
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (3كتاب الزكاة ) -المحرر  :شرح
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله. ،والحمد هلل، بسم هللا
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.

 :-رحمه هللا-قال المؤلف 
 رات: زكاة المعشباب

ماا وو  ))لاي  يي: أنه قاال -صلى هللا عليه وسلم-ن رسول هللا ع -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا 
، ولاي  ييماا وو  خمساة أوسا  ييما وو  خم  ذوو من اإلبا  صادقة ، ولي خمسة أواٍق من الورق صدقة

 رواه مسلم. من التمر صدقة((
ويي لفظ لاه بادل  ((خمسة أوساق من تمر وال حب صدقة لي  ييما وو  )): ويي لفظ له من حديث أبي سعيد

 .بالثاء المثلثة ((ثمر)) التمر:
ييما سقت السماء والعيو  أو كاا  )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-يه عن النبي وعن سالم بن عبد هللا عن أب

الساماء واألنهاار ييماا ساقت )) :وألباي واوو ،رواه البخاار   ((وييما ساقي بالنحان نصاف العشار ،العشر عثريا  
 .وإسناوه على رسم مسلم ((لسواني أو النحن نصف العشروييما سقي با ،العشر والعيو  أو كا  بعال  

أ  رساول  -رضاي هللا عنهماا-وعن سفيا  عن طلحة بن يحيى عن أبي بروة عن أبي موسى ومعاذ بن جبا  
ال تأخاا ا يااي )): لناااأ أماار وياانهم، وقااال  يعلمااا ايأمرهمااا أ ،بعثهمااا ىلااى الاايمن -صاالى هللا عليااه وساالم-هللا 
روى  طلحاة، و ه الطبراناي والحاا مروا ((والتمار والزبياب من ه ه األصناف األربعة: الشعير والحنطة صدقة ىالال

 .له مسلم
-ول هللا أ  رسا عان معااذ بان جبا  اق بن يحيى بن طلحة بن عبيد هللا عن عمه موسى بان طلحاةوعن ىسح

، وييماا ساقي بالنحان نصاف العشار ،شارييما ساقت الساماء والبعا  والساي  الع)): قال -صلى هللا عليه وسلم
-عناه رساول هللا  يقاد عفاا وأما القثاء والبطيخ والرما  والقصب ،وإنما يكو  ذلك يي التمر والحنطة والحبوب

زعاام أ  . و صااحين اإلسااناو ولاام يخرجاااه :وقااال ،رواه الاادارقطني والحااا م واللفااظ لااه ((-صاالى هللا عليااه وساالم
تركاه أحماد والنساا ي إساحاق بان يحياى و  ،هكا ا قاال ،ال ينكر أ  يدرك أيام معاذ ،موسى بن طلحة تابعي كبير

يرواية  ،ومعاذ تويي يي خالية عمر ،موسى بن طلحة بن عبيد هللا عن عمر مرسال   :وقال أبو زرعة ،وغيرهما
ولاام  ،وسااماه -صاالى هللا عليااه وساالم-ي يااي عهااد النبااى  موسااى ولااد  :وقااد قياا  ،موساى عنااه أولااى باإلرسااال

  ....الثور  عن عمرو بن عثما سفيا  والمشهور يي ه ا ما رواه  ،ىنه صحب عثما  مدة :قي  يثبت،
 عمرو بن  

 -صلى هللا عليه وسلم-ب  عن النبي عندنا كتاب معاذ بن ج :عن موسى بن طلحة قالعن عمرو بن عثما  
 .شعير والزبيب والتمرة والأنه ىنما أخ  الصدقة من الحنط



صالى هللا -ا رساول هللا أمرنا :قاال ،مجلساناىلاى جااء ساه  بان أباي حثماة  :وعن عبد الرحمن بن مساعوو قاال
رواه أحماد وأباو واوو  ((الثلاث يادعوا الربا  ايان  لام تادعو  ،ىذا خرصتم يخ وا ووعوا الثلاث)) :قال -عليه وسلم

لم ياروه عان ساه  ىال عباد  :وقال البزار ،حديث صحين اإلسناو ه ا :والنسا ي وأبو حاتم البستي والحا م وقال
يكام مان  ،مان عدالتاه تغاىه ا غير كاف ييماا يب :وقال ابن القطا  ، وهو معروف،الرحمن بن مسعوو بن نيار

 .وييه نظر ،ك ا قال ،وال يعرف بغير ه ا ،يعرف له حالال والرج   ،معروف غير ثقة
نهاى عان  -صالى هللا علياه وسالم-أ  النباي  -رضاي هللا عناه-ن أبيه وعن أبي أمامة بن سه  بن حنيف ع

 ...بي و لو  الحلونين من التمر الجعرور و 
ب يقيق، ب  الح    .الح 

اُه  :ينزلات ،وكا  الناأ يتيممو  شرار ثماارهم ييخرجونهاا ياي صادقاتهمي ، ب  ولو  الح   ن  ب ياث  م  }و ال  ت ي مَُّماوا  ال خ 
}  ،: صاحين علاى شارل البخاار  وقاالوالحاا م  ،وها ا لفظاه ،رواه أباو واوو والطبراناي [لبقور ( سورة  ا267)] ُتنف ُقو  

 وهو األولى بالصواب. :رقطنيقال الدا ،وقد رو  مرسال   ولم يخرجاه،
 ((العشاار أو  )) :قااال ؟ال  حاايااا رسااول هللا ى  لااي ن :قلاات :قااال ،وعاان سااليما  باان موسااى عاان أبااي ساايارة المتعااي

 ماا رو  أصان  ها ا :وقاال البيهقاي ،وها ا لفظاه وابن ماجه، رواه أحمد ،يحماها ،حمها لييا رسول هللا ا :قلت
 .يصن لي  يي زكاة العس  شيء :وقال البخار  وغيره ، وهو منقط ،يي وجوب العشر ييه
 ى آله وأصحابه أجمعين،نبينا محمد وعل ،وصلى هللا وسلم وباةك على عبده وةسرله ،الحمد هلل ةب العالمين

 بعد:أما 
 : -ةحمه هللا تعالى-فيقرل المؤلف 

 زكاة المعشرات :باب
 مما يختلف فيه أهل العلم. ،وما في حكمها ،من الزةوع والثماة لخاةج من األةضيريد بذلك ا

 على ما سيأتي. ،أو ثالثة أةباعه ،أو نصفه ،ألنه يجب فيها العشر المعشرات قيل لها ذلك
))لاي   -صالى هللا علياه وسالم-ن رساول هللا ع -رضي هللا عنهما-هللا عن جابر بن عبد ": -ةحمه هللا-قال 
واألوقيووة أةبعووره اةهمووام، الخمووأ ما تووا  ،خمووأ أوا : جمووق أوقيووة" مااا وو  خمسااة أواٍق ماان الااورق صاادقة((يي

يعنوي مون الفضوة مضوروبة هانوغ أو ضيور مضوروبةن أله النقودين هموا األصول  ،اةهم، وهوذا تقودذ ذهوره مون الورة  
موا يمكون للاوال الوديناة مون الوذهب أو  ،هموا، بحيث ال يمكون للاا  تعامل به، الذهب والفضة، وقيمتهما فيهمافيما ي

سرال هانغ مضروبة أو ضير مضروبة، يعني ليأ التعامل بالوذهب  ،الدةهم من الفضةن أله القطعة تحمل القيمة
يقة عرض عن الذهب والفضة، فخموأ أوا  التي هي في الحقوالفضة في األماه مثل التعامل بايرهما من النقرا 

 ما تا اةهم وزنام، هذا نصاب الفضة الرة ، وفيها ةبق العشر هما تقدذ بيانه.
أةبعوين ما توا  يوالخموأ األوا  فو ،ما توا اةهومأله النصواب  ))لي  ييماا وو  خمساة أواٍق مان الاورق صادقة((

ال على ما وة لكن النص ج ،أو ما ة وتسعة وتسعين ،اةهم، فإذا نقصغ، فإذا لم يكن عند الرجل لال ما ة وتسعين
وتسوووعين، وعرفنوووا فيموووا تقووودذ أه الحسووواب يكوووره فيموووا فووور  ايحووواا بوووالعقرا، والعقووود الوووذ  يلوووي الموووا تين هووور ما وووة 

 وتسعين.



ولاي  ييماا وو  خما  ذوو مان )) ألنهوا لوم تبلول النصواب ))لي  ييماا وو  خمساة أواٍق مان الاورق صادقة((
ثالثوة الخموأ ذوان ألنهوا بوين ال ،وصوف لخموأ لوذوا مون البول موا بوين الوثالا للوى العشور، وذواا ((اإلب  صدقة

، خموأ  بالاوافة اختول المعنوى، المعنوى نحتواج للوى خمسوة ولويأ فيموا اوه خموأ  ذوا   للى العشر ، أموا لذا قلنوا:
لكوون الووذوا وصووف لخمووأ،  يعنووي أقوول تقوودير يكووره النصوواب خمسووة عشوور، ،والووذوا موون الثالثووة للووى التسووعة ،أذواا

أو للووى العشوور عنوود ألثوور أهوول اللاووة، الووذ   ،فووالخمأ ذوان ألنهووا واقعووة فيمووا بووين الووثالا للووى التسووق عنوود بعضووهم
ليأ فيها زها  في األةبق ليأ فيها زها ، الثالا الثنتاه الراحد  لال أه يشال ةبها هما  ليأ عنده خمأ من البل

 والكالذ هنا في الصدقة الراجبة الزها . ،ةتقدذ، فيخرج صدقة نفل ليسغ براجب
))موون خمسووة أوسووق يعنووي بعووا الروايووات عنوود مسوولم:  ولااي  ييمااا وو  خمسااة أوساا  ماان التماار صاادقة(())

 وضير التمر.يشمل التمر الذ   الثمر((
وو ))خمسااة أوساا (( ووق سووتره صوواعام، فووإذا اووربنا السووتين فووي خمسووة يكووره النصوواب ثالثما ووة الرس  ق ويقووال: الرس 

شوياام  ، لكون لذا قلوغلذا قلغ عن ثالثما ة صواع قوالرا: يعفوى عون الشويل اليسوير الحبوة والحبتوين ،من التمراع ص
 مؤثرام يلتفغ لليه فإنه ليأ فيها صدقة.

خمسووة أوسووق ثالثما ووة صوواع بالصوواع  ،ابنصووهووذا هوور ال ))ولااي  ييمااا وو  خمسااة أوساا  ماان التماار صاادقة((
المترسوو ، ال بكبيوور اليوودين وال بصوواير  أمووداا، والموود هوور مووا يموول هفووي الرجوولالووذ  هوور عبوواة  عوون أةبعووة  ،النبوور  
  اليدين.

))لاي   :وياي لفاظ لاه مان حاديث أباي ساعيد ،رواه مسالم ))ولي  ييما وو  خمسة أوس  من التمار صادقة((
ي  ))لاتمر وال حب ال علوى أه الزهوا  فوي الثمواة والحبورب  ييما وو  خمسة أوساق من تمر وال حب صدقة((
 .بالثاء المثلثة ))ثمر(( :ويي لفظ له بدل التمر ييما وو  خمسة أوساق من تمر وال حب صدقة((

.... فيرجب الزها  فوي هول موا يخورج مون األةض، .ويأتي الخالف فيما تجب فيه الزها  مما يخرج من األةض في
 وهذا سيأتي.

))ييماا  :قاال -صالى هللا علياه وسالم-النباي ياه عان وعن سالم بن عبد هللا عان أب" بعد ذلك: -ةحمه هللا-قال 
فيموا سوقغ السومال بوالمطر أو بوالبرا أو بالطول الوذ  يتحلول فيموا  "((العشار سقت السماء والعيو  أو كاا  عثرياا  

أو البوورا لذا نووزل موون السوومال ثووم موواع فووي  ،فهوور المطوور ،وينووزل علووى المووزاةع لذا هوواه يكفيهووا ،بعوود مووق افل الجوور
 األةض صاة مالام.

فيشرب الموال بعروقوه،  ،يعني يعثر على المال بعروقه، بأه يكره المال قريبام من سطح األةض )أو كا  عثريا (()
 وال يحتاج للى سقي يترتب عليه هلفة ومؤونة.

ألثور  ،للى أه وصل للوى العشور -جل وعال-فزاا فيها حق هللا  ،أله هذه تسقى من ضير فعل ايامي ))العشر((
سهل الحصورل علوى الموال هثورت فيوه الزهوا ، أو زاا نصويب الفقورال منوه، ولذا صوعب الحصورل من ضيرها، وهلما 

وفواله ال يتعوب، لمواذا ال تكوره  ،عليه قل، هذا األصلن ألنه قد يقورل قا ول: أنوا أتعوب هثيورام فوي تحصويل األمورال
 ،للوى السور  فوي فوروف متشوابهةيعني قد يخرج االثناه  ؟عليه ألثر من الزها  علي طراام لمثل هذا الكالذ الزها 

وقوود ال يرجووق بشوويل، ثووم فووي  ،وهووذا قوود يرجووق بشوويل يسووير ،ويتعوواملره بمعووامالت متقاةبووة، فيرجووق هووذا بوواأللرف



والثواني عنوده عشور  آالف، هول نقورل: هوذا الوذ  سوهل عليوه  ،لذا حال الحرل فإذا بأحدهما عنده ما ة ألفالنهاية 
ألثوور موون زهووا  الثوواني؟ ال، هووذا يقتصوور علووى مووا وةا فيووه الوونصن أله  الكسووب وهسووب ما ووة ألووف خووالل عوواذ عليووه

والسووبب فووي هووذا عوودذ  ،بعووا النوواس تيسوور لووه أسووباب التجوواة ، ويووربح األةبووا  الطا لووة موون ضيوور عنووال وال مشووقة
وأموا موا عوداه مون  ،بينما ما جال فيه النص يمكون اوبطه ،مراعا  مثل هذا األمر أنه ال ينضب ، ما يمكن ابطه

 .راع التجاةات فال يمكن ابطهأن
الراجووب عليووك أه  ،ووجووره الووربح ،وتيسوورت لووه أسووباب الكسووب ،نقوورل لهووذا الشووخص الووذ  هسووب األموورال الطا لووة

 ،مون بهيموة األنعواذ، أو مون البوللذا لم تكون مموا حود فيوه، لذا لوم تكون التجواة   ،تخرج من ةبق العشر في تجاةتك
موا عودا ذلوك مون  ،أو المعااه على ما يختلف فيه أهل العلمأو الرهاز  ،لأو من العس ،أو من الخاةج من األةض

وعروض التجاة  هلها زهاتها ةبق العشر، نقرل مثل هذان ألنه قد يقال: لذا هاه المنظرة لليوه فيوه تفواوت  ،األمرال
تال بنووال فوووي قوود يقووورل قا وول: أنووا أشووو ،القوودة الراجووب فوووي زهووا  الخوواةج مووون األةض الكلفووة والمشووقة تخفوووف الزهووا 

زهوواتي مثوول زهووا  الووذين يجلسووره فووي األمووالن وأ  هلفووة ومشووقة أشوود موون هووذا، لموواذا تكووره  ،الشوومأ فووي الظهيوور 
ويخوودمره ويربحووره األموورال الطا لووة، مووا ااذ هووذه قاعوود  الشوورع فووي الخوواةج موون األةض لموواذا ال  ،البوواةا  الفخمووة

 .ةا النصن أله ضيره ال يمكن ابطهيكره هذا مثله في التجاةات؟ نقرل: هذا يقتصر على مر 
التووي تجوور  علووى وجووه األةض تنبووق موون األةض وتجوور  موون ضيوور تعووب موون  ))ييمااا سااقت السااماء والعيااو ((

يه مون التقنيوات لعثور : الوذ  يشورب الموال بعروقوه، اا ))العشار((يشرب المال بعروقه  ))أو كا  عثريا (( ايامي
 ،يور  يجعلوره الموال تحوغ الطبقوة مون األةض، تحوغ طبقوة مون األةضالتي وجدت عنود بعوا أةبواب الموزاةع الكب

لذا تعوورض للشوومأ قوود يتبخوور منووه شوويل تووروه أه  فيشوورب المووال بعروقووه، ويسووتفيدوه وفوور  فووي المووالن أله المووال
له مراصير تحغ األةض ونقو  تنقوي  تحوغ الطبقوة األولوى يتورك األةض تيبأ لذا اربتها الشمأ، لكن لذا مدا 

له هوذا  :ه هذا عثر  باعتباة أنه وصل للى المال بعروقه أذ نقرل: لهل نقرل ،شبر يحميه من الشمأله مقداة 
 ؟ بفعل ايامي.بفعل ايامي

بالنضووح، بالنرااووح بالسووانية  وييمااا سااقي بالنحاان نصااف العشاار(()) عشوور  بالما ووة ))أو كااا  عثريااا  العشاار((
هوذا نصوف العشور، وعرفنوا أه الزهوا  تخفوف  ،كلوف فيوه ايامويويت ،بايرها مما يتعب عليه ،بالرشاشات ،بالمكا ن

 فزيد عليه في مقداة الزها . ،وخسر بسببها األمرال، أما األول فلم يتعب ،عن مثل هذان ألنه تعب، تعب عليها
ثم ينقطوق، ثوم تسوقى  ،لكن ليأ على طرل العاذ في فصل من فصرل السنة ،قد يقرل قا ل: السمال تسقي المزاةع

بالسوومال والنصووف الثوواني بالنرااووح والسووراني هووذا ااووح والسووراني والمكوواين لذا هوواه النصووف، نصووف الموود  بالنر 
أو نقووص أيوواذ هووذا ال يلتفووغ لليووه، فثالثووة أةبوواع العشوور والشوويل اليسووير ال يلتفووغ لليووه زيوواا  أيوواذ  ،ممكوون حسووابه

 لزها  تضاعف عليه حتى تبلل العشر.ولذا لم يتكلف صاحبه فا ،لمقصرا أنه لذا هاه فيه هلفة فالزها  تخفا
قوود يقوورل قا وول: مووا سووقغ  "(())ييمااا سااقت السااماء واألنهااار والعيااو  أو كااا  بعااال   :وألبااي واوو ،رواه البخااار  "

السوومال هووذا وااووح فووي هووره المخلوور  ال اخوول لووه فيووه، وقوود يتسووبب تسووقي السوومال مكانووام قريبووام منووه ثووم يتسووبب فووي 
لكون هوذه األةض تحتواج  ،مال من النهور للوى أةاوه، نعوم األةض علوى حافوة النهوروقد يجلب ال ،جلبه للى أةاه

فيقورل:  ،للى سراقي تحفظ المال، أخاايد يمشي معها الموال للوى الموراا سوقيه، يعنوي موا فوي سوقي لال بهوذه الطريقوة



األةض لال لذ ال يمكوون جريوواه مووال علووى وجووه  ،أنووا تعبووغ، عملووغ هووذه األخاايوود، والمووال معووروف أنووه موون النهوور
 .بخالف أنهاة الجنة التي تجر  باير أخاايد ،باألخاايد

 سوووووووووبحاه ممسوووووووووكها عووووووووون الفيضووووووووواه    ج  أنهاةهووووووووا موووووووون ضيوووووووور أخوووووووودوا جوووووووورت
 ج

أمووا فووي الوودنيا تعرفووره أنووه لذا ترهووغ موون ضيوور أخاايوود اوواعغ وتفرقووغ يمينووام وشووماالم، هوول يكفووي هووذا التعووب فووي 
 ؟واق هذا األخدوا أه تخفف عنه الزها ؟ نعم

 طالب:.......
 ليف؟

 طالب:.......
 لافي؟

 طالب:.......
وتستمر هذه الزةوع والثمواة تشورب مون موال النهور مون ضيور هلفوة وال  ،لكنه يخد هذه األخاايد مر  واحد  في عمره

هوذا أو  أنغ حرثغ وفاله ما حورا؟ هول يوؤثر :مشقة، يعني مثل هذا ال يلتفغ لليه مثل حرا األةض، هل نقرل
 مثل هذه التصرفات التي ال تتكرة ال يلتفغ لليها.ال يؤثر؟ 

بعووالم يكفيووه  ((أو كااا  بعااال  ))التووي تفوويا علووى األةض  "))ييمااا سااقت السااماء واألنهااار والعيااو (( :وألبااي واوو"
 ةطربة الجر، ال سيما لذا هاه فيه شيل من الطل والبعرل معروفة.

الوودواب التووي يتسووتقى عليهووا أو يسووتقى بهووا،  ((بالسااواني وييمااا سااقي))ألنهووا ال هلفووة فيهووا وال مشووقة  ((العشاار))
 يستنب  بها المال من األبااة، أبااة أو آباة؟ الجمق؟ آباة أو أبااة؟ جمق بار؟

 طالب:.......
 ليف؟

 طالب:.......
 لكنهم يسهلرنه ويقرلره: آباة. ،جمق بار نظيره األصل أبااة هذا األصل

فوال يجموق  ،وهذا هما تقدذن أله فيه هلفة ومشقة علوى صواحبه ((العشر أو النحن نصف ))وييما سقي بالسواني
 عليه بين هذه المشقة وبين مضاعفة الزها .

ةوايوة أبوي ااوا سوندها صوحيح علوى شور، مسولم، وهوي فوي معنوى موا جوال فوي مسولم،  "وإسناوه على رسم مسالم"
 يعني في المعنى المتفق عليه. ،وفي معنى ما جال في البخاة  

رضاي هللا -وعن سفيا  عن طلحة بن يحيى عن أبي بروة عن أبي موسى ومعااذ بان جبا  ": -حموه هللاة -قال 
تقدذ ما جال فوي بعوث معواذ للوى الويمن، وأنوه " بعثهما ىلى اليمن -صلى هللا عليه وسلم-أ  رسول هللا  -عنهما

بكور، وأموا أبور مرسوى فقودذ  ، ثوم قودذ فوي خالفوة أبوي-عليوه الصوال  والسوالذ-مكث في اليمن للوى أه موات النبوي 
بموا أحرموغ؟  -عليوه الصوال  والسوالذ-وهور فوي حجوة الورااع، وسوأله النبوي  ،-عليوه الصوال  والسوالذ-على النبي 

عليوه الصوال  -فقوال هول واحود منهموا: أحرموغ بموا أحورذ بوه النبوي  ؟بموا أحرموغ -ةاي هللا عنوه-لما سأل عليام 
عليوه -فلم يحل حتوى بلول الهود  محلوه، هفعلوه  ،-ليه الصال  والسالذع-، وعلي سا  الهد  مثل النبي -والسالذ



له شوال هللا -قاةه، وأما أبر مرسى فلم يسق الهد  فأمره بالحالل، وسيأتي هوذا فوي المناسوك  ،-الصال  والسالذ
 .-تعالى

اذ لوم يقودذ حتوى هموا بعوث معواذام للوى الويمن، لكون معو -عليوه الصوال  والسوالذ-المقصرا أه أبا مرسى بعثه النبي 
 ، وأبر مرسى قدذ عليه وهر في حجته.-عليه الصال  والسالذ-مات النبي 

))ال : وقااال   يعلمااا الناااأ أماار وياانهم،يأمرهمااا أ بعثهمااا ىلااى الاايمن، -صاالى هللا عليااه وساالم-أ  رسااول هللا "
، الحصور هوذا يقتضوي ال "والتمار(( من ها ه األصاناف األربعاة: الشاعير والحنطاة والزبياب تأخ ا يي الصدقة ىال

أنه ال زها  لال في هذه األةبعة األصناف، لكون هوذا مرتوب علوى اةجوة الحوديث وصوحة الحوديث، ففيوه هوالذ هثيور 
 ألهل العلم.

سولم هموا قوال المؤلوف عون أبوي بورا  الحديث يقرل: عن سفياه، لماذ، عن طلحة بن يحيى، وطلحة هذا ةوى له م
 جبل، فالسند صحيح، التعليق للمحقق حصل فيه بعا األوهاذ.بن أبي مرسى عن أبي مرسى ومعاذ بن 

وهر مما يتعلق بالحديث الذ  يليه، وهر من متعلقات الحديث الذ  يليوه ألنوه  ،ذهر هالمام طريالم في هذا الحديث
ومعاذ نظر، فقد ذهوروا أه وفوا  : وفي االتصال بين مرسى بن طلحة قالل هنا في التعليق على نفأ الحديث، قا
األلباني فوي لةوال الاليول بقرلوه: وأقورل: ال وجوه عنود  لعوالل هوذا السوند  ناشيخ..، ثم قال بعد ذلك: لكن رسىم

، مرسووى مرجوورا فووي الحووديث الووذ  يليووه، نعوومن أله مرسووى لنمووا يرويووه عوون هتوواب معوواذ، ..بالةسووالن أله مرسووى
 ،راجح مون أقورال علموال أصورل الحوديثوهي حجة على ال ،فهي ةواية من طريق الرجاا  ،ويصر  بأنه هاه عنده

وأنوه ضيور مودخرل، فوإذا هواه مرسوى هوذا  ،وال قا ل باشترا، اللقال مق صاحب الكتاب، ولنما يشوتر، الثقوة بالكتواب
 وهللا أعلم. ،لقرب العهد بصاحب الكتاب نثقة، ويقرل: عند  هتاب معاذ بذلك فهر وجاا  من أقرى الرجااات

وأنوه وجواا   ،وتقريوة األلبواني ،مق وجرا هذا الكالذ فيوه ،يث الذ  يليه، نعم، ومق ذلكوهذا الكالذ مرجرا في الحد
الحووديث الووذ  يليووه، وهووذا الحووديث الووذ  معنووا  ،وجوواا ، قووال: اووعيف جوودام مرسووى بوون طلحووة عوون معوواذ بوون جبوول 

بوورا  وطلحووة بوون يحيووى خوورج لووه مسوولم، وأبوور  ،صووححه، حووديث البوواب، صووحيح وسوونده مثلمووا تووروه، سووفياه لموواذ
تووابعي جليوول يوورو  عوون أبيووه أبووي مرسووى ومعوواذ بوون جبوول، فإسوونااه صووحيح بووال شووك، لكوون الكووالذ هوول  ،معووروف

))ال تأخووذا فووي الصوودقة لال موون هووذه األصووناف  أنووه قووال: -عليووه الصووال  والسووالذ-الموورجح أنووه موون قوورل النبووي 
 يأخووذاه الزهووا  لال موون هووذه األصووناف فكانووا ال ،أو أنووه موون صوونيعهمااألةبعووة: الشووعير والحنطووة والزبيووب والتموور(( 

هوذا المحول الوذ  يوؤثر فوي اةاسوة الحوديث، يعنوي هول هور مرقورف ولال مرفورع؟ ، هما في بعا الروايوات، األةبعة
))ال تأخوذا فوي الصودقة لال قوال:  -صلى هللا عليه وسلم-الحديث حديث الباب نص في أنه مرفرع، أه ةسرل هللا 

وأه الزهوا  ال تجوب  ،وبهذا قال جمق من أهول العلومشعير والحنطة والزبيب والتمر(( من هذه األصناف األةبعة: ال
بشيل مما يخرج من األةض لال هذه األصناف األةبعة، والحصر صريح في هذا، ومنهم مون يقورل: يقواس عليهوا 

 هل ما يقتات ويدخر تجب فيه الزها . ،ما يشاةهها في العلة، وهي االاخاة
حتووى لوور هوواه الخوواةج موون االةض ال يسووتعمل فووي األلوول، يسووتعمل فووي عووالج  ،االاخوواة وموونهم موون يقتصوور علووى

تجووب فيووه الزهووا ن أله هووذه األموورة مووثالم، يسووتعمل فووي بهوواةات مووثالم، يعنووي لوويأ قوورت، فيقوورل: لذا وجوود االاخوواة ف
 ،شواةهها فوي علتوهيجمعها االاخاة، يعني نظير ما قالرا في الربريوات الوذ  ينظور للوى العلوة يطراهوا فوي هول موا ي



ويقتصر علوى الوراةا هالظاهريوة يقورل: ال ةبوا لال فيموا ذهور فوي السوتة األنوراع، وال زهوا   ،والذ  ال ينظر للى العلة
طيوب الشوعر  ))ال زهوا  لال فوي األةبعوة األصوناف((لال فيما ذهر من هذه األةبعة أنراع، وعلوى هوذا أهول الحجواز، 

وقوود جووال فيهووا أحاايووث لكنهووا فيهووا هووالذ،  ،لال مووا فيووه زهووا ؟ موواذا عوون الووذة والحنطووة موواذا عوون األةز؟ فيووه زهووا  و 
 يه زها  مثل الحنطة ولال ما فيه؟األةز ف

 طالب:.......
ويقتصر على األةبق يقورل: موا فوي زهوا ، والوذ  ينظور للوى العلوة يقورل: ال زهوا  فوي أ   ،الذ  ال ينظر للى العلة

 هذا هر المعروف عند الحنابلة.و ناف األةبعة في العلة، صاألخاةج من األةض لال ما يشاةك هذه 
، فتجوب فوي الفرالوه والخضورواتن ، فيموا سوقغ السومال العشورالحنفية يقرلره: هل ما يخرج من األةض فيه الزهوا 
ال شووك أنووه عوواذ يدخلووه التخصوويص بمثوول هووذا الوونص، يدخلووه  ،ألنهووا تسووقيها السوومال ففيهووا العشوور، لكوون هووذا اللفووظ

ايه المحاصوويل الزةاعيووة موون الحبوورب  ،وأخرجنووا مووا عووداها ،إه قلنووا باالقتصوواة علووى هووذه األةبعووةفوو التخصوويص،
والثماة التي هي خاةج هذه األصناف األةبعة ألثر من هذه األصوناف، األةز موثالم لور نظرنوا علوى مسوترى العوالم 

 زها . ه مثل هذه األمرال الطا لة ليأ فيها: لوجدناه ألثر من الحنطة، فهل نقرل
لذا  ،ولال لوويأ فيهووا زهووا  الخوواةج موون األةض؟ لنمووا الزهووا  فووي قيمتهووا ،الفرالووه الخضووروات لوويأ فيهووا زهووا  مطلقووام 

فكول موا يخورج  ؟هول تزهوى زهوا  الخواةج مون األةض ،حال عليها الحرل، فالخالف بين أهل العلم مون هوذه الحيثيوة
ومن عداهم يقرل: تزهى هوذه األةبعوة وموا  ،لال األةبعة وعند أهل الحجاز ال يزهى ،من األةض يزهى عند الحنفية

 ،يلزمووه أه يقوورل بزهووا  هوول مووا يتفووق مووق هووذه األةبعووة فووي العلووةوال شووك أه موون يقوورل بالقيوواس  ،يشوواةهها فووي العلووة
 الشعير والحنطة والزبيب والتمر.

وأولوى منهموا األةز، هوذه  ،ا الودخنمثلهو ،الذة  جال فيها أحاايث ال يثبتها أهل العلم بالحديث، لكنها تقتات وتودخر
الزهووا  فووي قيمتهووا لذا  ..،لنمووا فيهووا زهووا  ،ا زهووا  خوواةج موون األةض.. يقوورل: هووذه لوويأ فيهوو....مشوواةهة فووي العلووة،

))فيمووا سووقغ السوومال  :حووال عليهووا الحوورل، وأمووا قوورل الحنفيووة فووي أه هوول مووا يخوورج موون األةض فيووه زهووا  بوودليل
 ص بمثل هذا الحديث واةا.فقرل اعيفن أله التخصي العشر((

 ."روى له مسلم وطلحة ،ه الطبراني والحا مروا"
رضااي هللا - عاان معاااذ باان جباا  اق باان يحيااى باان طلحااة باان عبيااد هللا عاان عمااه موسااى باان طلحااةوعاان ىسااح"

علوى موا تقودذن  "شر((والسي  الع والبع  ييما سقت السماء)): قال -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا أ  رس -عنه
وييماااا ساااقي بالنحااان نصاااف العشااار، وإنماااا يكاااو  ذلاااك ياااي التمااار والحنطاااة )) لووويأ فيوووه هلفوووة وال مشوووقةألنوووه 

ويدخل فيها األةز، وفيها لشاة  للوى االشوتراك  ،ه الحبرب يدخل فيها الذة هذا الحديث لر صح لقلنا: ل(( والحبوب
 ومضعف عند أهل العلم. ،فيه هالذ ما يسند من يقرل بأنه يقاس عليها ما يشاةهها في العلة، لكنهم ،في العلة

لنموا  ،ألنوه ال يقتوات ((-صلى هللا عليه وسالم-نه رسول هللا ع اوالقصب يقد عف ))وأما القثاء والبطيخ والرما 
عناه  اوالقصب يقد عفا والبطيخ والرما  ))وأما القثاء يؤهل في يرمه، ولذا بيق فالزها  في قيمته لذا بلاغ نصوابام 

خووواةج مووون األةض، ولنموووا لذا هووواه معووودام للتجووواة  ال يعنوووي لووويأ فيوووه زهوووا (( - علياااه وسااالمصااالى هللا-رساااول هللا 
 بكميات هبير  يصفر من قيمتها ما يحرل الحرل عليه وهر نصاب فألثر فإنه يزهى زها  التجاة .



بعي وزعام أ  موسااى بان طلحااة تااا ،ولام يخرجاااه ،صااحين اإلسااناو :وقاال ،واللفاظ لااه ،رواه الادارقطني والحااا م"
لسوحا  بوون يحيووى بون طلحووة هووذا  "تركااه أحماادإسااحاق باان يحيااى و  ،كاا ا قااال ،ال ينكاار أ  ياادرك أيااام معاااذ ، بيار

متووروك، وهووذا هوور العلووة الحقيقيووة فووي اووعف الحووديث، وليسووغ العلووة الخووالف فووي لاةاك مرسووى بوون طلحووة لمعوواذن 
شوريطة أال  ،الحوديث عنود أهول العلوموالرجاا  طريق مون طور  التحمول، تحمول  أله ةوايته عن معاذ هتاب وجاا ،

وفيهوا شورب  ،يشك الراجد في خ  من نسب لليه، الرجاا  الطريق الثامن من طريوق التحمول، قوالرا: وهوي منقطعوة
 ؟موون الزمووه أه يكووره متصوول ؟فهوول يكووره متصوول ،اتصووال، لموواذا؟ ألنووك قوود تجوود خوو  شووخص ال تشووك فووي خطووه

خو  ابون حجور، ونعورف خو  ضيوره مون خطور، العلموال،  تقف على خ  ابن حجر، تعرف خ  ابون حجور، نعورف
بموا ال يشوك فيوه، هول  ،ونعورف خطور، هثيور مون أهول العلوم ،ونعورف خو  ابون عبود الهواا  ،نعرف خ  السخاو  

ال، هي منقطعوة، لكون فيهوا شورب اتصوال، يعنوي معرفتوك  معنى هذا أننا لذا وجدنا بخطه أه يكره هناك اتصال؟
اسطةن ألنك تنقل عنه بدوه واسطة، الرجاا  ال بد من التألد بحيث ال تشك أانوى لخطه هأنك سمعغ منه بدوه و 

فنسوبغ للويهم،  ،ألنهوا وجودت بخطور، ضيورهم ى ضيور أصوحابهاشك في أه هوذا خو  فواله، وأحيانوام تنسوب هتوب للو
وهور فوي الحقيقوة قود  ،ويحصل الرهم هثيور، وهنواك حراشوي تعلوق علوى الكتوب بخطور، تنسوب للوى مون هوي بخطوه

األلبوواني  -ةحمووه هللا-فيهووا شوورب اتصووال، والشوويخ  ،نقلهووا عوون ضيووره، فووال يلووزذ منهووا االتصووال، قووالرا: هووي منقطعووة
فهي ةواية من طريوق الرجواا ، وهوي حجوة  ،يقرل: أله مرسى لنما يرويه عن هتاب معاذ، ويصر  بأنه هاه عنده
ل مووق صوواحب الكتوواب، ولنمووا يشووتر، الثقووة علووى الووراجح موون أقوورال علمووال أصوورل الحووديث وال قا وول باشووترا، اللقووا

تورو  عون  ..؟وأنه ضير مودخرل، يعنوي هول تشوتر، معاصور  ولال موا تشوتر،؟ يعنوي تشوتر، معاصور  ولال ،بالكتاب
وجوودت بخوو   :شووخص قبلووك بخمسووة قووروه أو عشوور  قووروه تقوورل: عوون فوواله، ويكووره متصوول؟ نعووم لووك أه تقوورل

جودت بخو  قوال عبود هللا: و  ،ر مون المرااوق فوي مسوند المواذ أحمودفال تعدو حقيقوة األمور هموا هور فوي هثيو فاله،
وةوى عنوه ووجود عنوه بخطوه الوذ  ال يشوك فيوه، أموا أه تورو  عون شوخص  ،أبي، هذه موا فيهوا لشوكالن ألنوه لقيوه

 متصل وال تبين أنه وجاا  هذا ال يحمل على االتصال ال بد أه تبين. :تقرل
ويقورل: عنودنا هتواب معواذ، فهوي وجواا   ،ضير مدخرل، فإذا هواه مرسوى ثقوة وأنه ،قال: ولنما يشتر، الثقة بالكتاب

 وهللا أعلم. ،لقرب العهد بصاحب الكتاب نمن أقرى الرجااات
بون المواذ المجودا الشويخ محمود بون عبود الرهواب ابخو  الشويخ سوليماه بون عبود هللا  يعني وجد حاشوية علوى المقنوق
أه تنسوب للشويخ  -وقود وقوق-، ما لم يرجد تصريح بأنها له فيخشى والظاهر أنها له ،فطبعغ هكذا، وجدت بخطه

 جزمام.
بعا الناس يرةا الشيل على سبيل التراا لعل المراا هذا، ثم يأتي من يجوزذ بهوذا المتوراا فيوه، وهوذا يحتواج للوى 

 .-ةحمه هللا-فما ااذ ما يرجد نسخة تنص على أنها من تأليفه فال ينسب لليه الكالذ  ،مزيد من التثبغ
الحاشووية بطبعووة المنوواة القديمووة ضيوور منسووربة ألحوود، وهووي تختلووف عوون الحاشووية التووي طبعووغ فووي المطبعووة السوولفية 

مرجرا  بخ  الشيخ، فيخشى موق طورل العهود أه يوأتي مون يوأتي وال يبوين مثول هوذا الشوكال، وأنهوا وجواا ، الوهي 
ره مون مقرلوه، قود يكوره مون الفرا ود التوي نقلهوا وليأ هل ما يرجد بخ  فاله من الناس أه يكووأنها مجرا وجاا ، 



عوون ضيووره، فووإذا قلووغ: وجوودت بخوو  فوواله انتهووى الشووكال، بينووغ حقيقووة األموور، ولووذا ال يجوورز أه تقوورل: حوودثنا أو 
 سمعغ أو قال فاله، وأنغ لم تتألد أنها من قرله.

" م أ  موسى بن طلحة تابعي كبيروقال: صحين اإلسناو ولم يخرجاه، وزع ،واللفظ له ،رواه الدارقطني والحا م"
هانوغ ةوايتوه عنوه لكون لذا  "ال ينكار أ  يادرك أياام معااذ، كا ا قاال"زعم الحوالم أه مرسوى بون طلحوة توابعي هبيور 

على سبيل الرجاا  فهذا قود يتجواوز فيوه، أموا مجورا احتموال أنوه أاةك فوال يكفوي، احتموال لال لذا وجودت المعاصور  
في تضعيف الخبر لسوحا  بون  ،ا تقدذ، ولسحا  بن يحيى وهذا هر العلة الحقيقيةعلى قرل من يكتفي بها على م

 : موسى بن طلحاةوقال أبو زرعة" يحيى ترهه أحمد والنسا ي وضيرهمايحيى بن طلحة بن عبيد هللا، ولسحا  بن 
 فكيووف بووه عوون معوواذ بوون جبوول وقوود مووات سوونة هووم؟ ثموواني عشوور  فووي الطوواعره، "باان عبيااد هللا عاان عماار مرساا 

يعني قبل عمر، مرسى بن طلحة بن عبيد هللا عن عمر مرسل، قد يكوره الةسوال خفوي، يعنوي  ،طاعره عمراس
يدةك معاذن ألنه في بلد أمكنوه لقوال معواذ، ويورو  عون عمور مرسولن ألنوه فوي بلود ضيور بلود عمور، فقود يورو  عون 

ألنه تيسر له لقوال المتقودذ ولوم يتيسور الشخص المتقدذ الرفا  متصالم، ويرو  عن الشخص المتأخر الرفا  مرسالمن 
ومعاااذ تااويي يااي " ن طلحووة بوون عبيوود هللا عوون عموور مرسووللووه لقووال المتووأخر، فيكووره موون المرسوول الخفووي، مرسووى بوو

ه ةوايوة مرسوى بون طلحوة عون معواذ بون جبول : للكون لذا قلنوا "ولى باإلرساالباأل ، يرواية موسى عنه خالية عمر
 لشكال.اه هذا دبهذا الطريق يرتفق عن فمن يصحح الرواية ،بطريق الرجاا 

، ولام -صالى هللا علياه وسالم-النباي ى  موساى ولاد ياي عهاد  :وقاد قيا يرواية موساى عناه أولاى باإلرساال، "
 وال لمعاذ من باب أولى. ،يعني صحبته لعثماه ال تعني لاةاله لعمر "ىنه صحب عثما  مدة :وقي  يثبت،
: عنادنا قاال ،عن موسى بن طلحةما رواه الثور  عن عمرو بن عثما  والمشهور يي ه ا ": -ةحموه هللا-قال 

مرجورا  ؟الترهيوب ماشوي "((ىنما أخ  الصدقة))قال: أنه  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي ب   تاب معاذ بن ج
 عندهم ليش؟
 طالب:.......
 ))لنما أخذ((.أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 

 طالب: ىنما أخ  الصدقة.
 أعد. ،أعد

 طالب: أنه ىنما أخ  الصدقة.
 يعني ما في قال؟

 .-صلى هللا عليه وسلم-طالب: ال ما يي قال، عن النبي 
 .-صلى هللا عليه وسلم-قال: عندنا هتاب معاذ بن جبل عن النبي 

 طالب: أنه.
مان  أخا  الصادقة"ديث: وهوذا الحو))ال تأخوذ(( ، يعني من فعله ال من أمره، الحديث السابق: أنه لنما أخذ الصدقة

عليووه الصووال  -والمورجح موون فعلوه  ،وذاك مون قرلووه ،يعنوي يكووره هووذا مون فعلووه "ة والشااعير والزبيااب والتماارالحنطا



ال يقتضووي الحصوور همووا فووي الحووديث الووذ  فيووه: ال تأخووذ الصوودقة لال موون هووذا وهووذا، ففيووه ، لكوون الفعوول -والسووالذ
 الحصر.

ويفيد ما أفااه الحديث السوابق فوي أخوذ الزهوا  مون األةبعوة " لزبيب والتمرأنه أخ  الصدقة من الحنطة والشعير وا"
ومفهورذ الحصور أال تؤخوذ الصودقة  ،نراع لال أنه يختلف عن الحديث السابق في أه الحوديث السوابق فيوه حصوراأل

 ،ك، وال يقتضي حصور، وسوبق الخوالف فوي ذلو-عليه الصال  والسالذ-من ضير األةبعة، وحديث الباب من فعله 
وأه أهوول الحجوواز يحصووروه الزهووا  فووي األةبعووة األنووراع، وأهوول الكرفووة بمووا فوويهم الحنفيووة أبوور حنيفووة وأتباعووه هلهووم 
يقرلووره: الزهووا  فووي جميووق مووا سووقغ السوومال، فووي جميووق مووا يخوورج موون األةض حتووى الفرالووه والخضووروات وضيرهووا، 

بول هور الزذ ، ..شواةهها فوي العلوة، وهور مقتضوىوموا ي ،والقرل الرس  في هذه المسألة أنها تؤخذ مون هوذه األةبعوة
 .لكل من يقرل بالقياس

صالى هللا -ا رساول هللا أمرنا :قاال ،ىلاى مجلسانا: جااء ساه  بان أباي حثماة وعن عبد الرحمن بن مسعوو قال"
رواه أحماد وأباو واوو الثلاث يادعوا الربا ((  ايان  لام تادعو  ،))ىذا خرصتم يخ وا ووعوا الثلاث :قال -عليه وسلم

: لام يااروه عاان وقاال الباازار ،وأباو حاااتم البساتي والحااا م وقاال: هاا ا حااديث صاحين اإلسااناووالنسااا ي الترما   و 
ن ماا ييمااا ينبغااي قااال ابان القطااا : هاا ا غياار كاافٍ  ، وهاو معااروف،ساه  ىال عبااد الاارحمن بان مسااعوو باان نيااار

يننه من ، وييه نظر ،ك ا قال ،، وال يعرف بغير ه ارف له حاليعال ، والرج  يكم من معروف غير ثقة ،عدالته
هوذا الحوديث مضوعف بعبود الورحمن بوون " ووثقاه ابان حباا  ،رواياة عباد الارحمن بان مساعوو بان نياار عاان ساه 

 معروف بأ  شيل؟ هاه؟ ،بن نياة، وهرنه معروف عند البزاة ال يعني أنه ثقةمسعرا 
 طالب:.......

 ليف؟
 طالب:.......

 المعرفة فق  تكفي؟
 طالب:.......

 الحسن المعروف.و  ، يعني قالرا في تعريف الحسن:ا تكفي المعرفة في الترثيق، ال تكفي المعرفة في الترثيقم
 طالب:....... 

 ليش؟
 طالب: طرقا  وغدت.

 .، األلفية هذه، األلفيةال، ال ال
 والحسووووووووون المعوووووووووروف مخرجوووووووووام وقووووووووود 

 ج  مووووووووا سوووووووولم :وقووووووووال الترمووووووووذ  ،حموووووووود  

 اشوووووووووووووووتهرت ةجالوووووووووووووووه بوووووووووووووووذاك حووووووووووووووود 
 مووووووووووا اتهووووووووووم مووووووووووق ةاو   موووووووووون الشووووووووووذوذ

 ج

هموا يشوتهر الوراو  بالعدالوة  ،قالرا: الشوهر  موا تكفوي، الشوهر  ال تكفوي "اشتهرت ةجاله*** وقد "المعروف مخرجام 
والمعرفوة هموا تكوره فوي العدالوة تكوره أيضوام  ،هما يشتهر الراو  بالعدالة يشتهر بالضوعفيشتهر بالضعف أيضام، 

معروف، نعم قد ترتفق الجهالة عنوه بالمعرفوة عنود مون يقابول الجهالوة  :يقرل بالضعف، ولذا ال يكفي من البزاة أه



ه الجهالة جر  في الوراو  فهوذا شوأه آخور، وأهول العلوم : لبعدذ العلم، وأنها عدذ معرفة بحال الراو ، أما من يقرل
هبيور مون الوروا  أو أنهوا ثبورت جور  فيوه، وفوي عودا  ،هل هي عودذ معرفوة بحوال الوراو  فقو  ،يختلفره في الجهالة

قال أبر حاتم: فاله مجهرل، أ : ال أعرفه، هل يكره هذا جر ؟ ال، ألنوه قود  ،في الجر  والتعديل البن أبي حاتم
 يعرفه ضيره، لذا ما عرفه أبر حاتم يعرفه ضيره، فال تتعين أه تكره جرحام.

يالم أو جهالوة" فجعوول الجهالووة قسوويم : "وموون المهوم معرفووة أحوورال الوروا  جرحووام أو تعوود-وقوود مور علوويكم-وفوي النخبووة 
فكرنووه معووروف يعنووي أنووه ضيوور مجهوورل عنوود موون  ،الجوور  علووى هووذاللجوور ، وليسووغ بقسووم منووه، فالجهالووة ال تعنووي 

ومقتضوى لاخوال  ،لكن ال يرتفق عنه الجور  بأسوباب أخورى  ،ه الجهالة جر  اةتفق عنه هذا الجر  بالجهالة: ليقرل
أه المجهورل مجورو  تورا  ،هر الذ  جرى عليه عمل المتوأخرينو  ،ألفاظ التجريحوفي  ،الجهالة في مراتب التجريح

ه ل :والفا د  من هذا هله أنك لذا بحثغ في لسوناا حوديث وجودت فوي ةواتوه مون قيول فيوه مجهورل فوإه قلوغ ،ةوايته
ه الجهالووة جوور  اووعفغ الخبوور مباشوور ، اووعيفن لرجوورا فوواله وهوور مجهوورل، وله هانووغ عوودذ علووم بحووال الووراو  ل

فعليووك أه تترقووف فووي الحكووم علووى الحووديث حتووى تعوورف حووال الووراو ،  ،لانووغ الجهالووة عوودذ علووم بحووال الووراو  فقوو 
لكون ال ترفوق الطعون بأسوباب  ،والذ  جرنا للوى هوذا الكوالذ قرلوه: "هور معوروف" فالمعرفوة والشوهر  قود ترفوق الجهالوة

 أخرى.
صالى -ا رساول هللا أمرنا :قاال ،ىلاى مجلساناماة : جاء سه  بن أبي حثوعن عبد الرحمن بن مسعوو قال"قال: 

يوأتي  ،وهوي حكوم بوالظن الاالوب ،الخور:: هور التقودير والحوزة، التقودير "))ىذا خرصاتم(( :، قال-هللا عليه وسلم
ثوم يقورل فوي النهايوة: فوي  ،وينظور فوي أشوجاةه ،الخبير الثقة ال بد أه يكره ثقة، فيمشي طرالم وعراام في البسوتاه

، وأهل الخبر  يضبطره أمرةهم، هل أهل فن يتقنره فنهم، وقد جرب بعوا مسما ة صاع من التمرا البستاه خهذ
شووياام  ر جوودام، شوويل ضيوور مووؤثر، هوول موون عووانىنقووص وال زيوواا  لال بشوويل يسوويفووال يرجوود  ،هووؤالل الووذين يخرصووره 

ينظوور فووي سووقرفه وفووي فيووأتي  ،أو بيووغ فتخبووره بقيمتووه ،اووبطه وأتقنووه، تووأتي للووى المهنوودس تريوود أه تشووتر  عموواة 
أةاه وفي هوذا، ترهول علوى هللا اشوتر  ةخويص، ولال يقورل لوك: ال تشوتر  تورى أساسوه ضيور متوين، طيوب تشورف 

 األساس؟ ما يشرف أساس، لكن صاحب خبر .
 ،تووأتي لووه بقطعووة يرميهووا عليووك يقوورل: هووذه ال شوويل، ماشرشووة ،المجوورهرات ،تووأتي للووى صوواحب الووذهب والفضووة

 قال: ما يحتاج عراها على الناة، صاحب خبر . اها على الناة،؟ اعر طيب ويش يدةيك
تووأتي للووى الجهبووذ النقوواا الخبيوور تأتيووه بحووديث سوونده هالشوومأ فووي الصووحة فيقوورل لووك: ال يصووح، لوويش؟ مووا يصووح، 

 يوذهروه لوك علوة، يقورل لوك: ال يصوح، وال ،اذهب للى ضير ، تذهب للى ضيره ممن هر بمستراه فوي علوم الحوديث
قوال: موا  ، أو ألوف وخمسوما ة،يمكون خمسوما ة ؟الخاة: يقرل: فيه ثمانما وة صواع، قوال: ويوش يودةيكفيأتي هذا 

 ،وال تفر  بينهوا وبوين السوياة  التوي فوي الرهالوة ،لك شال، تأتي للى صاحب السياةات تنظر للى السياة  هالزجاجة
 يقرل: السياة  مرشرشة في ثالثة مرااق أو في أةبعة، خبر .

ة يعملوره بووالخر:، والحنفيووة يقرلوره: ال، هوور حوزة، وةجووم بالايووب، وال يمكون أه يووتم بوه، نعووم فووي لوذلك الجمهوور و 
وهووذا عنووده ثمانما ووة صوواع  ،هووذا عنووده ثمانما ووة صوواع :مووا نقوورل ،بوواب الربووا ال يكفووي الخوور: فووي البيووق والشوورال



فيووه لشووكال، وجووالت بووه بووالخر:، ال، لكوون فووي مثوول الزهووا  التووي له نقووص يسووير أو زاا يسووير ال يضوور هووذا مووا 
 .من يخر: تمر خيبر -عليه الصال  والسالذ-وقد أةسل النبي  ،السنة

يعني خرصتمره ثمانما ة  الثلث يدعوا الرب (( اين  لم تدعو  ،يخ وا ووعوا الثلث))ىذا خرصتم وفي هذا الحديث: 
وينفووق  ،ويطعووم أاوويافه ،منووه يألوول ،واعتبووروه سووتما ة، أو اعوورا لووه الثلووث ،اترهوورا لصوواحب البسووتاه الربووق ،صوواع
الثلااث  اياان  لاام تاادعو  ،ووعااوا الثلااث))، الثلثووينوخووذوا الثالثووة األةبوواع أو  ،ويوورزع لنفسووه علووى المحتوواجين ،أقاةبووه

 يدعوا الرب ((.
ثابغ في خر: تمر خيبر ثابغ بال لشكال، لكن هنان أله من أهل العلم من يقرل: يحتاج للوى الخور:  الخر:

مووا يخوور: عليووه، لنمووا للووى ايانتووه يرهوول، هووم بلوول  ،تموور ثقووة، واألصوول فووي المسوولم العدالووةلذا لووم يكوون صوواحب ال
 أعطنا العشر أو نصف العشر على حسب حاله. ،تمرك؟ بلل ثمانما ة صاع

ال بووود أه يبعوووث مووون يخووور: علووويهم التمووور، فيكوووره هوووذا خوووا: بايووور  ،أموووا بالنسوووبة لخيبووور وهوووم يهووورا ال يرثقوووره 
 المسلمين.

هسووا ر  ،وأه هووذه ايانووة بينووه وبووين ةبووه ،وأنووه ثقووة ،حووديث فيووه مقووال، فالمسوولم األصوول فيووه العدالووةعلووى هوول حووال ال
وال يسوووتحلف عليهوووا، وهوووذا عنووود مووون يضوووعف الحوووديث، وهوووذا هووور المتجوووه، المتجوووه اوووعف  ،وال ينووواقش ،األمووورال
ويوؤا   ،تموره وثمواةهما فوي خور: للوزةوع وال الثمواة، هول يقودة  ،ولذا تجدوه ايه، ومنذ عصرة قديمةالحديث، 
 زهاته.
وقاال  ، وقاال: ها ا حاديث صاحين اإلساناو،وأبو حاتم البستي والحاا موالنسا ي والترم   رواه أحمد وأبو واوو "

ه مثول هوذا ال يكفوي فوي وقلنوا: ل ": لم يروه عان ساه  ىال عباد الارحمن بان مساعوو بان نياار وهاو معاروفالبزار
لم من معوروف لكنوه  "يكم من معروف غير ثقة ،ن عدالتهم ييما ينبغيقال ابن القطا : ه ا غير كاف " ترثيقه

يعنوي معرفوة البووزاة ال  "الحاديث ، وال يعارف بغياار ها ارف لاه حااليعااال والرجا  " ضيور ثقوة، لكنوه عورف بالضوعف
لذام مجهورل، مجهورل  ،موا عورف ال بترثيوق وال بتضوعيف ،تخرجه عن اا ر  الجهالة، لماذا؟ ةجل ال يعرف له حال

لحال، وله عرفغ عينه برواية ألثر من واحد فإه هذا ال يخرجه عن اا ر  جهالة الحالن ألنوه ال تعورف حالوه، ال ا
 تضعيف، وال يعرف باير هذا الحديثن ألنه مقل في الرواية.بترثيق وال 

 ،عان ساه  يننه من رواية عبد الرحمن بن مسعوو بان نياار" يعني ابن القطاه "  ا قال" يقرل المؤلف "  ا قال"
ونص  ،وهاه من طبقة شيرخه الذين عرفهم ،فإذا ذهره ابن حباه ،ترثيق ابن حباه على مراتب "ووثقه ابن حبا 
وهوور موون المتقوودمين الووذين ال يعوورف  ،فهوور هايووره، ولذا نووص علووى ثقتووه ،هووذا ال لشووكال فووي أنووه ثقووة ،علووى أنووه ثقووة

والرجل معروف برواية الثقوات عنوه، أموا  ،ضمن مخالفةفهر مقبرل لذا هاه الحديث ال يت ،حالهم نص على ترثيقه
وةوى عنوه فوي صوحيحه لوه حوال تختلوف  ،فإنه ال يكفي هذا، ولذا ذهره في الثقات ،لذا ذهره مجرا ذهر في الثقات
ويووذهره فووي المجووروحينن ألنووه قوود يووذهر الووراو  هنووا  ،فضووالم عوون أه يووذهره فووي الثقووات ،عوون مجوورا ذهووره فووي الثقووات

 وهنا.
هل حال المتعواةف عليوه والمتوداول عنود أهول العلوم أه ابون حبواه متسواهل فوي الترثيوق، وقود يرثوق مثول هوذا وعلى 

 فقد وثق جمعام من هذا النرع. ،واةتفاع الجهالة عنه ،بمجرا معرفته



نهاى عان لاونين مان التمار  -صالى هللا علياه وسالم-أ  النباي  وعن أبي أمامة بن سه  بن حنياف عان أبياه"
يعنووي  "ثمااارهم وكااا  الناااأ يتيممااو  شاار" أيضووام نوورع ةا ل "الحبياا لااو  و " رع ةا ل موون التموورنوو" الجعاارور

وفيوه الورا ل، فيقصودوه الورا ل يخرجرنوه مون صودقاتهمن  ،وفيوه المترسو  ،البستاه فيه ألراه من التمر فيه الجيود
ب يااث  : -جوول وعووال-أله الكميووة ال تزيوود بووالجرا  والووراال ، وال توونقص، مووا تزيوود، لكوون نووزل قوورل هللا  ُمااوا  ال خ  }و ال  ت ي مَّ

} ُه ُتنف ُقو   ن  { المراا بالخبيث الورا ل ال الحوراذو  [( سرة  البقر 267)] م  ب {  اث  ُم ال خ  ه  ل اي  ارب ُم ع  ُيح  ا   ل ُهاُم الطَّيب ب اات  و  ُيح   }و 
ب ياالكنووه لوويأ بمحوورذ  ،هووذا ةا ل [( سوورة  األعووراف157)] ُمااوا  ال خ  {}و ال  ت ي مَّ ااُه ُتنف ُقااو   ن  لوويأ  [( سوورة  البقوور 267)] ث  م 

، ثماااارهم وكاااا  النااااأ يتيمماااو  شااار" الموووراا منوووه أه تتووويمم الحوووراذ فتنفقوووه منوووه لنموووا تتووويمم الخبيوووث فتنفوووق منوووه
{ :ينزلت ،ييخرجونها يي صدقاتهم اُه ُتنف ُقاو   ن  ب ياث  م  ا ل، لكون ال تيممورا الور  "[( سورة  البقور 267)] }و ال  ت ي مَُّماوا  ال خ 

أو ينظر للوى المترسو  فيخورج  ،هل يزهي هل صنف منه ؟ليف العمل لذا هاه في البستاه ما ة صنف من التمر
الزها  منه؟ عنده من التمر الكيلر بما ة، وعنوده مون أنوراع التمور الكيلور بخمسوين، وعنوده مون أنوراع التمور موا هيلوره 

وجب عليه العشور  ،وجب عليه، عنده خمسما ة صاع ،الزها  بعشر ، ومنها ما الكيلر منه بريال، هل نقرل: يخرج
أو موون اللووي هيلووره  ،تخوورج موون اللووي هيلووره بريووال :هوول نقوورل ،أو نصووفه خمسووة وعشووروه صوواعام  ،خمسووره صوواعام 

بما ة؟ يعني تقصد الرس ، يعني اللي هيلره بخمسين، طيب افترض أه الوذ  هيلوره بما وة قليول جودام، والوذ  هيلوره 
 جدام.بعشر  هثير 

 ،تخورج هوذا عشور هوذا أصوناف، همنهم من يقورل: ال يوتم لخوراج الزهوا  بدقوة حتوى تخورج زهوا  هول نورع منوه، ترزعو
وقود قوال بهوذا جموق مون - الذمة، أما أه تنظر للى المترس  وهكذا، بهذا تبرأ ،وعشر هذا ،وعشر هذا ،وعشر هذا
تخرج المترس  من الحبرب والثماة، لكن  ،األنعاذهما تخرج المترس  من بهيمة  ،فتخرج من المترس  -أهل العلم

بهيمة األنعاذ ال يمكن أه تخرج بدقة بالكيلر أو بالصاع ما يمكن، بينما الحبورب والثمواة يمكون أه تخورج مون هول 
 نرع منها ما يلزذ بدقة.

وقااد رو   ولاام يخرجاااه، ،: صااحين علااى شاارل البخااار  وقااال ،والحااا م ،وهاا ا لفظااه ،رواه أبااو واوو والطبرانااي"
 ."وهو األولى بالصواب :رقطنيقال الدا ،وقد رو  مرسال   ،مرسال  

 .-له شال هللا تعالى-يصل به للى اةجة القبرل  ،وعلى هل حال الحديث له طر  يشد بعضها بعضام 
 :المتعي قاالعن سليما  بن موسى عن أبي سيارة وعن سليما  بن موسى عن أبي سيارة ": -ةحمه هللا-قال 
وابان  رواه أحماد "لي يحماها ،يا رسول هللا احمها لي :قلت ))أو العشر(( :قال ؟رسول هللا ى  لي نحال  يا  :قلت
منقطوق، سوليماه بون  "يي وجاوب العشار يياه، وهاو منقطا    ه ا أصن ما رو  :وقال البيهقي ،وه ا لفظه ماجه،

لرنووه أصووح، ينفووي هرنووه  "ييااهيااي وجااوب العشاار  هاا ا أصاان مااا رو  "مرسووى لووم يوودةك أبووا سووياة ، وقوورل البيهقووي: 
منقطوووق أو ال ينفيوووه؟ يعنوووي هوووالذ البيهقوووي فيوووه تنووواقا؟ أله أصوووح أفعووول التفضووويل عنووود أهووول العلوووم ال سووويما أهووول 

همووا أه قوورلهم: هووذا  ،وله هوواه اووعيفام  ،الحووديث يسووتعملرنها علووى ضيوور بابهووا، فيكووره أجوورا، أجوورا مووا فووي البوواب
 ،لكنه أاعفها، والضوعف والقور  نسوبية ،بل في الباب أحاايث ،فالحديث أاعف ما في الباب ال يعني أنه اعي

 لكون لذا قلوغ: نوافق أاوعف مون سوالم فإذا قلغ: سالم أوثق من نافق، هالهما ثقة، هذه أفعل التفضيل على بابهوا،
هوول يقتضووي أنهمووا اووعفال؟ ال، هالهمووا ثقووة، ولذا قلووغ: ابوون لهيعووة أوثووق موون الفريقووي مووثالم هوول يقتضووي أنهمووا 



بودليل أنوه قوال: منقطوق،  ،فأهل العلوم يسوتعملره أفضول التفضويل علوى ضيور بابهوا، ومنهوا هوذات؟ ال يلزذ ذلك، ثقا
 فكيف يكره صحيحام وهر منقطق؟

يقااول البخااار  " وقوود اختلووف العلمووال فووي زهووا  العسوول" وهااو منقطاا ، يااي وجااوب العشاار ييااه "هاا ا أصاان مااا رو  
 ."يصن : لي  يي زكاة العس  شيءوغيره
 ،ياا رساول هللا احمهاا لاي :قلات ))أو العشر(( :قال ؟يا رسول هللا ى  لي نحال   :قلت" :أبر سياة  المتعي قوالهنا 

طيب العشر هل للعسل نصاب؟ أوالم: زهوا  العسول مسوألة مختلوف فيهوا، هول تزهوى علوى هوذه الكيفيوة  "لي يحماها
ثووم  ،لذا اجتمووق منهووا مووا يبوواع ؟التجوواة أو أنهووا تزهووى زهووا  عووروض  ،يجووب فيهووا العشوور ،مثوول الخوواةج موون األةض

 مثل هذا الحديث.يتحصل من قيمته نصاب فإنه يزهى الثمن، وال يزهى العسل عند من ال يثبغ 
والذين يقرلره بأه العسل يزهى زها  الخاةج من األةض يقرلوره: نصوابه عشور  أفورا ، والفور : سوتة عشور ةطوالم، 

، هوذا صاب العسول واحود وسوتين جوراذ وثمونا ة وثمانين جراذ، فيكره نفالنصاب ما ة وستره ةطالم، والرطل ثالثم
-وال شك أه هذا الخبر فيه اعف شوديد، والبخواة   ،عند من يقرل بزها  العسل بنالم على ثبرت مثل هذا الخبر

  .وهللا أعلملباب شيل، لماذ الصنعة يقرل: لم يصح في هذا ا -ةحمه هللا
 آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا على نبينا محمد وعلى 


