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 هـ5341شعبان  8 اةِ كَ  الََّّ ِف  ََيَْتاُجَها النَّاسُ  ة  َمْسأَلَ  51

َدُه اَل ِإالَّ اهللُ َوحْ  ْشَهُد َأْن الَ ِإَلهَ أَ ، وَ  اءِ رَ قَ فُ لْ اِء وُمَواَساة  لِ يَ نِ غْ لَ اَة طُْهَرة  لِ كَ َل الََّّ عَ جَ  ُد هلِل الَِّذيمْ الَْ 
 هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ َصلَّ ،  َوَخِليُله ِقهِ لْ يُُّه ِمْن خَ فِ صَ ولُُه وَ سُ رَ ُد اهلِل وَ بْ ا  عَ مَّدَ َنا مَُ يـَّ بِ نَ نَّ ُد أَ هَ شْ أَ وَ  ،َشرِيَك َلُه 

 . ا  يَ ثِ ا كَ يمَ لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  ِم الدِّينِ وْ ََل يَـ اٍن إِ سَ حْ إِ تَِبَعُهْم بِ  ، وَمنْ  يَ عِ جَْ ِبِه أَ حْ صَ َلى آلِِه وَ عَ وَ 

 لُ دِ عْ نَـ ا سَ نَ نـَّ كِ لَ ، وَ  هُ لُ عْ فِ  يْ غِ بَ نْ ا يَـ مَ وَ  ةِ ازَ جَ الِ  نِ ا عَ نَ تُـ بَ طْ خُ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  رِ ظَ تَ نْ مُ الْ  نَ مِ  انَ كَ فَ : َأمَّا بَ ْعُد 
ي كِّ ََّ لِْلَحاَجِة اْلَماسَِّة ِلَمْعرَِفِة َأْحَكاِمَها ، ِِلَنَّ َكِثيا  ِمَن النَّاِس يُـ  را  ظَ نَ  اةِ كَ الََّّ  وعِ ضُ وْ  مَ ََل إِ  كَ لِ ذَ  نْ عَ 
ى لَ عَ  ونَ ورُ دُ يَ  اةِ كَ الََّّ  ةَ لَ امِ عَ  نَّ إِ فَ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ  ورِ مُ التُّ  مِ سِ وْ مَ  بِ رْ  ُُـ ََل إِ  ةِ افَ ضَ الِ ، بِ  امِ يَّ اِلَ  هِ ذِ هَ  هُ الَ وَ مْ أَ 
رَةِ  اةِ كَ ََّّ لْ لِ  يْ اشِ وَ مَ الَ  ابِ حَ صْ أَ   . َهِذِه الَفتـْ
اهللُ  نَ رَ ْد َُـ َُ ، وَ  امِ ظَ عِ ِضِه الْ ائِ رَ ٌة ِمْن فَـ يضَ رِ فَ وَ  مِ َل سْ الِ  انِ كَ ْر ٌن ِمْن أَ كْ ُر  اةَ نَّ الََّّكَ إِ :  ونَ مُ ل  سْ مُ ا الْ ي ُّهَ أَ 

ِة ارَ الطَّهَ بِ  َد َمْن أدَّاَهاعَ ْد وَ َُ وَ ،  ِلَهاضْ فَ ِتَها وَ انَ كَ يِم مَ ظِ عَ ، وَ  يَِّتَهاهِّ ا  ِِلَ انَ يَ بينَـَها وبْيَ الصَّلِة بَـ 
 ُخْذ ِمنْ ) اهللُ تـََعاََل اَل ، َُ  اءِ رَ قَ فُ الْ  اهللِ  ادِ بَ عِ  لِ ْيٍ ِمْن خَ  دِّمُ قَ يُـ  اَء َماََّ الرَّخاِء جَ ِة وَ كَ َر بَـ الْ اِء وَ النَّمَ وَ 

ُرُهْم َوتـََُّكِّيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهمْ  َُة  ُتَطهِّ يٌع َعِليمٌ  أَْمَواِلِِْم َصَد  (ِإنَّ َصلَتَك َسَكٌن َِلُْم َواللَُّه َسَِ
ٌَُة  َرُسولُ  َُالَ  : لَ َُا َوَعْن َأِب ُهَريـْرََة َرِضَي اهللُ َعْنهُ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم )َما نـََقَصْت َصَد

 . ِمْن َماٍل( َرَواُه ُمْسِلمٌ 
ا ، هَ امِ كَ حْ أَ بِ  لُ هْ الَْ  اسِ النَّ  ضِ عْ بَـ  دَ نْ عِ  ةِ يضَ رِ فَ الْ  هِ ذِ هَ  اعِ يَ ضَ  ابِ بَ سْ أَ  َأْكَبِ  نْ مِ  نَّ إِ :  ونَ نُ م  ؤْ مُ ا الْ هَ ي ُّ أَ 
ا يهَ فِ  لُ صُ َيَْ وَ  يا  ثِ كَ   اسُ ا النَّ هَ اجُ تَ  َيَْ الِت  لِ ائِ سَ مَ الْ  ضِ عْ بَـ لِ  ضُ رَّ عَ تَـ نَـ  فَ وْ سَ  ةِ بَ طْ الُْ  هِ ذِ  هَ ا ِف نَ نَـّ إِ وَ 

 . اهللِ  نِ ذْ إِ ا بِ هَ مُ هْ فَـ  لَ هُ سْ يَ لِ  لَ ائِ سَ مَ  ةِ ئَ يْ ى هَ لَ ا عَ هَ لُ عَ نَْ  مِ لْ عِ الْ  رِ صْ حَ  لِ جْ أَ  نْ مِ ، وَ  لُ لَ الَْ 

،  طْ قَ فَـ  الِ مَ الْ  نَ مِ  اعٍ وَ نْـ أَ  ةِ عَ بَـ رْ  أَ ِف  ةٌ بَ اجِ وَ  اةُ كَ الََّّ  لِ : ال ، بَ  ابُ وَ ؟ الَْ  ىكَّ زَ ي ُ  ال  مَ  لُّ كُ   لْ هَ  (وََل اِلُ )
 ودُ قُ ا النـُّ هَ مِ كْ  حُ ِف وَ  ةُ ضَّ فِ الْ وَ  بُ هَ الذَّ وَ ،  رِ مْ التَّ وَ  حِ مْ قَ الْ كَ   ضِ رْ اِلَ  نَ مِ  جُ اِر الَْ وَ ،  امِ عَ نْـ اِلَ  ةُ يمَ ِبَِ  يَ هِ وَ 

 وْ لَ وَ  ةِ ارَ يَ السَّ وَ  تِ يْ بَـ الْ ا كَ هَ مُ دِ خْ تَ سْ  يَ الِت  انِ سَ نْ الِ  اتِ يَّ اجِ  حَ ِف  اةَ كَ ل َز فَ  هِ يْ لَ عَ . وَ  ةِ ارَ جَ التِّ  وضُ رُ عُ وَ ، 
 . يُ يِ َل مَ ا الْ هَ نُـ ثََ  غَ لَ بَـ 

،  ابُ صَ النِّ  وغُ لُ ا بُـ هَ هُّ أَ  وطٍ رُ شُ بِ  بُ : تَِ  ابُ وَ ؟ الَْ  ال  وَ مْ الَ  ه  ذ  ي هَ ف   اةُ كَ الزَّ  بُ ج  ى تَ تَ مَ  (ةُ يَ انِ الثَّ )
 . ابِ صَ النِّ  غَ لَ بَـ  ذُ نْ مُ  هِ كِ لْ  مُ ِف  ةٍ نَ سَ  يُّ ضِ مُ  وَ هُ ، وَ  لِ وْ الَْ  انُ رَ وَ دَ وَ 
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 وْ أَ  هِ اذِ ذَ جَ  دَ نْ عِ  هُ اتُ كَ ى َز دَّ ؤَ تُـ  لْ ، بَ  لُ وْ الَْ  يهِ فِ  طُ رَ تَـ شْ ال يُ  ضِ رْ اِلَ  نَ مِ  جَ اِر الَْ  نَّ : أَ  هِ يْ لَ عَ  هُ بَّ نَ ا يُـ ِمَّ وَ 
 رَ ثَـ كْ أَ  بِ شْ عُ الْ  نَ ى مِ عَ رْ تَـ  يْ ، أَ  ة  مَ ائِ سَ  نْ كُ تَ  ا لَْ ا مَ يهَ فِ  اةَ كَ ال َز  امِ عَ نْـ اِلَ  ةُ يمَ ِبَِ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ  هِ ادِ صَ حَ 
 . رٍ هُ شْ أَ  ةِ تَّ سِ  نْ مِ 

؟ ا هَ ون َ كُّ زَ ي ُ  مْ هُ  مَّ ثُ  ة  نَ السَّ  رَ ث َ كْ ا أَ هَ ون َ فُ ل  عْ ي َ  ينَ الذ   م  نَ غَ الْ  و  أَ  ل  ب  ال   اب  حَ صْ أَ  مُ كْ ا حُ مَ  (ةُ ثَ الِ الثَّ )
 نَ مِ  ونُ كُ تَ  لْ بَ  اهللِ  عِ رْ شَ  نْ مِ  نْ كُ تَ  ا لَْ هَ وطُ رُ شُ  مَّ تِ تَ  ا لَْ ذَ إِ فَ  ةٌ ادَ بَ عِ  اةَ كَ الََّّ  نَّ ِِلَ  وزُ ا ال يَُ ذَ : هَ  ابُ وَ الَْ 
 هِ عِ يْ  بَـ ِف  ةِ يَّ عِ مْ الَْ  ةِ دَ اعَ سَ ى مُ لَ عَ  لَ صُ َيَْ  نْ أَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  هُ مَ ائِ ى ِبَِ كِّ ََّ يُـ  نْ مَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  رُّ شَ أَ ، وَ  عِ دَ بِ الْ 
 . اهللَ  او قُ اتَـّ فَ ،  يمٌ ظِ عَ  بٌ نْ ا ذَ ذَ هَ وَ ،  ينِ الدِّ ا بِ يَ نْـ الدُّ  ذَ خَ أَ  وَ هُ ، فَـ  صَ خَ رْ أَ  رٍ عْ سِ بِ  فَ لَ عَ الْ 

 ونَ َسعِّرُ وا يُ انُ كَ   نْ : إِ  ابُ وَ لَْ ا؟  ل  ب  ال   و  أَ  ل  خْ ي النَّ ف   اء  وَ سَ  ة  لَ ام  عَ الْ  اة  كَ زَ ب   ةُ مَ الذ   أُ رَ ب ْ ت َ  لْ هَ  (ةُ عَ ابِ الرَّ )
 اةَ كَ الََّّ  ونَ ذُ خُ أْ ال يَ  انِ يَ حْ اِلَ  نَ مِ  يٍ ثِ  كَ ِف  مْ هُ نَـّ أَ  عُ اُِ وَ الْ  ، وَ َل  فَ الَّ إِ وَ  ةُ مَّ الذِّ  أُ رَ بْـ تَ فَـ  ةِ يَّ يقِ قِ الَْ  ةِ يمَ قِ الْ ب
 ! كَ تَ مَّ ذِ  ئَ بِْ تُـ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  بُ جِ يَ ، فَـ  ةَ يَّ عِ اُِ وَ الْ 
 ل  ثَ مَ ، فَ  وقِ  السُّ ِف  ةِ يَّ يقِ قِ الَْ  ةِ يمَ قِ الْ  نَ مِ  لَّ َُ أَ  ة  يمَ ُِ  لِ بِ الِ  اةِ كَ  َز ِف  ونَ ذُ خُ أْ يَ  مْ هُ نَـّ أَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ وَ 
ا يَ  كَ يْ لَ عَ  بُ جِ يَ ، فَـ  فٍ آاَل  ةُ سَ خَْ السُّوِق  ا ِف هَ تُـ يمَ ا ُِ مَ نَ يْـ ، بَـ  الٍ يَ رِ  يْ فَ لْ أَ  ةِ قَّ الِْ  نِ عَ  ونَ ذُ خُ أْ يَ 

َواتَِّق اهللَ َوأَْبرِْئ ِذمََّتَك ، َوِإيَّاَك  . ةَ قَّ الِْ  مُ ِلَُ  عَ فَ دْ تَ  وْ أَ  ةِ يمَ قِ الْ  ةَ يَّ قِ بَ  جَ ِر تُْ  نْ أَ  لِ بِ الِ  بَ احِ صَ 
 أَْو َأْهِلَك أَْو َماِلَك ! َوالتـََّهاَوَن فـَُتِصيَبَك الُعُقوبَُة ِف نـَْفِسكَ 

 يهِ فِ  َبَدأَ  اذَ : إِ  ابُ وَ الَْ  ؟ عُ يْ ب َ الْ  مُ هُ لَ  وزُ جُ ى يَ تَ مَ  يل  خ  لنَّ ا اب  حَ صْ ل َ  ة  بَ سْ الن  ب   (ةُ سَ امِ الَْ  ةُ لَ أَ سْ مَ الْ )
 ةُ عَ رَ َّْ مَ الْ  تْ انَ كَ   وْ لَ  ل  ثَ مَ فَ ،  هِ بِ  اصَّ الَْ  هُ مَ كْ حُ  يلِ خِ النَّ  نَ مِ  عٍ وْ نَـ  لُّ ى كُ طَ عْ يُـ  نْ أَ  بُ يَِ ، وَ  ينُ وِ لْ التـَّ 
 طْ قَ فَـ  صِ َل الِْ  عُ يْ بَـ  ازَ ي جَ رِ السِّ  ونَ دُ  صِ َل  الَْ ِف  نُ وْ اللَّ  أَ دَ ا بَ ذَ إِ ي ، فَ رِ السِّ وَ  صِ َل الِْ كَ   اعٌ وَ نْـ ا أَ يهَ فِ 

 رَ هَ ظْ يَ  نْ ي أَ فِ كْ يَ  لْ بَ  ، ، ال هُ لُّ كُ   نَ وِّ لَ يُـ  نْ  أَ َن عْ مَ الْ  سَ يْ لَ  نْ كِ لَ ، وَ  نَ وِّ لَ  يُـ ّتَّ ي حَ رِ  السِّ ِف  رُ ظَ تَ نْ يُـ ، وَ 
ََْ ِف  نُ وْ اللَّ  ا ذَ هَ  لَّ كُ ُو  ةَ لَ خْ النَّ  مُّ عُ يَـ  مَ كْ الُْ ف ، طْ قَ فَـ  ة  دَ احِ وَ  ة  حَ لَ بَـ  نَ وَّ ي لَ ذِ ال انَ كَ   وْ لَ وَ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ لَ  
ُهَما َُالَ  . عِ وْ النـَّ  َعْن بـَْيِع  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ نـََهى َرُسوُل اَللَِّه  : َعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّه َعنـْ

 . ُمتـََّفٌق َعَلْيه .، نـََهى اَْلَباِئَع َواْلُمْبَتاَع  ااَلثَِّماِر َحّتَّ يـَْبُدَو َصَلُحهَ 
 ِف  فُ لِ تَ تَْ  اعَ وَ نْـ اِلَ  نَّ ة ، ِِلَ دَ ى حِ لَ عَ  عٍ وْ نَـ  لُّ ى كُ كَّ ََّ يُـ :  ابُ وَ الَْ  ؟ لُ خْ ى النَّكَّ زَ ي ُ  فَ يْ كَ  (ةُ سَ ادِ السَّ )
ي رِ السِّ ، وَ  صِ َل الِْ  نَ مِ  صِ َل الِْ  اةُ كَ َز  جُ رَ خْ تُ فُـ  هِ يْ لَ عَ ، وَ  هُ مَ كْ حُ  عٍ وْ نَـ  لُّ ى كُ طَ عْ يُـ  نْ أَ  بُ جِ يَ فَـ  ةِ يمَ قِ الْ 
 نْ أَ  هُ لَ ، فَـ  ة  لَ امِ كَ   ةَ عَ رَ َّْ مَ الْ  اعَ بَ  نْ إِ  نْ كِ لَ  . رِ شْ عُ الْ  فُ صْ نِ  ولِ صُ حْ مَ الْ  نَ مِ  جُ رَ يُْ ا . وَ ذَ كَ هَ ي وَ رِ السِّ  نَ مِ 
 عُ بْ رُ  تِ ااَل يَ الرِّ  اةَ كَ َز  نَّ  أَ ََل إِ  هُ بِ تَ نْ ا يَـ نَ هُ ، وَ  ةِ يمَ قِ الْ  رِ شْ عُ  فَ صْ نِ  جُ ِر خْ يُ ، فَـ  ودِ قُ النـُّ  نَ مِ  اةَ كَ الََّّ  جَ ِر يُْ 
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 . ولِ صُ حْ مَ الْ  لَ ابِ قَ ا مُ هَ نَـّ ِِلَ  ِمَن الِقيَمةِ  رِ شْ عُ الْ  فُ صْ نِ  جَ ِر يُْ  نْ أَ  بُ يَِ  التَّْمِر أَِو البـُّرِّ  ِف  نَّ كِ لَ  ، رِ شْ عُ الْ 
 ةُ بَ لْ الِْ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ  اءِ مَ لَ عُ الْ  َلِ وْ َُـ  حِّ صَ  أَ ِف  اةٌ كَ َز  يهِ فِ  مْ عَ : نَـ  ابُ وَ الَْ  ؟ اة  كَ َز  ب  نَ ع  ي الْ ف   لْ هَ  (ةُ عَ ابِ السَّ )
 .ا هَ بـُّ حَ  جَ رُ  يَْ َّت حَ  كُ رَ تْـ تُـ  تْ انِ ا كِ ذِ إِ  اةٌ كَ ا َز يهَ فِ  ةُ رَ الذُّ وَ  ادُ شَ الرَّ وَ 
 انُ سَ نْ الِ  انَ كَ   نْ ا إِ مَّ : أَ  ابُ وَ الَْ  ؟ىكَّ زَ ي ُ  زََكاة  وََكْيفَ  ؟ ف  ف يه  الُمَوظَّ  بُ ات  رَ  لْ هَ  (ةُ نَ امِ الثَّ  ةُ لَ أَ سْ مَ الْ )
 رُ خِ دَّ يَ  نْ مَ كَ   ابٌ صَ نِ  هُ نْ مِ  رُ فَـّ وَ تَـ يَـ  انَ كَ   نْ ا إِ مَّ أَ ، وَ  يهِ فِ  اةَ كَ ل َز فَ  لِ وْ الَْ  انِ رَ وَ دَ  لَ بْ َُـ  وْ أَ  ة  رَ اشَ بَ مُ  هُ فُ رِ صْ يَ 
 . اةٌ كَ َز  هِ يْ لَ عَ فَـ  يِ فَ لْ أَ  رٍ هْ شَ  لَّ كُ   هِ بِ اتِ رَ  نْ مِ 
َ عَ يُـ  نْ أَ  ةٍ يقَ رِ طَ  نَ سَ حْ أَ  نَّ إِ فَ  بِ اتِ ا الرَّ ذَ هَ  اةِ كَ َز  ةُ يَّ فِ يْ كَ   امَّ أَ  ا ي مَ صِ َيُْ  ُثَّ  ةِ نَ السَّ  نَ مِ  را  هْ شَ  هُ لَ  اِلْنَسانُ  يِّ

 ابِ بَ  نْ مِ  يهِ كِّ ََّ يُـ  لُ وْ الَْ  هِ يْ لَ عَ  رْ دُ يَ  ي لَْ  الذِ ّتَّ ، حَ  ة  دَ احِ وَ  ة  رَّ مَ  هِ يكِّ ََّ يُـ فَـ  رِ فِّ وَ تَـ مُ الْ  بَ اتِ الرَّ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ 
 رٍ هْ شَ  لَّ كُ   هِ بِ اتِ رَ  زََكاةِ  ةُ عَ ابَـ تَ مُ  هِ يْ لَ عَ  رُ سُ عْ يَـ  فَ وْ سَ  هُ نَّ ا أَ نَ هُ  ةُ اجَ الَْ ، وَ  ةِ اجَ حَ لْ لِ  ٌَّ ائِ جَ  وَ هُ وَ  اةِ كَ الََّّ  يِ دِ قْ تَـ 
. 

التَِّجارَِة فـَُهَو ُكلُّ َما أُِعدَّ  الََْواُب : أَمَّا ُعُروضُ َما ُعُروُض الت َجارَة  ؟ وََكْيَف تُ زَكَّى ؟  ()التَّاِسَعةُ 
 لِْلبَـْيِع َوالشِّرَاِء َكاْلَمَواِد اْلِغَذائِيَِّة َواْلَمْلُبوَساِت َوَمَوادِّ اْلِبَناِء .

لَْيَس ِبِسْعِر الشِّرَاِء أَمَّا َكْيِفيَُّة زََكاِِتَا فََأْن َُيِْصَي اْلُمْسِلُم َما ِف َمَلِِّه َكاِمَل  َويـََُّكِّيِه ِبِسْعِر اْلبَـْيِع وَ وَ 
ُل َأْصِلِه ، الِذي اْشََتاُه ِبه ، َوْليُـْعَلْم َأنَّ ََنَاَء التَِّجاَرِة ال ُيْشتَـَرُط ِفيِه َدَورَاُن الَْْوِل ، ِِلَنَّ َحْوَلُه َحوْ 

َكاِة َوَلْو َكاَن َِلَا َشْهٌر َواِحٌد ُمْنُذ َوِمثْـَلُه ََنَاُء َِبِيَمِة اِْلَنـَْعاِم ، فَِإَذا َوَلَدْت ِصَغارَا  ُحِسَبْت ِمَن الََّّ 
 َوَلَدْت .

 . ُُوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَـْغِفُر اهللَ ِل َوَلُكْم فَاْستَـْغِفُروُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمأَ 
 

 ةُ يَ انِ ُة الثَّ بَ طْ الُْ 
 ا  دَ مَّ َنا مَُ يـَّ بِ نَ نَّ ُد أَ هَ شْ ، وأَ  يَك لهُ رِ َدُه الَ شَ حْ وَ  وأشهُد أْن الَ إلَه إالَّ اهللُ ،  المُد هلِل ربِّ العامليَ 

، وَمْن تِبَعُهْم بإحساٍن  وصحِبِه أجعيَ  وعَلى آلِهِ يه ، اللَُّهمَّ صلِّ وسلِّْم وباِرْك علَ  ولُهُ سُ رَ ُدُه وَ بْ عَ 
ينِ  إََل يومِ   . الدِّ

:  ابُ وَ الَْ  ا ؟هَ رُ ج  ؤَ ي ُ  ق  قَ شُ  وْ أَ  وت  يُ ب ُ  هُ دَ نْ ع   نْ مَ  يك  ز  يُ  فَ يْ كَ  (ةَ رَ اشِ عَ الْ اْلَمْسأََلَة ) نَّ إِ فَ :  دُ عْ ا ب َ مَّ أَ 
ا مَّ أَ ،  اهُ كَّ َز  ة  نَ سَ  هُ دَ نْ عِ  يَ قِ بَ وَ  ةِ ايَ دَ بِ الْ  نَ مِ  ارَ يَ الِ  مَ لَ تَـ اسْ  نِ إِ ، فَ  دِ قْ عَ الْ  نَ مِ  أُ دَ بْ يَـ  اتِ رَ جَّ ؤَ مُ الْ  لَ وْ حَ  نَّ أَ 
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 فإنه ةِ نَ السَّ  رِ  آخِ  ِف الَّ إِ  ارَ يَ الِ  مُ لِ تَ سْ ال يَ  انَ كَ   نْ إِ  نْ كِ لَ  . يهِ فِ  اةَ كَ ل َز فَ  لِ وْ الَْ  امِ تََ  لَ بْ َُـ  هُ فَ رَ صَ  نْ إِ 
 . َتَّ  دَّ َُ  لَ وْ الَْ  نَّ ِِلَ  ة  رَ اشَ بَ مُ  هِ اتِ كَ َز  عُ فْ دَ  هِ يْ لَ عَ  بُ يَِ 

  نْ إِ فَ  ينِ دِ مَ ى الْ لَ  عَ ِن بَ نْ ا يَـ ذَ هَ :  ابُ وَ الَْ  ؟ اس  ى النَّ لَ عَ  ون  يُ دُ  هُ لَ  نْ مَ  يك  زَ ي ُ  فَ يْ كَ  (ةرَ شَ عَ  ةَ يَ ادِ الَْ )
 نَّ ِِلَ  ، يَ نِ السِّ  اتِ رَ شَ عَ  ينُ ي الدَّ قِ بَ  وْ لَ وَ  ةٍ نَ سَ  لَّ كُ   يَ كِّ ََّ تُـ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  بَ جَ وَ  ال  اذِ بَ  ا  رَ وسِ مُ  َكانَ 

 اةَ كَ  َز َل فَ  لٍ اطِ ى مَُ لَ عَ  وْ أَ  رٍ سِ عْ ى مُ لَ عَ  ينُ الدَّ  انَ كَ   نْ ا إِ مَّ أَ ، وَ  لَ عَ فَـ  اءِ فَ وَ الْ بِ  هُ تَ بْ الَ  طَ َّت مَ  كَ بَ احِ صَ 
 . طْ قَ فَـ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ نَ سَ لِ  يهِ كِّ ََّ تُـ فَـ ،  هُ مَ لِ تَ سْ  تَ ّتَّ حَ  كَ يْ لَ عَ 

 نَ م   اةَ كَ الزَّ  مَ ص  خْ أَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ  لْ هَ ف َ  ير  ق  فَ  ص  خْ ى شَ لَ عَ  ن  يْ ي دَ ل   انَ كَ   وْ لَ  (ةَ رَ شْ عَ  ةَ يَ انِ الثَّ  ةُ لَ أَ سْ مَ الْ )
ْيِن  ِإلَْيكَ  اهَ دَّ رَ  ُثَّ  يِ قِ فَ ا الْ ذَ ِلَِ  اةَ كَ الََّّ  تَ عْ فَـ دَ  كَ نَّ أَ  وْ لَ  نْ كِ لَ ، وَ  وزُ : ال يَُ  ابُ وَ الَْ  ؟ ن  يْ الدَّ  َوفَاء  لِْلدَّ

 . كَ يْ لَ ا إِ هَ دَّ رُ يَـ  نْ أَ  هِ يْ لَ عَ  تَ طْ رَ شَ  دْ َُ  نْ كُ ال تَ  نْ أَ  طِ رْ شَ بِ  ازَ جَ ،  الِذْي َعَلْيهِ 

ْيُن إ َذا َكانَ  ىكَّ زَ ي ُ  ْيفَ كَ  (ةَ رَ شَ عَ  ةَ ثَ الِ الثَّ )  هِ يْ ي فِ كِّ ََّ تُـ  يْ ذِ الَّ  تُ ُْ الوَ  اءَ ا جَ ذَ : إِ  ابُ وَ الَْ ؟  ا  اطسَ قْ أَ  الدَّ
،  ة  لَ امِ ا كَ يهَ كِّ ََّ تُـ وَ  ينِ دِ مَ الْ  دَ نْ عِ  ةَ يَ اُِ البَ  اطَ سَ ُْ اِلَ  بُ سِ تَْ وَ  الِ مَ الْ  نَ مِ  كَ دَ نْ ا عِ مَ  بُ سِ تَْ  كَ نَّ إِ فِ  كَ الَ مَ 
 ا .هَ لُ هَ سْ أَ وَ  ةٍ قَ يْـ رِ طَ  حُ يَ رْ أَ  هِ ذِ هَ وَ 

 انُ سَ نْ ا الِ هَ عَ ضَ  وَ الِت  ةُ يَّ ارِ مَ ثْ تِ االسْ  مُ هَ سْ ا اِلَ مَّ : أَ  ابُ وَ الَْ  ؟ اة  كَ َز  م  هَ سْ ي الَ ف   لْ هَ ( ةَ رَ شْ عَ  ةَ عَ ابِ )الرَّ 
 ارَ ا دَ ذَ ا إِ هَ بِْ  رِ ِف  اةُ كَ ا الََّّ َنََّ إِ وَ ا ، يهَ فِ  اةَ كَ ال َز  هِ ذِ هَ ا فَـ هَ احَ بَ رْ أَ  ذَ خُ أْ يَ  نْ أَ  لِ جْ أَ  نْ ا مِ َنََّ إِ وَ  عِ يْ بَـ لْ لِ  سَ يْ لَ 

 يهِ فِ  بُ تَِ  هِ ذَ هَ فَـ  فـََيْشََتِيَها اليَـْوَم َويَِبيُعَها َغدا   ةِ اِبَ رَ مُ لْ  لِ الِت  ةُ يَّ ارِ جَ التَّ  مُ هُ سْ ا اِلَ مَّ أَ وَ  . لُ وْ الَْ  هِ يْ لَ عَ 
 ، ِِلَنَـَّها ُعُروُض ِتَارَة . وقِ  السُّ ِف  ةِ يَّ الِ ا الَْ هَ تِ مَ ي ُِ ِف  كَ لِ ذَ ، وَ  ةٍ نَ سَ  لَّ كُ   اةُ كَ الََّّ 

 ةِ ضْ الفِ  وِ أَ  بِ هَ الذَّ ِإَذا َكاَن الُِليُّ ِمَن  : الََْوابُ ؟  اة  كَ َز  يه  ف   اء  سَ الن   يُّ ل  حُ  لْ هَ  َعَشرَة( اِمَسةَ )الَ 
، َوأَمَّا ِإَذا َكاَن الُِليُّ ِمَن  اءِ مَ لَ عُ ال َلِ وْ َُـ  حِّ صَ  أَ  ، ِف اَل  مْ أَ  سُ بَ لْ يُـ  انَ كَ   اء  وَ ، سَ  ِفْيِه الَََّّكاةُ  مْ عَ نَـ ف

 اِلَْلَماِس أَِو اَِلْحَجاِر الَكرِِِيَِة َفل زََكاَة ِفيِه .

 لْ أَ سْ يَ لْ فَـ  ءٌ يْ شَ  هِ يْ لَ عَ  لَ كَ شْ أَ  نْ مَ ، وَ  ةِ بَ طْ الُْ  هِ ذِ  هَ ِف  لِ ائِ سَ مَ الْ  نَ مِ  رَ سَّ يَ ا تَـ ا مَ ذَ هَ  َأي َُّها الُمْسل ُموَن :
 . مِ لْ عِ الْ  لَ هْ أَ 

َتُه، ُْـ زَ رَ  َمايْ ُه فِ ْك لَ ارِ بَ اء ، وَ خَ رَ ة  وَ كَ َر ِلَك بَـ ضْ ْدُه ِمْن فَ زِ اء ، وَ َنََ اء  وَ طَ اَلُه عَ زكَّى مَ  اللهمَّ أخِلْف عَلى منْ 
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 ، اللُهمَّ إنَّا اتـََناكَ نَّا َز مِ بَّْل قَ تَـ كَِّي وَ ََّ مُ ْلَنا ِمَن الْ عَ اللُهمَّ اجْ ،  الرَّاحيَ  مَ حَ رْ ِتَك يَا أَ حَْ رَ نََّة بِ ْلُه الَ خِ دْ أَ وَ 
نعلْم، ونعوُذ ِبَك ِمن الشَّرِّ ُكلِِّه َعاِجِلِه  نسأُلَك ِمَن اَلِي ُكلِِّه َعاِجِلِه وآِجِلِه َما َعلْمَنا ِمنُه وَما لَْ 

الَْْمُد وِلَك نـَبَـيـَِّنا ُمَمٍَّد وَ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َعْبِدَك َوَرسُ  اللَُّهمَّ ،  وَما لَْ نَعلمْ  وآِجِلِه َما َعلْمَنا ِمنهُ 
 ! لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَ 

 


