
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 الحمد هلل وحده والصالة والظالم على مً ال هبي بعده أما بعد

 ما مً صاحب إبل وال بقس وال غىم ال ًؤدي حقها إال أقعد عليها بقاع قسقس جطأه ذاث الظلف  بظلههفا وجىط ف » قام: -ملسو هيلع هللا ىلص  -عً جابس عً الىبي فقد صح 

« ساق ف لها وإعازة دلوهفا، ومى ههفا وحلاهفا، وحمفل عليهفا يف  طف ُل هللاذاث القسن لِع فيها ًومئر جما وال مكظوزة، قلىا: ًا زطوم هللا وما حقها؟ قام: إط
ذهففففب جمففففاهلع أهففففل العلففففم إ ففففى ويفففف  مففففدلوم الحففففدً   .( 3636)، والففففدازم  (3255)، وابففففً ح ففففان (5/27اليظففففا   ) ، (3/323أحمففففد )، (988) مظففففلم زواه 

 اطخ  اب إطساق اله ل، وعدم وجوب .

وزوى شفع ت عفً . دلوهفا ومىُ ههفا وحلاهفا علفى اوفاح والحمفل عليهفا يف  طف ُل هللا ةوإعفاز  إطفساق ف لهفاومفا حقهفا قفام  :3/378يف  سطفخرراز  قام ابً ع فدالرع

مففت وجمففى  ال ففسة ومففا حفف   بففل قففام حعطفف  الكٍس ففسة عففً الىبففي ملسو هيلع هللا ىلص وفُفف  فقُففل  مفف  هٍس ففقخففادة عففً أمفف  عمففس ال ففداو  عففً أمفف  هٍس سة وجهقففس الظهففس وجطففسق  ٍص

إ ى الهضل أو جكفون ق فل هفصوم ففسز الصرفاة وو ف   على الندب وإلارشاد قام أبو عمس قد مض ى القوم ي  معنى مثل هرا الحدً  أه  .اله ل وحظق  اللرن
اد رلف  فضفال وفضفُلت بعفد أن رفان بهسز الصراة وا ذكسها مً الدالئل وإذا ران ق ل هصوم فسز الصراة وو   بها كما و   صوم عاشوزاح بصوم زمضفان عف

وهرا اوعنى هو الري خه  على مً ذهب إ ى ما ذهب إلُ  مً أوجب ي  اوام حقوقا طوى الصراة مً إًجاب إطعفام الافا و وففل العفاو   .فٍسضت وهللا أعلم

 .واوواطاة ي  حلن اوظ  ت والعظسة وصلت السحم والعط  على الااز وه و هرا مما قد جقدم ذكسه

وإذا ث ففذ هفففرا الوعُفففد العظففُم يففف  هفففرا الحففف ،  :2/393 قفففام الصك ففف ي الحى لفف  يففف  شفففسح  للمقىفففو. و علفففى الىففدب 7/66 حملففف  الىفففووي يفف  شفففسح  وظفففلموقففد 

 فالصراة أو ى، وو   ألاصل ال ًلصم مى  و   اله وى على ألاشهس.

قام اواشزي ً مل على أن ًكون هرا الح  ي  موضو ًخعفلن فُف  اوواطفاة وقفام القاهف ي هفره ألالهفا  صفٍس ت يف   :3/62 وي  حاشُت الظُوط  على مظلم

و بل نهفا ووبسهفا وصفوفها وشفعسها شماهفا ثفم ومىُ هها هفو ان ًمى ف  هاقفت أو بقفسة أو شفاة ًيخهف قبل وجوب الزكاةأن هرا الح  غلع الصراة قام ولعل هرا ران 

 .ًسدها
صفلى هللا  -زوى ال خازي مسفوعا ومً حقها أي ح   بل أن ج لب على اواح، وي  زواًت أم  داود قلىا ًا زطوم هللا  :6/94وي  مسعاة اوهاجُ  للم ازكهوزي 

الحقفوق وز مفً اهخهى ومً اوعلوم أن هره ألام -وإعازة دلوها ومى هها وحلاها على اواح وحمل عليها ي  ط ُل هللا إطساق ف لهاوما حقها؟ قام:  -علُ  وطلم 
 .اوىدوبت ال الواج ت

ادة غلع مخصلت، ف ادة لِظذ مخصلت، وقد بلن  :6/33ه  مسعاة اوهاجُ  للم ازكهوزي وقد ذهب بعض العلماح إ ى أن الٍص قام العساق : الظاهس أن هره الٍص

ادة، ثم قام أبو ذلل أبو الصبلع: طمعذ ع ُد بم عملع ًقوم هرا القوم، ثم طألىا جابس بً ع فد هللا،  الصبلع ي  بعض طسق مظلم، فركس الحدً  دون الٍص

الصبلففع، وطفمعذ ع ُففد بفً عملففع ًقفوم قففام زجفل: ًففا زطفوم هللا مففا حف   بففل؟ قفام: حلاهففا علفى اوففاح وإعفازة دلوهففا،  عملفع: قففام أبفوفقفام مثفل قففوم ع ُفد بففً 

فادة إهمفا طفمعها أبفو ف  إن هفره الٍص الصبلفع مفً ع ُفد بفً عملفع مسطفلت، ال  وإعازة ف لها ومى ههفا وحمفل عليهفا يف  طف ُل هللا. قفام العساقف  فقفد ج فلن بهفره الطٍس
ب بعد ذكس ذلل: وبخقدًس قام ولد العساق  ي  شس و اهخهى.  -ذكس لاابس فيها ادة مسفوعت فجواب الامهوز عنها مً وجهلن أنح الخقٍس  :جصح هره الٍص

لهفا طهفوزا ق فل أن جنف م الصرفاة فلمفا أهصلفذ جع أحدهما أن ذلل ميظفو  بيًفت الصرفاة. ويف  طفنن ابفً ماجف  عفً ابفً عمفس وفا طفأم عفً هفره ذًفت إهمفا رفان هفرا -

 .لألموز ال 

الفرم بهعلف ، وهفو ثاهيهما أن هرا مً الح  الصائد على الواجب وال عقاب بتعك ، وإهما ذكس اطخطسادا وا ذكس حقها بلن الكمام فُ ، وإن ران لف  أقفل ًفصوم  -

 الصراة. 

 اهخهى. -ره الصوزة ٍو خمل أن ًكون ذلل مً الح  الواجب إذا ران هىاك مضطس إ ى شسب ل نها. فُ مل الحدً  على ه

ت ي  حام الحاجت الشدًدة والضسوزة،  )ومً  :" 3/434 ىخهى  زاداثوقام ي  شسح مومو أن الحىابلت ًىقلون  جماع على سطخ  اب، فقد أوج وا العاٍز

ً اضففطس اضففطس إ ففى ههففو مففام ال لففع مففو بقففاح عُىفف ( أي: اوففام كثُففاب لففدفو بففسد ومقدحففت وه وهففا ودلففو وح ففل الطففخقاح مففاح )وجففب( علففى زب اوففام )برلفف ( وفف

مىعفون اوفاعون:  اوفاعون: لىهعف  )مجاهفا(  [ ومفا ال ًجفب برلف  ال ًفرم علفى مىعف  ومفا وجفب فعلف  ال ًقف  علفى 7بفال عفوز  هف  حعفا ى ذم علفى مىعف  بقولف  نٍو

إلُف   برم العوز بخالف ألاعُان فلسبها مىعها بدون عوز وال ًرم على ذلل وم ل وجوب برم ه فو مفاعون )مفو عفدم حاجخف ( أي: زبف  )إلُف ( ففئن احخفا 

 6/399 وه وه ي  كشاف القىاع ".هو أح  ب  مً غلعه لخمل ه باوللف

ففت إن رففان اوالففل مظففخ ىُا عففً ال فف يح اوعففاز وطالففب  عففازة م خاجففا إلُفف . إ ففى –زحمفف  هللا  –وذهففب  مففام ابففً جُمُففت  سخخُففازاث لل علفف    وجففوب العاٍز

ت وا دون الح .273 ت    اجت بل  مس ججمُل  فِظخ ب  عازة وال ججبفئن ران اوظخعلع ًطلب العاٍز  .523مخخصس الهخاوى اوصٍس

، فأولفدها، فالولفد لصففاحب مفاح اله فل ال قُمفت لف ، وال هفو ممفا ٌعفاوز علُف ، ولهفرا لفو هفصا ف فل السجفل علفى زمكفت غلفعه : "–زحمف  هللا  –ابفً القفُم  قفامو 

عت الكاملففت اوعاوضففت علفففى ضففساب  لُدىاولفف  ال ىففاض بُفففنهم السمكففت اجهاقففاه  هفف  لففم ًىهصفففل عففً اله ففل إال مجففسد اوفففاح وهففو ال قُمففت لفف ، ف سمففذ هفففره الشففَس

عت إًجفاب بفرم هفرا مجاهفا، كمفا  مجاها، وا فُ  مً جكثلع اليظل املحخفا  إلُف  مفً غلفع إضفساز بصفاحب اله فل، وال هقصفان مفً مالف ، فمفً م اطفً الشفَس
عت بففرلها مجاهففافهففره حقففوق ًضففس بالىففاض مىعهففا إال باوعا« ( إن مففً حقهففا إطففساق ف لهففا وإعففازة دلوهففا»قففام الىبففي ملسو هيلع هللا ىلص: )  شاد اوعففاد  "وضففت، فأوج ففذ الشففَس

5/705. 

اوىفرز وزوي عفً الىبفي ملسو هيلع هللا ىلص أهف  قفام )لفِع يف  ولىا قوم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص )إذا أدًذ شرفاة مالفل فقفد قضفِذ مفا علُفل( زواه ابفً فقام:  5/355 وزده ي  الشسح الك لع

لفف  غلعهففا؟ قففام )ال، إال أن اوففام حفف  طففوى الصرففاة( ويفف  حففدً   عسامفف  الففري طففأم الىبففي ملسو هيلع هللا ىلص مففاذا فففسز هللا علفف  مففً الصففدقت؟ أو قففام الصرففاة، قففام هففل ع

( أو كما قام وذًت فظسها ابً عمس والح
ً
فل إذا طفها مفً الصفالة وزاحى جخطوع شِئا د بفً أطفلم وقفام عكسمفت إذا جمفو ثالثههفا فلف  الٍو ظً بالصراة وكرلل ٍش

 ومىو اواعون.


