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: مقدمت

 

 ،ً م وغلى آله وصخبه الُُبحن الُاهٍغ الخمض هلل عب الػاإلاحن والهالة والؿالم غلى عؾىله الٌٍغ

 :وبػض

ًان ؤلاؾالم اإلاػلىمت مً الضًً بالًغوعة، التي ال ًجىػ إلاؿلم ؤن ًجخضها ؤو  ًاة ؤخض ؤع جمثل الؼ

ًمخىؼ غً ؤصائها؛ قهي غباصة مالُت جازظ مً ألاؾىُاء وجغص غلى مؿخدهحها، وفي جُبُهها قًل يبحر وؤزغ 

ي وخؿب، وغلى اإلاؿخدهحن، وبهما ٌػم الخحر والىكؼ  ِ
ّ
ى وخضه، وال غلى اإلاًؼ

َّ
غمُم لِـ غلى اإلااُ اإلاًؼ

ت حمػاء كُض البكٍغ . اإلاجخمؼ اإلاامً ٍو

في قهه الػباصاث، - حظع مكترى– جدىاُو هظه اإلاظيغة الجؼء ألاُو مً مهغع َلبت الؿىت ألاولى 

ًاة الكغغُت؛ مً زالُ الٌكل غً مكهىمها، وؤهمُتها، وآزاعها، وؤخٍامها في  لخهذ قحها مىيىع الؼ

. ؤهىاع يثحرة ومسخلكت

ال حؿجي ؤبضا غما حاء في اإلاىيىع نضًما وخضًثا؛ قػلى الُالب - هى مػلىم-وهظه اإلاظيغة يما 

الباخث ؤال ٌؿخؿجي بها غً مسخلل اإلاهاصع واإلاغاحؼ في اإلاظهب وزاعحه، و التي ؤوغذ اإلاىيىع نضًما 

.  وخضًثا

: وؾيكغع في بؿِ اإلاىيىع يما ًلي
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الصكاة : ااملحز  ألاو 

ًان ؤلاؾالم؛ وهي غباصة مالُت جدمل في َُاتها مػاوي حلُلت، وجترى  ًاة عيىا ؤؾاؾُا مً ؤع جمثل الؼ

ي وخضه وال غلى اإلاؿخدثحن،  ِ
ّ
ى وخؿب وال اإلاًؼ في جُبُهها قىاثض حمت وآزاعا هاقػت ال جهخهغ غلى اإلااُ اإلاًؼ

ت حمػاء مخض لِكمل البكٍغ . وبهما ٌػم الخحر لِكخمل اإلاجخمؼ اإلاامً، ٍو

ًاة الكغغُت، إلاا لها مً يثحر ألاهمُت في خُاة اإلاؿلمحن مً  وؾيخدضر قُما ًلي غً ؤخٍام الؼ

. الىىاحي الضًيُت الكغغُت، والاحخماغُت، والانخهاصًت، والخلهُت والؿُاؾُت

مقاصد الصكاة ألافحابدَا : الصكاة: أألاال

ًاة في الؿىت الثاهُت للهجغة؛ وهي غباصة مالُت حػلها هللا ؾبداهه في ؤمىاُ ألاؾىُاء  قغيذ الؼ

ًالجؿض الىاخض؛ لظلَ ؤيض الىبي نلى هللا  لُهلر خاُ اإلاجخمؼ ماصًا، وعوخُا، وحؿضًا؛ لُؿضو اإلاجخمؼ 

غلُه وؾلم غلحها، وبحن مٍاهتها وؤنها عيً مخحن في بهاء ؤلاؾالم، قغؾب في ؤصاء وعهب مً مىَػها، ونض زبذ 

ؤلاؾالم ؤن حكهض ؤن ال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾُى هللا، وجهُم ): في الخضًث نىله نلى هللا غلُه وؾلم

ًاة، وجهىم عمًان، وجذج البِذ . مخكو غلُه (...الهالة، وجاحي الؼ

مت ويظلَ في حملت مً  م في يثحر مً آلاًاث الٌٍغ ًاة جهترن بالهالة في الهغآن الٌٍغ وهجض الؼ

ت؛ ًهُى حػالى ًاة واعيػىا مؼ الغايػحن): ألاخاصًث الىبٍى ، وناُ [43: البهغة] (وؤنُمىا الهالة وءاجىا الؼ

. ، وؾحرها مً آلاًاث[11: الخىبت] (قةن جابىا وؤنامىا الهالة قةزىاهٌم في الضًً): ؤًًا

وبنام الهالة وبًخاء ): ومً ألاخاصًث نىله نلى هللا غلُه وؾل في الخضًث الظي عواه ابً غمغ

ًاة مً قاعم الضهُا غلى : )ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: ، وفي خضًث ؤوـ غىض البزاع ناُ(الؼ

ًاة، قاعنها وهللا غىه عاى . (ؤلازالم هلل وغباصجه ال ٌكغى به قِئا، وؤنام الهالة، وآحى الؼ

ًاة مخػضصة ومسخلكت، مجها : ومهانض الؼ

: ااقاصد الاحخماعيت ألاالىفظيت -1

ً في مغخلخحن : بن الػباصاث في ؤلاؾالم لها مهمت بنالخُت جخػضي مً الكغص لآلزٍغ

ضه: اإلاغخلت ألاولى ؿلم الىاؽ مً لؿاهه ٍو . جذجُم الكغ قُه، وهؼغه مىه نهاثُا، َو
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ً؛ قالهالة مثال جىهى غً : واإلاغخلت الثاهُت هي اإلاغخلت ؤلاًماهُت، وهي مغخلت نىؼ الخحر لآلزٍغ

ض الخهىي  ًاة للخُهحر والتزيُت لهىله حػالى(لػلٌم جخهىن ): الكدكاء واإلاىٌغ، والهُام ًٍؼ زظ مً ): ، والؼ

ًا : )؛ قالهضناث جُهغ ألامىاُ مً الكىاثب يما حاء في الخضًث(ؤمىالهم نضنت جُهغهم وجؼيحهم بها

ؤزغحه ابً ماحه، واإلاخهضم ًدخاج بلى  (مػكغ الخجاع بن البُؼ ًدًغه الخلل واللؿى قكىبه بالهضنت

َهغة للهاثم ... ): الخُهحر مً اللؿى والغقث يما حاء غً ابً غباؽ عضخي هللا غجهما في نضنت الكُغ نىله

. ؤبى صاوص (مً اللؿى والغقث

ونض حػل هللا الىػمت مخدغيت بحن الىاؽ، ختى ال جبهى َبهت مً الىاؽ حؿىص وؤزغي في 

الخًٌُ، لظلَ ألاؾىُاء ًساقىن الكهغ، وهى الهاحـ الىخُض الظي ًهٌ مًاحػهم، والكهغاء ًدلمىن 

ًان لىهه ؤو  بالؿجى صاثما، قكي الخُاة ال ًىحض ؾجي مؿخمغ، وال قهغ صاثم، وؤلاؾالم يغم ؤلاوؿان مهما 

حيؿه وهضص بةهضاع الثىاب وألاحغ لٍل نضنت ًدبػها ناخبها بمً ؤو ؤطي، ختى بطا حاء الكهحر صوعه 

ػت ال تهضع غمال نالخا بمسالكت بؿُُت، لظلَ قغع  بالؿجى، ال ًيخهم باإلاً وألاطي يػكحن، والكَغ

ىػغها ختى ًداقظ غلى قػىع اإلاؿخدهحن، ؤو مً ًىىب غىه  ًاة ٍو ؤلاؾالم بإن ولي ألامغ هى ًجمؼ الؼ

. ًاإلاسجض ؤو الجمػُت ؤو ؾحرهما؛ ختى ال ٌػغف اإلاػُي إلاً ؤغُى وآلازظ ممً ؤزظ

أجس الصكاة في إصالح ااجخمع - 2

ًاة  ًاإلاحرار والىظوع، والؼ ً نىعة مً نىع بغاصة جىػَؼ الثروة،  ًىحض في ؤلاؾالم ؤيثر مً غكٍغ

قػبت مً هظه الكػب الخىػَػُت ًلها، قةطا وػغذ بالكٍل الصخُذ، ؤغُذ نىعة صخُدت للهضف 

ضه ؤلاؾالم، وبطا خهل زلل باإلاجخمؼ ؤلاؾالمي قهى زلل في الخُبُو ولِـ مً اإلاباصت . الظي ًٍغ

: ونض اجسظ ؤلاؾالم غضة بحغاءاث إلغاصة جىػَؼ اإلااُ مً ؤغلى بلى ؤصوى، مجها

ًالبتروُ ( وؾحر ؾلم–مؿلم )اقتراى الجمُؼ - 1 مىؼ الخمى الخام - 2. في الثرواث الُبُػُت 

. وحىص بظُ الكايل مً اإلاىاعص الُبُػُت اإلاخجضصة اإلاملىيت لؤلقغاص؛ يأباع الكغب- 3

. (خهىم الاعجكام–اإلااغىن )وحىب بظُ الكايل مً مىاقؼ عؤؽ اإلااُ - 4

.  اإلاحرار- 9.             اإلاىُدت- 8.                ألاياحي- 7.           نضنت الكُغ- 6.         اإلاحرار- 5

ًاػ- 11.       الؿىاثم- 10  .  هظام الػانلت في الضًاث- 13.                   ألاوناف- 12.                الغ

م الغبا              - 17.   الىظوع               - 16.    الٌكاعاث- 15.                 الهضناث- 14   . جدٍغ
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آلاجاز الظلبيت لغياب الصكاة على الفسد ألاااجخمع - 3

ًان للكهغاء وػن ًازغ في مجغي الخُاة، مً اجداصاث  اهخم ؤلاؾالم بالكهغاء مىظ ػمً بػُض ًىم ما 

وحمػُاث وههاباث وبغالم صاغم ًازغ في نىاصًو الاهخساباث، والظًً ناجلىا مً ؤحل الكهغاء هم غلُت 

ًان ؤلاؾالم، وألاغماُ ألاعبػت ال  ًاة هى ؾُاب عيً مهم مً ؤع الهىم وزُاع الىاؽ؛ ولظلَ قةن ؾُاب الؼ

ًان،  دِضر زلال في الكٍل واإلاًمىن في بهُت ألاع حؿخُُؼ ؤن حؿُي غمل الؿاثب، بل ًبهى مٍاهه قاعؾا ٍو

يما هى الخاُ في الؿمؼ والبهغ والكااص، وهل بطا ؾاب الؿمؼ ؤو الهلب، جهىم الػحن بضوع الهلب؟ بل 

، عؾم وحىص بهُت ا ؤغًاء في  دٌم غلى ؤلاوؿان بإهه مػام ؤو مػلُى جؼصاص عهها وخمال غلى خملها، ٍو

. مُضان الػمل

ًاة، اؾدبضاص غلت ألاهاهُت غلى هكؿه قُػمحها م  ومً آلازاع الؿلبُت غلى الكغص الظي ال ًسغج الؼ

ًاة وهي خو غلُه، مً الُبُعي ؤن ال ًخهضم وال ٌؿاهم في هكؼ  الخهىم والىاحباث، قالظي ال ًسغج الؼ

بُعي ؤن ًخٌضؽ اإلااُ غىض الظًً ال ًاصون الخهىم والىاحباث، وغىضما ًخٌضؽ اإلااُ غىضه  ألامت، َو

اث ىؾؼ صاثغة اإلالظاث وجهبذ الٌمالُاث يغوٍع .. ًدىله هدى اإلالظاث ٍو

ًاة اههؿام اإلاجخمؼ لُبهخحن مخباغضجحن في ًل شخيء؛ ونض ؤنبدذ  ومً آلازاع الؿلبُت لؿُاب الؼ

ًاهذ نلىب اإلاؿلمحن مجخمػت، ومضنهم ملخدمت جالخم الؿضي واللخمت ... الُىم يظلَ بػض ؤن 

ًاة يػل عوح ألازىة بحن اإلاؿلمحن، بلى صعحت وكىب  ؤخهاص وقتن  ومً آلازاع الؿلبُت لؿُاب الؼ

.  صازلُت، اهتهذ بدغوب لم ًغاع قحها غهض ؤو طمت ؤو ؤزىة ؤو حىاع

أحكام الصكاة : جاهيا

: ااقصحد بالصكاة- 1

ًاة لؿت هي الىماء والهالح والُهاعة:في اللغت- أ ًاة في اللؿت: "حاء في لؿان الػغب.  الؼ : وانل الؼ

ًاها): ناُ هللا حػالى. الُهغة والىماء، والبريت واإلاضح ؛ ؤي َهغ الىكـ مً  [09: الكمـ] (نض ؤقلر مً ػ

ألاصهاؽ 

ًاة قغغا- ب هي ماُ مسهىم، ًازظ مً ماُ مسهىم، في ػمً مسهىم، بطا بلـ نضعا : الؼ

. مسهىنا، ًهغف في حهاث مسهىنت

ًاة اؾم حؼء مً اإلااُ قٍغ وحىبه إلاؿخدهُه بلىؽ اإلااُ ههابا: وغغقها ابً غغقت . الؼ
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ًاة جُلو غلى اإلاهضاع اإلاسهو مً اإلااُ الظي قغغه هللا حػالى، يما جُلو غلى هكـ بزغاج  قالؼ

ًاة مً الؿماء اإلاكتريت قهي جُلو غلى غحن اإلااُ الظي اؾخىفى قغوٍ  هظا اإلاهضاع اإلاسهو، ألن الؼ

ًاة، يما جُلو غلى الكػل هكؿه الظي هى التزيُت . الؼ

: حكمها الشسعي- 2

ًاة بخضي نىاغض ؤلاؾالم الخمؿت، مػلىمت مً الضًً بالًغوعة قهي واحبت ًىحىب الهالة . الؼ

. والهُام والدج، ألن اله ؾبداهه ؤمغ بها ؤمغا ًكُض الىحىب، قهي قغى غحن غلى مً جىقغث قُه قغوَها

ًاقغ  ال ججغي غلُه –، ٌؿدخاب زالزت ؤًام قةن لم ًدب نخل يكغا (مغجض)قمً جخض وحىبها قهى 

. إلهٍاعه ما ُغلم مً الضًً بالًغوعة-  ؤخٍام اإلاُذ اإلاؿلم مً ؾؿل ويكً ونالة 

ب غلى  اصَّ ومً ؤنغ بىحىبها وامخىؼ غً ؤصائها يغب وؤزظث مىه يغها، وبن اخخاج ألامغ لهخاُ ٍو

غ . امخىاغه مً بغُائها، وججؼثه غلى اإلاكهىع وال ًٌكَّ

: دليلها الشسعي- 3

ت وبحماع ألامت م والؿىت الىبٍى ًاة بالهغآن الٌٍغ ًت الؼ . زبذ وحىص قٍغ

وؤنُمىا الهالة وآجىا ): وعصث آًاث يثحرة بهُؿت ألامغ بإصائها، قهاُ هللا حػالى: في القسآن الكسيم -

ًاة واعيػىا مؼ الغايػحن [. 41: البهغة ](الؼ

[. 103: الخىبت] (زظ مً ؤمىالهم نضنت تهغهم وجؼيحهم بها):  وناُ ؤًًا

[. 41: ألاوػام] (وءاجىا خهه ًىم خهاصه): وناُ ؤًًا

[. 07: الخضًض] (وؤهكهىا مما حػلٌم مؿخسلكحن قُه): وناُ

ًاة اؾخجابت لىضاء هللا حػالى : وحاءث آًاث ؤزغي بهُؿت اإلاضح للمامىحن الظًً ال ًاجىن الؼ

نض ؤقلر اإلاامىىن الظًً هم في نالتهم زاقػىن والظًً هم غً اللؿى مػغيىن ): ناُ حػالى

ًاة قاغلىن  [. 4-1: اإلاامىىن  ](والظًً هم للؼ

ًاة لهم ؤحغهم غىض ): ويهىله ؾبداهه بهه الظًً ءامىىا وغمال الهالخاث وؤنامىا الهالة وءاجىا الؼ

[. 277: البهغة ](عبهم وال زىف غلحهم وال هم ًدؼهىن 
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ًاة): ويهىله ؾبداهه [. 41: الدج] (الظًً بن مٌىاهم في ألاعى ؤنامىا الهالة وءاجىا الؼ

والظًً ًٌجزون الظهب ): يما وعصث بهُؿت الترهُب إلاً امخىؼ غً بًخائها، بضلُل نىله حػالى

قةن جابىا وؤنامىا : )، ويهىله حػالى[34: الخىبت ](والكًت وال ًىكهىنها في ؾبُل هللا قبكغهم بػظاب ؤلُم

ًاة قسلىا ؾبُلهم [. 05: الخىبت ](الهالة وءاجىا الؼ

ؼ مت التي طيغث يثحرا في يخاب هللا حػالى الػٍؼ . بلى ؾحر طلَ مً آلاًاث الٌٍغ

ؾمػذ عؾُى هللا نلى هللا غلُه : "غً غبض هللا بً غمغ عضخي هللا غجهما ناُ: في الظىت الىبحيت -

 ُ قهاصة ؤن ال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾُى هللا وبنام الهالة : بجي ؤلاؾالم غلى زمـ): وؾلم ًهى

ًاة ونىم عمًان وحج البِذ إلاً اؾخُاع بلُه ؾبُال . عواه الكُسان" (وبًخاء الؼ

بن هللا قغى غلى ؤؾىُاء اإلاؿلمحن مً ): وغً غلي عضخي هللا غىه ؤن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

ؤمىالهم بهضع الظي ٌؿؼ قهغاءهم، ولً ًجهض الكهغاء بطا حاغىا ؤو غغوا بال بما ًهىؼ ؤؾىُائهم، ؤال وبن 

ػظبهم غظابا ؤلُما . عواه الُبراوي في ألاوؾِ والهؿحر (هللا ًداؾبهم خؿابا قضًضا َو

غة عضخي هللا غىه ؤن ؤغغابُا ؤحى الىبي نلى هللا غلُه وؾلم، قهاُ صلجي غلى غمل بطا : "وغً ؤبي هٍغ

ًاة ): ، ناُ"غملخه صزلذ الجىت حػبض هللا، وال حكغى به قِئا، وجهُم الهالة اإلاٌخىبت، وجاصي الؼ

ض غلى هظا: "، وناُ(اإلاكغويت، وجهىم عمًان ، قلما ولى ناُ الىبي نلى هللا "والظي هكسخي بُضه ال ؤٍػ

. عواه البساعي " (مً ؾغه ؤن ًىظغ بلى عحل مً ؤهل الجىت قلُىظغ بلى هظا): غلُه وؾلم

ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم إلاػاط بً حبل عضخي هللا : وغً ابً غباؽ عضخي هللا غجهما ناُ

بهَ ؾخإحي نىما ؤهل يخاب، قةطا حئتهم قاصغهم بلى ؤن ٌكهضوا ؤن ال بله بال ): غىه خحن بػثه بلى الُمً

هللا وؤن مدمضا عؾُى هللا، قةن هم ؤَاغىا لَ بظلَ قإزبرهم بإن هللا نض قغى غلحهم زمـ نلىاث في 

ًل ًىم ولُلت، قةن هم ؤَاغىى لظلَ قإزبرهم بإن هلل نض قغى غلُه نضنت جازظ مً ؤؾىُائهم قترص 

غل قهغائهم، قةن هم ؤَاغىى بظلَ قةًاى ويغاثم ؤمىالهم، واجو صغىة اإلاظلىم قةهه لِـ بِىه وبحن هللا 

. عواه البساعي  (حجاب

غة عضخي هللا غىه ناُ ًان ؤبى بٌغ عضخي :" وغً ؤبي هٍغ إلاا جىفي عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم، و

يُل ههاجل الىاؽ؟ : هللا غىه اؾخسلل بػضه ويكغ مً يكغ مً الػغب، قهاُ غمغ بً الخُاب ألبي بٌغ

ؤمغث ؤن ؤناجل الىاؽ ختى ًهىال ال بله بال هللا، قمً ناُ ال بله بال ): ونض ناُ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم

وهللا ألناجلً مً قغم بحن : ، قهاُ ؤبى بٌغ(هللا غهم مجي ماله وهكؿه بال بدهه، وخؿابه غلى هللا غؼ وحل
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ًاة خو اإلااُ، وهللا لى مىػىوي غىانا  ًاة، قةن الؼ ًاهىا ًاصونها بلى عؾُى هللا - وفي عواًت غهاال–الهالة والؼ

قىا هللا بال ؤن عؤًذ اله غؼ وحل نض : نلى هللا غلُه وؾلم لهاجلتهم غلى مىػها، قهاُ غمغ عضخي هللا غىه

". قػغقذ ؤهه الخو: قغح نضع ؤبي بٌغ للهخاُ، ناُ

ًان ؤلاؾالم الخمؿت، وهي مػلىمت :إلاحماع-  ًاة وغلى ؤنها عيً مً ؤع  ؤحمػذ ألامت غلى وحىب الؼ

وؤحمؼ الصخابت غلى مكغوغُت نخاُ ماوػها، يما حاء في صخُذ البساعي غً ؤبي .مً الضًً بالًغوعة

غة قُما حغي بػض وقاة الىبي نلى هللا غلُه وؾلم . هٍغ

: شسألاظها - 4

ًاة قغوٍ وقغوٍ بحؼاء  . 1(قغوٍ صخت)للؼ

 :شسألاط الحححب - أ

واغخبره بػًهم مً قغوٍ الىحىب، باغخباع نىلهم ؤن الٌكاع لِؿى مساَبحن : 2ؤلاؾالم -

ػت ا مً . بكغوع الكَغ ػت قهض اغخبروا ؤلاؾالم قَغ ؤما الظًً نالىا بإن الٌكاع مساَبىن بكغوع الكَغ

 .قغوٍ الصخت

ت - ت، مً مٍاجب ومضبغ وؤم ولض وؾحر طلَ: الخٍغ ًان قُه قاثبت خٍغ  .قال ججب غلى عم، وبن 

ًاة مهضعا مدضصا في ًل هىع مجهما، يما : الىهاب - وهى ؤن جبلـ ألاهىاع التي ججب قحها الؼ

ًاة: ألانل، ؤما في الانُالح: ؾُإحي، والىهاب في اللؿت  .الهضع الظي بطا بلؿه اإلااُ وحبذ قُه الؼ

ًاة اختراػا مً الؿانب: 3صخت اإلالَ -  واإلاىصع، ونُضه 4ؤي اإلالَ الخام إلاا ججب في اله الؼ

 .بالخام اخترػ غً اإلالَ بالهُمت لػضم اؾخهغاعها وغً ملَ الػبض ومً قُه قاثبت عم لػضم جمام جهغقه

-  ُ ؿدثجى مً هظا الكٍغ اإلاػاصن : جمام الخى ت غلى ملَ الىهاب، َو ؤي مغوع ؾىت هجٍغ

ًاػ، ويظا الثماع والخبىب   -اإلاػكغاث–والغ

                                                           
، والضع الثمحن واإلاىعص اإلاػحن، وانىاوي ن الكههُت البً حؼي وؾحرها مً يخب الؿاصة 316/ 1الغؾالت للهحرواوي، قغح الهػُضي، :  اهظغ 1

ًاة للضيخىع  . ًىؾل الهغياوي : اإلاالٍي، ويظلَ قهه الؼ
ًاة ال ججب بال بػض الاؾخجابت للكهاصجحن 2 .  ًضُ خضًث مػاط بً حبل خُىما طهب بلى الُمً، ؤن الؼ
ًاة في ماُ الىنل، وال في نضام نبل الضزُى وال في خهت مًاعب مً الغبذ نبل الهؿمت 3 بدُث ًيبغي ؤن .  صخت اإلالَ واؾخهغاعه؛ بط ال ػ

. ًٍىن للمالَ خو الخهغف اإلاُلو في اإلااُ، قال ًخػلو به خو ؾحره يإن ًٌؼن مؿهىبا ؤو مؿغوم ؤو ؾحر طلَ
ا ؤَلو غلُه 4 ؤن ال ًٍىن اإلااُ مذجىػا غً جىمُخه اختراػا مً الػحن اإلاؿهىبت باليؿبت بلى اإلاؿهىب :  طيغ بػًهم مً يمً الكغوٍ قَغ

ًاة الػحن اإلاؿهىبت غلى الؿانب ألنها صًً في طمخه مً خحن الؿهب: مىه ومً اإلاضقىن واإلاىعور بطا لم ٌػلم به، ونالىا الضع الثمحن، . بن ػ

. 292م
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-  ُ ، وحبذ بىنىلهم : مميء الؿااي في اإلااقُت مؼ الخى بطا زمت ؾػاة وؤمٌجهم الىنُى

ًاة بطا بلؿذ اإلااقُت الىهاب، ؤما بن لم ًًٌ ؾػاة ؤو لم ًمًٌ الىنُى  إزظ الؼ قُهىم الؿااي بالػض ٍو

ًاة بمغوع الخُى اجكانا، ؤو ونل ولم ٌػضه ؤو غضَّ ولم ًإزظ قؼاصث ؤو هههذ بمىث ؤو بظبذ  بلى الهىم، قالؼ

 .1ًههض به الكغاع، قاإلاػخبر ما وحض

ًاة : غضم الضًً في الػحن - ًان غلُه صًً قدؿهِ ػ ًاة الػحن زانت، قإما لى  كتٍر في ػ َو

ًان الضًً غُىا ؤو غغيا، خاال ؤو ماحال لػضم جمام اإلالَ وؤما اإلاػضن واإلااقُت والخغر قةن . الػحن، ؾىاء 

ًاة اإلااقُت ال ًإلىن ناخبها  ًاة في ؤغُانها، قال ٌؿهُها الضًً، بضلُل ؤن الؿػاة الظًً ًظهبىن لجمؼ ػ الؼ

ًان ػمً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم وزلكاثه مً بػضه  .غلُه صًً ؤم ال، وهظا ما 

 :شسألاط الصحت - ب

ًاة غباصة وال جهلر مً ؾحر هُت: الىُت -  .الؼ

ههض بظلَ مىيؼ اإلاالَ ؤو اإلاٍان الظي وحبذ قُه ؤو  - بزغاحها بمىيؼ وحىبها ؤو نغبه، ٍو

ًان صون مؿاقت الههغ  .مٍان جكغنتها،واإلاههىص بهغبه ما 

ًاة : بزغاحها بػض وحىبها - ، ؤو بُُب الؼعع، ؤو بمميء الؿااي، وجسغج ػ ؤي بمضخي الخُى

 .ألاوػام ولى لم ًدًغ الؿااي، وال ًجؼت بزغاحها نبل الىحىب

 .بهغقها إلاً ٌؿخدهها مً ألانىاف الثماهُت: صقػها بلى بمام غاصُ -

بزغاحا مً غحن ما وحبذ قُه ال غىى مىه؛ قالػحن غُىا، والؼعوع والثماع مجها، ويظلَ  -

 .ألاوػام

: آدابها- 5

ًاة غباصة مالُت ًاصيها اإلاامً َاجػا مسخاعا مؿخجُبا هلل عب الػاإلاحن، وهى في طلَ ٌؿعى لٍي  الؼ

جٍىن غباصة صخُدت مهبىلت غىض هللا ؾبداهه، لهظا ًخدغي ؤن ًُبهها جُبُهها صخُدا قُػغف قهه 

. الػباصة وؤخٍامها وآصابها، بط ال بض قحها مً آصاب ًيبغي ؤن ًخدلى بها

هت الضقؼ وؤؾلىب  ٍغ ي َو ِ
ّ
ى وهكـ اإلاًؼ

َّ
مت جخجلى في اإلااُ اإلاًؼ وهظه آلاصاب بهما هي ؤزالم يٍغ

. بًهالها إلاً ٌؿخدهها

: ومً هظه آلاصاب

                                                           
ًان نض قٍغ في جإزحرها قًاغذ يمجها، ولى  1 ِ لم ًًمً، ولى غؼلها بػض خىلها، و ًاة وغؼلها غىض خىلها قًاغذ مً ؾحر جكٍغ  لى ؤزغج الؼ

ًاة غٌـ ما نبله وحب غلُه صقػها، واإلاكهىع حىاػ بزغاحها نبل الخُى بِؿحر ؤي الُىم  ى وبهُذ الؼ غؼلها غىض مدلها قًاع اإلااُ اإلاًؼ

. 289- 288الضع الثمحن واإلاىعص اإلاػحن، م: اهظغ. والُىمان ونُل غكغة ؤًام ونُل قهغ
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ي غً َُب هكـ خبا في هللا حػالى وعؾىله -  .ؤن ًسغحها اإلاًؼ

 .ؤن ًسغحها بةزالم ووقاء ألنها ؤماهت في غىهه -

 .ؤن ًهضمها َُبت مً يؿب َُب وغمل َُب مً اإلااُ الخالُ -

ؤن ًضقػها للمؿخدهحن بُضه الُمجى وبكٍل زكي غً الىاؽ ومً ؾحر مً ختى ال جخإزغ  -

 .غؼتهم الىكؿُت

 .ؤن ًكغنها في البلض الظي وحبذ قُه، قةن لم ًجض مً ٌؿخدهها قُه ههلها بلى ألانغب -

 .ؤن ًخىخى بًهالها بلى ألاخىج قاألخىج -

 .ؤن ًضغى ؤلامام لضاقػها بالخحر -

ي مً حُاص ألامىاُ -  .ؤن ًسغحه اإلاًؼ

ي ًدبؼ ؤلاهكام بالكٌغ هلل حػالى غلى ما جكًل به وؤوػم، وغلى ما عػم  ِ
ّ
ومؼ ًل ما ؾبو قةن اإلاًؼ

. وجٌغم، وطلَ بىكـ مخىايػت عخُمت بالىاؽ

 محاو التي ججب فيها الصكاة : جالثا

ًاة في ، غغوى الخجاعة، اإلاػاصن، (الظهب والكًت)الخبىب والثماع، الىػم، الػحن، الػحن : ججب الؼ

ًاػ [. 24: اإلاػاعج] (والظًً في ؤمىالهم خو مػلىم): ناُ هللا حػالى. والغ

وهى اؾم لجمُؼ قىاثض ألاعى، ما بحن خبىب وزماع مما : الخبىب والثماع، وحؿمى الخغر -1

 .وججب ًىم الخهاص، ؤو ًىم الخىهُت.  هى ؤَػمت مهخاجت مضزغة، ونض غبر غىه بػًهم باإلاػكغاث

ػم -2 ناُ . وهي ؤلابل، والبهغ، والؿىم وما ًلخو بها، وهجب بمغوع الخُى ؤو بمميء الؿااي: الىَّ

ػم: الجىهغي   .واخض ألاوػام، وهي ألامىاُ الغاغؿُت، وؤيثر ما ًهؼ هظا الاؾم غلى ؤلابل: الىَّ

ًاة الىهض، : الػحن -3 ت اإلاخػامل بها في هظا الػهغ، وحؿمى ػ الظهب والكًت ؤو الػمالث الجاٍع

 .وججب غىض مغوع الخُى الهجغي 

ًاهذ ججاعة بصاعة ؤو اخخٍاع، يظا عبذ : غغوى الخجاعة -4 ة للخجاعة، ؾىاء  وهي ألامىاُ اإلاػضَّ

 ُ  .الػامل في الخجاعة، وججب بمغوع الخى

ًاػ -5 وهي ما ٌؿخسغج مً اإلاػاصن مً باًَ ألاعى يمػاصن زمُىت، ؤو  : اإلاػاصن والغ

 .مهىىغاث الجاهلُت، وججب خاُ بزغاحها

: وؾيكغع آلان في جكهُل هظه ألامىاُ
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 (الحبحب ألاالثماز)شكاة الحسث : الىحع  ألاو 

: حعسيف الحسث- 1

وغغقه ناخب . هى اؾم لجمُؼ قىاثض ألاعى، ما بحن خبىب وزماع مُػىمت؛ ؤي مضزغة: الحسث- 

ضزل قُه(اإلاكهىع )هى اإلاهخاث اإلاخسظ للػِل ؾالبا : الغؾالت بهىله : ، ٍو

ذ، : الخبىب؛ مثل الهمذ والكػحر وألاعػ، الهُاوي ، الخمو، اللىبُا، الػضؽ، طواث الٍؼ الكُى

خىن، الؿمؿم، ونغح بالخمغ والؼبِب بحماغا .. الٍؼ

ًاة  الغمان، الخكاح، الخحن، الػؿل، : ، الكىايه مثل-غلى اإلاكهىع –البهُى :والظي ال ججب قُه الؼ

: ، ومثل الخًاع(... الكلكل، الٌؼبغة، الُيؿىن، الٌمىن، الكماع، الخبت الؿىصاء)الجىػ، اللىػ، الخىابل 

، الباطهجان، الُهُحن، البُُش ألاخمغ وألانكغ، الهثاءن البهل، الجؼع، ويظا ال ججب -الهغع–الضباء 

ًاة قُما وحض مً الخبىب وازماع هابخا في الجباُ وألاعاضخي اإلاباخت . الؼ

 :الدليل على ألاححب شكاة الحسث-2

ت وؤلاحماع م والؿىت الىبٍى ًاة الخغر بضلُل الهغآن الٌٍغ . زبذ صلُل وحىب ػ

وهى الظي ؤوكإ حىاث مػغوقاث وؾحر مػغوقاث والىسل والؼعع ):  قلهىله حػالىأما الكخاب

خىن والغمان مدكابها وؾحر مدكابه ًلىا مً زمغه بطا ؤزمغ وءاجىا خهه ًىم خهاصه  (مسخلكا ؤًله والٍؼ

[. 141: ألاوػام]

:  ألاأما الظىت الىبحيت

قُما ؾهذ الؿماء ): قهض عوي ابً غمغ عضخي هللا غجهما ؤن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

ا، الػكغ، وقُما ؾهي بالىطر ههل الػكغ ًان غثًر ؤو : )عواه الجماغت بال مؿلم، وفي عواًت (والػُىن ؤو 

. (ًان بػال الػكغ

وقُما ؾهذ ألانهاع والؿُم الػكغ، وقُما ): وغً حابغ عضخي هللا غىه غً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم

(. ألانهاع والػُىن : )وناُ. عواه ؤخمض واليؿاجي وؤبى صاوص (ؾهي بالؿانُت ههل الػكغ

 قهض ؤحمػذ ألامت غلى وحىب الػكغ ؤو ههكه، قُما ؤزغحخه ألاعى في الجملت وبن :ألاأما إلاحماع

. ازخلكىا في الخكانُل
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: شسألاط ألاححب الصكاة في الصزألاع ألاالثماز- 3

ًاة قحها  ًاة الػامت–ٌكتٍر لىحىب الؼ : ما ًلي- باإلياقت بلى قغوٍ الؼ

ي -1 ًاة في الخغر ؤن ًخىلى ؤلاوؿان ػعغه : ؤلاهباث والؿغؽ مً نبل اإلاًؼ قِكتٍر لىحىب الؼ

ًاة قُه  .والهُام غلُه، ؤما ما وحض م الخبىب والثماع هابخا في الجباُ وألاعاضخي اإلاباخت قال ػ

ًاة ججب في الخاعج مً  ا ؤن جٍىن ألاعى التي جؼعع مملىيت للؼاعع، قالؼ لًٌ لِـ يغوٍع

ًاهذ مملىيت ؤو مؿخإحغة ؤو زغاحُت . ألاعى، ؾىاء 

ٍىن في الخب بةقغايه : بضو الهالح -2 ، في (َُب الخب واؾخؿىائه غً اإلااء وبن بهي في ألاعى)ٍو

ًاة نبل بضو الهالح، . (البلر باخمغاعه ؤو انكغاعه، والػىب بدالوجه)الثمغ بُُبه  قةن ؤزغج الؼ

ًاجه مً ؾحره لم ججؼثه، ؤما بطا ؤزغحها بػض بضو الهالح ونبل الخىهُت ؤحؼؤث  .بإن نضم ػ

ًاة، ؤما بطا ماث اإلاالَ نبل بضو  وبطا باع اإلاالَ الثمغ ؤو الخب بػض بضو الهالح وحبذ غلُه الؼ

ًاة غلى الىاعر  ًان الىاعر ًملَ ػعغا (ألنها لم ججب غلى اإلاىعر بػض)الهالح قال  ، بال بطا 

ًاة مً ههِبه ومً ػعغه ال مً التريت . آزغ والجمُؼ بلـ الىهاب قُهبذ غلُه الؼ

جب غلى مالَ الخمغ والػىب ؤن ًسغم زمغه بػض بضو نالخه ونبل ؤن ًخهغف قُه، ؾىاء  ٍو

.  ًان الثمغ مما قإهه الجكاف والُبـ ؤم ال، وطلَ الخخُاج مالٌه ألًل ؤو بُؼ ؤو بهضاء

: جقدًس الحاحب بالخسص- 4

قكي الىسُل وألاغىاب ًخم جهضًغ الىاحب قحها ومػغقت الىهاب . الخغػ والخسمحن: الخغم في اللؿت

ت  .1بالخغم، صون الٌُل ؤو الىػن بضلُل الؿىت الىبٍى

ع ما غلى الىسُل  هىم بالخسٍغو عحل غاعف مجغب ؤمحن، غىضما ًبضو نالح الخمغ قُهّضِ ٍو

ًاة الىاحبت ب ؤو غىب، زم ًهّضع ما ًاوُ بلُه جمغا ؤو ػبِبا ًي ٌػغف مهضعا الؼ .  وألاغىاب مً َع

ًاة، يما حػىص غلى  وللخسٍغو قاثضة هامت حػىص غلى اإلاالَ؛ بط ٌػغف مهضاع ما غلُه مً ػ

ًاة قُػغف ويُلهم الخو الظي غلحهم قُُالب به . اإلاؿخدهحن للؼ

ًاة، ؤؾهُذ الٌمُت اإلاهابت بالجاثدت مً  وبطا ؤناب الثمغ حاثدت ما بػض الخغم وخؿاب الؼ

ًاة، وبطا وحض اإلاالَ ؤن  ًاة بدؿبه وبال ؾهُذ الؼ ًاهذ الؼ ًان الباقي ًبلـ الىهاب  جهضًغ الىخاج؛ قةن 

                                                           
ًاة ):  غً ؾػُض بً اإلاؿِب ناُ 1 ًاجه ػبِبا، يما جازظ ػ ؤمغ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؤن ًسغم الػىب يما ًسغم الىسل، وجازظ ػ

. عواه ؤبى صاوص والترمظي وؾحرهما (الىسل جمغا
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ًاة غلى ألايثر غلى ؾبُل الىضب ؤو  الىخاج الخهُهي ػاصث يمُخه غما نضعه الخاعم غلى الصجغ ؤزغج الؼ

. (نىالن)الىحىب 

: الىصاب في شكاة الحسث- 5

لِـ في ): ههاب الخبىب والثماع زمؿت ؤوؾو، إلاا في صخُذ مؿلم مً نىله نلى هللا غلُه وؾلم

إ(خب وال جمغ نضنت ختى جبلـ زمؿت ؤوؾو لِـ قُما صون زمؿت : )، وفي عواًت للبساعي يما في اإلاَى

والهاع ؤعبػت ؤمضاص، ووػن الهاع مً . وألاوؾو حمؼ وؾو وهى ؾخىن ناغا. (ؤوؾو مً الخمغ نضنت

، وهى وػن الىهاب ( يُلىؾغاما675=2250×300=5×60) ؾغاما، قٍُىن وػن الخمؿت ؤوؾو 2250الهمذ 

.  ؾغام2040 ًلـ، باغخباع وػن الهاع بخهضًغهم هى 612وهىاى مً نضع ههاب الؼعوع والثماع بـ . مً الهمذ

.  ًلـ652.8: وهىاى مً نضع الىهاب بؿخت ؤنكؼة وعبؼ الهكؼ، وحؿاوي 

دؿب الىهاب بػض الخىهُت مً الخبن والهىىان  الهكغ الظي ًسؼن الخبىب بضوهه يهكغ )ٍو

. والجكاف (الكُى ألازًغ

: وجًمُّ ؤهىاع الجيـ الىاخض لبػًها في خؿاب الىهاب

لذ، ألنها مً هكـ الجيـ -  .قًُم البر بلى الكػحر والؿُّ

، الخمو، اللىبُا، الػضؽ، الترمـ، )- : البهُى ؤو ألابهاُ–وجًم الهُاوي الؿبػت  - الكُى

سغج مً ًّلٍ بدؿابه (البؿلت، الجلبان  .بلى بػًها، ٍو

ًاة بطا  - جمؼ ؤنىاف الخمغ بلى بػًها، يما ججمؼ ؤنىاف الؼبِب بلى بػًها، وجسغج الؼ
ُ
وج

 .احخمؼ مجها ههاب مً ًل نىل بهضعه

ًاة الجمُؼ مً  - ت، حُض ومخىؾِ وعصيء، ؤزغج ػ قةطا احخمؼ الىهاب مً ؤنىاف مدؿاٍو

ًان ؤقًل، وال ًجؼت بزغاحها مً ؤصهاها  .ؤوؾُها، قةن ؤزغحها مً الجُض 

ىظغ بلى ًل واخض مجها  - زً والػلـ والخمغ والؼبِب بلى بػًها، وٍُ وال ًًم ألاعػ والظعة والضُّ

ًاة قُه ًاجه، وبال قال ػ  .وخضه، قةطا خهل مىه ههاب وحبذ ػ

: الحقت الري ججب فيه شكاة الحسث- 6

ًاة الخب "ججب في الخب بُبؿه وفي الخمغ بؼهىه: "الهاغضة اإلاػخبرة في طلَ ، وما طيغ مً وحىب ػ

بن : ، ونُل(وءاجىا خهه ًىم خهاصه): ججب بالخهاص، لهىله حػالى: بُبؿه ؤخض ألانىاُ الثالزت، نُل
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واإلاغاص : ، ونض بحن الػالمت الخغشخي وحه الجمؼ بحن ؤلاقغاى والُبـ، بهىله-وهى اإلاكهىع –وحىبها باإلقغاى 

ىبت وغضم الىهو، وطلَ بهما ًٍىن بُبؿه . باإلقغاى ؤن ًبلـ خضا ٌؿخؿجي مػه غً الؿهي وطهب الَغ

وقاثضة . الخغم، ونُل الجظاط: ، ونُل-"الُُب–بن ونذ الىحىب : "وؤما الثماع قهاُ ابً حؼي 

ًاة بػض ؤخض ألاوحه الثالزت، وناُ مالَ بطا ػهذ : الخالف جبضو قُما بطا ماث اإلاالَ ؤو باع ؤو ؤزغج الؼ

ًاة خىن ؤو ناعب، وؤقغى الؼعع واؾخؿجى غً اإلااء وحب قُه الؼ اب الٌغم، واؾىصَّ الٍؼ . الىسل، َو

ًان مً قإن بلخه وغىبه الجكاف والُبـ، وبال  ًاة جمغا ؤو ػبِبا بن  جب غلى اإلاالَ بزغاج الؼ ٍو

ًاة بن لم ًبػه ًاة مً الثمً بن باغه، ومً الهُمت ًىم اؾخدهام الؼ . ؤزغج الؼ

: ما جؤخر مىه الصكاة في الحسث- 7

ًاة ًل شخيء مً هكؿه ال مً ؾحره . جسغج ػ

جسغج خبا مً ًل هىع مً ألاهىاع بدؿبه ووقو نكاجه، قةن احخمؼ الجُض والغصيء : الخبىب - ؤ

ا ؤزغج مً ًل نىل خؿب مهضاعه  .وحؿاٍو

ًسحر بحن ؤن ًسغج مً زمىه غىض البُؼ ؤو نُمخه غىض غضمه، وبحن : الكُى ألازًغ اإلاؿهاوي  - ب

ؤن ًسغج ًابؿا مً حيؿه، وؤما الكُى الىُاُ مثال قُسغج مً خب ؤبهاه ؤو ؤًله ؤو بُؼ ؤزًغا، قِكتري 

سغج غىه ًاة. ًابؿا مً حيؿه ٍو ى مً زمىه وبن بُؼ بإنل مما ججب قُه الؼ  .قالكُى ألازًغ ًًؼ

ب والػىب - ث ًان مما ًجل قال ًسغج مً زمىه، بل مً خبه بن ؤًله ؤو باغه إلاً : الَغ قةن 

ب مهغ وؾحرها ًسغج مً  ًان مما ال ًجل يَغ ي مً زمىه، وبن  ًجككه ال إلاً ال ًجككه، قُجىػ ؤن ًًؼ

زمىه بطا باغه، وبطا ؤًله ؤزغج مً نُمخه ههل الػكغ ؤو الػكغ خؿب هىغُت الؿهاًت، وال ًجؼت ؤلازغاج 

با ؤو غىبا وبن جكاوجذ ألانىاف قالظاهغ ًسغج مً ًل نىل . مً خبه بإن ًسغج جمغا ؤو ػبُا، وؤولى َع

 .بهضعه، ونُل ٌػخبر ألايثر قُسغج الجمُؼ مجها بال بطا يثرث ألانىاف حضا، قكي اإلاخىؾِ

ه لكو طلَ  ؤما الخمغ قهض زالل ؾحره لٌثرة ؤنىاقه، ألهه لى ؤزظ مً ًل هىع مً الخمغ ما ًىٍى

ًان ما في الخاثِ زالزت ؤنىاف ًاة مً : الزخالف ما في الخاثِ، وبن  حُض ومخىؾِ وعصيء، ؤصي الؼ

ًان قُه هىغان حُض وعصيء ؤزظ -اإلاكهىع –الىؾِ  ًاهذ نكخه، وبن  ، وغىض وحىص هىع واخض قمىه مهما 

ًان الغصيء نلُال . مً ًل هىع ما ًهِبه بدهخه ولى 

ًاجه : ما له ٍػذ - ر خىن بدؿب ههابه بطا بلـ خبه زمؿت ؤوؾو غلى اإلاكهىع، وجسغج ػ قالٍؼ

خه ال مً خبه  ذ - غلى اإلاكهىع -مً ٍػ الػكغ ؤو ههل الػكغ خؿب هىع الؿهاًت، وال ٌكتٍر ؤن ًبـ الٍؼ



15 
 

ههابا بالىػن ؤو الٌُل، بهما اإلاػخبر بلىؽ الخب الىهاب، قةطا ؤزغج مً خبه لم ًجؼه اجكانا، قةن باع 

ًان الثمً ههابا ؤم ال، إلاغاغاة الخب في الىهاب خىن ؤحؼؤه ؤن ًسغج مً زمىه، ؾىاء   .الٍؼ

ًاة مً  (الجلجالن)ويظا الؿمؿم  خه، ويظا خب الكجل وهدىهما مما ٌػهغ، جسغج الؼ ًسغج مً ٍػ

خه بطا بلـ خبه زمؿت ؤوؾو . ٍػ

خىن مهغ، قُسغج مً زمىه مً ؾحر زالف ذ له قحها يٍؼ خىن في بلض ال ٍػ ًان الٍؼ . ؤما بطا 

ىث ألاعبؼ: ألاالخالصت م، خب الكجل ألاخمغ)ؤن طواث الٍؼ خىن، الؿمؿم، الهَغ ، ًلها ًجىػ (الٍؼ

خىن قهِ قةهه ال ًجؼت ؤلازغاج مً خبه وال مً زمىه بطا بُؼ، بل  ؤلازغاج مً خبها وزمجها بطا بُػا، بال الٍؼ

خه  - غلى اإلاػخمض–ًخػحن ؤلازغاج مً ٍػ

: ااقداز الحاحب في شكاة الحسث- 7

ما ؾهي بؿحر حهض ؤو مكهت يماء الؿماء ؤو الؿُل ؤو الجهغ قكُه الػكغ، : "الهاغضة اإلاػخبرة في طلَ

ًالضوالُب ؤو الضالء ؤو اإلاطخاث قكُه ههل الػكغ ؛ إلاا صر غً الىبي نلى "وما ؾهي بجهض ؤو مكهت 

قُما ؾهذ الؿماء الػكغ وقُما ؾهذ بالضوالي والؿىاقي والهغب والىاضر ههل ): هللا غلُه وؾلم نىله

. الضلى الٌبحر: ، والهغب(الػكغ

إلاا ؾهي بماء الؿماء وؤعى الؿُذ التي قحها اإلااء الجاعي وألاعى البػل التي حكغب مً : العشس - ؤ

اإلااء اإلاىحىص في باًَ ألاعى ؤو مً اإلااء الظي ًىهب مً الجبل ؤو غحن يبحرة ؤو نهغ ؤو ما ؾهي 

ًالظعي الهُكي بإعى مهغ قةهه ًهب غلُه نُل مً اإلااء غىض ويؼ خبه في  بهلُل ماء، 

 .ألاعى زم ال ٌؿهى بػض طلَ

ًالضالُت ؤو الؿانُت ؤو الضوالب ؤو الىاغىعة ؤو : هصف العشس - ب إلاا ؾهي بٍلكت وماهت؛ 

ضزل في طلَ مً اقتري اإلااء ألعيه ؤو بؿخاهه للؿهي  ولهظه الخالت نُى آزغ الػكغ، والهىالن )اإلاطخت، ٍو

 .(مكهىعان

ناُ . قُما لى ؾهُذ ههل اإلاضة بٍلكت والىهل آلازغ بؿحر ًلكت: جالجت أزباع العشس - ث

بن ؾهي باآللت وبؿحرها هظغ للؼمً؛ قةن حؿاوث مضة الؿهُحن ؤو جهاعبذ ؤزغج غً الىهل : اإلاالٌُت

 .الػكغ، وغً الىهل آلازغ ههل الػكغ، قُسغج مً الجمُؼ زالزت ؤعباع الػكغ

قكي هظا زالف بحن الكههاء، واإلاكهىع اغخباع : ما جفاألاجت طقاًخه مً حيث الصمان - ر

 .ألانل جابؼ: اإلاإزىط بهما، ونُل
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: حكم الىفقاث ااترجبت على صاحب الحسث- 8

ًاة الػحن بػضم جمام  ًاة ؤن الضًً الظي ًترجب غلى اإلاالَ ٌؿهِ ػ ؾبو الخضًث في قغوٍ الؼ

ًاة في ؤغُانها قال ٌؿهُها الضًً . اإلالَ، وؤما اإلاػضن واإلااقُت والخغر قةن الؼ

بال ؤن الىكهاث التي ًىكهها ؤلاوؿان غلى الؼعاغت ؤنبدذ يثحر وباهظت، ختى ؤنبذ بػٌ 

اإلاؼاعغحن ًًُغون بلى الضًً مً ؤحل ػعاغتهم، وفي هظه الخاُ ًيبغي ؤن هىظغ في ألاخٍام التي جغاى 

مهالر الػباص ختى ال ًهبدىا مً الؿاعمحن هدُجت ػعاغتهم وغملهم في مُضان الؼعاغت 

: ناُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: قةطا هظغها بلى الخضًث الظي ًغوٍه ؾهل بً ؤبي خثمت ناُ

. عواه الخمؿت (وبطا زغنخم قسظوا وصغىا الثلث، قةن لم جضغىا الثلث قضغىا الغبؼ)

ًان عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم بطا بػث : وؤزغج الُداوي بةؾىاص حُض غً مٌدُى ناُ

ُت): الخغام ناُ ت والَى . 2(وآلاًلت):  وفي عواًت1(زككىا قةن اإلااُ الػٍغ

ومما ٌؿخضُ مً هظه ألاخاصًث وؾحرها وحىب الغقو والخسكُل غً ؤصخاب ألامىاُ، هظغا إلاا 

. ًلخههم مً ظغوف ويغوعاث

وهغي ؤن مً هظه الظغوف ما ًترجب غلى ؤصخاب ألامىاُ مً صًىن ألحل الىكهت غلى الؼعع مً 

وبؿبب طلَ نض ًًُغ لالؾخضاهت ... ؤحل الخغازت، البظاع، الؿماص، ؤحغة آلاالث والػماُ، الخهاص، الججي

ًاة ؤم ال؟  مً ؤحل الىكهت غلى هكؿه وؤهله، قهل ٌؿهِ هظا الضًً الؼ

ًان لهاخب الؼعع ؤو الثمغ مىاعص ؤزغي جإجُه قُما بػض، ؾىاء غىض حجي : والجىاب غلى طلَ بطا 

ًاة ؤو بػضها بكٍل ٌؿخُُؼ به نًاء ما ًترجب غلُه مً الضًً، قةن الخغر  اإلادهُى ؤو غىض وحىب الؼ

ًاجه وال ًهخُؼ مىه شخيء مً الضًً . جسغج ػ

وبن لم ًًٌ له مىعص آزغ قال ماوؼ مً ناء ما ؤهكهه غلى ؤعيه وؤهله مً بهخاحه الؼعااي الظي 

ًاة قُه وطلَ بضلُل ما عوي غً الؿلل الهالر، ومىه ما عواه ًدحى بً آصم في الخغاج . وحبذ غلُه الؼ

                                                           
ت  1 ئهم بالص الثماع . الؿابلت: هي الىسلت ٌػغيها ناخبها عحال مدخاحا، وؤلاغغاء ؤن ًجػل له جمغه غامها، والىاَُت: الػٍغ ؾمىا بظلَ لَى

ُت ألاعى التي جُاها ألاعحل ً، والَى . مجخاٍػ
ًاة، الهغياوي، . هم ؤعباب الثمغ وؤهلىهم ومً لهو بهم قٍان مػهم:  آلاًلت 2 . 386/ 1قهه الؼ
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ض ناُ ي ما بهي: ناُ ابً غمغ: "غً حابغ بً ٍػ ًؼ : ناُ ابً غباؽ: ، وناُ"ًبضؤ بما اؾخهغى قُهًُه ٍو

ي ما بهي . 1ًهضخي ما ؤهكهه غلى الثمغ زم ًًؼ

 

 (إلابل، البقس، الغىم)شكاة  وعام : الىحع الثاوي

ًاة قحها بحن الػاملت ؤو اإلاػلىقت ؤو . البهغ، وؤلابل، والؿىم:  هيالىعم-  وال قغم في وحىب الؼ

ًاة): ونىله نلى هللا غلُه وؾلم. الؿاثمت زغج مسغج الؿالب، وال مكهىم : ؛ ؤي الغاغُت(في ؾاثمت الؿىم الؼ

. ، ألن الؿالب غلى مىاشخي الػغب الؿاثمت3ًمىؼ ًىن اإلاكهىم حجت: ؛ اي2له

ًاة غلى الخُل . (لِـ غلى اإلاؿلم في غبضه وقغؾه نضنت): ؛ لهىله نلى هللا غلُه وؾلم4وال ػ

قإن الىػم جسخو بالضع واليؿل وألانىاف وألاوباع وألاقػاع بما ال ًىحض في : واإلاػجى يما ًهُى ابً هاجي

ًاة، وؤًًا قةن الخُل خُىان ال ججب في ؤخض : ؾحرها مً الخُىان غلى هظه الهكت قىاحب ازخهانها بالؼ

ًالخمحر ًاة قال ججب في آلازغ  . 5هىغُه ػ

: وازخلل قههاء اإلاظهب في اإلاخىلض مً الىػم ومً الىخل غلى زالزت ؤنىاُ

ًاة: نُل ناله مدمض بً غبض الخٌم، وغٌؿه خٍاه ابً بكحر، وخٍى الؿخاط ؤبى بٌغ . بةؾهاٍ الؼ

 ُ . اجكام ألاثمت الثالزت غلى ببُاُ هظا الهى

ًاهذ ألامهاث مً الىػم وحبذ وبال قال: ونُل ونض اؾخهغت : ناُ ابً بكحر. ناله ابً الههاع. بن 

. هظا الهُى مً اإلاضوهت لهىلها ألن لٍل طاث عخم قىلضها بمجزلتها

ًاة الىػم وهي : وبىاء غلى طلَ نالىا بكغوٍ ػ

ًاة غامت باؾخثىاء قٍغ الضًً ألهه ٌكتٍر في الػحن -1 . قغوٍ وحىب الؼ

                                                           
. 391/ 1 اإلاغحؼ هكؿه،  1
. 305 الضع الثمحن، م 2
ىب 3 ًالٌخب، والضاع، وصابت الًغ ًاة في الػاملت؛ لٍىنها حػض مً اإلااُ الظي ًيخكؼ به ناخبه  ًان مً .  ونض زالل الجمهىع وحىب الؼ قما 

. الىػم للػمل قهي ؤزار الػمل، ؤما اإلاالٌُت قلهم ؤصلتهم
ًاهذ طًىعا وبهازا ؤو بهازا قهِ مخسظة لليؿل 4 ًاة في الخُل الؿاثمت، بطا  قغح ابً هاجي غلى : اهظغ.  ألن ؤهل الػغام نالىا بىحىب الؼ

. 334/ 1الغؾالت، 
ًاة في الخمحر وال البؿاُ وال الضحاج وال بِ وال بوػ وال خمام؛ لػضم جىقغ يماُ الىماء قحها مً لبن ونىف ووؿل وؾحر طلَ مً ؤهىاع  5  وال ػ

.  الاهخكاع
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 :وػاصوا غلى طلَ بما ًلي -2

 .مميء الؿااي قةهه قٍغ وحىب غلى اإلاكهىع بن اغخُض -

ًالؿاثمت، وقُما جىلض مجها وم الىخل -  .وحىبها في اإلاػلىقت والػاملت 

ًاهذ ألامهاث مً الىخل ؾهُذ - . بن 

شكاة إلابل - 1

ًاة ؤلابل يما ًإحي بدُث ًبضؤ الىهاب : اجكهذ آلازاع الىاعصة غً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ؤن ػ

زمـ : والخمـ طوص هي: ، ؤي(ولِـ قُما زمـ طوص نضنت): بسمـ حماُ؛ لهىله نلى هللا غلُه وؾلم

-.  يما في صخُذ البساعي –مً ؤلابل 

ى  ؿمى اإلاًؼ ًاتها بخضي غكغ قٍغًت؛ ؤعبػت مجها مإزىطة مً ؾحر حيؿها وهى الؿىم، َو وقغوى ػ

ًاة قحها حيؿها . 1بها قىها، وؾبػت الؼ

 :الىصاب ألاااقداز الحاحب فيها

الهضع الىاحب قحها  بلى –مً 

5-09 

 

 

10-14 

15-19 

20-24 

ى، قةن حؿاوي 3، حػُى مً حل ؾىم البلض2قاة حظغت ؤو زيُت ، وال غبرة بؿىم اإلاًؼ

الًإن واإلاػؼ، نُل مً الًإن ونُل ًسحر الؿااي وبن لم ًًٌ مً ؤهل الؿىم قُػخبر 

. 4حل ؾىم ؤنغب البالص بلحهم

. حظغخان

. زالر قُاه

. 5ؤعبؼ قُاه

25-35 

 

 

؛ وهى ما 7قةن لم جًٌ قحها قابً لبىن طيغ- ملذ ؾيخحن-:وهي بيذ ؾيخحن : 6بيذ مساى

. ما ؤيمل ؾيخحن وصزل في الثالثت

 

                                                           
. 416/ 1 الغؾالت،  1
. هما ما ؤوفى ؾىت وصزل في الثاهُت صزىال بِىا، وال قغم في ألاحؼاء بحن الظيغ وألاهثى:  الجظغت ؤو الثيُت 2
ًاهذ اإلاػؼ ؤزظث مىه، ألن الخٌم للؿالب  3 ًان حل ؾىمها الًإن ؤزظث مىه، وبن  . قةن 
. ألهه مىاؾاة مً حيـ اإلااُ بإيثر مما وحب غلُه- غلى الصخُذ– لى صقؼ عب اإلااُ غً الخمـ بػحرا بضال مً الكاة الىاحبت غلُه ؤحؼؤه  4

ًاهذ اإلاػؼ ؤزظث مىه، ألن الخٌم للؿالب ًان حل ؾىمها الًإن ؤزظث مىه، وبن  . قةن 
ًاة في ألاونام، والػضص (ونو):  الػضص الٍاثً بحن ههابحن، مثل ألاعبػت الؼاثضة غلى زمؿت هي 5 . ؤنل ؤونام ؤلابل (04)، وال ػ
.  ؾمُذ يظلَ ألن ؤمها مازٌ؛ ألن ؤلابل جدمل ؾىت وجغبي ؾىت 6
. 384/ 1ؤؾهل اإلاضاعى، . ولِـ لىا في ؤلابل ما ًازظ قُه الظيغ غً ألاهثى بال ابً اللبىن غً بيذ اإلاساى:  ناُ الهاوي في خاقُت الضعصًغ 7
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36 -45 

46-60 

61 -75 

76 -90 

91 -120 

121 -129 

 

 

130 -139 

140 -149 

150 -159 

160 -169 

170 -179 

180 -189 

190 -199 

200 -209 

. ؛ وهي بيذ زالر ؾىحن، قةن لم جىحض ؤو وحضث مػُىت، لم ًازظ مجها خوٌّق 1بيذ لبىن 

. ؛ وهي ما ؤيملذ زالر ؾىحن وصزلذ في الغابػت2خهت

. ؛ وهي التي ؤوقذ ؤعبؼ ؾىحن وصزلذ في الخامؿت3حظغت

. بيخا لبىن 

خهخان 

اصة التي - اإلاكهىع –زالر بىاث لبىن، مً ؾحر جسُحر للؿااي، والظي اعجًاه مالَ  ؤن الٍؼ

اصة ؤنل مً  ً، وؤما ٍػ اصة الػكغاث غلى اإلااثت والػكٍغ  غلى 10ًخؿحر بها الىاحب هي ٍػ

. ، قالؿااي بالخُاع بحن ؤزظه خهخحن ؤو زالر بىاث لبىن 120

. خهت وبيخا لبىن 

خهخان وبيذ لبىن 

. زالر خهام

. ؤعبؼ بىاث لبىن 

. زالر بىاث لبىن وخهت

. بيخا لبىن وخهخان

زالر خهام وبيذ لبىن 

. ؤعبؼ خهام ؤو زمـ بىاث لبىن 

.  قالىاحب في ًل زمؿحن خهت، وفي ًل ؤعبػحن بيذ لبىن 200قما ػاص غلى 

: والػملُت الخؿابُت التي جبؿِ الهاغضة جٍىن يما ًلي

ًاة بمىحب طلَ، وبال: ؤوال . ههؿم غضص ؤلابل غلى زمؿحن؛ قةن جم الىهاب ؤزغحذ الؼ

. ههؿم غضص ؤلابل غلى ؤعبػحن ختى هخىنل بلى اإلاهضاع الىاحب: زاهُا

:  مً ؤلابل170إلاػغقت اإلاهضاع الىاحب لـ : مثاو

بهى 03؛ ؤي 03 حؿاوي 170/50بطا نؿمىا غلى زمؿحن؛ ؤي / ؤ  حمال، ولظا ال جخم 20 خهو ٍو

. الػملُت بال بالخهؿُم الثاوي

                                                           
.  ؾمُذ بظلَ ألن ؤمها طاث لبن 1
ُغنها الكدل، قتريب يما جلهذ للخمل  2 -  بٌؿغ الخاء–وللخمل - بكخذ الخاء– وهي التي ًهلر غلى ظهغها الخمل ٍو
ًاة مً ؤلابل 3 .  وؾمُذ بظلَ ألنها ججظع ؾجها؛ ؤي حؿهُه وهي آزغ ؤؾىان ما ًازظ في الؼ
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بهى 04؛ ؤي 04 ٌؿاوي 170/40/ ب ُ 10 بىاث لبىن، ٍو لى :  حماُ مً الػضص اإلاهؿىم، وهىا ههى

اإلاخبهُت مً الهؿمت، هٍىن  (10) حمال هًُكها بلى الػكغة 40:  بىاث لبىن واخضة، وههابها04ؤزظها مً 

ًاة50نض خهلىا غلى  .  خهت  و زالر بىاث لبىن 01:  حمال170:  حمال، وهى ههاب خهت؛ قخهبذ ػ

ًاة ؤلابل البسذ: مالخظت . ؛ وهي ببل زغاؾان طاث ؾىامحن، بلى الػغب وهي ببل مػغوقت1جًم في ػ

وغىض الدؿاوي بحن الىىغحن ًسحر الؿااي في ؤن ًإزظ الىاحب مً ؤي الهىكحن قاء مؼ مغاغاة 

، وغىض غضم الدؿاوي ًازظ مً ألايثر ألن الخٌم للؿالب
ّ
. ألاخظ

ًالبهغ مؼ الجامىؽ، والؿىم  وججغي هظه اإلاالخظت غلى البهغ والؿىم غىض يم ألانىاف لبػًها؛ 

. مؼ اإلااغؼ

 

شكاة البقس - 2

 مً ألاوػام التي مً هللا بها غلى البكغ إلاىاقػها الٌثحرة في الخغر واليؿل والؿهي، ألاالبقس

والجىامِـ نىل مً ؤنىاف البهغ ًًم . ولالهخكاع بلخمها وحلضها وغظامها وؾحر طلَ مً الكىاثض

ت وبحماع ألامت. بػًها بلى بػٌ . والضلُل غلى وحىبها مً الؿىت الىبٍى

:  مً طلَ:أما الظىت -

ض غً ؤبي طع عضخي هللا غىه ناُ اهتهُذ بلى : "ما عواه البساعي في صخُده مؿىضا بلى اإلاػغوع بً ؾٍى

ما مً عج جٍىن له ببل : والظي هكسخي بُضه، ؤو والظي ال بله ؾحره، ؤو خلل): الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

ؤو بهغ ؤو ؾىم ال ًاصي خهها، بال ؤحى بها ًىم الهُامت ؤغظم ما جٍىن وؤؾمىه جُاه بإزكاقها، وجىُده 

". (بهغونها، ًلما حاػث ؤزغاها عصث غلُه ؤوالها، ختى ًهضخى بحن الىاؽ

. 2ولخضًث مػاط الظي عواه اليؿاجي

ًاة في البهغ، لم ًسالل في طلَ ؤخض مً :ألاأما إلاحماع -  قهض ؤحمؼ اإلاؿلمىن غلى وحىب الؼ

. الػلماء

                                                           
.  البسذ ببل ضخمت ماثلت بلى الههغ، لها ؾىامان ؤخضهما زلل آلازغ، جإحي زلل الػغام 1
ؤمغوي عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ؤن ال آزظ مً البهغ قِئا ختى جبلـ الثالزحن، قةطا بلؿذ الثالزحن قكحها عجل جابؼ حظع ؤو : " ناُ 2

. عواه اليؿاجي" حظغت، ختى جبلـ ؤعبػحن قةطا بلؿذ قكحها بهغة مؿىت
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: هصاب البقس ألاااقداز الحاحب فيها

ٍىن الىاحب يما ًلي : ههاب البهغ زالزىن، ٍو

الهضع الىاحب قحها  بلى –مً 

30 -39 

 

40 -59 

ؤما مً باب الغقو بإعباب - اإلاكهىع –، وهى عجل حظع، قالظاهغ اقتراٍ الظًىع 1جبُؼ

. اإلاىاشخي، قةن وحضث جبُػت قللؿااي ؤن ًإزظها

م قىم وجدذ، والتي 2مؿىت ؛ وهي زيُت ػالذ زىاًاها، ؤي الؿيخان اللخان مً اإلاهضَّ

. بجىاعها قىم وجدذ مً ؤي هاخُت ًهاُ لها عباغُت، وال جازظ بال ؤهثى

 

. بهغة جبُؼ (30)بهغة قكي ًل ؤعبػحن مؿىت، وفي ًل  (40)وما ػاص غلى 

60 -69 

70-79 

80 -89 

90 -99 

100-109 

110 -119 

120 

. جبُػان

. مؿىت وجبُؼ

. مؿيخان

. زالزت ؤجبػت

مؿىت وجبُػان 

. مؿيخان وجبُؼ

.  ؤجبػت، بن وحض مػا قةن وحضث مكغصة حػُيذ4 مؿىاث و 3ًسحر الؿااي بحن 

ازظ الؿً الىاحب:مالحظت ًالكهالن في ؤلابل، ٍو ٌمل الىهاب بالعجاحُل  .  ٍو

 

ًاة الؿىم - 3 ػ

: دليل ألاححبها - أ

ًاة قحها بالؿىت وؤلاحماع . وؤما الؿىم مً الًإن ؤو اإلااغؼ قهض زبذ وحىب الؼ

ًاهذ ؤعبػحن : "قكي الؿىت ما عوي ؤوـ في يخاب ؤبي بٌغ، ومىه وفي نضنت الؿىم في ؾاثمتها بطا 

ً وماثت، قةطا ػاصث قكحها قاجان بلى ماثخحن، قةطا ػاصث واخضة بلى زالزماثت قكحها زالر  قكحها قاة بلى غكٍغ

ًاهذ ؾاثمت الغحل هانهت غً ؤعبػحن قاة واخضة،  قُاه، قةطا ػاصث غلى زالزماثت قكي ًل ماثت قاة، وبطا 

                                                           
. وهى ما ؤوفى ؾىت وصزل في الثاهُت:  الخبُؼ 1
.  وهي بيذ ؤعبؼ ؾىحن 2
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قلِـ قحها نضنت بال ؤن ٌكاء عبها، وال ًسغج في الهضنت هغمت وال طاث غىاع، وال جِـ بال ما قاء 

". اإلاهضم

ًاة في الؿىم ويّم الًإن بلى اإلااغؼ قحها: وؤما ؤلاحماع . قهض ؤحمؼ الػلماء غلى وحىب الؼ

: هصاب الصكاة في الغىم ألاااقداز الحاحب فيها - ب

: وؤما ههابها قإعبػىن، وججب قحها حظغت ؤو زيُت يما ؾُإحي

الهضع الىاحب قحها  بلى –مً 

40 -120 

 

121 -200 

201 -399 

400 -499 

500 -599 

 

قالكاة جُلو غلى الظيغ وألاهثى والًإن واإلااغؼ، ونض مغ . حظغت ؤو زيُت، ولى مػؼا

. ؾابها مهضاع ؾً الجظغت ؾيخان

. قاجان

.  زالر قُاه399وفي .  قكي ًل ماثت قاة300زالر قُاه؛ وما ػاص غلى 

. ؤعبؼ قُاه

زمـ قُاه 

. وهٌظا قكي ًل ماثت قاة قاة

ًاة في ألاونام، ونُل: مالحظت ًاة: ال ػ ًخحن : وألاونام انُالخا. ججب قحها الؼ هى ما بحن الكٍغ

. وزمغة الخالف جظهغ في الخلُت. مً ًل ألاوػام

ًاة : مثاو ذلك ؤن ًٍىن ألخضهم زمؿت مً الجماُ ولآلزغ حؿػت؛ قػلى الهُى ألاُو ال ججب الؼ

ًاتها ًٍىن غلحهما قاجان ًهؿمانها غلى  غلى ألاونام، قُجب غلى ناخب الخمؿت قاة، وغلى الهُى بؼ

لخو الثاوي حؿػت  (05)حؼءا، ًلخو ألاُو زمؿت  (14)ؤعبػت غكغ  . ؤحؼاء (09)ؤحؼاء ٍو

ًاة في ألاونام)ؤن نىله : ونُل . خمل غلى الاهكغاص ال الخلُت (وال ػ

مم جؤخر شكاة  وعام؟  - ث

وال جازظ في الهضنت السخلت، وحػض غلى عب الؿىم، وال جازظ العجاحُل في : "ناُ في الغؾالت

البهغ، وال الكهالن في ؤلابل، وال ًازظ جِـ، وال هغمت وال اإلاازٌ، وال قدل الؿىم، وال قاة الػلل، وال 

التي جغبي ولضها، وال زُاع ؤمىاُ الىاؽ، وال ًازظ في طلَ غغى وال زمً، قةن ؤحبره اإلاهضم غلى ؤزظ 

. 1"الثمً في ألاوػام وؾحرها ؤحؼؤه بن قاء هللا

                                                           
ًاػ 1 . 423/ 1الغؾالت، : اهظغ.  ؤي مثل الخبىب واإلاػضن والغ
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 :الخلعت الشسعيت - ث

. 1مالٌحن قإيثر قُما ًىحب جؼيُتها غلى ملَ واخض- في هىع الؿىم–وهي احخماع ههابي 

وغىض طلَ . ؤي حػل مالحن الزىحن ؤو أليثر ماال واخضا بػض خهُى الىهاب في ماُ ًل واخض

ًاة ماُ الخلُت قةهه ًغحؼ غلى ناخبه بما ًسهه  ت؛ ؤي بطا زغج ؤخضهما ػ ًتراحػان بُجهما بالؿٍى

. باغخباع غضص اإلاىاشخي البضلُت

ًاة الىاحبت غلى الخلُت :مثاو ذلك ًان ألخضهما حؿؼ مً ؤلابل ولآلزغ ؾذ، قالؼ  قُاه، 03 لى 

: ؤما مػغقت ما ًسو ًل واخض قُدؿب يما ًلي

 .15 =6+ 9خؿاب غضص عئوؽ الخلُت  -

 .1/5جهؿُم زالر الكُاه غلى غضص الغئوؽ؛ قُسو ًل زالزت زمـ  -

 . زالزت ؤزماؽ9قُما ًسو ناخب ألا  -

 .2/5 زمؿاها 6وما ًسو ناخب الـ  -

 :شسألاط الخلعت الشسعيت - ج

ؤي جٍىن هُت الخلُت مً ًل الخلُاء مػا، ألنها جىحب حؿحر الخٌم، قخكخهغ بلى الىُت : الىُت -

 .ًالهالة

-  ُ  .ؤن ًٍىن لٍل واخض مً الخلُاء ههاب قإيثر خاُ غلُه الخى

ًان الكدل واخضا  - ًاة، ال بهغ مؼ ؾىم وببل، وبن  اجداص هىغها بإن ًجىػ حمػها في الؼ

 .قِكتٍر اجداص الهىل، وال جٍىن زلُت في ؾحر اإلااقُت

ً، قِكتٍر في ًل واخض مً  - ًاقٍغ  مً ؤن ًٍىها غبضًً ؤو 
ً
ًاة اختراػا ؤن ًٍىها مساَبحن بالؼ

ًاقغ ؤو يخابي، قةطا بلـ الىهاب ملَ مؿلم : الخلُاء ت، ؤلاؾالم، بط ال زلُت في ملَ مؿلم مؼ ملَ  الخٍغ

ًاة  .وحبذ قُه الؼ

 .، واإلابِذ، واإلاغاى(اإلااء) 4، والضلى3 ، والكدل، واإلاغاح2ؤن ًخدض الغااي -

 :فابدة الخلعت - ح

                                                           
. 310 الضع الثمحن، م 1
ًان مخػضصا 2 .  ؤن ًإطن له اإلاالٍان وبن 
. وهى مىيؼ احخماع اإلااقُت بالهاثلت، ونُل مىيؼ الغواح باإلابِذ:  اإلاغاح بًم اإلاُم، ونُل بكخدها 3
.  ؤي ؤن ٌؿهى الجمُؼ بضلى واخض 4
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ى، مثاُ طلَ ازىان زلُا مىاقحهما : الخلُت مً قىاثضها الخسكُل مً مهضاع الىاحب اإلاًؼ

 عؤؾا مً الًإن، قاإلاهضاع الىاحب غلحهما واخضة 40 عؤؾا مً اإلااغؼ، وللثاوي 80بكغوٍ صخُذ، لؤلُو 

ًان ًل واخض مجهما غلى اهكغاص، لىحب غلى ألاُو واخضة مً اإلااغؼ، وغلى  مً اإلااغؼ، وهظا جسكُل؛ بط لى 

. آلازغ قاة مً الًإن

ًاة؛ مثاُ طلَ: الخثهُل: ألامً فحابدَا اصة اإلاهضاع الىاحب في الؼ  120ازىان لٍل واخض مجهما : ؤي ٍػ

ًاها غلى اهكغاص لىحب غلى  عؤؾا مً الًإن زلُت قغغُت، قاإلاهضاع الىاحب قحها زالر قُاه، في خحن لى 

. ًل واخض مجهما قاة واخضة، قكي الخلُت ػاص اإلاهضاع الىاحب قاة واخضة غلى خاُ الاهكغاص

ًاها لٍل واخض مجهما ماثت قاة، قاإلاهضاع الىاحب غلحهما  ونض ال جدهل قاثضة مً الخلُت؛ يما لى 

ًان في خاُ الاهكغاص، بال ؤهه ال ًسكى ما قحها مً قىاثض احخماغُت؛ بط ًخجلى قحها الغقهت  قاجان، ويظا لى 

و بسلو الٌغام وانخضي بؿحرة زحر ألاهام غلُه 
َّ
والخػاون وؤلازاء واإلادبت، وطلَ مً قُم اإلاامً الظي جسل

. الهالة والؿالم

 

شكاة العحن ألاالىقد :  الىحع الثالث

الظهب ؤو الكًت ؤو الخلي والىهض بٍاقت ؤهىاغه : واإلاههىص بالػحن

شكاة الرَب ألاالفضت  -1

: ألاححب الصكاة في الرَب ألاالفضت - أ

الظهب والكًت مً اإلاػاصن الىكِؿت الؿالُت، اجسظتهما ألامم نضًما ههىصا وؤزماها لؤلقُاء، 

. واجسظتهما ألامم خضًثا حؿُُت لؤلوعام الىهضًت

ًاها  ًاة، ؾىاء  ػت هظغة زانت باغخباعهما زغوة مالُت، قىحبذ قحهما الؼ ولهض هظغث بلحهما الكَغ

ههىصا مًغوبت ؤو جبرا، ؤو ؾباثَ ؤو نُػا ؾحر مًغوبت، ؤو جدكا ؤو جمازُل، ؤو ؤواوي ؤو خلي ًدغم 

ًاة . اؾخػمالها، وللخلي ؤخٍام زانت وزانت خلي اليؿاء، ألن خلي الغحاُ ججب قحها الؼ
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ًاة في الظهب والكًت بطا بلؿذ ههابا وخاُ غلحها الخُى الهجغي وزلذ مً الضًً  وججب الؼ

. 1بدُث ؤنبدذ ػاثضة غً الخاحت ألانلُت

ونض اؾخػملذ في ػمً عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ههىصا، يما نىػذ خلُا وؤواوي في الؼمً 

الهضًم، ونض ؤنغَّ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ؤهل مٌت غلى ما حػاعقىا غلُه في اغخباع الىهىص الظهبُت ؤو 

ل ٌؿاوي : الكًُت بالىػن يما ًإحي  صعهما، واليّل ٌؿاوي ههل ؤونُت 40 ؤونُت، وألاونُت حؿاوي 12الَغ

. 2 صعاهم05 صعهما، والىىاة حؿاوي 20ؤي 

: دليل ألاححب شكاة الرَب ألاالفضت - ب

ًاة الظهب والكًت في الٌخاب والؿىت وؤلاحماع . زبذ وحىب ػ

ًاة الظهب والكًت بالػظاب الكضًض ًىم الهُامتالكخاب العصيصؤما  :  قلهىله حػالى بةهظاع ماوعي ػ

والظًً ًٌجزون الظهب والكًت وال ًىكهىنها في ؾبُل هللا قبكغهم بػظاب ؤلُم ًىم ًدمى غلحها في هاع )

- 34: الخىبت ](حهىم قخٍىي بها حباههم وحىىبهم وظهىعهم هظا ما يجزجم ألهكؿٌم قظونىا ما مىخم جٌجزون

35 . ]

غة ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ:ألاأما الظىت ما مً ):  قهض عوي مؿلم غً ؤبي هٍغ

ًان ًىم الهُامت نكدذ له نكاثذ مً الىاع، قإخمي  ناخب طهب وال قًت ال ًاصي مجها خهها بال بطا 

ًان مهضاعه زمؿحن ؤلل  غلحها في هاع حهىم، قٍُىي بها حىبه وحبِىه وظهغه، ًلما بغصث ؤغُضث له في ًىم 

. (ؾىت، ختى ًهضخي بحن الػباص، قحري ؾبُله بما بلى الجىت وبما بلى الىاع

ًاة في الػحن غلى مغ الػهىع :ألاأما إلاحماع .  قهض اجكو الػلماء غلى وحىب الؼ

:  ااقداز الحاحب فيها - ث

 باإلااثت، بضلُل نىله نلى هللا 2.5: ؤحمؼ الػلماء غلى ؤن اإلاهضاع الىاحب في الىهضًً عبؼ الػكغ؛ ؤي

. (في الغنت عبؼ الػكغ): غلُه وؾلم

: الىصاب الري ججب فيه الصكاة - ث

 :، خؿب وػهه بالىخضة اإلاػترف بها هظه ألاًام يما ًلي(مثهاال) صًىاعا 20: ههاب الظهب - ؤ

                                                           
ًاة، وبن  1 ًاة غلى اإلاكهىع، قةن خُها قال ػ  قةن هههذ الػحن غً الىهاب في الهكت ؤو في الىػن، قةن هههذ في وػنها ما ًدُها، قالؼ

ها ؤولها
َّ
.  297الضع الثمحن، م: اهظغ. هههذ نكت بغصاءة في ألانل، قٍالخالهت خُ

ًاة، الهغياوي،  2  240/ 1 قهه الؼ
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ؽ، 92 = صًىاع 20 ؽ مما ًسالُها، قخهبذ 08ؽ، ًًاف غلحها 84 = صًىاع 20. ؽ4.2 وػن الضًىاع 

. نُمتها جدؿب بًغب الىػن بالؿػغ

ؽ مً الظهب، وهظا ما عجخه يثحر 85:  ؽ، قٍُىن الىهاب4.25واغخبر البػٌ وػن الضًىاع ٌؿاوي 

. مً الػلماء إلاهلخت اإلاؿخدهحن اإلاكغويت لهم

 : صعهما، خؿب وػهه بالىخضة اإلاخػاعف غلحها هظه ألاًام يما ًلي200: ههاب الكًت - ب

 200: ؽ، ًًاف لها مهضاع ما ًسالُها قخهبذ600 صعهم ٌؿاوي 200.  ؽ03وػن الضعهم ٌؿاوي 

. جدؿب بًغب الىػن بالؿػغ: ؽ، نُمتها700صعهم حؿاوي 

ؽ وهظا ما عجخه يثحر مً 595: ؽ، قٍُىن الىهاب2.975واغخبر البػٌ وػن الضعهم ٌؿاوي 

. الػلماء جغحُدا إلاهلخت الكهحر واإلاؿٌحن

با– ؾغام 600قمً ملَ هظا الىهاب اإلاهضع ب  ًامل وهى - جهٍغ قإيثر م الكًت، ومغ خلُه خُى 

ًاة . في ملٌه، وحبذ غلُه قُه الؼ

ولظلَ قةن اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألاغلى ًهض بُاها ًىضر قُه مهضاع الىهاب بما ٌػاصُ مً الظهب 

خىنل طلَ غلى ؾػغ الظهب الضولي ًل غام . والكًت، ما ًهابله بالضًىاع الجؼاثغي، ٍو

ًاة : بطن ًاة ( باإلااثت2.5) صًىاع؛ ؤي عبؼ الػكغ 0.5 صًىاعا مً الظهب ٌؿاوي 20ػ  صعهم مً 200، وػ

. ( باإلااثت2.5) صعهم ؤي عبؼ الػكغ 05: الكًت ٌؿاوي 

: حظاب الىصاب عىد احخماع الىحعحن - ج

ًم الظهب بلى الكًت، والكًت بلى الظهب،  جًم ؤنىاف الظهب والكًت بػًها بلى بػٌ، ٍو

مًذ ؾىت الىبي : "لكػل الىبي نلى هللا غلُه وؾلم طلَ؛ قهض عوي غً بٌحر بً غبض هللا الصج ؤهه ناُ

ًاة غجهما . 1"نلى هللا غلُه وؾلم يم الظهب بلى الكًت، والكًت بلى الظهب، وؤزغج الؼ

ًاة لكػله غلُه الهالة والؿالم طلَ: "ناُ في الغؾالت جمؼ الظهب والكًت في الؼ ؛ قمً احخمؼ "ٍو

ًاة جىػ بزغاج ؤخض الىهضًً غلى . غىضه ههاب بػًه مً الظهب وبػًه مً الكًت وحبذ غلُه الؼ ٍو

". آلازغ غلى اإلاكهىع 

ًان له ههل ههاب مً طهب وههكه مً قًت وحبذ  والًم ًٍىن باألحؼاء ال بالهُمت؛ قمً 

ًاة، ويظلَ مً له زالزت ؤعباع ههاب مً قًت وعبؼ ههاب مً طهب، ؤو زالزت ؤعباع ههاب مً  غلُه الؼ

                                                           
.  عواه البساعي  1
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ًاهذ نُمت  طهب وعبؼ ههاب مً قًت وهٌظا، قاإلاهابلت باألحؼاء ؤن ًجػل ًل صًىاع بػكغة صعاهم ولى 

: ؤيػاقها، وجىيُذ طلَ باألغضاص يما ًلي

.  ههاب= صًىاع  15  + صعهم 50.  ههاب= صًىاع  10  + صعهم 100

.  ههاب= صًىاع  1  + صعهم 190.   ههاب= صهاهحر 5  + صًىاع 150

 صعهم قماطا ًسغج؟ 300 صًىاع و 13مً غىضه : مثاو

ًاة 430 =130 + 300.  صعهم130 =10 × 13ًجػل ًل صًىاع بػكغة؛ قـ   صعهم مهضاع ما ًملَ؛ قالؼ

.  صعهم10.75 = 100 ÷( 2.5× 430): اإلاكغويت حؿاوي 

. قهىا ًجػل ًل صًىاع بػكغة صعاهم ؤو ما ًهابلها مً الىهىص اإلاخضاولت في الهُغ

 صعهما، وصًىاع واخض نُمخه غكغون صعهما ال ٌػخبر مالٍا للىهاب، ألن ههاب 180: ومً له مثال

ً لٍل غكغة صعاهم، وال غبرة للهُمت، قلم ًٌمل  ً صعهما، ؤي ما ًهابل صًىاٍع الكًت هىا ًىهو بػكٍغ

. الىهاب بضًىاع نُمخه غكغون صعهما

وبطا يمل الىهاب بالجمؼ، قلُسغج مً ًل ماُ عبؼ غكغه؛ مً الظهب طهبا، ومً الكًت قًت، 

. ؤو ًسغج ؤخض الىهضًً غً آلازغ

، طحاء قل الصابد أألا كثر، إذ ال ألاقص في العحن . ألاما شاد على الىصاب شكي بقدٍز

ذ، قلى صزل الىداؽ يمً الظهب 
َّ
ًاة في الىداؽ والغنام وؾحرها مً اإلاػاصن ولى ُؾٌ وال ػ

. اإلاؿٍىى ؤههو مً الظهب نُمت ما قُه مً الىداؽ وُخؿب الىػن الباقي

: شكاة العحن ااغصحبت ألاالضاةعت ألاااحدعت - ح

ى لػام : قاإلاؿهىبت والًاجػت ًاتها بػض نبًها مً الؿانب، ؤو وحىصها بػض الًُاع وجًؼ جضقؼ ػ

. واخض قهِ، ولى مٌثذ غىض الؿانب ؤغىاما، ويظا لى بهُذ ياجػت ؤغىاما

ى بػض نبًها : ؤما اإلاىصغت ًاهذ مىحىصة غىض ألامحن، ويظا جًؼ ًاة غً ًل ؾىت، ولى  قُسغج غجها الؼ

. لٍل غام مضخى مضة بنامتها غىض ألامحن
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شكاة الحلي  -2

ي
ْ
ىت مً - بًم الخاء ويؿغ الالم–واخض ُخلي - بكخذ الخاء وؾٍىن الالم: -الحل ًل ما ًخسظ للٍؼ

. الظهب والكًت والجىاهغ والآللئ

: وجىهؿم الخلي مً خُث اؾخػمالها بلى ؤعبػت ؤنؿام

ًان لغحل مثل: القظم  ألاو  ًاة قُه، ولى  ًان مجها حاثؼا وخالال قال ػ زاجم : ما ًخسظ للباؽ، قما 

ًالؿمض،  ًالهبًت ؤو ال  قًت، ؤهل، ؤؾىان، خلُت، مصخل، خلُت ؾُل، اجهلذ الخلُت بالىهل 

ًاة قُما ؤباح الكاعع لبؿه"قٌظلَ  ". ال ػ

ًان بانُا غلى : "وناُ في الغؾالت ًاة قُه، ؾىاء  ًان مباخا ال ػ الُخلي التي حكمل الغحل واإلاغؤة مما 

ًاة، ويظا لى تهكم . خاله ؤو جٌؿغ وهىي بنالخه قةن جٌؿغ وهىي غضم بنالخه، ؤو ال ًىى قِئا قكُه الؼ

ًاة مُلها ". بدُث ال ٌؿخُاع بنالخه بال بؿبٌه قكُه الؼ

ًاإلاغوص واإلاٌدلت ولى المغؤة، ويظا ألاواوي الظهبُت والكًُت وما ًهىؼ  ؤما ما ًدغم اؾخػماله 

للُػام مجها، مً ًل ؾحر ملبىؽ قةهه خغام، ويظا زاجم الظهب باليؿبت للغحل، ويظا ال حػخبر مً الخلي 

ما ججػله اإلاغؤة غلى عؤؾها مً الهغوف ؤو اللحراث الظهبُت، ؤو الكًُت الػاصًت، ؤو الظهب الؿٍىى، ويظا 

ى وػن الخٍُى  ًاة، ؤما الثُاب اإلاُغػة قحًز الثُاب اإلاُغػة بسٍُى الظهب ؤو الكًت، ًلها ججب قحها الؼ

. طهبا ؤو قًت بن غلم وؤمًٌ هؼع الػحن بال قؿاص، وبن لم ًمًٌ جدغي ما يها مً الػحن وػًى

ؤما الخلي مً ؾحر الظهب والكًت ؤغجي : "ؤما الجىهغ والآللئ قهض ؤقتى الضيخىع الهغياوي بهىله

ًاة قُه، ألهه ماُ ؾحر هام، بل هى خلُت ومخاع  الجىاهغ مً اللالا واإلاغحان والؼبغحض واإلااؽ وهدىها قال ػ

[. 14: الىدل] (وحؿخسغحىا مىه خلُت جلبؿىنها): للمغؤة ؤباخه هللا بىو يخابه خحن طيغ، قهاُ

ًان للهىُت، زم :القظم الثاوي ًان لغحل ؤو امغؤة ولى  ًاجه بةحماع ؾىاء   ما ًخسظ للخجاعة قخجب ػ

ًان قُه ههاب ؤو غىضه  ي وػهه ًل غام بطا  ؼيُه لػام مً خحن هىي به الخجاعة، ؤي ًًؼ هىي به الخجاعة، ٍو

. مً الظهب والكًت ما ًٌمل الىهاب

ًاة :القظم الثالث ًاة، وظاهغ اإلاضوهت غضم الؼ وقهغه -  وهى اإلاػخمض– ما ًخسظ للٌغاء ججب قُه الؼ

. ابً الخاحب
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ًان لغحل ؤو امغؤة ؤو اّصزغ لُجػل نضانا، :القظم السابع  ما ًخسظ لالصزاع يما لى اجسظ للػانبت، 

ويظا الغحل ٌكتري ؤو ًهىؽ خلُا إلاا ًدضزه هللا له مً ألاوالص ؤو ؤلاماء، ويظا ما ٌػض البً ؤو ابىت مً ؤحل 

ًان مخسظا للباؾها، قلما يبرث اجسظث لػانبتها،  ففي كل ما طبق ججب الصكاة، مهغ ؤو ػواج، ويظا ما لى 

 .ألنها بمجزلت الدهاهحر ااخصألاهت

إ ًان : "والضلُل غلى ما ؾبو طيغه ما حاء في اإلاَى وخضزجي غً مالَ غً هاقؼ ؤن غبض هللا بً غمغ 

ًاة ه الظهب، زم ال ًسغج مً خلحهً الؼ ًان غىضه جبر ؤو خلي مً طهب ؤو : ناُ مالَ. ًدلي بىاجه وحىاٍع مً 

ًاة في ًل غام ًىػن قُازظ عبؼ غكغه بلى ؤن ًىهو مً وػن  قًت ال ًيخكؼ به للبـ، قةهه غلُه قُه الؼ

ًان  ًاة بطا  ًاة، وبهما جٍىن قُه الؼ ً صًىاع غُىا ؤو ماثتي صعهم، قةن ههو مً طلَ قلِـ قُه الؼ غكٍغ

ض ؤهله بنالخه ولبؿه قةهما هى بمجزلت اإلاخاع  بهما ًمؿٌه لؿحر اللبـ، قإما الخبر والخلي اإلاٌؿىع الظي ًٍغ

ًاة، ناُ مالَ لِـ في اللالاة وال في اإلاؿَ وال الػىبر : الظي ال ًٍىن غىض ؤهله، قلِـ غلى ؤهله قُه الؼ

ًاة . 1"ػ

الىقحد الحزقيت  -3

، ولٍل وعنت نُمت زانت بها خؿب  هي ؤوعام مالُت مُبىغت بكٍل زام بٍل صولت مً الضُو

الغنم اإلاُبىع غلحها، جهضعها الضولت ؤو ماؾؿت مػُىت جٍلكها الضولت وجسىلها خو بنضاع الىهىص في البلض، 

ضون وطلَ بدؿضًض زمً الكغاء  كترون ما ًٍغ خضاولها الىاؽ قُما بُجهم َو وطلَ بمىحب ناهىن زام، ٍو

اُ، الضًىاع وؾحرها: بما ٌؿاوي البًاغت نُمت مً جلَ ألاوعام، ومجها . الضوالع، الحن، اإلااعى، الُىعو، الٍغ

ولهض ؤنبذ الخػامل بحن الىاؽ باألوعام اإلاالُت الخانت بضولتهم، يما ؤن الخػامل بحن الضُو ؾضا 

قاجػا باؾخػماُ الىهىص التي اجسظث نُمت صولُت، وحؿمى بالػملت الهػبت ولها ما ٌؿاويها مً الػملت 

. اإلادلُت في ًل صولت، ألن لٍل مجها عنُضا زانا مػضهُا ًدضصه الهاهىن 

ًاة، قةطا بلؿذ  ًت الؼ ونض ؤنبذ الُىم للىهىص الىعنُت نُمت ههضًت، ولهظا قهض زًػذ لكٍغ

ًاة وهى  ً صًىاعا طهبُا قهض بلـ الىهاب، وغىضها ًسغج اإلاالَ مهضاع الؼ مهضاعا مػُىا ٌؿاوي نُمت غكٍغ

. مجها% 2.5

:  وللىهىص الىعنُت زالزت ؤهىاع

                                                           
إ مالَ،  1 . 103- 102/ 2 قغح الؼعناوي غلى مَى
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 نٍىى زابخت جمثل مهضاعا مػُىا مً الظهب والكًت، مىصغت بمهغف مػحن، :الىحع  ألاو 

. وجهغف نُمتها مً الظهب ؤو الكًت غىض الُلب

 نٍىى مىزهت جدمل حػهضا مً اإلاىنؼ غلحها ؤن ًضقؼ لخاملها غىض الُلب مبلؿا :الىحع الثاوي

التي جهضعها البىىى بةطن مً الخٍىمت ولهظا الىىع مً  (البىٌىىث)مػُىا، ومً هظا الىىع ؤوعام اإلاهاعف 

. الهٍىى عنُض مػضوي لضي البىىى

:  الىهىص الىعنُت ؤلالؼامُت، ولها هىغان:الىحع الثالث

. الىهىص الىعنُت الخٍىمُت والتي جهضعها الخٍىمت في ؤوناث ؾحر غاصًت: ؤولهما

. الىهىص الىعنُت اإلاهغقُت والتي جهضعها البىىى بمىحب ناهىن : زاهحهما

ولهض ؤنبذ للىهىص الىعنُت الخٍىمُت نُمت ههضًت، ختى انبذ مالٌها ٌؿخُُؼ قغاء الظهب ؤو 

ؿغ . الكًت بها، يما جخمًٌ الضُو مً الخػامل قُما بُجها بىاؾُتها بؿهىلت َو

: الشسكت في الىقدًً

لى وحضث قغيت جًم مجمىغت مً ألاقغاص ؾاهم ًل واخض مجهم بىهِب مػحن مً عؤؽ اإلااُ انل 

ًاة في مثل هظه الخالت؟  مً الىهاب، ولًٌ مجمىع عؤؽ ماُ الكغيت ؤيثر مً الىهاب، قما خٌم الؼ

ًاة ختى ًٍىن لٍل واخض مجهما : قػىض ؤبي خىُكت ومالَ ٌحن ال ججب غلى ؤخضهما ػ ؤن الكٍغ

. 1ههاب

ًاة  َ في الكغيت، قمً لم ًبلؿه ههِبه ههابا ال ػ وبىاء غلى هظا الهُى ًىظغ بلى ههِب ًل قٍغ

ل الكغيت بال لخىمُت ما 
َ
ًاة مىه؟ وما صز ًاة قٌُل جازظ الؼ غلُه ألهه بمثابت الكهحر الظي ٌػُي مً الؼ

ًاة غلى خؿب ما ًملَ بيؿبت عبؼ الػكغ   .وهٌظا (% 2.5)ًملَ، ؤما مً بلـ ههِبه ههابا قػلُه الؼ

 

 

 

                                                           
ًاة،  1 . 277/ 1 قهه الؼ
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شكاة عسألاض الخجازة : الىحع السابع

الخجاعة ممً وؾاثل الٌؿب اإلاكغوغت في ؤلاؾالم بكٍغ ؤن جٍىن قُما ؤخله هللا حػالى، وبلى حاهب 

و  طلَ ما ًيبغي ؤن ًخدلى به الخاحغ مً جهىي وؤماهت وهصر وعخمت بالىاؽ، ختى ال ٌؿصخي غُيُه بٍغ

. الضًىاع والضعهم وال جهسخي نلبه اإلااصة وخب الضهُا، والخكازغ والخٍازغ باألمىاُ والثمغاث وػٍىت الخُاة الضهُا

م مً ألامغ باالججاع في ؤمىاُ  ومً ألاصلت غلى جلَ الىؾُلت اإلاكغوغت ما حاء في الهغآن الٌٍغ

ًاة، يما ؤقاص الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بالخاحغ ألامحن الهضوم  . الُخامى، ختى ال جإًلها الؼ

قالخجاعة بطن مهضع مً مهاصع جىمُت الثروة، وبما ؤنها وؾُلت لخىمُت اإلااُ وجٌثحره قال عجب ؤن 

ًاة،  كصكاة الىقدًً ألا محاو اادخسة عىد إلاوظان، الفابضت عً حاحخه التي قغى هللا حػالى قحها الؼ

 .بلغت هصابا ألاحاو عليها الححو 

مً ؤحل طلَ وحب غلى الخاحغ ؤن ًٍىن غلى بِىت واضخت ومػغقت واؾػت في طلَ الخٌم ألانُل 

ًاة ؤمىاله بكٍل صخُذ،  ت وبحماع ألامت، ختى ًاصي ػ م والؿىت الىبٍى الثابذ وحىصه في الهغآن الٌٍغ

اي غضم اإلاػغقت  م هللا حػالى في ؤمىاله حػظُما حلُال ًلُو بغب الػاإلاحن، وختى ال ًخظعع بالجهل ؤو ًضَّ ِ
ّ
ػظ َو

ؿخػلم ختى ٌػغف  ؿخكتي َو بدث َو ػت، قالجهل ال ٌػخضُّ به، وما غلى اإلاامً بال ؤن ٌؿإُ ٍو ألخٍام الكَغ

. صًىه خو اإلاػغقت

ولهض بدث الكههاء الثروة اإلاالُت الىاحمت غً الخجاعة جدذ غىىان غغوى الخجاعة بدثا صنُها 

واقُا، لم ًضع مجاال ألي واخض ًضاي الجهل ؤو ًخظعع بػضم اإلاػغقت، وهظيغ قُما ًلي مىحؼ ما ناله الكههاء 

ًاة غغوى الخجاعة . في ػ

أهحاعها ألاأحكامها : عسألاض الخجازة -1

: حعسيفها - أ

ت، مثل: العسض -
َّ
الغنُو، : بكخذ الػحن والغاء ما ؤغضَّ مً الؿلؼ للخجاعة ؤو الهىُت ؤو الؿل

بطا نهغث غً الىهاب ؤو بطا )الػهاع، الغباع، الضواب، الثُاب، الهمذ وحمُؼ الخبىب الثماع والخُىان 

ًاة  .(لم ججب قحها الؼ

 وما ًدضر مً مىخجاث نىاغُت في مثل هظه ألاًام وجضزل يمً الؿلؼ التي لم حػضَّ للخجاعة 

ًاة  بال بطا باغه، قػىضها ٌؿخهبل بثمىه - اجكانا-الىماء، والػَغى بما ؤن ًٍىن للهىُت، قال ججب قُه الؼ

ًامال بطا بلـ ههابا، لهىله نلى هللا غلُه وؾلم ًاة في قغؾه وغبضه): خىال  ، وبما ؤن (لِـ غلى اإلاؿلم ػ
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ًاة غىض الجمهىع  ًالخبىب، والثماع، - اجكانا–ًٍىن للخجاعة قخخػلو به الؼ ًاة بػُىه؛  قما حػلهذ الؼ

ًاهذ ال جخػلو بػُىه، قخسًؼ ألخٍام  ًاهذ للخجاعة ؤو للهىُت، وبن  واإلااقُت قهي واحبت ًل ؾىت، ؾىاء 

ًاة به . الخجاعة، ويظا ًل ما نهغ غً الىهاب والخبىب والثماع واإلااقُت، قخخػلو الؼ

، وماُ الخجاعة هى ما ٌػّض لهظا الٌؿب 1 يما غغقها الػلماء هي يؿب اإلااُ ببضُ هى ماُ:ألاالخجازة

و البُؼ والكغاء . غً ٍَغ

قها بػًهم بهىله قالبُؼ والكغاء ًخُلب غمال هى البُؼ . 2هى ما ٌػّض للبُؼ والكغاء ألحل الغبذ:  وغغَّ

 هي الههض مً طلَ الػمل الهىُت ؤو الغبذ، ؤي الخجاعة
ً
ت َُّ . والكغاء، وه

: ألاححب شكاة عسألاض الخجازة - ب

ًاة في غغوى الخجاعة بالهغآن والؿىت وبحماع ألامت . زبدذ قغيُت الؼ

ًا ؤيها الظًً آمىىا ؤهكهىا مً َُباث ما يؿبخم ومما ؤزغحىا ):  قلهىله حػالىأما القسآن الكسيم- 

و الػمل [267: البهغة ](لٌم مً ألاعى ًان غً ٍَغ ، والٌؿب الُُب والخالُ واإلاكغوع في ؤلاؾالم هى ما 

ً ؤن اإلاههىص مً نىله حػالى... الهىااي ؤو الؼعااي ؤو الخجاعي  مً َُباث ما ): وطيغ بػٌ اإلاكؿٍغ

. الخجاعة: (يؿبخم

ًاة في ًل ماُ ًٌدؿبه ؤلاوؿان، قُضزل قُه : "ناُ ؤلامام الغاػي  ظاهغ آلاًت ًضُ غلى وحىب الؼ

ًاة الىػم، ألن طلَ مما ًىنل بإهه مٌدؿب ًاة الظهب والكًت، وػ ًاة الخجاعة، وػ . 3"ػ

مت ، جضُ غلى الخجاعة، ألن يؿب ؤبي [02: اإلاؿض] (ما ؤؾجى غىه ماله وما يؿب): يما ؤن آلاًت الٌٍغ

و الخجاعة . لهب وزغوجه حمػذ غً ٍَغ

ًان عؾُى هللا نلى هللا : " قهض عوي ؤبى صاوص بةؾىاصه غً ؾمغة بً حىضب، ناُ:ألاأما الظىت- 

. ؛ قما ٌػضُّ للبُؼ والكغاء بههض الغبذ هى الخجاعة"غلُه وؾلم ًمغها ؤن هسغج الهضنت مما وػضُّ للبُؼ

ُ : "وعوي الضاعنُجي غً ؤبي طع، ناُ في ؤلابل ): ؾمػذ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًهى

، والبز هي الثُاب ؤو مخاع البِذ مً الثُاب وهدىها، ؤما "(نضنتها، وفي الؿىم نضنتها، وفي البز نضنخه

ًاة الىاحبت . الهضنت قهي الؼ

                                                           
ًاة،  1 . 18/ 2 غً عص اإلادخاع، 327/ 1 قهه الؼ
اإلاغحؼ الؿابو   2
. 65/ 2 الخكؿحر الٌبحر للغاػي،  3
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ًاة في ؤمىاُ الخجاعة مً ؾحر ؤن :ألاأما إلاحماع ًاقت الػهىع غلى وحىب الؼ  قهض ؤحمؼ الػلماء في 

. ًىٌغ ؤي واخض مجهم

ُ : "ناُ ابً اإلاىظع ًاة، بطا خاُ غلحها الخى ؛ "ؤحمؼ ؤهل الػلم ؤن الػغوى التي ًغاص بها الخجاعة الؼ

. 1وهى مظهب مالَ وؤخمض

ًاة مً غغوى الخجاعة  .ونض ههل ؤلامام مالَ عخمه هللا بحماع ؤهل اإلاضًىت غلى وحىب بزغاج الؼ

وؤحمػىا غلى ؤن في : "يما ههل ابً اإلاىظع عخمه هللا بحماع غلماء ألامت غلحها، قهاُ عخمه هللا

 ُ ًاة، بطا خاُ غلحها الخى  ".الػغوى التي جضاع للخجاعة الؼ

 :أهحاع العسألاض ألاأهحاع الخجازة - ث

 

 :جىهؿم الػغوى بلى نؿمحن: أهحاع العسألاض -

غة ؤن عؾُى هللا :  ألاو  ًاة قحها اجكانا، لخضًث ؤبي هٍغ الػغوى اإلاخسظة للهىُت قهِ، قهظه ال ػ

 .(لِـ غلى اإلاؿلم في غبضه وال في قغؾه نضنت): نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

ًاة اجكانا: الثاوي  .الػغوى اإلاخسظة للخجاعة، قهظه هي التي قحها الؼ

: أهحاع الخجازة -

 :نؿم ؤلامام مالَ عخمه هللا الخجاعة بلى هىغحن

ترنض بها ألاؾىام بههض عبذ واقغ ولى بهُذ ججازة احخكاز:  ألاو   وهي ؤن ٌكتري الخاحغ الؿلؼ، ٍو

ًاة لػام واخض بػض بُػه، ولى ؤنام البُؼ ؾىحن غضًضة  غىضه ؾىحن، وفي هظا الىىع مً الخجاعة ججب الؼ

 .غىض ناخبها نبل البُؼ

 : قحها ما ًليألايشترط لحححب الصكاة

ؿخهبل : الىُت -1 ًاة ختى ًبُؼ َو وطلَ بإن ًىىي بخلَ الػغوى الخجاعة، قةن لم ًىى قال ػ

 .بالثمً خىال، ؾىاء هىي الهىُت ؤو لم ًىى قِئا، ألن ألانل في الػغى الهىُت

 .ؤن ًترنض بها ألاؾىام التي ًمؿٌها بلى ؤن ًجض قحها عبدا حُضا -2
                                                           

. 30/ 3اإلاؿجي، :  اهظغ 1
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ؤن ًملٌها بمػاويت مالُت اختراػا مً ؤن ًملٌها بةعر ؤو هبت، واختراػا مً ؤن جٍىن  -3

ًاإلاإزىط مً الخلؼ  .مػاويت ؾحر مالُت 

ؤن ًبُػها بػحن، ال بن لم ًبػها ؤنال، ؤو باغها بؿحر الػحن، بال ؤن ًههض ببُػه بؿحر الػحن  -4

إزظ  ًاة، وال قغم في البُؼ بحن ؤن ًٍىن خهُهت وهى ظاهغ ؤو مجاػا بإن ٌؿتهلٌه شخو، ٍو الهغوب مً الؼ

م، بسالف اإلاضًغ قٌُكي في وحىب  الخاحغ نُمخه، وال بض ؤن ًٍىن اإلاباع به ههابا ألن غغوى الاخخٍاع ال جهىَّ

م بهُت غغويه ًان زمً ما باغه ؤنل مً ههاب، ألهه ًجضب غلُه جهٍى ًاة في خهه مُلو البُؼ، ولى   .الؼ

 .ؤن ًٍىن مهامها نبل البُؼ خىال قما قىنه -5

ًاهذ ؤنل مً ههاب، ؤو غغى بملَ  -6 ؤن ًٍىن ؤنل طلَ الػغوى غُىا اقتراه بها ولى 

 .بمػاويت، ولى للهىُت زم باغه واقتري به طلَ الػغى لههض الخجاعة

ي ختى  -7 ؤن ًهبٌ الػحن التي هي زمً الػغى اإلاباع، قلى باع بػحن ولم ًهبٌ قال ًًؼ

 .ًهبٌ

 وهي الػغوى التي حكتري للخجاعة، وجباع بالؿػغ الىانؼ مً ؾحر ؤن ًترنض ججازة إلادازة؛: الثاوي

بها ناخبها عبدا وقحرا وبهما ًبُػها بما ًجض مً الغبذ نل ؤو يثر، ولغبما باغها بؿحر عبذ؛ وطلَ يإعباب 

م غغويه ي ًل غام بخهٍى  .الخىاهِذ، والجالبحن للؿلؼ مً البلضان، وهظا ًًؼ

 :ألايشترط فيها ما ًلي

ًاة -1  .ؤن ال جٍىن في غحن الػغوى ػ

ي في اإلاىعور  -2 ؤو اإلاىهىب له ؤو ما ؤزظه في زلؼ، ؤما |ؤن ًملَ الػغى بكغاء قال ًًؼ

ًاتها خحن َُبها ًاة ألن مالٌها الؿابو ؤصي ػ  .الخبىب اإلاكتراة للخجاعة قُجغي غلحها خٌم وحىب الؼ

 .ؤن ًٍىن نض ملَ الػغى بيُت الخجاعة ؤو بيُت الخجاعة والؿلت ؤو بيُت الخجاعة والهىُت -3

ًان غغى ججاعة  -4 ؤن ًٍىن الثمً الظي اقتري به الػغى غُىا، ؤو غغيا ملَ بكغاء ؾىاء 

 .ؤو نىُت

ي زمىه بطا باغه : ومثاله مً غىضه غغى مهخجى اقتراه بػحن ؤو باغه بػغى هىي به الخجاعة قحًز

ًان غىضه غغى ملَ بال غىى يهبت ومحرار قِؿخهبل الثمً  .لخىله مً ونذ قغاثه، بسالف ما لى 

ًاهذ الػحن ههابا ؤو ؤنل ولى صعهما واخضا -5  .ؤن ًباع مً الػغى بػحن ؾىاء 

م مً ًىم  م الػغوى ًل غام؛ ًبخضت خُى الخهٍى قةن جىاقغث هظه الكغوٍ اإلاظًىعة قةهه ًهّىِ

م ًل حيـ بما ًباع به ؾالبا في طلَ الىنذ نُمت غضُ غلى البُؼ اإلاػغوف  هّىِ ؤزظ في ججاعة ؤلاصاعة، ٍو

 .صون بُؼ الًغوعة
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 :حكم احخماع إلادازة ألاالاحخكاز -

ًاة جكهُل  :بطا احخمػذ ؤلاصاعة والاخخٍاع في الخجاعة قكي الؼ

ي ألاُو غلت خٌم  -1 ى ًل واخض مجهما بدؿابه؛ ؤي ًًؼ بطا حؿاوث غىضه ؤلاصاعة والاخخٍاع ًػ

ي زمىه بػض نبًه  ي الثاوي غلى خٌم ججاعة الاخخٍاع؛ ؤي ًًؼ ًؼ ججاعة ؤلاصاعة قُهىم بًاجػه ًل غام، ٍو

 .لػام واخض ولى مٌثذ ؾىحن

ي ًل واخض مجهما غلى خٌمه -2 ًاهذ ؤلاصاعة ؤنل مً الاخخٍاع، ًًؼ  .بطا 

ى الجمُؼ غلى خٌم ؤلاصاعة حؿلُا لها غلى الاخخٍاع -3 ًاهذ ؤلاصاعة ؤيثر مً الاخخٍاع، ًػ  .بطا 

ًاألواوي التي جىيؼ قحها الؿلؼ، وآلاالث : مالخظت ه للخجاعة؛  م اإلاضًغ واإلادخٌغ ما لم ٌػضَّ ال ًهّىِ

ض، واإلاٍاجب وؾحرها  .واإلاػضاث وألاصواث اإلاؿخػملت في الػمل، ووؾاثل الىهل، وؾغف الخبًر

 

 :ححُو زبح اااو -

ًان ألانل ههابا ؤم ال قهى اإلاكهىع مً  خُى عبذ اإلااُ خُى ؤنله؛ يما حاء في الغؾالت، وظاهغه 

 .اإلاظهب

 :ححُو أصل اااو -

بما ؤن ًٍىن ؤنل اإلااُ غُىا حؿلكها، ؤو غغيا حؿلكه، ؤو غغيا اقتراه للخجاعة، ؤو غغيا اقتراه 

 .للهىُت وبضا له الاججاع به

قالخُى في ألاُو مً ًىم الهغى، وفي الثاوي مً ًىم الاججاع به، وفي الثالث مً ًىم الكغاء، وفي 

. الغابؼ مً ًىم البُؼ
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حكم بعض  هحاع ااخعلقت بصكاة  محاو : خامظا

ًاة، هظه ؤهمها : هىاى ؤهىاع مخكغنت مً ألامىاُ ججب قحها الؼ

: شكاة الدًً -1

: حعسيف الدًً - أ

ل شخيء ؾحر خايغ صًً:الدًً في اللغت .  واخض الضًىن، ًو

ًً في اصعالح الفقهاء . غباعة غً ماُ خٌمي في الظمت: ألاالدَّ

: أقظام شكاة الدًً - ب

ًاة الضًً جىهؿم بلى نؿمحن ًاة مً له صًً: ػ ًاة مً غلُه صًً، وػ . ػ

 :القظم  ألاو شكاة مً عليه دًً

ًاة : "ناُ في الغؾالت ًاة، وغلُه صًً مثله ؤو ًىههه غً مهضاع ماُ الؼ ومً له ماُ ججب قُه الؼ

ًاة غلُه ". قال ػ

ًان غغيا ؤو َػاما ؤو ماقُت ؤو ؾحرها، : مثاُ مً غىضه غكغون صًىاعا وغلُه صًً بػغوى، ؾىاء 

ًان خاال ؤو ماحال، والضًً الظي غلُه  ًان غلُه ؤنل مما غىضه، يػكغة صهاهحر مثال،  (20)وؾىاء  صًىاعا، ؤو 

ًاة غلُه . قهظا ال ػ

ًاهذ مُلهت  ًان مهغ امغؤجه التي في غهمخه ؤو  ًاة ولى  وظاهغ يالم الكُش ؤن الضًً ٌؿهِ الؼ

. وغلُه مهغها

ًان مهغا ؤو هكهت غلى الغحل مترجبت غلُه لىالض ؤو ػوحت  ، ألن الضًً ولى  ولػل الغاجر الهُى ألاُو

ًان ًملَ  ًاة قٍلها حكؿل الظمت، وغلى اإلاضًً الىقاء غاحال ؤو آحال، قةن  قجمُؼ خاالث الضًً ولى صًً ػ

ًاة بطا ههو اإلااُ غً الىهاب . مبلؿا مً اإلااُ قةن الضًً ًخىحب وقائه مىه، ولهظا ٌؿهِ الؼ

: وفي هظه الخالت ال بض مً الىظغ بلى ؤؾباب الضًً ًي جٍىن قغغُت، قهض نُضها الكههاء بهُىص مجها

. ؤن جٍىن بػىى اختراػا مً الىظوع والٌكاعاث، وؤال جٍىن هاحمت غً بؾغاف وؾكاهت
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ًاة، قةن : ناُ قاعح الغؾالت ًاة وغلُه صًً مثله ؤو ًىههه مً ماُ الؼ ؤن مً له ماُ ججب قُه الؼ

ًاة مً غغوى الهىُت  ًاة حؿهِ غىه بال ؤن ًٍىن غىضه شخيء قُه وقاء لضًىه مما ال ججب قُه الؼ الؼ

حن- اإلاكهىع –قلُجػله في مهابلت ما غلُه مً الضًً غلى  ؤن : ؤن ًدُى الخُى غلحهما، والثاوي: ؤولهما: بكَغ

. 1جٍىن مما ًباع مثله في الضًً

ى ما بُضه مً اإلااُ . قةطا جدههذ قُه الكغوٍ مؼ ما غىضه مً غغوى مهخىاة وما غلُه مً صًً ًػ

: شكاة مً له دًً: ألاالقظم الثاوي

ًاة غلُه قُه ختى ًهبًه، ولى بهي غىض اإلاضًً ؤغىاما،  ًان له صًً غلى ؤخض مً الىاؽ، قال ػ مً 

ي لػام واخض بػض نبًه . ؤو غىضما ًهبٌ مىه ما قُه ههاب، قحًز

ًاة غلُه في صًً ختى ًبًه وبن ؤنام ؤغىاما قةهما ًؼيُه لػام واخض بػض : ناُ في الغؾالت وال ػ

ًان الضًً ؤو الػغى مً محرار قلِؿخهبل خىال بما نبٌ مىه . 2نبًه، ويظلَ الػغى ختى ًبُػه، وبن 

ًاة الضًً ال ججب غىض  ومثل اإلاحرار، الهبت، والهضنت،، وؤعف الجىاًت، واإلاهغ، والهلر غً صم وؾحرها، قؼ

ًان مدخٌغا ض بالضًً صًً الهغى وصًً البُؼ بطا  . 3مالَ عخمه هللا بال بػض نبًه؛ ًٍغ

ًان وؤما الضًً قةما ؤن ًٍىن : "ونض قهل الكُش مُاعة طلَ بهىله  قةن 
ً
عبه ؤًًا مضًغا ؤو مدخٌغا

ي غضصه لًٌ بكغوٍ : مدخٌغا قةهه ًًؼ

 ؤن ًٍىن له ؤنل قما ال ؤنل له يضًت حغخه وحغح غبضه وصًت ولُه اؾخهبل به بػض نبًت :ؤولها

 .اجكانا

ًان له ؤنل لًٌ ال بُضه يضًً وعزه اؾخهبل بػض نبًه :الثاوي ًان بُضه قما   ؤن ًٍىن ؤنله 

 .ؤًًا

ًان ؤنله غغى نىُت:الثالث ًاة قان  اؾخهبل  ن باغه بىهضب ف، ؤن ًٍىن ؤنله غُىا ؤو غغى ػ

ًاةب و،اجكانا  .ن باغه بيؿِئت قاإلاكهىع الاؾخهباُ وعوي ابً هاقؼ وحىب الؼ

ًاجه وهى غلى - ؤو خٌماخهُهت –  ؤن ًهبًه:الغابؼ ًاة غلُه نبل نبًه وؤوحب الكاقعي ػ قال ػ

م . الؿٍغ

                                                           
غ َُبه، وخُى اإلاػضن زغوحه 1 .  وخُى ًل شخيء بدؿبه قدُى اإلاػكَّ
. 407/ 1الغؾالت، قغح الهػُضي، :  اهظغ 2
.  مثل ؤن ًٍىن غىضه ماُ قِؿلكه لغحل ؤو ٌكتري به ؾلػت زم ًبُػها بضًً 3
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ًاة قُه بال ؤن ًٍىن مضًغا: الخامـ ، قلى نبًت غغيا لم ججب الؼ
ً
. ؤن ًٍىن اإلاهبىى غُىا

ؤن ًخم اإلاهبىى ههابا بىكؿه ؤو بكاثضة خاُ خىلها نبل الهبٌ ؤو مؼ الهبٌ ؤو بػض : الؿاصؽ

. الهبٌ

ًاة واخضة بػض مضخي خُى ؤنل الضًً ال بػض مضخي خُى  ًاه ػ قةطا احخمػذ هظه الكغوٍ ػ

 قإنام غىض طلَ الصخو ؤعبػت ؤقهغ زم 
ً
الضًً، قلى مٌث غىضه ههاب زماهُت ؤقهغ زم صاًً به شخها

ًاه بط طاى لخمام خُى مً ؤنل الضًً، وال غبرة بمضة بهاثه غىض اإلاضًً، ويظلَ لى بهي غىض  انخًاه ػ

 قةهه ًؼيُه بطا نبًه لػام واخض
ً
. 1اإلاضًً ؤغىاما

ًان الضًً  ًان عب الضًً مضًغا، قةن  ت، وؤما بطا  هظا خٌم اإلادخٌغ في صًً له ؤو غغوى ججاٍع

ى   ؾحر ماحل ًػ
ً
 ؾحر غغى خاال

ً
ًان ههضا ًاة، قةن  ًان غلى ملىء قكُه الؼ للىماء ؤي مً بُؼ ال مً ؾلل و

 نىم ًل غام وػًى نُمخه غلى اإلاكهىع قحهما،غضصه
ً
 ؤو ماحال

ً
 ؤو ههضا

ً
ًان الضًً غغيا .  وبن 

 مً بيع فهل ًقحمه كغحر
ً
ٌ؟ فئن كان الدًً ظعاما

م بُؼ:أألاال ً ، ًهّىم ألن الخهٍى  وبُؼ الُػام نبل نبًه ممخىؼ نىالن؛ وبن الضًً ؾلل قللمخإزٍغ

هخان : ٍَغ

ًالضًً:  ألالى  ًاة واخضة  ًالضًً والثاوي ًهىمه : جدٍي نىلحن: الثاهيت. ًؼيُه بػض نبًه ػ ؤخضهما 

 البً
ً
ًان الضًً غلى مػضم قٍالػضم غلى اإلاكهىع زالقا ًاإلاكهىع في صًً للىماء، ولى  ي نُمخه  ًؼ  ًل ؾىت ٍو

ًان خبِب   نىم بىهض خاُ ؾىاء 
ً
ًان غغيا مه مً الضًً، قةن   وما اخخُج بلى جهٍى

ً
ي نُمخه ههضا ؤهه ًًؼ

 
ً
 ؤو ماحال

ً
 نىم بػغى، زم الػغى بىهض خاُ ألن الضًً ال ًهىم بال بما ،الػغى خاال

ً
 ماحال

ً
ًان ههضا  وبن 

. ًباع به

 : ما حصل مً العحن بعد أن لم ًكًشكاة - 2 

 ما خهل مً الػحن بػض ؤن لم ًًٌ زالزت ؤنؿام عبذ وؾلت وقاثضة 

 قمً ؛ بؿبب بُػه وخىله خُى ؤنله،الغبذ هى ما ػاص غلى زمً الصخيء اإلاكتري للخجاعة :السبح / أ

 قةن جم ،ملَ صون ههاب ولى صعهما ؤو صًىاعا في اإلادغم قخاحغ قُه ختى عبذ جمام ههاب قدىله مً مدغم

                                                           
ض مً الخكهُل ًىظغ 1 . 303- 302الضع الثمحن واإلاىعص اإلاػحن، م:  إلاٍؼ
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ًاه خُيئظ ًاه بػض الخُى ، بػض الخُى بٌثحر ؤو نلُل ػ ًاه بال بهه بطا ػ وبن جم في ؤزىاثه نبر لخمام خىله وػ

ًاة . بمضة اهخهل خىله لُىم بزغاج الؼ

: اإلاغاص بالكاثضة اإلااُ الظي لم ًًٌ ؾببه عبذ الخجاعة وال ؾلتها وهي نؿمان :الفابدة/ ب

 ُ . ما ججضصث غً ؾحر اإلااُ يػُُت وبعر وصًت ونضام نبًخه مً ػوحها: ألاو

ىما : والثاوي  يثمً شخيء مهخجى غىضه مً غغى وغهاع وقايهت وماقُت ؛ججضصث غً ماُ ؾحر مًؼ

. مهخىاة

ًاةألاحكمها  وجًم الكاثضة الىانهت ، بهؿمحها ؤهه ٌؿخهبل بها خىال ولى ؤزغ نبًها قغاعا مً الؼ

ويم ألاولى للثاهُت مكغوٍ بإن ال جىهو الكاثضة بػض مغوع ، غً الىهاب للكاثضة التي ملٌذ بػضها

ًاملت ى ًل مً الكاثضجحن في خىله ،الخُى غلحها   قةن هههذ قال جًم إلاا بػضها ألن خىلها نض جهغع بل ًًؼ

 .الخام به بن بلـ ًل مجهما ههابا 

ذ للخجاعة؛ مثل: الغلت/ ج ًاة في غُجها اقتًر الكىايه، والخًغ، : هي الثماع الىاججت غً ؤنُى ال ػ

اصة في اإلااُ الىاحمت غً يغاء غهاع ؤو خُىان ؤو ؾحرهما ألحل الخجاعة، قدىلها خُى ؤنلها، وهي  وهي الٍؼ

ًالغبذ . التي ايتري بها طلَ الصخيء قهي 

ًاة: حاء في الضع الثمحن  ؛ومثاُ الؿلت مً اقتري ؤنىال للخجاعة قإزمغث ولِـ في غحن جلَ الثماع ػ

ًاة قحها بما لٍىنها مً الكىايه والخًغ التي ال ي لٌجها صون الىهاب زم باع جلَ الثماع،ػ  ، ؤو مما جًؼ

ُ ،قاإلاكهىع ؤهه ٌؿخهبل بثمجها  وما لى وحبذ في غحن ، ونُل ًؼيُه لخُى اإلااُ الظي اقتري به جلَ ألانى

ًاة يما لى اؾخل ههابا مً الثمغ ؤو الخب ًاة اإلاػكغاث اجكانا زم ًٍىن يؿاثغ ؾلؼ ،الؿلت ػ  قةهه ًؼيُه ػ

ًان مض،الخجاعة ًاجه نىمه بن  ًان ؾحر ي قةطا جم له خُى غىضه مً ًىم ؤصي ػ عا ؤو له ماُ غحن ؾىاه وبن 

ى الثمً مٍاههيمض ًاجه ًػ م غلُه ختى ًبُؼ، قةن باغه بػض الخُى مً ًىم ؤصي ػ  وبن باع نبل ،ع قال جهٍى

ى  ،-ناله في اإلاضوهت- ويظلَ بطا ايتري ؤعيا للخجاعة وػعع قحها للخجاعة ،الخُى جغبو، قةطا جم الخُى ًػ

ًاة ولم ًبػها بل بهُذ غىضه قهي يؿاثغ ؾلؼ الخجا عا ي ًٍىن مضؤنة بما عوؤما بطا لم ججب في غحن الؿلت ػ

ُ ؤو مدخٌغا وبما ؾلت  ؿخهبل ؛ الهىُتؤنى ًاة في غُجها ػيُذ زم ال شخيء غلُه ختى ًبُػها َو  قةن وحبذ ػ

ى ُ ي وه؛بثمجها خىال ألن زمجها قاثضة لخجضصه غً ماُ ؾحر مًؼ ن لم ججب ب ويظا ،نىص بها الهىُت اإلاو ألانى

ًاة اؾخهبل بثمجها ؤًًا  وؤما لى اقتري ألانُى للخجاعة وقحها زماع لم جُب زم باع الثمغة َُبها ،في غُجها ػ
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ًاهذ ههابا قثمجها قاثضة ًاهذ ،ولِؿذ ههابا ؤو نبل الُُب غلى الهُؼ ولى   ألن مباقغة الػهض للثمغة هىا 

و الخبؼ قلم جًٌ مههىصة قلم جدهل مػاويت وطلَ قإن الكاثضة في ؤخض وحهحها . بٍُغ

تها- 3
َّ
ل
َ
: شكاة  شياء التي ًيخفع بغ

ًاة قحها  مً الهًاًا اإلاؿخجضة في هظا الؼمان ؤخٍام اإلاؿخؿالث، ونض جىاُو الضيخىع الهغياوي الؼ

ًاة في غُجها، ولم جخسظ للخجاعة :  اإلاؿخؿالث: "بةؾهاب؛ ومما حاء في طلَ نىله هي ألامىاُ التي ال ججب الؼ

 .ولٌجها جخسظ للىماء، قخؿل ألصخابها قاثضة ويؿًبا بىاؾُت جإححر غُجها، ؤو بُؼ ما ًدهل مً بهخاحها

مثل الضوع والضواب التي جٌغي بإحغة مػُىت، ومثل طلَ الخلي الظي ًٌغي وؾحره، وفي : قما ًاحغ

 .غهغها ًخمثل في الػماعاث ووؾاثل الىهل وؾحرها

باع هخاحه خسظ للٌؿب قحها، ببُؼ لبجها ونىقها ؤو : وما ًيخج ٍو
ُ
مثل البهغ والؿىم ؾحر الؿاثمت التي ج

باع بهخاحها في ألاؾىام..حؿمُجها ؤو ؾحر طلَ   .وؤهم مجها آلان اإلاهاوؼ التي جيخج وٍُ

ؤن ما اجسظ للخجاعة ًدهل الغبذ : والكغم ما بحن ما ًخسظ مً اإلااُ لالؾخؿالُ وما ًخسظ للخجاعة

ِسظ لالؾخؿالُ قخبهى غُىه، وجخجضص مىكػخه ا ما اجُّ و جدُى غُىه مً ًض بلى ًض ؤمَّ  .قُه غً ٍَغ

 مػغقت الخٌم في اإلاؿخؿالث ؤمغ مهم وزانت في غهغها، بػض ؤن حػضصث ؤهىاع اإلااُ الىامي وبن

 .قُه حػضًصا واضًخا، قلم ٌػض مههىًعا غلى اإلااقُت والىهىص وؾلؼ الخجاعة وألاعى الؼعاغُت

الػماعاث التي حػض للٌغاء والاؾخؿالُ، واإلاهاوؼ التي حػض لئلهخاج، : قمً ألامىاُ الىامُت في غهغها

ًاب والبًاجؼ وألامخػت، وؾحر طلَ مً عئوؽ ألامىاُ الثابخت  والؿُاعاث والُاثغاث والؿكً التي جىهل الغ

 وقحًرا غلى ؤصخابها: ؤو قبه الثابخت وبػباعة ؤصم
ً
. عئوؽ ألامىاُ الؿلت الىامُت ؾحر اإلاخضاولت التي جضع صزال

ومػلىم ؤن غهض ؤلاًجاع بهما هى بُؼ اإلاىاقؼ، وؤن ما اجسظ مً الضوع والخىاهِذ ووؾاثل الىهل 

وؾحرها قةهما هي مهابلت لػغوى الخجاعة وقبحهت بها؛ قاألنل هى الضاع والؿُاعة واإلاهىؼ، والٌغاء وؤلاهخاج 

ًاف غلى  م غغوى ججاعة ؤلاصاعة ٍو بمثابت الغبذ اإلاخىلض غً ألانل، وألاظهغ ؤنها جهىم ًل ؾىت يخهٍى

ي ما وحب غلُه عبؼ الػكغ، بػض خؿم ما غلُه مً صًىن  ًؼ الهُمت ما هجم غجها مً عبذ زالُ الػام، ٍو

. 1وهكهاث وما ًىجم مً زؿاعة بؿبب اؾخػماُ ألانل ًل غام

 

                                                           
ًاة،  1 . 482- 466/ 1 قهه الؼ
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: شكاة زبح العامل مً ماو القساض -4

ؿمى اإلاًاعبتالقساض في اللغت-  .  هى الهُؼ َو

م، مػلىم، إلاً ًخجغ به بجؼاء مػلىم :ألافي الاصعالح- 
َّ
 هى صقؼ مالَ ماال مً ههض مًغوب، مؿل

. مً عبده

وهى مً الػهىص الجاثؼة قغغا، ولٌىه ال ًلؼم بمجغص الػهض بل بكغوع الػامل في اإلااُ، وؤما نبل 

. الكغوع قُه، قلٍل مجهما قسخه

ًاة بصاعة ًل غام مً ؾحر ماُ الهغاىو  بكٍغ ؤن ًضًغه  لئال ًىهو مً عؤؽ اإلااُ،ًؼيُه عبه ػ

هبر عبه وال ًؼيُه بن ؾاب ماُ الهغى غً البلضة ؾُبت ال ٌػلم  ًان عبه مضًغا ؤو مدخٌغا ٍو الػامل ؾىاء 

ي غً ؾىت الخًىع ما وحض ، وال ًؼيُه الػامل،قحها خاله ولى ؾىحن  قةطا خًغ اإلااُ بػض ؾُبخه قغبه ًًؼ

غااي ما ًىههه ألازظ مً  ي ما نبلها وهٌظا ٍو قحها ؾىاء ػاص اإلااُ غما نبلها ؤو ههو ؤو ؾاوي زم ًًؼ

. الىهاب

: وبطا عحؼ الػامل باإلااُ قهىاى زالر نىع 

ا إلاا ؤزظه، يما لى : بما ؤن ًٍىن مىاقها لغؤؽ اإلااُ/ ؤ قكي هظه الخالت بطا غاص الػامل باإلااُ مؿاٍو

ي اإلااثت غلى ًل ؾىت مً الؿىحن التي ؾاب قحها . ؤزظ ماثت وعحؼ بها قةهه ًًؼ

ي : وبما ؤن ًٍىن ػاثضا غلى عؤؽ اإلااُ/ ب وهي خالت الغبذ؛ يما لى ؤزظ ماثت وعحؼ بإلل؛ قةهه ًًؼ

ي ماثت غً ًل ؾىت ًاة ألالل، ؤما غً الؿىحن الؿابهت قحًز . غً الؿىت ألازحرة التي غاص اإلااُ قحها ػ

وهي خالت الخؿاعة؛ يما لى ؤزظ ؤلكا وعحؼ : وفي الخالت الثالثت ؤن ًٍىن هانها غً عؤؽ اإلااُ/ ج

ي غً ماثت لٍل الؿىحن الؿابهت، بؿٌ الىظغ ع مهضاع عؤؽ اإلااُ اإلاهبىى وهى ألالل،  بماثت، قةهه ًًؼ

.  ألهه لم ًهل بلُه ولم ًيخكؼ به

ًان الػامل الظي جاحغ باإلااُ مدخٌغا قغب اإلااُ ًؼيُه لػام واخض بػض نبًه مً الػامل   وبن 

. ؤغىاما

ي الػامل عبده بػض الىًىج والاهكهاُ، وبن نل غً الىهاب، ولى لم ًًٌ غىضه ما ًًمه  ًؼ ٍو

ًاملت قإيثر  اخدؿابا مً ًىم الظي جاحغ قُه ال ؤنل )بلُه لػام واخض؛ َاإلاا ؤن ماُ الهغى ؤنام بُضه ؾىت 

ًاة (مً ؾىت . وؤن عبده مؼ الهغاى ٌكٌالن ههابا وبال ؾهُذ الؼ
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: شكاة حظب العمل ألاااهً الحسة -5

ًاة في ؤصخاب اإلاهً الخغة وألاغماُ التي ًٌؿب ؤصخابها مً حغائها ؤمىالا َاثلت،  ججب الؼ

ت وؤنىاُ بػٌ الػلماء وخكظا  ويظلَ غلى ؤصخاب الغواجب؛ وهظا ما حكحر بلُه حملت مً ألاخاصًث الىبٍى

. للمهلخت الػامت للمؿخدهحن

ض غً خىاثجهم بلى ما غىضهم مً ماُ لدكٍل بمجمىغها ههابا، وال  وال بض ؤن ًًم هاالء ما ًٍؼ

بض لها مً خُى لهظا اإلااُ، وبطا اؾخكاصوا قاثضة حضًضة جًم بلى عؤؽ اإلااُ ههابا؛ اغخباع بٍىن خُى 

. خُى ألانل- الكاثضة–الغبذ 

 

شكاة ااعادن ألاالسكاش : الىحع الظادض

: شكاة ااعدن -1

ًالظهب والكًت، :  حعسيف ااعدن - ؤ هى ًل ما ٌؿخسغج مً باًَ ألاعى مً اإلاػاصن؛ 

ذ، والههضًغ، والؼمغص، والػهُو، والُانىث وؾحرها . والىداؽ، والخضًض، والٌبًر

. ًسغج مً ألاعى مما ًسلو قحها مً ؾحرها ومما له نُمت: وغغقه ابً نضامت بهىله

: واإلاػاصن مً خُث اإلالٌُت زالزت ؤنؿام

ًان في ؤعى ؾحر مخملٌت؛ قهي للضولت، ٌػُحها ولي ألامغ إلاً ٌكاء مً اإلاؿلمحن، ؤو ًجػلها  - ما 

 .في بِذ اإلااُ إلاىاقؼ اإلاؿلمحن

لئلمام يظلَ، وهى اإلاكهىع ألن باًَ : ؤن جٍىن في ؤعى مملىيت الػحن؛ قهي لهاخبها، ونُل - ؤ

 .ألاعى ملَ للضولت

إلاً : ؤن جٍىن في ؤعى مخملٌت لؿحر شخو مػحن؛ يإعى الػىىة والهلر قهي للضولت، ونُل - ب

ًاهىا ؾحر مؿلمحن، قةطا ؤؾلمىا ناعث للضولت. اقخخدها  .ؤما مػضن ؤعى الهلر قهي ألهلها بن 

ًاة في اإلاػاصن بال في الظهب والكًت . وال ججب الؼ

: الىصاب في ااعدن - ث

هى ههاب الىهض ؾىاء ؤزغج صقػت واخضة ؤو غلى صقػاث ولًٌ مً غغم واخض، ؤما بطا ؤزغج في 

ًم ما ؤزغج مغة واخضة مً غغنحن  اإلاغة ألاولى مً غغم وفي الثاهُت مً غغم آزغ قال ًًمان لبػًهما، ٍو
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ًالػغم الىاخض  ًان الػغنان  قإيثر لبػًهما؛ ؤي بطا ظهغ الػغم الثاوي نبل اههُاع الػمل في الػغم ألاُو 

ًان ظهىع الػغم الثاوي بػض اههُاع الػمل في ألاُو اغخبر ًلٌّق  ًاه وبال قال، وبن  قمتى بلـ اإلاجمىع ههابا ػ

ًان مجمىع الخاعج مجهما ههابا ًاه وبال قال، ولى  . غلى خضة، قةطا بلـ ما ؤزغج مً ًل مجهما ههابا ػ

: مقداز الصكاة في ااعدن ألامصسفها - ث

ًاة ًاة في اإلاػضن يمهضاعها في الىهض عبؼ الػكغ، ومهغقها في مهغف الؼ . مهضاع الؼ

ضعة  ؿدثجى مً طلَ الىُّ جىػ الًم–َو ؛ وهي الهُػت الخالهت مً الظهب ؤو الكًت -بكخذ الىىن ٍو

، ؾىاء 1التي ال جدخاج بلى جهكُت وال ًدخاج بلى بزغاحها بلى هكهت غظُمت ؤو غمل يبحر قُجب قحها الخُمـ

ًان مسغحها  هغف هظا الخمـ في مهاعف الؿىاثم وهى مهالر اإلاؿلمحن، ولى  ًاهذ جبلـ الىهاب ؤو ال، وٍُ

ًاقغا هغف في . غبضا ؤو  ؤما بن اخخاج بزغاحها بلى هكهت غظُمت ؤو غمل يبحر، قُجب قحها عبؼ الػكغ ٍو

ًاة . مهاعف الؼ

: شكاة السكاش -2

وهى ما ًىحض في ألاعى مً صقً ؤهل الجاهلُت مً .  ما عيؼ في ألاعى بطا زبذ:حعسيف السكاش - ؤ

ػغف طلَ بػالمت غلُه . طهب ؤو قًت ؤو ؾحرهما، وَُ

قةطا قَ في اإلاضقىن هل هى ِصقً ؤهل الجاهلُت ؤم صقً اإلاؿلمحن ؤم ؤهل الظهمت لػضم وحىص 

. غالمت غلُه، ُخمل غلى ؤهه صقً ؤهل الجاهلُت

غة عضخي هللا غىه ؤن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ناُ العجماء ): ونض عوي الجماغت غً ؤبي هٍغ

ًاػ الخمـ . (حغخها ُحباع، والبر حباع، واإلاػضن حباع، وفي الغ

ًاللالا والُُب والىداؽ والغنام،  وازخلل هل هى زام بجيـ الىهضًً ؤو غام قُه وفي ؾحره؛

ًاػ . نىالن إلاالَ، وانخهغ ناخب اإلاسخهغ غلى الثاوي وبالـ قُه غلى ؤهه ًُلو غلُه ع

: ملكيت السكاش - ب

ًاػ بازخالف ألاعى التي وحض قحها : ًسخلل خٌم ملٌُت الغ

                                                           
ًاة؛ اي عبؼ الػكغ، ؤما الكُش زلُل قهض مصخى غلى الهُى ألاُو :  وناُ ابً الىاقؼ 1 : وهى اإلاكهىع في اإلاظهب، خُث ناُ- الخمـ–قحها الؼ

ًاػ" ًالغ ". وفي هضعجه الخمـ 
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بن وحض في الكُافي وهى مىاث ؤعى اإلاؿلمحن، قهى لىاحضه ألهه لِـ له مالَ، وملٌه هى  -

: البهغة] (هى الظي زلو لٌم ما في ألاعى حمُػا): لىاحضه ؤوال، وألن ؤنله ؤلاباخت، بهىله حػالى

29.] 

بن وحض في ؤعى مملىيت قهى إلاالَ ألاعى ألانلي ال لىاحضه، وال إلاالٌها بكغاء ؤو هبت، بل  -

ًاػ جابؼ لؤلعى التي ُوحض قحها، |للباجؼ ألانلي ؤو الىاهب ا ألنلي بن ُغلم اإلاالَ ألانلي، ألن الغ

هُت
ُ
ًاػ ل  .وبال قالغ

ًالكُافي، وما وحض في الكُافي هى  - بن وحض في ؤعى قخدذ غىىة قهى لىاحضه ألن ؤعى الػىىة 

 .لىاحضه

ًالكُافي -  .بن وحض في ؤعى قخدذ نلخا قهى لىاحضه يظلَ، ألن ألاعى الهلر 

ًان غلُه غالمت  ًاػ حاهلُا، ؤي لِـ غلُه غالمت اإلاؿلمحن ؤو الظمُحن، قةن  ًان الغ ًل هظا بطا 

ػغَّف ؾىت زم ًٍىن لىاحضه بن لم ًظهغ ناخبه ٌُ . اإلاؿلمحن ؤو الظمُحن قهى لهُت 

: ما ًجب في السكاش - ث

مؿه؛ لخضًث ؤبي بٌغ عضخي هللا غىه ؤن عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ - ؤ
ُ
وفي ... ): بزغاج ز

ًاػ الخمـ هغف في مهالر اإلاؿلمحن الػامت ال (الغ ُُ ًالؿىاثم ق ٍىن مهغف هظا الخمـ  ، ٍو

ًاة بن لم ًدخج بزغاحه بلى هكهت غظُمت ؤو غمل يبحر  .في مهاعف الؼ

هغف في - ال الخمـ–بزغاج عبؼ الػكغ  - ب بن اخخاج بزغاحه بلى هكهت غظُمت ؤو غمل يبحر، ٍو

ًاة  .مهاعف الؼ

ًاة، يما ال ٌكتٍر في  ًاػ ؤي قٍغ مً قغوٍ وحىب الؼ ًاة في الغ وال ٌكتٍر لىحىب الؼ

ًاػ بلـ الىهابا . الخالخحن ؤن ًٍىن الغ

 

شكاة ما ًلفظه البملس : الىحع الظابع

ًالػىبر  ؤو اللالا ؤو اإلاغحان ؤو الخلي، قالخٌم 1بن ما ًُغخه البدغ مً حىقه غلى الكىاَئ؛ 

. زبىث ملٌُخه إلاً وحضه ؤُو مغة، ألن ؤنله ؤلاباخت

ًان له صون اإلاخضاقػحن . قةن جضاقؼ غلُه حماغت، وحاء آزغ وؤزظه وهى ًخضاقػىن، 

ى لػضم ألامغ بهما قُه مً الكاعع الخٌُم ًؼ ًُ ـ وال   .وال ًسمَّ

                                                           
ماصة قمػُت الكٍل، جيخج في ؤخىاُ ؾحر غاصًت صازل نىاة هًمُت لخىث الػىبر، وجُكى بالبداع الاؾخىاثُت غلى قٍل يخلت نكغاء /  الػىبر 1

. 240اإلاىؾىغت الػغبُت اإلاِؿغة، م. ؤو ؾىصاء ؤو عماصًت، حؿازضم لخثبُذ الػُىع 
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 مصازف الصكاة

ًاة ومؿخدهىها، وهم زماهُت ال ًجىػ نغقها بلى ؾحرهم، ونض طيغتهم  ًاة هم ؤهل الؼ مهاعف الؼ

بهما الهضناث للكهغاء واإلاؿايحن والػاملحن غلحها واإلاالكت نىلبهم وفي الغناب ): آلاًت في نى هللا حػالى

، قال ًجىػ نغف [60: الخىبت ](والؿاعمحن وفي ؾبُل هللا وابً الؿبُل قٍغًت مً هللا وهللا غلُم خٌُم

ًاة اإلاكغويت بلى ؾحرهم؛ مً بىاء اإلاؿاحض، ؤو بنالح الُغم، ؤو يكً اإلاىحى، ؤو ؾحر طلَ مً ؤغماُ  الؼ

وهي للخهغ، جثبذ اإلاظًىع وجىكي  (بهما): البر، ألن هللا حػالى زو هظه ألانىاف الثماهُت صون ؾحرها بهىله

 .ما غضاه

اص بً الخاعر الهضاجي، - وفي ؾىضه يػل–وحاء في الخضًث الىبىي الظي عواه ؤبى صاوص  غً ٍػ

ال]ؤجِذ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم قباٌػخه : ناُ ؤغُجي مً : ، قإجاه عحل قهاُ[وطيغ خضًثا ٍَى

ًاهلل لم ًغى بدٌم هبي وال ؾحره في الهضنت ختى ): الهضنت، قهاُ له عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم بن 

قكي هظا الخضًث ؤيض عؾُى . (خٌم قحها قجؼؤها زماهُت ؤحؼاء، قةن يىذ مً جلَ ألاحؼاء ؤغُُخَ خهَ

ًاة بهظه ألانىاف الثماهُت وؤغلم الؿاثل بإهه ال ًجىػ نغقها  هللا نلى هللا غلُه وؾلم جدضًض مهاعف الؼ

 .بلى ؾحرهم

 :الفقحر: أألاال

ًان له صاع  ًاة، قُخهغف له ولى  وهى مً ملَ قِئا ال ًٌكُه غاما، ولى بلـ ههابا ووحبذ قُه الؼ

ًان له زاصم ًان هىاى مً هى ملؼم . ٌؿٌجها جىاؾبه، ولى  ًان له يؿب ؤو عاجب ال ًٌكُه، ؤو  ؤو مً 

ػُى  ٌُ ًان اإلالَؼم بالىكهت غلُه ملُئا ؤلؼم بةيكاثه وال  بالىكهت غلُه لًٌ ًىكو غلُه هكهت ال جٌكُه؛ قةن 

ػُى مً  ُُ ًان اإلاىِكو ًىكو جُىغا مً ؾحر بلؼام، ق ًان اإلالَؼم بالىكهت غلُه ؾحر مليء، ؤو  ًاة، ؤما بن  مً الؼ

ًاة  .الؼ

ًامال، واإلاػخبر ل له يكاًخه مً الىكهت خىال  ًاة ما ًٌّمِ ػُى الكهحر مً الؼ يكاًخه ويكاًت مً : وَُ

لب الػلم، وؤلاغكاف بالؼواج بن لم ٌؿخُؼ الؼواج بال : ًمىهه مً ألاًل، والكغب، والؿًٌ، والٌؿىة، َو

ًان يثحرا، مً ؾحر بؾغاف وال جهخحر ػُى ما ًٌكُه للمهغ ولى  ٌُ ًاة؛ قةهه   .بإزظه مً الؼ

 :ااظكحن: جاهيا

 .وهى مً ال ًملَ قِئا وال ًىحض مً ًىكو غلُه وال يؿب له، قهى ؤؾىؤ خاال مً الكهحر

ًاة كتٍر في الكهغاء واإلاؿايحن إلغُائهم مً الؼ : وَُ
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ًاقغ؛ لهىله نلى  -1 ىاث بلى  ًاة مؿلما قال ًجىػ صقؼ شخيء مً الًؼ ػُى الؼ ٌُ ؤن ًٍىن مً 

ؤغلمهم ؤن هللا اقترى غلحهم نضنت جازظ مً ؤؾىُائهم قترص غلى ): هللا غلُه وؾلم إلاػاط إلاا بػثه بلى الُمً

 .ٌػجي ؤؾىُاء اإلاؿلمحن وقهغاءهم. عواه البساعي ومؿلم وؾحرهما (قهغائهم

 .ؤال ًٍىهىا مً بجي هاقم ومىالحهم -2

ًالىالضًً وألاوالص والؼوحاث -3 ي هكهخه   .ؤال ًٍىهىا ممً جلؼم اإلاًؼ

ا مٌدؿبا ألهه نلى هللا غلُه وؾلم ناُ -4 الجدل نضنت لؿجي وال لظي مغة ): ؤال ًٍىن نٍى

 قحها لؿجي وال لهىي مٌدؿب: )عواه ؤخمض وؤب صاوص وؾحرهما، وناُ نلى هللا غلُه وؾلم (ؾىي 
َّ
( ال خظ

 .عواه ؤخمض وؤبى صاوص واليؿاجي

ًامال، مً  ل به يكاًخه، ويكاًت مً ٌػىله مً الىكهت خىال  ًاة ما ًٌّمِ ػُى اإلاؿٌحن مً الؼ وَُ

لب الػلم، وؤلاغكاف بالؼواج بن لم ٌؿخُؼ الؼواج بال بإزظه مً  ألاًل، والكغب، واإلاؿًٌ، والٌؿىة، َو

ًاة ًاة،ـ غلى هدى ما جهضم قُما ٌؿخدهه الكهحر مً الؼ . الؼ

العامل على الصكاة : جالثا

ًاة ًاة مً ؤعبابها؛ يجباتها، وخكاظها، : الػاملىن غلى الؼ هم الؿػاة الظًً ًبػثهم ؤلامام ألزظ الؼ

. ويّخابها، ونؿامها بحن مؿخدهحها

ػُحهم غمالتهم ًان الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ًبػث غلى الهضنت ؾػاة َو . ونض 

كتٍر في الػامل ًىهه ًاقُا، ناصعا، غاإلاا بكغاثٌ الهضنت، وؤن ال : َو مٍلكا، مؿلما، خغا، ؤمُىا، 

. ًٍىن مً وؿل بجي هاقم

ػُى ؤحغة مثله مً  ٌُ ًاة، وبهما  ػُى ؤحغجه مً الؼ ٌُ ًاقغ، قال  ًاة غبٌض ؤو هاقمي ؤو  ي غلى الؼ ِ
ّ
قةطا ول

. بِذ ماُ اإلاؿلمحن

ب مً بِذ  ًان له مغجَّ ًان ؾىُا، بال بطا  ًاة، ختى لى  ًاة بهضع ؤحغجه مً الؼ ػُى الػامل غلى الؼ وَُ

ًاة بهضع ؤحغجه، ونض خهل طلَ له ًاة؛ ألهه بهما ؤغُي مً الؼ ػُى مً الؼ ٌُ . ماُ اإلاؿلمحن، قال 

ًاة نكت الكهغ ؤزظ بىنكُه؛ بهكخه غامال، وبهكخه قهحرا بن لم  وبن احخمؼ للػامل غلى الؼ

ؿىه ما ًإزظه مجها بىنكه غامال ٌُ .
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: ااؤلفت قلحبهم: زابعا

غجى بؾالمه، ؤو يل قغه، ؤو : اإلاالكت نلىبهم، حمؼ مالل ًُ وهى الؿُض اإلاُاع في غكحرجه، ممً 

ًاة ممً ال ٌػُحها . ًغجى بػُُخه نىة بًماهه، ؤو بؾالم هظحره، ؤو حباًت الؼ

ًاة لُخمًٌ ؤلاًمان مً نلىبهم: ونُل . هم اإلاؿلمىن خضًثى الػهض باإلؾالم ٌػُىن مً الؼ

ًاة ما ًدهل به الخإلُل؛ لترؾُبهم في ؤلاؾالم، ؤو يل قغهم، ؤو  ػُى اإلاالكت نلىبهم مً الؼ وَُ

. نىة بًمانهم، ؤو بؾالم هظحرهم

: السقاب: خامظا

ػخو، وال ٌكتٍر قُه الؿالمت بل ًجىػ ؤن ٌػخو مجها ولى  ًاة وَُ وهى الغنُو اإلاامً؛ ٌكتري مً الؼ

ًاة كتٍر إلغُاثه مً الؼ ًالؼماهت والػمى،  وَُ : مػُبا غُبا زهُال 

ًاقغ وال ًجىػ للغحل ؤن ٌػخو مً : ؤن ًٍىن مؿلما -1 ت للمؿلمحن، قال ًهىي بها  ًاة جهٍى ألن الؼ

ًاجه مٍاجبه، ال مضبغه وال ؤم ولضه ًاة، قهاُ ابً بكحر ؤهه ال ًجؼت . ػ وؤما قَ ألاؾحر مً ماُ الؼ

 . وهى مظهب اإلاضوهت

ي، ومػىاه -2 بطا ماث الػخُو وله بعر ولم ًًٌ له ولض ًغزه، : ؤن ًٍىن والئه للمؿلمحن ال للمًؼ

ه باَل ي الظي ؤغخو غبضا ؤن ًٍىن والئه له قكَغ  .1وعزه بِذ ماُ اإلاؿلمحن، وبن اقتٍر اإلاًؼ

ت -3  .ؤن ًٍىن زالُا مً قىاثب الخٍغ

الغازمحن : طادطا

هم الظًً جضًىىا : الؿاعمىن : ونُل. هم اإلاضًىىن اإلاؿلمىن الػاحؼون غً وقاء صًىنهم: الؿاعمىن 

. لئلنالح بحن الىاؽ، ؤو جضًىىا ألهكؿهم وؤغؿغوا

ًاة ويكاعاث قكي  ًان غلُه ػ ًان خها لؿحرهم يما لى  ًً ؤن ًٍىن خها آلصمُحن، قةن  كتٍر في الضَّ َو

ػُى ألنها ال جهىي يضًً آلاصمُحن ٌُ . طلَ نىالن، والهُاؽ ؤن ال 

ى صًىه مجها
َّ
ىف ًُ ًاة، ختى ولى ماث  ػُى مً الؼ ٌُ كتٍر في الؿاعم. والؿاعم  : َو

ت -1  .الخٍغ

                                                           
. 318 الضع الثمحن، ؽ 1
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 .ؤلاؾالم -2

 .ؤال ًٍىن هاقمُا -3

سغج بظلَ صًً الٌكاعاث -4 ه، ٍو ِ
ّ
دبـ قُه بن لم ًىق ًُ ًً مما   .ؤن ًٍىن الضَّ

ال إلاػهُت؛ يكغب زمغ  (نىجه ونىث غُاله)ؤن ًٍىن الضًً الظي اؾخضاهه إلاهلخت قغغُت  -5

 .مثال

ًان غىضه ما ًٌكُه ولًٌ اؾخضان لُىؾؼ غلى هكؿه  -6 ًاة؛ يإن  ؤن ال ًٍىن اؾخضان ألزظ الؼ

ًاة، قال ٌػخبر ؾاعما بال بن جاب مً اإلاػهُت ؤو مً الههض الظمُم  .ألحل ؤن ًإزظ مً الؼ

ًان الؿاعم نض  -7 ًاة بهضع خاحتهم في نًاء ما غلحهم مً الضًىن، ؾىاء  ػُى الؿاعمىن مً الؼ وَُ

ل طلَ في طمخه،  ًاة، ؤو انترى، ؤو جدمَّ ؤنلر بحن الىاؽ، وؤغُى ماال بيُت ألازظ مً الؼ

ًان ؾىُا حصجُػا له غلى الخحر ػُى ولى  ُُ ػُى . ق ُُ ًان الؿاعم لىكؿه ولم ٌؿخُؼ الىقاء، ق ؤو 

ًاة ما ًهضخي صًىه  .مً الؼ

 :طبيل هللا: طابعا

ًان ممً ًجب غلحهم الجهاص،  ًاة بطا  واإلاغاص به ؤهل الجهاص اإلاخلبؿحن به، قُػُى اإلاجاهض مً الؼ

ًاة ؾالخا ؤو مغيبا ًان ؾىُا غىض الجهاص، لِكتري بالؼ لخو به الجاؾىؽ؛ وهى الظي ًغؾل لالَالع . ولى  ٍو

ت ًاقغا ولًٌ ٌكتٍر قُه الخٍغ ًان  ػلم اإلاؿلمحن بها، ولى   .غلى غىعاث الػضو َو

 :ابً الظبيل: جامىا

ًان ؾىُا في بلضه ب اإلاىهُؼ غً ؤهله وماله، ولِـ له ما ًغحؼ به بلى بلضه، ولى  . وهى اإلاؿاقغ الؿٍغ

 .قإما اإلايصخئ للؿكغ مً بلضه قلِـ بابً ؾبُل

ًان ؾىُا في بلضه  ًاة ولى وحض مً ٌؿلكه ما ًىنله بلى بلضه، بال بن  ػُى ابً الؿبُل مً الؼ َو

ًاة ػُى الؼ ٌُ  .ووحض مً ٌؿلكه لُهل قال 

ًاة كتٍر في بغُاء ابً الؿبُل مً الؼ ت، وؤلاؾالم، وؤن ًٍىن ؾحر هاقمي، وؤال جٍىن : َو الخٍغ

و مثال  .ؾغبخه في مػهُت يهاَؼ الٍُغ

 :مالحظت

ًاة، بل ألاقًل ؤن ًازغ ألاخىج مجها  ي ؤن ٌػم ألانىاف الثماهُت غىض بزغاج الؼ ال ًجب غلى اإلاًؼ

ًان نىكا واخضا ًاة نُى هللا حػالى. بالػُاء ولى  ضُ غلى حىاػ الايخكاء بهىل واخض في بزغاج الؼ بن ): ٍو
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ٌكغ غىٌم مً ؾِئاجٌم وهللا بما  جبضوا الهضناث قىػما هي وبن جسكىها وجاجىها الكهغاء قهى زحر لٌم ٍو

ًاجه للكهغاء صون ؾحرهم ؤحؼؤجه[271: البهغة ](حػملىن زبحر  .، قةهه ًضُ غلى ؤن مً نغف ػ

 : شخاص الرًً ال ًجصا إععاء الصكاة لهم

الٌكاع بال اإلاالكت نلىبهم؛ لخضًث ابً غباؽ عضخي هللا غجهما ؤن الىبي نلى هللا غلُه  -1

قإغلمهم ؤن هللا اقترى غلحهم نضنت جازظ مً ؤؾىُائهم قترّص ... ): وؾلم ناُ إلاػاط خُىما بػثه بلى الُمً

، قسههم نلى هللا غلُه وؾلم بهغقها بلى قهغائهم يما زههم بىحىبها غلى ؤؾىُائهم، (...غلى قهغائهم

 .ؤؾىُاء اإلاؿلمحن وقهغائهم: واإلاغاص

آُ الىبي مدمض نلى هللا غلُه وؾلم، وهم بىى هاقم، لخضًث غبض اإلاُلب بً عبُػت  -2

غة عضخي هللا غىه ناُ(بن الهضنت ال جيبغي آلُ مدمض، بهما هي ؤوؾار الىاؽ... ): وقُه : ؛ ولخضًث ؤبي هٍغ

يش يش ): ؤزظ الخؿً بً غلي جمغة مً جمغ الهضنت قجػلها في قُه، قهاُ عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم

قىظغ بلُه عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم، : ، وفي لكظ البساعي (اعم بها، ؤما غلمذ ؤها ال هإًل الهضنت

ت . (ؤما غلمذ ؤنَّ آُ مدمض نلى هللا غلُه وؾلم ال ًإًلىن الهضنت): قإزغحها مً قُه، قهاُ وغً مػاٍو

حي بصخيء ؾإُ غىه : الهكحري ناُ
ُ
: ؟ قةن نُل(ؤهضًت ؤم نضنت)ًان الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بطا ؤ

قالهضًت جدل للىبي نلى هللا غلُه وؾلم وجدل آلله، ألخاصًث . هضًت، بؿِ ًضه: وبن نُل. نضنت، لم ًإًل

ًاهذ نضنت غلى الكهغاء زم ؤهضًذ آلُ البِذ قال خغج، لهىله نلى هللا غلُه وؾلم  يثحرة، وحختى لى 

غة ألهله هضًت  .(هى لها نضنت ولىا هضًت): خُىما ؤهضث بٍغ

مىالي بجي هاقم، ويما خغم الىبي نلى هللا غلُه وؾلم الهضنت غلى بجي هاقم، قهض  -3

خغمها يظلَ غلى مىالحهم، وهم ألاعناء الظًً ؤغخههم بىى هاقم، قػً ؤبي عاقؼ عضخي هللا غىه ؤن الىبي 

اصخبجي؛ قةهَ جهِب مجها، : نلى هللا غلُه وؾلم بػث عحال غلى الهضنت مً بجي مسؼوم، قهاُ ألبي عاقؼ

مىلى الهىم مً ؤهكؿهم، وبها ال ): ختى آحي الىبي نلى هللا غلُه وؾلم قإؾإله، قإجاه قؿإله؟ قهاُ: ناُ

 .(جدل لىا الهضنت

ًاة صقػها بلى  -4 ػُاه قهى لؿُضه، قٌإن صاقؼ الؼ ٌُ ًاة بلُه؛ ألنَّ ما  اإلاملىى، ال ًصر صقؼ الؼ

 .الؿُض؛ وألن الػبض ججب هكهخه غلى الؿُض، قهى ؾجي بؿىاه

وال خظ قحها لؿجي وال لهىي ... ): ألاؾىُاء بماُ ؤو يؿب؛ لخضًث غبض هللا بً الخحر، وقُه -5

ال جدل : )؛ ولخضًث غبض هللا بً غمغو عضخي هللا غجهما غً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ؤهه ناُ(مٌدؿب

؛ ولخضًث ؤبي ؾػُض الخضعي عضخي هللا غىه، غً الىبي نلى هللا غلُه (الهضنت لؿجي، وال لظي مغة ؾىي 
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لؿاػ في ؾبُل هللا، ؤو لػامل غلحها، ؤو لغحل اقتراها بماله، ؤو : ال جدل الهضنت لؿجي بال لخمؿت): وؾلم

م غلى اإلاؿٌحن قإهضاها اإلاؿٌحن للؿجي ًان له عحل مؿٌحن قُخُهّضِ  .(عحل 

ًاة بلى قهحر ًىِكو غلُه مً وحبذ هكهخه مً ؤناعبه؛ الؾخؿىاثه بظلَ -6 ضقؼ الؼ
ُ
 .ال ج

ًاة -7  :وهم ؤهىاع غلى الىدى آلاحي: مً جلؼم هكهخه ال جضقؼ بلُه الؼ

وهم ألاب وألام، وآبائهما وؤمهاتهما وبن اعجكػذ صعحتهم مً صاقؼ :  ألانُى وبن غلىا:الىحع  ألاو 

ًاة؛ يإبىي ألاب، وؤبىي ألام، وؤبىي ًل واخض مجهم، وبن غلذ صعحتهم مً ًغر مجهم ومً ال ًغر  .الؼ

مً البىحن والبىاث، وؤوالص البىحن وؤوالص البىاث، وبن : وهم ألاوالص:  الكغوع وبن هؼلىا:الىحع الثاوي

 .هؼلذ صعحتهم، الىاعر وؾحر الىاعر

ًان غلحها صًً قةهه ًجىػ له ؤن ٌػُحها مً :الىحع الثالث  الؼوحت، ألن هكهتها واحبت غلُه، بال بن 

ًاجه لٍي جىفي صًجها  .ػ

ًاتها لؼوحها مؼ الٌغاهت وهى ألاعجر، ونُل بػضم الجىاػ لػىصها  ؤما الؼوحت قُجىػ لها ؤن حػُي ػ

 .غلحها في الىكهت

ًاة بطا ؾلب  -8 اإلابخضع والكاؾو الظًً ًهغقىنها في الكؿىم والػهُان ال ٌػُىن مً الؼ

 .غلى الظً نغقها في الكجىع 

يبىاء اإلاؿاحض، وبنالح الُغم، وججهحز ألامىاث، : حهاث الخحر مً ؾحر ألانىاف الثماهُت -9

ت، ال  م، والهغف غلى َباغت اإلاهاخل والٌخب وؾحر طلَ مً الجهاث الخحًر وصوع جدكُظ الهغآن الٌٍغ

ًاة الثماهُت ًاة في طلَ ًله؛ ألن هللا حػالى لم ًظيغها مؼ مهاعف الؼ  .ججىػ الؼ

  

 :دفع الصكاة خعأ لغحر مظخملقها

ًاجه إلاً ٌؿخدهها مً ألانىاف الثماهُت، زم جبحن له بػض طلَ ؤن الظي  ي في نغف ػ بطا احتهض اإلاًؼ

غة  ًاة صخُدت وطمخه بغثذ مجها، إلاا حاء في الصخُذ غً ؤبي هٍغ ؤزظها ال ٌؿخدهها ألهه ؾجي مثال، قةن الؼ

ناُ عحل ألجهضنً بهضنت، قسغج بهضنخه ): عضخي هللا غىه غً عؾُى هللا نلى هللا غلُه وؾلم ناُ

هضم غلى ؾاعم، قهاُ اللهم لَ الخمض غلى ؾاعم ألجهضنً 
ُ
قىيػها في ًض ؾاعم، قإنبدىا ًخدضزىن ج

بهضنت، قسغج بهضنخه قىيػها في ًض ػاهُت، قإنبدىا ًخدضزىن جُهضم اللُلت غلى ػاهُت، قهاُ اللهم 
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لَ الخمض غلى ػاهُت ألجهضنً بهضنت، قسغج بهضنخه قىيػها في ًض ؾجي، قإنبدىا ًخدضزىن جهضم 

لذ؛ : غلى ؾجي، ناُ هللا لَ الخمض غلى ػاهُت وغلى ؾاعم وغلى ؾجي، قإحي قهُل له ُهّبِ
ُ
ؤما نضنخَ قهض ج

ؤما الؼاهُت قلػلها ؤن حؿخػل به مً ػهاها، ولػل الؿاعم ؤن ٌؿخػل به غً ؾغنخه، ولػل الؿجي ؤن ٌػخبر 

[ صخُذ البساعي  ](قُىكو مما ؤغُاه هللا غؼ وحل

 

ىدب في دفع الصكاة ًُ  :ما 

ىضب بًثاع اإلاًُغ  -1 ؼاص له قُه غلى ؾحره، - ؤي اإلادخاج–ًُ ًُ غلى ؾحره، بإن ًسوَّ باإلغُاء ؤو 

ىضب حػمُم ألانىاف ًُ  .وال 

اء، ونض ججب الاؾدىابت بن غلم مً هكؿه نهض  -2  زىف نهض الثىاء غلُه ؤو الٍغ
ُ
الاؾدىابت

ًان ؾحر ملؼم  ى بن  الثىاء ؤو حهل اإلاؿخدو، وغىضها ًٌغه للمؿدىاب جسهُو نٍغب ناخب اإلااُ اإلاًؼ

ًاة (وبال لم ججؼت )بالىكهت غلُه  بت هى بالؼ  .ؤو نٍغ

غبت بلى هللا حػالى، ولهىله غؼ وحل -3
ُ
وال جُممىا ): ؤن ًسغحها مً ؤَُب ما غىضه ألنها ن

 [.267: البهغة ](الخبِث مىه جىكهىن 

، وؤن "اللهم احػلها لي مؿىما وال ججػلها لي مؿغما: "ؤن ًضغى غىض بزغاحها وصقػها بهىله -4

 ".آحغى هللا قُما ؤغُُذ، وباعى لَ قُما ؤبهُذ وحػله لَ َهىعا: "ًهُى آلازظ ؤو الػامل

ًاة بطا ؤزغحها بىكؿه ممً ًخهل بالخهىي والػلم والهغابت  -5 ؤن ًسخاع مً ًهغف لهم الؼ

 .ؤو الغخم الكهغاء، ختى ال ًهغقها في ؾحر مدلها مً ألانىاف الثماهُت

كٍس في دفع الصكاة ًُ  :ما 

ًاة، صقػا لٌؿغ الهلىب -1 ًاة ؤنها ػ ٌغه بغالم اإلاؿخدو للؼ ًُ. 

ًاة ؤو بزغاج هىع  -2 ًاة ههضا غً الخغر واإلااقُت، ؤما بزغاج غغى بهُمت الؼ ٌغه بزغاج الؼ ًُ

ًاة غً هىع آزغ قال ججؼت   .مما قُه ػ

ًاة الىهض، ونُمت الػغوى  -3 ًاة غً ونذ وحىبها بكهغ قإنل في ػ ٌغه جهضًم بزغاج الؼ ًُ

ت اإلاضاعاة، والضًً اإلاغحى جدهُله، واإلااقُت التي ال ؾااي لها  .الخجاٍع
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ًان ال ًجب غلُه بغاصتها، ناُ  -1 دبِ غملها وزىابها، وبن  ًّ وألاطي، ألن طلَ ًبُلها ٍو اإلا

 [.264: البهغة] (ًا ؤيها الظًً آمىىا ال جبُلىا نضناجٌم باإلاً وألاطي): حػالى

 .اؾخػظام مهضاعها، ألهه مدبِ يظلَ -2

خملُذ غلى قغؽ : قغاء ما ؤزغحه مً آزظه؛ لخضًث غمغ بً الخُاب عضخي هللا غىه ناُ -3

ه، وظىيذ ؤهه ًبُػه بُغزو، قؿإلذ الىبي نلى  ًان غىضه، قإعصث ؤن ؤقتًر في ؾبُل هللا قإياغه الظي 

ًالػاثض ): هللا غلُه وؾلم، قهاُ ه بضعهم؛ قةنَّ الػاثض في نضنخه 
َ
ال حكتره وال حػْض في نضنخَ وبن ؤغُاي

 [.مخكو غلُه ](في نُئه

أحكام مخفسقت جخعلق ًمصازف الصكاة 

: حعيحن صسفها في  صىاف الثماهيت ال غحر ذلك

ًاة في الىحىه الثماهُت التي طيغتها آلاًت قهالىا ال جهغف في بىاء : ؤحمؼ الػلماء غلى نغف الؼ

ال ججؼثه ؤن ٌػُي مجها في يكً مُذ، ألن الهضنت بهما : وناُ مالَ في اإلاضوهت. اإلاؿاحض، وال جٌكحن اإلاىحى

. 1هي للكهغاء واإلاؿايحن ومً ؾمى هللا، قلِؿذ للمىحى وبىاء اإلاؿاحض

: عدم جخصيص  قازب منها

قةن صقػها إلاً ال جلؼمه هكهخه مً ألاناعب حاثؼ، بال بطا قًله غلى ؾحره مً الكهغاء، : ناُ الضعصًغ

ًان هىاى مً هى ؤقض مىه خاحت ؤو قهغا، قٌُغه صقػها بلُه . ؤو 

ًاة، قةن ؤغُاه : وناُ الخغشخي به الظي ال جلؼمه هكهخه بالؼ ويظلَ ًٌغه لغب اإلااُ ؤن ًسهو نٍغ

ًان ممً جلؼمه هكهخه قال ججؼت : مثل ؾحره قال يغاهت، ومكهىم نىله . 2الظي ال جلؼمه هكهخه ؤهه لى 

ا للُالب في هظه اإلاغخلت،  ًاة، اهخسبىا مجها ما هغاه يغوٍع هظه بػٌ ألاخٍام الخانت بمىيىع الؼ

مظان الٌخب في هظا الباب نضًما والٌخب الكههُت اإلاػانغة - إلاً ؤعاص الخىؾؼ والخكهُل–وصوهه 

 .واإلاخسههت خضًثا
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