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وحديث  "مو ثم يأتي الجبلألن يأخذ أحدكم أحب  ": -رضي اهلل عنو-شرح مقدمة الباب وحديث الزبير بن العوام 
 مى ظيره خير لو من أن يسأل أحدا"زمة ع"ألن يحتطب أحدكم ح   :-رضي اهلل عنو-أبي ىريرة 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،هللالحمد 
فف بو عن السؤال الحث عمى األكل من عمل يده والتع"فيذا باب جديد من أبواب ىذا الكتاب المبارك وىو باب 

بعدما ذكر بابًا يتصل بفضل العفاف واالستغناء عن  -رحمو اهلل-، ىذا الباب ذكره المؤلف والتعرض لإلعطاء"
، ىنا يريد أن يقول: "باب جواز األخذ من غير مسألة وال تطمع"ثم ذكر بعد ذلك بابًا آخر وىو  ،الناس والقناعة

ثم بين أنو  ،ن فضل القناعةيناك بي  فن كسب اإلنسان من عمل يده خير لو من أن يأخذ أو من أن يسأل، إ
من الحث عمى العمل من وىنا يبين ما جاء  ،يجوز لإلنسان أن يأخذ من العطاء من غير استشراف وال سؤال

ليستغني عن الناس فيكون متعففًا يحفظ ماء وجيو، قال: قال اهلل تعالى:  ؛كسب اليد وذلك يتصل باألبواب قبمو
وا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتغ وا ِمْن َفْضِل المَِّو{ ََلة  َفاْنَتِشر   .[01]الجمعة: }َفِإَذا ق ِضَيِت الصَّ

ََلة   نيى عن البيع والشراء نييًا يعم سائر ألوان  -عز وجل-أي: صالة الجمعة؛ ألن اهلل ، {}َفِإَذا ق ِضَيِت الصَّ
ََلِة : -عز وجل-االشتغال من عقود اإلجارات والشركات وغيرىا، فقال اهلل  }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمن وا ِإَذا ن وِدَي ِلمصَّ

م َعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو وَ  وا اْلَبْيَع{ِمْن َيْوِم اْلج  ، فالسعي إلى ذكر اهلل بأن يعمل اإلنسان عمى [9]الجمعة: َذر 
وا اْلَبْيَع{}حضور الجمعة وذلك بالمشي إلييا والتطير وما إلى ذلك وال يشتغل عنيا بغيرىا  ، وذكر البيع؛ َوَذر 

ال  كة، وما أشبو وعقد الشر يدخل فيو اإلجارة، وعقد النكاح، فألنو غالب ما يحصل من التعامالت بين الناس، وا 
يعني النداء الثاني  "إذا نودي لمصالة"فكل ىذه العقود باطمة إذا وقعت بعد النداء الثاني من يوم الجمعة،  ،ذلك

 .الذي يكون بين يدي قيام الخطيب
وا اْلَبْيَع{}، المقصود بو الخطبة وكذلك الصالة، {َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَّوِ }  .َوَذر 

وا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتغ وا ِمْن َفْضِل المَِّو{}ثم قال:  ََلة  َفاْنَتِشر  ، بعض أىل العمم كابن حزم حمل ذلك َفِإَذا ق ِضَيِت الصَّ
عمى الوجوب قال: ال يجوز لو أن يبقى في المسجد بعد صالة الجمعة واألمر لموجوب فيجب عميو أن يخرج من 

نما الراجح في ذلك ما قالو الجميور ،ظاىرىاالمسجد، وىذا مبالغة بحمل ىذه اآلية عمى  وىو أن ىذا أمر  :وا 
وا } ،مسبوق بحظر بمنع ،والقاعدة أن األمر لموجوب ولكن ذلك ليس عمى إطالقو فيذا أمر وقع بعد الحظر َوَذر 

ََلة  ، فالبيع محرم بعد النداء الثاني لمجمعة، ثم بعد ذلك أمر بو اْلَبْيَع{ وا ِفي اأْلَْرِض  }َفِإَذا ق ِضَيِت الصَّ َفاْنَتِشر 
أن األمر بعد الحظر يعود فيو " :والقاعدة ،بعد المنع بعد التحريم ،، فيذا أمر بعد الحظرَواْبَتغ وا ِمْن َفْضِل المَِّو{

وا اْلَبْيَع{}ماذا كان حكم البيع والشراء والتجارة قبل المنع قبل قولو:  "الحكم إلى حالتو األولى قبل الحظر  ،؟َوَذر 
وا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتغ وا ِمْن َفْضِل المَّوِ }: -عز وجل-كان مباحًا ليس بواجب، فمما قال اهلل  ، يرجع الحكم {َفاْنَتِشر 

ىذا الذي عميو  ،ىذه ىي القاعدة ،فنقول: ىذا األمر لإلباحة وليس لموجوب ،إلى ما كان عميو قبل الحظر



وا ِفي اأْلَْرِض }: -تبارك وتعالى-أن قولو من السمف جاء عن ابن عباس وجماعة  والجميور، مع أن َفاْنَتِشر 
ألوان من  الذىاب في طمب العمم، وعيادة المريض، وصمة األرحام، حمموه عمىالمراد بو  {َواْبَتغ وا ِمْن َفْضِل المَّوِ 

وا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتغ وا ِمْن َفضْ }م من ىذا العبادات، ولكن اآلية أع ، بأنو قد انقضى األمر الذي من {ِل المَّوِ َفاْنَتِشر 
 .أجمو اجتمعتم

صمى اهلل عميو -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-ثم ذكر الحديث: عن أبي عبد اهلل الزبير بن العوام 
 زمة من حطب عمى ظيره))ثم يأتي الجبل فيأتي بح  مو بمعنى حبالو، أحب   مو(())ألن يأخذ أحدكم أحب  : -وسمم
يوجد في الجبل وفي غير الجبل لكن ربما يكون ذكر الجبل باعتبار أنو أشق، يعني: الحطب ، (0)((...افيبيعي

زمة مشقة أن يقصد إلى الجبال واألماكن الصعبة فيأتي بالحطب منيا، يأتي الجبل فيأتي بح  من حتى مع ما فيو 
مل أن يكون وال سيارة، ويحتة يحمميا ليس معو داب بمعنىمن حطب عمى ظيره، يحتمل أن يكون عمى ظيره 

مو عمى ، فالن باع ظيره يعني باع دابتو، وكأن حم  ظير :دابتو؛ ألن الدابة يقال ليا أي: عمى المراد عمى ظيره
من المشقة، فيو يأتي إلى الجبل ويحمل عمى ظيره أيضًا وعممية االحتطاب عممية  اً ألن فيو مزيد ؛األول أقرب

دمى يداه، ويصيبو ما يصيبو من ت   تد عمى ذلك فإنو، ومن لم يعشاقة جدًّا شاقة، ومن جرب ىذا عرف أنيا
ثم حمل ذلك عمى الظير  ،ع ىذا الحطب وربطو من أجل أن يتسق في رباط واحدثم جم   ،واءالعناء والتعب والأل
اسدًا وقد ال يجد فيأتي بو وقد أرىقو وأثقمو حتى يبيع وقد ي شترى وقد ال ي شترى، قد يكون ك جدًّا،وىو شيء شاق 
 .فيو ثمنًا مجزئاً 

خص الوجو؛ ألنو  :، يكف بيا وجيوأعطوه أو منعوه(( ،))فيكف اهلل بيا وجيو خير لو من أن يسأل الناسقال: 
ذا استحى اإلنسان  ،ولذلك يظير عميو آثار الحياء ؛يقابل بو ،و بوج  اوىو الذي يو  ،أشرف شيء في اإلنسان وا 

 .و؛ ألنو بالسؤال يريق ماء وجيو، يصيبو من الذل ما ال يقادر قدرهصرف وجيو لربما، فيكف وجي
ىنا ليست أفعل تفضيل؛ ألنو ال مقارنة بين أن يعمل اإلنسان ويكتسب ويأكل من  "خير"، و))خير لو((قال: 

ر ىنا ليست أفعل تفضيل يعني ليست بمعنى أخير؛ ألن أفعل التفضيل كسب يده وبين أن يسأل الناس، فخي
نما المقصود بيا مطمق االتصاف  ،تكون بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدىما ، يمكن أن يكون ))خير لو((وا 

مع أن بعض ىؤالء لو حسب  ،ذلك باعتبار نظر المخاطب الذي يظن أنو يكتسب من غير تعب إذا سأل الناس
ىؤالء  -عافى اهلل الجميع-ئر والتعب الذي يمقاه لعرف أنو لربما لو باع أو اشترى لكان خيرًا لو، انظر الخسا

 ،ىس بالسياراتدالذين يقفون عند اإلشارات امرأة إلى وقت متأخر من الميل تتعرض ألنواع األخطار أقل ذلك ال
بة متعبة مرىقة ألقداميم ولنفوسيم وفي قمق و ء، فيؤالء حينما يذىبون بعممية د..غير االبتزاز وغير ،وأطفال

ىؤالء أن يوزعوا عمى الناس مطوية أو من وخوف وتوجس ما الذي يحصل؟ ىذا عناء وعمل شاق لو ط مب 
العمل واألخطار التي يتعرضون  وقات وأعطوا ألوفًا لما كان يكافئإعالنًا أو نحو ذلك بيذه الطريقة وفي ىذه األ

وىذا يقول كممة غير  ،وىذا ما يمتفت ،وىذا ما يرد ،سان يريق ماء وجيو ىذا يغمق النافذةليا فضاًل أن يكون اإلن

                                                 

 (.0740لبخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن المسألة، برقم )رواه ا (0)



فالشاىد ىذا خير لو  ،-نسأل اهلل العافية-ذلك  ان أحيانًا يعتاد عمى أمر ويستمرئجيدة وال موزونة، لكن اإلنس
 .عمى كل األحوال ،من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

صمى اهلل -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  -وىو يشبو ىذا-الحديث اآلخر  رثم ذك
، متفق (0)زمة عمى ظيره خير لو من أن يسأل أحدًا فيعطيو أو يمنعو(())ألن يحتطب أحدكم ح  : -عميو وسمم

 .عميو
ر يضطر معو إلى وىذا كمو يدل عمى أن اإلنسان يستغني عن الناس يعمل ويكتسب ويرفع نفسو وال يدخل في أم

أو  ،سؤال الناس، بمعنى أن من الناس من يتساىل في الديون مثاًل يريد أن يعمل أعمااًل كبيرة أكبر من طاقتو
مكانو تو ثم يتحمل افيشتري سيارة بالديون، أو يسكن مسكنًا أكثر من إمكان ،أن يركب مركوبًا أكثر من قدرتو وا 

يأتي إلى فالن وفالن وفي حال تعرفونو، لكن اإلنسان ثم بعد ذلك  ،ثم ي يدد بالحبس ،ثم ي طالب بيا ،الديون
يتصرف في دنياه ىذه بقدر ما عنده من إمكانات، الجوع يمكن أن ي سد بكسرة من الخبز يابسة وال ينبغي أن 

العزيز ويشبع منيا الفطور والغداء والعشاء، عمر بن عبد  اتحتاج إلى الناس، يمكن لإلنسان أن يشتري بلاير خبزً 
أخذ شيئًا من تمر وسأل من حضره قال: أما ترى أن ىذا يكفي لمرجل إلى ليمتو؟ قال: نعم، فيمكن لإلنسان أن 
يأتي بقميل من التمر يكفيو لمدة شير كامل، وىذا التمر يمكن أن ي شترى بسعر زىيد وال يسأل الناس شيئًا، بداًل 

تين بعشرة ممكن، بداًل من أن يمبس غترة بمائة وس ايمبس ثوبً ومائة وثمانين  ،بمائة وسبعين امن أن يمبس ثوبً 
من يمكن بدون، يستطيع اإلنسان أن يمشي بدون غترة، لكن من الناس و  رياال يمكن أن يمبس غترة بخمسة عشر

وىو  ،الزم يمبس من الثياب الزم مفصمة وليست جاىزةلكن دخل،   ما عنده  ا، يعني: تجد الرجل فقيرً يورط نفسو
أن البد  ،ما عنده دخل الزم التفصيل، والزم يمبس مركات معينة في الغتر -أعرفيم-عنده دخل أصاًل  ما

طالب عمم أحيانًا وىذا ليس من لبسو أصاًل وليس من  ،رأيناىم ،ي حاكي أىل البمد، ىذا موجود في أناس نعرفيم
رة ويبيعيا عمى آخر بالدين وىي أصاًل زيو لكن ىو يريد ىكذا أن ال يوجد فرق بينو وبين اآلخرين، يأخذ سيا

جاءتو من ديون من سؤال ومن صدقات ثم يذىب إلى فالن وفالن، وفالن عميو دين ولربما يكون ىذا اإلنسان 
. والدين في ماذا؟ في عميو دين .. : فالنفيتعاطف الناس، فيقولمن الناس الذين وقع ليم كارثة في بمدىم 

ذة في اتء يستوفي يقول: خذىا وأنا أدبر قيمتيا، ما ييمك أنا أعرف المشايخ واألسي ىو باعيا لو، جاالسيارة الذ
ل الدين في ماذا؟ قال: دين، إذا اضطر ئوبيذه الطريقة يستوفي لنفسو، فإذا س   ،الجامعة ىم يعرفونني ويعطونني

ىو ما يممك شيئًا، خذىا باعيا لو و  ،قال: اشترى سيارة، من أين اشتراىا؟ ثم بعد ذلك تكتشف أنو اشتراىا منو
، القيمة عميو كيف؟ بيذه الطريقة، فيذا مرض  .والقيمة عمي 

صدق ني، يا فالن ساعدني، يا فالن تض  فالن أقر   ،اإلنسان يرفع نفسو ال يحتاج إلى الناس، ال تقف ىذا الموقف
، يا فالن ما عندكم زكاة، ال، تستطيع أن  وتستطيع أن تسكن في  تركب سيارة بسعر الميم أنيا توصمك،عمي 

لكن كثير من الناس لربما نفسو ال تطاوعو  ،شقة إيجار بسعر مناسب زىيد تكنك عن المطر والشمس والحمد هلل
وليذا كثير من الناس يقولون: عمينا ديون نحتاج زكاة، نريد زكاة، الديون في ماذا؟  ،عمى ىذا، ولربما يتساىل

                                                 

(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب كراىة المسألة لمناس، 4147رواه البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعممو بيده، برقم ) (0)
 (.0174برقم )



والدين في ماذا؟ و ما نعطييم؟ طيب أناس نعطييم من الزكاة أ ،نكثير من الناس يسأل يقول: فالن عميو دي
ويأتي يقول:  ،ومميون وخمسمائة بالفيصمية ،بمميون وأربعمائة ةف م  يبني  ،ةم  نعرف أن بعضيم يشتري ف  نحن 

 :ويقول ف مة: ىل نعطيو؟ جاءنا إنسان باني بعض الناس يستفتون يقولون !،أعطوني زكاة، معقولة يا جماعة
في األحياء الغالية بيذه القيمة وحتى لو غير  مالف   أن يبنواطوني زكاة، يا أخي إذًا كل المجتمع يحتاجون أع

ويركب  ،يرضاىا في أي حي يختاره ف م ةد مميون وأربعمائة يبني لو أي كل واح ،أعطوني زكاة :ويقول ،غالية
إنسان لحقتو ديون في جائحة في أمور البد  ،لزكاةى من اعط  وعميو دين، ىذا ال ي   اسيارة بأربعمائة وخمسين ألفً 

  ى.ىذا الذي ي عط   لحياة ونحو ذلكمنيا من ضرورات ا
ياكم بفضمو -عز وجل-نسأل اهلل  ياكم العفاف  ،أن يغنينا وا  وأن يصمح أحوالنا وأحوال المسممين، ويرزقنا وا 

 والغنى.
  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 


