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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

  ؟ غنيا كان ولو اهلل سبيل في المجاىد يأخذ ىل" اهلل سبيل في" مسألة في
ن ، يأخذون فإنيم يكفييم ال ولكن ديوان ليم كان فإن" ليم ديوان ال الذين المتطوعة الغزاة ىم" المؤلف قول تقدم  وا 
 مع يأخذوا أن ليم فيل ، منظم المسممين مال بيت من رزق ليم يكن لم إن ، يأخذون فإنيم ديوان ليم يكن لم
 الشافعية إليو وذىب ، ديوان لو يكون أال بشرط يعطى اهلل سبيل في الغازي أن يرون العمم أىل جميور  ؟ نىالغ

 واالنقطاع ، منقطعة كانوا إذا يعطون أنيم يرون والحنفية ، الديوان عمى ينصوا لم والمالكية ، تقدم كما والحنابمة
 :  قولين في الخالف نمخص ، مفقرى حال في فيأخذون ، غنى ليم ليس فقراء يكونوا أن

 رأي وىو ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، غنيا كان ولو يعطى اهلل سبيل في الغازي أن:  األول القول
 .  وغيرىم المنذر وابن ثور وأبي إسحق

 :  األدلة

 بالفقر تقيد لم ، بقيد مقيدة غير مطمقة جاءت اآلية وىذه{  انهَّوِ سَبِيمِ ًَفِِ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل
 .  إطالقيا عمى اآلية فتبقى ،

 لخمسة إال لغني الصدقة تحل ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المرفوع سعيد أبي حديث :الثاني الدليل
 .  تخريجو تم وقد ، صحيح الحديث ىذا أن تقدم وقد ، [اهلل سبيل في والغازي ،،،

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، فقيرا كان إذا إال الصدقة من يعطى ال الغازي أن:  الثاني القول

 :  األدلة

 من تؤخذ صدقة عميهم افترض اهلل أن فأعممهم] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، معاذ حديث :األول الدليل
 في إال ، فقيرا ليا اآلخذ يكون أن الزكاة إعطاء في فيشترط ، فقط لمفقراء الزكاة فمرد [فقرائهم عمى فترد أغنيائهم
 .  قمبو والمؤلف ، عمييا العامل سيم:  وىما ، سيمين

 والزيادة ، النص عمى زيادة ىذا:  وقالوا ، العمم أىل بعض عمييم أخذ وقد ، دليل إلى يحتاج الشرط ىذا أن وعرفنا
 .  نسخ النص عمى الزيادة أن ، تفسيره في القرطبي يرى وكذلك ، الحنفية عند نسخ النص عمى

 سبيل في لغاز   ... لخمسة إال لغني الصدقة تحل ال] قال وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن :الثاني الدليل
 .  الكسب عمى والقدرة البدن بقوة الغازي ىو ىنا بالغازي والمراد [ هلل

 وليس ، غناه مع يأخذ اهلل سبيل في الغازي أن ظالمف فظاىر شك، ال ، المفظ ظاىر خالف ىذا بأن:  ىذا نوقش
 ما ، دليل بغير غيره إلى المفظ من الظاىر لممراد صرفا فيو فإن ، الكسب عمى والقدرة البدن قوة بالغنى المراد
 معنى:  قائل قال فإذا ، {اسْتٌٍََ انْعَسْشِ عَهََ انسَّحْمَهُ} تعالى اهلل قول في كما ؟ الصرف ىذا عمى الدليل
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 يميق كما ، واالستقرار العمو االستواء معنى أن المفظ فظاىر ، المفظ ظاىر خالف ىذا:  يقال ، استولى استوى
 :  مصطنع ببيت أتوا بالدليل طولبوا ولما ، بجاللو

  ُميراقِ  دم   أو سيف   غير من ،،، العراق عمى بشر   استوى قد

 كل عمى االستواء وسيطمق ، كمو العالم عمى استولوا قد مكمي فالناس العراق عمى استوى قد كان إذا:  ليم فيقال
 .  الخ ،، عمييا استولى أي ، دابتو عمى زيد استوى:  فيقال ، شيء كل في استيالء

 :  الراجح

 . أغنياء ولو الزكاة من يعطون أنيم

بو   المنقطع   المسافر   السبيل   ابن   الثامن  :  المؤلف قال  . 

 .  طريقي أي {سَبِيهِِ ىَرِهِ قُمْ} وجل عز قال كما ، الطريق بو المراد:  السبيل

 لمطائر الماء ابن:  يقال كما ، لو مالزم ألنو ؛ لمسبيل ابنا المسافر وسمي ، لمطريق المالزم المسافر:  السبيل ابن
 .  الميل في الخروج يكثر لمن ، الميل ولد:  الويق ، الماء في يكون دائما ، الطيور من نوع ، الماء يالزم الذي

 :  ودليمو

 { . انهَّوِ سَبِيمِ ًَفِِ} تعالى قولو :األول الدليل

 الصدقة تحل ال:  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قال: قال عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن :الثاني الدليل
 . ..( السبيل وابن اهلل سبيل في إال لغني

ه من لمسفر   المنشئ   دون   ، بو المنقطع   المسافر   السبيل   ابن  :  قال  .  بمد 

 يستحق الذي ىو ىذا ، وزاده ونفقت تنفد ، سفره في انقطع الذي المنشئ ىو السبيل ابن أن يرى ، اهلل رحمو المؤلف
 السفر في شرع من بين فرق فيناك ، الزكاة يستحق ال فإنو بمده من السفر ينشئ الذي وأما ، منيا واإلعطاء الزكاة
 :  قولين عمى خالف وفييا ، شيء معو وليس السفر ينشئ أن يريد من وبين ، واحتاج

 عن مروي وىذا ، أىمو إلى يرده ما الزكاة من فيعطى ، قطعالمن المسافر السبيل بابن المراد أن:  األول القول
 .  العمم أىل جميور ، والحنابمة والمالكية الحنفية مذىب وىو ، وقتادة مجاىد

 :  األدلة

 إِنَّا جُنُبًا ًَنَا} األخرى اآلية في تعالى قال كما ، المسافر السبيل بابن والمراد:  قالوا ، التوبة آية :األول الدليل

 .  الماء يجد ال الذي بالمسافر عباس وابن عنو اهلل رضي عمي فسرىا وقد ، {سَبِيمٍ ابِسُِعَ

 الطريق في يكن لم إذا وأما ، الطريق ىو فالسبيل ، فيو الكائن لمطريق المالزم ىو السبيل ابن أن :الثاني الدليل
 .  سبيل ابن يسمى فال

 .  اهلل رحميم الشافعية إليو وذىب ، الزكاة من يعَطيان سفرلم والمنشئ المنقطع المسافر أن:  الثاني القول
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 :أدلتيم

 المال إلى يحتاج منيما كال أن بجامع ، الطريق في انقطع الذي المسافر عمى ، لمسفر المنشئ المسافر قياس -
 .  السفر في

 ينشئ أن ويريد بمده يف الذي باإلنسان الطريق في المنقطع المسافر يمحق كيف ، الفارق مع قياس القياس وىذا
 .  جديدا سفرا ينشئ أن يريد وىذا ، بمده إلى يرجع أن يريد المنقطع المسافر ؟ سفرا

 :  الراجح

 الزكاة من يعطى ، الطريق في انقطع الذي المسافر ىو الزكاة من يعطى الذي أن ، أعمم واهلل ، األول القول ىو
 الخمة وىذه ، بقدرىا يعطى أن تقتضي وحاجتو ُخمتو ألن ؛ ذلك عمى زيادة يعطى وال ، أىمو إلى يرجعو ما

 .  بمده إلى برجوعو تزول والحاجة

 سفر والمسافر ، محرما سفرا والمسافر ، مباحا سفرا المسافر فيشمل ، يفصل ولم المسافر ذكر اهلل رحمو المؤلف
 من يعطى الطريق في انقطع ذاإ فيذا طاعة سفر المسافر أما ؟ مراد الظاىر ىذا فيل ، ذلك غير إلى ، طاعة
 ، يتوب أن إال الزكاة من إعطاؤه يجوز ال أنو عمى العمم أىل فعامة محرما سفرا مسافرا كان إذا وأما ، اتفاقا الزكاة
 .  اليالك عميو خشي إذا ويعطى ، أىمو إلى يرجعو ما أعطي تاب فإذا

 ، اآلية عموم في لدخولو ؛ أىمو إلى يرده ما يعطى أنو منيما الراجح ، قولين عمى خالف ففيو المباح السفر وأما
 .  دليل إلى يحتاج الطاعة بسفر فالتقييد ، مباحة أسفار الناس أسفار غالب وألن ؛ بدليل إال إخراجو يجوز فال

 :  مسألة

 ، يقترض أن عميو فيجب بمده في غنيا كان إذا:  قال من العمم أىل من ؟ القرض عمى قدرتو عدم يشترط ىل
  ، اآلية إلطالق ؛ بمده في غنيا كان لو حتى ، يقترض أن عميو يجب ال:  وقالوا ، العمم أىل من كثير خالفو 

 .  االقتراض استحباب إلى:  الحنفية وذىب

 :  الراجح

 االقتراض لو يستجب وال ، االقتراض عمى قادرا كان ولو ، الزكاة من األخذ لو يجوز أنو ، وغيره النووي رجحو ما
 االقتراض وألن ؛ االقتراض عمى بالقدرة يقيد ولم ، {انسَّبِيمِ ًَابهِ} قال وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ الحال ذهى في

 .  يقترض أنو عمى يدل دليل ثمة وليس ، الذمة شغل بعدم مأمور والعبد ، ذمتو شغل إلى يؤدي

 :  الغني السبيل ابن

 عمى خالف ؟ يعطى فيل بمده في ممياردير أو مميونير نوأ لو ؟ بمده في غنيا كان ولو السبيل ابن يعطى ىل
 :  قولين

 .  مجاىد رأي وىو ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، بمده في غنيا كان ولو يعطى أنو:  األول القول

 .  إطالقيا عمى فتبقى ، اآلية إلطالق :األول الدليل
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 الصدقة تحل ال:  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قال :قال عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن :الثاني الدليل
 .  غنيا كان لو حتى األخذ لو يجوز الغني أن فمعناه ، (..السبيل بناو  اهلل سبيل في إال لغني

 .  جميعا المسائل في بيذا وسيقولون ، تقدم كما الحنفية إليو وذىب ، فقيرا يكون أن فيو يشترط:  الثاني القول

 أن بد فال ، الزكاة لصرف محال الفقر تعالى اهلل فجعل ،( فقرائيم عمى فترد أغنيائيم من تؤخذ) معاذ لحديث -
 جميع ورد ، اآلية داللة ألبطل بشرطيم قيل ولو ، عمييا والعاممين قموبيم المؤلفة إال ، فقيرا صنف كل يكون

 ، األول الصنف في داخل الكل ألن ، األصناف بقية ذكر إلى حاجة تكن ولم ، األول الصنف إلى األصناف
 .  األول الصنف في يشترط ما فييم يتشرط ال أنو عمى دليل األصناف فتعدد

 :  الراجح

 .  غنيا كان ولو السبيل ابن زكاة تدفع بل ، فقيرا يكون أن يشترط ال أنو

م ما أخذ   عيال   ذا كان   ومن ، بمده إلى يوصم و   ما قدر   فيعط ى:  قال ثم  .  يكفيه 

 ويرى ، ىذا في يتوسع من العمم أىل من بل ، وزوجو ، اإلنسان أوالد عمى غالبا تطمق والعيال ، يعولو من عنده
 وينفق يْغذوىم الذي ىو اهلل ألن" اهلل عمى عيال الناس" المشيورة المقولة ومنو ، اإلنسان يعوليم من كل العيال أن

 .  ويعطييم عمييم

 لكن ، الراجح وىو ، الكفاية:  فقيل ، تقدم ؟ لمفقير يدفع ما مقدار وما ، جميعا يكفييم ما يأخذ فإنو عيال لو من
 ، ألموا واألب والبنت االبن ، يكفيو ما منيم واحد كل فيعطى بالكفاية قيل إن ؟ فقط لسنة أو الدوام عمى ىو ىل
ن  عن منقول وىذا ، درىما خمسين منيم واحد كل فيعطى ، بعضيم يقول كما درىما بخمسين مقدر إنو:  قيل وا 

 الراجح لكن ، الخ ،، خمسين والبنت خمسين واالبن خمسين واألم خمسين األب فيعطى ، اهلل رحمو أحمد اإلمام
 .  السابق الخالف عمى ، واحد حول كفاية أو الدوام عمى تكون أن إما والكفاية ، كفايتيم يعطون أنيم

يجوز  :  اهلل رحمو قال  .  واحد   صنف   إلى صرف ها و 

 من خروجا فيو ألن ؛ ذلك العمم أىل بعض واستحبو ، جميعا الثمانية األصناف إلى الصدقة تدفع أن األفضل
 عمى خالف فييا ؟ جميعا الثمانية األصناف يعطي ؟ االستيعاب يمزم ىل لكن ، بيقين تجزئ الزكاة وأن ، الخالف
 :  قولين

 عمر عن منقول وىذا ، اهلل رحمو المؤلف ذكر كما ، واحد لصنف الزكاة تصرف أن يجزئ أنو:  األول القول
 نفيةالح ومذىب ، عبيد وأبي ، والثوري وعطاء الحسن رأي وىو ، جبير بن وسعيد عباس ابن وعن حذيفة وعن

 .  والحنابمة والمالكية

 :  األدلة

 { . نَكُمْ خَيْسٌ فَيٌَُ انْفُقَسَاءَ ًَتُؤْتٌُىَا تُخْفٌُىَا ًَإِنْ ىَِِ فَنِعِمَّا انصَّدَقَاتِ تُبْدًُا إِنْ} تعالى قولو :األول الدليل
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 صدقة عمييم افترض هللا أن فأعمميم) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المشيور معاذ حديث :الثاني الدليل
 ( . فقرائيم عمى فترد أغنيائيم من تؤخذ

 الثمانية األصناف ورسولو اهلل لذكر األصناف استيعاب الواجب كان ولو ، واحدا صنفا ذكرا قد ورسولو تعالى فاهلل
 .  واحد لصنف صرفيا يجوز أنو عمى دل ، واحد صنف عمى اقتصرا فمما ،

 تأتي نا حتى ياقبيصة أقم  ] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الياللي مخارق نب َقبيصة حديث :الثالث الدليل
 .  لقبيصة جميعا بالصدقة سيأمر فكأنو[ بها لك فنأمر  ،  الصدقة

 يجب ال فكذلك ، جميعا الفقراء آحاد يستوعب أن ، بالزكاة الواحد الصنف استيعاب يجب ال :الرابع الدليل
 .  يةالثمان األصناف استيعاب

 .  الثمانية األصناف يستوعبون كانوا أنيم عنيم ينقل لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي :الخامس الدليل

 يجب ال ، كذلك فالمالك ، الثمانية األصناف يستوعب أن الصدقة فرق إذا الساعي عمى يجب ال :السادس الدليل
 الناس فقراء إلى ويردونيا الزكاة يأخذون السعاة أن األحاديث في جاء وليذا ؛ الثمانية األصناف يستوعب أن عميو
 ،، والفقراء والمساكين اهلل سبيل وفي السبيل ابن عن يبحثوا بأن الثمانية األصناف يستوعبون كانوا أنيم ينقل ولم ،

 .  المالك فكذا ، يستوعبوا أن عمييم يجب لم فمما ، والمسكين الفقير سيمي في يصرفونيا أنيم الغالب ، الخ

 ومن ، الثمانية األصناف يستوعب بأن اإلنسان أمر إذا ألنو ؛ شك وال ، عظيما حرجا ذلك في أن :السابع الدليل
 ويعطييم شخصا 42 عن سيبحث أنو معناه ، 42=3×8 ، الصنف أفراد من أفراد ثالثة يستوعب صنف كل

 ثالثة عن يبحث ، بالغة صعوبة فيو ، أعمم واهلل ، بو الشريعة تأتي ال ، بالغ حرج ىذا ؟ ىذا حرج أي ، زكاتيم
 ، الفقراء من ثالثة وعن ، قموبيم مؤلفة ثالثة وعن ، عاممين ثالثة وعن ، مجاىدين ثالثة وعن ، السبيل أبناء من
 عمر عن وال بكر أبي عن وال ، ىذا فعل أنو وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ينقل ولم ، المساكين من ثالثة وعن
 .  األئمة عن وال ، التابعين عن وال الصحابة عن وال ، عمي عن وال انعثم عن وال

 الشافعية إليو وذىب ، ثالثة صنف كل من ويعطي ، الثمانية األصناف استيعاب يجب أنو:  الثاني القول
 .  الظاىرية مذىب وىو ، رواية في والحنابمة

 :  األدلة

 بالواو بينيم وعطف ، الممك بالم ليم الصدقات أضاف( الخ ،، ءلمفقرا الصدقات إنما) تعالى قولو :األول الدليل
 ، لغيرىم ال ليم أنيا عمى يدل ما( إنما) بقولو وحصرىا ، جميعا ُيستوعبوا أن يقتضي وىذا ، التشريك تقتضي التي
 .  بينيما التشريك فيجب ، وعمرو لزيد المال ىذا:  يقال كما

نما ، والحنابمة والمالكية الحنفية إليو ذىب ، ميكلمتم ليست اآلية في الالم بأن:  ونوقش  لبيان و لألجل ىي وا 
 ىي:  بعضيم وقال ، اهلل رحمو الخطاب أبو ذكر كما ، لمتجزئة:  وقيل ، لمعاقبة ىي:  وقيل ، المصارف
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 ليا موالال ، دليل من بد فال الممك بو أريد فإذا ، الممك بو المراد يكون أن من أعم واالختصاص ، لالختصاص
 :  اهلل رحمو مالك ابن قال كما ، كثيرة المغة في معاني

به و لمم مك   والالم    ق في وتعميل   أيضا   تعدية   ،،، وفي وش 

 قالوا ، الخ ،، لمدار الباب:  مثل الممك وشبو ، {ًَانْأَزْضِ انسَّمَاًاتِ مُهكُ نِهَّوِ} تعالى كقولو الممك ، متعددة معان ليا
 وقد والممك لالختصاص تكون فقد ، الممك من األعم االختصاص أو التجزئة أو العاقبة أو جلاأل بيا فالمراد
ذا ، ممك بدون لالختصاص تكون  ىذا ، الممك إرادة عمى يدل دليل من بد فال الممك إلى نصرفيا أن أردنا وا 
 .  اهلل رحميم الشافعية دليل عمى الجميور جواب

 انْقُسْبََ ًَنِرُِ ًَنِهسَّسٌُلِ خُمُسَوُ نِهَّوِ فَأَنَّ شَِْءٍ مِهْ غَنِمْتُمْ أَوَّمَا ًَاعْهَمٌُا} تعالى لقا ، الغنيمة آية :الثاني الدليل

 .  الصدقة فكذلك ، االستيعاب فييا يجب والغنيمة:  قالوا ، {انسَّبِيمِ ًَابْهِ ًَانْمَسَاكِنيِ ًَانْيَتَامََ

 ، الصدقات آية في لمممك الالم أن ىب:  فيقال ، بدليل األصل عن ُيخرج لكن ، األصل ىو ىذا بأن:  ونوقش
 جاءت التي النصوص وىو ، بدليل خصص األصل ىذا لكن ، األصل ىذا ، الغنائم آية في التعميم يجب وأنو
 ثالثة أو صنفين أو واحد لصنف الزكاة صرف فييا ، متعددة كثيرة نصوص وىي ، واحد لصنف الزكاة صرف في
 .  لمعموم صتخصي وىذا ،

 :  الراجح

 .  األدلة في كما واحد لصنف الصدقة صرف ويجوز ، الثمانية األصناف استيعاب يمزم ال وأنو ، األول القول ىو

مؤونت هم تمزم و ال الذين   أقارب و إلى وي سن  :  قال  . 

 حديث فييا جاء وقد ، وصمة صدقة القريب عمى الصدقة نأل ؛ أقاربو إلى صدقتو اإلنسان يدفع أن السنة من
 ذي وعمى،  صدقة المسكين عمى الصدقة إن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الضبي مراع بن سممان
 أعطى فإذا ، اهلل رحمو األلباني وصححو ، أباداود إال الخمسة أخرجو الحديث وىذا ، [وصمة صدقة اثنتان الرحم

 أن ينبغي ، يزكي أن وأراد اهلل أغناه لمن فينبغي ، لو أجرا أعظم كان صدقتو المسكين أو الفقير بوقري اإلنسان
 . ليم الزكاة دفع يجوز الذين القربى ذوي عن يبحث

 كان فإذا ، اإلنسان يد في ما عمى يطمع الغريب أن الغالب فإن ، ليا وتيدئة وتطمينا ، نفوسيم في لما دفع وفيو
 في فإن ، بالصدقة واساىم فإذا ، يده في ما إلى ويتطمعون يتشوفون أنيم فالغالب ، فقراء وأقاربو غنيا اإلنسان

 إذا وتصور ، األغنياء عمى ثورة نفوسيم في والفقراء ، والحسد لمحقد ودفعا ، ألعينيم وردا ، لنفوسيم تطييبا ذلك
 ، والعطية اليبة في يطمع ، الزكاة فوق بما عيطم ىو ؟ يعطيني ال لماذا ، ممتمئا قمبو يكون!  لو قريبا كان

يراثا ، بيم ورحمة ليم صمة فييا فإن ، وعطيتو وىديتو وصدقتو بزكاتو يتفقدىم أن لو فينبغي  فإن ، بينيم لممودة وا 
 .  األقارب بين تحصل غالبا العداوات

مؤونته م تمزم و ال الذين ألقاربو   وي سن  :  اهلل رحمو قال  . 
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:  المذىب ، األقوال أقرب ألنو سريعا المذىب أعطيكم ، نفقتيم تمزم الذين األقارب ىم من وسيأتينا ، نفقتيم أي
 ، موضعو إلى نؤجمو ، الزكاة موانع فصل في المؤلف وسيذكره ، نسبو عمودي عمى ينفق أن اإلنسان يمزم أنو
 األصول النسب وعمودا ، غني وىو فقراء كانوا إذا ، بإطالق نفقتيم تمزم النسب عمودي أن نعرف أن الميم لكن

 نفقتيم تمزم ىؤالء ، منيم تفرع وما والبنات األبناء والنازل ، والجدات واألجداد ، واألميات اآلباء فاألعمى ، والفروع
 واألخوال كاألعمام ، يالحواش ، النسب عمودي غير األقارب أما ، فقراء وىم غنيا اإلنسان كان إذا بإطالق
 ىؤالء ، الجوانب جميع من بو تحيط التي الكتاب كحاشية حاشيتو فيم باإلنسان يحيطون ىؤالء ، الخ ،، واإلخوان

 :  شروط بثالثة نفقتيم تمزم

 .  المنفق غنى -1
 .  عميو المنفق فقرُ  -4

 والمسألة ، النفقة شروط فيذه ،{ ذَنِكَ مِثْمُ زِثِانٌَْا ًَعَهََ} تعالى لقولو ؛ عميو لممنفق وارثا المنفق يكون أن -3
 .  الحنابمة قول األقرب لكن ، أقوال عمى خالف فييا

 فإذا ، يرثيم ال الذين أي" مؤونتو تمزميم ال من" قال ، الوارثين غير األقارب عمى الصدقة استحباب ذكر المؤلف
 الزكاة إعطاء يمنع) عمييم الزكاة تحرم فيمن قاعدة خذ ، لزكاتو محال يجعميم أن لو يجز لم تمزمو مؤونتيم كانت
 حمى فقد ، النفقة بدل الزكاة وأعطاه نفقتو تجب كانت إذا ؟ ذلك كيف ،( المزكي مال بذلك ليحمى شخص لكل
 وحمى الواجب أسقط فقد الزكاة لو دفع فإذا ، والزكاة ، النفقة:  شيئان عميو الواجب ألن ؛ عميو النفقة بعدم مالو
 .  أعمم واهلل ، يجوز ال وىذا ، بالزكاة الوم

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


