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 6 عمدة األحكام 

 ثالثالدرس ال
السَّالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، احلمد هلل رب ِّ العاملني، وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على نبي ِّنا حممد، 

 ن سار على دربه ومتسَّك بسنته إىل يوم الدين.وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى م

 ... أمَّا بعد

َُه هللا -فال يزال احلديث موصوًلا يف مدارسة األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين املقدسي  َرمح 
َصلَّى هللا َعلْيه  َوَعَلى آل ه  -، يف كتابه املبارك: ]عمدة األحكام من كالم خري األانم[ -تعاىل
 .-َوَسلَّمَ 

 وًل زال احلديث حول األحاديث اليت نقلها يف كتاب: "الزكاة".

 نقل:

َي هللاُ َعْنهُ -َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة  ُُ » قَ اَل: -َصلَّى هللا َعلْيهي َوَس لَّ َ -: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي -َرضي اْلَعْجَم ا
ُر ُجَبار  ، ُجَبار    .«اْْلُْمسُ َوِفي الر يَكازي ، َواْلَمْعديُن ُجَبار   ،َواْلبيئ ْ

َُه هللا تعاىل-ساق املصنف   هذا احلديث ليُبني لنا مقدار الزكاة يف ماٍل خمصوص وهو: الزكاة. -َرمح 

ُُ ُجَبار  ": -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -قوله  العجماء هي: البهيمة، وقد سُ ِّيت البهيمة : "اْلَعْجَما
 عجماء؛ ألهنا ًل تتكلَّم.

  هدر ًل مما  فيه.يعين "ُجَبار ":وقوله: 

ُُ ُجَبار  ": -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -وقوله   ما تُتلفه البهيمة ينقس  إىل قسمني:، "اْلَعْجَما

  القسم األول: أ  حيصل هذا اإلتالف بسبب تعٍد أو تفريط من صاحب البهيمة، فهنا
 يضمن ما أتلفته هذه البهيمة.

 فريط من صاحب البهيمة فال يضمن وهو املراد القسم الثاين: أ  حيصل بدو  تعٍد وًل ت
 ابحلديث الذي معنا.
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يف شرح مسلم إمجاع العلماء على أ  جناية البهائم ابلنهار ًل  -َرمْحة هللا عليه-قد نقل النووي  
 مما  فيها إذا مل يكن معها سائق هلا أو راعي، أو راكب.

زروع الناس لى خيل مثالا يركبه ومير على وأمَّا يف النهار إ  كا  معها راكب كأ  يكو  اإلنسا  ع
 ومجهور العلماء على: الضما  وهو الصحيح. .فُيتلُفها، ففيه خالف

ُر ُجَبار  وَ : "-َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -قوله  ، املراد أ  الشخص إذا حفر يف ُملكه أو يف أرٍض "اْلبيئ ْ
يكن يف ذلك تعٍد منه وًل تفريط فإنه ًل  فالة بئراا فسقط فيه إنسا ، أو هبيمة مملوكة لشخص ومل

 مما  عليه.

 مثال التعدي والتفريط:

 أ  حيفر البئر يف طريق الناس. مثال التعدي:

 أًل يبين حوهلا سوراا فريفعها. ومثال التفريط:

وهكذذا لذو أنذه اسذتأجر أجذرياا حلفذر هذذا البئذر فاهنذدم البئذر والعامذل يف جذوف األرض فهلذك فإنذذه ًل 
 صاحب األرض. مما  على

ُن ُجبَ   ار  : "-َصذذذلَّى هللا َعلْيذذذه  َوَسذذذلَّمَ -وقولذذذه  ، املذذذراد ابملعذذذد : مذذذا ُيسذذذتفاد منذذذه  اصذذذيٍة فيذذذه  "َواْلَمْع   دي
 كالذهب والفضة وحنو ذلك من املعاد  كالنحاس واحلديد.

فلو حفر اإلنسا  يف ُملكه أو يف أرٍض فالة منجماا ًلستخراج معد  فسذقط فيذه معصذوم فمذا  مل 
حبفذر هذذا املذذنجم ًلسذتخراج املعذد  فاهنذذدم علذيهم فإنذذه ًل  اسذتأجر عمذال قذذاموا يضذمن، وهكذذا لذذو

 يضمن إذا مل يكن يف ذلك تعٍد أو تفريط منه.

، هذا مومع الشاهد من احلديث، ويف هذه "َوِفي الر يَكازي اْْلُْمسُ : "-َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -قوله 
 ل؛ ألهنا هي موضع الشاهد من احلديث:ونذكر فيها املسائاجلملة عدة مسائل، 

 :املسألة األوىل: تعريف الركاز 

 واملال املدفون ال خيلو من حالني:املال الذي ُدف ن يف اجلاهلية،  الركاز هو:

 :أ  يكو  من د فن اجلاهلية وهذا يُسمى ركازاا. احلالة األوىل 

 فإن قيل: كيف نعرف أنه من دفن اجلاهلية؟
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  والقرائن، كأ  يكو  على هذا املال أساء ملوكهم، أو كتاابهتم ورموزهم من العالما فاجلواب: 
 وحنو ذلك، أو يكو  اترخياا.

 :أ  يكو  عليه عالما  تدل على أنه من د فن اجلاهلية أو أ  يكو  من  احلالة الثانية
 معنا. -إ  شاء هللا تعاىل-د فن اإلسالم، وهذا ُيسمى لُقطة، وهلا أحكامها أتيت 

 لة الثانية: حك  زكاة الركاز:املسأ 

 أهنا واجبة، وقد دلَّ على وجوهبا دليل الكتاب والسنة واإلمجاع: حكمها:

َا َغنيْمُتْ  ميْن َشْيٍُ فََأنَّ َّلليَّي ُُخَُسُه ﴿ :-هللا تعاىل-فلقول  أمَّا دليل الكتاب: َواْعَلُموا َأَّنَّ
قياساا على الغنائم؛ أل  الركاز يف أيدي الكفار اآلية، ما وجه الدًللة؟  [41]األنفال:﴾َوليلرَُّسولي 

فكا  غنيمةا من هذا الوجه، وقد نصَّت اآلية أ  يف الغنائم  يف الغلبة،فصار إىل أيدي املسلمني 
 ا ُُمس.

 فاحلديث الذي معنا. وأمَّا دليل السنة:

دامة، وشيخ اإلسالم فقد نقله غري واحٍد من أهل العلم، منهم: ابن املنذر، ابن قُ  وأمَّا اإلمجاع:
َم هللا اجلميع-ابن تيمية   .-َرح 

 املسألة الثالث: ما املقدار الواجب ِف زكاة الركاز؟ 

(، وإمنا كا  %20نصَّ احلديث على أ  املقدار ا ُُمس، كم يُساوي ا ُُمس ابلنسبة املئوية؟ )
الفضة؛ أل  الركاز غالباا الواجب يف الزكاة ا ُُمس وهي نسبة أكثر من غريه ممَّا جيب يف الذهب و 

تكو  منافعه كثرية، وقد وجده اإلنسا  بدو  تعٍب يف حتصيله، فكا  من املناسب أ  يكو  حظُّ 
 الفقراء واملساكني وغريهم من أهل الزكاة يف هذا املال نصيباا.

 املسألة الرابعة: هل ُيشرتط ِف زكاة الركاز نصاًبا معي َّناا؟ 

 .-َرمْحة هللا عليهم- معيناا، وهذا قول مجهور العلماء ًل ُيشرتط فيه نصاابا  اجلواب:

 وعلى هذا فتجب الزكاة يف الركاز سواءا كا  قليالا أم كثرياا.

 املسألة اْلامسة: هل ُيشرتط ِف زكاة الركاز ُمضي احلول؟ 

 .-َرمْحة هللا عليهم-ًل ُيشرتط فيه ُمضي احلول، وهذا ابتفاق الفقهاء  اجلواب:
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 ا فإنه خُيرج منه الزكاة مباشرةا وقت إخراج هذا الركاز.فمن وجد ركازا  

 املسألة السادسة: ما هو مصرف زكاة الركاز؟ 

فيكو  مردُّه بيت مال املسلمني  ءيف هذا خالف، واألقرب والعلم عند هللا: أنه يكو  كالفي
 يتصرَّف فيه اإلمام كيفما شاء يف وجوه ا ري، وهذا مذهب مجهور العلماء.

 أل عن املسألة السادسة:األخت تس

 املسألة السادسة قلنا: ما هو مصرف زكاة الركاز؟ أين ُتصرف؟

وأشران إىل أنه فيه خالف لكن عادتنا يف هذا الشرح أننا ًل ُنشري إىل ا الف وإًل فإ  مذهب 
ور أهنا ُتصرف يف مصارف الزكاة يف األصناف الثمانية، لكن مجه -َرمْحة هللا عليه-اإلمام الشافعي 

 العلماء أهنا كالفيء.

 املسألة السابعة: هل ُيشرتط لوجوب الزكاة ِف الركاز أن يكون الركاز ذهباا أو فضة؟ 

ا: أواين من احلديد، أو من الزجاج، أو من  اجلواب: ًل يُشرتط فيه ذلك، فلو كا  الركاز حديدا
 ا زف، أو النُّحاس، أو اللؤلؤ أو حنو ذلك فإنه جتب فيها الزكاة.

 سألة الثامنة: لو أن شخصاا وجد الركاز ِف أرٍض مملوكة لغريه فلمن يكون ميلك امل
 الركاز؟ هل يكون ملن استخرجه أو يكون لصاحب األرض؟

وفصَّل يف هذا فذكر  -َرمْحة هللا عليه-أشار إىل هذه املسألة شيخنا الشيخ: حممد بن عثيمني 
ته سواءا حيفر له البناء أو حيفر له البئر وحنو ذلك مسألة: لو أ  رجالا استأجر عامالا ليحفر له يف بي

فهو لصاحب البيت، وإ   ركازلافقال: )إ  كا  صاحب األرض استأجر هذا العامل إلخراج هذا 
 كا  استأجره للحفر فقط فوجد العامل الركاز فهو للعامل وليس لصاحب األرض(.

 فنقل: -َرْْحة هللا عليه-مثَّ انتقل املصنف 

َي هللُا َعْنهُ -ُهَريْ َرَة  َعْن َأِبي  َي -ُعَمَر  -َصلَّى هللا َعلْيهي َوَسلَّ َ -بَ َعَث َرُسوُل اَّللَّي  قَاَل: -َرضي َرضي
يٍل َوَخاليُد ْبُن اْلَولييدي َواْلَعبَّاُس َع ُّ َرُسولي اَّللَّي  ،َعَلى الصََّدَقةي  -هللُا َعْنهُ  َصلَّى -َفقييَل: َمَنَع اْبُن مجَي
يٍل إالَّ َأْن َكاَن »: -َصلَّى هللا َعلْيهي َوَسلَّ َ -فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي ، -َوَسلَّ َ  هللا َعلْيهي  َما يَ ْنقيُ  اْبُن مجَي
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ُ؟ َوَأمَّا َخاليد : فَإينَُّكْ  َتْظليُموَن َخاليدا ا َفقيريا   ، َوَقْد اْحتَ َبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعَتاَدُه ِفي َسبييلي اَّللَّ ا، فََأْغَناُه اَّللَّ
ثْ ُلَها ُو أَبييهي؟، مثَّ قَاَل: ََي ُعَمرُ  ،َوَأمَّا اْلَعبَّاُس: َفهيَي َعَليَّ َومي ن ْ  .«َأَما َشَعْرَت َأنَّ َع َّ الرَُّجلي صي

هذا احلديث ليُبني ِّ لنا ذمَّ من منع الزكاة، ويبني ِّ لنا وهو مضمو   -َرمْحة هللا عليه-ساق املؤلف 
 وسنشري إليها. احلديث مسألة: تعجيل الزكاة

َي هللُا َعْنهُ -ُعَمَر  -َصلَّى هللا َعلْيهي َوَسلَّ َ -بَ َعَث َرُسوُل اَّللَّي قوله: " ِف ، "َعَلى الصََّدَقةي  -َرضي
َي هللاُ َعْنهُ -هذا فائدة خاصة لعمر   وفائدة عامة لألمة: -َرضي

َي هللُا َعْنهُ -فهي فضيلة عمر  أمَّا الفائدة اْلاصة: َصلَّى هللا َعلْيه  -ذ أ  النَّيب وأرماه إ -َرم 
ًل يبعث إًل من وثق يف دينه وأمانته؛ وعلى هذا ففي هذا ردٌّ على من ذمَّ عمر ممَّن ًل  -َوَسلَّمَ 

 خالق هلم.

 فهي مشروعية بعث السعاة جللب أموال الزكاة من أصحاهبا. وأمَّا الفائدة العامة:

يٍل َوَخاقوله: " -َصلَّى هللا َعلْيهي َوَسلَّ َ -ليُد ْبُن اْلَولييدي َواْلَعبَّاُس َع ُّ َرُسولي اَّللَّي َفقييَل: َمَنَع اْبُن مجَي
: أي: امتنع عن دفع الزكاة وأىب أ  يُعطيها؛ ويف هذا دليل على جواز شكاية من أماع "َمَنعَ ، ""

 من الغيبة. وًل يعترباحلقوق 

يٍل إالَّ َأْن َكاَن فَقيريا »: -ْيهي َوَسلَّ َ َصلَّى هللا َعل-فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي يف قوله: " ا َما يَ ْنقيُ  اْبُن مجَي
ُ؟ فََأْغَناُه ا إالَّ َأْن َكاَن َفقيريا ، هذا التعبري ُيسمى أتكيد الذم ِّ مبا ُيشبه املدح، فقوله: ""فََأْغَناُه اَّللَّ

 عليه ابلغأ ، أفيكو  من " هذا على سبيل الذم، يعين: أ  هذا الرجل كا  فقرياا فامنتَّ هللااَّللَُّ؟
 ُشكر نعمة هللا أ  مينع الزكاة؟!

 ويف هذا دليل على من أ  من منع الزكاة فهو حمٌل للذم.-

 عليها. -عزَّ وجلَّ -عليه ومل يشكر هللا  -عزَّ وجلَّ -وفيه: قُبح من جحد نعمة هللا -

َي هللاُ -سم هذا الصحايب فهذا الرجل األول الذي امتنع عن الزكاة )ابن مجيل( ومل يُعرف له ا َرم 
 .-َعْنُه َوأَرَماهُ 

تعليقاا على ما قيل له عن امتناع خالد  -َعَلْيه  الصَّاَلُة َوالسَّاَلم-الرجل الثاين: خالد بن الوليد قال 
الظلم هو: ومع  ،"َوَقْد اْحتَ َبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعَتاَدُه ِفي َسبييلي اَّللَّ ا، فَإينَُّكْ  َتْظليُموَن َخاليدا قال: "
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َي هللُا َعْنهُ -الشيء يف غري مومعه، فهذه التُّهمة اليت قيلت عن خالد   ليست صحيحة، فهو  -َرم 
 مل مينع الزكاة وإمنا احتبس.

": أي ومعها حديثةا ًل يُتصرَّف فيها يف سبيل هللا، فهو ليس عنده ما يُزك ِّي عليه؛ اْحتَ َبسَ قوله: "
 .ألنه جعل أمواله يف سبيل هللا

 ُُيتمل أمرين:، "َوَقْد اْحتَ َبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعَتاَدُه ِفي َسبييلي اَّللَّ : "-َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -قوله 

  َي هللُا َعْنهُ -األمر األول: أ  خالد ليس عنده من املال ما يُزك ِّه؛ أل  الذي عنده قد  -َرم 
 جعله وقفاا يف سبيل هللا للمجاهدين.

 ا اًلحتمال ال َي هللُا َعْنُه َوأَرماه-ثاين: أ  املراد أ  خالدا لو وجبت عليه الزكاة  -َرم 
 ألعطاها ومل مينعها؛ ألنه أوقف أمواله يف سبيل هللا.

ومن فعل ذلك لو وجبت عليه الزكاة هل سيمنعها؟! من ابب أوىل أنه سيعطيها، يعين: إذا كا  
 ذبٌّ هذا هللا أيُعقل أنه مينع األمر الواجب؟! فعل األمر املستحب وهو الصدقة والوقف يف سبيل 

َي هللاُ َعْنُه َوأْرَماه-عن خالد  َي هللاُ َعْنُه َوأَْرَماه-، ويف بيا  فضل هذا الصحايب -َرم   .-َرم 

 ، مجع عتد وهو: ما يُعدُّ للحرب من السالح والدواب وحنو ذلك."َوَأْعَتاَدهُ قوله: "

 -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -، قد قال النَّيب -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -الرجل الثالث: العباس عمُّ النَّيب 
ثْ ُلَهاتعقيباا على ما قيل فيه، قال: "  وهذه العبارة حتتمل ثالث وجوه:، "َفهيَي َعَليَّ َومي

ماعفها؛ ألنه مم ن زكاة عم ِّه لكنه  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -: أ  املراد أ  النَّيب الوجه األول-
فضاعف عليه األمر؛ وذلك أل  قريب احلاكم قد يتجرأ  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -من قرابته 

 (.حدث انقطاع 24:31)

ألزم عمَّه بتضعيف صدقته من ابب  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -: أ  املراد أ  النَّيب الوجه الثاين-
منع أمره أ  خُيرج الزكاة وأ  خُيرج معها مثلها كرماا  الزايدة يف الفضل واإلحسا ، فلمَّا قيل عنه أنه

 يف سبيل هللا.

ممن زكاة عمه بنفسه يعين هي عليَّ أان  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -قلنا: هذا الوجه األول: أ  النَّيب 
: فعل ذلك من ابب سد ِّ -َعَلْيه  الصَّاَلُة َوالسَّاَلم-ي عنه الزكاة ومثلها معها، وقلنا أ  النَّيب سأؤد
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الذرائع؛ أل  قريب احلاكم قد يتجرأ لقربه من السلطة فرمبا وقع يف املخالفة أو ترك الواجب، وهذا  
 .-َرمْحة هللا عليه-املعأ  أشار إليه شيُخنا الشيخ: حممد بن عثيمني 

ألزم عمه  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -الوجه الثاين الذي حتتمله هذه العبارة: أ  املراد أ  النَّيب 
َصلَّى -بتضعيف صدقته من ابب الكرم فلمَّا قيل عن عم ِّه ما قيل من امتناعه عن الزكاة أمره النَّيب 

 يف سبيل هللا.أ  خُيرج الزكاة وأ  خُيرج معها مثلها  -هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ 

 .«هاعَ ها مَ ثلُ ومي  ليهي هي عَ فَ »وقد جاء يف رواية: 

َي هللُا َعْنُه َوأَْرَماه-أ  املعأ : فهي عليَّ أي أ  العباس  والوجه الثالث:- قد عجَّل الزكاة  -َرم 
َي هللُا َعْنهُ -فصار  عنده، وأ  العباس  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -فقدَّمها للنَّيب  قدَّم زكاة  -َرم 

 عامني.

 ومن هنا نذكر مسألة وهي: حك  تعجيل الزكاة.

: جائزة لسنتني فقط وًل جيوز أكثر من ذلك وهو مذهب مجهور العلماء، فقد حك  تعجيل الزكاة
َي هللُا َعْنهُ -جاء عند أيب داود من حديث علي ِّ  َصلَّى هللا َعلْيه  -أ  العباس سأل النَّيب  -َرم 

 جيل صدقته قبل أ  حتل فرخَّص له يف ذلك.يف تع -َوَسلَّمَ 

 :-َرْْحة هللا عليه-مثَّ نقل املصنف 

ٍ  قَاَل:  ُ َعلَ ى َرُس وليهي يَ  ْوَم ُحنَ نْيٍ َقَس َ  ِفي النَّ اسي َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني زَْيدي ْبني َعاصي َُ اَّللَّ  ،َلمَّ ا َأفَ ا
ئا َوِفي اْلُمَؤلََّفةي قُ ُلوُُبُْ  َوََلْ يُ ْعطي األَنْ  ُهْ  َم ا َأَص اَب  اَصاَر َش ي ْ ُْ  َوَج ُدوا ِفي أَنْ ُفسي هيْ  إْذ ََلْ ُيصي ب ْ َفَك َأهنَّ

ْدُكْ  ُضالَّالا  ،ََي َمْعَشَر األَْنَصاري » :َفَخطَبَ ُهْ  فَ َقالَ ، النَّاسَ  ُتْ  ُمتَ َفر يقينَي  َأََلْ َأجي ؟ وَُكن ْ ُ ِبي فَ ُهَداُكْ  اَّللَّ
؟ َوَعا ئا فَأَلََّفُكْ  اَّللَُّ ِبي ؟ ُكلََّما قَاَل َشي ْ ُ ِبي ُ َوَرُسولُُه َأَمنُّ  اَلةا فََأْغَناُكْ  اَّللَّ قَاَل: َما ََيْنَ ُعُكْ  ، قَاُلوا: اَّللَّ

ُ َوَرُس   ولُُه َأَم  نُّ  تَ نَ  ا َك  َذا وََك   َذا ،َأْن ُتُييبُ  وا َرُس  وَل اَّللَّي؟ قَ  اُلوا: اَّللَّ ئ ْ ُتْ  َلُقْل  ُتْ : جي َأال  ،قَ  اَل: لَ  ْو شي   ئ ْ
لشَّاةي َواْلَبعيريي َوَتْذَهُبوَن بيَرُس ولي اَّللَّي إىَل ريَح اليكُ تَ ْرضَ  ؟ لَ ْوال اهْيْج َرُة َلُكْن ُت  ْ ْوَن َأْن َيْذَهَب النَّاُس ًبي

 األَْنَص ارُ ، َلَس َلْكُت َواديَي األَْنَص اري َوشي ْعبَ َها اَأْو شي ْعبا  اْمَرأا ميْن األَْنَص اري، َولَ ْو َس َلَك النَّ اُس َواديَيا 
َعار  َوالنَّاُس ديََثر   ُوا َحَّتَّ تَ ْلَقْويني َعَلى احْلَْوضي ، شي  .«إنَُّكْ  َستَ ْلَقْوَن بَ ْعديي أَثَ َرةا، فَاْصِبي

هذذذا احلذذديث مذذع أنذذه قذذد يظهذذر أ  هذذذا احلذذديث ًل عالقذذة لذذه  -َرمْحذذة هللا عليذذه-ذكذر املصذذنف 
 -َصذلَّى هللا َعلْيذه  َوَسذلَّمَ -يذه لُيبذني ِّ أ  النَّذيب أشار إل -َرمْحة هللا عليه-بكتاب الزكاة لكن لعلَّ املؤلف 
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يف آخذذر حياتذذه وبعذذدما أعذذزَّ هللا اإلسذذالم أعطذذى املؤلَّفذذة قلذذوهبم مذذن الغنيمذذة، وإذا كذذا  أعطذذى املؤلَّفذذة  
قلذذذوهبم بعذذذد ع ذذذز اإلسذذذالم كذذذا  يف هذذذذا رد علذذذى مذذذن قذذذال: د  املؤلفذذذة قلذذذوهبم ًل يُعطذذذو  بعذذذد ع ذذذز ِّ 

خ، وأ  هذا كذا  يف أول اإلسذالم حينمذا كذا  اإلسذالم ًل أتبذاع لذه ُكثذر،  اإلسالم، وأ  ذلك قد ُنس 
 أشار إىل هذا احلديث لُيبني ِّ هذا املعأ . -َرمْحة هللا عليه-وكأ  املصنف 

أعطذذذى املؤلفذذة قلذذذوهبم بعذذد ع ذذذز ِّ اإلسذذالم مذذذن الغنيمذذذة  -َصذذلَّى هللا َعلْيذذذه  َوَسذذلَّمَ -وإذا كذذا  النَّذذذيب 
 لك إعطاؤهم من الزكاة.فُيقاس على ذ

َُ قوله: " ، الفيءُّ هو: الرجوع، يفء الشمس يعين تقلُّص الظل ورجوعه، واملراد ابلفيء: "َلمَّا َأفَا
 إرجاع أموال الكفار إىل املسلمني يف الغنيمة.

، املذراد: غذزوة ُحنذني، وُحنذني هذو: واٍد قريذٌب مذن الطذائف، وقذد كانذت هذذه "يَ ْوَم ُحنَ نْيٍ قوله: "
 وة يف السنة الثامنة من اهلجرة.الغز 

ئا قوله: " ، املراد ابألنصار: هذم مذن آمذن مذن األوس وا ذزرج، ويف تقذد  "اَوَلَْ يُ ْعطي األَْنَصاَر َشي ْ
للمهاجرين على األنصار ابلعطاء دليٌل على أ  املهذاجرين أفضذل مذن  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -النَّيب 

يف كتابذذه،  -عذذزَّ وجذذلَّ -مجعذذوا بذذني اهلجذذرة والنُّصذذرة؛ وهلذذذا قذذدَّمهم هللا األنصذذار؛ ذلذذك أ  املهذذاجرين 
على األنصار ًل يدل على فضذلهم  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -وما جاء يف هذا احلديث من ثناء النَّيب 

.  على املهاجرين وإمنا يدل على أ  هلم مكانةا وفضالا

ُْ  َوَج   ُدوا ِفي أَن ْ قولذذذه: " ُهْ  َم   ا َأَص   اَب النَّ   اسَ َفَك   َأهنَّ ، فيذذذه دليذذذل علذذذى أ  "ُفسي   هيْ  إْذ ََلْ ُيصي   ب ْ
ذذاَلم-اإلنسذذا  ًل يُذذالم علذذى مذذا ُيصذذيبه مذذن احلذذز  علذذى مذذا فاتذذه؛ وهلذذذا النَّذذيب  مل  -َعَلْيذذه  الصَّذذاَلُة َوالسَّ

-يلومهم على ذلك وإمنا بنيَّ هلم السبب فيما حصل، ويف هذا دليٌل على صدق مشاعر الصحابة 
ُهْم وأَرَماهم َي هللاُ َعنذْ  .-َرم 

ْدُكْ  ُضالَّالا  ،ََي َمْعَشَر األَْنَصاري ": "-َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -قوله  ؟ َأََلْ َأجي ُ ِبي إىل  "فَ ُه َداُكْ  اَّللَّ
 -ه  َوَسذلَّمَ َصذلَّى هللا َعلْيذ-ألصذحابه، وأنذه  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسذلَّمَ -آخره، فيه دليٌل على رعاية النَّيب 

 .-َعَلْيه  الصَّاَلُة َوالسَّاَلم-يُبادر سريعاا يف حل ِّ ما من شأنه ذهاب األحقاد والضغائن 
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؟: "-َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -يف قوله   ُ ِبي ُ ، عالة يعين: فقذراء، ""َوَعاَلةا فََأْغَناُكْ  اَّللَّ فََأْغنَ اُكْ  اَّللَّ
؟ به عليهم من توافذد القبائذل والوفذود  -عزَّ وجلَّ -ئم وحنوها ممَّا فتح هللا ، مبا صار إليهم من الغنا"ِبي

 على املدينة.

ئا "قوله:  ُ َوَرُس ولُُه َأَم نُّ  اُكلََّما قَاَل َش ي ْ ، ويف  "َأَم نُّ ، قولذه: ""قَ اُلوا: اَّللَّ نَّذةا وفضذالا يعذين: أكثذر م 
ُهمْ -هذا دليل على ع َظم  أدب الصحابة  َي هللاُ َعذنذْ َصذلَّى هللا َعلْيذه  َوَعلذى آلذه  -مذع هللا ورسذوله  -َرم 

فلذم  -َصذلَّى هللا َعلْيذه  َوَسذلَّمَ -وأهنم رأوا أ  مذا صذدر مذنهم هذو حمذلُّ فضذٍل مذن هللا ورسذوله  -َوَسلَّمَ 
ا َم ا ََيْ نَ ُعُكْ  َأْن ُتُييبُ و يقولوا: وحنن كذلك فعلنا لك كذا وكذا وإمنا اكتفوا هبذه العبارة؛ وهلذا قذال: "

ُ َوَرُس  ولُُه َأَم  نُّ ، يعذذين تذذذكروا مذذا قذذدَّمتموه   فكذذانوا ًل يزيذذدو  علذذى أ  يقولذذوا: ""َرُس  وَل اَّللَّي؟ " اَّللَّ
 وهذا وهللا أدٌب عظيم ينبغي لإلنسا  أ  يريب نفسه عليه.

فالواحد منَّا اليوم رمبا لو نزلت به مصيبة لوجد يف نفسه أنين أان أتصدَّق كل يوم، وأصوم كذا، 
، -عذذزَّ وجذذلَّ -وأصذذلي كذذذا، وأفعذذل وأفعذذل ملذذا ُأصذذاب هبذذذه األمذذور؟ وهذذذا لذذيس مذذن األدب مذذع هللا 

فهذذؤًلء الصذذحابة مذذع أهنذذم وجذذدوا يف أنفسذذهم؛ ألهنذذم خرجذذوا يف الغذذزو يُقذذد ِّمو  أنفسذذهم، قذذد تركذذوا 
هم دمذذذوال ورائهذذذم ذراريهذذذم وزوجذذذاهتم غَّ حتصذذذل الغنيمذذذة وهذذذم فيهذذذا سذذذبب يف حصذذذوهلا غَّ تُفذذذرَّق لغذذذري 

عظيمة وهم ًل يصري إليهم منها شيء؟! فهذه مصيبة عليهم؛ وهلذا وجذدوا يف أنفسذهم لكذن التزمذوا 
األدب مذذع هللا ومذذع رسذذوله، ومل يقولذذوا: اي رسذذول هللا، ولكننذذا خرجنذذا وقالتنذذا وفعلنذذا، وفعلنذذا وُجرحنذذا 

 وق تل منَّا فال  وفال  وإمنا ذكروا الفضل كله هلل.

تَ َنا َكَذا وََكَذا َلوْ يف قوله: " ئ ْ ُتْ  َلُقْلُتْ : جي ئ ْ  -َعَلْيه  الصَّاَلُة َوالسَّاَلم-، جاء بيا  ما قاله النَّيب "شي
ا فنوينَ ا َ »قال:  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -يف روايٍة أخرى: أ  النَّيب  تَ نَ ا َرري دا ئ ْ ُتْ  َلُقْل ُتْ : جي ئ ْ  «َلْو شي

 إىل آخره.

لشَّاةي َواْلَبعيريي َوَتْذَهُبوَن بيَرُسولي اَّللَّي إىَل ريَحاليكُ َأال تَ رْ يف قولذه: " "، ؟ ْ َضْوَن َأْن َيْذَهَب النَّاُس ًبي
يعين أ  الناس إ  ذهبوا ابلدنيا فقد ذهبتهم دجر اآلخذرة، وهذذا وهللا هذو الفذوز العظذيم، فذإ  الذدنيا 

ذذذا للفضذذذل عنذذذد هللا  يهذذذب الذذذدنيا لكذذذل ِّ أحذذذد، الذذذرب  -لَّ عذذذزَّ وجذذذ-، فذذذاهلل -عذذذزَّ وجذذذلَّ -ليسذذذت مقياسا
فََأمَّا ﴿إىل هذا املعأ  يف سورة الفجر فقال:  -عزَّ وجلَّ -والفاجر، واملسلم والكافر؛ وهلذا أشار هللا 

نَساُن إيَذا َما ابْ َتالُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َونَ عََّمُه فَ يَ ُقوُل َرِب ي َأْكَرَمني  يعذين: إذا وسَّذع عليذه  [15]الفجذر:﴾اإلي
 يف الرزق يظنُّ أ  هذا دليل حمبة هللا وإكرام هللا له.
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، جذاء التعقيذب [16]الفجذر:﴾َوَأمَّا إيَذا َما ابْ َتالُه فَ َقَدَر َعَلْيهي ريْزَقُه فَ يَ ُق وُل َرِب ي َأَه اَنني ﴿قال:  
يعذين: لذيس األمذر كمذا تظنذو ، فاملقيذاس هذو اآلخذرة؛ وهلذذا  [17]الفجر:﴾َكالَّ ﴿بعد ذلك بقوله: 

 :قيل

ٍُ إيَذا َضي َّْعَتُه عيَوض    عيَوضي  مينْ  ... َوَما ميَن هللاي إيْن َضي َّْعتَ  ميْن ُكلي  َشْي

اللَّه   تتين ا »اإلنسا  ابلدنيا واآلخرة؛ وهلذا جاء يف مأثور الدعاء:  -عزَّ وجلَّ -ورمبا ُيكرم هللا 
 .«نةسَ نة وِف اآلخرة حَ سَ ِف الدنيا حَ 

، الش ِّذعار هذذو: الثذذوب الذذذي يلذذي اجلسذذد، "األَْنَص  اُر شي  َعار  " :-َوَسذذلَّمَ َصذذلَّى هللا َعلْيذذه  - يف قولذه
، الداثر هو: الثوب الذي يكو  بعد ذلك، ويف هذا تطيٌب ألنفس الصذحابة، وفيذه "َوالنَّاُس ديََثر  "

 دليٌل على فضلهم، وقد جاء  السنة يف فضائل الصحابة األنصار يف أحاديث متعد ِّدة.

أنه ينبغي للمؤمن إذا عل َم أو شعَر من أخيه حز  سواٌء كا  هو سذبٌب فيذه ويف هذا دليل على 
 أو ليس بسبب أ  يبادر إىل تسليته وتنفيس حزنه، وإدخال السرور على قلبه.

، أي: اسذتأاثراا ابألمذور، وهذي مذا يُعذرف اليذوم ابألاننيذة، "إنَُّكْ  َستَ ْلَقْوَن بَ ْعديي أَثَ  َرةا يف قوله: "
ألنصار عن أموٍر كثرية يف الدنيا واستأثر هبا غذريهم ممَّذن هذو دوهنذم، فجذاء التوجيذه قذال: فرمبا ُزحز ح ا

ُوا َحَّتَّ تَ ْلَقْويني َعَلى احْلَْوضي "  ".فَاْصِبي

ويف هذذذذا دليذذذل علذذذى فضذذذيلة الصذذذرب، وأ  مذذذن األمذذذور مذذذا ًل عذذذالج هلذذذا إًل الصذذذرب، ومذذذا أُعطذذذي 
ذذَي هللاُ َعْنذذهُ -؛ وهلذذذا كذذا  اإلمذذام أمحذذد اإلنسذذا  عطذذاءا بعذذد اإلسذذالم خذذرٌي لذذه مذذن الصذذرب يقذذول:  -َرم 

ُوا إينَّ ﴿)لقينذا لذيذذذ عيشذذنا ابلصذرب(، وقذذال موسذذى لقومذه ملَّذذا شذذكوا إليذه قذذال:  َّللَّي َواْص  ِبي اْس  َتعييُنوا ًبي
ُُ ميْن عيَباديهي َواْلَعاقيَبُة ليْلُمتَّقينيَ   .[128]األعراف:﴾اأَلْرَض َّلليَّي يُوريثُ َها َمْن َيَشا

َصذذلَّى هللا َعلْيذذه  -، فيذذه دليذذٌل علذذى إثبذذا  حذذوض النَّذذيب "َح  َّتَّ تَ ْلَق  ْويني َعلَ  ى احْلَ  ْوضي يف قولذذه: "
 يف القيامة. -َوَعَلى آل ه  َوَسلَّمَ 

أ  جيعذل مذا قلنذاه ومذا تعلمنذاه ُحجذةا لنذا  -سبحانه وتعذاىل-نقف على هذا املقدار، نسأل هللا 
ذذ ا انفعاذذا يعقبذذه عمذذٌل صذذاُّ إنذذه و ُّ ذلذذك والقذذادر عليذذه، وصذذلَّى هللا ًل ُحجذذةا علينذذا، وأ  جيعلذذه علما

 وسلَّم وابرك على نبي ِّنا حممٍد وعلى آله وهللا تعاىل أعلم.
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هذل املقصذود ابألثذر احلكذام  «إنَُّكْ  َس تَ ْلَقْوَن بَ ْع ديي أَثَ  َرةا »يف حديث  األخت الكرَية تقول: 
 أو الوًلة الظاملني؟

كانت هذه األثرة اليت ستلقوهنا مذن احلكذام أو مذن غذريهم، وقذد حصذل   يشمل هذا وغريه سواءٌ 
َصذذلَّى هللا َعلْيذذه  -هذذذا يف التذذاريخ حصذذل هذذذا، وهذذذا لذذيس مذذاراا لدنصذذار شذذيئاا فقذذد وعذذدهم النَّذذيب 

 اللقيا عند حومه. -َوَسلَّمَ 

وجه للمسلمني عامة  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -هل األمر من رسول هللا  تقول األخت الكرَية:
 أم لدنصار خاصة؟

لدنصار، هذا نعم خمصوص لدنصار أهنم سيجدو  أثرةا يف  -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -هو لفظه 
أمر احلكم وغري ذلك، لكن احلكم العام هو الصرب على ما يلقاه اإلنسا  هذا ًل شك أنه أمٌر عذام 

  الصرب من األمور الواجبذة أصذالا عنذد حلذول املكذروه أو وهو أمر يُطالب به كلَّ مسلٍم ومسلمة، فإ
فوا  املرغوب؛ وهلذا ُيسلي اإلنسا  نفسذه إذا أصذابه مذا يكذره، أو فاتذه مذا حُيذب فإنذه ُيسذلي نفسذه 

 صابراا حمتسباا قد انل األجر والفضل. -َصلَّى هللا َعلْيه  َوَسلَّمَ -الصرب حىت يلقى رسول هللا 

وحبمدك، أشهد أ  ًل إله إًل أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسَّالم  سبحانك اللَّهم ربَّنا
 عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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