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هذا احلديث حديٌث عظيٌم اشتمل على مجلٍة من املسائل املتعلقة بالزكاة، ففيه بيان ملسألة منع الزكاة خبالً، 
غري، وفيه وفيه مسألة بعث السعاة جللب الزكاة وأخذها ممن وجبت عليهم، وفيه التوكيل يف إخراج الزكاة عن ال

 -رضي هللا عنه وأرضاه  -تعجل من العباس بن عبد املطلب   جواز تعجل الزكاة على القول بأن رسول هللا
زكاته حلولني، وفيه دليٌل على إسقاط تعزير من منع الزكاة يف املسألة اخلالفية املشهورة، وقد وقع هذا احلديث 

على الصدقات، ويف هذه اجلملة دليٌل  -رضي هللا عنه  -حينما بعث عمر بن اخلطاب   من رسول هللا
على أنه جيب على األئمة أن يبعثوا السعاة إىل الناس لكي يطالبوهم حبق هللا يف الزكاة، وال جيوز التساهل يف 

ختيار األمناء األْكفاء ذلك؛ ألنه تعطيٌل لركٍن من أركان اإلسالم، بل ينبغي تفقد السعاة والقيام عليهم وا
ا بأحكام الزكاة، وأن يكون أميًنا، فغري 

ً
الذين هم أهٌل للقيام هبذه املسؤولية، فيشرتط يف الساعي أن يكون عامل

األمني ال يصلح للقيام هبذه املسؤولية، وكذلك اجلاهل؛ ألنه إذا كان جاهاًل أخذ من الناس ما ال جيب 
م فأسقط عنهم ما أوجب هللا وفرض، كذلك يشرتط فيه األمانة؛ ألنه يف أمواهل عليهم، أو ضيع حق هللا 

لعمر يشتمل على تزكيٍة هلذا  -عليه الصالة والسالم  -ال حيفظ األموال إال من كان أميًنا حافظًا هلا، فبعثه 
هللا رضي  -اختاره هلذه األمانة العظيمة، وقد كان عمر بن اخلطاب   الصحايب اجلليل حيث إن رسول هللا

فيه من الصفات واخلصائص ما يؤهله لذلك، فقد كان على علٍم وعمٍل وخوٍف ووجٍل وكان على قوٍة  -عنه 
يف احلق، ولذلك قال بعض العلماء: يستحب اختيار القوي الذي ال عنف يف قوته واللني الذي ال ضعف يف 

بن اخلطاب اخلالفة وأخذ يبعث لينه، فيكون شديًدا بدون عنٍف ويكون ليًنا بدون ضعٍف، وملا ويل عمر 
السعاة قال ذات يوٍم: "اللهم إين أشكو إليك ضعف األمني وقوة اخلائن" فمن أصعب األمور بعث السعاة 

وهو قرن  -يف خري القرون  -رضي هللا عنه  -جللب هذا احلق العظيم، فقد اشتكى منه عمر بن اخلطاب 
ف األمني" يعين: إذا بعثت أميًنا ديًنا صاحلًا فيه طيبٌة وفيه فيقول: "اللهم إين أشكو إليك ضع -  رسول هللا

خرٌي تساهل يف جلب املال، وإذا بعثت القوي الشديد رمبا قصر الناس وعنف عليهم حىت يأخذ احلق وزيادًة، 

على  - رضي هللا عنه - عمر قال: بعث رسول هللا  - رضي هللا عنه - عن أيب هريرة - 286 ]
: ) ما فقال رسول هللا . وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول هللا  ،الصدقة. فقيل: منع ابن مجيلٍ 

تبس أدراعه وأعتاده وقد اح فإنكم تظلمون خالًدا، وأما خالد   إال أن كان فقريًا فأغناه هللا؟ ينقم ابن مجيلٍ 
يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل : ) هللا  وأما العباس فهي علي ومثلها (. مث قال رسول يف سبيل هللا،

؟ ( [.صنو أبيه
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 فهو يقول: "اللهم إين أشكو إليك ضعف األمني وقوة اخلائن" وليس املراد اخليانة اليت هي من كل وجٍه، إمنا
بالتزامه، فكأنه فرط وضيع يف أمانته فوصف  مراده: أن يتجاوز يف قوته إىل درجٍة يضيع فيها ما أمره هللا 

كان من هديه أن يبعث السعاة إىل الناس، وبعث الساعي إىل    باخليانة من هذا الوجه. املقصود: أن النيب
كاٌم، فلو أن الساعي قدم على املدينة أو الناس من أجل صدقة اإلبل والبقر والغنم ترتتب عليه مسائل وأح

على القرية أو على املاء يف يوم اجلمعة وكانت الغنم يف يوم اخلميس مئًة وعشرين، فلما أصبح ولدت شاة 
فأصبحت مئًة وإحدى وعشرين: وجبت شاتان، فقدومه على الناس ترتتب عليه املسائل وترتتب عليه 

وال جيوز التقصري يف ذلك والتساهل فيه؛ ملا فيه من إضاعة هذا احلق األحكام، ولذلك ال بد من بعث السعاة 
 العظيم والركن الثالث من أركان الدين احلنيف.

اختلف يف اسم هذا الرجل، فقيل: إنه ال يعرف له اسٌم، فهو من الصحابة الذين  ] منع ابن مجيل [وقوله: 
هللا، وقيل: محيٌد، وقيل غري ذلك. هذا الرجل قيل إنه   ال يعرفون إال بآبائهم، وقال بعض العلماء: إن امسه عبد

. ] ) وما ينقم ابن مجيٍل إال أن كان فقريًا فأغناه هللا من فضله ( [:  كان من املنافقني، ولذلك قال
فقالوا:    چ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ      ڦ ڦ ڦ چفيه نزل قوله تعاىل:  وقال بعض أئمة التفسري:

 وامتنع من دفع الزكاة، وللعلماء فيه قوالن: من اخلري واملال فكفر نعمة هللا  كان فقريًا فأعطاه هللا 
فقالوا: إنه قال:  چ چ چ چ چ ڃ چقال بعضهم: إنه تاب بعد نزول آية التوبة؛ ألن هللا قال: 

 عليه. تائًبا طيبًة هبا نفسه فتاب هللا   استتابين هللا فأنا تائٌب، وجاء بزكاته إىل رسول هللا
 وامتنع من دفع الزكاة، وهللا أعلم باحلقيقة. -والعياذ باهلل  -ومنهم من قال: إنه أصر على النفاق  

مل يطالبه، إذا قلنا: إنه تاب، ال إشكال يف   فالشاهد: أن هذا الرجل امتنع من دفع الزكاة، فكون النيب
احلديث، لكن إذا قلنا: إنه مل يتب، حينئٍذ يرد السؤال يف حكم من منع الزكاة، فاملانع للزكاة إما أن مينعها 

، وإما أن مينعها جاهالً بذلك الوجوب فيقول: -والعياذ باهلل  -جحوًدا بوجوهبا ويقول: ال أقر أن الزكاة واجبٌة 
كاة، أي زكاٍة تطالبونين؟ وهو ال يعرف أن هللا فرض عليه الزكاة، وإما أن مينعها خباًل وشحًّا وهو مقرٌّ ال ز 

معرتٌف بفرضية هللا هلا. فإن منعها جحوًدا: فشأنه كشأن أهل الردة الذين جحدوا فرضية الزكاة وقالوا: مات 
والعياذ باهلل  -ذا فعل ذلك: فقد كفر باهلل ورسوله ، فإ-  يعنون رسول هللا -الذي أمرنا أن ندفع الزكاة إليه 

على أن من أنكر املعلوم من الدين بالضرورة، كأركان اإلسالم وشرائعه  -رمحهم هللا  -، وقد أمجع العلماء -
 -املعروفة الظاهرة إذا علمها واطلع عليها: أنه كافٌر مرتدٌّ يستتاب، فإن تاب وإال قتل، وقد أمجع الصحابة 

، وقد أشار -رضي هللا عنه  -على ذلك حينما قاتلوا أهل الردة مع أيب بكر الصديق  -هللا عليهم  رضوان
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رضي هللا عنه إىل أن سبب قتاهلم كان مبنيًّا على إنكارهم هلذه الفرضية حيث قال: "وهللا ألقاتلن من فرق بني 
 الزكاة والصالة، وإهنا لقرينتها يف كتاب هللا". 

اًل وقال: أي زكاٍة؟ ومن أمثلة ذلك: من يسلم حديثًا، فإذا أسلم وكان جاهاًل بشرائع أما إذا منعها جه
اإلسالم ووجبت عليه الزكاة وهو ال يعلم: فإنه يُعلَّم وتقام عليه احلجة، فإذا أداها فال إشكال، وإال كان 

 حكمه حكم األول.
، فإنه إذا فعل ذلك آذنه هللا -والعياذ باهلل  -ا أما احلالة الثالثة، وهي: أن ميتنع من دفع الزكاة خباًل وشحًّ 

 -والعياذ باهلل  -بعقوبته عقوبة الدنيا وعقوبة اآلخرة، فأما عقوبة الدنيا: فإن هللا ميحق الربكة من املال ويعقبه 
، وأما يف -والعياذ باهلل  -وانتهك حدوده يسر للعسرى  يف نفسه حرمانًا من اخلري؛ ألن من عصى هللا 

أنه يعذب مباله، فتصفح له الذهب والفضة   أخرب يف كتابه وكذلك على لسان رسوله خرة: فإن هللا اآل
يصفح له صفائح من ناٍر يكوى هبا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأمحيت يف يوٍم كان مقداره 

 -رضي هللا عنه  -مخسني ألف سنٍة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار، ففي الصحيح عن أيب هريرة 
: ) ما من صاحب ذهٍب وال فضٍة ال يؤدي زكاهتا إال صفحت له صفائح من ناٍر  قال: قال رسول هللا

يكوى هبا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأمحيت يف يوٍم كان مقداره مخسني ألف سنٍة، مث يرى 
قرقٍر ال يفقد منها سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار. وما من صاحب إبٍل ال يؤدي زكاهتا إال بطح هلا يف قاٍع 

فصياًل جيدها أوفر ما تكون، تطؤه بأخفافها وتعضه بأنياهبا، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أوالها يف يوٍم  
 كان مقداره مخسني ألف سنٍة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار (. ويف احلديث الصحيح عن النيب

يؤدي زكاهتا إال صور له شجاًعا أقرع يأخذه بلهزمتيه، ويقول له:  : ) أنه ما من صاحب ذهٍب وال فضٍة ال
، قال بعض العلماء: إن هذا العذاب األخري يكون يف القرب، -والعياذ باهلل  -أنا كنزك، أنا مالك ( فيعذب به 

ا بالنسبة . هذ-نسأل هللا السالمة والعافية  -وأما العذاب األول فإنه يكون يف عرصات يوم القيامة يف احلشر 
 لعقوبة اآلخرة، أما عقوبة الدنيا: فالعلماء هلم يف هذه املسألة قوالن:

قال بعض العلماء: كل من امتنع من دفع الزكاة فإنه تؤخذ منه الزكاة بالقوة، ويؤخذ معها شطر ماله عزمٌة من 
واستدلوا مبا جاء عن ، -كما هو مذهب احلنابلة   -، وهذا القول اختاره طائفٌة من العلماء  عزمات هللا 

: ) إنا آخذوها -عليه الصالة والسالم  -أنه ملا أخرب عن الرجل الذي امتنع من دفع زكاته قال :  النيب
وشطر ماله عزمٌة من عزمات ربنا ( فقوله: "إنا آخذوها" أي: الزكاة "وشطر ماله" يدل على أنه يشطر ماله 

 اء: ال يؤخذ من ماله إال الزكاة؛ ألن مال املسلم حمرتٌم، وهللا فيؤخذ منه من باب التعزير، وقال مجهور العلم
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فرض عليه الزكاة فإذا امتنع أجرب على إخراجها، وليس يف املال حقٌّ زائٌد على هذا احلق. واألولون استدلوا 
 باحلديث الذي ذكرناه، وهذا احلديث حسنه بعض العلماء وسئل عنه اإلمام أمحد فقال: "إنه حديٌث صاحل

. لكن السؤال: لو قلنا إنه يؤخذ شطر املال، -رمحة هللا عليهم  -اإلسناد" وصححه احلاكم وغريه من األئمة 
فهل يؤخذ شطر ماله كله أو يؤخذ شطر املال الذي منع منه؟ وتوضيح ذلك: لو أن رجاًل عنده ذهٌب وفضٌة، 

من الذهب والفضة؟ أو يؤخذ نصف  فامتنع من دفع زكاة الذهب ودفع زكاة الفضة، فهل نأخذ نصف أمواله
 :-رمحهم هللا  -ماله من الذهب الذي منعه؟ وجهان للعلماء 

 قال بعض العلماء: يؤخذ نصف ماله من املال الذي منعه.
 ومنهم من قال: يؤخذ نصف ماله كله، سواًء أدى يف الثاين الزكاة أومل يؤده.

تنع من أداء زكاته، أما املال الذي دفع زكاته فإنه ال والصحيح: األول: أن يؤخذ نصف ماله من املال الذي ام
جعل العقوبة مرتبًة على املال. ويف حديثنا أن ابن مجيٍل ملا امتنع من الزكاة مل يأخذ   يؤخذ شطره؛ ألن النيب

عن منه شطر املال، قالوا: فهذا يدل على أنه ال يشطر مال املانع أو املمتنع من أداء الزكاة، وأجيب   النيب
عليه،  ذلك: بأن ابن مجيٍل قد تاب على قول طائفٍة، كما ذكر الفاكهاين وروى أنه تاب وتاب هللا 

 وحينئٍذ: ال يكون يف احلديث دليٌل على إسقاط هذا التعزير. 
أخذ نصف املال أمٌر راجٌع لإلمام، إن رأى من املصلحة أن يأخذه أخذه يف قول بعض العلماء، وقال بعض 

: "عزمٌة من عزمات ربنا" وظاهر احلديث يدل -عليه الصالة والسالم  -جيب األخذ وذلك لقوله  العلماء: بل
 على أهنا تؤخذ، وأهنا عقوبٌة تعزيريٌة الزمٌة وليست بعقوبٍة تعزيريٍة ختيرييٍة.

فيه  ( [] ) وما ينقم ابن مجيٍل إال أن كان فقريًا فأغناه هللا من فضله؟ : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
عليه وأن يؤدي حق هللا يف هذه النعمة،  دليٌل على أنه ينبغي للمسلم إذا وهبه هللا نعمًة أال يكفر نعمة هللا 

قال هذه الكلمة   [ رسول هللا 02:61... سواًء كانت النعمة من نعم الدنيا أو كانت من نعم الدين ]
ن ونعمة الدنيا، فيلتحق بذلك من وهبه هللا نعمًة من وهي من حيث املعىن واملضمون عامٌة شاملٌة لنعمة الدي

نعم الدين: كالعلم، فإنه ال ينبغي له أن يبخل عن أداء حق هللا يف العلم، فيمنع الناس أو ميتنع عن تعليمهم 
عليه، فاملنبغي عليه أن  وتوجيههم وإرشادهم وداللتهم إىل اخلري، فإنه إذا فعل ذلك فقد كفر نعمة هللا 

، وأبلغ يف  وأن يكون قريًبا من الناس وأن يبذل علمه للقاصي والداين؛ حىت يكون ذلك أرضى هلل  يتواضع
. وكانوا يقولون: تعرف بركة العلم بنشره، -سبحانه وتعاىل  -حصول الدرجات العلى والثواب العظيم من هللا 

حينما أغناه بذلك العلم؛ ألن فضل  فمن رزقه هللا نشر علمه وانتفع الناس بعلمه، فإنه قد محد فضل هللا 
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هللا يشمل فضل الدين وفضل الدنيا ويدخل يف ذلك حىت احلوادث البسيطة اليت مير فيها حىت طالب العلم: 
فقد يأتيهم الرجل اجلاهل يسأهلم عن مسألٍة سهلٍة، يسأل طالب العلم ولو كان مبتدئًا يف طلب العلم وعنده 

جعل  من جوابه أو يفر عنه أو يرتكه حىت يبني له ما سأل عنه؛ ألن هللا  جواهبا، ال ينبغي عليه أن ميتنع
على العامل مسؤولية أن يبني العلم وال يكتمه، وأن يدل عليه وال حيرم سائله إذا سأله، حىت قال العلماء: من 

اس، وهكذا ذكروا حق اجلاهل على العامل أن جييبه إذا سأل، فال جيوز كتمان العلم وال جيوز البخل به على الن
يف نعمة اجلاه، فمن أعطاه هللا جاًها فكانت له مكانٌة بني الناس، وكان من الذين إذا شفعوا ُشفعوا وإذا سألوا 
أعطوا وإذا التمسوا خريًا سهل هلم وفتحت هلم أبوابه، فال ينبغي عليه أن يبخل على الناس هبذا الفضل إال إذا 

بعرضه أو تزري به وتضره، فهذا أمٌر آخٌر، لكن املراد: أن ينفع الناس  ترتبت على ذلك مفاسد متس بدينه أو
جباهه حىت قال بعض احلكماء: صدقة اجلاه: الشفاعة، أي: إذا أعطاك هللا مرتبًة ومنزلًة بني الناس وأحبك 

من  الناس وقدروك، فإن صدقة هذه النعمة وهذا الفضل الذي وهبك هللا إياه وأنعم به عليك: أن حتسن إىل
وندبه حيث يقول: ) اشفعوا تؤجروا، ويقضي هللا على   حيتاجه وأن تبذل الشفاعة؛ استجابًة ألمر النيب

 لسان رسوله ما شاء (.
فيه دليٌل على أنه يشرع للمسلم أن يدافع  ] ) إنكم تظلمون خالًدا ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

عن حق أخيه املسلم وأن يذب عن عرضه بالغيب، وال يسمح ألحٍد أن يتكلم يف عرض أخيه املسلم خاصًة 
: إذا عرفه باخلري واالستقامة والصالح فإنه جيب عليه أن يبني ما يعلمه عن اإلنسان؛ ألهنا شهادٌة وهللا يقول

علمه عن إخوانك املسلمني من اخلري والرب والصالح شهادٌة وال جيوز فالذي ت  چ گ گ گ ک ک چ
أن تكتمها إذا رأيت من شهد خبالفها، فإذا سكتي عن ذلك فقد ظلمت أخاك املسلم، وباألخص إذا كان 
ممن هلم حق عليك: كالوالدين والرحم، أو أعظم حقًّا: كالعلماء وطالب العلم والدعاة، فالسكوت عن 

تهكة وحقوقهم املغتصبة ال شك أن صاحبه يبوء بإمٍث عظيٍم؛ ألن السكوت عن الباطل كاإلقرار، أعراضهم املن
فالذي جيلس يف اجمللس الذي تنتهك فيه حرمة العلماء أو ينتقصون وال يذب عن أعراضهم وال يذكر فضلهم، 

م العلماء الذين هم ورثة فإنه قد ضيع حق هللا عليه وضيع حق هللا يف أحب اخللق إىل هللا بعد أنبيائه، وه
 ذب عن عرض خالٍد، وقال لعمر وقال ملن نقل له عن خالٍد خالف ما يعلمه قال:   األنبياء. فرسول هللا

باحلق، فإذا  –عليه الصالة والسالم  -ووصفهم بالظلم، وهذا يدل على شدته  ] ) إنكم تظلمون خالًدا ( [
 علمت أن أخاك مظلوٌم تقول: إنك قد ظلمت أخاك.
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"احتبس" إما أن يكون وقًفا وحينئٍذ  ] ) إنكم تظلمون خالًدا، فقد احتبس أدرعه وأعتده يف سبيل هللا ( [
الوقف ال يزكى، ويكون دلياًل على أن األوقاف ال تزكى خاصًة إذا كانت موقوفًة على املساكني، وإما أن 

: مطلق االحتباس، وإذا كان مراده مطلق االحتباس تكون هذه األدرع -عليه الصالة والسالم  -مراده يكون 
، فتكون يف حكم  مبثابة القنية، أي: اقتناها خالٌد ومل يقصد هبا التجارة وإمنا قصد هبا اجلهاد يف سبيل هللا 

" املراد به الوقف: فيه دليٌل على أن من قال: أموال القنية اليت ال جتب زكاهتا. وعلى القول بأن قوله: "احتبس
بذلك حينما قال لعمر يف ماله  -عليه الصالة والسالم  -"حبيست" أنه يكون داالًّ على الوقفية، وقد صرح 

خبيرب: ) إن شئت حبست أصلها ( فدل على أن الوقف يصح بلفظ التحبيس، فلو أن رجاًل قال يف وصيته: 
بيانه يف باب  -إن شاء هللا  -ٍذ يكون وقًفا، ويكون ثلث ماله وقًفا، كما سيأيت حبست ثلث مايل، فإنه حينئ

 الوقف.
فيه دليٌل على مشروعية وقف املنقول؛ ألن األدرع  -على القول بأن هذه اجلملة يراد هبا الوقف  -وفيه دليٌل 

ال يشمل املنقوالت، ف -كالبيوت واألرضني   -مما ينقل، خالفًا ملن قال: إن الوقف خيتص بالعقارات 
والصحيح: أنه يشمل املنقوالت، فيجوز للمسلم أن يوقف الكتب ألهنا منقولٌة، وجيوز أن يوقف غريها مما فيه 

 مصلحٌة ومنفعٌة ويبقى، وميكن وقف منافعه وتسبيل منافعه على األصل املعروف يف األوقاف.
عليه الصالة  -فيه دليٌل على كرم خلقه  ( [ ] ) وأما العباس فهي علي  : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

حفظ عليه   ، فإن العباس عم النيب-صلوات هللا وسالمه عليه  -وحفظه حلقوق قرابته وآله  -والسالم 
يف هذا، قال بعض العلماء:  -رمحهم هللا  -الصالة والسالم له حرمته وحقه وأدى احلق عنه، واختلف العلماء 

، فاألحاديث اليت وردت أنه تعجل   ه، ولكن مل يصح يف ذلك حديٌث عن النيبإن العباس قد تعجل زكات
فدل  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الزكاة من العباس فيها ضعٌف، وقد أجاب العلماء: بأنه دفع الزكاة عن العباس 

 الزكاة وأنه جيوز على مشروعية دفع الزكاة عن الغري من القرابة، يكون فيه أصٌل ودليٌل على مشروعية الوكالة يف
لإلنسان أن يؤدي زكاة غريه، ولكن بشرط أن يعلم ذلك الغري ويستأذنه؛ ألن الزكاة عبادٌة، والعبادة ال تصح 

أخرج الزكاة ومل يستأذن العباس؟ قيل باخلصوصية؛ لقوله تعاىل:   إال بنيٍة، وإذا قيل: كيف رسول هللا
خبالف غريه من سائر  -عليه الصالة والسالم  -فله خصوصيٌة  چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ

األمة، فلو أن رجاًل علم أن أباه مل يدفع الزكاة وأراد أن يرفق بأبيه فيدفع الزكاة عن أبيه: ينبغي أن خيرب أباه 
ثابة التوكيل، أواًل؛ ألن الزكاة تفتقر إىل نيٍة، ويقول له: سأخرج الزكاة عنك، فإذا استأذنه وأذن له كان ذلك مب

 فيخرج الزكاة وكالًة عنه.
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قال   ، وأنه ينبغي للمسلم أن حيفظ حقوقهم؛ ألن النيب  ويف هذا احلديث دليٌل على حرمة آل النيب
يذكره حبق عمه عليه، وال شك أن النصوص يف كتاب  ] ) أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ( [لعمر: 

  ، فمن ُعلم بثبوت نسبه إىل رسول هللا  قرابة رسول هللا قد عظمت أمر  هللا وسنة رسول هللا
فإنه يقدر وجيل يف   فالواجب حفظ حقه، وهذا هو هدي السلف الصاحل، فمن علم أنه من آل بيت النيب

احلدود الشرعية دون غلوٍي وال إجحاٍف، فمن أجحف هبم وانتقصهم: ففيه شبٌه من اليهود الذين انتقصوا أنبياء 
زدروا ذراريهم وقتلوهم، ومن غاىل فيهم وبالغ فيهم: ففيه شبٌه من النصارى كما ذكر أهل العلم. فعلى هللا وا

: ) إمنا فاطمة بضعٌة -عليه الصالة والسالم  -، قال   املسلم أن يكون وسطًا حيفظ حقوق آل بيت النيب
وقرابته حىت  -عليه الصالة والسالم  -مين، يريبين ما راهبا ويؤذيين ما آذاها ( فهذا يدل على عظيم حق آله 

وجيلهم  إنه جعلهم كالقطعة منه فقال: "يريبين ما راهبا ويؤذيين ما آذاها" فيحبهم املسلم حلب هللا 
ويقدروهنم   أهنم كانوا يكرمون آل بيت النيب  ويكرمهم، وثبت يف احلديث الصحيح عن أصحاب النيب

وكان  -حىت يف اجملالس، فقد جاء حينما دخل علي بن احلسني على جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه وأرضاه 
حينما أخذ خبطام  -رضي هللا عنهما  -فأكرمه وأجله وأحسن جملسه، وكذلك ابن عباٍس  -قد كف بصره 

قال ابن عباٍس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، دابة زيٍد وهو خارٌج من بيته، أمره زيد فرفع يده إليه فقبلها ف
]....[. -صلوات هللا وسالمه عليه  -وقال زيٌد: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا 




