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و�ن صـح التصـدق منـه فكیـف تصـدق منـه؟ �كسب الحجام هل �صح أن یُ المال الخبیث  :السؤال

 ؟»إن هللا طیب ال �قبل إال طیبا« )مسلمصحیح (نجمع بین هذه الصحة و�ین الحدیث الذي في 
و�حل لهم الطیبات { :-جل وعال-ففي قوله  ،الشك أّنه متفاوت )خبیثـ(الوصف ب :الجواب

 ،ألّنه محرم ؛فالر�ا خبیث ،المقصود بها المحرمات ]١٥٧األعراف: [ }و�حرم علیهم الخبآئث
 ،فیه شيء من الدناءة ، لكنجائز وحالل هكسبف ؛وأما �النسبة لكسب الحجام ووصفه �أّنه خبیث

بین المسلمین من غیر مقابلة ومن غیر تداول وألن الِحجامة وغیرها من المنافع ینبغي أن تُ 
ث علیه ، هذا األصل الذي حبل یتعاون الناس و�نتفع �عضهم من �عض بدون مقابل ،مقاضاة
احتجم وأعطى « -علیه الصالة والسالم-لكن إذا تكّسب من وراء الحجامة فإن النبي  ،الشرع

صفه �الخبث �عني أنَّه فو وعلى هذا  ،ولو �ان حراًما لم �عطه ،]٥٦٩١: البخاري [ »الحجام أجره
: بقرةال[ }وال تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم �آخذ�ه إال أن تغمضوا فیه{ ، قال تعالى:أقل

وعندك شيء  ،فإذا �ان عندك من المأكول أو من الملبوس أو من المر�وب شيء أقل، ]٢٦٧
وفي ذلك �قول  ،الذي هو أقل وأدنى }الخبیثال تیمموا {فالتوجیه أّنك تتصدق من األعلى  ،أعلى
فكسب الحجام  ]٩٢: آل عمران[ }لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون {: -جل وعال-هللا 

ولو �ان حراًما ما  ،»احتجم وأعطى الحجام أجره« -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛حالل
علیه الصالة -مادام أن النبي و  ،والقاعدة أنَّ ما حُرم أخذه َحُرم دفعه ،-كما قدمنا– أعطاه

وعلى �ل حال  ،وهذا قول عامة أهل العلم ،یدل على الجواز فهذادفع وأعطى الحجام  -والسالم
لكن إن تصدق من ماله الذي هو أشرف من هذا المال  الحجام من �سبه،�صح أن یتصدق 

 ،النفس فیها جودمما یدل على أن هو و وال شك، خبیث فهذا أولى وأطیب و دنيء  الموصوف �أنه
 .}لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون { �ما قال تعالى: والجود مطلوب في الشر�عة

جاء  ]١٥٦٨مسلم: [ »كسب الحجام خبیث« الحدیث: قوله صلى هللا علیه وسلم في 
وهذا في غا�ة التحر�م، وجاء أ�ًضا  ]١٥٦٨مسلم: [ »مهر البغي خبیث« مثله في مهر البغي

�سب الحجام �كونه وصف لكن  ،هذا أ�ًضا أمره شدیدو  ،]١٥٦٨مسلم: [ حلوان الكاهنمثله في 
لكن إن تصدق من ماٍل  ،وحینئٍذ �صح أن یتصدق منه لما قدمنا، ؛خبیًثا ال �عني أنه محرَّم

إن « حدیثوأما �ونه خبیًثا وقد جاء في ال ،و�ه ُیَنال البر ،ف فهذا أولى وأعلىظأفضل منه وأن
لحالل طیب وا ،خبثه ال �خرجه عن �ونه حالًال ف، ]١٠١٥مسلم: [ »ال �قبل إال طیباهللا طیب 

�حیث  ،ینبغي أن �كون �طیب نفس -جل وعال-ما �خرجه اإلنسان هلل  لكن ینبغي أن یالحظ أن
 األجر المرتب على األعلى. �عرض عنل األدنى على األعلى و فضِّ ال �ُ 
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