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 طالب: اإلثنین الماضي ما أخذنا البلبل؟
 ال.
 .نعم

ٍد نبینــا محمــ یم، الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى أشــرف األنبیــاء والمرســلین�ســم هللا الــرحمن الــرح
 وعلى آله وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین، أما �عد....

ـ ،�جواز العفو دّ ورُ  ،فالواجب، قیل: ما عوقب تار�ه: "-رحمه هللا تعالى–قال المؤلف   ،لعقـاب�الـى تر�ـه د عوقیل: ما توعِّ
د مـن الف الوعیـأو ألن إخـ ؛لجـواز تعلیـق إ�قـاع الوعیـد �المشـیئة ؛علـى أصـلنا ولـیس بـواردٍ  ،�صدق إ�عاد هللا تعالى دّ ورُ 

 ا.ا، فال �قبح غائبً الكرم شاهدً 
 ا تار�ـهرعً والمختـار مـا ذم شـ ،جواز أن �ضمر فـي الكـالم مـا �ختـل �ـه معنـى ظـاهره، وهـذا منـه كي عن المعتزلةثم قد حُ 

لمظنـون، اوعنـد الحنفیـة، الفـرض: المقطـوع �ـه، والواجـب:  ،وهو قول الشافعي ،للفرض على األصح وهو مرادفٌ  ،امطلقً 
 زاع لفظـي،والنـ ،ص لغـةً ا، �مـا اخـتُ حكًمـ وهو أخص، فوجب اختصاصه �قـوةٍ  ،: السقوط، والفرض: التأثیرإذ الوجوب لغةً 

 ".ن األحكامم ثم لنتكلم على �ل واحدٍ  ،واءلیسموا هم القطعي ما شاف ،وقطعي إذ ال نزاع في انقسام الواجب إلى ظنيٍّ 
 �سم هللا الرحمن الرحیم، اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

الم علیهـا وأنها خمسة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكـروه، والمحظـور شـرع فـي الكـ ،لما فرغ من تقسیم األحكام التكلیفیة
 أ بتعر�ف الواجب.تفصیًال، فبد

عنـي واجب، مندوب، مبـاح، مكـروه، محظـور؟ التـدلي مـن األعلـى إلـى األدنـى، � :وترتیبها هكذا على سبیل التدلي أو الترقي
ــر نقــول: ألفــاظ الجــرح والتعــدیل، ثــم جئنــا �ألفــاظ التعــدیل مــثًال، وجئنــا �أســهلها أو �أعالهــ إلــى  ا، ثــم نزلنــالــو بــدأنا مــثًال ُننظِّ

أم  دلٍّ تــ، أو عكســنا هــذا األدنــى، ثــم األدنــى مــن ألفــاظ الجــرح إلــى األعلــى منهــا إلــى األقــوى واألشــد ،األدنــى ،نــىاألســهل األد
 ؟ ترقِّ 

 طالب:........
�النسـبة  �ون الشيء أعلى أو أدنى نسبي، فمعنـاه أنـه أعلـى �النسـبة لغیـره، فالواجـب هـو أعلـى ،العلو والنزول نسبي ..الكالم

األدنـى،  مـن األعلـى إلـى ، ثـم المنـدوب، ثـم المبـاح فهـذا تـدلٍّ ى �النسبة إلـى الكـف، فـإذا قلنـا: الواجـبللطلب، والمحظور أعل
 هل المناسب أن ُ�قال: �عد الُمباح المحظور أو المكروه؟ المكروه؛ ألنه أقرب إلى المباح من المحظور.

 الفاء هذه.... "فالواجب"
 طالب: تفصیلیة؟

ر. االتي تصلح أن تكون جوا�ً  ةالفصیح أو ُ�سمونها أ�ش؟ أو تفر�عیة،  لسؤال ُمقدَّ
 نتقده.ولذا ا ،وجاء �ه �صیغة التمر�ض؛ ألنه مرجوح عنده"قیل"  هذا التعر�ف األول" ب تار�هفالواجب، قیل: ما عوقِ "

امًعـا ج الواجـب قیـل: مـا عوقـب تار�ـه، طیـب وفاعلـه؟ األصـل فـي الحـد أن �كـون " �جـواز العفـو دّ ورُ  "قیل: ما عوقب تار�ـه
  مانًعا، وهذا الحد لیس �جامع.

 ه بثواب فاعله؟ لماذا لم یردّ " د �جواز العفوورُ  فالواجب، قیل: ما عوقب تار�ه"
 طالب:........

    كیف؟
 طالب:........

 لكن ما ُذِكر أصًال في الحد.
 طالب:........

 كیف؟
 طالب:........
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ــا وال یُ  ،ألن مــا علیــه رد م ثــاب فاعلــه، بــل ُ�عاقــب تار�ــه؟ الصــالة التــي جــاءت �عــض النصــوص �عــدأو ألنــه قــد �كــون واجًب
لعبـد في جوفـه خمـر، صـالة ا نب ثواب علیها، صالة منى أنها ُمسقطة للطلب من غیر ترتُّ حها أهل العلم �معوصحَّ  ،قبولها

�ال و ه الحیثیـة، لُمرتـب علیهـا مـن هـذاآلبق مثًال ُیثاب علیها: قالوا: ال ُیثاب علیها، لكن لو تر�ها عوِقب، فتُـرك ذ�ـر الثـواب ا
 فاألصل أن ُ�عـرِّف بتعر�ـف جـامع مـانع �حسـب األصـل فـي المحـدود مـن غیـر النظـر إلـى مفرداتـه، و�ال فاألصـل أن الثـواب

 .ب على فعل الواجبات، والنصوص متوافرة متضافرة على ترتیب الثواب على الواجبات، وترتیب العقاب على تر�هاُمرتَّ 
 وُرد �جواز العفو. ،عوِقب جزم على هذا ال ُبد أن ُ�عاقب؛ ولذا ُتعقِّب هذا الحد ار�ه""ما عوِقب ت

لوعیـد اجـاء الوعیـد علـى تـرك الواجبـات، لكـن هـل یلـزم مـن مجـيء  ،هـذا �ـالم صـحیح" د على تر�ـه �العقـابوعِّ وقیل: ما تُ "
 تنفیذ هذا الوعید؟ 

و ؟ �عنـي أنـه لـال ُ�خلـف المیعـاد، فهـل یـدخل فـي المیعـاد والوعـد الوعیـد -ىسبحانه وتعـال–هللا " د �صدق إ�عاد هللا تعالىورُ "
أو ال  ُ�عاقبـه -سـبحانه وتعـالى–ُرتِّب عقاب معین على فعل ُمعین، قلنـا: مرتكـب هـذا الفعـل ُمسـتحق للعقـاب، لكـن �ـون هللا 

وعیــد و�خــالف ال ،-ســبحانه وتعــالى– وال ُ�مكــن أن �قــع مــن هللا ،ُ�عاقبــه فــرق بــین الوعــد والوعیــد، إخــالف الوعــد هــذا مــذموم
 .وهو �رم ،ممدوح

ـــــــــــه ـــــــــــه ووعدت ـــــــــــي إن أوعدت  و�ن
 

ـــــادي وُمنجـــــز موعـــــدي  ـــــف إ�ع  لُمخل
    
 

ـنَّةفـإن شـاء عـذَّب، و�ن شـاء عفـا، هـذا مـذهب أهـ" لجواز تعلیق إ�قاع الوعید �المشـیئة ؛على أصلنا ولیس بواردٍ " فـي  ل السُّ
 و�ن شـاء ،إن شـاء عذَّ�ـه ،أو بتـرك واجـب تحـت المشـیئة ،صـي عموًمـا �فعـل محظـورُمرتكب الكبیـرة أنـه تحـت المشـیئة، العا

 عفا عنه.
معنـاه؟  مـا شاهًدا" "إخالف الوعید من الكرممعنى هذا الكالم؟  ما" اا، فال �قبح غائبً أو ألن إخالف الوعید من الكرم شاهدً "

ـ ،في العیان، �عني لو توعد أبٌّ ابنه �أن �ضر�ه ،�عني في الشهود ا عاقبـه ثـم عفـده �ـأن �جلـده، وأن �ُ أو أمیر أحد رعیته توعَّ
 -انه وتعـالىسـبح –هذا �رم �النسـبة للمخلـوق، فـاهلل و�ذا �ان "فال �قبح غائًبا"عنه هذا من الكرم في عالم الشهود في الواقع 

 ألنه أكرم. ؛أولى �ه
 �عني: على أصل غیرنا ممن؟ى أصلنا" "عل ،"لجواز تعلیق إ�قاع الوعید �المشیئة ؛على أصلنا ولیس بواردٍ "

 طالب:........
 ،مشـیئةوأ�ًضا الخوارج، إذا �ان على أصلنا الوعید معلق �المشـیئة، فعلـى أصـل غیرنـا مـن الخـوارج والمعتزلـة غیـر معلـق �ال

 ال ُبد أن �قع هذا الوعید، فالمعاصي من مرتكب الكبائر لیست واقعة تحت المشیئة عندهم.   
 لكـالم أنـه الا�قول: وظـاهر هـذا " جواز أن �ضمر في الكالم ما �ختل �ه معنى ظاهره، وهذا منه عن المعتزلةكي ثم قد حُ "

ر أو ُنضمر في الكالم ما �ختل �ه ظـاهره أو معنـى ظـاهره، عنـدهم �جـوز أن ُتضـمر فـي الكـ الم أي ُبد أن ُ�عاقب، �یف ُنقدِّ
ا هــذ ،د، ظــاهر الكــالم أنــه َقــِدم إمــا مــن ســفر أو مــن مكــان إلــى آخــركــالم مــا �ختــل �ــه ظــاهره، أي �ــالم، إذا قلــت: جــاء ز�ــ

تقـول: جـاء إلـى  -وأنـت فـي الر�ـاض-ظاهره، لكن �جـوز أن ُتضـمر فـي الكـالم مـا �ختـل �ـه معنـى ظـاهره، تقـول: جـاء ز�ـد 
 اختل �ه الظاهر. ،مكة مثالً 

مقـدم ألنـه أقبـل بهمـا وأدبـر، لكـن روا�ـة بـدأ � علـى هـذا �كـون بداءتـه �مـؤخر رأسـه؛ ،في حدیث مسح الرأس أقبـل بهمـا وأدبـر
ر اإلقبـال إلـى جهـة الخلـف رأسه، إًذا ماذا �كون معنى اإلقبال واإلد�ار؟ ى قبـل بهمـا إلـأ ،�قول ابن دقیق العید: ُ�مكن أن ُ�فسَّ

اهره، علــى قاعــدتهم أنــه �جــوز أن ُتضــمر فــي الكــالم مــا �ختــل �ــه معنــى ظــ جهــة الخلــف، هــذا خــالف الظــاهر، هــذا جــارٍ 
 ر.واالختالل �المعنى الظاهر ظاهر في مثل هذا التقدیر، �یف نقول: أقبل بهما إلى جهة الخلف ممكن؟ هذا خالف الظاه

 لكـن هنـاك أسـهل منـه، ،لـدفع التعـارض بـین النصـوص ُ�مكـن أن ُ�حتمـل ،ارتكاب مثل هـذا التقـدیر لـزوال اإلشـكال العـارض
 تیب و�نتهي اإلشكال.تر النقول: الواو لمقتضى الجمع ما تقتضي 
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، تقول: قصدك أنه جاء مكة، �عني انتقل من الر�اض إلى مكـة تقـول: جـاء ز�ـد -وأنت في الر�اض-أما أن تقول: جاء ز�د 
 وما ُ�حتمل مثل هذا التقدیر. ،هذا خلٌل ظاهر

ر فـي تعكیـف ُنقـ" جواز أن �ضمر في الكالم ما �ختل �ه معنى ظـاهره، وهـذا منـه كي عن المعتزلةثم قد حُ "  ر�ـف الواجـبدِّ
 مـه ال ُ�مكـن إخالفهـا، فهـوما �ختل �ه معنى ظاهره؛ ألنهم على أصلهم أن عقو�ـة مرتكـب المحظـور وتـارك الواجـب فـي حك

ــد مــن الوقــوع، �مــا أن ثــواب فاعــل الواجــب وتــارك المحظــور واجــب علــى هللا  ،لــیس تحــت المشــیئة ،معاقــبمعاقــب  –ال ُب
  عما �قولون.تعالى هللا ،عندهم -سبحانه وتعالى

ر المعتزلة ما �ختل �ه المعنى الظاهر؟ ماذا �كون التقدیر عندهم؟ اآلن هـذا الت ر أو �یف ُ�قدِّ كال عر�ـف فیـه إشـإًذا �یف ُنقدِّ
د على تر�ه �العقاب هل ینافي وقوع العقاب أو تحتُّ على أصل المعتزلة؟ �عني ما تُ  �یـف  عنـي�م العقـاب مـع هـذا الوعیـد؟ وعِّ

 نحتاج إلى تقدیر لیختل �ه المعنى الظاهر؟
 طالب:.......

 نعم.  
 طالب:.......

د على تر�ه �العقاب؟  اآلن هل هو ُمشكل عند المعتزلة ما ُتوعِّ
 طالب:.......

 إًذا �یف �حتاج إلى تقدیر عندهم، تقدیر ُ�ضَمر في الكالم ما �ختل �ه المعنى الظاهر.
ل.شيء عندك في الشرح؟ هذ هفی  ا شرح مطوَّ

 طالب:.......
 اقرأ قلیًال.

 ثم قد ُحكي عن المعتزلة.
عقـاب ز تعلیـق ال: هذا تقر�ٌر لجواجواز أن �ضمر في الكالم ما �ختل �ه معنى ظاهره، وهذا منه كي عن المعتزلةثم قد حُ "

 على من �ستبعده، و�لزام للمعتزلة �مثله من مذهبهم. �المشیئة
إن تر�ــت  علیــق العقـاب �المشـیئة أنــه أضـمر فــي الكـالم مـا اختــل �ـه معنـى ظــاهره، إذ قولـه:وتقر�ـر ذلـك: أكثــر مـا فـي ت

  ا، وأنه شاء ذلك.الصالة عاقبتك، ظاهره وقوع العقاب بترك الصالة مطلقً 
 ثـل هـذا جـائزٌ �الظـاهر، لكـن م الكالم، وذلك مخلٌّ  لحكم ظاهر مخصص رافعٌ  فقوله: إني أردت أن أعاقبك إن شئت، تقییدٌ 

كـي عـن ا، وقـد حُ ، وقد وقع في الشـرع �ثیـرً ا، إذ هو في الحقیقة تخصیٌص شرعً  ، وواقعٌ حالٌ ، إذ ال یلزم من وقوعه مُ عقالً 
 ".المعتزلة مثله في التعر�ض

 �كفي �كفي.
 ترك مـأمورو أ، هذا إلزام للمعتزلة، هم �قولون: عقو�ة الجاني سواًء �ان �فعل محظور اولیس تقر�رً  ،�عني هذا إلزام للمعتزلة

  ن �قع.أوال ُبد  ،ال یدخل تحت المشیئة؛ ألن هللا ال ُ�خلف الوعد وال اإل�عاد، فال �قع في �المه ُخلف ال وعد وال وعید
 ها فیــمــنقــول: أنــتم قاعــدتكم جــواز اإلضــمار فــي الكــالم مــا �ختــل �ــه معنــى الظــاهر، فلُتقــدروا هنــا المشــیئة �مــا قــدرنا؛ ألنــه 

 ،�ًضــاالعقـل فــي هـذه المسـائل، تعتمــدون علـى العقـل، والشــرع معنـا أ علــىوأنـتم تعتمـدون  ،ن التقــدیرعنـد�م مـا �منــع عقـًال مـ
هـو معلـق �المشـیئة، فمـادام النصـوص نعـم  ]٤٨[النسـاء:{ِإنَّ للااََّ ال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ـِه َوَ�ْغِفـُر َمـا ُدوَن َذِلَك}واألدلة ظاهرة 
هـذا إلـزاٌم فالعقلیة �جوز أن ُ�ضَمر في الكالم ما �ختل �ه المعنى الظـاهر فلتضـمروا هنـا،  ، وعند�م من الناحیةالشرعیة معنا

 لهم. 
ارك لكن تـ ،"القً ا تار�ه مطما ذم شرعً " ،تارك الواجب مذموم" اا تار�ه مطلقً م شرعً ما ذُ " �عني في تعر�ف الواجب" والمختار"

 ما ُیذم؟ أم المندوب ُیذم 
  لكن ُینبَّه. ،نَّة مؤ�دة فال ُیذمطالب: إذا �ان المندوب سُ 
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أن  نقـص، فـدل علـىأبدلیل حدیث األعرابي، الذي قال: �هللا ال أز�د وال  ،�عني ال عقًال وال ُعرًفا شرًعا" ام شرعً ما ذُ �قول: "
 تارك غیر الواجبات ما ُیذم شرًعا.

ثـاب، شـرًعا وال یُ  لكن هل یوجد ما ُیذم تار�ـه إلى... یبقى أ�ًضا الشق الثاني فاعله، فاعله �حتاج" اا تار�ه مطلقً ما ذم شرعً "
ب وذم �عنـي ر�اعیـة؟ عنـدنا ثـواأم المسـألة  ،أو ُیوجد ما ُیثاب علیه وُ�ذم في الوقت نفسه أو ُیوجد ما ُیذم علـى العكـس �عنـي

 عقاب، ُیذم وال ُیثاب، ُیثاب وال ُیذم، ُیذم وُ�ثاب، وال ُیثاب وال ُیذم، القسمة ر�اعیة.
فعـل الواجـب � ُیثـاب؟ مـا تعـرض لـه، لمـاذا؟ ألن ممـن أم اللكن ماذا عـن فاعلـه؟ ُیثـاب  "والمختار ما ُذم تار�ه شرًعا": �قول
 ال ُیثاب علیه �ما ذ�رنا قر�ًبا.من 

ل �عنــي قـول الجمهــور أنـه ال فــرق بـین الفــرض والواجـب �ــ" وهــو قــول الشـافعي ،للفــرض علــى األصـح وهــو مـرادفٌ " �قـول:
 و�ل فرٍض واجب. واجٍب فرض، 

 فالفرض ما ثبت بدلیٍل قطعي، والواجب ما ثبت بدلیٍل ظني. ،فرق  هفی" وعند الحنفیة"
 طالب:........
 كیف �ختلفون؟
 طالب:........

�قول: هذا األصل عندهم، لكن تحقیق �ل دلیل بذاته هل هو قطعي أو ظني مسألة أخـرى، لكـن عنـدهم أن هـذا مـادام ثبـت 
نَّةمن  دلیل ،بدلیٍل قطعي دلیل قطعـي ومـع قطعیـة الثبـوت قطعیـة الداللـة؛ ألنـه قـد �كـون الـ ،آ�ة من �تاب أو من متواتر السُّ

ــــالثبــــوت، لكــــن داللتــــه ظنیــــة، وقــــد �كــــون العكــــس قطعــــي الداللــــة لكنــــه ظنــــي الثبــــوت، فمــــثًال قولــــه تعــــالى:  َك {َفَصــــلِّ ِلَر�ِّ
طعیـة، ققلنـا: اآل�ـة  ]٢كـوثر:[ال{َفَصـلِّ ِلَر�ِّـَك َواْنَحْر}العید عند الحنفیة قالوا: هذا دلیل على وجوب صالة  ]٢[الكوثر:َواْنَحْر}

 ألن داللتها على صالة العید ظنیة. لماذا لم �قولوا: فرض؟
ز�اة الفطر، �قولون: ز�اة الفطر واجب ولیسـت �فـرض،  -صلى هللا علیه وسلم-قول الصحابي ابن عمر: فرض رسول هللا 

صــحابي �قــول: فــرض رســول هللا، �یــف تقولــون: واجبــة ولیســت �فــرض؟! ألن الــدلیل ظنــي، هــو واجبــة ولیســت �فــرض، ال
 قطعي الداللة �عني داللته ظاهرة ما تحتمل، لكن ثبوته ظني؛ ألنه خبر آحاد، هذا ظاهر.

 جنو�هـا هم �عتمدون في التفر�ق بین الفرض والواجب على اللغة، الفرض غیر الواجب، الوجوب مجـرد السـقوط، فـإذا وجبـت
 �عني سقطت على األرض، لكن الفرض مع السقوط تأثیر، الفرض فیه مع السـقوط تـأثیر علـى مـا سـقط علیـه، فالسـاقط أثَّـر

 فیما سقط علیه، فمادام هذا أقوى فلیكن في داللته على المراد أقوى.
  وال یؤثر.  ألنه قد �سقط الشيء" : السقوط، والفرض: التأثیر وهو أخصإذ الوجوب لغةً ولذا �قول: "

الواجبـات،  لیس بلفظـي؟ مـا فائـدة الخـالف؟ تفـاوتأم لفظي  "والنزاع لفظي ،ص لغةً ا، �ما اختُ حكمً  فوجب اختصاصه �قوةٍ "
كـون و�ترتب على ذلك تفاوت العقاب، وتفاوت الثواب المرتب علیها، فإذا �ان تارك الفرض عقا�ه أعظم من تـارك الواجـب �

ــامعنو��ــأم  االخــالف لفظی�ــ طبون �فــروع تقولــون: الكفــار مخــا تممأن یلزمونــا �كــالم نظیــر لهــذا، �قولــون: مــاد ، �مكــنا؟ معنو��
لخـالف فـي ا ،الشر�عة ال ُیؤمرون بهـا حـال �فـرهم، وال ُیـؤمرون �أدائهـا أو قضـائها إذا أسـلموا، إًذا الخـالف لفظـي، نقـول: ال

ى معنـــوي؟ معنـــوي علـــأم ك الفـــرض عقا�ـــه أعظـــم، فـــالنزاع لفظـــي فعقـــابهم أعظـــم، إًذا �قولـــون: فـــي هـــذه المســـألة تـــار  ،اآلخـــرة
 كالمهم.

 طالب:........
 فیه؟ ماذا

 طالب:........
نَّة والُمستحب معانیها واحدة مترادفة   �ل شيء له معنى؟ �أتي إن شاء هللا.أم أن هو سیأتي هل المندوب والسُّ

 طالب:........
 كیف؟
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 طالب:........
نـا: إال إذا قل -صـلى هللا علیـه وسـلم-فـرض رسـول هللا  �قـولوازم، مثل: فـرض رسـول هللا، الصـحابي ال هو اإلشكال أن له ل

ر، الجمهـور �قولـون: فـرض �معنـى أوجـب، عكـس مـا إ ن معنى فـرض قـدَّر، إال إذا قـال الحنفیـة: إن معنـى فـرض �معنـى قـدَّ
القصـر  ِجبـت؛ ألن عنـدهمأو رت، الحنفیـة �قولـون: ال قاله الجمهور في حدیث ُفِرضت الصالة ر�عتین، الجمهور �قولـون: ُقـدِّ 

كالمهــم لــه حــظ مــن النظــر �المهــم، لكــن مــوازنتهم بــین النصــوص ودراســتها فیــه شــيء مــن الخلــل؛ ألنــه یــرد علــیهم فواجــب، 
 حدیث الصدقة، وورد علیهم حدیث القصر.   

لجمهـور واجـب قطعـي وواجـب ظنـي، وأ�ًضـا ا هیـنعـم نحـن نقـول: ف" وقطعـي إذ ال نزاع في انقسام الواجب إلى ظنـيٍّ �قول: "
 .�قولون بتفاوت الواجبات، فصالة الجماعة واجبة، لكن أصل الصالة أوجب

 طالب:........
ها مـا شـئت  ،�عني واجب ثبت بدلیٍل قطعي مثل أ�ش؟ مثل وجوب صدقة النجوى قبل النسخ فرض عندهم، وعند غیرهم سـمِّ

 دقة النجوى مثل وجوب الز�اة المفروضة.، لكن ما هو بوجوب صاواجبً  أو افرًض 
 طالب:........

 مثـل مثًال الز�وات التي اختلف العلمـاء فیهـا مـثالً  ، أ�ًضانقول: على مذهبهم إن صدقة النجوى فرض، وصدقة الفطر واجبة
ذا آن، فعلـى هـواجبة؟ واجبة ولیست �فرض؛ ألنه ثبتت بها أدلة أدلة لیست من القـر أم ز�اة العروض مثًال هي فرض عندهم 

صدقة النجوى أعظم من صدقة العروض؛ ألن صدقة النجوى ثبتت بدلیٍل قطعـي، صـدقة العـروض وقـع الخـالف فیهـا �ثیـًرا 
ا أ�ًضـا الظاهر�ــة قـالوا: مــا فیهــا صـدقة، مــع أن عنــد الجمهـور هــذه ز�ـاة مفروضــة ملحقــة �مـا ثبــت �الكتــاب فهـي فــرض؛ ولــذ

 على رسول هللا.     -سبحانه وتعالى–التي فرض هللا جاء في حدیث �تاب أبي �كر: هذا �تاب 
  


