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فرض رسول «: و�ونها تضاف إلى الفطر المسبب إلى سببه،والسبب الفطر فهو من �اب إضافة 
والفطر التام من صوم الفر�ضة شهر رمضان الذي  ،هي لمناسبة إتمام الشهر »هللا صدقة الفطر

فسببها تمام الصیام  فهذه من �اب شكر النعمة على من أكمل العدة، ،هو ر�ن من أر�ان اإلسالم
 انتبهوا �ا إخوان، فالسبب الفطر، إضافة المسبب إلى سببه،فهذا من �اب  والفطر من رمضان،

وعرفنا أن صدقة  فالسبب على هذا الفطر، إن هذه من �اب إضافة المسبب إلى سببه، :قلنا
والقاعدة أن ما له سبب ووقت ال �جوز  ووقت وجوب، ،سبب وجوب ولها وقت، ،الفطر لها سبب

 والخالف فیما بینهما. ،و�جوز فعله �عدهما ،فعله قبل الوقت والسبب
 القاعدة �ا شیخ .......طالب: 

 ،و�جوز فعله �عدهما ،القاعدة أن ما �ان له سبب وجوب ووقت وجوب أنه ال �جوز فعله قبلهما
  ؟إن الفطر هنا سبب الوجوب أو وقت الوجوب :وقلنا والخالف فیما بینهما،

واإلضافة سببیة أن الفطر سبب  ،سببهمقتضى �الم الشارح أن هذا من �اب إضافة المسبب إلى 
 وقت الوجوب متى؟ الوجوب،
 .......طالب: 

 ؟الوقت یتقدم السبب اآلن أیهما الذي تقدم السبب أو الوقت؟
 .......طالب: 

سبب  ووقت وجوب، ،دم المتعة والقران له سبب وجوب :إذا قلنا السبب یتقدم الوقت بال شك،
 ووقت الوجوب یوم النحر، ،واإلحرام بهما �النسبة للقارن  ،تمتعالوجوب اإلحرام �الحج �النسبة للم

 .......طالب: 
 .نعم

 .......طالب: 
 ووقت الوجوب یوم النحر، ،�النسبة للقارن  او�هما مع   ،نعم سببه اإلحرام �الحج �النسبة للمتمتع

و�جوز �عد  ،ال �جوز دفعها قبل السبب قبل الیمین ،ووقتها الحنث ،كفارة الیمین سببها الیمین
 ،و�جوز �عدهما ،�ل شيء له سبب ووقت ال �جوز قبلهما والخالف فیهما بینهما، ،االحنث اتفاق  

 .فهنا مقتضى �المه أن الفطر هو سبب الوجوب .اوالخالف فیما بینهم
 .......طالب: 

  ؟ماذا 
 .......طالب: 

 الوجوب؟إذ ا ما وقت 
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 .......طالب: 
 .»ثم أتیت الذي هو خیر ،إال �فرت عن �میني«

 .نعمطالب: 
ا، �له  ،ورد هذا وهذا ،»ثم �فرت عن �میني ،إال أتیت الذي هو خیر«ورد  وورد العكس أ�ض 

إال �فرت عن «ولهذا من �قول �جواز تكفیرك قبل الحنث مستنده الروا�ة في الصحیح  وارد،
لكن عندنا اإلشكال  ال �جوز مستنده الروا�ة األخرى، :ومن �قول، »�میني ثم أتیت الذي هو خیر

 فیما عندنا.
 .......طالب: 

  ؟ماذا
  .......طالب: 

والفطر �كون �غروب الشمس �إكمال  ،ن سبب الوجوب الفطرإإذا قلنا على مقتضى �المهم 
إن  :أو نقول ووقته �عد صالة الفجر وقبل صالة العید، ،العدة لیلة عید الفطر هذا سبب الوجوب

  وقت الوجوب طلوع الفجر من یوم النحر؟
إن سبب  :و�ذا قلنا والیوم یدخل �طلوع الصبح، ،»أغنوهم عن الصدقة في هذا الیوم«: ألنه �قول

 �إتمام الصیام، ،ووقت الوجوب �كون �إتمامه ،الوجوب الصیام وقد انعقد سببه بدخول الشهر
وعلى هذا ال �جوز تقد�م صدقة الفطر على دخول  وذلك �كون �غروب الشمس لیلة عید الفطر،

وعلى �ل القواعد التي  والخالف فیما بینهما. ،او�جوز �عد غروب الشمس اتفاق   ،رمضان
ولذا عند  ولیست �لیة، ،القواعد التي تذ�ر قواعد أغلبیة ولیست �لیة، ،یذ�رونها قواعد أغلبیة
 ة الجمعة سبب الوجوب ووقت الوجوب؟الحنابلة �النسبة لصال

 .طلوع الشمسطالب: 
 سبب الوجوب؟

 .طلوع الشمسطالب: 
 ؟هو السبب

 .طلوع الفجر....... طالب: 
 ووقت الوجوب؟

 ....... طلوع الشمس....... طالب: 
أول وقت صالة  ،ألن أول وقتها ؛و�جیزون فعلها �عد السبب وقبل الوقت وفیه وقت، ،فیه سبب

بینما دم المتعة والقران ال �جوز قبل وقت  ،العید عندهم وآخر وقتها آخر وقت صالة الظهر
 .�جوز أن تذ�ح دم المتعة والقران قبل یوم النحر ،و�جوز عند الشافعیة ،الوجوب عندهم



 
 

  
 

F=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àèF=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àè11J537537===E===E=
=

4 

و�وجد  ،یوجد في أفرادها ما �قول �ه الحنابلة ولیست قواعد �لیة، ،المقصود أن هذه قواعد أغلبیة
 .، ولیست �لیةفهي قواعد أغلبیة والعكس، ،و�قوله الشافعیة ،في أفرادها ما �منعه الحنابلة

 .......طالب: 
وأن سبب  ،لكن هنا مقتضى �المهم أن اإلضافة سببیة قبل غروب الشمس بیوم أو یومین نعم،

وقت  :ألنهم �قولون  ؛وعلى مقتضى القواعد ال �ستقدمها قبل غروب الشمس ،الوجوب الفطر
ومن ولد �عد غرو�ها ال  ،لد قبل غروب الشمس لزمته ز�اة الفطرفمن و   ،الوجوب غروب الشمس

غ أو اشترى العبد أو أو بل ،ومثله لو أسلم الكافر قبل غرو�ها أو �عد غرو�ها فطر،تلزمه ز�اة ال
 .ما أشبه ذلك

 -صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا «قال:  -رضي هللا عنهما-عن ابن عمر "طالب: 
من تمر أو صاع ا  اصاع  «ن صب على التمییز أو بدل من ز�اة، بیان لها  »ز�اة الفطر صاع ا

من شعیر على العبد والحر والذ�ر واألنثى والصغیر والكبیر من المسلمین وأمر بها أن تؤدى 
 ."متفق علیه. »قبل خروج الناس إلى الصالة

وأن ز�اة  ،وهذا قول جمیع العلماء ،�عني أوجب فرض ،-صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا 
وهذا یدل على أن  ،�معنى قدر »فرض« :ومن �قول �أنها سنة �قول كر،الفطر واجبة على من ذ  

ألن الصحابي  ؛الفرض والواجب �معنى واحد و�ال لزم الحنفیة أن �قولوا �أن ز�اة الفطر فرض
إنها  :بل �قولون  ،وهم ال �قولون �أنها فرض ،-صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا : قال

 ؛�قولون واجبة ،-صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا : الصحابي �قول واجبة ولیست �فر�ضة،
وعلى هذا المرجح قول الجمهور أنه ال  لم تثبت بدلیل قطعي عندهم، ،ألنها ثبتت بدلیل ظني

 .فرق بین الفرض والواجب
هل  »فرضت«، »فرضت الصالة ر�عتین ر�عتین فأقرت صالة السفر وز�د في الحضر« ومثله: 

  معناها وجبت؟
وحینئذ  �جوز  درت،ق  : وعند الجمهور بون القصر،وجولذا ی ،عند الحنفیة نعم معناها وجبت

  وعلى �ل حال النظائر �ثیرة. القصر واإلتمام عندهم،
 من شعیر امن تمر أو صاع   اصدقة الفطر صاع   -صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا 

ا على اإلجمال ا �الز�یب واألقط، ،صحت الروا�ة �الطعام أ�ض  أما الحنطة على وجه  صحت أ�ض 
على الصغیر والكبیر ذ�ر وأنثى « الخصوص فلم تثبت فیها روا�ة �ما قرر ابن حجر وغیره،

و�ن �ان األكثر ال  ،وظة عن �عض الرواة الثقاتوهذه ز�ادة محف ،»الحر والعبد من المسلمین
وأنها ز�ادة من ثقة ال  ،والصواب أنها محفوظة ،إن هذه الز�ادة شاذة :ولذا قال �عضهم یذ�رها،

وعلى هذا ز�اة الفطر خاصة �المسلمین سواء �ان المخرج أو المخرج  تنافي ما یرو�ه األكثر،
 .ا�ان أو �افر   ا�قولون �أن ز�اة الفطر تلزم في العبد مسلم   للحنفیة الذین اخالف   عنه،
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قال  فإنه �معنى ألزم وأوجب. »فرض«الحدیث دلیل على وجوب صدقة الفطر لقوله: "طالب: 
لداود و�عض الشافعیة فإنهم قائلون:  و�أنه ما علم فیها الخالف   ،إسحاق هي واجبة �اإلجماع

 ."�أن المراد قدر »فرض«وتأولوا  ،إنها سنة
وقد �قول النووي في مثل هذه  قبلهم، إسحاق یلزم �قول داود و�عض الشافعیة أو هو قبلهم؟

، لكن ال �عتد نعم �عتد �قول �عض الشافعیة ألنه ال �عتد �قول داود، ؟لماذا ،إنه إجماع :الصورة
 .بداود

ا هذا التأو�ل �أنه خالف الظاهر.ورد "طالب:   ؛ثم نسخت �الز�اة ،وأما القول �أنها �انت فرض 
�صدقة الفطر قبل  -صلى هللا علیه وسلم-أمرنا رسول هللا عبادة: سعد بن لحدیث قیس بن 

ألن الحدیث فیه  ؛فهو قول غیر صحیح ،فلما نزلت الز�اة لم �أمرنا ولم ینهنا ،أن تنزل الز�اة
ل    ،مجهول راو    ."م صحته فلیس فیه دلیل على النسخولو س 
الحتمال االكتفاء �األمر األول الفرض األول ما یلزم للنص في �ل حادثة حادثة على  ؛نعم

 .جو�ها مع تقدم ما یدل على الوجوبو 
ألن عدم أمره لهم �صدقة الفطر ثانی ا ال �شعر �أنها  ؛فلیس فیه دلیل على النسخ"طالب: 
على عموم وجو�ها على  والحدیث دلیل وال یرفعه عدم األمر. ،فإنه �كفي األمر األول ،نسخت

العبید واألحرار الذ�ور واإلناث صغیر ا و�بیر ا غنی ا وفقیر ا، وقد أخرج البیهقي من حدیث عبد هللا 
أدوا صاع ا من قمح عن �ل إنسان ذ�ر ا أو أنثى «بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد هللا مرفوع ا: 

 ."»أو مملوكحر صغیر أو �بیر غني أو فقیر 
شرعت  فكیف نوجبها على الفقیر؟ ،رعت لمواساة الفقراءز�اة الفطر إنما ش   :قد �قول قائل ،نعم

  فكیف نلزم بها الفقیر؟ ،»أغنوهم عن السؤال في ذلك الیوم« ؛ز�اة الفطر مواساة
 .......طالب: 

 نعم.
 .......طالب: 

قوته وقوت من �مونه في على أنه �شترط أن تكون فاضلة عن  والفقیر صائم، هي طهرة للصائم،
 .ذلك الیوم
 ."»وأما الفقیر فیرد هللا علیه أكثر مما أعطى ،أما الغني فیز�یه هللا«"طالب: 

 بال شك نعم.
قال المنذري في مختصر السنن: في إسناده النعمان بن راشد ال �حتج �حدیثه، نعم ": طالب

 ."من �قول: إنه ال �ملك، ومن �قول: إنه �ملك تلزمهالعبد تلزم مواله عند 
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وعلى هذا ز�اة الفطر  وعند اإلمام مالك أنه �ملك، ،والجمهور على أن العبد ال �ملك �التملیك
وأما عند الجمهور فهي تلزم  ،ل  كألنه �ملك فیخرجها من ملكه مما م   ؛�النسبة للمملوك تلزمه هو

 .لدیده �ما تلزم ز�اة الزوجة والو س
أدوا « :یلزم زوجها والخادم مخدومه والقر�ب من تلزمه نفقته لحدیث و�ذلك الزوجة"طالب: 

ولذلك وقع الخالف  ،و�سناده ضعیف ،أخرجه الدارقطني والبیهقي ،»صدقة الفطر عمن تمونون 
وأما الصغیر فتلزم في ماله إن �ان له مال �ما  في المسألة �ما هو مبسوط في الشرح وغیره.

و�ن لم �كن له مال لزمت م نفقه �ما �قول الجمهور، وقیل: تلزم األب  تلزمه الز�اة في ماله.
ا، وقیل: ال تجب لغو والرفث وطعمة  ألنها شرعت طهرة  للصائم من ال ؛على الصغیر أصال   مطلق 

 ."یأتيسللمساكین �ما 
 .رد على هذا القول الصغیر والكبیرلكن الحدیث 

فال �قاومه تصر�ح حدیث ابن عمر �إ�جابها على  ،وأجیب �أنه خرج على األغلب"طالب: 
ا دال على أنه �جب صاع على �ل إنسان من التمر والشعیر وال خالف في  ،الصغیر، وهو أ�ض 

قوله في الحدیث من المسلمین ألئمة الحدیث �الم طو�ل فصاع ا من ز�یب،  :ذلك، و�ذلك ورد
حدیث إال أنها على �ل تقدیر ز�ادة من عدل ألنه لم یتفق علیها الرواة لهذا ال ؛في هذه الز�ادة

 ."و�دل على اشتراط اإلسالم في وجوب صدقة الفطر ،فتقبل
فإنها تكون مقبولة وروا�ة والز�ادة من الثقة ما لم تكن منافیة لروا�ة األكثر  نعم هي ز�ادة من ثقة،

 .األحفظ
جب على الكافر عن وأنها ال ت ،و�دل على اشتراط اإلسالم في وجوب صدقة الفطر"طالب: 

نفسه وهذا متفق علیه، وهل �خرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال الجمهور: ال، وقالت 
لیس على المسلم في عبده صدقة إال صدقة «مستدلین �حدیث  ،الحنفیة وغیرهم: تجب

مخصص  »عبده«فعموم قوله:  ،، وأجیب �أن حدیث الباب خاص �قضى �ه على العام»الفطر
 ."صفة للمخرجین »إن من المسلمین«وأما قول الطحاوي:  ،»من المسلمین«�قوله: 

 نعم. یرده،
 ."ال للمخرج عنهم فإنه �أ�اه ظاهر الحدیثصفة للمخرجین "طالب: 

 بال شك.
فدل على أن صفة اإلسالم ال  ،فإن فیه العبد و�ذا الصغیر وهم ممن �خرج عنهم"طالب: 

، »على �ل نفس من المسلمین حر أو عبد« :�ؤ�ده حدیث مسلم بلفظو  ،تختص �المخرجین
یدل على أن المبادرة بها هي  »وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة« :وقوله

من وصارت صدقة   ،وخرجت عن �ونها صدقة فطر ،فلو أخرها عن الصالة أثم ،المأمور بها
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أغنوهم عن الطواف في «والبن عدي والدارقطني �إسناد ضعیف  و�ؤ�د ذلك قوله ،الصدقات
 ."»هذا الیوم

 سبب ضعفه؟ما 
ألن فیه محمد بن  ؛والبن عدي والدارقطني أي من حدیث ابن عمر �إسناد ضعیف"طالب: 

 ."عمر الواقدي
 .، متروكنعم شدید الضعف

الطواف في األزقة واألسواق لطلب المعاش في هذا الیوم أي أغنوهم أي الفقراء عن ": طالب
 ."و�غناؤهم �كون �إعطائهم صدقته أول الیوم ،یوم العید

 نعم.
صلى هللا -قال: �نا نعطیها في زمن النبي  -رضي هللا عنه-لخدري وعن أبي سعید ا"طالب: 

صاع ا من طعام، أو صاع ا من تمر، أو صاع ا من شعیر، أو صاع ا من ز�یب.  -علیه وسلم
قال أبو سعید: أما أنا فال أزال أخرجه �ما �نت  ،أو صاع ا من أقطمتفق علیه. وفي روا�ة: 
 ."-علیه وسلمصلى هللا -أخرجه في زمن رسول هللا 

 .والناس بنصف صاع من سمراء الشامو�ن اكتفى معاو�ة ، �امال   ا�عني صاع  
ا إال صاع ا."طالب:  قال: �نا نعطیها  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعید  وألبي داود: ال أخرج أبد 

 ،أو صاع ا من تمر ،صاع ا من طعام -صلى هللا علیه وسلم-أي صدقة الفطر في زمان النبي 
 .أو صاع ا من أقط للبخاري:متفق علیه، وفي روا�ة  ،أو صاع ا من ز�یب ،أو صاع ا من شعیر

وال خالف فیما ذ�ر أنه  وهو لبن مجفف �ا�س مستحجر � طبخ، �ما في النها�ة. ،الهمزة�فتح 
 ،فإنه أخرج ابن خز�مة عن سفیان عن ابن عمر ،و�نما الخالف في الحنطة ،�جب فیه صاع

عدل الناس نصف صاع ب ر �صاع شعیر، وذلك أنه لم �أت نص في  أنه لما �ان معاو�ة  
الحنطة أنه � خرج فیها صاع، والقول �أن أ�ا سعید أراد �الطعام الحنطة في حدیثه هذا غیر 

  �ما حققه المصنف في فتح الباري. ،صحیح
، -صلى هللا علیه وسلم- نعلم في القمح خبر ا ثابت ا �عتمد علیه عن النبي قال ابن المنذر: ال

ولم �كن البر في المدینة ذلك الوقت إال الشيء الیسیر منه، فلما �ثر في زمن الصحا�ة رأوا 
فغیر جائز أن �عدل عن قولهم إال  ،وهم األئمة ،أن نصف صاع منه �قوم مقام صاع من شعیر

 ."إلى قول مثلهم
رضي هللا -بدلیل مخالفة أبي سعید  ،هذا لیس �إجماع من الصحا�ة لیس �إجماع منهم هذا، لكن
 .-رضي هللا عنه-في فعل أبي سعید  وال شك أن االحتیاط ،-عنه

قال أبو سعید: أما أنا  :قال الراوي  :وال �خفى أنه قد خالف أبو سعید �ما �فیده قوله"طالب: 
، -صلى هللا علیه وسلم-�ما �نت أخرجه في زمان رسول هللا  ،أي الصاع ،فال أزال أخرجه
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ا إال صاع ا أي من أي قوت، أخرج ابن خز�مة  ،وألبي داود عن أبي سعید: ال أخرج أبد 
ج على وقد ذ كر عند صدقة رمضان فقال: ال أخرج إال ما �نت أخر  ،والحاكم: قال أبو سعید

أو صاع ا من  ،أو صاع ا من حنطة ،صاع ا من تمر -صلى هللا علیه وسلم-عهد رسول هللا 
أو صاع ا من أقط، فقال له رجل من القوم: أو م دین من قمح؟ قال: ال، تلك فعل معاو�ة  ،شعیر

 ،محفوظلكنه قال ابن خز�مة: ذ�ر الحنطة في خبر أبي سعید غیر  وال أعمل بها. ،ال أقبلها
 ."وال أدري ممن الوهم

 .»من طعام اصاع  « نعم الثابت اللفظ المجمل الذي �شمل الحنطة وغیرها هو:
ألنه فعل  ؛وفیه نظر ،وقال النووي: تمسك �قول معاو�ة من قال �المدین من الحنطة"طالب: 
 ."أبو سعید وغیره وقد خالفه فیه ،صحابي

 طالب: ............طالب: ............

 نعم؟
 .......طالب: 
 .ما �طعم إن �ان حنطة أو غیر حنطةالطعام أصله فی ال ال، ،ما یلزم
وأعلم �حال  ،من الصحا�ة ممن هو أطول صحبة  منهوقد خالفه فیه أبو سعید وغیره "طالب: 
صلى -، وقد صرح معاو�ة �أنه رأي رآه ال أنه سمعه من النبي -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 ."-هللا علیه وسلم
 .-رضي هللا عنه-نعم اجتهاد منه 

ا أو معتمر ا "طالب:  كما أخرجه البیهقي في السنن من حدیث أبي سعید: أنه قدم معاو�ة حاج 
فكان فیما �لم �ه الناس أنه قال: إني أرى مدین من سمراء الشام  ،فكلم الناس على المنبر

 ."فقال أبو سعید ،تعدل صاع ا من تمر، فأخذ بذلك الناس
أداه اجتهاده �ما أدى االجتهاد  -رحمه هللا-أبو حنیفة  ،للمعادلة بین الحنطة و�ین التمر تقو�م

لعل  خرج،أبو حنیفة أداه اجتهاده أن القیمة ت   ن �عدالن الصاع،االمد -رضي هللا عنه-معاو�ة 
ما دام أن االجتهاد دخل هذه المسألة فلیدخل  مستند قول أبي حنیفة اجتهاد معاو�ة السابق،

إذا �ان الصاع من أي نوع من أنواع  :قد �قول في وقت من األوقات �أوسع مما صنعه معاو�ة،
قد  المد الواحد من التمر الجید السكري مثال  أو الخواص أو غیره؟ ئ فلماذا ال �جز  ،ائ  التمر مجز 
وتوسع أبو حنیفة في هذا االجتهاد فقال  ،ما دام دخل االجتهاد في هذه المسألة :�قول قائل

 والجمهور على عدم إجزائها. ،�إجزاء القیمة
 .......طالب: 
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 اصاع  «: الرسول قال األصل الصاع من أي طعام �ان، وال شك أنه قول مرجوح، اجتهاد منه،
و�ن �ان  ،فال �عدل عنه إلى قول معاو�ة ،وسمراء الشام من الطعام والحنطة منه، ،»من طعام
 مجمال .
 مستند أبي حنیفة .......طالب: 

ي الز�اة للعروض األمر الثاني جواز إخراج القیمة حتى ف األصل في هذا أنه دخلها اجتهاد،
 .واألموال وغیرها

صر�ح أنه : أما أنا فال أزال أخرجه، الحدیث المذ�ور في الكتاب، فهذا فقال أبو سعید"طالب: 
-معاو�ة، قال البیهقي �عد إیراد أحادیث في الباب ما لفظه: وقد وردت أخبار عن النبي  يرأ

وال �صح شيء من  ،ووردت أخبار في نصف صاع ،في صاع من بر -صلى هللا علیه وسلم
 ."انتهى ،ذلك، وقد بینت علة �ل واحد منها في الخالفیات

 ؟وصلماذا  طبع منه عدة أجزاء خمسة أو ستة، -رحمه هللا-الخالفیات �تاب �بیر للبیهقي 
 .......طالب: 

 ؟بع من الخالفیات�م ط   أكثر أكثر، ،ال ال
 .ثالثةطالب: 

 أنا أدري أن الثالثة قد�مة ........ ما أدري �هللا، فقط،
 -صلى هللا علیه وسلم-فرض رسول هللا " :قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس "طالب: 

فمن  ،وطعمة  للمساكین ،الواقع منه في صومه ".الفطر طهرة  للصائم من اللغو والرفثز�اة 
ومن أداها �عد الصالة فهي صدقة من  ،أداها قبل الصالة أي صالة العید فهي ز�اة مقبولة

 ،فیه دلیل على وجو�ها لقوله: فرض .وصححه الحاكم ،الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه
 ."ى أن الصدقات تكفر السیئاتودلیل عل، سلفكما 

، �ما ال شك أن فعل الحسنات یذهب السیئات طهرة للصائم لما قد �قع في صیامه من الخلل،
} :قال هللا سبحانه وتعالى ی  ئ ات  ن ات  ی ذ ه ب ن  الس  فمثل هذه الصدقة من ]، 114[هود:  {إ ن  ال ح س 

 .، وهي مندرجة تحت اآل�ة �غیرهاالحسنات
فقیل: تجب من فجر  ،وأن وجو�ها مؤقت ،ودلیل على أن وقت إخراجها قبل صالة العید"طالب: 

وقیل: تجب من غروب آخر یوم من  ،»أغنوهم عن الطواف في هذا الیوم« :أول شوال لقوله
وفي جواز  عمال  �الدلیلین. ؛وقیل: تجب �مضي الوقتین ،»طهرة  للصائم« :رمضان لقوله

منهم من ألحقها �الز�اة فقال: �جوز تقد�مها ولو إلى عامین، ومنهم من قال:  ،أقوالتقد�مها 
 ."ألن لها سببین ؛�جوز في رمضان ال قبله

 سبب الوجوب.نعقاد نعم ال
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الصوم واإلفطار، فال تتقدمهما �النصاب والحول، وقیل: ال ت قدم على  ألن لها سببین:"طالب: 
 ."وقت وجو�ها إال ما �غتفر �الیوم والیومین

 .ابن عمر وغیره ؛�ما ثبت عن الصحا�ة ،كالیوم والیومین
 ،دلیل على اختصاصهم بها »طعمة  للمساكین« :وفي قوله وأدلة األقوال �ما ترى."طالب: 

 ."و�لیه ذهب جماعة من اآلل
 .لغیرهم من مصارف الز�اة الثمانیة�عني مساكین فقط، ال تجوز 

 ؛واستقواه المهدي ،تصرف في الثمانیة األصناف ،وذهب آخرون إلى أنها �الز�اة"طالب: 
} لعموم ق ات  د  ]، والتنصیص على �عض األصناف ال یلزم منه 60[التو�ة:  {إ ن م ا الص 

 ."التخصیص
فإن « إلى الیمن قال له: -علیه الصالة والسالم-�ما في حدیث معاذ حین �عثه النبي  ،نعم

 ،»أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد إلى فقرائهم
 .عدم من سواهمالتنصیص على الفقراء ال �قتضي 

حدیث معاذ:  ولم �قل أحد بتخصیص مصرفها، ففي ،فإنه قد وقع ذلك في الز�اة"طالب: 
 .»وأردها في فقرائكم ،أمرت أن آخذها من أغنیائكم«

 :�اب صدقة التطوع
سبعة �ظلهم هللا «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة  

وشاب  ،اإلمام العادل« :في تعداد السبعة وهم -فذ�ر الحدیث- »في ظله یوم ال ظل إال ظله
ورجالن تحا�ا في هللا اجتمعا  ،ورجل قلبه معلق �المساجد ،-عز وجل-نشأ في عبادة ر�ه 

نصب وجمال فقال: إني أخاف هللا، ورجل ذ�ر ورجل دعته امرأة ذات م ،علیهوتفرقا على ذلك 
رجل تصدق �صدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق و « :، وفیه»هللا خالی ا ففاضت عیناه

  متفق علیه. ،»�مینه
و�دل  ،قیل: المراد �الظل الحما�ة والكنف، �ما �قال: أنا في ظل فالن، وقیل: المراد ظل عرشه

و�ه  ،»سبعة �ظلهم هللا في ظل عرشه« :له ما أخرجه سعید بن منصور من حدیث سلمان
 ."جزم القرطبي

�ما یدل علیه إطالق أكثر  -سبحانه وتعالى-على �ل اللفظ محتمل ألن �كون الظل هلل 
المراد ظل العرض �ما جاء في روا�ة  :وقال �ه جمع من السلف، ومنهم من قال ،الروا�ات

 .ذا االختالف ساغ القول �أیهماجد مثل هو�ذا و   سعید،
 .......طالب: 

 .سبحانه وتعالى فهو على ما یلیق �جاللهعلى �ل إذا أثبتنا الظل هلل 
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مبالغة  ،أخفى بلفظ الفعل الماضي حال بتقدیر قد، وقوله حتى ال تعلم شماله :وقوله"طالب: 
 ."وتبعید الصدقة عن مظان الر�اء، و�حتمل أنه على حذف مضاف ،في اإلخفاء

 .حكموا �أنها مقلو�ة »تعلم �مینه ما تنفق شمالهال حتى « جاء في روا�ة عند مسلم:
أي عن شماله، وفیه دلیل على فضل إخفاء الصدقة  و�حتمل أنه على حذف مضاف"طالب: 

وأنه �حرس سره عن داعیة  ،على إبدائها إال أن �علم أن في إظهارها ترغیب ا للناس في االقتداء
} وقد قال تعالى: ،الر�اء ي 

ق ات  ف ن ع م ا ه  د   ."]271[البقرة:  {إ ن  ت ب د وا الص 
ووجد من �قتدي �ه فال شك أن اإلعالن أولى عند  ،ولم �خش الر�اء ،منت المفسدةنعم إذا أ  

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها «: ولذا جاء الحدیث الداعي إلیه من االقتداء،
ال شك أن له  ،وهو البادئ بهذه السنة ،فإذا طمع اإلنسان �أن �كون هو السان  ، »إلى یوم القیامة

شك  الفخشي الر�اء أو لم �كن هناك سبب إلعالنها وأما إذا  من األجر أضعاف ما لو أسرها،
 .أن اإلخفاء أقرب إلى اإلخالص

حیث جعله  ،فال � ظن أنها خاصة �النافلة ،والصدقة في الحدیث عامة للواجبة والنافلة"طالب: 
 ."المصنف في �ابها

صدقة التطوع نعم �عني �ون هذا الحدیث في �اب صدقة التطوع ال �عني أن المراد �الحدیث في 
 .الحدیث شامل ال، ،إخفاء صدقة التطوع

 ."»ورجل تصدق«واعلم أنه ال مفهوم �عمل �ه في قوله: "طالب: 
بل جاء عدد  ،�ما أنه ال مفهوم للعدد الحكم واحد، »النساء شقائق الرجال« بل المرأة في حكمه:

�لها خصال من فعلها فهو في ظل  ،وأوصلها �عضهم إلى السبعین �السیوطي ،آخر أو أعداد
 ،وللحافظ ابن حجر رسالة اسمها الخصال الموصلة إلى الظالل أو في ظل عرشه، ،هللا

 .ا من ثالثین خصلةقر�هوابن حجر في فتح الباري  ،وللسیوطي رسالة أخرى 
 .......طالب: 

ألن اإلخفاء أفضل إذا لم �كن هناك من �قتدي  ؛�كون الداعيلكن حیث ال  آخرها أفضل، ،ال
و�عمل �عمله فیكون له مثل أجره إلى یوم القیامة ال شك أن  ،أما إذا �ان هناك من �قتدي �ه �ه،

، فالمتعین أما إذا وجد الر�اء فال �عدله شيء أضعاف مضاعفة مع أمن المفسدة مع أمن الر�اء،
 .اإلخفاء
ا للعدد فقد وردت خصال أخرى تقتضي  فإن المرأة"طالب:  �ذلك إال في اإلمامة، وال مفهوم أ�ض 

وزاد علیها الحافظ السیوطي حتى  ،وأبلغها المصنف في الفتح إلى ثمان وعشر�ن خصلة   ،الظل
ثم لخصها في �راسة سماها: بزوغ الهالل في الخصال  ،وأفردها �التألیف ،سبعین أبلغها إلى

 ."المقتضیة للظالل
 نعم.
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كل امرئ «�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول هللا "طالب: 
أعم من صدقته الواجبة والنافلة حتى �فصل بین الناس.  ،أي یوم القیامة »في ظل صدقته

 ."وأما �ونه في ظلها فیحتمل الحقیقة ،رواه ابن حبان والحاكم، فیه حث على الصدقة
�ما أنها توزن في  ،جسم له ظل �ستظل �ه صاحبها وهي أن تأتي الصدقة قیقة،وال مانع من الح

 .فال مانع من إرادة الحقیقة وال یوزن إال المحسوسات، ،المیزان
أو المراد في  ،وأنها تأتي أعیان الصدقة فتدفع عنه حر الشمس ،فیحتمل الحقیقة"طالب: 

تكون توفیة  لصدقة الفرض إن و جدت في اآلخرة ومن فوائد صدقة النفل أنها  كنفها وحمایتها.
 ."ناقصة  

 .فل نوافل العبادات مكملة للفرائضكسائر النوا
فإن  ،وانظروا في ز�اة عبدي« :كما أخرجه الحاكم في الكنى من حدیث ابن عمر وفیه"طالب: 

كان ضیع منها شیئ ا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة  من صدقة لتتموا بها ما نقص من 
 ."وذلك برحمة هللا وعدله ،فرائض هللامن فیؤخذ ذلك  ،»الز�اة
 نعم.

قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعید الخدري "طالب: 
أي من ثیابها الخضر،  ،»ري �ساه هللا من خضر الجنةأ�ما مسلم �سا مسلم ا ثو� ا على ع«
ا �كونه-وأ�ما مسلم أطعم مسلم ا « على جوع أطعمه هللا من ثمار الجنة، وأ�ما مسلم  -متصف 

ا �كونه-سقى مسلم ا  هو الخالص من الشراب الذي  ،»على ظمأ سقاه هللا من الرحیق -متصف 
وفي إسناده  ،وهو عبارة عن نفاستها، رواه أبو داود ،المختوم الذي تختم أوانیه ،ال غش فیه

 ."لین
 ؟ألنه من روا�ة أبي خالد الداالنينعم 

 .......طالب: 
 .لكنه ضعف �سیر محتمل خالد الداالني فیه ضعف، ونعم أب

 ."وجهه -رحمه هللا-لم یبین الشارح "طالب: 
 ؟من الشارح لم یبین الشارح،

 .......طالب: 
 ؟شارح أ�ش

 .......طالب: 
 ؟شارح السبل من هو

 التمام �ا شیخ........ طالب: 
 ؟مختصر من �تابأم اآلن سبل السالم أصل 
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 .مختصرطالب: 
رح إذا أطلق وذلك الشرح الشافهو  مختصر من بدر التمام للقاضي الحسین بن محمد المغر�ي،

 .إذا أطلق
في إسناده أبو  :وفي مختصر السنن للمنذري  وجهه، -رحمه هللا-لم یبین الشارح "طالب: 

وتكلم فیه غیر واحد،  ،وقد أثنى علیه غیر واحد ،خالد یز�د بن عبد الرحمن المعروف �الداالني
و�ون الجزاء علیها من  ،ها من هو مفتقر إلیهائوفي الحدیث الحث على أنواع البر و�عطا

 ."جنس الفعل
 .، وهكذامن أطعم �طعم ،من �سا �كسى

الید «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن حكیم بن حزام ": طالب
ومن �ستعفف  ،وخیر الصدقة عن ظهر غن ى ،وابدأ �من تعول ،العلیا خیر من الید السفلى

 ."واللفظ للبخاري  ،متفق علیه ،»ومن �ستغن �غنه هللا ،�عفه هللا
یرون العلیا  للمتصوفة الذین یرون العكس، اخالف   والید السفلى اآلخذة، ،نعم الید العلیا المعطیة

لكن هذا ما فیه شك  ،والمعطیة هي السفلى ،-سبحانه وتعالى-ألنها نائبة عن هللا  ؛هي اآلخذة
وهذا �له  ،والمیل إلى ترك األسباب ،واستجداء الناس وتواكل ،أنه استرواح ومیل إلى السؤال

 .امذموم شرع  
والسفلى ید السائل، وقیل: ید  ،أكثر التفاسیر وعلیه األكثر أن الید العلیا ید المعطي": طالب

وعلوها معنوي، وقیل: ید اآلخذ لغیر سؤال، وقیل:  ،ولو �عد أن �مد إلیه المعطي ،المتعفف
وقال قوم من المتصوفة: الید اآلخذة أفضل من المعطیة  والسفلى المانعة. ،العلیا المعطیة

ا  ."مطلق 
ن ا} ا ح س  وا للاا   ق ر ض  وا للاا  } ،]17[التغابن:  {إ ن  ت ق ر ض  فالمقر ض  �عني تعطوا المساكین، {إ ن  ت ق ر ض 

سبحانه -واآلخذ نائب عن هللا  ،والمقر ض هو الغني المتصدق ،-سبحانه وتعالى-هو هللا 
النصوص المتكاثرة المتضافرة تدل على لكن  فیده هي العلیا عندهم، ،في هذا القرض -وتعالى

 أن المعطي أفضل من اآلخذ.
فهم �حتجون للدناءة، ونعم ما  ،قال ابن قتیبة: ما أرى هؤالء إال قوم ا استطابوا السؤال"طالب: 

أخرجه إسحاق في مسنده  ،وقد ورد التفسیر النبوي �أن الید العلیا التي تعطي وال تأخذ قال.
 ."فذ�ره »؟ما الید العلیا ،�ا رسول هللا«عن حكیم بن حزام قال: 

 ؟التفسیر ضعیف ضعیف، ،لكن ضعیف
 .......طالب: 

 رج؟�قول الحدیث عند إسحاق تفسیر الید العلیا والسفلى ما خ   ما هو ،ال ال
 ما خرج �ا شیخ؟طالب: 
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 ؟ماذا
 .......طالب: 

 ؟فیهماذا 
 .......طالب: 

 ما ذ�ر ضعفه؟ ،ولكن ضعفه
 ....... في الفتح....... طالب: 

 نعم.
 ."األهماألهم ف ألنه ؛وفي الحدیث دلیل على البداءة بنفسه وعیاله"طالب: 

 .ما �عطي غیره وهو محتاج بال شك أهم ما لإلنسان نفسه،
أفضل «إذ معنى  ؛وفیه أن أفضل الصدقة ما �قي �عد إخراجها صاحبها مستغنی ا"طالب: 
ألن المتصدق  ؛ما أ�قى المتصدق من ماله ما �ستظهر �ه على حوائجه ومصالحه »الصدقة

أنه و�حب إذا احتاج أنه لم یتصدق، ولفظ الظهر �ما قال الخطابي  ،�جمیع ماله یندم غالب ا
 ."وقیل غیر ذلك ،یورد في مثل هذا اتساع ا في الكالم

 �ان عن ظهر غنى ما أثر في الكالم،لو حذف ما �ان غنى بدل ما  عنه، اد  �عني زائ ااتساع  
 نعم.

 :-رضي هللا عنه- واختلف العلماء في صدقة الرجل �جمیع ماله فقال القاضي عیاض"طالب: 
 ."إنه جوزه العلماء وأئمة األمصار

وأن  ،أال �ضطر إلى سؤال الناس والتكفف ،لكن هذا له شروط وقیود وفعله أبو �كر، ،بال شك
وأن ال �أسف  وأن �كون عنده من الصبر والتحمل ما ال یتضجر معه و�تذمر، �قع في المحرم،

حینئذ  ال یتصدق  ال، لیته لم �فعل، ،یتحدث في المجالس أنه فعل وترك ،عن صنیعه وفعله
 .�جمیع ماله

واألولى أن  وأن �قتصر على الثلث. ،ومع جوازه فالمستحب أن ال �فعله :قال الطبراني"طالب: 
أو له عیال �صبرون فال  ،وال عیال له ،�قال: من تصدق �ماله �له و�ان صبور ا على الفاقة

م } :كالم في حسن ذلك، و�دل له قوله تعالى ه  ل ى أ ن ف س  ون  ع  ث ر  � ؤ  ] اآل�ة، 9[الحشر:  {و 
ل ى ح ب  ه } � ط ع م ون  الط ع ام  ع   :� ره له ذلك، وقوله لمثا�ة  ]، ومن لم �كن بهذه ا8[اإلنسان:  {و 

 لوومن �ستغن �ما عنده و  ،ومن �ستعفف أي عن المسألة �عفه هللا أي �عینه هللا على العفة
 ."قل �غنه هللا �إلقاء القناعة في قلبه والقنوع �ما عنده

المال �ملك مئات المالیین وقلبه معلق بهذا  افلو افترض أن شخص   القناعة هي الغناة الحقیقیة،
لكن لو �ان عنده أقل القلیل  هذا فقیر في الحقیقة،ف ابل متطلع إلى الز�ادة دائم   ،خشیة أن ینقص
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وال یتطلع  ،ال �خاف على ما عنده ،وقلبه مرتاح مطمئن إلى ما عنده ،وقد استغنى �ه عن الناس
 .، هذه الغناة الحقیقیةإلى ما عند غیره

قیل: �ا رسول هللا: أي الصدقة أفضل؟ قال: «قال:  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة ": طالب
الجهد  ،وصححه ابن حبان والحاكم ،أخرجه أحمد وأبو داود ،»جهد المقل، وابدأ �من تعول

 ."و�الفتح المشقة ،الوسع والطاقة :�ضم الجیم وسكون الهاء
هد  نعم. ،الج هد والج 

�معن ى، قال في النها�ة: أي قدر ما �حتمله وقیل: المبالغة والغا�ة، وقیل: هما لغتان "طالب: 
هما سبق درهم مائة ألف درهم، رجل له درهمان أخذ أحد  « :القلیل من المال، وهذا �معنى حدیث

أخرجه النسائي  ،»ورجل له مال �ثیر فأخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ،فتصدق �ه
وأخرجه ابن حبان والحاكم من حدیث أبي هر�رة، ووجه الجمع بین هذا  ،من حدیث أبي ذر

خیر « :-صلى هللا علیه وسلم-الحدیث والذي قبله ما قاله البیهقي ولفظه: والجمع بین قوله 
 ."»أفضل الصدقة جهد المقل« :وقوله ،»الصدقة ما �ان عن ظهر غن ى

فما �ان عن ظهر غنى ال شك أنه فاضل  ،واألشخاص�ختلف �اختالف الظروف واألحوال ، نعم
ا �النسبة لبعض الناس �النسبة لبعض الناس، فجهد المقل إذا �ان  ،وجهد المقل فاضل أ�ض 

وما �ان عن ظهر غنى �النسبة لمن ال �صبر على إنفاق  �صبر وال یتشكى ففضله ظاهر،
 .هذا أفضل �النسبة له على ما تقدمجمیع ما عنده ال شك أن 

أنه �ختلف �اختالف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة واالكتفاء �أقل "طالب: 
قال رسول  قال: -رضي هللا عنه-وعنه أي أبي هر�رة  .الكفا�ة، وساق أحادیث تدل على ذلك

تصدق «، فقال رجل: �ا رسول هللا عندي دینار، قال: »تصدقوا«: -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
 ."»تصدق �ه على ولدك«، قال: عندي آخر، قال: »�ه على نفسك

 نعم.، »على زوجك«: وفي روا�ة
 ،»قال: عندي آخر، قال: تصدق �ه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أ�صر«"طالب: 

 ."لم یذ�ر في هذا الحدیث الزوجةفوصححه ابن حبان والحاكم  ،رواه أبو داود والنسائي
 عند أبي داود؟ ،ي عند أبي داود الظاهر  هو وارد في �عض الروا�ات، ،ال

 .......طالب: 
 عند مسلم نعم.

 ،وقد وردت في صحیح مسلم مقدمة  على الولد، وفیه أن النفقة على النفس صدقة"طالب: 
ثم  ،ثم على العبد إن �ان أو مطلق من �خدمه ،ثم على الولد ،وأنه یبدأ بها ثم على الزوجة

 ."حیث شاء
 .فیلزمه الترتیب عند قلة ما ینفق، ،عند قلة الصدقة ،ال شك أن هذا عند المشاحة



 
 

  
 

F=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àèF=Ó_‘äÿ^=i_k‘=}àè11J537537===E===E=
=

16 

 ."و�أتي في النفقات تحقیق النفقة على من تجب له أوال  فأوال  "طالب: 
 نعم.

إذا «: -صلى هللا علیه وسلم-قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة "طالب: 
�ان لها أجرها  -كأن المراد غیر مسرفة في اإلنفاق-أنفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدة 

أجر �عض من وللخادم مثل ذلك ال ینقص �عضهم  ،ولزوجها أجره �ما اكتسب ،�ما أنفقت
 ."متفق علیه ،»شیئ ا

تتصرف �غیر إذنه ما لم تعلم شحه و�خله أو حاجته  أن أو لها ،وهل �قف ذلك على إذن الزوج
 وعلم ذلك ،وأن نفسه تجود �مثله ،أما إذا علمت أن ما تنفقه لیس �حاجة إلیه ؟إلى ما ینفق

 .�القرائن فهو �قوم مقام التصر�ح
 .......طالب: 
 مالها هي؟ أم ماله هو
 .مالهاطالب: 

 هي حرة في مالها.، اما یلزمها أبد   ،مالها ما له عالقة �ه
 .......طالب: 

 .ذن من �اب األدب و�ال فال یلزمهاتستأ
 .......طالب: 

 .أجره في الصحیحالخازن األمین نعم له  ،�الهما جاء وجاء الخازن، ،جاء الخادم
والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها  ،زوجهافیه دلیل على جواز تصدق المرأة من بیت ": طالب

وأن ال � خل  ،�شرط أن �كون ذلك �غیر إضرار ،ومن یتعلق �ه ،ته للزوجنعفیه تصرف �ص
 .بنفقتهم

فمنهم من أجازه في الشيء الیسیر  ،قد اختلف السلف في ذلك :-رحمه هللا- قال ابن العر�ي 
من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو �طر�ق ومنهم  ،وال �ظهر �ه النقصان ،الذي ال یؤ�ه له

 -رضي هللا عنه-وهو اختیار البخاري، و�دل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة  ،اإلجمال
، قیل: »ال تنفق المرأة من بیت زوجها إال �إذنه«: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا 

إال أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من  .»ذلك أفضل أموالنا« �ا رسول هللا وال الطعام؟ قال:
، »إذا أنفقت المرأة من �سب زوجها من غیر أمره فلها نصف أجره«حدیث أبي هر�رة بلفظ: 

ومع عدم اإلذن  ،إن إنفاقها مع إذنه تستحق �ه األجر �امال   :ولعله �قال في الجمع بینهما
أو البخل فال �حل لها القسى نصف األجر، و�ن النهي عن إنفاقها من غیر إذنه إذا عرفت منه 

  ."اإلنفاق إال �إذنه
 ؟إذا عرفت منه



 
 

 

 
 
 

7  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=17 

 ."إذا عرفت منه القسى أو البخل"طالب: 
 ؟القسى ما

 الفقر أظن �ا شیخ.طالب: 
 ؟ماذا

 ........ في �عض النسخطالب: 
 نعم.

�خالف ما إذا عرفت منه خالف ذلك جاز لها اإلنفاق من  فال �حل لها اإلنفاق إال �إذنه"طالب: 
ولها نصف أجره، ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على  ،غیر إذنه

 ."عیال صاحب المال في مصالحه
 .وهو �عید عن السیاق

بین المرأة والخادم فقال: المرأة لها حق في  ومنهم من فرق  وهو �عید من لفظ الحدیث."طالب: 
فلیس له تصرف في مال  ،�خالف الخادم ،فجاز لها أن تتصدق ،مال الزوج والتصرف في بیته

 ."فیشترط اإلذن فیه ،مواله
 �أن �أذن صراحة للزوجة وللخادم أن ینفقا غیر مسرفین، اوعلى �ل اإلذن إما أن �كون صر�ح  

 .، فهو في حكم اإلذنمن عادته وطر�قته أنه ال یبخل �مثل هذا �القرائن �عرفوقد �كون 
 .......طالب: 

وعرفت منه أنه ال یبخل  ،إصالح ذات البین ،إن �انت الهبة من أجل اإلصالح حالعلى �ل 
 .في حكم الصدقة ،�مثل هذا فهو في حكم الصدقة

و�ذا تصدقت منه  ،في القدر الذي تستحقهو�رد علیه أن المرأة لیس لها التصرف إال "طالب: 
في  اختصت �أجره، ثم ظاهره أنهم سواء في األجر، و�حتمل أن المراد �المثل حصول األجر

 ."و�ن �ان أجر المكتسب أوفر ،الجملة
 ،�حصل له أجر فالمماثلة في حصول األجر، حصول أصل األجل، مثله في حصول األجر،

ا و�ن كما أنه �  .لم یتساو�احصل له أجر أ�ض 
 ."فهو �شعر �المساواة ،»ولها نصف أجره« :إال أن في حدیث أبي هر�رة"طالب: 

ا �النقص ،�شعر �المساواة  �ما أنه  ولها النصف، ،له األجر �امال   »نصف أجره« ،و�شعر أ�ض 
ا محتمل ألن تكون أقل منه ،لفظ محتمل للمساواة   .، بل على النصف من أجرهوأ�ض 

قال: جاءت ز�نب امرأة ابن مسعود فقالت:  -رضي هللا عنه-الخدري وعن أبي سعید "طالب: 
فزعم ابن  ،فأردت أن أتصدق �ه ،و�ان عندي حلي لي ،�ا رسول هللا، إنك أمرت الیوم �الصدقة

: -صلى هللا علیه وسلم-ه أحق من أتصدق �ه علیهم، فقال النبي وولد  هو مسعود أنه 
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رواه البخاري، فیه داللة على  ،»دك أحق من تصدقت �ه علیهمصدق ابن مسعود زوجك وول«
 ."أن الصدقة على من �ان أقرب من المتصدق أفضل وأولى

 صرف ز�اتها له،ت   نعم الزوجة ال تلزمها نفقة زوجها، ما لم تكن النفقة علیه لئال �حمي ماله بها،
 نعم.

 ،المراد بها التطوع، واألول أوضحوالحدیث ظاهر في صدقة الواجب، و�حتمل أن "طالب: 
أ�جزي عنا أن  ،عن ز�نب امرأة ابن مسعود أنها قالت: �ا رسول هللا«و�ؤ�ده ما أخرجه البخاري 

صلى هللا علیه -نجعل الصدقة في زوج فقیر وأبناء أخ أیتام في حجورنا؟ فقال رسول هللا 
ا مسلم»: لك أجر الصدقة وأجر الصلة-وسلم وهو أوضح في صدقة الواجب  ،، وأخرجه أ�ض 

إذ الصدقة عند اإلطالق تتبادر في الواجبة، و�هذا  ؛»صدقة وصلة«ولقوله:  ،»أ�جزي «لقولها: 
 ."جزم المازني

 ؟المازري 
 ........ �ا شیخطالب: 

 ؟فیهماذا 
 .......طالب: 

  ؟ما فیه نسخة ثانیة ؟من المازني هذا
 طالب: ............طالب: ............

 كلها المازني؟
 .نعمطالب: 

 ؟�یف ال،
 .......طالب: 
 ؟�النون 

 .نعمطالب: 
 .ارح مسلم صاحب المعلمشلكن الظاهر أنه المازري،  أنا أر�د غیر المازني، هذا �المهم،

 مطبوع �ا شیخ؟طالب: 
 .، مطبوع في ثالثة أجزاءنعم

وهو قول الجمهور، وفیه خالف  ،وهو دلیل على جواز صرف ز�اة المرأة في زوجها"طالب: 
 ."ألبي حنیفة، وال دلیل �قاوم النص المذ�ور

 .فال �قاومه أي تأو�ل أو اجتهاد النص صحیح في البخاري وغیره، ،بال شك
ومن استدل له �أنها تعود إلیها �النفقة فكأنها ما خرجت عنها فقد أ ورد علیه أنه "طالب: 

 ."ایلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجه
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صرف النفقة إلى المصرف �حیث ال �ستفید منها غیر المصارف لو یرد علیه أنه یلزم أن ت  
 معنى هذا الكالم؟ ما الثمانیة،

نعم �ونها  ،افأطعم منها غنی   وهو من المصارف، ،صدق علیه�عني لو �ان هناك رجل فقیر ت   
�ما جاء في  ،ولها هد�ة ،صدقةتأكل مع هذه الصدقة التي صرفتها إلى زوجها الفقیر هي له 

فأكل منه  ،صدق على بر�رةت   ال �منع أن �أكل الغني من الصدقة المصروفة للفقیر، ،حدیث بر�رة
هي لها « فقال: ال تحل له صدقة، ،وهو ال تحل له أوساخ الناس ،-علیه الصالة والسالم-النبي 

 .»صدقة ولنا هد�ة
مع أنها �جوز صرفها فقد أورد علیه أنه یلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها "طالب: 

وأما الزوج فاتفقوا على أنه ال �جوز له صرف واجبة في زوجته، قالوا: ألن نفقتها  فیه اتفاق ا.
 ."واجبة علیه

 .نعم و�ذلك �حمي ماله بهذه الز�اة
قاله المصنف في الفتح، وعندي في  ،فتستغني بها عن الز�اة ألن نفقتها واجبة علیه"طالب: 

الغنى الذي  ،ألن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها ال � صیرها غنیة   ؛هذا األخیر توقف
 ."�منع من حل الز�اة لها

النفقة ال بد أن تكون فیما  لكن ز�اته �صرفها إلى زوجته متى تكون فقیرة إذا لم تجد ما �كفیها،
فإذا أعطاها من ز�اته فقد حمى  ،فهي واجبة على الزوج ي �حیث ال تحتاج معه إلى غیره،�كف

فإذا �انت الزوجة تحت غني منفق  منع الزوج من الصدقة على زوجته،وحینئذ  �   ،ماله من النفقة
ال  الكن إذا �ان هذا الغني شحیح   ز�اة زوجها، عن ز�اته، فضال   ،ال �جوز أن تأخذ ز�اة غیرهف

 ولها أن تأخذ الز�اة، ،ال شك أنه آثم �منع ما أوجب هللا علیه من النفقةفوالمرأة محتاجة  ،ینفق
 نعم.

 ؟والعكس �جوز �ا شیخطالب: 
 ؟ماذافي 

 .......طالب: 
 .تدفعها إلى الزوج والعكس

 .......طالب: 
 ألنها ما تجب علیها نفقته.؛ نعمالواجبة 
 .......طالب: 

 واجبة نعم.
 ؟زوجة غارمة لها أن تأخذ من ز�اة زوجهاطالب: 
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اء دینها الذي ال �جب فیعطیها من الز�اة ألد ،هو ینفق علیها ،زوجة غارمة النفقة واجبة علیها
 علیه سداده.

 طالب: ............طالب: ............

  ؟الحكم
 طالب: ............طالب: ............

 ؟ما تأخذأم تأخذ 
 ......... مثال . اغرم  إذا تحملت �ا شیخ  طالب: ننظر إلى الغرم �ا شیخ،

 ال امرأة مدینة �غیرها من أصحاب الدیون.
 إسراف وتبذیر و�فساد في األرض........ طالب: 

 تأخذ من ز�اته هو. تابت وأنابت وهي غارمة،
 .......طالب: 
  لكن الكالم في ز�اته هو؟ ،غیره تأخذ بال إشكال من ز�اة

 طالب: ............طالب: ............

 هو ما وقىمن نظر إلى المعنى جوز ذلك  المعنى أنه لم یق  ماله بهذه الز�اة،من نظر إلى 
 :ومن نظر إلى إطالقهم في عدم جواز صرف الزوج ز�اته إلى زوجته ما فصلوا قالوا له،ما
 .، و�صرف ز�اته إلى غیرهابل �أخذ لها من ز�اة غیره منع،�  

 ."لد إال أنه ادعى ابن المنذر اإلجماعوفي قوله: وولده ما یدل على إجزائها في الو "طالب: 
 ؟الراجحطالب: 

وما أشبه  ،فتكون الز�وات �لها لزوجاتهم ،لئال �سترسلوا في مثل هذا ؛حسم سد الباب أولىال�هللا 
یدفعها من ز�اته فهو یتساهل شراء ما ال تحتاجه فإذا عرف أنه لو �ان �منعها و�كفها من  ذلك،

 .األصلفسد الباب هو  في مثل هذا،
إال أنه ادعى ابن المنذر اإلجماع  ما یدل على إجزائها في الولد، »وولده« وفي قوله:"طالب: 

وأن الصرف إلى  ،وحملوا الحدیث على أنه في غیر الواجبة ،على عدم جواز صرفها إلى الولد
 ."الزوج وهو المنفق على األوالد

تام في علیهم األوالد �اعتبار أنهم أوالد أخیها أیو�ن أطلقت  ،قد یراد �األوالد لیسوا �أوالدها هي
 .حجرها فجاءت بذلك الروا�ة

على «ولم �كونوا منها �ما � شعر �ه ما وقع في روا�ة أخرى  ،للزوج أو أن األوالد"طالب: 
موا أیتام ا �اعتبار الیتم من األم ،»زوجها وأیتام في حجرها  ."ولعلهم أوالد زوجها س 

، وأما في هذا من بني آدم ،بل الیتیم من مات أبوه وهو دون البلوغ خالف األصل،ألنه 
 .الحیوانات فمن ماتت أمه
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ال «: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر "طالب: 
 ."»یزال الرجل والمرأة �سأل الناس أموالهم

 حكمه.�عني والمرأة في  »ال یزال الرجل«
�ضم المیم -حتى �أتي یوم القیامة ولیس في وجهه مزعة �سأل الناس أموالهم «"طالب: 

وأن �ل  ،الحدیث دلیل على قبح �ثرة السؤالو  ،متفق علیه. »لحم -وسكون الزاي فعین مهملة
، ولفظ الناس عام »ال یزال«مسألة ت ذهب من وجهه قطعة لحم حتى ال یبقى فیه شيء لقوله: 

 ."مخصوص �السلطان �ما �أتي
نسأل  ولیس علیه لحم، ،احتى �أتي عظام   ا�عني ینتهي لحم وجهه �التدر�ج شیئ ا فشیئ   »ال یزال«

 هللا العافیة.
اوالحدیث مطلق في قبح "طالب:  وقیده البخاري �من �سأل تكثر ا �ما �أتي، �عني  ،السؤال مطلق 

من سأل وهو غني فإنه ترجم له: بباب من سأل تكثر ا ال من سأل لحاجة فإنه یباح له ذلك، 
ولیس في وجهه «و�أتي قر�ب ا بیان الغنى الذي �منع من السؤال، قال الخطابي معنى قوله: 

 ."ه �أتي ساقط ا ال قدر له وال جاه�حتمل أن �كون المراد � »مزعة لحم
 .لعله معنوي لیس في وجهه لحم معنوي 

لكونه أذل وجهه  ؛أو �عذب في وجهه حتى �سقط لحمه عقو�ة  له في موضع الجنا�ة"طالب: 
لیكون ذلك شعاره الذي �عرف �ه، و�ؤ�د األول ما أخرجه  ؛وأنه یبعث ووجهه عظم ،�السؤال

ق ل  خ  ال یزال العبد �سأل وهو غني حتى �  « :الطبراني والبزار من حدیث مسعود بن عمرو
 ."»هوجه  

 نعم.، ا�الی   ا�كون خلق  
قال:  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  وفیه أقوال أخر. »فال �كون له عند هللا وجه«"طالب: 

من �سأل الناس أموالهم تكثر ا، فإنما �سأل جمر ا، «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 
 »فإنما �سأل جمر ا«: إن قوله :-رحمه هللا- قال ابن العر�ي رواه مسلم. »فلیستقل أو لیستكثر

نه �صیر ما �أخذه جمر ا � كوى �ه �ما في معناه أنه �عاقب �النار، و�حتمل أن �كون حقیقة  أي أ
أو للتهدید من �اب  ،ومثله ما ع طف علیه ،أمر للتهكم »فلیستقل« :مانع الز�اة، وقوله

ئ ت م }  ."] وهو مشعر بتحر�م السؤال لالستكثار40[فصلت:  {اع م ل وا م ا ش 
 .اوال �ثیر   فال �جوز أن �سأل قلیال   ،ال حاجة له إلى السؤال یستقل أو �ستكثر،فل نعم،

ألن «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن الز�یر بن العوام "طالب: 
 -أي �قیمتها-بها هللا �أخذ أحد�م حبله فیأتي �حزمة من الحطب على ظهره فیبیعها فیكف 

رواه البخاري، الحدیث دل على ما دل  ،»وجهه خیر له من أن �سأل الناس أعطوه أو منعوه
 ."قبله علیه من قبح السؤال مع الحاجة وزاد �الحث على االكتسابالذي 
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 ؟مع الحاجة
 .مع الحاجة �ا شیخطالب: 

مع الحاجة مع القدرة على التكسب  وهو مع عدم الحاجة أقبح، ،قبیح اال شك أن السؤال عموم  
ا قبیح، : بدلیل قوله السؤال مع الحاجة �عني مع القدرة على التكسب،الحدیث دل على قبح  أ�ض 

 .»�حتطب«
ولو أدخل على نفسه المشقة، وذلك لما یدخل السائل على  وزاد �الحث على االكتساب"طالب: 

نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم �عطه المسئول، ولما یدخل على المسئول من الضیق في 
ماله إن أعطى �ل من �سأل، وللشافعیة وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب أصحهما 

وال یلح في  ،بثالثة شروط: أنه ال یذل نفسهوالثاني أنه مكروه ، لظاهر األحادیث ؛أنه حرام
 ."وال یؤذي المسئول، فإن فقد أحدها فهو حرام �االتفاق ،السؤال

 .نعم
: -صلى هللا علیه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن سمرة بن جندب "طالب: 

رواه  ،»المسألة �د �كد بها الرجل وجهه إال أن �سأل الرجل سلطان ا أو في أمر ال بد منه«
أي خدش وهو األثر، وفي �فتح الكاف الترمذي وصححه، أي سؤال الرجل أموال الناس �د 

ألنه إنما �سأل مما هو  ؛من السلطان فإنه ال مذمة فیه�ن سأله ف، و �ضم الكا »كدوح«روا�ة: 
 ."حق له في بیت المال

فإذا سأل  ألن له شبهة ملك، ؛قطع إذا سرق من بیت المالال �   نعم له نصیب من بیت المال،
إذا أما  لكن یبقى أن الورع أن ال �ستشرف وال �سأل، ،ذمفإنه ال ی   االسلطان وظاهره ولو تكثر  

لدینه �ما جاء في الصحیح  اجاءه من غیر سؤال وال استشراف فإنه �أخذ شر�طة أن ال �كون ثمن  
لكن  ولو جاء من غیر طلب وال استشراف، ،»لدینك فال اوأما إن �ان ثمن  « من حدیث أبي ذر:

 .یت المال أسهل أخف من سؤال الناسسؤال االستشراف والسؤال من ب
فهو �سؤال اإلنسان و�یله أن �عطیه من  ،ألنه و�یل ؛للسلطان على السائلوال منة "طالب: 

ألنه جعله قسیم ا لألمر  ؛حقه الذي لد�ه، وظاهره أنه و�ن سأل السلطان تكثر ا فإنه ال �أس فیه
ال �حل السؤال إال « :الذي ال بد منه، وقد فسر األمر الذي ال بد منه حدیث قبیصة، وفیه

أو في أمر ال بد منه أي  :الحدیث، وقوله »أو غ رم مفظع ،أو دم موجع ،علثالثة: ذي فقر مدق
 ."ال یتم له حصوله مع ضرورته إال �سؤال

متى فبین له �سأل  -علیه الصالة والسالم-وأنه تحمل حمالة جاء إلى النبي  ،قبیصة بن مخارق 
 وسیأتي إن شاء هللا تعالى. �حل السؤال،

 .......طالب: 
 نعم. شك،سیأتي بال 
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 .......طالب: 
 ؟ما فیه سیأتي

 .......طالب: 
 ؟قسمة الصدقات ؟�عدهماذا  ،نعم

 .......طالب: 


