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ٌمؼدمي

 وبعد:      .ف أمجعغآفف وصحبوصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ  ,احلؿد هلل رب افعادغ

 ظذ افؼقل افراجح مـخمتارة  ادفؿةمسائؾ افزـاة  ؾ  لُ صامؾة  ,ـثرة افػائدة ,ؾفذه رشافة صغرة احلجؿ

ختاار, وأن كؽنقن ظذ مجعفا افتقسر وآ محؾـل ,أمثؾةبلدفة و حةٍ قض  مُ  ,ة افعبارةَس ؾِ َش  ,أهؾ افتحؼقؼ أؿقال

هنن  ذم مسنجد اامنام 1541/صنعبان/8ؿند ــنُت ـتبتفنا ذم  وذم متـاول أهؾ اخلر وافاالح إبنرار, 

شُتفا ذم أـثر أثـاء كدريز فؾػؼف, ن باـعاء  افقادظل   ,ادواشنتػاد مـفنا منـ اشنتػمؽان وزمنان وؿد در 

 ,بضنعػ افبننؼ منع اظنساذم ,حيتاج ماؿؿُت بتاحقح بعض وضؾب مـل بعض ادحبغ كؼها, وبعد كردٍد 

 :عقن وافتقؾقؼ وافسداد. وافأشتؿُد ومـ اهلل 

 مساجع ٍرا املدتصس:أٍه 

ذح "و "ادجؿنق "و ,ٓ بـ ؿدامنة "ادغـل"و ,ٓبـ ادـذر "إوشط"و ,ٓ بـ حزم "ادحذ" :موٌيع

 "جمؿنق  افػتناوى"وفؾؼرضبنل,  "الامع ٕحؽام افؼرآن"و ,ٓ بـ رصد "بداية ادجتفد"و ,فؾـقوي "مسؾؿ

ٓ  "ؾتح افبناري"وٓ بـ إثر,  "افـفاية ذم ؽريب إثر"وبـ ـثر, ٓ "افؼرآن افعظقؿ كػسر"و ,كقؿقة بـٓ

فؾسنعدي  "كػسنر افؽنريؿ ادـنان"و ,فؾانـعاي" بؾ افسنالمُشن"و ,فؾشنقـاي "كقؾ إوضار"و ,بـ حجر

أن  فأشنلفُ  اهللَوا, وؽرهن ,فؾعؿنري "مسنؽ اخلتنام"وفؾعثقؿغ,  "جمافس صفر رمضان"و "افؼح ادؿتع"و

 :إكف خر مسموليؽتب هلا افؼبقل وافـػع وأن  ,ااخالصأظاميل  شائرؾقفا ويرزؿـل 

 ,ٓ دفقؾ ظؾقفمما  ,رمضانصفر ذم  فاإخراجبعض خُمِْرِجل افزـاة ي حتر  أن كبف ظذ أُ  افؼو  ذم ادرادؿبؾ 

شقاء ـان ذفؽ ذم صفر رمضان أو  فا,واكتػت مقاكع فااشتقؾت ذوضإخراجفا متك هق  اذظً افقاجب وأن 

ؾُقؼندمفا ذم صنفر  ,ذي افؼعندة منثالصفر ذم دمب ظؾقف افزـاة ـلن  ,ـ أحب كعجقؾفادإٓ  ,مـ افشفقر ؽره

بخنال  كلخرهنا دنـ  ,ؾجائز ظذ افاحقح مـ ؿقيَل أهؾ افعؾؿ ,جقر إظاملٕ رمضان دا ؾقف مـ مضاظػةٍ 

  . ؾؼد يلثؿ, واهلل أظؾؿ ,رمضانصفر رها إػ ؾلخ   ,رجب مثالصفر وجب ظؾقف إخراجفا ذم 
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ً٘الصَّتعسٓف     ا:ّغسّع ناٗ لػ

  .افـامء :فغيافزـوةٌ

 ,خماقصنة طائػنةف ,مـ مال خماقص ,خماقصأخذ رء ن: هل  فاة أحسـُ د  هلا كعاريػ ظِ ن ٌ:وورشظًٌ

  .باػات خماقصة

 ؟ صخ٘ الصناٗ يفالئ٘ غسط ٍل  

ٌ ٌؿول إكامٌن ذم احلديث ادشفقر ن:  فؼقفف  خراج افزـاة إٓ بـقةإوٓ جيقز  : ابـٌؿدامياإلموم

  ن اهن  بـ اخلطاب , ظـ ظؿر 344  ومسؾؿ  1برؿؿ  ن رواه افبخاري  األظاملٌبوفـقوت

 ؟يف أٖ عاٍو فسضت الصناٗ 

 .رمضانصقم  قةؿبؾ ؾرض ,مـ اهلجرة افعام افثايذم ظذ أن ؾرضقة افزـاة ـان  مجفقرٌأهؾٌافعؾؿ:

 : اإلضالويف  ٘ الصناٗميصل 

اَةَةٌَوََتاُقاٌ: ؿال اهلل كعاػ اخلؿسة: مـ أرـان ااشالمافثافث ــ افرافزـاة هل  ﴿َؾنِْنٌَتوُبقاٌَوَأَؿاوُمقاٌافََّّ

وَةٌؾٌَ ـَ ٌاهللَافزَّ   .[6]افتقبة:  َؽُػقٌرٌَرِحقٌؿ﴾ٌَخؾُّقاٌَشبِقَؾُفْؿٌإِنَّ

ٌفَِقْعُبُدواٌاهلَل﴿َوَموٌُأمٌِاهلل كعاػ: وؿال  وَةٌَوَذفَِؽٌٌُرواٌإَِّلَّ ـَ َةَةٌَوُيْمُتقاٌافزَّ ٌُحـََػوَءٌَوُيِؼقُؿقاٌافََّّ ـَ ي ُُمْؾََِِّغٌَفُفٌافد 

ٌاْفَؼق َؿِي﴾ ـُ  .[6]افبقـة: ِدي

بـالٌاإلشاةمٌ»: ؿال: ؿال رشقل اهلل   , ظـ ابـ ظؿر 17  ومسؾؿ  9 برؿؿ افبخاري  روىو

ظذٌمخس:ٌصفودةٌأنٌَّلٌإففٌإَّلٌاهللٌوأنٌحمؿًداٌرشقلٌاهللٌوإؿاومٌافَّاةةٌوإيتاوءٌافزـاوةٌوحاٌٍافبقاًٌو اقمٌ

 .«رمضون

 : الصناٗ أدل٘ ّجْب إخساجمً 

ـٌَؿال اهلل كعاػ:  َهَىٌٌَيْؽـُِزونٌٌََوافَِّذي يٌٌَافذَّ ُهؿٌٌْاهللٌََِّشبِقؾٌٌِِفٌٌُيـِْػُؼقََنَوٌَوََّلٌٌَواْفِػضَّ ْ ٌَياْقمٌٌَ*ٌَأفِاقؿٌٌٍبَِعَذاٍبٌٌَؾَبؼ 

وٌَؾُتْؽَقىٌَجَفـَّؿٌٌََكورٌٌِِفٌٌَظَؾْقَفوٌُُيَْؿك ـَْزُتؿٌٌَْموٌَهَذاٌَوُطُفقُرُهؿٌٌَْوُجـُقُِبُؿٌٌِْجَبوُهُفؿٌٌِِْبَ ـْاُتؿٌٌَْماوٌَؾاُذوُؿقاٌأِلَْكُػِساُؽؿٌٌْـَ ٌـُ

 .[46 ن 45: افتقبة] ونٌََتْؽـِزٌُ

َّلٌٌــازٌٌٍماوٌماـٌ اوحِىٌ»: ؿال رشقل اهلل  :ؿال ظـ أيب هريرة   ,:344 برؿؿ  مسؾؿروى و
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ٌ,حتكٌُيؽؿٌاهللٌبغٌظباودهٌ,فقـٌَبٌِوَجٌٌوهٌُبٌَـٌْؽقىٌِبوٌَجٌؾقٌٌُ,جعؾٌ ػوئحؾقٌٌُ,محلٌظؾقفٌفٌكورٌجفـؿمديٌزـوتفٌإَّلٌأٌُيٌُ

مديٌوموٌمـٌ وحىٌإباؾٌَّلٌُياٌ,وٌإػٌافـوروٌإػٌاجلـيٌوإمٌَّرىٌشؾبقفٌإمٌَّثؿٌيٌٌُ,ـونٌمؼدارهٌمخسغٌأفػٌشـيٌفٌيقمٌٍ

ـٌٌُ,ؿرؿرٌهلوٌبؼوعٌٌٍطَحٌزـوهتوٌإَّلٌبٌُ حتاكٌٌ,هاووََّلٌتٌظؾقافٌأٌُدٌَّخراهوٌرٌُأٌُـؾامٌمهٌظؾقفٌٌ,ظؾقفٌـلوؾرٌموٌـوكًٌتست

اوٌإػٌرىٌشبقؾفٌإمٌَّثؿٌيٌٌُ,فٌيقمٌـونٌمؼدارهٌمخسغٌأفػٌشـيٌ,ُيؽؿٌاهللٌبغٌظبوده وماوٌماـٌٌ,وٌإػٌافـاوراجلـيٌوإمَّ

فاقسٌٌ,هٌبلطةؾفوٌوتـطحافٌبؼروَناوـلوؾرٌموٌـوكًٌؾتطمٌٌُؿرؿرٌٌٍطحٌهلوٌبؼوعٌٍَّلٌيمديٌزـوهتوٌإَّلٌبٌٌُ وحىٌؽـؿٌٍ

حتكٌُيؽاؿٌاهللٌباغٌظباودهٌفٌياقمٌـاونٌٌ,هوتٌظؾقفٌأوََّلٌدٌَّخراهوٌرٌُـؾامٌمهٌظؾقفٌأٌٌُ,ؾقفوٌظؼَّوءٌوَّلٌجؾحوء

؟ ينا رشنقل اهلل رُ ؿُ ؾناحلُ  :ؿافقا .«وٌإػٌافـوروٌإػٌاجلـيٌوإمٌَّرىٌشبقؾفٌإمٌَّثؿٌيٌٌُ,تعدونمؼدارهٌمخسغٌأفػٌشـيٌمموٌ

اٌَيَرهٌُ:ٌؾقفوٌصقئوٌإَّلٌهذهٌاآلييٌاجلومعيٌافػوذةٌظعٌٌَّموٌأكزلٌاهللُ»: ؿال ٍةٌَخْرً ٌَيْعَؿْؾٌِمْثَؼوَلٌَذرَّ ـْ ٌَيْعَؿاْؾٌ*ٌٌ﴿َؾَؿ ـْ َوَما

اٌَيَرُه﴾ ٍةٌرَشًّ  .[9 ن 8]افزفزفة:  «ِمْثَؼوَلٌَذرَّ

افؽـز ـؾ رء جمؿق  بعضف   ؿولٌاإلمومٌافطزي: «مديٌزـوتفموٌمـٌ وحىٌــزٌَّلٌيٌُ»:ٌؼقففٌؾ

 اهن.اوـان خمزوكً  ,ظذ بعض شقاء ـان ذم بطـ إرض أو ظذ طفرها

 علٙ مً جتب الصناٗ؟ 

  اهن.ظذ ـؾ مسؾؿ حر بافغ ظاؿؾ مافؽ فؾـااب مؾًؽا كاًمادمب اكػؼقا أهنا  :ابـٌرصدٌاإلمومٌؿولٌ

  .ـام يليت بقاكف بعد ن إن صاء اهلل ن  يدخؾ افابل وادجـقن :وٌتوًموؽًٌوبٌمؾموفؽٌفؾـٌَّ:وفٌؿقفف

 شناٗ؟ يف ماهلنا البالؼ لليصاب ّاحملال علُٔ احلْل الصيب ّاجمليٌْ علٙ ٍل 

 الؿنام, مـ ماهلدستحؼقفا وحؼ فرة فؾامل, ضُ افزـاة  ٕن ;ظذ أن ظؾقفام زـاة ذم ماهلام :مجفقرٌأهؾٌافعؾؿ

ٌَمْعُؾقٌمٌكعاػ:  ْؿٌَحؼٌّ
ٌِفٌَأْمَقاهِلِ ـَ وئِِؾٌَوادَْْحُروِم﴾*ٌ﴿َوافَِّذي   [36ن 35]ادعارج:  فِؾسَّ

مخذٌمـٌأؽـقوئفؿٌؾاسدٌ دؿيٌتٌُأظؾؿفؿٌأنٌاهللٌاؾسضٌظؾقفؿٌ»: ن حغ بعثف إػ افقؿـن : دعاذ  الوؿ

  . :3 , ومسؾؿ  1441 برؿؿ , رواه افبخاري «ظذٌؾؼرائفؿ

ٌ:رؾعٌافؼؾؿٌظـٌثةثي»ؿال:  : أن افـبل   وؽره, ظـ ظائشة 54:9ظـد أيب داود برؿؿ   ما ثبت

افزـناة  ظؾاًم بلن ؾرضنقتاثؿ وافتؽؾقػ, ا ؿؾؿِ  عُ ؾْ , ؾادراد رَ «وافَّبلٌحتكٌيبؾغٌ,ادجـقنٌحتكٌيػقؼٌ:ومـفؿ
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  , واهلل أظؾؿ., ـام شبؼدستحؼقفا اإظطائف قجب ظذ وٓة أمرمهاؾ ,ٓ ذم أظقاهنامذم ماهلام,  واجبة

 ؾسنـة,خنال  فوفق بؼاند دؾعفنا فؾػؼنراء ؾنكنف خرى ٕ ألمقال مـ دوفةٍ فِ  كؼؾٍ مـ افبعض  ؼقم بفما ي

مستحؼقفا ذم كؾؽ افبؾد ن وهذا حماٌل ذم ظككا ن اكعدم  ذاإٓ إـام شبؼ, , ستحؼقفاد وإوػ دؾع زـاة ـؾ بؾدٍ 

 أظؾؿ. وهق ,ادستعان واهلل ,ٓ إػ دوفة أخرى جماور فبؾد آخركؼؾفا ؾقجقز 

  ؟:املطلنني ّلٕ أمسإىل أو دفعَا بأىفطيا  مطتخكَٔاإىل  تيادفع شنا ٕأَٓنا أفضل تْلِّ

: إن ـان اامام ظادٓ أجزأه افدؾع إفقف باامجا .اهن وهؽذا كؼنؾ اامجنا  صنق  ؿولٌاإلمومٌافـقويٌ

 .ااشالم ابـ كقؿقة 

, ذم ـان يبعث افسعاة والباه ـثرة ومشفقرة, مـفا حديَثْل ظؿر ومعاذ  : وأدفة أن افـبل ؿؾً

 , واهلل أظؾؿ. "افاحقحغ"

ٌ :افثامكقيفٌؽرٌاأل ـوفٌقرصؾفاوٌشإذاٌـونٌواختؾػقاٌؾقامٌ

ؽ رضر فاؾ مـ ؽر أن حَي دستحؼقفا فا بـػسؽ تديلشتطعت كاأكؽ إذا  :أهؾٌافعؾؿٌمجفقرٌوافذيٌظؾقف

وا» : ففؼقفوكزئ ذمتؽ بذفؽ; باكف وشعاكف أو ُج ؾلظطفا افقايل  إٓو ,َت عؾؾ اهللٌاشالفقاٌافذيٌظؾقؽؿٌوٌأدُّ

ابنـ ظنـ  , 1954 , ومسنؾؿ  4549 بنرؿؿ , رواه افبخناري «ؾننٌاهللٌشوئؾفؿٌظاامٌاشاسظوهؿٌ,افذيٌفؽؿ

  .مسعقد 

 , ظـ 1957 برؿؿ , رواه مسؾؿ «ؿؾتٌُؾقاٌوظؾقؽؿٌموٌمُحٌ أضقعقاٌؾنكامٌظؾقفؿٌموٌمُحٌ واشؿعقاٌ» :وفؼقفف 

  .وائؾ بـ احلرضمل 

 ؟ فسضٔتَاًَلا باحدٍا جىعَا خبًلا أّ جامً مالصناٗ ؤخر ٍل ُت

وـان , قذم رشقل اهلل ؿال: دا كُ  هريرة  , ظـ أيب 34 , ومسؾؿ  1446افبخاري  اامام روى 

ـقنػ : ٕيب بؽنر افانديؼ ؾؼال ظؿنر  , وؿاكؾفؿ أبق بؽر وـػر مـ ـػر مـ افعرب ,أبق بؽر 

أنٌأؿوتؾٌافـوسٌحتكٌيؼقفقاٌَّلٌإففٌإَّلٌاهللٌؾؿـٌؿوهلوٌؾؼدٌظَّاؿٌٌأمرُتٌ» :كؼاكؾ افـاس وؿد ؿال رشقل اهلل 

ؾننن  ,مـ ؾرق بنغ افانالة وافزـناة ـٕ ؿاكؾواهلل  :أبق بؽر ؾؼال «مـلٌموففٌوكػسفٌإَّلٌبحؼفٌوحسوبفٌظذٌاهلل
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,  ظؿنرفؼاكؾتفؿ ظذ مـعفا ؿنال  ا ـاكقا يمدوهنا إػ رشقل اهلل واهلل فق مـعقي ظـاؿً  ,افزـاة حؼ ادال

 .ؾعرؾت أكف احلؼ ؾقاهلل ما هق إٓ أن ؿد ذح اهلل صدر أيب بؽر 

 : ظذ ؿتال ماكعقفا.اهن  : اكػؼ افاحابة  ؿولٌاإلمومٌابـٌؿدامي

  .سـةافإكثك مـ وفد ادعز افتل مل كبؾغ هل  افعـوق:ٌ:اواهلل فق مـعقي ظـاؿً :  أيبٌبؽرٌؿقلمعـكٌو

  ؟الصسحي٘ املتْاتسٗ أدلتَا الصخٔخ٘أىهس ّجْبَا ّزد مً ما حهه  

 ُحؽؿ بؽػره.اهن جقهبا : إن جحدها بعد معرؾة وُ  ؿولٌاإلمومٌافـقوي

 أّ اجملْضٕ شناٗ: أٍل الهتابني ٍل علٙ 

ٌََّلٌُيْمِمـُقَنٌ﴿َؿوتُِؾقاٌاؿال اهلل كعاػ:  ,دؾع الزيةام افقاجب ظؾقفؿ إكٓ زـاة ظؾقفؿ وٌ:ؿولٌأهؾٌافعؾؿ ـَ فَِّذي

َمٌاهللٌَُوََّلٌبِوْفَقْقِمٌاآْلِخِرٌَوََّلٌبِوهللِ ُمقَنٌَموٌَحرَّ ٌُأوُتاقاٌاْفؽَِتاوَبٌَحتَّاكٌٌُُيَر  ـَ ٌافَّاِذي ـَ ٌِما ؼ  ٌاَْحَ ـَ ٌَوَرُشقُفُفٌَوََّلٌَيِديـُقَنٌِدي

ٌَيٍدٌَوُهْؿٌَ وِؽُروَن﴾ ـْ ْزَيَيٌَظ  .[:3]افتقبة:  ُيْعُطقاٌاجْلِ

 ُج  ـاكبُبجافة  ظـ  ,3:98وروى افبخاري برؿؿ  
ِ
كاكا ـتاب ظؿر بـ ؿال أ ,إحـػ دبـ معاوية ظـ زء

خنذ الزينة منـ ؿند أؽنـ ظؿنر ومل يُ ؿنال:  ,ؿقا بغ ـؾ ذي حمرم مـ ادجقسؾر  أن  :اخلطاب ؿبؾ مقكف بسـة

 .أخذها مـ جمقس هجر أن رشقل اهلل  ادجقس حتك صفد ظبد افرمحـ بـ ظق  

ُٓمً    ـ ماذا علُٔ؟أّ غريٍا تاب ميُ  خْد أّ جل ىطٔاٌ ا جلَل أّإمَّ ـ ٗ مالُ فَٔاؤد شنامضت علُٔ ضيْات ّمل 

شنقاء  ,زـاهتا فزمف إخراجفا ظـ مجقع افسنـغ مدِ إذا مضت ظؾقف شـقات ومل يُ  :افـقويٌاإلمومٌؿولٌ

 اهن.وشقاء ـان ذم دار ااشالم أم ذم دار احلرب ,ؾؿ وجقهبا أم ٓظَ 

 ُٓ ُٓنه املكداز الرٖ   ؟ فُٔ دسج شناتُدسجُ عً نل عاو مل 

كاناب إظنقام افسنابؼة أو مؼندار  ن َجفؾنؾؿدر بؾقغ كاابف, رج ظـ ـؾ ظام ُي  ؿولٌمجعٌمـٌافعؾامء:

ما زاد ؾفنق ٕن رجفا واؾقة كزيد ٓ كـؼص; ظذ أن ُي مع احلرص , فف ؾقفاظذ ما كرجح بـك جتفد وابعضفا, 

 . , ظـ أيب هريرة 7868, رواه مسؾؿ برؿؿ  «موٌكؼًٌَّ دؿٌيٌمـٌمولٌٍ»: ـام ؿال افـبل 
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ُٓ مً  ؟ مً تسنتُ إخساجَا ّزثتٍُل ٓلصو مالُ شناٗ  ؤِدمات ّمل 

ثفؿ مـ زـاة  ةثرقأن افظذ  كصٌمجعٌمـٌأهؾٌافعؾؿ: ; ؿبؾ ؿسنؿة افسـنةجيب ظؾقفؿ إخراج ما ظذ مقر 

ٌَبْعاِدٌَوِ اقٍَّيٌؿقفف كعاػ: عؿقم ; فحتك يؾؼك اهلل  ذم ذمتفبؼقت ٓ إو ٕهنا ديـ ظؾقف ـديقن أدمقغ, ـْ ﴿ِما

﴾ ـٍ وٌَأْوٌَدْي  مسنؾؿو  1963روى افبخناري بنرؿؿ  دنا , وزـاة إمقال ديـ ظـند أهؾفنا, [11]افـسناء:  ُيقِِصٌِِبَ

إن أمنل ماكنت وظؾقفنا  :ؾؼال ينا رشنقل اهلل, ؿال: جاء رجؾ إػ افـبل   , ظـ ابـ ظباس  1159 

  .«ؼهؾديـٌاهللٌأحؼٌأنٌيٌٌُ؛كعؿ» :ظـفا؟ ؿال أؾلؿضقف ,صقم صفر

 ,جاءت امرأة منـ خنثعؿ :ؿال ظباس  ابـ ظـ  1445ومسؾؿ    ,1553وروى افبخاري برؿؿ  

 ؟أؾلحج ظـف ,ا ٓيثبت ظذ افراحؾةا ـبرً إن ؾريضة اهلل ظذ ظباده احلج أدرـت أيب صقخً  :ؾؼافت يا رشقل اهلل

  .«كعؿ» :ؿال

  , واهلل أظؾؿ.ااشالم أرـان وافاقام واحلج ٕن افؽؾ مـؿضاء ديـ افزـاة ٓ ؾرق ظـد افعؾامء بغ و

ثفؿ مـ ظؾؿ مـ افقرثة ظذ أن  :كصٌمجعٌمـٌافعؾامء ـ   رجمل ُي بلن مقر  ره أو َيـانحف ن زـاة مافف, ؾؾؿ ُيذ

  .واهلل أظؾؿ حال حقاكف ن أو أخرجفا مـ رأس مافف بعد مقكف, أكف آثؿ,
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ٌٌافزـوةٌثامكقيٌمَّورف

َؿاوِبٌ: كعناػؿال اهلل  ْؿٌَوِفٌافر  اَدَؿوُتٌفِْؾُػَؼاَراِءٌَوادََْساوـِِغٌَواْفَعاوِمؾَِغٌَظَؾْقَفاوٌَوادَُْمفََّػاِيٌُؿُؾاقُِبُ ااَمٌافََّّ ﴿إِكَّ

ـٌِْفَغوِرِمَغٌَوِفٌَشبِقِؾٌاهللَِوا ٌاهللٌَِواهللٌٌَُواْب ـَ بِقِؾٌَؾِريَضًيٌِم  .[74]افتقبة:  ٌَظؾِقٌؿٌَحؽِقٌؿ﴾افسَّ

  :الفكري ّاملطهني :ّالجاىٕ ,األّل

ًٓ ن ظـد مجع مـ افعؾامء ن وافػؼر  منـ  :ادساؽغو ,قًئاصنيؿؾؽ ٓ مـ  :هقٌوفػؼرؾ مـ ادسؽغ أشقء حا

وٌؿال اهلل كعاػ:  ,ٓ يزيد ظـ حاجتف صقًئا ؽؾم ٌدََِساوـَِغٌَيْعَؿُؾاقَنٌِفٌاْفَبْحاِرٌَؾاَلَرْدُتٌَأْنٌ﴿َأمَّ ًْ اِػقـَُيٌَؾَؽوَكا افسَّ

ٌَشِػقـٍَيٌَؽًَّْبو﴾ ؾَّ ـُ وَنٌَوَراَءُهْؿٌَمؾٌِؽٌَيْلُخُذٌ ـَ متنك  ؿإٓ أهنن شنػقـةفؾؿسناـغ  ؾلثبنت اهلل ,[:8]افؽفنػ:  َأِظقَبَفوٌَو

  .ا شقاهاقن صقئً ٓ يؿؾؽ واافعؿؾ ظؾقفا صار قاكرـ

ظؾقفنا افسػقـة; ٕكف متك كرك افعؿنؾ  أصحابيؽقن حؽؿف حؽؿ  أجرةــا هذا مـ يؿؾؽ شقارة وذم زم

 , واهلل أظؾؿ.ؾحسبذفؽ يقمف  ـؾ يقم ما يؽػقفمـفا  يؽسب ٕكفو, ا شقاهايؿؾؽ صقئً  صار ٓ

  :العامل علَٔا :الجالح

 مجنع ذم افسناظل أو النايب: مثنؾ افعؿؾ, كق  بحسب افزـاة, ظذ بافعؿؾ افؼقام يتقػمـ  هق وافعومؾ:

 ر نافان أو احلسناب, أو وافتؼققند, اخلنرص, أو افزـناة, أمنقال رنبحا يؼقم مـ افؽاكب, أو افزـاة, مال

  , واهلل أظؾؿ.فظؿؾ إػ تاجحُي ـ ممهؿ ؽر أواحلارس  وأان افقز   وأ اخلازن وأ فؾؿستحؼغ,

 .أظؾؿادستعان وهق واهلل  حتك ٓ يؽثر افعامؾقن ظذ افزـاة, بقزن ماففصاحب ادال أن يؼقم  :َػٌوٌْاألٌَ

  ؟ٍل جيْش اضتعنال الػين ِلَجِنِع الصدق٘

ٌأهؾٌافعؾؿ: ا ظـفنا ًقنؽـيؽقن افغـل خبًرا هبنا  بؾ ربام ؿدٓ ماكع مـ اشتعامفف أكف  ظذٌافَّحقحٌمـٌؿقََلْ

 , واهلل أظؾؿ.أحسـ مـ ؽره
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ُٓ  الصناٗ؟  عطٙ الػين مكابل ضعآتُ مًٍّل 

اه رب افعادغ ,فف حٌؼ  : أجر شعايتفأهؾٌافعؾؿبعضٌؿولٌ حيسب و أؾضؾؾفق  ظـف شتغـكؾنن ا ,أظطاه إي 

اْؾٌ: ن ذم افذي يؼقم ظذ مال افقتقؿن صدؿة; فؼقفف كعاػ فف  ـُ اوَنٌَؾِؼاًراٌَؾْؾَقْل ـَ ٌ ـْ وَنٌَؽـِقًّوٌَؾْؾَقْسَتْعِػْػٌَوَم ـَ ٌ ـْ َوَم

 , واهلل أظؾؿ[7]افـساء: بِودَْْعُروِفٌ

 ُٓ  طنٙ بالعامل علَٔا أّ الطاعٕ ـ:بعض غسّط اجلابٕ ـ ٍّْ ما 

  ن أن يؽق ذـًرا.1

  .ن أن يؽقن مسؾاًم 3

  .ن أن يؽقن أمقـًا4

  .ن أن يؽقن صادًؿا5

  .ن أن يؽقن كاصًحا فـػسف وفألمر وفرب ادال6

  .فايؽقن ظادًا بؼوط افزـاة وأكابت ن أن7

 ., وهق ؿقل مجفقر أهؾ افعؾؿدظت احلاجة فذفؽ إٓ إذا  يؽقن هاصؿًقا أو مطؾبًقان أن ٓ 8

ؿنال: اشنتعؿؾ  ظنـ أيب محقند افسناظدي  , 1943 برؿؿ مسؾؿ ما روى  :ودفقؾٌافؼوطٌافسوبؼي

ؾؼام رشنقل اهلل , يل َي هدؾؾام ؿدم ؿال هذا فؽؿ وهذا أُ  ,ظذ افادؿة ف يؼال فف ابـ افؾتبقرجاًل  رشقل اهلل 

أؾةٌؿعادٌفٌٌ,َلٌيهدهذاٌفؽؿٌوهذاٌأٌٌُ:موٌبولٌظومؾٌأبعثفٌؾقؼقل»: ؾحؿد اهلل وأثـك ظؾقف وؿال ,ظذ ادـز 

إَّلٌجوءٌبفٌٌ,وافذيٌكػسٌحمؿدٌبقدهٌَّلٌيـولٌأحدٌمـؽؿٌصقئوٌ,دىٌإفقفٌأمٌَّلُيٌبقًٌأبقفٌأوٌفٌبقًٌأمفٌحتكٌيـظرٌأٌَ

 ,ثؿ رؾع يديف حتك رأيـا ظػريت إبطقنف, «يقمٌافؼقوميٌُيؿؾفٌظذٌظـؼفٌبعرٌففٌرؽوءٌأوٌبؼرةٌهلوٌخقارٌأوٌصوةٌتقعر

 .مركغ «افؾفؿٌهؾٌبؾغً؟»ٌ:ثؿ ؿال

إػ رشقل  أكف اكطؾؼ هق وافػضؾ بـ ظباس  :وؾقف ,حديث ادطؾب بـ ربقعة :خرافؼطٌاألودفقؾٌ

ا ظنذ َكنرَ مم  تُ يا رشقل اهلل: أكت أبر افـاس وأوصؾ افـاس, وؿد بؾغـا افـؽاح, ؾجئـا فِ  :ؾؼال أحدهؿ, اهلل 

 حتك أردكا أن ؾسؽت ضقياًل  :اقبقن ؿالمدي افـاس, وكاقب ـام يُ ؾـمدي إفقؽ ـام يُ  دؿات,بعض هذه افا

إنٌافَّادؿيٌَّلٌ»: كؽؾنامه ثنؿ ؿنال افـبنل  اء احلجاب أن ٓروجعؾت زيـب كؾؿع ظؾقـا مـ و :كؽؾؿف ؿال
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 . 1483, أخرجف مسؾؿ  «تـبغلٌآللٌحمؿد؛ٌإكامٌهلٌأوشوخٌافـوس

أو  رظقة ذم ذفنؽناداؾحة افشإذا رأى اامام أو ادطؾبل ل اهلاصؿل شتعاما :وؿد أجاز بعض أهؾ افعؾؿ

 , واهلل أظؾؿ.ٓ صدؿة أجرةً  اهعطيُ ويؽقن ما , احلاجة افداظقة فذفؽ

  :املؤلف٘ قلْبَه :السابع

ن:  ابـٌتقؿقيؿولٌصقخٌاإلشةمٌ رجنك بعطقتنف ا أن يُ وادمفػة ؿؾقهبؿ كقظان: ـاؾر ومسؾؿ ؾافؽناؾر إم 

ـحسنـ  ف ادـػعة ن أيًضا نتِ رجك بعطق  مـػعة, ـنشالمف, أو دؾع مرضكف إذا مل يـدؾع إٓ بذفؽ, وادسؾؿ ادطا  يُ 

, أو افـؽاينة ذم افعندو, أو ـنػ رضره ظنـ قٍ  خِلنعطقف إٓ إشالمف, أو إشالم كظره, أو جباية ادال ممـ ٓ يُ 

 اهن.ادسؾؿغ إذا مل يـؽػ إٓ بذفؽ

صنػقان  ؿ, ـام أظطك افـبل عطك فُقسؾِ : ادمفػة ؿؾقهبؿ أؿسام: مـفؿ مـ يُ  ابـٌـثراَحوؾظٌوؿولٌ

ا, ومـفؿ مـ ُيْعَطك فِ  ,بـ أمقة مـ ؽـائؿ حـغ ـً  ف, ـنام أظطنكؿؾبَ  ُت ثبُ ويَ  فُسـ إشالمُ حْ قَ وؿد ـان صفدها مؼ

رجك مـ إشالم كظرائف, يقم حـغ ن أيًضا ن مجاظة مـ صـاديد افطؾؼاء, وأذاؾفؿ, ومـفؿ مـ ُيعَطك دا يُ   

 اهن.جبل افادؿات ممـ يؾقف, أو فقدؾع ظـ َحقزة ادسؾؿغ افرضر مـ أضرا  افبالدومـفؿ مـ ُيعَطك فقُ 

  :يف السقاب :اخلامظ

وافرؿقنؼ  ,دوا منا ظؾنقفؿميعطنقن فُقن قنادؽاكببافرؿاب ثالثة أصـا : وادراد  ؿولٌمجعٌمـٌأهؾٌافعؾؿ:

 , واهلل أظؾؿ.مال افزـاة ػدى مـوإشر يُ  ,مـ افؽػارشسى ادسؾؿ يُ 

  :الػازمٌْ :الطادع

ن:  ابـٌـثراَحوؾظٌؿولٌ ؾ محافنة, أو ضنؿـ ديـًنا, ؾؾزمنف وأما افغارمقن ؾفؿ أؿسام: ؾؿـفؿ مـ حتؿ 

 .اهنػ بامفف, أو ؽرم ذم أداء ديـف, ؾفمٓء يدؾع إفقفؿجحِ ؾلُ 

٘ مً غسو يف   ُٓميَا ثه تاب  معصٔ  عطٙ مً مال الصناٗ؟ ٍل 

حديث ؿبقاة ابـ ; فعؿقم وإظاكتف ظذ اخلر أكف يعطك فؾتعاون معفٌ:ظذٌافَّحقحٌمـٌأؿقالٌأهؾٌافعؾؿ

أؿؿٌ»أشلفف ؾقفا ؾؼال:  محافة ؾلكقت رشقل اهلل  حتؿؾُت  :   ؿال1455 برؿؿ  مسؾؿظـد   خمارق

رجاؾٌلؿاؾٌمحوفايٌٌ:ؿبقَّيٌإنٌادسالفيٌَّلٌلاؾٌإَّلٌألحادٌثةثايٌيون ثؿ ؿال ن حتكٌتلتقـوٌافَّدؿيٌؾـلمرٌفؽٌِبوٌ
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َّاقىٌورجؾٌأ وبتفٌجوئحيٌاجتوحًٌموففٌؾحؾًٌففٌادسلفيٌحتكٌيٌٌُ,ؾحؾًٌففٌادسلفيٌحتكٌيَّقبفوٌثؿٌيؿسؽ

ورجؾٌأ وبتفٌؾوؿيٌحتكٌيؼقمٌثةثيٌمـٌذويٌاَحجوٌمـٌؿقمفٌفؼادٌٌنشدادا مـ ظقش  :أو ؿال نوٌمـٌظقشٌقامًٌؿٌَ

ؾاامٌشاقاهـٌماـٌٌن أو ؿال شدادا مـ ظقشن َّقىٌؿقاموٌمـٌظقشٌٌأ وبًٌؾةكوٌؾوؿيٌؾحؾًٌففٌادسلفيٌحتكٌيٌُ

 .تووٌيلـؾفوٌ وحبفوٌشًحٌادسلفيٌيوؿبقَّيٌشحتًٌ

ٌ»ؿقفف:ٌ ًُ  ـااصنالح بنغ ,صنالح ذات افبنغيسنتديـف افرجنؾ اهل ادال افذي  :احلامفة «محوفيٌلؿؾ

  .ؿبقؾتغ وكحق ذفؽ خاؿغ أو ذم ظككا بغ

  .ؿسؽ ظـ افسمالثؿ يُ افذي ظؾقف يـ مدي افد  إػ أن يُ  :أي«ٌحتكٌيَّقبفوٌثؿٌيؿسؽ»وؿقفف:ٌ

هل أؾة افتل هتؾؽ افثامر  :الائحة : ؿولٌابـٌاألثر :«ورجؾٌأ وبتفٌجوئحيٌاجتوحًٌموفف»وؿقفف:ٌ

  .أهؾؽت :وإمقال وكستلصؾفا وـؾ ماقبة ظظقؿة واجتاحت أي

  .إػ أن جيد ما كؼقم بف حاجتف مـ معقشة :أي «وٌمـٌظقشؿقامًٌ»وؿقفف:ٌ

 .بف احلاجة سد  غـك مـ افقء وما كُ وهق ما يُ  ,ام وافسداد بؿعـك واحدقَ افؼَ ٌ:«اٌمـٌظقششدادًٌ»وؿقفف:ٌ

  .بعد ؽـكوحاجة ؾؼر  :أي :«ؾوؿي»وؿقفف:ٌ

فؼند أصنابتف ؾاؿنة  :يؼقمقن هبذا إمر ؾقؼقفقن :أي «حتكٌيؼقمٌثةثيٌمـٌذويٌاَحجوٌمـٌؿقمف»وؿقفف:ٌ

ػك ذم افعادة ؾنال وادال مما ُي  ,بباضـفأخز افـاس بف مـ ؽرهؿ مـ ؿقمف ٕهنؿ  وإكام ؿال  ,افعؼؾ :واَحجو

  .بااحبفا يعؾؿف إٓ مـ ـان خبرً 

 , واهلل أظؾؿ.هق احلرام :افسحت :«وٌيلـؾفوٌ وحبفوشحتًٌ»وؿقفف:ٌ

  :يف ضبٔل اهلل :الطابع

ذم شبقؾ اهلل, منـ  مـ ممن الفاد قكفوما حيتاج ,زاةافغُ شبقؾ اهلل دخقٓ أوفًقا ذم يدخؾ ٌ:ؿولٌأهؾٌافعؾؿ

 أظؾؿ., واهلل يعقفقهنؿ وؽر ذفؽظذ مـ وكػؼة  شالح وظتاد, وشداد ديقهنؿ,

  ؟هحنٍْمً عجص عً حج٘ اإلضالو ّعنستُ ّطالب العله ّ بطبٔل اهلللخل ٍُٓل 

ٕن بث كعؾ ؿف وكعؾقُؿف إظاكة فف ظذ مـ افزـاة  ـػؼ ظؾقف يُ ضافب افعؾؿ  ظذ أن كصٌمجعٌمـٌأهؾٌافعؾؿ:

عطنك فنقحج يُ  افعاجز ظـ احلج وافعؿرةوـذا  ,باداتافعؾؿ ذط صحة فؾعبؾ مـ أوفقيات افعبادات افعؾؿ 
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 .واهلل أظؾؿ ,ويعتؿر

  :ابً الطبٔل :الجامً

  , واهلل أظؾؿ.اأو ؽـقً  اؾؼرً  أن يؽقن ٓ ؾرق بغظـ بؾده, وؼطع ـهق ادساؾر ادابـ افسبقؾ 

ؾؾق مل يقجند ذم افبؾند إٓ أحند هنذه  اشتقعاب إصـا  افثامكقة ُب ٓ جَي أكف ظذ  :أهؾٌافعؾؿكصٌبعضٌ

 , واهلل أظؾؿ.وفقؾة ذم يقمٍ  ؽـقاـاماًل وفق صار افزـاة فف  ُكعطكؾنكف إصـا  
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ٌافزـوةٌافذيـٌَّلٌلؾٌهلؿٌ

 عبد مياف: ٍاغه ّبيْا عبد املطلب مً بين بيْ األّل: 

ؾقؿـ ذم  ن ؿال رشقل اهلل  .كقؾؾن 5 . ظبد صؿسن 4. ادطؾبن 3 .هاصؿن 1 وبـقاٌظبدٌمـوفٌأربعي:

, رواه مسنؾؿ بنرؿؿ «إنٌافَّادؿيٌَّلٌتـبغالٌآللٌحمؿاد؛ٌإكاامٌهالٌأوشاوخٌافـاوس»ن: حترم ظؾقف افزـاة منـفؿ 

 . , ظـ ادطؾب بـ ربقعة 1483 

 اهن.: بـق ادطؾب وبـق ظبد صؿس وبـق كقؾؾ أوٓد ظؿ ذم درجة واحدة افَّـعويناإلمومٌؿولٌو

هاصنؿ وبـنقا ظبند  اظبند مـنا  هنؿ بـنق لأن ادؿـق  مـ افزـاة مـ بـ :وافذي ظؾقف أـثر افعؾامء ؿؾً:

 , 3:81رواه افبخناري بنرؿؿ   ,إكامٌبـقاٌادطؾىٌوبـقاٌهوصؿٌيشءٌواحد :فؼقفف  ;دون ؽرهؿادطؾب 

 واهلل أظؾؿ. ,ظـ جبر بـ مطعؿ 

افتنل  ,عطقفؿ مـ بقت مال ادسؾؿغ منـ ادانافح افعامنةظذ ويل إمر أن يُ :  افَّـعويناإلمومٌؿولٌ

 اهنفـاس.ا, ٕن افزـاة أوشاخ مدخؾفا ؽر مدخؾ افزـاة

 الػين, ّالكْٖ املهتطب: الجاىٕ ّالجالح 

  .افسائؿة أو ؽرهاة فؾتجارة, أو ا مـ إثامن, أو افعروض ادعد  مؾؽ كاابً مـ  هق :وافغـل

ظـ ظبقد اهلل بـ ظدي بنـ   ,1744 برؿؿ داود  ; دا روى أبقهق افؼادر ظذ افتؽسب :افؼقيٌادؽتسىو

ؾسنلٓه مـفنا ؾرؾنع ؾقـنا  ,ذم حجة افقدا  وهق يؼسؿ افادؿة اخلقار ؿال: أخزي رجالن أهنام أكقا افـبل 

 .«إنٌصئتامٌأظطقتؽامٌوَّلٌحظٌؾقفوٌفغـلٌوَّلٌفؼقيٌمؽتسى» :ؾؼالغ ن ؿقي   :ن أيؾديـ افبك وخػضف ؾرآكا َج 

  .اهنصحقححديث :  األفبوينٌافعةميؿولٌ

 السابع: مً جيب علٔو اليفك٘ علَٔه نالْالدًٓ ّالصّج٘ ّاألّالد:

عطنك فعؿنقم قُ ؾ ,اأو مؽاكًبن اإٓ إذا ـان افقافد ؽارًمن ٓ دمقز هلؿ زـاكؽ افـػؼة ظؾقفؿ,جيب ظؾقؽ مـ 

 بادآب. واهلل أظؾؿهق افاقاب, , وومجاظة ابـ كقؿقة آشالم صق  ق اختقار وه ,إدفة
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ٌَواأْلَْؿاَربَِغٌَواْفَقَتاوَمكٌكعاػ: ؿال اهلل  ـِ ٌَؾؾِْؾَقافَِدْي ٌَخْرٍ ـْ َوادََْساوـِِغٌ﴿َيْسَلُفقَكَؽٌَموَذاٌُيـِْػُؼقَنٌُؿْؾٌَموٌَأْكَػْؼُتْؿٌِم

ٌاهللٌََّبِِفٌَظؾِقٌؿ﴾ ٌَؾنِنَّ ٌَخْرٍ ـْ بِقِؾٌَوَموٌَتْػَعُؾقاٌِم ٌافسَّ ـِ   [316]افبؼرة:  َواْب

ٌَرَؿَباٍيٌ*ٌ﴿َوَموٌَأْدَراَكٌَموٌاْفَعَؼَبُيٌ: ال كعاػوؿ َأْوٌ*ٌَيتِاقاًمٌَذاٌَمْؼَرَباٍيٌ*ٌَأْوٌإِْضَعاوٌمٌِفٌَياْقٍمٌِذيٌَمْساَغَبٍيٌ*ٌَؾاؽُّ

َبٍي﴾  .[17 -11]افبؾد:  ِمْسؽِقـًوٌَذاٌَمْسَ

بناب إذا وؿنػ أو أو   : افباب افعاذن  "صحقحف"ذم ـتاب افقصايا مـ   وؿولٌاإلمومٌافبخوري

 ن: ـ إؿاربمَ ٕؿاربف وَ 

يب بنـ ؾجعؾفنا حلسنان وأُ  ,«اجعؾفوٌفػؼراءٌأؿورباؽ» :ٕيب ضؾحة ظـ أكس ؿال افـبل  ,وؿال ثابت

   .ـعب

  .«اجعؾفوٌفػؼراءٌؿرابتؽ» :ظـ أكس مثؾ حديث ثابت ؿال ,يب ظـ ثاممةإكااري حدثـل أَ وؿال 

يب منـ أيب وـان ؿرابنة حسنان وأُ  ,وـاكا أؿرب إفقف مـل ,يب بـ ـعبؾجعؾفا حلسان وأُ  : ؿال أكس

افـجار ضؾحة واشؿف زيد بـ شفؾ بـ إشقد بـ حرام بـ ظؿرو بـ زيد مـاة بـ ظدي بـ ظؿرو بـ مافؽ بـ 

وحرام بـ ظؿرو بـ زيد مـاة بـ  ,ؾقجتؿعان إػ حرام وهق إب افثافث ,وحسان بـ ثابت بـ ادـذر بـ حرام

ا إػ شتة آباء إػ ظؿرو بـ مافنؽ وهنق بقً ظدي بـ ظؿرو ابـ مافؽ بـ افـجار ؾفق جيامع حسان وأبا ضؾحة وأُ 

مافؽ بـ افـجار ؾعؿرو بـ مافؽ جيؿع حسنان  يب بـ ـعب بـ ؿقس بـ ظبقد بـ زيد بـ معاوية بـ ظؿرو بـأُ 

  .ابقً وأبا ضؾحة وأُ 

ؿنال:  أكنس إػ   3741ثؿ شاق بسـده  إذا أو  فؼرابتف ؾفق إػ آبائف ذم ااشالم  :وؿال بعضفؿ

ن ,أؾعؾ يا رشنقل اهلل :ؿال أبق ضؾحة .«أرىٌأنٌجتعؾفوٌفٌاألؿربغ» :ٕيب ضؾحة: ؿال افـبل  ؿفا أبنق ؾؼس 

  .أؿاربف وبـل ظؿفضؾحة ذم 

ياوٌ»يـنادي  جعؾ افـبل  [315]افشنعراء:  ﴿َوَأْكِذْرٌَظِشَرَتَؽٌاأْلَْؿَربَِغ﴾: دا كزفت :ٌوؿولٌابـٌظبوس

  .فبطقن ؿريش «بـلٌؾفرٌيوٌبـلٌظدي

رٌامعشاياوٌ»: ؿنال افـبنل [ 315]افشعراء:  ﴿َوَأْكِذْرٌَظِشَرَتَؽٌاأْلَْؿَربَِغ﴾ :دا كزفت  وؿولٌأبقٌهريرة

  349 برؿؿ , وأخرجف مسؾؿ «ؿريش

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





19 

 

هريرة  , ظـ أيب 3743وشاق بسـده   باب هؾ يدخؾ افـساء وافقفد ذم إؿارب :ثؿ ؿال افبخاري 

ؼٌاياوٌمعا» :ؿال [315]افشعراء:  ﴿َوَأْكِذْرٌَظِشَرَتَؽٌاأْلَْؿَربَِغ﴾:  حغ أكزل اهلل ؿال: ؿام رشقل اهلل  

أؽـلٌظـؽؿٌمـٌاهللٌصقئوٌيوٌبـلٌمـوفٌَّلٌأؽـلٌظـؽؿٌمـٌاهللٌصقئوٌيوٌظباوسٌباـٌظبادٌاصسواٌأكػسؽؿٌَّلٌٌؿريش

وٌويوٌؾوضؿيٌبـاًٌحمؿادٌ ػقيٌظؿيٌرشقلٌاهللٌَّلٌأؽـلٌظـؽٌمـٌاهللٌصقئًٌٌويوٌ,ادطؾىٌَّلٌأؽـلٌظـؽٌمـٌاهللٌصقئو

  . 345 برؿؿ , وأخرجف مسؾؿ «شؾقـلٌموٌصئًٌمـٌموَلٌَّلٌأؽـلٌظـؽٌمـٌاهللٌصقئو

 حمابناةذم ذفنؽ  رط أن ٓ يؽنقننزـاة بشمـ اف ئفؿز إظطاذـرهؿ مـ إؿارب جيقكؼدم  ؾؽؾ مـ ؿؾً:

وذم الؿؾة مـ ٓ جيب ظؾقف ااكػاق ظؾقف, ؾؾف دؾع  : ابـٌتقؿقيؿولٌصقخٌاإلشةمٌ .ؼؾقهبؿفاشتامفة  وأ ,هلؿ

إفقف, ثؿ مـ ـان أؿرب ذم القار وأـثنر م مـ هق أؿرب د  , ؾنن كساووا ؿُ ؾإحقجم إحقج ؼد  افزـاة إفقف, ويُ 

  .ما يضعفا ذم إصـا  افذيـ شامهؿ اهلل كعاػ جاز, واهلل أظؾؿ ؿفا, بعدُ ا, وـقػ ؾر  ديـً 

  ؟:ّأّالدٍا لصّجَا اٗ مالُشن أٌ ُتعطٕللنسأٗ ٍل 

كسلفف أجينزئ ظـفنا أن كـػنؼ  أهنا اكطؾؼت إػ افـبل  بـ مسعقد ظبد اهلل زيـب امرأة كعؿ فؼاة 

كعاؿٌهلاوٌأجاران:ٌأجارٌافؼراباي,ٌوأجارٌ» :ظذ زوجفا, وظذ أيتام ذم حجرها مـ افادؿة؟, ؾؼال افـبل 

 . 1577 برؿؿ أخرجف افبخاري  ,«افَّدؿي

 اهلل, رشقل يا: ؾؼقؾ ظؾقف, كستلذن مسعقد, ابـ امرأة زيـب, جاءتؿال:  وظـ أيب شعقد اخلدري 

 اهلل, كبل يا: ؿافت هلا, ؾلذن «هلوٌائذكقاٌكعؿ,»: ؿال مسعقد, ابـ امرأة: ؾؼقؾ «افزيوكى؟ٌأي»: ؾؼال زيـب, هذه

 أحؼ ووفده أكف: مسعقد ابـ ؾزظؿ بف, أكادق أن ؾلردت يل, عُح  ظـدي وـان بافادؿة, افققم أمرت إكؽ

, «ظؾقفؿٌبفٌتَّدؿًٌمـٌأحؼٌووفدكٌزوجؽٌمسعقد,ٌابـٌ دق»:  افـبل ؾؼال ظؾقفؿ, بف كادؿت مـ

  .1573رواه افبخاري برؿؿ  

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





1: 

 

ٌفوٌجتىٌافزـوةٌؾقاأل ـوفٌافتلٌ

أمجع أهؾ افعؾؿ: ظنذ أن افزـناة دمنب ذم كسنعة أصنقاء: ذم اابنؾ, وافبؼنر,  : ابـٌادـذراإلمومٌؿولٌ

  .اهنوافز, وافشعر, وافتؿر, وافزبقبوافغـؿ, وافذهب, وافػضة, 

وأضنا  مجفنقر ؾانارة ظننؼة أصنـا ,  ,بلكقاظفا إوراق افـؼدية :أهؾٌافعؾؿٌممخًراظوميٌأضوفٌ

 .حدى ظؼ صـًػاؾاارة إصـا  أظروض افتجارة,  وافالحؼغ:مـفؿ افسابؼغ ن  افعؾامء

 الرٍب ّالفض٘:  :أّل ٍرِ األغٔاء ّثاىَٔاف 

َيٌَوََّلٌ :ؿال اهلل كعاػ َهَىٌَواْفِػضَّ ٌَيْؽـُِزوَنٌافذَّ ـَ ُهْؿٌبَِعَذاٍبٌَأفِاقؿٌٍُيـِْػُؼقََنَوٌِفٌَشبِقِؾٌاهللِ﴿َوافَِّذي ْ َياْقَمٌٌ*ٌٌَؾَبؼ 

ـَْزُتْؿٌأِلَْكُػِسا ـَ ْؿٌَوُطُفقُرُهْؿٌَهَذاٌَموٌ وٌِجَبوُهُفْؿٌَوُجـُقُِبُ ـْاُتْؿٌُُيَْؿكٌَظَؾْقَفوٌِفٌَكوِرٌَجَفـََّؿٌَؾُتْؽَقىٌِِبَ ـُ ُؽْؿٌَؾاُذوُؿقاٌَماوٌ

 .[46 ن 45]افتقبة:  َتْؽـُِزوَن﴾

 :املساد بالهيص يف ٍرِ اآلٓ٘ما 

ماوٌماـٌ»: ؿال: ؿنال رشنقل اهلل  أيب هريرة  حلديث ;زـاكف مد  كُ مل  ـؾ مالٍ بافؽـز ذم أية ادراد 

ظؾقفاوٌٌلمحٌِػحًٌففٌ ػوئحٌمـٌكور,ٌؾلٌُمدىٌمـفوٌحؼفو,ٌإَّلٌإذاٌـونٌيقمٌافؼقوميٌُ ٌ وحىٌذهىٌوَّلٌؾضيٌَّلٌيٌُ

وجبقـفٌوطفره,ٌـؾامٌبردتٌأظقدتٌففٌفٌيقمٌـونٌمؼادارهٌمخساغٌأفاػٌشاـي,ٌؽقىٌِبوٌجـبفٌفٌكورٌجفـؿ,ٌؾقٌُ

  . 98: برؿؿ أخرجف مسؾؿ , «ىٌشبقؾفٌإموٌإػٌاجلـي,ٌوإموٌإػٌافـورهٌبغٌافعبود,ٌؾُرٌاؼحتكٌيٌُ

 ؟بػسطني جتب الصناٗ يف الرٍب ّالفض٘

  .حقٓن احلقل :األول

 بؾقغ افـااب, واهلل أظؾؿ  :وافثوين

 شناٗ؟ اٌأّ املعاز ٌاملطتعنالالفض٘ ٍّل علٙ الرٍب 

ا شنقاء, ظؾقفنا زـناة مجقع أكقا  افذهب وافػضنةإػ أن  ذهىٌمجٌعٌمـٌأهؾٌافعؾؿ:  وأ الشنتعاملف ُأِظند 

ا تفَ ـَ ابْ ؿال: جاءت امرأة وَ  ظـ ظؿرو بـ صعقب, ظـ أبقف, ظـ جده ; دا ثبت أو فغرمها أو فؾزيـة إلظارةف

عطاغٌزـاوةٌهاؾٌتٌُ»: هلنا  وذم يدها مسؽتان ؽؾقظتان مـ ذهب ؾؼال ,مـ أهؾ افقؿـ إػ رشقل اهلل 
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ٌ»ؿافت: ٓ ؿال:  «هذا؟  ,ؿال: ؾخؾعتفام, وؿافت: مها هلل وفرشقفف «شقاريـٌمـٌكور؟ِبامٌركٌاهللٌسقٌ كٌأنٌيٌُؾقسُّ

 اهن.حسـ إشـاده :  ؿولٌافعةميٌاألفبوين .  وؽره1674 برؿؿ أخرجف أبق داود 

واحلديث وإن ـان سحًيا ذم افذهب إٓ أن افػضة كلخذ حؽؿف ذم شائر إحؽام إٓ ما خانف افندفقؾ, 

 .بافاقاب واهلل أظؾؿ ,ما أجاد ,ومـ زظؿ كس  هذا احلديث

 :حنٍْاّْمات ناآلىٔ٘ ّالطالح ّاخلتما ُصيع مً الرٍب ّالفض٘ نل يف  ٍٗل جتب الصنا

 ,ؿق  ؼنيُ  فأكن إكاء وشالح وؽرمها,مـ ػضة افذهب أو افمـ ـع ما ُص ـؾ أن ظذ  :مـٌأهؾٌافعؾؿٌكصٌمجعٌٌ

 . واهلل أظؾؿظذ افاحقح, وجب ؾقف افزـاة  ظؾقفال احلقل افـااب وحؾنن بؾغ 

  ِٕ الرٍب ّالفض٘ بالدٓياز ّالدزٍه؟ىصاَبنه 

وٌكَّوبٌافذهىٌؾعؼونٌديـوًرا,ٌ ن يعـل ذم وفقسٌظؾقؽٌيشءٌ: : ؿال رشقل اهلل ٌظٌعٌٌؿولأمَّ

ٌ,ؾػقفوٌكَّػٌديـورٌ,اٌوحولٌظؾقفوٌاَحقلؾنذاٌـونٌفؽٌظؼونٌديـورًٌٌ,حتكٌيؽقنٌفؽٌظؼونٌديـوًراٌافذهب ن

 : حديث صحقح.اهن ؿولٌافعةميٌاألفبوين.  1684برؿؿ   , رواه أبق داود«ؽؾامٌزادٌؾبحسوبٌذف

فاقسٌؾاقامٌدونٌ» :ؿال رشنقل اهلل  : اخلدريٌؿولٌأبقٌشعقدٌٌٍ.ؾخؿسٌأواٍقٌٌ:وٌكَّوبٌافػضيوأمٌَّ

  .:8: , ومسؾؿ  1546, رواه افبخاري برؿؿ  «مـٌافقرقٌ دؿيٌمخسٌأواٍقٌ

ٌؾػقفاوٌاَحاقل,ٌظؾقفاوٌوحاولٌدرهاؿ,ٌموئتوٌفؽٌـوكًٌؾنذا»ٌ:ؿال  :افسابؼ نن   وفٌحديٌٌظعٌي

 .دراهؿٌمخسي

 املتداّل٘ الْٔو:باجلسامات ّالدزٍه اإلضالمٔني مكداز الدٓياز 

افنذي يبؾنغ هنق ن:  ن ادذـقر ذم حديث ظنع  وادرادٌبوفديـورٌاإلشةمل:  عثقؿغافٌعةميؿولٌاف

, وزِ  ًٓ  ن مخسة وثامكغ ؽراًمان   ؽراما 96   , ؾقؽقن كااب افذهب بعُ ادثؼال  أربعة ؽرامات ورُ  ةُ كَ وزكف مثؼا

 .افعؼؿـ مؾؽ هذه افغرامات, وجب ظؾقف إخراج ربع ؾ

أربعقن درمًها, ؾاخلؿس إواق ذم ما يبؾغ وزهنا  :ن ادذـقرة ذم حديث أيب شعقد ن ٌوألوؿقيوادرادٌب

, ؾتانر  ,مائتل درهؿكار أربعغ  ًٓ نن   6:6 وافدرهؿ: شبعة أظشار مثؼنال, ؾقبؾنغ مائنة وأربعنغ مثؼنا

 .اهن بتك  .إخراج ربع افعؼمؾؽ هذه افغرامات وجب ظؾقف ؾؿـ ن  مخسامئة ومخسة وكسعقن ؽراًما
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ُٓنه   الرٍب ّالفض٘؟ يف شناٗ دسج املكداز الرٖ 

أن  : معـناهبنامن افسنابؼ ذـرمهنا ن  حلديث ظع وأيب شعقد  ,ؼنبع افعُ رُ هق مـفام افقاجب إخراجف 

 , واهلل أظؾؿ.كسًعا وثالثغ فؾامفؽ, وشفؿ دـ حتؾ هلؿ افزـاة ,أربعغ شفام عؾجُي افذهب أو افػضة 

ؾفنق بؿـزفنة ادؾنح  ايسنرً افذهب  ؾط بفافذي ُخ نن ـان هذا ؾ ,فبُ اؾ  كُ  امدةٍ ؾط بُي عؾقم أن افذهب مـ اد

,  35وبإخص ظقار   ـؾف ؼقؿيُ فؾػؼر, وذفؽ بلن  إحظؾخال , وإؿرب شؾقك  ـثًراوإن ـان  ,فؾطعام

  واهلل أظؾؿ.,  , ظـ أيب هريرة 3699رواه مسؾؿ برؿؿ   ,موٌكؼًٌَّ دؿيٌمـٌموليؼقل:  وافـبل 

الرٍب الٔطري ٓضه ٍل مخط٘ ّتطعٌْ مً ملو مً الرٍب أقل مً مخط٘ ّمثاىٌْ أّ مً الفض٘ أقل مً مخطنائ٘ ّ
ُٔأّ العهظ إىل الفض٘   ؟ أو ماذا علُٔ أحدٍناتنه بُ ىصاب ل

 ضقبنةً هنق إٓ أن يشناء  ,كااب افـؼديـ أو أحدمها أكف ٓ رء ظؾقف يؿؾؽبلن مـ مل  طوهرٌاألدفيٌتؼيض:

مـ مل يؽـ ظـنده كاناب  ومعـوهو: ن افسابؼ ذـرمها ن وأيب شعقد ,ظعو ذم حديث أكس,, ـام مـ كػسف

 , واهلل أظؾؿ.افذهب أو افػضة ؾؾقس ظؾقف رء إٓ أن يشاء صاحبفا

 ؟ علٙ ضعس البٔع أو الػساء ه الرٍب ّالفض٘كٍَُّٔٓل 

 .امن بتؽؾػة ذائفام وؿت حقٓن احلقل ظؾقفام, واهلل أظؾؿؼق  يُ أهنام  :ؿقالٌافعؾامءأافَّحقحٌمـٌ

شعًرا, أو ـان أثؿـ ام هق مماثؾ فؾذهب وافػضة ؾقدمب ٓ أن افزـاة  ظذٌافَّحقحٌمـٌأؿقالٌأهؾٌافعؾؿ:

 منـ بناب وادناس, إٓ إذا ـنان ,وافرصناصوافزبرجد مثؾ افـحاس والقهر وافؾمفم  :مـفام أو مـ أحدمها

 .واهلل أظؾؿـام يليت بقـف بعد صػحات ن  إن صاء اهلل كعاػ ن, تجارة, افظروض 

  :اإلبل :ثالجَا 

  ومسؾؿ 1546رواه افبخاري برؿؿ   ,«فقسٌؾقامٌدونٌمخسٌذودٌمـٌاإلبؾٌ دؿي»: ؿال رشقل اهلل 

 . , ظـ أيب شعقد اخلدري  :8: 

ا وجفف إػ افبحريـ: ـتب فف هذا افؽتاب د   افاديؼ أن أبا بؽر  : حديث أكس بـ مافؽذم و
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ظذ ادسؾؿغ, وافتل أمر اهلل هبا  هذه ؾريضة افادؿة افتل ؾرض رشقل اهلل  ,بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

وظؼيـٌمـٌاإلبؾٌؾامٌدوَنوٌمـٌافغـؿٌمـٌـؾٌمخسٌصوة,ٌؾنذاٌبؾغًٌمخسوٌوظؼيـٌإػٌٌفٌأربعٌٍ»:  رشقفف

ٌبؾغًٌشتًٌ ٌبـًٌفبقنٌأكثك,ٌؾنذاٌٌوٌوثةثغٌإػٌمخسٌٍمخسٌوثةثغٌؾػقفوٌبـًٌُموضٌأكثك,ٌؾنذا وأربعغٌؾػقفو

ٌبؾغًٌواحدبؾغًٌشتًٌ ٌؾنذا ٌاجلؿؾ, ٌضروؿي ٌحؼي ٌوأربعغٌإػٌشتغٌؾػقفو وشبعغٌؾػقفوٌٌوشتغٌإػٌمخسٌٌٍةًٌو

جذظي,ٌؾنذاٌبؾغًٌشًتوٌوشبعغٌإػٌتسعغٌؾػقفوٌبـتوٌفبقن,ٌؾنذاٌبؾغًٌإحدىٌوتسعغٌإػٌظؼيـٌوموئيٌؾػقفوٌ

حؼتونٌضروؿتوٌاجلؿؾ,ٌؾنذاٌزادتٌظذٌظؼيـٌوموئي,ٌؾػلٌـؾٌأربعغٌبـًٌفبقن,ٌوفٌـؾٌمخسغٌحؼي,ٌومـٌملٌ

, رواه «وٌمـٌاإلبؾٌؾػقفوٌصوةأنٌيشوءٌرِبو,ٌؾنذاٌبؾغًٌمخًسٌؾؾقسٌؾقفوٌ دؿيٌإَّلٌٌ,يؽـٌمعفٌإَّلٌأربعٌمـٌاإلبؾ

  .1565افبخاري برؿؿ  

  :مفصال بٔاٌ ىصاب اإلبل

إٓ أن ن ادتؼدمان ن  ديث أكس, وأيب شعقد حل, ؾؾقس ؾقفا زـاة; مـ اابؾ ؾلؿؾأربع  ظـدهـان  مـ

 .يشاء ادتادق

   .ؾقفا صاة إػ كسعٍ  ثؿ مـ مخسٍ 

  .ظؼ ؾقفا صاكان ومـ ظؼ إػ أربعة

  .ومـ مخسة ظؼ إػ كسعة ظؼ ؾقفا ثالث صقاه

  .ومـ ظؼيـ إػ أربعة وظؼيـ ؾقفا أربع صقاه

 .افتل أمتت شـة ودخؾت ذم افثاكقة :هلو ن  أكثك ومـ مخس وظؼيـ إػ مخس وثالثغ ؾقفا بـت خماض

 .«ؾوبـٌفبقنٌذـرؾننٌملٌيؽـٌؾقفوٌبـًٌُموضٌة, وهل: حوظـد أيب داود زيادة صحق

  ودخؾت ذم افثافثة. ما أمتت شـتغهل ن و مخس وأربعغ, ؾقفا بـت فبقن أكثكوثالثغ إػ  ومـ شٍت 

 .ما اشتؽؿؾت افثافثة ودخؾت ذم افرابعة :هلن ووأربعغ إػ شتغ ؾقفا حؼة  ومـ شٍت 

 .افتل أمتت افسـة افرابعة ودخؾت ذم اخلامسة :هلن وومـ إحدى وشتغ إػ مخس وشبعغ ؾقفا جذظة 

  .وشبعغ إػ كسعغ ؾقفا بـتا فبقن ومـ شٍت 

 .ظـد أهؾ افعؾؿ ظؾقف وكسعغ إػ مائة وظؼيـ ؾقفا حؼتان, وـؾ ما كؼدم جمؿعٌ  ومـ واحدٍ 
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 .نذا زادت ظذ مائة وظؼيـ, ؾػل ـؾ أربعغ ابـة فبقن, وذم ـؾ مخسغ حؼةؾ :ؿفقراجلثؿٌؿولٌ

 .وإذا بؾغت مائة وإحدى وظؼيـ إػ مائة وكسع وظؼون, ؾػقفا ثالث بـات فبقن

فا بـتا فبقن قثؿ بعدها كستؼر افػريضة, ـؾام زادت ظًؼا كتغر افػريضة, ؾؿثاًل إذا بؾغت مائة وثالثغ ؾػ

حؼاق, ؾنذا  وحؼة, ؾنذا بؾغت مائة وأربعغ ؾػقفا حؼتان وبـت فبقن, ؾنذا بؾغت مائة ومخسغ ؾػقفا ثالث

بؾغت مائة وشتغ ؾػقفا أربع بـات فبقن, ؾنذا بؾغت مائة وشبعغ ؾػقفا ثالث بـات فبقن وحؼف, ؾنذا بؾغت 

مائة وثامكغ ؾػقفا حؼتان وبـتا فبقن, ؾنذا بؾغت مائة وكسعغ ؾػقفا ثالث حؼاق وبـت فبقن, ؾنذا بؾغت 

 , واهلل أظؾؿ.ؼس, ـؾام زادت ظًؼا يتغر افػرضمائتغ ؾػقفا أربع حؼاق أو مخس بـات فبقن, وظذ هذا ؾ

  :البكس :زابعَا 

مديٌزـوهتو,ٌإَّلٌموٌمـٌ وحىٌإبؾٌوَّلٌبؼرٌوَّلٌؽـؿٌَّلٌيٌُ»: ؿال رشقل اهلل  ؿال: ذرٌٌؿولٌأبق

خراهوٌظودتٌأٌُجوءتٌيقمٌافؼقوميٌأظظؿٌموٌـوكًٌوأشؿـف,ٌتـطحفٌبؼروَنو,ٌوتطمهٌبلطةؾفو,ٌـؾامٌكػذتٌظؾقفٌ

  , 4:: , ومسؾؿ  7749 برؿؿ , أخرجف افبخاري «ؼهٌبغٌافـوسوَّلهوٌحتكٌيٌُظؾقفٌأٌُ

 بـحقه.ن ا أيًض ن  مسؾؿذم  وجاء ظـ جابر 

 , واهلل أظؾؿ.ؽره فكؼؾؿد و .اهن: ٓ أظؾؿ اختالًؾا ذم وجقب افزـاة ذم افبؼر ابـٌؿدامياإلمومٌوؿولٌ

 أو هلا حهنا آخس؟ حهه البكستأخر اجلْامٔظ  ٍل

ؾحؽؿفا مثؾ حؽؿ  ,ظذ أن القامقس بؿـزفة افبؼر :أمجع ـؾ مـ كحػظ ظـف:  ابـٌادـذراإلمومٌؿولٌ

  .اهنافبؼر

 :البكس ىصاببٔاٌ  

أنٌَخذٌمـٌـؾٌثةثغٌبؼرةٌتبقعٌأوٌ ري:إػ أهؾ افقؿـ, ؾلم افـبل  بعثـل  ؿولٌمعوذٌبـٌجبؾ

 . 734افسمذي    و1687أبق داود برؿؿ  و,  6/3454  , أخرجف أمحدتبقعي,ٌومـٌـؾٌأربعغٌمسـي

  .اهنهصحقح بشقاهد:  األفبوينٌعةميؿولٌاف

 واهلل أظؾؿ. , 1945  وابـ ماجف  733ظـد افسمذي برؿؿ   ,ابـ مسعقد ظـ  بـحقهو

ودخؾ ذم مـ أكؿ افسـة  :وافتبقع هقن كبقع أو كبقعة  بؼرةـؾ ثالثغ  مخذ مـ: يُ أهؾٌافعؾؿمجفقرٌؿولٌ
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  افثـقة نيؼال هلا ن أيًضا ن ن وادسـة هل: افتل هلا شـتان, و وذم ـؾ أربعغ مسـة .افثاكقة

 ؾنذا زادت ظذ إربعغ إػ كسع ومخسغ ؾػقفا مسـة 

وذم ـؾ  ,ؾػل ـؾ ثالثغ كبقع أو كبقعة ,اوهؽذا ـؾ ما زاد ظًؼ  ,ؾنذا بؾغت شبعغ ؾػقفا كبقع ومسـة

  .أربعغ مسـة

  , وؿد ورد ذم ذفؽ حديث ؾقف ـالم, واهلل أظؾؿ.فقس ذم افبؼر افعقامؾ زـاة: ظذ أكف افعؾؿظوميٌأهؾٌ

 ,رظنككُ  :ادعدة فؾحرث وكحقه زاد بعضفؿ بؼط أن ٓ كؽقن هذه افعقامنؾ شنائؿة أي :وافعقامؾٌهل

  ن إن صاء اهلل كعاػ ن. بعد أشطر حقل افسائؿة وادعؾقؾةبقان زيادة وشقليت  ,وأن كؽقن معؾقؾة

  :الػيه :َاخامط

وؾقنف: ن ادشفقر ن   ديث أكس حلو, ن افسابؼ ذـر بعضفا ن حلديث أيب ذر, وأيب هريرة وجابر 

إذاٌـوكًٌأربعغٌإػٌظؼيـٌوموئايٌصاوة,ٌؾانذاٌزادتٌظاذٌظؼايـٌوموئايٌإػٌٌ,وفٌ دؿيٌافغـؿٌفٌشوئؿتفو»

ٌ,موئتغٌصوتون,ٌؾنذاٌزادتٌظذٌموئتغٌإػٌثةثامئيٌؾػقفوٌثةثٌصقوه,ٌؾنذاٌزادتٌظذٌثةثامئيٌؾػلٌـؾٌموئايٌصاوة

 ن كؼدم خترجيف ن «ؾؾقسٌؾقفوٌ دؿيٌإَّلٌأنٌيشوءٌرِبوٌ,ؾنذاٌـوكًٌشوئؿيٌافرجؾٌكوؿَّيٌمـٌأربعغٌصوةٌواحدة

ؾنذاٌزادتٌؾشوتونٌإػٌماوئتغ,ٌؾانذاٌ»: ـ اخلطاب نذم افادؿة ظـد آل ظؿر بن  رشقل اهلل  ذم ـتابو

زادتٌؾثةثٌصقوهٌإػٌثةثٌموئي,ٌؾنذاٌزادتٌظذٌثةثامئيٌصوةٌؾػلٌـؾٌموئيٌصوةٌصوة,ٌثؿٌفقسٌؾقفوٌيشءٌحتاكٌ

 .  731وافسمذي   , 1669أخرجف أبق داود برؿؿ   ,«تبؾغٌأربعامئي

 حديث صحقح.اهن : ؿولٌافعةميٌاألفبوين

 ٍل الػيه غامل للنعص ّالضأٌ؟ 

ان صنـًػا افػؼفاءٓ خال  بغ :  ؿولٌصقخٌاإلشةمٌابـٌتقؿقي : ذم أن افضلن وادعنز, جُيؿعنان ويعند 

 مجع ؽره. اهن بتك  وؿد كؼؾ اامجا .وـذا افبؼر والقامقس جيؿعان ويعدان صـػا واحدا واحًدا,

 :بٔاٌ ىصاب الػيه 

  .ء ظؾقفصاة ؾال رمـ ـان ظـده أؿؾ مـ أربعغ 
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  .ػقفا صاةؾربعغ إػ مائة وظؼيـ إمـ ثؿ 

 .صاكانؾقفا مـ مائة وواحد وظؼيـ إػ مائتغ ثؿ 

 وما زاد ظذ ذفؽ ؾػل ـؾ مائة صاة  ,ثالث صقاهؾقفا مـ مائتغ وواحد إػ ثالثامئة وكسعة وكسعغ ثؿ 

 , واهلل أظؾؿ.أهؾ افعؾؿؿقل مجفقر  هذاو

فائدٗ

منـ افنذهب  وحنقٓن احلنقل ذم ـنؾٍ  ,: ظذ اصساط متام افـااب ضقال افعاممـٌأهؾٌافعؾؿٌكصٌمجعٌٌ

أن فرب ادنال اخلقنار بنغ  ,وافػضة وإوراق افـؼدية واداصقة, وأكف إن كؼص افـااب مدة يسرة أثـاء احلقل

 مامل يؽـ ؾعؾ ذفؽ ظـ ضريؼ احلقؾة, واهلل أظؾؿ. ,أو إظادة احلساب مـ جديد ,اظتبار ذفؽ احلقل

 :اتتنت

ظنذ افنراجح منـ مـ أـثر افعندديـ افزـاة رج ُي ؾنكف  ,إذا ـان ظـد ااكسان ضلن ومعز وبؾغا افـااب

واابنؾ إذا اختؾػنت  ,ذم افبؼنر والنقامقساحلؽؿ وهؽذا  ,أهيام صاءوفؾجايب أن يلخذ مـ  ,ؿقيل أهؾ افعؾؿ

 , واهلل أظؾؿ.أكقاظفا

ؾننن بؾغنت  ,ظنددها مجعنكف جيب ظؾقف ؾن ؽـؿ أو بؼر أو أبؾ ن متػرؿة ذم ؿرًى صتك, فف شائؿة  تمـ ـاك

, مؾؽنفذم ٕن افؽنؾ  ;أهؾ افعؾنؿ يَل ظذ افاحقح مـ ؿق افـااب وحال ظؾقفا احلقل وجب ظؾقف افزـاة ؾقفا

 واهلل أظؾؿ.

افتل هلا شنتة أصنفر  :والذظة مـ افضلن هلن وافثـقة مـ ادعز  ,مخذ ذم زـاة افغـؿ الذظة مـ افضلنيُ 

 , واهلل أظؾؿ.مافف شـة :وافثـقة مـ ادعز
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 فإلكناث كؾؼنقحبف منـ يؼقم ا د ;قجد ؽرهيُ ٓ افغـؿ إذا ـان افبؼر أو بؾ أو مـ اا افػحؾلايب يلخذ آ 

 .ن كؼدم خترجيفن  وَّلٌتقسٌإَّلٌأنٌيشوءٌادَّدقٌ,تلخذٌفٌافَّدؿيٌَّلٌهرميٌوظقراءٌوَّل :ؿال فؼقفف 

ادتؼندم, ن حلنديث أكنس  ;ا ظـد النزرةما ـان معقبً هبام ؾحؼ يُ و ,رج ذم افزـاة هرمة وٓ ذات ظقارٓ ُي 

 .  , ظـ أيب هريرة 1416, رواه مسؾؿ برؿؿ  وإنٌاهللٌضقىٌَّلٌيؼبؾٌإَّلٌضقبًٌٌ:يؼقل ٕن افـبل و

ٌٌ:ألمقرٌأحدهوٌكَّوبٌمتومأنٌجيؿعٌبغٌافغـؿٌوافبؼرٌواإلبؾٌفؼَّدٌفؾرجؾٌٌيَّؾحٌَّل

 .ذم ذفؽ ن فعدم ورود افدفقؾ1

  .مـ أهؾ افعؾؿ ن ٕكف مل يؼؾ بف أحدٌ 3

 , واهلل أظؾؿ.بام صاءأو ظـفا مجقًعا ـؾ صـػ  ـظ يتادق مـ كؾؼاء كػسفوفف أن ن ٕهنا أصـا  متبايـة, 4

إذا احلقل أو أـثنره أمنا كرظك ن  :ن أيما كؼدم مـ هبقؿة إكعام ٓ دمب ؾقفا افزـاة إٓ إذا ـاكت شائؿة  

إػ افبقت أو جعنؾ هلنـ  عؾػفاهق يؽـؿة وظؼة آٓ  بؼرة أو  لأو أفػ كاؿةأفػ  تـاكت ؽر شائؿة وفق ـاك

ؾقام دمنب ؾقنف اصسط  ٕن افـبل  ;فكػسهبا  ةً بضق   اءإٓ إذا ص فؾال رء ظؾق ,هبقدوُيسؼقفا  غرشفايا مزرظتً 

  , واهلل أظؾؿ.افبؼر واابؾا وـذ ,ومـٌافغـؿٌفٌشوئؿتفو: ؿالافزـاة مـ ماصقة إكعام أن كؽقن شائؿة 

فبقن بدٓ ظـ رج بـت مثؾ أن ُي  ,ا أظال مـ جـسفإن أخرج ظـ افقاجب شـً :  ؿداميابـٌاإلمومٌؿولٌ

ٓ  ,أو أخرج ظـ الذظة ابـتل فبقن أو حؼتنغ جناز ,حؼة ظـ بـت فبقن أو بـت خماض وأ ,جاز بـت خماض

  .اهناكعؾؿ ؾقف خالؾً 

ٌتغ:ٌمـفوٌبذـرٌ قراٌظدةٌأـتػلٌادذـقرٌ قرًٌٌوفؼقففٌ
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ن بجؿعفا اخراج صاة واحدة اؾقؼقم ,ؿؾؽ أربعغ صاةفرجؾغ ثامكغ صاة ـؾ واحد يَ أن يؽقن  األوػ:

الؿنع بنغ ادتػنرق خشنقة إٓ ـان منـ وظـ أربعقـف,  هق إخراج ـؾ واحد مـفام صاةمع أن افقاجب  ,ظـفا

 افادؿة. 

مـ افتػريؼ بغ  وهذام بتقزيعفا بغ أبـائف خشقة أن يدؾع زـاهتا قؼق صاة ؾغأن يؽقن فرجؾ أربعافثوكقي:ٌ

  , واهلل أظؾؿ.ادجتؿع خشقة افادؿة

 

 فناواحد ومبقتفا واحد ومسنؼاها واحند وراظقمرظاها  أربعغ صاة أن يؽقن ٕربعغ رجاًل  مثولٌذفؽ:

, وهنق افزـاةظؾقفؿ  ؾنكف جيب  ـؾ احلقل ـلن كؽقن أـثر مـ كاػف أو ثؾثقفواحد وفق مل كؽـ هذه افؼوط ذم

  :وإيضاحف ذم ,ؿقل مجفقر أهؾ افعؾؿ

, ؾننهنؿ ن عناذةاف تؿنةافتثنال ادنذـقر ذم دذم ا امـنن إذا ـاكت زـاة هبقؿة إكعام مشنسـة بنغ أكناس 

, فؼقفنف ظؾقف كاقبفاؿ عطقا الايب صاة, ثؿ يدؾعقن فااحبفا افؼقؿة ويُ يتؼاشؿقن ذفؽ بقـفؿ بافسقية بلن يُ 

  .ن كؼدم خترجيف ن وموٌـونٌمـٌخؾقطغٌؾنَنامٌيساجعونٌبقـفامٌبوفسقيي: 

ؾجيقز فؾرجؾ أن يُ  ٌٌهالن:  ن ذم زـاة ظؿف افعباس  فؼقفف  ;حلقل أو حقفغزـاة مافف  عج  ظاعَّ

حنؼ ظنامغ, وؿند  : ؾؼدم ؿولٌأهؾٌافعؾؿ.  , ظـ أيب هريرة 94:, رواه مسؾؿ برؿؿ  ومثؾفوٌمعفو

 افتؼنديؿكنرك هنق وػ إإذ  م إٓ أكنف خنال  افنـص,أجاز بعضفؿ كعجقؾ أـثر مـ ظامغ وفق فعؼة أظنقا

مما ُظؾؿ إٓ إذا ـان  ,انزيادة وكؼاوذفؽ دا ؿد يعرض فؾامل أثـاء إحقال مـ  ;فبعام  وإخراج زـاة ـؾ ظامٍ 

أو رأى ويل إمر ماؾحة كؼتيض كؼديؿ زـاة حقل أو حنقفغ ذيطنة أكنف إن زاد ادنال ظنـ  اشتؼرار كاقبف

 أن ظؾقف دؾع زـاة ما زاد ذم مافف, واهلل أظؾؿ. افزـاة كاابف افذي ؿد ُأخرج ظـف 

واحلؿنر  ةـافغزال وافػقؾن ظبده وٓ ذم ؽر ما مر معـا مـ هبقؿة إكعامذم فقس ظذ ادسؾؿ ذم ؾرشف وٓ 
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ومسنؾؿ  , 1574, رواه افبخاري برؿؿ  فقسٌظذٌادسؾؿٌفٌظبدهٌوَّلٌؾرشفٌ دؿي: ؿال زـاة; وؽرها 

  .  ظـ أيب هريرة 93: 

ؾقفوٌيشءٌإَّلٌهذهٌاآلييٌافػوذةٌٌرٌؾامٌأكزلٌظعٌَّؿٌُوأموٌاَُحٌن ادتؼدم ن  ذم حديث أيب هريرة  وفؼقفف 

اٌَيَرُهٌاجلومعي:ٌ ٍةٌَخْرً ٌَيْعَؿْؾٌِمْثَؼوَلٌَذرَّ ـْ اٌَيَرهٌُ*ٌَؾَؿ ٍةٌرَشًّ ٌَيْعَؿْؾٌِمْثَؼوَلٌَذرَّ ـْ  . [9 ن 8]افزفزفة:  َوَم

  :الرب ّالػعري ّالتنس ّالصبٔب َا:ّتاضع َاّثامي َاّضابع َاضادض 

ْيُتقفؼقفف كعاػ:  ُؾُفٌَوافزَّ ـُ ْرَعٌُُمَْتؾًِػوٌُأ ٌَمْعُروَصوٍتٌَوافـَّْخَؾٌَوافزَّ َنٌَوُهَقٌافَِّذيٌَأْكَشَلٌَجـَّوٍتٌَمْعُروَصوٍتٌَوَؽْرَ

ُفٌَيْقَمٌ ٌَثَؿِرِهٌإَِذاٌَأْثَؿَرٌَوَُتقاٌَحؼَّ ـْ ُؾقاٌِم ـُ ٌُمَتَشوبٍِفٌ وٌَوَؽْرَ وَنٌُمَتَشوِِبً مَّ ؾِغٌََوافرُّ ٌادُْْسِ ُفٌََّلٌُُيِىُّ ُؾقاٌإِكَّ ٌَحََّوِدِهٌَوََّلٌُتْسِ

  .[151]إكعام: 

ات, وفؽـ منا جينب ؾقنف افزـناة هنل إربعنة إصنـا  وؿد ذـرت أية أكقا  ادعروصات وادغروش

تلخاذواٌَّلٌ :ن إػ افقؿـ وؾقنف حغ بعثفام رشقل اهلل ن  حلديث أيب مقشك ومعاذ ابـ جبؾ  افسابؼة;

  .ه  وؽرُ 5/136رواه افبقفؼل   ,افشعرٌواَحـطيٌوافزبقىٌوافتؿرٌ:افَّدؿيٌإَّلٌمـٌهذهٌاألربعي

  .اهناثبت أكف مرؾق  ؿطعً  : 4/389  رواءااذم   األفبوينافعةميٌؿولٌ

  ؟نه مكداز اليصاب يف ٍرِ األزبع٘ األصياف 

: ؿال: ؿال رشنقل اهلل  اخلدري  أيب شعقد حلديث ;هق مخسة أوشؼإصـا  هذه ذم ـااب اف

   .:8:  ومسؾؿ  1546, رواه افبخاري برؿؿ  فقسٌؾقامٌدونٌمخسيٌأوشؼٌ دؿي

 :تمكدازٖ الْضل ّالصاع ّنه تطاّٖ يف شماىيا بالهٔلْ ٍا

ذم شتغ  واخلؿسة إوشؼ فق رضبـاها ,أربعة أمداد بؿد افرجؾ ادتقشط :وافَّوعا شتقن صاظً  :افقشؼ

ا بؿند افـبنل أفنػ ومنائتغ مندً  كساويأوشؼ ذم أربعة  صا ـؼقل ثالثامئة ؾثالثامئة صا   كساويؾنهنا ا صاظً 

.  

ـقؾنقيـ  :مؽقال يبؾغ وزكف بافز القد أربعامئة وثامكنقن مثؼنال أي :وافاا  : عثقؿغافعةميٌافؿولٌ

  .اهناا كؼريبً وأربعغ جرامً 

منـ  ؾؿـ مؾنؽر ـقؾق  ن  شتامئة واثـا ظش713 كار افثالثامئة افاا  هات وظذ افقزن بافؽقؾق ؿؾً:
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  اهن.ووجبت ظؾقف افزـاة افـاابظـده بؾغ ـقؾق  ؾؼد 713 أحد هذه إصـا  

 ُٓ  دسج مً أحد ٍرِ األصياف األزبع٘؟: نه 

 ,رب ادنالأؿسام كسنعة فنؼسؿ ادال ظؼة يُ يعـل  الارية ؼ ؾقام شؼتف افسامء وافعققن وإهنارافعُ رج ُي 

  .زـاةاف دستحؼلوافعاذ 

 :يعـلن ؾػقف كاػ افعؼ ن حافًقا وكحقها  اتضخوآركقازات واد ـادؽائـافـضح ن ؼل بوؾقام ُش 

ٌافسامءٌشؼًٌؾقام» :فؼقفف  ;زـاةاف دستحؼل اًم فشو ,رب ادالف شاًم ظؼ  ةكسع ,شفامكؼسؿف ظؼيـ 

ظـ ابـ ظؿر  , 1594رواه افبخاري برؿؿ  , «افعؼٌكَّػٌبوفـضحٌؼلُشٌٌوموٌافعؼ,ٌوظثريًٌٌـونٌأوٌوافعققن

. 

شقاء ـان  ,خرج بؿعالةما أُ أي:  :وفـضحبومعـكٌ  .شؼتف افسامء مـ ؽر معالةما أي:  :وومعـكٌظثريًٌ

 ادعروؾة افققم. بأٓت بحققان أو

نن ـاكت مما ؾشتامئة واثـا ظؼ ـقؾق  مـ أحد إصـا  إربعة,   713مـ ظـده    :اإليضوحٌزيودةٌفو

ـقؾنقا وظشننرون  71منـ  يسناوي   14÷ 713ؼل بامء افسامء وافعققن وإهنار وافسدود, ؾنكف يؼسنؿ  ُش 

  .رجف زـاةوهذا هق افؼدر افذي ي ,جراًما  

ر ـقؾق ؿسؿة ظشنريـ نواثـا ظششتامئة   34÷713 : ؽ كؼسؿن ؾنك ؼل بافـضح ن مؽائـ وؽرهاوؾقام ُش 

 , واهلل أظؾؿ.رجف زـاةوهذا هق افذي ُي  جراًما مـ  ثالثغ ـقؾق, وشتقن ساوي ي

 تيبَٔات:  

افزبقنب مثنؾ مـفنا, ػنػ ماحؼنف أن جُي ٓ يؽقن افؽقؾ هلذه إصقاء إػ بعد حاندها ودمػقنػ  األول:

  , واهلل أظؾؿ.وهق خافص افزـاة حتك يرج مـف ,وؽرمها افز وافشعر مثؾمـفا, ما حؼف أن يـظػ  وكـظقػ

 فق حتؿؾفا صاحب ادال ؾفق أؾضؾ, واهلل أظؾؿ. جرة افؽقال وأُ من افتجػقػ وافتـظقػ مُ  افثوين:

روات وافػاصنقفقا نافزيتقن وافنذرة واخلضنـن ام دون إصـا  إربعة افسابؼة زـناة,فقس ؾق افثوفٌ:

َياوٌ: ؿقفف كعناػعؿقم  بظؿاًل  فمـ كؾؼاء كػسادسؾؿ  أخرجفاإٓ إذا  ,ـ وافعس وؽرهاجر وافبُ وافعدس وافدُ 

ٌاأْلَْرِضٌَوََّلٌَتَقؿٌَّ ـَ َّوٌَأْخَرْجـَوٌَفُؽْؿٌِما َسْبُتْؿٌَومِم ـَ ٌَضق َبوِتٌَموٌ ـْ ٌََمـُقاٌَأْكِػُؼقاٌِم ـَ وٌافَِّذي َ ٌِمـْاُفٌُتـِْػُؼاقَنٌَأيُّ ٌَ بِقا ُؿاقاٌاخْلَ
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ٌ ٌاهلَلَأْنٌُتْغِؿُضٌَوَفْسُتْؿٌبِآِخِذيِفٌإَِّلَّ ٌمَحِقٌدٌقاٌؾِقِفٌَواْظَؾُؿقاٌَأنَّ س  ظنذ ؿد كُ  هذه أية مع أن ؾرض [378]افبؼرة:  ٌَؽـِلٌّ

واهلل  ,ٕصـا  افتل دمب ؾقفا افزـاةا عقغمؼدار افزـاة وكحتديد وأحاديث بآيات س  كُ أهؾ افعؾؿ  ؿقيَل أصح 

 .أظؾؿ

ـنام وإكام يشسط ؾقفنا بؾنقغ افـاناب شسط ذم افز وافشعر وافتؿر وافزبقب حقٓن احلقل ٓ يُ  افرابع:

  شبؼ بقان ذفؽ, واهلل أظؾؿ.

ؿع مجقع ا جُي افتؿر أـثر مـ مخسغ كقظً  ؾؿثالً  ,مـ هذه إصـا  مع بعضف ـؾ صـٍػ جيب مجع  اخلومس:

  .رج زـاكف إن بؾغ افـاابأكقاظف وُي 

رج ُي جب ظؾقف أن وذم ـؾ حادة يبؾغ افـااب ؾنكف مـ حاد ذم افعام افقاحد أـثر مـ مرة  :افسودس

اُفٌَياْقَمٌَحََّاوِدهٌِ :فؼقفف كعاػ ;جيؿعفا إػ هناية افعامأن ٓ  ,ظـ ـؾ مرة زـاهتا  ,[151]إكعنام: َوَُتقاٌَحؼَّ

 , واهلل أظؾؿ.وؿد كؼدم بقان ذفؽ

 ألمقر: فتؽؿقؾ افـاابوٓ ؽرمها ضؿ افتؿر إػ افزبقب وٓ افز إػ افشعر ٓ يُ  :بعافسو

 .ن فعدم ورود افدفقؾ1

 .ؼؾ بف أحد مـ أهؾ افعؾؿن ٕكف مل يُ 3  

  , واهلل أظؾؿ.ا أصـا  متبايـةٕهنن 4  

اإلماومٌؿاولٌ .ؾال رء ظؾقف ,وؿد أدى زـاهتا خر ااكسان أحد هذه إصـا  أـثر مـ ظامإذا اد   افثومـ:

 .اهنٕكف مال ؿابؾ فؾـامء ;افػضة ـؾ ظامووإكام دمب ذم افذهب  : افـقوي

بنرؿؿ مسنؾؿ وفق ـان أـثنر ممنا جينب ظؾقنف; دنا روى مافف, جيقز فؾرجؾ أن يتادق بثؾث ما يرج مـ 

شاحوبيٌوٌفٌؾساؿعٌ اقتًٌٌ,بقـوٌرجؾٌبػةةٌمـٌاألرضؿال: :ظـ افـبل  , ظـ أيب هريرة , 3:95 

راجٌؿدٌاشتقظبًٌذفؽٌاؾنذاٌرشجيٌمـٌتؾؽٌافشٌ,ؾتـحكٌذفؽٌافسحوبٌؾلؾرغٌموءهٌفٌحرةٌ,اشؼٌحديؼيٌؾةن

ؾاةنٌٌ:ؾؼولٌففٌيوٌظبداهللٌموٌاشؿؽ؟ٌؿاولٌ,لٌادوءٌبؿسحوتفؾنذاٌرجؾٌؿوئؿٌفٌحديؼتفٌُيقٌ ٌ,ؾتتبعٌادوءٌ,ادوءٌـؾف

وٌفٌافساحوبٌإينٌشؿعًٌ قتًٌٌ:سلفـلٌظـٌاشؿل؟ٌؾؼولؾؼولٌففٌيوٌظبداهللٌملٌتٌ,فةشؿٌافذيٌشؿعٌفٌافسحوبي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41 

 

ؾنينٌأكظرٌإػٌموٌخيارجٌٌ,أموٌإذٌؿؾًٌهذاٌ:اشؼٌحديؼيٌؾةنٌَّلشؿؽٌؾامٌتَّـعٌؾقفو؟ٌؿولٌ:افذيٌهذاٌموؤهٌيؼقل

ٌ.وأردٌؾقفوٌثؾثفٌ,وَـؾٌأكوٌوظقوَلٌثؾثوٌ,ؾلتَّدقٌبثؾثفٌ:مـفو

  :األّزام اليكدٓ٘عاغسٍا:  

صـػ مستؼؾ أم صـػ كابع فـؼدي افذهب وافػضة, وافانحقح أكنف كؼند وؿد اختؾػ افعؾامء هؾ هل 

 واهلل أظؾؿ.   مستؼؾ, وهق ؿقل أـثر افعؾامء,

ل مـزفة افعؿؾة افقاحدة, ؾ ؿنالت ؿنـ ـنان ظـنده ظُ افعؿالت بتعدادها وأكقاظفا واختال  سؾفا ُكـز 

ٓ   ,ؾنن بؾغت افـااب أخرج وإٓ ؾنال رء ظؾقنف ;ؼقؿفايُ ؿعفا وجيؾنكف ن يؿـل وشعقدي ودوٓر ن متعددة   إ

  , واهلل أظؾؿ.كػسف مـ قبةً ضِ صاء ن إ

 ٍل يف العطل شناٗ: 

ذم ذفؽ  مل ياح ظـ افـبل  : اإلمومٌافبخوريؿولٌ .ؾقفأكف ٓ زـاة  :أهؾٌافعؾؿٌَلافَّحقحٌمـٌؿق

  .اهنحديث واحد

َعْػَقٌَوَيْسَلُفقَكَؽٌَموَذاٌُيـِْػُؼقَنٌُؿِؾٌافٌْ:فعؿقم ؿقفف كعاػ :ؾفٌذفؽؾأحىٌأنٌيتطقعٌمـٌتؾؼوءٌكػسفٌإذاٌبؼلٌ

ٌاهللُ ُ َذفَِؽٌُيَبغ  ُرونٌَـَ ُؽْؿٌَتَتَػؽَّ   .وافعػق: هق افقء افزائد افػضؾة[ :31]افبؼرة:  ٌَفُؽُؿٌاآْلَيوِتٌَفَعؾَّ

ْؿٌِفٌَشبِقؾٌِويؼقل كعاػ:  ٌُيـِْػُؼقَنٌَأْمَقاهَلُ ـَ ٌُشااهللٌَِمَثُؾٌافَِّذي ؾ  ـُ ٌَشْبَعٌَشـَوبَِؾٌِفٌ ًْ َؿَثِؾٌَحبٍَّيٌَأْكَبَت ـَ ـُْبَؾٍيٌِموَئاُيٌٌ

ٌَيَشوُءٌَواهللٌَُحبٍَّيٌَواهلُل ـْ َ
ٌُيـِْػُؼقنٌَ*ٌٌَواِشٌعٌَظؾِقٌؿٌٌُيَضوِظُػٌدِ ـَ ْؿٌِفٌَشبِقِؾٌاهللٌِافَِّذي ٌََّلٌُيْتبُِعقَنٌَموٌَأْكَػُؼاقاٌَمـًّاوٌَأْمَقاهَلُ ٌُثؿَّ

َزُكقنٌََوََّلٌَأذًٌ ِْؿٌَوََّلٌَخْقٌفٌَظَؾْقِفْؿٌَوََّلٌُهْؿٌَُيْ ْؿٌَأْجُرُهْؿٌِظـَْدٌَرِب   .[373ن  371]افبؼرة: ىٌهَلُ

ٌَكَػَؼٍيٌَأْوٌَكَذٌويؼقل:  ـْ ٌاهلَلَوَموٌَأْكَػْؼُتْؿٌِم ٌَكْذٍرٌَؾنِنَّ ـْ ٌَأْكََّوٍرٌإِْنٌُتْبُدواٌْرُتْؿٌِم ـْ َدَؿوِتٌٌَيْعَؾُؿُفٌَوَموٌفِؾظَّودَِِغٌِم افََّّ

اُرٌَظاـٌْ ٌَفُؽْؿٌَوُيَؽػ  ُػقَهوٌَوُتْمُتقَهوٌاْفُػَؼَراَءٌَؾُفَقٌَخْرٌ ٌِهَلٌَوإِْنٌُُتْ ٌَشاق َئوتُِؽْؿٌَواهللَُؾـِِعامَّ ـْ  ٌبِااَمٌَتْعَؿُؾاقَنٌَخبِارٌٌُؽْؿٌِما

 .[381ن 384]افبؼرة:

َّوٌوؿال كعاػ:  ٌَحتَّكٌُتـِْػُؼقاٌمِم ٌَتـَوُفقاٌاْفِزَّ ـْ بُّقَنٌَوَموٌُتـٌَْف
ٌاهللَُلِ ٍءٌَؾانِنَّ ٌيَشْ ـْ ]آل ظؿنران:  ٌبِاِفٌَظؾِاقؿٌٌِػُؼقاٌِما

:3]. 
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موٌماـٌياقمٌ :ؿال أن افـبل  ظـ أيب هريرة   ,1414  ومسؾؿ  1485 برؿؿ وروى افبخاري 

وٌافؾفؿٌأظاطٌممساؽًٌٌ:ويؼقلٌاآلخرٌ,وٌخؾػوافؾفؿٌأظطٌمـػؼًٌٌ:ؾقؼقلٌأحدمهوٌ,يَّبحٌافعبودٌؾقفٌإَّلٌمؾؽونٌيـزَّلن

  .وتؾػًٌ

موٌكؼًٌَّ دؿيٌماـٌ:ؿالأكف  ظـ رشقل اهلل  , ظـ أيب هريرة,  3699 برؿؿ وروى مسؾؿ 

 ., وؽرها مـ إدفةوموٌتقاضعٌأحدٌهللٌإَّلٌرؾعفٌاهللٌ,اٌبعػقٌإَّلٌظزاوموٌزادٌاهللٌظبًدٌٌ,مول

دمب ذم ؿقؿة ـؾ  ا, ؾنهنزـاة ظروض افتجارة بقجقبؿد دمب افزـاة ذم ؽر إصـا  افسابؼة, إذا ؿؾـا 

 :افؼوط وافضقابط افتافقةمما يليت ذـره ذم  ,ظد فؾبقعما أُ 

 شناٗ؟ عسّض التجازٗ يف فَل  

بضؿ مافف بعضف ؾنكف يؼقم  ,وحال ظؾقفا احلقل ,ـان فف دمارةافتاجر ادسؾؿ إذا أن مجفقر أهؾ افعؾؿ ظذ 

إخراج  يريدافذي ؿت افقوفؽـ شعر ن أي: افؼاء شعر افتؽؾػة ن ـؾ صـػ بتحديد شعره  ثؿ ُيؼق ؿإػ بعض 

 ؾنن بؾغت افـااب, وحال ظؾقفا احلقل ـنام شنبؼ وجنب ؾقفنا افزـناة, ,إول ن  ٓ بسعر ذائفاؾقف افزـاة 

  واهلل أظؾؿ.

 : مكداز شناٗ عسّض التجازٗنه  

ؾ ؿقؿة ـؾ ؼق  بعد أن يُ   .واحد مـ أربعغيعـل: ن ربع افعؼ رج ُي ؾنكف  ,افسؾعؿ افسؾعة وجيؿ 

 :التجازٗعسّض ٓدخل يف بعض ما  

أو ظـند ادنقزظغ أو ؽنر بعد افطريؼ مل كاؾ ذم رض أو اادخازن أو ذم ادعذم افبضاظة شقاء ـاكت ن  1

 مما هق معدود فؾبقع. ذفؽ

  .فغرض كاـقعفا وبقعفا هادشساافبضائع ذم ادمشسات افاـاظقة ن  3

 .أو بطريؼ آشتاـا  ؿِ ؾَ بطريؼ افَس  ادشساتافبضائع ن  4

 ؾمفم أوؽرمها مما هق ثؿنغ, ـناف مـ أون ـام شبؼ بقان ذفؽ ن ـان أو ؾضة ذهًبا احلع بجؿقع أكقاظف ن  5

 .فؾتجارة معدها مما هق ؽراداس أو رجان أو أو اد افزبرجد,
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  .فؾبقعافسقارات ادعدة ن  6

  .دمار هبابـقة آ هادشساإرايض وافعؼارات  ن  7

ـاابنؾ وافبؼنر وافغنـؿ أو  ,بؼاد افتجارة شقاء ـاكت مما ورد افزـاة ذم ظقـفنا تادشسااحلققاكات ن  8

 , واهلل أظؾؿ.ـافبغال واحلؿر وافدجاج واحلامم وؽر ذفؽ ,ؽرها مما مل كرد افزـاة ذم ظقـفا

الصساف٘ شناٗ؟ٍل علٙ أصخاب 

هبنا ـلصنحاب  ونأو يتناجر أيندهيؿذم افتجنار افـؼقد افتل حيقزهنا : مموٌيدخؾٌفٌظروضٌافتجورةن  9 

 واهلل ادستعان, وهق أظؾؿ. ن وؿد شبؼ افؽالم ظذ زـاة افـؼد ن ظةـاكت مقد   أوافكاؾة 

ٍل يف الدٌْٓ شناٗ؟

ن إداءافديقن افتل فف إذا ـاكت مرجنقة  مموٌيدخؾٌفٌظروضٌافتجورة:ن  : رجنك أداؤه ـنلن ٓ يُ  مناا أم 

 , واهلل أظؾؿ.فعام واحدمرة واحدة ؽقن ظـد رجؾ معرس أو مماضؾ أو جاحد ؾافاحقح أكف يزـقف إذا ؿبضف ك

 :ال ٓدخل يف عسّض التجازٗبعض ما 

 ـوفتوَل:فالشتخدام  معدٌ عد فؾبقع وهق ـؾ ما هق أشاد مما مل يُ ٓ يدخؾ ذم ظروض افتجارة 

راثات ومضخات اداء مائة أو أـثر وفق ـاكت شائؿة وـذا افسقارات واحلفف  افعبقد واخلققل وفق ـانن 1

افبققت ادعدة فؾسؽـ أو ااجيار أو افعؼارات وـذا ؾراش افبقت وأواكقف وؽر ذفنؽ ؾفنذا ٓ زـناة ؾقنف  وـذا

  .ٕهنا مل  كعد فؾتجارة

ادقاد وإثاث وإصقاء افتل حيتاجفا افتاجر فالشتعامل دون افبقنع ـنافرؾق  افتنل كقضنع ظؾقفنا ن  3

افبضائع واخلزائـ وإؿػاص وادقازيـ وافدوافقب وكحقها وـذا أٓت وإدوات افتل اصسيت دانؾحة 

قاـة واخلقاضنة وآٓت افعؿؾ ـادؽقػات وادراوح وـذا أٓت وإدوات افتل فإلكتاج افاـاظل ـآٓت احل

  .كحقهاذم أمقرها اخلاصة و كستعؿؾفا افؼـاتصـاظات افطقب وـذا افسقارات وافشاحـات افتل 

عطك فؾؿشسي مع افسؾعة ؾنن ادخزون مـفا فدى افتاجر يدخؾ ذم مقاد افتعبئة وافتغؾقػ إن ـاكت كُ ن  4

مْ افتؼقيؿ أما إذا ـاكت دجرد احلػظ فدى افبائع ؾنهنا ٓ   .كؼق 

م إن ـاكت أجزاؤها كبؼنك ذم افسنؾعة ـإشنباغ وادؾنح ذم ادقاد افتل كستفؾؽ ذم إظداد افسؾعة كؼق  ن 5
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افتـظقنػ وكحنق  اشتعامهلا ـافانابقن ومنقاد دأما إن ـاكت ٓ كبؼك بؾ كستفؾؽ بؿجر ,إؽذية وكحق ذفؽ

  , واهلل أظؾؿ.مؼق  ا ـافباؿل ذم آخر افعام يُ ستعؿؾ ذم افاـاظة أو افطب  ؾنن ادخزون مـفكُ مقاد افقؿقد افتل 

زـاة ؾقفنا وفؽنـ  ظدت فإلجيار ـاحلراثات وافسقارات وادضخات وافعامئر وؽر ذفؽ ٓإصقاء افتل أُ 

, فقسٌظذٌادسؾؿٌفٌظبدهٌوَّلٌؾرشفٌ دؿي: ؼقفف ف, ا وحال ظؾقفا احلقلافزـاة ذم ؽؾتفا إذا بؾغت كاابً 

  .  ظـ أيب هريرة 93: , ومسؾؿ  1574رواه افبخاري برؿؿ  

ؾرشنف وظبنده  :هذيـ ادذـقريـ إػ مافؽنف منـ ؿقفنف ةافعبد وافػرس وأضاؾ :خاؾتغ ذـر افـبل 

وؿد كؼؾ اامجنا  ظنؾ  ,واهلل أظؾؿ ,اؾقدخؾ ذم معـك هذيـ ـؾ ما كؼدم ذـره ؿقاًش  ,ؽإضاؾة اختااص ومتؾ  

 , واهلل أظؾؿ.افعؾؿ مـ أهؾ معـك ما كؼدم ؽر واحد
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ٌٌبوفزـوةؾَّؾ:ٌؾقامٌُيؾحؼٌ

  :السناشاألّل:  

ك ذم بعض افبؾدان بافؽـز نن و ادؼـغ ـ الاهؾقةئاهق دؾو   1539 برؿؿ ; دا روى افبخاري ُيسؿ 

  .فٌافرـوزٌاخلؿس :ؿال : أن رشقل اهلل ظـ أيب هريرة   ,1814ومسؾؿ  

  ٗ السناش؟شنانه 

 واحد يكؾف ذم مكؾف وذفؽ حال وجقده. َيْؼسؿف مخسة أؿسام, أربعٌة هلا, ظذ مـ وجد رـاًزا أن 

 : ناشازف السِّمص 

 إن صاء اهلل كعاػ ن. ن يليت بقاهنام بعد أشطرن و مـ افغـقؿةؿس اخلـاز هل ماار  افر  ر  اما

 : متعلك٘ بالسناش تيبَٔات

, إما إن ـان دسنؾؿ, ؾنكنف يندؾع إفقنف أو إػ اـاؾرؾؿ أن افداؾـ فف إذا ظُ إٓ  ارـازً افدؾـ سؿك ٓ يُ  األول:

  ورثتف, أو إػ بقت مال ادسؾؿغ.

 .وشقاء ؿؾ أو ـثر ,حقٓن احلقل وٓ متام افـااب افرـاز شسط ذمٓ يُ  افثوين:

, ـنام كؼندم, ؽنرهزـاكف مـ رج بخال  ؽره, ؾقجقز مع افؽراهة أن خُت  ,افرـاز مـفس رج مُخ ُي  افثوفٌ:

 واهلل أظؾؿ.

 الجاىٕ: الػئن٘: 

ِصقب منـ أمنقال هق ما أُ  :افَغـِقؿة وافُغـْؿ وادَْغـَؿ وافغـائؿ  :4/848  "افـفاية"ذم   ابـٌاألثرؿولٌ

ـابأهؾ احلَْرب وأْوَجػ ظؾقف ادْسؾؿقن باخلَْقؾ   .اهنوافر 

 نه خيسج مً الػئن٘؟  

اَمٌَؽـٌِكعاػ:  ؿال ٌهللَِِواْظَؾُؿقاٌَأكَّ ٍءٌَؾَلنَّ ٌيَشْ ـْ ٌْؿُتْؿٌِم ـِ ُشقِلٌَوفِِذيٌاْفُؼْرَبكٌَواْفَقَتوَمكٌَوادََْسوـِِغٌَواْب َسُفٌَوفِؾرَّ ٌمُخُ

بِقؾٌِ ـُْتْؿٌََمـُْتْؿٌبِوهللٌِافسَّ ـُ ْؿَعاوِنٌَواهللَُظْبِدَكوٌَيْقَمٌاْفُػْرَؿوِنٌَياقٌٌَْوَموٌَأْكَزْفـَوٌَظَذٌإِْنٌ ٍءٌَؿاِديرٌٌَمٌاْفَتَؼاكٌاجْلَ ٌيَشْ اؾ  ـُ  ٌَظاَذٌ

 .[51]إكػال:
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  مصازف اخلنظ: 

اَمٌَؽـٌِذـر اهلل بؼقفف: ماارؾف هل ما  ٌهللَِِواْظَؾُؿقاٌَأكَّ ٍءٌَؾاَلنَّ ٌيَشْ ـْ ُشاقِلٌَوفِاِذيٌاْفُؼْرَباكٌْؿُتْؿٌِما ٌمُخَُساُفٌَوفِؾرَّ

بِقؾٌِ ٌافسَّ ـِ  .[51]إكػال: َواْفَقَتوَمكٌَوادََْسوـِِغٌَواْب

اَمٌٌَواْظَؾُؿقا: كعاػ يؼقل ؿولٌافعةميٌافسعديٌ ـٌٌَْؽـِْؿُتؿٌٌَْأكَّ ءٌٌٍِم  ؿفرا افؽػار مال مـ أخذكؿ: أي يَشْ

 وأخرج إفقفؿ, افغـقؿة أضا  ٕكف افغاكؿقن, أهيا فؽؿ وباؿقف: أي مُخَُسفٌٌُهللٌَِِؾَلنٌَّ . ـثرا أو ـان ؿؾقال بحؼ,

 شفامن وفؾػارس شفؿ, فؾراجؾ:  اهلل رشقل ؿسؿف ما ظذ ؼسؿيُ  هلؿ, افباؿل أن ظذ ؾدل .مخسفا مـفا

 .فف وشفؿ ,شفؿ فػرشف

 نٔف ٓته تكطٔه اخُلنظ:

 :أشفؿٌمخسيٌؼسؿؾقٌُ اخلؿس, هذا وأماظؼب ـالمف افسابؼ ن:   ؿولٌافعةميٌافسعدي

ٌاخُلٌ  داؾحة, كعقغ ؽر مـ افعامة, ادسؾؿغ ماافح ذم ك يُ و :ٌوفرشقففٌهللٌشفؿؿسٌاألول:

 أن ظذ دل مكؾا, فف اهلل عغيُ  مل ؾنذااهلل,   فعباد أكف ؾؿؾعُ  ظـف, ؽـقان ورشقفف اهللو وفرشقفف, فف جعؾف اهلل ٕن

 .افعامة فؾؿاافح مكؾف

 افؼرابة إػ هللا وأضاؾف .ادطؾب وبـل هاصؿ بـل مـ  افـبل ؿرابة وهؿ :افؼربكٌفذي:ٌافثوينٌواخلؿس

 .كثاهؿأو ذـرهؿ وؾؼرهؿ, ؽـقفؿ ؾقف ؾقستقي افؼرابة, جمرد ؾقف افعؾة أن ظذ دفقاًل 

 هبؿ, رمحة اخلؿس سمُخ  هلؿ هللا جعؾ صغار, وهؿ آباؤهؿ ؼدتؾُ  افذيـ وهؿ :فؾقتومكٌ:افثوفٌٌواخلؿس

 .بؿااحلفؿ يؼقم مـ ؼدؾُ  وؿد بؿااحلفؿ, افؼقام ظـ ظاجزيـ ـاكقا حقث

 .وإكاث ذـقر وـبار, صغار مـ افػؼراء ادحتاجغ: أي :فؾؿسوـغٌ:افرابعٌؿسواخُلٌ

 .بؾده ؽر ذم بف ادـؼطع افغريب  وهق :افسبقؾٌَّلبـٌاخلومسٌواخلؿس

 ظنـ رجَين ٓ افغـقؿة سمُخ  إن :ادػرسيـ بعضن ظؼب ـالمف افسابؼ ن: ؿال   افسعديٌيؿولٌافعةم

  .إوػ هق وهذا ,فؾؿاؾحة كبع ذفؽ بؾ افسقاء ظذ ؾقف يؽقكقا أن يؾزم وٓ إصـا  هذه

ـُْتؿٌٌْإِنٌْ: ؾؼال ,فإليامن اذضً  وجفف ظذ اخلؿس أداء هللا وجعؾ ٌَياْقمٌٌََظْباِدَكوٌَظاَذٌٌَأكزْفـَوٌَوَموٌبِوهلِلٌََمـُْتؿٌٌْـُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





48 

 

  اهن.افباضؾ وأبطؾ احلؼ وأطفر ,وافباضؾ احلؼ بغ بف هللا قؾر   افذي بدر يقم وهق اْفُػْرَؿونٌِ

 الجالح مما ٓلخل بالصناٗ: الفٕء: 

هق ما حاؾ فؾؿسؾؿغ مـ أمقال افؽػار منـ ؽنر  افػلء  :64:/4  "افـفاية"ذم   ابـٌاألثرؿولٌ

 .اهنَحْرب وٓ ِجفاد

افػلء وما صػتف؟ وما حؽؿف؟  ليؼقل كعاػ مبقـًا دا:  9/76  "كػسره"ذم   ابـٌـثراَحوؾظٌوؿولٌ

, ؾنهننا ممنا مل وٓ رـناب, ـنلمقال بـنل افـضنر ؿتال وٓ إجيا  خقنؾخذ مـ افؽػار بغر أُ  ؾافػلء: ـّؾ مالٍ 

ُيقجػ ادسؾؿقن ظؾقف بخقؾ وٓ رـاب أي: مل يؼاكؾقا إظداء ؾقفا بادبارزة وادااوفة, بؾ كنزل أوفئنؽ منـ 

  .ؾلؾاءه اهلل ظذ رشقفف ـ هقبة رشقل اهلل افرظب افذي أفؼك اهلل ذم ؿؾقهبؿ م

 : الفٕء زفامص 

ـام صاء, ؾرّده ظذ ادسؾؿغ ذم    ؾقف وهلذا كك  :  9/76 " كػسره"ذم   ابـٌـثراَحوؾظٌؿولٌ

أي:  ِماـُْفؿٌٌَْظَذٌَرُشاقفِِفٌَوَموٌَأَؾوَءٌاهللُظز وجؾ, ذم هذه أيات, ؾؼال:  وجقه افز واداافح افتل ذـرها اهلل

وٍبٌمـ بـل افـضر  ـَ ٌَخْقٍؾٌَوَّلٌِر ـْ ٌاهللَيعـل: اابؾ  َؾاَمٌَأْوَجْػُتْؿٌَظَؾْقِفٌِم َـّ
ُطٌُرُشٌَوَفؽِ ٌَيَشاوُءٌٌُيَسؾ  ـْ َؾُفٌَظَذٌَما

ٍءٌَؿِديرٌٌَواهللُ ٌيَشْ ؾ  ـُ ٌَظَذٌهللَُأَؾوَءٌاَموٌثؿ ؿال:  أي: هق ؿدير ٓ يغافب وٓ يامكع, بؾ هق افؼاهر فؽؾ رء ٌَظَذٌ

ٌَأْهِؾٌاْفُؼَرى ـْ أي: مجقع افبؾدان افتل ُكػَتح هؽذا, ؾحؽؿفا حؽؿ أمقال بـل افـضنر; وهلنذا ؿنال: ٌَرُشقفِِفٌِم

ُشقِلٌَوفِِذيٌاْفُؼْرَبكٌَواْفَقَتوَمكٌَوادََْسوـِغٌَِؾؾِؾ [ ؾفذه مانارُ  9ن  8]احلؼ:   إػ آخرها وافتل بعدها ِفٌَوفِؾرَّ

 .افػلء ووجقهفأمقال 

ؿال: ـاكت أمقال بـل افـضر مما أؾاء  ظـ ظؿر , 1868  ومسؾؿ  5996 برؿؿ افبخاري وروى 

ؾؽان يـػؼ ظذ  ,خافاة اهلل إػ رشقفف مما مل ُيقجػ ادسؾؿقن ظؾقف بخقؾ وٓ رـاب, ؾؽاكت فرشقل اهلل 

  اهن.وما بؼل جعؾف ذم افُؽَرا  وافسالح ذم شبقؾ اهلل ظز وجؾن  وؿال َمّرة: ؿقت شـتفن أهؾف مـفا كػؼة شـتف 

ٌها1441ٌفعومٌ/ٌرجىٌٌ/3ٌ/ٌٌزوالٌيقمٌاخلؿقسٌ:ـونٌاَّلكتفوءٌمـٌمراجعتفو

ٌ.اٌوشوئرٌبةدٌادسؾؿغوافؼوئؿغٌظؾقفوٌحرشفوٌاهللٌاٌبؿعزٌافعومرةٌدارٌاَحديٌٌؿؽتبيٌب

ٌو ذٌاهللٌوشؾؿٌظذٌكبقـوٌحمؿدٌٌواَحؿدٌهللٌربٌافعودغ

ٌوظذٌَففٌوأ حوبفٌوأتبوظفٌأمجعغٌإػٌيقمٌافديـ.ٌ
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