
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (1كتاب الزكاة ) - شرح: المحرر

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والحمد هلل ،بسم هللا

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
 حرر: في كتابه الم -لىرحمه هللا تعا-قال اإلمام ابن عبد الهادي 

 كتاب الزكاة:

ادعهىم )): فقىال ،ًا إلىى الىيمنبعث معاذ -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس 
، فىنن مىم أعىاعلذ لىفلع فىمعلمهم أن هللا افتىرم علىيهم  مى  ي رسىلل هللاوأنى ،إلى شىهادة أن   إلىه إ  هللا

لمهم أن هللا افتىرم علىيهم صىدقة فىي أمىلالهم تن ىف مىن ، فنن مم أعىاعلا لىفلع فىمعكل يلم وليلةصللات في 
 .متفق عليه، واللفظ للبخاري  ((أغنيائهم وترد في فقرائهم

ن وجهىه كتب له حىي لما استخلف -رضي هللا عنه-أن أبا بكر الصديق  -رضي هللا عنه-وعن أن  بن مالع 
 : ، وهللا سطررسلل سطر، و محمد سطر الخاتم ثالثة أسطر وكان نقشإلى البحرين مفا الكتاب، 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 بهىا رسىلله والتي أمىر هللا ،على المسلمين -صلى هللا عليه وسلم-م رسلل هللا مفه فريضة الصدقة التي فر 
فىي أرعى   ،، ومن سئل فلقها فال يعى ا من المسلمين على وجهها فليعطهافمن سئله ،-صلى هللا عليه وسلم-

وعشىرين إلىى  مى  وثالثىين  ، فىنذا بلغىخ  مسىاً الغىنم فىي كىل  مى  شىاةدونهىا مىن وعشرين من اإلبىل فمىا 
مى  وأرععىين وثالثين إلىى   فنذا بلغخ ستاً  ،فنن لم تكن ابنة مخام فابن لبلن ذكر ،ففيها بنخ مخام أنثى
ة وسىتين ، فىنذا بلغىخ واحىدإلى سىتين ففيهىا حقىة عروقىة ال مىل وأرععين ، فنذا بلغخ ستاً ففيها ابنة لبلن أنثى

، فىىنذا بلغىىخ إحىىد  فيهىىا بنتىىا لبىىلن فوسىىبعين إلىىى تسىىعين  فىىنذا بلغىىخ سىىتاً  ،إلىىى  مىى  وسىىبعين ففيهىىا جفعىىة
، فنذا زادت علىى عشىرين ومائىة ففىي كىل أرععىين بنىخ عين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، عروقتا ال ملوتس
، فىنذا ن يشىا  رعهىايهىا صىدقة إ  أ، ومن لم يكن معىه إ  أرعى  مىن اإلبىل فلىي  ف، وفي كل  مسين حقةلبلن 

، شاة ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانخ أرععين إلى عشرين ومائة شاة من اإلبل ففيها شاةبلغخ  مساً 
إلىى ثىالم مائىة ففيهىا ثىالم  فىنذا زادت علىى مىائتين ين ومائىة إلىى مىائتين ففيهىا شىاتان،فنذا زادت علىى عشىر 

، فىنذا كانىخ سىائمة الرجىل ناقصىة مىن أرععىين شىاة شىاة ئىة شىاةففىي كىل ما، فىنذا زادت علىى ثىالم مائىة شياه
، ومىا و  يفىر  بىين م تمى   شىية الصىدقة ، و  ي م  بىين متفىر  فلي  فيها صدقة إ  أن يشا  رعهاواحدة 

، و  يخىر  فىي الصىدقة مرمىة و  ذات عىلار و  تىي  إ  أن فننهما يتراجعان بينهما بالسىلية كان من  ليطين
، إ  تسىعين ومائىة فلىي  فيهىا صىدقة إ  أن يشىا  رعهىا ، فىنن لىم تكىنلمصد ، وفىي الرقىة رعى  العشىرشا  اي

وي عىل  ،فننهىا تقبىل منىه الحقىة بلغخ عنىده مىن اإلبىل صىدقة ال فعىة، وليسىخ عنىده جفعىة وعنىده حقىة ومن
 تيسرتا له.معها شاتين إن 

 .استيسرتاإن 



ده ال فعىة فننهىا ن بلغخ عنىده صىدقة الحقىة وليسىخ عنىده الحقىة وعنى، وم، أو عشرين درمماً له استيسرتاإن 
وليسخ عنىده إ   ،، أو شاتين ومن بلغخ عنده صدقة الحقة، ويعطيه المصد  عشرين درمماً تقبل منه ال فعة

، ومىن بلغىخ عنىده صىدقة بنىخ ، ويعطىي معهىا شىاتين أو عشىرين درممىاً نخ لبلن فننها تقبىل منىه بنىخ لبىلن ب
، ومىن بلغىخ صىدقته بنىخ  أو شىاتينويعطيىه المصىد  عشىرين درممىاً  ،حقة فننها تقبل منه الحقة لبلن وعنده

،  أو شىاتينويعطىي معهىا عشىرين درممىاً  ،وعنده بنخ مخام فننها تقبل منه بنخ مخام ،لبلن وليسخ عنده
رين ، ويعطيىه المصىد  عشىبلغخ صدقته بنىخ مخىام وليسىخ عنىده، وعنىده بنىخ لبىلن فننهىا تقبىل منىه ومن
هىا وعنىده ابىن لبىلن فننىه يقبىل منىه، ولىي  معىه ، فنن لىم يكىن عنىده بنىخ مخىام علىى وجه أو شاتيندرمماً 

 .شي " رواه البخاري 
إلىىى الىىيمن  -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم-: بعثنىىي النبىىي قىىال -رضىىي هللا عنىىه-و  عىىن معىىاذ بىىن جبىىل وعىىن مسىىر 

أو عدلىه  ،، ومىن كىل حىالم دينىاراً كىل أرععىين مسىنةة، ومىن أو تبيعى أن يم ف من كىل ثالثىين بقىرة تبيعىاً  نيفممر 
صىىحي   :وقىىال ،والحىىاكم ،سىىائي وابىىن ماجىىهوالن ،، وأبىىل داود والترمىىفي وحسىىنهومىىفا لف ىىهرواه أحمىىد  "افريىىاً مع
 .، ولم يخرجاهلى شرط الشيخينع

 ...وعن إسحا 
 عن ابن.

  جلىب )): قىال -وسىلم عليىهصىلى هللا -ده عن النبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج عن ابن إسحا و 
 ...((ب و  تن فو  جن  
 وال جَنَب.

 .رواه أبل داود ((صدقاتهم إ  في دورممو  تن ف  ،و  جَنبَ ))
-ن رسىلل هللا ولإلمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عىن جىده عبىد هللا بىن عمىرو أ

 .على ميامهم(( ف صدقات المسلمينتن )): قال -صلى هللا عليه وسلم
ى المسلم في عبىده لي  عل)): -صلى هللا عليه وسلم-قال رسلل هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي مريرة 
 ...((العبد صدقة إ  صدقة الفطرعلى لي  )): متفق عليه، ولمسلم و  فرسه صدقة((

 في، في.
إ  زكىىاة الفطىىر فىىي  زكىىاةل والرقيىىق لىىي  فىىي الخيىى)): وألبىىي داود ))لىىي  فىىي العبىىد صىىدقة إ  صىىدقة الفطىىر((

 .الرقيق((
فىي كىل )): قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسلل هللا  -رضي هللا عنه-وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 

، ومىن منعهىا بها فله أجرما اً من أعطاما منت ر  ،بنخ لبلن   تفر  إبل عن حسابها سائمة إبل في كل أرععين
رواه أحمىىد وأبىىل داود ومىىفا  ((لىىي   ل محمىىد منهىىا شىىي  ،عزمىىة مىىن عزمىىات رعنىىا ،ما وشىىطر مالىىهو نىىا آ ىىففن

 :. وقال أحمىدصحي  اإلسناد ولم يخرجاهالحاكم: قال و  ((وشطر إبله)): والنسائي والنسائي، وعند أحمد، لف ه
بىان: أن بىن حوذكر ا عندي صال  اإلسناد، وقال الشافعي:   يثبته أمل العلم بالحديث، ولل ثبخ لقلخ به،مل 
وفىي قللىه  ،: ومل ممن أستخير هللا فيهة مفا الحديث ألد لته في الثقات، قال، ولل  روايكثيراً  يخطئكان  اً بهز 



، وعهىىز ثقىىة عنىىد أحمىىد، وبسىىحا  وابىىن المىىديني وأبىىي داود والترمىىفي والنسىىائي بىىل مىىفا الحىىديث صىىحي  ،ن ىىر
 .وغيرمم، وهللا أعلم

وسىمى - : أ برنىي جريىر بىن حىازمقىال ومىب،أ برنىا ابىن قىال:  بن داود المهىري : حدثنا سليمان وقال أبل داود
  ...إسحا ابن عن  -آ ر

 عن أبي، عن أبي.
 .عفا هللا عنع

صىلى هللا -ن النبىي عى -رضىي هللا عنىه-عىن علىي  عىن عاصىم بىن ضىمرة والحىارم األعىلرعن أبىي إسىحا  
-الحىلل ففيهىا  مسىة درامىم، ولىي  عليىع شىي   هىافنذا كانخ لع مائتا درمم وحىال علي)): قال -عليه وسلم

 وحال عليها الحىلل ففيهىا نصىف ، فنذا كان لع عشرون ديناراً ديناراً  حتى يكلن لع عشرون  -يعني في الفمب
صىلى هللا -فبحساب ذلع أو رفعىه إلىى النبىي فما زاد : قال: فال أدري أعلي يقلل ((، فما زاد فبحساب ذلعدينار

 ..ابن ومب. إ  أن جريرًا قال ،الحلل اال زكاة حق حتى يحلل عليهولي  في م؟ -عليه وسلم
 قال ابن وهب.

))لىي  فىي مىال زكىاة حتىى  -صىلى هللا عليىه وسىلم-إ  أن جريرًا قال: ابن ومب يزيىد فىي الحىديث عىن النبىي 
-مىا عىن أبىي إسىحا  عىن عاصىم عىن علىي : رواه شىعبة وسىفيان وغيرمقىال أبىل داود يحلل عليها الحىلل((

 . ولم يرفعله -رضي هللا عنه
وثقه أحمد وابن معين وابن المديني والع لىي وغيىرمم، وتكلىم فيىه السىعدي وابىن حبىان وابىن  وعاصم بن ضمرة

فضل حديث عاصم على حىديث : كنا نعرف عدي والبيهقي وغيرمم، وقال النسائي: لي  به بمس، وقال الثلري 
 .األعلر

 نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،نبي ،سلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا و  ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد: 

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 كتاب: الزكاة

 ًا إلى اليمن.بعث معاذ -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس 
 وكتاب الجنائز فهو أقرب مذكور. ،صالةوفي كتاب ال ،الكتاب مر التعريف به مرارًا في كتاب الطهارة

م  َصىَدَقًة والزكاة أصلها في اللغة تطلق على النماء والزيادة، تطلق على النماء والتطهيرر والزيرادة  ىَلالنهن ىن  َأم  }ُ ىف  من
م بنَهىىاتُ  ىىُرُمم  َوُتىىَزكِنيهن ن فجرراء مررا وتطهررر البررد ،فهرري تطهررر الررنال مررن الشررا والبخرر  والجشرر  [( سررورة التوبرة103)] {َطهِن

))مررا نقرر  وتزيررده وتنميرره وال تنقصرره  ،وهرري أاضررًا تزكرري المررال ))داووا مرضررا م بالصرردقة((يرردل علررى أنهررا دواء، 
ن مَّىالن هَّن الَّىفني إنما مال هللا استأمنه عليه  ،والمال الذي بيد من اسره هللا له ليل له مال من صدقة(( }َوآُتلُمم مِن

} من فرو  سرب  سرماواه، هرذا القردر  ،فال منة للغني حينما يبذل هذا القدر الماروض عليه [ر( سورة النررو 33)] آَتاُكم 
ليل له منة على فقير، كما أن الاقير ليل لره أن  ،عليه في فرض من أشد الارائض، في ركن من أركان اإلسالم

يردل   وهللا المعطري(( ،م))إنمرا أنرا قاسر إذا أعطرى ييرره ولرم اعطره، ولرذا جراء فري الحردي: الصرحيا: ،يلوم الغنري



وال اعطري الاراني، هللا هرو المعطري، هللا  ،فيعطري واحرد ،الرجالن في ظروف متقاربة جدًا علرى ينري مرن ايينيراء
 أن يبذل ما افترض هللا عليه.سخره أن اعطي فالنًا وال اعطيك، لكن على الغني  -ج  وعال-

دتين والصرالة، وقرنرم مر  الصرالة فري مواضر  كايررة جردًا والزكاة هي الركن الاالر: مرن أركران اإلسرالم بعرد الشرها
وإذا كرران اإلجمررائ قررائم علررى أنرره ال يرردل  فرري اإلسررالم مررن ال ينطررق بالشررهادتين  ،مررن نصرروك الكترراب والسررنة

والمرررجا مررن حيرر: قرروة ايدلررة أن تررارك الصررالة كررافر، فرر ن الزكرراة اختلررف فرري حجررم تاركهررا أهرر  العلررم، فررالجمهور 
ال اجاررر، وجمرر  مررن أهرر  العلررم يرررون أنرره اجاررر كتررارك  ،ر إذا ترررك الزكرراة إذا كرران مقرررًا بوجوبهرراعلررى أنرره ال اجارر

 -رضري هللا عنره-ورواارة عرن اإلمرام أحمرد، وأبرو بجرر  ،الصالة، وكذلك بقية ايركان، وهو قول في مرذهب مالرك
كيرف تقاتر  مرن اشرهد  ،ومنهم عمرقاتلهم وراجعه بعض الصحابة  ،قات  مانعي الزكاة، لما امتنعوا من دف  الزكاة

 ال إلره إال هللا((ن ))أمره أن أقات  الناس حترى اشرهدوا أاقول:  -عليه الصالة والسالم-والنبي  ؟ال إله إال هللان أ
هم ))فر ذا قرالوا ذلرك عصرموا منري دمراء ))إال بحقهرا((،أن الحردي: فيره اسرتاناء  -رضي هللا عنه-فأجاب أبو بجر 
 ،ة مررن حقهررا، اررم قررال: لوهللا يقرراتلن مررن فررر  بررين الصررالة والزكرراةل فوافقرره الصررحابة علررى ذلرركوالزكررا إال بحقهررا((
وهجذا إذا امتن  أهر  بلرد مرن أي شرعيرة مرن إقامرة أي شرعيرة عامرة مرن الشرعائر فر نهم  ،-رضي هللا عنه-وقاتلهم 

ًا انتظر، ف ن سرم  أذانرَاً  كرف، وإن إذا يزا قوم -عليه الصالة والسالم-اقاتلون ولو لم تكن من ايركان، فالنبي 
 ،، برر  الخررالف فرري وجوبرره معررروف...، ولررذا لررو امتنرر  أهرر  بلررد مررن ايذان وهررو لرريل بماابررةقرراتلهملررم اسرر  ايذان 
أو قرال: عناقرًا كرانوا يؤدونره إلرى رسرول  ،لوهللا لرو منعروني عقراالً  ؟!فكيف بركن من أركان اإلسرالم ...ف نه اقاتلهم

ووافقرره الصررحابة  ،لقتررالهم -رضرري هللا عنرره-لقرراتلتهم عليررهل شرررر هللا صرردر أبرري بجررر  -ليرره وسررلمصررلى هللا ع-هللا 
 فدل على عظم شأن الزكاة.

بمعنرى أنره ال  ،من امتن  من دف  الزكاة ألذه منه قهرًا، ألذه منره، ألرذها اإلمرام منره قهررًا، ويسرقا بهرا الطلرب
، كونها مجزئة فري الردنيا -ج  وعال-هذا ايمر إلى هللا  -  وعالج-أما كونها مجزئة عند هللا اطالب بها اانية، 

نه ما نوى الدف ، ب  زكاته : إنعم مجزئة تسقا عنه الطلب، فتؤلذ منه قهرًا بحي: ال تؤلذ منه مرة اانية، ال اقال
رهررا فررايمر نرره ألررذه منرره مررن ييررر نيررة وايعمررال بالنيرراه، وأراد أن اعيرردها ويخررر  يي: إباطلررة هررذا إليرره، لررو قررال

 إليه.
الزكرراة كايرررًا مررا " -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم-أن النبىىي  -مىىارضىىي هللا عنه-عىىن ابىىن عبىىاس ل: -رحمرره هللا-قررال 

والنارر ، والزكرراة علررى الماروضررة، وسرريأتي فرري حرردي: أنررل إطررال   ، والصرردقة علررى النرردبتطلررق علررى الماروضررة
))والصرردقة ، ولررذا جرراء فرري الحرردي: الصررحيا: ادليرر  علررى صررد  مؤديهرر الصرردقة علررى الزكرراة الماروضررة  ينهررا

 اعني دلي  قاط  على صد  إامان مخرجها. برهان((
بالنسربة ًا إلىى الىيمن" بعىث معىاذ -صىلى هللا عليىه وسىلم-أن النبىي  -مىارضىي هللا عنه-عن ابن عباس "قال: 

الة فرضررم قبرر  الهجرررة ليلررة لارضررية ايركرران معلرروم أن الشررهادتين مرر  بدااررة الرردعوة، وإنمررا الرردعوة إليهمررا، والصرر
صرلى -اإلسراء، والزكاة والصيام فرضا بعد الهجرة في السرنة الاانيرة، والحري فري السرنة التاسرعة، وهنرا بعر: النبري 

وبقرري معرراذ قاضرريًا  ،معرراذًاَ  إلررى الرريمن، وكرران هررذا فرري السررنة العاشرررة، وقيرر  فرري آلررر التاسررعة -هللا عليرره وسررلم
 وقدم في لالفة أبي بجر. ،-عليه الصالة والسالم-النبي ومعلمًا في اليمن إلى أن ماه 



قبر   "(())ادعهىم إلىى شىهادة أن   إلىه إ  هللا: فقىال ،بعث معاذًا إلى اليمن -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي "
 وهررذا للتنبيرره، تنبيهررًا لمعرراذ مررن أجرر  أن اسررتعد لهررم  ين أهرر  الكترراب))إنررك سررتأتي قومررًا أهرر  كترراب(( ذلررك قررال: 

هؤالء عندهم علم، وعندهم بقية، عنردهم أارارة مرن علرم، وإن كران جر  مرا عنردهم  ،ليسوا كغيرهم من طوائف الكار
إلرى ذلرك مرن أجر  أن اسرتعد  -عليره الصرالة والسرالم-محرف، لكن عنردهم شريء، احراجون بره، ولرذا نبهره النبري 

 لهم.
فتصىىدقخ  ،ل مىىال لتتصىىد  بىىه فىىي الحىىرمأعطامىىا رجىى :مىىفا يقىىلل سىىنال امىىرأة ملجىىلدة ا ن تريىىد جىىلاب ا ن

 فهل ي لز لها أ ف شي  من الصدقة؛ ألنها بمم  الحاجة إليها، أم تتصد  بغيرما؟ ،ببعضه
ال بررد أن تدفعرره كرراماًل، والماترررض أنهررا  ،تصرردقي برره عنرري أو ادفعيرره عنرري :علررى حسررب لاررص المتصررد ، إن قررال

والحال أنه أعطاها شيئًا تتصد  به فري الحررم، فعليهرا أن  بعضه، أماليقول لها: لذاه أو لذي   بينم حاجتها له
 تتصد  بجامله.

هررذا  ((وأنىىي رسىىلل هللا ،  إلىىه إ  هللان فلىىيكن أول مىىا تىىدعلمم إليىىه شىىهادة أ ،))إنىىع سىىتمتي قلمىىًا أمىىل كتىىاب
 ال اصرا شريء، وأن محمدًا رسول هللا ،ال إله إال هللان ايص  الذي يبنى عليه جمي  فروئ الدين، وبدون شهادة أ

وعلى هذا على الداعيرة والمعلرم والموجره أن يبردأ أول مرا يبردأ بايصر ، فر ذا تقررر ايصر  دعرا إلرى مرا يليره ايهرم 
 فايهم.

 هو الركن ايول من أركان اإلسالم.هذا  ))ادعهم إلى شهادة أن   إله إ  هللا، وأني رسلل هللا((
الرركن الاراني، لكرن  ((فترم عليهم  م  صىللات فىي كىل يىلم وليلىةفنن مم أعاعلذ لفلع فمعلمهم أن هللا ا))

وأن محمدًا رسرول هللا، ولريل معنرى هرذا أنهرم ييرر مخراطبين  ،ال يؤمرون بالصالة إال إذا شهدوا أن ال إله إال هللا
كأصرلها  إذا لرم يردللوا فري اإلسرالم، الكرافر مخاطرب بارروئ الشرريعة ،بالصالة والزكاة وييرهما مرن شررائ  اإلسرالم

صرر ، وال  :عنررد جمهررور أهرر  العلررم، لكررن هررذه الاررروئ ال اصررا شرريء منهررا إال إذا تحقررق ايصرر ، فررال اقررال لكررافر
ال إلره إال هللا، ن ال إلره إال هللا  ينهرا ال تصرا منره ولرو أداهرا مرا لرم اشرهد أن ادف  الزكاة، وال صم، إال إذا شرهد أ

 ويحجم ب سالمه.
وهرذا مرن أدلرة مرن  هم أن هللا افترم علىيهم  مى  صىللات فىي كىل يىلم وليلىة(())فنن مم أعاعلذ لفلع فمعلم

، إال أن ))الوجررراء فررري حررردي: ايعرابررري: هررر  علررري ييرهرررا؟ قرررال:  اقرررول بعررردم وجررروب أي صرررالة ييرررر الخمرررل،
والرذي يوجرب العيرد، أو يوجرب الروتر، أو يوجرب صرالة الكسروف عليره أن ارأتي بأدلرة لاصرة، وقرد أوردوا  تطوئ((
ك  أورد ما يدل لقوله، المقصود أن الجمهور على هذا، الحناية يوجبون صالة العيد، ويوجبرون الروتر، وأبرو  ،أدلة

 تبعًا لهذا ايمر. ))ف ذا رأيتموهما فصلوا((عوانة وجم  من أه  العلم يوجبون صالة الكسوف 
وفرري الجملررة  عىىاعلذ لىىفلع(())أفرري الجملررة ايولررى  ((فىىمعلمهم أن هللا افتىىرم علىىيهم ))فىىنن مىىم أعىىاعلا لىىفلع

هرر  بينهمررا فررر ؟ بينهمررا فررر  أو هررذا مررن تصرررف الرررواة؟ الررذي اظهررر أنرره مررن تصرررف  ))أعىىاعلا لىىفلع((الاانيررة 
 الرواة، والمعنى واحد.



))افتىرم افتررض صردقة اعنري زكراة واجبرة،  ((صىدقة ))فنن مم أعاعلا لفلع فمعلمهم أن هللا قد افترم علىيهم
اعنري ممرن املرك النصراب برأي نروئ مرن اينروائ التري تجرب فيهرا  ((م تن ف مىن أغنيىائهمفي أملاله عليهم صدقة

 وييرها على ما سيأتي تاصيله. ،وعروض التجارة ،والنقدين ،الزكاة كالماشية والخار  من ايرض
ارم إلريهم من أينياء هرؤالء القروم الرذين بع اعني ))تن ف من أغنيائهم(((( وترد في فقرائهم ،))تن ف من أغنيائهم
اعني في فقراء البلد ناسه، وهذا دلي  من اقول بعدم جواز نق  الزكاة من بلد  ))وترد في فقرائهم(( وهم أه  اليمن
والمعنرى ظراهر أن فقرراء البلرد أقررب النراس إلرى هرؤالء ايينيراء  وترد في فقرائهم(( ،))تن ف من أغنيائهمإلى بلد 

 :فلهرم نصريب فيهرا، والرذي اقرول ،وناوسهم معلقة بهذه ايمروال ،ايموال وأولى ببرهم، وهم أاضًا ينظرون إلى هذه
ن المرراد باقررائهم فقرراء المسرلمين فري أي بلرد، نعرم إذا لرم اجرن فري مرن بلرد إلرى بلرد اقرول: إال مان  من نق  الزكاة 
 لم في نق  الزكاة.أو كانم الحاجة في ييره أشد فهذا مبرر عند جم  من أه  الع ،البلد الذي فيه الزكاة فقراء
 والمراد بذلك الزكاة. ))فمعلمهم أن هللا افترم عليهم صدقة((والشاهد من الحدي:: 

 .، واللفظ للبخاري تفق عليهم
-لمرا مراه النبري  "لمىا اسىتخلف -رضي هللا عنىه-أن أبا بكر الصديق  -رضي هللا عنه-وعن أن  بن مالع "

وجهره إلرى البحررين فري  "ن وجهه إلى البحرينكتب له حي" بو بجرواستخلف بعده للياته أ -عليه الصالة والسالم
كايحسراء مرااًل، كلره  ين،شر  الجزيرة العربية، وهو أشم  من القطر المعروف اآلن، بحير: اشرم  مرا دون البحرر 

 -معليره الصرالة والسرال-جابيًا للصدقاه، وأعطاه الكتاب الذي كتبه النبي  "وجهه إلى البحرينل : البحريناقال له
ولتمره بخاتمره، دفر  يبري بجرر مرن يرد أبري بجرر  ،-عليره الصرالة والسرالم-في مقرادير الزكراة، كتراب أمراله النبري 

مجرن ااقرة مطلقرة بعضرهم بربعض، وهرم أهر  لرذلك، لكرن لرو كران بيردك وايقرة بهرذه الماابرة إلى يرد أنرل برن مالرك، 
رة، أو ينسررخ لرره نسررخة، لكررن النسررخة صررو  تعطيررهتبرري اآلن تيسررره ايمررور  ؟كائنررًا مررن كررانترردفعها يي شررخ  

ولتمررم بخاتمرره، ومرا ذلررك إال ين القرروم أهرر  لهرذه الاقررة، مررا قررال  ،-عليرره الصرالة والسررالم-كتبررم بررأمره  ايصرلية
رضري -ومرا يتعلرق بالردين مرن كر  حرري   ،هم أحررك علرى الردين ،أو تتمز  من يد أنل، ال ،تضي  :أبو بجر
 ،إلى قرب قيرام السراعة ،وسيبقى إلى قيام الساعة كما أنزل ،اقتهم وصلنا الدين، وبحرصهم و -م وأرضاهمهللا عنه

 وهللا المستعان. ،على يد هؤالء الذين نذروا أناسهم لدمة للدين
الرذين بواسرطتهم  ،هرا، وأشرافها وعظمائساداه ايمة ،ام اأتي من اأتي من الخلوف الذين اطعنون في هؤالء القوم

تصرور كران نصرف الردين ضرائ علرى ايمرة، م، اعني تصور أن أبا هريرة ما وجد مااًل وص  الدين إلى من بعده
حاررص بهررم هررذا الرردين، ولررذلك مررن  -جرر  وعررال-، لكررن هللا أن أنررل مررا وجررد أو ييررره مررن المجارررين لروااررة الحرردي:

وعليرره  -عليرره الصررالة والسررالم-أاسررر ايمررور أن اقررول أبررو بجررر: لررذ، هررذا كترراب الصرردقة مجترروب بررأمر النبرري 
ومررا يتعلررق بالرردين، فكرر   ،لتمرره، ومررا ذلررك إال للاقررة المطلقررة الترري هررم علررى قرردرها وعلررى مسررتواها فرري حاررص الرردين

 واحد أحرك على حاص الدين من حاص ناسه وماله وأهله.
محمىد  ،الخىاتم ثالثىة أسىطر وكان نقشمفا الكتاب،  أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين"

 ،وجرراءه صرراة هررذه ايسررطر عنررد ابررن سررعد وييررره أن لاررص الجاللررة هللا فررو  " ، وهللا سىىطرورسىىلل سىىطر، سىىطر
هرذا ال شرك فيره أنره امنر   ،ارم محمرد ،ام رسرول ،ومحمد أسا ، فهذا الختم الذي فيه هذا التدلي هللا ،ورسول تحته



ل المسرتوى اجتبرون محمرد، وهرذا ما هو موجود في كاير من محاريب المسراجد اجترب علرى جهرة اليمرين هللا، وبرنا
ىىَرَذ{: -جرر  وعررال-وإن اسررتدل أو اسررتدل لررذلك بقولرره  ،يرروهم المسرراواة  ك  َنىىا َلىىَع ذن ))ال فقررال:  [( سررورة الشرررر4)] }َوَرَفع 

اآلن هررذا الخرراتم الررذي نقشرره االاررة  ، أشررهد أن محمرردًا رسررول هللا،ال إلرره إال هللان أشررهد أ ((أذكررر حتررى تررذكر معرري
أو أن الكالم فيه مرا يروحي  ،ودف  إلى أنل ،-عليه الصالة والسالم-ي ايص  الذي أمر النبي ه  هو ف ،أسطر

بجتابتره  -عليره الصرالة والسرالم-آلر، ه  أبو بجر دف  الكتاب الذي أمر النبي  إلى أن أبا بجر كتب ينل كتاباً 
الخىاتم ثالثىة  وكىان نقىشالكتىاب، مىفا ل ن وجهره إلرى البحررينولتمه بخاتمه  ينه قال: لما استخلف كتب له حري

أو كتررب عنهررا نسررخة دفعهررا إلررى أنررل حينمررا  ،ايصررليةاعنرري هرر  هررذا ااهررم منرره أن أبررا بجررر دفرر  النسررخة  لأسىىطر
 وجهه إلى البحرين؟

 عالب:........
 هاه؟

 عالب:........
مىفه ل ه:خبرر فري قولروسيأتي في سريا  المفا الكتاب"  أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين"

أن هذا كتراب أنشرب بعرد، ولكرن " على المسلمين -صلى هللا عليه وسلم-م رسلل هللا فريضة الصدقة التي فر 
أن أنره يروحي برأن الكتراب هرو ايصر  الرذي نقرش بهرذا الخراتم، ترأملوا اقرول: لإال نقش الخاتم ما الاائدة من ذكرره؟ 

هذا الكتاب المبردوء ببسرم هللا الررحمن الررحيم، مفا الكتاب"  بحرينأبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى ال
 ن هذه الجملة مقحمة واعتراضية انتهى اإلشجال.: إولو قلنا

 ، وهللا سطر".، ورسلل سطرمحمد سطر ،الخاتم ثالثة أسطر وكان نقش"
صىىلى هللا عليىىه - م رسىىلل هللامىىفه فريضىىة الصىىدقة التىىي فىىر  ،: بسىىم هللا الىىرحمن الىىرحيممىىفا الكتىىابلقررال: 
وإال  ،-صررلى هللا عليرره وسررلم-اعنرري قرردرها، وقرردر اينصرربة، وحرردد اينرروائ رسررول هللا  "علىىى المسىىلمين -وسىىلم

م  َصىَدَقًة{ -ج  وعال-فالاريضة من هللا  ىَلالنهن والنبري  ،-جر  وعرال-فررض مرن هللا  [( سرورة التوبرة103)] }ُ ف  منن  َأم 
 والتىي أمىر هللا، علىى المسىلمين -صلى هللا عليه وسىلم-م رسلل هللا ي فر التل قدرها -عليه الصالة والسالم-

 الكتاب هذا الذي كتبه أبو بجر على الاهم الااني، وسلمه ينل ه  هو مرفوئ أو موقوف؟ نعم؟" بها رسلله
 عالب:........

عليىىه الصىىالة -ه  تعىىالى بهىىا رسىىلل، والتىىي أمىىر هللا-صىىلى هللا عليىىه وسىىلم-فىىرم رسىىلل هللا "لمرراذا؟  ،مرفرروئ
مررن ييررر زيررادة، وال  ،اعنرري سررئ  مررا وجررب عليرره" ا مىىن المسىىلمين علىىى وجههىىا فليعطهىىافمىىن سىىئله ،-والسىىالم
كمرًا أو  محدد من الزكاة فطلب أ ار من ذلكاعني وجب عليك قدر " ومن سئل فلقها فال يع  "فليعطها،نقصان 

-ويسرأل هللا  ،أمرا إذا أجبرر علرى الردف  ف نره يبرذل ،اللتيرار، معلوم أنه إذا كان هذا باأن تدف  ياًا ف نه ال يلزمك 
))واترق فر ذا ألرذ أ ارر ممرا اجرب صرار ظالمرًا، والمرألوذ منره مظلروم  ))واتق دعوة المظلروم((الذي له  -ج  وعال

، الذي لره -ج  وعال-ام اسأل هللا  ،فدل على أنه يدف  إذا ظلم ف نه ليل بينها وبين هللا حجاب(( ،دعوة المظلوم
 .اأما إذا كان بالتياره فال اع ،هذا إذا عجز



" الغىنم فىي كىل  مى  شىاةمىن اإلبىل فمىا دونهىا مىن  فىي أرعى  وعشىريناآلن بردأ التاصري  ل" في أرع  وعشرين"
اعنرري فرري الخمررل ايولررى شرراة، فرري العشررر شرراتان، وفرري الخمررل عشرررة اررال ، وفرري العشرررين أربرر ، وفرري الخمررل 

 والعشرين بنم مخاض.
تمرم اعني " وعشرين إلى  م  وثالثين ففيها بنخ مخام أنثى  مساً " اعني الكمية أو اإلب " ذا بلغخفن"قال: 

َمَخىىاُم{ فهرري مررالضلهررا سررنة سررميم مخرراض  ين أمهررا حملررم،  المقصررود أنهررا  [( سررورة مررريم23)] }َفَمَجا َمىىا ال 
 ماًل.ين أمها في الغالب تكون حا ودللم في الاانية، وقي  لها ذلك أتمم السنة

مررا هررو زيررادة فرري البيرران صررود ال احتررا  إليرره، إنأناررى تصررريا بمررا هررو مجرررد توضرريا، المق" بنىىخ مخىىام أنثىىى"
 والتوضيا.

فىابن " إن لرم توجرد ابنرة مخراض "ابنىة مخىام "فىنن لىم تكىنينري فر ن لرم توجرد " فنن لم تكىن ،بنخ مخام أنثى"
ين أمه قد ولده وصاره ذاه لبن، فدل على أن  ه ذلك، وقي  لاللبون تم له سنتان ودل  في الاالاة" لبلن ذكر

ل الررذكر اإلنررا  أفضرر  مررن الررذكور، اإلنررا  فرري بهيمررة اينعررام أفضرر  مررن الررذكر، بينمررا فرري بنرري آدم الجررنل جررن
َ  الفََّكُر َكاأُلنَثى{ أفض  ولير من جنل ايناى  .[( سورة آل عمران36)] }َوَلي 

ذكر وأناى هذا كله مالمرا  :فقوله" م  وأرععين ففيها ابنة لبلن أنثىن إلى  وثالثي ستاً " اعني اإلب " فنذا بلغخ"
أنارى   :ذكرر أو نقرول :ولد احتجنا أن نقول :ذكرنا هو مجرد توضيا، وإال فال احتا  إليه  ين إب  اغني، لو قال

 ى ال اشم  الذكر.ال اشم  ايناى، وبنم لاك باينا ،ذكر وايناى، أما ابن  لاك بالذكرين الولد اشم  ال
 ؟ابنة لبون أناى اعني تمم السنة الاانية، نعمم  وأرععين ففيها ابنة لبلن أنثى" وثالثين إلى   ستاً  فنذا بلغخ"

 عالب:........
 بنم لبون، تمم السنة الاانية  ين أمها ذاه لبن.

 ،ودللررم فرري الرابعررة ،الاالاررةاعنري الحقررة أتمررم " إلىىى سىىتين ففيهىىا حقىىة عروقىىة ال مىىل وأرععىىين فىىنذا بلغىىخ سىىتاً "
فنذا بلغىخ واحىدة وسىتين إلىى  مى  وسىبعين " وأن اطرقها الاح  الجم  ،وأن احم  عليها ،واستحقم أن تركب

فىىنذا " أ ملررم الرابعررة ودللررم فرري الخامسررة ،وبرردأه أسررنانها فرري السررقو  جذعررة ،تمررم لمررل سررنين" ففيهىىا جفعىىة
عين إلىى عشىرين فىنذا بلغىخ إحىد  وتسى" وسرنه علرى مرا تقردم" فيهىا بنتىا لبىلن فوسىبعين إلىى تسىعين  بلغخ ستاً 

رععين بنخ لبلن وفي كىل  مسىين ، فنذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أومائة ففيها حقتان، عروقتا ال مل
اعنرري مائررة ولمسررة وعشرررين كررم؟ مائررة ولمسررة وعشرررين، صررا أنهررا زاده علررى ، زاده علررى عشرررين ومائررةحقىىة" 

أو أن هرذه ايوقراك مرا برين العشررين رععين بنىخ لبىلن وفىي كىل  مسىين حقىة" ففي كل أ قال: ل ،مائة وعشرين
إلى الاالاين ليل فيها شيء، ف ذا بلغرم مائرة واالارين فري كر  أربعرين بنرم لبرون، وفري كر  لمسرين حقرة، فيجرون 

وبنرم لبرون، وهجرذا، في مائة واالاين بنتا لبون وحقة، في مائرة وأربعرين حقتران وبنرم لبرون، مائرة وأربعرين حقتران 
 إلى آلره. ...مائة ولمسين اال  حقا 

ذا بلغىىخ ، فىىنيشىىا  رعهىىاإ  أن " ين النصرراب مررا تررم" ومىىن لىىم يكىىن معىىه إ  أرعىى  مىىن اإلبىىل فلىىي  فيهىىا صىىدقة"
كمرا لرو كران عنردي  ،لرو قرال: أنرا عنردي لمرل مرن اإلبر  ألرر  عنهرا بنرم مخراض من اإلبىل ففيهىا شىاة"  مساً 

بر  وإال مرا تقبر ؟ اآلن الواجرب عليره شراة  ينره لريل عنرده إال لمرل، فلرو قرال: أنرا أدفر  بنرم لمسة وعشررين، تق



ن الجرنل إلرى ييرره كما لو كان عندي لمل وعشرون، لالف بين أه  العلم أن مرا عردل فري الزكراة عر ،مخاض
 وإال فايص  أن الزكاة من جنل المال.رفقًا بالمالك 

فوجدها أيلرى مرن بنرم المخراض، أربر  ه أرب  شياه، فنظر في قيمة الشياه طيب لو كان عنده عشرون وتوجه علي
شرررياه برررألاين ريرررال، وبنرررم مخررراض برررألف ولمسرررمائة ريرررال، تجرررزع وإال مرررا تجرررزع؟ اقرررول: هرررب أن عنررردي لمرررل 

أنا با أدف  أربر  شرياه برألاين ريرال، وجراري يبري  ،وعشرين، اقول: أنا عندي عشرين، وجاري عنده لمسة وعشرين
 بنم مخاض بألف ولمسمائة ريال. يدف 

 عالب:........
 ويش هو؟

 عالب:........
اعني مالما قال ايشقاء في المسألة الحمارية، اعني أوالد ايم يراون وايشقاء ال يراون، قالوا: هب أن أبانرا حجررًا 

ل مرا عنردي عشررين افترضها معدومة، وأنم افترض أن هذا الخمرل بردفي اليم، اعني زيادة القرب بواسطة ايب 
اعنري حينمرا اشررئ الزكراة  ،ايطرراف كلهراوعلى مصرالا  ،افترضها لمسة وعشرين، اعني الشرئ مبني على الرفق

رعااة لمصالا الاقراء ف نه في الوقم ناسه ال يهدر مصالا ايينياء، فر ذا قرال: جراري عنرده لمسرة وعشررين وأنرا 
افترررض أن  ؟اض، وقيمررة ايربرر  أ اررر مررن قيمررة بنررم المخرراضويلررزم ببنررم مخرر ؟عنرردي عشرررين، لمرراذا ألررزم بررأرب 

وأراد أن اعدل من الشاة إلى بنم مخاض اعني لره وجره  ين  ،عندي لمل أنا متبرئ، اعني إذا كان عنده لمل
أربر  شرياه، اعنري  وجرب عليرهاتجره عليره و بنم المخاض أ ار قيمة وأنا  للاقراء من الشاة، هذا بال شك، لكرن إذا 

ير الشررعي البدنرة عرن سرب ، لكرن هرذه مرا زالرم صرغيرة، قرد تكرون قيمتهرا أقر  مرن قيمرة أربر  شرياه، فهرر  فري التقرد
ين هذا الرذي فررض عليره شررعًا وال اجروز  ، أو ليل له ذلكله أن اعدل كما لو كان عنده لمل وعشرون  :نقول

هررذا هررو المتجرره، وجررب عليررك أربرر  ال سرريما إذا كانررم مصررلحة الاقيررر متعلقررة فيمررا فرررض هللا لرره، و  ؟لرره أن يتعررداه 
ادف  أرب  شياه، بغض النظر عن كونها تسوى ألاين أو ألف، اعني ه  امجن أن اقول مار  هرذا الكرالم لرو  ،شياه

 رران العجرررل؟ لررو كانرررم قيمرررة أربرر  الشرررياه ألررف ريرررال، وقيمرررة بنررم المخررراض ألاررين هررر  امجرررن اقررول: أدفررر  بنرررم 
 .ن...مخاض؟ ما امج

حردد، وال شرك أن الحجرم والمصرالا مراعراة، لكرن مر  ذلرك هنراك أمرور قرد ال يردركها العقر ،  فعلى ك  حال الشرارئ
كرر، طيرب اعني من شر  الزكاة في الماشية في بهيمة اينعام أن تكون سائمة، ف ذا كانم سائمة وجب فيهرا مرا ذ

 ؟نعم ،ومعدة للتجارة زكاة بهيمة اينعام، لكن إذا كانم معلوفةإذا لم تكن سائمة معلوفة ما فيها زكاة؟ 
 عالب:........

 ،زكرراة عررروض التجررارة، وأيهمررا أشررق زكرراة السررائمة أو زكرراة عررروض التجررارة؟ افترررض عنررده مائررة مررن اإلبرر  اعلاهررا
ومعدها للتجارة تجب الزكاة في قيمتها بنسبة اانين ونصف في المائة، وإذا كانم سائمة ف نها تجب على المقرادير 

مائررة رأس مررن الغررنم سررائمة فيهررا واحرردة، معلوفررة ومعرردة للتجررارة فيهررا اانترران ونصررف، فهرر  المررذكورة، اعنرري عنررده 
السوم لارف الزكراة أو شردد فري الزكراة؟ نعرم السروم لارف، وايصر  مرا دام كاري المؤونرة وسرامم مرن ايرض مرن 

ي اسررقى بعمرر  ولررذلك اقولررون فرري زكرراة الخررار  مررن ايرض مررا اسررقى بمرراء السررماء فايرره العشررر، والررذ ،ييررر كلاررة



االاة أرباعه، اعني ه  البابان متاقران أو بينهمرا فرر ؟ اعنري اآلدمي نعم نصف العشر، وما كان سقيه بهذا وهذا 
 ررون الخررار  مررن ايرض اسررقى بمرراء السررماء شرردد فرري الزكرراة وإال لاررف؟ شرردد فرري الزكرراة، كررون اإلبرر  أو بهيمررة 

  شدد؟ لاف، هاه؟اينعام سائمة ترعى من يير كلاة وال مشقة لاف وإال
 عالب:........

عنرد زيرد سرائمة وعنرد  ،بينهما فر ، طيب ما نوئ التخايف الذي فري هرذه السرائمة؟ أنرم افتررض الزكراة فري ماشرية
وكالهما ال اعدانها للتجارة، إنما للدر والنس ، هذا عليه زكاة وذاك ما عليه زكاة أصاًل  لئال اقرول  ،عمرو معلوفة

التشررري  بالنسرربة لزكرراة بهيمررة اينعررام وبالنسرربة لزكرراة الخررار  مررن ايرض فيرره شرريء مررن  قائرر : إن فرري مارر  هررذا
 االلتالف واالضطراب، نقول: ال، ما في ال التالف وال اضطراب.

أنم افترض أن هذه الماشية، ماشية زيد سائمة، وماشرية عمررو معلوفرة، وكالهمرا اعردانها للردر والنسر ، فالسرائمة 
مجرن أن اظلرم أحردًا مرا ا -جر  وعرال-وأن هللا  ،ة لريل فيهرا زكراة، وبهرذا تتجلرى الحجمرة اإللهيرةفيها زكراة والمعلوفر
 على حساب أحد.

لكرن فيره  ،السوم شر ، وسريأتي فري اإلبر  أنهرا إذا كانرم سرائمة، وجراء فري البقرر" وفي صدقة الغنم في سائمتها"
رعرري العررام أو أ اررر العررام، واإلمررام مالررك السرروم، وهررو الضررعف، لكنهررا مقيسررة علررى ييرهررا، الجمهررور اشررترطون 

اقول: ال اشتر ، الزكاة في الجمي ، سرواًء كانرم سرائمة أو ييرر سرائمة، الوصرف المرذكور فري الحردي: إنمرا جراء 
ين أ ار بهيمة اينعرام بالنسربة للعررب وييررهم أن تكرون سرائمة، فجراء ااة الواق ، وال ماهوم له، لبيان الواق ، لحج
 لبيان الواق  ال أق  وال أ ار.وصاًا كاشاًا 

بمعنى أنها إذا لم تكن سائمة ولم تكن للتجرارة ف نهرا  ،الجمهور على أنه قيد مؤار" وفي صدقة الغنم في سائمتها"
 ال زكاة فيها.

أربعين فيها شاة، لمسرين سرتين سربعين مائرة كلهرا فيهرا شراة، فرالوق  " إذا كانخ أرععين إلى عشرين ومائة شاة"
وهذا " إلى ثالم مائة فنذا زادت على مائتين ين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان،فنذا زادت على عشر " هنا طوي 

ت علىى ثىالم مائىة ففىي كىل مائىة ، فنذا زادففيها ثالم شياهإلى ثالم مائة  زادت على مائتين" أطول ايوقراك
 وقاك ال زكاة فيها.أرب  مائة فيها أرب  شياه، لمسمائة فيها لمل شياه، وما بين ذلك أشاة" 

مالمرا تقردم " فنذا كانخ سائمة الرجل ناقصة من أرععىين شىاة شىاة واحىدة فلىي  فيهىا صىدقة إ  أن يشىا  رعهىا"
 فيما نق  عن الخمل في ايرب  وما دونها من اإلب .

وينتار   عردوهإذا ألر  منها شيئًا بطوعه والتيراره ايمرر ال ا ،اعني صاحبها"فلي  فيها صدقة إ  أن يشا  رعها" 
 ، لكن ال على سبي  الوجوب واإللزام.-إن شاء هللا تعالى-به 
ال اجمر  أصرحاب ايمروال برين متارر ، وال  "و  يفىر  بىين م تمى   شىية الصىدقة ،و  ي م  بين متفر  " قرال:

عامر  أن اار  أرباب ايمروال برين المجتمر  لشرية أن تزيرد علريهم الصردقة، كمرا أنره ال اجروز للسراعي والجرابي وال
نعرم أربعرين  و  ي م  بين متفر  و  يفىر  بىين م تمى   شىية الصىدقة""اجم  أو اار  لشية أن تق  الصردقة 

وواحرد لره لمسرة  ،، واحرد لره لمرلوافرق ايربعون فيها شاة، لما سمعوا بقدوم المصد  الساعي ،من الغنم لرجلين
 ،ينمرك  ين الاالارين لريل فيهرا شريءلرذ  مري، وأنرملرذ يناالارين، قرال: أنرا آواالاين، واحد له عشر وواحرد لره 



الراعري والمرعرى والمحلرب ال فري المبيرم و والعشر ليل فيها شيء، ال اجوز لهم ذلك، إذا كانم مجتمعرة مختلطرة 
لمرا سرمعوا بقردوم المال الواحد، والخلطة في بهيمة اينعرام تصرير المرالين كالمرال الواحرد، حجمها حجم اجوز  ين 
وكان بينهمرا أربعرون مرن الغرنم لواحرد االارين ولواحرد عشرر، قرال: نارر  فر ذا جراء صراحب  -بي الزكاةجا- الجابي

هرا تطم وجاء المصد  وهري علرى وضرعها وللالعشر ما عليه شيء، وصاحب الاالاين ما عليه شيء، إذا اجتمع
 لعشر؟وكم احسب على صاحب ا ،ف نه األذ منها شاة واحدة، لكن كم احسب على صاحب الاالاين

إن هرذا عليره نصراها، والاراني عليره نصراها  :هر  نقرول" فننهمىا يتراجعىان بينهمىا بالسىلية وما كان من  ليطىين"
 ،وصراحب الاالارين عليره االارة ايربرائ ،وهذا مقتضى التسوية يتراجعان بينهما بالسوية؟ أو نقول: هذا عليه الرب 

 أيهما؟
 عالب:........

 عيه؟ طيب.رب  واالاة أربائ، هذا متاق 
 عالب:........

  يف؟
 عالب:........

اعنري هرذا عليره نصرف  ،إارش معنرى السروية؟ بالتسراوي فننهمىا يتراجعىان بينهمىا بالسىلية"  وما كان من  ليطين"
اتقروا هللا وسرووا )) ؟وهرذا عليره نصراها، هرذا صرحيا وإال ال؟ هر  هرذا مرا اقتضريه ظراهر اللارص وإال ال؟ نعرم ،الشاة

هرر  مقتضررى هرررذا أن اعطررى الررذكر مارر  ايناررى الررذي هررو مقتضررى لارررص  ((واعرردلوا بررين أوالدكررم)) ((بررين أوالدكررم
{ -جررر  وعرررال-أو أن المرررراد العررردل والتسررروية علرررى مرررا قسرررم هللا  ،التسررروية ىىىُل َحىىىظِن اأُلنَثَيىىىي نن ث  ( سرررورة 11)] }لنلىىىفََّكرن من
ه ربر  الزكراة، وصراحب الاالارين الرذي لره اعني المعنى اقتضي أن صاحب العشر الذي له رب  العردد علير ؟[النساء

نهما يتراجعان بالسوية ك  واحد : إاالاة أربائ العدد أن عليه االاة أربائ الزكاة، هذا من حي: المعنى، فه  نقول
اتقروا )) ((اتقروا هللا واعردلوا))مار  مرا فري  الاالارة ايربرائوصراحب الاالارين  ،أو على صاحب العشر الرب  ،نصف

وقررال بهررذا جمرر  مررن أهرر   ؟الررذكر مارر  ايناررىن مقتضررى التسرروية أن اعطررى : إهرر  نقررول ((بررين أوالدكررمهللا وسررووا 
ىُل  كرالميرا  -جر  وعرال-إن التسوية والعردل إنمرا تكرون بقسرمة هللا  :أو اقال ،العلم تحقيقًا للاص التسوية ث  }لنلىفََّكرن من

}  ؟[( سورة النساء11)] َحظِن اأُلنَثَيي نن
 عالب:........

أو  ؟   له فهمره، كر  علرى مرا ااهرم مرن التسروية ومرن العردل، اعنري هر  مرن العردل أن اعطرى الرذكر مار  اينارى
رضيم لناسي بمرا رضري بره لمالما قال أبو بجر:  ؟القسمة -ج  وعال-اقسم بينهم كما تولى هللا  نالعدل أ :نقول

ن ُ ُمَسىىىُه{ هللا لناسررهل الخمرررل، فأوصرررى برررالخمل رضررريم برررالخمل مالمرررا رضررري هللا،  [( سرررورة ايناررال41)] }َفىىىَمنَّ ِِن
ىىىُل َحىىىظِن مرررن القسرررمة بيرررنهم  -جررر  وعرررال-والرررذي يريرررد أن اقسرررم ويعطررري أوالده يرضرررى بمرررا رضررريه هللا  ث  }لنلىىىفََّكرن من

} وهنررا نسررتايد ترررى مررن  ؟ن مقتضررى لاررص التسرروية أن اجونرروا سررواء ال فررر  : إأو نقررول [( سررورة النسرراء11)] اأُلنَثَيىىي نن
ومىىا كىىان مىىن  ليطىىين فننهمىىا يتراجعىىان بينهمىىا " مررن التنظيررر فرري معنررى السررويةنظيررر فيمررا عنرردنا، نسررتايد الت

افترض أن رجلين عندهما امانون من الغرنم، كر  واحرد لره أربعرون، لكر  واحرد أربعرون، وليسرا بخليطرين،  "بالسلية



  الزكراة، فبرداًل مرن أن يردفعا شراتين تقر ،هما جاران، لمرا سرمعا بالمصرد  للطرا المرالين مرن أجر  أن تخرف الزكراة
وفرري هررذه الصررورة واضررحة السرروية، كرر  واحررد عليرره نصررف هررذه الشرراة، لررو كانررا مختلطررين، وقرر   ،يرردفعا شرراة واحرردة

الرذي األرذ  ،والمصرد  هرو السراعي ،هرو المتصرد  البراذل ما  هذا بالنسبة للساعي المصرد ، المصرد  بالتشرديد
اء هررذا السرراعي لهررذين الرررجلين ييررر الخليطررين هررذا عنررده أربعررين، وهررذا عنررده لمررا جرر ،الررذي اجبرري الزكرراة ،الزكرراة

نقول: هذا ياش لما اؤتمن عليه  ينه نائب عن هؤالء الاقراء، ولو فر  المرالين أربعين، فرأفة بهما جم  المالين، 
 بداًل من أن األذ شاة واحدة األذ شاتين. الخليطين قلنا: هذا ظالم

هرمررة كبيرررة، سررقطم " ، و  يخىىر  فىىي الصىىدقة مرمىىةفننهمىىا يتراجعىىان بينهمىىا بالسىىليةومىىا كىىان مىىن  ليطىىين "
 الرذي هرو فخر  الغرنم" و  تي " أو ُعوار العيب في جمي  البردن، ،ذاه عيبة معيبة" و  ذات علار "مرمة أسنانها

صرررلحة الاقرررراء، ومشررريئته هرررذه لررريل مردهرررا إلرررى التشرررهي، إنمرررا مردهرررا إلرررى النظرررر فررري م "إ  أن يشىىىا  المصىىىد "
، وعوده إلى ما سبقها مح  لالف برين أهر  العلرم إال أن اشراء المصرد  اعود إلى الجملة ايليرة اتااقاً واالستاناء 

إذا  ،أو مرن هرذه الشراة، هرذا مرا فيره إشرجال ،فيألذ تيل، هذا ما فيه إشجال  لكون هذا التيل أنار  مرن هرذه العنرز
أو األررذ هرمررة إذا كانررم أنارر  للاقررراء؟  ،ذاه عرروار إذا كانررم أنارر  للاقررراء  رران أنارر  للاقررراء، لكررن هرر  لرره أن األررذ

االستاناء والوصف المتعقب لجم  متعددة مح  لالف بين أه  العلم، ه  اعود إلى الجملة ايليرة فقرا أو اعرود 
 إلى جمي  ما تقدم؟

َبُلىلا َلُهىم   في القذف َدًة َوَ  َتق  يَن َجل  لنُدوُمم  َثَمانن ىُقلنَ }َفاج  َفاسن َلئنىَع ُمىُم ال  يَن َتىاُبلا{*  َشىَهاَدًة َأَبىًدا َوُأو  ( 5-4)] إن َّ الَّىفن
لكرن هر  تقبر  شرهادته اعنري القراذف إذا تراب  ،االستاناء هذا يرج  إلرى ايليررة باالتارا ، يرتار  الاسرق [سورة النررور
َبُلىىلا َلُهىىم  َشىىَهاَدًة َأَبىىًدا{: -جرر  وعررال-مرر  قولرره  هررذا محرر  الخررالف بررين أهرر  العلررم، ارتارر   [( سررورة النررررور4)] }َوَ  َتق 

وهررو رد الشررهادة، طيررب الجلررد امررانين جلرردة اسررقا بالتوبررة وإال مررا  ،الوصررف المررؤار الررذي هررو الاسررق فررارتا  أاررره
إذا رأى أن التريل أنار  للاقرراء مرن  "إ  أن يشا  المصد "اسقا؟ هذا ال اسقا باالتاا   ينه حق آدمي، وعندنا 

 إذا شاء، والمشيئة ردها إلى مصلحة الاقراء ال إلى ريبته وشهوته.أو هذه الشاة  ،هذه العنز
وذاه  ،طيرب إذا رأى أن ذاه العرروار أو الهرمررة أنار  للاقررراء ممررا يرردف  ممرا هررو سررليم بررأن تكرون الهرمررة أ اررر لحررم

 فه  للمصد  أن األذ؟ ،أو أطيب لحماً  ،العوار أ ار لحماً 
ومرررده الخررالف فرري أصرر  المسررألة االسررتاناء إذا تعقررب جمرر  متعررددة هرر  اعررود إلررى  ،  العلررممحرر  لررالف بررين أهرر

اعني في آاة القذف القرائن دلم علرى أن التوبرة ال ترفر  الحرد،  ؟ايليرة أو اعود إلى الجمي  أو ينظر إلى القرائن
كرن الخرالف فيمرا بينهمرا هر  تقبر  وهرذا أاضرًا متارق عليره، ل ،وهذا أمر متاق عليره بايدلرة ايلررى، وترفر  الاسرق

وهنرا  ،الشهادة أو ال تقبر ؟ هرذا، ومرا عنردنا مالره، إال أنره اختلرف فري ايول، ايول ال يردل  اتااقرًا فري آارة القرذف
 ف.يتناوله الخال

 والسرليمة زنتهررا ،افترضررنا أن الهرمرة زنتهرا لمسررين كريالً  ،لكونهررا أنار  للاقرراء  فر ذا شراء المصررد  أن األرذ الهرمرة
 أيهما أنا  للاقراء؟ نعم؟ ،عشرون كيالً 

 عالب: الهرمة.
 ال شك أن لمسين كياًل، والسليمة زنتها عشرون،  :لكن زنتها مالما قلنا ،الهرمة أنا ، طيب ذاه العوار معيبة



عيرب ، ولذلك رد المشيئة إليه، وهناك فري الهردي وايضراحي مرا فيهرا ليرار، الم...إال أن ،المعيبة هذه أنا  للاقراء
 ال اقب  مطلقًا، ليل فيها رد إلى مشيئة المضحي أو المهدي، بخالف ما هنا.

 بالمائرة الرقة: الاضة مضروبة كانم أو يير مضروبة، ربر  العشرر، اعنري اانرين ونصرف" وفي الرقة رع  العشر"
فر ذا نقصرم ولرو ين النصراب مائترا درهرم، " ، إ  أن يشا  رعهىاإ  تسعين ومائة فلي  فيها صدقة فنن لم تكن"

درهم واحد  ينه قد اقول قائ : إذا لم تكرن إال تسرعين، اعنري مائرة ولمسرة وتسرعين فيهرا شريء؟ ماهروم العردد هنرا 
فمرا دون المرائتين إال  ،لكن الطريقة المسلوكة والعادة والجادة أن اآلحاد تعرد باآلحراد، والعقرود تعرد برالعقود ،أن فيه

كرررذلك، وايلررروف كرررذلك، المقصرررود أنررره ال يوجرررد عقرررد بعرررد المرررائتين إال مائرررة مائرررة وتسرررعين مرررن العقرررود، والمئررراه 
ماهومه أن مائة ولمسة وتسعين فيها شريء، نقرول:  ،وتسعين  لئال اقول قائ : ما دام مائة وتسعين ما فيها شيء

المرائتين فايهرا ليل فيه عقد دون المائتين إال المائة والتسعين، لريل فيهرا شريء إال إن شراء ربهرا، اعنري إذا بلغرم 
كم؟ لمسة، لمسة دراهم، زنتها وقياسها بالاضة المتداولة اآلن بالريال العربري السرعودي  ،، رب  العشررب  العشر

ستة ولمسين ريال فضة، ام بعد ذلك ينظر في قيمة الريال فتعادل بها قيمة الور ، ومن الذهب عشررون ماقرااًل، 
أربعرررة أسررربائ الجنيررره وجبرررم فيهرررا الزكررراة هرررذا نصررراب الرررذهب، و  ،إذا بلغرررم عشررررين ماقرررال، إحررردى عشرررر جنيررره

والعشرون ماقااًل فيها نصف ماقال، نصف ماقال رب  العشر، نصف ماقال، طيرب إذا ألرر  ماقرال عرن العشررين 
 أو النصف هو الواجب والنصف الااني مندوب؟ ،ه  الماقال الكام  هذا أو الدينار من عشرين دينارًا كله واجب

 ....عالب:....
كتررب فرري بهررذا اللاررص  ،عررن عشرررينكمررن ألررر  دينررارًا  ،المسررألة ماررال علررى قاعرردة عنررد أهرر  العلررم فرري أصررول الاقرره

 ايصول.
 عالب:........ 

وما زاد على ذلك فهو نا ، ماال ذلك: في صدقة الاطر قلرم  ،الزيادة إذا كانم متميزة فالقدر الواجب هو الارض
وربطره وأعطراك إاراه، قرال: كر  لري  ،وعراء، فكالره ووضرعه فري الوعراء لصاحب المح : ك  لري صرائ وضرعه فري
إذا كانم الزيرادة ييرر متميرزة  لصائ ايول هذا هو الارض، والاانيصاعًا اانيًا، فكاله ووضعه في وعاء وربطه، ا

 فالك  واجب، إذا كانم الزيادة يير متميزة فالك  واجب.
م، مرن أدى دينرار عرن عشررين، إذا كانرم مصرروفة نصرف ونصرف هرذا المسألة لها أمالة كايرة جدًا عند أه  العل

وقال: سلمه فقيرر، فضرائ مرن وكيلره، اضرمن  ،ما فيه إشجال، لكن إذا أدى الدينار جمي ، اعني دف  دينار لوكيله
اعني المسألة ما تسلم من لالف، الزيادة إذا كانرم متميرزة لهرا حجرم،  ،دينار وإال نصف دينار؟ نعم على الخالف

 وإذا كانم يير متميزة لها حجم.
دل  المأموم واإلمام را  ، اإلمام سبقه إلى الركوئ وسبا االاًا قبر  أن يركر  المرأموم، نقرول: انتهرى الواجرب علرى 

نقرول: إن هرذا حجمره حجرم الماتررض  ،بمعنى أنه لو دل  معه بعد أن سربا واحردة الواجبرة ؟اإلمام والباقي مسنون 
ين  : الكرر  واجرربأو نقررول ؟الته عنررد مررن ال اجيررز صررالة الماترررض للررف المتنارر للررف المتنارر ، فررال تصررا صرر

اعنري مار  هرذه ايمرور علرى طالرب العلرم أن اعتنري بهرا، اعنري هرذه الردعاوى يادة يير متميزة؟ لها فروئ كايرة، الز 



، جعلررم الترري تقلرر  مررن ايصررول وعلررم ايصررول وكتررب ايصررول باعتبررار مررا دللهررا مررن مسررائ  الكررالم وييررر ذلررك
 يتصرف م  النصوك.و اضي ، ال استطي  أن يتعام   وحينئذ   ،بعض طالب العلم يزهد في هذا العلم

 عالب:........
 لكن متميزة الخمسمائة.

 عالب:........
مناكررة عررن ايلررف، لرريش؟ ينهررا فئررة واحرردة الخمسررمائة، أنررم افترررض أن عليررك زكرراة أربعمائررة  ،الخمسررمائة متميررزة
 مائة، هذا اللي يير متميزة.ودفعم زرقاء لمس

 عالب:........
 ظهر الار ؟

 عالب:........
وعنرده حقرة أقر  منهرا  مرن واحرد وسرتين إلرى لمسرة وسربعين الجذعرةو ة" ومن بلغخ عنده من اإلبل صدقة ال فع"

 ومىىن بلغىىخ عنىىده مىىن اإلبىىل، أو عشىىرين درممىىا" "إن استيسىىرتا لىىهف نرره يرردف  الحقررة ويرردف  معهررا جبررران، شرراتان ل
دلر  إلرى مراعراة لظروفره، لرو قير  لره: ا" فننهىا تقبىل منىه الحقىة وليسخ عنده جفعة وعنده حقىة ةصدقة ال فع

يتكلف أ ار بال شك، والشرئ ال اجلاه أ ار مما وجب عليه، فوجد لره حر   و  وب  هذه الحقة واشتر لنا جذعةالس
 في هذه الصورة.

، ومىن بلغىخ عنىده صىدقة الحقىة وليسىخ عنىده الحقىة ممىا، أو عشرين در استيسرتا لهإن  وي عل معها شاتين"
، أو فننهىىا تقبىىل منىىه ال فعىىة، ويعطيىىه المصىىد  عشىىرين درممىىاً " اعنرري أعلررى ممررا اجررب عليرره" وعنىىده ال فعىىة

هذا اسمونه جبران، وه  هو الزم، أو المسألة مسألة تقويم؟ تقوم الجذعة وتقوم الحقة ويدف  الار ، وكران " شاتين
الوقررم عشرررين درهررم أو شرراتين، أو نقررول: إنرره الزم، لررالك ادفرر  شرراتين، طيررب شرراتين أ اررر مررن الاررر  فرري ذلررك 

أو ادف  عشرين درهم؟ أحيانًا في بعض ايوقاه تهبا ايقيام إلرى  ،قيمة الجذعة أحيانًا، اقول: يلزمك تدف  شاتين
لمسرائ ، فرال اجلرف أ ارر ممرا أن تكون قيمة ايص  أقر  مرن قيمرة الجبرران، والشررئ ال اعجرز عرن حر  مار  هرذه ا

 أوجب هللا عليه.
 ،نقول: يلزمك شراتين وإال عشررين درهرم؟ مرنهم مرن جمرد علرى الرن  ،طيب، قال: ما عندي إال شاة وعشرة دراهم

وإال دبرر الواجرب عليرك، نقرول: الشررئ ديرن عردل ومسراواة برين الجمير ، اعنري مرا اظلرم أحرد  ،وقال: ما في إال هذا
ارم احمر  ايلررى إلرى  ،قد اجلف فري حملهرا فري الوسرائ  بمار  قيمتهرا  ليبيعهرا فري السرو   على حساب أحد  ينه

 ليسم تعبداة، إنما هي أمالة للجبران. ،ال بد أن يوجد الح  وقد وجد  ين هذه أمالة، ليسم ملزمة ،المصد 
طىي معهىا شىاتين أو ، ويعنخ لبلن فننها تقبل منه بنخ لبىلن ومن بلغخ عنده صدقة الحقة وليسخ عنده إ  ب"

ويعطيىه المصىد  عشىرين  ،حقىة فننهىا تقبىل منىه الحقىة بنىخ لبىلن وعنىده ته، ومىن بلغىخ صىدقعشرين درممىاً 
ومن بلغخ صدقته بنخ لبلن وليسخ عنده وعنده بنخ مخام فننها تقبل منه بنىخ "  ما تقردم" أو شاتين درمماً 

ومىىن بلغىىخ صىىدقته بنىىخ مخىىام " ن السررنينلمررا اعرررف مررن التارراوه برري" ويعطىىي معهىىا عشىىرين درممىىاً  ،مخىىام
، فىنن لىم يكىن عنىده  أو شىاتين، ويعطيه المصد  عشرين درمماً تقبل منه ، وعنده بنخ لبلن فننهليسخ عندهو 



وجرب عليره بنرم مخراض، لمراذا؟ ين عنرده " وعنىده ابىن لبىلن " اعنري علرى المطلروب "بنخ مخام علىى وجههىا
ال األرذ وال  "، ولي  معىه شىي فننه يقبل منه" عنده ابن لبون  ،ما عنده بنم مخاض ،لمل وعشرين من اإلب 

فرري ابررن  ين الزيررادة فرري السررنفىىنن لىىم تكىىن ابنىىة مخىىام فىىابن لبىىلن ذكىىر" لمرراذا؟ ينرره قررال فرري ايول: ل ،اعطرري
  .وهللا أعلمناى أفض  من الذكر في هذا الباب، فاي ،اللبون اقابله النق  في الجنل
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم على نبينا


