لبخــل
نفســه ،وارغامـاً للشــيطان الــذي يأمــر بالبخــل ،وتشــجيعاً للنــاس علــى الصدقــة.
ـب ُك َّل
4.4اخليــاء احملــرم صاحبــه بخيــل ،يأمــر النــاس بالبخــل ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :واهللُ َل يُ ِحـ ُّ
ـاس بِالْبُخْ ــلِ ﴾ (احلديــد.)24 ،23 :
ُمخْ تَـ ٍ
ـال فَخُ ـ ٍ
ـور ٭ ا َّلذِ يـ َن يَبْ َخلُــو َن َويَ ْأ ُمـ ُرو َن ال َّنـ َ
5.5صاحــب اخليــاء املمــدوح يف الصدقــة ،يتصــدق وهــو يــرى صدقتــه قليل ـ ًة ،ويتمنــى أن لــو
اســتطاع أن يتصــدق بأكثــر منهــا.
6.6صاحــب اخليــاء املمــدوح يف الصدقــة ،يفــرح بفضــل اهلل ورحمتــه ،مــن غيــر ُعجـ ٍـب وال ريــاء،
ألن اهلل تعالــى قــد وفقــه للعمــل الصالــح ،وإســعاد الفقــراء واحملتاجــن ،كمــا قــال اهلل تعالــى:
هلل َو ِب َر ْح َم ِتــهِ َف ِب َذ ِلـ َ
ضــلِ ا ِ
مــا يَ ْج َم ُعــونَ﴾ (يونــس،)58 :
﴿ ُقـ ْل ِب َف ْ
ـك َفلْيَ ْف َر ُحــوا ُهـ َو َخيْـ ٌر ِّ َّ
إضاءة
اخلطــاب " :أمرنــا رســول اهلل  أن نتصـ َّـدق ،فوافــق ذلــك عنــدي مـ ً
َّ
ـال ،فقلــت:
قــال عمــر بــن
اليــوم أســبق أبــا بكـ ٍـر إن ســبقته يوم ـاً ،قــال :فجئــت بنصــف مالــي ،فقــال رســول اهلل ( :مــا
أبقيــت ألهلــك؟ قلــت :مثلــه ،وأتــى أبــو بكـ ٍـر بــك ِّل مــا عنــده ،فقــال :يــا أبــا بكـ ٍـر مــا أبقيــت ألهلــك؟
قــال :أبقيــت لهــم اهلل ورســوله ،قلــت :ال أســبقه إلــى شــيءٍ أبــ ًدا) ،رواه أبــو داوود يف ســننه،
وحســنه األلبانــي.
ـي املؤم ـ ُن مــا
عــن أبــي هريــرة  ،أن النبــي  قــال( :إن اهلل تعالــى يغــار ،وغيــرة اهلل أن يأتـ َ
حــرم اهلل عليــه) ،رواه البخــاري.
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أعمال تتبعك
بعد الموت

٣٦

لفظ احلديث
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :إن ممــا يلحــق املؤمــن مــن عملــه وحســناته بعــد
موتــه علمـاً علمــه ونشــره ،أو ولــداً صاحلـاً تركــه ،أو مصحفـاً و َّرثَــه ،أو مســجداً بنــاه ،أو بيتـاً البــن
الســبيل بنــاه ،أو نهــراً أجــراه ،أو صدقـ ًة أخرجهــا مــن مالــه يف صحتــه وحياتــه تلحقــه بعــد موتــه)،
رواه ابــن ماجــة ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح الترغيــب.
راوي احلديث
أبــو هريــرة  :هــو عبــد الرحمــن بــن صخــر الدوســي  ،مــن قــراء الصحابــة ،وفقهائهــم،
وأكثرهــم مالزمــة لرســول اهلل  ،وأحفظهــم حلديــث رســول اهلل ؛ ولذلــك لقــب براويــة
اإلســام ،أســلم ســنة  7هـــ ،وتــويف يف املدينــة ســنة  59هـــ.
معنى احلديث
بني احلديث جمل ًة من األعمال الصاحلة ،التي يستمر ثواب فاعلها بعد موته ،وهي:
 نشــر العلــم النافــع ،مــن خــال تأليــف كتــب العلــم ،وطباعتهــا ،ومتكــن النــاس مــن االســتفادةمنهــا ،وإنشــاء املــدارس ،وعلــى رأســها مــدارس تعليــم القــرآن ،وعلــوم الشــريعة ،وكفالــة طلبــة
العلــم ،واملعلمــن ونحــو ذلــك.
 الولد الصالح ،الذي يدعو لوالديه ،ويستغفر لهما ،ويتصدق عنهما. طباعة املصاحف وتوزيعها على املساجد ،ومراكز تعليم القرآن ونحو ذلك. بناء املساجد وعمارتها ،وتخصيص األوقاف لها ،لتكون سبباً يف استمرارها. بنــاء البيــوت البــن الســبيل يف طــرق املســافرين ،وكذلــك بنــاء البيــوت إليــواء املشــردينواحملرومــن.
 شــقّ الســواقي مــن األنهــار ،وحفــر اآلبــار ليســقى بهــا الزروع ،ويشــرب منها النــاس ،واحليوانات،والطيور.
 -الصدقة التي يخرجها العبد يف حياته ،وصحته ،قبل نزول املرض ،واملوت.
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فوائد من احلديث
1.1احليــاة احلقيقيــة هــي احليــاة التــي تكــون بعــد املــوت ،وأمــا احليــاة الدنيــا فهــي محطــة
للتــزود للحيــاة اآلخــرة.
2.2أهميــة املســارعة إلــى العمــل الصالــح واإلنفــاق يف أبــواب اخليــر ،قبــل أال يســتطيع ذلــك
ـرض يفقــد معــه التصــرف يف مالــه ،أو بســبب املــوت.
بســبب مـ ٍ
3.3احلــرص علــى انفــاق املــال يف األعمــال الصاحلــة التــي يســتمر أجرهــا بعــد املــوت ،والتــي ذكــر
بعضهــا يف احلديــث عــن النبــي .
4.4أبــواب اخليــر الــواردة يف احلديــث أمثلــة للعمــل الصالــح الــذي يســتمر ثوابــه للعبــد بعــد
موتــه ،وليســت محصــور ًة فيهــا ،ولذلــك فــكل عمــل يشــابه تلــك األعمــال فهــو ممــا يجــري
ثوابــه علــى فاعلــه بعــد موتــه.
5.5كل مــا ميلكــه اإلنســان يف هــذه احليــاة الدنيــا زائــل ،وال يبقــى منــه لصاحبــه إال مــا قدمــه
لنفســه ،وأنفقــه ابتغــاء األجــر مــن اهلل تعالــى.
يحرص على استمرار عمله الصالح بعد موته.
6.6على املسلم أن
َ
إضاءة
ـس،
عــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :أَال ُ
رج ـ ٌل مين ـ ُح أَه ـ َل بيـ ٍـت ناق ـ ًة ،تغ ـ ُدو ب ُعـ ٍّ
ـس ،إ َِّن أَ ْج َر َهــا لَ َع ِظي ـ ٌم) ،رواه مســلم.
َوتَ ـ ُرو ُح ِب ُعـ ٍّ
املنيحــة :هــي الناقــة أو البقــرة أو الشــاة احللــوب ،ونحوهــا ،متنــح وتعطــى للمحتــاج علــى جهــة
التمليــك ،أو بإعارتهــا لــه حتــى ينتفــع بلبنهــا ،ووبرهــا ،وصوفهــا ،وهــي مــن الصدقــة اجلاريــة.
العــس :هــو القــدح الكبيــر.
قال السيوطي :

عشر
إذا مات ابن آدم ليس يجري ٭ ٭ عليه مـن فِ عال غـير
ِ
علو ٌم بثها ودعاء َ ْ
نلِ ٭ ٭ وغرس النخل والصدقات جتري
وراثةُ
ٍ
نهر
مصحف ورباط ثغر ٭ ٭ وحفر البئر أو اجراءُ ِ
ذكر
وبيت للغريب بناه يأوي ٭ ٭ إليه أو بناءُ محلِ ِ
ٌ
وتعليم لقرآن كرمي ٭ ٭ فخذها من أحاديث بحصر
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كثرة أبواب
المعروف

٣٧

لفظ احلديث
ٍ
معروف صدق ٌة) ،متفق عليه.
عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما ،عن النبي  قال( :ك ُّل
راوي احلديث
الل رضــي اهلل عنهمــا هــو :جابــر بــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن حــرام اخلزرجــي
َج ِابـ ِـر ْبـ ِـن َع ْبـ ِـد َّ ِ
األنصــاري الســلمي ،مــن فقهــاء الصحابــة املكثريــن يف الروايــة عــن النبــي  ،وهــو وأبــوه مــن
الصحابــة ،تــويف ســنة 78هـــ.
معنى احلديث
أن فع ـ َل املعــروف صدق ـ ٌة ،واملعــروف :هــو كل خيــر َّ
دل الشــرع عليــه ،أو تعــارف
بـ ّـن نبينــا  َّ
النــاس عليــه أنــه مــن املعــروف ،ولــم يعــارض الشــرع ،وهــو يشــمل بــذل املنافــع املاديــة ،كإطعــام
أي اإلســام خي ـ ٌر؟ فقــال:
الطعــام ،واملعنويــة كبــذل الســام ،فقــد ســأل رج ـ ٌل رســول اهلل ُّ :
(تُطعِ ـ ُم الطعــا َم ،وتقــرأ الســام علــى مــن عرفــت ومــن لــم تعــرف) ،متفــق عليــه.
ويدخــل يف املعــروف االشــتغال بالعمــل الصالــح ،كذكــر اهلل تعالــى ،واالســتغفار ،والصــاة ،واألمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،وغيــر ذلــك ،فقــد روى مســلم يف صحيحــه ،عــن النبــي  أنــه قــال:
(يصبــح علــى ك ُّل ســامى مــن أحدكــم صدقــة ،فــك ّل تســبيحة صدقــة ،وك ّل حتميــدة صدقــة ،وك ّل
تهليلــة صدقــة ،وك ُّل تكبيــرة صدقــة ،وأمــر باملعــروف صدقــة ،ونهــي عــن املنكــر صدقــة ،ويجــزئ
الضحــى) ،رواه مســلم.
مــن ذلــك ركعتــان يركعهمــا مــن ّ
كمــا يدخــل يف املعــروف أيض ـاً كـ َّ
ـف األذى عــن النــاس ،كالغيبــة والنميمــة ،واالعتــداء عليهــم أو
أي األعمــال أفضــل؟
علــى أموالهــم ،وأعراضهــم ،فعــن أبــي ذ ّر  ،قــال :قلــت :يــا رســول اهللّ ،
أي ال ّرقــاب أفضــل؟ قــال( :أنفســها عنــد
قــال( :اإلميــان بــاهلل ،واجلهــاد يف ســبيله) ،قــال :قلــتّ :
أهلهــا ،وأكثرهــا ثمنــا) ،قــال :قلــت :فــإن لــم أفعــل؟ قــال( :تعــن صانعــا أو تصنــع ألخــرق) ،قــال:
ـت إن ضعفــت عــن بعــض العمــل؟ قــال( :تكـ ّ
ـف شـ ّرك عــن ال ّنــاس ،فإ ّنهــا
قلــت :يــا رســول اهلل! أرأيـ َ
صدقــة منــك علــى نفســك) ،متفــق عليــه،
ً
معنى" :األخرق" :اجلاهل الذي ال يجي ُد عمال يتكسب منه.
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1.1املعــروف :هــو كل خيــر َّ
دل الشــرع عليــه ،أو تعــارف النــاس عليــه أنــه مــن املعــروف ،ولــم
ـادي ،ومعنــوي ،كإطعــام الطعــام ،وبــذل الســام،
يعــارض الشــرع ،وهــو يشــمل فعــل كل خيــر مـ ٍ
واإلحســان إلــى جميــع النــاس واحليــوان والشــجر.
2.2يدخــل يف الصدقــة ،األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،والعمــل الصالــح ،كذكــر اهلل تعالــى،
وصــاة الضحــى ،ونحــو ذلــك.
ّ
الكف عن دماء الناس ،وأعراضهم ،وأموالهم ،بغير حق.
3.3يدخل يف املعروف

إضاءة
َبســ ُم َك يف وجــهِ أَخيــك لــك صدقــ ٌة،
عــن أبــي ذر الغفــاري  قــال :قــال رســول اهلل ( :ت ُّ
وأمــرك باملعــروف ونهيــك عــن املنكــر صدقــة ،وإرشــادك الرجــل يف أرض الضــال لــك صدقــة،
وبصــرك للرجــل الــرديء البصــر لــك صدقــة ،وإماطتــك احلجــر والشــوكة والعظــم عــن الطريــق
لــك صدقــة ،وإفراغــك مــن دلــوك يف دلــو أخيــك لــك صدقــة) رواه الترمــذي ،وصححــه األلبانــي
يف صحيــح اجلامــع.
بشاشة وجه املرء خير من القِ رى ٭ ٭ فكيف الـذي يأتي به وهو ضاحك
عــن جابــر بــن عبــد اهلل رضــي اهلل عنهمــا ،قــال :قــال رســول اهلل ( :ال يغــرس مســل ٌم غرسـاً،
وال يــزرع زرعـاً ،فيــأكل منــه إنســا ٌن ،وال دابـ ٌة ،وال شــيءٌ ،إال كانــت لــه صدقــة) ،رواه مســلم.
حــثَّ النبــي  علــى الصدقــة ،فجــاء ك ُّل رجــل منهــم بطا َق ِتــهِ ومــا عنــده ،فقــال ُعل ْ َب ـ ُة بــن زيــد:
اللهــم إنــي ليــس عنــدي مــا أتصــدق بــه ،اللهــم إنــي أتصــدق بعرضــي علــى مــن نالــه مــن خلقــك،
فأمــر رســول اهلل  منادي ـاً فنــادى :أيــن املتصــدق بعرضــه البارحــة؟ فقــام علبــة ،فقــال :
( قــد قبلــت صدقتــك) ،ويف روايــة( :أبشــر فــو الــذي نفــس محمــد بيــده لقــد كتبــت يف الــزكاة
املتقبلــة) ،رواه البيهقــي يف شــعب اإلميــان ،وصححــه األلبانــي يف فقــه الســيرة.
قال الشاعر:
وف َو َل الْ ُع ْر ُ
قضا َءهُ ٭ ٭ َف َل النُّ ْك ُر َم ْع ُر ٌ
ف َ
أَبَى اهللُ إ َِّل َع ْدلَ ُه َو َ
ضا ِئ ُع.
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الحديث الثامن والثالثون

دعوة الناس
إلى الصدقة

٣٨

لفظ احلديث
عــن جريــر  ،قــال :ك ّنــا عنــد رســول اهلل  يف صــدر ال ّنهــار ،قــال :فجــاءه قــوم حفــاة عــراة
الســيوف ،عا ّمتهــم مــن مضــر بــل كلّهــم مــن مضــر ،فتم ّعــر وجــه
مجتابــي النِّمــار أو ال َعبَــاءِ  ،متقلّــدي ُّ
رســول اهلل  ملــا رأى بهــم مــن الفاقــة ،فدخــل ثــم خــرج ،فأمــر بــاالً فــأذن وأقــام ،فصلّــى ،ثــم
ـاس ا َّت ُقــوا َر َّب ُكـ ُم ا َّلــذِ ي َخل َ َق ُكـ ْم مِ ـ ْن نَ ْفـ ٍـس ِ
واحـ َدةٍ ﴾ (النســاء ،)1 :إلــى
خطــب فقــال﴿ :يــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـس مــا
آخــر اآليــة﴿ .إ َِّن اهلل كا َن َعلَيْ ُكـ ْم َرقِ يبـاً﴾ ،واآليــة ا ّلتــي يف احلشــر﴿ :ا َّت ُقــوا اهلل َولْتَن ُْظـ ْر نَ ْفـ ٌ
ـت ِل َغـ ٍـد َوا َّت ُقــوا اهلل﴾ (احلشــر،)18 :
َق َّد َمـ ْ
(تصـ ّدق رجـ ٌل مــن دينــاره ،مــن درهمــه ،مــن ثوبــه ،مــن صــاع بـ ِّره ،مــن صــاع متــره  -ح ّتــى قــال -
بصــرةٍ كادت ك ُفــه تعجــز عنهــا ،بــل قــد عجــزت،
ولــو بشــقّ متــرة) ،قــال :فجــاء رجـ ٌل مــن األنصــار ُ
ـن مــن طعــام وثيــاب ،حتــى رأيــت وجــه رســول اهلل 
قــال :ثــم تتابــع النــاس ،ح ّتــى رأيــت َك ْو َمـ ِ
يتهلّــل كأ ّنــه مذهبــة ،فقــال رســول اهلل ( :مــن سـ ّـن يف اإلســام سـ ّن ًة حســن ًة فلــه أجرهــا ،وأجــر
مــن عمــل بهــا بعــده ،مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم شــيء ،ومن سـ ّـن يف اإلســام سـ ّن ًة سـ ّيئ ًة كان
عليــه وزرهــا ،ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده ،مــن غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شــيء) ،رواه مســلم.
راوي احلديث
جريــر  :هــو أبــو عمــرو جريــر بــن عبــد اهلل البجلــي ،األميــر النبيــل اجلميــل ،أســلم وقومــه يف
رمضــان ســنة  10هـــ ،روى أكثــر مــن 300حديــث ،توفــى ســنة  51هـــ ،وقيــل ســنة  54هـــ ،يف بلــدة
"قرقيســيا" علــى نهــر الفــرات ،قــرب مدينــة ديــر الــزور شــرق ســوريا.
معنى احلديث
يذكــر جريــر  ،موقفـاً إنســانياً عظيمـاً للنبــي  ،عندمــا رأى بعــض املســلمني بحالـ ٍـة بائسـ ٍـة
يرثــى لهــا؛ بســبب مــا أصابهــم مــن شــدة الفقــر واحلاجــة ،فأمــر بإغاثتهــم ،وبــذلِ مــا ميكـ ُن بذلـ ُه
لهــم؛ فقــد كانــوا حفــا ًة بــا
ٍ
نعــال حتمــي أقدامهــم مــن احلــر ،وشــبه عــراةٍ ُ " ،م ْجتَابــي ال ِّن َمــارِ
أَوِ ال َع َبــاءِ "" ،واالجتبــاب :التقطيــع واخلــرق ،وال ِّن َمــارِ  :أكســية صــوف مخططــة ،وال َع َبــاءُ :أكســية
غليظــة مخططــة" ،واملعنــى :أنهــم كانــوا البســي ال ِّن َمــارِ قــد خرقوهــا مــن جهــة رؤوســهم مــن
وســطها ،لعــدم وجــود غيرهــا معهــم.
فدعــا نبينــا  الصحابــة وحثهــم علــى الصدقــة لهــم ،وبــن أن هــذا العمــل مــن الســن احلســنة
أن مــن دعــا إلــى شــر فعليــه وزر كل مــن تبعــه.
التــي ينــال الداعــي إليهــا ثــواب كل مــن تبعــه ،كمــا َّ
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فوائد من احلديث
1.1مــن حقــوق األخــوة اإلميانيــة ،احلــزن ملــا يصيــب املســلمني مــن حاجــة ،والســعي لســد
حاجتهــم ،واغنائهــم.

2.2التعاون على اخلير مما يشترك فيه الغني والفقير ،ك ٌل بحسب قدرته وطاقته.

3.3اســتحباب حــث أهــل الفضــل واجلــاه النــاس علــى الصدقــة ،وترغيبهــم فيهــا ليكونــوا قــدو ًة
لغيرهــم يف الداللــة علــى اخليــر.
4.4دعوة الناس للصدقة ليس مما يعاب أو يستحيا منه؛ ألن القدوة فيه نبينا محمد .
5.5للداعي إلى اخلير أجر من عمله ،وعلى الداعي إلى البدع والشر إثم من فعله.
6.6الســنة احلســنة هــي إحيــاء مــا أمــر اهلل تعالــى بــه مــن اخليــر ،والســنة الســيئة ابتــداع
واختــراع مــا لــم يشــرعه اهلل مــن العبــادات ،كمــا قــال ( :مــن أحــدث يف أمرنــا هــذا مــا
ليــس فيــه فهــو رد) ،متفــق عليــه ،واللفــظ ملســلم.

ضــلِ اهلل َو ِب َر ْح َم ِتــهِ َف ِب َذل َ
ِك
7.7اســتحباب الفــرح واإلشــادة بفعــل اخليــر ،كمــا قــال تعالــىُ ﴿ :قـ ْل ِب َف ْ
مــا يَ ْج َم ُعــونَ﴾ (يونس.)58 :
َفل ْ َي ْف َر ُحــوا ُهـ َو َخيْـ ٌر ِ َّ
إضاءة
ـس ُظلمـاً إال كان علــى ابــن آد َم األَ َّول
عــن ابــن مســعود  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :ال تُ ْقتَـ ُل نَفـ ٌ
كِ ْفـ ٌل مِ ــن دمهــا ،ألَنــه كان أَو َل َمــن َسـ َّـن ال َقتـ َل) ،متفــق عليــه.
قال أبو القاسم ابن عساكر:
ِ
العرف محتشمـا
باد ْر إلى
اللب مغتن ًما ٭ ٭ وال تـك ْن مِ ن قليلِ
ِ
اخلير يا ذا ِّ
يستوجب اإلفضا َل والكرما
نعم ٭ ٭ فالشك ُر
ُ
واشك ْر ملوالك ما أوالك من ٍ
َّ
فـإنــا يرحــ ُم الـرحـم ُن َمن َر ِحمــا
وارع ُهم ٭ ٭
وارحـ ْم بقلبِك خل َق اهلل
َ
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الحديث التاسع والثالثون

الصدقة في
رمضان

٣٩

لفظ احلديث
ـاس رضــي اهلل عنهمــا ،قــال" :كان رســول اهلل  أجــو َد النــاس ،وكا َن أجــو َد مــا يكــون
عــن ابــن عبـ ٍ
فيدارســه القــرآنَ"،
يف رمضــان ،حــن يلقــى جبريــل ،وكان جبريــل يلقــاه يف كل ليلـ ٍـة مــن رمضــان،
َ
قــال" :فلرســو ُل ا ِ
هلل  أَجـ َو ُد باخليـ ِـر مـ َن ال ِّريـ ِـح املُرسـلَة" ،متفــق عليــه.

راوي احلديث
ـاس رضــي اهلل عنهمــا :هــو عبــداهلل بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب ،ابــن عــم النبــي  ،ولــد
ابــن عبـ ٍ
قبــل الهجــرة بثــاث ســنني ،أســلم صغيــراً ،فقيــه األمــة ،وإمــام التفســير وترجمــان القــرآن ،دعــا
لــه النبــي  بقولــه( :اللهــم فقهــه يف الديــن وعلمــه التأويــل) ،تــويف ســنة 68هـــ يف الطائــف.

معنى احلديث
يصــف ابــن عبــاس النبــي  بأنــه كان أجــود النــاس؛ وهــو الوصــف الــذي وصفتــه بــه أم املؤمنــن
خديجــة رضــي اهلل عنهــا لــه ملــا جــاء مذعــوراً ،حينمــا رأى جبريــل عليــه الســام أول مــرة :حيــث
َّ
الــكل ،وت ِ
َكســب املعــدوم،
قالــت" :كال واهلل ال يخزيــك اهلل أبــداً؛ إنــك لتصــل الرحــم ،وحتمــل
وتَقــري الضيــف ،وتُعــن علــى نوائــب احلــق" ،رواه البخــاري ،فقــد وصفتــه رضــي اهلل عنهــا
بأصــول مــكارم األخــاق؛ وأن إحســانه شــمل األقــارب وغيرهــم ،فــكان يصــل رحمــه ،ويصلــح
شــأن العاجــز عــن تدبيــر أمــوره ،ويعطــي الفقيــر ،ويكــرم الضيــف ،ويعــن مــن نزلــت بهــم املصائــب،
ويواســيهم ،ويقــف معهــم ،وميشــي مــع طالــب احلاجــة ،ويشــفع لــه حتــى يقضيهــا لــه ،وقــد قــال
جابــر " :مــا ســئل رســول اهلل  شــيئاً قـ ُّ
ـط فقــال :ال" ،متفــق عليــه
ما قال (ال) ُّ
قط إال يف تشهده ٭ ٭ لوال التشهد كانت الؤه نع ُم

وكان يكثــر مــن الصدقــة يف رمضــان ،حــن يلقــاه جبريــل عليــه الســام ويدارســه القــرآن ،قــال
ابــن عبــاسَ " :فلَرســو ُل ا ِ
هلل  أَجــو ُد باخليـ ِـر مــن ال ِّريـ ِـح امل ُ ْر َســلة" ،أي :أنــه كان أســرع باجلــود
مــن الريــح دائمــة الهبــوب بالرحمــة ،التــي تعــم جميــع مــا تهــب عليــه.
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فوائد من احلديث
1.1اجلــود و الصدقــة صفــة جميلــة ،وقــد بلــغ فيهــا نبينــا  درجــة الكمــال البشــري علــى
اإلطــاق.
2.2احلــث علــى اجلــود والصدقــة يف كل وقــت ،واالزديــاد منــه يف رمضــان ،تأســياً برســول اهلل
.
3.3استحباب زيارة أهل الفضل واخلير يف رمضان ،ومدارستهم القرآن.
4.4مدارسة القرآن تبعث النفس على االزدياد من فعل اخلير ،واالكثار من الصدقة.

5.5اســتحباب اإلكثــار مــن تــاوة القــرآن يف رمضــان وكونهــا أفضــل مــن ســائر األذكار ،منفــرداً
أو مــع شــخص آخــر يدارســه.
إضاءة
عــن زيــد بــن خالــد اجلهنــي  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :مــن فطــر صائم ـاً كان لــه مثــل
أجرهــم ،مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم شــيء) ،رواه الترمــذي ،وصححــه.
عــن أبــي مســعود األنصــاري  ،قــال :جــاء رج ـ ٌل بناقــة مخطومــة ،فقــال :هــذه يف ســبيل اهلل؛
فقــال رســول اهلل ( :لــك بهــا يــوم القيامــة ســبع مائــة ناقــة ،كلهــا مخطومــة) ،رواه مســلم.
وقــال أبــو متــام يصــف بعــض األجــواد ،وال تصــح إال لرســول اهلل  ،كمــا ذكــر احلافــظ ابــن
رجــب:
تـعود بسـط الكـف حـتى لـو انه ٭ ٭ ثـناهـا لـقبض لـم تطعه أنامـلهْ
تـراه إذا مـا جـئـتـه مـــتهـلـ ً
ال ٭ ٭ كأنـك تعـطيـه الـذي أنت سـائـلهْ
هو البحر من أي النواحي أتيته ٭ ٭ فلجته املعروف واجلود ساحلهْ
ولو لم يكن يف كفه غير روحه ٭ ٭ لـجـاد بهـا فـلـيـتـق اهلل سـائـلـه ْ
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الحديث األربعون

حكم الصدقة
بجميع ما يملك
الشخص

٤٠

لفظ احلديث
عــن جابــر بــن عبــد اهلل  ،قــال :أعتــق رجـ ٌل مــن بنــي ُعـ ْذ َرةَ عبــداً لــه عــن ُدبُـ ٍـر ،فبلـ َغ ذلــك رســول
اهلل  ،فقــا َل( :ألـ َ
ـك مــا ٌل غيــره؟) ،فقــال :ال ،فقــال( :م ـ ْن يشــتريهِ م ِّنــي؟) ،فاشــتراه نعي ـ ُم بــن
ـدوي بثمــان مائــةِ درهـ ٍـم ،فجــا َء بهــا رســو َل اهلل  ،فدفعهــا إليــهِ ثــم قــال( :ابــدأْ
عبــد ا ِ
هلل العـ ُّ
َ
ـك شــيءٌ فلــذي قرابتـ َ
فضـ َل عــن أَهلـ َ
فضـ َل شــيءٌ فألهلـ َ
بنفسـ َ
ـك ،فــإ ْن َ
ـك فتصــدق عليهــا ،فـ ِإ ْن َ
ـك،
َ
َ
َ
ميينــك وعــن
يديــك ،وعــ ْن
ن
فــ ِإ ْن فضــ َل عــن ذي
قرابتــك شــيءٌ فهكــذا وهكــذا) ،يقــو ُل :فبــ َ
شــمالك .رواه مســلم.
راوي احلديث
الل رضــي اهلل عنهمــا هــو :جابــر بــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن حــرام اخلزرجــي
َج ِابـ ِـر ْبـ ِـن َع ْبـ ِـد َّ ِ
األنصــاري الســلمي ،مــن فقهــاء الصحابــة املكثريــن يف الروايــة عــن النبــي  ،وهــو وأبــوه مــن
الصحابــة ،تــويف ســنة 78هـــ.
معنى احلديث
د َّب ـ َر رجــل مــن الصحابــة مــن قبيلــة بنــي عــذرة يقــال لــه :أبــو مذكــور ،عبــداً لــه ،والتدبيــر :أن
يقــول لــه :أنــت حـ ٌر لوجــه اهلل تعالــى بعــد موتــي ،ولكــن هــذا الرجــل مــع حبــه للصدقــة كان عليــه
حقــوق كثيــرةٌ ،ومنهــا:
حقــوق نفســه ،وحقــوق عيالــه ،وقرابتــه ،فأبطــل النبــي  تدبيــر ذلــك العبــد ،وبــاع العبــد ،ودفــع
إليــه قيمتــه ،ثــم علمــه أن احلقــوق الواجبــة مقدمــة علــى الفضــل يف الصدقــة ،وأن أول احلقــوق
الواجبــة عليــه حــق نفســه ،ثــم حقــوق غيــره ممــن يجــب عليــه نفقتهــم ،وهــم الزوجــة ،واألوالد،
ونحوهــم ،فقــد ثبــت عــن النبــي  أنــه قــال( :كفــى باملــرء إثمـاً أن يضيــع مـ ْن يقــوت) ،رواه أحمــد
وأبــو داود ،وصححــه األرنــاؤوط.
ثــم بعــد ذلــك يتصــدق علــى بقيــة األقربــاء؛ ألنهــا صدقــة وصلــة رحــم ،ثــم إن بقــي معــه مــال
فلينفقــه يف أعمــال البـ ّر املختلفــة ،وليحــرص علــى أن يكفــي ورثتــه عــن احلاجــة بعــد موتــه ،فقــد
ـاص بــأن يتصــدق بثلثــي مالــه؛ أو
ثبــت يف الصحيحــن أن النبــي  لــم يــأذن لســعد بــن أبــي وقـ ٍ
بنصفــه ،وقــال لــه( :ال! الثلــث ،والثلــث كثيــر؛ إنــك أن تــذر ورثتــك أغنيــا َء خيـ ٌر مــن أن تذرهــم عالـ ًة
يتكففــون النــاس ،ولســت تنفــق نفق ـ ًة تبتغــي بهــا وجــه اهلل إال أجــرت بهــا ،حتــى اللقمــة جتعلهــا
يف ِ ِّ
ف امرأتــك).
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فوائد من احلديث
ـي يف انفــاق مالــه األولــى فاألولــى ،فيبــدأ بنفســه وزوجتــه وعيالــه،
1.1يجــب علــى املســلم أن يراعـ َ
ثــم ســائر قراباتــه.
2.2اإلنفــاق علــى النفــس والزوجــة واألبنــاء ،وتوريثهــم كفايتهــم ،مــن أعظــم الصدقــات عنــد اهلل
تعالــى.
3.3حرمــة التقصيــر بســبب الصدقــة يف النفقــة علــى النفــس والزوجــة واألوالد ،ومــن جتــب عليــه
نفقتــه مــن األقربــاء كاألب واألم الفقيريــن.
4.4للحاكــم ومــن ينوبــه كالقضــاة أمــر الرعيــة مبــا فيــه الرفــق بهــم ويحقــق مصاحلهــم ،وإبطــال
مــا يضرهــم مــن تصرفاتهــم التــي ميكــن فســخها.
5.5أن األفضــل يف صدقــة التطــوع أن ينوعهــا يف جهــات اخليــر ووجــوه البــر بحســب املصلحــة،
وال ينحصــر يف جهــة بعينهــا.
6.6التبرعات املالية التي تؤدي إلى تضييع احلقوق املالية الواجبة الغي ٌة ،وال عبرة بها.
إضاءة
عــن ثوبــان  ،قــال :قــال رســول اهلل ( :أفضــل دينــار ينفقــه الرجــل :دينــا ٌر ينفقــه علــى
عيالــه ،ودينــار ينفقــه الرجــل علــى دابتــه يف ســبيل اهلل ،ودينــار ينفقــه علــى أصحابــه يف ســبيل
اهلل) ،قــال أبــو قالبــة" :وبــدأ بالعيــال" ،ثــم قــال أبــو قالبــة" :وأي رجــل أعظــم أجــرا مــن رجــل ينفــق
علــى عيــال صغــار يعفهــم أو ينفعهــم اهلل بــه ويغنيهــم" ،رواه مســلم.
(تصد ُقــوا) ،فقــال رجـ ٌل :يــا رســول اهلل! عنــدي
وعــن أبــي هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل :
َّ
نفسـ َ
دينــا ٌر ،فقــال( :تصــدق بــه علــى ِ
ـك) ،قــال :عنــدي آخــر ،قــال( :تصــدق بــه علــى زوجتــك)،
قــال :عنــدي آخــر ،قــال( :تصــدق بــه علــى ولــدك) ،قــال :عنــدي آخــر ،قــال( :تصــدق بــه علــى
بصـ ُر) ،رواه أبــو داود والنســائي واللفــظ لــه  ،وحســنه
خادمــك) ،قــال :عنــدي آخـ ُر ،قــال( :أَنْــت أَ َ
األلبانــي يف اإلرواء.
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الحديث الحادي واألربعون

ثواب الكافر
إذا تصدق

٤١

لفظ احلديث
هلل ال يظلـ ُم مؤمنـاً حســن ًة ،يُ َ
عطــى بهــا يف
عــن أنــس بــن مالــك  ،قــال :قــال رســول اهلل َّ :
(إن ا َ
ـنات مــا عمـ َل بهــا ِ
اآلخــرة ،وأمــا الكافـ ُر فيُط َعـ ُم بحسـ ِ
الدنيــا ويُجـزَى بهــا يف ِ
هلل يف ال ُّدنيــا ،حتــى
إذا أفضــى إلــى اآلخــرة ،لــم ت ُكــن لـ ُه حســن ٌة يُجــزى بهــا) ،رواه مســلم.
راوي احلديث
النجــاري ،أبــو حمــزة،
أنــس بــن مالــك : ،أنــس بــن مالــك بــن النضــر ،األنصــاري اخلزرجــي َّ
خــدم رســول اهلل  عشــر ســنني ،أحــد كبــار فقهــاء ومحدثــي الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ،دعــا
لــه النبــي  بكثــرة املــال والولــد وطــول العمــر ،تـ ُو ِّف بالبصــرة ،ســنة 91هـــ ،وقيــل غيــر ذلــك.
معنى احلديث
أن اهلل تعالــى يثيــب َّ
كل مــن يعمــل الصاحلــات ،مســلماً كان أو كافــراً؛ قــال اهلل
يبــن احلديــث َّ
تعالــىَ ﴿ :وال يَ ْظ ِلـ ُم َربُّـ َ
ـك أَ َحـ ًدا﴾ (الكهــف ،)49:وقــال عــز وجــلِ ﴿ :إ َّنــا ال نُ ِضيـ ُع أَ ْجـ َر َمـ ْن أَ ْح َسـ َن
َع َمـ ًـا﴾ (الكهــف.)30:
فأمــا املؤمــن فيثــاب يف الدنيــا علــى عملــه الصالــح ومنــه الصدقــة بالبركــة يف الــرزق ،والعافيــة،
ـاب عليــه يف اآلخــرة.
ودفــع البــاء ،وغيــر ذلــك مــن أنــواع النعــم ،كمــا يثـ ُ
وأمــا الكافــر فيثــاب علــى عملــه الصالــح يف الدنيــا فقــط ،أنواع ـاً مــن النعــم التــي ال حتصــى،
فيعطيــه الــرزق الوفيــر ،والعافيــة ،والذريــة ،واجلــاه واملنصــب ،ويدفــع عنــه املصائــب وغيــر ذلــك،
لكنــه يأتــي يــوم القيامــة ،وقــد أفــرغ رصيــده منهــا ،بســبب كفــره عيــاذاً بــاهلل تعالــى ،فيدخــل
اجل َ ـ َة َع َّجلْنَــا لَ ـ ُه فِ ي َهــا َمــا نَ َشــاءُ ِل َـ ْن نُ ِري ـ ُد ثُ ـ َّم َج َعلْنَــا لَ ـ ُه
النــار ،قــال تعالــىَ ﴿ :م ـ ْن َكا َن يُ ِري ـ ُد الْ َع ِ
ص َل َهــا َم ْذ ُمو ًمــا َم ْد ُحــو ًرا ٭ َو َم ـ ْن أَ َرا َد ْال ِخ ـ َرةَ َو َس ـ َعى لَ َهــا َس ـ ْع َي َها َو ُه ـ َو ُمؤْمِ ـ ٌن َفأُولَ ِئـ َ
ـك
َج َه َّن ـ َم يَ ْ
َكا َن َســ ْعيُ ُه ْم َم ْشــ ُكو ًرا ﴾ (اإلســراء)19 ،18 :
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فوائد من احلديث
1.1كمــال عــدل اهلل تعالــى ،فهــو ال يظلــم أحــداً مــن خلقــه ،ولــو كان كافــراً ،بــل يعاملــه بعدلــه،
ا معجــ ً
فيثيبــه علــى عملــه الصالــح يف الدنيــا كالصدقــة ونحوهــا ،أجــره كامــ ً
ا ،صحــ ًة،
ورزق ـاً ،وجاه ـاً ،وغيــر ذلــك.
2.2يثيــب اهلل املســلم علــى عملــه الصالــح يف الدنيــا رزق ـاً وعافيــة ،وجاه ـاً ونحــو ذلــك ،ويثيبــه
بــه يف اآلخــرة أيض ـاً فض ـ ً
ا منــه تعالــى.

3.3اإلســام شــرط للثــواب علــى العمــل الصالــح يف اآلخــرة ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َمـ ْن يَبْتَـ ِـغ َغيْـ َر
ال َْســا ِم دِ ي ًنــا َفل َـ ْن يُ ْق َبـ َل مِ نْـ ُه َو ُهـ َو ِف ْال ِخـ َر ِة مِ ـ َن ْ َ
ال ِ
اسـ ِـري َن﴾ (آل عمــران.)85 :
ِْ
ـي ِإلَيْـ َ
4.4الشــرك بــاهلل تعالــى محبــط للعمــل الصالــح يف اآلخــرة ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ولَ َقـ ْد أ ُ ِ
ـك
وحـ َ
ـك لَ ِئ ـ ْن أَ ْش ـ َر ْك َت لَيَ ْحبَ َطـ َّـن َع َملُـ َ
َو ِإلَــى ا َّلذِ ي ـ َن مِ ـ ْن َقبْ ِلـ َ
ـك َولَتَ ُكونَـ َّـن مِ ـ َن ْ َ
ال ِ
اسـ ِـري َن﴾ (الزمــر:
.)65
إضاءة
عــن عبــد الرحمــن بــن شماســة املهــري قــال" :حضرنــا عمــرو بــن العــاص وهــو يف ســياقة املــوت،
فبكــى طوي ـ ً
ا ،وحــول وجهــه إلــى اجلــدار ،فجعــل ابنــه يقــول :مــا يبكيــك يــا أبتــاه؟ أمــا بشــرك
رســول اهلل  بكــذا؟ أمــا بشــرك بكــذا؟ قــال :فأقبــل بوجهــه فقــال :إن أفضــل مــا نعـ ُّد شــهادة أن
ال إلــه إال اهلل وأن محمــداً رســول اهلل ،إنــي قــد كنــت علــى أطبــاق ثــاث ،لقــد رأيتنــي ومــا أحـ ٌد
أشـ َّـد بغضـاً لرســول اهلل  منــي ،وال أحــب إلــي أن أكــون قــد اســتمكنت منــه فقتلتــه ،فلــو مــت
علــى تلــك احلــال لكنــت مــن أهــل النــار ،فلمــا جعــل اهلل عــز وجــل اإلســام يف قلبــي أتيــت النبــي
 فقلــت :ابســط ميينــك فألبايعــك ،فبســط ميينــه ،قــال :فقبضــت يــدي؛ فقــال( :مــا لــك يــا
عمــرو؟) ،قــال :قلــت :أريــد أن أشــترط ،قــال( :تشــترط مبــاذا؟) ،قلــت :أن يغفــر لــي ،قــال( :أمــا
علمــت أن اإلســام يهــدم مــا كان قبلــه ،وأن الهجــرة تهــدم مــا كان قبلهــا ،وأن احلــج يهــدم مــا كان
قبلــه) ،رواه مســلم.
عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا ،قالــت :ابــن جدعــان كان يف اجلاهليــة يصــل الرحــم ،ويطعــ ُم
املســكني ،فهــل ذاك نافعــه؟ فقــال رســول اهلل ( :ال ينفع ـهُ؛ إن ـ ُه لــم ي ُقــل يوم ـاً :رب اغفــر لــي
خطيئتــي يــو َم الدِّيــنِ ) ،رواه مســلم.
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لفظ احلديث
ـي مشــرك ٌة ،يف
عــن أســما َء بنــت أبــي بكــر الصديــق رضــي اهلل عنهمــا ،قالـ ْـت" :قدِ َمـ ْ
ـت علـ َّـي أمــي وهـ َ
ـت علـ َّـي أمــي
عهــدِ قريـ ٍـش إ ْذ عاهد ُهـ ْم ،فاسـ
ـتفتيت رســو َل اهلل  ،فقلـ ُ
ُ
ـت :يــا رســو َل اهللِ ،قدمـ ْ
ُ
وهــي راغبـ ٌة ،أَف َأصـ ُل أ ِّمــي" ،قــال( :نعــم صلــي أ َّمـ ِـك) ،متفــق عليــه.
راوي احلديث
أســماء بنــت أبــي بكــر :هــي أســماء بنــت أبــي بكــر الصديــق ،رضــي اهلل عنهمــا ،وأمهــا قيلــة بنــت
عبــد العــزى املخزوميــة ،وقيــل :قتيلــة ،مختلــف يف اســامها ،لقبــت أســماء بــذات النطاقــن ألنهــا
ربطــت بنطاقهــا  -وهــو مــا تربطــه املــرأة علــى خاصرتهــا  -الطعــام لرســول اهلل  وأبيهــا يف
حادثــة الهجــرة ،توفيــت مبكــة ســنة 73هـــ.
معنى احلديث
اســتفتت أســماء رضــي اهلل عنهــا رســول اهلل  ،ملــا قدمــت إليهــا أمهــا وهــي مشــركة ترغــب يف
صلتهــا ،يف زمــن صلــح احلديبيــة بــن املســلمني وبــن مشــركي قريــش ،فــأذن لهــا يف صلــة أمهــا،
واالحســان إليهــا ،ونــزل قــول اهلل تعالــىَ :
﴿ل يَنْ َها ُكـ ُم اهلل َعــنِ ا َّلذِ يـ َن لَـ ْم يُ َقا ِتلُو ُكـ ْم ِف الدِّيــنِ َولَـ ْم
يُخْ ِر ُجو ُكـ ْم مِ ـ ْن دِ يَارِ ُكـ ْم أَ ْن تَ َب ُّرو ُهـ ْم َوتُق ِْسـ ُ
ني ٭ إ َّ َ
ِنــا يَنْ َها ُكـ ُم اهلل
ـب ْالُق ِْسـ ِـط َ
ـطوا ِإلَيْهِ ـ ْم إ َِّن اهلل يُ ِحـ ُّ
اج ُكـ ْم أَ ْن تَ َو َّل ْو ُهـ ْم َو َمـ ْن
اهـ ُروا َعلَــى ِإخْ َر ِ
َعــنِ ا َّلذِ يـ َن َقاتَلُو ُكـ ْم ِف الدِّيــنِ َوأَخْ َر ُجو ُكـ ْم مِ ـ ْن دِ يَارِ ُكـ ْم َو َظ َ
ـك ُهـ ُم َّ
يَتَ َو َّل ُهـ ْم َفأُولَ ِئـ َ
الظ ِالُــونَ﴾ (املمتحنــة.)9 ، 8 :
وقــد ثبــت عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا ،أن امــرأ ًة يهوديــة ســألتها فأعطتهــا ،فقالــت لهــا :أعــاذك
اهلل مــن عــذاب القبــر ،فأنكــرت عائشــة ذلــك ،فلمــا رأت النبــي  قالــت لــه ،فقــال :ال ،قالــت
عائشــة :ثــم قــال لنــا رســول اهلل  بعــد ذلــك( :إنــه أوحــي إلــي أنكــم تفتنــون يف قبوركــم) ،رواه
أحمــد ،وأصلــه يف الصحيحــن.
ـودي؟ قالــوا :ال،
وثبـ َ
ـت يف أهلــه ،فقــال :أهديتــم جلارنــا اليهـ ّ
ـت أن شــا ًة لعبــد اهلل بــن عمــرو ُذبِحـ ْ
ـمعت رســول اهلل  يقــول( :مــا زال جبريــل يوصينــي باجلــار،
قــال  :ابعثــوا إليــه منهــا  ،فإنــي سـ ُ
حتــى ظننــت أنــه ســيو ِّرثه) ،رواه أحمــد ،وصححــه األلبانــي يف صحيــح الترغيــب.
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فوائد من احلديث
1.1ب ّر الوالدين واالحسان إليهما ولو كانا كافرين ،مما يأمر به اإلسالم ويحض عليه.
2.2جواز إعطاء الكافر الذي ال يقاتل املسلمني من صدقة التطوع ،واإلحسان إليه.

3.3ال يعطــى الكافــر مــن الــزكاة الواجبــة ،وقــد نقــل اإلجمــاع علــى ذلــك ابــن املنــذر يف كتابــه
اإلجمــاع ،ويســتثنى مــن ذلــك املؤلفــة قلوبهــم ،فيجــوز اعطاؤهــم مــن زكاة املــال ال مــن زكاة
الفطــر؛ ترغيب ـاً لهــم يف اإلســام ،كمــا قــال تعالــى﴿ :إ َّ َ
ني
ـات ِلل ْ ُف َق ـ َراءِ َو ْال َ َســاكِ ِ
الص َد َقـ ُ
ِنــا َّ
ن َعلَيْ َهــا َو ْال ُ َؤ َّلفَــةِ ُقلُوبُ ُهــ ْم﴾ ..اآليــة (التوبــة.)60 :
َوالْ َعامِ لِــ َ
إضاءة
كتــب خالــد بــن الوليــد  يف عقــد ال ّذمــة لنصــارى احلِ يــرة بالعــراق ،يف خالفــة الصديــق :
أيــا شــيخ ضعــف عــن العمــل ،أو أصابتــه آفــة مــن اآلفــات ،أو كان غن ًّيــا فافتقــر،
"وجعلـ ُ
ـت لهــم ّ
وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه ،طرحــت جزيتــه ،وعيــل مــن بيــت مــال املســلمني هــو وعيالــه".
وقــال عبــداهلل بــن أبــي حــدرد" :ملــا قدمنــا مــع عمــر بــن اخلطــاب اجلابيــة  -منطقــة يف ســوريا
 ،إذا هــو بشــيخ مــن أهــل الذمــة يســتطعم ،فســأل عنــه فقلنــا :يــا أميــر املؤمنــن! هــذا رجــلمــن أهــل الذمــة كبــر وضعــف؛ فوضــع عنــه عمــر اجلزيــة التــي يف رقبتــه ،وقــال :كلفتمــوه اجلزيــة
حتــى إذا ضعــف تركتمــوه يســتطعم ،فأجــرى عليــه مــن بيــت املــال عشــرة دراهــم ،وكان لــه عيــال".
وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز يف خالفتــه إلــى عــدي بــن أرطــأة" :وانظــر مــن قبلــك مــن أهــل الذمــة،
قــد كبــرت ســنه ،وضعفــت قوتــه ،وو َّلــت عنــه املكاســبَ ،ف َأ ْجـ ِـر عليــه مــن بيــت مــال املســلمني مــا
يصلحه".
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