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 .نعم
 ،وعلى آله وصحبه أجمعین ،نبینا محمداللهم صل وسلم على  �سم هللا الرحمن الرحیم، طالب:
 ،و�عد

 -�فتح الباء الموحدة وسكون الهاء و�الزاي -وعن بهز" :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  
 -�فتح الحاء وسكون المثناة التحتیة وفتح الدال المهملة -حكیم بن معاو�ة بن حیدة ابن  

تا�عي مختلف في االحتجاج �ه، فقال �حیى بن  ، و�هز  -�ضم القاف وفتح المعجمة -القشیري 
 ،معین في هذه الترجمة إسناد صحیح إذا �ان من دون بهز ثقة، وقال أبو حاتم: هو شیخ

 ."وال �حتج �ه، وقال الشافعي: لیس �حجة، وقال الذهبي: ما تر�ه عالم قط ،�كتب حدیثه
 .وعلى آله وصحبه أجمعین ،اللهم صل على محمد الرحیم،�سم هللا الرحمن 

 بهز مختلف فیه من حیث االحتجاج وعدمه، ،بهز بن حكیم الراوي بن معاو�ة بن حیدة القشیري  
و�ن قال أبو  فإذا صح السند إلیه فالخبر قابل للتحسین، ،واألكثر على أنه في مرتبة متوسطة

و�ال فاألكثر على أنه  ،-رحمه هللا-قول عن الشافعي �ذلك روي هذا ال إنه ال �حتج �ه، :حاتم
وهذه السلسلة طال الخالف  مقبول �مكن أن �صل حدیثه إلى درجة الحسن إذا �ان من دونه ثقة،

�ما وقع الخالف في عمرو بن شعیب عن  بهز بن حكیم عن أبیه عن جده، فیها بین أهل العلم:
یم غیر منشأ الخالف وسببه في عمرو بن لكن منشأ الخالف في بهز بن حك أبیه عن جده،

وهذا  فعمرو بن شعیب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص، شعیب عن أبیه عن جده،
 الضمائر في عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، ،بهز بن حكیم بن معاو�ة بن حیدة القشیري 

  ؟العاص عمرو عن أبیه شعیب عن جده خالف هل هو محمد أو عبد هللا بن عمرو بن
و�ن �ان المراد �جده عبد هللا بن  ألن محمد تا�عي، ؛فالخبر مرسل افإن �ان المراد �الجد محمد  

واألكثر على ، افیكون الخبر منقطع   ،لم �سمع من جده عبد هللا بن عمرو اإن شعیب   :عمرو فقیل
�حتج �ه إذا صح ولذا صار القول المرجح في عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أنه  أنه سمع،

 . السند إلى عمرو
 اآلن بهز بن حكیم بن معاو�ة بن حیدة، ،وهنا منشأ الخالف في بهز بن حكیم عن أبیه عن جده

فبهز  وهنا عن أبیه عن جده، ،وهناك عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد هللا عن أبیه عن جده
 .النعم احتم ،عن جده �حتمل أن �كون معاو�ة أو حیدة عن أبیه حكیم،

 ....... طالب:
 ؟لماذا

 ....... طالب:
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محمد تا�عي  هناك لو عاد الضمیر إلى الجد األول محمد، ألن الصحابي المتفق علیهم معاو�ة،
إنما  فال إشكال، لى الجد األول معاو�ة فهو صحابي،إوهنا إذا عاد الضمیر  لیس �صحابي،

  والخالف في االحتجاج �ه. ،اإلشكال في بهز نفسه
لكن أیهما أرجح عند  السلسلتان من قبیل الحسن إذا صح السند إلى عمرو و�هز. وعلى �ل:
  ؟المعارضة

 ....... طالب:
  ؟لماذا عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده،

 ....... طالب:
 عمرو،صرح بذلك في مواضع عن جده عبد هللا بن  لتحقق سماع شعیب من جده عبد هللا،

ولذا لیس سبب الخالف الخالف في  عمرو أوثق من بهز، أوثق من بهز، امر  األمر الثاني أن ع  
وعلى �ل المفاضلة  االحتجاج �عمرو في حین أن سبب الخالف االختالف في االحتجاج ببهز،

 ؛عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده :فمنهم من �قول بین السلسلتین محل خالف بین أهل العلم،
سألت محمد بن إسماعیل عن  البخاري صحح لهذه السلسلة في علل الترمذي الكبیر:ألن 
هو  :عن عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي فقال -لعله حدیث التكبیر في صالة العید -حدیث

 . فصحح البخاري حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده صحیح،
من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه من �قول �أن حدیث بهز بن حكیم عن أبیه عن جده أصح 

 ؟بهز أ�ش: وقال األن البخاري خرج حدیث بهز بن حكیم عن أبیه عن جده تعلیق  : عن جده قال
 ؟امن یذ�ر الحدیث في البخاري معلق  

  .......طالب: 
فوجود ، افخرج لبهز بن حكیم و�ن �ان معلق  ، »أن �ستحیا منه من الناس«؟ ماذا »�هللا أحق« 

و�شعر �قوة هذا  ،الراوي في الصحیح �عني في �تاب التزمت صحته یدل على أن لروایته أصال  
وعلى �ل  �ما قال ابن الصالح وغیره. ،یؤنس �ه و�ر�ن إلیه االراوي وقوة ما روى إشعار  

ألن من معلقات الصحیح  التصر�ح �التصحیح ال شك أنه أقوى من مجرد التخر�ج في المعلقات؛
 بل صرح �كونه ال �صح، ،بل من معلقات الصحیح ما صرح اإلمام بتضعیفه ،ما هو ضعیف
 .بخاري أحكامها معروفة في مواضعهاوالمعلقات في ال

صلى هللا علیه -"عن أبیه عن جده" وهو معاو�ة بن حیدة صحابي، قال: قال رسول هللا  طالب:
تقدم في حدیث أنس أن بنت اللبون تجب  ،»في �ل سائمة إبل في أر�عین بنت لبون «: -وسلم

 ."من ست وثالثین إلى خمس وأر�عین
فیصح أن في األر�عین بنت  ن داخلة في الحد من ست وثالثین إلى خمس وأر�عین،و واألر�ع
فإذا قلنا على هذا ، از�ادة ونقص   وعلى هذا فالمفهوم مفهوم األر�عین مفهوم العدد ملغى، لبون،
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 ؟ن بنت لبون المفهوم مفهوم النقص التسعة والثالثون ما فیها بنت لبون الحدیث إن في األر�عی
 له مفهوم؟ أممفهوم الز�ادة إحدى وأر�عون ملغى  ملغى،
 .ال مفهوم طالب:

  لماذا؟ ال مفهوم له،
 .......طالب: 

 ،لیس �مطرد ،ال هل هو مطرد؟ العدد ال مفهوم له، :ما �قولون  اهل اإللغاء مفهوم العدد �ثیر   
وهو هنا معارض �منطوق حدیث أنس  ،و�نما یلغى إذا عورض �ما هو أقوى منه بل معتبر،

ت غ ف ر  ل ه م   فإذا عورض المفهوم �المنطوق ألغي، السابق، ت غ ف ر  ل ه م  إ ن  ت س  ت غ ف ر  ل ه م  أ و  ال  ت س  {اس 
ین  م ر ة  ف ل ن  � غ ف ر  للاا   ل ه م } ب ع   وسبعین مرة �غفر لهم؟ ا�عني لو استغفر لهم واحد   ]80لتو�ة: [ا س 

ر ك  � ه }ال،   .معارض بهذه اآل�ة]، 48[النساء:  {إ ن  للاا   ال  � غ ف ر  أ ن  � ش 
ومفهوم العدد هنا مطرح ز�ادة   ،لبون  فهو � صدق على أنه �جب في األر�عین بنت  " طالب:

معناه  ،»ال تفرق إبل عن حسابها« :ونقصان ا؛ ألنه عارضه المنطوق الصر�ح وهو حدیث أنس
 ."�ما تقدم ،ال �فرق ملكه عن ملك غیره حیث �انا خلیطین أن المالك

جعل عشر�ن  ،ن شاةو عنده أر�ع الو قدر أن شخص   كما أنه ال �فرق ملكه ولو لم �خالط غیره،
إذا جاءه  ،ن و العشر  ذهما عندي إال ه :وجاء المصدق قال ،وعشر�ن في موضع آخر ،في موضع

وتقدم في الحدیث الصحیح في  له �له، اولو �انت ملك   ،ن و العشر  ذهما عندي إال ه :قال ثان  
 .»خشیة الصدقة ؛وال �جمع بین متفرقین ،وال �فرق بین مجتمع«: البخاري 
ا لألجر �إعطائها »أعطاها مؤتجر ا بهامن «" طالب:  ."أي قاصد 

 .بها انفسه سامح   طیبة بهاثواب هللا  ا�عني طالب  
 ."»ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة   ،فله أجرها«" طالب:

 .�جوز »عزمة  «أو 
وهو مصدر مؤ�د  ،ونصبه على المصدر�ة ،�جوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف" طالب:

، »فإنا آخذوها«والناصب له فعل یدل علیه جملة  ،لنفسه، مثل: له علي ألف درهم اعتراف ا
 ."»من عزمات ر�نا« ،�عني أن أخذ ذلك �جد فیه؛ ألنه واجب مفروض ،والعزمة الجد في األمر

 .تقابلها الرخصةالعز�مة  خالف الرخصة، ،العزمة والعز�مة ال شك أنها الجد في األمر
 ،وصححه الحاكم ،رواه أحمد وأبو داود والنسائي »ال �حل آلل محمد منها شيء«" طالب:

ولو  ،قال: هذا الحدیث ال یثبته أهل العلم �الحدیث هوعلق الشافعي القول �ه على ثبوته، فإن
 ."ثبت لقلنا �ه

 ولو صح لقال �ه، ،-رحمه هللا-ولذا ال یثبته الشافعي  ،وأنه ال �حتج �ه ،وقد تقدم قوله في بهز
وهذا قول األئمة �لهم یدورون مع  إذا صح الحدیث فهو مذهبي،: اوهذا فرع من قاعدة قالها مرار  
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وللسبكي رسالة  ألتباعهم الذین یتعصبون ألقوالهم من غیر نظر في أدلتهم، اخالف   النصوص،
وذ�ر فیها أمثلة لما علق الشافعي  ،إذا صح الحدیث فهو مذهبي ي:اسمها تحقیق قول المطلب

 القول �ه على ثبوته.
 ؟مطبوعة طالب:

 مطبوعة نعم.
 ،ولوال هذا الحدیث ألدخلته في الثقات ،�خطئ �ثیر ا -�عني بهز ا-وقال ابن حبان: �ان " طالب:

 ."وهو من أستخیر هللا فیه
من �ان خطؤه  نعم، خطؤه في هذا الحدیث فلیس �كثیر،إن �ان القصد ، اإذا �ان �خطئ �ثیر  

ولوال هذا  ،ا�خطئ �ثیر   فلو أصاب في هذا الحدیث ال �ستحق اإلدخال في الثقات، ا�الفعل �ثیر  
 ،فإن �ان خطؤه الكثیر سببه هذا الحدیث فهذا الحدیث حدیث واحد الحدیث ألدخلته في الثقات،

 خطأ �ثیر. :ما �قال
 �قصد السلسلة �ا شیخ؟أم  طالب:

 هو أضعف منه، نأدخل م نعم، وهو مما �ستخیر هللا فیه، ،لوال هذا الحدیث ألدخلته في الثقات
 .أدخل من هو أضعف منه

 ،والظاهر أنه مجمع علیه ،والحدیث دلیل على أنه �أخذ اإلمام الز�اة قهر ا ممن منعها" طالب:
 ."وأنها تجزئ من هي علیه ،وأن نیة اإلمام �افیة

 ؟معنى تجزئ  ما تجزئ،
 ....... طالب:
أم إنها مجزئة غیر مقبولة �كون تناقض  :لو قلنا ،إن الز�اة في هذه الصورة غیر مقبولة :لو قلنا

 ؟كالم صحیح
 .تناقض طالب:
 ؟�الم صحیحأم  تناقض
 ....... طالب:

غیر مقبولة  فال یؤمر �أدائها مرة أخرى، ،هذه مجزئة �اعتبار أنها مسقطة للطلب، ؛مجزئة نعم،
}ولذا  وهو الثواب المرتب علیها، ،�معنى أنه لم یترتب علیها أثرها  {إ ن م ا ی ت ق ب ل  للاا   م ن  ال م ت ق ین 

الفاسق مثال  یؤمر �إعادة غیر المتقي فو�ال  ،في اآلثار المترتبة على القبول] 27[المائدة: 
{إ ن م ا ی ت ق ب ل  للاا    ألن هللا �قول: ؛و�ن �انت عباداته غیر مقبولة ،ال یؤمر �إعادة الصالة الصالة؟

{  .�ن �انت صحیحة مجزئة مسقطة للطلبو  ،]27[المائدة:  م ن  ال م ت ق ین 
 ؟و�ؤجر علیها طالب:
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} لكن هذا �المه: أجرها عند هللا، ،هللا أعلم فالمراد ]، 27[المائدة:  {إ ن م ا ی ت ق ب ل  للاا   م ن  ال م ت ق ین 
 .ولیس نفي الصحة ،بنفي القبول هنا نفي الثواب

ما  ،ما تجتمع وال �عذب علیها، ،كیف �كون �ا شیخ مسقطة للطلب غیر مأجور علیها طالب:
 ؟فیها تنافر

 ؟كیف
 .�عني هي مسقطة للطلب اآلن طالب:

 مسقطة للطلب.
 .صحیحة طالب:

 ؟هل أحد من أهل العلم أمر الفاسق أن �عید صالته
أكثر من  ا�عني هذا المتقي یؤجر أجر   ،لكن قد �كون �ا شیخ قبول دون قبول طالب: ال،

وال  ،إنه ما تترتب علیها آثار قبولها إذ ا �عذب بها یوم القیامة :لكن إذا قلنا �ا شیخ الفاسق،
 یؤجر علیها.

 ؟تقولون �ا إخوانماذا 
 ....... طالب:

ما  ؟صالة اآلبق یؤمر �اإلعادة �عني یؤمر �اإلعادة؟ ،»ال �قبل هللا صالة من في جوفه خمر«
 ولیس نفي الصحة، ،المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب :قال أحد بهذا من أهل العلم، و�نما قالوا

 »ال �قبل هللا صالة حائض إال �خمار«، »حتى یتوضأ ثال �قبل هللا صالة من أحد«�خالف 
 .هنا نفي للصحة

و�ن فاته األجر فقد سقط عنه الوجوب، وأن نیة اإلمام �افیة وأنها تجزئ من هي علیه " طالب:
والمراد من الشطر  »آخذوها«هو عطف على الضمیر المنصوب في  »ماله وشطر  «وقوله: 
 ."البعض

الطهور «أو المراد هنا �الشطر البعض  آخذوها ونصف ماله، �عني المراد �الشطر النصف؟
عقو�ة  ؛�عني �عض ماله »مالهافإنا آخذوها وشطر « �عني �عضه ولیس نصفه، »شطر اإل�مان

ر مال ه« و�ن قال �عضهم من أهل الغر�ب من الضبط: المتناعه، ط   سم إلى نصفین،ألنه ق   ؛»وش 
من القول �العقو�ة �المال  افرار   ؛فأخذت الز�اة من النصف األعلى واألجود من النصف الخیار

 ال �حل إال �طیبة نفس منه، ،وأن ماله �دمه حرام ،لما تقرر في الشرع من حرمة مال المسلم
لكل  وعلى �ل    �عض أهل العلم �جیزها، فالعقو�ات المالیة عند �ثیر من أهل العلم ال تجوز،

ر مال ه« حتى على القول األخیر: وهذا الحدیث دلیل على جواز العقو�ة �المال، ،دلیله ط   »وش 
ا عقو�ة �المالف فأخذت الز�اة من القسم األنفس األغلى،  .هي أ�ض 

ا عقو�ة له نصف ماله :ما أحد �قول طالب:  ؟إنه تؤخذ الز�اة ثم یؤخذ أ�ض 
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 إن المراد �الشطر النصف هذا معناه. :عند من �قول »شطر ماله«هذا الظاهر من الحدیث 
 ؟لیته �طبق طالب:
 .هذا ما �صلح ال ال،

 ؟النیة في الز�اة .......لیس یؤخذ على هذا الحدیث أنه ال �شترط أطالب: 
ا نصوص �ثیرة تدل على هذا،  من صاحبها. اقهر   ،اأن الجباة �أخذونها قصد   فیه أ�ض 

 إذ ا ال �شترط فیها النیة �ا شیخ؟ طالب:
 في إسقاط الطلب �حیث ال تؤخذ منه مرة ثانیة. : تكفينیة اإلمام �افیة �قولون 

 ؟یدفع الز�اة هو الحاكم .......إنه تسقط في حق  :طالب: لماذا ما �قال �ا شیخ
 أحوط، هو ما فیه أحد �منعه،فلتحصیل الثواب المرتب على الز�اة  ؛لكن لو دفع هو مرة ثانیة

 نعم.
 ....... طالب:

 .من أدلته هذا الحدیث وغیره
 ....... طالب:

 .علیه السیاق على ما یدل �ل، :وفیه �عضها ،�عض :نصوصفیه  ال،
وظاهره أن ذلك عقو�ة �أخذ جزء من المال على منعه  ،والمراد من الشطر البعض" :طالب

بل دل على  ،ولم �قم مدعي النسخ دلیال  على النسخ ،وقد قیل: إن ذلك منسوخ ،إخراج الز�اة
جواز وأما قول المصنف: إنه ال دلیل في حدیث بهز على  عدمه أحادیث أخر ذ�رها في الشرح.

أي ج عل ماله  ،�ضم الشین فعل مبني للمجهول »همال   ر  ط  وش  « :العقو�ة �المال؛ ألن الروا�ة
 .عقو�ة  لمنعه الز�اة ؛و�أخذ الصدقة من خیر الشطر�ن ،قد   ص  و�تخیر علیه الم   ،شطر�ن

 »هر مال  ط  وش  «الراوي في لفظ الروا�ة، إنما هي  ط  ل  قال الحر�ي: غ   :قلت: وفي النها�ة ما لفظه 
و�لى مثله جنح صاحب ضوء النهار فیه  ،أي �جعل ماله شطر�ن إلى آخر ما ذ�ره المصنف

ا دال على جواز العقو�ة  وفي غیره من رسائله، وذ�رنا في حواشیه أنه على هذه الروا�ة أ�ض 
 ."�المال

 .سبقه إلى ذلك النووي وغیره
على الواجب، إذ الواجب الوسط غیر  األخذ من خیر الشطر�ن عقو�ة �أخذ ز�ادةإذ " طالب:
الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في حواشي ضوء النهار قبل الوقوف على  ثم رأیت ،الخیار
ا على من قال: إنه على تلك  ؛ثم رأیت النووي �عد مدة طو�لة ذ�ر ما ذ�رناه �عینه ،كالمه رد 

یه على جواز العقو�ة �المال، ولفظه: إذا تخیر المصدق وأخذ من خیر الروا�ة ال دلیل ف
وهي عقو�ة �المال إال أن حدیث بهز هذا لو صح فال  ،الشطر�ن فقد أخذ ز�ادة  على الواجب

یدل إال على هذه العقو�ة �خصوصها في مانع الز�اة ال غیر، وهذا الشطر المأخوذ �كون ز�اة  
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وال  ،إلحاق �القیاس وال یلحق �الز�اة غیرها في ذلك؛ ألنه ،صرف اكله أي حكمه حكمها أخذ ا وم
 ."وغیر النص من أدلة العلة ال �فید ظن ا �عمل �ه سیما ،نص على علته

 ؟على القول بها هل یتعین ....... طالب: ....... �النسبة للعقو�ة المالیة �ا شیخ،
 تعاقدوا علیه؟ ،�عني تعاهدوا على ذلك

 تعاقدوا علیه.نعم  طالب:
 .نعم

 ....... طالب:
تعاقدوا على من تأخر منهم عن الصالة فاتته تكبیرة اإلحرام  نعم، »المسلمون على شروطهم«

 ،الو تاب أحد دفع درهم   ما عاهد غیره، ،عاهد نفسه ،هذا فعله �عض السلف یؤخذ منه عشرة،
ألن الدرهم  ؛سهلت علیه الغیبة :فیقول ،هذا فعله �عضهم فاتته تكبیرة اإلحرام تصدق بدرهم،

 صعب علیه الصیام فترك الغیبة،، اصام یوم   افعاهد نفسه على أنه إن اغتاب أحد   ،شيء �سیر
 .هذا موجود

 ....... فإذا تعاهد طالب:
 .: مال المسلم حرمته عظیمةألن إ�احة مال المسلم أقول ؛المسألة محل نظر محل نظر،

 ....... طالب:
....... 
 ....... توجیه طالب:

 كثیر من أهل العلم یبیح العقو�ة �المال �جمیع األخطاء وجمیع التبعات.
ما المانع إذا ....... أهل العلم تطبیق مثل هذا الحدیث على فطالب: إذا انتشر منع الز�اة 

....... 
 صعب. نصف،؟ »شطر ماله«معنى  ومالكن 

 .ماله لكل ....... عن الز�اةطالب: �هللا إذا أخذ منه نصف 
 .ا�صیر الضحیة واحد  ، نعم

 .-سبحانه وتعالى-ألنه هو ضحى بدین هللا  ؛طالب: ما فیه إشكال
 لكن غیره؟

 ....... یثبت علیه أنه �منع الز�اة �عاقبون  من ن �عاقبو طالب:
 یبادر نعم.

وقد تقررت حرمة مال المسلم  سیما ،وغیر النص من أدلة العلة ال �فید ظن ا �عمل �ه" طالب:
بل هذا الوارد  ،وال دلیل ،فال �حل أخذ شيء منه إال بدلیل قاطع ،�األدلة القطعیة �حرمة دمه

 ."فكیف یؤخذ �ه و�قدم على القطعي ،في حدیث بهز آحادي ال �فید إال الظن



 
 

 

 
 
 

9  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=9 

 .فإنه موجب للعملا، ولو أفاد الظن ولو �ان آحاد�   ،لو أفاد الظن ما دام على القول بثبوتهو 
 ."ولقد استرسل أهل األمر" طالب:
  ؟نتر�ه أمنقرأ هذا الكالم  تر�دون أنأنتم 

 طالب: ......
 نعم. ،نمره �ما جاء

 ....... طالب:
لكن هذا في وقته في  �الم اطلعوا علیه �لهم، ،موجود عند الناس �لهم مره �ما جاء،ن اقرأه، ،ال

 .بلده
في هذه األعصار في أخذ األموال في العقو�ة استرساال  ینكره ولقد استرسل أهل األمر " طالب:

 ،وال من الدین أمر ا ،العقل والشرع، وصارت تناط الوال�ات �جهال ال �عرفون من الشرع شیئ ا
و�صرفونه في  ،فلیس همهم إال قبض المال من �ل من لهم علیه وال�ة �سمونه أد� ا وتأدیب ا

 فإنا هلل و�نا إلیه راجعون. ،األوطانفي وأقواتهم و�سب األطیان وعمارة المساكن حاجاتهم 
 ."و�قبض علیه ماال   ،ومنهم من �ضیع حد السرقة أو شرب المسكر

 موجود.أخذ المال في مقابل الحدود في �عض المحاكم المدنیة  هذا موجود،
 ....... �سقط الحد طالب:

 .، لكن یوجد في البلدان األخرى لكن عندنا ما هو موجود ،نعم�سقطه 
 ....... طالب:

 نعم. هذه رشوة،
 ،و�ل ذلك محرم ضرورة  دینیة   ،و�قبض المال ،فیقیم الحد ،ومنهم من �جمع بینهما" طالب:

فزاد الشر في األمر  ،وترك العلماء النكیر ،وشب علیه الصغیر ،علیه الكبیر لكنه شاب  
 .الخطیر

 ."إن شاء هللا تعالى ،�أتي الكالم في هذا الحكم مستوف ى »ال تحل آلل محمد«وقوله:  
 نعم. إن شاء هللا،

 �عض العقو�ات مالیة........  طالب:
�لها  ،ما فیها إشكال ةعلى القول �جواز العقو�ة �المال ماشی كثیر من العقو�ات اآلن مالیة،

 مالیة.
 هذا أنا أقصده نعم. طالب:

القول ال اآلن  ؟ما دام هو مخطئ اأو �سجن یوم   ،یر شخص بین أن یدفع مائة ر�اللكن لو خ  
 .�جواز العقو�ة �المال رحمة

 ....... طالب:
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عداد على على الاآلن تصور أن الشخص أسرع ز�ادة عشرة  �عني ما نصوره مثلما صوره الشارح،
 ؟اقسیمة �مائة ر�ال أو �سجن یوم   هقالوا مائة وثالثین أعطیما 

 ....... طالب:
 نسأل هللا العافیة. ،�قطع اإلشارات�عضهم  ال یتعدى، ،�ستحق على �ل   
 ه؟....... ولم یر  طالب:

 .معاناة في بلده و�المه من خالل یدل على أنه ال یراه، من نفسهألنه  ؛هو ما یرى  ،ال
 ....... طالب:

 في الز�اة فقط.
 ....... لكن طالب:

أسلو�ه واضح أنه لو قال بها  لیس �الفرض، لو قلنا، لو قلنا �جواز العقو�ة المالیة، ألنه �قول:
 .ثم أردفه �ما یوجد عنده لخصه �الز�اة،

 نعم. 
إذا �انت لك «: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا  -علیه السالم-وعن علي " طالب:

أي في -ولیس علیك شيء  ،ففیها خمسة دراهم ر�ع عشرها ،وحال علیها الحول ،مائتا درهم
فما زاد فبحساب  ،حتى �كون لك عشرون دینار ا وحال علیها الحول ففیها نصف دینار -الذهب

وقد اختلف في  ،وهو حسن ،رواه أبو داود ،»ولیس في مال ز�اة حتى �حول علیه الحول ،ذلك
فما زاد فبحساب «رفعه، أخرج الحدیث أبو داود مرفوع ا من حدیث الحارث األعور إال قوله: 

صلى هللا علیه -أو یرفعه إلى النبي  ،»فبحساب ذلك« :�قول قال: فال أدري أعلي   ،»ذلك
 ."-وسلم

-ي أو لقول عل -علیه الصالة والسالم-المقصود الجملة األخیرة هل هي مرفوعة إلى النبي 
 .-رضي هللا عنه

انتهى، فأفاد �الم أبي داود أن في رفعه  إلى آخره »لیس في المال ز�اة«و�ال قوله: " طالب:
الدارقطني �جملته اختالف ا ونبه المصنف في التلخیص على أنه معلول و�ین علته، ولكنه أخرج 

ال ز�اة في مال امرئ حتى �حول علیه « :األخرى من حدیث ابن عمر مرفوع ا بلفظ الجملة
ا عن عائشة مرفوع ا»الحول  ،»لیس في المال ز�اة حتى �حول علیه الحول« :، وأخرج أ�ض 

و�نما  ،وهو إجماع ،والحدیث دلیل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وله طر�ق أخرى عنها.
ولم �أت �ما �شفي وتسكن  ،فإن فیه خالف ا �ثیر ا سرده في الشرح ،الخالف في قدر الدرهم

 ؟"یري م  النفس إلیه في قدره وفي شرح الد  
 .ى علیه في �شف الظنون وهو ما طبعأثن على المنهاج للنووي، ،نعم
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یتغیر في جاهلیة  موالمثقال لأن �ل درهم ستة دوانیق و�ل عشرة دراهم سبعة مثاقیل " طالب:
وقرر في المنار �عد �حث طو�ل أن نصاب الفضة  ،وال إسالم، قال: وأجمع المسلمون على هذا

ا، وعلى رأي الشافعیة أر�عة عشر  من القروش الموجودة على رأي الهادو�ة ثالثة عشر قرش 
 ."وعلى رأي الحنفیة عشرون وتز�د قلیال  

الر�ال  ،ال ،ولیس المقصود �ه الر�ال الورقي، ون ر�اال  نصاب الفضة ستة وخمس على �ل:
 ،والر�ال الفضة �ختلف قیمته �النسبة للر�ال الورقي عشرة الر�ال السعودي من الفضة، الفضة،

ثم �عد ذلك  ،قوم �فضةالمقصود أن الفضة ت   ،وقد ینقص ،إلى عشر�ن ا�صل أحیان   ،إحدى عشر
ولو قدرنا  ،من الفضة وجبت علیه الز�اة فمن �انت عنده ستة وخمسون ر�اال   ،ینظر في قیمتها

تجب علیه  ن ر�اال  و عنده خمسمائة وست ، منأن الر�ال الفضة �عشرة صار خمسمائة وستین
�اة بل �جوز أن یدفع ز  ،ن فال �أخذ ز�اةو ولیس معنى هذا أنه تكفیه الخمسمائة وست الز�اة،

 .ذ من الز�اة ما �كفیه و�كفي ولدهالخمسمائة والستین و�أخ
 ؟....... المنار طالب:
 ؟فیهماذا المنار 
 : قرر في المنار.طالب

 .مطبوع في مجلدینو المنار هذا معروف ، نعم
خمسة عشر أحمر وعشرون عند الحنفیة ثم قال:  وأن نصاب الذهب عند الهادو�ة" طالب:

 ."وهذا تقر�ب
فمن  وأر�عة أسباع الجنیه السعودي، اتعادل أحد عشر جنیه   على �ل حال عشرون مثقاال   ،تقر�ب

 .ت علیه الز�اةوأر�عة أسباع الجنیه وجب اكان عنده من الذهب أحد عشر جنیه  
 ؟أر�عة أسباع طالب:

  ؟ثمانیة أ�شنعم ....... الجنیه 
 .......طالب: 

 .قرار�ط نعم
 ....... طالب:

 ؟الجنیه لو قدرته �أر�عمائة مثال  أو �م ،الذهب أحد عشر جنیه
 ....... طالب:

  ؟كم
  .......طالب: 

حد عشر وثالثة أثماني جرامات في  :فإذا قلت الجنیه الواحد ثماني جرامات، ثماني جرامات،
 الجنیه الواحد. ،حوالي التسعین في أر�عمائة التسعین،أسباع �عني حوالي 
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 ....... طالب:
 .اثالثة آالف وستمائة تقر�ب  ، نعم

 ....... طالب:
  هل أصل الر�االت الورقیة هذه الذهب أو الفضة؟ ،ینظر في األصل

هل األصل هذا أو ذاك في نصاب السرقة ر�ع دینار أو ثالثة  ،المسألة معروف الخالف فیها
المسألة خالفیة بین  ؟هل �ل منهما أصل برأسه أو األصل الذهب والفضة مقیسة علیه ،دراهم

 .أهل العلم معروف
 خرج الز�اة،على نصاب الفضة أ   بناء   ن ر�اال  و وهو خمسمائة وست ،جد األدنىإذا و   ،وعلى �ل    

 نعم.
فما زاد فبحساب «وفیه أن قدر ز�اة المائتي الدرهم ر�ع العشر وهو إجماع، وقوله: " طالب:

وعلى ثبوته فیدل على أنه �جب في الزائد، وقال بذلك  ،قد عرفت أن في رفعه خالف ا ،»ذلك
 ."جماعة من العلماء

، ي یز� :لكن على القول �أنه �جب من حسا�ه لو صار عنده ستمائة هل نقول وال وقص حینئذ 
 :أو نقول ،آخر ان هذه ال یز�یها حتى یبلغ نصا�  و واألر�ع ،الخمسمائة والستین التي هي النصاب

 .ون فیها ر�ال واحد ز�اةاألر�ع ،ن فیها الز�اةو األر�ع ،كل ما زاد �حسا�ه
وروي عن علي وعن ابن عمر أنهما قاال: ما زاد على النصاب من الذهب والفضة " طالب:

ولعلهم �حملون حدیث جابر  ،وأنه ال وقص فیهما ،الزائد ر�ع العشر في قلیله و�ثیرهففیه أي 
على ما إذا انفردت عن نصاب منهما ال إذا  »ولیس فیما دون خمس أواقي صدقة«اآلتي بلفظ 

 ."كانت مضافة  إلى نصاب منهما
وزادت ففیها الز�اة  فإذا بلغت المقصود أنها إذا لم تبلغ هذا المقدار فال ز�اة فیها، ما فیه شك،

 .من �اب أولى
وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم: إنهم  وهذا الخالف في الذهب والفضة." طالب:

 انتهى. ،وأنه ال أوقاص فیها ،أجمعوا فیما زاد على خمسة أوسق أنها تجب ز�اته لحسا�ه
ة أوساق من تمر وال ح ب ولیس فیما دون خمس« :وحملوا ما �أتي من حدیث أبي سعید بلفظ

على ما لم ینضم إلى خمسة أوسق، وهذا �قوي مذهب علي وابن عمر الذي قدمناه  »صدقة
فیه حكم نصاب  »ولیس علیك شيء حتى �كون لك عشرون دینار ا«في النقدین، وقوله: 

ا ر�ع عشرها ،وفیها نصف دینار ،وأنه عشرون دینار ا ،الذهب وقدر ز�اته وهو عام  ،وهو أ�ض 
 ."لكل فضة وذهب مضرو�ین أو غیر مضرو�ین

 رف،والواجب فیه ما ع   ،ددنصا�ه �ما ح  فغیر مضروب  اسواء �ان الذهب والفضة خام   نعم،
 .كرو�ن �انت مضرو�ة دراهم ودنانیر مسكو�ة ففیها الز�اة على ما ذ  
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ق ز�اة حتى یبلغ الور  وال �حل �«وفي حدیث أبي سعید مرفوع ا أخرجه الدارقطني وفیه: " طالب:
ا من حدیث جابر مرفوع ا  ،»خمس أواق اق من الورق ر لیس فیما دون خمس أو «وأخرج أ�ض 

 ."»صدقة
 ؟أواق أو أوراق

 .أواق طالب:
 ؟عبد هللا اعندك �ا أ�ماذا 

 .الورق .......  طالب:
 .من الورق أي أواق

 �عني ال �جب؟ »وال �حل«هذه لفظة  طالب:
 ؟كیف

 ؟�معنى »�حل في الورق ز�اة حتى یبلغ خمس أواق  وال «طالب: 
لصاحب المال أن �خرج ما شاء فأما صدقة التطوع �ما تقدم  وال �حل في الورق �عني ال یلزم،

إال أن �شاء «: من ماله ولو لم یبلغ النصاب المعروف �ما تقدم في االستثناء في حدیث أنس
 .»ر�ها

 -الشافعي أنه قال: فرض رسول هللا ونقل المصنف عن ،الحدیثوأما الذهب ففیه هذا " طالب:
في الورق صدقة  فأخذ المسلمون �عده في الذهب صدقة  إما �خبر لم  -صلى هللا علیه وسلم

ا، وقال ابن عبد البر لم یثبت عن النبي  في الذهب  -صلى هللا علیه وسلم-یبلغنا و�ما قیاس 
هذا الحدیث الذي أخرجه أبو داود وأخرجه الدارقطني، شيء من جهة نقل اآلحاد الثقات، وذ�ر 

ب یل  للاا  }قلت: لكن قوله تعالى:  ا ف ي س  ة  و ال  ی ن ف ق ون ه  ون  الذ ه ب  و ال ف ض  ین  � ك ن ز  [التو�ة:  {و ال ذ 
ا هلل، وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي 34 ] اآل�ة م نبه على أن في الذهب حق 
ما من «: -صلى هللا علیه وسلم-وابن مردو�ه من حدیث أبي هر�رة قال: قال رسول هللا  حاتم

 »صاحب ذهب وال فضة ال یؤدي حقهما إال جعلت له یوم القیامة صفائح وأحمي علیه
 ."حدیثال

أنه لم یبلغنا ممن �قبل  -رحمه هللا-و�ن قال ابن عبد البر  ،وهو نص في وجوب الز�اة �الذهب
ة }، لكن اآل�ة نص: كر،خبره أن في الذهب ما ذ   ون  الذ ه ب  و ال ف ض  ما من صاحب ذهب « {� ك ن ز 

ل وم   المقصود أن سید األموال ورأسها هو الذهب: إلى آخره، »وال فضة م  ح ق  م ع  ین  ف ي أ م و ال ه  {و ال ذ 
وم } )24( ر  ائ ل  و ال م ح   .]25، 24: [المعارج ل لس 

ا سردها في الدر  وفي الباب عدة ،فحقها هو ز�اتهاوالحدیث " طالب: أحادیث �شد �عضها �عض 
یري م  وفي شرح الد   ،وال بد في نصاب الذهب والفضة من أن �كونا خالصین من الغش المنثور.

 ."على المنهاج
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 .�مكن اغتفاره فال �أس او�ن �ان الغش �سیر  
و�ه عمل الناس على  ،والتخلیص فیتسامح �ه أنه إذا �ان الغش �ماثل أجرة الضرب" طالب:

وهو قول  ،ودل الحدیث على أنه ال ز�اة في المال حتى �حول علیه الحول اإلخراج منها.
وفیه خالف لجماعة من الصحا�ة والتا�عین و�عض اآلل وداود فقالوا: إنه ال �شترط  ،الجماهیر

، وأجیب �أنه مقید بهذا الحدیث وما عضده من »ة ر�ع العشرق  في الر   «إلطالق حدیث  ؛الحول
ا. علیه حتى من استفاد ماال  فال ز�اة «وللترمذي عن ابن عمر:  الشواهد ومن شواهده أ�ض 

إذ ال مسرح لالجتهاد  ؛إال أن له حكم الرفع والراجح وقفه ،رواه مرفوع ا. »�حول علیه الحول
 ."فیه
 ،مجال لالجتهاد فیهال  ال �مكن أن �حدد الصحابي مدة معینة لعبادة معینة من تلقاء نفسه، نعم،

 .فله حكم الرفع
 ....... :طالب

ه }  ز�اته،على �المهم �ل ما وصل إلیك تدفع  اد  م  ح ص  ق ه  ی و  مثل الزروع ] 141[األنعام: {و آت وا ح 
 والثمار.
 ....... طالب:

 .هذا المال المز�ى ما یز�ى ثانیة خالص ما دام ز�یت �كفي، ،ما تز�ي
  .......طالب: 

 .ال ال ال حظ له من النظر 
فإذا حال علیه الحول فینبغي  ،وغیرهما وتؤ�ده آثار صحیحة عن الخلفاء األر�عة" طالب:

ما «المبادرة �إخراجهما فقد أخرج الشافعي والبخاري في التار�خ من حدیث عائشة مرفوع ا: 
�كون قد وجب علیك في مالك « :، وأخرجه الحمیدي وزاد»خالطت الصدقة ماال  قط إال أهلكته

قد احتج �ه من یروي  ، قال ابن تیمیة في المنتقى:»صدقة فال تخرجها فیهلك الحرام الحالل
 ."تعلق الز�اة �العین

�عین المال و�ن �ان ارتباطها �الذمة �اعتبار أن المكلف هو المسؤول عن ز�اته  �عین المال،
وال تعلق لها  ،إن تعلقها �العین فقط :ال نقول حیث لو وجبت فیه الز�اة وأخرها ثم تلف ضمنها،

ولها ارتباط وتعلق �الذمة  ،ألنه هو سببها ؛ین المالنر�طها �العین فتجب الز�اة في ع ال، �الذمة،
 .تراخى وتأخر فتلفت ضمنها للفقراء�حیث لو 

رواه أبو داود . »لیس في البقر العوامل صدقة«قال:  -علیه السالم-وعن علي " طالب:
 ."والراجح وقفه ،والدارقطني
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على أن ما �ستعمل وما �حتاجه اإلنسان  من تلقاء نفسه بناء   -رضي هللا عنه-هذا قاله علي 
مثله �األثاث وما أشبه ذلك ولم �خرج من ذلك إال  :لیس فیه ز�اة �ما تقدم في الفرس والعبد وقیل

 الحلي عند من �قول بوجوب الز�اة فیه.
 طالب: ما �قال ....... �عني هذا الحدیث ما �قال .......

 أصله مقرر في الشرع. ،أصله موجود ،ال
 ..أن العوامل. طالب:

 نعم. العوامل لیس فیها شيء،
 ؟"ليی  ف  قال البیهقي: رواه الن  " طالب:

  .نعم
لیس في البقر « :إال أنه ذ�ره المصنف بلفظ ،لي عن زهیر �الشك في وقفه ورفعهی  ف  الن  " طالب:

وفیه متروك،  ،ونسبه للدارقطني ،الكتاب من حدیث ابن عباس ورواه بلفظ ،»العوامل شيء
لیس «وأخرجه من حدیث جابر إال أنه بلفظ  -علیه السالم-وأخرجه الدارقطني من حدیث علي 

 ."»في البقر المثیرة صدقة
 .رة هي التي تثیر األرض، �عني تعملوالمثی

والحدیث دلیل على أنه ال �جب في البقر العوامل شيء  وضعف البیهقي إسناده." طالب:
وظاهره سواء �انت سائمة  أو معلوفة ، وقد ثبتت شرطیة السوم في الغنم في البخاري وفي 

 ."اإلبل في حدیث بهز عند أبي داود والنسائي
إن فیها  :هل نقولف ،ولم تعد للتجارة ،و�لغت النصاب وهي سائمة ،نعم إذا �انت عاملة تحرث

  أو نقول لیس فیها ز�اة حتى تعد للتجارة؟ ،الز�اة على ما تقدم
و�رتفع اإلشكال في  إن السائمة فیها الز�اة سواء أعدت للتجارة أو لم تعد، :وقلنا ،تقدم البحث فیه

عنده مائة رأس من الغنم معلوفة في  ادر أن شخص  إذا ق   :وقلنا كون السوم مما یز�د المال شدة،
إنها معدة  :وقلنا ،سائمة لیس علیه من مؤونتها شيء وآخر عنده مائة ،ومعدة للتجارة ،حوش

ا   من الغنم فیها أ�ش؟مائة  للتجارة أ�ض 
 .......طالب: 

  كم؟
  .......طالب: 

  ؟في ز�اة المواشي
 طالب: ......

  ؟والمائة المعلوفة المعدة للتجارة فیها أ�ش شاة واحدة،
 طالب: ......
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 .ثنتان ونصف
و�ثرة المؤونة مما ینقص  ،الخارج من األرض أن قلة المؤونة مما یز�د الز�اةو�أتي في ز�اة  

ین و�ن لم تعد إن بهیمة األنعام السائمة فیها الز�اة على ما ب   :وعلى هذا ینبغي أن �قال الز�اة،
 ،إن السوم قید معتبر عند جمهور العلماء �خالف اإلمام مالك :لو قلنافأما غیر السائمة  للتجارة،

 المعلوفة لیس فیها ز�اة حتى تعد للتجارة.
 ....... طالب:

 یؤخذ �األحظ للفقیر.
وقد ثبتت شرطیة السوم في الغنم في البخاري وفي اإلبل في حدیث بهز عند أبي داود " طالب:

 ."والنسائي
 نعم. والبقر قیاس،

وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد هللا بن  : وألحقت البقر بهما.الدمیري قال " طالب:
وال  ،من ولي یتیم ا له مال فلیتجر له«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عمرو أن رسول هللا 

 ."و�سناده ضعیف ،رواه الترمذي والدارقطني ،»یتر�ه حتى تأكله الصدقة
 ،وأن هذه السلسلة مختلف في االحتجاج بها ،ه عن جدهتقدم الكالم في عمرو بن شعیب عن أبی

وأن القول الوسط في هذه السلسلة من أقوال أهل العلم أنه إذا صح السند عن عمرو بن شعیب 
 .االخبر المروي بها �كون حسن   فإنها ال تقل عن درجة الحسن،

 ."اح وفي روا�ة الترمذي والمثنى ضعیفألن فیه المثنى بن الصب  " طالب:
 .هو من دون عمرو بن شعیب وهو ضعیفنعم 

 ."مي متروكر  ز  وروا�ة الدارقطني فیها مندل بن علي ضعیف والع  " طالب:
 !؟ماذا

 .العرزمي طالب:
 .نعم

 ؟عرزمي طالب:
ا ،نعم  بل متروك. ،محمد بن عبید هللا ضعیف جد 

ز مي متروك،" طالب: ولكن قال المصنف: وله أي لحدیث عمرو شاهد مرسل عند  والع ر 
أخرجه  ،»الز�اة اابتغوا في أموال األیتام ال تأكله«: -صلى هللا علیه وسلم-الشافعي هو قوله 

 ."من روا�ة ابن جر�ج عن یونس بن ماهك
 .یوسف طالب:
 ؟عن یوسف طالب:

 لكنه خطأ في الكتاب. ي عندك صحیح،والذ
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 �عني ....... طالب:
 التعلیق عندك. انظر والصواب یوسف، النص صحیح في الكتاب،

 .ال یونس.......  طالب:
على أصله وعلق إذا تر�ه  فهو صحح وعلق، عنده في الكتاب یونس، هبدلیل على أن ال یونس،
 .كان أولى

وأكده الشافعي لعموم األحادیث الصحیحة في إ�جاب  ،مرسال  عن یوسف بن ماهك " طالب:
ا  ."الز�اة مطلق 

قول الجمهور جمهور العلماء على أن في مال  ووالز�اة في مال الصبي والمجنون ه نعم،
وعن  ،والعبادة مرفوعة عن الصبي ،ألنها عبادة ؛ألبي حنیفة اخالف   الصبي والمجنون الز�اة،

وهذه من العبادات التي رفع القلم فیها عن الصبي  ،المجنون و�فیق  ،المجنون حتى یبلغ الصبي
إن وجوب الز�اة في مال الصبي  :والجمهور أوجبوا الز�اة لهذه األخبار وقالوا والمجنون،

من �اب ر�ط  ،و�نما هي من قبیل األحكام الوضعیة ،والمجنون لیست من قبیل األحكام التكلیفیة
�ما  فما دام وجد السبب یوجد المسبب، فوجود المال سبب لوجوب الز�اة، األسباب �المسببات،

 .، وأروش الجنا�ات وهكذاهو الشأن في قیام المتلفات
ا عن أنس وعن ابن عمر موقوف ا" طالب: علیه -وعن علي  ،وقد روي مثل حدیث عمرو أ�ض 
 ،یث أبي رافع قال: �انت آلل بني رافع أموال عند علي   فإنه أخرج الدارقطني من حد ،-السالم

فلما دفعها إلیهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الز�اة فوجدوها تامة  فأتوا علی ا فقال: �نتم ترون 
 ."أن �كون عندي مال ال أز�یه

ي ال �ستطیع التصرف فیتصرف ذال ،مسئول عن ماله فهو ما دام ولي یتیم نعم هو مسئول عنه،
 .هولی

جرها أوعن عائشة أخرجه مالك في الموط" طالب:  ."أنها �انت تخرج ز�اة أیتام �انوا في ح 
 ح جرها.
ففي الكل داللة على وجوب الز�اة في مال الصبي �المكلف، و�جب  جرها،كانوا في ح  " طالب:

 ،وهو رأي الجمهور، وروي عن ابن مسعود أنه �خرجه الصبي �عد تكلیفه ،على ولیه اإلخراج
 ."ذهب ابن عباس وجماعةو 

لكن الز�اة ال �جوز  خرج �ذا،علیك أن ت   ،وقد مر علیه �ذا سنة ،هذا مالك :لف قیل لهأي إذا �  
ا أن �عمل فیه ،وعلى ولي الصبي أن �خرج الز�اة تأخیرها فتخرج في حینها، و�شتغل  ،وعلیه أ�ض 

 لئال تأكله الصدقة. ؛و�تجر فیه
إلى وذهب ابن عباس وجماعة  مسعود أنه �خرجه الصبي �عد تكلیفه،وروي عن ابن " طالب:

، قلت: وال �خفى »رفع القلم«لحدیث  ؛لعموم أدلته ال غیره ؛أنه یلزمه إخراج العشر من ماله
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ا حاصل في غیره �حدیث  ،أنه ال داللة فیه  »في الرقة ر�ع العشر«وأن العموم في العشر أ�ض 
 ."ونحوه

 .�عني مخصص
إذا أتاه قوم  -صلى هللا علیه وسلم-كان رسول هللا «وعن عبد هللا بن أبي أوفى قال: " طالب:

امتثاال  لقوله  -صلى هللا علیه وسلم-متفق علیه، هذا منه  ،»�صدقتهم قال: اللهم صل علیهم
ق ة  تعالى:  د  م  ص  م }{: إلى قوله }{خ ذ  م ن  أ م و ال ه  ل ی ه  ل   ع  ص  فإنه أمره هللا  ،]103[التو�ة:  و 

 ."»اللهم صل على آل أبي فالن«�الصالة علیهم ففعلها بلفظها حیث قال: 
ألنهم دفعوا الز�اة فأخذها  ؛»اللهم صل على آل أبي أوفى« في الحدیث:، وعلى آل أبي أوفى

ق ة  {خ ذ  م ن   لألمر: امتثاال   -علیه الصالة والسالم-النبي  د  م  ص  }{: ثم قال }أ م و ال ه  م  ل ی ه  ل   ع   و ص 
وجاء  ،ألن األصل في الصالة الدعاء ؛�عني ادع لهم إما بهذا اللفظ أو �غیره ،]103[التو�ة: 

 نعم.، »اللهم صل على آل أبي أوفى«: لهذا األمر أنه قال امتثاال   -علیه الصالة والسالم-بیانه 
اللهم «أنه قال في رجل �عث �الز�اة: وقد ورد أنه دعا لهم �البر�ة �ما أخرجه النسائي " طالب:

وقال �عض الظاهر�ة بوجوب ذلك على اإلمام �أنه أخذه من األمر في  ،»�ارك فیه وفي أهله
 ."اآل�ة

}{األمر للوجوب  }{خ ذ  : نعم داللة االقتران تدل على الوجوب ل   ا اقترن  و ص   ،بوجوب األخذأ�ض 
 .لة االقتران عند أهل العلم ضعیفةفدل على الوجوب مع أن دال

فاألمر محمول في  ،ولم ی نقل ،السعاة -صلى هللا علیه وسلم-د �أنه لو وجب لعلمه ر  و " طالب:
واستدل  فإنه الذي صالته سكن لهم. ،-صلى هللا علیه وسلم-اآل�ة على أنه خاص �ه 

الصالة على غیر األنبیاء، وأنه یدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى �الحدیث على جواز 
 ،إال أنه �ختلف �حسب المدعو له ،�صدقته، و�رهه مالك، وقال الخطابي: أصل الصالة الدعاء

وصالتهم علیه دعاء له  ،دعاء لهم �المغفرة هعلى أمت -صلى هللا علیه وسلم-فصالة النبي 
 ."�ان ال یلیق �غیرهولذلك  ،بز�ادة القر�ة والزلفى

 ؟عمر صلى هللا علیه وسلم: نعم الصالة على غیر األنبیاء �عني تقول اللهم صل على محمد،
لكن األكثر جعلوا  مسألة خالفیة بین أهل العلم، ؟رحمه هللا أو تقول: ؟رضي هللا عنه أو تقول:

 والترضي خاص �الصحا�ة، �األنبیاء،فالعرف عند أهل العلم أن الصالة خاصة  المسألة عرفیة،
ألن هذا اللفظ ؛ جلیال   او�ن �ان عز�ز   ،محمد عز وجل فال �قال: والترحم خاص �من دونهم،

 -له او�ن ثبت ذلك تبع   ،صلى هللا على أبي �كر: �ما أنه ال �قال ،-سبحانه وتعالى-خاص �اهلل 
وسلم  ،آل محمد وعلى أصحا�هاللهم صل على محمد وعلى  فتقول: ،-علیه الصالة والسالم

هذا هو القول المرجح عند أهل . ما ال یثبت استقالال   افإنه یثبت تبع   ،ما فیه إشكال، ا�ثیر   اتسلیم  
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 من صحابته ومن تبعهم، -علیه الصالة والسالم-وقد قیل �جواز الصالة على غیر النبي  العلم،
 نعم.

 ."-علیه السالم-وعن علي " طالب:
�السالم دون غیره من الصحا�ة هذا  -رضي هللا عنه-تخصیص علي  علیه السالم، وهذا منه:

ستدل �ه على أنه ال �جوز تخصیصه �شيء �  فو�ال  من إمالء البیئة التي عاش فیها المؤلف،
 .أفضل من غیره

  .......طالب: 
والیمن  ،الیمنهو عاش في  علي علیه السالم،: �قول ال، عمر علیه السالم،: لماذا ال �قول ال، 

 .غالب سكانه في وقت المؤلف هادو�ة
 طالب: �ا شیخ في ترجمة لعمر بن الخطاب في بدا�ة .......

 وال یتداول بینهم. ،خشیة أن �كسد الكتاب ؛�ل هذا من إمالء البیئة وال ترضى عنه،
 ....... طالب:

 �عني لو قال: ولذا لو لم یوجد، و�نما هو دعاء، ،ألن هذا لیس بروا�ة تؤث ر ؛الترضي ،الترضي
: و�ذا قال ،هذا دعاء ،ولو لم یوجد في الكتاب ،صلى هللا علیه وسلم ما تقول: قال رسول هللا �ذا،

؛ ألن ولو لم یوجد في األصل ،�ل هذا ثناء سبحانه، ،تبارك وتعالى ،عز وجل تقول: قال هللا،
 .فیتقید �ه من �اب الروا�ةهذا لیس 

 ....... األولى أن �ستبدل هذا طالب:
" علیه السالم"ال سیما وأن المؤلف ال �سلك مثل هذا تجده یدخل  �ستبدل �الترضي نعم بال شك،

 .مؤلف ابن حجر ما �قول هذا الكالممع أن ال في المتن،
 الصبي.�النسبة أن أ�ا حنیفة ال یرى الز�اة في مال  طالب:

 .نعم
 ....... طالب:
من ناحیة  هو یرى أن الصبي والمجنون غیر مكلفین، ،وال یرد خبر اآلحاد وال شيء ،ال ال

من شرط الصالة  لعدم التكلیف، جب الصالة علیهما؟و لماذا ال ن .فالقلم مرفوع عنهما التكلیف،
 ؟وال توجب الصالة ،فلماذا توجب الز�اة اإلسالم والبلوغ والعقل إلى آخره،

 ....... طالب:
وجوب الز�اة في مال  ال، الجمهور �قولون: �لها أحكام تكلیفیة، ،عند أبي حنیفة الباب واحد

 .ى ما تقدمالصبي والمجنون من �اب ر�ط األسباب �المسببات عل
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صلى هللا -سأل النبي  -رضي هللا عنه-أن العباس « :-رضي هللا عنه-وعن علي " طالب:
رواه الترمذي والحاكم. قال . »فرخص له في ذلك ،في تعجیل صدقته قبل أن تحل -علیه وسلم

 ."هال   ح  قال: وقد اختلف أهل العلم في تعجیل الز�اة قبل م   ،وفي الباب عن ابن عباس :الترمذي
لها لها أو م ح   ؟ م ح 

لها �عني وقت حلولها، لها �عني المكان الذي تحفظ  م ح   فیه.أما م ح 
لها قال:" طالب: ، ورأى طائفة من أهل العلم أن وقد اختلف أهل العلم في تعجیل الز�اة قبل م ح 

 انتهى. ،لها أجزأت عنهعجلها قبل مح   و�ه �قول سفیان، وقال أكثر أهل العلم: إن   ،ال �عجلها
 صلى هللا-أنه «وقد روى الحدیث أحمد وأصحاب السنن والبیهقي وقال: قال الشافعي: روي 

ى ن  وال أدري أثبت أم ال، قال البیهقي: ع   ،»تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل -علیه وسلم
 ؟"ي ر  ت  خ  وهو معتضد �حدیث أبي الب   ،بذلك هذا الحدیث

 نعم.
إنا �نا احتجنا «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن علي " طالب:

 ."»عامیننا العباس صدقة ف  ل  س  فأ  
ل ف نا ل ف نا أ س   .أ س 
قد ورد هذا من طرق و  ،رجاله ثقات إال أنه منقطع ،»نا العباس صدقة عامینف  ل  س  فأ  «" طالب:

 ."تقدم من العباس ز�اة عامین -صلى هللا علیه وسلم-�ألفاظ مجموعها یدل على أنه 
وأنه ال �جوز تأخیر الز�اة  ،التأخیرواإلشكال في  الجمهور على جوازه، ،تعجیل الز�اة على �ل   

وما عدا  ،یتساهلون و�تسامحون في الیوم والیومین والثالثة ،رأس الحولوهو عن وقت حلولها 
 .، واألكثر على المنعذلك مده �عض أهل العلم إلى شهر

�عني واحد علیه مثال  خمسة آالف ز�اة .......  ،طالب: تقسیم الز�اة إلى أقساط �ا شیخ
 ؟ن یوزعهای�البنك یتقوت منه �خشى أنه �جيء نها�ة العام ما ....... قسطه في الشهر مائت

 ؟تأخیرأم لكن تقد�م ، نعم
 .تقد�م ال، طالب:

 تقد�م ال �أس.
 ....... ....... نها�ة الحول طالب:

 .أما التأخیر فال ،تقد�م ال �أس
 �عني یدفع السنة التي ستأتي. طالب:

 .، ال �أس ال �أسنعم
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ولعلهما واقعان مع ا، وهو دلیل على  ،واختلفت الروا�ات هل هو استلف ذلك أو تقدمه" طالب:
مخصوص جوازه  ولكنه ،و�لیه ذهب األكثر �ما قاله الترمذي وغیره ،جواز تعجیل الز�اة

 ."وال �صح من المتصرف �الوصا�ة والوال�ة ،�المالك
 ،ألنه �جب علیه عمل األصلح للیتیم ؛ولي یتیم ال �جوز له أن �عجل الز�اة قبل وقتها نعم،

 .ولیس من األصلح للیتیم أن تقدم الز�اة
، و�نما یدفع الز�اة في وحینئذ  لیس له أن �عجل ،المقصود أن على ولي الیتیم أن �عمل األصلح 

 .وقتها
ا �حدیث " طالب: �ما دلت له  ،»إنه ال ز�اة حتى �حول الحول«واستدل من منع التعجیل مطلق 

 ."األحادیث التي تقدمت
 .أنه ال یلزم ز�اة حتى �حول الحولومعناه 
و�أنه  ،والجواب أنه ال وجوب حتى �حول علیه الحول، وهذا ال ینفي جواز التعجیل" طالب:

صلى هللا -وعن جابر عن رسول هللا  ال قیاس مع النص.كالصالة قبل الوقت، وأجیب أنه 
وقع  ،»لیس فیما دون خمس أواق«، »صدقة لیس فیما دون خمس أواق«قال:  -علیه وسلم
 ."أواقي :في مسلم

 .نعم �جوز هذا وذاك، وأواقي ،أواق
و�جوز في جمعها  ،فإنه جمع أوقیة ،و�الهما صحیح ،وفي غیره �حذفها ،�الیاء" طالب:

 ".�فتح الواو و�سرها »ق ر  من الو  «الوجهان �ما صرح �ه أهل اللغة، 
 �ذا �ا شیخ؟ 

 نعم.
ا، " طالب: �فتح الذال  »ولیس فیما دون خمس ذود ،صدقة«و�سر الراء و�سكانها الفضة مطلق 

ال واحد له من  »من اإلبل«المعجمة وسكون الواو المهملة هي ما بین الثالث إلى العشر، 
 ."�المثلثة مفتوحة  والمیم »التمرولیس فیما دون خمسة أوسق من  ،صدقة«لفظه، 

 .، وضبطت ثمربطت تمرض   نعم، مع أنه مروي التمر، الثمر الثمر،
الحدیث صرح �مفاهیم األعداد التي  رواه مسلم، »صدقة« والمیم،�المثلثة مفتوحة " طالب:

ونصاب الفضة مائتا  ،أنه تقدم أن نصاب اإلبل خمس إذ قد عرفت   ؛سلفت في بیان األنصباء
و�نما ع رف هذا بنفي الواجب فیما دون  ،، وأما نصاب الطعام فلم یتقدموهي خمس أواق   ،درهم

 ."خمسة أوسق أنه �جب في الخمسة �مفهوم النفي
 .إذ ا النصاب ثالثمائة صاع، اومعروف أن الوسق ستون صاع   ،نعم

لیس فیما دون خمسة «: -رضي هللا عنه-وهو من حدیث أبي سعید  ،وله أي لمسلم" طالب:
، وأصل حدیث أبي سعید متفق علیه، »صدقةوال حب «�المثناة الفوقیة  »أوسق من تمر



 
 

  
 

F=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àèF=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àè11J520520===E===E=
=

22 

ا �ما سلف من مفاهیم الحدیث تصر�ح األحادیث إال التمر فلم یتقدم فیه شيء، واألوساق  أ�ض 
فالخمسة األوساق  ،والصاع أر�عة أمداد ،والوسق ستون صاع ا ،جمع وسق �فتح الواو و�سرها

 ي ال �ختلف أر�ع حفنات �كفي  والمد رطل وثلث، قال الداودي: معیاره الذ ،ثمائة صاعثال 
 .الرجل)

 .المتوسط متوسط الخلقة
 ."الذي لیس �عظیم الكفین وال صغیرهما، قال صاحب القاموس �عد حكایته لهذا القول" طالب:

 .اجرب هذا فوجده منضبط  
ا انتهى." طالب: والحدیث دلیل أنه ال ز�اة فیما لم یبلغ هذه  وجر�ت ذلك فوجدته صحیح 

ا ،لطف ا من هللا �عباده ؛ق واإلبل والثمر والتمرالمقادیر من الور   وهو اتفاق في  ،وتخفیف 
وهو قوله: عن سالم بن عبد هللا بن  وأما الثالث ففیه خالف �سبب ما عارضه من: ین.ل  األو  

 »فیما سقت السماء«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عمر عن أبیه عبد هللا بن عمر عن النبي 
منها �إساحة الماء من سقي األنهار الجار�ة التي  »والعیون « ،�مطر أو ثلج أو برد أو طل

سر الراء وتشدید المثناة و�المثلثة �فتح المهملة وفتح  »أو �ان عثر� ا« ،غیر اغتراف له
 ."التحتیة، قال الخطابي: هو الذي �شرب �عروقه؛ ألنه عثر على الماء

الخالف  على �ل   . �ستطیع أن �صل و�عثر على الماء بنفسه من غیر سقي ،عروقه طو�لة ،نعم
 »فیما سقت السماء العشر«لعموم  ؛مع الحنفیة الذین ال یرون النصاب في الخارج من األرض

 ،حمل المطلق على المقیدفعلیه أن �   ،ألنه جاء التحدید والتقلید �خمسة األوساق ؛غیر حدمن 
 .ر ما لم یبلغ النصاب ال ز�اة فیهوهو قول الجمهو 

وذلك حیث الماء قر�ب ا من وجه  ،ألنه عثر على الماء ؛وهو الذي �شرب �عروقه" طالب:
وما ذ�رناه  ،فیصل الماء إلى العروق من غیر سقي، وفیه أقوال أخر ،فیغرس علیه ،األرض
  أقر�ها.

 ."»فیما سقت« :مبتدأ خبره ما تقدم من قوله »العشر«
 .لجار والمجرورمتعلق ا
 ."أو أنه فاعل محذوف أي فیما ذ�ر �جب" طالب:
 نعم. ،العشر
فحاء مهملة السانیة من اإلبل "وفیما سقي �النضح" النضح �فتح النون وسكون الضاد  طالب:

 ."والبقر وغیرها من الرجال
 .واحدة النواضح

ا  »إذا �ان �عال  «وألبي داود من حدیث سالم:  ،رواه البخاري  ،»نصف العشر«" طالب: عوض 
وفي القاموس  ،�ذا في الشرح ،وهو �فتح الموحدة وضم العین المهملة ،»عثر� ا« :عن قوله
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وفسره �أنه �ل نخل وشجر وزرع ال �سقى أو ما سقته السماء وهو النخل  ،أنه ساكن العین
 ،دل عطفه علیه على التغایر »سقي �السواني أو النضح االعشر وفیم«الذي �شرب �عروقه، 

وأن السواني المراد بها الدواب، والنضح ما �ان �غیرها �نضح الرجال �اآللة، والمراد من الكل 
 ."»نصف العشر«ما �ان سقیه بتعب وعناء 

وأما ما ال �لفة  ،نعم ما �ان سقیه �مؤونة و�لفة من صاحبه فإنه تخفف علیه الز�ة إلى النصف
وما سقي �مؤونة و�لفة ومشقة  فیكون الواجب العشر، ،فیه وال مؤونة فإنه تضاعف علیه الز�اة
ر ما تقدم و�هذا یتقر  ،الز�اةفدل على أن المشقة تخفف  ودون مؤونة فإن فیه ثالثة أر�اع العشر،

 .في ز�اة بهیمة األنعام
و�ین ما سقي �ماء السماء  وهذا الحدیث دل على التفرقة بین ما سقي �السواني" طالب:

ا من هللا  ؛فنقص �عض ما �جب ،وهو ز�ادة التعب والعناء ،وحكمته واضحة ،واألنهار رفق 
 ."على ما ذ�راألرض و�ثیره الز�اة تعالى �عباده، ودل على أنه �جب في قلیل ما أخرجت 

 .، لكن هو مقید �ما تقدمنعم مذهب أبي حنیفة
 واختلف العلماء في الحكم في ذلك. ،وهذا معارض �حدیث جابر وحدیث أبي سعید" طالب:

وأنه ال ز�اة فیما لم یبلغ الخمسة  ،ص لحدیث سالمفالجمهور أن حدیث األوساق مخص   
 ،بل � عمل �عمومه ،وذهب جماعة منهم ز�د بن علي وأبو حنیفة إلى أنه ال �خص ،األوساق

 ."والحق مع أهل القول األول ،فیجب في قلیل ما أخرجت األرض و�ثیره
 .و�ن �ان على ما مشى علیه تخصیص فالقول قول أبي حنیفة

أم فیخص العام �الخاص  ،المسألة من �اب التخصیص والعموم والخصوصإذا �انت  ،لحظة 
 ؟ما �خص

 ....... �خص طالب:
 الفرق بینهما؟ ما و�ذا �ان من �اب التقیید؟

أم الحكم واحد  ،حكمهأم �ختلف  هل العام حكمه حكم الخاص أو �ختلف؟ أوال   خاص، :هو قال 
 ؟�ختلف
 ....... طالب:

حتى عند  ،فذ�ر الخاص �حكم موافق لحكم العام ال �قتضي التخصیص اإذا �ان الحكم واحد  
وفي العام  ،لكن عندنا في الخاص نفي �كون من �اب العنا�ة واالهتمام �شأن الخاص، ،الجمهور

إنه  :أو قلنا ،وهو تقلیل لألوصاف ،إنه تقیید :وعلى �ل سواء قلنا فالحكم مختلف، ،إثبات
و�ن رأینا  وهو أن �حمل المطلق على المقید، ،فالقول قول الجمهور ،وهو تقلیل لألفراد ،تخصیص

  ؟وعرفنا الفرق  ،عرفنا القاعدة فیخص �ه، ،إن الخاص مقدم على العام :أنه في األفراد قلنا
 .......طالب: 
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 نعم؟
 ....... طالب:
الخاص ما  :قلنا، »صدقةفي خمسة أوسق « :وقال »فیما سقت السماء العشر« :لو قال

لیس « :وقال ،»فیما سقت السماء العشر«: لكن قال ،ألن الحكم واحد موافق ؛�خصص العام
 .، و�خص �ه العاموحینئذ  �قدم الخاص ،فالحكم مختلف ،»فیما دون خمسة أوساق صدقة

�ما ورد  ،ألن حدیث األوساق حدیث صحیح ورد لبیان القدر الذي تجب فیه الز�اة" طالب:
، ولم �قل أحد: إنه �جب في »في الرقة ر�ع العشر« :لبیان ذلك مع ورود ؛حدیث مائتي الدرهم

قلیل الفضة و�ثیرها الز�اة، و�نما الخالف هل �جب في القلیل منها إذا �انت قد بلغت النصاب 
 ."كما عرفت

 .القدر الزائد على النصاب
إال لبیان أن هذا الجنس تجب فیه  »ع العشرفي الرقة ر�«وذلك ألنه لم یرد حدیث " طالب:

فیما « :فكذا هنا قوله ،ن له �مائتي درهمیالز�اة، وأما قدر ما �جب فیه فمو�ول إلى حدیث التبی
أي في هذا الجنس �جب العشر، وأما بیان ما �جب فیه فمو�ول إلى  »سقت السماء العشر

ا قوله في الحدیث:  ،حدیث األوساق �أنه  ،»لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة«وزاده إ�ضاح 
�ما ورد ذلك في قوله:  ،»فیما سقت السماء ر�ع العشر«ما ورد إال لدفع ما ی توهم من عموم 

، ثم إذا تعارض العام والخاص �ان العمل »رق صدقةولیس فیما دون خمسة أواقي من الو «
 ."فإنه أظهر األقوال في األصول ،�ما هنا ،�الخاص عند جهل التار�خ

 .نعم
 .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 


