بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين
( )3الحديث الثاني حديث أبي ِسروعة" :صميت وراء النبي -صمى اهلل عميه وسمم"..-
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فيذا ىو الحديث الثاني في "باب المبادرة إلى الخيرات" عن أبي سروعة عقبة بن الحارث -رضي اهلل تعالى

عنو ،-وبعضيم يقول :إن أبا سروعة ىو أخ لعقبة وليس ىو عقبة ،يقول" :صميت وراء النبي -صمى اهلل عميو

وسمم -بالمدينة العصر فسمم ثم قام مسرًعا ،فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائو"(.)1
"قام مسرًعا" يعني كأنو -عميو الصالة والسالم -غير عادتو فمم يتميل ،وكان يأمر أصحابو -رضي اهلل تعالى

عنيم -أن يتأخروا في الخروج من المسجد من أجل أن يخرج النساء قبميم ،فبادر النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
إلى الخروج قبميم حتى إنو احتاج إلى أن يتخطى رقابيم ،وىذا التخطي في ىذه الحالة -مع أن تخطي الرقاب

أمر في غاية األىمية حمل النبي -صمى اهلل عميو وسمم -عمى ىذا اإلسراع ،يقول:
منيي عنو -يدل عمى أن ًا
البد أن ىناك من األمور الميمة
"فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائو ،ففزع الناس من سرعتو -خافوا ّ
مبينا ليم سبب ىذا
المزعجة ما حممو عمى ىذا اإلسراع ،-فخرج عمييم فرأى أنيم قد عجبوا من سرعتو فقال ً

شيئا من تبر عندنا)).
اإلسراع والمبادرة(( :ذكرت ً
ذىبا عنده في بعض حجر نسائو ،التبر ىو الذىب ،وبعضيم يقول :ىو الذىب الذي لم يصغ،
يعني أنو تذكر ً
وانما ىو قطع من الذىب ،أو الذىب الخام ،فالحاصل أنو ذىب غير مصوغ ،فرأى أنيم قد عجبوا قال(( :ذكرت

شيئا من تبر عندنا ،فكرىت أن يحبسني ،فأمرت بقسمتو)) رواه البخاري.
ً
((كرىت أن يحبسني)) يحتمل أن يكون المعنى كره أن يشغمو التفكير فيو ،فيكون ذلك صرفًا لو عما ىو بصدده
من ذكر اهلل والتقرب إليو ،واقبال القمب عميو -عز وجل ،-فيكون القمب مشغوالً بيذا الذىب ،وقد يكون المراد
((فكرىت أن يحبسني)) أي :أن ىذا مال ال يحق حبسو ،فإذا حبسو العبد وأخره عن المحتاجين فإن ذلك قد

سببا لمحاسبة العبد ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :األكثرون ىم األقمون يوم القيامة إال من قال
يكون ً
ىكذا وىكذا وىكذا))(.)2
فالحاصل أن اإلنسان يطول حسابو بقدر ما عنده من األموال واألمالك وما أشبو ذلك ألنو يحاسب عن أشياء

كثيرة ًّ
يعا.
جدا ،بخالف الذي يأتي وليس عنده شيء كثير فحسابو ينتيي سر ً

( )1رواه البخاري ،كتاب األذان ،باب من صمى بالناس ،فذكر حاجة فتخطاىم ،برقم (.)151
(  )2رواه البخاري ،كتاب الرقاق ،باب قول النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-ما يسرني أن عندي مثل أحد ىذا ذىبا)) ،برقم
(.)9702

تبر من
يقول(( :فكرىت أن يحبسني فأمرت بقسمتو)) رواه البخاري ،وفي رواية لو(( :كنت خمفت في البيت ًا
الصدقة فكرىت أن أبيتو))( )1كره أن يبيتو :يعني أن يبيت عنده ،واذا كان ىذا من الصدقة بمعنى الزكاة فإن ىذا

أيضاً يدل عمى أن الزكاة ال يجوز تأخيرىا بحال من األحوال ،ينبغي أن توصل إلى المحتاجين ،وانما يجوز

غائبا كأن يكون ىذا المال ألفًا ،أو أقل أو أكثر لفالن
التأخير في حالة ،وىي ما إذا كان الذي ستعطى لو الزكاة ً
سيعطى لو زكاة؛ ألنو محتاج وبحثنا عن ىذا اإلنسان فقيل :مسافر سيأتي بعد أسبوع ،سيأتي بعد عشرة أيام
فعندئذ يجوز لنا أن نؤخر حتى يأتي ،لكن ال يجوز لإلنسان أن يؤخرىا ويقول :حتى أتفرغ ،حتى أثمر ىذا

المال ،وكذلك ال يجوز لو أن يؤخر فيقول :أنا سأؤخرىا إلى رمضان ،وىي قد حمت اآلن ،وكذلك أيضاً ليس لو
أن يؤخرىا بمعنى أن يقول :أنا سأقسط ىذه الزكاة عمى الفقير بدالً من أن تضيع ،أنا سأعطي كل شير ألف لاير

فبدالً من أن أعطيو اثني عشر ألفًا دفعة واحدة أنا سأعطيو كل شير ألفًا ،فيستغني طول السنة ،نقول :ليس لك
إنسانا ينوب عنو فتعطييا لو وتتفق
ذلك ،وانما ىذا يكون لوكيل الفقير ،إذا ما تعطي الفقير اطمب منو أن يوكل
ً
اضا أو نحو ىذا ليذا الفقير ،لكن
مع ىذا الوكيل تقول :انظر إلى المصمحة فقسط ىذا المال عميو ،اشتر بو أغر ً
وطعاما ،الزكاة أمرىا ليس بالسيل ،ففرق بين وكيمك
وثيابا
متاعا ً
ال تذىب أنت بمال الزكاة وتذىب وتشتري لو ً
ً
احدا تقول :وصميا لفالن أو الفقير -ىذا بمقامك ال يؤخرىا أيضاً ،ولكن وكيل الفقير يمكن أن
أنت -تعطي و ً
يعطى ويقسط عمى الفقير ،ولذلك الجمعيات الخيرية ال يجوز ليا أن تستثمر أموال الزكاة تضعيا في مشاريع

استثمارية ،أو في أسيم أو في عمائر تؤجر أو في غير ذلك من وسائل التثمير ،الزكاة يجب أن تصل إلى
الفقراء والمحتاجين والمستحقين ،لكن يمكن أن يعطى ىذا المال لوكيل ليم ،بمعنى أنو لو مجموعة من الفقراء

إنسانا وقالوا لو :استثمر لنا ىذا المال أو قسطو عمينا عمى الشيور واأليام
مثالً في البمد وكموا الجمعية ،أو وكموا
ً
فيذا األمر يكون ال إشكال فيو ،أما أن يقوم وكيل المتصدق بالتصرف بيذا المال وتأخيره فميس لو ذلك.
قوما يتندمون عند موتيم وىم الذين يؤخرون حقوق
المقصود من ىذا أن اإلنسان يبادر ،واهلل -عز وجل -ذكر ً
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عنده حق هلل تعالى من مال زكاة أو نحو ىذا ويأتيو الموت إال وندم ،ويتمنى الرجعة" ،فقالوا لو :اتق اهلل يا ابن
عباس ال يتمنى الرجعة أحد لو نصيب عند اهلل ،فقال :اقرءوا إن شئتم ىذه اآلية.

واإلنسان إذا كانت الدنيا خمف ظيره وىو عند الموت الدنيا ليس ليا قيمة ما تساوي عنده قشة في تمك الحال،

فميست ىذه ىي الصدقة ذات القيمة أن يقول :ثمث مالي صدقة في تمك الحال ،إنما أفضل الصدقة أن تتصدق
وأنت شحيح صحيح تؤمل البقاء والغنى وتخشى الفقر ،فيذه ىي الصدقة التي ليا منزلة عند اهلل -تبارك

وتعالى ،-واإلنسان ينبغي أن ي تأمل حال أولئك الذين يقفون نيارىم وليميم عند الحرم عند المسعى عند المطاف

أحدا يأتيو فيدف بو في ىذه السيارة ،ما يدري يأتيو أحد أو ما يأتيو أحد أصالً سائر
من أجل عشرين رياال لعل ً
اليوم ،واقف ،ومستعد يطوف في الدور الثاني ومستعد يطوف الميل والنيار من أجل القيمة الزىيدة ،ولو لربما

( )1رواه البخاري ،كتاب الزكاة ،باب من أحب تعجيل الصدقة من يوميا ،برقم (.)1393

قيل لبعضيم :طف لوجو اهلل -عز وجل -من الدور الثاني لربما رأى أن ىذا في غاية المشقة ،ولربما لو أنو
طمب من اإلنسان أن يطوف مرتين أو ثالث مرات عند الكعبة لربما يستثقل ىذا ،لكن من أجل مال زىيد يجمس

من الفجر إلى الميل وينام عندىا ويستيقظ وىو ال يدري لعمو ال يأتيو أحد أصالً ،فالمبادرة إلى الدنيا شيء

عجيب ،تجد الرجل يقف عند المسجد والبضاعة التي معو لربما ال تساوي بمجموعيا خمسمائة لاير ويقف أوقاتًا
طويمة سائر اليوم ،ولربما وقف في الشمس ،ولعمو ال يكاد يقف عنده أحد ،وال يذىب إلى المسجد ،وانما يصمي
أما ما عند اهلل -عز وجل -من األجور ودار النعيم
بجانبيا -إذا كان يصمي -من شدة حرصو عمى الدنياّ ،
المقيم فيذه لألسف الشديد نؤخر ونسوف ،ونحسب حسابات كثيرة ًّ
جدا ،وال يقول اإلنسان :أنا فقير أو أنا ما عند

شيء ،ال ،الكل ،ىذه القضية -التعمق بالمال -ىي قضية مغروسة في نفوس الجميع ال فرق ،الذي عنده ألف
يريد أن تكون ألفين ،والذي عنده مميون يريدىا أن تكون مميونين ،والذي عنده مميار يريدىا تصير مميارين،

والذي عنده متجر يريد متجرين ،واذا صار عنده اثنين يريدىا أن تكون ثالثة ،واذا ىي ثالثة يريدىا أربعة ،واذا

حصل أن يسيطر عمى المغسالت التي في
فتح مغسمة يريد أن يفتح ثانية ،واذا فتح ثالثة يريد فتح رابعة ،ولو ّ
مخبز
ًا
البمد وفي العالم كمو لفعل ،والذي عنده سيارة يؤجرىا يريد واحدة معيا وثانية وثالثة ورابعة ،والذي يفتح
ابعا وبعده شبكة عالمية ،ما في أحد يكتفي بما عنده ويقول :أنا عندي
يبغى أن يفتح ً
ثانيا وبعده ثالثًا وبعده ر ً
متجر ودكان ويكفيني والحمد هلل ،أو دخمي خمسة آالف ،أو دخمي عشرة آالف ،ال ،الذي دخمو عشرة آالف يرى

أنو قميل ويحتاج أنو يزيد ،والذي دخمو عشرون يرى أنو قميل يحتاج أنو يزيد ،والذي دخمو ألف يرى أنو قميل
ويحتاج أنو يزيد ،وىكذا الحياة الدنيا ليس ىناك راحة إال في الجنة ،كل إنسان يرى أن عميو من زمانو ،والعاقل

ىو الذي يتبصر في األمور وال يغتر.

فنسأل اهلل -عز وجل -أن يرزقنا واياكم اليدى والسداد ،والغنى والعفاف ،وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ،وأن
خير من دنيانا ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.
يعافي مبتالنا ،وأن يجعل آخرتنا ًا

