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Abstract:
The phenomenon of unemployment is one of the problems, which
affects the development of individuals and society. Total
unemployment or underemployment may be permanent or
temporary. Its negative and damaging effects lay an everlasting
result especially in times of economic recession. The importance
of this study is to explore the role of individual, and methods of
solution in the light of Sunnah.
Hadith and Sunnah clearly mark the virtues of work and its
value and positive impact on the community. Thus we see the
greatness of our religion in this concern for human beings and
preserving their dignity, and to find ways to ensure decent life,
where there is neither no vacuum, nor unemployment.

………………………………………………...

تعد مشكلة البطالة من أهم املشكالت اليت تواجه جمتمعنا واليت تؤثر على أسرر وبربابنا
. وينتج عن هذه املشكلة مشكالت عديدة غري منتهية، أتثريا سلبيا
 حىت يعيش أهلها،وإن السنة النبوية جعلت من واجبات الدولة العناية حبقوق الرعية
 ومل تقبل يف هذا الصدد غفلة أهل السلطة يف رعاية الناس فعن معقل بن يسار رضي،عيشا رغدا
 فلم حيطها، ما من عبد يسرتعيه هللا رعية: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:هللا عنه قال
)0(
.بنصحه إال مل جيد رائحة اجلنة

. اجلامعة اإلسالمية العاملية–إسالم آابد، كلية الدرسات اإلسالمية، قسم احلديث وعلومه،* ابحث ىف الدكتوراه
. اجلامعة اإلسالمية العاملية–إسالم آابد، كلية الدرسات اإلسالمية، قسم التفسري وعلومه،** اإلستاذ املشارك
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فالدولررة ال كررن أن تقرروم بواجبه ررا يف معاجلررة البطالررة مررامل يس ررهم أف رراد اجملتمررع يف بن رراء
الب ررذل واإلنف رراق يف س رربيل ات ررري ابلص رردقات الواجب ررة واالفتياري ررة واإلحس رران الف رررد  ،وح ر ي ررتم
التعاون الكامل ب الشعوب والدولة ،ترفرف على اجملتمع بشائر اتري والرفاهية ،وختيم على ربوعره
ظالل السعادة واالستقرار .فعن جابر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فري
()8
الناس أنفعهم للناس.
ودور اجملتم ررع يف ه ررذه املش رركلة م ررا كر ران عل ررى س رربيل الوج رروب وااللر ر ام كفرض ررية الك رراة،
وصدقة الفطر ،ووجوب النفقه على أهله ووجوب الكفرارت وورو ذلر وأيضرا علرى سربيل التطرو
واالستحباب كاملساعدة يف العمل ،كفالة اليتيم ،والوقف واهلبة والوصية واملرياث والصدقات النافلة
ووو ذل .

 :0فرضية الكاة:

الدولة اإلسالمية أن مجمع ككاة امأموال الظاهرة وتصرفها على املستحق  ،وإذا تساهلت
يف هررذا الواج ر فعلررى أف رراد اجملتمررع أن رجوهررا مررن أم رواهلم ويعطوهررا إ مررن تصرررف هلررم علررى
املس ررتحق م ررن الفق ر رراء و املس رراك وغريذل ر ر  .وابلك رراة ختتف رري اجل ر ررائم امأس ر ررية م ررن ص ررفحات
احلوادث ،والقوة االقتصادية لألمة مرهونة ابلنظر الصحيح للكاة.ومشرو تنمية أموال الكراة هدفره
حل مشكلة البطالة ،ودفع امأسباب اليت تؤد إيل وجود فقري أو عاج يف اجملتمعات اإلسالمية.

أوجه فضل الكاة:

هناك أمور تدل على فضل الكوة ومنها:
أ -اقرتاهن ر ر ررا ابلص ر ر ررالة يف كت ر ر رراب هللا تع ر ر ررا  ،فحي م ر ر ررا ورد امأم ر ر ررر ابلص ر ر ررالة اق ر ر رررتن ب ر ر رره
ِ
يم ر رواَّ الص ر رالَةَ َوآتُر رواَّ ال َكر رراةَ َوَمر ررا تُر َقر ر ِرد ُمواَّ مأَن ُف ِس ر ر ُكم
امأمر ررر ابلكر رراة ،م ر رن ذل ر ر قولر رره تعر ررا َ { :وأَق ُ
ِ ()1
ند الل}
ِم َّن َف ٍَّري َِمج ُدوهُ ِع َ
ب -إهنا اثلرث أركران اإلسرالم اتمسرة؛ ملرا يف احلرديث :عرن ابرن عمرر رضري هللا عنهمرا
قرال قرال رسررول هللا صرلى هللا عليره و سررلم :بر اإلسرالم علررى شرا برهادة أن ال إلرره إال هللا وأن
حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الكاة واحلج وصوم رمضان )2( .وعن أيب هريررة رضري هللا عنره
قال :ملا تويف النيب صلى هللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب .قال عمر:
اي أاب بكررر كيررف تقاتررل النرراس وقررد قررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره و سررلم :أمرررت أن أقاتررل النرراس
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حىت يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا عصم م ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على هللا.
قال أبو بكر :وهللا مأقاتلن من فرق ب الصالة والكاة .فإن الكاة حق املال وهللا لو منعرو عناقرا
كانوا يؤدوهنا إ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها .قال عمر :فروهللا مرا هرو إال
()5
أن رأيت أن قد برح هللا صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق.
ومررن هنررا قررال أبررو بكررر رضرري هللا عنرره يف قتررال مررانعي الكرراة :وهللا مأقرراتلن مررن فرررق بر
الصالة والكاة  ،إهنا لقرينتها يف كتاب هللا.

إمث مانع الكاة:

يف من ررع الك رراة ض رررر يتع رردك امأف ر رراد ،ليص ررل لكاف ررة ال رربالد والعب رراد ه ررالك يلح ررق بب ر ر
اإلنسان ،ودمار يقضي على النبات واحليوان ،متنع السماء قطرها ،ومتس امأرض نباهترا ،تضرعف
امأمطار ،ويقل اتري املدرار ،ومجف اآلابر ،ومتوت امأبراار ،ويف أحاديرث أنرذر الرسرول  -صرلى
هللا عليرره وسررلم  -مررانعى الكرراة ابلعررذاب الخلرريي يف اآلفرررة؛ لينبرره اررذا الوعيررد القلرروب الخافلررة،
وحيرررك النفرروس الشررحيحة إ البررذل ،ويسرروقها بعصررا الرتغير والرتهي ر إ أداء الواجر وعررا،
وإال سرريقت إليرره بعصررا القررانون وسرريف السررلطان كرهررا.فعن أيب هريرررة رضرري هللا عنرره قررال :قررال
رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم :مررن آله هللا مرراال فلررم يررؤد ككاترره ،م ررل لرره يرروم القيامررة بررااعا
أقر له كبيبتان يطوقه يوم القيامة مث أيفذ بله ميه -يع بدقيه -مث يقول :أ مال أ كنر ك .مث
()7( )6
ِ
ين يَرَّب َخلُو َن}
تال {الَ ََّحي َس ََب الذ َ

حكمة تشريع الكاة:

أ  -أن الصرردقة وإنفرراق املررال يف سرربيل هللا يطه رران الررنفا مررن الشررح والبخررل ،وسرريطرة
ح املال على مشراعر اإلنسران ،ويكيره بتوليرد مشراعر املروادة ،واملشراركة يف إقالرة الع ررات ،ودفرع
ِِ
ِ
صر َردقَة تُطَ ِهر ُررُه َّم َوتُ رَكِي ِهم}(،)2
حاجررة ااترراج  ،أبررار إ ذل ر قررول هللا تعا ُ {.فر َّرذ مر َّرن أ ََّمر َرواهل َّم َ
وفيها مرن املصرال للفررد واجملتمرع مرا يعررف يف موضرعه ،ففررض هللا تعرا مرن الصردقات حردا أد
أل م العباد به ،وب مقاديره.
ب  -الكرراة ترردفع أصررحاب امأمروال املكنرروكة دفعررا إ إفراجهررا لتشرررتك يف كايدة احلركررة
االقتصادية.
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ج  -الكاة تسد حاجرة جهرات املصرارف ال مانيرة( )9وبرذل تنتفري املفاسرد االجتماعيرة
()01
واتلقية النابئة عن بقاء هذه احلاجات دون كفاية.

 :8صدقة الفطر:

صردقة الفطررر وهررى ككرراة واجبررة علررى املسررلم بعررد صرروم بهررمضرران .وهررى واجبررة علررى
كل مسلم قادر عليها ،وأضيفت الكاة إ الفطر مأهنا سب وجواا .ومتتاك عرن الكروات امأفررك
أبهنا مفروضة على امأبخاص ال علرى امأمروال .ىنعرهن اهنرا فرضرت لتطهرري نفروس الصرائم ولريا
لتطهري االموال كما يف ككاة املال م ال .فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :فرض رسول هللا صلى
هللا عليرره وسررلم ككرراة الفطررر صرراعا مررن متررر أو صرراعا مررن برعري علررى العبررد واحلررر ،والررذكر وامأن ررى،
()00
والصخري والكبري من املسلم  ،وأمر اا أن تؤدك قبل فروج الناس إ الصالة.
وجير إفراجهررا قبررل صرالة العيررد ،فعررن ابرن عبرراس رضرري هللا عنره قررال :فرررض رسررول هللا
صلى هللا عليه وسلم ككاة الفطر هرة للصائم من اللخو والرفث ،و عمة للمساك  ،من أداها قبل
()08
الصالة فهى ككاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصالة فهى صدقة من الصدقات.
ويصح إفراج القيمة نقدا وهو امأنفع لتحقيحق التكافل.
ذكررر د .وهبررة ال حيلرري :جيرروك عنررد احلنفيررة أن يعط ري عررن يررع ذل ر القيمررة دراهررم أو
()01
د نري أو فلوسا أو عروضا أو ما باء؛ مأن الواج يف احلقيقة إغناء الفقري.

 :1وجوب النفقة على أهله:

ومعررامل هررذه املسررؤولية الرريت أوجبهررا هللا علينررا وجرروب النفقررة علررى امأهررل ،و ررد يف هررذا
الصدد فري هد يف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.
عن في مة قال كنا جلوسا مع عبرد هللا برن عمررو إذ جراءه قهرمران( )02لره فردفل فقرال:
أعطيت الرقيق قوهتم قال ال .قال فانطلق فأعطهم .قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كفى
()05
ابملرء إمثا أن حيبا عمن ل قوته.
وعررن عبررد هللا بررن عمرررو قررال قررال رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم :كف رى ابملرررء إمثررا أن
يضيع من يقوت)06( .
قرال ابررن رجر ر ره هللا :وكرران بشررر يقرول لررو كرران يل عيرال لعملررت واكتسرربت وكررذل
()07
من ضيع برتكه امأسباب حقا له ،ومل يكن راضيا بفوات حقه ،فإن هذا عاج مفرط.
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ق ررال املن رراو  :م ررن يل م رره قوت رره وأف رراد وج رروب نفق ررة م ررن يق رروت لتعليق رره اإلمث عل ررى ترك رره،
()02
والكالم يف موسر ،فيل م القادر نفقة عياله.
وقال الصرنعا  :هرذا احلرديث دليرل علرى وجروب النفقرة علرى امأنسران ملرن يقوتره فإنره ال
يكون آمثا إال على تركه ملا جي عليه .وقد بولغ هنرا يف إمثره أبن جعرل ذلر اإلمث كافيرا يف هالكره
عن كل إمث سواه والذين يقوهتم و ل قوهتم هم الذ جي عليه اإلنفاق عليهم وهرم أهلره وأوالده
()09
وعبيده.

وجوب النفقة لألقارب:

عن كلي بن منفعة عن جده أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا مرن
()81
أبر؟ قال :أم وأابك  ،وأفت وأفاك  ،وموالك الذك يلى ذاك حق واج ورحم موصولة.
عن ارق اااريب قال قدمنا املدينة فإذا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قائم على املنر
ط النراس وهرو يقرول :يرد املعطري العليرا وابردأ ىنرن تعرول ،أمر وأابك وأفتر وأفراك مث أد ك
()80
أد ك.
وعررن أيب هريرررة رضرري هللا عنرره قررال قررال رجررل :اي رسررول هللا مررن أحررق حبسررن الصررحبة.
()88
قال :أم مث أم مث أم مث أبوك مث أد ك أد ك.

صلة امأرحام:

قالت عائ شة رضري هللا عنهرا قرال رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم :الررحم معلقرة ابلعرر
()81
تقول من وصل وصله هللا ومن قطع قطعه هللا.
وعررن سررلمان بررن عررامر عررن النرريب صررلى هللا عليرره وسررلم قررال :إن الصرردقة علررى املسررك
()82
صدقة وعلى ذ الرحم اثنتان صدقة وصلة.
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال :اي رسول هللا أ الصدقة أفضل ؟ قال :جهد املقرل
()85
وابدأ ىنن تعول.
عررن عبررد هللا بررن عمررر رضرري هللا عنرره قررال ا مسعررت رسررول هللا صررلى هللا عليرره و سررلم
يقول :ابدأ ىنن تعول واليد العليا فرري مرن اليرد السرفلى وأ مأحسر اليرد العليرا املعطيرة والسرفلى
()86
السائلة ،وأ غري سائل بيئا ،وال راد ركقا ساقه هللا إ من .
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عررن ررارق بررن عبررد هللا اارراريب قررال :رأيررت رسررول هللا صررلى هللا عليرره و سررلم مررر بسرروق
ذ اجملاك و أ يف بياعة يل فمر و عليه حلة راء فسمعته يقول :اي أيها لناس قولوا ال إله إال هللا
تفلحوا و رجل يتبعه يرميه ابحلاارة قد أدمى كعبه و هو يقرول :اي أيهرا النراس ال تطيعروا هرذا فإنره
كررذاب فقلررت :مررن هررذا ؟ فقيررل :غررالم مررن بر عبررد املطلر فلمررا أظهررر هللا اإلسررالم فرجنررا مررن
الربذة و معنا ظعينة لنا حرىت ن لنرا قريبرا مرن املدينرة فبينرا ورن قعرودا إذ أل رجرل عليره ثروابن فسرلم
علينا فقال :من أين القوم ؟ فقلنا :من الربذة و معنا ل أ ر فقال :تبيعو هذا اجلمل ؟ فقلنرا:
نعررم فقررال :بكررم ؟ فقلنررا :بكررذا و كررذا صرراعا مررن متررر قررال :أفذترره و مررا استقصرري فأفررذ طررام
اجلمل فذه بره حرىت تروارك يف حيطران املدينرة فقرال بعضرنا لربع  :تعرفرون الرجرل فلرم يكرن مرن
أحد يعرفره فرالم القروم بعضرهم بعضرا فقرالوا :تعطرون لكرم مرن ال تعرفرون ؟ فقالرت الظعينرة :فرال
تالوموا فلقد رأينرا رجرل ال يخردر بكرم مرا رأيرت بريئا أبربه ابلقمرر ليلرة البردر مرن وجهره فلمرا كران
العشي أل رجل فقال :السالم عليكم و ر ة هللا و بركاته أأنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا :نعرم
قال :أ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إليكم و هو أيمركم أن أتكلوا من هذا التمر حىت تشبعوا
و تكتررالوا حررىت تسررتوفوا فأكلنررا مررن التمررر حررىت برربعنا و اكتلنررا حررىت اسررتوفينا مث قرردمنا املدينررة مررن
الخد فإذا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قائم ط الناس على املن فسمعته يقرول :يرد املعطري
العليررا و ابرردأ ىنررن تعررول أمر و أابك و أفتر و أفرراك و أد ك و أد ك فقررام رجررل مررن امأنصررار
فقررال :اي رسررول هللا هررؤالء بنررو ثعلبررة بررن يربررو الررذين قتلروا فررال يف اجلاهليررة فخررذ لنررا ب ررأر فرفررع
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يديه حىت رأيت بيراض إبطيره فقرال :ال مجر أم علرى ولرد ال مجر
()87
أم على ولد.
عررن املقرردام بررن معررد يكرررب أن رسررول هللا صررلى هللا عليرره و سررلم قررال :إن هللا يوصرريكم
()82
أبمهاتكم ( ثالاث ) .إن هللا يوصيكم آبابئكم .إن هللا يوصيكم ابمأقرب فامأقرب.
قررال الشرري ابررن تيميررة :وذل ر مأن نفقررة الرجررل علررى نفسرره وأهلرره فرررض ع ر رالف
()89
النفقة يف الخ و على املساك فإنه يف امأصل إما فرض على الكفاية وإما مستح .

ال معهن لصلة الرحم بخري النفقة على ااتاج:

فإن قيل :ما املراد حبقه ترك قطيعته؟ فاجلواب كما قال ابن قيم من وجه :
أحررد ا :أن يقررال :فررأ قطيعررة أعظررم مررن أن يرراه يتلظررى جوعررا وعطشررا ،ويتررأذك غايررة
امأذك ابحلررر والر د ،وال يطعمرره لقمررة ،وال يسررقيه جرعررة ،وال يكسرروه مررا يسرررت عورترره ،ويقيرره احلررر
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وال د ،ويسكنه حتت سقف يظله؟ هذا وهو أفوه ابن أمه وأبيه ،أو عمه صنو أبيه ،أو فالته اليت
هي أمه .......فإن مل تكن هذه قطيعة فإ ال ندر ما هي القطيعرة اارمرة ،والصرلة الريت أمرر هللا
اا؟
الوجه ال ا  :أن يقال :فما هذه الصلة الواجبة اليت دت عليهرا النصروص ،وابلخرت يف
إجيااررا وذمررت قا عهررا ؟ فررأ قرردر كائررد فيهررا علررى حررق امأجنرريب حررىت تعقلرره القلرروب ومجررر برره
()11
امألسنة ،وتعمل به اجلوارح ؟
قررال القرضرراو  :والنرريب صررلى هللا عليرره وسررلم قررد قرررن حررق امأب وامأفررت ابمأب وامأم.
فقال :أم وأابك ،وأفت و أفاك ،مث أد ك أد ك ،فما الذ نس هذا ؟ وما الذ جعل أوله
للوجوب وآفره لالستحباب؟
هرذا وقرد أ رع فقهراء املسرلم علرى أن الر وج جير علرى نفقرة كوجتره ،والوالرد جير علرى
نفقة ولده الصخري وامأن ى ،واالبن جي على نفقة أبويه ،وافتلفوا بعد ذل يف بقية فررو امأقررابء،
ومبلررغ سررلطة القاض ري يف إجبررار القري ر لينفررق علررى قريبرره ،وإن أوجب روا عليرره صررلته ودبررره دين ررا،
ابإل ا .
وأوسع املذاه اإلسالمية يف ذل  ،مذه أيب حنيفة ومرذه ابرن حنبرل ،وقرد انتصرر
()10
هلما ابن القيم ،وعضد مذهبهما ابمأدلة من الكتاب والسنة.
قررال د .وهبررة ال حيلررى :اتفررق الفقهرراء ( )18علررى وجرروب النفقررة لقري ر فقررري عرراج عررن
الكس  ،والعا عن الكس  :أال يستطيع اإلنسان اكتساب معيشته ابلوسائل املشروعة املعترادة
الالئقة به ،وله صفات هي :أن يكون أن ى مطلقا أو مريضا َكِمنا ،أو صخريا ،أو جمنو أو معتوها،
أو مصررااب آبفررة حتررول دون العمررل كررالعمى والشررلل ،أو عررا ال عررن العمررل فررال جيررد عمررال بس ر
()11
انتشار البطالة.

 :2الكفارات:

والكفررارات مررن وسررائل التكافررل مررا يوجبرره هللا علررى املسررلم مررن إ عررام املسررتحقيق مررن
املساك والفقراء ،إذا عمل خمالفة برعية يف أو صوم أو ظهار...تكفريا تطئه ،وعقوبة علرى
خمالفته .وإن موارد الكفارات هلا أك الفائدة يف إعانة املتسحق .
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اإل عام يف الكفارات:

اإل عام نو من امأنوا الواجبة يف الكفارة ،يقدم لرة كما يف كفارة امأ ران ،ويرؤفر لرة
كما يف كفارة الظهار ،وكذا الفطر يف رمضان.

 :0كفارة اليم :

الكفارات اليت فيهما إطعام

اتفر ررق العلمر رراء يف وجر رروب اإل عر ررام يف كفر ررارة اليم ر ر اب تعر ررا إذا حنر ررث فيهر ررا علر ررى التخي ر ررري
بين ر ر رره وبر ر ر ر الكس ر ر رروة وحتري ر ر ررر الرقب ر ر ررة ،ف ر ر ررإن عار ر ر ر فص ر ر رريام ثالث ر ر ررة أايم ،ق ر ر ررال هللا تع ر ر ررا { :الَ
افر ر ر ُذ ُكم الل ِابلل َّخر ر ر ِو ِيف أَََّر ررانِ ُكم ولَ ِك ر ررن يرؤ ِ
ي رؤ ِ
ِ
رام َع َش ر رررةِ
افر ر ر ُذ ُكم ِىنَر ررا َعق ر ر ْ
َُ
َُ
ُ ُ
َّ َ
ردطُ امأَََّر ررا َن فَ َكف َارتُر ررهُ إ َّ َع ر ر ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم َس ر رراك َ م ر ر َّرن أ ََّو َس ر ررو َم ر ررا تُطَّع ُم ر ررو َن أ ََّهل ر رري ُك َّم أ ََّو ك َّس ر ر َروتُر ُه َّم أ ََّو ََّحت ِري ر ر ُرر َرقَربَ ر ررة فَ َم ر ررن ملَّ َِجي ر ر َّرد فَص ر رريَ ُام
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
آايترِ ر ر ِره
رارةُ أَََّر رران ُك َّم إِذَا َحلَ َّفر ر ررتُ َّم َو َّ
اح َفظُر ر رواَّ أََّ رَر ررانَ ُك َّم َك ر ر ر َذل َ يرُبَر ر ر ر ُ اللُ لَ ُكر ر ر َّرم َ
ثَالَثَ ر ررة أَايم ذَل ر ر ر َ َكفر ر ر َ
()12
لَ َعل ُك َّم تَ َّش ُكُرو َن}
عن عبد الر ن بن مسرة رضري هللا عنره قرال قرال يل النريب صرلى هللا عليره و سرلم :اي عبرد
الررر ن بررن مسرررة ال تسررأل اإلمررارة .فإن ر إن أوتيتهررا عررن مسررألة وكلررت إليهررا وإن أوتيتهررا مررن غررري
مسألة أعنت عليها .وإذا حلفت على فرأيت غريها فريا منها ،فكفر عن ين  ،فرأت الرذ
()15
هو فري.

أ :كفارة النذر:

كفارة النذك ككفارة اليمر  ،عرن عقبرة برن عرامر رضري هللا عنره عرن رسرول هللا صرلى هللا
()16
عليه وسلم قال :كفارة النذر كفارة اليم .
قررال النرروو ر رره هللا :افتلررف العلمرراء يف امل رراد برره فحملرره هررور أصررحابنا علررى نررذر
اللااج وهو أن يقول إنسان يريد االمتنا من كالم كيد م ال إن كلمت كيدا م ال فلله علري حارة
أو غريها فيكلمره فهرو ابتيرار بر كفرارة ر وبر مرا الت مره هرذا هرو الصرحيح يف مرذهبنا .و لره
مال وك ريون أو امأك رون على النذر املطلق كقوله على نرذر .و لره أ رد وبعر أصرحابنا علرى
نررذر املعصررية كمررن نررذر أن يشرررب اتمررر .و لرره اعررة مررن فقهرراء أصررحاب احلررديث علررى يررع
()17
أنوا النذر وقالوا :هو خمري يف يع النذور ب الوفاء ىنا الت م وب كفارة .
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امأمر بقضاء النذر:

عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن سعد بن عبادة رضي هللا عنه استفىت رسول هللا صلى
()12
هللا عليه و سلم فقال :إن أمي ماتت وعليها نذر .فقال :اقضه عنها.

النهي عن النذر وأنه ال يرد بيئا:

عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن النذر قال :إنه ال
يرد بيئا وإمنا يستخرج به من البخيل)19( .
ويف رواية أيب هريرة رضي هللا عنه :ال أييت ابن آدم النرذر بشريء مل يكرن قرد قدرتره ولكرن
()21
يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل.

ب :كفارة اإليالء:

اإليرالء لخررة :احللرف ،وهررو ر  ،وكرران هررو والظهرار القررا يف اجلاهليرة ،وكرران يسررتخدمه
العرررب بقص ررد اإلض ررار ابل وجررة ،ع ررن ري ررق احللررف ب رررتك قرابهن ررا السررنة ف ررأك ر ،مث يك رررر احلل ررف
ابنتهاءاملرردة ،مث جرراء الشررر فخررري حكمرره ،وجعلرره ينررا ينتهرري ىنرردة أقصرراها أربعررة أبررهر ،فررإن عرراد
حنث يف ينه ،ول مته كفارة اليم إن حلف اب تعا أو بصفة من صفاته اليت حيلف اا)20( .

 :8كفارة الصوم:

اتفق العلماء على وجوب اإل عام يف كفارة الفطر يف صوم رمضان أداء.
ويف رواية عرن أيب هريررة رضري هللا عنره قرال :بينمرا ورن جلروس عنرد النريب صرلى هللا عليره
وسررلم إذ جرراءه رجررل فقررال :اي رسررول هللا هلكررت .قررال :مال ر ؟ قررال :وقعررت علررى ام ررأيت وأ
صائم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسرلم :هرل مجرد رقبرة تعتقهرا؟ قرال :ال .قرال :فهرل تسرتطيع
أن تص رروم ب ررهرين متت ررابع ؟ ق ررال :ال .فق ررال :فه ررل مج ررد إ ع ررام س ررت مس رركينا؟ ق ررال :ال .ق ررال:
فمكث النيب صلى هللا عليه و سلم ،فبينا ون على ذل أيت النيب صلى هللا عليه و سلم بعرق فيره
متر والعرق املكتل .قال :أين السرائل؟ فقرال :أ  .قرال :فرذ هرذا فتصردق بره .فقرال الرجرل :أعلرى
أفقر م اي رسول هللا ؟ فوهللا ما ب البتيها يريد احلررت أهرل بيرت أفقرر مرن أهرل بيريت .فضرح
()28
النيب صلى هللا عليه و سلم حىت بدت أنيابه مث قال :أ عمه أهل .
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 :1كفارة الظهار:

إذا ظر رراهر الرجر ررل مر ررن امرأتر رره أبن قر ررال هلر ررا :أنر ررت علر رري كظهر ررر أمر رري ،ل متر رره الكفر ررارة.
ومر ررن أنواعهر ررا اإل عر ررام عنر ررد عر رردم اسر ررتطاعته حترير ررر رقبر ررة أو صر رريام بر ررهرين  ،علر ررى هر ررذا اتفر ررق
أهر ررل العل ر رم  ،فر ررال جي ر ر ئ إال هر ررذا الرتتي ر ر  ،لقولر رره تعر ررا { :والر ر ِرذين يظَر ر ِ
راهُرو َن ِمر ررن نِ َس ر ررائِ ِه َّم ُمث
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ِ
ِ
وعظُر ررو َن ب ر رره َواللُ ىنَر ررا تَر َّع َملُ ر ررو َن
يَر ُع ر ر ُ
رودو َن ل َم ر ررا قَر ررالُوا فَرتَ َّح ِري ر ر ُرر َرقَربَ ر ررة م ر ررن قَرَّب ر ر ِرل أَن يَرتَ َماس ر ررا َذل ُك ر ر َّرم تُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رام
رري فَ َم ر ررن ملَّ َجي ر ر َّرد فَص ر رريَ ُام َب ر ر َّرهَريَّ ِن ُمتَرتَ ر رراب َع َّ ِ م ر ررن قَرَّب ر ر ِرل أَن يَرتَ َماس ر ررا فَ َم ر ررن ملَّ يَ َّس ر ررتَط َّع فَِإ َّ َع ر ر ُ
َفب ر ر ر
()21
ِستِ َ ِم َّس ِكينا}...
ويف احلررديث عررن فويلررة رضرري هللا عنهررا بنررت مالر بررن ثعلبررة قالررت :ظرراهر مر كوجري
أوس بن الصامت فائرت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أبركو إليره .ورسرول هللا صرلى هللا عليره
وسررلم جيررادل فيرره .ويقررول :اتقري هللا فإنرره ابررن عمر  .فمررا برحررت حررىت نر ل القرررآن {قررد مسررع هللا
قول الىت مجادل يف كوجها} إ الفرض .فقال :يعتق رقبرة .قالرت :ال جيرد .قرال :فيصروم برهرين
متتابع  .قالت :اي رسول هللا إنه بي كبري ما به من صريام .قرال :فلريطعم سرت مسركينا .قالرت
()22
ما عنده من بىء يتصدق به..........احلديث.

 :2كفارة القتل:

أما كفارة قتل اتطاء وببه العمد فليا فيها إ عام بل هري عترق رقبرة ،وديرة مسرلمة إ
أهلرره ....فررإن مل يسررتطع فصرريام بررهرين متتررابع لكيررة الكر ررة .كمررا يف قولرره تعررا َ { :وَمررن قَرتَر َرل
()25
ُم َّؤِمنا َفطَئا فَرتَ َّح ِر ُير َرقَربَ ٍة ْم َّؤِمنَ ٍة َوِديَةر ْم َسل َمةر إِ َ أ ََّهلِ ِه إِال أَن يَصدقُواَّ}

 :5الفدية:
اإل عام يف الفدية:
فدية الصيام:

وإ ع ررام يف الفدي ررة يف الص رريام جي رروك عن ررد الي ررأس م ررن إمك رران قض رراء امأايم ال رريت أفطره ررا
لشرريخوفة ال يقرردر علررى الصرريام  ،أو مرررض ال يرجررى بررروه ،لقولرره تعررا { :وعلَررى الر ِرذ ِ
ََ
ين يُطي ُقونَررهُ
َ
فِ َّديَةر َ َع ُام ِم َّس ِك ٍ } ( ،)26واملراد من يشق عليهم الصيام.
ع ررن عب ررد هللا ب ررن عم ررر رض رري هللا عنهم ررا :ق ررأ {فِ َّدير رةر َع ررام ِمس ر ِ
رك ٍ }( .)27ق ررال :ه رري
َ َ ُ َّ
منسوفة)22( .
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عررن عطرراء :مسررع ابررن عبرراس رضرري هللا عن ره يق ررأ {وعلَررى الر ِرذ ِ (ِ )29
رام
ََ
ين يُطي ُقونَررهُ ف َّديَرةر َ َعر ُ
َ
ِمسر ِ
رك ٍ }  .قررال ابررن عبرراس رضرري هللا عنرره :ليسررت ىننسرروفة هررو الشرري الكبررري وامل ررأة الكبرررية ال
َّ
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا)51( .
وذكررر اإلمررام البخررار يف تر ررة البرراب :وقررال عطرراء يفطررر مررن املرررض كلرره كمررا قررال هللا
تعررا  .وقررال احلسررن وإب رراهيم يف املرضررع واحلامررل إذا فافتررا علررى أنفسررهما أو ولررد ا تفط رران مث
تقضيان وأما الشي الكبري إذا مل يطرق الصريام فقرد أ عرم أنرا رضري هللا عنره بعرد مرا كر عامرا أو
عام كل يوم مسكينا فب ا وحلما وأفطر)50( .

اإل عام يف فدية الصيد:

ررري اارررم إذا قتررل صرريدا ب ر ثالثررة أبررياء :إمررا ب رراء هررد ابلقيمررة وذحبرره ،أو اإل عررام
ابلقيمة ،أو الصيام ،لقوله تعا { :الَ تَر َّقتُرلُواَّ الصَّي َد َوأَنتُ َّم ُحُررم َوَمن قَرتَرلَهُ ِمن ُكم ْمتَر َع ِمدا فَ َارَاء ِم َّ ُرل
ِ
ِ
ٍ ِ
ِِ
ِ
رام َم َسرراكِ َ أَو َعر َّرد ُل
رارةر َ َعر ُ
َمررا قَرتَر َرل مر َرن ال رنر َع ِم ََّحي ُكر ُرم برره ذَ َوا َعر َّردل مررن ُك َّم َهر َّرداي َابلر َرغ الَّ َك َّعبَررة أ ََّو َكفر َ
َذلِ َ ِصيَاما.)58(}...

 :5اإل عام من امأضحية:

ينبخ ر رري للمض ر ررحي أن يطع ر ررم امأغني ر رراء ال ل ر ررث ،والفقر ر رراء ال ل ر ررث ،وأيك ر ررل ال ل ر ررث م ر ررن

أضحيته.

()51

وامأضررحية مشررروعة ابلسررنة ،فأحاديررث حتكرري فعلرره صررلى هللا عليرره وسررلم هلررا ،وأفرررك
حتكي قوله يف بيان فضلها والرتغي فيها والتنفري من تركها.
عن أنا بن مال رضي هللا عنه قال :كان النيب صلى هللا عليه وسلم يضحي بكبش ،
()52
وأ أضحي بكبش .
ويف رواية :ضحى النيب صلى هللا عليه و سلم بكبش أملح أقرن ذحبهما بيده ومسرى
()55
وك ووضع رجله على صفاحهما.
عن أيب هريرة رضي هللا عنره أن رسرول هللا صرلى هللا عليره و سرلم قرال :مرن كران لره سرعة
()56
ومل يضح فال يقربن مصال .
وامأضررحية وسرريلة للتوسررعة علررى الررنفا وأهررل البيررت ،وإكررام اجلررار والضرريف ،والتصرردق
على الفقري ،وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور ىنا أنعم هللا به على اإلنسان.

اإليضاح ( 82يونيو )8102

مسؤولية اجملتمع يف معاجلة البطالة على سبيل الوجوب.....

قول ابن ح م الظاهر ر ه هللا:

108

قال ابن ح م ر ه هللا :فرض على امأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ،وجي هم
السررلطان علررى ذل ر  ،فيقررام هلررم ىنررا أيكلررون مررن القرروت الررذ ال بررد منرره ،ومررن اللبرراس للشررتاء
والصرريف ىن ررل ذل ر  ،وىنسرركن يكررنهم مررن املطررر ،والصرريف والشررما ،وعيررون املررارة )57(.وبرهرران
ذل :
ِ
ص ر ر ر ررلِ َ َوَملَّ نرَ ر ر ر ر ُ نُطَّعِ ر ر ر ر ُرم
وق ر ر ر ررال تع ر ر ر ررا َ { :م ر ر ر ررا َسر ر ر ر رلَ َك ُك َّم ِيف َسر ر ر ر ر َقَر قَر ر ر ررالُوا َملَّ نرَ ر ر ر ر ُ م ر ر ر ر َرن الَّ ُم َ
()52
الَّ ِم َّس ِك َ }
()59
قال ابن ح م :فقرن هللا تعا إ عام املسك بوجوب الصالة.
وعن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :ال يررحم
()61
هللا من ال يرحم الناس.
قال ابن ح م :ومن كان على فضلة ورأك املسلم أفاه جائعا عراي ضائعا فلم يخ ه :فمرا
()60
ر ه بال ب .
عررن عبررد الررر ن بررن أيب بكررر رضرري هللا عنرره أن أصررحاب الصررفة كررانوا أ سررا فقرراء ،وأن
النيب صلى هللا عليره وسرلم قرال :مرن كران عنرده عرام اثنر فليرذه ب الرث وإن أربرع فخراما أو
()68
سادس.
عن عبد هللا بن عمرر رضري هللا عنهمرا أن رسرول هللا صرلى هللا عليره و سرلم قرال :املسرلم
()61
أفو املسلم ال يظلمه وال يسلمه.......احلديث.
قال ابن ح م :من تر
كه جيو ويعرك وهو قادر على إ عامه وكسوته فقد أسلمه)62(.
عررن أيب سررعيد اترردر رضرري هللا عنرره قررال بينمررا وررن يف سررفر مررع النرريب صررلى هللا عليرره
وسلم إذ جاء رجل على راحلة له .قرال :فاعرل يصررف بصرره ينرا وفراال .فقرال رسرول هللا صرلى
هللا عليه وسلم :من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهرر لره ومرن كران لره فضرل مرن كاد
فليعد به على من ال كاد له .قال فذكر من أصناف املال مرا ذكرر حرىت رأينرا أنره ال حرق مأحرد منرا
()65
يف فضل.
عن أيب وائل قال قرال عمرر برن اتطراب :لرو اسرتقبلت مرن أمرر مرا اسرتدبرت مأفرذت
فضول امأغنياء ،فقسمتها يف فقراء املهاجرين)66( .
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عن علي بن أيب الر رضري هللا عنره قرال :إن هللا فررض علرى امأغنيراء يف أمرواهلم بقردر
مررا يكفرري فق رراءهم فررإن جرراعوا أو عررروا وجهرردوا فبمنررع امأغنيرراء وحررق علررى هللا أن حياسرربهم يرروم
()67
القيامة ويعذام عليه.
قررال أبررو عبيررد :والعلمرراء اليرروم جممعررون علررى أن أهررل كررل بلررد مررن البلرردان ،أو مرراء مررن
امليرراه ،أحررق بصرردقتهم ،مررا دام فرريهم مررن ذو احلاجررة واحررد فمررا فرروق ذلر  ،وإن أتررى ذلر علررى
()62
يع صدقتها ،حىت يرجع الساعي وال بيء معه منها.
عررن ق عررة قررال :قلررت البررن عمررر :إن يل مرراال ،فررإ مررن أدفررع ككاترره ؟ فقررال :ادفعهررا إ
هرؤالء القروم .يعر امأمرراء .قلرت :إذا يتخرذون ارا ثيرااب و يبرا .فقرال :وإن اخترذوا ارا ثيرااب و يبرا،
()69
ولكن يف مال حق سوك الكاة.
قررال ابررن ح ر م :فهررذا إ ررا مقطررو برره مررن الصررحابة ،رضرري هللا عررنهم ،ال خمررالف هلررم
()71
منهم.
والبر أن اجملتمرع اإلسرالمي حر يررت علررى هرذه املعرا  ،ويرتلقن هاتير املبرادئ فررإن
أفرراده ينطلقرون يف مضرمار التعراون الكامرل والتكافرل الشرامل واإلي رار الكررذ .وأيفرذون بيرد مررن
أصررابته مصرريبة يف مالرره ونفسرره ،ليحتسرربوا امل وبررة مررن هللا ،ويظلهررم هللا بظلرره يرروم الظررل إال ظلرره،
()70
والواقع التار ي أك باهد على تكافل اجملتمع اإلسالمي ،وتساعد أفراده و اعاته.

اهلوامش:
( )0متفق عليه :حممد بن امساعيل البخار  ،صحيح البخار  ،كتاب االحكام ،ابب من اسرتعي رعية
فلررم ينصررح  ،8602/6رقررم .6710 :واللفرري لرره .مسررلم بررن حارراج القشررري  ،صررحيح مسررلم،
كتاب اإل ان ،ابب استحقاق الوايل الخا لرعيته النار  ،27/0رقم.121 :
( )8حممد برن سرالمة برن جعفرر القضراعي ،مسرند الشرهاب ،881/8 ،وقرال الشري امألبرا  :حسرن.
صحيح وضعيف اجلامع الصخري  ،278/08وانظر حديث رقم 1829 :يف صحيح اجلامع.
( )1سورة البقرة  ،رقم .001
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( ) 2متفق عليه :صحيح البخرار  ،كتراب اإل ران ،ابب اإل ران وقرول النريب صرلى هللا عليره و سرلم :بر
اإلسررالم علررى شررا  ،08/0رقررم  .2واللفرري لرره .وصررحيح مسررلم ،كترراب اإل رران ،ابب قررول النر
صلى هللا عليه وسلم :بهن اإلسالم على شا ،12/0رقم .06
( )5متفق عليه :صحيح البخار  ،كتراب الكراة  ،ابب وجروب الكراة ،517/8 ،رقرم  .0115واللفري
له .وصحيح مسلم  ،كتاب اإل ان ،ابب امأمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممرد رسرول
هللا  ،12/0رقم .81
( )6سورة آل عمران ،االية .021
( )7صحيح البخار  ،كتاب الكاة ،ابب إمث مانع الكاة  ،512 /8رقم .0112
( )2سورة التوبة  ،االية .011
( )9قول ع وجل { :إمنا الصدقات للفقرراء واملسراك والعرامل عليهرا واملؤلفرة قلروام } .........االيرة
سورة التوبة ،االية .61
( )01انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية .865/82
( )00متفررق عليرره :صررحيح البخررار  ،أب رواب صرردقة الفطررر ،ابب فرررض صرردقة الفطررر  ،527/8رقررم
 . 0218واللفرري لرره .وصررحيح مسررلم ،كترراب الكرراة  ،ابب ككرراة الفطررر علررى املسررلم مررن التمررر
والشعري  ،62/1رقم .8185
( )08س ررنن أيب داود ،كت رراب الك رراة ،ابب كك رراة الفط ررر  ،85/8رق ررم  .0600وق ررال الش رري امألب ررا :
حسن.
( )01الفقه اإلسالمي وأدلته .121/1
( )02قولره ( قهرمرران ) بفرتح القرراف وإسرركان اهلراء وفررتح الرراء وهرو اترراكن القررائم حبروائج االنسرران وهررو
ىنعهن الوكيل وهو بلسان الفرس .املنهاج.28 /7 ،
( ) 05صحيح مسلم ،كتراب الكراة ،ابب فضرل النفقرة علرى العيرال واململروك وإمث مرن ضريعهم أو حربا
نفقتهم عنهم ،72/1 .رقم.8159 :
( )06سررنن أ داود ،كترراب الكرراة ،ابب ىف صررلة الرررحم  ،59/8رقررم .0692 :وقررال الشرري االلبررا :
حسن .مسند أ د بن حنبل  .092/8وقال الشي بعي امأرنؤوط :صحيح لخريه وهذا إسرناد
حسن.
( )07جامع العلوم واحلكم ص.220 :
( )02املناوك التيسري .212/8
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( )09سبل السالم .888/1
( )20سنن أيب داود ،كتاب امأدب ،ابب يف بر الوالدين  ،511/2رقم.5028 :
( )21سنن النسائي ،كتاب الكاة ،ابب أيتهما اليد العليا  ،60/5رقم ،8518 :وقال الشي امألبا :
صحيح.
( ) 22ص ررحيح مس ررلم ،كت رراب ال ر ر والص ررلة واآلدب ،ابب ب ررر الوال رردين وأهنم ررا أح ررق ب رره  ،8/2رق ررم:
.6665
( ) 23ص ررحيح مس ررلم ،كت رراب الر ر و الص ررلة واآلداب  ،ابب ص ررلة ال رررحم وحت رررذ قطيعته ررا  ،7/2رق ررم:
.6621
( )82س ررنن النس ررائي ،كت رراب الك رراة ابب الص رردقة عل ررى امأق ررارب  ،98/5رق ررم ،8528 :وق ررال الش رري
امألبا  :صحيح.
( )25صحيح ابن ف ة  ،99/2قال الشي امألبا  :إسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم.
( )26مسند أ د بن حنبل  ،058 /8قال الشي بعي امأرنؤوط :صحيح وهذا إسناد حسن.
( )27املس ررتدرك عل ررى الص ررحيح  ،662/8ق ررال االم ررام احل رراكم :ه ررذا ح ررديث ص ررحيح اإلس ررناد ومل
رجاه .وقال االمام الذهيب :صحيح.
( )28سررنن ابررن ماجرره  ،كترراب امأدب  ،ابب بررر الوالرردين  ،0817/8قررال الشرري امألبررا  :صررحيح.
ومسند أ د بن حنبل  ،018/2قال الشي بعي امأرنؤوط :إسناده حسن.
( )29السياسة الشرعية ص.059 :
( )30كاد املعاد .221/5
( )10د .يوس ررف القرض رراو  ،مش رركلة الفق ررر وكي ررف عاجله ررا اإلس ررالم ،ط :مؤسس ررة الرس ررالة ،ب ررريوت
0216ه ص .57
( )18انظر :الدر املختار ،985-981/ 8 :فتح القدير.127/ 1 :
( )11الفقه اإلسالمي وأدلته .91/01
( )12سورة املائدة :رقم االية .29
( ) 15متفق عليه :صحيح البخار  ،كتاب امأ ان والنذور ،قول هللا تعا { ال يؤافذكم هللا ابللخرو يف
أ انكم ولكرن يؤافرذكم ىنرا عقردط امأ ران فكفارتره إ عرام عشررة مسراك مرن أوسرو مرا تطعمرون
أهلرريكم أو كسرروهتم أو حتريررر رقبررة فمررن مل جيررد فصرريام ثالثررة أايم ذل ر كفررارة أ ررانكم إذا حلفررتم
واحفظ روا أ ررانكم كررذل يب ر هللا لكررم آايترره لعلكررم تشرركرون } املائرردة  ،8221/6 ، 29رقررم
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 .6822واللفي له .وصحيح مسلم ،كتاب امأ ان ،ابب ندب من حلف ينرا فررأك غريهرا فرريا
منها أن أييت الذ هو فري ويكفر عن ينه ،26/5 .رقم .0658
( )16صحيح مسلم ،كتاب النذور ،ابب يف كفارة النذر  ،21/5رقم.2128 :
( )17املنهاج .012/00
( ) 12متفق عليه :صحيح البخار  ،كتاب الوصااي ،ابب ما يستح ملن يتويف فاأة أن يتصدقوا عنره
وقضاء النذور عن امليت  ،0105 /1رقرم  ،8601واللفري لره .وصرحيح مسرلم ،كتراب النرذور،
ابب امأمر بقضاء النذر  ،76/5رقم .0612
( ) 19متفررق عليرره :صررحيح البخررار  ،كترراب القرردر ،ابب إلقرراء العبررد النررذر إ القرردر  ،8217/6رقررم
 6812واللفرري ل رره .وص ررحيح مس ررلم ،كت رراب الن ررذور ،ابب النه ررى ع ررن الن ررذر وأن رره ال ي رررد ب رريئا،
.0619 ،77/5
( ) 21متفررق عليرره :صررحيح البخررار  ،كترراب القرردر ،ابب إلقرراء العبررد النررذر إ القرردر  ،8217/6رقررم
 6815واللفرري ل رره .وص ررحيح مس ررلم ،كت رراب الن ررذور ،ابب النه ررى ع ررن الن ررذر وأن رره ال ي رررد ب رريئا،
 ،77/5رقم .0621
( )20انظر :الفقه اإلسالمي وأدلته .518/9
( )28متف ررق علي رره :ص ررحيح البخ ررار  ،كت رراب الص رروم ،ابب إذا ج ررامع يف رمض رران ومل يك ررن ل رره ب رريء
فتصرردق عليرره فليكفررر  ،622/8رقررم  0212واللفرري لرره .وصررحيح مسررلم ،كترراب الصرريام ،ابب
تخليي حترذ اجلما يف هنار رمضان على الصائم ،012/1 ......رقم .0000
( )21سورة اجملادلة  ،رقم .1
( )22سررنن أيب داود ،كترراب الطررالق ،ابب يف الظهررار  ،812/8رقررم  ،8806وقررال الشرري امألبررا :
حسن.
( )25سورة النساء  ،االية .98
( )26سورة البقرة  ،االية .022
( )27سورة البقرة  ،االية .022
( ) 22صررحيح البخررار  ،كترراب الصرروم ،ابب { وعلررى الررذين يطيقونرره فديررة }  /سررورة البقرررة ،022
 ،622/8رقم .0222
( )29قال اإلم ام البخار  :قراءة العامة { يطيقونه } وهو أك ر .صحيح البخار .0612 /2
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( ) 51صحيح البخار  ،كتراب التفسرري ،ابب قولره { أايمرا معردودات فمرن كران مرنكم مريضرا أو علرى
سفر فعردة مرن أايم أفرر وعلرى الرذين يطيقونره فديرة عرام مسرك فمرن تطرو فرريا فهرو فرري لره
وأن تصوموا فري لكم إن كنتم تعلمون }  /سورة البقرة  ،0612/2 .022رقم .2815
( ) 50صحيح البخار  ،كتراب التفسرري ،ابب قولره { أايمرا معردودات فمرن كران مرنكم مريضرا أو علرى
سفر فعردة مرن أايم أفرر وعلرى الرذين يطيقونره فديرة عرام مسرك فمرن تطرو فرريا فهرو فرري لره
وأن تصوموا فري لكم إن كنتم تعلمون }  /سورة البقرة .0612 /2. 022
( )58سورة املائدة  ،االية .95
( )51انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية 051/6
( )52صحيح البخار  ،كتاب امأضاحي ،ابب يف أضحية النيب صلى هللا عليه و سلم بكبش أقرن
ويذكر مسين  ،8000/5رقم.5811:
( )55صحيح البخار  ،كتاب امأضاحي ،ابب التكبري عند الذبح  ،8002/5رقم .5825
( )56سنن ابن ماجه  ،كتاب امأضراحي ،ابب امأضراحي واجبرة هري أم ال؟  ،0122/8رقرم ،1081
قال الشي امألبا  :حسن.
( )57االى.056/6 ،
( )52سورة املدثر االية .28
( )59االى.057/6 ،
( )61صحيح البخار  ،كتاب الوحيد ،ابب قول هللا تبارك وتعا { قرل ادعروا هللا أو ادعروا الرر ن أاي
ما تدعوا فله امأمساء احلسهن } اإلسراء  ،8626/6 ، 001رقم.6920 :
( )60االى .057/6
( )68ص ررحيح البخ ررار  ،كت رراب مواقي ررت الص ررالة ،ابب الس ررمر م ررع الض رريف وامأه ررل  ،806/0رق ررم:
.577
( )61صحيح البخار ،كتاب املظامل ،ابب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه  ،268/8رقم.8101 :
( )62االى .057 /6
( )65صحيح مسلم ،كتاب اللقطة ،ابب استحباب املؤاساة بفضول املال  ،012/5رقم.2602 :
( )66ابررن ك ويررة ،امأم روال ،060/1 ،واالررى  ،057/6وقررال ابررن ح ر م :هررذا إسررناد يف غايررة الصررحة
واجلاللة.
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( )67أفرج رره البيهق رري يف الس ررنن الكر ر ك ،كت رراب قس ررم الص رردقات ابب ال وق ررت فيم ررا يعط ررى الفقر رراء
واملسرراك إ مررا رج ررون برره م ررن الفقررر واملسرركنة  ،81/7و القاس ررم بررن س ررالم كترراب امأم روال
.162/1
( )62القاسم بن سالم ،كتاب امأموال .162/1
( )69القاسم بن سالم ،كتاب امأموال  ،111/1قال الشي االلبا  :وسنده صحيح .حممد صر
الدين امألبا إرواء الخليل ،ط :املكت اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة :ال انية – 0215ه –
0925م.121/1 ،
( )71االى .052/6
( )70انظر :د .عبد هللا صح علوان ،التكافل اإلجتماعي يف االسالم  ،ط :دار السالم للنشر
والتوكيع ،بدون سنة الطبع ،ص .59

