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 المداينة وأحكامها: األولى محاضر ال

 :ص الحديثـن

النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإْة ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد : َعْن َسَلَمَة ْبِن اأَلْكوَِع َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ        
َها، فـََقالَ : أُِتَي ِبَجَنازٍَ ، فـََقاُلوا ، «فـََهْل تـََرَك َشْيًئا؟»: اَل، قَالَ : ، قَاُلوا«َهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟»: َصلِّ َعَليـْ

َها، قَالَ : اَل، َفَصلَّى َعَلْيِه، ثُمَّ أُِتَي ِبَجَنازٍَ  ُأْخَرى، فـََقاُلوا: قَاُلوا َهْل »: يَا َرُسوَل اللَِّه، َصلِّ َعَليـْ
َها، ثُمَّ أُِتَي : ، قَاُلوا«فـََهْل تـََرَك َشْيًئا؟»: نـََعْم، قَالَ : ِقيلَ « َعَلْيِه َدْيٌن؟ َثالَثََة َدنَانِيَر، َفَصلَّى َعَليـْ

َها، قَالَ : بِالثَّالَِثِة، فـََقاُلوا : ، قَاُلوا«فـََهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟»: اَل، قَالَ : اُلواقَ « َهْل تـََرَك َشْيًئا؟»: َصلِّ َعَليـْ
ُنُه،  ،«َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكمْ »: َثالَثَُة َدنَانِيَر، قَالَ  َتاَدَ  َصلِّ َعَلْيِه يَا َرُسوَل اللَِّه َوَعَليَّ َديـْ قَاَل أَبُو قـَ

 .َفَصلَّى َعَلْيهِ 
              يف كتاب احلواالت، باب إن أحال دين امليت  يف صحيحه أخرجه البخاري: الحديث       

 .8822على رجل جاز، رقم 
 :ترجمة راوي الحديث

            سلمة بن عمرو بن األكوع، واسم األكوع سنان بن عبد اهلل بن قشري بن خزمية بن مالك         
هو العلم والفتوى، و ب بيعة الرضوان، اشتهر من أهل ،بن سالمان بن أسلم األسلمي، يكىن أبا مسلم

، شهد مع النيب عليه السالم معظم فاضال خريا سخيا راميا كان شجاعا فارس من فرسان اإلسالم،
َغَزْوُت َمَع النَّيبِّ َصلَّى »: َسَِْعُت َسَلَمَة ْبَن اأَلْكوَِع، يَ ُقولُ : قَالَ  يَزِيَد ْبِن َأِب ُعبَ ْيٍد  عن  روى، غزواته

َنا أَبُو َعُث ِمَن البُ ُعوِث ِتْسَع َغَزَواٍت َمرًَّة َعَلي ْ  َبْكٍر، َوَمرَّةً  اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َسْبَع َغَزَواٍت، َوَخَرْجُت ِفيَما يَ ب ْ
َنا ُأَساَمةُ  تويف باملدينة سنة أربع وسبعني ، ..... غزوة حنني، وغزوة هوازنمعركة مؤتة، ، منها  1«َعَلي ْ

من عوايل صحيح  األحاديث عن النيب عليه أفضل الصالة والتسليم، وهو من اهلجرة، روى
 .2البخاري

        
                                                           

1
َنةَ أخرجه البخاري، كتاب املغازي،   -   .0824، رقم بَاُب بَ ْعِث النَّيِبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد ِإََل احلُرُقَاِت ِمْن ُجَهي ْ

 أمحد  عادل –علي حممد معوض  :، ت أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، أبو احلسن علي بن أِب الكرم حممد  ابن األثري،   -2
 أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممدالقرطيب،  .8/112 ، 1220 -ه  1011، 1:، طدار الكتب العلمية، املوجودعبد 

 .8/932،  م 1228 -ه   1018 ، 1:ط علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، : يف معرفة أصحاب، ت االستيعاب
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 :غريب الحديث
 : الدين في اللغة       

وداَن فالن يدين . فهو مديٌن وَمْديونٌ  ، دنت الرجل إذا أقرضته :، يقالالدين واحد الديون       
 .3كثر ما عليه من الَدْينِ : ورجل مديون. عليه َدْيٌن، فهو داِئنٌ  استقرض وصار: دينا

 : وفي اصطالح الفقهاء       
صيام، أما تعلق األمر باملال أو غريه ، الزكاة الفائتة أو ال الدين مبعناه العام كل ما ثبت يف الذمة       

 وما صار يف ذمته دينا باستقراضه ما وجب يف الذمة بعقد أو استهالك بأنهمبعناه اخلاص، فقد عرف 
 .4هو أعم من القرض

 : المعنى اإلجمالي للحديث      
موقف النيب عليه الصالة من خالل  يتضمن احلديث تأكيد وتشديد على قضاء الديون        
              قبل مباشرته لصالة اجلنازة بنفسه على صاحب الدين، وسؤاله على ذلك  مدع نم والسالم

       سعي املؤمن على قضاء الديون قبل وفاته، وال يبقيها مشغولة  مو ز ل منه على اثحأدائها، وهذا 
قَاَل : قَالَ  أنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ يامة، وقد روي يوم الق فهي من أعظم األمور اليت تثقل كاهله يف ذمته،

ْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَدْيِنهِ »: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُ
 . 5«َحَّتَّ يُ ْقَضى َعْنهُ  نَ ْفُس امل

مهما بلغ ال يغفر و  يبقى معلق يف ذمة املؤمن، فقد بني النيب صلى اهلل عليه وسلم أن الدين       
َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ، جاء يف صحيح مسلم وجاد بنفسه يف سبيل اهلل خالفا لسائر الذنوب،  هصالح

َعُه، ُُيَدُِّث َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَم ِفيِهْم َفذََكَر   َأِب قَ َتاَدَة، َعْن َأِب  قَ َتاَدَة، أَنَُّه َسَِ
ميَاَن بِاهلِل أَْفَضُل اأْلَْعَماِل، فَ َقاَم َرُجٌل، فَ َقالَ  ْم َأنَّ اجلَِْهادهلَُ  يَا َرُسوَل اهلِل، أَرَأَْيَت ِإْن : يف َسِبيِل اهلِل، َواإْلِ

ِتْلَت نَ َعْم، ِإْن قُ »: قُِتْلُت يف َسِبيِل اهلِل، ُتَكفَُّر َعِّنِّ َخطَايَاَي؟ فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ُر ُمْدِبرٍ  : ، ُُثَّ قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ «يف َسِبيِل اهلِل، َوأَْنَت َصابٌِر حُمَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغي ْ

اهلِل َصلَّى اهلُل أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت يف َسِبيِل اهلِل أَُتَكفَُّر َعِّنِّ َخطَايَاَي؟ فَ َقاَل َرُسوُل : َقالَ « َكْيَف قُ ْلَت؟»

                                                           

 أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني: ، تتاج اللغة وصحاح العربية الصحاح، أبو نصر إَساعيل بن محاداجلوهري،  -3
 .1/8112م، 1222 -ه1042، 0: لبنان، بريوت،  ط

 لبنان بريوت  ،،  دار الفكرحاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصارابن عابدين، حممد عالء الدين أفندي،   -4
 .1/112، م8444 -ه  1081

ْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَديِْنِه َحَّتَّ يُ ْقَضى َعْنهُ »: َما َجاَء َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  الرتمذي يف كتاب باب  -5
ُ
، رقم «نَ ْفُس امل

 .حديث حسن: ، وقال فيه1422
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ْيَن، فَِإنَّ ِجْْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم قَاَل »: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُر ُمْدِبٍر، ِإالَّ الدَّ يل نَ َعْم، َوأَْنَت َصاِبٌر حُمَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغي ْ
  .6«َذِلكَ 

ْينَ : " فقوله        فيه تنبيه على مجيع حقوق اآلدميني وأن اجلهاد والشهادة وغريمها من  "ِإالَّ الدَّ
، ألن حقوق العباد مبنية أصالة 7ال يكفر حقوق اآلدميني وإمنا يكفر حقوق اهلل تعاَل  أعمال الْب

 .فمبنية على املساحمة والعفو الغفرانعلى املشاحة، فال تسقط مبجرد التوبة، أما حقوق اهلل 
 :الحديث المستفاد  مناألحكام 

 .وعدم التساهل يف قضائها ،وجوب الوفاء بالديون -
                َذا نقل َما يف ذمَّة اْلَميِّت ِإََل ذمَّة  يف هَ ، و ل َجازَ   ت على رج  ِ ن اْلَمي      ال دي   ذكر ِفيِه ِإن أحَ   ي -

 8.الضَّاِمن، َفَصاَر كاحلوالة
      واإلكثار منها من غري حاجة، والتسويف والتأخري وعليه يكره إشغال الذمة بالديون  -

 .يف سدادها
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 .1221اياه إال الدين،  رقم مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل يف سبيل اهلل كفرت خط: أخرجه  -6
من شرح احملقق حممد فؤاد عبد الباقي ملسند صحيح املختصر ملسلم بن احلجاج النيسابوري، دار اإلحياء الرتاث العرِب   -7

 .بريوت
 رِب     رتاث الع   ، دار اإلحياء الحيح البخاري   دة القاري شرح ص    عم، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى ، در الدين العيىن ب -8
 .18/111بريوت،  
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 التطفيف: الثانية محاضر ال

 :نص الحديث
َنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، قَالَ  َبَل َعَليـْ يَا : " َأقـْ

تُِليُتْم ِبِهنَّ، َوَأُعوُة بِاللَِّه َأْن ُتْدرُِكوُهنَّ َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن َخْمٌس  َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي قـَْوٍم : ِإَةا ابـْ
الَِّذيَن  َقطُّ، َحتَّى يـُْعِلُنوا ِبَها، ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّاُعوُن، َواأْلَْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْساَلِفِهمُ 

ِ  اْلَمُئونَِة، َوَجْوِر السُّْلطَاِن َمَضْوا، َولَ  ُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن، ِإالَّ ُأِخُذوا بِالسِِّنيَن، َوِشدَّ ْم يـَنـْ
َلْم ْمَطُروا، وَ َعَلْيِهْم، َوَلْم َيْمنَـُعوا زََكاَ  َأْمَواِلِهْم، ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السََّماِء، َوَلْواَل اْلبَـَهاِئُم َلْم يُ 

ُقُضوا َعْهَد اللَِّه، َوَعْهَد َرُسوِلِه، ِإالَّ َسلََّط اللَُّه َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغْيرِِهْم، فََأَخُذوا بـَْعَض  َما ِفي يـَنـْ
َزَل اللَُّه، ِإالَّ َجعَ      َل اللَُّه بَْأَسُهمْ أَْيِديِهْم، َوَما َلْم َتْحُكْم أَِئمَّتـُُهْم ِبِكَتاِب اللَِّه، َويـََتَخيـَُّروا ِممَّا أَنـْ

نَـُهْم    ."بـَيـْ
قال فيه  .0412رقم يف سننه يف كتاب الفنت، باب العقوبات،  أخرجه ابن ماجة احلديث

 .9حسن صحيح: األلباين
 :ترجمة راوي الحديث

 حفصةه  وأمالقرشي،  بن نفيل بن عبد العزى اخلطاب بن عمر بد الرمحن عبد اهلل بن و ع  أبهو        
           عاملا بأمور  ،تقيا فقيها اإلسالم صغريا، كان زاهدا، ورعا دخل،  ،زينب بنت مظعون اجلمحية

                  روى الكثري ،وشدة احتياطه لدينه يف الفتوى دينه، اش تهر بالص الح وكث رة احل ج والصدقة،
ب كان قبلة لُطالفقد  . واشتهر بعلم الفقه والفتوى، ،الصالة والسالم عليه النيب عن من األحاديث

كفتح مكة، وغزوة   ،املشاهد بعضمع النيب عليه السالم شهد احلديث والفتاوى يف املدينة املنورة، 
بالد و  ومصر ،وفارس الشامك ات اإلسالمية،فتوحاليف  السالمعليه  بعد وفاة النيب وساهم مؤتة

 بن معاوية يزيد ، وبعد وفاةعثمان بن عفان مقتل فضل العزلة بعد الفنت اليت حدثت مع، اإفريقي
والوالية كما فعل عثمان بن عفان توليته القضاء، فقد عرض عليه  كالقضاء ،رفض تويل املناصب

للخالفة يوم  أبو موسى األشعري والية الشام، ورشحه ، فقد عرض عليه علي بن أِب طالب 

                                                           

عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، السعودية، : أمحد بن عبد اهلل بن أمحد، معرفة الصحابة، ت: عيم األصبهايننأبو  -9
 .3/131،  ابن حجر، اإلصابة. 1111 -1171/ 3، م1111 -ه 1111، 1:الرياض، ط
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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  احلكم الدخول يف شؤونعلى عدم  اته  طوال حيحرص فقد ، ومعاوية التحكيم بني جيشي علي
 .10ه32ويف سنة  ت

 :غريب الحديث

 :11الغريب يف احلديثمن 

أو حل بكم من أنواع العذاب  ،فال خري :أي :واجلزاء حمذوف ،على بناء املفعول ابتليتمإذا  
  ق االبتالءلوأط. الذي يذكر بعده

ُ
      ضب وسخٌط من اهلِل غمن ارتكاهبا جتلبه ا مل، كراتنعلى امل

 .عز  وجل  
 . مجلة معرتضة  وأعوة باهلل ان تدركوهن

 .عام يكثر بسببه املوت مرض ووباء :الطاعون
 . الزنا : أي الفاحشةمل تظهر 

 .بالقحط :أي السنينب
 . أي املطر :القطرمنعوا  
 .جرى بينهم وبني أهل احلرب هو ما :هد اهللع

 :المعنى اإلجمالي للحديث
التأكيد على عدم و ، الذنوبو  املعاصيواجتناب  ترك املنهياتعلى  يتضمن احلث احلديث
يف أي قوم، وما ظهورها وتفشيها  يفالعواقب  فيها، وقد نبه إَلوحتذير من وقوع األمة ، االستهانة هبا

                      أسالفهم معروفة عنداليت مل تكن  اجلديدة املهلكة األسقاماألمراض و أصاهبم من ألوان العذاب من 
تطفيف ب واجلدب القحطكذا عقوبة و هبا،  وجاهرواكالزنا واللواط،  واحشفلاو  الفساد واكثر أ إذا

              زروعلا كاله ِّنعي اذهف ،والقحط وإذا أصاب الناس اجلدب، ومنع الزكاة، وامليزان الكيل 
لوال وجود و ، الدنيوية صاحامل تعطل اعبت يضتقي اذهو  ،سعاراأل ءوغال ،الزاد والقوت ةوقل ،ثمارلاو 

 غضب اهلل شد ةعلى داللة واضحة هذا يف ، و ءمن السما رعليهم املط زلما نبنص احلديث  ئمالبها
، ومَّت ظهر نقض العهود والعقود بني الناس ال ُيل نقض عهدف، نقض العهود والعقود اذكو   عليهم؛

                                                           

 .2/12صحيح وضعيف ابن ماجة، مركز نور اإلسالم لألحباث، اإلسكندرية،  األلباين، حممد ناصر الدين ، -10
              دار إحياء الكتب ، بن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّنمن شرح حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة ال -11

 .8/1338، بريوت، العربية
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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كذا و  ،ممتلكاهتمو  أمواهلم ما يف أيديهم من عاجلهم اهلل بتسليط عدو شديد البأس يسلبهم بعض
 .على بعض  حصول البأس بينهم وتسلط بعضهم بقعي اهلل حكماحلكم بغري 

أن الذنوب الناس وخطاياهم سبب الباليا من  ا قررته نصوص القرننمل جاء مؤكدا احلديثو  
َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما  َوَما : " يف قوله تعاَل   ء، والوقوع يف الشر واملهالك، كما جاواملصائب

َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِبَما  : " وقوله أيضا ، 34: الشورى" َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثيرٍ 
َأَوَلمَّا "  :وقوله تعاَل، 01: الروم" َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا لََعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

ُفِسُكْم ِإنَّ اللََّه عَ  َها قـُْلُتْم أَنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنـْ َلى ُكلِّ َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْـَليـْ
 .191: نل عمران  "َشْيٍء َقِديٌر 

 :الحديثاألحكام المستفاد  من 
                ملا تقع عليهم مسؤولية  ،لمهاجرينوالسالم لالنيب عليه الصالة  خطابوجيه   ت -

 .الدعوة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
 .ت واملصائب ا جتلبه من االبتالءامل ، التحذير من ارتكاب املعاصي -
                وسخطه عز وجل ملا جتلبه من غضب اهلل ،طالق االبتالء على املعاصي واملنكراتا -

 .هابيعلى مرتك
 .احلديث ُيمل داللة على نبوة النيب عليه الصالة والسالم -
 .ومن له حق فيها ،امنع أداء الزكاة ألصحاهبعن النهي عن ارتكاب فاحشة الزنا، و  -
 نقض العهود والعقود النهي عن احلكم بغري ما أنزل اهلل، وعن  -
 .والشراءالنهي عن التطفيف ونقص املكيال وامليزان عند البيع  -
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 االعتدال في االنفاق: المحاضر  الثالثة                   
 :نص الحديث         
ِه قَالَ ع                           قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه : ْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

 «َواْلَبُسوا ِفي َغْيِر ِإْسَراٍف َواَل َمِخيَلةٍ ُكُلوا َوَتَصدَُّقوا »: َوَسلَّمَ 
َر َمِخيَلٍة ، َوالَ َسَرفٍ : قَاَل : أنه  ويف رواية أمحد          "ُكُلوا، َواْشَربُوا، َوَتَصدَُّقوا، َواْلَبُسوا، َغيـْ

رقم ب، باب االختيال يف الصدقة ،زكاةكتاب ال  بلفظ األول أخرجه النسائي يف سننه، :لحديثا
 .األلباين حسنهو   ،9111

 .12إسناده حسن: قال فيه شعيب األرنؤوط .9911أخرجه أمحد يف سننه برقم : وبلفظ الثاين       
 :ترجمة راوي الحديث        

ريطة ، وأمه عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشياجلد املذكور يف السند هو          
، أسلم قبل أبيه عمرو بن العاص، لزم النيب عليه السالم               بن احلجاج السهمي القرشي بنت منبه

تلقى عنه الكثري من األحاديث  من هجرة النيب عليه السالم، العام السابعيف  املدينةبعد هجرته إَل 
،  شهد مع النيب عليه اليت مجعها يف صحيفة، وَسها الصحيفة الصادقة بعد أن أذن له النيب بتدوينها

         ، ومعركة الريموك ، اختلفت الروايات        السالم بعض املشاهد واملغازي، شارك يف فتح بالد الشام
وقيل 92، وقيل 91ه، وقيل  93يف تاريخ وفاته، فقيل  ما ه، ك28وقيل ، 23، وقيل 92، ٌ

 .13 ه28اختلفت يف مكان وفاته، فقيل مبصر، وقيل بالطائف ، وقيل بالشام، وكان عمره 
  :غريب الحديث

. صرف الشَّْيء زَاِئدا على َما يَ ْنَبِغي :واإلسرافيتَ َعلَّق باجملموع،  (من غير ِإْسَراف): قَ ْوله        
املخيلة على وزن مفعلة من : ِبَفْتح اْلِميم اْلكْب من اخْلَُياَلء التكْب، َوقَاَل اْبن التِّني (َواَل مخيلة): قَ ْوله

 .14اختال ِإذا تكْب
 
 

                                                           

 .عبد اهلل، كتاب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املذيل بأحكام شعيب األنؤوط، مؤسسة القاهرة، قرطبة ابن حنبل،  أبو -12
ابن األثري اجلزري، أسد  .311 -9/342هجر، دار  ،اإلصابة يف متييز الصحابة أمحد بن علي،  ابن حجر العسقالين، -13

 .301/ 3، الغابة يف معرفة الصحابة
 .820/ 81، القاري شرح صحيح البخاري عمدة ، بدر الدين العيىن -14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
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  :المعنى اإلجمالي
. والتصدق يف سبيل اهلل  وامللبس ،املشربو املأكل  اإْلِسراف يف رِيِ على حتاحلديث  دل           

           ملا أقره اهلل وهو تأكيد  يف كل فعل أو قول، وهو يف اإلنفاق األشهر، جماوزة وحقيقة اإلسراف
 "وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ " : تَ َعاََل  يف قوله ةالقرنني جل يف نصوصه عزو

: األنعام"  َوآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ : "وقوله تعاَل، 31: األعراف
ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ : " كما جاء يف قوله تعاَل  ،15كما تضمن احلديث حتري اخليالء والكْب ،101

            ُكْل َما ِشْئَت، َواْلَبْس َما ِشْئَت، َما َأْخطَأَْتَك ": َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ ، 12: لقمان" ُمْخَتاٍل َفُخورٍ 
 .16"َأْو َمَِيَلةٌ  َسَرٌف : اثْ َنَتانِ 

، ولكن من غري إسراف  فال حرج على املؤمن أن يأكل ويشرب كما شاء، وأن يلبس ويتصدق       
ينص على االعتدال يف اإلنفاق، وأن يكون على تبذير، ومن غري عجب وال َميلة، فاحلديث  الو 

           َوال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك  :قصد يف غري إسراف وال تقتري وال تضييق كما جاء يف قوله تعاَل
تَـْقُعَد َمُلومًا َمْحُسوراً  لة قوله                      وف ي نف س ال دال، 82: إلسراءا"  َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَ

َفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْيَن َةِلَك قـََواماً : "تعاَل  وقال املوفق . 92: الفرقان "َوالَِّذيَن ِإَةا أَنـْ
ْنَسان نَفسه، َوِفيه َتْدِبري مَصاحَهَذا احَلِديث جامع لفضائل تد": اديدغبعبد الل طيف ال النَّفس  ِبري اإْلِ

ْتاَلف ويضر بِالنَّفِس  نْ َيا َواآْلِخَرة، فَِإن السَّرف يف كل َشْيء يضر باملعيشة فَ يُ َؤدِّي ِإََل اإْلِ واجلسد يف الدُّ
َحْيُث يكسبها اْلعجب، ويضر  ،ِإذا َكاَنت تَاِبَعة للجسد يف َأكثر اأْلَْحَوال، واملخيلة تضر بِالنَّفسِ 

  .17"ا َحْيُث تكسب املقت من النَّاسُْث، وبالدنيبِاآلِخَرة َحْيُث تكسب اإْلِ 
 :   األحكام المستفاد  من الحديث

       ؛ حبيث ال يزيد إَل درجة اإلسراف وال ينقصالتوسطو  وجوب االعتدال يف اإلنفاق -
 : وهذا يتضمن ،التقتريإَل درجة 

 .كلذ املؤدية إيل وسائللاجتنب  ةر و ر ضو  ،املكاسب احملرمة يف هصرفإضاعة املال و منع  -
 مصاح الدينية واآلخرويةلل احملققةاملشروعة يف األوجه وصرفها  ،األموال استهالك رشيد ت -
 .ضرورة مراعاة اإلمكانيات والقدرات ااملالية واالقتصادية يف استهالك األموال -

                                                           

 .8/989، سبل السالم، دار احلديث، دط، دت، حممد بن إَساعيل بن صالح بن حممد احلسِّنالصنعاين،  -15
مكتبة الرشد  ، أبو متيم ياسر بن إبراهيم، شرح صحيح البخاري، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ،بن بطالا -16

 .2/22، م8443 -ه  1083، 8:، طالسعودية، الرياض
 .820/ 81، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين العيىن -17
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 .النهي عن صرف املال قصد اخليالء والكْب -
 والطغيان بسببهالتحذير من االفتتان باملال  -
  .ءر ملاصرف املال يف كل ما يشتهيه  نعبعد لابربط املال باجلانب الروحي واألخالقي  -
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 وجريمة االحتكار تداول الثرو  :والخامسة المحاضر  الرابعة
 :نص الحديث

َلًة ، فـََقْد َبِرَئ  َمِن اْحَتَكَر طََعاًما" : النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أن َعِن اْبِن ُعَمَر         َأْربَِعيَن لَيـْ
بَرَِئْت  ِمَن اهلِل تـََعاَلى ، َوَبِرَئ اللَُّه تـََعاَلى ِمْنُه ، َوأَيَُّما َأْهُل َعْرَصٍة َأْصَبَح ِفيِهُم اْمُرٌؤ َجاِئٌع ، فـََقدْ 

ُهْم ِةمَُّة اهلِل تـََعاَلى  ."ِمنـْ
يف إْسَناِدِه َأْصَبُغ ْبُن َزْيٍد " : قال فيه الشوكاين . 0224محد يف مسنده رقم أأخرجه  احلديث        

َمْعُروٌف، َوَوث ََّقُه اْبُن َسْعٍد : إنَُّه جَمُْهوٌل َوقَاَل َغي ْرُهُ : وََكِثرُي ْبُن ُمرََّة َواأْلَوَُّل َُمْتَ َلٌف ِفيِه َوالثَّاين قَاَل اْبُن َحْزمٍ 
                      َوَوِهَم اْبُن اجلَْْوزِيِّ َفَأْخرََج َهَذا احلَِْديَث : اِفظُ َوَرَوى َعْنُه مَجَاَعٌة َواْحَتجَّ بِِه النََّساِئي  قَاَل احلَْ 

 .18"يف اْلَمْوُضوَعاِت َوَحَكى اْبُن َأِب َحاِتٍِ َعْن أَبِيِه أَنَُّه ُمْنَكرٌ 
اَل َيْحَتِكُر ِإالَّ »: َم، قَالَ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  أن   َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اهللِ و          

 . «َخاِطئٌ 
 .1941رقم يف كتاب البيوع،  باب حتري االحتكار يف األقوات،  أخرجه مسلم :احلديث     
 : ترجمة راوي الحديث      

 : راوي الحديث األول       
ه  وأمالقرشي،  بن نفيل بن عبد العزى اخلطاب بن عمر بد الرمحن عبد اهلل بن و ع  أبهو        
عاملا بأمور  ،تقيا فقيها اإلسالم صغريا، كان زاهدا، ورعا دخل،  ،زينب بنت مظعون اجلمحية حفصة

روى الكثري من  ،طه لدينه يف الفتوىدينه، اش تهر بالص الح وكث رة احل ج والصدقة، وشدة احتيا
ب كان قبلة لُطالفقد  . واشتهر بعلم الفقه والفتوى، ،الصالة والسالم عليه النيب عن األحاديث

املشاهد، كفتح مكة، وغزوة  مع النيب عليه السالم بعضشهد احلديث والفتاوى يف املدينة املنورة، 
بالد و  ومصر ،وفارس الشامك ات اإلسالمية،فتوحاليف  عليه السالم بعد وفاة النيب مؤتة وساهم

 ،بن معاوية يزيد ، وبعد وفاةعثمان بن عفان مقتل فضل العزلة بعد الفنت اليت حدثت مع، افريقيإ
والوالية كما فعل عثمان بن عفان توليته القضاء، فقد عرض عليه  رفض تويل املناصب، كالقضاء

للخالفة يوم  أبو موسى األشعري والية الشام، ورشحه ، فقد عرض عليه علي بن أِب طالب 

                                                           

  1:عصام الدين الصبايطي، دار احلديث، مصر، ط :ت، نيل األوطار، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللالشوكاين،  -18
 .1/891، م1223 -ه  1013

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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       الدخول يف شؤونعلى عدم طوال حي  اته حرص فقد ، ومعاوية التحكيم بني جيشي علي
 .19ه23ت ويف سنة  ، احلكم

 :راوي الحديث الثاني        
               بيد بن عويج بن عدي  ضلة بن عوف بن ع افع بن ن د اهلل بن ن ن عب معمر بو  ه        
 شيخ من شيوخ بِّن عدي ،املازين ، واشتهر مبعمر بن أِب معمر، احلجازيالقريشي العدوي ب،بن كع

ُث ، قدم مكة وأقام هباُث ، حبشةرض أسلم مع األولني، تأخرت هجرته إَل املدينة هلجرته الثانية أل
وهو الذي حلق شعر النيب عليه السالم               عاش عمرا طويال ،وسكن هبا إَل وفاته،  املدينة هاجر

وروى عنه سعيد بن املسيب، وبسر  ،روى عن النيب عليه الصالة والسالم أحاديثيف حجة الوادع ، 
 .20بن سعيد

 :حديثغريب ال
        َحَكَره َُيِْكرُه : يُ َقال، الظُّْلُم والت َّنَ قُّص: بَفْتح َفُسُكون احَلْكرُ  من :عند أهل اللغة اْحَتَكر

ْحتُِبَس اْنِتظاراً ا: أي ،الطعام وحنوه مما يؤكلمن  َما اْحُتِكر: احَلَكر بالتَّْحرِيكِ و ، ظََلَمه وتَ نَ قََّصه: َحْكراً 
يف األقوات خاصة، وهو أن يشرتي الطعام يف وقت االحتكار  هو حسب سياق احلديثو .21لَغالَئِهِ 

ليغلوا مثنه ، فأما إذا جاء من قريته أو اشرتاه يف وقت خره الغالء للتجارة، وال يبيعه يف احلال، بل يد  
الر خص، واد خره أو ابتاعه يف وقت الغالء حلاجته إَل أكله أو ابتاعه ليبيعه يف وقته فليس باحتكار 

  .22وال حتري فيه
عرصة الدار : ، يقالَوَعَرَصاتٌ  ،ِعرَاصٌ واجلمع ، هي البقعة الواسعة اليت ليس هلا بناء :َعْرَصةٍ 

 .23ساحتها

                                                           

 عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، السعودية: أمحد، معرفة الصحابة، تأمحد بن عبد اهلل بن : عيم األصبهايننأبو  -19
 .3/131،  ابن حجر، اإلصابة. 1111 -1171/ 3، م1111 -ه 1111، 1:الرياض، ط

 .3/1030، ابن عبد الْب، االستيعاب يف معرفة الصحابة . 1/882 ابن األثري، أسد الغابة، -20
  جمموعة من احملققني: ، تتاج العروس من جواهر القاموسأبو الفيض حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيِّن، الزبيدي،  -21

 .28 -11/21دار اهلدية، 
، دار إحياء الرتاث العرِب، بريوت      املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين ُيىي بن شرفالنووي،  -22

 .03/ 11ه، 1328،  8: ط
 .8/048، املكتبة العلمية، بريوت، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي، أبو العباس -23

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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م،َخِطَئ ، وهو اسم فاعل من املذنب العاصي :ْلَخاِطئُ ا بفتح ِخطًَأ ب بكسر العني ومهز الال 
إَذا تَ َعمََّد، َوَأْخطََأ إَذا ملَْ  َخِطئَ : قال األزهري  ،وكسر الفاء وسكون العني إذا أُث يف فعله ،العني

  .24 يَ تَ َعمَّدْ 
 :المعنى اإلجمالي للحديثين

الذي يعد الوسيلة الركيزة تداوهلا لزوم على حتري احتكار السلع، و يدالن احلديثني  ظاهر        
طريق البيع باعتباره أن يسمح بإجراء العمليات التجارية اليت تتم عن ، االستهالكيةاجات احل إلشباع
                     لذا وردت أحاديث. اليت ختل بنظام احلياةضروريات الالسيما إذا تعلق األمر ب ماعلا عفنلل والشراء

ِلُب اْلَجا: " من ذلك حديث النيب عليه السالماحلرمة، شديد تيف عن النيب عليه السالم كثرية  
اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسِلِميَن طََعاَمُهْم َضَربَُه اللَُّه  َمنْ : ، وقال أيضا25" َمْلُعونٌ  َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتِكرُ 
ْفاَلسِ  اَل َشكَّ َأنَّ َأَحاِديَث "  :شوكاينالوإن اختلف يف صحتها إال أهنا كما يقول ، "بِاْلُجَذاِم َواإْلِ

َها اْلَباِب تَ ْنَتِهُض مبَْجُموِعَها ِلاِلْسِتْداَلِل َعَلى َعَدِم َجَواِز ااِلْحِتَكاِر وَ                   َلْو فُِرَض َعَدُم ثُ ُبوِت َشْيٍء ِمن ْ
  َوالتَّْصرِيُح بَِأنَّ اْلُمْحَتِكَر َخاِطٌئ َكاٍف  ،يف الصَِّحيِح، َفَكْيَف َوَحِديُث َمْعَمٍر اْلَمْذُكوُر يف َصِحيِح ُمْسِلمٍ 

 .26"يف إفَاَدِة َعَدِم اجلََْوازِ 
          ومقيدة بالطعام، وما كان على هذا النهج  مطلقة وردتوال خيفى أن هذه األحاديث         

            مجهور الفقهاء ال يُقيد فيها املطلق باملقيد لعدم وقوع التعارض بينهما، ويبقى املطلق  يأر فهي على 
           الناس وقوت قوت ) ني على إطالقه، ويعمل به يف منع االحتكار مطلقا دون التقيد بالُقوت

                 ، إال أهنم خصوه بالقوتني بالنظر إَل احلكمة املناسبة للحكم، وهي دفع الضرر عن عامة (البهائم
يدوا ، وأالناس، ويتحقق الدفع يف الغالب بتوفر وتداول القوتني، فقيدوا اإلطالق باحلكمة املناسبة

: َكاَن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، ُُيَدُِّث َأنَّ َمْعَمرًا، قَالَ  همسلم أنل راوي احلديث استنادا لراوية ذلك بعم
فَِإنََّك حَتَْتِكُر، قَاَل : ، َفِقيَل ِلَسِعيدٍ «َمِن اْحَتَكَر فَ ُهَو َخاِطئٌ »: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َكانَا َُيَْتِكرَاِن ": ، قال ابن عبد الْب28 27َكاَن َُيَْتِكرَهَذا احلَِْديَث،   ِإنَّ َمْعَمرًا الَِّذي َكاَن ُُيَدِّثُ : َسِعيدٌ 

                                                           

 .8113ابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب احلكرة واجللب،  رقم : أخرجه -24
 .8111وابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب احلكرة واجللب،  رقم . 131أمحد يف مسنده، رقم : أخرجه -25
 .1/891، نيل األوطارالشوكاين،  -26
 .14سبق خترجيه، ص   -27
 .8/30الصنعاين، سبل السالم،  -28
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ْطاَلَق ِبَعَمِل الرَّاِوي، َوأَمَّا َمْعَمٌر َفاَل يُ ْعَلُم ِِبَ قَ يَّ  َدُه َوَلَعلَُّه بِاحلِْْكَمِة الزَّْيَت َوَهَذا ظَاِهٌر َأنَّ َسِعيًدا قَ يََّد اإْلِ
 .29 "الَّيِت قَ يََّد هِبَا اجلُْْمُهورُ اْلُمَناِسَبِة 

 :األحكام المستفاد  من األحاديث  
 .السيما ما تعلق باألشياء الضرورية حتري احتكار السلع -
   تبعا للحكمة املقصودة أصالة يف األقوات الضرورية  االحتكارمنع تقييد مجهور الفقهاء  -

                     اإلمكان قدر  عن عامة الناسدفع الضرر  بواملتعلقة  ،بة للحكممن املنع واملناس
 .يف االحتياجات االستهالكية

فإذا امتنع  حتري االحتكار، لتعلقه حبق عامة الناس،التغليظ والتشديد يف  يتضمناحلديث   -
 .حقهممن فقد منعهم  اعند شدة حاجتهم إليه اعن بيعه صاحب السلع

خيل بنظام احلياة  قد االستهالكية، وكل ماداول السلع الضرورية  ت لزوم ومنه التأكيد على -
 .الناس عامة ، لدفع الضرر عنبفقداهنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .8/30الصنعاين، سبل السالم،  -29
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 الحقوق المتعلقة بالمال غير الزكا : محاضر  السادسة
 

 نص الحديث         
النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الزََّكاِ ؟ َسأَْلُت، َأْو ُسِئَل : َعْن فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس، قَاَلتْ          

لَْيَس اْلِبرَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل "  :، ثُمَّ َتاَل َهِذِه اآليَةَ «ِإنَّ ِفي الَماِل َلَحقًّا ِسَوى الزََّكا ِ »: فـََقالَ 
اللَِّه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِ 

قَاَم اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َةِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِليَن َوِفي الرِّقَاِب َوأَ 
َعْهِدِهْم ِإَةا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس الصَّالَ  َوآَتى الزََّكاَ  َواْلُموُفوَن بِ 

   711:البقر  "اْلُمتـَُّقوَن ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم 
اِل  كتاب صدقات،  سننه، يف الرتمذياحلديث أخرجه         

َ
َحقًّا ِسَوى بَاُب َما َجاَء َأنَّ يف امل

َهَذا َحِديٌث ِإْسَناُدُه لَْيَس ِبَذاَك، َوأَبُو َحْمَزَ  " : بسند أخرأورده ما بعد  هقال في، 994، رقم الزََّكاةِ 
َوَرَوى بـََياٌن، َوِإْسَماِعيُل ْبُن َساِلٍم، َعِن الشَّْعِبيِّ َهَذا الَحِديَث قـَْوَلُه، َوَهَذا ، َمْيُموٌن اأَلْعَوُر ُيَضعَّفُ 

 .30"َأَصحُّ 
 ترجمة راوي الحديث

                        بن خالد األكْب بن وهب بن ثعلبة بن وائلة  فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس       
أخت الضحاك                   ،الفهرية كنانة بن النضر بن الكم بن فهر بن شيبان بن حمارب بن بن عمرو

                              أِب عمرو بن حفص زوجت  ت قل وكمال، ذات عإحدى املهاجرات، بن قيس، 
رسول اهلل  أشار عليهاف،  وأبو جهم معاوية بن أِب سفيان خطبهاُث  ،فطلقها املخزومي بن املغرية

، روت عن الرسول عليه السالم بعض األحاديث منها فتزوجت به بأسامة بن زيدعليه وسلم صلى 
ى عنها ابن عباس، وجابر، وسلمة بن رو  وقصة اجلساسة، حديث السكىن والنفقة للمطلقة البتة، 

 . 31يف خالفة معاوية بن أِب سفيان  توفيتعبد الرمحان ، 
 

                                                           

، دار الغرب   بشار عواد معروف:  ، سنن الرتمذي، تَسْورة بن موسىحممد بن عيسى بن الرتمذي، أبو عيسى   -30
 .م1222اإلسالمي، بريوت، 

دار    الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان، سري أعالم النبالء،   .2/880 ابن األثري، أسد الغابة،  -31
 .3/132م، 8449 -ه1082، 1:احلديث، القاهرة، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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 :شرح غريب الحديث
 هِبا غرْي  هدشتة اْلمسيف اآْلي كرهما ذ  بِاحلَْقِّ  هر أن  اْلمراداالظ  " :ِإنَّ ِفي الَماِل َلَحقًّا

رقاب  صيلختَوالس اِئِل وَ  املسافر و نيسكيم واملتاْلي حسان ِإَلاإلو  محمن صلة الرِّ  الزَّكاة
اآلية وطريق االستدالل هبا أنه تعاَل ذكر إيتاء املال يف هذه و " .32"حنوهو  بالعتق اململوك
 .33"فدل على أن يف املال حقا سوى الزكاة ،ُث قفاه بإيتاء الزكاة ،الوجوه

 للحديثالمعنى اإلجمالي 
           الزكاة زيادة على فرضيةحقا  يف مال املسلمنيأن احلديث يدل صراحة على 

قدر املستطاع، وأكد على ذلك  ، وسد احتياجات املضطرينللعامة صاحاملقصد جلب 
؛ حيث ية اليت ذكرها تعقيبا على عبارتهبنص اآلوحث عليه  ،عليه الصالة والسالمالنيب 

أصناف  إَل مشريا مبقتضى اآلية، واخلري والطاعة هلل عزوجل من الْب هذا احلق عد  
 ، والسائلني، ويفوابن السبيل وأصحاب هذا احلق، وهم ذوي القرىب، واليتامى، واملساكني،

 .الرقاب حترير
فك وقد مثلوا له شراح احلديث ب ،أن ال ُيرم السائل املراد من احلديث حق املالو  
وانفاذ حمرتم أشرف  ،وعدم منع املاء وامللح والنار ،وسقي الظمآن ،وإطعام املضطر ،األسري

على أرباب األموال وإجبار  ،على وجوبه العلماء إمجاع، وقد وقع لكوحنو ذ ،اهلالك على
 ، وضرورياهتااحلياةتطلبات حوال ومعارضة حسب األوأصنافه  وا صورهاعتْب وإن  ،أدائه

اليت و ، اليت استشهد هبااآلية الكرمية و وحمل االستدالل صريح قول النيب عليه السالم، 
هذا فدل على أن يف املال  ،ُث قفاه بإيتاء الزكاةاملذكورة،  وجوه ه إيتاء املال يف هذ أشارت

حتقيق مبدأ التكافل  يفو  ،وهو أصل عظيم يف تنظيم احلياة االجتماعية .34الزكاة غري حق
 .االجتماعي

   :األحكام المستفاد  من الحديث
 .الزكاة فريضة من اهلل عزوجل -

                                                           

 ، 1:، دار الفكر، بريوت، لبنان، طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحأبو احلسن القاري، علي ين السلطان حممد،   -32
 . 1303/ 0، م8448 -ه  1088

 .8/122املناوي، الفيض القدير، دار الكتب العلمي، بريوت،   -33
 مكتبة ،  حممَّد إسحاق حممَّد إبراهيم: أبو براهيم الصنعاين، التنوير شرح اجلامع الصحيح، ت  -34

 .028/ 8املناوي، الفيض القدير،  . 82/ 0، م 8411 -ه   1038 ، 1:ض، طدار السالم، الريا



17 
 

ها حسب احلاجة وقدر ودفعها ملستحقي ،الزكاة وجوب إخراج احلقوق املتعلقة باملال غري -
 .الضرورة

            وهم ذوي القرىب، واليتامى، واملساكني، وابن  األصناف املستحقة للمال، -
 .ن كان يف ضيق وحاجةمم موحنوه ،والسائلني، ويف حترير الرقابالسبيل، 

 .إرضاء هلل عزوجل بيان أوجه الْب  -
 .واإلحسان على صلة األرحام  حث -
 .وجوب الوفاء بالعهد   -

 
         




