
 
 

 كتابشرح 

الم
 
ل الس

 
ب
 
 س

 

 معالي الشيخ الدكتور

Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=4ò¶^=!^=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

   

  المكان: هـ00/00/0000 تار�خ المحاضرة:

 
  



 
 

  
 

F=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àèF=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àè11J512512===E===E=
=

2 

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد  ،العالمینالحمد هلل رب  طالب: �سم هللا الرحمن الرحیم،
 ، و�عد ،وعلى آله وصحبه أجمعین

 كتاب الز�اة" :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
�عث معاذ ا إلى  -علیه وسلمصلى هللا -: أن النبي -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس  

أموالهم تؤخذ من أغنیائهم، ن هللا قد افترض علیهم صدقة  في إ« وفیه: -فذ�ر الحدیث -الیمن
  ".متفق علیه، واللفظ للبخاري  »فترد في فقرائهم
 ؟المقدمة �ا شیخ

 .الشرح ،الشرح
 طالب: ....... المقدمة .......

 الشرح. هي األصل قبل األصل،
وتطلق على الصدقة الواجبة والمندو�ة والنفقة  ،الز�اة لغة  مشتر�ة بین النماء والطهارة"طالب: 

و�ما ع لم من ضرورة الدین،  ،والعفو والحق، وهي أحد أر�ان اإلسالم الخمسة �إجماع األمة
فقال األكثر: إنها فرضت في السنة الثانیة من الهجرة قبل فرض  ،واختلف في أي سنة فرضت

 ."رمضان، و�أتي بیان متى فرض في �ا�ه
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اللهم صل على

 :�تاب الز�اة 
شرع في بیان الر�ن  من الصالة وما تقدمها من شروطها، -رحمه هللا تعالى-لما فرغ المصنف  

لذا قال أبو  الز�اة قر�نة الصالة في أكثر النصوص؛ وهو الز�اة، ،الثالث من أر�ان اإلسالم
إلى ... " �هللا لو منعوني ،ن الصالة والز�اة�هللا ألقاتلن من فرق بی" :-رضي هللا عنه -�كر

وهي أحد أر�ان  والز�اة برهان على صدق و��مان صاحبها، .-رضي هللا عنه-آخر �المه 
كفر إال و�ن �ان القول المعتمد عند أهل العلم أنه ال �   ،وقد قیل �كفر من منعها ،ااإلسالم إجماع  

 ،األر�ان الخمسة أو أحدها قول معروف عند أهل العلموالقول بتكفیر تارك  من ترك الصالة،
  وهي أخت الصالة وقر�نتها. ،فالز�اة شأنها عظیم وهو روا�ة عند الحنابلة،

ل ح  م ن  ز ك اه ا} ،وفي اللغة تطلق على الز�اة والنماء والتطهیر �عني طهرها  ،]9[الشمس:  {ق د  أ ف 
ومعلومة من  ،فهي معروفة من الدین ،طالحيوال تحتاج إلى تعر�ف اص من أدناس الذنوب،

إن الز�اة ال تطلق إال  :لمن قال اوتطلق الز�اة على الواجبة والمندو�ة خالف   الدین �الضرورة.
فقد جاء في النصوص ما یدل على إطالقها على ما هو  والصدقة على المندو�ة، ،على الفر�ضة

 .الواجب والمندوبو�طالق الصدقة على  وما هو مندوب، ،واجب
ا فرض في السنة الثانیة، وفرضت في السنة الثانیة من الهجرة،   ومن المعلوم أن الصیام أ�ض 

 .ل الصیام أو �عده �حتاج إلى دلیلوالجزم �أن الز�اة فرضت قب
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�عث معاذ ا إلى  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  :-رضي هللا عنهما-عن ابن عباس "طالب: 
ن هللا قد افترض علیهم صدقة  في أموالهم تؤخذ من أغنیائهم، إ«وفیه:  -حدیثفذ�ر ال-الیمن 

 ."متفق علیه، واللفظ للبخاري  »فترد في فقرائهم
ومخرج في دواو�ن اإلسالم  ،ومتفق علیه في الصحیحین ،هذا حدیث �عث معاذ إلى الیمن نعم،

ا ،من حدیث ابن عباس  وفي مسند ابن عباس، ،فهو في مسند معاذ ،ومن حدیث معاذ أ�ض 
و�عثه  ،في السنة التاسعة أو العاشرة قبل حجة الوداع ا�عث معاذ   -علیه الصالة والسالم-النبي 

إنك تقدم على قوم أهل « وأخبره بواقعهم ووضعهم فقال لهم: ألهل الیمن، اومرشد   اومعلم   اوالی  
أهم المهمات  ،»تدعوهم إلیه شهادة أن ال إله إال هللافلیكن أول ما « ،لیستعد لمناظرتهم ؛»كتاب

فاإل�مان شرط لصحة وقبول جمیع  ال �صح عمل وال تصح عبادة إال �عد الدخول في اإلسالم،
 .األعمال

ثم ، »فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن هللا قد افترض علیهم خمس صلوات« ثم قال له �عد ذلك: 
أعلمهم أن هللا قد « وهو الشاهد من حدیث الباب: ،وهو الز�اة ،الثالث�عد ذلك جاء إلى الر�ن 

في  ،»افترض علیهم صدقة«صدقة ، »افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم
ممن ملك  »تؤخذ من أغنیائهم« إن الصدقة ال تطلق على الواجبة، :هذا رد على من �قول

أو من الخارج من  ،أو من النقدین ،سواء �ان من بهیمة األنعام امستقر   اتام   االنصاب ملك  
تؤخذ من األغنیاء فترد على  أو غیر ذلك مما تجب فیه الز�اة، ،أو من عروض التجارة ،األرض
و�هذا �قول من یرى جواز نقل  ،إما أن �عود الضمیر على جمیع المسلمین ،»فقرائهم« الفقراء،
وهذا یذهب إلیه من یرى أنه ال �جوز نقل الز�اة من  ،أي فقراء تلك الناحیة »فقرائهم«أو  الز�اة،

 .بلد المال
من البلد الذي فیه جواز نقل الز�اة  ،وعلى �ل حال المرجح عند أهل العلم جاء الجواز للمصلحة 

 .المال للمصلحة
صلى -لمعاذ إلى الیمن سنة عشر قبل حج النبي  -صلى هللا علیه وسلم-كان �عثه "طالب: 

وقیل: �ان آخر سنة تسع عند  ،�ما ذ�ره البخاري في أواخر المغازي  ،-هللا علیه وسلم
و�قي فیه إلى  ،�عد الفتح ثمان   من غزوة تبوك، وقیل: سنة   -صلى هللا علیه وسلم- همنصرف

 -صلى هللا علیه وسلم-أنه  :ي، ولفظه عن ابن عباسخالفة أبي �كر. والحدیث في البخار 
فلیكن أول ما تدعوهم إلیه  ،إنك تقدم على قوم أهل �تاب« لما �عث معاذ ا إلى الیمن قال له:

 ،فإذا عرفوا هللا فأخبرهم أن هللا قد فرض علیهم خمس صلوات في یومهم ولیلتهم ،عبادة هللا
وترد في  ،فإذا فعلوا فأخبرهم أن هللا قد فرض علیهم الز�اة في أموالهم تؤخذ من أغنیائهم

 ."»�رائم أموال الناس فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوق   ،فقرائهم
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بل أمره أن یتقي �رائم  ،لما نهاه، »فإنه لیس بینها و�ین هللا حجاب ؛واتق دعوة المظلوم«: تمامه
ألن أنفس الكرائم التي هي أنفس األموال ال شك ؛ »واتق دعوة المظلوم« األموال أكد ذلك �قوله:
الشرع جاء  ،والشرع حینما لحظ مصلحة الفقیر لم یهمل مصلحة الغني ،أنها ظلم لصاحب المال

 و�همل مصلحة الغني، ،فال �جوز للساعي أن یلحظ مصلحة الفقیر ،والفقراء�العدل بین األغنیاء 
 ال �جوز له �حال من األحوال أن یداهن و�داري الغني على حساب الفقیر. هكما أن

أن اإلمام هو الذي یتولى قبض الز�اة وصرفها إما  »تؤخذ من أموالهم«دل �قوله: واست  "طالب: 
 ."بنفسه أو بنائبه

 ؟»تؤخذ من أغنیائهم« ؟عندك ماذا
 .أحسن هللا إلیك ،خطأ أموالهم.. تؤخذ من طالب: 

المراد من ذلك ببعثه  -صلى هللا علیه وسلم -وقد بین ،فمن امتنع منها أ خذت منه قهر ا"
وقیل:  ،أنه �كفي إخراج الز�اة في صنف واحد »ترد على فقرائهم«واستدل �قوله:  السعاة.

 ."فال دلیل على ما ذ�ر ،لكونهم الغالب في ذلك ؛�حتمل أنه خص الفقراء
وال یلزم أن تعمم الز�اة في  ،وعلى �ل حال النظر إلى الموجود منهم من المصارف الثمانیة

 .صنف واحد أجزأتبل لو صرفها في  المصارف الثمانیة،
ولعله أر�د �الفقیر من �حل إلیه الصرف فیدخل المسكین عند من �قول: إن المسكین "طالب: 
 ."من الفقیر ال  أعلى حا

مع المسكین فلكل ما �خصه كر الفقیر لكن إذا ذ   فرد المسكین دخل فیه الفقیر والعكس،إذا أ   نعم،
 .من الحد
�تب  -رضي هللا عنه-وعن أنس أن أ�ا �كر الصدیق  ومن قال �العكس فاألمر واضح."طالب: 

الصدقة حذف فر�ضة أي نسخة  ،هذه فر�ضة الصدقة :ال  له لما وجهه إلى البحر�ن عام
واعلم أن في  خالف ا لمن منع ذلك. ،وفیه جواز إطالق الصدقة على الز�اة ،المضاف للعلم �ه

التي فرضها رسول ه فر�ضة الصدقة هذالبخاري تصدیر الكتاب هذا ببسم هللا الرحمن الرحیم، 
والمراد �فرضها  ،على المسلمین فیه داللة على أن الحدیث مرفوع -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 ."قدرها
 قال أبو �كر: الحجة في المرفوع، فلیس �مرفوع، ،إن هذا من �تا�ة أبي �كر ألنس :ال �قول قائل

 .فوعهذا یدل على أن الخبر مر  ،-صلى هللا علیه وسلم-التي فرضها رسول هللا 
ألن وجو�ها ثابت بنص القرآن �ما یدل له قوله: والتي أمر هللا بها رسوله، أي أنه "طالب: 

في �ل «�ما بینه التفصیل �قوله:  ،والقدر المخرج منها ،تعالى أمره بتقدیر أنواعها وأجناسها
في �ل أر�ع «بره قوله: ر، وخهو مبتدأ مؤخ   »أر�ع وعشر�ن من اإلبل فما دونها الغنم

 ،فیها تعیین إخراج الغنم في مثل ذلك ،»في �ل خمس شاة«، »فما دونها«إلى:  »وعشر�ن
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قالوا: ألن األصل أن  ،فلو أخرج �عیر ا لم �جزه، وقال الجمهور: �جز�ه ،وهو قول مالك وأحمد
ا �المالك ؛و�نما عدل عنه ،تجب من جنس المال  ."فإذا رجع �اختیاره إلى األصل أجزأه ،رفق 

أنا أر�د  :لو قال ن یلزمه أر�ع شیاه،و شخص عنده عشر  في الخمس والعشر�ن بنت مخاض، نعم،
الخالف المعروف بین  ،لكن أر�د أن أخرج بنت مخاض ،هي ال تلزمني ،أن أخرج بنت مخاض

فإذا  ،وعشر�ن ففیها الغنم اس  أهل العلم القدر المخرج محدد في النص أنه ما لم تبلغ اإلبل خم
أنا ما یلزمني بنت مخاض في  :لو قال شخص بلغت خمسة وعشر�ن فما فوق فز�اتها منها،

و�لزمه في  لكن أنا أر�د أن أخرج بنت مخاض، ،أنا تلزمني في الخمس والعشر�ن ،العشر�ن
أنه ال  :وروا�ة عند الحنابلة ،رأي مالك ،والخالف بین أهل العلم معروف الحقیقة أر�عة من الغنم،

مراعاة لمصلحة  ؛دل عن جنس المالألنه إنما ع   ؛�جزئ  :وأبي حنیفة ،رأي الشافعي �جزئ،
 لكن لو قدر أنها أر�ع شیاة أكثر قیمة من بنت المخاض �جزئ أو ال �جزئ؟ صاحب المال،
 .طالب: �جزئ 

  نعم؟
 طالب: .........

یلزمه أر�ع  :قلنا ،ن عنده عشرو  یلزمك بنت مخاض، :وعشر�ن قلنالو افترضنا أن عنده خمسة 
وهو في الواقع  ،لو أخرج بنت مخاض أو حتى بنت لبون أو حقة أو جذعة عن العشر�ن شیاه،

إنما  :أو نقول ،خرج غیر ما في النصال �جوز أن �   :هل نلتزم النص ونقولف یلزمه أر�ع شیاه،
و�ال فاألصل أن الواجب من جنس  ،مراعاة لمصلحة رب المال ؛عدل الشرع عن جنس المال

قد تكون قیمة أر�ع الشیاه أكثر من قیمة الجذعة  عن أر�ع شیاه، ال  �جزئ إخراج جذعة مث المال،
  اآلن؟ اوي جذعة من اإلبل �م تس عن بنت المخاض، ال  فض ،أو الحقة أو بنت اللبون 

 .......طالب: 
 اإلبل مشكلة. لكن  ،ه�مكن الغنم أجد ال،
 . عبد هللا اعبد هللا ....... أ� اأ�

 .......طالب: 
لكنها أر�ع شیاه من أوساط  ،ر�ال أو ثالثة آالف ر�ال قصود أنه لو قدر أنها تستحق ألفيالم

لكن لو  هذا في األر�ع الشیاه، فال شك أن اتباع النص أولى، الغنم ممكن تصل إلى هذا الحد.
أنا عندي خمس من اإلبل  ،أنا ما عندي شاة :قال یلزمك شاة، :عنده خمس من اإلبل قلنا :قلنا
بدل ما �قترض أو �ستدین قیمة شاة أو أبیع واحدة  ؟ما �جزئ  أم�جزئ  أطلع واحدة منها،أن  أر�د

 ؟ما �جزئ  أم�جزئ  یلزمه شاة، خذ أیها الساعي واحدة من اإلبل، ،بدل ما أنزل إلى السوق 
 �جزئ �ا شیخ.طالب: 

 .الخالف جار  ؟ اواحد   ال  قو 
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 ي قبلها.لكن هذه أوضح من التطالب: 
أر�ع شیاه �قول بهذه من �اب والذي �قول �إجزاء بنت المخاض فما فوق عن  هي أوضح نعم،

 .أولى
 والراجح �ا شیخ؟طالب: 

 .�هللا إن اتباع النص أولى
الذي �خرجه دون قیمة األر�ع الشیاه ففیه خالف عند الشافعیة البعیر فإن �انت قیمة "طالب: 

 ."وغیرهم قال المصنف في الفتح: واألقیس أن ال �جزئ 
 .حظة حال المحتاج المسكین الفقیرنعم لمال

ا وعشر�ن إلى خمس وثالثین ففیها بنت مخاض أنثى -أي اإلبل-فإذا بلغت «"  ."»خمس 
 ال �أس.فالحدیث مر علینا یوم السبت في صحیح البخاري إن �ان ما �حتاج إلى تطو�ل 

 ؟أم هنمر طالب: 
ا  نحنو  وتحتاج إلى وقت، ،ألن �حثه طو�ل أقول نمره؛ �حاجة إلى أن نقرأ الز�اة والصیام أ�ض 

 قبل رمضان إن شاء هللا.
 .......طالب: 

رأیتم أن  إن مطالب الحدیث �لها مرت في یوم السبت في البخاري، :أقول نعیده نعم،إن شاء هللا 
 .فال �أس ال  نجملها إجما

ففیها بنت مخاض  ،وعشر�ن إلى خمس وثالثین اخمس   -أي اإلبل-فإذا بلغت «"طالب: 
ا و�ال فقد علمت ،»أنثى  ."زاده تأكید 

 نعم.، »بنت« :ألن األنثى علمت من قوله ؛نعم هو تصر�ح �ما هو مجرد توضیح
 ."وهي من اإلبل ،والمخاض �فتح المیم وتخفیف المعجمة آخره معجمة"طالب: 

 ؟)تخفیف المعجمة وآخره معجمة( ؟الكالمهذا  ما
 .�النسخة....... طالب: 

 ؟)تخفیف المعجمة وآخره معجمة( عني قوله:م مالكن �الم صحیح،  ،ما فیه إشكال ،ال ال
 ....... الضاد ما �فهمهاطالب: 

أو لكونها ال یلتبس بها غیرها من الحروف  وتخفیف الضاد المعجمة، �عني �حتاج إلى أن نقول:
 .�الصاد فقط؛ لئال تلتبس معجمة :فقال ما �حتاج أن �صرح بها،

ودخل في الثانیة إلى آخرها سمي بذلك ذ�ر ا  ،ما استكمل السنة األولىوهي من اإلبل "طالب: 
الحامل التي والماخض  كان أو أنثى؛ ألن أمه من المخاض أي الحوامل ال واحد له من لفظه.

 ."دخل وقت حملها
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 ما والماخض الحامل، ،المخاض الحوامل ،والماخض الحامل المخاض ال واحد له من لفظه،
 ءتجي ؟تصیر الماخض الحامل الواحد من لفظ المخاضماذا  :قد �قول قائل ؟معنى هذا الكالم

 ؟ءما تجي أم
 ..مخاض لیست.طالب: 

 .مخاض الحوامل
 ....... أقصدطالب: 

 والماخض الحامل الواحدة. جمع ال واحد له من لفظه،
 الماخض لیس جمعها.طالب: 

 ؟مواخض فواعل ؟جمعها ما
 قد �كون.طالب: 

 ما ینفع قد هذه. قد �كون،
 .نعمطالب: 

  ؟ماذا
  .......طالب: 

لماذا ال  واحد من لفظه الماخض، :�قول ،والماخض الحامل ،لماذا قال ال واحد له من لفظه 
 إنه جمع إنسان؟ :الناس جمع ال واحد له من لفظه، لماذا ال نقول نقول مثل هذا الكالم؟

 �ا شیخ لیس جمعها ناس. "إنسان"ألن طالب: 
 ؟ماذا

 ....... إنسانطالب: 
 إنسان واحد والناس جمع.

 لكن لیس مفرد الناس إنسان. نعم،طالب: 
 مثل ماخض ومخاض.

 ........ ماخض ومخاضطالب: 
 نعم.

 .......طالب: 
مع هذا المفرد ألن جخض والمخاض �لها صفات لیست أسماء؛ والموا ،صفة لمفرد لكنه مفرد،

 .غیر الجمع المذ�ور
 ماخض جمعها مواخض �ا شیخ؟طالب: 

 .فواعلنعم 
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و�ن لم تحمل، وضمیر فیها لإلبل التي بلغت والماخض الحامل التي دخل وقت حملها "طالب: 
ا وعشر�ن فإنها تجب فیها بنت مخاض من حین تبلغ عدتها  ا وعشر�ن إلى أن خمس  خمس 

أنه �جب في  -علیه السالم-تنتهي إلى خمس وثالثین، و�هذا قال الجمهور وروي عن علي 
 ."مرفوع ورد بذلك الخمس والعشر�ن خمس شیاه لحدیث  

ا عن علي، الصحیح  لكنه ضعیف فال یلتفت إلیه في مقابل النص ،موقوف ومرفوع وموقوف أ�ض 
 .الصر�ح
ولكن المرفوع ضعیف والموقوف لیس �حجة  -علیه السالم-علي  وحدیث موقوف عن"طالب: 

فلذا لم �قل �ه الجمهور، فإن لم تكن أي توجد فابن لبون ذ�ر هو من اإلبل ما استكمل السنة 
الثانیة ودخل في الثالثة إلى تمامها سمي بذلك؛ ألن أمه ذات لبن و�قال: بنت اللبون لألنثى 

ست ا  -أي اإلبل-فإذا بلغت «بن لبون، للتأكید �ما عرفت، و�نما زاد قوله: ذ�ر مع قوله: ا
وثالثین إلى خمس وأر�عین ففیها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ست ا وأر�عین إلى ستین ففیها 

�كسر الحاء المهملة وتشدید القاف وهي من اإلبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في  »حقة
ق   سمیت بذلك الستحقاقها أن � حمل علیها و�ر�بها الفحل  الرا�عة إلى تمامها، و�قال للذ�ر: ح 

الجمل �فتح أوله أي مطروقته فعولة �معنى مفعولة والمراد من شأنها أن  ةولذلك قال: طروق
لك و�ن لم �طرقها فإذا بلغت اإلبل واحدة  وستین إلى خمس وسبعین ففیها جذعة �فتح تقبل ذ

أي -فإذا بلغت «الجیم والذال المعجمة وهي التي أتت علیها أر�ع سنین ودخلت في الخامسة 
إحدى  -أي اإلبل-فإذا بلغت «تقدم بیانه،  »ست ا وسبعین إلى تسعین ففیها بنتا لبون  -اإلبل

 -أي اإلبل-تقدم بیانه، فإذا زادت  »عشر�ن ومائة ففیها حقتان طروقتا الجملوتسعین إلى 
ا �ما هو قول الجمهور و�دل له �تاب عمر  رضي هللا -على عشر�ن ومائة أي واحدة فصاعد 

: فإذا �انت إحدى وعشر�ن ومائة ففیها ثالث بنات لبون حتى تبلغ تسع ا وعشر�ن -عنه
ذلك فإن ز�اته �اإلبل و�ذا �انت �اإلبل فال تجب ز�اتها إال إذا  ومائة . ومقتضاه أن ما زاد على

 ."بلغت مائة  وثالثین
مائة  ،وعشر�ن فیها ثالث بنات لبون وشاة للخمس األبي حنیفة إذا بلغت مائة وخمس   اخالف  

 ؟وثالثین �م
 .شاتانطالب: 

 ؟ماذا
 .......طالب: 

 أر�عین وأر�عین وخمسین.
 .......طالب: 

  ومائة وأر�عین؟ ،نعم
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 .حقتان و�نت لبون 
 ومائة وخمسین؟ 

 .ثالث حقاقطالب: 
 ؟ومائة وستین

 .......طالب: 
 أر�عة.

 .......طالب: 
 نعم. وهكذا، صحیح،
و�ذا �انت �اإلبل فال تجب ز�اتها إال إذا  ،ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فإن ز�اته �اإلبل"طالب: 

فإنه �جب فیها بنتا لبون وحقة، فإذا بلغت مائة  وأر�عین ففیها بنت لبون  ،بلغت مائة وثالثین
 ."وعن أبي حنیفة إذا زادت على عشر�ن ومائة رجعت إلى فر�ضة الغنم وحقتان.

 نعم. ،استأنف الفر�ضة من جدید
 .وعشر�ن ومائة ثالث بنات لبون وشاةفیكون في �ل خمس "طالب: 

قلت: والحدیث إنما ذ�ر فیه حكم �ل أر�عین وخمسین، فمع بلوغها إحدى وعشر�ن ومائة یلزم  
 ،ن فیه الحكم في الخمس والعشر�ن ونحوهاولم ی بی   ،ثالث بنات لبون عن �ل أر�عین بنت لبون 

�هللا  ،�ما قدمناه ،ئة  وثالثینوقص حتى تبلغ ما و�حتمل أنها ،فیحتمل ما قاله أبو حنیفة
ومن لم �كن معه إال أر�ع من اإلبل  ،وفي �ل خمسین حقة ،ففي �ل أر�عین بنت لبون «أعلم، 

فهو  ،منه و�ال فال واجب علیه ال  أي أن �خرج عنها نف ،»فلیس فیها صدقة إال أن �شاء ر�ها
 ."فلیس فیها صدقة :استثناء منقطع ذ كر لدفع توهم نشأ من قوله

یها فاالستثناء یدل على أن ف لئال �ظن صاحب المال أنه ال صدقة فیها ال واجبة وال مندو�ة،
 .الصدقة المندو�ة دون الواجبة

الحتمال اللفظ  ؛المنفي مطلق الصدقةأن  ،فلیس فیها صدقة :لدفع توهم نشأ من قوله"طالب: 
وظاهره  ،و�ن �ان غیر مقصود فهذه صدقة اإلبل الواجبة فصلت في هذا الحدیث الجلیل ،له

وأما ز�اة  إال أنه سیأتي قر�ب ا أن من لم �جد العین الواجبة أجزأه غیرها. ،وجوب أعیان ما ذ�ر
 ،إعادة العاملبدل من صدقة الغنم � »وفي صدقة الغنم في سائمتها«نها قوله: الغنم فقد بی  

 ."وهو خبر مقدم، والسائمة من الغنم الراعیة غیر المعلوفة
ا وقیس علیها البقروجاء ما یدل على اعتبار السوم ؟ الحول أو أكثر الحول  .في اإلبل أ�ض 

 ."واعلم أنه أفاد مفهوم السوم أنه شرط في وجوب ز�اة الغنم"طالب: 
 .-هللارحمه -لإلمام مالك  اعند الجمهور خالف  
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وقال داود: �شترط في الغنم لهذا  ،وقال �ه الجمهور وقال مالك ور�یعة: ال �شترط"طالب: 
 ."الحدیث

فجاء الحدیث  ،الواقع أن غنم ومواشي العرب سائمة في سائمتها، إنه مجرد بیان الواقع: :قلنا
ال ز�اة فیها فمعناه إذا لم تكن سائمة  وال مفهوم له، ،فال عبرة �ه ،لبیان الواقع عند اإلمام مالك

وهو أن السوم  ،إلشكال اوفیه ما أوردناه سا�ق   وعند الجمهور قید معتبر، هذا عند اإلمام مالك،
وأظن اإلخوان  ،من مسألة طرحناها في یوم السبت هل �قتضي تخفیف الز�اة أو تشدید الز�اة؟

ن شاة سائمة راعیة الحول و شخص عنده أر�ع إذا �انت الغنم سائمة، :إذا قلنا �ر منها،على ذ  
 ،الماء�لها ء علیها �جي قینف ،ن �حوشو وشخص آخر عنده أر�ع ئ ا،كله ما ینفق علیها شی

 ؟أیهما أولى �إخراج الز�اة لعلف،ء �او�جي ،الشعیرء ��جي
 .......طالب: 

و�لها  ،ن معلوفةو وآخر عنده ثمان ،ن سائمةو عنده ثمان الكن لو قدر أن شخص   صاحب السائمة،
 والمعلوفة فیها ز�اة عروض التجارة؟ ،السائمة فیها ز�اة بهیمة األنعام :نقول معدة للتجارة،

 �لها فیها عروض التجارة.طالب: 
 ؟الأم ن فیه أنها عرض الحدیث ما بی  

 في سائمتها.طالب: 
 تقال في سائمته.

 تكون هي األصل ....... ز�اة.طالب: 
  نعم؟

 .......طالب: 
السائمة  ن سائمة،وشخص عنده مائة وعشرو  ن معلوفة معدة للتجارة،شخص عنده مائة وعشرو 

  كم فیها؟
 فیها ثالث، فیها ثالث، ،ر�ع العشر ن معدة للتجارة فیها �م؟والذي عنده مائة وعشرو  شاة واحدة،

ي ذوهذا ال ،علیك ثالث :نقول ،والعلفالماء والشعیر � اله و�أتي ،هذا المسكین تعبان علیهن
ألن ز�اة المواشي �الحدود  ما علیك إال واحدة؟ :نقول ،ائ  شی االحول �له ما ینفق علیه اهایرع

وهل السوم �قتضي تخفیف  لمالك، اخالف   ،إنما هي في السوائم ال في المعلوفة ،المبینة في النص
  الز�اة أو تشدید الز�اة؟

�ذا �ان �غیر و  له حد نصف العشر،فإذا �ان �سقى �مؤونة  ،الخارج من األرض�عني نظیر ز�اة 
ي ذهذا ال :فكیف نقول فدل على أنه �لما �ثر التعب على المال قلت الز�اة، ،فیه العشر �امال  ف

ي عنده سائمة ، وذاك الذألنها عروض تجارة ؛علیه ثالث احوش و�كد علیهون �عنده مائة وعشر 
  الوقت نفسه عروض تجارة فیها شاة واحدة؟وهي في 
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 .......طالب: 
 ؟متى �ظهر الفرق 

 .......طالب: 
 �عني ما فهمنا المسألة یوم السبت؟ 

 نا المشكلة.لكن ما حللطالب: 
لو  ما فیها شيء،ف�عني هو اإلشكال أنه إذا �انت المعلوفة غیر معدة للتجارة  ،هي محلولة ،ال

فمن  یها الز�اة ولو �انت للقنیة ما دامت سائمة،فوتلك السائمة لو لم تعد للتجارة ف ،ابلغت ألف  
و�ذا �انت معدة للتجارة سائمة أو معلوفة  هذه الحیثیة صار السوم وجه تشدید ال تخفیف للز�اة،

و�هذا  ال شك أن مصلحة الفقیر أولى �المراعاة من مصلحة الغني، تها ز�اة عروض التجارة،فز�ا
 .ینتهي اإلشكال

 ....... ر�ع العشرطالب: 
لكن إذا لم �مكن اإلخراج من نفس المال أو �ان  ،األصل العدد من نفس المال ،في العدد

من العدد  :لكن سواء قلنا �القیمة أنفع للفقیر عند من یرى إخراج القیمة فهو من القیمة، هإخراج
 .: علیك قیمة ثالث أشیاء فنفس الشيءمتقار�ة، إذا قلنافأو من القیمة 

في �ل « :قلنا: وفي اإلبل لما أخرجه أبو داود والنسائي من حدیث بهز بن حكیم بلفظ"طالب: 
و�نما قاسوها على اإلبل والغنم، و�ذا  ،فیها ذ�ر السوم وسیأتي، نعم البقر لم �أت   »سائمة إبل

والشاة تعم الذ�ر واألنثى والضأن  ،كانت أر�عین إلى عشر�ن ومائة شاة �الجر تمییز مائة
 ."والمعز
 ؟إذا �انت غیر بهیمة األنعام وتسومطالب: 

 ؟هيماذا 
 .اغزالن مثال  یر�ي غزالن  طالب: 

 ؟أم ماذااألكل  من أجل ،ایر�ي غزالن   كیف
 ألكل؟لإذا �انت طالب: 

 ما فیها شيء.
 .تجارة عروضلكن إذا �انت طالب: 

 عروض.، نعم
فإن في األر�عین شاة  إلى عشر�ن  ،شاة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في صدقة الغنم"طالب: 
فإذا زادت على عشر�ن ومائة إلى مائتین ففیها شاتان، فإذا زادت على مائتین إلى  ،ومائة

ثمائة ففي �ل مائة شاة، ظاهره أنها ال تجب ثالثمائة ففیها ثالث شیاه، فإذا زادت على ثال 
 ."وهو قول الجمهور ،الشاة الرا�عة حتى تفي أر�عمائة
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 ؟على ثالثمائة ألم تزد ،ائة وواحدثالثم فإذا زادت على ثالثمائة، ظاهره العكس، ،ال
 لكن في �ل مائة شاة �خالف هذا ....... ،نعمطالب: 

 �عني نفى أو أ�عد هذا المفهوم؟
 .نعمطالب: 
 نعم. صحیح،
ثمائة إذا زادت على ثال  :وفي روا�ة عن أحمد و�عض الكوفیین ،وهو قول الجمهور"طالب: 

فإذا �انت سائمة الرجل ناقصة  عن أر�عین شاة شاة  واحدة  فلیس فیها «واحدة وجبت األر�ع، 
 ."»صدقة

ن علیه مائة وعشرو  ن �جب علیه �م؟أو عنده مائة وواحد وعشرو  لكن لو بلغت على هذا القول،
 ؟ن و المائة والواحد والعشر  واحد،

 .طالب: وقص
 ن؟اثنتا أم�قال هذه واحدة  وعیالي،لو قال بدل ما أعطیها للساعي آكلها أنا  ،ثنتین

 ....... تحایل....... طالب: 
 .رار من الز�اة �عامل بنقیض القصدإذا قصد الف

واجبة  »فإذا �انت سائمة الرجل ناقصة  عن أر�عین شاة شاة  واحدة  فلیس فیها صدقة«"طالب: 
 ."ال  إال أن �شاء ر�ها إخراج صدقة نف

 .ال واجبة وال مندو�ة الئال �ظن أنه لیس فیها صدقة مطلق   ؛�عني على ما تقدم
 ."ق مثله مشدد الراءكما سلف، وال � جمع �البناء للمفعول بین متفرق وال �فر  "طالب: 

 �عني مبني للمجهول مثله.
ق وال �  "طالب:   ."خشیة الصدقة مفعول له ؛بین مجتمع فر 

 .خشیة مفعول ألنها مفعول ألجله
وقد  ،ولكل واحد أر�عون شاة   ،ال  والجمع بین المتفرق صورته أن �كون ثالثة نفر مث"طالب: 

 ".قد   ص  وجب على �ل واحد منهم الصدقة، فإذا وصل إلیهم الم  
 �ذا �ا شیخ أو .......؟ 

 ؟الساعي قد   ص  الم   ،ال ال قد   ص  الم  
 ،فنهوا عن ذلك ،لیكون علیهم فیها شاة واحدة ؛ق جمعوهاد   ص  فإذا وصل إلیهم الم  "طالب: 

وصورة التفر�ق بین مجتمع أن الخلیطین لكل منهما مائة شاة وشاة؛ فیكون علیهما فیها ثالث 
فلم �كن على �ل واحد منهما سوى شاة واحدة  ،ا غنمهماق فرق  د   ص  فإذا وصل إلیهم الم   ،شیاه

  هوا عن ذلك.فن  
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قال ابن األثیر: هذا الذي سمعته في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا 
وخشیة رب المال أن  ،ق ولرب المال، قال: والخشیة خشیتان: الساعي أن تقل الصدقةد   ص  للم  

خشیة  �حدث في المال شیئ ا من الجمع والتفر�قفأمر �ل واحد منهما أن ال  ،�قل ماله
 ."الصدقة

فیفرق أو  ،لئال یلحظ مصلحة الفقیر على حساب الغني ؛هي المصدقمر أو ن  بال شك أنه أ  
د  ق�ما أنه ن   �جمع، ، فیجمع مصلحة الفقیر ال  لئال ینظر إلى مصلحته مهم ؛هي الغني الم ص 

 .و�فرق خشیة الصدقة
والتراجع بین الخلیطین أن �كون  ،»من خلیطین فإنهما یتراجعان بینهماوما �ان «"طالب: 

فیأخذ الساعي عن األر�عین  ،هما مشتركومال   ،ولآلخر ثالثون �قرة   ،أر�عون �قرة   ال  ألحدهما مث
و�اذل التبیع  ،فیرجع �اذل المسنة بثالثة أسباعها على خلیطه ،وعن الثالثین تبیع ا ،مسنة  

�أن المال ملك  ،ب على الشیوعواج ن  ی  ن  �أر�عة أسباعه على خلیطه؛ ألن �ل واحد من الس   
 ."واحد

  معنى هذا الكالم؟ ما
 وهذا یرجع �أر�عة األسباع. ،هذا یرجع بثالثة األسباع

 قیمتها؟ ،�قصد القیمة �ا شیخطالب: 
 �ل على حسب عدد البقر .......طالب: 

 ،یرجع �اذل التبیع �كذا خذ من المجموع تبیع ومسنة،أ   ن،و وهذا عنده أر�ع ،ن �قرةو هذا عنده ثالث
 ما قالوا �ل على حسب .......  و�رجع �اذل المسنة �كذا،

 .......طالب: 
 نا نفهم.، خلأعد ،أعد

 ،ولآلخر ثالثون �قرة   ،أر�عون �قرة   ال  الخلیطین أن �كون ألحدهما مثوالتراجع بین "طالب: 
فیرجع �اذل المسنة  ،وعن الثالثین تبیع ا ،فیأخذ الساعي عن األر�عین مسنة   ،ومالهما مشترك

و�اذل التبیع �أر�عة أسباعه على خلیطه؛ ألن �ل واحد من  ،بثالثة أسباعها على خلیطه
 ."�أن المال ملك واحد ،السنین واجب على الشیوع

 ؟�ظاهر لیس أمظاهر 
 في �ل ثالثین.ألیس طالب: 

 وفي �ل أر�عین مسنة. تبیع،
 وفي �ل أر�عین مسنة.طالب: 

 .بلى
 .ن هناوهم عندهم سبع ،طیبطالب: 
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ما  ،مشاع ،ن و ن وأبو عبد هللا عنده ثالثو أنت لك أر�ع أنت وأبو عبد هللا، ومسنة،فیه تبیع ، نعم
هل هذا التبیع من  ومسنة ومشى، اوجاء الساعي أخذ تبیع   ،غیر متمیز ،تعرف �قرك من �قره

 ؟عبد هللا أو العكس يأب �قرمن  أم �قرك أنت
 .طالب:....... من المال

 مشاع نعم.
 .مشاعطالب: 
 معنى هذا الكالم؟ ما وهو یرجع علیك �أر�عة األسباع، ،ترجع علیه بثالثة األسباعفأنت 

 .�قیمتهطالب: 
 ؟�قیمته كیف

 أرجع علیه بثالثة أسباع قیمة المسنة. ى أن�عني یرجع علطالب: 
أو بذلوا التبیع والمسنة من غیر  ،�یف �سمى �اذال   ؟عرف نصیبهال �وهو  لكن �یف �كون �اذال  

لكن المسألة مفترضة أن المال  المال و�ال لو عرف �اذل التبیع و�اذل المسنة ینتهي اإلشكال،
لصاحب الثالثین ثالثة أسباع المال  وهذا له ثالثة أسباعه، ،هذا له أر�عة أسباع المال مشاع،

 وصاحب األر�عین له أر�عة أسباع المال.
 .......؟ اإلشكال �ا شیخ ماطالب: 

 ؟...ذل و�النسبة�م قیمة ما ب   :لماذا ال �قال
 .......طالب: 

 �النسبة. بدل ما یرجع �ل واحد على الثاني �الكسور، نعم،
 ؟ن �ا شیخ فیها مسنتانواآلن والثمانطالب: 
 كیف؟

 .ن والثمانطالب: 
 فیها؟ ماذا

 ؟فیها مسنتانطالب: 
 حل اإلشكال؟ هل تر�د ؟قلت هذا ماذا من أجل
 ما له عالقة. ،ال الطالب: 

 .إلى أن ننتهي من هذا ،إذ ا اصبر لما ننتهي من هذا
قد  وجبت علیهم شاة واحدة مشاعة، ،وآخر له ثالثون  ،له تسعون من الغنم الو قدر أن شخص   

علیك أنت صاحب  ،ما علیه ز�اة الشاة :قلنا، ال  أنا ما علي ز�اة أص :ثالثینال صاحب�قول 
 صحیح أو لیس �صحیح؟ التسعین،

 ....... : لیس �صحیحطالب
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فعلى صاحب  الخلطة تصیر المالین �المال الواحد، نعم المختلط حكمه حكم المال الواحد،
لكن �ونه یرجع  هذا واضح، ،هذا ظاهر وعلى صاحب الثالثین الر�ع، ،التسعین ثالثة األر�اع

  ؟ماذا من أجلوهذا یرجع �أر�عة األسباع  ،بثالثة األسباع
 .......طالب: 

ي ذال ما ا،وصاحب الثالثین أخذ من ماله تبیع   أخذنا من مالك مسنة، :صاحب األر�عین قال
 ؟یرجع

 .تختلف األسعار ....... الذ�ر أغلى أو �ذاطالب: 
 .......طالب: 

كون قیمة التبیع أغلى من قیمة تأال �حتمل أنه في �عض األوقات وفي �عض الظروف أن 
  ؟المسنة

الذي أتم سنة أو  قد �كون الحاشي نعم، أغلى من الكبیر إذا �ان المقصود اللحم، اآلن الحاشي
 ا.خمس وست سنین ال سیما إذا �ان حجمه �بیر   أتم سنتین أفضل مما

األمر سهل ف �عني یؤخذ �قدر األنصبة من �ل واحد، ،األمر في مثل هذا سهل حال على �ل 
 .�عني

 .......طالب: 
 ....... تبیع؟ال ما

 .......طالب: 
 ؟نازلة المسألة تز�یه الیوم، تر�د أنأنت عندك شيء  ؟ماذال

 أحسن هللا إلیك. ،بنازلة لیستطالب: 
 نقدمها على غیرها؟ماذا ، لما هي �حالة لإلشكال ولیست نازلة

 .نقدمها أحسن هللا إلیك ألن السبعین هذه سببت عندي إشكاال  طالب: 
 !كیف؟

�عني في  فیه نصاب معین، أمطالب: ألنه �ا شیخ اآلن ز�اة البقر �یف تؤخذ هل مضاعفات 
 كل ثالثین تبیع أو تبیعة.

 أر�عین مسنة.وفي �ل 
 .مسنةطالب: 

 .نعم
 ؟تصیر مثل الحقة و�نت لبون مضاعفةطالب: 

 اهلل المستعان.ف إن �انت نازلة تحتاج إلى حل فوري اآلن، راجع راجع،
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وفي قوله: �السو�ة دلیل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه ز�ادة  على فرضه "طالب: 
 ."فإنه ال یرجع بها على شر�كه

 �السو�ة ما �ان من شر�كین فإنهما یتراجعان بینهما �السو�ة في العدل والحق والظلم، العكس،
 .هذا مفهوم الحدیث

: ال  و�نما �غرم له قیمة ما �خصه من الواجب دون الز�ادة، �ذا في الشرح، ولو قیل مث"طالب: 
 ."إنه یدل أنهما یتساو�ان في الحق والظلم

 .أوضحناه أوضحناه
 ."ا �عد الحدیث عن إفادة ذلكلم"طالب: 

 .هذا أوضحناه
�فتح الهاء و�سر الراء الكبیرة التي  -في الصدقة هرمة -مبني للمجهول-طالب: (وال � خرج 

 ."-�فتح العین المهملة وضمها وقیل: �الفتح -وال ذات عوار -سقطت أسنانها
 .العیب

 ."و�دخل في ذلك المرض ،و�الضم عوراء العین ،معیبة العین"طالب: 
 .فتح الفتح یدخل فیها المرض وغیره�ال

وال « :فیدخل ما أفاده حدیث أبي داود ،لتشمل ذات العیب ؛واألولى أن تكون مفتوحة  "طالب: 
 ؟"»نةر  الهرمة وال الد  تعطى 

 .نعم
 ،فإن هللا لم �سألكم خیره ،ولكن من وسط أموالكم ،اللئیمة اءوال المر�ضة وال الشرط«"طالب: 

 ،اللئیمة هي أرذل المال اءوالشرط ،والدرنة الجر�اء من الدرن الوسخ انتهى. »وال أمر�م �شره
 ."وقیل: صغاره وشراره، قاله في النها�ة

وا ف یه } �ه  إ ال  أ ن  ت غ م ض  ذ  ت م  � آخ  ل س  ما ترضاه لنفسك، لكن ترضاه  مثل هذا ما دام ]267[البقرة:  {و 
 .لغیرك

 ."اختلف في ضبطه فاألكثر على أنه �التشدید) ،وال تیس إال أن �شاء المصدق"طالب: 
د  ق أي والمتصدق خرج هذه األشیاء أو التیس فقط على الخالف في إن شاء أن �   ،الم ص 

وهذا  ،أو یرجع إلیها �لها ،إلى األخیرة فقطاالستثناء المتعقب لجمل أو ألفاظ متعددة هل یرجع 
 .، فال داعي إلعادتهأشرنا إلیه في یوم السبت

ا والمراد �ه المالك واالستثناء راجع إلى وأصله الم  "طالب:  تصدق أدغمت التاء �عد قلبها صاد 
ا لإلنزاء فهو من الخیارإذا وذلك أنه  ،اآلخر وهو التیس  ،وللمالك أن �خرج ،لم �كن معد 

و�حتمل رده إلى الجمیع، و�فید أن للمالك إخراج الهرمة وذات العوار إذا �انت سمینة  قیمتها 
 ."أكثر من الوسط الواجب
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 .......طالب: 
 إن �انت؟

 .سمینة....... طالب: 
 ؟ماذا

 ....... سمینةطالب: 
 ؟المتجه ما

 .قیمتهاطالب: 
 ؟كیف

 ....... سمینة قیمتها....... طالب: 
 ....... �فسر ما �عدهطالب: 

وفي  ،»ضحى �كبشین أقرنین أملحین ثمینین« على �ل اللفظ محتمل �ما جاء في األضحیة،
 .حتملاللفظ م على �ل   ، »سمینین«روا�ة 

وفي هذا اختالف بین المفرعین، وقیل: إن ضبطه  ،قیمتها أكثر من الوسط الواجب"طالب: 
 ."�التخفیف
د  ق  .الساعيالمراد �ه  الم ص 
 ،وأنه �الو�یل ،فیدل على أن له االجتهاد في نظر األصلح للفقراء ،والمراد �ه الساعي"طالب: 

 ،فیعود االستثناء إلى الجمیع على هذا، وهذا إذا �انت الغنم مختلفة   ،فتقید مشیئته �المصلحة
ا أجزأه إخراج واحدة، وعن المالكیة  ."فلو �انت معیبة  �لها أو تیوس 

، ولو �ان النصاب عند المالكیة یلزمه أن �شتري مجزئة یلزمه أن �شتري مجزئة، شتري،� ،�شتري 
 .اكله معیب  
وتقدمت  ،�ظاهر الحدیث، وهذه ز�اة الغنم ال  عم ؛�شتري شاة  مجزئة   :وعن المالكیة"طالب: 

�كسر الراء  -ةق  وفي الر    :وأما الفضة فقد أفاد الواجب منها قوله وتأتي ز�اة البقر. ،ز�اة اإلبل
 ."ر�ع العشر -وهي الفضة الخالصة في مائتي درهم ،وتخفیف القاف

 .�عني مضرو�ة أو غیر مضرو�ة
و�أتي النص على الذهب، فإن لم تكن أي الفضة إال  ،أي �جب إخراج ر�ع عشرها ز�اة  "طالب: 

 تسعین ومائة :وفي قوله تسعین درهم ا ومائة  فلیس فیها صدقة إال أن �شاء ر�ها �ما عرفت،
 ،ولیس �ذلك ،والمائة قبل بلوغ المائتین: أن فیها صدقة ما یوهم أنها إذا زادت على التسعین

والحساب إذا جاوز اآلحاد �ان تر�یبه �العقود  ،بل إنما ذ�ره؛ ألنه آخر عقد قبل المائة
ثم ذ�ر حكم ا من أحكام ز�اة اإلبل قد أشرنا  ،فذ�ر التسعین لذلك ،كالعشرات والمئین واأللوف

وقد عرفت في صدر الحدیث  ،إلى أنه �أتي �قوله: ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة الجذعة
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ا  ،وعنده حقة ،ولیست عنده أي في ملكه ،العدة التي تجب فیها الجذعة فإنها تقبل منه عوض 
یسرتا له أو عشر�ن درهم ا إذا لم تتیسر ل معها أي توفیة  لها شاتین إن استع  ج  و�   ،ن الجذعةع

 ."له الشاتان
 لزم �شراء السن الواجب علیه،ولیس عنده هذا السن ال ی   ،علیه سن اهذا الجبران إذا �ان واجب  

نلكن لو ، ایدفع شاتین أو عشر�ن درهم   إذا �ان عنده أقل یدفع، إنما إذا �ان عنده أعلى �أخذ،
عندي  ،�امال   ان درهم  و ن وال عندي عشر اأنا ال عندي شات وعشرة دراهم، ،أنا عندي شاة :قال

 ما تكفي؟ أمتكفي  شاة واحدة وعشرة دراهم،
 .ما وضعت الشاتین إال للتخفیفطالب: 

 .نعم
 هذا من جنسه �صح القیاس........ طالب: 

عندي شاة  :قال ،ان درهم  و وعشر وجب علیه بنت لبون  ن،اوشات ال  هو وجب علیه بنت لبون مث
 ،من نظر إلى الحكمة في هذاف ،ان درهم  و ن وال عندي عشر اما عندي شات ،وعشرة دراهم ،واحدة

شرة وأن المقصود �ه التخفیف لم یتردد في أن الشاة الواحدة وع ،وأنه ال یلزم �شراء السن الواجب
 .دراهم تكفي

 ."جبر التفاوت ما بین الحقة والجذعةوفي الحدیث دلیل أن هذا القدر هو "طالب: 
في السنة الثانیة والثالثة  ا�عني عشر�ن درهم   هل هو تحدید ثابت �األنصبة ال یزاد وال ینقص؟

 :�قال أنا عندي حقة، :قال ،والعاشرة من الهجرة وسنة ألف وأر�عمائة و�سور وجب علیه جذعة
من یرى  ممنه الوقص واألرش بین هذه وهذه؟ �ساوي ي أو علیك الفرق الذ ان درهم  و علیك عشر 

 ؟من قیمة الشاتین اآلن ان درهم  و أین العشر  ،اأنه توقیف ما �غیر یدفع شاتین أو عشر�ن درهم  
 شبه ال شيء.

ومن بلغت  ،وفي الحدیث دلیل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بین الحقة والجذعة"طالب: 
فإنها تقبل منه  ،وعنده الجذعة ،صدقة الحقة التي عرفت قدرها ولیست عنده الحقةعنده 

ق د   ص  و�عطیه الم   ،و�ن �انت زائدة  على ما یلزمه فال �كلف تحصیل ما لیس عنده ،الجذعة
لف وقد اخت   رواه البخاري. ،مقابل ما زاد عنده شاتین أو عشر�ن درهم ا �ما سلف في عكسه

سائر األسنان، فذهب الشافعي إلى أن التفاوت بین �ل سنین �ما ذ�ر في  في قدر التفاوت في
 ."الحدیث

 .عندهم انعم �كون مطرد  
وذهب الهادو�ة إلى أن الواجب هو ز�ادة فضل القیمة من رب المال أو رد الفضل من "طالب: 
و�رجع في ذلك إلى التقو�م، قالوا بدلیل أنه ورد في روا�ة عشرة دراهم أو شاة وما  ،المصدق

وقد أشار  فیجب الرجوع إلى التقو�م. ،ذلك إال أن التقو�م �ختلف �اختالف الزمان والمكان
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وذ�ر في ذلك  ،فإنه أورد حدیث أبي �كر في �اب أخذ العروض من الز�اة ،البخاري إلى ذلك
الیمن: "ائتوني �عرض ثیا�كم خمیص أو لبیس في الصدقة مكان الشعیر والذرة قول معاذ ألهل 

 ."�المدینة" و�أتي استیفاء ذلك -صلى هللا علیه وسلم-أهون علیكم وخیر ألصحاب محمد 
 ؟�م صفحة عندك إن شاء هللا تعالى،

 .حدیث....... طالب: 
 الحدیث انتهى.

 .......طالب: 
 ؟ثمان

 .......طالب: 
 نعم.

�عثه إلى  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن معاذ بن جبل "طالب: 
فیه أنه مخیر بین األمر�ن، والتبیع  ،فأمره أن �أخذ من �ل ثالثین �قرة  تبیع ا أو تبیعة   ،الیمن

 ."وهي ذات حولین ،ومن �ل أر�عین مسنة   ،ذو الحول ذ�ر ا �ان أو أنثى
فیه فرق بین الذ�ر واألنثى في ز�اة اإلبل، بنت  ال فرق بین الذ�ر واألنثى في ز�اة البقر، هألن

بینما في ز�اة  بنت اللبون غیر ابن اللبون ....... هذا ظاهر، المخاض غیر ابن المخاض،
  في ز�اة الغنم؟ ؟البقر ال فرق بین الذ�ر واألنثى

  .......طالب: 
 إال أن قوله: إن الشاة تطلق على الضأن والمعز الذ�ر واألنثى، :واقال في �ل أر�عین شاة شاة، 
إال أن �شاء « ،أخرج الذ�ر من الغنم »وال تؤخذ في الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تیس«

 .ألنثى في الغنم �اإلبل دون البقربین الذ�ر وا افدل على أن هناك فرق   ،»المصدق
 ،من �ل حالم دینار ا أي محتلم. وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داودوهي ذات الحولین "طالب: 

معافر� ا  -�فتح العین المهملة وسكون الدال المهملة -والمراد �ه الجز�ة ممن لم � سلم أو عدله
 ،�قال: ثوب معافري  ،إلیهم تنسب الثیاب المعافر�ة ،نسبة  إلى معافر زنة مساجد حي في الیمن

 ."وأشار إلى اختالف في وصله ،وحسنه الترمذي ،واللفظ ألحمد ،الخمسة رواه
 األكثر على أنه مرسل.

لفظ الترمذي �عد إخراجه: وروى �عضهم هذا الحدیث عن األعمش عن أبي وائل عن "طالب: 
قال: وهذا  ،�عث معاذ ا إلى الیمن فأمره أن �أخذ -صلى هللا علیه وسلم-مسروق أن النبي 

وصححه ابن  ،-صلى هللا علیه وسلم-أصح أي من روایته عن مسروق عن معاذ عن النبي 
رضت �أن مسروق ا ألن روا�ة االتصال اعت   ؛و�نما رجح الترمذي الروا�ة المرسلة ،حبان والحاكم
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ن في وقد �ا ،�ماني الدار ،النسب من وادعة داني  م  لم یلق معاذ ا. وأجیب عنه �أن مسروق ا ه  
 ."فهو محكوم �اتصاله على رأي الجمهور ،فاللقاء ممكن بینهما ،أ�ام معاذ �الیمن

 ؟والراجح �ا شیخ :طالب
 .من الحكم �االتصال فما فیه ما �منع ،واللقاء ممكن ،وعلى القاعدة أن المعاصرة موجودة

 ."قلت: و�ان رأي الترمذي رأي البخاري أنه ال بد من تحقق اللقاء"طالب: 
 بد من ثبوت اللقاء على رأي اإلمام البخاري وعلي بن المدیني.ال 

وهو مجمع علیه في  ،وأن نصابها ما ذ�ر ،والحدیث دلیل على وجوب الز�اة في البقر": طالب
األمر�ن، وقال ابن عبد البر: ال خالف بین العلماء أن السنة في ز�اة البقر على ما في حدیث 

وفیه  ،وفیه داللة على أنه ال �جب فیما دون الثالثین شيء وأنه النصاب المجمع علیه. ،معاذ
ا على اإلبل  ."خالف للزهري فقال: �جب في �ل خمس شاة قیاس 

في  اال أعلم خالف   �قول الشافعي: ن أن في اإل�جاب في العشر العشر من البقر،یروى عن عثما
 .است درك علیه برأي عثمان أنه ال �جب في أقل من الثالثین من البقر شيء من الز�اة،

وأجاب الجمهور  ،على اإلبل ا�جب في �ل خمس شاة قیاس   وفیه خالف للزهري فقال:"طالب: 
وهو  ،»لیس فیما دون ثالثین من البقر شيء« :و�أنه قد روي  ،�أن النصاب ال یثبت �القیاس

 ."و�ن �ان مجهول اإلسناد فمفهوم معاذ یؤ�ده
 كمل �مل.

-صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا  ،وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده"طالب: 
رواه أحمد. وألبي داود من حدیث عمرو بن شعیب  ،»صدقات المسلمین على میاههم تؤخذ«: 

ا:  ، وعند النسائي وأبي داود في لفظ من حدیث عمر »ال تؤخذ صدقاتهم إال في دورهم«أ�ض 
ا:   ."»وال تؤخذ صدقاتهم إال في دورهم ،بن  ال جلب وال ج  «أ�ض 

بل السعاة هم الذین �أتون إلى أر�اب األموال  كل ف أر�اب األموال بنقلها إلى السعاة،ال �   ،نعم
والخالف فیه معروف  ،واالحتجاج �عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ،فیأخذون الصدقات منهم

ألنه عمرو  ؛وهل �عود إلى محمد في جده، ومنشأ الخالف الخالف في الضمیر: ،عند أهل العلم
 ،أو إلى عبد هللا بن عمرو بن العاص ،بن شعیب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص

لكن الذي �ختاره المحققون أنه إذا صح السند إلى عمرو بن  الخالف معروف بین أهل العلم،
نه إذا إ :فأولى ما �قال فیه ،نزل �ه عن الحسنوال ی   ،شعیب فالخبر ال یبلغ مرتبة الصحة العلیا

 .اإلى عمرو بن شعیب فیكون حكمه حسن  صح السند 
أي ال ت جلب الماشیة إلى  »وال تؤخذ صدقاتهم إال في دورهم ،بن  ال جلب وال ج  «"طالب: 
بل هو الذي �أتي إلى رب المال، ومعنى ال جنب أنه حیث �كون المصدق �أقصى  ،المصدق

 ."عن ذلك يجنب إلیه فنهمواضع أصحاب الصدقة فت  
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م هو �مر علیه ال، تعالوا اعرضوا علي أموالكم، :و�قول ألصحاب األموال ما �ضرب خباء   نعم،
 .و�دور علیهم و�أخذ الز�اة منهم

واألحادیث دلت على أن المصدق هو الذي  �خرجه عن هذا الباب.وفیه تفسیر آخر "طالب: 
ولفظ أبي داود عام لكل  ،ولفظ أحمد خاص بز�اة الماشیة ،�أتي إلى رب المال فیأخذ الصدقة

فإذا أتو�م  ،سیأتیكم ر�ب م بغضون «وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتیك مرفوع ا:  صدقة.
 ."»وخلوا بینهم و�ین ما یبتغون  ،فرحبوا بهم

في الجملة النفس  ألنهم �أخذون من األموال ما ینقصها عند أصحابها، ؛»ر�ب مبغضون «نعم 
إال من شرح هللا صدقه لإلسالم �جمیع  فغالب الناس �كره المصدق هذا الساعي، ،تشح �المال

ن �عان على نفسه فتؤخذ مثل هذا �فرح �أ ،-سبحانه وتعالى-ورضي �ما شرعه هللا  ،أحكامه
 .صدقته منه

فهذا  ،»فإن تمام ز�اتكم رضاهم ،وأرضوهم ،و�ن ظلموا فعلیها ،فإن عدلوا فألنفسهم«"طالب: 
وأنهم یرضونهم و�ن ظلموهم، وعند أحمد من حدیث أنس قال:  ،یدل أنهم ینزلون �أهل األموال

أتى رجل من بني تمیم فقال: �ا رسول هللا إذا أدیت الز�اة إلى رسولك فقد برئت منها إلى هللا «
 ."»ن بدلهاو�نما على م   ،ولك أجرها ،ورسوله، قال: نعم

 ؟ماذا
 ؟�ذا �ا شیخطالب: 

 ؟»نعم: قال« ال،
 ."»ولك أجرها ،نعم قال:«"طالب: 
 .و�ثمهاطالب: 

 نعم.، »و�ثمها على من بدلها« ،من بدلها ؟منو�ثمها على 
أرضوا مصدقكم في «وأخرج مسلم حدیث جابر مرفوع ا:  .»و�ثمها على من بدلها«"طالب: 

ا من المصدقین �أتوننا  -صلى هللا علیه وسلم-جواب ناس من األعراب أتوه  فقالوا: إن ناس 
 .»من سئل أكثر مما وجب علیه فال �عطیه المصدق«، إال أن في البخاري أن »فیظلموننا

وجمع بینه و�ین هذه األحادیث أن ذلك حیث �طلب الز�ادة على الواجب من غیر تأو�ل، وهذه 
 ."و�ن رآه صاحب المال ظالم ا ال  األحادیث حیث طلبها متأو 

و�ذا طلبها  فال �عطى، اواضح   اظاهر   اأما إذا طلبها ظلم   فیعطى، إذا طلبها الساعي متأوال   ،نعم
نزل النصوص ت   إذا لم تخش الفتنة فإنه حینئذ  ال �عطى، فإنه �عطى، ،�قوة خشي من فتنة

 .مواضعها
المسلم في لیس على «: -صلى هللا علیه وسلم-وعن أبي هر�رة قال: قال رسول هللا "طالب: 

لیس في العبد صدقة «رواه البخاري. ولمسلم أي من روا�ة أبي هر�رة:  »عبده وال فرسه صدقة
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وهو إجماع فیما �ان  ،، الحدیث نص على أنه ال ز�اة في العبید وال الخیل»إال صدقة الفطر
یث واحتجوا �حد ،للخدمة والر�وب، وأما الخیل المعدة للنتاج ففیها خالف للحنفیة وتفاصیل

 ."أخرجه الدارقطني والبیهقي وضعفاه »�ل فرس سائمة دینار أو عشرة دراهم في«
 .ضعیف ضعیف نعم

الفرس الذي  البیت الذي �سكنه اإلنسان ال ز�اة فیه، على �ل   �ل ما أعد للقنیة ال ز�اة فیه، 
والكتب  �حتاج إلیه،وأثاث البیت الذي  العبد الذي �ستخدمه حكمه األمة، یر�به حكمه السیارة،

وال �خرج عن  فكل ما �حتاجه اإلنسان ال ز�اة فیه، لطالب العلم ال ز�اة فیها التي �حتاج إلیها،
 .وسیأتي إن شاء هللا تعالى ذلك إال الحلي على خالف فیه،

 ."واتفقت هذه الواقعة ،وأجیب �أنه ال �قاوم حدیث النفي الصحیح"طالب: 
 نعم.

 ا �انت معدة للبیع؟الكتب �ا شیخ إذطالب: 
 صارت عروض تجارة. ،اعروض   كتب معدة للبیع صارت

رضي -فروى أبو هر�رة  ،فشاور الصحا�ة في ذلك ،في زمن مروانواتفقت هذه الواقعة "طالب: 
فقال مروان لز�د بن ثابت:  ،»لیس على الرجل في عبده وال فرسه صدقة« :الحدیث -هللا عنه

صلى هللا -أ حدثه �حدیث رسول هللا  ،فقال أبو هر�رة: عجب ا من مروانما تقول �ا أ�ا سعید؟ 
صلى هللا علیه -فقال ز�د: صدق رسول هللا  وهو �قول: ما تقول �ا أ�ا سعید! -علیه وسلم

قال: في  ؟فأما تاجر �طلب نسلها ففیها الصدقة فقال: �م ،إنما أراد �ه الفرس الغازي  -وسلم
 ."م، وقالت الظاهر�ة: ال تجب الز�اة في الخیل ولو �انت للتجارةكل فرس دینار أو عشرة دراه

نه ال ز�اة في رأیهم في التجارة �جمیع أصنافها معروف رأي الظاهر�ة أ ولو �انت للتجارة،
 .عروض التجارة �لها

�ما نقله ابن المنذر، قلت: �یف اإلجماع  ،وأجیب �أن ز�اة التجارة واجبة �اإلجماع"طالب: 
 ."؟وهذا خالف الظاهر�ة

الذي یرى أن قول الظاهر�ة ال  عتد �ه فال إجماع،عند من �عتد �قول داود أن قوله معتبر �   نعم،
اإلجماع قائم  :وجوده مثل عدمه �ما �قرره النووي وابن حجر وجمع من أهل العلم �قول ،عبرة �ه

 .مع وجود خالفهم
و�ذا �انت عمدة المسألة  إذا �انت المسألة عمدتها النص فینبغي اعتبار قولهم، حال، وعلى �ل 

 .االجتهاد والنظر والقیاس فال عبرة �قولهم
 .......طالب: 

 .نعم 
 .......طالب: 
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 ؟قال عندكماذا 
 .حدیث بهز بن حكیم قف علیه
 اللهم صل وسلم على محمد.

 


