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الشيخ :عبد الكريم الخضير

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة واخراج أكثر من المطلوب ويبحثه أهل العلم في كتب

األصول في القدر الزائد على الواجب ،هل يلحق به أو يكون الواجب واجبا وما زاد عليه مسنونا؟ ويفرقون بين
الزيادة المتميزة المنفصلة عن الواجب وبين الزيادة المختلطة به ،غير المتميزة.

هذا يقول :الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه

أجمعين.
أما بعد:

فهذا بحث في القدر الزائد على الواجب

إلى أن قال :من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه ألجزأه ،هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر

اإلجزاء منه؟

إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فال إشكال أنها نفل بانفرادها ،كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه ،يعني

كال صاعا الواجب عليه في الفطرة ،وجعله في كيس ،ثم كال صاعا آخر فجعله في كيس منفصل عن األول،

هذه متميزة ،وال أحد يقول بوجوب الثاني ،بمعنى أنه لو فرط في إخراجها ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان

معا ،فإنه ال يلزمه إال الواجب ،لكن لو جعلهما في كيس واحدة ،ولم يميز الواجب من غيره مثل ذلك لو أخرج

دينار عن عشرين ،هذا محل الخالف.
ا

يقول :إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فال إشكال أنها نفل بانفرادها ،كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه،

وأما إن لم تكن متميزة ،ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه ،وينبني عليه مسائل:

منها :إذا أدرك اإلمام في الركوع بعد فوات قدر اإلجزاء منه ،هل يكون مدركا له في الفريضة ،يعني قدر اإلجزاء

مع اإلمام ينحني اإلمام ويطمئن ويأتي بالذكر مرة واحدة ،قائال :سبحان ربي العظيم ،ثم إذا بعد ذلك إذا زاد
ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون ،لكن هذه الزيادة غير متميزة ،فهل يكون الجميع واجب ،الركوع من أوله إلى

الرفع منه كله واجب؟ واال يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة ،هذه الزيادة غير متميزة وهي محل

الخالف ،لكن على مذهب الحنابلة هل يقولون :إن هذه الزيادة مستحبة وعلى هذا ال يجوز اقتداء المفترض
باإلمام؛ ألنه متنفل حينئذ في القدر الزائد ،وال يرون صالة المفترض خلف المتنفل ،يقولون بهذا؟

يقول هنا :ظاهر كالم القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين ،إذا قلنا :ال يصح اقتداء المفترض بالمتنفل،

قال ابن عقيل :ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب االتباع خاصة ،إذ االتباع قد يسقط الواجب،
كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.

ومنها :إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة ،فهل كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهه.

بعير ،وقلنا :يجزئه ،من أهل العلم من يقول :ال يجزئه البعير عن الشاة.
ومنها :إذا أدى عن خمس من اإلبل ا
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فهل الواجب كله أو خمسه؟ الواجب حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهان فعلى القول بأن خمس الواجب
يجزئ عن عشرين بعير أيضا ،وعن اآلخر ال يجزئ عن العشرين إال أربعة أبعرة.

ومنها :إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة ،وقلنا :الفرض منه قدر الناصية ،فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟

ومنها :إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب ،فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟

قال أبو الخطاب :كله فرض ،قال القاضي :بعضه تطوع ،وهو الصواب؛ ألن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة،

فأما ما كان األصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا إذا فعل األصل غصب الكل بالوجوب على
الصحيح.

فمن ذلك :إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه ،وعن أبي بكر أن الركعتين األخيرتين نفل ال يصح
اقتداء المفترض به فيهما ،وهو متمش على أصله ،وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب األول.

ومنها :إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وان كان له االقتصار على نصفه ،ذكره في المغني؛
ألنه مخير ،الكفارة دينار أو نصفه كما جاء به الخبر على خالف في ثبوته.

ومنهم من يجعل أو ليست للتخيير ،وانما هي للتنويع والتقسيم ،ففي وقت إقبال الحيضة أو فورتها دينار ،وفي

وقت إدبارها وضعفها نصفه.

ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر :فأما إن غسل رأسه بدال عن مسحه ،وقلنا باإلجزاء ففي السائل منه وجهان:

أحدهما أنه مستعمل.

طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق وانما عليها التقصير ،لو جاءت بأكثر من الواجب ،حلقت ،يجزئ واال ما

يجزئ؟ مثلما عندنا هنا يقول :ومنها إذا غسل رأسه بدال عن مسحه ،الواجب المسح ،والغسل قدر واجب على ما

جاء به الشارع ،فهل يمكن أن يوصف هذا بوجوب ،وهو خالف مراد الشارع ،فهل يجزئ عن الواجب؟ ألنه هو
الواجب وزيادة ،فيه زيادة على الواجب المطلوب ،وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك ،نعم ،قل

مثل هذا فيما لو غسل العضو عشر مرات مثال ،جاء بالواجب وما يزيد عليه.

يقول :ففي السائل منه وجهان :أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث؛ ألن األصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا،

والثاني :وهو الصحيح أنه طهور؛ ألن الغسل مكروه ،فال يكون واجبا ،وقد يقال :اإلتمام في السفر أيضا مكروه.

والواجب الذي ال يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ،ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب

فالزيادة ندب واختاره أبو الخطاب.

وقال القاضي :الجميع واجب؛ ألن نسبة الكل إلى األمر واحد ،واألمر في نفسه أمر واحد ،اركعوا مع الراكعين،

فالركوع واجب ،فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب ،على كالمه واألمر في نفسه أمر وحد ،وهو أمر

إيجاب ،وال يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال.

يقول :ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط وال بدل ،وهذا هو الندب؛ ألن األمر أن مقتضى إيجاد ما

تناوله االسم فيكون هو الواجب ,والزيادة ندب ،وان كان ال يتميز بعضه عن بعض فيعقل كون بعضه واجبا،

دينار عن عشرين.
ا
وبعضه ندبا ،كما لو أدى
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دينار عن عشرين ،هل الكل واجب أو بعضه؟
ا
أصل العشرين فيها كم زكاة؟ نصف دينار ،ربع العشر ،فلو أدى
على الخالف؛ ألن الزيادة غير متميزة ،ويلتحق بهذا مسائل كثيرة ،يحتاجها طالب العلم ،أحيانا يحتار في

تخريجها على أصل فإذا ضبط القاعدة ،نعم في كتب القواعد يتركون الطالب يكون محتاجا إلى الشيخ باستمرار،

يتركونه أحيانا في حيرة ،يطلقون الوجهين والروايتين والقولين وال يرجحون ،لكن بصدد تقرير قاعدة وتوضيح
قاعدة ،وليسوا بصدد تقرير أحكام.

أما فروع هذه القاعدة التي يحتاج فيها الطالب إلى ترجيح الراجح فمحله كتب الفروع؛ ولذلك ال تجدهم يرجحون،
يطلقون الروايتين والوجهين والقولين ،ثم بعد ذلك الطالب إذا رجع إلى كتب الفروع عرف الراجح من المرجوح.

سم.

أحسن هللا إليك.

بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء ،واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.

قال المؤلف -رحمه هللا -تعالى :باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا:

قال يحيى :قال مالك -رحمه هللا :-األمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابله مائة بعير ،فال يأتيه

الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى ،فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إال خمس ذود.

قال مالك رحمه هللا تعالى :يأخذ المصدق من الخمس ذود الصددقتين اللتدين وجبتدا علدى رب المدال شداتين فدي

كل عام شاة؛ ألن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله ،فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق

المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق ،وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحددة فلديس عليده أن يصددق إال
ما وجد المصدق عندده ،فدإن هلكدت ماشديته أو وجبدت عليده فيهدا صددقات ،فلدم يؤخدذ منده شديء حتدى هلكدت
ماشيته كلها ،أو صارت إلى ما ال تجب فيه الصدقة ،فإنه ال صدقة عليه ،وال ضمان فيما هلك ،أو مضى مدن

السنين.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف رحمه هللا تعالى :باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا:

إذا اجتمعا ،الزكاة في األموال الظاهرة كانت تؤدى عن طريق الساعي ،فالساعي هو الذي يقبض زكااة المواشاي،
ماان قباال ولااي األماار ،يكلفااه بهااذا ،ويجمعهااا ماان الناااس ،والخااار

ماان قباال ولااي األماار يخاار

الاازروع والثمااار،

التماار والعنااب وغيرهمااا ،والحبااوب ،علااى مااا ساايأتي ،ويأخااذ الزكاااة نيابااة عاان ولااي األم ار ،فااإذا لاام يااأت الساااعي،
شخ

عنده عادد كبيار مان المواشاي يجاب فيهاا الزكااة ،ماا جااء السااعي ،هال نقاول :يلزماك أن تاذهب بصادقتك

وتسلمها الفقراء أنت ،أو تسلمها اإلمام؟

األصاال أن الزك اوات تؤخااذ ماان أصااحاب المواشااي علااى مياااههم ،لكاان مااا جاااء الساااعي ،ماان الساانة التالي اة جاااء،

وقال :أنا وهللا ما جئتكم العام الماضي ،لكن أنا آخذ زكاة سنتين ،خالل هااتين السانتين اإلبال تغيار وضاعها ،إماا
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أن تكون زادت زياادة واضاحة ،أو تكاون أيضاا نقصات نقصاا بيناا ،فكياف يزكاي؟ هال يزكاي علاى حساب الموجاود
اآلن وقت مجيء الساعي ،مائة صارت خمسا ،يأخذ خالل العامين النق

تادريجي ،لماا حاال عليهاا الحاول فاإذا

هي ستون ،الحول األول ،لما حال الحول الثاني صارت خمسا ،هل نقول :يأخذ عن العام الماضي زكاة الستين،
وعن العام الذي يليه يأخاذ زكااة الخماس ،أو يأخاذ ماا اساتقر علياه األمار عناد مجايء السااعي؟ خماس فيأخاذ شااة

عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلها ،هذا موضع بحث اإلمام رحمه هللا تعالى في هذا الباب.

يقااول :قااال يحيااى قااال مالااك :األماار عناادنا فااي الرجاال تجااب عليااه الصاادقة وابلااه مائااة ،إبلااه مائااة بعياار ،فااال يأتيااه
الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى ،يتأخر الساعي ،ما يأتي ،فيأتيه المصدق ،يعني الساعي ،وقد هلكت إبله

إال خمس ذود.

اآلن هذا في تأخير الزكاة ،من المعلوم عند أهل العلم أنه ال يجوز تأخير الزكااة إذا حاان وقتهاا ،ويتجااوزون عان

الشيء اليسير يوما أو يومين أو ثالثة ،أما بالنسبة للتعجيل فال بأس به إذا كانت مصلحة الفقير تقتضيه ،والنبي
عليه الصالة والسالم قال بالنسبة لزكاة العباس(( :هي علي ومثلها)).

في كالم اإلمام مالك رحمه هللا تعالى :األمر عندنا في الرجال تجاب علياه الصادقة وابلاه مائاة ،فاال يأتياه السااعي

حتى تجب عليه صدقة أخرى ،فيأتيه المصدق ،وقد هلكت إبله إال خمس ذود.

افتاارض أن الساااعي م ااا جاااء خم ااس ساانوات ،واإلب اال كاناات مائااة ،بع ااد ساانة ص ااارت مااائتين ،بع ااد ساانة ص ااارت

ثالثمائة ،في السنة الرابعة صارت مائة ،فاي السانة الخامساة صاارت خمساا ،ثام جااء المصادق ليأخاذ زكااة خماس
سنوات ،ماذا يأخذ؟ خمس عنده اآلن ،يأخذ خمس شياة؟

يقول رحمه هللا تعالى :قال مالك :يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتاين وجبتاا علاى رب الماال ،شااتين

في كل عام شاة.

افترض هذا في شخ

عنده دراهم ،في رصيده مائة ألف ،لما حال عليهاا الحاول صاارت مائاة وخمساين ،الحاول

الثاااني صااارت مااائتي ألااف ،الثالااث رجعاات إلااى مااائتين ،ال اربااع صااارت مائااة ،الخااامس انتهاات مااا فياه شاايء ،لمااا
جاااءه الساااعي قااال :وهللا مااا عناادي شاايء ،أو نقااول :زكاااة النقااود تختلااف ،األم اوال الخفيااة يختلااف وضااعها عاان

األموال الظاهرة؟

ألن هاذه ال تحتااج إلااى سااع ،بال يااأثم بتأخيرهاا ،ولااو كلاف رب الماال بااإخراج الزكااة بالنسابة للمواشااي فاي وقتهااا،
وهو بعيد عن اإلمام ،واإلمام ما كلف أحدا يقبض منه الزكاة ،وبينه وبين المدن مفاوز ،ويحتاج إلى عناء ومشقة

لجلاب هاذه الزكاااة إلاى اإلمااام ،ويفتارض أنااه لايس عنااده فقيار يادفع إليااه مباشارة ،واال لااو وجاد الفقياار فهاو مصارفها
يعطى.

يقول :يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال ،أما بالنسبة للدراهم ،لألموال الخفياة

فيخاارج جميااع مااا وجااب عليااه ،يخاارج جميااع مااا وجااب عليااه ،لكاان بعااض الناااس يقااول :يحااول علااي الحااول وعناادي
بضاااعة ،لكاان مااا عناادي ساايولة أخاارج الزكاااة ،ينتظاار واال يقتاارض؟ يقااول :أنااا وهللا عناادي أماوال وهلل الحمااد باقيااة

موجااودة ،محتويااات هااذا المحاال ماليااين ،افتاارض خمسااة مليااون مااثال ،زكاتهااا مائااة وخمسااة وعشارين ألااف ،يقااول:
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وهللا ما عندي مائة وخمسة وعشرون ،ال أستطيع أن أدبر مائة وخمسة وعشرين ،هل نقول يقترض أو يبيع شايئا
من المحل ،ولو اضطر أن يبيعه برخ

؟ نعم ،هذا دين حل ،دين هللا أحق بالقضاء ،فيلزمه أن يخرج الزكاة.

يقول مالك :يأخذ المصدق مان الخماس ذود الصادقتين اللتاين وجبتاا علياه ،علاى رب الماال ،شااتين فاي كال عاام،
في كل عام شاة؛ ألنه ما بقي عنده إال خماس ،والخماس زكاتهاا شااة ،لكناه قبال عاام يعناي فاي حلاول العاام األول

كاناات خمسااين مااثال ،نعاام فعلااى كااالم اإلمااام رحمااه هللا تعااالى المصاادق مااا لااه إال الااذي هااو ياارى ،لاايس لااه إال مااا

أمامه.

يق ااول اإلم ااام رحم ااه هللا :ألن الص اادقة إنم ااا تج ااب عل ااى رب الم ااال ي ااوم يص اادق مال ااه ،أي يزكي ااه ،وعن اادهم ش اارط

الوجوب مجيء الساعي ،افترض أن شخصا عنده أموال طائلة ،مواشي كثيرة ،لكن ما جاءه ساع أبدا ،هل الزكاة
مرتبطااة بالساااعي؟ مجاايء الساااعي شاارط عناادهم؟ عناادهم نعاام ،يزكااي الموجااود عاادد الساانوات الماضااية يعنااي عاان
الساانتين يزكااي شاااتين ،ولااو كاناات قباال ساانة مائااة ،هااذا ن ا

كالمااه ،فيزكااي علااى مقتضااى الوضااع ال اراهن ،وقاات

مجاايء المصاادق ،وشاارط الوجااوب عناادهم مجاايء الساااعي إن كااان فااال ضاامان عليااه فيمااا تلااف ،يعنااي لااو تلااف،

المسألة التي تصورناها فيها تلف ،ماات كمياة كبيارة ،فيماا تلاف النعادام شارط الوجاوب ،ساواء تلاف باأمر ساماوي،
أو بأمر عادي ،يعني فرط في حفظها ،غنم وفرط في حفظها فماتت من البرد ،لكان شاريطة أال يقصاد الفارار مان

الزكاة ،ال يفرط هذا عند مالك وأصحابه.

قال أبو حنيفة :إن أتلفها هو ضمن ،يعني فإن تلفت بآفة سماوية ال ضمان عليه ،لكن أتلفها هو ضمن ،ال سيما

إذا فرط في حفظها ،طيب ،إن لم يكن هناك ساع تعطل الزكاة؟ يعني على مقتضاى كاالم اإلماام مالاك أن الزكااة
تعطل حتى يأتي الساعي ،ومجيء الساعي شرط لوجوبها ،فالذي ال يأتيه الساعي نعم ال زكاة علياه ،افتارض أن

شخص اا اناازوى فااي زاويااة بحيااث ال يمكاان الوصااول إليااه ،يعنااي هااذا مااا عليااه زكاااة؟ نعاام؟ أناات ال تستصااحب أن
قصده في هذا الفرار من الزكاة ،نعم ،جاء شخ

إلى أحد المشايخ وقال :إن السااعي أعفااني مان الزكااة ،فقاال:

الحق به عله أن يعفيك من الصالة ،قال :له ،أبد ،نعم.

طالب......:

هذه فريضة ،فريضة مان هللا جال وعاال ،ال يملاك اإلعفااء منهاا وال ولاي األمار ،ماا يملاك ،هاذه فريضاة مفروضاة،
ركن من أركان اإلسالم ال يملك أحد أن يعفاي منهاا ،لكان علاى رأي اإلماام مالاك أن السااعي لاو خاان األماناة وال

طلااع ،أو طلااع مثلمااا يطلااع بعااض المتساااهلين يقااول :وهللا مااا لقينااا أحاادا يزكااي ،نأخااذ منااه الزكاااة ،أو رب المااال

صاحب المال انزوى في زاوية بحيث ال يطلع عليه وال الطيور ،نعم ،مقتضى قول مالك أنه ماا علياه شايء؛ ألن
مجيء الساعي شرط ،لكن عند األكثر عليه الزكاة ،قد يقول قائل :كيف نكلف هذا صااحب الماال أن يحمال هاذه

الزكاة إلى حيث اإلمام ،كلفناه فوق ما كلف به شرعا ،لكان علاى كال حاال إذا حصال التفاريط فاي األماور الواجباة
من جهة ،أو من طرف ،فإنه ال يجوز التساهل منا للطرف اآلخر ،فشعائر هللا ال بد من القيام بها ،وعلى هذا لو

فرط اإلمام مثال ،وال وضع ساعاة ،وطالاب النااس باالزكوات فعلايهم دفعهاا ،كاونهم ياوفر لهام مان يساتلم مانهم علاى
مياههم بحيث ال يكلفون تبعة النقل ،وتكاليف أداء الزكاة هذا من حقوقهم على اإلمام ،ودفعهم الزكاة من حق هللا

علاايهم ،فكاال إنسااان مطالااب بمااا يخصااه ،فهاام مطااالبون بمااا افتاارض علاايهم ،واإلمااام مطالااب ببعااث السااعاة لجبايااة
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الزكاااة ،فيااؤدون الااذي علاايهم ،ويسااألون هللا -جاال وعااال -الااذي لهاام ،فااإذا كلفهاام مبلااة عناادهم حقااة وجذعااة وبناات

لبون ،يجمعونها في سيارة مثال أجرتها إلى محل اإلمام خمسمائة ريال ،على اإلمام أن يدفع لهم هذه األجرة ،فإن

دفعها واال فيسألون هللا -جل وعال -الذي لهم يؤدون الذي عليهم ،ويسألون هللا جل وعال الذي لهم.

وقل مثل هذا لو كان عنده زكاة مال ،عليه أن يؤديها إلى مصارفها ،ولاو كلفات ماا كلفات؛ ألن ماا ال ياتم الواجاب

إال به فهو واجب ،ال يتم توزيع هذه الزكاة وايصالها إلى أربابها إال بمؤونتها ،نعم.

طالب......:

صاحب الزكاة؟ األصل المتصدق ،المتصدق األصل أن تؤخذ زكاته على مائاه ،واإلماام يبعاث الساعاة إلاى هاؤالء
أرباااب األماوال وال يكلفهاام بنقلهااا إلااى اإلمااام ،هااذا األصاال ،نعاام ،فااإذا قصاار اإلمااام مااثال أو قصاار الساااعي خااان،

كلف براتب واال بجزء من الزكاة فما راح ،نعام؛ ألن بعاض النااس يتسااهل فاي أداء ماا وجاب علياه ،بعاض النااس
يطلااب خااارج دوام وال يااروح ،أو يطلااب انتااداب وال يسااافر ،وقاال مثاال هااذا فااي الساااعي ،الساااعي وكلااه اإلمااام بااأن

يقبض زكاة الجهة الفالنية وما راح ،قال :رحناا وال لقيناا أحادا ،نعام ،فإثماه علياه ،لكان يبقاى أن هاذا مطالاب بادفع

الزكاة ،واإلمام مطالب ببعث السعاة ،كون اإلماام بعاث سااعيا ورأى أن الذماة تبا أر ببعاث مثلاه ،اجتهاد؛ ألناه علاى

اإلمااام أن يجتهااد فااي انتقاااء ماان يوليااه علااى أي عماال ماان األعمااال ،وال يجااوز توليااة إال القااوي األمااين الااذي يليااق
بالوالية ،المقصود أن اإلمام توسم في هذا الشخ

أنه يصالح لهاذا العمال ،ثام بعاد ذلاك هاذا قصار ،وذاك يقاول:

ال أنا وهللا ما أنا بدافع زكاة ،هذا المفروض أن الساعي يجايء يأخاذه ،الحاجاة لهام ،الحاجاة لاك أنات ياا أخاي ماا
هي لهم ،هذا حق هللا جل وعال ،زكاة نماء تطهير ،لكن ولمالك ،فأنت يجب عليك أداء الزكاة ،وهام يجاب علايهم

أن يأخذوها منك على مائك ،فإذا قصروا بما أوجب هللا عليهم وجب عليك أن تؤدي ما افترض هللا عليك.

هو إذا لم يبعث له اإلمام ،ورأى أن التقصير من اإلمام فإنه يتصرف ،وسيأتي في خطاب عمر بن عبد العزيز.

يقول :فإن هلكت ماشيته أو نمت ،يعني زادت ،يعني هذه المائة سواء وصلت خمسمائة أو وصالت خمساا ،فاإن
هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ،يعني يأخذ الساعي ،زكاة ما يجد يوم يصدق ،يعني تاأخر سانتين،
نعم ،ثم قال :وجد المال ألف رأس من الغنم ،قال :آخذ عليك زكاة ألف في اثنين ،سنتين ،يا أخي العام الماضاي

خمساامائة هااي ،قااال :ال ،ال بااد نأخااذ ،مااا الاادليل علااى ذلااك أنهااا خمس اون ،يمكاان ألف اان اآلن ،نعاام ،واإلمااام مالااك
يقول :فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق ،وان تظااهرت علاى رب الماال صادقات غيار واحادة ،يعناي

لسانوات متعاددة ،فيصادق ماا يجااد ،ويعمال حساابه علاى ماا وجااد ،لمااذا؟ الحتماال أن رب الماال ال يقار وال يعاارف
بالحقيقاة ،فالااذي يجاده األصاال أناه موجااود مان قباال ،ال سايما إذا كاناات األسانان تحتماال ذلاك ،لكاان هال رب المااال

يصاادق فيمااا يقااول ،وياادين بينااه وبااين ربااه فااي العاادد ،افتاارض أن المصاادق وجااد مائااة رأس ماان اإلباال ،وقااال لااه
صاحب المال :كانت على رأس الحول األول مائتين ،هل نقول :إنه ليس بصادق؟ ألن هذا أقر بما يضره ال بما
ينفعه ،المسألة مسألة ضرر ظاهر يعني ،ما هاو بضارر حقيقاي؛ ألن الزكااة لايس فيهاا ضارر ،فاإذا أقار بماا يلازم

به يصدق ،لكنه قال :كانت العام الماضي خمسين ،على كالمه ما يصدق ،بل يؤخذ منه زكاة الموجود مضروبة
في عدد السنوات ،هذا رأي اإلمام مالك رحمه هللا تعالى.
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فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات متعددة فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكات ماشايته كلهاا ،أو صاارت
إلااى مااا ال تجااب بااه الصاادقة لنقص اها عاان النصاااب ،فإنااه ال صاادقة عليااه ،وال ضاامان فيمااا هلااك أو مضااى ماان
الساانين ،يعنااي اإلمااام مالااك يطاارد قولااه ،يطاارده ،العبارة متااى؟ بوقاات مجاايء الساااعي ،طيااب الساااعي تااأخر خمااس

سنوات ،وجد مائاة رأس يزكاي مائاة رأس فاي خمساة ،كانات مائاة وصاارت خمساا ،يزكاي خمساا فاي خمساة ،الاذي

قدامه ،بحيث ال يكلف بإلزام ،بإحضار بينات ،وال دعاوى ،وال شاهود ،وال أيماان ،ساواء كانات أقال ،أو أكثار ،هاذا
فيه نوع من ضبط ،لكن الزكاة وهي ركن من أركان اإلساالم فعلاى أصاحاب األماوال الاذين ال تنضابط أماوالهم وال

تطرد عليهم أن يحاسبوا أنفسهم ،كما يقول أهل العلم :محاسبة الشريك الشاحيح ،وال ضامان فيماا هلاك ،أو مضاى

ار مان الزكااة ،عناده مائاة مان اإلبال ،أو ألاف رأس
من السنين ،يعني هل يتهم اإلنسان باالتفريط فاي حفاا مالاه فار ا
من الغنم ،ماتت كلهاا ،هال يمكان أن يقاول لاه السااعي :أنات فرطات فاي حفظهاا فعلياك الزكااة ،يمكان أن يقاال لاه

عشر؟ نعام؟ ماا يمكان ،ال يمكان أن يفارط؛ ولاذا فاي درس
ا
هذا؟ نعم؟ هل يمكن أن يفرط اإلنسان بألف لئال يخرج
مضى قلنا :إنه لو كان شاخ

عناده عماارة قيمتهاا خمساة مالياين ،يحاول عليهاا الحاول فاي رمضاان ،أوقفهاا فاي

ار من الزكاة؟ ما يمكن يتهم مثل هذا ،نعم.
شعبان لجهة خيرية ،هل نتهمه بأنه أوقفها فر ا

المقصود أن مثل هذا ال يمكن أن يتهم ،المقصود بالوقف النافذ.
طالب......:
بال شك.

طالب......:
أين؟

طالب......:
ال بد من البينة ،إذا دلت القرائن على عدم صدقه ببينة ،وان دلت القرائن على صدقه فيدين.

طالب......:
هو ثقة؟

طالب......:
إذا كان ثقة يقبل واال ،نعم.
طالب......:

هي دين في ذمته ،هي دين ،و؟؟؟؟ ولذلك ياؤمر بالعمال فاي األماوال؛ لائال تأكلهاا الصادقة ،وهاذا فارط فاي إخاراج

الزكاة ولو أتت على المال ،أين؟

طالب......:

مثلما ذكارت الارأي المعتبار أن الزكااة المطالاب بهاا بالدرجاة األولاى صااحب الماال ،اإلماام مطالاب ببعاث الساعاة،
هذا له خطاب ،وهاذا لاه خطااب ،تاوفير السااعي ،وتاوفير مان يوصال هاذه األماوال إلاى مصاارفها ال شاك أناه مان

حااق صاااحب المااال ،فهااذا ماان حقااه الااذي يجااب فااي بياات المااال ،والقاادر المخاارج ماان هااذه الزكاااة ماان حااق هللا جاال
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وعااال علااى صاااحب المااال ،فااإذا لاام يااؤد إليااه حقااه بتااوفير مااا ينقاال هااذه األم اوال إلااى اإلمااام ،فيااؤدي الااذي عليااه،
ويسأل هللا جل وعال الذي له ،كسائر المستحقات.

طالب......:

فور ،طيب ،هل ارتبااط هاذه المساألة يعناي كاون المصادق ينظار إلاى الموجاود ،وال يأخاذ
نعم ،األصل أن يخرجها ا
من الهالك ،نعم ،يعني المصادق كانات اإلبال ،اشاترى خمساين ،علاى رأس الحاول األول صاارت مائاة ،علاى رأس

الحول الثاني صارت خمسا ،قول مالك رحمه هللا تعالى يتخرج على القول بأن الزكاة متعلقة بانفس الماال ،أو فاي
الذمااة؟ باانفس المااال ،واضااح ،لكاان علااى القااول أن الزكاااة تثباات فااي الذمااة ،يقااال لااه :كاام بلغاات علااى رأس الحااول
األول ،فتؤخذ منه ،كم بلغت في الحول الثاني؟ تؤخذ منه بقدرها ،هذا إذا قلنا :إنها بالذمة ،ومعروف أنها األصل

في عين المال ،ولها تعلق بالذمة ،والمسألة التي ذكرناها في درس مضى فيها القاعدة.

طالب......:

بنهاية الحول نعم ،لكن هذا حول ثان ،نهاية الحول األول مائة ،ونهاية الحول الثاني خمس ،نعتبر وجوب الزكااة

في الحول األول باعتبار أعيان هذه المائة ،وباعتبار انشغال ذماة المزكاي يزكاي مائاة ،علاى قاول مالاك ماا يزكاي
إال الخمس؛ ألنه ما فيه ارتباط ذمة خال

 ،المسألة مرتبطة بالماال ،وهاذه المساألة التاي قرأناهاا قبال ،هال الزكااة

تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف األصحاب وفيها طرق قرأناها قبل ،لكان واضاح أن رأي اإلماام
مالك متجه إلى عين المال ،وأن الذمة ال عالقة لها ،وال ارتباط بالمال ،نعم.

أحسن هللا إليك.
طالب......:
كيف؟

طالب......:
وهللا هو الذي يظهر ،والقواعد العامة تقتضي هذا ،نعم.

أحسن هللا إليك.

واال كل إنسان يفرط ويسوف ويرى ماذا يصير عليه إلى أن تتلف األموال ،ثم بعد ذلك ال يطال بها ،نعم.

طالب......:

الوقف الذري ،الوقف ،الذي يسمونه ،هذا على الخاالف فاي ثبوتاه ،وهال يثبات أو ال يثبات؟ شايخ اإلساالم لاه رأي
في المسألة من أحسن ما يكون ،يقول :إذا كان الوقاف ال يحقاق الهادف الشارعي مان الوقاف ،فاال يثبات وقفاه ،ماا
يثبت وقفه ،يعني افترض وقف ومصارفه في أعمال البر ،نعم ،ويؤجر على جهات تزاول محرمات مثال ،هل هذا

الوقف يحقق الهدف الشارعي ،أو ماثال وقاف عماارة تبناى والعماال يبناون وقات ،والنااس يصالون ،عنادنا اضاطراب
في كثير من المسائل ،قد يخفى على الموقف بعض التصرفات ،لكن عليه أن يتابع؛ ألنه يقصد بهذا الوقف وجه
هللا جل وعال ،فإذا كان ال يحقق الهدف.

افتاارض وقااف مااثال فااي أساافلها بنااوك ،وفااي أعالهااا أمااور محرمااات أو ناااس ال يجااوز تااأجيرهم أصااال ،هااذا يحقااق
الهدف الشرعي من الوقف؟ ال ،نعم.
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أحسن هللا إليك.

باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبدان عدن القاسدم بدن محمدد عدن عائشدة
زوج النبي صلى هللا عليه وسلم أنها قالت" :مدر علدى عمدر بدن الخطداب -رضدي هللا عنده -بغدنم مدن الصددقة

حافال ذات ضرع عظيم ،فقال عمدر :مدا هدذه الشداة؟ فقدالوا :شداة مدن الصددقة ،فقدال عمدر :مدا
فرأى فيها شاة ً
أعطى هذه أهلها وهم طائعون ،ال تفتنوا الناس ،ال تأخذوا حزرات المسلمين ،نكبوا عن الطعام".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بدن حبدان أنده قدال :أخبرندي رجدالن مدن أشدج أن
محمد بن مسلمة األنصاري كان يأتيهم مصد ًقا فيقول لرب المال" :أخرج إلي صددقة مالدك" فدال يقدود إليده شداة

فيها وفاء من حقه إال قبلها.

قال مالك رحمه هللا" :السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه ال يضيق على المسلمين في
زكاتهم ،وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم".

يقول المؤلف رحمه هللا تعالى :باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة:
األصل في الصدقة ما كان وسطا بين قوله عليه الصالة والسالم(( :إياك وكرائم أموالهم)) وباين قولاه جال وعاال:

{وال تيمموا الخبيث منه تنفقون} فعلى هذا الزكاة من األوساط ،فإذا كاان فيهاا الارأس مان الغانم الاذي يساتحق ألفاا،
وفيهااا العاادد الااذي يسااتحق ثالثمائااة ومااائتين ،وفيهااا مااا بااين ذلااك ،فيؤخااذ المتوسااط ،هااذا األصاال ،ال ماان ك ارائم
األم اوال ،وال ماان أرذالهااا ،وهااذا هااو العاادل؛ ألن األخااذ ماان الك ارائم مضاار باألغنياااء ،واألخااذ ماان األرذال مضاار

بالفقراء ،فتالحا مصلحة األغنياء ،وتالحا أيضا مصلحة الفقراء ،فال يضار الناس بأموالهم.

قااد يقااول قائاال :لماااذا ال يؤخااذ زكاااة كاال صاانف منااه ،عنااده ألااف رأس منهااا مائااة ماان الكارائم ،نأخااذ كريمااة واحاادة،

وعنده ثالثمائة من األوساط نأخذ ثالثا من األوساط ،وعنده البقية من الارديء ،يؤخاذ مان الارديء ،لكان مثال هاذا
مااا ينضاابط؛ ألنااه قااد يعتباار الساااعي هااذه كريمااة ،ويقااول صاااحب المااال :أباادا ،ليساات ،أو العكااس ،فيحصاال فيااه

المشاحة؛ ولذا دائما الشرع ينظر إلى أمر تندرج فيه جميع الصور ،وال يذكر تفصيالت تكون مثار خاالف وجادل
بين اآلخذ والمعطي.

يقااول :حاادثني يحيااى عاان مالااك عاان يحيااى باان سااعيد األنصاااري عاان محمااد باان يحيااى باان حبااان عاان القاساام باان

محمااد ،الفقيااه ماان الفقهاااء الساابعة ،عاان عائشااة زوج النبااي صاالى هللا عليااه وساالم أنهااا قالاات" :ماار علااى عماار باان

الخطاب بغنم من الصدقة"
مر ،فعل ماذا؟

طالب......:

أمر واال ماضي؟ نعم؟
طالب......:

ما زال اإلشكال؛ ألن الصيغة تحتمل الماضي وتحتمل األمر ،هل عائشة قالت للقاسم بن محمد :مر على عمر،
أو هي تخبر القاسم بن محمد أن عمر مر عليه في زمن مضى ما هو باآلن ،تخبر ،مر على عمر بن الخطاب
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بغاانم ماان الصاادقة ف ارأى فيهااا شاااة حااافال ،يعنااي مجتمااع لبنهااا فااي ضاارعها ،ذات ضاارع عظاايم ،ثااديها ماانن ماان
الحليااب ،فقااال عماار :مااا هااذه الشاااة؟ فقااالوا :شاااة ماان الصاادقة ،فقااال عماار رضااي هللا تعااالى عنااه :مااا أعطااى هااذه

أهلها وهم طائعون ،يعني افترض رضي هللا تعالى عنه أسوأ االحتماالت ،ما يقول األصال فاي المسالم :إناه تجاود

نفسااه بمااا يطلااب منااه ،نعاام ،ال ،يقااول :مااا أعطااى هااذه أهلهااا وهاام طااائعون ،فتوقااع عماار رضااي هللا تعااالى عنااه أن

صاحبها مظلوم بأخذ هذه وهاي مان الكارائم؛ ولاذا جااء فاي حاديث بعاث معااذ(( :إيااك وكارائم أماوالهم ،واتاق دعاوة

المظلوم)) ألن من يؤخذ منه أكثر مما أوجب هللا عليه يكون مظلوما ،طيب مادام عمر توقع أنه مظلوم هل أمار
بردها؟ ما أمار بردهاا؛ الحتماال أن يكاون عمار رضاي هللا تعاالى عناه توقاع أن جمياع الماال بهاذه الصافة ،والزكااة

تؤخذ منه.

ماا أعطاى هااذه أهلهاا وهاام طاائعون ،ال تفتناوا النااس ،ال تفتناوا النااس ،مثاال هاذا التضااييق علاى الناااس ال شاك أنااه

يجعلهاام يكرهااون مااا أوجااب هللا علاايهم ،باال يحماال بعضااهم علااى البخاال بمااا أوجااب هللا علاايهم ،جاااء الساااعي وأخااذ
الكرائم ،في السنة القادماة يضاطر صااحب الماال أن يخفاي هاذه الكارائم ،نعام ،أو إذا قيال لاه -ثقاة باه :-كام عادد

ماشيتك؟ قال :مائة وهي ألف؛ ألنه في العام الماضي دفع أكثر مما أوجب هللا عليه ،فيحااول يسادد ماا دفعاه فاي

العام الماضي من هذه السنة ،هذه فتنة ،األصل في المسلم أنه يقبل على ما أمر به شرعا بنفس مطمئنة مرتاحة

منساقة ،مشتاقة ،ويدفع ما أوجب هللا عليه دون تردد ،لكن إذا حصل أنه يظلم ال شك أن هذا يحمله علاى بعاض

التصرفات التي ال تحمد.

ال تفتنوا الناس ،ال تأخذوا حزرات المسلمين ،في بعض الروايات" :حرزات" باالزاي ثام الاراء أو العكاس ،والحازرات
هي خيار األموال جمع حزرة ،والحرزات كذلك ،هي ما يحرزه اإلنسان ويدخره لنفسه.

ال تأخذوا حزرات المسلمين ،نكبوا عن الطعام".

" نكبوا عن الطعاام" هاو رأى شااة حاافال ،ثاديها ملايء بااللبن ،يقاال :نكباوا عان الطعاام ،يعناي اتركاوا الطعاام؛ ألن
مطعام أهال المواشاي ومشاربهم مان مواشاايهم ،فاأطلق الطعاام وأراد منشاأه ،نعام ،منشااأه ،وهاو مااذا؟ الاذي هاو نفااس
الشااة أو البقارة أو الناقاة ،نعام؛ ألنهاا محتوياة علاى هاذا الطعاام فهاي ظرفاه ،وكاان النااس إلاى وقات قرياب قباال أن
تفتح الدنيا ،الشخ

الذي ،أو األسارة التاي عنادها التمار بقادر ماا يكفاي ،يعناي أسارة متوساطة عنادها مائاة صااع

من التمر مثال ،وعندهم بقرة يشربون من لبنها ،هؤالء ملوك ،عندهم ما يكفيهم ،طعامهم من هاذه البقارة ومان هاذا
التمر ،ونفس الشيء ،هذه طعام أهلها ،فالمراد طعام ذوات الدر ،اللبون من المواشي.

يقول :وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بان حباان أناه قاال :أخبرناي رجاالن مان أشاجع

أن محمد بن مسلمة األنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال" :أخرج إلاي صادقة مالاك" فاال يقاود إلياه شااة

فيها وفاء من حقه إال قبلها.

يعني تصلح ألن تؤدى في مثل هذا الدين ،توفي هذا الدين ،يعني من أوساطها.

قال :أخبرني رجالن من أشجع ،أن محمد بن مسلمة ،رجالن ،ما معنى رجاالن؟ مجهاوالن ،قاال :أخبرناي رجاالن
من أشجع ،أن محمد بن مسلمة األنصااري ،صاحابي جليال ،نعام ،كاان ياأتيهم مصادقا ،رجاالن مان أشاجع ،يعناي

لو أردنا أن نحكم على هذا الخبر من خالل هذا السياق ماذا نقول؟ هال نقاول فياه راو أو رواة مجهولاون؟ اإلبهاام
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أضااعف أناواع الجهالااة؛ ألنهااا جهالااة ذات ،وجهالااة الااذات أشااد ماان جهالااة العااين والحااال ،لكاان همااا رجااالن ،ليسااوا
بواحاد ،وتاوافر علااى إخباااره ،وهاال يتوقاع أن هااذين الاارجلين ضااعفهما شااديد؟ هام ماان التااابعين ،نعاام ،هاال يتوقااع أن

ضعفهما شديد؟ الجهالة بالنسبة لكبار التابعين يتجاوز كثير مان أهال العلام فيهاا ،ويقبلونهاا ،وصارح ابان الصاالح
أن هناك نفر من المجهولين تقادم العهد بهام يعناي مان كباار التاابعين ،مثال هاؤالء يتساامح فايهم ،المقصاود أنهماا

اثنان وليسو بواحد ،وضعفهما المتوقع أنه لايس بشاديد لقادمهما ،لكان هال نقاول :إن أحادهما يشاهد لنخار فينجبار

الخبر؟ نعم؟

طالب......:
كيف؟

طالب......:
نعم ،لكن واحد يجبر الثاني ،يعني من أهل العلم من يصحح بها ،لو جاء مان رواياة رجال واحاد قلناا :نحتااج إلاى
ماا يشاهد لاه؛ ألن المجهاول ينجبار خباره ،فاإذا اجتماع عنادنا اثناين مجهاولين ،لااو جاءناا مان طرياق رجال مجهااول،

ومن طريق ثان رجل مجهول قلنا :إن المجهول هو هو ،ماا تغيار ،فاي الطاريقين واحاد ،لكان صارح بأنهماا اثناان،

فيجبر أحدهما اآلخر ،وهذه طريقة بعض العلماء ،يقول :إذا توافر مثال ،حدثني أشياخ من جهينة مثال ،مثل قول
ابن عدي :حدثنا شيوخنا ،شيوخ إمام من األئمة اجتمعوا يجبر بعضهم بعضاا ،ويصاحح بمثال هاذا عناد بعضاهم،
واال بعضهم يرى أن مثل هذا الجهالة مثل هذا الارجالن احتماال أن يكوناا مان الوضااعين ،أو مان المتهماين ،فاال

يجبر بعضهم بعضا ،نعم ،لكن هناك قرائن ،مثال هؤالء من التاابعين ،نعام ،والجهالاة فاي ماثلهم ال سايما إذا كاانوا
أكثر من واحد يستروح بعض أهل العلم إلى أنه يجبر بعضهم بعضا ،على كل حال المساألة خالفياة واألمار فيهاا

سهل؛ ألنها ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصالة والسالم ،موقوف.

طالب......:

وله ما يشهد له ،معناه صحيح.

قال مالك" :السنة عندنا والذي أدركات علياه أهال العلام ببلادنا أناه ال يضايق علاى المسالمين فاي زكااتهم ،وأن يقبال
منهم ما دفعوا من أموالهم".

وعلااى ماان واله هللا أماار هااذه األمااور جبايااة الزك اوات والصاادقات ،أن يتعاماال مااع المساالمين بالمسااامحة ،لتطيااب
أنفساهم بهاذا ،أمااا مشااحتهم والتضاييق علاايهم ،الشاك أن هاذا لااه آثااره ،ياؤدي علااى فتناة النااس عاان هاذه الشااعيرة،

نعام ،هااو وقاات خااروج الساعاة مضاابوط ،وقاات خااروجهم إلاى هااذه الجهااة معااروف ،خرجاوا هاذه الساانة ،وخرجاوا ماان
السنة التي تليها في مثل الوقت؛ ألنك تتصور أن كل شخ

يبعث له ساع مستقل ،ال ،والمسألة ديانة يعني إذا

ظهرت أمارات صدقة ،األصل صدقه ،نعم ،األصل صدقه.

ساائل مالااك :أيقساام المصاادق الماشااية ويقااول لصاااحبها :آخااذ ماان أيهااا شاائت؟ فقااال :ال ،العااادة أن ماان اشااترك أو
اشااتركوا فااي عااين قابلااة للقساامة أن أحااد الشاريكين يقساام والثاااني يتخياار ،نعاام ،الثاااني يتخياار ،فهاال يااأتي المصاادق
ويقااول لصاااحبه :نقساام الماشااية ونأخااذ ماان أيهمااا ،يقااول اإلمااام مالااك :ال؛ ألن هااذا فيااه نااوع تضااييق ،فيااه نااوع

مشاااحة ،وقااد أماار الخااار

أن يتاارك الربااع ألهاال الثمااار ،كاال هااذا ماان باااب حساان التعاماال مااع أرباااب األم اوال،
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لتطيااب أنفسااهم ،إذا طاباات نفسااه تصاادق بمااا فااتح هللا عليااه بااه وقااد يتصاادق بااأكثر ماان الواجااب ،وقااد يتص اادق
بأضعاف الواجب ،ال شك أن حسن التعامل مع أرباب األموال يجعلهم تطيب أنفسهم بزكواتهم ،نعم.

أحسن هللا إليك.

باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسدلم عدن عطداء بدن يسدار أن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال(( :ال
تحددل الصدددقة لغنددي إال لخمسددة :لغدداز فددي سددبيل هللا ،أو لعامددل عليهددا ،أو لغددارم ،أو لرجددل اشددتراها بمالدده ،أو

لرجل له جار مسكين ،فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)).

قال مالك رحمه هللا" :األمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك ال يكون إال علدى وجده االجتهداد مدن الدوالي ،فدأي

األصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصدنف بقددر مدا يدرى الدوالي ،وعسدى أن ينتقدل ذلدك إلدى الصدنف

اآلخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك ،وعلى هذا أدركت من أرضدى مدن
أهل العلم".

قال مالك رحمه هللا" :وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ،إال على قدر ما يرى اإلمام".
يقول المؤلف رحمه هللا تعالى :باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها:

ين َعَل ْي َهاا َواْلم َؤَّلَفاة
هللا جل وعال تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية{ :إَّن َما َّ
الص َدَقات لْلفَق َراء َواْل َم َساكين َواْل َعاامل َ
السابيل} المصاارف الثمانياة ،وان اختلاف أهال العلام فاي بعاض
ين َوفاي َسابيل َّ
ّللا َو ْابان َّ
قلوبه ْم َوفي الرَقااب َواْل َغاارم َ
التفاصيل في هذه األصناف.

يقول :حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ال

الص َدَقات لْلفَق َاراء َواْل َم َسااكين} ،والغناي يطلاق وياراد باه الغناي
تحل الصدقة لغني))؛ ألن هللا جل وعال يقول{ :إَّن َما َّ
فعال ،أو حكما؟ يعني بالقوة القريبة من الفعل.
شااخ

عنااده األم اوال هااذا غنااي بالفعاال ،وشااخ

ليساات عنااده أم اوال لكنااه قااادر علااى تحصاايل األم اوال ،القااوي

المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب ،تدفع له الزكااة ،نعام؟ ال ،تادفع لاه الزكااة ،طياب هاذا قاادر شااب فاي الثالثاين

مان عماره ،وليسات لديااه آفاة ،وال عناده أدنااى إشاكال فاي أن يكتساب ،حقيقااة ،لكناه حكماا فااي حكام العااجز ،كحااال

كثير مان الاذين يقادمون إلاى هاذه الابالد ،باالد الخيار ،وباالد الفار

لكان قادومهم غيار نظاامي ،نعام ،تجاد بعاض

الناس ما شاء هللا في الثالثين من عمره لو تقول له :احمل أي حمل تريده ،حمله ،لكن بقاءه غير نظاامي ،يعناي
ما عنده إقامة ،نقول :هل هذا عجز حكمي ،له حكم العجز الحقيقي ،هو ممنوع من العمال إال بإقاماة ،صاح واال

ال؟ ممنااوع ماان العماال إال بإقامااة ،فهاال نقااول :إن هااذا العجااز يناازل منزلااة العجااز الحقيقااي ،أو نقااول :إن مثاال هااذا
يخالف األنظماة وال يعاان علاى بقااءه إال بالنظاام ،والنظاام ماا دام أوجاد مان أجال المصالحة ودفاع مفاساد ،نعام ،ال
سيما وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعاض األماور التاي اضاطرهم إليهاا عادم تمكيانهم مان العمال ،فتجاد مانهم

ماان يكس ااب بعااض األما اوال ماان غي اار وجههااا ،إم ااا باعتااداء أو سا ارقة واال بحياال واال يوج ااد هااذا ،أو ه ااو بمزاول ااة

محرمااات ،هااذه المسااألة عماات بهااا البلااوى ،اآلن يوجااد عاادد كبياار باادون إقامااات ،واذا قياال لااه ،قااال :وهللا مااا أقاادر

از حقيقياا ،نعام ،عجاز حكماي ،كعجاز الرقياق ،الرقياق
أشتغل ،نقول :هل هذا عجز ،هو عجاز حكماي ،ولايس عج ا
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من أنشط الناس ومن أقواهم ،لكنه عاجز حكما ،ولذا يقال :الرق عجاز حكماي ،وهاذا عجاز حكماي ،ولايس بعجاز
حقيقي ،فهل نقول :وهللا ما عندنا لك شيء ،اذهب واحتطب وبع واشتغل ،هو إرجاع ،وهذا سبيل ،لكن يقول :ما

أنااا باذاهب ،يقااول :أنااا ببلاادي مياات مياات ،مااا لااه شاايء ،المسااألة تابعااة لمسااألة كباارى ،وهااي أن هااذه األنظمااة التااي
سنت وشرعت من أجل تقرير مصالحة ودفاع مفاساد ،علاى حساب أو مان وجهاة نظار مان قررهاا ،مان وجهاة نظار

ماان قررهااا ،واال فاألصاال أن الاابالد للمساالمين عموم اا ،هااذا قباال وجااود الحاادود السياسااية التااي أوجاادت مثاال هااذه
األمور ،المقصود أن وجود مثل هؤالء بهذه الصفة ويوجد مانهم عادد ،يعناي لاو جااءوا ماثال إلياك ،وقاال :أناا وهللا
ممنوع ،وأنت عندك كذا أريده ،تعطيه واال ما تعطيه ،وهل تب أر ذمتك بدفعها إليه ،أو ال تبرأ؟ هذه مسألة يحتاجها

الناس كلهم ،نعم ،الحاجة ليست قائمة أو داعية إليها ،يعني تركت مسكينا ،ماذا يفعل ،أنات إن منعتاه مان الزكااة
التااي أوجبهااا هللا جاال وعااال عليااك وأناات تاادفعها لمثاال هااذا الممنااوع حكم اا عاان العماال ،وهااو بحكاام العاااجز ،واال

اضاطررته إلااى أن يازاول المحرمااات ،فتكاون ساااهمت فاي إيجاااد مثال هااذه المحرماات ،أو تقااول :وهللا النظاام شاارع

لمصلحة ولو ترك الناس بدون تحديد وبدون حدود وبدون جوازات ،وبدون إقامات ،تكالبت الناس على بلاد واحاد،
وتركت المصالح في البلدان األخارى ،فاال شاك أن المساألة يعتريهاا األماران ،لكان ماا المارجح؟ المارجح حاجاة هاذا

المسكين الذي قام من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجوع فاي بلاده ،وقاد يكاون لاه أهال يرسال لهام ،أو نقاول:
ال ،نحن نضطره إلى أن يصحح وضعه ،يصحح وضعه ،يلزمه أن يصحح وضعه.

يقول :أوال ،اإلقامة تحتاج إلى كم ألف ،وأنا من أين؟ الزم أشتغل من أجل أن أوفر قيمة اإلقامة ،فيلزم على هاذا
الاادور ،ال بااد أن تعطيااه ماان أجاال أن يصااحح وضااعه ،واال تقااول لااه :اذهااب إلااى بلاادك ،الطريااق الااذي جئاات بهااا
تس ااافر به ااا ،جئ اات تهري ااب ترج ااع تهري ااب ،فالمس ااألة ال ب ااد م اان بحثه ااا بعناي ااة؛ ألنه اام موج ااودون ،والس اابب يعتري ااه

األمران ،فال بد من بحثها بعناية ،فهل نقول :يعطون ،أو نقول :ال بد من تصحيح وضعهم؟

ومثل ما قلت :إن الحكم يدور مع شرعية منعهم مان العمال إال بإقاماة ،وهاو مان المصاالح باال شاك ،يعناي تحدياد
األمور ،وتنظيم األنظمة التي ال تتعارض مع الشرع ،نعم ،التي ال تتعارض مع ن

شرعي ال شك أنه مان بااب

المصالح ،والشرع جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد ،جاء بهذا كله ،نعم.
طالب......:

ال ،ال هو محتاج ،يسمونه محتاجا ،ما عنده شيء أبدا.

طالب......:

ما عنده شيء ،لكنه قوي مكتسب في حكم العاجز.

طالب......:
كيف؟

طالب......:
ال ،ال أنا أفترض المسألة في شخ

طالب......:

ما فيه شك ،ما عنده شيء ،ما عليه إال ثوبه الذي فوق ظهره.

هو قوي مكتسب حقيقة ،لكن حكمه عاجز ،ما يقدر يكتسب.
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طالب......:
ال ،هذه المسألة ،يعني ال شك أن إعطاءه من الزكاة يعينه على البقاء ،نعم البقاء ،وعدم إعطائه من الزكاة يلجئه

إلااى الرجااوع إلااى بلااده ،إمااا الرجااوع إلااى بلااده أو مزاولااة محرمااات ،وقااد يكااون مزاولااة المحرمااات في اه اضااطرار ،أنااا
أقااول :كاال هااذه المسااألة فاارع عاان مشااروعية هااذه األنظمااة ،واألنظمااة إذا كااان الهاادف منهااا النظاار فااي المصااالح

العامااة نعاام ساواء كاناات ألهاال البلااد أو الوافاادين إليهااا ،نعاام ،وهااي ال تتعااارض مااع نا

خااا

فااي هااذه المسااألة،

فهي شرعية؛ ألنها من طاعة ولي األمر ،يعني أنت مثال تبحث عان دليال لمناع الموظاف عان العمال ،ماا وجادت

دليال ،لكن اإلمام رأى أن في هذا مصلحة ،أوال :مان محصالة العمال أن يتفار لاه هاذا األجيار ،األمار الثااني :أن
غيره من المسلمين الاذين ليسات لاديهم وظاائف تتااح لهام الفار  ،واال فاألصال أن العمال مبااح ،نعام ،فاأقول :إن
هذه المصالح التي قدرها اإلمام وفرضها على الناس وهي ال تتعارض مع نصو

طالب......:

يجب العمل بها ،نعم.

حاله ،وهللا ال بد يصحح وضعه وهللا ما فيه شك أن مسألة اإلعفاف ،يعني األماور بمقاصادها وحساب ماا يترتاب

عليها من مصالح ،لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده أو أعين على تصحيح وضعه بالمال ،هذا شرعي ما فيه

إشكال ،لكن ال بد أن يصحح وضعه.

((ال تحاال الصاادقة لغنااي ،إال لخمسااة)) يعنااي :فتحاال لهاام وهاام أغنياااء ،لوجااود أوصاااف أخاارى(( ،لغاااز فااي ساابيل
هللا)) وهو منصاو

علياه فاي آياة المصاارف فاي سابيل هللا نعام(( ،لغااز فاي سابيل هللا)) هاذا يفسار اآلياة{ ،وفاي

سبيل هللا} فدل على أن قوله{ :وفاي سابيل هللا} الماراد بهام الغازاة ،وان كاان اللفاا أعام ،الحاي فاي سابيل هللا ،طلاب

العلم في سبيل هللا ،نعم ،النفع العام والخا

أيضا كله في سبيل هللا(( ،من صاام يوماا فاي سابيل هللا)) يعناي إذا

فهمنا سبيل هللا الجهاد فقط ،قلنا :الصيام في الجهاد هو الذي يترتب عليه الثواب(( ،من صام يوما في سابيل هللا

باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريفا)) هل نقول :إن المراد باه فاي الجهااد أو المقصاود باه وجاه هللا جال وعاال؟

قيل بهذا وهذا ،لكن البخاري أدخل الحديث فاي كتااب الجهااد ،هاذا رأي البخااري ،وان كاان األكثار علاى أناه أعام،
يعني من صام يوما ليس بواجب عليه ،ويبتغي بذلك وجه هللا والتقرب إليه ما الذي يمنع منه.

((إال لغااز فااي ساابيل هللا ،أو لعاماال عليهااا)) وعرفنااا أن العاماال ال بااد أن يكااون ماان قباال ولااي األماار ،واال صااارت
المساألة فوضاى ،كال إنساان يبغاي يجماع ،يجماع للفقاراء ،يمار للتجاارة وال هاو بخساران ،إن أعطاي شايئا أخاذ علياه
نساابة ،وان مااا أعطااي شاايئا مااا عليااه خسااارة ،نعاام ،وقلنااا :إن بعااض األئمااة يتصاارف ويجعاال بعااض صااغار الساان

يجمعون ،ويعطيهم نسبا ،ويغريهم بهاذا ،واألمار لايس إلياه ،وانماا هاو لاولي األمار؛ ولاذا لماا جااءوا يساتأذنون ،لماا
أرادوا العمالة على الصدقة جاءوا يطلبوا من النبي عليه الصالة والسالم لكنه منعهم؛ ألنهم من بني هاشم.

((أو لعامل عليها ،أو لغارم)) مدين(( ،أو لرجل اشتراها بماله))

طالب......:
كيف؟

طالب......:

قد يكون غارما لمصلحة غيره ،لإلصالح ،هو ما يكون غنيا.
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طالب......:

ال ما يكون غنيا ،وقد يكاون غنياا باعتباار ،وهاذا يجرناا إلاى مساألة أخارى وأخشاى أن تأخاذ الوقات ،هال يمكان أن
يأخااذ الزكاااة وياادفع الزكاااة فااي آن واحااد؟ فااي حااديث معاااذ جعاال الناااس صاانفين :آخااذ ومعااط فقااط(( ،تؤخااذ ماان

أغنيائهم فترد علاى فقارائهم)) فادل علاى أن مان يأخاذ الزكااة فقيار ،ودل علاى أن مان يادفع الزكااة غناي ،وال ثالاث،
يعني ماا يمكان أن يوصاف الشاخ

بأناه غناي فقيار ،إذا افترضانا أن زيادا مان النااس عناده بقادر النصااب عشار

مرات ،نعم ،ولكن ما عنده ال يكفيه لقوت سنته ،نصف القوت مثال ،هال نقاول :إن هاذا غناي بمعناى أناه مطالاب
بالزكاة؟ أو نقول :إنه باعتباره يجوز له األخذ ليس بغني؟ أو نقول :يمكن يوصف بالوصفين يدفع الزكااة ،ويؤخاذ
الزكاة ،هذه وجدت ،صورها العلماء بهذه الصور ،لكن هل يتصور؟

طالب......:

واقااع يعنااي ،نحاان نفتاارض فااي هااذا المااال الااذي هااو عشارة أضااعاف الزكاااة ،النصاااب ،متااى يزكيااه؟ إذا حاال عليااه
الحول ،هو يبقى منه شيء لما حال الحول؟ نعم؟ وهو يحتاج أضعاف هذا المبلة ،نعم.

طالب......:
قلنا ماذا؟

طالب......:
نعم ،طيب ،يدفع العشرين ويأخذ ألف ومائتين ،لكن يدفع العشرين اآلن واال إذا حال عليه الحول؟

طالب......:

وتبغي تقعد عنده الثمانمائة إلى أن يحول الحول؟

طالب......:

يعني ماذا يصرف ،يعني أنت نعم.

طالب......:

نعم ،لكن نحن افترضنا المسألة في شخ

يحتاج علاى زياادة علاى ماا عناده ،هاذه الثمانمائاة متاى يزكيهاا؟ يبغاي

يأكلها قبلما يحول الحول ،هو اآلن يبغي زودا ،الفقهاء صوروا هذه المسألة.

لكن أنت افترض أنها ام أرة عندها حلي ،تجب فيه الزكاة عند من يوجب ؟؟؟ نعم.

طالب......:

على القول بوجوبهاا ،وهاو المفتاى باه اآلن ،لكان علاى القاول بوجوبهاا عنادها حلاي ،واحتاجات إلاى نفقاة ،هال تلازم

ببيااع هااذا الحلااي لتنفااق علااى نفسااها ،أو نقااول :الحلااي حاجااة كمتاااع البياات ،وتزكااي هااذا الحلااي وتأخااذ ماان الزكاااة؟

الدراهم ما هاي بجالساة لمادة سانة والشاخ

يأخاذ زكااة ،وان ذكرهاا أهال العلام ،نعام ،هاذا عناده زروع ،زروع ياأتي

فيها لماذا؟ ألن أخذ الزكاة فيها يوم حصادها ،واال لو كانت تؤجل سنة مثل غيرها انتهت يأكلهاا وخاال
يبيع ويقتات ،لكن الزروع باعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها.

أو قال :شااخ

 ،يبغاي

عنااده دياان علاى معساار نعاام ،لااه دياان علاى معساار ،جيااد ،هااذا الاادين دفعاه اليااوم ،يزكيااه لماادة ساانة

على القول المرجح ،ويأخاذ تكملاة نفقتاه ،يعناي لهاا صاور ،لكان فاي الجملاة تصاور وجاود غناي فقيار وتجاب علياه
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الزكاة ،بعض أهل العلم يقول :ال يمكن تصوره؛ ألن الشرع جعل الناس قسمين :أغنياء وفقراء ،تؤخذ من أغنيائهم
فترد في فقرائهم ،وال يمكن أن يتصف بأنه غني فقير؛ ألن القسمة ثنائية في الحديث.

طالب......:
وهي عنده؟

طالب......:
هااو إذا أراد أن يااتخل

ماان الزكاااة ،الحاال أنااه ياارجح هاذه الروايااة ،فقااط ،سااددوا ديااونكم وخااال

جاء عن عثمان نحو هذا.

مااا تلاازمكم زكاااة،

((أو لعاماال عليهااا ،أو لغااارم ،أو لرجاال)) اشااتراها بمالااه ماان الفقياار ،يعنااي دفعاات هااذه الزكاااة ،دفعاات بناات اللبااون،
إلاى الفقياار ،واسااتلمها واسااتقرت عناده ثاام باعهااا ،نعاام(( ،أو لرجال)) اشااتراها بمالااه ماان الفقيار(( ،أو لرجاال لااه جااار

مسكين ،فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني)).

هي علياه صادقة ،ولجااره هدياة كماا جااء فاي قصاة بريارة ،هاذا اللحام تصادق باه علاى بريارة ،والنباي علياه الصاالة

والسالم ال تحل له الصدقة ،قال(( :هو لها صدقة ،ولنا هدية)).

طالب......:

حديث الباب هذا؟

طالب......:

ما فيه إشكال؛ ألن له شاهد من حديث أبي سعيد ،وهو موصاول أيضاا عناد أباي داود ،وعناد أحماد والحااكم وابان

خزيمة ،موصول.

طالب......:

صرفت للفقير وملكها ملك تام مستقر وباعها.

طالب......:

ار،
نعم ،يبغي هذا الغني الذي اشترى هذه الزكاة بماله تحل له ،هذه العين صادقة ،اشاتراها بمالاه ،الفقيار يبقاى فقي ا
نعم ،لكن هذا الغني اشات ارها بمالاه هال يرتفاع عنهاا وصاف الصادقة واال يساتمر؟ يرتفاع ،تصاير اشاتراها بمالاه ،أو

أهديت له.

يقول اإلمام مالك" :األمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك ال يكون إال على وجه االجتهااد مان الاوالي" اإلماام أو

نائبااة ،يكااون علااى وجااه االجتهاااد ،بحيااث ال تكااون ماان باااب المحاباااة فااي بعااض الناااس دون بعااض؛ ألن بعااض
التجار يضر بعض الناس ويقطع من هو أشد منه حاجة ،وبعضهم يسجل أسماء يتابع عطاءهم عشرات السنين،

وان كان بعضهم قد استغنى ،وبعضهم حاجته ليست شديدة ،ويوجد من هو أحاوج مناه ،لكان علياه أن يجتهاد ،وال
شك أنه كلما كانت الحاجة أشد كان األجر أعظم.

"فأي األصناف كانت فيه الحاجاة والعادد أوثار ذلاك الصانف" يعناي مجاعاة ،ياؤثر الفقاراء ،بحاجاة إلاى غازو والاى
جهاااد يااؤثر الغازاة ،وهكااذا ،فينظاار إلااى الحاجااة القائمااة فترفااع" ،أوثاار ذلااك الصاانف بقاادر مااا ياارى الاوالي باجتهاااده،

وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف اآلخر بعد عام أو عامين أو أعوام" هذا الذي أخذه وهو عامل بوصف العمالاة
16

قد يأخذها في العام القادم بوصف الفقر ،أو العكس" ،فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك" وجد" ،وعلى هذا
أدركت من أرضى من أهل العلم".

وعلااى هااذا يجااوز ،األصاال أن تصاارف الزكاااة لماان ذكااروا فااي آيااة المصااارف الثمانيااة ،ويجااوز أن تصاارف لصانف
واحد؛ ألن حاجتهم أشد ،إلى صنفين ألن حاجتهما أشد ،وهكذا.

قال مالك" :وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ،إال على قدر ما يرى اإلمام".

مااا يقااال :وهللا باسااتمرار للعاماال عش ارة بالمائااة ،يصاادر نظااام عام اا عش ارة بالمائااة ،خمسااة بالمائااة ،اثنااين ونصااف
بالمائااة ،هااذه علااى قاادر العاارض والطلااب ،لااو قااال اإلمااام :نريااد عمااال للزكاااة ،ومااا تقاادم أحااد ،وحاادد نساابة خمسااة
بالمائة ،ما تقدم أحد ،له أن يزيد لتحقيق المصلحة.
إذا كثر عليه الطلب ينق

 ،يريد عشرة عمال تقدم ألف ،والنسبة عشرة بالمائة ،يقول :اثنين بالمائة ،نعم ويصفي

العدد المطلوب وهكذا ،ثم نقصت معروف وضعها ،ومن هذا.

طالب......:

يبغي تفصيال؟

طالب......:

ال ،فقط المسائل اليوم ما تحتاج إلى عملية.
نقف على هذا.

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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