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 ]كتاب الزكاة[

 هل ا٬مٽمامء وا٬متٴمپمر. ايعنا٠ يف ايًػ١:

ـْ  ُٙمْذ } :يٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ ؿْ  ِٰم ُرُهؿْ  َصَد٪َمڇمً  َأْٰمَقاِِلِ ٿمپِمؿْ  ُٕمٴَمپمِّ  َوَصؾِّ  څمِبَ  َوُٕمَز٫مِّ

ـٌ  َصاَلَٕمَؽ  إِن   ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ؿْ  َٟمٺَم  .[301: ا٬متقٔمڇم] {َِلُ

 (: 7/48قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
َٞ ايٖعَنا٠ٔ   .َوا٬مت ٴْمپِمٜمُ  ا٬مٽم اَمءُ  ايَُّػ١ٔ: ٔفٞ ٖٔ

څم ُيٽمټَْمك ٩َمڅمٚمَْڅمُل  ـْ  ِبَ ُڂَمدِّ  َٰمٴْمپَمَرةٌ  َوِهلَ  ,ُيَرى َٓ  َ٘مٿْمډُم  ِٰم
ـَ  هَيڅمٚمِ ڀُمقِب  ِٰم   .ا٬مذُّ

:ٌَ   .َٕمٶَمڅم٦َم  اهلل ِ  ٣ِمٽمَْد  َأْٗمُرَهڅم ُيٽمټَْمك َٚٔقٝ

َِٝت ُِّ ٷَمِقيِّ  اٚمَْٶْمٽمَك ٬مُِقُٗمقدِ  َظَنا٠ْ; ايٖؿِطِع ٔفٞ َُٚغ   .٩مٿِمپَمڅم ا٬مٻمُّ

:ٌَ څَم َٚٔقٝ ََّن 
ل ِٕ ٌَپَمڅم ُٕمَز٫مِّ ڇمِ  َوَٕمٱْمپَمُد  َصڅمِ٘م ٌََؼ  ٫َماَم  إِياَمڀمِفِ  ٔمٲِِمح   َصٛم   ٪َمْق٬ُمفُ  ِّم  َٟم

َد٪َمڇمُ » :َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ   .شُٔمْرَهڅمنٌ  َوا٬مٲم 

ٿَمڈْم  َقاُيٛا: څَم :َصَد٪َمڇمٌ  َوُٟمټمِّ ََّن 
ڇمِ  َصڅمِ٘مٌپَِمڅم ٬مَِتٲْمِديِؼ  َد٬مٿِمٌؾ  ِٕ  ٔمٵَِمڅمِهِرهِ  إِياَمڀمِفِ  َوِصح 

  .َؤَمڅم١مٽِمِفِ 

ٍَ َٝاْض: اِيَكأضٞ َقا ٍَ ٔع ٟٗ َقا َُاِظِض ُ٘ اِي َُ ُ٘: َضٔح عُ  َأ٩ْمپَمؿَ  ٪َمْد  ايَّ ْ ٫َمڅمةَ  َأن   ا٬م٧م   ا٬مز 

ٌَڈْم  ٓ   َٕمٺُمقنُ  َٓ  اٚمَُْقاَٟمڅمةَ  َوَأن   ,٬مٻِْمټُمَقاَٟمڅمةِ  َوَٗم   .ا٬مٽمِّٲَمڅمُب  َوُهقَ  ,َٔمڅمٌل  ٬َمفُ  َٰمڅملٍ  ِّم  إِ

َْٰمَقالِ  ِّم  َٗمٶَمٻَمپَمڅم ُٖمؿ   ْٕ ْرعُ  ,ا٬ْمٶَم٥ْمُ  َوِهلَ  :ا٬مث څمٔمَِتڇمِ  ا   .َواٚمَْڅم٠ِمٿَمڇمُ  ,َوا٬مز 
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٫َمڅمةِ  ُوُٗمقِب  ٣َمَٛم  َوَأْْجَٶُمقا ڀَْمَقاعِ  َهِذهِ  ِّم  ا٬مز  ْٕ  ِٟمَقاَهڅم ٩مٿِماَم  َواْٙمَتٻَمٸُمقا ,ا

ټْمپُمقرُ  ,٫َمڅم٬ْمٶُمُروضِ  ٌُقنَ  ٩َمڅمْْلُ ٹًمڅم َيټْمٽمَٶُمپَمڅم َوَداُودُ  ,ا٬ْمٶُمُروضِ  َز٫َمڅمةَ  ُيقِٗم  ٔمٹَِمْق٬مِفِ  َٕمٶَمٻمُّ

ُٗمؾِ  ٣َمَٛم  ٬َمٿْمَس  :َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   ٌِْدهِ  ِّم  ا٬مر  َٓ  ٣َم ٻَمفُ  َصَد٪َمڇمٌ  ٩َمَرِٟمفِ  َو  َوََحَ

ټْمپُمقرُ   قا .٬مٻِْمٹِمٽمْٿَمڇمِ  ٫َمڅمنَ  َٰمڅم ٣َمَٛم  اْْلُ
 وهل ٖمڅمٔمتڇم ّم ا٬مٺمتڅمب وا٬مًٽمڇم واإلْجڅمع.

ٓ   ُأِٰمُروا َوَٰمڅم}ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  أَا يف ايهتاب: ٌُُدوا إِ ٿَمٶْم
 ُِمْٻمٲِِم٥مَ  اهلل َ ٬مِ

ـَ  ٬َمفُ  ي اَلةَ  َوُيٹِمٿمټُمقا ُ٘مٽمٸََمڅمءَ  ا٬مدِّ ـُ  َوَذ٬مَِؽ  ٫َمڅمةَ ا٬مز   َوُيڂْمُٕمقا ا٬مٲم  : ا٬مٌٿمٽمڇم] {ا٬مٹَمٿمِّټَمڇمِ  ِدي

5]. 

اَلةَ  َوَأ٪َمڅمُٰمقا َٕمڅمُٔمقا ٩َمڃمِنْ }و٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٫َمڅمةَ  َوإَٓمُقا ا٬مٲم   ٩َمَخٻمُّقا ا٬مز 

 .[5: ا٬متقٔمڇم] {َٟمٌٿِمٻَمپُمؿْ 

اَلةَ  َوَأ٪َمڅمُٰمقا َٕمڅمُٔمقا ٩َمڃمِنْ }و٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٫َمڅمةَ  َوإَٓمُقا ا٬مٲم   ِّم  ٩َمڃمِْٙمَقاڀُمٺُمؿْ  ا٬مز 

ـِ  ي ُؾ  ا٬مدِّ َيڅمِت  َوڀُمٸَمٲمِّ ْٔ  .{َيٶْمٻَمټُمقنَ  ٬مٹَِمْقمٍ  ا

 ٩مٿِمفِ  َرْيچَم  َٓ  ا٬ْمٺمَِتڅمُب  َذ٬مَِؽ }ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ ّم أول ٟمقرة ا٬مٌٹمرة: 

ـَ   ٬مٻِْمټُمت ٹِم٥مَ  ُهًدى اَلةَ  َوُيٹِمٿمټُمقنَ  ٔمڅِم٬ْمٷَمٿْمچِم  ُيڂْمِٰمٽمُقنَ  ا٬م ِذي  َرَز٪ْمٽمَڅمُهؿْ  َوِِم څم ا٬مٲم 

 .{ُيٽمٸِْمٹُمقنَ 

ٰمڅم ٟمٿمځميت ٰمٶمٽمڅم ٰمـ إ٘مڅمديډم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم  ايػ١ٓ: يفٚأَا 

 آ٬مف وٟمٻمؿ.
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 َٚٓٗا َا ثبت يف ايصخٝخني: 
ـِ ٰمـ  ـِ  ٣َم ٌ څمسٍ  أْم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقَل  َأن   ,ريض اهلل ٣مٽمپمام ٣َم  ٚمَ څم َوَٟمٻم 

, إ٦َِم  ُٰمٶَمڅمًذا َٔمٶَمډَم  ـِ ـْ  ٫مَِتڅمٍب, َأْهؾِ  ٪َمْقمٍ  ٣َمَٛم  َٕمٹْمَدمُ  إڀِم َؽ : »٪َمڅمَل  ا٬ْمٿَمټَم َل  ٩َمٻْمٿَمٺُم  َٰمڅم َأو 

ٌَڅمَدةُ  إ٬َِمٿْمفِ  َٕمْد٣ُمقُهؿْ  , ٣َمز   اهللِ ٣ِم ُهؿْ  اهللَ, ٣َمَر٩ُمقا ٩َمڃمَِذا َوَٗمؾ   ٩َمَرَض  اهللَ َأن   ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ُهؿْ  ٩َمٶَمٻُمقا, ٩َمڃمَِذا َو٬َمٿْمٻَمتپِِمْؿ, َيْقِٰمپِمؿْ  ِّم  َصٻَمَقاٍت  ََخَْس  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ   ٪َمْد  اهللَ ن  أَ  ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ـْ  ُٕمڂْمَٙمُذ  َز٫َمڅمةً  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٩َمَرَض  دُّ  َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم څم, َأ١َمڅم٣ُمقا ٩َمڃمَِذا ٩ُمٹَمَرائِپِمْؿ, ٣َمَٛم  ٩َمُٞمَ  ِبَ

ؿْ  ٫َمَرائِؿَ  َوَٕمَقق   ِٰمٽمْپُمؿْ  ٩َمُخْذ  شَأْٰمَقاِِلِ
 (ٔ)

. 

 ايصخٝخني: َٚا ثبت يف 
 َصٛم   اهللِ َرُٟمقلِ  إ٦َِم  َٗمڅمءَ  أمٿِمًّڅمَأ٣ْمرَ  َأن   ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, َأِب ٰمـ ٘مديډم 

ٽم ڇَم, َدَٙمٻْمڈُم  ٣َمټِمٻْمُتفُ  إَِذا ٣َمټَمؾٍ  ٣َمَٛم  ُد٬م ٽمِل اهللِ, َرُٟمقلِ  َيڅم: ٩َمٹَمڅمَل  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  اْْلَ

ٌُُد : »٪َمڅمَل  كُ  َٓ  اهللَ َٕمٶْم اَلةَ  َوُٕمٹِمٿمؿُ  ٠َمٿْمًئڅم, ٔمِفِ  ُٕم٧ْمِ  ٫َمڅمةَ ا٬مز   َوُٕمڂَمدِّي اٚمَْٺْمُتقَٔمڇَم, ا٬مٲم 

 ٠َمٿْمًئڅم َهَذا ٣َمَٛم  َأِزيُد  َٓ  ٔمٿَِمِدِه, ڀَمٸْمِز  َوا٬م ِذي: ٪َمڅمَل  ,شَرَٰمٳَمڅمنَ  َوَٕمٲُمقمُ  اٚمٸَْْمُروَوڇَم,

َٓ  َأَٔمًدا, ـْ : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلُّ  ٪َمڅمَل  َو٦م   ٩َمٻَمام   ِٰمٽمُْف, َأڀْمٹُمُص  َو هُ  َٰم  َأن   َه 

ـْ  َرُٗمؾٍ  إ٦َِم  َيٽمْٵُمرَ  ٽم ڇِم, َأْهؾِ  ِٰم شَهَذا إ٦َِم  ٩َمٻْمٿَمٽمٵُْمرْ  اْْلَ
 (ٕ)

. 

 
 

                                                           
 (.ٜٔ(, كمسلم في صحيحو )ٛ٘ٗٔأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)

, كأخرجو مسلم في صحيحو (ٗٔلم في صحيحو )(, كمسٜٖٚٔأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٕ)
 .( من حديث أبي أيوب األنصارم رضي اهلل عنؤٖبرقم )
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 ٚثبت أّٜطا يف ايصخٝخني: 
ـَ  ١َمٻْمَحڇمَ ٰمـ ٘مديډم  ٌَٿْمدِ  ْٔم  َرُٟمقلِ  إ٦َِم  َرُٗمٌؾ  َٗمڅمءَ : ٪مڅمل ,ريض اهلل ٣مٽمف اهلل ِ ٣ُم

ـْ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ ْأِس, َٖمڅمئِرَ  ڀَمْجدٍ  َأْهؾِ  ِٰم ټَمعُ  ا٬مر  ًْ  َوَٓ  َصْقٕمِفِ  َدِويُّ  ُي

ځَمُل  ُهقَ  ٩َمڃمَِذا َدڀَمڅم, َ٘مت ك َيٹُمقُل, َٰمڅم ُيٸْمٹَمفُ  ًْ ـِ  َي  َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقُل  ٩َمٹَمڅمَل  اإِلْٟماَلِم, ٣َم

ٿْمٻَمڇمِ  ا٬مٿَمْقمِ  ِّم  َصٻَمَقاٍت  ََخُْس : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َهڅم؟ ٣َم٤َم   َهْؾ : ٩َمٹَمڅمَل . شَوا٬مٻم   ٨َمْٜمُ

ٓ   َٓ,: »٪َمڅمَل  عَ  َأنْ  إِ  َوِصٿَمڅممُ : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل . شَٕمٴَمق 

ُه؟ ٣َم٤َم   َهْؾ : ٪َمڅمَل . شَرَٰمٳَمڅمنَ  ٓ   َٓ,: »٪َمڅمَل  ٨َمْٜمُ عَ  َأنْ  إِ  ٬َمفُ  َوَذ٫َمرَ : ٪َمڅمَل . شَٕمٴَمق 

٫َمڅمَة, َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقُل  َهڅم؟ ٣َم٤َم   َهْؾ : ٪َمڅمَل  ا٬مز  ٓ   َٓ,: »٪َمڅمَل  ٨َمْٜمُ  إِ

عَ  َأنْ  ُٗمُؾ  ٩َمځَمْدَٔمرَ : ٪َمڅمَل . شَٕمٴَمق   َأڀْمٹُمُص, َوَٓ  َهَذا ٣َمَٛم  َأِزيُد  َٓ  َواهلل ِ : َيٹُمقُل  َوُهقَ  ا٬مر 

شَصَدَق  إِنْ  َأ٩ْمٻَمَح : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل 
 (ٔ)

. 

ٛم ر٫مٽمٿمڇم هذا ا٬مر٫مـ, و٣مٛم ر٫مٽمٿمڇم هذا ٩مڅمإلْجڅمع ٪مڅمئؿ ٣م ٚأَا اإلمجاع:

 ا٬مٸمرض.

  ففٞ ايصخٝخني: 
ـِ ٰمـ ٘مديډم   ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  ٣َمٽمْپُماَم  اهلل ُ َريِضَ  ٣ُمټَمَر, أْم

ٓ   إ٬َِمفَ  َٓ  َأنْ  ٠َمپَمڅمَدةِ : ََخْسٍ  ٣َمَٛم  اإِلْٟماَلمُ  ُٔمٽمِلَ » َوَٟمٻم ؿَ   َرُٟمقُل  ًداُُمَټم   َوَأن   اهلل ُ إِ

اَلِة, َوإ٪َِمڅممِ  اهلل ِ, ٫َمڅمِة, َوإِيَتڅمءِ  ا٬مٲم  , ا٬مز  شَرَٰمٳَمڅمنَ  َوَصْقمِ  َواحَلڊمِّ
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٔٔ(, كمسلم في صحيحو )ٙٗأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٙٔ(, كمسلم في صحيحو )ٛأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٕ)
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وٚمڅم ٕمقّم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ و٫مٸمر ٰمـ ٫مٸمر ٰمـ ا٬مٶمرب, 

 أراد أٔمق ٔمٺمر ا٬مٲمديؼ ريض اهلل ٣مٽمف ٪متڅمِلؿ.

 ٚيف ايصخٝخني: 
َ  ٚمَ څم: ٪َمڅمَل  ,٣مٽمف ريض اهلل ُهَرْيَرةَ  َأِب ٰمـ ٘مديډم   ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ُٕمُقّمِّ

ـْ  َو٫َمٸَمرَ  َٔمٶْمَدُه, َٔمٺْمرٍ  َأُٔمق َواْٟمُتْخٻمَِػ  َوَٟمٻم ؿَ  ـَ  ٫َمٸَمرَ  َٰم َِب  ٣ُمټَمرُ  ٪َمڅمَل  ا٬مٶَمَرِب, ِٰم ِٕ 

 ُأِٰمْرُت » :َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل  َو٪َمْد  ا٬مٽم څمَس؟ ُٕمٹَمڅمٕمُِؾ  ٫َمٿْمَػ : َٔمٺْمرٍ 

ٓ   إ٬َِمفَ  َٓ : َيٹُمق٬ُمقا َ٘مت ك ا٬مٽم څمَس  ُأ٪َمڅمٕمَِؾ  َأنْ  ـْ  اهلل ُ, إِ ٓ   إ٬َِمفَ  َٓ : ٪َمڅمَل  ٩َمټَم  ٣َمٲَمؿَ  اهلل ُ إِ

ُف, َٰمڅم٬َمفُ  ِٰمٽمِّل ًَ ٓ   َوڀَمٸْم فِ  إِ څمُٔمفُ  ٔمَِحٹمِّ ًَ ـ   َواهلل ِ: ٩َمٹَمڅمَل  ,شاهلل ِ ٣َمَٛم  َوِ٘م ٪َُمڅمٕمٻَِم ـْ  َٕ َق  َٰم  ٩َمر 

اَلةِ  َٔم٥ْمَ  ٫َمڅمِة, ا٬مٲم  ٫َمڅمةَ  ٩َمڃمِن   َوا٬مز  ًٓ  َٰمٽمَٶُمقِن  ٬َمقْ  َواهلل ِ اٚمَڅمِل, َ٘مؼُّ  ا٬مز   ٫َمڅمڀُمقا ٣ِمٹَمڅم

وڀَمفُ  : ٣ُمټَمرُ  ٩َمٹَمڅمَل  َٰمٽمْٶِمِف, ٣َمَٛم  ٬َمٹَمڅمَٕمٻْمُتپُمؿْ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقلِ  إ٦َِم  ُيڂَمدُّ

ٓ   ُهقَ  َٰمڅم ٩َمَقاهلل ِ» َح  ٪َمْد  اهلل َ َرَأْيڈُم  نْ أَ  إِ فُ  ٩َمٶَمَر٩ْمڈُم  ٬مٻِْمٹِمَتڅمِل, َٔمٺْمرٍ  َأِب  َصْدرَ  َذَ  َأڀم 

ـُ  ٪َمڅمَل  ,شاحَلؼُّ  , أْم ٌُْد  ُٔمٺَمْٜمٍ ـِ  اهلل ِ َو٣َم ٿْمډِم  ٣َم َأَصحُّ  َوُهقَ  ٣َمٽمَڅم٪ًمڅم ا٬مٻم 
 (ٔ)

. 

 ٚثبت يف غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ  َبْزَ ٰمـ ٘مديډم  ُث  َ٘مٺمٿِمٍؿ, ْٔم ـْ  َأٔمٿِمِف, ـْ ٣مَ  ُُيَدِّ ِه, ٣َم وهق ٰمٶمڅمويڇم ٔمـ  -َٗمدِّ

ـْ  َأ٫ْمَثرَ  َ٘مٻَمٸْمڈُم  َ٘مت ك َإَٔمٿْمُتَؽ  َٰمڅم اهلل ِ  ڀَمٌِل   َيڅم: ٪ُمٻْمڈُم : ٪َمڅمَل  -٘مٿمدة ريض اهلل ٣مٽمف   ِٰم

ـ   ََصڅمٔمِعِ  ٣َمَدِدِه ٓ   َيَدْيِف, ِٕ َٓ  إٓمٿَِمَؽ, َأ  َأ٣ْمٹِمُؾ  َٓ  اْٰمَرأً  ٫ُمٽمْڈُم  َوإِنِّ  ِديٽمََؽ, آيِتَ  َو

ٓ   څم,٠َمٿْمئً  ټَمٽمِل َٰمڅم إِ  َٔمٶَمَثَؽ  ٔماَِم  َوَٗمؾ   ٣َمز   اهلل ِ ٔمَِقْٗمفِ  َأْٟمځَم٬ُمَؽ  َوإِنِّ  َوَرُٟمق٬ُمُف, اهلل ُ  ٣َمٻم 

                                                           
 (.ٕٓو )كمسلم في صحيحكالزيادة لو, ( ٕٗٛٚأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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ْٟماَلمِ : »٪َمڅمَل  إ٬َِمٿْمٽمَڅم؟ َرٔمَُّؽ  ْٟماَلِم؟ آَيڅمُت  َوَٰمڅم ٪ُمٻْمڈُم : ٪َمڅمَل  شٔمڅِمإْلِ : َٕمٹُمقَل  َأنْ »: ٪َمڅمَل  اإْلِ

, ٣َمز   اهلل ِ إ٦َِم  َوْٗمپِمل َأْٟمٻَمټْمڈُم  ٿْمڈُم, َوَٗمؾ  ٻم  اَلَة, َوُٕمٹِمٿمؿَ  َوََتَ ٫َمڅمَة, َوُٕمڂْميِتَ  ا٬مٲم   ا٬مز 

ٻمِؿٍ  ٫ُمؾُّ  ًْ ٻمِؿٍ  ٣َمَٛم  ُٰم ًْ مٌ  ُٰم ٌَُؾ  َٓ  ڀَمٲِمَٜمانِ  َأَٙمَقانِ  ُُمَر  ـْ  َوَٗمؾ   ٣َمز   اهلل ُ َيٹْم كٍ  ِٰم  ُٰم٧ْمِ

٫م٥ِمَ  ُيٸَمڅمِرَق  َأوْ  ٣َمټَماًل, َأْٟمٻَمؿَ  َٔمٶْمَدَٰمڅم ٻمټِِم٥مَ  إ٦َِم  اٚم٧ُْْمِ ًْ شاٚمُْ
(ٔ)

. 

 شنط أمسا٤ ايعنا٠: 
 ا٬مز٫مڅمة ِلڅم أٟمامء ٣مديدة ٰمٽمپمڅم: 

ـْ  ُٙمْذ }٫مام ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ: ا٬مٲمد٪مڇم,  األٍٚ: ؿْ  ِٰم  َصَد٪َمڇمً  َأْٰمَقاِِلِ

ُرُهؿْ  ٿمپِمؿْ  ُٕمٴَمپمِّ څم َوُٕمَز٫مِّ  .[301: ا٬متقٔمڇم] { ِبَ

 واٚمراد ٰمٽمپمڅم ا٬مٽمٸمٹمڇم ا٬مقاٗمٌڇم.ا٬مٽمٸمٹمڇم,  :ايجاْٞ

ـَ َوا٬م  }٫مام ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  َهچَم  َيٺْمٽمُِزونَ  ِذي ڇمَ  ا٬مذ   ُيٽمٸِْمٹُمقََّنڅَم َوَٓ  َوا٬مٸِمٳم 

ُهؿْ  اهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  ْ ٧ٌَمِّ څم ٩َمُتٺْمَقى َٗمپَمٽم ؿَ  ڀَمڅمرِ  ِّم  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ُُيْټَمك َيْقمَ  َأ٬مٿِمٍؿ, ٔمٶَِمَذاٍب  ٩َم  ِبَ

ٌَڅمُهپُمؿْ  ٺُمؿْ  ٫َمٽمَْزُٕمؿْ  َٰمڅم َهَذا َو٢ُمپُمقُرُهْؿ, َوُٗمٽمُقُبُؿْ  ِٗم ًِ ڀَْمٸُم  ٫ُمٽمُْتؿْ  َٰمڅم ُذو٪ُمقا٩مَ  ِٕ

 . أي وٓ يز٫مقن ٣مٽمپمڅم.[15: ا٬متقٔمڇم] {َٕمٺْمٽمُِزونَ 

 ّم أ٫مثر إد٬مڇم ٰمـ ا٬مٹمرآن وا٬مًٽمڇم.هق ٢مڅمهر ٫مام ا٬مز٫مڅمة,  :ايجايح

 

                                                           
, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى (ٕٛٙ٘) سننوفي  النسائيأخرجو  (ٔ)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء ٖٔٔٔبرقم )
 (.ٕٚٓٔتحت حديث رقم )
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 احلؼ. ايطابع:

ـَ }٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ؿْ  ِّم  َوا٬م ِذي څمئِؾِ   َٰمٶْمٻُمقمٌ  َ٘مؼ   َأْٰمَقاِِلِ  ً  ٬مٻِم

 .{َواٚمَْْحُرومِ 

 : ٔ األضضارتاضج َ ظنا٠شنط 
 ذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أَّنڅم ّم ٫مؾ ٙمڅمرج ٰمـ إرض.

څم َيڅم}٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  َ ـَ  َأهيُّ ـْ  َأڀْمٸِمٹُمقا آَٰمٽمُقا ا٬م ِذي ٌَڅمِت  ِٰم ٌُْتْؿ, َٰمڅم ١َمٿمِّ ًَ  َوِِم څم ٫َم

ـَ  ٬َمٺُمؿْ  َأْٙمَرْٗمٽمَڅم  .[767: ا٬مٌٹمرة] {إَْرضِ  ِٰم

فُ  َوإُٓمقا}و٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ڀَْمٶَمڅممِ ] {څمِدهِ َ٘مٲَم  َيْقمَ  َ٘مٹم  ْٕ  .[343:ا

ّم يٺمقن وإڀمام وٗمقٔمف أن هذا احلؼ ٬مٿمس ٔمقاٗمچم ّم ٫مؾ ڀمقع,  :ٚايتخكٝل

 أرٔمٶمڇم أڀمقاع ِمڅم خيرج ٰمـ إرض.

 وهل احلٽمٴمڇم وا٬مٱمٶمٜم وا٬مزٔمٿمچم وا٬متټمر.

 ط ٚجٛب ظنا٠ األصٓاف ايعن١ٜٛ.ؾطشنط 
 إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب. ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم ٔم٧مط وا٘مد, وهقوجتچم 

  :نُا يف ايصخٝخني:
 َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  اخُلْدِري  ريض اهلل ٣مٽمف, َٟمٶِمٿمدٍ  َأَب ٰمـ ٘مديډم 

ـَ  َصَد٪َمڇمٌ  َذْودٍ  ََخْسِ  ُدونَ  ٩مٿِماَم  ٬َمٿْمَس : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  ُدونَ  ٩مٿِماَم  َو٬َمٿْمَس  اإِلٔمِِؾ, ِٰم

ڇمِ  ُدونَ  ٩مٿِماَم  َو٬َمٿْمَس  َصَد٪َمڇٌم, َأَواٍق  ََخْسِ  ًَ شَصَد٪َمڇمٌ  ٍؼ َأْوُٟم  ََخْ
 (ٔ)

. 

                                                           
 .(ٜٜٚ(, كمسلم في صحيحو )ٚٗٗٔأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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 َػًِ: ي٘ عٓس ٚيف ضٚا١ٜ 
َٓ  َ٘مچم   ِّم  ٬َمٿْمَس » ٌْٻُمغَ  َ٘مت ك َصَد٪َمڇٌم, ََتْرٍ  َو ڇمَ  َي ًَ َٓ  َأْوُٟمٍؼ, ََخْ  ََخْسِ  ُدونَ  ٩مٿِماَم  َو

َٓ  َصَد٪َمڇٌم, َذْودٍ   .شَصَد٪َمڇمٌ  َأَواٍق  ََخْسِ  ُدونَ  ٩مٿِماَم  َو

 بٝإ َكساض ايٛغل: 
 ٰمٹمداره ٟمتقن صڅم٣ًمڅم.وا٬مقٟمؼ: 

 أرٔمٶمڇم أٰمداد ٔمټمد ا٬مرٗمؾ اٚمٶمتدل اخلٻمٹمڇم.څمع: وا٬مٲم

 هق ا٬مٲمڅمع ا٬مٽمٌقي.وا٬مٶمٝمة ٔمڅم٬مٲمڅمع: 

 بٝإ َكساض ظنا٠ األصٓاف ايعن١ٜٛ األضبع١ ارتاضج١ َٔ األضض: 
  .و٨مٜم ذ٬مؽ ِمڅم ٓ ٫مٻمٸمڇم ٩مٿمف ,څمَّٕنڅمرٔم, أو ٔمڅمٰٕمٴمڅمرإذا ٟمٹمٿمڈم 

وهق َخًڇم أوٟمؼ, ويٺمقن ٔمڅم٬مٲمڅمع  ٩مٸمٿمپمڅم ا٬مٶم٧م إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب

 ڇم وٟمتقن صڅم٣ًمڅم.ٖمالٖمامئ

ًٌڅم.وا٬مٲمڅمع يٹمدر ٔمڅم٬مٺمٿمٻمق:   اٖمٽم٥م ٫مٿمٻمق وڀمٲمػ ٕمٹمري

ا٬متل يٺمقن ٩مٿمپمڅم څمٚمٳمخڅمت ٔم أو ,وإذا ٟمٹمٿمڈم ٔمڅم٬مًڅمڀمٿمڇم, أو ٔمڅمٔٓت احلديثڇم

 ٩متٺمقن ز٫مڅمهتڅم ڀمٲمػ ا٬مٶم٧م.و ٨مٜم ذ٬مؽ,  ُمرو٪مڅمت وديزلٰمـ  وٰمڂمڀمڇم ٫مٻمٸمڇم

 ايبداضٟ: يف  جا٤ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو َا 
ـْ ٰمـ ٘مديډم  ـِ  َٟمڅمِلِ  ٣َم ٌْ  ْٔم ـْ  اهلل ِ, دِ ٣َم  اهلل ُ  َريِضَ  -٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمر - َأٔمٿِمفِ  ٣َم

ـِ  ,ام٣َمٽمْپمُ  اَمءُ  َٟمٹَمڈِم  ٩مٿِماَم : »٪َمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم  ً   َأوْ  َوا٬مٶُمٿُمقنُ  ا٬م
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څم ٫َمڅمنَ  , ٣َمَثِريًّ شا٬مٶُم٧ْمِ  ڀمٲِْمُػ  ٔمڅِم٬مٽم ٳْمِح  ُٟمٹِملَ  َوَٰمڅم ا٬مٶُم٧ْمُ
 (ٔ)

. 

ٍَ ٘ٔ َعِبٔس َأُبٛ َقا ٜمُ  َهَذا» :-ايبداضٟ -ايَّ ًِ ِل, َٕمٸْم فُ  إَو  ڀَم  ِٕ  ْ ڈْم  َل لِ  ِّم  ُيَق٪مِّ  إَو 

ـِ  َ٘مِديډَم  َيٶْمٽمِل اَمءُ  َٟمٹَمڈِم  َو٩مٿِماَم  ٣ُمټَمَر, أْم  ً , ا٬م َ  ا٬مٶُم٧ْمُ ڈَم  َهَذا, ِّم  َؤَم٥م   َوَو٪م 

َيڅمَدةُ  ٌُق٬َمڇٌم, َوا٬مزِّ ُ  َٰمٹْم ٌْپَمؿِ  ٣َمَٛم  َيٹْمِض  َواٚمٸَُمن  ٌَڈِم  َأْهُؾ  َرَواهُ  إَِذا ,اٚمُ  .شا٬مث 

ـُ  ا٬مٸَمٳْمُؾ  َرَوى ٫َماَم  ٌ څمسٍ  ْٔم ْ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َأن  : »٣َم  ِّم  ُيٲَمؾِّ  َل

ٌَڇمِ   .ا٬مٸَمٳْمؾِ  ٪َمْقُل  َوُٕمِركَ  ٔماَِللٍ  ٔمٹَِمْقلِ  ٩َمځُمِٙمَذ  ,شَصٛم   ٪َمْد : »ٔماَِلٌل  َو٪َمڅمَل  شا٬مٺَمٶْم

 بٝإ ظنا٠ ايٓكٛز: 
قن ّم ا٬مذهچم, وّم ا٬مٸمٳمڇم, وٰمڅم يٹمقم ٰمٹمڅمٰمپمام ٰمـ إوراق ا٬مٽمٹمديڇم ٕمٺم

 ا٬مٿمقم.

 ؾطٚط إخطاج ظنا٠ ايٓكسٜٔ ايصٖب ٚايفط١: 
يٱمٞمط ّم ز٫مڅمة ا٬مٽمٹمديـ ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم, وٰمڅم يٹمقم ٰمٹمڅمٰمپمام ٰمـ إوراق 

 ا٬مٽمٹمديڇم ا٬مٿمقم ذ١م٥م: 

 ٔمٻمقغ ا٬مٽمٲمڅمب. األٍٚ:

 أن ُيقل ٣مٻمٿمپمام احلقل. ايجاْٞ:

                                                           
  (.ٖٛٗٔفي صحيحو ) البخارمأخرجو   (ٔ)

 يسمى ما كىو كاألنهار كالسيوؿ المطر بواسطة أك بعركقو إما سقي غير من يشرب ما( عثريا) ش] 
( بالنضح. )المائة من عشرة( العشر. )بها الماء لتعثر الحفرة كىي العاثوراء من بذلك سمي بالبعل
 اآلتي عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث إلى ارةإش( ىذا. )استخراجو في كالتكلف الماء بنضح

. المبين( المفسر. )منو يؤخذ فال نصاب من أقل ىو كما منو يؤخذ نصابا يعين( يوقت. )ٖٔٗٔ
  [يركل مما كالتثبت الحفظ في الدقة( الثبت. )يحكم( يقضي)
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 ٠ ايصٖب ٚايفط١: بٝإ َكساض ظنا
 ام رٔمع ا٬مٶم٧م, إذا ٔمٻمٷمڅم ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمپمام احلقل.خيرج ٩مٿمپم

 ملا جا٤ يف ايبداضٟ: 
 ٣َمٽمُْف, اهلل ُ َريِضَ  َٔمٺْمرٍ  َأَٔمڅم َأن  " ,أڀمس ٔمـ ٰمڅم٬مؽ ريض اهلل ٣مٽمفٰمـ ٘مديډم 

پَمفُ  ٚمَ څم ا٬مٺمَِتڅمَب  َهَذا ٬َمفُ  ٫َمَتچَم  ـِ  إ٦َِم  َوٗم  ٌَْحَرْي ؿِ : ا٬م ًْ ـِ ا٬مر   اهلل ِ ٔمِ ِ٘مٿمؿِ  َْحَ  َهِذهِ  ا٬مر 

َد٪َمڇمِ  ٩َمِريٳَمڇمُ  ٻمټِِم٥َم, ٣َمَٛم  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٩َمَرَض  ا٬م تِل ا٬مٲم  ًْ  اٚمُ

څم اهلل ُ َأَٰمرَ  َوا٬م تِل ـْ » َرُٟمق٬َمُف, ِبَ ـَ  ُٟمئِٻَمپَمڅم ٩َمټَم ٻمټِِم٥مَ  ِٰم ًْ  ٩َمٻْمٿُمٶْمٴمپَِمڅم َوْٗمپِمپَمڅم, ٣َمَٛم  اٚمُ

ـْ  ڇمِ  َوِّم »و٩مٿمف ٪مڅمل:  ...ُيٶْمطِ  ٩َمالَ  ٩َمْق٪َمپَمڅم ُٟمئَِؾ  َوَٰم ٪م  , ُرْٔمعُ  ا٬مرِّ ْ  ٩َمڃمِنْ  ا٬مٶُم٧ْمِ ـْ  َل ٓ   َٕمٺُم  إِ

ٶِم٥مَ  ًْ
ءٌ  ٩مٿِمپَمڅم ٩َمٻَمٿْمَس  َوِٰمڅمَئڇًم, ٕمِ ٓ   َرْ

څم َيٱَمڅمءَ  َأنْ  إِ َ شَربُّ
 (ٔ)

. 

 هل ا٬مٸمٳمڇم.وا٬مر٪مڇم: 

 ٚملا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ  ٣َمٽمُْف, اهلل ُ  يِضَ رَ  ٰمـ ٘مديډم ٣َم٤ِم   ِديډِم, َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم  احْلَ

ْقُل, ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوَ٘مڅمَل  ِدْرَهٍؿ, ِٰمڅمَئَتڅم ٬َمَؽ  ٫َمڅمڀَمڈْم  ٩َمڃمَِذا: »٪َمڅمَل  ڇمُ  ٩َمٸِمٿمپَمڅم احْلَ ًَ  َدَراِهَؿ, ََخْ

ءٌ  ٣َمٻَمٿْمَؽ  َو٬َمٿْمَس  َهچِم  ِّم  - َيٶْمٽمِل - َرْ ونَ  ٬َمَؽ  َيٺُمقنَ  َ٘مت ك ا٬مذ   ٩َمڃمَِذا ِديٽمَڅمًرا, ٣ِم٧ْمُ

                                                           
 (.ٗ٘ٗٔفي صحيحو ) البخارمأخرجو  (ٔ)
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ونَ  ٬َمَؽ  ٫َمڅمنَ  ْقُل, ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوَ٘مڅمَل  ِديٽمَڅمًرا, ٣ِم٧ْمُ  َزاَد, ٩َماَم  ِديٽمَڅمٍر, ڀمٲِْمُػ  ٩َمٸِمٿمپَمڅم احْلَ

څمِب  ًَ شَذ٬مَِؽ  ٩َمٌِِح
 (ٔ)

. 

 ٚملا ثبت يف غٓٔ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ   ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ٽم ٌِل  ا٬م َأن   َو٣َمڅمئِٱَمڇَم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ, ٣ُمټَمَر, ٰمـ ٘مديډم أْم

ـْ  َيځْمُٙمُذ  ٫َمڅمنَ » َوَٟمٻم َؿ, ـَ  ٫ُمؾِّ  ِٰم ي ـَ  ِديٽمَڅمٍر, ڀمٲِْمَػ  ٩َمٲَمڅم٣ِمًدا ِديٽمَڅمًرا ٣ِم٧ْمِ  َوِٰم

َْرَٔمٶِم٥مَ  ْٕ شِديٽمَڅمًرا ِديٽمَڅمًرا ا
 (ٕ)

. 

 بٝإ َكساض ْصاب ايصٖب:
 ِمڅم ٟمٌؼ ٰمٶمٽمڅم ٰمـ إد٬مڇم ٕم٥ٌم ٬مٽمڅم أن ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم هق ٣م٧مون ديٽمڅمًرا.

.و٫مذ٬م ًٓ  ؽ يٺمقن ٣م٧ميـ ٰمثٹمڅم

ٗمرام يٹمدر ٔمځمرٔمٶمڇم ٗمراٰمڅمت ورٔمع  بادتطاَات ايّٝٛ:ٜكسض ٚايسٜٓاض  

ًٌڅم.  ٕمٹمري

 َخًڇم وٖمامڀم٥م ٗمراًٰمڅم. :فٝهٕٛ ْصاب ايصٖب بادتطاَات

                                                           
إلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي , كصححو ا(ٖٚ٘ٔ) سننوفي  أبو داكدأخرجو  (ٔ)

 داكد.

, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ابن (ٜٔٚٔ) سننوفي  ابن ماجوأخرجو  (ٕ)
: (ٔ/ٖٔٔ" ) الزكائد"  في البوصيرم كقاؿ(, كقاؿ فيو: ٖٔٛماجو, كصححو في اإلركاء برقم )

 ". ضعيف إسماعيل بن إبراىيم" 
 الدارقطني ركاية في كما مجمع ابن كىو"  التقريب"  في ككذا: -باني رحمو اهلل تعالىاألل - قلت
 .عندل فيو شك ال صحيح فالحديث القوؿ كجملة. قم قاؿ: بها يتقول شواىد للحديث لكن
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 وهذا ٣مٛم ٕمٹمدير ا٬مٶمالٰمڇم ا٬مٶمثٿمټم٥م رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م, وهق إ٘مقط.

ف اهلل ٕمٶمڅم٦م أڀمف وهٽمڅم٬مؽ ٪مقل آٙمر ٬مٻمجٽمڇم آئټمڇم ٔمرئڅمٟمڇم ا٬مٶمالٰمڇم أمـ ٔمڅمز رَح 

 ٔمڅمْلراٰمڅمت: وا٘مد وٕمًٶم٥م ٗمراًٰمڅم.يٺمقن 

ٔمتٹمدير وزن ٘مٌڅمت وإٙمذ ٔمڅمٕ٪مؾ هق إ٘مقط: ٕن اخلالف هٽمڅم هق 

ا٬مٱمٶمٜم, ٩مڅم٬مٱمٶمٜم خيتٻمػ ٰمـ ٰمٺمڅمن إ٦م ٰمٺمڅمن, و٫مذ٬مؽ ٰمـ ٘مٿمډم ا٬مٿمٌقٟمڇم 

 وا٬مر١مقٔمڇم, وٰمـ ٘مديډم وزڀمف.

 ٩مڅم٬مٶمٻمامء ٘مددوا اٚمثٹمڅمل ٔمقزن ٘مٌڅمت ا٬مٱمٶمٜم.

  بٝإ ْصاب ايفط١:
 تل درهؿ.ئو٫مذ٬مؽ ٕم٥ٌم ٬مٽمڅم ٰمـ إد٬مڇم ا٬مًڅمٔمٹمڇم أن ڀمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم: هق ٰمڅم

ًٌڅم. ٪مٻمٿمؾيٺمقن ٔمثالٖمڇم ٗمراٰمڅمت إٓ  ٚحتسٜس ايسضِٖ بادتطاَات:  ٕمٹمري

ًٌڅم.7.975)أي يًڅموي:   ( ٕمٹمري

 َخًامئڇم وَخًڇم وٕمًٶم٥م ٗمراًٰمڅم. فٝهٕٛ ْصاب ايفط١ بادتطاَات:

 بٝإ َكساض ظنا٠ األٚضام ايٓكس١ٜ اذتسٜج١: 
٣مروض ّم ٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٕمٹمقيؿ ا٬مٽمٲمڅمب ّم إوراق ا٬مٽمٹمديڇم, واٙمت

  ڀمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم, أو ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم؟ا٬متجڅمرة, هؾ يٺمقن ٣مٛم

٩مذهچم ْجع ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أن ز٫مڅمهتڅم يٺمقن ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم: ٕن 

 يب.ٕمُ ٘متك ّم ٔمٽمقك ٟمقينا ٔمڅم٬مذهچم  يتؿ ٕمځمٰمٿمٽمپمڅمإٰمقال ا٬مٽمٹمديڇم ا٬مٿمقم 
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إذا ٔمٻمغ اٚمڅمل ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم, وهق ٣م٧ميـ ديٽمڅمًرا, أو  ٩متتٶم٥م ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم

 ٫مام ٟمٌؼ ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف.ٰمـ ا٬مذهچم َخًڇم وٖمامڀم٥م ٗمراًٰمڅم 

وذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أن ا٬مٽمٲمڅمب يٹمقم ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم, وهق 

, ٫مام ّم ٘مديډم أب ٟمٶمٿمد اخلدري ريض أيٳًمڅم َخًڇم أواق وهقٰمڅمئتل درهؿ, 

 اهلل ٣مٽمف ا٬مًڅمٔمؼ ٰمٶمٽمڅم.

 ر ٔمځمرٔمٶم٥م درمًهڅم.ٕمٹمد٩مڅمٕو٪مٿمڇم: 

 څم ٰمـ ا٬مٸمٳمڇم.خټمًامئڇم وَخًڇم وٕمًٶم٥م ٗمراٰمً ٔمٔمڅمْلراٰمڅمت ٕمٹمدر: أو 

 ّم هذه اٚمًځم٬مڇم أن ا٬مٽمٲمڅمب يٹمقم ٣مٛم ا٬مٸمٳمڇم, ٓ ٣مٛم ا٬مذهچم.وا٬مراٗمح 

 وذ٬مؽ ٕن ا٬مز٫مڅمة ٩مروڈم حلض اٚمًٺم٥م, و٬مًد ٩مٹمره و٘مڅمٗمتف.

 وٕمٹمقيؿ ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم أ٘مض ٬مٻمټمًٺم٥م, وأوٟمع ٬مف.

ٖمالٖمڇم وٕمًٶم٥م  يفط١ يف ٖصا ايعاّ ٜعازٍ بايطٜاٍ ايُٝين:فُجًّا ْصاب ا

 ًٓ  .يټمٽمٍل  أ٬مٸًمڅم وَخًامئڇم ريڅم

ٰمٻمٿمقن وٟمٌٶمامئڇم وَخًڇم  ْصاب ايصٖب ٜعازٍ بايطٜاٍ ايُٝين:بُٝٓا 

ًٓ  وٖمامڀم٥م  .يټمٽمٍل  ريڅم

 بٝإ ظنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ: 
 اإلٔمؾ, وا٬مٌٹمر, وا٬مٷمٽمؿٕمٺمقن ا٬مز٫مڅمة ّم ٖمالٖمڇم أڀمقاع ٰمـ بٿمټمڇم إڀمٶمڅمم: 

 ٔمٽمق٣مٿمپمڅم: ا٬مٳمځمن واٚمٶمز.

 أڀمٲمٌتپمڅم ّم ٰمق١مٽمف إن ٠مڅمء اهلل. ٕمٸمٲمٿمؾوٟمٿمځميت ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]كتاب الزكاة[  

 

[15] 
 

  

 ظنا٠ ايعػٌ: بٝإ حهِ 
 ذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم ا٬مٶمًؾ.

ٚمڅم روي ّم ذ٬مؽ أن صڅم٘مچم ٣مًؾ ٣م٧مه ٣مٛم ٣مپمد ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف 

 و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

ن ٔمځمٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف ٬مٺمـ اٙمتٻمػ ا٬مٶمٻمامء ّم هذا ا٬متٶمٱمٜم هؾ ٫مڅم

 أن ا٬مرٗمؾ ٕمٴمقع ٬مٽمٸمًف.و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, أو 

 ٩مڃمن ٫مڅمن ٔمځمٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٩مپمل ز٫مڅمة ٰمٸمرووڇم.

 ٕن اهلل ٣مز وٗمؾ أٰمر ٔمڅمٰمتثڅمل أٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

ٿمف و٣مٛم ٔمځمن إ٪مرار ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻم :وإن ٫مڅمڀمڈم ٰمـ ٩مٶمؾ ا٬مرٗمؾ ٩مٹمد يٹمڅمل

 آ٬مف وٟمٻمؿ ٬مف يدل ذ٬مؽ ٣مٛم أن ّم ا٬مٷمًؾ ز٫مڅمة.

ٓ يٻمزم ذ٬مؽ, ٩مٹمد يٺمقن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ و٪مد يٹمڅمل: 

 أ٪مره ٣مٛم ٰمٴمٻمؼ ا٬مٲمد٪مڇم.

إٓ إذا ٫مڅمن ٰمـ ٣مروض ا٬متجڅمرة, ًؾ ٬مٿمس ٩مٿمف ز٫مڅمة, ٶموا٬مذي يٵمپمر أن ا٬م

 و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل.ؤمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, ٩مام ٙمرج ٰمٽمف ٰمـ اٚمڅمل 

 ٲمڅمب اٚمڅمل, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل.ڀم ٕڀمف ٔمٻمغ :٫مك ٣مٽمفز٩مٿمُ 

 ٣مٛم اٚمڅم٬مٿمڇم, و٣مٛم ا٬مٹمٿمټمڇم.٣مٽمف ُيز٫مك و

أو ٫مڅمن ٣مروض جتڅمرة ٩مٿمز٫مك ٣مٽمف: ٕن ٣مروض ا٬متجڅمرة ا٬مٲمحٿمح أن ٩مٿمپمڅم 

 ز٫مڅمة ٬مٶمټمقم إد٬مڇم ّم وٗمقب ز٫مڅمة اٚمڅمل, وهل ٰمـ اٚمڅمل.
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  :مما ضبل تلدص ليا

ٻمقغ ا٬مٽمٲمڅمب, ٔم أْ٘ ٜؿرتط يف بعض األصٓاف ايعن١ٜٛ ؾططني:

وٰمڅم يٹمقم ٰمٹمڅمٰمپمام ٰمـ إوراق و٘مقٓن احلقل, وهل ا٬مذهچم, وا٬مٸمٳمڇم, 

 وا٬مٷمٽمؿ. ,وا٬مٌٹمرإڀمٶمڅمم: ٰمـ اإلٔمؾ, ز٫مڅمة بٿمټمڇم ا٬مٽمٹمديڇم, و٫مذ٬مؽ 

ٔمٻمقغ ا٬مٽمٲمڅمب ٩مٹمط وٓ وهق  :فكط ؾطّطا ٚاحّسا طرتؿٜٚيف بعطٗا 

: احلٽمٴمڇم اخلڅمرج ٰمـ إرضإصٽمڅمف إرٔمٶمڇم احلقل, وهل  يٻمزم ٘مقٓن

 ٬مٱمٷمٜم وا٬مزٔمٿمچم وا٬متټمر.وا

٬مٶم٧م و٬مٺمـ ٩مٿمام هق ا :ٚظنا٠ َا خطج َٔ األضض َٔ األصٓاف األضبع١

 ., أو ٔمڅمَّٕنڅمر, أو ٔمٷمٜمهڅم ِمڅم ٬مٿمس ٩مٿمف ٫مٻمٸمڇم٫مڅمن ٟمٹمٿمف ٔمڅمٚمٴمر

ِمڅم وٰمڅم ٟمٹمل ٩مٿمپمڅم ٔمڅم٬مًڅمڀمٿمڇم, أو ٔمڅمٔٓت احلديثڇم, أو ٔمڅمٚمٳمخڅمت وڀمحقهڅم 

 ڀمٲمػ ا٬مٶم٧م.٬مٿمس ٩مٿمف ٫مٻمٸمڇم, ٩مٿمپمڅم 

رٔمع  :َٚا ٜكّٛ َكاَُٗا َٔ األٚضام ايٓكس١ٜايصٖب ٚايفط١ ٚظنا٠ 

 ا٬مٶم٧م.

 صف١ املاٍ ايصٟ ُٜدطج يف ايعنا٠: 
اٚمڅمل ا٬مذي خيرج ّم ا٬مز٫مڅمة يٺمقن ٰمـ أواٟمط اٚمڅمل: ٕن إٙمراج اْلٿمد ٰمٽمف 

ا٬مرديء ٰمٽمف ٩مٿمف إضار ٔمڅم٬مٸمٹمٜم , وإٙمراج ا٬مٷمٽمل إضار ٔمڅمٚمڅم٬مؽيٺمقن ٩مٿمف 

 واٚمًٺم٥م.

 وا٬مٸمٹمٜم.٩مٜم٨مك ّم هذا ٘مڅمل آٖمٽم٥م: ا٬مٷمٽمل 
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  نُا يف ايصخٝخني: 
ـِ ٰمـ ٘مديډم  ٌ څمسٍ  أْم  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  ٣َمٽمْپُماَم, اهلل ُ َريِضَ  ٣َم

ـِ  ٚمُِٶَمڅمذِ  َوَٟمٻم ؿَ  ٌَؾٍ  ْٔم ـِ  إ٦َِم  َٔمٶَمَثفُ  ِ٘م٥مَ  َٗم ُهؿْ »و٩مٿمف ٪مڅمل: : ا٬مٿَمټَم  ٪َمْد  اهلل َ َأن   ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ـْ  ُٕمڂْمَٙمذُ  َد٪َمڇمً َص  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٩َمَرَض  دُّ  َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم  َأ١َمڅم٣ُمقا ُهؿْ  ٩َمڃمِنْ  ٩ُمٹَمَرائِپِمْؿ, ٣َمَٛم  ٩َمُٞمَ

څمكَ  ٔمَِذ٬مَِؽ, ٬َمَؽ  ؿْ  َو٫َمَرائِؿَ  ٩َمڃمِي   , و٪مد ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم.شَأْٰمَقاِِلِ

  .٫مريټمڇم ْجع ا٬مٺمرائؿ أَٛاهلِ: ٚنطا٥ِ

 ٨مزارة ٰمـ :٘مٹمپمڅم ّم اٚمټمٺمـ ا٬مٺمامل ٗمڅمٰمٶمڇم هل :املطايع صاحب قاٍ

 .صقف أو ,حلؿ ٫مثرة أو ,صقرة وْجڅمل ,ـ٬مٌ

 ملا ثبت يف غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ  ٰمـ ٘مديډم َوائِؾِ   َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َأن  : ُ٘مْجٍر ريض اهلل ٣مٽمف ْٔم

, ٩َمٲِمٿماًل  ٩َمإَٓمڅمهُ  َرُٗماًل  ٩َمځَمَٕمك َٟمڅم٣ِمٿًمڅم َٔمٶَمډَم  ًٓ : َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلُّ  ٩َمٹَمڅمَل  َِمْٻُمق

َق  َٔمٶَمْثٽمَڅم» , ٩َمٲِمٿماًل  َأ٣ْمٴَمڅمهُ  ٩ُماَلڀًمڅم َوإِن   َوَرُٟمق٬مِِف, اهلل ِ  ُٰمٲَمدِّ ًٓ پُمؿ   َِمْٻُمق ٌَڅمِركْ  َٓ  ا٬مٻم   ُٕم

َٓ  ٩مٿِمفِ  ٌَٻَمغَ  ,شإِٔمٻِمِفِ  ِّم  َو ُٗمَؾ  َذ٬مَِؽ  ٩َم ٽمَڅمءَ  ٔمٽِمَڅم٪َمڇمٍ  ٩َمَجڅمءَ  ا٬مر  ًْ  ٣َمز   اهلل ِ إ٦َِم  َإُٔمقُب : ٩َمٹَمڅمَل  َ٘م

َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   ڀَمٌٿِمِّفِ  َوإ٦َِم  َوَٗمؾ   پُمؿ  : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلُّ  ٩َمٹَمڅمَل  َوَٟمٻم   ا٬مٻم 

شإِٔمٻِمِفِ  َوِّم  ٩مٿِمفِ  َٔمڅمِركْ 
 (ٔ)

. 

 

                                                           
, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى (ٕٛ٘ٗ) سننوفي  النسائيأخرجو  (ٔ)

 .كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن(, ٜٛٔٔبرقم )
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 : ايهبري ٘يف َعجُٚأخطج٘ ايطرباْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل 
ـِ  َوائِؾِ  ٰمـ ٘مديډم  ٣َمٻَمٿمْفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلُّ  َٔمٶَمډَم : َل ٪َمڅمريض اهلل ٣مٽمف  ُ٘مْجرٍ  ْٔم

َد٪َمڇِم, ٣َمَٛم  َرُٗماًل  َوَٟمٻم ؿَ  ءِ  َِمْٻُمقلٍ  ٔمٸَِمٲِمٿمؾٍ  ٩َمَجڅمءَ  ا٬مٲم  څملِ  َدِّ : ٩َمٹَمڅمَل  َٰمپْمُزوٍل, احْلَ

ـْ  َهَذا ـِ  ٩ُماَلنِ  َصَد٪َمڇمِ  ِٰم , ٩ُماَلنٍ  أْم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلُّ  ٩َمٲَمٶِمَد  ا٬ْمٸُماَلِنِّ  َوَٟمٻم 

,ا ٽِمَْٝمَ
َد٪َمڇِم, ٣َمَٛم  َرُٟمقِٓم  َٔمٶَمْثڈُم  إِنِّ : »٪َمڅمَل  ُٖمؿ   ٣َمٻَمٿْمِف, َوَأْٖمٽمَك اهللَ ٩َمَحټِمَد  ٚمْ  ٩َمَجڅمءَ  ا٬مٲم 

ُٗمؾِ  ٩ُماَلنِ  إ٦َِم  َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ُد٣َمڅمءُ  ا٬مر  پَمڅم ٫َمْقَٰمڅمءَ  ٔمٽِمَڅم٪َمڇمٍ  ٩َمَجڅمءَ  َوَٟمٻم   يَِتٻمِّ

ـَ  اڀْمَتپَمك َ٘مت ك َذا ٩َمَجڅمءَ  ا٬ْمٸُماَلِنِّ  ٩ُماَلنٍ  أْم  شإِٔمٻِمِفِ  ِّم  اهللُ  َٔمڅمَركَ  َٓ  اٚمَْْحٻُمقلِ  ا٬ْمٸَمٲِمٿمؾِ  ِبَ

ٌَٻَمغَ  , څم َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  إ٦َِم  ٩َم پَمڅم ِبَ  اهللَ  ٩َمَحټِمَد  اٚمْٽِمَْٝمَ  ٩َمٲَمٶِمَد  إ٬َِمٿْمِف, ٩َمَتٻم 

ـَ  نَ ٩ُماَل  إِن  : »٪َمڅمَل  ُٖمؿ   ٣َمٻَمٿْمِف, َوَأْٖمٽمَك  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ُد٣َمڅمءُ  َٔمٻَمٷَمفُ  ا٬ْمٸُماَلِن   ٩ُماَلنٍ  أْم

ِذهِ  ٩َمَجڅمءَ  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  شإِٔمٻِمِفِ  َوِّم  ٩مٿِمفِ  اهللُ  َٔمڅمَركَ  ا٬ْمٺَمْقَٰمڅمءِ  ا٬مٽم څم٪َمڇمِ  ِبَ
 (ٔ)

. 

 األصٓاف اييت ُتدطج إيِٝٗ ايعنا٠: 
اَم }اهلل ٣مز وٗمؾ: إصٽمڅمف ا٬مثامڀمٿمڇم اٚمذ٫مقرة ّم ٪مقل  ّما٬مز٫مڅمة َترج   إڀِم 

َد٪َمڅمُت  څم٫م٥ِمِ  ٬مٻِْمٸُمٹَمَراءِ  ا٬مٲم  ًَ ٪َمڅمِب  َوِّم  ٪ُمٻُمقُبُؿْ  َواٚمُْڂَم٬م ٸَمڇمِ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥ِمَ  َواٚمَْ  ا٬مرِّ

ـِ  اهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  َوِّم  َوا٬ْمٷَمڅمِرِٰم٥مَ  ٌٿِمؾِ  َوأْم  ً ـَ  ٩َمِريٳَمڇمً  ا٬م  .{َ٘مٺمٿِمؿٌ  ٣َمٻمٿِمؿٌ  َواهلل ُ اهلل ِ ِٰم

زيڅمدة ّم  , ؤمتٸمٲمٿمؾ ٰمـ ٕمتٶم٥م ٬مف,هلل ٣مز وٗمؾ ٬مٽمڅم ٔمٌٿمڅمَّنڅم٩مٹمد ٕمٺمٸمؾ ا

 أمهٿمتپمڅم, و٘مٸمڅم٢ًمڅم ٣مٻمٿمپمڅم ٘متك ٓ ٕمتٌدل, و٘متك ٓ ٕمذهچم يټمٽمڇًم وٓ ينًة.

                                                           
, كىو في الصحيح المسند لإلماـ (ٓٓٔ)رقم  (,ٓٗ/ٕٕمعجمو الكبير )في  الطبرانيأخرجو  (ٔ)

 (. ٜٛٔٔالوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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٩مٻمق ُس٩مڈم ز٫مقات اٚمًٻمټم٥م ٣مٛم ا٬مقٗمف ا٬مذي ذ٣مف اهلل ٣مز وٗمؾ 

 ٩مٹمراء اٚمًٻمټم٥م ّم ْجٿمع ا٬مٌٻمدان: ٕن ا٬مز٫مقات ٔمڅمٚمٻمٿمڅمرات.٨ٓمتٽمك 

 ييت تسخٌ يف ايعنا٠: شنط بعض اذتٌٝ ا
ٟمقاء ٰمـ أرٔمڅمب اٚمڅمل, وٰمـ ا٬مقا٪مع أن ا٬مز٫مقات يدٙمٻمپمڅم احلٿمٻمڇم, 

 اٚمًتٻمټم٥م ِلڅم.

وا٬مٶمٴمڅم, يٲمدروَّنڅم ٣مٛم صقرة اِلديڇم,  ؿ٩مڃمَّن :أَا َٔ أضباب املاٍاألٍٚ: 

 واٚمحًقٔمٿمڇم, ويتحڅميٻمقن بڅم ٔمځمڀمقاع احلٿمؾ ٘متك ُيرم ٰمٽمپمڅم اٚمًٺم٥م.

 :  َٔ تع١ٓٝ عًٝ٘ ايٓفك١ٚإىل حهِ زفع ايعنا٠ إىل األّ ٚاألب
 إ٦م أٰمف, وإ٦م أٔمٿمف. ا٬مز٫مڅمة يريد أن يد٩معٔمٶمٳمپمؿ جتد 

وا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ أن ٰمـ ٕمٶمٿمٽمڇم ٣مٻمٿمف ا٬مٽمٸمٹمڇم ٓ جيقز أن ٕمد٩مع 

 ا٬مز٫مڅمة.إ٬مٿمف 

 ٕن د٩مع ا٬مز٫مڅمة إ٬مٿمف يٺمقن ٣مقًوڅم ٣مـ واٗمچم ٣مٛم هذا ا٬مٷمٽمل.

 يتٸمٴمـ ِلڅم.٩مپمذه ٪مڅم٣مدة يٽمٌٷمل أن 

 ."ـ وٗمٌڈم ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمف َتٽمع د٩مع ا٬مز٫مڅمة إ٬مٿمفٰم" تكٍٛ ايكاعس٠:

إ٦م إب, وإ٦م إم, وإ٦م ٰمـ جتچم هل أوٟمڅمخ اٚمڅمل, ٩مد٩مٶمپمڅم ٖمؿ إن ا٬مز٫مڅمة 

 ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ, يٶمروپمؿ إ٦م ا٫ٕمؾ ٰمـ هذه إوٟمڅمخ.

حتڅميؾ أصحڅمب اْلټمٶمٿمڅمت ا٬متل  :ع٢ً ايعنا٠ األَط ايجاْٞ َٔ اذتٌٝ

 ٕمًتٻمؿ ا٬مز٫مقات.
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٩مڃمن ا٬مز٫مقات ا٬مقاٗمٌڇم ٣مٛم اٚمًٻمټم٥م ٫مثٜمة , وٓ ٟمٿمام ّم ٔمالد احلرٰم٥م

 ٔمًٌچم وٗمقد ا٨ٕمٽمٿمڅمء ٔمٿمٽمپمؿ ٔمٺمثرة.

ٖمؿ ٕمٹمقم ٔمتقزيٶمپمڅم اْلټمٶمٿمڅمت ٩متًتٻمؿ هذه ا٬مز٫مقات, ٩متتٲمدر ٬مذ٬مؽ 

وأ٫مثرهڅم يذهچم ٬مٻمٶمڅمٰمٻم٥م ٣مٻمٿمپمڅم ِمـ هق ٰمٽمخرط ّم ٔمٴمرق ٨مٜم ٰمروٿمڇم, 

 وُيرم اٚمًٺم٥م ِمڅم ٫متچم اهلل ٣مز وٗمؾ ٬مف.احلزٔمٿمڅمت, وّم اْلټمٶمٿمڅمت, 

وٓ ٔمد أن څمن اٚمخٴمط ا٬مٷمرب ٘م٥م ٠مدد ٣مٛم ووع اٚمڅمل ّم اْلټمٶمٿمڅمت, و٫م

 يدٙمؾ ّم ا٬مٌٽمقك هق ا٬متٳمٿمٿمؼ ٣مٛم اٚمًٻمټم٥م.

ڀمٶمؿ إن ٔمٶمض إٰمقال ٪مد ٕمذهچم إ٦م ٔمٶمض ا٬مٸمٲمڅمئؾ اخلڅمر٪مڇم اٚمڅمر٪مڇم ٣مـ 

٬مٺمـ يًتٴمڅمع أن : ٫مڅم٬مٹمڅم٣مدة, وا٬مرا٩مٳمڇم, وا٬مدوا٣مش, ديـ اهلل ٣مز وٗمؾ

رم اٚمًڅم٫م٥م وا٬مٸمٹمراء ِمڅم أوٗمچم اهلل ُيڅمرب ٰمثؾ هذه إصٽمڅمف ٔمدون أن ُي

 ِلؿ ٰمـ ا٬مز٫مقات اٚمٸمرووڅمت, وٰمـ ا٬مٽمٸمٹمڅمت ا٬مقاٗمٌڅمت.٣مز وٗمؾ 

 ٔمؾ وٰمـ ا٬مٽمٸمٹمڅمت اٚمًتحٌڅمت.

 ٣مٛم إيٲمڅمل ا٬مز٫مڅمة إ٦م ٰمًتحٹمٿمپمڅم. ٩مٿمٽمٌٷمل ٬مٻمټمًٻمؿ أن ُيرص

 حهِ إخطاج ايعنا٠ َٔ ايبًس اييت أخصت َٓ٘: 
ٰمع ٗمقاز ڀمٹمٻمپمڅم إ٦م ٔمٻمد  ٫مڅمة َترج ّم ا٬مٌٻمد ا٬متل أٙمذت ٰمٽمف,إصؾ أن ا٬مز

 آٙمر ٣مٽمد احلڅمٗمڇم إ٦م ذ٬مؽ.
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 ملا ثبت شيو يف ايصخٝخني: 
ـِ ٰمـ ٘مديډم  ـِ  ٣َم ٌ څمسٍ  أْم  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َأن  : ٣َمٽمْپُماَم  اهلل ُ َريِضَ  ٣َم

, إ٦َِم  ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ُٰمٶَمڅمًذا َٔمٶَمډَم  ـِ َض  اهلل َ َأن   پُمؿْ ٩َمځَم٣ْمٻمټِمْ : »٪َمڅمَل ٿمف ٩مَ و ا٬مٿَمټَم  ا٩ْمَٞمَ

ؿْ  ِّم  َصَد٪َمڇمً  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ـْ  ُٕمڂْمَٙمُذ  َأْٰمَقاِِلِ  .ش٩ُمٹَمَرائِپِمؿْ  ٣َمَٛم  َوُٕمَردُّ  َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم

 ٩مپمذا هق ا٬مًٌچم ّم اٙمتالف أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم هذه اٚمًځم٬مڇم.

 ٕمڂمٙمذ ٰمـ أ٨مٽمٿمڅمء ا٬مٌٻمد وٕمرد ٣مٛم ٩مٹمراء ا٬مٌٻمد ڀمٸمًف. فكاٍ بعطِٗ:

٩مٹمد ٔمٶمثف ٣مټمر ٣مٻمٿمف ٣مټمران ٔمـ ٘مٲم٥م ريض اهلل ٣مٽمف, وهذا هق ا٬مذي ٫مڅمن 

 أمـ اخلٴمڅمب ريض اهلل ٣مٽمف ٗمڅمٔمٿًمڅم, ٩مٻمؿ يرٗمع إ٬مٿمف ٔم٭مء.

 غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: نُا ثبت يف 
ـُ  إِْٔمَراِهٿمؿُ  ١مريؼٰمـ  ـِ  ٣ِمټْمَرانَ  َٰمْق٦َم  ٣َمٴَمڅمٍء, ْٔم , ْٔم ـْ  ُ٘مٲَم٥ْمٍ  ِزَيڅمًدا َأن   َأٔمٿِمِف, ٣َم

ُ  َٔمٶْمَض  َأوْ  - ْٕ ـَ  ٣ِمټْمَرانَ  َٔمٶَمډَم  - َٰمَراءِ ا  ٣َمَٛم  -ريض اهلل ٣مٽمف - ُ٘مٲَم٥ْمٍ  ْٔم

َد٪َمڇِم, ـَ : ٬مٶِِمټْمَرانَ  ٪َمڅمَل  َرَٗمعَ  ٩َمٻَمام   ا٬مٲم    َأَٙمْذڀَمڅمَهڅم َأْرَٟمٻْمَتٽمِل, َو٬مِٻْماَملِ : »٪َمڅمَل  اٚمَْڅمُل؟ َأْي

ـْ   َوَوَوٶْمٽمَڅمَهڅم َوَٟمٻم َؿ, فِ ٣َمٻَمٿمْ  اهللُ  َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقلِ  ٣َمپْمدِ  ٣َمَٛم  ڀَمځْمُٙمُذَهڅم ٫ُمٽم څم َ٘مٿْمډُم  ِٰم

شَوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقلِ  ٣َمپْمدِ  ٣َمَٛم  ڀَمٳَمٶُمپَمڅم ٫ُمٽم څم َ٘مٿْمډُم 
 (ٔ)

. 

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد (ٕ٘ٙٔ) سننوفي  أبي داكدأخرجو  (ٔ)

 بن إبراىيم غير الشيخين؛ رجاؿ ثقات رجالو صحيح, إسناد كىذاؿ فيو: (, كقاٖٚٗٔاألـ برقم )
(, كقاؿ ٛٔٓٔكىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم ) .ثقة كىو عطاء,

 فيو: ىذا حديث حسن. 
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جيقز ڀمٹمٻمپمڅم ٬مٻمحڅمٗمڇم ٰمع أن إصؾ وإو٦م أَّنڅم َترج ّم  ٚقاٍ بعطِٗ:

 ٩مٹمراء ا٬مٌٻمدة إن وٗمدوا.

ڀمٸمس ا٬مٌٻمدة, أو ّم  ٕن اٚمراد ٰمـ احلديډم ٩مٹمراء اٚمًٻمټم٥م, ٟمقاء ٫مڅمڀمقا ّم

 ٔمٻمدة ٰمًٻمټمڇم أٙمرى, ٫مٻمپمڅم يٱمټمٻمف احلديډم.

 وهذا ا٬مٹمقل هق ا٬مٲمقاب.

 شنط َطاحٌ فطض ايعنا٠: 
 ٰمر ٩مرض ا٬مز٫مڅمة ٔمثالث ٰمرا٘مؾ: 

  .٪مٌؾ اِلجرة األٚىل:املطح١ً 

 ٘مٿمډم أٰمر اهلل ٣مز وٗمؾ بڅم, و٘مډم ور٨مچم ٣مٻمٿمپمڅم.

  ا٬مًٽمڇم ا٬مثڅمڀمٿمڇم ٰمـ اِلجرة ا٬مٽمٌقيڇم.ّم  املطح١ً ايجا١ْٝ:

 ا٬مز٫مقيڇم.٣مٿمٽمڇم إڀمٲمٌڇم, و٣مٿمٽمڇم إٰمقال ٘مٿمډم 

 ّم ا٬مًٽمڇم ا٬متڅمٟمٶمڇم ٰمـ اِلجرة.  املطح١ً ايجايج١:

وا٬مًڅم٣مڅمة, ٪م٥م, دِّ ٘مٿمډم أن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٔمٶمډم اٚمٲم  

 ٣مٻمٿمف.ووٗمٌڈم واْلٌڅمة, ٔمجټمع ا٬مٲمد٪مڅمت وا٬مز٫مقات ِمـ ٕمٶمٿمٽمڇم 

 ايعنا٠:  ٚستاغٔ بٝإ بعض فطا٥ٌ
وا٬ٕمٸمڇم, وٕمٸمريڊم وإ٢مپمڅمر ا٬متٶمڅمون ؼ ٔمڅمٚمًٻمټم٥م, وا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم ٰمـ ا٬مر٩م

 ا٬م٭مء ا٬مٶمٵمٿمؿ. و٪مٳمڅمء احلڅمٗمڅمت, څمتا٬مٺمرٔم
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 بٝإ فػاز ايٓعط١ٜ االؾرتان١ٝ: 
 و٩مًڅمد ا٬مٽمٵمريڇم ا٬مرأٟمام٬مٿمڇم.ا٬مز٫مڅمة دا٬مڇم ٣مٛم ٩مًڅمد ا٬مٽمٵمريڇم ا٠ٓمٞما٫مٿمڇم, 

ول وذ٬مؽ أن ا٠ٓمٞما٫مٿم٥م ٟمڅمووا ٔم٥م ا٬مٽمڅمس ّم إٰمقال,  أَا االؾرتان١ٝ:

 ٿمٽمپمؿ.يټمٿمزوا ٔم

٩مڃمن اهلل ٣مز وٗمؾ ٔمحٺمټمتف ا٬مٌڅم٬مٷمڇم ا٬متل ٓ يٶمٻمټمپمڅم إٓ وهذا ٰمذهچم ٔمڅم١مؾ, 

 هق ٩مٳمؾ ٔمٶمض ا٬مٽمڅمس ٣مٛم ٔمٶمض ّم ا٬مرزق.

َؾ  َواهلل ُ} :٫مام ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ ْزِق, ِّم  َٔمٶْمضٍ  ٣َمَٛم  َٔمٶْمٳَمٺُمؿْ  ٩َمٳم   ٩َماَم  ا٬مرِّ

ـَ  ٻُمقا ا٬م ِذي  اهلل ِ َأ٩َمٌٽِمٶِْمټَمڇمِ  َٟمَقاءٌ  ٩مٿِمفِ  ٩َمپُمؿْ  ْياَمَُّنُؿْ أَ  َٰمٻَمٺَمڈْم  َٰمڅم ٣َمَٛم  ِرْز٪ِمپِمؿْ  ٔمَِرادِّي ٩ُمٳمِّ

 .[73: ا٬مٽمحؾ] {جَيَْحُدونَ 

وإڀمام ٕمًتٷمٻمپمؿ ٔمڅم٬مرٔمڅم, ٩مپمؿ ٓ يرون ٬مٻمٸمٹمٜم ٘مٹًمڅم ّم اٚمڅمل,  ٚأَا ايطأمساي١ٝ:

واٚمٿمن ا٬مذي هق ا٬مٹمامر, وڀمحق ذ٬مؽ ٰمـ إٰمقر اٚمحرٰمڇم ا٬متل ٕمٶمقد ٣مٻمٿمپمڅم ٩مٿمام 

 ز٣مټمقا ٔمڅمٕرٔمڅمح ا٬مٺمٌٜمة.

ا٬مذي  ٩مڅمإلٟمالم ٪مد ٔم٥م ٬مٽمڅم أن ٬مٲمحڅمب اٚمڅمل ٘مٹمف ٰمـ ٰمڅم٬مف اإلغالّ: ٚأَا

ًٓ  ,ٕمٶمچم ٩مٿمف وْجٶمف ٩مٿمف ٣مٻمٿمف, ويٺمقن ٬مف و٬مٺمـ ٔمٴمرق ٰمٌڅم٘مڇم ٘متك يٺمقن ٘مال

 ا٬مٝم٫مڇم ا٬مٶمٵمٿمټمڇم.

إذا ٔمٻمغ ٰمڅم٬مف واٚمًڅم٫م٥م, إٓ أن جيچم ٣مٻمٿمف أن خيرج ٰمٽمف ٪مًٴًمڅم ٬مٻمٸمٹمراء 

 ا٬مٽمٲمڅمب اٚمحدد, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل.

 ٹمٿمڇم ٬مٻمامل ِمڅم ٪مد يٱمقٔمف ٰمـ ا٬مٻمٷمق و٨مٜم ذ٬مؽ.وهذا ٕمٴمپمٜم وٕمٽم
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 وإ٢مپمڅمًرا ٬مأل٬مٸمڇم ٔم٥م اٚمًٻمټم٥م.

ّم ا٬مدول ا٬مٱمٿمق٣مٿمڇم, ٫مڅمٓحتڅمد ا٬مًق٩مٿمتل  َتثٻمڈم ا٬مٽمٵمريڇم ا٠ٓمٞما٫مٿمڇمو٪مد 

 ٫مڅمن يًٻمؽ ٰمًٻمٺمپمڅم ّم ا٬مزٰمـ اٚمڅميض.وٰمـ 

ّم دو٬مڇم أٰمريٺمڅم وٰمـ يًٻمؽ ٰمًٻمٺمپمڅم ّم ا٬مزٰمـ اٚمڅميض,  وَتثٻمڈم ا٬مرأٟمام٬مٿمڇم

 .وّم ا٬مزٰمـ احلڅمض

ٔمٿمٽمام ٖمؿ إن ا٠ٓمٞما٫مٿم٥م خيڅم٬مٸمقن ا٬م٧مع اٚم٥ٌم ّم إٖمٌڅمت اٚمٻمٺمٿمڅمت, 

ا٬مرأٟمام٬مٿمقن ٓ يرا٣مقن إوٗمف ا٬م٧م٣مٿمڇم ّم حتٲمٿمؾ اٚمڅمل, وإڀمام هق ٪مڅمئؿ ٣مٛم 

 اٚمٽمٸمٶمڇم.

 ٩مټمـ أيـ ٘مٲمٻمقا اٚمڅمل ٟمڅمغ ِلؿ ذ٬مؽ.

وووٶمقا و٬مذ٬مؽ ٩مروقا ا٬ميائچم, واٚمٺمقس, واإلٕمڅموات, واْلامرك, 

٬متل ٕمڂمدي وڀمحق ذ٬مؽ ٰمـ ا٬متجڅمرات اجتڅمرات ا٬مٿمڅمڀمٲمٿمچم, ا٬مٌٽمقك, ودٙمٻمقا ّم 

 إ٦م أٙمذ اٚمڅمل ٔمڅم٬مٌڅم١مؾ.

ا٬مذي ٔم٥م اهلل ا٬مٶمدل, اخلٿمڅمر, وبذا ٕمٶمٻمؿ أن ديـ اإلٟمالم هق ا٬مديـ احلؼ, 

 ٣مز وٗمؾ ٩مٿمف ٰمڅم ٬مٺمؾ أ٘مد ٰمـ احلؼ.

َڅم َيڅم} :٩محرم أ٫مؾ أٰمقال ا٬مٽمڅمس ٔمڅم٬مٌڅم١مؾ, ٘مٿمډم اهلل ٣مز وٗمؾ ـَ  َأهيُّ  ا٬م ِذي

ٌَڅم١مِؾِ  َٔمٿْمٽمَٺُمؿْ  َأْٰمَقا٬َمٺُمؿْ  ځْم٫ُمٻُمقإمَ  َٓ  آَٰمٽمُقا ٓ   ٔمڅِم٬ْم څمَرةً  َٕمٺُمقنَ  َأنْ  إِ ـْ  جِتَ  ِٰمٽمْٺُمؿْ  َٕمَراضٍ  ٣َم

 َٓ ٺُمؿْ  َٕمٹْمُتٻُمقا َو ًَ  .[79: ا٬مٽمًڅمء] {َرِ٘مٿماًم  ٔمٺُِمؿْ  ٫َمڅمنَ  اهللَ إِن   َأڀْمٸُم
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ـَ  إِن  } :ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ اَم  ٢ُمٻْماًم, ا٬مٿَمَتڅمَٰمك َأْٰمَقاَل  َيځْم٫ُمٻُمقنَ  ا٬م ِذي  َيځْم٫ُمٻُمقنَ  إڀِم 

 .[30: ا٬مٽمًڅمء] {َٟمٶِمًٜما َوَٟمٿَمٲْمٻَمْقنَ  ڀَمڅمًرا ُٔمٴُمقَِّنِؿْ  ِّم 

څمِرُق } :ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ  ً څمِر٪َمڇمُ  َوا٬م  ً اَم  ٩َمڅم٪ْمٴَمٶُمقا َوا٬م  ٔماَِم  َٗمَزاءً  َأْيِدهَيُ

ٌَڅم ًَ ًٓ  ٫َم ـَ  ڀَمٺَمڅم  .{َ٘مٺمٿِمؿٌ  ٣َمِزيزٌ  َواهلل ُ اهلل ِ  ِٰم

 ٚمڅمل.٫مؾ هذا ٰمـ أٗمؾ احلٸمڅمظ ٣مٛم ا

 :٣مڅمم, يٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ٫مڅمن هذا اٚمڅمل هق ٰمڅمل ٙمڅمص, أو ٰمڅمل ٟمقاء 

ـْ  َيٷُمؾ   َأنْ  ٬مٽِمٌَِل   ٫َمڅمنَ  َوَٰمڅم}  ڀَمٸْمسٍ  ٫ُمؾُّ  ُٕمَقْم   ُٖمؿ   ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  َيْقمَ  ٨َمؾ   ٔماَِم  َيځْمِت  َيٷْمٻُمْؾ  َوَٰم

ٌَڈْم  َٰمڅم ًَ  .{ُيٵْمٻَمټُمقنَ  َٓ  َوُهؿْ  ٫َم

, وذم وأٰمر ٔمڅمحلض ٣مٛم إ١مٶمڅمٰمفتٿمؿ, وّم اٚمٹمڅمٔمؾ ٩مڅمإلٟمالم را٣مك ٘مؼ ا٬مٿم

 ٰمـ ٓ يٴمٶمټمف, وٓ ُيډم ٣مٛم إ١مٶمڅمٰمف.

َٓ } :٫مام ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ ٺم٥ِمِ  ١َمٶَمڅممِ  ٣َمَٛم  َُيُضُّ  َو ًْ
ِ  .{اٚمْ

َٓ   ا٬ْمٿَمتٿِمؿَ  ُٕمٺْمِرُٰمقنَ  َٓ  َٔمْؾ  ٫َمال   } :ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ قنَ  َو څموُّ  ٣َمَٛم  حَتَ

ٺم٥ِمِ  ١َمٶَمڅممِ  ًْ
ِ  .{ اٚمْ

ِحٿمؿَ  ُٖمؿ    ٩َمٷُمٻمُّقهُ  ُٙمُذوهُ } :ؾويٹمقل اهلل ٣مز وٗم ٻَمڇمٍ  ِّم  ُٖمؿ    َصٻمُّقهُ  اْْلَ ًِ  ِٟمٻْم

ٌْٶُمقنَ  َذْر٣ُمپَمڅم فُ   ٩َمڅمْٟمٻُمٺُمقهُ  ِذَرا٣ًمڅم َٟم ـُ  َٓ  ٫َمڅمنَ  إڀِم  َٓ   ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿِ  ٔمڅِمهلل ِ ُيڂْمِٰم  َُيُضُّ  َو

ٺم٥ِمِ  ١َمٶَمڅممِ  ٣َمَٛم  ًْ
ِ  .{اٚمْ

********** 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو
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[26] 
 

  

هم تؤخذ إن اهلل افترض عليهم صدقة في أموال]

 [م, فترد في فقرائهمهمن أغنيائ

ـِ ) – 598 ـِ  ٣َم ٌ څمسٍ  أِْم  وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - ا٬مٽم ٌِل   َأن  : ٣َمٽمْپُماَم  اهلل ُ َريِضَ  ٣َم

ـِ  إ٦َِم  - ٣مٽمف اهلل ريض - ُٰمٶَمڅمًذا َٔمٶَمډَم  - ِديډَم  ٩َمَذ٫َمرَ .. .ا٬ْمٿَمټَم  اهلل َ  َأن  »: َو٩مٿِمفِ , احْلَ

َض  ٪َمدِ  ؿْ  ِّم  َد٪َمڇمً َص  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ا٩ْمَٞمَ ـْ  ُٕمڂْمَٙمُذ , َأْٰمَقاِِلِ دُّ , َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم      ِّم  ٩َمُٞمَ

ش٩ُمٹَمَرائِپِمؿْ 
 (ٔ)

ٌَُخڅمِريِّ  َوا٬مٻم ٸْمظُ , ٣َمٻَمٿْمفِ  ُٰمت ٸَمٌؼ .   .(٬مٻِْم

 ******************************* الشرح:

 .شأمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام» قْلُ:

٣مؿ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم  هق ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام, أمـ

 آ٬مف وٟمٻمؿ.

و٪مد أٟمٻمؿ صٷمًٜما, ود٣مڅم ٬مف ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ أن يٸمٹمپمف 

ّم ا٬مديـ, وأن يٶمٻمټمف ا٬متځمويؾ, و٪مد اٟمتجڅمب اهلل ٣مز وٗمؾ د٣مقة اهلل ٣مز وٗمؾ 

 ا٬مٽمٌل ا٬مٺمريؿ صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 څمن ا٬مٹمرآن, و٘مٝم هذه إٰمڇم.٩مٹمد أصٌح أمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٕمرْج

                                                           
 معاذا بعث كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف": كلفظو ,(ٜٔ) كمسلم ,(ٜٖ٘ٔ) البخارم أخرجو (ٔ)

 رسوؿ كأني اهلل إال إلو ال أف شهادة إلى فادعهم كتاب, أىل قوما تأتي إنك: »لو فقاؿ اليمن, إلى
 أغنيائهم من تؤخذ أموالهم, في صدقة عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم لذلك, أطاعوا ىم فإف اهلل,
 ليس فإنها ؛المظلـو دعوة كاتق أمولهم, ككرائم فإياؾ لذلك, أطاعوا ىم فإف فقرائهم, على كترد
 .«حجاب اهلل كبين بينها



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو
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وهق ٰمـ ا٬مًٌٶمڇم اٚمٺمثريـ ّم روايڇم ٘مديډم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

 وٟمٻمؿ.

 - ٣مٽمف اهلل ريض - ُٰمٶَمڅمًذا َٔمٶَمډَم  - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - ا٬مٽم ٌِل   َأن  » قْلُ:

ـِ  إ٦َِم   .شا٬ْمٿَمټَم

 و٫مڅمن هذا اٚمٌٶمډم ّم ا٬مًٽمڇم ا٬متڅمٟمٶمڇم ٰمـ اِلجرة ا٬مٽمٌقيڇم.

څمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف ّم ا٬مٿمټمـ إ٦م أن ٕمقّم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف ؤمٹمل ٰمٶم

و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, ول يرٗمع ٰمـ ا٬مٿمټمـ إٓ ّم ٙمال٩مڇم أب ٔمٺمر ا٬مٲمديؼ ريض اهلل 

, و٫مڅمن رٗمق٣مف ٰمـ ا٬مٿمټمـ إ٦م اٚمديٽمڇم, وٰمٽمپمڅم إ٦م ا٬مٱمڅمم وٕمقّم ٩مٿمپمڅم ريض ٣مٽمف

 اهلل ٣مٽمف.

َتثٻمف ُمڅم٩مٵمڇم ٕمٶمز د ا٬مذي و٫مڅمن ٰمٌٶمډم ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف إ٦م اْلٽم

  ّم هذه إيڅمم, وٰمڅم يٻمٿمپمڅم ٰمـ ُمڅم٩مٵمڇم إب, وٰمڅم يٻمٿمپمام ٰمـ اٚمخڅم٬مٿمػ.

ٔمٿمٽمام ٫مڅمن ٰمٌٶمډم أب ٰمقٟمك ا٠ٕمٶمري ريض اهلل ٣مٽمف إ٦م زٔمٿمد وٰمڅم يٻمٿمپمڅم ٰمـ 

 اٚمخڅم٬مٿمػ.

و٪مد أٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمٶمڅمًذا وأٔمڅم ٰمقٟمك ا٠ٕمٶمري 

 ٶمڇم ڀمڅم٩مٶمڇم.ريض اهلل ٣مٽمپمام ٔمقصٿمڇم ٗمڅمٰم

 : ٚيف ايصخٝخني: 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]إن اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم, فترد في فقرائهم[  
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ـِ  َٟمٶِمٿمدِ ٰمـ ٘مديډم  ـْ  ُٔمْرَدَة, َأِب  ْٔم ـْ  َأٔمٿِمِف, ٣َم هِ  ٣َم أب ٰمقٟمك ا٠ٕمٶمري  -َٗمدِّ

 إ٦َِم  ُٰمقَٟمك َوَأَٔمڅم ُٰمٶَمڅمًذا َٔمٶَمډَم  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َأن   ,-ريض اهلل ٣مٽمف

ـِ  ا: »٪َمڅمَل  ا٬مٿَمټَم َ ا, َوَٓ  َينِّ َ اوَ  ُٕمٶَمنِّ َ َرا, َوَٓ  َٔم٧مِّ َتٻمٸَِمڅم َوَٓ  َوَٕمٴَمڅمَو٣َمڅم ُٕمٽمٸَمِّ شََتْ
 (ٔ)

. 

 .شإ٦م ا٬مٿمټمـ» قْلُ:

أو إ٦م ٔمٶمض ا٬مٿمټمـ, ول يٺمـ ا٬مٿمټمـ ّم ذ٬مؽ ا٬مق٪مڈم هق ا٬مٿمټمـ ّم ا٬متٹمًٿمؿ 

 راّم أن.اْلٷم

٩مٺمؾ ٩مڅم٬مٿمټمـ ا٬مٴمٌٿمٶمل هق أوٟمع ٰمـ ا٬مٿمټمـ ّم ا٬متٹمًٿمؿ اْلٷمراّم أن, 

 ٬مٺمٶمٌڇم ٕمًټمك ٔمڅم٬مٿمټمـ.ا٬مٌالد ا٬متل ٫مڅمڀمڈم ٕمٹمع ٣مـ يټم٥م ا

 ٰمـ ٩مروڇم ٣مامن ذ٪ًمڅم, وإ٦م ا٬مٌحر إَحر ٨مرًٔمڅم.٘مدود  فايُٝٔ ايطبٝعٞ:

٩مرٔمام دٙمٻمڈم ٩مٿمف ا٬مٺمثٜم ٰمـ اٚمٽمڅم١مؼ, و٫مثٜم ٰمـ ا٬مٹمٌڅمئؾ, ٰمثؾ ٪مٌٿمٻمڇم دوس, 

 و٨مٜمهڅم ٰمـ ا٬مٹمٌڅمئؾ ا٬مٶمرٔمٿمڇم اٚمٶمرو٩مڇم.

وا٬مٸمٳمڅمئؾ ا٬متل ٗمڅمءت ّم ا٬مٿمټمـ ٕمٱمټمؾ ْجٿمع أهؾ ا٬مٿمټمـ ا٬مٴمٌٿمٶمل, 

 ٲمقرة ّم ا٬مٿمټمـ ا٬مًٿمڅمد اٚمٶمروف أن.و٬مٿمًڈم هل ُم

وهل ُمٲمقرة ٩مٿمټمـ ٫مڅمن ٰمٽمپمؿ ٣مٛم ١مريٹمڇم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

 وٟمٻمؿ, و٣مٛم ٟمٽمتف, و٣مٛم ذع اهلل ٣مز وٗمؾ.

 وأٰمڅم أهؾ ا٬مٌدع وإهقاء ٩مال ٕمٱمټمٻمپمؿ هذه ا٬مٸمٳمڅمئؾ.

                                                           
 (.ٖٖٚٔ(, كمسلم في صحيحو )ٖٖٛٓأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]إن اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم, فترد في فقرائهم[  
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 ايصخٝخني ٚايًفغ ملػًِ: نُا ثبت يف 
 ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ  َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  ٣مٽمف,ُهَرْيَرَة ريض اهلل  َأِب ٰمـ ٘مديډم 

, َأْهُؾ  َٗمڅمءَ : »َوَٟمٻم ؿَ  ـِ ياَمنُ  َأ٩ْمئَِدًة, َأَرقُّ  ُهؿْ  ا٬ْمٿَمټَم ٺْمټَمڇمُ  َياَمٍن, َوا٬ْمٸِمٹْمفُ  َياَمٍن, اإْلِ  َواحْلِ

شَياَمڀمٿَِمڇمٌ 
(ٔ)

. 

  :ايبداضٟ ٚيف ضٚا١ٜ
, َأْهُؾ  َإَٔمڅم٫ُمؿْ » ـِ  َواحِلٺْمټَمڇمُ  َياَمنٍ  اإِلياَمنُ  ٪ُمٻُمقًٔمڅم, َوَأ٬ْم٥َمُ  ةً َأ٩ْمئَِد  َأَرقُّ  ُهؿْ  ا٬مٿَمټَم

ٺمٿِمٽمَڇمُ  اإِلٔمِِؾ, َأْصَحڅمِب  ِّم  َواخُلٿَماَلءُ  َوا٬مٸَمْخرُ  َياَمڀمٿَِمڇٌم,  ً  َأْهؾِ  ِّم  َوا٬مَق٪َمڅمرُ  َوا٬م

 .شا٬مٷَمٽمَؿِ 

ِديډَم  ٩َمَذ٫َمرَ » قْلُ:   .شاحْلَ

 أي أن احلديډم ذ٫مر هٽمڅم ِمتٮًما.

 ٚيفغ اذتسٜح ع٢ً ايتُاّ: 
ـِ  ٘مديډمٰمـ  ٌ څمسٍ  أْم  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  ٣َمٽمْپُماَم, اهلل ُ َريِضَ  ٣َم

ـِ  ٚمُِٶَمڅمذِ  َوَٟمٻم ؿَ  ٌَؾٍ  ْٔم ـِ  إ٦َِم  َٔمٶَمَثفُ  ِ٘م٥مَ  َٗم َؽ : »ا٬مٿَمټَم  ٩َمڃمَِذا ٫مَِتڅمٍب, َأْهَؾ  ٪َمْقًٰمڅم َٟمَتځْميِت  إڀِم 

ٓ   إ٬َِمفَ  َٓ  َأنْ  َيٱْمپَمُدوا َأنْ  إ٦َِم  ٩َمڅمْد٣ُمپُمؿْ  ِٗمْئَتپُمْؿ, ًدا َوَأن   اهلل ُ, إِ  ٩َمڃمِنْ  اهلل ِ, َرُٟمقُل  ُُمَټم 

ُهؿْ  ٔمَِذ٬مَِؽ, ٬َمَؽ  َأ١َمڅم٣ُمقا ُهؿْ   ِّم  َصٻَمَقاٍت  ََخَْس  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٩َمَرَض  ٪َمْد  اهلل َ  َأن   ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ُهؿْ  ٔمَِذ٬مَِؽ, ٬َمَؽ  َأ١َمڅم٣ُمقا ُهؿْ  ٩َمڃمِنْ  َو٬َمٿْمٻَمڇٍم, َيْقمٍ  ٫ُمؾِّ   ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٩َمَرَض  ٪َمْد  اهلل َ َأن   ٩َمځَمْٙمِٝمْ

                                                           
 (.ٕ٘(, كمسلم في صحيحو )ٖٛٛٗأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]إن اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم, فترد في فقرائهم[  
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ـْ  ُٕمڂْمَٙمُذ  َصَد٪َمڇمً  دُّ  َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم  ٔمَِذ٬مَِؽ, ٬َمَؽ  َأ١َمڅم٣ُمقا ُهؿْ  ٩َمڃمِنْ  ٩ُمٹَمَرائِپِمْؿ, ٣َمَٛم  ٩َمُٞمَ

څمكَ  ؿْ  َو٫َمَراِئؿَ  ٩َمڃمِي  ِؼ  َأْٰمَقاِِلِ فُ  اٚمَٵْمٻُمقِم, َد٣ْمَقةَ  َوإم   .شَجڅمٌب ٘مِ  اهلل ِ َؤَم٥ْمَ  َٔمٿْمٽمَفُ  ٬َمٿْمَس  ٩َمڃمڀِم 

  :ٚيف ضٚا١ٜ َػًِ
ـْ  ٫مَِتڅمٍب, َأْهؾِ  ٪َمْقمٍ  ٣َمَٛم  َٕمٹْمَدمُ  إڀِم َؽ » َل  ٩َمٻْمٿَمٺُم ٌَڅمَدةُ  إ٬َِمٿْمفِ  َٕمْد٣ُمقُهؿْ  َٰمڅم َأو   ٣َمز   اهللِ ٣ِم

, ُهؿْ  اهللَ, ٣َمَر٩ُمقا ٩َمڃمَِذا َوَٗمؾ  ش...٩َمځَمْٙمِٝمْ
(ٔ)

. 

 يف صخٝخ٘:   ايبداضٟٚيف ضٚا١ٜ 
ـْ  ٪َمْقمٍ  ٣َمَٛم  َٕمٹْمَدمُ  إڀِم َؽ » ـْ  ا٬مٺمَِتڅمِب, َأْهؾِ  ِٰم َل  ٩َمٻْمٿَمٺُم  َأنْ  إ٦َِم  َٕمْد٣ُمقُهؿْ  َٰمڅم َأو 

ُدوا ُهؿْ  َذ٬مَِؽ, ٣َمَر٩ُمقا ٩َمڃمَِذا َٕمٶَمڅم٦َم, اهلل َ ُيَق٘مِّ ش...٩َمځَمْٙمِٝمْ
 (ٕ)

. 

َض  ٪َمدِ  اهلل َ  َأن  » قْلُ:  .شَصَد٪َمڇمً  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ا٩ْمَٞمَ

 ة.٩مڅم٬مٲمد٪مڇم هٽمڅم هل ا٬مز٫مڅم أي أن اهلل ٣مز وٗمؾ ا٩مٞمض ز٫مڅمة.

وأڀمف ٓ يٶمذر يدل ٣مٛم وٗمقبڅم, و٣مٛم ر٫مٽمٿمتپمڅم,  ,شا٩مٞمض» ّقْلُ:

 اإلڀمًڅمن ٔمٶمدم اإلٕمٿمڅمن بڅم إذا وٗمٌڈم وٕمٶمٿمٽمڈم ٣مٻمٿمف.

 بٝإ إثِ َاْع ايعنا٠: 
ـَ } :اهلل ٣مز وٗمؾ يٹمقل َهچَم  َيٺْمٽمُِزونَ  َوا٬م ِذي ڇمَ  ا٬مذ  َٓ  َوا٬ْمٸِمٳم   ِّم  ُيٽمٸِْمٹُمقََّنڅَم َو

ُهؿْ  اهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  ْ ٧ٌَمِّ څم ٩َمُتٺْمَقى َٗمپَمٽم ؿَ  ڀَمڅمرِ  ِّم  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ُُيْټَمك َيْقمَ   َأ٬مٿِمؿٍ  َذاٍب ٔمٶِمَ  ٩َم  ِبَ

                                                           
 (.ٜٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 .(ٕٖٚٚأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٕ)
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ٌَڅمُهپُمؿْ  ٺُمؿْ  ٫َمٽمَْزُٕمؿْ  َٰمڅم َهَذا َو٢ُمپُمقُرُهؿْ  َوُٗمٽمُقُبُؿْ  ِٗم ًِ ڀَْمٸُم  ٫ُمٽمُْتؿْ  َٰمڅم ٩َمُذو٪ُمقا ِٕ

 .[15: ا٬متقٔمڇم] { َٕمٺْمٽمُِزونَ 

 َػًِ: ٚثبت يف 
ـْ ٰمـ ٘مديډم   اهللُ  َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل   ٣مٽمف,ُهَرْيَرَة ريض اهلل َأِب  ٣َم

ـْ  َٰمڅم: »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  ٓ   َز٫َمڅمَٕمُف, ُيڂَمدِّي َٓ  ٫َمٽمْزٍ  َصڅمِ٘مچِم  ِٰم  ڀَمڅمرِ  ِّم  ٣َمٻَمٿْمفِ  ُأَْحِلَ  إِ

څم ٩َمٿُمٺْمَقى َصٸَمڅمئَِح  ٩َمٿُمْجٶَمُؾ  َٗمپَمٽم َؿ, ٌَڅمُه, ِبَ ٌَ  َٔم٥ْمَ  اهللُ َُيْٺُمؿَ  َ٘مت ك َوَٗمٌٿِمٽمُفُ  َٗمٽمْ  څمِدِه,٣ِم

٥مَ  ِٰمٹْمَداُرهُ  ٫َمڅمنَ  َيْقمٍ  ِّم  ًِ څم َٟمٌٿِمٻَمُف, َيَرى ُٖمؿ   َٟمٽمَڇٍم, َأ٬ْمَػ  ََخْ ٽم ڇِم, إ٦َِم  إِٰم  څم اْْلَ  إ٦َِم  َوإِٰم 

ـْ  َوَٰمڅم ا٬مٽم څمِر, څم, ُيڂَمدِّي َٓ  إِٔمِؾٍ  َصڅمِ٘مچِم  ِٰم ٓ   َز٫َمڅمهَتَ څم ُٔمٴمَِح  إِ  َٰمڅم ٫َمځَمْو٩َمرِ  ٪َمْر٪َمٍر, ٔمٹَِمڅمعٍ  َِلَ

ُـّ  ٫َمڅمڀَمڈْم, َت ًْ اَم  ٣َمٻَمٿْمِف, َٕم ْت  ُأْٙمَراَهڅم ٣َمٻَمٿْمفِ  َٰمڄَم  ٫ُمٻم  َهڅم, ٣َمٻَمٿْمفِ  ُرد  َٓ  َُيْٺُمؿَ  َ٘مت ك ُأو

ٌَڅمِدِه, َٔم٥ْمَ  اهللُ ٥مَ  ِٰمٹْمَداُرهُ  ٫َمڅمنَ  َيْقمٍ  ِّم  ٣ِم ًِ څم َٟمٌٿِمٻَمفُ  َيَرى ُٖمؿ   َٟمٽمَڇٍم, َأ٬ْمَػ  ََخْ  إ٦َِم  إِٰم 

ٽم ڇِم, څم اْْلَ ـْ  َوَٰمڅم ا٬مٽم څمِر, إ٦َِم  َوإِٰم  ي َٓ  ٨َمٽمٍَؿ, چِم َصڅم٘مِ  ِٰم څم ُيڂَمدِّ ٓ   َز٫َمڅمهَتَ څم ُٔمٴمَِح  إِ  ٔمٹَِمڅمعٍ  َِلَ

 ٣َمٹْمٲَمڅمءُ  ٩مٿِمپَمڅم ٬َمٿْمَس  ٔمٹُِمُروَِّنڅَم, َوَٕمٽمْٴَمُحفُ  ٔمځَِم٢ْماَل٩مپَِمڅم ٩َمَتٴَمڂُمهُ  ٫َمڅمڀَمڈْم  َٰمڅم ٫َمځَمْو٩َمرِ  ٪َمْر٪َمٍر,

 َٓ اَم  َٗمٻْمَحڅمُء, َو ْت  ُأْٙمَراَهڅم ٣َمٻَمٿْمفِ  َٰمڄَم  ٫ُمٻم  َهڅم, ٣َمٻَمٿْمفِ  ُرد  َٓ  َٔم٥ْمَ  اهللُ َُيْٺُمؿَ  كَ٘مت   ُأو

ٌَڅمِدهِ  ٥مَ  ِٰمٹْمَداُرهُ  ٫َمڅمنَ  َيْقمٍ  ِّم  ٣ِم ًِ وَن, ِِم څم َٟمٽمَڇمٍ  َأ٬ْمَػ  ََخْ څم َٟمٌٿِمٻَمفُ  َيَرى ُٖمؿ   َٕمٶُمدُّ  إ٦َِم  إِٰم 

ٽم ڇِم, څم اْْلَ ٌَٹَمرَ  َأَذ٫َمرَ  َأْدِري ٩َماَل : ُٟمپَمٿْمٌؾ  ٪َمڅمَل  شا٬مٽم څمرِ  إ٦َِم  َوإِٰم  , َأمْ  ا٬ْم ٿمْ : ٪َمڅم٬ُمقا َٓ  ُؾ؟٩َمڅمخْلَ

ٿْمُؾ  ": ٪َمڅمَل  اهللِ, َرُٟمقَل  َيڅم ٿْمُؾ  - ٪َمڅمَل  َأوْ  - ڀَمَقاِصٿمپَمڅم ِّم  اخْلَ  ڀَمَقاِصٿمپَمڅم ِّم  َٰمٶْمٹُمقدٌ  اخْلَ

ْٜمُ  - َأ٠ُمؽُّ  َأڀَمڅم: ُٟمپَمٿْمٌؾ  ٪َمڅمَل  - ٿْمُؾ  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم, َيْقمِ  إ٦َِم  اخْلَ  ٬مَِرُٗمؾٍ  ٩َمپِملَ : َٖماَلَٖمڇمٌ  اخْلَ

, َو٬مَِرُٗمؾٍ  َأْٗمٌر, څم ِوْزٌر, َو٬مَِرُٗمؾٍ  ِٟمْٞمٌ ُٗمُؾ : َأْٗمرٌ  ٬َمفُ  ِهلَ  ا٬م تِل ٩َمځَمٰم   ِّم  َيت ِخُذَهڅم ٩َمڅم٬مر 
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َهڅم اهللِ  َٟمٌٿِمؾِ  ٓ   ُٔمٴُمقَِّنڅَم ِّم  ٠َمٿْمًئڅم ُٕمٷَمٿمِّچُم  ٩َماَل  ٬َمُف, َوُيٶِمدُّ  َو٬َمقْ  َأْٗمًرا, ٬َمفُ  اهللُ  ٫َمَتچَم  إِ

ـْ  َأ٫َمٻَمڈْم  َٰمڅم َٰمْرٍج, ِّم  َر٣َمڅمَهڅم ءٍ  ِٰم ٓ   َرْ
څم ٬َمفُ  اهللُ  ٫َمَتچَم  إِ ـْ  َٟمٹَمڅمَهڅم َو٬َمقْ  َأْٗمًرا, ِبَ  ِٰم

ٌُپَمڅم ٪َمٴْمَرةٍ  ٔمٺُِمؾِّ  ٬َمفُ  ٫َمڅمنَ  ََّنٍْر, َْٗمرَ  َذ٫َمرَ  َ٘مت ك - َأْٗمٌر, ُٔمٴُمقَِّنڅَم ِّم  ُٕمٷَمٿمِّ ْٕ څم ِّم  ا  َأْٔمَقاِِلَ

٩ًمڅم اْٟمَتٽم ڈْم  َو٬َمقْ  - َوَأْرَواٖمپَِمڅم , َأوْ  َذَ ٩َم٥ْمِ ٴُمقَهڅم ُٙمٴْمَقةٍ  ٔمٺُِمؾِّ  ٬َمفُ  ٫ُمتچَِم  َذَ  ,َأْٗمرٌ  ََتْ

څم ُٗمُؾ : ِٟمْٞمٌ  ٬َمفُ  ِهلَ  ا٬م ِذي َوَأٰم  ًٰمڅم َيت ِخُذَهڅم ٩َمڅم٬مر  اًل, َٕمٺَمرُّ ټمُّ َٓ  َوجَتَ ك َو ًَ  َ٘مؼ   َيٽمْ

َهڅم ِّم  َؤُمٴُمقَِّنڅَم ٢ُمپُمقِرَهڅم, َهڅم, ٣ُمْنِ څم َوُيْنِ  َيت ِخُذَهڅم ٩َمڅم٬م ِذي ِوْزرٌ  ٣َمٻَمٿْمفِ  ا٬م ِذي َوَأٰم 

ا : ٪َمڅم٬ُمقا " ِوْزرٌ  ٣َمٻَمٿْمفِ  ِهلَ  ا٬م ِذي ٩َمَذاكَ  ٬مٽم څمِس,ا َوِرَيڅمءَ  َؤَمَذًٙمڅم َؤَمٴَمًرا, َأَذً

ټُمُر؟ ٓ   ٠َمٿْمًئڅم ٩مٿِمپَمڅم ٣َم٤َم   اهللُ َأڀْمَزَل  َٰمڅم: »٪َمڅمَل  اهللِ, َرُٟمقَل  َيڅم ٩َمڅمحْلُ َيڇمَ  َهِذهِ  إِ ْٔ څمِٰمٶَمڇمَ  ا  اْْلَ

ةَ  ـْ }: شا٬ْمٸَمڅمذ  ةٍ  ِٰمْثٹَمڅمَل  َيٶْمټَمْؾ  ٩َمټَم ا َذر  ـْ  َيَرُه, َٙمْٜمً ةٍ  ِٰمْثٹَمڅمَل  َيٶْمټَمْؾ  َوَٰم ا َذر   {َيَرهُ  َذًّ

ش [8: ا٬مز٬مز٬مڇم]
(ٔ)

. 

 حهِ تاضى ايعنا٠ خبًّا: 
احلديډم ا٬مًڅمٔمؼ يدل ٣مٛم ٣مدم ٫مٸمره: ٕن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

څم َٟمٌٿِمٻَمفُ  َيَرى ُٖمؿ  » وٟمٻمؿ ٪مڅمل ٩مٿمف:  ٽم ڇِم, إ٦َِم  إِٰم  څم اْْلَ  .شا٬مٽم څمرِ  إ٦َِم  َوإِٰم 

 ٬مًدا ِمٻمًدا ٩مٿمپمڅم أٔمًدا.وا٬مٺمڅم٩مر ٟمٌٿمٻمف إ٦م ا٬مٽمڅمر ٙمڅم

٬مٹمقل اهلل ٣مز , ٔمخاًل  و٪مد ذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م ٕمٺمٸمٜم ٕمڅمرك ا٬مز٫مڅمة

اَلةَ  َوَأ٪َمڅمُٰمقا َٕمڅمُٔمقا ٩َمڃمِنْ } :وٗمؾ ٫َمڅمةَ  َوإَٓمُقا ا٬مٲم   .[5: ا٬متقٔمڇم] {َٟمٌٿِمٻَمپُمؿْ  ٩َمَخٻمُّقا ا٬مز 

                                                           
 (.ٜٚٛأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 ا٬مز٫مڅمة ٩مال يڂمِت ٰمـ ل ؿ ا٬مٲمالة, و, وٰمـ ل يٹم٩مټمٸمپمقم أيڇم أن ٰمـ ل يتچم

 خيٛم ٟمٌٿمٻمف.

 ٬مٽمڅم ّم ا٬مديـ. وهق ٬مٿمس ٔمځمخٍ 

الةَ  َوَأ٪َمڅمُٰمقا َٕمڅمُٔمقا ٩َمڃمِنْ }٫مام ّم ٪مق٬مف ٕمٶمڅم٦م:  ٫َمڅمةَ  َوإَٓمُقا ا٬مٲم   ِّم  ٩َمڃمِْٙمَقاڀُمٺُمؿْ  ا٬مز 

ـِ  ي  .{ا٬مدِّ

٬مٺمـ هذه أيڅمت ٪مد ووحپمڅم وأزال اإل٠مٺمڅمل ٩مٿمپمڅم ٘مديډم أب هريرة 

 ريض اهلل ٣مٽمف ا٬مًڅمٔمؼ ٰمٶمٽمڅم.

 و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٗمٶمؾ ٕمڅمرك ا٬مز٫مڅمة حتڈم اٚمٱمٿمئڇم.٩مڃمن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف 

څم َٟمٌٿِمٻَمفُ  َيَرى ُٖمؿ  »٘مٿمډم ٪مڅمل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ:   إ٦َِم  إِٰم 

ٽم ڇِم, څم اْْلَ  .شا٬مٽم څمرِ  إ٦َِم  َوإِٰم 

٩مٻمق ٫مڅمن ٰمڅمڀمع ا٬مز٫مڅمة ٔمخاًل يٺمٸمر ل يٺمـ ٬مف ٰمٽمزل ّم اْلٽمڇم, وإڀمام ٰمٽمز٬مف هق 

 ا٬مٽمڅمر ِمٻمًدا ٩مٿمپمڅم أٔمًدا.

ٌَڈْم  ٔماَِم  ڀَمٸْمسٍ  ٫ُمؾُّ }يٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ,٩مٸمل ٠مځمن ا٬مٲمالة ًَ  إِٓ َرِهٿمٽمَڇمٌ  ٫َم

څمَء٬ُمقنَ  َٗمٽم څمٍت  ِّم  ا٬ْمٿَمټِم٥مِ  َأْصَحڅمَب  ًَ ـِ  َيَت  ٪َمڅم٬ُمقا َٟمٹَمرَ  ِّم  َٟمٻَمٺَمٺُمؿْ  َٰمڅم اٚمُْْجِرِٰم٥مَ  ٣َم

 ْ ـَ  ڀَمُؽ  َل ْ  اٚمٲَُْمٻم٥ِّمَ  ِٰم ٺم٥ِمَ  ڀُمٴْمٶِمؿُ  ڀَمُؽ  َوَل ًْ
ِ څمئٳِِم٥مَ  َٰمعَ  قُض ڀَمُخ  َو٫ُمٽم څم اٚمْ  َو٫ُمٽم څم اخْلَ

ُب  ـِ  ٔمٿَِمْقمِ  ڀُمٺَمذِّ ي ٖمِّرِ ] {ا٬ْمٿَمٹِم٥مُ  َإَٔمڅمڀَمڅم َ٘مت ك ا٬مدِّ  .[47-18: اْٚمُد 
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, أم ٕمٺمڅمٟماًل وهذا ٣مٛم ٩مټمـ ٕمرك ا٬مٲمالة ٫مٸمر ٟمقاء ٫مڅمن ٕمر٫مف ِلڅم ٗمحقًدا

 ٪مقل ٬مٌٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

٩مال يٺمٸمر  وأٰمڅم ا٬مز٫مڅمة ٩مال يٺمٸمر ٕمڅمر٫مپمڅم إٓ إذا ٫مڅمن ٗمحقًدا, وأٰمڅم ٔمخاًل 

 حلديډم أب هريرة ريض اهلل ٣مٽمف ا٬مًڅمٔمؼ.

 بٝإ َٔ قاتًِٗ أبٛ بهط ايصسٜل ضضٞ اهلل عٓ٘: 
 ريض اهلل ٣مٽمف.و٣مٛم هذا خيرج ٰمـ ٪مڅمٕمٻمپمؿ أٔمق ٔمٺمر ا٬مٲمديؼ 

 فإٕ أبا بهط ايصسٜل ضضٞ اهلل عٓ٘ قاتٌ طا٥فتني: 
 ١مڅمئٸمڇم ارٕمدت ٣مـ ديـ اهلل ٣مز وٗمؾ. األٚىل:

أداء ا٬مز٫مڅمة, ؤمخٻمڈم ٣مـ احلؼ ا٬مذي أوٗمٌف اهلل  ١مڅمئٸمڇم اٰمتٽمٶمڈم ٣مـ ايجا١ْٝ:

 ٣مز وٗمؾ ٣مٻمٿمپمڅم.

 ب ا٬مردة ٬متٷمٻمٿمچم ا٬مٴمڅمئٸمڇم اٚمرٕمدة.وإڀمام ٟمټمٿمڈم احلرب ٔمحر

ؿْ  ِّم » قْلُ:  .شَأْٰمَقاِِلِ

  ٔم٥م اٚمڅمل ٔمام ٟمٌؼ ٰمٶمٽمڅم.و٪مد 

 ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم وٰمڅم يٹمقم ٰمٹمڅمٰمپمام ٰمـ إوراق ا٬مٽمٹمديڇم,  ايٓكسٜٔ: َٔ

 ,وا٬مزٔمٿمچم ,وا٬مٱمٶمٜم ,احلٽمٴمڇم ١ أصٓاف:ارتاضج َٔ األضض يف أضبع َٚٔ

 وا٬متټمر.

 : ا٬مٳمځمن واٚمٶمز.ٔمٽمق٣مٿمپمڅم اإلٔمؾ, وا٬مٌٹمر, وا٬مٷمٽمؿ ٚيف ب١ُٝٗ األْعاّ:

ـْ  ُٕمڂْمَٙمُذ » قْلُ:  .شَأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم
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ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, ٔمحٿمډم أَّنڅم , ا٬مز٫مڅمة ٰمـ ا٨ٕمٽمٿمڅمء أي ِمـ ٕمٶمٿمٽمڈم ٣مٻمٿمف

 ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ., ٫مام ٕمٹمدم ٩مٿمام يٻمزم ٘مقٓن احلقل و٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل

دُّ » قْلُ:  .شِّم ٩ُمٹَمَرائِپِمؿْ  ٩َمُٞمَ

 هذا هق صٽمػ وا٘مد ٰمـ إصٽمڅمف ا٬مثامڀمٿمڇم اٚمٌٿمٽمڇم ٰمٶمٽمڅم ّم أيڇم ا٬مًڅمٔمٹمڇم.

و٬مٶمٻمٽمڅم ڀمتٺمٻمؿ ّم إصٽمڅمف ا٬مثامڀمٿمڇم ا٬متل ٕمد٩مع إ٬مٿمپمؿ ا٬مز٫مڅمة ّم درس ٪مڅمدم 

 إن ٠مڅمء اهلل ٣مز وٗمؾ.

 واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م

********** 
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 ارف الزكاة[]بيان مص

٪مد أ٠مڅمر إ٦م اٚمٲمڅمرف ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٫مام ّم ٘مديډم 

ُهؿْ » أمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام اٚمتٹمدم ّم ٪مق٬مف:  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٩َمَرَض  ٪َمْد  اهلل َ َأن   ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ـْ  ُٕمڂْمَٙمُذ  َصَد٪َمڇمً  دُّ  َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم  .ش٩ُمٹَمَرائِپِمؿْ  ٣َمَٛم  ٩َمُٞمَ

اَم } ايجُا١ْٝ يف قٍٛ اهلل عع ٚجٌ: ٚبٝإ املصاضف َد٪َمڅمُت  إڀِم   ٬مٻِْمٸُمٹَمَراءِ  ا٬مٲم 

څم٫م٥ِمِ  ًَ ٪َمڅمِب  َوِّم  ٪ُمٻُمقُبُؿْ  َواٚمُْڂَم٬م ٸَمڇمِ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥ِمَ  َواٚمَْ  َٟمٌٿِمؾِ  َوِّم  َوا٬ْمٷَمڅمِرِٰم٥مَ  ا٬مرِّ

ـِ  اهلل ِ ٌٿِمؾِ  َوأْم  ً ـَ  ٩َمِريٳَمڇمً  ا٬م  .[60: ا٬متقٔمڇم] {ٿمؿٌ َ٘مٺمِ  ٣َمٻمٿِمؿٌ  َواهلل ُ اهلل ِ ِٰم

 ٩مال جيقز سف ا٬مز٫مڅمة اٚمٸمرووڇم إ٦م ٨مٜمهؿ.

 (: 6/469يف املػين )ضمح٘ اهلل تعاىل قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ 
 َٓ فُ  ِّم  ا٬ْمٶِمٻْمؿِ  َأْهؾِ  َٔم٥ْمَ  ِٙماَل٩ًمڅم ڀَمٶْمٻَمؿُ  َو ٫َمڅمةِ  َد٩ْمعُ  جَيُقزُ  َٓ  َأڀم   َهِذهِ  ٨َمْٜمِ  إ٦َم  ا٬مز 

َْصٽمَڅمِف, ْٕ ٓ   ا ـْ  ُرِويَ  َٰمڅم إ , ٣َمٴَمڅمٍء, ٣َم ـِ ًَ اَُم  َواحْلَ َٓ  َأَّن  قرِ  ِّم  َأ٣ْمٴَمٿْمڈم َٰمڅم: ٪َمڅم ًُ  اْْلُ

 . َٰمڅمِوٿمَڇمٌ  َصَد٪َمڇمٌ  ٩َمپِملَ  َوا٬مٴمُُّرِق,

ُل  َو  ْٕ : َوا َن   َوَذ٬مَِؽ  َأَصحُّ
اَم }: ٪َمڅمَل  َٕمٶَمڅم٦َم  اهلل َ ِٕ َد٪َمڅمُت  إڀِم   . [60: ا٬متقٔمڇم] {ا٬مٲم 

اَم  "وَ  څَم ٣َمَداُه: َٰمڅم َوَٕمٽمٸِْمل ْذ٫ُمقَر,اٚمَْ  ُٕمْثٌڈُِم  ٬مِٻْمَحٮْمِ  " إڀم  ََّن 
ٌَڇمٌ  ِٕ ـْ  ُٰمَر٫م   َ٘مْرَّمْ  ِٰم

ٌَڅمٍت, ڀَمٸْمٍل  اَم }: َٕمٶَمڅم٦َم  ٪َمْق٬مف ََمَْرى ٩َمَجَرى َوإِْٖم  .[373: ا٬مٽمًڅمء] {َواِ٘مٌد  إ٬َِمفٌ  اهلل ُ إڀِم 

ٓ   إ٬َمفَ  َٓ  َأيْ  اَم }: َٕمٶَمڅم٦َم  َو٪َمْق٬مِفِ . اهلل ُ إ   .[7: دا٬مر٣م] {ُٰمٽمِْذرٌ  َأڀْمڈَم  إڀِم 

ٓ   َأڀْمڈَم  َٰمڅم َأيْ   . ڀَمِذيرٌ  إ
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اَم »: - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلِّ  َو٪َمْقلِ  ءُ  إڀم  َٓ ـْ  ا٬ْمَق  ىػا .شَأ٣ْمَتَؼ  ٚمَِ
 ود٬ٓمڇم أيڇم ّم ٘مٮم هذه إصٽمڅمف ٢مڅمهرة, ٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ ّم أيڇم:

اَم } َد٪َمڅمُت  إڀِم   , وإڀمام ٬مٻمحٮم.{ا٬مٲم 

 ت مثاىٔ٘ أصياف: ّاآلٓ٘ تطني

 ا٬مٸمٹمراء. األٍٚ:ايصٓف 

 و٪مد اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٰمٶمٽمك ا٬مٸمٹمراء ٰمـ ٘مٿمډم آصٴمالح.

 ا٬مٸمٹمٜم هق ٰمـ ٓ يټمٻمؽ ڀمٲمڅمًٔمڅم ڀمڅمٰمٿًمڅم ٣مـ ٘مڅمٗمتف. فكٌٝ:

هؿ ٰمـ ٓ جيدون ٠مٿمًئڅم ٰمـ ا٬مٺمٸمڅميڇم ٰمٴمٻمٹًمڅم ٰمـ  ٚعطف٘ آخطٕٚ بكٛهلِ:

 ٫مًچم و٨مٜمه.

 څم.ا٬مٸمٹمٜم هق اٚمٶمدم ا٬مذي ٓ يتټمٻمؽ ٠مٿمئً  ٚقٌٝ:

 الؿكري:  حتدٓد عطاٛ

 و٪مد اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٩مٿمام يٶمٴمقن: 

 يٶمٴمقن ٰمڅم يٺمٸمٿمپمؿ ٬مٻمٶمڅمم. فكٌٝ:

 يٶمٴمقن دون ذ٬مؽ. ٚقٌٝ:

أڀمف يٶمٴمك ٰمڅم يٺمٸمٿمف, وٰمڅم يٺمټمؾ ٬مف ٰمـ  ٚايصخٝذ ٚايصٟ عًٝ٘ ايتخكٝل:

ًٓ ٫مڅمٰماًل.  ا٬مٽمٸمٹمڇم ٘مق

 ٩مڃمذا أ٨مٽمل ٚمدة ٣مڅمم ٩مڃمن ذ٬مؽ ٰمـ إٰمقر اٚمټمدو٘مڇم.

 ٫مٸمڅميتف و٫مٸمڅميڇم ٰمـ يٶمقل. ا:ٚاملطاز بايهفا١ٜ ٖٓ
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ٰمڅم يد٩مٶمف ّم اإلجيڅمرات, و٫مذ٬مؽ ٰمڅم ُيتڅمٗمف ّم  ٜٚسخٌ يف ايهفا١ٜ ٖٓا:

 ٘مؼ اٚمقاصالت, وٰمڅم ُيتڅمٗمف ٰمـ ا٬مزواج, و٨مٜم ذ٬مؽ ِمڅم ُيتڅمج إ٬مٿمف.

 (: 2/496قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
 ُوُٗمقدُ  َوُيٶْمَتَٝمُ  ِٰمْثٻمِِف, إ٦َم  َيٺْمٸِمٿمف څمٰمَ  َ٘مْقلِ  ٫ُمؾ   -أي ٰمـ ا٬مز٫مڅمة -ِٰمٽمْپَمڅم ٩َمٿَمځْمُٙمُذ 

ـْ  َو٬مٶَِمڅمئِٻَمتِفِ  ٬َمفُ  ا٬ْمٺمٸَِمڅمَيڇمِ  َن   َيټُمقڀُمُف: َوَٰم
 َ٘مڅمَٗمتِِف, َد٩ْمعُ  َٰمٹْمٲُمقدٌ  ِٰمٽمْپُمؿْ  َواِ٘مدٍ  ٫ُمؾ   ِٕ

 ىػا .٬مٻِْمټُمٽمٸَْمِردِ  ُيٶْمَتَٝمُ  َٰمڅم ٬َمفُ  ٩َمٿُمٶْمَتَٝمُ 
 ذنس الؿسم بني الؿكري أّ املطهني: 

 ا٬مٶمٻمؿ ّم أهيام أ٠مد ٘مڅمٗمڇم و٩مٹمًرا ا٬مٸمٹمٜم, أم اٚمًٺم٥م؟اٙمتٻمػ أهؾ 

ذهچم اإلٰمڅمم ا٬مٱمڅم٩مٶمل, واإلٰمڅمم أَحد, رَحڇم اهلل ٣مٻمٿمپمام إ٦م أن  ايكٍٛ األٍٚ:

ا٬مٸمٹمٜم أ٠مد ٘مڅمٗمڇم ٰمـ اٚمًٺم٥م, واٟمتد٬مقا ٔمٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ ّم هذه أيڇم: 

اَم } َد٪َمڅمُت  إڀِم  څم٫م٥ِمِ  ٬مِٻْمٸُمٹَمَراءِ  ا٬مٲم  ًَ  .أَيڇمَ  [60: ا٬متقٔمڇم] {َواٚمَْ

٩مٌدأ اهلل ٣مز وٗمؾ ّم هذه أيڇم ٔمڅم٬مٸمٹمراء ٪مٌؾ اٚمًڅم٫م٥م, واهلل ٣مز وٗمؾ إڀمام 

 يٌدأ ٔمڅمٕهؿ ٩مڅمٕهؿ.

 وٕن ا٬مز٫مڅمة ذ٣مڈم ٬مد٩مع احلڅمٗمڇم: ٩مټمـ ٫مڅمن أ٠مدة ٘مڅمٗمڇم ُٔمدأ ٔمف. 

ـَ  ٬مِٻْمٸُمٹَمَراءِ }واٟمتد٬مقا ٣مٛم ذ٬مؽ أيٳًمڅم ٔمٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ـَ  اٚمُپَمڅمِٗمِري  ا٬م ِذي

ـْ  ُأْٙمِرُٗمقا ؿْ  ِدَيڅمِرِهؿْ  ِٰم ٌَْتٷُمقنَ  َوَأْٰمَقاِِلِ ـَ  ٩َمٳْماًل  َي ونَ  َوِرْوَقاڀًمڅم اهلل ِ ِٰم  اهلل َ  َوَيٽمٮُْمُ

څمِد٪ُمقنَ  ُهؿُ  ُأو٬َمئَِؽ  َوَرُٟمق٬َمفُ   .[8: احل٧م] {ا٬مٲم 

 ٩مٹمد يٺمقن ا٬مٸمٹمٜم ٓ ٰمڅمل ٬مف أصاًل.
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 ٚمبا يف ايصخٝخني: 
َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   هللِ ا َرُٟمقَل  َأن   ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب   َوَٟمٻم 

ٺم٥ِمُ  ٬َمٿْمَس : »٪َمڅمَل  ًْ
ِ َذا اٚمْ اِف  ِبَ هُ  ا٬مٽم څمِس, ٣َمَٛم  َيٴُمقُف  ا٬م ِذي ا٬مٴم ق  دُّ ٹْمټَمڇمُ  ٩َمَٞمُ  ا٬مٻمُّ

ٹْمټَمَتڅمِن, ٺم٥ُِم؟ ٩َماَم  ٪َمڅم٬ُمقا, شَوا٬مت ټْمَرَٕمڅمنِ  َوا٬مت ټْمَرةُ  َوا٬مٻمُّ ًْ
ِ : ٪َمڅمَل  اهللِ, َرُٟمقَل  َيڅم اٚمْ

َٓ  ُيٷْمٽمٿِمِف, ٨ِمٽمًك جَيُِد  َٓ  ا٬م ِذي» ـُ  َو َق  ٬َمُف, ُيٸْمٴَم َٓ  ٣َمٻَمٿْمِف, ٩َمٿمَُتٲَمد  ځَمُل  َو ًْ  ا٬مٽم څمَس  َي

ش٠َمٿْمًئڅم
(ٔ)

. 

وذهچم أٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ؤمٶمض اٚمڅم٬مٺمٿمڇم إ٦م أن  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 اٚمًٺم٥م أ٠مد ٘مڅمٗمڇم ٰمـ ا٬مٸمٹمٜم.

ٺمٿِمٽمًڅم َأوْ }واٟمتد٬مقا ٣مٛم ذ٬مؽ ٔمٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ًْ َٔمڇمٍ  َذا ِٰم  .{َٰمْٞمَ

 وهق ا٬مذي ١ُمرح ّم ا٬مٞماب ٬مٱمدة ٘مڅمٗمتف.

 أن ٔم٥م ا٬مٸمٹمٜم واٚمًٺم٥م ٣مټمقم وٙمٲمقص. ٚايصخٝذ يف ٖصٙ املػأي١:

 ٩مڃمذا اٗمتټمٶمڅم ا٩مٞم٪مڅم, وإذا ا٩مٞم٪مڅم اٗمتټمٶمڅم.

 ٩مڃمذا اٗمتټمٶمڅم ّم ا٬مذ٫مر وّم إد٬مڇم ا٩مٞم٪مڅم ّم اٚمٶمٽمك. 

 هق اٚمٶمدم ا٬مذي ٓ يټمٻمؽ ٠مٿمًئڅم.  فصاض ايفكري:

 هق ا٬مذي ٬مٿمس ٣مٽمده ٰمڅم يٺمٸمٿمف, و٬مٿمس ٣مٽمده ٰمڅم يًد ٘مڅمٗمتف. ٚاملػهني:

                                                           
 (.ٜٖٓٔ(, كمسلم في صحيحو )ٙٚٗٔلبخارم في صحيحو )أخرجو ا (ٔ)
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وإذا ا٩مٞم٪مڅم ّم ا٬مذ٫مر وّم إد٬مڇم اٗمتټمٶمڅم ّم اٚمٶمٽمك, ٩مٲمڅمر ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمام 

 يٱمټمؾ أٙمر, ٩مڅم٬مٸمٹمٜم إذا أ٩مرد يٺمقن ٔمټمٶمٽمك اٚمًٺم٥م أيٳًمڅم.

 و٫مذ٬مؽ اٚمًٺم٥م إذا أ٩مرد ٔمڅم٬مذ٫مر يٺمقن ٔمټمٶمٽمك ا٬مٸمٹمٜم أيٳًمڅم.

 اٚمٶمدم ا٬مذي ٓ يټمؽ ٠مٿمًئڅم.  وِمڅم يدل ٣مٛم أن ا٬مٸمٹمٜم هق

څم}٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ ّم ٟمقرة ا٬مٺمپمػ:  ٸِمٿمٽمَڇمُ  َأٰم   ً څم٫م٥ِمَ  ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم  ا٬م ًَ َ
 ٚمِ

ٌَْحرِ  ِّم  َيٶْمټَمٻُمقنَ  ٌَپَمڅم َأنْ  ٩َمځَمَرْدُت  ا٬ْم  َٟمٸِمٿمٽمَڇمٍ  ٫ُمؾ   َيځْمُٙمُذ  َٰمٻمٌِؽ  َوَراَءُهؿْ  َو٫َمڅمنَ  َأ٣ِمٿم

ًٌڅم  .[79: ا٬مٺمپمػ] {٨َمٲْم

ؿ ٰمًڅم٫م٥م, وٰمع ذ٬مؽ أٖمٌڈم ِلؿ ٰمٻمؽ ٩مڅمهلل ٣مز وٗمؾ أٙمٝم ٣مٽمپمؿ ٔمځمَّن

 ا٬مًٸمٿمٽمڇم: ٩مپمذا ِمڅم يدل ٣مٛم أن اٚمًٺم٥م هق ا٬مذي ٣مٽمده رء, و٬مٺمٽمف ٓ يٺمٸمٿمف.

ُٓعطٙ للؿكري ّللنطهني مً الصناٗ:   حتدٓد املكداز الرٖ 

يٶمٴمك ٫مال ٰمـ ا٬مٸمٹمٜم واٚمًٺم٥م ٫مٸمڅميتف, و٫مٸمڅميڇم ٰمـ يٶمقِلؿ  ايكٍٛ األٍٚ:

 ٟمٽمڇًم ٫مڅمٰمٻمڇًم.

 څم٬مٺمٿمڇم, وأ٘مد ٪مقٓم ا٬مٱمڅم٩مٶمل رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م.وهق ٪مقل احلٽمڅمٔمٻمڇم, واٚم

يٶمٴمك ٫ماًل ٰمـ ا٬مٸمٹمٜم واٚمًٺم٥م ٫مٸمڅميڇم ا٬مٶمټمر, وهق ٰمڅم حتٲمؾ  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ٔمف ا٬مٺمٸمڅميڇم ٣مٛم ا٬مدوام.

ؤمف ٪مڅمل ا٬مٱمڅم٩مٶمٿمڇم ّم إصح ٣مٽمدهؿ, و٪مڅمل ٔمف ٔمٶمض احلٽمڅمٔمٻمڇم, وهق روايڇم 

ٰمذهچم اإلٰمڅمم  ٣مـ اإلٰمڅمم أَحد, وذ٫مر اإلٰمڅمم ا٬مٽمقوي رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م أڀمف هق

 ا٬مٱمڅم٩مٶمل رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م.
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ٓ جيقز أن يٶمٴمك ا٬مرٗمؾ ٰمـ ا٬مز٫مڅمة أ٫مثر ٰمـ َخ٥ًم درمًهڅم,  ايكٍٛ ايجايح:

 و٫مذ٬مؽ ُيٶمٴمك ٫مؾ ٰمـ ٫مڅمن حتڈم ڀمٸمٹمتف ٰمثؾ ذ٬مؽ.

وهذا ا٬مٹمقل هق روايڇم ٣مـ اإلٰمڅمم أَحد, و٬مٺمـ رد هذا ا٬مٹمقل ٕن ٘مديډم 

 يثٌڈم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم أمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف ّم هذه اٚمًځم٬مڇم وٶمٿمػ, وٓ

 اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

ٓ جتقز ا٬مز٫مڅمة ّم ا٬مٶمٴمڅم ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مٽمٹمقد, أي ٰمڅم يًڅموي  ايكٍٛ ايطابع:

 ٰمڅمئتل درهؿ. 

 ٩مٳماًل ٣مام ُيتڅمج إ٬مٿمف ٰمـ ٰمًٺمـ وٙمڅمدم وأٖمڅمث و٩مرس.

 وإذا ٫مڅمن ٬مف ٰمـ يٶمق٬مف, ٩مٿمځمٙمذ ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ ٰمٹمدار ا٬مٽمٲمڅمب.

 وهذا هق ٰمذهچم أٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم.

وهق أن ا٬مٸمٹمٜم  ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ: أٍَ ٖصٙ األقٛٚايصٛاب جذ ٚايطا

 واٚمًٺم٥م ُيٶمٴمك ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٰمڅم يٺمٸمٿمف, وٰمڅم يٺمٸمل ٰمڅم يٽمٸمؼ ٣مٻمٿمپمؿ ٟمٽمڇم ٫مڅمٰمٻمڇم.

 ملا جا٤ يف ايبداضٟ: 
 َيٌٿِمعُ  ٫َمڅمنَ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َأن  »: ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ٰمـ ٘مديډم ٣ُمټَمرَ 

َْهٻمِفِ  َوَُيٌُِْس  ا٬مٽم ٳِمِٜم, ٽمِلٔمَ  ڀَمْخَؾ  شَٟمٽمَتپِِمؿْ  ٪ُمقَت  ِٕ
(ٔ)

. 

 . ا٬مٌخڅمريوهق ٕمرٗمٿمح 

                                                           
 (.ٖٚ٘٘في صحيحو ) البخارمأخرجو  (ٔ)
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ٌْسِ  َٔمڅمُب " :بكٛي٘ ع٢ً ٖصا اذتسٜحضمح٘ اهلل  ايبداضٟبٛب  فكس  َ٘م

ُٗمؾِ  ڀَمٸَمٹَمڇمِ   ."ا٬مٶِمٿَمڅملِ  ڀَمٸَمٹَمڅمُت  َو٫َمٿْمَػ  َأْهٻمِِف, ٣َمَٛم  َٟمٽمَڇمٍ  ٪ُمقَت  ا٬مر 

 ٕمد٩مع إٓ ٚمـ ٬مٿمس ٬مف رء. و٫مثًٜما ٰمـ ا٬مٽمڅمس يٵمـ أن ا٬مز٫مڅمة ٓ 

ٔمٶمض اٚمق٢مٸم٥م أن ٬مف رإمچم ٠مپمري يځمٙمذه إٰمڅم ٰمـ ا٬مدو٬مڇم, أو ٰمـ  فُجًّا:

اْلپمڇم ا٬متل يٶمټمؾ ٩مٿمپمڅم, و٬مٺمـ رإمٌف ٓ يٺمٸمٿمف, وٓ يٺمٸمل ٚمڂمڀمتف, وإلجيڅمر ٔمٿمتف, 

 و٬مٶمالج ٰمريٳمف.

 (: 2/495قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ٌْدِ  َأَٔمڅم َذا٫َمْرت: اٚمَْٿْمټُمقِنُّ  ٪َمڅمَل  ُٗمؾِ  َيٺُمقنُ  ٪َمْد : ٩َمٹُمٻْمڈم اهلل ِ ٣َم ٔمُِؾ  ٬مٻِمر   َوا٬ْمٷَمٽمَؿُ  اإْلِ

٫َمڅمُة, ٩مٿِمپَمڅم جَتِچُم  ؿْ  َوَٕمٺُمقنُ  ٠َمڅمًة, َأْرَٔمٶُمقنَ  ٬َمفُ  َوَيٺُمقنُ  ٩َمٹِمٜمٌ  َوُهقَ  ا٬مز  ٿْمٶَمڇمُ  َِلُ  َٓ  ا٬مٳم 

ـْ  ٩َمٿُمٶْمٴَمك َٕمٺْمٸِمٿمف, َد٪َمڇِم؟ ِٰم  . ڀَمٶَمؿْ : ٪َمڅمَل  ا٬مٲم 

ـْ  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  َراَ٘مڈْم  َوإِنْ  َأ٣ْمٴُمقُهْؿ," :-ريض اهلل ٣مٽمف- ٣ُمټَمرَ  ٪َمْقَل  رَ َوَذ٫مَ   ِٰم

ٔمِؾِ   قا ."َو٫َمَذا    ٫َمَذا اإْلِ
 حس ايػ٢ٓ املاْع َٔ أخص ايعنا٠: شنط 

 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم هذه اٚمًځم٬مڇم ٣مٛم أ٪مقال: 

 وهق ٪مقل اْلټمپمقر ٰمـ اٚمڅم٬مٺمٿمڇم وا٬مٱمڅم٩مٶمٿمڇم وروايڇم ٣مـ اإلٰمڅمم أَحد األٍٚ:

 أن ا٬مٷمٽمك ٰمڅم حتٲمؾ ٔمف ا٬مٺمٸمڅميڇم, ٩مڃمن ل يٺمـ ُمتڅمًٗمڅم ٘مرٰمڈم ٣مٻمٿمف ا٬مٲمد٪مڇم.

ًٌڅم,  وإن ٫مڅمن ُمتڅمًٗمڅم ٘مٻمڈم ٬مف ا٬مٲمد٪مڇم, وإن ٫مڅمن يټمٻمؽ ڀمٲمڅمًٔمڅم, أو ڀُمٲُم

 وإٖمامن و٨مٜمهڅم ّم هذا ٟمقاء.



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان مصارف الزكاة[  

 

[43] 
 

  

 : ضمح٘ اهلل تعاىل َػًِصخٝذ اإلَاّ ملا يف 
ـِ  ٰمـ ٘مديډم ٪َمٌٿِمٲَمڇمَ  اَلِٓمِّ ريض اهلل ُِمَڅمِرٍق  ْٔم

ٻْمڈُم : ٪َمڅمَل   ٣مٽمف,اِْلِ ټم  څم٬َمڇًم, حَتَ  ََحَ

 َٕمځْمٕمٿَِمٽمَڅم َ٘مت ك َأ٪ِمؿْ : ٩َمٹَمڅمَل  ٩مٿِمپَمڅم, َأْٟمځَم٬ُمفُ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   اهللِ َرُٟمقَل  ٩َمځَمَٕمٿْمڈُم 

َد٪َمڇُم, څم, ٬َمَؽ  ٩َمٽمَځْمُٰمرَ  ا٬مٲم  ځَم٬َمڇمَ  إِن   ٪َمٌٿِمٲَمڇمُ  َيڅم»: ٪َمڅمَل  ُٖمؿ  : ٪َمڅمَل  ِبَ ًْ ٓ   حَتِؾُّ  َٓ  اٚمَْ ََ٘مدِ  إِ ِٕ 

َؾ  َرُٗمؾٍ  :َٖماَلَٖمڇمٍ  ټم  څم٬َمڇًم, حَتَ ځَم٬َمڇمُ  ٬َمفُ  ٩َمَحٻم ڈْم  ََحَ ًْ ُؽ, ُٖمؿ   ُيٲِمٿمٌَپَمڅم, َ٘مت ك اٚمَْ ًِ  َوَرُٗمٌؾ  ُيټْم

ځَم٬َمڇمُ  ٬َمفُ  ٩َمَحٻم ڈْم  َٰمڅم٬َمُف, اْٗمَتڅمَ٘مڈْم  َٗمڅمئَِحڇمٌ  َأَصڅمَٔمْتفُ  ًْ ـْ  ٪ِمَقاًٰمڅم ُيٲِمٿمچَم  َ٘مت ك اٚمَْ  ٣َمٿْمشٍ  ِٰم

ـْ  ِٟمَداًدا ٪َمڅمَل  َأوْ  - ـْ  َٖماَلَٖمڇمٌ  َيٹُمقمَ  َ٘مت ك ٩َمڅم٪َمڇمٌ  َأَصڅمَٔمْتفُ  َوَرُٗمٌؾ  - ٣َمٿْمشٍ  ِٰم  َذِوي ِٰم

َجڅم ـْ  احْلِ ڈْم  ٩َمڅم٪َمڇٌم, ٩ُماَلڀًمڅم َأَصڅمَٔمڈْم  ٬َمٹَمْد : ٪َمْقِٰمفِ  ِٰم ځَم٬َمڇمُ  ٬َمفُ  ٩َمَحٻم  ًْ  ٪ِمَقاًٰمڅم ُيٲِمٿمچَم  َ٘مت ك اْٚمَ

ـْ  ـْ  ِٟمَداًدا ٪َمڅمَل  َأوْ  - ٣َمٿْمشٍ  ِٰم ـ   ٩َماَم  - ٣َمٿْمشٍ  ِٰم ـَ  ِٟمَقاُه ځَم٬َمڇمِ  ِٰم ًْ  ُٟمْحًتڅم ٪َمٌٿِمٲَمڇمُ  َيڅم اٚمَْ

ٌُپَمڅم َيځْم٫ُمٻُمپَمڅم ش ُٟمْحًتڅم َصڅمِ٘م
(ٔ)

. 

أن ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم ٰمـ ٰمٻمؽ َخ٥ًم درمًهڅم, أو ٪مٿمټمتپمڅم ٰمـ  ايكٍٛ ايجاْٞ:

ا٬مذهچم, أو وٗمد ٰمڅم حتٲمؾ ٔمف ا٬مٺمٸمڅميڇم ٣مٛم ا٬مدوام, ٰمـ ٫مًچم, أو جتڅمرة, أو 

 إ٬مٿمف.٣مٹمڅمر, أو ٨مٜم ذ٬مؽ ٰمـ ا٬مٺمًچم, ٩مپمق ٨مٽمل وٓ ُيؾ د٩مع ا٬مز٫مڅمة 

 وهذا ٪مقل ٬مإلٰمڅمم أَحد, وهق ٢مڅمهر ٰمذهٌف.

                                                           
 (.ٗٗٓٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ـْ  َٰمٻَمَؽ  َو٬َمقْ و٪مڅم٬مقا:  ٌُقِب  َأوْ  ا٬ْمٶُمُروِض, ِٰم څمِئټَمڇِم, َأوْ  احْلُ  ً  َٓ  َٰمڅم ا٬ْمٶَمٹَمڅمِر, َأوْ  ا٬م

ٲُمُؾ  ْ  ا٬ْمٺمٸَِمڅمَيڇُم, ٔمِفِ  حَتْ ـْ  َل ـْ  ا٬مٵم څمِهرُ  َهَذا ڀمٲَِمڅمًٔمڅم, َٰمٻَمَؽ  َوإِنْ  ٨َمٽمٿِمًّڅم, َيٺُم  َٰمْذَهٌِِف, ِٰم

ـِ  َوا٬مٽم َخٶِملِّ  ا٬مث ْقِريِّ  ٪َمْقُل  َوُهقَ  ٌَڅمَركِ  َوأْم  . َوإِْٟمَحڅمَق  اٚمُْ

و٪مد حتٲمؾ ٬مف ا٬مٺمٸمڅميڇم ا٬ميوريڇم, وٕمتځمٙمر ٣مٽمف ا٬مٺمٸمڅميڇم اٚمٺمټمٻمڇم, ٩مٹمد يٺمقن 

٬مف إجيڅمر ا٬مٌٿمڈم, وٰمڅم يتٶمٻمؼ ٔمڅم٫ٕمؾ و ٔمڅم٬م٧مب, إٓ أڀمف ُيتڅمج إ٦م زيڅمدة ٰمڅمل 

 ٬مٻمٶمالج, وا٬متقٟمٶمڇم, وا٬مٻمٌڅمس, و٨مٜم ذ٬مؽ.

 ن ٕمد٩مع إ٬مٿمف ا٬مز٫مڅمة.٩مال ٔمځمس أ

 ا٬مٷمٽمل ٰمڅم ٰمٻمؽ أو٪مٿمڇم وهل أرٔمٶمقن درمًهڅم. ايكٍٛ ايجايح:

 وهق ٪مقل احلًـ وأب ٣مٌٿمد.

 وهذا ٨مٽمك ڀمًٌل, أٰمڅم أڀمف ٨مٽمك ٰمٴمٻمؼ ٩مال.

 ا٬مٷمٽمك اٚمقٗمچم ٬مٻمز٫مڅمة هق اٚمڅمڀمع ٰمـ أٙمذهڅم. ايكٍٛ ايطابع:

 ٩مټمـ ٰمٻمؽ ڀمٲمڅمًٔمڅم ٰمـ أي ڀمقع ٰمـ أڀمقاع اٚمڅمل ٩مپمق ٨مٽمل ٓ ٕمد٩مع إ٬مٿمف ا٬مز٫مڅمة,

 ٘متك وإن ٫مڅمن ا٬مٽمٲمڅمب ٓ يٺمٸمٿمف.

 وهذا هق ٪مقل أٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم.

هق ا٬مٹمقل إول, وهق ٪مقل ْجپمقر اٚمڅم٬مٺمٿمڇم, وْجپمقر ا٬مٱمڅم٩مٶمٿمڇم,  ٚايصٛاب:

 وهق روايڇم ٣مـ أَحد.
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وهق أن ا٬مٷمٽمل ا٬مذي ٓ جيقز أن ٕمد٩مع إ٬مٿمف ا٬مز٫مڅمة, هق ا٬مذي حتٲمٻمڈم ٬مف 

 ا٬مٺمٸمڅميڇم.

, وجيقز أن ٕمد٩مع إ٬مٿمف وٰمڅم ل ٕمتحٲمؾ ٬مف ا٬مٺمٸمڅميڇم ٩مپمق إٰمڅم ٩مٹمٜم, أو ٰمًٺم٥م

 ا٬مز٫مڅمة.

 اٚمًڅم٫م٥م. ايجاْٞ: املصطف

 هق ْجع ٰمًٺم٥م. ٚاملػانني:

 ٬متټمٺمـ ا٬مٸمٹمر ٰمٽمف, ٔمحٿمډم أڀمف ٓ جيڅموزه. ٚمسٞ املػهني َػهّٝٓا:

 وا٬مٹمقل ٩مٿمف ٫مڅم٬مٹمقل ّم ا٬مٸمٹمٜم.

٩مٿمٶمٴمك ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٰمـ يٺمٸمٿمف ويٺمٸمل ٰمـ يٶمق٬مف, وٰمـ يٽمٸمؼ ٣مٻمٿمف ٬مٶمڅمم 

 ٫مڅمٰمؾ.

ٛم إ٣مٴمڅمء ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م ّم ٨مٜم ٰمڅم ٰمق١مـ و٪مد ٘مډم ا٬مٹمرآن وا٬مًٽمڇم ٣م

 واهلل اٚمًتٶمڅمن.

 ا٬مٶمڅمٰمٻم٥م ٣مٻمٿمپمڅم. املصطف ايجايح:

هؿ ٰمـ ٫مٻمٸمقا ٰمـ وآم أٰمر اٚمًٻمټم٥م  :املطاز بِٗ ٚايعاًَني عًٝٗا

 ٔمجټمع ا٬مز٫مڅمة.

 ٩مڅم٬مٶمڅمٰمؾ ٣مٻمٿمپمڅم ُيٶمٴمك ٰمـ ا٬مز٫مڅمة وإن ٫مڅمن ٨مٽمٿًمڅم.

 وٓ يٻمزم ٰمـ إ٣مٴمڅمئف أن يٺمقن ٩مٹمًٜما.
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 ما ٓعطٙ العاملني علَٔا مً الصناٗ: حتدٓد مكداز 

اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم اٚمٹمدار ا٬مذي يٶمٴمك ٬مٻمٶمڅمٰمؾ ٣مٻمٿمپمڅم ٰمـ ا٬مز٫مڅمة, هؾ 

 يٶمٴمك ٣مٴمڅمء ٰمٴمٻمٹًمڅم ٔمٹمدر ٣مټمٻمف, أم ُيٶمٴمك ٔمٹمدر ٰمڅم يٺمٸمٿمف ويٺمٸمل ٰمـ يٶمق٬مف؟

ا٬مذي يٵمپمر أڀمف يٶمٴمك ٔمٹمدر ٣مټمٻمف ٩مٹمط: ٕڀمف ٬مٿمس ٔمټمحتڅمج إ٦م أن يد٩مع ٬مف 

 ٰمڅم يٺمٸمٿمف ويٺمٸمل ٰمـ يٶمق٬مف. 

إٓ إذا ٫مڅمن ا٬مٶمڅمٰمؾ ٣مٻمٿمپمڅم ٰمـ ا٬مٸمٹمراء, أو ٰمـ اٚمًڅم٫م٥م, ٩مٶمٽمد ذ٬مؽ ُيٶمٴمك 

ٰمڅم يٺمٸمٿمف, ويٺمٸمل ٰمـ يٶمق٬مف ويٽمٸمؼ ٣مٻمٿمف, ٟمٽمڇًم ٫مڅمٰمٻمڇًم ٕڀمف ٰمـ ا٬مٸمٹمراء, أو ٰمـ 

 اٚمًڅم٫م٥م, ويٶمٴمك ٔمٹمدر ٣مټمٻمف ٕڀمف ٰمـ ا٬مٶمڅمٰمٻم٥م ٣مٻمٿمپمڅم.

 ٻمټم٥م.٩مڃمذا ل يٹمؿ ٔمڅم٬مٶمټمؾ ا٬مذي أو٫مؾ إ٬مٿمف ٩مڃمڀمف يرد اٚمڅمل إ٦م ٔمٿمڈم ٰمڅمل اٚمً

 ذنس أمساٛ العامل علٙ الصناٗ: 

 ٬مف أٟمامء ٣مديدة: 

ق. األٍٚ: دِّ  اٚمٲم 

 ا٬مًڅم٣مل. ايجاْٞ:

 اْلڅمب. ايجايح:

 و٨مٜم ذ٬مؽ ٰمـ إٟمامء.

 وُيٶمٴمك ا٬مٶمڅمٰمؾ ٣مٻمٿمپمڅم ٔمٹمدر أٗمرٕمف ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٘متك وإن ٫مڅمن ٨مٽمٿًمڅم.

 : , ٚايعٜازات يًُػًِنُا يف ايصخٝخني
ِٕٝس َٔ حسٜح َأٔبٞ َُ ِّ ُح فُ  ضضٞ اهلل عٓ٘, ايٖػأعٔس هُ  َأڀم    قَل ــَرُٟم  َأن  : َأْٙمَٝمَ
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ـَ يد٣مك  -٣َمڅمِٰماًل, اْٟمَتٶْمټَمَؾ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ ْتٌٿِم ڇمِ  أْم ـَ  َرُٗماًل  - ا٬مٻمُّ  ِٰم

َْزدِ  ْٕ ـَ  -, وّم روايڇم: -ا ُْٕمٌٿِم ڇمِ  أْم ْٕ ـْ  ٩َمَرغَ  ِ٘م٥مَ  ا٬مٶَمڅمِٰمُؾ  ٩َمَجڅمَءهُ  -ا : څمَل ٩َمٹمَ  ٣َمټَمٻمِِف, ِٰم

 َأٔمٿِمَؽ  َٔمٿْمڈِم  ِّم  ٪َمٶَمْدَت  َأ٩َمالَ : »٬َمفُ  ٩َمٹَمڅمَل . ِٓم  ُأْهِديَ  َوَهَذا ٬َمٺُمؿْ  َهَذا اهلل ِ, َرُٟمقَل  َيڅم

َؽ,  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅممَ  ُٖمؿ   شَٓ؟ َأمْ  ٬َمَؽ  َأهُيَْدى ٩َمٽمَٵَمْرَت  َوُأٰمِّ

اَلِة, َٔمٶْمَد  ٣َمٱِمٿم ڇمً  څم»: ٪َمڅمَل  ُٖمؿ   َأْهٻُمُف, ُهقَ  ٔماَِم  اهلل ِ  ٣َمَٛم  َوَأْٖمٽمَك َد ٩َمَتٱَمپم   ا٬مٲم   ٩َماَم  َٔمٶْمُد, َأٰم 

َتٶْمټِمٻُمُف, ا٬مٶَمڅمِٰمؾِ  َٔمڅمُل  ًْ ـْ  َهَذا: ٩َمٿَمٹُمقُل  ٩َمٿَمځْمٕمٿِمٽمڅَم ڀَم  َأ٩َمالَ  ِٓم, ُأْهِديَ  َوَهَذا ٣َمټَمٻمٺُِمْؿ, ِٰم

فِ  َأٔمٿِمفِ  َٔمٿْمڈِم  ِّم  ٪َمٶَمَد  دٍ  ڀَمٸْمُس  ٩َمَقا٬م ِذي َٓ, َأمْ  ٬َمفُ  هُيَْدى َهْؾ : ٩َمٽمَٵَمرَ  َوُأٰمِّ  َٓ  ٔمٿَِمِدِه, ُُمَټم 

ٓ   ٠َمٿْمًئڅم ِٰمٽمْپَمڅم َأَ٘مُد٫ُمؿْ  َيٷُمؾُّ   َٔمٶِمًٜما ٫َمڅمنَ  إِنْ  ٣ُمٽمٹُِمِف, ٣َمَٛم  َُيْټِمٻُمفُ  ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  َيْقمَ  ٔمِفِ  َٗمڅمءَ  إِ

څم َٗمڅمءَ  َٔمٹَمَرةً  ٫َمڅمڀَمڈْم  َوإِنْ  ُر٨َمڅمٌء, ٬َمفُ  ٔمِفِ  َٗمڅمءَ  څم ِبَ څم َٗمڅمءَ  ٠َمڅمةً  ٫َمڅمڀَمڈْم  َوإِنْ  ُٙمَقاٌر, َِلَ  ِبَ

ٷْمڈُم  ٩َمٹَمْد  َٕمٿْمٶَمُر, شَٔمٻم 
 (ٔ)

.  

ٍَ ِٕٝس َأُبٛ َفَكا َُ څم َ٘مت ك َيَدُه, َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقُل  َر٩َمعَ  ُٖمؿ   :ُح  إڀِم 

  إِْٔمٴَمٿْمِف. ٣ُمٸْمَرةِ  إ٦َِم  ٬َمٽمَٽمْٵُمرُ 

ٍَ ِٕٝس َأُبٛ َقا َُ ـُ  َزْيُد  َٰمٶِمل َذ٬مَِؽ  َٟمټِمعَ  َو٪َمْد  :ُح ـَ  َٖمڅمٔمڈٍِم, ْٔم  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ِٰم

ٻُمقهُ  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  ًَ  .٩َم

 حهه تْلٔ٘ آل البٔت دتنع الصناٗ: 

 أٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٘مٺمؿ ٕمق٬مٿمڇم آل ا٬مٌٿمڈم ّم ْجع ا٬مز٫مڅمة: 

                                                           
 (.ٕٖٛٔ(, كمسلم في صحيحو )ٖٙٙٙأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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 وا٬مٲمحٿمح هق ٣مدم اْلقاز.

 : ضمح٘ اهلل تعاىل َػًِصخٝذ اإلَاّ ملا يف 
ٌَْد  ـَ  ٻمچِِم اٚمُْٴم   ٰمـ ٘مديډم ٣َم ـِ  َرٔمٿِمٶَمڇمَ  ْٔم څمِرِث, ْٔم ـُ  َرٔمٿِمٶَمڇمُ  اْٗمَتټَمعَ »: ٪َمڅمَل  احْلَ  ْٔم

څمِرِث, ٌ څمُس  احْلَ ـُ  َوا٬ْمٶَم ٌْدِ  ْٔم َٓ  اٚمُْٴم ٻمچِِم, ٣َم ـِ  َٔمٶَمْثٽمَڅم ٬َمقْ  َواهللِ,: ٩َمٹَمڅم  - ا٬ْمٷُماَلَٰم٥ْمِ  َهَذْي

 َٓ ـِ  َو٬مِٻْمٸَمٳْمؾِ  ِٓم  ٪َمڅم ٌ څمسٍ  ْٔم اَمُه, َوَٟمٻم ؿَ  ٻَمٿْمفِ ٣مَ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقلِ  إ٦َِم  - ٣َم  ٩َمٺَمٻم 

څم َرمُهَ َد٪َمڅمِت, َهِذهِ  ٣َمَٛم  ٩َمځَمٰم  َيڅم ا٬مٲم   ُيٲِمٿمچُم  ِِم څم َوَأَصڅمَٔمڅم ا٬مٽم څمُس, ُيڂَمدِّي َٰمڅم ٩َمځَمد 

ٌَٿْمٽماََم  ٪َمڅمَل  ا٬مٽم څمُس, څم ٩َم ـُ  ٣َم٤ِمُّ  َٗمڅمءَ  َذ٬مَِؽ  ِّم  مُهَ  ٩َمَذ٫َمَرا ٣َمٻَمٿْمپِماَم, ٩َمَق٪َمَػ  ١َمڅم٬مچٍِم, َأِب  ْٔم

ـُ  ٣َم٤ِمُّ  ٩َمٹَمڅمَل  ,َذ٬مَِؽ  ٬َمفُ   ٩َمڅمڀْمَتَحڅمهُ  ٔمٸَِمڅم٣ِمٍؾ, ُهقَ  َٰمڅم ٩َمَقاهللِ, َٕمٸْمٶَماَل, َٓ : ١َمڅم٬مچٍِم  َأِب  ْٔم

ـُ  َرٔمٿِمٶَمڇمُ  څمِرِث  ْٔم ٓ   َهَذا َٕمٲْمٽمَعُ  َٰمڅم َواهللِ,: ٩َمٹَمڅمَل  احْلَ  ٬َمٹَمْد  ٩َمَقاهللِ, ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم, ِٰمٽمَْؽ  ڀَمٸَمڅمَٟمڇمً  إِ

ٽمَڅمهُ  ٩َماَم  َوَٟمٻم ؿَ  ٻَمٿْمفِ ٣مَ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقلِ  ِصپْمرَ  ڀمٻِْمڈَم  ًْ : ٣َم٤ِم   ٪َمڅمَل  ٣َمٻَمٿْمَؽ, ڀَمٸِم

څم, , َواْوٴَمَجعَ  ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمٹَمڅم, َأْرِٟمٻُمقمُهَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  َصٛم   ٩َمٻَمام  : ٪َمڅمَل  ٣َم٤ِم 

ٌَٹْمٽمَڅمهُ  ا٬مٵمُّپْمرَ  َوَٟمٻم ؿَ  ْجَرِة, إ٦َِم  َٟم  ُٖمؿ   ٔمِآَذاڀمٽِمَڅم, ځَمَٙمَذ ٩مَ  َٗمڅمءَ  َ٘مت ك ٣ِمٽمَْدَهڅم, ٩َمٹُمټْمٽمَڅم احْلُ

َرانِ  َٰمڅم َأْٙمِرَٗمڅم: »٪َمڅمَل   َزْيٽمچََم  ٣ِمٽمَْد  َيْقَٰمئِذٍ  َوُهقَ  ٣َمٻَمٿْمِف, َوَدَٙمٻْمٽمَڅم َدَٙمَؾ  ُٖمؿ   شُٕمٮَمِّ

 اهللِ, َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅمَل  َأَ٘مُدڀَمڅم َٕمٺَمٻم ؿَ  ُٖمؿ   ا٬ْمٺَماَلَم, ٩َمَتَقا٫َمٻْمٽمَڅم: ٪َمڅمَل  َٗمْحٍش, ٔمٽِمڈِْم 

َرڀَمڅم ٩َمِجْئٽمَڅم ا٬مٽمِّٺَمڅمَح, َٔمٻَمٷْمٽمَڅم َو٪َمْد  ا٬مٽم څمِس, َوَأْوَصُؾ  سِ ا٬مٽم څم َأَٔمرُّ  َأڀْمڈَم   َٔمٶْمضِ  ٣َمَٛم  ٬مُِتڂَمٰمِّ

َد٪َمڅمِت, َهِذهِ  ٌُقَن, ٫َماَم  َوڀُمٲِمٿمچَم  ا٬مٽم څمُس, ُيڂَمدِّي ٫َماَم  إ٬َِمٿْمَؽ  ٩َمٽمُڂَمدِّيَ  ا٬مٲم  : ٪َمڅمَل  ُيٲِمٿم

ٺَمڈَم  ًَ ټَمُف, َأنْ  َأَرْدڀَمڅم َ٘مت ك ١َمِقياًل  ٩َم ـْ  ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ُٕمٻْمټِمعُ  َزْيٽمچَُم  ٶَمٻَمڈْم َوَٗم : ٪َمڅمَل  ڀُمٺَمٻمِّ  ِٰم

َجڅمِب  َوَراءِ  اَمُه, َٓ  َأنْ  احْلِ َد٪َمڇمَ  إِن  : »٪َمڅمَل  ُٖمؿ  : ٪َمڅمَل  ُٕمٺَمٻمِّ ٌَٷِمل َٓ  ا٬مٲم  لِ  َٕمٽمْ دٍ  ِٔ  ُُمَټم 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان مصارف الزكاة[  

 

[49] 
 

  

اَم  ټُمسِ  ٣َمَٛم  َو٫َمڅمنَ  - َُمْټِمٿَمڇمَ  ِٓم  اْد٣ُمَقا ا٬مٽم څمِس, َأْوَٟمڅمُخ  ِهلَ  إڀِم  ـَ  َوڀَمْق٩َمَؾ  - اخْلُ  ْٔم

ـِ  څمِرِث احلَْ  ٌْدِ  ْٔم  ا٬ْمٷُماَلمَ  َهَذا َأڀْمٺمِْح : »ٚمَِْحټِمٿَمڇمَ  ٩َمٹَمڅمَل  ٩َمَجڅمَءاُه,: ٪َمڅمَل  شاٚمُْٴم ٻمچِِم  ٣َم

ـِ  ٬مٻِْمٸَمٳْمؾِ  - شأْمٽمََتَؽ  ٌ څمسٍ  ْٔم ـِ  ٬مٽِمَْق٩َمؾِ  َو٪َمڅمَل  ٩َمځَمڀْمٺَمَحُف, ٣َم څمِرِث  ْٔم  َهَذا َأڀْمٺمِْح : »احْلَ

ـَ  ٣َمٽمْپُماَم  َأْصِدْق : »ٚمَِْحټِمٿَمڇمَ  َل َو٪َمڅم ٩َمځَمڀْمٺَمَحٽمِل - ِٓم  - شأْمٽمََتَؽ  ا٬ْمٷُماَلمَ  ټُمسِ  ِٰم  اخْلُ

شَو٫َمَذا ٫َمَذا,
 (ٔ)

ْهِريُّ  ٪َمڅمَل  , ْ : ا٬مزُّ فِ  َوَل ټمِّ ًَ  .ِٓم  ُي

 (: 2/488قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
څمِٟمچِم  َأْٗمرَ  ِٰمٽمْپَمڅم َوُيٶْمٴمِل څمِذِ  ,َوا٬ْمٺَمڅمٕمچِِم  ,احْلَ څمِزنِ  ,َواحْلَ  ,څم٩مِظِ َواحلَْ  ,َواخْلَ

ا٣ِمل  . َوڀَمْحِقِهؿْ  ,َوا٬مر 

پُمؿْ  ـْ  َٰمٶْمُدوُدونَ  ٩َمٺُمٻمُّ ـْ  إ٬َمٿْمپِمؿْ  َوَيْد٩َمعُ  ا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥َِم, ِٰم ڇمِ  ِٰم  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم. ا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥ِمَ  ِ٘مٲم 

څم انِ  َأْٗمرُ  ٩َمځَمٰم  څم٣ِمل ٬مٿَِمٹْمٌَِض  َوا٬ْمٺَمٿم څملِ  ا٬ْمَقز   ً ٫َمڅمةَ  ا٬م فُ  اٚمَْڅمِل: َربِّ  ٩َمٶَمَٛم  ا٬مز  ڀَم  ـْ  ِٕ  ِٰم

٫َمڅمةِ  َد٩ْمعِ  ڂْمڀَمڇمِ ٰمُ   قا .ا٬مز 
 فطٌ أَا١ْ عاٌَ, أٚ غاعٞ ايصسق١: 

ويٽمٌٷمل ٬مٻمٶمڅمٰمؾ, أو ا٬مًڅم٣مل أن يٺمقن ٰمـ إٰمٽمڅمء ٣مٛم ا٬مٲمد٪مڅمت, ٩مال 

 يتال٣مچم بڅم يټمٿمٽمًڅم, وٓ يًڅمًرا.

  نُا يف ايصخٝخني: 
ـِ  ُٰمقَٟمك ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب   : ٪َمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

 

                                                           
 (.ٕٚٓٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ٻمِؿُ  اخَلڅمِزنُ » ًْ اَم  - ُيٽمٸِْمُذ  ا٬م ِذي إَِٰم٥ُم, اٚمُ  ٫َمڅمِٰماًل  ٔمِفِ  ُأِٰمرَ  َٰمڅم - ُيٶْمٴمِل: ٪َمڅمَل  َوُرٔم 

ًرا ًٌڅم ُٰمَق٩م  ُف, ٔمِفِ  ١َمٿمِّ ًُ ٪َم٥ْمِ  َأَ٘مُد  ٔمِفِ  ٬َمفُ  ُأِٰمرَ  ا٬م ِذي إ٦َِم  ٩َمٿَمْد٩َمٶُمفُ  ڀَمٸْم شاٚمَُتٲَمدِّ
 (ٔ)

. 

 اٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ. املصطف ايطابع:

اٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ اٚمراد بؿ أهؾ ا٬متځم٬مٿمػ, واٚمراد ٰمـ إ٣مٴمڅمئپمؿ ٘متك يزداد و

 َتًٺمپمؿ ٔمڅمإلٟمالم, وٕمزداد ُمٌتپمؿ ٬مإلٟمالم, وأهؾ اإلٟمالم.

 ذنس أقطاو املؤلؿ٘ قلْبَه: 

  ٪مقم ٫مٸمڅمر. ايكػِ األٍٚ:

 وهڂمٓء يٽمٹمًټمقن إ٦م ٪مًټم٥م: 

٫مػ ٰمـ خُيٱمك ذه, وُيرٗمك ٔمٶمٴمٿمتف ٫مػ ذه ٣مـ اٚمًٻمټم٥م, وإول: 

 ذ ٨مٜمه ٰمٶمف.

 ٰمـ يرٗمك إٟمالٰمف, ٩مٿمٶمٴمك ٬متٹمقى ڀمٿمتف ّم اإلٟمالم.ا٬مثڅمن: 

 و٪مد ٫مڅمن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ يٶمٴمل ا٬مٷمٽمؿ ٔم٥م اْلٌٻم٥م.

 : يف صخٝذ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىلنُا 
ٍَ َٔ حسٜح َأٍَْؼ ضضٞ اهلل عٓ٘,  ٿْمفِ ٣َمٻمَ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  ُٟمئَِؾ  َٰمڅم» :َقا

ْٟماَلمِ  ٣َمَٛم  َوَٟمٻم ؿَ  ٓ   ٠َمٿْمًئڅم اإْلِ  َٔم٥ْمَ  ٨َمٽمَاًم  ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمهُ  َرُٗمٌؾ  ٩َمَجڅمَءهُ : ٪َمڅمَل  َأ٣ْمٴَمڅمُه, إِ

                                                           
 (.ٖٕٓٔ(, كمسلم في صحيحو )ٖٛٗٔأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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, ٌَٻَم٥ْمِ ًدا ٩َمڃمِن   َأْٟمٻمټُِمقا, ٪َمْقمِ  َيڅم: ٩َمٹَمڅمَل  ٪َمْقِٰمِف, إ٦َِم  ٩َمَرَٗمعَ  َٗم  َٓ  ٣َمٴَمڅمءً  ُيٶْمٴمِل ُُمَټم 

شا٬ْمٸَمڅم٪َمڇمَ  خَيْٱَمك
 (ٔ)

. 

دٙمؾ ّم اإلٟمالم وهق ٓ يريد إٓ ا٬مديٽمڅم, ٩مٻمام يًٻمؿ يٺمقن و٫مڅمن ا٬مرٗمؾ ي

 اإلٟمالم أ٘مچم إ٬مٿمف ٰمـ ا٬مدڀمٿمڅم وٰمڅم ٩مٿمپمڅم.

 اٚمًٻمټمقن. ايكػِ ايجاْٞ:

 وهؿ ٰمـ اٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ وهؿ أرٔمٶمڇم أڀمقاع: 

٪مقم ٰمـ ٟمڅمدات اٚمًٻمټم٥م ِلؿ ڀمٵمراء ٰمـ ا٬مٺمٸمڅمر, وٰمـ اٚمًٻمټم٥م إول: 

ٴمقا ُرٗمل إٟمالم ڀمٵمرائپمؿ, و٘مًـ ا٬مذيـ ِلؿ ڀمٿمڇم ٘مًٽمڇم ّم اإلٟمالم, ٩مڃمذا أ٣م

 ڀمٿمڅمهتؿ, ٩مٿمجقز إ٣مٴمڅمئپمؿ.

٪مقم ّم ١مرف ٔمالد اإلٟمالم, ٩مڃمذا أ٣مٴمقا د٩مٶمقا ٣مټمـ يٻمٿمپمؿ ٰمـ ا٬مثڅمن: 

 اٚمًٻمټم٥م.

٪مقم إذا أ٣مٴمقا ٗمٌقا ا٬مز٫مڅمة ِمـ ٓ يٶمٴمٿمپمڅم إٓ أن خيڅمف, ٩مٺمؾ ا٬مثڅم٬مډم: 

 هڂمٓء يٶمٴمقن ٰمـ ا٬مز٫مڅمة. 

ٶمٴمٿمتپمؿ ٪مقة إيامَّنؿ, ٪مقم ٟمڅمدات ٰمٴمڅم٣مقن ّم ٪مقٰمپمؿ, ُيرٗمك ٔما٬مرأمع: 

 وٰمٽمڅمصحتپمؿ ّم اْلپمڅمد, ُيتځم٬مٸمقن ْجٿمٶًمڅم.

 

                                                           
 (.ٕٖٕٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 ملا جا٤ يف ايبداضٟ: 
ـُ  ٰمـ ٘مديډم ٣َمټْمُرو  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقَل  َأن  : َٕمٷْمٻمچَِم ريض اهلل ٣مٽمف ْٔم

ٌٍْل  َأوْ  - ٔماَِملٍ  ُأيِتَ  َوَٟمٻم ؿَ  ټَمُف, - َٟم ًَ ًٓ  ٩َمځَم٣ْمٴَمك ٩َمٹَم ًٓ  َوَٕمَركَ  ِرَٗمڅم ٌَٻَمٷَمفُ  ,ِرَٗمڅم  َأن   ٩َم

ـَ  ٌُقا, َٕمَركَ  ا٬م ِذي څم: »٪َمڅمَل  ُٖمؿ   ٣َمٻَمٿْمِف, َأْٖمٽمَك ُٖمؿ   اهلل َ, ٩َمَحټِمَد  ٣َمَت  إِنِّ  ٩َمَقاهلل ِ  َٔمٶْمُد  َأٰم 

٣ُْمٴمِل ُٗمَؾ, َٕ ُٗمَؾ, َوَأَدعُ  ا٬مر  ـَ  إَِٓم   َأَ٘مچمُّ  َأَدعُ  َوا٬م ِذي ا٬مر  ـْ  ُأ٣ْمٴمِل, ا٬م ِذي ِٰم  َو٬َمٺمِ

ـَ  ٪ُمٻُمقِبِؿْ  ِّم  َأَرى ٚمَِڅم ًٰمڅمَأ٪ْمَقا ُأ٣ْمٴمِل  َٗمٶَمَؾ  َٰمڅم إ٦َِم  َأ٪ْمَقاًٰمڅم َوَأ٫مُِؾ  َواَِلٻَمِع, اَْلَزعِ  ِٰم

ـَ  ٪ُمٻُمقِبِؿْ  ِّم  اهلل ُ , ا٬مٷِمٽمَك ِٰم ـُ  ٣َمټْمُرو ٩مٿِمپِمؿْ  َواخَلْٜمِ  َأن   ُأِ٘مچمُّ  َٰمڅم ٩َمَقاهلل ِ" شَٕمٷْمٻمچَِم  ْٔم

"ا٬مٽم ٶَمؿِ  َُحْرَ  َوَٟمٻم ؿَ  فِ ٣َمٻَمٿمْ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقلِ  ٔمٺَِمٻمټَِمڇمِ  ِٓم 
 (ٔ)

. 

 تكدٓد اليصٔب الرٖ ٓعطٙ ميُ للنؤلؿ٘ قلْبَه مً الصناٗ: 

ُيٶمٴمك اٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٰمڅم ُيٲمؾ ِلؿ ٔمف ا٬متځم٬مٿمػ, وٕمٹمرب ٪مٻمقبؿ 

 إ٦م اإلٟمالم.

 وّم ا٬مر٪مڅمب. املصطف ارتاَؼ:

ف ٔمٶمض وٓ يدٙمؾ ّم ا٬مر٪مڅمب اٚمًجقن ا٬مذي ٪مد ٘مٺمؿ ٣مٻمٿمف ٔمڅم٬مديڇم ٫مام يٵمٽم

 ا٬مٽمڅمس.

 ْجع ر٪مٌڇم.  ٚإمنا املطاز بايطقاب:

 وهل ر٪مٌڇم ا٬مٶمٌد ا٬مذي ُيتڅمج إ٦م ا٬متحرير, وُيتڅمج إ٦م ا٬مٶمتؼ.

 

                                                           
 (.ٖٕٜفي صحيحو ) البخارمأخرجو  (ٔ)
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 العبٔد:  أىْاعذنس 

 ا٬مٶمٌد اخلڅم٬مص, ويًټمك ٔمڅم٬مٶمٌد ا٬مٹمٽمق.  األٍٚ:

 وهق ا٬مذي ٰمڅم يزال ٙمڅم٬مٲًمڅم ّم ا٬مٶمٌقديڇم.

 اٚمٺمڅمٕمچم.  ايجاْٞ:

 اٚمڅمل ٰمـ أٗمؾ أن يٶمتٹمف.وهق ا٬مذي ٪مد ٫مڅمٕمچم ٟمٿمده ٣مٛم ٰمٹمداٍر ٰمـ 

 اٚمٌٶمض. ايجايح:

وهق ا٬مذي ٪مد ٫مڅمٕمچم ٟمٿمده ٣مٛم ٰمٹمدار ٰمـ اٚمڅمل, و٬مٺمٽمف ٪مد د٩مع ٔمٶمٳمف, 

 ؤمٹمل ٣مٻمٿمف ا٬مٌٶمض.

 ٩مٺمؾ هڂمٓء يدٙمٻمقن ّم ا٬مر٪مڅمب.

ٌَڇمَ  ا٪ْمَتَحؿَ  ٩َماَل }يٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٌَڇمُ  َٰمڅم َأْدَراكَ  َوَٰمڅم  ا٬ْمٶَمٹَم  ٩َمؽُّ   ا٬ْمٶَمٹَم

ٌَڇمٍ   .{َر٪َم

 الرًٓ ٓدخلٌْ يف السقاب:  ذنس األىْاع

 وا٬مر٪مڅمب هٽمڅم اٚمراد بؿ ٖمالٖمڇم أڀمقاع: 

 اٚمٺمڅمٕمچم اٚمًٻمؿ ا٬مذي ا٠مٞمى ڀمٸمًف ٰمـ ٟمٿمده ٔمديـ ٰمڂمٗمؾ. ايٓٛع األٍٚ:

 إٟمٜم اٚمًٻمؿ ا٬مذي و٪مع ّم ٪مٌٳمڇم ا٬مٺمٸمڅمر واٚم٧م٫م٥م. ايٓٛع ايجاْٞ:

 يف صخٝذ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل:نُا 
  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  ٣َمٽمُْف, اهلل ُ يِضَ رَ  ُٰمقَٟمك ٰمـ ٘مديډم َأِب 
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قا: »َوَٟمٻم ؿَ  , ٩ُمٺمُّ       َو٣ُمقُدوا اَْلڅمئَِع, َوَأ١ْمٶِمټُمقا إَِٟمَٜم,: َيٶْمٽمِل ا٬مٶَمڅمِنَ

شاٚمَِريَض 
 (ٔ)

. 

 اٚمټمٻمقك اٚمًٻمؿ ا٬مذي دٙمؾ ّم ا٬مرق. ايٓٛع ايجايح:

٪َمڅمِب  َوِّم }اهلل ٣مز وٗمؾ: ٩مٺمؾ هڂمٓء يدٙمٻمقن ّم ٣مټمقم ٪مقل   .{ا٬مرِّ

 وهذا ٣مٛم ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل:  ملا
اءِ  ـِ  ٰمـ ٘مديډم ا٬ْمَٝمَ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  إ٦َِم  َأ٣ْمَراِب   َٗمڅمءَ : ريض اهلل ٣مٽمف ٪َمڅمَل  ٣َمڅمِزٍب  ْٔم

ټْمٽمِل ,اهللِ َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ ٽم ڇَم, ُيْدِٙمٻُمٽمِل ٣َمټَماًل  ٣َمٻمِّ ـْ » :٩َمٹَمڅمَل  اْْلَ  ٬َمئِ

َت  ٫ُمٽمڈَْم  ٌَڇَم, َأ٪ْمٮَمْ ٴْم ځَم٬َمڇَم, َأ٣ْمَرْوڈَم  ٬َمٹَمْد  اخْلُ ًْ ټَمڇَم, َأ٣ْمتِِؼ  اٚمَْ ًَ ٌَڇمَ  َو٩ُمؽ   ا٬مٽم  ٪َم . " ا٬مر 

َتڅم اهللِ, َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅمَل  ًَ , ": ٪َمڅمَل  ٔمَِقاِ٘مَدٍة؟ َأَو٬َمٿْم ټَمڇمِ ا٬م ٣ِمْتَؼ  إِن   َٓ ًَ دَ  َأنْ  ٽم   َٕمٸَمر 

ٌَڇمِ  َو٩َمؽ   ٔمٶِِمْتٹِمپَمڅم, ٪َم  ِذي ٣َمَٛم  َوا٬ْمٸَمْلءُ  ا٬ْمَق٫ُمقُف, َواٚمْٽِمَْحڇمُ  ٣ِمْتٹِمپَمڅم, ِّم  ُٕمٶِم٥مَ  َأنْ  ا٬مر 

ِ٘مؿِ  ْ  ٩َمڃمِنْ  ا٬مٵم څمِلِ, ا٬مر  څمئَِع, ٩َمځَم١ْمٶِمؿِ  َذ٬مَِؽ, ُٕمٴمِْؼ  َل  َوْأُٰمرْ  ا٬مٵم ټْمآَن, َواْٟمِؼ  اْْلَ

ـِ  فَ َواڀمْ  ٔمڅِمٚمَْٶْمُروِف, ْ  ٩َمڃمِنْ  اٚمُْٽمْٺَمِر, ٣َم څمڀَمَؽ  ٩َمٺُمػ   َذ٬مَِؽ, ُٕمٴمِْؼ  َل ًَ
ٓ   ٬مِ ـَ  إِ          ِٰم

ْٜمِ  شاخْلَ
 (ٕ)

. 

 

                                                           
 (.ٗٚٔ٘في صحيحو ) البخارمأخرجو  (ٔ)

, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى (ٚٗٙٛٔ) مسندهفي  أحمدأخرجو  (ٕ)
 (. ٕٖٔبرقم )



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ن مصارف الزكاة[]بيا  

 

[55] 
 

  

 (: 6/477قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
ٌُقِت  ِّم  ِٙماَل٩ًمڅم ا٬ْمٶِمٻْمؿِ  َأْهؾِ  َٔم٥ْمَ  ڀَمٶْمٻَمؿُ  َٓ  ٪َمڅمِب, َٟمپْمؿِ  ُٖم َٓ  ا٬مرِّ َتٻمُِػ  َو  ْذَهچُم اٚمَْ  خَيْ

ـْ  اٚمُْٺَمڅمَٕم٥ٌِمَ  َأن   ِّم  ٪َمڅمِب  ِٰم ُف  جَيُقزُ  ا٬مرِّ ٫َمڅمةِ  َسْ  .إ٬َمٿْمپِمؿْ  ا٬مز 

ټْمپُمقرِ  ٪َمْقُل  َوُهقَ   . اْْلُ

اَم : ٩َمٹَمڅمَل  َٰمڅم٬مٌِؽ, َوَٙمڅم٬َمٸَمپُمؿْ  ُف  إڀم  ٪َمڅمِب  َٟمپْمؿُ  ُيٮْمَ َٓ  ا٬ْمٶَمٌٿِمِد, إ٣ْمَتڅمِق  ِّم  ا٬مرِّ  َو

ٌُٽمِل  . چٌم ُٰمٺَمڅمٕمَ  ِٰمٽمْپَمڅم ُيٶَمڅمنَ  َأنْ  ُيٶْمِج

َيڇِم: ٢َمڅمِهرَ  َأْيٳًمڅم َوَٙمڅم٬َمَػ  ْٔ َن   ا
ـْ  اٚمُْٺَمڅمَٕمچَم  ِٕ ٪َمڅمِب, ِٰم فُ  ا٬مرِّ ڀَم  ٌٌْد, ِٕ ٸْمظُ  ٣َم  َوا٬مٻم 

 . ٣ُمټُمقِٰمفِ  ِّم  ٩َمٿَمْدُٙمُؾ  ٣َمڅمٌم,

ٌَڈَم  إَذا فُ  َهَذا, َٖم َتڅمُج  َٰمڅم َْجٿِمعُ  اٚمُْٺَمڅمَٕمچِم  إ٦َم  ُيْد٩َمعُ  ٩َمڃمڀِم  ْ  نْ ٩َمڃمِ  ٫مَِتڅمَٔمتِِف, ٬مَِق٩َمڅمءِ  إ٬َمٿْمفِ  َُيْ  َل

ـْ  ٌء, َٰمٶَمفُ  َيٺُم  . َْجٿِمٶُمپَمڅم إ٬َمٿْمفِ  ُيْد٩َمعَ  َأنْ  َٗمڅمزَ  َرْ

ٌء, َٰمٶَمفُ  ٫َمڅمنَ  َوإِنْ  َن   ٔمِِف: َيَتَخٻم ُص  َٰمڅم ٬َمفُ  ََت ؿَ  َرْ
ٓ   َٕمٽمَْد٩مِعُ  َٓ  َ٘مڅمَٗمَتفُ  ِٕ  . ٔمَِذ٬مَِؽ  إ

 َٓ ـْ  إ٦َم  ُيْد٩َمعُ  َو ٌء: ٫مَِتڅمَٔمتِفِ  َو٩َمڅمءُ  َٰمٶَمفُ  َٰم فُ  َرْ ڀَم  ـٍ ٰمُ  ِٕ َتٷْم  . ا٬ْمٺمَِتڅمَٔمڇمِ  َو٩َمڅمءِ  ِّم  ٣َمٽمْفُ  ًْ

َٓ : ٪ِمٿمَؾ  ٌء: ا٬ْمٸَمٹْمرِ  ٔمُِحٺْمؿِ  إ٬َمٿْمفِ  ُيْد٩َمعُ  َو فُ  َرْ ڀَم  ٌٌْد  ِٕ  . ٣َم

ٌَْؾ  ٫مَِتڅمَٔمتِفِ  ِّم  إ٬َمٿْمفِ  ُيْد٩َمعَ  َأنْ  َوجَيُقزُ  َٓ  ا٬مٽم ْجؿُ  َُيِؾ   ٬مَِئال   ا٬مٽم ْجِؿ: ُ٘مٻُمقلِ  ٪َم ءَ  َو  َرْ

َخ  َٰمٶَمُف, ًِ  .ٺمَِتڅمَٔمڇمُ ا٬مْ  ٩َمَتٽمٸَْم

 َٓ ٌء: ٫َمڅم٩مِرٍ  ُٰمٺَمڅمَٕمچٍم  إ٦َم  ُيْد٩َمعُ  َو فُ  َرْ ڀَم  ـْ  ٬َمٿْمَس  ِٕ ٫َمڅمةِ  َٰمٲَمڅمِرِف  ِٰم  . ا٬مز 

 َٓ ٌَُؾ  َو فُ  اٚمُْٺَمڅمَٕمچِم  ٪َمْقُل  ُيٹْم ٓ   ُٰمٺَمڅمَٕمچٌم  إڀم  ٌَٿمِّٽمَڇٍم: إ َن   ٔمِ
َْصَؾ  ِٕ ْٕ  ٩َمڃمِنْ  ٣َمَدُٰمپَمڅم, ا

٪َمفُ  ٿمُِّد, َصد   ً   َوْٗمپَمڅمِن: ٩َمٸِمٿمفِ  ا٬م
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څم:َأَ٘م  ٌَُؾ: ُدمُهَ َن   ُيٹْم
ؼ   ِٕ ٌْدِ  ِّم  احْلَ ٿمِِّدِه, ا٬ْمٶَم ًَ

فِ  ٔمڅِمڀْمتٹَِمڅملِ  َأ٪َمر   ٩َمڃمَِذا ٬مِ  . ٪ُمٌَِؾ  ٣َمٽمْفُ  َ٘مٹمِّ

ٌَُؾ: َٓ  َوا٬مث څمِن: فُ  ُيٹْم ڀَم  فُ  ِّم  ُٰمت پَمؿٌ  ِٕ  ىػا .اٚمَْڅمَل  ٔمِفِ  ٬مٿَِمځْمُٙمَذ  ُيَقا١مُِئفُ  َأڀم 
  ٣مټمقم أيڇم.و٪مقل اْلټمپمقر هق ا٬مٲمحٿمح, ٩مڅمٚمٺمڅمٕمچم داٙمؾ ّم

 (: 3/332قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
ٻَمُػ  اْٙمَتٻَمَػ  َو٪َمدِ   ً ٜمِ  ِّم  ا٬م ًِ ٪َمڅمِب  َوِّم } :َٕمٶَمڅم٦َم  ٪َمْق٬مِفِ  َٕمٸْم   .{ا٬مرِّ

اءُ  اٚمَُْرادُ  ٩َمٹِمٿمَؾ: ٌَڇمِ  ِذَ ٪َم   .٬مُِتٶْمَتَؼ  ا٬مر 

ـْ  ا٬ْمٹَمڅمِٟمؿِ  ٔمـ ِرَواَيڇم َوُهقَ  ٌَٿْمدٍ  َأِب  رُ َواْٙمتٿَِمڅم ,َٰمڅم٬مٍِؽ  ٣َم  َو٪َمقل ,َٖمْقر َوَأِب  ,٣ُم

ٌَُخڅمِريّ  َٰمڅمل َوإ٬َِمٿْمفِ  ,إِْٟمَحڅمق   .اٚمُْٽمِْذرِ  ٔمـاو ,ا٬م

ٍَ ِٕٝس: َأُبٛ ََٚقا ٌ څمسٍ  ٔمـ ٪َمقل ٩مٿِمفِ  َٗمڅمءَ  َٰمڅم َأ٣ْمَٛم  ُعَب ٌَڅمعِ  َأْو٦َم  َوُهقَ  ٣َم ٕمِّ
ِٓ  َوَأ٣ْمٻَمؿُ  ٔمڅِم

  .ٔمڅِم٬مت ځْمِويؾِ 

ـْ  َوْهچٍم  ٔمـ َوَرَوى څَمأَ  َٰمڅم٬مٍِؽ: ٣َم څم٩مٶِِملِّ  ٪َمْقُل  َوُهقَ  ,اٚمُْٺَمڅمَٕمچِم  ِّم  َّن   ,ا٬مٱم 

ٿْمډِم  َحفُ  ,ا٬ْمٶِمٻْمؿِ  َأْهؾِ  َوَأ٫ْمَثرِ  ,َوا٬ْمٺُمق٩مٿِم٥ِّمَ  ,َوا٬مٻم  يُّ  َوَرٗم    .ا٬مٴم َٝمِ

٪َمڅمِب  َٟمپْمؿَ  َأن   َٖمڅم٬مډٌِم: ٪َمْقٌل  َو٩مٿِمفِ  ٶَمُؾ  ا٬مرِّ  ُٰمٺَمڅمَٕمچٍم  ٬مٺُِمؾِّ  ڀَمٲِمٌػ  ڀمٲِْمٸَم٥ْمِ  جُيْ

٣ِمل ْٟماَلم َيد  ي ڀمٲمػوَ  اإْلِ ـ  ِر٪َمڅمب َبڅم َيٱْمَٞمِ  َأِب  ٔمـ أٙمرٗمف َوَصڅممَ  صٛم ِِم

ٌَٿْمدٍ  َوَأُٔمق َ٘مڅمٕمِؿٍ  َْٰمَقالِ  ِّم  ٣ُم ْٕ ـِ  َصِحٿمٍح  ٔمڃِمِْٟمٽمَڅمدٍ  ا ْهِريِّ  ٣َم فُ  ا٬مزُّ  ٬مٶُِمټَمرَ  َذ٬مَِؽ  ٫َمَتچَم  َأڀم 

ـِ  ٌْدِ  ْٔم   .ا٬ْمٶَمِزيزِ  ٣َم
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لِ  َواْ٘مَتڊم   څَم ٬مأِْلَو  ڈْم  ٬َمقِ  ٔمځَِمَّن  فُ  ا٬ْمٷَمڅمِرِٰم٥مَ  ُ٘مٺْمؿِ  ِّم  ٬َمَدَٙمَؾ  څمَٕمچِم ٔمڅِمٚمُْٺمَ  اْٙمَتٲم  ڀَم  ِٕ 

اءَ  َؤمځَِمن   ,٨َمڅمِرمٌ  ٪ِمٿمِؼ  ِذَ ـْ  َأْو٦َم  ٬مٿُِمٶْمَتَؼ  ا٬مر  فُ  :اٚمُْٺَمڅمَٕمچِم  إ٣َِمڅمڀَمڇمِ  ِٰم ڀَم  َٓ  ُيٶَمڅمنُ  ٪َمْد  ِٕ  َو

َن   ,ُيٶْمَتُؼ 
ِٕ ٌٌْد  اٚمُْٺَمڅمَٕمچَم  َو ٫َمڅمةُ  ِدْرَهؿٌ  ٣َمٻَمٿْمفِ  َٔمٹِملَ  َٰمڅم ٣َم ٌْدِ  ُف ُٕمٮْمَ  َٓ  َوا٬مز    .٬مٻِْمٶَم

َن  
ِٕ اءَ  َو َ ُ  ا٬م٧مِّ َن   ,ا٬ْمٺمَِتڅمَٔمڇمِ  ٔمِِخاَلِف  َو٪ْمڈٍم  ٫ُمؾِّ  ِّم  َيَتٿَمن 

ِٕ َءهُ  َو َٓ  َيْرِٗمعُ  َو

ٿمِّدِ   ً ءُ  ,اٚمَْڅمَل  ٩َمٿَمځْمُٙمُذ  ٬مٻِم َٓ زُ  ٣ِمْتٹَمفُ  ٩َمڃمِن   .َذ٬مَِؽ  ٔمِِخاَلِف  َوا٬ْمَق ُؤهُ  َوَيٲِمٜمُ  َيَتٽمَج  َٓ  َو

ٻمټِِم٥مَ  ًْ َِٙمٜمُ  اَوَهَذ  ,٬مٻِْمټُم ْٕ   .َذ٬مَِؽ  ِّم  َٰمڅم٬مٍِؽ  ١َمِريٹَمڇمِ  ٣َمَٛم  ا

ُد  َو٪َمڅمَل  ُؤهُ  َيِردُ  َوإِْٟمَحڅمُق: َأَْحَ َٓ اءِ  ِّم  َو ٪َمڅمِب  ِذَ   .َأْيٳًمڅم ٬مٻِْمٶِمْتِؼ  ا٬مرِّ

ـْ  ءُ  َٰمڅم٬مٍِؽ  َو٣َم َٓ ٺًمڅم ٬مٻِْمټُمٶْمتِِؼ  ا٬ْمَق ًُّ َ ٌَٿْمُد  َو٪َمڅمَل  ٔمڅِم٬ْمٶُمټُمقمِ  ََت يُّ  اهلل ِ ٣ُم ٶَمُؾ  ا٬ْمٶَمٽمَْٝمِ  جُيْ

 ىػا .اٚمَْڅملِ  َٔمٿْمڈِم  ِّم 
و٣متؼ ا٬مر٪مٌڇم ٰمع أڀمف ٰمـ ا٬مقاٗمٌڅمت إذا ٫مڅمن ا٬مرٗمؾ ٬مديف ز٫مڅمة, وّم ٫مٸمڅمرة 

 إيامن, ٩مٹمد ٗمٶمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ أٗمره ٣مٵمٿماًم.

 نُا يف ايصخٝخني: 
ـِ  ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب  ِلِّ  ٣َم : ٪َمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽمٌ 

ـْ » ٌَڇمً  َأ٣ْمَتَؼ  َٰم ٻمټَِمڇمً  َر٪َم ًْ  ٣ُمٳْمقٍ  ٔمٺُِمؾِّ  اهلل ُ َأ٣ْمَتَؼ  ,شٰمڂمٰمٽمڇم»وّم روايڇم ٰمًٻمؿ:  -ُٰم

ـَ  ٣ُمٳْمًقا ِٰمٽمْفُ  شٔمٸَِمْرِٗمفِ  ٩َمْرَٗمفُ  َ٘مت ك ا٬مٽم څمِر, ِٰم
 (ٔ)

. 

 

 

                                                           
 (.ٜٓ٘ٔ(, كمسلم في صحيحو )٘ٔٚٙأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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 تعٔني املكداز اليت ٓعطاِ صاحب السقاب مً الصناٗ: 

 ُيٶمٴمك اٚمٺمڅمٕمچم ْجٿمع ٰمڅم ُيتڅمج إ٬مٿمف ٰمـ اٚمڅمء ٬مق٩مڅمء ٫متڅمٔمتف. 

 ُيٶمٴمك ٬مٻمٸمٹمٜم ا٬مر٪مٿمؼ ٰمڅم ُيٶمتؼ ٔمف.و٫مذ٬مؽ 

 و٫مذ٬مؽ يٶمٴمك ٬مألٟمٜم اٚمًٻمؿ ٰمڅم ُيٸمؽ ٔمف أهه.

 ا٬مٷمڅمرٰم٥م. املصطف ايػازؽ:

ٰمـ ا٬مٷُمْرم, وهق ٰمـ حلٹمف ا٬مديـ: إٰمڅم حلام٬مڇم, وإٰمڅم إلڀمٸمڅمق ٣مٛم  ايػاضّ:

 أهؾ, و٘مڅمٗمٿمڅمٍت, وهؿ أڀمقاع: 

 ٨مڅمرم إلصالح ذات ا٬م٥ٌم. األٍٚ:

 ٨مڅمرم ٬مٽمٸمًف ّم اٚمٌڅمح. ايجاْٞ:

 ٨مڅمرم ٬مٽمٸمًف ّم احلرام. جايح:اي

أن هڂمٓء إڀمقاع ٫مٻمپمؿ جيقز أن ُيٶمٴمك ِلؿ ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٬مٹمٳمڅمء  ٚايصخٝذ:

ديقَّنؿ, إٓ أن ا٬مٷمڅمرم ّم احلرام إذا ٫مڅمن ٟمٿمًتخدم اٚمڅمل ّم ذ٬مؽ احلرام ٩مال 

 جيقز أن يٶمڅمن ٣مٛم ا٬مٌڅم١مؾ, و٣مٛم اإلٖمؿ وا٬مٶمدوان.

 : ملا يف صخٝذ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل
ـِ  ٘مديډم ٪َمٌٿِمٲَمڇمَ ٰمـ  اَلِٓمِّ  ُِمَڅمِرٍق  ْٔم

ٻْمڈُم : ٪َمڅمَل  ,ريض اهلل ٣مٽمف اِْلِ ټم  څم٬َمڇًم, حَتَ  ََحَ

 َٕمځْمٕمٿَِمٽمَڅم َ٘مت ك َأ٪ِمؿْ : ٩َمٹَمڅمَل  ٩مٿِمپَمڅم, َأْٟمځَم٬ُمفُ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   اهللِ َرُٟمقَل  ٩َمځَمَٕمٿْمڈُم 

َد٪َمڇُم, څم, ٬َمَؽ  ٩َمٽمَځْمُٰمرَ  ا٬مٲم  ځَم٬َمڇمَ  إِن   ٪َمٌٿِمٲَمڇمُ  َيڅم: »٪َمڅمَل  ُٖمؿ  : ٪َمڅمَل  ِبَ ًْ ٓ   حَتِؾُّ  َٓ  اٚمَْ ََ٘مدِ  إِ ِٕ 

َؾ  َرُٗمؾ :َٖماَلَٖمڇمٍ  ټم  څم٬َمڇًم, حَتَ ځَم٬َمڇمُ  ٬َمفُ  ٩َمَحٻم ڈْم  ََحَ ًْ ُؽ, ُٖمؿ   ُيٲِمٿمٌَپَمڅم, َ٘مت ك اٚمَْ ًِ  َوَرُٗمٌؾ  ُيټْم
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ځَم٬َمڇمُ  ٬َمفُ  ٩َمَحٻم ڈْم  َٰمڅم٬َمُف, اْٗمَتڅمَ٘مڈْم  َٗمڅمئَِحڇمٌ  َأَصڅمَٔمْتفُ  ًْ ـْ  ٪ِمَقاًٰمڅم چَم ُيٲِمٿم َ٘مت ك اٚمَْ  ٣َمٿْمشٍ  ِٰم

ـْ  ِٟمَداًدا ٪َمڅمَل  َأوْ  - ـْ  َٖماَلَٖمڇمٌ  َيٹُمقمَ  َ٘مت ك ٩َمڅم٪َمڇمٌ  َأَصڅمَٔمْتفُ  َوَرُٗمٌؾ  - ٣َمٿْمشٍ  ِٰم  َذِوي ِٰم

َجڅم ـْ  احْلِ ڈْم  ٩َمڅم٪َمڇٌم, ٩ُماَلڀًمڅم َأَصڅمَٔمڈْم  ٬َمٹَمْد : ٪َمْقِٰمفِ  ِٰم ځَم٬َمڇمُ  ٬َمفُ  ٩َمَحٻم  ًْ  ٪ِمَقاًٰمڅم ُيٲِمٿمچَم  َ٘مت ك اْٚمَ

ـْ  ـْ  ِٟمَداًدا ٪َمڅمَل  َأوْ  - ٣َمٿْمشٍ  ِٰم ـ   ٩َماَم  - ٣َمٿْمشٍ  ِٰم ـَ  ِٟمَقاُه ځَم٬َمڇمِ  ِٰم ًْ  ُٟمْحًتڅم ٪َمٌٿِمٲَمڇمُ  َيڅم اٚمَْ

ٌُپَمڅم َيځْم٫ُمٻُمپَمڅم " ُٟمْحًتڅم َصڅمِ٘م
 (ٔ)

. 

 تعٝني املكساض ايصٟ ُٜعطاٙ ايػاضّ َٔ ايعنا٠: 
ڀمٲمٿمچم ا٬مٷمڅمرم ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٔمٹمدر ٰمڅم ُيتڅمج إ٬مٿمف ٰمـ اٚمڅمل, ٩مڃمن ٫مڅمن ٨مرٰمف 

ريڅمل, ٫مڅمن ٨مرٰمف َخًامئڇم أ٬مػ ريڅمل يٶمٴمك ٰمـ  ٰمٻمٿمقن ريڅمل ُيٶمٴمك ٰمٻمٿمقن

 ا٬مز٫مڅمة َخًامئڇم أ٬مػ ريڅمل.

و٬مٿمس اٚمراد أڀمف ُيٶمٴمك ٰمڅم ُيٶمٴمڅمه ا٬مٸمٹمٜم, ا٬مٸمٹمٜم يٶمٴمك ٘مؼ ٣مڅمم, ٰمـ 

اٚمٴمٶمؿ, واٚم٧مب, واٚمٻمٌس, وإجيڅمر ا٬مٌٿمڈم, وا٬مٶمالج, و٨مٜم ذ٬مؽ ِمڅم ُيتڅمج 

 إ٬مٿمف.

 ا٬مٷمرم ٩مٹمط.وأٰمڅم ا٬مٷمڅمرم ٩مال ُيٶمٴمك ٰمـ اٚمڅمل إٓ ٰمٹمدار ٰمڅم ير٩مع ٣مٽمف 

 .ّم ٟمٌٿمؾ اهلل املصطف ايػابع:

ٌِ َٚٔفٞ}املطاز َٔ قٛي٘ تعاىل:  ٘ٔ َغٔبٝ  :د60: ايتٛب١ر {ايَّ
 {اهلل ِ  َٟمٌٿِمؾِ  َوِّم }اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم اٚمراد ٰمـ ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ: 

 . [60: ا٬متقٔمڇم]

                                                           
 (.ٗٗٓٔأخرجو مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 ٕن ٫مٻمټمڇم ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٫مٻمټمڇم واٟمٶمڇم, ٩مٿمدٙمؾ ٩مٿمپمڅم ْجٿمع أ٣مامل ا٬مٝم. 

اخلروج ٬مٹمتڅمل أ٣مداء اهلل ٣مز وٗمؾ ٰمـ  بٗا عٓس اإلطالم:ٚاملطاز 

 ا٬مٺمڅم٩مريـ, واٚم٧م٫م٥م, و٨مٜمهؿ, و٫مذ٬مؽ اخلروج ٬مٹمتڅمل ا٬مٌٷمڅمة. 

  ؟ٌٖ طًب ايعًِ ٜسخٌ يف غبٌٝ اهلل عع ٚجٌ
و٪مد ٕمقٟمع ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٩مځمدٙمؾ ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ ٫مؾ ٰمڅم يتٶمٻمؼ 

 ٔمڅم٬مٶمٻمؿ وڀمحقه.

 هلل ٣مز وٗمؾ.و٩مٶماًل ٩مٴمٻمچم ا٬مٶمٻمؿ يٶمتٝم ّم ٟمٌٿمؾ ا

 ٩مال ٔمځمس أن يٶمڅمن ١مالب ا٬مٶمٻمؿ ويد٩مع إ٬مٿمپمؿ ٰمـ ٔمٿمڈم ٰمڅمل اٚمًٻمټم٥م.

ُٓ  عطاِ مً ناٌ يف ضبٔل اهلل مً الصناٗ: تعٔني املكداز الرٖ 

ُيٶمٴمك ٰمـ ٫مڅمن ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٰمٹمدار ٰمڅم يٱمٞمي ٔمف 

٣مٻمٿمف  ا٬مًالح, واٚمر٫مقب, وا٬مٶمالج, وا٬مٽمٸمٹمڇم ا٬مٺمڅم٩مٿمڇم ٬مف وٚمـ يٶمقِلؿ ِمـ جيچم

 ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ.

 ٩مٻمٿمس ِلڅم ٰمٹمدار ُمدد, وإڀمام ٣مٛم ٪مدر احلڅمٗمڇم.

 (: 6/484قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
٫َمڅمةَ  اَم  ا٬مز  ُف  إڀم  : َأَ٘مدِ  إ٦َم  ُٕمٮْمَ   َرُٗمٻَم٥ْمِ

څم٫م٥ِمِ  ,٫َمڅم٬ْمٸُمٹَمَراءِ  إ٬َمٿْمپَمڅم: ُُمَْتڅمٍج  ًَ ٪َمڅمِب  َوِّم  ,َواٚمَْ  ٬مٹَِمٳَمڅمءِ  ٥مَ َوا٬ْمٷَمڅمِرٰمِ  ,ا٬مرِّ

  ُدُيقَِّنِْؿ.
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ـْ  َأوْ  َتڅمُج  َٰم ٻمټُِمقَن: إ٬َمٿْمفِ  َُيْ ًْ ْصاَلِح  َوا٬ْمٷَمڅمِرمِ  َواٚمُْڂَم٬م ِػ  َوا٬ْمٷَمڅمِزي ٫َمڅم٬ْمٶَمڅمِٰمؾِ  اٚمُْ  إِلِ

٥ٌَْمِ  َذاِت   ىػا. ا٬ْم
 ٌٖ اذتج ملٔ مل حيج ٜسخٌ يف َصطف غبٌٝ اهلل: 

 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم هذه اٚمًځم٬مڇم إ٦م ٪مق٬م٥م: 

وُيٶمٴمك أيٳًمڅم ّم احلڊم وهق ٰمـ ٟمٌٿمؾ اخلر٪مل رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: ٪مڅمل  األٍٚ:

 اهلل ٣مز وٗمؾ.

ويروى هذا ٣مـ أمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل  قاٍ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل:

 ."احلڊم ّم ٟمٌٿمؾ اهلل"٣مٽمپمام, وأمـ ٣مټمر ريض اهلل ٣مٽمپمام: 

 وهق ٪مقل إٟمحڅمق.

٪مڅمل ٰمڅم٬مؽ,  روايڇم ٣مـ أَحد أڀمف ٓ يٮمف ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ّم احلڊم, ؤمف ايجاْٞ:

 وا٬مٻمٿمډم, وأب ٘مٽمٿمٸمڇم, وا٬مثقري, وا٬مٱمڅم٩مٶمل, وأٔمق ٖمقر, وأمـ اٚمٽمذر.

 وهذا هق إصح.يف املػين: قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل 

 َّٕنؿ ٪مٮموا ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم اْلپمڅمد ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ.

راد ٔمف ٣مٽمد اإل١مالق , ٩مڅمٚم{اهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  َوِّم } واٟمتد٬مقا ٔمٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:

 اْلپمڅمد.

 واٟمتدل أصحڅمب ا٬مٹمقل إول ٔمځم٘مڅمديډم وآٖمڅمر.
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 َٚٓٗا َا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل:
څم َٰمٶْمٹَمؾٍ  َأُٔمق ٫َمڅمنَ  ٰمـ ٘مديډم ُأمِّ َٰمٶْمٹَمٍؾ ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅم٬َمڈْم:  َٰمعَ  َ٘مڅمٗمًّ

 ٣َم٤َم   َأن   ٣َمٻمټِْمڈَم  ٪َمْد : َٰمٶْمٹَمؾٍ  ُأمُّ  ٪َمڅم٬َمڈْم  َم,٪َمدِ  ٩َمٻَمام   َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقلِ 

ڇمً  ڇمً  ٣َم٤َم   إِن   اهلل ِ, َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  ٣َمٻَمٿْمِف, َدَٙماَل  َ٘مت ك َيټْمٱِمٿَمڅمنِ  ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمٹَمڅم َ٘مج   َ٘مج 

َِب  َوإِن    ٩َمٹَمڅمَل  اهلل ِ, َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  َٗمٶَمٻْمُتفُ  َصَد٪َمڈْم,: َٰمٶْمٹَمؾٍ  َأُٔمق ٪َمڅمَل  َٔمٺْمًرا, َٰمٶْمٹَمؾٍ  ِٕ

فُ  ٣َمٻَمٿْمِف, ٩َمٻْمَتُحڊم   َأ٣ْمٴمپَِمڅم: »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل   شاهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  ٩َمڃمڀِم 

ٌَٺْمَر, ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمَهڅم ُت  ٪َمْد  اْٰمَرَأةٌ  إِنِّ  اهلل ِ, َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  ا٬ْم ـْ  ٩َمپَمْؾ  َوَٟمٹِمټْمڈُم  ٫َمِٝمْ  ِٰم

ـْ  ٣َمٽمِّل جُيِْزئُ  ٣َمټَمؾٍ  تِل, ِٰم ِزئُ  َرَٰمٳَمڅمنَ  ِّم  ٣ُمټْمَرةٌ : »٪َمڅمَل  َ٘مج  ڇمً  جُتْ شَ٘مج 
 (ٔ)

. 

 أمـ ا٬مًٌٿمؾ. املصسف الجامً:

 ٕڀمف ٟمڅمئر ّم ا٬مٴمريؼ, وهق ا٬مًٌٿمؾ. ٚمسٞ بابٔ ايػبٌٝ:

و٪مد يًټمك اإلڀمًڅمن ٔم٭مء إذا ٕمٶمٻمؼ ٔمف, ٩مټمـ ٫مڅمن ٰمتٶمٻمؼ ٔمڅمِلقاء وڀمحق 

 ذ٬مؽ ٟمټمل ٔمڅمٔمـ اِلقى.

 ٽمف, وإن ٫مڅمن ٰمتٶمٻمٹًمڅم ٔمڅم٬مًٸمر ٟمټمل ٔمڅمٔمـ ا٬مًٌٿمؾ أيٳًمڅم.وٰمـ ٫مڅمن ٰمتٶمٻمٹًمڅم ٔمڅمٔم

                                                           
, كىو في صحيح اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (ٜٛٛٔ) سننوفي  أبو داكدأخرجو  (ٔ)

 .حجتي من...  امرأة إني: المرأة قوؿ دكف صحيح؛ حديث(, كقاؿ فيو: ٖ٘ٚٔأبي داكد األـ )
 إبراىيم في ضعف على مسلم؛ رجاؿ قاتث رجالو إسناد,...خزيمة كابن كالذىبي الحاكم كصححو

 من إسقاطو صحيح بإسناد جاء كقد .مجهوؿ فهو ُيَسمَّ, لم فإنو مركاف؛ رسوؿ غير مهاجر؛ بن
 اهلل شاء إف سأذكره كما منها, بسماعو تصريحو مع معقل, كأـ الرحمن عبد بن بكر أبي بين

 .(ٖ٘ٚ/ٙ) أحمد أخرجو كالحديث .تعالى
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 ٩مپمذا يٶمٴمك ٰمڅم يقصٻمف إ٦م ٰمٴمٻمقٔمف, وإ٦م ٔمٻمده.

 ؾتلدص مما تكدو ما ٓأتٕ: 

 ٫مؾ صٽمػ ٰمـ أصٽمڅمف ا٬مز٫مڅمة يد٩مع إ٬مٿمف ٰمڅم ٕمٽمد٩مع ٔمف ٘مڅمٗمتف.  األٍٚ:

 يٶمٴمك ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمام ٰمڅم يٹمض ٔمف ديٽمف وإن ٫مثر. فايػاضّ ٚاملهاتب:

 ٰمڅم يقصٻمف ويٌٻمٷمف إ٦م ٔمٻمده. يٶمٴمك ٚابٔ ايػبٌٝ:

 يٶمٴمك ٰمڅم يٺمٸمٿمف ٬مٷمزوه. ٚايػاظٟ يف غبٌٝ اهلل عع ٚجٌ:

 يٶمٴمك ٔمٹمدر أٗمرة ٣مټمٻمف. ٚايعاٌَ:

أرٔمٶمڇم أصٽمڅمف يځمٙمذون أٙمًذا ٰمًتٹمًرا, ٩مال ُيرا٣مك ٘مڅمِلؿ ٔمٶمد  ايجاْٞ:

 ا٬مد٩مع: وهؿ ا٬مٸمٹمراء, واٚمًڅم٫م٥م, وا٬مٶمڅمٰمٻمقن ٣مٻمٿمپمڅم, واٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ.

 څم دائاًم ٰمًتٹمًرا ٓ جيچم ٣مٻمٿمپمؿ ردهڅم ٔمحڅمل.٩مټمتك أٙمذوا ٰمٻمٺمقهڅم ٰمٻمٺمً 

وهؿ ا٬مٷمڅمرٰمقن, وّم ا٬مر٪مڅمب, وّم ٟمٌٿمؾ اهلل, وأمـ أرٔمٶمڇم أصٽمڅمف:  ايجايح:

ا٬مًٌٿمؾ, ٩مڃمَّنؿ يځمٙمذون أٙمًذا ٨مٜم ٰمًتٹمًرا, وإڀمام يرا٣مك ٘مڅمِلؿ ٔمٶمد ا٬مد٩مع,  

٩مڃمن س٩مقه ّم اْلپمڇم ا٬متل اٟمتحٹمقا إٙمذ ٕٗمٻمپمڅم, وإٓ ُأٟمٞمٗمع ٰمٽمپمؿ, 

ذه إصٽمڅمف وا٬متل ٪مٌٻمپمڅم, أن هڂمٓء أٙمذوا ٔمټمٶمٽمًڅم ل ُيٲمؾ وا٬مٸمرق ٔم٥م ه

ٔمځمٙمذهؿ ٬مٻمز٫مڅمة, وإو٬مقن ٘مٲمٻمقا ٣مٛم اٚمٹمٲمقد ٰمـ أٙمذهؿ وهق ٨مٽمك 

 ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, وٕمځم٬مٿمػ اٚمڂم٬مٸم٥م, وأداء أٗمر ا٬مٶمڅمٚم٥م.

 أرٔمٶمڇم أصٽمڅمف يځمٙمذون ٰمع ا٬مٷمٽمك. ايطابع:
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صالح ٔم٥م ا٬مٽمڅمس, وهؿ ا٬مٷمڅمزي ّم ٟمٌٿمؾ اهلل, وا٬مٶمڅمٰمؾ ٣مٻمٿمپمڅم, وا٬مٷمڅمرم ٬مإل

 واٚمڂم٬مػ.

 َّٕنؿ يځمٙمذون حلڅمٗمڇم اٚمًٻمټم٥م, وٓ يځمٙمذون حلڅمٗمتپمؿ.

 حهه مً اجتنعت ؾُٔ عدٗ أضباب يف اضتخكاقُ مً الصناٗ: 

اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٰمـ هذا ٘مڅم٬مف, ٫مٿمػ يٶمٴمك؟ هؾ يٶمٴمك ٬مًٌچم 

 وا٘مد ٩مٹمط وهق ا٬مذي يٺمقن أڀمٸمع ٬مف, أم يٶمٴمك ْلټمٿمع إٟمٌڅمب؟

ق ا٬مذي يٺمقن أڀمٸمع ٬مف, وهذا هق ا٢ٕمپمر ٰمـ يٶمٴمك ٰمـ ٟمٌچم وا٘مد وه

 أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 إن ٫مڅمن ٨مڅمرًٰمڅم ٩مٹمًٜما. فُجًّا:

٪مض ديٽمف و٘مڅمٗمتف, و٫مٻمف رء وا٘مد, ٩مٿمٶمٴمك ٘مڅمٗمتف و٘مڅمٗمڇم ٰمـ يٶمق٬مف 

 ٟمٽمڇم ٫مڅمٰمٻمڇم, ويٹمڄم ديٽمف ا٬مذي ٨مرٰمف ٬مإلصالح ٔم٥م ا٬مٽمڅمس.

ٰمڅم ٕن ٪مٳمڅمء ا٬مديـ يٶمتٝم ٰمـ ر٩مع ا٬مٷمرم ٣مـ ا٬مٸمٹمٜم هذا, و٫مذ٬مؽ يٶمٴمك 

يٺمٸمٿمف ويٺمٸمل ٰمـ يٶمق٬مف ٚمدة ٟمٽمڇم ٫مڅمٰمٻمڇم: ٕڀمف ٔمٶمد ٪مٳمڅمء ديٽمف ٰمڅم يزال ُمتڅمج 

 إ٦م اٚمڂمڀمڇم ٬مف, وٚمـ يٶمق٬مف ويٽمٸمؼ ٣مٻمٿمف.

 ذنس األصياف اليت ال ٓصح دؾع الصناٗ إلَٔه: 

 ا٬مٺمٸمڅمر واٚم٧م٫مقن. األٍٚ:

 ٓ جيقز أن ٕمد٩مع ا٬مز٫مڅمة إ٬مٿمپمؿ, إٓ إذا ٫مڅمڀمقا ٰمـ اٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ.
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 ټمد صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.آل ُم ايجاْٞ:

 وهؿ ٔمٽمق هڅم٠مؿ.

 يف صخٝذ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل:ملا جا٤ 
ٌَْد  ـَ  اٚمُْٴم ٻمچِِم  ٰمـ ٘مديډم ٣َم ـِ  َرٔمٿِمٶَمڇمَ  ْٔم څمِرِث, ْٔم َٖمفُ  احْلَ  َرٔمٿِمٶَمڇمُ  اْٗمَتټَمعَ : ٪َمڅمَل  َ٘مد 

ـُ  څمِرِث, ْٔم ٌ څمُس  احْلَ ـُ  َوا٬ْمٶَم ٌْدِ  ْٔم َٓ  اٚمُْٴم ٻمچِِم, ٣َم ـِ  َٔمٶَمْثٽمَڅم ٬َمقْ  اهللِ,وَ : ٩َمٹَمڅم  ا٬ْمٷُماَلَٰم٥ْمِ  َهَذْي

-  َٓ ـِ  َو٬مٻِْمٸَمٳْمؾِ  ِٓم  ٪َمڅم ٌ څمسٍ  ْٔم اَمُه, َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقلِ  إ٦َِم  - ٣َم  ٩َمٺَمٻم 

څم َرمُهَ َد٪َمڅمِت, َهِذهِ  ٣َمَٛم  ٩َمځَمٰم  َيڅم ا٬مٲم   ُيٲِمٿمچُم  ِِم څم َوَأَصڅمَٔمڅم ا٬مٽم څمُس, ُيڂَمدِّي َٰمڅم ٩َمځَمد 

ٌَٿْمٽماََم  ٪َمڅمَل  ا٬مٽم څمُس, څم ٩َم ـُ  ٣َم٤ِمُّ  َٗمڅمءَ  َذ٬مَِؽ  ِّم  مُهَ  ٩َمَذ٫َمَرا ٣َمٻَمٿْمپِماَم, ٩َمَق٪َمَػ  ١َمڅم٬مچٍِم, َأِب  ْٔم

ـُ  ٣َم٤ِمُّ  ٩َمٹَمڅمَل  َذ٬مَِؽ, ٬َمفُ   ٩َمڅمڀْمَتَحڅمهُ  ٔمٸَِمڅم٣ِمٍؾ, ُهقَ  َٰمڅم ٩َمَقاهللِ, َٕمٸْمٶَماَل, َٓ : ١َمڅم٬مچٍِم  َأِب  ْٔم

ـُ  َرٔمٿِمٶَمڇمُ  څمِرِث  ْٔم ٓ   َهَذا َٕمٲْمٽمَعُ  َٰمڅم اهللِ,وَ : ٩َمٹَمڅمَل  احْلَ  ٬َمٹَمْد  ٩َمَقاهللِ, ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم, ِٰمٽمَْؽ  ڀَمٸَمڅمَٟمڇمً  إِ

ٽمَڅمهُ  ٩َماَم  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقلِ  ِصپْمرَ  ڀمٻِْمڈَم  ًْ : ٣َم٤ِم   ٪َمڅمَل  ٣َمٻَمٿْمَؽ, ڀَمٸِم

څم, , َواْوٴَمَجعَ  ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمٹَمڅم, َأْرِٟمٻُمقمُهَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  َصٛم   ٩َمٻَمام  : ٪َمڅمَل  ٣َم٤ِم 

ٌَٹْمٽمَڅمهُ  ا٬مٵمُّپْمرَ  َوَٟمٻم ؿَ  ْجَرِة, إ٦َِم  َٟم  ُٖمؿ   ٔمِآَذاڀمٽِمَڅم, ٩َمځَمَٙمَذ  َٗمڅمءَ  َ٘مت ك ٣ِمٽمَْدَهڅم, ٩َمٹُمټْمٽمَڅم احْلُ

َرانِ  َٰمڅم َأْٙمِرَٗمڅم: »٪َمڅمَل   َزْيٽمچََم  ٣ِمٽمَْد  َيْقَٰمئِذٍ  َوُهقَ  ٣َمٻَمٿْمِف, َوَدَٙمٻْمٽمَڅم َدَٙمَؾ  ُٖمؿ   شُٕمٮَمِّ

 اهللِ, َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅمَل  َأَ٘مُدڀَمڅم َٕمٺَمٻم ؿَ  ُٖمؿ   ا٬ْمٺَماَلَم, ٩َمَتَقا٫َمٻْمٽمَڅم: ٪َمڅمَل  َٗمْحٍش, ٽمڈِْم ٔمِ 

َرڀَمڅم ٩َمِجْئٽمَڅم ا٬مٽمِّٺَمڅمَح, َٔمٻَمٷْمٽمَڅم َو٪َمْد  ا٬مٽم څمِس, َوَأْوَصُؾ  ا٬مٽم څمسِ  َأَٔمرُّ  َأڀْمڈَم   َٔمٶْمضِ  ٣َمَٛم  ٬مُِتڂَمٰمِّ

َد٪َمڅمِت, َهِذهِ  ٌُقَن, ٫َماَم  َوڀُمٲِمٿمچَم  ا٬مٽم څمُس, ُيڂَمدِّي ٫َماَم  إ٬َِمٿْمَؽ  ٩َمٽمُڂَمدِّيَ  ا٬مٲم  : ٪َمڅمَل  ُيٲِمٿم

ٺَمڈَم  ًَ ټَمُف, َأنْ  َأَرْدڀَمڅم َ٘مت ك ١َمِقياًل  ٩َم ـْ  ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ُٕمٻْمټِمعُ  َزْيٽمچَُم  َوَٗمٶَمٻَمڈْم : ٪َمڅمَل  ڀُمٺَمٻمِّ  ِٰم
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َجڅمِب  َوَراءِ  اَمُه, َٓ  َأنْ  احْلِ َد٪َمڇمَ  إِن  : »٪َمڅمَل  ُٖمؿ  : ٪َمڅمَل  ُٕمٺَمٻمِّ ٌَٷمِ  َٓ  ا٬مٲم  لِ  لَٕمٽمْ دٍ  ِٔ  ُُمَټم 

اَم  ټُمسِ  ٣َمَٛم  َو٫َمڅمنَ  - َُمْټِمٿَمڇمَ  ِٓم  اْد٣ُمَقا ا٬مٽم څمِس, َأْوَٟمڅمُخ  ِهلَ  إڀِم  ـَ  َوڀَمْق٩َمَؾ  - اخْلُ  ْٔم

څمِرِث  ـِ  احْلَ ٌْدِ  ْٔم  ا٬ْمٷُماَلمَ  َهَذا َأڀْمٺمِْح : »ٚمَِْحټِمٿَمڇمَ  ٩َمٹَمڅمَل  ٩َمَجڅمَءاُه,: ٪َمڅمَل  شاٚمُْٴم ٻمچِِم  ٣َم

ـِ  ٬مٻِْمٸَمٳْمؾِ  - شأْمٽمََتَؽ  ـِ  ٬مٽِمَْق٩َمؾِ  َو٪َمڅمَل  ٩َمځَمڀْمٺَمَحُف, ٌ څمسٍ ٣مَ  ْٔم څمِرِث  ْٔم  َهَذا َأڀْمٺمِْح : »احْلَ

ـَ  ٣َمٽمْپُماَم  َأْصِدْق : »ٚمَِْحټِمٿَمڇمَ  َو٪َمڅمَل  ٩َمځَمڀْمٺَمَحٽمِل - ِٓم  - شأْمٽمََتَؽ  ا٬ْمٷُماَلمَ  ټُمسِ  ِٰم  اخْلُ

شَو٫َمَذا ٫َمَذا,
(ٔ)

. 

 وهذا ٣مٛم ا٬مٹمقل ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

ٟمالم أمـ ٕمٿمټمٿمڇم رَحف اهلل, و٫مذ٬مؽ ٬مٻمٶمالٰمڇم أمـ وهٽمڅم٬مؽ ٰمذهچم ٬مٱمٿمخ اإل

ٔمڅمز رَحڇم اهلل ٣مٻمٿمف, أڀمف إذا ل يقٗمد ٔمٿمڈم ٰمڅمل ٬مٻمټمًٻمټم٥م خيرج ِلؿ ٰمٽمف اخلټمس, 

 ٩مٻمپمؿ أن يځم٫مٻمقا ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت.

وهذا ا٬مٹمقل يٶمټمؾ ٔمف واهلل أ٣مٻمؿ إذا حلٹمپمؿ ا٬مير ٘متك أصٿمٌقا ٔمڅمحلڅمٗمڇم, 

 ؤمڅم٬مٸمڅم٪مڇم.

 (: 2/492 يف املػين )قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل
څم َد٪َمڇمَ  َأن   ٩َمڅم٬مٵم څمِهرُ  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلُّ  ٩َمځَمٰم   ٫َمڅمڀَمڈْم  َْجٿِمٶَمپَمڅم ا٬مٲم 

َٰمڇمً  َن   َوڀَمٸْمٻَمپَمڅم: ٩َمْرَوپَمڅم ٣َمٻَمٿْمِف, ُُمَر 
څم ِٕ ـْ  ٫َمڅمنَ  اْٗمتٽِمَڅمَبَ ئِؾِ  ِٰم َٓ ٕمِفِ  َد ٌُق  څم, ڀُم  َو٣َماَلَٰمڅمهِتَ

ـْ يَ  ٩َمٻَمؿْ  , َٟمٻْماَمنِ  إْٟماَلمِ  َ٘مِديډِم  َوِّم  ٔمَِذ٬مَِؽ, ٬مٿُِمِخؾ   ٺُم هُ  ا٬م ِذي َأن   ا٬ْمٸَمڅمِرِدِّ  َأْٙمَٝمَ

                                                           
 (.ٕٚٓٔحو )أخرجو مسلم في صحي (ٔ)
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ـْ  فُ : »٪َمڅمَل  َوَوَصٸَمُف, - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم ڇَم, َيځْم٫ُمُؾ  إڀم  ِدي  َٓ  اِْلَ  َو

َد٪َمڇمَ  َيځْم٫ُمُؾ   .شا٬مٲم 

 َٟمځَمَل  ٔمٴَِمٶَمڅممٍ  ُأيِتَ  إَذا - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلُّ  ٫َمڅمنَ » :ُهَرْيَرةَ  َأُٔمق َو٪َمڅمَل 

َْصَحڅمٔمِفِ  ٪َمڅمَل . َصَد٪َمڇمٌ  ٪ِمٿمَؾ  ٩َمڃمِنْ  ٣َمٽمُْف؟ ْ . ٫ُمٻُمقا: ِٕ ڇمٌ : ٪ِمٿمَؾ  َوإِنْ  َيځْم٫ُمْؾ, َوَل  َهِدي 

َب  ٌَُخڅمِريُّ  َأْٙمَرَٗمفُ  ,شَٰمٶَمپُمؿْ  ٩َمځَم٫َمَؾ  ٔمٿَِمِدِه, َضَ  . ا٬ْم

ؿٍ  ِّم  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ  َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلُّ  َل َو٪َمڅم َق  حَلْ  ُهقَ »: َٔمِريَرةَ  ٣َمَٛم  ٔمِفِ  َٕمٲَمد 

ڇمٌ  ٬َمٽمَڅم َوُهقَ  َصَد٪َمڇٌم, ٣َمٻَمٿْمپَمڅم   .شَهِدي 

اَلمُ  ٣َمٻَمٿْمفِ  - َو٪َمڅمَل   ً ڀَْمٹَمٻمچُِم  إنِّ : »- ا٬م  ٣َمَٛم  َٟمڅم٪ِمٴَمڇمً  ا٬مت ټْمَرةَ  ٩َمځَمِٗمُد  َأْه٤ِم, إ٦َم  َٕ

٫ُمٻَمپَمڅم, ٩َمځَمْر٩َمٶُمپَمڅم َٔمٿْمتِل, ِّم  ِر ٩مَِرا  َرَواهُ  ش٩َمځُم٬ْمٹِمٿمپَمڅم َصَد٪َمڇًم, َٕمٺُمقنَ  َأنْ  َأْٙمٱَمك ُٖمؿ   ِٔ

ٻمِؿٌ  ًْ  .ُٰم

څم: »َو٪َمڅمَل  َد٪َمڇمُ  ٬َمٽمَڅم حَتِؾُّ  َٓ  إڀم   .شا٬مٲم 

َن  
ِٕ َف  ٫َمڅمنَ  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِل   َو ٻْمِؼ: َأْذَ ـْ  ٬َمفُ  َو٫َمڅمنَ  اخْلَ  ِٰم

ټْمسِ  َُخُْس  اٚمَْٷَمڅمڀمِؿِ  , , اخْلُ ٸِملُّ َد٪َمڇمِ  ڀَمْق٣َملْ  ٩َمُحِرمَ  َوا٬مٲم    َوڀَمٸْمٻَمپَمڅم. ٩َمْرَوپَمڅم ا٬مٲم 

ِف: ُدوڀَمفُ  َوآ٬ُمفُ  َ ؿْ  ِّم ا٬م٧م  ټْمسِ  َُخُْس  َوَِلُ  ڀَمْق٣َمٿْمپَمڅم, َأَ٘مَد  ٩َمُحِرُٰمقا َوْ٘مَدُه, اخْلُ

ـْ  ُرِويَ  َو٪َمْد . ا٬ْمٸَمْرُض  َوُهقَ  َد  ٣َم عِ  َصَد٪َمڇمَ  َأن   َأَْحَ ْ  ا٬مت ٴَمقُّ ـْ  َل َٰمڇمً  َٕمٺُم  .٣َمٻَمٿْمفِ  ُُمَر 

َد  َٟمټِمٶْمڈم: اٚمَْٿْمټُمقِنُّ  ٪َمڅمَل  َد٪َمڇمُ : َيٹُمقُل  َأَْحَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ٬مٻِمٽم ٌِلِّ  حَتِؾُّ  َٓ  ا٬مٲم 

َْٰمَقاِل, َوَز٫َمڅمةُ  ا٬ْمٸِمٴْمِر, َصَد٪َمڇمُ  َٔمٿْمتِِف: َوَأْهؾِ  - َوَٟمٻم ؿَ  ْٕ َد٪َمڇمُ  ا ٩ُمپَمڅم َوا٬مٲم   َيٮْمِ
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ُٗمُؾ  څم ُيِريُد  ُُمَْتڅمٍج  ٣َمَٛم  ا٬مر  څم َٕمٶَمڅم٦َم, اهلل ِ  َوْٗمفَ  ِبَ : ُيٹَمڅمُل  َأ٬َمٿْمَس  ٩َماَل, َذ٬مَِؽ  ٨َمْٜمُ  ٩َمځَمٰم 

 - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ٬مٻِمٽم ٌِلِّ  هُيَْدى ٫َمڅمنَ  َو٪َمْد  َصَد٪َمڇٌم؟ َٰمٶْمُروٍف  ٫ُمؾُّ 

َتٹْمِرُض, ًْ َد٪َمڇمِ  ِٗمٽمْسِ  ـْ ٰمِ  َذ٬مَِؽ  ٩َمٻَمٿْمَس  َوَي څمَٗمڇمِ  َوْٗمفِ  ٣َمَٛم  ا٬مٲم   .احْلَ

ِحٿمُح: َد٪َمڇمِ  إَٔمڅمَ٘مڇمِ  ٣َمَٛم  َيُدلُّ  َٓ  َهَذا َأن   َوا٬مٲم  اَم  ٬َمُف, ا٬مٲم  ـْ  ٬َمٿْمَس  َٰمڅم َأن   َأَرادَ  إڀم   ِٰم

َْٰمَقالِ  َصَد٪َمڇمِ  ْٕ ٹِمٿمٹَمڇِم, ٣َمَٛم  ا ڇمِ  ٫َمڅم٬ْمٹَمْرضِ  احْلَ ِدي  مٍ  ٨َمْٜمُ  اٚمَْٶْمُروِف, َو٩مٶِْمؾِ  َواِْلَ  ُُمَر 

ـ   ٣َمٻَمٿْمِف,
٬َمڇمً  ٩مٿِمفِ  ٬َمٺمِ َٓ ِقَيڇمِ  ٣َمَٛم  َد ًْ ِريؿِ  ِّم  آ٬مِفِ  َؤَم٥ْمَ  َٔمٿمْٽمَفُ  ا٬مت  عِ  َصَد٪َمڇمِ  حَتْ  ا٬مت ٴَمقُّ

َد٪َمڇمَ  ٔمځَِمن   ٬مٹَِمْق٬مِفِ  ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ, څم ُيِريُد  اٚمُْْحَتڅمِج  ٣َمَٛم  ا٬مٲم  َٰمڇمٌ  اهلل ِ َوْٗمفَ  ِبَ  . ٣َمٻَمٿْمپِماَم  ُُمَر 

ِع, َد٪َمڇمُ َص  ُهقَ  َوَهَذا َواَيَتڅمنِ  ٩َمٲَمڅمَرْت  ا٬مت ٴَمقُّ ِريؿِ  ِّم  ا٬مرِّ عِ  َصَد٪َمڇمِ  حَتْ  ٣َمَٛم  ا٬مت ٴَمقُّ

 ىػا .َأ٣ْمٻَمؿُ  َوَاهلل ُ. آ٬مِفِ 
 ٰمق٦م ٔمٽمل هڅم٠مؿ. ايجايح:

 ملا ثبت يف غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل: 
َؿ, فِ ٣َمٻَمٿمْ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقَل  َأن   َرا٩مٍِع ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب   َوَٟمٻم 

ـْ  َرُٗماًل  اْٟمَتٶْمټَمَؾ  َد٪َمڇِم, ٣َمَٛم  َِمُْزومٍ  َٔمٽمِل ِٰم ٌَٶَمُف, َأنْ  َرا٩مِعٍ  َأُٔمق ٩َمځَمَرادَ  ا٬مٲم   ٩َمٹَمڅمَل  َيتْ

َد٪َمڇمَ  إِن  : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل   ا٬ْمٹَمْقمِ  َٰمْق٦َم  َوإِن   ٬َمٽمَڅم, حَتِؾُّ  َٓ  ا٬مٲم 

شِٰمٽمْپُمؿْ 
 (ٔ)

. 

 ٶمٴمك ٰمقآم ٔمٽمل هڅم٠مؿ ٰمـ ا٬مز٫مڅمة.٩مال ي

 

                                                           
 , كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في صحيح النسائي.(ٕٕٔٙ) سننوفي  النسائيأخرجو  (ٔ)
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 حهه دؾع الصناٗ ملْالٕ بين ٍاشه: 

 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ذ٬مؽ إ٦م ٪مق٬م٥م: 

ٓ جيقز د٩مع ا٬مز٫مڅمة ٚمقآم ٔمٽمل هڅم٠مؿ, حلديډم أب را٩مع ريض اهلل  األٍٚ:

 .شٰمق٦م ا٬مٹمقم ٰمـ أڀمٸمًپمؿ»٣مٽمف اٚمتٹمدم ٰمٶمٽمڅم: 

 جيقز أن ُيٶمٴمك ٰمقآم ٔمٽمل هڅم٠مؿ ٰمـ ا٬مز٫مڅمة. ايجاْٞ:

 (: 2/489قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل يف املػين )
( َٓ ـْ  َوُهؿْ  َهڅم٠ِمٍؿ, َٔمٽمِل َٰمَقآِمَ  َأن   َيٶْمٽمِل( ٚمََِقا٬مٿِمپِمؿْ  َو , َأ٣ْمَتٹَمپُمؿْ  َٰم  َٓ  َهڅم٠ِمټِمل 

ـْ  ُيٶْمٴَمْقنَ  ٫َمڅمةِ  ِٰم  . ا٬مز 

ُؿْ  جَيُقُز:: ا٬ْمٶُمٻَماَمءِ  َأ٫ْمَثرُ  َو٪َمڅمَل  ََّن 
قا ِٕ ًُ ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلِّ  ٔمٹَِمَرأَمڇمِ  ٬َمٿْم  َوَٟمٻم 

َد٪َمڇمَ  ُيټْمٽمَٶُمقا ٩َمٻَمؿْ  - څمئِرِ  ا٬مٲم  ًَ ُؿْ  ا٬مٽم څمِس, ٫َم ََّن 
ِٕ ْ  َو ُوقا َل  ٔمُِخټُمسِ  ٣َمٽمْپَمڅم ُيٶَمق 

ټُمِس, ُؿْ  اخْلُ ُٰمقَهڅم َأنْ  جَيُزْ  ٩َمٻَمؿْ  ِٰمٽمُْف, ُيٶْمٴَمْقنَ  َٓ  ٩َمڃمَِّن  رِّ څمئِرِ  ُُيَ ًَ  . ا٬مٽم څمسِ  ٫َم

 َٔمٶَمډَم  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ  َصٛم   - اهلل ِ  َرُٟمقَل  َأن  » َرا٩مٍِع, َأُٔمق َرَوى َٰمڅم َو٬َمٽمَڅم,

ـْ  َرُٗماًل  َد٪َمڇِم, ٣َمَٛم  َِمُْزومٍ  َٔمٽمِل ِٰم َِب  ٩َمٹَمڅمَل  ا٬مٲم  ٌْٽمِل: َرا٩مِعٍ  ِٕ  ُٕمٲِمٿمچَم  ٫َمٿْماَم  اْصَح

 ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمَؼ . ٩َمځَمْٟمځَم٬َمفُ  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - اهلل ِ َرُٟمقَل  آيِتَ  َ٘مت ك َٓ : ٩َمٹَمڅمَل . ِٰمٽمْپَمڅم

ځَم٬َمفُ  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلِّ  إ٦َم  ًَ څم: ٩َمٹَمڅمَل . ٩َم َد٪َمڇُم, ٬َمٽمَڅم حَتِؾُّ  َٓ  إڀم   َوإِن   ا٬مٲم 

, َداُود, َأُٔمق َأْٙمَرَٗمفُ  .شِٰمٽمْپُمؿْ  ا٬ْمٹَمْقمِ  َٰمَقآِمَ  لُّ
څمئِ ًَ ٰمِ  َوا٬مٽم  ْ ,َوا٬مٞمِّ  َ٘مِديډٌم : َو٪َمڅمَل  ِذيُّ

ـٌ  ًَ  .َصِحٿمٌح  َ٘م
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ُؿْ  ََّن 
ِٕ ـْ  َو َد٪َمڇمِ  َد٩ْمعُ  جَيُزْ  ٩َمٻَمؿْ  ٔمڅِم٬مت ٶْمٲِمٿمچِم, َهڅم٠ِمؿٍ  َٔمٽمُق َيِرُٖمپُمؿْ  ِِم   إ٬َمٿْمپِمؿْ  ا٬مٲم 

ٌَٽمِل  . َهڅم٠ِمؿٍ  ٫َم

ؿْ  ُؿْ : َو٪َمْقُِلُ قا إَّن  ًُ  . ٔمٹَِمَرأَمڇمٍ  ٬َمٿْم

: - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلِّ  ٪َمْقلِ  ٿمؾِ ٔمَِد٬مِ  ا٬ْمٹَمَرأَمڇِم, ٔمټَِمٽمِْز٬َمڇمِ  ُهؿْ : ٪ُمٻْمٽمَڅم

ءُ » َٓ ټَمڇمٌ  ا٬ْمَق چِم  ٫َمٻُمْحټَمڇمِ  حُلْ ًَ  .شا٬مٽم 

ٌَڈَم  ,.شِٰمٽمْپُمؿْ  ا٬ْمٹَمْقمِ  َٰمَقآِم : »َو٪َمْق٬ُمفُ  ـْ  ا٬ْمٹَمَرأَمڇمِ  ُ٘مٺْمؿُ  ٩مٿِمپِمؿْ  َوَٖم ْرِث  ِٰم  اإْلِ

ٌُقُت  َيټْمَتٽمِعُ  ٩َماَل  َوا٬مٽم ٸَمٹَمڇِم, َوا٬ْمٶَمٹْمؾِ  ِريؿِ  ٺْمؿِ ُ٘م  ُٖم َد٪َمڇمِ  حَتْ  ىػا .٩مٿِمپِمؿْ  ا٬مٲم 
هق ا٬مٹمقل إول, وهق ٰمڅم رٗمحف أمـ ٪مداٰمڇم رَحف اهلل, ٬مٶمټمقم  ٚايطاجذ:

 ٘مديډم أب را٩مع ريض اهلل ٣مٽمف.

 اٚمټمٻمقك. ايطابع:

 ٓ يٲمح د٩مع ا٬مز٫مڅمة إ٬مٿمف: ٕن ٰمڅم ُيٶمٴمك اٚمټمٻمقك إڀمام هق ٰمٻمؽ ٬مًٿمده.

د جتچم ڀمٸمٹمتف ٣مٛم ا٬مًٿمد, ٩مٺمځمن دا٩مع ا٬مز٫مڅمة د٩مٶمپمڅم إ٦م ا٬مًٿمد, وٕن ا٬مٶمٌ

 ٩مپمق ٨مٽمل ٔمٷمٽمڅمه.

 (: 2/488قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل يف املػين )
ٻَمُتفُ  فُ  َوُْجْ ـْ  ٣ِماَم٬َمَتفُ  َيځْمُٙمَذ  َأنْ  ٬مٻِْمٶَمڅمِٰمؾِ  جَيُقزُ  َأڀم  ٫َمڅمِة, ِٰم ا ٫َمڅمنَ  َٟمَقاءٌ  ا٬مز   َأوْ  ُ٘مرًّ

ًٌْدا  ىػا. ٣َم
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 حهِ ايعاٌَ ايهافط: 
 (: 2/488مح٘ اهلل يف املػ٢ٓ )قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ض

َر٪ِملِّ  ٫َماَلمِ  َو٢َمڅمِهرُ 
فُ  اخْلِ َواَيَت٥ْمِ  إْ٘مَدى َوَهِذهِ  ٫َمڅم٩مًِرا, َيٺُمقنَ  َأنْ  جَيُقزُ  َأڀم  ـْ  ا٬مرِّ  ٣َم

َد  َن   َأَْحَ
 ٣َمڅمم   ٬َمٸْمظٌ  َوَهَذا[ 60: ا٬متقٔمڇم] {٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥ِمَ } ٪َمڅمَل  َٕمٶَمڅم٦َم  اهلل َ ِٕ

 .٫َمڅمنَ  ِصٸَمڇمٍ  َأيِّ  ٣َمَٛم  ٣َمڅمِٰمؾٍ  ؾُّ ٫مُ  ٩مٿِمفِ  َيْدُٙمُؾ 

َن  
ِٕ ـْ  ُيټْمٽمَعْ  ٩َمٻَمؿْ  ٣َمټَمٻمِِف, ُأْٗمَرةُ  ا٬ْمٶِماَم٬َمڇمِ  ٣َمَٛم  َيځْمُٙمُذ  َٰمڅم َو څمئِرِ  َأْٙمِذهِ  ِٰم ًَ  ٫َم

َٗمڅمَراِت   . اإْلِ

َواَيڇمُ  ُْٙمَرى: َوا٬مرِّ ْٕ َن   ٫َمڅم٩مًِرا: ا٬ْمٶَمڅمِٰمُؾ  َيٺُمقنَ  َأنْ  جَيُقزُ  َٓ  ا
ـْ  ِٕ طِ  ِٰم  ؾِ ا٬ْمٶَمڅمٰمِ  َذْ

ََٰمڅمڀَمڇمَ  ُيٽمڅَمِّم  َوا٬ْمٺُمٸْمرُ  َأِٰمٿمٽمًڅم, َيٺُمقنَ  َأنْ  ْٕ  ىػا. ا
ٚمڅم ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم أن ا٬مٺمڅم٩مر ٓ جيقز أن ٕمد٩مع إ٬مٿمف  ا٬مثڅمن هق إ٪مرب:وا٬مٹمقل 

 ا٬مز٫مڅمة, إٓ إذا ٫مڅمن ٰمـ اٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ.

 ا٨ٕمٽمٿمڅمء. ارتاَؼ:

 ملا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل: 
ـْ  ٌَٿْمدِ  ٰمـ ٘مديډم ٣َم ـِ  اهلل ِ  ٣ُم ـِ  ٣َمِديِّ  ْٔم ٿَمڅمِر, ْٔم ِن : ٪َمڅمَل  اخْلِ اَُم : َرُٗماَلنِ  َأْٙمَٝمَ  َأَّن 

ڇمِ  ِّم  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َإَٔمٿَمڅم ؿُ  َوُهقَ  ا٬ْمَقَداِع, َ٘مج  ًِّ َد٪َمڇَم, ُيٹَم هُ  ا٬مٲم  َٓ ځَم ًَ  ٩َم
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ٌَٮَمَ  ٩مٿِمٽمَڅم ٩َمَر٩َمعَ  ِٰمٽمْپَمڅم, ـِ  ٩َمَرآڀَمڅم َوَٙمٸَمٳَمُف, ا٬ْم  َأ٣ْمٴَمٿْمُتٺُماَم, ٠ِمْئُتاَم  إِن  : »٩َمٹَمڅمَل  ,َٗمٻْمَدْي

 َٓ , ٩مٿِمپَمڅم َ٘مظ   َو َٓ  ٬مٷَِمٽمِل  چٍم  ٬مٹَِمِقي   َو ًِ شُٰمٺْمَت
(ٔ)

. 

 ٩مال جيقز أن ٕمد٩مع ا٬مز٫مڅمة ٬مٷمٽمل, إٓ ّم ٘مڅمٓت: 

 إذا ٫مڅمن ٰمـ ا٬مٷمڅمرٰم٥م. األٚىل:

 إذا ٫مڅمن ٰمـ اٚمڂم٬مٸمڇم ٪مٻمقبؿ. ايجاْٞ:

 إذا ٫مڅمن ٰمـ ا٬مٶمڅمٰمٻم٥م ٣مٻمٿمپمڅم. ايجايح:

 إذا ٫مڅمن ٰمـ أمـ ا٬مًٌٿمؾ. بع:ايطا

 إذا ٫مڅمن ٰمـ اٚمجڅمهديـ ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ. ارتاَؼ:

 (: 2/493قاٍ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل يف املػين )
ـْ  ُيٶْمٴَمك َٓ  څم٫م٥ِمِ  ا٬ْمٸُمٹَمَراءِ  َٟمپْمؿِ  ِٰم ًَ , َواٚمَْ َٓ  ٨َمٽمِل   َأْهؾِ  َٔم٥ْمَ  َهَذا ِّم  ِٙماَلَف  َو

َن   َوَذ٬مَِؽ  ا٬ْمٶِمٻْمِؿ:
څم٫م٥ِِم, ٬مٻِْمٸُمٹَمَراءِ  َٗمٶَمٻَمپَمڅم َٕمٶَمڅم٦َم  اهلل َ  ِٕ ًَ  َداِٙمؾٍ  ٨َمْٜمُ  َوا٬ْمٷَمٽمِلُّ  َواٚمَْ

ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلُّ  ٪َمڅمَل  َو٪َمْد  ٩مٿِمپِمْؿ,  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  َأن   َأ٣ْمٻمټِْمپُمؿْ : »ٚمُِٶَمڅمذٍ  - َوَٟمٻم 

ـْ  ُٕمڂْمَٙمُذ  َصَد٪َمڇمً  دُّ  َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمْؿ, ِٰم , ٩مٿِمپَمڅم َ٘مظ   َٓ » :َو٪َمڅمَل . شؿْ ٩ُمٹَمَرائِپمِ  ِّم  ٩َمُٞمَ َٓ  ٬مٷَِمٽمِل   َو

چٍم  ٬مٹَِمِقي   ًِ َد٪َمڇمُ  حَتِؾُّ  َٓ »: َو٪َمڅمَل . شُٰمٺْمَت , ا٬مٲم  َٓ  ٬مٷَِمٽمِل  ةٍ  ٬مِِذي َو  .شَٟمِقي   ِٰمر 

, َداُود, َأُٔمق َأْٙمَرَٗمفُ  ِٰمِذيُّ ْ ـٌ  َ٘مِديډٌم : َو٪َمڅمَل  َوا٬مٞمِّ ًَ  َ٘م

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ ٜٕٛ٘, كالنسائي )(ٖٖٙٔ) سننوفي  أبو داكدأخرجو  (ٔ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ٜٓ٘ٔالوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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َن  
ِٕ څم عُ َيټْمٽمَ  ِٰمٽمْپَمڅم ا٬ْمٷَمٽمِلِّ  َأْٙمَذ  َو څم, ٔمِِحٺْمټَمڇمِ  َوخُيِؾُّ  َأْهٻمپَِمڅم, إ٦َم  ُوُصقَِلَ  ُوُٗمقِبَ

څم ا٬ْمٸُمٹَمَراءِ  إ٨ْمٽمَڅمءُ  َوُهقَ   ىػا. ِبَ
 ٓ ٕمد٩مع ا٬مز٫مڅمة إ٦م اٰمرأة ٩مٹمٜمة حتڈم ٨مٽمل يٽمٸمؼ ٣مٻمٿمپمڅم. ايػازؽ:

 (: 2/496قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل يف املػين )
ْ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم, ُيٽمٸِْمُؼ  ُٰمقِهٌ  ْوٌج زَ  ا٬ْمٸَمٹِمَٜمةِ  ٬مٻِْمټَمْرَأةِ  ٫َمڅمنَ  َوإَِذا زْ  َل ٫َمڅمةِ  َد٩ْمعُ  جَيُ  إ٬َمٿْمپَمڅم: ا٬مز 

َن  
څم َ٘مڅمِصٻَمڇمٌ  ا٬ْمٺمٸَِمڅمَيڇمَ  ِٕ ـْ  َيٲِمٻُمپَمڅم ٔماَِم  َِلَ ٌَڇِم, ڀَمٸَمٹَمتپَِمڅم ِٰم ٌَپَمڈْم  ا٬ْمَقاِٗم ـْ  ٩َمځَم٠ْم  ٣َمٹَمڅمرٌ  ٬َمفُ  َٰم

َتٷْمٽمِل ًْ ْ  َوإِنْ . ٔمځُِمْٗمَرٕمِفِ  َي رَ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم, ُيٽمٸِْمْؼ  َل ٩ْمعُ  َٗمڅمزَ  َذ٬مَِؽ, َوَٕمٶَمذ   ٬َمقْ  ٫َماَم  إ٬َمٿْمپَمڅم, ا٬مد 

ُد  ڀَمص   َو٪َمْد . ا٬ْمٶَمٹَمڅمرِ  َٰمٽمٸَْمٶَمڇمُ  َٕمٶَمٴم ٻَمڈْم   ىػا .َهَذا ٣َمَٛم  َأَْحَ
 ٰمـ ٕمٻمزم ڀمٸمٹمتف ٓ ٕمد٩مع إ٬مٿمف ا٬مز٫مڅمة, وهؿ أڀمقاع:  ايػابع:

وهؿ إب, وإم, وآٔمڅمؤمهڅم, وأٰمپمڅمهتام, وإن  األصٍٛ ٚإٕ عًٛ:األٍٚ: 

 ـ دا٩مع ا٬مز٫مڅمة.ارٕمٸمٶمڈم درٗمتپمؿ ٰم

٫مځمٔمقي إب, وأٔمقي إم, وأٔمقي ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ وإن ٣مٻمڈم درٗمتپمؿ, 

 ٰمـ يرث ٰمٽمپمؿ, وٰمـ ٓ يرث.

ٔمټمٶمٽمك أن ٰمـ ٕمٶمٿمٽمڈم ووٗمٌڈم ٣مٻمٿمف ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمف, ٓ جيقز ٬مف أن يد٩مع إ٬مٿمف 

 ا٬مز٫مڅمة.

وهؿ إوٓد ٰمـ ا٬مٌٽم٥م, وا٬مٌٽمڅمت, وأوٓد  ايجاْٞ: ايفطٚع ٚإٕ ْعيٛا:

 ٽمڅمت, وإن ڀمز٬مڈم درٗمتپمؿ ا٬مقارث, و٨مٜم ا٬مقارث.ا٬مٌٽم٥م, وأوٓد ا٬مٌ
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 : يف صخٝذ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىلملا 
 ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقَل  َرَأْيڈُم : ريض اهلل ٣مٽمف َيٹُمقُل  َٔمٺْمَرةَ  ٰمـ ٘مديډم َأب

ـُ  اٚمٽِمَْٝمِ  ٣َمَٛم  َوَٟمٻم ؿَ  ًَ ـُ  َواحَل ًة, ا٬مٽم څمسِ  ٣َمَٛم  ٌُِؾ ُيٹمْ  َوُهقَ  َٗمٽمٌِِْف, إ٦َِم  ٣َم٤ِم   ْٔم  َو٣َمٻَمٿْمفِ  َٰمر 

 ٣َمٵمٿِمټَمَت٥ْمِ  ٩مَِئَت٥ْمِ  َٔم٥ْمَ  ٔمِفِ  ُيٲْمٻمَِح  َأنْ  اهلل َ َو٬َمٶَمؾ   َٟمٿمٌِّد  َهَذا أْمٽمِل إِن  : »َوَيٹُمقُل  ُأْٙمَرى

ـَ  ٻمټِِم٥مَ  ِٰم ًْ شاٚمُ
(ٔ)

.  

ٍَ ٘ٔ َعِبٔس َأُبٛ َقا ـُ  ٣َم٤ِمُّ  ِٓم  ٪َمڅمَل  " :ايَّ ٌْدِ  ْٔم ٌَڈَم  اَم إڀِم  : اهلل ِ ٣َم ـِ  َٟماَمعُ  ٬َمٽمَڅم َٖم ًَ ـْ  احَل  ِٰم

َذا َٔمٺْمَرَة, َأِب   ." احَلِديډِم  ِبَ

 (: 2/482قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل  يف املػين )
ـُ  ٪َمڅمَل  ٫َمڅمةَ  َأن   ٣َمَٛم  ا٬ْمٶِمٻْمؿِ  َأْهُؾ  َأْْجَعَ  اٚمُْٽمِْذِر: أْم  إ٦َم  َد٩ْمٶُمپَمڅم جَيُقزُ  َٓ  ا٬مز 

, ـِ څملِ  ِّم  ا٬ْمَقا٬مَِدْي ا٩مِعُ  جُيَْٝمُ  ا٬م تِل احْلَ َن   ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ, ا٬مٽم ٸَمٹَمڇمِ  ٣َمَٛم  إ٬َمٿْمپِمؿْ  ا٬مد 
ِٕ  َد٩ْمعَ  َو

ـْ  ُٕمٷْمٽمٿِمپِمؿْ  إ٬َمٿْمپِمؿْ  َز٫َمڅمٕمِفِ  ٹِمٴُمپَمڅم ڀَمٸَمٹَمتِِف, ٣َم ًْ فُ  إ٬َمٿْمِف, ڀَمٸْمٶُمپَمڅم َوَيٶُمقدُ  ٣َمٽمُْف, َوُٕم  َد٩َمٶَمپَمڅم ٩َمٺَمځَمڀم 

ِف, إ٦َم  ًِ ْز, ٩َمٻَمؿْ  ڀَمٸْم څم ٪َمڄَم  ٬َمقْ  ٫َماَم  جَتُ لِّ  َو٪َمْقُل  َدْيٽمَُف, ِبَ
َر٪مِ ـِ  " اخْلِ  َيٶْمٽمِل " ٬مٻِْمَقا٬مَِدْي

ََب  ْٕ ُم   ا ْٕ  ىػا .َوا
 ٣مٽمد أن ٕمقٗمچم ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ. ٜعين بٗصا ايكٝس:

 واٙمتڅمر ٠مٿمخ اإلٟمالم رَحف اهلل ٗمقاز د٩مع ا٬مز٫مڅمة إ٬مٿمپمؿ.

 
 

                                                           
 (.ٕٗٓٚفي صحيحو ) البخارمأخرجو  (ٔ)
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 (:  25/90قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ضمح٘ اهلل نُا يف زتُٛع ايفتا٣ٚ )
  :- اهلل ُ َرَِحَفُ  - َوُٟمئَِؾ 

ـْ  ـَ  َوَو٬َمِدهِ  َوا٬مَِدْيفِ  إ٦َم  َد٩ْمٶِمپَمڅم ٣َم ؟ َأمْ  جَيُقزُ  َهْؾ  ڀَمٸَمٹَمُتپُمؿْ  َٕمٻْمَزُٰمفُ  َٓ  ا٬م ِذي َٓ 

 :٩َمځَمَٗمڅمَب 

ـَ  ٫َمڅمةَ  َيځْمُٙمُذونَ  ا٬م ِذي څمَٗمتِفِ  َيځْمُٙمُذ  ِصٽمٌْػ : ِصٽْمٸَمڅمنِ  ا٬مز   َوا٬ْمٷَمڅمِرمِ  ٫َمڅم٬ْمٸَمٹِمٜمِ . حِلَ

فِ  ٚمٲَِْمٻَمَحڇمِ  ًِ څمَٗمڇمِ  َيځْمُٙمُذَهڅم َوِصٽمٌْػ . ڀَمٸْم ٻمټِِم٥مَ  حِلَ ًْ  ِّم  َوا٬ْمٷَمڅمِرمِ  ٫َمڅمٚمَُْجڅمِهدِ : اٚمُْ

٥ٌَْمِ  َذاِت  إْصاَلِح  ءِ  ا٬ْم َٓ ـْ  ٫َمڅمڀُمقا َوإِنْ  إ٬َمٿْمپِمؿْ  َد٩ْمٶُمپَمڅم جَيُقزُ  ٩َمپَمڂُم  . َأ٪َمڅمِرٔمِفِ  ِٰم

څم ـِ  إ٦َم  َد٩ْمٶُمپَمڅم َوَأٰم  . َوْٗمپَمڅمنِ  ٩َمٸِمٿمپَمڅم: ٥ٌِمَ ُٰمٺَمڅمٕمَ  َأوْ  ٨َمڅمِرِٰم٥مَ  ٫َمڅمڀُمقا إَذا: ا٬ْمَقا٬مَِدْي

٢َْمپَمرُ  ْٕ  . َذ٬مَِؽ  َٗمَقازُ  َوا

څم ـْ  ٣َمڅمِٗمزٌ  َوُهقَ  ٩ُمٹَمَراءَ  ٫َمڅمڀُمقا إنْ  َوَأٰم  ٪َْمَقى ڀَمٸَمٹَمتپِِمؿْ  ٣َم ْٕ  إ٬َمٿْمپِمؿْ  َد٩ْمٶِمپَمڅم َٗمَقازُ  ٩َمڅم

څمِل: َهِذهِ  ِّم  َن   احْلَ
 ٔمڅِمٚمٹُْْمَتِض  ا٬ْمٶَمټَمُؾ  ٩َمَقَٗمچَم  َٰمٸْمٹُمقدٌ  َواٚمَْڅمڀمِعَ  َٰمْقُٗمقدٌ  اٚمٹُْْمَتِضَ  ِٕ

څمِلِ   ً ـْ  ا٬م  ىػا .اٚمٹَُْمڅمِومِ  اٚمُْٶَمڅمِرضِ  ٣َم
 : (6/259يف ايؿطح املُتع ) قاٍ اإلَاّ ايعجُٝني ضمح٘ اهلل

 و٩مر٣مف ٕصٻمف ا٬مز٫مڅمة يد٩مع أن جيقز أڀمف ا٬مٲمحٿمح, ا٬مراٗمح ٩مڅم٬مٹمقل وِلذا

 ِلؿ يد٩مع أن جيقز ٩مال ٣مٻمٿمف, ڀمٸمٹمتپمؿ وٗمٌڈم ٩مڃمن ٣مٻمٿمف, واٗمٌڅمً  بڅم يد٩مع ل ٰمڅم

 ىػا. ڀمٸمًف ٣مـ ا٬مٽمٸمٹمڇم أٟمٹمط أڀمف يٶمٽمل ذ٬مؽ ٕن ٬مز٫مڅمة:ا
 ا٬مزوٗمڇم. ايجايح:

 ٩مال يد٩مع ز٫مڅمٕمف إ٦م زوٗمتف, ٕن ڀمٸمٹمتپمڅم واٗمٌڇم ٣مٻمٿمف.
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 (: 2/484قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل يف املػين )
ـُ  ٪َمڅمَل  ُٗمَؾ  َأن   ٣َمَٛم  ا٬ْمٶِمٻْمؿِ  َأْهُؾ  َأْْجَعَ  اٚمُْٽمِْذِر: أْم ـْ  تَفُ َزْوَٗم  ُيٶْمٴمِل َٓ  ا٬مر   ِٰم

٫َمڅمِة: َن   َوَذ٬مَِؽ  ا٬مز 
ٌَڇمٌ  ڀَمٸَمٹَمَتپَمڅم ِٕ َتٷْمٽمِل ٣َمٻَمٿْمِف, َواِٗم ًْ څم ٩َمَت ـْ  ِبَ ٫َمڅمِة, َأْٙمذِ  ٣َم زْ  ٩َمٻَمؿْ  ا٬مز   جَيُ

ڀْمٸَمڅمِق  َٟمٌٿِمؾِ  ٣َمَٛم  إ٬َمٿْمپَمڅم َد٩َمٶَمپَمڅم ٬َمقْ  ٫َماَم  إ٬َمٿْمپَمڅم, َد٩ْمٶُمپَمڅم  . ٣َمٻَمٿْمپَمڅم اإْلِ

څم ْوُج, َوَأٰم  څم,: نِ ِرَواَيَتڅم ٩َمٸِمٿمفِ  ا٬مز   .إ٬َمٿْمفِ  َد٩ْمٶُمپَمڅم جَيُقزُ  َٓ  إْ٘مَدامُهَ

فُ  َ٘مٽمٿِمٸَمڇمَ  َأِب  َوَٰمْذَهچُم  َٔمٺْمرٍ  َأِب  اْٙمتٿَِمڅمرُ  َوُهقَ  ڀَم  , َأَ٘مُد  ِٕ ْوَٗم٥ْمِ زْ  ٩َمٻَمؿْ  ا٬مز   جَيُ

َٙمِر, إ٬َمٿْمفِ  َز٫َمڅمٕمِفِ  َد٩ْمعُ  ٬مِْمَٙمرِ  ْٔ څَم ٫َمڅم ََّن 
ِٕ فُ  إ٬َمٿْمِف: ٔمَِد٩ْمٶِمپَمڅم َٕمٽمَْتٸِمعُ  َو ڀَم   ٣َمڅمِٗمًزا ٫َمڅمنَ  إنْ  ِٕ

ـْ  ڀْمٸَمڅمِق  ٣َم ـَ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم, اإْلِ ٫َمڅمةِ  ٔمځَِمْٙمذِ  ََتٺَم  ـْ  ا٬مز  ڀْمٸَمڅمِق, ِٰم ْ  َوإِنْ  ٩َمٿَمٻْمَزُٰمُف, اإْلِ ـْ  َل  َيٺُم

څم, َأْيَنِ  َو٬َمٺمٽِم فُ  ٣َمڅمِٗمًزا, , ڀَمٸَمٹَمڇمُ  ٬َمِزَٰمْتفُ  ِبَ ـَ ي څم ٩َمَتٽمَْتٸِمعُ  اٚمُْقِهِ , ِّم  ِبَ څم٬َم٥ْمِ زْ  ٩َمٻَمؿْ  احْلَ  جَيُ

څمئټِِمپَمڅم َأوْ  َر٪ِمٿمٹِمپَمڅم ڀَمٸَمٹَمڇمِ  َأوْ  َداٍر, ُأْٗمَرةِ  ِّم  َد٩َمٶَمْتپَمڅم ٬َمقْ  ٫َماَم  َذ٬مَِؽ, څمِلََ   .َبَ

فُ  ا٬ْمٷَمِريَؿ: َهَذا ٣َمَٛم  ٩َمٿُمٻْمَزمُ : ٪ِمٿمَؾ  ٩َمڃمِنْ   ٨َمِريټِمِف, إ٦َم  َز٫َمڅمٕمِفِ  َد٩ْمعُ  ٬َمفُ  جَيُقزُ  ٩َمڃمڀِم 

ِٙمَذ  َوُيٻْمَزمُ  ْٔ ا٩مِعُ  ٸِمعُ ٩َمٿَمٽمْتَ  َدْيٽمِِف: َو٩َمڅمءُ  ٔمَِذ٬مَِؽ  ا  . إ٬َمٿْمفِ  ٔمَِد٩ْمٶِمپَمڅم ا٬مد 

ـْ  َٔمٿْمٽمَپُماَم  ا٬ْمٸَمْرُق : ٪ُمٻْمٽمَڅم  : َوْٗمپَم٥ْمِ  ِٰم

څم: ْوَٗمڇمِ  َ٘مؼ   َأن   َأَ٘مُدمُهَ ـْ  آ٫َمُد  ا٬مٽم ٸَمٹَمڇمِ  ِّم  ا٬مز   ڀَمٸَمٹَمڇمَ  َأن   ٔمَِد٬مٿِمؾِ  ا٬ْمٷَمِريِؿ, َ٘مؼِّ  ِٰم

َٰمڇمٌ  اٚمَْْرَأةِ  څَم ْيٽمِِف,دَ  َأَداءِ  ٣َمَٛم  اْٚمُٸْمٻمِسِ  َٰمڅملِ  ِّم  ُٰمٹَمد  ـْ  َأْٙمَذَهڅم ََتٻْمُِؽ  َوَأَّن   ٔمٷَِمْٜمِ  َٰمڅم٬مِفِ  ِٰم

ـْ  اْٰمَتٽمَعَ  إَذا ٣ِمٻْمټِمِف,   َأَدائِپَمڅم. ِٰم
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طُ  اٚمَْْرَأةَ  َأن   َوا٬مث څمِن: ًِ ٌَ  ٫ُمؾِّ  َٰمڅمُل  َوُيٶَمدُّ  ا٬ْمٶَمڅمَدِة, ٔمُِحٺْمؿِ  َزْوِٗمپَمڅم َٰمڅملِ  ِّم  َٕمٽمْ

ًٓ  ِٰمٽمْپُماَم  َواِ٘مدٍ  َذا ٬مِْمَٙمِر, َٰمڅم ـُ  څمَل ٪مَ  َوِِلَ ٶُمقدٍ  أْم ًْ ٌْدٍ  ِّم  َٰم َق  ٣َم  اْٰمَرَأةِ  ِٰمْرآةَ  َهَ

ٌُْد٫ُمؿْ : َٟمٿمِِّدهِ  َق  ٣َم ْ . َٰمڅم٬َمٺُمؿْ  َهَ  َيٹْمٴَمٶْمفُ  َوَل

ـْ  َذ٬مَِؽ  َوُرِويَ  ٌَُؾ  َٓ  َو٫َمَذ٬مَِؽ  ٣ُمټَمرَ  ٣َم  ٬مٲَِمڅمِ٘مٌِِف, ِٰمٽمْپُماَم  َواِ٘مدٍ  ٫ُمؾِّ  ٠َمپَمڅمَدةُ  ُٕمٹْم

 . ٨َمِريټِمفِ  َٰمعَ  ا٬ْمٷَمِريؿِ  ٔمِِخاَلِف 

َواَيڇمُ َوا٬م څم جَيُقزُ  ا٬مث څمڀمٿَِمڇُم, رِّ څم َد٩ْمعُ  َِلَ  . َزْوِٗمپَمڅم إ٦َم  َز٫َمڅمهِتَ

څم٩مٶِِملِّ  َٰمْذَهچُم  َوُهقَ  ـِ  ا٬مٱم  ـْ  َو١َمڅمئٸَِمڇمٍ  اٚمُْٽمِْذرِ  َوأْم َن  » ا٬ْمٶِمٻْمِؿ: َأْهؾِ  ِٰم
 َزْيٽمَچَم  ِٕ

ٌْدِ  اْٰمَرَأةَ  ـِ  اهلل ِ ٣َم ٶُمقدٍ  ْٔم ًْ َد٪َمڇِم, ا٬ْمٿَمْقمَ  ْرتَأٰمَ  إڀم ؽ اهلل ِ, ڀَمٌِل   َيڅم ٪َمڅم٬َمڈْم  َٰم  َو٫َمڅمنَ  ٔمڅِم٬مٲم 

ْق  َأن   ٩َمځَمَرْدت ِٓم, ُ٘م٤ِم   ٣ِمٽمِْدي ـُ  ٩َمَز٣َمؿَ  ٔمِِف, َإَٔمٲَمد  ٶُمقدٍ  أْم ًْ فُ  َٰم  َأَ٘مؼُّ  َوَو٬َمَدهُ  ُهقَ  َأڀم 

ـْ  ٪ْمڈم َٰم ـُ  َصَدَق  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ا٬مٽم ٌِلُّ  ٩َمٹَمڅمَل . ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  َٕمٲَمد   أْم

ٶُمقدٍ  ًْ ـْ  َأَ٘مؼُّ  َوَو٬َمُدك َزْوُٗمؽ ,َٰم ٪ْمڈم َٰم ٌَُخڅمِريُّ  َرَواهُ .ش ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٔمِفِ  َٕمٲَمد   .ا٬ْم

ٌْدِ  اْٰمَرَأةَ  َأن  » َوُرِويَ  ـْ  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ  َصٛم   - ا٬مٽم ٌِل   َٟمځَم٬ْمڈم اهلل ِ ٣َم  َٔمٽمِل ٣َم

څم َأخٍ  څم َأ٩َمُتٶْمٴمٿِمپِمؿْ  ِ٘مْجِرَهڅم, ِّم  َأْيَتڅممٍ  َِلَ  شڀَمٶَمؿْ : ٪َمڅمَل  ؟َز٫َمڅمهَتَ

, َوَرَوى قَزَٗمڅمِنُّ ـْ  ٔمڃِمِْٟمٽمَڅمِدهِ  اْْلُ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ  َصٛم   - ا٬مٽم ٌِل   َإَٔمڈْم : »٪َمڅمَل  ٣َمٴَمڅمءٍ  ٣َم

َق  َأنْ  ڀَمْذًرا ٣َم٤َم   إن   اهلل ِ, َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  اْٰمَرَأٌة, - َوَٟمٻم ؿَ  ـَ  َإَٔمٲَمد  ي  ٔمٶِِم٧ْمِ

څم,  ىػا َأنْ  ٣َمٽمِّل َأ٩َمٿُمْجِزئُ  ٩َمٹِمًٜما, څمَزْوًٗم  ِٓم  َوإِن   ِدْرمَهً
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وهق ٗمقاز د٩مع اٚمرأة ا٬مز٫مڅمة ٬مزوٗمپمڅم: َّٕنڅم ٓ  ايجاْٞ: ايكٍٛ ٚايصخٝذ ٖٛ

 جيچم ٣مٻمٿمپمڅم أن ٕمٽمٸمؼ ٣مٻمٿمف.

ـْ  نُا يف ايصخٝخني:  ٌْدِ  اْٰمَرَأةِ  - َزْيٽمچََم  ٰمـ ٘مديډم ٣َم  اهلل ُ  َريِضَ  اهلل ِ  ٣َم

ْٔمرَ  ٩َمَذ٫َمْرُٕمفُ : ٪َمڅمَل  - ٣َمٽمْپُماَم  َٖمٽمِل ح اِهٿمَؿ,إِلِ ـْ  إِْٔمَراِهٿمُؿ, ٩َمَحد  ٌَٿْمَدَة, َأِب  ٣َم ـْ  ٣ُم  ٣َم

ـِ  ٣َمټْمِرو ـْ  احَلڅمِرِث, ْٔم ٌْدِ  اْٰمَرَأةِ  َزْيٽمچََم  ٣َم  ِّم  ٫ُمٽمڈُْم : ٪َمڅم٬َمڈْم  - َٟمَقاءً  ٔمټِِمْثٻمِفِ  - اهلل ِ ٣َم

ِجِد, ًْ ٪مْ : »٩َمٹَمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   ٩َمَرَأْيڈُم  اٚمَ ـْ  َو٬َمقْ  ـَ َٕمٲَمد  ـ   ِٰم  شُ٘مٻمٿِمِّٺُم

ٌْدِ  ٣َمَٛم  ُٕمٽمٸِْمُؼ  َزْيٽمچَُم  َو٫َمڅمڀَمڈْم  ٌْدِ  ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم : ٪َمڅمَل  َ٘مْجِرَهڅم, ِّم  َوَأْيَتڅممٍ  اهلل ِ, ٣َم : اهلل ِ ٬مٶَِم

 ِّم  َأْيَتڅممٍ  َو٣َمَٛم  ٣َمٻَمٿْمَؽ  ُأڀْمٸِمَؼ  َأنْ  ٣َمٽمِّل َأجَيِْزي َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقَل  َٟمْؾ 

ـَ  َ٘مْجِري َد٪َمڇِم؟ ِٰم  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقَل  َأڀْمڈِم  َٟم٤ِم : ٩َمٹَمڅمَل  ا٬مٲم 

ـَ  اْٰمَرَأةً  ٩َمَقَٗمْدُت  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  إ٦َِم  ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمٹْمڈُم   ٣َمَٛم  إڀَْمٲَمڅمرِ  ِٰم

ٌَڅمِب,  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َٟمؾِ : ٩َمٹُمٻْمٽمَڅم ٔماَِلٌل, ٽمَڅم٣َمٻَمٿمْ  ٩َمټَمر   َ٘مڅمَٗمتِل, ِٰمْثُؾ  َ٘مڅمَٗمُتپَمڅم ا٬م

 َٓ : َو٪ُمٻْمٽمَڅم َ٘مْجِري؟ ِّم  ِٓم  َوَأْيَتڅممٍ  َزْوِٗمل, ٣َمَٛم  ُأڀْمٸِمَؼ  َأنْ  ٣َمٽمِّل َأجَيِْزي َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ 

ِٝمْ  ځَم٬َمُف, ٩َمَدَٙمَؾ  ٔمٽِمَڅم, َُتْ ًَ ـْ : »٩َمٹَمڅمَل  ٩َم څم؟ َٰم  شَيڅمڀمچِِم؟ا٬مز   َأيُّ : »٪َمڅمَل  َزْيٽمچَُم,: ٪َمڅمَل  شمُهَ

ٌْدِ  اْٰمَرَأةُ : ٪َمڅمَل  څم ڀَمٶَمْؿ,: »٪َمڅمَل  اهلل ِ, ٣َم َد٪َمڇمِ  َوَأْٗمرُ  ا٬مٹَمَرأَمڇمِ  َأْٗمرُ  َأْٗمَراِن, َِلَ شا٬مٲم 
(ٔ)

. 

 حهه دؾع املسأٗ شناتَا علٙ ّلدٍا: 

 ٓ ٔمځمس ٔمذ٬مؽ: ٕڀمف ٓ جيچم ٣مٛم اٚمرأة أن ٕمٽمٸمؼ ٣مٛم و٬مدهڅم.

                                                           
 (.ٓٓٓٔ(, كمسلم في صحيحو )ٙٙٗٔأخرجو البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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 اٚمٌتدع وا٬مٸمڅمٟمؼ. ايجأَ:

 ة ّم ا٬مٸمًؼ, وّم ا٬مٶمٲمٿمڅمن.وهق ا٬مذي يٮمف ا٬مز٫مڅم

 ٩مال جيقز أن ٕمد٩مع إ٬مٿمف ا٬مز٫مڅمة, وٓ يٶمڅمن ٰمٽمپمڅم ٔم٭مء, وٓ يٶمٴمك.

وٰمـ ذ٬مؽ ٰمڅم يد٩مع ٰمـ ا٬مز٫مڅمة إ٦م اْلټمٶمٿمڅمت, وإ٦م احلزٔمٿمڅمت, ا٬متل حتڅمرب 

ديـ اهلل ٣مز وٗمؾ, ٩مڃمن ذ٬مؽ ٰمـ إٰمقر ا٬متل ٓ جيقز أن ٕمٸمٶمؾ, واهلل 

 اٚمًتٶمڅمن.

 واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م

********** 
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]بيان فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى اهلل 

 عليه وسلم[

ـْ ) – 599 يَؼ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َأڀَمٍس َو٣َم دِّ ريض اهلل  -َأن  َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر ا٬مٲمِّ

َد٪َمڇِم ا٬م تِل ٩َمَرَوپَمڅم َرُٟمقُل اهلل ِ  -٫َمَتچَم ٬َمُف  -٣مٽمف  صٛم اهلل  -َهِذِه ٩َمِريٳَمڇُم ا٬مٲم 

څم َرُٟمق٬َمُف: ٣َمَٛم  -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ٻمټِِم٥َم, َوا٬م تِل َأَٰمَر اهلل ُ ِبَ ًْ ـَ » اٚمُْ ي ِّم َأْرَٔمٍع َو٣ِم٧ْمِ

ـَ إ٦َِم  ي څم َو٣ِم٧ْمِ ًً ٔمِِؾ ٩َماَم ُدوََّنڅَم ا٬ْمٷَمٽمَُؿ ِّم ٫ُمؾِّ ََخٍْس ٠َمڅمٌة, ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم ََخْ ـَ اإْلِ ِٰم

 ْ ٌُقٍن َذ٫َمٍر,  ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم  ََخٍْس َوَٖماَلٖم٥َِم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمڈُْم َِمَڅمٍض ُأڀْمَثك ٩َمڃمِْن َل ـُ ٬َم ـْ ٩َمڅمْٔم َٕمٺُم

ٌُقٍن ُأڀْمَثك, ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم ِٟمتًّڅم  ِٟمتًّڅم َوَٖماَلٖم٥َِم إ٦َِم ََخٍْس َوَأْرَٔمٶِم٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمڈُْم ٬َم

ټَمِؾ, ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم َواِ٘مَدًة َوِٟمت٥ِّمَ  ڇٌم ١َمُرو٪َمڇُم اْْلَ  إ٦َِم َوَأْرَٔمٶِم٥َم إ٦َِم ِٟمت٥َِّم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ِ٘مٹم 

ٶِم٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمَْتڅم  ًْ
ٌْٶِم٥َم إ٦َِم ٕمِ ٌْٶِم٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم َٗمَذ٣َمڇٌم,  ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم ِٟمتًّڅم َوَٟم ََخٍْس َوَٟم

َتڅمِن ١َمُرو٪َمَتڅم  ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ِ٘مٹم  ي ٶِم٥َم إ٦َِم ٣ِم٧ْمِ ًْ
ٌُقٍن, ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم إِْ٘مَدى َوٕمِ ٬َم

ټَمِؾ, ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ٣ِم٧ْمِ  ٌُقٍن, َوِّم ٫ُمؾِّ اْْلَ ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم ٩َمٸِمل ٫ُمؾِّ َأْرَٔمٶِم٥َم ٔمٽِمڈُْم ٬َم ي

ٓ  َأْن  ٔمِِؾ ٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َصَد٪َمڇٌم إِ ـَ اإْلِ ٓ  َأْرَٔمٌع ِٰم ـْ َٰمٶَمُف إِ ْ َيٺُم ـْ َل ڇٌم. َوَٰم ٥َم ِ٘مٹم 
ًِ ََخْ

څم.  َ  َيٱَمڅمَء َربُّ

ـَ َوِٰمڅمَئڇِم ٠َمڅمٍة ٠َمڅمٌة, َوِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمٷَمٽمَِؿ ّم َٟمڅمئټَِمتپَِمڅم إَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم  ي َأْرَٔمٶِم٥َم إ٦َِم ٣ِم٧ْمِ

ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم إ٦َِم ِٰمڅمَئَت٥ْمِ ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٠َمڅمَٕمڅمِن, ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ِٰمڅمَئَت٥ْمِ  ي ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ٣ِم٧ْمِ

ؾِّ ِٰمڅمَئڇٍم ٠َمڅمٌة, ٩َمڃمَِذا إ٦َِم َٖماَلٖماِمَئڇٍم ٩َمٸِمٿمپَمڅم َٖماَلُث ٠ِمٿَمڅمٍه,  ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم َٖماَلٖماِِمَئڇٍم ٩َمٸِمل ٫مُ 
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ـْ َأْرَٔمٶِم٥َم ٠َمڅمٍة  ٠َمڅمًة َواِ٘مَدًة ٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َصَد٪َمڇٌم,  ُٗمِؾ ڀَمڅم٪ِمٲَمڇًم ِٰم ٫َمڅمڀَمڈْم َٟمڅمئټَِمڇُم ا٬مر 

څم. َ ٓ  َأْن َيٱَمڅمَء َربُّ  إِ

َد٪َمڇِم, َوٰمَ  ُق َٔم٥ْمَ َُمَْتټِمٍع َٙمٱْمٿَمڇَم ا٬مٲم  َٓ ُيٸَمر  ٍق, َو َٓ جُيْټَمُع َٔم٥ْمَ ُٰمَتٸَمرِّ ـْ َو څم ٫َمڅمَن ِٰم

ڇِم. ِقي   ً اَٗمٶَمڅمِن َٔمٿْمٽمَپُماَم ٔمڅِم٬م اَُم َيَٞمَ  ٩َمڃمَِّن 
 َٙمٻمٿِمٴَم٥ْمِ

ٓ  َأْن َيٱَمڅمَء  َٓ َذاُت ٣َمَقاٍر, وٓ ٕمٿمس, إِ َد٪َمڇِم َهِرَٰمڇٌم, َو َٓ خُيَْرُج ِّم ا٬مٲم  َو

ُق.  دِّ  اٚمٲُْم 

ٶِم٥مَ  ًْ
ٓ  ٕمِ ـْ إِ , ٩َمڃمِْن َلْ َٕمٺُم ٪َمڇِم  ُرُٔمُع ا٬ْمٶُم٧ْمِ ٓ  َوِّم ا٬مرِّ  َوِٰمڅمَئڇًم ٩َمٻَمٿمَْس ٩مٿِمپَمڅم َصَد٪َمڇٌم إِ

څم.  َ  َأْن َيٱَمڅمَء َربُّ

ڈْم ٣ِمٽمَْدُه َٗمَذ٣َمڇٌم َو٣ِمٽمَْدُه  ًَ َذ٣َمڇِم َو٬َمٿْم ٔمِِؾ َصَد٪َمڇُم اْْلَ ـَ اإْلِ ـْ َٔمٻَمٷَمڈْم ٣ِمٽمَْدُه ِٰم َوَٰم

ٶَمُؾ َٰمٶَمپَمڅم ٠َمڅمَٕم٥ْمِ إِِن اِْٟم  ڇُم, َوجَيْ ٹم 
ٌَُؾ ِٰمٽمُْف احْلِ څَم ُٕمٹْم ڇٌم, ٩َمڃمَِّن  ـَ ِ٘مٹم  ي َٕمڅم ٬َمُف, َأْو ٣ِم٧ْمِ َتٿْمَنَ

َذ٣َمڇُم,  ڇُم, َو٣ِمٽمَْدُه اْْلَ ٹم  ڈْم ٣ِمٽمَْدُه احْلِ ًَ ڇِم َو٬َمٿْم ٹم 
ـْ َٔمٻَمٷَمڈْم ٣ِمٽمَْدُه َصَد٪َمڇُم احْلِ څم, َوَٰم ِدْرمَهً

څم َأْو ٠َمڅمَٕم٥ْمِ  ـَ ِدْرمَهً ي ُق ٣ِم٧ْمِ دِّ َذ٣َمڇُم, َوُيٶْمٴمٿِمِف اٚمٲُْم  ٌَُؾ ِٰمٽمُْف اْْلَ څَم ُٕمٹْم ش٩َمڃمَِّن 
(ٔ)

ُه . َرَوا

ٌَُخڅمِريُّ   (.ا٬ْم

 ****************************** الشرح:

 

                                                           
(, كمما تجدر اإلشارة إليو أنو ال توجد ركاية كاحدة ٗ٘ٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

في البخارم بهذا السياؽ, كلكن الحافظ جمع بين ركايات الحديث, كانظر البخارم رقم 
 (, لتقف على أطراؼ الحديث.ٛٗٗٔ)
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 بٔاٌ معاىٕ بعض ألؿاظ اذتدٓح: 

 هل ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم ٟمٽمڇم, ودٙمٻمڈم ّم ا٬مثڅمڀمٿمڇم. بٓت املداض:

 مهڅم ا٬مذيـ اٟمتٺمټمال ٟمٽمت٥م, ودٙمال ّم ا٬مثڅم٬مثڇم. ابٔ ايًبٕٛ, ٚبٓت ايًبٕٛ:

 ڇم.هل ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم ٖمالث ٟمٽم٥م, ودٙمٻمڈم ّم ا٬مرأمٶم اذتك١:

َّٕنڅم اٟمتحٹمڈم بذا ا٬مًـ أن يٴمر٪مپمڅم ا٬مٸمحؾ  ٚمسٝت بٗصا االغِ حك١:

 ٰمـ اإلٔمؾ.

 هل ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم أرٔمع ٟمٽم٥م, ودٙمٻمڈم ّم اخلڅمٰمًڇم. ادتصع١:

 هل ا٬متل ٕمر٣مك ّم اٚمٌڅمح, و٬مٿمس ٰمـ ڀمٸمٹمڇم صڅم٘مٌپمڅم. ايػا١ُ٥:

 هل ا٬مٺمٌٜمة ا٬متل ٟمٹمٴمڈم أٟمٽمڅمَّنڅم. اهلط١َ:

 هل صڅم٘مٌڇم ا٬مٶمٿمچم. شات عٛض:

 ر ا٬مٷمٽمؿ.هق ذ٫م ايتٝؼ:

, و٨مٜمه ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, هق ٣مټمدة   ا٬مٌخڅمريهذا احلديډم ا٬مذي أٙمرٗمف 

 ّم ٔمڅمب ز٫مڅمة إڀمٶمڅمم.

 ٓ ٟمٿمام ّم ٔمڅمب ز٫مڅمة اإلٔمؾ وا٬مٷمٽمؿ.

********** 
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 بٔاٌ شناٗ البكس: 

 ٩مٿمپمڅم ٰمڅم ٟمٿمځميت ٰمٶمٽمڅم ٔمٶمد هذا احلديډم.

 ٖٚٛ َا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
ٌٍَؾ ٰمـ ٘مديډم ُٰمٶمَ  ـِ َٗم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -َأن  ا٬مٽم ٌِل  »ريض اهلل ٣مٽمف:  -څمِذ ْٔم

ـْ ٫ُمؾِّ َٖماَلٖم٥َِم َٔمٹَمَرًة َٕمٌٿِمٶًمڅم َأْو َٕمٌٿِمٶَمڇًم,  -وٟمٻمؿ  , ٩َمځَمَٰمَرُه َأْن َيځْمُٙمَذ ِٰم ـِ َٔمٶَمَثُف إ٦َِم ا٬ْمٿَمټَم

ـْ ٫ُمؾِّ َ٘مڅمِلٍ ِديٽمَڅمًرا َأْو ٣َمْد  ٽم ڇًم, َوِٰم
ًِ ـْ ٫ُمؾِّ َأْرَٔمٶِم٥َم ُٰم ش٬َمُف ُٰمٶَمڅم٩مِرَ َوِٰم

(ٔ)
, َرَواُه 

ِٰمِذيُّ َوَأ٠َمڅمَر إ٦َِم اِْٙمتاَِلٍف ِّم َوْصٻمِِف,  ْ ٽمَُف ا٬مٞمِّ  ً َد, َوَ٘م ََْحَ
ِٕ ٸْمُظ  ڇُم, َوا٬مٻم  ًَ ټْم اخْلَ

څم٫مُِؿ. ٌ څمَن, َواحْلَ ـُ ِ٘م َحُف أْم  َوَصح 

 احلديډم ٘مًـ ٔمٱمقاهده.

 بٔاٌ شسّط ّجْب الصناٗ: 

  ٩متجچم ا٬مز٫مڅمة إذا ٕمق٩مرت ٩مٿمف ذوط َخًڇم:

                                                           
(, كابن ماجو ٕٙ - ٕ٘/ ٘(, كالنسائي )ٖٕٙ(, كالترمذم )ٙٚ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٔ)

( كقاؿ ٜٖٛ/ ٔ(, كالحاكم )ٜ٘ٔ/ ٚ(, كصححو ابن حباف )ٖٕٓ/ ٘(, كأحمد )ٖٓٛٔ)
ىذا حديث حسن. كركل بعضهم ىذا الحديث عن سفياف, عن األعمش, عن أبي »الترمذم: 

, عن مسركؽ! أف النبي صلى اهلل عليو كسلم: بعث معاذا إلى اليمن, فأمره أف يأخذ. كىذا كائل
قلت: ال يؤثر ىذا الخالؼ في صحة الحديث, كالترمذم نفسو أخذ بهذا, فضال عن «. أصح

«: معافر»ىو ذك الحولين. ك «: المسن»ىو ذك الحوؿ. ك «: التبيع»كجود ما يشهد للحديث. ك 
كصححو اإلماـ األلباني رحمو حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم. « مساجد»على كزف 

كقاؿ الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ", ككافقو  (, كقاؿ فيو:ٜ٘ٚاهلل تعالى في اإلركاء )
: كىو كما قاال, كقد قيل أف مسركقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع, كال حجة على قلتالذىبى. 

" كالحديث ثابت متصل ". كقد ركاه األعمش عن إبراىيم أيضا عن عبد البر: كقد قاؿ ابن ذلك, 
 مسركؽ بو.



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى اهلل عليه وسلم[  

 

[84] 
 

  

 األٍٚ: اذتط١ٜ.
٩مال جتچم ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم اٚمټمٻمقك: ٕڀمف ٓ ٰمڅمل ٬مف, وإن ٪مدر أڀمف ٫مڅمن ٬مف ٰمڅمل, 

 ٩مام٬مف ٬مًٿمده.

 وٕمٺمقن ّم هذه احلڅم٬مڇم ز٫مڅمٕمف ٣مٛم ا٬مًٿمد.

ُّا.  ايجاْٞ: إٔ ٜهٕٛ صاحب املاٍ َػً
٩مال جتچم ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم ا٬مٺمڅم٩مر ّم ٘مڅمل ٫مٸمره, ٔمحٿمډم أڀمف يٴمڅم٬مچم ٔمځمدائپمڅم وهق 

  ٣مدم د٩مٶمف ٬مٻمز٫مڅمة ٕمٌٶًمڅم ٬مٺمٸمره, ويٶمذب ٣مٛم ذ٬مؽ.و٫مڅم٩مر, و٬مٺمٽمف يځمٖمؿ ٣مٛم

 و٬مٺمٽمف ٓ يٴمڅم٬مچم بڅم وهق ّم ٘مڅمل ٫مٸمره ٩مڃمذا أٟمٻمؿ ١مق٬مچم بڅم.

٫م٥َِم }٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٫َمڅمَة َوُهْؿ  *َوَوْيٌؾ ٬مٻِْمټُم٧ْمِ َٓ ُيڂْمُٕمقَن ا٬مز  ـَ  ا٬م ِذي

ِٙمَرِة ُهْؿ ٫َمڅم٩مُِرونَ  ْٔ ٻَمڈْم:  {ٔمڅِم  [.7, 6]٩ُمٲمِّ

ٌَڈْم َرِهٿمٽمَڇٌم } و٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ: ًَ إِٓ َأْصَحڅمَب ا٬ْمٿَمټِم٥ِم * ٫ُمؾُّ ڀَمٸْمٍس ٔماَِم ٫َم

څمَء٬ُمقَن  * ًَ ـِ اٚمُْْجِرِٰم٥َم  *ِّم َٗمٽم څمٍت َيَت ٪َمڅم٬ُمقا َلْ ڀَمُؽ  *َٰمڅم َٟمٻَمٺَمٺُمْؿ ِّم َٟمٹَمَر  *٣َم

٥َم  ـَ اٚمٲَُْمٻمِّ ٺم٥َِم  *ِٰم ًْ
ِ څمئٳِِم  *َوَلْ ڀَمُؽ ڀُمٴْمٶِمُؿ اٚمْ َو٫ُمٽم څم  *٥َم َو٫ُمٽم څم ڀَمُخقُض َٰمَع اخْلَ

ـِ  ي ُب ٔمٿَِمْقِم ا٬مدِّ ِر:  {َ٘مت ك َإَٔمڅمڀَمڅم ا٬ْمٿَمٹِم٥مُ  *ڀُمٺَمذِّ ٖمِّ  .[47-18]اٚمُْد 

ٌ څمٍس َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم: نُا يف ايصخٝخني: ٚ ـِ ٣َم ٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل ٰمـ ٘مديډم أْم

ٌٍَؾ ِ٘م٥َم ٔمَ  ـِ َٗم ُٶَمڅمِذ ْٔم
َؿ ٚمِ : َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـِ َؽ »ٶَمَثُف إ٦َِم ا٬مٿَمټَم إڀِم 

ٓ  اهلل ُ,  َٟمَتځْميِت ٪َمْقًٰمڅم َأْهَؾ ٫مَِتڅمٍب, ٩َمڃمَِذا ِٗمْئَتپُمْؿ, ٩َمڅمْد٣ُمپُمْؿ إ٦َِم َأْن َيٱْمپَمُدوا َأْن َٓ إ٬َِمَف إِ

ُهْؿ َأن  اهلل َ ٪مَ  ًدا َرُٟمقُل اهلل ِ, ٩َمڃمِْن ُهْؿ َأ١َمڅم٣ُمقا ٬َمَؽ ٔمَِذ٬مَِؽ, ٩َمځَمْٙمِٝمْ ْد ٩َمَرَض َوَأن  ُُمَټم 
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٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ََخَْس َصٻَمَقاٍت ِّم ٫ُمؾِّ َيْقٍم َو٬َمٿْمٻَمڇٍم, ٩َمڃمِْن ُهْؿ َأ١َمڅم٣ُمقا ٬َمَؽ ٔمَِذ٬مَِؽ, 

دُّ ٣َمَٛم  پِمْؿ ٩َمُٞمَ
ـْ َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِ ُهْؿ َأن  اهلل َ ٪َمْد ٩َمَرَض ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َصَد٪َمڇًم ُٕمڂْمَٙمُذ ِٰم ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ِؼ َد٣ْمَقَة ٩ُمٹَمَرائِپِمْؿ, ٩َمڃمِْن ُهْؿ َأ١َمڅم٣ُمقا ٬َمَؽ ٔمَِذ  ْؿ َوإم 
څمَك َو٫َمَراِئَؿ َأْٰمَقاِِلِ ٬مَِؽ, ٩َمڃمِي 

ُف ٬َمٿْمَس َٔمٿْمٽمَُف َؤَم٥ْمَ اهلل ِ ِ٘مَجڅمٌب  شاٚمَٵْمٻُمقِم, ٩َمڃمڀِم 
(ٔ)

. 

٩مٻمؿ يځمٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف 

اهلل, وأن ُمټمد  أن يځمٰمرهؿ ٔمڅم٬مز٫مڅمة إٓ ٔمٶمد أن يًٻمټمقا ويٱمپمدوا أن ٓ إ٬مف إٓ

 رٟمقل اهلل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 ايجايح: اَتالى ْصاب.
 ٩مال جتچم ٩مٿمام دون ا٬مٽمٲمڅمب.

  نُا يف ايصخٝخني: 
٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  ٰمـ ٘مديډم أب َٟمٶِمٿمٍد اخُلْدِري  ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: 

ـَ اإِلٔمِِؾ, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس »اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  َذْوٍد َصَد٪َمڇٌم ِٰم

ڇِم َأْوُٟمٍؼ َصَد٪َمڇمٌ  ًَ شََخِْس َأَواٍق َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ
(ٕ)

. 

 ايطابع: اغتكطاض املًه١ٝ.
٘متك ٓ يتٶمٻمؼ بڅم ٘مؼ ا٬مٷمٜم, ٩مال ز٫مڅمة ّم ٰمڅمل ل ٕمًتٹمر ٰمٻمٺمٿمتف ٫مديـ 

 ا٬مٺمتڅمٔمڇم.

                                                           
 (.ٜٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٜٙٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

  (.ٜٜٚ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٚٗٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)
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٣مٛم ٰمٌٻمغ ٰمـ اٚمڅمل, وهذا اٚمٌٻمغ ز٫مقي, إٓ أي رٗمؾ ٫مڅمٕمٌف ٣مٌده اٚمټمٻمقك 

أڀمف ل يًتٻمؿ ٰمٽمف رء ٰمـ اٚمڅمل ٔمٶمد, ٩مال جيچم ٣مٻمٿمف ٩مٿمف ز٫مڅمة ٘متك يٹمٌض اٚمڅمل 

 ويتټمٻمٺمف, وُيقل ٣مٻمٿمف احلقل.

 ارتاَؼ: َطٞ اذتٍٛ ع٢ً املاٍ.
 ملا ثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

ـِ ٣ُمټَمرَ  ـْ أْم : ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلل ُ ٪َمڅمَل -امريض اهلل ٣مٽمپم- ٰمـ ٘مديډم ٣َم

ًٓ ٩َماَل َز٫َمڅمَة ٣َمٻَمٿْمِف, َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احَلْقُل ٣ِمٽمَْد »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ـْ اْٟمَتٸَمڅمَد َٰمڅم َٰم

فِ  شَرٔمِّ
(ٔ)

. 

 ٚجا٤ يف غٓٔ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ل اهلل ِ َصٛم  اهلُل َٟمټِمٶْمڈُم َرُٟمقٰمـ ٘مديډم ٣َمڅمئِٱَمڇَم ريض اهلل ٣مٽمپمڅم, ٪َمڅم٬َمڈْم: 

َؿ َيٹُمقُل:  ْقُل »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  شَٓ َز٫َمڅمَة ِّم َٰمڅمٍل َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احْلَ
(ٕ)

. 

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء ٖٔٙأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ٔ)

(, كقاؿ فيو: ثم ركاه ىو كالترمذم كالبيهقي ككذلك مالك ٚٛٚتحت حديث رقم )
( من طرؽ عن نافع بو موقوفا. كقاؿ البيهقي كغيره: " ىذا ٖٓ/ٗ( كابن أبى شيبة )ٙ/ٕٙٗ/ٔ)

مدلس كقد عنعنة, كإسماعيل كىو  ىو الصحيح: موقوؼ ". قلت: كفى طريق المرفوع بقية كىو
ابن عباس ضعيف في ركايتو عن المدنيين, كىذه منها. فال يحتج بها , كخصوصا كقد خالفو 

 الثقات فرككه موقوفا.
ثم كجدت ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: كقد ركل الحديث عن عائشة كأنس كعلي رضي اهلل عنهم... 

 عنو خرجتو في "صحيح أبى داكد" للحديث طريقا أخرل بسند صحيح عن على رضى اهلل
 ( فصح الحديث كالحمد هلل.ٖٓٗٔ)

 (.ٚٛٚ(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في )ٕٜٚٔأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ٕ)

           = كقاؿ البيهقي: "كركاه الثورم عن حارثة موقوفا على عائشة, كحارثة ال يحتج بخبره".



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى اهلل عليه وسلم[  

 

[87] 
 

  

و٪مد ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم أن هذا يٺمقن ّم اٚمڅمل ا٬مٽمٹمدي, وٰمڅم ٫مڅمن ّم ٔمڅمب ٣مروض 

 ا٬متجڅمرة, و٫مذ٬مؽ ّم بٿمټمڇم إڀمٶمڅمم.

ل جيچم ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة أٰمڅم ز٫مڅمة اخلڅمرج ٰمـ إرض ٰمـ إصٽمڅمف إرٔمٶمڇم ا٬مت

٩مال يٱمٞمط ٩مٿمپمڅم ٘مقٓن احلقل, وإڀمام ٕمتٶم٥م ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم ٘م٥م ٗمذاذهڅم 

 و٘مٲمڅمدهڅم.

ُف َيْقَم َ٘مٲَمڅمِدهِ } :ٕن اهلل ٣مز وٗمؾ ٪مڅمل ـْ َٖمټَمِرِه إَِذا َأْٖمټَمَر َوإُٓمقا َ٘مٹم   {٫ُمٻُمقا ِٰم

ڀَْمٶَمڅمِم: ْٕ  [.343]ا

 بٔاٌ شناٗ ىتاج البَاٜه, ّنرلو شناٗ زبح التجازٗ: 

 ا٬مٌپمڅمئؿ ا٬متل جيچم ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة, ورٔمح ا٬متجڅمرة, ٘مقِلام ٘مقل أصٻمپمام.ڀمتڅمج 

٩مال يٱمٞمط ٩مٿمپمام أن يځميت ٣مٻمٿمپمام ٘مقل ٰمًتٹمؾ, إذا ٫مڅمن أصٻمپمام ٪مد ٔمٻمغ 

 ا٬مٽمٲمڅمب.

 بٔاٌ ؾٔنا إذا ناىت البَاٜه, ّنرلو التجازٗ, مل تبلؼ اليصاب: 

 ٩مڃمن ل يٺمـ ٫مذ٬مؽ أمتدأ احلقل ٰمـ َتڅمم ا٬مٽمٲمڅمب.

 

                                                                                                                                        

(, كقد علقو ٖٓ/ٗه أبو أسامة عن حارثة بو موقوفا. أخرجو ابن أبى شيبة )قلت: ككذلك ركا =
( كقاؿ: " لم يتابعو عليو إال من ىو دكنو ". يعنى أنو ٖٓٔالعقيلي مرفوعا في ترجمة حارثة )ص 

توبع عليو ممن ىو أشد ضعفا منو في غير ىذا السند, كأما في ىذا , فلم يتابعو أحد , فهو يشير 
ثم كجدت ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: أحاديث الباب كأنها أشد ضعفا من ىذا...  إلى ضعف جميع

للحديث طريقا أخرل بسند صحيح عن على رضى اهلل عنو خرجتو في "صحيح أبى داكد" 
 ( فصح الحديث كالحمد هلل.ٖٓٗٔ)
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  بٔاٌ شناٗ الدًٓ:

وٰمـ ٫مڅمن ٬مف ديـ ٣مٛم ٰمٶمن, ٩مڃمڀمف خيرج ز٫مڅمٕمف إذا ٪مٌٳمف ٰمـ صڅم٘مچم 

 ا٬مديـ ٬مٶمڅمم وا٘مد ٩مٹمط, ٣مٛم ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 وإن ٫مڅمن ٬مف ديـ ٣مٛم ٰم٤مء ٔمڅمذل, ٩مڃمڀمف يز٫مٿمف ٫مؾ ٣مڅمم.

 بٔاٌ شناٗ املال امُلكتيٙ ّاملطتعنل: 

 وٰمڅم ٣ُمد ٰمـ اٚمڅمل ٬مٻمٹمٽمٿمڇم, و٬مالٟمتٶمامل, ٩مال ز٫مڅمة ٩مٿمف.

ًٺمٽمك, وٖمٿمڅمب ا٬مٌذ٬مڇم, وأٖمڅمث اٚمٽمزل, وا٬مًٿمڅمرات, وا٬مدواب ٫مٌٿمڈم ا٬م

 اٚمُٶمدة ٬مٻمر٫مقب ٣مٻمٿمپمڅم, و٬مالٟمتٶمامل.

 بٔاٌ شناٗ األمْال امُلعدٗ للهساٛ: 

 وٰمڅم ٣ُمد ٬مٻمٺمراء: ٫مڅم٬مٌٿمقت, وا٬مًٿمڅمرات, وا٬مد٫مڅم٫م٥م, ٩مال ز٫مڅمة ّم أصٻمف/

 وإڀمام جتچم ا٬مز٫مڅمة ّم أٗمرٕمف, و٬مٺمـ ٔم٧م١م٥م:

 , أو ٔمٳمټمپمڅم إ٦م ٨مٜمهڅم.إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب ٔمٽمٸمًپمڅم األٍٚ:

 إذا ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل. ايجاْٞ:

 حهه مً ّجبت علُٔ الصناٗ ّمات قبل إخساجَا: 

ٰمـ وٗمٌڈم ٣مٻمٿمف ا٬مز٫مڅمة وٰمڅمت ٪مٌؾ أن خيرٗمپمڅم وٗمچم إٙمراٗمپمڅم ٰمـ ٰمڅمل 

 ا٬مٞم٫مڇم.

 ٩مال ٕمًٹمط ا٬مز٫مڅمة ٔمڅمٚمقت.
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 : ايبداضٟ, ٚايًفغ يإلَاّ ملا يف ايصخٝخني
ٌ څمٍس َريِضَ  ـِ ٣َم َٗمڅمَء َرُٗمٌؾ إ٦َِم ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل:  ٰمـ ٘مديډم أْم

ل َٰمڅمَٕمڈْم َو٣َمٻَمٿْمپَمڅم َصْقُم ٠َمپْمٍر, َأ٩َمځَم٪ْمٳِمٿمِف  ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ, ٩َمٹَمڅمَل: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ إِن  ُأٰمِّ

ـُ اهلل ِ َأَ٘مؼُّ َأْن ُيٹْمڄَم »٣َمٽمْپَمڅم؟ ٪َمڅمَل:   ش. ڀَمٶَمْؿ, ٪َمڅمَل: ٩َمَدْي

َث  -څمَل ُٟمٻَمٿْماَمُن: ٩َمٹَمڅمَل احَلٺَمُؿ, َوَٟمٻَمټَمڇُم, ٪مَ  ـُ َْجٿِمٶًمڅم ُٗمٻُمقٌس ِ٘م٥َم َ٘مد  َوڀَمْح

َذا احَلِديډِم  ٻمٌِؿ ِبَ ًْ ٌ څمٍس.  -ُٰم ـِ ٣َم ـْ أْم  ٪َمڅمَٓ: َٟمټِمٶْمٽمَڅم َُمَڅمِهًدا, َيْذ٫ُمُر َهَذا, ٣َم

ـِ احَلٺَمِؿ, وَ  َٖمٽمَڅم ا٣َْٕمټَمُش, ٣َم ـْ َأِب َٙمڅم٬مٍِد, َ٘مد  ٌَٴم٥ِِم, َوُيْذ٫َمُر ٣َم ٻمٍِؿ ا٬م ًْ ُٰم

ٌ څمٍس:  ـِ ٣َم ـْ أْم , َو٣َمٴَمڅمٍء, َوَُمَڅمِهٍد, ٣َم ٌَْٜمٍ ـِ ُٗم ـْ َٟمٶِمٿمِد ْٔم ـِ ٫ُمپَمٿْمٍؾ, ٣َم َوَٟمٻَمټَمڇَم ْٔم

 ش.إِن  ُأْٙمتِل َٰمڅمَٕمڈْم »٪َمڅم٬َمڈِم اْٰمَرَأٌة ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ: 

َٖمٽمَڅم ـِ  َو٪َمڅمَل َُيْٿَمك, َوَأُٔمق ُٰمٶَمڅمِوَيڇَم: َ٘مد  ـْ َٟمٶِمٿمِد ْٔم ٻمٍِؿ, ٣َم ًْ ـْ ُٰم ا٣َْٕمټَمُش, ٣َم

َؿ:  ٌ څمٍس: ٪َمڅم٬َمڈِم اْٰمَرَأٌة ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـِ ٣َم ـْ أْم , ٣َم ٌَْٜمٍ ل »ُٗم إِن  ُأٰمِّ

 ش.َٰمڅمَٕمڈْم 

ٌَٿْمُد اهلل ِ:  ـِ َو٪َمڅمَل ٣ُم ـْ َٟمٶِمٿمِد ْٔم ـِ احَلٺَمِؿ, ٣َم ڇَم, ٣َم ًَ ـِ َأِب ُأڀَمٿْم ـْ َزْيِد ْٔم ,  ٣َم ٌَْٜمٍ ُٗم

ٌ څمٍس: ٪َمڅم٬َمڈِم اْٰمَرَأٌة ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ـِ ٣َم ـْ أْم ل َٰمڅمَٕمڈْم »٣َم إِن  ُأٰمِّ

 ش. َو٣َمٻَمٿْمپَمڅم َصْقُم ڀَمْذرٍ 
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ٌ څمٍس: ٪َمڅم٬َمڈِم اْٰمَرَأٌة ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم   ـِ ٣َم ـْ أْم َٖمٽمَڅم ٣ِمٺْمِرَٰمڇُم, ٣َم َو٪َمڅمَل َأُٔمق َ٘مِريٍز, َ٘مد 

َؿ:  اهللُ ڇَم ٣َم٧َمَ َيْقًٰمڅم»٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ًَ ل َو٣َمٻَمٿْمپَمڅم َصْقُم ََخْ شَٰمڅمَٕمڈْم ُأٰمِّ
 (ٔ)

. 

 ٩مٿمخرج ا٬مقرٖمڇم, أو ٨مٜمهؿ, ز٫مڅمٕمف ٰمـ ٕمر٫مڇم اٚمٿمڈم. 

وَّٕنڅم ٘مؼ وا٘مچم, وٓ ٕمًٹمط ٔمڅمٚمقت, وهل ديـ ّم ذٰمتف, جيچم ٣مٛم 

 ا٬مقرٖمڇم, أو ٣مٛم ٨مٜمهؿ, إٔمراء ذٰمتف ٰمٽمپمڅم.

-1/322هلل يف املًدص ايفكٗٞ )أفازٙ اإلَاّ ايفٛظإ حفع٘ ا
324.) 

وهل ٕمٶمتٝم ٘مؼ اٚمڅمل, ٩مال ٕمًٹمط ٔمڅمٚمقت, وٓ ٕمًٹمط ٣مٛم ا٬مٲمٷمٜم إذا 

اٰمتٻمؽ ڀمٲمڅمًٔمڅم, أو ٘متك ٣مٛم اٚمجٽمقن أيٳًمڅم, وَّٕنڅم ٘مؼ ٬مٻمٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, 

 ٩مڅم٬متٽمڅمزل ٣مٽمپمڅم, ٩مٿمف إوڅم٣مڇم حلٹمق٪مپمؿ.

 نُا يف ايصخٝخني: 
َ َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف څمَل: ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٪مَ  ٚمَ څم ُٕمُقّمِّ

َِب  ِٕ ـَ ا٬مٶَمَرِب, ٪َمڅمَل ٣ُمټَمُر  ـْ ٫َمٸَمَر ِٰم َؿ َواْٟمُتْخٻمَِػ َأُٔمق َٔمٺْمٍر َٔمٶْمَدُه, َو٫َمٸَمَر َٰم َوَٟمٻم 

ُأِٰمْرُت  "َؿ: َٔمٺْمٍر: ٫َمٿْمَػ ُٕمٹَمڅمٕمُِؾ ا٬مٽم څمَس؟ َو٪َمْد ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  

ٓ  اهلل ُ ٣َمٲَمَؿ  ـْ ٪َمڅمَل: َٓ إ٬َِمَف إِ ٓ  اهلل ُ, ٩َمټَم َأْن ُأ٪َمڅمٕمَِؾ ا٬مٽم څمَس َ٘مت ك َيٹُمق٬ُمقا: َٓ إ٬َِمَف إِ

څمُٔمُف ٣َمَٛم اهلل ِ  ًَ ِف َوِ٘م ٓ  ٔمَِحٹمِّ ُف, إِ ًَ َق "ِٰمٽمِّل َٰمڅم٬َمُف َوڀَمٸْم ـْ ٩َمر  ـ  َٰم ٪َُمڅمٕمٻَِم َٕ , ٩َمٹَمڅمَل: َواهلل ِ 

٫َمڅمِة, َٔم٥ْمَ  اَلِة َوا٬مز  ٫َمڅمَة َ٘مؼُّ اٚمَڅمِل,  ا٬مٲم  ًٓ ٫َمڅمڀُمقا ٩َمڃمِن  ا٬مز  َواهلل ِ ٬َمْق َٰمٽمَٶُمقِن ٣ِمٹَمڅم

                                                           
 (.ٛٗٔٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٖٜ٘ٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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َؿ ٬َمٹَمڅمَٕمٻْمُتپُمْؿ ٣َمَٛم َٰمٽمْٶِمِف, ٩َمٹَمڅمَل ٣ُمټَمُر:  وڀَمُف إ٦َِم َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ُيڂَمدُّ

ٓ  َأْن رَ » ُف ٩َمَقاهلل ِ َٰمڅم ُهَق إِ َح َصْدَر َأِب َٔمٺْمٍر ٬مٻِْمٹِمَتڅمِل, ٩َمٶَمَر٩ْمڈُم َأڀم  َأْيڈُم اهلل َ ٪َمْد َذَ

شاحَلؼُّ 
 (ٔ)

. ٿْمډِم ٣َمٽمَڅم٪ًمڅم َوُهَق َأَصحُّ ـِ ا٬مٻم  ٌُْد اهلل ِ ٣َم , َو٣َم ـُ ُٔمٺَمْٜمٍ  , ٪َمڅمَل أْم

 بٔاٌ شناٗ بَٔن٘ األىعاو: 

 قاٍ اإلَاّ ايفٛظإ حفع٘ اهلل تعاىل يف نتاب٘ املدًص ايفكٗٞ
(1/325 :) 

ا٣مٻمؿ أن ٰمـ ْجٻمڇم إٰمقال ا٬متل أوٗمچم اهلل ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة: بٿمټمڇم إڀمٶمڅمم, 

وهل: اإلٔمؾ, وا٬مٌٹمر, وا٬مٷمٽمؿ, ٔمؾ هل ّم ١مٻمٿمٶمڇم إٰمقال ا٬مز٫مقيڇم: ٩مٹمد د٬مڈم 

٣مٛم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم إ٘مڅمديډم ا٬مٲمحٿمحڇم اٚمًتٸمٿمٳمڇم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل 

ٰمٱمپمقرة ّم ٔمٿمڅمن  ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ, و٫متٌف ّم ٠مځمَّنڅم و٫متچم ٙمٻمٸمڅمؤه ٰمٶمرو٩مڇم

٩مرائٳمپمڅم ؤمٶمډم ا٬مًٶمڅمة ْلٌڅميتپمڅم ٰمـ ٪مٌڅمئؾ ا٬مٶمرب ٘مقل اٚمديٽمڇم ٣مٛم اٰمتداد 

 ا٬مًڅم٘مڇم اإلٟمالٰمٿمڇم.

 ؾتجب الصناٗ يف اإلبل ّالبكس ّالػيه بشسطني:

 أن ٕمتخذ ٬مدر وڀمًؾ, ٓ ٬مٻمٶمټمؾ.  ايؿطط األٍٚ:

َّٕنڅم ٘مٿمٽمئذ ٕمٺمثر ٰمٽمڅم٩مٶمپمڅم, ويٴمٿمچم ڀمامؤهڅم ٔمڅم٬مٺمٝم وا٬مٽمًؾ: ٩مڅم٘متټمٻمڈم 

 .اٚمقاٟمڅمة

 

                                                           
  (.ٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٗٛٚاإلماـ البخارم في صحيحو )أخرجو  (ٔ)
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 أن ٕمٺمقن ٟمڅمئټمڇم أي: را٣مٿمڇم. ايؿطط ايجاْٞ:

 ّم ٫مؾ إٔمؾ ٟمڅمئټمڇم ّم ٫مؾ أرٔمـــٶم٥م »٬مٹمق٬مف صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ: 

شأمٽمڇم ٬مٌقن
 (ٔ)

 , رواه أَحد وأٔمق داود وا٬مٽمًڅمئل.

ا٬مر٣مل: ٩مال جتچم ا٬مز٫مڅمة ّم دواب ٕمٶمٻمػ ٔمٶمٻمػ ا٠مٞماه ِلڅم, أو  ٚايػّٛ:

 ىػإمٶمٻمػ احلقل ٫مٻمف, أو أ٫مثره.  ْجٶمف ٰمـ ا٬مٺمأل, أو ٨مٜمه, هذا إذا ٫مڅمڀمڈم
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

 ٕن بٿمټمٿمڇم إڀمٶمڅمم ِلڅم ٘مڅمٓت أرٔمٶمڇم: 

 أن ٕمٺمقن ٟمڅمئټمڇم ١مقال ا٬مٶمڅمم. اذتاي١ األٚىل:

 ٩مپمذه ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة.

 أن ٕمٶمٻمػ ٔمڅم٬مٶمٻمػ ١مقال ا٬مٶمڅمم. اذتاي١ ايجا١ْٝ:

 ٩مپمذه ٬مٿمس ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة.

 ر ا٬مٶمڅمم.أن ٕمٺمقن ٟمڅمئټمڇم أ٫مث اذتاي١ ايجايج١:

 ٩مپمذه ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة.

                                                           
 ٕ/ٕ(, كفى " الكبرل " )ٜٖٖك ٖٖٙ - ٖٖ٘/ٔ( كالنسائي )٘ٚ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٔ)

(, كالحاكم ٗٚٔ(, كابن الجاركد )ٓٔ/ٗ(, كابن أبى شيبة )ٜٖٙ/ٔ(, كالدارمي )ٔ/ٖك
 –بهز بن حكيم عن أبيو عن جده  (, عنٗك ٕ/ٗ(, كأحمد )٘ٓٔ/ٗ(, كالبيهقي )ٜٖٛ/ٔ)

(: ٜٔٚكىو معاكية بن حيدة رضي اهلل عنو, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء )
كقاؿ فيو: كقاؿ الحاكم: " صحيح اإلسناد ". ككافقو الذىبي. قلت: كإنما ىو حسن للخالؼ 

 المعركؼ في بهز بن حكيم.
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 أن ٕمٶمٻمػ أ٫مثر ا٬مٶمڅمم. اذتاي١ ايطابع١:

 ٩مپمذه ٬مٿمس ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة.

 بٔاٌ شناٗ اإلبل: 

وا٬مز٫مڅمة ّم اإلٔمؾ ٣مٛم ٰمڅم ٗمڅمء ّم ٘مديډم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

 وٟمٻمؿ.

 نُا يف ايصخٝخني: 
ُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َأن  رَ ٰمـ ٘مديډم َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخُلْدِريِّ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف: 

َؿ ٪َمڅمَل:  ـَ ا٬مت ټْمِر َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن »َوَٟمٻم  ڇِم َأْوُٟمٍؼ ِٰم ًَ ٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ

ـَ اإِلٔمِِؾ  ـَ ا٬مَقِرِق َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َذْوٍد ِٰم ََخِْس َأَواٍق ِٰم

شَصَد٪َمڇمٌ 
(ٔ)

. 

أرٔمع ٰمـ اإلٔمؾ وأ٘مچم أن يتٲمدق ٰمـ ڀمٸمًف, أٙمرج ٠مڅمة, ٩مڃمن ٫مڅمن ٬مديف 

 و٬مٺمـ ٓ جيچم ٣مٻمٿمف ذ٬مؽ, وإڀمام يًتحچم ٬مف اٟمتحٌڅمًٔمڅم.

أٰمڅم إذا ٫مڅمڀمڈم ٬مديف ٰمـ اإلٔمؾ َخس ٩مام ٩مقق, ٩مپمٽمڅم يتٶم٥م وجيچم ٣مٻمٿمف أن 

 خيرج ٣مٽمپمڅم ٠مڅمة.

 إ٦م أن ٕمٲمؾ إ٦م ٣م٧م ٰمـ اإلٔمؾ ٩مٸمٿمپمڅم ٠مڅمٕمڅمن.

 ٿمڅمه.إ٦م أن ٕمٲمؾ َخًڇم ٣م٧م ٰمـ اإلٔمؾ ٩مٸمٿمپمڅم ٖمالث ٠م

                                                           
 (.ٜٜٚ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٜ٘ٗٔو )أخرجو اإلماـ البخارم في صحيح (ٔ)
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إ٦م أن ٕمٲمؾ إ٦م ٣م٧ميـ ٰمـ اإلٔمؾ ٩مٸمٿمپمڅم أرٔمع ٠مٿمڅمه, و٫مذ٬مؽ إ٦م أن ٕمٲمؾ 

 إ٦م أرٔمع و٣م٧ميـ ٰمـ اإلٔمؾ ٩مٸمٿمپمڅم أرٔمع ٠مٿمڅمه ٩مٹمط وٗمقًٔمڅم.

 وإن أ٘مچم أن خيرج َخس ٠مٿمڅمه اٟمتحٌڅمًٔمڅم ٗمڅمز ٬مف ذ٬مؽ.

٩مڃمذا وصٻمڈم إ٦م َخس و٣م٧ميـ ٰمـ اإلٔمؾ هٽمڅم يٌدأ إٙمراٗمپمڅم ٰمـ اإلٔمؾ ٫مام 

 ٔم٥م ذ٬مؽ ّم ٘مديډم ا٬مٌڅمب.

 وهٽمڅم يتٶم٥م وجيچم ٣مٻمٿمف أن خيرج ٔمٽمڈم ِمڅمض.

 هل ٰمڅم اٟمتٺمټمٻمڈم ٟمٽمڇم ودٙمٻمڈم ّم ا٬مثڅمڀمٿمڇم. بٓت املداض:

٩متٺمقن ّم َخس و٣م٧ميـ ٰمـ اإلٔمؾ ٔمٽمڈم ِمڅمض, و٫مذ٬مؽ ّم ٟمڈم 

و٣م٧ميـ, و٫مذ٬مؽ ّم ٟمٌع و٣م٧ميـ, و٫مذ٬مؽ ّم ٖمامن و٣م٧ميـ, و٫مذ٬مؽ ّم 

 ٕمًع و٣م٧ميـ, و٫مذ٬مؽ ّم ٖمالٖم٥م.

يًتٴمع أن يٱمٞمي ٔمٽمڈم ِمڅمض, ٩مٿمخرج  ٩مڃمن ل ٕمقٗمد ٰمٶمف ٔمٽمڈم ِمڅمض, ول

 أمـ ٬مٌقن.

ٰمع أن إصؾ أن ا٬مز٫مڅمة ٓ َترج ٰمـ ا٬مذ٫مقر: ٕن ا٬مذ٫مر ٪مد ُيتڅمج إ٬مٿمف 

اٚمتٲمدق, وير٨مچم ٣مٽمف ا٬مٸمٹمٜم, ٬مٺمـ إذا ل جيد ٔمٽمڈم ِمڅمض ٩مڃمڀمف خيرج أمـ 

٬مٌقن, ٕن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٪مد رٙمص ّم ذ٬مؽ ٫مام ّم 

 ٘مديډم ا٬مٌڅمب.

 هق ٰمڅم ٟمتٺمټمؾ ٟمٽمت٥م ودٙمؾ ّم ا٬مثڅم٬مثڇم. ًبٕٛ:ٚابٔ اي
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٩مڅمٔمـ ا٬مٻمٌقن أ٫مٝم ٰمـ ٔمٽمڈم اٚمخڅمض, وٰمع ذ٬مؽ جتقز ّم ٫مٝم ٟمٽمف ٰمـ أٗمؾ 

 ٣مدم ا٬مر٨مٌڇم ٩مٿمف ٰمـ ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م.

ٕن صڅم٘مچم ا٬مٽمڅم٪مڇم رٔمام رٔمڅمهڅم وأ١مر٪مپمڅم اْلټمؾ ٩محټمٻمڈم ٬مف, ٖمؿ ٔمٶمد ذ٬مؽ 

 يٺمثر ٣مٻمٿمف ٣مدد اإلٔمؾ, ٘متك يٲمٜم ٰمـ ذوي اٚمڅمل.

  اڀمتٸمع ٰمـ ٬مٌٽمپمڅم ٬مٽمٸمًف, أو ٬مٷمٜمه, أو إلٔمؾ صٷمڅمر ٰمٶمف أيٳًمڅم.و٫مذ٬مؽ رٔمام

وأٰمڅم ا٬مذ٫مر ٩مپمق أ٪مؾ ٰمٽمٸمٶمڇم ٬مٻمٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, ٩مرٔمام يذٔمح ويڂم٫مؾ, ورٔمام 

 يٶمټمؾ ٣مٻمٿمف.

وإذا أراد صڅم٘مچم ا٬مذ٫مر ٰمـ اإلٔمؾ أن يٞم٫مف ٬مٴمروق ا٬مٸمجؾ, ٘متك يځمٙمذ 

 ٣مٻمٿمف إٗمرة ّم ذ٬مؽ, ٩مپمذا ٓ جيقز ٬مف.

ـِ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم ففٞ ايبداضٟ:  ََّنَك ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  »أْم

چِم ا٬مٸَمْحؾِ  ًْ ـْ ٣َم َؿ ٣َم شاهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
 (ٔ)

. 

ٌِْد اهللِ ريض اهلل ٣مٽمپمام, َيٹُمقُل: ٚيف َػًِ:  ـَ ٣َم ََّنَك »ٰمـ ٘مديډم َٗمڅمٔمَِر ْٔم

ـْ َٔمٿْمعِ  َؿ ٣َم ـْ َٔمٿْمِع اٚمَْڅمِء  َرُٟمقُل اهللِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ټَمِؾ, َو٣َم اِب اْْلَ ِضَ

َْرِض ٬مُِتْحَرَث  ْٕ ـْ َذ٬مَِؽ ََّنَك ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم ؿَ شَوا , ٩َمٶَم
 (ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕٕٗٛأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.٘ٙ٘ٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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إًذا ٩مڅمڀمتٸمڅمع ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م ٔمڅمإلڀمڅمث أ٫مثر ٰمـ ا٬مذ٫مقر, ٩مٻمذ٬مؽ ٗمٶمؾ 

 ٰمثؾ هذه احلڅمل ا٬م٧مع ا٬مز٫مڅمة ّم إصؾ ٰمـ اإلڀمڅمث, إٓ إذا ل جيد ا٬مذ٫مر ّم

 ٗمڅمز ٬مف أن خيرج ٰمـ ا٬مذ٫مر, و٬مٺمـ أ٫مٝم ٟمٽمًڅم ٰمـ إڀمثك.

ُّضع ؾُٔ شناٗ اإلبل علٙ  ٍّيا جدّل يف املْضْع٘ الهْٓتٔ٘ الؿكَٔ٘ 

 .مرٍب الشاؾعٔ٘, ّزّآ٘ يف مرٍب اذتيابل٘, ٍّْ قْل األّشاعٕ, ّإضخام
 الصناٗ اليت جتب ؾَٔا عدد اإلبل

 ء اٚمتٲمدق ٩مٸمٿمپمڅم ٠مڅمة.٬مٿمس ٩مٿمپمڅم رء, إٓ أن يٱمڅم 3-4

 ٩مٿمپمڅم ٠مڅمه وا٘مدة. 5-9

 ٩مٿمپمڅم ٠مڅمٕمڅمن. 30-34

 ٩مٿمپمڅم ٖمالث ٠مٿمڅمه. 35-39

 ٩مٿمپمڅم أرٔمع ٠مٿمڅمه. 70-74

 ٩مٿمپمڅم ٔمٽمڈم ِمڅمض, ٩مڃمن ل يقٗمد ٰمٶمف ٔمٽمڈم ِمڅمض, ٩مڅمٔمـ ٬مٌقن. 75-15

 ٩مٿمپمڅم ٔمٽمڈم ٬مٌقن, وهل ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم ٟمٽمت٥م ودٙمٻمڈم ّم ا٬مثڅم٬مثڇم. 16-45

 ٩مٿمپمڅم ٘مٹمڇم. 46-60

 څم ٗمذ٣مڇم.٩مٿمپم 63-75

 ٩مٿمپمڅم ٔمٽمتڅم ٬مٌقن. 76-90

 ٩مٿمپمڅم ٘مٹمتڅمن. 93-370
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 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٔمٽمڈم ٬مٌقن. 373-379

 ٩مٿمپمڅم: ٘مؼ ؤمٽمتڅم ٬مٌقن. 310-319

 ٩مٿمپمڅم: ٘مٹمتڅمن ؤمٽمڈم ٬مٌقن. 340-349

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمؼ, أو ٘مٹمڅمق. 350-359

 ٩مٿمپمڅم: أرٔمع ٔمٽمڅمت ٬مٌقن. 360-369

 ّم ٫مؾ َخ٥ًم ٘مٹمڇم.وهٺمذا ٫مٻمام زاد ا٬مٶمدد, ٩مٸمل ٫مؾ أرٔمٶم٥م ٔمٽمڈم ٬مٌقن, و

بٔاٌ شناٗ اإلبل إذا ّصلت مً ماٜ٘ ّّاحد ّعشسًٓ إىل ماٜ٘ ّتطع٘ 

 ّعشسًٓ.

 (. 379 – 373واٙمتٻمػ ٩مٿمام ٔم٥م: )

يتخٜم ا٬مًڅم٣مل ٔم٥م ٘مٹمت٥م, وٖمالث  فكاٍ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل:

 ٔمٽمڅمت ٬مٌقن.

وذهچم أٔمق ٣مٌٿمد وهل ا٬مروايڇم إٙمرى ٣مـ أَحد إ٦م أن ٩مٿمپمڅم ٘مٹمت٥م: ٕن 

 ا٬مٸمرض ٓ يتٷمٜم إٓ ٰمـ ٰمڅمئڇم وٖمالٖم٥م.

 ٔمٿمٽمام ذهٌڈم احلٽمٸمٿمڇم إ٦م أن ا٬مٸمريٳمڇم ُٕمًتځمڀمػ ٔمٶمد ٰمڅمئڇم و٣م٧ميـ.

 أي ڀمٶمقد إ٦م ا٬مٱمٿمڅمه ٰمرة أٙمرى. 

٣مٽمده ٰمڅمئڇم و٣م٧ميـ ٰمـ اإلٔمؾ ٩مٿمپمڅم ٖمالث ٔمٽمڅمت ٬مٌقن, أو أرٔمع ٔمٽمڅمت  فُجًّا:

 ِمڅمض.
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ٿمپمڅم ٩مٶمٽمد إ٘مٽمڅمف: إذا أڀمڈم ٣مٽمدك ٰمڅمئڇم وَخًڇم و٣م٧ميـ ٰمـ اإلٔمؾ, ٩مٸم

 أرٔمع ٔمٽمڅمت ِمڅمض, أو ٖمالث ٔمٽمڅمت ٬مٌقن, وٰمع ٠مڅمة ٰمٹمڅمٔمؾ اخلټمس ٰمـ اإلٔمؾ.

 ٗمدول ز٫مڅمة اإلٔمؾ ٣مٽمد إ٘مٽمڅمف

 ٩مٿمپمڅم: ٘مٹمتڅمن. 373-374

 ٩مٿمپمڅم: ٘مٹمتڅمن و٠مڅمة. 375-379

 ٩مٿمپمڅم: ٘مٹمتڅمن و٠مڅمٕمڅمن. 310-314

 ٩مٿمپمڅم: ٘مٹمتڅمن وٖمالث ٠مٿمڅمه. 315-319

 ٩مٿمپمڅم: ٘مٹمتڅمن وأرٔمع ٠مٿمڅمه. 340-344

 ٘مٹمتڅمن ؤمٽمڈم ِمڅمض.٩مٿمپمڅم:  345-349

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمڅمق. 350-354

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمڅمق و٠مڅمة. 355-359

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمڅمق و٠مڅمٕمڅمن. 360-364

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمڅمق وٖمالث ٠مٿمڅمه. 365-369

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمڅمق وأرٔمع ٠مٿمڅمه. 370-374

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمڅمق ؤمٽمڈم ِمڅمض. 375-385

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالث ٘مٹمڅمق ؤمٽمڈم ٬مٌقن. 386-395

 ٩مٿمپمڅم: أرٔمع ٘مٹمڅمق. 396-399
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 ٩مٿمپمڅم: أرٔمع ٘مٹمڅمق, أو َخس ٔمٽمڅمت ٬مٌقن. 700-704

 ٩مٿمپمڅم: أرٔمع ٘مٹمڅمق و٠مڅمة, أو َخس ٔمٽمڅمت ٬مٌقن و٠مڅمة. 705-709

 وهٺمذا واٟمتدل إ٘مٽمڅمف ٣مٛم هذا, حلديډم ٗمڅمء ّم ا٬مٌڅمب.

ُف ٪َمڅمل:  ـِ َٟمٶْمٍد َأڀم  قا ٔماَِم ِّم َ٘مِديډِم ٪َمٿْمِس ْٔم ِٕ َِب َٔمٺْمرِ َواْ٘مَتجُّ ـِ  ٪ُمٻْمڈُم  ِد ْٔم ـِ ُُمَټم  ْٔم

ٌَُف َرُٟمقل اهلل ِ َصٛم  اهلل ُ  َد٪َمڅمِت ا٬م ِذي ٫َمَت ـِ َ٘مْزٍم: َأْٙمِرْج ِٓم ٫مَِتڅمَب ا٬مٲم  ٣َمټْمِرو ْٔم

َؿ ٪َمڅمل:  ٩َمځَمْٙمَرَج ٫مَِتڅمًٔمڅم ِّم َوَر٪َمڇٍم َو٩مٿِمِف: ٩َمڃمَِذا َزاَدِت اإلْ ِٔمِؾ ٣َمَٛم ِٰمڅمَئڇٍم »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـَ اْٟمُتڂْمڀمٸَِمڈِم  ي  ش.ا٬ْمٸَمِريٳَمڇمُ  َو٣ِم٧ْمِ

 وهذا ٰمرٟمؾ وا٬مٶمټمؾ ٣مٻمٿمف ٣مٽمد ٫مثٜم ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

ذنس بعض املطاٜل الؿسعٔ٘ يف شناٗ اإلبل مً املْضْع٘ الؿكَٔ٘ 

 (: 256-23/255الهْٓتٔ٘ )

َٗا: ِٓ َٔ  ١ْٖٝ َََػا٥ٌٔ َفِطٔع  َٚٔفٞ َظَنا٠ٔ اإلِٔٔبٌ 
ٌُقِن إِْن َأن  ا٬م ِذي ُيڂْمَٙمُذ ِّم َز٫َمڅمِة اإلْ ِٔمِؾ اإلْ ڀَِمڅمُث دُ  -3 ـَ ا٬مٻم  ٫ُمقِر, إِٓ  أْم وَن ا٬مذُّ

٫ُمقُر  ٌَٹَمِر ٩َمُتڂْمَٙمُذ ِٰمٽمْپَمڅم ا٬مذُّ ِم, ٔمِِخاَلِف ا٬ْم ِديډِم اٚمَُْتٹَمدِّ ٣َمِدَم ٔمٽِمڈَْم اٚمََْخڅمِض ٫َماَم ِّم احْلَ

 ٫َماَم َيځْميِت.

٫َمُر ٣َمَٛم إْ ََصحِّ ٣ِمٽمَْد ا٬مٱم   ُف ُذ٫ُمقًرا َأْٗمَزَأ ا٬مذ  څم٩مٶِِمٿم ڇِم َوُهَق ٩َمڃمِْن ٫َمڅمَن اٚمَْڅمل ٫ُمٻمُّ

٫ُمقُر, َوا٬مٵم څمِهُر  ٽمَڅمٔمٻَِمڇِم, َو٣ِمٽمَْد اٚمَْڅم٬مٺِمٿِم ڇِم َيٻْمَزُم ا٬ْمَقَٟمُط َو٬َمِق اڀْمٸَمَرَد ا٬مذُّ ُم ٣ِمٽمَْد احْلَ اٚمٹَُْمد 

ِـّ اٚمَْٴْمٻُمقِب. ًِّ ـَ ا٬م ُف ُيِريُدوَن ڀَمڅم٪َمڇًم َوَٟمٴًمڅم ِٰم  َأڀم 
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څمَة ا٬م تِل ُٕمڂْمَٙمُذ ِّم َز٫َمڅمِة اإلْ ِ - 7 ـَ َأن  ا٬مٱم  ٔمِؾ إِْن ٫َمڅمڀَمڈْم ُأڀْمَثك )َٗمَذ٣َمڇٌم ِٰم

ـَ اٚمَْٶْمِز ٩َماَم ٩َمْقَق َذ٬مَِؽ( َأْٗمَزَأْت ٔماَِل ڀمَِزاٍع. ځْمِن, َأْو َٖمٽمٿِم ڇٌم ِٰم  ا٬مٳم 

څمِة ٣َمٻَمٿْمِف, َوُهَق اٚمُْٶْمَتټَمُد ٣ِمٽمَْد  ِزَئ ٬مٲِِمْدِق اْٟمِؿ ا٬مٱم  ٫َمُر, ٩َمٿُمْحَتټَمؾ َأْن جُيْ څم ا٬مذ  َوَأٰم 

څم٩مٶِِمٿم ڇِم.اٚمَْڅم٬مٺِمٿِم ڇِم, وَ   إْ ََصحُّ ٣ِمٽمَْد ا٬مٱم 

ِـّ ا٬ْمَقاِٗمچِم  - 1 ًِّ ـْ ا٬م ل ٩َمځَمْٙمَرَج ٣َمام  َوَٗمچَم ٣َمٻَمٿْمِف ِٟمٽمًّڅم َأ٣ْمَٛم ِٰم َع اٚمَُْز٫مِّ إِْن َٕمٴَمق 

ـْ  ڇًم, َأْو َٗمَذ٣َمڇًم, َأْو ٣َم ٌُقٍن, َأْو ِ٘مٹم  َٗمڅمَز, ِٰمْثؾ َأْن خُيِْرَج َٔمَدل ٔمٽِْمڈِم اٚمََْخڅمِض ٔمٽِمڈَْم ٬َم

ڇًم َأْو َٗمَذ٣َمڇًم.ٔمٽِمڈِْم ا٬م ٌُقِن ِ٘مٹم   ٻم 

:١َََ ُٔ ُقَسا  ىػآَ ڀَمٶْمٻَمُؿ ِّم َذ٬مَِؽ ِٙماَل٩ًمڅم.  َقاٍ اِب
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

 ٕڀمف ٕمٴمقع, وهذا يٲمچم ّم ٰمٲمٻمحڇم ا٬مٸمٹمٜم.

٬مٺمـ ٬مق ٫مڅمن ٣مٻمٿمف ٔمٽمڈم ٬مٌقن, و٪مڅمل: أڀمڅم ٟمځم٣مٴمل ٔمٽمڈم ِمڅمض, ٩مپمٽمڅم ڀمٹمقل 

 ىػا ا٬مٸمٹمٜم. ٬مف: ٓ يٹمٌؾ ٰمٽمؽ: ٕڀمف هٽمڅم ٟمٿمٳمٿمع ٘مؼ
ـِ ٫َمٶْمچٍم ريض اهلل ٣مٽمف:  څم ِّم َ٘مِديډِم ُأَبِّ ْٔم

َؿ »ٚمَِ َأن  ا٬مٽم ٌِل  َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـْ ٔمٽِمڈِْم َِمَڅمٍض: َذاَك ا٬م ِذي ٣َمٻَمٿْمَؽ. ٩َمڃمِْن  َم ڀَمڅم٪َمڇًم ٣َمٵمٿِمټَمڇًم َٟمټِمٿمٽمَڇًم ٣َم ـْ ٪َمد  َ
٪َمڅمل ٚمِ

٣ْمڈَم ٔمَِخْٜمٍ آَٗمَرَك اهلل ُ ٩مِ   ش.ٿمِف, َو٪َمٌٻِْمٽمڅَمُه ِٰمٽمَْؽ َٕمٴَمق 

ٿَمڅمِه ٩مٿِماَم ُدوَن  - 4 ـَ ا٬مٱمِّ څمِة ڀَمڅم٪َمڇًم َأْٗمَزَأُه, َو٫َمَذا ٣َمام  َوَٗمچَم ِٰم إِْن َأْٙمَرَج َٔمَدل ا٬مٱم 

ـْ  ُف جُيِْزُئ ٣َم َِٕ ڀم   : ـَ ي  , ٩َمځمْٗمَزاُؤُه ٣َمام  ُدوََّنڅَم َأْو٦َم.75ََخٍْس َو٣ِم٧ْمِ
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, َوُهَق إْ ََصحُّ ٣ِمٽْمَد اٚمَْڅم٬مٺِمٿِم ڇِم, َوَذَهچَم َوَهَذا َٰمْذَهچُم َأِب َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم َوا٬مٱم   څم٩مٶِِملِّ

ِف  ًِ ـْ ٨َمْٜمِ ِٗمٽمْ ُه ِٰم ـِ اٚمَْٽمٲُْمقِص ٣َمٻَمٿْمِف ٨َمْٜمَ ُف َأْٙمَرَج ٣َم َِٕ ڀم  ُف َٓ جُيِْزُئ,  ٽمَڅمٔمٻَِمڇُم إ٦َِم َأڀم  احْلَ

ـَ ا٬ْمٷَمٽمَِؿ َٔمٶمِ  ـْ َأْرَٔمٶِم٥َم ِٰم ِزْئُف, ٫َماَم ٬َمْق َأْٙمَرَج ٣َم  ىػاًٜما. ٩َمٻَمْؿ جُيْ
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

 ىػاوا٬مٲمحٿمح أڀمف جيزئ. 
ـْ َوَٗمچَم ٣َمٻَمٿْمِف  - 5 ـُ اٚمُْٽمِْذِر إ٦َِم َأن  َٰم ٽمَڅمٔمٻَِمڇُم َوا٬مٽم َخٶِملُّ َوأْم څم٩مٶِِمٿم ڇُم َواحْلَ َذَهچَم ا٬مٱم 

, ٩َمٻَمُف َأْن خُيْرِ  ُـّ ًِّ ِف َذ٬مَِؽ ا٬م
ـْ ِّم إِٔمٻِمِ ـ  ٩َمٻَمْؿ َيٺُم ِـّ ا٬م ِذي ٩َمْق٪َمُف ِِم څم ِّم إِٔمٻِمِِف ِٟم ًِّ ـَ ا٬م َج ِٰم

څم, َأْو َأْن  ـَ ِدْرمَهً ي څم٣ِمل ٠َمڅمَٕم٥ْمِ َأْو ٣ِم٧ْمِ  ً ـَ ا٬م ُيڂْمَٙمُذ ِّم َز٫َمڅمِة اإلْ ِٔمِؾ, َوَيځْمُٙمُذ ِٰم

څم٣ِمَل َٰمٶَمپَمڅم ٠َمڅمَٕم٥ْمِ أَ   ً ٫َمڅمِة َوُيٶْمٴمِل ا٬م َتُف ِِم څم جُيِْزُئ ِّم ا٬مز  ِـّ ا٬م ِذي حَتْ ًِّ ـَ ا٬م ِرَج ِٰم ْو خُيْ

څم. ـَ ِدْرمَهً ي  ٣ِم٧ْمِ

ِم َٔمٿَمڅمڀُمُف.  َواْٟمَتَد٬مُّقا ٔماَِم ِّم َ٘مِديډِم َأڀَمٍس اٚمَُْتٹَمدِّ

 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
ٔمحٿمډم أڀمف يتؿ ا٬مٽمٹمٲمڅمن, رٗمؾ ٣مٻمٿمف ز٫مڅمة ٔمٽمڈم ٬مٌقن, ول جيد إٓ ٔمٽمڈم 

ِمڅمض, ٩مڃمڀمف يٶمٴمل ا٬مًڅم٣مل ٔمٽمڈم اٚمخڅمض ٰمع زيڅمدة ٠مڅمٕم٥م, أو ٣م٧ميـ 

 درمًهڅم.

ٻمٿمف ز٫مڅمة ٔمٽمڈم ٬مٌقن, ول جيد إٓ ٘مٹمڇم, ٩مڃمڀمف يٶمٴمل ا٬مًڅم٣مل احلٹمڇم, رٗمؾ ٣م

 ويرد ٬مف ا٬مًڅم٣مل ٠مڅمٕم٥م, أو يٶمٴمٿمف ٣م٧ميـ درمًهڅم.
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ُـّ ا٬ْمَقاِٗمچُم, َأْو ٫َمڅمَن ٣ِمٽمَْدُه  ًِّ ـْ ٣ِمٽمَْدُه ا٬م َل إَِذا َلْ َيٺُم ٽمٸَِمٿم ڇُم إ٦َِم َأن  اٚمَُْز٫مِّ َوَذَهچَم احْلَ

َراِهِؿ ٔمٹَِمْدِر ٩َمٻَمُف َأْن َيْد٩َمَع ٪ِمٿمټَمڇَم َٰمڅم وَ  ـ  إْ َْدَوَن َوِزَيڅمَدَة ا٬مد  ًِّ َٗمچَم, َأْو َيْد٩َمَع ا٬م

ٌُقٍن  ـْ َأْرَٔمٍع َوَٟمٍط, َأْو َٔمٶْمَض ٔمٽِمڈِْم ٬َم ا٬مٽم ٹْمِص, ٫َماَم ٬َمْق َأد ى َٖماَلَث ٠ِمٿَمڅمٍه ِٟماَمٍن ٣َم

ـْ ٔمٽِمڈِْم َِمَڅمٍض, َوَذ٬مَِؽ ٣َمَٛم َأْصٻمپِِمْؿ ِّم َٗمَقاِز إِْٙمَراِج ا٬ْمٹِمٿمټَمڇمِ  ٫َمڅمِة.  ٣َم  ىػاِّم ا٬مز 
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

 وا٬مٲمحٿمح هق ا٬مٹمقل إول, وهق ٰمذهچم ا٬مٱمڅم٩مٶمٿمڇم واحلٽمڅمٔمٻمڇم.

ـْ َأڀَمٍس » قْلُ:  ش.ريض اهلل ٣مٽمف -َو٣َم

هق أٔمق َحزة إڀمٲمڅمري ريض اهلل ٣مٽمف, ٙمڅمدم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

 وٟمٻمؿ.

 وٟمٻمؿ ٣م٧م ٟمٽم٥م.و٪مد ٙمدم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

يَؼ » قْلُ: دِّ  .شريض اهلل ٣مٽمف -َأن  َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر ا٬مٲمِّ

وهق أ٩مٳمؾ هذه إٰمڇم ٔمٶمد ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٔمڃمْجڅمع 

اٚمًٻمټم٥م, وإڀمام ٙمڅم٬مػ ّم ٩مٳمٿمٻمتف ا٬مرا٩مٳمڇم و٬مٿمًقا ٰمـ أهؾ اإلٟمالم, ٘متك 

 ُيٶمتد ٔمخال٩مپمؿ, أو ٔمق٩مڅم٪مپمؿ.

 و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ. وهق ٙمٻمٿمٸمڇم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف

 ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مثامن ٔمـ أب ٪محڅم٩مڇم ريض اهلل ٣مٽمف, و٣مـ أٔمٿمف. امس٘:

 وهق أول ٰمـ أٟمٻمؿ ٔمڅم٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمـ ا٬مرٗمڅمل.
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ٰمـ ٘مديډم َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخُلْدِريِّ ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: ففٞ ايصخٝخني: 

ڀْمٿَمڅم َؤَم٥ْمَ َٰمڅم »٩َمٹَمڅمَل:  َٙمٴَمچَم ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم ؿَ  ًٌْدا َٔم٥ْمَ ا٬مدُّ َ ٣َم إِن  اهلل َ َٙمٜم 

يُؼ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٩َمٹُمٻْمڈُم ِّم ش٣ِمٽمَْدُه ٩َمڅمْٙمَتڅمَر َٰمڅم ٣ِمٽمَْد اهلل ِ دِّ ٌَٺَمك َأُٔمق َٔمٺْمٍر ا٬مٲمِّ , ٩َم

ًٌْدا  َ ٣َم ـِ اهلل ُ َٙمٜم  ٿْمَخ؟ إِْن َيٺُم ٌْٺمِل َهَذا ا٬مٱم  ڀْمٿَمڅم َؤَم٥ْمَ َٰمڅم ٣ِمٽمَْدُه, ڀَمٸْمِز َٰمڅم ُي َٔم٥ْمَ ا٬مدُّ

ٌَْد, َو٫َمڅمَن َأُٔمق  َؿ ُهَق ا٬مٶَم ٩َمڅمْٙمَتڅمَر َٰمڅم ٣ِمٽمَْد اهلل ِ, ٩َمٺَمڅمَن َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ٌَتِ »َٔمٺْمٍر َأ٣ْمٻَمټَمٽمَڅم, ٪َمڅمَل:  ـ  ا٬مٽم څمِس ٣َم٤َم  ِّم ُصْح ٌِْؽ, إِن  َأَٰم ِف َوَٰمڅم٬مِِف َأُٔمق َيڅم َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر َٓ َٕم

ُة  ـْ ُأُٙمق 
ْذُت َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر, َو٬َمٺمِ َ تِل ََٓت  ـْ ُأٰم  َٔمٺْمٍر, َو٬َمْق ٫ُمٽمڈُْم ُٰمت ِخًذا َٙمٻمٿِماًل ِٰم

ٓ  َٔمڅمُب َأِب َٔمٺْمرٍ  , إِ ٓ  ُٟمد  ِجِد َٔمڅمٌب إِ ًْ ٌْٹَم٥َم  ِّم اٚمَ ُٕمُف, َٓ َي شاإِلْٟماَلِم َوَٰمَقد 
 (ٔ)

. 

٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٔمځمڀمف ُيد٣مك ٰمـ أٔمقاب اْلٽمڇم و٪مد ٔم٧مه ا٬مٽمٌل صٛم اهلل 

 ا٬مثامڀمٿمڇم يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم.

َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, نُا يف ايصخٝخني: 

ـْ أَ »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ, ٪َمڅمَل:  ـْ َأڀْمٸَمَؼ َزْوَٗم٥ْمِ ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ, ڀُمقِدَي ِٰم ْٔمَقاِب َٰم

اَلِة,  ـْ َٔمڅمِب ا٬مٲم  اَلِة ُد٣ِمَل ِٰم ـْ َأْهِؾ ا٬مٲم  ـْ ٫َمڅمَن ِٰم , ٩َمټَم ٌَْد اهلل ِ َهَذا َٙمْٜمٌ اَْلٽم ڇِم: َيڅم ٣َم

ٿَمڅمِم  ـْ َأْهِؾ ا٬مٲمِّ ـْ ٫َمڅمَن ِٰم ـْ َٔمڅمِب اِْلپَمڅمِد, َوَٰم ـْ َأْهِؾ اِْلپَمڅمِد ُد٣ِمَل ِٰم ـْ ٫َمڅمَن ِٰم َوَٰم

ـْ  څمِن, َوَٰم ي  ـْ َٔمڅمِب ا٬مر  َد٪َمڇِم ُد٣ِمَل ِٰم ـْ َٔمڅمِب ا٬مٲم  َد٪َمڇِم ُد٣ِمَل ِٰم ـْ َأْهِؾ ا٬مٲم  , "٫َمڅمَن ِٰم

ـْ  ـْ ُد٣ِمَل ِٰم ل َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ َٰمڅم ٣َمَٛم َٰم ٩َمٹَمڅمَل َأُٔمق َٔمٺْمٍر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف: ٔمځَِمِب َأڀْمڈَم َوُأٰمِّ

                                                           
 (.ٕٖٕٛ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٙٙٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو
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ـْ ٕمٻِْمَؽ إَْٔمَقا وَرٍة, ٩َمپَمْؾ ُيْد٣َمك َأَ٘مٌد ِٰم ـْ َضُ پَمڅم, ٪َمڅمَل: ٕمٻِْمَؽ إَْٔمَقاِب ِٰم ِب ٫ُمٻمِّ

شڀَمٶَمْؿ َوَأْرُٗمق َأْن َٕمٺُمقَن ِٰمٽمْپُمؿْ »
 (ٔ)

. 

 .ش٫َمَتچَم ٬َمفُ » قْلُ:

 ٗمقاز ٫متڅمٔمڇم ا٬مٶمٻمؿ, و٫متڅمٔمڇم احلديډم. ؾُٔ:

 حهه نتاب٘ اذتدٓح, ّالعله عً الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله: 

 وٰمڅم ٗمڅمء ٰمـ َّنل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٣مـ ا٬مٺمتڅمٔمڇم.

 َاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل:نُا يف صخٝذ اإل
ْدِريِّ ريض اهلل ٣مٽمف,  ـْ َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ َأن  َرُٟمقَل اهلِل َصٛم  اهلُل ٰمـ ٘مديډم ٣َم

َؿ ٪َمڅمَل:  ـْ ٫َمَتچَم ٣َمٽمِّل ٨َمْٜمَ ا٬ْمٹُمْرآِن ٩َمٻْمٿَمټْمُحُف, »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٌُقا ٣َمٽمِّل, َوَٰم َٓ َٕمٺْمُت

ـْ  َٓ َ٘مَرَج, َوَٰم ُٖمقا ٣َمٽمِّل, َو ٌُُف ٪َمڅمَل  -٫َمَذَب ٣َم٤َم   َوَ٘مدِّ
ًِ څمٌم: َأْ٘م ًدا  -٪َمڅمَل مَه  ُٰمَتٶَمټمِّ

ـَ ا٬مٽم څمرِ  ْأ َٰمٹْمٶَمَدُه ِٰم ٌَق  ش٩َمٻْمٿَمَت
 (ٕ)

. 

 ٔمځمن احلديډم وٶمٿمػ. فكس قٌٝ:

 ٔمځمڀمف ٰمٽمًقخ. ٚقٌٝ:

ٚمَ څم ٩َمَتَح اهلل ُ ٰمـ ٘مديډم َأب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل: مبا يف ايصخٝخني: 

ڇَم ٪َمڅمَم ِّم ا٬مٽم څمِس ٩َمَحټِمَد اهلل َ َوَأْٖمٽمَك ٣َمٻَمٿْمِف, ُٖمؿ  ٣َمَٛم  َؿ َٰمٺم  َرُٟمق٬مِِف َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

څَم َٓ »٪َمڅمَل:  َط ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َرُٟمق٬َمُف َواٚمُڂْمِٰمٽم٥َِم, ٩َمڃمَِّن  ڇَم ا٬مٸِمٿمَؾ, َوَٟمٻم  ـْ َٰمٺم  ٌََس ٣َم إِن  اهلل َ َ٘م

                                                           
 (.ٕٚٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٜٚٛٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٗٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٕ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو
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٤ٌِْم, ََ٘مٍد ٫َمڅمَن ٪َم
ِٕ ََ٘مٍد  حَتِؾُّ  ِٕ څَم َٓ حَتِؾُّ  ـْ ََّنڅَمٍر, َوإَِّن  څَم ُأِ٘مٻم ڈْم ِٓم َٟمڅم٣َمڇًم ِٰم َوإَِّن 

ُٽمْٱِمٍد, 
ٓ  ٚمِ َتَٛم ٠َمْق٫ُمپَمڅم, َوَٓ حَتِؾُّ َٟمڅم٪ِمٴَمُتپَمڅم إِ ُر َصٿْمُدَهڅم, َوَٓ خُيْ َٔمٶْمِدي, ٩َماَل ُيٽمٸَم 

څم أَ  , إِٰم  ـِ ـْ ٪ُمتَِؾ ٬َمُف ٪َمتٿِمٌؾ ٩َمپُمَق ٔمَِخْٜمِ ا٬مٽم ٵَمَرْي څم َأْن ُيٹِمٿمَد َوَٰم , ٩َمٹَمڅمَل شْن ُيٸْمَدى َوإِٰم 

ٌُقِرڀَمڅم َؤُمٿُمقٕمٽِمَڅم, ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل  څم ڀَمْجٶَمٻُمُف ٬مٹُِم ٓ  اإِلْذِٙمَر, ٩َمڃمڀِم  ٌ څمُس: إِ ا٬مٶَم

ٓ  اإِلْذِٙمرَ »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ـِ  -٩َمٹَمڅمَم َأُٔمق ٠َمڅمٍه ش إِ ـْ َأْهِؾ ا٬مٿَمټَم : ٩َمٹَمڅمَل  -َرُٗمٌؾ ِٰم

ٌُقا ِٓم َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  َِب »ا٫ْمُت ِٕ ٌُقا  ا٫ْمُت

ٌَڇَم ش٠َمڅمهٍ  ٌُقا ِٓم َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ؟ ٪َمڅمَل: َهِذِه اخُلٴْم : َٰمڅم ٪َمْق٬ُمُف ا٫ْمُت , ٪ُمٻْمڈُم ٬مأِْلَْوَزا٣ِملِّ

ـْ َرُٟمقِل اهلل ِ   َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم ؿَ ا٬م تِل َٟمټِمٶَمپَمڅم ِٰم
 (ٔ)

. 

 ايبداضٟ:ٚمبا يف 
ـْ َأْصَحڅمِب ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  »ٰمـ ٘مديډم أب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, َيٹُمقُل:  َٰمڅم ِٰم

ـِ ٣َمټْمٍرو, ٌِْد اهلل ِ ْٔم ـْ ٣َم ٓ  َٰمڅم ٫َمڅمَن ِٰم َؿ َأَ٘مٌد َأ٫ْمَثَر َ٘مِديًثڅم ٣َمٽمُْف ِٰمٽمِّل, إِ  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ُف ٫َمڅمَن َيٺْمُتچُم َوَٓ َأ٫ْمُتچُم  ش٩َمڃمڀِم 
 (ٕ)

. 

 ٚمبا ثبت أّٜطا يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ٣َمټْمٍرو ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:  ٌِْد اهلل ِ ْٔم ـْ ٣َم ٍء َأْٟمټَمٶُمُف ٣َم ٫ُمٽمْڈُم َأ٫ْمُتچُم ٫ُمؾ  َرْ

َؿ ُأِريُد ِ٘مٸْمٵمَ  ـْ َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ُف, ٩َمٽمَپَمْتٽمِل ٪ُمَرْيٌش َو٪َمڅم٬ُمقا: ِٰم

ُؿ ِّم  َؿ َٔم٧َمٌ َيَتٺَمٻم  ټَمٶُمُف َوَرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ًْ ٍء َٕم َإَٔمٺْمُتچُم ٫ُمؾ  َرْ

                                                           
 (.ٖ٘٘ٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٖٕٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو
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ـِ ا٬ْمٺمَِتڅمِب, ٩َمَذ٫َمْرُت َذ٬مَِؽ ٬مَِرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم   ٺْمڈُم ٣َم ًَ َوڅم, ٩َمځَمْٰم ا٬ْمٷَمٳَمچِم, َوا٬مرِّ

ٌُٶِمِف إ٦َِم ٩مٿِمِف, ٩َمٹَمڅمَل: اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف  َؿ, ٩َمځَمْوَٰمځَم ٔمځُِمْص ا٫ْمُتچْم ٩َمَقا٬م ِذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدِه َٰمڅم »َوَٟمٻم 

ٓ  َ٘مؼ   ُرُج ِٰمٽمُْف إِ شخَيْ
(ٔ)

. 

ٌ څمٍس ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٪َمڅمَل: مبا يف ايبداضٟ: ٚنصيو  ـِ ٣َم ٚمَ څم ٰمـ ٘مديډم أْم

َؿ َوَٗمٶُمُف ٪َمڅمَل: ا٠ْمَتد  ٔمڅِم٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟم  اْئُتقِن ٔمٺِمَِتڅمٍب َأ٫ْمُتچْم ٬َمٺُمْؿ »ٻم 

ٌَُف ا٬مَقَٗمُع, ش ٫مَِتڅمًٔمڅم َٓ َٕمٳِمٻمُّقا َٔمٶْمَدهُ  َؿ ٨َمٻَم ٪َمڅمَل ٣ُمټَمُر إِن  ا٬مٽم ٌِل  َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ٷَمُط, ٪َمڅمَل:  ٌُٽمَڅم. ٩َمڅمْٙمَتٻَمٸُمقا َو٫َمُثَر ا٬مٻم  ًْ قُٰمقا ٣َمٽمِّل, َوَٓ ٪مُ »َو٣ِمٽمَْدڀَمڅم ٫مَِتڅمُب اهلل ِ َ٘م

ٌَٷِمل ٣ِمٽمِْدي ا٬مت ٽمَڅمُزعُ  ٌ څمٍس َيٹُمقُل: ش َيٽمْ ـُ ٣َم ڇِم, َٰمڅم »٩َمَخَرَج أْم ِزي  ڇَم ٫ُمؾ  ا٬مر  ِزي  إِن  ا٬مر 

َؿ َؤَم٥ْمَ ٫مَِتڅمٔمِفِ  شَ٘مڅمَل َٔم٥ْمَ َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
(ٕ)

. 

 (: 1/208ذ )قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفت
ڇِم َأِب ٠َمڅمٍه َأن  ا٬مٽم ٌِل  َصٛم   ـْ ٪ِمٲم  ِم, َوِٰم َتٸَمڅمد ِٰمٽمُْف, َوٰمـ احَلِديډم ٣َم٤ِم  اٚمَُْتٹَمدِّ ًْ َوُي

ِديډِم ٣َمٽمُْف, َوُهَق ُيٶَمڅمِرُض َ٘مِديډَم َأِب َٟمٶِمٿمٍد  َؿ َأِذَن ِّم ٫مَِتڅمَٔمڇِم احْلَ اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ْدِريِّ َأن  َرُٟمقَل ا َؿ ٪َمڅمَل: اخْلُ ٌُقا ٣َمٽمِّل ٠َمٿْمًئڅم ٨َمْٜمَ »هلل ِ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َٓ َٕمٺْمُت

ٻمٌِؿ. ش, ا٬ْمٹُمْرآنِ  ًْ  َرَواُه ُٰم

                                                           
 - ٘ٓٔ/  ٔ(, كالحاكم )ٕ٘ٔ/  ٔ(, كالدارمي )ٖٙٗٙأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ٔ)

(, كقاؿ فيو: ىذا ٜٗٚحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )(, كىو في الصٙٓٔ
حديث صحيح, رجالو رجاؿ الصحيح, إال الوليد بن عبد اهلل, كقد كثقو ابن معين. كىو في 

 (.ٕٖ٘ٔالصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
 (.ٗٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)
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َُا: ُٗ َٓ ِٝ ُُِع َب ِه  َٚاِيَج ٌَڅمِٟمِف ٔمٷَِمْٜمِ
َأن  ا٬مٽم پْمَل َٙمڅمص  ٔمَِق٪ْمڈِم ڀُمُزوِل ا٬ْمٹُمْرآِن َٙمٱْمٿَمڇَم ا٬ْمتِ

ْذَن ِّم ٨َمْٜمِ َذ٬مَِؽ   . َواإْلِ

ْذَن ِّم  ٍء َواِ٘مٍد, َواإْلِ َأْو َأن  ا٬مٽم پْمَل َٙمڅمص  ٔمٺِمَِتڅمَٔمڇِم ٨َمْٜمِ ا٬ْمٹُمْرآِن َٰمَع ا٬ْمٹُمْرآِن ِّم َرْ

 َٕمٸْمِريٹِمپِماَم. 

څم َٰمَع  ٌَڅمِس َوُهَق َأ٪ْمَرُبَ
٬ْمتِ ِٓ ـَ ا ـِ ِٰم َْٰم ْٕ ْذَن ڀَمڅمِٟمٌخ ٬َمُف ٣ِمٽمَْد ا ٌم َواإْلِ َأِو ا٬مٽم پْمَل ُٰمَتٹَمدِّ

َٓ يُ  ُف   ٽمَڅم٩مٿِمپَمڅم. َأڀم 

ٸْمِظ, َو٪ِمٿمَؾ:  ٺَمڅمُل ٣َمَٛم ا٬ْمٺمَِتڅمَٔمڇِم ُدوَن احْلِ ٕمِّ ِٓ ـْ ُٙم٭ِمَ ِٰمٽمُْف ا ا٬مٽم پْمُل َٙمڅمص  ٔمټَِم

ـَ ِٰمٽمُْف َذ٬مَِؽ.  ـْ ُأِٰم َ
ْذُن ٚمِ  َواإْلِ

َقاُب َو٪ْمٸُمُف ٣َمَٛم َأِب َٟمٶِمٿمٍد َوِٰمٽمْپُمْؿ:  ـْ َأ٣َمؾ  َ٘مِديډَم َأِب َٟمٶِمٿمٍد, َو٪َمڅمَل ا٬مٲم  َٰم

ُه. ٪َمڅم٬َمُف ا٬مْ   ٌَُخڅمِريُّ َو٨َمْٜمُ

َُا٤ُ: ٍَ اِيُعًَ ٌُّقا  َقا ِديډِم َواْٟمَتَح َحڅمَٔمڇِم َوا٬مت څمٔمٶِِم٥َم ٫مَِتڅمَٔمڇَم احْلَ ـَ ا٬مٲم  ٫َمِرَه َْجَڅم٣َمڇٌم ِٰم

ڇُم  َئټِم  ْٕ ټَمُؿ َوَٙم٭ِمَ ا ِت اِْلِ ـْ ٚمَ څم ٪َمٮُمَ
َأْن ُيڂْمَٙمَذ ٣َمٽمْپُمْؿ ِ٘مٸْمٵًمڅم ٫َماَم َأَٙمُذوا ِ٘مٸْمٵًمڅم, ٬َمٺمِ

 دوڀمقه.  َوٿَمڅمَع ا٬ْمٶمٻمؿ

ـِ  ْهِريُّ ٣َمَٛم َرْأِس اٚمْڅِمَئڇِم ٔمځَِمْٰمِر ٣ُمټَمَر ْٔم َوأول ٰمـ دون احَلِديډم أمـ ٠ِمپَمڅمٍب ا٬مزُّ

ِف  , ُٖمؿ  ا٬مت ٲْمٽمٿِمُػ, َوَ٘مٲَمَؾ ٔمَِذ٬مَِؽ َٙمْٜمٌ ٫َمثٌِٜم, ٩َمٻمٻِم  ـُ ٌِْد ا٬ْمٶَمِزيِز, ُٖمؿ  ٫َمُثَر ا٬مت ْدِوي ٣َم

ټْمُد.   ىػااحْلَ
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 .شَد٪َمڇمِ َهِذِه ٩َمِريٳَمڇُم ا٬مٲم  » قْلُ:

 أي ا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم.

 ٩مڃمن ا٬مٸمرض يځميت ٔمټمٶمٽمك ا٬مقاٗمچم.

اٚمراد بڅم ا٬مز٫مڅمة ا٬مقاٗمٌڇم, و٪مد ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم أن ٰمـ أٟمامء ا٬مز٫مڅمة  ٚايصسق١:

 ا٬مٲمد٪مڇم.

ٻمټِِم٥مَ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -ا٬م تِل ٩َمَرَوپَمڅم َرُٟمقُل اهلل ِ » قْلُ: ًْ  . ش٣َمَٛم اٚمُْ

 و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, ؤمٿمٽمپمڅم ٬مٻمټمًٻمټم٥م. أي ا٬متل ووٶمپمڅم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف

 وا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ووٶمپمڅم ٔمځمٰمر اهلل ٣مز وٗمؾ.

َ ٬مٻِمٽم څمِس َٰمڅم ڀمزَل إ٬َِمٿْمپِمْؿ }٫مام ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٥ٌَمِّ ٫ْمَر ٬مُِت َوَأڀمز٬ْمٽمَڅم إ٬َِمٿْمَؽ ا٬مذِّ

ُرونَ  پُمْؿ َيَتٸَمٺم   [. 44]ا٬مٽم ْحِؾ:  {َو٬َمٶَمٻم 

ُؿ ا٬م ِذي اْٙمَتٻَمٸُمقا }څم٦َم: َو٫مام ّم ٪َمق٬مف َٕمٶمَ  َ َِلُ ٥ٌَمِّ َوَٰمڅم َأڀمز٬ْمٽمَڅم ٣َمٻَمٿْمَؽ ا٬ْمٺمَِتڅمَب إِٓ ٬مُِت

ڇًم ٬مٹَِمْقٍم ُيڂْمِٰمٽُمقنَ   [.64]ا٬مٽم ْحِؾ:  {٩مٿِمِف َوُهًدى َوَرَْحَ

 .ش٣مٛم اٚمًٻمټم٥م» قْلُ:

د٬مٿمؾ ٣مٛم أن ا٬مز٫مڅمة ٓ جتچم ٣مٛم ا٬مٺمڅم٩مريـ وهؿ ّم ٘مڅمل ٫مٸمرهؿ, وٓ ٕمٹمٌؾ 

 ٰمٽمپمؿ.

 ٌقن بڅم ٪مٌؾ اإلٟمالم, وٰمع ذ٬مؽ ٩مپمؿ يڂماٙمذون بڅم يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم.أي ٓ يٴمڅم٬م
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٩مپمؿ ٰمڂماٙمذون ٣مٛم ٫مٸمرهؿ وذ٫مپمؿ, و٫مذ٬مؽ ٣مٛم ٕمر٫مپمؿ ٕر٫مڅمن 

 اإلٟمالم: ٰمـ صالة, وز٫مڅمة و٨مٜم ذ٬مؽ.

٫م٥ِمَ } :٫مام ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ ٫َمڅمَة َوُهْؿ *  َوَوْيٌؾ ٬مٻِْمټُم٧ْمِ َٓ ُيڂْمُٕمقَن ا٬مز  ـَ  ا٬م ِذي

ِٙمَرِة ُهْؿ ٫مَ  ْٔ ٻَمڈْم:  {څم٩مُِرونَ ٔمڅِم  [.7, 6]٩ُمٲمِّ

ٌَڈْم َرِهٿمٽمَڇٌم  ًَ ٓ  َأْصَحڅمَب  *و٫مام ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ: ٫ُمؾُّ ڀَمٸْمٍس ٔماَِم ٫َم إِ

څمَء٬ُمقَن * ا٬ْمٿَمټِم٥ِم  ًَ ـِ اٚمُْْجِرِٰم٥َم * ِّم َٗمٽم څمٍت َيَت ٪َمڅم٬ُمقا  *َٰمڅم َٟمٻَمٺَمٺُمْؿ ِّم َٟمٹَمَر  *٣َم

٥َم  ـَ اٚمٲَُْمٻمِّ ٺم٥َِم َوَلْ ڀَمُؽ ڀمُ  *َلْ ڀَمُؽ ِٰم ًْ
ِ څمئٳِِم٥َم  *ٴْمٶِمُؿ اٚمْ  *َو٫ُمٽم څم ڀَمُخقُض َٰمَع اخْلَ

ـِ  ي ُب ٔمٿَِمْقِم ا٬مدِّ ِر:  {َ٘مت ك َإَٔمڅمڀَمڅم ا٬ْمٿَمٹِم٥مُ  *َو٫ُمٽم څم ڀُمٺَمذِّ ٖمِّ  [.47-18]اٚمُْد 

ٰمع أن ْجپمقر إصق٬مٿم٥م يرون دٙمقل ا٬مٺمڅم٩مر ّم ٩مروع ا٬م٧ميٶمڇم, إٓ أَّنڅم ٓ 

 ٕمٹمٌؾ ٰمٽمپمؿ.

 داء, وإڀمام ٙمٴمڅمب ٕمٺمٻمٿمػ ٔمٶمد إٟمالٰمپمؿ.وهؿ ٓ خيڅم١مٌقن بڅم ٙمٴمڅمب أ

٩مپمؿ خيڅم١مٌقن بڅم ٕمٌٶًمڅم ٬مإلٟمالم, و٬مٺمٽمپمڅم ٓ ٕمٹمٌؾ ٰمٽمپمؿ إٓ ٔمٶمد إٟمالٰمپمؿ, 

 أٰمڅم ّم ٘مڅمل ٫مقَّنؿ ٫مٸمڅمًرا ٩مال يٴمڅم٬مٌقن بڅم, وٓ ٕمٹمٌؾ ٰمٽمپمؿ إن ٣مټمٻمقا بڅم.

أٰمڅم يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم ٩مپمق ٟمٿمحڅمٟمٌقن ٣مٻمٿمپمڅم ٕمٌٶًمڅم ٬مٺمٸمرهؿ, ٩مٿمٶمذٔمقن ٣مٛم 

ؿ ٬مٻمٲمالة, و٣مٛم ٕمر٫مپمؿ ٬مٻمز٫مڅمة, ٫مام ّم أيڅمت ٫مٸمرهؿ وذ٫مپمؿ, و٣مٛم ٕمر٫مپم

 ا٬مًڅمٔمٹمڇم.
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څم َرُٟمق٬َمفُ » قْلُ:  ش.َوا٬م تِل َأَٰمَر اهلل ُ ِبَ

 وهذا ٩مٿمف د٬مٿمؾ ٚمڅم ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف.

َقى } :و٫مام ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ ـِ اِْلَ ٓ  َوْ٘مٌل  *َوَٰمڅم َيٽمْٴمُِؼ ٣َم إِْن ُهَق إِ

 .{ُيقَ٘مك

َ } :و٪مد ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ ـْ َرٔمَِّؽ َوإِْن َلْ َيڅم َأهيُّ ْغ َٰمڅم ُأڀمزَل إ٬َِمٿْمَؽ ِٰم ُٟمقُل َٔمٻمِّ څم ا٬مر 

َٓ هَيِْدي ا٬ْمٹَمْقَم  ـَ ا٬مٽم څمِس إِن  اهلل َ  ٷْمڈَم ِرَٟمڅم٬َمَتُف َواهلل ُ َيٶْمٲِمټُمَؽ ِٰم َٕمٸْمٶَمْؾ ٩َماَم َٔمٻم 

ـَ   [.67]اٚمَْڅمئَِدِة:  {ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

٫م٥َِم ٩َمڅمْصَدْع ٔماَِم ُٕمڂْمَٰمُر }ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ـِ اٚم٧ُْْمِ څم  *َوَأ٣ْمِرْض ٣َم إڀِم 

َتپْمِزئ٥ِمَ  ًْ  .{٫َمٸَمٿْمٽمَڅمَك اٚمُْ

ٿم٥َِّم َأَأْٟمٻَمټْمُتْؿ ٩َمڃمِْن }ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ـَ ُأوُٕمقا ا٬ْمٺمَِتڅمَب َوإٰمِّ ِذي َو٪ُمْؾ ٬مٻِم 

ٌَالُغ َواهلل ُ ٔمَ  اَم ٣َمٻَمٿْمَؽ ا٬ْم ٌَڅمدِ َأْٟمٻَمټُمقا ٩َمٹَمِد اْهَتَدْوا َوإِْن َٕمَق٬م ْقا ٩َمڃمڀِم  ]آِل  {ٲِمٌٜم ٔمڅِم٬ْمٶِم

 [.٣70ِمټْمَراَن: 

څمُب }ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ًَ
ٌَالُغ َو٣َمٻَمٿْمٽمَڅم احْلِ اَم ٣َمٻَمٿْمَؽ ا٬ْم ٣ْمِد: {٩َمڃمڀِم   [.40]ا٬مر 

ٔمِِؾ ٩َماَم ُدوََّنڅَم ا٬ْمٷَمٽمَؿُ » قْلُ: ـَ اإْلِ ـَ ِٰم ي  ش.ِّم َأْرَٔمٍع َو٣ِم٧ْمِ

 أي ّم هذا ا٬مٶمدد ٰمـ اإلٔمؾ ٕمد٩مع ز٫مڅمهتڅم ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ.

٫مڅمن ٬مٲمڅم٘مچم اإلٔمؾ ٨مٽماًم أٙمرج ٰمـ ٨مٽمټمف, وإڀمام ل يٺمـ ٬مف ٨مٽمؿ ا٠مٞمى ٩مڃمن 

 ٰمـ ٨مٜمه وز٫مك ٣مـ ڀمٸمًف.
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 ا٬مٳمځمن, واٚمٶمز. ٚاملطاز بايػِٓ ٖٓا:

 ٕن ا٬مٻمٸمظ إذا أ١مٻمؼ دل ٣مٛم ا٬مٽمق٣م٥م.

و٫مٻمټمڇم ا٬مٷمٽمؿ ٕمٱمٶمر ٔمام  ٕمٹمدم, ٰمـ أڀمف جيزؤه ا٬متٿمس, وا٬مٺمٌش, وا٬مٶمٽمڅمق, 

 وا٬مٱمڅمة.

 ش.ِّم ٫ُمؾِّ ََخٍْس ٠َمڅمةٌ » قْلُ:

 حهه األّقاص يف شناٗ اإلبل: 

ْجع و٪مص, وهق ا٬مٶمدد ا٬مذي يٺمقن ٔم٥م ا٬مٶمدديـ اٚمحدديـ  ٚاألٚقاص:

 ٔمڅم٬م٧مع.

وٰمڅم ٔم٥م هذا ا٬مٶمدد وهق َخس ٰمـ اإلٔمؾ, ؤم٥م ا٬مٶمدد أٙمر وهق ا٬مٶم٧م 

 ٰمـ اإلٔمؾ, يًټمك و٪مٲًمڅم.

 املتصسم فٝ٘ بني خٝاضٜٔ: 
 ٦م ٩مٹمط.إٰمڅم أڀمف ٓ يد٩مع ٠مٿمًئڅم ويٺمتٸمل ٔمڅم٬مٱمڅمة إو األٍٚ:

  وإٰمڅم أڀمف يد٩مع ٠مڅمة اٟمتحٌڅمًٔمڅم وٕمٴمق٣ًمڅم, و٬مٿمس ٣مٛم ٟمٌٿمؾ ا٬مقٗمقب. ايجاْٞ:

 وهذا ٰمـ ٰمرا٣مڅمة ا٬م٧مع حلؼ صڅم٘مچم اٚمڅمل, ٩مٻمؿ يقٗمچم ٣مٻمٿمف إٓ ٰمڅم ٕمٶم٥م.

ـَ إ٦َِم ََخٍْس َوَٖماَلٖم٥َِم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمْڈُم َِمَڅمٍض » قْلُ: ي څم َو٣ِم٧ْمِ ًً ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم ََخْ

 .شُأڀْمَثك

 هل ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم ٟمٽمڇم ودٙمٻمڈم ّم ا٬مثڅمڀمٿمڇم. بٓت املداض:
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َّٕنڅم ٰمڅم زا٬مڈم ٘مديثڇم ٣مپمد ٔمقٓدة, وٕمٺمقن وٶمٿمٸمڇم  ٚمسٝت ببٓت شتاض:

 ا٬مٌٽمٿمڇم, وٓ ٨مٽمك ِلڅم ٣مـ أٰمپمڅم.

 (: 1/326) قاٍ اإلَاّ ايفٛظإ حفع٘ اهلل تعاىل
ٟمټمٿمڈم ٔمذ٬مؽ ٕن أٰمپمڅم ٕمٺمقن ّم ا٬مٷمڅم٬مچم ٪مد ِمٳمڈم: أي: َحٻمڈم, و٬مٿمس 

 ىػا ذا ٕمٶمريػ ِلڅم ٔمٷمڅم٬مچم أ٘مقاِلڅم.٫مقَّنڅم ٰمڅمٙمٳمڅم ذ١مڅم, وإڀمام ه
ٌُقٍن َذ٫َمرٍ » قْلُ: ـُ ٬َم ـْ ٩َمڅمْٔم  ش.٩َمڃمِْن َلْ َٕمٺُم

إٗمزاء ا٬مذ٫مر ٰمـ اإلٔمؾ ٣مـ إڀمثك ٰمـ اإلٔمؾ: و٬مٺمـ ٔم٧مط أن يٺمقن  ؾُٔ:

 أ٫مٝم ٰمٽمپمڅم.

 ذنس الطبب يف جعل الرنس أنرب ضّيا مً األىجٙ: 

إڀمثك اٚمتٶم٥م ٚمڅمذا ٗمٶمؾ ا٬مذ٫مر ٰمـ اإلٔمؾ أ٫مٝم ٟمٽمًڅم ٰمـ  فكس ٜكٍٛ قا٥ٌ:

 إٙمراٗمپمڅم إذا ٔمٻمٷمڈم اإلٔمؾ ا٬مٽمٲمڅمب؟

وذ٬مؽ ٘متك إذا ٠مڅمء ا٬مٸمٹمٜم أن يٌٿمٶمف ٰمٹمڅمٔمؾ ٰمڅم دوڀمف اإلڀمڅمث, أو أن يًتٸمٿمد 

 حلاًم, أو ٪مٿمټمڇًم, إذا أراد أن يٌٿمع.

ٌُقٍن  ُأڀْمَثك» قْلُ:  ش.٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم ِٟمتًّڅم َوَٖماَلٖم٥َِم إ٦َِم ََخٍْس َوَأْرَٔمٶِم٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمڈُْم ٬َم

 ٚمٹمڅمرٔمڇم اٟمتٷمٽمڅمئپمؿ ٣مـ ا٬مٻمٌـ. ٝت ببٓت يبٕٛ, ٚابٔ يبٕٛ:مس

 هل ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم ٟمٽمت٥م ودٙمٻمڈم ّم ا٬مثڅم٬مثڇم. ٚبٓت ايًبٕٛ:

ټَمؾِ » قْلُ: ڇٌم ١َمُرو٪َمڇُم اْْلَ  ش.٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم ِٟمتًّڅم َوَأْرَٔمٶِم٥َم إ٦َِم ِٟمت٥َِّم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ِ٘مٹم 

 هق ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم ٖمالث ٟمٽم٥م ودٙمٻمڈم ّم ا٬مرأمٶمڇم. اذتك١:
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َّٕنڅم اٟمتحٹمڈم بذا ا٬مًـ أن يٴمر٪مپمڅم ذ٫مر اْلټمؾ  ٚمسٝت بٗصا االغِ:

 ٘متك حتټمؾ وٕمٽمتڊم ٰمـ اإلٔمؾ.

 ٌٖٚ ًٜعَ٘ إٔ ٜسفع حك١ّ, ثِ ؾا٠ّ هلصٙ ايعٜاز٠ ٚاألٚقاص ارتُؼ؟
ا٬مٲمحٿمح ّم هذه اٚمًځم٬مڇم ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ: أڀمف ٓ يٻمزٰمف رء ٰمٹمڅمٔمؾ 

 إو٪مڅمص.

أن ّم و٪متٽمڅم هذا, و٬مٺمـ أهؾ  وهذه إڀمقاع ٰمـ اإلٔمؾ ٪مد ٓ ڀمٶمر٩مپمڅم

 ا٬مٌڅمديڇم يٶمر٩مقَّنڅم, ويټمٿمزوَّنڅم.

 نٝف١ٝ َعطف١ ٚمتٝٝع غٔ ب١ُٝٗ األْعاّ: 
 ٔمٶمٳمپمؿ يٶمرف ذ٬مؽ ويټمٿمزه: ٣مـ ١مريؼ أٟمٽمڅمڀمف.

 ؤمٶمٳمپمؿ: يټمٿمزه ٔمقصٸمف.

ٌْٶِم٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم َٗمَذ٣َمڇمٌ » قْلُ:  ش.٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم َواِ٘مَدًة َوِٟمت٥َِّم إ٦َِم ََخٍْس َوَٟم

 ا٬متل اٟمتٺمټمٻمڈم أرٔمع ٟمٽم٥م ودٙمٻمڈم ّم اخلڅمٰمًڇم. هل ادتصع١:

ٓ  َأْن َيٱَمڅمَء » قْلُ: ٔمِِؾ ٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َصَد٪َمڇٌم إِ ـَ اإْلِ ٓ  َأْرَٔمٌع ِٰم ـْ َٰمٶَمُف إِ ـْ َلْ َيٺُم َوَٰم

څم َ  ش.َربُّ

 أي صڅم٘مٌپمڅم وٰمڅم٬مٺمپمڅم.  ضبٗا:

 وهذا د٬مٿمؾ ٣مٛم ٩مٳمٿمٻمڇم اإلڀمٸمڅمق, وإن ل يتٶم٥م ا٬مٽمٲمڅمب ٔمٶمد.
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٣مٛم ٟمٌٿمؾ ا٬متٴمقع وآٟمتحٌڅمب, و٬مٿمس ٣مٛم ٟمٌٿمؾ  ٬مٺمـ يٺمقن هذا

 ا٬مقٗمقب وا٬مٸمرض.

********** 
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 ]بيان زكاة الغنم[

 بٔاٌ شناٗ الػيه: 

 ش. َوِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمٷَمٽمَِؿ ّم َٟمڅمئټَِمتپَِمڅم» قْلُ:

ٙمرج بذا ٨مٜم ا٬مًڅمئټمڇم, وهل ا٬متل ُٕمٶمٻمػ ٔمڅم٬مٶمٻمػ اٚمُٱمٞمى ِلڅم ٰمـ 

 صڅم٘مٌپمڅم.

 ٕمر٣مك ٰمـ اٚمر٣مك ٔمدون ٫مٻمٸمڇم. هل ا٬متل فايػا١ُ٥:

ًٓ ّم ذاء  فاملعًٛف١: ٬مٿمس ٩مٿمپمڅم ز٫مڅمة, ٕن اٚمٶمٻمق٩مڇم ٕمځمٙمذ ٰمـ صڅم٘مٌپمڅم ٰمڅم

 ا٬مٶمٻمػ وا٬مٶمٱمچم اٚمحتڅمٗمڇم إ٬مٿمف, وٕمځمٙمذ و٪مًتڅم ٰمـ صڅم٘مٌپمڅم.

 وإٙمراج ا٬مز٫مڅمة ٰمٽمپمڅم ٩مٿمف ٫مٻمٸمڇم ٣مٛم صڅم٘مٌپمڅم, وٰمٱمٹمڇم ٣مٻمٿمف.

ز٫مڅمة ٩مپمق يتٺمٻمػ ّم ذاء ا٬مٶمٻمػ ٬مٌپمڅمئټمف, ٖمؿ ٔمٶمد ذ٬مؽ يتٺمٻمػ إٙمراج ا٬م

 ٰمٽمپمڅم.

 و٪مد يٺمقن هذا ٩مٿمف ضر ٣مٻمٿمف, واإلٟمالم ٗمڅمء ٔمر٩مع ا٬مير.

٩مال ضر ٣مٻمٿمف ٰمـ إٙمراج ا٬مز٫مڅمة ٰمٽمپمڅم إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب,  أَا ايػا١ُ٥:

ٕڀمف ٕمر٣مك ٰمـ ا٬مٶمٱمچم ا٬مذي يٽمٌتف اٚمٴمر ّم اْلٌڅمل وا٬مقديڅمن ٔمٸمٳمؾ اهلل ٣مز 

 وٗمؾ وٰمٽمتف.

 څم ز٫مڅمهتڅم.٩مپمق ٓ يتٺمٻمػ ّم ذاء ا٬مٶمٻمػ ٬مٌپمڅمئټمف, وِلذا خيرج ٰمٽمپم
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ـَ َوِٰمڅمَئڇِم ٠َمڅمٍة ٠َمڅمةٌ » قْلُ: ي  ش.إَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم َأْرَٔمٶِم٥َم إ٦َِم ٣ِم٧ْمِ

أي إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٷمٽمؿ هذا ا٬مٶمدد ٰمـ أرٔمٶم٥م إ٦م ٣م٧ميـ وٰمڅمئڇم, ٩مٸمٿمپمڅم ز٫مڅمة 

 َترج ٣مٻمٿمپمڅم ٰمٹمدار ٠مڅمة وا٘مدة ٩مٹمط.

وٰمع ذ٬مؽ جتد أن ٔمٶمض ا٬مٽمڅمس ٪مد يٌخؾ ٔمز٫مڅمٕمف, ٰمع أن اهلل ٣مز وٗمؾ ٪مد 

 ّم ذ٬مؽ. ٗمٶمؾ ٬مف ٩مًحڇم

 ٘مٿمډم ٗمٶمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ ا٬مٽمٲمڅمب ّم ا٬مٷمٽمؿ: أرٔمٶم٥م وٰمڅم زاد ٣مـ ذ٬مؽ.

٩مڃمذا ٔمٻمغ ا٬مٶمدد ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ أرٔمٶم٥م ٠مڅمه ٩مٸمٿمپمڅم ٠مڅمة وا٘مدة, وٰمڅم زاد ٣مـ هذا 

ا٬مٶمدد ٰمـ اخلټم٥ًم, وا٬مًت٥م, وا٬مًٌٶم٥م, وا٬مثامڀم٥م, وا٬متًٶم٥م, واٚمڅمئڇم, 

ال ٩مٿمف ٠مڅمة وا٘مدة واٚمڅمئڇم وا٬مٶم٧مة, واٚمڅمئڇم وا٬مٶم٧ميـ, ٫مؾ هذا ا٬مٶمدد ٰمڅم يز

٩مٹمط, ٩مپمذا ٫مرم ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم ٣مٌڅمده اٚمڂمٰمٽم٥م ٰمـ هذا إٰمڇم, و٩مًحڇم 

 ٣مٵمٿمټمڇم.

ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم إ٦َِم ِٰمڅمَئَت٥ْمِ ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٠َمڅمَٕمڅمنِ » قْلُ: ي  ش.٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ٣ِم٧ْمِ

 أي إذا زاد ا٬مٶمدد ٣مـ ٣م٧ميـ وٰمڅمئڇم وا٘مدة, ٩مپمٽمڅم خيرج صڅم٘مٌپمڅم ٠مڅمٕمڅمن.

 ـ ا٬مٷمٽمؿ ٰمڅمئڇم ووا٘مد و٣م٧ميـ خيرج ٣مٽمپمڅم ٠مڅمٕمڅمن.٩مٻمق ٫مڅمڀمڈم ٰمٶمف ٰم

 ويًتټمر هذا إ٦م ٰمڅمئت٥م ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ, ٫مؾ هذا خيرج ٣مٽمف ٟمڅمٕمڅمن ٩مٹمط.

 ش.٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ِٰمڅمَئَت٥ْمِ إ٦َِم َٖماَلٖماِمَئڇٍم ٩َمٸِمٿمپَمڅم َٖماَلُث ٠ِمٿَمڅمهٍ » قْلُ:

 أي إذا ٔمٻمٷمڈم ٰمڅمئت٥م ووا٘مد ٩مٿمپمڅم ٖمالث ٠مٿمڅمه, ويًتټمر هذا ا٬مٶمدد إ٦م 
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 ٖمامئڇم ٩مٿمخرج ٩مٿمپمڅم أيٳًمڅم ٖمالث ٠مٿمڅمه ٩مٹمط.ٖمال

 ش.٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم َٖماَلٖماِِمَئڇٍم ٩َمٸِمل ٫ُمؾِّ ِٰمڅمَئڇٍم ٠َمڅمةٌ » قْلُ:

أي ٩مڃمذا زادت ٠مڅمة ٣مٛم ا٬مثالٖمامئڇم وأصٌح ا٬مٶمدد ٖمالٖمامئڇم ووا٘مد ٩مٸمٿمپمڅم أرٔمع 

 ٠مٿمڅمه.

 وهٺمذا ّم ٫مؾ ٰمڅمئڇم ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٠مڅمة.

 ٸمٿمپمڅم أرٔمع ٠مٿمڅمه.أي إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٷمٽمؿ أرٔمٶمامئڇم ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٩م

 وإذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٷمٽمؿ َخًامئڇم ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٩مٸمٿمپمڅم َخس ٠مٿمڅمه.

 ٰمٶمف َخًامئڇم وَخ٥ًم ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٩مپمٿمڅم أيٳًمڅم َخس ٠مٿمڅمه.

 ٰمٶمف َخًامئڇم وٕمًٶمڇم وٕمًٶم٥م ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٩مپمٿمڅم أيٳًمڅم َخس ٠مٿمڅمه.

 ٰمٶمف ٟمتامئڇم ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٩مٿمپمڅم ٟمڈم ٠مٿمڅمه.

 ٿمڅمه.ٰمٶمف ٟمتامئڇم وٕمًٶمڇم وٕمًٶم٥م ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٩مٿمپمڅم أيٳًمڅم ٟمڈم ٠م

 ٩مپمذا ٰمـ رَحڇم اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم ٣مٌڅمده اٚمڂمٰمٽم٥م ٰمـ هذه إٰمڇم.

ـْ َأْرَٔمٶِم٥َم ٠َمڅمٍة ٠َمڅمًة َواِ٘مَدًة » قْلُ: ُٗمِؾ ڀَمڅم٪ِمٲَمڇًم ِٰم ٩َمڃمَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم َٟمڅمئټَِمڇُم ا٬مر 

څم َ ٓ  َأْن َيٱَمڅمَء َربُّ  ش.٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َصَد٪َمڇٌم, إِ

څم ز٫مڅمة واٗمٌڇم ٰمٸمرووڇم أي ٫مڅمن ٰمٶمف ٕمًٶمڇم وٖمالٖم٥م ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ هٽمڅم ٬مٿمس ٩مٿمپم

 ٣مٻمٿمف: ٕن ا٬مٽمٲمڅمب ل يٌدأ ٔمٶمد, ا٬مٽمٲمڅمب يٌدأ ٰمـ أرٔمٶم٥م وٰمڅم زاد ٣مٛم ذ٬مؽ.
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و٬مٺمـ إذا أ٘مچم أن خيرج ٣مٛم ٟمٌٿمؾ ا٬متٴمقع وآٟمتحٌڅمب, و٬مٿمس ٣مٛم 

 ٟمٌٿمؾ ا٬مقٗمقب, ٠مڅمة, خيرٗمپمڅم و٬مف أٗمره ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ.

٩مڅم٬مٲمد٪مڇم اٚمًتحٌڇم جتزئ ٣مٽمؽ ّم أي ٣مدد, ٘متك وإن ٫مڅمن ٰمٶمؽ َخس 

ٿمڅمه ٩مٹمط, وأ٘مٌٌڈم أن َترج ٣مٽمپمڅم ٠مڅمة, ٩مڃمَّنڅم جتزؤك و٬مؽ أٗمرك ٣مٽمد اهلل ٣مز ٠م

 وٗمؾ.

 ٩مڅم٬مٲمد٪مڇم اٚمًتحٌڇم جيقز ٬مؽ أن ٕمتٲمدق بڅم, أو ٰمٽمپمڅم.

 أي ٕمتٲمدق ٔمًټمٽمپمڅم, ٔمٻمٌٽمپمڅم, ٔمځمي رء ٩مٿمپمڅم ٬مف ٰمٽمٸمٶمڇم ٣مٽمد اٚمًٻمټم٥م. َٓٗا:

أي ٔمقا٘مدة ٰمٽمپمڅم, ٫مؾ ذ٬مؽ ٰمًتحچم و٬مف أٗمر ٣مٵمٿمؿ ٣مٽمد اهلل ٣مز  أٚ بٗا:

 وٗمؾ.

ٰمڅم ا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم وا٬مز٫مڅمة اٚمٸمرووڇم ٩متٌدأ ٰمـ أرٔمٶم٥م ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ وٰمڅم وأ

 زاد ٣مٽمپمڅم ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف.

 ٩مڃمذا أٙمرج اٚمتٲمدق ٣مـ ٕمًٶمڇم وٖمالٖم٥م ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه ٠مڅمة وا٘مدة.

٪مٌٻمڈم ٰمٽمف ز٫مڅمة, و٬مٺمٽمپمڅم ٬مٿمًڈم ٔمز٫مڅمة واٗمٌڇم, وإڀمام هل ز٫مڅمة ٰمًتحٌڇم 

 وٕمٴمقع, وِلڅم أٗمرهڅم ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ.

َٓ » قْلُ: َد٪َمڇمِ َو ُق َٔم٥ْمَ َُمَْتټِمٍع َٙمٱْمٿَمڇَم ا٬مٲم  َٓ ُيٸَمر  ٍق, َو  ش. جُيْټَمُع َٔم٥ْمَ ُٰمَتٸَمرِّ

 ٍيا بعض األحهاو يف صدق٘ الػيه: 

 ٓ جيقز اْلټمع ٔم٥م اٚمتٸمرق ٰمـ ا٬مٶمٽمؿ. األٍٚ:

 ٘متك ٕمٽمٹمص ٣مٻمٿمف ا٬مز٫مڅمة, أو ٓ جتچم ٣مٻمٿمف ا٬مز٫مڅمة ٰمـ أصٻمپمڅم.
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ا٘مد ٰمٽمپمؿ أرٔمٶمقن ٰمـ يٺمقن هٽمڅم٬مؽ َمټمق٣مڇم ٰمـ ا٬مٽمڅمس ٬مٺمؾ و َجًّا:

 ا٬مٷمٽمؿ.

٩مٶمٛم ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ خيرج ز٫مڅمة ٨مٽمټمف ٠مڅمة وا٘مدة: ٕن ا٬مٶمدد ٰمٶمف ٪مد ٔمٻمغ 

 ا٬مٽمٲمڅمب.

٩مٹمٌؾ أن ُيقل ٣مٻمٿمپمؿ احلقل ٪مڅمم اٖمٽم٥م, أو ٖمالٖمڇم ٰمٽمپمؿ وْجٶمقا ٔم٥م ٨مٽمټمپمؿ, 

 ٘متك صڅمر ا٬مٶمدد ٖمامڀم٥م ٠مڅمه, أو ٰمڅمئڇم و٣م٧ميـ ٠مڅمه.

 څمة وا٘مدة ٩مٹمط.٩مٶمٻمٿمپمؿ ّم هذه احلڅم٬مڇم أن خيرٗمقا ز٫مڅمة ٨مٽمټمپمؿ ٠م

 ٔمٿمٽمام ٪مٌؾ اْلټمع ٫مڅمن ٣مٛم ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ ٠مڅمة.

٩مپمٽمڅم ْجع ٔم٥م اٚمٸمٞمق ٘متك ٕمٽمٹمص ٣مٻمٿمپمؿ ا٬مز٫مڅمة ٰمـ ٖمالث ٠مٿمڅمه, أو ٰمـ 

 ٠مڅمٕم٥م, إ٦م ٠مڅمة وا٘مدة.

هذا ٓ جيقز, ُمرم, ٩مٿمف حتٿمؾ ٣مٛم ٘مؼ ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, و٩مٿمف إوڅم٣مڇم 

ٻمؿ اْلټمع ٔم٥م اٚمٸمٞمق حلٹمق٪مپمؿ, ٩مٻمپمذا ٘مرم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟم

 ٙمٱمٿمڇم ا٬مز٫مڅمة.

 ٓ جيقز أيٳًمڅم ا٬متٸمريؼ ٔم٥م اٚمجتټمع ٙمٱمٿمڇم ا٬مز٫مڅمة. ايجاْٞ:

َمټمق٣مڇم ٰمـ ا٬مٽمڅمس ير٣مقن ٨مٽمټمپمؿ ّم ٰمٺمڅمن وا٘مد, وِلؿ ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ  َجًّا:

 ٣مدد يٹمدر ٔمثامڀم٥م ٠مڅمه, ٩مپمـ ٩مٿمف ٠مڅمة وا٘مدة ز٫مڅمة.
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, ٩مٹمٌؾ أن ُيقل احلقل ٣مٻمٿمپمؿ, ٪مڅمم ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ وأٙمذ ٨مٽمټمف ٬مق٘مده

 وهؿ ٖمالث أ٠مخڅمص, أو أ٫مثر ٰمـ ذ٬مؽ, ٚمڅمذا؟

٘متك ٓ جتچم ٣مٻمٿمپمؿ ا٬مز٫مڅمة, ٩مڅم٬مٶمدد إول وهق ا٬مثامڀم٥م ٠مڅمه ٩مٿمف ٠مڅمة 

 وا٘مدة ز٫مڅمة.

٬مٺمـ ٚمڅم أٙمذ ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ ڀمٲمٿمٌف ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ, أي أصٌح ٬مٺمؾ وا٘مد 

ٰمٽمپمؿ ٣مدد ل يٌٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, أي أصٌح ٬مٺمؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ ٣مدد ٣م٧ميـ ٰمـ 

 ٰمـ ا٬مٷمٽمؿ, ٩مپمٽمڅم ٬مٿمس ٩مٿمف ز٫مڅمة ٣مٛم ٫مؾ وا٘مد ٰمپمؿ.ا٬مٷمٽمؿ, أو َخًڇم و٣م٧ميـ 

إًذا ٩مر٪مقا ٔم٥م َمتټمع ٙمٱمٿمڇم ا٬مز٫مڅمة, ٩مپمذا أيٳًمڅم ٓ جيقز: ٕن ٩مٿمف إوڅم٣مڇم 

 حلؼ ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, و٩مٿمف ا٬متحٿمؾ ٣مٻمٿمپمؿ.

٪مد يٺمقن ٩مٿمف ٢مٻمؿ ٣مٛم صحڅمب اٚمڅمل, و٪مد يٺمقن ٩مٿمف  فادتُع بني املفرتم:

 ٢مٻمؿ أيٳًمڅم ٣مٛم ا٬مٸمٹمٜم واٚمًٺم٥م.

 ٩مد يٺمقن ٩مٿمف ٢مٻمؿ ٣مٛم ا٬مٸمٹمٜم واٚمًٺم٥م. طٜل بني اجملتُع:ٚايتف

 واهلل ٣مز وٗمؾ ٪مد ٰمٽمع ذ٬مؽ ٫مٻمف.

ڇمِ » قْلُ: ِقي   ً اَٗمٶَمڅمِن َٔمٿْمٽمَپُماَم ٔمڅِم٬م اَُم َيَٞمَ  ٩َمڃمَِّن 
ـْ َٙمٻمٿِمٴَم٥ْمِ  ش.َوَٰمڅم ٫َمڅمَن ِٰم

 أي وٰمڅم ٫مڅمن ٰمـ ٰمڅمل ِمٻمقط ٔم٥م ذ٫مڅمء ٰمـ ا٬مٽمڅمس.

٣م٧م ٠مٿمڅمه, و٘مڅمل احلقل ٣مٻمٿمپمام, ٣مټمرو ٬مف ٖمالٖم٥م ٠مڅمه, وُمټمد ٬مف  :نجالؾ

 ووٗمٌڈم ٣مٻمٿمپمؿ ا٬مز٫مڅمة.
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 ٩مٺمٿمػ خيرٗمقن ا٬مز٫مڅمة ّم ٰمثؾ هذه احلڅم٬مڇم ٰمـ ا٬م٧ما٫مڇم؟

 هؾ ڀمٹمقل ا٬مز٫مڅمة ٔمٿمٽمپمؿ ٔمڅم٬مًقيڇم؟ ٩مپمذا ٩مٿمف ٢مٻمؿ ٚمحټمد ٕن ٨مٽمټمف ٪مٻمٿمٻمڇم.

 هٽمڅم ٓ جيچم ٣مٛم ُمټمد أن خيرج ڀمٲمػ ا٬مٱمڅمة.

 وإڀمام ٕمٺمقن ا٬مز٫مڅمة ٔمڅم٬مٽمًٌڇم ٔمٿمٽمپمام.

ا٬مٱمٿمڅمه, ٩مٿمخرج ٔمٹمدر ٰمڅم٬مف, ٩مٶمٻمٿمف أن خيرج ٖمالٖمڇم ٩مٶمټمرو ٣مٽمد ٖمالٖم٥م ٰمـ 

 أرٔمڅمع ا٬مٱمڅمة.

وُمټمد ٣مٽمد ٣م٧م ٰمـ ا٬مٱمٿمڅمه, ٩مٿمخرج أيٳًمڅم ٔمٹمدر ٰمڅم٬مف, ٩مٶمٻمٿمف أن خيرج رٔمع 

 ٠مڅمة ٩مٹمط.

 ٩مٿمٺمقن ا٬مٞماٗمع ٔمٿمٽمپمؿ ٔمٹمدر إڀمٲمٌڇم, ؤمٹمدر ٨مٽمؿ ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ.

 ٩مټمثاًل: رٗمؾ ٬مف ٖمامڀم٥م ٠مڅمه.

 وأٙمر ٬مف ٣م٧ميـ وٰمڅمئڇم ٠مڅمه.

 هٽمڅم ٰمڅمئت٥م ٠مڅمه, و٣مٻمٿمپمام ٠مڅمٕمڅمن.٩مڅم٬مٶمدد ا٬مٺم٤م 

٩متٺمقن ا٬مز٫مڅمة ٔمٿمٽمپمؿ ٔمٹمدر إڀمٲمٌڇم وا٬مٶمدد, ٩مال يٹمڅمل ٣مٛم ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمام 

 ٣مٻمٿمف ٠مڅمة وا٘مدة.

 وإڀمام خيرج إول ٔمٹمدر ا٬مثامڀم٥م, وخيرج ا٬مثڅمن ٔمٹمدر اٚمڅمئڇم وا٬مٶم٧ميـ.

 ٩مٿمخرج إول أرٔمٶمڇم أَخڅمس ا٬مٱمڅمة, وخيرج ا٬مثڅمن ٠مڅمة وَخس ٠مڅمة.

 ام ٔمڅمحلًڅمب.٩متٹمدر ا٬مٽمًٌڇم ٔمٿمٽمپم
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 ٩مٻمق ٫مڅمن ٖمټمـ ا٬مٱمڅمة ٰمثاًل ٣م٧ميـ أ٬مٸًمڅم.

 ٩مٿمخرج إول ٰمٽمپمڅم: ٟمتڇم ٣م٧م أ٬مٸًمڅم.

 وخيرج ا٬مثڅمن: أرٔمٶمڇم و٣م٧ميـ أ٬مٸًمڅم.

 ٖمټمـ ا٬مٱمڅمة واخلټمس.

 بٔاٌ العْٔب اليت ال ختسج يف الصناٗ: 

َد٪َمڇِم َهِرَٰمڇمٌ » قْلُ: َٓ خُيَْرُج ِّم ا٬مٲم   ش. َو

 ٴمڈم أٟمٽمڅمَّنڅم, اِلزيٻمڇم ا٬متل ٓ ٕمٽمٹمل.هل ا٬مٺمٌٜمة ّم ا٬مًـ, ا٬متل ٟمٹم اهلط١َ:

 ٩مپمل ٓ يًتٸمٿمد ٰمٽمپمڅم ا٬مٸمٹمٜم, وٓ اٚمًٺم٥م, ٓ حلاًم, وٓ ا٪متٽمڅمًء.

َٓ َذاُت ٣َمَقارٍ » قْلُ:  ش.َو

 هل ذات ا٬مٶمٿمچم. شات ايعٛض:

وهل ا٬مٶمقراء ا٬م٥ٌم ٣مقرهڅم, وٰمـ ٔمڅمب أو٦م ا٬مٶمټمٿمڅمء, أو ا٬مٶمرٗمڅمء ا٬م٥ٌم 

تل ٓ ٕمٽمٹمل, ٫مام ٔم٥م ذ٬مؽ ّم ٣مرٗمپمڅم, أو اٚمريٳمڇم ا٬م٥ٌم ٰمروپمڅم, اِلزيٻمڇم ا٬م

 إوحٿمڇم.

 (: 3/321قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
ٌَڇٌم. ش, َذاُت ٣َمَقارٍ » قْلُ: پَمڅم َأْي َٰمٶِمٿم  اٚمُْپْمټَمٻَمڇِم َؤمٳَِمټمِّ

 ٔمٸَِمْتِح ا٬ْمٶَم٥ْمِ

ؿِّ ا٬ْمٶَمَقُر. َو٪ِمٿمَؾ:   ٔمڅِم٬ْمٸَمْتِح ا٬ْمٶَمٿْمچُم, َؤمڅِم٬مٳم 

ٌْٴمپِمَ   څم: َواْٙمُتٻمَِػ ِّم َو

٫َْمَثُر:  ْٕ ٌَٿْمِع. ٩َمڅم دُّ ِّم ا٬ْم ٌُڈُم ٔمِِف ا٬مر  ُف َٰمڅم َيْث  ٣َمَٛم َأڀم 
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ُْوِحٿم ڇِم. َو٪ِمٿمَؾ  ْٕ ْٗمَزاُء ِّم ا  َٰمڅم َيټْمٽمَُع اإْلِ

ٷِمُٜم ٟمٽمڅم  ڀُُمقَٖمڇِم َوا٬مٲم  ْٕ ٌَڇِم إ٦َِم ا ًْ ٫ُمقَرُة ٔمڅِم٬مٽمِّ َوَيْدُٙمُؾ ِّم اٚمَْٶِمٿمچِم اٚمَِْريُض َوا٬مذُّ

ـّ  ٌَڇِم إ٦َِم ٟم ًْ  ىػاأ٫مٝم ِٰمٽمُْف.  ٔمڅِم٬مٽمِّ
 ٪مد خيرٗمپمڅم صحڅمبڅم زهًدا ٩مٿمپمڅم, ويٞم٫مپمڅم ا٬مٸمٹمٜم ر٨مٌڇم ٣مٽمپمڅم,  فصات ايعٛاض:

 وإڀمام ٫مڅمن اٚمٹمٲمد ا٬مٶمٵمٿمؿ ٰمـ ٩مرض ا٬مز٫مڅمة: هق إل٣مڅمڀمڇم ا٬مٸمٹمٜم واٚمًٺم٥م.

 و٫مذ٬مؽ ٬متٴمپمٜم ٰمڅمل ا٬مٷمٽمل.

 ش.وٓ ٕمٿمس» قْلُ:

 ٰمڅم احلٺمټمڇم ٰمـ ٣مدم أٙمذ ا٬متٿمس؟ قس ٜكٍٛ قا٥ٌ:

يٹمتٽمل ٠مڅمة اٖمٽمك, يًتٸمٿمد ٰمٽمپمڅم ّم ا٬مٽمتڅمج, ويٺمثر  إصؾ أن ا٬مذي ْكٍٛ:

 ٰمڅم٬مف.

و٫مذ٬مؽ يًتٸمٿمد ٰمـ ٬مٌٽمپمڅم, وٰمـ ٟمټمٽمپمڅم, وٰمـ حلټمپمڅم إذا اراد أن يځم٫مٻمپمڅم, 

 و٨مٜم ذ٬مؽ ٰمـ إٰمقر إٙمرى.

٩مال يًتٸمٿمد ٰمٽمف إٓ ٬مأل٫مؾ, أو ٬مٶمًچم ا٬مٸمحؾ, وهذا ُمرم ٪مد  أَا ايتٝؼ:

 دم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ.َّنك ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٣مٽمف ٫مام ٕمٹم

 و٫مذ٬مؽ ا٬متٿمس ٪مد يًتٸمٿمد ٰمٽمف صڅم٘مچم اٚمڅمل, صڅم٘مچم ا٬مٷمٽمؿ.

 ٘متك ٓ يذهچم ويٌحډم ٣مـ ٕمٿمس ٬متٻمٹمٿمح ٨مٽمټمف.
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ُق » قْلُ: دِّ ٓ  َأْن َيٱَمڅمَء اٚمُْٲم   ش.إِ

 أي إٓ إذا ٠مڅمء ا٬مًڅم٣مل حلڅمٗمتف إ٬مٿمف, ٩مال ٘مرج ّم ذ٬مؽ.

-1/332قاٍ اإلَاّ ايفٛظإ حفع٘ اهلل تعاىل يف املدًص ايفكٗٞ )
334 :) 

وٰمـ ٰمٌڅم٘مډم ز٫مڅمة اٚمڅم٠مٿمڇم: ٰمٶمر٩مڇم ٘مٺمؿ اخلٻمٴمڇم ٩مٿمپمڅم: ٔمځمن يٺمقن َمټمقع 

 اٚمڅم٠مٿمڇم اٚمختٻمٴمڇم ٰمٱمٞم٫ًمڅم ٔم٥م ٠مخٲم٥م ٩مځم٫مثر.

 ّارتلط٘ ىْعاٌ:

ٔمځمن يٺمقن اٚمڅمل ٰمٱمٞم٫مڅم ٰمٱمڅم٣مڅم ٔمٿمٽمپمام, ل يتټمٿمز ٙمٻمٴمڇم أ٣مٿمڅمن:  ايٓٛع األٍٚ:

أو رٔمٶمپمڅم ڀمٲمٿمچم أ٘مدمهڅم ٣مـ أٙمر, ٫مځمن يٺمقن ٕ٘مدمهڅم ڀمٲمػ هذه اٚمڅم٠مٿمڇم 

 وڀمحقه.

ٔمځمن يٺمقن ڀمٲمٿمچم ٫مؾ ٰمٽمپمام ٰمتټمٿمًزا ٰمٶمرو٩مڅم, ٙمٻمٴمڇم أوصڅمف:  ايٓٛع ايجاْٞ:

 ٬مٺمٽمپمام ٰمتجڅموران.

و٫مؾ وا٘مدة ٰمـ اخلٻمٴمت٥م ٕمڂمٖمر ّم ا٬مز٫مڅمة إجيڅمٔمڅم وإٟمٹمڅم١مڅم, وٕمٷمٻمٿمٵمڅم 

 وَتٸمٿمٸمڅم.

 ؾارتلط٘ بيْعَٔا تصري املالني املدتلطني ناملال الْاحد بشسّط:

, ٩مڃمن ڀمٹمص ٣مـ ا٬مٽمٲمڅمب: ل جيچم ٩مٿمف أن يٺمقن اٚمجټمقع ڀمٲمڅمٔمڅم األٍٚ:

رء, واٚمٹمٲمقد أن يٌٻمغ اٚمجټمقع ا٬مٽمٲمڅمب, و٬مق ٫مڅمن ٰمڅم ٬مٺمؾ وا٘مد ڀمڅم٪مص 

 ٣مـ ا٬مٽمٲمڅمب.



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان زكاة الغنم[  

 

[125] 
 

  

أن يٺمقن اخلٻمٴمڅمن ٰمـ أهؾ وٗمقب ا٬مز٫مڅمة, ٩مٻمق ٫مڅمن  ايؿطط ايجاْٞ:

 أ٘مدمهڅم ٬مٿمس ٰمـ أهؾ ا٬مز٫مڅمة: ل ٕمڂمٖمر اخلٻمٴمڇم, وصڅمر ٬مٺمؾ ٪مًؿ ٘مٺمټمف.

اٚمختٻمٴمڅمن ّم اٚمراح, وهق اٚمٌٿمڈم أن يٱمٞمك اٚمڅمٓن  ايؿطط ايجايح:

واٚمځموى, ويٱمٞم٫مڅم ّم اٚمنح, وهق اٚمٺمڅمن ا٬مذي جتتټمع ٩مٿمف ٬متذهچم ٬مٻمټمر٣مك, 

ويٱمٞم٫مڅم ّم اٚمحٻمچم, وهق ٰمقوع احلٻمچم, ٩مٻمق ٘مٻمچم أ٘مد ا٬م٧ميٺم٥م ٰمڅم٠مٿمتف 

ّم ٰمٺمڅمن و٘مٻمچم أٙمر ٰمڅم٠مٿمتف ّم ٰمٺمڅمن آٙمر: ل ٕمڂمٖمر اخلٻمٴمڇم, وأن يٱمٞم٫مڅم ّم 

چم ٩محؾ ٰمًتٹمؾ, ٔمؾ ٓٔمد أن يٴمر٪مپمڅم ٩محؾ ٩محؾ: ٔمځمن ٓ يٺمقن ٬مٺمؾ ڀمٲمٿم

وا٘مد, وأن يٱمٞم٫مڅم ّم ٰمر٣مك: ٔمځمن ير٣مك َمټمقع اٚمڅم٠مٿمڇم ّم ٰمٺمڅمن وا٘مد, ٩مڃمن 

اٙمتٻمػ اٚمر٣مك, ٩مر٣مك ڀمٲمٿمچم أ٘مدمهڅم ّم ٰمٺمڅمن ٨مٜم اٚمٺمڅمن ا٬مذي ير٣مك ٩مٿمف 

 ٙمٻمٿمٴمف: ل ٕمڂمٖمر اخلٻمٴمڇم.

 ٩مڃمذا َتڈم هذه ا٬م٧موط: صڅمر اٚمڅمٓن اٚمختٻمٴمڅمن ٫مڅمٚمڅمل ا٬مقا٘مد: ٬مٹمق٬مف صٛم

ٓ جيټمع ٔم٥م ٰمتٸمرق, وٓ يٸمرق ٔم٥م َمتټمع: ٙمٱمٿمڇم ا٬مٲمد٪مڇم, »اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ: 

, رواه ا٬مٞمٰمذي وأٔمق داود شوٰمڅم ٫مڅمن ٰمـ ٙمٻمٿمٴم٥م ٩مڃمَّنام يٞماٗمٶمڅم ٔمٿمٽمپمام ٔمڅم٬مًقيڇم

 وأمـ ٰمڅمٗمف, و٘مًٽمف ا٬مٞمٰمذي.

٩مٻمق ٫مڅمن إلڀمًڅمن ٠مڅمة ؤٙمر ٕمًع وٖمالٖمقن, أو ٫مڅمن ٕرٔمٶم٥م رٗماًل 

٠مٞم٫مڅم ٘مقًٓ ٕمڅمّٰمڅم, ٰمع ٕمق٩مر ا٬م٧موط ا٬متل أرٔمٶمقن ٠مڅمة, ٬مٺمؾ وا٘مد ٠مڅمة, وا

ذ٫مرڀمڅم: ٩مٶمٻمٿمپمؿ ٠مڅمة وا٘مدة ٣مٛم ٘مچم ٰمٻمٺمپمؿ, ٩مٸمل اٚمثڅمل إول يٺمقن ٣مٛم 
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صڅم٘مچم ا٬مٱمڅمة رٔمع ٣م٧م ٠مڅمة, و٣مٛم صڅم٘مچم ا٬متًع وا٬مثالٖم٥م ٔمڅم٪مٿمپمڅم, وّم 

 –اٚمثڅمل ا٬مثڅمن ٣مٛم ٫مؾ وا٘مد ٰمـ إرٔمٶم٥م رٔمع ٣م٧م ا٬مٱمڅمة, و٬مق ٫مڅمن ٬مثالٖمڇم 

٬مٺمؾ وا٘مد أرٔمٶمقن: ٩مٶمٛم اْلټمٿمع ٠مڅمة وا٘مدة  ٰمئڇم و٣م٧مون, -أي أ٠مخڅمص

 أٖمالٖمڅم.

و٫مام أن اخلٻمٴمڇم ٕمڂمٖمر ٣مٛم ا٬مٽمحق ا٬مذي رأيڈم ٩مٺمذ٬مؽ ا٬متٸمريؼ يڂمٖمر ٣مٽمد 

اإلٰمڅمم أَحد, ٩مڃمذا ٫مڅمڀمڈم ٟمڅمئټمڇم ا٬مرٗمؾ ٰمتٸمر٪مڇم, ٫مؾ ٪مًؿ ٰمٽمپمڅم يٌٶمد ٣مـ أٙمر 

٩مقق ٰمًڅم٩مڇم ا٬مٹمٮم: صڅمر ٬مٺمؾ ٰمٽمپمام ٘مٺمټمف, وٓ ٕمٶمٻمؼ ٬مف ٔمڅمٔٙمر, ٩مڃمن ٫مڅمن 

٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة, وإن ڀمٹمص ٣مـ ا٬مٽمٲمڅمب: ٩مال رء ٩مٿمپمـ ٩مال يٳمؿ  ڀمٲمڅمٔمڅم: وٗمٌڈم

 ٫مؾ ٪مًؿ إ٦م ٔٙمر, هذا ٪مقل اإلٰمڅمم أَحد.

و٪مڅمل ْجپمقر ا٬مٶمٻمامء ٔمٶمدم ٕمځمٖمٜم ا٬مٸمر٪مڇم ّم ٰمڅمل ا٬مٱمخص ا٬مقا٘مد, ٩مٿمٳمؿ 

 ٔمٶمٳمف إ٦م ٔمٶمض ّم احلٺمؿ, و٬مق ٫مڅمن ٰمتٸمر٪مڅم, وهذا هق ا٬مراٗمح. واهلل أ٣مٻمؿ.

 ر, واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م.٩مپمذه ٔمٶمض إ٘مٺمڅمم, ؤمٹمٿمتپمڅم ّم درس آٙم

********** 
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 ]بيان زكاة الفضة والذهب[ 

 بٔاٌ شناٗ الؿط٘: 

٪َمڇمِ » قْلُ:  ش.َوِّم ا٬مرِّ

 ٔمٺمن ا٬مراء وٕمٱمديدهڅم هل ا٬مٸمٳمڇم. ايطق١:

 ٔمځمَّنڅم اٚميؤمڇم. قٌٝ:

 أَّنڅم ا٬مٸمٳمڇم ٣مټمقًٰمڅم, ٰميؤمڇم, و٨مٜم ٰميؤمڇم. ٚايصخٝذ:

 ش.ُرُٔمُع ا٬ْمٶُم٧ْمِ » قْلُ:

 ڇم رٔمع ٣م٧مهڅم. أي ز٫مڅمة ا٬مٸمٳم

 ذنس شسّط شناٗ الؿط٘: 

 يٱمٞمط ّم ز٫مڅمة ا٬مٸمٳمڇم ذ١م٥م: 

 أن ٕمٌٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ. األٍٚ:

 أن ُيقل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل. ايجاْٞ:

 بٔاٌ ىصاب الؿط٘: 

 ٰمڅمئتل درهؿ. ْٚصاب ايفط١:

 ٪َمڅمَل ٰمـ ٘مديډم أب َٟمٶِمٿمٍد َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, َيٹُمقُل: نُا يف ايصخٝخني: 

َؿ:  ٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َأَواٍق َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم »ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

شُدوَن ََخِْس َذْوٍد َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َأْوُٟمٍؼ َصَد٪َمڇمٌ 
(ٔ)

. 

                                                           
 (.ٜٜٚ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )٘ٓٗٔاـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإلم (ٔ)
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 أرٔمٶم٥م درمًهڅم. ٚاألٚق١ٝ:

 ٕمًڅموي ٔمڅم٬مدراهؿ ٰمڅمئتل درهؿ. فارتُؼ األٚام:

 ٖمالٖمڇم ٗمراٰمڅمت إٓ ٪مٻمٿمؾ. ٚايسضِٖ ٜكسض بادتطاَات:

ًٌڅم.7.975) ايسضِٖ ٜػاٟٚ بادتطاَات:  ( ٗمراًٰمڅم ٕمٹمري

ًٌڅم.595) فٝهٕٛ ْصاب ايفط١ بادتطاَات:  ( ٗمراًٰمڅم ٕمٹمري

 بٔاٌ شناٗ الرٍب: 

 ويٻمتحؼ بڅم ا٬مز٫مڅمة ّم ا٬مذهچم.

 شسّط ّجْب شناٗ الرٍب: 

 وجتچم ا٬مز٫مڅمة ّم ا٬مذهچم ٔم٧م١م٥م أيٳًمڅم: 

 إذا ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل. األٍٚ:

 إذا ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب. ايجاْٞ:

 بٔاٌ ىصاب الرٍب: 

 ٣م٧ميـ ديٽمڅمًرا. ْٚصاب ايصٖب:

 أرٔمٶمڇم ٗمراٰمڅمت ورٔمع. ٚايسٜٓاض ٜكسض بادتطاَات:

 ّم َخًڇم وٖمامڀم٥م ٗمراًٰمڅم ٰمـ ا٬مذهچم. فٝهٕٛ ْصاب ايصٖب بادتطاَات:

 بٔاٌ شناٗ األمْال مً الرٍب, ّمً الؿط٘, ّمً األّزام اليكدٓ٘: 

 و٪مد ذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م ٕمٹمقيؿ ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم ٣مٛم ا٬مٸمٳمڇم.

٩مڃمذا ٔمٻمغ ٰمڅمل اإلڀمًڅمن ٰمڅم ٪مٿمټمتف ٰمڅمئتل درهؿ ٰمـ ا٬مٸمٳمڇم ٕمٶمٿمٽمڇم ٣مٻمٿمف ا٬مز٫مڅمة, 

 ووٗمٌڈم.
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 ٚايصخٝذ َٔ أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ:

 ٫مڅمن ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم. إٔ اإلْػإ إٕ نإ َاي٘ فط١: 

 ٫مڅمن ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم. ٚإٕ نإ َاٍ اإلْػإ شّٖبا:

ٗمٶمؾ ٣مٛم ڀمٲمڅمب  إٕ نإ َاٍ اإلْػإ َٔ غري ايصٖب ٚايفط١:ٚ

 ا٬مٸمٳمڇم: ٕن هق إ٪مؾ ر٩مٹًمڅم ٔمڅم٬مٸمٹمراء واٚمًٺم٥م, وٰمرا٣مڅمًة حلٳمف.

 ٫مام هق ٘مڅمل إوراق ا٬مٽمٹمديڇم أن, ٩مڃمَّنڅم جتٶمؾ ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم.

ٓ  » قْلُ: ٶِم٥َم َوِٰمڅمَئڇًم ٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َصَد٪َمڇٌم إِ ًْ
ٓ  ٕمِ ـْ إِ څم٩َمڃمِْن َلْ َٕمٺُم َ  ش. َأْن َيٱَمڅمَء َربُّ

 ل يٹمؾ ٕمًٶمڇم وٕمًٶم٥م, وٓ َخًڇم وٕمًٶم٥م, وٓ ڀمحق ذ٬مؽ ٰمـ إر٪مڅمم.

 ٕن ا٬مٶمرب ٫مڅمڀمڈم ٕمذ٫مر رؤوس إر٪مڅمم.

٩مټمـ ٠مڅمء أن يد٩مع ا٬مز٫مڅمة ّم ٰمڅمئڇم وٕمًٶم٥م درمًهڅم ٰمـ ا٬مٸمٳمڇم ٣مٛم ٟمٌٿمؾ 

ا٬متٴمقع وآٟمتحٌڅمب, و٬مٿمس ٣مٛم ٟمٌٿمؾ ا٬مقٗمقب, صحڈم ٰمٽمف ا٬مز٫مڅمة 

 ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ.و٪مٌٻمڈم, و٬مف أٗمره 

 وإن ل يٱمځم ٓ يد٩مع ٠مٿمًئڅم, وٓ رء ٣مٻمٿمف.

 بٔاٌ ّجْب الصناٗ يف الرٍب ّالؿط٘: 

 وا٬مد٬مٿمؾ ّم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم: 

ڇَم َوَٓ ُيٽمٸِْمٹُمقََّنڅَم ِّم } :٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ َهچَم َوا٬مٸِمٳم  ـَ َيٺْمٽمُِزوَن ا٬مذ  َوا٬م ِذي

ُهْؿ ٔمٶِمَ  ْ ٧ٌَمِّ څم  * َذاٍب َأ٬مٿِمؿٍ َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ ٩َم َيْقَم ُُيْټَمك ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ِّم ڀَمڅمِر َٗمپَمٽم َؿ ٩َمُتٺْمَقى ِبَ
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ٺُمْؿ ٩َمُذو٪ُمقا َٰمڅم ٫ُمٽمُْتْؿ 
ًِ ڀَْمٸُم ِٕ ْؿ َو٢ُمپُمقُرُهْؿ, َهَذا َٰمڅم ٫َمٽمَْزُٕمْؿ  ٌَڅمُهپُمْؿ َوُٗمٽمُقُبُ ِٗم

 [.15 -14]ا٬متقٔمڇم: {َٕمٺْمٽمُِزونَ 

 يف صخٝذ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل:َٚا 

٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َأَب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, َيٹُمقُل: ٰمـ ٘مديډم 

ٓ  إَِذا ٫َمڅمَن »َوَٟمٻم َؿ:  پَمڅم, إِ َٓ ُيڂَمدِّي ِٰمٽمْپَمڅم َ٘مٹم  ڇٍم,  َٓ ٩مٳِم  ـْ َصڅمِ٘مچِم َذَهچٍم َو َٰمڅم ِٰم

ـْ ڀَمڅمٍر, ٩َمځُمَْحَِل ٣َمٻمَ  َحڈْم ٬َمُف َصٸَمڅمئُِح ِٰم ٿْمپَمڅم ِّم ڀَمڅمِر َٗمپَمٽم َؿ, ٩َمٿُمٺْمَقى َيْقُم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم, ُصٸمِّ

٥َم  ًِ اَم َٔمَرَدْت ُأ٣ِمٿمَدْت ٬َمُف, ِّم َيْقٍم ٫َمڅمَن ِٰمٹْمَداُرُه ََخْ ٌُُف َوَٗمٌٿِمٽمُُف َو٢َمپْمُرُه, ٫ُمٻم  څم َٗمٽمْ ِبَ

څم إ٦َِم  ٽم ڇِم, َوإِٰم  څم إ٦َِم اْْلَ ى َٟمٌٿِمٻَمُف, إِٰم  ٌَڅمِد, ٩َمَٜمَ  َأ٬ْمَػ َٟمٽمَڇٍم, َ٘مت ك ُيٹْمڄَم َٔم٥ْمَ ا٬ْمٶِم

شا٬مٽم څمرِ 
(ٔ)

. 

َي َز٫َمڅمُٕمُف ٩َمٻَمٿْمَس ٔمٺَِمٽمْزٍ " , فكاٍ:  ايبداضٟٚقس بٛب   ."َٔمڅمٌب: َٰمڅم ُأدِّ

َٖمٽمَڅم َأِب,  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ـِ َٟمٶِمٿمٍد, َ٘مد  ـُ ٠َمٌٿِمچِم ْٔم ُد ْٔم َٖمٽمَڅم َأَْحَ َ٘مد 

ـِ َأْٟمٻَمَؿ, ٪َمڅمَل: َٙمَرْٗمٽمَ  ـْ َٙمڅم٬مِِد ْٔم ـِ ٠ِمپَمڅمٍب, ٣َم ـِ أْم ـْ ُيقڀُمَس, ٣َم ٌِْد اهلل ِ ٣َم څم َٰمَع ٣َم

ـْ ٪َمْقِل اهلل ِ:  ِن ٣َم : َأْٙمِٝمْ ـِ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٩َمٹَمڅمَل َأ٣ْمَراِب  ـَ }ْٔم َوا٬م ِذي

ڇَم, َوَٓ ُيٽمٸِْمٹُمقََّنڅَم ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ  َهچَم َوا٬مٸِمٳم  ـُ 14]ا٬متقٔمڇم:  {َيٺْمٽمُِزوَن ا٬مذ  [ ٪َمڅمَل أْم

اَم ٫َمڅمَن َهَذا »پُماَم: ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْ  څم, ٩َمَقْيٌؾ ٬َمُف, إڀِم  ـْ ٫َمٽمََزَهڅم, ٩َمٻَمْؿ ُيڂَمدِّ َز٫َمڅمهَتَ َٰم

٫َمڅمُة, ٩َمٻَمام  ُأڀْمِز٬َمڈْم َٗمٶَمٻَمپَمڅم اهلل ُ ١ُمپْمًرا ٬مأِْلَْٰمَقالِ  ٌَْؾ َأْن ُٕمٽمَْزَل ا٬مز  ش٪َم
(ٕ)

. 

                                                           
  (.ٜٚٛأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٗٓٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان زكاة الفضة والذهب[  

 

[131] 
 

  

 َٚا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ  ٣مٽمپمڈم, ٪َمڅم٬َمڈْم: ٰمـ ٘مديډم ُأمِّ َٟمٻَمټَمڇَم ريض اهلل ٌَُس َأْوَوڅمً٘مڅم ِٰم ٫ُمٽمْڈُم َأ٬ْم

َل »َذَهچٍم, ٩َمٹُمٻْمڈُم: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, َأ٫َمٽمٌْز ُهَق؟ ٩َمٹَمڅمَل:  َٰمڅم َٔمٻَمَغ َأْن ُٕمڂَمد ى َز٫َمڅمُٕمُف, ٩َمُز٫مِّ

ش٩َمٻَمٿْمَس ٔمٺَِمٽمْزٍ 
(ٔ)

. 

                                                           
كىو في (, ٜٖٓ/ ٔ(, كالحاكم )ٔ/٘ٓٔ/ ٕ(, كالدارقطني )ٗٙ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٕ)

فيو ثالث كىذا إسناد ضعيف, (, كقاؿ فيو: ٜ٘٘الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى )
كأـ سلمة, فإنو لم يسمع منها كما قاؿ  -كىو ابن أبي رباح  –االنقطاع بين عطاء  علل: األكلى:

ثابت بن عجالف فإنو مختلف فيو كقد أكرده العقيلي في " الثانية:  أحمد كابن المديني.
إلى إعاللو بعتاب بن بشير بدؿ ثابت بن على أني أرل أنو لو ذىب ذاىب "الثالثة: الضعفاء...

عجالف لم يكن قد أبعد عن الصواب, فإنو دكنو في الثقة كما يتبين ذلك بالرجوع إلى ترجمتيهما 
من " التهذيب ". كحسبك دليال على ذلك قوؿ الحافظ في عتاب: " صدكؽ يخطئ " كفي 

سوء حفظ عتاب. إال أف ثابت: " صدكؽ "! كجملة القوؿ أف ىذا اإلسناد ضعيف النقطاعو ك 
المرفوع منو يشهد لو حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قاؿ: " خرجت مع عبد اهلل 
بن عمر فلحقو أعرابي فقاؿ لو: قوؿ اهلل: }كالذين يكنزكف الذىب كالفضة كال ينفقونها في سبيل 

ىذا قبل أف تنزؿ الزكاة فلما اهلل{ *؟ قاؿ لو ابن عمر: من كنزىا فلم يؤد زكاتها فويل لو إنما كاف 
أنزلت جعلها اهلل طهورا لألمواؿ. ثم التفت, فقاؿ: ما أبالي لو كاف لي أحد ذىبا أعلم عدده 

( من ٕٛ/  ٗ(, كالبيهقي )ٚٛٚٔكأزكيو كأعمل فيو بطاعة اهلل عز كجل ". أخرجو ابن ماجو )
 مختصرا. كإسناده  (ٕٓ٘/  ٖطريق ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم بو. كعلقو البخارم )

صحيح. كىو كإف كاف موقوفا فهو في حكم المرفوع ألنو في أسباب النزكؿ كذلك ال يكوف إال 
بتوقيف من الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم, كحديث ابن عمر ىذا ىاـ جدا في تفسير آية اإلنفاؽ 

ذا الظاىر ىذه, فإف ظاىرىا كجوب إنفاؽ جميع ما عند المسلم من الذىب كالفضة كقد أخذ به
بعض األحزاب اإلسالمية في العصر الحاضر كلم يلتفتوا إلى ىذا الحديث المبين للمراد منها 
كأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهرة لألمواؿ, فلما نزلت قيدت اآلية كبينت أف المقصود منها 

دت في إنفاؽ الجزء المفركض على األمواؿ من الزكاة كعلى ذلك دلت سائر األحاديث التي كر 
الترىيب من منع الزكاة, ككذلك سيرة السلف الصالح, فإف من المقطوع بو أف عثماف كعبد 

      = الرحمن بن عوؼ كغيرىما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا كقد خلفوا
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 بٔاٌ حهه شناٗ حلٕ املسأٗ: 

 أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.وجتچم ا٬مز٫مڅمة ّم ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء ٣مٛم ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال 

ٟمقاء ٫مڅمن هذا احل٤م ٰمٻمٌقًٟمڅم, أو ُٰمدٙمًرا, ٰمڅم دام أڀمف ٰمـ ا٬مذهچم, أو ٰمـ 

 ا٬مٸمٳمڇم, ٰمع وٗمقد ٙمالف ٔم٥م أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم هذه اٚمًځم٬مڇم.

وا٬مٲمحٿمح هق وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء اٚمٲمٽمقع ٰمـ ا٬مذهچم, أو ٰمـ 

 ا٬مٸمٳمڇم, ٬مٹمقل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٬متٻمؽ اٚمرأة.

 يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: نُا ثبت 
هِ  ٰمـ ٘مديډم ـْ َٗمدِّ ـْ َأٔمٿِمِف, ٣َم ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم, ٣َم ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمرو  -٣َم

َؿ "ٔمـ ا٬مٶمڅمص ريض اهلل ٣مٽمپمام:  َأن  اْٰمَرَإَٔم٥ْمِ َإَٔمَتڅم َرُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـْ َذهَ  اَم: َوِّم َأْيِدهياَِم ُٟمَقاَراِن ِٰم َيڅمِن َز٫َمڅمَٕمُف؟»چٍم, ٩َمٹَمڅمَل َِلُ , ٪َمڅمَل: شَإُٔمڂَمدِّ َٓ , ٪َمڅم٬مََتڅم: 

َؿ:  اَم َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـِ »٩َمٹَمڅمَل َِلُ َقاَرْي ًُ َر٫ُماَم اهلل ُ ٔمِ قِّ ًَ ٌ څمِن َأْن ُي
َأحُتِ

ـْ ڀَمڅمٍر؟ , ٪َمڅمَل: شِٰم َٓ َيڅم َز٫َمڅمَٕمفُ », ٪َمڅم٬َمَتڅم:  ـُ ش: ٩َمځَمدِّ َوَهَذا َ٘مِديډٌم ٪َمْد َرَواُه اٚمَُثٽم ك ْٔم

ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم, ڀَمْحَق َهَذا,  ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم ٌ څمِح, ٣َم ٿمٶَمڇَم »ا٬مٲم  ـُ َِلِ ٌ څمِح َوأْم ـُ ا٬مٲم  َواٚمَُثٽم ك ْٔم

ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم   ٌَڅمِب ٣َم َٓ َيٲِمحُّ ِّم َهَذا ا٬م ٸَمڅمِن ِّم احَلِديډِم, َو َؿ ُيٳَمٶم 

ءٌ  شَرْ
(ٔ)

. 

                                                                                                                                        

بهذا  كجملة القوؿ أف الحديثلورثتهم أمواال طائلة كما ىو مذكور في كتب السيرة كالتراجم.  =
 الشاىد حسن أك صحيح. كاهلل أعلم.

(, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في المشكاة ٖٚٙأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ٔ)
 (, كفي صحيح سنن الترمذم.ٜٓٛٔ)
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 ٚيعُّٛ األزي١ يف ٚجٛب ظنا٠ املاٍ.
 ايبداضٟ: فُٓٗا َا ثبت يف 

٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل: 

, ٩َمٻَمْؿ ُيڂَمدِّ َز٫َمڅمَٕمُف ُٰمثَِّؾ ٬َمُف َٰمڅم٬مُ »َوَٟمٻم َؿ:  ًٓ ـْ إَٓمڅمُه اهلل ُ َٰمڅم ُف َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٠ُمَجڅم٣ًمڅم َٰم

٪ُمُف َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇِم, ُٖمؿ  َيځْمُٙمُذ ٔمٻِمپِْمِزَٰمَتٿْمِف  ٌََتڅمِن ُيٴَمق  ُٖمؿ   -َيٶْمٽمِل ٔمٱِِمْد٪َمٿْمِف  -َأ٪ْمَرَع ٬َمُف َزٔمٿِم

ٌَْخٻُمقنَ }َيٹُمقُل َأڀَمڅم َٰمڅم٬ُمَؽ َأڀَمڅم ٫َمٽمُْزَك, ُٖمؿ  َٕماَل:  ـَ َي ـ  ا٬م ِذي ٌَ
ًِ
أَيڇمَ  " {َٓ َُيْ

(ٔ)
. 

 و٘م٤م ا٬مٽمًڅمء ٰمڅمل, ٩مٿمجچم ٣مٻمٿمپمـ أن يڂمديـ ز٫مڅمة اٚمڅمل.

 وا٬مٹمقل ٔمقٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء هق ٪مقل احلٽمٸمٿمڇم وٰمـ إ٬مٿمپمؿ.

 ( يف زدِ: 1/361قال اإلماو األلباىٕ زمحُ اهلل تعاىل يف متاو املي٘ )

احل٤م, أٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم وأمـ ٘مزم إذا ٔمٻمغ ٩مذهچم إ٦م وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمف يٶمٽمل: 

, ٔمام رواه ٣مټمرو ٔمـ ٠مٶمٿمچم ٣مـ أٔمٿمف ٣مـ ٗمده ٪مڅمل: ڀمٲمڅمٔمڅم اٟمتدٓ إٔمڈم »ًٓ

 ..ش..ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ اٰمرإٔمڅمن ّم أيدهيام أٟمڅمور ٰمـ ذهچم

أمـ ٘مزم ل يًتدل ٣مٛم ٰمڅم ذهچم : -اإلٰمڅمم ا٬ٕمٌڅمن رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م-٪مٻمڈم 

 78/  6) "اٚمحٛم"إ٬مٿمف بذا احلديډم ٕڀمف وٶمٿمػ ٣مٽمده ٫مام سح ٔمذ٬مؽ ّم 

- 79 .) 

 (:80منا احتج بايعَُٛات, ٚقس قاٍ: )ص ٚإ
 ح ــ٬مق ل يٺمـ إٓ هذه أٖمڅمر ٚمڅم ٪مٻمٽمڅم ٔمقٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم احل٤م, ٬مٺمـ ٚمڅم ص"

                                                           
 (.ٖٓٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)
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و٬مٿمس ٩مٿمام ش,  »ّم ا٬مر٪مڇم رٔمع ا٬مٶم٧م»٣مـ رٟمقل اهلل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ: 

دون َخس أواق ٰمـ ا٬مقرق صد٪مڇم, ٩مڃمذا ٔمٻمغ ٰمڅمئتل درهؿ ٩مٸمٿمپمڅم َخًڇم 

٪ًمڅم, وٗمچم ٩مٿمف ٘مؼ ا٬مز٫مڅمة ٬مٶمټمقم هذيـ إٖمريـ و٫مڅمن احل٤م ورش, دراهؿ

 ا٬مٲمحٿمح٥م.

ٰمڅم ٰمـ »وأٰمڅم ا٬مذهچم ٩مٹمد صح ٣مـ رٟمقل اهلل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ: 

صڅم٘مچم ذهچم ٓ يڂمدي ٰمڅم ٩مٿمپمڅم إٓ ٗمٶمؾ ٬مف يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم صٸمڅمئح ٰمـ ڀمڅمر 

 .".. .٩مقٗمٌڈم ا٬مز٫مڅمة ّم ٫مؾ ذهچم بذا ا٬مٽمصش, يٺمقى بڅم

 يٽمًچم ٕ٘مد ٰمڅم ل يٹمٻمف, وإٓ ڀمٹمٻمڈم هذا ٬مٌٿمڅمن احلٹمٿمٹمڇم, و٬مٺمل ٓ٪مٻمڈم: 

٩مڃمن ٓ أوا٩مؼ أمـ ٘مزم ٣مٛم ٕمٳمٶمٿمػ ٣مټمرو ٔمـ ٠مٶمٿمچم, ٔمؾ هق ٘مًـ 

 احلديډم إذا صح اإلٟمٽمڅمد إ٬مٿمف وهذا ٰمٽمف. 

 ىػاوا٬مٶمټمقٰمڅمت ا٬متل ٟمڅم٪مپمڅم أمـ ٘مزم ٕمٱمپمد ٬مف. 
وأٰمڅم ٰمـ ذهچم إ٦م ٣مدم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم ٪مٿمڅمًٟمڅم ٣مٛم ا٬مٌٹمر ا٬مٶمقاٰمؾ, أو 

 ڀمحق ذ٬مؽ.

 څمرق.٩مپمذا ٪مٿمڅمس ٰمع ا٬مٸم

٩مح٤م ا٬مٽمڅمس هل ٰمـ ا٬مذهچم, أو ٰمـ ا٬مٸمٳمڇم, وإد٬مڇم ٣مڅمٰمڇم ّم وٗمقب 

 ز٫مڅمة ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم, إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.
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, أو ٘مٻمٿًمڅم, أو ٨مٜم ذ٬مؽ, وإصؾ ّم  ًٓ ٟمقاء ٫مڅمن ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم ٰمڅم

إد٬مڇم ا٬مٶمټمقم, وٓ يقٗمد ٘مديډم يثٌڈم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

 ٤م ا٬مٽمًڅمء اٚمٲمٽمقع ٰمـ ا٬مذهچم, أو ٰمـ ا٬مٸمٳمڇم ٓ ز٫مڅمة ٩مٿمف.وٟمٻمؿ ّم أن ٘م

ٰمع ٰمڅم ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٰمـ إد٬مڇم ا٬مٶمڅمٰمڇم ّم وٗمقب ز٫مڅمة اٚمڅمل, واحل٤م أيٳًمڅم ٰمـ 

 اٚمڅمل.

أڀمف ٩مٿمف ز٫مڅمة إذا ٔمٻمغ  فتًدص مما غبل إٔ حًٞ ايٓػا٤ ايصخٝذ فٝ٘:

 ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل.

ـَ اإْلِ » قْلُ: ـْ َٔمٻَمٷَمڈْم ٣ِمٽمَْدُه ِٰم َذ٣َمڇمِ َوَٰم  ش.ٔمِِؾ َصَد٪َمڇُم اْْلَ

 وهذه اٚمًځم٬مڇم ٪مد أذڀمڅم إ٬مٿمپمڅم ّم ا٬مدرس ا٬مًڅمٔمؼ.

 حهه مً ّجب علُٔ ضً حمدد يف شناٗ اإلبل ّلٔظ عيدِ: 

 ي٘ حاالٕ يف َجٌ ٖصٙ املػأي١: 
 أن يٺمقن ٣مٽمد صڅم٘مچم اٚمڅمل ٟمـ أ٪مؾ ٰمـ ا٬مًـ اٚمٴمٻمقب ٰمٽمف. األٍٚ:

 أو ٣م٧ميـ درمًهڅم. ٩مپمٽمڅم يٹمٌؾ ٰمٽمف هذا ا٬مًـ ٰمع د٩مع ٠مڅمٕم٥م ٬مٻمًڅم٣مل, 

 ش.أڀمف يد٩مع ٠مڅمة ٩مٹمط»و٪مد ٗمڅمء ّم ٔمٶمض ١مرق احلديډم: 

 ٩مپمذا هق ا٬مٲمحٿمح.ش, أڀمف يد٩مع ٠مڅمٕم٥م»٬مٺمـ أ٫مثر ١مرق احلديډم ٩مٿمف: 

 أن يٺمقن ٣مٽمده ٟمـ أ٫مٝم ٰمـ ا٬مًـ اٚمٴمٻمقب ٬مف. ايجاْٞ:

 ٩مپمٽمڅم يځمٙمذه ا٬مًڅم٣مل, ويرد ٬مف ٠مڅمٕم٥م, أو ٣م٧ميـ درمًهڅم.
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ڈْم ٣ِمٽمَْدُه َٗمَذ٣مَ » قْلُ: ًَ ٶَمُؾ َو٬َمٿْم ڇُم, َوجَيْ ٹم 
ٌَُؾ ِٰمٽمُْف احْلِ څَم ُٕمٹْم ڇٌم, ٩َمڃمَِّن  ڇٌم َو٣ِمٽمَْدُه ِ٘مٹم 

ـْ َٔمٻَمٷَمڈْم ٣ِمٽمَْدُه َصَد٪َمڇُم  څم, َوَٰم ـَ ِدْرمَهً ي َٕمڅم ٬َمُف, َأْو ٣ِم٧ْمِ َٰمٶَمپَمڅم ٠َمڅمَٕم٥ْمِ إِِن اِْٟمَتٿْمَنَ

څَم َذ٣َمڇُم, ٩َمڃمَِّن  ڇُم, َو٣ِمٽمَْدُه اْْلَ ٹم 
ڈْم ٣ِمٽمَْدُه احْلِ ًَ ڇِم َو٬َمٿْم ٹم 

َذ٣َمڇُم, َوُيٶْمٴمٿِمِف  احْلِ ٌَُؾ ِٰمٽمُْف اْْلَ ُٕمٹْم

څم َأْو ٠َمڅمَٕم٥ْمِ  ـَ ِدْرمَهً ي ُق ٣ِم٧ْمِ دِّ  .شاٚمٲُْم 

ٕن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ َّنك ٣مـ ا٬مٵمٻمؿ, ٟمقاء ٫مڅمن 

 اٚمٵمٻمقم صڅم٘مچم اٚمڅمل, أو ا٬مًڅم٣مل.

 بٔاٌ مشسّعٔ٘ دؾع الطً األنرب يف الصناٗ: 

, أن يد٩مع ٟمٽمًڅم أ٫مٝم ٰمـ ا٬مًـ ي٧مع ٬مٲمڅم٘مچم اٚمڅمل ّم ٘مڅم٬مڇم وا٘مدة

 ا٬مقاٗمچم ٣مٻمٿمف ّم ا٬مز٫مڅمة.

وهق ّم ٘مڅم٬مڇم رى صڅم٘مچم اٚمڅمل, وّم ٘مڅمل ١مٿمچم ڀمٸمًف ٔمذ٬مؽ, ويٺمقن ٬مف 

أٗمر ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم ذ٬مؽ, و٬مٺمـ ٣مٛم ٟمٌٿمؾ آٟمتحٌڅمب وا٬متٴمقع, 

 و٬مٿمس ٣مٛم ٟمٌٿمؾ ا٬مقٗمقب.

ذه أڀمڅم ٣م٤م ٔمٽمڈم ِمڅمض, و٬مٺمـ ٙمذ ٰمٽمل ه٪مڅمل صڅم٘مچم اٚمڅمل ٬مٻمًڅم٣مل:  َجًّا:

اْلذ٣مڇم, ٣مـ ١مٿمچم ڀمٸمس ٰمٽمل, ٩مپمٽمڅم ٓ ٘مرج ٣مٻمٿمف, وٕمٺمقن ز٫مڅمٕمف ٰمٹمٌق٬مڇم, و٬مف 

 أٗمره ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم هذا ا٬مًـ ا٬مٺمٌٜم.

********** 
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 [بيان زكاة البقر]

ـْ ) – 600 ٌٍَؾ َو٣َم ـِ َٗم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -َأن  ا٬مٽم ٌِل  »ريض اهلل ٣مٽمف:  -ُٰمٶَمڅمِذ ْٔم

, -وٟمٻمؿ  ـِ ـْ ٫ُمؾِّ َٖماَلٖم٥َِم َٔمٹَمَرًة َٕمٌٿِمٶًمڅم َأْو َٕمٌٿِمٶَمڇًم,  َٔمٶَمَثُف إ٦َِم ا٬ْمٿَمټَم ٩َمځَمَٰمَرُه َأْن َيځْمُٙمَذ ِٰم

ـْ ٫ُمؾِّ َ٘مڅمِلٍ ِديٽمَڅمًرا, َأْو ٣َمْد٬َمُف ُٰمٶَمڅم٩مِرَ  ٽم ڇًم, َوِٰم
ًِ ـْ ٫ُمؾِّ َأْرَٔمٶِم٥َم ُٰم شَوِٰم

(ٔ)
. َرَواُه 

ِٰمِذيُّ َوَأ٠َم  ْ ٽمَُف ا٬مٞمِّ  ً َد, َوَ٘م ََْحَ
ِٕ ٸْمُظ  ڇُم, َوا٬مٻم  ًَ ټْم څمَر إ٦َِم اِْٙمتاَِلٍف ِّم َوْصٻمِِف, اخْلَ

څم٫مِؿُ  ٌ څمَن, َواحْلَ ـُ ِ٘م َحُف أْم  (.َوَصح 

 ****************************** الشرح:

 بٔاٌ حال حدٓح معاذ بً جبل زضٕ اهلل عيُ: 

 ٘مديډم ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف هق ا٬مٶمټمدة ّم وٗمقب ز٫مڅمة ا٬مٌٹمر.

 .و٪مد اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٕمٲمحٿمحف, و٪مٌق٬مف

                                                           
(, كابن ماجو ٕٙ - ٕ٘/ ٘(, كالنسائي )ٖٕٙ(, كالترمذم )ٙٚ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٔ)

( كقاؿ ٜٖٛ/ ٔ(, كالحاكم )ٜ٘ٔ/ ٚ(, كصححو ابن حباف )ٖٕٓ/ ٘(, كأحمد )ٖٓٛٔ)
ىذا حديث حسن. كركل بعضهم ىذا الحديث عن سفياف, عن األعمش, عن أبي »الترمذم: 

كائل, عن مسركؽ! أف النبي صلى اهلل عليو كسلم: بعث معاذا إلى اليمن, فأمره أف يأخذ. كىذا 
إسناده صحيح  (:ٛٓٗٔكقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ )«. أصح

على شرط الشيحين, ككذلك قاؿ الحاكم كالذىبي, كقاؿ الترمذم: " حديث حسن ", كابن عبد 
كقاؿ األلباني رحمو اهلل تعالى في البر: " ثنا متصل ", كصححو ابن حباف أيضا كابن الجاركد. 

كقاؿ الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ككافقو الذىبي. كىو كما قاال, (: ٜ٘ٚاإلركاء )
كقد قيل أف مسركقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع, كال حجة على ذلك , كقد قاؿ ابن عبد البر: 

ىو  «:التبيع»ك" كالحديث ثابت متصل ". كقد ركاه األعمش عن إبراىيم أيضا عن مسركؽ بو. 
حي في اليمن تنسب « مساجد»على كزف «: معافر»كىو ذك الحولين. «: المسن»كذك الحوؿ. 

 الثياب المعافرية إليهم.
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 ٩مذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أڀمف ٰمرٟمؾ, ٣مـ ٰمنوق.

: ٣مدم ٟمامع ا٬مٌخڅمريٰمع أن اإلٰمڅمم ا٬مٞمٰمذي رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م يٽمٹمؾ ٣مـ 

 ٰمنوق ٰمـ ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف.

ًٓ ٬مًامع ٰمنوق ٰمـ ٰمٶمڅمذ.  إٓ إن ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٗمٶمؾ اٗمتام

ٌٍَؾ » قْلُ: ـِ َٗم ـْ ُٰمٶَمڅمِذ ْٔم  ش.ريض اهلل ٣مٽمف -َو٣َم

 ـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف هق أٔمق ٣مٌد ا٬مرَحـ. وٰمٶمڅمذ ٔم

 ٩مٹمٿمف ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ.

ـِ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -َأن  ا٬مٽم ٌِل  » قْلُ:  ش.َٔمٶَمَثُف إ٦َِم ا٬ْمٿَمټَم

وذ٬مؽ ّم ا٬مٶمڅمم ا٬متڅمٟمع ٰمـ اِلجرة ا٬مٽمٌقيڇم ٣مٛم صڅم٘مٌپمڅم أ٩مٳمؾ ا٬مٲمالة 

 وا٬متًٻمٿمؿ.

 بَرِ الْصٔ٘ املشَْزٗ. ّقد أّصاِ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله

 :ايبداضٟنُا ثبت يف ايصخٝخني ٚايًفغ يإلَاّ 
:ٍُ َٔ َعٖباٍؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا َُٜكٛ ٚمَ څم َٔمٶَمډَم ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهلُل  َٔ حسٜح اِب

ـِ ٪َمڅمَل ٬َمُف:  ٌٍَؾ إ٦َِم ڀَمْحِق َأْهِؾ ا٬مٿَمټَم ـَ َٗم َؿ ُٰمٶَمڅمَذ ْٔم َؽ َٕمٹْمَدُم ٣َمَٛم ٪مَ »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ْقٍم إڀِم 

ُدوا اهلل َ َٕمٶَمڅم٦َم, ٩َمڃمَِذا  َل َٰمڅم َٕمْد٣ُمقُهْؿ إ٦َِم َأْن ُيَق٘مِّ ـْ َأو  ـْ َأْهِؾ ا٬مٺمَِتڅمِب, ٩َمٻْمٿَمٺُم ِٰم

ُهْؿ َأن  اهلل َ ٪َمْد ٩َمَرَض ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ََخَْس َصٻَمَقاٍت ِّم َيْقِٰمپِمْؿ  ٣َمَر٩ُمقا َذ٬مَِؽ, ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ْقا, ٩َمځَمْٙمِٝمْ  ْؿ, ُٕمڂْمَٙمُذ َو٬َمٿْمٻَمتپِِمْؿ, ٩َمڃمَِذا َصٻم  َض ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َز٫َمڅمًة ِّم َأْٰمَقاِِلِ ُهْؿ َأن  اهلل َ ا٩ْمَٞمَ
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وا ٔمَِذ٬مَِؽ ٩َمُخْذ ِٰمٽمْپُمْؿ, َوَٕمَقق  ٫َمَراِئَؿ  دُّ ٣َمَٛم ٩َمٹِمِٜمِهْؿ, ٩َمڃمَِذا َأ٪َمرُّ ـْ ٨َمٽمٿِمِّپِمْؿ ٩َمُٞمَ ِٰم

شَأْٰمَقاِل ا٬مٽم څمسِ 
 (ٔ)

. 

 ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف ايصخٝخني أّٜطا: 
٩َمڃمِْن ُهْؿ َأ١َمڅم٣ُمقا ٬َمَؽ »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٪مڅمل ٬مف:  أن ا٬مٽمٌل

ُف ٬َمٿْمَس َٔمٿْمٽمَُف َؤَم٥ْمَ اهلل ِ  ِؼ َد٣ْمَقَة اٚمَٵْمٻُمقِم, ٩َمڃمڀِم  ْؿ َوإم 
څمَك َو٫َمَرائَِؿ َأْٰمَقاِِلِ ٔمَِذ٬مَِؽ, ٩َمڃمِي 

شِ٘مَجڅمٌب 
 (ٕ)

. 

 ّناٌ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله حيبُ ّقد أّصاِ بْصٔ٘ أخسٚ.

 ٖٚٞ َا ثبتت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل:  
ـِ  ـْ ُٰمٶَمڅمِذ ْٔم ٽمَڅمٔمِِحّل, ٣َم ـْ ا٬مٲمُّ , ٣َم ٤ٌُِمُّ ـِ احْلُ َْحَ ٌِْد ا٬مر  َٖمٽمِل َأُٔمق ٣َم ٰمـ ١مريؼ َ٘مد 

َؿ َأَٙمَذ ٔمٿَِمِدِه, َو٪َمڅمَل:  ٌٍَؾ, َأن  َرُٟمقَل َصٛم  ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َيڅم ُٰمٶَمڅمُذ, َواهلل ِ إِنِّ »َٗم

ُ٘مِ  ٌَُّؽ َٕ ُِ٘م َٕ ـ  ِّم ُدُٔمِر ٫ُمؾِّ », ٩َمٹَمڅمَل: شٌَُّؽ, َواهلل ِ إِنِّ  َٓ َٕمَد٣َم ُأوِصٿمَؽ َيڅم ُٰمٶَمڅمُذ 

ٌَڅمَدٕمَِؽ  ـِ ٣ِم ًْ پُمؿ  َأ٣ِمٽمِّل ٣َمَٛم ِذ٫ْمِرَك, َو٠ُمٺْمِرَك, َوُ٘م شَصاَلٍة َٕمٹُمقُل: ا٬مٻم 
 (ٖ)

 ,

, َوَأْوَص ٔمِِف ا٬مٲمُّ  ٽمَڅمٔمِِحل  .َوَأْوَص ٔمَِذ٬مَِؽ ُٰمٶَمڅمٌذ ا٬مٲمُّ ـِ َْحَ ٌِْد ا٬مر   ٽمَڅمٔمِِحلُّ َأَٔمڅم ٣َم

 

 

                                                           
 (.ٜٔ(, كمسلم في صحيحو )ٕٖٚٚ, ٛ٘ٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٜٙٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)

(, ٖ٘/ ٖ(, كالنسائي )ٕ٘ٗ - ٕٗٗ/ ٙ(, كأحمد )ٕٕ٘ٔو )أخرجو اإلماـ أبو داكد في سنن (ٖ)
(, كقاؿ فيو: ىذا حديث ٚٓٔٔكىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 صحيح. 
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ـْ ٫ُمؾِّ َٖماَلٖم٥َِم َٔمٹَمَرًة َٕمٌٿِمٶًمڅم َأْو َٕمٌٿِمٶَمڇمً » قْلُ:  ش. ٩َمځَمَٰمَرُه َأْن َيځْمُٙمَذ ِٰم

 بٔاٌ ىصاب شناٗ البكس: 

إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٌٹمر ٣مدد ٖمالٖم٥م, ٩مٸمٿمپمڅم جتچم ا٬مز٫مڅمة, وهل:  ْصاب ظنا٠ ايبكط:

 ٕمٌٿمع, أو ٕمٌٿمٶمڇم.

 قاء, وّم ٟمـ وا٘مد, ٔمخالف ز٫مڅمة اإلٔمؾ.وهٽمڅم ا٬مذ٫مقر واإلڀمڅمث ٟم

 حتدٓد ضً التبٔع ّالتبٔع٘: 

 هق ا٬مذي اٟمتٺمټمؾ ٟمٽمڇم ودٙمؾ ّم ا٬مثڅمڀمٿمڇم. ٚايتبٝع ٚايتبٝع١:

هق ٰمڅم اٟمتٺمټمؾ ٟمٽمت٥م ودٙمؾ ّم  ٚقاٍ بعطِٗ نُا عٓس أبٞ حٓٝف١:

 ا٬مثڅم٬مثڇم.

 واْلټمپمقر ٣مٛم ا٬مٹمقل إول.

 حتدٓد ضً املطي٘: 

 ودٙمٻمڈم ّم ا٬مثڅم٬مثڇم.هل ٰمڅم اٟمتٺمټمٻمڈم ٟمٽمت٥م  ٚاملػ١ٓ:

 هل ٰمڅم اٟمتٺمټمٻمڈم ٖمالث ٟمٽم٥م ودٙمٻمڈم ّم ا٬مرأمٶمڇم. ٚعٓس بعطِٗ قٌٝ:

 وا٬مذي ٣مٻمٿمف ْجپمقر أهؾ ا٬مٶمٻمؿ هق إول.

٩مٹمد أٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمٶمڅمذ ريض اهلل ٣مٽمف ٔمځمٙمذ 

ا٬مز٫مڅمة إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, وهق إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٌٹمر ٣مدد ٖمالٖم٥م ٔمٹمرة ٩مام ٩مقق 

 ٻمٿمپمڅم احلقل.ذ٬مؽ, و٘مڅمل ٣م

 بٔاٌ شناٗ البكس: 

 واٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ز٫مڅمة ا٬مٌٹمر إ٦م ٪مق٬م٥م: 
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 ٩مڃمن ٫مڅمن صڅم٘مچم اٚمڅمل ٰمـ ذوي ا٬مٌٹمر, ؤمٻمٷمڈم ٣مدد ٖمالٖم٥م ٔمٹمرة.  األٍٚ:

 ٕمٌٿمع, أو ٕمٌٿمٶمڇم, وهذا هق ٪مقل ْجپمقر أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.٩مٸمٿمپمڅم: 

وذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, ٰمع أب ٘مٽمٿمٸمڇم, إ٦م أن ّم ا٬مٌٹمر ّم ٫مؾ  ايجاْٞ:

 ٠مڅمة. َخس

څم و٣م٧ميـ ٰمـ ا٬مٌٹمر ٩مٸمٿمپمڅم ٕمٌٿمع أو  ًً ٪مٿمڅمًٟمڅم ٣مٛم ز٫مڅمة اإلٔمؾ, ٩مڃمذا ٫مڅمڀمڈم َخ

 ٕمٌٶمٿمڇم.

وا٬مٹمٿمڅمس هذا ٔمڅم١مؾ: ٕڀمف ِمڅم٬مػ ٬مٻمٽمص ا٬مثڅمٔمڈم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف 

 و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 هق ٪مقل ْجپمقر أهؾ ا٬مٶمٻمؿ. ٚايصخٝذ يف ٖصٙ املػأي١:

 ٣مٻمٿمف.٬مٿمس ٩مٿمپمڅم رء, إٓ أن يٱمڅمء اٚمتٲمدق ٩مال ٘مرج  3-79

 ٩مٿمپمڅم: ٕمٌٿمع أو ٕمٌٿمٶمڇم. 10-19

 ٩مٿمپمڅم: ٰمًٽمڇم. 40-59

 ٩مٿمپمڅم: ٕمٌٿمٶمڅمن. 60-69

 ٩مٿمپمڅم: ٕمٌٿمع وٰمًٽمڇم. 70-79

 ٩مٿمپمڅم: ٰمًٽمتڅمن. 80-89

 ٩مٿمپمڅم: ٖمالٖمڇم إٔمٌٶمڇم. 90-99

 ٩مٿمپمڅم: ٕمٌٿمٶمڅمن وٰمًٽمڇم. 300-309
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 ٩مٿمپمڅم: ٕمٌٿمع وٰمًٽمتڅمن. 330-339

 ٩مٿمپمڅم: أرٔمٶمڇم إٔمٌٶمڇم, أو ٖمالث ٰمًٽمڅمت. 370-379

٫مؾ ٖمالٖم٥م ٰمـ ا٬مٌٹمر ٕمٌٿمع أو ٕمٌٿمٶمڇم, وّم ٫مؾ أرٔمٶم٥م ٰمـ ا٬مٌٹمر  وهٺمذا ّم

 ٰمًٽمڇم.

 و٣مٛم هذا جتري ٰمذاهچم ْجڅمهٜم ا٬مٶمٻمامء.

إٓ أن أٔمڅم ٘مٽمٿمٸمڇم ٪مد ٙمڅم٬مػ ّم هذه اٚمًځم٬مڇم: ٕڀمف رأى أن ا٬مٸمڅمرق ٔم٥م أرٔمٶم٥م 

 وٕمًٶمڇم وَخ٥ًم, ٕمًٶمڇم ٣م٧م ٔمٹمرة ٬مٿمس ٩مٿمپمڅم رء.

ٕمٺمقن, إذا ٫مڅمن ٣مٽمده  وٚمڅم ٫مڅمن ٰمذهٌپمؿ أن ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم إو٪مڅمص أيٳًمڅم

 أرٔمٶمقن ٩مٸمٿمپمڅم ٰمًٽمڇم.

٩مڃمذا ٫مڅمڀمڈم ٣مٽمده ا٬مٌٹمر وا٘مد وأرٔمٶم٥م, ٩مٿمٺمقن ٣مٻمٿمف ٰمًٽمڇم, ورء ٰمـ 

 ا٬مق٪مص.

 ٫مٶم٧م ٰمًٽمڇم, أو َخس ٰمًٽمڇم, وهٺمذا.

٩مپمٺمذا جيٶمٻمقَّنڅم, ورٔمام جيٶمٻمقن ٩مٿمپمڅم ا٬مٱمٿمڅمه ٫مام ّم ز٫مڅمة اإلٔمؾ ٰمـ َخس إ٦م 

 أرٔمع و٣م٧ميـ.

 ٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.وٓ د٬مٿمؾ ِلؿ ٣مٛم ذ٬مؽ يثٌڈم ٣مـ ا٬مٽمٌل ص

ٽم ڇمً » قْلُ:
ًِ ـْ ٫ُمؾِّ َأْرَٔمٶِم٥َم ُٰم  ش.َوِٰم

 ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ.
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 هل ٰمڅم اٟمتٺمټمٻمڈم ٟمٽمت٥م ودٙمٻمڈم ّم ا٬مثڅم٬مثڇم. ٚإٔ املػ١ٓ:

ـْ ٫ُمؾِّ َ٘مڅمِلٍ ِديٽمَڅمًرا» قْلُ:  ش.َوِٰم

 أي ّم يځمٙمذ ٣مٛم ٫مؾ ُمتٻمؿ ٔمڅم٬مغ ديٽمڅمًرا, وهذا ّم ٘مؼ ٨مٜم اٚمًٻمؿ.

 ڇم.وهذا هق اْلزي

 ٩مٻمٿمس ٣مٻمٿمف رء ٰمـ اْلزيڇم. أَا املػًِ:

 بٔاٌ مكصْد ادتصٓ٘: 

ًٓ ِلؿ, وإ٣مزاًزا ٬مديـ اإلٟمالم, ٕهٻمف,  ٕمڂمٙمذ اْلزيڇم ٰمـ أهؾ ا٬مذٰمڇم إذٓ

 وٰمٹمڅمٔمؾ ٰمڅم يٹمقم ٔمف أهؾ اإلٟمالم ٰمـ َحڅميتپمؿ, وآڀمتٌڅمه ٚمٲمڅمحلپمؿ.

 بٔاٌ ثبْت ادتصٓ٘ يف الكسآٌ ّالطي٘: 

 ٚقس ثبتت ادتع١ٜ يف ايكطإٓ: 
ـَ َٓ ُيڂْمِٰمٽُمقَن ٔمڅِمهلل ِ َوَٓ ٔمڅِم٬مٿَمْقِم }٬مؽ ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ: وذ ٪َمڅمٕمٻُِمقا ا٬م ِذي

ـَ  ـَ ا٬م ِذي ـَ احَلؼِّ ِٰم َم اهلل ُ َوَرُٟمق٬ُمُف َوَٓ َيِديٽمُقَن ِدي ُٰمقَن َٰمڅم َ٘مر  أِٙمِر َوَٓ ُُيَرِّ

ـْ َيٍد َوُهْؿ َص   [.79]ا٬متقٔمڇم:  {څم٨ِمُرونَ ُأوُٕمقا ا٬مٺمَِتڅمَب َ٘مت ك ُيٶْمٴُمقا اِْلْزَيڇَم ٣َم

 أن صڅم٘مچم اْلزيڇم يٽمڅمول اٚمڅمل ٰمـ أٟمٸمؾ. قٌٝ يف َعٓاٖا:

 ويٺمقن اْلڅمب ٬مٻمامل يده ٰمـ أ٣مٛم.

 ا٬مٲمٷمڅمر اٚمٶمٽمقي وهق أڀمف يد٩مع اْلزيڇم را٨ماًم. ٚقٌٝ املطاز بايصػاض:

 ٚثبتت ادتع١ٜ يف ايػ١ٓ: 
 َػًِ: مبا ثبت يف 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان زكاة البقر[  

 

[144] 
 

  

ـْ أَ  ـِ ُٔمَرْيَدَة, ٣َم , -ٔمريدة ٔمـ احلٲمٿمچم ريض اهلل ٣مٽمف -ٔمٿِمفِ ٰمـ ١مريؼ ُٟمٻَمٿْماَمَن ْٔم

ڇٍم, ٪َمڅمَل:  ي  َر َأِٰمًٜما ٣َمَٛم َٗمٿْمٍش, َأْو َهِ َؿ إَِذا َأٰم  ٫َمڅمَن َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ا, ُٖمؿ  ٪َمڅمَل:  ٻمټِِم٥َم َٙمْٜمً ًْ ـَ اٚمُْ ـْ َٰمٶَمُف ِٰم تِِف ٔمَِتٹْمَقى اهللِ, َوَٰم ا ا٨ْمُزو»َأْوَصڅمُه ِّم َٙمڅمص 

َٓ َٕمٷْمِدُروا,  َٓ َٕمٷُمٻمُّقا, َو ـْ ٫َمٸَمَر ٔمڅِمهللِ, ا٨ْمُزوا َو ٔمڅِمْٟمِؿ اهللِ ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهللِ, ٪َمڅمٕمٻُِمقا َٰم

٫م٥َِم, ٩َمڅمْد٣ُمپُمْؿ إ٦َِم  ـَ اٚم٧ُْْمِ َك ِٰم َٓ َٕمٹْمُتٻُمقا َو٬مٿِمًدا, َوإَِذا ٬َمٹِمٿمڈَم ٣َمُدو  َٓ ََتُْثٻُمقا, َو َو

ٌَْؾ ِٰمٽمْپُمْؿ, َو٫ُمػ  ٣َمٽمْپُمْؿ, ُٖمؿ  ٩َمځمَ  -َأْو ِٙماَلٍل  -َٖماَلِث ِٙمٲَمڅمٍل  ـ  َٰمڅم َأَٗمڅمُٔمقَك ٩َمڅم٪ْم ُتپُم ي 

ٌَْؾ ِٰمٽمْپُمْؿ, َو٫ُمػ  ٣َمٽمْپُمْؿ, ُٖمؿ  اْد٣ُمپُمْؿ إ٦َِم  ْٟماَلِم, ٩َمڃمِْن َأَٗمڅمُٔمقَك, ٩َمڅم٪ْم اْد٣ُمپُمْؿ إ٦َِم اإْلِ

 ُ ُهْؿ َأَّن  , َوَأْٙمِٝمْ ـَ پَمڅمِٗمِري
ـْ َداِرِهْؿ إ٦َِم َداِر اٚمُْ ِل ِٰم ْؿ إِْن ٩َمٶَمٻُمقا َذ٬مَِؽ ٩َمٻَمپُمْؿ َٰمڅم ا٬مت َحقُّ

ُهْؿ  ٬ُمقا ِٰمٽمْپَمڅم, ٩َمځَمْٙمِٝمْ , ٩َمڃمِْن َأَٔمْقا َأْن َيَتَحق  ـَ پَمڅمِٗمِري
, َو٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َٰمڅم ٣َمَٛم اٚمُْ ـَ ٬مٻِْمټُمپَمڅمِٗمِري

ٻمټِِم٥َم, جَيِْري ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ُ٘مٺْمُؿ اهللِ ا٬م ِذي جَيِْري ٣َمَٛم  ًْ ُْؿ َيٺُمقڀُمقَن ٫َمځَم٣ْمَراِب اْٚمُ  َأَّن 

ٻمټِِم٥َم,  ًْ ٓ  َأْن جُيَڅمِهُدوا َٰمَع اٚمُْ ٌء إِ ْؿ ِّم ا٬ْمٷَمٽمٿِمټَمڇِم َوا٬ْمٸَمْلِء َرْ َٓ َيٺُمقُن َِلُ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم, َو

ٌَْؾ ِٰمٽْمپُمْؿ, َو٫ُمػ  ٣َمٽمْپُمْؿ, ٩َمڃمِْن  ْزَيڇَم, ٩َمڃمِْن ُهْؿ َأَٗمڅمُٔمقَك ٩َمڅم٪ْم ٻْمپُمُؿ اْْلِ ًَ ٩َمڃمِْن ُهْؿ َأَٔمْقا ٩َم

ـْ  ٶَمَؾ  ُهْؿ َأَٔمْقا ٩َمڅمْٟمَتٶِم ـٍ ٩َمځَمَراُدوَك َأْن جَتْ َت َأْهَؾ ِ٘مٲْم ٔمڅِمهلِل َو٪َمڅمٕمٻِْمپُمْؿ, َوإَِذا َ٘مڅمَسْ

ـِ اْٗمٶَمْؾ ِلَُ  ڇَم ڀَمٌٿِمِِّف, َو٬َمٺمِ َٓ ِذٰم  ڇَم اهللِ, َو ْؿ ِذٰم  ٶَمْؾ َِلُ ڇَم ڀَمٌٿِمِِّف, ٩َماَل جَتْ ڇَم اهللِ, َوِذٰم  ْؿ ِذٰم  ْؿ َِلُ

ٺُمؿْ  ڇَم َأْصَحڅمٔمَِؽ, ٩َمڃمڀِم  َتَؽ َوِذٰم  ـْ  ِذٰم  ٸِمُروا ِذَِمٺَُمْؿ َوِذَٰمَؿ َأْصَحڅمٔمٺُِمْؿ َأْهَقُن ِٰم َأْن َُتْ

ـٍ ٩َمځَمَراُدوَك َأْن  َت َأْهَؾ ِ٘مٲْم ڇَم َرُٟمق٬مِِف, َوإَِذا َ٘مڅمَسْ ڇَم اهلِل َوِذٰم  ٸِمُروا ِذٰم  َأْن َُتْ
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ـْ َأڀْمِزِلُْ 
ْؿ ٣َمَٛم ُ٘مٺْمِؿ اهللِ, َو٬َمٺمِ ْؿ ٣َمَٛم ُ٘مٺْمِؿ اهللِ, ٩َماَل ُٕمٽمِْزِْلُ ْؿ ٣َمَٛم ُ٘مٺْمټِمَؽ, ُٕمٽمِْزَِلُ

 َٓ َٓ َٕمْدِري َإُٔمٲِمٿمچُم ُ٘مٺْمَؿ اهللِ ٩مٿِمپِمْؿ َأْم  ش٩َمڃمڀِم َؽ 
 (ٔ)

. 

 ش.َأْو ٣َمْد٬َمُف ُٰمٶَمڅم٩مِرَ » قْلُ:

 أي إن ل يقٗمد ٰمٶمف ديٽمڅمًرا ذهٌٿًمڅم.

 (: 36/341قاٍ ايػٓسٟ يف حاؾٝت٘ ع٢ً َػٓس اإلَاّ أمحس)
 ٔمڅم٬مغ, أي: يڂمٙمذ ٰمٽمف ّم اْلزيڇم ديٽمڅمر. "حامل" أٟ:

ز ا٬مٺمُن: ٰمڅم يًڅموي ٪مٿمټمڇم ا٬م٭مء. سي٘":"ع  ٔمڅم٬مٸمتح, وُٗمقِّ

 . ٔمرود ٕمٽمًڊم ّم ا٬مٿمټمـ "َعافط":

 وهق ڀمقع ٰمـ أ٬مًٌڇم ا٬مٿمټمـ. فدص َٓ٘ َا ٜعازي٘ َٔ املعافط:

 وهل ٪مٌٿمٻمڇم ّم ٰمديٽمڇم ٕمٶمز ٕمًټمك ٔمڅمٚمٶمڅم٩مريڇم, وإ٬مٿمپمڅم ٕمٽمًچم ا٬مثٿمڅمب اٚمٶمڅم٩مريڇم.

ڀمزل ّم اْلٽمد وهل ٪مٌٿمٻمڇم ّم احلجريڇم: ٕن ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف 

 ٪مريچم ٰمـ ٰمديٽمڇم ٕمٶمز ٘مڅم٬مٿًمڅم.

 وهذا ٕن أٙمذ ا٬مثٿمڅمب ٫مڅمن ٰمٸمٿمًدا ٬مٻمټمًٻمټم٥م.

: ٚقس جا٤ يف بعض ايطٚاٜات إٔ َعاش بٔ جبٌ ضضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ

 ."وهل أصٻمح ٬مٸمٹمراء اٚمپمڅمٗمريـ"

                                                           
 (.ٖٔٚٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ِٰمِذيُّ َوَأ٠َمڅمَر إِ » قْلُ: ْ ٽمَُف ا٬مٞمِّ  ً ََْحََد, َوَ٘م
ِٕ ٸْمُظ  ڇُم, َوا٬مٻم  ًَ ټْم ٦َم َرَواُه اخْلَ

څم٫مِؿُ  ٌ څمَن, َواحْلَ ـُ ِ٘م َحُف أْم  ش.اِْٙمتاَِلٍف ِّم َوْصٻمِِف, َوَصح 

احلديډم ِمتٻمػ ٩مٿمف, إٓ أڀمف ٘مًـ ٔمٱمقاهده ٫مام ٪مڅم٬مف اٚمحٹمؼ, دون ٪مق٬مف: 

 ش.وٰمـ ٫مؾ ٘مڅمل»

**********    

 

 

 

 

 

 

 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان مكان أخذ الزكاة[  

 

[147] 
 

  

 ]بيان مكان أخذ الزكاة[

ـْ َٗم  – 603 ـْ َأٔمٿِمِف, ٣َم ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم, ٣َم ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم ِه ٪َمڅمَل: )َو٣َم ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ دِّ

ٻمټِِم٥َم ٣َمَٛم ِٰمٿَمڅمِهپِمؿْ »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  - ًْ شُٕمڂْمَٙمُذ َصَد٪َمڅمُت اٚمُْ
(ٔ)

. َرَواُه 

 (.َأَْحَُد 

َِب َداُوَد: ) – 607 ِٕ ٓ  ِّم ُدوِرِهؿْ »َو ْؿ إِ َٓ ُٕمڂْمَٙمُذ َصَد٪َمڅمهُتُ شَو
(ٕ)

.) 

 ****************************** الشرح:

 ٔاٌ حال اذتدٓح: ب

واحلديډم ٘مًـ, وا٬مراوي ٣مـ ٣مټمرو ٔمـ ٠مٶمٿمچم ُمټمد ٔمـ إٟمحڅمق, و٪مد 

سح ٔمڅم٬متحديډم ٣مٽمد أَحد, و٪مد ٕمڅمٔمٶمف إٟمڅمٰمڇم ٔمـ زيد ا٬مٻمٿمثل ٣مٽمد أَحد, 

 وإٟمڅمٰمڇم ٩مٿمف وٶمػ.ش, ّم ٰمٿمڅمهپمؿ»و٣مٽمده ا٬مٻمٸمظ اٚمذ٫مقر: 

 

 

                                                           
(, كقاؿ ٜٚٚٔ(, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )ٖٓٚٙأخرجو أحمد ) (ٔ)

فيو: كإسنادىما حسن, رجالو ثقات, كفي أسامة بن زيد كىو أبو زيد الليثي خالؼ, كىو حسن 
( : " كإسناده ضعيف لضعف أسامة ". ٕ/  ٖٖٔالحديث. كأما قوؿ البوصيرم في " الزكائد " )

فإنو ىو  فأقوؿ: لعلو أراد أنو أسامة بن زيد العدكم, فإنو ضعيف كاألقرب ما ذكرنا أنو الليثي,
الذم ذكر في الركاة عن عمرك بن شعيب دكف العدكم. ككالىما من شيوخ ابن المبارؾ. كاهلل 
أعلم. كللحديث شاىد يركيو عبد الملك بن محمد بن عمرك بن حـز عن عبد اهلل بن أبي بكر عن 

 عمرك عن عائشة مرفوعا نحوه. كقاؿ في صحيح ابن ماجو حسن صحيح.
كقاؿ اإلماـ األلباني «, ال جلب, كال جنب,, كال تؤخذ .... »(, كأكلو: ٜٔ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٕ)

 (:إسناده حسن صحيح.ٚٔٗٔرحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ برقم )
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 حهه ذٍاب صاحب الصناٗ إىل الطاعٕ: 

حلديډم إ٦م أن صڅم٘مچم ا٬مٲمد٪مڇم ٓ ذهچم ْجپمقر أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٰمًتد٬م٥م بذا ا

 ُيټمؾ صد٪متف إ٦م ا٬مًڅم٣مل.

وإڀمام يٽمتٵمر ا٬مًڅم٣مل ٘متك يځميت ويځمٙمذهڅم, وهذا إذا ٫مڅمن ا٬مًٶمڅمة يٹمقٰمقن 

 بذا إٰمر.

 أٰمڅم إذا ٫مڅمڀمقا ٓ يٹمقٰمقن بذا إٰمر ٬مف أن يذهچم بڅم, وأن يد٩مٶمپمڅم إ٬مٿمف.

ْجع و٪مد أٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٔمڃمروڅمء ا٬مًڅم٣م٥م ّم  

 ا٬مٲمد٪مڅمت.

 حهه إزضاٛ الطعاٗ ّاملصَّدِّقني: 

 َػًِ: نُا ثبت يف 
ٌِْد اهللِ ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:  ـِ ٣َم ـْ َٗمِريِر ْٔم ـَ ٰمـ ٘مديډم ٣َم َٗمڅمَء ڀَمڅمٌس ِٰم

٪ِم٥َم  ـَ اْٚمُٲَمدِّ َؿ, ٩َمٹَمڅم٬ُمقا: إِن  ڀَمڅمًٟمڅم ِٰم ٣َْمَراِب إ٦َِم َرُٟمقِل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ْٕ ا

َؿ: َيځمْ  َأْرُوقا »ُٕمقڀَمٽمَڅم ٩َمٿَمٵْمٻمټُِمقڀَمٽمَڅم, ٪َمڅمَل: ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

٪ِمٿمٺُمؿْ  ـْ َرُٟمقِل »٪َمڅمَل َٗمِريٌر: ش ُٰمٲَمدِّ ٌق, ُٰمٽمُْذ َٟمټِمٶْمڈُم َهَذا ِٰم َٰمڅم َصَدَر ٣َمٽمِّل ُٰمٲَمدِّ

ٓ  َوُهَق ٣َمٽمِّل رَ  َؿ, إِ شاضٍ اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
(ٔ)

. 

 
 
 

                                                           
 (.ٜٜٛأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 (: 7/73قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
٪ِمٿمٺُمؿْ » قْلُ: ٶَمڅمُة ش: َأْرُوقا ُٰمٲَمدِّ ًُّ څمِد َوُهُؿ ا٬م ٪ُمقَن ٔمَِتْخٸِمٿمِػ ا٬مٲم  اْٚمُٲَمدِّ

َد٪َمڅمِت.   ا٬ْمٶَمڅمِٰمٻُمقَن ٣َمَٛم ا٬مٲم 

َؿ:  ٪مِ »َو٪َمْق٬ُمُف َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٌَْذِل ا٬ْمَقاِٗمچِم, ش, ٿمٺُمؿْ َأْرُوقا ُٰمٲَمدِّ َٰمٶْمٽمَڅمُه ٔمِ

َٓ ُيٸمًؼ ٔمف ا٬مًڅم٣مل إذ  پِمْؿ, َوَهَذا َُمْټُمقٌل ٣َمَٛم ٢ُمٻْمٍؿ  َوُٰماَل١َمٸَمتپِِمْؿ, َوَٕمْرِك َٰمٱَمڅم٪مِّ

َٓ جُيِْزي.  ٩ْمُع إ٬َِمٿْمِف, َٔمْؾ   ٬مق ٩مًؼ ٓڀمٶمزل, َوَلْ جَيچِِم ا٬مد 

, َوَيْدُٙمُؾ ِّم َذ٬مَِؽ َوا٬مٵمُّٻْمُؿ ٪َمْد َيٺُمقُن ٔمٷَِمْٜمِ َٰمٶْمٲِمٿَمڇٍم, ٩َمڃمڀِم   دِّ ُف َُمَڅمَوَزُة احْلَ

 ىػااٚمَْٺْمُروَهڅمُت. 
 (: 4/151قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )

ـْ ُٟمئَِؾ ٩َمْقَق َذ٬مَِؽ ٩َماَل ُيٶْمٴمِفِ » قْلُ: ـْ ُٟمئَِؾ َزائًِدا ٣َمَٛم َذ٬مَِؽ ِّم ش: َوَٰم َأْي َٰم

ـ  َأْو ٣َمَدٍد ٩َمٻَمُف اٚمَْٽمُْع.   ِٟم

ٸَمڅمَق ٣َمَٛم َٕمْرِٗمٿمِحِف. وَ  ٕمِّ ِٓ ا٩مٶِِملُّ ا  ڀَمٹَمَؾ ا٬مر 

ِف, َأْو َيْد٩َمٶُمپَمڅم إ٦َم َٟمڅمٍع َو٪ِمٿمَؾ َٰمٶْمٽمَڅمُه:  ًِ څم٣ِمل, َو٬ْمٿَمَتَقل  إْٙمَراَٗمُف ٔمٽِمٸَْم  ً ٩َمٻْمٿَمټْمٽمَْع ا٬م

١َمُف, ًيڅم َذْ َؽ ُٰمَتٶَمدِّ
َيڅمَدَة َيٺُمقُن ٔمَِذ٬مِ څم٣ِمَل ا٬م ِذي ١َمٻَمچَم ا٬مزِّ  ً َوَأْن َيٺُمقَن  آَٙمَر, ٩َمڃمِن  ا٬م

 َأِٰمٿمٽمًڅم. 

ٍَ اِيَخأفُغ: َيڅمَدَة ٔمٷَِمْٜمِ َٕمځْمِويٍؾ.  َقا ؾ  َهَذا إَذا ١َمٻَمچَم ا٬مزِّ
ـ  َُمِ

 ىػا٬َمٺمِ
ِديډِم َوَ٘مِديډِم:  ټْمِع َٔم٥ْمَ َهَذا احْلَ َذا إ٦َم اْْلَ َأْرُوقا »َو٬َمٶَمٻَمُف ُيٱِمُٜم ِبَ

٪ِمٿمٺُمؿْ  ـْ ش ُٰمٲَمدِّ لُّ ِٰم
څمئِ ًَ ٻمٍِؿ َوا٬مٽم  ًْ  َ٘مِديډِم َٗمِريٍر.٣ِمٽمَْد ُٰم
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ٌُقا ِبِْؿ َوَٙمٻمُّقا َٔمٿْمٽمَپُمْؿ »َوَ٘مِديډِم:  ٌْٷَمٳُمقَن ٩َمڃمَِذا َإَٔمْق٫ُمْؿ ٩َمَر٘مِّ َٟمٿَمځْمٕمٿِمٺُمْؿ َر٫ْمچٌم ُٰم

پِمْؿ, َوإِْن ٢َمٻَمټُمقا ٩َمٶَمٻَمٿْمپَمڅم, َوَأْرُوقُهْؿ ٩َمڃمِن  
ًِ ٌْٷُمقَن, ٩َمڃمِْن ٣َمَد٬ُمقا ٩َمأِلَڀْمٸُم َؤَم٥ْمَ َٰمڅم َي

ـِ ٣َمتٿِمٍؽ. ش, ؿْ ََتڅَمَم َز٫َمڅمٕمٺُِمْؿ ِرَوڅمهُ  ـْ َ٘مِديډِم َٗمڅمٔمِِر ْٔم  َأْٙمَرَٗمُف َأُٔمق َداُود ِٰم

څمٍص:  ـِ َأِب َو٪م  ـْ َ٘مِديډِم َٟمٶْمِد ْٔم اِنِّ ِٰم اْد٩َمٶُمقا إ٬َمٿْمپِمْؿ َٰمڅم »َوِّم ٬َمٸْمٍظ ٬مٻِمٴم َٝمَ

ټْمَس  ْقا اخْلَ  ش. َصٻم 

ََ٘مڅمِديډُم َُمْټُمق٬َمڇًم ٣َمَٛم َأن  ٬مٻِْمٶَمڅمِٰمِؾ َٕمځْموِ  ْٕ ائِِد ٣َمَٛم ٩َمَتٺُمقُن َهِذِه ا ياًل ِّم ١َمٻَمچِم ا٬مز 

 ىػا ا٬ْمَقاِٗمچِم.
إًذا ٰمڅم يٶمٴمقن ا٬مًٶمڅمة إٓ إذا ١مٻمٌقا ٠مٿمًئڅم ِلؿ ٩مٿمف ٕمځمويؾ, أٰمڅم إذا ٣ُمٻمؿ أن 

 ا٬مًڅم٣مل ٢مڅمل ٰمڅم يٶمٴمك.

 رٗمؾ ٬مف ٣م٧ميـ ٰمـ اإلٔمؾ و٣مٻمٿمف ز٫مڅمهتڅم أرٔمع ٠مٿمڅمه. فُجًّا:

, وٓ ٩مڃمذا ٗمڅمء ا٬مًڅم٣مل إ٬مٿمف يريد ٰمٽمف ٔمٽمڈم ِمڅمض, ٩مپمٽمڅم ٓ يٴمڅمع اٚمٲمدق

 يٴمڅمع ا٬مًڅم٣مل: ٕڀمف ٢مڅمل.

٩مڃمن أ٘مچم صڅم٘مچم اٚمڅمل أن يٶمٴمل ا٬مًڅم٣مل ٔمٽمڈم ِمڅمض ٣مـ ١مٿمچم ڀمٸمس 

 ٰمٽمف, ٣مٛم ٟمٌٿمؾ آٟمتحٌڅمب وا٬متٴمقع, و٬مٿمس ٣مٛم ٟمٌٿمؾ ا٬مقٗمقب, ٩مٻمف ذ٬مؽ.

٬مٺمـ ٬مق وٗمچم ٣مٛم صڅم٘مچم اٚمڅمل ٔمٽمڈم ِمڅمض, ٩مٿمځميت ا٬مًڅم٣مل ٬مٿمځمٙمذ 

ٽمڅم جيچم ٣مٛم ا٬مز٫مڅمة, ٩مٿمٶمٴمٿمف صڅم٘مچم اٚمڅمل ٔمٽمڈم ِمڅمض ٓ ٕمٶمجچم ا٬مًڅم٣مل, ٩مپم

 صڅم٘مچم اٚمڅمل أن يروٿمف, وأن يد٩مع ٬مف ڀمٌڈم ِمڅمض ٕمٶمجٌف.
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 ٰمع أڀمف ٪مد جيد صڅم٘مچم اٚمڅمل ّم ڀمٸمًف أڀمف ٰمٵمٻمقم.

وا٬مًڅم٣مل جيد أڀمف أٙمذ ٔمڅمإلڀمٲمڅمف, ٩مپمٽمڅم يٻمزم وجيچم ٣مٛم صڅم٘مچم اٚمڅمل أن 

 ُيريض اٚمٲمدق, وا٬مًڅم٣مل, وأن ٓ يرد ا٬مًڅم٣مل ّم ٰمثؾ هذه احلڅم٬مڇم.

٣مل ٰمڅم يريد: ٕڀمف ٢مڅمل ٰمتٶمدي ٣مٛم صڅم٘مچم أٰمڅم احلڅمل إول ٩مال يٶمٴمك ا٬مًڅم

 اٚمڅمل, يريد ٰمٽمف أ٫مثر ِمڅم جيچم ٣مٻمٿمف ّم ا٬مز٫مڅمة.

٬مٺمـ هٽمڅم أٙمذ ا٬مًڅم٣مل ٰمڅم جيچم ٣مٛم صڅم٘مچم اٚمڅمل ٰمـ ا٬مز٫مڅمة و٬مٺمـ 

ٔمځموصڅمف ُيٌپمڅم هق, ويرى أَّنڅم هق ا٬متل يٽمٌٷمل أن ٕمٺمقن ز٫مڅمة, ٩مپمٽمڅم ُيرى 

 ا٬مًڅم٣مل وٓ ُيرد.

ـِ ٠ُمٶَمٿمْ » قْلُ: ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم هِ چٍم َو٣َم ـْ َٗمدِّ ـْ َأٔمٿِمِف, ٣َم  .ش, ٣َم

هق ٣مټمرو ٔمـ ٠مٶمٿمچم ٔمـ ُمټمد ٔمـ ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمرو ٔمـ ا٬مٶمڅمص ريض اهلل 

 ٣مٽمپمام.

إًذا ٩مجده هٽمڅم اٚمراد ٔمف ٗمد ٠مٶمٿمچم, و٬مٿمس هق ٗمد ٣مټمرو: ٕن ٗمد ٣مټمرو 

 هق ُمټمد ٔمـ ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمرو.

 وهذه ا٬مًٻمًٻمڇم ٘مًٽمڇم ٣مٛم ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 ٿمپمڅم, و٬مٺمـ هذا هق ا٬مٲمحٿمح.ٰمع وٗمقد اخلالف ٩م

ٻمټِِم٥َم ٣َمَٛم ِٰمٿَمڅمِهپِمؿْ » قْلُ: ًْ  ش. ُٕمڂْمَٙمُذ َصَد٪َمڅمُت اٚمُْ

 أي ّم أٰمڅم٫مـ جتټمع إٔمٻمپمؿ, ؤمٹمرهؿ, و٨مٽمټمپمؿ, وأٰمڅم٫مـ اٗمتام٣مپمؿ.
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٘متك ٓ يٳمٴمر اٚمٲمدق أن يذهچم ٬مٺمؾ وا٘مد, وٓ يتٶمچم صڅم٘مچم اٚمڅمل 

 أيٳًمڅم.

 (: 1/519قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِق َٔمْؾ ُهَق ا٬م ِذي َيځْميِت إ٦َم َربِّ اٚمَْڅمِل.  دِّ ٻَمچُم اٚمَْڅم٠ِمٿَمڇُم إ٦َم اٚمُْٲم  َٓ جُتْ  َأْي 

ُق ٔمځَِم٪ْمٯَم َٰمَقاِوِع َأْصَحڅمِب ش: َٓ َٗمٽمچََم »َوَٰمٶْمٽمَك:  دِّ ُف َ٘مٿْمډُم َيٺُمقُن اٚمٲُْم  َأڀم 

ـْ َذ٬مَِؽ َو٩مٿِمفِ  َد٪َمڇِم ٩َمُتْجٽمچَُم إ٬َمٿْمِف, ٩َمٽمَپَمك ٣َم ٌَڅمِب. ا٬مٲم  ـْ َهَذا ا٬ْم ِرُٗمُف ٣َم ٌٜم آَٙمُر خُيْ
ًِ  َٕمٸْم

َق ُهَق ا٬م ِذي َيځْميِت إ٦َم َربِّ اٚمَْڅمِل ٩َمٿَمځْمُٙمُذ  دِّ ََ٘مڅمِديډُم َد٬م ڈْم ٣َمَٛم َأن  اٚمٲُْم  ْٕ َوا

َد َٙمڅمص  ٔمَِز٫َمڅمِة اٚمَْڅم٠ِمٿَمڇِم, َو٬َمٸْمُظ َأِب َداُود ٣َمڅمم  ٬مٺُِمؾِّ      َد٪َمڇَم, َو٬َمٸْمُظ َأَْحَ ا٬مٲم 

 ىػاَد٪َمڇٍم. َص 
َِب َداُوَد: » قْلُ: ِٕ ٓ  ِّم ُدوِرِهؿْ »َو ْؿ إِ َٓ ُٕمڂْمَٙمُذ َصَد٪َمڅمهُتُ  ش.َو

واٚمٶمٽمك ٰمتٹمڅمرب ٰمع احلديډم إول: ٕن دورهؿ ٫مڅمڀمڈم ٪مريٌڇم ٰمـ 

 ٰمٿمڅمهپمؿ.

 هؿ ٣مرب يٽمتٹمٻمقن ٰمع ٰمٿمڅمهپمؿ ٘مٿمډم ذهٌڈم.

********** 
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 ]بيان زكاة عروض التجارة[

ـْ ) – 601 صٛم  -٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َرَة َأِب ُهَريْ َو٣َم

َٓ ]ِّم[ ٩َمَرِٟمِف َصَد٪َمڇمٌ »اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  ٌِْدِه َو ٻمِِؿ ِّم ٣َم ًْ ش٬َمٿْمَس ٣َمَٛم اٚمُْ
(ٔ)

. َرَواُه 

 . ٌَُخڅمِريُّ  ا٬ْم

ٻمٍِؿ:  ًْ ُ
ٓ  َصَد٪َمڇُم ا٬ْمٸِمٴْمرِ »َوٚمِ ٌِْد َصَد٪َمڇٌم إِ ش٬َمٿْمَس ِّم ا٬ْمٶَم

(ٕ)
.) 

 ****************************** الشرح:

٬مٌٿمڅمن ٰمڅم يًټمك ٔمز٫مڅمة   ٍرا اذتدٓح ذنسِ املصيـ زمحُ اهلل تعاىل:

 ٣مروض ا٬متجڅمرة.

 حهه شناٗ العبٔد: 

٘مديډم ا٬مٌڅمب يدل ٣مٛم أن اٚمًٻمؿ ٬مٿمس ٣مٻمٿمف ز٫مڅمة ّم ٣مٌده, و٫مذ٬مؽ ّم 

 ٣مٌٿمده, ا٬مذيـ اَتذهؿ ٬مٻمخدٰمڇم, و٬مق ٔمٻمٷمقا ٰمـ ا٬مٶمدد ٰمڅم ٔمٻمٷمقا.

ـ ا٬مٶمدد ٣م٧ميـ ٣مًٌدا, أو َخ٥ًم ٣مًٌدا, أو أ٫مثر ٰمـ ٘متك و٬مق ٔمٻمٷمقا ٰم

 ذ٬مؽ.

 

                                                           
 (. ٖٙٗٔ« )عبده»بدؿ « غالمو»(, كلو في لفظ: ٗٙٗٔأخرجو البخارم ) (ٔ)

األكلى عزك الحديث إلى البخارم كمسلم, إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أف كاف من «: تنبيو»
ىذا اللفظ للبخارم دكف مسلم, بينما الحديث متفق عليو, بل اللفظ الذم ذكره الحافظ ىو 

 ( دكف البخارم.ٕٜٛلمسلم )

 (.ٓٔ( )ٕٜٛأخرجو مسلم ) (ٕ)
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 حهه شناٗ ارتْٔل: 

٫مذ٬مؽ ٘مديډم ا٬مٌڅمب يدل ٣مٛم أن اٚمًٻمؿ ٬مٿمس ٣مٻمٿمف ّم ٙمٿمق٬مف ز٫مڅمة ٰمپمام 

 ٔمٻمٷمڈم ٰمـ ا٬مٶمدد, و٬مق ٔمٻمغ ٰمٶمف ٰمڅمئڇم ٩مرس, أو أ٫مثر ٰمـ ذ٬مؽ.

ٰمڅم داٰمڈم ٰمتخذة حلڅمٗمڇم اإلڀمًڅمن, أي ٬مٻمر٫مقب ٣مٻمٿمپمڅم, أو ٬مٻمًٸمر, أو ٕٙمذ 

 ٶمڇم, أو ڀمحق ذ٬مؽ ِمڅم ُيتڅمج إ٬مٿمف اإلڀمًڅمن.إٰمت

 حهه شناٗ عسّض التجازٗ: مً العبٔد, أّ ارتْٔل, أّ غريٍا:

 و٪مد اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم هذا احلديډم هؾ هق ٣مٛم إ١مال٪مف؟

 ٩مذهچم ا٬مٵمڅمهريڇم إ٦م أن هذا ٣مٛم إ١مال٪مف. ايكٍٛ األٍٚ:

وذهچم اْلټمپمقر ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أن هذا ٬مٿمس ٣مٛم  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ١مال٪مف, ٩مټمـ اَتذ ا٬مٶمٌٿمد, أو اخلٿمقل, ٬مٻمتجڅمرة ٰمـ ٔمٿمع وذاء و٨مٜم ذ٬مؽ.إ

 ٩مڃمڀمف جيچم ٣مٛم صڅم٘مٌپمڅم أن يڂمدي ز٫مڅمهتڅم و٬مٺمـ ٔم٧م١م٥م:

 إذا ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.  األٍٚ:

 إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, ويٹمقم ٰمڅمِلڅم ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم, أو ا٬مٸمٳمڇم. ايجاْٞ:

 مكداز شناٗ عسّض التجازٗ: 

ب, أي ٔمٻمغ ٰمڅمِلڅم ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم خيرج ٩مٿمپمڅم إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅم

احلقل, خيرج ٣مٽمپمڅم رٔمع ا٬مٶم٧م, ٫مام ّم ز٫مڅمة ا٬مذهچم, وا٬مٸمٳمڇم, وٰمڅم يٹمقم 

 ٰمٹمڅمٰمپمام ٰمـ إوراق ا٬مٽمٹمديڇم.



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان زكاة عروض التجارة[  

 

[155] 
 

  

يٹمقم اٚمڅمل ٰمـ هذه ا٬متجڅمرة ٩مڃمذا ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل, ٩مٿمخرج 

 ٣مٽمف رٔمع ا٬مٶم٧م.

َٓ » قْلُ: ٌِْدِه َو ٻمِِؿ ِّم ٣َم ًْ  ش.  ]ِّم[ ٩َمَرِٟمِف َصَد٪َمڇمٌ ٬َمٿْمَس ٣َمَٛم اٚمُْ

٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ, أي ٰمڅم دام ا٬مٶمٌد, و٫مذ٬مؽ ا٬مٸمرس ٰمٶمد ٬مٻمخدٰمڇم, 

 و٬مٻمحڅمٗمڇم, ٩مٻمٿمس ٩مٿمف ز٫مڅمة وإن ٫مثر ا٬مٶمدد.

ٓ  َصَد٪َمڇُم ا٬ْمٸِمٴْمرِ » قْلُ: ٌِْد َصَد٪َمڇٌم إِ  ش.٬َمٿْمَس ِّم ا٬ْمٶَم

 وهذه ٰمًځم٬مڇم أٙمرى وهل ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٰمـ رٰمٳمڅمن.

  شناٗ الؿطس مً زمطاٌ: حهه شناٗ العبٔد يف

٩مز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٰمـ رٰمٳمڅمن ٕمٺمقن ٣مٛم ا٬مٲمٷمٜم وا٬مٺمٌٜم, واحلر وا٬مٶمٌد, 

 وا٬مذ٫مر وإڀمثك ٰمـ اٚمًٻمټم٥م.

 نُا يف ايصخٝخني: 
ـِ ٣ُمټَمَر ريض اهلل ٣مٽمف, ٪مڅمل:  ٌِْد اهللِ ْٔم ٩َمَرَض َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  »ٰمـ ٘مديډم ٣َم

َؿ َز٫َمڅمَة ا٬مٸِمٴْمِر َص  ٌِْد اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـْ ٠َمٶِمٍٜم ٣َمَٛم ا٬مٶَم ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم څم٣ًمڅم ِٰم

ى  څم َأْن ُٕمڂَمد  ٻمټِِم٥َم, َوَأَٰمَر ِبَ ًْ ـَ اٚمُ ٷِمِٜم َوا٬مٺَمٌِِٜم ِٰم ٫َمِر َوإڀُْمَثك, َوا٬مٲم  , َوا٬مذ  َواحُلرِّ

اَلةِ  ٌَْؾ ُٙمُروِج ا٬مٽم څمِس إ٦َِم ا٬مٲم  ش ٪َم
(ٔ)

. 

٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمؿ صڅم٣ًمڅم ٰمـ  ٩مڅم٬مٶمٌٿمد َترج ٣مٽمف ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٰمـ رٰمٳمڅمن ٣مٛم

 ١مٶمڅمم.

                                                           
 (.ٜٗٛ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٖٓ٘ٔأخرجو اإلماـ البخارم ) (ٔ)
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 ٔمځمرٔمٶمڇم أٰمداد ٔمټمد ا٬مر٘مؾ اٚمٶمتدل ّم ٙمٻمٹمتف. ٚايصاع ٜكسض:

 و٨مٜم هذا ٰمـ إ٘مڅمديډم.

إًذا ٩مڅم٬مٶمٌٿمد واخلٿمقل, ٓ ٕمٺمقن ٩مٿمپمؿ ا٬مز٫مڅمة واٗمٌڇم, إٓ إذا ٫مڅمڀمقا ٰمـ 

 ٣مروض ا٬متجڅمرة, أي ّم ا٬مٌٿمع و٬مٻم٧ماء.

 أٰمڅم إذا ٫مڅمڀمقا ٬مٻمخدٰمڇم, و٬مٻمحڅمٗمڇم ٩مال ز٫مڅمة ٩مٿمپمؿ.

بٛ ستُس غسزٙ اهلل يف نتاب ايعنا٠ َٔ نتاب٘ إفاز٠ األفٗاّ قاٍ أ
 (: 102-97بؿطح عُس٠ األحهاّ )

 شناٗ العسّض يف التجازٗ: مطأل٘:

  (:249/ 4قاٍ ابٔ قسا١َ يف املػين )
 َْجُْع ٣َمْرٍض.ا٬ْمٶُمُروض: 

ـْ ا٬م ـْ اٚمَْڅمِل, ٣َمَٛم اْٙمتاَِلِف َأڀْمَقا٣ِمِف, ِٰم َْٖماَمِن ِٰم ْٕ ٿَمَقاِن َوُهَق ٨َمْٜمُ ا ٌَڅمِت, َواحْلَ ٽم 

 َوا٬ْمٶَمٹَمڅمِر, َوَٟمڅمئِِر اٚمَْڅمِل.

َٰمُف ِّم آِٙمِر  ـْ َٰمٻَمَؽ ٣َمْرًوڅم ٬مٻِمتَِّجڅمَرِة, ٩َمَحڅمَل ٣َمٻَمٿْمِف َ٘مْقٌل, َوُهَق ڀمٲَِمڅمٌب, ٪َمق  ٩َمټِم

ْقِل, ٩َماَم َٔمٻَمَغ َأْٙمَرَج َز٫َمڅمَٕمُف, َوُهَق ُرْٔمُع ٣ُم٧ْمِ ٪ِمٿمټَمتِِف.  احْلَ

َٓ ڀَمٶْمٻَمُؿ َٔم٥ْمَ أَ  ْقِل.َو ٌَڅمِر احْلَ
 ْهِؾ ا٬ْمٶِمٻْمِؿ ِٙماَل٩ًمڅم ِّم ا٣ْمتِ

َٓ َز٫َمڅمَة ِّم َٰمڅمٍل » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -َو٪َمْد َدل  ٣َمٻَمٿْمِف ٪َمْقُل َرُٟمقِل اهلل ِ 

ْقُل   .شَ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احْلَ

٫َمڅمَة جَتِچُم ٩مٿِمِف, ِّم ٫ُمؾِّ َ٘مْقٍل. ٌَڈَم َهَذا: ٩َمڃمِن  ا٬مز   إَذا َٖم
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َذ  ْأِي.َوِبَ ٌَٿْمٍد, َوَأْصَحڅمُب ا٬مر  , َوإِْٟمَحڅمُق, َوَأُٔمق ٣ُم څم٩مٶِِملُّ , َوا٬مٱم   ا ٪َمڅمَل ا٬مث ْقِريُّ

ََأيْو:  ٍَ ْقَل  ََٚقا َن  احْلَ
ِٕ ًرا:  ٓ  َأْن َيٺُمقَن ُٰمَدٔم  ْقٍل َواِ٘مٍد, إ ٓ  حِلَ ٿمف إ َٓ ُيَز٫مِّ

ـْ اٚمَْڅمُل ٣َمٿْمٽمًڅم ِّم َأَ٘مِد ١َمَر٩َمٿمْ  ِل إَذا ا٬مث څمِن َلْ َيٺُم َو  ْٕ ْقِل ا ٫َمڅمُة, ٫َمڅمحْلَ ِف, ٩َمٻَمْؿ جَتِچْم ٩مٿِمِف ا٬مز 

٬مِِف ٣َمٿْمٽمًڅم. ـْ ِّم َأو   َلْ َيٺُم

َٓا, ـْ ا٬مٽمِّٲَمڅمِب, َوَلْ  ََٚي ِل, َلْ َيٽمْٹُمْص ٣َم َو  ْٕ ْقِل ا ٫َمڅمُة ٩مٿِمِف ِّم احْلَ ُف َٰمڅمٌل جَتِچُم ا٬مز  َأڀم 

ٌَڈْم َز٫َمڅمُٕمُف ِّم  ْل ِصٸَمُتُف, ٩َمَقَٗم ٌَد  ٬مِِف. َٕمَت ْقِل ا٬مث څمِن, ٫َماَم ٬َمْق ڀَمٹَمَص ِّم َأو   احْلَ

٫َمڅمُة ٩مٿِمِف. َٓ جَتِچُم ا٬مز  ٬ُمُف ٣َمٿْمٽمًڅم,  ـْ ِّم َأو  ُف إَذا َلْ َيٺُم ُؿ َأڀم  ٻمِّ ًَ َٓ ڀُم  َو

ـْ  ٫َمڅمِة ِٰم َوإَِذا ا٠ْمَٞمَى ٣َمْرًوڅم ٬مٻِمتَِّجڅمَرِة, ٔمٶَِمْرٍض ٬مٻِْمٹُمٽمْٿَمڇِم, َٗمَرى ِّم َ٘مْقِل ا٬مز 

 ىػ ااُه. ِ٘م٥ِم ا٠ْمَٞمَ 
وا٬مٶمروض ّم ا٬متجڅمرة, ٪مد و٪مع ٩مٿمپمڅم ٙمالٌف, و٫مڅمن ٰمٲمدره ا٬مٵمڅمهريڇم,  

 ٬مٺمـ ذ٫مر اخلٴمڅمب أن ٙمال٩مپمؿ ٫مڅمن ٔمٶمد أن اٟمتٹمر اإلْجڅمع ٩مال خيرٰمف. 

إ٦م ٣مدم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمف,  اإلٰمڅمم ا٬مٱمق٫مڅمن  ٚشٖب َٔ املتأخطٜٔ:

 و٠مٿمخٽمڅم ٰمٹمٌؾ ٔمـ هڅمدي ا٬مقاد٣مل رَحپمڅم اهلل ٕمٶمڅم٦م.

 سّض التجازٗ الصناٗ.ّاألصل أٌ يف ع

٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٬مألد٬مڇم ا٬مٶمڅمٰمڇم ّم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة, و٩مپمؿ ا٬مًٻمػ ٬مذ٬مؽ,

څم } ٿمپِمؿ ِبَ ُرُهْؿ َوُٕمَز٫مِّ ْؿ َصَد٪َمڇًم ُٕمٴَمپمِّ
ـْ َأْٰمَقاِِلِ  . {ُٙمْذ ِٰم
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  قاٍ اإلَاّ ايكططيب ضمح٘ اهلل تعاىل :

ؿْ }٪مقل ٕمٶمڅم٦م: " ـْ َأْٰمَقاِِلِ ٍط ِّم اٚمَْځْمُٙمقِذ ُٰمٴْمٻَمٌؼ ٨َمْٜمُ ُٰمٹَمٿم   {,ُٙمْذ ِٰم ٍد ٔم٧َِمْ

اَم َٔمٿَمڅمُن َذ٬مَِؽ ِّم  َٓ اٚمَْځْمُٙمقِذ ِٰمٽمُْف. َوإڀِم  ٌْٿم٥ِِم ِٰمٹْمَداِر اٚمَْځْمُٙمقِذ َو َٓ َٕم َواٚمَْځْمُٙمقِذ ِٰمٽمُْف, َو

ْْجَڅمعِ  ٽم ڇِم َواإْلِ ًُّ  اىػ. "ا٬م
٩مٿمٱمٜم إ٦م أن ا٬مز٫مڅمة ٕمڂمٙمذ ٰمـ أي ٰمڅمل ٫مڅمن, ٟمقاًء ٫مڅمن ٰمـ ا٬مذهچم, أو 

٬مٌٹمر, أو ا٬مٷمٽمؿ, أو ٫مڅمن ٰمـ احلٌقب, أو ٫مڅمن ٰمـ ٣مروض ا٬مٸمٳمڇم, أو ا

ٌَڅمِت َٰمڅم  }ا٬متجڅمرة, ٩مٸمل ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ـَ آَٰمٽمُقا َأڀمٸِمٹُمقا ِٰمـ ١َمٿمِّ څم ا٬م ِذي َ َيڅم َأهيُّ

ٌُْتْؿ  ًَ  .{٫َم

 ٰمـ ا٬متجڅمرة.  قاٍ زتاٖس: 

وهٺمذا ٪مڅمل ا٬مٴمٝمي ّم ٕمٸمًٜمه, وا٬مٌٷمقي, وڀمٹمٻمف أمـ ٫مثٜم, ؤمقب ٣مٻمٿمف 

 ."ب صد٪مڇم ا٬مٺمًچم وا٬متجڅمرة ٔمڅم ": ا٬مٌخڅمري

ٖٛب   ٫َمڅمةِ  " فكاٍ: ايبداضٟبٌ ب  .  "َٔمڅمُب ا٬مٶَمْرِض ِّم ا٬مز 

ألٌٖ  -ضضٞ اهلل عٓ٘  -قاٍ َعاش  : ٚقاٍ طاٚؽ:ايبداضٟثِ قاٍ 
َد٪َمڇِم َٰمٺَمڅمَن ا٬مٱم   -َأْو ٬َمٌٿِمٍس  -اْئُتقِن ٔمٶَِمْرٍض ٖمٿَِمڅمٍب ََخٿِمٍص » ايُٝٔ: ٶِمِٜم ِّم ا٬مٲم 

َرِة َأْهقَ  ؿَ ُن َوا٬مذُّ َْصَحڅمِب ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
ِٕ         ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َوَٙمْٜمٌ 

شٔمڅِمٚمَِْديٽمَڇمِ 
 (ٔ)

 . 

                                                           
ىذا التعليق صحيح اإلسناد إلى (:"ٜٖٚ/ٔقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في تماـ المنة ) (ٔ)

      = طاكس لكن طاكس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فال يغتر بقوؿ من قاؿ: "ذكره البخارم
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َؿ:  ٌََس َأْدَرا٣َمُف َوَأ٣ْمُتَدُه »َو٪َمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  څم َٙمڅم٬مٌِد ٩َمٹَمِد اْ٘مَت َوَأٰم 

 ىػا. شِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ
 د ّؾكُ اهلل تعاىل: قال أبْ حمن

أن ٣مټمر ٔمـ اخلٴمڅمب ريض اهلل ٣مٽمف ٟمځمل ٙمڅم٬مد ٔمـ ا٬مق٬مٿمد  ٚايؿاٖس َٓ٘:

ريض اهلل ٣مٽمف ا٬مز٫مڅمة ّم إدرع ا٬متل ٰمٶمف, وّم ا٬مًالح ا٬مذي ٰمٶمف, ٩مٻمق ل يٺمـ 

 ّم ا٬مٶمروض ز٫مڅمة, ٰمڅم ٟمځم٬مف ٣مټمر ٔمـ اخلٴمڅمب ريض اهلل ٣مٽمف ا٬مز٫مڅمة.

څم٬مد ٔمـ ا٬مق٬مٿمد ريض اهلل ٬مٺمـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ أ٪مر ٙم

 ٣مٽمف ٰمـ ٘مٿمډم أڀمف أو٪مٸمپمڅم.

وأ٪مر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ أيٳًمڅم ٣مټمر ٔمـ اخلٴمڅمب ريض اهلل 

 ىػا٣مٽمف ٰمـ ٘مٿمډم أڀمف ٟمځمِلڅم, ول يٽمٺمر ٣مٻمٿمف ذ٬مؽ. 
  :ايبداضٟثِ قاٍ 

َؿ:  ـْ ُ٘مٻمِ »َو٪َمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـَ َو٬َمْق ِٰم ٪ْم ـ  َٕمٲَمد  ـِ ش ٿمِّٺُم َتْثـ ًْ  ٩َمٻَمْؿ َي

َهڅم,  ـْ ٨َمْٜمِ , َوَلْ ش٩َمَجٶَمٻَمڈِم اٚمَْرَأُة ُٕمٻْمٹِمل ُٙمْرَصپَمڅم َوِٟمَخڅمَبَڅم»َصَد٪َمڇَم ا٬مٸَمْرِض ِٰم

ـَ ا٬مٶُمُروضِ  ڇَم ِٰم َهچَم َوا٬مٸِمٳم   ىػا, ٖمؿ اٟمتدل ٔمحديډم ا٬مٌڅمب. "خَيُص  ا٬مذ 

                                                                                                                                        

ما باقي بالتعليق الجاـز فهو صحيح عنده" ألف ذلك ال يفيد إال الصحة إلى من علق عنو كأ =
اإلسناد فال؟ إال أف إيراده لو في معرض االحتجاج بو يقتضي قوتو عنده". ثم لو صح ىذا األثر لم 
يدؿ على قوؿ أبي حنيفة أنو ال فرؽ بين القيمة كالعين بل يدؿ لقوؿ من يجوز إخراج القيمة 

الختيارات": مراعاة لمصلحة الفقراء كالتيسير على األغنياء كىو اختيار ابن تيمية قاؿ في "ا
 "كيجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدـ العدكؿ عن الحاجة كالمصلحة مثل
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٪مڅمل:  ريض اهلل ٣مٽمپمام, ّم ٟمٽمـ ا٬مٌٿمپمٹمل, أڀمف-و٪مد صح ٣مـ أمـ ٣مټمر  

 . "٬مٿمس ّم ا٬مٶمروض ز٫مڅمة, إٓ أن يراد بڅم ا٬متجڅمرة "

ـْ َأٔمٿِمِف,  (:425ٚيف األَٛاٍ ألبٞ عبٝس )  ـِ َِحَڅمٍس, ٣َم ـْ َأِب ٣َمټْمِرو ْٔم ٣َم

. ٩َمٹُمٻْمڈُم : َٰمڅم ِٓم َٰمڅمٌل إِٓ  "َيڅم َِحَڅمُس, َأدِّ َز٫َمڅمَة َٰمڅم٬مَِؽ "٪َمڅمَل : َٰمر  ِب ٣ُمټَمُر, ٩َمٹَمڅمَل : 

څم"٩َمٹَمڅمَل : ِٗمٶَمڅمٌب َوُأُدٌم.  ْٰمپَمڅم ٪ِمٿمټَمڇًم, ُٖمؿ  َأدِّ َز٫َمڅمهَتَ "٪َمقِّ
 (ٔ)

  . 

٣مـ ُزَرْيٌؼ ٣َمَٛم َٗمَقاِز ِٰمٮْمَ ِّم َزَٰمڅمِن ا٬ْمَق٬مٿِمِد  ٚأخطج َايو يف املٛطأ:

ٌِْد ا٬ْمٶَمِزيِز ٫َمَتچَم إ٬َِمٿْمِف:  ـَ ٣َم ٌِْد ا٬ْمٶَمِزيِز, ٩َمَذ٫َمَر, َأن  ٣ُمټَمَر ْٔم ـِ ٣َم َوُٟمٻَمٿْماَمَن َو٣ُمټَمَر ْٔم

ـَ َأِن " ْؿ, ِِم څم ُيِديُروَن ِٰم
ـْ َأْٰمَقاِِلِ ٻمټِِم٥َم, ٩َمُخْذ ِِم څم ٢َمپَمَر ِٰم ًْ ـَ اْٚمُ ـْ َٰمر  ٔمَِؽ ِٰم اڀْمٵُمْر َٰم

ٌْٻُمَغ  َؽ َ٘مت ك َي
څمِب َذ٬مِ ًَ ـْ ٫ُمؾِّ َأْرَٔمٶِم٥َم ِديٽمَڅمًرا ِديٽمَڅمًرا, ٩َماَم ڀَمٹَمَص ٩َمٌِِح ا٬متَِّجڅمَراِت, ِٰم

ـَ ِديٽمَڅمًرا, ٩َمڃمِْن ڀَمٹَمٲَمڈْم ُٖمٻمُ  ي ـْ َٰمر  ٣ِم٧ْمِ ډَم ِديٽمَڅمٍر ٩َمَد٣ْمپَمڅم َوَٓ َٕمځْمُٙمْذ ِٰمٽمْپَمڅم ٠َمٿْمًئڅم, َوَٰم

ـَ ِديٽمَڅمًرا  ي ـْ ٫ُمؾِّ ٣ِم٧ْمِ ـَ ا٬متَِّجڅمَراِت, ِٰم ڇِم, ٩َمُخْذ ِِم څم ُيِديُروَن ِٰم ٰم  ـْ َأْهِؾ ا٬مذِّ ٔمَِؽ ِٰم

َة َدڀَمڅمڀمَِٜم, ٩مَ  ٌْٻُمَغ ٣َم٧َمَ څمِب َذ٬مَِؽ, َ٘مت ك َي ًَ ڃمِْن ڀَمٹَمٲَمڈْم ُٖمٻُمډَم ِديٽمَڅمًرا, ٩َماَم ڀَمٹَمَص ٩َمٌِِح

ـَ  ْؿ ٔماَِم َٕمځْمُٙمُذ ِٰمٽمْپُمْؿ ٫مَِتڅمًٔمڅم إ٦َِم ِٰمْثٻمِِف ِٰم ِديٽمَڅمٍر ٩َمَد٣ْمپَمڅم َوَٓ َٕمځْمُٙمْذ ِٰمٽمْپَمڅم ٠َمٿْمًئڅم, َوا٫ْمُتچْم َِلُ

ْقلِ  شاحْلَ
 (ٕ)

 . 

                                                           
 (, في إسناده أبو عمرك بن حماس مجهوؿ.ٕٛٛاألثر ضعفو األلباني في اإلركاء برقم: ) (ٔ)

 (.ٜٓٙأخرجو مالك في الموطأ برقم: ) (ٕ)
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وڀمٹمؾ أمـ اٚمٽمذر, وأمـ ٣مٌد ا٬مٝم, اإلْجڅمع ٣مٛم ا٬مز٫مڅمة ّم ٣مروض ؾاٜدٗ:  

 ا٬متجڅمرة.

ٚمٽمذر, أمـ ٪مداٰمڇم, و٠مٿمخ اإلٟمالم, وا٬مٽمقوي, وڀمٹمؾ اإلْجڅمع ٣مـ أمـ ا

 وا٬مٲمٽمٶمڅمن, و٨مٜم وا٘مد ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ. 

٫َمڅمُة ِّم ٪ِمٿمټَمڇِم ٣ُمُروِض  (:4/248قاٍ ابٔ قسا١َ يف املػين )ُ جَتِچُم ا٬مز 

 ا٬متَِّجڅمَرِة, ِّم ٪َمْقِل َأ٫ْمَثِر َأْهِؾ ا٬ْمٶِمٻْمِؿ.

ِٓٔصِض: ُُ ُٔ اِي ٍَ اِب َع َأْهُؾ ا٬ْمٶِمٻْمِؿ ٣َمَٛم  َقا څم َأْْجَ  َأن  ِّم ا٬ْمٶُمُروِض ا٬م تِل ُيَراُد ِبَ

ـِ  ـْ ٣ُمټَمَر, َوأْمٽمِِف, َوأْم ْقُل, ُرِوَي َذ٬مَِؽ ٣َم ٫َمڅمَة, إَذا َ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم احْلَ ا٬متَِّجڅمَرُة ا٬مز 

ٌ څمٍس.  ٣َم

ـُ ِٰمپْمرَ  ـُ َزْيٍد, َوَٰمٿْمټُمقُن ْٔم , َوَٗمڅمٔمُِر ْٔم ـُ ًَ ٌْٶَمڇُم, َواحْلَ  ً اَن, َؤمِِف ٪َمڅمَل ا٬ْمٸُمٹَمپَمڅمُء ا٬م

ٌَٿْمٍد,  , َوَأُٔمق ٣ُم څم٩مٶِِملُّ , َوا٬مٱم  َْوَزا٣ِملُّ ْٕ , َوا , َوا٬مث ْقِريُّ َو١َمڅمُوٌس, َوا٬مٽم َخٶِملُّ

ْأِي.  َوإِْٟمَحڅمُق, َوَأْصَحڅمُب ا٬مر 

َٓ َز٫َمڅمَة ٩مٿِمپَمڅم.  ُف  ـْ َٰمڅم٬مٍِؽ, َوَداُود, َأڀم    ىػاَوُ٘مٺمَِل ٣َم
رٌض واٗمچٌم أْجع اٚمًٻمټمقن أن ا٬مز٫مڅمة ٩م» ٚقاٍ أبٛ عبٝس يف األَٛاٍ:

  ىػاش.٩مٿمپمڅم  وأٰمڅم ا٬مٹمقل أٙمر ٩مٻمٿمس ٰمـ ٰمذاهچم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ 
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و٣مروض ا٬متجڅمرة هل إٰمقال ا٬متل ٬مٿمًڈم ٔمذهچم وٓ ٩مٳمڇم, وإڀمام ِمڅم ُأ٣مد 

٬مٻمٌٿمع, وهل اٚمُٶَمٝم  ٣مٽمپمڅم ّم هذا ا٬مزٰمڅمن ٔمڅم٬مد٫مڅم٫م٥م, وٰمڅم يٻمحؼ ذ٬مؽ ٰمـ 

 ذ٫مڅمت, أو أرايض, أو ٣مٹمڅمرات, أو ٨مٜم ذ٬مؽ.

ل اليت مل تعد للتجازٗ, ّإمنا للتنلو ؾكط حهه الصناٗ يف األمْا

 ّالتْضع٘:

إذا ٫مڅمڀمڈم إرايض ٬مٿمًڈم ٬مٹمٲمد اإلجتڅمر ٩مٿمپمڅم: وإڀمام ا٠مٞماهڅم ٣مٛم ٣مڅمدة  

 ا٬مٽمڅمس ّم ا٬متقٟمع.

وهٺمذا ا٬مًٿمڅمرات إن ٫مڅمن يٱمٞمهيڅم ٚمر٫مٌف, أو ٬مٻمٶمټمؾ ٣مٻمٿمپمڅم, و٬مإلجيڅمر 

 ٩مٿمپمڅم, ٩مٻمٿمس ٩مٿمپمڅم ز٫مڅمة, وإن ٔمٻمٷمڈم ٰمڅم ٔمٻمٷمڈم.

و٪مد أ٣مدهڅم ٬مٻمٌٿمع وا٬م٧ماء : ٩مڃمڀمف ّم آٙمر ا٬مٶمڅمم ٬مٺمـ إن ٫مڅمڀمڈم ّم ٰمٶمرض, 

م ٣مٻمٿمف ا٬مًٶمر, ٖمؿ يڂمدي رٔمع ا٬مٶُم٧ُم.  ُيٹمق 

 حهه الصناٗ يف العنازات ّاألضْام املعدٗ لإلجياز:

وأٰمڅم ا٬مٶمامرات وإٟمقاق اٚمٶمدة ٬مإلجيڅمر ٩مٻمٿمس ٣مٻمٿمف رء, إٓ إذا ٔمٻمغ ٰمڅم 

 .خيرج ٰمٽمپمڅم ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل: ٩مڃمڀمف يڂمدي ز٫مڅمة اٚمڅمل

م ٣مٻمٿمپمؿ ز٫مڅمة ٣مٛم ٰمڅم يٺمقن ٩مٿمپمڅم ّم  وأصحڅمب ا٬مد٫مڅم٫م٥م, واٚمحالت, ُٕمٹمق 

 احلقل.

چم إ٦م ا٬مز٫مڅمة. ًَ  وإرٔمڅمح ا٬متل ٕمزيد ّم ا٬مٶمڅمم جيٝم ٫منهڅم وحُت

حهه الصناٗ يف املال املتػري يف البٔع ّالشساٛ; إذا مل حيْل علُٔ اذتْل 

 يف بعض مشرتٓاتُ ّمبٔعاتُ:
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ڀمڅم ا٠مٞميڈم هذه إرض ٖمؿ ٔمٶمتپمڅم ول ُيقل إذا ٫مڅمن ٰمڅم٬مف يتٷمٜم, يٹمقل: أ

 ٣مٻمٿمپمڅم احلقل, ٖمؿ ا٠مٞميڈم أرًوڅم أٙمرى ول ُُيؾ ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.

ڀمٹمقل ٓ يٱمٞمط أن ُيقل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل, ٫مقن هذا اٚمڅمل ٠مٷمڅمل ّم ا٬متجڅمرة, 

ر أن هذه ا٬مٌٳمڅم٣مڇم ا٠مٞميتپمڅم ٪مٌؾ ٠مپمٍر ٰمـ  جتچم ٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة, ٘متك وإن ٪ُمدِّ

م ٖمؿ  ٕمڂمدى ا٬مز٫مڅمة إ٦م ٰمًتحٹمپمڅم.  ٘مقٓن احلقل: ٩مڃمَّنڅم ُٕمٹمق 

هذا هق ا٬مٹمقل ا٬مٲمحٿمح ّم ز٫مڅمة ٣مروض ا٬متجڅمرة, و٪مد رٗمع إ٦م هذا 

 ا٬مٹمقل ٠مٿمخٽمڅم ُيٿمك ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م.

 ٍل تكْو شناٗ العسّض بجنً الشساٛ, أو بجنً اذتال؟ 

 ُ(:259/ 4قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل )

ى ٬مٻِمتَِّجڅمَرِة ٠ِمٹْمٲًمڅم "  ٔمځَِم٬ْمٍػ, ٩َمَحڅمَل َوإَِذا ا٠ْمَٞمَ

, ٩َمٶَمٻَمٿْمِف َز٫َمڅمُة َأ٬ْمٸَم٥ْمِ  څمِوي َأ٬ْمٸَم٥ْمِ ًَ ْقُل َوُهَق ُي   اىػ. "٣َمٻَمٿْمِف احْلَ
********** 
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 ]أخذ اإلمام الزكاة قهًرا ومعاقبة المانع[

ـْ ) – 604 ِه ٪َمڅمَل: َو٣َم ـْ َٗمدِّ ـْ َأٔمٿِمِف, ٣َم ٿمٍؿ, ٣َم
ـِ َ٘مٺمِ ِز ْٔم  -٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َبْ

ُق إِٔمٌِؾ »اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  صٛم َٓ ُٕمٸَمر  ٌُقٍن,  ِّم ٫ُمؾِّ َٟمڅمئټَِمڇِم إِٔمٍِؾ: ِّم َأْرَٔمٶِم٥َم ٔمٽِْمڈُم ٬َم

څم آِٙمُذوَهڅم  ـْ َٰمٽمَٶَمپَمڅم ٩َمڃمڀِم  څم ٩َمٻَمُف َأْٗمُرُه, َوَٰم ًرا ِبَ
ـْ َأ٣ْمٴَمڅمَهڅم ُٰمڂْمجَتِ څم, َٰم څمِبَ ًَ ـْ ِ٘م ٣َم

 َٓ ٽمَڅم,  ـْ ٣َمَزَٰمڅمِت َرٔمِّ ءٌ َو٠َمٴْمَر َٰمڅم٬مِِف, ٣َمْزَٰمڇًم ِٰم ٍد ِٰمٽمْپَمڅم َرْ ِل ُُمَټم 
ِٔ ش َُيِؾُّ 

 (ٔ)
. َرَواُه 

څم٩مٶِِملُّ ا٬ْمٹَمْقَل ٔمِِف ٣َمَٛم  َؼ ا٬مٱم  څم٫مُِؿ, َو٣َمٻم  َحُف احْلَ , َوَصح  لُّ
څمئِ ًَ َأَْحَُد, َوَأُٔمق َداُوَد, َوا٬مٽم 

ٌُقٕمِفِ   (.ُٖم

                                                           
(, ٗك ٕ/ ٘كأحمد ) (,ٕ٘ك  ٚٔ - ٘ٔ/ ٘(, كالنسائي )٘ٚ٘ٔأخرجو أبو داكد )حسن.  (ٔ)

( قلت: كأما تعليق الشافعي القوؿ بو على صحتو, فقد ركاه البيهقي ٜٖٛ/ ٔكصححو الحاكم )
كذلك لرأيو في بهز, ككثقو ابن معين, كابن المديني, كالنسائي لبهز, كىم « السنن الكبرل»في 

(: ٜٗٔ/ ٔ) «المجركحين»أئمة ىذا الشأف. كأما ابن حباف فقد ىوؿ في كالمو عنو فقاؿ في 
كاف يخطئ كثيرا, فأما أحمد بن حنبل كإسحاؽ بن إبراىيم رحمهما اهلل فهما يحتجاف بو, »

« إنا آخذكه كشطر إبلو عزمة من عزمات ربنا»كيركياف عنو, كتركو جماعة من أئمتنا, كلوال حديث: 
ابن  -توكعاد-كقد تعقب الذىبي «. كىو ممن استخير اهلل عز كجل فيو« الثقات»ألدخلناه في 

قلت: على أبي حاتم البستي في قولو ىذا (: »ٔٛ - ٓٛ/ ٜ« )التاريخ»حباف, فقاؿ في: 
مؤاخذات, إحداىا: قولو: كاف يخطئ كثيرا. كإنما يعرؼ خطأ الرجل بمخالفة رفاقو لو, كىذا 

اني: فانفرد بالنسخة المذكورة, كما شاركو فيها كال لو في عامتها رفيق, فمن أين لك أنو أخطأ؟! الث
قولك: تركو جماعة, فما علمت أحدا تركو أبدا, بل قد يتركوف االحتجاج بخبره, فهال أفصحت 

فهو حديث انفرد بو أصال كرأسا, كقاؿ بعض « إنا آخذكىا .... »بالحق؟! الثالث: كلوال حديث: 
بي المجتهدين ... كحديثو قريب من الصحة, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أ

(: إسناده حسن, كصححو الحاكم, كالذىبي, كابن الجاركد. كقاؿ في اإلركاء ٚٓٗٔداكد األـ )
(: كقاؿ الحاكم: " صحيح اإلسناد ". ككافقو الذىبي. كإنما ىو ٜٔٚعقب كالـ الحاكم برقم )

 حسن للخالؼ المعركؼ في بهز بن حكيم.



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]أخذ اإلمام الزكاة قهًرا ومعاقبة المانع[  

 

[165] 
 

  

 ****************************** الشرح:

 بٔاٌ ضبب أخر شطس مالُ مع الصناٗ: 

ديډم ٖمڅمٔمڈم, و١مٶمـ ٩مٿمف اإلٰمڅمم أمـ ٘مٌڅمن رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م, ٫مام ٪مد ٔمٿمٽمڅم احل

ذ٬مؽ ّم ا٬متٶمٻمٿمؼ, و٬مٺمـ اإلٰمڅمم ا٬مذهٌل رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م دا٩مع ٣مٽمف ّم ٕمڅمريخ 

 اإلٟمالم ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف.

٪مقل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف  ٚٚج٘ االْتكاز َٔ ج١ٗ اذتسٜح:

 ش.إڀمڅم آٙمذوهڅم و٠مٴمر ٰمڅم٬مف»وٟمٻمؿ: 

 يځمٙمذ ا٬مز٫مڅمة ٰمٽمف ٪مپمًرا, وزيڅمدة ٣مٛم ذ٬مؽ ڀمٲمػ ٰمڅم٬مف. أي

 وهذا ٪مڅمل ٔمف ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 أن ٰمٶمٽمك احلديډم أڀمٽمڅم ڀمځمٙمذ ا٬مز٫مڅمة, ؤمٶمض اٚمڅمل ٩مٹمط. ٚايصخٝذ:

 وٓ يٻمزم ٰمـ ا٬مٱمٴمر أن يٺمقن ڀمٲمٸًمڅم, ٩مٹمد يٺمقن ٗمزًءا ٰمـ اٚمڅمل.

ًٌڅم ٬مف, وٕمٷمرياًم ٬مف, ٰٓمتٽمڅم٣مف ٣مـ أداء ا٬مز٫مڅمة ا٬متل  ٩مروپمڅم ويٸمٶمؾ ذ٬مؽ ٕمځمدي

 اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٻمٿمف.

 ٩مڃمن ا٬مٱمٴمر ّم ا٬مٻمٷمڇم ا٬مٶمرٔمٿمڇم: يځميت ٔمټمٶمٽمك ا٬مٌٶمض, ويځميت ٔمټمٶمٽمك ا٬مٽمٲمػ.

 وهق هٽمڅم ٔمټمٶمٽمك ا٬مٌٶمض.

٘متك يٺمقن هذا ا٬مٸمٶمؾ ٰمـ وآم أٰمر اٚمًٻمټم٥م  ٖٚصا فٝ٘ َصًخ١ عع١ُٝ:

, ويٺمقن ٩مٿمف ا٬مٶمٝمة وإٓمٶمڅمظ ٬مٷمٜمه,  ًٓ ٰمع ٰمـ ٰمٽمع ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمف ا٬متځمديچم ٬مف أو

 ڀمٸمًف ٰمٽمع د٩مع ا٬مز٫مڅمة ا٬مقاٗمٌڇم ٣مٻمٿمف.ٚمـ ٕمًقل ٬مف 
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٫مام هق ا٬مٱمځمن ّم ا٬مٹمٲمڅمص, وّم ٠مپمقد ٘مد ا٬مزڀمڅم ٚمـ و٪مع ٩مٿمف وا٬مٶمٿمڅمذ ٔمڅمهلل 

 ٣مز وٗمؾ.

ٺُمْؿ }٩مٹمد ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٌَڅمِب ٬َمٶَمٻم  ٬َْم ْٕ َو٬َمٺُمْؿ ِّم ا٬ْمٹِمٲَمڅمِص َ٘مٿَمڅمٌة َيڅم ُأوِٓم ا

 .{َٕمت ٹُمقنَ 

اِن }و٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  اڀمٿَِمڇُم َوا٬مز  ٩َمڅمْٗمٻمُِدوا ٫ُمؾ  َواِ٘مٍد ِٰمٽمْپُماَم ِٰمڅمَئڇَم َٗمٻْمَدٍة  ا٬مز 

ِٙمِر َو٬ْمٿَمٱْمپَمْد  ْٔ ـِ اهلل ِ إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ ُٕمڂْمِٰمٽمُقَن ٔمڅِمهلل ِ َوا٬ْمٿَمْقِم ا َٓ َٕمځْمُٙمْذ٫ُمْؿ ِباَِم َرْأ٩َمڇٌم ِّم ِدي َو

ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  اَم ١َمڅمئٸَِمڇٌم ِٰم  .{٣َمَذاَبُ

 (: 1/521ىل يف ايػبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعا
ُف  ـْ َٰمٽمَٶَمپَمڅم, َوا٬مٵم څمِهُر َأڀم  ٫َمڅمَة ٪َمپْمًرا ِِم  َٰمڅمُم ا٬مز  ُف َيځْمُٙمُذ اإْلِ ِديډُم َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم َأڀم  َواحْلَ

َْٗمُر  ْٕ ـْ ِهَل ٣َمٻَمٿْمِف َوإِْن ٩َمڅمَٕمُف ا ِزُئ َٰم څَم جُتْ َٰمڅمِم ٫َمڅم٩مٿَِمڇٌم َوَأَّن  ٩َمٹَمْد َُمْټَمٌع ٣َمٻَمٿْمِف, َوَأن  ڀمٿِم ڇَم اإْلِ

 َٟمٹَمَط ٣َمٽمُْف ا٬ْمُقُٗمقُب. 

ټِمِٜم اٚمَْٽمٲُْمقِب ِّم آِٙمُذوَهڅم ش, َو٠َمٴْمَر َٰمڅم٬مِفِ »َو٪َمْق٬ُمُف:  ُهَق ٣َمٴْمٌػ ٣َمَٛم ا٬مٳم 

ـْ اٚمَْڅمِل ٣َمَٛم  ٌَٶْمُض َو٢َمڅمِهُرُه َأن  َذ٬مَِؽ ٣ُمٹُمقَٔمڇٌم ٔمځَِمْٙمِذ ُٗمْزٍء ِٰم ٴْمِر ا٬ْم ـْ ا٬مٱم  َواٚمَُْراُد ِٰم

٫مَ  ِخ َد٬مٿِماًل َٰمٽمْٶِمِف إْٙمَراَج ا٬مز  ًْ ٣ِمل ا٬مٽم  ْم ُٰمد  ْ ُيٹَمدِّ قٌخ َوَل ًُ څمِة َو٪َمْد ٪ِمٿمَؾ: إن  َذ٬مَِؽ َٰمٽمْ

ِح. ْ ِخ َٔمْؾ َدل  ٣َمَٛم ٣َمَدِٰمِف َأَ٘مڅمِديډُم ُأَٙمُر َذ٫َمَرَهڅم ِّم ا٬م٧م  ًْ  ٣َمَٛم ا٬مٽم 

څم ٪َمْقُل اٚمٲَُْمٽمِِّػ:  ٍز ٣َمَٛم َٗمَقاِز ا٬ْمٶمُ َوَأٰم  َٓ َد٬مٿِمَؾ ِّم َ٘مِديډِم َبْ ُف  ٹُمقَٔمڇِم ٔمڅِمٚمَْڅمِل: إڀم 

َواَيڇَم  َن  ا٬مرِّ
ٌْٽمِل  ٬مِٻْمټَمْجپُمقِل َأْي ُٗمٶِمَؾ َٰمڅم٬ُمُف  "َو٠ُمٴمَِر َٰمڅم٬ُمُف  "ِٕ ٥ِم ٩مٶِْمٌؾ َٰم ٔمٳَِمؿِّ ا٬مٱمِّ
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َٽمْٶِمِف 
ـِ ٣ُمٹُمقَٔمڇًم ٚمِ ٴْمَرْي ـْ َٙمْٜمِ ا٬مٱم  َد٪َمڇَم ِٰم ُق َوَيځْمُٙمُذ ا٬مٲم  دِّ ُ ٣َمٻَمٿْمِف اٚمُْٲم  ـِ َوَيَتَخٜم  ٠َمٴْمَرْي

٫مَ   څمَة.ا٬مز 

اَم )٪ُمٻْمڈم(:  َواَيڇِم إڀم  اِوي ِّم ٬َمٸْمِظ ا٬مرِّ : ٨َمٻمَِط ا٬مر  ْرِبُّ
َوِّم ا٬مٽمِّپَمڅمَيڇِم َٰمڅم ٬َمٸْمٵُمُف ٪َمڅمَل احْلَ

ـِ إ٦َم آِٙمِر َٰمڅم َذ٫َمَرُه اٚمٲَُْمٽمُِّػ َوإ٦َِم ِٰمْثٻمِِف  ٶَمُؾ َٰمڅم٬ُمُف ٠َمٴْمَرْي ِهَل َو٠ُمٴمَِر َٰمڅم٬ُمُف َأْي جُيْ

ُف  َٗمٽمََح َصڅمِ٘مچُم َوْقِء ا٬مٽم پَمڅمرِ  ـْ َرَٟمڅمئِٻمِِف َوَذ٫َمْرڀَمڅم ِّم َ٘مَقا٠ِمٿمِف َأڀم  ِه ِٰم ٩مٿِمِف َوِّم ٨َمْٜمِ

ـْ َٙمْٜمِ  َْٙمُذ ِٰم ْٕ َواَيڇِم َأْيٳًمڅم َدال  ٣َمَٛم َٗمَقاِز ا٬ْمٶُمٹُمقَٔمڇِم ٔمڅِمٚمَْڅمِل, إْذ ا ٣َمَٛم َهِذِه ا٬مرِّ

ـِ ٣ُمٹُمقَٔمڇًم ٔمځَِمْٙمِذ ِزَيڅمَدٍة ٣َمَٛم ا٬ْمَقاِٗمچِم, إْذ ا٬ْمَقاِٗمچُم  ٴْمَرْي ٿَمڅمِر.ا٬مٱم   ا٬ْمَقَٟمُط ٨َمْٜمُ اخْلِ

څمِرَح َأ٠َمڅمَر إ٦َم َهَذا ا٬م ِذي ٪ُمٻْمٽمَڅمهُ  ٌَْؾ ُٖمؿ  َرَأْيڈم ا٬مٱم  : ِّم َ٘مَقاِر َوْقِء ا٬مٽم پَمڅمِر ٪َم

 ا٬ْمُق٪ُمقِف ٣َمَٛم ٫َماَلِٰمِف. 

ٍة ١َمِقيٻَمڇٍم َذ٫َمَر َٰمڅم َذ٫َمْرڀَمڅمُه ٔمٶَِمٿْمٽمِِف:   ُٖمؿ  َرَأْيڈم ا٬مٽم َقِوي  َٔمٶْمَد ُٰمد 

ا ٣مَ  َٓ َد٬مٿِمَؾ ٩مٿِمِف ٣َمَٛم َٗمَقاِز ا٬ْمٶُمٹُمقَٔمڇِم َردًّ َواَيڇِم  ُف ٣َمَٛم ٕمٻِْمَؽ ا٬مرِّ ـْ ٪َمڅمَل: إڀم  َٛم َٰم

ـِ ٩َمٹَمْد َأَٙمَذ ِزَيڅمَدًة ٣َمَٛم َو٬َمٸْمٵُمُف: ٔمڅِمٚمَْڅمِل,  ٴْمَرْي ـْ َٙمْٜمِ ا٬مٱم  ُق َوَأَٙمَذ ِٰم دِّ َ اْٚمُٲم  ٜم  إَذا ََتَ

  ٓ ٓ  ٣َمَٛم  ا٬ْمَقاِٗمچِم َوِهَل ٣ُمٹُمقَٔمڇٌم ٔمڅِمٚمَْڅمِل إ ٍز َهَذا ٬َمْق َصح  ٩َماَل َيُدلُّ إ َأن  َ٘مِديډَم َبْ

ٴْمُر اٚمَْځْمُٙمقُذ َيٺُمقُن  , َوَهَذا ا٬مٱم  َٓ ٨َمْٜمُ ٫َمڅمِة  َهِذِه ا٬ْمٶُمٹُمقَٔمڇِم ٔمُِخٲُمقِصپَمڅم ِّم َٰمڅمڀمِِع ا٬مز 

٫مَ  َٓ َيٻْمَحُؼ ٔمڅِم٬مز  ٩ًمڅم َو ُف َأْي ُ٘مٺْمټُمُف ُ٘مٺْمټُمپَمڅم َأْٙمًذا َوَٰمٮْمِ َهڅم ِّم َز٫َمڅمًة ٫ُمٻم  څمِة ٨َمْٜمُ

 َٓ ڇِم  ـْ َأِد٬م ڇِم ا٬ْمٶِمٻم  تِِف, َو٨َمْٜمُ ا٬مٽم صِّ ِٰم َٓ ڀَمص  ٣َمَٛم ٣ِمٻم  څمٌق ٔمڅِم٬ْمٹِمٿَمڅمِس, َو ُف إحْلَ ڀَم  ِٕ َذ٬مَِؽ: 
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َِد٬م ڇِم ا٬ْمٹَمٴْمٶِمٿم ڇِم  ْٕ ٻمِِؿ ٔمڅِم ًْ َرْت ُ٘مْرَٰمڇُم َٰمڅمِل اٚمُْ ُيٸِمٿمُد ٢َمٽمًّڅم ُيٶْمټَمُؾ ٔمِِف, ِٟمٿم اَم َو٪َمْد َٕمٹَمر 

َٓ َد٬مٿِمَؾ. ٫َمُحرْ  ٓ  ٔمَِد٬مٿِمٍؾ ٪َمڅم١مٍِع, َو ٍء ِٰمٽمُْف إ  َٰمڇِم َدِٰمِف, ٩َماَل َُيِؾُّ َأْٙمُذ َرْ

ـ  ٩َمٺَمٿْمَػ ُيڂْمَٙمُذ ٔمِِف  ٓ  ا٬مٵم  َٓ ُيٸِمٿمُد إ ٍز آَ٘مڅمِدي   َٔمْؾ َهَذا ا٬ْمَقاِرُد ِّم َ٘مِديډِم َبْ

. ُم ٣َمَٛم ا٬ْمٹَمٴْمٶِملِّ  َوُيٹَمد 

 َ ْٕ َٟمَؾ َأْهُؾ ا َْٰمَقاِل ِّم ا٬ْمٶُمٹُمقَٔمڇِم َو٬َمٹَمْد اْٟمَٞمْ ْٕ ٣َْمٲَمڅمِر ِّم َأْٙمِذ ا ْٕ ْٰمِر ِّم َهِذِه ا

َٓ َيٶْمِر٩ُمقَن  څمٍل  َيڅمُت ٔمُِجپم  َٓ ُع, َوَصڅمَرْت ُٕمٽمَڅمُط ا٬ْمِق ْ ًٓ ُيٽمْٺمُِرُه ا٬ْمٶَمٹْمُؾ َوا٬م٧م  َٟمڅم اْٟمِٞمْ

ٓ  ٪مَ  پُمْؿ إ ـِ َأْٰمًرا, ٩َمٻَمٿْمَس مَهُّ ي ـْ ا٬مدِّ َٓ ِٰم ِع ٠َمٿْمًئڅم, َو ْ ـْ ا٬م٧م  ـْ ِٰم ـْ ٫ُمؾِّ َٰم ٌُْض اٚمَْڅمِل ِٰم

٩ُمقڀَمُف ِّم َ٘مڅمَٗمڅمهِتِْؿ, َوَأ٪ْمَقاهِتِْؿ  ًٌڅم, َوَيٮْمِ قڀَمُف َأَدًٔمڅم َوَٕمځْمِدي ټمُّ ًَ َيڇٌم, ُي َٓ ْؿ ٣َمٻَمٿْمِف ِو َِلُ

َْو١َمڅمنِ  ْٕ ـِ َوا څم٫مِ ًَ ١َْمٿَمڅمِن, َو٣ِماَمَرِة اٚمَْ ْٕ چِم ا ًْ څم إ٬َمٿْمِف َراِٗمٶُمقَن. ,َو٫َم څم هللِ ِ َوإڀِم   ٩َمڃمڀِم 

.َوٰمِ  ًٓ ٺمِِر َوَيٹْمٌُِض ٣َمٻَمٿْمِف َٰمڅم ًْ َب اٚمُْ ٪َمڇِم َأْو ُذْ ِ ـْ ُيٳَمٿمُِّع َ٘مد  ا٬من   ٽمْپُمْؿ َٰم

وَرًة  ٌم َضُ د  َوَيٹْمٌُِض اٚمَْڅمَل, َو٫ُمؾُّ َذ٬مَِؽ ُُمَر  ـْ جَيْټَمُع َٔمٿْمٽمَپُماَم ٩َمٿُمٹِمٿمُؿ احْلَ َوِٰمٽمْپُمْؿ َٰم

ٷِمُٜم, َوَٕمَرَك ا٬ْمٶُمٻَماَمُء ا٬مٽم ٺمَِٜم, ِديٽمٿِم ڇًم, ٬َمٺمٽِم ُف ٠َمڅمَب ٣َمٻَمٿْمِف ا٬ْمٺَمٌُِٜم, وَ  ٠َمچم  ٣َمٻَمٿْمِف ا٬مٲم 

ٴمِِٜم.  َْٰمِر اخْلَ ْٕ ُّ ِّم ا  ىػا٩َمَزاَد ا٬م٧م 
 قاٍ أبٛ ستُس ٚفك٘ اهلل تعاىل:  

 ٔمځمن ا٬مٶمټمؾ ٣مٛم ٙمالف هذا احلديډم. ٚقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ:

 واحلديډم ُيتڊم ٣مٛم ٗمقاز أٙمذ ا٬مز٫مڅمة ٰمـ ٰمڅمڀمٶمپمڅم ٔمڅم٬مٹمقة, وأن ٰمٽمع ا٬مز٫مڅمة

يٶمتٝم ٰمـ ا٬مذڀمقب ا٬مٶمٵمٿمټمڇم ا٬متل ٕمًتقٗمچم ا٬متٷمريؿ ّم ا٬مدڀمٿمڅم, وا٬مٶمذاب ا٬ٕمٿمؿ 

 ّم أٙمرة.
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 ش.ِّم ٫ُمؾِّ َٟمڅمئټَِمڇِم إِٔمِؾٍ » قْلُ:

أي ّم اإلٔمؾ ا٬متل ُٕمر٣مك ٔمٷمٜم إ٣مالف, وإڀمام ٕمځم٫مؾ ٰمـ اٚمر٣مك ٰمـ ا٬مٶمٱمچم 

 ا٬مذي يٽمٌڈم ٔمٸمٶمؾ اٚمٴمر.

 : ذنس شسّط الصناٗ يف بَٔن٘ األىعاو

 قل.٘مقٓن احل األٍٚ:

 أن ٕمٌٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب اٚمحدد ٔمڅم٬م٧مع. ايجاْٞ:

 أن ٕمٺمقن ٟمڅمئټمڇم ١مقال ا٬مٶمڅمم, أو ّم أ٨مٻمچم ا٬مٶمڅمم. ايجايج١:

ٌُقنٍ » قْلُ:  ش.ِّم َأْرَٔمٶِم٥َم ٔمٽِمڈُْم ٬َم

 (: 1/520قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ـْ ِٟم  ٌُقِن جَتِچُم ِٰم َم ِّم َ٘مِديډِم َأڀَمٍس َأن  ٔمٽِمڈَْم ا٬مٻم  ڈم  َوَٖماَلٖم٥َِم إ٦َم ََخٍْس َٕمٹَمد 

ٌُقٍن, َوَٰمٸْمپُمقُم ا٬ْمٶَمَدِد  َْرَٔمٶِم٥َم ٔمٽِمْڈُم ٬َم ْٕ ُف جَيچُِم ِّم ا َوَأْرَٔمٶِم٥َم, ٩َمپُمَق َيٲْمُدُق ٣َمَٛم َأڀم 

يُح َوُهَق َ٘مِديډُم     ِ ُف ٣َمڅمَرَوُف اٚمَْٽمْٴُمقُق ا٬مٮم  ڀَم  ِٕ ُهٽمَڅم ُٰمٴْمَرٌح ِزَيڅمَدًة َوڀُمٹْمٲَمڅمڀًمڅم: 

 ىػا َأڀَمٍس.
څم» :قْلُ څمِبَ ًَ ـْ ِ٘م ُق إِٔمٌِؾ ٣َم  ش.َٓ ُٕمٸَمر 

 أي ٓ يٸمرق ٔم٥م َمتټمع ٙمٱمٿمڇم ا٬مٲمد٪مڇم, أو هرؤًمڅم ٰمـ ا٬مٲمد٪مڇم.

 و٫مذ٬مؽ ٓ جيټمع ٔم٥م ٰمٸمٞمق ٙمٱمٿمڇم ا٬مٲمد٪مڇم, أو هرؤًمڅم ٰمـ ا٬مٲمد٪مڇم.
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څم ٩َمٻَمُف َأْٗمُرُه » قْلُ: ًرا ِبَ
ـْ َأ٣ْمٴَمڅمَهڅم ُٰمڂْمجَتِ  ش.َٰم

وٗمؾ, وٰمٻمتزًٰمڅم ٬مًٽمڇم ا٬مٽمٌل صٛم  أي ٰمـ أ٣مٴمك ا٬مز٫مڅمة ِمتثاًل ٰٕمر اهلل ٣مز

 اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 أي أٗمر ا٬مٲمد٪مڇم, وأٗمر آٰمتثڅمل. فً٘ أجطٙ:

أمهٿمڇم اإلٙمالص هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م ّم ا٬مز٫مڅمة, وّم ٟمڅمئر ا٬مٶمٌڅمدات,  ّؾُٔ:

 وأڀمف ٟمٌچم ٬مٹمٌقل ا٬مٶمٻمؿ ٰمـ ا٬مٶمٌد.

ًٌڅم ٣مٻمٿمف زيڅمدة وڀمٹمٲًمڅم, ٩مټمـ ٫مڅمن إٙمالصف أ٠مد ٫مڅمن  وأن إٗمر يٺمقن ٰمٞمٕم

 أٗمره أ٣مٵمؿ ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ.

څم آِٙمُذوَهڅم َو٠َمٴْمَر َٰمڅم٬مِفِ » قْلُ: ـْ َٰمٽمَٶَمپَمڅم ٩َمڃمڀِم   ش.َوَٰم

 حهه مً ميع الصناٗ خبّلا بَا: 

 أي ٰمـ ٰمٽمع ا٬مز٫مڅمة ٔمخاًل, ٩متڂمٙمذ ٰمٽمف ٪مپمًرا و٪مٮًما.

ًٌڅم ٬مف وٚمـ  وإٰمر ّم هذا يرٗمع إ٦م وٓم إٰمر, ٩مٻمف أن يڂمدٔمف ٔمام يراه ٰمٽمڅمٟم

ځمٙمذ رء ٰمـ ٰمڅم٬مف ٬مٻمٸمٹمراء, وأن رأى وٓم إٰمر ٣مدم ذ٬مؽ, ٫مڅمن ٰمـ أٰمثڅم٬مف, ٔم

 ٩مڅمٕصؾ أن ٰمڅمل اٚمًٻمؿ ٓ ُيؾ إٓ ٣مـ ١مٿمچم ڀمٸمس ٰمٽمف.

 نُا ثبت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ِف, ٪َمڅمَل: ـْ ٣َمټمِّ , ٣َم ٪َمڅمِرِّ َة ا٬مر  ٫ُمٽْمڈُم آِٙمًذا ٔمِِزَٰمڅمِم ڀَمڅم٪َمڇِم » ٰمـ ١مريؼ َأِب ُ٘مر 

يِؼ, َأُذوُد ٣َمٽمُْف ا٬مٽم څمَس, َرُٟمقِل اهللِ َصٛم   څمِم ا٬مت ٧ْمِ َؿ ِّم َأْوَٟمِط َأي   اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

څم ا٬مٽم څمُس, َهْؾ َٕمْدُروَن ِّم َأيِّ َيْقٍم َأڀْمُتْؿ؟ وِّم َأيِّ ٠َمپْمٍر َأڀْمُتْؿ ؟ َوِّم »٩َمٹَمڅمَل:  َ َيڅم َأهيُّ
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٩َمڃمِن   "پْمٍر َ٘مَراٍم, َؤَمٻَمٍد َ٘مَراٍم, ٪َمڅمَل: ٪َمڅم٬ُمقا: ِّم َيْقٍم َ٘مَراٍم, َو٠َم  "َأيِّ َٔمٻَمٍد َأڀْمُتْؿ؟ 

ِدَٰمڅمَء٫ُمْؿ َوَأْٰمَقا٬َمٺُمْؿ َوَأ٣ْمَراَوٺُمْؿ ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َ٘مَراٌم, ٫َمُحْرَٰمڇِم َيْقِٰمٺُمْؿ َهَذا, ِّم 

اْٟمټَمٶُمقا ِٰمٽمِّل  ", ُٖمؿ  ٪َمڅمَل: "٠َمپْمِر٫ُمْؿ َهَذا, ِّم َٔمٻَمِد٫ُمْؿ َهَذا, إ٦َِم َيْقِم َٕمٻْمٹَمْقڀَمُف 

َٓ َُيِؾُّ َٰمڅمُل اْٰمِرٍئ َٕمٶِمٿمٱُمقا ُف  َٓ َٕمٵْمٻمټُِمقا, إڀِم   َٓ َٓ َٕمٵْمٻمټُِمقا, َأ  َٓ َٓ َٕمٵْمٻمټُِمقا, َأ  َٓ , َأ

ٓ  ٔمٴِمٿِمچِم ڀَمٸْمٍس ِٰمٽمْفُ  ..ش.إِ
 (ٔ)

. 

 حهه مً ميع الصناٗ جخّْدا ّإىهاّزا: 

٩مپمذا يٶمتٝم ٰمرٕمًدا ٣مـ ديـ اإلٟمالم, ٩مپمق ٫مڅم٩مر ٫مٸمًرا أ٫مًٝما ِمرج ٬مف ٣مـ ٰمٻمف 

 و٘مٺمؿ اٚمرٕمد ّم ذع اهلل ٣مز وٗمؾ أڀمف يٹمتؾ.اإلٟمالم, 

 ملا جا٤ يف ايبداضٟ: 
ٌ څمٍس  ـَ ٣َم ٌَٻَمَغ أْم َق ٪َمْقًٰمڅم, ٩َم  -ٰمـ ١مريؼ ٣ِمٺْمِرَٰمڇَم, َأن  ٣َمٻمٿِمًّڅم َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, َ٘مر 

َن  ا٬مٽم ٌِل  َصٛم  اهللُ -ريض اهلل ٣مٽمپمام 
ِٕ ٪ْمپُمْؿ  ْ ُأَ٘مرِّ ٣َمٻَمٿْمِف  ٩َمٹَمڅمَل: ٬َمْق ٫ُمٽمڈُْم َأڀَمڅم َل

َؿ ٪َمڅمَل:  ُٔمقا ٔمٶَِمَذاِب اهلل ِ »َوَٟمٻم  , َو٬َمٹَمَتٻْمُتپُمْؿ ٫َماَم ٪َمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف شَٓ ُٕمٶَمذِّ

َل ِديٽمَُف ٩َمڅم٪ْمُتٻُمقهُ »َوَٟمٻم َؿ:  ـْ َٔمد  شَٰم
 (ٕ)

. 

 
 

                                                           
اء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم (, كىو في اإلرك ٜٕ٘ٙٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ٔ)

(: كقاؿ فيو: صحيح. كقد كرد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشي, كأبو ٜ٘ٗٔ)
 حميد الساعدم, كعمرك بن يثربي, كعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم.

 (.ٖٚٔٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)
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  نُا يف ايصخٝخني: ٚ
ٌِْد اهلل ِ ٔمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:  څمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  ٪مَ ٰمـ ٘مديډم ٣َم

ٓ  اهلل ُ َوَأنِّ َرُٟمقُل »اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ٻمٍِؿ, َيٱْمپَمُد َأْن َٓ إ٬َِمَف إِ ًْ َٓ َُيِؾُّ َدُم اْٰمِرٍئ ُٰم

ـِ  ي ـَ ا٬مدِّ اِن, َواٚمَڅمِرُق ِٰم ٓ  ٔمڃِمِْ٘مَدى َٖماَلٍث: ا٬مٽم ٸْمُس ٔمڅِم٬مٽم ٸْمِس, َوا٬مث ٿمِّچُم ا٬مز  اهلل ِ, إِ

شت څمِرُك ٬مٻِْمَجاَم٣َمڇمِ ا٬م
 (ٔ)

. 

ٽمَڅم» قْلُ: ـْ ٣َمَزَٰمڅمِت َرٔمِّ  ش.٣َمْزَٰمڇًم ِٰم

 أي أن أٙمذهڅم ٣مزيټمڇم, جيچم أن ُيڂمٕمك ٔمف.

 (: 4/149قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
ٽمَڅم» قْلُ: ـْ ٣َمَزَٰمڅمِت َرٔمِّ  ش: ٣َمْزَٰمڇٌم ِٰم

ٌَْدِر اٚمُْٽمِِٜم:  ٌْ ٪َمڅمَل ِّم ا٬ْم ٌَٴَمُف ٣َمْزَٰمڇٌم َٙمَٝمُ ُٰم  َُمُْذوٍف َٕمٹْمِديُرُه َذ٬مَِؽ ٣َمْزَٰمڇٌم َوَو
َتَدأٍ

ـْ َ٘مٿْمډُم  َصڅمِ٘مچُم إْر٠َمڅمِد ا٬ْمٸِمٹْمِف ٔمڅِم٬مٽم ٲْمچِم ٣َمَٛم اٚمٲَْْمَدِر, َو٫ماَِل ا٬ْمَقْٗمپَم٥ْمِ َٗمڅمَز ِٰم

 ا٬ْمٶَمَرٔمٿِم ڇُم. 

ٷَمڇِم:  َْٰمِر. َوَٰمٶْمٽمَك ا٬ْمٶَمْزَٰمڇِم ِّم ا٬مٻمُّ ْٕ دُّ ِّم ا  اْْلِ

َْ٘مٺَمڅمِم, َوا٬ْمٶَمَزائُِؿ:  َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم َو٩مٿِمِف:  ْٕ ـْ ا َأن  َأْٙمَذ َذ٬مَِؽ َواِٗمچٌم َٰمٸْمُروٌض ِٰم

ٷَمڇِم.   ىػاا٬ْمٸَمَرائُِض ٫َماَم ِّم ٫ُمتچَِم ا٬مٻمُّ
 

 

                                                           
 (.ٙٚٙٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٛٚٛٙحيحو )أخرجو اإلماـ البخارم في ص (ٔ)
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ءٌ » قْلُ: ٍد ِٰمٽْمپَمڅم َرْ ِل ُُمَټم 
ِٔ  ش. َٓ َُيِؾُّ 

د٬مٿمؾ ٣مٛم أن ا٬مٲمد٪مڇم ٓ ُيؾ ٰمٽمپمڅم رء ٬مٻمٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف  ؾُٔ:

 ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ. وٟمٻمؿ, وٓ ٔل

 : يف صخٝذ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىلنُا 
ٌِْد اٚمُْٴم ٻمچِِم ريض اهلل  ـِ ٣َم څمِرِث ْٔم ـِ احْلَ ـَ َرٔمٿِمٶَمڇَم ْٔم ٌَْد اٚمُْٴم ٻمچِِم ْٔم ٰمـ ٘مديډم ٣َم

ٌِْد اٚمُْٴم ٻمچِِم, َوا ـِ ٣َم څمِرِث ْٔم ـَ احْلَ ُه َأن  َأَٔمڅمُه َرٔمٿِمٶَمڇَم ْٔم ٌِْد ٣مٽمف, َأْٙمَٝمَ ـَ ٣َم ٌ څمَس ْٔم ٬ْمٶَم

ٌ څمٍس, اْئتٿَِمڅم َرُٟمقَل اهلِل  ـِ ٣َم ـِ َرٔمٿِمٶَمڇَم, َو٬مٻِْمٸَمٳْمِؾ ْٔم ٌِْد اٚمُْٴم ٻمچِِم ْٔم : ٬مٶَِم َٓ اٚمُْٴم ٻمچِِم ٪َمڅم

ِديډَم ٔمٽِمَْحِق َ٘مِديډِم َٰمڅم٬مٍِؽ, َو٪َمڅمَل ٩مٿِمِف: ٩َمځَم٬ْمٹَمك  َؿ َوَٟمڅمَق احْلَ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َٓ َأِريُؿ ٣َم٤ِم  ِرَداَءُه, ٖمُ  ـٍ ا٬ْمٹَمْرُم, َواهللِ,  ًَ ؿ  اْوٴَمَجَع ٣َمٻَمٿْمِف, َو٪َمڅمَل: َأڀَمڅم َأُٔمق َ٘م

َٰمٺَمڅمِن َ٘مت ك َيْرِٗمَع إ٬َِمٿْمٺُماَم أْمٽمَڅم٫ُماَم, ٔمَِحْقِر َٰمڅم َٔمٶَمْثُتاَم ٔمِِف إ٦َِم َرُٟمقِل اهللِ َصٛم  اهلُل 

ِديډِم: ُٖمؿ  ٪َمڅمَل ٬َمٽمَ  اَم ِهَل َأْوَٟمڅمُخ »څم ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ. َو٪َمڅمَل ِّم احْلَ َد٪َمڅمِت إڀِم  إِن  َهِذِه ا٬مٲم 

دٍ  ِل ُُمَټم 
ِٔ  َٓ ٍد, َو ؾُّ ٚمَُِحټم 

َٓ حَتِ څَم  َو٪َمڅمَل َأْيٳًمڅم: ُٖمؿ  ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل ش ا٬مٽم څمِس, َوإَِّن 

َؿ  ـَ َٗمْزءٍ »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـْ ", شاْد٣ُمَقا ِٓم َُمْټِمٿَمڇَم ْٔم َٔمٽمِل َأَٟمٍد  َوُهَق َرُٗمٌؾ ِٰم

ََْخَڅمسِ  ْٕ َؿ اْٟمَتٶْمټَمٻَمُف ٣َمَٛم ا "٫َمڅمَن َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
 (ٔ)

. 

  نُا يف ايصخٝخني: ٚ
ـُ ٣َم٤ِم  َريِضَ اهلل ُ ٰمـ ٘مديډم َأَب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل:  ـُ ْٔم ًَ  َأَٙمَذ احَل

 

                                                           
 (.ٕٚٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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ـْ ََتْرِ  َد٪َمڇِم, ٩َمَجٶَمٻَمپَمڅم ِّم ٩مٿِمِف, ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف  ٣َمٽمْپُماَم, ََتَْرًة ِٰم ا٬مٲم 

َد٪َمڇمَ »٬مٿَِمٴْمَرَ٘مپَمڅم, ُٖمؿ  ٪َمڅمَل: ش ٫مِْخ ٫مِْخ »َوَٟمٻم َؿ:  څم َٓ ڀَمځْم٫ُمُؾ ا٬مٲم  شَأَٰمڅم ٠َمٶَمْرَت َأڀم 
 (ٔ)

. 

 َػًِ بًفغ: اإلَاّ ٚيف ضٚا١ٜ 
څم, َأَٰمڅم ٣َمٻمټِْمڈَم »٪مڅمل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٬مف:  ٫مِْخ ٫مِْخ, اْرِم ِبَ

َد٪َمڇَم؟ َٓ ڀَمځْم٫ُمُؾ ا٬مٲم  څم   ش.َأڀم 

و٫مذ٬مؽ ّم ٪مٲمڇم إٟمالم ٟمٻمامن ريض اهلل ٣مٽمف, ٚمڅم ٪مدم ٬مٻمٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف 

و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ صد٪مڇم ٗمٶمٻمپمڅم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ّم 

 ٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمٽمف.أصحڅمٔمف, وٚمڅم أهدى ٬مف هديڇم ٪مٌٻمپمڅم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و

 نُا يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
َٗمڅمَء َٟمٻْماَمُن إ٦َِم َرُٟمقِل »ٰمـ ٘مديډم ُٔمَرْيَدَة ٔمـ احلٲمٿمچم ريض اهلل ٣مٽمف ٪مڅمل: 

َؿ ِ٘م٥َم ٪َمِدَم اٚمَِْديٽمَڇَم ٔماَِمئَِدٍة ٣َمٻَمٿمْپَمڅم ُر١َمچٌم ٩َمَقَوٶَمپَمڅم َٔم٥ْمَ  اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َؿ:  َيَديْ  َؿ, ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َرُٟمقِل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

اْر٩َمٶْمپَمڅم:  "٪َمڅمَل: َصَد٪َمڇٌم ٣َمٻَمٿْمَؽ َو٣َمَٛم َأْصَحڅمٔمَِؽ. ٪َمڅمَل:  "َٰمڅم َهَذا َيڅم َٟمٻْماَمُن؟  "

َد٪َمڇَم  َٓ ڀَمځْم٫ُمُؾ ا٬مٲم  څم  ـَ ا٬ْمٷَمِد ٔمټِِمْثٻمِِف, ٩َمَقَوٶَمُف َٔم٥ْمَ َيَدْيِف,  . ٩َمَر٩َمٶَمپَمڅم, ٩َمَجڅمءَ "٩َمڃمڀِم  ِٰم

 "٪َمڅمَل: َصَد٪َمڇٌم ٣َمٻَمٿْمَؽ َو٣َمَٛم َأْصَحڅمٔمَِؽ. ٪َمڅمَل:  "َٰمڅم َهَذا َيڅم َٟمٻْماَمُن؟  "٪َمڅمَل: 

َد٪َمڇَم  َٓ ڀَمځْم٫ُمُؾ ا٬مٲم  څم  ـَ ا٬ْمٷَمِد ٔمټِِمْثٻمِِف, ٩َمَقَوٶَمُف َٔم٥ْمَ "اْر٩َمٶْمپَمڅم: ٩َمڃمڀِم   . ٩َمَر٩َمٶَمپَمڅم, ٩َمَجڅمَء ِٰم

ټِمٻُمُف ٩َمٹَمڅمَل:  ڇٌم ٬َمَؽ. ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل  "َٰمڅم َهَذا َيڅم َٟمٻْماَمُن؟  "َيَدْيِف َُيْ ٩َمٹَمڅمَل: َهِدي 

                                                           
 (.ٜٙٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٜٔٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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َْصَحڅمٔمِِف:  ِٕ َؿ  ٴُمقا  "َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ًُ څمَٕمِؿ ا٬م ِذي ٣َمَٛم "أْم . ٩َمٽمَٵَمَر إ٦َِم اخْلَ

ـَ ٔمِِف ٢َمپْمِر َرُٟمقِل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟم  َؿ ٩َمآَٰم شٻم 
 (ٔ)

. 

ٌُقٕمِفِ » قْلُ: څم٩مٶِِملُّ ا٬ْمٹَمْقَل ٔمِِف ٣َمَٛم ُٖم َؼ ا٬مٱم   ش.َو٣َمٻم 

إذا صح احلديډم ٩مپمق " ألٕ اإلَاّ ايؿافعٞ ضمح٘ اهلل تعاىل ٜكٍٛ:

 ."ٰمذهٌل

 إن صح احلديډم ٩مځمڀمڅم أ٪مقل ٔمف.ورٔمام ل يثٌڈم احلديډم ٣مٽمده ٩مٿمٹمقل: 

ٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف هق ٪مقل ا٬م ٚٚج٘ عسّ ايكٍٛ بجبٛت٘ صطاح١:

 ش.و٠مٴمر ٰمڅم٬مف»وٟمٻمؿ ٩مٿمف: 

 ٩مٶمٛم ا٬متقٗمٿمف ا٬مًڅمٔمؼ ٰمٶمٽمڅم ٓ ٘مرج ّم ذ٬مؽ.

 إٰمڅم أڀمف ٰمٽمًقخ. األٍٚ:

أو أن إٙمذ ٓ يٻمزم ٰمٽمف أن يٺمقن ڀمٲمػ اٚمڅمل, وإڀمام اٚمراد ٔمف ٗمزًءا  ايجاْٞ:

 ٰمـ اٚمڅمل, أو ٔمٶمٳًمڅم ٰمـ اٚمڅمل.

, و٬مٿمس هق ٣مٛم ا٬مٶمزيټمڇم أن إٙمذ يرٗمع إ٦م وآم أٰمر اٚمًٻمټم٥م ايجايح:

وا٬مٸمروٿمڇم وا٬مقٗمقب, وإڀمام يرٗمع إ٦م اٚمٲمٻمحڇم ا٬مذي يراهڅم وآم أٰمر 

 اٚمًٻمټم٥م.

********** 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ٜٜٕٕٚأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ٔ)

 . (ٜٙٔتعالى برقم )
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 ]بيان نصاب زكاة الذهب الفضة[ 

ـْ ) – 605 صٛم اهلل  -٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -٣َم٤ِم  َو٣َم

ْقُل  -ْرَهٍؿ إَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم ٬َمَؽ ِٰمڅمَئَتڅم دِ »٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  ڇُم  -َوَ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم احْلَ ًَ ٩َمٸِمٿمپَمڅم ََخْ

وَن ِديٽمَڅمًرا, َوَ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم  ٌء َ٘مت ك َيٺُمقَن ٬َمَؽ ٣ِم٧ْمُ َدَراِهَؿ, َو٬َمٿْمَس ٣َمٻَمٿْمَؽ َرْ

څمِب َذ٬مَِؽ, َو٬َمٿْمَس ِّم َٰمڅمٍل َز٫َمڅمٌة َ٘مت ك  ًَ ْقُل, ٩َمٸِمٿمپَمڅم ڀمٲِْمُػ ِديٽمَڅمٍر, ٩َماَم َزاَد ٩َمٌِِح احْلَ

ْقُل َُيُ  شقَل ٣َمٻَمٿْمِف احْلَ
 (ٔ)

, َو٪َمِد اْٙمُتٻمَِػ ِّم َر٩ْمٶِمفِ  ـٌ ًَ  (.. َرَواُه َأُٔمق َداُوَد, َوُهَق َ٘م

 ****************************** الشرح:

 بٝإ حسٜح ايباب: 
 احلديډم وٶمٿمػ, وا٬مراٗمح و٪مٸمف.

 (: 2/382قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايتدًٝص )
ـُ َ٘م  ـِ َوټْمَرَة َو٪َمڅمَل أْم ـْ ٣َمڅمِصِؿ ْٔم ـْ ٣َم٤ِم  َٰمْر٩ُمقٌع َو٣َم څمِرِث ٣َم ـْ احْلَ ْزٍم: ُهَق ٣َم

ـْ ٣َم٤ِم  َٰمْق٪ُمقٌف.   ٣َم

                                                           
(, كإف كاف الدارقطني أعلو بالوقف, فلقد صححو البخارم. كقاؿ اإلماـ ٖٚ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٔ)

(: فالمحفوظ عن أبي إسحاؽ ٗٓٗٔاأللباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ برقم )
( , كأشار إليو ٚٛٚعن عاصم عن علي موقوؼ, كىو الذم رجحو جمع, ذكرتهم في "اإلركاء " )

لمصنف فيما يأتي, كذلك ما كنت جنحت إليو في "اإلركاء ". لكني لما تأملت في قوؿ الحافظ: ا
" ... كاألثار تعضده "؛ كجدتو كذلك, ال سيما كقد طبع بعد ذلك كتاب "المصنف " لعبد الرزاؽ 

( من ٜٗٚٙبعد أف ساقو ) -بن ىماـ اإلماـ الحافظ, فرأيتو ساؽ للحديث طريقان أخرل؛ فإنو
(: عن ابن ٜ٘ٚٙقاؿ عقبو ) -معمر عن أبي إسحاؽ عن عاصم عن علي ... موقوفان بطولو طريق

 عيينة قاؿ: فذكره... ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: فيهذه الطريق المرفوعة صح الحديث, كالحمد هلل.
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ـْ ٣َمڅمِصٍؿ َٰمْق٪ُمق٩ًمڅم.  ـْ َأِب إِْٟمَحڅمَق ٣َم ٌَڇُم َوُٟمٸْمٿَمڅمُن َوَٰمٶْمټَمٌر ٣َم  ٫َمَذا َرَواُه ٠ُمٶْم

ـْ ٣َمڅمِصٍؿ.   ىػا٪َمڅمَل: َو٫َمَذا ٫ُمؾُّ ٖمٹَِمڇٍم َرَواُه ٣َم
 سؾْع عل٘ قادح٘: ّللن

  (:2/383يف ايتًدٝص )ضمح٘ اهلل تعاىل قاٍ اذتافغ 
:ْ٘ ِٓٔبٝ َٖمٽمَڅم ُٟمٻَمٿْماَمُن  َت ُف ٪َمڅمَل َ٘مد  ـْ َأِب َداُود َٰمٶْمٻُمقٌل ٩َمڃمڀِم  ِديډُم ا٬م ِذي َأْوَرْدڀَمڅمُه ِٰم احْلَ

ـْ أَ  ك آَٙمَر ٣َم ـُ َ٘مڅمِزٍم َوَٟمټم  ـُ داود اٚمٮمي ٖمٽمڅم ٔمـ َوْهچٌم َٖمٽمَڅم َٗمِريُر ْٔم ِب إِْٟمَحڅمَق ْٔم

 . ـْ ٣َم٤ِم  څمِرُث ٣َم ـِ َوټْمَرَة َواحْلَ ـْ ٣َمڅمِصِؿ ْٔم  ٣َم

ڇٍم َٙمٸِمٿم ڇٍم ٩مٿِمِف:  اِق ٣َمَٛم ٣ِمٻم  ـُ اٚمَْق  ٌ َف أْم ـْ َوڀَم ټَمٶْمُف ِٰم ًْ ـَ َ٘مڅمِزٍم َلْ َي َوِهَل َأن  َٗمِريَر ْٔم

ـِ َوْهچٍم َٟمْحٽمُقنٌ  څمُظ َأْصَحڅمِب أْم , َوَ٘مْرَٰمٻَمڇُم, َأِب إِْٟمَحڅمَق, ٩َمٹَمْد َرَواُه ُ٘مٸم 

ـِ َ٘مڅمِزٍم  ـْ َٗمِريِر ْٔم ـِ َوْهچٍم ٣َم ـْ أْم ُهْؿ, ٣َم , َو٨َمْٜمُ ـُ ڀَمٮْمٍ َوُيقڀُمُس, َؤَمْحُر ْٔم

ـْ َأِب إِْٟمَحڅمَق ٩َمَذ٫َمَرُه.  ـِ ٣ُماَمَرَة ٣َم ـِ ْٔم ًَ ـْ احْلَ ٌْپَمڅمَن ٣َم ـُ ڀَم څمِرُث ْٔم  َواحْلَ

اِق:  ـُ اٚمَْق  ټْمُؾ ٩مٿِمِف ٣َمَٛم ُٟمٻَمٿْماَمنَ ٪َمڅمَل أْم ُف َوَهَؿ ِّم إْٟمٹَمڅمِط  احْلَ ٠َمٿْمِخ َأِب َداُود ٩َمڃمڀِم 

 ىػاَرُٗمٍؾ. 
٫مذاب, أو ٰمٞموك, ٩مڅمحلديډم ٠مديد ا٬مٳمٶمػ. أ٩مڅمده  ٚاذتػٔ بٔ عُاض٠:

 اٚمحٹمؼ.

وا٬مٶمټمؾ ٣مٻمٿمف ٣مٽمد أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, أڀمف ٓ ز٫مڅمة ّم ا٬مٸمٳمڇم إٓ إذا ٔمٻمٷمڈم 

 ا٬مٽمٲمڅمب, وڀمٲمڅمبڅم ٪مد ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف.
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 بٔاٌ ىصاب الؿط٘: 

 ٳمڇم هق َخس أواق. ڀمٲمڅمب ا٬مٸم

 ٜٚػين عٔ حسٜح ايباب َا ثبت يف ايصخٝخني: 
٪َمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف ٰمـ ٘مديډم َأَب َٟمٶِمٿمٍد َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, َيٹُمقُل: 

٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َأَواٍق َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َذْوٍد َصَد٪َمڇٌم, »َوَٟمٻم َؿ: 

ش٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َأْوُٟمٍؼ َصَد٪َمڇمٌ وَ 
 (ٔ)

. 

 أرٔمٶمقن درمًهڅم. ٚاألٚق١ٝ:

 ٰمڅمئتل درهؿ. فارتُؼ األٚام:

ًٌڅم.595ٰمڅم يًڅموي )  ٖٚٞ بادتطاَات:  ( ٗمراًٰمڅم ٕمٹمري

٩مپمذا هق ڀمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم ا٬مثڅمٔمڈم ّم ا٬مٲمحٿمح٥م ّم احلديډم ا٬مٲمحٿمح 

 .ٛ ايؿطط األٍٖٚٚصا ٖا٬مٮميح ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, 

 أن ُيقل ٣مٻمٿمف احلقل. ٚايؿطط ايجاْٞ:

 بٝإ َكساض ظنا٠ ايفط١: 
وخيرج ٰمٽمپمڅم رٔمع ا٬مٶم٧م, ٫مام ٖمٌڈم ذ٬مؽ ّم ٘مديډم أڀمس ٔمـ ٰمڅم٬مؽ ريض 

 ا٬مًڅمٔمؼ ٰمٶمٽمڅم. ا٬مٌخڅمرياهلل ٣مٽمف ّم صحٿمح 

ڇِم ُرْٔمُع ا٬مٶُم٧ْمِ »٩مٹمد ٪مڅمل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ:  ٪م  شَوِّم ا٬مرِّ
 (ٕ)

. 

                                                           
 (.ٜٜٚ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )٘ٓٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٗ٘ٗٔبخارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ ال (ٕ)
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 َخًڇم دراهؿ ز٫مڅمهتڅم. املا٥يت زضِٖ َٔ ايفط١: ففٞ

٩مٿمٺمقن ا٬مٽمڅمٕمڊم هق ا٬مز٫مڅمة, وهق َخًڇم  تكػِ املا٥تني ع٢ً أضبعني:

 دراهؿ.

ْقُل  -إَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم ٬َمَؽ ِٰمڅمَئَتڅم ِدْرَهٍؿ » قْلُ: ڇُم  -َوَ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم احْلَ ًَ ٩َمٸِمٿمپَمڅم ََخْ

 ش. َدَراِهؿَ 

 ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ.

ءٌ َو٬َمٿْمَس ٣َمٻمَ » قْلُ:  ش.ٿْمَؽ َرْ

 أي ّم ا٬مذهچم ٬مٿمس ٣مٻمٿمف ٩مٿمف رء إذا ل يٌٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب.

وَن ِديٽمَڅمًرا» قْلُ:  ش.َ٘مت ك َيٺُمقَن ٬َمَؽ ٣ِم٧ْمُ

 أي أن ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم يٌدأ ٰمـ ٣م٧ميـ ديٽمڅمًرا ٩مٲمڅم٣مًدا.

أو ٩مٿمام يٹمقم ٰمٹمڅمٰمف ٰمـ إٰمقال ا٬مقر٪مٿمڇم وهذا ّم ٘مؼ ٰمـ يرى أن ڀمٲمڅمب 

ذهچم, وإٓ ٩مٹمد ٕمٹمدم ٬مٽمڅم أن إصح إٰمقال ا٬مٽمٹمديڇم ٕمٹمقم ٣مٛم ڀمٲمڅمب ا٬م

٣مٽمدڀمڅم ّم هذه اٚمًځم٬مڇم, أن ا٬مٽمٲمڅمب يٺمقن ٣مٛم ا٬مٸمٳمڇم: ٕڀمف هق إ٘مض حلؼ 

 ا٬مٸمٹمٜم واٚمًٺم٥م.

 بٔاٌ ىصاب الرٍب: 

 هق ٣م٧ميـ ديٽمڅمًرا. يف ٖصا اذتسٜح إٔ ْصاب ايصٖب:

 أرٔمٶمڇم ٗمراٰمڅمت ورٔمع. ٚايسٜٓاض ٜػاٟٚ بادتطاَات:
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يًڅموي َخًڇم وٖمامڀم٥م ٗمراًٰمڅم ٰمـ ٰمڅم  فٝهٕٛ ْصاب ايصٖب بادتطاَات:

 ا٬مذهچم.

 يٺمقن ا٬مٽمڅمٕمڊم هق َخًڇم وٖمامڀم٥م. ألٕ ضطب ايعؿطٜٔ بأضبع١ ٚضبع:

وهذا ٣مٛم ٕمٹمدير ا٬مٶمالٰمڇم ا٬مٶمثٿمټم٥م رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م, وهق إ٪مرب وإ٘مقط 

 ّم هذه اٚمًځم٬مڇم.

وأٰمڅم ٣مٛم ٘مًڅمب ا٬مٻمجٽمڇم ا٬مدائټمڇم ٔمرئڅمٟمڇم اإلٰمڅمم أمـ ٔمڅمز رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٩مٹمد 

 ٬مؽ: ٔمقا٘مد وٕمًٶم٥م ٗمراًٰمڅم.٪مدروا ذ

 وإ٪مؾ هق إ٘مقط ّم هذه اٚمًځم٬مڇم.

 بٔاٌ ضبب االختالف يف التكدٓس: 

وٟمٌچم ا٬مزيڅمدة ّم ٕمٹمدير ڀمٲمڅمب ا٬مذهچم, هق ا٬مٽمٵمر ّم ٔمٶمض ٣مٿمڅمرات 

 ا٬مذهچم.

 ٕن ا٬مذهچم ٫مٻمام زاد ٩مٿمف ا٬مٸمٻمز ٬مٺمام ڀمٹمص ٣مٿمڅمره.

 ٣مٿمڅمر أرٔمٶمڇم و٣م٧ميـ.  فأصف٢ ايصٖب:

 يـ.٣مٿمڅمر وا٘مد و٣م٧م ثِ بعس شيو:

 ٣مٿمڅمر ٖمامڀمٿمڇم ٣م٧م. ثِ بعس شيو:

ْقُل » قْلُ:  ش.َوَ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم احْلَ

 هق ٟمٽمڇًم, أو ٣مڅمًٰمڅم. اذتٍٛ:

 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان نصاب زكاة الذهب الفضة[  

 

[181] 
 

  

 ش. ٩َمٸِمٿمپَمڅم ڀمٲِْمُػ ِديٽمَڅمرٍ » قْلُ:

 رٔمع ا٬مٶم٧م. ٖصا ٖٛ َكساض ظنا٠ ايصٖب:

 ٩مٶم٧م ا٬مٶم٧ميـ ديٽمڅمريـ, ورٔمع ا٬مديٽمڅمريـ هق ڀمٲمػ ديٽمڅمر.

 ا٬مٽمڅمٕمڊم هق: ڀمٲمػ ديٽمڅمر.وإذا ٪مًټمڈم ا٬مٶم٧ميـ ٣مٛم أرٔمٶم٥م, ٩مٿمٺمقن 

څمِب َذ٬مَِؽ » قْلُ: ًَ  ش.٩َماَم َزاَد ٩َمٌِِح

أي ٬مف ٫مڅمن ٬مف َخًڇم و٣م٧ميـ ديٽمڅمًرا, ٩مٿمٺمقن ز٫مڅمهتڅم هق ڀمڅمٕمڊم ٪مًټمتپمڅم ٣مٛم 

 أرٔمٶم٥م.

(, يٶمٽمل أ٫مثر ٰمـ ڀمٲمػ ديٽمڅمر ٔمٹمٻمٿمؾ 0.675هق ) فٝهٕٛ ايٓاتج ٖٓا:

 ٰمٹمڅمٔمؾ زيڅمدة اخلټمًڇم ا٬مدڀمڅمڀمٜم.

ْقُل  َو٬َمٿْمَس ِّم َٰمڅمٍل َز٫َمڅمةٌ » قْلُ:  ش. َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احْلَ

ٕن ٰمـ ذط وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم اٚمڅمل هق ٘مقٓن احلقل ٔمٶمد ٔمٻمقغ 

 ا٬مٽمٲمڅمب ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف.

 بٔاٌ أىُ لٔظ يف مال شناٗ حتٙ حيْل علُٔ اذتْل: 

 وهذا هق ا٬مذي ٣مٻمٿمف ْجڅمهٜم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 ٌٖٚ ٖصا ع٢ً إطالق٘؟
  .٬مٿمس ٣مٛم إ١مال٪مف
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إ١مال٪مف ّم اٚمڅمل اٚمًتٸمڅمد, أٰمڅم اٚمڅمل ا٬مذي هق داٙمؾ ّم ٣مروض وإڀمام هق ٣مٛم 

ا٬متجڅمرة, أو اٚمڅمل ا٬مذي يٺمقن زائًدا ٣مٛم أڀمٲمٌڇم بٿمټمڇم إڀمٶمڅمم, ٩مڃمڀمف ُيرٗمع إ٦م 

 أصٻمف, وخيرج ٣مٻمٿمف ز٫مڅمة.

********** 
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 ]بيان زكاة المال المستفاد[

ِٰمِذيِّ ) – 606 ْ ـِ ٣ُمټَمَر:  ;َو٬مٻِمٞمِّ ـِ أْم ـِ اْٟم »٣َم , ٩َماَل َز٫َمڅمَة ٣َمٻَمٿْمِف َ٘مت ك َٰم ًٓ َتٸَمڅمَد َٰمڅم

ْقُل  شَُيُقَل احْلَ
 (ٔ)

اِٗمُح َو٪ْمٸُمفُ   (.. َوا٬مر 

 ****************************** الشرح:

 بٔاٌ حال حدٓح ابً عنس زضٕ اهلل عيَنا: 

 هذا احلديډم أٙمرٗمف اإلٰمڅمم ٰمڅم٬مؽ رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٰمق٪مق٩ًمڅم. 

, وٰمق٪مق٩ًمڅم, واٚمر٩مقع وٶمٿمػ ٩مٿمف       وأٙمرٗمف اإلٰمڅمم ا٬مٞمٰمذي ٰمر٩مق٣ًمڅم

 ٣مٌد ا٬مرَحـ ٔمـ زيد ٔمـ أٟمٻمؿ وٶمٿمػ.

ٓ ز٫مڅمة ّم ٰمڅمل ٘متك ُيقل »و٪مد ٗمڅمء ٣مڅمئٱمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمڅم ٰمر٩مق٣ًمڅم: 

 ش.٣مٻمٿمپمڅم احلقل

 و٩مٿمف احلڅمرٖمڇم ٔمـ ُمټمد وٶمٿمػ أٙمرٗمف أمـ ٰمڅمٗمف.

 ٣مـ ا٬مٹمڅمٟمؿ ٔمـ ُمټمد: أن أٔمڅموأٙمرج اإلٰمڅمم ٰمڅم٬مؽ رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ّم اٚمق١مځم: 

 ش.ٔمٺمر ريض اهلل ٣مٽمف ل يځمٙمذ ٰمـ ٰمڅمل ز٫مڅمة, ٘متك ُيقل ٣مٻمٿمف احلقل

 وهذا ٰمٽمٹمٴمع.

                                                           
( مرفوعا كموقوفا, كصحح الموقوؼ. قلت: المرفوع صحيح ٕٙ - ٕ٘/ ٖأخرجو ركاه الترمذم ) (ٔ)

 ( أحدىا. كالموقوؼ في حكم ٙٓٙبما لو من شواىد, حديث علي رضي اهلل عنو الماضي )
 (, كقاؿ فيو:ٚٛٚم )المرفوع. كاهلل أعلم. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برق

ثم كجدت للحديث طريقا أخرل بسند صحيح عن على رضى اهلل عنو خرجتو في " صحيح أبى 
 ( فصح الحديث كالحمد هلل.ٖٓٗٔداكد " )
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ًٓ » قْلُ: ـِ اْٟمَتٸَمڅمَد َٰمڅم  ش.َٰم

 بٔاٌ املساد مً املال املطتؿاد: 

هق اٚمڅمل ا٬مذي ٘مٲمؾ ٬مٻمرٗمؾ ّم أٖمٽمڅمء احلقل, ٰمـ هٌڇم, أو ٰمـ ٰمٜماث, أو 

 ڀمحق ذ٬مؽ.

 وٓ يٺمقن ٰمـ ڀمتڅمئڊم اٚمڅمل إول.

 ( األععُٞ: 871و ضمح٘ اهلل يف املٛطأ بطقِ )قاٍ اإلَاّ َاي
٫َمڅمُة. َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف  ُف َٓ جَتِچُم ٣َمَٛم َواِرٍث, ِّم َٰمڅمٍل َوِرَٖمُف, ا٬مز  ٽمْڇُم ٣ِمٽمَْدڀَمڅم َأڀم  ًُّ ا٬م

ْقُل.   ىػااحْلَ
 (:632قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ عٓس حسٜح ضقِ )

ـْ ٨َمْٜمِ َوا٘مِ  َؿ: َو٪َمْد ُرِوَي ٣َم ـْ َأْصَحڅمِب ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َٓ »ٍد ِٰم َأْن 

َتٸَمڅمِد َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احَلْقُل  ًْ  ش. َز٫َمڅمَة ِّم اٚمَڅمِل اٚمُ

, َوَأَْحَُد, َوإِْٟمَحڅمُق.  څم٩مٶِِملُّ ـُ َأڀَمٍس, َوا٬مٱم   َؤمِِف َيٹُمقُل َٰمڅم٬مُِؽ ْٔم

٫َمڅمُة, إِ و٪َمڅمَل َٔمٶْمُض َأْهِؾ ا٬مٶِمٻْمِؿ:  ٫َمڅمُة ٩َمٸِمٿمِف ا٬مز  َذا ٫َمڅمَن ٣ِمٽمَْدُه َٰمڅمٌل جَتِچُم ٩مٿِمِف ا٬مز 

َتٸَمڅمِد  ًْ ـْ ٣ِمٽمَْدُه ِٟمَقى اٚمڅَْمِل اٚمُْ ٫َمڅمُة  -َوإِْن َلْ َيٺُم َلْ جَيچِْم ٣َمٻَمٿْمِف ِّم  -َٰمڅمٌل جَتِچُم ٩مٿِمِف ا٬مز 

َتٸَمڅمِد َز٫َمڅمٌة َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احَلْقُل, ٩َمڃمِنْ  ًْ ٌَْؾ َأْن َُيُقَل  اٚمَڅمِل اٚمُ ًٓ ٪َم اْٟمَتٸَمڅمَد َٰمڅم

٫َمڅمُة, َؤمِِف  ٌَڈْم ٩مٿِمِف ا٬مز  َتٸَمڅمَد َٰمَع َٰمڅم٬مِِف ا٬م ِذي َوَٗم ًْ ُف ُيَز٫مِّل اٚمَڅمَل اٚمُ ٣َمٻَمٿْمِف احَلْقُل, ٩َمڃمڀِم 

, َوَأْهُؾ ا٬مٺُمق٩َمڇِم.   ىػاَيٹُمقُل ُٟمٸْمٿَمڅمُن ا٬مث ْقِريُّ
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 (: 525-1/524)قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ 
ـِ ٣ُمټَمَر  ـْ أْم ِٰمِذيِّ ٣َم ْ ًٓ ٩َماَل َز٫َمڅمَة ٣َمٻَمٿْمِف َ٘مت  »٬مٻِمٞمِّ ـْ اْٟمَتٸَمڅمَد َٰمڅم ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف َٰم

ْقُل  َح شاحْلَ َٓ ُٰمَنِّ ٩ْمِع إْذ  ٓ  َأن  ٬َمُف ُ٘مٺْمَؿ ا٬مر  اِٗمُح َو٪ْمٸُمُف, إ . َرَواُه َٰمْر٩ُمق٣ًمڅم, َوا٬مر 

 ٬ماِِلْٗمتپَِمڅمِد ٩مٿِمِف. 

څم. َوُٕمڂَميِّ  مِهَ َْرَٔمٶَمڇِم َو٨َمْٜمِ ْٕ ٻَمٸَمڅمِء ا ـْ اخْلُ  ُدُه آَٖمڅمٌر َصِحٿمَحڇٌم ٣َم

ٌَڅمَدَرُة ٔمڃِمِْٙمَراِٗمپِماَم.  ٌَٷِمل اٚمُْ ْقُل ٩َمٿَمٽمْ  ٩َمڃمَِذا َ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمِف احْلَ

ـْ َ٘مِديډِم ٣َمڅمئِٱَمڇَم َٰمْر٩ُمق٣ًمڅم:  ٌَُخڅمِريُّ ِّم ا٬مت څمِريِخ ِٰم څم٩مٶِِملُّ َوا٬ْم َٰمڅم »٩َمٹَمْد َأْٙمَرَج ا٬مٱم 

ٓ  َأْهٻَمٺَمْتفُ َٙمڅم ًٓ ٪َمطُّ إ َد٪َمڇُم َٰمڅم  ش. ٬َمٴَمڈْم ا٬مٲم 

ټَمٿْمِديُّ َوَزاَد:  َيٺُمقُن ٪َمْد َوَٗمچَم ٣َمٻَمٿْمؽ ِّم َٰمڅم٬مِؽ َصَد٪َمڇٌم ٩َماَل »َوَأْٙمَرَٗمُف احْلُ

اَلَل  َراُم احْلَ ِرُٗمپَمڅم ٩َمٿُمپْمٻمُِؽ احْلَ  ش. َُتْ

ـُ َٕمٿْمټِمٿم ڇَم ِّم اٚمُْٽمَْتٹَمك: ٪َمْد اْ٘مَتڊم  ٔمِِف ٰمَ  .٪َمڅمَل أْم ٫َمڅمِة ٔمڅِم٬ْمٶَم٥ْمِ َؼ ا٬مز   ىػا ـْ َيْرِوي َٕمٶَمٻمُّ
 ّلييعس إىل ٍرِ املطأل٘ مبيعْزًٓ: 

ٓم ٰمڅمل ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل,  إشا جا٤ى ضجٌ ٚقاٍ يو:

 وٰمٹمدار ٫مذا و٫مذا.

 وٓم ٰمڅمل ٘مٲمٻمتف ٙمالل ا٬مٶمالم, وٰمٹمداره ٫مذا و٫مذا.

 ٩مپمؾ أودي ز٫مڅمة اْلټمٿمع, أم ز٫مڅمة ٰمڅم ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل؟

 ڀمٽمٵمر إ٦م ٘مڅم٬مف. ٕٛ ايفت٣ٛ يف َجٌ ٖصٙ اذتاٍ:فته
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إن ٫مڅمن ٰمڅم٬مف ا٬مذي ٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة ٰمڅمل جتڅمرة, وهق ٰمڅم يًټمك ٔمٶمروض ا٬متجڅمرة, 

 ٩مڃمڀمف يٳمٿمػ ٰمڅم٬مف إول إ٦م ٰمڅم٬مف أٙمر, وأٙمرج ا٬مز٫مڅمة ٣مٽمپمؿ ْجٿمٶًمڅم.

وإن إذا ٫مڅمن ٰمڅمل ٰمًتٸمڅمد ٩مٹمط, ٫مرٗمؾ يٶمټمؾ ٔمٿمده, ٩مٲمڅمر ٣مٽمده ٰمـ اٚمڅمل 

 و٪مد ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل. ٰمٹمدار ٣م٧مة أ٬مػ ٟمٶمقدي,

 و٣مٽمده ٖمالٖمڇم أ٬مػ ٟمٶمقدي ل ُيؾ ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.

٩مپمٽمڅم ٓ جيچم ٣مٻمٿمف ا٬مز٫مڅمة إٓ ّم اٚمڅمل ا٬مذي ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل, وهق ا٬مٶم٧مة 

 أ٬مػ ٟمٶمقدي.

 أٰمڅم ا٬مثالٖمڇم أ٬مػ ٟمٶمقدي ٩مال ز٫مڅمة جتچم ٣مٻمٿمف ٩مٿمپمڅم.

ٕن ٰمڅمل ا٬متجڅمرة ٰمڅمل يٽمټمق, ٩مٻمپمذا جيچم ٣مٻمٿمف أن خيرج ز٫مڅمة ٰمڅم٬مف ٫مٻمف, 

 ول وأٙمر.إ

أٰمڅم ا٬مذي يٶمټمؾ ٔمٿمده, ٩مام٬مف ٓ يزيد إٓ ٔمٶمټمٻمف هق ڀمٸمًف, و٬مٿمس ٩مٿمپمڅم ڀمامء ٰمـ 

 أصٻمف.

 و٫مذ٬مؽ رٗمؾ ٣مٽمد ٖمالٖم٥م ٰمـ اإلٔمؾ, و٪مد ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.

 و٣مٽمده َخس ٰمـ اإلٔمؾ ل ُيؾ ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.

٩مپمٽمڅم يڂمدي ز٫مڅمة َخًڇم وٖمالٖم٥م ٰمـ اإلٔمؾ, ٕن أٙمر يٳمڅمف إ٦م ٰمڅم ٕمٹمدم, 

 يٽمټمق ّم ٰمثؾ هذه احلڅم٬مڇم.وٕن ٰمڅم٬مف 

 ٬مٺمـ رٗمؾ ُيٞمف ٔمٿمده يٶمټمؾ, و٬مٿمس ٬مف جتڅمرة يٽمټمق ٩مٿمپمڅم ٰمڅم٬مف.
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 ٰمٶمف ٣م٧مة أ٬مػ ٟمٶمقدي و٪مد ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.

وٰمٶمف ٖمالٖمڇم ٣م٧م أ٬مػ ٟمٶمقدي ل ُيؾ ٣مٻمٿمپمڅم احلقل, ٫مًٌف ٰمـ ٣مټمٻمف ٔمٶمد 

 َخًڇم أ٠مپمر.

٩مپمٽمڅم يز٫مل ٣مـ ٰمڅم٬مف إول ٩مٹمط, وهق ا٬مذي ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل, يز٫مل ٣مـ 

 ة أ٬مػ ٟمٶمقدي.٣م٧م

أٰمڅم اٚمڅمل أٙمر ٩مپمق ٖمالٖمڇم أ٬مػ ٟمٶمقدي, ل ُيؾ ٣مٻمٿمف احلقل, ٩مال جيچم 

 ٣مٻمٿمف ٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة.

إن ٠مڅمء ٪مدم ز٫مڅمة ٰمڅم٬مف ٫مٻمف, وإن ٠مڅمء أٙمرج ا٬مز٫مڅمة ٣مـ ٰمڅم٬مف  ٖٚٛ بارتٝاض:

 ا٬مذي ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل.

وأٙمرج اٚمڅمل ا٬مذي ل ُيؾ ٣مٻمٿمف احلقل ٘متك ُيقل ٣مٻمٿمف احلقل, ٖمؿ خيرج 

 ذ٬مؽ. ز٫مڅمٕمف ٔمٶمد

ْقُل » قْلُ:  ش. ٩َماَل َز٫َمڅمَة ٣َمٻَمٿْمِف َ٘مت ك َُيُقَل احْلَ

 ٩مپمذا ّم ٨مٜم ٣مروض ا٬متجڅمرة.

أٰمڅم إذا ٫مڅمن ٰمـ ا٬مٶمروض اٚمٶمدة ٬مٻمتجڅمرة ٩مڃمڀمف خيرج ا٬مز٫مڅمة ٣مـ ٰمڅم٬مف ٫مٻمف, 

 ا٬مذي ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل, وا٬مذي ل ُيؾ ٣مٻمٿمف احلقل: ٕڀمف ٰمڅمل يٽمټمق ٔمڅم٬متجڅمرة.

********** 
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 ل من اإلبل, ومن البقر[]بيان زكاة العوام

ـْ ) – 607 ٌَٹَمِر ا٬ْمٶَمَقاِٰمِؾ »٪َمڅمَل:  -ريض اهلل ٣مٽمف  - ٣َم٤ِم  َو٣َم ٬َمٿْمَس ِّم ا٬ْم

شَصَد٪َمڇمٌ 
 (ٔ)

اِٗمُح َو٪ْمٸُمُف َأْيٳًمڅم , َوا٬مر  اَر٪ُمٴْمٽمِلُّ  (.. َرَواُه َأُٔمق َداُوَد, َوا٬مد 

 ****************************** الشرح:

ٌَ » قْلُ:  ش. ٹَمِر ا٬ْمٶَمَقاِٰمِؾ َصَد٪َمڇمٌ ٬َمٿْمَس ِّم ا٬ْم

 حهه شناٗ العْامل مً اإلبل, ّمً البكس: 

 (: 3/184قاٍ اإلَاّ ابٔ عبس ايرب ضمح٘ اهلل تعاىل يف االغتصناض )
َٓ ِّم  ٔمِِؾ, َو َٓ َز٫َمڅمَة ِّم اإْلِ ِديډِم,  َْٰمٲَمڅمِر, َوَأْهُؾ احْلَ ْٕ َو٪َمڅمَل َٟمڅمئُِر ٩ُمٹَمپَمڅمِء ا

ٌَٹَمِر ا٬ْمٶَمَقاِٰمِؾ, وَ  اَم ِهَل َٟمڅمئټَِمڇٌم ا٬ْم ڈْم ٔمټُِمپْمٻَمڇٍم, َوإڀِم  ًَ ـَ اٚمَْڅم٠ِمٿَمڇِم ا٬م تِل ٬َمٿْم ٍء ِٰم َٓ ِّم َرْ

 َرا٣ِمٿَمڇٌم.

َحڅمَٔمڇِم  ـَ ا٬مٲم  , َوَٗمڅمٔمٍِر, َو١َمڅمئٸَِمڇٍم ِٰم ـْ ٣َم٤ِم  ريض اهلل -َوُيْرَوى َهَذا ا٬ْمٹَمْقُل ٣َم

ْؿ ِٰمٽمْپُمْؿ. -٣مٽمپمؿ َٓ ُِمَڅم٬مَِػ َِلُ  , 

                                                           
كصححو ابن « صدقة»بدؿ « شيء»( بلفظ: ٖٓٔ/ ٕ(, كالدارقطني )ٕٚ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٔ)

و الحافظ ىنا لعلي, فهو البن عباس, كلم يخرجو حباف كابن القطاف مرفوعا. كأما اللفظ الذم نسب
قاؿ ( ما كقع لو ىنا. ٚ٘ٔ/ ٕ« )التلخيص»أبو داكد, كىذا من أكىامو رحمو اهلل, كلم يقع لو في 

كىذا إسناد حسن من  (:ٗٓٗٔاإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ برقم )
سمعو منو, كحدث بو أبو  -كىو السبيعي -حاؽطريق عاصم بن ضمرة عن علي؛ إف كاف أبو إس

إسحاؽ قبل اختالطو؛ فإف زىيران سمع منو بعد االختالط... ثم قاؿ: لكني لما تأملت في قوؿ 
الحافظ: " ... كاألثار تعضده "؛ كجدتو كذلك, ال سيما كقد طبع بعد ذلك كتاب "المصنف " 

 يث طريقان أخرل.لعبد الرزاؽ بن ىماـ اإلماـ الحافظ, فرأيتو ساؽ للحد
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ِء, ٰمَ  َٓ ٌع َو٣َمَٛم ٪َمْقِل َهڂُم ًْ
ٔمِِؾ َٟمڅمئټَِمڇٌم َوَواِ٘مٌد ٣َمڅمِٰمٌؾ َوٕمِ ـَ اإْلِ ـْ ٬َمُف َأْرَٔمٶَمڇٌم ِٰم

ٌٌْش  وَن ٠َمڅمًة َرا٣ِمٿَمڇًم َو٫َم ٌع َو٣ِم٧ْمُ ًْ
ٌَٹَمِر َرا٣ِمٿَمڇٌم َوَواِ٘مَدٌة ٣َمڅمِٰمٻَمڇٌم َأْو ٕمِ ـَ ا٬ْم وَن ِٰم َو٣ِم٧ْمُ

 ىػاَٰمٶْمٻُمقٌف ِّم َداِرِه َلْ جَيچِْم ٣َمٻَمٿْمِف َز٫َمڅمٌة. 
ز٫مڅمة, وإڀمام ا٬مز٫مڅمة ّم ٫مڅمن ٟمڅمئاًم إذا ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, ٕڀمف ٬مٿمس ّم ا٬مٶمقاٰمؾ 

 و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل.

 و٩مٿمام إذا ٫مڅمن ٪مد ووع ٬مٻمتجڅمرة, ٣مٛم أڀمف ٰمـ ٣مروض ا٬متجڅمرة.

 ذنس ما ٓلتخل بالبكس العْامل: 

ويتحٻمؼ يڅم إٙمقة ٔمڅم٬مٌٹمر ا٬مٶمقاٰمؾ, ٟمٿمڅمرات إٗمرة, وا٬مٶمٹمڅمرات ا٬متل 

 ٬مٻمتځمٗمٜم.

 ٩مٻمٿمس ٩مٿمپمڅم ز٫مڅمة.

 اٚمڅمل اخلڅمرج ٰمٽمپمڅم, إذا ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف وإڀمام ٕمٺمقن ا٬مز٫مڅمة ّم

 احلقل.

********** 
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]الزكاة في مال اليتيم مع االتجار به حتى ال تأكله 

 الزكاة[

هِ ) – 608 ـْ َٗمدِّ ـْ َأٔمٿِمِف, ٣َم ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم, ٣َم ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم ـِ  ;َو٣َم ٌِْد اهلل ِ ْٔم ٣َم

ـْ »٪َمڅمَل:  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  - َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ  -ريض اهلل ٣مٽمپمام  -;٣َمټْمِروٍ  َٰم

َد٪َمڇمُ  ٫ْمُف َ٘مت ك َٕمځْم٫ُمٻَمُف ا٬مٲم  َٓ َيْٞمُ شَوِٓمَ َيتٿِماًم ٬َمُف َٰمڅمٌل, ٩َمٻْمٿَمت ِجْر ٬َمُف, َو
(ٔ)

. َرَواُه 

, َوإِْٟمٽمَڅمُدُه َوٶِمٿمٌػ  اَر٪ُمٴْمٽمِلُّ , َوا٬مد  ِٰمِذيُّ ْ  (.ا٬مٞمِّ

څم٩مِ ) – 609 ٶِملِّ َو٬َمُف ٠َمڅمِهٌد ُٰمْرَٟمٌؾ ٣ِمٽمَْد ا٬مٱم 
(ٕ)

.) 

 ****************************** الشرح:

 حهه شناٗ مال الٔتٔه:

 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم هذه اٚمًځم٬مڇم إ٦م أ٪مقال: 

                                                           
(. كضعفو اإلماـ ٓٔٔ - ٜٓٔ/ ٕ(, كضعفو, كالدارقطني )ٔٗٙأخرجو الترمذم )ضعيف.  (ٔ)

(, كقاؿ فيو: كقاؿ الترمذم: " في إسناده مقاؿ , ٛٛٚاأللباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
عن عمرك بو.  ألف المثنى بن الصباح يضعف في الحديث ". قلت: كقد تابعو محمد بن عبيد اهلل

( , كمحمد بن عبيد اهلل ىو العرزمي كىو متركؾ كما في " التقريب " ك" ٕٚٓأخرجو الدارقطني )
( كتابعو أيضا عبد اهلل بن على أبو أيوب األفريقي. أخرجو الجرجاني في " ٙٚٔالتلخيص " )ص 
كىو ( ككذا ابن عدل كما في " التلخيص " كقاؿ: " ٘٘ٗ,  ٕٚٔػ  ٕٙٔتاريخ جرجاف " )

 ضعيف ".
 -كىو مدلس-( من طريق ابن جريج ٗٔٙ/  ٕٕٗ/ ٔ« )المسند»ركاه الشافعي في ضعيف.  (ٕ)

ابتغوا في ماؿ اليتيم, أك في »عن يوسف بن ماىك؛ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, قاؿ: 
أقوؿ: كللحديث شاىد آخر, لكن في سنده  «. ماؿ اليتامى, ال تذىبها كال تستأصلها الزكاة

 ذاب, فيبقى الحديث على الضعف.ك
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 ٩مذهچم ْجڅمهٜم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أن ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ ز٫مڅمة. األٍٚ:

وذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, ٫مڅمٔمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام, و٨مٜمه ٰمـ  ايجاْٞ:

  ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ ز٫مڅمة.أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أڀمف ٬مٿمس ّم

 واٟمتدل أمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام, و٨مٜمه ٣مٛم هذا ا٬مٹمقل.

 مبا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
َيڅم َأِٰمَٜم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم, ٬َمٹَمْد ٣َمٻمټِْمڈَم َأن  ٰمـ ٘مديډم ٣َم٤ِم  َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٩َمٹَمڅمَل: 

ٌِلِّ َ٘مت ك »َؿ ٪َمڅمَل: َرُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم   ـِ ا٬مٲم  ـْ َٖماَلَٖمڇٍم, ٣َم ُر٩مَِع ا٬ْمٹَمٻَمُؿ ٣َم

أَ  ٶْمُتقِه َ٘مت ك َيْٝمَ
ـِ اٚمَ َتٿمٹِْمَظ, َو٣َم ًْ ـِ ا٬مٽم څمئِِؿ َ٘مت ك َي ٌْٻُمَغ, َو٣َم شَي

(ٔ)
. 

 و٪مڅم٬مقا: وهذا صٌل ٨مٜم ٰمٺمٻمػ.

وذهچم ٣مٌد اهلل ٔمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف إ٦م أن ُٕمڂمٙمر ا٬مز٫مڅمة ٘متك يٌٻمغ, 

 ٻمغ أٙمرٗمپمڅم.٩مڃمذا ٔم

هق ٪مقل ْجڅمهٜم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, وهق أڀمف ٣مٻمٿمف  ٚايصخٝذ يف ٖصٙ املػأي١:

 ز٫مڅمة ّم ٰمڅم٬مف.

 وخيرٗمپمڅم ٣مٽمف و٬مٿمف: ٕن ٘مؼ ٰمتٶمٻمؼ ٔمڅمٚمڅمل.

 

                                                           
(, كالنسائي ٗٗٔك ٔٓٔ - ٓٓٙ(, كأحمد )ٕٓٗٗ, ٜٖٛٗأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ٔ)

(, كقاؿ اإلماـ األلباني ٜ٘/ ٕ(, كالحاكم )ٕٗٔ(, كابن حباف )ٕٔٗٓ(, كابن ماجو )ٙ٘ٙ)
طالب , كأبى  (: صحيح. كقد كرد من حديث عائشة, كعلى بن أبىٜٕٚرحمو اهلل تعالى في )

 قتادة األنصارم رضي اهلل عنهم. 
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 نُا يف ايصخٝخني: 
:ٍَ َِٜط٠َ, ضضٞ اهلل عٓ٘ َقا َُٖط َ َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل  َٔ حسٜح َأٔبٞ  ٚمَ څم ُٕمُقّمِّ

َؿ  ـَ ا٬مٶَمَرِب, ٪َمڅمَل ٣ُمټَمُر ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـْ ٫َمٸَمَر ِٰم َػ َأُٔمق َٔمٺْمٍر َٔمٶْمَدُه, َو٫َمٸَمَر َٰم
َواْٟمُتْخٻمِ

َؿ:  َِب َٔمٺْمٍر: ٫َمٿْمَػ ُٕمٹَمڅمٕمُِؾ ا٬مٽم څمَس؟ َو٪َمْد ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ِٕ" 

ٓ  اهلل ُ ُأِٰمْرُت َأْن ُأ٪َمڅمٕمَِؾ ا٬مٽم څمَس َ٘مت ك َيٹُمق٬ُمقا: َٓ إ٬َِمَف إِ  ـْ ٪َمڅمَل: َٓ إ٬َِمَف إِ ٓ  اهلل ُ, ٩َمټَم

څمُٔمُف ٣َمَٛم اهلل ِ  ًَ ِف َوِ٘م ٓ  ٔمَِحٹمِّ ُف, إِ ًَ ـْ "٣َمٲَمَؿ ِٰمٽمِّل َٰمڅم٬َمُف َوڀَمٸْم ـ  َٰم ٪َُمڅمٕمٻَِم َٕ , ٩َمٹَمڅمَل: َواهلل ِ 

٫َمڅمِة,  اَلِة َوا٬مز  َق َٔم٥ْمَ ا٬مٲم  ٫َمڅمَة َ٘مؼُّ اٚمَڅمِل, ٩َمر  ًٓ ٫َمڅمڀُمقا  َواهلل ِ ٩َمڃمِن  ا٬مز  ٬َمْق َٰمٽمَٶُمقِن ٣ِمٹَمڅم

َؿ ٬َمٹَمڅمَٕمٻْمُتپُمْؿ ٣َمَٛم َٰمٽمْٶِمِف, ٩َمٹَمڅمَل ٣ُمټَمُر:  وڀَمُف إ٦َِم َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ُيڂَمدُّ

َح َصْدَر َأِب َٔمٺْمٍر ٬مٻِْمٹِمَتڅمِل, ٩َمٶَمَر٩ْمڈُم » ٓ  َأْن َرَأْيڈُم اهلل َ ٪َمْد َذَ ُف  ٩َمَقاهلل ِ َٰمڅم ُهَق إِ َأڀم 

شاحَلؼُّ 
(ٔ)

. 

 ش.٩مڃمن ا٬مز٫مڅمة ٘مؼ اٚمڅمل»٪مق٬مف:  ٚايؿاٖس َٓ٘:

 (: 641قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ عٓس حسٜح ضقِ )
ـْ َأْصَحڅمِب  ٌَڅمِب, ٩َمَرَأى ٨َمْٜمُ َواِ٘مٍد ِٰم َو٪َمْد اْٙمَتٻَمَػ َأْهُؾ ا٬مٶِمٻْمِؿ ِّم َهَذا ا٬م

, َو٣َمڅمئِٱَمڇُم,  ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿمِْف َوَٟمٻم ؿَ  ِّم َٰمڅمِل ا٬مٿَمتٿِمِؿ َز٫َمڅمًة ِٰمٽمْپُمْؿ: ٣ُمټَمُر, َو٣َم٤ِم 

ـُ ٣ُمټَمَر.   َوأْم

, َوَأَْحَُد, َوإِْٟمَحڅمُق.  څم٩مٶِِملُّ  َؤمِِف َيٹُمقُل َٰمڅم٬مٌِؽ, َوا٬مٱم 

                                                           
  (.ٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٗٛٚأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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ـْ َأْهِؾ ا٬مٶِمٻْمِؿ:   ٬َمٿْمَس ِّم َٰمڅمِل ا٬مٿَمتٿِمِؿ َز٫َمڅمٌة, َؤمِِف َيٹُمقُل ُٟمٸْمٿَمڅمنُ َو٪َمڅم٬َمڈْم ١َمڅمئٸَِمڇٌم ِٰم

ٌَڅمَرِك.  ـُ اٚمُ ٌُْد اهلل ِ ْٔم , َو٣َم  قاا٬مث ْقِريُّ
أن ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ ز٫مڅمة: ٕن ا٬مز٫مڅمة هل ٘مؼ  ٚايكٍٛ األٍٚ ٖٛ األصذ:

اٚمڅمل, وَّٕنڅم ٘مؼ ٬مٻمٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, وا٬مٹمقل ٔمٶمدم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم ٰمڅمل 

 ا٬مٲمٌل ا٬مٿمتٿمؿ, أو اٚمجٽمقن, أو ٨مٜممهڅم ٩مٿمف ٕمٳمٿمٿمع حلٹمقق ا٬مٸمٹمراء, واٚمًڅم٫م٥م.

 (: 1/525قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
٬َمڇٌم ٣َمَٛم ُوُٗمقِب ٔمٶمد أن ٕمٺمٻمؿ ٣مٛم إ٘مڅمديډم ّم ا٬مٌڅمب, ٪مڅمل:  َٓ ٩َمٸِمل ا٬ْمٺُمؾِّ َد

ٌِلِّ ٫َمڅمٚمُْٺَمٻم ِػ.  ٫َمڅمِة ِّم َٰمڅمِل ا٬مٲم   ا٬مز 

ټْمپُمقِر.  ْٙمَراُج, َوُهَق َرْأُي اْْلُ  َوجَيچُِم ٣َمَٛم َو٬مٿِمِِّف اإْلِ

ٌِلُّ َٔمٶْمَد َٕمٺْمٻمٿِمٸِمِف. َوُروِ  ُف خُيِْرُٗمُف ا٬مٲم  ٶُمقٍد َأڀم  ًْ ـِ َٰم ـْ أْم  َي ٣َم

ـْ َٰمڅم٬مِِف ٬مٶُِمټُمقِم  ُف َيٻْمَزُٰمُف إْٙمَراُج ا٬ْمٶُم٧ْمِ ِٰم ٌ څمٍس َوَْجَڅم٣َمڇٌم إ٦َم َأڀم  ـُ ٣َم َوَذَهچَم أْم

ِديډِم:  ِه, حِلَ َٓ ٨َمْٜمِ  ش. ُر٩مَِع ا٬ْمٹَمٻَمُؿ »َأِد٬م تِِف 

٬َمڇَم ٩مٿِمِف, َوَأن  ا٬ْمٶُمټُمقَم : -ف اهلل ٕمٶمڅم٦ما٬مٲمٽمٶمڅمن رَح -٪ُمٻْمڈم  َٓ َٓ َد ُف  َٓ خَيْٸَمك َأڀم  َو

ِه, ٫َمَحِديډِم:  ٪َمڇِم ُرُٔمُع ا٬ْمٶُم٧ْمِ »ِّم ا٬ْمٶُم٧ْمِ َأْيٳًمڅم َ٘مڅمِصٌؾ ِّم ٨َمْٜمِ  ىػاَوڀَمْحُقُه. ش, ِّم ا٬مرِّ
هِ » قْلُ: ـْ َٗمدِّ ـْ َأٔمٿِمِف, ٣َم ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم, ٣َم ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم ٌِْد ا ;َو٣َم ـِ ٣َمټْمِروٍ ٣َم  ش.هلل ِ ْٔم

 (: 641قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل حتت حسٜح )
ـِ ا٬مٶَمڅمِص, " ـِ ٣َمټْمِرو ْٔم ٌِْد اهلل ِ ْٔم ـِ ٣َم ِد ْٔم ـُ ُُمَټم  ـُ ٠ُمٶَمٿْمچٍم ُهَق أْم َو٣َمټْمُرو ْٔم

ـِ ٣َمټْمٍرو.  ٌِْد اهلل ِ ْٔم ِه ٣َم ـْ َٗمدِّ  َو٠ُمٶَمٿْمچٌم ٪َمْد َٟمټِمَع ِٰم
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ٿمَ  َؿ َُيْ ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم َو٪َمڅمَل: ُهَق ٣ِمٽمَْدڀَمڅم َو٪َمْد َٕمٺَمٻم  ـُ َٟمٶِمٿمٍد ِّم َ٘مِديډِم ٣َمټْمِرو ْٔم ك ْٔم

 َواٍه. 

ـِ  ٌِْد اهلل ِ ْٔم ِه ٣َم ـْ َصِحٿمٸَمڇِم َٗمدِّ ُث ِٰم ُف ُُيَدِّ ٌَِؾ َأڀم  ـْ ٪ِم ٸَمُف ِٰم اَم َوٶم  ٸَمُف, ٩َمڃمڀِم  ـْ َوٶم  َوَٰم

 ٣َمټْمٍرو. 

قَن ٔمِ  څم َأ٫ْمَثُر َأْهِؾ احَلِديډِم ٩َمٿَمْحَتجُّ ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم, َوُيْثٌُِتقڀَمُف َوَأٰم  َحِديډِم ٣َمټْمِرو ْٔم

څم  مُهَ  ىػا. "ِٰمٽمْپُمْؿ: َأَْحَُد, َوإِْٟمَحڅمُق َو٨َمْٜمُ
ـْ َوِٓمَ َيتٿِماًم ٬َمُف َٰمڅمٌل » قْلُ:  . شَٰم

 ٫مٸمڅم٬مڇم إيتڅمم, وٰمڅم ّم ذ٬مؽ ٰمـ ا٬مٸمٳمؾ ا٬مٶمٵمٿمؿ ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ. ؾُٔ:

 ايبداضٟ: نُا يف 
َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف  :پمام, ٪َمڅمَل ٰمـ ٘مديډم َٟمپْمٍؾ ٔمـ ٟمٶمد ريض اهلل ٣مٽم

َج ش َوَأڀَمڅم َو٫َمڅم٩مُِؾ ا٬مٿَمتٿِمِؿ ِّم اَْلٽم ڇِم َهٺَمَذا»َوَٟمٻم َؿ:  ٌ څمَٔمڇِم َوا٬مُقْٟمٴَمك, َو٩َمر   ً َوَأ٠َمڅمَر ٔمڅِم٬م

َٔمٿْمٽمَپُماَم ٠َمٿْمًئڅم
 (ٔ)

. 

 : ضمح٘ اهلل تعاىل َػًِصخٝذ اإلَاّ يف ملا 
٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف  اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة ريض

ٽم ڇمِ »َوَٟمٻم َؿ:  ِه, َأڀَمڅم َوُهَق ٫َمپَمڅمَٕم٥ْمِ ِّم اْْلَ َوَأ٠َمڅمَر َٰمڅم٬مٌِؽ ش ٫َمڅم٩مُِؾ ا٬ْمٿَمتٿِمِؿ ٬َمُف, َأْو ٬مٷَِمْٜمِ

ٌ څمَٔمڇِم َوا٬ْمُقْٟمٴَمك  ً ٔمڅِم٬م
 (ٕ)

. 

                                                           
 (.ٖٗٓ٘أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٖٜٕٛأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٕ)
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 ش.٩َمٻْمٿَمت ِجْر ٬َمفُ » قْلُ:

 ٟٓمتحٌڅمب. إٰمر هٽمڅم ٬مإلر٠مڅمد وا

 ٘مډم آو٬مٿمڅمء ٣مٛم إيتڅمم ٔمڅم٬متجڅمرة ّم ٰمڅمِلؿ. ّؾُٔ:

 بٔاٌ حهه الْلٕ إذا أتلـ مال الٔتٔه: 

 ا٬مقٓم يٳمټمـ اخلًڅمرة ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ ّم ٘مڅم٬مت٥م:  

ٔمحٿمډم أڀمف أ٫مؾ ٰمـ ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ أ٫مثر ِمڅم أٔمڅمح اهلل إذا ٕمٶمدى ّم ٰمڅم٬مف,  األٚىل:

 ٣مز وٗمؾ ٬مف. 

ډم أڀمف إٔمٻمٸمف ٣مٻمٿمف, أو دٙمؾ ّم ٰمٳمڅمرٔمڅمت ٨مٜم ٔمحٿمإذا ٩مرط ّم ٰمڅم٬مف,  ايجا١ْٝ:

 ٰمٳمټمقڀمڇم. 

٩مڃمذا ل يتٶمَد ا٬مقٓم, ول يٸمرط ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ, ٖمؿ ٪مدر اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم ٰمڅم٬مف 

ٔمڅمخلًڅمرة, أو ٔمڅمِلالك, أو ٔمڅم٬متٻمػ, ٩مپمٽمڅم ٓ يٳمټمـ ا٬مقٓم ٫مام ٪مڅمل ذ٬مؽ أهؾ 

 ا٬مٶمٻمؿ.

هاًل ٬مذ٬مؽ, وا٬مقٓم ٓ يتجر ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ إٓ إذا ٫مڅمن يٶمٻمؿ ٰمـ ڀمٸمًف أڀمف أ

وإن ٫مڅمن يٶمٻمؿ ٰمـ ڀمٸمًف أڀمف ٓ ٣مٻمؿ ٬مف ٔمڅم٬متجڅمرة, أو ٔمڅمٚمٳمڅمرٔمڇم, أو ڀمحق ذ٬مؽ, 

 ٩مال يتجر ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ: ٕڀمف ٪مد يتٻمٸمف, أو يٻمحٹمف اخلًڅمرة ٰمـ ٘مٿمډم ٓ يٶمٻمؿ.

ـُ َ٘مت ك }٫مام ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ًَ َوٓ َٕمٹْمَرُٔمقا َٰمڅمَل ا٬ْمٿَمتٿِمِؿ إِٓ ٔمڅِم٬م تِل ِهَل َأْ٘م

ٌْٻُمَغ أَ  هُ َي اِء:  {٠ُمد  ْهَ  [.14]اإْلِ
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َد٪َمڇمُ » قْلُ: ٫ْمُف َ٘مت ك َٕمځْم٫ُمٻَمُف ا٬مٲم  َٓ َيْٞمُ  ش.َو

٬مق ٪مدر أن ٣مټمر ا٬مٴمٸمؾ ٟمٽمڇم وا٘مدة, وٕمرك ٬مف أٔمقه ٣م٧مة آٓف ريڅمل 

 ٟمٶمقدي. 

٩مپمٽمڅم ٪مد ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, ٩مڃمذا ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل, ٩مڃمن وٓم ا٬مٿمتٿمؿ خيرج ز٫مڅمة 

 ٰمڅم٬مف, وهل رٔمع ا٬مٶم٧م.

ٰمڅمئت٥م وَخ٥ًم ريڅمل  ضٜاٍ غعٛزٟ تهٕٛ: فعنا٠ ايعؿط٠ أيف

 ٟمٶمقدي.

 ريڅمل ٟمٶمقدي 750 ريڅمل30000ز٫مڅمة  ز٫مڅمة ا٬مًٽمڇم إو٦م:

 ريڅمل ٟمٶمقدي 741.75 ريڅمل  9750ز٫مڅمة  ز٫مڅمة ا٬مًٽمڇم ا٬مثڅمڀمٿمڇم:

 ريڅمل ٟمٶمقدي 717.656 ريڅمل 9506ز٫مڅمة  ز٫مڅمة ا٬مًٽمڇم ا٬مثڅم٬مثڇم:

 ريڅمل ٟمٶمقدي713.73 ريڅمل 9768ز٫مڅمة  ز٫مڅمة ا٬مًٽمڇم ا٬مرأمٶمڇم:

 ريڅمل ٟمٶمقدي 775.93 ريڅمل 9016.79ز٫مڅمة  ز٫مڅمة ا٬مًٽمڇم اخلڅمٰمًڇم: 

ڀمال٘مظ ّم ٙمالل َخس ٟمٽمقات ذهچم ٣مٛم ا٬مٿمتٿمؿ ٰمـ ٰمڅم٬مف ا٬مٶم٧م, ول يٌَؼ 

 إٓ ٕمًٶمڇم أ٬مػ ريڅمل ٟمٶمقدي.

وهٺمذا ّم ٫مؾ ٟمٽمڇم ٟمٿمٽمٹمص ٣مٻمٿمف اٚمڅمل, ورٔمام ٙمالل َخًڇم ٣م٧م ٟمٽمڇم 

 ٟمٿمذهچم ٣مٛم هذا ا٬مٿمتٿمؿ ٫مثٜم ٰمـ ٰمڅم٬مف.
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ٿمؾ وا٬مقآم ٣مٛم ا٬مٿمتٿمؿ ٰمًتٴمٿمع ٬مٻمتجڅمرة ّم هذا اٚمڅمل, ٩مپمٽمڅم إن ٫مڅمن ا٬مٺمٸم

 وهق وڅمٰمـ ٬مٻمحٸمظ ٬مف, ٩مپمٽمڅم ٓ ٔمځمس ٣مٻمٿمف ٔمڅم٬متجڅمرة.

څم٩مٶِِملِّ » قْلُ:  ش.َو٬َمُف ٠َمڅمِهٌد ُٰمْرَٟمٌؾ ٣ِمٽمَْد ا٬مٱم 

 (: 1/525قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ـْ ٪َمڅمَل اٚمٲَُْمٽمُِّػ: )َو٬َمُف(: 

دِ َو٬َمٺمِ  يډِم ٣َمټْمٍرو. َأْي حِلَ

 :) څم٩مٶِِملِّ َؿ  -ُهَق ٪َمْق٬ُمُف )٠َمڅمِهٌد ُٰمْرَٟمٌؾ ٣ِمٽمَْد ا٬مٱم  : -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

٫َمڅمةُ » َٓ َٕمځْم٫ُمٻُمُف ا٬مز  َْيَتڅمِم  ْٕ ـْ ش أْمَتٷُمقا ِّم َأْٰمَقاِل ا ـِ ُٗمَرْيڊٍم ٣َم ـْ ِرَواَيڇِم أْم َأْٙمَرَٗمُف ِٰم

ـِ َٰمڅمَهَؽ ُٰمْرَٟماًل.   ُيقڀُمَس ْٔم

٫َمڅمِة ُٰمٴْمٻَمٹًمڅم.َوأَ  ِحٿمَحڇِم ِّم إجَيڅمِب ا٬مز  ََ٘مڅمِديډِم ا٬مٲم  ْٕ څم٩مٶِِملُّ ٬مٶُِمټُمقِم ا َدُه ا٬مٱم   ٫م 

  (:788ٚقاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف اإلضٚا٤ عٓس حسٜح ضقِ )
٣مـ ٣مټمرو ٔمـ ٠مٶمٿمچم ٣مـ ٟمٶمٿمد ٔمـ وٙمڅم٬مٸمپمؿ ْجٿمٶمڅم ٘م٥ًم اٚمٶمٻمؿ ٩مٹمڅمل: 

قال ا٬مٿمتڅمٰمك ٓ ٕمځم٫مٻمپمڅم    أمتٷمقا ٔمځمٰم "اٚمًٿمچم أن ٣مټمر ٔمـ اخلٴمڅمب ٪مڅمل: 

 ."ا٬مٲمد٪مڇم 

هذا إٟمٽمڅمد صحٿمح , و٬مف ٠مقاهد  "أٙمرٗمف ا٬مدار٪مٴمٽمل, وا٬مٌٿمپمٹمل و٪مڅمل: 

 ."٣مـ ٣مټمر رى اهلل ٣مٽمف 

( ٰمـ ١مريؼ 4/75ورواه أمـ أٔمك ٠مٿمٌڇم ): -ا٬ٕمٌڅمن رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م-٪مٻمڈم 

 ا٬مزهري, وٰمٺمحقل ٣مـ ٣مټمر.
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صٛم اهلل ٣مـ يقٟمػ ٔمـ ٰمڅمهؽ, أن رٟمقل اهلل (: 3/715وا٬مٱمڅم٩مٶمل )

أمتٷمقا ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ, أو ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتڅمٰمك, ٓ ٕمذهٌپمڅم, أو ٓ »٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٪مڅمل: 

 ش.ٕمًتځمصٻمپمڅم, ا٬مٲمد٪مڇم

 وهذا ٰمرٟمؾ , ورٗمڅم٬مف ٖمٹمڅمت ٬مقٓ أن ٩مٿمف ٣مٽمٶمٽمڇم أمـ ٗمريڊم.

 "اٚمٶمجؿ إوٟمط  "يرويف ا٬مٴمٝمان ّم وْم ا٬مٌڅمب ٣مـ أڀمس ٔمـ ٰمڅم٬مؽ, 

ٔمـ ُمټمد ا٬مٹمٜموان ٘مدٖمٽمڅم  (: ٘مدٖمٽمڅم ٣مٛم ٔمـ ٟمٶمٿمد ٘مدٖمٽمڅم ا٬مٸمرات3/85/7)

٠مجرة ٔمـ ٣مٿمًك اٚمٶمڅم٩مري ٣مـ ٣مٌد اٚمٻمؽ ٔمـ أٔمك ٫مريټمڇم ٣مـ ٣مامرة ٔمـ ٨مزيڇم 

اجتروا ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتڅمٰمك ٓ ٕمځم٫مٻمپمڅم »٣مـ ُيٿمك ٔمـ ٟمٶمٿمد ٣مٽمف ٰمر٩مق٣مڅم ٔمٻمٸمظ: 

 ."ٓ يروى ٣مـ أڀمس إٓ بذا اإلٟمٽمڅمد  "و٪مڅمل ا٬مٴمٝمان: ش, ا٬مز٫مڅمة

 "رات هذا, أورده احلڅم٩مظ ّم وهق واٍه ٗمًدا آ٩متف ا٬مٸم: -ا٬ٕمٌڅمن -٪مٻمڈم 

٪مڅمل أمـ ٘مڅمرث ٫مڅمن يٷمٻمچم ٣مٻمٿمف ا٬مروايڇم, واْلټمع,  "و٪مڅمل:  "ا٬مٻمًڅمن 

 ."وٰمٶمر٩مڇم إٙمٌڅمر, و٫مڅمن وٶمٿمٸًمڅم ٰمتپماًم ٔمڅم٬مٺمذب 

وأٙمٝمن ٟمٿمدى "(: 1/67وٰمـ ذ٬مؽ ٕمٶمٻمؿ ٰمڅم ّم ٪مقل اِلٿمثټمل )

 ٰمـ ا٬مٌٶمد ٣مـ احلٹمٿمٹمڇم.  "و٠مٿمخل: أن إٟمٽمڅمده صحٿمح 

ٶمرا٪مل( ل يًتحي ٘مڅمل هذا ا٬مرٗمؾ, أو و٬مٶمؾ ٠مٿمخف )وهق احلڅم٩مظ ا٬م

 ىػإمقهؿ أڀمف ٨مٜمه. 
********** 
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 ]استحباب الدعاء للمتصدق[

ـْ ) – 630 ـِ َأِب َأْوَْم َو٣َم ٌِْد اهلل ِ ْٔم ٪َمڅمَل: ٫َمڅمَن َرُٟمقُل  -ريض اهلل ٣مٽمف  -٣َم

پُمؿ  َصؾِّ ا٬مٻم  »إَِذا َإَٔمڅمُه ٪َمْقٌم ٔمٲَِمَد٪َمتپِِمْؿ ٪َمڅمَل:  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -اهلل ِ 

ش٣َمٻَمٿْمپِمؿْ 
 (ٔ)

 (.. ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمفِ 

 ****************************** الشرح:

ا٬مد٣مڅمء ٬مٻمټمتٲمدق ٰمـ أن اهلل ٣مز وٗمؾ يٌڅمرك ٬مف ّم ٰمڅم٬مف, وأهٻمف,  ؾُٔ:

 ويٌڅمرك ٬مف ّم صد٪متف.

 هپمٽمڅم ٔمټمٶمٽمك ا٬مد٣مڅمء. ٚايصال٠:

ْؿ َصَد٪َمڇًم ُٕمٴَمپمِّ } :يٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ
ـْ َأْٰمَقاِِلِ څم َوَصؾِّ ُٙمْذ ِٰم ٿمپِمْؿ ِبَ ُرُهْؿ َوُٕمَز٫مِّ

ؿْ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ إِن  َصاَلٕمَ  ـٌ َِلُ  أي ادُع ِلؿ., [301]ا٬متقٔمڇم:  {َؽ َٟمٺَم

َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف: نُا يف ايصخٝخني: ٚ

َؿ ٪َمڅمَل:  ُه ا٬م ِذي اٚماََلئِٺَمڇُم ُٕمٲَم٤مِّ ٣َمَٛم »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َأَ٘مِد٫ُمْؿ َٰمڅم َداَم ِّم ُٰمٲَمال 

پُمؿ  اْرََحْفُ  پُمؿ  ا٨ْمٸِمْر ٬َمُف, ا٬مٻم  شَصٛم  ٩مٿِمِف, َٰمڅم َلْ ُُيِْدْث, َٕمٹُمقُل: ا٬مٻم 
(ٕ)

. 

                                                           
: كاف النبي صلى اهلل عليو (, عن ابن أبي أكفى, قاؿٛٚٓٔ(, كمسلم )ٜٚٗٔأخرجو البخارم ) (ٔ)

اللهم »فأتاه أبي بصدقتو, فقاؿ: « اللهم صل على آؿ فالف»كسلم إذا أتاه قـو بصدقتهم قاؿ: 
ىو: اللهم صل على «. اللهم صل على آؿ أبي أكفى»كالمراد بقولو: «. صلى على آؿ أبي أكفى

« عل آؿ الرجل نفسوالعرب تج»«: المشكل»ألف األمر كما قاؿ الطحاكم في أبي أكفى نفسو؛ 
 ثم احتج بهذا الحديث.

 (.ٜٗٙ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )٘ٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٕ)
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  :ٚيفغ اإلَاّ َػًِ
َواْٚمَاَلئِٺَمڇُم ُيٲَمٻمُّقَن ٣َمَٛم »أن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٪مڅمل: 

ُف, ا٬مٻمپُمؿ  ا٨ْمٸِمْر َأَ٘مِد٫ُمْؿ َٰمڅم َداَم ِّم  ِف ا٬م ِذي َصٛم  ٩مٿِمِف, َيٹُمق٬ُمقَن: ا٬مٻمپُمؿ  اْرََحْ
ًِ  ََمْٻمِ

 ش.٬َمُف, ا٬مٻمپُمؿ  ُٕمچْم ٣َمٻَمٿْمِف, َٰمڅم َلْ ُيڂْمِذ ٩مٿِمِف, َٰمڅم َلْ ُُيِْدْث ٩مٿِمفِ 

پُمؿ  َصؾِّ ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ » قْلُ:  ش. ا٬مٻم 

 (: 1/526قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َؿ  -َهَذا ِٰمٽمُْف  ًٓ ٬مٹَِمْق٬مِِف َٕمٶَمڅم٦َم:  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ْؿ }اْٰمتَِثڅم ـْ َأْٰمَقاِِلِ ُٙمْذ ِٰم

 [. 301]ا٬متقٔمڇم:  {َوَصؾِّ ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ } -إ٦َم ٪َمْق٬مِِف  -[301]ا٬متقٔمڇم:  {َصَد٪َمڇمً 

اَلِة ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ, ٩َمٸَمٶَمٻَمپَمڅم ٔمٻَِمٸمْ  ُف َأَٰمَرُه اهلل ُ ٔمڅِم٬مٲم  پُمؿ  َصؾِّ ٣َمَٛم »ٵمپَِمڅم َ٘مٿْمډُم ٪َمڅمَل: ٩َمڃمڀِم  ا٬مٻم 

 ش. آِل َأِب ٩ُماَلنٍ 

٫َمڇِم:  ْؿ ٔمڅِم٬ْمَٝمَ ُف َد٣َمڅم َِلُ څمئِّل: َو٪َمْد َوَرَد َأڀم  ًَ ُف ٪َمڅمَل ِّم َرُٗمٍؾ َٔمٶَمډَم »٫َماَم َأْٙمَرَٗمُف ا٬مٽم  َأڀم 

پُمؿ  َٔمڅمِرْك ٩مٿِمِف َوِّم َأْهٻمِفِ  ٫َمڅمِة: ا٬مٻم   ش. ٔمڅِم٬مز 

َٰمڅمِم. َو٪َمڅمَل َٔمٶْمُض ا٬مٵم   ڇِم ٔمُِقُٗمقِب َذ٬مَِؽ ٣َمَٛم اإْلِ  څمِهِري 

ُف ٬َمْق َوَٗمچَم ٬َمٶَمٻمټَِمُف  َيڇِم, َوُرد  ٔمځَِمڀم  ْٔ َْٰمِر ِّم ا ْٕ ـْ ا ُف َأَٙمَذُه ِٰم َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف  -٫َمځَمڀم 

ُف َٙمڅمص   –َوَٟمٻم َؿ  َيڇِم ٣َمَٛم َأڀم  ْٔ َْٰمُر َُمْټُمقٌل ِّم ا ْٕ ْ ُيٽمٹَْمْؾ ٩َمڅم ٶَمڅمُة, َوَل ًُّ َصٛم   -ٔمِِف  ا٬م

َؿ  ْؿ. -اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـٌ َِلُ ُف ا٬م ِذي َصاَلُٕمُف َٟمٺَم  ٩َمڃمڀِم 

ڀَْمٌٿَِمڅمِء.  ْٕ اَلِة ٣َمَٛم ٨َمْٜمِ ا ِديډِم ٣َمَٛم َٗمَقاِز ا٬مٲم   َواْٟمُتِدل  ٔمڅِمحْلَ

ـْ َإَٔمك ٔمٲَِمَد٪َمتِِف.  َ
٣َمڅمِء ٚمِ َذا ا٬مدُّ ُق ِبَ دِّ ُف َيْد٣ُمق اٚمٲُْم   َوَأڀم 
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چِم َو٫َمِرهَ  ًَ َتٻمُِػ ٔمَِح ُف خَيْ ٓ  َأڀم  ٣َمڅمُء إ اَلِة ا٬مدُّ : َأْصُؾ ا٬مٲم  ٴم څمِبُّ
ُف َٰمڅم٬مٌِؽ َو٪َمڅمَل اخْلَ

 اٚمَْْد٣ُمقِّ ٬َمُف. 

َؿ  -٩َمٲَماَلُة ا٬مٽم ٌِلِّ  ْؿ ٔمڅِمٚمَْٷْمٸِمَرِة. -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم   ٣َمَٛم َأْٰمَتْع ُد٣َمڅمٍء َِلُ

ْؿ ٣َمٻَمٿْمِف ُد٣َمڅمٌء  َٓ َيٻمِٿمُؼ  َوَصاَلهُتُ ٬ْمٸَمك, َو٬مَِذ٬مَِؽ ٫َمڅمَن  ٬َمُف ٔمِِزَيڅمَدِة ا٬ْمٹُمْرَٔمڇِم َوا٬مزُّ

ِه.   ىػأمٷَِمْٜمِ
********** 
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 ]حكم تعجيل الصدقة قبل أن يحل وقت أخراجها[

ـْ ) – 633 ٌ څمَس »ريض اهلل ٣مٽمف:  -٣َم٤ِم  َو٣َم َٟمځَمَل  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َأن  ا٬ْمٶَم

َص ٬َمُف ِّم  -وٟمٻمؿ صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -ا٬مٽم ٌِل   , ٩َمَرٙم  ؾ 
ٌَْؾ َأْن حَتِ ِّم َٕمٶْمِجٿمِؾ َصَد٪َمتِِف ٪َم

شَذ٬مَِؽ 
 (ٔ)

څم٫مِؿُ  , َواحْلَ ِٰمِذيُّ ْ  (.. َرَواُه ا٬مٞمِّ

 ****************************** الشرح:

 بٔاٌ حال اذتدٓح: 

 احلديډم وٶمٿمػ أ٣مٻمف أٔمق داود رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٔمڅمإلرٟمڅمل.

 (: 1624ُ اهلل تعاىل يف ضييُ عيد حدٓح )قال اإلماو أبْ داّد زمح

ـِ  ًَ ـِ احْلَ ٺَمِؿ, ٣َم ـِ احْلَ ـِ َزاَذاَن, ٣َم ـْ َٰمٽمٲُْمقِر ْٔم ِديډَم ُهٱَمٿْمٌؿ, ٣َم َرَوى َهَذا احْلَ

 . َؿ, َوَ٘مِديډُم ُهٱَمٿْمٍؿ َأَصحُّ ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٻمٍِؿ, ٣َم ًْ ـِ ُٰم  ىػأْم
 څم٬مچم ريض اهلل ٣مٽمف, ٩مپمق ٰمرٟمؾ.أي أڀمف ل يذ٫مر ٣م٤م ٔمـ أب ١م

 

                                                           
 (.ٕٖٖ/ ٖ(, كالحاكم )ٛٚٙأخرجو الترمذم )حسن.  (ٔ)

(, كال ٗٓٔ/ ٔ(, كأحمد )ٜ٘ٚٔ(, كابن ماجو )ٕٗٙٔالحديث ركاه أيضا أبو داكد )«: تنبيو»
قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح لحافظ في عزكه على الترمذم. أدرم لماذا اقتصر ا

ثم قاؿ األلباني حديث حسن, كصححو ابن الجاركد كالحاكم كالذىبي, (: ٖٙٗٔأبي داكد األـ )
, كالحجاج بن -كىو ابن َعِدم -إسناد رجالو ثقات رجاؿ الشيخين؛ غير حَجيةَ رحمو اهلل تعالى: 

كقد اختلف في إسناده على الحكم على كجوه ستة: أحدىا  َقا على اختالؼ فيهما.دينار؛ كقد كثػ  
ىذا الذم علقو المصنف عن ىشيم, كىو األصح كما قاؿ المصنف كغيره. لكن الحديث لو 

(, كذكرت فيو أف الحديث ٚ٘ٛشواىد ثالثة, ذكرتها مع سائر الوجوه المشار إليها في اإلركاء )
 سن على أقل األحواؿ.يرتقي بها إلى درجة الح
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ٌ څمَس » قْلُ:  ش.ريض اهلل ٣مٽمف -َأن  ا٬ْمٶَم

هق ا٬مٶمٌڅمس ٔمـ ٣مٌد اٚمٴمٻمچم ريض اهلل ٣مٽمف, ٣مؿ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم 

 آ٬مف وٟمٻمؿ.

وهق أٔمق ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام ٘مٝم هذه إٰمڇم, وٕمرْجڅمن 

 ا٬مٹمرآن, وهق أٔمق ا٬مٸمٳمؾ ريض اهلل ٣مٽمپمام أيٳًمڅم.

 ٻمؿ ٣مڅمم ا٬مٸمتح, و٘مًـ إٟمالٰمف ريض اهلل ٣مٽمف.أٟم

و٪مد ٠مپمد ٰمع ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٨مزوة ٘مٽم٥م وٰمڅم ٔمٶمدهڅم 

 ٰمـ اٚمٱمڅمهد.

ٌَْؾ َأْن  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -َٟمځَمَل ا٬مٽم ٌِل  » قْلُ: ِّم َٕمٶْمِجٿمِؾ َصَد٪َمتِِف ٪َم

 ش.حَتِؾ  

 أي ّم ٕمٶمجٿمؾ ا٬مز٫مڅمة ا٬مقاٗمٌڇم اٚمٸمرووڇم ٣مٻمٿمف.

َص ٬َمُف ِّم َذ٬مَِؽ » لُ:قْ  ش.٩َمَرٙم 

 أي ٩مځمذن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٬مف ّم ذ٬مؽ.

ـْ َأَ٘مچم  َٕمٶْمِجٿمَؾ " فكاٍ:ضمح٘ اهلل تعاىل  ايبداضٟٚقس بٛب  َٔمڅمُب َٰم

ـْ َيْقِٰمپَمڅم َد٪َمڇِم ِٰم  ."ا٬مٲم 

ـِ َٟمٶِمٿمدٍ  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ـْ ٣ُمټَمَر ْٔم َٖمٽمَڅم َأُٔمق ٣َمڅمِصٍؿ, ٣َم ـِ َ٘مد  ـِ أْم , ٣َم

َٖمُف, ٪َمڅمَل: َأِب ُٰمٻَمٿْمٺَمڇَم,  ـَ احَلڅمِرِث َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف َ٘مد  ٌَڇَم ْٔم َصٛم  ٔمٽِمَڅم ا٬مٽم ٌِلُّ »َأن  ٣ُمٹْم
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ٌَډْم َأْن َٙمَرَج,  ٌَٿْمڈَم ٩َمٻَمْؿ َيٻْم َع, ُٖمؿ  َدَٙمَؾ ا٬م , ٩َمځَمْهَ َؿ ا٬مٶَمٮْمَ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َد٪َمڇِم, ٩َمٺَمِرْهڈُم », ٩َمٹَمڅمَل: ٩َمٹُمٻْمڈُم َأْو ٪ِمٿمَؾ ٬َمفُ  ـَ ا٬مٲم  ا ِٰم ٌَٿْمڈِم ٕمِْٝمً ٸْمڈُم ِّم ا٬م ٫ُمٽمڈُْم َٙمٻم 

ټْمُتفُ  ًَ شَأْن ُأَٔمٿمَِّتُف, ٩َمٹَم
 (ٔ)

. 

 حهه تعجٔل إخساج الصدق٘ قبل أٌ حيل ّقتَا: 

 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٘مٺمؿ ذ٬مؽ إ٦م أ٪مقال: 

٩مذهچم ْجپمقر أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م ٗمقاز ٕمٶمجٿمؾ إٙمراج ا٬مز٫مڅمة  األٍٚ:

 ٸمرووڇم ٪مٌؾ أن ُيؾ و٪متپمڅم.اٚم

 وٰمٽمع ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ذ٬مؽ. ايجاْٞ:

 ٚحجتِٗ يف شيو َا جا٤ يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل:  
ـِ ٣ُمټَمَر ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٪َمڅمَل:  ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف ٰمـ ٘مديډم أْم

ًٓ ٩َماَل َز٫َمڅمَة ٣َمٻَمٿمْ »َوَٟمٻم َؿ:  ـْ اْٟمَتٸَمڅمَد َٰمڅم فِ َٰم شِف, َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احَلْقُل ٣ِمٽمَْد َرٔمِّ
 (ٕ)

. 

 ٚقس أخطج٘ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘: 
ِل ٰمـ ٘مديډم ٣َم٤ِم  َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف,  ٌَٶْمِض َأو  َؿ ٔمِ ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٣َم

ِديډِم, ٪َمڅمَل:  ْقُل, ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٩َمڃمَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم ٬َمَؽ ٰمِ »َهَذا احْلَ څمَئَتڅم ِدْرَهٍؿ, َوَ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم احْلَ

ٌء  ڇُم َدَراِهَؿ, َو٬َمٿْمَس ٣َمٻَمٿْمَؽ َرْ ًَ َهچِم َ٘مت ك َيٺُمقَن ٬َمَؽ  -َيٶْمٽمِل  -ََخْ ِّم ا٬مذ 

ْقُل, ٩َمٸِمٿمپَمڅم  وَن ِديٽمَڅمًرا, َوَ٘مڅمَل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم احْلَ وَن ِديٽمَڅمًرا, ٩َمڃمَِذا ٫َمڅمَن ٬َمَؽ ٣ِم٧ْمُ ٣ِم٧ْمُ

                                                           
 (.ٖٓٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (, كقد تقدـ معنا.ٖٔٙأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ٕ)
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څمِب َذ٬مَِؽ ڀمٲِْمُػ ِديٽمَ  ًَ څمِب شڅمٍر, ٩َماَم َزاَد, ٩َمٌِِح ًَ , ٪َمڅمَل: ٩َماَل َأْدِري َأ٣َم٤ِم  َيٹُمقُل: ٩َمٌِِح

َؿ, َو٬َمٿْمَس ِّم َٰمڅمٍل َز٫َمڅمٌة َ٘مت ك َُيُقَل  َذ٬مَِؽ, َأْو َر٩َمٶَمُف إ٦َِم ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ْقُل  ش٣َمٻَمٿْمِف احْلَ
 (ٔ)

. 

 تعاىل يف غٓٓ٘:  ٚأخطج٘ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل
َٟمټِمٶْمڈُم َرُٟمقل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٰمـ ٘مديډم ٣َمڅمئِٱَمڇَم ريض اهلل ٣مٽمپمڅم, ٪َمڅم٬َمڈْم: 

َؿ َيٹُمقُل:  ْقُل »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  شَٓ َز٫َمڅمَة ِّم َٰمڅمٍل َ٘مت ك َُيُقَل ٣َمٻَمٿْمِف احْلَ
 (ٕ)

. 

 ٚنالَٓا عٔ ٖصٙ األحازٜح َٔ ٚجٛٙ: 
٣مـ ٔمٶمض ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ أن احلديډم ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٖمٌڈم  األٍٚ:

 ٰمق٪مقف ٣مٻمٿمپمؿ, و٬مٿمس ٔمټمر٩مقع إ٦م ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

أن ٰمٶمٽمك هذه إ٘مڅمديډم أڀمف ٓ جتچم ٣مٻمٿمف ا٬مز٫مڅمة ٘متك ُيقل ٣مٻمٿمف  ايجاْٞ:

 احلقل.

وأٰمڅم إذا ل ُيؾ ٣مٻمٿمف احلقل ٩مڃمن أ٘مچم أن خيرٗمپمڅم ٣مٛم ٟمٌٿمؾ آٟمتحٌڅمب 

 ٻمٿمف ّم ذ٬مؽ, ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ.وا٬متٴمقع ٰمـ ڀمٸمًف, ٩مال ٘مرج ٣م

وِمڅم اٟمتدل ٔمف اٚمڅمڀمٶمقن ٔمام أن ا٬مٲمالة ٓ ٕمٲمح ٪مٌؾ ا٬مق٪مڈم, ٩مٺمذ٬مؽ 

 إٙمراج ا٬مز٫مڅمة ٪مٌؾ أن ُيقل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل ٓ ٕمٲمح.

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ٖٚ٘ٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ٔ)

 سن أبي داكد.

(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ٕٜٚٔأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ٕ)
 سنن ابن ماجو. 
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وهذا آٟمتدٓل ٩مٿمف ا٬مٹمٿمڅمس, وهق ٪مٿمڅمس ٰمع ا٬مٸمڅمرق, ٩مال يٲمح 

 آٟمتدٓل ٔمف.

٣مٽمف أڀمف ٰمٽمع إٙمراج ا٬مز٫مڅمة  ٕن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ل يثٌڈم

 ٪مٌؾ أن ُيؾ و٪متپمڅم.

وأٰمڅم ا٬مٲمالة ٩مٹمد ُٔم٥م ّم ا٬م٧مع ٔمځمَّنڅم ٓ ٕمٲمح ٪مٌؾ و٪متپمڅم, ؤمځمن دٙمقل 

 ا٬مق٪مڈم ذط ٰمـ ذوط صحتپمڅم.

 حهه تعجٔل إخساج صدق٘ الؿطس: 

اٟمتدل بذا احلديډم ا٬مذي ٰمٶمٽمڅم ّم ا٬مٌڅمب ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٣مٛم ٗمقاز 

 ٕمٶمجٿمؾ إٙمراج صد٪مڇم ا٬مٸمٴمر ٪مٌؾ و٪متپمڅم.

ّالصخٔح الرٖ علُٔ مجاٍري أٍل العله أٌ صدق٘ الؿطس ال جتصئ إال إذا 

 أخسجت قبل العٔد بْٔو, أّ بْٔمني.

 ايبداضٟ: نُا ثبت شيو يف 
ـِ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل:  ـِ أْم ٩َمَرَض ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهلُل »ٰمـ ١مريؼ ڀَمڅم٩مٍِع, ٣َم

َؿ َصَد٪َمڇَم ا٬مٸِمٴمْ  ,  -َأْو ٪َمڅمَل: َرَٰمٳَمڅمَن  -ِر ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٫َمِر, َوإڀُْمَثك, َواحُلرِّ ٣َمَٛم ا٬مذ 

ـْ  ـْ ٠َمٶِمٍٜم, ٩َمٶَمَدَل ا٬مٽم څمُس ٔمِِف ڀمٲِْمَػ َصڅمٍع ِٰم ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم َواٚمټَْمٻُمقِك َصڅم٣ًمڅم ِٰم

ـُ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ُيٶْمٴمِل ا٬مت ټْمَر, ٩َمځَم٣ْمَقَز  , ٩َمٺَمڅمَن أْم ـَ ُٔمر  َأْهُؾ اٚمَِديٽمَڇِم ِٰم

ٷِمِٜم, َوا٬مٺَمٌِِٜم, َ٘مت ك إِْن  ـِ ا٬مٲم  ـُ ٣ُمټَمَر ُيٶْمٴمِل ٣َم ا٬مت ټْمِر, ٩َمځَم٣ْمٴَمك ٠َمٶِمًٜما, ٩َمٺَمڅمَن أْم
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ٌَٻُمقََّنڅَم,  ـَ َيٹْم ـُ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم ُيٶْمٴمٿِمپَمڅم ا٬م ِذي , َو٫َمڅمَن أْم ـْ َٔمٽمِل  ٫َمڅمَن ٬مٿُِمٶْمٴمِل ٣َم

ٌَْؾ ا٬مٸِمٴْمِر ٔمٿَِمْقٍم َأْو َيْقَٰم٥ْمِ َو٫َمڅمڀُمقا ُيٶْمٴُمق شَن ٪َم
 (ٔ)

. 

 ّنرلو جيْش إخساجَا قبل العٔد بجالث٘ أٓاو: 

 نُا ثبت شيو يف َٛطأ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ ٣ُمټَمَر  ٌَْد اهلِل ْٔم ـْ ڀَمڅم٩مٍِع: َأن  ٣َم : -ريض اهلل ٣مٽمپمام-ٰمـ ٘مديډم َٰمڅم٬مٌِؽ, ٣َم

ٌْٶَمډُم ٔمَِز٫َمڅمِة ا٬ْمٸِمٴمْ » ,               ٫َمڅمَن َي ٌَْؾ ا٬ْمٸِمٴْمِر, ٔمٿَِمْقَٰم٥ْمِ ټَمُع ٣ِمٽمَْدُه ٪َم ِر إ٦َِم ا٬م ِذي جُتْ

شَأْو َٖماَلَٖمڇٍم 
 (ٕ)

. 

 وإٟمٽمڅمده صحٿمح ٫مام ٕمرى.

 وو٪متپمڅم ٪مٌؾ صالة ا٬مٶمٿمد.

 ٩مڅم٬مراٗمح أن ٕمٶمجٿمؾ ا٬مز٫مڅمة اٚمٸمرووڇم ٪مٌؾ أن ُيؾ و٪متپمڅم ٰم٧موع. 

قٰم٥م, و٫مذ٬مؽ ٕمٶمجٿمؾ صد٪مڇم ا٬مٸمٴمر و٬مٺمـ ٔمام ٖمٌڈم ٰمـ ا٬مٿمقم, وا٬مٿم

 وا٬مثالٖمڇم أيڅمم, ٩مٹمط.

 حهه تأخري إخساج الصناٗ عً ّقتَا: 

 ٕمځمٙمٜم إٙمراج ا٬مز٫مڅمة ٣مـ و٪متپمڅم ِمٽمقع.

٩مټمـ أٙمر صد٪مڇم ا٬مٸمٴمر ٣مـ و٪متپمڅم ول خيرٗمپمڅم إٓ ٔمٶمد صالة ا٬مٶمٿمد, ٫مڅمڀمڈم 

 ٬مف صد٪مڇم ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت, و٬مٿمًڈم ٔمز٫مڅمة ٩مٴمر, وأٖمؿ ٣مٛم ذ٬مؽ.

                                                           
 (.ٔٔ٘ٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (.ٜٜٗأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ ت األعظمي ) (ٕ)
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ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م,  وٰمـ أٙمر إٙمراج ا٬مز٫مڅمة اٚمٸمرووڇم ٣مـ و٪متپمڅم ٩مٹمد ٢مٻمؿ

 وٰمٽمٶمپمؿ ٰمـ ٘مٹمپمؿ.

وأٖمؿ ٣مٛم ذ٬مؽ ا٬متځمٙمٜم, و٣مٻمٿمف أن يتقب إ٦م اهلل ٣مز وٗمؾ, وأن يٌڅمدر إ٦م 

 إٙمراج ٰمڅم ٣مٻمٿمف ٰمـ ز٫مڅمة, ٟمقاء ٫مڅمڀمڈم ز٫مڅمة ٩مٴمر, أو ز٫مڅمة ٰمڅمل ٔمځمڀمقا٣مپمڅم.

وٓ جيقز ٬مف ذ٬مؽ, ويتٶم٥م ٣مٛم وآم أٰمر اٚمًٻمټم٥م أن يځمٙمذهڅم ٰمٽمف ٪مپمًرا, ٚمڅم 

څم »ٰمٶمڅمويڇم ٔمـ ٘مٿمدة ريض اهلل ٣مٽمف, و٩مٿمف:  ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٰمـ ٘مديډم ـْ َٰمٽمَٶَمپَمڅم ٩َمڃمڀِم  َوَٰم

ٽمَڅم ٣َمز  َوَٗمؾ   ـْ ٣َمَزَٰمڅمِت َرٔمِّ  ش.آِٙمُذوَهڅم َو٠َمٴْمَر َٰمڅم٬مِِف, ٣َمْزَٰمڇًم ِٰم

 واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م

********** 
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 ]بيان أنصبة الزكاة[

ـْ ) – 637 ٌِْد اهلل ِ[َو٣َم ـِ ٣َم ـْ َرُٟمقِل اهلل ِ  -٣مٽمف ريض اهلل  -َٗمڅمٔمِِر ]ْٔم  -٣َم

ـَ ا٬ْمَقِرِق َصَد٪َمڇٌم, »٪َمڅمَل:  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َأَواٍق ِٰم

ـَ  ڇِم َأْوُٟمٍؼ ِٰم ًَ ٔمِِؾ َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ ـَ اإْلِ َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخٍْس َذْوٍد ِٰم

شا٬مت ټْمِر َصَد٪َمڇمٌ 
 (ٔ)

ٻمِؿٌ  . َرَواهُ  ًْ  (.ُٰم

ـْ ) – 631 ـْ ََتٍْر »َ٘مِديډِم َأِب َٟمٶِمٿمٍد: َو٬َمُف ِٰم ڇِم َأْوَٟمڅمٍق ِٰم ًَ ٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ

َٓ َ٘مچم  َصَد٪َمڇمٌ  شَو
 (ٕ)

. 

ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمفِ َأِب َٟمٶِمٿمٍد َوَأْصُؾ َ٘مِديډِم 
 (ٖ)

.) 

 ****************************** الشرح:

٬مٌٿمڅمن ٰمٹمڅمدير أڀمٲمٌڇم  ًٓ اذتدٓجني:ضام املصيـ زمحُ اهلل تعاىل ٍر

ا٬مز٫مڅمة: ّم ا٬مقرق وهق ا٬مٸمٳمڇم, وّم اإلٔمؾ, وّم احلٌقب اخلڅمرٗمڇم ٰمـ إرض 

 ّم إصٽمڅمف إرٔمٶمڇم ا٬مز٫مقيڇم وهل: احلٽمٴمڇم وا٬مٱمٶمٜم وا٬متټمر وا٬مزٔمٿمچم.

 
 

                                                           
 (.ٜٓٛأخرجو مسلم ) (ٔ)

سة ليس في حب كال تمر صدقة, حتى يبلغ خم»( كفي لفظ لو: ٗ( )ٜٜٚأخرجو ركاه مسلم ) (ٕ)
 «.أكسق

ليس فيما دكف خمسة أكسق صدقة, كال فيما »( بلفظ: ٜٜٚ(, كمسلم )ٚٗٗٔأخرجو البخارم ) (ٖ)
 «.دكف خمسة ذكد صدقة, كال فيما دكف خمس أكاقي صدقة
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 (: 2/13قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
ُيتټمؾ ٰمـ إٰمقال اٚمقاٟمڅمة وإجيڅمب هذا احلديډم أصؾ ّم ٔمٿمڅمن ٰمٹمڅمدير ٰمڅم 

ا٬مٲمد٪مڇم ٩مٿمپمڅم, وإٟمٹمڅم١مپمڅم ٣مـ ا٬مٹمٻمٿمؾ ا٬مذي ٓ ُيتټمٻمپمڅم: ٬مئال جُيحػ ٔمځمرٔمڅمب 

 إٰمقال, وٓ ُيٌخس ا٬مٸمٹمراء ٘مٹمق٪مپمؿ. 

وٗمٶمٻمڈم هذه اٚمٹمڅمدير أصقٓ وأڀمٲمٌڇم إذا ٔمٻمٷمتپمڅم أڀمقاع هذه إٰمقال وٗمچم 

 ٩مٿمپمڅم احلؼ. 

أڀمف ٰمڅم ٔم٥م ا٬مثالث إ٦م اٟمؿ ا٬مٶمدد ٰمـ اإلٔمؾ ٨مٜم ٫مثٜم, ويٹمڅمل  :ٚايصٚز

ا٬مٶم٧م وٓ وا٘مد ٬مٻمذود ٰمـ ٬مٸمٵمف: وإڀمام يٹمڅمل ٬مٻمقا٘مد ٰمٽمپمڅم ٔمٶمٜم ٫مام ٪مٿمؾ 

 ٬مٻمقا٘مدة ٰمـ ا٬مٽمًڅمء اٰمرأة, وا٬مٶمرب ٕمٹمقل ا٬مذود إ٦م ا٬مذود إٔمؾ. 

 ٩مپمق ٟمتقن صڅم٣ًمڅم. وأٰمڅم ا٬مَقْٟمؼ: 

 قاٍ ايؿاعط ٜصف َطٝت٘ ٖٚٛ أبٛ ٚجع٠:
 څم أڀمثك وٓ ذ٫مرٰمڅم َحٻمڈم ٰمثٻمپم ***را٘مڈم ٔمًت٥م وٟمٹمڅم ّم ٘مٹمٿمٌتپمڅم 

وهذا ل يريد أَّنڅم َّحٻمڈم هذه إوٟمڅمق ٔمځم٣مٿمڅمَّنڅم ٩مڃمن ٠مٿمئڅم ٰمـ اٚمٴمڅميڅم ٓ 

ُيټمؾ هذا ا٬مٹمدر, وإڀمام ٰمدح ٔمٶمض اٚمٻمقك ٩مځمٗمڅمزه ٔمًت٥م وٟمٹمڅم إ٦م ٣مڅمٰمٻمف, 

 وصؽ ٬مف بڅم, ٩محټمؾ ا٬مٺمتڅمب ّم ٘مٹمٿمٌتف ٩مپمذا ٕمٸمًٜم ا٬مقٟمؼ.

 ٩مپمق اٖمٽمڅم ٣م٧م وٟمٹمڅم.  ٚأَا ايُهٗط:

 ؽ. ٖمامڀمٿمڇم ٰمٺمڅم٫مٿم ٚايكفٝع:

 صڅمع وڀمٲمػ.  ٚاملهٛى:
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 َخًڇم أر١مڅمل وٖمٻمډم.  ٚايصاع:

 ٩مپمذا صڅمع ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ اٚمٱمپمقر ٣مٽمد أهؾ احلجڅمز. 

 ٖمامڀمٿمڇم أر١مڅمل.  ٚايصاع يف َصٖب أٌٖ ايعطام:

 أرٔمٶمقن درمهڅم. هل ْجع أو٪مٿمڇم, وهل:  ٚاألٚاقٞ:

 يٹمڅمل أو٪مٿمڇم, وأوا٪مل, ٰمٱمددة ا٬مٿمڅمء, و٪مد خيٸمػ ا٬مٿمڅمء أيٳًمڅم. 

أواق ٫مام يٹمڅمل أوحٿمڇم وأوڅم٘مل وأوڅمح, وٓ يٹمڅمل آواق, ٫مام  ٩مٿمٹمڅمل

 ٕمرويف ا٬مٶمڅمٰمڇم ِمدودة ا٬ٕمػ َّٕنڅم ْجع أوق.

و٪مد يًتدل بذا احلديډم ٰمـ يرى أن ا٬مٲمد٪مڇم ٓ جتچم ّم رء ٰمـ 

اخلياوات: ٕڀمف ز٣مؿ أَّنڅم ٓ ٕمقٟمؼ, ود٬مٿمؾ اخلٝم أن ا٬مز٫مڅمة إڀمام جتچم ٩مٿمام 

څم ٓ يٺمڅمل ٰمـ ا٬مٸمقا٫مف واخلي يقٟمؼ ويٺمڅمل ٰمـ احلٌقب وا٬مثامر, دون ٰم

 وڀمحقهڅم. 

و٣مٻمٿمف ٣مڅمٰمڇم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إّٓ أن أٔمڅم ٘مٽمٿمٸمڇم رأى ا٬مٲمد٪مڇم ٩مٿمپمڅم وّم ٫مؾ ٰمڅم 

أٙمرٗمتف إرض: إّٓ أڀمف اٟمتثٽمك ا٬مٴمر٩مڅمء, وا٬مٹمٲمچم ا٬مٸمڅمرد, واحلٱمٿمش, 

 وٰمڅم ّم ٰمٶمٽمڅمه.

ٔمٿمڅمن أن ا٬مٽمقع ا٬مذي ٩مٿمف ا٬مٲمد٪مڇم ٰمـ احلٌقب وا٬مثامر ٓ جيچم ٩مٿمپمڅم و٩مٿمف: 

 ٻمغ َخًڇم أوٟمؼ.رء ٘متك يٌ
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ٔمٿمڅمن أن ٰمڅمئتل درهؿ إذا ش: ٬مٿمس ٩مٿمام دون َخس أواق صد٪مڇم» ّيف قْلُ:

ڀمٹمٲمڈم ٠مٿمئڅم ّم ا٬مقزن وإن ٪مؾ, أو ٫مڅمڀمڈم جتقز ٗمقاز ٰمڅمئتل درهؿ, أو ٫مڅمڀمڈم 

 ڀمڅم٪مٲمڇم ٕمًڅموي ٣م٧ميـ ديٽمًڅمرا, أڀمف ٓ رء ٩مٿمپمڅم.

 ىػا د٬مٿمؾ ٣مٛم أن ا٬مز٫مڅمة ٓ جتچم ّم ا٬مٸمٳمڇم ٔمٹمٿمټمتپمڅم, ٬مٺمـ ٔمقزَّنڅم.  ّؾُٔ:
 أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل:  قاٍ

 ىػا وا٬مٲمحٿمح أَّنڅم جتچم ّم ا٬مٸمٳمڇم, وٰمڅم يٹمقم ٰمٹمڅمٰمپمڅم ٰمـ إوراق ا٬مٽمٹمديڇم.
 ثِ قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

ٰمًتدل ٚمـ ذهچم إ٦م أن ڀمٿمؾ اٚمٶمدن إذا ٫مڅمن دون َخس أواق ل   ّؾُٔ:

 جيچم ٩مٿمف رء, وإ٬مٿمف ذهچم ا٬مٱمڅم٩مٶمل.

ئت٥م, ٩مڃمن ا٬مز٫مڅمة جتچم ٩مٿمف ٔمحًڅمٔمف: ٕن د٬مٿمؾ ٣مٛم أن ٰمڅم زاد ٣مٛم اٚمڅم ّؾُٔ:

إجيڅمٔمڅم ّم اخلټمس إوا٪مل, ش: ٬مٿمس ٩مٿمام دون َخس أواق صد٪مڇم»٪مق٬مف: ّم د٬ٓمڇم 

 ىػاو٩مٿمام زاد ٣مٻمٿمف, و٪مٻمٿمؾ ا٬مزيڅمدة و٫مثٜمهڅم ٟمقاء ّم ٰمٹمتڄم آٟمؿ. 
 قاٍ أبٛ ستُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

ټمس ٔمټمٶمٽمك أڀمف ٬مق ٫مڅمن ٣مٽمده ٟمڈم أواق ٰمـ ا٬مقرق, ٩مڃمڀمف يز٫مل ٣مـ اخل

 ىػاإواق, ويز٫مل أيٳًمڅم ٣مـ إو٪مٿمڇم ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مزائدة. 
 ثِ قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

وٓ ٙمالف ّم أن ٩مٿمام زاد ٣مٛم اخلټمًڇم إوٟمؼ ٰمـ ا٬متټمر صد٪مڇم, ٪مٻمڈم 

ا٬مزيڅمدة أو ٫مثرت, و٪مد أٟمٹمط ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ا٬مز٫مڅمة ٣مام ڀمٹمص ٣مـ 
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اخلټمس إوا٪مل, ٩مقٗمچم أن اخلټمًڇم إوٟمؼ, ٫مام أٟمٹمٴمپمڅم ٣مام ڀمٹمص ٣مـ 

يٺمقن ٘مٺمؿ ٰمڅم زاد ٣مٛم اخلټمس إوا٪مل ٰمـ ا٬مقرق, ٘مٺمؿ ا٬مزيڅمدة ٣مٛم 

 اخلټمًڇم إوٟمؼ: ٕن ِمرٗمپمام ّم ا٬مٻمٸمظ ِمرج وا٘مد.

  ٚقس اختًف ايٓاؽ فُٝا ظاز َٔ ايٛضم ع٢ً َا٥يت زضِٖ:

٩مٹمڅمل أ٫مثر أهؾ ا٬مٶمٻمؿ خيرج ٣مام زاد ٣مٛم اٚمڅمئتل درهؿ ٔمحًڅمٔمف رٔمع ا٬مٶم٧م 

 ىػاڅمدة أو ٫مثرت. ٪مٻمڈم ا٬مزي
 قاٍ أبٛ ستُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 وهذا هق ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

رٗمؾ ٬مديف ٰمڅمئڇم أ٬مػ ريڅمل يټمٽمل وهل ٰمٶمڅمد٬مڇم ٬مٽمٲمڅمب ا٬مٸمٳمڇم ٕمزيد ٪مٻمٿماًل, 

ٖمؿ وؿ إ٬مٿمپمڅم ٣م٧ميـ أ٬مػ ريڅمل يټمٽمل أٙمرى, ٩محڅمل احلقل ٣مٻمٿمپمڅم وهل ٰمڅمئڇم 

اٚمڅمئڇم أ٬مػ, أم ٣مٛم و٣م٧ميـ أ٬مػ ريڅمل يټمٽمل, ٩مپمؾ خيرج ا٬مز٫مڅمة ٩مٹمط ٣مـ 

 اٚمڅمئڇم وا٬مٶم٧ميـ أ٬مػ؟

خيرج ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم اٚمڅمئڇم وا٬مٶم٧ميـ رٔمع ٣م٧مهڅم, وهذا إذا ٫مڅمن ٬مف جتڅمرة يٽمټمق 

 ٩مٿمپمڅم ٰمڅم٬مف ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف.

أٰمڅم إذا ٫مڅمن يٶمټمؾ ٔمٿمده ويٺمتًچم, ٩مال خيرج إٓ ز٫مڅمة اٚمڅمئڇم ا٬ٕمػ ٩مٹمط: 

 ٕڀمف هل ا٬متل ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل.
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قل ٩مال خيرج ز٫مڅمٕمف إٓ إذا ٠مڅمء أن خيرج ٣مـ ٫مؾ ٰمڅم٬مف, وٰمڅم ل ُيؾ ٣مٻمٿمف احل

٩مٻمف ذ٬مؽ, و٬مٺمـ ٣مٛم ٟمٌٿمؾ ا٬متٴمقع وآٟمتحٌڅمب, و٬مٿمس ٣مٛم ٟمٌٿمؾ 

 ىػاا٬مقٗمقب. 
 ثِ قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

وروى ذ٬مؽ ٣مـ ٣م٤م ٔمـ أب ١مڅم٬مچم ريض اهلل ٣مٽمف, وأمـ ٣مټمر ريض اهلل 

٬مٿمٛم وأٔمق يقٟمػ وُمټمد ٔمـ ٣مٽمپمام, ؤمف ٪مڅمل ا٬مٽمخٶمل وٟمٸمٿمڅمن ا٬مثقري وأمـ أب 

 احلًـ وهق ٪مقل ٰمڅم٬مؽ وا٬مٱمڅم٩مٶمل وأَحد ٔمـ ٘مٽمٌؾ وأب ٣مٌٿمد.

وروي ٣مـ احلًـ ا٬مٌٮمي و٣مٴمڅمء و١مڅموس وا٬مٱمٶمٌل وٰمٺمحقل 

وا٬مزهري أَّنؿ ٪مڅم٬مقا ٓ رء ّم ا٬مزيڅمدة ٘متك ٕمٌٻمغ أرٔمٶم٥م درمهڅم, ؤمف ٪مڅمل أٔمق 

 ىػا٘مٽمٿمٸمڇم. 
 قاٍ أبٛ ستُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

ن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٘م٥م ٗمٶمؾ وهذا ٪مقل وٶمٿمػ: ٕ

 إڀمٲمٌڇم, ٰمڅم ٫مڅمن دون ا٬مٽمٲمڅمب ٓ يٻمزم صڅم٘مٌف رء.

 ىػاوٰمڅم ٫مڅمن ٣مٽمده ا٬مٽمٲمڅمب و٩مق٪مف ٩مڃمڀمف يٻمزٰمف يڂمدي ز٫مڅمة اْلټمٿمع. 
حهه ضه الؿط٘ إىل الرٍب, ّضه الػيه إىل البكس, أّ إىل اإلبل, ّضه 

 التنس إىل الصبٔب, ّالرب إىل الشعري:  

 ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل:  ثِ قاٍ
د٬مٿمؾ ٣مٛم أن ا٬مٸمٳمڇم ٓ ٕمٳمؿ إ٦م ا٬مذهچم, وإڀمام يٶمتٝم ڀمٲمڅمبڅم  ّؾُٔ:

 ٔمٽمٸمًپمڅم. 
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ول خيتٻمٸمقا ّم أن ا٬مٷمٽمؿ ٓ يٳمؿ إ٦م اإلٔمؾ, وٓ إ٦م ا٬مٌٹمر, وأن ا٬متټمر ٓ 

 ىػايٳمؿ إ٦م ا٬مزٔمٿمچم. 
 قاٍ أبٛ ستُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

 ٬مٶمٻمؿ.وأٰمڅم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم ٩مٹمد اٙمتٻمػ ٩مٿمپمڅم أهؾ ا

وا٬مذي يٵمپمر ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ أڀمف إذا ٫مڅمن ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم ٫مؾ وا٘مد 

 ٣مٛم هٿمئتف, ٩مڃمڀمف يٽمٵمر ّم ٫مؾ وا٘مد ٰمٽمپمام ٘متك يٌٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب.

وأٰمڅم إذا ٫مڅمن ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم ٣مٛم هٿمئڇم إوراق ا٬مٽمٹمديڇم, و٣مٛم هٿمئڇم 

 ىػأمٳمڅم٣مڇم ّم ٣مروض ا٬متجڅمرة, ٩مڃمڀمف يٳمڅمف هذا إ٦م هذا. 
 ري: حهه ضه الرب إىل الشع

 ثِ قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 واٙمتٻمٸمقا ّم ا٬مُٝم وا٬مٱمٶمٜم: 

ٓ يٳمؿ وا٘مد ٰمٽمپمام إ٦م أٙمر. وهق ٪مقل ا٬مثقري  فكاٍ أنجط ايعًُا٤:

 وإوزا٣مل وأصحڅمب ا٬مرأي وا٬مٱمڅم٩مٶمل وأَحد ٔمـ ٘مٽمٌؾ.

يٳمڅمف ا٬مٹمټمح إ٦م ا٬مٱمٶمٜم, وٓ يٳمڅمف ا٬مٹمٴمڅمن إ٦م ا٬مٹمټمح  ٚقاٍ َايو:

 ىػاوا٬مٱمٶمٜم. 
 الرٍب إىل الؿط٘:  حهه ضه

 ثِ قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
٩مٹمڅمل ٰمڅم٬مؽ وإوزا٣مل وا٬مثقري واٙمتٻمٸمقا ّم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم: 

 وأصحڅمب ا٬مرأي يٳمؿ أ٘مد ا٬مٲمٽمٸم٥م ٰمٽمپمام إ٦م أٙمر.
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ٓ يٳمؿ أ٘مدمهڅم إ٦م آٙمر, ويٶمتٝم ٫مؾ  ٚقاٍ ايؿافعٞ ٚأمحس بٔ حٓبٌ:

 ىػاوأٔمق ٣مٌٿمد.  وا٘مد ٰمٽمپمام ٔمٽمٸمًف, وإ٬مٿمف ذهچم أمـ أب ٬مٿمٛم,
 حهه ضه الطأٌ إىل املعص يف الصناٗ: 

 ثِ قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٕن اٟمؿ ا٬مٷمٽمؿ يٻمزٰمپمام ٬مزوٰمڅم ول خيتٻمٸمقا ّم أن ا٬مٳمځمن يٳمؿ إ٦م اٚمٶمز: 

 ىػاوا٘مًدا. 
 حهه ضه األصياف الصنْٓ٘ يف عسّض التجازٗ:  

 ثِ قاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
تٻمٸمقا ّم أن ٰمـ ٫مڅمڀمڈم ٣مٽمده ٰمڅمئڇم درهؿ, و٣مٽمده وٓ أ٣مٻمؿ ٣مڅمٰمتپمؿ اٙم

٣مرض ٬مٻمتجڅمرة يًڅموي ٰمڅمئڇم درهؿ, و٘مڅمل احلقل ٣مٻمٿمپمام, أن أ٘مدمهڅم يٳمؿ 

 ىػاإ٦م آٙمر وجتچم ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمام. 
 قاٍ أبٛ ستُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

ٔمټمٶمٽمك أڀمف إذا ٫مڅمن ٬مؽ ٰمڅمل ّم ا٬مٌٿمڈم, وٰمڅمل ّم ٰمتجرك, ٩مڃمڀمف يٳمڅمف ٰمڅم٬مؽ 

ا٬مذي ّم ٰمتجرك ٣مٽمد ا٬مز٫مڅمة, وٕمز٫مل ٣مٛم ٰمڅم٬مؽ ا٬مذي ّم ٔمٿمتؽ, إ٦م ٰمڅم٬مؽ 

 ٫مٻمف, وجيچم ٣مٻمٿمؽ أن َترج رٔمع ا٬مٶم٧م ٣مـ اْلټمٿمع.

ٌِْد اهلل ِ[» قْلُ: ـِ ٣َم ـْ َٗمڅمٔمِِر ]ْٔم  ش.ريض اهلل ٣مٽمف -َو٣َم

هق ٗمڅمٔمر ٔمـ ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمرو ٔمـ ٘مرام ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٰمـ ا٬مًٌٶمڇم 

 ٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.اٚمٺمثريـ ّم روايڇم احلديډم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و
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ـَ ا٬ْمَقِرِق َصَد٪َمڇمٌ » قْلُ:  . ش٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخِْس َأَواٍق ِٰم

 وهل ٕمًڅموي أرٔمٶم٥م درمًهڅم ٰمـ ا٬مٸمٳمڇم.هل ْجع أو٪مٿمڇم:  ٚاألٚام:

 هل ا٬مٸمٳمڇم. ٚايٛضم:

 أي ز٫مڅمة واٗمٌڇم ٰمٸمرووڇم. صسق١:

٩مٻمف أن يتٲمدق ٔمام ٠مڅمء, و٫مٿمٸمام ٠مڅمء, ٕن صد٪مڇم  أَا ايصسق١ املػتخب١:

 ٕمًتحچم ّم ٪مٻمٿمؾ اٚمڅمل, وّم ٫مثٜمه. ا٬مٽمٸمؾ

 ٚاهلل عع ٚجٌ قس ضغب باإلْفام يف آٜات نجريات: 
ٽمًڅم ٩َمٿُمٳَمڅم٣ِمٸَمُف } َٓٗا: قٍٛ اهلل عع ٚجٌ: ًَ ـْ َذا ا٬م ِذي ُيٹْمِرُض اهلل َ ٪َمْرًوڅم َ٘م َٰم

ُط َوإ٬َِمٿْمِف ُٕمْرَٗمٶُمقنَ  ًُ ٌْ  .{٬َمُف َأْوٶَمڅم٩ًمڅم ٫َمثَِٜمًة َواهلل ُ َيٹْمٌُِض َوَي

ْؿ ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ } ٍٛ اهلل عع ٚجٌ:َٚٓٗا: ق ـَ ُيٽمٸِْمٹُمقَن َأْٰمَقاَِلُ َٰمَثُؾ ا٬م ِذي

ـْ َيٱَمڅمُء  َ
ٌ ڇٍم َواهلل ُ ُيٳَمڅم٣ِمُػ ٚمِ ٌُٻَمڇٍم ِٰمڅمَئڇُم َ٘م ٌَْع َٟمٽمَڅمٔمَِؾ ِّم ٫ُمؾِّ ُٟمٽمْ ٌََتڈْم َٟم ٌ ڇٍم َأڀْم ٫َمټَمَثِؾ َ٘م

ٌَٹَمَرِة: {َواهلل ُ َواِٟمٌع ٣َمٻمٿِمؿٌ   [.763]ا٬ْم

َٓ }  عع ٚجٌ:َٚٓٗا: قٍٛ اهلل ْؿ ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ ُٖمؿ   ـَ ُيٽمٸِْمٹُمقَن َأْٰمَقاَِلُ ا٬م ِذي

 َٓ َٓ َٙمْقٌف ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َو ِْؿ َو ْؿ َأْٗمُرُهْؿ ٣ِمٽمَْد َربِّ َٓ َأًذى َِلُ ُيْتٌٶُِمقَن َٰمڅم َأڀْمٸَمٹُمقا َٰمٽمًّڅم َو

َزڀُمقَن  ـْ َصَد٪مَ  *ُهْؿ َُيْ ٌَٶُمپَمڅم َأًذى َواهلل ُ ٨َمٽمِل  ٪َمْقٌل َٰمٶْمُروٌف َوَٰمٷْمٸِمَرٌة َٙمْٜمٌ ِٰم ڇٍم َيْت

ََذى ٫َمڅم٬م ِذي ُيٽمٸِْمُؼ  *َ٘مٻمٿِمٌؿ  ْٕ ِـّ َوا ٌْٴمٻُِمقا َصَد٪َمڅمٕمٺُِمْؿ ٔمڅِمٚمَْ َٓ ُٕم ـَ آَٰمٽمُقا  څم ا٬م ِذي َ َيڅم َأهيُّ

ِٙمِر ٩َمټَمَثٻُمُف ٫َمټَمَثِؾ َصٸْمَقاٍن ٣َمٻَمٿمْ  ْٔ ـُ ٔمڅِمهلل ِ َوا٬ْمٿَمْقِم ا َٓ ُيڂْمِٰم ِف ُٕمَراٌب َٰمڅم٬َمُف ِرَئڅمَء ا٬مٽم څمِس َو
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َٓ هَيِْدي ا٬ْمٹَمْقَم  ٌُقا َواهلل ُ  ًَ ٍء ِِم څم ٫َم َٓ َيٹْمِدُروَن ٣َمَٛم َرْ ٫َمُف َصٻْمًدا  ٩َمځَمَصڅمَٔمُف َوأمٌِؾ ٩َمَٞمَ

ـَ   .{ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

ٍء ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ ُيَقف  إ٬َِمٿْمٺُمْؿ } َٚٓٗا: قٍٛ اهلل عع ٚجٌ: ـْ َرْ َوَٰمڅم ُٕمٽمٸِْمٹُمقا ِٰم

َٓ ُٕمٵمْ   .{ٻَمټُمقنَ َوَأڀْمُتْؿ 

 ٚثبت يف ايصخٝخني: 
ٶُمقٍد ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:  ًْ َد٪َمڇمِ »ٰمـ ٘مديډم َأِب َٰم ٪َمڅمَل: ٫ُمٽم څم ش ُأِٰمْرڀَمڅم ٔمڅِم٬مٲم 

ٍء َأ٫ْمَثَر  څمٌن ٔم٭َِمْ ًَ َق َأُٔمق ٣َمٹِمٿمٍؾ ٔمٽِمٲِْمِػ َصڅمٍع, ٪َمڅمَل: َوَٗمڅمَء إڀِْم ڀُمَحڅمِٰمُؾ, ٪َمڅمَل ٩َمَتٲَمد 

ٓ  ِٰمٽمُْف, ٩َمٹَمڅمَل اٚمُْٽمَڅم٩مٹُِمقَن: إِن  ا َٙمُر إِ ْٔ ـْ َصَد٪َمڇِم َهَذا, َوَٰمڅم ٩َمٶَمَؾ َهَذا ا هللَ ٬َمٷَمٽمِل  ٣َم

َٓ }ِرَيڅمًء, ٩َمٽمََز٬َمڈْم:  ـَ  َد٪َمڅمِت َوا٬م ِذي ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ِّم ا٬مٲم  ٣ِم٥َم ِٰم ـَ َيٻْمټِمُزوَن اٚمُْٴم قِّ ا٬م ِذي

ٓ  ُٗمپْمَدُهؿْ  ٣ِم٥مَ [, َوَلْ َيٻْمٸِمْظ ٔم٧ِْمٌ ٔمڅِمٚمُْ 79]ا٬متقٔمڇم:  {جَيُِدوَن إِ ٴم قِّ
 (ٔ)

. 

إًذا اٚمٽمٸمل بذا ا٬مٻمٸمظ ا٬مذي ٰمٶمٽمڅم ّم احلديډم هل ا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم, و٬مٿمس 

 هل ا٬مٲمد٪مڇم اٚمًتحٌڇم.

ٔمِِؾ َصَد٪َمڇمٌ » قْلُ: ـَ اإْلِ  .شَو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخٍْس َذْوٍد ِٰم

 أي ٬مٿمس ٩مٿمام ٫مڅمن أ٪مؾ ٰمـ َخس إٔمؾ صد٪مڇم واٗمٌڇم.

ڀمٸمًف ٕمٴمق٣ًمڅم واٟمتحٌڅمًٔمڅم أن  وإٓ ٬مق ٫مڅمن ٬مرٗمؾ أرٔمع ٰمـ اإلٔمؾ وأ٘مچم ٰمـ

 خيرج ز٫مڅمهتڅم: ْلڅمز ٬مف ذ٬مؽ, و٪مٌٻمڈم ٰمٽمف صد٪متف, و٬مف أٗمره ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ.

                                                           
 (.ٛٔٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٛٙٙٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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و٬مٺمـ ٓ جتچم ٣مٻمٿمف ا٬مز٫مڅمة ّم اإلٔمؾ, إٓ إذا ٔمٻمٷمڈم ٰمـ ا٬مٶمدد َخس ٩مام ٩مقق 

 ذ٬مؽ.

ـَ ا٬مت ټْمِر َصَد٪َمڇمٌ » قْلُ: ڇِم َأْوُٟمٍؼ ِٰم ًَ  ش. َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ

  صد٪مڇم ا٬مٸمرض.وهذا أيٳًمڅم ٣مٛم

وأٰمڅم ا٬مٲمد٪مڇم اٚمًتحٌڇم ٩مٻمف أن يتٲمدق و٬مق ٫مڅمن ٣مٽمده ٰمـ ا٬متټمر أ٪مؾ ٰمـ 

 ذ٬مؽ, ٘متك وإن ٫مڅمن ٣مٽمده وٟمؼ, أو ڀمٲمػ وٟمؼ.

ُف َيْقَم }٬مٶمټمقم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ـْ َٖمټَمِرِه إَِذا َأْٖمټَمَر َوإُٓمقا َ٘مٹم  ٫ُمٻُمقا ِٰم

ڀَْمٶَمڅمِم: {َ٘مٲَمڅمِدهِ  ْٕ  [.343]ا

احلديډم, ّم َخًڇم أوٟمؼ, وٰمڅم زاد ٣مـ  هق ٰمڅم ٘مدد ّم فاذتل ايٛاجب:

 ذ٬مؽ.

 ّم أي ٣مدد ٫مڅمن, ٩مٻمف أٗمره ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ. ٚاذتل املػتخب:

  نُا يف ايصخٝخني: 
٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل: 

َق ٔمٶَِمْدِل ََتَْرةٍ »َوَٟمٻم َؿ:  ـْ َٕمٲَمد  ٓ  ا٬مٴم ٿمِّچَم,  َٰم ٌَُؾ اهلل ُ إِ چٍم ١َمٿمِّچٍم, َوَٓ َيٹْم ًْ ـْ ٫َم ِٰم

ُه, َ٘مت ك  ٿمپَمڅم ٬مٲَِمڅمِ٘مٌِِف, ٫َماَم ُيَربِّ َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمٻُمق  ٌ ٻُمپَمڅم ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف, ُٖمؿ  ُيَرٔمِّ َوإِن  اهلل َ َيَتٹَم

ٌَؾِ  شَٕمٺُمقَن ِٰمْثَؾ اَْل
 (ٔ)

. 

 
                                                           

 (.ٗٔٓٔكاإلماـ مسلم في صحيحو )(, ٓٔٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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  نُا يف ايصخٝخني: ٚ
ـِ  ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل َ٘مڅمٕمٍِؿ ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم ٣َمِديِّ ْٔم

َؿ:  ُف ٬َمٿْمَس َٔمٿْمٽَمُف َؤَمٿْمٽمَُف ُٕمْرُْجَڅمٌن, ٩َمٿَمٽمٵْمُُر »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ټُمُف َرٔمُّ ٓ  َٟمٿُمٺَمٻمِّ َٰمڅم ِٰمٽمْٺُمْؿ َأَ٘مٌد إِ

ـْ ٣َمټَمٻمِِف, َوَيٽمْٵُمرُ  َم ِٰم ٓ  َٰمڅم ٪َمد  ـَ ِٰمٽمُْف ٩َماَل َيَرى إِ َم,  َأْيټَم ٓ  َٰمڅم ٪َمد  َأ٠ْمځَمَم ِٰمٽمُْف ٩َماَل َيَرى إِ

ٹُمقا ا٬مٽم څمَر َو٬َمْق ٔمٱِِمؼِّ ََتَْرٍة  ٓ  ا٬مٽم څمَر ٕمٻِْمٹَمڅمَء َوْٗمپِمِف, ٩َمڅمٕم   ش.َوَيٽمْٵُمُر َٔم٥ْمَ َيَدْيِف ٩َماَل َيَرى إِ

ـْ َٙمٿْمَثټَمڇَم, ِٰمْثٻَمُف, َوزَ ٪َمڅمَل ا٣َْٕمټَمُش:   َة, ٣َم ـُ ُٰمر  َٖمٽمِل ٣َمټْمُرو ْٔم َو٬َمْق »اَد ٩مٿِمِف: َوَ٘مد 

ٌَڇمٍ  شٔمٺَِمٻمټَِمڇٍم ١َمٿمِّ
 (ٔ)

. 

 ٟمتقن صڅم٣ًمڅم.  ٚايٛغل:

 ٖمالٖمامئڇم صڅمع. فارتُػ١ أٚغل تػاٟٚ بايصاع:

 أرٔمٶمڇم أٰمداد ٔمټمد ا٬مرٗمؾ اٚمٶمتدل ّم ٙمٻمٹمتف. ٚايصاع:

ًٌڅم. ٜٚػاٟٚ ايصاع بايهًٝٛ جطاّ:  اٖمٽم٥م ٫مٿمٻمق وڀمٲمػ ٕمٹمري

 ش.َو٬َمفُ » قْلُ:

 .أي ٬مإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ 

ـْ َ٘م » قْلُ:  ش.ِديډِم َأِب َٟمٶِمٿمدٍ ِٰم

 وهق ٟمٶمد ٔمـ ٰمڅم٬مؽ ٔمـ ٟمٽمڅمن إڀمٲمڅمري اخلدري ريض اهلل ٣مٽمف.

 ٰمـ صٷمڅمر ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ.

                                                           
 (.ٙٔٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٔ٘ٚأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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وهق ٰمـ ا٬مًٌٶمڇم اٚمٺمثريـ ّم روايڇم احلديډم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم 

 آ٬مف وٟمٻمؿ.

َٓ َ٘مچم  َص » قْلُ:  ـْ ََتٍْر َو ڇِم َأْوَٟمڅمٍق ِٰم ًَ  ش. َد٪َمڇمٌ ٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ

 وهذا هق ٔمٻمٸمظ ٘مديډم ٗمڅمٔمر ٔمـ ٣مٌد اهلل ريض اهلل ٣مٽمپمام إول.

 ش.وٓ ٘مچم» إال أْ٘ ظاز فٝ٘ يفغ:

 يدٙمؾ ٩مٿمف ا٬مٱمٶمٜم, واحلٽمٴمڇم ا٬متل هل ا٬مٝم. ٚاذتب:

٫مام ٟمٿمځميت ٰمٶمٽمڅم: ٕن ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ يرى ا٬مز٫مڅمة ّم ْجٿمع أڀمقاع احلٌقب 

 اخلڅمرٗمڇم ٰمـ إرض.

********** 
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 دار زكاة الحبوب[]بيان مق

ـْ ) – 634 ـْ َأٔمٿِمِف, َو٣َم ٌِْد اهلل ِ, ٣َم ـِ ٣َم ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ َٟمڅمِلِ ْٔم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -٣َم

, َو٩مٿِماَم ُٟمٹِمَل »٪َمڅمَل:  -وٟمٻمؿ  څم: ا٬ْمٶُم٧ْمُ اَمُء َوا٬ْمٶُمٿُمقُن, َأْو ٫َمڅمَن ٣َمَثِريًّ  ً ٩مٿِماَم َٟمٹَمڈِم ا٬م

شٔمڅِم٬مٽم ٳْمِح: ڀمٲِْمُػ ا٬ْمٶُم٧ْمِ 
 (ٔ)

. . َرَواُه ا٬مْ   ٌَُخڅمِريُّ

َِب َداُوَد:  ِٕ َقاِن »َو  ً , َو٩مٿِماَم ُٟمٹِمَل ٔمڅِم٬م  َأْو ٫َمڅمَن َٔمٶْماًل: ا٬ْمٶُم٧ْمُ
(ٕ)

َأِو ا٬مٽم ٳْمِح:  

شڀمٲِْمُػ ا٬ْمٶُم٧ْمِ 
 (ٖ)

.) 

 ****************************** الشرح:

 (: 639قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ عٓس حسٜح ضقِ )
ـِ ٣ُمټَمرَ َو٪َمْد َصح  َ٘مِديډُم  ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف -ريض اهلل ٣مٽمف-أْم , ٣َم

ڇِم ا٬مٸُمٹَمپَمڅمِء. ٌَڅمِب, َو٣َمٻَمٿْمِف ا٬مٶَمټَمُؾ ٣ِمٽمَْد ٣َمڅمٰم  َؿ ِّم َهَذا ا٬م  َوَٟمٻم 

ٌِْد اهلل ِ» قْلُ: ـِ ٣َم ـْ َٟمڅمِلِ ْٔم  ش.َو٣َم

 هق ٟمڅمل ٔمـ ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمر ٔمـ اخلٴمڅمب ريض اهلل ٣مـ أٔمٿمف, و٣مـ ٗمده.

 ق ٰمـ ٩مٹمپمڅمء اٚمديٽمڇم اٚمٱمپمقريـ.وه

                                                           
 ىو الذم يشرب بعركقو من غير سقي.كالعثرم: ( ٖٛٗٔأخرجو البخارم ) (ٔ)

ح ما كاف بغير الدكاب كنضكبالنضح: الدكاب. كالمراد بالسواني: «. السواقي»إلى « أ»تحرؼ في  (ٕ)
 ما كاف سقيو بتعب كعناء. قالو الصنعاني.كالمراد من الكل: الرجاؿ باآللة, 

(, كقاؿ ٜٜٚ(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء )ٜٙ٘ٔأخرجو أبو داكد ) (ٖ)
فيو: ككرد الحديث عن جابر بن عبد اهلل, كأبى ىريرة, كمعاذ بن جبل, كعبد اهلل بن عمرك كعمرك 

 رضي اهلل عنهم.بن حـز 
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 وهق ٰمـ ا٬مٸمٹمپمڅمء ا٬مٶم٧مة.

ـْ َأٔمٿِمفِ » قْلُ:  ش.٣َم

 هق ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمر ٔمـ اخلٴمڅمب ريض اهلل ٣مٽمپمام. ٚأبٛٙ:

ٰمـ ا٬مًٌٶمڇم اٚمٺمثريـ ّم روايڇم احلديډم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف 

 وٟمٻمؿ.

 ٣مٽمف.٫مڅمن ٰمـ ٣مٌڅمد ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ, وٰمـ ٩مٹمپمڅمئپمؿ ريض اهلل 

اَمُء َوا٬ْمٶُمٿُمقنُ » قْلُ:  ً  ش.٩مٿِماَم َٟمٹَمڈِم ا٬م

 أي  ّم ٟمٹمل ٔمڅمٚمٴمر, أو ٟمٹمل ٔمڅم٬مٶمٿمقن اْلڅمريڇم.

څم» قْلُ:  ش. َأْو ٫َمڅمَن ٣َمَثِريًّ

هق ٰمڅم ٫مڅمڀمڈم ٣مرو٪مف َمڅمورة ٬مٻمامء, ٩مت٧مب ٰمـ اٚمڅمء ٔمدون ٫مٻمٸمڇم  ايعجطٟ:

 ٟمٹمل.

 (: 3/349قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
څم» قْلُ: اء, َوَٕمٱْمديد ا٬مت ْحَتڅمڀمٿِم ڇم. ش: ٣َمَثِريًّ ثَڇِم, َو٫َمْنِ ا٬مر   ٔمٸَِمْتِح اٚمُْپْمټَمٻَمڇِم, َواٚمَُْثٻم 

َثڇم, ورده َٖمٶْمٻَمچم. ٣َمَراِب َٕمٱْمِديد اٚمَُْثٻم  ْٕ  َو٘مٺمك ٣َمـ ٔمـ ا

٬مِِف َوإِْٟمٺَمڅمَن َٖمڅمڀمٿِمِف.   َو٘مٺمك ٔمـ ٣ُمَدْيٍس ِّم اٚمَُْثٻم ډِم ٩مٿِمِف َوؿ  َأو 

ٍَ اِي ٞٗ:َقا ُب ٔمٶُِمُرو٪ِمِف ٰمـ ٨مٜم ٟمٹِمل.  َدطَّأب  ُهَق ا٬م ِذي َي٧ْمَ

ِٔ اِيَكأضٞ َأٔبٞ َِٜع٢ًَ: ١َََ َع َتٽمٹَْمُع ِّم ٔمِْر٫َمڇٍم, َوڀَمْحِقَهڅم  َظاز بٔ ُقَسا ًْ َوُهَق اٚمُْ

ـْ َٰمڅمِء اٚمَْٴَمِر ِّم َٟمَقاٍق ُٕمٱَمؼُّ ٬َمُف.   ُيٲَمچمُّ إ٬َِمٿْمِف ِٰم
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:ٍَ ـَ ا٬ْمٶَمڅم َقا َن  اٚمَْڅمِرَ َوا٠ْمتٹَِمڅم٪ُمُف ِٰم
ِٕ څم٪ِمٿَمڇُم ا٬م تِل جَيِْري ٩مٿِمپَمڅم اٚمَْڅمُء:   ً ُٖمقِر َوِهَل ا٬م

 َيٶْمُثُر ٩مٿِمپَمڅم. 

:ٍَ ُب ٔمٶُِمُرو٪ِمِف, ٫َمځَمْن  َقا ََّْنڅَمِر ٔمٷَِمْٜمِ ُٰمڂْمڀَمڇٍم, َأْو َي٧ْمَ ْٕ ـَ ا ُب ِٰم َوِٰمٽمُْف ا٬م ِذي َي٧ْمَ

ـْ َوْٗمپمِ  ًٌڅم ِٰم َجِر ُيٷْمَرَس ِّم َأْرٍض َيٺُمقُن اٚمَْڅمُء ٪َمِري پَمڅم, ٩َمٿَمٲِمُؾ إ٬َِمٿْمِف ٣ُمُروُق ا٬مٱم 

ٹْمِل.   ً ـِ ا٬م َتٷْمٽمِل ٣َم ًْ  ٩َمٿَم

َن  
ِٕ اَمُء:   ً ٌَٿْمٍد َأن  ا٬ْمٶَمَثِري  َٰمڅم َٟمٹَمْتُف ا٬م ـَ إ١ِْماَلِق َأِب ٣ُم ُٜم َأْو٦َم ِٰم

ًِ َوَهَذا ا٬مت ٸْم

ِديډِم َيُدلُّ ٣َمَٛم اٚمُْٷَمڅمَيَرِة.   ِٟمٿَمڅمَق احْلَ

ـْ ٩مَ  َٓ َز٫َمڅمَة ٩مٿِمِف. َو٫َمَذا ٪َمْقُل َٰم ُف  ڀَم  ِٕ َٓ ََحَْؾ ٬َمُف,  ُف ا٬م ِذي  : ٔمځَِمڀم  َ ا٬ْمٶَمَثِري   ن 

:١َََ ٍَ ابٔ ُقَسا  ىػآَ ڀَمٶْمٻَمُؿ ِّم َهِذِه ا٬مت ٸْمِر٪َمڇِم ا٬م تِل َذ٫َمْرڀَمڅمَهڅم ِٙماَل٩ًمڅم.  َقا
 وهق ٰمڅم يًټمك ٔمڅم٬مٌٶمؾ ٫مام ّم روايڇم أب داود. 

 ٸمرة ٬متٶمثر اٚمڅمء بڅم.ٰمـ ا٬مٶمڅمٖمقراء, وهل احل مسٕ بالعجسٖ:

 ش.ا٬ْمٶُم٧ْمُ » قْلُ:

أي أڀمف خيرج ٣م٧م ٰمڅم خيرج ٬مف ٰمـ إرض, و٬مٺمـ إذا ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب وهق 

 َخس أوٟمؼ ٩مام زاد ٣مـ ذ٬مؽ, ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ذ٬مؽ.

٩مڃمذا ٫مڅمن ٬مف َخًڇم أوٟمؼ ٰمـ احلٽمٴمڇم, أو ٰمـ ا٬مٱمٶمٜم, أو ٰمـ ا٬مزٔمٿمچم, أو ٰمـ 

 ا٬متټمر, ٩مڃمڀمف خيرٗمپمڅم ٣م٧مهڅم, وهق ڀمٲمػ وٟمؼ.
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ذا ٫مڅمن ا٬مًٹمل ٔمدون ٫مٻمٸمڇم:  ٔمامء اٚمٴمر, أو إَّنڅمر, أو ا٬مٶمٿمقن, أو ٫مڅمن هذا إ

 ٔمٶماًل, أو ٣مثرًيڅم, ٬مف ٣مروف ٕم٧مب ٰمـ اٚمڅمء ٬مٹمربڅم ٰمٽمف.

 وإن ٫مڅمن ٬مف ٣م٧مة أوٟمؼ: ٩مٶم٧مهڅم ٟمٿمٺمقن وٟمؼ, وهق ز٫مڅمهتڅم.

 .شَو٩مٿِماَم ُٟمٹِمَل ٔمڅِم٬مٽم ٳْمِح » قْلُ:

 أي ٔمڅم٬ٔمڇم, ٫مڅمٚمٳمخڅمت احلديثڇم أن.

 (: 3/349حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ ) قاٍ اذتافغ ابٔ
 :ُُ ُِْل ٔمٸَِمْتِح ا٬مٽمُّقِن َوُٟمٺُمقِن اٚمُْٶْمَجټَمڇِم َٔمٶْمَدَهڅم ُٰمپْمټَمٻَمڇٌم َأْي  «:ِباليَِّطِح»َق

ٻمٍِؿ.  ًْ څمڀمٿَِمڇِم, َوِهَل ِرَواَيڇُم ُٰم  ً  ٔمڅِم٬م

څم:  ٔمَِؾ ٫مَ َواٚمَُْراُد ِبَ َتٹَمك ٣َمٻَمٿْمپَمڅم, َوَذ٫َمَر اإْلِ ًْ ٔمُِؾ ا٬م تِل ُي ٌَٹْمُر اإْلِ ٓ  ٩َمڅم٬ْم څمٚمَِْثڅمِل, َوإِ

ٺْمِؿ.  َهڅم, ٫َمَذ٬مَِؽ ِّم احْلُ  ىػاَو٨َمْٜمُ
 بٔاٌ صؿ٘ طسٓك٘ الطكٕ بالياضح: 

وهق ذ٫مر اإلٔمؾ, أو ذ٫مر ا٬مٌٹمر, أو ٨مٜم  ٚناْٛا ٜػكٕٛ عٔ ططٜل ايٓاضذ:

 ذ٬مؽ.

ٔمحٿمډم أَّنؿ يرٔمٴمقن د٬مًقا ٫مًٌٜما ويرٰمقڀمف ّم ا٬مٌئر, ٖمؿ جيره ا٬مٌٶمٜم, ٖمؿ 

ٿمدون ا٬مد٬مق ّم ا٬مٌئر ٰمرة ٖمڅمڀمٿمڇم, ٖمؿ جيره ا٬مٌٶمٜم, ٖمؿ يٲمٌقڀمف, يٲمٌقڀمف, ٖمؿ يٶم

وهٺمذا ٕمتٺمرر ٣مټمٻمٿمڇم ٗمر ا٬مد٬مق ا٬مٺمٌٜم ّم ا٬مٌئر ٣مـ ١مريؼ ا٬مٽمڅموح, ا٬مذي هق 

 ذ٫مر اإلٔمؾ, أو ا٬مٌٹمر.
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 ش. ڀمٲِْمُػ ا٬ْمٶُم٧ْمِ » قْلُ:

أي ٩مام ٟمٹمل ٔمڅم٬مٺمٻمٸمڇم, واٚمڅمل, وا٬متٶمچم ٰمـ صڅم٘مٌف, ٣مـ ١مريؼ ا٬مٽمڅموح, أو 

ديثڇم, أو ٔمڅمٔٓت احلديثڇم, أو ٔمام يًټمك ٣مٽمدڀمڅم ٣مـ ١مريؼ اٚمٳمخڅمت احل

ٔمڅم٬مٌټمٌڅمت, ٫مؾ هذا ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمف إذا ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب وهق َخًڇم أوٟمؼ, خيرج ٩مٿمف 

 ڀمٲمػ ا٬مٶم٧م.

 بٔاٌ الؿسم بني اليْعني: 

أن ٰمڅم ٟمٹمل ٔمامء اٚمٴمر, أو ٔمامء إَّنڅمر اْلڅمريڇم, أو ٔمامء ا٬مٶمٿمقن اْلڅمريڇم, ٬مٿمس 

  ٫مٻمٸمڇم ٔمدڀمٿمف, وٓ ٫مٻمٸمڇم ٰمڅم٬مٿمڇم.٩مٿمف ٫مثٜم ٫مٻمٸمڇم ٣مٛم صڅم٘مچم اٚمزر٣مڇم, ٓ

وأٰمڅم ٰمڅم ٟمٹمل ٔمامء أٔمڅمر اْلق٩مٿمڇم, أو ٔمڅمٔٓت احلديثڇم, أو ٔمڅمٚمٳمخڅمت, أو 

ٔمڅم٬مٽمڅموح, ٩مٿمف ٫مٻمٸمڇم ٔمدڀمٿمڇم ٣مٛم صڅم٘مچم اٚمزر٣مڇم, و٩مٿمف أيٳًمڅم ٫مٻمٸمڇم ٰمڅم٬مٿمڇم أيٳًمڅم 

ٔمام يٱمٞميف ٰمـ اٚمحرو٪مڅمت ا٬متل ٕمًتٶمټمؾ ّم هذه أٓت احلديثڇم, أو ّم 

 ء ٰمـ أٔمڅمر اْلق٩مٿمڇم وَترٗمف إ٦م صڅم٘مچم اٚمزر٣مڇم.اٚمٳمخڅمت ا٬متل ٕمًحچم اٚمڅم

٩مٻمپمذا ٙمٸمػ اهلل ٣مز وٗمؾ ز٫مڅمة ٰمڅم ٫مڅمن ٔمڅم٬مٽمٳمح, أو ٔمٽمحقه ِمڅم ٩مٿمف ٫مٻمٸمڇم 

ٔمدڀمٿمڇم, أو ٫مٻمٸمڇم ٰمڅم٬مٿمڇم ٣مٛم صڅم٘مچم ا٬مزرا٣مڇم, رَحڇم ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ, وإ٘مًڅمڀًمڅم, 

 وٗمقًدا, وٕمٸمٳماًل.

 چم.وزاد اهلل ٣مز وٗمؾ ز٫مڅمة ٰمڅم ٫مڅمن ٣مثرًيڅم, يًٹمك ٔمدون ڀمٲمچم, ؤمدون ٕمٶم

َِب َداُوَد » قْلُ: ِٕ  ش.َو

 أي ّم ٟمٽمٽمف رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م.
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 ش.َأْو ٫َمڅمَن َٔمٶْماًل » قْلُ:

أي ٣مثرًيڅم, ٩مڅم٬مٌٶمؾ ٔمټمٶمٽمك ا٬مٶمثري: وهق ا٬مذي ي٧مب اٚمڅمء ٔمٶمرو٪مف ٬مٹمرٔمف 

 ٰمـ اٚمڅمء, أو ٬مٹمرٔمف ٰمـ َمرى اٚمڅمء, وڀمحق ذ٬مؽ.

 ش.ا٬ْمٶُم٧ْمُ » قْلُ:

وهق َخًڇم أوٟمؼ, وٰمڅم  أي خيرج ز٫مڅمٕمف ا٬مٶم٧م, و٬مٺمـ إذا ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب,

 زاد ٣مٛم ذ٬مؽ.

َقاِن َأِو ا٬مٽم ٳْمِح » قْلُ:  ً  ش. َو٩مٿِماَم ُٟمٹِمَل ٔمڅِم٬م

 هل ْجع ٟمڅمڀمٿمڇم, وهل ٔمټمٶمٽمك ا٬مٽمڅموح. ايػٛاْٞ:

 ٔمڅم٬مٽمًٌڇم ٬مٺمثرة اٚمزارع, و٬مٺمثرة أٔمڅمر. ٚمجعت ايػٛاْٞ:

 ش.ڀمٲِْمُػ ا٬ْمٶُم٧ْمِ » قْلُ:

 ٺمقن ڀمٲمػ ا٬مٶم٧م.أي أن ز٫مڅمٕمف إذا ٫مڅمن ا٬مًٹمل ٔمڅم٬مًقان, أو ٔمڅم٬مٽمٳمح, ٕم

 ٚمڅم ٩مٿمپمڅم ٰمـ ا٬مٺمٻمٸمڇم ٔمڅمٚمڅمل, وا٬مٺمٻمٸمڇم ٔمڅم٬مٌدن, وٚمڅم ٩مٿمپمڅم ٰمـ ا٬متٶمچم.

 (: 529-1/528قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )

ِٚ ايِٖٓطِذ: َٛأْٞ َأ َٞ ٔبايٖػ َُا ُغٔك  َدل  ٣َمٴْمٸُمُف ٣َمٻَمٿْمِف ٣َمَٛم ا٬مت ٷَمڅمُيِر.  َٚٔفٝ

:َٞ َٛأْ ٕٖ ايٖػ . اٚمُْرَ  ََٚأ َوابُّ څم ا٬مد   اُد ِبَ

٬َمڇِم.  َٚايِٖٓطَذ: ْٔ َٗمڅمِل ٔمڅِم َهڅم ٫َمٽمٳَْمِح ا٬مرِّ  َٰمڅم ٫َمڅمَن ٔمٷَِمْٜمِ

ـْ ا٬ْمٺُمؾِّ َٰمڅم ٫َمڅمَن َٟمٹْمٿُمُف ٔمَِتٶَمچٍم َو٣َمٽمَڅمٍء.   ىػاَواٚمَُْراُد ِٰم
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 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ِديډُم َدل  ٣َمَٛم ا٬مت ٸْمِر٪َمڇِم َٔم٥ْمَ َٰمڅم ُٟمٹِمَل ٔمڅِم٬م َقاِن, َؤَم٥ْمَ َٰمڅم ُٟمٹِمَل ٔماَِمِء َوَهَذا احْلَ  ً

ََّْنڅَمِر.  ْٕ اَمِء, َوا  ً  ا٬م

َٚأضَخ١ْ:  ُ٘ َُُت َوُهَق ِزَيڅمَدُة ا٬مت ٶَمچِم َوا٬ْمٶَمٽمَڅمِء, ٩َمٽمٹََمَص َٔمٶْمُض َٰمڅم جَيچُِم ِر٩ْمٹًمڅم  َٚٔحِه

ُف جَيچُِم ِّم ٪َمٻمٿِمِؾ َٰمڅم َأْٙمَرَٗم  ٌَڅمِدِه, َوَدل  ٣َمَٛم َأڀم  ـْ اهلل ِ َٕمٶَمڅم٦َم ٔمٶِِم َْرُض َو٫َمثِِٜمِه ِٰم ْٕ ڈْم ا

٫َمڅمُة.   ا٬مز 

 َوَهَذا ُٰمٶَمڅمَرٌض ٔمَِحِديډِم َٗمڅمٔمٍِر, َوَ٘مِديډِم َأِب َٟمٶِمٿمٍد. 

ٺْمِؿ ِّم َذ٬مَِؽ.  َواْٙمَتٻَمَػ ا٬ْمٶُمٻَماَمُء ِّم احْلُ

 ْ َٓ َز٫َمڅمَة ٩مٿِماَم َل ُف  ِديډِم َٟمڅمِلٍ, َوَأڀم  ٌص حِلَ َْوَٟمڅمِق ُِمَٲمِّ ْٕ ټْمپُمقُر َأن  َ٘مِديډَم ا  ٩َمڅمْْلُ

َْوَٟمڅمِق.  ْٕ ڇَم ا ًَ ټْم ٌْٻُمْغ اخْلَ  َي

, َٔمْؾ ُيٶْمټَمُؾ  َٓ خُيَصُّ ُف  , َوَأُٔمق َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم, إ٦َم َأڀم  ـُ ٣َم٤ِم  َوَذَهچَم َْجَڅم٣َمڇٌم ِٰمٽمْپُمْؿ َزْيُد ْٔم

َْرُض, َو٫َمثِِٜمِه.  ْٕ  ٔمٶُِمټُمقِٰمِف, ٩َمٿَمِجچُم ِّم ٪َمٻمٿِمِؾ َٰمڅم َأْٙمَرَٗمڈْم ا

 َ ْٕ ؼُّ َٰمَع َأْهِؾ ا٬ْمٹَمْقِل ا ِل: َواحْلَ َْوَٟمڅمِق َ٘مِديډٌم َصِحٿمٌح َوَرَد و  ْٕ َن  َ٘مِديډَم ا
ِٕ

٫َمڅمُة.  ٌَٿَمڅمِن ا٬ْمٹَمْدِر ا٬م ِذي جَتِچُم ٩مٿِمِف ا٬مز 
 ٬مِ

ْرَهؿِ »٫َماَم َوَرَد َ٘مِديډُم:  ٌَٿَمڅمِن َذ٬مَِؽ. ش, ِٰمڅمَئَتْل ا٬مدِّ
 ٬مِ

٪َمڇِم ُرُٔمُع ا٬ْمٶُم٧ْمِ »َٰمَع ُوُروِد:   ش. ِّم ا٬مرِّ

فُ َوَلْ َيٹُمْؾ َأَ٘مٌد:  ٫َمڅمُة.  إڀم  ڇِم َو٫َمثِِٜمَهڅم ا٬مز  ٿمِؾ ا٬ْمٸِمٳم 
 جَيچُِم ِّم ٪َمٻمِ
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اَلُف َهْؾ جَيچُِم ِّم ا٬ْمٹَمٻمٿِمِؾ ِٰمٽمْپَمڅم إَذا ٫َمڅمڀَمڈْم ٪َمْد َٔمٻَمٷَمڈْم ا٬مٽمِّٲَمڅمُب ٫َماَم 
اَم اخْلِ َوإڀِم 

 ٣َمَر٩ْمڈم. 

ُف َلْ َيِرْد َ٘مِديډٌم:  ڀَم  ِٕ ٪َمڇِم ُرُٔمُع ا٬ْمٶُم٧ْمِ »َوَذ٬مَِؽ:  ٌَٿمَ ش, ِّم ا٬مرِّ
ٓ  ٬مِ ٽْمَس إ څمِن َأن  َهَذا اْْلِ

٫َمڅمُة.   جَتِچُم ٩مٿِمِف ا٬مز 

ِ ٬َمُف ٔماِِمَئَتْل ِدْرَهٍؿ.  ٥ٌَمُّ څم ٪َمْدُر َٰمڅم جَيچُِم ٩مٿِمِف ٩َمټَمْق٫ُمقٌل إ٦َم َ٘مِديډِم ا٬مت   َوَأٰم 

اَمُء ا٬ْمٶُم٧ْمُ »٩َمٺَمَذا ُهٽمَڅم ٪َمْق٬ُمُف:   ً ٽْمِس جَيِچُم ش, ٩مٿِماَم َٟمٹَمڈْم ا٬م َأْي ِّم َهَذا اْْلِ

 .  ا٬ْمٶُم٧ْمُ

َْوَٟمڅمِق, َوَزاَدُه إيٳَمڅمً٘مڅم ٪َمْق٬ُمُف  ْٕ څم َٔمٿَمڅمُن َٰمڅم جَيچُِم ٩مٿِمِف ٩َمټَمْق٫ُمقٌل إ٦َم َ٘مِديډِم ا َوَأٰم 

ِديډِم:  ڇِم َأْوُٟمٍؼ َصَد٪َمڇمٌ »ِّم احْلَ ًَ ٓ  ٬مَِد٩ْمِع َٰمڅم ش, ٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ ُف َٰمڅم َوَرَد إ ٫َمځَمڀم 

ـْ ٣ُمټُمقِم:  ُؿ ِٰم اَم »ُيَتَقه   ً  ش. ُء ا٬ْمٶُم٧ْمِ ٩مٿِماَم َٟمٹَمڈْم ا٬م

ـْ ا٬ْمَقِرِق َصَد٪َمڇمٌ »٫َماَم َوَرَد َذ٬مَِؽ ِّم ٪َمْق٬مِِف:  ڇِم َأَوا٪ِمل  ِٰم ًَ  ش.َو٬َمٿْمَس ٩مٿِماَم ُدوَن ََخْ

څمصِّ ٣ِمٽمَْد َٗمپْمِؾ ا٬مت څمِريِخ,  , ٫َمڅمَن ا٬ْمٶَمټَمُؾ ٔمڅِمخْلَ څمصُّ ُٖمؿ  إَذا َٕمٶَمڅمَرَض ا٬ْمٶَمڅممُّ َواخْلَ

 َ ْٕ ُف َأ٢ْمپَمُر ا ُُصقِل.٫َماَم ُهٽمَڅم, ٩َمڃمڀِم  ْٕ  ىػا ٪ْمَقاِل ِّم ا
********** 
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 ]بيان أصناف الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة[

ـْ ) – 636, 635 ٠َْمٶَمِريِّ َو٣َم ْٕ َأن   ;َوُٰمٶَمڅمٍذ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم  ;َأِب ُٰمقَٟمك ا

اَم:  طا٬مٽم ٌِل   َ »٪َمڅمَل َِلُ ْٕ ـْ َهِذِه ا ٓ  ِٰم َد٪َمڇِم إِ َْرَٔمٶَمڇِم: َٓ َٕمځْمُٙمَذا ِّم ا٬مٲم  ْٕ ْصٽمَڅمِف ا

ٔمٿِمچِم, َوا٬مت ټْمرِ  ٽمْٴَمڇِم, َوا٬مز 
ٶِمِٜم, َواحْلِ شا٬مٱم 

 (ٔ)
څم٫مِؿُ  , َواحْلَ اِنُّ  (.. َرَواُه ا٬مٴم َٝمَ

ـْ ) – 637 , ٣َم اَر٪ُمٴْمٽمِلِّ څم ا٬ْمٹِمث څمُء, »: -ريض اهلل ٣مٽمف-ُٰمٶَمڅمذٍ َو٬مٻِمد  ٩َمځَمٰم 

څمُن, َوا٬ْمٹَمٲَمچُم, ٩َمٹَمْد ٣َمٸمَ  ٰم   صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -څم ٣َمٽمُْف َرُٟمقُل اهلل ِ َوا٬ْمٌٴِمِّٿمُخ, َوا٬مرُّ

شوٟمٻمؿ
 (ٕ)

 َوإِْٟمٽمَڅمُدُه َوٶِمٿمٌػ(.. 

                                                           
كقاؿ اإلماـ (, ٔٓٗ/ ٗ« )المستدرؾ»(, كالحاكم في ٘ٔ/  ٜٛ/ ٕأخرجو الدارقطني )صحيح.  (ٔ)

أخرجو الدارقطني كالحاكم كقاؿ: " إسناد (: ٔٓٛاأللباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
و قاؿ: " قاؿ ( , إال أنٜٖٛ/ٕصحيح ". ككافقو الذىبي. كأقره الزيلعي في " نصب الراية " )

الشيخ في " اإلماـ ": كىذا غير صريح في الرفع ". لكنو ظاىر في ذلك إف لم يكن صريحا , فإف 
الحديث ال يحتمل إال أحد أمرين: إما أف يكوف من قولو صلى اهلل عليو كسلم, أك من قوؿ أبى 

اهلل عليو كسلم, موسى كمعاذ, كالثاني ممنوع؛ ألنو ال يعقل أف يخاطب الصحابياف بو النبي صلى 
كالقوؿ بأنهما خاطبا بو أصحابهما يبطلو أف ذلك إنما قيل في زمن بعث النبي صلى اهلل عليو 

كقاؿ اإلماـ كسلم إياىما إلى اليمن, فتعين أنو ىو الذل خاطبهما بذلك, كثبت أنو مرفوع قطعا. 
شرط الشيخين " كقاؿ الحاكم: " صحيح على (: ٜٚٛاأللباني رحمو اهلل تعالى في الصحيحة )

ككافقو الذىبي, كتماـ كالـ الحاكم: " كموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر لو أنو يدرؾ أياـ معاذ 
( : " قلت: قد منع ذلك أبو زرعة, ٓٙ٘/  ٘رضي اهلل عنو ". قاؿ الحافظ في " التلخيص " )

دا بإسناد صحيح كقاؿ ابن عبد البر: لم يلق معاذا كال أدركو. قلت: لكن ذكر لو الحاكم شاى
 كاهلل أعلم.  فالحديث صحيح لغيره.بلفظ: " ال تأخذكا الصدقة إال من ىذه األربعة ..." فذكرىا. 

ا.  (ٕ) ( في إسناده إسحاؽ بن يحيى بن طلحة التيمي ٜ/  ٜٚ/ ٕأخرجو الدارقطني )ضعيف جدن
حة لم يلَق معاذنا. متركؾ, كفيو عبد اهلل بن نافع الصائغ كفيو ضعف, كفيو انقطاع, موسى بن طل

 (.٘ٙٔ/ ٕ« )التلخيص»كضعفو الحافظ في 
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 ****************************** الشرح:

 بٔاٌ أصياف اذتبْب ارتازج٘ مً األزض اليت جتب ؾَٔا الصناٗ: 

ٰمـ هذه إ٘مڅمديډم إرٔمٶمڇم ٗمڅمءت ٰمًځم٬مڇم اٙمتٻمػ ٩مٿمپمڅم ا٬مٶمٻمامء, وهل ٔمٿمڅمن 

 ٗمڇم ٰمـ إرض ا٬متل جتچم ٩مٿمپمڅم ا٬مز٫مڅمة إ٦م أ٪مقال: أصٽمڅمف احلٌقب اخلڅمر

ذهچم ْجپمقر أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م وٗمقب ا٬مٱمٶمر ّم ْجٿمع ٰمڅم خيرج  ايكٍٛ األٍٚ:

 ٰمـ إرض ٰمـ ٘مٌقب.

 ٰمـ احلٽمٴمڇم, وا٬مٱمٶمٜم, وا٬مٶمدس, واحلټمص, وإرز, وڀمحقهڅم.

  (:940قاٍ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل يف َٛط٦٘ األععُٞ بطقِ )
ٌُقُب ا٬م   ٫َمڅمُة: َواحْلُ َرُة, تِل ٩مٿِمپَمڅم ا٬مز  ٻْمڈُم, َوا٬مذُّ ًُّ ٶِمُٜم, َوا٬م ٽمْٴَمڇُم, َوا٬مٱم 

احْلِ

ٌََف  ٻْمُجاَلُن, َوَٰمڅم َأ٠ْم ٌَڅمُن , َوا٬مٻمُّقٔمٿَِمڅم, َواْْلُ ٻْم ُْرُز, َوا٬ْمٶَمَدُس, َواْْلُ ْٕ , َوا ـُ ْٙم َوا٬مدُّ

ٌُقِب ا٬م تِل َٕمٲِمُٜم ١َمٶَمڅمًٰمڅم.  ـَ احْلُ  ذ٬مَِؽ ِٰم

٫َمڅمُة ُٕمڂْمَٙمُذ ِٰمٽمْ  ًٌّڅم.٩َمڅم٬مز  ٲَمَد َوَٕمٲِمَٜم َ٘م پَمڅم َٔمٶْمَد َأْن حُتْ  پَمڅم ٫ُمٻمِّ

:ٍَ ٌَُؾ ِٰمٽمْپُمْؿ ِّم ذ٬مَِؽ َٰمڅم َر٩َمٶُمقا.  َقا ٪ُمقَن ِّم ذ٬مَِؽ, َوُيٹْم  ىػاَوا٬مٽم څمُس ُٰمٲَمد 
٩مٿمام ٟمٹمڈم ا٬مًامء »وَتًٺمقا ٔمٶمټمقم أ٘مڅمديډم ا٬مٌڅمب, ٰمثؾ ٘مديډم: 

 ش.ا٬مٶم٧م

 هذا ٰمٴمٻمؼ ٩مٿمدٙمؾ ٩مٿمف ٫مؾ ٘مچم. فكايٛا:

ټمقم أيڅمت ا٬متل ُٕمدل ٣مٛم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم اخلڅمرج ٰمـ وَتًٺمقا أيٳًمڅم ٔمٶم

 إرض.
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َٓ }٫مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ُف َيْقَم َ٘مٲَمڅمِدِه َو ـْ َٖمټَمِرِه إَِذا َأْٖمټَمَر َوإُٓمقا َ٘مٹم  ٫ُمٻُمقا ِٰم

٩م٥ِمَ  َٓ ُُيچِمُّ اٚمُْْنِ ُف  ٩ُمقا إڀِم   .{ُٕمْنِ

وذهچم احلًـ ا٬مٌٮمي, وا٬مثقري, وأمـ ٟمٜميـ,  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ٱمٶمٌل, إ٦م أڀمف ٓ جتچم ا٬مز٫مڅمة ّم أرٔمٶمڇم أصٽمڅمف ٩مٹمط.وا٬م

 وهل ا٬مٱمٶمٜم, واحلٽمٴمڇم, وا٬مزٔمٿمچم, وا٬متټمر.

واٟمتد٬مقا ٣مٛم ذ٬مؽ ٔمحديډم أب ٰمقٟمك ا٠ٕمٶمري ريض اهلل ٣مٽمف ا٬مذي 

 ٰمٶمٽمڅم ّم هذا ا٬مٌڅمب.

 ؤمحديډم ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف وهق ٰمٶمٽمڅم أيٳًمڅم ّم هذا ا٬مٌڅمب.

 أصٽمڅمف. ٩مقٗمقب ا٬مٶم٧م ٰمٽمحٮم ّم هذه إرٔمٶمڇم

وهذا ا٬مٹمقل هق اٙمتٿمڅمر اإلٰمڅمم ا٬مٲمٽمٶمڅمن رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م, وا٬مٱمق٫مڅمن, 

 و٣مٻمٿمف ٰمٱمڅمخيٽمڅم, و٫مثٜم ٰمـ اٚمحٹمٹم٥م.

و٫مذ٬مؽ هق اٙمتٿمڅمر اإلٰمڅمم ا٬ٕمٌڅمن رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٩مٹمد صحح ٘مديډم أب 

 ٰمقٟمك ا٠ٕمٶمري رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمڀمف ّم ا٬متٶمٻمٿمؼ ٣مٛم احلديډم.

 (: 801األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف اإلضٚا٤ حتت حسٜح ضقِ )ٚقاٍ اإلَاّ 
٩مٹمڅمل ٔمٶمد أن ٟمڅمق ٔمحډم احلديډم: و٬مٻمحديډم ١مرق أٙمرى ٰمتٲمٻمڇم 

وٰمرٟمٻمڇم , و٪مد ا٪متٮمت هٽمڅم ٣مٛم أ٪مقاهڅم , ٩مټمـ أراد ا١ٓمالع ٣مٛم ٟمڅمئرهڅم 

 "ڀمٿمؾ إو١مڅمر  ", و "ا٬متٻمخٿمص  "و "ڀمٲمچم ا٬مرايڇم  "٩مٻمٜماٗمع, 
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حلديډم ٔمٴمر٪مف وڀمٹمٻمف ٣مـ ا٬مٌٿمپمٹمل وهق ٬مٻمٱمق٫مڅمن, و٪مد ذهچم ٩مٿمف إ٦م ٕمٹمقيڇم ا

 احلؼ.

 ٩مټمذهچم ْجڅمهٜم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ أن ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم ٫مؾ ٙمڅمرج ٰمـ إرض.

ٔمؾ جتڅموز ٔمٶمٳمپمؿ وذهچم إ٦م أن ا٬مز٫مڅمة ٘متك ّم اْلرٗمٜم, وا٬مٌٹمؾ, 

 وا٬مٌٹمدوڀمس, وا٬مٺمزٔمرة, و٫مؾ ٰمڅم ٫مڅمن ٰمـ ٠مځمڀمف أڀمف يٽمٌڈم ّم إرض.

ّم أرٔمٶمڇم أصٽمڅمف: أن ا٬مز٫مڅمة ٓ جتچم إٓ  ّالصخٔح يف ٍرِ املطأل٘:

 احلٽمٴمڇم, وا٬مٱمٶمٜم, وا٬مزٔمٿمچم, وا٬متټمر.

٠َْمٶَمِريِّ  ْٕ َوُٰمٶَمڅمٍذ  ;٬مٹمقل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ: َِٕب ُٰمقَٟمك ا

َْرَٔمٶَمڇِم: » ;َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم  ْٕ َْصٽمَڅمِف ا ْٕ ـْ َهِذِه ا ٓ  ِٰم َد٪َمڇِم إِ َٓ َٕمځْمُٙمَذا ِّم ا٬مٲم 

ٽمْٴمَ 
ٶِمِٜم, َواحْلِ ٔمٿِمچِم, َوا٬مت ټْمرِ ا٬مٱم   ش.ڇِم, َوا٬مز 

٩مپمذه وصٿمڇم ٰمـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ِلام, ٚمڅم ٔمٶمثپمام إ٦م 

 ا٬مٿمټمـ.

وا٬مٿمټمـ ٫مڅمن ٔمٻمد ٰم٤مء ٔمڅمحلٌقب ٰمثؾ: ا٬مذرة, وا٬مذرة ا٬مٱمڅمٰمٿمڇم, وا٬مدٙمـ, 

وا٬مٷمرب, وا٬مٶمدس, واحلٻمٌڇم, واْلٻمجالن, وا٬مٸمڅمصق٬مٿمڅمء, وا٬مٌڅمز٬مٿمڅمء, 

 ب.وا٬مٸمقل, و٨مٜمهڅم ٰمـ احلٌق

وٰمع ذ٬مؽ ٩مٻمؿ يځمٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمٶمڅمًذا وأٔمڅم ٰمقٟمك 

 ا٠ٕمٶمري ٔمځمن يځمٙمذوا ٰمٽمپمڅم ٫مٻمپمڅم, إٓ ٰمـ هذه إصٽمڅمف إرٔمٶمڇم ٩مٹمط.
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وا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰم٧مع ٰٕمتف, وٰم٥ٌم ِلؿ ٰمڅم جيچم 

 ٣مٻمٿمپمؿ.

اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم وٕمځمٙمٜم ا٬مٌٿمڅمن ٣مـ و٪مڈم احلڅمٗمڇم ٓ جيقز ّم ٘مؼ ا٬مٽمٌل صٛم 

آ٬مف وٟمٻمؿ, و٬مق ٘مٲمؾ رء ٰمـ ا٬متځمٙمٜم ْلڅمء ا٬مق٘مل ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ يځمٰمر 

َوَٰمڅم ٫َمڅمَن }ٔمځمٙمذ ا٬مز٫مڅمة ٰمـ ٨مٜم هذه إصٽمڅمف, و٫مام يٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ: 

ٿمًّڅم
ًِ  [.64]ٰمريؿ:  {َرٔمَُّؽ ڀَم

ْؿ ڀمٶِْمټَمتِل ا٬ْمٿَمْقَم َأ٫ْمټَمٻْمڈُم ٬َمٺُمْؿ ِديٽمَٺُمْؿ َوَأَْتټَْمڈُم ٣َمٻَمٿْمٺمُ }ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ: 

ْٟماَلَم ِديٽمًڅم  .{َوَرِوٿمڈُم ٬َمٺُمُؿ اإْلِ

 ٚثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌ څمٍس ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٪َمڅمَل:  ـِ ٣َم څمِهٻمٿِم ڇِم َيځْم٫ُمٻُمقَن »ٰمـ ٘مديډم أْم ٫َمڅمَن َأْهُؾ اْْلَ

ًرا, ٫ُمقَن َأ٠ْمٿَمڅمَء َٕمٹَمذُّ ٌَٶَمډَم اهلل ُ َٕمٶَمڅم٦َم ڀَمٌِ ش َأ٠ْمٿَمڅمَء َوَيْٞمُ َؿ ٩َم ٿم ُف, َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َم  َم َ٘مَراَٰمُف, ٩َماَم َأَ٘مؾ  ٩َمپُمَق َ٘ماَلٌل, َوَٰمڅم َ٘مر  َوَأڀْمَزَل ٫مَِتڅمَٔمُف, َوَأَ٘مؾ  َ٘ماَل٬َمُف, َوَ٘مر 

َٓ َأِٗمُد ٩مٿِماَم ُأوِ٘مَل إَِٓم  }َوَٕماَل ش, ٩َمپُمَق َ٘مَراٌم, َوَٰمڅم َٟمٺَمڈَم ٣َمٽْمُف ٩َمپُمَق ٣َمٸْمقٌ  ٪ُمْؾ 

ٰمً  َيڇمِ  {څمُُمَر  ْٔ "إ٦َِم آِٙمِر ا
 (ٔ)

. 

 
 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ٖٓٓٛأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ٔ)

 (. ٙٗٙتعالى برقم )
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 ٚثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
: ُٟمئَِؾ َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلل ُ ٰمـ ٘مديډم َٟمٻْماَمَن ا٬مٸمڅمرد ريض اهلل ٣مٽمف ٪َمڅمَل 

ـِ َوا٬مٸِمَراِء, ٩َمٹَمڅمَل:  ٌْ ـِ َواُْل ټْم  ً ـِ ا٬م َؿ ٣َم ٫مَِتڅمٔمِِف, احَلاَلُل َٰمڅم َأَ٘مؾ  اهلل ُ ِّم »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َم اهلل ُ ِّم ٫مَِتڅمٔمِِف, َوَٰمڅم َٟمٺَمڈَم ٣َمٽمُْف ٩َمپُمَق ِِم څم ٣َمٸَمڅم ٣َمٽمْفُ  شَواحَلَراُم َٰمڅم َ٘مر 
 (ٔ)

. 

 وجتچم ا٬مز٫مڅمة إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, وهق َخًڇم أوٟمؼ ٩مٲمڅم٣مًدا.

٠َْمٶَمِريِّ » قْلُ: ْٕ ـْ َأِب ُٰمقَٟمك ا  - َأن  ا٬مٽم ٌِل   ;َوُٰمٶَمڅمٍذ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم  ;َو٣َم

اَم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ   ش.٪َمڅمَل َِلُ

٩مپمذه وصٿمڇم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ِلام, ٘م٥م أن ٔمٶمثپمام 

 وأرٟمٻمپمام إ٦م ا٬مٿمټمـ.

َد٪َمڇمِ » قْلُ:  ش.َٓ َٕمځْمُٙمَذا ِّم ا٬مٲم 

 أي ّم ا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم, ا٬متل هل ا٬مز٫مڅمة اٚمٸمرووڇم.

َ » قْلُ: ْٕ َْصٽمَڅمِف ا ْٕ ـْ َهِذِه ا ٓ  ِٰم  ش.ْرَٔمٶَمڇمِ إِ

 ٬مٱمٿمق٣مپمڅم, وحلڅمٗمڇم ا٬مٽمڅمس إ٬مٿمپمڅم.

 وأٰمڅم ٔمٹمٿمڇم إصٽمڅمف ٩مٹمد ُيًتٷمٽمك ٣مٽمپمڅم.

 

 

                                                           
(, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل ٖٖٚٙ(, كابن ماجو )ٕٙٚٔأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ٔ)

 لى في صحيح السنن.تعا
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ٶِمٜمِ » قْلُ:  ش.ا٬مٱم 

وهق ٰمٴمٶمقم ٗمٿمد ١مٿمچم, وإڀمام زهد ٩مٿمف ٫مثٜم ٰمـ ا٬مٽمڅمس أن, ؤمٶمض 

 ا٬مٽمڅمس وٓ ٟمٿمام ّم أٰمڅم٫مـ زرا٣مڇم ا٬مٱمٶمٜم ٓ يزا٬مقن يځم٫مٻمقڀمف ّم ٙمٌزهؿ.

ٽمْٴَمڇمِ » قْلُ:
 ش.َواحْلِ

ٰمٽمپمڅم احلټمراء, وٰمٽمپمڅم ا٬مٲمٸمراء, وٰمٽمپمڅم ة وهل أڀمقاع: هل ا٬مذر قٌٝ:

 ا٬مٌٿمٳمڅمء, وٰمٽمپمڅم ا٬مًټمراء.

 وهق اٙمتٿمڅمر ا٬مٲمٽمٶمڅمن, وا٬مٱمق٫مڅمن, رَحڇم اهلل ٣مٻمٿمپمام.أَّنڅم ا٬مٝم,  ٚاألصذ:

 (: 4/170قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
يُّ  ٌَٮْمِ ـُ ا٬ْم ًَ ؼُّ َٰمڅم َذَهچَم إ٬َمٿْمِف احْلَ ـُ َصڅم٬مٍِح, ٩َمٿَمٺُمقُن احْلَ ـُ ْٔم ًَ , َواحْلَ

ٶِمِٜم, َوا٬مت ټْمِر,  , َوا٬مٱم  ٓ  ِّم ا٬ْمُٝمِّ چُم إ
َٓ جَتِ ٫َمڅمَة  ـْ َأن  ا٬مز  , ِٰم ٶْمٌِلُّ , َوا٬مٱم  َوا٬مث ْقِريُّ

َْرُض.  ْٕ َْرَٔمٶَمڇَم ِِم څم َأْٙمَرَٗمڈْم ا ْٕ َٓ ٩مٿِماَم ٣َمَدا َهِذِه ا ٔمٿِمچِم,   ىػاَوا٬مز 
 (: 530-1/529تعاىل يف ايػبٌ )ٚقاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل 

 , َٓ ٨َمْٜمُ َْرَٔمٶَمڇِم اٚمَْْذ٫ُمقَرِة  ْٕ ٓ  ِّم ا ٫َمڅمُة إ چُم ا٬مز 
َٓ جَتِ ُف  ِديډُم َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم َأڀم  َواحْلَ

 , ٶْمٌِلُّ , َوا٬مٱم  ٍح, َوا٬مث ْقِريُّ
ـُ َصڅم٬مِ ـُ ْٔم ًَ , َواحْلَ يُّ ٌَٮْمِ ـُ ا٬ْم ًَ َوإ٦َِم َذ٬مَِؽ َذَهچَم احْلَ

ـَ  ـُ ِٟمِٜمي ـْ َأَْحََد. َوأْم  , َوُرِوَي ٣َم

َرِة َوڀَمْحِقَهڅم.  َٓ جَيچُِم ٣ِمٽمَْدُهْؿ ِّم ا٬مذُّ  َو

َْرَٔمٶَمڇَم, َو٩مٿِمِف  ْٕ ِه ٩َمَذ٫َمَر ا ـْ َٗمدِّ ـْ َأٔمٿِمِف ٣َم ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم ٣َم څم َ٘مِديډُم ٣َمټْمِرو ْٔم َوَأٰم 

َرةِ »ِزَيڅمَدُة:  َرةِ ش, ا٬مذُّ ـْ ُدوِن ِذ٫ْمِر ا٬مذُّ , َوِٰم اَر٪ُمٴْمٽمِلُّ ـُ َٰمڅمَٗمْف ٔمِِذ٫ْمِرَهڅم.َرَواُه ا٬مد   , َوأْم
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َرِة.٩َمٹَمْد ٪َمڅمَل اْٚمُٲَمٽمُِّػ:  ٌَڅمِب َٰمَراِٟمٿمُؾ ٩مٿِمپَمڅم ِذ٫ْمُر ا٬مذُّ ُف َ٘مِديډٌم َواٍه, َوِّم ا٬ْم  إڀم 

 : ٌَٿْمپَمٹِملُّ َٓ ُٕمٹَمڅمِوُم ٪َمڅمَل ا٬ْم څَم  ٢َْمپَمُر َأَّن  ْٕ ي َٔمٶْمٳُمپَمڅم َٔمٶْمٳًمڅم. ٫َمَذا ٪َمڅمَل, َوا ُف ُيٹَمقِّ إڀم 

. َ٘مِديډَم ا٬ْمٺمَِتڅمِب  ٮْمِ ـْ احْلَ  , َوَٰمڅم ٩مٿِمِف ِٰم

٪ْمتٿَِمڅمِت  ِٓ َْرَٔمٶَمڇِم اٚمَْْذ٫ُمقَرِة ٔمَِجڅمِٰمِع ا ْٕ َرَة ٔمڅِم٬ْمٹِمٿَمڅمِس ٣َمَٛم ا څم٩مٶِِملُّ ا٬مذُّ َؼ ا٬مٱم  َو٪َمْد َأحْلَ

َٓ جَتِچُم ٩مٿِمف. څَم  ْٙمتٿَِمڅمِر ٣َمام  ُيٹْمَتڅمُت ِّم اْٚمََجڅم٣َمڅمِت: ٩َمڃمَِّن 
ِٓ َز ٔمڅِم ْٙمتٿَِمڅمِر, َواْ٘مَٞمَ

ِٓ  ِّم ا

ڇَم   ٬مٿِمُؾ ٣َمَٛم َأن  ا٬ْمٶِمٻم  ـْ ٫َمڅمَن َرْأُيُف ا٬ْمٶَمټَمَؾ ٔمڅِم٬ْمٹِمٿَمڅمِس ٬َمِزَٰمُف َهَذا إْن ٪َمڅمَم ا٬مد  ٩َمټَم

َٓ َيَراُه َد٬مٿِماًل َلْ َيٹُمْؾ ٔمِِف.  ـْ  ٪ْمتٿَِمڅمُت, َوَٰم
ِٓ  ىػاا

ّٓشري نالو اذتاؾغ ابً حجس زمحُ اهلل تعاىل إىل أٌ املساد باذتيط٘ 

 ٍْ الكنح املعسّف.

 (: 3/373حٝح قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
 : ٴم څمِبُّ

ٽمْٴَمڇُم. َو٪َمْد َ٘مٺَمك اخْلَ
 َأن  اٚمَُْراَد ٔمڅِم٬مٴم ٶَمڅمِم ُهٽمَڅم احْلِ

٪َْمَقاِت  ْٕ ـَ ا ِه ِٰم ٶِمِٜم َو٨َمْٜمِ َؽ ِذ٫ْمُر ا٬مٱم 
ُف اْٟمٌؿ َٙمڅمص  ٬مِف ٪َمڅمَل َوَيُدلُّ ٣َمَٛم َذ٬مِ َوَأڀم 

ٽمْٴَمڇِم َأ٣ْماَلَهڅم, ٩َمٻَمقْ 
َهڅم َواحْلِ َؽ ٬َمٺَمڅمَن ِذ٫ْمُرَهڅم ٣ِمٽمَْد ا٬مت ٸْمٲِمٿمِؾ ٫َمٷَمْٜمِ

ُف َأَراَدَهڅم ٔمَِذ٬مِ َٓ َأڀم 

٪َْمَقاِت.  ْٕ ـَ ا  ِٰم

َٓ ِٟمٿم اَم َ٘مٿْمډُم ٣ُمٴمٸَِمڈْم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٔمَِحْرِف َأْو ا٬ْمٸَمڅمِصٻَمڇِم.   َو

ُه:  ٽمْ َو٪َمڅمَل ُهَق َو٨َمْٜمُ
َتٶْمټَمُؾ ِّم احْلِ ًْ ٴَمڇِم ٣ِمٽْمَد َو٪َمْد ٫َمڅمڀَمڈْم ٬َمٸْمٵَمڇُم ا٬مٴم ٶَمڅمِم ُٕم

١ْماَلِق, َ٘مت ك إَِذا ٪ِمٿمَؾ اْذَهچْم إ٦َِم ُٟمقِق ا٬مٴم ٶَمڅمِم, ٩ُمپِمَؿ ِٰمٽمُْف ُٟمقُق ا٬ْمٹَمټْمِح, َوإَِذا  اإْلِ
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ٸْمِظ ٩مٿِمِف ٫َمڅمَن ُٙمٴُمقُرُه  َن  َٰمڅم ٨َمٻَمچَم اْٟمتٶِْماَمُل ا٬مٻم 
ِٕ ٸْمُظ ٣َمٻَمٿْمِف:  َل ا٬مٻم  ٨َمٻَمچَم ا٬ْمٶُمْرُف ڀُمزِّ

١ْماَلِق َأ٪ْمَرَب.  ىػا ٣ِمٽمَْد اإْلِ
 (: 4/379ٚقاٍ اذتافغ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )

ٽمْٴَمڇِم. ش: ا٬ْمُٝمُّ ٔمڅِم٬ْمُٝمِّ »٪َمْق٬ُمُف: 
ـْ َأْٟماَمِء احْلِ َدِة, ُٖمؿ  َراٌء, ِٰم  ىػأمٳَِمؿِّ اْٚمَُق٘م 
 (: 1/539ٚشنط اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )

ـُ اٚمُْٽمِْذِر:  ـْ ا٬مٽم ٌِلِّ َٓ ڀَمٶْمٻَمُؿ ِّم ا٬ْمٹمَ ٪َمڅمَل أْم ا َٖمڅمٔمًِتڅم ُيٶْمَتټَمُد ٣َمٻَمٿْمِف ٣َم َصٛم   -ټْمِح َٙمَٝمً

َؿ  ُٜم ِٰمٽمُْف,  -اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
ًِ ُء ا٬ْمٿَم ْ ٓ  ا٬م٭م  ـْ ا٬ْمُٝمُّ ِّم اٚمَِْديٽمَڇِم َذ٬مَِؽ ا٬ْمَق٪ْمڈِم إ َوَلْ َيٺُم

َحڅمَٔمڇِم َرَأْوا َأن  ڀمٲِْمَػ َصڅمٍع  ـِ ا٬مٲم  ـْ ٠َمٶِمٍٜم ٩َمٻَمام  ٫َمُثَر ِّم َزَٰم ِٰمٽمُْف َيٹُمقُم َٰمٹَمڅمَم َصڅمٍع ِٰم

ٓ  إ٦َم ٪َمْقِل ِٰمْثٻمپِِمْؿ.  ْؿ, إ ـْ ٪َمْقِِلِ ٍز َأْن ُيٶْمَدَل ٣َم
ڇُم, ٩َمٷَمْٜمُ َٗمڅمئِ َئټِم  ْٕ   ىػاَوُهْؿ ا

 هق ا٬مٹمټمح, و٫مذ٬مؽ هق ا٬مٝم.فهٌ ٖصٙ ٜسٍ ع٢ً إٔ املطاز باذتٓط١: 

 زيڅمدة ا٬مٞمٰمذي وأٰمڅم ا٬مذرة ٩مٹمد ٫مڅمڀمڈم ٰمٶمرو٩مڇم ٣مٽمدهؿ بذا آٟمؿ, ٫مام ّم

 ّم احلديډم, واهلل أ٣مٻمؿ.

ٔمٿِمچِم » قْلُ:  ش. َوا٬مز 

 وهق ڀمڅمٕمڊم ا٬مٶمٽمچم ٔمٶمد يًٌف.

 ش. َوا٬مت ټْمرِ » قْلُ:

 وهق ڀمڅمٕمڊم ا٬مٽمخؾ ٔمٶمد يًٌف.
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ـْ ُٰمٶَمڅمذٍ » قْلُ:  ش.٣َم

وهق أٔمق ٣مٌد ا٬مرَحـ, ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف, إڀمٲمڅمري, ٩مٹمٿمف 

 ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ.

 ش.څم ا٬ْمٹِمث څمءُ ٩َمځَمٰم  » قْلُ:

 وهق اخلٿمڅمر, وٰمڅم ّم ٔمڅمٔمف :ٰمثؾ ا٬مٌڅمدڀمجڅمل. 

 ش.َوا٬ْمٌٴِمِّٿمُخ » قْلُ:

 وهق احلٌحچم, وٰمڅم ّم ٔمڅمٔمف: ٰمثؾ ا٬مٱمامم.

څمنُ » قْلُ: ٰم   ش.َوا٬مرُّ

 وهق ٖمامر ا٬مرٰمڅمن اٚمٶمروف.

 ش.َوا٬ْمٹَمٲَمچُم » قْلُ:

 وهق أ٣مقاد ا٬مذرة.

 ش. ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ صٛم اهلل -٩َمٹَمْد ٣َمٸَمڅم ٣َمٽمُْف َرُٟمقُل اهلل ِ » قْلُ:

 احلديډم ٠مديد ا٬مٳمٶمػ, ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽ ّم ا٬متٶمٻمٿمؼ.

 و٬مٺمـ ا٬مٶمټمؾ ٣مٻمٿمف ٣مٽمد أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 حهه شناٗ ارتطسّات ّالؿْانُ: 

 ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ أن اخليوات وا٬مٸمقا٫مف ٬مٿمس ٩مٿمپمڅم ز٫مڅمة.

 ٬مٶمدم ٖمٌقت ٘مديډم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ّم ز٫مڅمهتڅم.
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إذا ٔمٻمغ ٖمټمٽمپمڅم ٰمـ اٚمڅمل ڀمٲمڅمًٔمڅم, و٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل, أدى ز٫مڅمة اٚمڅمل  ٬مٺمـ

 اٚمجټمقع ٰمٽمپمڅم, و٬مٿمس ٣مٻمٿمپمڅم. 

********** 
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 ]خرص الزرع والثمر قبل نضجه لُيعلم قدره[

ـْ ) – 638 ـِ َأِب َ٘مْثټَمڇَم َو٣َم ٪َمڅمَل: َأَٰمَرڀَمڅم َرُٟمقُل  -َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم -َٟمپْمِؾ ْٔم

إَِذا َٙمَرْصُتْؿ, ٩َمُخُذوا, َوَد٣ُمقا ا٬مثُّٻُمډَم, ٩َمڃمِْن َلْ »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  - اهلل ِ

ُٔمعَ  شَٕمَد٣ُمقا ا٬مثُّٻُمډَم, ٩َمَد٣ُمقا ا٬مرُّ
 (ٔ)

ـُ  َحُف أْم ـَ َٰمڅمَٗمْف, َوَصح  ٓ  أِْم ڇُم إِ ًَ ټْم . َرَواُه اخْلَ

څم٫مِؿُ  ٌ څمَن, َواحْلَ  (.ِ٘م

ـْ ) – 639 ـِ ُأَٟمٿْمٍد َو٣َم  -َأَٰمَر َرُٟمقُل اهلل ِ »: ٪َمڅمَل  -اهلل ٣مٽمف  ريض -٣َمت څمِب ٔم

َأْن خُيَْرَص ا٬ْمٶِمٽمچَُم ٫َماَم خُيَْرُص ا٬مٽم ْخُؾ, َوُٕمڂْمَٙمَذ َز٫َمڅمُٕمُف  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ 

ًٌڅم  شَزٔمٿِم
 (ٕ)

ڇُم, َو٩مٿِمِف اڀْمٹِمٴَمڅمعٌ  ًَ ټْم  (.. َرَواُه اخْلَ

                                                           
 ٛٗٗ/ ٖ(, كأحمد )ٖٗٙ(, كالترمذم )ٕٗ/ ٘(, كالنسائي )٘ٓٙٔأخرجو أبو داكد )ضعيف.  (ٔ)

( من طريق عبد الرحمن بن ٕٓٗ/ ٔموارد(, كالحاكم ) ٜٛٚ(, كابن حباف )ٖك  ٖ - ٕ/ ٗك 
إلماـ كما قاؿ ابن القطاف, كالذىبي, كالحديث ضعفو ا« مجهوؿ»نيار, عن سهل بو. كابن نيار 

 (.ٕٙ٘٘األلباني رحمو اهلل تعالى أيضنا في الضعيفة برقم )
من طريق َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد, َعْن ُبَشْيِر ْبِن َيَساٍر, َعْن َسْهِل ْبِن كقد أخرج الحاكم بإسناد صحيح: 

ِإَذا أَتَػْيَت َأْرضنا »التَّْمِر َكقَاَؿ: َأِبي َحْثَمَة, َأفَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب, َرِضَي اللَُّو َعْنُو بَػَعثَُو ِإَلى َخْرِص 
الوقف على عمر بن الخطاب رضي فالراجح في الحديث: «, فَاْخُرْصَها, َكدَْع َلُهْم َقْدَر َما يَْأُكُلوفَ 

 اهلل عنو باللفظ المذكور, كاهلل أعلم. أفاده المحقق.
(, كابن ٗٗٙلترمذم )(, كآٜٔ/ ٘(, كالنسائي )ٗٓٙٔ(, )ٖٓٙٔأخرجو أبو داكد )ضعيف.  (ٕ)

 -رحمو اهلل-كىم الحافظ «: تنبيو»( كعلتو االنقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. ٜٔٛٔماجو )
, «المسند»إذ الحديث ليس في  -كىم أصحاب السنن كأحمد-في عزك الحديث للخمسة 

فضال عن عدـ كجود مسند لعتاب ضمن مسند اإلماـ أحمد المطبوع, بل لم يذكره ابن عساكر 
كأيضا الحافظ «. أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند»ي كتابو: ف

 =, فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيو. كقد اختلف فيو «أطراؼ المسند»نفسو لم يذكره في 
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 ******************************* الشرح:

 ش.إَِذا َٙمَرْصُتؿْ » قْلُ:

 احلزر. ارتطص:

وهق أن يځميت ٘مزار ٰمـ ذوي اخلٝمة ّم هذا اٚمجڅمل إ٦م ٰمزر٣مڇم ٰمـ اٚمزارع, 

٩مٿمٹمدر ٰمڅم ّم اٚمزر٣مڇم, ويٹمقل: ٟمٿمٺمقن ڀمتڅمج هذه اٚمزر٣مڇم َخًڇم أوٟمؼ ٰمـ ٫مذا 

 و٫مذا, أو ٣م٧مة أوٟمؼ, وذ٬مؽ ٪مٌؾ أن جُتذ وٕمٹمٴمع ا٬مثټمر ٰمـ ا٬مٱمجر.

 ؾارتسص معنْل بُ.

  نُا يف ايصخٝخني: 
څم٣ِمِديِّ ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم   ً ٿْمٍد ا٬م ٨َمَزْوڀَمڅم َٰمَع ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  َأِب َُحَ

څم,  ٌُقَك, ٩َمٻَمام  َٗمڅمَء َواِدَي ا٬مٹُمَرى إَِذا اْٰمَرَأٌة ِّم َ٘مِديٹَمڇٍم َِلَ َؿ ٨َمْزَوَة َٕم اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َْصَحڅمٔمِ  ِٕ َؿ  , َوَٙمَرَص َرُٟمقُل اهلل ِ شاْٙمُرُصقا»ِف: ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

څم:  َة َأْوُٟمٍؼ, ٩َمٹَمڅمَل َِلَ َؿ ٣َم٧َمَ ُرُج ِٰمٽمْپَمڅم»َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٩َمٻَمام  َإَٔمٿْمٽمَڅم ش َأْ٘مِِص َٰمڅم خَيْ

ٌُقَك ٪َمڅمَل:  ـ  َأَ٘مٌد, َوٰمَ »َٕم ٿْمٻَمڇَم ِريٌح ٠َمِديَدٌة, ٩َماَل َيٹُمقَٰم څَم َٟمَتپُمچمُّ ا٬مٻم  ـْ ٫َمڅمَن َأَٰمڅم إَِّن 

ٌَِؾ ش َٰمٶَمُف َٔمٶِمٌٜم ٩َمٻْمٿَمٶْمٹِمٻْمفُ  ٌ ڈْم ِريٌح ٠َمِديَدٌة, ٩َمٹَمڅمَم َرُٗمٌؾ, ٩َمځَم٬ْمٹَمْتُف ٔمَِج ٩َمٶَمٹَمٻْمٽمَڅمَهڅم, َوَه

څمُه  ًَ َؿ, َٔمٷْمٻَمڇًم َٔمٿْمٳَمڅمَء, َو٫َم ٍء, َوَأْهَدى َٰمٻمُِؽ َأْيٻَمڇَم ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿمِْف َوَٟمٻم  ١َملِّ

                                                                                                                                        

على الزىرم فركاه محمد بن صالح التمار, كعبد الرحمن بن إسحاؽ كفيهما ضعف, عن = 
المسيب, عن عتاب, كخالفهما أكثر أصحاب الزىرم, فرككه عن الزىرم الزىرم, عن سعيد بن 

, منهم: مالك, كعقيل, كمعمر, كابن جريج, كرجح اإلرساؿ الدارقطني, كأبو زرعة, راجع  مرسالن
 (.ٚٓٛاإلركاء )
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٫َمْؿ َٗمڅمَء »ٌَْحِرِهْؿ, ٩َمٻَمام  َإَٔمك َواِدَي ا٬مٹُمَرى ٪َمڅمَل ٬مٻِْمټَمْرَأِة: ُٔمْرًدا َو٫َمَتچَم ٬َمُف ٔمِ 

َؿ, ش َ٘مِديٹَمُتِؽ  َة َأْوُٟمٍؼ, َٙمْرَص َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٪َمڅم٬َمڈْم: ٣َم٧َمَ

ٌؾ إ٦َِم اَٚمدِ »٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ـْ َأَراَد ِٰمٽمْٺُمْؿ َأْن إِنِّ ُٰمَتٶَمجِّ يٽمَڇِم, ٩َمټَم

ْؾ  َؾ َٰمٶِمل, ٩َمٻْمٿَمَتٶَمج  َف ٣َمَٛم اٚمَِديٽمَڇِم ش َيَتٶَمج  څمٍر ٫َمٻمټَِمڇًم َٰمٶْمٽمَڅمَهڅم: َأْذَ ـُ َٔمٺم  ٩َمٻَمام  ٪َمڅمَل أْم

ٌُُّف, َأَٓ ُأْٙمِٝمُ »٩َمٻَمام  َرَأى ُأُ٘مًدا ٪َمڅمَل: ش َهِذِه ١َمڅمَٔمڇمُ »٪َمڅمَل:  ٌُّٽمَڅم َوڀُمِح
ٌَٿْمٌؾ ُُيِ ٫ُمْؿ َهَذا ُٗم

ٌِْد »٪َمڅم٬ُمقا: َٔمَٛم, ٪َمڅمَل: ش ٔمَِخْٜمِ ُدوِر إڀَْمٲَمڅمرِ  څمِر, ُٖمؿ  ُدوُر َٔمٽمِل ٣َم ُدوُر َٔمٽمِل ا٬مٽم ج 

ـِ اخَلْزَرِج  -ا٠َْٕمپَمِؾ, ُٖمؿ  ُدوُر َٔمٽمِل َٟمڅم٣ِمَدَة  َوِّم ٫ُمؾِّ  -َأْو ُدوُر َٔمٽمِل احَلڅمِرِث ْٔم

ا -َيٶْمٽمِل  -ُدوِر إڀَْمٲَمڅمِر  شَٙمْٜمً
 (ٔ)

. 

 ش.٩َمُخُذوا, َوَد٣ُمقا ا٬مثُّٻُمډَم » :قْلُ

ٙمرصپمڅم ٔمامئڇم وٟمؼ, ٩متحًچم ٣مٛم اٚمزارع ٟمٌٶم٥م وٟمٹًمڅم, وا٬مثالٖم٥م  َجًّا:

 ا٬مقٟمؼ يًتٸمٿمد ٰمٽمپمڅم اٚمزارع ّم ا٬مٲمد٪مڇم, وّم ا٬متقٟمٶمڇم ٣مٛم ڀمٸمًف, و٣مٛم ٣مٿمڅم٬مف.

 وّم ا٬مٌذل, وإ٦م ٨مٜم ذ٬مؽ.

وير٩مؼ ٩مٿمف وإڀمام يٻمزٰمف ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمام زاد ٣مـ ا٬مثٻمډم, أي يز٫مل ّم ٖمٻمثل اٚمڅمل, 

 ٔمڅم٬مثٻمډم.

ُٔمعَ » قْلُ:  ش. ٩َمڃمِْن َلْ َٕمَد٣ُمقا ا٬مثُّٻُمډَم, ٩َمَد٣ُمقا ا٬مرُّ

 أي إن ٫مڅمن اخلراص ٰمٱمدًدا ٣مٛم اٚمزارع, ٩مال أ٪مؾ أن يدع ا٬مرٔمع ٬مٻمټمزارع.

                                                           
 (.ٕٜٖٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٔٛٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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 ٕن اٚمزارع ٪مد ُيتڅمج إ٦م أن يځم٫مؾ, ٩مٿمٺمػ ڀمٻمزٰمف ٔمڅم٬مز٫مڅمة ٩مٿمام أ٫مؾ؟

٦م ٗمٜماڀمف, وأن يتٲمدق وُيتڅمج إ٦م أن هيدي إ٦م أ٪مرٔمڅمئف, وإ٦م أر٘مڅمٰمف, وإ

 ٣مٻمٿمپمؿ.

 ٩مٺمٿمػ يٻمزم ٔمڅم٬مز٫مڅمة ٩مٿمام ٕمٲمدق ٔمف؟

 إًذا ٕمتٶم٥م ا٬مز٫مڅمة ٣مٻمٿمف ٩مٿمام ْجع ٰمـ اٚمحٲمقل ٔمٶمد اْلذاذ وا٬مٹمٴمع.

 (: 643قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘ بطقِ )
ٌ څمٍس.:  ـِ ٣َم ـِ َأِٟمٿمٍد, َوأْم ٱَمڇَم, َو٣َمت څمِب ْٔم

ـْ ٣َمڅمئِ ٌَڅمِب ٣َم ٬مٶَمټَمُؾ ٣َمَٛم َوا»َوِّم ا٬م

ـِ َأِب َ٘مْثټَمڇَم ٣ِمٽمَْد َأ٫ْمَثِر َأْهِؾ ا٬مٶِمٻْمِؿ ِّم اخَلْرِص.   َ٘مِديډِم َٟمپْمِؾ ْٔم

ـِ َأِب َ٘مْثټَمڇَم, َيٹُمقُل َأَْحَُد, َوإِْٟمَحڅمُق.  َؤمَِحِديډِم َٟمپْمِؾ ْٔم

٫َمڅمُة  ١َمچِم َوا٬مٶِمٽمچَِم ِِم څم ٩مٿِمِف ا٬مز  ـَ ا٬مرُّ َٔمٶَمډَم َواخَلْرُص إَِذا َأْدَر٫َمڈِم ا٬مثِّاَمُر ِٰم

ٻْمٴَمڅمُن َٙمڅمِرًصڅم خَيُْرُص ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ. ًُّ  ا٬م

ٔمٿِمچِم ٫َمَذا,  َٚارَتِطُص: ـْ َهَذا ا٬مز  ُرُج ِٰم ٌْٮِمُ َذ٬مَِؽ ٩َمٿَمٹُمقُل: خَيْ ـْ ُي َأْن َيٽمْٵُمَر َٰم

ـَ ا٬مت ټْمِر, ٫َمَذا, َو٫َمَذا, ٩َمٿُمْحِِص ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ.   َو٫َمَذا, َوِٰم

ـْ َذ٬مَِؽ ٩َمٿمُ  ٌْٻَمَغ ا٬مٶُم٧ْمِ ِٰم ْثٌڈُِم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ, ُٖمؿ  خُي٤َمِّ َٔمٿْمٽمَپُمْؿ َؤَم٥ْمَ ا٬مثِّاَمِر, َوَيٽمْٵُمُر َٰم

ُه َٔمٶْمُض  َ , َهٺَمَذا ٩َمن  ٌُّقا, ٩َمڃمَِذا َأْدَر٫َمڈِم ا٬مثِّاَمُر, ُأِٙمَذ ِٰمٽمْپُمُؿ ا٬مٶُم٧ْمُ ٩َمٿَمٲْمٽمَٶُمقَن َٰمڅم َأَ٘م

, َوَأَْحَُد, َوإِْٟم  څم٩مٶِِملُّ ٌؽ, َوا٬مٱم 
َذا َيٹُمقُل َٰمڅم٬مِ  ىػا. "َحڅمُق َأْهِؾ ا٬مٶِمٻْمِؿ, َوِبَ

وٙمڅم٬مػ أصحڅمب ا٬مرأي, وأٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم, ٪مڅم٬مقا: ٓ ٣مٝمة ٔمڅمخلرص: إل٩مٳمڅمئف 

 إ٦م ا٬مرٔمڅم.
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 (: 3/344قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
:ٗٞ ٍَ اِيَدطَّأب ْرَص.  ََٚقا ْأِي اخْلَ  َأڀْمٺَمَر َأْصَحڅمُب ا٬مر 

:ِِ ُٗ ٍَ َبِعُط قِ  ََٚقا اَم ٫َمڅمَن َيٸْمٶَمُؾ ََتْ َٓ ٬مٿُِمٻْمَزَم ٔمِِف إڀِم  يٸًمڅم ٬مٻِْمټُمَزاِر٣ِم٥َم ٬مَِئال  خَيُقڀُمقا 

ټِم٥ٌم َو٨ُمُروٌر.  ُف ََتْ ڀَم  ِٕ ٺْمُؿ   احْلُ

َٔمڅم َوا٬ْمٹِماَمِر.  ِريِؿ ا٬مرِّ ٌَْؾ حَتْ  َأْو ٫َمڅمَن جَيُقُز ٪َم

:ٗٞ ُ٘ اِيَدطَّأب ٌم.  ََٚتَعكََّب َٔمڅم َواٚمَْٿْمِنِ ُٰمَتٹَمدِّ ِريَؿ ا٬مرِّ  ٔمځَِمن  حَتْ

رْ  َؿ َ٘مت ك َٰمڅمَت, ُٖمؿ  َأُٔمق َواخْلَ ُص ٣ُمټِمَؾ ٔمِِف ِّم َ٘مٿَمڅمِة ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـْ َٔمٶْمَدُهْؿ.   َٔمٺْمٍر َو٣ُمټَمُر ٩َمټَم

 . ٶْمٌِلِّ ـِ ا٬مٱم  ٓ  ٣َم ـَ ا٬مت څمٔمٶِِم٥َم َٕمْر٫ُمُف, إِ َٓ ِٰم ـْ َأَ٘مٍد ِٰمٽمْپُمْؿ, َو  َوَلْ ُيٽمٹَْمْؾ ٣َم

:ٍَ څم ٪َمْقِلُُ  َقا ټِم٥ٌم َو٨ُمُروٌر ٩َمٻَمٿْمَس ٫َمَذ٬مَِؽ, َٔمْؾ ُهَق اْٗمتپَِمڅمٌد ِّم َٰمٶْمِر٩َمڇِم َوَأٰم  ُف ََتْ ْؿ إڀِم 

ـَ اٚمٹََْمڅمِديِر.  ْرِص ا٬م ِذي ُهَق ڀَمْقٌع ِٰم  ِٰمٹْمَداِر ا٬مت ټْمِر َوإِْدَرا٫مِِف ٔمڅِمخْلَ

ـْ ٪َمْقٍم ِٰمٽمْپُمْؿ:  ٌَٿْمٍد ٣َم څم ٔمڅِم٬مٽم  َوَ٘مٺَمك َأُٔمق ٣ُم ْرَص ٫َمڅمَن َٙمڅمصًّ ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ َأن  اخْلَ

ُه.  ُؼ ٬َمُف ٨َمْٜمُ َٓ ُيَق٩م  َقاِب َٰمڅم  ـَ ا٬مٲم  ُؼ ِٰم ُف ٫َمڅمَن ُيَق٩م  ڀَم 
ِٕ َؿ:   ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ٌَُف:  ُد ٬َمُف َٟمَقاٌء َأْن َوَٕمٶَمٹم  د  ًَ َڅم ٫َمڅمَن ُي
ُد ٚمِ د  ًَ َٓ ُي ِه  ـْ ٫َمْقِن ٨َمْٜمِ َٓ َيٻْمَزُم ِٰم ُف  ٔمځَِمڀم 

ٲُم  ٌُڈَم ٔمَِذ٬مَِؽ اخْلُ ُف َٕمْث ٓ  ٩مٿِماَم َيٶْمٻَمُؿ َأڀم  ٌَڅمُع إِ ٕمِّ
ِٓ َٓ جَيچُِم ٣َمٻَمٿْمِف ا قِصٿم ڇُم, َو٬َمْق ٫َمڅمَن اٚمَْْرُء 

ڇُم َأْيٳًمڅم ٔمڃِمِْرَٟمڅمِل  ج  ٌَڅمُع, َوَٕمِرُد َهِذِه احْلُ ٕمِّ
ِٓ ٹَمَط ا ًَ ڀَْمٌٿَِمڅمِء ٬َم ْٕ ِديِد ا ًْ ُد ٩مٿِمِف ٫َمَت د  ًَ ُي

َؿ  اَص ِّم َزَٰمڅمڀمِِف, َواهلل ُ َأ٣ْمٻَمُؿ. ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ر   اخْلَ



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]خرص الزرع والثمر قبل نضجه لُيعلم قدره[  

 

[246] 
 

  

:ٟٗ ِٚ ٌٖ ايطََّخا ُف جَيُقُز َأْن َُيْٲُمَؾ ٬مٻِمث ټَمَرِة آ٩َمڇٌم ٩َمُتْتٻمٸُِمپَمڅم ٩َمٿَمٺُمقَن َٰمڅم ُيڂْمَٙمُذ  َٚاِعَت ٔمځَِمڀم 

ْؿ ٬َمُف.  ٻم  ًَ ًٓ ِِم څم َلْ ُي ـْ َصڅمِ٘مٌپَِمڅم َٰمځْمُٙمقًذا َٔمَد  ِٰم

َْٰمَقال َٰمڅم ٕمٻمػ ٔمٶمد اخْلرص. ٔمځَِمن  ا٬ْمٹَمڅمئِٻم٥ِمَ َُٚأٔجَٝب:  ْٕ ٽمُقَن َأْرَٔمڅمَب ا َٓ ُيٳَمټمِّ   ٔمِِف 

ِٓٔصِض: ُُ ٍَ بٔ اِي ٸَمُظ ٣َمٽمُْف ا٬ْمٶِمٻْمُؿ َأن  اٚمَْْخُروَص إَِذا َأَصڅمَٔمْتُف  َقا ـْ ُُيْ َع َٰم َأْْجَ

َذاِذ, ٩َماَل َواَمَن.  ٌَْؾ اْْلِ  ىػاَٗمڅمئَِحڇٌم ٪َم
 (: 265-2/264ملٛقعني )قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل يف إعالّ ا

َْرَٔمٶُمقَن:   ْٕ َُيڇِم اٚمُْْحٺَمټَمڇِم ِّم اٚمَِْثڅمُل ا٬مت څمِٟمُع َوا ِ ِحٿمَحڇِم ا٬مٮم  ٽم ڇِم ا٬مٲم  ًُّ َردُّ ا٬م

َهڅم إَذا َٔمَدا َصاَلُ٘مپَمڅم.  ٫َمڅمِة َوا٬ْمٶَمَراَيڅم َو٨َمْٜمِ  َٙمْرِص ا٬مثِّاَمِر ِّم ا٬مز 

 : څم٩مٶِِملُّ ٌِْد اهلل ِ ٫َماَم َرَواُه ا٬مٱم  ـْ ٣َم ـْ ٣َم ِر ٣َم ـِ َصڅم٬مٍِح ا٬مت ام  ِد ْٔم ـْ ُُمَټم  ـِ ڀَمڅم٩مٍِع ٣َم ْٔم

ـِ ُأَٟمٿْمٍد  ـْ ٣َمت څمِب ْٔم ٿمِّچِم ٣َم ًَ ـِ اٚمُْ ـْ َٟمٶِمٿمِد ْٔم ْهِريِّ ٣َم َصٛم  اهلل ُ  -َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ »ا٬مزُّ

َؿ  ؿ  ُٕمڂَمد ى َز٫َمڅمُٕمُف ٪َمڅمَل ِّم َز٫َمڅمِة ا٬ْمٺَمْرِم خُيَْرُص ٫َماَم خُيَْرُص ا٬مٽم ْخُؾ, ٖمُ  -٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ًٌڅم ٫َماَم ُٕمڂَمد ى َز٫َمڅمُة ا٬مٽم ْخِؾ ََتًْرا ْٟمٽمَڅمِد ٔمٶَِمٿْمٽمِِف َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ ش, َزٔمٿِم َذا اإْلِ َصٛم   -َوِبَ

َؿ  ـْ خَيُْرُص ٣َمَٛم ا٬مٽم څمِس ٫ُمُروَٰمپُمْؿ َوٖماَِمَرُهؿْ » -اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٌْٶَمډُم َٰم  ش. ٫َمڅمَن َي

:  َو٪َمڅمَل َأُٔمق ـِ ٪َمڅمَل: َداُود ا٬مٴم ٿَمڅم٬مِِزُّ َْحَ ٌِْد ا٬مر  ـِ ٣َم ـْ َ٘مٌٿِمچِم ْٔم ٌَڇُم ٣َم ٖمٽمڅم ٠ُمٶْم

ـُ َأِب َ٘مْثټَمڇَم إ٦َم  ـِ ڀمٿَِمڅمٍر َيٹُمقُل: َإَٔمڅمڀَمڅم َٟمپْمُؾ ْٔم ٶُمقِد ْٔم ًْ ـَ َٰم ـِ ْٔم َْحَ ٌَْد ا٬مر  َٟمټِمٶْمڈم ٣َم

َٖمٽمَڅم َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ  ٽمَڅم ٩َمَحد 
ًِ َؿ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿمْ  -ََمْٻمِ إَذا َٙمَرْصُتْؿ »٪َمڅمَل:  -ِف َوَٟمٻم 

ُٔمعَ  ْ َٕمَد٣ُمقا ا٬مثُّٻُمډَم ٩َمَد٣ُمقا ا٬مرُّ څم٫مُِؿ: َهَذا َ٘مِديډٌم ش, ٩َمَد٣ُمقا ا٬مثُّٻُمډَم: ٩َمڃمِْن َل ٪َمڅمَل احْلَ

ْٟمٽمَڅمِد.   َصِحٿمُح اإْلِ
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, َوَرَوى ٩مٿِمپَمڅم َأْيٳًمڅم:  ـِ ٽمَ ًُّ ـْ ٣َمڅمئِٱَمڇَم: َوَرَواُه َأُٔمق َداُود ِّم ا٬م  -ٌِلُّ ٫َمڅمَن ا٬مٽم  »٣َم

َؿ  ـَ َرَواَ٘مڇَم إ٦َم هَيُقَد ٩َمٿَمْخُرُص ا٬مٽم ْخَؾ  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٌَْد اهلل ِ ْٔم ٌْٶَمډُم ٣َم َي

ْرِص َأْم  ٌَْؾ َأْن ُيڂْم٫َمَؾ ِٰمٽمُْف, ُٖمؿ  خُيِْٝمُ هَيُقَد ٩َمٿَمځْمُٙمُذوڀَمُف ٔمَِذ٬مَِؽ اخْلَ ِ٘م٥َم َيٴمٿِمچُم ٪َم

ٌَْؾ َأْن ُٕمڂْم٫َمَؾ ا٬مثِّاَمُر  َيْد٩َمٶُمقڀَمُف إ٬َمٿْمپِمْؿ ٔمَِذ٬مَِؽ  ٫َمڅمُة ٪َم ْرِص, ٬مٺَِمْل حُتْٯَم ا٬مز  اخْلَ

َق   ش. َوُٕمٸَمر 

 : څم٩مٶِِملُّ ٿمِّچِم: َوَرَوى ا٬مٱم  ًَ ـِ اٚمُْ ـْ َٟمٶِمٿمِد ْٔم ـِ ٠ِمپَمڅمٍب ٣َم ـْ أْم ـْ َٰمڅم٬مٍِؽ ٣َم َأن  »٣َم

َؿ  -َرُٟمقَل اهلل ِ  ٫ُمْؿ  ٪َمڅمَل ٬مٿَِمپُمقِد َٙمٿْمَٝمَ  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٫ُمْؿ ٣َمَٛم َٰمڅم َأ٪َمر  ُأ٪ِمرُّ

َؿ  -٪َمڅمَل: َو٫َمڅمَن َرُٟمقُل اهلل ِ ش اهلل ُ, ٣َمَٛم َأن  ا٬مت ټْمَر َٔمٿْمٽمَٽمَڅم َؤَمٿْمٽمَٺُمؿْ  َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـَ َرَواَ٘مڇَم ٩َمٿَمْخُرُص ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ُٖمؿ  َيٹُمقُل: إْن ٠ِمْئُتْؿ ٩َمٻَمٺُمؿْ  - ٌَْد اهلل ِ ْٔم ٌْٶَمډُم ٣َم , َوإِْن َي

 ٠ِمْئُتْؿ ٩َم٤ِم, َو٫َمڅمڀُمقا َيځْمُٙمُذوڀَمُف.

 : ِحٿمَح٥ْمِ َؿ  -َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ َوِّم ا٬مٲم  َٙمَرَص َ٘مِديٹَمڇَم » -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ٌُقكَ  ِة ش اٚمَْْرَأِة َوُهَق َذاِهچٌم إ٦َم َٕم َْصَحڅمٔمِِف: اْٙمِرُصقَهڅم, ٩َمَخَرُصقَهڅم ٔمٶَِم٧َمَ ِٕ َو٪َمڅمَل 

َؿ  -ُٟمٍؼ, ٩َمٻَمام  ٪َمٸَمَؾ َرُٟمقُل اهلل ِ َأوْ  ـْ  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َٟمځَم٬ُمقا اٚمَْْرَأَة ٣َم

َة َأْوُٟمٍؼ.  ِديٹَمڇِم, ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم: َٔمٻَمَغ ٣َم٧َمَ  احْلَ

ـِ َٖمڅمٔمڈٍِم:  ـْ َ٘مِديډِم َزْيِد ْٔم ِحٿمَح٥ْمِ ِٰم َص َرُٟمقُل اهلل ِ »َوِّم ا٬مٲم  َصٛم  اهلل ُ  -َرٙم 

َؿ ٣َمٻَمٿمْ  ڇِم َأْن َيٌٿِمٶَمپَمڅم ٔمَِخْرِصپَمڅم ََتًْرا -ِف َوَٟمٻم   ش. ٬مٲَِمڅمِ٘مچِم ا٬ْمٶَمِري 
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ٴم څمِب:  ـِ اخْلَ ـْ ٣ُمټَمَر ْٔم ـَ َأِب َ٘مْثټَمڇَم ٣َمَٛم َٙمْرِص َوَصح  ٣َم ُف َٔمٶَمډَم َٟمپْمَؾ ْٔم َأڀم 

ْؿ ٪َمْدَر َٰمڅم َيځمْ  "ا٬مت ټْمِر, َو٪َمڅمَل:   ."٫ُمٻُمقَن إَذا َإَٔمٿْمڈم َأْرًوڅم ٩َمڅمْٙمُرْصپَمڅم َوَدْع َِلُ

پَمڅم ٔمٹَِمْق٬مِِف َٕمٶَمڅم٦َم:  ـُ ٫ُمٻمُّ ٽمَ ًُّ ْت َهِذِه ا٬م ټْمُر َواٚمَْٿْمِنُ َوإڀَْمٲَمڅمُب }٩َمُرد  اَم اخْلَ إڀِم 

ٌُقهُ 
ٿْمٴَمڅمِن ٩َمڅمْٗمَتٽمِ ـْ ٣َمټَمِؾ ا٬مٱم   [. 90]اٚمڅمئدة:  {َوإَْزُٓم ِرْٗمٌس ِٰم

: ٩َمٿَمٺُمق٪َمڅم٬ُمقا:  ـْ َٔمڅمِب ا٬ْمٹِماَمِر َواٚمَْٿْمِنِ ْرُص ِٰم َٖمڅمِر, اخْلَ ْٔ ِذِه ا ِريټُمُف ڀَمڅمِٟمًخڅم ِِلَ ُن حَتْ

وِع,  ْرِص اٚم٧َْْمُ ٌَڅم١مَِؾ: ٩َمڃمِن  ا٬ْمٸَمْرَق َٔم٥ْمَ ا٬ْمٹِماَمِر َواٚمَْٿْمِنِ َواخْلَ ـْ َأْٔمٴَمَؾ ا٬ْم َوَهَذا ِٰم

َٔمڅم َواٚمَْٿْمَتڇِم َواٚمَُْذ٫م ك,  ٌَٿْمِع َوا٬مرِّ  ٫َمڅم٬ْمٸَمْرِق َٔم٥ْمَ ا٬ْم

َه اهلل ُ َرُٟمق٬َمفُ  ـْ إْدَٙمڅم٬مِِف  َو٪َمْد ڀَمز  ٣ِمِف َو٣َم ـْ َذْ ـْ َٕمٶَمڅم١مِل ا٬ْمٹِماَمِر َو٣َم َوَأْصَحڅمَٔمُف ٣َم

 . ـِ ي  ِّم ا٬مدِّ

وا ٣َمَٛم  , ُٖمؿ  اْٟمَتټَمرُّ  َٙمٿْمَٝمَ
ـِ ٻمټُِمقَن ُيٹَمڅمِٰمُروَن إ٦َم َزَٰم ًْ َوَيڅم هللِ ِ ا٬ْمٶَمَجچُم, َأ٫َمڅمَن اٚمُْ

, ُٖمؿ  اڀْمٹَمڄَم  ـَ ا٠ِمِدي ٻَمٸَمڅمِء ا٬مر  َحڅمَٔمڇِم, َو٣َمٮْمُ ا٬مت څمٔمٶِِم٥َم َذ٬مَِؽ إ٦َم ٣َمپْمِد اخْلُ  ٣َمٮْمُ ا٬مٲم 

ْرَص ٪ِماَمٌر: َ٘مت ك َٔمٿم ٽمَُف َٔمٶْمُض ٩ُمٹَمپَمڅمِء ا٬ْمٺُمق٩َمڇِم؟  َٓ َيٶْمِر٩ُمقَن َأن  اخْلَ ٣َمَٛم ا٬ْمٹِماَمر,ِ َو

ُؼ.  څم, َوَاهلل ُ اٚمَُْق٩مِّ ٌَڅم١مُِؾ َ٘مٹمًّ  ىػاَوَهَذا َوَاهلل ِ ا٬ْم
ُٓختاج إلُٔ يف حالني:   بٔاٌ أٌ ارتسص 

 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
 وٰمٶمٽمك ذ٬مؽ أن اخلرص ُيتڅمج إ٬مٿمف ّم ٘مڅم٬م٥م: 

 أن يٺمقن اٚمڅمل ٣مٽمد ٪مقم ٨مٜم أٰمٽمڅمء.  اذتاٍ األٍٚ:

 ٫مام ٫مڅمن احلڅمل ّم أٰمقال اٚمًٻمټم٥م, ٣مٽمدٰمڅم ٫مڅمڀمڈم ٣مٽمد ا٬مٿمپمقد ّم ٙمٿمٝم.



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]خرص الزرع والثمر قبل نضجه لُيعلم قدره[  

 

[249] 
 

  

 ٩مٿمٹمقم ٣مٻمٿمپمؿ, ٩مڃمذا أٖمٌڈم ا٬مٶم٧م, أو ڀمٲمػ ا٬مٶم٧م اٚمتٶم٥م ٣مٻمٿمپمؿ.

 ٬مًڅم٣مل ٔمٶمد اْلذاذ, ٩مٿمځمٙمذ ٰمٽمپمؿ ا٬مز٫مڅمة.٩مٿمځميت إ٬مٿمپمؿ ا

 إذا ٫مڅمن ُيتڅمج إ٦م ذاء اٚمزر٣مڇم. اذتاٍ ايجاْٞ:

وهق ٓ ُيًـ, ٩مڃمذا ا٠مٞماهڅم ٔمٷمٜم ٙمرص, رٔمام ٙمن, ٬مٺمـ إذا ٙمرصڈم 

 ٣مٽمد ذ٬مؽ يٱمٞمهيڅم وهق ٰمٴمټمئـ, ويٹمع ٬مف ا٬مرٔمح ٩مٿمپمڅم.

وأن هذا ٰمٶمروف ٣مٽمدڀمڅم, ٘متك ّم ا٬مٌٴمڅم١مس, ٰمع أن ا٬مٌٴمڅم١مس حتڈم 

 هچم اخلراص ويٽمٵمر اٚمزر٣مڇم ٖمؿ يٱمٞمهيڅم ٔمٺمذا و٫مذا ٰمـ ا٬مثټمـ.إرض, ويذ

٣مٛم أڀمف ٪مد ٪مدر أن ٩مٿمپمڅم ٫مذا و٫مذا ٟمٻمڇم ٰمـ ا٬مٌٴمڅم١مس, و٪مد ٕمزيد ٔمٶمض 

ا٬مًالل, و٪مد ٕمٽمٹمص ٔمٶمض ا٬مًالل, إٓ أڀمف ّم ٘مڅمل اخلرص اْلٿمد, ا٬مزيڅمدة 

 ٕمٺمقن ٪مٻمٿمٻمڇم ّم ا٬مٷمڅم٬مچم, و٫مذ٬مؽ ا٬مٽمٹمص يٺمقن ٪مٻمٿماًل.

څم ٩مڅم٘مٱًمڅم, وٓ خين ٙمًڅمرة ٣مٵمٿمټمڇم ٕمڂمدي ٔمحٿمډم أڀمف ٓ يٷمٌـ اٚمٱمٞمي ٨مٌٽمً 

 إ٦م اإلضار ٔمف.

و٫مذ٬مؽ ا٬مٶمٽمچم, ٪مد يزيد ٔمٶمض ا٬مًالل, و٪مد يٽمٹمص ٔمٶمض ا٬مًالل ٔمٶمد 

 اخلرص.

أو ا٬مرٰمڅمن, وإن ٫مڅمن ا٬مرٰمڅمن ٓ ز٫مڅمة ٩مٿمف, و٫مذ٬مؽ ا٬مٌٴمڅم١مس, و٬مٺمـ 

اخلرص هٽمڅم ٰمـ أٗمؾ ا٬م٧ماء, وٰمـ أٗمؾ أن ُيٹمؼ اٚمٱمٞمي ا٬مرٔمح ٩مٿمف ٔمٶمد 

  إٟمقاق.ا٬م٧ماء ٬مف ؤمٿمٶمف ّم
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٩متجد أن اٚمٱمٞمي يٲمٶمد ّم اٚمزر٣مڇم ويذهچم ٩مٿمپمڅم يټمٿمٽمًڅم, ويًڅمًرا, وهؿ ّم 

 ا٬مٷمڅم٬مچم ٰمـ أهؾ اخلٝمة.

ٖمؿ ٔمٶمد أن يٽمٵمر ٩مٿمپمڅم, ويٹمدر ٰمڅم ٩مٿمپمڅم ٰمـ اٚمحٲمقل, وخيرصپمڅم, يٹمقل 

 ٬مٲمڅم٘مٌپمڅم ا٠مٞميتپمڅم ٰمٽمؽ ٔمٺمذا و٫مذا ٰمـ ا٬مثټمـ.

ٗمٶمف ّم ا٬مثټمـ, ٩مٌٶمد ذ٬مؽ ٪مد ُيٲمؾ ا٬مٺمالم ٔمٿمٽمف, ؤم٥م ا٬مٌڅمئع, وا٬مٌڅمئع يرا

ويٹمقل ٬مف: أڀمڈم ٨مٌٽمتٽمل, واٚمٱمٞمي يٹمقل ٬مف: ٰمزر٣متؽ ٰمڅم ٩مٿمپمڅم إٓ ٫مذا و٫مذا 

 ٰمـ ا٬مًالل, وهٺمذا ٘متك يتؿ إٓمٸمڅمق ٔم٥م ا٬مٌڅمئع واٚمٱمٞمي.

٩مٿمتؿ إٓمٸمڅمق ٣مٛم اخلرص, ٩مپمؿ ٪مد ٙمرصقا ٰمڅم ّم اٚمزر٣مڇم ٰمـ ا٬مثامر, ٩مٌٶمد 

 ذ٬مؽ يتؿ ا٬م٧ماء, ٩مڅمخلرص ٰمٶمټمقل ٔمف ٘متك ّم زٰمڅمڀمٽمڅم هذا.

ٶمتٝم رد أٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم وٰمـ إ٬مٿمف ٬مٻمخرص ٰمٶمڅمروڇم ٬مٻمد٬مٿمؾ, واهلل أ٣مٻمؿ, وي

 واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م.

********** 
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 ]زكاة حلي النساء[

ـْ ) – 670 ـِ  ٣َمټْمِرو َو٣َم ـْ , ٠ُمٶَمٿْمچٍم  ْٔم ـْ , َأٔمٿِمفِ  ٣َم هِ  ٣َم  ا٬مٽم ٌِل   َإَٔمڈِم  اْٰمَرَأةً  َأن   ;َٗمدِّ

څم أْمٽمَڇمٌ  َوَٰمٶَمپَمڅم - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - ٺَمَتڅمنِ  أْمٽمَتپَِمڅم َيدِ  َوِّم , َِلَ ًْ ـْ  ِٰم , َذَهچٍم  ِٰم

څم ٩َمٹَمڅمَل  كِ »: ٪َمڅمَل . َٓ : ٪َمڅم٬َمڈْم ش ?َهَذا َز٫َمڅمةَ  َإُٔمٶْمٴم٥ِمَ : »َِلَ َركِ  َأنْ  َأَيُنُّ قِّ ًَ  ِبِاَم  اهلل ُ ُي

ـِ  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  َيْقمَ  ـْ  ِٟمَقاَرْي "٩َمځَم٬ْمٹَمْتپُماَم " ش?ڀَمڅمرٍ  ِٰم
 (ٔ)

 .(٪َمِقي   َوإِْٟمٽمَڅمُدهُ  ,ا٬مث اَلَٖمڇمُ  َرَواهُ . 

َحفُ ) – 673 څم٫مِؿُ  َوَصح  ـْ : احْلَ ٣َمڅمئِٱَمڇمَ  َ٘مِديډِم  ِٰم
 (ٕ)

). 

ـْ ) – 677 څَم ;٣َمٽمْپَمڅم اهلل ُ َريِضَ  َٟمٻَمټَمڇمَ  ُأمِّ  َو٣َم ٌَُس  ٫َمڅمڀَمڈْم  َأَّن  ـْ  َأْوَوڅمً٘مڅم َٕمٻْم  ِٰم

يْ  إَِذا: »٩َمٹَمڅمَل  ?ُهقَ  َأ٫َمٽمْزٌ ! اهلل ِ َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  َذَهچٍم   ٩َمٻَمٿْمَس , َز٫َمڅمَٕمفُ  ڈِم َأد 

شٔمٺَِمٽمْزٍ 
(ٖ)

اَر٪ُمٴْمٽمِلُّ , َداُودَ  َأُٔمق َرَواهُ .  َحفُ , َوا٬مد  څم٫مِؿُ  َوَصح   .(احْلَ

                                                           
 ىذا في اختلف كقد ,(ٖٚٙ) كالترمذم ,(ٖٛ/ ٘) كالنسائي ,(ٖٙ٘ٔ) داكد أبو ركاه. حسن (ٔ)

 عند عمرك إلى كإسناده(: ٚٗٛ, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )الحديث
 .(ٖٓٚ/ٕ" ) الراية نصب"  في كما القطاف ابن كصححو, جيد عبيد كأبى كالنسائي داكد أبى

 على دخلنا: قاؿ الهاد بن شداد بن اهلل عبد طريق من( ٜٖٓ - ٜٖٛ/ ٔ) الحاكم ركاه. صحيح (ٕ)
 فرأل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علي دخل: فقالت كسلم, عليو اهلل صلى النبي زكج عائشة

. اهلل رسوؿ يا فيهن لك أتزين صنعتهن: فقلت «عائشة؟ يا ىذا ما: »فقاؿ كرؽ, من سخابا في
 كقاؿ. «النار من حسبك ىي: »قاؿ. ذلك من اهلل شاء ما أك. ال: فقلت «زكاتهن؟ أتؤدين»: فقاؿ

 عزكه فكاف( ٘ٙ٘ٔ) داكد أبو ركاه أيضا كالحديث: قلت. الشيخين شرط على صحيح: الحاكم
, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ للحاكم عزكه من أكلى داكد ألبي

 .كالعسقالني كالذىبي الحاكم قاؿ ككذا الشيخين, طشر  على صحيح إسناده(:ٜٖٛٔبرقم )
/ ٔ) كالحاكم ,(ٔ/  ٘ٓٔ/ ٕ) كالدارقطني ,(ٗٙ٘ٔ) داكد أبو ركاه. ضعيفمنقطع  إسناده (ٖ)

 = كاحد كل «الكبرل» في كالبيهقي ,«التحقيق» في الجوزم ابن الحديث ىذا أعل كقد ,(ٜٖٓ



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]زكاة حلي النساء[  

 

[252] 
 

  

 ******************************* الشرح:

 حهِ ظنا٠ حًٞ ايٓػا٤: 
 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٘مٺمؿ ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء هؾ ٩مٿمف ز٫مڅمة, أم ٓ؟

  (:60-6/59ؾطح ايػ١ٓ ) اإلَاّ ايبػٟٛ ضمح٘ اهلل نُا يفقاٍ 
٫َمڅمةِ  ُوُٗمقِب  ِّم  ا٬ْمٶِمٻْمؿِ  َأْهُؾ  َواْٙمَتٻَمَػ  ٤ِمِّ  ِّم  ا٬مز  ٌَڅمِح  احْلُ ـَ  اٚمُْ َهچِم  ِٰم  ا٬مذ 

ڇِم:   َوا٬ْمٸِمٳم 

                                                                                                                                        

عطاء لم يسمع من أـ  االنقطاع, علتو كإنما الحديث, في األصلية العلة ىي ليست بعلة منهما= 
 ساقو الذم اللفظ: «تنبيو. »سلمة رضي اهلل عنو, قالو ابن المديني كما في جامع التحصيل

 فزكي, زكاتو, تؤدم أف بلغ ما: »فهو داكد, أبي لفظ كأما كالحاكم, للدارقطني, ىو ىنا الحافظ
 إسناد كىذا(: ٜ٘٘في الصحيحة برقم ) قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى .«بكنز فليس

 لم فإنو سلمة, كأـ - رباح أبي ابن كىو – عطاء بين االنقطاع: األكلى: علل ثالث فيو ضعيف,
 أكرده كقد فيو مختلف فإنو عجالف بن ثابت :الثانية .المديني كابن أحمد قاؿ كما منها يسمع

 بشير بن بعتاب إعاللو إلى ذاىب ذىب لو أنو أرل أني على الثالثة:, " الضعفاء"  في العقيلي
 بالرجوع ذلك يتبين كما الثقة في دكنو فإنو الصواب, عن أبعد قد يكن لم عجالف بن ثابت بدؿ
 صدكؽ"  :عتاب في الحافظ قوؿ ذلك على دليال كحسبك".  التهذيب"  من ترجمتيهما إلى

 حفظ كسوء النقطاعو ضعيف اإلسناد ىذا أف القوؿ كجملة "! صدكؽ: " ثابت كفي"  يخطىء
 خرجت: " قاؿ الخطاب بن عمر مولى أسلم بن خالد حديث لو يشهد منو المرفوع أف إال. عتاب

 كال كالفضة الذىب يكنزكف كالذين: * )اهلل قوؿ: لو فقاؿ أعرابي فلحقو عمر بن اهلل عبد مع
 قبل ىذا كاف إنما لو فويل زكاتها يؤد فلم كنزىا من: عمر ابن لو قاؿ ؟( *اهلل سبيل في ينفقونها

 أحد لي كاف لو أبالي ما: فقاؿ التفت, ثم. لألمواؿ طهورا اهلل جعلها أنزلت فلما الزكاة تنزؿ أف
 ٗ) كالبيهقي( ٚٛٚٔ) ماجو ابن أخرجو".  كجل عز اهلل بطاعة فيو كأعمل كأزكيو عدده أعلم ذىبا

 .مختصرا( ٕٓ٘/  ٖ) رمالبخا كعلقو. بو أسلم بن خالد حدثني شهاب ابن طريق من( ٕٛ/ 
 ال كذلك النزكؿ أسباب في ألنو المرفوع حكم في فهو موقوفا كاف كإف كىو. صحيح كإسناده

 حسن الشاىد بهذا الحديث أف القوؿ كجملة. كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من بتوقيف إال يكوف
 .أعلم كاهلل. صحيح أك
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ـَ  َْجَڅم٣َمڇمٌ  ٩َمَذَهچَم  َحڅمَٔمڇمِ  ِٰم   ٩مٿِمِف: َز٫َمڅمةَ  َٓ  َأنْ  إ٦َِم  ا٬مٲم 

ـُ  ِٰمٽمْپُمؿُ  ـِ  ا٬ْمٹَمڅمِٟمؿِ  ٪َمْقُل  َوُهقَ  َوَأڀَمٌس, َوَٗمڅمٔمٌِر, َو٣َمڅمئِٱَمڇُم, ٣ُمټَمَر, أْم ٍد, ْٔم  ُُمَټم 

, ٶْمٌِلِّ څم٩مٶِِملُّ  َٰمڅم٬مٌِؽ, َذَهچَم  َوإ٬َِمٿْمفِ  َوا٬مٱم   .َوإِْٟمَحڅمُق  َوَأَْحَُد, ٪َمْق٬َمٿْمِف, َأ٢ْمپَمرِ  ِّم  َوا٬مٱم 

٫َمڅمةِ  إجَِيڅمِب  إ٦َِم  َْجَڅم٣َمڇمٌ  َوَذَهچَم    ٩مٿِمِف: ا٬مز 

ـْ  َذ٬مَِؽ  ُرِويَ  ـِ  ٣ُمټَمَر, ٣َم ٶُمقٍد, َوأْم ًْ ٌْدِ  َٰم ـِ  اهلل ِ َو٣َم ـِ  ٣َمټْمِرو ْٔم ـِ  ا٬ْمٶَمڅمِص, ْٔم  َوأْم

ٌ څمٍس, ـِ  َٟمٶِمٿمدِ  ٪َمْقُل  َوُهقَ  ٣َم , ْٔم ٌَْٜمٍ ـِ  َوَٟمٶِمٿمدِ  ُٗم ٿمِّچِم, ْٔم ًَ ـِ  َو٣َمٴَمڅمٍء, اْٚمُ  َوأْم

, ـَ ـِ  َوَٗمڅمٔمِرِ  ِٟمِٜمي , َذَهچَم  َوإ٬َِمٿْمفِ  َوَُمَڅمِهٍد, َزْيٍد, ْٔم ْهِريُّ , ا٬مزُّ  َوَأْصَحڅمُب  َوا٬مث ْقِريُّ

ْأِي   .ا٬مر 

څم ٤ِمُّ  َوَأٰم  َتٻمٸُِمقا ٩َمٻَمؿْ  اٚمَْْحٵُمقَرُة: احْلُ ٫َمڅمةِ  ُوُٗمقِب  ِّم  خَيْ ـَ  ٩مٿِمِف, ا٬مز   اٚمَْْحٵُمقرِ  ٩َمټِم

ََواِن  ْٕ ـَ  َوا٬ْمٹَمَقاِريرُ  ا َهچِم  ِٰم ڇمِ  َأوِ  ا٬مذ  َٗمڅملِ  ا٬ْمٸِمٳم  څمءِ  ٬مٻِمرِّ ًَ  .َْجٿِمٶًمڅم َوا٬مٽمِّ

ـَ  ٌَڅمِح: َوِٰم ًِ  اٚمَْْرَأةُ  َٕمت ِخَذ  َأنْ  اٚمُْ ْوِج  َأوِ  پَمڅم٬مٽِمٸَْم , َأوْ  ِٟمَقاًرا, ْٰٓمَرَإٔمِفِ  ا٬مز  ًٓ  َٙمٻْمَخڅم

ـْ  ڀَمْحَقَهڅم َأوْ  َٙمڅمََتڅًم, َأوْ  ٪ُمْر١ًمڅم, َأوْ  ٣ِمٹْمًدا, َأوْ  ڇٍم, َأوْ  َذَهچٍم, ِٰم  َ٘مَرامٌ  َهَذا َو٫ُمؾُّ  ٩مٳِم 

َٗمڅملِ  ڇمِ  َٙمڅمَٕمؿَ  إِٓ ٬مٻِمرِّ  .ا٬ْمٸِمٳم 

ـْ  َ  ِٟمٽمُُّف, َٟمٹَمٴَمڈْم  َأوْ  َأڀْمٸُمفُ  ُٗمِدعَ  َوَٰم ـْ  ِٟمٽم څم َأوْ  َأڀْمٸًمڅم َذ ٩َمڅمَت  ڇمٍ  ِٰم  َذَهچٍم, َأوْ  ٩مٳِم 

ٌَڅمٌح   ىػا .٩َمټُم
 قاٍ أبٛ ستُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

 وا٬مذي يٵمپمر ّم هذه اٚمًځم٬مڇم أَّنڅم جتچم ا٬مز٫مڅمة ّم ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء.
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ـَ }: َٕمٶَمڅم٦َم  اهلل ِ َو٪َمْقلِ و٬مذ٬مؽ ٬مٶمټمقم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:   َيٺْمٽمُِزونَ  َوا٬م ِذي

َهچَم  ڇمَ  ا٬مذ  ُهؿْ  اهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  ُيٽمٸِْمٹُمقََّنڅَم َوَٓ  َوا٬مٸِمٳم  ْ ٧ٌَمِّ  ُُيْټَمك َيْقمَ  * َأ٬مٿِمؿٍ  ٔمٶَِمَذاٍب  ٩َم

څم ٩َمُتٺْمَقى َٗمپَمٽم ؿَ  ڀَمڅمرِ  ِّم  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٌَڅمُهپُمؿْ  ِبَ  ٫َمٽمَْزُٕمؿْ  َٰمڅم َهَذا َو٢ُمپُمقُرُهْؿ, َوُٗمٽمُقُبُؿْ  ِٗم

ٺُمؿْ  ًِ ڀَْمٸُم  .[15: ا٬متقٔمڇم] {َٕمٺْمٽمُِزونَ  ٫ُمٽمُْتؿْ  َٰمڅم ٩َمُذو٪ُمقا ِٕ

وهذا ٣مڅمم ّم ْجٿمع ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم, ٟمقاء ٰمڅم ٫مڅمن ٰمٽمف ُٰمٹمتٽمك وُٰمدٙمر ٬مٻمامل 

 و٬مٻمٹمٿمټمڇم, أو ٰمڅم ٫مڅمن ٰمدٙمًرا ٬مٻمزيٽمڇم ٔمف, و٬مٻمًٌف, أو ٰمڅم ٫مڅمن ٰمدٙمًرا ٬مٻمتجڅمرة.

  يف صخٝذ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل:يعُّٛ َا ٚ
 ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   هللِ ا َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : َيٹُمقُل  ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأَب 

ـْ  َٰمڅم: »َوَٟمٻم ؿَ  َٓ  َذَهچٍم  َصڅمِ٘مچِم  ِٰم ڇٍم, َو پَمڅم, ِٰمٽمْپَمڅم ُيڂَمدِّي َٓ  ٩مٳِم  ٓ   َ٘مٹم   ٫َمڅمنَ  إَِذا إِ

َحڈْم  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم, َيْقمُ  ـْ  َصٸَمڅمئُِح  ٬َمفُ  ُصٸمِّ  ٩َمٿُمٺْمَقى َٗمپَمٽم َؿ, ڀَمڅمرِ  ِّم  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٩َمځُمَْحِلَ  ڀَمڅمٍر, ِٰم

څم ٌُفُ  ِبَ اَم  َو٢َمپْمُرُه, ٌٿِمٽمُفُ َوَٗم  َٗمٽمْ ٥مَ  ِٰمٹْمَداُرهُ  ٫َمڅمنَ  َيْقمٍ  ِّم  ٬َمُف, ُأ٣ِمٿمَدْت  َٔمَرَدْت  ٫ُمٻم  ًِ  ََخْ

ٌَڅمِد, َٔم٥ْمَ  ُيٹْمڄَم  َ٘مت ك َٟمٽمَڇٍم, َأ٬ْمَػ  ى ا٬ْمٶِم څم َٟمٌٿِمٻَمُف, ٩َمَٜمَ ٽم ڇِم, إ٦َِم  إِٰم  څم اْْلَ      إ٦َِم  َوإِٰم 

شا٬مٽم څمرِ 
 (ٔ)

. 

ٰمـ ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم دون أٙمر,  ٩مڅمٔيڇم, و٫مذ٬مؽ احلديډم ل خيٲمٲمڅم ڀمق٣ًمڅم

 ٩متٶم٥م ا٬مٶمټمؾ بڅم, وهذا هق إ٘مقط, وهق ا٬مراٗمح ّم هذه اٚمًځم٬مڇم.

 

 
                                                           

 (.ٜٚٛأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ٔ)
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 (: 2/17ٚقاٍ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
 ٔمٶمد أن ذ٫مر اٙمتالف ا٬مٶمٻمامء ّم ٘مٺمؿ ز٫مڅمة احل٤م: 

 وٰمـ ,يڂميده وإٖمر ,أوٗمٌپمڅم ٰمـ ٬مٹمقل يٱمپمد ا٬مٺمتڅمب ٰمـ ا٬مٵمڅمهر قلت:

 واهلل أداؤهڅم وآ٘متٿمڅمط ,إٖمر ٰمـ ١مرف وٰمٶمف ,ا٬مٽمٵمر إ٦م ذهچم أٟمٹمٴمپمڅم

 .أ٣مٻمؿ

 ٰمـ وڀمحقه اخلڅمٕمؿ ٰمـ اإلڀمًڅمن يٻمًٌف ٩مٿمام ا٬مز٫مڅمة ير ل ٰمـ ٔمٶمض وذهچم

 ٣مٻمٿمف أن ,٫مٻمپمڅم ٬مٻمًٌپمڅم يتًع ٓ ٫مثٜمة ٙمقإمٿمؿ اَتذ إذا أڀمف ,ا٬مرٗمڅمل زي

 ىػا .ا٬مٶمڅمدة َمرى ٣مٛم ٰمٽمپمڅم ٫مڅمن ٩مٿمام ٣مٽمف يًٹمط وإڀمام ,ز٫مڅمهتڅم
 ِمڅم اٟمتدل ٔمف ٣مٛم وٗمقب ز٫مڅمة احل٤م. و٫مذ٬مؽ

 يف ايصخٝخني:  جا٤َا 
ٌْدِ  اْٰمَرَأةِ  - ٰمـ ٘مديډم َزْيٽمچََم   ِّم  ٫ُمٽمڈُْم »: ٪َمڅم٬َمڈْم  - ٣َمٽمْپُماَم  اهلل ُ َريِضَ  اهلل ِ ٣َم

ِجِد, ًْ ـَ »: ٩َمٹَمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   ٩َمَرَأْيڈُم  اٚمَ ٪ْم ـْ  َو٬َمقْ  َٕمٲَمد    ِٰم

ـ  ُ٘مٻمٿِمِّ   شٺُم
 (ٔ)

. 

وا٬مٲمحٿمح ّم هذا احلديډم أڀمف ٓ د٬ٓمڇم ٩مٿمف ٢مڅمهرة ٣مٛم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم 

 ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء, إٓ أڀمف ّم ا٬مٌڅمب, ُيًتدل ٔمٶمټمقٰمف.

٩مٿمحقز ويًتحچم ٬مٻمټمرأة أن ٕمتٲمدق و٬مق ٰمـ ٘مٻمٿمپمڅم, و٬مٺمـ ا٬مٲمد٪مڇم 

 اٚمًتحٌڇم, وأٰمڅم ز٫مڅمة احل٤م ٩مٿمجچم ٣مٻمٿمپمڅم وٗمقًٔمڅم أن ٕمز٫مل ٣مـ ٘مٻمٿمپمڅم.

                                                           
 (.ٓٓٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٙٙٗٔإلماـ البخارم في صحيحو )أخرجو ا (ٔ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]زكاة حلي النساء[  

 

[256] 
 

  

 (: 534-1/533ْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعا
ِديډُم  ٫َمڅمةِ  ُوُٗمقِب  ٣َمَٛم  َد٬مٿِمٌؾ  َواحْلَ ٻْمٿَمڇمِ  ِّم  ا٬مز  فُ  َو٢َمڅمِهُرهُ  ,احْلِ څم: ڀمٲَِمڅمَب  َٓ  َأڀم   َِلَ

َْٰمِرهِ  َٓ  ,اٚمَْْذ٫ُمقَرةِ  َهِذهِ  ٔمَِتْز٫مٿَِمڇمِ  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ِٕ  َأَواٍق  ََخَْس  َٕمٺُمقنُ  َو

٨َْمٻَمچِم. ِّم  ْٕ  ا

 ثِ شنط اختالف ايعًُا٤ ٚقاٍ: 

٪َْمَقالِ  َوَأ٢ْمپَمرُ  ْٕ څم َد٬مٿِماًل  ا ڇمِ  :ُوُٗمقُبَ ِديډِم  ٬مٲِِمح  ٕمِفِ  احْلَ څم ,َو٪ُمق  څم َوَأٰم   ٩َمٶِمٽمَْد  ڀمٲَِمڅمُبَ

, ڀمٲَِمڅمَب  اٚمُْقِٗم٥ٌِمَ  ـِ ١ْماَلُق  َ٘مِديثپَِمڅم َو٢َمڅمِهرُ  ا٬مٽم ٹْمَدْي ُؿْ  ,اإْلِ  َ٘مڅمِديډِم ٔمځِمَ  ٪َمٿم ُدوهُ  َو٫َمځَمَّن 

ـِ  ي ا٬مٽم ٹْمَدْي .. ٖمؿ ذ٫مر إ٘مڅمديډم إٙمرى ا٬متل ّم   ٪َمْق٬ُمفُ  ا٬ْمُقُٗمقَب  َوُيٹَمقِّ

 ىػا ا٬مٌڅمب.
 .شز٫مڅمة احلٛم ّم ٬مٿمس»: ٘مديډم ٗمڅمٔمر ٔمـ ٣مٌد اهلل ريض اهلل ٣مٽمپمام ؾاٜدٗ:

 ٘مديډم ٔمڅم١مؾ, وٓ يٲمح ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 (: 817اىل يف اإلضٚا٤ )قاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل تع
 ٰمـ احلديډم هذا :(7/174) " ا٬مرايڇم ڀمٲمچم " ّم ا٬مزيٻمٶمل ذ٫مر و٪مد

 ٨مٜم أڀمف إ٦م ٰمٱمٜما,  اٚمذ٫مقر اْلقزي أمـ ٫مالم يذ٫مر ل ٖمؿ اْلقزي أمـ ١مريؼ

 : " اٚمٶمر٩مڇم " ّم ا٬مٌٿمپمٹمل ٪مڅمل ": ٔمٹمق٬مف ذ٬مؽ وأيد, ٣مٽمده ٰمرى

 يروى إڀمام,  ف٬م أصؾ ٓ ٩مٌڅم١مؾ( ٣مڅم٩مٿمڇم ١مريؼ ٰمـ احلديډم ٩مذ٫مر: ٪مٻمڈم)

 ٫مڅمن ٰمر٩مق٣مڅم ٔمف ا٘متڊم ٩مټمـ, َمپمقل أيقب ٔمـ و٣مڅم٩مٿمڇم, ٪مق٬مف ٰمـ ٗمڅمٔمر ٣مـ
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   ٔمروايڇم آ٘متجڅمج ٰمـ اٚمخڅم٬مٸم٥م ٔمف ڀمٶمٿمچم ٩مٿمام وداٙماًل , ٔمذڀمٌف اٰمٶمزرً 

 ىػا. ا٬مٺمذأم٥م
 (: 1398ٚقاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف صخٝذ أبٞ زاٚز األّ )

 عٓا.عكب حسٜح عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا املتكسّ َ
 ِلذا ا٬مٮمُيڇم ِمڅم٬مٸمتف ٰمع ,"ز٫مڅمة احل٤م ّم ٬مٿمس": ٘مديډم (:تيبُٔ)

 ّم ٘مٹمٹمتف ٫مام يٲمح, ٓ اإلٟمٽمڅمد وٶمٿمػ ٩مپمق :-٪مٌٻمف وا٬مذي احلديډم

 ىػا .٩متٽمٌف اٚمذ٫مقريـ: احلديث٥م ِمڅم٬مٸمتف ّم ٣مٻمٿمف ا٣ٓمتامد جيقز ٩مال ,"اإلرواء"
٪مٿمڅمًٟمڅم ٣مٛم وِمڅم اٟمتدل ٔمف ٰمـ يٹمقل ٔمځمن ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء ٓ ز٫مڅمة ٩مٿمف, ٪مڅم٬مقا: 

 اٚمٻمٌقس ٰمـ ا٬مثٿمڅمب.

ٔمام أڀمف ٓ ز٫مڅمة ّم اٚمٻمٌقس ٰمـ ا٬مثٿمڅمب, ٫مذ٬مؽ اٚمٻمٌقس ٰمـ ا٬مذهچم 

 وا٬مٸمٳمڇم ٬مٿمس ٩مٿمف ز٫مڅمة.

وهذا ٪مٿمڅمس ٰمع ا٬مٸمڅمرق: ٕن ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم ٪مد ٗمڅمءت ّم وٗمقب 

 ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمام أد٬مڇم ٰمـ ا٬مٹمرآن, وٰمـ ا٬مًٽمڇم.

ـ ا٬مٽمٌل صٛم وأٰمڅم ا٬مثٿمڅمب ٩مٻمؿ يځمِت ّم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم رء يثٌڈم ٣م

 اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 و٫مذ٬مؽ ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم ٕمٱمٞمك ٩مٿمف ا٬مثټمٽمٿمڇم, وا٬مٹمٿمټمڇم, وا٬مٺمٽمز.

٩متجتټمع ٩مٿمف ٣مدة أٰمقر, ٔمخالف ا٬مٻمٌڅمس وا٬مثٿمڅمب ٩مال ٕمٱمٞمك ٩مٿمپمڅم هذه 

 إٰمقر.
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إٓ إذا ٫مڅمڀمڈم ٣مروض جتڅمرة, ِمڅم يٌڅمع ويٱمٞمى, ٩متٺمقن ا٬مز٫مڅمة ّم ٣مروض 

 ٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, ز٫مك ٣مـ ٰمڅم٬مف.ا٬متجڅمرة, إذا ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل, ؤم

حهِ ايعنا٠ يف ادتٛاٖط ايج١ُٓٝ, ٚاألملاظ, ٚايٝاقٛت, ٚاملطجإ, 
 ٚغريٖا: 

 اخلالف ّم ز٫مڅمة ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم إذا ٫مڅمن ِمڅم ٕمٻمًٌف ا٬مٽمًڅمء ّم ٘مٻمٿمپمـ.

أٰمڅم ٨مٜم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم ٰمـ اْلقاهر إٙمرى, وإ٘مجڅمر ا٬مٺمريټمڇم, 

 ٨مٜمهڅم, ٩مال ز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم.وإٚمڅمز, وا٬مٿمڅم٪مقت, واٚمرٗمڅمن, وا٬مٻمڂم٬مڂم, و

إٓ إذا ٫مڅمڀمڈم ٣مروض جتڅمرة, ٩متز٫مك ٣مٛم ٣مروض ا٬متجڅمرة, و٬مٿمس ٣مٻمٿمپمڅم 

 ٔمٽمٸمًپمڅم.

 إذا ٔمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل, ٩متز٫مك ٣مـ ٣مروض ا٬متجڅمرة.

٩مټمًځم٬مڇم ٣مروض ا٬متجڅمرة واٟمٶمڇم ّم ٫مؾ رء يٌڅمع ويٱمٞمى, ٟمقاء ٫مڅمن 

ا٬مٻمٌڅمس, أو ا٬مٴمٶمڅمم, ٰمـ ا٬مذهچم, أو ا٬مٸمٳمڇم, أو اْلقاهر إٙمرى ا٬مثټمٿمٽمڇم, أو 

 أو ا٬م٧ماب, أو ٨مٜمهڅم.

٩مٺمؾ رء ُيتخذ ٬مٻمتجڅمرة ٩مٸمٿمف ا٬مز٫مڅمة ٔم٧م١مٿمف اٚمٶمرو٩م٥م: ٘مقٓن احلقل, 

 ؤمٻمقغ ا٬مٽمٲمڅمب.

ٺَمَتڅمنِ »قْلُ:  ًْ  .شِٰم

 َو٩َمْتِح  اٚمْٿِمؿِ  ٔمٸَِمْتِح (: 1/533قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل يف ايػبٌ )

٥مِ  ًِّ ًَ  ا٬ْمَقاِ٘مَدةُ  اٚمُْپْمټَمٻَمڇِم, ا٬م ْٟمَقَرةُ  َوِهلَ  ,ٺَمڇمٌ َٰم اَلِٙمٿمُؾ  اإْلِ  .َواخْلَ
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ـْ »قْلُ:   ش.٣َمڅمئِٱَمڇمَ  َ٘مِديډِم  ِٰم

څَم» َو٬َمٸْمٵُمفُ  ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - اهلل ِ  َرُٟمقلِ  ٣َمَٛم  َدَٙمٻَمڈْم  َأَّن   ِّم  ٩َمَرَأى - َوَٟمٻم 

ـْ  ٩َمَتَخڅمٍت  َيِدَهڅم :ُصٷْمتُ : ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  ٣َمڅمئِٱَمڇمُ  َيڅم َهَذا َٰمڅم ٩َمٹَمڅمَل  َوِرٍق  ِٰم ـ  ـَ  پُم ََٕمَزي 
 ٬َمؽ ِٕ

ـ   ـَ : ٩َمٹَمڅمَل  اهلل ِ: َرُٟمقَل  َيڅم ِبِ ي ؟ َإُٔمڂَمدِّ ـ  ,: ٪َمڅم٬َمڈْم  َز٫َمڅمهَتُ ـ  : ٪َمڅمَل  َٓ ٌُؽ ُه ًْ ـْ  َ٘م  ِٰم

 .شا٬مٽم څمرِ 

 .شَأْوَوڅمً٘مڅم»قْلُ: 

َٗا١َٜٔ: ٔفٞ ـْ  ڀَمْقعٌ  ِهلَ  ايِّ ٤ِمِّ  ِٰم ـْ  ُيٶْمټَمُؾ  ,احْلُ ڇمِ  ِٰم ٿَمڈْم  ,ا٬ْمٸِمٳم  څم ُٟمټمِّ ٌَٿمَ  ِبَ
 څمِوپَمڅم,٬مِ

 .اڀْمَتپَمك. َوَوٌح  َواِ٘مُدَهڅم

ـْ »قْلُ:    .شَذَهچٍم  ِٰم

څَم َيُدلُّ  ك َأَّن  ټم  ًَ ـْ  ٫َمڅمڀَمڈْم  إَذا ُٕم َهچِم  ِٰم   ,َأْوَوڅمً٘مڅم ا٬مذ 

 .شُهَق؟ َأ٫َمٽمْزٌ  اهلل ِ َرُٟمقَل  َيڅم: ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم »قْلُ: 

ڈَم  ٩َمٿَمْدُٙمُؾ  َأيْ  ـَ } آَيڇمِ  حَتْ َهچَم  َيٺْمٽمُِزونَ  َوا٬م ِذي َيڇم[ 14: ا٬متقٔمڇم] {ا٬مذ  ْٔ   .َا

ْيڈم إَذا»: ٪َمڅمَل )قْلُ:   .(شٔمٺَِمٽمْزٍ  ٩َمٻَمٿْمَس  َز٫َمڅمَٕمفُ  َأد 

:ُِ ٌْٻَمفُ  ا٬م ِذي ِّم  ٫َماَم  َد٬مٿِمٌؾ  ِؾٔ ٻْمٿَمڇمِ  َز٫َمڅمةِ  ُوُٗمقِب  ٣َمَٛم  ٪َم  َٰمڅملٍ  ٫ُمؾ   َوَأن   احْلِ

َيڇمِ  ِّم  ا٬ْمَق٣ِمٿمُد  َيٱْمټَمٻُمفُ  ٩َماَل  ٔمٺَِمٽمْزٍ  ٩َمٻَمٿْمَس  َز٫َمڅمُٕمفُ  ُأْٙمِرَٗمڈْم  ْٔ  .ا

********** 
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ـْ ) – 671 ـِ  َٟمټُمَرةَ  َو٣َم  اهلل ِ  َرُٟمقُل  ٫َمڅمنَ »: ٪َمڅمَل  - ٣مٽمف اهلل ريض - ُٗمٽمُْدٍب  ْٔم

َد٪َمڇمَ  ڀُمْخِرَج  َأنْ  ;َيځْمُٰمُرڀَمڅم - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - ـَ  ا٬مٲم  هُ  ا٬م ِذي ِٰم         ڀَمٶُمدُّ

ٌَٿْمعِ  ش٬مٻِْم
 (ٔ)

ٌ  َوإِْٟمٽمَڅمُدهُ , َداُودَ  َأُٔمق َرَواهُ .   .(٬َم٥مِّ

 ******************************* الشرح:

٬مٿمد٬مؾ ٔمف ٣مٛم ٰمًځم٬مڇم  املصيـ زمحُ اهلل تعاىل ضام ٍرا اذتدٓح لبٔاٌ:

 ٰمپمټمڇم و٪مد ٕمٹمدٰمڈم ٰمٶمٽمڅم, وهل ٰمًځم٬مڇم ا٬مٹمقل ّم ٣مروض ا٬متجڅمرة.

وذهٌٽمڅم إ٦م أن هذا ا٬مٹمقل هق ٪مقل ٣مڅمٰمڇم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, ٰمـ اٚمتٹمدٰم٥م 

 ّم ٣مروض اْلڅمرة. واٚمتځمٙمريـ, وهق وٗمقب ا٬مز٫مڅمة

 وإڀمام ٙمڅم٬مػ ّم ذ٬مؽ ٪مٻمڇم ٰمـ اٚمتٹمدٰم٥م, ٫مام ذ٫مر ذ٬مؽ ْجع ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

أن هذ اخلالف إڀمام و٪مع ٔمٶمد ٖمٌقت  بٌ ازع٢ أبٛ عبٝس ضمح٘ اهلل تعاىل:

 اإلْجڅمع.

 (: 1/534قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِديډُم  ٫َمڅمةِ  ُوُٗمقِب  ٣َمَٛم  َد٬مٿِمٌؾ  َواحْلَ  .ا٬متَِّجڅمَرةِ  َٰمڅملِ  ِّم  ا٬مز 

                                                           
 «التلخيص» في الحافظ قوؿ كاف كلذلك مجاىيل, ثالثة فيو بسند( ٕٙ٘ٔ) داكد أبو أخرجو (ٔ)

 ينهض ال مظلم إسناد ىذا: »الذىبي كقاؿ. ىنا قولو من أدؽ «جهالة إسناده في(: »ٜٚٔ/ ٕ)
 بن جعفر, ضعيف ىو بل (:ٕٚٛمو اهلل تعالى في اإلركاء ), كقاؿ اإلماـ األلباني رح«بحكم

. اىػ كجعفر مجهوؿ الحاؿ, كخبيب كأبوه مجهولوف كلهم ,كأبوه ,سليماف بن كخبيب ,سعد
ا.  مجهوال عين, فالحديث ضعيف جدن
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ـْ  َأڀْمٸِمٹُمقا} :َٕمٶَمڅم٦َم  ٔمٹَِمْق٬مِفِ  ,َأْيٳًمڅم ٬مٻِْمُقُٗمقِب  َواْٟمُتِدل   ٌَڅمِت  ِٰم ٌُْتؿْ  َٰمڅم ١َمٿمِّ ًَ  {٫َم

َيڇَم,[ 767: ا٬مٌٹمرة] ْٔ  .ا٬متَِّجڅمَرةِ  ِّم  ڀَمَز٬َمڈْم : َُمَڅمِهٌد  ٪َمڅمَل  ا

څم٫مُِؿ: َأْٙمَرَٗمفُ  َؤماَِم  فُ » احْلَ ٔمِؾِ  ِّم  ٪َمڅمَل  - َوَٟمٻم ؿَ  فِ ٣َمٻَمٿمْ  اهلل ُ َصٛم   - َأڀم   ,َصَد٪َمُتپَمڅم اإْلِ

ٌَٹَمرِ  َوِّم  ٌَزِّ  َوِّم  ,َصَد٪َمُتپَمڅم ا٬ْم شَصَد٪َمُتفُ  ا٬ْم
 (ٔ)

 . 

ٌَزُّ  ٌَڅمءِ  َوا٬ْم َدةِ  ٔمڅِم٬ْم اِي  اٚمَُْق٘م  اُزوَن, َيٌٿِمٶُمفُ  َٰمڅم اٚمُْٶْمَجټَمڇمِ  َوا٬مز  ٌَز  ٌَٴَمفُ  َو٫َمَذا ا٬ْم  َو

اَر٪ُمٴْمٽمِلُّ  ٌَٿْمپَمٹِملُّ  ا٬مد    .َوا٬ْم

ٍَ ُٔ َقا ِٓٔصِض اِب ُُ ْْجَڅمعُ  :اِي ٫َمڅمةِ  ُوُٗمقِب  ٣َمَٛم  ٪َمڅمئِؿٌ  اإْلِ ـْ  ,ا٬متَِّجڅمَرةِ  َٰمڅملِ  ِّم  ا٬مز   َوِِم 

څم ٪َمڅمَل  ٌْٶَمڇمُ  ا٬ْمٸُمٹَمپَمڅمءُ  ٔمُِقُٗمقِبَ  ً   .ا٬م

                                                           
". كضعفو اإلماـ َصَدقَػُتوُ  اْلبُػر   َكِفي(, كلكن بلفظ: "ٕٖٗٔأخرجو الحاكم في المستدرؾ برقم ) (ٔ)

 موسى أجل من ضعيف إسناد كىذا(, كقاؿ: ٛٚٔٔاأللباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة برقم )
قاؿ اإلماـ ك . " التقريب"  في الحافظ قاؿ كما ضعيف كىو - أكلو بضم - بيدةعُ  ابن كىو ىذا

 من البيت متاع أك الثياب: البز": "القاموس" في (:ٖٖٙ/ٔاأللباني رحمو اهلل في تماـ المنة )
 .اتفاقا عليو زكاة ال البيت فمتاع كإال للمقاـ المناسب ىو بالثياب فتفسيره" كنحوىا ثيابال

 كحسن ٔثابت إسناد لهما ليس ضعيفاف قبلو الذم سمرة كحديث الحديث ىذا أف اعلم ثم
 بن موسى فيو أف لي ظهر ثم الزمن من مدة عليو كجريت كذلك كظاىره الثاني طرؽ بعض الحافظ

 ىو فصححو الحاكم إسناد من سقط لكنو كالمخلص الدارقطني ركاية بينتو كما الضعيف عبيدة
 .معذكراف كىما الحافظ كحسنو

 الموحدة بفتح البز بعضها في فهي" البز: "كىي فيها النسخ اختلفت لفظة فيو الحديث إف ثم
 باءبال" البر" بعضها كفي ,ضعفو علمت كقد عبيدة بن موسى بذلك صرح كقد المعجمة كالزام

 خاف صديق قاؿ كما كىذا األرجح أيهما قبلنا لكثيرين كال لنا يتبين كلم المهملة كالراء المضمومة
 بو فكيف الحديت صح لو ىذا: قلت ".االستدالؿ يتم فال االحتماؿ يوجب مما" ":الركضة" في

 !ضعيف؟ كىو
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ـْ : ٪َمڅمَل   ىػا. ٩مٿِمپَمڅم ٬ماِِلْٙمتاَِلِف  َٗمڅمِ٘مُدَهڅم َيٺْمٸُمرُ  َٓ  ٬َمٺمِ
ز٫مڅمة ٣مروض ا٬متجڅمرة, وِمـ ذهچم ٰمـ ا٬متځمٙمريـ إ٦م ا٬مٹمقل ٔمٶمد وٗمقب 

 اإلٰمڅمم ا٬ٕمٌڅمن رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م.

 (: 1/365حٝح قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل يف متاّ امل١ٓ )
 ّم ٣مٻمٿمف د٬مٿمؾ ٓ ِمڅم ا٬متجڅمرة ٣مروض ٣مٛم ا٬مز٫مڅمة ٔمقٗمقب ا٬مٹمقل أن واحلؼ

 ا٬متل "إصٻمٿمڇم ا٬مٝماءة" ٬مٹمڅم٣مدة ٰمٽمڅم٩مڅمٕمف ٰمع ا٬مٲمحٿمحڇم وا٬مًٽمڇم ا٬مٺمتڅمب

 دٰمڅمء٫مؿ ٩مڃمن» :ا٬مقداع ٘مجڇم ٙمٴمٌڇم ّم وٟمٻمؿ ف٣مٻمٿم اهلل صٛم ٪مق٬مف هٽمڅم يڂميدهڅم

 ّم هذا يقٰمٺمؿ ٫محرٰمڇم ٘مرام ٣مٻمٿمٺمؿ وأٔمٱمڅمر٫مؿ وأ٣مراوٺمؿ وأٰمقا٬مٺمؿ

 رواه احلديډم. ش.. .٩مڅم٠مپمد ا٬مٻمپمؿ ٔمٻمٷمڈم؟ هؾ أٓ هذا ٔمٻمد٫مؿ ّم هذا ٠مپمر٫مؿ

 .(3458) "اإلرواء" ّم ِمرج وهق و٨مٜممهڅم ا٬مٱمٿمخڅمن

 َتٲمٿمٲمپمڅم ؾإ٪م ٣مٛم أو ,ڀمٹمٳمپمڅم ا٬مًپمؾ ٰمـ ٬مٿمس ا٬مٹمڅم٣مدة هذه وٰمثؾ

  .صحڈم و٬مق ,أٖمڅمر ٔمٌٶمض

 ٰمڅم إٓ ز٫مڅمة ا٬مٶمروض ّم ٬مٿمس" :٣مٽمپمام اهلل ريض ٣مټمر ٔمـ اهلل ٣مٌد ٫مٹمقل

 .صحٿمح ٔمًٽمد "إم" ّم ا٬مٱمڅم٩مٶمل اإلٰمڅمم أٙمرٗمف ."٬مٻمتجڅمرة ٫مڅمن

 ٬مٿمس ٩مڃمڀمف ,وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم ا٬مٽمٌل إ٦م ٰمر٩مقع ٨مٜم څمٰمق٪مق٩مً  ٫مقڀمف وٰمع

  .ٰمٽمپمڅم ٗمفإٙمرا جيچم ٰمڅم وٓ ,ز٫مڅمهتڅم ڀمٲمڅمب ٔمٿمڅمن ٩مٿمف

 ٔمف ٕمٴمٿمچم ٔمام وإڀمام ,٫مټمٿمڇم أو ٔمزٰمـ ٰمٹمٿمدة ٨مٜم ٰمٴمٻمٹمڇم ز٫مڅمة ٣مٛم َحٻمف ٩مٿمټمٺمـ

 ٫مٹمق٬مف ,ٔمڅمإلڀمٸمڅمق أٰمرة ا٬مٽمٲمقص ٣مټمقم ّم ٘مٿمٽمئذ ٩مٿمدٙمؾ ,صڅم٘مٌپمڅم ڀمٸمس
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څم َيڅم}: ٕمٶمڅم٦م َ ـَ  َأهيُّ  َوإُٓمقا}: و٣مال ٗمؾ و٪مق٬مف ,{.. .َرَز٪ْمٽمَڅم٫ُمؿْ ْ ِِم څم َأڀْمٸِمٹُمقا آَٰمٽمُقا ا٬م ِذي

فُ   يٲمٌح يقم ٰمـ ٰمڅم» :وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم ا٬مٽمٌل و٫مٹمقل ,{َ٘مٲَمڅمِدهِ  َيْقمَ  َ٘مٹم 

: أٙمر ويٹمقل ٙمٻمٸمڅم ٰمٽمٸمٹمڅم أ٣مط ا٬مٻمپمؿ: أ٘مدمهڅم يٽمزٓن ٰمٻمٺمڅمن إٓ ٩مٿمف ا٬مٶمٌڅمد

 ٟمٻمًٻمڇم" ّم ِمرج وهق. و٨مٜممهڅم ا٬مٱمٿمخڅمن رواه, ش ٕمٻمٸمڅم ِمًٺمڅم أ٣مط ا٬مٻمپمؿ

 ىػا.. إ٦م آٙمر ٫مالٰمف. .(970) :ٔمر٪مؿ "ا٬مٲمحٿمحڇم إ٘مڅمديډم
 خٽمڅم اإلٰمڅمم ٰمٹمٌؾ ٔمـ هڅمدي ا٬مقاد٣مل رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م.و٫مذ٬مؽ ٠مٿم

إٓ أن ا٬مٲمحٿمح ّم هذه اٚمًځم٬مڇم هق وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم ٣مروض ا٬متجڅمرة, 

٬مٶمټمقم إد٬مڇم ٰمـ ا٬مٺمتڅمب, وٰمـ ا٬مًٽمڇم, ٣مٛم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم اٚمڅمل وهل 

 ٫مثٜمة و٪مد ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ٔمٿمڅمَّنڅم.

ت ٔمڅمٰٕمر و٣مروض ا٬متجڅمرة ٕمٶمتٝم ٰمڅمل, ٩متدٙمؾ ّم ٣مټمقم إد٬مڇم ا٬متل ٗمڅمء

 ٔمز٫مڅمة اٚمڅمل.

اَلةَ  َوَأ٪ِمٿمټُمقا}وٰمٽمپمڅم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٫َمڅمةَ  َوإُٓمقا ا٬مٲم   .[41: ا٬مٌٹمرة] {ا٬مز 

وهذا ٬مٸمظ ٣مڅمم ّم ٫مؾ ز٫مڅمة ٰمڅمل يٹمتٽمٿمف اإلڀمًڅمن, وُيقل ٣مٻمٿمف احلقل, 

 ويٺمقن ڀمٲمڅمًٔمڅم, ٩مٿمجچم ٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة.

د وٰمـ أ٪مقى ٰمڅم ُيًتدل ٔمف ٪مٲمڇم ٣مټمر ٔمـ اخلٴمڅمب ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمع ٙمڅم٬م

 ٔمـ ا٬مق٬مٿمد ريض اهلل ٣مٽمف, ٚمڅم ١مٻمچم ٰمٽمف ا٬مز٫مڅمة ّم أ٣متڅمده وأدر٣مف.

 ٩مٶمټمر ريض اهلل ٣مٽمف ٰمڅم ٟمځم٬مف ذ٬مؽ إٓ ٕن ٩مٿمپمڅم ز٫مڅمة.
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وا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ل يٽمٺمر ٣مٛم ٣مټمر ٟمڂمال ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم, 

 وإڀمام أڀمٺمر ٣مٻمٿمف ٕن ٙمڅم٬مًدا ٔمـ ا٬مق٬مٿمد ٪مد ا٘متًٌپمڅم ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ.

ٸمپمڅم ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ, واٚمڅمل اٚمق٪مقف ٓ ز٫مڅمة ٩مٿمف: ٕڀمف ٪مد أي أو٪م

 ووع ٚمٲمڅم٬مح اٚمًٻمټم٥م.

 ڀُمْخِرَج  َأنْ  ;َيځْمُٰمُرڀَمڅم - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - اهلل ِ َرُٟمقُل  ٫َمڅمنَ »قْلُ: 

َد٪َمڇمَ   .شا٬مٲم 

أي ا٬مز٫مڅمة, وأٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ يٸمٿمد ٰمٽمف ا٬مقٗمقب, 

 ريٽمڇم أٙمرى إ٦م آٟمتحٌڅمب.إٓ إذا سف ٔمٹم

ـَ »قْلُ:  هُ  ا٬م ِذي ِٰم ٌَٿْمعِ  ڀَمٶُمدُّ  ش. ٬مٻِْم

 أي ٰمـ اٚمڅمل ا٬مذي ڀمٶمده ٬مٻمتجڅمرة و٣مرووپمڅم.

********** 
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 ]زكاة الركاز[

ـْ ) – 674  ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - اهلل ِ َرُٟمقَل  َأن  : ٣مٽمف اهلل ريض - ُهَرْيَرةَ  َأِب  َو٣َم

٫َمڅمزِ  َوِّم »: ٪َمڅمَل  - وٟمٻمؿ ټُمُس  :ا٬مرِّ شاخْلُ
 (ٔ)

 (.٣َمٻَمٿْمفِ  ُٰمت ٸَمٌؼ . 

ـْ ) – 675 ـِ  ٣َمټْمِرو َو٣َم ـْ , ٠ُمٶَمٿْمچٍم  ْٔم ـْ , َأٔمٿِمفِ  ٣َم هِ  ٣َم  اهلل صٛم - ا٬مٽم ٌِل   َأن   ;َٗمدِّ

 ٪َمْرَيڇمٍ  ِّم  َوَٗمْدَٕمفُ  إِنْ »: َٙمِرَٔمڇمٍ  ِّم  َرُٗمٌؾ  َوَٗمَدهُ  ٫َمٽمْزٍ  ِّم  - ٪َمڅمَل  - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف

ٺُمقڀَمڇمٍ  ًْ ٩ْمفُ , َٰم ٺُمقڀَمڇمٍ  ٨َمْٜمِ  ٪َمْرَيڇمٍ  ِّم  َٗمْدَٕمفُ وَ  َوإِنْ , ٩َمٶَمرِّ ًْ ٫َمڅمزِ  َوِّم  ٩َمٸِمٿمفِ , َٰم : ا٬مرِّ

ټُمُس  شاخْلُ
 (ٕ)

ـُ  َأْٙمَرَٗمفُ .  ـٍ  ٔمڃِمِْٟمٽمَڅمدٍ  َٰمڅمَٗمفْ  أْم ًَ  .(َ٘م

                                                           
 جبار, كالبئر بار,ج جرحها العجماء: »بتمامو كىو ,(ٓٔٚٔ) كمسلم ,(ٜٜٗٔ) البخارمأخرجو  (ٔ)

 عند الركاز؛(: »ٕٛ٘/ ٕ) «النهاية» في األثير ابن قاؿ. «الخمس الركاز كفي جبار, كالمعدف
 كالقوالف المعادف,: العراؽ أىل كعند. األرض في المدفونة الجاىلية كنوز: الحجاز أىل

 دفنو, إذا كزار  يركزه ركزه: يقاؿ. ثابت: أم. األرض في مركوز منهما كال ألف اللغة؛ تحتملهما
 كإنما الجاىلي, الكنز كىو األكؿ, التفسير في جاء إنما كالحديث. الركاز كجد إذا الرجل كأركز
 ىذا طرؽ بعض في «أحمد مسند» في جاء كقد. أخذه كسهولة نفعو لكثرة الخمس فيو كاف

 جواىر من ةالقطع: كالركوزة كالركيزة ركازة, أك ركيزة جمع كأنها «الخمس الركائز كفي»: الحديث
 .«ركاز الركزة كجمع. فيها المركوزة األرض

 الحديث عزكه في -اهلل رحمو- الحافظ ككىم ,(ٖٚٙ/ ٜٕٗ - ٕٛٗ/ ٔ) الشافعيأخرجو  (ٕ)
 بإسناد ماجو ابن أخرجو: فقاؿ «األحكاـ توضيح» صاحب منهم ,كاحد غير كقلده ماجو, البن

 في الحديث نفس في للحافظ آخر ىماك  كجدت كلقد! ماجو ابن في رآه أين أدرم كال ,حسن
( بنحوه, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ٜٕٗٗكأخرج النسائي ) «التلخيص»

النسائي, كالحديث إسناده صحيح إلى عمرك بن شعيب, كالحديث حسن؛ ألف سلسلة عمرك بن 
 شعيب عن أبيو عن جده سلسلة حسنو.
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ـْ ) – 676 ـِ  ٔماَِللِ  َو٣َم څمِرِث  ْٔم  صٛم - اهلل ِ َرُٟمقَل  َأن  »: ٣مٽمف اهلل ريض - احْلَ

ـَ  َأَٙمَذ  - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل ٌَٻمٿِم ڇمِ  اٚمَْٶَمڅمِدنِ  ِٰم َد٪َمڇمَ  ا٬ْمٹَم شا٬مٲم 
 (ٔ)

 .(َداُودَ  َأُٔمق َرَواهُ . 

 ******************************* الشرح:

 ا٬مٹمقل ّم ز٫مڅمة ا٬مر٫مڅمز. ضام املصيـ زمحُ اهلل ٍرِ األحادٓح لبٔاٌ:

 هل ا٬مٺمٽمقز اٚمد٩مقڀمڇم. السناش:

 َّٕنڅم ٰمر٫مقزة, أي ٰمد٩مقڀمڇم, ٰمٷمٿمٌڇم. مسٔت بَرا االضه:

 ضابط السناش: 

 أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم وڅمٔمط ا٬مر٫مڅمز: اٙمتٻمػ 

 ٫مؾ ٰمد٩مقن ّم إرض يٶمتٝم ر٫مڅمًزا. ايكٍٛ األٍٚ:

٩مٿمدٙمؾ ّم ذ٬مؽ ا٬مذهچم, وا٬مٸمٳمڇم, ويدٙمؾ ّم ذ٬مؽ أيٳًمڅم اْلقاهر, ؤمٹمٿمڇم 

 اٚمٶمڅمدن أيٳًمڅم ٕمدٙمؾ ّم ذ٬مؽ.

 ويدٙمؾ ّم ذ٬مؽ ٰمڅم ٫مڅمن ّم دار اٚمًٻمټم٥م, وّم ٨مٜم دار اٚمًٻمټم٥م.

ا إٓ إذا ٫مڅمن د٩مـ اْلڅمهٻمٿمڇم, بذا أن ا٬مر٫مڅمز ٓ يًټمك ر٫مڅمزً  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ا٬مٹمٿمد.

 ٕن د٩مـ اٚمًٻمؿ ٬مٹمٴمڇم, وجتري ٣مٻمٿمف أ٘مٺمڅمم ا٬مٻمٹمٴمڇم ٫مام ٟمٿمځميت ٰمٶمٽمڅم.

                                                           
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أقطع بالؿ بن » كبلفظ: ( مرسالٖٔٙٓأخرجو أبو داكد ) (ٔ)

الحارث المزني. معادف القبلية, كىي من ناحية الفرع, فتلك المعادف ال يؤخذ منها إال الزكاة إلى 
."  بمجموع فالحديث كبالجملة(: ٖٓٛقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء ) اليـو

 .أعلم كاهلل, المعادف من الزكاة أخذ يف ال, إقطاع في ثابت طرقو
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 (: 1/535قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
٫َمڅمزِ  َ٘مٹِمٿمٹَمڇمِ  ِّم  ٬مٻِْمٶُمٻَماَمءِ  نِ  ا٬مرِّ َٓ  : ٪َمْق

فُ  :(َُّلاأَل) َْرضِ ا ِّم  اٚمَْْد٩ُمقنُ  اٚمَْڅمُل  َأڀم  ـْ  ْٕ څمِهٻمٿِم ڇمِ  ٫ُمٽمُقزِ  ِٰم  .اْْلَ

فُ  :(الجَّاِىٕ)  . اٚمَْٶَمڅمِدنُ  َأڀم 

ِل, َٰمڅم٬مٌِؽ  ٪َمڅمَل  َو  ْٕ څم ٪َمڅمَل: ٔمڅِم ٫َمڅمُة: ٩مٿِمپَمڅم ٩َمُتڂْمَٙمُذ  اٚمَْٶَمڅمِدنُ  َوَأٰم  څَم ا٬مز  ََّن 
 ٔمټَِمٽمِْز٬َمڇمِ  ِٕ

ْرعِ  څم٩مٶِِملُّ  ٪َمڅمَل  َوِٰمْثٻُمفُ  ,ا٬مز    .ا٬مٱم 

  .َ٘مٽمٿِمٸَمڇمَ  َأِب  ُل ٪َمقْ  ُهقَ  ا٬مث څمِن َوا٬مٹمقل 

لِ  َوَيُدلُّ  ٌَڅمرٌ  ا٬ْمٶَمْجاَمءُ : »- َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   - ٪َمْق٬ُمفُ  ٬مأِْلَو   َواٚمَْٶْمِدنُ  ُٗم

ٌَڅمرٌ  ٫َمڅمزِ  َوِّم  ُٗم ټُمُس  ا٬مرِّ ٌَُخڅمِريُّ  َأْٙمَرَٗمفُ  شاخْلُ فُ  ,ا٬ْم فُ  ٢َمڅمِهرٌ  ٩َمڃمڀِم   .اٚمَْٶْمِدنِ  ٨َمْٜمُ  َأڀم 

څم٩مٶِِملُّ  َوَٙمص   َهچِم  اٚمَْٶْمِدنَ  ا٬مٱم  ڇمِ  ٔمڅِم٬مذ  ٌَٿْمپَمٹِملُّ  َأْٙمَرَٗمفُ  ٚمَِڅم ,َوا٬ْمٸِمٳم  ُؿْ » :ا٬ْم  َأَّن 

٫َمڅمزُ  َوَٰمڅم: ٪َمڅم٬ُمقا َهچُم : ٪َمڅمَل  اهلل ِ؟ َرُٟمقَل  َيڅم ا٬مرِّ ڇمُ  ا٬مذ   ِّم  ُٙمٻمٹَِمڈْم  ا٬م تِل َوا٬ْمٸِمٳم 

َْرضِ  ْٕ ٓ   ,شُٙمٻمٹَِمڈْم  َيْقمَ  ا فُ  إ ٜمَ  َهَذا إن  : ٪ِمٿمَؾ  َأڀم  ًِ  ىػا .َوٶِمٿمٸَمڇمٌ  َواَيڇمٌ رِ  ا٬مت ٸْم
 (: 377-1/376قاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف متاّ امل١ٓ )

 ٘مٽمٿمٸمڇم أٔمڅم ٕن ,"...اٚمتځمٙمرون احلٽمٸمٿمڇم و٪مڅمل": يٹمڅمل أن ا٬مٲمقاب

 ا٬مذهچم ٰمـ إرض ّم ٕمٶمڅم٦م اهلل ٙمٻمٹمف ٩مٿمام ا٬مر٫مڅمز ُيددون ا٬مٹمداٰمك وأصحڅمٔمف

 ٩مپمق ا٬مر٫مڅمز أٰمڅمو" :76 ص "اخلراج" ّم يقٟمػ أٔمق ٩مٹمڅمل ,٩مٹمط وا٬مٸمٳمڇم

 ."٩مٿمف ٙمٻمٹمڈم يقم إرض ّم اهلل ٙمٻمٹمف ا٬مذي وا٬مٸمٳمڇم ا٬مذهچم
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 اخلټمس ٩مٿمپمڅم" :٪مڅمل ٖمؿ 374 ص "اٚمق١مځم" ّم ُمټمد اإلٰمڅمم ڀمحقه وذ٫مر

 ."٩مٹمپمڅمئٽمڅم ٰمـ وا٬مٶمڅمٰمڇم ٘مٽمٿمٸمڇم أب ٪مقل وهق

 صٛم اهلل رٟمقل ٪مڅمل: ٪مڅمل هريرة أب ٔمحديډم و٨مٜمه ُمټمد اإلٰمڅمم وا٘متڊم

: ٪مڅمل اهلل؟ رٟمقل يڅم ا٬مر٫مڅمز وٰمڅم: ٪مٿمؾ. "اخلټمس ا٬مر٫مڅمز ّم»: وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل

 .شٙمٻمٹمڈم يقم إرض ّم اهلل ٙمٻمٹمف ا٬مذي وا٬مٸمٳمڇم ا٬مذهچم"

 ووٶمٸمف ,ا٬مٱمڅم٩مٶمل ٣مـ ٕمٳمٶمٿمٸمف وڀمٹمؾ ,اٗمًد  ووٶمٸمف ا٬مٌٿمپمٹمل أٙمرٗمف

 .(180/  7) ٩مراٗمٶمف "ا٬مرايڇم ڀمٲمچم" ّم احلٽمٸمل ا٬مزيٻمٶمل څمأيٳًم 

 ,څمإمٸمڅم٪مً  وٶمػو ,اٚمٹمٝمي ٟمٶمٿمد أب ٔمـ ٟمٶمٿمد ٔمـ اهلل ٣مٌد ٩مٿمف أن ٚعًت٘:

 ّم ٔمف ُمتڊم ٖمٹمڇم إڀمف: ٩مٹمڅمل ٟمٶمٿمد أب ٔمـ ٟمٶمٿمد وا٬مده أڀمف ٙمڅمن صديؼ ٢مـ و٪مد

 ٣مٻمٿمف ورددت ذ٬مؽ ّم ٫مالٰمف ڀمٹمٻمڈم و٪مد. ٔمف ا٘متڊم ٩مٻمذ٬مؽ. "ا٬مٲمحٿمح٥م"

 ."ا٬مر٫مڅمز أ٘مٺمڅمم" :رٟمڅم٬متل ّم احلديډم ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمؿ ٙمٸمل ِمـ ٨مٜمه و٣مٛم

 اٚمد٩مقن واٚمڅمل اٚمٶمدن :يػ١ ايطناظ إٔ ايطغاي١ ٖصٙ يف حككت ٚقس

 .٫مالمهڅم

  .اْلڅمهٻمٿمڇم د٩م٥م هق :ٚؾطعا

 اهلل صٛم ٔمٹمق٬مف اٚمراد وهق, ذ٬مؽ ٣مٛم وإد٬مڇم ا٬مٱمقاهد ٩مٿمپمڅم أوردت و٪مد

 ا٬مر٫مڅمز وّم... »: ا٬مٺمتڅمب ّم اٚمذ٫مقر هريرة أب ٘مديډم ّم وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف

 ىػا. شاخلټمس
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 يف ايًكط١: جيب بٝإ َا 
ًٓ ٫مڅمٰماًل,  فايًكط١: ؤمٶمد احلقل ٕمٺمقن ّم يٻمزم ِمـ وٗمدهڅم أن يٶمر٩مپمڅم ٘مق

ٰمٻمٺمف يتٮمف ٩مٿمپمڅم ٫مٿمػ يٱمڅمء, و٬مٺمـ هذا اٚمٻمؽ ٬مٿمس ٰمٴمٻمٹًمڅم, ٔمؾ يٳمټمٽمپمڅم 

٬مٲمڅم٘مٌپمڅم ٔمٶمد ذ٬مؽ إن ٗمڅمء يقًٰمڅم ٰمـ ا٬مدهر و٬مق ٗمڅمء ٔمٶمد ٣م٧م ٟمٽم٥م, أو أ٪مؾ 

 ٰمـ ذ٬مؽ, أو أ٫مثر, وجيچم ٣مٻمٿمف أن يد٩مٶمپمڅم إ٬مٿمف.

  نُا يف ايصخٝخني: 
ـِ  ٰمـ ٘مديډم َزْيدِ   ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َأن   هلل ٣مٽمف,اُْلپَمٽمِلِّ ريض ا َٙمڅم٬مِدٍ  ْٔم

ـِ  َرُٗمٌؾ  َٟمځَم٬َمفُ  َوَٟمٻم ؿَ  ٹَمٴَمڇِم, ٣َم  ِو٣َمڅمَءَهڅم, ٪َمڅمَل  َأوْ  ِو٫َمڅمَءَهڅم, ا٣ْمِرْف : »٩َمٹَمڅمَل  ا٬مٻمُّ

٩ْمپَمڅم ُٖمؿ   َو٣ِمٸَمڅمَصپَمڅم, څم, اْٟمَتټْمتِعْ  ُٖمؿ   َٟمٽمَڇًم, ٣َمرِّ څم َٗمڅمءَ  ٩َمڃمِنْ  ِبَ َ َهڅم َربُّ : ٪َمڅمَل  شإ٬َِمٿْمفِ  ٩َمځَمدِّ

ْت  َ٘مت ك ٩َمٷَمٳِمچَم  اإِلٔمِِؾ؟ ٩َمٳَمڅم٬م ڇمُ   َوَٰمڅم: »٩َمٹَمڅمَل  َوْٗمپُمُف, اَْحَر   ٪َمڅمَل  َأوْ  َوْٗمٽمََتڅمُه, اَْحَر 

څم, ٬َمَؽ  َجَر, َوَٕمْر٣َمك اٚمَڅمءَ  َٕمِردُ  َوِ٘مَذاُؤَهڅم, ِٟمٹَمڅمُؤَهڅم َٰمٶَمپَمڅم َوَِلَ  َ٘مت ك ٩َمَذْرَهڅم ا٬مٱم 

څم َيٻْمٹَمڅمَهڅم َ َِٙمٿمَؽ, َأوْ  ٬َمَؽ,: »٪َمڅمَل  ؟ا٬مٷَمٽمَؿِ  ٩َمٳَمڅم٬م ڇمُ : ٪َمڅمَل  شَربُّ ْئچِم  َأوْ  ِٕ ش٬مٻِمذِّ
 (ٔ)

. 

 نٝف ميٝع بني زفني ادتا١ًٖٝ ٚبني زفني املػًُني: 
 يتؿ ا٬متټمٿمٿمز ٔمٹمرائـ و٣مالٰمڅمت: 

ٰمڅم ٫مڅمن ّم ٔمٿمقت اٚمًٻمټم٥م, أو ّم ٪مٌقرهؿ, أو ٫مڅمن ٣مٻمٿمپمؿ  األَط األٍٚ:

 ڀمٹمٱمپمؿ ورٰمقزهؿ, أو ٣مٻمٿمف ٣مالٰمڅمهتؿ, ٩مپمق ٬مٻمټمًٻمټم٥م.

                                                           
 (.ٕٕٚٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٜٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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ٿمقت اٚم٧م٫م٥م, أو ّم ٪مٌقرهؿ, أو ٫مڅمن ٣مٻمٿمپمؿ ڀمٹمٱمپمؿ وٰمڅم وٗمد ّم ٔم

 ورٰمقزهؿ, أو ٣مالٰمڅمهتؿ, ٩مپمق ٬مٻمټم٧م٫م٥م.

 َكساض ظنا٠ ايطناظ: 
 ا٬مر٫مڅمز خيرج ٩مٿمف اخلټمس.

 حلديډم أب هريرة ريض اهلل ٣مٽمف ا٬مذي ٰمٶمٽمڅم ّم ا٬مٌڅمب.

 ٌٖ يف ظنا٠ ايطناظ بًٛغ ايٓصاب؟
ْجٶمف, وٓ ّم ٫مًٌف, ٓ يٱمٞمط ٩مٿمف ذ٬مؽ: ٕڀمف ل يتٶمچم ٩مٿمف اإلڀمًڅمن, ٓ ّم 

 وإڀمام هق ٕمٿمًٜم ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ ٚمـ يٱمڅمء ٰمـ ٣مٌڅمده.

 (: 1/535قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
څم٩مٶِِملُّ  ا٬مٽمِّٲَمڅمَب  َوا٣ْمَتَٝمَ  ُد  َوَٰمڅم٬مٌِؽ  ا٬مٱم   ُدونَ  ٩مٿِماَم  ٬َمٿْمَس » :ٔمَِحِديډِم  ٣َمټَماًل  َوَأَْحَ

َهچِم  ِب ڀمٲَِمڅم ِّم  ,شَصَد٪َمڇمٌ  َأَواٍق  ََخْسِ  ڇمِ  ا٬مذ  فُ  َوإ٦َِم  ,َوا٬ْمٸِمٳم   ا٬ْمٶُم٧ْمِ  ُرُٔمعُ  جَيچُِم  َأڀم 

٪َمڇمِ  َوِّم » :ٔمَِحِديډِم    .شا٬ْمٶُم٧ْمِ  ُرُٔمعُ  ا٬مرِّ

٫َمڅمزِ  ٔمِِخاَلِف  ټُمُس  ٩مٿِمفِ  ٩َمٿَمِجچُم  ا٬مرِّ َٓ  اخْلُ  .ا٬مٽمِّٲَمڅمُب  ٩مٿِمفِ  ُيٶْمَتَٝمُ  َو

ُ٘ َِٚج َٚ ١َُٔ ٫مَ  َأْٙمَذ  َأن   ايٖتِفِطَق١ٔ: ٔفٞ اِئخِه پُمق٬َمڇمٍ  څمزِ ا٬مرِّ ًُ ـْ  ٔمِ  ٔمِِخاَلِف  َٕمٶَمچٍم  ٨َمْٜمِ  ِٰم

َتْخَرِج  ًْ ـْ  اٚمُْ فُ  اٚمَْٶْمِدنِ  ِٰم ـْ  ٩مٿِمفِ  ُٔمد   َٓ  ٩َمڃمڀِم  ڇمِ  ِٰم  ىػا .اٚمَْٱَمٹم 
 ٌٖ يف ظنا٠ ايطناظ حٛالٕ اذتٍٛ؟

 ٓ يٱمٞمط ٩مٿمف ذ٬مؽ أيٳًمڅم, وإڀمام خيرج ز٫مڅمٕمف اخلټمس ٰمٽمف ٰمرة وا٘مدة ٩مٹمط.
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ٰمـ اٚمًڅمئؾ ّم ٔمٹمٿمڇم ا٬مز٫مقات, ٩مٸمٿمپمڅم ٩مپمذه اٚمًڅمئؾ َتڅم٬مػ ٰمڅم ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم 

يٱمٞمط ٘مقٓن احلقل, ؤمٻمقغ ا٬مٽمٲمڅمب, إٓ ّم ز٫مڅمة اخلڅمرج ٰمـ إرض ٰمـ 

 إصٽمڅمف إرٔمٶمڇم, ٩مال يٱمٞمط ٩مٿمپمڅم ٘مقٓن احلقل.

٩متڂمدى ز٫مڅمٕمف ٘م٥م خيرج, وخيرج ٰمٽمف اخلټمس ٰمرة وا٘مدة  أَا ايطناظ:

 ٩مٹمط, ٟمقاء ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, أم ل يٌٻمغ.

ا٬مر٫مڅمز ّم ٣مروض ا٬متجڅمرة, ٩مڃمڀمف ٟمٿمز٫مل ٣مٛم ز٫مڅمة إٓ إذا اٟمتخدم ٰمڅمل 

 ٣مروض ا٬متجڅمرة, ز٫مڅمة ا٬مٽمٹمديـ, إذا ٘مڅمل ٣مٻمٿمف احلقل, ؤمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب.

 وهذا هق ا٬مٹمقل ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 ٌٖ ارتُؼ ًٜعّ يف نٌ خاضج َٔ األضض: 
ٟمقاء ٫مڅمن اخلڅمرج ٰمـ اٚمٶمڅمدن, أو ٰمـ اٚمجقهرات, أو ٰمـ إٚمڅمز, أو 

 ا٬مٹمٲمدير, أو ٨مٜمهڅم.ا٬مٽمحڅمس, أو 

اٙمتٻمػ ا٬مٶمٻمامء ّم ذ٬مؽ, وا٬مذي يٵمپمر أڀمف يٺمقن ّم ٰمڅم ٫مڅمن ٰمـ ا٬مذهچم 

 وا٬مٸمٳمڇم ٩مٹمط, واهلل أ٣مٻمؿ.

 (: 1/353قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ـُ  َهچُم  ٔمڅِم٬مٽم صِّ  َواٚمَُْتٿَمٹم  ڇمُ  ا٬مذ  څم َوَٰمڅم ,َوا٬ْمٸِمٳم  َْصُؾ  ٣َمَدامُهَ ْٕ  ُٗمقِب ا٬ْمقُ  ٣َمَدمُ  ٩مٿِمفِ  ا

٬مٿِمُؾ, َيٹُمقمَ  َ٘مت ك ٠َْمٿَمڅمءُ  َهِذهِ  ٫َمڅمڀَمڈْم  َو٪َمْد  ا٬مد  ْٕ ةِ  ٣َمٮْمِ  ِّم  َٰمْقُٗمقَدةً  ا ٌُق  َٓ  ,ا٬مٽمُّ  َو

فُ  ُيٶْمٻَمؿُ  څم ٩مٿِمپَمڅم َأَٙمَذ  َأڀم  ًً ْ  ,َُخُ ٓ   َيِردْ  َوَل ٫َمڅمزِ  َ٘مِديډُم  إ   .ا٬مرِّ
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٢َْمپَمرِ  ِّم  َوُهقَ  ْٕ َهچِم  ِّم  ا ڇمِ  ا٬مذ  اَم  ٣ْمٻَمټُمقاَوا} :َوآَيڇمُ  ,َوا٬ْمٸِمٳم  ـْ  ٨َمٽمټِْمُتؿْ  َأڀم  ءٍ  ِٰم  {َرْ

ْرِب  ٨َمٽمَڅمئِؿِ  ِّم  َوِهلَ [ 43: إڀمٸمڅمل]  ىػا. احْلَ
 إىل َٔ ٜصطف ارتُؼ ايصٟ خيطج ظنا٠ ايطناظ: 

 يد٩مع اخلټمس إ٦م ٔمٿمڈم ٰمڅمل اٚمًٻمټم٥م, ٩مٿمٮم٩مف اإلٰمڅمم ّم ٰمٲمڅم٬مح اٚمًٻمټم٥م.

 و٬مٿمًڈم ٰمٲمڅمر٩مف إصٽمڅمف ا٬مثامڀمٿمڇم ٫مام ٕمٹمدم ٰمٶمٽمڅم ّم ا٬مز٫مڅمة.

ن ا٬مر٫مڅمز ٓ يقٗمد ٩مٿمف ٣مڅمٰمؾ ٣مٻمٿمپمڅم, وإڀمام جيده صڅم٘مٌف, وجيچم ٣مٻمٿمف ٕ

 أٰمڅمڀمڇًم أن يڂمديف إ٦م اإلٰمڅمم, أو إ٦م وآم أٰمر اٚمًٻمټم٥م.

 شنط ايػبب يف عسّ إخطاج مخؼ ايطناظ ظنا٠ عًٝ٘: 
إٓ أڀمف ّم زٰمڅمڀمٽمڅم هذا واهلل اٚمًتٶمڅمن ٬مٹمٻمڇم إٰمڅمڀمڇم ٣مٽمد ا٬مٽمڅمس إٓ ٰمڅم ر٘مؿ اهلل 

 جيدون ا٬مر٫مڅمز وٓ يڂمدون َخًف ٰٕمريـ:  ٣مز وٗمؾ, أصٌح ا٬مٽمڅمس

 ٔمخاًل, و٣مدم أداء ٰمڅم أوٗمچم اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٻمٿمپمؿ. األَط األٍٚ:

أَّنؿ إذا ٗمڅمءوا إ٦م وآم إٰمر وأٙمٝموه أَّنؿ وٗمدوا ر٫مڅمًزا,  األَط ايجاْٞ:

٩مڃمن وآم أٰمر اٚمًٻمټم٥م يځمٙمذهؿ إ٦م ا٬مًجـ, ورٔمام يٴمڅم٬مٌقڀمف ٔمځم٫مثر ِمڅم ٙمرج ٬مف 

اًل أن يٴمڅم٬مٌقڀمف ٔمځم٫مثر ٰمـ َخس ا٬مر٫مڅمز, ا٬مذي هق ّم ا٬مر٫مڅمز ڀمٸمًف, ٩مٳم

 ا٬مقاٗمچم ٣مٻمٿمف ّم ز٫مڅمٕمف.

٩متٳمٿمع احلٹمقق ٔمًٌچم ا٬متٸمريط ٰمـ اْلڅمڀم٥ٌم, ٕمٸمريط وٓة أٰمر اٚمًٻمټم٥م, 

 وٕمٸمريط ٰمـ جيدون ا٬مر٫مڅمز.
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ـْ »قْلُ:  ـِ  ٣َمټْمِرو َو٣َم ـْ , ٠ُمٶَمٿْمچٍم  ْٔم ـْ , َأٔمٿِمفِ  ٣َم هِ  ٣َم   .شَٗمدِّ

, وهذا هق ٪مقل اٚمحٹمٹم٥م ٰمـ أهؾ هذه ا٬مًٻمًٻمڇم ا٬مٲمحٿمح ٩مٿمپمڅم أَّنڅم ٘مًٽمڇم

 ا٬مٶمٻمؿ.

وإن ا٘متڊم ُمتڊم ٔمځمن ا٬مٱمٿمخ ٰمٹمٌؾ رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ل خيرج ِلڅم ّم ا٬مٲمحٿمح 

اٚمًٽمد, ٩مڃمن ا٬مٱمٿمخ ٰمٹمٌؾ رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٪مد ٘مًـ هذه ا٬مًٻمًٻمڇم ّم ٨مٜم 

 ا٬مٲمحٿمح اٚمًٽمد.

 .شَرُٗمٌؾ  هُ َوَٗمَد  ٫َمٽْمزٍ  ِّم  - ٪َمڅمَل  - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - ا٬مٽم ٌِل   َأن  »قْلُ: 

 أي أن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٟمځم٬مف رٗمؾ و٪مد وٗمد ٫مٽمًزا.

واحلٺمؿ وا٘مد ّم ٘مؼ ا٬مرٗمڅمل, و٫مذ٬مؽ ّم ٘مؼ ا٬مٽمًڅمء, وإڀمام هذا ٙمرج 

 ِمرج ا٬مٷمڅم٬مچم.

٩مٻمق أن اٰمرأة وٗمدت هذا ا٬مٺمٽمز, احلٺمؿ وا٘مد ّم ٘مؼ ا٬مرٗمڅمل وا٬مٽمًڅمء, 

 و٫مڅمن ا٬مٹمقل ٩مٿمف ٰمڅم ذ٫مر ّم احلديډم.

 .شِرَٔمڇمٍ َٙم  ِّم »قْلُ: 

 أي ّم ٰمٺمڅمن ٰمپمجقر حلٹمف اخلراب وا٬مٌٛم. 

ٺُمقڀَمڇمٍ  ٪َمْرَيڇمٍ  ِّم  َوَٗمْدَٕمفُ  إِنْ »قْلُ:  ًْ ٩ْمفُ , َٰم  .ش٩َمٶَمرِّ

 أي ٔمټمٶمٽمك أڀمف ٟمٿمٺمقن ّم ٰمثؾ هذا احلڅمل ٬مٹمٴمڇم.
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ًٓ ٕ٘مد أهؾ هذه ا٬مٹمريڇم, ٩مپمؿ ٫مڅمڀمقا يد٩مٽمقن اٚمڅمل ٘متك  ٩مڃمڀمف ٟمٿمٺمقن ٰمڅم

 خيٸمقه ٰمـ ا٬مٻمٲمقص, و٘مٸمڅم٢ًمڅم ٣مٻمٿمف.

 ظع ٖصا املاٍ؟ٚنٝف ٜٛ
يرٗمع إ٦م أصحڅمب اٚمِحٻمڇم, إٓ أن ير٩مٳمقه ويٹمق٬مقن: هذا ٬مٿمس ٬مٽمڅم, ٫مام ّم 

 ٪مٲمڇم ذ٬مؽ ا٬مرٗمؾ ٰمع أٙمر ٣مٽمدٰمڅم َتڅمصام.

 : ٚيف ايصخٝخني:  
ـْ  ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأب َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقلِ  ٣َم  َوَٟمٻم 

 َرُٗمٌؾ  ا٠ْمَٞمَى»: َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل وَ  ِٰمٽمْپَمڅم, َأَ٘مڅمِديډَم  ٩َمَذ٫َمرَ 

ـْ  ُٗمُؾ  ٩َمَقَٗمَد  ٬َمُف, ٣َمٹَمڅمًرا َرُٗمؾٍ  ِٰم ى ا٬م ِذي ا٬مر  ةً  ٣َمٹَمڅمِرهِ  ِّم  ا٬ْمٶَمٹَمڅمرَ  ا٠ْمَٞمَ  ٩مٿِمپَمڅم َٗمر 

ى ا٬م ِذي ٬َمفُ  ٩َمٹَمڅمَل  َذَهچٌم, ٌََؽ  ُٙمْذ : ا٬ْمٶَمٹَمڅمرَ  ا٠ْمَٞمَ اَم  ِٰمٽمِّل, َذَه ْيڈُم ا إڀِم   ِٰمٽمَْؽ  ٠ْمَٞمَ

َْرَض, ْٕ ْ  ا َهچَم, ِٰمٽمَْؽ  َأْٔمَتعْ  َوَل ى ا٬م ِذي ٩َمٹَمڅمَل  ا٬مذ  َْرَض  َذَ ْٕ اَم : ا  ٔمٶِْمُتَؽ  إڀِم 

َْرَض, ْٕ څم٫َماَم  ا٬م ِذي ٩َمٹَمڅمَل  َرُٗمٍؾ, إ٦َِم  ٩َمَتَحڅم٫َماَم : ٪َمڅمَل  ٩مٿِمپَمڅم, َوَٰمڅم ا  َأ٬َمٺُماَم : إ٬َِمٿْمفِ  حَتَ

څم ٩َمٹَمڅمَل  َو٬َمٌد؟ َٙمرُ  َو٪َمڅمَل  ٌم,٨ُماَل  ِٓم : َأَ٘مُدمُهَ ْٔ  ا٬ْمٷُماَلمَ  َأڀْمٺمُِحقا: ٪َمڅمَل  َٗمڅمِرَيڇٌم, ِٓم  ا

څمِرَيڇَم, ٺُماَم  ٣َمَٛم  َوَأڀْمٸِمٹُمقا اْْلَ ًِ ٪َمڅم ِٰمٽمْفُ  َأڀْمٸُم شَوَٕمٲَمد 
 (ٔ)

. 

 إن ٫مڅمن احلڅمل ٰمثؾ هڂمٓء ٩مٽمٶمؿ, وإٓ ٩مپمل ٬مٹمٴمڇم.

ٺُمقڀَمڇمٍ  ٨َمْٜمِ  ٪َمْرَيڇمٍ  ِّم  َوَٗمْدَٕمفُ  َوإِنْ »قْلُ:  ًْ  .شَٰم

 ٓم ٰمپمجقر, ٓ يقٗمد ٩مٿمف ٰمـ يًٺمٽمف.أي ّم ٰمٺمڅمن ٙمڅم

                                                           
 (.ٕٔٚٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٖٚٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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٫َمڅمزِ  َوِّم  ٩َمٸِمٿمفِ »قْلُ:  ټُمُس : ا٬مرِّ  . شاخْلُ

 (: 1/536قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
٫َمڅمزِ  َوِّم  ٩َمٸِمٿمفِ »قْلُ:  ِؾٕ فُ  َٔمٿَمڅمنُ  :شا٬مرِّ فُ  ,٬مَِقاِٗمِدهِ  ِٰمٻْمٺًمڅم َصڅمرَ  ٪َمْد  َأڀم   جَيِچُم  َوَأڀم 

فِ َُخُ  إْٙمَراُج  ٣َمٻَمٿْمفِ  ْ  ٪َمْرَيڇمٍ  ِّم  جَيُِدهُ  ا٬م ِذي َوَهَذا ,ًِ فِ  َل ټمِّ ًَ څمِرعُ  ُي فُ  ِر٫َمڅمًزا: ا٬مٱم  ڀَم  ِٕ  ْ  َل

َتْخِرْٗمفُ  ًْ ـْ  َي ـِ  ِٰم َْرضِ  َٔمڅم١مِ ْٕ فُ  ٢َمڅمِهُرهُ  َٔمْؾ  ,ا   .ا٬ْمٹَمْرَيڇمِ  ٢َمڅمِهرِ  ِّم  ُوِٗمَد  َأڀم 

څم٩مٶِِملُّ  َوَذَهچَم  ـْ  ا٬مٱم  فُ  إ٦َم  َٕمٌٶَِمفُ  َوَٰم طُ  َأڀم  ٫َمڅمزِ  ِّم  ُيٱْمَٞمَ  : َأْٰمَرانِ  ا٬مرِّ

  َٗمڅمِهٻمٿِمًّڅم. ٫َمْقڀُمفُ  :-األٍٚ-

  َٰمَقاٍت. ِّم  َو٫َمْقڀُمفُ  :-ايجاْٞ-

ِجدٍ  َأوْ  ٠َمڅمِرعٍ  ِّم  ُوِٗمَد  ٩َمڃمِنْ  ًْ َن   ٩َمٻُمٹَمٴَمڇٌم: َٰم
ٻمټِِم٥مَ  َيَد  ِٕ ًْ  َٗمپِمَؾ  َو٪َمْد  ٣َمٻَمٿْمفِ  اٚمُْ

  .٬ُمٹَمٴَمڇمً  ٩َمٿَمٺُمقنُ  َٰمڅم٬مٺَِمفُ 

ْخصِ  صٍ ٠َمْخ  ِٰمٻْمِؽ  ِّم  ُوِٗمَد  َوإِنْ  ْ  إنْ  ٩َمٻمٻِمٱم  ـْ  َيٽمٸِْمفِ  َل ـْ  ڀَمٸَمڅمهُ  ٩َمڃمِنْ  ,ِٰمٻْمٺمِفِ  ٣َم  ٣َم

ـْ  ِٰمٻْمٺمِفِ   َٰمڅم َوَوْٗمفُ  ٬مأِْلَْرِض, اٚمُْْحٿمِل إ٦َم  َيٽمَْتپِملَ  َ٘مت ك َوَهٺَمَذا ,٣َمٽمْفُ  َٰمٻَمٺَمفُ  ٩َمٻمټَِم

څم٩مٶِِملُّ  إ٬َمٿْمفِ  َذَهچَم  ـْ  ُهقَ  َأْٙمَرَٗمفُ  َٰمڅم ا٬مٱم  ـِ  ٣َمټْمِرو ٣َم  - ا٬مٽم ٌِل   َأن  : »ٔمٻَِمٸْمظِ  ٠ُمٶَمٿْمچٍم  ْٔم

 َوَٗمْدٕمف إنْ : َٗمڅمِهٻمٿِم ڇمٍ  َٙمِرَٔمڇمٍ  ِّم  َرُٗمٌؾ  َوَٗمَدهُ  ٫َمٽمْزٍ  ِّم  ٪َمڅمَل  - َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم  

ٺُمقڀَمڇمٍ  ٪َمْرَيڇمٍ  ِّم  ًْ ٩ْمفُ  َٰمٿمِّڈٍم  ١َمِريٍؼ  َأوْ  َٰم  ٪َمْرَيڇمٍ  َأوْ  ,َٗمڅمِهٻمٿِم ڇمٍ  َٙمِرَٔمڇمٍ  ِّم  َوَٗمْدٕمف َوإِنْ  ,٩َمٶَمرِّ

ٺُمقڀَمڇمٍ ٰمَ  ٨َمْٜمِ  ٫َمڅمزِ  َوِّم  ٩َمٸِمٿمفِ  ,ًْ ټُمُس  ا٬مرِّ  ىػا. شاخْلُ
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ـْ »قْلُ:  ـِ  ٔماَِللِ  َو٣َم څمِرِث  ْٔم  اهلل صٛم - اهلل ِ َرُٟمقَل  َأن  : ٣مٽمف اهلل ريض - احْلَ

ـَ  َأَٙمَذ " :- وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف ٌَٻمٿِم ڇمِ  اٚمَْٶَمڅمِدنِ  ِٰم َد٪َمڇمَ  ا٬ْمٹَم  .ش"ا٬مٲم 

 :(1/536قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل يف ايػبٌ )
ٌَٻمٿِم ڇمِ  َدةِ  َو٩َمْتِح  ا٬ْمٹَمڅمِف  ٔمٸَِمْتِح : ا٬ْمٹَم مِ  َو٫َمْنِ  اٚمَُْق٘م  َدةٍ  َوَيڅمءٍ  ا٬مال   ,َٰمٸْمُتقَ٘مڇمٍ  ُٰمٱَمد 

 .ا٬ْمٸُمُروعِ  ٔمٽِمَڅمِ٘مٿَمڇمِ  َٰمْقِوعٌ  َوُهقَ 

 املعازٕ غري ايصٖب ٚايفط١: ظنا٠ حهِ 
هذه إٖمر ا٘متڊم ٔمف اْلټمپمقر ٣مٛم وٗمقب ا٬مٲمد٪مڇم ّم ٨مٜم ا٬مذهچم 

 حلديډم ٫مام ٕمرى وٶمٿمػ.وا٬مٸمٳمڇم, و٬مٺمـ ا

وإد٬مڇم ا٬مثڅمٔمتڇم إڀمام ٕمدل ٣مٛم وٗمقب ا٬مز٫مڅمة ّم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم دون ٨مٜممهڅم 

 ٰمـ اٚمٶمڅمدن, وهذا ٣مٛم ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, إٓ ّم أٰمريـ: 

 إذا ٕمتخذ هذه اٚمجقهرات ڀمٹمًدا.  األَط األٍٚ:

 ٔمحٿمډم أَّنڅم ٕمٹمقم ٰمٹمڅمم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم, ٩مٿمتٌڅميٶمقن بڅم ويٱمٞمون.

 ُٕمڂمدى أن ا٬مز٫مڅمة ٣مٛم إوراق ا٬مٽمٹمديڇم, وٟمڅمئر ا٬مٶمټمالت إٙمرى.٫مام 

 ٩مپمل ٰمـ إصؾ ٓ ٪مٿمټمڇم ِلڅم: َّٕنڅم ٣مٌڅمرة ٣مـ ورق.

و٬مٺمـ ٚمڅم ٪مڅمٰمڈم ٰمٹمڅمم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم, وأصٌح ا٬مٽمڅمس يتٌڅميٶمقن بڅم, 

 ويٱمٞمون, ٘مٲمؾ ٔمٶمد ذ٬مؽ إٙمراج ا٬مز٫مڅمة ٩مٿمپمڅم ٫مام َترج ّم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم.

ف أن ٔمٹمريچم ٰمـ أ٬مػ ريڅمل ٟمٶمقدي, وهق اٚمڅمئڇم ا٬مٶمامن ٕمٮم فُجًّا:

 ٣مٌڅمرة ٣مـ ور٪مڇم.
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 ٚيهٔ ملاشا اضتفعت قُٝتٗا ٖهصا؟
 َّٕنڅم ٣مڅمدت إ٦م ٰمڅم يًټمك ٔمڅم٬مٽمٹمديڇم. 

وهل أيٳًمڅم ٣مٽمد ١مٌڅم٣متپمڅم ّم ٔمٽمقك ٟمقينا ٕمڂمٰمـ ٔمڅم٬مذهچم, وِلذا ڀمجد أن 

ٔمٶمض ا٬مٶمټمالت ٕمزيد ٣مٛم ا٬مٌٶمض, ٫مام ٟمٌؼ ٰمٶمٽمڅم ّم ا٬مٶمټمٻمڇم ا٬مٶمامڀمٿمڇم, وا٬مٶمټمٻمڇم 

ڇم, وهذا ٫مٻمف يرٗمع إ٦م أَّنڅم ٣مٽمد ١مٌڅم٣متپمڅم ٕمڂمٰمـ ٔمڅم٬مذهچم, ٩مٺمٻمام زاد ا٬مًٶمقدي

 ا٬مذهچم ّم ا٬متځمٰم٥م زادت ا٬مٶمټمٻمڇم.

إًذا هل راٗمٶمڇم أيٳًمڅم إ٦م ا٬مذهچم: ٕڀمف ُٕمڂمٰمـ ٔمف, و٫مذ٬مؽ هل أن ٕمٹمقم 

ٰمٹمڅمٰمف ٰمـ ٘مٿمډم ا٬مٮمف, وٰمـ ٘مٿمډم ا٬مٌٿمع وا٬م٧ماء, ٩مپمل ٪مد ا٫متًٌڈم 

 ا٬مثټمٽمٿمڇم.

 ٹمدر ٔم٥م ا٬مٽمڅمس.صڅمرت ا٬مٶمټمالت ا٬مقر٪مٿمڇم ا٬مٿمقم أٖمامن ٕم

٩مڃمذا ٗمٶمٻمڈم اْلقاهر ڀمٹمًدا ُمؾ ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم, ٩مپمٽمڅم ُٕمڂمدى ز٫مڅمهتڅم إذا 

 ٘مڅمل ٣مٻمٿمپمڅم احلقل, ؤمٻمٷمڈم ا٬مٽمٲمڅمب, َّٕنڅم ٪مڅمٰمڈم ٰمٹمڅمم ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم.

 ٕمڂمدى ّم اْلقاهر هذه ا٬مز٫مڅمة إذا ٫مڅمڀمڈم ٣مروض جتڅمرة. األَط ايجاْٞ:

پمڅم, و٬مٿمس أن ٩مپمٽمڅم ٕمڂمدى ز٫مڅمهتڅم ٣مٛم أَّنڅم ٣مروض جتڅمرة, اَتذت ٬مٻمتجڅمرة ٩مٿم

 ٩مٿمپمڅم ز٫مڅمة ٰمٴمٻمٹًمڅم.

وبذا ڀمٺمقن ٪مد اڀمتپمٿمٽمڅم ٰمـ ا٬مٸمٲمؾ إول, ٰمـ ٫متڅمب ا٬مز٫مڅمة, ٰمـ ٔمٻمقغ 

 اٚمرام, و٪مد ٕمٳمټمـ هذا ا٬مٸمٲمؾ ا٬مٶمديد ٰمـ ا٬مٸمقائد.
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وهق ذ٫مر إڀمٲمٌڇم, وذ٫مر ٰمڅم ُيز٫مك ٣مٽمف, وا٠مٞماط ٘مقٓن احلقل, وا٬مز٫مڅمة 

 ّم ٰمڅمل ا٬مٿمتٿمؿ ٣مٛم ا٬مٲمحٿمح.

 څم: ٕن ا٬متٶمجٿمؾ ٰمٺمرٰمڇم ٰمـ اٚمز٫مل.وٗمقاز ٕمٶمجٿمؾ ا٬مز٫مڅمة اٟمتحٌڅمٔمً 

وُيرم ٕمځمٙمٜمهڅم ٣مـ و٪متپمڅم: ٕن ا٬مز٫مڅمة ٘مؼ ٬مٻمٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, وّم 

 ا٬متځمٙمٜم ٕمٳمٿمٿمع حلٹمق٪مپمؿ ا٬متل أوٗمٌپمڅم اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم ا٨ٕمٽمٿمڅمء ِلؿ.

ٖمؿ ذ٫مر ٩مٿمام يتٶمٻمؼ ٔمام جيچم ٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة, ٟمقاء ٰمـ إڀمٶمڅمم, أو ٫مذ٬مؽ ٰمـ 

أن ا٬مز٫مڅمة ّم ْجٿمع احلٌقب اخلڅمرٗمڇم ٰمـ  احلٌقب, واْلامهٜم م أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٣مٛم

إرض: ٬مٺمـ ا٬مٲمحٿمح أَّنڅم جتچم ّم أرٔمٶمڇم أصٽمڅمف ٩مٹمط: وهل ا٬مٝم, 

 وا٬مٱمٶمٜم, وا٬مزٔمٿمچم, وا٬متټمر.

ٖمؿ ذ٫مر ٰمًځم٬مڇم اخلرص, وهل ٰمًځم٬مڇم ٰمپمټمڇم, وا٬مٶمټمؾ ٣مٻمٿمپمڅم ٣مٽمد أهؾ 

 ا٬مٶمٻمؿ.

 وإن ٙمڅم٬مػ ا٬مٌٶمض ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٩مٿمپمڅم, ٩مڅم٬مٶمټمؾ ٣مٻمٿمپمڅم ٣مٽمد أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

 ٫مڅمة ّم ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء, أو ا٬مذهچم اٚمًتٶمټمؾ.ٖمؿ ذ٫مر ا٬مز

 ال ٜكاٍ يف ايطناظ ظنا٠, ٚإمنا ٜكاٍ فٝ٘ ارتُؼ:  تيبُٔ:
ٖمؿ ذ٫مر اخلټمس ّم ا٬مر٫مڅمز, وٓ يٹمڅمل ا٬مز٫مڅمة ّم ا٬مر٫مڅمز: ٕن ا٬مز٫مڅمة هل رٔمع 

ا٬مٶم٧م, ّم ا٬مٽمٹمديـ: ا٬مذهچم وا٬مٸمٳمڇم, وٰمڅم يٹمقم ٰمٹمڅمٰمپمام ٰمـ ا٬مٶمټمالت 

 ا٬مقر٪مٿمڇم, وأٰمڅم ا٬مر٫مڅمز ٩مٸمٿمف اخلټمس.
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٫مذ٬مؽ ا٬مز٫مڅمة ٕمٺمقن ّم ا٬مٽمٹمديـ إذا ٔمٻمٷمڅم ا٬مٽمٲمڅمب, و٘مڅمل ٣مٻمٿمپمام احلقل, و

أٰمڅم ا٬مر٫مڅمز ٩مال يٱمٞمط ٩مٿمف ا٬مٽمٲمڅمب, وٓ ٘مقٓن احلقل, وإڀمام خيرج ٰمٽمف 

 اخلټمس ٣مٽمد ٙمروٗمف ٰمٌڅمذة.

ا٬مز٫مڅمة ٕمٺمقن ّم ٫مؾ ٟمٽمڇم, وأٰمڅم ا٬مر٫مڅمز ٩مٿمخرج ٰمٽمف ٰمرة وا٘مدة ٩مٹمط, ٰمثؾ 

٩مٹمط, وٓ يٱمٞمط ٩مٿمپمڅم ٘مقٓن ز٫مڅمة اخلڅمرج ٰمـ إرض, ز٫مڅمهتڅم ٰمرة وا٘مدة 

 احلقل.

 واهلل اٚمًتٶمڅمن, واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م.

********** 
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 ]باب صدقة الفطر[

ِ٘ اِلِؿِطِس]  [َباُب َصَدَق

 ******************************* الشرح:

 بٝإ غبب تػُٝتٗا بصسق١ ايفطط: 

 (: 3/367قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
َد٪َمڇُم ٬مٻِْمٸِمٴْمِر ٬مٺَمقَّنڅَم جتچم ٔمڅِم٬ْمٸمٴمِر ٰمـ َرَٰمٳَمڅمن.   َوُأِوٿمٸَمڈِم ا٬مٲم 

ٌَڇَم:  ـَ ا٬ْمٸِمٴْمَرِة َو٪َمڅمَل ٔمـ ٪ُمَتٿْم اٚمَُْراُد ٔمٲَِمَد٪َمڇِم ا٬ْمٸِمٴْمِر َصَد٪َمڇُم ا٬مٽمُّٸُمقِس َٰمځْمُٙمقَذٌة ِٰم

ٻْمٹَمڇِم.   ا٬م تِل ِهَل َأْصُؾ اخْلِ

ُدُه ٪َمقْ  ُل َأ٢ْمپَمُر, َوُيڂَميِّ َو  ْٕ ِديډِم ٫َماَم َٟمٿَمځْميِت: َوا َز٫َمڅمُة »٬ُمُف ِّم َٔمٶْمِض ١ُمُرِق احْلَ

ـْ َرَٰمٳَمڅمنَ   ىػا ش.ا٬ْمٸِمٴْمِر ِٰم
 حهِ ظنا٠ ايفطط: 

ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر صد٪مڇم جتچم ّم ا٬مٸمٴمر ٰمـ رٰمٳمڅمن, ود٬مٿمؾ ٣مٛم ذ٬مؽ ٰمڅم ٟمٿمځميت 

ٰمٶمٽمڅم ّم ا٬مٌڅمب ٰمـ ٘مديډم أمـ ٣مټمر ريض اهلل ٣مٽمپمام ّم ا٬مٲمحٿمح٥م, و٫مذ٬مؽ 

 يض اهلل ٣مٽمف وهق ّم ا٬مٲمحٿمح٥م أيٳًمڅم.٘مديډم أب ٟمٶمٿمد اخلدري ر

 (: 7/58قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
 اْٙمَتٻَمَػ ا٬مٽم څمُس ِّم َٰمٶْمٽمَك ٩َمَرَض ُهٽمَڅم: 

ٻَمِػ:  ٻَمِػ َواخْلَ  ً ـَ ا٬م  َٰمٶْمٽمَڅمُه َأ٬ْمَزَم َوَأْوَٗمچَم. ٩َمٹَمڅمَل ُْجْپُمقُرُهْؿ ِٰم
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څم ِّم ٣ُمټُمقِم ٪َمْق٬مِِف ٕمٶمڅم٦م: ٩َمَز٫َمڅمُة ا٬ْمٸِمٴْمِر ٩َمْرٌض َواِٗمچٌم ٣ِمٽمْ  وإٓمقا }َدُهْؿ ٬مُِدُٙمقِِلَ

 . {ا٬مز٫مڅمة

َذا اٚمَْٶْمٽمَك. ش, ٩َمَرَض »َو٬مٹَِمْق٬مِِف:  ِع ِبَ ْ  َوُهَق ٨َمڅم٬مچٌِم ِّم اْٟمتٶِْماَمِل ا٬م٧م 

ـُ َراَهَقْيِف:  ْْجَڅمِع. َو٪َمڅمَل إِْٟمَحڅمُق ْٔم  إجَِيڅمُب َز٫َمڅمِة ا٬ْمٸِمٴْمِر ٫َمڅمإْلِ

٬ْمٶِمَراِق, َؤَمٶْمُض َأْصَحڅمِب َٰمڅم٬مٍِؽ, َؤَمٶْمُض َأْصَحڅمِب َو٪َمڅمَل َٔمٶْمُض َأْهِؾ ا

ٌَڇًم.  ڈْم َواِٗم ًَ څَم ُٟمٽم ڇٌم ٬َمٿْم څم٩مٶِِملِّ َوَداُوُد ِّم آِٙمِر َأْٰمِرِه إَِّن   ا٬مٱم 

َر ٣َمَٛم َٟمٌٿِمِؾ ا٬مٽم ْدِب. ٪َمڅم٬ُمقا:   َوَٰمٶْمٽمَك ٩َمَرَض ٪َمد 

ڈْم ٩َمْرًوڅم,َو٪َمڅمَل َأُٔمق َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم:  ًَ ٌَڇٌم ٬َمٿْم ٔمٽِمَڅمًء ٣َمَٛم َٰمْذَهٌِِف ِّم ا٬ْمٸَمْرِق َٔم٥ْمَ  ِهَل َواِٗم

 ا٬ْمَقاِٗمچِم َوا٬ْمٸَمْرِض. 

٫َمڅمِة. ٪َمڅمَل ا٬ْمٹَمڅميِض:  قَٙمڇٌم ٔمڅِم٬مز  ًُ  َو٪َمڅمَل َٔمٶْمٳُمپُمُؿ ا٬ْمٸِمٴْمَرُة َٰمٽمْ

ًُِت َقاُب  :-اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل -ُق يٌح, َوا٬مٲم  َهَذا ٨َمٻَمٌط َسِ

څَم ٩َمْرُض َواِٗمچٍم.   ىػاَأَّن 
 ٔ جتب ظنا٠ ايفطط: ع٢ً َ

جتچم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٣مٛم ٰمـ ٫مڅمن ٰمقٗمقًدا ٪مٌؾ ٨مروب ٠مټمس آٙمر يقم ٰمـ 

 رٰمٳمڅمن. 

٩مٻمق أن اٰمرأة ٫مڅمڀمڈم ٘مڅمٰماًل وووٶمڈم ٔمٶمد ٨مروب ٠مټمس آٙمر يقم ٰمـ 

 رٰمٳمڅمن, ل يٺمـ ٣مٛم ذ٬مؽ اٚمق٬مقد ز٫مڅمة.
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و٬مق أَّنڅم ووٶمڈم ٪مٌؾ ٨مروب ٠مټمس آٙمر يقم ٰمـ رٰمٳمڅمن و٬مق ٔمد٪مڅمئؼ 

 قد ز٫مڅمة ٩مٴمر.يًٜمة, ٫مڅمن ٣مٻمٿمف هذا اٚمق٬م

 حهِ ظنا٠ ايفطط ع٢ً اذتٌُ: 
 ٓ جتچم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٣مٛم احلټمؾ و٬مق ٫مڅمن ّم آٙمر أيڅمٰمف.

ٕن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٚمڅم ٩مرض ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٣مٛم احلر 

 وا٬مٶمٌد, وا٬مٲمٷمٜم وا٬مٺمٌٜم, وا٬مذ٫مر وإڀمثك, ٰمـ اٚمًٻمټم٥م. 

 ٰمقٗمقًدا ٰمٽمپمؿ. يريد ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمـ ٫مڅمن

وأٰمڅم احلټمؾ ٩مال يزال ّم ٔمٴمـ أٰمف ٨مٜم ٰمقٗمقد ٣مٛم إرض, وٓ يٹمڅمل ّم 

 ٘مٹمف أڀمف ٰمقٗمقد و٬مق ٫مڅمن ّم ٘مٺمؿ اٚمقٗمقد.

 ٩مال جتچم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ّم ٘مڅمل ٕمٶمٿمٽمپمڅم, و٫مذ٬مؽ ٬مزوٰمپمڅم.

ٕڀمف ل يثٌڈم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ّم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر 

 ٪مػ ٩مٿمپمڅم ٣مٛم ا٬مٺمتڅمب وا٬مًٽمڇم.٘مديډم, وا٬مٶمٌڅمدة ٕمق٪مٿمٸمٿمڇم, يتق

و٪مد ٗمڅمءت ٔمٶمض أٖمڅمر ٣مـ ا٬مًٻمػ ا٬مٲمڅم٬مح روقان اهلل ٣مٻمٿمپمؿ أَّنؿ 

 ٫مڅمڀمقا خيرٗمقن ٣مـ احلټمؾ ز٫مڅمة.

ك " قاٍ اإلَاّ عبس ايطظام ضمح٘ اهلل تعاىل يف َصٓف٘: َٔمڅمُب َهْؾ ُيَز٫م 

ٌَؾِ   ."٣َمَٛم احْلَ
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ـْ َأيُّقَب,  ثِ شنط: ـْ َٰمٶْمټَمٍر, ٣َم ـْ َأِب ٪ِماَلٔمَ ٣َم ٌُپُمْؿ َأْن »ڇَم ٪َمڅمَل: ٣َم ٫َمڅمَن ُيٶْمِج

فِ  ـِ ُأٰمِّ ٌَِؾ ِّم َٔمٴْم ٷِمِٜم َوا٬ْمٺَمٌِِٜم, َ٘مت ك ٣َمَٛم احْلَ ـِ ا٬مٲم  شُيٶْمٴُمقا َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمِر ٣َم
(ٔ)

. 

 ٚأخطج اإلَاّ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َصٓف٘: 
ـْ َُحَ  ـُ إِْٔمَراِهٿمَؿ, ٣َم َٖمٽمَڅم إِْٟماَم٣ِمٿمُؾ ْٔم َٖمٽمَڅم َأُٔمق َٔمٺْمٍر ٪َمڅمَل: َ٘مد  ٿْمٍد, َأن  ٣ُمْثاَمَن ٫َمڅمَن َ٘مد 

ٌَؾِ » ـِ احْلَ شُيٶْمٴمِل َصَد٪َمڇَم ا٬ْمٸِمٴْمِر ٣َم
(ٕ)

. 

٩مپمذه أٖمڅمر ٰمع أن ّم ٔمٶمٳمپمڅم وٶمٸًمڅم, إٓ أن حتټمؾ ٣مٛم ا٬متٴمقع ٰمـ ٪مٌؾ 

 أڀمٸمًپمؿ.

أٰمڅم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٩مٻمؿ يثٌڈم ّم وٗمقب ز٫مڅمة 

 ا٬مٸمٴمر ٣مـ احلټمؾ رء.

 فطط: بٝإ اذته١ُ َٔ ظنا٠ اي
هل ٰمقاٟمڅمة ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, و٫مذ٬مؽ ٕمٴمپمٜم احلٺمټمڇم ٰمـ ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر: 

 ا٬مٲمڅمئؿ ٰمـ ا٬مٻمٷمق وا٬مر٩مډم.

 

                                                           
  (,ٕٖٙٓٔ(, كابن أبي شيبة برقم )ٛٛٚ٘أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو برقم ) (ٔ)

(, كلكن اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى ٖٚٚٓٔأخرجو اإلماـ ابن أبي شيبة في مصنفو برقم ) (ٕ)
(, كقاؿ: كأخرجو اإلماـ أحمد في " المسائل " ركاية ابنو عبد اهلل ٔٗٛضعفو في اإلركاء برقم )

 ( من طريق سليماف التيمي عن حميد بن بكر كقتادة: " أف عثماف كاف يعطىٔ٘ٔعنو )ص 
صدقة الفطر عن الصغير كالكبير كالحامل ". ثم قاؿ: كىذا إسناد صحيح لوال أنو منقطع بين 
قتادة كعثماف , كبين ىذا كبين حميد كالظاىر من إطالقو في إسناد ابن أبى شيبة أنو حميد بن أبى 

 منو.حميد الطويل , كيؤيده أنو من ركاية إسماعيل بن إبراىيم ػ كىو ابن علية ػ عنو كقد سمع 
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 نُا ثبت شيو يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌ څمٍس ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٪َمڅمَل:  ـِ ٣َم ٩َمَرَض َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل »ٰمـ ٘مديډم أْم

َؿ َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴمْ  ٩َمډِم, َو١ُمٶْمټَمڇًم ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٷْمِق َوا٬مر  ـَ ا٬مٻم  څمِئِؿ ِٰم ِر ١ُمپْمَرًة ٬مٻِمٲم 

اَهڅم َٔمٶْمَد  ـْ َأد  ٌُق٬َمڇٌم, َوَٰم اَلِة, ٩َمپِمَل َز٫َمڅمٌة َٰمٹْم ٌَْؾ ا٬مٲم  اَهڅم ٪َم ـْ َأد  څم٫م٥ِِم, َٰم ًَ ٬مٻِْمټَم

َد٪َمڅمِت  ـَ ا٬مٲم  اَلِة, ٩َمپِمَل َصَد٪َمڇٌم ِٰم شا٬مٲم 
(ٔ)

. 

 سٗ: بٔاٌ أٌ شناٗ الؿطس مً شعاٜس الدًٓ العاٍ

ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٰمـ ٠مٶمڅمئر ا٬مديـ ا٬مٵمڅمهرة ا٬متل ٕمدل ٣مٛم ٕمٺمڅمٕمػ اٚمًٻمټم٥م, 

 و٣مٛم ٕمٶمڅموَّنؿ ٰمع ٔمٶمٳمپمؿ ا٬مٌٶمض.

 ذنس شسّط ّجْب شناٗ الؿطس: 

 يٱمٞمط ٬مقٗمقب ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ذو١ًمڅم: 

 اإلٟمالم. ايؿطط األٍٚ:

 وهذا هق ٪مقل ْجڅمهٜم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, وهق ا٬مٲمحٿمح ّم اٚمًځم٬مڇم. 

   نُا يف ايصخٝخني: 
ـِ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘م  ٩َمَرَض َرُٟمــــقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ »ديډم أْم

                                                           
( ٜٓٗ/ ٔ(, كالحاكم )ٕٚٛٔ(, كابن ماجو )ٜٓٙٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو برقم ) (ٔ)

كقاؿ الحاكم: صحيح على شرط البخارم, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي 
(, كقاؿ فيو: إسناده حسن, كحسنو ابن قدامة, كالنوكم, ثم قاؿ: كىذا ٕٚٗٔداكد األـ برقم )

كىو ابن محمد  -إسناد حسن, رجالو كلهم ثقات؛ غير أبي يزيد الَخْوالني, ففيو قوؿ مركاف فقط
: " شيخ صدؽ ". كلكنهم قد اعتمدكه, فقاؿ الحافظ فيو: " صدكؽ ". كصحح -الطَّاَطِرمّ 

 (.ٖٗٛحديثو ىذا: الحاكم, كأقره جمع, كحسَّنو من ذكرناه آنفان, كبيانو في " اإلركاء " )
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ٌِْد  ـْ ٠َمٶِمٍٜم ٣َمَٛم ا٬مٶَم ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم َؿ َز٫َمڅمَة ا٬مٸِمٴْمِر َصڅم٣ًمڅم ِٰم ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـَ اٚمُ  ٷِمِٜم َوا٬مٺَمٌِِٜم ِٰم ٫َمِر َوإڀُْمَثك, َوا٬مٲم  , َوا٬مذ  ى َواحُلرِّ څم َأْن ُٕمڂَمد  ٻمټِِم٥َم, َوَأَٰمَر ِبَ ًْ

اَلةِ  ٌَْؾ ُٙمُروِج ا٬مٽم څمِس إ٦َِم ا٬مٲم  ش٪َم
(ٔ)

. 

 ش.ٰمـ اٚمًٻمټم٥م»٩مٹمڅمل ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٩مٿمف: 

٩مټمٸمپمقم احلدث أن ٨مٜم اٚمًٻمټم٥م ٓ ُٕمڂمٙمذ ٰمٽمپمؿ, وإن أٙمرٗمقا ٣مـ 

 أڀمٸمًپمؿ ٓ ٕمٹمٌؾ ٰمٽمپمؿ: ٕن ا٬مٺمڅم٩مر ٣مټمٻمف ُمٌقط.

ض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أَّنڅم ُٕمڂمٙمذ ٰمـ ا٬مٺمڅم٩مر, وإ٬مزام ا٬مٺمڅم٩مر وذهچم ٔمٶم

 ٔمڃمٙمراٗمپمڅم.

وهذا ا٬مٹمقل وٶمٿمػ: ٕن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٚمڅم ٔمٶمډم 

ًٓ ٔمځمن يد٣مقهؿ إ٦م اإلٟمالم, ٖمؿ  ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف إ٦م ا٬مٿمټمـ أٰمره أو

ة, ٖمؿ ٰمـ إذا هؿ أٟمټمٻمقا, أٙمٝمه ٔمځمن خيٝمهؿ ٔمام جيچم ٣مٻمٿمپمؿ ٰمـ أٰمر ا٬مٲمال

 أٰمر ا٬مز٫مڅمة.

 : ٚيف ايصخٝخني:  
ٌ څمٍس َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل:  ـِ ٣َم ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  ٰمـ ٘مديډم  ٣مٌد اهلل أْم

 : ـِ ٌٍَؾ ِ٘م٥َم َٔمٶَمَثُف إ٦َِم ا٬مٿَمټَم ـِ َٗم ُٶَمڅمِذ ْٔم
َؿ ٚمِ إڀِم َؽ َٟمَتځْميِت ٪َمْقًٰمڅم َأْهَؾ »اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ًدا ٫مَِتڅمٍب, ٩مَ  ٓ  اهلل ُ, َوَأن  ُُمَټم  ڃمَِذا ِٗمْئَتپُمْؿ, ٩َمڅمْد٣ُمپُمْؿ إ٦َِم َأْن َيٱْمپَمُدوا َأْن َٓ إ٬َِمَف إِ

                                                           
 (.ٜٗٛ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٖٓ٘ٔجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم )أخر  (ٔ)
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ُهْؿ َأن  اهلل َ ٪َمْد ٩َمَرَض ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ  َرُٟمقُل اهلل ِ, ٩َمڃمِْن ُهْؿ َأ١َمڅم٣ُمقا ٬َمَؽ ٔمَِذ٬مَِؽ, ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ُهْؿ َأن  اهلل َ ََخَْس َصٻَمَقاٍت ِّم ٫ُمؾِّ َيْقٍم َو٬َمٿْمٻَمڇٍم,  ٩َمڃمِْن ُهْؿ َأ١َمڅم٣ُمقا ٬َمَؽ ٔمَِذ٬مَِؽ, ٩َمځَمْٙمِٝمْ

دُّ ٣َمَٛم ٩ُمٹَمَرائِپِمْؿ, ٩َمڃمِْن ُهْؿ  پِمْؿ ٩َمُٞمَ
ـْ َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِ ٪َمْد ٩َمَرَض ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َصَد٪َمڇًم ُٕمڂْمَٙمُذ ِٰم

ِؼ َد٣ْمَقَة اٚمَٵمْ  ْؿ َوإم 
څمَك َو٫َمَرائَِؿ َأْٰمَقاِِلِ ُف ٬َمٿْمَس َٔمٿْمٽمَُف َأ١َمڅم٣ُمقا ٬َمَؽ ٔمَِذ٬مَِؽ, ٩َمڃمِي  ٻُمقِم, ٩َمڃمڀِم 

شَؤَم٥ْمَ اهلل ِ ِ٘مَجڅمٌب 
(ٔ)

. 

٩مڅم٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ أٰمر ٰمٶمڅمذ ٔمـ ٗمٌؾ ريض اهلل ٣مٽمف ٔمځمن 

 يٌدأ ٰمٶمپمؿ ٔمڅمٕهؿ ٩مڅمٕهؿ, أي ٔمڅم٬متدريڊم.

٩مٻمؿ يٶمٻمټمپمؿ ٰمٶمڅمذ ريض اهلل ٣مٽمف ٔمڅم٬مز٫مڅمة, ول يځمٙمذ ٰمٽمپمؿ ا٬مز٫مڅمة إٓ ٔمٶمد أن 

 أٙمٝمهؿ ٔمڅم٬مٲمالة وصٻمقا.أٟمٻمټمقا, ؤمٶمد أن 

 ول يځمٙمذ ٰمٽمپمؿ ا٬مز٫مڅمة وهؿ ٰم٧م٫م٥م.

 احلريڇم. ايؿطط ايجاْٞ:

وهذا ٣مٽمد ْجڅمهٜم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, وهق ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ: ٕن 

 ا٬مٶمٌد ٓ ٰمڅمل ٬مف, وٰمڅم٬مف هق ٰمٻمؽ ٬مًٿمده إن وٗمد ٬مف ٰمڅمل.

 ٩مز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر خيرٗمپمڅم ٣مٽمف ٟمٿمده.

 ٻمڇم.وهذا ا٬مٹمقل ٙمال٩ًمڅم ٚمڅم ذهچم إ٬مٿمف احلٽمڅمٔم

 ٩مڅمحلريڇم ذط ّم ا٬مقٗمقب ٣مٛم اٚمٺمٻمػ.

                                                           
 (.ٜٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٜٙٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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 وأٰمڅم إٙمراج ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر: ٩مڃمَّنڅم َترج ٣مـ ا٬مٶمٌد, و٬مٺمـ خيرٗمپمڅم ٣مٽمف ٟمٿمده.

 ٩مڅم٬مٶمٌد ّم إصؾ ِمٻمقك, ٓ ٰمڅمل ٬مف.

 أن يٺمقن ٪مڅمدًرا ٣مٛم إٙمراج ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر. ايؿطط ايجايح:

ّم ٪مقل ا٬مٱمڅم٩مٶمٿمڇم واحلٽمڅمٔمٻمڇم ٰمـ ٣مٽمده ٩مٳمؾ ٣مـ ٪مقٕمف, و٣مـ  َٚع٢ٓ ايكازض:

 ت ٰمـ يٶمقِلؿ, وٰمـ يٽمٸمؼ ٣مٻمٿمپمؿ, ٬مٿمٻمڇم ا٬مٶمٿمد.٪مق

 بٝإ َٔ ايصٟ خيطج ظنا٠ ايفطط: 
ا٬مذي خيرج ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر هق رب ا٬مٌٿمڈم, ٩مٿمخرٗمپمڅم إب ٣مـ ڀمٸمًف, و٣مـ 

 أوٓده, و٣مـ زوٗمتف, و٣مـ ٫مؾ ٰمڅم ٫مڅمن حتڈم ر٣مڅميتف وڀمٸمٹمتف.

٩مٿمڂمدهيڅم ٣مـ وا٬مديف أيٳًمڅم إن ٫مڅمن هق ا٬مذي يٽمٸمؼ ٣مٻمٿمپمؿ, و٫مذ٬مؽ يڂمدهيڅم 

 , و٣مـ إٰمڅمئف, و٣مـ ٫مؾ ٰمـ ٫مڅمن جيچم ٣مٻمٿمف ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ.٣مـ ٣مٌٿمده

و٬مق أرادت اٚمرأة أن َترج ٣مـ ڀمٸمًپمڅم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر, ٩مٻمپمڅم ذ٬مؽ, وٓ ٔمځمس 

ٔمذ٬مؽ, و٬مٺمٽمپمڅم ٓ جيچم ٣مٻمٿمپمڅم إٙمراج ا٬مز٫مڅمة ٣مـ ڀمٸمًپمڅم و٬مق ٫مڅمڀمڈم ٣مٽمده ٰمڅمل: 

 ٕن ڀمٸمٹمتپمڅم جتچم ٣مٛم زوٗمپمڅم.

 بٝإ ٚقت إخطاج ظنا٠ ايفطط: 
٬مٸمٴمر ٔمٷمروب ٠مټمس آٙمر يقم ٰمـ رٰمٳمڅمن إ٦م أن يٌدأ و٪مڈم إٙمراج ز٫مڅمة ا

 يٲم٤م اإلٰمڅمم صالة ا٬مٶمٿمد, هذا هق و٪متپمڅم.

 وأ٩مٳمٻمف ٔمٶمد ٩مجر يقم ا٬مٶمٿمد إ٦م أن خيرج اإلٰمڅمم ٬مٲمالة ا٬مٶمٿمد.
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  نُا يف ايصخٝخني: 
ـِ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل:  ٌَْؾ ُٙمُروِج »ٰمـ ٘مديډم أْم څم َأْن ُٕمڂَمد ى ٪َم َوَأَٰمَر ِبَ

اَلةِ ا٬مٽم   شڅمِس إ٦َِم ا٬مٲم 
(ٔ)

. 

٩مټمـ ٰمڅمت ٪مٌؾ ٨مروب ا٬مٱمټمس ٔمًڅم٣مڇم, أو ٔمد٪مڅمئؼ يًٜمة, ٩مال جتچم ٣مٻمٿمف 

 ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر.

 وذهٌڈم احلٽمٸمٿمڇم إ٦م أن و٪متپمڅم ٰمقٟمع, ٩مٻمف أن خيرٗمپمڅم ٰمتك ٰمڅم ٠مڅمء.

إٙمراٗمپمڅم ٪مٌؾ صالة ا٬مٶمٿمد ٔمًٽمڇم, أو ٔمًٽمت٥م, ٪مٿمڅمًٟمڅم ٣مٛم ز٫مڅمة  واٗمقزٔمؾ 

 څمٔمؾ ا٬مٽمص.اٚمڅمل, وهذا ا٬مٹمٿمڅمس ٩مڅمٟمد: ٕڀمف ٰمٹم

ملا جا٤ يف  ٔمؾ وٖمالٖمڇمإٙمراٗمپمڅم ٪مٌؾ ا٬مٶمٿمد ٔمٿمقم, أو ٔمٿمقٰم٥م, وجيقز 

ـِ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل: ٰمـ ١مريؼ ڀَمڅم٩مٍِع, ايبداضٟ:  ِلُّ »٣مـ أْم ٩َمَرَض ا٬مٽمٌ 

َؿ َصَد٪َمڇَم ا٬مٸِمٴْمِر  ٫َمرِ  -َأْو ٪َمڅمَل: َرَٰمٳَمڅمَن  -َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  , َوإڀُْمَثك, ٣َمَٛم ا٬مذ 

ـْ ٠َمٶِمٜمٍ  ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم , َواٚمټَْمٻُمقِك َصڅم٣ًمڅم ِٰم ٩َمٶَمَدَل ا٬مٽم څمُس ٔمِِف "ش, َواحُلرِّ

ـْ ُٔمر   ـُ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ُيٶْمٴمِل ا٬مت ټْمَر, ٩َمځَم٣ْمَقَز ", "ڀمٲِْمَػ َصڅمٍع ِٰم ٩َمٺَمڅمَن أْم

ـَ ا٬مت ټْمِر, ٩َمځَم٣مْ  ٷِمِٜم, ", "ٴَمك ٠َمٶِمًٜماَأْهُؾ اٚمَِديٽمَڇِم ِٰم ـِ ا٬مٲم  ـُ ٣ُمټَمَر ُيٶْمٴمِل ٣َم ٩َمٺَمڅمَن أْم

ـْ َٔمٽمِل   ـُ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم ", "َوا٬مٺَمٌِِٜم, َ٘مت ك إِْن ٫َمڅمَن ٬مٿُِمٶْمٴمِل ٣َم َو٫َمڅمَن أْم

ٌَْؾ ا٬مٸِمٴْمِر ٔمٿَِمْقٍم َأْو َيقْ  ٌَٻُمقََّنڅَم, َو٫َمڅمڀُمقا ُيٶْمٴُمقَن ٪َم ـَ َيٹْم "َٰم٥ْمِ ُيٶْمٴمٿِمپَمڅم ا٬م ِذي
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٜٗٛ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٖٓ٘ٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)

  (.ٔٔ٘ٔارم في صحيحو برقم )أخرجو اإلماـ البخ (ٕ)
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 يف َٛطأ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل: و

ـْ ڀَمڅم٩مٍِع:  ـَ ٣ُمټَمَر "ٰمـ ١مريؼ ٰمڅم٬مؽ, ٣َم ٌَْد اهللِ ْٔم ٫َمڅمَن -ريض اهلل ٣مٽمپمام -َأن  ٣َم

, َأْو َٖماَلَٖمڇمٍ  ٌَْؾ ا٬ْمٸِمٴْمِر, ٔمٿَِمْقَٰم٥ْمِ ټَمُع ٣ِمٽمَْدُه ٪َم ٌْٶَمډُم ٔمَِز٫َمڅمِة ا٬ْمٸِمٴْمِر إ٦َِم ا٬م ِذي جُتْ  ."َي

 .ا٬مٌخڅمري ّم ٪مقلصحٿمح, ٔمؾ هق ٰمـ أصح إٟمڅمڀمٿمد وهذا إٟمٽمڅمد 

 حهِ َٔ قسّ إخطاج ظنا٠ ايفطط قبٌ ايعٝس بأنجط َٔ ثالث١ أٜاّ: 
وٰمـ ٪مدٰمپمڅم ٪مٌؾ ا٬مٶمٿمد ٔمځم٫مثر ٰمـ ٖمالٖمڇم أيڅمم ٩مپمل صد٪مڇم ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت, وٓ 

 .٨مٜمهڅمٙمرج  ٣مٽمف ّم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر, وجيچم ٣مٻمٿمف أنجتزئ 

 س: حهِ َٔ أخط ظنا٠ ايفطط إىل بعس صال٠ ايعٝ
رٗمپمڅم ٔمٶمد خي فٰمـ أٙمر ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٣مټمًدا ٘متك صٛم اإلٰمڅمم ا٬مٶمٿمد, ٩مڃمڀمو

ز٫مڅمة ٩مٴمر, وإڀمام هل صدق ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت, ويٺمقن  ٺمقنا٬مٲمالة و٬مٺمٽمپمڅم ٓ ٕم

  .ّم ٕمٶمټمد ٕمځمٙمٜمهڅمآٖماًم 

 و٣مٻمٿمف ا٬متقٔمڇم إ٦م اهلل ٣مز وٗمؾ وآٟمتٷمٸمڅمر ٣مـ ذ٬مؽ.

 . إمٸمؼ ا٬مٸمٹمپمڅمء ٣مٛم أن ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٓ ٕمًٹمط ٔمخروج و٪متپمڅمو٪مد 

 صد٪مڇم ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت.ٰمـ أواهڅم ٔمٶمد ا٬مٲمالة أَّنڅم  ٣مٛم أن ءْجپمقر ا٬مٶمٻمامو

 ملا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌ څمٍس ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٪َمڅمَل:  ـِ ٣َم ٩َمَرَض َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل »ٰمـ ٘مديډم أْم

ـَ ا څمِئِؿ ِٰم َؿ َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمِر ١ُمپْمَرًة ٬مٻِمٲم  ٩َمډِم, َو١ُمٶْمټَمڇًم ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٷْمِق َوا٬مر  ٬مٻم 
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اَهڅم َٔمٶْمَد  ـْ َأد  ٌُق٬َمڇٌم, َوَٰم اَلِة, ٩َمپِمَل َز٫َمڅمٌة َٰمٹْم ٌَْؾ ا٬مٲم  اَهڅم ٪َم ـْ َأد  څم٫م٥ِِم, َٰم ًَ ٬مٻِْمټَم

َد٪َمڅمِت  ـَ ا٬مٲم  اَلِة, ٩َمپِمَل َصَد٪َمڇٌم ِٰم شا٬مٲم 
(ٔ)

. 

َز٫َمڅمُة " ٚقس بٛب اإلَاّ ابٔ أبٞ ؾٝب١ ضمح٘ اهلل يف َصٓف٘ فكاٍ:

اَلةِ  ا٬ْمٸِمٴْمرِ  ٌَْؾ ا٬مٲم  ُرُج ٪َم  ."ََتْ

 ٚغام اآلثاض فُٝٔ ٜكٍٛ بأْٗا قبٌ ايصال٠: 
ـِ َأِب ِذْئچٍم,  فكاٍ: ـِ أْم َٖمٽمَڅم َو٫مٿِمٌع, ٣َم ـُ ٣ُمٿَمٿْمٽمَڇَم, ٪َمڅمَل: َ٘مد  َٖمٽمَڅم أْم ـِ َ٘مد  ٣َم

, ٪َمڅمَل:  ْهِريِّ َؿ ٔمڃِمِْٙمَراِج َز٫مَ »ا٬مزُّ ٌَْؾ َأَٰمَر َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  څمِة ا٬ْمٸِمٴْمِر ٪َم

اَلةِ   ش.ا٬مٲم 

ـْ ڀَمڅم٩مٍِع,  ٚقاٍ: ـِ َأِب ٬َمٿْمَٛم, ٣َم ـِ أْم َٖمٽمَڅم َو٫مٿِمٌع, ٣َم ـِ ٣ُمټَمَر,َ٘مد  ـِ أْم ُف ٫َمڅمَن  ٣َم َأڀم 

اَلةِ » ٌَْؾ ا٬مٲم   ش.خُيِْرُٗمپَمڅم ٪َم

ـْ ٣َمٴَمڅمٍء,  ٚقاٍ: څمٍج, ٣َم ـْ َ٘مج  ـُ ُٟمٻَمٿْماَمَن, ٣َم ِ٘مٿمِؿ ْٔم ٌُْد ا٬مر  َٖمٽمَڅم ٣َم ـِ أمْ َ٘مد  ـِ ٣َم

ٌ څمٍس, ٪َمڅمَل:  اَلةِ »٣َم ٌَْؾ ا٬مٲم  ِرَج َصَد٪َمڇَم ا٬ْمٸِمٴْمِر ٪َم ٽم ڇِم َأْن َُتْ ًُّ ـَ ا٬م  ش.ِٰم

,  ٚقاٍ: ـْ َأِب َٰمٶْم٧َمٍ ـْ ُٰمٷِمَٜمَة, ٣َم َْ٘مَقِص, ٣َم ْٕ َٖمٽمَڅم َأُٔمق ا ُف َ٘مد  ـْ إِْٔمَراِهٿمَؿ, َأڀم  ٣َم

ٌَْؾ َأْن خَيْرُ »٫َمڅمَن  ِرَج َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمِر ٪َم ٌ څمڀَمڇمِ ُُيچِمُّ َأْن خُيْ  ش.َج إ٦َِم اْْلَ

ـِ ٣َمْقٍن,  ٚقاٍ: ـِ أْم َٖمٽمَڅم َأُٔمق ُأَٟمڅمَٰمڇَم, ٣َم ـْ َأٔمٿِمِف, َ٘مد  څمٍر, ٣َم ًَ ـِ َي ٌِْد اهلل ِ ْٔم ـْ ٣َم ٣َم

ُف ٫َمڅمَن  اَلةِ »َأڀم  ٌَْؾ ا٬مٲم   ش.ُيٶْمٴمِل َصَد٪َمڇَم ا٬ْمٸِمٴْمِر ٪َم

                                                           
(, كغيره, كقد تقدـ معنا الكالـ عليو, كىو حديث ٜٓٙٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو برقم ) (ٔ)

 يحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى كقد سبق معنا.
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ـِ َيِزيَد, ٪مَ  ٚقاٍ: ـْ َٟمٶِمٿمِد ْٔم , ٣َم ـُ ُٰمَيَ څمُن ْٔم  ً َٖمٽمَڅم ٨َم َة څمَل: َ٘مد  ٫َمڅمَن َأُٔمق ڀَمْيَ

ـْ َٔمٹِمَل ٩َمٿُمڂْمَٕمك » , ٩َمٿُمڂْمَٕمك ٔمَِز٫َمڅمهِتِْؿ َوُيْرِٟمُؾ إ٦َِم َٰم لِّ ِجِد احْلَ ًْ َيٹْمٶُمُد َيْقَم ا٬ْمٸِمٴْمِر ِّم َٰم

ُرُج  , ُٖمؿ  خَيْ لِّ ټُمپَمڅم ِّم ٩ُمٹَمَراِء احْلَ
ًِ  ش.ٔمَِز٫َمڅمٕمِِف, ٩َمٿَمٹْم

ـْ ُٗمقَ  ٚقاٍ: ـُ َهڅمُروَن, ٣َم َٖمٽمَڅم َيِزيُد ْٔم , َ٘مد  څمِك, ٪َمڅمَل: ْيِٝمٍ ح  ـِ ا٬مٳم  َٓ خَيُْرُج »٣َم

َي َصَد٪َمڇَم ا٬ْمٸِمٴْمِر َوَٰمڅم ٣َمَٛم َأْهٻمِفِ  ُٗمُؾ َيْقَم ا٬ْمٸِمٴْمِر إ٦َِم اٚمُْٲَمٛم  َ٘مت ك ُيڂَمدِّ  ش.ا٬مر 

ـْ ٣َمټْمٍرو,  ـُ ٣ُمٿَمٿْمٽمڇََم, ٣َم َٖمٽمَڅم أْم ـْ ٣ِمٺْمِرَٰمڇَم, ٪َمڅمَل: و٪مڅمل: َ٘مد  ٌَْؾ »٣َم ْم َز٫َمڅمَٕمَؽ ٪َم ٪َمدِّ

 ش.َؽ َصاَلٕمِ 

ـْ َٗمڅمٔمٍِر,  ٚقاٍ: ٿمَؾ, ٣َم
ائِ ـْ إِْهَ َٖمٽمَڅم َو٫مٿِمٌع, ٣َم ٺَمِؿ, ٪َمڅمَل:َ٘مد  ـِ احْلَ ٫َمڅمڀُمقا » ٣َم

اَلةِ  ٌَْؾ ا٬مٲم  ٌُّقَن إِْٙمَراَٗمپَمڅم ٪َم َتِح ًْ  ش. َي

٥ْمٌ  ٚقاٍ: ًَ ِن ُ٘م ٍف, ٪َمڅمَل: َأْٙمَٝمَ ـْ ُٰمٴَمرِّ ـُ ٣َمٿم څمٍش, ٣َم َٖمٽمَڅم َأُٔمق َٔمٺْمِر ْٔم ـْ َ٘مد  , ٣َم

ـْ َأ٣ْمٴَمڅمَهڅم َٔمٶْمَد َذ٬مَِؽ ٩َمپِمَل » :َُمَڅمِهٍد, ٪َمڅمَل  َصَد٪َمڇُم ا٬ْمٸِمٴْمِر َيْقَم ا٬ْمٸِمٴْمِر َز٫َمڅمٌة, َوَٰم

 ش.َصَد٪َمڇمٌ 

 ثِ غام اآلثاض َٔ ٜكٛيٕٛ بأْٗا بعس ايعٝس: 
َرَهڅم»: -هق ا٬مٱمٶمٌل –و٪مڅمل ٣َمڅمِٰمٌر  ٚقاٍ: ٻَمپَمڅم َوإِْن ٠َمڅمَء َأٙم   ش.إِْن ٠َمڅمَء ٣َمج 

َٖمٽمَڅم َأُٔمق ُأَٟمڅمَٰمڇَم, ٚقاٍ: ـِ ٣َمْقٍن,  َ٘مد  ـِ أْم ُف ٫َمڅمَن ٣َم , َأڀم  ـَ ـِ ِٟمِٜمي ـِ أْم ټُمپُمْؿ »٣َم ُيٶَمٻمِّ

اَلةِ   ش.َصَد٪َمڇَم ا٬ْمٸِمٴْمِر َٔمٶْمَد ا٬مٲم 
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, ٪َمڅمَل: ٖمٽمڅم َأُٔمق إِْٟمَحڅمَق, ٪َمڅمَل:  ٚقاٍ: ـْ ُزَهْٜمٍ َٖمٽمَڅم َأُٔمق ُأَٟمڅمَٰمڇَم, ٣َم ٫َمڅمَن َأُٔمق َ٘مد 

ةَ  شُيٴْمٶِمُؿ َٔمٶْمَدَٰمڅم ُيٲَم٤مِّ » َٰمٿْمَنَ
 (ٔ)

. 

 .ڇم ٩مٿمام ٕمٹمدم ٰمـ إد٬مڇم خيرج ّم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر صڅم٣مڅًم ٰمـ ١مٶمڅممواحلج

 بٝإ َكساض ظنا٠ ايفطط: 
 (: 82-3/81قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )

َؿ  -َصڅم٣ًمڅم ٔمٲَِمڅمِع ا٬مٽم ٌِلِّ ٪َمڅمَل:  ڇُم َأْر١َمڅمٍل -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ًَ , َوُهَق ََخْ

 َوُٖمٻُمډٌم. 

َٓ جُيِْزُئ َأ٪َمؾُّ َوُْجْٻمَ  څمٍن,  ًَ ـْ ٫ُمؾِّ إڀْم ُتُف َأن  ا٬ْمَقاِٗمچَم ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمٸِمٴْمِر َصڅمٌع ٣َم

ـْ َْجٿِمِع َأْٗمٽمَڅمِس اٚمُْْخَرِج.  َؽ ِٰم
ـْ َذ٬مِ  ِٰم

, َوإِْٟمَحڅمُق.  څم٩مٶِِملُّ  َؤمِِف ٪َمڅمَل َٰمڅم٬مٌِؽ, َوا٬مٱم 

, ـِ ًَ , َواحْلَ ْدِريِّ ـْ َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ  َوَأِب ا٬ْمٶَمڅم٬مٿَِمڇِم. َوُرِوَي َذ٬مَِؽ ٣َم

ُف جُيِْزُئ ڀمٲِْمُػ َصڅمٍع  , َوُٰمٶَمڅمِوَيڇَم, َأڀم  َٔمْٜمِ ـِ ا٬مزُّ څمَن, َوأْم ـِ ٣َمٸم  ـْ ٣ُمْثاَمَن ْٔم َوُرِوَي ٣َم

ڇًم.  ـْ ا٬ْمُٝمِّ َٙمڅمص   ِٰم

ـِ  ٿمِّچِم, َو٣َمٴَمڅمٍء, َو١َمڅمُوٍس, َوَُمَڅمِهٍد, َو٣ُمټَمَر ْٔم ًَ ـِ اْٚمُ َوُهَق َٰمْذَهچُم َٟمٶِمٿمِد ْٔم

ٌِْد ا٬ْمٶمَ  , ٣َم ٌَْٜمٍ ـِ ُٗم , َوَٟمٶِمٿمِد ْٔم ـِ َْحَ ٌِْد ا٬مر  ـِ ٣َم , َوَأِب َٟمٻَمټَمڇَم ْٔم َٔمْٜمِ ـِ ا٬مزُّ ِزيِز, َو٣ُمْرَوَة ْٔم

ْأِي.   َوَأْصَحڅمِب ا٬مر 

                                                           
 (.ٜٖ٘/ٕأخرجو اإلماـ ابن أبي شيبة في مصنفو برقم ) (ٔ)
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, ٩َمُرِوَي َصڅمٌع, َوُرِوَي  ٶْمٌِلِّ ٌ څمٍس, َوا٬مٱم  ـِ ٣َم , َوأْم ـْ ٣َم٤ِم  َواَيڇُم ٣َم َواْٙمَتٻَمٸَمڈْم ا٬مرِّ

 ڀمٲِْمُػ َصڅمٍع.

ـْ َأِب َ٘م  ٔمٿِمچِم ِرَواَيَتڅمِن:َو٣َم  ٽمٿِمٸَمڇَم ِّم ا٬مز 

َُا: ُٖ  َصڅمٌع. إِحَسا

 ڀمٲِْمُػ َصڅمٍع.  َٚاِيُأِخَط٣:

ـْ َأٔمٿِمِف,  , ٣َم ـُ ُصٶَمْٜمٍ ٌَڇُم ْٔم قا ٔماَِم َرَوى َٖمٶْمٻَم ـْ ا٬مٽم ٌِلِّ َواْ٘مَتجُّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف  -٣َم

َؿ  ُف ٪َمڅمَل:  -َوَٟمٻم  ـْ ٪َمټْمٍح َٔم٥ْمَ ٫ُمؾِّ اٖمْ »َأڀم   , َرَواُه َأُٔمق َداُود. 3شٽم٥َْمِ َصڅمٌع ِٰم

ِه,  ـْ َٗمدِّ ـْ َأٔمٿِمِف, ٣َم ـِ ٠ُمٶَمٿْمچٍم, ٣َم ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم ِل  »َو٣َم َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف  -َأن  ا٬مٽمٌ 

ٌَڇٌم ٣َمَٛم ٫ُمؾِّ  -َوَٟمٻم َؿ  َٓ إن  َصَد٪َمڇَم ا٬ْمٸِمٴْمِر َواِٗم ڇَم: َأ َٔمٶَمډَم ُٰمٽمَڅمِدًيڅم ِّم ٩مَِجڅمِج َٰمٺم 

ٻمٍِؿ, َذ٫َمٍر أَ  ًْ ـْ ٪َمټْمٍح َأْو ِٟمَقاَهڅم ُٰم اِن ِٰم ٌٍْد َصٷِمٍٜم َأْو ٫َمٌٍِٜم, ُٰمد  ْو ُأڀْمَثك, ُ٘مر  َأْو ٣َم

ـْ ١َمٶَمڅممٍ  ـٌ ٨َمِريچٌم.7 شَصڅم٣ًمڅم ِٰم ًَ : َهَذا َ٘مِديډٌم َصِحٿمٌح َ٘م ِٰمِذيُّ ْ  . ٪َمڅمَل ا٬مٞمِّ

ٍَ َغٔعْٝس: , ٪َمڅمَل  ََٚقا ٌَڅمِنِّ ٿْم څم٬مِِؼ ا٬مٱم  ٌِْد اخْلَ ـْ ٣َم َٖمٽمَڅم ُهٱَمٿْمٌؿ, ٣َم َٟمټِمٶْمڈم َٟمٶِمٿمَد َ٘مد 

ٿمِّچِم َيٹُمقُل:  ًَ ـَ اٚمُْ َد٪َمڇُم ُٕمْد٩َمُع ٣َمَٛم ٣َمپْمِد َرُٟمقِل اهلل ِ »ْٔم َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف  -٫َمڅمڀَمڈْم ا٬مٲم 

َؿ   ش. َوَأِب َٔمٺْمٍر ڀمٲِْمَػ َصڅمِع ُٔمر   -َوَٟمٻم 

                                                           
 .اكثيرن فيو النعماف بن راشد يهم   .ضعيف (ٔ)
فيو عنعنة ابن جريج, قاؿ الترمذم كركل عمر بن ىاركف ىذا الحديث عن ابن جريج,  .ضعيف (ٕ)

 .ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ عن العباس بن ميناء عن النبي 
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ـْ َو٪َمڅمَل ُهٱَمٿْمٌؿ:  , ٣َم ْهِريِّ ـْ ا٬مزُّ , ٣َم ٥ْمٍ ًَ ـُ ُ٘م ِن ُٟمٸْمٿَمڅمُن ْٔم ـِ َأْٙمَٝمَ َٟمٶِمٿمِد ْٔم

ٿمِّچِم, ٪َمڅمَل  ًَ َؿ  -َٙمٴَمچَم َرُٟمقُل اهلل ِ »اٚمُْ ُٖمؿ  َذ٫َمَر َصَد٪َمڇَم  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـْ  ـْ ََتٍْر َأْو ٠َمٶِمٍٜم ٣َم , َأْو َصڅمٌع ِٰم ـْ ُٔمر  ا٬ْمٸِمٴْمِر, ٩َمَحض  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َو٪َمڅمَل: ڀمٲِْمُػ َصڅمٍع ِٰم

ٌٍْد, َذ٫َمٍر َوُأڀمْ   . 3 شَثك٫ُمؾِّ ُ٘مر  َو٣َم

َٓا: ْدِريِّ  ََٚي ٫ُمٽم څم ڀُمْخِرُج َز٫َمڅمَة », ٪َمڅمَل: -ريض اهلل ٣مٽمف-َٰمڅم َرَوى َأُٔمق َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ

َؿ  -ا٬ْمٸِمٴْمِر إْذ ٫َمڅمَن ٩مٿِمٽمَڅم َرُٟمقُل اهلل ِ  ـْ ١َمٶَمڅمٍم َأْو  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َصڅم٣ًمڅم ِٰم

ـْ ََتٍْر, أَ  ـْ ٠َمٶِمٍٜم َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ َأ٪ِمٍط ٩َمٻَمْؿ َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ َزٔمٿِمچٍم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم

َؿ ا٬مٽم څمَس: َأنِّ  َؿ ٩َمٺَمڅمَن ِِم څم ٫َمٻم  ڀَمَزْل ڀُمْخِرُٗمُف َ٘مت ك ٪َمِدَم ُٰمٶَمڅمِوَيڇُم, اٚمَِْديٽمڇََم, ٩َمَتٺَمٻم 

ـْ ََتٍْر. ٩َمځَمَٙمَذ ا٬مٽم څمُس  څمِم َٕمٶْمِدُل َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ َٟمټْمَراِء ا٬مٱم  ـِ ِٰم ْي ََرى, ُٰمد  ٪َمڅمَل ش ٔمَِذ٬مَِؽ َٕ

 ."٩َماَل َأَزاَل ُأْٙمِرُٗمُف ٫َماَم ٫ُمٽمڈْم ُأْٙمِرُٗمفُ "َأُٔمق َٟمٶِمٿمٍد: 

ـُ ٣ُمټَمرَ  َؿ  -َأن  ا٬مٽم ٌِل  »: -ريض اهلل ٣مٽمپمام -َوَرَوى أْم  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـْ ٠َمٶِمٍٜم, ٪َمڅمَل ٩مَ  ـْ ََتٍْر َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ٶَمَدَل ا٬مٽم څمُس إ٦َم ٩َمَرَض َصَد٪َمڇَم ا٬ْمٸِمٴْمِر, َصڅم٣ًمڅم ِٰم

ـْ ُٔمر   ُف ِٗمٽمٌْس خُيَْرُج ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمٸِمٴْمِر, ٩َمٺَمڅمَن ش ڀمٲِْمِػ َصڅمٍع, ِٰم ڀَم  ِٕ ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمپِماَم, َو

َْٗمٽمَڅمِس.  ْٕ څمئِِر ا ًَ  ٪َمْدُرُه َصڅم٣ًمڅم ٫َم

 حهِ إخطاج ايٓكٛز يف ظنا٠ ايفطط: 
 اختًف ايعًُا٤ يف ٖصٙ املػأي١ إىل ثالث١ أقٛاٍ :

 .ٰمٽمع اٙمراٗمپمڅم ڀمٹمقدًا, وهق ٪مقل أَحد وا٬مٱمڅم٩مٶمل وٰمڅم٬مؽٍ : األٚ
                                                           

 .أنو مرسل, كالمرسل من قسم الضعيفركاية سفياف بن الحسن عن الزىرم ضعيفة, زد على ذلك  (ٔ)
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  ٗمقاز إٙمراٗمپمڅم ڀمٹمقدًا, وهق ٪مقل احلٽمٸمٿمڇم.ايجاْٞ: 

ا٬متٸمٲمٿمؾ, وهق ٗمقاز إٙمراٗمپمڅم ڀمٹمقدًا ٬مٻمحڅمٗمڇم, وهذا ٪مقل ٠مٿمخ  ايجايح:

 .اإلٟمالم وروايڇم ّم ٰمذهچم أَحد

أٙمرج أمـ أب ٠مٿمٌڇم ّم ٰمٲمٽمٸمف رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م آٖمڅمر ٣مـ ا٬مًٻمػ ا٬مٲمڅم٬مح 

 وقان اهلل ٣مٻمٿمپمؿ: ر

ـِ ٣َمْقٍن, ٪َمڅمَل:  فكاٍ: ـِ أْم َٖمٽمَڅم َأُٔمق ُأَٟمڅمَٰمڇَم, ٣َم ٌِْد َ٘مد  ـِ ٣َم َٟمټِمٶْمڈُم ٫مَِتڅمَب ٣ُمټَمَر ْٔم

ِة  ٌَٮْمَ ـْ »ا٬ْمٶَمِزيِز ُيٹْمَرُأ إ٦َِم ٣َمِدي  ٔمڅِم٬ْم ـْ َأ٣ْمٴمٿِم څمهِتِْؿ, ٣َم يَقاِن ِٰم ـْ َأْهِؾ ا٬مدِّ ُيڂْمَٙمُذ ِٰم

څمٍن ڀمٲِْمُػ ِدْرَهؿٍ  ًَ  .ش٫ُمؾِّ إڀِْم

َة, ٪َمڅمَل:  ٚقاٍ: ـْ ٪ُمر  َٖمٽمَڅم َو٫مٿِمٌع, ٣َم ٌِْد ا٬ْمٶَمِزيِز ِّم َ٘مد  ـِ ٣َم َٗمڅمَءڀَمڅم ٫مَِتڅمُب ٣ُمټَمَر ْٔم

څمٍن َأْو ٪ِمٿمټَمُتُف ڀمٲِْمُػ ِدْرَهؿٍ » َصَد٪َمڇِم ا٬ْمٸِمٴْمرِ  ًَ ـْ ٫ُمؾِّ إڀِْم  ش.ڀمٲِْمُػ َصڅمٍع ٣َم

ـْ ِهٱَمڅمٍم,  ٚقاٍ: ـْ ُٟمٸْمٿَمڅمَن, ٣َم َٖمٽمَڅم َو٫مٿِمٌع, ٣َم ـِ َ٘مد  ًَ ـِ احْلَ َٓ َٔمځْمَس », ٪َمڅمَل: ٣َم

َراِهَؿ ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمٸِمٴْمرِ   ش.َأْن ُٕمٶْمٴمَِل ا٬مد 

, ٪َمڅمَل:  ٚقاٍ: ـْ ُزَهْٜمٍ َٖمٽمَڅم َأُٔمق ُأَٟمڅمَٰمڇَم, ٣َم َٟمټِمٶْمڈُم َأَٔمڅم إِْٟمَحڅمَق, َيٹُمقُل: َ٘مد 

َراِهَؿ ٔمٹِِمٿمټَمڇِم ا٬مٴم ٶَمڅممِ »  ش.َأْدَر٫ْمُتپُمْؿ َوُهْؿ ُيٶْمٴُمقَن ِّم َصَد٪َمڇِم َرَٰمٳَمڅمَن ا٬مد 

ـِ ُٗمَرْيڊٍم,  ٚقاٍ: ـِ أْم ـْ ٣ُمټَمَر, ٣َم ـْ ٣َمٴَمڅمٍء رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: ٣َم ُف ٫َمِرَه َأْن "٣َم َأڀم 

"ُيٶْمٴمَِل ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمٸِمٴْمِر َوِر٪ًمڅم
 (ٔ)

. 

                                                           
 (.ٜٕٛ/ٕم )أخرجو اإلماـ ابن أبي شيبة في مصنفو برق (ٔ)
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وهذا هق ا٬مٲمحٿمح, وهق ا٬مذي ٣مٻمٿمف ْجڅمهٜم أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, إ٦م أن ز٫مڅمة 

إن ٠مڅمء اهلل ٟمٿمځميت ا٬مٸمٴمر ٓ َترج ڀمٹمقًدا, وإڀمام َترج ٰمـ ١مٶمڅمم ا٬مٌٻمد و٪مقٕمف, ٫مام 

 .ٕمٶمڅم٦م

وٰمڅم ٗمڅمء ٣مـ ٣مټمر ٔمـ ا٬مٶمزيز رَحف اهلل, هؾ يٸمپمؿ ٰمٽمف أڀمف ٗمقز أن ُيٶمٴمك 

 ا٬مٸمٹمراء ٰمٽمپمڅم ڀمٹمقًدا؟

ا٬مذي يٵمپمر أڀمف ٫مڅمن خيٲمؿ ٣مٛم أصحڅمب ا٬مديقان اٚمڅمل, ٖمؿ يٱمٞمي ٔمف 

 ١مٶمڅمًٰمڅم ويقز٣مف ٣مٛم ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م.

ٕمٶمڅم٦م: َّٕنڅم ٠مٶمٜمة  وهذا ا٬مذي اٙمتڅمره ٠مٿمخ اإلٟمالم أمـ ٕمٿمټمٿمڇم رَحف اهلل

 ٰمـ ٠مٶمڅمئر اإلٟمالم ا٬مٵمڅمهرة, ٩مٻمق أ٣مٴمٿمڈم ڀمٹمقًدا ل ٕمٺمـ ٢مڅمهرة.

٫مام ٕمٹمدم ٖمؿ إن اٚمٹمٲمد ٰمـ هذه ا٬مز٫مڅمة هق اإل١مٶمڅمم, و٬مٿمس اٚمٹمٲمد ا٬مٽمٸمٹمڇم 

 .٘مديډم أمـ ٣مٌڅمس 

ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ١مٶمڅمًٰمڅم, ٫مام ّم ٘مديډم أمـ و٪مد ٩مرض 

٫مڅمن ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ و ؿ٣مٽمپم أب ٟمٶمٿمد اخلدري ريض اهللو٣مټمر 

 خيرٗمقَّنڅم ّم ٣مپمد ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ١مٶمڅمًٰمڅم.

وٰمع ذ٬مؽ ا٫متٸمقا , أٰمقالِلؿ ٰمع أن ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ ٫مڅمڀمڈم 

 .ٔمڃمٙمراٗمپمڅم ١مٶمڅمًٰمڅم

 بٔاٌ مصازف شناٗ الؿطس: 

 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ٰمٲمڅمرف ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر إ٦م أ٪مقال ٖمالٖمڇم: و٪مد 
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ذهٌڈم اٚمڅم٬مٺمٿمڇم, وهل روايڇم ٣مـ اإلٰمڅمم أَحد, واٙمتڅمرهڅم ٠مٿمخ  األٍٚ:

اإلٟمالم أمـ ٕمٿمټمٿمڇم رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م, إ٦م َتٲمٿمص س٩مپمڅم ّم ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م 

 .١مٶمټمڇم ٬مٻمټمًڅم٫م٥مّم احلديډم:  ط٬مٹمق٬مف 

 وذهچم ا٬مٱمڅم٩مٶمٿمڇم إ٦م وٗمقب ٪مًټمتپمڅم ٣مٛم إصٽمڅمف ا٬مثامڀمٿمڇم. ايجاْٞ:

٣مٛم أن ٰمٮم٩مپمڅم ٰمٲمڅمرف ا٬مز٫مڅمة وذهچم اْلټمپمقر ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ  ايجايح:

 ا٬مثامڀمٿمڇم.

وا٬مٲمحٿمح ا٬مٹمقل إول, وهق اٙمتٿمڅمر ٠مٿمخ اإلٟمالم ٘مٿمډم ٪مڅمل ٫مام ّم 

َذا: (71/ 75)اٚمجټمقع  ٌَپَمڅم َوِِلَ څمَرةَ  َأْوَٗمچَم  ٫َماَم  ١َمٶَمڅمًٰمڅم اهلل ُ َأْوَٗم  ١َمٶَمڅمًٰمڅم ا٬ْمٺَمٸم 

ٓ   إ١ْمٶَمڅمُٰمپَمڅم جُيِْزئُ  ٩َماَل  ا٬ْمٹَمْقلِ  َهَذا َو٣َمَٛم  ـْ  إ َتِحؼُّ يَ  ٚمَِ څمَرةَ  ًْ ِٙمُذونَ  َوُهؿْ  ا٬ْمٺَمٸم  ْٔ  ا

څمَٗمڇمِ  پِمؿْ  حِلَ ًِ َٓ  اٚمُْڂَم٬م ٸَمڇمِ  ِّم  ِٰمٽمْپَمڅم ُيٶْمٴمِل ٩َماَل  َأڀْمٸُم ٪َمڅمِب  َو َٓ  ا٬مرِّ  َوَهَذا. َذ٬مَِؽ  ٨َمْٜمِ  َو

٬مٿِمؾِ  ِّم  َأ٪ْمَقى ا٬ْمٹَمْقُل   اٖـ  .ا٬مد 
 (: 4/218قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )

ـْ َٰمٲَمڅمِرِف  َو٩مٿِمِف: ِهْؿ ِٰم څم٫م٥ِِم ُدوَن ٨َمْٜمِ ًَ ُف ِّم اٚمَْ َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم َأن  ا٬ْمٸِمٴْمَرَة ُٕمٮْمَ

٫َمڅمِة.  ا٬مز 

 ٰمًځم٬مڇم ٘مٺمؿ د٩مع ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر إ٦م أهؾ ا٬مذٰمڇم : 
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 (: 3/98قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )ٚ
َٓ جَيُقُز َد٩مْ  ـْ  َٓ جَيُقُز َد٩ْمٶُمپَمڅم إ٦َم َٰم َٓ جَيُقُز َد٩ْمٶُمپَمڅم إ٦َم َو ُع َز٫َمڅمِة اٚمَْڅمِل إ٬َمٿْمِف, َو

 . ل   ِذٰمِّ

, َوَأُٔمق َٖمْقٍر. څم٩مٶِِملُّ ٿْمډُم, َوا٬مٱم  َذا ٪َمڅمَل َٰمڅم٬مٌِؽ, َوا٬مٻم   َوِبَ

 جَيُقُز.َو٪َمڅمَل َأُٔمق َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم: 

ټْمَداِنِّ  َة اِْلَ ْ٘مٌٿِمِؾ, َوُٰمر  ـِ ُذَ ـِ َٰمٿْمټُمقٍن, َو٣َمټْمِرو ْٔم ـْ ٣َمټْمِرو ْٔم ُْؿ ٫َمڅمڀُمقا َو٣َم , َأَّن 

ٌَڅمَن.  ْه  ُيٶْمٴُمقَن ِٰمٽمْپَمڅم ا٬مرُّ

َٓا: َٓ ِٙماَلَف  ََٚي ٻمټِِم٥َم, ٫َمَز٫َمڅمِة اٚمَْڅمِل, َو ًْ ْز َد٩ْمٶُمپَمڅم إ٦َم ٨َمْٜمِ اٚمُْ څَم َز٫َمڅمٌة, ٩َمٻَمْؿ جَيُ َأَّن 

ٻمټِِم٥َم. ًْ َٓ جَيُقُز َد٩ْمٶُمپَمڅم إ٦َم ٨َمْٜمِ اٚمُْ  ِّم َأن  َز٫َمڅمَة اٚمَْڅمِل 

ُٔ ٍَ اِب ِٓٔصِض: َقا ُُ ـْ َز٫َمڅمِة اٚمَْڅمِل  اِي َٓ جُيِْزَئ َأْن ُيٶْمٴَمك ِٰم َع َأْهُؾ ا٬ْمٶِمٻْمِؿ ٣َمَٛم َأْن  َأْْجَ

ڇم.  ٰم  ـْ َأْهِؾ ا٬مذِّ  ىػاَأَ٘مٌد ِٰم
 بٝإ َهإ إخطاج ظنا٠ ايفطط: 

 .ڂمدى ّم أهؾ ا٬مٌٻمد ا٬متل أٙمرٗمڈم ٰمٽمفإصؾ أن ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٕمُ و

  فٞ ايصخٝخني: ف
ٌ څمسٍ  ـِ ٣َم ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم, ٪َمڅمَل:  ٰمـ ٘مديډم أْم

 : ـِ ٌٍَؾ ِ٘م٥َم َٔمٶَمَثُف إ٦َِم ا٬مٿَمټَم ـِ َٗم ُٶَمڅمِذ ْٔم
َؿ ٚمِ ُهْؿ َأن  اهلل َ ٪َمْد ٩َمَرَض ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ » َوَٟمٻم  ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ـْ َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  دُّ ٣َمَٛم ٩ُمٹَمرَ  َصَد٪َمڇًم ُٕمڂْمَٙمُذ ِٰم شائِپِمؿْ ٩َمُٞمَ
 (ٔ)

. 

                                                           
 (.ٜٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٜٙٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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 ٌٖ جيٛظ ْكٌ ظنا٠ ايفطط َٔ بًس إىل بًس آخط: َػأي١ 
 , و٬مٺمـ يٶمقد ذ٬مؽ ٬مٻمحڅمٗمڇم و٬مٻمټمٲمٻمحڇم.ٗمقاز ذ٬مؽا٬مذي يٵمپمر هق 

٩مڃمن ٫مڅمن ا٬مٌٻمد ا٬متل ُٕمڂمدى ٩مٿمف ٓ يقٗمد ٩مٿمف ٩مٹمراء وٰمًڅم٫م٥م, أو ٫مڅمن 

 .ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م ٩مٿمف ٪مٻمٿمؾ, ٩مال ٔمځمس ٔمٽمٹمٻمف إ٦م ٔمٻمد آٙمر

 :(323/ 18) بٔ ايعجُٝنيٚيف زتُٛع ايفتا٣ٚ ال
 أن ا٩ٕمٳمؾ و٬مٺمـ أٙمرى, ٔمٻمد إ٦م ٔمٻمد ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ڀمٹمؾ جيقز ڀمٶمؿ٪مڅمل: 

 ٔمٻمد ّم أ٪مڅمرب ٬مف يٺمقن أن ٰمثؾ ٰمٲمٻمحڇم, ا٬مٽمٹمؾ ّم ٫مڅمن إذا إٓ ٔمٻمده ّم يٸمر٪مپمڅم

 أ٫مثر أٙمر ا٬مٌٻمد يٺمقن أو إ٬مٿمپمؿ, يٽمٹمٻمپمڅم أن ٩مٜميد ا٬مز٫مڅمة, أهؾ ٰمـ آٙمر

 وإٓ ٔمف, ٔمځمس ٓ هذا ٩مڃمن أ٘مقج َّٕنؿ إ٬مٿمپمؿ: ٩مٿمٽمٹمٻمپمڅم ٔمٻمده ٰمـ ٘مڅمٗمڇم

 ٔمدون آٙمر ٔمٻمد إ٦م ڀمٹمٻمپمڅم أن ٬مق ذ٬مؽ وٰمع ٔمٻمده, ّم يٸمر٪مپمڅم أن ٩مڅم٩ٕمٳمؾ

 ٕمٌڅمرك اهلل ٕن ٣مٽمف: أٗمزأت ٰمٺمڅمن أي ّم أهٻمپمڅم إ٦م أوصٻمپمڅم إذا ٩مڃمڀمف ٰمٲمٻمحڇم

 قا .اٚمڅمل ٔمٻمد ّم يٺمقڀمقا أن يٱمٞمط ول ٕهٻمپمڅم, ٩مروپمڅم وٕمٶمڅم٦م
********** 
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 يخرج في صدقة الفطر[]بيان المقدار الذي 

ـِ ) – 677 ـِ ٣ُمټَمَر ٣َم صٛم اهلل  -٩َمَرَض َرُٟمقُل اهلل ِ »َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم ٪َمڅمَل: أْم

ٌِْد  -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ـْ ٠َمٶِمٍٜم: ٣َمَٛم ا٬ْمٶَم ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمِر, َصڅم٣ًمڅم ِٰم

ٷِمٜمِ  ڀُْمَثك, َوا٬مٲم  ْٕ ٫َمِر, َوا , َوا٬مذ  رِّ څم َأْن َواحْلُ ٻمټِِم٥َم, َوَأَٰمَر ِبَ ًْ ـَ اٚمُْ , َوا٬ْمٺَمٌِِٜم, ِٰم

اَلِة  ٌَْؾ ُٙمُروِج ا٬مٽم څمِس إ٦َِم ا٬مٲم  شُٕمڂَمد ى ٪َم
 (ٔ)

 (.. ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمفِ 

 ******************************* الشرح:

 :ُُ ُِْل  .شصٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -٩َمَرَض َرُٟمقُل اهلل ِ »َق

هلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ أوٗمچم ز٫مڅمة أي ٩مرض وٗمقب, ٩مڅم٬مٽمٌل صٛم ا

 ا٬مٸمٴمر.

 :ُُ ُِْل  ش.َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمرِ »َق

 أي ا٬مز٫مڅمة ا٬متل جتچم ٔمڅم٬مٸمٴمر ٰمـ ٠مپمر رٰمٳمڅمن.

 :ُُ ُِْل  ش.َصڅم٣ًمڅم»َق

 هق أرٔمٶمڇم أٰمداد ٔمټمد ا٬مرٗمؾ اٚمٶمتدل ّم اخلٻمٹمڇم. ايصاع:

 تكدٓس الصاع بالهٔلْ: 

  ٗمراًٰمڅم.إ٦م أڀمف اٖمٽم٥م ٫مٿمٻمق وأرٔمٶم٥م ٚاختًف يف ٚظْ٘ فصٖب بعطِٗ:

                                                           
اللفظ المذكور إنما ىو للبخارم, كأما «: تنبيو(. »ٜٗٛ(, كمسلم )ٖٓ٘ٔأخرجو البخارم ) (ٔ)

ل كأمر بها أف تؤد»مع اختالؼ يسير, كأما قولو: « من المسلمين»مسلم فقد ركاه إلى قولو: 
 «.صحيحو»( كأيضا فصلها البخارم في بعض المواطن من ٜٙٛفقد ركاىا برقم )...« 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان المقدار الذي يخرج في صدقة الفطر[  

 

[301] 
 

  

 إ٦م أڀمف اٖمٽم٥م ٫مٿمٻمق ٗمرام وڀمٲمػ ا٬مٺمٿمٻمق. ٚشٖب بعطِٗ:

 إ٦م أڀمف ٖمالٖمڇم ٫مٿمٻمق ٗمرام. ٚشٖب بعطِٗ:

 و٩مرق ٔمٶمٳمپمؿ ٔم٥م أڀمقاع ا٬مزاد.

 :ُُ ُِْل ـْ ََتْرٍ »َق  .شِٰم

 ا٬مذي خيرج ٰمـ ا٬مٽمخؾ.اٚمٶمروف هق ا٬مثټمر 

 وهق ٰمـ أ٪مقات اٚمًٻمټم٥م.

 :ُُ ُِْل ـْ ٠َمٶِمٜمٍ »َق  ش.َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم

 ٌقب اخلڅمرٗمڇم ٰمـ إرض.وهق ٰمـ احل

 فٞ ايصخٝخني: ٚال ختتص ظنا٠ ايفطط بُٗا ف
٫ُمٽم څم ڀُمْخِرُج َز٫َمڅمَة »ٰمـ ٘مديډم َأَب َٟمٶِمٿمٍد اخُلْدِري  َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, َيٹُمقُل: 

ـْ  ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ ٠َمٶِمٍٜم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ ١َمٶَمڅمٍم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ا٬مٸِمٴْمِر: َصڅم٣ًمڅم ِٰم

ـْ َزٔمٿِمچٍم َأ٪مِ  شٍط, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم
 (ٔ)

. 

چم ٪مقت ا٬مٌٻمد, ٘متك ٰمـ ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٕمٺمقن ٰمـ ٨مڅم٬مدل احلديډم أن ٩م

ا٬مذرة ا٬مٱمڅمٰمٿمڇم, أو ٰمـ أي ڀمقع ٰمـ أڀمقاع احلٌقب ا٬متل إرز, أو ا٬مذرة, أو 

 ٕمدٙمر وٕمٹمتڅمت ٣مٽمد ا٬مٽمڅمس.

                                                           
 (.ٜ٘ٛ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٙٓ٘ٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ا٩ٕمٳمؾ ّم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر أن ٕمٺمقن ٰمـ ٨مڅم٬مچم ٰمڅم يٹمتڅمٕمف أهؾ ا٬مٌٻمد ٘متك و

 څم.ب ايٽمتٸمٶمق

 :ُُ ُِْل ٌْدِ »َق  ش.٣َمَٛم ا٬ْمٶَم

 أي اٚمټمٻمقك, وٕمٺمقن ز٫مڅمٕمف ٣مٛم ٟمٿمده: ٕڀمف ٓ ٰمڅمل ٬مف, وٰمڅم٬مف ٰمٻمؽ ٬مًٿمده.

ـْ َرُٟمقِل اهلِل َػًِ: ٚيف  ُث ٣َم ٰمـ ٘مديډم َأَب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ُُيَدِّ

َؿ, ٪َمڅمَل:  ٓ  َص »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٌِْد َصَد٪َمڇٌم إِ شَد٪َمڇُم ا٬ْمٸِمٴْمرِ ٬َمٿْمَس ِّم ا٬ْمٶَم
 (ٔ)

. 

 حهِ صسق١ ايفطط ع٢ً املبعض, ٚاملهاتب: 
اٚمٺمڅمٕمچم, ٣مٛم جتچم ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ٣مٛم ا٬مٶمٌد ا٬مٹمٽمق وهق اخلڅم٬مص, و٫مذ٬مؽ و

 واٚمٌٶمض, واٚمدٔمر.

 شنط أْٛاع ايعبٛز١ٜ: 
 هق ا٬مٶمٌد اخلڅم٬مص ّم ا٬مٶمٌقديڇم, ا٬مذي ٰمڅم يزال ّم ٰمٻمؽ ٟمٿمده. ايكٓٛ:

 ٰمٹمدار ٰمـ اٚمڅمل ٰمـ أٗمؾ أن يٶمتٹمف هق ا٬مذي ٫مڅمٕمچم ٟمٿمده ٣مٛم ٚاملهاتب:

 إذا أدى ٰمڅم ٣مٻمٿمف ٰمـ اٚمڅمل.

 هق ا٬مذي أ٣متؼ ٔمٶمٳمپمؿ, وٰمڅم يزال ٔمٶمٳمپمؿ حتڈم ا٬مٶمٌقديڇم. ٚاملبعض:

٫مځمن يٺمقن ٫مڅمٕمچم ٟمٿمده ٣مٛم ٰمٹمدار ٰمـ اٚمڅمل ٰمـ أٗمؾ أن يٶمتٹمف, ٩مد٩مع 

 ٬مًٿمده ٔمٶمٳمف, وٰمڅم يزال ٣مٻمٿمف ا٬مٌٶمض أٙمر.

                                                           
 (.ٕٜٛأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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أو دٔمر ٰمدة ٰمٶمٿمٽمڇم ٰمـ  هق ا٬مذي ٗمٶمؾ ٟمٿمده ٣متٹمف دٔمر ٰمقٕمف, ٚاملسبط:

 ا٬مزٰمڅمن.

أڀمڈم ٘مر ٬مقٗمف اهلل ٣مز وٗمؾ إذا أڀمڅم ٰمڈم, أو إذا أڀمڅم ٟمڅم٩مرت  نإٔ ٜكٍٛ ي٘:

 ورٗمٶمڈم, وهٺمذا.

 :ُُ ُِْل ٻمټِِم٥مَ »َق ًْ ـَ اٚمُْ ٷِمِٜم, َوا٬ْمٺَمٌِِٜم, ِٰم ڀُْمَثك, َوا٬مٲم  ْٕ ٫َمِر, َوا , َوا٬مذ  رِّ  ش.َواحْلُ

 ؟ «َٔ املػًُني»َا حهِ ظٜاز٠: 
 ٰمڅم٬مؽ ٔمـ أڀمس رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م بڅم. أ٣مٻمڈم ٔمٱمذوذ اإلٰمڅمم

 وا٬مٲمحٿمح أڀمف ٪مد ُٕمقٔمع.

٩مٹمد ٕمڅمٔمٶمف ا٬مٳمحڅمك ٫مام ّم صحٿمح اإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م, ٩مپمل ٖمڅمٔمتڇم 

 ٬مٸمٵًمڅم, وٰمٶمٽمًك.

 :ُُ ُِْل اَلةِ »َق ٌَْؾ ُٙمُروِج ا٬مٽم څمِس إ٦َِم ا٬مٲم  څم َأْن ُٕمڂَمد ى ٪َم  .شَوَأَٰمَر ِبَ

 أي إ٦م صالة ا٬مٶمٿمد.

ٕمٺمقن ٪مٌؾ أن خيرج ا٬مٽمڅمس إ٦م صالة أي ّم و٪متپمڅم, وهذا هق ا٩ٕمٳمؾ 

 ا٬مٶمٿمد.

٩مڃمن ٫مڅمن يٶمجز, أو يٱمؼ ٣مٻمٿمف أن جيد اٚمًڅم٫م٥م, أو ا٬مٸمٹمراء ّم هذا ا٬مق٪مڈم, 

 ٩مٻمف أن خيرٗمپمڅم إ٦م و٫مالء ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م.

 و٬مف أن خيرٗمپمڅم ٪مٌؾ ا٬مٶمٿمد ٔمٿمقم, أو ٔمٿمقٰم٥م, أو ٔمثالٖمڇم ٫مام ٟمٌؼ ٰمٶمٽمڅم ذ٬مؽ.
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 َهإ صال٠ ايعٝس: 
 ش.وأٰمر بڅم أن ٕمڂمدى ٪مٌؾ ٙمروج ا٬مٽمڅمس إ٦م اٚمٲمٛم»ّم احلديډم: ٪مق٬مف 

, و٩مٿمف د٬مٿمؾ ٣مٛم أن صالة ا٬مٶمٿمد ٕمٺمقن ٔمڅمٚمٲمٛم, وٓ ٕمٺمقن ّم أي ّم اٚمٲمٛم

اٚمًجد إٓ ٬مٻمحڅمٗمڇم ٫مٿمقم ٰمٴمر أو ٙمقف ٣مدو أو ٨مٜم ذ٬مؽ ٰمـ احلجڅمت, 

 .واهلل أ٣مٻمؿ

********** 
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ـْ َوْٗمٍف آَٙم ) – 678 ـِ ٣َمِدي  ِٰم ْٔم
ِٓ اَر٪ُمٴْمٽمِلِّ ٔمڃِمِْٟمٽمَڅمٍد َوٶِمٿمٍػ: َو َر, َوا٬مد 

ـِ ا٬مٴم َقاِف ِّم َهَذا ا٬ْمٿَمْقمِ » شا٨ْمٽمُقُهْؿ ٣َم
 (ٔ)

.) 

 ******************************* الشرح:

احلديډم وٶمٿمػ ٗمڅمء ٰمـ ٘مديډم أمـ ٣مټمر ريض اهلل ٣مٽمپمام, و٬مٺمٽمف ل و

ٛم هذا اٚمٶمٽمك يثٌڈم ٣مـ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, وٟمٿمځميت ٰمڅم يدل ٣م

 ٰمـ ٘مديډم أمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمپمام.

 :ُُ ُِْل ـِ ا٬مٴم َقاِف ِّم َهَذا ا٬ْمٿَمْقمِ »َق  ش.ا٨ْمٽمُقُهْؿ ٣َم

 َأْي ا٬ْمٸُمٹَمَراَء. )َأ٨ْمٽمُقُهْؿ(:  

ـْ ا٬مٴم َقاِف(:  َْٟمَقاِق ٬مٴَِمٻَمچِم اٚمَْٶَمڅمِش. )٣َم ْٕ ڇِم َوا َِز٪م  ْٕ  ِّم ا

 

                                                           
(,  كالحاكم ٘ٚٔ/ ٗالبيهقي )(, ك ٕٕ٘« )السنن»أخرجو ركاه الدارقطني في الحديث ضعيف.  (ٔ)

(, ككذا ابن زنجويو في " األمواؿ " ٘ٚٔ/ٗ(, كالبيهقي )ٖٔٔفي " معرفة علـو الحديث " )
( من طرؽ أخرل عن أبى معشر بو, كركاية البيهقي أتم, كفيها ما اختصره في المغنى ٔ/ٜٗ/ٗٔ)

خرج زكاة الفطر عن كل من ركاية سعيد , كلفظو: " أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف ن
صغير ككبير , كحر كمملوؾ , صاعا من تمر أك شعير , قاؿ: ككاف يؤتى إليهم بالزبيب كاألقط 
فيقبلونو منهم , ككنا نؤمر أف نخرجو قبل أف نخرج إلى الصالة فأمرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

و معشر ىذا نجيح السندم كسلم أف يقسموف بينهم , كيقوؿ: " فذكره. كقاؿ البيهقي عقبو: " أب
المدين, غيره أكثق منو ". كقاؿ الحافظ في ترجمتو من " التقريب ": " ضعيف ". ككذا قاؿ ابن 

( كالحافظ في " ٕٙٔ/ٙ(, كقاؿ النوكم في " المجموع " )ٕ/ٙٙالملقن في " الخالصة " )ؽ 
 (.ٗٗٛى في اإلركاء برقم )بلوغ المراـ ": "إسناده ضعيف ", كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعال
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َل َأْي َيْقَم ا٬ْمٶمِ )ِّم َهَذا ا٬ْمٿَمْقِم(:  پِمْؿ َصَد٪َمَتُف َأو 
ٿمِد َوإ٨ِْمٽمَڅمُؤُهْؿ َيٺُمقُن ٔمڃِم٣ِْمٴَمڅمئِ

 أ٩مڅمده ا٬مٲمٽمٶمڅمن ا٬ْمٿَمْقِم. 

********** 
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ْدِريِّ ) – 679 ـْ َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ ٫ُمٽم څم ڀُمٶْمٴمٿِمپَمڅم ِّم »٪َمڅمَل:  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َو٣َم

ـْ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -َزَٰمڅمِن ا٬مٽم ٌِلِّ  ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ١َمٶَمڅمٍم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم

ـْ َزٔمٿِمچٍم  ـْ ٠َمٶِمٍٜم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم شَصڅم٣ًمڅم ِٰم
 (ٔ)

 . ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمِف. 

ـْ َأ٪ِمطٍ »َوِّم ِرَواَيڇٍم:  شَأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم
 (ٕ)

. 

ـِ "٪َمڅمَل َأُٔمق َٟمٶِمٿمٍد:  څم َأڀَمڅم ٩َماَل َأَزاُل ُأْٙمِرُٗمُف ٫َماَم ٫ُمٽمڈُْم ُأْٙمِرُٗمُف ِّم َزَٰم َرُٟمقِل َأٰم 

"اهلل ِ
 (ٖ)

 . 

َِب َداُوَد:  ِٕ ٓ  َصڅم٣ًمڅم»َو شَٓ ُأْٙمِرُج َأَٔمًدا إِ
 (ٗ)

.) 

 ******************************* الشرح:

٘مديډم أب ٟمٶمٿمد اخلدري ريض اهلل ٣مٽمف هق ٰمـ إ٘مڅمديډم ا٬متل هل ٣مټمدة 

ّم ٔمڅمب صد٪مڇم ا٬مٸمٴمر, ٰمع ٘مديډم أمـ ٣مټمر ريض اهلل ٣مٽمپمام ا٬مًڅمٔمؼ, و٫مالمهڅم 

 ٬مٲمحٿمح٥م.ّم ا

 :ُُ ُِْل وأ٪مرهؿ  طيدل ٣مٛم ا٬مر٩مع ٩مام ٗمرى ّم ٣مٮم رٟمقل اهلل : څم٫ُمٽم  »َق

 .٣مٻمٿمف ٩مپمق ذع

 

                                                           
 (.ٜ٘ٛ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٛٓ٘ٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)

 (, كأيضا مسلم.ٙٓ٘ٔكىي عند البخارم ) (ٕ)

 قوؿ أبي سعيد عند مسلم. كفي لفظ لو: "كما كنت أخرجو أبدا ما عشت". (ٖ)

 (.ٛٔٙٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ٗ)
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 :ُُ ُِْل  . شڀُمٶْمٴمٿِمپَمڅم ِّم َزَٰمڅمِن ا٬مٽم ٌِلِّ صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ»َق

 أي ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر.

 :ُُ ُِْل ـْ ١َمٶَمڅممٍ »َق  ش.َصڅم٣ًمڅم ِٰم

 بٝإ املطاز َٔ ايطعاّ: 
 ذه اٚمًځم٬مڇم إ٦م ٪مق٬م٥م: اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم هو٪مد 

٣مٛم ٰم٧مو٣مٿمڇم إٙمراج ز٫مڅمة  ءْجپمقر ا٬مٶمٻمامٰمڅم ذهچم إ٬مٿمف  ايكٍٛ األٍٚ:

٩مٿمدٙمؾ ٩مٿمف ْجٿمع , ا٬مٶمټمقم څم٬مٴمٶمڅممٔمڅمٚمراد ٩ما٬مٸمٴمر ٰمـ ٨مڅم٬مچم أ٪مقات أهؾ ا٬مٌٻمد, 

 أڀمقاع ا١ٕمٶمټمڇم اٚمدٙمرة اٚمٹمتڅمٕمڇم.

 .و٘مدهڅم احلٽمٴمڇم ٰمـ ا٬مٴمٶمڅممٔمٹمق٬مف: أن اٚمراد  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 احلديډم ٣مٛم ٣مټمقٰمف, وٙمٲمقصف. وٓ ٔمځمس ٔمحټمؾ

 ٩مٿمٺمقن إٙمراٗمپمڅم ٰمـ احلٽمٴمڇم وا٬مٱمٶمٜم أ٩مٳمؾ.

 ويٺمقن إٙمراٗمپمڅم ٰمـ ْجٿمع ا١ٕمٶمټمڇم ٰم٧موع.

 :ُُ ُِْل ـْ َزٔمٿِمچٍم »َق ـْ ٠َمٶِمٍٜم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم  ش.َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم

 ٌٖ جيعئ ايعٓب يف صسق١ ايفطط؟
ٿمس ٔمٹمقت يدٙمر, وإڀمام هق ٓ جيزئ ا٬مٶمٽمچم ّم صد٪مڇم ا٬مٸمٴمر: ٕڀمف ٬مو

 ٩مڅم٫مپمڇم.

 :ُُ ُِْل ـْ َأ٪ِمطٍ "َق  . "شَوِّم ِرَواَيڇٍم: َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم

 هق احلٻمٿمچم اٚمجٸمػ.
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 :ُُ ُِْل  ش.٪َمڅمَل َأُٔمق َٟمٶِمٿمدٍ »َق

 وهق ٟمٶمد ٔمـ ٰمڅم٬مؽ ٔمـ ٟمٽمڅمن اخلدري ريض اهلل ٣مٽمف.

 :ُُ ُِْل څم َأڀَمڅم ٩َماَل َأَزاُل ُأْٙمِرُٗمُف ٫َماَم ٫ُمٽمڈُْم ُأْٙمِرُٗمُف ِّم »َق ـِ َرُٟمقِل اهلل ِ َأٰم   ش. َزَٰم

و٪مڅمل ذ٬مؽ ريض اهلل ٣مٽمف رًدا ٣مٛم ٰمڅم أذن ٩مٿمف ٰمٶمڅمويڇم ٔمـ أب ٟمٸمٿمڅمن ريض 

٬مٲمڅمع, أي ڀمٲمػ صڅمع ٰمـ ٟمټمراء اهلل ٣مٽمپمام ٰمـ إٙمراج ٰمديـ ٰمـ ا٬مٝم ٔمدل ا

  .ا٬مٱمڅمم

 َػًِ: ٚيفغ اذتسٜح َٔ 
ْدِريِّ ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:  ِرُج إِْذ ٫َمڅمَن ٩مٿِمٽمَڅم ٫ُمٽم څم ڀُمْخ »ٰمـ ٘مديډم َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ

ـْ ٫ُمؾِّ َصٷِمٍٜم, َو٫َمٌٍِٜم, ُ٘مر  َأْو  َؿ َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمِر, ٣َم َرُٟمقُل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـْ  ـْ ٠َمٶِمٍٜم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ َأ٪ِمٍط, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ـْ ١َمٶَمڅمٍم, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم َِمٻُْمقٍك, َصڅم٣ًمڅم ِٰم

ـْ زَ  ـُ َأِب ش, ٔمٿِمچٍم ََتٍْر, َأْو َصڅم٣ًمڅم ِٰم ٩َمٻَمْؿ ڀَمَزْل ڀُمْخِرُٗمُف َ٘مت ك ٪َمِدَم ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ُٰمٶَمڅمِوَيڇُم ْٔم

َؿ ٔمِِف ا٬مٽم څمَس َأْن  , ٩َمٺَمڅمَن ٩مٿِماَم ٫َمٻم  َؿ ا٬مٽم څمَس ٣َمَٛم اٚمْٽِمَْٝمِ څم, َأْو ُٰمٶْمَتټِمًرا ٩َمٺَمٻم  ُٟمٸْمٿَمڅمَن َ٘مڅمٗمًّ

څممِ »٪َمڅمَل:  ـْ َٟمټْمَراِء ا٬مٱم  ـِ ِٰم ْي ـْ ََتْرٍ إِنِّ َأَرى َأن  ُٰمد  ٩َمځَمَٙمَذ ا٬مٽم څمُس ش , َٕمٶْمِدُل َصڅم٣ًمڅم ِٰم

څم َأڀَمڅم ٩َماَل َأَزاُل ُأْٙمِرُٗمُف ٫َماَم ٫ُمٽمڈُْم ُأْٙمِرُٗمُف, َأَٔمًدا َٰمڅم »ٔمَِذ٬مَِؽ ٪َمڅمَل َأُٔمق َٟمٶِمٿمٍد:  ٩َمځَمٰم 

 ش.٣ِمٱْمڈُم 

٩مڃمن ا٬مًټمراء ٫مڅمن ١مٶمڅمًٰمڅم ٗمٿمًدا ٩مرأى ٰمٶمڅمويڇم ريض اهلل ٣مٽمف أن ڀمٲمػ 

 ًٓ ِلذا أڀمٺمر أٔمق وات ق٣مـ ا٬مٲمڅمع ٰمـ ٔمٹمٿمڇم إ٪ما٬مٲمڅمع جيزئ ّم اإلٙمراج ٔمد

 ٟمٶمٿمد اخلدري ريض اهلل ٣مٽمف ذ٬مؽ.



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان المقدار الذي يخرج في صدقة الفطر[  

 

[310] 
 

  

و٪مد ٕمڅمٔمع ٰمٶمڅمويڇم ريض اهلل ٣مٽمف ٣مٛم ذ٬مؽ ْجپمقر ا٬مٽمڅمس ّم زٰمٽمف, وٙمڅم٬مٸمف 

 ٨مٜمهؿ ٰمٽمپمؿ أٔمق ٟمٶمٿمد اخلدري ريض اهلل ٣مٽمف.

ٌَڅمِب َٰمڅم ٬َمٸْمٵُمُف:  ٌَٿْمپَمٹِملُّ َٔمٶْمَد إيَراِد َأَ٘مڅمِديډَم ِّم ا٬ْم ـْ  َو٪َمْد ٪َمڅمَل ا٬ْم ٌَڅمٌر ٣َم َوَرَدْت َأْٙم

َؿ  -ا٬مٽم ٌِلِّ  ٌَڅمٌر ِّم ڀمٲِْمِػ  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  , َوَوَرَدْت َأْٙم ـْ ُٔمر  ِّم َصڅمٍع ِٰم

ڇَم ٫ُمؾِّ َواِ٘مٍد ِٰمٽمْپَمڅم ِّم  ـْ َذ٬مَِؽ, َو٪َمْد َٔمٿم ٽمڈْم ٣ِمٻم  ٌء ِٰم َٓ َيٲِمحُّ َرْ َصڅمٍع, َو

اَل٩مٿِم څمِت. 
 ػأ٩مڅمده ا٬مٲمٽمٶمڅمن اخْلِ

 ٫مالم أب ٟمٶمٿمد اخلدري ريض اهلل ٣مٽمف د٬مٿمؾ ٣مٛم وٗمقب ا٬مثٌڅمت ٣مٛم وّم

 ٰمڅم ٣ُمٻمؿ ٰمـ ا٬م٧مع, و٣مدم ا٬متز٘مزح.

 هــــڅمڀمڈم ٣مٻمٿمف ٰمالٰمڇم ا٬مٶمذال   وإذا ا٬مٸمتك ٣مرف ا٬مر٠مڅمد ٬مٽمٸمًف 

 :ُُ ُِْل َِب َداُودَ »َق ِٕ  ش.َو

 وهق ٟمٻمٿمامن ٔمـ ا٠ٕمٶمډم, وذ٬مؽ ّم ٟمٽمٽمف.

 :ُُ ُِْل ٓ  »َق  ش. َصڅم٣ًمڅمَٓ ُأْٙمِرُج َأَٔمًدا إِ

, واهلل ٩ُمٶمؾ ّم ٣مپمد ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ أي ٣مٛم ٰمڅم ذع

 .أ٣مٻمؿ

********** 
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 ]بيان الحكمة من فرض زكاة الفطر[

ـِ ) – 610 ٌ څمٍس َو٣َم ـِ ٣َم صٛم  -٩َمَرَض َرُٟمقُل اهلل ِ »َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم ٪َمڅمَل: أْم

٩َمډِم, َو١ُمٶْمټَمڇًم  ;َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمرِ  -اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ٷْمِق َوا٬مر  ـَ ا٬مٻم  څمئِِؿ ِٰم ١ُمپْمَرًة ٬مٻِمٲم 

اَلِة  اَهڅم َٔمٶْمَد ا٬مٲم  ـْ َأد  ٌُق٬َمڇٌم, َوَٰم اَلِة ٩َمپِمَل َز٫َمڅمٌة َٰمٹْم ٌَْؾ ا٬مٲم  اَهڅم ٪َم ـْ َأد  څم٫م٥ِِم, ٩َمټَم ًَ ٬مٻِْمټَم

َد٪َمڅمِت  ـَ ا٬مٲم  ش٩َمپِمَل َصَد٪َمڇٌم ِٰم
 (ٔ)

ـُ َٰمڅمَٗمْف, وَ  َحُف . َرَواُه َأُٔمق َداُوَد, َوأْم َصح 

څم٫مِؿُ    (.احْلَ

 ******************************* الشرح:

٬مٌٿمڅمن احلٺمټمڇم ٰمـ ٩مرض ز٫مڅمة  ضام املصيـ زمحُ اهلل تعاىل ٍرا اذتدٓح:

 ا٬مٸمٴمر.

 ٠مڅمهد ٚمڅم ٕمٹمدم ٰمـ وٗمقب ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر.  ّؾُٔ:

                                                           
( كقاؿ الحاكم: صحيح ٜٓٗ/ ٔ(, كالحاكم )ٕٚٛٔ(, كابن ماجو )ٜٓٙٔأبو داكد )أخرجو  (ٔ)

على شرط البخارم. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ برقم 
(: إسناده حسن, كحسنو ابن قدامة كالنوكم, ثم قاؿ: رجالو كلهم ثقات؛ غير أبي يزيد ٕٚٗٔ)

: " شيخ صدؽ ". كلكنهم قد -كىو ابن محمد الطَّاَطِرمّ  -ركاف فقطالَخْوالني, ففيو قوؿ م
اعتمدكه, فقاؿ الحافظ فيو: " صدكؽ ". كصحح حديثو ىذا: الحاكم, كأقره جمع, كحسَّنو من 

(. حيث قاؿ: كقاؿ الحاكم: " صحيح على شرط ٖٗٛذكرناه آنفان, كبيانو في " اإلركاء " )
منذرم في " الترغيب " كالحافظ في "بلوغ المراـ", كفى ذلك البخارم " ككافقو الذىبي, كأقره ال

نظر, ألف من دكف عكرمة لم يخرج لهم البخارم شيئا , كىم صدكقوف سول مركاف فثقة , 
( كمن قبلو ابن قدامة في " المغنى " ٕٙٔ/ٙفالسند حسن, كقد حسنو النوكم في "المجموع " )

( قد تعقب الحاكم بمثل ٕٕٛػ  ٕٕٚ"اإللماـ " ) (. ثم رأيت العالمة ابن دقيق العيد فيٙ٘/ٖ)
 ما تعقبتو بو , كلكنو أشار إلى تقوية الحديث , كالحمد هلل على توفيقو.
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 :ُُ ُِْل  ش. َز٫َمڅمَة ا٬ْمٸِمٴْمرِ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -٩َمَرَض َرُٟمقُل اهلل ِ »َق

 أوٗمچم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر.أي 

 :ُُ ُِْل څمئِؿِ »َق  ش.١ُمپْمَرًة ٬مٻِمٲم 

 ٬مٲمڅمئؿ ِمڅم ٠مڅمٔمف ّم صٿمڅمٰمف.ٽمٸمس أي ٕمٴمپمٜم ٬م

 :ُُ ُِْل ٩َمډِم »َق ٷْمِق َوا٬مر  ـَ ا٬مٻم   ش.ِٰم

ٷْمِق:  ـْ ا٬مٻم  ـْ ا٬ْمٹَمْقِل. ِٰم َٓ َيٽمْٶَمٹِمُد ٣َمٻَمٿْمِف ا٬ْمٹَمٻْمچُم ِٰم  َوُهَق َٰمڅم 

٩َمډِم ٪مَ  ٩َمډُم ُهٽمَڅم: َوا٬مر  َٖمِِٜم ا٬مر  ْٕ ـُ ا ـْ ا٬ْمٺَماَلِم. څمَل أْم أ٩مڅمده ُهَق ا٬ْمٸُمْحُش ِٰم

 .(4/738ا٬مٱمق٫مڅمن ّم ا٬مٽمٿمؾ )

 ايبداضٟ: يف  جا٤ٚقس 
َؿ ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف,  ِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـِ ا٬مٽمٌ  ٣َم

وِر, َوا» ـْ َلْ َيَدْع ٪َمْقَل ا٬مزُّ ٬مٶَمټَمَؾ ٔمِِف, َواَْلپْمَؾ, ٩َمٻَمٿْمَس هلِل ِ َ٘مڅمَٗمڇٌم َأْن َيَدَع ١َمٶَمڅمَٰمُف َٰم

أَمفُ  شَوَذَ
 (ٔ)

. 

 هق ا٬مٺمالم ا٬مذي ٓ ٩مڅمئدة ٩مٿمف. فٝهٕٛ ايًػٛ:

ٷْمِق ِّم َأْياَمڀمٺُِمؿْ }٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:   .{َٓ ُيڂَماِٙمُذ٫ُمُؿ اهلل ُ ٔمڅِم٬مٻم 

 هق ا٬مٺمالم اٚمًتٹمٌح ّم اْلامع وڀمحقه. ٚايطفح:

                                                           
 (.ٚ٘ٓٙأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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٪َمڅمَل َرُٟمقُل ٰمـ ٘مديډم َأَب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, َيٹُمقُل:  ايصخٝخني: ٚيف

ُف ِٓم »اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ٿَمڅمَم, ٩َمڃمڀِم  ٓ  ا٬مٲمِّ ـِ آَدَم ٬َمُف, إِ ٪َمڅمَل اهلل ُ: ٫ُمؾُّ ٣َمټَمِؾ أْم

ٿَمڅمُم ُٗمٽم ڇٌم, َوإَِذا  ٫َمڅمَن َيْقُم َصْقِم َأَ٘مِد٫ُمْؿ ٩َماَل َيْر٩ُمډْم َوَٓ َوَأڀَمڅم َأْٗمِزي ٔمِِف, َوا٬مٲمِّ

ُف َأَ٘مٌد, َأْو ٪َمڅمَٕمٻَمُف, ٩َمٻْمٿَمٹُمْؾ إِنِّ اْٰمُرٌؤ َصڅمئِؿٌ  شَيٲْمَخچْم, ٩َمڃمِْن َٟمڅمٔم 
 (ٔ)

. 

 حتك ر٩مع ا٬مٲمقت ٬مٷمٜم ٰمڅم ٘مڅمٗمڇم يٶمتٝم ٰمـ ا٬مٻمٷمق.٩م

 أن ا٬مٲمد٪مڇم ٫مٸمڅمرة. ّؾُٔ:

 ٚقس ثبت يف صخٝذ ابٔ حبإ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ٣َمڅمِٰمٍر ٰمـ ٘م ٌَڇَم ْٔم  -َٟمټِمٶْمڈُم َرُٟمقَل اهلل ِ ٪َمڅمَل:  -ريض اهلل ٣مٽمف  -ديډم ٣ُمٹْم

٫ُمؾُّ اْٰمِرٍئ ِّم ٢مِؾِّ َصَد٪َمتِِف َ٘مت ك ُيٸْمٲَمَؾ َٔم٥ْمَ »َيٹُمقُل:  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ 

شا٬مٽم څمسِ 
 (ٕ)

 . 

 :ُُ ُِْل څم٫م٥ِمِ »َق ًَ  ش.َو١ُمٶْمټَمڇًم ٬مٻِْمټَم

 .أي يٴمٶمټمقَّنڅم ويتقٟمٶمقن بڅم

ديډم ا٘متڊم ٰمـ ا٘متڊم ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ أن ٰمٮمف ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر هق بذا احلو

 ا٬مٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م, و٬مٿمس ْجٿمع اٚمٲمڅمرف.

 ٕن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٗمٶمٻمپمڅم ١مٶمټمڇم.

                                                           
 (.ٔ٘ٔٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٜٗٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ ٙٔٗ/ ٔ(, كالحاكم )ٕٖٔ - ٖٔٔ/ ٘باف )أخرجو ابن ح (ٕ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح.ٕٜٛالوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 ٣مٻمٿمف ّم ذ٬مؽ ا٬مٿمقم. قٟمعأي أ٫مٻمڇم يځم٫مٻمپمڅم, ويُ 

 حهِ ازخاض ظنا٠ ايفطط: 
ڇم, وهذا أن يدٙمرهڅم ٬مٶمڅمٰمڇم, أو ٬مٽمٲمػ ٣مڅمٰم ٚمـ ٕمٲمدق ٣مٻمٿمف وجيقز ٬مف

 يرٗمع ٬مٹمٻمتپمڅم, أو ٬مٺمثرهتڅم.

 حهِ إخطاج ايفكري ظنا٠ ايفطط مما ُتصسم عًٝ٘: 
ت قجيقز ٬مٻمٸمٹمٜم أن خُيرج ز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر ِمڅم ُٕمٲمدق ٣مٻمٿمف, إذا ٩مٳمٻمڈم ٣مـ ٪م

ًٓ ٬مفيقٰمف, و٪مقت ٰمـ جيچم ٣مٻمٿمف ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ  .: ٩مڃمڀمف ٪مد َتٻمٺمپمڅم وصڅمرت ٰمڅم

 :ُُ ُِْل اَلةِ »َق ٌَْؾ ا٬مٲم  اَهڅم ٪َم ـْ َأد   .ش٩َمټَم

 أي ٪مٌؾ صالة ا٬مٶمٿمد.

 :ُُ ُِْل ٌُق٬َمڇمٌ »َق  ش.٩َمپِمَل َز٫َمڅمٌة َٰمٹْم

هذا د٬مٿمؾ ٣مٛم ٕمق٪مٿمتپمڅم ٔمذ٬مؽ ٕڀمف إٔمك بڅم ٣مٛم ذ١مپمڅم, وأداهڅم ّم و٪متپمڅم, و

ٔمخالف ٰمـ يٹمقل ٔمځمن و٪متپمڅم ٟمڅمئر يقم ا٬مٶمٿمد, أو أن و٪متپمڅم ّم ْجٿمع , ا٬مق٪مڈم

 ا٬مٶمڅمم.

 :ُُ ُِْل اَلةِ »َق اَهڅم َٔمٶْمَد ا٬مٲم  ـْ َأد   ش.َوَٰم

 د صالة ٣مٿمد ا٬مٸمٴمر.أي ٔمٶم

 :ُُ ُِْل َد٪َمڅمِت »َق ـَ ا٬مٲم   ش. ٩َمپِمَل َصَد٪َمڇٌم ِٰم

 .ڃمن ٫مڅمن أٙمرهڅم ڀمڅمٟمٿمڅًم وڀمحقهو٬مٶمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ أن يٹمٌٻمپمڅم ٰمٽمپم
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 (: 4/218قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
ٌُق َْو٪َمڅمِت, َوَأْٰمُر ا٬ْمٹَم ْٕ ِر ا

څم ِّم َٟمڅمئِ ُق ِبَ ِل ٩مٿِمپَمڅم َٰمْق٪ُمقٌف ٣َمَٛم َيٶْمٽمِل ا٬م تِل ُيَتٲَمد 

 َٰمٱِمٿمَئڇِم اهلل ِ َٕمٶَمڅم٦َم.

ِرْٗمپَمڅم  ْ خُيْ ـْ َل ـْ َأْٙمَرَج ا٬ْمٸِمٴْمَرَة َٔمٶْمَد َصاَلِة ا٬ْمٶِمٿمِد ٫َمڅمَن ٫َمټَم َوا٬مٵم څمِهُر َأن  َٰم

ٌَڇِم.  َد٪َمڇِم ا٬ْمَقاِٗم ا٫مپِِماَم ِّم َٕمْرِك َهِذِه ا٬مٲم  ٌَڅمِر ا٠ْمِٞمَ
 ٔمڅِم٣ْمتِ

ټْمپُمقُر إ٦َم  َتَحچم  َو٪َمْد َذَهچَم اْْلُ ًْ اَم ُهَق ُٰم ٌَْؾ َصاَلِة ا٬ْمٶِمٿمِد إڀم   َأن  إْٙمَراَٗمپَمڅم ٪َم

ِديډُم َيُردُّ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ.  ِزُئ إ٦َم آِٙمِر َيْقِم ا٬ْمٸِمٴْمِر, َواحْلَ څَم جُتْ  ٩َمٹَمْط, َوَٗمَزُٰمقا ٔمځَِمَّن 

ـُ َرْٟماَلَن:  ـْ َيْقِم ا٬ْمٶِمٿمِد ٩َمٹَمڅمَل أْم څم َٕمځْمِٙمُٜمَهڅم ٣َم ُف َ٘مَراٌم ٔمِ َوَأٰم  څَم إڀم  ََّن 
ِٕ ٸَمڅمِق:  ٕمِّ ِٓ څم

ـْ  اَلِة ٣َم ٌَڇٌم, ٩َمَقَٗمچَم َأْن َيٺُمقَن ِّم َٕمځْمِٙمِٜمَهڅم إْٖمٌؿ ٫َماَم ِّم إْٙمَراِج ا٬مٲم  َز٫َمڅمٌة َواِٗم

 ىػاَو٪ْمتپَِمڅم. 
 واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م.

********** 
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 ]باب صدقة التطوع[

ِ٘ َباُب]  [التََّطُِّْع َصَدَق

 ******************************* الشرح:

ٔمٶمد أن ٔم٥م اٚمٲمٽمػ رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٰمڅم يتٶمٻمؼ ٔمځم٘مٺمڅمم ا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم, 

 ا٬متل هل ا٬مز٫مڅمة اٚمٸمرووڇم.

ڀمڅمٟمچم أن يذ٫مر ٰمڅم يتٶمٻمؼ ٔمٲمد٪مڇم ا٬متٴمقع: وهق اإلڀمٸمڅمق ّم أوٗمف اخلٜم ٣مٛم 

 .اإل٘مًڅمنٟمٌٿمؾ ا٬متٴمقع, 

اهلل ٣مز وٗمؾ هذا ا٬مٲمٽمػ ّم ٰمقا١مـ ٫مثٜمة ٰمـ ٫متڅمٔمف ا٬مٶمزيز, ٪مد اٰمتدح و

ـْ  َٰمٷْمٸِمَرةٍ  إ٦َِم  َوَٟمڅمِر٣ُمقا}٪مڅمل ٟمٌحڅمڀمف وٕمٶمڅم٦م:  ٘مٿمډم ٺُمؿْ  ِٰم  ٣َمْرُوپَمڅم َوَٗمٽم ڇمٍ  َرٔمِّ

اَمَواُت   ً َْرُض  ا٬م ْٕ ْت  َوا ـَ  * ٬مٻِْمټُمت ٹِم٥مَ  ُأ٣ِمد  اءِ  ِّم  ُيٽمٸِْمٹُمقنَ  ا٬م ِذي اءِ  ا٬من    َوا٬مي  

ـِ  َوا٬ْمٶَمڅم٩م٥ِمَ  ا٬ْمٷَمٿْمظَ  َوا٬ْمٺَمڅم٢مټِِم٥مَ  ٽم٥ِمَ  چمُّ ُُيِ  َواهلل ُ ا٬مٽم څمسِ  ٣َم ًِ  .{اٚمُْْح

ـَ  إِن  }: و٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ اَلةَ  َوَأ٪َمڅمُٰمقا اهلل ِ ٫مَِتڅمَب  َيْتٻُمقنَ  ا٬م ِذي  َوَأڀْمٸَمٹُمقا ا٬مٲم 

ا َرَز٪ْمٽمَڅمُهؿْ  ِِم څم څمَرةً  َيْرُٗمقنَ  َو٣َماَلڀمٿَِمڇمً  ِهًّ ـْ  جِتَ ٌُقرَ  ٬َم ٿَمپُمؿْ  * َٕم  ُأُٗمقَرُهؿْ  ٬مٿُِمَق٩مِّ

ـْ  َوَيِزيَدُهؿْ   .{٠َمٺُمقرٌ  ٨َمٸُمقرٌ  فُ إڀِم   ٩َمٳْمٻمِفِ  ِٰم

ـَ  َٰمَثُؾ }و٪مڅمل ٟمٌحڅمڀمف وٕمٶمڅم٦م:  ؿْ  ُيٽمٸِْمٹُمقنَ  ا٬م ِذي ٌ ڇمٍ  ٫َمټَمَثؾِ  اهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  َأْٰمَقاَِلُ  َ٘م

ٌََتڈْم  ٌْعَ  َأڀْم ٌُٻَمڇمٍ  ٫ُمؾِّ  ِّم  َٟمٽمَڅمٔمَِؾ  َٟم ٌ ڇمٍ  ِٰمڅمَئڇمُ  ُٟمٽمْ ـْ  ُيٳَمڅم٣ِمُػ  َواهلل ُ َ٘م  َواِٟمعٌ  َواهلل ُ  َيٱَمڅمءُ  ٚمَِ

 .{٣َمٻمٿِمؿٌ 
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 اهلل ٣مز وٗمؾ ّم آيڅمت ٔمٿمٽمڅمت ٫مثٜمات أن ٰمـ ٕمٲمدق ٔمٲمد٪مڇم ٩مځمٙمٝم

ـْ }وڅم٣مٸمپمڅم ٪مڅمل ٟمٌحڅمڀمف:  ٽمًڅم ٪َمْرًوڅم اهلل َ ُيٹْمِرُض  ا٬م ِذي َذا َٰم ًَ  ٬َمفُ  ٩َمٿُمٳَمڅم٣ِمٸَمفُ  َ٘م

طُ  َيٹْمٌُِض  َواهلل ُ  ٫َمثَِٜمةً  َأْوٶَمڅم٩ًمڅم ًُ ٌْ  .{ُٕمْرَٗمٶُمقنَ  َوإ٬َِمٿْمفِ  َوَي

ٽمًڅم ٪َمْرًوڅم اهلل َ  ُٕمٹْمِرُوقا إِنْ }و٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ًَ  َوَيٷْمٸِمرْ  ٬َمٺُمؿْ  ُيٳَمڅم٣ِمٸْمفُ  َ٘م

 .{َ٘مٻمٿِمؿٌ  ٠َمٺُمقرٌ  َواهلل ُ ٬َمٺُمؿْ 

 َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقَل  َأن   ٣َمٽمُْف, اهلل ُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  ٰمـ ٘مديډم َأِب يف ايصخٝخني: ٚ

َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ ـْ »: ٪َمڅمَل  َوَٟمٻم  ـْ  ڀُمقِديَ  اهلل ِ, َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  َزْوَٗم٥ْمِ  َأڀْمٸَمَؼ  َٰم : اَْلٽم ڇمِ  َأْٔمَقاِب  ِٰم

ٌَْد  َيڅم , َهَذا اهلل ِ ٣َم ـْ  َٙمْٜمٌ ـْ  ٫َمڅمنَ  ٩َمټَم اَلةِ  َأْهؾِ  ِٰم ـْ  ُد٣ِملَ  ا٬مٲم  اَلِة, َٔمڅمِب  ِٰم ـْ  ا٬مٲم   َوَٰم

ـْ  ٫َمڅمنَ  ـْ  ُد٣ِملَ  اِْلپَمڅمدِ  َأْهؾِ  ِٰم ـْ  اِْلپَمڅمِد, َٔمڅمِب  ِٰم ـْ  ٫َمڅمنَ  َوَٰم ٿَمڅممِ  َأْهؾِ  ِٰم  ُد٣ِملَ  ا٬مٲمِّ

ـْ  څمِن,ا٬مر   َٔمڅمِب  ِٰم ـْ  ي  ـْ  ٫َمڅمنَ  َوَٰم َد٪َمڇمِ  َأْهؾِ  ِٰم ـْ  ُد٣ِملَ  ا٬مٲم  َد٪َمڇمِ  َٔمڅمِب  ِٰم  ٩َمٹَمڅمَل  ," ا٬مٲم 

ل َأڀْمڈَم  ٔمځَِمِب : ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  َٔمٺْمرٍ  َأُٔمق ـْ  ٣َمَٛم  َٰمڅم اهلل ِ َرُٟمقَل  َيڅم َوُأٰمِّ ـْ  ُد٣ِملَ  َٰم  ٕمٻِْمَؽ  ِٰم

ـْ  إَْٔمَقاِب  وَرٍة, ِٰم ـْ  َأَ٘مٌد  ُيْد٣َمك ٩َمپَمْؾ  َضُ پَمڅم, إَْٔمَقاِب  ٻْمَؽ ٕمِ  ِٰم  ڀَمٶَمؿْ : »٪َمڅمَل  ٫ُمٻمِّ

شِٰمٽمْپُمؿْ  َٕمٺُمقنَ  َأنْ  َوَأْرُٗمق
 (ٔ)

. 

ـَ  ٰمـ ٘مديډم ٣ِمٿَمڅمَض : َػًِٚيف  َٖمپُمؿْ  ,ريض اهلل ٣مٽمف َِحَڅمرٍ  ْٔم فُ  َ٘مد   َٟمټِمعَ  َأڀم 

ٌَتِفِ  ِّم  َيٹُمقُل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   شَؽ ٣َمٻَمٿمْ  ُيٽمْٸَمْؼ  َوَأڀْمٸِمْؼ » :ُٙمٴْم
(ٕ)

. 

                                                           
 (.ٕٚٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٜٚٛٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 .  (ٖ٘ٙأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٕ)
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ـْ  ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب َػًِ: يف ٚ  اهللُ  َصٛم   اهللِ  َرُٟمقلِ  ٣َم

ـْ  َصَد٪َمڇمٌ  ڀَمٹَمٲَمڈْم  َٰمڅم: »٪َمڅمَل  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  ًٌْدا اهللُ  َزادَ  َوَٰمڅم َٰمڅمٍل, ِٰم ٓ   ٔمٶَِمٸْمٍق, ٣َم  إِ

ا, ٓ   هللِ ِ َأَ٘مٌد  َٕمَقاَوعَ  َوَٰمڅم ٣ِمزًّ شاهللُ َر٩َمٶَمفُ  إِ
(ٔ)

. 

 ٚيف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌْٱَمڇمَ  ٰمـ ٘مديډم َأب اَمِريُّ ريض اهلل ٣مٽمف, ٫َم فُ  إڀَم   اهلل ُ  َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقَل  َٟمټِمعَ  َأڀم 

ؿُ  َٖماَلَٖمڇمٌ : »َيٹُمقُل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  ًِ ـ   ُأ٪ْم ُٖمٺُمؿْ  ٣َمٻَمٿْمپِم  َٰمڅم: »٪َمڅمَل  ش٩َمڅمْ٘مٸَمٵُمقهُ  َ٘مِديًثڅم َوُأَ٘مدِّ

ٌْدٍ  څمُل ٰمَ  ڀَمٹَمَص  ـْ  ٣َم َٓ  َصَد٪َمڇٍم, ِٰم ٌٌْد  ٢ُمٻمِؿَ  َو ٓ   ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٩َمٲَمَٝمَ  َٰمٵْمٻمټَِمڇمً  ٣َم  اهلل ُ  َزاَدهُ  إِ

ا, َٓ  ٣ِمزًّ ٌٌْد  ٩َمَتَح  َو ځَم٬َمڇمٍ  َٔمڅمَب  ٣َم ًْ ٓ   َٰم شڀَمْحَقَهڅم ٫َمٻمټَِمڇمً  َأوْ  ٩َمٹْمرٍ  َٔمڅمَب  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهلل ُ ٩َمَتَح  إِ
(ٕ)

. 

 ّطا: ٚثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل أٜ
ُؿْ  ٰمـ ٘مديډم ٣َمڅمئِٱَمڇَم ريض اهلل ٣مٽمپمڅم,  اهلل ُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِلُّ  ٩َمٹَمڅمَل  ٠َمڅمًة, َذَٔمُحقا َأَّن 

ٓ   ِٰمٽمْپَمڅم َٔمٹِملَ  َٰمڅم: ٪َمڅم٬َمڈْم  ؟شِٰمٽمْپَمڅم َٔمٹِملَ  َٰمڅم: »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  پَمڅم َٔمٹِملَ : »٪َمڅمَل  ٫َمتٸُِمپَمڅم إِ  ٫ُمٻمُّ

ش٫َمتٸِِمپَمڅم ٨َمْٜمَ 
(ٖ)

. 

 َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  ٣َمٽْمُف, اهلل ُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  ِب ٰمـ ٘مديډم أَ يف ايصخٝخني: ٚ

ـْ : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َق  َٰم ـْ  ََتَْرةٍ  ٔمٶَِمْدلِ  َٕمٲَمد  چٍم  ِٰم ًْ ٌَُؾ  َوَٓ  ١َمٿمِّچٍم, ٫َم  َيٹْم

                                                           
 (.ٕٛٛ٘أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 , (ٕٖٕ٘برقم ) سننوفي  الترمذمأخرجو اإلماـ  (ٕ)

, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو (ٕٓٚٗبرقم ) سننوفي  الترمذمأخرجو اإلماـ  (ٖ)
 (. ٕٛ٘ٔاهلل تعالى برقم )
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ٓ   اهلل ُ ٌ ٻُمپَمڅم اهلل َ َوإِن   ا٬مٴم ٿمِّچَم, إِ ٿمپمَ  ُٖمؿ   ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف, َيَتٹَم  َأَ٘مُد٫ُمؿْ  ُيَربِّ  ٫َماَم  ٬مٲَِمڅمِ٘مٌِِف, څمُيَرٔمِّ

ُه, ٌَؾِ  ِٰمْثَؾ  َٕمٺُمقنَ  َ٘مت ك ٩َمٻُمق  شاَْل
(ٔ)

. 

 واٚمراد ٰمـ ا٬مٲمد٪مڇم هٽمڅم هل صد٪مڇم اٚمڅمل, وإٓ ٩مڅم٬مٲمد٪مڅمت ٫مثٜمة ٗمًدا.

ـِ  َذر  ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب َػًِ: فٞ ف  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

فُ  َوَٟمٻم َؿ, ـْ  ُٟماَلَٰمك ٫ُمؾِّ  ٣َمَٛم  ُيٲْمٌُِح : »َل ٪َمڅم َأڀم  ٌٿِمَحڇمٍ  ٩َمٺُمؾُّ  َصَد٪َمڇٌم, َأَ٘مِد٫ُمؿْ  ِٰم ًْ  َٕم

ټِمٿمَدةٍ  َو٫ُمؾُّ  َصَد٪َمڇٌم, ٻمٿِمٻَمڇمٍ  َو٫ُمؾُّ  َصَد٪َمڇٌم, حَتْ  َوَأْٰمرٌ  َصَد٪َمڇٌم, َٕمٺْمٌَِٜمةٍ  َو٫ُمؾُّ  َصَد٪َمڇٌم, هَتْ

ـِ  َوََّنْلٌ  َصَد٪َمڇٌم, ٔمڅِمٚمَْٶْمُروِف  ـْ  ِزئُ َوجُيْ  َصَد٪َمڇٌم, اٚمُْٽمْٺَمرِ  ٣َم  َيْر٫َمٶُمپُماَم  َر٫ْمٶَمَتڅمنِ  َذ٬مَِؽ  ِٰم

ـَ  َحك ِٰم شا٬مٳمُّ
(ٕ)

. 

 ايبداضٟ: ٚيف 
ـِ  ٰمـ ٘مديډم َٗمڅمٔمِرِ  ٌْدِ  ْٔم ـِ  ٣َمٽمْپُماَم, اهلل ُ َريِضَ  اهلل ِ, ٣َم  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

شَصَد٪َمڇمٌ  َٰمٶْمُروٍف  ٫ُمؾُّ : »٪َمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ 
(ٖ) ,

 وهق ّم ا٬مٌخڅمري ٣مـ ٘مذيٸمڇم
.
 

 : ٚايًفغ ملػًِ ايصخٝخني يفٚ
ـَ  ٰمـ ٘مديډم َ٘مٺمٿِمؿَ  َٖمفُ  ِ٘مَزاٍم ريض اهلل ٣مٽمف, ْٔم  اهللُ  َصٛم   اهللِ  َرُٟمقَل  َأن   َ٘مد 

َد٪َمڇمِ  َأ٩ْمٳَمُؾ : »٪َمڅمَل  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  َد٪َمڇمِ  َٙمْٜمُ  َأوْ  ا٬مٲم  ـْ  ا٬مٲم    َوا٬ْمٿَمُد  ٨ِمٽمًك, ٢َمپْمرِ  ٣َم

 

                                                           
 (.ٗٔٓٔمسلم في صحيحو برقم )(, كاإلماـ ٓٔٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 (.ٕٓٚأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٕ)

 (.ٕٔٓٙفي صحيحو برقم ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ٖ)
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ـَ  َٙمْٜمٌ  ا٬ْمٶُمٻْمٿَمڅم ٸْمَٛم  ا٬ْمٿَمدِ  ِٰم ًُّ ـْ  َوأْمَدأْ  ,ا٬م شَٕمٶُمقُل  ٔمټَِم
(ٔ)

. 

ـْ   ِديٽمَڅمرٍ  َأ٩ْمٳَمُؾ : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  َٖمْقَٔمڅمَن, و٣َم

ُٗمُؾ, ُيٽمٸِْمٹُمفُ  ُٗمُؾ  ُيٽمٸِْمٹُمفُ  َوِديٽمَڅمرٌ  ٣ِمٿَمڅم٬مِِف, ٣َمَٛم  ُيٽمٸِْمٹُمفُ  ِديٽمَڅمرٌ  ا٬مر  تِفِ  ٣َمَٛم  ا٬مر   َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  َدأم 

 ٔمڅِم٬ْمٶِمٿَمڅمِل, َؤَمَدأَ  ": ٪ِماَلَٔمڇمَ  َأُٔمق ٪َمڅمَل  شاهللِ َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  َأْصَحڅمٔمِفِ  ٣َمَٛم  ُيٽمٸِْمٹُمفُ  ِديٽمَڅمرٌ وَ  اهللِ,

ـْ  َأْٗمًرا, َأ٣ْمٵَمؿُ  َرُٗمؾٍ  َوَأيُّ : ٪ِماَلَٔمڇمَ  َأُٔمق ٪َمڅمَل  ُٖمؿ    ِصٷَمڅمٍر, ٣ِمٿَمڅملٍ  ٣َمَٛم  ُيٽمٸِْمُؼ  َرُٗمؾٍ  ِٰم

پُمؿْ   .أٙمرٗمف ٰمًٻمؿ " ُيٷْمٽمٿِمپِمؿْ وَ  ٔمِِف, اهللُ َيٽمٸَْمٶُمپُمؿُ  َأوْ  ُيٶِمٸمُّ

ـْ  وإڀم َؽ ٟمٶمد ٔمـ أب و٪مڅمص : وّم ٘مديډم  څم, ُأِٗمْرَت  إٓ ڀَمٸَمٹَمڇمً  ُٕمٽمٸِْمَؼ  ٬َم  ِبَ

ٹْمټَمڇم َ٘مت ك  .ٰمتٸمؼ ٣مٻمٿمف اْٰمَرَإٔمَِؽ  ِّم  إ٦َم  َٕمْر٩َمٶُمپَمڅم ا٬مٻمُّ

 اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َأن   ,٣مٽمد ا٬مٌخڅمري  ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأِب وّم ٘مديډم 

ـْ  َٰمڅم ": ٪َمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  ٌَڅمدُ  ُيٲْمٌُِح  َيْقمٍ  ِٰم ٓ   ٩مٿِمِف, ا٬مٶِم  ٩َمٿَمٹُمقُل  َيٽمِْزَِٓن, َٰمٻَمٺَمڅمنِ  إِ

څم پُمؿ  : َأَ٘مُدمُهَ پُمؿ  : أَٙمرُ  َوَيٹُمقُل  َٙمٻَمٸًمڅم, ُٰمٽمٸِْمٹًمڅم َأ٣ْمطِ  ا٬مٻم  ٺًمڅم َأ٣ْمطِ  ا٬مٻم  ًِ ْ  ." َٕمٻَمٸًمڅم ُِم

ـِ  ّم ا٬مٲمحٿمح٥م ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأِب و٣مـ   ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

ٌَِخٿمؾِ  َٰمَثُؾ : »٪َمڅمَل  َوَٟمٻم َؿ, ِق  ا٬م ٌ َتڅمنِ  ٣َمٻَمٿْمپِماَم  َرُٗمٻَم٥ْمِ  َٰمَثُؾ  َواٚمَُتٲَمدِّ ـْ  ُٗم  َ٘مِديٍد, ِٰم

ْت  ٪َمدِ  اَم  اْوٴَمر  اَم  َٕمَرا٪ِمٿمپِماَم, إ٦َِم  َأْيِدهَيُ ُق  َهؿ   ٩َمٺُمٻم  ٶَمڈْم  تِفِ ٔمٲَِمَد٪مَ  اٚمَُتٲَمدِّ ًَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  إم 

لَ  َ٘مت ك اَم  َأَٖمَرُه, ُٕمٶَمٸمِّ ٌَِخٿمُؾ  َهؿ   َو٫ُمٻم  َد٪َمڇمِ  ا٬م ٌَٳَمڈْم  ٔمڅِم٬مٲم  ٌَتپَِمڅم إ٦َِم  َ٘مٻْمٹَمڇمٍ  ٫ُمؾُّ  اڀْمٹَم  َصڅمِ٘م

ڈْم  ٣َمٻَمٿْمِف, َوَٕمٹَمٻم ٲَمڈْم   .شَٕمَرا٪ِمٿمفِ  إ٦َِم  َيَداهُ  َواڀْمٳَمټم 

                                                           
 (.ٖٗٓٔمسلم في صحيحو برقم )(, كاإلماـ ٕٚٗٔالبخارم في صحيحو برقم )أخرجو اإلماـ  (ٔ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]باب صدقة التطوع[  

 

[321] 
 

  

ـْ  َوأْمَدأْ » ٪َمْق٬ُمُف:   :شَٕمٶُمقُل  ٔمټَِم

فِ  ڀَمٸَمٹَمڇمِ  َٕمٹْمِديؿُ  ؾُٔ: ًِ څَم :َو٣ِمٿَمڅم٬مِفِ  ڀَمٸْم ََّن 
ةٌ  ِٕ     ڀَمٸَمٹَمڇمِ  ٔمِِخاَلِف  ,٩مٿِمفِ  ُٰمٽمَْحٮِمَ

ِهؿْ   . ٨َمْٜمِ

وأ٩مٳمؾ ا٬مٲمد٪مڇم ٰمڅم ٫مڅمن ًها, إٓ ٰمڅم ٫مڅمن ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت ا٬مقاٗمٌڇم ٩مڃم٢مپمڅمرهڅم 

 أ٩مٳمؾ: َّٕنڅم ٠مٶمڅمئر, ٫مڃمٙمراج ا٬مز٫مڅمة, وز٫مڅمة ا٬مٸمٴمر.

 نُا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌَڇمَ ٰمـ ٘م ـِ  ديډم ٣ُمٹْم پَمٽمِلِّ ريض اهلل ٣مٽمف, ٣َمڅمِٰمرٍ  ْٔم  اهلل ِ  َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  اْْلُ

څمِهرُ : »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   څمِهرِ  ٔمڅِم٬ْمٹُمْرآِن, اْْلَ َد٪َمڇِم, ٫َمڅمْْلَ  ٔمڅِم٬ْمٹُمْرآِن, َواٚمُِْنُّ  ٔمڅِم٬مٲم 

َد٪َمڇمِ  ٫َمڅمٚمُِْنِّ  شٔمڅِم٬مٲم 
(ٔ)

. 

 (: 239-5/238قاٍ ايعٝين يف ؾطح أبٞ زاٚز )
 ٔمڅم٬مٲمد٪مڇم اْلڅمهر أن ٔمڅم٬مٲمد٪مڇم, واْلڅمهر ٔمڅم٬مٹمرَان اْلڅمهر ٔم٥م وٗمف ا٬متٱمٌٿمف

 ّم اإلٙمٸمڅمء ٩مٺمذ٬مؽ أ٩مٳمؾ, ٩مٿمپمڅم اإلٙمٸمڅمء ٫مڅمن ٩مٻمذ٬مؽ ا٬مريڅمء, ٣مـ خيٻمق ٪مٻم ام

 . أ٩مٳمؾ ا٬مٹمراءة

 أٟمٻمؿ ٔمڅم٬مٲمد٪مڇم اٚمن أن ٔمڅم٬مٹمرَان, واٚمن ٔمڅم٬مٲمد٪مڇم اٚمن ٔم٥م ا٬متٱمٌٿمف ووٗمف

 ىػا. ٔمڅم٬مٹمراءة اٚمن ٩مٺمذ٬مؽ إلٙمالص,ا إ٦م وأ٪مرب ا٬مريڅمء, ٰمـ

                                                           
(, كىو في ٕٔٙ٘, كالنسائي )(ٜٜٕٔ(, كالترمذم )ٖٖٖٔأبو داكد في سننو )أخرجو اإلماـ  (ٔ)

 (, كقاؿ ىذا حديث حسن. ٖٜٔالصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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ـَ  َٰمَثُؾ } :ّم ٩مٳمؾ ا٬مٲمد٪مڇم واإلٙمالص ٩مٿمپمڅم ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ  ُيٽمٸِْمٹُمقنَ  ا٬م ِذي

ؿْ  ٌ ڇمٍ  ٫َمټَمَثؾِ  اهلل ِ َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  َأْٰمَقاَِلُ ٌََتڈْم  َ٘م ٌْعَ  َأڀْم ٌُٻَمڇمٍ  ٫ُمؾِّ  ِّم  َٟمٽمَڅمٔمَِؾ  َٟم ٌ ڇمٍ  ِٰمڅمَئڇمُ  ُٟمٽمْ  َ٘م

ـْ  ُيٳَمڅم٣ِمُػ  َواهلل ُ ـَ *  ٣َمٻمٿِمؿٌ  َواِٟمعٌ  َواهلل ُ څمءُ َيٱَم  ٚمَِ ؿْ  ُيٽْمٸِمٹُمقنَ  ا٬م ِذي  َٟمٌٿِمؾِ  ِّم  َأْٰمَقاَِلُ

َٓ  َٰمٽمًّڅم َأڀْمٸَمٹُمقا َٰمڅم ُيْتٌٶُِمقنَ  َٓ  ُٖمؿ   اهلل ِ ؿْ  َأًذى َو ِؿْ  ٣ِمٽمَْد  َأْٗمُرُهؿْ  َِلُ َٓ  َربِّ  َٙمْقٌف  َو

َٓ  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  َزڀُمقنَ  ُهؿْ  َو ٌَٹَمَرةِ ] { َُيْ  .[767-763:ا٬ْم

 ٜػ٤ٛ ايصسق١ املٔ ٚاألش٣: ٚمما 
ـْ  َٙمْٜمٌ  َوَٰمٷْمٸِمَرةٌ  َٰمٶْمُروٌف  ٪َمْقٌل }٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٌَٶُمپَمڅم َصَد٪َمڇمٍ  ِٰم  َواهلل ُ  َأًذى َيتْ

َڅم َيڅم * َ٘مٻمٿِمؿٌ  ٨َمٽمِل   ـَ  َأهيُّ ٌْٴمٻُِمقا َٓ  آَٰمٽمُقا ا٬م ِذي ِـّ  َصَد٪َمڅمٕمٺُِمؿْ  ُٕم ََذى ٔمڅِمٚمَْ ْٕ  ٫َمڅم٬م ِذي َوا

َٓ  ا٬مٽم څمسِ  ِرَئڅمءَ  َٰمڅم٬َمفُ  ُيٽمٸِْمُؼ  ـُ  َو ِٙمرِ  َوا٬ْمٿَمْقمِ  ٔمڅِمهلل ِ  ُيڂْمِٰم ْٔ  ٣َمٻَمٿْمفِ  َصٸْمَقانٍ  ٫َمټَمَثؾِ  ٩َمټَمَثٻُمفُ  ا

٫َمفُ  َوأمٌِؾ  ٩َمځَمَصڅمَٔمفُ  ُٕمَراٌب  ءٍ  ٣َمَٛم  َيٹْمِدُرونَ  َٓ  َصٻْمًدا ٩َمَٞمَ ٌُقا ِِم څم َرْ ًَ  َٓ  َواهلل ُ  ٫َم

ـَ  ا٬ْمٹَمْقمَ  هَيِْدي  .{ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

 ٣مٸمڇم اٚمڅمل وزيڅمدٕمف: وا٬مٲمد٪مڇم ٰمـ أٟمٌڅمب ٰمٳمڅم

ـْ  ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب َػًِ: فٞ ف  َصٛم   اهللِ  َرُٟمقلِ  ٣َم

َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ ـْ  َصَد٪َمڇمٌ  ڀَمٹَمٲَمڈْم  َٰمڅم: »٪َمڅمَل  َوَٟمٻم  ًٌْدا اهللُ َزادَ  َوَٰمڅم َٰمڅمٍل, ِٰم ٓ   ٔمٶَِمٸْمٍق, ٣َم  إِ

ا, ٓ   هللِ ِ َأَ٘مٌد  َٕمَقاَوعَ  َوَٰمڅم ٣ِمزًّ شاهللُ ٶَمفُ َر٩مَ  إِ
(ٔ)

. 

                                                           
  (.ٕٛٛ٘أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ـَ  َوَٰمَثُؾ }وهٺمذا ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ؿُ  ُيٽمٸِْمٹُمقنَ  ا٬م ِذي  َٰمْرَوڅمِت  أْمتٷَِمڅمءَ  َأْٰمَقاَِلُ

ـْ  َوَٕمْثٌٿِمًتڅم اهلل ِ پِمؿْ  ِٰم ًِ څم ٔمَِرْٔمَقةٍ  َٗمٽم ڇمٍ  ٫َمټَمَثؾِ  َأڀْمٸُم  ِوٶْمٸَم٥ْمِ  ُأ٫ُمٻَمپَمڅم ٩َمإَٓمڈْم  َوأمٌِؾ  َأَصڅمَبَ

ْ  ٩َمڃمِنْ  ٌْپَمڅم َل  .{َٔمٲِمٜمٌ  َٕمٶْمټَمٻُمقنَ  ٔماَِم  َواهلل ُ ٩َمٴَمؾ   َوأمٌِؾ  ُيٲِم

 ٜٚٓبػٞ يإلْػإ إٔ ٜتصسم َٔ أطاٜب َا عٓسٙ: 
َڅم َيڅم}٫مام ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ـَ  َأهيُّ ـْ  َأڀْمٸِمٹُمقا آَٰمٽمُقا ا٬م ِذي ٌَڅمِت  ِٰم ٌُْتؿْ  َٰمڅم ١َمٿمِّ ًَ  ٫َم

ـَ  ٬َمٺُمؿْ  َأْٙمَرْٗمٽمَڅم َوِِم څم َْرضِ  ِٰم ْٕ َٓ  ا ټُمقا َو ٌٿِمډَم  َٕمٿَمټم  ُتؿْ  ُٕمٽمٸِْمٹُمقنَ  ِٰمٽمْفُ  اخْلَ ًْ  ٔمِآِٙمِذيفِ  َو٬َم

  ٓ  .{ََحٿِمٌد  ٨َمٽمِل   اهلل َ َأن   َوا٣ْمٻَمټُمقا ٩مٿِمفِ  ُٕمٷْمټِمٳُمقا َأنْ  إِ

اءِ وّم ٟمٌچم ڀمزو٬مف ٘مديډم  ټُمقا َوَٓ } ٪مڅمل: ا٬مَٝمَ  {ُٕمٽمٸِْمٹُمقنَ  ِٰمٽمْفُ  اخَلٌٿِمډَم  َٕمٿَمټم 

ُٗمُؾ  ٩َمٺَمڅمنَ  ْخؾٍ ڀمَ  َأْصَحڅمَب  ٫ُمٽم څم إڀَْمٲَمڅمِر, َٰمٶْم٧َمَ  ٩مٿِمٽمَڅم ڀَمَز٬َمڈْم : ٪َمڅمَل  ـْ  َيځْميِت  ا٬مر   ِٰم

تِِف, ٫َمْثَرٕمِفِ  ٪َمْدرِ  ٣َمَٛم  ڀَمْخٻمِفِ  ُٗمُؾ  َو٫َمڅمنَ  َو٪ِمٻم  ـِ  ٔمڅِم٬مٹِمٽمْقِ  َيځْميِت  ا٬مر  ٹُمفُ  َوا٬مٹِمٽمَْقْي  ِّم  ٩َمٿُمٶَمٻمِّ

ِجِد, ًْ ڇمِ  َأْهُؾ  َو٫َمڅمنَ  اٚمَْ ٸم  ؿْ  ٬َمٿْمَس  ا٬مٲمُّ  قَ ا٬مٹِمٽمْ  َإَٔمك َٗمڅمعَ  إَِذا َأَ٘مُدُهؿْ  ٩َمٺَمڅمنَ  ١َمٶَمڅمٌم, َِلُ

َٔمفُ  ٹُمطُ  ٔمٶَِمٲَمڅمهُ  ٩َمَيَ ًْ ـَ  ٩َمٿَم ٌُْنِ  ِٰم ـْ  ڀَمڅمٌس  َو٫َمڅمنَ  ٩َمٿَمځْم٫ُمُؾ, َوا٬مت ټْمرِ  ا٬م  ِّم  َيْر٨َمچُم  َٓ  ِِم 

ُٗمُؾ  َيځْميِت  اخَلْٜمِ  ٿمُص  ٩مٿِمفِ  ٔمڅِم٬مٹِمٽمْقِ  ا٬مر  ٹُمُف, اڀْمٺَمَنَ  ٪َمْد  َؤمڅِم٬مٹِمٽْمقِ  َواحَلٱَمُػ  ا٬مٱمِّ  ٩َمٿُمٶَمٻمِّ

ٌَڅمَركَ  اهلل ُ ٩َمځَمڀْمَزَل  َڅم َيڅم}: َٕمٶَمڅم٦َم  َٕم ـَ  َأهيُّ ـْ  َأڀْمٸِمٹُمقا آَٰمٽمُقا ا٬م ِذي ٌَڅمِت  ِٰم ٌُْتؿْ  َٰمڅم ١َمٿمِّ ًَ  َوِِم څم ٫َم

ـَ  ٬َمٺُمؿْ  َأْٙمَرْٗمٽمَڅم ټُمقا َوَٓ  إَْرضِ  ِٰم ُتؿْ  ُٕمٽمٸِْمٹُمقنَ  ِٰمٽمْفُ  اخَلٌٿِمډَم  َٕمٿَمټم  ًْ  إِٓ   ٔمِآِٙمِذيفِ  َو٬َم

ْ  َأ٣ْمٴَمك, َٰمڅم ِٰمْثُؾ  إ٬َِمٿْمفِ  ُأْهِديَ  َأَ٘مَد٫ُمؿْ  َأن   ٬َمقْ : ٪َمڅم٬ُمقا {٩مٿِمفِ  ُٕمٷْمټِمٳُمقا َأنْ   إِٓ   َيځْمُٙمْذهُ  َل

 .٣ِمٽمَْدهُ  َٰمڅم ٔمٲَِمڅم٬مِِح  َأَ٘مُدڀَمڅم َيځْميِت  َذ٬مَِؽ  َٔمٶْمَد  ٩َمٺُمٽم څم: ٪َمڅمَل . َ٘مٿَمڅمءٍ  َأوْ  إ٨ِْماَمضٍ  ٣َمَٛم 
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 اإلْفام َطضا٠ يًطب ٚاإلَػاى َطضا٠ يًؿٝطإ: ٚ
ٿْمٴَمڅمنُ }: ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ  َواهلل ُ  ٔمڅِم٬ْمٸَمْحٱَمڅمءِ  َيځْمُٰمُر٫ُمؿْ وَ  ا٬ْمٸَمٹْمرَ  َيٶِمُد٫ُمؿُ  ا٬مٱم 

 .{٣َمٻمٿِمؿٌ  َواِٟمعٌ  َواهلل ُ َو٩َمٳْماًل  ِٰمٽمْفُ  َٰمٷْمٸِمَرةً  َيٶِمُد٫ُمؿْ 

 إخفا٤ ايصسقات أفطٌ: 
 وٰمع ذ٬مؽ إن ٔمدت ٰمع اإلٙمالص ٩مال ٘مرج إن ٠مڅمء اهلل ٣مز وٗمؾ.

ٌُْدوا إِنْ }٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  َد٪َمڅمِت  ُٕم ٸمُ  َوإِنْ  ِهَل, ٩َمٽمٶِِمام   ا٬مٲم   َوُٕمڂْمُٕمقَهڅم قَهڅمَُتْ

 ., وٟمٿمځميت ٰمزيد ذ٬مؽ[773: ا٬مٌٹمرة] {٬َمٺُمؿْ  َٙمْٜمٌ  ٩َمپُمقَ  ا٬مٸُمٹَمَراءَ 

ـْ ٩مٸمل ا٬مٲمحٿمح٥م ويٽمٌٷمل ٬مإلڀمًڅمن أن يتح٥م اٚمحتڅمج ٬مٲمد٪متف,   َأِب  ٣َم

ـِ  ُهَرْيَرَة, ـ   َرُٗمٌؾ  ٪َمڅمَل  ": ٪َمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم ٪َم ََٕمٲَمد  ٿْمٻمَ  َٕ  ڇمَ ا٬مٻم 

ٌَُحقا َزاڀمٿَِمڇٍم, َيدِ  ِّم  ٩َمَقَوٶَمپَمڅم ٔمٲَِمَد٪َمتِفِ  ٩َمَخَرَج  ٔمٲَِمَد٪َمڇٍم, ُٖمقنَ  ٩َمځَمْص َق  َيَتَحد   ُٕمٲُمدِّ

ٿْمٻَمڇمَ  ,: ٪َمڅمَل  َزاڀمٿَِمڇٍم, ٣َمَٛم  ا٬مٻم  ټْمُد  ٬َمَؽ  ا٬مٻمپُمؿ  ـ   َزاڀمٿَِمڇٍم, ٣َمَٛم  احْلَ ٪َم ََٕمٲَمد   ٔمٲَِمَد٪َمڇٍم, َٕ

, َيدِ  ِّم  ٩َمَقَوٶَمپَمڅم ٔمٲَِمَد٪َمتِفِ  ٩َمَخَرَج  ٌَُحقا ٨َمٽمِل  ُٖمقنَ  ٩َمځَمْص َق : َيَتَحد  , ٣َمَٛم  ُٕمٲُمدِّ  ٨َمٽمِل 

,: ٪َمڅمَل  ټْمُد  ٬َمَؽ  ا٬مٻمپُمؿ  , ٣َمَٛم  احْلَ ـ   ٨َمٽمِل  ٪َم ََٕمٲَمد   ٔمٲَِمَد٪َمتِفِ  ٩َمَخَرَج  ٔمٲَِمَد٪َمڇٍم, َٕ

ٌَُحقا َٟمڅمِرٍق, َيدِ  ِّم  ٩َمَقَوٶَمپَمڅم ُٖمقنَ  ٩َمځَمْص َق : َيَتَحد  : ٩َمٹَمڅمَل  َٟمڅمِرٍق, ٣َمَٛم  ُٕمٲُمدِّ

,ا ټْمُد  ٬َمَؽ  ٬مٻمپُمؿ  , َو٣َمَٛم  َزاڀمٿَِمڇٍم, ٣َمَٛم  احْلَ څم: ٬َمفُ  ٩َمٹِمٿمَؾ  ٩َمځُميِتَ  َٟمڅمِرٍق, َو٣َمَٛم  ٨َمٽمِل   َأٰم 

څم ٪ُمٌٻَِمڈْم, ٩َمٹَمْد  َصَد٪َمُتَؽ  اڀمٿَِمڇمُ  َأٰم  پَمڅم ا٬مز  َتٶِمػُّ  ٩َمٻَمٶَمٻم  ًْ څم َٕم ـْ  ِبَ   ا٬ْمٷَمٽمِل   َو٬َمٶَمؾ   ِزڀَمڅمَهڅم, ٣َم
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څمِرَق  َو٬َمٶَمؾ   اهللُ, ٴَمڅمهُ َأ٣مْ  ِِم څم ٩َمٿُمٽمٸِْمُؼ  َيٶْمَتِٝمُ   ً َتٶِمػُّ  ا٬م ًْ څم َي ـْ  ِبَ ٪َمتِفِ  ٣َم وِلڅم  " َهِ

 أ٘مٺمڅمم ٫مثٜمة.

********** 
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 [باليمين ]بيان فضل الصدقة

ـْ ) – 613 ـِ  - ٣مٽمف اهلل ريض - ُهَرْيَرةَ  َأِب  ٣َم  ٣مٻمٿمف اهلل صٛم - ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

ٌْٶَمڇمٌ »: ٪َمڅمَل  - وٟمٻمؿ فِ  ِّم  اهلل ُ ُيٵمٻِمُّپُمؿُ  َٟم ٓ   ٢مِؾ   َٓ  َيْقمَ  ٢مٻِمِّ فُ  إِ  ٩َمَذ٫َمرَ . ..ش.٢مٻِمُّ

ِديډَم  َق  َوَرُٗمٌؾ »: َو٩مٿِمفِ  احْلَ  ُٕمٽمٸِْمُؼ  َٰمڅم ٠ِماَم٬ُمفُ  َٕمٶْمٻَمؿَ  َٓ  َ٘مت ك ٩َمځَمْٙمٸَمڅمَهڅم ٔمٲَِمَد٪َمڇمٍ  َٕمٲَمد 

شَيټِمٿمٽمُفُ 
 (ٔ)

 .(٣َمٻَمٿْمفِ  ُٰمت ٸَمٌؼ . 

 ******************************* الشرح:

 : يف ايصخٝخني ٚيفغ اذتسٜح
ـِ  ,٪مڅمل ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ ٣مـ أب  : ٪َمڅمَل  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

ٌْٶَمڇمٌ » پُمؿُ  َٟم فِ  ِّم  َٕمٶَمڅم٦َم  اهلل ُ ُيٵمٻِمُّ ٓ   ٢مِؾ   َٓ  َيْقمَ  ٢مٻِمِّ فُ  إِ  ڀَمٱَمځمَ  َو٠َمڅمب   ٣َمْدٌل, إَِٰمڅممٌ : ٢مٻِمُّ

ٌَڅمَدةِ  ِّم  ٌُفُ  َرُٗمٌؾ وَ  اهلل ِ, ٣ِم ٌؼ  ٪َمٻْم څمِٗمِد, ِّم  ُٰمٶَمٻم  ًَ څم َوَرُٗماَلنِ  اٚمَ څمٔم   اْٗمَتټَمٶَمڅم اهلل ِ, ِّم  حَتَ

٪َمڅم ٣َمٻَمٿْمفِ   َأَٙمڅمُف  إِنِّ : ٩َمٹَمڅمَل  َوَْجَڅملٍ  َٰمٽمٲِْمچٍم  َذاُت  اْٰمَرَأةٌ  َد٣َمْتفُ  َوَرُٗمٌؾ  ٣َمٻَمٿْمِف, َوَٕمٸَمر 

َق  َوَرُٗمٌؾ  اهلل َ,  َيټِمٿمٽمُُف, ُٕمٽمٸِْمُؼ  َٰمڅم ٠ِماَم٬ُمفُ  َٕمٶْمٻَمؿَ  َٓ  َ٘مت ك ٩َمځَمْٙمٸَمڅمَهڅم ٔمٲَِمَد٪َمڇمٍ  َٕمٲَمد 

 .ش٣َمٿْمٽمَڅمهُ  ٩َمٸَمڅمَوڈْم  َٙمڅم٬مٿًِمڅم, اهلل َ  َذ٫َمرَ  َوَرُٗمٌؾ 

 ضٚا١ٜ عٓس َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل:  اذتسٜحٚقس اْكًب 
َق  َوَرُٗمٌؾ »ٔمٻمٸمظ:   ُٕمٽمٸِْمُؼ  َٰمڅم َيټِمٿمٽمُفُ  َٕمٶْمٻَمؿَ  َٓ  َ٘مت ك ٩َمځَمْٙمٸَمڅمَهڅم ٔمٲَِمَد٪َمڇمٍ  َٕمٲَمد 

 .ش٠ِماَم٬ُمفُ 

                                                           
 .(ٖٔٓٔ) رحمو اهلل تعالى مسلماإلماـ ك  ,(ٓٙٙ) رحمو اهلل تعالى البخارمأخرجو  (ٔ)
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 :ُُ ُِْل فِ »َق پُمُؿ اهلل ُ ِّم ٢مٻِمِّ ٌْٶَمڇٌم ُيٵمٻِمُّ  .شَٟم

  ٬مٿمس ٣مٛم احلٮم.هذا 

/ 2) ذ أنجط َٔ شيو, ْٚعِ فٝٗا فكاٍٚقس شنط اذتافغ يف ايفت
143): 

ٌْٶَمڇمٌ  ٪َمْق٬ُمفُ  ـَ  اْٙمتٲَِمڅمُص  ٢َمڅمِهُرهُ  َٟم پَمفُ  اٚمَْْذ٫ُمقرِ  ٔمڅِم٬مث َقاِب  اٚمَْْذ٫ُمقِري  َوَوٗم 

ٻُمفُ ُُمَ  ٔماَِم  ا٬ْمٺمِْرَٰمڅمِنُّ  څم ا٬مٴم څم٣َمڇمَ  َأن   ٲمِّ ٌْدِ  َٔم٥ْمَ  َٕمٺُمقنَ  َأنْ  إِٰم   َؤَم٥م َٔمٿمٽمف َأو ا٬مرب َؤَم٥ْمَ  ا٬ْمٶَم

و٦م اخْلٻمؼ ْٕ څمنِ  ٩َمڅم ًَ ٫ْمرُ  َوُهقَ  ٔمڅِم٬مٻمِّ ُؼ  َوُهقَ  ٔمڅِم٬ْمٹَمٻْمچِم  َأوْ  ا٬مذِّ ِجدِ  اْٚمُٶَمٻم  ًْ ٌََدنِ  َأوْ  ٔمڅِمٚمَْ  ٔمڅِم٬ْم

ٌَڅمَدةِ  ِّم  ا٬مٽم څم٠ِمئُ  َوُهقَ   َوُهقَ  ٔمڅِم٬ْمٹَمٻْمچِم  َٙمڅمص   َأوْ  ا٬ْمٶَمڅمِدُل  َوُهقَ  ٣َمڅمم   َوا٬مث څمِن  ا٬ْمٶِم

َد٪َمڇمُ  َوُهقَ  ٔمڅِمٚمَْڅملِ  َأوْ  ا٬مت َحڅمبُّ  ٌََدنِ  َأوْ  ا٬مٲم  ڇمُ  َوُهقَ  ٔمڅِم٬ْم ٌْٶَمڇمَ  ڀَمٵَمؿَ  َو٪َمْد  ا٬ْمٶِمٸم   ً َٰمڇمُ  ا٬م  ا٬ْمٶَمال 

ٌُْد  ٠َمڅمَٰمڇمَ  َأُٔمق ـِ  ٣َم َْحَ ـُ  ا٬مر  ـْ  إِْذڀًمڅم ا٬مت ٽمُقِٙملُّ  إِْٟمَحڅمَق  َأُٔمق َأڀَمٱَمَدڀَمڅمهُ  ٩مٿِماَم  إِْٟماَم٣ِمٿمَؾ  ْٔم  ٣َم

َدى َأِب  َد  اِْلُ ـِ  َأَْحَ ـْ  ٠َمڅمَٰمڇمَ  َأِب  ْٔم ـْ  َٟماَم٣ًمڅم َأٔمٿِمفِ  ٣َم  :٪َمڅمَل  ٬َمٸْمٵمِفِ  ِٰم

ٌْٶَمڇمً  إِن   اٚمٲُْْمٴَمٸَمك ا٬مٽم ٌِلُّ  َو٪َمڅمَل  فِ  ا٬ْمٺَمِريؿُ  اهلل ُ  پُمؿُ ـــُيٵمٻِمُّ  *** َٟم  ٔمٵِمٻِمِّ

چم  
ٌق ـــُٰمَتٲَم  ڀَمڅم٠ِمئٌ  ٣َمٸِمٿمٌػ  ُُمِ َٰمڅممُ  ُٰمٲَمؾ   َؤَمڅمكٍ ***  دِّ  ٔمٶَِمْد٬مِفِ  َواإْلِ

ا َأْو   ـْ َأڀْمٵَمَر ُٰمٶْمِنً ـْ َ٘مِديډِم َأِب ا٬ْمٿُمْنِ َٰمْر٩ُمق٣ًمڅم َٰم ٻمٍِؿ ِٰم ًْ َوَو٪َمَع ِّم َصِحٿمِح ُٰم

  ً ٲْمٻَمَتڅمِن ٨َمْٜمُ ا٬م ُف َوَهڅمَٕمڅمِن اخْلَ ٓ  ٢مٻِمُّ َٓ ٢مِؾ  إِ ِف َيْقَم  ُف اهلل ُ ِّم ٢مٻِمِّ ٌْٶَمڇِم َوَوَع ٬َمُف َأ٢َمٻم 

ځَم٬َمڇَم ٣َمَٛم  ًْ َٓ َٰمٸْمپُمقَم ٬َمُف َو٪َمْد َأ٬ْمٹَمٿْمڈُم َهِذِه اٚمَْ اٚمَْڅمِوٿَمڇم ٩َمدل  ٣مٛم َأن ا٬ْمٶمَدد اٚمَْْذ٫ُمقَر 

٣َمك  َرِويِّ ٚمَ څم ٪َمِدَم ا٬ْمٹَمڅمِهَرَة َواد  اِزيِّ اٚمَْٶْمُروِف ٔمڅِمِْلَ ـِ ٣َمٴَمڅمٍء ا٬مر  ـِ ْٔم ي ا٬ْمٶَمڅمِلِ ٠َمټْمِس ا٬مدِّ

ٸَمُظ َص  ُف َُيْ ِه ٩َماَم َأڀم  ـْ ٨َمْٜمِ ـْ َهَذا َو٣َم ِد ٣َم ِة اٚمَْٻمِِؽ اٚمُْڂَمي  ځَم٬ْمُتُف ٔمَِحْيَ ًَ ٻمٍِؿ ٩َم ًْ ِحٿمَح ُٰم
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ََ٘مڅمِديډَم ا٬ْمَقاِرَدَة ِّم ِٰمْثِؾ َذ٬مَِؽ  ْٕ ٌ ٶْمڈُم َٔمٶْمَد َذ٬مَِؽ ا َؽ ٠َمٿْمًئڅم ُٖمؿ  َٕمَت
اْٟمَتْحَيَ ِّم َذ٬مِ

ٌْٶَمڇًم َوَرَدْت ٔمځَِمَٟمڅمڀمٿِمَد ِٗمٿَمڅمٍد ٩َمَزاَدْت ٣َمَٛم ٣َم٧ْمِ ِٙمٲَمڅمٍل َو٪َمِد اڀْمَتٹَمٿْمڈُم ٰمِ  ٽمْپَمڅم َٟم

څم  َٕمْذيِٿماًل ٣َمَٛم َٔمٿْمَتْل َأِب ٠َمڅمَٰمڇَم َومُهَ
 : َوڀَمٵَمټْمُتپَمڅم ِّم َٔمٿْمَت٥ْمِ

ٌْٶَمڇًم إ٢ِْماَلَل ٨َمڅمٍز َو٣َمْقڀَمُف   ٸِمٿمَػ َِحْٻمِِف *** َوِزْد َٟم  َوإڀِْمٵَمڅمَر ِذي ٣ُمْنٍ َوََتْ

 َوَٕمڅمِٗمَر ِصْدٍق ِّم اٚمٹََْمڅمِل َو٩مٶِْمٻمِفِ  *** چٍم َوإِْر٩َمڅمَد ِذي ٨ُمْرٍم َو٣َمْقَن ُٰمٺَمڅمٕمَ 

څم ٣َمْقُن   ـْ َ٘مِديډِم ٣ُمټَمَر َوَأٰم  ُه ِٰم ٌ څمَن َو٨َمْٜمُ څم إ٢ِْماَلُل ا٬ْمٷَمڅمِزي ٩َمَرَواُه ٔمـ ِ٘م ٩َمځَمٰم 

څم إڀِْمٵَمڅمُر اٚمُْٶْمِنِ  ـِ ُ٘مٽَمٿْمٍػ َوَأٰم  ـْ َ٘مِديډِم َٟمپْمِؾ ْٔم څم٫مُِؿ ِٰم  اٚمَُْجڅمِهد ٩َمَرَواُه َأَْحَُد َواحْلَ

څم إِْر٩َمڅمُد ا٬ْمٷَمڅمِرِم َو٣َمْقُن  ٻمٍِؿ ٫َماَم َذ٫َمْرڀَمڅم َوَأٰم  ًْ َوا٬ْمَقِوٿمٶَمڇُم ٣َمٽمُْف ٩َمٸِمل َصِحٿمِح ُٰم

څم  ـِ ُ٘مٽمَٿْمٍػ اٚمَْْذ٫ُمقِر َوَأٰم  ـْ َ٘مِديډِم َٟمپْمِؾ ْٔم څم٫مُِؿ ِٰم څم َأَْحَُد َواحْلَ اٚمُْٺَمڅمٕمچِِم ٩َمَرَوامُهَ

ٌَٷَمِقيُّ ِّم َذْ  ُدوُق ٩َمَرَواُه ا٬ْم ـْ َ٘مِديډِم َٟمٻْماَمَن َوَأُٔمق ا٬ْمٹَمڅمِٟمِؿ ا٬مت څمِٗمُر ا٬مٲم  ٽم ڇِم ِٰم ًُّ ِح ا٬م

ٌْٶَمڇِم   ً ًة ُأْٙمَرى ٩َمٹُمٻْمڈُم ِّم ا٬م ـْ َ٘مِديډِم َأڀَمٍس َواهلل ُ َأ٣ْمٻَمُؿ َوڀَمٵَمټْمُتُف َٰمر  ا٬مت ٿْمټِملُّ ِٰم

 :ا٬مث څمڀمٿَِمڇمِ 

٥َم ُٙمٻْمٍؼ َٰمْع إ٣َِمڅمڀَمڇِم ٨َمڅمِرٍم  ًِ
 ْهٻمِفِ َٙمٸِمٿمَػ َيٍد َ٘مت ك ُٰمٺَمڅمٕمچَِم أَ *** َوحَتْ

ـْ َ٘مِديډِم َأِب ُهَرْيَرَة ٔمڃِمِْٟمٽمَڅمٍد  اِنُّ ِٰم ٻُمِؼ َأْٙمَرَٗمُف ا٬مٴم َٝمَ
٥ِم اخْلُ ًِ

َوَ٘مِديډُم حَتْ

ٌْٶَمڇًم ُأْٙمَرى َوڀَمٵَمټْمُتپَمڅم ِّم  ٌ ٶْمڈُم َذ٬مَِؽ ٩َمَجټَمٶْمڈُم َٟم ـِ َوٶِمٿمٍػ ُٖمؿ  َٕمَت  َٔمٿْمَت٥ْمِ آَٙمَرْي

څم  : َومُهَ

جِ  ًْ َ
ٌْٶَمڇًم ُ٘مْزٌن َوَٰم٭ْمٌ ٚمِ  َو٫ُمْرُه ُوُوقٍء ُٖمؿ  ُٰمٴْمٶِمُؿ ٩َمٳْمٻمِفِ *** ٍد َوِزْد َٟم
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 َوَٕمڅمِٗمُر ِصْدٍق ِّم اْٚمَٹَمڅمِل َو٩مٶِْمٻمِفِ  *** َوآِٙمُذ َ٘مؼ  َٔمڅمِذٍل ُٖمؿ  ٫َمڅم٩مِؾٍ 

ـ  َأَ٘مڅمِديَثپَمڅم َوٶِمٿمٸَمڇٌم َو٪ُمٻْمڈُم ِّم  
ٌْٶَمڇًم ُأْٙمَرى َو٬َمٺمِ ٌ ٶْمڈُم َذ٬مَِؽ ٩َمَجټَمٶْمڈُم َٟم ُٖمؿ  َٕمَت

ٌَٿْمڈِم ُٕمَرٔم   ََٰمڅمِٓم آِٙمِر ا٬ْم ْٕ ټِمٿمَع ِّم ا ـْ ٩َمٿْمِض ٩َمٳْمٻمِِف َو٪َمْد َأْوَرْدُت اْْلَ ٌْٶَمڅمُت ِٰم  ً ُع ٔمِِف ا٬م

ٻَمڇِم إ٦َِم ا٬مٵمِّاَللِ  ٲَمڅمِل اٚمَُْقصِّ
ٿْمُتُف َٰمٶْمِر٩َمڇَم اخْلِ   قا .َو٪َمْد َأ٩ْمَرْدُٕمُف ِّم ُٗمْزٍء َٟمټم 

 إٖمٌڅمت ٢مؾ ٣مرش اهلل ٣مز وٗمؾ. اذتدٓح:ّيف 

  ذ٬مؽ ا٬مٿمقم, وهق يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم.أو أڀمف ٢مؾ خيٻمٹمف اهلل ٣مز وٗمؾ ّم

و٬مٿمس ا٬مٵمؾ ٔمقصػ هلل ٣مز وٗمؾ: ٕڀمف ٰمٶمٽمك يٹمقم ٔمٽمٸمًف, ٩مڃموڅم٩متف إ٦م اهلل 

 .٣مز وٗمؾ إوڅم٩مڇم ٕم٧ميػ, ٓ إوڅم٩مڇم صٸمڇم إ٦م اٚمقصقف

 (: 2/144ٚقاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
فِ  ِّم » ٪َمْق٬ُمُف:   .ش٢مٻِمِّ

 ٫َمَذا ِٰمٻْمٺُمفُ  ٩َمپُمقَ  ٢مِؾ   َو٫ُمؾُّ  ,ِٰمٻْمٍؽ  إَِوڅم٩َمڇمَ  اهلل ِ إ٦َِم  ا٬مٵمِّؾِّ  إَِوڅم٩َمڇمُ  ٣ِمٿَمڅمٌض: ٪َمڅمَل 

فُ  َو٫َمڅمنَ  ,٪َمڅمَل  يٍػ  إَِوڅم٩َمڇمُ  َيٹُمقَل  َأنْ  َ٘مٹمُّ هِ  ٣َمَٛم  َهَذا اْٰمتٿَِمڅمزُ  ٬مٿَِمْحٲُمَؾ  َٕم٧ْمِ  ٫َماَم  ٨َمْٜمِ

ٌَڇمِ  ٪ِمٿمَؾ  څمِٗمَد  َأن   َٰمعَ  اهلل ِ َٔمٿْمڈُم  ٬مٻِْمٺَمٶْم ًَ پَمڅم اٚمَْ  .ِٰمٻْمٺُمفُ  ٫ُمٻم 

فِ  اٚمَُْرادُ  َؾ:َو٪ِمٿم څمَيُتفُ  ٫َمَراَٰمُتفُ  ٔمٵِمٻِمِّ  ٪َمْقُل  َوُهقَ  اٚمَْٻمِِؽ  ٢مِؾِّ  ِّم  ٩ُماَلنٌ  ُيٹَمڅمُل  ٫َماَم  َوَِحَ

ك ًَ ـِ  ٣ِمٿم اهُ  ,ِديٽمَڅمرٍ  ْٔم   .٣ِمٿَمڅمٌض  َو٪َمق 

ـِ  َٟمٶِمٿمدِ  ٣ِمٽمَْد  َٟمٻْماَمنَ  َ٘مِديډُم  ٣َمٻَمٿْمفِ  َوَيُدلُّ  ٣َمْر٠ِمفِ  ٢مِؾُّ  اٚمَُْرادُ  َو٪ِمٿمَؾ:  َٰمٽمٲُْمقرٍ  ْٔم

ـٍ  ْٟمٽمَڅمدٍ ٔمڃِمِ  ًَ ٌْٶَمڇمٌ  َ٘م پُمؿُ  َٟم ِديډَم  ٩َمَذ٫َمرَ  ٣َمْر٠ِمفِ  ٢مِؾِّ  ِّم  اهلل ُ ُيٵمٻِمُّ  ىػا. احْلَ
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 :ُُ ُِْل ٓ   ٢مِؾ   َٓ  َيْقمَ »َق فُ  إِ  ش. ٢مٻِمُّ

 ا٬مٱمټمس ٰمـ اخلالئؼ ٪مدر ٰمٿمؾ.ٕمدڀمق ٘مٿمډم وهق يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم, 

ـُ  ٰمـ ٘مديډم اْٚمٹِْمَدادُ َػًِ: فٞ ف َْٟمَقِد ريض اهلل ٣مٽمف, ْٔم ْٕ  َٟمټِمٶْمڈُم : ٪َمڅمَل  ا

ټْمُس  ُٕمْدڀَمك: »َيٹُمقُل  َوَٟمٻم َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقَل  ـَ  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  َيْقمَ  ا٬مٱم   ِٰم

ٻْمِؼ, ـُ  ُٟمٻَمٿْمؿُ  ٪َمڅمَل  - شِٰمٿمؾٍ  ٫َمټِمٹْمَدارِ  ِٰمٽمپُْمؿْ  َٕمٺُمقنَ  َ٘مت ك اخْلَ  َأْدِري َٰمڅم ٩َمَقاهللِ: ٣َمڅمِٰمرٍ  ْٔم

څم٩َمڇمَ  ٔمڅِمٚمْٿِمِؾ؟ َيٶْمٽمِل َٰمڅم ًَ َ  َأَٰم ْٕ : ٪َمڅمَل  - ا٬ْمٶَم٥ْمُ  ٔمِفِ  ُٕمٺْمَتَحُؾ  ا٬م ِذي اٚمْٿِمَؾ  َأمِ  ْرِض,ا

ؿْ  ٪َمْدرِ  ٣َمَٛم  ا٬مٽم څمُس  ٩َمٿَمٺُمقنُ » ـْ  ٩َمټِمٽمْپُمؿْ  ا٬ْمٶَمَرِق, ِّم  َأ٣ْماَمِِلِ ٌَٿْمِف, إ٦َِم  َيٺُمقنُ  َٰم  ٫َمٶْم

ـْ  َوِٰمٽمْپُمؿْ  ٌََتٿْمِف, إ٦َِم  َيٺُمقنُ  َٰم ـْ  َوِٰمٽمْپُمؿْ  ُر٫ْم ـْ  ِٰمٽمْپُمؿْ وَ  َ٘مٹْمَقْيِف, إ٦َِم  َيٺُمقنُ  َٰم  ُيٻْمِجټُمفُ  َٰم

څمًٰمڅم ا٬ْمٶَمَرُق  ش٩مٿِمفِ  إ٦َِم  ٔمٿَِمِدهِ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  َوَأ٠َمڅمرَ : ٪َمڅمَل  شإِْْلَ
 (ٔ)

.  

 (: 1/191قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
 :ُُ ُِْل څم٩َمڇم ٣مٛم ُيٴمٻمؼ اٚمْٿمؾ :شٰمٿمؾ ٫مټمٹمدار»َق ًَ  أ٬مػ ِهلوَ  ,إَْرض ٰمـ َٰم

 ىػا. ٔمِفِ  يٺمتحؾ َٰمڅم و٣َمٛم ,ٰمٿماًل  َٖماَلُٖمقنَ  َوِٰمٽمْف, َٔمڅمعَ 
:ُُ ُِْل ِديډَم  ٩َمَذ٫َمرَ » َق  .شاحْلَ

 .أي ذ٫مر ٔمٹمٿمڇم احلديډم و٪مد ٕمٹمدم

 :ُُ ُِْل  .شَوَرُٗمٌؾ »َق

 أيٳًمڅم إڀمثك.ٙمرج ِمرج ا٬مٷمڅم٬مچم, وإٓ ٩مٿمدٙمؾ ٩مٿمف 

                                                           
 .(ٕٗٙٛبرقم ) صحيحوفي  مسلمأخرجو اإلماـ  (ٔ)
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 :ُُ ُِْل َق »َق  .شٔمٲَِمَد٪َمڇمٍ  َٕمٲَمد 

 ٪مٻمٿمٻمڇم ٫مڅمڀمڈم, أم ٫مثٜمة.

ِْ ُُ: َق  .ش٩َمځَمْٙمٸَمڅمَهڅم»ُل

٩مٳمٿمٻمڇم اإلٙمٸمڅمء: ٕن اإلٙمٸمڅمء ٓ يداٙمٻمف ا٬مريڅمء, وٓ اٚمـ, وٓ  ؾُٔ:

 .٨مڅم٬مٌڅمً  ا٬مٶمجچم

 :ُُ ُِْل  .شَٰمڅم ُٕمٽمٸِْمُؼ َيټِمٿمٽمُفُ  ٠ِماَم٬ُمفُ  َٕمٶْمٻَمؿَ  َٓ  َ٘مت ك»َق

, و٪مد ٔمقب اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري ٔمڅمب أن اإلڀمٸمڅمق إڀمام يٺمقن ٔمڅم٬مٿمټم٥م ؾُٔ:

 .ا٬مٲمد٪مڇم ٔمڅم٬مٿمټم٥م

 يځمٙمذ ٔمٿمټمٿمٽمف.٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٫مڅمن يٶمٴمل ٔمٿمټمٿمٽمف, و اهللوا٬مٽمٌل صٛم 

 اهللِ  َرُٟمقَل  َأن   ٰمـ ٘مديډم ٣مٌد اهلل ٔمـ ٣مټمر ريض اهلل ٣مٽمپمام,َػًِ: فٞ ف

َؿ, ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   ـ   َٓ : »٪َمڅمَل  َوَٟمٻم  َٓ  ٔمٱِِماَم٬مِِف, ِٰمٽمْٺُمؿْ  َأَ٘مٌد  َيځْم٫ُمٻَم ـ   َو َٔم څم, َي٧ْمَ  ٩َمڃمِن   ِبَ

ٿْمٴَمڅمنَ  ُب  ٔمٱِِماَم٬مِِف, َيځْم٫ُمُؾ  ا٬مٱم  څم َوَي٧ْمَ َٓ : »٩مٿِمپَمڅم َيِزيُد  ڀَمڅم٩مِعٌ  َو٫َمڅمنَ : ٪َمڅمَل  ,شِبَ  َيځْمُٙمُذ  َو

څم, َٓ  ِبَ څم ُيٶْمٴمِل َو ـ   َٓ : »ا٬مٴم څمِهرِ  َأِب  ِرَواَيڇمِ  َوِّم  ,شِبَ شَأَ٘مُد٫ُمؿْ  َيځْم٫ُمٻَم
 (ٔ)

. 

********** 

 

 

                                                           
 (.ٕٕٓٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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 ]ظل الصدقة يوم القيامة[ 

ـْ ) – 617 ٌَڇمَ  َو٣َم ـِ  ٣ُمٹْم  اهلل ِ  َرُٟمقَل  َٟمټِمٶْمڈُم : ٪َمڅمَل  - ٣مٽمف اهلل ريض - رٍ ٣َمڅمٰمِ  ْٔم

 َٔم٥ْمَ  ُيٸْمٲَمَؾ  َ٘مت ك َصَد٪َمتِفِ  ٢مِؾِّ  ِّم  اْٰمِرئٍ  ٫ُمؾُّ »: َيٹُمقُل  - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم -

شا٬مٽم څمسِ 
 (ٔ)

ـُ  َرَواهُ .  ٌ څمنَ  أْم څم٫مِؿُ  ِ٘م  .(َواحْلَ

 ******************************* الشرح:

 :ُُ ُِْل  .شئٍ اْٰمرِ  ٫ُمؾُّ »َق

 أي ٰمـ ا٬مرٗمڅمل وا٬مٽمًڅمء.

 ٰمـ أ٬مٸمڅمظ ا٬مٶمټمقم. ٚنٌ:

يٱمٞمط ّم  ٕڀمفو٬مٺمـ هذا ا٬مٸمٳمؾ ٬مٿمس ٣مٛم إ١مال٪مف ٬مٺمؾ ٰمتٲمدق, و

ا٬مٌٶمد ٣مـ يٱمٞمط ٩مٿمپمڅم اإلٙمالص, ووأن ٕمٺمقن ٰمـ ٰمًٻمؿ  اٚمٹمٌق٬مڇم ا٬مٲمد٪مڇم

َڅم َيڅم}٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ:  اٚمـ وإذى, ـَ  َأهيُّ ٌْٴمٻُِمقا َٓ  آَٰمٽمُقا ا٬م ِذي  ؿْ َصَد٪َمڅمٕمٺِمُ  ُٕم

ِـّ  ََذى ٔمڅِمٚمَْ ْٕ َٓ  ا٬مٽم څمسِ  ِرَئڅمءَ  َٰمڅم٬َمفُ  ُيٽمٸِْمُؼ  ٫َمڅم٬م ِذي َوا ـُ  َو ِٙمرِ  َوا٬ْمٿَمْقمِ  ٔمڅِمهلل ِ  ُيڂْمِٰم ْٔ  ا

٫َمفُ  َوأمٌِؾ  ٩َمځَمَصڅمَٔمفُ  ُٕمَراٌب  ٣َمٻَمٿْمفِ  َصٸْمَقانٍ  ٫َمټَمَثؾِ  ٩َمټَمَثٻُمفُ   ٣َمَٛم  َيٹْمِدُرونَ  َٓ  َصٻْمًدا ٩َمَٞمَ

ءٍ  ٌُقا ِِم څم َرْ ًَ ـَ  ا٬ْمٹَمْقمَ  هَيِْدي َٓ  َواهلل ُ ٫َم  .{ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

                                                           
 بدؿ «يقضي: »حباف ابن كعند ,(ٙٔٗ/ ٔ) كالحاكم ,(ٕٖٔ - ٖٔٔ/ ٘) حباف ابنأخرجو  (ٔ)

 ال يـو يخطئو ال الخير أبو فكاف: يزيد قاؿ الناس بين يحكم حتى: قاؿ أك: »معا كزادا «يفصل»
كىو في  .مسلم شرط على صحيح: الحاكم كقاؿ. «ةبصل كلو كعكة, كلو بشيء فيو يتصدؽ

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ٕٜٛالصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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ـُ  اهللِ, َرُٟمقَل  َيڅم: ريض اهلل ٣مٽمپمڅم ٪ُمٻْمڈُم  ٰمـ ٘مديډم ٣َمڅمئِٱَمڇمَ َػًِ:يف ٚ  أْم

څمِهٻمٿِم ڇمِ  ِّم  ٫َمڅمنَ  ُٗمْد٣َمڅمنَ  ِ٘مَؿ, َيٲِمُؾ  اْْلَ ٺم٥َِم, َوُيٴْمٶِمؿُ  ا٬مر  ًْ
ِ  ڀَمڅم٩مٶُِمُف؟ َذاكَ  ٩َمپَمْؾ  اٚمْ

فُ  َيٽمٸَْمٶُمُف, َٓ »: ٪َمڅمَل  ْ  إڀِم  ـِ  َيْقمَ  َٙمٴمٿِمَئتِل ِٓم  ا٨ْمٸِمرْ  َربِّ : َيْقًٰمڅم ْؾ َيٹمُ  َل ي شا٬مدِّ
 (ٔ)

. 

 :ُُ ُِْل  .شَصَد٪َمتِفِ  ٢مِؾِّ  ِّم »َق

ٔمٸمٳمؾ ا٬مٲمد٪مڇم ا٬متل حتڈم ٢مؾ ٣مر٠مف ٗمزاًء يٵمٻمٻمف اهلل ٣مز وٗمؾ يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم 

 خيٻمؼ ٢ماًل ٰمـ ٕمٻمؽ ا٬مٲمد٪مڇم.ٕمٶمڅم٦م ٕمٲمدق بڅم ّم ا٬مدڀمٿمڅم, أو أڀمف 

َٖا ُ٘ ََٚأ ُِْٛ َٗا: ٔفٞ َن ٹِمٿمٹَمڇمَ  ْحَتټَمُؾ ٩َمٿمُ  ٔظِّ څَم احْلَ َد٪َمڇمِ  َأ٣ْمٿَمڅمنُ  َٕمځْميِت  َوَأَّن   ٩َمَتْد٩َمعُ  ا٬مٲم 

ټْمسِ  َ٘مر   ٣َمٽمْفُ  څمَيتپَِمڅم ٫َمٽمٸَِمپَمڅم ِّم  اٚمَُْرادُ  َأوْ  ,ا٬مٱم   .أ٩مڅمده ا٬مٲمٽمٶمڅمن .َوَِحَ

 :ُُ ُِْل  . شا٬مٽم څمسِ  َٔم٥ْمَ  ُيٸْمٲَمَؾ  َ٘مت ك»َق

 .وا٬مٸمٲمؾ ٔمځمن يدٙمؾ أهؾ اْلٽمڇم اْلٽمڇم, وأهؾ ا٬مٽمڅمر ا٬مٽمڅمر

ٽم ڇمِ  ِّم  ٩َمِريٌؼ } :٫مام ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ ٶِمٜمِ  ِّم  َو٩َمِريٌؼ  اْْلَ  ً قَرى] {ا٬م  .[7:ا٬مٱمُّ

قرِ  ِّم  ُيٽمٸَْمُخ  َيْقمَ  * ِٰمٿمٹَمڅمًٕمڅم ٫َمڅمنَ  ا٬ْمٸَمٲْمؾِ  َيْقمَ  إِن  }ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:   ا٬مٲمُّ

اَمءُ  َو٩ُمتَِحڈِم  * َأ٩ْمَقاًٗمڅم ٩َمَتځْمُٕمقنَ   ً َ  * َأْٔمَقأًمڅم ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم  ا٬م ٌَڅمُل  ِت َوُٟمٜمِّ  ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم  اْْلِ

أًمڅم   .{َهَ

 ., وأ٘مڅمديثف ّم ا٬مٲمحٿمح٥م و٨مٜممهڅمٔمٶمد ا٬مٱمٸمڅم٣مڇم ا٬مٶمٵمټمك ا٬مٸمٲمؾ ويٺمقن

********** 

                                                           
 (.ٕٗٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٕ)
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 ]فضل الصدقة باإلطعام والكسوة[

ـْ ) – 611 ْدِريِّ  َٟمٶِمٿمدٍ  َأِب  َو٣َم ـِ , ريض اهلل ٣مٽمف اخْلُ  اهلل صٛم - ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

اَم »: ٪َمڅمَل  - وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف ٻمِ  َأيُّ ًْ څم ؿٍ ُٰم ًَ ٻماًِم ] ٫َم ًْ څمهُ  ٣ُمْرٍي  ٣َمَٛم  َٖمْقًٔمڅم[ ُٰم ًَ ـْ  اهلل ُ  ٫َم  ِٰم

ٽم ڇمِ  ُٙمْيِ  اَم , اْْلَ ٻمِؿٍ  َوَأيُّ ًْ ٻماًِم  َأ١ْمٶَمؿَ  ُٰم ًْ ـْ  اهلل ُ َأ١ْمٶَمټَمفُ  ُٗمقعٍ  ٣َمَٛم  ُٰم ٽم ڇمِ  ٖماَِمرِ  ِٰم , اْْلَ

اَم  ٻمِؿٍ  َوَأيُّ ًْ ٻماًِم  َٟمٹَمك ُٰم ًْ ـْ  اهلل ُ َٟمٹَمڅمهُ  ٢َمټَمڃمٍ  ٣َمَٛم  ُٰم ِ٘مٿم ِٰم شاٚمَْْخُتقمِ  ِؼ ا٬مر 
(ٔ)

 َأُٔمق َرَواهُ . 

 .(٬م٥ِمٌ  إِْٟمٽمَڅمِدهِ  َوِّم  َداُودَ 

 ******************************* الشرح:

٩مٳمٿمٻمڇم ا٬مٲمد٪مڇم, ٟمقاء  ضام املصيـ زمحُ اهلل تعاىل ٍرا اذتدٓح لبٔاٌ:

 ٫مڅمڀمڈم ٫مًقة ا٬مٶمڅمري, أو إ١مٶمڅمم اْلڅمئع, أو ٟمٹمل ا٬مٶمٴمٱمڅمن.

٬مف أٙمٴمڅمء, وخيٱمك أن ودآن, واحلديډم وٶمٿمػ, ٰمـ ١مريؼ أب ٙمڅم٬مد ا٬م

 يٺمقن هذا احلديډم ٰمـ أوهڅمٰمف.

٩مڃمن احلديډم ٰمٶمروف ٰمـ ١مريؼ ٣مٴمٿمڇم ا٬مٶمقّم, ٣مـ أب ٟمٶمٿمد اخلدري 

 ريض اهلل ٣مٽمف, و٣مٴمٿمڇم وٶمٿمػ.

                                                           
 أبي طريق من أضعف كلكنو آخر طريق كللحديث ,(ٕٛٙٔ) داكد أبوأخرجو الحديث ضعيف.  (ٔ)

(: كقاؿ فيو: ٖٓٓضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ضعيف أبي داكد األـ برقم ), ك داكد
 طريق من الترمذم كاستغربو .كيدلس كثيرنا يخطئ صدكؽ الداالني خالد أبو ضعيف؛ إسناده
 فيو, مختلف كىو ,-الّداالني الرحمن عبد بن يزيد: كاسمو -ىذا خالد أبو كعلتو , ثم قاؿ:أخرل

 عن العوفي عطية بركاية يتقول ال مدلسان  كلكونو .آنفان  ذكرتو الذم كىو الحافظ؛ قالو ما كالراجح
 .بو...  سعيد أبي
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ورٗمح اإلٰمڅمم ا٬مٞمٰمذي و٪مٸمف ٣مٛم أمـ ٣مټمر ريض اهلل ٣مٽمپمام, و٫مذ٬مؽ أٔمق 

ٶمٽمك يدٙمؾ وٶمٿمػ ٔمًٌچم ٣مٴمٿمڇم ا٬مٶمقّم, و٬مٺمـ اٚم٘مڅمٕمؿ ّم ا٬مٶمٻمؾ, واٚمق٪مقف 

حتڈم ٣مټمقٰمڅمت ٕمٸمريڊم ٫مرٔمڅمت اٚمًٻمټم٥م, وأن اْلزاء ٰمـ ٗمٽمس ا٬مٶمټمؾ ٣مٛم ٰمڅم 

 .هق ٰمٹمرر ّم ٰمق١مٽمف

 :ُُ ُِْل اَم »َق ٻمِؿٍ  َأيُّ ًْ  .شُٰم

 أي ٰمـ ا٬مرٗمڅمل وا٬مٽمًڅمء.

 :ُُ ُِْل څم»َق ًَ ٻماًِم  ٫َم ًْ  .شُٰم

 .أي ٰمـ ا٬مٶمري

أن ا٬مٲمد٪مڇم إڀمام ٕمٺمقن ٣مٛم اٚمًٻمټم٥م, ٩متڂمٙمذ ٰمـ أ٨مٽمٿمڅمئپمؿ وٕمرد ٣مٛم  ّؾُٔ:

 ائپمؿ.٩مٹمر

 :ُُ ُِْل  .ش٣ُمْرٍي  ٣َمَٛم  َٖمْقًٔمڅم»َق

 أي ٣مٛم ٘مڅمٗمڇم ٬مف, وهق ٣مڅمٍر ٬مٿمس ٣مٻمٿمف ٰمالٔمس, وُيتڅمج إ٦م اٚمالٔمس.

ـِ  َذر  ريض اهلل ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َأِب َػًِ: ٚيف   ٣َمٻَمٿمْفِ  اهللُ َصٛم   ا٬مٽم ٌِلِّ  ٣َم

ـِ  َرَوى ٩مٿِماَم  َوَٟمٻم َؿ, ٌَڅمَركَ  اهللِ ٣َم فُ  َوَٕمٶَمڅم٦َم  َٕم ٌَڅمِدي َيڅم...» :٪َمڅمَل  َأڀم  ٺُمؿْ  ٣ِم ٓ   ٣َمڅمٍر, ٫ُمٻمُّ  إِ

ـْ  ْقُٕمُف, َٰم ًَ قِن  ٫َم ًُ ٺُمْؿ... ٩َمڅمْٟمَتٺْم ًُ شَأ٫ْم
 (ٔ)

. 

 :ُُ ُِْل څمهُ »َق ًَ ـْ  اهلل ُ ٫َم ٽم ڇمِ  ُٙمْيِ  ِٰم  .شاْْلَ

                                                           
 (.ٕٚٚ٘أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ٕن اْلزاء ٰمـ ٗمٽمس ا٬مٶمټمؾ, ٩مڃمن أٰمقر ا٬مدڀمٿمڅم جتڅمزى ٔمڅمْلٽمڇم, ٰمع ٣مٵمؿ 

 ا٬مٸمڅمرق ٔم٥م ا٬مدڀمٿمڅم واْلٽمڇم.

 رير اْلٽمڇم.اٚمراد ٰمٽمف ٘م ٚخطط ادت١ٓ:

ٌق }٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  څمِن:  {٣َمڅم٬مِٿَمپُمْؿ ٖمٿَِمڅمُب ُٟمٽمُْدٍس ُٙمْيٌ َوإِْٟمَتْٝمَ ًَ ڀْم ]اإْلِ

73.] 

 أي ٫مًڅمهؿ ٰمـ احلرير إٙمي.

 :ُُ ُِْل  ٖمٿمڅمب ديٌڅمج ر٪مٿمؼ ٘مًـ. يٶمٽمل: ش ٖمٿَِمڅمُب ُٟمٽمُْدسٍ »َّق

 هق ٰمڅم رّق ٰمـ ا٬مديٌڅمج. ٚايػٓسؽ:

  هق ٰمڅم ٨َمٻُمظ ٰمـ ا٬مديٌڅمج. ٚاإلغتربم:

٣مٛم احلرير إٙمي, ٩مڃمن  أَّنؿ جيٻمًقن ٔمځمس أن يٺمقن ٰمٶمٽمك أيڇم وٓ

 ا٬مٻمٌس يٴمٻمؼ ٣مٛم ا٬مٻمٌس اٚمٶمتڅمد, ويٴمٻمؼ ٣مٛم اْلٻمقس أيٳًمڅم.

 :ُُ ُِْل ٻمِؿٍ »َق ًْ اَم ُٰم  ش.َوَأيُّ

 أي ٰمـ ا٬مرٗمڅمل أو ا٬مٽمًڅمء.

  :ُُ ُِْل ٻماًِم »َق ًْ  ش.َأ١ْمٶَمَؿ ُٰم

 ٰمـ ا٬مرٗمڅمل وا٬مٽمًڅمء أيٳًمڅم, وإڀمام ٙمرج ِمرج ا٬مٷمڅم٬مچم. أي

ُُ: َق  ش.٣َمَٛم ُٗمقعٍ »ُِْل
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ٌَڇمَ  ا٪ْمَتَحؿَ  ٩َماَل }وٰمًخٌڇم, ٪مڅمل ٕمٶمڅم٦م:  أي ٣مٛم ٘مڅمٗمڇم  َٰمڅم َأْدَراكَ  َوَٰمڅم* ا٬ْمٶَمٹَم

ٌَڇمُ  ٌَڇمٍ  ٩َمؽُّ  * ا٬ْمٶَمٹَم ٌَڇمٍ  ِذي َيْقمٍ  ِّم  إ١ِْمٶَمڅممٌ  َأوْ * َر٪َم ٷَم ًْ  َأوْ  * َٰمٹْمَرَٔمڇمٍ  َذا َيتٿِماًم  * َٰم

ٺمٿِمٽمًڅم ًْ َٔمڇمٍ  َذا ِٰم  .[36 - 33: ا٬مٌٻمد] { َٰمْٞمَ

ُُ: َق ٽم ڇمِ »ُِْل ـْ ٖماَِمِر اْْلَ  ش. َأ١ْمٶَمټَمُف اهلل ُ ِٰم

 واْلٽمڇم ٩مٿمپمڅم ٰمڅم ٓ ٣م٥م رأت, وٓ أذن ٟمټمٶمڈم, وٓ ٙمٴمر ٣مٛم ٪مٻمچم ٔم٧م.

٪َمڅمَل َرُٟمقُل ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽْمُف, ٪َمڅمَل:  ففٞ ايصخٝخني: 

٥َم َٰمڅم َٓ ٣َم٥ْمٌ » اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ: ٪َمڅمَل اهلل ُ
څمحِلِ ٌَڅمِدي ا٬مٲم  َأ٣ْمَدْدُت ٬مٶِِم

, ٩َمڅم٪ْمَرُءوا إِْن ٠ِمْئُتْؿ ٩َماَل َٕمٶْمٻَمُؿ  َرَأْت, َوَٓ ُأُذٌن َٟمټِمٶَمڈْم, َوَٓ َٙمٴَمَر ٣َمَٛم ٪َمٻْمچِم َٔم٧َمٍ

ِة َأ٣ْم٥ُمٍ  ـْ ٪ُمر  ْؿ ِٰم شڀَمٸْمٌس َٰمڅم ُأْٙمٸِمَل َِلُ
(ٔ)

. 

ـْ ٫مُ }ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ْؿ ٩مٿِمپَمڅم ِٰم  . {ؾِّ ا٬مث ټَمَراِت َوَِلُ

َٙمڅمِن:  {َيْد٣ُمقَن ٩مٿِمپَمڅم ٔمٺُِمؾِّ ٩َمڅم٫مپَِمڇٍم آِٰمٽم٥ِمَ }َو٪َمْق٬مِِف ٕمٶمڅم٦م:   [.55]ا٬مدُّ

ـْ ٫ُمؾِّ ٩َمڅم٫مپَِمڇٍم َزْوَٗمڅمنِ }َو٪َمْق٬مِِف ٕمٶمڅم٦م:   :  {٩مٿِمپِماَم ِٰم ـِ َْحَ  [.57]ا٬مر 

ِؿْ }َو٪َمْق٬ُمُف ٕمٶمڅم٦م:  ـْ َربِّ ِف. {َوَٰمٷْمٸِمَرٌة ِٰم  َأْي: َٰمَع َذ٬مَِؽ ٫ُمٻمِّ

 :ُُ ُِْل ٻماًِم ٣َمَٛم ٢َمټَمڃمٍ »َق ًْ ٻمٍِؿ َٟمٹَمك ُٰم ًْ اَم ُٰم  ش.َوَأيُّ

 أي ٣مٛم ٣مٴمش.

 

                                                           
 (.ٕٕٗٛ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٕٖٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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 :ُُ ُِْل ِ٘مٿمِؼ اٚمَْْخُتقمِ »َق ـْ ا٬مر   ش.َٟمٹَمڅمُه اهلل ُ ِٰم

 أي ٰمـ َخر اْلٽمڇم ا٬مذي ٪مد ٙمتؿ ٣مٻمٿمف.

ـْ َرِ٘مٿمٍؼ َِمُْتقٍم }وهذا ٫مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ٹَمْقَن ِٰم ًْ ٌؽ َوِّم  *ُي ًْ ِٙمَتڅمُٰمُف ِٰم

قنَ  َذ٬مَِؽ  ًُ
 .{٩َمٻْمٿَمَتٽمَڅم٩َمِس اٚمَُْتٽمَڅم٩مِ

 (: 353-8/352قاٍ اذتافغ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل تعاىل يف تفػريٙ )
ـْ َرِ٘مٿمٍؼ َِمُْتقمٍ }َو٪َمْق٬ُمُف:  ٹَمْقَن ِٰم ًْ ٽم ڇِم. َأْي:  {ُي ـَ اْْلَ ٍر ِٰم ـْ ََخْ ٹَمْقَن ِٰم ًْ  ُي

ِ٘مٿمُؼ:  ٶُمقدٍ َوا٬مر  ًْ ـُ َٰم ټْمِر. ٪َمڅم٬َمُف أْم ـْ َأْٟماَمِء اخْلَ ٌ څمٍس, ريض اهلل ِٰم ـُ ٣َم , َوأْم

ـُ َزْيٍد. , َو٪َمَتڅمَدُة, َوأْم ـُ ًَ  ٣مٽمپمام, َوَُمَڅمِهٌد, َواحْلَ

ٶُمقٍد ِّم ٪َمْق٬مِِف:  ًْ ـُ َٰم ٌؽ }َو٪َمڅمَل أْم ًْ ٌؽ "َأْي:  {ِٙمَتڅمُٰمُف ِٰم ًْ  ."َٙمٻْمٴُمُف ِٰم

ٌ څمٍس:  ـِ ٣َم ـِ أْم , ٣َم ټْمَر, ٩َمٺَمڅم"َو٪َمڅمَل ا٬ْمٶَمْقِّمُّ ُؿ اخْلَ ٍء ١َمٿم چَم اهلل ُ َِلُ َن آِٙمُر َرْ

ٍؽ  ًْ ٌؽ, ُٙمتِؿ ٔمټِِم ًْ څمُك."ُٗمٶِمَؾ ٩مٿِمپَمڅم ِٰم ح   . َو٫َمَذا ٪َمڅمَل ٪َمَتڅمَدُة َوا٬مٳم 

 : ـُ ًَ ٌؽ }َو٪َمڅمَل إِْٔمَراِهٿمُؿ َواحْلَ ًْ ٌؽ "َأْي:  {ِٙمَتڅمُٰمُف ِٰم ًْ ٌَُتُف ِٰم  ."٣َمڅم٪ِم

ـْ َُمَڅمِهٍد:  ـُ َأِب ڀَمِجٿمح, ٣َم ٌؽ }َو٪َمڅمَل أْم ًْ ًْ  {ِٙمَتڅمُٰمُف ِٰم ٌُُف ِٰم  اهـ ٌؽ. ٪َمڅمَل: ١مٿِم

 .واهلل أ٣مٻمؿ

********** 
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 بنفسه وعياله[ الصدقة]البداءة في 

ـْ ) – 614 ـِ ِ٘مَزاٍم َو٣َم ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َ٘مٺمٿِمِؿ ْٔم صٛم اهلل  -٣َم

ـْ َٕمٶُمقُل, َوَٙمْٜمُ »٪َمڅمَل:  -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ٸْمَٛم, َوأْمَدْأ ٔمټَِم ًُّ ـَ ا٬ْمٿَمِد ا٬م ا٬ْمٿَمُد ا٬ْمٶُمٻْمٿَمڅم َٙمْٜمٌ ِٰم

ـِ ُيٷْمٽمِِف اهلل ُا٬مٲم   َتٷْم ًْ ـْ َي ُف اهلل ُ, َوَٰم َتٶْمٸِمْػ ُيٶِمٸم  ًْ ـْ َي ـْ ٢َمپْمِر ٨ِمٽمًك, َوَٰم شَد٪َمڇِم ٣َم
(ٔ)

 .

ٌَُخڅمِريِّ  ٸْمُظ ٬مٻِْم  (.ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمِف, َوا٬مٻم 

 ******************************* الشرح:

 :ُُ ُِْل ـِ ِ٘مَزاٍم ريض اهلل ٣مٽمف»َق ـْ َ٘مٺمٿِمِؿ ْٔم  ش.َو٣َم

ر ّم اْلڅمهٻمٿمڇم, و٘مزام ريض اهلل ٣مٽمف  ٘مٺمٿمؿ ٔمـ  اإلٟمالم.٣ُمټمِّ

ـَ ِ٘مَزاٍم َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف: فٞ ايصخٝخني: ف أڀمف َأ٣ْمَتَؼ ِّم »ٰمـ ٘مديډم َ٘مٺمٿِمَؿ ْٔم

ٌَڇٍم, َوََحََؾ ٣َمَٛم ِٰمڅمَئڇِم َٔمٶِمٍٜم, ٩َمٻَمام  َأْٟمٻَمَؿ ََحََؾ ٣َمَٛم ِٰمڅمَئڇِم َٔمٶِمٍٜم,  اَْلڅمِهٻمٿِم ڇِم ِٰمڅمَئڇَم َر٪َم

َؿ, ٩َمٹُمٻْمڈُم: َيڅم  َوَأ٣ْمَتَؼ  ځَم٬ْمڈُم َرُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ًَ ٌَڇٍم, ٪َمڅمَل: ٩َم ِٰمڅمَئڇَم َر٪َم

څم  ٽم ډُم ِبَ َيٶْمٽمِل  -َرُٟمقَل اهلل ِ, َأَرَأْيڈَم َأ٠ْمٿَمڅمَء ٫ُمٽمڈُْم َأْصٽمَٶُمپَمڅم ِّم اَْلڅمِهٻمٿِم ڇِم ٫ُمٽْمڈُم َأحَتَ

څم  ُر ِبَ َأْٟمٻَمټْمڈَم ٣َمَٛم َٰمڅم »هلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ: ؟ ٪َمڅمَل: ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل ا-َإَٔمَٝم 

ـْ َٙمْٜمٍ  شَٟمٻَمَػ ٬َمَؽ ِٰم
(ٕ)

. 

 

                                                           
 (.ٖٗٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٚٗٔيحو )أخرجو اإلماـ البخارم في صح (ٔ)

 (.ٖٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٖٕٛ٘أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٕ)
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 :ُُ ُِْل ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ "َق  ."شا٬ْمٿَمُد ا٬ْمٶُمٻْمٿَمڅم»٪َمڅمَل:  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -٣َم

 أي ا٬مٿمد اٚمٽمٸمٹمڇم, واٚمٶمٴمٿمڇم. ٫مام ٗمڅمء ٰمٌٿمٽمًڅم ذ٬مؽ ّم ٫مثٜم ٰمـ إ٘مڅمديډم.

ـِ ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم:  ٰمـ ٚيف ايصخٝخني:  ٌِْد اهلل ِ ْٔم َأن  َرُٟمقَل ٘مديډم ٣َم

َػ,  َد٪َمڇَم, َوا٬مت ٶَمٸمُّ , َوَذ٫َمَر ا٬مٲم  َؿ ٪َمڅمَل َوُهَق ٣َمَٛم اٚمٽِمَْٝمِ اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ځَم٬َمڇَم:  ًْ ٸْمَٛم, ٩َمڅم٬مٿَمُد »َواٚمَ ًُّ ـَ ا٬مٿَمِد ا٬م ا٬مٶُمٻْمٿَمڅم: ِهَل اٚمُٽمٸِْمٹَمڇُم, ا٬مٿَمُد ا٬مٶُمٻْمٿَمڅم َٙمْٜمٌ ِٰم

څمئِٻَمڇمُ   ً ٸْمَٛم: ِهَل ا٬م ًُّ شَوا٬م
(ٔ)

. 

 (: 3/297قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
 : ُٜم ا٬ْمٿَمد ا٬ْمٶمٻمٿمڅم وا٬مًٸمٛم ِّم َ٘مِديډم أمـ ٣ُمټَمَر َهَذا, َو٪َمڅمَل ا٬ْمٹُمْر١ُمٌِلُّ ًِ َو٪َمَع َٕمٸْم

اَلَف, َوَيْد٩مَ  َػ ِّم َٕمځْمِويٻمِِف َذ٬مَِؽ. َوُهَق ڀَمص  َيْر٩َمُع اخْلِ  ً ـْ َٕمٶَم َػ َٰم ًُّ  ىػاُع َٕمٶَم
َٜم اْٚمَْذ٫ُمقَر ُٰمْدَرٌج  ًِ  َأن  ا٬مت ٸْم

ځمِ اِنُّ ِّم َأ١ْمَراِف اٚمَُْق١م  ٌ څمِس ا٬مد  ٣َمك َأُٔمق ا٬ْمٶَم ـِ اد 
٬َمٺمِ

َتٽَمًدا ٬مَِذ٬مَِؽ.  ًْ ِديډِم, َوَلْ َيْذ٫ُمْر ُٰم  ِّم احْلَ

ـِ ُٖمؿ  َوَٗمْدُت ِّم ٫مَِتڅمِب ا٬ْمٶمَ  َحڅمَٔمڇِم ٔمڃِمِْٟمٽمَڅمٍد ٬َمُف ٩مٿِمِف اڀْمٹِمٴَمڅمٌع: ٣َم ٺَمِريِّ ِّم ا٬مٲم  ًْ

ـِ ٣ُمټَمَر  ـِ َٰمْرَواَن إِنِّ َٟمټِمٶْمڈُم ": -ريض اهلل ٣مٽمپمام  -أْم ُف ٫َمَتچَم إ٦َِم ٔم٧ِْمِ ْٔم َأڀم 

َؿ َيٹُمقُل:  ـَ ا٬ْمٿَمِد ا٬م»ا٬مٽم ٌِل  َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َٓ ا٬ْمٿَمُد ا٬ْمٶُمٻْمٿَمڅم َٙمْٜمٌ ِٰم ٸْمَٛم َو ًُّ

ٓ  اٚمُْٶْمٴمٿَِمڇمَ  َٓ ا٬ْمٶُمٻْمٿَمڅم إِ څمئِٻَمڇَم َو  ً ٓ  ا٬م ٸْمَٛم إِ ًُّ چُم ا٬ْمٿَمَد ا٬م ًَ  ش. َأْ٘م

                                                           
 (.ٖٖٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٜٕٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ٌَڇَم  ٜم ٰمـ ٫َماَلم أمـ ٣مټمر, َوُيڂَميِّدُه َٰمڅم َرَواُه ٔمـ َأِب ٠َمٿْم
ًِ ٩َمپَمَذا يٱْمٶمر ٔمځَِمن ا٬مت ٸْم

ـِ ِديٽمَڅمٍر  ٌِْد اهلل ِ ْٔم ـْ ١َمِريِؼ ٣َم ـِ أمـ ٣ُمټَمَر ِٰم ُث َأن  ا٬ْمٶُمٻْمٿَمڅم ِهَل "٪َمڅمَل: ٣َم ٫ُمٽم څم ڀَمَتَحد 

 ىػا. "اٚمُْٽمٸِْمٹَمڇمُ 
 واحلديډم ٬مف وٗمپم٥م: 

 أن اٚمٶمٴمل واٚمٽمٸمؼ ّم ا٬مٷمڅم٬مچم ٕمٺمقن يده ٰمـ أ٣مٛم.  ايٛج٘ األٍٚ:

 .ا٬مٶمٻمق اٚمٶمٽمقياٚمراد ٔمڅم٬مٶمٻمق أن  ايٛج٘ ايجاْٞ:

 :ُُ ُِْل ٸْمَٛم »َق ًُّ ـَ ا٬ْمٿَمِد ا٬م  ش.َٙمْٜمٌ ِٰم

 د ا٬مًڅمئؾ.وهل يد أٙمذ, أو ي

 :ُُ ُِْل ـْ َٕمٶُمقُل »َق  ش.َوأْمَدْأ ٔمټَِم

أي أن ا٬مٽمٸمٹمڇم يٽمٌٷمل أن ٕمٺمقن ٣مٛم ٰمـ ٕمتٿمٶمـ ٣مٻمٿمف, وٰمـ جيچم ٣مٻمٿمف ا٬مٽمٸمٹمڇم 

 ٣مٻمٿمپمؿ, ٰمـ إ٪مڅمرب, ٖمؿ ٔمٶمد ذ٬مؽ إٔمڅم٣مد.

َأ٣ْمَتَؼ »ٰمـ ٘مديډم َٗمڅمٔمٍِر ريض اهلل ٣مٽمپمام, ٪َمڅمَل: َػًِ: ٚقس ثبت يف 

ًٌْدا ٬مَ  ـْ َٔمٽمِل ٣ُمْذَرَة ٣َم ٌَٻَمَغ َذ٬مَِؽ َرُٟمقَل اهلِل َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َرُٗمٌؾ ِٰم ـْ ُدُٔمٍر, ٩َم ُف ٣َم

َؿ ٩َمٹَمڅمَل:  ُه؟»َوَٟمٻم  , ٩َمٹَمڅمَل: ش َأ٬َمَؽ َٰمڅمٌل ٨َمْٜمُ َٓ يِف ِٰمٽمِّل؟»٩َمٹَمڅمَل:  ـْ َيٱْمَٞمِ اُه ش َٰم ٩َمڅم٠ْمَٞمَ

څم ٌِْد اهلِل ا٬ْمٶَمَدِويُّ ٔمَِثاَمِن ِٰمڅمَئڇِم ِدْرَهٍؿ, ٩َمَجڅمَء ِبَ ـُ ٣َم َرُٟمقَل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف  ڀُمٶَمٿْمُؿ ْٔم

َؿ ٩َمَد٩َمٶَمپَمڅم إ٬َِمٿْمِف, ُٖمؿ  ٪َمڅمَل:  ٌء »َوَٟمٻم  ْق ٣َمٻَمٿْمپَمڅم, ٩َمڃمِْن ٩َمٳَمَؾ َرْ َؽ ٩َمَتٲَمد 
ًِ أْمَدْأ ٔمٽِمٸَْم

ـْ ِذي  ٌء ٩َمٻمِِذي ٪َمَرأَمتَِؽ, ٩َمڃمِْن ٩َمٳَمَؾ ٣َم ـْ َأْهٻمَِؽ َرْ ٩َمأِلَْهٻمَِؽ, ٩َمڃمِْن ٩َمٳَمَؾ ٣َم
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ءٌ  ـْ ش ٩َمپَمٺَمَذا َوَهٺَمَذا ٪َمَرأَمتَِؽ َرْ ـْ َيټِمٿمٽمَِؽ َو٣َم ٥ٌَْمَ َيَدْيَؽ َو٣َم َيٹُمقُل: ٩َم

ش٠ِماَم٬مَِؽ 
(ٔ)

. 

 َػًِ: ٚثبت يف 
َؿ: َٖمْقَٔمڅمَن ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: و٩مٿمف ٣مـ  ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ُٗمُؾ, ِديٽمَڅمٌر ُيٽمٸِْمٹُمفُ » ُٗمُؾ ٣َمَٛم  َأ٩ْمٳَمُؾ ِديٽمَڅمٍر ُيٽمٸِْمٹُمُف ا٬مر  ٣َمَٛم ٣ِمٿَمڅم٬مِِف, َوِديٽمَڅمٌر ُيٽمٸِْمٹُمُف ا٬مر 

تِِف ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهللِ, َوِديٽمَڅمٌر ُيٽمٸِْمٹُمُف ٣َمَٛم َأْصَحڅمٔمِِف ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهللِ  ش. َدأم 

 . "َؤَمَدَأ ٔمڅِم٬ْمٶِمٿَمڅملِ "٪َمڅمَل َأُٔمق ٪ِماَلَٔمڇَم: 

ـْ َرُٗمٍؾ ُيٽمٸِْمُؼ ٣َمَٛم ٣ِمٿَمڅمٍل َوَأيُّ َرُٗمٍؾ َأ٣ْمٵَمُؿ َأْٗمرً "ُٖمؿ  ٪َمڅمَل َأُٔمق ٪ِماَلَٔمڇَم:  ا, ِٰم

پُمْؿ َأْو َيٽمٸَْمٶُمپُمُؿ اهللُ ٔمِِف, َوُيٷْمٽمٿِمپِمؿْ  "ِصٷَمڅمٍر, ُيٶِمٸمُّ
(ٕ)

. 

 :ُُ ُِْل ـْ ٢َمپْمِر ٨ِمٽمًك»َق َد٪َمڇِم ٣َم  ش.َوَٙمْٜمُ ا٬مٲم 

ٕڀمف يٽمٸمؼ وٓ يٻمحٹمف ا٬مٽمدم, ويٽمٸمؼ وٓ يٻمحٹمف ا٬مير, ٔمًٌچم أڀمف ٨مٽمل و٬مف 

٩مڃمن ٩مٳمقل اٚمڅمل ٰمٹمٿمد ٬مٻمٶمٌد ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ, ٰمڅمل يٺمٸمٿمف, ويٺمٸمل ٰمـ جيچم ٣مٻمٿمف 

 .ا٬مٲمڅم٬مح

َٗمڅمَء ا٬مٸُمٹَمَراُء ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل: فٞ ايصخٝخني: ف

ـَ إَْٰمَقاِل  ُٖمقِر ِٰم َؿ, ٩َمٹَمڅم٬ُمقا: َذَهچَم َأْهُؾ ا٬مدُّ إ٦َِم ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َرَٗمڅمِت ا٬مٶمُ  , َوَيٲُمقُٰمقَن ٫َماَم ڀَمٲُمقُم, ٔمڅِم٬مد  اَل, َوا٬مٽم ٶِمٿمِؿ اٚمٹُِمٿمِؿ ُيٲَمٻمُّقَن ٫َماَم ڀُمٲَم٤مِّ

                                                           
 (.ٜٜٚأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 (.ٜٜٗو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم )أخرج (ٕ)
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٪ُمقَن, ٪َمڅمَل:  څم, َوَيٶْمَتټِمُروَن, َوجُيَڅمِهُدوَن, َوَيَتٲَمد  قَن ِبَ ـْ َأْٰمَقاٍل َُيُجُّ ْؿ ٩َمٳْمٌؾ ِٰم َوَِلُ

ٌَٹَمٺُمؿْ » ـْ َٟم ُٖمٺُمْؿ إِْن َأَٙمْذُٕمْؿ َأْدَر٫ْمُتْؿ َٰم ْ ُيْدِر٫ْمٺُمْؿ َأَ٘مٌد َٔمٶْمَد٫ُمْؿ,  َأَٓ ُأَ٘مدِّ َوَل

ټَمُدوَن  ٌُِّحقَن َوحَتْ ًَ ـْ ٣َمټِمَؾ ِٰمْثٻَمُف ُٕم ٓ  َٰم ـْ َأڀْمُتْؿ َٔم٥ْمَ ٢َمپْمَراڀَمٿْمِف إِ َو٫ُمٽمُْتْؿ َٙمْٜمَ َٰم

وَن َٙمٻْمَػ ٫ُمؾِّ َصاَلٍة َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥ِمَ  ُ , ٩َمڅمْٙمَتٻَمٸْمٽمَڅم َٔمٿْمٽمَٽمَڅم, ٩َمٹَمڅمَل َٔمٶْمٳُمٽمَڅم: شَوُٕمٺَمٝمِّ

 ًَ ُ َأْرَٔمٶًمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم, ٩َمَرَٗمٶْمڈُم ڀُم ٌُِّح َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم, َوڀَمْحټَمُد َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم, َوڀُمٺَمٝمِّ

ـ  »إ٬َِمٿْمِف, ٩َمٹَمڅمَل: َٕمٹُمقُل:  , َ٘مت ك َيٺُمقَن ِٰمٽمْپُم ٌَْحڅمَن اهلل ِ, َواحَلټْمُد هللِ ِ, َواهلل ُ َأ٫ْمَٝمُ ُٟم

ـ  َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥ِمَ  پِم ش٫ُمٻمِّ
(ٔ)

. 

 :ُُ ُِْل ُف اهلل ُ»َق َتٶْمٸِمْػ ُيٶِمٸم  ًْ ـْ َي  ش. َوَٰم

, ٩مڃمن ذ٬مؽ ٰمـ هذه د٣مقة إ٦م ا٬مٶمٸمڇم, وإ٦م ٣مدم ا٬متٴمٻمع ٚمڅم ّم أيدي ا٬مٽمڅمس

ن   َٓ }:  أٟمٌڅمب اْلٱمع وا٬مٴمټمع, ٪مڅمل اهلل   َأْزَواًٗمڅم ٔمِفِ  َٰمت ٶْمٽمَڅم َٰمڅم إ٦َِم  ٣َمٿْمٽمَٿْمَؽ  ََتُد 

َٓ  ِٰمٽمْپُمؿْ  َزنْ  َو , و٩مٿمف: [88: احلجر] {٬مٻِْمټُمڂْمِٰمٽم٥ِمَ  َٗمٽمَڅمَ٘مَؽ  َواْٙمٸِمْض  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  حَتْ

 .٩مٶمٛم اٚمرء أن يٶمقد ڀمٸمًف ٣مٛم ٰمٺمڅمرم إٙمالقأن ا٬مٷمٸمڇم ٰمٽمپمڅم اٚمٺمتٌڇم 

 ذنس الؿسم بني التعؿـ ّاالضتػياٛ: 

 (: 305-11/304قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
ْٟمتٷِمْ  ِٓ ضُّ ٣َمَٛم ا ِديډِم احْلَ ـْ َوِّم احْلَ ُػ ٣َم ـِ ا٬مٽم څمِس, َوا٬مت ٶَمٸمُّ ٽمَڅمِء ٣َم

ْٝمَ َأ٩ْمٳَمُؾ  ُؾ ٣َمَٛم اهلل ِ, َواڀْمتٵَِمڅمُر َٰمڅم َيْرُز٪ُمُف اهلل ُ, َوَأن  ا٬مٲم  ْٝمِ َوا٬مت َق٫مُّ ْؿ ,ٔمڅِم٬مٲم 
ُٟمڂَماِِلِ

َٓ َُمُْدوٍد.  ٍر َو َزاِء ٣َمٻَمٿْمِف ٨َمْٜمَ ُٰمٹَمد   َٰمڅم ُيٶْمٴَمڅمُه اٚمَْْرُء ٬مٺَِمْقِن اْْلَ

                                                           
  (.ٜ٘٘(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٖٗٛأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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 ٍَ ٘ٔ:ََٚقا ِٛٔي ََِع٢َٓ َق  ٗٞ َتٶِمػ  » اِيُكِطُطٔب ًْ ـْ َي ڂَماِل. ش َٰم ًُّ ـِ ا٬م  َأْي َيټْمَتٽمُِع ٣َم

:ُ٘ ُِٛي ُف اهلل ُ» ََٚق ُف جُيَڅمِزيِف ٣َمَٛم اْٟمتٶِْمٸَمڅم٩مِِف, ٔمٲِِمٿَمڅمڀَمڇِم َوْٗمپِمِف, َوَد٩ْمِع ش, ُيٶِمٸم  َأْي إڀِم 

 ٩َمڅم٪َمتِِف. 

:ُ٘ ُِٛي ـِ » ََٚق َتٷْم ًْ ـْ َي ـْ ِٟمَقاُه. َأْي ٔمڅِمهلل ِ ش, َوَٰم  ٣َمټم 

:ُ٘ ُِٛي ٻُمْؼ ِّم ٪َمٻْمٌِِف ش, ُيٷْمٽمِفِ » ََٚق ڂَماِل, َوخَيْ ًُّ ـِ ا٬م َتٷْمٽمِل ٔمِِف ٣َم ًْ ُف ُيٶْمٴمٿِمِف َٰمڅم َي َأْي ٩َمڃمڀِم 

َم َٕمٹْمِريُرُه.   ا٬ْمٷِمٽمَك: ٩َمڃمِن  ا٬ْمٷِمٽمَك ٨ِمٽمَك ا٬مٽم ٸْمِس ٫َماَم َٕمٹَمد 

:ِّ ِِٛظ ٍَ بٔ اِيَج ُػ َيٹمْ  ََٚقا ٻْمِؼ, َوإ٢ِْمپَمڅمِر ٚمَ څم ٫َمڅمَن ا٬مت ٶَمٸمُّ ـِ اخْلَ څمِل ٣َم َتِض َٟمْٞمَ احْلَ

ْٔمُح ٣َمَٛم ٪َمْدِر  , ٩َمٿمٹََمُع ٬َمُف ا٬مرِّ ـِ
ٌَڅم١مِ ٌُُف ُٰمٶَمڅمِٰماًل هللِ ِ ِّم ا٬ْم ا٬ْمٷِمٽمَك ٣َمٽمْپُمْؿ, ٩َمٿَمٺُمقُن َصڅمِ٘م

ْدِق ِّم َذ٬مَِؽ.   ا٬مٲمِّ

:ٗٞ ٍَ ايطِّٝٔب ُف اهلل ُ »َٰمٶْمٽمَك ٪َمْق٬مِِف:  ََٚقا َتٶْمٸِمْػ ُيٶِمٸم  ًْ ـْ َي ـِ ش, َٰم َأْي إِْن ٣َمػ  ٣َم

٫ْمُف,  ْ َيْٞمُ ـِ ا٬مٽم څمِس, ٬َمٺمٽِم ُف إِْن ُأ٣ْمٴمَِل ٠َمٿْمًئڅم َل ْٟمتٷِْمٽمَڅمُء ٣َم ِٓ ْ ُيٵْمپِمْر ا ڂَماِل َو٬َمْق َل ًُّ ا٬م

َتڅمُج إ٦َِم ُٟمڂَماٍل.  َٓ َُيْ ٌَُف ٨ِمٽمًك: ٔمَِحٿْمډُم   اهلل ُ ٪َمٻْم
 َيټْمأَلِ

ْٟمتِ  ِٓ ـْ َزاَد ٣َمَٛم َذ٬مَِؽ ٩َمځَم٢ْمپَمَر ا ٌَْؾ, ٩َمَذاَك َوَٰم ْ َيٹْم , َو٬َمْق ُأ٣ْمٴمَِل َل َ ٷْمٽمَڅمَء, ٩َمَتٲَمٝم 

َْٙماَلق.  ْٕ  َأْر٩َمُع َدَرَٗمڇًم, ٩مڅم٬مٲمٝم َٗمڅمٰمع ٚمٺمڅمرم ا

ٍَ بٔ ايتِّنِي: ُف اهلل ُ »َٰمٶْمٽمَك ٪َمْق٬مِِف:  ََٚقا َتٷْمٽمِل ش, ُيٶِمٸم  ًْ ـَ اٚمَْڅمِل َٰمڅم َي څم َأْن َيْرُز٪َمُف ِٰم إِٰم 

ڂَماِل, َوإِٰم   ًُّ ـِ ا٬م  ىػاڅم َأْن َيْرُز٪َمُف ا٬ْمٹَمٽمَڅم٣َمڇَم, َواهلل ُ َأ٣ْمٻَمُؿ. ٔمِِف ٣َم
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إِن  ڀَمڅمًٟمڅم »ٰمـ ٘مديډم َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخُلْدِريِّ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف: ٚيف ايصخٝخني: 

َؿ, ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمُهْؿ, ُٖمؿ  َٟمځَم٬ُمقُه,  ـَ إڀَْمٲَمڅمِر َٟمځَم٬ُمقا َرُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ِٰم

َٰمڅم َيٺُمقُن ٣ِمٽمِْدي »څمُهْؿ, ُٖمؿ  َٟمځَم٬ُمقُه, ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمُهْؿ َ٘مت ك ڀَمٸِمَد َٰمڅم ٣ِمٽمَْدُه, ٩َمٹَمڅمَل: ٩َمځَم٣ْمٴمَ 

ـِ ُيٷْمٽمِِف اهلل ُ,  َتٷْم ًْ ـْ َي ُف اهلل ُ, َوَٰم َتٶْمٸِمْػ ُيٶِمٸم  ًْ ـْ َي ِٙمَرُه ٣َمٽمْٺُمْؿ, َوَٰم ـْ َأد  ـْ َٙمْٜمٍ ٩َمٻَم ِٰم

ُه اهلل ُ, َوٰمَ  ْ ْ ُيٲَمٝمِّ ـْ َيَتٲَمٝم  ْٝمِ َوَٰم ـَ ا٬مٲم  ا َوَأْوَٟمَع ِٰم شڅم ُأ٣ْمٴمَِل َأَ٘مٌد ٣َمٴَمڅمًء َٙمْٜمً
(ٔ)

. 

 :ُُ ُِْل ـِ ُيٷْمٽمِِف اهلل ُ»َق َتٷْم ًْ ـْ َي  ش. َوَٰم

, يق٠مؽ أن يقٟمع اهلل ٣مز وٗمؾ ٬مف ّم ٣مټمـ ٟمقاه أي يًتٺمٸمل ٔمڅمهلل 

 رز٪مف, وّم ٰمڅم٬مف, وّم ٫مؾ رء ُيتڅمج إ٬مٿمف.

 يٱمڅمء ٰمـ ٣مٌڅمده. أن ا٬مٶمٸمڇم رزق ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ هيٌپمڅم ٚمـ ّؾُٔ:

ٌِْد اهللِ ٔمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف, َػًِ: يف ٚ ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ ٰمـ ٘مديډم ٣َم ٣َم

ُف ٫َمڅمَن َيٹُمقُل:  َؿ, َأڀم  َدى, َوا٬متُّٹَمك, »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ا٬مٻمپُمؿ  إِنِّ َأْٟمځَم٬ُمَؽ اِْلُ

شَوا٬ْمٶَمٸَمڅمَف, َوا٬ْمٷِمٽمَك
(ٕ)

. 

 (: 17/41يف ؾطح َػًِ )قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل 
ڇُم:  څم ا٬ْمٶَمٸَمڅمُف َوا٬ْمٶِمٸم  ٩َمپُمَق ا٬متٽمزه ٣مام ٓ يٌڅمح, َوا٬ْمٺَمػُّ ٣َمٽْمُف, َوا٬ْمٷِمٽمَك ُهٽمَڅم ٨ِمٽمَك َأٰم 

ـِ ا٬مٽم څمِس, َو٣َمام  ِّم َأْيِدهيِْؿ.  ْٟمتٷِْمٽمَڅمِء ٣َم ِٓ  ىػاا٬مٽم ٸْمِس, َوا

                                                           
 (.ٖ٘ٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٜٙٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 (.ٕٕٔٚأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٕ)
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اٍد,فٞ ايصخٝخني: ف, أن ا٬مٷمٽمك ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ ّؾُٔ: ـْ َور  ٫َمڅمٕمچِِم  ٣َم

ٌَڇَم, ٪َمڅمَل: َأْٰمَٛم  ـِ ٠ُمٶْم ٌَڇَم اٚمُٷِمَٜمِة ْٔم ـُ ٠ُمٶْم ِّم ٫مَِتڅمٍب  -ريض اهلل ٣مٽمف  -٣َم٤َم  اٚمُٷِمَٜمُة ْٔم

َؿ ٫َمڅمَن َيٹُمقُل ِّم ُدُٔمِر ٫ُمؾِّ َصاَلٍة  إ٦َِم ُٰمٶَمڅمِوَيڇَم: َأن  ا٬مٽم ٌِل  َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ٓ  اهلل ُ»َٰمٺْمُتقَٔمڇٍم:  يَؽ ٬َمُف, ٬َمُف اٚمُٻْمُؽ, َو٬َمُف احَلټْمُد, َوُهَق ٣َمَٛم َٓ إ٬َِمَف إِ  َوْ٘مَدُه َٓ َذِ

َڅم َٰمٽمَٶْمڈَم, َوَٓ َيٽمٸَْمُع َذا 
پُمؿ  َٓ َٰمڅمڀمَِع ٚمَِڅم َأ٣ْمٴَمٿْمڈَم, َوَٓ ُٰمٶْمٴمَِل ٚمِ ٍء ٪َمِديٌر, ا٬مٻم  ٫ُمؾِّ َرْ

ش اَْلدِّ ِٰمٽمَْؽ اَْلدُّ 
(ٔ)

. 

َڅم ا٬مٽم  } :ويٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ څمُس َأڀْمُتُؿ ا٬ْمٸُمٹَمَراُء إ٦َِم اهلل ِ َواهلل ُ ُهَق ا٬ْمٷَمٽمِلُّ َيڅم َأهيُّ

ٌْٺُمْؿ َوَيځْمِت ٔمَِخٻْمٍؼ َٗمِديٍد َوَٰمڅم َذ٬مَِؽ ٣َمَٛم اهلل ِ ٔمٶَِمِزيزٍ  ټِمٿمُد * إِْن َيٱَمځْم ُيْذِه  {احْلَ

 [.37- 35]٩َمڅم١مَِر: 

٫ُمْؿ َواهلل ُ ا٬ْمٷَمٽمِلُّ َوَأڀْمُتُؿ ا٬ْمٸُمٹَمَراُء َوإِ }َو٪َمڅمَل َٕمٶَمڅم٦َم:  ٌِْدْل ٪َمْقًٰمڅم ٨َمْٜمَ َت ًْ ْن َٕمَتَق٬م ْقا َي

َٓ َيٺُمقڀُمقا َأْٰمَثڅم٬َمٺُمؿْ  َد:  {ُٖمؿ    ., واهلل اٚمق٩مؼ[18]ُُمَټم 

********** 

                                                           
 (.ٖٜ٘(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٗٗٛاـ البخارم في صحيحو برقم )أخرجو اإلم (ٔ)
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 ]أفضل الصدقة جهد المقل[

ـْ ) – 615 ٪َمڅمَل: ٪ِمٿمَؾ َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ: َأيُّ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َأِب ُهَرْيَرَة َو٣َم

َد٪َمڇِم َأ٩ْمٳَمُؾ  ـْ َٕمٶُمقُل »٪َمڅمَل:  ?ا٬مٲم  , َوأْمَدْأ ٔمټَِم شُٗمپْمُد اٚمٹُِْمؾِّ
(ٔ)

. َأْٙمَرَٗمُف َأَْحَُد, َوَأُٔمق 

څم٫مِؿُ  ٌ څمَن, َواحْلَ ـُ ِ٘م ـُ ُٙمَزْيټَمڇَم, َوأْم َحُف أْم  (.َداُوَد, َوَصح 

 ******************************* الشرح:

 :ُُ ُِْل َد٪َمڇِم »َق  ش.?َأ٩ْمٳَمُؾ ٪ِمٿمَؾ َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ: َأيُّ ا٬مٲم 

 أي ٰمـ صد٪مڅمت ا٬متٴمقع.

 :ُُ ُِْل ٔمڅم٬مٳمؿ أي وٟمع اٚمٹمؾ و١مڅم٪متف, ؤمڅم٬مٸمتح . "شُٗمپْمُد اٚمُْٹِمؾِّ »٪َمڅمَل: "َق

 .اٚمٱمٹمڇم

صد٪مڇم اٚمٹمؾ: ٕڀمف يتٲمدق ٰمع وٶمػ أن أ٩مٳمؾ ا٬مٲمد٪مڇم  َٚع٢ٓ اذتسٜح:

 ٘مڅم٬مف.

 و٫مٿمػ ڀمجټمع ٔمٿمٽمف ؤم٥م ٘مديډم: أ٩مٳمؾ ا٬مٲمد٪مڇم ٰمڅم ٫مڅمن ٣مـ ٢مپمر ٨مٽمك.

 ال خيرٗمف إٓ اخلٻمص.٩مٽمٸمقس واٚمڅمل ُمٌقب إ٦م ا٬م

 ٚيصيو قٌٝ: 
 وإذا أڀمٸمٹمتف ٩مڅمٚمڅمل ٬مؽ ***أڀمڈم ٬مٻمامل إذا أٰمًٺمتف 

                                                           
(, ٖٖٖ٘(, كابن حباف )ٕٗٗٗ(, كابن خزيمة )ٚٚٙٔ(, كأبو داكد )ٖٛ٘/ ٕأخرجو أحمد ) (ٔ)

(, ٜٖٔٔ(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )ٗٔٗ/ ٔكالحاكم )
 كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. 
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َد٪َمڅمِت } :واهلل ٣مز وٗمؾ يٹمقل ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ِّم ا٬مٲم  ٣ِم٥َم ِٰم ـَ َيٻْمټِمُزوَن اٚمُْٴم قِّ ا٬م ِذي

َخُروَن ِٰمٽمْپُمْؿ َٟمِخَر ا ًْ ٓ  ُٗمپْمَدُهْؿ ٩َمٿَم َٓ جَيُِدوَن إِ ـَ  ْؿ ٣َمَذاٌب َوا٬م ِذي هلل ُ ِٰمٽمْپُمْؿ َوَِلُ

 .{َأ٬مٿِمؿٌ 

 يف ايصخٝخني:ٚ
ٶُمقٍد ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:  ًْ َد٪َمڇمِ »ٰمـ ٘مديډم َأِب َٰم ٪َمڅمَل: ٫ُمٽم څم ش ُأِٰمْرڀَمڅم ٔمڅِم٬مٲم 

ٍء َأ٫ْمَثَر  څمٌن ٔم٭َِمْ ًَ َق َأُٔمق ٣َمٹِمٿمٍؾ ٔمٽِمٲِْمِػ َصڅمٍع, ٪َمڅمَل: َوَٗمڅمَء إڀِْم ڀُمَحڅمِٰمُؾ, ٪َمڅمَل ٩َمَتٲَمد 

ٓ  ِٰمٽمُْف, ٩َمٹمَ  َٙمُر إِ ْٔ ـْ َصَد٪َمڇِم َهَذا, َوَٰمڅم ٩َمٶَمَؾ َهَذا ا څمَل اٚمُْٽمَڅم٩مٹُِمقَن: إِن  اهللَ ٬َمٷَمٽمِل  ٣َم

َٓ }ِرَيڅمًء, ٩َمٽمََز٬َمڈْم:  ـَ  َد٪َمڅمِت َوا٬م ِذي ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ِّم ا٬مٲم  ٣ِم٥َم ِٰم ـَ َيٻْمټِمُزوَن اٚمُْٴم قِّ ا٬م ِذي

ٓ  ُٗمپْمَدُهؿْ  ٣ِم٥مَ [ وَ 79]ا٬متقٔمڇم:  {جَيُِدوَن إِ "َلْ َيٻْمٸِمْظ ٔم٧ِْمٌ ٔمڅِمٚمُْٴم قِّ
(ٔ)

. 

َٗا١َٜٔ: ٍَ ٔفٞ ايِّ ـْ اٚمَْڅمِل َوَهَذا ٔمټَِمٶْمٽمَك َ٘مِديډِم:  َقا َتټِمٻُمُف ا٬ْمٹَمٻمٿِمُؾ ِٰم َأْي ٪َمْدُر َٰمڅم َُيْ

َق ٔمِِف » څم ٩َمَتٲَمد  څمِن َأَٙمَذ َأَ٘مَدمُهَ ٌََؼ ِدْرَهٌؿ ِٰمڅمَئڇَم َأ٬ْمِػ ِدْرَهٍؿ, َرُٗمٌؾ ٬َمُف ِدْرمَهَ َٟم

څمَورَ  َق ِبَ ـْ ٣َمْرِوِف ِٰمڅمَئڇَم َأ٬ْمِػ ِدْرَهٍؿ ٩َمَتٲَمد  َأْٙمَرَٗمُف   (7)ش ُٗمٌؾ ٬َمُف َٰمڅمٌل ٫َمثٌِٜم ٩َمځَمَٙمَذ ِٰم

ـْ َ٘مِديډِم َأِب  څم٫مُِؿ ِٰم ٌ څمَن َواحْلَ ـُ ِ٘م , َوَأْٙمَرَٗمُف أْم ـْ َ٘مِديډِم َأِب َذر  ّل ِٰم
څمئِ ًَ ا٬مٽم 

 ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمپمام. 

ټْمِع َٔم٥ْمَ  ٌَٿْمپَمٹِملُّ َو٬َمٸْمٵُمُف: َوَوْٗمُف اْْلَ ٌْٻَمُف َٰمڅم ٪َمڅم٬َمُف ا٬ْم ِديډِم َوَا٬م ِذي ٪َم   َهَذا احْلَ

                                                           
 (.ٛٔٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )٘ٔٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)

ٕ))
 .سنده حسن 
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ټْمُع َٔم٥ْمَ ٪َمْق٬مِِف  َؿ  -َواْْلَ ـْ : »-َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َد٪َمڇِم َٰمڅم ٫َمڅمَن ٣َم َٙمْٜمُ ا٬مٲم 

َد٪َمڇِم ُٗمپْمُد اٚمٹُِْمؾِّ »َو٪َمْق٬ُمُف: ش, ٢َمپْمِر ٨ِمٽمًك َتٻمُِػ ٔمڅِمْٙمتاَِلِف َأڀم  ش, َأ٩ْمٳَمُؾ ا٬مٲم  ُف خَيْ

٫ْمتٸَِمڅمِء ٔمځَِم٪َمؾِّ ا٬ْمٺمٸَِمڅمَيڇِم, َوَٟمڅمَق  ِٓ ِة, َوا د  ْٝمِ ٣َمَٛم ا٬ْمٸَمڅم٪َمڇِم, َوا٬مٱمِّ َأْ٘مَقاِل ا٬مٽم څمِس ِّم ا٬مٲم 

 .٪مڅم٬مف ا٬مٲمٽمٶمڅمن َأَ٘مڅمِديډَم َٕمُدلُّ ٣َمَٛم َذ٬مَِؽ.

 :ُُ ُِْل ـْ َٕمٶُمقُل »َق  ش. َوأْمَدْأ ٔمټَِم

٣مٻمٿمپمؿ, وهؿ: إٔمٽمڅمء, وا٬مزوٗمڇم, و أٔمڅمء أي أمدأ ٔمټمـ جيچم ٣مٻمٿمؽ ا٬مٽمٸمٹمڇم 

 ., واهلل أ٣مٻمؿ٩مٹمراء, و٫مڅمن آٔمـ يًتٴمٿمع أن يٽمٸمؼ ٣مٻمٿمپمؿ قاڀمڅموإٰمپمڅمت إن ٫م

ٌْدِ  َٰمعَ  ُٗمٻُمقًٟمڅم ٫ُمٽم څم: ٪َمڅمَل  وّم ٘مديډم َٙمٿْمَثټَمڇَم, ـِ  اهللِ  ٣َم  ٪َمپْمَرَٰمڅمنٌ  َٗمڅمَءهُ  إِذْ  ٣َمټْمٍرو, ْٔم

٪ِمٿمَؼ  َأ٣ْمٴَمٿْمڈَم : ٩َمٹَمڅمَل  ٩َمَدَٙمَؾ, ٬َمفُ  ,: ٪َمڅمَل  ٪ُمقهَتُْؿ؟ ا٬مر   ٩َمځَم٣ْمٴمپِِمْؿ, ٩َمڅمڀْمٴَمٻمِْؼ : ٪َمڅمَل  َٓ

ـْ  َُيٌَِْس, َأنْ  إِْٖماًم  ٔمڅِمٚمَْْرءِ  ٫َمٸَمك: »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهللِ َرُٟمقُل  ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل   ٣َمټم 

 .أٙمرٗمف ٰمًٻمؿ ش٪ُمقَٕمفُ  َيټْمٻمُِؽ 

********** 
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 [من يليه]البدء بالصدقة على النفس, ثم 

 -٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ  -هق أٔمق هريرة ريض اهلل ٣مٽمف  -)َو٣َمٽمُْف  – 616

٪ُمقا»صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:   ?, ٩َمٹَمڅمَل َرُٗمٌؾ: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, ٣ِمٽمِْدي ِديٽمَڅمرٌ شَٕمٲَمد 

َؽ »٪َمڅمَل:  ًِ ْق ٔمِِف ٣َمَٛم ڀَمٸْم ْق ٔمِِف ٣َمَٛم », ٪َمڅمَل: ٣ِمٽمِْدي آَٙمُر, ٪َمڅمَل: شَٕمٲَمد  َٕمٲَمد 

ش ِدكَ َو٬مَ 
(ٔ)

ْق ٔمِِف ٣َمَٛم َٙمڅمِدِٰمَؽ »٪َمڅمَل: ٣ِمٽمِْدي آَٙمُر, ٪َمڅمَل:   ٪َمڅمَل: ٣ِمٽمِْدي ش َٕمٲَمد 

ٌ څمَن شَأڀْمڈَم َأْٔمٮَمُ »آَٙمُر, ٪َمڅمَل:  ـُ ِ٘م َحُف أْم , َوَصح  لُّ
څمئِ ًَ . َرَواُه َأُٔمق َداُوَد َوا٬مٽم 

څم٫مِؿُ  َواحْلَ
(ٕ)

.) 

 ******************************* الشرح:

 :ُُ ُِْل ٪ُمقا»صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  -څمَل َرُٟمقُل اهلل ِ ٪مَ »َق  ش.َٕمٲَمد 

 ا٬مًٿمڅمق.واٚمراد ٰمٽمف صد٪مڇم ا٬متٴمقع, ٣ُمٻمؿ ذ٬مؽ ٔمٹمريٽمڇم احلڅمل 

 

                                                           
 «.تصدؽ بو على زكجتك»جاء في جميع المصادر زيادة كىي: قاؿ: عندم آخر. قاؿ:  (ٔ)

(, ٘ٔٗ/ ٔ(, كالحاكم )ٕٖٖٙ(, كابن حباف )ٕٙ/ ٘(, كالنسائي )ٜٔٙٔأخرجو أبو داكد ) (ٕ)
يث ضعيف من طريق محمد بن عجالف عن المقبرم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو بو, كركاية كالحد

محمد بن عجالف عن المقبرم ضعفها يحيى القطاف, كالنسائي؛ ألنها اخلطت عليو فيما أذكر 
(, كقاؿ فيو: ٜ٘ٛبأحاديث ابن جابر, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )

اكم: " صحيح على شرط مسلم " ككافقو الذىبي. قلت: كفى ذلك نظر, فإف ابن كقاؿ الح
عجالف إنما أخرج لو مسلم في الشواىد كما نقلو الذىبي نفسو في " الميزاف " عن الحاكم ذاتو! 
ثم ىو صدكؽ متوسط الحفظ كما قاؿ الذىبي, فهو حسن الحديث, كقاؿ الحافظ في " التقريب 

 ختلطت عليو أحاديث أبى ىريرة ".": " صدكؽ , إال أنو ا
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 :ُُ ُِْل  ش.?٩َمٹَمڅمَل َرُٗمٌؾ: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, ٣ِمٽمِْدي ِديٽمَڅمرٌ »َق

 أي أريد أن إٔمٲمدق ٔمف.

 :ُُ ُِْل َؽ »٪َمڅمَل: "َق ًِ ْق ٔمِِف ٣َمَٛم ڀَمٸْم  ."شَٕمٲَمد 

 ٰمـ أٗمؾ أن ٓ حتٿمجپمڅم إ٦م ٨مٜمك, وٕمٲمٜم ٰمتٴمٻمٶًمڅم ٚمڅم ّم أيدي ا٬مٽمڅمس. أي

 :ُُ ُِْل  ."ش٣ِمٽمِْدي آَٙمرُ »٪َمڅمَل: "َق

 أي ٣مٽمدي ديٽمڅمر آٙمر أريد أن إٔمٲمدق ٔمف.

 :ُُ ُِْل ْق ٔمِِف ٣َمَٛم َو٬َمِدكَ »٪َمڅمَل: "َق  ."شَٕمٲَمد 

وهق ِمـ جيچم ٣مٻمٿمؽ ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمف: ٘متك ٓ ُيتڅمج إ٦م ٨مٜمك, ويتٴمٻمع إ٦م ٰمڅم 

  أيدي ا٬مٽمڅمس.ّم

 :ُُ ُِْل ْق ٔمِِف ٣َمَٛم َٙمڅمِدِٰمَؽ »٪َمڅمَل: ٣ِمٽمِْدي آَٙمُر, ٪َمڅمَل: »َق   ش. َٕمٲَمد 

 ., ٩مڃمڀمف ٕمٻمزم ڀمٸمٹمتف ٣مٛم ٟمٿمدهأي ٣مٛم ٣مٌدك, وهق ا٬مٶمٌد اٚمټمٻمقك

 :ُُ ُِْل  ش. َأڀْمڈَم َأْٔمٮَمُ »٪َمڅمَل: ٣ِمٽمِْدي آَٙمُر, ٪َمڅمَل: »َق

 أي ٕمٲمدق ٔمف ٘مٿمډم ٠مئڈم.

٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٛم ٰمـ جيچم ٣مٻمٿمف ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ, وا٬متٲمدق ٣مٛم ا٬مٷمٜم يٺمقن ٔمٶمد ا

 ٰمـ إوٓد, وا٬مزوٗمڅمت, وإب وإم, و٨مٜمهؿ.

 : فٞ ايصخٝخني: ف
څمٍص َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل:  ـِ َأِب َو٪م  ٫َمڅمَن َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  ٰمـ ٘مديډم َٟمٶْمِد ْٔم

ـْ وَ  ڇِم ا٬مَقَداِع ِٰم َؿ َيٶُمقُدِن ٣َمڅمَم َ٘مج  َٗمٍع ا٠ْمَتد  ِب, ٩َمٹُمٻْمڈُم: إِنِّ ٪َمْد اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
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ُق ٔمُِثٻُمَثْل َٰمڅمِٓم؟  ٓ  أْمٽمَڇٌم, َأ٩َمځَمَٕمٲَمد  ـَ ا٬مَقَٗمِع َوَأڀَمڅم ُذو َٰمڅمٍل, َوَٓ َيِرُٖمٽمِل إِ َٔمٻَمَغ ِب ِٰم

ٴْمِر؟ ٩َمٹَمڅمَل: ش َٓ »٪َمڅمَل:  َأْو  -ا٬مثُّٻُمډُم َوا٬مثُّٻُمډُم ٫َمٌٌِٜم »ُٖمؿ  ٪َمڅمَل: ش َٓ »٩َمٹُمٻْمڈُم: ٔمڅِم٬مٱم 

ٸُمقَن  -ثٌِٜم ٫مَ  ـْ َأْن َٕمَذَرُهْؿ ٣َمڅم٬َمڇًم َيَتٺَمٸم  َؽ َأْن َٕمَذَر َوَرَٖمَتَؽ َأ٨ْمٽمٿَِمڅمَء, َٙمْٜمٌ ِٰم إڀِم 

ٶَمُؾ  څم, َ٘مت ك َٰمڅم جَتْ ٓ  ُأِٗمْرَت ِبَ څم َوْٗمَف اهلل ِ إِ ٌَْتٷِمل ِبَ ـْ ُٕمٽمٸِْمَؼ ڀَمٸَمٹَمڇًم َٕم ا٬مٽم څمَس, َوإڀِم َؽ ٬َم

ش ِّم ِّم اْٰمَرَإٔمَِؽ 
(ٔ)

. 

 ٘ ظنٔع املال: حهه الصدق

وجيقز ا٬مٲمد٪مڇم ٔمجټمٿمع اٚمڅمل إن ٫مڅمڀمڈم ٬مف ٪مقة وصٝم ٣مٛم احلڅمٗمڇم واٟمتٴمڅم٣مڇم 

ـَ  ّم ا٬مٹمٿمڅمم ٣مٛم ٰمـ يٽمٸمؼ ٣مٻمٿمپمؿ, ٩مٶمـ ٣ُمټَمرَ  ٴم څمِب, ْٔم  ": ٪مڅمل  ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  اخْلَ

َق, َأنْ  َيْقًٰمڅم َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقُل  َأَٰمَرڀَمڅم ًٓ  َذ٬مَِؽ  ا٩َمَؼ ٩َمقَ  ڀَمَتٲَمد   َٰمڅم

ٌَٹْمُتفُ  إِنْ  َٔمٺْمرٍ  َأَٔمڅم َأْٟمٌُِؼ  ا٬ْمٿَمْقمَ : ٩َمٹُمٻْمڈُم  ٣ِمٽمِْدي,  ٩َمٹَمڅمَل  َٰمڅمِٓم, ٔمٽِمٲِْمِػ  ٩َمِجْئڈُم  َيْقًٰمڅم, َٟم

َْهٻمَِؽ؟ َأْٔمٹَمٿْمڈَم  َٰمڅم: »َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛم   اهلل ِ َرُٟمقُل  : ٪َمڅمَل  ِٰمْثٻَمُف,: ٪ُمٻْمڈُم  ,شِٕ

 ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ  َصٛم   اهلل ِ  َرُٟمقُل  ٬َمفُ  ٩َمٹَمڅمَل  ٣ِمٽمَْدُه, َٰمڅم ٔمٺُِمؾِّ  ٣َمٽمْفُ  اهلل ُ َريِضَ  َٔمٺْمرٍ  َأُٔمق َوَإَٔمك

َْهٻمَِؽ؟ َأْٔمٹَمٿْمڈَم  َٰمڅم: »َوَٟمٻم ؿَ  ؿُ  َأْٔمٹَمٿْمڈُم : ٪َمڅمَل  شِٕ  ُأَٟمڅمٔمٹُِمَؽ  َٓ : ٪ُمٻْمڈُم  َوَرُٟمق٬َمُف, اهلل َ َِلُ

ءٍ  إ٦َِم   .أٙمرٗمف أٔمق داود و٨مٜمه «َأَٔمًدا َرْ

ُٗمِؾ ٔمَِجټِمٿمِع َٰمڅم٬مِِف: اْٙم ٪مد وَ   َتٻَمَػ ا٬ْمٶُمٻَماَمُء ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬مر 

َْٰمٲَمڅمِر. ٩َمٹَمڅمَل ا٬ْمٹَمڅميِض ٣ِمٿَمڅمٌض:  ْٕ ڇُم ا َزُه ا٬ْمٶُمٻَماَمُء َوَأئټِم  ُف َٗمق   إڀم 

                                                           
 (.ٕٛٙٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٜٕ٘ٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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 : اِنُّ َٓ َيٸْمٶَمٻَمُف َوَأْن َيٹْمَتٮِمَ ٣َمَٛم ا٬مثُّٻمُ ٪َمڅمَل ا٬مٴم َٝمَ َتَحچمُّ َأْن  ًْ  ډِم.َوَٰمَع َٗمَقاِزِه ٩َمڅمٚمُْ

:ٍَ ِٕ َُٜكا َِٚي٢ َأ َٓ ٣ِمٿَمڅمَل  َٚاأَل ٌُقًرا ٣َمَٛم ا٬ْمٸَمڅم٪َمڇِم, َو ِف َو٫َمڅمَن َص َق ٔماَِم٬مِِف ٫ُمٻمِّ ـْ َٕمٲَمد  َٰم

ـِ َذ٬مَِؽ, َوَيُدلُّ ٬َمُف ٪َمْق٬مف َٕمٶَمڅم٦َم  ًْ وَن, ٩َماَل ٫َماَلَم ِّم ُ٘م ٬َمُف, َأْو ٬َمُف ٣ِمٿَمڅمٌل َيٲْمِٝمُ

پِمؿْ } ًِ َيڇَم. 9]احل٧م:  {َوُيڂْمٖمُِروَن ٣َمَٛم َأڀْمٸُم ْٔ  [ ا

ٌِّفِ }ويٹمقل اهلل:   [. 8]اإلڀمًڅمن:  {َوُيٴْمٶِمټُمقَن ا٬مٴم ٶَمڅمَم ٣َمَٛم ُ٘م

ِذِه اٚمََْثڅمَٔمڇِم, ٫ُمِرَه ٬َمُف َذ٬مَِؽ. ـْ ِبَ ـْ َلْ َيٺُم  أ٩مڅمده ا٬مٲمٽمٶمڅمن  َوَٰم

********** 
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 ]حكم نفقة المرأة من مال زوجها من غير إسراف[

ـْ ) – 617 صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -هلل ُ ٣َمٽمْپَمڅم ٪َمڅم٬َمڈْم: ٪َمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َريِضَ ا٣َمڅمئِٱَمڇَم َو٣َم

څم َأْٗمُرَهڅم ٔماَِم »وٟمٻمؿ:  َدٍة, ٫َمڅمَن َِلَ ًِ ـْ ١َمٶَمڅمِم َٔمٿْمتپَِمڅم, ٨َمْٜمَ ُٰمٸْم إَِذا َأڀْمٸَمٹَمڈِم اٚمَْْرَأُة ِٰم

َٓ َيٽمٹْمُ  چَم, َو٬مٻِْمَخڅمِزِن ِٰمْثُؾ َذ٬مَِؽ, َو ًَ ُص َٔمٶْمٳُمپُمْؿ َأڀْمٸَمٹَمڈْم َو٬مَِزْوِٗمپَمڅم َأْٗمُرُه ٔماَِم ا٫ْمَت

شَأْٗمَر َٔمٶْمٍض ٠َمٿْمًئڅم
 (ٔ)

 (.. ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمفِ 

 ******************************* الشرح:

ضام املصيـ اذتدٓح لبٔاٌ جْاش صدق٘ املسأٗ مً مال شّجَا مً غري 

 .ضسف أّ إؾطاد

 :ُُ ُِْل  ش.إَِذا َأڀْمٸَمٹَمڈِم اٚمَْْرَأُة »َق

 صد٪مڇم ا٬متٴمقع.وأي ڀمٸمٹمڇم 

 :ُُ ُِْل ـْ »َق  ش. ١َمٶَمڅمِم َٔمٿْمتپَِمڅم ِٰم

إذڀمڅًم ٣مڅمٰمڅًم أو ٙمڅمصڅًم, و٪مد ٔمقب ا٬مٽمقوي  أي ِمڅم ٪مد ُأذن ِلڅم ٔمڅم٬متٮمف ٩مٿمف

٣مٛم ٰمًٻمؿ ٔمڅمب أٗمر اخلڅمزن إٰم٥م واٚمرأة إذا ٕمٲمد٪مڈم ٰمـ ٔمٿمڈم زوٗمپمڅم ٨مٜم 

 .ٰمٸمًدة ٔمڃمذڀمف ا٬مٮميح أو ا٬مٶمرّم

 :ُُ ُِْل َدةٍ »َق ًِ  ش.٨َمْٜمَ ُٰمٸْم

ا٬م٧مط ٩مال ُيؾ ِلڅم أن ٕمتٲمدق بذا ا٬م٧مط, ٩مڃمذا ل يتحٹمؼ  ٚمڅمل زوٗمپمڅم,

 ٔمدون أذن ٰمـ زوٗمپمڅم.

                                                           
 (.ٕٗٓٔ(, كاإلماـ مسلم )ٕ٘ٗٔأخرجو اإلماـ البخارم ) (ٔ)
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 (: 1/546قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ـْ َٔمٿْمڈِم َزْوِٗمپَمڅم.  ّؾُٔ: ِق اٚمَْْرَأِة ِٰم  َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم َٗمَقاِز َٕمٲَمدُّ

ٌف ٔمٲِِمٸَمتِفِ َواٚمَُْراُد:  څم ٩مٿِمِف َٕمٮَمُّ ـْ ا٬مٴم ٶَمڅمِم ا٬م ِذي َِلَ ـْ  إڀْمٸَمڅم٪ُمپَمڅم ِٰم ْوِج, َوَٰم ٬مٻِمز 

َٓ خُيِؾ  ٔمٽِمٸََمٹَمتپِِمْؿ.  اٍر, َوَأْن  ِط َأْن َيٺُمقَن َذ٬مَِؽ ٔمٷَِمْٜمِ إْضَ ُؼ ٔمِِف, ٔم٧َِمْ  َيَتٶَمٻم 

:ِّ ُٔ اِيَعَطٔب ٍَ اِب ٻَمُػ ِّم َذ٬مَِؽ:  َقا  ً  ٪َمْد اْٙمَتٻَمَػ ا٬م

:ِِ ُٗ ِٓ ُٔ َٓ ُيڂْمٔمَ  َف ِٜم ا٬م ِذي  ًِ ِء ا٬ْمٿَم ْ ـْ َأَٗمڅمَزُه ِّم ا٬م٭م  َٓ َيٵْمپَمُر ٔمِِف َٰم ُف ٬َمُف, َو

 ا٬مٽمُّٹْمٲَمڅمُن. 

:ِِ ُٗ ِٓ َٔ ْْجَڅمِل, َوُهَق اْٙمتٿَِمڅمُر  َٚ ْوُج, َو٬َمْق ٔمٴَِمِريِؼ اإْلِ ٻَمُف ٣َمَٛم َٰمڅم إَذا َأِذَن ا٬مز  ـْ ََحَ َٰم

 . ٌَُخڅمِريِّ  ا٬ْم

ـْ َأِب ُأَٰمڅمَٰمڇَم  ِٰمِذيُّ ٣َم ْ : ٪َمڅمَل ٪َمڅمَل -ريض اهلل ٣مٽمف  -َوَيُدلُّ ٬َمُف َٰمڅم َأْٙمَرَٗمُف ا٬مٞمِّ

َؿ  -َرُٟمقُل اهلل ِ  ٓ  ٔمڃِمِْذڀمِِف : »-َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـْ َٔمٿْمڈِم َزْوِٗمپَمڅم إ َٓ ُٕمٽمٸِْمُؼ اٚمَْْرَأُة ِٰم

َؽ َأ٩ْمٳَمُؾ َأْٰمَقا٬مٽِمَڅم
َٓ ا٬مٴم ٶَمڅمُم ٪َمڅمَل: َذ٬مِ  ش.٪ِمٿمَؾ: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ َو

ُف ٪َمْد ٣َمڅمَرَوُف َٰمڅم َأْٙمَرَٗمُف ا٬مْ  ٓ  َأڀم  ـْ َ٘مِديډِم َأِب ُهَرْيَرَة إ ريض اهلل  -ٌَُخڅمِريُّ ِٰم

ـْ ٨َمْٜمِ َأْٰمِرِه ٩َمٻَمپَمڅم ڀمٲِْمُػ »ٔمٻَِمٸْمِظ:  –٣مٽمف  چِم َزْوِٗمپَمڅم ِٰم ًْ ـْ ٫َم إَذا َأڀْمٸَمٹَمڈْم اٚمَْْرَأُة ِٰم

 ش. َأْٗمِرهِ 

ټْمِع َٔمٿْمٽمَپُماَم:  ُف ُيٹَمڅمُل ِّم اْْلَ  َو٬َمٶَمٻم 

َتِحؼُّ  ًْ ْذِن ڀمٲِْمَػ  إن  إڀْمٸَمڅم٪َمپَمڅم َٰمَع إْذڀمِِف َٕم َْٗمَر ٫َمڅمِٰماًل, َوَٰمَع ٣َمَدِم اإْلِ ْٕ ٔمِِف ا

َْٗمِر.  ْٕ  ا
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ٌُْخَؾ, ٩َماَل  ـْ ٨َمْٜمِ إْذڀمِِف إَذا ٣َمَر٩َمڈْم ِٰمٽمُْف ا٬ْمٸَمٹْمَر, َأْو ا٬ْم ـْ إڀْمٸَمڅم٪ِمپَمڅم ِٰم َوإِن  ا٬مٽم پْمَل ٣َم

ٓ  ٔمڃِمِْذڀمِِف, ٔمِِخاَلِف َٰمڅم إَذا ٣َمَر٩َمڈْم ِٰمٽمْ  ڀْمٸَمڅمُق إ څم اإْلِ څم َُيِؾُّ َِلَ ُف ِٙماَلَف, َذ٬مَِؽ َٗمڅمَز َِلَ

څم ڀمٲِْمُػ َأْٗمِرِه.  ـْ ٨َمْٜمِ إْذڀمِِف, َوَِلَ ڀْمٸَمڅمُق ِٰم  قااإْلِ
 :ُُ ُِْل څم َأْٗمُرَهڅم ٔماَِم َأڀْمٸَمٹَمڈْم »َق  ش.٫َمڅمَن َِلَ

 أي يٶمٽمل ِلڅم أٗمر ا٬مٲمد٪مڇم.

 :ُُ ُِْل چَم »َق ًَ  ش.َو٬مَِزْوِٗمپَمڅم َأْٗمُرُه ٔماَِم ا٫ْمَت

 ٕڀمف هق اٚمتًٌچم ّم وٗمقد هذا اٚمڅمل.

 :ُُ ُِْل  ش.َو٬مٻِْمَخڅمِزِن ِٰمْثُؾ َذ٬مَِؽ »َق

 ٕڀمف هق ا٬مذي ٘مڅم٩مظ ٣مٛم هذا اٚمڅمل, وأٙمرٗمف.

 :ُُ ُِْل َٓ َيٽمٹُْمُص َٔمٶْمٳُمپُمْؿ َأْٗمَر َٔمٶْمٍض ٠َمٿْمًئڅم»َق  ش. َو

 وهذا ٰمـ ٫مرم اهلل ٣مز وٗمؾ, و٩مٳمٻمف, وٗمقده, وإ٘مًڅمڀمف.

څم هڅم ٠مٌف إذن, وٰمإٓ أڀمف يٽمٌٷمل أن يال٘مظ أن اٚمرأة يٽمٌٷمل أن يٺمقن ٣مٽمد

 .ڀمٹمقل إذن ٣مڅمم

أٰمڅم أن ٕمذهچم إ٦م ٰمڅمل ٬مف ٪مد ٙمٌځمه, وٕمځمٙمذ ٰمٽمف وٕمتٲمدق ٔمف, ٩مپمذا ٓ ي٧مع 

 ., واهلل أ٣مٻمؿِلڅم 
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 :(111/ 7) َػًِ ع٢ً قاٍ ايٟٓٛٚ يف ؾطح٘
ََ٘مڅمِديډِم  َهِذهِ  َٰمٶْمٽمَك ْٕ َْٗمرِ  ِّم  ُٰمٱَمڅمِركٌ  ا٬مٴم څم٣َمڇمِ  ِّم  اٚمُْٱَمڅمِركَ  َأن   ا ْٕ  َوَٰمٶْمٽَمك ا

 َواٚمَُْرادُ  َأْٗمِرهِ  ِّم  ُيَزاَِحَفُ  َأنْ  َٰمٶْمٽمَڅمهُ  َو٬َمٿْمَس  َأْٗمرٌ  ٬مٲَِمڅمِ٘مٌِفِ  ٫َماَم  َأْٗمًرا ٬َمفُ  َأن   اٚمُْٱَمڅمَر٫َمڇمِ 

َذا ٩َمٿَمٺُمقنُ  ا٬مث َقاِب  َأْصؾِ  ِّم  اٚمُْٱَمڅمَر٫َمڇمُ  َذا َٖمَقاٌب  ِِلَ څم ٫َمڅمنَ  َوإِنْ  َٖمَقاٌب  َوِِلَ  َأَ٘مُدمُهَ

َٓ  َأ٫ْمَثرَ   َو٪َمْد  َأ٫ْمَثرَ  َهَذا َٖمَقاُب  َيٺُمقنُ  ٪َمْد  َٔمْؾ  َٟمَقاءً  َٖمَقاِباَِم  ِٰمٹْمَدارُ  َيٺُمقنَ  َأنْ  َيٻْمَزمُ  َو

فُ  َيٺُمقنُ  ًَ څمِزڀمِفِ  اٚمَْڅم٬مُِؽ  َأ٣ْمٴَمك ٩َمڃمَِذا ٣َمٺْم څم َأوْ  اْٰمَرَإٔمِفِ  َأوِ  خِلَ مِهَ  َأوْ  ِدْرَهؿٍ  ِٰمڅمَئڇمَ  ٨َمْٜمِ

َتِحؼِّ  إ٦َِم  ٬مٿُِمقِصٻَمپَمڅم ڀَمْحَقَهڅم ًْ َد٪َمڇمِ  ُٰم  اٚمَْڅم٬مِِؽ  ٩َمځَمْٗمرُ  ڀَمْحِقهِ  وْ أَ  َداِرهِ  َٔمڅمِب  ٣َمَٛم  ا٬مٲم 

څمڀَمڇمً  َأ٣ْمٴَمڅمهُ  َوإِنْ  َأ٫ْمَثرُ  څم َر٨ِمٿمٸًمڅم َأوْ  ُرٰم   إ٦َِم  ٔمِفِ  ٬مٿَِمْذَهچَم  ٪ِمٿمټَمڇمٍ  ٫َمثِٜمُ  ٬َمفُ  ٬َمٿْمَس  ِِم څم َوڀَمْحَقمُهَ

څم٩َمڇمٍ  ِّم  ُُمَْتڅمٍج  ًَ اِهچِم  َٰم٭ْمَ  ُيٹَمڅمٔمُِؾ  ٔمَِحٿْمډُم  َٔمٶِمٿمَدةٍ  َٰم څمڀَمڇمِ  ٣َمَٛم  َٕمِزيُد  ٔمځُِمْٗمَرةٍ  إ٬َِمٿْمفِ  ا٬مذ  ٰم   ا٬مرُّ

٨ِمٿمِػ  ٨ِمٿمِػ  ٪َمْدرَ  ٣َمټَمٻُمفُ  َيٺُمقنُ  َو٪َمْد  َأ٫ْمَثرُ  ا٬ْمَق٫مٿِمؾِ  ٩َمځَمْٗمرُ  َوا٬مر   ٩َمٿَمٺُمقنُ  َٰمَثاًل  ا٬مر 

َْٗمرِ  ِٰمٹْمَدارُ  ْٕ  قا .َٟمَقاءً  ا
********** 
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 ]بيان حكم الصدقة على الزوج واألقارب[

ـْ َأِب ) – 618 ْدِريِّ َو٣َم ٪َمڅمَل: َٗمڅمَءْت َزْيٽمَچُم  -٣مٽمف  ريض اهلل -َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ

َد٪َمڇِم, َو٫َمڅمَن  ٶُمقٍد, ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, إڀِم َؽ َأَٰمْرَت ا٬ْمٿَمْقَم ٔمڅِم٬مٲم  ًْ ـِ َٰم اْٰمَرَأُة أْم

ـْ  ُف َوَو٬َمُدُه َأَ٘مؼُّ َٰم ٶُمقٍد َأڀم  ًْ ـُ َٰم َق ٔمِِف, ٩َمَز٣َمَؿ أْم ٣ِمٽمِْدي ُ٘م٤ِم  ِٓم, ٩َمځَمَرْدُت َأْن َإَٔمٲَمد 

٪ْمڈُم ٔمِِف ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ, ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َٕمٲَم  ٶُمقٍد, : »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -د  ًْ ـُ َٰم َصَدَق أْم

٪ْمڈِم ٔمِِف ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ـْ َٕمٲَمد  شَزْوُٗمِؽ َوَو٬َمُدِك َأَ٘مؼُّ َٰم
 (ٔ)

ٌَُخڅمِريُّ   (.. َرَواُه ا٬ْم

 ******************************* الشرح:

 ٓح خمتصّسا ّلؿعُ: ضام امليصـ زمحُ اهلل تعاىل ٍرا اذتد

َٙمَرَج َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٰمـ ٘مديډم َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخُلْدِريِّ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, 

َف, ٩َمَق٣َمَظ ا٬مٽم څمَس,  , ُٖمؿ  اڀْمٮَمَ َؿ ِّم َأْوًحك َأْو ٩مٴِْمٍر إ٦َِم اٚمٲَُمٛم  ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َد٪َمڇِم, ٩َمٹَمڅمَل:  َڅم »َوَأَٰمَرُهْؿ ٔمڅِم٬مٲم  ٪ُمقاَأهيُّ څمِء, ٩َمٹَمڅمَل: شا٬مٽم څمُس, َٕمٲَمد  ًَ َيڅم », ٩َمټَمر  ٣َمَٛم ا٬مٽمِّ

ـ  َأ٫ْمَثَر َأْهِؾ ا٬مٽم څمرِ  , ٩َمڃمِنِّ َرَأْيُتٺُم ـَ ٪ْم څمِء, َٕمٲَمد  ًَ : َؤمَِؿ َذ٬مَِؽ َيڅم ش َٰمٶْم٧َمَ ا٬مٽمِّ ـَ ٩َمٹُمٻْم

, َوَٕمٺْمٸُمْرَن ا٬مٶَمٱِمَٜم, َٰمڅم َرَأيْ »َرُٟمقَل اهلل ِ؟ ٪َمڅمَل:  ـَ ٶْم ـْ ڀَمڅم٪ِمٲَمڅمِت ُٕمٺْمثِْرَن ا٬مٻم  ڈُم ِٰم

څمءِ  ًَ , َيڅم َٰمٶْم٧َمَ ا٬مٽمِّ ـ  ـْ إِْ٘مَدا٫ُم ُٗمِؾ احَلڅمِزِم, ِٰم , َأْذَهچَم ٬مٻُِمچمِّ ا٬مر  ـٍ ُٖمؿ  ش ٣َمٹْمٍؾ َوِدي

َتځْمِذُن  ًْ ٶُمقٍد, َٕم ًْ ـِ َٰم َف, ٩َمٻَمام  َصڅمَر إ٦َِم َٰمٽمِْز٬مِِف, َٗمڅمَءْت َزْيٽمچَُم, اْٰمَرَأُة أْم اڀْمٮَمَ

َيڅمڀمچِِم؟»اهلل ِ, َهِذِه َزْيٽمچَُم, ٩َمٹَمڅمَل: ٣َمٻَمٿْمِف, ٩َمٹِمٿمَؾ: َيڅم َرُٟمقَل  ٩َمٹِمٿمَؾ: اْٰمَرَأُة ش َأيُّ ا٬مز 

                                                           
 (.ٕٙٗٔأخرجو اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ٶُمقٍد, ٪َمڅمَل:  ًْ ـِ َٰم څم»أْم څم, ٪َمڅم٬َمڈْم: َيڅم ڀَمٌِل  اهلل ِ, إڀِم َؽ َأَٰمْرَت ش ڀَمٶَمْؿ, اْئَذڀُمقا َِلَ ٩َمځُمِذَن َِلَ

َد٪َمڇِم, َو٫َمڅمَن ٣ِمٽْمِدي ُ٘م٤ِم  ِٓم, ٩َمځَمَرْدُت َأنْ  ـُ  ا٬مٿَمْقَم ٔمڅِم٬مٲم  َق ٔمِِف, ٩َمَز٣َمَؿ أْم َإَٔمٲَمد 

٪ْمڈُم ٔمِِف ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ, ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف  ـْ َٕمٲَمد  ُف َوَو٬َمَدُه َأَ٘مؼُّ َٰم ٶُمقٍد: َأڀم  ًْ َٰم

َؿ:  ٪ْمڈِم ٔمِِف ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ »َوَٟمٻم  ـْ َٕمٲَمد  ٶُمقٍد, َزْوُٗمِؽ َوَو٬َمُدِك َأَ٘مؼُّ َٰم ًْ ـُ َٰم  ش.َصَدَق أْم

ٌِْد اهللِ  يصخٝخنييف ا ٚجا٤ أمـ ٰمًٶمقد  -ٰمـ ٘مديډم َزْيٽمچََم, اْٰمَرَأِة ٣َم

َؿ: ريض اهلل ٣مٽمپمڅم ٪َمڅم٬َمڈْم:  -ريض اهلل ٣مٽمف  ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـ  » ـْ ُ٘مٻمٿِمِّٺُم څمِء, َو٬َمْق ِٰم ًَ , َيڅم َٰمٶْم٧َمَ ا٬مٽمِّ ـَ ٪ْم ٌِْد اهلِل ش َٕمٲَمد  ٪َمڅم٬َمڈْم: ٩َمَرَٗمٶْمڈُم إ٦َِم ٣َم

َؿ ٪َمْد  ٩َمٹُمٻْمڈُم: إڀِم َؽ َرُٗمٌؾ َٙمٸِمٿمُػ َذاِت ا٬ْمٿَمِد, َوإِن  َرُٟمقَل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

٩ْمُتپَمڅم إ٦َِم  ٓ  َسَ َؽ جَيِْزي ٣َمٽمِّل َوإِ
َد٪َمڇِم, ٩َمځْمٕمِِف ٩َمڅمْٟمځَم٬ْمُف, ٩َمڃمِْن ٫َمڅمَن َذ٬مِ َأَٰمَرڀَمڅم ٔمڅِم٬مٲم 

ٌُْد  ٫ُمْؿ, ٪َمڅم٬َمڈْم: ٩َمٹَمڅمَل ِٓم ٣َم اهللِ: َٔمِؾ اْئتٿِمِف َأڀْمڈِم, ٪َمڅم٬َمڈْم: ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمٹْمڈُم, ٩َمڃمَِذا اْٰمَرَأٌة ٨َمْٜمِ

َؿ َ٘مڅمَٗمتِل َ٘مڅمَٗمُتپَمڅم, ٪َمڅم٬َمڈْم:  ٌَڅمِب َرُٟمقِل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ڀَْمٲَمڅمِر ٔمِ ْٕ ـَ ا ِٰم

َؿ ٪َمْد ُأ٬ْمٹِمٿَمڈْم ٣َمٻَمٿْمِف اٚمَْ  پَمڅمَٔمڇُم, ٪َمڅم٬َمڈْم: ٩َمَخَرَج َو٫َمڅمَن َرُٟمقُل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ُه َأن  اْٰمَرَإَٔم٥ْمِ  َؿ, ٩َمځَمْٙمِٝمْ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ٔماَِلٌل ٩َمٹُمٻْمٽمَڅم ٬َمُف: اْئڈِم َرُٟمقَل اهلِل َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َد٪َمڇُم ٣َمٽمْپُماَم, ٣َمَٛم َأْزَواِٗمپِماَم, َو٣َمَٛم َأْيَتڅمٍم ِّم  ِزُئ ا٬مٲم  ڀمَِؽ: َأجُتْ َٓ ځَم ًْ ٌَڅمِب َٕم ٔمڅِم٬ْم

, ٪َمڅم٬َمڈْم: ٩َمَدَٙمَؾ ٔماَِلٌل ٣َمَٛم َرُٟمقِل اهللِ َصٛم  اهلُل ُ٘مُج  ـُ ـْ ڀَمْح ُه َٰم ِٝمْ َٓ َُتْ څم؟ َو قِرمِهَ

ځَم٬َمُف, ٩َمٹَمڅمَل ٬َمُف َرُٟمقُل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ًَ َؿ ٩َم څم؟»٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـْ مُهَ ش َٰم

ڀَْمٲَمڅمِر َوَزْيٽمچَُم, ٩َمٹمَ  ْٕ ـَ ا َأيُّ »څمَل َرُٟمقُل اهلِل َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ: ٩َمٹَمڅمَل: اْٰمَرَأٌة ِٰم
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َيڅمڀمچِِم؟ ٌِْد اهللِ, ٩َمٹَمڅمَل ٬َمُف َرُٟمقُل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ: ش ا٬مز  اَم »٪َمڅمَل: اْٰمَرَأُة ٣َم َِلُ

َد٪َمڇمِ  شَأْٗمَراِن: َأْٗمُر ا٬ْمٹَمَرأَمڇِم, َوَأْٗمُر ا٬مٲم 
(ٔ)

 .وٗمڅمء ٣مـ أب ٟمٶمٿمد ڀمحقه 

ُُ: َق ْدِريِّ »ُِْل ـْ َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ  .شريض اهلل ٣مٽمف -َو٣َم

 هق ٟمٶمد ٔمـ ٰمڅم٬مؽ ٔمـ ٟمٽمڅمن اخلدري ريض اهلل ٣مٽمف.

 :ُُ ُِْل ٶُمقدٍ »َق ًْ ـِ َٰم  ش.٪َمڅمَل: َٗمڅمَءْت َزْيٽمچَُم اْٰمَرَأُة أْم

 ا٬مثٹمٸمٿمڇم.  اْلټمحٿمڇم ٘مٌٿمچم ٔمـ ٰمٵمٶمقن ٔمٽمڈم زيٽمچم وهل

 :ُُ ُِْل َد٪َمڇمِ ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, إِ »َق   ش.ڀم َؽ َأَٰمْرَت ا٬ْمٿَمْقَم ٔمڅِم٬مٲم 

 .٬مٶمٻمف ّم ٙمٴمٌڇم ا٬مٶمٿمد أو ٨مٜمه

 ا٬مرٗمقع إ٦م ا٬مٶمڅمل, وٟمڂما٬مف ٩مٿمام أ٠مٺمؾ. ّؾُٔ:

 ٖٛ َا قايت٘ ظٜٓب ضضٞ اهلل عٓ٘: ملسو هيلع هللا ىلصضجٛعٗا إىل ايٓيب ٚايػبب يف 

َؽ َرُٗمٌؾ َٙمٸِمٿمُػ َذاِت ا٬ْمٿَمِد, َوإِ » ٌِْد اهلِل ٩َمٹُمٻْمڈُم: إڀِم  ن  َرُٟمقَل اهلِل ٩َمَرَٗمٶْمڈُم إ٦َِم ٣َم

َد٪َمڇِم, ٩َمځْمٕمِِف ٩َمڅمْٟمځَم٬ْمُف, ٩َمڃمِْن ٫َمڅمَن َذ٬مَِؽ جَيِْزي  َؿ ٪َمْد َأَٰمَرڀَمڅم ٔمڅِم٬مٲم  َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ٌُْد اهللِ: َٔمِؾ اْئتٿِمِف َأڀْمڈِم  ٫ُمْؿ, ٪َمڅم٬َمڈْم: ٩َمٹَمڅمَل ِٓم ٣َم ٩ْمُتپَمڅم إ٦َِم ٨َمْٜمِ ٓ  َسَ  ش.٣َمٽمِّل َوإِ

 إىل شّجَا:  حهه دؾع املسأٗ الصناٗ

 (: 4/210قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
څم إ٦َم َزْوِٗمپَمڅم, َؤمِِف  ُف جَيُقُز ٬مٻِْمټَمْرَأِة َأْن َٕمْد٩َمَع َز٫َمڅمهَتَ ِديډِم ٣َمَٛم َأڀم  َذا احْلَ  ُاْٟمُتِدل  ِبَ

 

                                                           
 (.ٓٓٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٙٙٗٔي صحيحو برقم )أخرجو اإلماـ البخارم ف (ٔ)



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان حكم الصدقة على الزوج واألقارب[  

 

[361] 
 

  

ٌَڅم َأِب َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم, َوإِْ٘مَد  , َوَصڅمِ٘م څم٩مٶِِملُّ , َوا٬مٱم  ـْ ٪َمڅمَل ا٬مث ْقِريُّ َواَيَت٥ْمِ ٣َم ى ا٬مرِّ

ـْ َأَْحََد   .َٰمڅم٬مٍِؽ, َو٣َم

ٌَڇٌم, َؤمَِذ٬مَِؽ  َد٪َمڇَم َصَد٪َمڇٌم َواِٗم ٻمٿِمِؿ َأن  َهِذِه ا٬مٲم  ًْ اَم َيتِؿُّ َد٬مٿِماًل َٔمٶْمَد َٕم َوَهَذا إڀم 

څم:  ُد َذ٬مَِؽ ٪َمْقُِلَ , َوُيڂَميِّ  ش. َأجُيِْزُئ ٣َمٽمِّل»َٗمَزَم اٚمَْڅمِزِريُّ

ٌَُف ٣ِمٿَمڅمٌض:  ـ  »ځَمن  ٪َمْق٬َمُف: ٔمِ َوَٕمٶَمٹم  ـْ ُ٘مٻمٿِمِّٺُم ـْ ش, َو٬َمْق ِٰم َو٫َمْقُن َصَد٪َمتپَِمڅم ٫َمڅمڀَمڈْم ِٰم

 . ِع, َؤمِِف َٗمَزَم ا٬مٽم َقِويُّ ِن ٣َمَٛم ا٬مت ٴَمقُّ  ٓ  ِصٽمَڅم٣َمتپَِمڅم َيُد

څم:  ٬ُمقا ٪َمْقَِلَ څَم َٙمڅم٩َمڈْم َأن  ش, َأجُيِْزُئ ٣َمٽمِّل»َوَٕمځَمو  ـْ ا٬مٽم څمِر ٫َمځَمَّن   َأْي ِّم ا٬ْمِق٪َمڅمَيڇِم ِٰم

څم اٚمٹَْْمٲُمقُد.  َٓ َُيْٲُمُؾ َِلَ  َصَد٪َمَتپَمڅم ٣َمَٛم َزْوِٗمپَمڅم 

 َٓ څَم  ٽمَڅم٣َمڇِم اْ٘مَتڊم  ٔمِِف ا٬مٴم َحڅمِويُّ ٬مٹَِمْقِل َأِب َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم: إَّن  ـْ ا٬مٲمِّ َوَٰمڅم َأ٠َمڅمَر إ٬َمٿْمِف ِٰم

ِزئ َز٫َمڅمُة اٚمَْْرَأِة ِّم َزْوِٗمپَمڅم.  جَتْ

ـْ ١َمِريِؼ َرائِٴَمڇَم اْٰمَرَأةَ  ٶُمقٍد:  ٩َمځَمْٙمَرَج ِٰم ًْ ـِ َٰم څَم ٫َمڅمڀَمڈْم اْٰمَرَأًة َصٽمْٶَمڅمَء »أْم َأَّن 

, ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم ُٕمٽمٸِْمُؼ ٣َمٻَمٿْمِف َو٣َمَٛم َو٬َمِدهِ  ـِ ٍع. شا٬ْمٿَمَدْي څَم َصَد٪َمڇُم َٕمٴَمقُّ  , ٩َمپَمَذا َيُدلُّ ٣َمَٛم َأَّن 

ٍع:  څَم َصَد٪َمڇُم َٕمٴَمقُّ قا َأْيٳًمڅم ٣َمَٛم َأَّن  ـْ َ٘مدِ َواْ٘مَتجُّ ٌَُخڅمِريِّ ِٰم يډِم َأِب ٔماَِم ِّم ا٬ْم

َؿ  -َٟمٶِمٿمٍد: َأن  ا٬مٽم ٌِل   څم:  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـْ »٪َمڅمَل َِلَ َزْوُٗمِؽ َوَو٬َمُدِك َأَ٘مؼُّ َٰم

٪ْمڈِم ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ْْجَڅمِع ٫َماَم ش, َٕمٲَمد  ٌَڇِم ٔمڅِمإْلِ ٫َمڅمِة ا٬ْمَقاِٗم ـْ ا٬مز  َٓ ُيٶْمٴَمك ِٰم َن  ا٬ْمَق٬َمَد 
ِٕ ٪َمڅم٬ُمقا: 

ـُ اٚمُْ   ٽمِْذِر. ڀَمٹَمٻَمُف أْم
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ـْ َٕمٻْمَزُم َوُٕمٶُمٹمِّچَم:  ٌَڇِم َٰم َد٪َمڇِم ا٬ْمَقاِٗم ـْ ا٬مٲم  َهَذا ٔمځَِمن  ا٬م ِذي َيټْمَتٽمُِع إ٣ْمٴَمڅمُؤُه ِٰم

َٓ َيٻْمَزُٰمپَمڅم ڀَمٸَمٹَمڇُم أْمٽمپَِمڅم َٰمَع ُوُٗمقِد َأٔمٿِمِف.  ُمُّ  ْٕ  اٚمُْٶْمٴمَِل ڀَمٸَمٹَمُتُف, َوا

ُف اهلل ُ َٕمٶَمڅم٦َم َٔمٶْمَد أَ  ِديډَم: ٪َمڅمَل اٚمٲَُْمٽمُِّػ َرَِحَ َوَهَذا ٣ِمٽمَْد َأ٫ْمَثِر َأْهِؾ "ْن َٟمڅمَق احْلَ

عِ   اڀْمَتپَمك. ."ا٬ْمٶِمٻْمِؿ ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬مت ٴَمقُّ

څم إ٦َم َزْوِٗمپَمڅم.  ُف َز٫َمڅمهِتَ ْوَٗمڇِم َسْ ُف جَيُقُز ٬مٻِمز   َوا٬مٵم څمِهُر َأڀم 

 : ًٓ څم َأو  َٓ َوَأٰم  ُف  ـْ ٪َمڅمَل إڀم  ـْ َذ٬مَِؽ, َوَٰم ٬مٿِمُؾ. ٩َمٻمٶَِمَدِم اٚمَْڅمڀمِِع ِٰم  جَيُقُز ٩َمٶَمٻَمٿْمِف ا٬مد 

څم َٖمڅمڀمٿًِمڅم:  َؿ  -٩َمأِلَن  َٕمْرَك اْٟمتٸِْمٲَمڅم٬مِِف َوَأٰم  څم َيٽمِْزُل َٰمٽمِْز٬َمڇَم  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َِلَ

ٌع َأْو َواِٗمچٌم؟  َد٪َمڇِم َهْؾ ِهَل َٕمٴَمقُّ ـْ ا٬مٲم  َتٸْمٲِمٻْمپَمڅم ٣َم ًْ  ا٬ْمٶُمټُمقِم, ٩َمٻَمام  َلْ َي

ُف ٪َمڅم ٣ًمڅم. َل: ٩َمٺَمځَمڀم    ىػاجُيِْزُئ ٣َمٽمِْؽ ٩َمْرًوڅم ٫َمڅمَن َأْو َٕمٴَمقُّ
 حهه دؾع الصّج شناتُ لصّجتُ:

ِٓٔصِض: ُُ ُٔ اِي ٍَ اِب ٫َمڅمِة ٠َمٿْمًئڅم:  َفَكا ـْ ا٬مز  َٓ ُيٶْمٴمِل َزْوَٗمَتُف ِٰم ُٗمَؾ  َأْْجَٶُمقا ٣َمَٛم َأن  ا٬مر 

َن  
ٌَڇٌم ٣َمٻَمٿْمفِ ِٕ  ىػا .ڀَمٸَمٹَمَتپَمڅم َواِٗم

 .هذه اٚمًځم٬مڇم, واهلل أ٣مٻمؿو٪مد ٕمٹمدم ا٬متٸمٲمٿمؾ ّم 

 :ُُ ُِْل  ش.َو٫َمڅمَن ٣ِمٽمِْدي ُ٘م٤ِم  ِٓم »َق

 ا٬مٲمد٪مڇم ٰمـ ٘م٤م ا٬مٽمًڅمء. ّؾُٔ:

 ٌٖ ٖصٙ ايصسق١ ظنا٠ ٚاجب١؟
 إذا ٫مڅمن ٘مٻمٿمپمڅم ٪مد ٔمٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب ٩مٽمٶمؿ, هل ز٫مڅمة واٗمٌڇم.

 وإن ٘مٻمٿمپمڅم ل يٌٻمغ ا٬مٽمٲمڅمب, ٩مپمل صد٪مڇم ٰمًتحٌڇم.
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 (: 1/546) قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ
ِديډُم ٢َمڅمِهٌر ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمَقاِٗمچِم.   َواحْلَ

ُدُه َٰمڅم َأْٙمَرَٗمُف  ُل َأْوَوُح, َوُيڂَميِّ َو  ْٕ ُع, َوا څم ا٬مت ٴَمقُّ َتټَمُؾ: َأن  اٚمَُْراَد ِبَ َوُُيْ

 : ٌَُخڅمِريُّ څَم ٪َمڅم٬َمڈْم: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ أَ »ا٬ْم ٶُمقٍد َأَّن  ًْ ـِ َٰم ـْ َزْيٽمچََم اْٰمَرَأِة أْم جُيِْزي ٣َمٽم څم ٣َم

څم َرُٟمقُل  َد٪َمڇَم ِّم َزْوٍج ٩َمٹِمٍٜم َوَأْٔمٽمَڅمِء َأٍخ َأْيَتڅمٍم ِّم ُ٘مُجقِرڀَمڅم؟ ٩َمٹَمڅمَل َِلَ َأْن ڀَمْجٶَمَؾ ا٬مٲم 

َؿ  -اهلل ِ  ٻَمڇمِ -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َد٪َمڇِم َوَأْٗمُر ا٬مٲمِّ َوَأْٙمَرَٗمُف ش, : ٬َمؽ َأْٗمُر ا٬مٲم 

ٻمٌِؿ َوُهَق أَ  ًْ څم: َأْيٳًمڅم ُٰم َو٬مٹَِمْق٬مِِف: ش, َأجُيِْزي»ْوَوُح ِّم َصَد٪َمڇِم ا٬ْمَقاِٗمچِم ٬مٹَِمْقِِلَ

َذا َٗمَزَم ش, َصَد٪َمڇٌم َوِصٻَمڇمٌ » ٌَڇِم َوِبَ ٌَڅمَدُر ِّم ا٬ْمَقاِٗم ١ْماَلِق َٕمَت َد٪َمڇُم ٣ِمٽمَْد اإْلِ إْذ ا٬مٲم 

 .  ىػااٚمَْڅمِزِنُّ
 :ُُ ُِْل َق ٔمِفِ »َق  ش.٩َمځَمَرْدُت َأْن َإَٔمٲَمد 

 أي ٔمجټمٿمع احل٤م.

 هذا يٱمٶمر ٔمځمَّنڅم ل ٕمرد ا٬مز٫مڅمة ا٬مقاٗمٌڇم, وإڀمام أرادت ا٬مٲمد٪مڇم اٚمًتحٌڇم.و

 :ُُ ُِْل ٶُمقدٍ »َق ًْ ـُ َٰم  ش.٩َمَز٣َمَؿ أْم

 أي ذ٫مر أمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف.

 ٕمځميت ٔمټمٶمٽمك ا٬مٹمقل واإلٙمٌڅمر ٫مام ّم هذا اٚمقوع. فععِ:

 ٔمټمٶمٽمك ا٬مٺمذب. :تأتٞٚ

 :ُُ ُِْل ـْ َٕمٲَمد  »َق ُف َوَو٬َمُدُه َأَ٘مؼُّ َٰم  ش.٪ْمڈُم ٔمِِف ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ َأڀم 

 وذ٬مؽ ٬مٸمٹمرهؿ, و٘مڅمٗمتپمؿ, وٕڀمف ٓ جيچم ٣مٻمٿمپمڅم ا٬مٽمٸمٹمڇم ٣مٻمٿمپمؿ.
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 :ُُ ُِْل ٶُمقدٍ »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  -٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ »َق ًْ ـُ َٰم  ش.َصَدَق أْم

و٣مٌد اهلل ٔمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف ٫مڅمن ٰمـ ٫مٌڅمر ٩مٹمپمڅمء ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل 

 ـ َحٻمڇم ا٬مًٽمڇم.٣مٽمپمؿ, وٰمـ ٘مٸمٵمڇم ا٬مٹمرآن ا٬مٺمريؿ, وٰم

 فكس ثبت يف غٓٔ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٶُمقٍد ريض اهلل ٣مٽمف,  ًْ ـِ َٰم ٌِْد اهلل ِ ْٔم ريض  -َأن  َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر, َو٣ُمټَمَر ٰمـ ٘مديډم ٣َم

َؿ ٪َمڅمَل: -اهلل ٣مٽمپمام اُه َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َ ـْ َأَ٘مچم  َأْن », َٔم٧م  َٰم

ٌْدٍ َيٹْمَرَأ  ـِ ُأمِّ ٣َم څم ٫َماَم ُأڀْمِزَل, ٩َمٻْمٿَمٹْمَرْأُه ٣َمَٛم ٪ِمَراَءِة أْم شا٬ْمٹُمْرآَن ٨َمٳمًّ
 (ٔ) 

و٪مد ٕمٹمدم رء 

 .ٰمـ ٩مٳمڅمئٻمف

 :ُُ ُِْل ٪ْمڈِم ٔمِِف ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ »َق ـْ َٕمٲَمد   ش.َزْوُٗمِؽ َوَو٬َمُدِك َأَ٘مؼُّ َٰم

ٳمؾ ٩ميٶمٽمل أ٩مٳمؾ ٰمـ ٕمٲمد٪مڈم ٔمف ٣مٻمٿمپمؿ: ٚمڅم ٣مٻمؿ ٰمـ ٩مٳمؾ ا٬مٲمد٪مڇم, و

٬مٻمٶمٌد ٔمٺمؾ ٙمٜم, وّم  إر٘مڅمم ٰمـ أٟمٌڅمب صٻمڇم اهلل , ٩مٲمٻمڇم ا٬مٲمٻمڇم

ِ٘مؿُ »احلديډم:  ٹَمڇمٌ  ا٬مر  ـْ  َٕمٹُمقُل  ٔمڅِم٬ْمٶَمْرشِ  ُٰمٶَمٻم  ـْ  اهللُ, َوَصٻَمفُ  َوَصٻَمٽمِل َٰم  ٪َمٴَمٶَمٽمِل َوَٰم

 ., واهلل أ٣مٻمؿٰمتٸمؼ ٣مٻمٿمف شاهللُ ٪َمٴَمٶَمفُ 

********** 

 

 

 
                                                           

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو ٖٛٔأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو برقم ) (ٔ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. ٛٓٚاهلل تعالى برقم )
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 ]بيان النهي عن المسألة دون حاجة[

ـِ و)َ – 619 ـِ ٣ُمټمَ ٣َم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -٪َمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپُماَم ٪َمڅمَل: أْم

ځَمُل ا٬مٽم څمَس َ٘مت ك َيځْميِتَ َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٬َمٿْمَس ِّم َوْٗمپِمِف »وٟمٻمؿ:  ًْ ُٗمُؾ َي َٰمڅم َيَزاُل ا٬مر 

ؿٍ  شُٰمْز٣َمڇُم حَلْ
 (ٔ)

  (.. ُٰمت ٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمفِ 

 ******************************* الشرح:

حتريؿ اٚمًځم٬مڇم ٔمٷمٜم  م املصيـ زمحُ اهلل تعاىل ٍرا اذتدٓح لبٔاٌ:ضا

 ٘مڅمٗمڇم, وضورة ٕمٌٿمح ٬مف ذ٬مؽ.

اَلِٓمِّ ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: َػًِ:  ٚيف
ـِ ُِمَڅمِرٍق اِْلِ ٰمـ ٘مديډم ٪َمٌٿِمٲَمڇَم ْٔم

َؿ َأْٟمځَم٬ُمفُ  څم٬َمڇًم, ٩َمځَمَٕمٿْمڈُم َرُٟمقَل اهلِل َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٻْمڈُم ََحَ ټم  ٩مٿِمپَمڅم, ٩َمٹَمڅمَل: َأ٪ِمْؿ  حَتَ

څم, ٪َمڅمَل: ُٖمؿ  ٪َمڅمَل:  َد٪َمڇُم, ٩َمٽمَځْمُٰمَر ٬مََؽ ِبَ َٓ حَتِؾُّ »َ٘مت ك َٕمځْمٕمٿَِمٽمَڅم ا٬مٲم  ځَم٬َمڇَم  ًْ َيڅم ٪َمٌٿِمٲَمڇُم إِن  اٚمَْ

ٌَپَمڅم, ُٖمؿ   ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك ُيٲِمٿم ًْ ڈْم ٬َمُف اٚمَْ څم٬َمڇًم, ٩َمَحٻم  َؾ ََحَ ټم  ََ٘مِد َٖماَلَٖمڇٍم َرُٗمٍؾ, حَتَ
ِٕ   ٓ إِ

ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك  ًْ ڈْم ٬َمُف اٚمَْ ُؽ, َوَرُٗمٌؾ َأَصڅمَٔمْتُف َٗمڅمئَِحڇٌم اْٗمَتڅمَ٘مڈْم َٰمڅم٬َمُف, ٩َمَحٻم  ًِ ُيټْم

ـْ ٣َمٿْمٍش  ـْ ٣َمٿْمٍش  -ُيٲِمٿمچَم ٪ِمَقاًٰمڅم ِٰم َوَرُٗمٌؾ َأَصڅمَٔمْتُف ٩َمڅم٪َمڇٌم َ٘مت ك  -َأْو ٪َمڅمَل ِٟمَداًدا ِٰم

ـْ ٪َمْقِٰمِف: ٬َمٹَمْد  َجڅم ِٰم
ـْ َذِوي احْلِ ڈْم ٬َمُف  َيٹُمقَم َٖماَلَٖمڇٌم ِٰم َأَصڅمَٔمڈْم ٩ُماَلڀًمڅم ٩َمڅم٪َمڇٌم, ٩َمَحٻم 

                                                           
 ة: القطعة.( كالمزعٗٓٔ( )ٓٗٓٔ(, كاإلماـ مسلم )ٗٚٗٔأخرجو اإلماـ البخارم ) (ٔ)
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ـْ ٣َمٿْمٍش  ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك ُيٲِمٿمچَم ٪ِمَقاًٰمڅم ِٰم ًْ ـْ ٣َمٿْمٍش  -اٚمَْ ـ   -َأْو ٪َمڅمَل ِٟمَداًدا ِٰم ٩َماَم ِٟمَقاُه

ٌُپَمڅم ُٟمْحًتڅم ځَم٬َمڇِم َيڅم ٪َمٌٿِمٲَمڇُم ُٟمْحًتڅم َيځْم٫ُمٻُمپَمڅم َصڅمِ٘م ًْ ـَ اٚمَْ شِٰم
 (ٔ)

. 

قاد٣مل رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م رٟمڅم٬مڇم ّم اٚمًځم٬مڇم, و٬مٱمٿمخٽمڅم اإلٰمڅمم ٰمٹمٌؾ ٔمـ هڅمدي ا٬م

 ."ذم اٚمًځم٬مڇم"و٪مد أٟمامهڅم: 

 :ُُ ُِْل ځَمُل ا٬مٽم څمَس »َق ًْ ُٗمُؾ َي  ش.َٰمڅم َيَزاُل ا٬مر 

يتزي  بذه ا٬مٲمٸمڇم اٚمذٰمقٰمڇم, واهلل ٣مز  أي أڀمف يًتټمر ٔمٸمٶمؾ ذ٬مؽ, ٘متك

وا ِّم َٟم }وٗمؾ ٪مد اٖمٽمك ٣مٛم اٚمڂمٰمٽم٥م ٔمٹمق٬مف:  ـَ ُأْ٘مٮِمُ َٓ ٬مٻِْمٸُمٹَمَراِء ا٬م ِذي ٌٿِمِؾ اهلل ِ 

ِػ َٕمٶْمِر٩ُمپُمْؿ  ـَ ا٬مت ٶَمٸمُّ څمِهُؾ َأ٨ْمٽمٿَِمڅمَء ِٰم ٌُپُمُؿ اْْلَ ًَ َْرِض َُيْ ْٕ ًٔمڅم ِّم ا َتٴمٿِمٶُمقَن َضْ ًْ َي

ـْ َٙمْٜمٍ ٩َمڃمِن  اهلل َ ٔمِِف ٣َمٻمٿِمؿٌ  څم٩ًمڅم َوَٰمڅم ُٕمٽمٸِْمٹُمقا ِٰم ځَم٬ُمقَن ا٬مٽم څمَس إحِْلَ ًْ َٓ َي ٿماَمُهْؿ 
ًِ  .{ٔمِ

 :ُُ ُِْل  ش.  َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ َ٘مت ك َيځْميِتَ »َق

 ٩مٿمجڅمزى ٣مٛم ٣مټمٻمف هذا.  ٩مٿمق٪مػ ٬مٻمحًڅمب ٔم٥م يدي اهلل 

 :ُُ ُِْل ؿٍ »َق  ش. ٬َمٿْمَس ِّم َوْٗمپِمِف ُٰمْز٣َمڇُم حَلْ

 (: 3/339قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
ؿٍ »٪َمْق٬ُمُف:  َهڅم وَ ش, ُٰمْز٣َمڇُم حَلْ اِي ُٰمْز٣َمڇٌم ٔمٳَِمؿِّ اٚمْٿِمِؿ َوُ٘مٺمَِل ٫َمْنُ ُٟمٺُمقُن ا٬مز 

 َٔمٶْمَدَهڅم ُٰمپْمټمٻَمڇم َأي ٪ِمٴْمٶَمڇم. 

                                                           
 (.ٗٗٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ٍَ ابٔ ايتِّنِي: ـِ  ََٚقا اِي, َوا٬م ِذي َأْ٘مٸَمٵُمُف ٣َم ٌَٴَمُف َٔمٶْمٳُمپُمْؿ ٔمٸَِمْتِح اٚمْٿِمِؿ َوا٬مز  َو

 . ؿُّ ٖم٥َِم ا٬مٳم   اٚمَُْحدِّ

ٗٞ ٍَ اِيَدطَّأب ُف َيځْميِت َٟمڅم٪ِمٴًمڅم: َقا َتټِمُؾ َأْن َيٺُمقَن اٚمَُْراُد َأڀم  َٓ َٗمڅمَه.  َُيْ  َٓ ٪َمْدَر ٬َمُف َو

ٽمَڅمَيڇِم  ُٱَمڅم٫َمٻَمڇِم ا٬ْمٶُمٹُمقَٔمڇِم ِّم َٰمَقاِوِع اْْلِ
ټُمُف, ٚمِ ٹُمَط حَلْ ًْ ُب ِّم َوْٗمپِمِف َ٘مت ك َي َأْو ُيٶَمذ 

ڂَماِل.  ًُّ ٣َْمٳَمڅمِء, ٬مٺَِمْقڀمِِف َأَذل  َوْٗمپَمُف ٔمڅِم٬م ْٕ ـَ ا  ِٰم

ُف, ٩َمٿَمٺمُ  ٌْٶَمډُم َوَوْٗمپُمُف ٣َمٵْمٌؿ ٫ُمٻمُّ ُف ُي قُن َذ٬مَِؽ ٠ِمٶَمڅمُرُه ا٬م ِذي ُيٶْمَرُف           َأْو َأڀم 

  اڀْمَتپَمكٔمِِف. 

اِنُّ  ُدُه َٰمڅم َأْٙمَرَٗمُف ا٬مٴم َٝمَ ـْ ٢َمڅمِهِرِه, َو٪َمْد ُيڂَميِّ ٻْمَحِديډِم ٣َم
ٌف ٬مِ ُل َسْ َو  ْٕ َوا

ـِ ٣َمټْمٍرو َٰمْر٩ُمق٣ًمڅم:  ٶُمقِد ْٔم ًْ ـْ َ٘مِديډِم َٰم اُر ِٰم ٌَز  ځَمُل »َوا٬ْم ًْ ٌُْد َي َوُهَق َٓ َيَزاُل ا٬ْمٶَم

ٻُمَؼ َوْٗمپَمُف ٩َماَل َيٺُمقُن ٬َمُف ٣ِمٽمْد اهلل َوٗمف  ش. ٨َمٽمِل  َ٘مت ك خَيْ

َُِط٠َ: ٍَ بٔ َأٔبٞ َج ـَ  ََٚقا ًْ َن  ُ٘م
ِٕ ٌء:  ـِ َرْ ًْ ـَ احْلُ ُف ٬َمٿْمَس ِّم َوْٗمپِمِف ِٰم َٰمٶْمٽمَڅمُه َأڀم 

ْحِؿ.  ـَ ا٬مٻم   ا٬ْمَقْٗمِف ُهَق ٔماَِم ٩مٿِمِف ِٰم

چُم إ٦َِم ََحْ  ټْمَس َٕمْدڀُمق َيْقَم َوَٰمڅمَل اٚمُْپَمٻم  ِف ٣َمَٛم ٢َمڅمِهِرِه, َوإ٦َِم َأن  ا٬منِّ  ٩مٿِمِف َأن  ا٬مٱم 
ٻمِ

ِه.  ـْ ٨َمْٜمِ ټْمِس ٬َمُف َأ٫ْمَثَر ِٰم ڇُم ا٬مٱم  َؿ ٔمَِقْٗمپِمِف ٫َمڅمڀَمڈْم َأِذي  َٓ حَلْ  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم, ٩َمڃمَِذا َٗمڅمَء 

 َٓ  , ـْ َٟمځَمَل َٕمٺَمثًُّرا َوُهَق ٨َمٽمِل  ـْ َٟمځَمَل  ٪َمڅمَل َواٚمَُْراُد ٔمِِف َٰم څم َٰم َد٪َمڇُم, َوَأٰم  ؾُّ ٬َمُف ا٬مٲم 
حَتِ

ٌَڅمٌح ٬َمُف, ٩َماَل ُيٶَمڅم٪َمچُم ٣َمٻَمٿْمِف.  , ٩َمَذ٬مَِؽ ُٰم   ىػاڀْمَتپَمك. اَوُهَق ُٰمٳْمٴَمر 
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٩مڅم٬مذي يًځمل ا٬مٽمڅمس ٪مد أمتذل ڀمٸمًف ّم ا٬مدڀمٿمڅم, وأهڅمَّنڅم, ٩مٻمپمذا ٫مڅمن ٣مٹمڅمٔمف 

 يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم أڀمف يٌٶمډم و٬مٿمس ٩مٿمف حلؿ ّم وٗمپمف.

ؾ ا٬مًالٰمڇم وا٬مٶمڅم٩مٿمڇم ٰمـ هذه اٚمًځم٬مڇم اٚمحرٰمڇم ا٬متل هت٥م ٩مٽمًځمل اهلل ٣مز وٗم

اخلزي, وّم أٙمرة واإلڀمًڅمن ّم ا٬مدڀمٿمڅم ٔم٥م ا٬مٽمڅمس ٔمام ُيٲمؾ ٬مف ٰمـ ا٬مٸمٳمٿمحڇم 

 .ر, واهلل أ٣مٻمؿا٬مقصػ اٚمذ٫مقٔمام ُيٲمؾ ٬مف ٰمـ 

********** 
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 النهي عن السؤال للتكثر

ـْ ) – 640 صٛم  -٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َأِب ُهَرْيَرَة َو٣َم

َتٹِمؾ  »اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  ًْ ًرا, ٩َمٻْمٿَم ځَمُل َْجْ ًْ اَم َي ْؿ َٕمٺَمثًُّرا, ٩َمڃمڀِم  ـْ َٟمځَمَل ا٬مٽم څمَس َأْٰمَقاَِلُ َٰم

َتٺْمثِرْ  ًْ شَأْو ٬مٿَِم
 (ٔ)

ٻمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه ُٰم

 ******************************* الشرح:

َٕ عً الطؤال للتهجس, ّإمنا ٓباح ضام املصيـ اذتدٓح لبٔاٌ الي

 .للسجل املطأل٘ لسؾع اذتاج٘ ّدؾعَا علٙ ما تكدو

 ٔمٿمڅمن ٙمٴمر اٚمًځم٬مڇم ٬مٷمٜم ٰمڅم ضورة و٘مڅمٗمڇم. اذتدٓح:ّيف 

 :ُُ ُِْل ؿْ »َق ـْ َٟمځَمَل ا٬مٽم څمَس َأْٰمَقاَِلُ  ش.َٰم

 ٕن ٫مؾ إڀمًڅمن ٰمڅم٬مف ٬مف, يتټمٻمٺمف ٬مٽمٸمًف, وهيچم ٰمٽمف.

 :ُُ ُِْل  ش.َٕمٺَمثًُّرا»َق

ء ٘مڅمٗمڇم, وإڀمام يًځمل ٟٓمتٺمثڅمر ٰمـ هذا اٚمڅمل ١مټمٶًمڅم و٘مرًصڅم أي ٓ ٬مٹمٳمڅم

 ٣مٻمٿمف.

 :ُُ ُِْل ځَمُل َْجًْرا»َق ًْ اَم َي  ش. ٩َمڃمڀِم 

 (: 131-7/130قاٍ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ٍَ اِيَكأضٞ: ُف ُيٶَمڅم٪َمچُم ٔمڅِم٬مٽم څمِر.  َقا  َٰمٶْمٽمَڅمُه َأڀم 

                                                           
 (.ٔٗٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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:ٌُ ُٔ َِٜخَت ًرا ُيٺْمَقى ٔمِِف ٫َماَم  َأْن َيٺُمقَن ٣َمَٛم ٢َمڅمِهِرِه, َٚ َوَأن  ا٬م ِذي َيځْمُٙمُذُه َيٲِمُٜم َْجْ

٫َمڅمِة.  ٌَڈَم ِّم َٰمڅمڀمِِع ا٬مز   ىػاَٖم
 :ُُ ُِْل َتٺْمثِرْ »َق ًْ َتٹِمؾ  َأْو ٬مٿَِم ًْ  ش. ٩َمٻْمٿَم

ـْ } :وهذا ٫مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ أيٳًمڅم ,أي ٰمـ ٟمڂمال ا٬مٽمڅمس ؼُّ ِٰم َو٪ُمِؾ احْلَ

ـْ َوٰمَ  ـْ ٠َمڅمَء ٩َمٻْمٿُمڂْمِٰم ٺُمْؿ ٩َمټَم څم َأ٣ْمَتْدڀَمڅم ٬مِٻمٵم څمٚم٥َِِم ڀَمڅمًرا َأَ٘مڅمَط ِبِْؿ َرٔمِّ ـْ ٠َمڅمَء ٩َمٻْمٿَمٺْمٸُمْر إڀِم 

اُب  َ َتٷِمٿمُثقا ُيٷَمڅمُٖمقا ٔماَِمٍء ٫َمڅمٚمُْپْمِؾ َيٱْمِقي ا٬مُْقُٗمقَه ٔمِْئَس ا٬م٧م  ًْ اِد٪ُمپَمڅم َوإِْن َي ُهَ

 .{َوَٟمڅمَءْت ُٰمْرَٕمٸَمٹًمڅم

 : (1/547قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َتٹِمؾ  »َو٪َمْق٬ُمُف  ًْ ِؿ, َوِٰمْثٻُمُف َٰمڅم ٣ُمٴمَِػ ٣َمٻَمٿْمِف. ش, ٩َمٻْمٿَم  َأْٰمٌر ٬مٻِمت پَمٺمُّ

ـْ َٔمڅمِب  [, َوُهَق ُٰمٱْمٶِمٌر 40]٩مٲمٻمڈم:  {ا٣ْمټَمٻُمقا َٰمڅم ٠ِمْئُتؿْ }َأْو ٬مٻِمت پْمِديِد ِٰم

ڂَماِل ٬ماِِلْٟمتٺِْمَثڅمِر.  ًُّ  ىػأمَِتْحِريِؿ ا٬م
اهلل ٣مز وٗمؾ ٚمـ ٫مڅمن هذا  وهذا إٰمر ٬مٿمس ٬مٻمقٗمقب, وإڀمام هق هتديد ٰمـ

 هق ٘مڅم٬مف.

********** 
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 ]فضيلة التكسب والعمل[

ـِ ) – 643 اِم َو٣َم ـِ ا٬ْمٶَمق  َٔمْٜمِ ْٔم ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -ا٬مزُّ صٛم اهلل  -٣َم

ٴَمچِم ٣َمَٛم »٪َمڅمَل:  -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ٌْٻَمُف, ٩َمٿَمځمْيِت ٔمُِحْزَٰمڇِم احْلَ َْن َيځْمُٙمَذ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َ٘م َٕ

ځَمَل ا٬مٽم څمَس َأ٣ْمٴَمقُه َأْو ٢َمپمْ  ًْ ـْ َأْن َي څم َوْٗمپَمُف, َٙمْٜمٌ ٬َمُف ِٰم ِرِه, ٩َمٿَمٌٿِمٶَمپَمڅم, ٩َمٿَمٺُمػ  اهلل ُ ِبَ

شَٰمٽمَٶُمقهُ 
 (ٔ)

ٌَُخڅمِريُّ   (.. َرَواُه ا٬ْم

 ******************************* الشرح:

٬مٌٿمڅمن ٩مٳمٿمٻمڇم ا٬مٶمټمؾ  ضام املصيـ زمحُ اهلل تعاىل ٍرا اذتدٓح:

 .ٚمڅم ٩مٿمف ٰمـ صٿمڅمڀمڇم ا٬مقٗمف وا٬مٶمرضڀمف أ٩مٳمؾ ٰمـ اٚمًځم٬مڇم, وا٬متٺمًچم, وأ

 ؾإٌ ىيب اهلل داّد علُٔ الطالو ناٌ ٓأنل مً عنل ٓدِ.

ـْ َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٰمـ ٘مديډم اٚمٹِْمَداِم َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ايبداضٟ: يف ٚ ٣َم

, َٙم »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ, ٪َمڅمَل:  ـْ ٣َمټَمِؾ َيِدِه, َٰمڅم َأ٫َمَؾ َأَ٘مٌد ١َمٶَمڅمًٰمڅم ٪َمطُّ ـْ َأْن َيځْم٫ُمَؾ ِٰم ا ِٰم ْٜمً

ـْ ٣َمټَمِؾ َيِدهِ  اَلُم, ٫َمڅمَن َيځْم٫ُمُؾ ِٰم  ً شَوإِن  ڀَمٌِل  اهلل ِ َداُوَد ٣َمٻَمٿْمِف ا٬م
 (ٕ)

. 

 .جناًراّىيب اهلل شنسٓاٛ علُٔ الطالو ناٌ 

هللُ ٰمـ ٘مديډم َأِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, َأن  َرُٟمقَل اهللِ َصٛم  اَػًِ: يف ٚ

َؿ ٪َمڅمَل:  څمًرا»٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  څمُء ڀَمج  ش٫َمڅمَن َز٫َمِري 
 (ٖ)

. 

                                                           
 (.ٔٚٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 (.ٕٕٚٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٕ)

 (.ٜٖٕٚأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٖ)
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 :ُُ ُِْل ٌْٻَمفُ »َق َْن َيځْمُٙمَذ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َ٘م  ش.َٕ

 اَتڅمذ ا٬مًٌچم ٘م٥م إرادة ا٬مٶمټمؾ. ّؾُٔ:

 :ُُ ُِْل ٴَمچِم »َق  ش.٩َمٿَمځْميِت ٔمُِحْزَٰمڇِم احْلَ

 وهذا ٰمـ أين ا٣ٕمامل ٰمـ ٘مٿمډم أن ا٬مٶمټمؾ ٰمٌڅمح ٬مٻمجټمٿمع.

 څم: َّٕنڅم ُيتڅمج إ٦م ٰمٶمڅمْلڇم ٔمًٌچم ا٬مٱمقك ا٬مذي ٩مٿمف.وهق ٰمـ أ٠مده

 :ُُ ُِْل  ش.٣َمَٛم ٢َمپْمِرهِ »َق

إذ أڀمف ّم ذ٬مؽ ا٬مزٰمـ ل ٕمٺمـ ٖمټمڈم ٟمٿمڅمرات ُُيټمؾ ٣مٻمٿمپمڅم, وإڀمام ٫مڅمن ُيټمؾ 

 ٣مٛم ا٬مٵمپمر, أو ٣مٛم اإلٔمؾ, أو احلټمٜم, وڀمحق ذ٬مؽ.

 :ُُ ُِْل  ش.٩َمٿَمٌٿِمٶَمپَمڅم»َق

 ., ويٶمػ أوٓده وٰمـ إ٬مٿمف٬مٿمٹمض ٘مڅمٗمتف بڅم

ِْ ُُ: َق څم َوْٗمپَمفُ »ُل  ش.٩َمٿَمٺُمػ  اهلل ُ ِبَ

 أي ٣مـ ٟمڂمال ا٬مٽمڅمس.

 إوڅم٩مڇم ا٬مٽمٶمټمڇم إ٦م اهلل ٣مز وٗمؾ,  ّؾُٔ:

 :ُُ ُِْل ځَمَل ا٬مٽم څمَس »َق ًْ ـْ َأْن َي  ش.َٙمْٜمٌ ٬َمُف ِٰم

أي أن هذا أ٩مٳمؾ ٬مف ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ وأ١مٿمچم وأ٫مرم, وأ٫مرم ٬مف أيٳًمڅم 

 ٣مٽمد ا٬مٽمڅمس.

 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]فضيلة التكسب والعمل[  

 

[373] 
 

  

 :ُُ ُِْل  ش. قهُ َأ٣ْمٴَمقُه َأْو َٰمٽمَٶمُ »َق

وهذا إن أ٣مٴمقه, ٩مام ذ٫مر ٙمٜم ٬مف ٰمـ أن يًځمل ا٬مٽمڅمس وإن أ٣مٴمقه, ٩مٺمقڀمف 

:  ط٫مام ٪مڅمل ا٬مٽمٌل يتٶمٸمػ ويٶمټمؾ ٔمٽمٸمًف, أ٩مٳمؾ ٘متك يتٲمدق هق ٔمٽمٸمًف, 

 .٣مټمؾ ٔمٿمدك وٕمٲمدقا

 (: 1/548قاٍ ابٔ األَري ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ٌْٻَمُف ٣َمٻمَ  ِديډُم َدل  ٣َمَٛم َٰمڅم َدل  ٪َم څمَٗمڇِم. احْلَ ڂَماِل َٰمَع احْلَ ًُّ ٌِْح ا٬م ـْ ٪ُم  ٿْمِف ِٰم

ڇَم, َوَذ٬مَِؽ ٚمڅَِم  ِف اٚمَْٱَمٹم  ًِ څمِب, َو٬َمْق َأْدَٙمَؾ ٣َمَٛم ڀَمٸْم ًَ
٫ْمتِ ِٓ ډمِّ ٣َمَٛم ا َوَزاَد ٔمڅِمحْلَ

ُئقُل,  ًْ دِّ إْن َلْ ُيٶْمٴمِِف اٚمَْ ڂَماِل, َوِذ٬م ڇِم ا٬مر  ًُّ ـْ ُذلِّ ا٬م ِف ِٰم
ًِ څمئُِؾ ٣َمَٛم ڀَمٸْم  ً َوٚمَِڅم ُيْدِٙمُؾ ا٬م

ځَمُل.  ًْ ـْ َي ٿمِؼ ِّم َٰمڅم٬مِِف إْن َأ٣ْمٴَمك ٫ُمؾ  َٰم ـْ ا٬مٳمِّ ُئقِل ِٰم ًْ  ُيْدِٙمُؾ ٣َمَٛم اٚمَْ

چِم:  ًُّ ـْ ٬َمُف ٪ُمْدَرٌة ٣َمَٛم ا٬مت ٺَم څم٩مٶِِمٿم ڇِم َوْٗمپَمڅمِن ِّم ُٟمڂَماِل َٰم  َو٬مٻِمٱم 

َُا: ُٗ ََ٘مڅمِديډِم. َأَصٗخ ْٕ ُف َ٘مَراٌم ٬مٵَِمڅمِهِر ا  َأڀم 

ُف َٰمٺمْ  َٚايٖجأْٞ: ڂَماِل, َأڀم  ًُّ َٓ ُيٻمِحُّ ِّم ا٬م ُف, َو ًَ َٓ ُيِذلُّ ڀَمٸْم ُف  وٍط: َأڀم  ُروٌه ٔمَِثاَلَٖمڇِم ُذُ

ٸَمڅمِق.  ٕمِّ ِٓ ُئقَل, ٩َمڃمِْن ٩ُمٹِمَد َأَ٘مُدَهڅم ٩َمپُمَق َ٘مَراٌم ٔمڅِم ًْ َٓ ُيڂْمِذي اٚمَْ  ىػاَو
********** 
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 سؤال الرجل أموال الناس[ذم ]

ـْ ) – 647 ـِ ُٗمٽمُْدٍب َو٣َم  -٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َٟمټُمَرَة ْٔم

ُٗمُؾ »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  ځَمَل ا٬مر  ًْ ٓ  َأْن َي ُٗمُؾ َوْٗمپَمُف, إِ څم ا٬مر  ځَم٬َمڇُم ٫َمد  َيٺُمدُّ ِبَ ًْ اٚمَْ

َٓ ُٔمد  ِٰمٽمْفُ  شُٟمٻْمٴَمڅمڀًمڅم, َأْو ِّم َأْٰمٍر 
 (ٔ)

َحفُ  ِٰمِذيُّ َوَصح  ْ  (.. َرَواُه ا٬مٞمِّ

 ****************************** الشرح:

 احلديډم ٖمڅمٔمڈم وهق ّم ا٬مٲمحٿمح اٚمًٽمد ٬مإلٰمڅمم ا٬مقاد٣مل رَحف اهلل ٕمٶمڅم٦م.

 : غٓٔ أبٞ زاٚزٚقس ثبت يف 
ٌِْد اهلل ِ  ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ , ٪َمڅمَل: -ٔمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف -ٰمـ ٘مديډم ٣َم

ـْ َٟمځَمَل َو٬َمُف َٰمڅم ُيٷْمٽمٿِمفِ »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  , َٗمڅمَءْت َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َُخُقٌش, َأْو َٰم

, ٩َمٹَمڅمَل: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, َوَٰمڅم ا٬ْمٷِمٽمَك؟, ٪َمڅمَل: شُٙمُدوٌش, َأْو ٫ُمُدوٌح ِّم َوْٗمپِمفِ 

َهچِم » ـَ ا٬مذ  څم, َأْو ٪ِمٿمټَمُتپَمڅم ِٰم قَن ِدْرمَهً ًُ شََخْ
 (ٕ)

. 

 :ُُ ُِْل ځَم٬َمڇُم ٫َمد  »َق ًْ  ش.اٚمَْ

 هق ا٬متٶمچم.ا٬مٺمد: 

 

                                                           
(, كقاؿ: حسن صحيح, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ٔٛٙذم )أخرجو اإلماـ الترم (ٔ)

 (.ٕٜٚصحيح السنن, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترغيب كالترىيب )

(, كىو في صحيح أبي داكد ٓ٘ٙ(, كالترمذم )ٕٙٙٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو برقم ) (ٕ)
 فيو: إسناده صحيح.(, كقاؿ ٖٛٗٔاألـ برقم )
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 :ُُ ُِْل ُٗمُؾ َوْٗمپَمفُ »َق څم ا٬مر   ش.َيٺُمدُّ ِبَ

 أي ُيتٶمچم بڅم وٗمپمف, وُيذهچم روڀمٹمف ٔمًٌچم ٟمڂمال ا٬مٽمڅمس.

  :ُُ ُِْل ُٗمُؾ ُٟمٻْمٴَمڅمڀًمڅم»َق ځَمَل ا٬مر  ًْ ٓ  َأْن َي  ش.إِ

 ٕن ٬مف ٘مؼ ٩مٿمام ٣مٽمد ا٬مًٻمٴمڅمن, ٩مال ٔمځمس ٔمذ٬مؽ.

 ٸمف اهلل ٣مز وٗمؾ.ٶموا٩ٕمٳمؾ أن ا٬مرٗمؾ يًتٶمٸمػ ٘متك ي

 : (66/ 2) ايػٓٔ قاٍ ارتطابٞ يف َعامل
 ٰمـ ٘مٹمف يًځمل أن هق ٔمداً  جيد ٓ أٰمر ّم أو ٟمٻمٴمڅمن ذا ا٬مرٗمؾ يًځمل أن إّٓ 

 حتقهيڅم ا٬متل إٰمقال اٟمتٌڅم٘مڇم ٰمٶمٽمك ٣مٛم هذا و٬مٿمس يده ّم ا٬مذي اٚمڅمل ٔمٿمڈم

  قا .اٚمًٻمټم٥م أٰمالك ٨مٲمچم ٰمـ ا٬مًال١م٥م ٔمٶمض أيدي
 نُا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 

َو٫َمڅمَن َٖمْقَٔمڅمُن َٰمْق٦َم َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهلُل  ٣مٽمف, ٰمـ ٘مديډم َٖمْقَٔمڅمَن ريض اهلل

َؿ  َٓ »٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  -٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ـْ َيٺْمٸُمُؾ ِٓم َأْن  َٰم

ٽم ڇِم؟ ُؾ ٬َمُف ٔمڅِمْْلَ ځَمَل ا٬مٽم څمَس ٠َمٿْمًئڅم, َوَإَٔمٺَمٸم  ًْ ځَمُل ", ٩َمٹَمڅمَل َٖمْقَٔمڅمُن: شَي ًْ َٓ َي َأڀَمڅم, ٩َمٺَمڅمَن 

"َأَ٘مًدا ٠َمٿْمًئڅم
 (ٔ)

 . 

 

 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو ٖٗٙٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو برقم ) (ٔ)

 (. ٛٛٔاهلل تعالى برقم )
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 :ُُ ُِْل َٓ ُٔمد  ِٰمٽمْفُ »َق  ش. َأْو ِّم َأْٰمٍر 

ٰمٶمٽمڅم ّم ٘مديډم أي إذا حلٹمتف ٘مڅمٗمڇم, أو ضر, ٘متك ٟمځمل ا٬مٽمڅمس, ٫مام ٕمٹمدم 

 .٪مٌٿمٲمڇم ريض اهلل ٣مٽمف

 واحلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م

********** 
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 ]باب قسم الصدقات[

 [ِطِه الصََّدَقاِتَباُب َق]

 ******************************* الشرح:

اَم }ذ٫مقرة ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ: اٚمٕمٹمدم ٔمٿمڅمن ٰمٲمڅمرف ا٬مز٫مڅمة وهل  إڀِم 

٪َمڅمِب  ْؿ َوِّم ا٬مرِّ ٥ِم َوا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥َِم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َواٚمُْڂَم٬م ٸَمڇِم ٪ُمٻُمقُبُ
څم٫مِ ًَ َد٪َمڅمُت ٬مٻِْمٸُمٹَمَراِء َواٚمَْ ا٬مٲم 

ـَ اهلل ِ َواهلل ُ ٣َمٻمٿِمٌؿ َ٘مٺمٿِمؿٌ َوا٬ْمٷَمڅمِرِٰم٥َم  ٌٿِمِؾ ٩َمِريٳَمڇًم ِٰم  ً ـِ ا٬م  .{َوِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ َوأِْم

وٰمٶمر٩مڇم ٰمـ جتقز ّم ٘مٹمف ا٬مز٫مڅمة ِمـ ٓ جتقز ٰمـ اٚمپمامت: ٕن ٫مثًٜما ٰمـ 

 .ٰمڅم ذع اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم ٨مٜما٬مٽمڅمس يٮم٩مقن ا٬مز٫مڅمة 

ټمٿمع ٰمـ ا٬متٌٶمڅمت, ٩مٿُمحرم اٚمًتحؼ, وُيٶمٴمك ٰمـ ٬مٿمًڈم ٬مف, ٰمع ٰمڅم يٻمحؼ اْل

 جتزئ ٣مٽمف.٩مڃمَّنڅم ٓ ٩مټمـ د٩مع ز٫مڅمٕمف ٬مٷمٜم ٰمًتحؼ ٪مڅمصًدا ٣مڅمٰمًدا ٬مذ٬مؽ 

 .ا٬مق٣مٿمد ا٬مٱمديدٰمـ ٬مٿمس ٰمـ أهٻمپمڅم ٩مٹمد ٟمٌؼ ٩مٿمپمڅم وٰمـ أٙمذ ا٬مز٫مڅمة و

 َٚٓٗا َا ثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
ـْ َٔمٽمِل َأَٟمٍد  ُف ٪َمڅمَل:-ريض اهلل ٣مٽمف-ٰمـ ٘مديډم َرُٗمٍؾ ِٰم ڀَمَز٬ْمڈُم َأڀَمڅم َوَأْه٤ِم  , َأڀم 

ٻْمُف  ًَ َؿ, ٩َم ٌَٹِمٿمِع ا٬ْمٷَمْر٪َمِد, ٩َمٹَمڅمَل ِٓم َأْه٤ِم: اْذَهچْم إ٦َِم َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٔمِ

ٌْڈُم إ٦َِم َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم   ـْ َ٘مڅمَٗمتپِِمْؿ, ٩َمَذَه ٬َمٽمَڅم ٠َمٿْمًئڅم ڀَمځْم٫ُمٻُمُف, ٩َمَجٶَمٻُمقا َيْذ٫ُمُروَن ِٰم

ځَم٬ُمُف, َوَرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف اهللُ ٣مَ  ًْ َؿ, ٩َمَقَٗمْدُت ٣ِمٽمَْدُه َرُٗماًل َي ٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ُٗمُؾ ٣َمٽمُْف َوُهَق ُٰمٷْمٳَمچٌم َوُهَق شَٓ َأِٗمُد َٰمڅم ُأ٣ْمٴمٿِمَؽ »َوَٟمٻم َؿ, َيٹُمقُل:  , ٩َمَتَق٦م  ا٬مر 
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ـْ ٠ِمْئڈَم, ٩َمٹَمڅمَل  َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ: َيٹُمقُل: ٬َمٶَمټْمِري إڀِم َؽ ٬َمُتٶْمٴمِل َٰم

څم, ٩َمٹَمْد » ـْ َٟمځَمَل ِٰمٽمْٺُمْؿ َو٬َمُف ُأو٪ِمٿم ڇٌم, َأْو ٣ِمْدُِلَ َٓ َأِٗمَد َٰمڅم ُأ٣ْمٴمٿِمِف, َٰم َيٷْمٳَمچُم ٣َم٤َم  َأْن 

څم٩ًمڅم ـْ ُأو٪ِمٿم ڇٍم شَٟمځَمَل إحِْلَ : ٩َمٹُمٻْمڈُم: ٬َمٻمٹِْمَحڇٌم ٬َمٽمَڅم َٙمْٜمٌ ِٰم ََٟمِديُّ ْٕ ُو٪ِمٿم ڇُم َوا -, ٪َمڅمَل ا ْٕ

څم  ٪َمڅمَل: ٩َمَرَٗمٶْمڈُم َوَلْ َأْٟمځَم٬ْمُف, ٩َمٹَمِدَم ٣َمَٛم َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف  -َأْرَٔمٶُمقَن ِدْرمَهً

َؿ ٬َمٽمَڅم ِٰمٽمُْف, َأْو ٫َماَم ٪َمڅمَل: َ٘مت ك َأ٨ْمٽمَڅمڀَمڅم اهلل ُ ٣َمز   ًَ َؿ َٔمٶْمَد َذ٬مَِؽ ٠َمٶِمٌٜم َوَزٔمٿِمچٌم, ٩َمٹَم َوَٟمٻم 

شَوَٗمؾ  
 (ٔ)

. 

ٌَٿْمَد و٣مـ  ـَ  اهللِ  ٣ُم , ْٔم َٖمفُ  ٣َمِدي  اهُ  َرُٗمٻَم٥ْمِ  َأن   َ٘مد  اَُم  َأْٙمَٝمَ  اهللُ  َصٛم   ا٬مٽم ٌِل   َإَٔمٿَمڅم َأَّن 

ڀمِفِ  َوَٟمٻم ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  َٓ ځَم ًْ ـَ  َي َد٪َمڇِم, ِٰم , ٩مٿِمپِماَم  ٩َمٹَمٻم چَم  ا٬مٲم  ٌَٮَمَ څم ا٬ْم , َوَرآمُهَ ـِ : ٩َمٹَمڅمَل  َٗمٻْمَدْي

َٓ  ٺُماَم,َأ٣ْمٴَمٿْمتُ  ٠ِمْئُتاَم  إِنْ  " , ٩مٿِمپَمڅم َ٘مظ   َو َٓ  ٬مٷَِمٽمِل  چٍم  ٬مٹَِمِقي   َو ًِ أٙمرٗمف أٔمق  ُٰمٺْمَت

 .داود

 (: 1/705ٚقاٍ اذتافغ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل تعاىل يف تفػريٙ )
څم٩ًمڅم}َو٪َمْق٬ُمُف:  ځَم٬ُمقَن ا٬مٽم څمَس إحِْلَ ًْ ځَم٬َمڇِم, َوُيٺَمٻمِّٸُمقَن َأْي:  {َٓ َي ًْ َٓ ُيٻمْحقن ِّم اٚمَْ

 َٓ َػ ا٬مٽم څمَس َٰمڅم  ڂَماِل, ٩َمٹَمْد َأحْلَ ًُّ ـِ ا٬م ـْ َٟمځَمَل َو٬َمُف َٰمڅم ُيٷْمٽمٿِمِف ٣َم َتڅمُٗمقَن إ٬َِمٿْمِف, ٩َمڃمِن  َٰم  َُيْ

ځَم٬َمڇِم.  ًْ  ِّم اٚمَْ

                                                           
(, كىو في الصحيح ٜٕٙ٘(, كالنسائي برقم )ٕٚٙٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو برقم ) (ٔ)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط ٜٔٗٔ)المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 
 الشيخين.
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:ٟٗ ٍَ اِيُبَداِض يُؽ  َقا َٖمٽمَڅم َذِ ـُ َٗمٶْمٸَمٍر, َ٘مد  ُد ْٔم َٖمٽمَڅم ُُمَټم  ـُ َأِب َٰمْرَيَؿ, َ٘مد  َٖمٽمَڅم أْم َ٘مد 

ـُ َأِب ڀَمټِمٍر: َأن  ٣َمٴمَ  َٓ ْٔم ڀَْمٲَمڅمِري  ٪َمڅم ْٕ ـَ َأِب ٣َمټْمَرة ا ـِ ْٔم َْحَ ٌَْد ا٬مر  څمر َو٣َم ًَ ـَ َي څمَء ْٔم

٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َيٹُمقُل:  -ريض اهلل ٣مٽمف  -َأَٔمڅم ُهَرْيَرَة َٟمټِمٶْمٽمَڅم 

ُه ا٬مت ټْمَرُة َوا٬مت ټْمَرَٕمڅمِن, وَ »َوَٟمٻم َؿ:  ٹْمټَمَتڅمِن, ٬َمٿْمَس اٚمًٺم٥ُم ا٬م ِذي َٕمُردُّ ٹْمټَمڇُم َوا٬مٻمُّ َٓ ا٬مٻمُّ

ُػ: ا٪ْمَرُؤوا إِْن ٠ِمْئُتْؿ  ٺم٥ُِم ا٬م ِذي يتٶمٸم  ًْ
ِ اَم اٚمْ ځَم٬ُمقَن }: -َيٶْمٽمِل ٪َمْق٬َمفُ -إڀِم  ًْ َٓ َي

څم٩ًمڅم  ش.{ا٬مٽم څمَس إحِْلَ

ٻمِؿ ًْ  ىػأمِِف.  َو٪َمْد َرَواُه ُٰم
 يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل:  ٚثبت

ـُ احلَْ  ٪َمِدَم ٣َمَٛم َرُٟمقِل اهلل ِ ٽْمٵَمٻمٿِم ڇِم ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم َٟمپْمُؾ أْم

اَم  ُه, ٩َمځَمَٰمَر َِلُ َٓ ځَم ًَ ـُ َ٘مڅمٔمٍِس, ٩َم ٪َْمَرُع ْٔم ْٕ , َوا ـٍ ـُ ِ٘مٲْم َؿ ٣ُمٿَمٿْمٽمَڇُم ْٔم َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

 َ ْٕ څم ا , ٩َمځَمٰم  َٓ اَم ٔماَِم َٟمځَم , َوَأَٰمَر ُٰمٶَمڅمِوَيڇَم ٩َمٺَمَتچَم َِلُ َٓ ُف ِّم ٔماَِم َٟمځَم ٪ْمَرُع, ٩َمځَمَٙمَذ ٫مَِتڅمَٔمُف, ٩َمٻَمٸم 

َؿ  ِل  َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  څم ٣ُمٿَمٿْمٽمڇَُم ٩َمځَمَٙمَذ ٫مَِتڅمَٔمُف, َوَإَٔمك ا٬مٽمٌ  ٣ِماَمَٰمتِِف َواڀْمٴَمٻَمَؼ, َوَأٰم 

َٓ َأْدِري َٰمڅم ٩مِ  ُد, َإُٔمَراِن َ٘مڅمِٰماًل إ٦َِم ٪َمْقِٰمل ٫مَِتڅمًٔمڅم  ٿمِف, َٰمٺَمڅمڀَمُف, ٩َمٹَمڅمَل: َيڅم ُُمَټم 

ِس, ٩َمځَمْٙمَٝمَ ُٰمٶَمڅمِوَيڇُم ٔمٹَِمْق٬مِِف َرُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ,  ٫َمٲَمِحٿمٸَمڇِم اٚمَُْتٻَمټمِّ

اَم »٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ـْ َٟمځَمَل َو٣ِمٽمَْدُه َٰمڅم ُيٷْمٽمٿِمِف, ٩َمڃمڀِم  َٰم

ـَ ا٬مٽم څمرِ  َتٺْمثُِر ِٰم ًْ ِر َٗمپَمٽم َؿ »٪َمڅمَل ا٬مٽمُّٸَمٿْم٤ِمُّ ِّم َٰمْقِوٍع آَٙمَر: وَ  -ش َي ـْ َْجْ ٩َمٹَمڅم٬ُمقا:  -ش ِٰم

َٓ »َو٪َمڅمَل ا٬مٽمُّٸَمٿْم٤ِمُّ ِّم َٰمْقِوٍع آَٙمَر:  -َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, َوَٰمڅم ُيٷْمٽمٿِمِف؟  َوَٰمڅم ا٬ْمٷِمٽمَك ا٬م ِذي 
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ځَم٬مَڇُم؟ ًْ ٌَٷِمل َٰمٶَمُف اٚمَْ يِف وَ »٪َمڅمَل:  -ش َٕمٽمْ ٿمفِ ٪َمْدُر َٰمڅم ُيٷَمدِّ َو٪َمڅمَل ا٬مٽمُّٸَمٿْم٤ِمُّ ِّم َٰمْقِوٍع ش ُيٶَمٱمِّ

ٌُْع َيْقٍم َو٬َمٿْمٻَمڇٍم, َأْو ٬َمٿْمٻَمڇٍم َوَيْقمٍ »آَٙمَر:  شَأْن َيٺُمقَن ٬َمُف ٠ِم
 (ٔ)

 .واهلل اٚمًتٶمڅمن 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو ٜٕٙٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 (. ٔٙٗاهلل تعالى برقم )
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 ]بيان من تجوز له الزكاة من األغنياء[

ـْ ) – 641 ْدِريِّ ٣َم  -٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ  -ف ريض اهلل ٣مٽم -َأِب َٟمٶِمٿمٍد اخْلُ

ڇٍم: ٬مٶَِمڅمِٰمٍؾ ٣َمٻَمٿْمپَمڅم, َأْو »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  ًَ ټْم ٓ  خِلَ َد٪َمڇُم ٬مٷَِمٽمِل  إِ ؾُّ ا٬مٲم 
َٓ حَتِ

َق ٣َمٻَمٿْمِف  ٺم٥ٍِم ُٕمٲُمدِّ ًْ اَهڅم ٔماَِم٬مِِف, َأْو ٨َمڅمِرٍم, َأْو ٨َمڅمٍز ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ, َأْو ِٰم َرُٗمٍؾ ا٠ْمَٞمَ

شځَمْهَدى ِٰمٽمْپَمڅم ٬مٷَِمٽمِل  ِٰمٽمْپَمڅم, ٩مَ 
 (ٔ)

َحُف  ـُ َٰمڅمَٗمْف, َوَصح  . َرَواُه َأَْحَُد, َوَأُٔمق َداُوَد, َوأْم

ْرَٟمڅملِ  څم٫مُِؿ, َوُأ٣ِمؾ  ٔمڅِمإْلِ  (.احْلَ

                                                           
( ٚٓٗ/ ٔ(, كالحاكم )ٔٗٛٔ(, كابن ماجو )ٖٙٙٔ(, كأبو داكد )ٙ٘/ ٖأخرجو اإلماـ أحمد ) (ٔ)

(, كغيرىما, ٖ٘ٙٔ(, كأبو داكد )ٕٚ٘ - ٕٙ٘/ ٔ« )الموطأ»مرسال مالك في موصوال. كركاه 
باإلرساؿ, كخالفهم في ذلك الحاكم كغيره, بل قاؿ الحافظ  -كأبي داكد-كلذلك أعلو بعضهم 

كذكره اإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى في أحاديث معلة «, صححو جماعة«: »التلخيص»في 
ؿ فيو: ىذا الحديث إذا نظرت إلى سنده كجدتهم رجاؿ (, كقا٘ٙٔظاىرىا الصحة برقم )

( فقاال ىذا ٕٕٔصٔالصحيح كلكن ابن أبي حاتم يسأؿ أباه كأبا زرعة عن ىذا الحديث )ج
خطأ, ركاه الثورم عن زيد بن اسلم قاؿ حدثني الثبت قاؿ: قاؿ النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو كعلى آلو 

اؿ قائل: الثبت من ىو؟ أليس ىو عطاء بن يسار؟ قيل لو لو كاف َكَسلََّم كىو اشبو كقاؿ أبي: فاف ق
عطاء بن يسار لم ُيَكنَّ عنو. قلت ألبي زرعة: أليس الثبت ىو عطاء؟ قاؿ: ال لو كاف عطاء ما كاف 
يكني عنو. كقد ركاه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو كعلى آلو َكَسلََّم مرسل. 

بي كالثورم احفظ. اىػ من "العلل". كالحديث يصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في قاؿ أ
(, كيقوؿ فيو: كجـز بذلك الحاكم فقاؿ: " حديث صحيح على شرط ٓٚٛاإلركاء برقم )

الشيخين كلم يخرجاه إلرساؿ مالك إياه عن زيد بن أسلم ". ثم ساقو من طريق مالك ثم قاؿ: " 
وصوال( فقد يرسل مالك الحديث كيصلو , أك يسنده ثقة , كالقوؿ فيو قوؿ ىو صحيح )يعنى م

الثقة الذل يصلو كيسنده ". قلت: ككافقو الذىبي, كىو الراجح عندم, لعدـ تفرد معمر بوصلو,  
كما تقدـ في كالـ البيهقي. كقاؿ ابن عبد البر: " قد كصل ىذا الحديث جماعة من ركاية زيد بن 

                 = ( عنو كأقره , كذكر الحافظ ٖٕ٘/ٕرم في " مختصره " )أسلم ". ذكره المنذ
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 ******************************* الشرح:

ضام املصيـ اذتدٓح لبٔاٌ مً حتل هله الصناٗ مً األغئاٛ, ّمعيٙ 

 إال بشسّط ٓأتٕ ذنسٍا.ذلو أىَا ال حتل لػين 

 .واحلديډم وٶمٿمػ ٫مام ٕمرى إٓ أن ٰمٶمٽمڅمه صحٿمح 

 :ُُ ُِْل َد٪َمڇُم ٬مٷَِمٽمِل  »َق ؾُّ ا٬مٲم 
 ش.َٓ حَتِ

أي ٓ جتقز أن ٕمد٩مع ا٬مز٫مڅمة اٚمٸمرووڇم ٬مٷمٽمل, وٓ جيقز أن يًځمل ا٬مٲمد٪مڇم 

 اٚمًتحٌڇم ٨مٽمل.

 بٔاٌ حد الػيٙ الرٖ ال جيْش معُ أخر الصدق٘: 

 (: 551-1/549٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح
َد٪َمڇِم ٣َمَٛم َأ٪ْمَقاٍل  ٌُْض ا٬مٲم  ُرُم ٔمِِف ٪َم ٪َْمَقاُل ِّم َ٘مدِّ ا٬ْمٷِمٽمَك ا٬م ِذي َُيْ ْٕ ٪َمْد اْٙمَتٻَمٸَمڈْم ا

څم  ٌَْحډَم ٬َمٿْمَس ٬ُمٷَمِقيًّ َن  اٚمَْ
ِٕ ِل:  َٓ ْٟمتِْد ِٓ ـْ ا ـُ ٬َمُف ا٬مٽم ٸْمُس ِٰم ٺُم ًْ َو٬َمٿْمَس ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َٰمڅم َٕم

ُ ِّم ٪َمْدٍر.َ٘مت ك  َٓ َيَتٶَم٥م  ٌِل   ًْ
ٷَمڇِم َأْٰمٌر ڀمِ ُف ِّم ا٬مٻمُّ ڀَم  ِٕ ِٜم ٬ُمٷَمڇٍم: َو ًِ  ُيْرَٗمَع ٩مٿِمِف إ٦َم َٕمٸْم

 :ٍُ ٘ٔ ايٗػَؤا ُّ ٔب ١َْٓ ٔيَكِسِض اِئػ٢َٓ ائَّصٟ َِٜخُط ٖٝ ََُع ََٚضَزِت َأَحأزُٜح  َٚ 
څمئِّل:  ًَ ـْ َٟمځَمَل وَ »٫َمَحِديډِم َأِب َٟمٶِمٿمٍد ٣ِمٽمَْد ا٬مٽم  َػ َٰم  ش. ٬َمُف ُأو٪ِمٿم ڇٌم ٩َمٹَمْد َأحْلَ

څم٩ًمڅم»َو٣ِمٽمَْد َأِب َداُود:  څم ٩َمٹَمْد َٟمځَمَل إحْلَ ـْ َٟمځَمَل ِٰمٽمْٺُمْؿ َو٬َمُف ُأو٪ِمٿم ڇٌم َأْو ٣َمْدُِلَ  ش.َٰم

                                                                                                                                        

( بعد أف حكى االختالؼ فيو على زيد , كعزا ركاية معمر ٕٙٚفي" التلخيص " )ص = 
 الموصولة للبزار أيضا: أنو صححو جماعة.
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ـْ ا٬مٽم څمِر ٪َمڅم٬ُمقا: َوَٰمڅم »َوَأْٙمَرَج َأْيٳًمڅم:  َتٺْمثُِر ِٰم ًْ اَم َي ـْ َٟمځَمَل َو٬َمُف َٰمڅم ُيٷْمٽمٿِمِف ٩َمڃمڀِم  َٰم

يفِ  ُيٷْمٽمٿِمِف؟ ٿمِف َوُيٷَمدِّ ٌ څمَن ٩َمپَمَذا ٪َمْدُر ا٬ْمٷِمٽمَك ا٬م ِذي ش, ٪َمڅمَل: ٪َمْدُر َٰمڅم ُيٶَمٱمِّ ـُ ِ٘م َحُف أْم َصح 

ڂَماُل. ًُّ ُرُم َٰمٶَمُف ا٬م  َُيْ

ُ٘ َقِبُض ايٖعَنا٠ٔ: َََع  ُّ َٖا اِئػ٢َٓ ائَّصٟ َِٜخُط ـْ جَتِچُم ٣َمٻَمٿْمِف  ََٚأ ُف َٰم ٩َمڅم٬مٵم څمِهُر َأڀم 

ـْ  ٫َمڅمُة, َوُهَق َٰم َؿ  -َيټْمٻمُِؽ ِٰمڅمَئَتْل ِدْرَهٍؿ ٬مٹَِمْق٬مِِف  ا٬مز  ُأِٰمْرت : »-َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َهڅم ِّم ٩ُمٹَمَرائِٺُمؿْ  ٺُمْؿ َوَأُرد 
ـْ َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِ  ش. َأْن آُٙمَذَهڅم ِٰم

َد٪َمڇُم, َؤَم٥ْمَ ا٬ْمٸَمٹِمٜمِ  ـْ جَتِچُم ٣َمٻَمٿْمِف ا٬مٲم  ُف َٰم ُف  ٩َمٹَمڅمَٔمَؾ َٔم٥ْمَ ا٬ْمٷَمٽمِلِّ َوَأ٩َمڅمَد َأڀم  َوَأْٙمَٝمَ َأڀم 

َد٪َمڇُم, َهَذا َأ٪ْمَرُب َٰمڅم ُيٹَمڅمُل ٩مٿِمِف.  ـْ َٕمِرُد ٩مٿِمِف ا٬مٲم   َٰم

پَمڅم ٬مٻِْمٶَمڅمِٰمِؾ  ٌَڅمِب ِ٘مٻم  َو٪َمْد َٔمٿم ٽم څمُه ِّم ِرَٟمڅم٬َمڇِم َٗمَقاِب ُٟمڂَماٍل: َوَأ٩َمڅمَد َ٘مِديډُم ا٬ْم

ُف َيځْمُٙمُذ َأْٗمَرُه ٣َمَٛم ٣َمټَمٻمِ  ڀَم  ِٕ َٓ ٬مٸَِمٹْمِرِه. ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوإِْن ٫َمڅمَن ٨َمٽمٿِمًّڅم:   ِف 

٩َمپَمڅم َوَصڅمَرْت ِٰمٻْمٺًمڅم ٬َمُف, ٩َمڃمَِذا  څَم ٪َمْد َوا٩َمٹَمڈْم َٰمٮْمِ اَهڅم ٔماَِم٬مِِف ٩َمڃمَِّن  ـْ ا٠ْمَٞمَ َؽ َٰم
َو٫َمَذ٬مِ

ٌَٿْمِع, َٔمْؾ َٰمڅم ُهَق ِٰمٻْمٌؽ ٬َمُف.   َٔمڅم٣َمپَمڅم ٩َمٹَمْد َٔمڅمَع َٰمڅم ٬َمٿْمَس ٔمَِز٫َمڅمٍة ِ٘م٥َم ا٬ْم

 ْن ٫َمڅمَن ٨َمٽمٿِمًّڅم. َو٫َمَذ٬مَِؽ ا٬ْمٷَمڅمِرُم حَتِؾُّ ٬َمُف َوإِ 

ُف َٟمڅمٍع ِّم  ڀَم  ِٕ ٫َمڅمِة, َوإِْن ٫َمڅمَن ٨َمٽمٿِمًّڅم:  ـْ ا٬مز  َز ِٰم َو٫َمَذ٬مَِؽ ا٬ْمٷَمڅمِزي َُيِؾُّ ٬َمُف َأْن َيَتَجپم 

 ىػاَٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ. 
 يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ

ٌِْد اهلل ِ ٔمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:   َصٛم  ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِٰمـ ٘مديډم ٣َم

َؿ:  ـْ َٟمځَمَل َو٬َمُف َٰمڅم ُيٷْمٽمٿِمِف, َٗمڅمَءْت َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َُخُقٌش, َأْو »اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َٰم
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, ٩َمٹَمڅمَل: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, َوَٰمڅم ا٬ْمٷِمٽمَك؟, ٪َمڅمَل: شُٙمُدوٌش, َأْو ٫ُمُدوٌح ِّم َوْٗمپِمفِ 

هَ » ـَ ا٬مذ  څم, َأْو ٪ِمٿمټَمُتپَمڅم ِٰم قَن ِدْرمَهً ًُ شچِم ََخْ
 (ٔ)

. 

 وهذا احلديډم ٓ يثٌڈم.

 (: 2/56قاٍ اإلَاّ ارتطابٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َعامل ايػٓٔ )
وأٰمڅم حتديده ا٬مٷمٽمك ا٬مذي ُيرم ٰمٶمف ا٬مٲمد٪مڇم ٔمخټم٥ًم درمهڅم ٩مٹمد ذهچم إ٬مٿمف 

 ٪مقم ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ, ورأوه ٘مًدا ّم ٨مٽمك ٰمـ حترم ٣مٻمٿمف ا٬مٲمد٪مڇم. 

٘مٽمٌؾ, وإٟمحڅمق ٔمـ ٰمٽمپمؿ: ٟمٸمٿمڅمن ا٬مثقري, وأمـ اٚمٌڅمرك, وأَحد ٔمـ 

 راهقيف. 

 وأٔمك ا٬مٹمقل ٔمف آٙمرون ووٶمٸمقا احلديډم ٬مٻمٶمٻمڇم ا٬متل ذ٫مرهڅم ُيٿمك ٔمـ آدم. 

وأٰمڅم ٰمڅم رواه ٟمٸمٿمڅمن ٩مٻمٿمس ٩مٿمف ٔمٿمڅمن أڀمف أٟمٽمده, وإڀمام ٪مڅمل ٩مٹمد ٘مدٖمٽمڅم ٪مڅم٬مقا: 

 زٔمٿمد ٣مـ ُمټمد ٔمـ ٣مٌد ا٬مرَحـ ٔمـ يزيد ٘مًچم. 

ا٬مٲمد٪مڇم, إڀمام و٬مٿمس ّم احلديډم أن ٰمـ ٰمٻمؽ َخ٥ًم درمهڅم ل حتؾ ٬مف ٪مڅم٬مقا: 

٩مٿمف أڀمف ٫مره ٬مف اٚمًځم٬مڇم ٩مٹمط, وذ٬مؽ أن اٚمًځم٬مڇم إڀمام ٕمٺمقن ٰمع ا٬ميورة, وٓ 

 ضورة ٔمټمـ جيد ٰمڅم يٺمٸمٿمف ّم و٪متف إ٦م اٚمًځم٬مڇم.

                                                           
ماـ األلباني (, كقاؿ اإلٓ٘ٙ(, كالترمذم برقم )ٕٙٙٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو برقم ) (ٔ)

(, إسناده صحيح, ثم قاؿ: كىذا إسناد ٖٛٗٔرحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ برقم )
؛ فإنو ثقة من رجاؿ الشيخين, ال من طريق -كىو ابن الحارث الَياِميّ  -صحيح من طريق زُبَػْيدٍ 

غيره, كقد خرجتو , كالنسائي ك -كحسنو -َحِكيِم بن ُحبَػْيٍر؛ فإنو ضعيف. كالحديث أخرجو الترمذم
 (.ٜٜٗفي "الصحيحة" )
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ٓ ٘مد ٬مٻمٷمٽمك ٰمٶمٻمقم, وإڀمام يٶمتٝم ٘مڅمل اإلڀمًڅمن و٪مڅمل ٰمڅم٬مؽ وا٬مٱمڅم٩مٶمل: 

 ٔمقٟمٶمف و١مڅم٪متف, ٩مڃمذا ا٫متٸمك ٔمام ٣مٽمده ٘مرٰمڈم ٣مٻمٿمف ا٬مٲمد٪مڇم, وإذا ا٘متڅمج ٘مٻمڈم

 ٬مف.

٪مد يٺمقن ا٬مرٗمؾ ٔمڅم٬مدرهؿ ٨مٽمٿمڅم ٰمع ٫مًچم, وٓ يٷمٽمٿمف ا٬ٕمػ ٪مڅمل ا٬مٱمڅم٩مٶمل: 

 ٰمع وٶمٸمف ّم ڀمٸمًف, و٫مثرة ٣مٿمڅم٬مف.

وٗمٶمؾ أصحڅمب ا٬مرأي احلد ٩مٿمف: ٰمڅمئتل درهؿ, وهق ا٬مٽمٲمڅمب ا٬مذي جتچم 

 ٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة. 

وإڀمام أٰمرڀمڅم أن ڀمځمٙمذ ا٬مز٫مڅمة ٰمـ ا٨ٕمٽمٿمڅمء وأن ڀمد٩مٶمپمڅم إ٦م ا٬مٸمٹمراء, وهذا إذا 

ټمٻمؽ ا٬مٽمٲمڅمب ا٬مذي جتچم ٣مٻمٿمف ٩مٿمف ا٬مز٫مڅمة, ٩مٹمد ٙمرج ٔمف ٰمـ ٖمٌڈم أڀمف ٨مٽمل ي

 ىػا٘مد ا٬مٸمٹمر ا٬مذي يًتحؼ ٔمف أٙمذ ا٬مز٫مڅمة. 
وا٬مٲمحٿمح أن ا٬مٽمڅمس يتٸمڅموٕمقن وخيتٻمٸمقن ّم ٔمڅمب ا٬مٷمٽمك, ٩مرٔمام جتد ٰمڅم ٣مٽمده 

 ا٬مز٫مقات.تڅمج إ٦م ا٬مٲمد٪مڅمت, وٰمڅم يٷمديف ويٶمٱمٿمف, وهق ُم

 حتدٓد ضابط ما ٓػدُٓ ّٓعشُٔ: 

 امء ّم وڅمٔمط ٰمڅم يٷمديف ويٶمٱمٿمف: ٖمؿ إڀمف ٪مد اٙمتٻمػ ا٬مٶمٻم

 هؾ اٚمراد ٔمذ٬مؽ ّم ٬مٿمٻمتف ٕمٻمؽ, أم ٰمڅم يٷمديف ويٶمٱمٿمف ّم دهره؟

 وا٬مثڅمن ٪مقل ٬مٌٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ.

و٪مد يٺمقن ٣مٽمده ٰمڅم يٷمديف ويٶمٱمٿمف, وهق ٰمتحټمؾ ٬متٌٶمڅمت ٫مثٜمة: ٰمثؾ 

 إجيڅمرات ا٬مٌٿمقت, و٣مالج اٚمرى, و٪مٳمڅمء ا٬مديقن, و٨مٜم ذ٬مؽ.
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 كطاٛ, ّاإلؾتاٛ, ّالتدزٓظ: حهه مً ٓكْو مبصلخ٘ عام٘: نال

 قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ: 
څمِرُح:  ـْ َٰمٲَمڅم٬مِِح ٪َمڅمَل ا٬مٱم  ڇٍم ِٰم اًم ٔمټَِمٲْمٻَمَحڇٍم ٣َمڅمٰم 

ـْ ٫َمڅمَن ٪َمڅمئِ َوَيٻْمَحُؼ ٔمِِف َٰم

٩ْمَتڅمِء َوا٬مت ْدِريِس َوإِْن ٫َمڅمَن ٨َمٽمٿِمًّڅم. ٻمټِِم٥َم ٫َمڅم٬ْمٹَمٳَمڅمِء َواإْلِ ًْ  اٚمُْ

ڇٍم ِّم ا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥َِم, َوَأ٠َمڅمَر إ٬َمٿْمِف  َوَأْدَٙمَؾ  ـْ ٫َمڅمَن ِّم َٰمٲْمٻَمَحڇٍم ٣َمڅمٰم  ٌَٿْمٍد َٰم َأُٔمق ٣ُم

ٌَُخڅمِريُّ َ٘مٿْمډُم ٪َمڅمَل:  څم٫مِِؿ َوا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥َِم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم"ا٬ْم  . "َٔمڅمُب ِرْزِق احْلَ

ـْ َيٹُمقُم ٔمِ  َ
ـْ َٔمٿْمڈِم اٚمَْڅمِل, ٚمِ َٰمڅمُم ِٰم ْزِق َٰمڅم َيْرُز٪ُمُف اإْلِ ٻمټِِم٥َم: َوَأَراَد ٔمڅِم٬مرِّ ًْ ټَمٲَمڅم٬مِِح اٚمُْ

َة ا٬ْمٹِمٿَمڅمِم  ٫َمڅمِة ٩مٿِماَم َيٹُمقُم ٔمِِف ُٰمد  ـْ ا٬مز  َْٙمُذ ِٰم ْٕ ٫َمڅم٬ْمٹَمٳَمڅمِء, َوا٬ْمٸُمْتٿَمڅم, َوا٬مت ْدِريِس, ٩َمٻَمُف ا

 ٔمڅِمٚمٲَْْمٻَمَحڇِم َوإِْن ٫َمڅمَن ٨َمٽمٿِمًّڅم.

 :ُُ ُِْل ڇمٍ »َق ًَ ټْم ٓ  خِلَ  .شإِ

 ـرع ِلؿ إٙمـــذ ٰمـ أي اٟمتثٽمك َخًڇم أصٽمڅمف ٰمـ احلديډم, ٩مپمڂمٓء يٱمــ

ا٬مز٫مڅمة, و٬مق ٫مڅمڀمقا ٨مٜم ٩مٹمراء, ٘متك و٬مق ٫مڅمڀمقا ٰمـ ا٨ٕمٽمٿمڅمء: َّٕنؿ ٓ 

 يځمٙمذوهڅم ٬مٶمٻمڇم ا٬مٸمٹمر, وإڀمام ٬مٶمٻمؾ أٙمرى أٔمڅم٘مڈم ِلؿ إٙمذ ٰمٽمپمڅم.

 :ُُ ُِْل  ش.٬مٶَِمڅمِٰمٍؾ ٣َمٻَمٿْمپَمڅم»َق

ـٍ  ٩مڅم٬مٶمڅمٰمؾ ٣مٛم ْجع ا٬مز٫مڅمة وا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم يٶمٴمك ٰمٽمپمڅم, و٬مق ٫مڅمن ٰمًتٷم

 ٣مٽمپمڅم.

َوا٬مٶَمڅمِٰمٻم٥َِم }ٰمـ ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ ّم ذ٫مر إصٽمڅمف ا٬مثامڀمٿمڇم:  ٚمڅم ٕمٹمدم

 [.60]ا٬متقٔمڇم:  {٣َمٻَمٿْمپَمڅم
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 .ٟمٶمڅميتف أڀمف يٶمٴمك ٰمٽمپمڅم ٔمٹمدر ٣مټمٻمف, وإٓ

 :ُُ ُِْل اَهڅم ٔماَِم٬مِفِ »َق  ش.َأْو َرُٗمٍؾ ا٠ْمَٞمَ

 ٩مټمـ ا٠مٞماهڅم ٩مپمل ّم ٘مٹمف ٬مٿمًڈم ٔمٲمد٪مڇم, وٓ ٔمز٫مڅمة, وإڀمام ا٠مٞماهڅم ٔمام٬مف

 .ِمـ ٪مد اٟمتحٹمپمڅم

٫مڅمڀمڈم ٪مد أٙمرٗمڈم ٣مٛم هٿمئڇم ا٬مٲمد٪مڇم, ٬مٺمٽمف ا٠مٞماهڅم ٫مام ُٕمٱمٞمى ٔمٹمٿمڇم  وإن

 اٚمٹمتٽمٿمڅمت.

 :ُُ ُِْل  ش.َأْو ٨َمڅمِرمٍ »َق

 وهق صڅم٘مچم ا٬مديـ, أو احلامٓت ا٬متل يتحټمٻمپمڅم إلصالح ٠مځمن اٚمًٻمټم٥م.

 ٫مام ذ٫مر ذ٬مؽ ّم ٘مديډم ٪مٌٿمٲمڇم ريض اهلل ٣مٽمف.

ڀمف ٰمـ ٩مڅم٬مٷمڅمرم و٨مـ ٫مڅمن ٨مٽمٿًمڅم ٩مٻمف أن يځمٙمذ ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت ا٬مقاٗمٌڇم: ٕ

 [.60]ا٬متقٔمڇم:  {َوا٬مٷَمڅمِرِٰم٥مَ }:  ٔمٹمق٬مف إصٽمڅمف ا٬متل ذ٫مرهڅم اهلل ٣مز وٗمؾ

 :ُُ ُِْل  ش.َأْو ٨َمڅمٍز ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ »َق

هق اٚمجڅمهد ّم ٟمٌٿمؾ اهلل, و٪مد ذ٫مر ٰمـ إصٽمڅمف وا٬مٷمڅمزي ّم ٟمٌٿمؾ اهلل: 

 .[60]ا٬متقٔمڇم:  {َوِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ِ }ا٬مثامڀمٿمڇم, ٫مام ّم ٪مقل اهلل ٣مز وٗمؾ: 

٩مٿم٧مع ٬مٻمټمجڅمهد أن يځمٙمذ ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ا٬مقاٗمٌڇم ٘متك وإن ٫مڅمن ٨مٽمٿًمڅم: ٕڀمف ٰمـ 

 ٰمٲمڅمر٩مپمڅم ا٬متل ذع اهلل ٣مز وٗمؾ ِلؿ إٙمذ ٰمٽمپمڅم.
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٩مٿُمٶمٴمك ٰمٽمپمڅم ٬م٧ماء ا٬مًالح وا٬مٶمتڅمد ا٬مذي ُيتڅمج إ٬مٿمف, و٬متجپمٿمز ڀمٸمًف, 

 و٨مٜمه, ِمـ يٹمڅمٕمؾ ٰمٶمف ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٣مز وٗمؾ.

 :ُُ ُِْل َق »َق ٺم٥ٍِم ُٕمٲُمدِّ ًْ  ش. ٣َمٻَمٿْمِف ِٰمٽمْپَمڅم, ٩َمځَمْهَدى ِٰمٽمْپَمڅم ٬مٷَِمٽمِل  َأْو ِٰم

 .٘مٿمډم َتٻمٺمپمڅم اٚمًٺم٥م ٖمؿ وهچم أو ٕمٲمدق أو ٔمڅمع

 ٚايًفغ يًبداضٟ: ٚيف ايصخٝخني:  
ُُؿ ٰمـ ٘مديډم ٣َمڅمئِٱَمڇَم َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمْپَمڅم:  َي َٔمِريَرَة, َوَأَّن  څَم َأَراَدْت َأْن َٕمٱْمَٞمِ َأَّن 

١ُمقا َوََٓءَهڅم, ٩َمُذ٫مَِر  َؿ, ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف ا٠ْمَٞمَ ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

ـْ َأ٣ْمَتَؼ »َوَٟمٻم َؿ:  َ
اَم ا٬مَقَُٓء ٚمِ هَيڅم, ٩َمځَم٣ْمتٹِِمٿمپَمڅم, ٩َمڃمڀِم  ٌؿ, ٩َمٹِمٿمَؾ شا٠ْمَٞمِ څم حَلْ , َوُأْهِدَي َِلَ

َق ٣َمَٛم َٔمِريَرَة, ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ: َهَذا ُٕمٲُمدِّ 

ڇمٌ »َوَٟمٻم َؿ:  څم َصَد٪َمڇٌم, َو٬َمٽمَڅم َهِدي  : َزْوُٗمپَمڅم ُ٘مر  ش ُهَق َِلَ ـِ َْحَ ٌُْد ا٬مر  ْت, ٪َمڅمَل ٣َم َ َوُٙمٜمِّ

ـْ َزْوِٗمپَمڅم, ٪َمڅمَل:  ـِ ٣َم َْحَ ٌَْد ا٬مر  ٌَڇُم: َٟمځَم٬ْمڈُم ٣َم ٌٌْد؟ ٪َمڅمَل ٠ُمٶْم ْدِري َأُ٘مر  َأْم َٓ أَ »َأْو ٣َم

ٌٌْد  ش٣َم
 (ٔ)

. 

 (: 5/204قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتذ )
ڇمٌ »٪َمْق٬ُمُف:  څم َصَد٪َمڇٌم َو٬َمٽمَڅم َهِدي  اَم ُهَق ٣َمَٛم ش, ُهَق َِلَ ٩َمٿُمڂْمَٙمُذ ِٰمٽمُْف َأن  ا٬مت ْحِريَؿ إڀِم 

 . َٓ ٣َمَٛم ا٬ْمٶَم٥ْمِ ٸَمڇِم   ا٬مٲمِّ

                                                           
 (.ٗٚٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٕٛٚ٘أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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َٚا١َٜٔ َأٔبٞ َش ََٚقَع ٔفٞ ِض َٚ:ِّ ِٚ ََٗط َؿ َهَذا » ضٍّ اِي ٩َمٹِمٿمَؾ ٬مٻِمٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َؿ:  َق ٔمِِف ٣َمَٛم َٔمِريَرَة ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم ٌِلُّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  څم َصَد٪َمڇٌم َو٬َمٽمَڅم »ُٕمٲُمدِّ ُهَق َِلَ

ڇمٌ   ش. َهِدي 

َٓا ُٖ ِِٝط َأٔبٞ َشضٍّ  ََٚقَع ٔيَػ َؿ: ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽم  : َٚ َق ٔمِِف »ٌِلُّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  َهَذا ُٕمٲُمدِّ

ڇمٌ  څم َصَد٪َمڇٌم َو٬َمٽمَڅم َهِدي  ـْ ٫َماَلِٰمِف ش, ٣َمَٛم َٔمِريَرَة ُهَق َِلَ َقاَب ِٰم ڂَماَل َواْْلَ ًُّ ٩َمَجٶَمَؾ ا٬م

ُل َأْصَقُب, َوُهَق ا٬مث څمٔمڈُِم ِّم ٨َمْٜمِ هَ  َو  ْٕ َؿ, َوا َواَيڇِم. َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم   ىػاِذِه ا٬مرِّ
ـِ َٰمڅم٬مٍِؽ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل: ٚيف ايصخٝخني:  ُأيِتَ ا٬مٽم ٌِلُّ ٰمـ ٘مديډم َأڀَمِس ْٔم

َق ٣َمَٛم َٔمِريَرَة, ٪َمڅمَل:  َؿ ٔمٻَِمْحٍؿ, ٩َمٹِمٿمَؾ: ُٕمٲُمدِّ څم َصَد٪َمڇٌم »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ُهَق َِلَ

ڇمٌ  شَو٬َمٽمَڅم َهِدي 
 (ٔ)

. 

 (: 8/254يؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )قاٍ اإلَاّ ا
ـْ َُيِؾُّ ٬َمُف َأْٙمُذَهڅم, ُٖمؿ   ٌَٳَمپَمڅم َٰم َد٪َمڇَم إَذا ٪َم َوِّم َ٘مِديډِم َأڀَمٍس َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم َأن  ا٬مٲم 

َد٪َمڇُم َأْن  َٰمڈْم ٣َمٻَمٿْمِف ا٬مٲم  ـْ ُ٘مرِّ َ
َد٪َمڇِم, َوَٗمڅمَز ٚمِ َف ٩مٿِمپَمڅم, َزاَل ٣َمٽمْپَمڅم ُ٘مٺْمُؿ ا٬مٲم  َٕمٮَم 

 ىػاَوَل ِٰمٽمْپَمڅم, إَذا ُأْهِدَيڈْم ٬َمُف, َأْو ٔمٿِمٶَمڈْم. َيَتٽمَڅم
********** 

 

 

                                                           
 (.ٗٚٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٚٚ٘أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ٔ)
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 ]بيان أن الصدقة ال تدفع لغني وال لقوي مكتسب[

ـْ ) – 644 ٿَمڅمِر َو٣َم ـِ اخْلِ ـِ ٣َمِديِّ ْٔم ٌَٿْمِد اهلل ِ ْٔم َأن  َرُٗمٻَم٥ْمِ »: -ريض اهلل ٣مٽمف-٣ُم

اَُم َإَٔمٿَمڅم َرُٟمقَل اهلل ِ  َٖمڅمُه َأَّن  َد٪َمڇِم,  - اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ صٛم -َ٘مد  ـَ ا٬مٲم  ڀمِِف ِٰم َٓ ځَم ًْ َي

, ٩َمٹَمڅمَل:  ـِ څم َٗمٻْمَدْي , ٩َمَرآمُهَ ٌَٮَمَ , »٩َمٹَمٻم چَم ٩مٿِمپِماَم ا٬ْم َٓ َ٘مظ  ٩مٿِمپَمڅم ٬مٷَِمٽمِل  إِْن ٠ِمْئُتاَم, َو

چٍم  ًِ َٓ ٬مٹَِمِقي  ُٰمٺْمَت شَو
 (ٔ)

لُّ 
څمئِ ًَ اُه, َوَأُٔمق َداُوَد, َوا٬مٽم   (.. َرَواُه َأَْحَُد َو٪َمق 

 ******************************* الشرح:

 ٚثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ٚايرتَصٟ ضمح١ اهلل عًُٝٗا بًفغ: 
ـِ ٣َمټْمٍرو,  ٌِْد اهلل ِ ْٔم ـْ ٣َم َؿ ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم ٣َم ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ٣َم

ٍة َٟمِقي  » َٓ ٬مِِذي ِٰمر  , َو َد٪َمڇُم ٬مٷَِمٽمِل  ؾُّ ا٬مٲم 
شَٓ حَتِ

 (ٕ)
 . 

 
 
 

                                                           
(, كنقل ٓٓٔ - ٜٜ/ ٘(, كالنسائي )ٖٖٙٔ(, كأبو داكد )ٕٕٗ/ ٗأخرجو اإلماـ أحمد ) (ٔ)

( عن اإلماـ أحمد قولو: "ما أجوده من حديث", كصححو اإلماـ ٛٓٔ/ ٖالحافظ في التلخيص )
األلباني رحمو اهلل تعالى في السنن, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين.ٜٓ٘ٔ)

(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل ٕ٘ٙ(, كالترمذم برقم )ٖٗٙٔداكد برقم )أخرجو اإلماـ أبو  (ٕ)
 (, كقاؿ فيو: كقد كرد من حديث عبد اهلل بن عمرك, كأبى ىريرة ,ٚٚٛتعالى في اإلركاء برقم )

كحبشي بن جنادة , كرجل من بنى ىالؿ, كغيرىم, كقاؿ: كفى الباب عن جماعة آخرين من 
ا ألف أسانيدىا معلولة , فمن شاء الوقوؼ عليها فليراجع " نصب الراية الصحابة أعرضنا عن ذكرى

 (.ٔٓٗػ  ٓٓٗ/ٕ" )
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 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ ُِمَڅمِرٍق  ـِ ُٗمٽمَڅمَدَة, َو٪َمٌٿِمٲَمڇَم ْٔم ٌْ٭ِمِّ ْٔم ـْ َأِب ُهَرْيَرَة, َوُ٘م ٌَڅمِب ٣َم ريض  -َوِّم ا٬م

 .-اهلل ٣مٽمپمؿ

ـِ  ـْ َٟمٶْمِد ْٔم ٌَڇُم, ٣َم . َو٪َمْد َرَوى ٠ُمٶْم ـٌ ًَ ـِ ٣َمټْمٍرو َ٘مِديډٌم َ٘م ٌِْد اهلل ِ ْٔم َ٘مِديډُم ٣َم

َذا اإِلْٟمٽمَڅمِد َوَلْ َيْر٩َمٶْمُف. إِْٔمرَ   اِهٿمَؿ َهَذا احَلِديډَم ِبَ

ـِ ا٬مٽم ٌِلِّ َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  َٓ حَتِؾُّ »َو٪َمْد ُرِوَي ِّم ٨َمْٜمِ َهَذا احَلِديډِم ٣َم

ٍة َٟمِقي   َٓ ٬مِِذي ِٰمر  ځَم٬َمڇُم ٬مٷَِمٽمِل  َو ًْ  ش. اٚمَ

څم ُُمْ  ُٗمُؾ ٪َمِقيًّ ـِ َوإَِذا ٫َمڅمَن ا٬مر  َق ٣َمٻَمٿْمِف َأْٗمَزَأ ٣َم ٌء, ٩َمتٲُُمدِّ ـْ ٣ِمٽمَْدُه َرْ َتڅمًٗمڅم َوَلْ َيٺُم

ِق ٣ِمٽمَْد َأْهِؾ ا٬مٶِمٻْمِؿ.   اٚمَُتٲَمدِّ

ځَم٬َمڇِم.  ًْ  ىػاَوَوْٗمُف َهَذا احَلِديډِم ٣ِمٽمَْد َٔمٶْمِض َأْهِؾ ا٬مٶِمٻْمِؿ ٣َمَٛم اٚمَ
 :ُُ ُِْل ٿَمڅمرِ »َق ـِ اخْلِ ـِ ٣َمِديِّ ْٔم ٌَٿْمِد اهلل ِ ْٔم ـْ ٣ُم  ش.َو٣َم

و٫مڅمن ٰمـ اٚمخيٰم٥م, أٟمٻمؿ ّم ٣مپمد ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ 

 ول يٻمٹمف.

 :ُُ ُِْل اَُم َإَٔمٿَمڅم َرُٟمقَل اهلل ِ »َق َٖمڅمُه َأَّن   .–صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -َأن  َرُٗمٻَم٥ْمِ َ٘مد 

أن إبڅمم ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ ٓ يي: َّٕنؿ ٫مٻمپمؿ ٣مدول  ؾُٔ:

اٚمتـ, إذ  ّمأْجٶم٥م, وٟمقاء ٫مڅمن اإلبڅمم ّم اإلٟمٽمڅمد, أو  ٖمٹمڅمت, ريض اهلل ٣مٽمپمؿ

 أن اإلبڅمم ّم اٚمتـ ٓ يي احلديډم ٰمٴمٻمٹًمڅم.
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 :ُُ ُِْل َد٪َمڇمِ »َق ـَ ا٬مٲم  ڀمِِف ِٰم َٓ ځَم ًْ  ش. َي

 أي يًځمٓڀمف ٬مٿمٶمٴمٿمپمام ٰمـ ا٬مٲمد٪مڇم, ٚمڅم ِلام ٰمـ احلؼ ٩مٿمپمڅم.

 :ُُ ُِْل ٌَٮَمَ »َق  ش.٩َمٹَمٻم چَم ٩مٿِمپِماَم ا٬ْم

 ٰمـ اٚمًتحٹم٥م ٬مٻمٲمد٪مڇم, أم ٰمـ ٨مٜم اٚمًتحٹم٥م.أي ٬مٿمٽمٵمر هؾ مهڅم 

 :ُُ ُِْل ـِ »َق څم َٗمٻْمَدْي  ش.٩َمَرآمُهَ

 أي ٪مقي٥م.

 :ُُ ُِْل  ."شإِْن ٠ِمْئُتاَم »٩َمٹَمڅمَل: "َق

 أي أن أ٣مٴمٿمٺمام ٰمـ ا٬مٲمد٪مڇم, ٩مڅمٰٕمر إ٬مٿمٺمام ّم إٙمذ وٰمٽمٶمف.

َد٪َمڇِم ِذ٬م ڇٌم, ٩َمڃمِْن ش, إْن ٠ِمْئُتاَم »َو٪َمْق٬ُمُف:  څم َأ٣ْمٴَمٿْمُتٺُماَم. َأْي َأن  َأْٙمَذ ا٬مٲم   َرِوٿمُتاَم ِبَ

َراِم َأ٣ْمٴَمٿْمُتٺُماَم. ٪َمڅم٬مَُف َٕمْقٔمٿِمًخڅم  ٻْمِد, ٩َمڃمِْن ٠ِمْئُتاَم َٕمٽمَڅمُوَل احْلَ څَم َ٘مَراٌم ٣َمَٛم اْْلَ َأْو َأَّن 

 (1/550قاي٘ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ ) ,ىػاَوَٕمٷْمٻمٿِمٵًمڅم. 

 :ُُ ُِْل َٓ َ٘مظ  ٩مٿِمپَمڅم ٬مٷَِمٽمِ »َق  ش. ل  َو

َّٕنڅم إڀمام ذ٣مڈم ٬مًد ٘مڅمٗمڇم ا٬مٸمٹمراء, وٰمـ ّم ٰمٶمٽمڅمهؿ ِمـ أٔمڅمح اهلل ٣مز 

 وٗمؾ ِلؿ إٙمذ ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت ا٬مقاٗمٌڇم.

 :ُُ ُِْل چٍم »َق ًِ َٓ ٬مٹَِمِقي  ُٰمٺْمَت  .شَو

وٟمٺمڈم ٔمؾ ول يٹمؾ ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ وٓ ٬مٹمقي, 

 .أوڅمف ا٫ٓمتًڅمب
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ٶمټمؾ, و٬مٿمس ٬مف ٘مر٩مڇم وا٬م ا٫ٓمتًڅمب ٪مقًيڅم و٬مٺمٽمف ٓ يًتٴمٿمع ٕڀمف ٪مد يٺمقن

 ُيًٽمپمڅم.

٩مڃمًذا ٰمـ ٫مڅمن ٪مقًيڅم ٨مٜم ٰمٺمتًچم ُيٶمٴمك ٰمـ ا٬مز٫مڅمة, وٰمـ ٫مڅمن ٪مقًيڅم ٰمٺمتًٌڅًم 

 ٓ جيقز ٬مف إٙمذ ٰمٽمپمڅم.

ًٌڅم و٬مٺمٽمف ٨مٜم ٪مقي, وٓ ي ٸمل ٰمڅم٬مف ٔمحڅمٗمتف, ٩مڃمڀمف ا ٺمو٫مذ٬مؽ ٰمـ ٫مڅمن ٰمٺمتً

 ُيٶمٴمك ٰمـ ا٬مز٫مڅمة.

ًٌڅم وٓ ُيتڅمج إ٬مٿمپمڅم, جيچم ٣م ٻمٿمف أن يًتٶمٸمػ ٣مٽمپمڅم, وٓ وٰمـ ٫مڅمن ٪مقًيڅم ٰمٺمتً

جيقز ٬مف أن يځمٙمذ ٰمٽمپمڅم, وٓ جيقز ٚمـ ٫مڅمن وا٬مٿًمڅم ٣مٛم ا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم أن يٶمٴمٿمف 

 ٰمٽمپمڅم: ٕڀمف ٬مٿمس ٰمـ أهٻمپمڅم.

 : (62/ 2) ايػٓٔ ٚبٓخٛ ٖصا قاٍ ارتطابٞ يف َعامل
 .ا٬مٶمدم ٣مٛم ُمټمقل ٩مځمٰمره ٰمڅمل ٬مف يٶمٻمؿ ل ٰمـ أن ّم أصؾ احلديډم هذا

 إ٬مٿمف يٳمؿ أن دون واْلٻمد ا٬مٹمقة ٢مڅمهر ا٬مز٫مڅمة ٰمٽمع ّم يٶمتٝم ل أڀمف و٩مٿمف

 أٙمرق ذ٬مؽ ٰمع ويٺمقن ٔمدڀمف قة٪م إ٦م يرٗمع ٰمـ ا٬مٽمڅمس ٰمـ يٺمقن ٩مٹمد ا٬مٺمًچم

 و٪مد. احلديډم ٔمد٬ٓمڇم ا٬مٲمد٪مڇم ٰمـ يټمٽمع ل ٟمٌٿمٻمف هذا ٫مڅمن ٩مټمـ يٶمتټمؾ ٓ ا٬مٿمد

 ٩مٿمام إٰمڅمڀمڇم و٪مٻمدمهڅم ٔمڅمإلڀمذار أٰمرمهڅم ّم هذا ٰمع وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم اٟمتٵمپمر

 قا .رمهڅمأٰم ٰمـ ٔمٴمـ
********** 
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 ]بيان من تحل لهم المسألة[

اَلِٓمِّ  – 645
ـِ ُِمَڅمِرٍق اِْلِ ـْ ٪َمٌٿِمٲَمڇَم ْٔم ٪َمڅمَل: ٪َمڅمَل  -ريض اهلل ٣مٽمف  -)َو٣َم

ََ٘مِد َٖماَلَٖمڇٍم: َرُٗمٌؾ »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  -َرُٟمقُل اهلل ِ  ِٕ   ٓ َٓ حَتِؾُّ إِ ځَم٬َمڇَم  ًْ إِن  اٚمَْ

څم٬َمڇًم, ٩مَ  َؾ ََحَ ټم  َؽ, َوَرُٗمٌؾ َأَصڅمَٔمْتُف حَتَ ًِ ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك ُيٲِمٿمٌَپَمڅم, ُٖمؿ  ُيټْم ًْ َحٻم ڈْم ٬َمُف اٚمَْ

ـْ ٣َمٿْمٍش,  ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك ُيٲِمٿمچَم ٪ِمَقاًٰمڅم ِٰم ًْ َٗمڅمئَِحڇٌم, اِْٗمَتڅمَ٘مڈْم َٰمڅم٬َمُف, ٩َمَحٻم ڈْم ٬َمُف اٚمَْ

َجك  ـْ َذِوي احْلِ ـْ ٪َمقِٰمِف: ٬َمٹَمْد َأَصڅمَٔمڈْم َوَرُٗمٌؾ َأَصڅمَٔمْتُف ٩َمڅم٪َمڇٌم َ٘مت ك َيٹُمقَم َٖماَلَٖمڇٌم ِٰم ِٰم

ـَ  ;٩ُماَلڀًمڅم ٩َمڅم٪َمڇمٌ  ـ  ِٰم ـْ ٣َمٿْمٍش, ٩َماَم ِٟمَقاُه ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك ُيٲِمٿمچَم ٪ِمَقاًٰمڅم ِٰم ًْ ڈْم ٬َمُف اٚمَْ ٩َمَحٻم 

ٌُپَمڅم ُٟمْحًتڅم ځَم٬َمڇِم َيڅم ٪َمٌٿِمٲَمڇُم ُٟمْحڈٌم َيځْم٫ُمٻُمپَمڅم َصڅمِ٘م ًْ شاٚمَْ
 (ٔ)

ٻمٌِؿ, َوَأُٔمق َداُوَد,  ًْ . َرَواُه ُٰم

ـُ ُٙمزَ  ٌ څمنَ َوأْم ـُ ِ٘م  (.ْيټَمڇَم, َوأْم

 ******************************* الشرح:

 .ضام املصيـ اذتدٓح لبٔاٌ مً حتل لُ املطأل٘

 :ُُ ُِْل اَلِٓمِّ »َق
ـِ ُِمَڅمِرٍق اِْلِ  ش.ريض اهلل ٣مٽمف -٪َمٌٿِمٲَمڇَم ْٔم

صحڅمب ٗمٻمٿمؾ ريض اهلل ٣مٽمف,  , ويٹمڅمل ا٬مٌج٤م,٪مٌٿمٲمڇم ٔمـ اٚمخڅمرق اِلالٓم

 ٔم٥م ا٬مٽمڅمس. ٫مڅمن يًٶمك ٔمڅم٬مٲمٻمح

                                                           
/ ٘(, كابن حباف )ٖٕٔٙ(, كابن خزيمة )ٓٗٙٔ(, كأبو داكد )ٗٗٓٔأخرجو اإلماـ مسلم ) (ٔ)

(, من طريق كنانة بن نعيم العدكم, عن قبيصة بن مخارؽ الهاللي, قاؿ: تحملت حمالة, ٛٙٔ
أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها »صلى اهلل عليو كسلم أسألو فيها. فقاؿ:  فأتيت النبي

فذكره. كتحمل حمالة: أم: الماؿ الذم يتحملو … يا قبيصة! إف المسألة »قاؿ: ثم قاؿ: »
 اإلنساف عن غيره.
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 :ُُ ُِْل ََ٘مِد َٖماَلَٖمڇمٍ »َق ِٕ   ٓ َٓ حَتِؾُّ إِ ځَم٬َمڇَم  ًْ  ش.إِن  اٚمَْ

ٰمٸمپمقٰمپمڅم أن اٚمًځم٬مڇم ٘مرام ٬مٷمٜم ٰمڅم أ٘مؾ اهلل ٣مز وٗمؾ, ورٟمق٬مف صٛم اهلل 

 ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ِلؿ ذ٬مؽ, واإلٔمڅم٘مڇم ٩مٿمپمڅم ٰمٳمٿمٹمڇم.

  .ٓ أ٠مخڅمصواٚمراد ٰمـ احلديډم ٖمالٖمڇم أصٽمڅمف, 

 :ُُ ُِْل َؾ ََحَڅم٬َمڇمً  َرُٗمٌؾ »َق ټم   ش.حَتَ

 رأة أيٳًمڅم.اٚمويدٙمؾ ٩مٿمف 

هل اٚمڅمل ا٬مذي يتحټمٻمف اإلڀمًڅمن ٣مـ ٨مٜمه, إٰمڅم ٬مٻمٲمٻمح ٔم٥م  ٚاذتُاي١:

 ا٬مٽمڅمس ٣مٽمد ا٬مٽمزاع واخلٲمقٰمڇم, أو ٬مٷمٜمه.

 و٬مٷمٜمه ٩مٿمتحټمؾ ٰمـ ا٬مديڅمت, وٰمـ احلٹمقق, ٩مٿمٶمڅمن ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٕمٱمجٿمٶًمڅم ٬مف

 .٣مٛم ٩مٶمؾ اخلٜم

 :ُُ ُِْل ٌَپَمڅم٩َمَحٻم ڈْم ٬َمُف اٚمَْ »َق ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك ُيٲِمٿم  ش. ًْ

 أي ٩متحؾ ٬مف اٚمًځم٬مڇم ٰمڂم٪مًتڅم, و٬مٿمس ٰمٴمٻمٹًمڅم.

 ٘متك جيټمع ٰمڅم حتټمٻمف ٰمـ اٚمڅمل, وٰمـ احلام٬مڇم ويٹمٳمٿمپمڅم ٩مٹمط.

 :ُُ ُِْل َؽ »َق ًِ  ش.ُٖمؿ  ُيټْم

٣مـ اٚمًځم٬مڇم, وٓ ٕم٧مع ٬مف ٔمٶمد ذ٬مؽ: إٓ ّم َحڅم٬مڇم أٙمرى ٬مٻمٲمٻمح ٔم٥م  أي

 اٚمًٻمټم٥م.
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٧م وهق اٚمًځم٬مڇم اٚمحرٰمڇم, ڀمًځمل اهلل ٣مز وٗمؾ ٰمع أن اإلڀمًڅمن إذا أمت٤م بذا ا٬م

 .إٓ إن يٱمڅمء اهلل ٣مز وٗمؾ, څما٬مًالٰمڇم, ٪مد ٓ يًتٴمٿمع ٔمٶمد ذ٬مؽ اإلٰمًڅمك ٣مٽمپم

 :ُُ ُِْل  ش.َوَرُٗمٌؾ َأَصڅمَٔمْتُف َٗمڅمئَِحڇمٌ »َق

واحلڅمٗمڇم ٰمڅم ٢مپمر أٰمره ٰمـ ا٩ٔمڅمت ٫مڅم٬مًٿمؾ يٷمرق ٰمتڅم٣مف, وا٬مٽمڅمر حتر٪مف 

 .څمبأ٩مڅمده اخلٴم .وا٬مٝمد يٸمًد زرا٣متف, وڀمحق ذ٬مؽ

 :ُُ ُِْل  ش. اِْٗمَتڅمَ٘مڈْم َٰمڅم٬َمفُ »َق

, ٩مځمٙمذ ٰمتڅم٣مف, وأهٻمؽ ٰمزر٣متف, أو ٘متك ٟمڅمرق دٙمؾ إ٦م ٔمٿمتف, فأي أهٺمٻمت

 وأٙمذ أٰمتٶمتف, وأٙمذ ٰمڅم ٰمٶمف.

 :ُُ ُِْل ـْ ٣َمٿْمشٍ »َق ځَم٬َمڇُم َ٘مت ك ُيٲِمٿمچَم ٪ِمَقاًٰمڅم ِٰم ًْ  ش.٩َمَحٻم ڈْم ٬َمُف اٚمَْ

ٹمٿمټمف, ويٹمقم أي حتؾ ٬مف ّم ٰمثؾ هذه احلڅم٬مڇم اٚمًځم٬مڇم: ٘متك يٲمٿمچم ٰمڅم ي

 ٔمحڅمٗمتف, ويًد ٙمٻمتف, وير٩مع ٣مٽمف ٕمٻمؽ احلڅمٗمڇم ا٬متل ڀمز٬مڈم ٔمف.

٩مٿمًتٹمٿمؿ ٣مٿمٱمف ٔمٶمد ذ٬مؽ ا٬مٳمٶمػ ا٬مذي حلٹمف ٔمًٌچم هذه اْلڅمئحڇم ا٬متل 

 أهٻمٺمڈم ٰمڅم٬مف.

واْلقائح ٪مد ٕمٹمع ٣مٛم اإلڀمًڅمن ٔمٹمٳمڅمء اهلل ٣مز وٗمؾ ٩مٿمٲمٌح ٩مٹمًٜما ٔمٶمد 

 ٨مٽمك, وذ٬مٿماًل ٔمٶمد ٣مز, و٪مٻمٿماًل ٔمٶمد ٫مثٜم, واهلل اٚمًتٶمڅمن.

ُُ: َق  ش.َوَرُٗمٌؾ َأَصڅمَٔمْتُف ٩َمڅم٪َمڇمٌ »ُِْل

 .أي وحتؾ ٬مرٗمؾ أصڅمٔمتف ٩مڅم٪مڇم
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ٰمـ أي ٘مڅمٗمڇم, أو ٗمقع, أو ِمټمٲمڇم, أو ٩مٹمر ٠مديد, ّم ڀمٸمًف, وّم أهٻمف, و

 .يٶمقل

 :ُُ ُِْل َجڅم»َق ـْ َذِوي احْلِ  ش. َ٘مت ك َيٹُمقَم َٖماَلَٖمڇٌم ِٰم

و٫مٝمائپمؿ,  ٖمالٖمڇم ٰمـ أصحڅمب ا٬مٶمٹمقل ا٬مًٻمٿمټمڇم, و٘مٻمپمڅم ٰم٧موط ٔمٹمٿمڅمم

 څمحلٿمپمؿ, وٰمـ أصحڅمب ا٬مٸمٴمر اٚمًتٹمٿمټمڇم.وص

 :ُُ ُِْل ـْ ٪َمقِٰمفِ »َق  ش.ِٰم

ام هق ٩مٿمف, ٔمخالف ٔمحڅم٬مف, ؤمٲمد٪مف, ؤم هؿَّٕنؿ أ٣مٻمؿ ا٬مٽمڅمس ٔمف, وأٙمٝم

 .٨مٜمهؿ ٰمـ ا٬مٽمڅمس

 :ُُ ُِْل  ش.٬َمٹَمْد َأَصڅمَٔمڈْم ٩ُماَلڀًمڅم ٩َمڅم٪َمڇمٌ »َق

 أي يٱمپمدون ٬مف ٔمڅم٬مٸمڅم٪مڇم واحلڅمٗمڇم ا٬متل أصڅمٔمتف.

 ا٠مٞماط ا٬مثالٖمڇم ا٬مٱمپمقد ٩مٿمټمـ ڀمز٬مڈم ٔمف و٪مد ذهچم ْجع ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م

 ٩مڅم٪مڇم.

وذهچم ْجپمقرهؿ إ٦م أڀمف ٓ يٱمٞمط ٖمالٖمڇم ٠مپمقد, وإڀمام يٱمٞمط ٠مڅمهدان 

 ٫مٌٹمٿمڇم احلٹمقق.

 إٓ ٰمڅم ٫مڅمن ٰمـ ا٬مزڀمك, ٩مڃمن اهلل ٣مز وٗمؾ أوٗمچم أرٔمٶمڇم ٰمـ ا٬مٱمپمقد.

ويٺمقن ا٬متقٗمٿمف ٣مٛم أن ا٬مثالٖمڇم ٰمـ ذوي احلجڅم ٬مٌٿمڅمن ا٬مٺمامل ّم هذه 

 ٷمٻمٿمظ اٚمًځم٬مڇم ٬مٷمٜم ٰمڅم ٘مڅمٗمڇم.اٚمًځم٬مڇم, و٬مٌٿمڅمن ٕم
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 أن ٰمداٙمؾ ا٬مرٗمؾ وَمڅم٬مًف, أ٣مٻمؿ ٩مٿمف ٰمـ ٨مٜمه. ّؾُٔ:

 أن ا٬مٵمڅمهر ٪مد خيتٻمػ ٣مـ ا٬مٌڅم١مـ. ّؾُٔ:

 :ُُ ُِْل ځَم٬َمڇمُ »َق ًْ  ش.٩َمَحٻم ڈْم ٬َمُف اٚمَْ

أي ٔمٶمد أن ٫مڅمڀمڈم ُمرٰمڇم, وهذا يدل ٣مٛم أن اٚمًځم٬مڇم ٘مرام, وأَّنڅم ٓ حتؾ إٓ 

 .اٟمتثٽمڅمه ا٬م٧معّم ٰمڅم 

 :ُُ ُِْل ـْ ٣َمٿْمشٍ َ٘م »َق  ش.ت ك ُيٲِمٿمچَم ٪ِمَقاًٰمڅم ِٰم

 أي ٘متك يٹمقم ٣مٿمٱمف, ويٲمٻمح, ويًتٹمٿمؿ.

 :ُُ ُِْل ٌُپَمڅم ُٟمْحًتڅم»َق ځَم٬َمڇِم َيڅم ٪َمٌٿِمٲَمڇُم ُٟمْحڈٌم َيځْم٫ُمٻُمپَمڅم َصڅمِ٘م ًْ ـَ اٚمَْ ـ  ِٰم  ش. ٩َماَم ِٟمَقاُه

 أي ٘مرام يځم٫مٻمف ٰمـ ا٬مٽمڅمر.

٥ِم اٚمُْپْمټَمٻَمڇِم هق احلرام. ٚايػخت: ًِّ  ٔمٳَِمؿِّ ا٬م

َٗ ٓ   ا(:)َِٜأُنًُ ٌَڅمَرًة ٣َمٽمْپَمڅم َوإِ ْحڈَم ٣ِم ًُّ ُف َٗمٶَمَؾ ا٬م ڀَم 
ِٕ ډَم:  َد٪َمڇَم َأڀم  َأْي ا٬مٲم 

ټِمُٜم ٬َمُف.   ٩َمڅم٬مٳم 

٫َمڇَم َأْي  )ُغِخّتا(: ِحڈُم ا٬ْمَٝمَ ًْ ُف ُي ڀَم 
ِٕ ٌُُف:  ًْ َٓ َُيِؾُّ ٫َم َراُم ا٬م ِذي  ْحڈُم احْلَ ًُّ ا٬م

ٌُپَمڅم.   هلل.ىػ من سبل السالـ لإلماـ الصنعاني رحمو ااُيْذِه
 قس ثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل:  ٚ

ـِ ٣ُمْجَرَة ريض اهلل ٣مٽمف, ٪َمڅمَل:  ٪َمڅمَل ِٓم َرُٟمقُل اهلل ِ َصٛم  ٰمـ ٘مديډم ٫َمٶْمچِم ْٔم

ـْ »اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ:  ـْ ُأَٰمَراَء َيٺُمقڀُمقَن ِٰم ـَ ٣ُمْجَرَة ِٰم ُأ٣ِمٿمُذَك ٔمڅِمهلل ِ َيڅم ٫َمٶْمچَم ْٔم

ـْ ٨َم٭ِمَ  ٪َمپُمْؿ ِّم ٫َمِذِبِْؿ, َوَأ٣َمڅمََّنُْؿ ٣َمَٛم ٢ُمٻْمټِمپِمْؿ ٩َمٻَمٿْمَس  َٔمٶْمِدي, ٩َمټَم ْؿ ٩َمٲَمد  َأْٔمَقاَبُ
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ْ َيٷْمَش َوَلْ  ْؿ َأْو َل ـْ ٨َم٭ِمَ َأْٔمَقاَبُ َٓ َيِرُد ٣َم٤َم  احَلْقَض, َوَٰم ڈُم ِٰمٽمُْف, َو ًْ ِٰمٽمِّل َو٬َم

ْ ُيٶِمٽمْپُمْؿ ٣َمَٛم ٢ُمٻْمټِمپِمؿْ  ٪ْمپُمْؿ ِّم ٫َمِذِبِْؿ, َوَل ُد ٣َم٤َم  ُيٲَمدِّ
, ٩َمپُمَق ِٰمٽمِّل َوَأڀَمڅم ِٰمٽمُْف, َوَٟمَٜمِ

َد٪َمڇُم  ْقُم ُٗمٽم ڇٌم َ٘مٲِمٿمٽمَڇٌم, َوا٬مٲم  اَلُة ُٔمْرَهڅمٌن, َوا٬مٲم  ـَ ٣ُمْجَرَة ا٬مٲم  احَلْقَض, َيڅم ٫َمٶْمچَم ْٔم

َٓ َيْرُٔمق  ُف  ـَ ٣ُمْجَرَة, إڀِم  ٌَڈَم حلَْ ُٕمٴْمٸِمُئ اخَلٴمٿِمَئڇَم ٫َماَم ُيٴْمٸِمُئ اٚمَڅمُء ا٬مٽم څمَر, َيڅم ٫َمٶْمچَم ْٔم ٌؿ ڀَم

ٓ  ٫َمڅمڀَمڈِم ا٬مٽم څمُر َأْو٦َم ٔمِفِ  ـْ ُٟمْحڈٍم إِ شِٰم
 (ٔ)

 . 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عالى (, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تٗٔٙأخرجو اإلماـ الترمذم برقم ) (ٔ)

 (. ٕ٘ٗبرقم )
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 ]بيان أن الصدقة ال تحل للنبي وال آلله[

ـْ ) – 646 څمِرِث َو٣َم ـِ احْلَ ـِ َرٔمٿِمٶَمڇَم ْٔم ٌِْد اٚمُْٴم ٻمچِِم ْٔم ٪َمڅمَل:  -ريض اهلل ٣مٽمف  -٣َم

اَم »ٟمٻمؿ: صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و -٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ  ٍد, إڀِم  ِل ُُمَټم 
ِٔ ٌَٷِمل  َٓ َٕمٽمْ َد٪َمڇَم  إِن  ا٬مٲم 

شِهَل َأْوَٟمڅمُخ ا٬مٽم څمسِ 
 (ٔ)

 . 

دٍ »َوِّم ِرَواَيڇٍم:  َٓ آِل ُُمَټم  ٍد َو َُحټم 
َٓ حَتِؾُّ ٚمِ څَم  شَوإَِّن 

 (ٕ)
ٻمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه ُٰم

ـِ ُٰمٴْمٶِمٍؿ  – 647 ٌَْٜمِ ْٔم ـْ ُٗم ٱَمٿْمڈُم َأڀَمڅم َو٣ُمْثاَمُن ٪َمڅمَل: ٰمَ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -)َو٣َم

څمَن  ـُ ٣َمٸم  ٩َمٹُمٻْمٽمَڅم: َيڅم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -إ٦َِم ا٬مٽم ٌِلِّ  -ريض اهلل ٣مٽمف  -ْٔم

ـُ َوُهْؿ ٔمټَِمٽمِْز٬َمڇٍم  ـْ َُخُِس َٙمٿْمَٝمَ َوَٕمَر٫ْمَتٽمَڅم, َوڀَمْح َرُٟمقَل اهلل ِ, َأ٣ْمٴَمٿْمڈَم َٔمٽمِل اْٚمُٴم ٻمچِِم ِٰم

اَم َٔمٽمُق اٚمُْٴم ٻمچِِم َؤَمٽمُق َهڅم٠ِمٍؿ »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ:  - َواِ٘مَدٍة, ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ إڀِم 

ٌء َواِ٘مٌد  شَرْ
 (ٖ)

ٌَُخڅمِريُّ   (.. َرَواُه ا٬ْم

ـْ ) – 648 صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -ريض اهلل ٣مٽمف: َأن  ا٬مٽم ٌِل   -َأِب َرا٩مٍِع َو٣َم

ـْ َٔمٽمِل َِمُْزوٍم, ٩َمٹمَ  - َد٪َمڇِم ِٰم َؽ َٔمٶَمډَم َرُٗماًل ٣َمَٛم ا٬مٲم  ٌْٽمِل, ٩َمڃمڀِم  َِب َرا٩مٍِع: اْصَح
ِٕ څمَل 

٩َمځَمْٟمځَم٬َمُف. ٩َمځَمَٕمڅمُه  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -ُٕمٲِمٿمچُم ِٰمٽمْپَمڅم, ٪َمڅمَل: َ٘مت ك آيِتَ ا٬مٽم ٌِل  

                                                           
 (, في حديث طويل.ٚٙٔ( )ٕٚٓٔأخرجو اإلماـ مسلم رحمو اهلل تعالى ) (ٔ)

 (.ٛٙٔ/  ٗ٘ٚ/ ٕأخرجو اإلماـ مسلم رحمو اهلل تعالى ) (ٕ)

 (.ٖٓٗٔأخرجو اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى ) (ٖ)
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ځَم٬َمُف, ٩َمٹَمڅمَل:  ًَ َد٪َمڇمُ »٩َم ؾُّ ٬َمٽمَڅم ا٬مٲم 
َٓ حَتِ څم  پِمْؿ, َوإڀِم  ًِ ـْ َأڀْمٸُم شَٰمْق٦َم ا٬ْمٹَمْقِم ِٰم

 (ٔ)
. َرَواُه 

ٌ څمنَ َأَْحَ  ـُ ِ٘م ـُ ُٙمَزْيټَمڇَم, َوأْم  (.ُد, َوا٬مث اَلَٖمڇُم, َوأْم

 ******************************* الشرح:

ٽمل ٔما٬مٹمقل ّم ا٬مٲمد٪مڇم ٣مٛم  ضام املصيـ زمحُ اهلل ٍرِ األحادٓح لبٔاٌ:

 هڅم٠مؿ.

 :ُُ ُِْل څمِرِث »َق ـِ احْلَ ـِ َرٔمٿِمٶَمڇَم ْٔم ٌِْد اٚمُْٴم ٻمچِِم ْٔم ـْ ٣َم  ش.ريض اهلل ٣مٽمف -َو٣َم

 أڀمف اٚمٴمٻمچم, وهذا هق ا٬مذي ٣مٻمٿمف أهؾ احلديډم, وأهؾ ا٬مٽمًچم. ايصخٝذ:

و٪مد اٟمتدل ٔمٶمٳمپمؿ ٔمټم٧مو٣مٿمڇم ا٬متًټمٿمڇم ٔمٶمٌد اٚمٴمٻمچم, إل٪مرار ا٬مٽمٌل صٛم 

 اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ِلذا ا٬مرٗمؾ بذا آٟمؿ.

 (:4/317قاٍ اذتافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف اإلصاب١ )
د رٟمقل اهلل  صٛم اهلل  ٣مٻمٿمف وٟمٻّمؿ, ول ٫مڅمن ٣مٛم ٣مپم قاٍ ابٔ عبس ايرٓب:

 يٷمٜم اٟمټمف ٩مٿمام ٣مٻمټمڈم.

و٩مٿمام ٪مڅم٬مف ڀمٵمر, ٩مڃمن ا٬مزٔمٜم ٔمـ ٔمٺمڅمر أ٣مٻمؿ ٰمـ ٨مٜمه ٔمٽمًچم ٪مريش  قًت:

 وأ٘مقاِلؿ, ول يذ٫مر أن اٟمټمف إٓ اٚمٴمٻمچم.

 و٪مد ذ٫مر ا٬مٶمًٺمرّي: أّن أهؾ ا٬مٽمًچم إڀمام يًټمقڀمف اٚمٴمٻمچم. 

                                                           
(, ٚ٘ٙالترمذم )(, ك ٚٓٔ/ ٘(, كالنسائي )ٓ٘ٙٔ(, كأبو داكد )ٓٔ/ ٙأخرجو اإلماـ أحمد ) (ٔ)

 «.حسن صحيح»( كقاؿ الترمذم: ٕٗٔ/ ٘(, كابن حباف )ٖٕٗٗكابن خزيمة )
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ٰمٽمپمؿ ٰمـ يٹمقل ٣مٌد وأٰمڅم أهؾ احلديډم ٩مټمٽمپمؿ ٰمـ يٹمقل اٚمٴمٻمچم, و

 ىػااٚمٴمٻمچم. 
 :ُُ ُِْل َد٪َمڇَم »َق  .شإِن  ا٬مٲم 

 ا٬مٲمد٪مڇم ا٬مقاٗمٌڇم اٚمٸمرووڇم. قٌٝ:

 ْجٿمع أڀمقاع ا٬مٲمد٪مڅمت: اٚمٸمرووڇم, واٚمًتحٌڇم. ٚقٌٝ:

 ., و٪مد ٕمٹمدم ٔمٿمڅمن ذ٬مؽوهذا هق ا٬مٲمحٿمح ٰمـ أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ

 :ُُ ُِْل دٍ »َق ِل ُُمَټم 
ِٔ ٌَٷِمل   ش.َٓ َٕمٽمْ

 لٙ اهلل علُٔ ّضله: بٔاٌ مً ٍه آل الييب ص

ـُ َأْر٪َمَؿ  اِوي َوُهَق َزْيُد ْٔم ُهْؿ ٔمِِف ا٬مر  ٪َْمَرُب َٰمڅم ٩َمَن  ْٕ ِل ِٙماَلٌف, َوا ْٔ َوِّم اٚمَُْراِد ٔمڅِم

ُْؿ:  ٌ څمِس, َوآُل َٗمٶْمٸَمٍر, َوآُل ٣َمٹِمٿمؾٍ "ٔمځَِمَّن  , َوآُل ا٬ْمٶَم  ىػا. "آُل ٣َم٤ِم 
ٌْدِ  )ُقًِت(: ـِ ٣َم څمِرِث ْٔم ُٜم  َوُيِريُد َوآُل احْلَ ًِ ِديډِم, ٩َمپَمَذا َٕمٸْم َذا احْلَ اٚمُْٴم ٻمچِِم ِِلَ

ِه.  ِٜم ٨َمْٜمِ ًِ ٌم ٣َمَٛم َٕمٸْم اِوي, َوُهَق ُٰمٹَمد   ا٬مر 

ٌك  ِل ُٰمٱْمَٞمَ ْٔ َن  ٬َمٸْمَظ ا
ِٕ ٍد ُهٽمَڅم ُهَق ا٬مٵم څمِهُر:  ِٜم آِل ُُمَټم 

ًِ ُٗمقُع إ٬َمٿْمِف ِّم َٕمٸْم ٩َمڅم٬مرُّ

ُٜم َراِويِف َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم اْٚمَُرا ًِ ـُ َوَٕمٸْم ُهْؿ ٔمِِف َزْيُد ْٔم ـَ ٩َمَن  ِء ا٬م ِذي َٓ ـْ َٰمٶَمڅمڀمٿِمِف: ٩َمپَمڂُم ِد ِٰم

ٻمٍِؿ.  ًْ  َأْر٪َمَؿ َوُهَق ِّم َصِحٿمِح ُٰم

ِد َأِب  َٓ ـْ َأْو ـْ َأْٟمٻَمَؿ ِٰم ِزُم ِٰمٽمُْف ُدُٙمقُل َٰم ٌَٽمِل َهڅم٠ِمٍؿ ا٬مال  ُٜمُهْؿ ُهٽمَڅم ٔمِ
ًِ اَم َٕمٸْم َوإڀِم 

ُٜم  ًِ چٍم َوڀَمْحِقِهْؿ, ٩َمپُمَق َٕمٸْم اِوي. َِلَ  ا٬مر 



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان أن الصدقة ال تحل للنبي وال آلله[  

 

[403] 
 

  

ٌِْد َٰمٽمَڅمٍف, ٫َماَم  ـُ ٣َم ٫َمڅمِة ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َٔمٽمُق اٚمُْٴم ٻمچِِم ْٔم ِريِؿ ا٬مز  َو٫َمَذ٬مَِؽ َيْدُٙمُؾ ِّم حَتْ

ټُمِس ٫َماَم  ُيٸِمٿمُدُه.  ټَمڇِم اخْلُ ًْ قاي٘ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘  ىػاَيْدُٙمٻُمقَن َٰمٶَمپُمْؿ ِّم ٪ِم
 ( 1/554اهلل تعاىل يف ايػبٌ )

 :ُُ ُِْل اَم هِ »َق  ش.َل َأْوَٟمڅمُخ ا٬مٽم څمسِ إڀِم 

َّٕنڅم ٪مد َترج ٔمٷمٜم ١مٿمچم ڀمٸمس ٰمٽمپمؿ, وَّٕنڅم ٕمٴمپمٜم  مسٝت باألٚغار:

 ٰٕمقاِلؿ.

څم } :٫مام ٪مڅمل اهلل ٣مز وٗمؾ ٿمپِمْؿ ِبَ ُرُهْؿ َوُٕمَز٫مِّ ْؿ َصَد٪َمڇًم ُٕمٴَمپمِّ
ـْ َأْٰمَقاِِلِ ُٙمْذ ِٰم

ؿْ  ـٌ َِلُ  [.301]ا٬متقٔمڇم:  {َوَصؾِّ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ إِن  َصاَلَٕمَؽ َٟمٺَم

 بت يف َٛطأ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل: فكس ث

َْر٪َمِؿ:  ْٕ ـُ ا ٌُْد اهللِ ْٔم ُف, ٪َمڅمَل: ٪مڅمل ٣َم ـْ َأٔمٿِمِف: َأڀم  ـِ َأْٟمٻَمَؿ, ٣َم ـْ َزْيِد ْٔم ٰمـ ١مريؼ ٣َم

ـَ اٚمَْٴَمڅمَيڅم َأْٟمَتْحټِمُؾ ٣َمٻَمٿْمِف َأِٰمَٜم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم."  اْد٬ُمٻْمٽمِل ٣َمَٛم َٔمٶِمٍٜم ِٰم

اًل  َد٪َمڇِم.٩َمٹُمٻْمڈُم: ڀَمٶَمْؿ. َْجَ ـَ ا٬مٲم   ِٰم

َؾ ٬َمَؽ َٰمڅم  ًَ چمُّ َأن  َرُٗماًل َٔمڅمِدڀمڅًم ِّم َيْقٍم َ٘مڅمر  ٨َم
َْر٪َمِؿ: َأحُتِ ْٕ ـُ ا ٌُْد اهللِ ْٔم ٩َمٹَمڅمَل ٣َم

ْٔمَتُف؟ ڈَم إَِزاِرِه َوُر٩ْمٷَمٿْمِف ُٖمؿ  َأ٣ْمٴَمڅم٫َمُف ٩َم٧َمِ  حَتْ

ٌْڈُم, َو٪ُمٻْمڈُم: َيٷْمٸِمُر اهللُ ٬َمَؽ. َإَٔمٹُمقُل هَذا ِٰمْثَؾ   هَذا؟ ٪َمڅمَل: ٩َمٷَمٳِم

َْر٪َمِؿ:  ْٕ ـُ ا ٌُْد اهللِ ْٔم ٻُمقََّنڅَم       "٩َمٹَمڅمَل ٣َم ًِ َد٪َمڇُم َأْوَٟمڅمُخ ا٬مٽم څمِس. َيٷْم اَم ا٬مٲم  إڀِم 

" ٣َمٽمْپُمؿْ 
(ٔ)

 . 

                                                           
 ( األعظمي.ٖٚٙٙأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ برقم ) (ٔ)
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 ٩مپمق اٟمتدل ٣مٻمٿمف بذا احلديډم.

 (: 554-1/553قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ڇِم ا٬مت ْحِريِؿ.   ُهَق َٔمٿَمڅمٌن ٬مٶِِمٻم 

ٍد َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ, َو٣َمَٛم آ٬مِِف,  َوُهقَ  ٫َمڅمِة ٣َمَٛم ُُمَټم  ِريِؿ ا٬مز  َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم حَتْ

څم ٣َمٻَمٿْمِف  َؿ  -٩َمځَمٰم  ُف إْْجَڅمٌع.  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم   ٩َمڃمڀِم 

ْْجَڅمَع ٣َمَٛم ُ٘مْرَٰمتپَِمڅم ٣َمَٛم آ٬مِِف, َأُٔمق ١َمڅم٬مچٍِم, وَ  ٣َمك اإْلِ ـُ ٪ُمَداَٰمڇَم. َو٫َمَذا اد   أْم

ـْ َأِب َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم.   َوڀُمٹِمَؾ َٗمَقاٌز ٣َم

ټُمِس. َو٪ِمٿمَؾ:   إْن ُٰمٽمٶُِمقا َُخَُس اخْلُ

 ًٓ ـْ ٪َمڅمَل ٔمِِخاَل٩مپَِمڅم: ٪َمڅمَل ُٰمَتځَموِّ ََ٘مڅمِديډُم, َوَٰم ْٕ َوا٬مت ْحِريُؿ ُهَق ا٬م ِذي َد٬م ڈْم ٣َمٻَمٿْمِف ا

اَم جَيِ  َٓ َ٘مڅمَٗمڇَم ٬مٻِمت ځْمِويِؾ, َوإڀِم  څم, َو څمَٗمڇِم إ٬َمٿْمِف َد٬مٿِمٌؾ.َِلَ  چُم ا٬مت ځْمِويُؾ إَذا ٪َمڅمَم ٣َمَٛم احْلَ

:ٌُ َٓ  َٚايٖتِعًٔٝ ٌَڇِم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ,  َد٪َمڇِم ا٬ْمَقاِٗم څَم َأْوَٟمڅمُخ ا٬مٽم څمِس ٪َمڅمٍض ٔمَِتْحِريِؿ ا٬مٲم  ٔمځَِمَّن 

ـْ خُيِْرُٗمپَمڅم, ٫َماَم ٪َمڅمَل َٕمٶَمڅم٦َم  څم َٰم څَم ِهَل ا٬م تِل َيٴْمپُمُر ِبَ ََّن 
ِٕ ْؿ }: ا٬مٽم څم٩مٻَِمڇِم:  ـْ َأْٰمَقاِِلِ ُٙمْذ ِٰم

څم ٿمپِمْؿ ِبَ ُرُهْؿ َوُٕمَز٫مِّ َيڇَم ڀَمَز٬َمڈْم ِّم َصَد٪َمڇِم 301]ا٬متقٔمڇم:  {َصَد٪َمڇًم ُٕمٴَمپمِّ ْٔ ٓ  َأن  ا [, إ

ِٜم. ًِ  ا٬مٽم ٸْمِؾ, ٫َماَم ُهَق َٰمٶْمُروٌف ِّم ٫ُمُتچِم ا٬مت ٸْم

ِريِؿ َصَد٪َمڇِم ا٬مٽم ٸْمِؾ َأْيٳًمڅم ٣مَ  ڀَمڅمُه ِّم َو٪َمْد َذَهچَم ١َمڅمئٸَِمڇٌم إ٦َم حَتْ ِل, َواْٙمَٞمْ ْٔ َٛم ا

َِد٬م ڇِم.  ْٕ  َ٘مَقاِر َوْقِء ا٬مٽم پَمڅمِر: ٬مٶُِمټُمقِم ا

:ُِ ُف  َِّؾٔ َؿ  -َأڀم  څم٬َمڇِم,  -َصٛم  اهلل ُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم  ًَ ـْ َأْن َيٺُمقڀُمقا َُمَالًّ ٬مٻِْمٷُم َم آ٬َمُف ٣َم ٫َمر 

ڇُم اٚمَْٽمٲُْمقَص  ٩َمپُمْؿ ٣َمٽمْپَمڅم َوَهِذِه ِهَل ا٬ْمٶِمٻم   ڇُم. َوَذ 
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ټُمِس َٰمڅم »َو٪َمْد َوَرَد ا٬مت ٶْمٻمٿِمُؾ ٣ِمٽمَْد َأِب ڀُمٶَمٿْمٍؿ َٰمْر٩ُمق٣ًمڅم:  ْؿ ِّم َُخُِس اخْلُ ٔمځَِمن  َِلُ

تَڅمِن َٰمٽمٲُْمقَصَتڅمِن. ش, َيٺْمٸِمٿمپِمْؿ َوُيٷْمٽمٿِمپِمؿْ   ٩َمپُماَم ٣ِمٻم 

ـْ َٰمٽمَ  ْؿ, ٩َمڃمِن  َٰم ؾ  َِلُ
ټُمِس َأْن حَتِ ـْ اخْلُ ـْ َٰمٽمْٶِمپِمْؿ ٣َم َٓ َيٻْمَزُم ِٰم ـْ َو څمَن ٣َم ًَ ڀْم َع اإْلِ

ٴْمٽمَڅم ا٬ْمٹَمْقَل ِّم ِرَٟمڅم٬َمڇٍم  ًَ اًل َٰمڅم َ٘مُرَم ٣َمٻَمٿْمِف, َو٪َمْد َٔم َٓ َيٺُمقُن َٰمٽمْٶُمُف ٬َمُف ُُمَٻمِّ ِف,  َٰمڅم٬مِِف َوَ٘مٹمِّ

ڇٍم.  َتٹِمٻم  ًْ  ىػاُٰم
 :ُُ ُِْل دٍ »َوِّم ِرَواَيڇٍم: "َق َٓ آِل ُُمَټم  ٍد َو َُحټم 

َٓ حَتِؾُّ ٚمِ څَم   . "شَوإَِّن 

 ّم هذه اٚمًځم٬مڇم إ٦م أ٪مقال:  ا٬مٶمٻمامء و ٪مد اٙمتٻمػ

 ٩مټمٽمپمؿ ٰمـ ذهچم إ٦م حتريټمپمڅم ٰمٴمٻمٹًمڅم ٣مٛم آل ا٬مٌٿمڈم. األٍٚ:

 وٰمٽمپمؿ ٰمـ ٗمقزهڅم ٰمٴمٻمٹًمڅم. ايجاْٞ:

وٰمٽمپمؿ ٰمـ ٩مٲمؾ ّم ذ٬مؽ, وٰمٽمپمؿ ٠مٿمخ اإلٟمالم أمـ ٕمٿمټمٿمڇم رَحف اهلل  ايجايح:

 ٬مٶمثٿمټم٥م, رَحڇم اهلل ٣مٻمٿمپمام.إمٶمڅم٦م, وأمـ ٔمڅمز, و

٘مرٰمقا ٰمـ اخلټمس, ا٬مذي أٔمڅم٘مف اهلل ٣مز وٗمؾ  ن آل ا٬مٌٿمڈم إذاإ ٚقايٛا:

 ٩مٻمپمؿ أن يٶمٴمقا ٰمـ ا٬مٲمد٪مڅمت, ٰمڅم ٕمٹمڅمم ٔمف أ٘مقاِلؿ.ِلؿ, 

 :(373/ 5) ايهرب٣ قاٍ ؾٝذ اإلغالّ يف ايفتا٣ٚ
ـْ  ُٰمٽمٶُِمقا إَذا َهڅم٠ِمؿٍ  َؤَمٽمُق  ټُمسِ  َُخُسِ  ِٰم ؿْ  َٗمڅمزَ  اخْلُ َْٙمُذ  َِلُ ْٕ ْـ  ا ٫َمڅمةِ  ِٰم  َوُهقَ  ا٬مز 

هِ  قَب َيٶْمٹمُ  ا٬ْمٹَمڅميِض  ٪َمْقُل  ـْ  َو٨َمْٜمِ ْصٴَمْخِريُّ  ُيقُٟمَػ  َأُٔمق َو٪َمڅم٬َمفُ  َأْصَحڅمٔمٽِمَڅم ِٰم  َواإْلِ

ـْ  څم٩مٶِِمٿم ڇمِ  ِٰم فُ  ا٬مٱم  ڀَم  وَرةٍ  َ٘مڅمَٗمڇمٍ  َُمَؾُّ  ِٕ ٌَٽمِل َوجَيُقزُ  َوَضُ
َْٙمُذ  َهڅم٠ِمؿٍ  ٬مِ ْٕ ـْ  ا  َز٫َمڅمةِ  ِٰم

څم٠ِمټِمٿم٥ِّمَ  ـْ  َُمْٺمِل   َوُهقَ  اِْلَ ـْ  ١َمڅمئٸَِمڇمٍ  ٣َم ٌَٿْمڈِم  َأْهؾِ  ِٰم ُف  َوجَيُقزُ  ا٬ْم ٫َمڅمةِ  َسْ  إ٦َم  ا٬مز 
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ـِ  ـْ  ٣َمڅمِٗمزٌ  َوُهقَ  ٩ُمٹَمَراءَ  ٫َمڅمڀُمقا إَذا َٟمٸَمَؾ  َوإِنْ  ا٬ْمَقا٬مِدِ  َوإ٦َِم  ٣َمٻَمْقا َوإِنْ  ا٬ْمَقا٬مَِدْي  ٣َم

څمِلِ  اٚمٹُْْمَتڄَم  ٬مُِقُٗمقدِ  ڀَمٸَمٹَمتپِِمؿْ   ً ـْ  ا٬م  ِّم  ا٬ْمٹَمْق٬َم٥ْمِ  َأَ٘مُد  َوُهقَ  ا٬ْمٶَمڅمِدمِ  اٚمُْٶَمڅمِرضِ  ٣َم

َد  َٰمْذَهچِم  ٌٿِمؾِ  َأْٔمٽمَڅمءَ  َأوْ  ُٰمٺَمڅمَٕم٥ٌِمَ  َأوْ  ٨َمڅمِرِٰم٥مَ  ٫َمڅمڀُمقا إنْ  َو٫َمَذا َأَْحَ  ً  َأَ٘مُد  َوُهقَ  ا٬م

ُمُّ  ٫َمڅمڀَمڈْم  َوإَِذا َأْيٳًمڅم ا٬ْمٹَمْق٬َم٥ْمِ  ْٕ څم ٩َمٹِمَٜمةً  ا دٌ  َوَِلَ َٓ ؿْ  ِصٷَمڅمرٌ  َأْو  َٕمُيُّ  َوڀَمٸَمٹَمُتپَمڅم َٰمڅمٌل  َِلُ

ـْ  ُأ٣ْمٴمٿِمڈم ِبِؿْ  ْ  إَذا خَيُْدُٰمفُ  ِذيَوَا٬م   َز٫َمڅمهِتِؿْ  ِٰم ـْ  َأ٣ْمٴَمڅمهُ  ُأْٗمَرُٕمفُ  َٕمٺْمٸِمفِ  َل  إَذا َز٫َمڅمٕمِفِ  ِٰم

 ْ َتٶْمټِمٻْمفُ  َل ًْ  .ِٙمْدَٰمتِفِ  َٔمَدَل  َي

ـْ  ـْ  ُيٶْمٴمٿَِمپُمؿْ  َأنْ  ٩َمٻَمفُ  ڀَمٸَمٹَمُتپُمؿْ  ٣َمٻَمٿْمفِ  جَتِچُم  َٓ  ٪َمْقمٌ  ٣ِمٿَمڅم٬مِفِ  ِّم  ٫َمڅمنَ  َوَٰم ٫َمڅمةِ  ِٰم  َٰمڅم ا٬مز 

َتڅمُٗمقنَ  ْ  ِِم څم إ٬َمٿْمفِ  َُيْ رِ  َل ـْ  ٔمڃِمڀِْمٸَمڅم٪ِمفِ  ٣َمڅمَدُٕمفُ  جَتْ ٫َمڅمةَ  َيٹْمٌُِض  اٚمټَُْمٿمِّزُ  َوا٬ْمٿَمتٿِمؿُ  َٰمڅم٬مِفِ  ِٰم  ا٬مز 

فِ  ًِ ْ  َوإِنْ  ٬مٽِمٸَْم ـْ  َل ٌَٳَمپَمڅم ُِمٿَمًِّزا َيٺُم ٽمًڅم ٫َمڅم٩مٻَِمڇمً  ٪َم
ـْ  ٫َمڅمئِ  قا .٫َمڅمنَ  َٰم

وا٬مذي يٵمپمر أَّنؿ ٓ ي٧مع ٬مف ذ٬مؽ إٓ حلڅمٗمڇم ٠مديدة أْلځمهتؿ إ٦م ذ٬مؽ, 

٦م ِلؿ, و٘مٹمق٪مپمؿ ا٬مذي أٙمذت ٟمٿمٽمڅم٬مقهڅم إٰمڅم ّم ا٬مدڀمٿمڅم, وإٰمڅم وإٓ ٩مڅم٬مٲمٝم أو

 ., ٫مام ذ٫مره ا٬مٲمٽمٶمڅمنّم أٙمرة

وٓ ٘مجڇم ٬مٻمرا٩مٳمڇم ّم ٟمڂماِلؿ اخلټمس: ٕن اخلټمس يٺمقن ٔل ا٬مٌٿمڈم 

٣مٛم ذع اهلل ٣مز وٗمؾ, و٣مٛم هدي ا٬مٽمٌل صٛم اهلل  ٥ماٚمًتٹمٿمټماٚمًٻمټم٥م و

 ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 ., َّٕنؿ ٬مٿمًقا ٔمټمًٻمټم٥ماخلټمسوأٰمڅم ا٬مرا٩مٳمڇم ٩مال ٘مؼ ِلؿ ّم 
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وأٰمڅم صد٪مڇم ا٬متٴمقع ٩مٹمد اٙمتٻمػ ا٬مٶمٻمامء ٩مٿمپمڅم, ٩مټمٽمپمؿ ٰمـ ٗمقزهڅم وٰمٽمپمؿ 

ا٬مٱمٿمخ أمـ ٔمڅمز وا٬مٶمثٿمټم٥م ٰمـ اٚمتځمٙمريـ, وهق ا٬مٹمقل اٚمٱمپمقر ّم اٚمذاهچم 

 .إرٔمٶمڇم

 :(491/ 2) قاٍ ابٔ قسا١َ يف املػين
َْٙمُذ  ا٬ْمٹُمْرَٔمك ٬مَِذِوي َوجَيُقزُ : ٩َمٲْمٌؾ  ْٕ ـْ  ا عِ  ٪َمڇمِ َصَد  ِٰم  .ا٬مت ٴَمقُّ

ـِ  ِرَواَيڇمِ  ِّم  َأَْحَُد, ٪َمڅمَل  اَم : ا٬ْمٹَمڅمِٟمؿِ  أْم ـْ  ُيٶْمٴَمْقنَ  َٓ  إڀم  َد٪َمڇمِ  ِٰم څم اٚمٸَْْمُروَوڇِم, ا٬مٲم   ٩َمځَمٰم 

ِع, ـْ . ٩َماَل  ا٬مت ٴَمقُّ ُؿْ : ُأْٙمَرى ِرَواَيڇمٌ  َأَْحََد, َو٣َم عِ  َصَد٪َمڇمَ  ُيټْمٽمَٶُمقنَ  َأَّن   َأْيٳًمڅم: ا٬مت ٴَمقُّ

اَلمُ  ٣َمٻَمٿْمفِ  - ٬مِفِ ٪َمقْ  ٬مٶُِمټُمقمِ   ً َد٪َمڇمُ  ٬َمٽمَڅم حَتِؾُّ  َٓ  إڀم څم: »- ا٬م ُل  .شا٬مٲم  َو  ْٕ   قا .َأ٢ْمپَمرُ  َوا
ل يځم٫مؾ ٰمـ صد٪مڇم ٟمٻمامن ا٬مٸمڅمرد  ط٪مٻمڈم: وا٬مذي يٵمپمر اٚمٽمع, ٩مڃمن ا٬مٽمٌل 

  .ريض اهلل ٣مٽمف ٫مام ٕمٹمدم, و٫مڅمڀمڈم ٕمٴمق٣مڅًم, واهلل أ٣مٻمؿ

 :ُُ ُِْل ـِ ُٰمٴْمٶِمٍؿ »َق ٌَْٜمِ ْٔم ـْ ُٗم  ش. اهلل ٣مٽمفريض -َو٣َم

ٔمـ ٣مدي ٔمـ ڀمق٩مؾ ٔمـ ٣مٌد ٰمٽمڅمف ا٬مٹمرر ا٬مٽمق٩م٤م, وأٰمف أم ٘مٌٿمچم ٔمٽمڈم ٟمٶمٿمد. 

 و٪مٿمؾ أم ْجٿمؾ ٔمٽمڈم ٟمٶمٿمد ٔمـ ٣مٌد اهلل  ٔمـ أب ٪مٿمس, ٰمـ ٔمٽمل ٣مڅمٰمر ٔمـ ٬مڂمّي.

٫مڅمن ٰمـ أ٫مڅمٔمر ٪مريش و٣مٻمامء ا٬مٽمًّچم. و٪مدم ٣مٛم ا٬مٽمٌّل صّٛم اهلل  ٣مٻمٿمف 

٪مڅمل: ٩مٺمڅمن ذ٬مؽ أول ٰمڅم  .شا٬مٴّمقر»وٟمٻمؿ ّم ٩مداء أٟمڅمرى ٔمدر, ٩مًټمٶمف يٹمرأ 

 دٙمؾ اإليامن ّم ٪مٻمٌل.

ـِ ُٰمٴْمٶِمٍؿ َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف, ٪َمڅمَل: ايبداضٟ: فٞ ف ٌَْٜمِ ْٔم َٟمټِمٶْمڈُم »ٰمـ ٘مديډم ُٗم

َؿ َيٹْمَرُأ ِّم اٚمَٷْمِرِب ٔمڅِم٬مٴمُّقِر, ٩َمٻَمام  َٔمٻَمَغ َهِذِه أَيڇَم:  َأْم }ا٬مٽم ٌِل  َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 
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ٍء َأْم ُهُؿ اخَلڅم٬مٹُِمقنَ ُٙمٻمٹُِمقا ٰمِ  ټَمَقاِت َوإَْرَض َٔمْؾ َٓ  * ـْ ٨َمْٜمِ َرْ  ً َأْم َٙمٻَمٹُمقا ا٬م

ٿْمٴمُِرونَ  *ُيق٪ِمٽمُقَن  ًَ َؽ َأْم ُهُؿ اٚمُ ـُ َرٔمِّ ٪َمڅمَل: ٫َمڅمَد ٪َمٻْمٌِل َأْن  " {َأْم ٣ِمٽمَْدُهْؿ َٙمَزاِئ

شَيٴمِٜمَ 
 (ٔ)

. 

څمل ا٬مٌٷمقّي: أٟمٻمؿ وأٟمٻمؿ ٗمٌٜم ٔم٥م احلديٌٿّمڇم وا٬مٸمتح, و٪مٿمؾ ّم ا٬مٸمتح. و٪م

 ٪مٌؾ ٩متح ٰمٺمڇم. وٰمڅمت ّم ٙمال٩مڇم ٰمٶمڅمويڇم.

 :ُُ ُِْل څمَن »َق ـُ ٣َمٸم  وهق أٔمق ٣مٌد ش. ريض اهلل ٣مٽمف -٪َمڅمَل: َٰمٱَمٿْمڈُم َأڀَمڅم َو٣ُمْثاَمُن ْٔم

اهلل ٣مثامن ٔمـ ٣مٸمڅمن ريض اهلل ٣مٽمف ا٬مٹمرر, ٰمـ ٔمٽمل ٣مٌد ٠مټمس, ٖمڅم٬مډم اخلٻمٸمڅمء 

ٔمٺمر ا٬مٲمديؼ, و٣مټمر ٔمـ  ا٬مرا٠مديـ, وٖمڅم٬مډم هذه إٰمڇم رٕمٌڇًم و٩مٳماًل, ٔمٶمد أب

 اخلٴمڅمب ريض اهلل ٣مٽمپمؿ أْجٶم٥م.

 :ُُ ُِْل  ش.٩َمٹُمٻْمٽمَڅم: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, َأ٣ْمٴَمٿْمڈَم َٔمٽمِل اٚمُْٴم ٻمچِِم »َق

 ؤمٽمق اٚمٴمٻمچم هؿ ٰمـ آل ٔمٿمڈم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 وهؿ ٰمـ أٔمٽمڅمء ٣مټمقٰمڇم ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 :ُُ ُِْل ـْ َُخُ »َق  ش.ِس َٙمٿْمَٝمَ َوَٕمَر٫ْمَتٽمَڅمِٰم

 وذ٬مؽ ٕن َخس ٙمٿمٝم ٪مًؿ َخًڇم أَخڅمس.

 ٚمًڅم٫م٥م, وأمـ ا٬مًٌٿمؾ.ا٬مٿمتڅمٰمك, واهلل, و٬مرٟمق٬مف, و٬مذي ا٬مٹمرب, و مخؼ:

                                                           
 (.ٗ٘ٛٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ُٟمقِل }٬مٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ:  ُف َو٬مٻِمر  ًَ ٍء ٩َمځَمن  هللِ ِ َُخُ ـْ َرْ اَم ٨َمٽمټِْمُتْؿ ِٰم َوا٣ْمٻَمټُمقا َأڀم 

ٌٿِمِؾ إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ آَٰمٽمُْتْؿ ٔمڅِمهلل ِ َوَٰمڅم َأڀْمَز٬ْمٽمَڅم َو٬مِِذي ا٬ْمٹُمْرَٔمك َوا٬مْ   ً ـِ ا٬م څم٫م٥ِِم َوأْم ًَ ٿَمَتڅمَٰمك َواٚمَْ

ٍء ٪َمِديرٌ  ټْمٶَمڅمِن َواهلل ُ ٣َمَٛم ٫ُمؾِّ َرْ ٌِْدڀَمڅم َيْقَم ا٬ْمٸُمْر٪َمڅمِن َيْقَم ا٬ْمَتٹَمك اْْلَ  .{٣َمَٛم ٣َم

  ٣مز وٗمؾ.اٚمٹمڅمٕمٻم٥م ّم ٟمٌٿمؾ اهللو٪مًټمڈم ٣مٛم اٚمجڅمهديـ  ٚأضبع١ أمخاؽ:

, ٲمؾ ٣مٻمٿمپمڅم ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿوهل ٰمـ أڀمٸمس إٰمقال ا٬متل حت

 .ٔمٶمد ٩مٹمرهؿ ٩مځم٨مٽمڅمهؿ اهلل ٣مز وٗمؾ ٔمٷمٽمڅمئؿ ٙمٿمٝم

 :ُُ ُِْل ـُ »َق  .شَوُهْؿ ٔمټَِمٽمِْز٬َمڇٍم َواِ٘مَدةٍ  َوڀَمْح

وذ٬مؽ ٕن ٣مثامن ٔمـ ٣مٸمڅمن ريض اهلل ٣مٽمف ٰمـ ٔمٽمل ٣مٌد ٠مټمس ٔمـ ٣مٌد 

 ٰمٽمڅمف.

 ـ ٔمٽمل ڀمق٩مؾ ٔمـ ٣مٌد ٰمٽمڅمف.وٗمٌٜم ٔمـ ٰمٴمٶمؿ ريض اهلل ٣مٽمف ٰم

, ٫مٻمپمؿ أٙمقة, وهؿ أٔمٽمڅمء ٣مٌد وهڅم٠مؿ, واٚمٴمٻمچم, وڀمق٩مؾ, و٣مٌد ٠مټمس

 ٩مپمؿ ٔمټمٽمز٬مڇم وا٘مدة ٰمع ٔمٽمل اٚمٴمٻمچم ّم آڀمتًڅمب إ٦م ٣مٌد ٰمٽمڅمف., ٰمٽمڅمف

 :ُُ ُِْل اَم َٔمٽمُق اٚمُْٴم ٻمچِِم َؤَمٽمُق : »صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلل ِ "َق إڀِم 

ٌء وَ   ."شاِ٘مٌد َهڅم٠ِمٍؿ َرْ

 ٩مپمؿ رء وا٘مد ٩مٿمام ي٧مع ِلؿ, و٩مٿمام ٓ ي٧مع وٓ جيقز ِلؿ. 

 رد ٣مٛم ا٬مرا٩مٳمڇم ا٬مذيـ يز٣مټمقن أن ا٬مٱمځمن ٫مٻمف ّم احلًـ واحل٥ًم. ّؾُٔ:
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٩مڃمن ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٪مد ٗمٶمؾ ٔمٽمل هڅم٠مؿ ؤمٽمل اٚمٴمٻمچم 

 .اً وا٘مد ئڅمً ٠مٿم

ِديډُم َد٬مٿِمٌؾ ٣َمَٛم َأن  َٔمٽمِل اٚمُْٴم  و ٻمچِِم ُيٱَمڅمِر٫ُمقَن َٔمٽمِل َهڅم٠ِمٍؿ ِّم َٟمپْمِؿ َذِوي احْلَ

ـْ ٣َمَداُهْؿ, َوإِنْ  ٫َمڅمِة َأْيٳًمڅم ُدوَن َٰم ِريِؿ ا٬مز  چِم َٟمَقاءً  ا٬ْمٹُمْرَٔمك, َوحَتْ ًَ , ٫َمڅمڀُمقا ِّم ا٬مٽم 

 .أ٩مڅمده ا٬مٲمٽمٶمڅمن

 :ُُ ُِْل ـْ َأِب َرا٩مٍِع »َق  ش.ريض اهلل ٣مٽمف -َو٣َم

 اٟمټمف يٹمڅمل وٟمٻّمؿ ٣مٻمٿمف هلل ا صٛم اهلل  رٟمقل ق٦مٰم ا٬مٹمٌٴمل را٩مع أٔمق

 .أٟمٻمؿ ويٹمڅمل إٔمراهٿمؿ,

 :ُُ ُِْل ـْ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -َأن  ا٬مٽم ٌِل  »َق َد٪َمڇِم ِٰم َٔمٶَمډَم َرُٗماًل ٣َمَٛم ا٬مٲم 

 ش.َٔمٽمِل َِمُْزومٍ 

 أي اٟمتٶمټمٻمف ٣مٻمٿمپمڅم, ٩مپمق ٰمـ ا٬مٶمڅمٰمٻم٥م ٣مٻمٿمپمڅم.

 :ُُ ُِْل ٌْٽمِل»َق َِب َرا٩مٍِع: اْصَح
ِٕ  ش.٩َمٹَمڅمَل 

 أي إمٌٶمٽمل.

 :ُُ ُِْل  ش. ٩َمڃمڀِم َؽ ُٕمٲِمٿمچُم ِٰمٽمْپَمڅم»َق

 أي ٘مؼ ا٬مٶمڅمٰمٻم٥م ٣مٻمٿمپمڅم.

 :ُُ ُِْل  ش. ٩َمځَمْٟمځَم٬َمفُ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  -٪َمڅمَل: َ٘مت ك آيِتَ ا٬مٽم ٌِل  »َق

 ٟمڂمال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٩مٿمام ُيٱمٺمؾ. ّؾُٔ:
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 يٶمٻمؿ اٚمرء احلؾ ٩مٿمف ٰمـ احلرٰمڇم. ٘متكو٣مدم ا٬متنع ّم إٰمر ا٬مٽمڅمزل 

 :ُُ ُِْل ځَم٬َمفُ ٩َمځَمٕمَ »َق ًَ  .شڅمُه ٩َم

٘مرص ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ ٣مٛم ا٬مٶمقدة إ٦م ا٬مٽمٌل صٛم اهلل  ّؾُٔ:

 ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, وٟمڂما٬مف ٩مٿمام ُيتڅمٗمقن إ٬مٿمف, وا٬متٶمٻمؿ ٰمٽمف.

 :ُُ ُِْل َد٪َمڇمُ »٩َمٹَمڅمَل: "َق ؾُّ ٬َمٽمَڅم ا٬مٲم 
َٓ حَتِ څم  پِمْؿ, َوإڀِم  ًِ ـْ َأڀْمٸُم  . "شَٰمْق٦َم ا٬ْمٹَمْقِم ِٰم

 ٣مٛم ٣مټمقٰمف, أم أڀمف ٰمٹمٿمًدا؟٬مٺمـ هؾ هذا احلٺمؿ 

 اٙمتٻمػ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ّم ذ٬مؽ إ٦م أ٪مقال: 

 أن ا٬مٲمد٪مڇم حترم ٣مٛم ٰمقآم ٔمٽمل هڅم٠مؿ ٰمٴمٻمٹًمڅم. ايكٍٛ األٍٚ:

وذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ إ٦م أَّنڅم ٓ حُترم ٰمٴمٻمٹًمڅم, وإڀمام ٘م٥م  ايكٍٛ ايجاْٞ:

يٺمقڀمقن ٕمٌٶًمڅم ٕٟمٿمڅمدهؿ, ٩مٿمځم٫مٻمقن ٔمځم٫مٻمپمؿ, وي٧مٔمقن ٔم٧مبؿ, ويٺمٸمقن 

 هذا هق اٚمٶمٽمك ا٬مٵمڅمهر, واهلل أ٣مٻمؿ.اٚمڂمڀمڇم, و

٩مڃمن ٔمريرة ريض اهلل ٣مٽمپمڅم ٫مڅمڀمڈم ٕمٹمٌؾ ا٬مٲمد٪مڇم وهل ٰمـ ٰمقآم زوٗمڅمت 

 ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 وزوٗمڅمت ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمـ أهؾ ٔمٿمتف.

هٽمڅم٬مؽ ٩مرق ٔم٥م ٰمقآم ٔمٽمل هڅم٠مؿ ٰمٌڅمذة, ؤم٥م ٰمقآم زوٗمڅمت  ٚقٌٝ:

  ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.ا٬مٽمٌل صٛم اهلل
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٩مزوٗمڅمت ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ سن ٰمـ أهؾ ٔمٿمتف ٔمًٌچم 

 اٚمٲمڅمهرة, و٬مٿمس ٔمًٌچم ا٬مٽمًچم.

٩مپمـ ٕمٌع ٬مٻمٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, ٩مټمقا٬مٿمپمـ صڅمروا ٕمٌع ا٬متٌع, 

 ٩مٳمٶمػ احلٺمؿ هٽمڅم, ٩مجڅمز ِلـ ا٬مٲمد٪مڇم.

ؿ ٩مٹمط, ِلذا احلديډم أٰمڅم ٰمقآم ٔمٽمل هڅم٠مؿ ٰمٌڅمذة, ٩مپمؿ ٕمٌع ٬مٌٽمل هڅم٠م

 ا٬مذي ٰمٶمٽمڅم, ٩مٻمپمذا ٘مرٰمڈم ٣مٻمٿمپمؿ ا٬مٲمد٪مڇم.

 ., واهلل أ٣مٻمؿوهذا ا٬مٹمقل هق إ٪مرب ّم اٚمًځم٬مڇم

 حهه الصناٗ علٙ مْالٕ بين ٍاشه:

هق ا٬مذي ٫مڅمن ٣مًٌدا ٬مًٿمده ٖمؿ أ٣متٹمف ٩مٲمڅمر وٓؤه ٬مٻمًٿمد, وهذه  املٛىل:

 ٶمٲمٌڅمت.ا٬مقٓء هل صٻمڇم ٔمٿمٽمؽ ؤمٿمٽمف ٕمرٖمف إذا ل جيد ٬مف وارًٖمڅم ٪مٌٻمؽ ٰمـ ا٬م

٣مٛم أن ٰمـ ٫مڅمن ٣مًٌدا ٕ٘مد ٰمـ ٔمٽمل  ٿمالً ٬م٩محديډم أب را٩مع ريض اهلل ٣مٽمف, د

هڅم٠مؿ ٖمؿ أ٣متٹمف, صڅمر وٓؤه ٬مف, ٩مپمق ّم هذا احلٺمؿ يٻمتحؼ بؿ, حترم ٣مٻمٿمف 

ا٬مٲمد٪مڇم, ؤمٽمڅمء ٣مٻمٿمف يٶمٴمك ٰمـ َخس ا٬مٷمٽمڅمئؿ, وا٬مٸملء, وا٬مر٫مڅمز, وهذا 

را٩مع ريض اهلل  , ٩مځمٔمق٣مدم اٟمتٶمامل آل ا٬مٌٿمڈم ٣مٛم ا٬مٲمد٪مڇماحلديډم يدل ٣مٛم 

٣مٽمف أراد اٚمخزوٰمل أن يٲمٴمحٌف ٣مٛم ا٬مٲمد٪مڅمت ٬مٿمٲمٿمچم ٰمٽمپمڅم, ٩مټمٽمٶمف صٛم 

 اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.
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  قاٍ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايٌٓٝ:

 : څم٩مٶِِملُّ ِف, َؤمِِف ٪َمڅمَل ٪َمڅمَل ا٬مٱم  ًِ َم ٣َمَٛم ڀَمٸْم َد٪َمڇِم َٰمڅم َ٘مر  ـْ ا٬مٲم  َم ٣َمَٛم َٰمَقا٬مٿِمِف ِٰم َ٘مر 

 وأصحڅمٔمف. َأُٔمق َ٘مٽمٿِمٸَمڇمَ 

ـِ  ـْ ا٬مٽم څمِسِ َوأْم څم٩مٶِِملِّ َوَأْصَحڅمٔمِِف, َوُهَق َٰمْرِوي  ٣َم ـْ ا٬مٱم  َوُهَق َٰمْرِوي  َأْيٳًمڅم ٣َم

 اٚمَْڅمِٗمٱُمقِن.

څَم حَتِؾُّ  څم٩مٶِِملِّ ِّم ٪َمْقٍل ٬َمُف إَّن  ـْ ا٬مٽم څمِسِ َوا٬مٱم  َو٪َمڅمَل َٰمڅم٬مٌِؽ َوُهَق َٰمْرِوي  َأْيٳًمڅم ٣َم

ْؿ.  َِلُ

 .ٰمڅم٬مؽ ل يٌٻمٷمف احلديډم٬مٶمؾ اإلٰمڅمم : أ٪مقل

 حهه الصدقات علٙ أشّاج الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله:

أزواج ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمـ آل ٔمٿمتف صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و

ـَ }و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ, ٬مٹمقل اهلل ٟمٌحڅمڀمف وٕمٶمڅم٦م:  ـ  ٫َمځَمَ٘مٍد ِٰم ُت ًْ څمَء ا٬مٽم ٌِلِّ ٬َم ًَ
َيڅمڀمِ

ـ  ٩َماَل  ٹَمٿْمُت څمِء إِِن إم  ًَ ًٓ ا٬مٽمِّ ـَ ٪َمْق ـَ ٔمڅِم٬ْمٹَمْقِل ٩َمٿَمٴْمټَمَع ا٬م ِذي ِّم ٪َمٻْمٌِِف َٰمَرٌض َو٪ُمٻْم ٳَمٶْم  ََتْ

اَلَة  ـَ ا٬مٲم  ُو٦َم َوَأ٪ِمټْم ْٕ څمِهٻمٿِم ڇِم ا َج اْْلَ ـَ َٕمَٝمُّ ْٗم َٓ َٕمَٝم  ـ  َو َٰمٶْمُرو٩ًمڅم * َو٪َمْرَن ِّم ُٔمٿُمقٕمٺُِم

اَم  ـَ اهلل َ َوَرُٟمق٬َمُف إڀِم  ٫َمڅمَة َوَأ١مٶِْم ْٗمَس َأْهَؾ  َوإٓم٥َِم ا٬مز  ُيِريُد اهلل ُ ٬مٿُِمْذِهچَم ٣َمٽمْٺُمُؿ ا٬مرِّ

َر٫ُمْؿ َٕمٴْمپِمًٜما ٌَٿْمڈِم َوُيٴَمپمِّ  [. 11 – 17]إ٘مزاب:  {ا٬ْم

٩مام ٰمـ ٠مؽ أن أزواج ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٰمـ آ٬مف, وُيرم 

 ٣مٻمٿمپمـ ا٬مٲمد٪مڅمت, و٪مد وٗمد ٰمـ ٙمڅم٬مػ ّم ذ٬مؽ ٰمـ أهؾ ا٬مٶمٻمؿ. 
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 (: 219-1/217ضمح٘ اهلل يف جال٤ األفٗاّ )قاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ 
ل وٙمٲمقًصڅم َأزَواج ا٬مٽم ٌِل صٛم اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوٟمٻمؿ  ْٔ ْزَواج ِّم ا ْٕ اَم دٙمؾ ا َوإڀِم 

َن إمٲمڅمِلـ ٔمڅِم٬مٽم ٌِلِّ صٛم اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوٟمٻمؿ ٨مٜم ُٰمْرَٕمٸمع, 
ِٕ ٌَچِم,   ً َٕمٱْمٌٿِمپمڅم ٬مَذ٬مِؽ ٔمڅِم٬م

ڀْمٿَمڅم َوهـ ُُمرَٰمڅمت ٣مٛم ٨َمٜمه ِّم َ٘مٿَمڅمٕمف  َؤمٶمد ِمڅمٕمف, َوهـ َزْوَٗمڅمٕمف ِّم ا٬مدُّ

چم. ًَ ـ  ٔمڅِم٬مٽم ٌِلِّ صٛم اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوٟمٻمؿ ٪َمڅمئِؿ ٰمٹَمڅمم ا٬مٽمّ ِٙمَرة, ٩مڅم٬مًٌچم ا٬م ِذي َِلُ ْٔ  َوا

 . ـ  اَلة ٣َمٻَمٿْمپِم  ىػاَو٪مد ڀَمص صٛم اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوٟمٻمؿ ٣مٛم ا٬مٲم 
********** 
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مسألة وال ]بيان حكم أخذ المال إذا جاء من غير 

 إشراف نفس[

ـِ ٣ُمټَمَر, ) – 649 ٌِْد اهلل ِ ْٔم ـِ ٣َم ـْ َٟمڅمِلِ ْٔم ـْ َأٔمٿِمفِ َو٣َم  -َأن  َرُٟمقَل اهلل ِ  - ;٣َم

٫َمڅمَن ُيٶْمٴمِل ٣ُمټَمَر ا٬ْمٶَمٴَمڅمَء, ٩َمٿَمٹُمقُل: َأ٣ْمٴمِِف َأ٩ْمٹَمَر ِٰمٽمِّل,  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ 

ْق »٩َمٿَمٹُمقُل:  ٬ْمُف, َأْو َٕمٲَمد  ـْ َهَذا اٚمَْڅمِل, َوَأڀْمڈَم ٨َمْٜمُ ُٙمْذُه ٩َمَتټَمق  ٔمِِف, َوَٰمڅم َٗمڅمَءَك ِٰم

َؽ  ًَ َٓ ٩َماَل ُٕمْتٌٶِْمُف ڀَمٸْم َٓ َٟمڅمئٍِؾ ٩َمُخْذُه, َوَٰمڅم  ٍف َو شُٰم٧ْمِ
(ٔ)

ٻمِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه ُٰم

 ******************************* الشرح:

 يف ايصخٝخني:  جا٤ٚقس 
ـَ ِ٘مَزاٍم َريِضَ اهلل ُ ٣مَ  َٟمځَم٬ْمڈُم َرُٟمقَل اهلل ِ َصٛم  ٽمُْف, ٪َمڅمَل: ٰمـ ٘مديډم َ٘مٺمٿِمَؿ ْٔم

َؿ, ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمِن, ُٖمؿ  َٟمځَم٬ْمُتُف, ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمِن, ُٖمؿ  َٟمځَم٬ْمُتُف, ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمِن ُٖمؿ  ٪َمڅمَل:  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َخڅمَوِة ڀَمٸْمٍس ُٔمقِركَ » ًَ ـْ َأَٙمَذُه ٔمِ ٌة ُ٘مٻْمَقٌة, ٩َمټَم ٬َمُف  َيڅم َ٘مٺمٿِمُؿ, إِن  َهَذا اٚمَڅمَل َٙمِيَ

ٌَُع, ا٬مٿَمُد  ٌَڅمَرْك ٬َمُف ٩مٿِمِف, ٫َمڅم٬م ِذي َيځْم٫ُمُؾ َوَٓ َيٱْم ْ ُي اِف ڀَمٸْمٍس َل ـْ َأَٙمَذُه ٔمڃِمِْذَ ٩مٿِمِف, َوَٰم

ٸْمَٛم  ًُّ ـَ ا٬مٿَمِد ا٬م , ٪َمڅمَل َ٘مٺمٿِمٌؿ: ٩َمٹُمٻْمڈُم: َيڅم َرُٟمقَل اهلل ِ, َوا٬م ِذي َٔمٶَمَثَؽ شا٬مٶُمٻْمٿَمڅم َٙمْٜمٌ ِٰم

ڀْمٿَمڅم, ٩َمٺَمڅمَن َأُٔمق َٔمٺْمٍر َريِضَ اهلل ُ ٔمڅِمحَلؼِّ َٓ َأْرَزُأ َأَ٘مًدا  َٔمٶْمَدَك ٠َمٿْمًئڅم َ٘مت ك ُأ٩َمڅمِرَق ا٬مدُّ

ٌَٻَمُف ِٰمٽمُْف, ُٖمؿ  إِن  ٣ُمټَمَر َريِضَ اهلل ُ ٣َمٽمُْف  ٣َمٽمُْف, َيْد٣ُمق َ٘مٺمٿِماًم إ٦َِم ا٬مٶَمٴمَڅمِء, ٩َمٿَمځْمَٔمك َأْن َيٹْم

ٌََؾ ِٰمٽمُْف ٠َمٿْمًئڅم , ٩َمٹَمڅمَل ٣ُمټَمُر: إِنِّ ُأ٠ْمپِمُد٫ُمْؿ َيڅم َٰمٶْم٧َمَ َد٣َمڅمُه ٬مٿُِمٶْمٴمٿَِمُف ٩َمځَمَٔمك َأْن َيٹْم

                                                           
طامع  (, كغير مشرؼ: أم: غير متطلع إليو كال٘ٗٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ٔ)

 فيو, كىو من اإلشراؼ.
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ـْ َهَذا ا٬مٸَمْلِء ٩َمٿَمځْمَٔمك َأْن َيځْمُٙمَذُه,  ُف ِٰم ٻمټِِم٥َم ٣َمَٛم َ٘مٺمٿِمٍؿ, َأنِّ َأ٣ْمِرُض ٣َمٻَمٿْمِف َ٘مٹم  ًْ اٚمُ

ـَ ا٬مٽم څمِس َٔمٶْمَد َرُٟمقِل اهلل ِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم   َؿ َ٘مت ك ٩َمٻَمْؿ َيْرَزْأ َ٘مٺمٿِمٌؿ َأَ٘مًدا ِٰم

 َ "ُٕمُقّمِّ
(ٔ)

 . 

٩مٸمٶمؾ ٘مٺمٿمؿ ٔمـ ٘مزام ريض اهلل ٣مٽمف هذا يدل ٣مٛم ٘مرص ا٬مٽمٌل صٛم اهلل 

 ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ ٣مٛم ٰمالزٰمڇم أٰمر ا٬مٽمٌل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 :ُُ ُِْل  ش.٩َمٿَمٹُمقُل: َأ٣ْمٴمِِف َأ٩ْمٹَمَر ِٰمٽمِّل»َق

زٰمڇم أٰمر ا٬مٽمٌل وهذا ٩مٿمف أيٳًمڅم ٘مرص ا٬مٲمحڅمٔمڇم ريض اهلل ٣مٽمپمؿ ٣مٛم ٰمال

 صٛم اهلل ٣مٻمٿمف و٣مٛم آ٬مف وٟمٻمؿ.

 :ُُ ُِْل ٬ْمفُ »٩َمٿَمٹُمقُل: "َق  ."شُٙمْذُه ٩َمَتټَمق 

أي ٙمذ ٰمڅم ٗمڅمءك ٰمـ اٚمڅمل وأڀمڈم ل ٕمًځمل, ول ٕمًت٧مف ٬مف, وٕمتٴمٻمع ٬مف, 

 وإڀمام ٗمڅمءك هذا اٚمڅمل ٕمٿمًٜم ورزق ٰمـ ٣مٽمد اهلل ٣مز وٗمؾ.

 ٚقس ثبت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـَ ا٬ْمٶَمڅمِص ريض اهلل ٣مٽمپمام, َيٹُمقُل: ٰمـ ٘مد َٔمٶَمډَم إَِٓم  َرُٟمقُل اهلِل يډم ٣َمټْمَرو ْٔم

َؿ ٩َمٹَمڅمَل:  ٩َمځَمَٕمٿْمُتُف  "ُٙمْذ ٣َمٻَمٿْمَؽ ٖمٿَِمڅمَٔمَؽ َوِٟماَلَ٘مَؽ, ُٖمؿ  اْئتٽِمِل »َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

َد ِّم  ا٬مٽم ٵَمَر ُٖمؿ  ١َمځْم١َمځَمُه, ٩َمٹمَ  ځُم, ٩َمٲَمٶم  إِنِّ ُأِريُد َأْن َأْٔمٶَمَثَؽ ٣َمَٛم »څمَل: َوُهَق َيَتَقو 

ڇمً  ٌَڇًم َصڅمحِلَ ـَ اٚمَْڅمِل َر٨ْم ٻمِّټَمَؽ اهللُ َوُيٷْمٽمټَِمَؽ, َوَأْز٣مچُم ٬َمَؽ ِٰم ًَ ٪َمڅمَل: ش. َٗمٿْمٍش ٩َمٿُم

                                                           
 (.ٖ٘ٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٕٚٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ٔ)
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ٌَڇًم ِّم  ـْ َأْٗمِؾ اٚمَْڅمِل, َو٬َمٺمٽِمِّل َأْٟمٻَمټْمڈُم َر٨ْم ٩َمٹُمٻْمڈُم: َيڅم َرُٟمقَل اهللِ, َٰمڅم َأْٟمٻَمټْمڈُم ِٰم

ْٟماَلِم,  َيڅم ٣َمټْمُرو, »َوَأْن َأ٫ُمقَن َٰمَع َرُٟمقِل اهللِ َصٛم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم َؿ. ٩َمٹَمڅمَل: اإْلِ

څم٬مِِح  ُٗمِؾ ا٬مٲم  څم٬مُِح ٬مٻِمر  شڀمٶِْماًم ٔمڅِمٚمَْڅمِل ا٬مٲم 
(ٔ)

. 

 ٩مځمڀمڈم ٙمذ هذا اٚمڅمل وَتق٬مف, واٟمتٸمد ٰمٽمف: ٔمٿمٶًمڅم, وذاًء, و٣مٴمٿمڇًم, وهديڇًم.

 :ُُ ُِْل ْق ٔمِفِ »َق  ش.َأْو َٕمٲَمد 

٫مٽمڈم ٓ ٘مڅمٗمڇم ٬مؽ ّم اٚمڅمل, و٪مد ٗمڅمءك ا٬مرزق ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ, أي إذا 

 ٩متٲمدق ٔمف ٘متك يٽمڅم٬مؽ إٗمر ا٬مٶمٵمٿمؿ ٰمـ اهلل ٣مز وٗمؾ.

 :ُُ ُِْل َٓ َٟمڅمئٍِؾ, ٩َمُخْذُه, »َق ٍف, َو ـْ َهَذا اٚمَْڅمِل, َوَأڀْمڈَم ٨َمْٜمُ ُٰم٧ْمِ َوَٰمڅم َٗمڅمَءَك ِٰم

َؽ  ًَ َٓ ٩َماَل ُٕمْتٌٶِْمُف ڀَمٸْم  ش. َوَٰمڅم 

 ا٬مٽمٵمر ٣مـ ا٬متٴمٻمع ٣مام ّم أيدي ا٬مٽمڅمس. ا٬مزهد و٪مٮم ّؾُٔ:

ن  ٣َمٿْمٽمَٿْمَؽ إ٦َِم َٰمڅم َٰمت ٶْمٽمَڅم ٔمِِف َأْزَواًٗمڅم ِٰمٽمْپُمْؿ َزْهَرَة } :يٹمقل اهلل ٣مز وٗمؾ َٓ ََتُد  َو

ڀْمٿَمڅم ٬مٽِمٸَْمتٽِمَپُمْؿ ٩مٿِمِف َوِرْزُق َرٔمَِّؽ َٙمْٜمٌ َوَأْٔمٹَمك ٿَمڅمِة ا٬مدُّ  .{احْلَ

ٰمڅم ّم أيدي ا٬مٽمڅمس, وٓ يٽمٵمر إ٦م  ّم أٰمقر ا٬مدڀمٿمڅم اإلڀمًڅمن ٓ ير٩مع ٣مٿمٽمف إ٦م

 ٰمـ هق ٩مق٪مف ّم ا٬مرزق, ٘متك ٓ يزدري ڀمٶمټمڇم اهلل ٣مٻمٿمف.

 ٩مڃمڀمف يٻمحٹمف ا٬مٷمٌـ, واحلزن.

 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو ٖٙٚٚٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده برقم ) (ٔ)

 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ٙٓٓٔاهلل تعالى برقم )



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]بيان حكم أخذ المال إذا جاء من غير مسألة وال إشراف نفس[  

 

[418] 
 

  

  ٚقس قٌٝ:

 و٩مڅمز ٔمڅم٬مٴمٿمٌــــڅمت اْلًقر ***ٰمـ را٪مچم ا٬مٽمڅمس ٰمڅمت مًهڅم 

أٰمڅم ّم أٰمقر أٙمرة, وّم أٰمقر ا٬مٶمٌڅمدة, ٩مٻمإلڀمًڅمن أن يٽمٵمر إ٦م ٰمـ هق 

ٰمـ هق أ٫مثر ٣مٻماًم, و٣مٌڅمدة, ٘متك يتٶمٻمؿ ٰمٽمف, ويٺمقن  أصٻمح ٰمٽمف, وإ٦موأ٩مٳمؾ 

 اٚمًڅمٔمٹمڇم إ٦م اخلٜم.ًڅمر٣مڇم, وذ٬مؽ ُمٸمًزا ٬مف ّم اٚم

٩مټمـ ٣مٻمؼ ٪مٻمٌف ٔمڅمهلل ٣مز وٗمؾ, ٫مٸمڅمه اهلل ٣مز وٗمؾ ٫مؾ ٰمڅم هيټمف, وين ٬مف ٰمڅم 

 يريده, وٰمڅم يًٶمك إ٬مٿمف.

وٰمـ ٣مٻمؼ ٪مٻمٌف ٔمٷمٜم اهلل ذل, ويٺمٻمف اهلل ٣مز وٗمؾ ٬مٻمٽمڅمس, وٰمـ و٫مؾ إ٦م 

 ٗمز زاد وٶمٸمف و٣مجزه.وٶمٿمػ ٣مڅم

, ورٗمڅمًء, ور٨مٌڇًم, ورهٌڇًم,  ًٓ ٩مٶمٻمؼ ٪مٻمٌؽ أهيڅم اٚمڂمٰمـ ٔمڅمهلل ٣مز وٗمؾ ٟمڂما

 ٩مپمق ٟمٌحڅمڀمف وٕمٶمڅم٦م ا٬مذي ٔمٿمده ٫مؾ رء, وهق ٣مٛم ٫مؾ رء ٪مدير.

 ٩مال ٰمڅمڀمع ٚمڅم أ٣مٴمك, وٚمڅم ٰمٶمٴمل ٚمڅم ٰمٽمع ٟمٌحڅمڀمف وٕمٶمڅم٦م.

رك ٬مف واٚمڅمل ا٬مذي ُيًځمل ٔمٷمٜم ٘مؼ, أو يًت٧مف ٬مف, ويتٴمٻمع إ٬مٿمف, ٓ ُيٌڅم

 ٩مٿمف, و٫مڅمن ٘مڅم٬مف ٫مڅم٬مذي يځم٫مؾ وٓ يٱمٌع.

 بٔاٌ اذتهن٘ مً ؾسض الصناٗ: 

وا٬مز٫مڅمة ٩مريٳمڇم ٩مروپمڅم اهلل ٣مز وٗمؾ ٣مٛم اٚمًٻمټم٥م إل٢مپمڅمر ٰمڅم ّم اٚمًٻمټم٥م 

ٰمـ ا٬متٺمڅم٩مؾ وا٬مٞما٘مؿ, وإ٣مڅمڀمڇم ٬مٻمٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م واٚمحتڅمٗم٥م ٰمـ ٰمڅمل اهلل ٣مز 

 وٗمؾ.
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ا٘مد ٰمڅم رز٪مف اهلل ٣مز وٗمؾ ٔمٿمڅمن ورد ٣مٛم ا٠ٓمٞما٫مٿم٥م, ٩مڃمن ٬مٺمؾ و ّؾَٔا:

 ٰمـ اٚمڅمل, وإڀمام جيچم ٣مٻمٿمف أن خيرج ٰمـ ٰمڅم٬مف ٰمڅم أوٗمٌف اهلل ٣مز وٗمؾ ّم ا٬م٧مع.

أيٳًمڅم رد ٣مٛم ا٬مرأٟمام٬مٿم٥م, ا٬مذي جيقزون أ٫مؾ اٚمڅمل, ؤمځمي ١مريٹمڇم  ّؾَٔا:

ٔمقٗمقب إٙمراج  ٩مځمٙمٝم اهلل , ٓ يٌڅم٬مقن ٔمڅم٬مٸمٹمٜم, وٓ ٔمڅمٚمًٺم٥مو ,٫مڅمڀمڈم

 ل ٘مؼ اٚمڅمل, و١مٶمټمڇم ٬مٻمٸمٹمراء واٚمًڅم٫م٥م., وه٬مفا٬مز٫مڅمة ٰمـ اٚمڅمل, ١مپمرة 

ٔمٿمڅمن أن ديـ اإلٟمالم هق ديـ ا٬متٺمڅم٩مؾ, وديـ ا٬متٶمڅمون ٣مٛم ا٬مٝم  ّؾَٔا:

وا٬متٹمقى, ٔمخالف ٔمٹمٿمڇم اٚمٻمؾ وا٬مٽمحؾ وا٬مٴمرق, ٩مڃمن ا٬مٹمقي يځم٫مؾ ا٬مٳمٶمٿمػ, 

 وا٬مٷمٽمل يًتٶمٌد ا٬مٸمٹمٜم.

إزا٬مڇم ٰمڅم ّم ا٬مٽمٸمس ٰمـ ا٬مٌخؾ, وا٬مٱمح,  ّمً اذتهن٘ يف ؾسض الصناٗ:

ِف ٩َمځُمو٬َمئَِؽ ُهُؿ اٚمٸُْْمٻمُِحقنَ }اهلل ٣مز وٗمؾ:  و٪مد ٪مڅمل ًِ ـْ ُيقَق ٠ُمح  ڀَمٸْم  {َوَٰم

 : ٧ْمِ  [.9]احْلَ

٫مام يٹمقل اهلل ٣مز , ٬مدرٗمڅمت وإٗمقر ا٬مٶمٵمٿمټمڇما أَّنڅم ٟمٌچم ٬مر٩مع ّؾَٔا:

ٌِْؾ َأْن َيځْميِتَ َأَ٘مَد٫ُمُؿ اٚمَْْقُت ٩َمٿَمٹُمقَل رَ }وٗمؾ:  ـْ ٪َم ـْ َٰمڅم َرَز٪ْمٽمَڅم٫ُمْؿ ِٰم بِّ َوَأڀْمٸِمٹُمقا ِٰم

٥َم  څمحِلِ ـَ ا٬مٲم  ـْ ِٰم َق َوَأ٫ُم د  ْرَٕمٽمِل إ٦َِم َأَٗمٍؾ ٪َمِريچٍم ٩َمځَمص  َر اهلل ُ  *٬َمْقٓ َأٙم  ـْ ُيڂَمٙمِّ َو٬َم

څم إَِذا َٗمڅمَء َأَٗمٻُمپَمڅم َواهلل ُ َٙمٌٌِٜم ٔماَِم َٕمٶْمټَمٻُمقنَ  ًً  [.33 -30]اٚمُْٽمَڅم٩مٹُِمقَن:  {ڀَمٸْم

 إ٬مٿمؽٟمٌحڅمڀمؽ اهلل ؤمحټمد, ٓ إ٬مف إٓ أڀمڈم, أٟمتٷمٸمرك وإٔمقب 

**********      



 ٍب٘ الطالو شسح بلْؽ املساو مً أدل٘ األحهاو

 ]الفهرس[  

 

[420] 
 

  

 ]الفهرس[

 
 

 

 7 ................................................................................ [ا٬مز٫مڅمة ٫متڅمب]

 76 ................... [٩مٹمرائپمؿ ّم ٩مٞمد, أ٨مٽمٿمڅمئپمؿ ٰمـ ٕمڂمٙمذ أٰمقاِلؿ ّم صد٪مڇم ٣مٻمٿمپمؿ ا٩مٞمض اهلل إن]

 16 ........................................................................ [ا٬مز٫مڅمة ٰمٲمڅمرف ٔمٿمڅمن]

 80 ................................... [وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم ا٬مٽمٌل ٩مروپمڅم ا٬متل ا٬مٲمد٪مڇم ٩مريٳمڇم ٔمٿمڅمن]

 335 ........................................................................... [ا٬مٷمٽمؿ ز٫مڅمة ٔمٿمڅمن]

 377 ................................................................ [وا٬مذهچم ا٬مٸمٳمڇم ز٫مڅمة ٔمٿمڅمن]

 317 ........................................................................... [ا٬مٌٹمر ز٫مڅمة ٔمٿمڅمن]

 347 .................................................................... [ا٬مز٫مڅمة أٙمذ ٰمٺمڅمن ٔمٿمڅمن]

 351 ................................................................ [ا٬متجڅمرة ٣مروض ز٫مڅمة ٔمٿمڅمن]

 364 ...................................................... [اٚمڅمڀمع وٰمٶمڅم٪مٌڇم ٪مپمًرا ا٬مز٫مڅمة اإلٰمڅمم أٙمذ]

 376 ........................................................... [ا٬مٸمٳمڇم ا٬مذهچم ز٫مڅمة ڀمٲمڅمب ٔمٿمڅمن]

 381 .................................................................... [اٚمًتٸمڅمد اٚمڅمل ز٫مڅمة ٔمٿمڅمن]

 388 ................................................... [ا٬مٌٹمر وٰمـ, ٔمؾاإل ٰمـ ا٬مٶمقاٰمؾ ز٫مڅمة ٔمٿمڅمن]

 390 ...................................... [ا٬مز٫مڅمة ٕمځم٫مٻمف ٓ ٘متك ٔمف آجتڅمر ٰمع ا٬مٿمتٿمؿ ٰمڅمل ّم ا٬مز٫مڅمة]
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 753 ......................................................................... [ا٬مٽمًڅمء ٘م٤م ز٫مڅمة]

 760 .................................................................... [ا٬متجڅمرة ٣مروض ز٫مڅمة]

 765 .............................................................................. [ا٬مر٫مڅمز ز٫مڅمة]

 780 ........................................................................ [ا٬مٸمٴمر صد٪مڇم ٔمڅمب]

 100 .................................................... [ا٬مٸمٴمر صد٪مڇم ّم خيرج ا٬مذي اٚمٹمدار ٔمٿمڅمن]

 133 ........................................................ [ا٬مٸمٴمر ز٫مڅمة ٩مرض ٰمـ احلٺمټمڇم ٔمٿمڅمن]

 136 ....................................................................... [ا٬متٴمقع صد٪مڇم ٔمڅمب]

 176 ................................................................ [ٔمڅم٬مٿمټم٥م ا٬مٲمد٪مڇم ٩مٳمؾ ٔمٿمڅمن]

 117 ................................................................... [ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم يقم ا٬مٲمد٪مڇم ٢مؾ]

 114 ......................................................... [وا٬مٺمًقة ٔمڅمإل١مٶمڅمم ا٬مٲمد٪مڇم ٩مٳمؾ]

 119 ........................................................... [و٣مٿمڅم٬مف ٔمٽمٸمًف ا٬مٲمد٪مڇم ّم ا٬مٌداءة]

 147 ................................................................. [اٚمٹمؾ ٗمپمد ا٬مٲمد٪مڇم أ٩مٳمؾ]

 150 ..................................................... [يٻمٿمف ٰمـ ٖمؿ, ا٬مٽمٸمس ٣مٛم ٔمڅم٬مٲمد٪مڇم ا٬مٌدء]

 154 ........................................... [إهاف ٨مٜم ٰمـ زوٗمپمڅم ٰمڅمل ٰمـ اٚمرأة ڀمٸمٹمڇم ٘مٺمؿ]

 158 .................................................. [وإ٪مڅمرب ا٬مزوج ٣مٛم ا٬مٲمد٪مڇم ٘مٺمؿ ٔمٿمڅمن]

 165 .......................................................... [٘مڅمٗمڇم دون اٚمًځم٬مڇم ٣مـ ا٬مٽمپمل ٔمٿمڅمن]

 169 .................................................................... ٬مٻمتٺمثر ا٬مًڂمال ـ٣م ا٬مٽمپمل

 173 .................................................................. [وا٬مٶمټمؾ ا٬متٺمًچم ٩مٳمٿمٻمڇم]

 174 ............................................................. [ا٬مٽمڅمس أٰمقال ا٬مرٗمؾ ٟمڂمال ذم]

 177 ...................................................................... [ا٬مٲمد٪مڅمت ٪مًؿ ٔمڅمب]

 183 ........................................................ [ا٨ٕمٽمٿمڅمء ٰمـ ا٬مز٫مڅمة ٬مف جتقز ٰمـ ٔمٿمڅمن]

 190 .......................................... [ٰمٺمتًچم ٬مٹمقي وٓ ٬مٷمٽمل ٕمد٩مع ٓ ا٬مٲمد٪مڇم أن ٔمٿمڅمن]
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 194 ................................................................... [اٚمًځم٬مڇم ِلؿ حتؾ ٰمـ ٔمٿمڅمن]

 400 ......................................................[٬ٔمف وٓ ٬مٻمٽمٌل حتؾ ٓ ا٬مٲمد٪مڇم أن ٔمٿمڅمن]

 435 ............................... [ڀمٸمس إذاف وٓ ٰمًځم٬مڇم ٨مٜم ٰمـ ٗمڅمء إذا اٚمڅمل أٙمذ ٘مٺمؿ ٔمٿمڅمن]

 470 ................................................................................. [ا٬مٸمپمرس]

 
 

  


