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      : 51الصوتية رمق  •

 <<ابب يف زاكِة العني واحلرث واملاش ية  >>               

 .الركن الثالث من أأراكن الإسالم ُركن الزاكة -

وزاكة العني واحلرث واملاش ية وما خيرج من املعدن وذكر اجلزية وما يؤخذ من ُُتار أأهل  }

فأأما زاكة احلرِث  ،وزاكة العني واحلرث واملاش ية فريضة اذلمة و احلرثيني قال املصنف :

ول زاكة من احلَب والمتر يف أأقل من  ،والعني واملاش ية ففي لك حوٍل مرة ،فيوم حصاده

وذكل س تة أأقفزة وركن قفزي و الوسق س تون صاعٍ بصاع النيب صىل هللا مخسة أأوُسٍق 

 {عليه وسمل وهو أأربعة أأمدد مبدِه عليه الصالة والسالم 

 -: تعريف الزاكة •

 .لغًة : المنو وتطلق أأيضًا عىل الزايدة -

ن مت املكل وحول غري معدنرشعًا : أأخراج مال خمصوص بلغ نصااًب مل  -  س تحقه اإ

 .ثوحر 

{رتط  فهيام احلول كام ينص ذكل املعدن واحلرث ل يش }  

ذا تقول هو مناٌء  • الزاكة يف اللغة معناها الامنء فأأين هو الامنء وقد أأخذان من املال فنقص فاإ

 .فكيف يكون هذا الامنء

ىل مال الأغنياء ومال الأغنياء ل حيتاجونه ىل الزاكة تأأيت اإ مبعىن هذا الغين عنده  ،ملا تأأيت اإ

نفاق لن يس تغرق املال ن هذا الإ يني ويه عبارة عن أأرصدٍة مودعة يف املصارف همام أأنفق فاإ

 .لك هذه الأموال
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ىل أألفقراء - ذا مت حتويل هذه الأموال الراكدة اإ  ؟لكن ماذا اإ

ىل السوق ليشرتي حاجات أأساس ية هذه احلاجات  الفقري مبجرد أأن وصهل املال س يذهب اإ

 الأساس ية :

لباس عندئٍذ  س ينشأأ طلب جديد يف السوق عىل السلع نتيجة وجود قوة  ،دواء ،غداء

 .رشائية جديدة

ىل الفقراء مبعىن بدًل من أأن تبقى راكدة يف البنوك  هذه القوة الرشائية حتولت من الأغنياء اإ

ىل حزي التداول والتبادل وأأخذت تصنع طلبًا جديدًا عىل السلعة آن اإ  .حتولت ال

أأن هناك طلبًا جديدًا عىل السلعة سيتصل ابملصنع س يقول هل :  عندئٍذ سيشعر التاجر

نتاج ليليب حاجة الطلب اجلديد س يلجأأ  دلينا طلبًا جديدًا س يضاعف صاحب املصنع الإ

ىل مضاعفة ساعات العمل ىل تشغيل عامل , س يلجأأ اإ  .اإ

ىل جيوب   ذن هذا الطلب اجلديد نشأأ نتيجة حتويل أأموال الزاكة من أأموال راكدة اإ اإ

ىل الإس هتالك  .الفقراء الذلين سيتجهون اإ

قراض بفائدة كام هو الإستامثر يف  ن اكن اإ نتاج بيامن اإ ىل ساحة الإ ذن مت حتويل هذا املال اإ اإ

ىل نقود بزايدة نقود.  الفكر الإقتصادي التقليدي سيتحول من نقود اإ

ذا اكن هو صاحب املصنع اذلي اس تدان س ي ل اإ نتاج سلعي اإ ذن حنن لس نا أأمام اإ ؤدي اإ

نتاج رتباط عضوي بني عقد القرض والراب ومعلية الإ نتاج سلع لكن ل يوجد هناك اإ ىل اإ  .اإ
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نتاج وهذا عىل خالف  فعقد القرض نقد بنقد بزايدة نقد وليس داخالً  - يف موضوع الإ

ىل حزي الاستامثر وحتفزي  موضوع الزاكة اليت حولت تكل الأموال والنقود الراكدة اإ

نتاج مما يعين ىأأنه  مما يعين أأن هناك زايدة يف التداول هذه  ،زايدة يف أأنتاج املصنعالإ

 .الزايدة ستنعكس عىل الإقتصاد اللكي للمجمتع

نتاج حقيقي وأأننا حنن أأمام سوق حقيقي فيه السلعة ننا أأصبحنا أأمام مضاعفة اإ نتاج  ،لإ واإ

نتاج حقيقي وليس  ،املنفعة لزايدة يف الهناية زايدة أأرقام يف النقود ُهنا وُهناك هذه ا قضيةواإ

 واملتجر؟ ،من صاحب املصنع

آخرةهو الغين فاكفأأه هللا يف ادلنيا وس ياكفئُه يف   .ال

نتاج قتصادي ممزيًا يف حتفزي الإ  .نلحظ أأن للزاكة معىن اإ

ذن أأنت يف الزاكة أأخرجت ) %( عىل من يوجبوا الزاكة يف اخلرضوات وهناك 5,2اإ

التداول زادت وهذا التداول يُسهم يف زايدة الناجت ... اخل  فس تجد أأن حركة .املوايش

ذن حنصل هنا عىل منو مة لكها اإ ذن عاد النفع للأ مة اإ  .للأ

لو أأفرتضنا أأن هذا الفقري مل حيصل عىل حاجته من املال وبقيت أأموال الأغنياء راكدة هذا 

ىل اجلرمية ىل سلوك ُرمبا يؤد ،الفقري صاحب حاجات أأساس ية مل تُلىب ُرمبا يؤدي ذاكل اإ ي اإ

ذن هنا سزيداد العبء الأمين  .طرق منحرفة اإ

وأأنمت تعلمون أأن الفقر هو سبب وحمرك كبري حلراكت الشعوب والظمل يف الأموال هو حمرك 

 .كبري عند لك الأمام
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قتصادية  - منا يه لأجل مظامل اإ الثورة الإشرتاكية يه ليست لأجل الأخالق امحليدة واإ

ىل ذاكل  .نظام الإقطاع وما اإ

ذ ىل عبء أأمين جديد نتيجة الإحنرافات اجلديدةاإ  .ن س يحتاج هناك اإ

ىل مزيد من المتويل م  س ميول من الرضائب.  ؟ن أأين س ميولهذا العبء الأمين س يحتاج اإ

ين س تأأيت الرضائب -  من جيوِب هؤلء أأحصاب الأموال ؟من  اإ

ذن س تؤخذ مهنم َعنوًة وكرهاً  ب لأهنم منعوا ول ثوا ،ول أأجر هلم ،ولكن ل كرامة هلم ،اإ

 .حق هللا

غنياء يف أأمواهلم •  .فالفقراء رشاكء للأ

 .تتلكم بركن الإسالم الزاكة ملا أأنت -

أأن الرشع يُريد أأن يقمي العداةل يف الأموال ذلاكل  ،أأنت تتلكم عن قضية يف ركن الإسالم

غنياء عىل الش يوع  .الرشع جعل الفقراء رشاكء للأ

هذا يعين أأن لك فقري رشيك للغين يف ماهل ابلِنسب اليت قدرها الشارع ويه رشاكة 

لزامية ما معىن ذاكل  ؟اإ

ذا َمر مبال الغين س يدعوا ابلربكة لهذا املال ومن مث هذه الزاكة  ،وأأن يزداد ،أأن الفقري اإ

ن الفقري رشيك ذلاكل  .أأصبحت تُطهر القلوب طهرته من الأحقاد لإ



                 drwalidshawish                      ) شرح الرسالة )كتاب الزكاةwalidshawish.com  
 

 

                2019  -2-23اتريخ الرفع على املوقع       - 7 -   ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة          

ن الإمام يأأخذ الزاكة من مانعها جرباً  - وُتزيء مانع الزاكة ول يُطالب بعد ذاكل  ،ملا قالوا اإ

عادة الإخراج  ؟ملاذا مع عدم وجود النية ،يف اإ

زاةل ال  ،قالوا لإن الإمام أأزال الش يوع ابملال ىل نيةواإ  .ش يوع يف املال ُهنا ل حتتاج اإ

ن مل  ،أأنت وأأحدمه رُشاكء يف الأرض عىل الش يوع فكل أأن ترفع قضية وترفع عىل الش يوع اإ

كذاكل طهرت  ،يقبل بقطع الش يوع عىل سبيل الإختيار فذلاكل ُهنا طهرت قلوب الفقراء

نفاق ،قلوب الأغنياء من الشح  .علمتُه الإ

ذن هنا طهارة الزاكة نقل أأولده مس تغنون عهنا ولكن  ،ت أأموال للغين هو مس تغٍن عهنااإ

ىل هذا ادلينار ىل ُأانس يف أأمس احلاجة اإ  .نُقلت اإ

ئة دينار ل متثل قمية لكهنا لو وضعت يف يد فقري فاإهنا وامل  ،دلينار للغين ل ميثل قميةفا

ىل حياة  .غدا، كساء، حاجات أأساس ية ،دواء ،تتحول اإ

ولكن تضاعفت منفعة ادلينار ملا  ،منفعة ُعظمى يف يد الغين هذا ادلينار مل تكن هل

ىل دينار حُييي القلوب اكلغيث  ،أأصبحت بيد الفقري أأصبحت من دينار ُمهمل املنفعة اإ

ة عظمية وهذا ما يُسمى يف عندما يزنُل عىل الأرض القفراء هذا ادلينار تُصبح منفع

 .د بتعظمي املنفعةالإقتصا

ن أألكت  ،ة الأوىل تشعر بطعم ذليذ للتفاحة يف املرة الأوىلأأنت تأألك التفاحة املر  لكن اإ

التفاحة يف املرة الثانية ستشعر بأأن منفعة التفاحة الثانية مخسون ابملئة ل يزيد عن مخسني 

ولو أألكت تفاحة اثلثة س تفقد طعم التفاح ولن يكون طعم التفاح دليك يف املرة  ،ابملئة

 .الثالثة كطعم التفاح يف الأوىل
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 ،عطش ليست اكجلرعة الأخرية بعد الإرتواءأأنت ملا ترشب املاء يف اجلرعة الأوىل عىل 

فس تكون منفعة اجلرعة الأوىل أأكرب من منفعة املاء يف اجلرعة الأخرية هذا هو تعظمي 

  .املنفعة

ذن هذا اليشء ))التفاحة(( يف املرة الأوىل كل منفعهتا مئة ابملئة الثانية منفعهتا مخسون  ،اإ

 .حة فس تكون املنفعة مئة ابملئةولو أأعست الثانية ملن مل يأألك التفا ،ابملئة

ذا أأعطيته  كذاكل ادلينار ابلنس بة كل أأهيا الغين هو عبارة عن واحد ابلألف لكنك اإ

أألغين مس تغين عن ادلينار يف ادلنيا  ،للمسكني أأصبح أألف ابملئة وهنا تُضاعف احلس نات

ر وهو ابلنس بة هُل ليس ابليشء الكثري ولكن يف الأخرة كيف س تكون منفعة ادلينا

 ؟؟للغين

ذن الزاكة ضاعفت منفعة ادلينار للغين أأكرث من الفقري  ،لأنه هذا ادلينار اكن عنده هممالً  ،اإ

آخرةلكنه يف  فقد أأصبحت منفعة  ،وجده لكن جيده هناك حبيث لينفع ماٌل ول  بنون ال

آخرةادلينار للغين يف   .أأعظم بكثري من منفعة ادلينار للفقري يف ادلنيا ال

ذن فهيا معىن المنو عظمت املنافع سواء للفقراء  ،زاكة قد ضاعفت اخلرياتوعليه تكون  اإ

 .والأغنياء

نتفاع الفقري مهنا فعىل الأغنياء أأن يُبادروا  ،نتبنُي من ذاكل أأن الغين منتفع ابلزاكة أأكرث من اإ

ىل هذه الزاكة ىل معىن أألمنو،من أأجل أأنفسهم اإ  .هذا ابلنس بة اإ

وعندما تُعطل الزاكة أأنت  ،لقلوب من الشح ومن الكراهيةأأما معىن التطهري فهيي طهرت ا

 .تتحدث عن جيوب فقر يف بالدان العربية ولإسالمية
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فهناك من يستمثر يف ظلامت الناس  ،جيوب الفقر هذه سريتُع فهيا من يستمثرون يف الظمل

ملنفعة  ،عىل أأنه سيس تخدهما س ياس يًا يف قضية خارجية أأو قضية داخلية ملنفعة حزب

 .أأمس

س تغالل معاانة هؤلء الفقراء ستامثر الإ  ،وبتايل اإ قتصاد ولإستامثر يف معاانة من يعاين اإ

لهيم أأمواهلم  .اخلاص حنن نفوت الفرصة عىل العبث مبعاانة الفقراء واملساكني ونوصل اإ

ل أأن توصل احلق  ،فعندما نعطهيم أأمواهلم هذا ليس مكس بًا لنا كحزب أأو جامعة أأو فئة

 .س ياس ياً  تستمثربهول أأن  ،لصاحبه

آيت كل بزاكة َماكل  .فهذا يعين أأنك جيب أأن تنتخبين ،فعندما أ

ليه حقه ذن هذا ما ميكُن أأن يُقال يف موضوع أأن الزاكة  ،ل هذا الرجل أأخذ حقه ووصل اإ اإ

 .فهيا المنو وفهيا الزايدة وفهيا الطهارة

 احلقائق الرشعية ويه حٌد مقدر من الرشع.عرفنا الزاكة رشعًا وأأهنا من  -

واحلرث  ،زاكة العني وما جيب فهيا ومقدار ما جيب ،قال ابب الزاكة أأي يف حمك الزاكة -

 .واملاش ية )الأغنام( وما يؤخذ من ُتار أأهل اذلمة واحلربيني ،أأي )الزروع(

النقود( عىن اذلهب والفضة ومعىن اذلهب والفضة )العني هنا مب ،قال : وزاكة العني -

 .ومسيت بذاكل أأي مسيت عينًا ذكل لأهنا يف ماكنهتا عند الناس كعيوهنم

ن دمائمك و  فكيف نقول املال يعادل الروح والرسول عليه الصالة والسالم قال : } أأل اإ

ذن القضية معادةل للروح  .أأموالمك { اإ
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ن حرمت ادلماء كحرمة الأموال  {كحرمة  }وقال:  يف بدلمك  كحرمة يوممك هذا }فش به اإ

 . {هذا يف شهرمك هذا 

ن النقود الورقية )العمولت( اكدلولر واذلهب  ،هنا نقول اذلهب والفضة آن اإ لكن نقول ال

 .وادلينار وادلرمه والرايل واجلينه الإسرتليين لك العمالت يه نقود

لإن  ،حىت قرار اجملمع الفقهيي قال : يه نقود بنفسها وليست من ابب القياس عىل اذلهب

نه يعامل معامةل  النقد هو ما تعارف عليه الناس أأنه نقود مفا جرى بيهنم عىل أأنه نقود فاإ

 .هذه النقود مما ُتب فيه الزاكة ،النقود

 ؟بعض الناس يقول يه ليست نقودًا قال -

نقول هل مك فك  ،لأهنا متثل واثئق حبصص من اذلهب موجودة دلى املرصف املركزي

والرئيس )تكسن( فك الإرتباط  ،نذ الس بعينات من القرن املايضارتباط النقود ابذلهب م 

آخر دوةل تفك الإرتباط بني اذلهب والأوراق النقدية يه الولايت املتحدة  .واكنت  أ

لأنه اكن يف السابق أأن تأأيت ابلورق  ،وبعد ذاكل أأصبح العامل لكه ل يرتبط اذلهب ابلنقد

" الفيدرايل الأمرييك " ولإحتياط  النقدي وتبدهل بذهب بضمن قواعد موجودة يف

 .الفيدرايل وليس البنك املركزي

نقطاع ول جيوز لنا أأن نعترب هذه الأوراق  يسموه " الإحتياط الفيدرايل " وابلتايل مت الإ

منا يه نقود ُعرفًا لها صفات النقود متامًا ليست  ،ىل أأهنا واثئق بديونالنقدية ع وثيقة بدين اإ

ن وسط التباد  .لمن حيث اإ

 .مبعىن أأن الناس س يتبادلون السلع هبذه الواسطة تقويض املسعر
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كيلو مبعىن أأنك تقول هذه العامرة قميهتا مئة أألف دينار ول تقول هذه العامرة قميهتا عرشة 

ذن خرج اذلهب                                             .ذهب هذا ل يصح هات اإ

عض وضائفه الأساس ية كتقويض السلعة فأأصبحت فقد ب ،عىل أأن يكون تقويضًا للسلع

 .الأوراق النقدية يه السكة اليت تسري علهيا السلع

هنا ل ذا قلت اإ هنا  فاإ ُتب الزاكة فهيا فهذه الرثوات الهائةل والطائةل من املليارات واملاليني فاإ

 ل زاكة فهيا وهنا حُيرم املسلمون من زاكة أأموال الأغنياء

دخارمع أأن هذه  سواء اكنت  ،النقود تقوم بدور النقود متامًا جبميع وظائفها سواء اكنت لالإ

آجةل ،مس تودعًا للقمية  أأو أأداة لتسوية املدفوعات ال

ذلاكل ُتب  ،ت الورقيةويه لكها متحققة يف العمال ،وس يط للتبادل هذه وسائط النقود

 .ة لإهنا نقودفهيا الزاك

ولإن ادلوةل  ،التعامل فهيا انىشء من الثقة هبا أأي الإمتان هباونسمهيا نقود ائامتنية لإن 

براء مطلقة  .جعلهتا وس يةل اإ

مبعىن هل عليك أألف دينار قال كل ل أأريدك أأن تأأتيين هبا ذهبًا أأو فضة تضع هل الألف 

براء مطلقة  .دينار يف خزينة احملمكة مث تؤدي ما عليك وانهتيى الأمر ويه بوس يةل اإ

بأألف دينار تقول هل هذه الألف دينار ترُبىء اذلمة بيقني ويه تمتتع  لو هل عليك ش يك

ىل ذاكل فهيي تتوافر فهيا  ،حبامية ادلوةل من الزتوير وتمتتع حباميهتا يف الإصدار والقمية وما اإ

لأنه أأصاًل النقود ل تس تويف  ،صفات النقود ذلاكل ل جيوز لنا أأن نقول أأهنا ليست نقودًا 

 .يعين مزية النقود عن السلع املنافع من عيهنا
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 ،والطائرة للسفر ،والس يارة للركوب ،للطعام أأن السلع تس تويف املنفعة من عيهنا فالقمح 

 .و الشقة للمبيت ،والعامرة للسكن

ذن تس توىف املنفعُة من عيهنا كذاكل هذه النقود ل تس توىف أأملنافع من عيهنا كام تس توىف  اإ

 اذلهب مل يكن يس توىف،مل يكن يس توىف املنفعة داننري و اذلهب ،من كوهنا وس يط للتبادل

منا من طبيعته آن أأمام حالت معينة ،املنفعة من عيهنا واإ نريد أأن نُمزي فهيا بني ما  ،حنُن ال

 .هو نقدي وما هو عيين

 .ولو أأهنا مل تكن نقودًا ملا وقع فهيا الراب ،ويقع فهيا الراب ،فذلكل نقول ُتب فهيا الزاكة

عتربان ادلولر سلعة خمتلفة عن  ،أأو سلع خمتلفة ،لو اكنت قضية واثئق مثالً  مفثاًل لو اإ

ومن مث تتحقق لك سلبيات  ،سواء ابلتأأجيل ،ادلينار الأردين جلاز مبادةل لك مهنام مثالً 

سرتابح. ،الرصف املؤجل ىل وس يةل اإ ن يتحول النقد اإ  واإ

ىل أأجل لن يكون هناك انجت منفعة ول سلعة ذا أأردان بيع نقد بنقد اإ منا يه مراهنة  ،مثاًل اإ اإ

 .عىل قمية النقود

 .ل يشء  ؟تبادلنا مئات املالينيلو  ،مفا يه السلعة أأو املنفعة املرتتبة عىل هذا التبادل

نفصل النقد عن السلعة ذن اإ ذن أأصبحت ترى أأن هذِه العمالت لو مت تبا ،اإ  ،دلها مؤجةلاإ

ىل نفس سلبيات الرصف املؤجل  .وعدم اعتبارِه معالت س تؤدي اإ

ذن يه نقود ... وذلكل القرار اجملمعي املعّول عليه أأّن هذِه الأوراق النقدية يه نقود .اإ

ومن حيث وقوع الراب  ،وجيري علهيا مجيع أأحاكم النقود من حيث وجوب الزاكة فهيا

 .العنيبأأنواعه فهيا هذا ابلنس بة لزاكِة 
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ذا أأردان  ،مت توضيح )العني( ويه أأيضًا كذكل اكلعني ابلنس بة للناس ،قال : وزاكة العني فاإ

 ،أأن نقول ملاذا مسيت ابلعني فهيي ابلنس بة للناس يف هذه الأايم ادلنيوية فهيي العني

 .ولك يشء  ،واجلسد ،والروح ،والقلب

وأأهنا أأصبحت تقطع هبا  ،النّاسفذلكل أأصبحت بسبب احلاةِل املادية املسترشية بني 

 .ويرتك هبا احلمك الرشعي وحتدث اخملالفات الرشعية ،الأرحام

وذلكل لكمة  ،واجلاسوس وعنُي املاء ،والفضة ،واذلهب ،العني ُمشرتك بني العني البارصة

 .العني ) يُعيهنا الإس تخدام (

 وحياتنا مليئُة ابملشرتاكت اللفظية : •

 مثال : •

واذلهب الأبيض ) البالتني ( ل  ،ذهبًا )مشرتك لفظي ( هو حناساذلهب الرويس ليس 

 .يزىك زاكة اذلهب لأنه خمالف هل يف املادة

 .الياقوت أأغىل من الأملاس ول زاكة فيه

مفثاًل شقة مبئة أألف ل  ،ليست القضيُة املتعلقُة ابلزاكة قضية أأنَّ هذا مثني أأو غري مثني

 .مخسة أألف تُّزىك ،تُّزىك

ول يُتعلق هبا التحرمي املتعلق ابذلهب والفضة  ،اليواقيت والأجحار الكرمية المثينة ل تُّزىك

 وليست داخةل يف الهنيي. ،لفضةلإهنا ليست من ابِب اذلهب وا

شرتاك  ،احلمُك ل يتعلق ابلإمس •
ِ
زاةل ال  .ذلكل جيب اإ
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أأو مبعىن ل  ،أأو احلياة املعقدة أأو ضد عسكرية ،ملدنية( هل مبعىن مقابل القريةمثاًل : )ا

أأو مبعىن ضد عسكر ) ل حيمكها العسكر بل  ،أأو الرتيبة اليت فهيا الأنظمة والقوانني ،ديين

 .املدنيون ( ل ديين زواج ديين أأو زواج مدين

ذن يه لكمة ملتبسة نت  ،اإ نه أأحيااًن قد يشوه املعرفة  ،باه هلفاملشرتك اللفظي ل بُدَّ من الإ لإ

 .ذلكل لبُدَّ من رفعِ الإشرتاك

شرتاك يكون خبارج عنه
ِ
ما  ؟لبُدَّ من البحث يف مادته يف ما هو هذا اليشء ،ورفُع ال

 ؟معناه

 .التصوير مشرتك لفظي •

 .أأشدُّ الناس عذااًب يوم القيامة املصورون

 .الفوتوغرايفمحلوه عىل التصوير 

 ؟ما هو التصوير احملرم •

 

يعين هذا هو املصورون الذلين  ،اللفظ متفق لكن املعىن ُمختلف  ،اختالف املعىن -

 .النحت ،يضاهون هذا ابلرمس

أأنت عندما تصور هذا الإنسان يُقال كل يوم القيامة ايح ما خلقت تقول : اي ريب 

هو اذلي  ،رمسه بيدهخبالف لو أأن  ،لكن خبالف لو حنته ،خلقك ليس خلقي

ذن مشرتك لفظي ،شلك الصورة  .اإ
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 اجلوارب : •

معلًيا هذا اذلي نلبسه ليس هو  ،جواز املسح عىل اجلوارب همام اكان رقيقني

 .اللفظ ي ُعرف رشعًا فاختلف املعىن واحتداجلورب اذل

ذا اختلف املعىن واحتد اللفظ فهو املشرتك ذن اإ  .اإ

 >>املشرتك اللفظي ل بد أأن حيذر منه الفقيه  <<

 .الإمام ماكل يف موضوع خزنير البحر )لكب البحر ( •

م خزنير البحر عنده حالل ملاذا  ؟ما حرَّ

 .أأطلق عليه " خزنير البحر " من ابب املشرتك اللفظي ،من ابب املشرتك اللفظي

 ؟ملاذاحرم الفرس " فرس الرب " لكنه مل حيرم "فرس الهنر "  -

 .قال هذا مشرتك لفظي

آخر هل حُيرم - مس أ ذن صار التحرمي من أأجل  ؟لو افرتضنا أأنمك مسيمتوه ابإ ل حُيرم اإ

 .الإمس

ذن انمت انطلع عليمك الإمس وهذا يكون ِمن اجملهتدين -  اإ

 } وُأحلَّ لمك صيد البحر وطعامه متاعًا لمك وللس يارة {

 

يكون تنازع عام مع  ،يف الرب و البحرام الإمام الشافعي قد يس تدل ابخلزنير عىل أأنه ع •

 .عام

 ليس غريبًا عىل هؤلء اجلهابذة. وهذا ،يسكُل الإمام الشافعي مسكل الرتجيح -
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 .قال : وزاكة العني و احلرث -

 .الأنعام( الإبل و البقر و الغمنواملاش ية ) ،احلرث : هو املقتات املتخذ للعيش غالبًا اكلقمح

 .بل ُتب عىل أأهنا عروض ُتارة ،ل ُتب يف عيهنا ؟ادلجاجهل ُتب الزاكة يف عني  •

ففي  ،لكامل النعمة فهيا  ،الغمن اليت يه الأنعام ،البقر ،أأما ما جيب الزاكة يف عينه الإبل

 .لكها منافع وفوائد

 .قال : فريضٌة يف ) الكتاب والس نة والإجامع ( -

 .قال فأأّما زاكُة احلرث فيوم حصادهِ  -

 ؟سؤال •

 ؟ احلرث مىت ُتب زاكةُ  •

 رشوط وجوب الزاكة : •

آن ،احلرية -  .وهذا قيد غري موجود ال

 .أأن يبلغ نصاابً  النصاب : -

 .املكُل : أأن يكون مالاكً  -

 .احلول : أأن مييض عليه احلول يف غري الزرع واملعدن -

ذا اكن  ،عدم ادلين  يف العني )النقود( - لكن الأنعام و احلرث ل يسقطهام ادلين يعين اإ

ن دينه ل يسقط زاكة احلرِث واملاش ية  .عليه فاإ
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 .أأّما يف احلرِث واملاش ية فليس مانعاً  ،ادلين مانٌع من موانع الزاكة يف النقد •

ذا اكن هناك ساعٍ  آن فال يوجد ساعٍ يف املاش ية ،وجميء الساعي يف املاش ية اإ ا ال فال  ،أأمَّ

 شرتط ذكل.ي 

ذا أأخرهجا قبل أأن يأأيت الساعي واكن هناك ساعٍ ل  ،ابلنس بِة ملوضوع حضور الساعي فاإ

 .ُُتزئه عىل القوِل املشهور

ذا اكن هناك ساع وخيرج يف وقت خروج الساعي وأأخرهجا قبهل ل ُُتزئه وعليه  - هذا اإ

 .أأن خيرهجا لأنه هذا اذلي اكن عليه العمل  ) معل السلف و الصحابة ( 

آن ل يوجد ساع جاملال أأن خيرج زاكة ماهل بنفسه  عليه صاحب ،ال  .زاء()هذه رشوط لالإ

هل والأقارب  }  {الزاكة يفضل أأن تكون للأ

خراج الزاكة أأعياانً  •  .احلنفية جُيزيون اإ

 ؟مىت ُتب الزاكة عىل املزارعني •

 أأمثهل : •

ر العنب، ويطيب المترالنخل،المتر،العنب،أأن يبلغ حد الطيب وأأن يزيه،يعين أأن   .حيمَّ

ذا طاب الكرم  .وَأسوّد الزيتون ُتب فيه الزاكة هذا ابلنس بة للغرِس اكلنخل ،ذلاكل اإ

 ،يعين يبلغ حدًا يطيب به ،أأن يس تغين عن املاء ،ابلنس بة للزرع اكلقمح والشعري

ذا اس تغىن عن املاء وجبت الزاكة  ،ويس تغين عن املاء  .فاإ
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 .عند احلصاد ؟مىت يوم الإخراج •

ذن مت التفريق بني الزاكِة ووقت احلصاد -  .اإ

ذن احلصاد وقت الإخراج منا الوجوب عند الإفراك يف الزرع يعين طاب وس تغىن عن  ،اإ اإ

 .املاء

وأأصبح  ابلنس بة للمتر ) الرطب ( أأن يكون قد طاب واسودَّ الزيتون يعين أأخذ وقته •

 .وهذا عىل املشهور ،انجضاً 

 .فالواجِب عند احلصاد ،ابلنس بة للقول غري املشهور

 {وءاتوْا حقه يوم حصاده  }لقوهل تعاىل 

 ،مثاًل أأخذ كيسني مونة للبيت ،ما أألكه املزيك وأأهدى منه لأصدقائه هذا حُيسب عليه

 .أأهدى منه ،أألك من المتر ،طحن منه وخزب

س هتلكهتا أأنتنقول هل عند  تقدر المكية  ،و أأهديت النّاس مهنا ،احلصاد تقدر المكية اليت اإ

 .وتصنعها مضن النصاب واملال اذلي يُزىك

 .لبُدًّ أأن حيسب حىت ما أألكه املزيك ،ل خُيصم عند املالكية

شاكل بني يوم احلصاد ووقت الوجوب فقد وجببت الزاكة • لكن  ،مت التوضيح بأأنّه ل اإ

 .يوم احلصادوقت الإخراج 

 .لكن وقت الأداء متسع ،مفثاًل زمن دخول وقت الصالة زوال الشمس -
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آن يف  ،العني غري املعدن ،قال : العني - العني يه اذلهب والفضة و النقود الورقية يه ال

 .مقام اذلهب والفضة

خراج زاكة الإبلواملاش ية   والأنعام ابلأنصبة اليت س يحددها. البقر،ويه اإ

ل بعد أأن يأأيت الساعي • ن ختلف الساعي  ،اكن  يف السابق رشط أأهنا ل خترج اإ فاإ

ذا اكن يف ساعي ومل يأأيت فعىل املزيك أأن خيرج ولكن يقمي البينة  لعذر أأجزأأت يعين اإ

هؤلء عىل الإخراج لأن الساعي س يأأتيه ويسأأهل أأين مال الزاكة فيقول هل لقد أأخرجته و 

 .مه الشهود وهذا يف حاةل أأنَّ هناك ُأمة حترص عىل حق مال الفقري واملسكني

 .اذلرة  (مثل السمسم ولكن جحمه أأكرب  )ادُلخن ،الأرز هذا مما ُتب فيه الزاكة •

قال : يف لُك حول مرة قال ول زاكة من احلّبٍ والمتر يف أأقلَّ من مخسة أأوسق  احلب >>

 .<< (شعري يش به القمح  )السلت  ،الشعري ،لقمح) الأنواع اليت س يذكرها ا

ل  ،يف موريتانيا يعرفون امللح فقط ،اكمللح و التوابل ،موضوع مصطلحاِت الطعام •

والفواكه كذكل فهيي بيئة خمتلفة عن  ،تس تخدم الهبارات ول يعرفوهنا فهيي بعيدة عهنم

 .(فقدميًا اكنت بيئة بداوة  )بالد الشام مثاًل 

 )اجللبان  ،البازيالء ،الرتمس ،امحلص ،الفول ،اللوبيا ،القطاين الس بة ويه : العدس •

 .البس يةل ،الرتمس ،(لكن قرشته ختتلف  ءمثهل مثل البازيال

ىل بعضها يف النصاب ،القطاين الس بعة تُعامل كجنٍس واحد  .وتضم اإ

و  (ويطلق عليه اجللجالن  )ع : حب الفجل الأمحر  و السمسم وذوات الزيوت الأرب •

 .القرطب و الزيتون
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 .ويأأيت بعد ذكل الزبيب و المتر

ونالحظ أأنَّ الأصناف اليت أأخرج مهنا ماكل الزاكة أأهنا  ،هذه تقريبًا صنفًا خترج مهنا الزاكة

قتيات اكلزيوت  .مقتاته أأو مصلحة لالإ

 قال : ول زاكة من احلّبٍ و المتّرِ يف أأقل من مخسة أأوسق صدقه

 {وليس يف حٍب ول متٍر صدقة حىت تبلغ مخسة أأوسق  }لقول النيب صىل هللا عليه وسمل 

 ((الوسق معيار جحم  ))

س تة أأقفزة وربُع قفزي ،صاع 12القفزي يساوي  ،قال : وذكل ) أأي الوسق ( س تة أأقفزة 

 .قفزي وربع  16يعين 

 .بصاع النيب صىل هللا عليه وسمل ،والوسق س تون صاعاً 

ذا قلنا  ،ملّا قال عنده مخسة أأوسق قال يه س تة أأقفزة وربع والوسق س تون صاعاً  فاإ

ذن عندي الوسق س تون صاع  60يعين الوسق  ،صاع 30ًا واملطلوب مخسة أأوسق اإ

صاعًا فنحُن أأمام مقدار جحم هل تس تطيع أأن تقدر  60x 5  =300فاإذا رضبت 

الزيتون كثافته أأكرث  ،قليةلابلكيلو غرامات للزيوت والشعري يف نفس الوقت الشعري كثافته 

ذا قدرت هذا وهذا فس تجد لرت حديد أأثقل من لرت شعري مفعيار احلجم ل يتفق مع  ،فاإ

 .معيار الوزن يف العدد قد ختتلف الكثافة

آخر. 500مفثاًل نصاب الزيتون ممكن أأن يتعدى   مك وخيتلف من نوع زيتون ل
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فوجدوا أأنَّ  ،متت دراسة عىل المتور يف السعودية والأنصبة  ،والمتر خيتلف يف الوزن  •

ىل متر خيتلف  .النصاب من متٍر اإ

يعين المتر اختلف نصابه عن غريه من المتور ذلكل ل تصلح أأن تعرب ابلوزن مّعا قدره 

 .الشارع ابحلجم

 .صاع مثالً  100مفثاًل نوع ممتاز ونوع رديء ووجب عليه لنقل 

ذن خيرج  ،فاإذا اكنت نس بة املمتاز للرديء نصف بنصف  50و  ،متازصاع من امل  50اإ

 .((خترج من لك صنف حبس بِه  ))صاع من الرديء 

هذا  ((س تون صاعٍ بصاع النيب وهو أأربعة أأمداٍد مبده صىل هللا عليه وسمل  ))قال :  •

ابلنس بِة ملوضوع الأوسِق و الصيعان و الأمداد مقايس جحم ستبقى يه الأصل 

 .دد بشلك حملإختالف الأوزان وعدم القدرة عىل اعامتِد الأوزانِ 

 : 52الصوتية رمق  •

 <<ح و الشعري والسلت يف الزاكة وجيمع القم ،ابب يف زاكِة العني واحلرث و املاش ية >>

ذا اجمتع من مجيعها مخسة أأوسق فلزييك ذكل  ،وجيمُع القمح والسلت يف الزاكة>>  فاإ

وكذكل ُُتمع أأصناف المتر والزبيب والأرز وادلخن واذلرة  ،كذكل ُتمع أأصناف القطنية

آخر يف الزاكة ىل ال ذا اكنت احلاجة أأصناف من المتر  ،لك واحد مهنام صنف ل ينضم اإ واإ

 ِ  <<من وسطه  أأدى الزاكة عن امجليع
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يعين لو وجدان وسقني من القمح و  ،(صنف من القمح)وجيمع القمح والشعري والسلت 

 .فتخرج الزاكة ،بذكل تكون مخسة أأوسقٍ  ،وسقني من الشعري و وسقًا من السلت

ىل بعض ،مجعنا هذه الأصناف الثالثة  ،و اعتربانها جنسًا واحدًا يف الزاكة يُضم بعضها اإ

 . ل مفهوم هلويف الزاكةِ  ،وتضم كذكل يف البيع

فيشرتط الامتثل و التقابض وذكل لإحتاد  ،نعترب القمح والشعري يف البيع جنسًا واحداً  •

 .مفنافعهام متقاربة ،املنفعة

ىل املنفعة فاإذا اكنت املنفعة  ،الإمام ماكل يف موضوع معاير التفريق بني الأجناِس ينظر اإ

 .متقاربة يعتربها جنس

 البيع جنسمثال : حلم الطري يف  -

 حلم الرب يف البيع جنس -

 حلم البحر يف البيع جنس -

هناك  ،لن الانتفاع خمتلف ؟أأجناس ملاذا لأهنا ؟ملاذافيجوز بيع هذه اللحوم متفاضةل  -

 .فرق يف املنفعة

 فيجوز مبادةل ادلجاجتني بدجاجة. ،دجاج بياض بدجاج لمح املنفعة خمتلفة -

 .جنس خمتلف ،أأبقار حلوب و أأبقار للحم -

 .و ِجامل عىل الطريق ،ِجامل للس باق معروفة -

 .ذلكل اختالف املنفعة يعترب أأساسًا للتفريق الأجناس



                 drwalidshawish                      ) شرح الرسالة )كتاب الزكاةwalidshawish.com  
 

 

                2019  -2-23اتريخ الرفع على املوقع       - 23 -   ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة          

دًا لتقارهبا يف متقاربة يف املنفعة جفعلها صنفًا واح ،الإمام ماكل رأأى أأن هذه الأجناس

نَّ هذا جيعلها جنسًا واحدًا لتقارب منافعها ،املنفعة
ِ
 .ل

 .والسلت يُؤلك لكها مقتات مدخر فاملنافع متقاربة ،والشعري يُؤلك ،فالقمح يُؤلك

ذا اجمتع من مجيعه مخسة أأوسق فلزيِك ذكل -  .فاإ

 ،امحلص ،اللوبيا ،ويه القطاِن الس بعة )العدس ،قال : وكذكل ُتمع أأصناف القطنية -

ولكهنا يف البيوع  ،اجللبان ( هذه اعتربها يف الزاكِة جنسًا واحداً  ،البازيالء ،الرتمس

 .أأجناس

ولكن  ،فالبيع مقصود هبا منافع خمتلفة ،وهناك لحظ الزاكة ،ه هنا البيعلحظ فتجد أأن

آخر ذلكل من الطبيعي أأن ُتد يراها يف الزاكة  لهيا بنظر أ لهيا يف الزاكِة فينظر اإ عندما ينظر اإ

 .جنساً 

 .اس من الرتمس يف البيع ليس مكقصودمه من امحلص مقصود الن

منفعهتا ختتلف عن  ،يف الأردن يعترب الفطور امجلهوري هو امحلص والفول و الفالفل

ل قليالً  ،الرتمس  .رمبا الإنسان ل يأألك الرتمس يف العام اإ

 منفعة اللوبيا ليست مكنفعة الفول فذلكل لحظ يف مصاحل العباد يف ،فاملنافع خمتلفة

منّا س يالحظ يف الزكوات طبيعة حاجة الفقري ،مامل يالحظُه يف الزكوات ،املعامالت  .اإ

 .يف البيع أأجناس ،قال: ُتمتع أأصناف القطنية فهيي يف الزاكِة جنس واحد
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والأرز  ،شايم ( ،العنب بأأنواعه )أأسود ،الزبيب بأأنواعه ،وكذكل ُتمتع أأصناف الزبيب

آخر ،بأأنواعه  .وتقدير صاع الأرز خيتلف بني أأرز وأ

 مثاًل : -

.. .نوعني من الأرز قاموا بوضع صاعًا من هذا وصاعًا من هذا وزنومه وجدوا الوزن خمتلف

 .فاإذا اكن هذا يف أأرز واحد

 .ولك واحٍد مهنا صنف ((تسمى الس بول))قالوا : وادلخن و اذلرة 

ذن الزبيب صنف  مفا معىن  ،(جنس)واذلرة  ،(جنس)وادُلخن ،(جنس)والأرز ،(جنس)اإ

 أأي لك واحد مهنا صنف. ،ل يُضم قوهل : لك واحد مهنا صنف أأي

وثالثة أأوسٍق من الأرز فال زاكة عليه لأن هذه  ،فلو اكن عنده أأربعة أأوسق من اذلرة

ختالف  ،ومعيارها املنفعة ،لك واحد مهنا صنف ل يُضم وذكل لتباين منافعها ،أأجناس واإ

وهذا  ،وأأيضًا اختالف اخللقة لحظ فالأرز خمتلف عن اذلرة ،د الناس يف الإس تعاملمقاص

 .الإختالف ل جيعهل متقارابً 

آخر يف الزاكةِ  ىل ال  .وأأيضًا تمتزي يف البيع ،ذلكل قال : ل يُضم اإ

متر  ،متر جيد )والمتر بأأصناِفِه  واحلائط هو املزرعة  ،فاإذا اكَن يف احلائط أأصناٌف من المتر

 .(متر رديء  ،متوسط
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نه خيرج منه ،أأّدى الزاكة عن امجليع من وسطه ذا اكن عنده جنس واحد وهو املمتاز فاإ  ،اإ

ذا اكن رديئًا أأو ممتاز فيخرج منه وأأما اإذا اكن فيه رديء وممتاز فيخرج من لٍك  ،وأأّما اإ

 .لأن الأصل أأن تُوجد الزاكة من هذا ومن هذا ،حبس به

 ،وأأن تأأخذ من الوسط وأأن تأأخذ من الرديء ،الأصل أأن تأأخذ من الأعيانالزاكُة يف  -

 .ومن اجليد

 ُمالحظة : •

بل  ،ول جيزيون الإخراج من احلّبِ  ،أأن املالكية حيس بون نصاب زاكة الزيتون من حبه

ول جيزيون الإخراج  ،((هذا يف الزاكِة الزيتون اذلي هل زيت  ))جيب الإخراج من الزيت 

 .بد من الإخراج من الزيت لإنَّ الأصل أأهّنا زاكُة أأعيان والزاكة متعلقة ابلعني من مثنه فال

ذا بلغ  )) وخيرج من اجللجان  ،أأخرج من زيته ،حبه مخسة أأوسققال ويزىك الزيتون اإ

ن شاء هللا  ،وحب الفجل من زيته ن ابع ذكل أأجزأأه أأن خيرج من مثِرِه اإ  ((فاإ

 زاكة ذوات الزيوت : •

ذا بلغ حبه مخسة أأوسق  >>قال :  <<ويزىك الزيتون اإ

منا من زيته ،حُيسب النصاب من حبه  .قال أأخرج من زيته ،ول خيرج من حبه واإ

 ،(سمسمال )وخيرج من اجللجالن أأي وكذكل خيرج عىل املشهور من اجللجالن  >>قال : 

 <<ومتواجد يف الصيدلياِت  ،فى منهويستش ،(يعرص وخيرج زيته)وحبُّ الفجل 

 أأّما الثالثة فيجوز الإخراج من حبه ،الزيتون يمتُّ الإخراج من زيته
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شاكل ،ل يكتفي الإفتاء من نصه -  .الإطالق هنا فيه اإ

 .الرطب ل يتمتر ،عنب مرص ل يصبح زبيباً  -

ذا اكن ل جيف ،(اجلفاف)الإعتباُر ابلنصاب الوقت املقدر   .لكن اإ

 خالصة : •

كل أأن خُترج من احلّبِ أأّما الزيتون فال خُترج  جيوز ،ذوات الزيوت اُلخرى غري الزيتون

ذا اكن ل زيت هل كزيتون مرص ل اإ لّ من زيته ول خُترج من مثنه اإ  .اإ

خاٍل )) وقالوا : أأيضا لبعض أأنواع الفول يف مرص أأيضًا ل ُتف والوسق يقدُر ابجلفاف 

ىل ذكل   ؟فاإذا اكن ل جيفُّ أأصاًل مفاذا نفعل(( من الزواِن و الرتاِب وما اإ

متَّ التوضيح يف "الرشح الصغري" نص عىل ذكل فقال : ل جُيزي الإخراج من الزيتون من 

 .من زيتهحبه فال بدَّ من الإخراج 

 .أأما الأصناُف الثالثة فيجوز الإخراُج من حهبا -

ذا ابعه أأخرج من مثنه  .اجللجالن اإ

آف دينار مثاًل حب مسسم 10ابع ب   .نصُف العرش ؟مك زاكُة ذكل ،ال

ذا أأمثر وءاتوا  ذا بلغ حبه مخسة أأوسق لقوهل تعاىل } لكوا من مثره اإ قال : ويزىك الزيتون اإ

 .هل تعاىل ملاذا خنرج من الزرع فامي سقت السامء العرشحقه يوم حصاده { ومعوم قو
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املعترب يف النصاب أأن يبلغ حب الزيتون نصااًب ابلكيل ولكن خُترج الزاكُة من الزيت ل من 

 .احلّبِ 

 .الأصل أأنَّ الزاكة يف لك ما يقتات والزيت ليس مقتات ومع ذكل هو مصلح للمقتات

عليه ول يقترُص عىل الزيوِت بل ل بُدَّ معه من  الإقتصادل يكفي للعيش عند املقتات :  -

 .اخلزب ذلكل هو مصلح للمقتات

ذا اتفق الأجل ذا اختلف المثن ل يرض اإ تفاق المثن بني  ،فاإ ذا اختلف الأجل فال يرضان اإ فاإ

ىل نقطٍة واحدة وهو  أأنَّ هناك حصة من أأجل جديد قابلها حصة البيعتني لأنه حنن ننظر اإ

ىل الأجل ،يدمن مثن جد  .فنكوُن مقابل مثن اإ

 مثال : -

آف آف فأأعطاين املشرتي عرشة ال بعد أأس بوع عرض  ،عندي س يارة بعهتا بعرشة ال

مىت تريدها قال : بعد  ،قال : ابثين عرش أألفاً  ،قلت هل نعم بمك ،الشاري الس يارة عىل البيع

يّل الس يارة ،س تة أأشهر تفقنا فرجعت اإ ذًا حنن لس نا أأمام بيوع يُراد مهنا السلعة ،قلنا اإ  ،اإ

آف نقداً   .أأخذ مقابلها بعد س تة أأشهر اثين عرش أألفاً  ،لكن املشرتي أأعطاين عرشة ال

ىل هذا البيع وحده ذا نظرت اإ ذا مجعهتام تبني  ،وهذا البيع وحده ،اإ بيعتان حصيحتان لكن اإ

آف ىل أأجٍل والسارة رجعت للبائع ،كل أأّن املشرتي دفع عرشة ال  .وأأخذها اثنيت عرشة اإ

لهيا فاخرج مهنا ذن اليد رجع اإ فهؤلء امجلاعة ل يبيعوا  ،خرج من اليد ورجع من اليد ،اإ

منا ي  ذن هذه بيوعوردفعت أأقل  فاليد اُلوىل ،تحايلوا عىل الرشعويشرتوا واإ   .جع لها أأكرث اإ
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 العملية ترتيب أأوراق شلكية : •

لهيا أأقل ل  ن رجع اإ ليه مثل ما دفعت ل يوجد زعل اإ ن اكن اليد اُلوىل دفعت فرجع اإ فاإ

 .يوجد زعل

ذن هؤلء القوم حمتالون و حنن لس نا دراويش ول  ذا رأأينا الأجل اختلف والمثن زاد اإ أأما اإ

 .منارس ادلروشة

وهذا عرف يف معر ريض هللا  ،ويسد اذلرائع عىل النّاس ،يقمي وزاًن للهتمة ذلكل فقه ماكل

 .عنه

ذلكل ُتد معر ريض هللا عنه حارضًا يف فقه ماكل بقوة وهذا هو دين معر اذلي يتبرص 

وأأيضًا سد اذلرائع س تجده عند الشافعية  ،وهذا يف لك اخللفاء ،والصديق أأيضاً  ،فيه معر

 .لكنه عىل حنٍو أأضيق عند ماكل

لّ بصوٍم ملاذا ،ام قلنا يف بعض املسائللِ  -  ؟الإمام ماكل عنده ل يصح الإعتاكف اإ

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل واشرتط املسجد يف امجلعة  أأعتكفيريد الصورة متامًا كام 

لّ يف امل  فس تجُد أأنّه يتتبع الأثر ويلزتمه ذلكل اندرًا ما ُتُد هل  ،سجدلأنه مل يصِل امجلعة اإ

ناّم هو  ،فذلكل هو حيامن قال : وقلت رأأيي لعمري ما هو برأأيي ،قوًل خيرج عن الصحابة اإ

منا  ،رأأي التابعني اذلين وجدوا عليه الصحابة ذا قلت أأرى فلعمري ما هو يقصُد أأنه رأأيه اإ واإ

 .اموين ابلعملدهو رأأي قوٍم تقَّ 
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ىل الأندلس يف الفتوى  ذلكل ُتده يف هذا املذهب اذلي ُأصوهل تبين حضارة من مرٍص اإ

تباع ،الإجهتاد والقضاء و تباع يّودل الإبداع ،وُتده مع ذكل مع هذا الإ  .لإنَّ الإ

 ؟تقول ملاذا حضارتنا هندس ية حنُن املسلمني

 ؟مفاذا س نفعل ،لإن هللا خّرم علينا صناعُة الأصنام والامتثيل

ىل ملسات امجلال  .الزخرفة اخلط ولك هذا ،الهندسة ،فاُتهت حاجاُت الإنسان اإ

 ؟ما اذلي فتح هذا الباب -

غالق ابب صناعة الامتثيل و الأصنام  .اإ

 .مثاًل قضية حترمي الراب -

حّرمت الإقراض بفائدة ربويٍة حمرمة س تنتج الكثري من صيغ المتوين اليت ُُتربك عىل نظامك 

منا يكوُن املضمون خمتلفاً  ،هكذا ينبغي وليست احملأاكة مع أألفاظ خمتلفة ،يف خمتلفاً املرص  واإ

ذا  ،ول زاكة يف الفواكه واخلرض>> قال :  ول زاكة من اذلهب يف أأقلَّ من عرشين دينار فاإ

 <<بلغت عرشين دينارا ففهيا نصف دينار ربع العرش 

 }مع أأّن قوهل تعاىل  ،هذه ل زاكَة فهيا (الرمان  ،التفاح ،البطيخ)ول زاكة يف الفواكه مثل 

 فالإمام ماكل أأوًل مل يَر زاكة الفواكه لأس باب  : ،{وءاتوا حقه يوم حصاده 

آاثر - الزاكة فامي هو سول هللا صىل هللا عليه وسمل جعل قال ر  ،السبب الأول من ابب ال

 ؟ما معىن يوسق ،وسقأأي الزاكة فامي ي (أأوسق)مفا معىن ذكل  ،مخسة أأوسق مفا فوق
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هناك  أأنفعل لو وضعت البطيخ يف مكيال هل تراه جممتعًا أأم  ،َوسق : هو امجلعال

ذن هو ل يوسق ؟فراغات جفوات بيهنم فال  }لأن الوسق معناه امجلع كقوهل تعاىل :  ،اإ

  ،أأي ما مجع وضَّ  {و الليل وما وسق  ،أأقسُم ابلشفق
ِ
جامتُع وتقول ا تساق القمر أأي اإ

 .القمر

 .ل يتصور فهيا الوسق ،ذلكل الفواكه ل توسق

ىل عامهل يف دمشق يف  كذكل بالغ ماكل يف الأثر عن معر بن عبد العزيز أأنه كتب اإ

 ،صدقة أأمنا الصدقة يف العني واحلرث واملاش ية

ل يف ثالث أأش    ياء يف العني و احلرث و املاش يةقال ماكل : ول تكون الصدقة اإ

 .واحلرث لك ما يمنو ابحلرث ،حيرث وهو احلبّ فاحلرث ما 

 

ماُم ماكل يس تدل بفعل السلف هذا ابلنس بة  ،ويس تدل ابلنصوص أأهّنا ل زاكة فهيا ،فالإ

فس تجُد أأنَّ اخلضار  ،فلو أأحرضت كيس خضار ،ملوضوع ل زاكة يف الفواكه واخلضار

فكيف تكون فيه  واخليار ل يُوسق ،كيس فيه مقحليس ك  ،مفثاًل كيس فيه خيار ،متباينة

 .الزاكة 

 .ل زاكة يف اذلهب أأقل من عرشين ديناراً  -

ذا اكن عرضًا ُتاراًي  ،لك يشء يُزىك -  .((مثل ُتارة اخليار))اإ

ذا مل يُوجب الرشع الزاكة يف عيهنا مفن يوجبه -  .القضية هو زاكة الأعيان فاإ
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 .الزاكة فامي يوسق -

آنليست للت  ،الفتوى خطاٌب للمجمتع قال فالن وقال فالن  ،شويش كام حيدث ال

 .الفتوى خطاب للمجمتع مبا ينفعه ،ويتضارُب النّاس

ذا قلت للناس َأخرجوا زاكة هذه البيارات للربتقال ولمك يف هذا  ،وهذا رأأي احلنفية ،فاإ

 .سلف صاحل هذا جيد

آخذ برأأي ماكل نقول أأنت يف عفو هللا آخر أأان سأ مل خترج  س تأأيت يوم القيامة ،ولو قال أ

آمثاً  ،زاكةً   .لكن لن تأأيت أ

وهذا القالب ل  ،حبيث يكوُن النّاس يف قالب ،ذلكل الرشيعة مل تُوضع عىل نقطة واحدة

نقطة ترخص  لأن هللا خلقهم بطباعٍ خمتلفة فالرشيعة يف الإجهتادات بني نقطتني  ،يعدهل

 .ونقطة عزمية

فس تجد يف املسح عىل اخلف  ،بني نقطة ترخص ونقطة عزمية ،يف امجلع بني الصالتني

لَّ عىل اخلف اجمَلدّل  ورشوط ماكل اليت ل جيوزُ   ،وجواز املسح عىل اجلوربني ،املسح اإ

 .أأنت بني نقطتني

اُلمة اليت لها الكتاب ليست أأفراد أأو جامعة أأو قرية  ،أأنت يف الهناية بني نقطتني •

 .ذي الإنسانية مجيعاً جاءت هذِه الرشيعة لتغ ،انئية

 .البرشية يُصعب عليك أأن ُتمعها يف صندوٍق واحد وقالب واحد

لّ يُصبح مثل الكنيسة قول قطعي و   .انهتيناتقول عليمك أأن تسريوا يف هذا و اإ
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ِ
أأخرج زاكة البيارات الكبرية  ،فقالت كل يف مثل هذا ،ُتاهنيل، فالرشيعة أأعطتك ا

 .عىل احلنفية (املزارع الكبرية)

ن مل خترهجا مفذهب ماكل أأوسع عليك تفاق  ،فاإ وأأّما يف القمح من وسع عليك يف الإ

جامع وقطعيات ،عالمتر ابلإجام ،وابلإجامع أأنّك خترج الشعري ابلإجامع  فهناك نقاط اإ

جهتاد ) عامتد والظين لالإ  (القطعي لالإ

حيُث ل  ،أأنت يف سعٍة يف الظين لالجهتاد ،فأأنت يف القطعي لالعامتد لست يف سعة

 .يُوجد مطر ول سفر ول جبل لست يف سعٍة يف السفر

أأنت لست يف  ،حيث اكن خيرج من مزرعتك المتر ابلعرشة أأوسق والعرشين والأربعني

 .سعة

ذٍا جيب أأن خترج  .لكن يف الأصناف اليت ُأختلف فهيا أأنت يف سعة ،اإ

 ؟َأم يف نقاِط التعدد و الإجهتاد ،لإجامتعهل يظهُر املنافسون يف نقاط ا

 لو قلت مثاًل : -

لسعة لمك من هذا )لكهم  ،أأهيا املسلمون خترجون الزاكة من المتر ابلإجامع

ختالف ول تنافس ،س يخرجون(  .ل يُوجُد اإ

 .يظهر التنافس يف مسائل الظنّيات والإجهتاد -

مزارع الفواكه( هذِه املزارع فهيا الزاكة عند مثاًل قلت لشخص : ابلنس بة لزاكة املزارع ) 

 .احلنفية وليس فهيا الزاكِة عند املالكية فرأأيته أأخرج الزاكة مع أأنّه اكن يف دائرة العفو
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ميانهُ  ،لو َأراد أألّ خيرج -
ِ
 ؟كيف تتوقُع َأن يكون ا

ولو خشص مل خُيرهجا نقوُل هل َأنَت ُتاوزت امخلسني لكن معدكل  ،يظهر التنافس

51%. 

آمثاً   .عندما تأأيت يوم القيامة لن ُتدكل ثواب الزاكة مثل اذلي َأخرهجا يف الهناية لست أ

ىل هللا ،عندما َأعطت الرشيعة هذا ىل هللا  ،َأعطت جّوًا من التنافس اإ جو من املشاركة اإ

 .وهذه البيئة ،يف هذا اجلو

 . هلل عز وجلويظهر املسارعون ويظهر الذلين مه ُعظامء املسابقني ،تظهُر املنافسة

ذا ،ول زاكة من اذلهِب يف أأقلَّ من عرشين دينار >> : قال فالعرشين دينارًا فهيا الزاكة فاإ

 .<<ويفرسها بقوهل ربع العرش 2,5بلغت عرشين دينارًا ففهيا نصُف دينار ويه 

ن قلَّ عن أأربعة داننري حتسُب الزاكة ،قال : مفا زاد فبحساب ذكل  .قال واإ

 .فقد يعتربون ادلينار س بعة درامه مثالً  ،هذا ل يظهر يف الأوراق النقدية

 .خترج مهنا ،فأأنت دليك دينار و معةل ًأردنية ،هذا الأمر ل يوجد عندان نقدين خمتلفني

ذا بلغت واذلي يقوهل هنا يف قوهل : ول زاكة من اذلهِب يف أأقلَّ من عرش  ين دينار فاإ

ن قلَّ  ،عرشين دينارًا ففهيا نصُف دينار ُربع العرش مفا زاد فبحساب ذكل حتسب هذه  )واإ

ن قلت عن أأربعة داننري  ،الزاكة  .(واإ

فهنا يُريُد َأن يردَّ عىل من قال أأنَّ ادلاننري تُزىك برشط َأن يكون اخلارج هو أأربعة داننري 

 .فأأكرث
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آخر)هو  ن اكن اخملرج أأقل من َأربعة داننريقا (مناقشة لقول أ  .ل : خّرج الزاكة واإ

آن يتلكم عن نصاب الفضة)ول زاكَة يف الفضة يف َأقلَّ ِمن مئيت درمه وذكل   .(ال

ادلرمه يساوي تقريبًا  ،مخس َأواق والوقية أأربعون درمه  (يقصد املئيت درمه)قال : وذكل 

أأعين َأنَّ الس بعة داننري  ،غرام من وزن س بعةِ  4,2ادلينار يُساوي  ،غرام  3,29

 .وزهنا عرشة درامه رشعية

ملعادةل  هو يعطي مزيان،العرشة داننري يعادل س بعة درامهيُريد َأن يتلكم ُهنا عن ما يعادُل 

آن لو جئت حلساب  ،لك س بعة داننري تساوي وزن عرش درامه،بني ادلرامه وادلاننري ال

 .يعين س تجُد نصاهبا قليل (الفضة نزلت يف السوق)الفضة نصاب 

ذا ابلغت من هذِه ادلرامُه مئيت ففهيا ُربُع عرشها   ،مخسة درامه مقدار الزاكة 2,5قال : فاإ

 .مفا زاد فبحساب ذكل 

 :  53الصوتية رمق  •

 <<مع اذلهب والفضة يف الزاكة ابب يف زاكة العني واحلرث واملاش ية و جي >> 

وجيمع اذلهب والفضة يف الزاكة مفن اكن هل مائة درمه وعرشُة داننري  >>: قال املصنف

 . <<فليخرج من لُكِّ ُربع ُعرش 

آن يتلكم عن النقود ىل  ،ال أأنَّ اذلهب والفضة جنسان لكهنم يف الزاكِة جيمعان بعضهام اإ

 .ويزىك اذلهب والفضة ،بعض فيجمُع الفضة مع اذلهب
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ذن هنا العةل الامثنية
ِ
ذن اذلهب والفضة علهتم الامثنية متحققٌة يف العمولت،ا

ِ
 الورقية ا

صاب كذكل جنمُع العمالت املوجودة اليوم يعين كام أأننا جنمُع اذلهب و الفضة يف الن

 .اخملتلفة

نه جيمعها  مفثاًل من اكنت عندُه دولرات ويورو ُأوروبية وداننري ُأردنية ورايلت سعودية فاإ

 .% 2,5مجيعًا يف حتقيق النصاب وكذكل يف الإخراج مهنا بنس بة 

بطبيعة احلال ما ذكرُه ُهنا َأيب زيد بقوهل فليخرج من لُكِّ مال ربع عرشه هذا يعين لو اكن 

نَّ نس بة اخملرج س يكون حبق عنده مثاًل أألف درمه وعند ه مائتان ومخسون داننري ذهب فاإ

ىل الألف فرياعي النس بة  .فهذا مقصوٌر يف اذلهب و الفضة ،املائتان ومخسون اإ

املائتان ومخسون يه تقريبًا مُخس املال فنخرج امخلس من اذلهب والأربعة أأمخسان من 

 .الفضة

عرشه يعين يقول مفن اكنت هل مائة % لأنه قال فليخرج من لك مال ربع  2,5حنن قلنا 

يعين س يخرج هذه العرشة داننري  ،درمه وعرشُة داننري فليخرج من لك مال ربع العرش

 ها وهذه املائة أأخرج ربع عرشها.َأخرج ربع ُعرش 

 ربع العرشة يساوي درمهني ونصف.،ُعرش املائة درمه  يساوي عرشة -

 .ربعه ُربع دينار ،دينار ؟ .. مك.وقال : وعرشة داننري ُعرش العرشة داننري

 .فأأخرجنا من لُكِّ نس بة ولكن هل هذا واقع
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العمالت الورقية مقومة بعضها ببعض   ،كتفاوت بني العمولت الورقية بطبيعة احلال

 .حبسِب أأسعار الرصف

ما معيار اختالف  ،ادلينار جنس وادلولر جنس كام اعتربان اذلهب جنسًا والفضة جنساً 

  ؟اجلنس

 . اُلردنية فهيا "الفراطة")الفكه( ذلكل جيوز البيع ابلتفاضلادلاننري

 .لكن الرشط التقابض،ادلولر مع ادلينار ابلتفاضل جائز

 .ُتمع يف تقدير النصاب كام مجعنا اذلهب والفضة يف تقدير النصاب

ذا افرتضنا أأّنِ النصاب َألفان   .ومخسامئةمجعنا العمولت الورقية يف تقدير النصاب فاإ

مخسامئة دينار ُأخرى يعادلها  ،مخسامئة دينار دولر ،فوجدان ما يعادل مخسمئة دينار فضة

مخسامئة دينار ُأخرى يعادلها  ،مخسامئة دينار ُأخرى يعادلها رايل سعودي ،رايل قطري

ذن أأجمتع عنده النصاب من مجموعِ العمالتدينار حبريين  لكن ل أأطلُب َأن يكون عنده  ،اإ

مل يتحقق عندي  ،أأان مل يتحقق عندي نصااًب من ادلولراتيقول  ،نصااًب من ادلولرات

 ،العربة أأنّك ُتمعها مجيعًا فاإذا اكن مجموعها نصاابً  ،نصااًب من الرايل القطري نقول هل ل

ذا مَ   .رَّ احلولوجب عليك الزاكة اإ

ىل بعضها البعض كام جنمُع اذلهب و الفضة وهنا قال ملّا مجع  ،مفن حيُث النصاب مجموعة اإ

ىل الفضة قال : مائة درمه )فضة( وعرشة داننري ذهب ففي مجموعهام الزاكة  .اذلهب اإ
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ىل نصاِب اذلهب أأصبح  ذا ُضَّ اإ
ِ
ذا قال مل جُيمع دلي نصاُب الفضة نقول هل حصيح لكنّه ا اإ

مجعهام معاً نصا
ِ
ذن ا   .اًب اإ

آن ما َأخذ به اجملمع الفقهيي َأنَّ العمولت الورقية يه نقود بأأصهل ويه تتعامل ابلزاكة و  ال

لأنَّ  ؟الراب معامةل املثل متامًا من حيُث وقوع الراب فهيا ومن حيُث وجوب الزاكة فهيا ملاذا

وذلكل حىت  ،ا نقود و أأمثان النقود ابلعرف وقد اش هتر العرف عىل التعامل معها عىل َأهنّ 

 .اجللود لكرهت أأن تباع بعضها ببعضبعض ينقل عن الإمام ماكل أأنه قال لو َأجاز النّاس 

 يعترب َأنَّ النقود تكون نقودًا ابلعرف ومن مُثَّ اعتربان مجيع العمالت نقود  -

آن رمبا يتساءل أأحدمه -  ؟ال

فيقول هذه داننري ورقية وهذا نصف دينار معدين َأليس نصف ادلينار املعدين هذا 

آخر ل يُضمُ   .خمتلف وابلتايل نعتربه جنسًا أ

در هو البنك املركزي فاعتربان  ،نقول هل ل در واملُّصِ عتبار املُصَّ َلنَّ ادلاننري تعترب جنسًا ابإ

صداره معةل ورقية أأو  صدار البنك املركزي جنس واحد برصِف النظر عن اإ العمالت لك اإ

 .معدنية لأهّنا تؤدي ادلور نفسه متامًا ويه يه

  فارق غري ُمؤثر ،واختالف املادة يعترُب فارقًا منفياً 
ِ
 .ذن هو نفي الفارقيف احلمك ا

 
ِ
ذن لو قلنا نفي الفارق يف القياس أأنُّه العمةل املعدنية مع العمةل الورقية هذا الفارق غري ا

 .فارٌق يف املادة ،مؤثُر يف احلمك
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آيت دولر الأمرييك مع ادلينار الأردين مع الرايل  ذا َأردت أأَن نعترب ذكل س تقوُل ال
ِ
ل ا

ِ
وا

ذا اكنت املادة املصنوعة وابلتايل ل جيوز بيعها أأو ل نع  ،القطري تربها جنسًا واحدًا اإ

 .متفاضةل

لكنين لو َأردُت َأبيع ادلاننري اُلردنية الورقية ابلفكه متفاضةل واعتربها معداًن واعتربها جنسًا 

آخر واحدًا وابيعها مؤجةل هو الراب بعينه  .أ

اُلردنية حديد جنس  (فكه)رُب ادلاننريفلو جاريتك عىل هذا الإعتبار مبعىن َأنين سأأعت

آخر جلاز بيعها متفاضةل ولكهنا يف املعىن العمةل يه  واعترُب ادلينار اُلردين الوريق جنسًا أ

 .يه

ذلكل لبُدَّ هنا من َأن ننفي الفارق وأأن نعترب أأنَّ املادة املصنفة يه العمةل ل تأأثري لها يف 

البنك  ،ر وَأنَّ املصدر واحد وهو املرصف املركزيلأنَّ العربَة يف املصد ؟احلمك ملاذا

 .املركزي اُلردين أأو الفيدرايل الأمرييك

عتبار َأنَّ املصدر البنك املركزي اُلردين  (اليورو)العمةل اُلوروبية  ،العمةل اُلردنية جنس ابإ

د آخر لأنَّ املُصَّ   ر خمتلف ادلولر جنس اثلث خمتلف.جنس أ

ختلفنا يف  ذن اإ تقدير النصاب متامًا فقط فضمت مجيعًا يف النصاب لكهنا يف البيع تُعد عىل اإ

 .أأهنا أأجناس مع الإجامع عىل اشرتاط التقابض يف بيع ادلولر ابليورو

معةل البدل الواحد نعتربها جنسًا واحدًا فال تقول يل جيوز  ،لكننا نعترب العمولت َأجناس

املُّصدر يبدل كل لو َأتيت هل بعرشة داننري  ،ة معدينبيع َألف دينار ُأردين وريق بأألف و مئ

  .معدنية
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ىل  ،َأحيااًن تأَخذ"الفكه" من البنك املركزي ىل بعض املؤسسات حتتاُج اإ الفكه تذهب اإ

هذه مخسون دينارًا معدنية فتعطيه ( نقود معدنية)البنك املركزي فتجُد أأكياس أأموال 

 .أَقل أأو بأَكرثمخسني وتأأخذ مخسني لكنه ل يبدكل مخسني ب

ىل معةل جديدة فذلكل نعترب هذه النقود  -
ِ
تذهب وتأأيت ابلعمةل القدمية فيبدلها كل ا

عتبار املُّصدر وحيُث احتد املُّصدر فهيي جنٌس واحد سواء اكنت ورقية أأم  ،أأجناس ابإ

آخر لكرتونية س تدخل يف موضوعٍ أ  .معدنية ُرمبا تأأيت لنا يف املس تقبل نقود اإ

لكرتونية مثاًل مخسون ديناراً النقود الإلكرتون  -  ،ية ممكن يعطيك حمتوى بطاقة نقود اإ

صدار البطاقة  .عرشون دينارًا لكن يأَخذ منك ربع دينار اليت يه لكفة اإ

تس تطيع َأن تُدخل رمز البطاقة وتتبادل  ،حبيث َأنت لو َأردت َأن تتبادل عىل الإنرتنت

وتصبح فرصة  ،حىت ل تتعامل مع احلساب املرصيف اذلي قد يكون فيه مبالغ كبرية

 .والنصب والإحتيال البنيكرضًة للتحويل للقرصنة وعُ 

صدار البطاقة فيقوم بعمل كل مخسني دينار ُأردين ببطاقة ويأَخذ منك ُأجرة  .اخلدمة عىل اإ

ذا قلت َأان  صدار البطاقةاإ   .أأخذ اُلجرة عىل خدمة اإ

 .هو صدر بطاقة ويضمن أأهّنا سلمية نقودها سلمية

نرتنت يكون ليست من مسؤوليته  َأان َأعطيتك خدمة )لكن تعرضت لعملية نصب عرب الإ

 ( واخلدمة متت
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ذن هو ل يكون ابدل رصف برصف
ِ
ادلرمهني لكفة  ،تكون هذه النقود مخسني خبمسني ،ا

نّه َأنت ملّا تُريد َأن تصدر البطاقة الإلكرتونية حتمل مخسني دينارًا عليك َأن الإصدار لَ 

ايه( لكفة معينة)يف ما عليك َأن تصدرها مضن بطاقة  ،تضمن  .فتعطيه اإ

 .متامًا يف القدرة الرشائية ،ادلينار اُلردين يساوي نصني دينار حديد

ذن النصفني احلديد نفس القدرة الرشائية لدلينار
ِ
الوريق ل خيتلفان متامًا والبنك يصدرها  ا

 .متعادةل

 .يُلجأأ َأحيااًن للعمل ابلعمةل املعدنية لأس باب

صدار معةل ُربع دينار وريق لأجل رشاء مثاًل  املبادلت البس يطة أأنت مثاًل ل يعمل كل اإ

للمشرتايت  (الفراطه أأو الفكه )وسعرها مثاًل عرشة قروش فعادًة تكون  (مضة بقدونس)

 .البس يطة وهذا لك ادلول تفعهل

 ،كل تفضلوالبنك املركزي ضامن لها أأتيت هل بعرشة داننري حديد ويعطيك وريق يقول 

 .هو املُّصدر والضامُن لها ،تقول هل أأعطيين عرشة داننري حديد يقول كل تفضل

آف فكيف  براء مطلقة يعين لو خشص هل عليك عرشة ال ولكن ضامن القانوُن لها كقوة اإ

براء مطلقة َأبداً  آف ليست قوة اإ آف يف  ،ش يك عرشة ال لكن لو وضعت هل مثاًل عرشة ال

صندوق احملمكة برَأت ذمتك ذلكل يه العمةل الورقية ل حتمُل قمية يف ذاهتا ول يُوجد لها 

 .قمية سلعية 

يعين  ،مثل اذلهب والفضة يه مثن ولكن ل يوجد فيه قميًة سلعية اذلهب فيه قمية سلعية

فسه قميًة )قمية اذلهب( مبعىن لو َأنك هو نقد ووس يط تبادل لكنه هذا النقد حيمل يف ن 
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ذن هو  ،تصنعه سبيكة وتبيعه عىل َأنه سلعة ،َأردت َأن تُصهر هذا اذلهب تصنعه عقداً 
ِ
ا

 .حيمُل قميًة سلعية لكن الأوراق النقدية ل حتمل قميًة سلعية

 قضية :  •

  ؟هل يشرتط يف اَلمثان َأن حتمل قمية سلعية يف ذاهتا رشعاً  -

 ؟الرشيعة اشرتطت يف النقود أأن حتمل يف ذاهتا قمية سلعيةهل  -

وأأّنَّ معامةل النيب صىل هللا عليه وسمل والصحابة يف ما جرى بيهنم من اذلهب والنقود 

 .تعاملوا مع اذلهب والفضة عىل أأهّنا نقود

 ؟أأم هو أأمٌر اتفايق ؟هل اكنوا متعبَّدين ابذلهب والفضة فال جيوز العدول عهنا -

 ؟ا متعبدين فال تنفُع فرشاة اَلس نان ابلأخذ ابلس نةهل اكنو 

 اتفايق  ؟هل السالح )الس يف( متعبد فال جيوز اجلهاُد بغريه أأم هو اتفايق -

ىل احلبشة اتفايق ،جعل الرماة عىل اجلبل اتفايق  .الهجرة اإ

ذن يف مثل هذه القضااي جيدُر بنا َأن منزي ما هو توقيفي أأو توفيقي
ِ
  .ا

ىل يوم ادلين ول حيل حمهل غريهما اكنت توقيفي -
ِ
 .ًا فسيبقى عبادًة ا

 .ما اكن توفيقًا مبعىن َأنّه اتفق هلم ذكل -

كيف تكون ادلاننري اذلهبية توقيفية تعبدية وقد ُرمس علهيا الصليب واكنت يف جيوهبم 

شارُة مكل الروم فهل هذا يتعبُد هللا به ذن ليست متعبدة هبا ؟وعلهيا الصليب واإ
ِ
 .ا
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 اكن علهيا شعار النّار فهل يكون هذا توقيفًا َأم توفيقًا فأَتفق  َأّما ادلرامه

 .هلم ذكل

 .لس نا متعبدين ُخصوصًا ابذلهب والفضة َأن تكون نقودًا 

ذن ما اذلي جعلها نقودًا يف ذكل الوقت  .الُعرف ؟اإ

ناّم ما تعارف  ؟قمية سلعيةهل هناك يف الرشع ما يطلب مهنا َأن تكون متضمنة ل  ل يوجد اإ

 .عليه النّاس أأنُّه نقود فهو نقود

آيت هذه َأوراق نقدية عرضًة للتضخم َلهنا ل حتمُل سلعة يف نفسها آن س نفرتض ال  .ال

رتفاع والإخنفاض اسأأل النرشات الإخبارية  والفضة قد تصاب  ،َأليس اذلهب عرضة لالإ

 .ك صنفان يف نفسه حصيحابلإهنيار لكن ليس بنفس ادلرجة هنا

لو جئت للقوانني احلامكة للبنوك املركزية يف موضوع َأنَّ من وظائف البنك املركزي صناعة 

وجيب َأن حيافظ املرصف املركزي عىل َأسعار رصف متوازنة مع  ،الإس تقرار النقدي

ن مل حُيافظ عىل هذا س هيدد الإقتصاد ابلإهنيار
ِ
تذبذب قمية  َلنَّ  ،العمالت اخلارجية لأنه ا

قتصاد ىل تثبيت سعر الرصف وهذا  ،العمةل س يفقد الثقة ابلإ
ِ
فتجُد َأنَّ ادلوةل تسعى ا

قتصاد   .هدف وغاية لتحقيق الإس تقرار الإقتصادي النقدي الرضوري لمنو الإ

هنارت معلهتا  هنيارات يف َأسعار العمالت؟  نعم حدث يف بعض ادلول اإ لكن هل حدث اإ

هنيار العمالت اك  .ن غالبًا بسبب قرار س يايسلكن اإ



                 drwalidshawish                      ) شرح الرسالة )كتاب الزكاةwalidshawish.com  
 

 

                2019  -2-23اتريخ الرفع على املوقع       - 43 -   ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة          

القرار الس يايس قادر عىل َأن حيجز اذلهب  ،هو اذلي َأفسد ،القرار الس يايس هو املؤثر

 .وَأن يرفع قميته مُثَّ يبيعه نفس القرار الس يايس

عىل مر التارخي امل تُغش النقود اذلهبية كرث فهيا النحاس وما ُعرف "بقرض ادلرامه" َأن 

ىل ادلاننري اذلهبية فيأَخُذ مهنا شيئًا  ممكن من مئة دينار خُيرج  (يقوم بقصها)يأأيت َأحدمه اإ

 .دينار لكن دون َأن يلحظ ذكل َأحد هذا هو تزوير اذلهب

ذا راجت اكلاكمةل َأم مل ترج اكلاكمةلذلكل عرفت ادلاننري املغشوشة وروا
ِ
 .ج ادلاننري ا

احلاكم َأنفسهم اذلين اكنوا يسكون النقود مه الذلين اكنوا يقرضون ادلرامه وادلاننري ذلكل 

 .َأصبح هناك قانون تلكم عنه املقريزي وتبعه جريشان

 ؟"َأّن النقود الرديئة تطرُد النقود اجليدة من السوق " ملاذا

 .ينار اكمل ممتاز وعندك داننري رديئة س تحتفظ ابجليد وتتعامُل ابلرديءَأنت عندك د

لحظ َأنَّ تزوير العمةل َأصعب ملا فهيا من اخلفااي وتزويُر الصناعة وقضية َأنَّ النقود الرديئة 

  ؟تطرد النقود اجليدة من السوق ملاذا 

 .الل عن احلرامتفضل احل الفتاوى الرديئة عبارة عن شذوذات يف الرتخيص والناس 

ىل الفتوى املرخصة ول تنىس   ذا يف فتوى جيدة وفهيا لكفة عىل الناس فس يذهبون اإ
ِ
فا

َأيضًا َأنَّ فتاوى الغلو لها سوق مكن يبحث مّعا يف نفسه قد يكوُن يف نفسه كراهية َأو ُحبًّا 

 .لظهور معني للمجمتع
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جليد وابلتايل دامئًا تناقضات الغلو فتجد َأنَّ الفتاوى الرديئة يف الغلو لها سوق فس تطرُد ا

 .وتناقضات التحلل تُؤثر عىل مرجعية الفتوى

 مثال : -

 ُ  .رجئةخشص قال : اترك الصالة تاكساًل مسمل هذا من امل

آخر قال : اترك الصالة تاكساًل اكفر هذا من اخلوارج  .خشص أ

نّة َأين   ؟والس ُ

ضطراابت هذه نتاج فتاوى غريبٌة 
ِ
 .وشاذةذلكل س تجُد ال

عالم فقد َأصبحت وس يةل للمخالفة 
ِ
ىل ال

ِ
ذلكل دامئًا الفتوى الغريبة فورًا س يصعُد صاحهبا ا

ىل الغريب واملُدهش
ِ
عالم يلتفت ا

ِ
اثرة النرضة يف اجملمتع فذلكل ال

ِ
 .والإدهاش والرغبة يف ا

 ،الملو خشص قال الطالق مخس مرات وليس ثالث مرات يف اليوم ل بُدَّ َأن ييربر الإع

آخر قال العام ليس اثين عرش شهر بل عرش َأشهر ونصف ملاذا  ؟خشص أ

 .بعد ذكل تروج يف السوق مُثَّ خَتُبو ويأأيت "موديل" جديد لكنّا احلق حق لن يتغري

ىل مذاهب السلف وفقههم َلنُّه قامٌئ عىل الهدى
ِ
ما وجدان فيه  ،بعد اثين عرش قراًن نرجع ل

ىل الإضطراب والإرتباك وعدم ال 
ِ
صبحت مضطربة ومرتبكة فلجأأان ا ََ نظام وَأنَّ الفتوى َأ

 .املدارس الفقهية اَلربعة

ىل زماننا فالس نة  ،فَهُم واهجوا املعزتةل يف وقهتم واخلوارج يف وقهتم
ِ
نة حفملهتم ا حفملوا الس ُ

هّنا تأأخذه معه حىت تُدخهل اجلنة ومن احنراف عهنا سيتقههر
ِ
 .ممتدة ومن يُمسك هبا فا
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واكن عقاًل عىل حساب الس نة لاكن عقل ،ن عقل س يكون هل نرص عىل حسابفلو اك

املعزتةل َأفضل بكثري من هذِه العقول اذلين يتلكمون مبا يلزم وما ل يلزم فلو كتب هللا 

 .لعقل منحرف عن الس نة ابلبقاء لاكن َأوىل الناس ابلبقاء ذكل املعزتل

شرتاكية و العلامنينيهؤلء ،وها قد اندثروا وذهبوا ابلطوائف
ِ
جحجهم  ،جحجهم َأقوى من ال

هذه قامئة عىل نزوات مؤقتة وميول  ،َأقوى بكثري َلّن جحجهم قامئة عىل قواعد عقلية عندمه

 .خشصية وَأفاكر خشصية وطابعها الفلسفة َأكرث من العمل

قود يقيس النرواج اذلهب والفضة مفن َأراد َأن د حناس ية ول تروج كالفلوس يه نقو  •

نَّ الفلوس يه فلوس حناس ية والفلوس النحاس ية وجدت 
ِ
الورقية اليوم عىل الفلوس فا

ملبادلبة احملقرات الصغرية ول تروج كغريها ول تصلح َأن تكون مُعةل مس تقةل وابلتايل 

ل  ،ليست مُعةل فذلكل قياس ادلاننري عىل الفلوس قياس مع الفارق، الفارق هنا ُمؤثر

تكون َأصاًل ليقاس علهيا العمالت الورقية لأنَّ العمالت اكمةل  تصلح الفلوس لن

 .وراجئة

ماذا لو راجت الفلوس وَأخرجت اذلهب والفضة من السوق و أأصبحت يه النقود  •

ىل هذه الرتبة  لّ هبا تصبح نقودًا لكهّنا مل تصل َأصاًل اإ املتداوةل ول يعرف تقمي السلع اإ

 .حىت نقيس علهيا معلتنا اليوم

 

ئامتنية" مبعىن َأنَّ التعامل هبا ليس  لك •
ِ
الُعمالت اليت بني أأيدينا تُسقى "الُعمالت ال

آمل اليت فهيا اليت منحهتا ادلوةل  .انش ئًا من قميهتا السلعية بل ِمن الثقة وال
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ىل اذلهب معةًل لنا
ِ
 .لو قلنا نُريد َأن نرجع ا

احتياُط اذلهب يف روس يا  ،ل يوجد احتياط لذلهب ؟َأين احتياط اذلهب يف العامل

 .َأكرث وموجود يف بريطانيا أأو دول كربى أأو أأسواق عاملية أأو جنوب َأفريقيا

 سؤال :  -

 ؟هل اذلهب اكٍف يف العامل لإجراء ُمبادلت يف النفط

 .كذكل غري اكٍف  ؟وبقية السلع ،غري اكٍف 

ن اكن يف الأصل يف العادة َأنه غري   .اكفيًا هذِه يه الواقعيةفاإ

بعضهم ويروج ذلكل وَأهنا من فقضية العمالت الورقية ليست مؤامرًة عىل العامل كام يعتقد 

عالمات قرب خروج ادلّجال ل عالقة لها بذكل َأنَّ العمالت الورقية من عالمات الساعة 

هنا متهد خلروج اَلعور ادلّجال كام يتلكم البعض غري حصيح
ِ
قتصادهذه نتا ،وا  ،ج حركة اإ

فاإذا جعلت العمةل فقط اذلهب و  ،اذلهب و الفضة يف العامل لكه ل يكفينا ملبادةل النفط

الفضة من َأين لنا يف اُلردن ذهب وفضة يكفي حلجم التبادل للعامرات واَلرايض واملزارع 

ىل ذكل واملوارد والإس ترياد من أَين لنا
ِ
 .ل نس تطيع ؟وما ا

يكون نقدًا مبعىن َأنُّه وس يط لتبادل السلع العاملية ول يصلح حىت ل يصلح اذلهب َأن 

 .لتبادِل الس يارات ل يكفي

تَصور َأنّك لو َأردت َأن تشرتي س يارة وتريد َأن تنقل اذلهب من اُلردن  ،املعدن اندر

ىل الياابن مثالً 
ِ
 .ا
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 .مليةستنقُل الفضة مثاًل ّحىت تشرتي نفط من َأين ستنقهل يف الأسواق العا

ىل ذكل
ِ
يف  ،معليات نقل اذلهب مع وجود معليات السطو املسلح والفنت احلربية وما ا

 .عىل البنك املركزيوهتجم  ،بحت عصاابت هُتامج ُمدنعندك َأص 

ىل لكفة ،مك س تحمي هذا اذلهب -
ِ
 ؟مك حتتاج ا

آن يف جيبك مخسمئة  ،تصور َأنّك لو َأردت َأن تشرتي عامرة ستشرتهيا بذهب تصور ال

 دينار تصور لو اكنت مخسمئة دينار ذهب حنن نضيق ابلهاتف.

 ختيل تشرتي عامرة قميهُتا مليون دينار ذهب ! 

 تصور مك س يدخل النّاس حاملني اذلهب ! 

ىل البنك
ِ
النقود موجودة يف البنك ش يك ُمصدق ورقة خبمسمئة َألف  ،لكن َأنت تذهب ا

لكرتونية)دلت تنترش قضية املُبا ،دينار تشرتي هبا بضاعتك وهذا يُفوت  (البطاقات الإ

 .الفرصة عىل الرسقة

 موضوع زاكة النقود : •

 .ادلين مانع من موانع الزاكة ولو اكن ُمؤجالً  -

 

 : مثال -
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آف دينار ُأردين ل غري هذا ممتلاكته ول يُوجد يشء قابل  لّ عرشة ال
ِ
رجل ل يوجُد عنده ا

آن هذا الرجل عليه َأقساط س يارة موجودة عنده قمية الس يارة مثاًل مخسة  .للزاكة غريها ال

آف دينار آف ول يوجد عنده مقتىن ميكن  ،ال هذا الرجل عنده ديون تُعادل هذه العرشة ال

 .َأن يضع ادليون مقابل هذا املقتىن سقطت الزاكة

 : مثال -

آف  آف دينار َأقساط وعنده عرشة ال لكنه عنده شقة  ،دينار س يوةلخشص عليه عرشة ال

 .ل ُتب ؟مبئة َألف هذه الشقة مقتناه هل ُتب الزاكة يف املال املقتىن

آف س يوةل آف دين مقابل عرشة ال جعل العرشة ال
ِ
وابلتايل ل ُتُب  ؟هل س تقول هل ا

 .الزاكة

ن اكنت مقتنات
ِ
آف دينار نضعها مقابل الشقة وا  ل ُتُب فهيا َأو نقول هل عندك عرشة ال

آلف س يوةل ُتُب  آف ديون مقابل الشقة وسمّل لنا العرشة ال جعل العرشة ال
ِ
الزاكة نقول هل ا

 .فهيا الزاكة

آف دينار س يوةل  آف دينار ديون وعنده عرشة ال وهذا هو املذهب من عليه عرشة ال

ول يف  ،مقتناهوعنده ُشقة مبئة َألف دينار َأي شقة مقتناه ل ُتب فهيا الزاكة يف عيهنا لأهّنا 

 .قميهتا َلنَّ املقتناه مشغول خبدمِة صاحبه

آف دينار ُديواًن عليك ُمقابل الشقة جعل العرشة ال  .نقول هل : اإ

ذا مل يكن هُل مقابل من ماِل القنية •
ِ
 .ادلين يُعترب مانعًا من الزاكِة ا
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ذا بعهتا بعد حوٍل ف>> قال : 
ِ
أَكرث من يوم ول زاكة يف العروض َحىّت تكون للتجارة فا

ل َأن اإ َأخذت مثهنا َأو زكيُتُه ففي مثهنا الزاكة حلوٍل واحد أأقامت قبل البيع حوًل َأو َأكرث 

نك تقوم عروضك لكها وتزيك ذكل مع ما  يكون مديرًا ل يس تقر بيدك
ِ
عني ول عرض فا

 <<َأصهل  بيدك من العني وحول رحب املال حول 

 <<ول زاكة يف العروض  >>قال : 

اَلرض اليت  ،قصُد ابلعروض ُهنا املقتنيات مثل الس يارة اليت يركهبا ومشغوةًل يف خدمتهي

ذا اكن صاحب حمل الأّرفف ،كتبه ،َأاثث ُ بيته ،يزرعها
ِ
الثالجات هذه لكها  ،احلاسوب ،ا

 .مقتناه ل زاكة فهيا َلهّنا غري معروضًة للبيع ول ُتارة

  .<<حىّت تكون للتجارة >> قال : 

ذا بعهتا بعد حوٍل فأَكرث من يوم َأخذت مثهنا أأّو زكيُتُه ففي مثهنا الزاكة حلول >> قال : 
ِ
فا

 .<<واحد 

 .ُهنا يتلكم عن زاكة عروض الإحتاكر

 .ُتارُة املدير ،نوعاِن من التجارة : ُتارُة احملتكراملالكية عندمه  •

 .ُتارة املُحتكر : هو اذلي يتلكم عنه ُهنا ليس احملتكر اخلاطئ -

وينتظُر  ،احملتكر يف معىن الزاكة عند املالكية هو اذلي يشرتي سلعة ويرتبص هبا اَلسواق

 .ار العقار و اَلرايضالغالء ليبيع بغالء ول يبيع بسعر السوق هذا حيدُث كثريًا يف ُت

 .مبعىن َأنُّه يشرتي اَلرض ويقول هل اتركها وعندما يرتفُع مثُن الأرايض َأبيع
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ن نوى القنية والتجارة )يعين أأان اشرتيت ممكن لو حص يل سعر 
ِ
هذا يعترب اتجرًا حمتكرًا فا

ذن نوى القنية ونوى التجارة( نعامهل م
ِ
عامةل عروض ُمناسب َأبيع وممكن أأقوم ابلبناء يل ا

 .ُتارة

ن حص يل سعر ممزي أأبيع يعامل 
ِ
جارهتا وا

ِ
آخذ ا قال :  َأان ممكن اشرتي هذه العامرة وأ

 .كعروض ُتارة

ذن نوى الغال مع التجارة
ِ
ن نوى القنية مع التجارة ومن ابب َأوىل َأن نوى التجارة  ،ا

ِ
ا

ننا نعامهل كتاجر
ِ
 .وحدها فا

 .لكن ُهنا يرتبص هبذه السلعة ابَلسواق

رتفاع 
ِ
 (ارتفاع السعر)اَلسواق يرتبص ال

رتفع سعرها فباع بعد س بع س نني ويُزيك س نًة واحدًة  ،مفثاًل اشرتى اَلرض للتجارة
ِ
فا

 .مضت

ذا ابع مبئة يعين ابعه
ِ
ا مبئة َألف يُزكها مبئة َألف عن س نة واحدة مضت فبطلع أألفني ُأخرى ا

 .َألف صاٍف 

ذا اكن عنده رسوم َأرايض مضن املئة قال هل املشرتي رسومنا اكلعرف
ِ
% 4البائع عليه  ،ا

ذا حسبنا من املئة َألف6واملشرتي عليه 
ِ
ذن سزييك  4أأخذان  ،% فا

ِ
 .َألف 96الآلف ا

 .ل تُزىك َلهّنا ليست كل الرضيبة 

 .يعين التاجر عنده رضيبة مبيعات
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ىل حمل التاجر فوجدان َأنَّ بطاقات الهاتف اليت 
ِ
يعين لو َأردان َأن ندخل عىل اتجر فدخلنا ا

 .قميهتا مخسة داننري علهيا رضيبة مبيعات دينارين ونصف

 .مخسة يُزيك مخسةفهل س تحسب عليه ابلزاكة س بعة ونصف ويزيك س بعة ونصف أأو 

% َأقول هل رضيبة ادلخل ل عالقة لها ابلسلعة بل 5 ،%3قال َأان عيل رضيبة دخل 

 .بدخكل اخلاص وابلتايل رضيبة ادلخل ل تسقط من زاكة عروض التجارة

جيار حمالت قال:
ِ
نقول هل : ل ينفعك عليك َأن  ،ُعامل ،لكفة تشغيهل ،كهرابء ،عندي ا

 .خُترج الزاكة عن لُكَّ ذكل

 .َأّما رضيبة املبيعات تُطرح من املبلغ احملسوب داخل احملل غالبًا يف التاجر املدير

 : ُمالحظات -

 بح هناك خسارة يُزيك رَأس املال.حىت لو َأص  ،يُّزىك رَأس املال مع الرحب -

تفاق تُّزىك -
ِ
 .عروض التجارة ابل

 .في مثهنا الزاكة حلوٍل واحد َأقامت قبل البيع حوًل أأو َأكرثقال : ف

 .اذلي هو زاكُة احملتكر

ل َأن تكون مديراً 
ِ
 .يقلب البضاعة ويبيع بسعر السوق ،قال : ا

العني ل تس تقر بيدك فهذا اذلي ل يس تقر عنده النقد ويبقى يقلب  ،ل يس تقر بيدك عنيٌ 

 .وهذا عليه الزاكُة لكَّ عامٍ السلعة هذا امسه )التاجُر املدير( 
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آن التاجُر احملتكر ُتُب عليه الزاكة حىّت يقبض يف يده يشء بُدَّ َأن يكون يف يده ل  ،ال

ا   نقود أأمَّ
ِ
 .ذا مل يكن يف يدِه نقود فال زاكَة عليها

 .موضوع احلول هو حول الأصل وليس حول املتجر اذلي عندك وتزيك املبلغ اكمالً 

نّك 
ِ
 .تقوم عروضك لُكَّ عامقال : فا

 .عندي سعر الرشاء حسب الفاتورة َأو بيع الرضورة ،التقومي سعر السوق

 .خشص عنده ابن دليه معلية سوف يبيُع بنصِف المثن مثال : -

 .هذا امسه )بيع مضطر( ل يقمي به

ستبدالية
ِ
آن يعين لو أَ  ،َأو بعضهم يقول القمية ال هيا بمك تشرت ردت َأن تشرتي هذه السلعة ال

  ؟من التاجر صاحب املصنع َأو اجلُمةل

لّ تقمي واحد وهو سعر اذلي تُباُع به السلعة يف 
ِ
نقول هل ليست هذه التقياميت مقبوةل ا

 .السوِق وهذا قول وتزيك ذكل مع ما بيدك

 .يف بعض اَلش ياء ممكن َأن تدخل معنا يف موضوعِ زاكة العروض

مس التجاري"
ِ
 مثل "زاكة ال

مس الت
ِ
مس وممكن النّاس تشرتي احملل عىل امسه فهذا  ،جاري يعرض للبيعال

ِ
الرشكة لها ا

مس التجاري َأيضًا داخل يف التقيمي
ِ
 .ال

مس بمك يبعهُ 
ِ
 .يعين لو َأردان َأن نبيع هذا ال
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 ."السلعة البائرة" سلعة اكنت قميهتا مبئة دينار َخفَّ الطلب علهيا يف السوق

آن لو َأراد َأن   بعرشة داننري نقول هل تقيمي بعرشة داننري. ؟يبيعها س يبيعها بمكال

متياز)الإمس التجاري جزء من قمية احملل ويباُع ويُؤجر •
ِ
ى ابل ممكن تزكيه زاكة ( ما يُسمَّ

 .مس تغالت

مس وهذه العالمة عىل  (س)أأشخاص قالت حمكل 
ِ
مشهوٌر حدًا حنُن نريد َأن نضع هذا ال

آف دينار س نوي مقابل هذِه  ؟بل هذاابب حملنا مك تعطوين مقا قال نعطيك مثاًل عرشة ال

مسالعالمة 
ِ
آن يُؤجر هذا ال  .هو ال

مس التجاري معروفًا عامليًا أأو يف ادلوةل 
ِ
مس التجاري هُل قميٌة مالية يعين عندما يُصبح ال

ِ
ال

مس معروفة ومشهورة فأأنت عندما تريد َأن تشرتي 
ِ
تقمي احملل  حىّت ملّا بدكأأو وقمية هذا ال

 .تقمي امسه التجاري

 .فالإمس التجاري هُل قمية مالية •

مس التجاري جزء من قمية احملل ويباُع ويُؤجر 
ِ
متياز)و ال

ِ
ميكن أأن تزكيه زاكة  (ما يُّسمى ابل

 .مس تغالت

مس و هذِه العالمة عىل  (س)ُأانس قالت كل حمكل 
ِ
مشهور جدًا حنن نريد أأن نضع هذا ال

آف دينار س نوي مقابل هذه  ؟ابب حملنا مك تعطوين مقابل هذا قال نعطيك مثاًل عرشة ال

مس
ِ
آن يُؤجر هذا ال  .العالمة هو ال
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َأحيااًن ملّا نريد نشرتي ممكن تكون موايش عروض ُتارة هل تزكهيا عروض ُتارة ابلقمية أأم 

 ؟كهيا زاكة َأعيانتز 

جامع عىل غريه
ِ
جامع زاكُة َأعيان ويقدم ال

ِ
 .املالكية و الشافعية يُزكون زاكة َأعيان َلنُّه ابل

 .اذلهب يُزىك ابلوزن

 ؟يُزكيه ابلوزن أأو بقميته املصنعية ؟صائغ عنده ذهب مبا يُزكيه

 .لأنه وجبت الزاكة يف عينه هذا اذلهب 

قال : لو وجدت عنده عصفور صمن من  ، (يزكيه ابلقمية)قال  من قال ابلقمية عىل فرض أأنه

 .ل يُزيك ابلقمية بل يُزىك وزاًن لأنَّ هذه الصنعة ل قمية لها رشعاً  ؟ذهب هل يزكيه ابلقميه

ذن تُزكيه ابلوزن  ،َأصاًل هو قمية همدرة ،خشص عنده خامت ذهب رجايل يُزكيه ابلقمية
ِ
ا

تفاق هذا ملاذا
ِ

 ؟اب

تفاق وليست ماًل لأهنا منفعة حمرمةَلنه 
ِ

 .قمية همدرة اب

فالن عنده َأخشاب يف املنجرة حال احلول اليوم  ،لو قلنا عندي جنار و حداد و َأملنيوم

 .حوهل واحد حمرم مثالً 

فالن عنده خشب وأأبواب مصنعة وأأبواب جاهزة للرتكيب وأأبواب نصف مصنوع كيف 

 ؟يُزيك هذا النجار
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آن عنده ابب جا آف دينار بعدما هجز  10هز اكنت قمية املدخالت يف الصناعة ال ال

 10أألف أأو  12أألف يُزيك عن  12اَلبواب وَأصبحت جاهزة للرتكيب َأصبحت قميهتا 

آف  ؟ال

آف ملاذا -  ؟املالكية يزكون عىل عرشة ال

أألف َأصبحت ملصنعية واملصنعية ليست انش ئة َأن يكون ملكه  12قال َلنَّ الزايدة 

 .لكن هذا الفعل نفسه مبعاوضة

 .لو قلنا رشاكت الصيد البحري يه رشاكت كربى وتتاجر ابلسمك

حراز ُمباحات
ِ

ناّم يه مملوكة اب
ِ
ورشط زاكة عروض  ،عند املالكية ليست مملوكة مبعاوضة ا

لكن عند اليوسف واحلنابةل حىت الفعل لو مكل بفعل  ،التجارة أأن يكون مملواكً مبعاوضة

نه يُزىك فرشاك
ِ
ىل هذا الفرق يف فا

ِ
نتباه ا

ِ
ت الصيد البحري تُزىك فذلكل ل بد من ال

ىل السودان  ،موضوع تزكية الرشاكت
ِ
رشاكت الزراعة مثاًل رشكة اس تأأجرت لتذهب ا

آن من املاكل للمثر الرشكة املستئأأجرة وزرعت الأرض   ،أألف دومن استئجار 500 ال

ل اذلي أأجر اَلرض املاكل للمثر هو املستئأأ 
ِ
ذن الزاكة عىل الرشكة فتخرج وا

ِ
جر لَلرض ا

 .هذه الرشاكت تعدها لعرِض التجارة كيف سزتيك هذِه الرشاكتزاكة َأعيان اكحلبوب مثاًل 

 ؟كيف سزيكون ،َأسهم يف هذه الرشاكت اهناك مالكو  -

اتفقنا َأنَّ الرشكة زكت املزروعات عينًا لأنه حىت لو اكن املسامهني مدينني ل ينفعنا ول 

 .يرضان لأنَّ ادلين ل يسقط زاكة احلرث واملاش ية
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 .وابلتايل لو اكن مدينًا س نخرج الزاكة

 .(السهم و امليثاق للرشكة )لكن خلينا نكتب يف الوثيقة 

خراج الزاكة من َأجل ركن النية
ِ
دارة الرشكة ل

ِ
 .َأنَّ املاكل يولك ا

 .ركن النية همم يف الزاكة •

ذلكل ل بد أأن نالحظ النية لأهّنا عبادة ليست قضية رضيبة  ،َأجزأأتفتكون نية الوكيل 

 .مفروضة ذلكل هذه نية

ذن س نالحظ النية
ِ
 .َأحيااًن س نالحظ موضوع اَلنصبة ،ا

 .يف الرشكة كيف نقدُر َأنَّ هؤلء رُشاكء يف الزرع

مام ماكل عنده اخللطة يف املاش   ،الرشكة يف الزرع هل فهيا العمل ابخللطة
ِ
ية فقط ل ال

 .خلطة يف الزرع

لك اذلي ميلكه مخس صيعان من الزرع  ،افرض َأن هناك خشص عنده مخسة َأسهم مثالً 

 ؟كيف يزيك

ىل هذه املعاجلات الفقهية كيف احلول
ِ
احلول ل يشرتط يف الزراعة لكن لو  ،حنن حباجة ا

 .قلنا يف رشاكت لو جئنا لعروض التجارة لزنكهيا

احلول س يؤثر وادلين س يؤثر فبدك تكون اخللطة يف اَلسهم معقدة َأكرث من موضوع 

س تغالل  ؟اخللطة يف الزراعة ملاذا
ِ
َلنَّ يف اَلسهم يؤثر )هل سيشرتي السهم بنية ال

ُتار ابلسهمأأو بنية  ؟س يأَخذ الغةل
ِ
  .ال
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 .س يؤثر موضوع احلول َلنَّ موضوع زاكة التجارة فهيا حول

ىل  ،بيامن املزروعات ل يوجد حول ول يسقط ادلين
ِ
ذن حنتاج يف مثل هذه الرشاكت ا

ِ
ا

دخال تعديالت عىل هيألكها احملاسبية لنعرف َأنَّ مالكو 
ِ
 ؟ميكن َأن يزكواالأسهم مك  اا

آف الَ  آن خشص ميكل ال ذن حصته من الزرع ل ال
ِ
سهم وخشص ميكل بعض َأسهم قليةل ا

عادة هيلكة الرشاكت  ،ميتكل فهيا النصاب فكيف نزيك عنه
ِ
ىل ا فهذا اَلمر حنن حباجة اإ

ابلزراعة ولها وجه زراعي يف زاكة املزروعات ولها وجه يف اَلسهم الزراعية اليت تستمثر 

مبعىن َأنه يشرتي  ،ا تزيك هل لها مس تغالتَلهنا تزيك أأيضًا عروض ُتارة ومن حيث َأهن

 .السهم من َأجل الرحب أأو هو الرحب فقط

حتساب الزاكة ومع "الأمتتة" 
ِ
آن موضوع الرشاكت حىت نمتكن من ا  .واحلوس بة ال

آن  ،فلو أأنَّ كل عندمه عرشة َأسهم مع َأحدمه أأسهم دليك رمقه وبرساةل أأنه بلغت ال

 .حصتك كذا وكذا

 .ية اَلمتتةهذا ابلنس بة لقض  -

مُث  ،عندما تعز علينا الزاكة س تجد َأن اَلمة س تعيد نظام الرشاكت عىل وفق ُأسس رشعية

 .انتقل بعد ذكل للحديث حول رحب نسل الأنعام

 : 54 الصوتية رمق •

 <<و كذكل حول رحب نسل اَلنعام  ،ابب يف زاكة العني واحلرث واملاش ية>>  
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حول اُلهمات ومن هل مال ُتُب فيه الزاكة  ،وكذكل حول نسل اَلنعام >>قال املُصنف : 

لّ َأن يكون عنده ممّا ل 
ِ
وعليه حني مثهل َأو ينقصه عن مقدار مال الزاكة فال زاكَة عليه ا

يُزىك من عروض مقتناه أأو معيق أأو حيوان مقتناه أأو عقار أأو رحِب ما فيه وفاء ادلين 

ن بقي بعد  فلزّيِك ما بيده من املال
ِ
ن مل ُتد تروبه بدينه حسب بقية دينه فامي بيده فا

ِ
فا

 <<ذكل ما فيه الزاكة زاكه 

حول اُلهمات يعين  ،تلكم ُهنا : قال املُصنف رمحه هللا :>> وكذكل حول نسل اَلنعام

وقبل واحد من احملرم القادم ودلت  ،عرشاء ،الرجل َمكل يف واحد حمرم عرشين شاةً 

ن مل ميِض عىل العرشين احلديدة حول  ،فالزاكة يف اَلربعني ،ن ُأخرىعرشي ،العرشون
ِ
وا

 .َلهّنا اكنت اكمنًة فهيا

يعين اكن عنده مثاًل عرشين غمنه  ،اُلهمات اَلصل ،َأو ابعها بأَربعني فاحلول حول اَلصل

احد يف و  ،واكن مكل العرشين شاة مرياث يف واحد حمرم يس تأأنق هبا حولً  ،َأو شاة قمية

س بوع ابع العرشين شاة بأَربعني فالأربعون مجيعًا مل ميِض 
ِ

آتية قبل َأن يأيَت اب حمرم الس نة ال

ن مل  ،لكن احلول مىض عىل َأصلها ويه العرشون فزييك عند واحد حمرم ،علهيا احلول
ِ
وا

 ؟تكن هذه اليت اشرتاها مل ميِض علهيا احلول ملاذا

ذا ودلت  ،ذكل حول نسل اَلنعاِم حول اُلهماتهذا معىن وك ،َلهنا اكنت اكمنة فهيا
ِ
فا

 .قبل احلول ولو بيوٍم فزييك امجليع

آن  ،َأّما لو َأنُّه اشرتى مبال جديد عرشين شاة نقول هل ملكت النصاب بدأأ النصاب من ال

ذًا نفرق بني أأن تكون اكمنة فهيا و مبعىن َأهّنا ودلهتا
ِ
َأو بيعت و ُأشرتيت ابلمثن اذلي  ،ا

 .بيعت به العرشون َأو أأربعون أأو مخسون أأو س تون
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 ،ملّا جاء واحد حمرم القادم ،القصة بدأأت َأنُّه ورث عن َأبيه يف واحد حمرم عرشين شاةً 

نقول بدأأ حبول  ؟فهل احلول بدأأ حبول اُلهمات ،هذه العرشون ودلت عرشين ُأخرى

ن مل تكن اُلهمات جرى احلول علهيا وعىل أأبناهئا ،اُلهمات
ِ
 .فالعربة حبول اُلهمات ،وا

ذا قُلنا واحد حمرم 
ِ
بعد س تة َأشهر ودلت  ،ورث عن َأبيه عرشين شاةً جهري 1438فا

 جفاء واحد حمرم الثاين وعنده أأربعون. ،عرشين أأخرى ،هذه العرشون

َلهّنا ودلت قبل س تة َأشهر  ،مل مير احلول عىل هذِه اَلربعني ،س يأيَت َأحدمه ويقول ل

ن مل ميِض احلول عىل هذِه العرشين اجلديدة ،فنقول هل : ل
ِ
 ،احلول معرب حبول اُلهمات وا

ىل ُأهماهتا
ِ
ت ا لّ َأهّنا مُضّ

ِ
 ،حول اُلهمات َلنَّ هذه العرشين اكنت اكمنةواعتربان احلول  ،ا

ذا بيعت العرشون وُأشرتي هبا َأربعون فاحلول حول اَلصل
ِ
 .أأل ويه اُلهمات ،وكذكل ا

ىل قوِل معر ريض  ،قال : بعَد ذكل حول اُلهمات هذا تلكمنا عنه
ِ
وهذا َأيضًا مستنده ا

َلهّنا من  ،ذها السخةل َلنه عّدها عليههللا عنه عَدَّ علهيم السخةل حيملها الراعي ول تأَخ

 .أأهماهتا وهو قول معر ريض هللا عنه

 ،بعض الناس يظن َأن فقه ماكل جاء به لكه ،(فقه ماكل فقه معر)وكام قلنا دامئًا ونقول 

منا هو جامع لهذا العمل
ِ
ناّم هو  ،مبعىن َأنه ابتدأأه ،فمل يأأِت بيشء من عنده ،وا

ِ
هو مل يبتدئه وا

 .متابٌع فيه ريض هللا عنه وعن مجيع َأمئة املسلمني

نتساب و ابلكتب
ِ
ناّم يأَخذ ادلين قوًل ومعاًل وتطبيقاً  ،هو ليس يدرس ابل

ِ
كام عمّل جربيل  ،ا

 والتابعون ،وَأخذُه الصحابة قوًل ومعالً  ،فأَخذه النيب قوًل ومعالً  ،النيب ادلين قوًل ومعالً 

 .كذكل
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ذا َأردت َأن تعمتد عىل كتب احلديث مس تقةًل عن فهِم الصحابة وتطبيقاهتم وس ند 
ِ
ذلكل ا

 .وتتومه َأنُّه عليه ادلليل ،ادلراية س تجد َأنك تَردُّ كثريًا مَن َأقوال السلف

ومل تأَخذ العمل ابلعمل والتطبيق َأنت تدرس  ،َأنت تفيت من ابلقول ،ولكننا نقول كل ل

نتسا
ِ
وَأخذوا  ،ب ولكن اكن عليك أأن تتبع عن الذلين تلقوا ادلين يف مدرسِة النبوةابل

نتسابادلين قوًل ومعاًل والصحابة هكذا َأخذوه والتابعون وحنن 
ِ
ادلين  ،مل نأَخذ ديننا ابل

ناّم تطبيق ونظري ،ليس كتالوج وحنُن نسري عليه
ِ
 .ل وا

هل الس نة وامجلاعة ويه قوة ل توازهيا قوة علينا َأن نلحظ هذه القوة يف َأخذ ادلين عند أَ 

 .أأن تأَخذ النظري والعميل

رشاف مدرب  ،الكميياء نظري ومعيل ،الفزيايء نظري ومعيل
ِ
ول بُدَّ َأن تكون حتت ا

 .وادلين نظري ومعيل

ذا بدَأت تأَخذ من الكتب النظري
ِ
وبدأأت تأَخذ يف الكميياء نظري ومعلت لنفسك  ،فا

 .يف وهجك وقد حصلفسينفجر  ،خمترباً 

تباع
ِ
تباع ،هذِه قوة ال

ِ
بداع وا

ِ
وهل هنا موقع وهل هنا موقع ريض هللا  ،وس تجُد َأنَّ ماكل ا

 .عنه

ذا اكن هل مقابل  ،قال : ومن هل مالٌ 
ِ
هذه اللكمة اليت تلكمنا فهيا يف موضوعِ زاكة ادلين وا

 .احملارضة السابقةمن عروِض القنية يف 

سقاط الزاكة ،قال : ومن هل مال جيب فيه الزاكة وعليه دين
ِ
ىل ا

ِ
 ،يعين هذا ادلين س يؤدي ا

 .حىت لو اكن دين املهر املؤخر أأو دين الزاكة نفسه
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 مثال : -

آن )لتسهيل احلساب( نقول هل  ،ومل يزكهيا ملدة عرش س نني ،ة أألفخشص دليه مئ عرشة ال

ذن بدأأان ابلس نة  ،دينار 250هو  2,5ينتج زاكة  2,5الس نة اُلوىل علهيا زاكة 
ِ
ا

دينار الس نة اليت بعدها تزىك  9,750يتبقى  ،اُلوىل املاضية أأول س نة مىض علهيا املال

آف وس بعامئة ومخسني ملاذا دين عىل املال َلهنا  ،أأسقطناها بدينه 250َلنُّه ال ؟تسعة ال

آف وس بعامئة ومخسني % من التسع2،5حق الفقراء وحق الفقراء دين فزييك  ة ال

 .2,5ترضب 

آف وس بعامئة ومخسني وهكذا حىت تنهتيي  2,5الس نة اليت بعدها تزنل  من التسعة ال

 .لأنَّ هذا دين للفقراء عىل املال  ،العرش س نوات ويه تتناقص

ذا جل 
ِ
ذن س يتناقص رَأس املال َلننا خصمنا ادليون اليت عىل هذا املال وا

ِ
بت فائدة ربوية ا

آف ل ينفع تزكية الألفني ،أألفي دينار َلنَّ املال احلرام ل يُزىك َلنك  ،وكنّا واضعني مثانية ال

ذا عمل اذلي  ل متلكه َأصاًل وهو حٌق للفقري و املسكني
ِ
ذا عمل صاحب املال ا

ِ
ل ا

ِ
ول يُرد ا

ليه لأنه صاحب احلق
ِ
 .رابيت معه وَأخذت منه اَللفي دينار فعندئٍذ تردها ا

هذا دليل ابن اللتبية جفعهل الرسول صىل  ،الرشوة عىل الفقراء واملساكني ،والرشوة ل تُرد

فذهبت علهيم ل ُدنيا  ،اشني َأمواهلمهللا عليه وسمل لكه يف بيت املال ومل يقل هل أأرجع للر 

آخرة وابلتايل ضاع ماهل وضاعت دنياه هذا يف املرتيش لكن يف الصحابة اكنوا يف  ،ول أ

وابن اللتبية اس تعمهل النيب صىل هللا عليه وسمل وهو أأمني لكنه  ،طور التعلمي والرتبية
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َلمر الرسول صىل هللا عليه مناكفًا َأخطاء وهذا اخلطاء مربر يف ساحة التعلمي فهو مل يكن 

 .ريض هللا عنه خبالف من يفعل ذكل اليوم فالبيان واحض والرشيعة مكمتةل ،وسمل

ذًا عليه دين مثهل َأو ينقصه يعين ينقصه عن النصاب
ِ
 ،قال : َأو ينقصها عن مقدار الزاكة ا

ذا اكن مثاًل النصاب ثالث ل اإ
ِ
آف وعنده ينقصه عن مقدار مال الزاكة فال زاكَة عليه ا ة ال

آف ادلين اذلي عليه وهو  ذًا َأزلنا من امخلسة ال
ِ
آف، ا آف وعليه دين ثالثة ال مخسة ال

آف يتبقى أألفني ل َأن يكون  ،ثالثة ال
ِ
ذن ل ُتب الزاكة فال زاكة عليه ا

ِ
والنصاب ثالثة ا

 .عنده ممّا ل يزىك

اه أأو رقيق أأو حيوان يعين من اَلموال غري الزكوية اكملقتىن من عروض )القنية( مقتن

ىل ذكل من هذه اَلموال اليت ل ُتب
ِ
مقتناه أأو عقار أأو دار أأو رحب أأ,  ،)كفرس( وما ا

 .رحب ما فيه وفاء دلينه

آف ،تضع ادلار مقابل ادلين ونسمل النقل من ادليون  .وُتب الزاكة يف امخلسة ال

نه ل ميكل  ،يف احلاةل اُلوىل ل ميكل عروض آف فلأ آف وعليه ثالثة ال ميكل مخسة ال

آف يتبقى َألفني آف مقابل مخسة ال ذا جعلنا الثالثة ال
ِ
ذا بقي  ،عروض قُنية فقلنا هل ا

ِ
فا

آف  .أألفان ل زاكَة عليه َلنَّ النصاب ثالثة ال

ذا قلنا عنده شقة خبمسني َألفاً 
ِ
آف ودينك ؟نقول هل : مك َدينك ،ا  َأنت عندك مخسة ال

آف آف ،ثالثة ال آف من  ،ضع ادلين مقابل الشقة وزيك امخلسة ال فنجت امخلسة ال

 .ادليون

ن مل تنفي عروضه بدينه 
ِ
 .قال : فلزيِك ما دليه من املال فا



                 drwalidshawish                      ) شرح الرسالة )كتاب الزكاةwalidshawish.com  
 

 

                2019  -2-23اتريخ الرفع على املوقع       - 63 -   ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة          

 مثال : 

فوضعنا اَللفني مقابل الألف وهو عليه دين ثالثة  ،وجدان عنده َأاثث بيت قميتُه َألف

آف تبقى َألفني آفأألف مقابل أأل ،ال آف يبقى ثالثة ال نصاب  ،فني أأزلنا أألفني من امخلسة ال

ذًا زيك
ِ
 .ا

آيت ابلنس بة للمرأأة أأو الناس الذلين  ،ونالحظ بأَنَّ يف هذا حظوًة للمسكني حنُن نقوُل اكل

ذا قال هلم أأهل اذلكر املعترب هو  ،يَودون حساب زاكة اذلهب علهيم بسؤاِل أأهل اذلكر
ِ
فا

ول يعين مغشوش مبعىن عيب يف  ،مغشوش 24و قرياط )قرياط  24اذلهب عيار 

  ؟18ولو قلنا هلم ماذا عن عيار  ،(ولكن طبيعة الصنعة تضع فيه حُناس ،الصنعة

 .قرياط 24وابلتايل نتعامل مع اذلهب اخلالص عيار  25تكون نس بة النحاس 

 .3,92الفضة  ،2,4اذلهب 

ذن تلكمنا عن من يضع َدينه
ِ
مقابل عروض القنية لتسلمي النقد من الزاكة وهذا لكه  ،ا

جامع عىل وج وب الزاكة يف النقود فطاملا َأنَّ لها وجه َأن ُتعل الزاكة يف أأّيِ وجه مراعاة لالإ

نتقل يتحدث معّن يسقط الزاكة ول يسقطها من  ،من الوجوه فهو تقويه جلانب الإجامع مُثَّ اإ

 .ادلين

ول يُسقطُ ادلين زاكَة َحّبِ ول تَمر ول ماش ية ول زاكة عليه يف ديٍن حىت >> قال : 

ن أَ 
ِ
ن اكن يقبضه وا

ِ
ناّم يزكيه لعام واحد بعد قبضه وكذكل العرض حىت يبيعُه وا

ِ
قاَم َأعوامًا فا

ادلين أأو العرض من مرياث فليس تقبل حول فامي يقبض منه وعىل اَلصاغري الزاكة يف 
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أأمواهلم يف العني واحلرث واملاش ية وزاكة الفطر ول زاكة عىل عبٍد ول عىل من فيه بقية رق 

ذ
ِ
...... .ا َأعتق فليأأنف حوًل من يومئٍذ فامي ميكل من ماهل ول زاكة عىل َأحديف ذكل لكه فا

 <<من احليل 

ما وجبت فيه زاكة الزروع ول متر ول  (احلبوب)يتلكم يقول ول يسقط ادلين زاكة حٍب 

 .ماش ية ول الراكز ول املعدن

ذن خشص عليه ديون
ِ
شرتى بذور ،ا

ِ
شرتى سامد ،صاحب مزرعة ا

ِ
شرتى مضخات  ،ا

ِ
ا

ىل احلصاد فنأأيت  ،مياه
ِ
شرتى َأدوات للزراعة نقول هل : ل نعرف شيئًا من هذا حنن نأأيت ا

ِ
ا

فال عالقة لنا به ل يف  ،أأّما ما أأنفقته عىل الزرع ،وجند عندك النصاب فنأأخذ حق الفقراء

ناّم ما َألك  ،قليل ول يف كثري
ِ
 ؟ته وَأهديته فس نحس به عليك ملاذابل ا

 .َلنّه ل بُد ولو ما َأعطيت َأجر القطاف

لو قلت لك عرشة أأكياس زيتون عىل القطاف نعطيك ُأجرة كيس من الزيتون َأيضًا 

َأو حيسب عىل املس تأأجر من صاحب اَلرض وهو ماكل  ،حيسب عىل صاحب اَلرض

 .الزرع

ن هذا معىن قوهل "ول يسقط ادلين" لك نف
ِ
قاتك عىل املزرعة من حبوٍب أأو بذور حىت وا

ن هذا ل يسقط عنه زاكة 
ِ
اكن دين عىل الزرع نفسه اكحلبوب كأن يكون اشرتى حبواًب فا

 .احلب ول المتر ول املاش ية

 مثال : -
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ىل القطيع فوجدانه مخسني رأأسًا  (اشرتيت َأعالف واس تأأجر الراعي)
ِ
هذا ل عالقَة نأيَت ا

 نأأخذ من وسط القطيع ونتولك عىل هللا وهذه القصة ل جنب أأن نسمعها ،من املاعز

 ؟ملاذا 

واملوايش ل َأنَّ َأحصاب املزارع  ،لأننا نأأخذ َحقَّ الفقري واملسكني واذلي جرى عليه العمل

 .يسأألون عن ديوهنم

 .لعمل َأنَّ صاحب املزارع واملوايش ل يسأألون عن ديوهنماذلي جرى عليه ا

ىل َأحصاب القطيع ل يسأألوهنم عن ادليوِن ول يعتذرون ابدليون
ِ
ناّم  ،َأهّنم عندما يأَتون ا

ِ
ا

تُؤخذ الزاكة ول يسأألون  ،العمل َأهّنا تُؤخذ من القطيع ويُؤخذ نصاب احلب والمتر واملاش ية

 .عن ديوهنم

آن "القرض احلسن"  (دين القرض)ة عليه يف ديٍن ول زاك>>قال :  .<<اذلي نسميه ال

ذا  ،هنا اس تخدم لكمة دين عن القرض احلسن ،لحظ ُهنا ل يتلكم عن دين البيع
ِ
لّ ا

ِ
ا

ذا بقي عنده فزيكه فأأفرضه والظاهر أأنه لوجه هللا تعاىل
ِ
نّه ا

ِ
قراض الفراغ ا

ِ
 .قصد ابل

 
ِ
 ،ذا فررت من الزاكة يف حيةٍل مل تسقط وعليك العقوبةحفىّت يفر من الزاكة نقول هل : ا

ايك أأن تكون 
ِ
سقاط الواجبات أأو ارتاكب احملرمات يه شأأن أأحصاب السبت وا

ِ
واحليل ل

 .مهنم

آخرة  .فهذه الزاكة مصلحة كل ،َلنّه َأصاًل َأنت حتتال التخرب عىل حياتك ال
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ن أأقامه ،قال : حىت يقبضه
ِ
ناّم يزكيه لعاٍم واحٍد مىض بعد ( يقصد بذكل القرض)وا

ِ
َأعوامًا فا

 .(يكون بعد القبض)قبضه 

فلو َأنَّ َأحدمه قال بأَّنَّ هذا الشخص تدين  ،دامئًا تلحظ الرشيعة بُنيت عىل ُأصول وقواعد

 .عندما اشرتى القطيع

 .عندما تداين هل تعرف الرشيعة بأَنه سيتداين

حامتل مزنل م
ِ
س تفصال يف مقام ال

ِ
 .زنةل العموم من اَلقوالترك ال

ذا اكن مدينًا َأم ل
ِ
ن اكن مدينًا َلين مل أأسأأهُل ا

ِ
ذلكل ملّا عامثن يتلكم  ،يعين كأنه قال تُؤخذ وا

 .مفن اكن عليه دين فليؤده ،بزاكة النقد يقول : لقد َأقبل وقت زاكتمك

ذًا هو يتلكُم بعرف الصحابة ،لحظ َأنَّ ادلين مينع زاكة النقود
ِ
تعامالت الصحابة و  ،ا

 .رضوان هللا تعاىل علهيم

ناّم يزكيه لعاٍم واحد بعد قبضه
ِ
ن َأقام َأعوامًا فا

ِ
وكذكل  ،عام واحد العام املايض ،قال : وا

 .التاجر احملتكر يزيك بعد القبض كزاكة القرض (عرض التاجر احملتكر)العرض حىّت يبيعه 

ن اكن ادلين أأو العرض من مرياث يعين 
ِ
  (ُتدد ل عن ماٍل سابق)قال: وا

 مثال : -

آف مرياث عن َأبيه فهذا عليه َأن يضع للعرشة  ،َأو مثاًل جاء للمرأأة همر ،جاءه عرشة ال

آف حول جديد آف  ،ال آف بلغت مخسة ال َأنفق عىل تعلمي )جاء عىل هناية احلول العرشة ال
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شرتى َأش ياء ،أأولده
ِ
س تالمك ( ا

ِ
آن تزيك بعد مرور احلول عىل وقت املرياث و ا لهذه ال

 .اَلموال

ذن  ،الزاكة يف َأمواهلم يف العني واحلرث و املاش ية (ومه اَلولد)قال : وعىل اَلصاغر 
ِ
ا

 .وزاكة الفطر واجبة حىّت يف ماِل اَلطفال ،الزاكة يف َأمواِل اَلطفال واجبة

ذا اكن هل مال خترج عنه الزاكة
ِ
ذا مل يكن دليه مال فالزاكُة عىل َأبيه ،الودل ا

ِ
 .أأّما ا

رضب هللا مثاًل عبدًا } لقوهل تعاىل :  (َلنّه ل ميكُل الترصف)قال : ول زاكَة عىل عبد 

ذن ل يقدُر عىل {مملواكً ل يقدر عىل يشء 
ِ
وَأما الس يد فال ُتب عليه  ،الزاكة ول غريها ا

 .لأنُّه ل ميكل املال ليس هل

َأنت ُحٍر بعد ُدبٍر مين  هو املدبر اذلي قال عنه س يده)قال : ول عىل من فيه بقية رٍق 

أأو املاكتب اذلي اتفق مع س يده عىل احلرية مقابل دفعات وجنوم  ،(يعين بعد مويت)

 .(مة مثل العبد واملعتق بعضه والأ  الكتابة

ذا  >>قال : 
ِ
ول عىل من فيه رّقٍ يف ذكل لكه أَي يف احلرث والعني واملاش ية قال : فا

ذا اكن مبا يشرتط فيه 
ِ
أأعتق فليأأتنف حوًل من يوم عتقه مبا ميكل أأو ما مكل من ماهل ا

ذ
ِ
ذا أُعتق قبل الطيب )قبل الوجوب( ا

ِ
ذا العبد ُأعتق مثاًل واكن هل زرع ا

ِ
ن احلول ا

ّذن
ِ
 <<يُزيك  حصل الطيب وهو حر ا

 .ُأعتق بعد الطيب) يعين بعد وقت الوجوب(ل زاكة عليه

( الأمة)يف عبدِه وخادمه ( هذا لكه س يكون يف املقتىن)ول زاكَة عىل َأحٍد  >>قال : 

 .<<وفرسه اذلي يركبه وداره )ادلار اليت يسكهنا( 
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شارة حلديث الُبخاري 
ِ
 ( صدقهليس عىل املسمِل يف عبده ول فرسه )هذا فيه ا

بعد املقتنيات لكنه س يفرغ عىل لقنية هذا س يصري ابلقياس هنا وصنع قال : وما ل يتخذ ل 

  .احلديِث 

ليس عىل املسمل يف عبده ول فرسه صدقه هذا لكن هل  ،يعين هذه اليت ذكرها احلديث

 .التنبيه عىل املقتنيات ؟أأم هو من ابِب التنبيه عىل املقتنيات ،مقترص عىل ما ورد

وأأدوات املزنل  ،ليس عىل املسمل يف املعىن ،يارة سوف تدخُل حتت هذا احلديثفالس  

ذن هذا يدخل بدلةل التنبيه) وفراش البيت س يدخل يف دلةل التنبيه   .أأل وهو املقتناة (اإ

والعروض" ذلكل ُتُد َأنَّ اَلمئة اَلربعة متفقون عىل َأنَّ هناك مذهبًا كبرياً يف  ع"من الراب

قترص عىل َأنواع ذلكل عندما قال الرسوُل صىل هللا عليه وسمل  ،املعىن
ِ
يف صدقة الفطر وا

ن مل يكن منطوقًا  ،مثاًل الشعري والمتر واَلقط
ِ
تفقوا عىل اذلهاِب يف املعىن وا لكهنم مجيعًا اإ

 .يف النص

تفاِق َأنه جيزي عند الأمئة الأربعة مع أأنُّه غري مذكورٌ 
ِ
لحظ كيف أأنَّ  ،يعين مثاًل الأرز ابل

الأمئة ميدون النص ابلواقع عندمه قدرة عالية عىل َأن ينترش النص يف احلياة ويلوهنا بلون 

 .الس نة

ترص الأصناف وتلكمت يف حديث راب الفضل مق  ،بيامن لو قلت أأّن الأرز ليس مذكوراً 

والشعري ابلشعري والمتر ابلمتر  ،وامللح ابمللح ،الفضة، والرب ابلرب ،املذكورة فقط اذلهب

 .فقطو 

 .جعلته مقترصًا عىل هذِه اَلصناف ،أأان عطلت النص
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لكن ُتد فعل ابن حزم رمحه هللا وهو من َأمئة َأهل الس نة ليس ممن متَّ متابعته يف مذهبه 

 .وقد جهر القياس ،تبوعاً وَأصبح مذهبه مذهبًا م 

وذلكل لحظ كيف أأن الأمئة  ،مجده عىل حروفه ،ذلكل جند َأنَّ جهر القياس قلص النص

والقياس ميد النص يف  ،ذلكل هذا اذلي فيه رضا هللا تعاىل ،كيف مدوا النص يف الواقع

 .الواقع وينرشه يف الواقع

بل جعلوا لك ما هو مقتىن ومشغولً  ،ويف الكِم اَلمئة مل يقترصوا عىل العبد والفرس

نُه يأَخذ حمك العبد والفرس واخلادم اكلس يارة والشقة وادلار املسكونة  ،خبدمة صاحبه
ِ
فا

 وهذا لكه من متام ملكة الفقه عند أأمئة السلف السابقني.

ذا ابع بأَقل من النصاب ،ل بُدَّ من احملتكر أَن يبيع بنصاب ،يف موضوع ُتارة احملتكر
ِ
 ،ا

 .يشء من النقودِ فال ُتب عليه الزاكة ول بُدَّ من أأن يكون فيه 

 ؟هل تُزىك لك عام أأم تلحق ابلقرض (ممنوع الترصف ابَلموال)زاكُة احلساابت اجملمدة 

ول يعرف َأيَن هو( و اكتشفته بعد عرش  ،هذا مال الضامر ) مثل َأن يدفن َأحد ماهل

نه يزكيه لعاٍم مىض مثهل مثل  ،س نني
ِ
ذا ُتمدت فا

ِ
القرض وكذكل احلساابت اجملمدة فا

ذنّك(  ،حساابته ملدة ثالث س نوات
ِ

يزيك لعام مىض وهذا مال معطل )معطل ليس اب

منا معطل ابلقانون
ِ
 .َأحيااًن يكون لش هباٍت جنائية عندئٍذ جُيمدُّ حسابهِ  ،وا

 ،ن احليلول فامي يتخذ من اللباس م ،ابع من العروضومن يتخذ قنية من الرِ  >>قال :

آن يتلكم عن موضوع احليل الزاكة يف العني واحلرث واملاش ية فميكن وهنا يُريد أأن يقول  ،ال

ذن ُتُب الزاكُة يف احليل فأأراد َأن يدفع 
ِ
 .<<َأن يقول َأحدمه العني ذهب احليل ذهب ا
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ن اختذته للزينة 
ِ
ذا اختذت املرأأة احليل للزينة فقط فال زاكة فهيا فا

ِ
والعاقبة علهيا َأن تُزكيه ا

دخار  .بنية العاقبة وهو ما اكن لالإ

جيارة
ِ
ذا اكن لال

ِ
يصبح ل زاكة يف عينه يُصبح مثل العامرة املؤجرة اليت بقصد  ،َأّما ا

جيارات
ِ
 .ال

يف بعض اَلش ياء بعضهم يظهنا حيل لكهّنا ل تصلح َأن تكون حيل مثل اُلونصة )اُلونصة 

دخار وليست للزينة( س بائك اذلهب ليست للزينة )هو قطع مشرتاة ويه َأصالً   لالإ

 .قالب(

ن اكنت  ،ل َأحد يقول عندي س بائك ذهب للزينة هذا قالب
ِ
ن اكنت للزينة فكذكل فا

ِ
ل ا

دخار فهيا الزاكة ول تصلح أأن تقول : )َأان عندي س بائك ذهب  تصلح للزينة ولكن لالإ

 .للزينة(

شرتته للزينة )احليل( مُثَّ 
ِ
ن ا  . نوت به التجارة فعندئٍذ جيُب الزاكة ابلوزن وليس ابلقميةفاإ

 .فتجب يف قميهتا ،فتجب يف وزهنا ،َلنُّه وجبت الزاكة يف عيهنا

س تعامل فال ُتب فيه الزاكُة مطلقاً 
ِ
جيوز لها من  ،مثل : املكحةل للمرأأة مقص املرأأة ،حفّرم ال

بريق من اذلهب )اذلهِب ما يلبس ما زاد عىل ما يلبس فال حيل لها  بريق من فضة ،اكإ  ،اإ

 .(مشط من ذهب مشط من الفضة فال حيل لها 

املرأأة لها من اذلهب لك ملبوس قال : >> ومن ورث َعرضًا أأو ذهب هل من َأرضه زرعًا 

 .فزاكة فال زاكة عليه بيشء من ذكل حىت يباع ويس تقبل به حوًل من يوم يقبض مثنه <<
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هل عنده  ،املال املس تفاد املتودل عن غري َأصل عنده جاءُه هبةً  ،زاكة املال املس تفاد •

 ؟جاءها همر هل عندها مال ودّل هذا املهر ؟مال ودّل هذا املال

لحظ أأو رفع من َأرضه زرعًا يعين الرجل عنده زرع فزىك الزرع زاكَة َأعيان يعين نتج 

العرشة َأطنان وبقيت  فأَخرج زاكته عرشة أأطنان وجئنا عىل ،عنده مثاًل مئة طن مقح

 .تسعني فوضعه عنده مبس تودعاته

فال زاكة عليه يف يشء من ذكل َحىّت يباع يعين واضعه عندك يف  (زاكة العني)قال : فزاّكة 

آخره ،املس تودع للمونة ىل أ
ِ
 .للهدية ا

ذا جئت وبعت بعد س نتني جاءتك  ،قال : فال زاكَة عليه يف يشء من ذكل حىّت يباع
ِ
فا

امخلسون أألف دينار تس تأأنف هبا  ،فبعت الطن خبمسون أألف دينار ،ني ُطنصفقة للتسع

جيارة)حوًل جديدًا مثل املال 
ِ
 . (الهبة،املهر،ال

لحظ هذا املال متودل عن مال يعين هو ابعه  ،املال املس تفاد متودل عن غري ُتارة

 .(لكن مال غري ُتارة ،تودل عن مال)لكن يف هذا املوضوع  ،تأأنففأأس  

 ،حىّت يباُع ويس تقبُل به حول من يوم يقبض مثنه (الزرع)واَلصل َأخذه من غري ُتارة 

ذا قبض المثن يس تأأنف حوًل وعندئًذ يصبح ماًل مس تفادًا عىل حنو اذلي بيناُه يف املال 
ِ
فا

 .املس تفاد

آن للحديث عن زاكِة املعدن قال :   ،عدِن من ذهٍب َأو فضةوفامي خيرج من امل >>انتقل ال

ذا بلغ وزن عرشين دينارًا أأو مخس أأواٍق فضة ففي ذكل ربع العرش يوم خروجه ‘ِالزاكة 
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ن انقطع نيهُلُ بيده وابتدأأ غريه مل خيرج شيئًا 
ِ
ن قل فا

ِ
وكذكل فامي خيرج بعد ذكَل متصاًل به وا

 .<<حىّت يبلغ ما فيه الزاكة 

اذلي ُتب فيه الزاكة عىل املرشوع اذلهب والفضة املعدن  ،ُهنا يتلكم عن زاكة املعدن

 .فقط فهذا اذلي تلكم به

ذا َأخرجه يشرتُط فيه النصاب فتلكم عن نصاِب 
ِ
وقال : يشرتُط يف زاكة املعدن َأنُّه ا

اذلهب وهو عني نصابه وهو اذلي قُلنا مئتا درمه أأو عرشون دينار فقال فيه ربع العرش 

أأم ملا خيلص وينقى  ؟ملقصود ُهنا هل فور اخلروج% قال : يوم خروجه فا2,5يعين 

 ؟ويصفى

ناّم ليقابل ما يشرتط فيه احلول ،قال عند التصفية
ِ
خراج ا

ِ
 ،ول يعين ابخلروج مبجرد ال

 .وجاء هنا ابملقابل قال يوم اخلروج

 .فال يقول يوم اخلروج ليقابل التصفية

 .ل يوم اخلروج ليقابل احلول

خراج خيرج منهفال يُفهم من 
ِ
التصفية من الرتاب  ،بل بعد التصفية ،اخلروج َأنُه مبجرد ال

لّ بعد التصفية والشوائب
ِ
 .وغري ذكل لأنه ل خيرج ا

عندما تكون ادلوةل يه اليت تس تخرج اذلهب يكون هذا مال عام ل زاكَة فيه ومال 

واكً لعامة املسلمني فال وكذكل من رشط الزاكة أأن تكون ملاكً خاصًا ما اكن ممل ،املسلمني

 .مكل عام ليس هل مكل معني ،الوقف ل يُزىك َلنُه مملوك ،زاكة فيه
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 ؟قال : مىت ُتب الزاكة فامي خيرج متصالً  ،قال : كذكل ما خيرُج متصالً 

حتاُد النيل
ِ
يعين جاء هو يس تخرج اذلهب من هذا املاكن فأَخرج مثاًل مبقدار عرشة  ،ا

 .َأخرج َأيضًا عرشة داننري هؤلء فهيم الزاكة (املاكن)يف نفس العرق  ،داننري

لكن مل  ،بعرٍق اثين َأخرج عرشة داننري ُأخرى ،لو َأنُّه يف هذا العرق َأخرج عرشة داننري

رشط وجوب الزاكة أأن  ،و ذاك عرشة من هجة ،يعين هذا عرشة من هجة ،يتصل النيل

 .خترج معك من العرق الواحد نصاب

من لك ماكن خرج عرشة داننري دون نصاب ل ُتب  ،حفرت يف عدة َأماكنولكن َأنت 

حتاد النيل)الزاكة فهيا 
ِ
حتاد النيل (لعدم ا  ؟ما معىن اإ

خراج من عرٍق واحد من اذلهب 
ِ
خيرج منه النصاب وكذكل  (ماكن واحد )َأن يس متر ال

 .فامي خيرج بعد ذكل خيرج متصالً 

حتاد النيل وأأن  ذن هو يشرتط اإ
ِ
ذا انقطع عن العمِل يعين تاكسل وتباطأأ ا يس متر العرق فاإ

 ،مُثَّ عاد لنفِس املوقع وَأخرج عرشة داننري نقول عرشة داننري اُلوىل مع العرشة الثانية

نقطاع العمل ل عربة   .به وعليه الزاكةواإ

ن انقطع نيهُلُ بيده ابتدأأ غريه مل خيرج شيئًا حىّت يبلغ ما في >>قال : 
ِ
ن قل فا

ِ
 .<<ه الزاكة وا

ول تُؤخذ من نساهئم  ،وتُؤخذ اجلزية من رجال َأهل اذلمة اَلحرار البالغني >>قال : 

ومن نصارى العرب واجلزية عىل َأهل اذلهب  ،وتؤخذ من اجملوس ،وصبياهنم وعبيدمه

ويؤخذ ممن ُتر مهنم من  ،َأربعة داننري وعىل َأهل الورق َأربعون درهامً وخيفف عن الفقري

ن اختلفوا يف الس نة مراراً  َأفق ىل ُأفق عرش  واإ
ِ
ىل مكة و  ،ا ن محلوا الطعام خاصة اإ واإ
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ل أأن  ،املدينة خاصة ُأخذ مهنم نصف العرش من مثنه
ِ
ويؤخذ من ُتار احلربيون العرش ا

 .<<ويف الراكز وهو دفن اجلاهلية مخس عىل َمن َأصابه  ،يزنلوا عىل َأكرث من ذكل

آن عن  اجلزية وتعريفها ى، ما يُؤخذ من َأهل الكفر جزاءًا عىل تأأميهنم وحقن نتحدُث ال

قرارمه عىل الكفر
ِ
 .هذا هو تعريف اجلزية ،دماهئم مع ا

ول من العبيد  ،وتُؤخذ من الرجال ول تُؤحذ من النساء ول من الصبيان لأهنم ل يقاتلوا

 .لأهنم اتبعني لغريمه

ذن َأصبح رشوط اجلزية : العقل
ِ
القدرة عىل دفعها مفن  ،الكفر ،احلرية ،اذلكورية ،بلوغال  ،ا

 .جعز عن دفعها فال جيُب علينا َأن نأأخذ منه

ذا اكَن هو َأصاًل  ،ل جزية عىل القريش
ِ
ملاكنة النيب صىل هللا عليه وسمل يقر عىل كفره ا

 كفره املرتد جيب تطبيق العقوبة الرشعية عليه َلنَّ املرتد ل يقر عىل ،اكفر وليس مرتد

ذن قال وتؤخذ العةل ل تُؤخذ من النساء والصبيان لقوهل تعاىل } قاتلوا الذلين ل يُؤمنون  ،اإ

آخر { والنساء والصبيان والعبيد ل يقاتلون  .فال تتوفر فهيم العةل ،ابهلل واليوم ال

وتؤخذ من  (مةل عبدة النار)فال تُؤخذ من صبياهنم وعبيدمه وتؤخذ من اجملوس  >>قال : 

وهذا فمين  (ممن اكنت معلهتم اذلهب)قال واجلزية عىل َأهل اذلهب  ،صارى العربن

 .<<فتحت بالدمه عنوًة يعين ابحلرب 

ن اكنت ممن فتحت بالدمه صلحًا فهيي عىل ما تصاحلوا عليه مع املسلمني  .قال : واإ

ذًا قال العنوة هو َأربعة داننري وعىل َأهل الورق َأربعون درهامً وخيفف عن الفقري مبقدار  ،اإ

 .ما يراُه الإمام ولو أأن يعفو عنه
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آفاق الإسالمية  (يعوُد عىل َأهل اذلمة)قال : ويؤخذ ممن ُتر مهنم  ىل ُأفق ال ِمن َأفٍق اإ

 .(مرص،الشام،العراق،الأندلس،املغرب)

ذن بعد البيع عرش <<عرش مثن ما يبيعونه  >>قال : 
ِ
% عليه رضيبة 10المثن يعين  ا

 .%10عىل ما يبعُه 

ن اختلفوا يف الس نة مراراً   .(هذا فعل معر ريض هللا عنه)قال : واإ

ن جاءوا عدة مرات فلك ما يأَتون نأأخذ مهنم ذن لك ما ابعوا َأخذان مهنم واإ  .اإ

ن محلوا الطعاَم خاصٌة   .(يقصد َأهل اذلمة)قال : واإ

الكفاية ملّا تلكم عن احلنطة والزيت واملعمتد هو لك ما يقتات تلكم هنا الطعام خاصة يف 

ىل مكة واملدينة  .اكحلبوب والقطاين والزيوت اإ

ىل هاتني املدينتني  ،ُأخذ منه نصف العرش مخسة يف املئة وذكل ترغيبًا يف اجلَلَب اإ

ىل مكة واملدينة خاصة أأخذ مهنا نصف العرش من مثنه)املعظمتني  ويُؤخذ من ُتار  (اإ

آن يتحدث عن التجار احلربيني الذلين  ،احلربيني سابقًا اكن يتحدث عن َأهل اذلمة و ال

 .يدخلون ابلأمان والعةل فهيم جبواز ادلخول يه اكلعةل يف اذلميني

ل  قال : من ُتار احلربيني الُعرش لكن ل حظ هنا يُؤخذ من التجار العرش ولو مل يبيعوا اإ

 .%15عىن َأن يُصبح اتفقنا معهم عىل مب ،َأن يزنلوا عىل َأكرث من ذكل

فن اجلاهلية بكرس ادلال مثل ِذحب يف قوهل تعاىل } و الراكز هو دِ  ،قال : ويف الراكز
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وفديناُه بِذحب عظمي { هذا من صيغ امس املفعول كقوهلم : هو ِحُب رسول هللا صىل هللا 

 .عليه وسمل

ة فيه امخلس ولو اكن دون هل اجلاهلياذلي فيه عالمات أَ  ،قال : هو ِدفن اجلاهلية امخلس

ن وجد يف َأرٍض مملوكة  ،لعموم النيب صىل هللا عليه وسمل ويف الراكز امخلس،النصاب
ِ
فا

ن اكن فيه عالمات َأهل اذلمة واملسلمني فهو لقطة يعرف س نة ،فهو لصاحبه  .واإ

 
ِ
ن مل يكن فيه عالمات فهو يعامل عن َأنُّه حلرٍب َأو دفن جاهلية ا ذا اكن فيه صليب َأّما اإ

  .وممكن أأن يكوَن حلريب (اذليم)

 (فعليك أأن ُتري عىل العالمات )

ن وجد يف َأرٍض خاصة فهو مرياث •
ِ
ذا اكن فيه عالمات َأهل اذلمة َأو مسمل  ،ا

ِ
َأّما ا

 .فهو لقطة

 

 

  : 55 الصوتية رمق •

 <<ابب يف زاكِة املاش ية  >>                        

بل والبقر والغمن فريضة >>قال املصنف : 
ِ
بل يف َأقلَّ من مخس ول زاك ،وزاكة ال

ِ
َة من ال

بل ففهيا شاة جزعة َأو ثنية من ُجّلِ غمن َأهل ذكل البدل من ضأأٍن ذ
ِ
وٍد ويه مخس من ال

ىل 
ِ
ىل أأربعة عرش مُثَّ يف مخسة عرش ثالُث ش ياه ا ىل تسع مُثَّ يف العرش شااتن اإ

ِ
َأو معز ا
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ىل َأربعٍ وعرشين مُثَّ يف مخٍس وعرشين بنت  ،تسعة عرش ذا اكنت عرشين فأأربعة ش ياه اإ
ِ
فا

ىل مخٍس وثالثني مُثَّ يف ست 
ِ
ن مل تكن فهيا فابُن لبوٍن ذكر ا

ِ
خماض ويه بنت س نتني فا

ىل مخٍس 
ِ
قة وَأربعني مُثَّ يف ست وَأربعني حِ وثالثني بنت لبون ويه بنت ثالُث س نني ا

حدى ويه اليت عىل
ِ
ىل س تني مُثَّ يف ا

ِ
 ظهرها امحلل ويطرقها الفحل ويه بنت َأربع س نني ا

ىل مخٍس وس بعني مُثَّ يف ست 
ِ
وس بعني بنتا لبون وس تني جذعة ويه بنت مخس س نني ا

ىل
ِ
حدى وتسعني حِ ا

ِ
ىل عرشين ومائة مفا زاد عىل ذكل ففي لك  تسعني مُثَّ يف ا

ِ
قتان ا

 .<<بون مخسني حقة ويف لك َأربعني بنت ل 

بل والبقر والغمن فريضة  >>قال : 
ِ
 .<<وزاكة ال

لَّ يف هذِه اَلصناف الثالث
ِ
ذن ل زاكَة ا

ِ
زاكُة يف فلو قُلنا مزارُع ادلجاج ل يعترب فهيا ال ،ا

 
ِ
ناّم تُزىك ا

ِ
 .ذا اكنت عروضًا للتجارةعيهنا وا

نُه يتلكم عن الزاكِة يف عني اليشء ول فرق بني 
ِ
 .كوِنِه عرض ُتارة َأو أأنه خمتنعَأّما هنا فا

نّه يُزيك زاكَة َأعيانٍ  •
ِ
 .ول يُزيك زاكة ُعروض ،فلو اكَن هناك اتجُر موايش فا

جامع منعقٌد عىل زاكهتا يف َأعياهنا ،ل يأأيت ابلتقيمي ويقميها نقداً 
ِ
فال نلتفت عن  ،طاملا َأنَّ ال

جامع
ِ
بل وا ،ال

ِ
  .لبقر والغمن زاكَة َأعيانفزّييك اتجُر املوايش ما عنده من ال

بل شاه وهكذا ،فيخرج عن اَلربعني شاًة شاه
ِ
بل ملاذا ،وعن مخٍس من ال

ِ
 ؟فال يقميُّ ال

نَّ هذه مذكورٌة يف الرشع يف الزاكِة بأَعياهنا فيخرج زاكَة َأعياهنا وَأرصدهتا مقدرٌة من 
ِ
ل

 .الشارع



                 drwalidshawish                      ) شرح الرسالة )كتاب الزكاةwalidshawish.com  
 

 

                2019  -2-23اتريخ الرفع على املوقع       - 78 -   ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة          

رة َأو مقتات للنسل أأو للشعر أأو التقديُر جاء عامًا برصف النظر عن كوهنا عروض ُتا

 .للحليب أأو للعلف أأو ما شابه ذكل

مام ماكل الزاكة فهيا يف مجيع أأحوالها وأأزمنهتا برصف النظر  ،معلوفة أأو غري معلوفة
ِ
فأَجاز ال

نُّه ( الغمن،الإبل، البقر)عن كوهنا عروض ُتارة معلوفة عامةل من اكن عنده هذا احلالل 
ِ
فا

 .عىل َأنُّه عروَض ُتارةٍ يُزكيه بعينه ل 

بل يف َأقلَّ من مخس  >>قال : 
ِ
  <<ذود ول زاكة من ال

وامُس الفاعل  ،ويأيَت مبعىن ساَق يسوق ،ويأيَت مبعىن محى ،اذلود هو مصدر من الفعل ذادَ 

 .ذائد

بل 
ِ
اذلود اذلي ذكره الرسول صىل هللا عليه وسمل فيه معىن الَسوِق َأي رما يساق من ال

ىل عرش يُسّمى ذود وهو من
ِ
 .ثالثة ا

 ،قادٌة : َأي يقدون ،<<بنوا ُأمية قادٌة ذاد  >>عيل بن َأيب طالب ريض هللا عنه قال : 

 .ذاد َأي يذودَن َأي حيمون

ونُِسَب عتيب لأنه هو من نسل  ،الشاعُر َأبو عبد الرمحن ابن عبد هللا هذا من بين ُأمية

 عبد هللا جهري أأبو عبد الرمحن محمد بن  228عتبة ابن َأيب سفيان وهذا تُويّف س نة 

 فقال :  

يّن من قوٍم كرمٍي جنارمه        َلقداهمم ِصيغَت رؤوُس املنابِر 
ِ
 فا

لهيم خفُر لك ُمفاخرٍ 
ِ
سالم يف الرشِك     قادٌة هبم وا

ِ
 خالئُق يف ال
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 .(الوارد يف احلديِث الرشيف)فذلكل اذلود مأَخوٌذ من هذا املعىن وهو اذلوِد 

ىل عرش وهذه اللفظة مؤنثة ثنني اإ ىل عرش ومن اإ ذن قد يكون اذلود من ثالثة اإ ول  ،اإ

 .واحدٌة لها من لفظها

ل فرق بني َأن تكون معلوفة َأو غري معلوفة لعموم احلديث )حديث النيب صىل هللا عليه 

 .يف لّكِ َأربعني شاًة شاةٌ وسمل 

 .فال فرَق بني كوهنا معلوفًة أأو غري معلوفة

َنَّ الشافعية قالوا يف السامئة الزاكة  .خملالفة ل زاكة فهيا يف السامئةمفهوم ا ،خالف الشافعية لإ

 .واملنطوق َأقوى من املفهوم ومقدٌم عليه ،يف لك شاًة شاٌة دلةل منطوق

حامتل 
ِ
ستئصال يف مقام ال

ِ
وابلتايل احلديث يف لّكِ َأربعني شاًة شاٌة منطوق بأَنَّ ترك ال

يزنل مزنةل العموم من اَلقوال وعليه هذا عام يف املعلوفة وغريها يف العامةل وغريها سواٌء 

 
ِ
 .ستامثر َأو غري ذكلاكنت للحرِث والعمِل وامحلِل َأو اكنت لال

آن عىل العموم كثرية فهناك بعضهم يقول :لإ  ،هذا َأمٌر هممفذلكل  • دخالت ال
ِ
 نَّ ال

 { وَأحلَّ هللا البيع وحّرم الراب  }قال تعاىل : 

ذا اكن بنس بٍة عالية ،حّرم الراب اكن بني الفقري والغين
ِ
ذا اكَن  ،وحّرم الراب ا حّرم الراب اإ

س هتالك  .لالإ

ذا اكَن بقصد التجارة فهو ليس حراماً 
ِ
نقول هل ترك الاستئصال مقام يف مقاِم الإحامتل  ،أأّما ا

 .يزنل مزنةل العموم يف الأقوال
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َأّما بني الغين  ،لو َأراد َأن خيصصه الرشُع خلصص فقال ل جيوُز الراب بني الفقري والغين

 ...والغين فيجوز

س هتاليك حرام ،ل الراب التجاري حالللقا
ِ
 .والراب ال

 .يعمل به لكن بضيق ،مام ماكل عندُه س تة موانع للعمِل ابملفهومِ الإ  •

مام الشافعي يتوسع ابملفاهمي •
ِ
 .ال

 .احلنّفية ُمضيقون ابملفاهمي •

 .لك َأدةل احلنفية يف نفي املفهوم موجودٌة عند املالكية

ثبات املفهوم موجودٌة عند املالكيةولك َأدةل الشافعية يف 
ِ
 .ا

ذا أأراَد  ،وابلتايل لو َأراَد َأحدمه َأن ينفي املفاهمي فأأدةُل النفي عند املالكية ابملوانع الس تة
ِ
ا

ثباهتا فأَدةل الشافعية موجودٌة عند املالكية يف العمل هبا ولكن الإمام اكن يف هذا مراعيًا هُل 
ِ
ا

 .حبدود

ودلةل املنطوق يف قوهل صىل هللا عليه وسمل  ،نطوق عىل دلةل املفهومفذلكل قدمَّ دلةل امل 

 .: يف لّكِ َأربعني شاًة شاةٌ 

مام يف موضوعِ زاكة الفواكه اس تدل بأَدةلٍ  -
ِ
 .ال

فيس تدُل  ،النيبُّ صىل هللا عليه وسمل ملّا يقول ليس يف ما دون امخلسة َأوسق صدقة

لّ يف ما يُوسقويذهُب مذهبًا يف املش تّقِ وأَ  ،ابلوسق  .نّه ل يكون اإ
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 ،عل الصحابةوَأيضًا مس تدٌل بف ،تعلل ابملش تق فهو مس تدٌل بنٍص  ،البطيُخ ل يوسق

آل الشام  ىل أ
ِ
ل يف ما حُيرث  >>ومس تدٌل برساةل معر بن عبد العزيز ا

ِ
َأنَّ الزاكَة ليست ا

 .<<حرث وعني وماش ية 

مام ل يرتك  ،يف احلرِث  وليس ممّا يعتىن به ،والفواكه ليست ممّا حُيرث
ِ
وابلتايل س تجُد ال

 ّ ذا اكن هناك موجٌب ول يعين َأنُّه يرتكه َأن لّ اإ
ِ
ناّم خيصصهالنص ا

ِ
وابلتايل ،ه يَمنُعُه متامًا ا

وكام قلنا يف مقدمِة احلديث َأنّه عندما ل يوجب الزاكة يف الفواكه وَأوجهبا الإماُم  ،خصصه

 َأبو حنيفة فقد َأعطى هللا تعاىل اُلمة مسارين :

 .مساُر أأيب حنيفة ملن َأراَد َأن يُسارع  -1

مام ماكل للمقتصد  -2
ِ
 .مساُر ال

نَّ عند ماكل انجٍ 
ِ
ذا جعلت التعلاميت صارمة  ،وعند أأيب حنيفة انجٍ  ،والكهام انجٍ ل

ِ
لكن ا

ّما النتيجة مئة يف املئة أأو الرسوب
ِ
 .فا

 ؟ماذا س يحدُث للنّاس -

 .النجاح َأصبح عسريًا والرسوب َأصبح كثرياً 

 .عندئٍذ س تجُد َأنَّ هللا َأعطاان مساحة للحركة هبذه املسارات

جهتادات لهؤلء اَلمئة  •
ِ
ذا  ،اجملهتدين دون َأن نعرف ُأصوهلمل ميكن َأن نفهم تعدد ال

ِ
فا

وتومهنّا َأهّنم يبنون فرعًا من فروعهم عىل غري  ،مل نعرف ُأصوهلم اشتهبت علينا فروعهم

 .دليلٍ 
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َأان فهمتك )لو َأنَّ َأحدمه متصوٌر ومتش بٌع يف املفاهمي وحياتُه مفاهمي لكها ودامئًا يقول 

ىل الزاكِة س يعترُب َأنَّ املعلوفة مثاًل ل زاكَة فهيا ،ولك حياته مفاهمي ( غلط
ِ
 .ملا يأأيت ا

( َأرجو أأن توحض)يعين َأنَت عندما تقول :  ،حىّت حنُن النّاس قضيُة املفاهمي ُتدها ضعيفة

 ؟ملاذا ،ملّا يكون فهيا مفهوم

نَّ دلةل املفهوم غري مس تقرة يف القوة
ِ
س تفهاملكن دلةل املنطوِق ل يوجد حاجة ل ،ل

ِ
 ،ال

س تفهام
ِ
ىل ا

ِ
ذا فُهم يشء حتتاج ا

ِ
 .لكن ا

ذا َأنت قويت املفهوم
ِ
ذا مل تقوي املفهوم مل تعمل به ،هذا يعين َأنّك مَعِلت به ،فا

ِ
  .ا

                   

ذلكل حنُن عندما درس نا يف ابن أأيب ُكف هو مل يُرتب  ،الإمام ماكل مل يقوي املفهوم -

س تدللت:اَلدةل حسب الكتاب والس ن
ِ
 ة والإجامع هو رتب ال

 .منطوق -1

 .مفهوم -2

 .قياس -3

 .معل أأهل املدينة -4

 .ادلليل الثاين الس نّة )مل يفعل ذكل( ،مل يتلكم ادلليل الأول الكتاب

 .تلكم عن القياس ،تلكم دلةل املفهوم ،تلكم دلةل املنطوق ،تلكم دلةل الإقتضاء

ىل ادللةل ،مل يُدرج الكتاب والس نة منّا ذهب اإ
ِ
 .دليُل اخلطاب دليل املفهوم ،ا
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 ؟ما الفائدة من َأن نعرف رتبُة املفاهمي •

نَّ هذا رضوري يف الرتجيحِ     
ِ
  .ا

ماُم الشافعي كيف  ذا كنت ل تعرُف مسكل الإمام ماكل يف املفاهمي ول مسكل الإ اإ

 ؟سرتحج

أأيُّ املفاهمي َأقوى  ،مذهبك يف املفاهمي اسأأهل ما ،عندما يقول كل َأحدمه َأنَّ مذهبه ادلليل

 .عندك

س تثناء -
ِ
 ....فعندك مفهوم ال

لّ العلامء ،" املفاهمُي ما دلَّ عليه اللفظ يف غري حمل النطق "
ِ
ذن اجلهالُء  ،تقول ل يرشد ا اإ

لّ العلامء ،ل يُرشدون ُهنا غري منطوقني
ِ
ذن اجلهالء ل  ،لكن يفهم عندما يقول يُرشُد ا اإ

ّل العلامء)ذلكل هو قال :  ،يُرشدون
ِ
 (َأعاله ل يُرشد ا

 ؟َأهيام َأقوى مفهوم الرشط أأو اللقب ،َأعىل املفاهمُي مفهوم •

 : مثال -

ذا جنح سعيٌد َأكرمه -
ِ
ذا مل ينجح ل تكرمه ،ا

ِ
ذن نفهم ا

ِ
 .ا

 .عند العمل ابملفهوم غريه ليس رسولً  ،محمٌد رسول هللا -

ذا معلت ابملفهوم يف قوهل تعاىل : 
ِ
 .هذا مفهوم لقب ،{محمٌد رسول هللا  }القضيُة كربى ا

 .محمدًا وَأان ُأريُد ُأعلل ابملش تّقِ دامئاً  ،لو جعلته مش تق : محمدٍ 
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 .لك واحد امسه محمد رسول ،رسول (محمد)يعين يصبح لك 

ذًا ل تعرف َأن 
ِ
مُس خمصص لهذه العني املُشخصة ،(اَلعالم جامدة)ا

ِ
ول  ،مبعىن َأنَّ هذا ال

 .مالحظة بني املعىن واملسمى

 : مثال -

 .وهو س ميوت ،تقول خادل -

ن مل حيرث (احلارث)تسميُة  -
ِ
 .وا

 .(اَلسُد املفرتس)ُأسامة وما هو ُأسامة  -

 .رشيفًا وليس كذكل -

 .صادقًا وقد ل يكوُن كذكل -

 .اجلامُد ل مالحظة بني اللفظ ومعناهُ  •

فاإذا ل حظنا احلُس ىن فنقوُل احلسن َلنك تريُد للسامعِ َأن  ،احلسُن من حيث هو لقب

 .ذلكل يقولون احلسن ،(مللحظ احلسن فيه)يلحظ َأنك مسيتُه َحسن 

 .َأنت مسيتُه حسن عن وصٍف  ،وبعض اَلعالم عليه دخل ما اكن عليه نُقل

ذا الناُس يعلمون أأّن َأهل اللغة َأن " حسن لقب "
ِ
 .فا

َأنين ُأريد منمك َأن تالحظوا  ))فعندما تريد َأن تعلمهم  ،ول مالحظة بني اللفظ ومعناهُ 

 .((َأنين مسيتُه حس نًا مللحظ احلسن فيه 
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 .احلسني ،احلارث ،احلسن ؟مفاذا تقول -

 ؟تعريفاً  تفيد أألذلكل هل هذه  -

 .لتالحظ املعىن أألذلكل اكنت هذه  ،هو معرفة ول جيمتع التعريفني عىل امسٍ 

فلحظوا َأنين حىت لو خشص مسيتُه مُعر س تقول الُعَمر فلحظوا معر معزوٌل عن عامر 

ىل مُعر
ِ
 .عدلت عن عامر ا

 .فذلكل لو ُقلت َأنَّ هذا لقب محمٌد رسول هللا ول هو مفهوم

 .ذلكل اللقب واخلالُف فيه ،َأضعف املفاهمي مفاهمُي اللقب  •

ماُم ماكل مل يعلل ابللقب
ِ
 .وقالوا الشافعية عنده اَللقاب معلالت وَأاب الأحصاب ،ال

ماُم الشافعي علل النجاسة بلّكِ بوٍل وَأنَّ البول لقب •
ِ
 .فذلكل ال

مام ماكل مل يعلل بنجاسِة البول
ِ
مام الشافعي  فليس لّكِ بوٍل جنس ،ال

ِ
مفثاًل جند عند ال

 .لو َأخذان ابملفهوم اللقب )البول( لقاَل بنجاس هتا ،َلنعام مأأكوةل اللحم ليست جنسةبول ا

نسان جنس •
ِ
تفاق بول ال

ِ
 .ا

مام الشافعي عللَّ ابللقب -
ِ
ماُم ماكل مل يُعلل ابللقب ،مالحظة : ال

ِ
 .َأّما ال

بِل ففهيا شاٌة >> قال : 
ِ
 .<<وليس يف َأقلَّ من مخس ذود ويه مخس من ال
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ذا بلغت مخس ففهيا شاٌة َأو َأكرث
ِ
بل ا

ِ
ذن ال

ِ
 .ا

قتناِء َأو للحم َأو غري ذكل 
ِ
جزعة : أأي دخلت يف الس نة الثانية سواء اكنت للتجارة َأو لال

 .مطلقاً 

بل (َأجزئهُ )لو خشص قال يه وجبت عليه شاة هذا َأخرجت مجاًل 
ِ
لو  ،َلنه من عني ال

بل لأهنا زاكُة َأعيان ،قال بقرة ل جُيزئه
ِ
لأهنا مواساة فأَخذان ما هو َأكرث  ،جيب من عني ال

بل
ِ
 .ولأهنا من عنِي ال

بل تُسّمى "
ِ
بل فف ،" ش نقاً  هذه الزاكة اليت يه من ال

ِ
ىل عرش مخس من ال

ِ
هيا شاه ا

 .فيصبُح مهنا شااتن

 

 مالحظة هامة : -

ضافة
ِ
ومّسى " ش نقًا "  ،هو ما بني الفريضتني يف لُكِّ ما ُتُب فيه الزاكة ،الش نق معناه ال

ىل ما يليه
ِ
ضافة ،لأنه مل يُؤخُذ منه شيئًا فأُش نق ا

ِ
 .ذلكل هو معناُه ال

ىل غمن غريه ليك يفرَّ من الزاكةِ  غمنهَأن يُضيف الرجل  ،هنيي عن الش نق الأثرويف 
ِ
 .ا

بل هذا فراراً من الصدقةِ  ،سواٌء غمن
ِ
 .ا

 ؟هل هذا الوسق فيه الزاكة -

ىل تسع فهيا وحدة
ِ
 .ملّا يصبحوا عرشة اثنتان ،من مخس ا
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 .( ل يُزكهيا9-5معىن هذا الالكم َأنه يف حاةل واحد لوحده ل يُزيك الأربعة )

 .عىل هذا ل زاكة يف الش نق و الوقُص بناءًا  -

-  
ِ
بل. ،بلمثال :لو َأتينا بشخص عنده تسع من ال

ِ
 وخشص عنده مخس من ال

 .شااتن ؟مك يطلع علهيم ،مخس وتسع يساوي َأربعة عرش -

 ؟لكن هل صاحب امخلس س يدفع مثل صاحب التسع -

بل  ،يرتادان بنس بة لك مهنام ،ل
ِ
الشااتن تقسامن بأَربعة عرش حصة اذلي عنده تسع من ال

 .س يدفع تسع ُحصص

بل ل زاكَة عىل اَلربعة َلهّنا وقص
ِ
 ،اذلي عنده مخس عليه واحدة ،اذلي عنده تسع من ال

ذا اجمتعتا تسع ومخس شااتن
ِ
 .ا

الشااتن  فتقسم ،اذلي يف اخلطة يرتادوا لك مهنام بنس بةٍ  ،جاء الساعي وَأخذ الشااتن

 .َلربعة عرش حصة

 مثهنام مئة وَأربعون دينارًا " " لو افرتضنا َأن الشاتني

ثنني جممتعني فنقول ع 
ِ
ذا اكن ا

ِ
جئنا مئة وَأربعون دينارًا  ليكام شااتن نفرض َأن مثن الشااتنفا

 .وَأخذان الشااتن

تسع من امجلاِل وَأنت هؤلء يريدون َأن يتحاس بوا قال : أأان َأدفُع تسعني دينارًا لأنه عنده 

ذن ترادان بنس بة لك مهنام
ِ
 .تدفع مخسني ا

فراد ول زاكة يف الوقصلبناءًا عىل اخلُ 
ِ
 .طى الوقص فيه زاكة عىل ال
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فراد ابلنس بة للامش ية أأّما يف النقود 
ِ
جامتع ول يتصور زاكتُه يف ال

ِ
الوقص يتصور زاكته يف ال

 .فال وقص فهيا واحلبوُب ل وقص فهيا

جامتع فيه الزاكة 
ِ
فراد لكن يف ال

ِ
مالحظة : املالكية عندمه الوقص ل زاكَة فيه يف ال

 .فيحسب

ذن بناءًا عىل هذا لو َأحدمه قال : عند املالكية الوقص فيه الزاكة
ِ
َأحدمه قال ل زاكَة يف  ،ا

ىل تقيمي ،الوقص عند املالكية
ِ
طالقان حيتاجان ا

ِ
 .نقول ال

جامتع
ِ
فراد وتتصور الزاكَة عند ال

ِ
 .نقول ل زاكة يف الوقص عند ال

 . <<جزعة َأو ثنية من ُجّلِ غمن َأهل البدل  >>قال : 

نَّ الغمن يُطلق عىل هذا وذاك (اخلاروف)سواء غمنه الصوف 
ِ
 .أأو املاعز ل

نسانولكن حنن منزي الصوف ابلنعاج والشع
ِ
بل والشعر لال

ِ
 .ر ابملاعز والوبر ابل

بل و َأرنٍب يعزى الوبر والُصوف للنعاجِ والبايق شعر >> قال : 
ِ
 <<ال

ن مل تكن فابن لبون ذكر >> قال :   <<ويه بنت خماض بنت س نتني فاإ

 .بنت اخملاض : اليت َأمتت الس نتني

ىل مخٍس وثالثني ن مل تكن فابُن لبون ذكر اإ
ِ
 .فا

بلالعرشة عل
ِ
 .لكن هناك اكن يعدد من الش ياه ،هيم من ال

 .هذا يعين َأنُّه ابلنس بة للزاكة الرشع يُراعي ترتيبًا معني •
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ىل مخس وأأربعني مث يف  >>قال : 
ِ
مُثَّ يف ست وثالثني بنت لبون ويه بنُت ثالِث س نني ا

ظهرها للحمل ويطرقها الفحل ويه بنت َأربع س نني  قه ويه اليت يصلحست وأأربعني حِ 

ىل مخس وس بعني مُثَّ يف 
ِ
حدى وس تني جذعة ويه بنت مخس س نني ا

ِ
ىل س تني مُثَّ يف ا

ِ
ا

 
ِ
ىل عرشين ومائة مفا زاد عىل ذكل ففي حدى وس تني حِ ست وس بعني بنتا لبون مُثَّ يف ا

ِ
قة ا

 <<قة ويف لك أأربعني بنت لبون لُكِّ مخسني حِ 

بل
ِ
 .جذعة : يه اليت تسقطت َأس ناهُنا من ال

 .بنت لبون : يه اليت أأمتت ثالُث س نني

آن يُوجد دلينا مائة وعرشون نصابه • حدى وتسعني حِ )معروف  ال
ِ
ىل مُثَّ يف ا

ِ
قتان ا

ىل عند املائة وعرشون  ،(عرشين ومائة 
ِ
ذن ا

ِ
 .(قتانحِ )ا

ذن يف لك  ،(سني ُحقة مفا زاد عىل ذكل ففي لّكِ مخ )اذلين عندمه مائة ومخسون  •
ِ
ا

 .قةمخسني حِ 

 .ويف لّكِ أأربعني بنتا لبون  •

ىل حد  •
ِ
  120بعد  ،قتانحِ  120يعين ا

ِ
ذا  ،قةذا زاد مخسني ففي لُكِّ مخسني حِ ا

ِ
ا

 .َأربعني بنتا لبون زاد

مائة وس تون عليه َأربعة  ،ويف لك َأربعني بنتا لبون ،ققمائتان ومخسون فهيا مخس حِ  •

 .بنات لبون

 .قتان وعىل اَلربعينات بناُت لبون: عىل امخلسينات حِ  اخلاُلصة •



                 drwalidshawish                      ) شرح الرسالة )كتاب الزكاةwalidshawish.com  
 

 

                2019  -2-23اتريخ الرفع على املوقع       - 90 -   ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة          

ذا بلغهتا ففهيا تبيع جعل جذع قد َأوىف  >>قال : 
ِ
ول زاكة من البقر يف َأقلَّ من ثالثني فا

ل 
ِ
ويه بنت َأربع  أأنىثس نتني مُثَّ كذكل حىت تبلغ أأربعني فيكون فهيا ُمس نة ول تُؤخذ ا

س نني ويه ثنية مفا زاد ففي لُكِّ أأربعني مس نة ويف لك ثالثني تبيع ول زاكة يف الغمن حىت 

حدى تبلغ أأر 
ِ
ذا بلغت ا

ِ
ىل عرشين ومائة فا

ِ
ذا بلغهتا ففهيا شاة جذعة أأو ثنية ا

ِ
بعني شاة فا

ىل ثالمثائة  ذا زادت واحدة ففهيا ثالُث ش ياه اإ
ِ
ىل مائيت شاة فا

ِ
وعرشين ومائة ففهيا شااتن ا

 .<<مفا زاد ففي لك مائة شاة 

ذا بلغهتا ففهيا تبيع  >>فقال :  
ِ
تبيع هو العجل وهذا )ول زاكَة يف البقر يف أأّقلَّ من ثالثني فا

لّ العجل وهو التبيع اذلكر ومعره سنتان قد أأوىف س نتني   كذكل ( مُثَّ الظاهر َأنُّه ل جُيزئُه اإ

لّ ُأنىث   . << (هذا بيان  )حىّت تبلغ أأربعني فيكون فهيا ُمس نة ول تُؤخذ اإ

 

 : يفهابدأأ تعر  -

ويه بنُت َأربع س نني ملّا يقول ويه بنت َأربع س نني ل يقصُد أأهنا أأمتت أأربع س نني بل  -

 .يه أأتّمت الثالثة ويه يف الرابعة

 .ربعني مس نة قال ويه ثنية مفا زاد ففي لُكِّ أَ  -

ذا بلغهتا ففهيا شاة  >>قال : 
ِ
ويف لّكِ ثالثني تبيع ول زاكة َ يف الغمن حىت تبلغ َأربعني شاة فا

ىل مائيت 
ِ
حدى وعرشين ومائة ففهيا شااتن ا

ِ
ذا بلغت ا

ِ
ىل عرشين ومائة فا

ِ
جذعة أأو ثنية ا

ىل ثالث مائة مفا زاد ففي لُكِّ مائة شاة 
ِ
ذا زادت واحدة ففهيا ثالُث ش ياه ا

ِ
 .<<شاة فا

 .خوًل بيناً تنبيه : دخلت دُ  -
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 اخلالصة : -

ىل  40من  -
ِ
 .فهيا شاةٌ  120ا

ىل  121من  -
ِ
 .فهيا شااتن 200ا

ىل  201 -
ِ
 .فيه ثالث ش ياه 399ا

 .ش ياه ( 6فهيا  600 ،ش ياه 4فهيا  400مفا زاد ففي لُكِّ مائة شاة )  -

 <<ول زاكَة يف اَلوقاص >> : قال  -

ذا اكن هناك رجالن ِعند لك واحد 
ِ
آخر  60مهنام ا  120شاة اجملموع  60شاة وال

 .يطلع علهيم شاة واحدة ابلتناصف

 80يدفع الثلث واذلي دليه  40اذلي دليه  80وخشص دليه  40مثاًل خشص دليه 

ذن َأصبح هناك زاكة يف الوقص ،يدفع ثلثني
ِ
 .ا

جامتعهل متت الزاكة  -
ِ
نفراد َأم ال

ِ
 .طةلعند اخل ؟يف الوقص يف حاةل ال

ذن ا -
ِ
ويه ما  ،لأوقاص ل زاكة يف اَلوقاص لحظ الكم ُمطلق واحٌض يف حمهل معمتدا

 .بني الفريضتني يف لُكِّ الأنعام

ول زاكة يف اَلوقاص ويه ما بني الفريضتني من لُكِّ اَلنعام وجُيمع الضأأن واملعز  >>قال : 

هنام ي
ِ
رتادان بيهنام ابلسوية ول يف الزاكة واجلواميس والبقر والُبخت والِعراب ولك خليطني فا

زاكة عىل من مل تبلغ حصته عدد الزاكة ول يفرق بني جممتع ول جُيمع بني مفرتق خش ية 

ذا قرب احلول 
ِ
ذا اكن ينقص أأداؤهام ابفرتاقهام أأو ابجامتعها أأخذ مبا اكن الصدقة وذكل ا

ِ
فا
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ؤخذ العجاجيل يف عليه قبل ذكل ول تُؤخذ يف الصدقة السخةل وتعد عىل رب الغمن ول تُ 

بل وتعد علهيم ول يُؤخذ تيس ول هرمة ول اخملاض ول حفل 
ِ
البقر ول الفصالن يف ال

الغمن ول شاة العلف ول اليت تريب ودلها ول خيار أأموال الناس ول يُؤخذ يف ذكل عرض 

ن شاء هللا
ِ
ن َأجربه املصدق عىل َأخذ المثن يف الأنعام وغريها أأجزأأت ا

ِ
 ول ول مثن فا

 << يسقط ادلين زاكة حب ول متر ول ماش ية 

وَأصُل الوقص هو  (مجع وقص)يتلكم هنا عن اَلوقاص يف قوهل ول زاكة َ يف اَلوقاص 

آخر ىل احلّدِ ال
ِ
 .قرص العنق ومّسي بذكل َلنه نقص عن النصاب اذلي يُزىك مل يصل ا

  <<مُثِّ قال وجيمع الضأأن واملعز يف الزاكة >> 

املعز يه ذوات الشعر يف الزاكة واجلواميس والبقر فتجمع  ،الضأأن يه ذوات الصوف

ىل البقر من عنده جواميس وَأبقا
ِ
ر )اَلبقار بأَنواعها( همام تعدد َأصناف اَلبقار اجلواميس ا

آخره هذه الأبقار ُُتمع معًا ملاذا ىل أ
ِ
 .نٌس واحد ويُطلق علهيا امٌس واحدلأهّنا ج  ؟من بدلي ا

بل العربية لها س ناٌم 
ِ
مُثَّ قال البخُت للِعراب )البخت ابن خراسان قصرية ولها س نامان وال

 .واحد ويه عالية

بل العربية(الِعراب ذات س نا •
ِ
 .م واحد )ال

 .البخت ذات س نامان ويه قصرية ويه ابن ُخراسان •

بل شاة 
ِ
بل يف قول النيب صىل هللا عليه وسمل ) يف لُكِّ مخٍس من ال

ِ
لكها جيمعها وصُف ال

 .( وكذكل قوهل صىل هللا عليه وسمل ) ليس يف ما دون مخس ذوٍد صدقة (
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بل سواء اكنت عامةل َأو غري  •
ِ
 .للزينة فهيا زاكة ،عامةلال

 .النقود فهيا الزاكة يف عينه سواء اكنت لالدخار للزواج أأو للتجارة مطلقًا فهيا الزاكة •

لَّ يف اَلنعام •  .ل ُخلطة عند املالكية اإ

اخلُلطة فقط يف اَلنعام ورشط َأن يكوان خماطبني  ،ل ُخلطة يف النقود ول يف الزرع •

ذا 
ِ
آخر مسمل ُتُب عىل املسمل الزاكة فقط لو اكان اكن َأحدهام يف الزاكة ا اكفرًا وال

َأن  ،املسمل فقط خماطبني يف مئة وعرشين شاة وللمسمل مهنا فقط َأربعون فالزاكة عىل

يكون هناك اختالط حقيقي وليس اختالط ِمن  ،الفحل ،يكون هناك اتفاق معاً 

 .َأجل الهروِب من الزاكة

 .الرشاكت ويقيسون ذكل عىل اشرتاط الشافعيةلطة يف َأموال وَأسهُم زاكة اخلُ 

 ) يف اخللطة ( :رشوط الشافعية  -

 َأن يكوان مسلمني والرشاكت ل يشرتط َأن يكوان مسلمني  -1

 .والرشاكت اليوم النّاس تبيع وتشرتي فال ميكثون حولً  ،َأن يسمران حولً  -2

خُترج الزاكَة عن املسامهني موضوع النية : النيُة ُركن من اَلراكِن فهل ميكن للرشكة َأن  -

ذن َأين يه النية
ِ
 .ل بُدَّ أأن ينووا ،دوَن علمهم ا

موضوع َأنَّ الرشاكت خُترج زاكة َأموالها يف غيبة املسامهني وعدم معرفة َأحواهلم فقد  -

فال يكوُن هنتك هتئي للرشاكت يف َأنظمهتا احملوس بة َأو قوانيهنا َأو  ،يكون َأحدمه َمديناً 

 .ا يُؤهلها َأن خُترج الزاكة لأنه يف اَلصِل طبيعهتا قانونيةمواثيقها م
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الرشكة يه عبارة عن مركز قانوين فكيف ُخذ من َأمواهلم صدقة تطهرمه ويه مركز  -

شاكلت َأمام  ،تالىش ول يتصدق ابحلياة واملوتومركز قانوين قد ي  ،قانوين
ِ
فهذه ا

 .رشط اخلُلطة الرشاكت املسامهة يف َأن خترج زاكهتا بناءًا عىل

 .<<ول زاكة عىل من مل تبلغ حصته عدد الزاكة  >>قال : 

 .شاه ما عليه زاكة 20يعين يُوجد خلطة لكن خليط 

 <<ول يفرق بني جممتع ول جُيمع بني مفرتق خش ية الصدقة  >>

 .يعين نأأيت لأن الساعي جاء فنعمل ُخلطة حىّت نفر

ذا اقرتب احلول  >>
ِ
 <<وذكل ا

ذا 
ِ
ذا قرب احلول وهو خروج الساعي ليأأخذ صدقة اَلنعام فا

ِ
يعين لك واحد لوحده لكن ا

آن س يقولون َأصبحنا رُشاكء وقبل ُأس بوعني كنمت لك واحد لوحده ،قرب احلول  .ال

 .(دقة  جُيمع بني مفرتق خش ية الصول يفرق بني جممتع ول)هذا ما يقصده ابن َأيب زيد يف 

ذا قرب احلول  )
ِ
ذا اقرتب احلول َأصبح النّاس جيمعون َأمواهلم ِمن املوايش  (وذكل ا

ِ
يعين ا

 .َأو يُفرقوهنا

ذا اكن ينقص  >>قال : 
ِ
  <<ابفرتاقهام  أأداؤهامفا

ذا معل خلطة أأو خمتلط لكنه خرج من اخللطة قال ينقُص أأداؤهام ابفرتاقهام أأو 
ِ
يعين هو ا

جامتعهام ُأخذ مب نه تبينا أأنه تفرق بني اجملمتع أأو ُتمع بني املفرتق ابإ
ِ
ا اكن عليه قبل ذكل ل

 .خوفًا من الزاكة
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خراجه  <<ول تُؤخذ يف الصدقة السخةل  >>قال : 
ِ
الصغرية اليت َأقل من احلد اذلي جيب ا

 .ل تُؤخذ

 .يعين السخةل نعدها ولكن ل نأَخذها <<وتُعد عىل رب الغمن  >>قال : 

 .العجاجيل دون السن واشرتط َأس نان معينة <<ول تُؤخذ العجاجيل  >>قال : 

بل  >>قال : 
ِ
 <<ول تُؤخذ العجاجيل يف البقر ول الفصالن يف ال

بل 
ِ
 .(اذلي َأقل من العمر والسن ) الفصالن َأولد ال

 <<وتُعدُّ علهيم  >>

 .و العجاجيل تُعدُّ ولكن ل يُؤخذ مهنا ،تُعدُّ الفصالن 

ول يُؤخذ تيس ول هرمة ول اخملاض ول حفل الغمن ول شاة العلف ول اليت  >>قال : 

 <<تُريب ودلها ول خيار َأموال الناس 

 .تيس : ذكر املعز -

 .هرمة : الكبرية اليت ل يس توي محلها ول ينتفع هبا -

 .كرام أأموال النّاس ،اخملاض : احلامل -

ملعز هذا لأنّه من خيار َأموال النّاس حفل الغمن : هذا اذلي ُأعدَّ لطرق الضأأن َأو ا -

ليه  .وحلاجهتم اإ

 .شاة العلف : الشاة اليت يُربهيا الناس ليأألكوها -
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َّة ويه اليت تُريب َأولدها -  .اليت تُريب ودلها : تُسمى الُرب

ذا اكنت لكها خيار  -
ِ
ول خيار َأموال النّاس ل يُؤخذ من اخليار ول يأَخذ من الرشاب فا

اب يعين لو خشص القطيع اذلي عنده ل تس تصلح واحدة من أأو لك ما عنده رش 

لّ  ،الش ياه أأو عنده لكها من الش ياه اَلخيار لُكف ابلوسط
ِ
وجُيرُب عىل الشاة الوسط ا

ذا رأأى الساعي ملصلحٍة ما َأن يأَخذ املعيبة
ِ
 .ا

اَلعيان أأي ما تُقَوُم ل بعرض ول بمثٍن يعين هذه  <<ول يُؤخذ يف ذكل َعَرض  >>قال : 

 .نأَخذ مهنا ول نقميها ل بعرض ول بمثٍن 

ن َأجربُه املصدق عىل َأخذ المثن يف اَلنعام وغريها أأجزأأُه  >>قال : 
ِ
 <<فا

ختيار ،الساعي مبعوث من قبل احلامك •
ِ
  .فال وهذا َأجربُه جربًا ولكن يف ال

ق ليس املتصدق   .(هو اذلي يأَخُذ الصدقة  )املصّدِ

ن شاء هللا تعاىل  >>وقال 
ِ
 .<<َأجزأأُه ا

ذا حصل جفائز.كأنّه يقول كل ل ،كأنُه حييك َأمرًا فيه ُضعف
ِ
  ينبغي هذا لكن ا

 <<ول يُسقط ادلين زاكة حب ول متر ول ماش ية  >>قال :  -

عندك ماش ية وقُلت عندي ديون سواء ادلين اذلي اشرتيت به أأو دينًا لسبب 

آخر فادليون ل متنع زاكة احلّبِ  ىل  )ول المتر  (اذلي هو الزرع  )أ
ِ
المتر يرمز به ا

 .ول املاش ية (الامثر 
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 :  56 الصوتية رمق •

 <<ابب زاكة الفطر  >>                           

وزاكة الفطر س نٌة واجبة فرضها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل لك كبري  >>:  قال

ن لك نفس بصاع النيب صىل صاع ع ،ُحر أأو عبد من املسلمني ،ذكر أأو أأنىث ،أأو صغري

هللا عليه وسمل وتؤدى من ُجل عيش َأهل ذكل البدل من بر أأو شعري أأو سلت أأو متر أأو 

ن اكن العلس قوت قوٍم ُأخرجت منه وهو  ،أأقط أأو زبيب أأو ُدخن أأو ذرٍة أأو أأرز
ِ
وقيل ا

والصغري ل مال هل خُيرج عنه  ،و خيرج عن العبد س يده ،يُقرب من خلقة الربحب صغري 

ن اكن ل ينفق  ،و خيرج الرجل زاكة الفطر عن لك مسمل تلزمه نفقته ،وادله
ِ
وعن ماكتبه وا

ذا طلع الفجر من يوم الفطر ، بعدعليه لأنه عبٌد هل
ِ
خراهجا ا

ِ
ويس تحب الفطر  ،ويس تحب ا
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ىل املصىل
ِ
ويس تحب يف العيدين أأن مييض من  ،وليس ذكل يف اَلحضى ،فيه قبل الغدو ا

 <<طريٍق ويرجع من ُأخرى 

فقال : ابٌب يف زاكِة الفطر أأي يف بيان حمك  ،َأىت املصنف رمحه هللا عىل ابب زاكة الفطر

ليهزاكة ا
ِ
 .لفطر من حيث جنسها وصفهتا وقدرها واملؤدي واملؤدى ا

 .(فطرة هللا اليت فطر الناس علهيا  ) والأصل الفطرة يه اخللقة ،اخملرج يه الفطرة

 .ويه كام ذكر ابن أأيب زيد ،اليت خلق هللا الناس علهيا ،فهيي زاكة اخللقة

 .ة و واجبةمعمتد ويه فريضفقال : وزاكة الفطر س نٌة واجبة وهذا خالف 

ناّم يعرب عنه ابلس نّة املؤكدة يف ما هو دارٌج 
ِ
الكم ابن أأيب زيد يف موضوع الس نة الواجبة ا

 .بيننا اليوم  الس نُة الواجبة

  <<زاكة الفطر  >>قال : 

فرضها رسول هللا صىل هللا عليه  ،ويه كذكل ِطعمة للمساكني ،يه مطهرة من اللغو

 .وسمل

جياب ،" فرضها " هنا حتمتل التقدير
ِ
ها ،وحتمتل ال وَأيضًا حتمتل أأنه  ،يعين فرضها َأي قدرَّ

 .وهذا هو املشهور ،واملعمتد يف املذهب َأهنا واجبة ،أأوجهبا

 ، أأخذهاابن املاجشون : ويه َأهّنا ُتب عىل من ل حيل هل وما ذكره ابن أأيب زيد هو قوهل

ذن هو يقول س نة مؤكدة
ِ
 ،ابن املاجشون يقول أأهنا ل ُتب عىل من ل حيل هل أأخذها ،ا

 .وُتب عىل الغين كام س يأأيت تفصيهلُ  ،يعين مثاًل يه ُتب عىل الفقري َأيضاً 
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ذن فرضها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل لك كبري
ِ
ذا قدران السنية ،ا

ِ
قلنا س نة  ،ا

 ،هنا للتنويع ،ولكن يه واجبة عىل لك كبري أأو صغري ،الِف املعمتدعىل لك كبري عىل خ

 .حرًا اكن أأو عبداً  ،ذكرًا اكن أأو أَنىث ،يعين سواء َأاكن كبريًا َأو صغرياً 

ذن هذا صاعًا عن لك نفس بصاع  ،فعىل امجليع خيرج عهنم
ِ
ذن خُيرج الصاع ا

ِ
قال : صاعًا ا

 .النيب صىل هللا عليه وسمل

ذن هذا 
ِ
 .فرض النيب صىل هللا عليه وسمل صاعاً  ،فرض صاعاً  ،مفعول بها

 ؟مىت جيب هذا الصاع -

 .مثانية وهكذا ،س بعة ،يعين اكنوا مخسة ،قوت يوم أأهل يوم العيد -

 

ذا اكن وحده 
ِ
 .ما فضل عن قوته ذكل اليوم جيب َأن خيرج ،(عازاًب  )أأو ا

ىل طعاهمم يف هذا اليوم ،مثاًل : رجل عنده عائةل من عرشِة َأنفار
ِ
ول يكفيه ما  ،حيتاُج ا

ذن مل ُتب عليه ،عنده
ِ
 .ا

ذن عن لُكِّ نفٍس بصاع النيب صىل هللا عليه وسمل
ِ
 .ا

ذا اكن واحد عنده س بعة صيعان يكفيه ل خُيرج •
ِ
ذا اكن عنده س بعة  ،لكن ا

ِ
لكن ا

النصف مل يمكل صاعًا يعين كفايته هو وعائلته س بع  ،فهل خيرج ،صيعان ونصف

فاتقوا هللا  } لقوهل تعاىل ،نقول هل َأخرج النصف ،عنده س بع صيعان ونصف ،صيعان

 .فهو يس تطيع أأن خيرج جزءه ،{ما اس تطعمت 



                 drwalidshawish                      ) شرح الرسالة )كتاب الزكاةwalidshawish.com  
 

 

                2019  -2-23اتريخ الرفع على املوقع       - 100 -   ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة          

 .خيرج من ُجّلِ عيش َأهل ذكل البدل ،قال : ويؤدي من ُجّلِ عيش البدل

آن تقريبًا يُسا ذن الصاع ال
ِ
وي لرتين ونصف وهو َأربعة َأمداد لكن مبقاييس نا يُساوي لرتين ا

 .غري حصيح  معلية وضع وزن مّوحد مجليع اَلصناف ،ونصف

يعين ليس مقياس  ،وليَس مقياس كتةل ،وهذا الصاُع مقياُس جحم ،الصاع هو أأّربعُة َأمداد

وميكن أأن تأأيت  ،وكيل 2فيكون عندك مثاًل  ،فميكن أأن تأأيت بصاعٍ من المتر فزتنه ،وزن

آخر  .كيلو 2فتجده أأصبح َأكرث من  ،بصاع متٍر من نوع أ

آخر ُتده َأقل من  ،هذا صاع المتر  .كيلو فالوزن غري دقيق 2من نوع متر أ

شعري غري  ،كيلو ونصف مقح 2 ،كيلو ونصف متر 2 ،كيلو ونصف أأرز 2فتوجيه النّاس 

فاملواد ختتلف يف  ،لأنَّ املقدار الرشعي املطلوب ابحلجم وليَس ابلوزن ؟حصيح ملاذا

 .كثافهتا

لأّن املواد ختتلف يف الكتةل والكثافة وابلتايل ل أأس تطيع  ،ل َأس تطيع َأن ُأقّدر ذكل ابلوزن

  .َأن َأضع مزيااًن  موحّدًا للجميع

ذن جيب َأن يكون غالب ع  ،قال : من ُجّلِ عيش ذكل البدل
ِ
اذلي عنده  ،يش النّاسا

أأّما  ،ملا فيه من حسِن املواساة ،جيزئهلكن غالب عيشه أأحسن  ،غالب عيشه  هو أأخرج

نّه ل جيزئه
ِ
 .من أأخرج ما هو أأقل من غالب عيش البدل لُبخٍل فا

 .(امجليد اليابس املزنوع زبدته  )وقلنا الرب َأو شعري أأو سلت َأو متر َأو َأقط 
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ذا اكن  (ل ينكبس ) يصبح مثهل مثل البطيخ  ،حلجم صعبتقدير امجليد اليوم اب
ِ
لَّ ا

ِ
ا

ذا اكن مطحون مثل احلب الصغري ،سائالً 
ِ
ذا اكن عىل حبه وهو كبري ،أأو ا

ِ
فهذا ل  ،أأّما ا

  .(لعدم معرفة املقدار  )يصح 

ذا َأخرج من غري هذه املواد املذكورة
ِ
ل هذه اَلنواع موجودة يف البدل ومقتاتة عندئٍذ  ،فا

 .جيوز

 .اَلرز موجود ،القمح ،مثل المتر -

فعند وجودها ووجود ما هو مقتات من غريها فال جيوز العدول  ،هذه الأصناف مذكورة

اخل  (أأقط  ،متر ،أأرز ،ذرة ،دخن )وخذ من لك صنف  ،عن هذه الأصناف املذكورة

 .صاعاً 

لَّ حيُث وجد 
ِ
خراج ل يكون يف اَلصناِف املذكورة ا

ِ
 .غريهاهذا ال

 .اللحم مثهل مثل امجليد مثالً  ،مثاًل كنت يف بدل ووجدت أأنَّ القوت هو اللحم

ر الصاع -  ؟كيف تُقدَّ

ش باعِ فتعطيه الصاع يُش بع 
ِ
قال يُقدر الصاع يف غري اَلصناف هذه مثل اللحم بقدِر ال

 يقل تعطيه حىت َأنه مل ،فتعطيه من اللحِم ما يش بعه غداءًا و عشاءاً  ،الفرد غداءًا و عشاءاً 

ش باع  ،وزن صاع
ِ
 .(مثل قضية اللحم  )قال : تعطيه قدرا ال

ش باع
ِ
ش باع ليس لوجبة واحدة ،العربة ابل

ِ
ش باع لغداء وعشاء ومتلكه ذكل ،وال

ِ
ناّم ال

ِ
 .ا
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ن اكن العلس قوَت قوٍم ُأخرجت منه 
ِ
 ،( وهو حب صغري يقرب من خلقة الرُب  )وقيل : ا

 .وخيرج عن العبِد س يده

خراهجا يف الزاكة ،العلس هو مادة مقتاتة
ِ
 .لكن فهيا خالف يف ا

 .(الس يد خيرج عن العبِد  )وخيرج عن العبد س يده 

 .احلديث عن النيب صىل هللا عليه وسمل يف موضوعِ زاكة الرجل يف فرسه وخادمه •

آن بينه وبني اخلادم يف البيوِت اليوماخلادم يف احلديث   .مشرتك ال

خراج الزاكة عن اخلادم لكن هذا من املشرتك 
ِ
فالناس يسمعون حديث اخلادم فيظنون ا

 .اللفظي

آن هو َأجري يأَخُذ أأجرة ،فباحلايل اخلادم يف احلديث لدللةل عىل العبِد اململوك  ،اخلادم ال

 .وقد يكون غنيًا وليس مملوك لغريه

فاحلديث يقول عن  ؟َأخرج عنه صدقة زاكة الفطر ،وابلتايل فالنّاس تقول : دلي خادم

 .اخلادم

 .َأيضًا والنّاس هلم وضع ،هذه لغة املعجم ،عنا وضع العرب يف اجلاهلية

بتداء بكناية
ِ
الغائط ماكن  ،مثل الغائط ،مثَّ تصري الكناية حقيقة ،وَأحيااًن يكون ال

هنا يتبادر ذلهنك املاكن املنخفض  ،ومثاًل لو قال َأحدمه أأود اذلهاب للغائط ،منخفض

ناّم قضاُء احلاجة
ِ
  .وا
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آن امحلام ليس املاكن  ،مثاًل نقول : فالن يف امحلام امحلام هو املاكن اذلي به املاء احلارة ال

س تعامل ،اذلي به املاء احلار
ِ
 .فانتقل ال

لقضاء احلاجة أأو واخلارج  ،ا يف السابق فالن ذهب للخارج َأي خارج البالدواكنوا يقولو 

 .واخلالء اليوم داخل البيت ،اخلالء

لختالف  ،فال نقول عهنم مشرتك ،الوضع خمتلف ،و فالن امسه سعيد ،فالن أأمسه سعيد

 .(النّاس  )لكن الواضع اللغوي  ،الوضع

 .نقول ل لتعدد الواضع ،مشرتكةفذلكل ل نقول سعيد وسعيد أأسامء 

آابء اذلين مّسوا اَلولد هبذه اَلسامء  )تعدد الواضع   . (ال

   ( بقرابة)من وادلين  ،الرجل خيرج الزاكة عن من يُنفق عليه ،قال : والصغري

ذن خيرج عن هؤلء (ابلزوجية  )زوجته  ،(بقرابة  )أأولده 
ِ
ابنه اجلامعي اذلي ينفق  ،ا

 .لأنه غري قادر عىل الكسِب  ؟حتت نفقِتِه خيرج عنه ملاذا عليه وما زال

ن اكنت ابلغة فيخرج عهنا
ِ
نفاق عىل نفسها  ،ابنته غري مزتوجة وا

ِ
طاملا َأهّنا غري قادرة عىل ال

 .وأأبوها ينفق علهيا

وعن  ،ا بقرابة أأو زوجيةوخيرج الرجل زاكة الفطر عن لّكِ مسمل تلزمه نفقته سواء كنّ 

 .املاكتبة اذلي فيه شائبة احلرية ،ماكتبه

ن اكن ل  ،(اَلموال اليت يعتق هبا نفسه  )العبد اذلي اكتبه س يده عىل جنوم من الكتابة 
ِ
وا

 .لأنه عبد هل بعد ،ينفق عليه
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جيار املنهتيي ابلمتليك َأنت ل متكل متوقفةويس تحب نقول حريته 
ِ
أأنت تبقى مملوك  ،عىل ال

 .للبنك

وتدفع و  ،تذهب وتأأيت وتعمل ملدة ثالثني عامًا وتدفع اَلموال ،كزبون مملوك للبنكَأنت 

ذا أأمكلت جنوم الكتابة حىت َأصبحت الشقة ملكك وَأصبحت ُحراً  ،تدفع و تدفع
ِ
 .فا

فهذا يشرتي شقة وذاك مرهون حىّت يدفع مثنًا اكماًل ذلكل  ،متوقف عىل دفع المثن اكمالً 

 .(متكل شيئًا حىت تدفع مجيع اَلموال َأنت ل  )هو ل ميكل 

وهذا شلك من َأشاكل "  (مجيع جنوم الكتابة  )حىت يدفع مجيع المثن  ،العبد ل ميكل نفسه

 .الرق املعارص " وهو طور جديد من َأطوار الرق َلنك تدفع ثالثني عامًا ل متكل شيئاً 

ن ختلفت عن السداد
ِ
ىل اخلارج ،فا

ِ
ن قل ،قيل كل تفضل ا

ِ
 25ت بأَنك دفعت مثن فا

 .عامًا يُقال كل كنت تدفع اُلجرة

لكن  ،الرق فيه حترير رقبة ،ل تذهب عليك ،َأمواكل كل ،ذلكل جند نظام الرّقِ َأفضل

جيار املنهتيي ابلمتليك ل يوجد حترير رقبة
ِ
 .وهو منهتيي ابلهتليك ،ال

ن جعزت ُأعترِبت ُأجرةقضية َأنك تدفع ثالثني عامًا ول متكل شيئا وَأنت تدفع  ول  ،المثن فاإ

ادلوةل ل تعرتف حىّت لو قاَل البنك أأن هذه رسائل كنت أأمعل  ،َأحد يعرتف كل بعقد بيع

 .هُل مشاركة متناقضة خارج دائرة التسجيل

جامع ل تقبل التعليق
ِ
بيع معني متلكه فورًا َلن عقود  ،وابلتايل عقود المتلياكت ابل

جامع ،لغررالمتلياكت ل تقبل ا
ِ
 .الغرر يف أأن ميكل أأو ل ميكل ل جيوز وهذا حمل ا
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ذا هو يسدد ثالثني عامًا غدًا َأصبح يف البدِل مشلكة تأأخر العمل  تأأخر السداد اخل
ِ
 ،ا

هو يعمل وزوجته تعمل و أأولده  ،الرجل جعز عن السداد بعد مخسة وعرشون عاماً 

جعز عن السداد نقول هل : نأَسف أأخيل الشقة َأنت  ،يعملون من َأجل صاحب رأأس املال

جيار
ِ
ليك ،كنت تدفع ال

ِ
حساننا ا

ِ
ن َأعدان كل شيئًا فهذا من ا  .فاإ

ذا طلع الفجر من يوم الفطر
ِ
خراهجا ا

ِ
واحلديث عن النيب صىل هللا  ،قال : ويس تحُب ا

 .اكن يأأمر أأن تُؤدى زاكة الفطر قبَل طلوع النّاس للمصىل ،يف حصيح مسمل ،عليه وسمل

 وقت وجوب زاكة الفطر عند املالكية قولن مشهوران :  •

آخر بطلوع الفجر يف صباح يوم العيد ،قول بغروِب مشس يوم العيد -  .وأ

 .وهذا القول بطلوع الفجر يوم العيد الكهام قولن مشهوران عند املالكية 

ختالف هو التعليُل ابملش تّقِ  •
ِ
 .وسبب ال

فقال يف احلديث : اكن يأأمُر بزاكة  ،فربط الرسول صىل هللا عليه وسمل الزاكَة ابلفطر

 .الفطر

آخر يوم رمضان حتقق الفطر  ؟َأليس بغروب الشمس يف أ

ذا َأذنَّ املؤذن
ِ
 ؟هذا الفطر ماذا ا

 .يندُب هل الفطر َأن يُعّجهل
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 ؟َأم َأنَّ الفطر واجب ؟ل جيوز هل أَن يُصبح صامئاً بعد الفجر يوم العيد ه •

ذن حنن َأمام فطرين
ِ
فعىل َأيُّ الفطرين حتمل  ،وفطٌر واجب ،فطٌر مس تحب ،ا

 ؟احلديث

 .لحظ التعليل ابملش تق •

ذًا أأنت عندما تأأمر شيئًا  هذا ،الفطر
ِ
 .معلنًا ابملش تقالفطر ا

ذن عةل القطعِ الرسقة وهكذا ،تقول : " السارق والسارقة " وهذا مش تق
ِ
 .ا

أأو الفطُر الواجب عند الفجر  ،(عند الغروب  )فهل الفطر املندوب  ،ُهنا احلمك ابلفطر

نه حيرم الصيام يوم العيد
ِ
ومن  ،قال : وقت وجوبه يف الفجر ،مفن محهل عىل يوم الفجر ،ل

 .محهل عىل الغروِب قال وقت وجوبه الندب

َأو َأسمل مفن َأسمل بعد الغروب فعندما قال  ،َأو تزوج ، من ُودِلَ وتظهر مثرة اخلالف يف َأنَّ 

ومن ودل بعد  ،وقهتا بعد الغروب مل يكن موجودًا وقتئٍذ  (صدقة الفطر  )وقت الوجوب 

 .ومن َأسمل ومن تزوج بعد الغروب ،الغروب ل ُتب

سالم موج
ِ
ىل هل اكن سببه هو القرابة َأو الزوجية َأو ال

ِ
ودًا عند الغروب نرجع هنا ا

تفاق س يدركه وقت الوجوب
ِ
 .ابل

مفن َأسمل قبل الغروِب أأو تزوج قبل  ،هنا تظهر مثرة اخلالف ،بني الغروب والفجر -

تفاق
ِ
 .الغروِب أأو جاءه ودل قبل الغروِب ابل
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تفاق َأين س يكون اخلالف ،َأسمل ،من جاءه ودل بعد الفجر
ِ
بني  ؟تزوج ل صدقات ابل

ذا َأدركه الوجوب عىل َأنَّ ابلفجر مل يدركه عند الغروب  ،الغروب وطلوع الصبح
ِ
هذا ا

 .وهكذا 

ذا طلع الفجر من يوم الفطر >>قال : 
ِ
خراهجا ا

ِ
ويس تحب الفطر فيه قبل  ،ويس تحب ا

ىل املصىل وليس ذكل يف عيد اَلحضى 
ِ
 <<الغدو ا

ىل املصىل وليس ذكل 
ِ
هذا موضوع يس تحب هل َأن يألَك قبل صالة عيد الفطر ا

س تحباب للفطر يف اَلحضى
ِ
 .ويس تحب يف العيدين ،ال

 <<ويس تحب يف العيدين َأن مييض من طريق ويرجع من طريق  >>قال : 

 .ويس تحب َأن مييض من طريق ويرجُع من طريق ُأخرى ،ذكر هنا بصالة العيد

 . (متَّ التوضيح  )وقت وجوب  ،الفطرموضوع صدقة 

 وقت أأداهئا : •

ىل غروب يوم العيد -
ِ
 .ميتد ا

آمث - ىل ما بعد غروب يوم العيد فهو أ
ِ
ىل يوم القيامة حىت وتبقى يف ذم  ،مفن َأخرهجا ا

ِ
ته ا

آمث ،َأهنا تسقط عنه ،فال يعين ُميّضِ يوم العيدخيرهجا   .بل تبقى يف ذمته ولكنه أ

ىل صدقِة الفطر  املتشوفونالش باب  ،ول تُعطى للعاملني علهيا ،تُعطى للفقري واملسكني
ِ
ا

 .ليأأخذوا ُأجورمه مهنا ل يعطون مهنا

 .جرُة نقل صدقة الفطِر عىل صاحهبا وليست من مال صدقة الفطر تسقط عنه ابدلينوأُ 
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ذا اكن ل يوجد عنده مال
ِ
ّ  ،وا ن

ِ
يس تطيع أأن يؤدهيا بتسلّف هو عنده أأموال لكن عند ام و ا

َّف ( س يوةل  )عنده عقار أأو عنده أأرض لكن ل يوجد عنده مال  ،النّاس عليه َأن يتسل

ذا مل يكن عنده مال حارض فعليه َأن يتسلف ،ول تسقط عنه
ِ
 .ا
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