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ب

إِه ـ ـ ـ ـ ـدِاءِ
إىل من أمحل إمسه بكل فخر ...
إىل من جرع الكأس فارغاً ليسقِيَين قطرةَ حبٍ...
إىل منْ حصدَ األشواك عن دربي ليمهدَ يل طريق العلم ...
إىل القلبِ الكبري (أبي العزيز).
إىل حكميت وعلمي ،إىل أدبي وحلمي ،إىل طريقي املستقيم...
إىل ينبوع الصرب والتفاؤل واألمل( ،أمي الغالية).
إىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رياحني حياتي (إخوتي وأخواتي).
وال يفوتين أن أهدي هذا اجلهد إىل الروح الطاهرة إىل روح اليي الفالل مفيت غزة اليي
اجلليل عبد الكريم الكحلوت – رمحه اهلل-
إىل روح الدكتور الفالل حممد زيدان.
وال أنسى زمالء العمل وزميالته.
وأخص بالذكر املربي الفالل األستاذ فايق احلواجري
وإىل مجيع أحبيت  ...إليكم مجيعاً حتييت  ...إليكم أهدي هذا اجلهد املتوالع
ِ

ت

شكرِوتقديرِ
( )

امتثاالً لقول النبي – صلى اهلل عليه وسلم" :-ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"

ِ
ِ ِ
ِ
َِّ
َن َه َد َانا اللَّه.
ي لَ ْوال أ ْ
فالشكر أوالً هلل -س ْب َح َانه َوتعالى -الذي َه َد َانا لهَ َذا َو َما كنَّا ل َن ْهتَد َ
ان في تقديم كل
إلى هذا الصرح العلمي ومنبر العلماء المميزين واألرواح النقية والعقول النيرة التي لم تتو َ
ما هو مفيد ،وتذليل كل ما هو عسير وتبسيطه في طريق العلم المديد (جامعة األزهر – غزة).
التقدير ِألساتذتِي الكرِام في ِ
ِ
الشكر و ِ
ِ
كلية الشريعة وقسم الدراسات اإلسالمية بكلية
بخالص
َك َما أتقدم
التربية ،ج َزى اهلل تعالى الجميع خير الجز ِ
اء وأوفَاه.
َ
َ َ
والتقدير كل التقدير ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور /مازن مصباح صباح -حفظه اهلل-؛ الذي تلطف
وتكرم باإلشراف على رسالتي ،أسجل ِ
ٍ
بكل ِعر ٍ
هوده الصادقة معي ،ولوال اهلل –
فان
وتقدير ألستا َذي الجليل ج َ
ّ
عزوجل -ثم سعة أفقه وِرحابة صدره وثاقبة فكره وغ ازرة ِ
صل َه َذا البحث إلى َهِذ ِه الصورة.
علمه لَ َما َو َ
َ
ألستاذي الكريمين؛ اللذين تفضال وتكرما بقَبول مناقشة رسالتي هذه:
كما أتقدم
َّ

األستاذ الدكتور /محمد مصطفى نجم- ،حفظه اهلل( -مناقشاً داخلياً).
لعف –حفظه اهلل( -مناقشاً خارجياً).
الدكتور /بسام حسن ا َ
وال يفوتني أن أشكر أخي الغالي الدكتور عماد على دعمه المستمر لي ،ومساعدته لي في دراستي إلى

أن وصلت إلى هذه اللحظة.

كما أشكر َمن ساعدتني على إتمام دراستي أختي الغالية الدكتورة هناء وزوجها الدكتور نزار أبو شقفة.
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمن هي صديقتي بالحياة ،ورفيقة دربي ،أختي الغالية أماني.
وأشكر كل من كان سنداً لي وعوناً ،وكل من أسدى لي معروفاً بتوجيه أو نصيحة أو مساعدة أو دعوة

في ظهر الغيب.

داعية اهلل -سبحانه وتعالى -إتمام نعمه علينا.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
ِ

(

) أخرجه أحمد في مسنده ( )133/ 1حديث ( ،)9717وأبو داود في سننه ( )401/4حديث ( ،)41 1والحديث صحيح اإلسناد

ث

ِ
ملخص الرسالة
مسائل الزكاة في كتاب (الحجة على أهل المدينة) لإلمام محمد بن الحسن الشيباني
تناول هذا البحث مسائل الزكاة من كتاب (الحجة على أهل المدينة) لإلمام محمد بن الحسن الشيباني –

رحمه اهلل ،-وقد تكون البحث من مقدمة وستة فصول وخاتمة ،وبينت في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب
اختياره ،ومنهج الباحثة ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.

أما الفصل التمهيدي فتكون من مبحثين؛ قدمت في المبحث األول ترجمة لإلمام محمد بن الحسن

الشيباني – رحمه اهلل ،-وفي المبحث الثاني عرفت بكتاب (الحجة على أهل المدينة).

أما الفصل األول وهو بعنوان (أحكام عامة في الزكاة) وتكون من خمسة مباحث ،المبحث األول بينت

تعريف الزكاة ،والمبحث الثاني تناولت أدلة مشروعية الزكاة ،والمبحث الثالث بينت شروط الزكاة ،والمبحث الرابع

بينت فريضة العاملين على الزكاة ،والمبحث الخامس تناولت حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله في سبيل اهلل.

أما الفصل الثاني وهو بعنوان (زكاة المعادن والحلي) فتكون من مبحثين ،المبحث األول زكاة المعادن

من الذهب والفضة ،والمبحث الثاني تناولت فيه زكاة الحلي والتبر.

أما الفصل الثالث وهو بعنوان (زكاة الفطر) فقد تكون من مبحثين ،تناولت في المبحث األول زكاة

الفطر ،تعريفها والحكمة من مشروعيتها ،وفي المبحث الثاني تناولت إخراج زكاة الفطر عن الزوجة واألبناء.

أما الفصل الرابع الموسوم فبعنوان (زكاة المال وعروض التجارة) الذي تكون من ثالثة مباحث ،تناولت
في المبحث األول زكاة أموال اليتامى ،وفي المبحث الثاني تناولت مسائل زكاة الدين في كتاب "الحجة" وهي

كاآلتي :حكم زكاة الدين ،حكم من مات وفي ذمته زكاة ،وحكم زكاة المال الذي أفاد إليه صاحبه ماالً آخر ،وفي
المبحث الثالث تناولت مسائل عروض التجارة ،وهي كاآلتي :وقت إخراج زكاة عروض التجارة ،وزكاة عروض
التجارة المحبوسة ألعوام ،والرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة تفي بدينه.

أما الفصل الخامس فكان بعنوان (زكاة الماشية والحبوب) وتكون من مبحثين ،أما المبحث األول
فتناولت فيه مسائل النخل والحبوب وهي كاآلتي :نصاب الحبوب والثمار ،وما يضم من الحبوب بعضه إلى
بعض ،وزكاة الزيتون ،وأما المبحث الثاني فتناولت فيه مسائل زكاة الماشية ،وهي كاآلتي :زكاة الماشية ،وزكاة
الماشية الهالكة بعد وجوب الصدقة فيها ،وزكاة السخال وزكاة الحيوان المستفاد في أثناء الحول ،وزكاة الخليطين

يكون بينهما الغنم.

وكانت في نهاية البحث الخاتمة ،وقد تضمنت نتائج البحث التي توصلت إليها والتوصيات.


ج

Abstract
This research deals with Zakah issues in the book of (The Evidence to the People of
Medina) by Imam Muhammad Ibn Al-Hasan al-Shaibani -May Allah be merciful to
him, the search consist of an introduction , six chapters and a conclusion. The
introduction reveled the importance of the subject , why it is chosen, the researchers
methodology, previous studies, and the research plan.
The introductory chapter divided into two sections; first section presented authoresses
of Imam Mohammed bin Hassan Al-Shaibani -May Allah be merciful to him,and the
second section ,defined the book of( The Evidence to the People of Medina) .
First chapter, entitled (General provisions of Zakah) consist of five sections ;first
section showed the definition of zakah, second topic dealt with evidence of the
legality of Zakah, third section showed the terms of Zakah, fourth section showed the
obligatory on those how are employed to administer Zakah, and fifth section dealt
with the judgment on who vows to give charity of all of his money In the cause of
Allah.
Second chapter, entitled (Zakah upon Metal and Ornaments) consist of two sections;
first section covered zakah upon metals of gold and silver, and second section
grabbed zakah upon ornaments and gold nuggets.
Third chapter, entitled (Fast-breaking Alms) consist of two sections; first section
covered fast-breaking alms, definition ,and the wisdom behind its legitimacy, and
the second section dealt with giving alms on the wife and children.
Fourth chapter entitled (Zakah upon Money and Goods) which consist of three
sections; first section covered zakah upon funds of orphans ,second section covered
zakah upon debit issues in the book of "Evidence " as follows: the judgment on
zakah upon debit , the judgment on who died and in his covenant payable zakah ,and
the judgment on zakah upon any wealth gives its owner additional profits , and the
third section addressed goods issues as follows: the time to pay zakah upon goods,
zakah upon trapped goods for years, and for who is debtor and has goods for others.
Fifth chapter entitled (Zakah upon Cattle and Grain) consist of two sections; First
section grabbed the sieving and cereals issues as follows: Quorum of grains and
fruits , quorum of grain out of a total added to each other, and zakah upon Olives.
Second section, which grabbed the zakah upon livestock issues , as follows: Zakah
upon cattle, time to pay zakah upon cattle after the cattle wasted, zakah upon
female goat kid and animals earned during annual yield, and zakah upon two
mixture in which have sheep.
In the end of the research, the conclusion has included research findings and
recommendations.
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بسمِاهللِالرحمنِالرحيمِ

مُقَــــــــدِّمة
ود َنا فــي علـوِه ،فـال يحوي ِـه زمـان ،وال
الحمد هلل القديـم بال غاية ،والباقي بال نهاية ،الذي عال في دنوِهَ ،
يحيـط به مكـان ،وال َيؤوده حفظ ما خلق ،ولــم يخلقه على ٍ
مثال سبق ،بل أنشأه ابتداعـاً ،وعدله اصطناع ـاً،
ٍ
فدل على ألوهيته ،فسبحانه ال معقـب لحكمـه ،وال دافع
أوضح حكمتهَ ،
وتمم مشيئتَه ،و َ
َ
فأحسن كـل شيء خلقهّ ،
ٍ
وقول صــدق بإخالص ونيــة،
شيء لعظمته ،وذل كــل شيء لسلطانه ،وأشهــد شهــادة حــق
لقضائــه ،تواضع كـ ـ ّل
َ
وصدق طوية ،أن محمــداً عبــده ونبي ـهِ ،
وصفيـه ،ابتعثـه إلى خلقه بالبينات والهدى ودين الحق ،فصلـى
وخالصتـه
ّ
اهلل علـى محمـد وعلى آل محمـد أفضـل وأزكـى ،وأتم وأنمـى ،وأجـل وأعلى صالة صالها على صفوة أنبيائه،
وخالصة مالئكته ،وأضعاف ذلك ،إنه حميد مجيد.

الحمد هلل الذي جعل لنا من العلم نو اًر نهتدي به ،الحمد هلل الذي علَّم بالقلم ،علَّم اإلنسان ما لم يعلم،
الحمد هلل ،نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهد اهلل فال

مض ّل له ،ومن يضلل فال هادي له.

وفيما يلي بيان ألهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والمنهج الي اتبعته في الدراسة،
والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
أوالا /توطئة حول أهمية الموضوع:
إن الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان ،تواكب األحداث وتجاري حياة الناس ،فهي شريعة
ّ
شاملة وكاملة ،وسعت بنصوصها الزمان والمكان وأحوال الناس.
فــإن علــم الفقــه مــن أشــرف العلـوم وأهمهــا وأعظمهــا ،وأعظــم نفعـاً للعلمــاء وعامــة النــاس ،قــال –صــلى اهلل
الد ِ
عليه وسلمَ « -م ْن ي ِرِد اللَّه بِ ِه َخ ْي ًار يفَقِّ ْهه ِفي ِّ
ين»( ) ،وهو العلم الذي يبين للناس الحالل والحـرام ،فعـن العلمـاء
يؤخذ العلم الصحيح ،واليهم ت َرد المسائل الكبار ،فمن هؤالء العلماء الذين كان لهم جهد واضح ،اإلمـام محمـد بـن
الحسن الشيباني ،تلميذ اإلمام أبـي حنيفـة –رحمهمـا اهلل -الـذي خـدم الفقـه الحنفـي فـي العديـد مـن المؤلفـات ،ومـن

هـذه المؤلفــات كتـاب (الحجــة علـى أهــل المدينــة) حيـث يــذكر فيـه اخــتالف أهــل الكوفـة وأهــل المدينـة فــي المســائل

الفقهية ،ويجعل اإلمام حجة عليهم في المسائل التي احتجوا بها ،حيث سأتناول في بحثي (كتاب الزكاة).

( )

صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب (من يرد اهلل به خي اًر يفقهه في الدين )،حديث رقم ( .)32/ ( ،)9
ذ

ثاني ا /أسباب اختيار الموضوع:
تتمركز أسباب اختيار الموضوع في نقاط ،أهمها:
 -خدمة كتاب "الحجة على أهل المدينة" الذي لم تدرس المسائل الواردة فيه.

 -3التعرف إلى اإلمام محمد بن الحسن الشيباني ،مؤلف الكتاب ،وبيان منهجه في الكتاب.
 -1دراسة آراء الفقهاء في مسائل الزكاة الواردة في كتاب الحجة مقارنة بالمذاهب الفقهية األخرى.
ثالثا /مشكلة البحث:

يتناول البحث المسائل الفقهية للزكاة الواردة في كتاب "الحجة على أهل المدينة" لإلمام محمد بن الحسن

الشيباني ،وذلك بدراستها دراسة فقهية مقارنة.
رابعا /منهج الباحثة:

 ستتبع الباحثة المنهج االستقرائي الوصفي (التحليلي) ،حيث سيتم استقراء األحكام الفقهية الواردة فيكتاب "الحجة على أهل المدينة" ودراستها ،كما ستتبع الباحثة اإلجراءات التالية:

أ -بيان صورة المسألة.

ب -تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف ،وبعضها محل اتفاق.
ج -ذكر أقوال الفقهاء في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم ،بعرض الخالف حسب االتجاهات
الفقهية.

د -االقتصار على المذاهب الفقهية األربعة.
ه -توثيق األقوال من مصادرها األصيلة.

و -بيان سبب الخالف.

ز -استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة ،وذكر ما يرد عليها من مناقشات ،وما يجاب به عنها إن
وجد.

ح -الترجيح مع بيان أسبابه.
 -3االعتماد على أمهات الكتب والمراجع األصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
 -1التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد.

 -4عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها في كتاب اهلل تعالى.

 -2تخريج األحاديث النبوية الشريفة حسب الطرق المعروفة في التخريج.

 -6تعريف المصطلحات التي تحتاج إلى ذلك من كتب اللغة ،وكتب المذاهب الفقهية.
 -9تكون الخاتمة متضمنة ألهم النتائج والتوصيات.

 -1عمل الفهارس التي تخدم البحث وتسهل التعامل معه.

ر

خامسا /الدراسات السابقة:
ا
بعد البحث واالطالع على الدراسات واألبحاث ،فقد تناول موضوع الزكاة بالدراسة ،الباحث محمد وحيد
سليمان في بحثه (الزكاة على األقارب) ،والدكتور عبد اهلل الغفيلي في بحثه (نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية

لمستجدات الزكاة) ،ولم أجد من أفرد دراسة بالعنوان الذي تناولته ،ولم يسجل في الرسائل العلمية والبحوث
األكاديمية.
سادسا /خطة البحث
ا
خطة البحث في هذه الرسالة مكونة من مقدمة ،ستة فصول ،وخاتمة ،وفهارس فنية:
المقدمة

وتشتمل على :أهمية الموضوع وأسباب اختياره ،ومنهج الباحثة ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
الفصل التمهيدي

وفيه مبحثان-:

التعريف بكتاب "الحجة على أهل المدينة" ومؤلفه

المبحث األول :التعريف باإلمام محمد بن الحسن الشيباني.
المبحث الثاني :التعريف بكتاب (الحجة على أهل المدينة).

الفصل األول

وفيه خمسة مباحث-:

أحكام عامة في الزكاة

المبحث األول :تعريف الزكاة.

المبحث الثاني :أدلة مشروعية الزكاة.

المبحث الثالث :شروط الزكاة.

المبحث الرابع :فريضة العاملين على الزكاة.

المبحث الخامس :حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله في سبيل اهلل.
الفصل الثاني

وفيه مبحثان-:

زكاة الحلي والمعادن

المبحث األول :زكاة المعادن من الذهب والفضة.
المبحث الثاني :زكاة الحلي والتبر.

ز

الفصل الثالث
زكاة الفطر

وفيه مبحثان-:

المبحث األول :زكاة الفطر.

المبحث الثاني :إخراج زكاة الفطر عن الزوجة واألبناء.

الفصل الرابع

وفيه ثالثة مباحث-:

زكاة المال وعروض التجارة

المبحث األول :زكاة أموال اليتامى.
المبحث الثاني :في زكاة الدين.
وفيه ثالثة مطالب-:
المطلب األول :حكم زكاة الدين.

المطلب الثاني :حكم من مات وفي ذمته زكاة.

المطلب الثالث :زكاة المال الذي أفاد إليه صاحبه ماالً آخر.
المبحث الثالث :في عروض التجارة.
وفيه أربعة مطالب-:

المطلب األول :التعريف بعروض التجارة وأدلة وجوبها ،وشروطها.
المطلب الثاني :وقت إخراج زكاة عروض التجارة.

المطلب الثالث :زكاة عروض التجارة المحبوسة ألعوام.

المطلب الرابع :الرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة تفي بدينه.
الفصل الخامس

وفيه مبحثان-:

زكاة الماشية والحبوب

المبحث األول :زكاة الحبوب والثمار.
وفيه مطلبان-:

المطلب األول :نصاب الحبوب والثمار.

المطلب الثاني :ما يضم من الحبوب بعضه إلى بعض.
المبحث الثاني :زكاة الماشية.
وفيه خمسة مطالب-:

المطلب األول :زكاة الماشية.
المطلب الثاني :زكاة الماشية الهالكة بعد وجوب الصدقة فيها.

س

المطلب الثالث :زكاة الحيوان المستفاد في أثناء الحول.
المطلب الرابع :زكاة الخليطين يكون بينهما الغنم.

الخاتمة

وتضمنت النتائج التي توصلت إليها ،باإلضافة إلى توصياتي للباحثين:
وتتضمن اآلتي-:

الفهارس الفنية

 -فهرس المصادر والمراجع.

 -3فهرس اآليات القرآنية.

 -1فهرس األحاديث الشريفة.
 -4فهرس اآلثار.


ش

الفصل التمهيدي

التعريف بكتاب (الحجة على أهل المدينة) ومؤلفه
وفيه مبحثان-:

المبحث األول :التعريف باإلمام محمد بن الحسن الشيباني.
المبحث الثاني :التعريف بكتاب (الحجة على أهل المدينة).

1

المبحث األول
التعريف باإلمام محمد بن الحسن الشيباني
()781 - 746هـ
وفيه خمسة مطالب-:
المطلب األول :اسمه ونسبه ومولده ونشأته.
المطلب الثاني :طلبه للعلم.
المطلب الثالث :شيوخه وتالميذه.
المطلب الرابع :مناقبه وثناء العلماء عليه.
المطلب الخامس :وفاته.

2

المطلب األول
اسمه ونسبه ومولده ونشأته
هو أبو عبد اهلل ،محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني( ) ،الكوفي ،صاحب أبي حنيفة ،وهو الذي نشر

علمه ،وهو إمام أهل الرأي ،إمام في الفقه واألصول ،وقدم أبوه العراق(.)3

محمد بن الحسن ،أصله دمشقي من قرية َح َر ْستا(،)1قدم أبوه العراق فولد بواسط ،ونشأ بالكوفة ،قال

محمد بن سعد :محمد بن الحسن كان أصله من أهل الجزيرة ،وكان أبوه في جند أهل الشام فقدم واسطاً ،فولد
محمد بها في سنة  13هـ.

وكان قد واله الرشيد القضاء ،بعد القاضي أبي يوسف ،وقد خرج معه في سفره إلى خراسان ،وقد كان

المثَل بذكائه(.)4
إماماً مجتهداً من األذكياء الفصحاء ،فقد كان يضرب َ

المطلب الثاني
( )

طلبه للعلم

كان اإلمام محمد بن الحسن ذكياً متقد الذهن ،سريع الخاطر قوي الذاكرة ،ذا نفس وثابة إلى المعالي،

خفيف الروح ،ممتلئاً صحة وقوة ،وقد ولد في قرن من أحسن القرون علماً وتقوى وورعاً ،وقد انصرف للعلم منذ
نعومة أظفاره ،ولما بلغ سن التمييز تعلم القرآن الكريم وحفظ منه ما تيسر له حفظه ،وأخذ يحضر دروس اللغة

العربية والرواية ،وكانت الكوفة إذ ذاك مهد العلوم العربية ،ودار الحديث والفقه منذ نزلها كبار الصحابة واتخذها
اإلمام علي بن أبي طالب  عاصمة للخالفة ،ولما بلغ سنه أربع عشرة سنة حضر مجلس أبي حنيفة ليسأله

عن مسألة نزلت به ،فسأله قائالً :ما تقول في غالم احتلم بالليل بعد ما صلى العشاء هل يعيد العشاء؟ قال:
نعم ،فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء في زاوية المسجد وهو أول ما تعلم من أبي حنيفة فلما رآه يعيد الصالة أعجبه

ذلك وقال :إن هذا الصبي يفلح إن شاء اهلل تعالى ،وكان كما قال ،ثم ألقى اهلل  في قلبه حب التفقه في دين

اهلل.
( (

الشيباني :هذه النسبة إلى شيبان ،وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل ،وهو شيبان بن ذهل بن ثعلبة( .األنساب :للسمعاني

()) 71/1

()2

انظر :بلوغ األماني :للكوثري (ص ،)4البداية والنهاية ط هجر :البن كثير ( ،)69 / 1تاريخ إربل :البن المستوفي

( ،)630/3تهذيب األسماء واللغات :للنووي (  ،)10/سير أعالم النبالء :للذهبي ( ،) 14/7الجواهر المضية في طبقات
الحنفية :للقرشي ( ،)43/3وفيات األعيان :البن خلكان ( ،) 14/4األعالم :للزركلي ( ،)10/6األنساب :للسمعاني (.)300/1

)َ (1ح َر ْستا :قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص( .انظر :معجم البلدان :للحموي (.))34 /3
( (4انظر :تاريخ بغداد :للبغدادي ( ،)26 /3تاريخ اإلسالم :للذهبي ( ،)722/4سير أعالم النبالء :للذهبي ( ،) 12/7الوافي
بالوفيات :للصفدي (.)349/3

()2

بلوغ األماني :للكوثري (ص)2،6
3

وسأل أبا حنيفة عن مسألة فقال له أبو حنيفة :أخذت هذه المسألة من غيرك أم أنشأتها من نفسك؟ فقال
محمد :من عندي ،فقال أبو حنيفة :سألت سؤال الرجال ،أدم االختالف إلينا والى الحلقة ،ومن ذلك الحين أقبل
محمد بن الحسن إلى العلم بكليته يالزم حلقة أبي حنيفة ،ويكتب أجوبة المسائل في مجلسه ويدونها وبعد أن
الزمه أربع سنين على هذا الوجه مات أبو حنيفة ثم أتم الفقه على طريقة أبي حنيفة عند أبي يوسف.

وأما الحديث فقد سمعه من أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري ومسعر وعمر بن زر ومالك بن مغول

واألوزاعي ومالك بن أنس وزمعة بن صالح وجماعة وغيرهم من مشايخ كثيرة بالكوفة والبصرة والمدينة ومكة
والشام وبالد العراق ،بل جمع إلى علم أبي حنيفة وأبي يوسف علم األوزاعي والثوري ،ومالك فقد رحل إلى مالك

سماعا عن اإلمام مالك أكثر من
ودرس عنده الموطأ وقد أخذ العلم عن اإلمام مالك ثالث سنين ونيف ،وأخذ
ً
قويا في التفسير والحديث ،حجة في اللغة باتفاق أهل
إماما ال يبلغ شأنه في الفقهً ،
سبعمائة حديث ،حتى أصبح ً
العلم.
كان محمد بن الحسن يقول ألهله ال تسألوني حاجة من حوائج الدنيا تشغلوا قلبي ،وخذوا ما تحتاجون
إليه من وكيلي فإنه ُّ
أقل لِهَ ِّمي وأفرغ لقلبي.
خصه المولى  بمثل هذه المواهب ،وأقبل إلى العلم هذا اإلقبال ،وأخلص هذا اإلخالص ،البد
فمن َّ
وأن تثمر مساعيه هذا اإلثمار  ،نفعنا اهلل ببركات علومه.

( )

وقد صنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة( ،)3أما تصانيفه ومؤلفاته فلم يصل إلينا من أي عالم في

طبقته كتب في الفقه قدر ما وصل إلينا من اإلمام محمد ،بل كتبه هي العماد للكتب المدونة في فقه المذاهب،

وال يخفى مبلغ استمداد الكتب المدونة في المذاهب من كتب محمد بن الحسن ،فاألسدية التي هي أصل المدونة
في مذهب مالك إنما أِلفت تحت ضوء كتب محمد بن الحسن ،والشافعي إنما ألف قديمة وجديدة بعد أن تفقه
على محمد وكتب كتبه وحفظ منها ما حفظ ،وأحمد بن حنبل كان يجاوب في المسائل من كتب محمد وهكذا من

بعدهم من الفقهاء(.)1

( )

انظر :بلوغ األماني :للكوثري (ص ،)9-2لسان الميزان :للعسقالني ( ،) 3 /2تاريخ بغداد :للبغدادي ( ،)26 /3مناقب

اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه :للذهبي (ص ،)97تاج التراجم :البن قطلويغا (ص ،)319الطبقات الكبرى :البن سعد (،)343/9
ميزان االعتدال :للذهبي ( ،)2 1/1البداية والنهاية :البن كثير ( ،)693/ 1تعجيل المنفعة :البن حجر ( ،) 94/3الوافي
بالوفيات :للصفدي (.)349/3

()3
()1

طبقات الفقهاء :للشيرازي (ص.) 12

بلوغ األماني :للكوثري (.)63
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( )

ومن هذه المصنفات

التي صنفها اإلمام محمد :الجامع الكبير ،والجامع الصغير ،والجرجانيات،

وكتاب اآلثار ،والحجة على أهل المدينة ،والرقيات ،وروايته لموطأ مالك ،والزيادات ،وزيادة الزيادات ،والسير

الكبير ،والسير الصغير ،والكيسانيات ،والمبسوط ،وكتب النوادر.

المطلب الثالث
شيوخه وتالميذه
أوالا -شيوخه:
كان اإلمام محمد من أذكياء العالم ،كان فقيهاً وعلماً من أعالم هذه األمة ،وبح اًر من بحور العلم ،لقد

أخذ العلم عن كبار العلماء في عصره(.)3

فكان من أشهر شيوخه الذين تلقى عنهم العلم :من الكوفة اإلمام أبو حنيفة النعمان ،وسفيان الثوري،

ومسعر بن كدام ،ومالك بن مغول ،وعمر بن ذر ،وأبو يوسف القاضي ،وزفر بن الهذيل ،ومن المدينة مالك بن

أنس ،وهشام بن سعد  ،وأسامة بن زيد الليثي ،ومن مكة سفيان بن عيينة ،وزمعة بن صالح ،ومن البصرة الربيع

ا بن صبيح ،ومن واسط عباد بن العوام ،وشعبة بن الحجاج ،ومن الشام أبو عمرو عبد الرحمن األوزاعي ،ومن
خراسان عبد اهلل بن المبارك ،ومن اليمامة أيوب بن عتبة التيمي ،وغيرهم(.)1
وما يلي تعريف بأشهر شيوخ اإلمام محمد بن الحسن الشيباني:
 -اإلمام أبو حنيفة ()7 1 - 81هــ:

هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي ،الكوفي ،مولى بني تيم اهلل بن ثعلبة( ،)4إمام

الحنفية الفقيه المجتهد المحقق ،أحد األئمة األربعة عند أهل السنة( ،)2ولد سنة ثمانين من الهجرة ،ولد ونشأ

( )

معجم المؤلفين :للدمشقي ( ،)309/7الجواهر المضية في طبقات الحنفية :للقرشي ( ،)41/3بلوغ األماني :للكوثري (-61

 ،)61الوافي بالوفيات :للصفدي (.)349/3

()3

((1

انظر :لسان الميزان :البن حجر ( ،) 3 /2تاريخ بغداد :للخطيب البغدادي (.)26 /3
انظر :األنساب :للسمعاني ( ،)300/1بلوغ األماني :للكوثري ( ،)1-9مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه :للذهبي ( -97/

 ،)10تاج التراجم :ال بن قطلوبغا ( ،)319الطبقات الكبرى :البن سعد ( ،)343/9الجواهر المضية في طبقات الحنفية :للقرشي
( ،)41-43/3سير أعالم النبالء :للذهبي( ،) 12- 14/7لسان الميزان :البن حجر ( ،) 3 /2تاريخ بغداد :للخطيب البغدادي
( ،)26 /3البداية والنهاية :البن كثير ( ،)69 / 1تهذيب األسماء واللغات :للنووي (  ،)10/الجرح والتعديل :البن أبي حاتم
( ،)339/9العبر في خبر من غبر :للذهبي (  ،)312-314/تاريخ اإلسالم :للذهبي (.) 77/ 3

((4
((2

سير أعالم النبالء ،ط الرسالة :للذهبي

األعالم :للزركلي

()16/1

(.)170/6

5

بالكوفة ،ورأى :أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ،ولم يثبت له حرف عن أحد منهم ،وروى عن :عطاء بن

أبي رباح ،وهو أكبر شيخ له ،وأفضلهم  -على ما قال .) (-
وقال الشافعي" :الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة"(.)3

وقال اإلمام الذهبي " :توفي :شهيداً ،مسقياً ،في سنة خمسين ومائة ،وله سبعون سنة ،وعليه قبة عظيمة،

((1

ومشهد فاخر ببغداد  -واهلل أعلم  ،-وابنه الفقيه حماد بن أبي حنيفة ،كان ذا علم ،ودين ،وصالح ،وورع تام".
 -3اإلمام أبو يوسف ()786 – 774هــ:

هو اإلمام ،المجتهد ،العالمة ،المحدث ،قاضي القضاة ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش

ابن سعد بن بجير بن معاوية األنصاري ،الكوفي(.)4

ولد أبو يوسف بالكوفة سنة ثالث عشرة ومائة ،وطلب العلم سنة نيف وثالثين ،فسمع من :هشام بن عروة،

وعطاء بن السائب ،ويحيى بن سعيد ،ويزيد بن أبي زياد ،واألعمش ،وأبي إسحاق الشيباني ،وحجاج بن أرطأة،

وعبيد اهلل بن عمر ،وطائفة .وتفقه بأبي حنيفة حتى صار المقدم في تالمذته .تفقه به محمد بن الحسن ،وهالل

الرأي ،ومعلى بن منصور ،وعدد كثير(.)2

أخذ أبو يوسف عن أبي حنيفة ،وولي القضاء لثالثة من الخلفاء :المهدي ،والهادي ،والرشيد ،وكان إليه تولية

القضاء في المشرق والمغرب(.)6

قال بشر بن الوليد :توفي أبو يوسف يوم الخميس ،خامس ربيع األول ،سنة اثنتين وثمانين ومائة(.)9
 -1اإلمام مالك بن أنس ()711 – 14هــ:
هو شيخ اإلسالم ،حجة األمة ،إمام دار الهجرة ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن

عمرو بن الحارث ،ثم األصبحي ،المدني ،حليف بني تيم من قريش ،فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد اهلل
أحد العشرة.

ولد مالك على األصح :في سنة ثالث وتسعين ،عام موت أنس خادم رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-
()1

ونشأ في صون ورفاهية وتجمل ،وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم ،وسالم.

( )

انظر :األعالم :للزركلي ( ،)16/1سير أعالم النبالء :للذهبي (.)170/6

()3

سير أعالم النبالء :للذهبي (.)401/6

()4

تاريخ اإلسالم :للذهبي ( ،) 03 /4سير أعالم النبالء :للذهبي (.)212/1

()1

()2
()6
()9
()1

المرجع السابق.

تاريخ اإلسالم :للذهبي (.) 03 /4
تاج التراجم :البن قطلوبغا (ص.)1 6
سير أعالم النبالء :للذهبي

(.)211/1

انظر :سير أعالم النبالء :للذهبي (.)47-41/1
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ومات سنة تسع وسبعين ومائة وله أربع وثمانون سنة ،قال الواقدي :مات وهو ابن تسعين سنة ،وأخذ العلم

عن ربيعة ثم أفتى معه عند السلطان( ).

وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة ،وتأهل للفتيا ،وجلس لإلفادة ،وله إحدى وعشرون سنة ،وحدث

عنه جماعة وهو حي شاب طري ،وقصده طلبة العلم من اآلفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور ،وما بعد

ذلك ،وازدحموا عليه في خالفة الرشيد ،والى أن مات(.)3
-4

اإلمام األوزاعي ()7 1 - 88هــ

شيخ اإلسالم ،وعالم أهل الشام( ،)1أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي ،إمام أهل

الشام؛ لم يكن بالشام أعلم منه(.)4

قال الوليد بن مزيد :ولد ببعلبك ،ونشأ بالبقاع ،ثم نقلته أمه إلى بيروت ،كان يتيماً فقي اًر ،عجزت

الملوك أن تؤدب أنفسها ،وأوالدها أدبه (.)2

ال :وولد سنة ثمان وثمانين ،وكان
ال محمد بن سعد :واألوزاع بطن من همدان وهو من أنفسهم .قَ َ
قَ َ
خير كثير العلم والحديث والفقه ،حجَّة .توفي :سنة سبع وخمسين ومائة(.)6
مأمونا فاضالً ًّا
ثقة
ً

ثانيا -تالميذه:
لما طار صيت اإلمام محمد بن الحسن في اآلفاق وسارت بتصانيفه الركبان قصده أناس من أقاصي

فانا لجميل
البلدان للتفقه عنده حيث بلغ أعلى مراتب االجتهاد وكان يحافظ على انتسابه ألبي حنيفة النعمان عر ً
يده عليه في الفقه ،ولم يضع استم ارره على انتسابه هذا من مرتبته إال عند من ال يعرف مراتب الرجال.
ويصعب استقصاء من تخرج على يده فنكتفي بذكر جملة من تالميذه منهم :محمد بن إدريس الشافعي،

وأبو عبيد قاسم بن سالم الهروي ،ومحمد بن سماعة التميمي ،ومعلى بن منصور الرازي ،وأبو بكر بن أبي
مقاتل ،ويحيى بن معين ،وعلي بن مسلم الطوسي ،ويحيى بن صالح الوحاظي ،وعيسى بن أبان البصري ،وعلي
()9

ابن صالح الجرجاني ،وعمرو بن أبي عمرو الحراني ،ومحمد بن مقاتل الرازي ،وغيرهم.

) (

طبقات الفقهاء :للشيرازي (ص.)61

)(1

المرجع السابق (.) 09/9

)(3

)(4
)(2
()6

()9

سير أعالم النبالء :للذهبي ()22/1

وفيات األعيان :البن خلكان (.) 39/1
انظر :تاريخ اإلسالم :للذهبي (.)13 /7
سير أعالم النبالء :للذهبي (.) 07/9
بلوغ األماني :للكوثري (ص.) 0
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وللتعريف بأشهر تالميذه:
 -7اإلمام الشافعي (613هــ)
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ،أبو عبد اهلل ،أحد األئمة

األربعة عند أهل السُّنة( )،اإلمام ،عالم العصر ،ناصر الحديث ،فقيه الملة ،أبو عبد اهلل القرشي ،ثم المطلبي،
الشافعي ،المكي ،الغزي المولد ،نسيب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وابن عمه ،فالمطلب هو أخو هاشم

والد عبد المطلب .اتفق مولد اإلمام بغزة ،ومات أبوه إدريس شاباً ،فنشأ محمد يتيماً في حجر أمه ،فخافت عليه

الضيعة ،فتحولت به إلى محتده وهو ابن عامين ،فنشأ بمكة ،وأقبل على الرمي ،حتى فاق فيه األقران ،وصار

يصيب من عشرة أسهم تسعة ،ثم أقبل على العربية والشرع ،فبرع في ذلك ،وتقدم ،ثم حبب إليه الفقه ،فساد أهل

زمانه(.)3

وكان الشافعي كثير المناقب ،جم المفاخر منقطع القرين ،اجتمعت فيه من العلوم بكتاب اهلل وسنة

الرسول -صلى اهلل عليه وسلم ،-وكالم الصحابة -رضي اهلل عنهم -وآثارهم ،واختالف أقاويل العلماء ،وغير

ذلك من معرفة كالم العرب واللغة والعربية والشعر(.)1

وصنف التصانيف ،ودون العلم ،ورد على األئمة متبعاً األثر ،وصنف في أصول الفقه وفروعه ،وبعد

صيته ،وتكاثر عليه الطلبة( .)4ومات يوم الخميس ،سنة أربع ومائتين ،وله نيف وخمسون سنة(.)2
 -6أبو عبيد القاسم بن سالم ()663 - 7 1هــ

هو القاسم بن سالم ،أبو عبيد الخراساني ،األنصاري موالهم البغدادي ،اإلمام الكبير ،الحافظ ،العالمة ،أحد

األعالم المجتهدين ،وصاحب التصانيف في القراءات ،والحديث ،والفقه ،واللغة ،والشعر .ذكره «الذهبي»ـ ضمن

علماء الطبقة السادسة من حفاظ القرآن .وذكره «ابن الجزري» ضمن علماء القراءات(.)6

ولد أبو عبيد سنة سبع وخمسين ومائة( .)9وهو صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات والفقه واللغات

والشعر( .)1و له :كتاب (األموال) ،في مجلد كبير ،وكتاب (الغريب) ،وكتاب (فضائل القرآن) ،وكتاب

( )

األعالم :للزركلي ( ،)36/6وفيات األعيان :البن خلكان (.) 61/4

()3

سير أعالم النبالء :للذهبي (0

()4

سير أعالم النبالء :للذهبي (.)9/ 0

()1

()2
()6

.)6-2/

وفيات األعيان :البن خلكان (.) 61/4

انظر :سير أعالم النبالء :للذهبي (.)96/ 0
معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ :لمحيسن ( .)407/

( )9سير أعالم النبالء :للذهبي ( ،)47 / 0معجم حفاظ القرآن :لمحيسن ( .)407/
( )1تاريخ اإلسالم :للذهبي (.)624/2
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(الطهور) ،وكتاب (الناسخ والمنسوخ) ،وكتاب (المواعظ) ،وكتاب (الغريب المصنف في علم اللسان) ،وغير
ذلك ،وله بضعة وعشرون كتاباً( ) .مات سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة وهو ابن سبع وستين سنة(.)3
 -4يحيى بن معين ()644 - 7 8هــ

هو :اإلمام ،الحافظ ،الجهبذ ،شيخ المحدثين( ،)1يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد

الرحمن أبو زكريا المري مرة غطفان موالهم البغدادي الحافظ ،أصله من األنبار قدم دمشق فسمع بها من أبي
مسهر(.)4

أصله من األنبار ،ونشأ ببغداد ،وكان مولده ِفي سنة ٍ
ثمان وخمسين ومائة( .)2وقال أهل التاريخ :كان يحيى بن

معين إماماً يقتدى به ،كان من أهل الدين ،والفضل ،والزهد ،وترك الدنيا(.)6

وقال النسائي :هو أبو زكريا الثقة المأمون ،أحد األئمة في الحديث( .)9مات بالمدينة سنة ثالث وثالثين

ومئتين(.)1

 -3عيسى بن أبان ( )667هــ
فقيه العراق تلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة( ،)7وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي.

قال أبو حازم القاضي :ما رأيت ألهل البصرة حدثاً أذكى من عيسى بن أبان ،وبشر بن الوليد(.) 0

صحب الشيباني وتفقه به ،واستخلفه يحيى بن أكثمعلى القضاء بعسكر مهدي ،وقت خروجه مع المأمون

إلى فم الصلح ،فلم يزل على عمله إلى أن رجع يحيى ،ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة فلم يزل عليه حتى

مات( ).

وقال الطحاوي" :سمعت بكا اًر القاضي يقول كان لنا قاضيان ال مثل لهما؛ إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة،

وعيسى بن أبان"(.) 3

(

) انظر :سير أعالم النبالء :للذهبي (.)473-47 / 0

( )3طبقات الفقهاء :للشيرازي (ص.)73
( )1سير أعالم النبالء :للذهبي (

.)93-9 /

( )4انظر :تاريخ دمشق :البن عساكر (.)1/62
( )2انظر :تاريخ اإلسالم :للذهبي (.)30 / 9

( )6سير السلف الصالحين :لألصبهاني (ص77
( )9تاريخ اإلسالم :للذهبي (.)762/2

).

( )1الجواهر المضية في طبقات الحنفية :للقرشي (.)3 3/3
( )7سير أعالم النبالء :للذهبي (.)49 /1
(0
(

) طبقات الفقهاء :للشيرازي (ص.) 19

)

() 3

تاريخ بغداد :للبغدادي (.)497/ 3
تاريخ اإلسالم :للذهبي (.)62 /2
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له كتب كثيرة ،منها" :إثبات القياس" و "اجتهاد الرأي" و "الجامع" في الفقه و " الحجة الصغيرة" في

الحديث .وتوفي سنة إحدى وعشرين ومائتين( ).
 -محمد بن سماعة ( )644هــ

محمد بن سماعة بن عبيد اهلل بن هالل التميمي الفقيه ،أبو عبد اهلل الكوفي ،قاضي بغداد ،وصاحب أبي

يوسف القاضي .أخذ عنه ،وعن محمد بن الحسن ،وبرع في مذهب أبي حنيفة ،وصنف التصانيف( ،)3أخذ العلم

عن أبي يوسف ومحمد جميعاً ،وكتب النوادر عن محمد ،وولي القضاء ببغداد للمأمون(.)1

ولي القضاء للرشيد بعد يوسف بن أبي يوسف ،ودام إلى أن ضعف بصره ،فصرفه المعتصم بإسماعيل بن

عمر :مائة سنة وثالث سنين ،وتوفي سنة ثالث وثالثين ومائتين(.)4
حمادَّ ،

()1
()3
()1

سير أعالم النبالء :للذهبي ( ،)49 /1تاج التراجم :البن فطلوبغا ( .)339/
تاريخ اإلسالم :للذهبي (.)7 1/2
طبقات الفقهاء :للشيرازي (ص.) 11

( )4سير أعالم النبالء :للذهبي (.)649/ 0
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المطلب الرابع
مناقبه وثناء العلماء عليه
قال عنه الذهبي" :وكان من أذكياء العالم ،ولي قضاء القضاة للرشيد ،ونال من الجاه والحشمة ماال مزيد

عليه"( ).

أثنى عليه الشافعي بقوله" :ما رأيت رجالً أعلم بالحالل والحرام ،والعلل ،والناسخ والمنسوخ من محمد بن

الحسن" ،وقال" :ما جالست فقيهاً قطّ أفقه وال أفتق لسانه بالفقه منه ،إنه كان يحسن من الفقه وأسبابه أشياء
تعجز عنها األكابر" ،وقال عنه أيضاً" :لو أنصف الناس لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن الحسن" وعن الربيع

ابن سليمان ،قال :سمعت الشافعي ،يقول" :لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته"،
وكان المزني ،يقول :سمعت الشافعي ،يقول" :ما رأيت سميناً أخف روحاً من محمد بن الحسن ،وما رأيت أفصح
منه ،كنت إذا رأيته يق أر كأن القرآن نزل بلغته"(.)3

وعنه قال أبو عبيد" :ما رأيت أعلم بكتاب اهلل من محمد بن الحسن"(.)1

وقال إبراهيم الحربي ،قلت لإلمام أحمد بن حنبل" :من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال :من كتب محمد بن

الحسن"( .)4وقال عنه أبو يوسف" :هو من أعلم الناس"(.)2

وقضاء.
فكان اإلمام محمد بن الحسن من األذكياء الفصحاء علماً من أعالم األمة فقهاً
ً

()1
()3

مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه :للذهبي (ص .)10
مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه :للذهبي (ص  ،)10شذرات الذهب :البن العماد العكري ( ،)4 0 ،401/3تاريخ بغداد:

للخطيب البغدادي ( ،)26 /3تهذيب األسماء واللغات :للنووي (  ،)10/تاج التراجم :البن قطلوبغا ( ،)319تعجيل المنفعة :البن
حجر ( ،) 92/3البداية والنهاية :البن كثير (.)693/ 1

()1

تاريخ بغداد :للخطيب البغدادي ( ،)26 /3تهذيب األسماء واللغات :للنووي (  ،)1 /مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه:

للذهبي (ص ،)10تاج التراجم :البن قطلوبغا ( ،)319بلوغ األماني :للكوثري ( ،)21تاريخ اإلسالم :للذهبي ( ،) 77/ 3العبر
في خبر من غبر :للذهبي (  ،)314/شذرات الذهب :البن العماد العكري (.)401/3

()4

تاريخ اإلسالم :للذهبي ( ،) 77/ 3سير أعالم النبالء :للذهبي ( ،) 16/7تاريخ بغداد :للخطيب البغدادي (،)26 /3

الجواهر المضية في طبقات الحنفية :للقرشي ( ،)41/3البداية والنهاية :البن كثير (.)693/ 1

()2

بلوغ األماني :للكوثري (ص .)21
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المطلب الخامس
وفاته
لم يزل اإلمام محمد بن الحسن مالزماً للخليفة هارون الرشيد ،ولى القضاء للرشيد بالرقة فأقام بها مدة

ثم عزل عنها ،حتى خرج إلى الري ،فخرج معه ،ومات بقرية رنبويه (إحدى قرى الري) ،سنة  17هـ ،وكان عمره

21عاماً ،ومات الكسائي معه في يوم واحد -رحمهما اهلل ،-وقد قيل :إن الرشيد كان يقول :دفنت الفقه والعربية
بالري( ).

( )

وفيات األعيان :البن خلكان ( ،) 12/4تاريخ بغداد :للخطيب البغدادي ( ،)26 /3تاريخ إربل :البن المستوفي (،)630/3

تهذيب األسماء واللغات :للنووي (  ،)1 /الجواهر المضية في طبقات الحنفية :للقرشي ( ،)44/3سير أعالم النبالء :للذهبي

( ،) 16/7تاريخ اإلسالم :للذهبي ( ،)30 / 3الطبقات الكبرى :البن سعد ( ،)343/9الوافي بالوفيات :للصفدي (.)341/3
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المبحث الثاني
التعريف بكتاب (الحجة على أهل المدينة)
وفيه ثالثة مطالب-:
المطلب األول :مكانة كتب اإلمام الشيباني.
المطلب الثاني :كتاب الحجة على أهل المدينة.
المطلب الثالث :منهج المؤلف في الكتاب.
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المطلب األول
مكانة كتب اإلمام الشيباني
تعتبر كتب الصاحبين (الشيباني وأبي يوسف) المرجع األصيل للمذهب الحنفي بشكل عام ،ولفقه أبي

حنيفة –رحمه اهلل -بشكل خاص( ).

ولكن كتب اإلمام محمد ليست على درجة واحدة من الثقة بها والعمل بما فيها ،فهي على طبقتين ،فكتبه

التي بقيت بأيدي الحنفية ومستندهم في مذهب اإلمام أبي حنيفة ،إلى قسمين-:
()6

(كتب ظاهر الرواية)

 :وهي كتب رويت عنه واشتهرت ،حتى اطمأنت إليها نفوسهم ،وهي :كتب

كتابا،
(الجامع الصغير) ،رواه عنه عيسى بن أبان ،ومحمد بن سماعة ،وكان لم يبوبه ،وقد اشتمل على أربعين ً
(كتاب الجامع الكبير) ،و (كتاب المبسوط) ،الذي يعرف عندهم باألصل ،وهو أطول كتاب كتبه محمد بن

الحسن ،وأهم كتب الحنفية القدماء ،وله كتاب (السير الكبير) ،وكتاب (السير الصغير) ،وجميعها في الفقه،
وكتاب (الرد على أهل المدينة) ،وكتاب (اآلثار)(.)1

(كتب غير ظاهر الرواية)( :)3وهي الكتب التي لم تشتهر عنه ،والتي عرفت بالنوادر كالكيسانيات ،وكتاب
(الزيادات) ،وكتاب (زيادة الزيادات) ،وهي في درجة واحدة في االعتماد عندهم.

وبالجملة ،فالقسم األول من كتب محمد بن الحسن هي أساس مذهب الحنفية ،وهي التي اشتغل بها علماؤهم،
شرحا وتعليقًا(.)2
وعليها َّ
عولوا ً

( )

انظر :اإلمام محمد بن الحسن نابغة الفقه اإلسالمي :للندوي (ص.)74

( )3ظاهر الرواية :وظاهر المذهب ،وهي التي اشتملت عليها مؤلفات محمد بن الحسن من "الج ِ
ام َعين" ،و"السَِّي َرْين" ،و"الزيادات"،
َ
و"المبسوط" ،وهذه المسائل هي التي أسندها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ،أو أسندها عن أبي حنيفة فقط (رحمهم اللَّه

تعالى) ،وقد َّ
مبلغا ،ال ي َج ِّوز
صنف تلك الكتب في بغداد ،وتواترت عنه ،أو اشتهرت برواية جمع كثير من أصحابه قد بلغ عددهم ً
جر إلى أن وصلت إلينا( .المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية :لجمعة
العقل تواطأهم على الكذب ،أو الخطأ في الرواية عنه ،وهلم ًّا
(ص .)) 34

()1

انظر :الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي :للفاسي ( .)2 1/

()4
زو إال بطريق اآلحاد بين صحيح
غير ظاهر الرواية :هي كتب مسائل النوادر؛ ألنها لم تظهر كما ظهرت األولى ،ولم ت َ
يسانِيَّات" ،و"الجز َجانِيَّات" ،و"الهَارونِيَّات" .من تصانيف محمد التي رواها عنه اآلحاد ،ولم تبلغ حد
وضعيفَّ " ،
كالرقِّيَّات" ،و"ال َك َ
يسانِيَّات" :رواها عنه
الرقِّيَّات" :صنفها حين نزل َرقَّة ،وكان وردها مع هارون الرشيد
التواتر ،ال الشهرة عنه .و" َّ
ً
قاضيا عليها .و"ال َك َ
شعيب بن سليمان الكيساني .و"الجز َجانِيَّات" :رواها عنه علي بن صالح الجرجاني من أصحابه( .انظر :المدخل إلى دراسة

المذاهب الفقهية :لجمعة (ص)) 32

()2

انظر :الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي :للفاسي ( 4/

.)2
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المطلب الثاني
كتاب (الحجة على أهل المدينة)
عندما رحل اإلمام محمد إلى المدينة لسماع "الموطأ" مكث فيها ثالث سنين وسمع الحديث من اإلمام
مالك –رحمه اهلل -ومن غيره أيضاً ،وناظر علماء المدينة ،واحتج عليهم بحجاج حسان ،وجمع حججه عليهم
وردوده آلرائهم في هذا الكتاب ،واشتهر هذا الكتاب من رواية عيسى بن أبان( ).

أي اإلمام أبي حنيفة –
وقد روى هذا الكتاب اإلمام الشافعي –رحمه اهلل -في األم ،وعلّق عليه ،وناقش ر َ
رحمه اهلل.-
ولهذا الكتاب قيمة من ناحيتين:

(األولى) أنه ثابت السند ،صادق الرواية والنسبة إلى اإلمام محمد ،وحسبك أن تعلم أن الشافعي –رحمه اهلل-
ودونه في "األم".
رواه ّ
(الثانية) أن الكتاب فيه استدالل بالقياس والسنة واآلثار ،فهو من الفقه المقارن ،واذا أضيفت إليه تعليقات
()3

ممحصاً موزوناً.
الشافعي –رحمه اهلل -وموازنته بين اآلراء المختلفة كان فقهاًمقارناً ّ

المطلب الثالث
منهج المؤلف في الكتاب
تجلت شخصية اإلمام محمد بن الحسن الشيباني –رحمه اهلل -االجتهادية في هذا الكتاب ،فله فيه

اجتهادات يحيد بها عن قول أبي حنيفة( .)1فهو من الكتب الفخمة في المناظرات الفقهية.

ويتمثل في الكتاب مدى عكوف المؤلف على اآلثار والتحذير من القياس عند وجود األثر(.)4

ويحتوي على أصول فقهية مهمة تعين الفقيه على استنباط األحكام ومنها:

  ...إنما ينبغي إذا جاء الحديثان المختلفان أن ينظر إلى أشبههما بالحق ،فيؤخذ به ،ويترك سوىذلك(.)2

 -3إذا جاءت اآلثار مبهمة بدون تفسير ،فهي في جملتها ،حتى تأتي البينة بتفسيرها(.)6

( )
()3

من مقدمة اإلمام أبي الوفاء األفغاني للكتاب (ص ).

انظر :األم :للشافعي ( 399/9وما بعدها) ،أبو حنيفة :ألبي زهرة (ص ،)3 1-3 9بلوغ األماني :للكوثري (ص/ 1

ص.)69

()1
()4
()2
()6

انظر :اإلمام محمد نابغة الفقه اإلسالمي :للندوي (ص.) 44
المرجع السابق.
الحجة على أهل المدينة :للشيباني (.)113/3

المرجع السابق (.) 64/3
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مصطلح (أهل المدينة)
يذكر اإلمام الشيباني في كتابه مصطلح (أهل المدينة) مشي اًر إلى مذهب المالكية ،حيث اعتمد اإلمام

مالك – رحمه اهلل -عمل أهل المدينة كأحد أصول مذهبه ،واعتبره حجة ،قال اإلمام مالك –رحمه اهلل" -إذا
أجمعوا لم يعتد بخالف غيرهم ،واذا كان األمر بالمدينة ظاه اًر معموالً به لم أر ألحد خالفه ،وال يجوز ألحد

مخالفته( ) .لذلك فهو يقدمه على القياس وعلى الحديث اآلحاد( ،)3وحجته( :)1قوله –صلى اهلل عليه وسلم-
الك ِ ِ
«المِد َينة َك ِ
صع طَيِّبهَا»( .)4بينما لم يعتبر الجمهور عمل أهل المدينة حجة ،أما حجة
ير تَْنفي َخ َبثَهَا َوَي ْن َ
َ
()2
الجمهور على أنه غير حجة فواضحة؛ ألنهم بعض األمة ،والمعتبر إجماع األمة كلها .

( )
()3
()1
()4

انظر :البحرالمحيط في أصول الفقه :للزركشي (.)44 -440/6
انظر :الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي :للفاسي ( .)421/
انظر :اإلبهاج في شرح المنهاج :للسبكي (.)164/3
صحيح البخاري :كتاب (فضائل المدينة) ،باب (المدينة تنفي خبثها) ،حديث رقم ( ،)33/1( ،) 111صحيح مسلم :كتاب

(الحج) ،باب (المدينة تنفي شرارها) ،حديث رقم (.) 006/3( ،) 111

()2

انظر :مذكرة في أصول الفقه :للشنقيطي (ص13

).
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الفصل األول
أحكام عامة في الزكاة
وفيه خمسة مباحث-:
 المبحث األول :تعريف الزكاة لغة وشرع ا.
 المبحث الثاني :أدلة وجوب الزكاة.
 المبحث الثالث :شروط الزكاة.
 المبحث الرابع :فريضة العاملين على الزكاة.
 المبحث الخامس :حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله في سبيل
اهلل.
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المبحث األول
تعريف الزكاة لغة وشرعا
 -أوالا :تعريف الزكاة لغ اة.

وزْكواً أي َن َما ،ويقال زكا الزرع يزكو إذا نما وكثر وحصل منه
كاء َ
الزكاة هي اسم من الفعل َزَكا َي ْزكو ومصدره َز ً
بركة ،والزكاة أيضاً تدل على الطهارة ،قال بعضهم :سميت بذلك؛ ألنها مما يرجى به زكاء المال ،وهو زيادته

ونماؤه ،فهي سبب زيادة المال بالخلف في الدنيا والثواب في اآلخرة .وقال بعضهم :سميت زكاة؛ ألنها طهارة .قالوا:
وحجة ذلك قوله جل ثناؤه{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}( )  .واألصل في ذلك كله راجع إلى هذين

المعنيين ،وهما النماء والطهارة( ،)3وبالتالي فالزكاة :صفوة الشيء ،وما أخرجته من مالك لتطهره به(.)1

وتأتي الزكاة أيضاً بمعنى المدح( ،)4فيقال زكى نفسه تركيةً :أي مدحها ،ومنه قوله تعالى{ :فَالَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ
()6
()2
زكي من أزكياء ،ومنه قوله تعالى:
زكي تقي إذا صل َح ،وتنعَّم ،فهو ِّ
بِمَنِ اتَّقَى}  ،والزكاة الصالح  ،يقال رجل ّ

{وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا}( ،)9أي صالحاً.

وهي على وزن فَ َعلَة كالصَّدقَة ،فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً ،وهي من األسماء المشتركة في اللغة،
فتطلق على المال المزكى ،وعلى فعل التزكية(.)1

ٍ
معان عدة منها :النماء والبركة والطهارة والتطهير والصالح والمدح وصفوة
ومما سبق يتبين أن الزكاة تطلق على

الشيء(.)7

( )
()3

التوبة. 01 :

جامع البيان :للطبري (  ،)291/المفردات في غريب القرآن :لألصفهاني (  ،)110/النهاية في غريب الحديث واألثر :البن

األثير ( ،)109/3المبسوط :للسرخسي ( ،) 47/3طلبة الطلبة :للنسفي (  ،) 6/معجم العين :للفراهيدي (.)174/2

()1

القاموس المحيط :للفيروزآبادي (ص.) 373

()4

المفردات في غريب القرآن :لألصفهاني (  ،)11 /النهاية في غريب الحديث واألثر :البن األثير (.)109/3

()6

القاموس المحيط :للفيروزآبادي (ص ،) 373معجم العين :للفراهيدي ()174/2

()2

()9
()1
()7

النجم13 :
مريم1 :

النهاية في غريب الحديث واألثر :البن األثير ( ،)109/3الفائق في غريب الحديث :للزمخشري (7/3

).

لسان العرب :البن منظور ( ،)121/ 4القاموس المحيط :للفيروزآبادي (ص ،) 373غريب الحديث :البن قتيبة ( ،) 14/

معجم العين :للفراهيدي (.)174/2
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 -ثاني ا :تعريف الزكاة شرع ا.

رغم اتفاق الفقهاء على المعاني األساسية في تعريف الزكاة ،إال أن تعريفاتهم قد اختلفت ومن هذه التعريفات:

 عند الحنفية" :هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي وال مواله بشرط قطع المنفعة عن المملك من كلوجه هلل تعالى"( ).

ِ
وح ْول غير معدن
 -3عند المالكية" :إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه ْ
إن تم الملك َ
وحرث"(.)3

 -1عند الشافعية" :اسم صريح ألخذ شيء مخصوص ،من مال مخصوص ،على أوصاف مخصوصة لطائفة
مخصوصة"(.)1

 -4عند الحنابلة" :هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص"(.)4
ومما سبق نجد أن تعاريف الفقهاء قد اتفقت في اآلتي:

المخرج زكاة.
 ذكر النصاب ،وهو القدر المعينَ
 -3ذكر المال الذي يجب إخراج الزكاة منه.
 -1تعيين المستحقين للزكاة وهو مصرف الزكاة.

( )

رد المحتار :البن عابدين ( ،)321-326/3تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)32 /العناية شرح الهداية :للبابرتي (،)369/3

البناية شرح الهداية :للعيني ( ،)311/1درر الحكام شرح غرر األحكام :البن قرامرز (  ،) 9 /ملتقى األبحر :للحلبي ( -314/
 ،)312البحر الرائق شرح كنز الدقائق :البن نجيم ( ،)3 6/3للحنفية تعريفات أخرى للزكاة ،انظر :فتح القدير :للشوكاني
( ،) 21/3االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل (  ،)77/مراقي الفالح شرح نور اإليضاح :للشرنباللي (  ،)39 /اللباب في

شرح الكتاب :للغنيمي ( .) 16/

()3

المقصود بالمعادن :هي المعادن المستخرجة من األرض فزكاتها عند إخراجها وال يشترط فيها الحول ،والحرث :هو المزروعات

وزكاتها يوم حصادها .منح الجليل شرح مختصر خليل :ألبي عبد اهلل المالكي ( ،)1/3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:
الحاجة كوكب
للدسوقي (  ،)410/حاشية الصاوي على الشرح الصغير :للصاوي ( ،)61/1فقه العبادات على المذهب المالكي:
ّ
عبيد (  ،)367/الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية :محمد العربي القروي (  ،) 11 ، 60/وللمالكية تعريفات أخرى
للزكاة ،انظر :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :ال ُّرعيني ( ،)322/3خالصة الجواهر الزكية في فقه المالكية :للمنشليلي

(  ،)19/حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني :للعدوي (  ،)491 ،493/الثمر الداني شرح ابن أبي زيد القيراوني :لآلبي
(  ،)133/إرشاد السالك إلى أشرف المسالك :للبغدادي (  ،)13/شرح مختصر خليل :للخرشي (.) 49/3

()1

الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)9 /1المجموع شرح المهذب :للنووي ( ،)132/2فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب:

البن الغرابيلي ( 7/

) ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :للشربيني ( /

 ،)3مغني المحتاج :للشربيني ( ،)63/3نهاية

المحتاج إلى شرح المنهاج :للرملي ( ،)41/1حاشيتا قليوبي وعميرة ( ،)1/3حاشية البجيرمي على الخطيب ( ،)1 3/3السراج
الوهاج :للغمراوي ( 6/

()4

).

اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :ألبي النجا (  ،)343/الروض المربع شرح زاد المستقنع :للبهوتي (  ،) 72/شرح

منتهى اإلرادات :للبهوتي (  ،)119/كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي ( ،) 66/3كشف المخدرات :للخلوتي ( .)341/
19

**التعقيب على التعاريف(:)7

عين المستحقين بالفق ارء ،وهم أحد األصناف الثمانية؛ فاألولى التعميم ،وما أشرنا إليه
 أما تعريف الحنفية /فإنه ّ
أن المستحقين طائفة مخصوصة؛ وبالتالي يخرج الهاشمي ومواله دون حاجة إلى تنصيص ،وفي قوله (قطع
المنفعة عن المملك من كل وجه) :فهذا قيد في محله؛ فيخرج به من يجب عليه نفقتهم كاألصول والفروع ،وقد
تضمنت التعاريف األخرى هذا القيد بالقول (لطائفة مخصوصة).

ِ
يستوف الشروط ،كالتعبير (بأوصاف
 أما تعريف المالكية /فتميز بذكر سبب الوجوب وهو (النصاب) ،لكنه لم
مخصوصة) ،فذلك أشمل.

 أما تعريف الشافعية والحنابلة فقد تمي از باالختصار والتعميم ،فقد اشتمل على شروط الزكاة ،ونفي موانع إتيانها.

فتعريف الباحثة للزكاة :هي نصيب مقَ َّدر شرعاً في مال مخصوص ،لطائفة مخصوصة ،على وجه مخصوص.
**شرح التعريف:

( نصيب مقَ َّدر شرعاً) :ويقصد به بلوغ المال نصاباً ،ويختلف هذا النصاب باختالف المال.



(في مال مخصوص) :ويقصد به األموال الزكوية ،وهي سائمة األنعام ،والنقدان ،وعروض التجارة ،والزروع



(لطائفة مخصوصة) :ويقصد به األصناف الثمانية الواردة في قول المولى -جل وعال{ :-إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء

خص األعيان ،فخرج تمليك المنافع(.)1
والثمار والمعادن( .)3وفي قوله (مال)َّ :

وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ

حَكِيم}(.)4
وبهذا القيد يخرج من تجب عليه نفقتهم كاألصول والفروع( ،)2كما يخرج الهاشمي ومواله(.)6

( )
()3

انظر :نوازل الزكاة –دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة :للدكتور عبد اهلل الغفيلي (ص .)44-4
العناية شرح الهداية :للبابرتي ( ،)12 /9الذخيرة :للقرافي ( ،)9/1اللباب في الفقه الشافعي :البن المحاملي (  ،) 1 /مغني

المحتاج:للشربيني ( ،) 37/3إعانة الطالبين :للبكري ( ،) 67/3المبدع في شرح المقنع :البن مفلح ( ،)373-37 /3كشاف
القناع :للبهوتي (.) 69- 66/3

()1
()4
()2
()6

البحر الرائق :البن نجيم (.)3 9/3
التوبة60 :
اإلجماع :البن المنذر ( .)41/

رد المحتار :البن عابدين ( ،)321-326/3تبيين الحقائق :للزيلعي ( /
21

.)32



(على وجه مخصوص) :ويقصد به شروط وجوب الزكاة ،وهي اإلسالم ،والحرية ،والنصاب و ِ
الملك ،وحوالن
الحول في غير المعادن والحصاد( ).

( )

***

تبين الحقائق :للزيلعي (  ،)320/اللباب في شرح الكتاب :للغنيمي (  ،) 16/البحر الرائق :البن نجيم ( ،)3 9/3المقدمات

الممهدات :للقرطبي (  ،)397/حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (  ،)491/الثمر الداني :للقيرواني ( ،)133/
الدرر الثمين والمورد المعين :محمد بن أحمد ميارة المالكي (  ،)406/التذكرة في الفقه الشافعي :البن الملقن (  ،)47/فتح
القريب :البن الغرابيلي (  ،) 33- 3 /اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :للشربيني (  ،)3 2/المبدع في شرح المقنع :البن
مفلح ( ،)103-371/3اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :للمرداوي ( ،)37-2/1كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي
(.) 99-- 61/3
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المبحث الثاني
أدلة وجوب الزكاة
الزكاة فريضة واجبة بالكتاب والسُّنة واجماع األمة والمعقول.

 -أوالا -أدلة وجوب الزكاة في القرآن الكريم:

-7قوله تعاىل{ :وَأَقِيمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِني}( ).

-6قوله تعاىل { :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ األَرْضِ وَالَ تَيَمَّمُواْ الْبَبِي َ مِنْهُ تُنفِقُونَ ولَسْتُم
بِآخِذِيهِ إِالَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيد}(.)3

-4قوله تعاىل{ :وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالَ يُنفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ

اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم}(.)1

وجه الداللة:
تؤد زكاته فهو كنز وان كان على وجه األرض ،والمال التي أديت زكاته فليس بكنز وان كان تحت
فكل مال لم َ
سبع أرضين؛ لحديث النبي –صلى اهلل عليه وسلم -وقد أ ِ
لحق الوعيد الشديد بمن كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في
سبيل اهلل وال يكون ذلك إال بترك الفرض.

-3قوله تعاىل{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم}(.)4
قوله تعاىل{ :وَأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون}(.)2-2قوله تعاىل{ :أَقَامُوا الصَّالَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ األُمُور}(.)6
-1قوله تعاىل{ :وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُبْلِفُهُ}(.)9
-8قوله تعاىل{ :وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم}(.)1
فالحق المعلوم هو الزكاة.

( )

البقرة41 :

()3

البقرة369 :

()4

التوبة01 :

()1

()2
()6
()9
()1

التوبة14 :

النور26 :
الحج4 :
سبأ17 :

المعارج.)32-34( :
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وجه الداللة:
جاءت هذه اآليات القرآنية ودلت على وجوب أداء الزكاة ودفعها إلى مستحقيها.

السنة النبوية الشريفة:
 -ثانيا -أدلة وجوب الزكاة في ُّ

فقد ورد الكثير من األحاديث النبوية الشريفة التي تدل على وجوب الزكاة ووجوب أدائها ،ومن هذه األحاديث

الشريفة:

 ما رواه ابن عمر –رضي اهلل عنهما -عن النبي –صلى اهلل عليه وسلم -قال« :بنِي ِْاإل ْس َالم َعلَى َخ ْم ٍ
اد ِة
سَ ،شهَ َ
َ
( )
ِ
اء َّ ِ
َّال ِة ،وِايتَ ِ
ِ
ِ
َن َال إِلَهَ إِ َّال اهللَ ،وأ َّ
ان»
أْ
ص ْوم َرَم َ
ض َ
الزَكاةَ ،و َح ِّج اْل َب ْيتَ ،و َ
َن م َح َّم ًدا َع ْبده َوَرسولهَ ،وِاقَام الص َ َ
َن رس َ ِ
ِ
َن أقاتِ َل
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -قَ َ
ال« :أم ْرت أ ْ
ول اهلل َ -
 -3وما رواه أيضاً ْابن ع َمر -رضي اهلل عنهما -أ َّ َ
َن مح َّمداً رسول ِ
ِ
اس َحتّى َي ْشهدوا أ ْ ِ ِ
اهلل ،ويقيموا الصَّالةَ وي ْؤتوا َّ
َّ
صموا
الزكاةَ ،فَِإذا فَ َعلوا َذل َك َع َ
الن َ
َن ال إلهَ إالّ اهلل َوأ َّ َ َ
َ
َ
َ
ِ ()3
ِ ِ
ق اإلس ِ
المَ ،و ِحسابه ْم َعلى اهلل»
اءه ْم َوأ َْموالَه ْم إِالّ بِ َح ِّ ْ
مّني د َم َ
ِ
ِ
 -1و َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس ،أ َّ
َه ِل
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،-قَ َ
َن م َعا ًذا ،قَ َ
ال« :إَِّن َك تَأْتِي قَ ْو ًما ِم ْن أ ْ
الَ :ب َعثَني َرسول اهلل َ -
ِ
اْل ِكتَ ِ
َعلِ ْمه ْم أ َّ
اد ِة أ َّ
ض
اب ،فَ ْادعه ْم إِلَى َشهَ َ
َن َال إِلَهَ إِ َّال اهلل َوأَِّني َرسول اهلل ،فَِإ ْن ه ْم أَطَاعوا لِ َذلِ َك ،فَأ ْ
َن اهللَ ا ْفتََر َ
علَ ْي ِهم َخمس صلَو ٍ
َعِل ْمه ْم أ َّ
ص َدقَةً ت ْؤ َخذ ِم ْن
ات ِفي ك ِّل َي ْوٍم َولَْيلَ ٍة ،فَِإ ْن ه ْم أَ َ
طاعوا ِل َذِل َك ،فَأ ْ
َن اهللَ ا ْفتََر َ
ض َعلَ ْي ِه ْم َ
َ ْ َْ ََ
ِِ
ِ
ظل ِ
َّاك و َك َرائِم أ َْموالِ ِه ْم ،واتَّ ِ
وم ،فَِإَّنه لَْي َس َب ْي َنهَا َوَب ْي َن
ق َد ْع َوةَ اْل َم ْ
َغنَِيائِ ِه ْم فَت َرُّد ِفي فقَ َرائِ ِه ْم ،فَِإ ْن ه ْم أَ َ
أْ
َ
طاعوا ل َذل َك ،فَإي َ َ َ َ
()1
ِ
اهلل ِح َجاب»
ِ َّ ِ
ِ
 -4وما رواه عمر ْبن اْل َخطَّ ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم -إِ ْذ طَلَ َع َعلَ ْي َنا َرجل َشِديد
اب ،قَ َ
الَ :ب ْي َن َما َن ْحن ع ْن َد َرسول الله َ -
َ
ابَ ،شِديد َسو ِاد َّ
اض الثَِّي ِ
َب َي ِ
الش ْع ِرَ ،ال ي َرى َعلَْي ِه أَثَر السَّفَ ِر َوَال َن ْع ِرفهَ ،حتَّى َجلَ َس إِلَى َّ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه
النبِ ِّي َ -
َ
ِ
ِ
َّ
َخبِ ْرنِي َع ِن ِْ
ال َرسول اللَّ ِه
اإل ْس َالِم ،فَقَ َ
ض َع َكفَّْي ِه َعلَى فَ ِخ َذ ْي ِهَ ،وقَ َ
الَ :يا م َح َّمد ،أ ْ
َس َن َد رْك َبتَْيه إِلَى رْك َبتَْيه َوَو َ
َو َسل َم -فَأ ْ
َّ ِ ِ
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه و َسلَّمِْ « :-
َن َال إِلَهَ إِ َّال اللَّه َوأ َّ
َّالةََ ،وت ْؤتِ َي
يم الص َ
َن تَ ْشهَ َد أ ْ
اإل ْس َالم أ ْ
 ََن م َح َّم ًدا َرسول اللهَ ،وتق َ
َ َ
()4
َّ
يال»
ت إِلَ ْي ِه َسبِ ً
استَطَ ْع َ
انَ ،وتَح َّج اْل َب ْي َ
وم َرَم َ
ض َ
ت إِ ِن ْ
الزَكاةََ ،وتَص َ
ال رسول ِ
اهلل -صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم« :-ما ِمن ص ِ
اح ِب
َ ْ َ
َ
 -2وما روي عن أبي هريرة –رضي اهلل عنه -أنه قال :قَ َ َ
َ َََ
ِ
ِ
ِ ٍ
َّ
صفَائِح ِم ْن َن ٍار ،فَأ ْح ِم َي َعلَْيهَا ِفي َن ِار
ام ِة ،صفِّ َح ْ
َذ َه ٍب َوَال فضَّةَ ،ال ي َؤِّدي م ْنهَا َحقَّهَا ،إِال إِ َذا َك َ
ت لَه َ
ان َي ْوم اْلق َي َ

( )

رواه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب(قول النبي صلى اهلل عليه وسلم بني اإلسالم على خمس) ،حديث(.)42/ ( ،) 6

()3
فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) ،حديث (،) 4/ ( ،)32
رواه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب ( ْ
ومسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب (األمر بقتال الناس حتى يقولوا :ال إله إال اهلل ،محمد رسول اهلل) ،حديث (،)33

( .)21/

()1

رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب (وجوب الزكاة) ،حديث ( ،) 04/3( ،) 172ومسلم في صحيحه ،كتاب

اإليمان ،باب (الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم) ،حديث (.)20/ ( ،) 7

()4

رواه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب (الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم) ،حديث (.)16/ ( ،)1
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ت لَهِ ،في يوٍم َكان ِم ْق َداره َخم ِسين أَْل َ ٍ
ضى
يد ْ
ت أ ِع َ
َجهََّن َم ،فَي ْك َوى بِهَا َج ْنبه َو َجبِينه َوظَ ْهره ،كلَّ َما َب َرَد ْ
ف َس َنةَ ،حتَّى ي ْق َ
ْ َ
َ
َْ
َب ْي َن اْل ِع َب ِاد ،فََي َرى َسبِيلَه ،إِ َّما إِلَى اْل َجَّن ِةَ ،وِا َّما إِلَى النَّ ِار»( ).

وجه الداللة:

دلت هذه األحاديث الشريفة على وجوب الزكاة ،فتوعد اهلل تعالى ورسوله الكريم بالوعيد الشديد لتارك
الزكاة دليل على وجوبها.
 -ثالث ا -اإلجماع:

فقد أجمعت األمة اإلسالمية بعد عهد النبي –صلى اهلل عليه وسلم -إلى يومنا هذا ،على وجوب الزكاة ،ولم

ينكرها أحد(.)3

 -رابعا -المعقول:

فقد ذكر الكاساني في البدائع(:)1

 إن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف واغاثة اللهيف واقدار العاجز ،وتقويته على أداء ما افترض اهلل عزوجلعليه من التوحيد والعبادات ،والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض.

 -3إن الزكاة تطهِّر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب ،وتزكي أخالقه بتخلُّق الجود والكرم وترك الشح و ِّ
الضن ،إذ
ِّ
الضن بالمال فتتعود السماحة ،وترتاض ألداء األمانات وايصال الحقوق إلى مستحقيها ،وقد
األنفس مجبولة على

تضمن ذلك كله قوله تعاىل{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}(.)4

َّ
وخصهم
وفضلهم بصنوف النعمة واألموال الفاضلة عن الحوائج األصلية
 -1إن اهلل تعالى قد أنعم على األغنياء
َّ
بها ،فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش ،وشكر النعمة فرض عقالً وشرعاً ،وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر

النعمة؛ فكان فرضاً.

( )

***

رواه مسلم في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب (إثم مانع الزكاة) ،حديث (.)610/3( ،)719

( )3انظر :اإلقناع :البن المنذر (  ،) 62/انظر :بدائع الصنائع :للكاساني (.)1/3
( )1بدائع الصنائع :للكاساني (.)1/3
( )4التوبة01 :
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المبحث الثالث
شروط وجوب الزكاة

تنقسم شروط الزكاة إلى قسمين :أحدهما يرجع إلى َم ْن عليه (الشخص المزكي) ،والثاني يرجع إلى المال
المزكى.
وهذه الشروط بعضها متفق عليها بين المذاهب الفقهاء ،وأخرى مختلف فيها .سنبين ذلك في مطلبين-:
 -المطلب األول :الشروط العامة للزكاة في األشخاص.

يشترط لوجوب الزكاة على األشخاص شروط ثالثة ،متفق على اثنين منهما وهما اإلسالم والحرية ،والثالث

مختلف فيه ،وهو األهلية بالبلوغ والعقل ،وسنعرض لكل منها:

الفرع األول
اشتراط اإلسالم للزكاة.
( )

اتفق الفقهاء على اشتراط اإلسالم

لوجوب الزكاة ،فال تجب الزكاة إال على مسلم؛ لقوله تعاىل{:خُذْ مِنْ

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم}( .)3فالمقصود أموال المسلمين؛
ألنها طهارة لهم؛ وذلك ألنها عبادة والكفار غير مطالبين وغير مخاطبين بشرائع هي عبادات(.)1
وقد ّبين النبي –صلى اهلل عليه وسلم -ذلك عندما بعث معاذاً إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى اإلسالم ،قائالً:
َعلِ ْمه ْم أ َّ
َعلِ ْمه ْم أ َّ
ض
صلَ َوا ٍت ِفي ك ِّل َي ْوٍم َولَْيلَ ٍة ،فَِإ ْن ه ْم أَطَاعوا لِ َذلِ َك ،فَأ ْ
«فَأ ْ
َن اهللَ ا ْفتََر َ
َن اهللَ ا ْفتََر َ
ض َعلَ ْي ِه ْم َخ ْم َس َ
()4
َّاك َو َك َرائِ َم أ َْم َوالِ ِه ْم»
َغنَِيائِ ِه ْم فَت َرُّد ِفي فقَ َرائِ ِه ْم ،فَِإ ْن ه ْم أَطَاعوا لِ َذلِ َك ،فَِإي َ
ص َدقَةً ت ْؤ َخذ ِم ْن أ ْ
َعلَ ْي ِه ْم َ
وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية(" :)2ال زكاة على كافر بإجماع؛ ألنه ليس من أهل الطهر".

( )

بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)4/3فتح القدير :للشوكاني ( ،) 21/3البناية شرح الهداية :للعيني ( ،)317/1بداية المجتهد:

البن رشد ( ،)2/3المقدمات الممهدات :البن رشد (  ،)397/الحاوي الكبير :للماوردي ( ،) 23/1المهذب :للشيرازي ( ،)360/
الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي :د .مصطفى الخن ،د .مصطفى البغا ،علي الشوربجي ( ،) 6/3اإلقناع في فقه اإلمام
أحمد بن حنبل :ألبي النجا (  ،)343/دليل الطالب لنيل المطالب :للكرمي ( .)92/

()3
()1

التوبة01 :

بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)4/3رد المحتار :البن عابدين ( ،)327/3القوانين الفقهية :البن جزي (ص ،)69حاشية العدوي:

للعدوي (  ،)491/المهذب :للشيرازي (  ،)360/روضة الطالبين :للنووي ( ،) 47/3الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة
(  ،)197/اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :للمرداوي ( ،)2/1شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي (  ،)111/كشاف القناع:
للبهوتي ( ،) 61/3فقه الزكاة :للقرضاوي (  ،)79 -72/الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي (.) 979/1

()4

سبق تخريجه (ص.)31

()2القوانين الفقهية :البن جزي (ص.)69
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فقد ذكر ابن رشد في المقدمات الممهدات( )" :فالدليل على صحة اشتراط اإلسالم في وجوب الزكاة قول اهلل
عزوجل{:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}( ،)3والطهرة والتزكية ال تصح في الكفار".
الفرع الثاني
اشتراط الحرية للزكاة.
اتفق الفقهاء األربعة على اشتراط الحرية لوجوب الزكاة ،فال تجب الزكاة العبد؛ ألنه ال يملك شيئاً ،وهو

ملك لسيده .وان َملَ َك كالمكاتب ،إال أن ملكه ليس تاماً ،فقد ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة في هذه الحالة
على سيده؛ ألنه المالك الحقيقي لمال عبده ،فكانت زكاته كالمال الذي في يد الشريك المضارب والوكيل .وقال
المالكية :ال زكاة في مال العبد ال على العبد وال على سيده؛ ألن ملك العبد ناقص ،والزكاة إنما تجب على تام

()1
ال
ال :قَ َ
الملك ،فالسيد أيضاً ال يملك مال عبده ملكاً تاماً  ،لحديث جابر بن عبد اهلل –رضي اهلل عنهما -قَ َ
()4
رسول اللَّ ِه -صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه وسلَّم« :-لَ ْيس ِفي م ِ
ق»
ال اْلم َكاتَ ِب َزَكاة َحتَّى َي ْعتِ َ
َ
َ
َ
َ
َََ

أما من كان نصفه ح اًر ،ونصفه عبداً ،ففيه وجهان ،أحدهما :ال تجب عليه الزكاة؛ ألنه ناقص بالرق ،فهو

كالعبد .واآلخر :تجب الزكاة فيما يملكه بنصفه الحر؛ ألنه يملك بنصفه الحر ملكاً تاماً ،فوجبت عليه الزكاة
كالحر(.)2

(

) المقدمات الممهدات :البن رشد ( .)397/

( )3التوبة01 :

( )1بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)6/3فتح القدير :للشوكاني ( ،) 24/3درر الحكام :البن قرامرز (  ،) 93/رد المحتار :البن
عابدين ( ،)327/3بداية المجتهد :البن رشد ( ،)6/3القوانين الفقهية :البن جزي (ص ،)69خالصة الجواهر الزكية :للمنشليلي
(  ،)11/حاشية العدوي :للعدوي (  ،)491/الشرح الكبير :للدردير (  ،)41 /المهذب :للشيرازي (  ،)360/المجموع :للنووي

( ،)136/2روضة الطالبين :للنووي ( ،) 20/3الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (  ،)197/اإلنصاف :للمرداوي (-2/1
 ،)9اإلقناع في فقه اإلمام أحمد :ألبي النجا (  ،)343/شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي (  ،)117-111/كشاف القناع :للبهوتي
( ،) 61/3الروض المربع :للبهوتي (  ،) 72/الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي (.) 979/1

( )4رواه الدارقطني في سننه :كتاب الزكاة ،باب (ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق) ،حديث ( ،)203/3( ،) 760والحديث
سنده ضعيف.

( )2المجموع :للنووي ( ،)136/2كشاف القناع :للبهوتي ( ،) 61/3الروض المربع :للبهوتي ( .) 72/
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الفرع الثالث
()7

اشتراط األهلية

(البلوغ والعقل) للزكاة.

أوالا -تعريف الصبي والمجنون:
 -تعريف الصبي:

لغةً :هو الصغير دون الغالم ،أو من لم يفطم بعد ،أي من الوالدة إلى أن يفطم ،فالصبي لغة أخص من

الصغير(.)3

قال السيوطي -رحمه اهلل تعالى" :-الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين ،فإذا ولدته سمي صبياً ،فإذا فطم سمي
غالماً إلى سبع سنين ،ثم يصير يافعاً إلى عشر ،ثم يصير حزو اًر إلى خمسة عشر"(.)1

شرعاً :هو الولد ما لم يبلغ ،أو هو وصف يلحق باإلنسان منذ مولده إلى بلوغ الحلم(.)4
ِ َّ ِ
ال " :رِف َع اْل َقلَم َع ْن ثَ َالثَ ٍةَ :ع ِن َّ
النائِِم َحتَّى َي ْستَْي ِقظََ ،و َع ِن الم ْبتَلَى َحتَّى
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم -قَ َ
لحديث َرسول الله َ -
()2
َي ْب َأَر « َوفي رواية و َع ِن اْل َم ْجن ِ
الصبِ ِّي َحتَّى َيْبل َغ»"
الصبِ ِّي َحتَّى َي ْكب َر « َوفي رواية َع ِن َّ
يق» َ ،و َع ِن َّ
ون َحتَّى َي ِف َ
 .تعريف الجنون:

الجنون لغةً :من َّ
جن الشيء أي استتر ،وجن الظالم استتر ،وجن جنوناً :زال عقله أو فسد(.)6

وفي الشرع عرفه الجرجاني بأنه :اختالل العقل بحيث يمنع جريان األفعال واألقوال على نهجه إال ناد اًر(.)9

ثاني ا -اشتراط األهلية لوجوب الزكاة:

اختلف الفقهاء في الزكاة في مال الصبي والمجنون بوجوبها أو عدم وجوبها ،على قولين:

أوالا -آراء الفقهاء في زكاة الصبي والمجنون:

 -ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) عدا الحنفية :إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون،

وال تشترط األهلية في البلوغ والعقل ،وعلى الولي إخراجها من مال الصبي والمجنون؛ ألنها واجبة كزكاة العاقل
البالغ ،فإن لم يخرجها الولي وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ واإلفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق األصحاب؛
()1األهلية معناها في اللغة :الصالحية ،يقال فالن أهل للنظر على الوقف أي صالح له .وأما في اصطالح األصوليين فاألهلية

تنقسم إلى قسمين :أهلية وجوب ،وأهلية أداء .فأهلية الوجوب :هي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات .أما

أهلية األداء :فهي صالحية المكلف ألن تعتبر شرًعا أقواله وأفعاله( .انظر :علم أصول الفقه :لعبد الوهاب خالف ( ) 16- 12/
( )3المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية بالقاهرة (  ،)209/معجم لغة الفقهاء :للقلعجي والقنيبي ( .)390/
( )1األشباه والنظائر :للسبكي (.)3 7

( )4األشباه والنظائر :للسبكي ( ،)3 7الموسوعة الفقهية الكويتية (.)30/39
()2

سنن أبي داود :كتاب الحدود ،باب (في المجنون يسرق أو يصيب حدا) ،حديث ( ،)42 /6( ،)4171مسند أحمد ،حديث

( ،)46 /3( ،) 163سنن ابن ماجه ،كتاب الطالق ،باب (طالق المعتوه والصغير والنائم) ،حديث (  ،)621/ ( ،)304سنن
النسائي ،كتاب الطالق ،باب (من ال يقع طالقه من األزواج) ،حديث ( .) 26/6( ،)1413وحكم عليه األلباني بالصحة.

( )6المعجم الوسيط (  ) 40/مادة (جن).
( )9التعريفات :للجرجاني (.)97
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ألن الحق توجه إلى مالهما ،لكن الولي عصى بالتأخير فال يسقط ما توجه إليهما( ) ،ويروى عن جماعة من كبار
الصحابة منهم :عمر ،وعلي ،وابن عمر ،وعائشة ،والحسن بن علي ،وجابر -رضي اهلل عنهم ،-وبه قال جابر بن

زيد ،وابن سيرين ،وعطاء ،ومجاهد ،وابن أبي ليلى ،واسحاق وأبو ثور ،والثوري ،وابن عينية ،وربيعة ،وأبو عبيد
وغيرهم من التابعين(.)3

 -3وذهب الحنفية إلى التفصيل فقالوا :تجب الزكاة على الصبي والمجنون فيما تخرجه األرض ،وليس عليهما زكاة

فيما عدا ذلك من األنعام والنقود وعروض التجارة وغير ذلك ،وتجب زكاة الفطر عنهما في مالهما( .)1وهو مروي

عن علي وابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-وهو قول اإلمام زيد وجعفر الصادق(.)4

ثانيا /سبب الخالف:

قال ابن رشد -رحمه اهلل " :)2(-وسبب اختالفهم في إيجاب الزكاة عليه أو ال إيجابها :هو اختالفهم في مفهوم

الزكاة الشرعية :هل هي عبادة كالصالة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على األغنياء؟ فمن قال :إنها عبادة
اشترط فيها البلوغ ،ومن قال :إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال األغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغاً من غيره.
وأما من فرق بين ما تخرجه األرض أو ال تخرجه ،وبين الخفي والظاهر :فال أعلم له مستندا في هذا الوقت"

ثالثا -األدلة:

 -7استدل القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون (الجمهور عدا الحنفية):
استدل الجمهور على قولهم بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بالكتاب والسنة واإلجماع والقياس والمعقول.

أ -القرآن الكريم :فقد استندوا إلى عموم اآليات التي تأمر بوجوب الزكاة في مال األغنياء وجوباً مطلقاً ،ولم
ِ
تستثن منها صبياً وال مجنوناً:

( )

القوانين الفقهية :البن جزي ( ،)69بداية المجتهد :البن رشد ( ،)6/3المجموع :للماوردي ( ،)110-137 ،136/2مغني

المحتاج :للشربيني ( ،) 31/3روضة الطالبين :للنووي ( ،) 47/3عمدة السالك :البن النقيب (  ،)71/نهاية المحتاج :للرملي
( ،) 31/1الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ( ،) 9/3النجم الوهاج في شرح المنهاج :ألبي البقاء ( ،)343/1الكافي في
فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (  ،)11 /شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي ( ،)4 2/3اإلنصاف :للمرداوي (،)4/1

كشاف القناع :للبهوتي ( ،) 67/3األسئلة واألجوبة الفقهية :البن عبد المحسن ( ،)16/3الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي
( ،) 971/1الموسوعة الفقهية (.) 02/ 6

()3

الموسوعة الفقهية ( ،)313/31( ) 06- 02/ 6توضيح األحكام من بلوغ المرام :للتميمي ( ،)131/1بداية المجتهد :البن

رشد (.)2/3

( )1بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)4/3فتح القدير :للشوكاني ( ،) 26/3رد المحتار :البن عابدين ( ،)321/3بداية المجتهد :البن
رشد ( ،)2/3المحلى :البن حزم ( ،)1/4الموسوعة الفقهية ( ،) 06- 02/ 6الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي () 971/1
(.) 11 /1

( )4بدائع الصنائع :للكاساني (.)4/3
( )2بداية المجتهد :البن رشد (.)6/3
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 مثل قوله تعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌعَلِيم}( ).
وجه الداللة :أن اهلل تعالى أمر النبي -صلى اهلل عليه وسلم -أن يأخذ من أموال المسلمين الزكاة لتطهيره

ِ
يستثن الصبي وال المجنون ،فقد دلت اآلية على وجوب الزكاة في مال األغنياء مطلقاً ،قال
وتزكيته ونمائه ،ولم

ابن حزم" :هذا عموم لكل صغير وكبير ،وعاقل ومجنون ،وحر وعبد؛ ألنهم كلهم محتاجون إلى طهرة اهلل تعالى
لهم وتزكيته إياهم ،وكلهم من الذين آمنوا"(.)3

 وكذلك قوله تعاىل{ :وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم}(،)1وجه الداللة :فالزكاة هي حق معلوم في أموال األغنياء للفقراء والمساكين(.)4

السنة النبوية :فقد دلت األحاديث الكثيرة على وجوب الزكاة في أموال األغنياء واعطائها للفقراء:
بُّ -
 ومن ذلك حديث معاذ السابق« :أ ََّغنَِيائِ ِه ْم فَت َرُّد ِفي فقَ َرائِ ِه ْم»(.)2
ص َدقَةً ت ْؤ َخذ ِم ْن أ ْ
َن اهللَ ا ْفتََر َ
ض َعلَ ْي ِه ْم َ
وجه الداللة :الصبي والمجنون إذا ملكا النصاب وحال عليه الحول فتؤخذ منهما الزكاة لترد على الفقراء،

فلفظ " األغنياء " تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء(.)6
ِ ِ
يما لَه َمال َفْل َيتَّ ِج ْر لَهَ ،وَال َيتْركه
صلَّى اللَّه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  -أََّنه قَ َ
ي َع ْن النَّبِ ِّي َ -
 َو َما رِو َالَ « :م ْن َول َي َيت ً
َّدقَة»(.)9
َحتَّى تَأْكلَه الص َ
وجه الداللة :أمر النبي –صلى اهلل عليه وسلم -األوصياء على أموال اليتامى ،بتنمية هذه األموال بالتجارة

والربح ،وعدم تركه دون تثمير؛ ألن الصدقة تأكله بإخراجها ،وانما يجوز للولي إخراجها إذا كانت واجبة؛ ألنه
ليس له أن يتبرع بمال اليتيم ،وحكم الصبي والمجنون في ذلك سواء(.)1

ت -اإلجماع :نقل البهوتي وابن حزم أقوال الصحابة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ،وهو قول
علي وابن عمر وجابر بن عبد اهلل وعائشة والحسن بن علي ،حكاه عنهم ابن المنذر وكذا رواه مالك في

()1التوبة01 :

()3

المحلى :البن حزم ( ،)4/4فقه الزكاة :للقرضاوي (  ،) 01/صحيح فقه السنة وأدلته :البن السيد سالم ( ،) 1/3توضيح

األحكام من بلوغ المرام :للتميمي (.)139/1

( )1المعارج)32-34( :

( )4الموسوعة الفقهية (.)313/31
( )2سبق تخريجه (ص.)31

( )6مغني المحتاج :للشربيني ( ،) 31/3كشاف القناع :للبهوتي ( ،) 67/3فقه الزكاة :للقرضاوي ( .) 07/

( )9رواه الترمذي في سننه ،كتاب الزكاة ،باب (ما جاء في زكاة مال اليتيم) ،حديث (  ،)32/3( ،)64رواه الدارقطني في سننه،
كتاب الزكاة ،باب (وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم) ،حديث ( ،)2/1( ،) 790رواه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب الزكاة،
باب (من تجب عليه الصدقة) ،حديث ( .) 97/4( ،)9117الحديث ضعيف.

( )1المغني :البن قدامة ( ،)462/3الموسوعة الفقهية ( ،)313/31فقه الزكاة :للقرضاوي ( .) 07/
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موطئه ،والشافعي في مسنده عن عمر ورواه األثرم في سننه عن ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف وقد قالوه
في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر فصار كاإلجماع( ).

ث -القياس:

 القياس على العشر" :إن كل من وجب العشر في زرعه ،وجب ربع العشر في َوِرقه ،وجبت الزكاة فيسائر أمواله كالبالغ العاقل"(.)3
 القياس على زكاة المعشرات وزكاة الفطر ،فإن الخصم قد وافق عليهما ،ولم يصح في إسقاط الزكاة وال فيتأخر إخراجها إلى البلوغ شيء"(.)1

ج -المعقول:

 قال الشيرازي -رحمه اهلل تعالى" :-وألن الزكاة لثواب المزكي ،ومواساة الفقير ،والصبي والمجنون من أهلالثواب ،ومن أهل المواساة ،ولهذا تجب عليهما نفقة األقارب .فوجبت الزكاة في مالهم"(.)4

 وقال الخطيب الشربيني" :وألن المقصود من الزكاة سد الخلة ،وتطهير المال ،وما لهما قابل ألداء النفقاتوالغرامات كقيمة المتلفات ،وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف ،والمخاطب باإلخراج

وليهما"(.)2

 -6استدل القائلون بعدم وجوب الزكاة إال فيما تنتجه األرض (قول الحنفية):
احتج الحنفية على وجوب الزكاة على الصبي والمجنون فيما تنتجه األرض وعدم وجوبها عليهما فيما عدا ذلك بأدلة

كثيرة منها:

أ -الكتاب :قوله تعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ
عَلِيم}(.)6
وجه الداللة :التطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب ،وال ذنب على الصبي والمجنون حتى يحتاجا إلى تطهير
(.)9

وتزكية ،فهما خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة

السنة :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -في الحديث السابق« :رِف َع اْل َقلَم َع ْن ثَ َالثَ ٍةَ :ع ِن ال َّنائِِم َحتَّى
بُّ -
َي ْستَْي ِقظَ ،و َع ِن اْل َم ْجن ِ
الصبِ ِّي َحتَّى َيْبل َغ»(.)1
يق ،و َع ِن َّ
ون َحتَّى َي ِف َ
(

) كشاف القناع :للبهوتي ( ،) 67/3المحلى :البن حزم (/4

()3

) ،فقه الزكاة :للقرضاوي ( 0/

انظر :المجموع :للنووي ( ،)137/2المغني :البن قدامة (.)462/3

( )1مغني المحتاج :للشربيني (.) 31/3
( )4المهذب :للشيرازي ( .)36 /

( )2مغني المحتاج :للشربيني (.) 31/3
( )6التوبة01 :

( )9فقه الزكاة :للقرضاوي (  ،) 09/صحيح فقه السنة وأدلته :البن السيد سالم (.) 3/3
( )1سبق تخريجه ص(.)39

31

) ،المجموع :للنووي (.)137/2

وجه الداللة :رفع القلم كناية عن سقوط التكليف ،إذ إن التكليف يكون لمن يفهم خطاب الشارع ،والصغر والنوم
والجنون حائل دون ذلك( ).

ت -القياس :ألن الزكاة عبادة محضة كالصالة والصيام ،وبالتالي فهي تفتقر إلى نية ،والصبي والمجنون ال
تتحقق منهما النية ،وهما ليسا من أهل وجوب العبادة؛ فال تجب عليهما كما ال يجب عليهما الصوم

والصالة( ،)3وكذلك فإن العبادة ال تتأدى إال باالختيار تحقيقاً لمعنى االبتالء ،وال اختيار للصبي والمجنون

لعدم العقل(.)1

ث -المصلحة :احتج الحنفية بالمصلحة التي يرعاها اإلسالم في سائر األحكام ،وان مصلحة الصغير والمجنون
تقتضي إبقاء مالهما عليهما ،خشية أن تستهلكه الزكاة ،لعدم تحقيق النماء الذي هو علة وجوب الزكاة؛ ألن

الصغير والمجنون ضعيفان ،وال يستطيعان القيام بأمر نفسهما وتثمير أموالهما ،فإن أخذت الزكاة كل عام

من مالهما؛ فقد يأتي عليه ،فيتعرضان للفقر والحاجة(.)4

رابع ا -مناقشة األدلة:

 -مناقشة أدلة الجمهور في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون:

أ -ناقش الحنفية أدلة الجمهور بأن اآليات التي توجب الزكاة هي عامة ،وقيدتها النصوص بأن الخطاب فيها
للبالغين العقالء.
وأجـاب الجمهــور علـى اعت ارضــهم بـأن الزكــاة مرتبطـة بالمــال ،ولـيس بــالبلوغ والعقـل ،وعمــوم النصـوص لكــل
صــغير وكبيــر وعاقــل ومجنــون دليــل صــحيح؛ ألن اهلل فــرض للفق ـراء والمســاكين وســائر المســتحقين حق ـاً فــي
أموال األغنياء ،ولم تشترط النصوص أن يكون الغني بالغاً عاقالً(.)2

ب -واعترض الحنفية أن حديث "من ولِي يتِيما لَه مال َفْليتَّ ِجر ِف ِ
َّدقَة" أنه حديث
يهَ ،والَ َيتْرْكه َحتَّى تَأْكلَه الص َ
َ ْ
َ
َْ َ َ َ ً
ضعيف ضعفه الترمذي( ،)6وقد ذكر بعده" :فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اهلل عليه وسلم -في
مال اليتيم زكاة ،منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر ،وبه يقول مالك والشافعي" ،وقال الكمال" :فإن الحديث
لم يثبت"(.)9
(

) فقه الزكاة :للقرضاوي (  ،) 09/صحيح فقه السنة وأدلته :البن السيد سالم (.) 3/3

( )3بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)4/3المغني :البن قدامة ( ،)462/3صحيح فقه السنة وأدلته :البن السيد سالم (،) 3/3
الموسوعة الفقهية (.) 02/ 6

()1

فتح القدير :للشوكاني ( ،) 29/3الموسوعة الفقهية ( ،)311/31فقه الزكاة :للقرضاوي (  ،) 06/الفقه اإلسالمي وأدلته:

للزحيلي (.)3764/4( ) 11 ، 971/1

( )4فقه الزكاة :للقرضاوي ( .) 09/
( )2المرجع السابق ( 3/

).

( )6سنن الترمذي ( )32/3رقم (  ،)64نصب الراية ( ،)11 /3التلخيص الحبير :البن حجر (.)121/3
( )9فتح القدير :للشوكاني ( ،) 29/3التلخيص الحبير :البن حجر(.)121/3
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ويـرد الجمهـور علـى هـذا االعتـراض بـأن الترمـذي قـال :بعـد نقـل تضـعيف حـديث عمـرو بـن شـعيب" :وأمــا
أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه ،منهم أحمد واسحاق وغيرهما"( ).
 -3مناقشة أدلة الحنفية في عدم وجوب الزكاة إال فيما تنتجه األرض:
أ -اآلية الكريمة{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم}( ،)3ال
يصح االحتجاج بها؛ ألن التطهير والتزكية للمال ،والصبي والمجنون بحاجة إلى تطهير مالهما وتزكيته ،وأن

التطهير يشمل تربية الخلق وتنمية النفس على الفضائل وتدريبها على المعونة والرحمة(.)1

ب -أما حديث" :رفع القلم عن ثالثة :عن الصبي حتى يبلغ ،وعن النائم حتى يستيقظ ،وعن المجنون حتى يفيق"،
"فأ ريد به رفع اإلثم والعبادات البدنية ،بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية ،ثم هو مخصوص
باألدلة التي ذكرها الجمهور ،والزكاة في المال في معناه ،فنقيسها عليه ،وبالتالي تجب الزكاة في مالهما ويخرجها

وليهما"(.)4

ت -أما قياس الزكاة على الصالة والصيام ،فهو قياس مع الفارق؛ فالصالة والصوم مختصة بالبدن ،وبنية الصبي
ضعيفة عنها ،والمجنون ال يتحقق منه نيتها ،والزكاة حق يتعلق بالمال ،فهي عبادة مالية وتجري فيها النيابة،
وأن سقوط الصالة عن الصبي والمجنون ،ال يلزم منه سقوط الزكاة ،فأشبه نفقة األقارب والزوجات ،وأروش

الجنايات ،وقيم المتلفات(.)2

الدين
ث -أما االحتجاج بالمصلحة :فإن مصلحة الصبي والمجنون تقابلها مصلحة الفقراء والمساكين ،ومصلحة ّ
والدولة والمجتمع ،فتجب الزكاة في مالهما تحقيقاً للتوازن بين المصالح(.)6

خامس ا -الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ،يتبين ترجيح القول األول رأي الجمهور بوجوب الزكاة في مال الصبي

والمجنون ،على رأي الحنفية:

 إن الزكاة هي ركن من أركان اإلسالم ،وهي عبادة مالية ،يقصد منها تطهير المال وتزكيته ،وسد الخلة ،والتكافلاالجتماعي ،حيث تأخذ من األغنياء ،وترد للفقراء.

 -3يقول ابن القيم –رحمه اهلل -مبيناً حكمة مشروعية الزكاة ،فقال" :إن اهلل تعالى شرع الزكاة ،وراعى فيها مصلحة
أرباب األموال ،ومصلحة المساكين ،وجعلها اهلل -سبحانه وتعالى -طهرة للمال ولصاحبه ،وقيد النعمة بها على

(

) سنن الترمذي (.)32/3

( )3التوبة. 01 :

( )1فقه الزكاة :للقرضاوي ( 4/

).

( )4المغني :البن قدامة (.)462/3

( )2بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)4/3المغني :البن قدامة ( ،)462/3فقه الزكاة :للقرضاوي ( 2/
( )6فقه الزكاة :للقرضاوي ( 6/

).
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).

األغنياء ،فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته ،بل يحفظه عليه وينميه له ،ويدفع عنه اآلفات ،ويجعلها

سو اًر عليه ،وحصنا له ،وحارساً له"( ).

 -1يقول األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي" :وأما االلتزامات الواجبة على الطفل فهي كل ما يستطاع أداؤه عنه من
ماله ،سواء من حقوق العباد أو من حقوق اهلل ،وهي األعواض المالية في األفعال المدنية كثمن المشتريات،
واألجرة ،أو الجنائية كتعويض المتلفات التي يتلفها ،والضرائب المالية للدولة كعشر الزرع وخراج األرض

والجمارك ،والصالت االجتماعية المنوطة بالغنى ،كنفقة األقارب والمعسرين وزكاة الفطر في رأي أبي حنيفة
وأبي يوسف ،وزكاة المال في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية ،رعاية لمصلحة الفقراء والمحتاجين والمجتمع

بصفة عامة ،وهو رأي أقوم وأفضل وأحق بالعمل (أي رأي الجمهور) ،وخاصة في ظروفنا الحاضرة"(.)3
ثم قال" :وهذا الرأي أولى لما فيه من تحقيق مصلحة الفقراء ،وسد حاجتهم ،وتحصين المال من تطلَّع المحتاجين

إليه ،وتزكية النفس ،وتدريبها على خلق المعونة والجود"(.)1

 -4ويقول الدكتور القرضاوي مؤيداً أدلة الجمهور" :والواقع أنها أدلة قوية بموازنة أدلة المخالفين ،وبالتالي يتبين
رجحان مذهب األئمة الثالثة على مذهب الحنفية ،بخاصة أن الحنفية أوجبوا العشر في مال الصبي والمجنون،
وأوجبوا زكاة الفطر في مالهما ،ولم يوجبوا الزكاة عليهما فيما عدا ذلك من األموال ،والقياس يقتضي أن من

وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله" ،ثم قال" :والخالصة أن مال الصبي والمجنون تجب فيه
الزكاة؛ ألنها حق يتعلق بالمال ،فال تسقط بالصغر والجنون ،ويستوي في ذلك أن يكون ماله ماشية سائمة أو

زرعاً وثم اًر أو تجارة أو نقوداً"(.)4

(

) زاد المعاد :البن القيم (.)2/3

( )3الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي (.)3764/4
( )1المرجع السابق (.) 977/1
( )4فقه الزكاة :للقرضاوي ( 3/

1،

7،

).
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 المطلب الثاني :الشروط العامة للزكاة في األموال.إن ملـك المـال هـو سـبب لوجــوب الزكـاة ،إذا تـوافرت فيـه شـروطه الالزمــة ،اتفـق الفقهـاء علـى بعـض هــذه
الشروط ،واختلفوا في بعضها اآلخر ،وهي كالتالي:
الفرع األول
الشروط المتفق عليها في المال لوجوب الزكاة
 -7الشرط األول -الملك لمعين:
فيشترط في المال الزكاة الملك التام ،أي أن يكون مملوكاً لشخص معين ،فتجب عليه الزكاة ،ويكون مكلفاً
بإخراجها ،وبالتالي فال تجب الزكاة في المال العام ،وال في بيت المال ،وال األوقاف على غير معين كالمدارس
والمساجد؛ ألن في الزكاة تمليكاً ،وال تمليك في غير المملوك( ).
وممن صرح بهذا الشرط الحنابلة فنصوا على عدم وجوب الزكاة في مال الفيء وخمس الغنيمة وكل ما هو
تحت يد اإلمام مما يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين ،وأشارت بقية المذاهب إلى ذلك في الفروع(.)3

واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ
وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم}( ،)1فكلمة أموالهم تدل على الملك التام لألموال التي تجب الزكاة فيها ،وقوله تعالى{ :وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم}( ،)4فأضاف المال إليهم بالتمليك الخاص ،ومثل ذلك حديث معاذ السابق
"صدقة تؤخذ من أغنيائهم"( ،)2فالزكاة جزء من مال األغنياء المملوك لهم ،وأجمع الفقهاء على أن الزكاة جزء من
المال المملوك ،وأنها تمليك للمستحقين لها ،والتمليك فرع عن الملك؛ وألن الملك دليل الغنى ،والغني هو الذي
يملك(.)6
(

) انظر :االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل الحنفي (  ،) 00/الدر المختار :البن عابدين ( ،)361/3فقه العبادات على

الحاجة كوكب عبيد (  ،)390/حاشية البجيرمي :للبجيرمي ( ،)10 2/3كشاف القناع :للبهوتي (.) 90/3
المذهب المالكي:
ّ
()3
الشروط العامة للزكاة (بحث) أ.د .محمد الزحيلي (ص.) 9
()1التوبة01 :



( )4المعارج.)32-34( :
()2
()6

سبق تخريجه (ص.)31
بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)7/3القوانين الفقهية :البن جزي (  ،)69/المجموع :للنووي ( ،)110/2مطالب أولى النهي:
للرحيباني ( ،) 6/3شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي (  ،)161/الموسوعة الفقهية الكويتية ( ،)316/31موسوعة الفقه
اإلسالمي المعاصر (  ،)427،46 ،424 ،449/الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي (.) 100/1
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 -3الشرط الثاني -كون المال مما تجب فيه الزكاة(:)7
يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال مما أوجب الشرع فيه الزكاة ،وقد أوجبها في أصناف خمسة ،وهي:

 النقــدان :وهمــا الــذهب والفضــة ،ولــو غيــر مضــروبين ،ومــا يحــل محلهمــا مــن األوراق النقديــة ،وبهــا ق ـوامالعالم ،وهي عامة في األزمنة واألمكنة.

 -3األنعام ،وهـي اإلبـل والبقـر والغـنم السـائمة عنـد الجمهـور ،وكـذا المعلوفـة عنـد المالكيـة ،وأضـاف بعضـهم
الخيل وغيرها.

 -1الــزروع والثمــار ممــا تنتجــه األرض ،مــع االتفــاق علــى بعضــها ،ثــم االخــتالف بــين موســع ومضــيق فــي
غيرها مما بينه فقهاء كل مذهب.

 -4عروض التجارة ،وتشمل جميع أموال التجارة على اختالف أنواعها.

 -2المعادن والركاز ،فالمعادن هي المستخرجة من باطن األرض ،والركاز هو الكنز المدفون من الجاهلية.
واألموال التي تجب فيها الزكاة هي في الحقيقة أكثر األموال دوراناً في الحياة بـين النـاس ،وحاجـة األغنيـاء

والفقراء إليها ضرورية(.)3

 -4الشرط الثالث -النصاب:
النصاب شرعاً :هو المقدار الذي حدده الشرع لترتيب الحكم عليه ،كنصاب الشهادة ،ونصاب الزكاة،

ونصاب الزكاة :هو مقدار المال الذي تجب عنده الزكاة()1؛ ألن الشرع إنما أوجب الزكاة على األغنياء فقط ،كما

جاء صريحاً في حديث معاذ السابق ،فجعل الشرع النصاب عالمة على الغنى لوجوب الزكاة ،فال تجب الزكاة
على المال إال بتوفر النصاب ،وقد ثبت النصاب في األحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في كتب السنة

()4

وكتب المذاهب الفقهية ،لذلك كان شرط النصاب متفقاً عليه( ،)2ونقل ابن المنذر اإلجماع عليه.

ويختلف نصاب الزكاة باختالف أجناس األموال الزكوية ،فنصاب اإلبل خمس ،ونصاب البقر ثالثون،

ونصاب الغنم أربعون ،ونصاب الذهب عشرون مثقاالً أي ما يقارب  12غراماً ،ونصاب الفضة مائتا درهم أي

ما يقارب 692غراماً ،ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق أي حوالي  621كيلو غراماً أو 700ليتر ،ويقدر

نصاب عروض التجارة بنصاب الذهب والفضة ،ونصاب المعدن والركاز هو نصاب الذهب والفضة نفسه ،مع

(

) انظر القوانين الفقهية :البن جزي (  ،)69/الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي ( ،) 977/1الموسوعة الفقهية الميسرة (.)12/1

()3
()1
()4

انظر :القوانين الفقهية :البن جزي (  ،)69/فقه الزكاة :للقرضاوي (  ،)211- 3 /زاد المعاد :البن القيم (.)2/3
انظر :الموسوعة الفقهية الكويتية (.)344/31

أهمه ــا كت ــاب أب ــي بك ــر ف ــي نص ــاب الزك ــاة ،وأخرج ــه البخ ــاري مفرقـ ـاً ( )231 ،232/3وأب ــو داود (  ،)16 ،127/والترمـ ــذي
( ،)32 /3والنســائي ( ،) 1/2ومال ــك (ص ،) 69ورواه ع ــدد م ــن الص ــحابة ،صــحيح مس ــلم ( ،)41/9الموط ــأ (ص،) 69

()2

صحيح البخاري (.)234/3
انظر :المبسوط :للسرخسي ( ،) 47/3بداية المجتهد :البن رشد ( ،)2/3نهاية المطلب :للجويني (  ،)447/كشاف القناع:

للبهوتي (.) 67/3
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اختالف في بعض األحكام ،فال يشترط مثالً الحنفية النصاب في الزروع والثمار ،كما ال يشترط الحنابلة

النصاب في المعدن والركاز( ).
 -3الشرط الرابع -الحول:

وهو أن يمر على المال الذي تجب فيه الزكاة عام قمري في ملك المالك ،وهذا شرط فيما يسمى زكاة رأس

المال كالنقود ،واألنعام والسلع التجارية ،لقوله -صلى اهلل عليه وسلم" :-ال زكاة في مال حتى يحول عليه

الحول"( ،)3ألن الحول على ملك النصاب دليل حقيقي على الغنى ،وقد يملك اإلنسان ماالً كثي اًر لفترة وجيزة ثم
ينفقه أو يتصرف فيه ،فال يكون غنياً(.)1
الشرط الخامس -النماء:

يشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون نامياً حقيقة أو تقدي اًر ،فالحقيقي ما يحصل بالزيادة عن طريق

التوالد كاألنعام ،والتقديري يتحقق بقابلية المال للزيادة كالنقود وما في حكمها ،فالنماء أن يدر المال على صاحبه

ربحاً وفائدة.

وهــذا الشــرط يصــرح بــه الحنفيــة ،ويراعيــه غيــرهم فيعللــون بــه فــي المــذاهب األخــرى ،فهــو متفــق عليــه فــي

الجملة()4؛ ألن الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة ،ومعنى الزكاة ال يحصل إال في المال النامي.

( )

فتح القدير :للشوكاني (  )474/وما بعدها ،القوانين الفقهية :البـن جـزي (ص6

) ،بدايـة المجتهـد :البـن رشـد ( )201/3ومـا

بع ــدها ،المه ــذب :للش ــيرازي (  ،)492 ،469/المجم ــوع :للن ــووي ( ،)131/2مغن ــي المحت ــاج :للشـ ـربيني (  ،)179/ال ــروض
المربــع :للبهــوتي (ص ،) 72كش ــاف القنــاع:للبه ــوتي ( ،)1 3/4زاد المعــاد :الب ــن القــيم ( ،)9 ،2/3فق ــه الزكــاة :للقرض ــاوي

()3

()1

(  ،) 47/الموسوعة الفقهية ( ،)344/31الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي ( .) 977/1 ، 44/

رواه ابــن ماجــه (ص ،) 72حــديث ( ،) 973والبيهقــي ( ،) 07/4وهــو ح ـديث ضــعيف ،المجمــوع :للنــووي ( ،)109/2لكنــه
يتقوى بغيره ،فله شواهد ،واآلثار تعضده فيصلح للحجة ،التلخيص الحبير :البن حجر (.) 26/3
بـدائع الصــنائع :للكاســاني ( ،)2 /3ردالمحتــار :البــن عابــدين ( ،)1 /3بدايــة المجتهــد :البــن رشــد ( ،)21 /3القـوانين الفقهيــة :البــن جــزي
(ص6

()4

) ،المهـ ــذب :للشـ ــيرازي (  ،)469/المجمـ ــوع :للنـ ــووي ( ،)134/2المغنـ ــي :البـ ــن قدامـ ــة ( ،)632/3كشـ ــاف القنـ ــاع :للبهـ ــوتي

( ،)139/4زاد المعاد :البن القيم ( ،)2/3الموسوعة الفقهية ( ،)343/39الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي (.) 101/1

يقــول الشــيرازي الشــافعي -رحمــه اهلل تعــالى -فــي تعليــل شــرط الحــول" :وألنــه ال يتكامــل نمـــوه قبــل الحــول" المهــذب :للشــيرازي
(  ،)469/وقال عن عدم الزكاة في غير األنعام" :وألن هذا يقتنى للزينة واالسـتعمال ،ال للنمـاء" (  ،)463/وقـال عـن المـال
المغصوب" :إنه رجع إليه من غير نماء" (  ،)461/وقال عن زكاة األنعام" :يكثر نفعها ويطلب نماؤها".
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الفرع الثاني
الشروط المختلف فيها في المال لوجوب الزكاة
اشترطت بعض المذاهب شروطاً في المال لوجوب الزكاة فيه ،فيها اختالفات عديدة ،ومنها:
 -7الملك التام:
فال تجب الزكاة إال إذا كان المالك يملك ماله ملكاً تاماً ،ويقصد به قدرته على التصرف فيه ،فال زكاة
( )

في مال الضمار

وهو ما يجهل صاحبه مكانه ،أو ما لم يقدر على التصرف فيه ،وكذلك فال زكاة في

األموال العامة ،والموقوفة وقفاً خيرياً ،إما لعدم الملك لمعين ،واما ألن الملك غير تام(.)3

قال ابن رشد -رحمه اهلل تعالى" :-وأما على من تجب؟ فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم بالغ عاقل مالك

النصاب ملكا تاما"(.)1

وقال ابن قدامة -رحمه اهلل تعالى" :-الزكاة ال تجب إال على حر مسلم تام الملك ،وهو قول أكثر أهل

العلم وال نعلم فيه خالفاً إال عن عطاء وأبي ثور في العبد"(.)4

فقد اتفقوا على المبدأ ،ولكن الخالف حصل في الفروع والتطبيق ،فكان الحنفية أكثر المذاهب تمسكاً بهذا

الشرط في معظم الحاالت ،خالفاً للشافعية ،ولم يشترطوا هذا الشرط إال في صور قليلة ،وحاالت محصورة،
وتوسط المالكية والحنابلة فطبقوا هذا الشرط في صور دون أخرى(.)2
 -6الزيادة عن الحاجات األصلية:

فقد اشترط الحنفية لوجوب الزكاة في المال أن يكون فاضالً عن الحاجة األصلية لمالكه؛ ألن به يتحقق

الغنى؛ وألن المال المشغول بالحاجة األصلية يعتبر كالمعدوم.

وقد فسر الحنفية الحاجة األصلية بأنها ما يدفع الهالك عن اإلنسان كالنفقة ودور السكن والثياب ،والدين،

وغير ذلك.

وقد تتغير هذه الحاجات األصلية وتتطور بتغير األزمان والبيئات واألحوال ،ويترك تقديرها ألهل الرأي

واالجتهاد في كل عصر(.)6

غيبته( .انظر :النهاية في غريب
( ) المال الضمار :الغائب الذي ال يرجى ،واذا رجي فليس بضمار ،من أضمرت
الشيء إذا ّ
َ
الحديث واألثر :البن األثير ( ،) 00/1تاج العروس :للزبيدي ().)404/ 3
()3

()1
()4
()2

انظر :الموسوعة الفقهية (.)319/31
بداية المجتهد :البن رشد (.)413/3
المغني :البن قدامة (.)464/3
قال الشيرازي الشافعي -رحمه اهلل تعالى" :-وال تجب الزكاة فيما ال يملكه ملكا تاما" المهذب  ،463/وقال البهوتي الحنبلـي -
رحمه اهلل تعـالى" :-ال اربـع مـن شـروط الزكـاة تمـام الملـك فـي الجملـة ،ألن الملـك النـاقص لـيس نعمـة كاملـة "...كشـاف القنـاع:

()6

للبهوتي ( ،)1 4/4ثم بين زكاة الدين (.)134 ،1 9/4
انظر :بدائع الصنائع :للكاساني (/3

) ،رد المحتار :البن عابدين ( ،)6/3البحر الرائق :البن نجيم ( ،)333/3فتح القدير:

للشوكاني (  ،)419/الموسوعة الفقهية ( ،)343/31الفقه اإلسالمي وأدلته :للزحيلي (.) 107/1
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ولم يذكر أصحاب المذاهب األخرى هذا الشرط مستقالً؛ ألن الشرع أوجب الزكاة في مال معين إذا بلغ

النصاب وحال عليه الحول ،واعتبروا شرط النماء مغنياً عن شرط الزيادة عن الحاجات األصلية( ).
 -4إمكان األداء:

اشترط المالكية والشافعي في القديم لوجوب الزكاة على المال التمكن من أدائها ،فلو ملك الشخص نصاباً

وحال عليه الحول ،ثم تلف المال قبل أن يتمكن صاحبه من األداء فال زكاة عليه ،بدليل أنه لو هلك المال لم

يضمن زكاته ،فلم تكن الزكاة واجبة فيه ،كما قبل الحول ،وألن الزكاة عبادة فيشترط لوجوبها إمكان أدائها

كالصالة والصوم ،ولم يشترط ذلك الحنفية والشافعية في الصحيح والحنابلة؛ ألن وجوبها يثبت في الذمة مع عدم

إمكان األداء كثبوت الديون في ذمة المفلس(.)3

( )
()3

العناية :للبابرتي (  ،)441/وانظر :فقه الزكاة :للقرضاوي ( .) 2 /
حاشية الدسوقي :للدسوقي (  ،)201/مغني المحتاج :للشربيني (  ،)4 1/المهذب :للشيرازي (  ،)493 ،49 /المجموع:
للنووي ( ،)117/2المغني :البن قدامة (.)61 /3
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المبحث الرابع
فريضة العاملين على الزكاة

وفيه مطلبان-:
المطلب األول :توزيع الزكاة وحصرها في األصناف الثمانية.
المطلب الثاني :فريضة العاملين على الزكاة.
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 -المطلب األول -توزيع الزكاة وحصرها في األصناف الثمانية:

يقول المولى –عزوجل{ :-إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِنيَ وَفِي
سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم}( ).
وجه الداللة :هذه األية الكريمة هي األصل في توزيع الزكاة وحصر مصارفها ،فالمقصود بالصدقات الواردة
فيها هي الواجبة ،قال ابن العربي "والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض".

()3

فقد دلت األية الكريمة على حصر المستحقين بهذه األصناف وهو ما يؤخذ من كلمة (إنما) التي تدل على الحصر(،)1

أو من االقتصار على ذكرها في مقام البيان(.)4

 -المطلب الثاني -فريضة العاملين على الزكاة:

العاملون على الزكاة هم الذين يبعثهم اإلمام لتحصيل الزكاة ويشمل السعاة والجباة وموزعي الزكاة(.)2

إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ،وال يستحق أن يأخذ من هذا السهم؛ ألنه ليس
أما ْ
بعامل؛ بل وكيل(.)6

(

) التوبة60 :

( )3أحكام القرآن :للجصاص (.)233/3

( )1قال أبو حيان( :ولفظة (إنما) إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظها ،وان كانت لم توضع للحصر ،فالحصر
مستفاد من األوصاف ،إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به ،والتعليل بالشيء يقتضي االقتصار عليه)( .البحر المحيط:
البن حيان (.))440/2

( )4قال ابن عاشور( :والمقصود من أداة الحصر :أن ليس شيء من الصدقات بمستحق للذين لمزوا في الصدقات ،وحصر
الصدقات في كونها مستحقة لألصناف المذكورة في هذه اآلية ،فهو قصر إضافي أي الصدقات لهؤالء ال لكم .وأما انحصارها في
األصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من االقتصار عليها في مقام البيان؛ إذ ال تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي
واإلضافي معاً إال على طريقة استعمال المشترك في معنييه)( .التحرير والتنوير :البن عاشور (.))312/ 0

( )2جامع البيان :للطبري ( ،)1 0/ 4أحكام القرآن :للجصاص (.) 99/1
( )6المجموع :للنووي ( ،) 12/6كشاف القناع :للبهوتي (.)392/3

41

المبحث الخامس

أوالا -صورة المسألة:

حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله في سبيل اهلل

(أن يقول الرجل :كل مال لي في سبيل اهلل).

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء األربعة على أن من نذر

( )

معصيةً فإنه ال يجوز له الوفاء بها( ،)3واتفقوا على أن من نذر

ما ال طاعة فيه وال معصية أنه ال شيء عليه( ،)1واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل اهلل أو

في سبيل من سبل البر أنه يلزمه ،وال ترفعه الكفارة( ،)4واختلفوا في مقدار ما يخرجه.
ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على أربعة مذاهب-:
( )

المذهب األول :ذهب الحنفية
يتصدق به كله.

()2

والشافعية في قول

إلى أن من نذر التصدق بكل ما له فإنه يلزمه أن

قال ابن الهمام" :ولو قال كل مالي أو جميعه هدي فعليه أن يهدي ماله كله ويمسك منه قدر قوته ،فإذا أفاد ماالً
تصدق بقدر ما أمسك"(.)9

قال النووي" :لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل اهلل ففيه أوجه  ...والثاني :يلزمه التصدق به"(.)1

) )

النذر:

 -تعريف الحنفية :هو قربة هلل تعالى والبد أن يكون من جنس الواجب .االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل (.)96 /4

 -3تعريف المالكية :هو أن يوجب الرجل على نفسه فعل ما فعله قربة هلل وليس بواجب .التاج واإلكليل لمختصر خليل :ألبي عبد
المواق (.)417 /4
اهلل ّ
 -1تعريف الشافعية :التزام مكلف مسلم قربةً ال مباحاً ومعصية .التذكرة في الفقه الشافعي :البن الملقن (ص.) 44 :

 -4تعريف الحنابلة :وهو أن يقول :هلل علي أن أفعل كذا ،أو :إن رزقني اهلل ماالً ،ألتصدقن أو :فعلي صوم شهر .الكافي في فقه

اإلمام أحمد :البن قدامة (.)3 3 /4

))3
))1
))4
))2

مراتب اإلجماع :البن حزم (ص.) 6 :
اإلقناع :البن المنذر (  ،)391/مراتب اإلجماع :البن حزم (ص.) 6 :
بداية المجتهد :البن رشد (.) 17/3

األصل المعروف بالمبسوط :للشيباني ( ،)411/3المبسوط :للسرخسي ( ،) 12/4المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن

َم َازة ( ،)1 1/3البحر الرائق شرح كنز الدقائق :البن نجيم (.)41/9
) )6البيان في مذهب اإلمام الشافعي :البن سالم العمراني ( ،)499/4الوسيط في المذهب :للغزالي ( ،)3 3/9روضة الطالبين:
للنووي ،)379/1( :حاشيتا قليوبي وعميرة.)370/4( :

))9
))1

فتح القدير :للشوكاني (.) 91/1

المجموع شرح المهذب :للنووي (.)460/1
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()7

المذهب الثاني :ذهب المالكية

التصدق بثلث هذا المال.

والحنابلة في المذهب

()6

إلى أن من نذر التصدق بكل ماله فإنه يجزئه

قال عليش" :ولزم الحالف بمالي في سبيل اهلل تعالى إن فعلت كذا أو ألفعلنه وحنث فيلزمه ثلثه أي المال من
عين وعددين أو قيمته"(.)1

قال الزركشي" :ومن نذر أن يتصدق بكل ماله أجزأه أن يتصدق بثلثه"(.)4
( )

المذهب الثالث :ذهب الشافعية في األصح
كفارة عليه.

إلى من نذر التصدق بكل ما يملك ال يلزمه شيء بهذا النذر وال

قال الشربيني" :لو قال ابتداء :مالي صدقة ،أو في سبيل اهلل فلغو؛ ألنه لم يأت بصيغة التزام"(.)6

المذهب الرابع :ذهب الحنابلة في رواية( :)1إلى أن من نذر التصدق بكل ما يملك من مال فإن نذره هذا يمين،
وتلزمه كفارة يمين.

قال ابن قدامة" :وروى الحسين بن إسحاق الخرقي ،عن أحمد ،قال :سألته عن رجل قال :جميع ما أملك في

المساكين صدقة .قال :كفارته كفارة اليمين"(.)1
رابع ا -سبب الخالف:

معارضة األصل في هذا الباب لألثر ،وذلك أن ما جاء في حديث «أبي لبابة بن عبد المنذر حين تاب

اهلل عليه ،وأراد أن يتصدق بجميع ماله ،فقال رسول اهلل  :--يجزيك من ذلك الثلث»؛ فمن أخذ باألصل وهو
فيتصدق بكل ماله ،ومن أخذ بنص الحديث حمل هذا النذر
قياس ذلك على النذر قال بوجوب الوفاء بما نذره
ّ
على الثلث فقط(.)7

) )

البيان والتحصيل :البن رشد ( ،)363/1شرح مختصر خليل :للخرشي ( ،)74/1حاشية الصاوي على الشرح الصغير :للصاوي

( ،)324/3الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :للنفراوي ( .)4 7/

))3

الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (

))1

منح الجليل شرح مختصر خليل :ألبي عبد اهلل المالكي (.) 01/1

الروض المربع :للنجدي (.)201/9

))4

 ،)140/الروض المربع شرح زاد المستقنع :للبهوتي (ص ،)901 :حاشية

شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)302/9

))2

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني ( ،)4 1/ 1روضة الطالبين وعمدة المفتين :للنووي ( ،)379/1تحفة المحتاج في

))6

مغني المحتاج :للشربيني (.)323/6

شرح المنهاج :ابن حجر الهيتمي ( ،)76/ 0أسنى المطالب في شرح روض الطالب :للسنيكي ( .)296/

))9

الفروع وتصحيح الفروع :لشمس الدين المقدسي (

( ،)492/1الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (

))1
))7

 ،)69/المغني :البن قدامة ( ،)7/ 0شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي
 ،)140/شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)309/9

المغني :البن قدامة (.)7/ 0

بداية المجتهد :البن رشد (.) 70/3
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خامس ا -األدلـــة:

 -7أدلة المذهب األول :استدل القائلون بالتصدق بجميع المال بالقرآن والسنة النبوية واألثر واالستحسان
والمعقول:

أوالا -القرآن الكريم:

قوله تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}( ).
وجه الداللة:

تناول لفظ المال جميع األموال ،فيجب على الناذر التصدق بجميع ماله(.)3

ثاني ا -السنة النبوية:

 َع ْن أَبِي ه َرْي َرةَ َ ،ع ِن َّالَ « :من تََر َك َم ااال َفلِ َو َرثَِت ِهَ ،و َمن تََر َك َك ًال فَِإلَي َنا»(.)1
النبِ ِّي  قَ َ
وجه الداللة:

يتصدق
تناول لفظ المال جميع األموال ،وفي نذره ذكر المال ،فوجب أن
ّ
ول ِ
ِ ِ
ي بِثَم ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
اهلل
اء بِهَا َرس َ
ان م َائة د ْرَهم ،أنه َج َ
 -3عن ن َع ْيم ْب ِن َع ْبد اهلل اْل َع َد ِو ُّ َ
ِ
شيء فَِِلَهلِ َك»(.)2
ض َل َ
صدَّق َعلَي َها ،فَِإن فَ َ
ِب َنفس َك فَتَ َ

بجميع ماله(.)4
ال« :اب َدأ
 فَ َدفَ َعهَا إِلَ ْي ِه ،ث َّم قَ َ

وجه الداللة:

كان له أن يمسك مقدار ما يعلم أنه يكفيه إلى أن يكتسب ،فإذا اكتسب ماالً تصدق بمثله؛ ألنه انتفع به

مع كونه واجب اإلخراج عن ملكه لجهة الصدقة ،فكان عليه عوضه ،كمن أنفق ماله بعد وجوب الزكاة عليه(.)6
ال« :من َن َذر أَن ي ِطيع اللَّ َه َفلي ِطع ُه ،ومن َن َذر أَن يع ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ص َي ُه
َ
ُ
ُ َ
َ
َ
ََ
َ -1ع ْن َعائ َشةَ َ-رض َي الله َع ْنهَاَ ،-ع ِن النَّب ِّي  قَ َ َ
فَالَ يع ِ
ص ِه»(.)9
َ

) )
))3

سورة النساء.37 :
المحيط البرهاني في الفقه النعماني :ألبي المعالي (.)1 1/3

))1

متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب :االستقراض ،باب( :الصالة على من ترك ديناً) ،رقم (1/1( ،)3171

))4

المحيط البرهاني في الفقه النعماني :ألبي المعالي (.)1 1/3

كتاب :الفرائض ،باب( :من ترك ماالً فلورثته) ،رقم (.) 311/1( ،) 6 7
))2
))6
))9

صحيح مسلم :كتاب :الزكاة ،باب( :االبتداء بالنفقة بالنفس) ،رقم (.)673/3( ،)779
بدائع الصنائع :للكاساني (.)16/2

صحيح البخاري :كتاب :األيمان والنذور ،باب( :النذر في الطاعة) ،رقم (.) 43/1( ،)6676
43

) ،صحيح مسلم:

يدل الحديث على أن من نذر نذ اًر فيه طاعة هلل وجب الوفاء به ،وهذا قد نذر كل ماله هلل فوجب الوفاء

بنذره لدخوله تحت عموم الحديث( ).

ثالثا -األثر:

الرج ِل يقول :ك ُّل مالِي ص َدقَة علَى اْلمس ِ
اهيم ،أََّنه قَ َ ِ
ِ ِ
اك ِ
َّق ِب َمالِ ِهَ ،وُيم ِس ُك َما
صد ُ
َ
ال في َّ َ
ين :إَِّنه « َيتَ َ
ََ
َ
َ
َع ْن إ ْب َر َ
َّق ِب ِمق َد ِ
ان ُيم ِس ُك»(.)3
صد َ
ار َما َك َ
َص َ
اب َم ااال تَ َ
َيقُوتُ ُه ،فَِإ َذا أ َ
وجه الداللة:
يدل األثر أن من تصدق بماله كله يجب عليه أن يتصدق به جميعه ويمسك ما يقوته(.)1

رابعا -االستحسان(:)3

االستحسان :أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب اهلل تعالى ،ثم ما أوجب اهلل تعالى من الصدقة مضافاً إلى مال

مطلق بقوله{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}( ،)2تناول مال الزكاة خاصة(.)6
خامس ا -المعقول:

 -يمسك مقدار قوته؛ ألن حاجته مقدمة على حاجة غيره(.)9

 -3إنه أضاف الهدي والصدقة إلى جميع ما يملكه فيتناول كل جنس من جنس أمواله ،ويتناول القليل والكثير
إال أنه يمسك بعضه؛ ألنه لو تصدق بالكل الحتاج إلى أن يتصدق عليه فيتضرر بذلك(.)1

 -6أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون بالتصدق بثلث المال بالسنة النبوية والقياس والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:

ِ
ِ
ِ
 َع ِن ُّالزْه ِريِّ ،أ َّ
َهج َر َد َار قَ ْو ِمي الَّتِي
اب اللَّه َعلَْي ِه قَ َ
َن أ ْ
الَ :يا َنبِ َّي اللَّه ،إِ َّن م ْن تَ ْوَبتي أ ْ
َن أ ََبا ل َب َابةَ  ،لَ َّما تَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ال َّ
النبِ ُّي : 
ص َدقَةً إِلَى اللَّ ِه َوِالَى َرسولِ ِه فَقَ َ
ب َح ِس ْبت أََّنه قَ َ
َص ْبت فيهَا الذ ْن َ
ال :أ َج ِاور َك َوأ َْن َخلع م ْن َمالي َ
أ َ
ث َيا أ ََبا لُ َب َاب َة»(.)7
« ُيج ِزُئ َك ِمن َذلِ َك الثُّلُ ُ

) )

فتح الباري :البن حجر (

))1

األصل المعروف بالمبسوط :للشيباني (.)411/3

))3

))4

.)297/

اآلثار :ألبي يوسف :باب( :الزكاة) ،رقم (( ،)447ص.)73 :
االستحسان :هو أن يعدل اإلنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خالفه لوجه أقوى يقتضي العدول

عن األول .وأخذ به أبو حنيفة وأنكره الشافعي .انظر :المسودة في أصول الفقه :آلل ابن تيمية (ص ،)42 :كشف األسرار شرح
أصول البزدوي :للبخاري ( ،)1/4البحر المحيط في أصول الفقه :للزركشي (.)79/1

))2

سورة التوبة. 01 :

))9

المبسوط :للسرخسي (.) 12/4

))6

))1
))7

المحيط البرهاني في الفقه النعماني :ألبي المعالي (.)1 1/3

بدائع الصنائع :للكاساني (.)16/2
موطأ مالك :كتاب :الوصايا ،باب( :الوصية في الثلث ال يتعدى) ،رقم ( ،)201/3( ،)3776مصنف عبد الرزاق الصنعاني:

كتاب :الوصايا ،باب( :الرجل يعطي ماله كله) ،رقم ( ،)94/7( ،) 6179صحيح ابن حبان :كتاب :الوصايا ،باب( :صدقة
ضعفه األلباني ،المصدر نفسه.
التطوع) ،رقم ( ّ ،) 62/1( ،) 119
44

وجه الداللة:
فقط( ).

يدل الحديث بمنطوقه الصريح على أن النبي  قد ّبين له أن ذمته برأت مما شغلت به بإخراج الثلث

ال :قْلت :يا رس َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َهج َر َد َار قَ ْو ِمي الَّتِي
َ -3ع ْن َك ْع ِب ْب ِن َمالِ ٍك ،قَ َ
َن أ ْ
َن أ َْن َخل َع م ْن َماليَ ،وأ ْ
ول اهلل إِ َّن م ْن تَ ْوَبتي أ ْ
َ َ
()3
ال لَه رسول ِ
ِ
ِ
َّ
ض َمالِ َك فَه َو َخ ْير
اهلل ُ « :يج ِزئُ َعن َك ِمن َذلِ َك الثُّلُ ُ
ث» «.أ َْمس ْك َعلَ ْي َك َب ْع َ
َص ْبت فيهَا الذ ْن َ
أ َ
ب ،فَقَ َ َ
لَ َك»(.)1
وجه الداللة:

د ّل الحديث بمنطوقه الصريح على أن النبي  قد أب أر ذمةَ كال الصحابيين مما شغلت به ببيان إجزاء
التصدق بثلث المال ،فتب أر بذلك الذمة مما شغلت به(.)4
ّ
ثالث ا -المعقول:

 -إن الصدقة بالجميع مكروهة؛ وذلك لما فيها من تضييع لحقوق الورثة(.)2

 -3إنه مال نذر الصدقة به ،فأشبه جميع المال(.)6

 -4أدلة المذهب الثالث :استدل القائلون بأنه ال يلزمه شيء بهذا النذر وال كفارة عليه بالمعقول:

 -إنه لغو؛ ألنه لم يأت بصيغة التزام(.)9

 -3إنه ليس بالتزام ،فال يلزمه شيء من ذلك(.)1

أدلة المذهب الرابع :استدل القائلون بأنه تلزمه كفارة يمين بالسنة النبوية والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:
ِ
ض ٍبَ ،و َكفَّ َارتُ ُه َكفَّ َارةُ ال َي ِم ِ
ين»(.)7
ال :قَ َ
ص ْي ٍن  ،قَ َ
ال َرسول اللَّ ِه َ« :ال َنذ َر ِفي َغ َ
ع ْن ع ْم َر َ
ان ْب ِن ح َ

) )

الفواكه الدواني :للنفراوي ( .)4 7/

))3

المعجم الكبير :للطبراني رقم (.)27/ 7( ،) 04

))4

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (.)3 2/4

بعض ماله) ،رقم (3/3( ،)3929
) )1متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب :الوصايا ،باب( :إذا تصدق أو أوقف
َ
مسلم :كتاب :الرقاق ،باب( :حديث توبة كعب بن مالك) ،رقم (.)3 39/4( ،)3967
))2

كشاف القناع :للبهوتي (.)391/6

))9

روضة الطالبين وعمدة المفتين :للنووي (.)379/1

))6

))1
))7

) ،صحيح

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (.)3 2/4

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني (.)4 1/ 1
مسند أحمد :حديث (1/11( ،) 7111

) ،سنن النسائي :كتاب :األيمان والنذور ،باب( :كفارة النذر) ،حديث (،)1143

ضعفه
( ،)31/9السنن الكبرى للبيهقي :كتاب :األيمان ،باب( :من جعل فيه كفارة يمين) ،حديث (ّ ،) 30/ 0( ،)30062
األلباني واألرنؤوط.
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وجه الداللة:

فكما ال ينعقد النذر في الغضب فال ينعقد النذر في حالة النذر بالتصدق بجميع المال ( ).

ثانيا -المعقول:

إنها يمين فيخير فيها بين األمرين كاليمين باهلل تعالى(.)3

سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول القائلين بالتصدق بجميع المال:

يجاب عن استداللهم بالقرآن:

اآلية خارج محل النزاع ،ليس فيها داللة على النذر مطلقاً.

يجاب عن استداللهم بالسنة:
( َمن تََر َك َم ااال َفلِ َو َرثَِت ِه) :الحديث خارج محل النزاع ،فهو في قضية الميراث وليس النذر(.)1
(اب َدأ ِب َنف ِس َك) :الحديث خارج محل النزاع ،فهو في نفقة التطوع(.)4
ِ
ِ
مقيد بحديث سعد وكعب بن مالك في تحديد الوصية بالثلث
يع اللَّ َه َفل ُيطع ُه) :هذا الحديث عام ّ
( َمن َن َذ َر أَن ُيط َ
من المال؛ ألن إنفاق كل المال إضرار بالمسلم وورثته.

يجاب عن األثر :هذا مجرد أثر عن أحد التابعين ،وهو معارض باألحاديث التي تحدد مقدار الوصية.

المعقول:

الفرق بأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب اهلل تعالى ،وما أوجبه اهلل تعالى بلفظ الصدقة يختص بمال

الزكاة ،فكذا ما يوجبه العبد على نفسه ،وهنا إنما أوجب بلفظ الهدي ،وما أوجبه اهلل تعالى بلفظ الهدي ال يختص
بمال الزكاة(.)2

مناقشة المذهب الثاني القائلين بالتصدق بثلث المال:

يجاب عن استداللهم بالسنة:

« -يجزئ عنك الثلث» :هذا ليس بنذر ،وانما أراد الصدقة بجميعه ،فأمره النبي  - -باالقتصار على ثلثه،

كما أمر سعداً  حين أراد الوصية بجميع ماله ،باالقتصار على الوصية بثلثه ،وليس هذا محل النزاع ،إنما

النزاع فيمن نذر الصدقة بجميعه(.)6

-3حديث كعب بن مالك وأبي لبابة رضي اهلل عنهما :ليس فيهما التصريح بالنذر؛ بل قد يكون ذلك من باب

شكر النعمة ،وهي توبة اهلل عليهما ،وليس فيه أن كال منهما قال :إن هلل علي نذ اًر؛ بل قال :إن من توبتي -
) )
))3
))1
))4
))2
))6

عون المعبود :العظيم آبادي (.)12/7
شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي (.)491/1
المغني :البن قدامة (.)376 /6
شرح النووي على مسلم :للنووي (.)11 /9
فتح القدير :للكمال ابن الهمام (.) 91/1
المغني :البن قدامة (.)7/ 0
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أي :من شكر توبتي -أن أفعل كذا وكذا ،فهو من باب نية الخير شك ار هلل -عز وجل ،-وفرق بين من يلتزم
بالنذر ،وبين من يريد بدون التزام( ).

 -1ليس في الحديثين داللة صريحة على أنهما نذ ار هلل بذلك ،فال شك أن اإلنسان إذا أوفى بنذره وتصدق
بجميع ماله مع حسن ظنه بربه ،وصدق اعتماده عليه ،وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية
عائلته ،ال شك أن صدقته بجميع ماله أب أر لذمته وأحوط ،وأما االقتصار على الثلث مطلقاً ففي النفس منه

شيء(.)3

يجاب عن استداللهم بالمعقول:

إن الرجل قد ألزم نفسه بإخراج جميع ماله ،وهو قربة وطاعة هلل تعالى ،فيخرج ماله كله في سبيل اهلل.

مناقشة المذهب الثالث القائلين إن من نذر التصدق بكل ما يملك ال يلزمه شيء بهذا النذر وال كفارة عليه:
تعهد الرجل بالتصدق بجميع ماله ليس لغواً بل هو التزام ألزم نفسه بالتصدق بجميع ماله.

فإن نذره يمين ،وتلزمه كفارة يمين:
إن من نذر التصدق بكل ما يملك َّ
مناقشة المذهب الرابع القائلين َّ
ض ٍب) الحديث وارد في نذر الغضب ،وليس في نذر الطاعة ،فهو خارج محل النزاع.
(َال َنذ َر ِفي َغ َ
كيف يخير بين كفارة اليمين وأداء النذر وهو لم ِ
يأت بيمين حتى يلزم بكفارته.
ّ

سابعا -الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ،ترى الباحثة أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة

في المذهب بأن من قال :مالي صدقة في سبيل اهلل أنه يخرج ثلث ماله؛ وذلك لِلسباب التالية:
قيدت التصدق بثلث المال.
رجحنا القول بإخراج الثلث لألحاديث التي ّ
 -إننا ّ

 -3إن التصدق بك ّل المال يعتبر ضر اًر وتبذي اًر؛ لقوله تعالى ...{ :وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}( ،)1فكان إخراج الثلث
متوافقاً مع أصول الشريعة.

) )
))3

الشرح الممتع على زاد المستقنع :للعثيمين (.)339/ 2
المرجع السابق.)331/ 2( :

) )1سورة اإلسراء.36 :
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الفصل الثاني
زكاة الحلي والمعادن
وفيه مبحثان-:
 المبحث األول :زكاة المعادن من الذهب والفضة.
 المبحث الثاني :زكاة الحلي والتبر.
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المبحث األول

زكاة المعادن( )7من الذهب والفضة

أوالا -صورة المسألة:

(رجل يملك كمي اة من الذهب والفضة).

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن من ملك نصاباً ملكاً تاماً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة( ،)3واتفقوا على

وجوب الزكاة في الذهب والفضة( ،)1واتفقوا على أن الواجب في الركاز

من الذهب والفضة.

ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على مذهبين-:
()6

المذهب األول :ذهب الحنفية
والكثير منه الخمس.

()1

والشافعي في قول

()4

الخمس( ،)2واختلفوا في نصاب المعادن

إلى أنه يخرج من المعادن كالذهب والفضة في القليل

قال أبو حنيفة" :فيما يخرج من المعادن من الذهب والفضة والورق في كل قليل وكثير يخرج من ذلك
الخمس"(.)1

قال الماوردي" :اختلف الناس فيما يجب في المعادن على ثالثة مذاهب حكاها أصحابنا أقاويل للشافعي...:
والمذهب الثاني إن فيها الخمس كالركاز ،وهو مذهب أبي حنيفة وأحد أقاويل الشافعي"(.)7

) )

المعادن :عدن بالبلد يعدن ويعدن ،عدن فالن بالمكان يعدن ويعدن عدناً وعدوناً :أقام .وعدنت البلد :توطنته .قال الليث:

المعدن( :مكان كل شيء) يكون (فيه أصله) ومبدؤه نحو معدن الذهب والفضة واألشياء؛ والجمع المعادن .وهي المواضع التي

يستخرج منها جواهر األرض( .انظر :لسان العرب :البن منظور ( ،)397/ 1تاج العروس :للزبيدي (.))113/12

))3
))1

بداية المجتهد :البن رشد (.)2/3
المرجع السابق (/3

).

()4

الركاز :هو المال المركوز في األرض مخلوقا كان أو موضوعا فيعم المعدن الخلقي والكنز المدفون( .التعريفات الفقهية:
ِّ

))2

المغني :البن قدامة (.)41/1

للبركتي.)) 02/ ( ،

))6
))9
))1
))7

المبسوط :للسرخسي (/3

 ،)3العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)314/3

الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)112/1المجموع :للنووي (.)99/6
الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)431/

الحاوي الكبير :للماوردي (.)112/1

49

()7

المذهب الثاني :ذهب المالكية في قول

والشافعية في الصحيح

()6

والحنابلة

زكاة حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينا اًر عيناً ،أو مائتي درهم(.)4

()1

إلى أنه ال يؤخذ من المعادن

قال مالك« :أرى ،واهلل أعلم ،أنه ال يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء ،حتى يبلغ ما يخرج منها قدر
عشرين دينا اًر عيناً ،أو مائتي درهم .فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه .وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ،ما دام

في المعدن نيل ،فإذا انقطع عرقه ،ثم جاء بعد ذلك نيل ،فهو مثل األول يبتدأ فيه الزكاة ،كما ابتدئت في األول»
قال مالك« :والمعدن بمنزلة الزرع ،يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه

ذلك ،وال ينتظر به الحول .كما يؤخذ من الزرع ،إذا حصد ،العشر وال ينتظر أن يحول عليه الحول»(.)2

قال الشافعي" :واذا عمل في المعادن فال زكاة في شيء مما يخرج منها إال ذهب ،أو ورق فأما الكحل،
والرصاص ،والنحاس ،والحديد ،والكبريت ،والموميا وغيره فال زكاة فيه"( ،)6وقال" :وما قيل منه فيه الزكاة فال

مثقاال ،والورق منه خمس أواق.)1("9
زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين
ً

قال أبو البركات الحنبلي" :ومن أخرج من معدن مملوك له أو مباح نصاب ذهب أو فضة أوما تبلغ قيمته

أحدهما من سائر المعادن كالياقوت والزبرجد والصفر والقار والنفط والنورة ونحوها ففيه ربع العشر من وقته ألهل

الزكاة إذا أخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال ويخرجه بعد السبك والتصفية"(.)7
رابعا -سبب الخالف:

هل اسم الركاز يتناول المعدن أم ال يتناوله؟ ألن النبي  -عليه الصالة والسالم  -قال« :وفي الركاز

الخمس»( ، ) 0فمن رأى أن اسم الركاز يتناول المعدن جعل فيه الخمس ،ومن رأى أن الركاز ال يتناول المعدن
إنما يختص بما وضعه البشر في األرض رأى فيه ربع العشر( ).

خامسا -األدلة:

دليل المذهب األول :استدل أصحاب القول األول القائلون إنه يخرج من المعادن كالذهب والفضة في القليل
والكثير منه ال ُخمس بالسنة والمعقول:

) )
))3

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :البن عبدالبر ( ،)316/1االستذكار :البن عبدالبر (.) 44/1
األم :للشافعي ( ،)42/3الحاوي الكبير :للماوردي (.)111/1

))1

المغني :البن قدامة ( ،)24/1المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل :ألبي البركات ( .)333/

))2

موطأ مالك :لإلمام مالك ،حديث رقم (.)347/ ( ،)1

()4
الدينار =  4232جراماً  ،كل درهم =  32792جراماً
))6

األم :للشافعي (.)42/3

))1

األم :للشافعي (.)46/3

( )9الوقية =  40درهماً.
))7
(0

المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل :ألبي البركات ( .)333/

) صحيح البخاري :كتاب الزكاة ،باب (وفي الركاز الخمس) ،حديث ( ،) 10/3( ،) 477صحيح مسلم :كتاب الحدود ،باب

(جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار) ،حديث (.) 114/1( ،) 9 0

)

)

بداية المجتهد :البن رشد (.)30/3
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أوالا -السنة:

الرَك ِ
س»( ).
 قوله  -عليه الصالة والسالمَ « :-وِفي ِّاز ال ُخ ُم ُ
وجه الداللة:
الركاز اسم للمعدن والكنز جميعاً ،فقد يذكر ويراد به الكنز ،ويذكر ويراد به المعدن ،فالركاز يطلق على

المعدن وعلى المدفون(.)3

وجه التمسك به أنه  --سئل عما يوجد في الطريق المار أو الخراب البادي فقال فيه" :وفي الركاز الخمس"،

فعطف الركاز على المدفون ،فعلم أن المراد منه المدفون ،وفي رواية أبي هريرة "سئل ما الركاز يا رسول اهلل؟
قال" :الذهب الذي خلقه اهلل في األرض"(.)4(.)1
الِ " :ف ِ
الرَك ِ
س"(.)2
وجد ِفي اْل َخ ِر ِب اْل َع ِاد ِّ
يه َوِفي ِّ
ي؟ قَ َ
 -3ولما سئل رسول اهلل  --ع َما ي َ
از ال ُخ ُم ُ
وجه الداللة:

عطف الركاز على المدفون فعلم أن المراد بالركاز المعدن ،والمعنى فيه أن هذا مال نفيس مستخرج من

األرض فيجب فيه الخمس كالكنز(.)6

الرَك ِ
س"(.)9
 -1عن جابر  أن رسول اهلل  --سئل عما يوجد من الكنز العادي ،فقال :فيه " َوِفي ِّ
از ال ُخ ُم ُ
وجه الداللة:
عطف الركاز على الكنز ،والشيء ال يعطف على نفسه هو األصل فدل أن المراد منه المعدن(.)1

 -4ما روي أن النبي  --لما قال "المعدن جبار ،والقليب جبار ،وفي الركاز الخمس قيل :وما الركاز يا
رسول اهلل؟ فقال :هو المال الذي خلقه اهلل تعالى في األرض يوم خلق السموات ،واألرض"(.)7

وجه الداللة:

دل الحديث على أنه اسم للمعدن حقيقة ،فقد أوجب النبي  --الخمس في المعدن من غير فصل بين

الذهب ،والفضة وغيرهما ،فدل أن الواجب هو الخمس في الكل(.) 0
) )
))3
))1

سبق تخريجه (ص.)20
البناية شرح الهداية :للبابرتي (.)401/1

معرفة السنن واآلثار :للبيهقي :كتاب الزكاة ،باب (زكاة المعدن) ،حديث ( .) 64/6( ،)1163ضعفه الهروي القاري

والمباركفوري( .انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :للقاري ( ،) 319/4تحفة األحوذي :للمباركفوري (.))341/1

))4

البناية شرح الهداية :للعيني (.)402/1

))2

سبق تخريجه (ص)20

))9

سبق تخريجه (ص.)20

))6

))1
))7

المبسوط :للسرخسي (/3

.)3

بدائع الصنائع :للكاساني (.)69/3
الجزء األول من الحديث رواه البخاري :كتاب الزكاة ،باب (وفي الركاز الخمس) ،حديث ( ،) 10/3( ،) 477وبقية الحديث

رواه مالك في الموطأ :كتاب الزكاة ،باب (الركاز) ،حديث (( ،)117ص7 :

)) 0

بدائع الصنائع :للكاساني (.)69/3
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).

( )

 -2عن الضحاك بن النعمان بن سعد أنه  -عليه الصالة والسالم  -قال "في السيوب

وجه الداللة:

الخمس"(.)3

السيوب نوع من المعادن ،وال يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كما ظنوا فإن األول خص
الذهب واالتفاق أنه ال يخصه ،فإنما نبه حينئذ على ما كان مثله في أنه جامد ينطبع والثاني لم يذكر فيه لفظ
الركاز بل السيوب فإذا كانت السيوب تخص النقدين فحاصله أنه إفراد فرد من العام ،واالتفاق أنه غير

مخصص للعام(.)1
ثاني ا -المعقول:

 إن المعنى الذي ألجله وجب الخمس في الكنز موجود في المعدن ،فإن الذهب والفضة تحدث في المعدن منعروق كانت موجودة حين كانت هذه األرض في يد أهل الحرب ،ثم وقعت في يد المسلمين بإيجاف الخيل

فتعلق حق مصارف الخمس بتلك العروق(.)4

 -3إن المعادن كانت في أيدي الكفرة وقد زالت أيديهم ولم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع؛ ألنهم لم
يقصدوا االستيالء على الجبال والمفاوز ،فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفرة ،وقد استولى عليه على طريق

القهر بقوة نفسه فيجب فيه الخمس ويكون أربعة أخماسه له كما في الكنز(.)2

 -1إن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة للحر والعبد المسلم والذمي الصبي والبالغ ،حق في الغنيمة إما
سهماً واما رضخاً(.)6

 -4يطلق لفظ الركاز على المعدن والكنز؛ ألن كالً منهما مركوز في األرض وان اختلف الراكز وشيء راكز
خاصا بالدفين(.)9
معنويا وليس
ثابت ،ويطلق الركاز عليهما حقيقة مشترًكا
ً
ً
دليل المذهب الثاني :استدل الجمهور أصحاب المذهب الثاني القائلون إنه ال يؤخذ من المعادن زكاة حتى
يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينا ار عينا ،أو مائتي درهم بالقرآن والسنة والقياس والمعقول:

أوالا -القرآن:

قال اهلل تبارك وتعالى{ :وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(.)1

) )

السيوب :عروق من الذهب والفضة ،تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر ،سميت سيوب ًا النسيابها في األرض( .لسان

))3

المعجم الكبير :للطبراني :رقم ( .)112/30( ،)972لم أجد من حكم عليه.

العرب :البن منظور ( .))499/

))1
))4
))2
))6
))9
))1

تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)311/
المبسوط :للسرخسي (/3

.)3

بدائع الصنائع :للكاساني (.)69/3
المبسوط :للسرخسي (.)3 3/3
مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :لألفندي ( .)3 3/

سورة األنعام. 4 :
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وجه الداللة:
ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع
قال أشهب" :إنها لما كانت ً
جعلته بمنزلة الزرع ،فكما كان يكون في الزرع زكاته إذا حصد وان لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة
كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه ،وان كان لم يحل عليه الحول من يوم إخراجه أو من يوم عمل

فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من اآلثار"( ).
ثاني ا -السنة:

 قوله " :--ما لم يكن في طريق مأتي وال في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس"(.)3َّ
ت ِفي األَر ِ
ض"(.)1
 -3عن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل ِّ " :
ب الَِّذي ُين ِب ُ
الرَك ُاز الذ َه ُ
 -1روى الجوزجاني بإسناده عن بالل بن الحارث المزني" :أن رسول اهلل  --أخذ من معادن القبلية
الصدقة"(.)4

وجه الداللة:

قدرها ربع العشر؛ ألنها زكاة في األثمان ،فأشبهت زكاة سائر األثمان ،أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة،

وال يعتبر لها حول؛ ألنه يراد لتكامل النماء(.)2

 -4عن أبي سعيد الخدري  قال :قال رسول اهلل َ " :--لي ِ
ون َخم ِ
س أ ََوا ٍ
ص َدقَة"(.)6
يما ُد َ
ق َ
َ
سف َ
()9
الرَك ِ
س" .
المع ِد ُن ُج َبارَ ،وِفي ِّ
از ال ُخ ُم ُ
العج َم ُ
 -2قال رسول اهلل َ " :--
اء ُج َبارَ ،وال ِبئ ُر ُج َبارَ ،و َ
وجه الداللة:
لم يقدر فيه الخمس؛ وألن الركاز من الركز والمعدن ثابت وليس بمركوز(.)1

 -6وقوله « :--ليس في تسعين ومائة شيء»(.)7

) )
))3
))1

(

))4
))2
))6

المدونة :لإلمام مالك ( .)111/
حسنه األلباني.
السنن الكبرى :للنسائي ،كتاب الزكاة ،باب (زكاة المعدن) ،حديث (ّ .)14/1( ،)3312
السنن الكبرى :للبيهقي ،كتاب الزكاة ،باب (المعدن ركاز فيه الخمس) ،حديث ( ،)329/4( ،)9617مسند أبي يعلى الموصلي
 .)417/قال محقق المسند :إسناده ضعيف جداً ،المصدر نفسه.

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة ( .)409/
المرجع السابق.

صحيح البخاري :كتاب الزكاة ،باب (ما أدى زكاته ليس بكنز) ،حديث ( ،) 09/3( ،) 402صحيح مسلم :كتاب الزكاة،

(المقدمة) ،حديث (.)692/3( ،)710

))9
))1

صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب (وفي الركاز الخمس) ،حديث (.) 10/3( ،) 477
الذخيرة :للق ارفي (.)27/1

))7
الوِرق والماشية) ،حديث ( .)493/3( ،) 179المستدرك على
سنن الدارقطني :كتاب :الزكاة ،باب( :وجوب زكاة الذهب و َ
الصحيحين ،كتاب الزكاة ،حديث ( .)229/ ( ،) 424والحديث إسناده صحيح.

53

مثقاال»( ).
 -9وقوله « :--ليس عليكم في الذهب شيء ،حتى يبلغ عشرين
ا

دينار من الذهب شيء"(.)3
 -1وقوله " :--ليس فيما دون عشرين اا
وجه الداللة من األحاديث السابقة:

تدل األحاديث السابقة على أن النصاب في الذهب هو بلوغه عشرين دينا اًر ،فالنصاب معتبر في

المعدن ،فال تجب الزكاة فيما دون النصاب()1؛ وألنها زكاة تتعلق باألثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب

كاألثمان والعروض وقد بينا أن هذا ليس بركاز(.)4

 -7أن النبي  --أقطع بالل بن الحارث المزني معادن القبلية ،وهي من ناحية الفرع(.)2

وجه الداللة:

يدل الحديث على أن المعادن ليست بركاز ،وتلك المعادن ال يؤخذ منها زكاة أيام اإلمام الشافعي(.)6

 - 0قوله  " :--في الرقة ربع العشر"(.)9

وجه الداللة:

أراد بها الورق ،فيجب فيها إذا بلغت مائتين ربع العشر ،وهو خمسة دراهم ،فإن كانت ناقصة عنها في

الوزن بشيء قليل ال زكاة فيها ،وان كانت تجوز جواز مائتي درهم(.)1
ثالثا -القياس:

القياس على النقدين في الزكاة(.)7

وجه القياس:

إن النصاب معتبر في النقدين ،وكذلك في المعادن بجامع أنهما معدن(.) 0

رابع ا -المعقول:

 إن المعادن مخالفة للركاز؛ ألنها ال تنال إال بالعمل وال خمس فيها وانما فيها الزكاة ،بخالف الركاز ،فهيتنال بدون العمل ،والركاز بمنزلة الزرع يجب فيه الزكاة إذا حصل النصاب وال يستأنف به الحول.

) )

المغني :البن قدامة ( ،)24/1العزيز بشرح الوجيز :للرافعي ( .) 1 /1وقد أخرجه أبو داود في جزء من حديث حسن اإلسناد،

حديث (.) 00/3( ،) 291

))3

الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)369/1بحر المذهب :للروياني ( .) 14/1وقد أخرجه أبو داود بمعناه في جزء من حديث حسن

اإلسناد برقم (.) 00/3( ،) 291

))1

بحر المذهب :للروياني (.) 14/1

))4

الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة ( ،)213/3المغني :البن قدامة (.)24/1

))6

األم :للشافعي ( ،)46/3الحاوي الكبير :للماوردي (.)116/1

))2

))9
))1
))7

مسند أحمد :حديث ( ،)9/2( ،)3912المستدرك على الصحيحين ،حديث ( .)271/1( ،)6 77إسناده ضعيف.
صحيح البخاري :كتاب الزكاة ،باب (زكاة الغنم) ،حديث (1/3( ،) 424
شرح السنة :للبغوي (.) 9/6
الذخيرة :للقرافي (.)60/1

)) 0

المرجع السابق.
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).

 -3ال زكاة فيما يخرج من المعدن إن كان ذهباً حتى يبلغ عشرين دينا اًر أو مائتي درهم ،فما زاد فعلى حساب ما
ذكرنا عنه في زكاة الذهب والورق( ).

 -1إن هذا ليس بركاز ،وأنه مفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر أخذ في اإلسالم ،فأشبه الغنيمة(.)3
وشكر لنعمة الغنى ،فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات(.)1
ًا
 -4وجب مواساة
كالزرعة(.)4
ا
 -2إنه مستفاد من األرض يتعلق به حق اهلل تعالى فيختلف باختالف المؤنة
 -6إنه مستفاد من األرض لم يملك غيره فوجب أن ال يجب فيه الخمس كالحبوب(.)2

 -9وانها زكاة أثمان فكانت ربع العشر كسائر األثمان ،أو تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة التجارة(.)6

 -1إن المعادن إما أن تجري مجرى الفيء فيما تجب فيه أو مجرى الزكاة فلم يجز أن تكون كالفيء؛ ألن خمس
الفيء يجب في جميع األموال ما انطبع منها ولم ينطبع ،فثبت أنه يجري مجرى الزكاة ،والزكاة ال تجري في
غير الذهب والفضة ،فكذا ال تجب إال في معادن الفضة والذهب(.)9

 -7إنها زكاة تتعلق باألثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كاألثمان أو العروض(.)1

 - 0إنه مفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر مظهور عليه في اإلسالم فهو كالغنيمة ،وهذا وجب
مواساة وشك اًر لنعمة الغنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات ،وانما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة

فأشبه الزروع والثمار ،وألن النماء يتكامل فيه بالوجود واألخذ فهو كالزرع(.)7

سادس ا -المناقشة:

مناقشة أدلة القول األول ،القائلين إنه يخرج من المعادن كالذهب والفضة في القليل والكثير منه ال ُخمس:

 حديثهم األول ال يتناول محل النزاع؛ ألن النبي  إنما ذكر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة ،وهذا ليسبلقطة فال يتناوله النص(.) 0

الركاز ،ولم تنص على المعادن.
 -3سائر أحاديثهم وردت في ِّ

) )
))3
))1

االستذكار :البن عبد البر (.) 44/1
المغني :البن قدامة (.)24/1
المرجع السابق.

))4

بحر المذهب :للروياني (.) 14/1

))6

الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (.)21 /3

))2

))9
))1
))7

الحاوي الكبير :للماوردي (.)116/1
الحاوي الكبير :للماوردي (.)111/1
الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة ( .)409/
الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (.)213/3

)) 0

المرجع السابق (.)21 /3
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 -1فأما استداللهم بالمعقول فال حجة فيه؛ ألن الركاز غير المعادن ،وأما قياسهم على الفضة والذهب بعلة،
أنه ينطبع ففاسد بالزجاج؛ ألنه ينطبع ثم المعنى في الفضة والذهب ،أنه مما تجب فيه الزكاة لو ملك من
غير المعدن( ).

مناقشة أدلة القول الثاني ،القائلين إنه ال يؤخذ من المعادن زكاة حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينا ار

عين ا ،أو مائتي درهم:

 -استداللهم باآلية ال يستقيم؛ ألنها خارج محل النزاع ،فقد وردت في الزروع.

الفضة.
 -3كيف تستدلون بأحاديث ِّ
الركاز وأنتم تقولون إنه ليس ركا اًز بل يتبع حكم الذهب و ّ

 -1استداللهم بحديث (المعادن القبلية) :قال ابن عبد البر :هذا منقطع ،وقال أبو عبيدة :ومع انقطاعه ليس
فيه أنه –  -أمر بذلك ،وانما قال :يؤخذ منه(.)3

وقال النووي في شرح "المهذب"" :قال الشافعي :ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن
رسول اهلل  --إال انقطاعه ،فإن الزكاة في المعدن دون الخمس ليست مروية عن رسول اهلل ."–-

قال البيهقي" :هو كما قال الشافعي في رواية مالك ،قيل :قد اعترف الشافعي أنه ال حجة فيه ،ولم يثبت رفعه
عنده لذكره محتجا به ،فكيف له أن يجعله مذهبه بعد إق ارره بذلك بغير دليل"(.)1

سابعا -الراجح

أن الراجح – واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه
ترى الباحثة بعد عرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة َّ

الجمهور ،من أن الزكاة تجب في المعادن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب؛ وذلك لآلتي:

 هناك فرق بين الركاز والمعادن؛ فالركاز ما وضعه البشر في األرض من أموال وذهب وفضة وغيره،أما المعادن فهي من خلق اهلل في باطن األرض.

 -3األحاديث واضحة الداللة في بيان نصاب الذهب والفضة.
 -1ضعف بعض أحاديث التي استدل بها الحنفية.

) )
))3
))1

الحاوي الكبير :للماوردي (.)111/1
البناية شرح الهداية :للعيني (.)402/1

المرجع السابق (.)406/1
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المبحث الثاني

()7

زكاة الحلي والتِّبر
أوالا -صورة المسألة:

"رجل عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ال ينتفع بهما للبس أو ينتفع بهما للبس".

ثانياُ -تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقدين في المسكوك وغيره ،كالسبائك والتِّْبر واألواني والحلي الحرام
كحلي الرجل عدا خاتم الفضة وأدوات االستعمال والزينة في المنزل .وال زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة
كالماس واللؤلؤ والياقوت( ،)3واتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي المتخذة للتجارة( ،)1وكذلك المتخذ لالدخار
ونوائب الزمن وحوادثه ال لالستعمال(.)4

قال ابن رشد" :أجمع أهل العلم على أن العين من الذهب والورق في عينه الزكاة تب اًر كان أو مسكوكاً أو مصوغاً
صياغة ال يجوز اتخاذها ،نوى به مالكه التجارة أو القنية"( ،)2واختلفوا إذا انكسر حلي المرأة واحتاج إلى صوغ.
ثالث ا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين-:
()2

المذهب األول :ذهب الحنفية

()1

والشافعية في قول

والحنابلة

()8

إلى أن من كان عنده تبر أو حلي من

ذهب أو فضة ال ينتفع بهما للبس أو ينتفع بهما للبس ،فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ منه
ربع العشر.

) )

الحلي :ما تتحلى به المرأة من ذهب ،أو فضة .القاموس الفقهي ،ألبي حبيب (ص ،) 03معجم لغة الفقهاء :للقلعجي

(ص.) 12

التِّْبر :ما كان من الذهب غير مضروب .مقاييس اللغة ،البن فارس (  ،)163/القاموس الفقهي :ألبي حبيب (ص ،)41معجم لغة
الفقهاء :للقلعجي (ص.) 30

))3

بدائع الصنائع :للكاساني ( ،) 6/3االستذكار :البن عبد البر ( ،) 21/1األم :للشافعي ( ،)44/3المبدع في شرح المقنع:

البن مفلح (.)126/3

))1

بدائع الصنائع :للكاساني ( ،) 9/3المجموع :للنووي ( ،)21/6القوانين الفقهية :البن جزي (ص ،)67الشرح الكبير على متن

المقنع :البن قدامة (.)601/3

))4
))2
))6
))9
))1

المراجع السابقة.

المقدمات الممهدات :البن رشد ( .)374/
بدائع الصنائع :للكاساني ( ،) 9/3البناية شرح الهداية :للعيني ( ،)199/1تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)399/
بحر المذهب :للروياني ( ،) 41/1مختصر المزني :للمزني ( ،) 42/1الحاوي الكبير :للماوردي (.)391/1
المغني :البن قدامة ( ،)41/1اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :للحجاوي (  ،)391/كشاف القناع عن متن اإلقناع:

للبهوتي (.)312/3
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قال أبو حنيفة" :من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ال ينتفع بهما للبس ،أو ينتفع بهما للبس فإن عليه
عينا أو من وزن مائتي
فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ منه ربع العشر إال أن ينقص من وزن عشرين ًا
دينار ً
درهم فإن نقص من ذلك شيء بطلت عنه الزكاة"( ).
قال الشافعي" :وما يحلى النساء به ،أو ادخرنه ،أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر
وغيره فال زكاة فيه ،وال زكاة إال في ذهب ،أو ورق" ،قال" :واذا انكسر حليها

()3

فأرادت إخالفه ،أو لم ترده فال

زكاة فيه في قول من لم ير في الحلي زكاة إال أن تريد إذا انكسر أن تجعله ماالً تكتنزه فتزكيه"(.)1

قال ابن قدامة" :فإن انكسر الحلي كس اًر ال يمنع اللبس فهو كالصحيح ،إال أن ينوي ترك لبسه ،وان كان كس اًر
يمنع االستعمال ،ففيه الزكاة ألنه صار كالنقرة"(.)4
( )

المذهب الثاني :ذهب المالكية عدا أشهب

والشافعية في األصح( )2إلى أن التبر والحلي المكسور الذي يريد

أهله إصالحه ولبسه ،فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ،فليس على أهله فيه زكاة.

قال مالك ... « :فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصالحه ولبسه .فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون
عند أهله .فليس على أهله فيه زكاة»(.)9

قال الدسوقي" :حاصل الفقه في هذه المسألةَّ :
إن الحلي إذا انكسر فال يخلو إما أن يتهشم أو ال ،فإن تهشم
وجبت زكاته سواء نوى إصالحه أو نوى عدم إصالحه أو لم ِ
ينو شيئاً ،وان لم يهشم بأن كان يمكن إصالحه
وعوده على ما كان عليه فال يخلو إما أن ينوي عدم إصالحه أو ال ،فإن نوى عدم إصالحه فالزكاة ،وان نوى

إصالحه أو لم ِ
ينو شيئاً فال زكاة فيه"(.)1

قال الجويني" :وان كان المالك مصم ًما على إصالحه ،ففي المسألة وجهان :أحدهما -ال يجري في الحول،
وحكمه حكم الحلي ،ثم ال يجري في الحول ،وال تتعلق به الزكاة -وان تمادت األحوال -فإنه قابل لإلصالح،
غير ملتح ٍ
ق بالتبر ،وقد انضم إليه القصد في اإلصالح .والوجه الثاني -أنه كما انكسر على ما وصفناه ،يجري

في الحول ،وان قصد المالك إصالحه؛ فإنه خرج عن كونه حلياً؛ إذ ال يتأتى استعماله حلياً"(.)7

) )

الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)441/

))1

األم :للشافعي (.)42/3

))3

))4

المراد به الكسر اليسير الذي ال يمنع استعماله .بحر المذهب :للروياني (.) 41/1

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة ( .)406/

))2

المدونة :لإلمام مالك (  ،)102/النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات :للقيرواني (6/3

))6

الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)391/1نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني ( ،)317/1تحفة المحتاج في شرح المنهاج:

االستذكار :البن عبدالبر ( ،) 21/1الذخيرة :للقرافي (.)47/1
للهيتمي (.)391/1

))9
))1
))7

الموطأ :لإلمام مالك ( .)320/
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( .)460/

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني (.)317/1
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)،

رابع ا -سبب االختالف:

تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع األشياء ،فمن

شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أوال قال :ليس فيه زكاة ،ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود

فيها المعاملة بها أوال قال :فيه الزكاة( ).
خامسا -األدلة:

دليل المذهب األول :استدل الجمهور القائلون بوجوب الزكاة فيه ،بالقرآن والسنة والمعقول:

أوالا -القرآن:

قوله تعالى{ :وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(.)3

وجه الداللة:
ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقهما في سبيل اهلل من غير فصل بين الحلي

وغيره(.)1

ثاني ا -السنة:
الَ :خر ْج َنا مع ع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن عمر ر ِ
ِِ
َخبِ ْرنِي َع ْن قَ ْو ِل اللَّ ِه:
ض َي اللَّه َع ْنه َما ،فَقَ َ
َع َاربِي :أ ْ
ال أ ْ
ََ َ
 َع ْن َخالد ْب ِن أ ََْ َ
َسلَ َم ،قَ َ َ
()4
ال ْابن عمر -ر ِ
ض َي اللَّه َع ْنه َماَ « :-من َك َن َزَها،
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ ،وَالَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}  .قَ َ
ََ َ
ان َه َذا قَب َل أَن تُن َز َل َّ
الزَكاةَُ ،فلَ َّما أُن ِزلَت َج َعلَ َها اللَّ ُه طُه اار لِِلَم َو ِال»(.)2
َفلَم ُي َؤِّد َزَكاتَ َها ،فَ َويل لَ ُه ،إِنَّ َما َك َ
وجه الداللة:

وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز بالحديث الذي روينا فكان تارك أداء الزكاة منه كان اًز فيدخل تحت

الوعيد وال يلحق الوعيد إال بترك الواجب(.)6

س ُكم»(.)9
 -3عن أبي أمامة الباهلي  قال :سمعت النبي َ « :- -وأ َُّدوا َزَكاةَ أَم َوالَ ُكم طَي َب اة ِب َها أَنفُ َ
وجه الداللة:
من غير فصل بين مال ومال؛ وألن الحلي مال فاضل عن الحاجة األصلية إذ اإلعداد للتجمل والتزين

دليل الفضل عن الحاجة األصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء( ).
) )

بداية المجتهد :البن رشد (/3

))3

سورة التوبة.14 :

))4

سورة التوبة.14 :

))1

))2
))6
))9

).

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 9/3
صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب (ما أدى زكاته فليس بكنز) ،حديث (.) 06/3( ،) 404
بدائع الصنائع :للكاساني (.) 9/3
سنن الترمذي ،كتاب أبواب السفر ،باب منه ،حديث ( ،)2 6/3( ،)6 6المعجم الكبير :للطبراني ،حديث (،)9212

( 2 /1

) .وقال الترمذي ،حديث حسن صحيح.
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ول ِ
 -1عن عم ِرو ْب ِن شع ْي ٍب ،عن أَبِ ِ
يهَ ،ع ْن َج ِّد ِه ،أ َّ
اهلل َ وبِْنت لَهَاِ ،في َيِد
ت َرس َ
َه ِل اْل َي َم ِن أَتَ ْ
ام َأرَةً ِم ْن أ ْ
َْ
َ
َن ْ
َْ َْ
ال« :أَيس ُّرِك أَن ي ِ
ظتَ ِ
ْاب َنتِهَا َم َس َكتَ ِ
ان َغلِي َ
تَ :ال ،قَ َ
ان ِم ْن َذ َه ٍب ،فَقَ َ
ِّين َزَكاةَ َه َذا؟» قَالَ ْ
ال« :أَتُ َؤد َ
َُ
َُ
س ِّو َرك اهللُ
ول ِ
ِ
ال :فَ َخلَعتْهما ،فَأَْلقَتْهما إِلَى رس ِ
ام ِة ِس َو َاري ِن ِمن َن ٍ
ت :ه َما لِلَّ ِه َوِل َرسوِل ِه
ار؟» قَ َ
اهلل  فَقَالَ ْ
َ
َ
َ َ
ِب ِه َما َيوَم الق َي َ
.)3(

وجه الداللة:
المراد الزكاة دون اإلعارة؛ ألنه ألحق الوعيد بهما ،وذلك ال يكون إال بترك الواجب ،واإلعارة ليست

بواجبة(.)1

ي فَتَ َخ ٍ
ات ِم ْن وِر ٍ
الَ « :ما َه َذا
تَ :د َخ َل َعلَ َّي َرسول اللَّ ِه  فَ َأرَى ِفي َي َد َّ
ق ،فَقَ َ
 -3عن َعائِ َشةَ َزْو ِج النَّبِ ِّي  ،فَقَالَ ْ
َ
ِّين َزَكاتَ ُه َّن؟» ،فَقْلتَ :ال أ َْو َما
ول اللَّ ِه  ،فَقَ َ
ص َن ْعته َّن أَتََزيَّن لَ َك ِفي ِه َّن َيا َرس َ
َيا َع ِائ َ
ال« :أَتُ َؤد َ
ش ُة؟» ،فَقْلتَ :
الُ « :ه َّن َحس ُب ِك ِم َن َّ
الن ِ
ار»(.)4
اء اللَّه ِم ْن َذلِ َك ،قَ َ
َش َ

وجه الداللة:

الحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه ال نصاب لها؛ ألمره  -صلى اهلل عليه وسلم  -بتزكية
هذه المذكورة وال تكون خمس أواق في األغلب(.)2

ول ِ
ِّي
اهلل  أَ َك ْنز ه َو؟ قَ َ
احا ِم ْن َذ َه ٍب فَقْلتَ :يا َرس َ
َ -2ع ْن أ ِّم َسلَ َمةَ قَالَ ْ
ض ً
ت :ك ْنت أَْل َبس أ َْو َ
الَ " :ما َبلَغَ أَن تُ َؤد َ
س ِب َكن ٍز"(.)6
َزَكاتَ ُه فَُزِّك َي َفلَي َ

وجه الداللة:

إن الزكاة حكم تعلق بعين الذهب والفضة فال يسقط بالصنعة كحكم التقابض في المجلس عند بيع

أحدهما باآلخر وجريان الربا(.)9

) )
))3

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 9/3
السنن الكبرى للنسائي ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الحلي ،رقم ( ،)39/1( ،)3390سنن الدارقطني ،كتاب الزكاة ،باب استقراض

وحسنه األلباني.
الوصي من مال اليتيم ،رقم (،) 0/1( ،) 713
ّ
) )1المبسوط :للسرخسي (.) 73/3
))4

سنن الدارقطني ،كتاب الزكاة ،باب (زكاة الحلي) ،حديث (  )471/3( ،) 72السنن الكبرى للبيهقي ،كتاب الزكاة ،باب (سياق

أخبار وردت في زكاة الحلي) ،حديث ( .)312/4( ،)9249المستدرك على الصحيحين للحاكم ،كتاب الزكاة ،رقم (،) 419
(  .)249/وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ،ولم يخرجاه.

))2
))6
))9

سبل السالم :للصنعاني ( .)211/
السنن الكبرى للبيهقي ،كتاب الزكاة ،باب (سياق أخبار وردت في زكاة الحلي) ،حديث ( ،)316/4( ،)9220واسناده حسن.

المبسوط :للسرخسي (.) 73/3
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ثالث ا -المعقول:

ملبوسا( ).
حليا
 تجب فيه الزكاةً ألنه خرج عن كونه ًً
مصوغا وصار كقراضةَ الذهب فال يحتاج فيه إلى النية بخالف ما إذا أمكن إصالحه
 -3خرج من أن يكون
ً
مصوغا فال يرجع إلى أصله(.)3
فإنه يعد
ً
 -1إنه ال يصلح لالستعمال ،فهو كالتبر(.)1

 -4إن الحلي مال فاضل عن الحاجة األصلية؛ إذ اإلعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة األصلية

فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء(.)4
 -2إنهما خِلقَا أثماناً للتجارة ،فال يحتاج فيهما إلى نية التجارة وال تبطل الثمنية باالستعمال ،بخالف العروض
وسائر الجواهر من الآللئ والياقوت والفصوص كلها؛ ألنها خلقت لالبتذال فال تكون للتجارة إال بالنية(.)2

 -6إنه من جنس األثمان ،فوجب أن تجب فيه الزكاة؛ كالدراهم والدنانير(.)6
 -9إنه ال يمكن لبسه ،فهو كما لو تفتت(.)1
بالحلي المكسور(.)1
 -1تعذر االستعمال
ّ
 -7إن الحلي كان بمنزلة النقود والتبر(.)7

 - 0إن ما أصدقه الزوج المرأة من الحلي مقتضاه لجمالها به له ،وليس لها االستبداد بتصريفه في غير ذلك من
منافعها ،فأثر ذلك في إسقاط الزكاة كما لو أبقاه في ملكه وحلى به نساءه(.) 0

دليل المذهب الثاني :استدل الفريق الثاني القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه ،باآلثار والمعقول:

أوالا -اآلثار:
 َع ْن َن ِاف ٍع  ،أ َّالَ« :ال َزَكاةَ ِفي ال ُحلِ ِّي»( ).
َن ْاب َن ع َم َر ،قَ َ
) )
))3
))1

بحر المذهب :للروياني (.) 41/1
المرجع السابق.
البيان في مذهب اإلمام الشافعي :العمراني (.)101/1

))4

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 9/3

))6

الحاوي الكبير :للماوردي (.)393/1

))2

))9
))1
))7

تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)399/

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)101/1
فتح العزيز :للرافعي (.)36/6
المغني :البن قدامة (.)41/1

)) 0
)

)

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (.) 07/3
سنن الدارقطني ،كتاب الزكاة ،باب (ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق) ،حديث ( ،)204/3( ،) 769مصنف عبد

الرزاق الصنعاني ،كتاب الزكاة ،باب (التبر والحلي) ،حديث ( ،)11/4( ،)9021مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الزكاة ،باب (ليس
في الحلي زكاة) ،حديث ( .)111/3( ،) 0 99قال الذهبي في الميزان :في ترجمته تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة -انتهى.
وقال بدر الدين العيني :فباطل ،ال أصل له ،إنما يروى عن جابر ،عن قوله ،وعافية بن أيوب مجهول ،فمن احتج به مرفوعاً =
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ت تَلِي ب َن َ ِ
امى ِفي َح ْج ِرَها لَه َّن اْل َحْلي« ،فَ َال تُخ ِر ُج ِمن ُحلِ ِّي ِه َّن
َ -3عائِ َشةَ َزْو َج النَّبِ ِّي َ --ك َان ْ
َ
ات أَخيهَا َيتَ َ
َّ
الزَكاةَ»( ).
َّ ِ
َّ
ب .ث َّم «َال ُيخ ِر ُج ِمن ُحِل ِّي ِه َّن َّ
َ -1ع ْن َن ِاف ٍع ،أ َّ
الزَكاةَ»(.)3
ان ي َحلِّي َب َناتَه َو َج َو ِارَيه الذ َه َ
َن َع ْب َد الله ْب َن ع َم َر َك َ
وجه الداللة:
ظاهر اآلثار السابقة عن الصحابة تصرح بسقوط الزكاة عن الحلي(.)1

ثانيا -المعقول:

 -إنه معد الستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من اإلبل والبقر(.)4

 -3إنه مبتذل في مباح ،فلم تجب فيه الزكاة ،كالعوامل من البهائم(.)2

 -1إنه يمكن إصالحه للبس ،والظاهر بقاؤه على ما كان من إرصاده لالستعمال

()6

حد التجمل(.)9
 -4إن ذلك
الحلي قد خرج من ّ
ّ
 -2إنه معد لإلصالح للبس النساء فكأنه حلي صحيح متخذ للنساء واذا كان كذلك فال زكاة فيه ألحد ممن
يسقط الزكاة عن الحلي(.)1

 -6إنما يريد إصالحه بمعاوضة فيلزمه فيه الزكاة كما لو نوى إصالحه للبيع(.)7
 -9إنه ال يطلب به شيئاً من النماء(.) 0

= كان مغرو اًر بدينه ،د ْاخال فيما يعيب به المخالفة من االحتجاج برواية الكذابين .مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح () 69/6

شرح أبي داود ،للعيني (.)331/6

) )
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سادس ا -المناقشة:

مناقشة أدلة المذهب األول القائلين إن من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ال ينتفع بهما للبس أو
ينتفع بهما للبس ،فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ منه ربع العشر:

استداللهم بالقرآن:

نهت اآلية عن إمساك شيء من المال إال على قدر الحاجة ،وال يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل

( )
النزاع.
ذلك وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين  ،فهي خارج مح ّل ّ

استداللهم بالسنة:
 -أما حديث أم سلمة ،وحديث المرأة التي أتت النبي  - -من اليمن :فيحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي

يب ُه طَوقاا
َح َّ
ب أَن ُيطَ ِّو َ
ق َح ِب َ
كان لبس الذهب محرماً على النساء؛ ألنه قد روي :أن النبي  --قالَ « :من أ َ
()3
ِ
يب ُه ِب ِس َو ٍ
ِمن َن ٍ
ار ِمن
َح َّ
س ِّو َر َح ِب َ
ارَ ،فل ُيطَ ِّوق ُه طَوقاا من َذ َه ٍب»  ،وروي عنه  :--أنه قالَ « :و َمن أ َ
ب أَن ُي َ
س ِّورهُ ِب ِس َو ٍ
َن ٍ
ار ِمن َذ َه ٍب»( .)1وهذا كان في أول اإلسالم(.)4
ارَ ،فل ُي َ

 -3إن الزكاة المذكورة في هذه األحاديث إنما كانت للزيادة على قدر الحاجة(.)2

التطوع ،أو المراد بالزكاة العارية(.)6
 -1إن المراد بالزكاة في هذه األحاديث
ّ
 -4لكن حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسناداً وأعدل شهادة ويستحيل في العقول أن
تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه ،ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت

النسخ من ذلك(.)9

 -2أعلم الناس به عائشة -رضي اهلل عنها -فإنها زوج النبي  --ومن ال يخفى عليها أمره في ذلك وعبد اهلل
ابن عمر فإن أخته حفصة كانت زوج النبي  --وحكم حليها ال يخفى على النبي  --وال يخفى عنها
حكمه فيه(.)1

) )

تفسير القرطبي :للقرطبي (.) 32 /1

))4

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)377-371/1

))3
حسنه األلباني ،سنن أبي داود (.)71/4
مسند أحمد ،حديث (ّ .) 40/ 4( ،)14 6
))1
حسنه
المعجم األوسط :للطبراني ،حديث ( ،) 30/6( ،)2710المعجم الكبير :للطبراني ،حديث ( ّ .) 91/34( ،)42
األلباني ،سنن أبي داود (.)71/4
))2
))6
))9
))1

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى :لألثيوبي (.) 1 /33
المرجع السابق.
االستذكار :البن عبدالبر (.) 21/1

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (.) 09/3
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مناقشة أدلة المذهب الثاني القائلين إن التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصالحه ولبسه ،فإنما هو

بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله .فليس على أهله فيه زكاة:

الحلي وهو تبر ال يلبس للنية التي نواها فيه وانما يجب عليه الزكاة بالنيات ،أليس
 كيف تبطل الزكاة عنّ
ينبغي أن تؤخذ الزكاة بالنيات( ).

 -3أرأيتم من كان عنده دنانير مضروبة وهو ينوي أن يجعلها حلياً أيبطل عنه الزكاة ،وقد مكثت عنده حولين أو
ثالثة للنية التي نواها فإن زعمتم أن النية ال تبطل الزكاة ههنا ،فينبغي أن تجب الزكاة في التبر الذي ليس
حليا ،مع أن الحلي من الذهب والفضة فيه الزكاة
بمصوغ ،وال تبطل عنه الزكاة بالنية التي نوى أن يجعلهما ً
وان كان مصوغاً(.)3

 -1أما الحديث فقد قال بعض صيارفة الحديث :إنه لم يصح ألحد شيء في باب الحلي عن رسول اهلل --
والمروي عن ابن عمر معارض بالمروي عنه أيضاً أنه زكى حلي بناته ونسائه ،على أن المسألة مختلفة بين

الصحابة ،فال يكون قول البعض حجة على البعض ،مع ما أن تسمية إعارة الحلي زكاة ال تنفي وجوب
الزكاة المعهودة إذا قام دليل الوجوب(.)1

 -4ما رواه من حديث جابر(ليس في الحلي زكاة) ال أصل له قاله البيهقي ،وقوله مبتذل في مباح وليس بنام ال
ينفعه؛ ألن عين الذهب والفضة ال يشترط فيهما حقيقة النماء وال تسقط زكاتهما باالستعمال ،بدليل أنهما إذا

إجماعا ولو كانا
كانا معدين للنفقة أو كانا حلي الرجل أو حلي المرأة أكثر من المعتاد ،تجب فيهما الزكاة
ً
كثياب البذلة لما وجبت(.)4

سابع ا :الراجح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ،ترى الباحثة أن القول الراجح – واهلل أعلم -هو القول بوجوب الزكاة

المعد للبلس أو لغير اللبس؛ وذلك لِلسباب التالية:
في الحلي الصحيح والمكسورُ ،
 -لصحة األحاديث التي استدل بها الفريق األول.

 -3ضعف األحاديث التي استند إليها الفريق الثاني.
 -1لم تسلم أدلة الفريقين من مناقشات.

 -4ال يوجد دليل يفرق بين الحلي المعد للبس أو غير المعد للبس.
 -2إنه لم يصح شيء عن النبي  --في الباب ،ولكن تعدد أحاديث الباب ،وتأييد بعضها ببعض ،يؤيد القول
بوجوب الزكاة ،واهلل أعلم(.)2

) )
))3
))1
))4
))2

الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)441/
المرجع السابق.
بدائع الصنائع :للكاساني (.) 9/3
انظر :تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)399/

انظر :حاشية السندي على سنن النسائي :للسندي (.)11/2
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اما على النساء ،فلما أبيح
 -6قال المنذريَ " :ذ َك َر البيهقي أن بعضهم زعم أن ذلك حين كان التحلي بالذهب حر ً
ذلك لهن سقطت منه الزكاة" ،قال البيهقي" :وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه
محفوظاً"( ).

 -9قال الخطابي" :الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها واألثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه
طرف من األثر واالحتياط أداؤها"(.)3

) )
))3

عون المعبود :للعظيم آبادي (.)377/4
المرجع السابق (.)10 /4
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الفصل الثالث
زكاة الفطر
وفيه مبحثان-:
 المبحث األول :زكاة الفطر.
 المبحث الثاني :إخراج زكاة الفطر عن الزوجة واألبناء.
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المبحث األول
زكاة الفطر
 زكاة الفطر :هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان( ) ،وتسمى أيضاً ب ـ (صدقة الفطر).وقال النووي َ-رِح َمه اللَّه :-صدقة الفطر لفظة مؤكدة ال عربية وال معربة ،بل هي اصطالحية للفقهاء من
الفطرة التي هي النفوس والخلقة ،أي زكاة الخلقة(.)3

 -3الصدقة تطلق شرعاً على الزكاة المفروضة ،وقد ورد ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم والسُّنة

النبوية ،كقوله تعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}( ،)1وحديث ْاب ِن َعب ٍ
َّاس ،أ َّ
ال:
َن م َعا ًذا ،قَ َ
ِ
ِ
َه ِل اْل ِكتَ ِ
اد ِة أ َّ
َن َال
صلَّى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،-قَ َ
اب ،فَ ْادعه ْم إِلَى َشهَ َ
ال« :إَِّن َك تَأْتِي قَ ْو ًما ِم ْن أ ْ
َب َعثَني َرسول اهلل َ -
إِلَه إِ َّال اهلل وأَِّني رسول ِ
َن اهلل ا ْفتَرض علَْي ِهم َخمس صلَو ٍ
طاعوا لِ َذلِ َك ،فَأ ْ ِ
ات ِفي ك ِّل َي ْوٍم
اهلل ،فَِإ ْن ه ْم أَ َ
َ
َ َ
َعل ْمه ْم أ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َعلِ ْمه ْم أ َّ
َغنَِيائِ ِه ْم فَت َرُّد ِفي فقَ َرائِ ِه ْم ،فَِإ ْن
َولَْيلَ ٍة ،فَِإ ْن ه ْم أَ َ
ص َدقَةً ت ْؤ َخذ ِم ْن أ ْ
طاعوا لِ َذلِ َك ،فَأ ْ
َن اهللَ ا ْفتََر َ
ض َعلَ ْي ِه ْم َ
وم ،فَِإَّنه لَيس بينها وبين ِ
ِِ
ِ
ظل ِ
َّاك و َك َرائِم أ َْموالِ ِه ْم ،واتَّ ِ
اهلل ِح َجاب»(.)4
ق َد ْع َوةَ اْل َم ْ
ْ َ ََْ َ َ َْ َ
َ
ه ْم أَطَاعوا ل َذل َك ،فَإي َ َ َ َ

 -1وقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة ،وهي السنة التي فرض فيها صوم رمضان(.)2
َّ ِ
ِ
َّ
 -4حكمة مشروعيتهاَ :ع ْن أَبِي َعب ٍ
صلَّى اللَّه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم-
َّاس َ -رض َي الله َع ْنه َما « -فَ َر َ
ض َرسول الله َ -
الرفَ ِث وطعمةً لِْلمس ِ
ِ ِِ ِ َّ
اك ِ
َّال ِة فَ ِه َي َزَكاة َم ْقبولَة َو َم ْن
َزَكاةَ اْل ِف ْ
اها قَْب َل الص َ
ين َم ْن أ ََّد َ
ط ِر ط ْه َرةً للصَّائم م ْن الل ْغ ِو َو َّ َ ْ َ َ َ
َّدقَ ِ
أ ََّداها بع َد الص َ ِ
ات»(.)6
ص َدقَة ِم ْن الص َ
َ َْ
َّالة فَ ِه َي َ

( )1الملخص الفقهي :البن عبد اهلل الفوزان (معاصر) ( .)120/
( )3البناية شرح الهداية :للعيني (.)41 /1
( )1التوبة01 :

( )4رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب (وجوب الزكاة) ،حديث ( ،) 04/3( ،) 172ورواه مسلم في صحيحه ،كتاب
اإليمان ،باب (الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم) ،حديث ( ،)20/ ( ،) 7واللفظ له.

( )5الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي :لـ الخن ،والبغا ،والشوربجي (معاصر) ،)331/ ( ،السيرة الحلبية :البن برهان الدين
(.) 11/3

( )6رواه أبو داود في سننه ،كتاب الزكاة ،باب (زكاة الفطر) ،حديث (/3( ،) 607
باب (صدقة الفطر) ،حديث ( ،)212/ ( ،) 139واسناده حسن.
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) ،ورواه ابن ماجه في سننه ،كتاب الزكاة،

المبحث الثاني

إخراج زكاة الفطر عن الزوجة واألبناء
أوالا -صورة المسألة:

"مسلم دخل عليه شهر رمضان وأراد أن يخرج زكاة الفطر عن أفراد عائلته".

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

( )

اتفق الفقهاء األربعة

على أن المسلمين مخاطبون بها ذكراناً كانوا أو إناثاً ،صغا اًر أو كبا اًر ،عبيداً أو

أح ار ًار ،واتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه ،وأنها زكاة بدن ال زكاة مال ،وأنها تجب في ولده الصغار
عليه إذا لم يكن لهم مال( ،)3قال ابن عبدالبر" :أجمعوا على أن صدقة الفطر فرض ،وأجمعوا على أن صدقة

الفطر ت جب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه ،وأوالده األطفال الذين ال أموال لهم"( .)1وأجمعوا َّ
أن على
المرأة زكاة الفطر قبل النكاح ،واختلفوا بعده ،واختلفوا فيما دون ذلك في حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة

واألبناء الكبار.

ثالث ا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على مذهبين-:
()3

المذهب األول :ذهب الحنفية

الوالية والنفقة.

إلى أن الزوج ال يؤدي صدقة الفطر عن زوجته وال عن أوالده الكبار؛ لقصور

قال المرغيناني " :ال يؤدي عن زوجته؛ لقصور الوالية والمؤنة فإنه ال يليها في غير حقوق النكاح وال

يمونها في غير الرواتب كالمداواة ،وال عن أوالده الكبار وان كانوا في عياله؛ النعدام الوالية ولو أدى عنهم أو

عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحساناً؛ لثبوت اإلذن عادة"(.)2

) )

تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)106/بداية المجتهد :البن رشد ( ،)4 /3روضة الطالبين :للنووي( ،)371/3اإلقناع في فقه

))3

المراجع السابقة.

اإلمام أحمد بن حنبل :ألبي النجا ( .)397/

))1
))4

اإلجماع :البن المنذر (ص.)49 :
المبسوط :للسرخسي ( ،) 02/1بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)93/3المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة البخاري

( ،)4 3/3تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)109/

))2

الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني ( 1/

).
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()7

المذهب الثاني :ذهب المالكية

()6

والشافعية

زوجته وأوالده الكبار؛ ألن يلزمه نفقتهم.

()4

والحنابلة

إلى أن الزوج يجب أن يؤدي صدقة الفطر عن

قال الحطّاب" :تجب زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته بسبب من األسباب الثالثة :األول  -القرابة وذلك في

األوالد واألبوين الثاني  -الزوجية وذلك في زوجة الشخص فيخرج عنها ،وان كانت مليئة.)4("...

قال الغزالي" :يجب على الزوج الحر الموسر صدقة الفطر عن زوجته المسلمة موسرة كانت أو معسرة"(.)2
قال الكلوذاني " :من لزمته فطرة من يمونه من المسلمين إذا وجد ما يؤدى عنهم ،فإن وجد ما يؤدى عن بعضهم
بدأ بمن يلزمه البداية بنفقته ،فيبدأ بنفسه ،ثم بزوجته ،ثم برقيقه ،ثم بولده ،ثم بأمه ،ثم بأبيه.)6("...

رابعا -سبب الخالف:

إن هذه الزكاة ليست بالزمة لمكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات ،بل ومن قبل غيره إليجابها

على الصغير ،فمن فهم من هذا أن علة الحكم الوالية قال :الولي يلزمه إخراج الصدقة عن كل من يليه ،ومن

فهم من هذه النفقة قال :المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع(.)9

خامس ا -األدلـــة:

إن الزوج ال يؤدي صدقة الفطر عن زوجته وال عن أوالده
أدلة المذهب األول :استدل القائلون َّ

الكبار؛ لقصور الوالية والنفقة ،بالسنة النبوية والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:
ِ
ير َوال َك ِب ِ
الص ِغ ِ
ير َوال ُحِّر
ص َدقَ ِة ال ِفط ِر َع ِن َّ
 َع ِن ْاب ِن ع َم َر-رضي اهلل عنهما ،-قَ َسو ُل اللَّه ِ --ب َ
َم َر َر ُ
ال« :أ َ
ون»(.)1
َوال َعب ِد ِم َّمن تَ ُموُن َ

) )

الكافي في فقه أهل المدينة :البن عبد البر (  ،)133/الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :للنفراوي ( ،)141/

حاشية الصاوي على الشرح الصغير :للصاوي (  ،)691/منح الجليل شرح مختصر خليل :البن محمد عليش (.) 09/3

))3

األم :للشافعي ( ،)61/3مختصر المزني :للمزني ( ،) 20/1الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)123/1تحفة المحتاج في شرح

المنهاج :البن حجر الهيتمي (.)107/1

))1

المغني :البن قدامة ( ،)74/1الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة ( ،)621/3كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي

( ،)347/3الشرح الممتع على زاد المستقنع :البن محمد العثيمين (.) 24/6

))4

للرعيني (.)19 /3
مواهب الجليل في شرح مختصر خليلُّ :

))6

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص.) 43 :

))2

))9
))1

الوسيط في المذهب :للغزالي (.)200/3

بداية المجتهد :البن رشد (.)4 /3
سنن الدارقطني :كتاب :الزكاة ،باب( :زكاة الفطر) ،حديث ( ،)69/1( ،)3091السنن الكبرى للبيهقي :كتاب الزكاة ،باب:

ضعفه الدارقطني والبيهقي ،نفس المصدر.
(إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره) ،حديث (ّ ،)393/4( ،)9612
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وجه الداللة:
يمونه المسلم ،وليس عليه مؤنة زوجته كامالً؛ ألن المطلق
د ّل الحديث على وجوب الصدقة عمن ّ
ينصرف إلى الكامل ،وليس عليه مؤنتها كاملة؛ ألنه يمونها في غير الرواتب كالمداواة ،وكذلك ال بد من الوالية،

وليس له عليها والية في حقوق النكاح( ).
ول ِ
ِ
ٍِ
ير أَو َك ِب ٍ
ص ِغ ٍ
َ -3ع ِن ْاب ِن ع َم َر ،أ َّ
يرُ ،حٍّر أَو َعب ٍدَ ،ذ َك ٍر أَو
اهلل  قَ َ
َن َرس َ
ص َدقَ ُة الفط ِر َعلَى ُك ِّل ُمسلم َ
الَ " :
ِ
ش ِع ٍ
ير"(.)3
صاع ِمن َ
صاع من تَم ٍر أَو َ
أُنثَى َ
وجه الداللة:
لم يصح عن رسول اهلل  --ما يخالف هذا الخبر ،وليس فيه إجماع يتبع ،فال يجوز إسقاطها عنها،

وأصحابنا على غيرها بغير دليل(.)1

ثاني ا -المعقول:

 -النفقة على الزوج باعتبار العقد فال يكون موجباً للصدقة كنفقه األجير على المستأجر ،وهذا؛ ألن في

الصدقة معنى العبادة وهو ما تزوجها ليحمل عنها العبادات ،وأن مجرد المؤنة بدون الوالية المطلقة ال ينهض

سبباً وبعقد النكاح ال يثبت له عليها الوالية فيما سوى حقوق النكاح(.)4

 -3إن شرط تمام السبب كمال الوالية ووالية الزوج عليها ليست بكاملة فلم يتم السبب(.)2

 -1قصور الوالية والمؤنة فإنه ال يليها في غير حقوق النكاح وال يمونها في غير الرواتب كالمداواة(.)6
 -4إنه ال يستحق على األوالد الصغار والية فصاروا كاألجانب(.)9

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون بوجوب إخراج الزوج صدقة الفطر عن زوجته وأوالده الكبار ،بالسنة
النبوية واألثر والقياس والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:

 -حديث ابن عمر « - -أمر رسول اهلل  - -بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن

تمونون»(.)1

) )
))3

العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)316/3
مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب( :زكاة الفطر) ،حديث ( ،)1 2/1( ،)2993مسند أحمد :مسند عبداهلل بن

عمر ،حديث (  ،) 64/ 0( ،)274سنن الدارقطني :كتاب :زكاة الفطر ،حديث ( .)64/1( ،)3094صححه شعيب األرنؤوط.

))1
))4
))2
))6
))9
))1

البناية شرح الهداية :للعيني (.)419/1

المبسوط :للسرخسي (.) 02/1
بدائع الصنائع :للكاساني (.)93/3
الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني ( 1/

).

العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)316/3

سبق تخريجه (ص.)90
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ض َزَكاةَ ال ِفط ِر علَى الحِّر والعب ِد و َّ
ول ِ
 -3عن جعفَ ِر ْب ِن مح َّمٍد ،عن أَبِ ِ
الذ َك ِر َواألُنثَى
يه أ َّ
س َ
اهلل  --فَ َر َ
َْ
َ
َ
َْ َْ
ُ َ َ َ
َن َر ُ
( )
ون .
ِم َمن تُ َم ِّوُن َ
وجه الداللة:

الزوجة يمونها وال فرق بين أن تكون موسرة أو معسرة(.)3

ثاني ا -األثر:
 قَ َ ِير ِمن أَهلِ ِه َوال َك ِب ِ
الص ِغ ِ
يرَ ،وال ُحِّر
ص َدقَ َة ال ِفط ِر َع ِن َّ
ال َنافع َو َك َ
ان ْابن ع َم َر-رضي اهلل عنهماُ « :-يخ ِر ُج َ
َوال َعب ِد»(.)1
فص ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اعا ِمن تَم ٍر"(.)4
َ -3ع ْن َعِل ٍّي  --قَ َ
ص ا
اع من ُبٍّر أَو َ
الَ " :من َج َرت َعلَيه َنفَقَتُ َك فَأَطعم َعن ُه نص َ َ
وجه الداللة:
يدل األثران على وجوب إخراج الزكاة عمن تجب نفقته من الزوجة واألوالد(.)2

ثالث ا -القياس:

أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته ،فصار أصالً يجب القياس ،ورد ما اختلفوا

فيه إليه فوجب في ذلك أن تجب عليه في كل من تلزمه نفقته(.)6

رابعا -المعقول:

 -إن كل معنى يتحمل بالملك والنسب ..جاز أن يتحمل بالزوجية ،كالنفقة(.)9

 -3وجوب إنفاقه عليها من غير خراج وكسب(.)1

 -1إن كل سبب تجب به النفقة جاز أن تجب به زكاة الفطر كالملك والنسب؛ وألن كل حق يتحمل بالنسب جاز
أن يتحمل بالزوجية كالنفقة(.)7

 -2إنه من أهل الطهرة يلزمه نفقة شخص من أهل الطهرة ،فوجب أن يلزمه فطره مع القدرة كعبيده وصغار
ولد(.) 0

) )

السنن الكبرى للبيهقي :كتاب :الزكاة ،باب( :إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره) ،حديث( ،)393/4( ،)9613واسناده ضعيف.

))1

صحيح ابن خزيمة :كتاب :الزكاة ،باب( :ذكر فرض زكاة الفطر) ،حديث ( ،)1 /4( ،)3171سنن الدارقطني :كتاب :زكاة

))3

للرعيني ( ،)19 /3بحر المذهب :للروياني (.)302/1
مواهب الجليل في شرح مختصر خليلُّ :

ضعفه الدارقطني ،نفس المصدر.
الفطر ،حديث ( ،)12/1( ،)3 30مسند الحميدي :حديث (ّ .)227/ ( ،)9 1
) )4السنن الكبرى للبيهقي :كتاب :الزكاة ،باب :إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ،رقم (.)393/4( ،)9612
))2
))6
))9
))1
))7

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :البن سالم العمراني ( ،)124/1الشرح الممتع على زاد المستقنع :للعثيمين (.) 24/6

االستذكار :البن عبد البر (.)361/1
البيان في مذهب اإلمام الشافعي :البن سالم العمراني (.)160/1
شرح مختصر خليل :للخرشي (.)310/3
الحاوي الكبير :للماوردي (.)124/1

)) 0

المرجع السابق.
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 -6إن اإلنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع( ).
 -9إن النكاح سبب تجب به النفقة ،فوجبت به الفطرة ،كالملك والقرابة ،بخالف زكاة المال فإنها ال تتحمل
بالملك والقرابة(.)3

سادسا -المناقشة:

إن الزوج ال يؤدي صدقة الفطر عن زوجته ،وأوالده الكبار:
مناقشة المذهب األول القائلين َّ

يجاب عن استداللهم بالسنة:

"فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون" :يجاب أن الزوجة يمونها وال فرق

بين أن تكون موسرة أو معسرة(.)1

يجاب عن استداللهم بالمعقول:

 -إنه لما وجبت نفقة الزوج في ماله ،كانت زكاة الفطر تبعاً لها ،ولما وجبت نفقة الزوجة على زوجها كانت

زكاة الفطر تبعاً لها(.)4

 -3إنه لما لم يتحمل بالنسب والملك لم يتحمل بالزوجية ،ولما كانت زكاة الفطر تتحمل بالنسب والملك جاز أن
تتحمل بالزوجية(.)2

 -1الفطرة تتبع المؤنة في أصلها ،ثم يعتبر في وجوبها بسبب غيره كونه من أهل الطهرة(.)6

مناقشة المذهب الثاني القائلين بوجوب أداء الزوج صدقة الفطر عن زوجته وأوالده الكبار:

يجاب عن استداللهم بالسنة:

(أدوا عن كل حر وعبد صغير) الحديث محمول على جواز األداء عنهم ال على الوجوب(.)9

الخبر ضعيف( ،)1ومعنى يمونون الوالية ،بدليل أن الفطرة ال تلزمه عن أخيه ،وذوي قرابته؛ لقصور الوالية
والمؤنة(.)7

هذا الحديث ضعيف ومنقطع فال يصح االحتجاج به(.) 0

) )
))3
))1

الشرح الممتع على زاد المستقنع :للعثيمين (.) 29/6
المغني :البن قدامة (.)70/1
بحر المذهب :للروياني (.)302/1

))4

الحاوي الكبير :للماوردي (.)122/1

))6

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني (.)194/1

))2

))9
))1
))7

المرجع السابق.

بدائع الصنائع :للكاساني (.)93/3
نيل األوطار :للشوكاني (.)3 4 /4
البناية شرح الهداية :لللعيني (.)419/1

)) 0

الشرح الممتع على زاد المستقنع :للعثيمين (.) 24/6
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يجاب عن استداللهم باألثر:

األثر ال يدل على الوجوب( ).
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على اإلنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها ،وعلى األب بنفسه،

وعلى االبنة بنفسها ،وهكذا ،وال تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب؛ لحديث ابن عمر -رضي اهلل

عنهما« :-فرض رسول اهلل  --زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر واألنثى ،والحر
والعبد ،والكبير والصغير من المسلمين»(.)3

واألصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره؛ ولقول اهلل تعالى{ :وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}

()1

ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى (.)4

يجاب عن استداللهم بالمعقول:

 -كيف يجب عليه أن يؤدي صدقة الفطر عن امرأته ،وهي امرأة قد بلغت ،وقد جرى عليها ما يجري على

المسلمين في أموالهم من الزكاة ،فكما أن عليها أن تزكي عن مالها ،فكذلك عليها أن تزكي عن نفسها(.)2

 -3إن النفقة إ نما هي معايش وال بد للناس من معايشهم وليس ينبغي أن يترك ولد صغير وال زوجة بغير نفقة؛
ألن في ذلك تلفاً لهما(.)6

 -1الصدقة هي شيء يتقرب به إلى اهلل -عز وجل ،-فإنما تجب ذلك على من تجب عليه الفرائض هلل تعالى،
فإذا وجبت الفرائض هلل على أحد وجب عليه صدقة الفطر في ماله كما تجب الزكاة ،فإذا لم يكن له مال فقد

وضع اهلل تعالى عنه زكاة المال وصدقة الفطر؛ ألنها إنما تجب في المال على من تجب عليه الزكاة(.)9

سابع ا -الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ترى الباحثة أن الراجح – واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه الجمهور ،من

أن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه من زوجة وأوالد وان كانوا كبا ار؛ لما يأتي:

َّ
إن إخراج الزوج صدقة الفطر عن زوجته وأوالده الكبار ،يدخل في عموم األحاديث الواردة ،وال يصح

القول بعدم وجوبها عليه إال بدليل خاص يخرج هؤالء من من العموم ،وال دليل على ذلك ،فتبقى على عمومها،

فالزوج له الوالية الكاملة على زوجته وأوالده ،وانفاقه عليهم هو واجب من واجباته.

) )

الشرح الممتع على زاد المستقنع :للعثيمين (.) 24/6

))1

سورة األنعام. 64 :

))3

))4
))2
))6
))9

المرجع السابق.

الشرح الممتع على زاد المستقنع :العثيمين (.) 24/6
الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)231/
المرجع السابق.

المرجع السابق ( .)237-231/
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الفصل الرابع
زكاة المال وعروض التجارة
وفيه ثالثة مباحث-:
المبحث األول :زكاة أموال اليتامى.
المبحث الثاني :في زكاة الدَّين .وفيه ثالثة مطالب-:


المطلب األول :حكم زكاة الدين.



المطلب الثاني :حكم من مات وفي ذمته زكاة.



المطلب الثالث :زكاة المال الذي أفاد إليه صاحبه ماالً آخر.

المبحث الثالث :في عروض التجارة .وفيه ثالثة مطالب:


المطلب األول :وقت إخراج زكاة عروض التجارة.



المطلب الثاني :زكاة عروض التجارة المحبوسة ألعوام.



المطلب الثالث :الرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة تفي بدينه.
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المبحث األول
زكاة أموال اليتامى

()7

أوالا -صورة المسألة:

"يتيم لم يبلغ ولديه مال وجبت فيه الزكاة".

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

أجمع علماء المسلمين على زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار( ،)3وأجمعوا على أن في مال

من لم يبلغ ولم تجب عليه صالة أرش ما يجنيه من الجنايات وقيمة ما يتلفه من المتلفات( ،)1اتفق الفقهاء على

أن الحرية واإلسالم شرطان من شروط وجوب الزكاة( ،)4واختلفوا في شرط البلوغ على مذهبين:
ثالث ا -مذاهب الفقهاء:

( )

المذهب األول :ذهب الحنفية

إلى أن البلوغ شرط لوجوب الزكاة ،فال زكاة في مال اليتيم.

قال أبو حنيفة" :ال زكاة في مال اليتيم وال يجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصالة"(.)6
()1

المذهب الثاني :ذهب المالكية

الزكاة من مال اليتيم.

()8

والشافعية

()1

والحنابلة

إلى أن البلوغ ليس شرطا لوجوب الزكاة ،فتؤخذ

قال مالك عن أموال الصبيان" :في أموالهم الصدقة ،وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفيما يديرون
للتجارة"(.) 0

) )

اليتيم :الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ ،فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم ،واليتيم من قبل األب في بني آدم ،وقد يتم ييتم يتماً وقد

))3

االستذكار :البن عبدالبر (.) 26/1

أيتمه اهلل .تهذيب اللغة :ألبي منصور ( ،)34 / 4شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم( :معاصر) (

))1

.)914 /

اإلقناع :البن المنذر ( .) 10/

))4

العناية شرح الهداية :للبابرتي ( ،) 21/3بداية المجتهد :البن رشد ( ،)2/3اللباب في الفقه الشافعي :البن المحاملي

))2

االختيار لتعليل المختار :للموصلي (  ،)77/تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)323/الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام

(ص ،) 62الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة ( .)11 /
أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)47 :

))6
))9

الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)429/

المدونة :لإلمام مالك (  ،)101/مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :للرعيني ( ،)373/3حاشية العدوي على كفاية

الطالب الرباني :للعدوي ( .)411/

))1
))7

األم :للشافعي ( ،)10/3المذهب :للروياني ( ،)69/1الحاوي الكبير :للماوردي (.) 23/1
الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (  ،)11 /المبدع في شرح المقنع :البن مفلح ( ،)371/3اإلنصاف في معرفة الراجح

من الخالف :للمرداوي (.)4/1

)) 0

المدونة :لإلمام مالك ( .)101/
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قال النووي" :وتجب في مال الصبي والمجنون؛ لما روي عن النبي  أنه قال "ابتغوا في مال اليتامى ال تأكلها

الزكاة(")7؛ وألن الزكاة تراد لثواب المزكى ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة،
ولهذا يجب عليهما نفقة األقارب ويعتق عليهما األب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما"(.)3

قال ابن قدامة" :إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون؛ لوجود الشرائط الثالث فيهما"(.)1
رابع ا -سبب االختالف:

سبب اختالفهم في إيجاب الزكاة عليه أو ال إيجابها :هو اختالفهم في مفهوم الزكاة الشرعية :هل هي

عبادة كالصالة والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على األغنياء؟ فمن قال :إنها عبادة اشترط فيها البلوغ ،ومن

بلوغا من غيره(.)4
قال :إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال األغنياء لم يعتبر في ذلك ً
خامسا -األدلة:

دليل المذهب األول :استدل أصحاب هذا المذهب القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم ،بالقرآن

والسنة واآلثار والمعقول:

أوالا -القرآن:

قوله تعالى{ :وَآتُوا الزَّكَاةَ}(.)2

وجه الداللة:
الصبي ليس بأهل للخطاب ،فال يخاطب بالصالة وسائر العبادات فال يخاطب الولي باخ ارج زكاة ماله

إذ الولي ال يخاطب بأداء ماال يجب عليهما(.)6

ثاني ا -السنة:
َن رس َ َّ ِ
ِ
ال" :رِف َع ال َقلَم َعن ثََال ثَ ٍةَ :ع ِن َّ
الص ِغ ِ
ير َحتَّى
الن ِائِم َحتَّى َيستَي ِقظََ ،و َع ِن َّ
ول الله  ،قَ َ ُ
 َع ْن َعائ َشةَ ،أ َّ َُ
َيك َب َرَ ،و َع ِن ال َمج ُن ِ
يق"(.)9
ون َحتَّى َيع ِق َل ،أَو ُي ِف َ

( )

سنن الترمذي ،كتاب الزكاة ،باب (ما جاء في زكاة مال اليتيم) ،حديث (  ،)34/1( ،)64المعجم األوسط للطبراني ،حديث

( ،)371/ ( ،)771سنن الدارقطني ،كتاب الزكاة ،باب (وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم) ،حديث (  ،)2/1( ،) 79السنن
الصغير للبيهقي ،كتاب الزكاة ،باب (من تجب عليه الزكاة) ،حديث(  .)63/3( ،) 33رواه البيهقي موقوفاً على عمر بن

الخطاب .قال الترمذي" :وفي إسناده مقال ،ألن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث"( .إسناده ضعيف).

))3
))1
))4
))2
))6
))9

المجموع شرح المهذب :للنووي (.)137/2

المغني :البن قدامة (.)462/3
بداية المجتهد :البن رشد (.)6/3
سورة البقرة.41 :
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)20 :

سبق تخريجه (ص.)39
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وجه الداللة:
د ّل الحديث بمنطوقه الصريح على عدم إجراء القلم على الصبي حتى يبلغ الحلم ،وفي إيجاب الزكاة في
ماله إجراء القلم عليه ،وألن الصبي ليس بأهل للخطاب( ).
 -3ع ِن ْاب ِن عمر- ،ر ِ
اإلسالَم َعلَى َخم ٍ
ال َرسول اللَّ ِه ُ " :ب ِني ِ
اد ِة أَن الَ إِلَ َه
ال :قَ َ
ض َي اللَّه َع ْنه َما -قَ َ
سَ :
ش َه َ
َ
ََ َ
ُ
َ
()3
اء َّ ِ
الصالَ ِة ،وِايتَ ِ
ان" .
إَِّال اللَّ ُه َوأ َّ
سو ُل اللَّ ِهَ ،وِاقَ ِام َّ
ض َ
صوِم َرَم َ
الزَكاةَ ،و َ
الح ِّجَ ،و َ
َ
َن ُم َح َّم ادا َر ُ
وجه الداللة:
ما بني عليه اإلسالم يكون عبادة والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة ،فال تجب على

الصبيان كالصوم والصالة(.)1
ثالثا -اآلثار:

ق الم ِ
الزَك ِاة ،فَِإ َّن َّ
الصالَ ِة و َّ
ال"(.)4
فََّر َ
الزَكاةَ َح ُّ َ
ق َب ْي َن َّ َ
َي ِجب ِفي م ِ
ال اْل َيتِ ِيم ِم َن َّ
الزَك ِاة ،فَِإ َذا َبلَ َغ َوأونِ َس ِم ْنه ر ْشد فَ ْادفَ ْعه
َ

 قال أبو بكر الصديق َ " :واللَّ ِه َألقَاتِلَ َّن َم ْنَ -3ع ِن ْاب ِن م ْسع ٍ
َح ِ
ص َما
ان َيقول« :أ ْ
ود ،أَنَّه َك َ
َ
()2
إِلَ ْي ِه ،فَِإ ْن َش َّ
اء تََرَكه» .
اء َزكاهَ ،وِا ْن َش َ
َ
ِ ()6
ِ ِ
ال« :لَ ْيس ِفي م ِ
ال اْل َيتِ ِيم َزَكاة َحتَّى َي ْحتَل َم» .
يم ،قَ َ
َ
َ
َ -1ع ْن إ ْب َراه َ
ال« :لَ ْيس ِفي م ِ
َ -4ع ِن َّ
ال اْل َيتِ ِيم َزَكاة»(.)9
الش ْعبِ ِّي قَ َ
َ
َ
ال« :لَ ْيس ِفي م ِ
ال اْل َيتِ ِيم َزَكاة َحتَّى َي ْحتَلِ َم»(.)1
َ -2ع ِن اْل َح َس ِن ،قَ َ
َ
َ
وجه الداللة من اآلثار:

تدل هذه اآلثار الواردة عن الصحابة بالنص الصريح على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي(.)7

رابع ا -المعقول:

 إن الزكاة عبادة ،والصبي ليس من أهل وجوب العبادة ،فال تجب عليه كما ال يجب عليه الصوموالصالة(.) 0

) )

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص)20 :

))3

صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب قول النبي بني اإلسالم على خمس ،حديث (/ ( ،)1

))1

بدائع الصنائع :للكاساني (.)2/3

باب أركان اإلسالم ودعائمه العظام ،حديث (.)42/ ( ،) 6

))4

) ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان،

صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رقم ( ،) 02/3( ،) 177صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب األمر بقتال

الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل ،رقم (.)2 / ( ،)30

))2
))6
))9
))1
))7

مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الزكاة ،باب (من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ) ،حديث (.)197/3( ،) 0 32
المرجع السابق :حديث (.)110/3( ،) 0 36
األموال البن زنجويه ،كتاب الصدقة ،باب (من لم ير في أموال اليتامى زكاة) ،حديث (.)772/1( ،) 114
مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الزكاة ،باب (من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ) ،حديث (.)110/3( ،) 0 31

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :للقاري (.) 396 /4

)) 0

بدائع الصنائع :للكاساني (.)4/3
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 -3العبادة ال تتأدى بدون النية ،ولذا يجرى فيها الجبر واالستحالف من الساعي( ).
 -1إنها عبادة فال تتأدى إال باالختيار تحقيقًا لمعنى االبتالء وال اختيار لهما لعدم العقل بخالف الخراج؛ ألنه
مؤنة األرض(.)3
 -4إنه غير مخاطب بأداء العبادة ،ولهذا ال تجب عليه البدنية كالصالة والصوم والجهاد ،وال ما يشوبها المال
كالحج ،بخالف العشر فإنه مؤنة األرض ،ولهذا تجب في أرض الوقف(.)1

 -2إن من شرطها النية ،وهي ال تتحقق منهما ،وال تعتبر نية الولي؛ ألن العبادة ال تتأدى بنية غيره(.)4
 -6إنها عبادة محضة؛ لكونها أحد أركان الدين ،وهو ليس بمخاطب في العبادة فال تجب عليهما كما ال تجب
عليهما سائر أركانه ،ولهذا ال تجب على الكافر ،ولو لم تكن عبادة لوجبت عليه كسائر المؤن(.)2

دليل المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بوجوب الزكاة في مال اليتيم ،بالقرآن

والسنة واآلثار واإلجماع والقياس والمعقول:

أوالا -القرآن:

قوله تعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}(.)6

وجه الداللة:
قوله تعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه ،وال تبيين
مقدار المأخوذ وال المأخوذ منه ،فتؤخذ الزكاة من جميع األموال( ،)9ولم يخصص كبي اًر من صغير ،وانما الزكاة
()1

توسعة على الفقراء ،فمتى وجد الغنى وجبت الزكاة .

ثانياُ -السنة:

عن عم ِرو ْب ِن شع ْي ٍب ،عن أَبِ ِ
يهَ ،ع ْن َج ِّد ِهَ ،ع ِن َّ
امى ِفي أَم َوالِ ِهمَ ،ال تَأ ُكلُ َها
النبِ ِّي  قَ َ
َْ
َ
َْ َْ
ال« :ابتَ ُغوا ال َيتَ َ
َّ
الزَكاةُ»(.)7
وجه الداللة:

أن الزكاة واجبة في مال اليتيم(.) 0

) )
))3
))1

بدائع الصنائع :للكاساني (.)4/3
الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني ( .)72/
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :للزبيدي ( 4/

))4

تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)323/

))6

سورة التوبة. 01 :

))2

))9
))1
))7

).

المرجع السابق.

تفسير القرطبي (.)346/1
شرح الزرقاني على الموطأ :للزرقاني (.) 21/3
سبق تخريجه (ص.)96

)) 0

االستذكار :البن عبدالبر (.) 22/1
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ثالث ا -اآلثار:
ت عائِ َشة تَلِينِي وأ ً ِ ِ
اسِم ،عن أَبِ ِ
الر ْحم ِن ْب ِن اْلقَ ِ
ِ
ت
يه ،أََّنه قَ َ
يم ْي ِن ِفي َح ْج ِرَها ،فَ َك َان ْ
َْ
الَ :ك َان ْ َ
َخا لي َيت َ
 َع ْن َع ْبد َّ ََ
«تُخ ِر ُج ِمن أَم َوالِ َنا َّ
الزَكاةَ»( ).
وجه الداللة األثر:

أن الزكاة واجبة في مال اليتيم( ،)3وال يضر كونه مرسالً()1؛ ألنه حجة عندنا(.)4
ٍ ِ
ِ ِ
َن َّ
ضي اللَّه َع ْنه َما :أ َّ
ض َعلَي ِهم
ال« :أ َّ
الي َم ِن ،فَقَ َ
النبِ َّي َ ب َع َ
َن اللَّ َه افتََر َ
ث م َعا ًذا  إِلَى َ
َ -3عن ْابن َعبَّاس َر َ
ص َدقَ اة ِفي أَم َوالِ ِهم تُؤ َخ ُذ ِمن أَغ ِن َي ِائ ِهم َوتَُرُّد َعلَى فُقَ َرِائ ِهم»(.)2
َ
وجه الداللة:

هذا عام في جميعهم ،ولفظة " األغنياء " تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء(.)6

ثالث ا -اإلجماع:

هو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد اهلل وعائشة والحسن بن علي ،حكاه عنهم ابن المنذر ،وكذا رواه

مالك في موطئه والشافعي في مسنده عن عمر ،ورواه األثرم في سننه عن ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف،
وقد قالوه في أوقات مختلفة ،واشتهر فلم ينكر فصار كاإلجماع(.)9

رابعا -القياس:

أن كل زكاة تلزم الكبير فإنها تلزم الصغير ،كزكاة الحرث والفطر(.)1

خامس ا -المعقول:

 ألن الزكاة تجب مواساة ،وهما من أهلها ،ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ،ويعتق عليهما ذو الرحم ،وتخرجعنهما زكاة الفطر والعشر ،فأشبها البالغ العاقل(.)7

) )

موطأ مالك ،كتاب الزكاة ،باب (زكاة أموال اليتامى) ،حديث ( ،)32 / ( ،)244السنن الصغير ،للبيهقي ،كتاب الزكاة ،باب

(من تجب عليه الزكاة) ،حديث(.)6 /3( ،) 3 1

))3
))1

االستذكار :البن عبدالبر (.) 22/1

الحديث المرسل :هو ما سقط من آخره من بعد التابعي أي الحديث الذي حذف منه الصحابي ورفعه تابعي الصحابي إلى

المصطفى أي نسبة إليه ،أما مراسيل الصحابة فالراجح قبولها ،إال ما انفرد به اإلمام أبو إسحاق اإلسفراييني ،من أصحاب اإلمام
الشافعي ،فإنه لم يقبلها أيضاً .انظر :مشيخة القزويني :للقزويني (ص ،) 00اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر :للمناوي

( .)471/

))4
))2
))6
))9
))1
))7

كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي (.) 67/3

سبق تخريجه (ص.)31
كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي ( ،) 67/3المنتقى شرح الموطأ :للباجي (0/3
كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي (.) 67/3
المنتقى شرح الموطأ :للباجي (0/3

).

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة ( .)11 /
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 -3الولي هو المخاطب بالزكاة فيأثم بترك إخراجها ال الطفل( ).

 -1أنها حق المال ال البدن كالصالة ،فتجب الزكاة على من تجب عليه الصالة ومن ال تجب(.)3

 -4ألن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ،ومالهما قابل ألداء النفقات والغرامات ،وليست الزكاة
محض عبادة حتى تختص بالمكلف(.)1

سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول الذي ذهب أصحابه إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم:
 -أما الجواب عن قوله  " :--رفع القلم" فله ثالثة تأويالت-:

أ -فمعنى (رفع القلم) عن نفسه ،ال عن ماله(.)4

ب -أريد به رفع اإلثم والعبادات البدنية ،بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية ،ثم هو مخصوص
بما ذكرناه ،والزكاة في المال في معناه ،فنقيسها عليه(.)2

ج -المراد رفع اإلثم والوجوب ونحن نقول ال إثم عليهما وال تجب الزكاة عليهما ،بل يجب في مالهما ويطالب
بإخراجها وليهما كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه ويجب على الولي دفعها(.)6

 -3أما قياسهم على الصالة والصيام فال يصح؛ ألنهم إن قالوا فوجب أن ال يجب على الصبي ،قلنا :ليست
واجبة عليه ،وانما هي واجبة في ماله ،وان قالوا :فوجب أن ال تجب في ماله ،لم يوجد هذا الوصف في

األصل المردود إليه من الصالة والصيام ،على أن المعنى في الصالة والصيام أنهما من أفعال األبدان
والزكوات من حقوق األموال وحكمهما مفترق باالستدالل المتقدم ،فلم يصح الجمع بينهما(.)9

 -1اسم الزكاة ال يطلق على النفقة لغة وال شرعاً ،وال يقاس على لفظ صدقة ؛ ألن اللغة ال تؤخذ بالقياس،
وأيضاً فالصدقة ال تطلق على النفقة ،وانما وصفت بالصدقة في الحديث ؛ ألنه يؤجر عليها(.)1

 -4يخالف الصالة والصوم ،فإنها مختصة بالبدن ،وبنية الصبي ضعيفة عنها ،والمجنون ال يتحقق منه نيتها،
والزكاة حق يتعلق بالمال(.)7

 -2قولكم الصبي والمجنون ليسا من أهل التطهير؛ إذ ال ذنب لهما( ،فالجواب) أن الغالب أنها تطهير وليس
تطهير في أصله(.) 0
ًا
ذلك شرطًا؛ فإنا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما وان كان

) )
))3
))1

شرح الزرقاني على الموطأ :للزرقاني (.) 21/3
شرح الزرقاني على الموطأ :للزرقاني (.) 21/3
أسنى المطالب في شرح روض الطالب :لألنصاري ( .)111/

))4

الحاوي الكبير :للماوردي (.) 21/1

))6

المجموع :للنووي (.)110/2

))2

))9
))1
))7

المغني :البن قدامة (.)462/3

الحاوي الكبير:للماوردي (.) 21/1
شرح الزرقاني على الموطأ :للزرقاني (.) 21/3
المغني :البن قدامة (.)462/3

)) 0

المجموع :للنووي (.)110/2
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توصال بخالف الزكاة ،فالمعتمد أن
 -6أما قياسهم على الحج :فالمال ليس ركناً فيه وانما يتطرق إليه المال
ً
مقصود الزكاة سد خلة الفقير من مال األغنياء شك اًر هلل تعالى وتطهي اًر للمال ،ومال الصبي قابل ألداء

النفقات والغرامات( ).

 -9ليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف ،والمخاطب باإلخراج وليهما ،ومحل وجوبه عليه إذا كان
ممن يرى وجوبها في مالهما(.)3

مناقشة المذهب الثاني الذي ذهب أصحابه إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم:
 ال يلزمنا الوكيل؛ ألنا ال نعتبر نيته ،وانما نعتبر نية الموكل ولهذا تجوز ،وان لم يعلم الوكيل أنها منالزكاة؛ وألن ملكهما ناقص ،ولهذا ال يجوز تبرعهما(.)1

 -3إنه ال سبيل إلى اإليجاب على الصبي؛ ألنه مرفوع القلم بالحديث ،وألن إيجاب الزكاة إيجاب الفعل،
وايجاب الفعل على العاجز عن الفعل تكليف ما ليس في الوسع وال سبيل إلى اإليجاب على الولي ليؤدي

من مال الصبي؛ ألن الولي منهي عن قربان مال اليتيم إال على وجه األحسن بنص الكتاب وأداء الزكاة من
ماله قربان ماله ال على وجه األحسن لما ذكرنا في الخالفيات ،والحديثان غريبان أو من اآلحاد فال

يعارضان الكتاب مع أن اسم الصدقة يطلق على النفقة(.)4
ِ
 -1أما قوله« :من ولي يتيما
فليزك ماله» أي :ليتصرف في ماله كي ينمو ماله؛ إذ التزكية هي التنمية توفيقاً
بين الدالئل ،وعمومات الزكاة ال تتناول الصبيان ،أو هي مخصوصة فتخص المتنازع فيه(.)2

 -4قوله " :ابتغوا في أموال اليتامى خي اًر ال تأكلها الصدقة".

الجواب عنه :أن هذا الحديث ضعيف؛ ألن مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه المثنى بن

الصباح عن عمرو بن شعيب قال أحمد -رحمه اهلل :-ال يساوي شيئاً ،وقال النسائي :متروك الحديث،
وقال يحيى :ليس بشيء ،ولئن سلمنا صحته فتأويله أن المراد بالصدقة النفقة فإن نفقة المرء على نفسه

صدقة على ما جاء في الخبر والدليل علي صحة هذا التأويل أنه أضاف األكل إلى جميع المال والنفقة هي
يتيما" فيلزم
التي تأكل جميع المال دون الزكاة أو المراد بالصدقة صدقة الفطر ،والمراد بقوله " :من ولى ً
في ماله التثمير بالتجارة؛ ألن التزكية اسم للتثمير فإن الزكاة عبارة عن الزيادة(.)6

 -2أن علياً  أوجب الزكاة على الصبي والمجنون وقد قال " : اللهم أدر الحق مع علي حيث ما دار".

) )
))3
))1
))4
))2
))6

المجموع :للنووي (.)110/2
مغني المحتاج :للشربيني (.) 31/3
تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)323/
بدائع الصنائع :للكاساني (.)2/3
المرجع السابق.

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)20 :
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الجواب عنه :أنه قد روي عن علي  أنه ال تجب الزكاة عليهما ،ولئن صح النقل عنه فهو معارض لقول
أيضا قول الصحابي ليس بحجة عند
سائر الصحابة وقد نقل إجماع الصحابة على عدم الوجوب و ً
الخصم( ).
 -6إن الصبي والمجنون إذا كانا من األغنياء دخال تحت الخطاب بقوله  لمعاذ" :خذها من أغنيائهم وردها
على فقرائهم".

الجواب :ما مر من أن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب فال يخاطبان بالزكاة(.)3
 -9إنه يجب على الصبي والمجنون العشر في أرضهما وصدقة الفطر في مالهما باإلجماع وكذا الزكاة
والجامع دفع الحاجة عن الفقير.

الجواب عنه :بالفرق وهو أن الزكاة عبادة خالصة فال تجب عليهما كسائر العبادات بخالف العشر فإنه ليس
بعبادة خالصة بل فيه معنى المؤنة وهما أهالن لوجود المؤنة كنفقة الزوجة ،وأما صدقة الفطر فال تجب عليه

على قول محمد -رحمه اهلل ،-وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما اهلل -إنما وجبت على مالهما؛

ألن فيهما معنى المؤنة الختصاصهما بمحل المؤنة قال النبي " :أدوا عمن تمونون" فال يجوز قياس العبادة

الخالصة على ما فيه معنى المؤنة(.)1
سابعا -الترجيح:

ترى الباحثة أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ،من أن البلوغ ليس شرطاا لوجوب الزكاة ،وأن مال اليتيم

تجب فيه الزكاة ،هو أقرب األقوال إلى صواب ،وذلك لِلمور التالية:

 -إنه لم يصح حديث نبوي في منع الزكاة في مال الصبي ،وكلها أحاديث ضعيفة معلة.

 -3إن الوجوب تعلق بمال الصبي وليس بالتكليف كالصالة والزكاة.

 -1إ ن الفقهاء متفقون على أن الصبي تجب في زروعه وثماره الزكاة ،وكذلك أروض الجنايات وقيم
المتلفات.

 -4إن المقصود من الزكاة سد خلة الفقير وتطهير المال.
 -2إن الزكاة حق المال ال حق البدن ،فال تقاس على الصالة والحج.

) )
))3
))1

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)2 :
المرجع السابق

المرجع السابق.
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المبحث الثاني
في زكاة الدين
وفيه ثالثة مطالب-:
المطلب األول :حكم زكاة الدين.
المطلب الثاني :حكم من مات وفي ذمته زكاة.
المطلب الثالث :زكاة المال الذي أفاد إليه صاحبه ماالا آخر.
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 -المطلب األول :حكم زكاة الدين

أوالا -صورة المسألة:

"رجل له مال كثير دينا على رجل وسوف يقبضه بعد ثالثة أعوام".

ثانيا -تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود سواء أكانت سبائك أم مضروبة أم آنية( ) ،واتفقوا على اشتراط

الحول في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية( ،)3واختلفوا في زكاة الديون.
ثالث ا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على أربعة مذاهب-:

()3
()4
الدين تجب على صاحبه كل عام،
المذهب األول :ذهب أبو حنيفة والحنابلة في الصحيح إلى أن زكاة ّ
وليس له أن يؤدي زكاة الدين حتى يقبضه فيؤديه لما مضى من السنين.

قال السرخسي" :الديون على ثالث مراتب عند أبي حنيفة  -رحمه اهلل تعالى :-دين قوي وهو ما يكون

بدالً عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه ،ودين وسط وهو أن يكون بدالً عن مال ال زكاة فيه لو بقي

في ملكه كثياب البذلة والمهنة ،ودين ضعيف وهو ما يكون بدالً عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن

دم العمد؛ ففي الدين القوي ال يلزمه األداء ما لم يقبض أربعين درهماً فإذا قبض المقدار أدى درهماً ،وكذلك كلما
قبض أربعين درهماً ،وفي الدين المتوسط ال يلزمه األداء ما لم يقبض مائة درهم فحينئذ يؤدي خمسة دراهم ،وفي
الدين الضعيف ال تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده"(.)2

قال ابن قدامة المقدسي" :واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ،فيؤدي لما مضى"(.)6

المذهب الثاني :ذهب الصاحبان

()1

واحدة.

()8

والمالكية

إلى أنه ال تؤدى زكاة الدين حتى ُيقبض ،فإذا قُبض زّكاه مرة

) )

المبسوط :للسرخسي ( ،) 7 /3بداية المجتهد :البن رشد (/3

))1

تحفة الفقهاء :للسمرقندي (  ،)374/بدائع الصنائع :للكاساني ( ،) 0/3المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة

))3

بداية المجتهد :البن رشد (.)13/3

) ،األم :للشافعي ( ،)41/3المغني :البن قدامة (.)12/1

( ،)101/3البحر الرائق شرح كنز الدقائق :البن نجيم (.)331/3

))4

عمدة الفقه :البن قدامة (ص ،)11 :الشرح الكبير على متن المقنع :للجماعيلي ( ،)443/3شرح الزركشي على مختصر

))2

المبسوط :للسرخسي (.) 72/3

الخرقي :للزركشي ( ،)2 1/3اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :للمرداوي (.)33/1

))6
))9
))1

المغني :البن قدامة (.)90/1
المبسوط :للسرخسي ( ،) 72/3بدائع الصنائع :للكاساني (.) 0/3
الكافي في فقه أهل المدينة :البن عبدالبر (  ،)371/مختصر خليل :لخليل (ص ،)26 :الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية

الدسوقي :للدسوقي (  ،)466/المقدمات الممهدات :البن رشد ( .)101/
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قال أبو يوسف ومحمد  -رحمهما اهلل تعالى " :-الديون كلها سواء ال تجب الزكاة فيها قبل القبض وكلما
قبض شيئاً يلزمه األداء بقدره قل أو كثر ،ما خال دين الكتابة فإنه ال يجب عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه

الحول بعد القبض"( ).

قال مالك« :األمر الذي ال اختالف فيه عندنا في الدين ،أن صاحبه ال يزكيه حتى يقبضه .وان أقام

عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ،ثم قبضه صاحبه ،لم تجب عليه إال زكاة واحدة .فإن قبض منه شيئاً ،ال

تجب فيه الزكاة ،فإنه إن كان له مال ،سوى الذي قبض ،تجب فيه الزكاة ،فإنه يزكى مع ما قبض من دينه

ذلك»(.)3

المذهب الثالث :ذهب الشافعية في الصحيح
نهاية كل حول.

()4

إلى أنه من كان له دين مرجو األداء ،فعليه تعجيل زكاته في

قال الشافعي -رحمه اهلل" :-وان كان له دين يقدر على أخذه ،فعليه تعجيل زكاته كالوديعة"(.)4
( )

المذهب الرابع :ذهب الشافعي في قول

()2

والحنابلة في رواية

إلى أنه ال زكاة في الدين.

قال الشافعي في القديم  -فيما نقله الزعفراني عنه " :-وال أعلم في وجوب الزكاة في الدين خب اًر يثبت،

وعندي :أن الزكاة ال تجب في الدين؛ ألنه غير مقدور عليه ،وال معين"(.)9

رابعا -سبب الخالف:

اشتراط الحول في المال الغائب المقدور عليه؛ فمن اشترط الحول قال بتزكيته مرة واحدة ،ومن لم

يشترطه قال بوجوب تزكيته كل عام ،أو تكييف المال الغائب على الوديعة أو المغصوب؛ فمن رآه كالوديعة قال

بوجوب الزكاة فيه ،ومن رآه كالمغصوب قال بعدم وجوب الزكاة فيه إال بعد قبضه(.)1

خامسا -األدلـــة:

الدين تجب على صاحبه كل عام ،وليس له أن يؤديها
أدلة المذهب األول :استدل أصحابه القائلون َّ
إن زكاة ّ
حين يقبضه ،فيؤديه لما مضى من السنين ،بالسنة النبوية والمعقول:

) )
))3

المبسوط :للسرخسي (.) 72/3
الموطأ :لإلمام مالك ( .)321/

))1

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني ( ،)397/1البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني ( ،)37 /1المجموع :للنووي

))4

الحاوي الكبير :للماوردي (.)1 1/1

(.)30/6

))2
))6
))9
))1

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني ( ،)37 /1فتح العزيز بشرح الوجيز :للرافعي (.)203/2
الشرح الكبير على متن المقنع :للجماعيلي (.)441/3
البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)37 /1

المجموع :للنووي (.)33 /6
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أوالا -السنة النبوية:
ش ِ
َع ْن َعلِ ِّي ْب ِن أَبِي طَالِ ٍبَ ،ع ِن َّ
ين ِدرَه اماِ ،درَه اما،
النبِ ِّي  أََّنه قَ َ
الَ « :هاتُوا لِي ُرب َع ال ُع ُ
ور ِمن ُك ِّل أَرَب ِع َ
ِ
س ُة
ون لَ َك ِم َائتَا ِدرَهٍم ،فَِإ َذا َكا َنت لَ َك ِم َائتَا ِدرَهٍم َو َح َ
س َعلَي َك َ
شيء َحتَّى َي ُك َ
ال َعلَي َها ال َحو ُل ،فَف َ
يها َخم َ
َولَي َ
ِ
ِ
ف ِدي َن ٍ
ار،
ون ِدي َن اارا ،فَِإ َذا َكا َنت لَ َك َو َح َ
س َعلَي َك َ
يها ِنص ُ
ون لَ َك ِعش ُر َ
شيء َحتَّى َي ُك َ
ال َعلَي َها ال َحو ُل فَف َ
َد َراه َم َولَي َ
فَما َز َ ِ
س ِ
اب َذلِ َك»(.)7
اد فَ ِبح َ
َ
وجه الداللة:
د ّل الحديث بمنطوقه الصريح على أن ك ّل مال زكوي بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه
الزكاة ،والدين المقدور عليه هو مال بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة(.)3
ثانيا -المعقول:

 لو وجب التعجيل للزم إخراج الكامل عن الناقص ،وذلك ال يجوز كإخراج البيض عن السود ،وهذا؛ ألن الدينأنقص من العين بدليل أن أداء الدين عن العين ال يجوز(.)1

 -3الدين ليس بمال على الحقيقة حتى لو حلف صاحبه أن ال مال له ال يحنث في يمينه ،وانما تتم المالية فيه
عند تعيينه بالقبض فال يصير نصاب الزكاة ما لم تثبت فيه صفة المالية(.)4

 -1الحول ال ينعقد إال على نصاب الزكاة فأما ما كان بدالً عن مال التجارة فملك المالية كان تاماً في أصله قبل
أن يصير ديناً فبقي على ما كان(.)2

 -4إنه مال ممكن االستيفاء ،تام الملك ،فوجبت فيه الزكاة ،كبقية األموال(.)6
 -2وجوب األداء يتوقف على القبض(.)9

 -6إن ملكه يقدر على قبضه واالنتفاع به فلزمته زكاته لما مضى كسائر أمواله ،وال يجب عليه زكاته قبل
قبضه؛ ألنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه اإلخراج قبل قبضه كالدين على المعسر(.)1

 -9الزكاة مواساة ،وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه(.)7

) )

السنن الصغير للبيهقي :كتاب الزكاة ،باب (زكاة الذهب والفضة) ،حديث (71

) ،)24/3( ،السنن الكبرى للبيهقي :كتاب

الزكاة ،باب (نصاب الذهب والفضة) ،حديث ( .)313/4( ،)9214صححه ضياء الدين المقدسي في األحاديث المختارة:
(.) 24/3

))3

شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)2 7/3

))1

البحر الرائق :البن نجيم (.)334/3

))2

المرجع السابق

))4

))6
))9
))1
))7

المبسوط :للسرخسي (.) 72/3

شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)2 7/3
المبسوط :للسرخسي (.) 72/3
الشرح الكبير على متن المقنع :للجماعيلي (.)443/3

شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)2 7/3
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 -1إن الزكاة تجب على سبيل المواساة وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال ال ينتفع به وأما المستودع فهو
كالذي في يده؛ ألن المستودع نائب عنه فيده كيده( ).

 -7إنه مال ممكن االستيفاء ،تام الملك ،فوجبت فيه الزكاة؛ كبقية األموال(.)3

 - 0ألنه مال يجوز التصرف فيه أشبه الدين على الملئ؛ وألن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه(.)1

الدين ،ال تؤدى حتى ُيقبض ،فإذا قُبض زّكاه مرة
أدلة المذهب الثاني :استدل أصحابه القائلون َّ
إن زكاة ّ
واحدة ،باألثر والمعقول:

أوالا -األثر:

ال ظلِم ِف ِ
ِ
يز ِفي م ٍ
ب ع ْرَوة ْبن م َح َّمِد إِلَى ع َم َر ْب ِن َع ْبِد اْل َع ِز ِ
يه َّ
ان
ان قَ َ
الَ :كتَ َ
الناس ،فَ َك َ
ون ْب ِن م ْه َر َ
َع ْن َم ْيم َ
َ
َ
امله ِفي َذلِ َك يأْخذها ِمن ك ِّل ع ٍام أَو س َن ٍة و ِ
ال ،فَ َكتَب أَن يرَّد علَ ْي ِهم ،ويؤ َخ َذ ِم ْنهم َزَكاته فَراجعه ع ِ
َبأ َْيِدي اْلع َّم ِ
اح َد ٍة،
َ َ ْ
َ ََ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ ْ َ َ
َّ ِ
ِ
ضم ا(ِ )4
ب»(.)2
ُّمار؟ قَ َ
ب إِلَ ْي ِه« :إِن َك َ
ال« :الذاه ُ
فَ َكتَ َ
ار فَ َزِّكه َ
ان َم ااال ُ َ ا
س َن اة َواح َدةا» ،قْلت لَهَ :ما الض َ
وجه الداللة:

إن عمر بن عبد العزيز قضى في المال الضمار أنه ال زكاة فيه إال لعام واحد(.)6

ثانيا -المعقول:

 إن الديون في المالية كلها سواء ،من حيث إن المطالبة تتوجه بها في الحياة وبعد الوفاة وتصير ماالً بالقبضحقيقة ،فتجب الزكاة في كلها ويلزمه األداء بقدر ما يصل إليه كابن السبيل(.)9

 -3العروض تكون عند الرجل للتجارة فتقيم أعواماً ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إال زكاة واحدة ،فكذلك الدين
وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة الدين أو العروض من مال سواه وال يخرج زكاة من شيء عن شيء
غيره(.)1

()7

 -1إن الدين ربما توي

وال يدري صاحبه هل يقتضيه أم ال؟ فال يكلف أداء الزكاة عنه من ماله فربما هلك قبل

أن يقبضه فيؤدي الزكاة عما لم يصر إليه(.) 0

 -4إنه يملك إسقاط الزكاة فيه بأن يأخذ به َع ْرضاً أو يهبه لمن هو عنده( ).
) )
))3
))1

الشرح الكبير على متن المقنع :للجماعيلي (.)443/3
شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)2 7/3
الشرح الكبير على متن المقنع :للجماعيلي (.)441/3

))4

المال الضمار :سبق بيانه في الحاشية (ص.)19

))6

االستذكار :البن عبدالبر (.) 63/1

))2

مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب الزكاة ،باب ال زكاة إال في المال الناض ،رقم (.) 01/4( ،)9 39

))9

المبسوط :للسرخسي (.) 72/3

))1
))7

المدونة :لإلمام مالك ( .)1 2/
التوى( :باأللف المقصورة) من توي (بكسر الواو) ،هالك المال .معجم لغة الفقهاء :قلعجي (ص.) 47 :

)) 0
)

)

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (4/3
المرجع السابق.

).
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الدين الغائب كالمال الضمار.) ( .

مرجو األداء ،فعليه تعجيل زكاته في نهاية
أدلة المذهب الثالث :استدل أصحابه القائلون إ ّنه من كان له دين
ّ
كل حول ،بالمعقول:
 -إنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة(.)3

 -3إنه مال مقدور عليه فأشبه ما لو كان مودعاً عند إنسان(.)1
 -1كالمال الغائب الذى يسهل إحضاره(.)4

الدين ،بالمعقول:
أدلة المذهب الرابع :استدل أصحابه القائلون إنه ال زكاة في ّ

 هو كالمغصوب الذي بيد الغاصب فال تجب فيه الزكاة حتى يتم ّكن صاحبه منه(.)2معين فلم تكن يده عليه ليزكيه(.)6
 -3إنه غير مقدور عليه ،وال ّ
 -1إنه مال ممنوع منعاً غير قادر على االنتفاع به أشبه الدين على المكاتب(.)9
سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول الذي ذهب أصحابه إلى أن زكاة الدين تجب على صاحبه كل عام:

 -لو أوجبنا عليه فيه الزكاة في كل عام وهو بيد غيره نماؤه له ألدى ذلك إلى أن تستهلكه الزكاة(.)1

 -3إنا لو أوجبنا فيها الزكاة الستهلكتها والزكاة إنما هي على سبيل المواساة في األموال التي تمكن من تنميتها
فال تذهبها الزكاة في األغلب(.)7

الدين ال تؤدى حتى ُيقبض:
مناقشة المذهب الثاني الذي ذهب أصحابه إلى َّ
أن زكاة ّ
 -الدين ليس بمال بل هو فعل واجب وهو فعل تمليك المال وتسليمه إلى صاحب الدين ،والزكاة إنما تجب في

المال فإذا لم يكن ماالً ال تجب فيه الزكاة(.) 0

 -3إن المال إنما يعتبر نصاباً باعتبار معنى التجارة لدين ثابت من وجه دون وجه ،فإن صاحب الدين يملك
المشترى بالدين ممن عليه وال يملك المشترى بالدين من غير من عليه( ).

) )

االستذكار :البن عبدالبر (.) 63/1

))1

فتح العزيز بشرح الوجيز :للرافعي (.)203/2

))3

))4

المجموع :للنووي ( ،)30/6شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)2 7/3
المرجع السابق.

))2

الوسيط في المذهب :للغزالي (.)411/3

))9

الشرح الكبير على متن المقنع :للجماعيلي (.)441/3

))6

))1
))7

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)37 /1

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (4/3
المرجع السابق.

)) 0
)

).

)

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 0/3

المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازه (.)104/3
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 -1الدين الذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين في احتمال القبض؛ لكونه بدل مال التجارة قابل للقبض،
والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما يقوم مقامه( ).

 -4ما وجب له بدالً عن مال التجارة أعطي له حكم المال؛ ألن بدل الشيء قائم مقامه كأنه هو فصار كأن
المبدل قائم في يده وأنه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يده(.)3

 -2المال في حقه مال النصاب ال مال الثبوت ،والثابت بعلة يبقى ما بقي شيء من تلك العلة ،فتبقى نصاباً في
حقه ،فتجب فيه الزكاة(.)1

مرجو األداء ،فعليه تعجيل زكاته في نهاية
مناقشة المذهب الثالث الذي ذهب أصحابه إلى أن من كان له ّدين
ّ
كل حول:
ال يؤثر الحول؛ ألن المانع إذا وجد في بعض الحول منع كنقص النصاب وال فرق بين كون الغريم

يجحده في ظاهر دون الباطن أو فيهما(.)4

الدين:
مناقشة المذهب الرابع الذي ذهب أصحابه إلى َّأنه ال زكاة في ّ

 إن هذا المال في جميع األحوال على حال واحدة ،فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائراألموال(.)2

 -3ال فرق بين الحال والمؤجل؛ ألن البراءة تصح من المؤجل ولوال أنه مملوك لم تصح منه البراءة لكنه في
حكم الدين على المعسر لتعذر قبضه في الحال(.)6

سابع ا -الترجيح:

إن َّ
الدين الغائب
ترى الباحثة بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ،أن الراجح – واهلل أعلم -هو القول َّ

المرجو سداده تجب فيه الزكاة ،لكن ال يزكيه إال أن يقبضه ويستقبل به حوالا جديدا؛ وذلك لِلسباب التالية:
 -ألن الدين غير مقدور عليه في الوقت الحالي ،فهو كالمال الغائب.

 -3إن حوالن الحول من شروط وجوب الزكاة في األموال.

 -1إن تمام الملك من شروط وجوب الزكاة ،وليس مالكاً للمال لعدم تمكنه منه.
 -4إنه ال يدري هل يتمكن من السداد أم ال ،فهو في حكم المغصوب.

) )
))3
))1
))4
))2
))6

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 0/3
المرجع السابق.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازه (.)104/3
الشرح الكبير على متن المقنع :للجماعيلي (.)441/3
المرجع السابق.
المرجع السابق.
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 -المطلب الثاني :حكم من مات وفي ذمته زكاة.

أوالا -صورة المسألة:

"رجل مات ولم يؤد زكاة ماله وقد وجبت عليه".

ثانيا -تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكاً تاماً( ) ،ولم يختلف

الفقهاء في اشتراط الحول في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية( ،)3واتفقوا على وجوب الزكاة فو اًر بعد

استيفاء شروطها من ملك النصاب وحوالن الحول ونحوهما ،فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز

له تأخيرها ،ويأثم بالتأخير بال عذر( ،)1واختلفوا إذا مات الرجل ولم يؤد زكاة ماله التي وجبت.
ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على ثالثة مذاهب-:
()3

المذهب األول :ذهب الحنفية

إلى أن الزكاة تسقط عن المزكي بالموت ،إال أن يوصي بها وصية؛ فتخرج

من الثلث ،ويزاحم بها أصحاب الوصايا ،واذا لم يوص بها سقطت.

قال أبو حنيفة" :إن أوصى بها وأمر أن تنفذ الوصية جعلت من الثلث ،فإن أوصى لقوم بوصايا مختلفة فكانت
الوصايا تأتي على الثلث وبذلك تحاصوا لو لم يبدأ بالزكاة على غيرها من الوصايا فإن لم يأمر بها الميت ولم

يوص بوصية ففعل أهله ذلك فهو أقرب إلى الصواب ،وان لم يفعلوا لم يلزمهم أن يفعلوا"(.)2
()2

المذهب الثاني :ذهب المالكية في المشهور
بموته ،ولكن تنفذ من ثلث التركة.

إلى أنه يجب إخراجها من تركته ،وان لم يوص بها ،وال تسقط

قال مالك" :إن الرجل إذا هلك ،ولم يؤد زكاة ماله ،إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ،وال يجاوز بها

الثلث .وتبدى على الوصايا .وأراها بمنزلة الدين عليه .فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا ،قال :وذلك إذا
أوصى بها الميت .قال :فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله .فذلك حسن .وان لم يفعل ذلك أهله .لم
يلزمهم ذلك "(.)9

) )

بداية المجتهد :البن رشد (.)2 /3

))3

المرجع السابق.)13 /3( :

))4

المبسوط :للسرخسي ( ،) 12 /3بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)21 /3تبيين الحقائق :للزيلعي ( ،)367 /

))1

))2

اإلجماع :البن المنذر (ص.)49 :
الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)461 /

))6

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :للحطّاب ( ،)393 /3بداية المجتهد :البن رشد ( ،) 0 /3االستذكار :البن عبدالبر

))9

الموطأ :لإلمام مالك :كتاب الزكاة ،باب (زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها) ،حديث (.)323 / ( ،) 6

(،) 21 /1المنتقى شرح الموطأ :للباجي (/3

).
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()6

المذهب الثالث :ذهب المالكية في قول( )7والشافعية

والحنابلة( )4إلى أنه يجب إخراجها من تركته ،وان لم

يوص بها ،وال تسقط بموته ،ولكن تُخرج من رأس ماله.
يوص لم يجبر ورثته وأمروا بذلك .وقال أشهب" :هي من ر ِ
ِ
أس ماله وان لم
قال ابن القاسم :وان لم
ي ِ
وص بها ،إن لم يفرطـ ،كالزرع يطيب والثمر يزهي قبل موتِ ِه ،قال ابن اْل َم َّواز" :قاله مالك في الزرع والثمر"(.)4
قال الشافعي  -رحمه اهلل " :-واذا مات الرجل ،وقد وجبت في ماله زكاة وعليه دين ،وقد أوصى بوصايا أخذت
الزكاة من ماله قبل الدين ،والميراث ،والوصايا ،وان مات قبل أن تجب الزكاة فيها ثم حال حولها قبل أن تقسم
أخذت منها الزكاة؛ ألنها لم تقسم ،ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقي منها الصدقة ولم يؤخذ من الغنم
التي أوصى بها بعينها"(.)2

قال الشيرازي" :ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من

تركته؛ ألنه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين اآلدمي"(.)6

قال الكلوذاني" :وان مات بعد وجوب الزكاة أخذت من تركته ،فإن كان هناك دين آدمي ولم ِ
تف التركة اقتسموا
بالحصص"(.)9

رابعا -سبب الخالف:

تشبيه الزكاة بالديون؛ أي أن يتعلق الحق فيها بالذمة ال بعين المال ،أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق

بعين المال ال بذمة الذي يده على المال كاألمناء وغيرهم ،فمن شبه مالكي الزكاة باألمناء قال :إذا أخرج فهلك

المخرج فال شيء عليه .ومن شبههم بالغرماء قال :يضمنون .ومن فرق بين التفريط وال تفريط ألحقهم باألمناء
من جميع الوجوه ،إذا كان األمين يضمن إذا فرط(.)1

) )
))3

النوادر والزيادات :للقيرواني ( ،) 76 /3المنتقى شرح الموطأ :للباجي (/3

).

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني ( ،)446 /1مغني المحتاج :للشربيني ( ،) 36 /3التنبيه في الفقه الشافعي:

للشيرازي (ص.)6 :

))1

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص ،) 46 :الروض المربع شرح زاد المستقنع :للبهوتي (ص ،) 71 :حاشية

))4

النوادر والزيادات :للقيرواني (.) 76 /3

الروض المربع :للنجدي ( ،) 14 /1المغني :البن قدامة (.)207 /3

))2
))6
))9
))1

األم :للشافعي (.) 6 /3
المهذب في فقه اإلمام الشافعي :للشيرازي ( .)13 /
الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص) 46 :

بداية المجتهد :البن رشد (.)7 /3
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خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل أصحابه القائلون بسقوط الزكاة بالموت ،بالسنة النبوية والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:
ف ب ِن عبِد ِ
الش ِّخير ،عن أَبِ ِ
اهلل ْب ِن ِّ
آد َمَ :مالِي َمالِيَ ،و َهل
 َع ْن م َيه ،أََّنه َس ِم َع النَّبِ َّي َ يقولَ " :وَيقُو ُل اب ُن َ
طِّر ِ ْ َ ْ
َْ
ت ،وما سوى ذلك فهو مال الوارث"( ).
ضي َ
صدَّق َ
ت فَأَبلَي َ
ت ،أَو لَ ِبس َ
ت فَأَف َني َ
لَ َك ِمن َمالِ َك إَِّال َما أَ َكل َ
ت فَأَم َ
ت ،أَو تَ َ
وجه الداللة:

هذا يقتضي أن ما لم يمضه من الصدقة يكون مال الوارث بعد موته؛ ألنها خرجت من ملكه الذي كان

له يعني أن المال صار ملك الوارث ،ولم يجب على الوارث شيء ليؤخذ ملكه به(.)3

 -3عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-عن النبي  أنه قال" :من كان له نصاب تجب فيه الزكاة ،ومال يبلغ
به بيت اهلل ،ثم لم يحج ولم يزك سأل الرجعة ،وتال قوله تعالى{ :وأنفقوا مما رزقناكم }...اآلية "(.)1
وجه الداللة:
داللة اآلية ظاهرة على حصول التفريط بالموت؛ ألنه لو لم يكن مفرطاً ،ووجب أداؤها من ماله بعد

موته ،لكانت قد تحولت إلى المال ،فيلزم الورثة إخراجها ،فلما سأل الرجعة علمنا أن األداء قد فات ،وأنه ال
يتحول إلى المال وال يؤخذ من تركته بعد موته ،إال أن تتبرع الورثة(.)4

ثاني ا -المعقول:

 -إن حقوق اهلل تعالى مع حقوق العباد إذا اجتمعا في محل تقدم حقوق العباد على حقوق اهلل تعالى(.)2

 -3إن الزكاة وجبت بطريق الصلة ،أال ترى أنه ال يقابلها عوض مالي ،والصالت تسقط بالموت قبل التسليم(.)6
 -1الواجب على المزكي فعل اإليتاء ،وفعل اإليتاء ال يمكن إقامته بالمال ليقوم المال فيه مقام الذمة بعد موته
والوارث ال يمكن أن يجعل نائباً في أداء الزكاة؛ ألن الواجب ما هو عبادة(.)9

) ) مسند أحمد :حديث ( ،)344 /36( ،) 6131صحيح مسلم :كتاب الزهد والرقاق ،حديث ( ،)3391 /4( ،)3721سنن
ِ
ص ِحيح» .دون زيادة " وما سوى ذلك
الترمذي :كتاب أبواب الزهد ،حديث ( ،)293 /4( ،)3143وقال عنهَ « :ه َذا َحديث َح َسن َ
فهو مال الوارث".
))3

المبسوط :للسرخسي (.) 16 /3

))1

سنن الترمذي ( ،)4 7-4 1/2والصواب أنه موقوفاً على ابن عباس ،وليس مرفوعاً إلى النبي ،ومع ذلك فهو ضعيف عن ابن

))4

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :للمنبجي ( .)194 /

عباس؛ ألن فيه انقطاعاً ،وراوياً ضعيفاً ،ولكن تعضده اآليات القرآنية التي منها اآلية العاشرة من سورة المنافقين.

))2
))6
))9

المبسوط :للسرخسي (.) 16 /3
بدائع الصنائع :للكاساني (.)21 /3
المبسوط :للسرخسي (.) 16 /3
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 -4إن الزكاة عبادة ،والعبادة ال تتأدى إال باختيار من عليه إما بمباشرته بنفسه ،أو بأمره ،أو إنابته غيره فيقوم
النائب مقامه فيصير مؤديا بيد النائب( ).

 -2معنى العبادة ال يتحقق إال بنية وفعل ممن يجب عليه حقيقة أو حكماً وخالفة الوارث المورث تكون جب اًر
من غير اختيار من المورث وبه ال تتأدى العبادة واستيفاء الواجب ال يجوز إال من الوجه الذي وجب ،فإذا

لم يمكن استيفاؤه من ذلك الوجه ال يستوفى إال أن يكون أوصى فحينئذ يكون بمنزلة الوصية بسائر

التبرعات تنفذ من ثلثه ،ويظهر بما ذكرنا الفرق بين ديون اهلل تعالى وبين ديون العباد إذا تأملت(.)3

 -6الزكاة عبادة فال تؤدى إال بالخيار إما مباشرة أو إنابة فإن أوصى بها فقد أقام غيره مقامه فيؤخذ من الثلث
حينئذ ،واذا لم يوص فلم ينب غيره منابه فلو أخذت من تركته جب اًر لكان الوارث نائباً جب اًر ،والجبر ينافي

العبادة(.)1

إن الزكاة تُخرج من تركته ،ولكن تُنفذ من ثلث تركته بعمل أهل
أدلة المذهب الثاني :استدل المالكية القائلون َّ
المدينة( ،)3والمعقول:

أوالا -عمل أهل المدينة:

قال اإلمام مالك« :والسنة عندنا التي ال اختالف فيها ،أنه ال يجب على وارث زكاة ،في مال ورثه في

دين ،وال عرض ،وال دار ،وال عبد ،وال وليدة .حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك ،أو اقتضى ،الحول من يوم
باعه وقبضه»(.)2

ثاني ا -المعقول:

 إنه إذا لم يأمر بها لعله قد أخرجها فال يجب عليهم إخراج زكاة ال يتيقن بقاءها على غيرهم مع أن الظاهرإذا أمسك عنها ولم يأمر بها أنه قد أداها(.)6

) )
))3
))1
))4

بدائع الصنائع :للكاساني (.)21 /3
المبسوط :للسرخسي (.) 16 /3
تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)367 /
عمل أهل المدينة :من أصول مذهب مالك ،وعمل أهل المدينة إذا جرى في المسألة واتفق عليه علماؤها .يقول مالك بحجيته

وتقديمه على القياس ،بل الحديث الصحيح ،بل عمل جمهورهم يحتج به ،ويقدمه على خبر الواحد؛ ألنه عنده أقوى منه؛ إذ عملهم

بمنزلة روايتهم عن رسول اهلل  ،ورواية جماعة من جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد ،وأهل المدينة أدرى بالسنة والناسخ
والمنسوخ ،فمخالفتهم لخبر الواحد دليل نسخه ،وقد نقل مالك إجماع أهل المدينة في موطئه على نيف وأربعين مسألة .قال ابن رشد
القرطبي" :إجماع أهل المدينة على الحكم فيما طريقه النقل حجة يجب المصير إليها والوقوف عندها وتقديمها على أخبار اآلحاد
وعلى القياس" .انظر :المقدمات الممهدات :البن رشد ( ،)41 /1الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي :للفاسي ( .)421 /

))2
))6

موطأ مالك :لإلمام مالك :كتاب الزكاة ،باب (زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها) ،حديث (.)323 / ( ،) 6
المنتقى شرح الموطأ :للباجي (/3

).
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 -3لو جعلها كالدين من جميع المال لم يشأ رجل أن يحرم وارثه ماله كله ويمنعه منه لعداوته له إال منعه بأن
يقر على نفسه من الزكاة الواجبة عليه في سائر عمره بما يستغرق ماله جميعاً( ).

أدلة المذهب الثالث :استدل أصحابه القائلون أنها تُخرج من تركته ،ولكن تُخرج من رأس ماله ،بالسنة النبوية
والمعقول:
أوالا -السنة النبوية:

َّاس -ر ِ
اء َرجل إِلَى َّ
ت
الَ :يا َرس َ
النبِ ِّي  ،فَقَ َ
ض َي اللَّه َع ْنه َما -قَ َ
ول اللَّ ِه إِ َّن أ ِّمي َماتَ ْ
الَ :ج َ
َع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
ِ
ضِ
وعلَْيها صوم َشه ٍر ،أَفَأَ ْق ِ
َح ُّ
ضى"(.)6
الَ " :ن َعم ،قَ َ
يه َع ْنهَا؟ قَ َ
ق أَن ُيق َ
ال :فَ َدي ُن اللَّه أ َ
ْ
َ َ َ َْ
وجه الداللة:
يدل الحديث داللة واضحة أن ديون اهلل مقدمة على ديون العباد ،والزكاة هي حق هلل وجب في مال

المزكى ،فوجب تقديمه وأداؤه(.)1

ثاني ا -المعقول:

 إنه حق مال لزمه في حال الحياة ،فلم يسقط بالموت ،كدين اآلدمي ،وفيه احتراز من الصالة ،وممن ماتقبل الحول(.)4

 -3تقديماً لدين اهلل تعالى(.)2

 -1إن مصرفها أيضاً إلى اآلدميين ،فقدمت الجتماع األمرين فيها(.)6

 -4أنه حق مال لزمه في حال الحياة ،فلم يسقط بالموت ،كدين اآلدمي ،وفيه احتراز من الصالة ،وممن مات
قبل الحول(.)9

 -2إن حقوق اآلدميين مبنية على المضايقة الفتقارهم واحتياجهم(.)1

) )
))3

االستذكار :البن عبدالبر (.) 21 /1
صحيح البخاري :كتاب الصوم ،باب (من مات وعليه صوم) ،حديث ( ،)12 /1( ،) 721صحيح مسلم :كتاب الصوم ،باب

(قضاء الصيام عن الميت) ،حديث (41

))1
))4
))2
))6
))9
))1

نهاية المحتاج :للرملي (.) 11 /1

).)104 /3( ،

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)446 /1
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :للشربيني ( .)3 3 /
مغني المحتاج :للشربيني (.) 36 /3
البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)446 /1

مغني المحتاج :للشربيني (.) 36 /3
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سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول الذي ذهب اصحابه إلى سقوط الزكاة بالموت:

يناقش استداللهم بالسنة:

حديث (وما سوى ذلك فهو مال الوارث) إنه ال يمنع إخراج الزكاة الواجبة من مال الوارث ،وهي كالدين
الذي وجب عليه وتعلّق في ذمته.

أما حديث ابن عباس ،فإنه موقوفاً على ابن عباس ،وليس مرفوعاً إلى النبي ،وهو ضعيف عن ابن

عباس؛ ألن فيه انقطاعاً ،وراوياً ضعيفاً.
يناقش استداللهم بالمعقول:

 إنما قدمنا حق اآلدمي هناك الندراج حق اهلل تعالى في ضمنه وحصول مقصوده ،وهو إعدام نفس المرتدويد السارق ،وقد حصل بخالف الديون؛ وألن الحدود مبنية على الدرء واإلسقاط بخالف حقوق اهلل تعالى

المالية( ).

 -3إنه دين مستقر عليه في حياته فال يسقط بموته كدين اآلدمي(.)3

 -1يفارق الصوم والصالة ،فإنهما عبادتان بدنيتان ال تصح الوصية بهما ،وال النيابة فيهما(.)1

أن الزكاة تُخرج من تركته ،ولكن تُنفذ من ثلث التركة:
مناقشة المذهب الثاني الذي ذهب أصحابه إلى َّ
لم يذكر اإلمام مالك –رحمه اهلل -حديثاً أو أث اًر يؤيد إلى ما ذهب إليه ،وما استند إليه من عمل أهل

حجةً على قوله.
المدينة هو مختلف فيه بين الفقهاء ،فال يستقيم ّ
مناقشة المذهب الثالث الذي ذهب أصحابه إلى أن الزكاة تُخرج من تركته ،ولكن تُخرج من رأس ماله:
يناقش استداللهم بالمعقول:

 -لو كانت ديناً لجعلت من جميع المال أوصى بها أو لم يوص بها ،فأما إذا كانت ال تجب إال أن يوصي بها

فليست بدين يبدأ بها قبل الوصايا ،ولكنها وصية من الوصايا ال يبدأ بها قبل الوصايا ،إال أن يقول الميت في
وصيته ابدؤوا بها قبل الوصايا التي اوصيت بها فيفعل ما قال(.)4

 -3معنى العبادة ال يتحقق إال بنية وفعل ممن يجب عليه حقيقة أو حكماً ،وخالفة الوارث المورث تكون جب اًر
من غير اختيار من المورث وبه ال تتأدى العبادة(.)2

 -1لو كان ما قالوه ألوشك أن يفرط في زكاة ماله في كل عام وال يخرجها ،ويحصي ذلك كله ويوصي به عند
موته ،فربما استغرق ذلك جميع ماله ،وربما لم يف به ماله فيؤدي هذا إلى إبطال الزكاة والميراث(.)6

) )
))3
))1
))4
))2
))6

المجموع :للنووي (.)313 /6
بحر المذهب :للروياني (.)3 3 /1
المغني :البن قدامة (.)207 /3
الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)464 /
المبسوط :للسرخسي (.) 16 /3

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (/3

).
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 -4استيفاء الواجب ال يجوز إال من الوجه الذي وجب ،فإذا لم يمكن استيفاؤه من ذلك الوجه ال يستوفى إال أن
يكون أوصى ،فحينئذ يكون بمنزلة الوصية بسائر التبرعات تنفذ من ثلثه ،ويظهر بما ذكرنا الفرق بين ديون اهلل
تعالى وبين ديون العباد إذا تأملت( ).

سابعا -الراجح:

ترى الباحثة أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور القائلون إن الزكاة ال تسقط بالموت ،وانما تُخرج
ِ
يوص بها؛ وذلك لِلسباب التالية:
من رأس مال وان لم
 -لم تسلم أدلة الفريقين من مناقشات.

 -3إن الزيادة في الحديث األول الذي استدل بها الحنفية ،فالحديث ضعيف؛ ألن فيه انقطاعاً ،ورواياً ضعيفاً
 -1إن حقوق اهلل مقدمة على حقوق العباد.

الصيام فهما عبادتان
 -4ال تسقط الديون والحقوق بالموت؛ لتعلقهما برقبة المكلَّف ،والزكاة تفارق الصالةَ و
َ
بدنيتان ،والزكاة عبادة مالية تجوز فيها اإلنابة والوكالة.

) )

المبسوط :للسرخسي (.) 16 /3
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 -المطلب الثالث :حكم زكاة المال الذي أفاد إليه صاحبه ماالا آخر.

أوالا -صورة المسألة:

"في رجل يكون له مال من ذهب او ورق تجب فيهما الزكاة ثم افاد اليهما ماالا ذهبا او ورقا تجب فيه

الزكاة أو ال تجب".

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

اتفق األئمة األربعة على أن نصاب الزكاة من الفضة هو خمس أواق( ) ،واتفقوا على أن الواجب في

النقدين هو ربع العشر( ،)3واتفقوا كذلك على أن المال إذا كان أقل من نصاب ،واستفيد إليه مال من غير ربحه
يكمل من مجموعها نصاب ،أنه يستقبل به الحول من يوم كمل( ،)1واختلفوا إذا استفاد ماالً وعنده نصاب مال

آخر ،ولم يكن من نماء األول ،وكان من نفس الجنس.

ثالث ا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على ثالثة مذاهب-:
()3

المذهب األول :ذهب الحنفية

إلى أنه يجمع ماله كله ويزكيه مع ماله األول الفائدة وغيره.

قال الشرنباللي" :أما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكي بتمام الحول األصلي سواء

استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره"(.)2

قال الشيباني" :قلت :أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب في مثله الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم

أو بشهر استفاد ماالً آخر فحال الحول عليهما جميعاً أيزكيها جميعاً؟ قال :نعم"(.)6
()1

المذهب الثاني :ذهب المالكية
يحول على الفائدة الحول.

إلى أنه يزكي ماله األول حين يحول عليه الحول ،وال يزكي مال الفائدة حتى

المواق" :من أفاد خمسة دنانير ثم أفاد قبل تمام حولها بيوم من غير ربحها ما فيه الزكاة أو ما
قال ّ
يكون مع األول فيه الزكاة فال زكاة عليه لتمام حول األول؛ ألنه ليس من ربحها ،وليستقبل بالجميع حوالً من يوم

أفاد آخر الفائدتين(.)1

) )
الرطل ،قال أبو منصور:
الوقية :وزن من أوزان الدهن ،قال األزهري :واللغة أوقية ،وجمعها أواقي وأواق .وهي نصف سدس ّ
خمس أواق مائتا درهم .لسان العرب :البن منظور (.)404/ 2
))3
))1

اإلجماع :البن المنذر (ص.)46 :
بداية المجتهد :البن رشد (.)11/3

))4

المبسوط :للسرخسي ( ،)11/1بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)2 /3اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :للمنبجي ( ،)129/

))2

مراقي الفالح شرح نور اإليضاح :للشرنباللي (ص.)39 :

البناية شرح الهداية :للعيني (.)121/1

))6
))9

األصل المعروف بالمبسوط :للشيباني (.)1 /3
البيان والتحصيل :البن رشد ( ،)114/3المقدمات الممهدات :البن رشد (  ،)391/االستذكار :البن عبد البر (،) 43/1

للرعيني (.)101/3
مواهب الجليل في شرح مختصر خليلُّ :
))1

للمواق (.) 29/1
التاج واإلكليل لمختصر خليلّ :
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المذهب الثالث :ذهب الشافعية( )7والحنابلة( )6إلى أن الفائدة تُضم إلى المال األول في النصاب دون الحول،
فيزكي األول عند حوله ،ويزكي الثاني لحوله ولو كان أقل من نصاب.
قال الشافعي" :ولو اشترى عرضاً للتجارة بدنانير أو بدراهم أو شيء تجب فيه الصدقة من الماشية،

وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه

بعد الحول"(.)1

قال ابن قدامة الجماعيلي" :إذا استفاد ماالً فال زكاة حتى يتم عليه الحول اإلنتاج وربح التجارة فإن حوله

حول مثله إن كان نصاباً ،وان لم يكن نصاباً فحوله من حين كمل النصاب"(.)4
رابعا -سبب الخالف:

سبب اختالفهم :هل حكمه حكم المال الوارد عليه ماالً آخر؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر؟

فمن قال :حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر  -أعني ماالً فيه زكاة  -قال :ال زكاة في الفوائد ،ومن جعل
حكمه حكم الوارد عليه ،وأنه مال واحد قال :إذا كان الوارد عليه الزكاة بكونه نصاباً اعتبر حوله بحول المال

الوارد عليه(.)2

خامسا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بتزكية المال كله األول والفائدة بالقرآن والسنة النبوية والمعقول:

أوالا -القرآن الكريم:

قال اهلل تعالى{ :وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(.)6
وجه الداللة:
عند المجانسة يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحول في كل مستفاد ،وما شرع إال للتيسير فيعود األمر
على موضوعه بالنقص عند اشتراط حول جديد لكل مستفاد ،أي حرج أعظم من هذا فإنه لو فرض أنه استفاد

في يوم وقت الظهر شيئاً ووقت العصر شيئاً وفي الليل شيئاً وفي كل يوم كذلك فيحتاج إلى حساب الحول لكل
مستفاد ،وفيه من الحرج ما ال يخفى(.)9

) )

بحر المذهب :للروياني ( ،) 2 /1مختصر المزني ( ،) 49/1الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)370/1البيان في مذهب اإلمام

الشافعي :للعمراني (.)1 4/1

))3

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (  ،)4 0/المغني :البن قدامة ( ،)461/3المبدع في شرح المقنع :البن مفلح

))1

األم :للشافعي (.)20/3

( ،)101/3اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :ألبي النجا ( .)346/

))4
))2
))6
))9

الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (.)429/3
بداية المجتهد :البن رشد (.)11/3
سورة الحج.91 :

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)29 :
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ثاني ا -السنة النبوية:

قوله « - -ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»( ).
إن ملك النصاب موجود في أول الحول ،والمستفاد على ملك النصاب في الحول كالموجود من ابتداء

الحول بدليل وجوب الزكاة فيه عند حوالن الحول ،فلو لم يجعل كالموجود في أول الحول لما وجبت الزكاة فيه(.)3
ثالث ا -المعقول:

 -إن النصاب بعد الحول كالمتجدد حكماً؛ ألنه يتجدد النماء بتجدد الحول والنصاب هو المال الموصوف

بالنماء دون مطلق المال(.)1

 -3يضم باإلجماع كاألوالد واألرباح؛ ألنه تابع لألصول حقيقة(.)4

 -1عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقاً عن شرط الحول إال ما خص بدليل(.)2

 -4إن المستفاد من جنس األصل تبع له؛ ألنه زيادة عليه ،إذ األصل يزداد به ويتكثر والزيادة تبع للمزيد عليه
والتبع ال يفرد بالشرط كما ال يفرد بالسبب لئال ينقلب التبع أصالً ،فتجب الزكاة فيها بحول األصل كاألوالد
واألرباح بخالف المستفاد من غير الجنس؛ ألنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه(.)6

 -2إن المجانسة هي العلة في األوالد واألرباح(.)9

 -6إنه لو كان النصاب ناقصاً وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال(.)1

 -9إن المستفاد مما يكثر وجوده وال يمكن مراعاة الحول عند كل مستفاد إال بعد ضبط أحوال ذلك في الكمية
والكيفية والزمان(.)7

 -1المستفاد على ملك النصاب في الحول كالموجود من ابتداء الحول بدليل وجوب الزكاة فيه عند حوالن
الحول(.) 0

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون باشتراط الحول لمال الفائدة بالمعقول:
 -إن الربح ليس بمتولد عن المال بنفسه كغذاء الماشية( ).

) )

سبق تخريجه (ص)16

))1

تحفة الفقهاء :للسمرقندي ( .)399/

))3

))4

بدائع الصنائع :للكاساني (.)2 /3
المرجع السابق ( .)391/

))2

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 4/3

))9

البناية شرح الهداية :للعيني (.)122/1

))6

))1
))7

المرجع السابق

الدر المختار :البن عابدين (.)311/3
البناية شرح الهداية :للعيني (.)122/1

)) 0
)

)

بدائع الصنائع :للكاساني (.)2 /3

المقدمات الممهدات :البن رشد ( .)391/
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 -3إن اعتبار الحول فرع ملك النصاب( ).

أدلة المذهب الثالث :استدل أصحابه القائلون بضم الفائدة في النصاب وليس في الحول ،بالسنة النبوية
والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:

 -قوله " --ال زكاة على مال حتى يحول عليه الحول "(.)3

وجه الداللة:

إنه يشترط حوالن الحول في كل مال ،حتى تجب فيه الزكاة.)1(.

 -3عن ابن عمر-رضي اهلل عنهما -أن النبي  –-قال" :ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه
الحول""(.)4

وجه الداللة:

هذا نص في أن المال المستفاد يشترط فيه حوالن الحول(.)2

ثاني ا -المعقول:

 -إن نصاب الماشية مخالف لنصاب التجارة؛ ألن نصاب الماشية إما خمس من اإلبل أو ثالثون من البقر أو

أربعون من الغنم ،ونصاب التجارة إما عشرون دينا اًر أو مائتا درهم ،فلم يجز أن يبني حول أحدهما على اآلخر
مع اختالف نصبهما(.)6

 -3إنه مملوك أصالً ،فيعتبر فيه الحول شرطًا؛ كالمستفاد من غير الجنس(.)9

 -1إنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه ،فوجب أن ال يعتبر حوله بغيره .أصله :إذا كانت الفائدة من غير
جنس ماله(.)1

 -4ال تشبه هذه األموال الزروع والثمار؛ ألنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ،ولهذا ال تتكرر الزكاة فيها ،وهذه
نماؤها بنقلها ،فاحتاجت إلى الحول(.)7

 -2ضمه إليه في النصاب؛ ألن النصاب معتبر لحصول الغنى ،وقد حصل الغنى بالنصاب األول(.) 0

) )
))3
))1

الذخيرة :للقرافي (.)12/1
سبق تخريجه (ص.)16
انظر :الحاوي الكبير :للماوردي (6/1

))4

سبق تخريجه (ص.)16

))6

المرجع السابق (.)37 /1

))2

))9
))1
))7

الحاوي الكبير :للماوردي (6/1

).

).

المغني :البن قدامة (.)467/3
الحاوي الكبير :للماوردي (6/1

).

المغني :البن قدامة (.)467/3

)) 0

المغني :البن قدامة (.)490/3
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 -6إنها فائدة غير متولدة مما عنده تجب الزكاة في عينها ،فوجب أن يكون حولها معتب اًر بنفسها( ).
 -9إن األرباح والنتاج ،إنما ضمت إلى أصلها؛ ألنها تبع له ،ومتولدة منه(.)3
سادسا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول القائلون بتزكية المال كله األول والفائدة:

يجاب عن استداللهم بالقرآن:

ما ذكروه من الحرج ،فال يوجد ذلك في مسألتنا؛ ألن األرباح تكثر وتتكرر في األيام والساعات ،ويعسر
ضبطها ،وكذلك النتاج ،وقد يوجد وال يشعر به ،فالمشقة فيه أتم ،لكثرة تكرره ،بخالف هذه األسباب المستقلة،

فإن الميراث واالغتنام واالتهاب ونحو ذلك يندر وال يتكرر ،فال يشق ذلك فيه ،وان شق فهو دون المشقة في

األرباح والنتاج ،فيمتنع قياسه عليه ،واليسر فيما ذكرنا أكثر؛ ألن اإلنسان يتخير بين التأخير والتعجيل(.)1
يجاب عن استداللهم بالسنة:

إنه حجة لنا؛ ألن الحديث ينص على اشتراط مرور الحول على المال المستفاد ،ولم يتحقق ذلك الشرط

فال يضم إلى أصل المال.

يجاب عن استداللهم بالمعقول:
 -إن شروط وجوب الزكاة لم تتحقق جميعها من حوالن الحول على ذلك المال.

 -3قولكم إن عمومات الزكاة تقضي ذلك غير صحيح؛ ألن العمومات لم تنص على ضم النتاج إلى األصل.

 -1قولكم إ ن المتولد تبع لألصل ال دليل عليه؛ ألن نص الحديث يدل على اشتراط حوالن الحول ،والنكرة في
سياق النفي تعم المستفاد وغيره.

مناقشة المذهب الثاني القائلون باشتراط الحول لمال الفائدة:
يجاب عن استداللهم بالمعقول:

 -إن المستفاد أثناء الحول كالموجود من ابتداء الحول فيأخذ حكم األصل.

 -3ال يمكن مراعاة كل مال مستفاد أثناء الحول.

مناقشة المذهب الثالث القائلون بضم الفائدة في النصاب ،وليس في الحول:

يجاب عن استداللهم بالسنة:

"ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"َّ :
أن الحديث عام خص منه بعضه وهو الولد والربح فيخص

المتنازع فيه بما ذكرنا ،ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان األصل نصاباً(.)4
يجاب عن استداللهم بالمعقول:

 كيف صح ضم المال في النصاب دون الحول.) )
))3
))1
))4

الحاوي الكبير :للماوردي (6/1

).

المغني :البن قدامة (.)467/3
المرجع السابق.

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 4/3
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 -3إن النصاب شرط معتبر في المال المستفاد وغيره.
 -1إن حوالن الحول ال يكفي لوجوب الزكاة في المال بل البد من بلوغ النصاب.
سابعا -الترجيح:

ترى الباحثة بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة ،أن الراجح – واهلل أعلم -هو القول

إن الفائدة تضم إلى المال األول في النصاب ،وال تزكى منفردة حتى تبلغ النصاب ويحول عليها الحول؛

لِلسباب التالية:

 لم تسلم أدلة المذاهب من مناقشات. -3األرباح والنتاج تضم إلى أصلها؛ ألنها تبع لها ،ومتولدة منها.

 -1لم يستدل أي من الفريقين بأدلة تصرح بضم الفائدة أو عدم ضمها.

 -4دل حديث ابن عمر على أن المال المستفاد يشترط فيه حوالن الحول.
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المبحث الثالث
في عروض التجارة

وفيه أربعة مطالب-:
المطلب األول :تعريف عروض التجارة ،وأدلة وجوبها ،وشروطها.
المطلب الثاني :وقت إخراج زكاة عروض التجارة.
المطلب الثالث :زكاة عروض التجارة المحبوسة ألعوام.
المطلب الرابع :الرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة تفي بدينه.
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 -المطلب األول :تعريف عروض التجارة ،وأدلة وجوبها ،وشروطها:

أوالا :التعريف بعروض التجارة ،لغ اة وشرع ا:
*** تعريف العروض:

أ -لغة:

العـ ْرض- :بســكون الـراء -مــا خــالف الثمنــين الــدراهم والــدنانير مــن متــاع الــدنيا وأثاثهــا ،وجمعــه عــروض،
َ

والعرض :خالف النقد من المال؛ قال الجوهري" :العرض المتـاع ،وكـل شـيء فهـو عـرض سـوى الـدراهم والـدنانير

فإنهما عين" ،قال أبو عبيد" :العروض األمتعة التي ال يدخلها كيل وال وزن وال يكون حيواناً وال عقا اًر" ( ).
ب -اصطالحا:

 -تعريف الحنفية" :كل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير"(.)3

 -3تعريف المالكية" :األمتعة التي ال يدخلها كيل وال وزن وال يكون حيواناً وال عقا اًر"(.)1
 -1تعريف الشافعية" :اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف األموال"(.)4

 -4تعريــف الحنابلــة" :هــو غيــر األثمــان مــن المــال ،علــى اخــتالف أنواعــه ،مــن النبــات والحيـوان والعقــار وســائر

المال"(.)2

تعقيب الباحثة على التعريف:
وتــرى الباحثــة أن التعريــف االصــطالحي لــم يخــرج عــن المعنــى اللغــوي؛ ألن كليهمــا عـ ّـرف العــروض بمــا
يقابل األموال.

التعريف المختار:

ترى الباحثة اتفاق الفقهاء على أن العروض هي كل ما قابل النقدين(.)6

**عروض التجارة :متاع ،كل ما يمتلكه اإلنسان ماعدا النقود(.)9

( )
()3

مقاييس اللغة :البن فارس ( ،)396/4لسان العرب :البن منظور ( ،) 90/9معجم لغة الفقهاء :للقلعجي (ص.)107 :

تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)397/وانظر تعريف العروض :البناية شرح الهداية :للعيني ( ،)113/1البحر الرائق :البن نجيم

( ،)346/3العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)3 9/3

()1

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني :للعدوي ( ،) 69/3وانظر تعريف العروض :التاج واإلكليل لمختصر خليل:

للغرناطي (0/6
)(4

).

حاشية البجيرمي على الخطيب :للبجيرمي ( ،)144/3وانظر تعريف العروض :كفاية األخيار في حل غاية االختصار:

للحسيني (ص.) 91 :
)(2

المغني :البن قدامة ،)21/1( ،وانظر تعريف العروض :المبدع في شرح المقنع :البن مفلح ( ،)161/3كشاف القناع عن متن

اإلقناع :للبهوتي (.)317/3

( )6النقدين :الذهب والفضة ،أو ما يقوم مقامهما اليوم من العملة الورقية.
( )9معجم اللغة العربية المعاصرة :د .أحمد عمر (.) 411/1
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ثاني ا :أدلة وجوب زكاة عروض التجارة:

زكاة عروض التجارة واجبة بعموم الكتاب والسنة ،واآلثار ،واجماع عامة أهل العلم والقياس

أ -القرآن الكريم:

قوله تعالى{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْبَبِي َ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ولَسْتُمْ
بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اهلل غَنِيٌّ حَمِيدٌ}

( )

وجه الداللة :قال اإلمام الطبري رحمه اهلل(( :من طيبات ما كسبتم)) يعني بذلك جل ثناؤهُّ :
زكوا من طيبات ما

كسبتم ،بتصرفكم :إما بتجارة ،واما بصناعة ،من الذهب والفضة(.)3
ب -السنة النبوية:

قول النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن" :فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم
(.)1

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"

وجه الداللة :ظاهر الحديث العموم في كل مال ،قال العالمة محمد بن صالح العثيمين -رحمه اهلل" :-وال شك
(.)4

أن عروض التجارة مال"
ت -اآلثار :منها

الع ْرض زكاة؛ إال أن يراد به التجارة"
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال" :ليس في َ
ث -اإلجماع:

()2

فقال اإلمام ابن المنذر -رحمه اهلل تعالى" :-وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة :الزكاة إذا حال
()6

عليها الحول".

ج -القياس:

وقال اإلمام ابن ٍ
رشد -رحمه اهلل" :-إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ،فأشبه األجناس

الثالثة التي فيها الزكاة باتفاق .أعني الحرث ،والماشية ،والذهب ،والفضة"(.)9
ثالث ا :شروط وجوب زكاة عروض التجارة(:)8
أ .نية التجارة في عروض التجارة

ب .أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [أي الذهب والفضة].
(

) سورة البقرة369 :

( )3انظر :تفسير الطبري (.)226/2
( )1سبق تخريجه (ص)31

( )4انظر :الشرح الممتع :البن صالح العثيمين (40/6

).

( )2رواه البيهقي في سننه ،) 49/4( ،وعبدالرزاق في المصنف ( ،)79/4ضعفه األلباني.
( )6االجماع :البن المنذر (ص.)29
()9

بداية المجتهد :البن رشد ( .)324/

( )1زكاة عروض التجارة واألسهو والسندات (ص.) 1
115

ج .الحول.

 -المطلب الثاني :وقت إخراج زكاة عروض التجارة:

أوالا -صورة المسألة:

"رجل عنده مال يستعمله في التجارة ،ولم يبع منه شيئا يبلغ نصاب الزكاة".

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

ال خالف بين الفقهاء األربعة

( )

أن العروض التجارية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها

الزكاة ،واختلفوا في وجوبها في األعيان إذا لم تنض(.)3

ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين-:
()4

المذهب األول :ذهب الحنفية

والشافعية

()3

( )

والمالكية في غير المشهور

السلع إذا حال عليها الحول ويخرج الزكاة عليها.

()2

والحنابلة

قوم
إلى أن أنه ت ّ

قال أبو حنيفة" :ما كان من مال عند رجل يديره للتجارة وال ينض له منه شيء فيصير ورقاً أو ذهباً في يده ،إنما
يخرجه من تجارة إلى تجارة ومن متاع إلى متاع فإنه :ينظر هل ملك ما يجب فيه الزكاة في ذلك فإذا حال عليه

الحول من يوم ملكه زكى ،ثم إذا حال الحول من يوم زكاة زكى ما في يده زكاة أخرى فيقومها كذا أيضاً ،وال
يبالي نض في يده مال أو لم ينض"(.)9

قال النووي" :أما إذا صار ناضاً من غير جنسه بأن كان رأس المال دراهم فباع العرض بدنانير فيقومها إذا
انقضى الحول بالدراهم ويزكي ربحها لحول األصل قوالً واحداً"(.)1

يقوم عروضه في رأس الحول
قال ابن عبدالبر" :عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال :على المدير أن ّ
ويخرج زكاة ذلك نض له في عامه شيء أم لم ينض"(.)7

) )

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :للزبيدي (  ،) 34/الكافي في فقه أهل المدينة :البن رشد (  ،)377/إعانة الطالبين

على حل ألفاظ فتح المعين :للبكري ( ،) 91/3المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)167/3

))3

النض( :الناض) يسمونه ناضاً ،إذا تحول عيناً بعد أن يكون متاعاً ،وفعله :نض المال ،أي صار عيناً بعدما كان متاعاً.

تهذيب اللغة :ألبي منظور(

.)133/

))1تحفة الفقهاء :للسمرقندي (  ،)394/بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)3 /3الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني ( ،) 01/
العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)33 /3

))4

روضة الطالبين وعمدة المفتين :للنووي ( ،)367/3اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :للشربيني (  ،)334/مغني المحتاج:

للشربيني (.) 09/3

))2
))6

االستذكار :البن عبدالبر ( .) 61/1وقد رجحه ابن عبدالبر وأيد هذا القول.
الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص ،) 17 :المبدع في شرح المقنع :البن مفلح ( ،)190/3اإلقناع في فقه اإلمام

أحمد بن حنبل :للحجاوي ( .)396/

))9
))1
))7

الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)496/
المجموع :للنووي (.)27/6

االستذكار :البن عبد البر (.) 61/1
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وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ،وال يعتبر ما
قال الزركشيّ " :
اشتريت به"( ).
()6

المذهب الثاني :ذهب المالكية في المشهور

إلى أنه ال زكاة على من باع العروض بالعروض ،ومن كان

عنده عين ومال وجب تقويمه واخراج زكاته ،وهو التاجر المدير.

قال ابن عبدالبر" :ويخرج زكاتها مما بيده من الناض هذا إذا كان مدي اًر ونض له في مدة عامه شيء

يقومه باألغلب من نقد البلد فإن بلغ النصاب زّكاه ،ومن كان يبيع العروض
من العين الذهب أو الورق ّ
بالعروض أبداً وال ينض له شيء من العين ،فليس عليه عند مالك وأكثر أصحابه زكاة"(.)1
رابعا -سبب الخالف:

اختالفهم في حوالن الحول على عين المال؛ فيرى المالكية أنه يكفي حوالنه على نوع المال ال على

عينه ،أما الجمهور فيرون أنه البد من حوالنه على عين المال ال نوعه؛ فالتاجر المدير وغير المدير هو واحد

عند الجمهور ،أما المالكية ففرقوا بين المدير وغير المدير(.)4

خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بإخراج الزكاة بعد التقويم ،بالسنة النبوية والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:

قول النبي « :--ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(.)2
وجه الداللة:

يدل الحديث بمنطوقه الصريح أنه يشترط لوجوب الزكاة حوالن الحول ،فإذا حال الحول على المال -

سواء أكان عيناً أم نقوداً -وجب إخراج زكاته(.)6
ثانيا -المعقول:

 -إن في تقويمها بما اشتريت به إبطاالً للتقويم باألنفع(.)9

 -3إن تقويمه لحظ الفقراء ،فيقوم باألحظ لهم(.)1
 -1إنه مال تجارة بلغت قيمته نصاباً(.)7
) )

شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)2 2/3

))3

للمواق
البيان والتحصيل :البن رشد ( ،)432/3القوانين الفقهية :البن جزي (ص ،)90 :التاج واإلكليل لمختصر خليلّ :

))1

الكافي في فقه أهل المدينة :للقرطبي ( ،)371/

))2

سبق تخريجه (ص.)16

طاب (.)13 /3
( ،) 14/1مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :للح ّ

))4

))6
))9
))1
))7

بداية المجتهد :البن رشد (.)1 /3

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :للقاري(.) 394 /4
كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي (.)34 /3
المبدع في شرح المقنع :البن مفلح(.)190/3
المغني :البن قدامة (.)60/1
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اض وفاقاً( ).
 -4إن الزكاة تتعلق بقيمته ،وقيمته دراهم ،فحول التجارة يبتني على حول ّ
الن ّ
 -2إن حوالن الحول على المال شرط للوجوب ،ولما حال الحول على ما يملكه من مال وجبت فيه الزكاة لتحقق
شرطها(.)3

 -6إن العروض المشتراة بالورق والذهب للتجارة لو لم تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة ما وجبت فيها زكاة أبداً؛
ألن الزكاة ال تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة(.)1

 -9وجب تقويمها عندهم للمتاجر بها؛ ألنها كالعين الموضوعة فيها التجارة ،واذا كانت كذلك ،فال معنى لمراعاة
ما نض من العين قليالً كان أو كثي اًر ،ولو كانت جنساً آخر ما وجبت فيها زكاة من أجل غيرها وانما صارت
كالعين؛ ألن النماء ال يطلب بالعين إال هكذا(.)4

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون ال زكاة على َمن باع العرض بالعرض ،بالقرآن والمعقول واالستحسان:
أوالا -القرآن:
قال تعالى{ :وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(.)2
وجه الداللة:
إذا لم يجز إسقاط الزكاة ولم تلزم هذه المشقة ،فال بد مما له من التقويم عند الحول ومضي مدة يتمكن

فيها من التنمية(.)6
ثانيا -المعقول:

 -لكونه غير قادر على حفظ أحواله(.)9

 -3إن العين ما لم يشتر بها شيئاً ،فحكمه حكم المدار في أنه تجب زكاته في كل عام(.)1

 -1إنه لو لم يفعل ذلك ألدى إلى أحد أمرين :إما أن ال يزكي أصالً ،وال خالف في وجوب الزكاة عليه ،أو
إلى أن نكلفه من ضبط األحوال وحفظها ما ال سبيل له إليه(.)7

) )
))3

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني (.)372/1
العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)33 /3

))1

االستذكار :البن عبد البر (.) 61/1

))2

سورة الحج.91 :

))4

))6
))9
))1
))7

المرجع السابق.

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (.) 31/3
البيان والتحصيل:البن رشد (.)434/3
المرجع السابق.

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (.) 31/3
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ثالث ا -االستحسان:

إذا كان المال الذي يديره التاجر هو األكثر عنده ،زّكاه كله على اإلدارة استحساناً واحتياطاً للمساكين

على غير قياس؛ ألنه إذا زكى ما ال يدار  -وان قل  -على سنة اإلدارة ،فجعل مخرجاً لزكاة العرض قبل بيعه،
ولزكاة الدين قبل قبضه( ).

سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول القائلون بإخراج الزكاة بعد التقويم:
 -يجاب عن استداللهم بالسنة :أنه ال دليل عليه في وجوب الزكاة في العروض التي لم تنض ،فالحديث لم

أن من شروط وجوب الزكاة هو حوالن الحول(.)3
ينص على وجوب الزكاة فيها ،وانما يبين ّ
 -3ال يوجد أصل يعضد قول من قال :ال يعدل التاجر عروضه حتى ينض له شيء من الورق أو الذهب أو
حتى ينض له نصاب(.)1

 -1الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة ،وهذه األموال كلها في هذا المعنى جنس
واحد(.)4

 -4وجد سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول ،فال معنى لتخصيص األموال دون األعيان.

العرض بالعرض:
مناقشة المذهب الثاني القائلون َّإنه ال زكاة على َمن باع َ
يناقش استداللهم باآلية :بأنه ال دليل في اآلية على سقوط الزكاة عن العروض التي لم تنض ،واآلية

يقوم
خارج سياق القضية ،فهي ّ
تبين أن الشريعة اإلسالمية بنيت على اليسر ورفع الحرج ،ويمكن للتاجر أن ّ
عروضه التي لم تبع في نهاية الحول(.)2
ناقش اإلمام الشيباني مذهب المالكية بما يلي(:)2

 -إن أهل المدينة رجعوا عن قولهم في هذه المسألة بأن الرجل يكون له عروض التجارة وال يبيعها ،فعليه زكاة

واحدة.

 -3ينبغي أال يكون في هذا المال زكاة ،وان أداره من تجارة إلى تجارة ومن متاع إلى متاع عشرين سنة حتى
يبيعه بناض ينض في يده ،فإذا باعه بذلك زّكاه لسنة واحدة.

 -1قولهم :بعدم وجوب الزكاة إذا لم ينض من العروض شيء ،وترك التاجر ماله في التجارة الواحدة ينتظر بها
ويطلب بها الفضل ،قول فاحش؛ فلئن وجبت الزكاة في أحدهما يجب أن تجب في األخرى.

) )
))3
))1
))4
))2
))6

البيان والتحصيل :البن رشد (.)434/3
عون المعبود :للعظيم آبادي (.)1 1 /4
االستذكار :البن عبد البر (.) 61/1
بدائع الصنائع :للكاساني (.)3 /3
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :للشنقيطي (.)10 /2
الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)410 -499/
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 -4أ أريتم رجالً كان في يده تجارة فبارت عليه فلم يجد بها ناضاً فحولها إلى تجارة أخرى ،فلما يزل يحول ذلك
من تجارة إلى تجارة حتى أتى على ذلك عشرين سنة ،وكانت التجارة طعاماً فتاجر بها فبارت عليه فأمسك رأس

ماله رجاء الفضل ورجاء أن اهلل يرد عليه رأس ماله ،فمكث عنده عشر سنين ،أينبغي أن يكون بين هذين فرق،
ولئن وجبت الزكاة في أحدهما لتجبن في اآلخر ،وال فرق بين إمساكه لها للتجارة أو خشية البوار.

 -2ألن التاجر يقدر على أن يبيع الذي بار عليه بخسران فيزكي ما نض في يده من الثمن ،فكذلك يؤمر قبل
أن يبيع أن يزكي قيمة ذلك الشيء على وضيعة أو ربح ثمنه بسنة ،وال يزكى على رأس ماله األول.
سابع ا -الترجيح:

ترى الباحثة بعد عرض آراء القفهاء وأدلتهم أن أولى األقوال بالصواب هو ما ذهب إليه الجمهور،
()7

القائلون إنه ال فرق بين التاجر المدير

وغير المدير( ،)6فإن من ملك عرضا للتجارة وحال عليها الحول،

قومها وزّكاها إذا بلغت النصاب؛ لِلسباب التالية:
ّ
 إنه ال خالف بين الفقهاء على وجوب الزكاة في العروض المعدة للتجارة ،وهذه عروض تجارية ،نوىصاحبها المتاجرة فيها فتجب فيها الزكاة.

 -3إن شرط حوالن الحول قد تحقق في هذه العروض ،فوجب تقويمها في نهاية كل حول.
 -1إنه ال يوجد نص شرعي في التفريق بين األعيان والنقود.

( )

التاجر المدير :هو الذي يبيع بالسعر الحاضر كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره .انظر :الشرح الكبير وحاشية الدسوقي:

للدسوقي ( .)494/

()3

التاجر غير المدير هو الذي يرصد بعروضه ارتفاع األسعار حتى إذا رأى ربحا باع عروضه .انظر :مناهج التحصيل :ألبي

الفضل الدمياطي (.)3 7/3
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 -المطلب الثالث :زكاة عروض التجارة المحبوسة ألعوام

أوالا -صورة المسألة:

"الرجل يكون له العروض للتجارة فمكثت عنده أعواما ال يبيعها ثم يبيعها".
ثانيا -تحرير محل النزاع:

َّ
المعدة للتجارة( ) ،قال ابن المنذر" :وأجمعوا على
اتفق الفقهاء األربعة على وجوب الزكاة في العروض

أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول"( ،)3واتفقوا على أن ال زكاة في العروض التي لم
يقصد بها التجارة( ،)1واختلفوا هل تجب الزكاة في كل حول؟

ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على مذهبين-:
()3

المذهب األول :ذهب الحنفية

( )

والشافعية

والحنابلة

()2

إلى أن الزكاة تجب في عروض التجارة كل عام.

قال أبو حنيفة" :في الرجل يكون له العروض للتجارة فمكثت عنده أعواماً ال يبيعها ثم يبيعها :فعليه أن

يزكي أثمانها لما مضى من السنين -كما وصف زكاة الدين المقر به -فإذا نقصت أثمانها مما تجب فيه الزكاة

لم يكن عليه زكاة"(.)9

ِ
وكان قيمته في ِ
الحول نصاباً ،لزمته زكاته ،وهي ربع
آخر
ملك َع ْرضاً حوالً،
قال ابن النقيب" :إذا َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ا ِ
التملك التجارةَ"(.)1
حال
لعشر،
ينوي َ
أن يتملكه بمعاوضة ،و ْ
بشرطينْ :
أن َ
عرضا بنصاب ،فإنه يجب تقويمه إذا تم الحول ،فإن زاد بعد الحول أو نقص
قال الكلوذاني" :إذا اشترى
ً
أو تلف المال لم يؤثر ذلك في الواجب"(.)7

) )

تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)397/العناية شرح الهداية :للبابرتي ( ،)3 1/3الكافي في فقه أهل المدينة :البن عبدالبر

طاب ( ،)1 7/3نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني (،)1 1/1
(  ،)371/مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :للح ّ

متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب :ألبي شجاع (ص ،) 1 :الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص،) 11 :
المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل :ألبي البركات ( .)3 1/

))3

اإلجماع :البن المنذر (ص.)41 :

))4

المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة ( ،)347/3تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)310/البناية شرح الهداية :للعيني

))1

بداية المجتهد :البن رشد (.) 2/3

(.)113/1

))2

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني ( ،)374/1اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :للشربيني (  ،)334/حاشية البجيرمي

))6

المغني :البن قدامة ( ،)21/1الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة ( ،)637/3شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

على الخطيب :للبجيرمي (.)144/3

للزركشي (.)2 1/3

))9
))1
))7

الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)491/
عمدة السالك وعدة الناسك :البن النقيب (ص.) 02 :

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص.) 17 :
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المذهب الثاني :ذهب المالكية( )7إلى أن العروض ال تُزكى إال حوالا واحد ا.
اعلم أن التاجر عند المالكية ينقسم قسمين :مدير ،وغير مدير؛ فالمدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه وال
يقوم فيه ما عنده من العروض ويحصي ما له من
يقدر أن يضبط أحواله ،فهذا يجعل لنفسه شه اًر من السنة ّ
الديون التي يرتجى قبضها فيزكي ذلك مع ما عنده من الناض ،وأما غير المدير :وهو المحتكر الذي يشتري

السلع ويتربص بها السوق ،فهذا ال زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها وان أقامت عنده أحواالً(.)6

قال اإلمام مالك" :إن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواماً ،ثم يبيعها ،فليس عليه في أثمانها إال زكاة
واحدة"(.)1

رابعا -سبب الخالف:

هل الزكاة التي تخرج في عروض التجارة بدالً عن عين المال أو عن قيمة هذه العروض التجارية؟ فمن

قال :إنها بدل عين المال قال :بوجوب الزكاة كل عام ،ومن قال :إنها بدل قيمة العرض قال :بوجوبها عاماً
واحداً ،وكأن المالكية ربطوا وجوب الزكاة بالنماء الحاصل في عروض التجارة(.)4

خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل أصحابه القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة كل عام بالسنة النبوية واآلثار
والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:
تَ :س ِم ْعت رسول اللَّ ِه َ يقولَ« :ال َزَكاةَ ِفي م ٍ
ول َعلَي ِه ال َحو ُل»(.)2
ال َحتَّى َي ُح َ
َع ْن َعائِ َشةَ ،قَالَ ْ
َ
َ
وجه الداللة:

يدل الحديث بمنطوقه الصريح على أن الزكاة تجب في أنواع المال الزكوية في كل حول( ،)6فهذا مال

حال حوله ،فاقتضى أن تجب زكاته(.)9

ثانيا -اآلثار:
ِ
الَ « :ك ِ
ان ِم ْن م ٍ
اب ،أَو َبٍّز ي َدار لِتِ َج ِ
ارة َّ
ال ِفي َرِقي ٍ
الزَك ِاة ك َّل
 َع ِن َن ِاف ٍعَ ،ع ِن ْاب ِن ع َم َر قَ َيما َك َ
َ
َ
ق ،أ َْو في َد َو َّ ْ
َ
ان ف َ
َع ٍام»(.)1

) )

المدونة :لإلمام مالك (  ،)1 2/البيان والتحصيل :البن رشد ( ،)463/3المقدمات الممهدات :البن رشد (  ،)102/مواهب

طاب (.)13 /3
الجليل في شرح مختصر خليل :للح ّ

))3

المقدمات الممهدات :البن رشد (  .)312/أما عند جمهور العلماء؛ فالتاجر المدير وغير المدير واحد ،من اشترى عرضاً

))1

موطأ مالك :لإلمام مالك ( .)324/

للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه .انظر :المغني :البن قدامة (.)21/1

))4
))2
))6
))9
))1

بداية المجتهد :البن رشد (.)1 /3
سبق تخريجه (ص.)16
المغني :البن قدامة (.)21/1
الحاوي الكبير :للماوردي (.)100/1

مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب :الزكاة من العروض ،حديث رقم (.)79/4( ،)9 01
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اسِم ،عن أَبِ ِ
الر ْحم ِن ْب ِن اْلقَ ِ
ِ
ِ
الزَن ِادَ ،ع ْن ع ْروةَ ْب ِن ُّ
يهَ ،و َع ْن أَبِي ِّ
الزَب ْي ِر ،أََّنه ْم قَالوا:
َْ
َ -3ع ِن ْاب ِن اْلم َسيِّبَ ،و َع ْن َع ْبد َّ َ
َ
الزَكاة َحتَّى َيأْتِي َذلِ َك َّ
الزَكاة ك َّل َع ٍامَ ،ال ي ْؤ َخ ْذ ِم ْنهَا َّ
وض ت َدار َّ
« ِفي اْلعر ِ
الش ْهر ِم ْن َع ٍام قَابِ ٍل»( ).
َ
وجه الداللة:

دل األثران على وجوب الزكاة كل عام في العروض(.)3

ثالث ا -المعقول:

 -حول التجارة باق في العروض ،وان قل العرض جداً؛ ألن الربح كامن فيه(.)1

 -3إنها معدة لالستنماء بإعداد العبد ،فأشبه المعد بإعداد الشرع؛ كالذهب والفضة(.)4

 -1إن الحول ال ينعقد إال على النصاب وال تجب الزكاة إال في النصاب ،وال بد منه فيهما ويسقط الكمال فيما
بين ذلك للحرج(.)2

 -4معنى النماء مطلوب في أموال التجارة في قيمتها كما أنه مطلوب في السوائم من عينها ،وكما يتجدد وجوب
الزكاة في السوائم باعتبار كل حول يتجدد النماء بمضيه ،فكذلك في مال التجارة ،ويعتبر أن تكون قيمتها نصاباً

في أول الحول وآخره كما في السوائم(.)6

 -2إنه مال تجب الزكاة فيه في الحول األول ،لم ينقص عن النصاب ،ولم تتبدل صفته ،فوجبت زكاته في
الحول الثاني(.)9

إن عروض التجارة ال تُزكى إال حوالا واحد ا بالقرآن والسنة
أدلة المذهب الثاني :استدل أصحابه القائلون َّ
النبوية والقياس والمعقول:

أوالا :القرآن الكريم:

 -قول اهلل تعالى{ :وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ،لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}(.)1

وجه الداللة:

قوله تعالى ( ِفي أَم َوالِ ِهم) دل على أن الزكاة تتعلق بعين المال ال بالذمة ،إذا ثبت أن الزكاة متعلقة بعين

لم يجب على رب المال أن يخرج زكاته إال حوالً واحداً(.)7

) )
))3

مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب :الزكاة من العروض ،حديث رقم (.)79/4( ،)9 01
البناية شرح الهداية :للعيني (.)114/1

))1

حاشيتا قليوبي وعميرة (.)12/3

))2

تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)310/

))4

))6
))9
))1
))7

البناية شرح الهداية :للعيني (.)114/1

المبسوط :للسرخسي (.) 70/3
المغني :البن قدامة (.)21/1
سورة المعارج.32 ،34 :

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (6/3

).
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ثاني ا :السنة النبوية:
ِ
ِ ِ
َّ ِ
َّاس -ر ِ
الي َم ِن:
ال :قَ َ
ض َي اللَّه َع ْنه َما ،-قَ َ
ين َب َعثَه إِلَى َ
ال َرسول الله  لم َعاذ ْب ِن َجَب ٍل ح َ
َع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
ص َدقَ اة تُؤ َخ ُذ ِمن أَغ ِن َي ِائ ِهم فَتَُرُّد َعلَى فُقَ َرِائ ِهم»( ).
«فَأَخ ِبرُهم أ َّ
َن اللَّ َه قَد فَ َر َ
ض َعلَي ِهم َ
وجه الداللة:

يدل الحديث على أن الزكاة تجب في عين المال ،واذا ثبت ذلك فإن الزكاة ال تتكرر كل عام؛ بل تجب

عاماً واحداً(.)3

ثالث ا :القياس:

الذمة مستقالً؛ بل يبقى متعلقاً بعين المال
إن المال إذا ثبت أنه حق الزكاة ،فإنه ال يمكن أن ينقل إلى ّ
الذمة فتخرج زكاته( ،)1واذا ثبت أن الزكاة متعلقة بعين المال لم يجب على ربه أن يخرج زكاته
دون أن ينقل إلى ّ
من غيره ،كما ال يجب على صاحب العرض أن يخرج زكاته من غيره ،لتعلق الزكاة بعين ذلك المال دون
غيره(.)4

رابع ا :المعقول:

عينا من جنس العين أو الحرث أو
 إنه ال خالف أنه ال يجزئ أن يخرج الزكاة في ذمم الرجال ،وانما تخرج ًالماشية ،وكذلك ال يجزئ أن يخرج صاحب العرض عن زكاة عرضه فكما لصاحب العرض أن يؤخر الزكاة
حتى يبيع عرضه فيزكي ذلك المال لعام واحد؛ ألن العرض في يد مالكه ونماءه له وضمانه منه ،فلم يلزمه

إخراج الزكاة عن عرضه(.)2

 -3لم يحصل فيها النماء إال مرة واحدة فال تجب الزكاة إال مرة واحدة(.)6

 -1إن الزكاة إنما تتعلق بعين المال ال بالذمة أنه لو تلف قبل الحول أو أتلفه باختياره لم تجب عليه الزكاة ،ولو
حال الحول فتلف قبل أن يتمكن من أدائه لم يلزمه شيء(.)9

 -4عدم القدرة على النماء(.)1

 -2إن العروض ال تؤدى زكاتها إال بعد بيعها(.)7

) )
))3

سبق تخريجه (ص.)31
المنتقى شرح الموطأ :للباجي (6/3

))1

المرجع السابق.

))2

المرجع السابق.

))4

))6
))9
))1
))7

).

المرجع السابق.
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي :للدسوقي ( .)491/
المنتقى شرح الموطأ :للباجي (6/3

).

شرح الزرقاني على الموطأ :للزرقاني (.) 21/3
المنتقى شرح الموطأ :للباجي (6/3

).
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سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة كل عام:

الجواب على استداللهم بالحديث:

ال يفيد الحديث وجوب الزكاة في العروض التجارية كل عام ،وانما غاية ما يستفاد منه أن الزكاة ال
تجب في المال إال إذا حال عليه الحول ،وهو من شروط وجوب الزكاة في األموال الزكوية ،وال يفيد تكرار

الزكوات بتكرار السنوات.

الجواب على اآلثار:

ال نعرف مدى صحة هذه اآلثار ،وهي أقوال لصحابة وتابعين ،وليست بحجة.

الجواب على المعقول:

يقوم ما عنده من
المدير الذي يكثر خروج ما ابتاع عنه ويقل بواره وكساده ويبيع بالنقد والدين ،فإنه ّ
ويقوم عروضه ،يفعل
السلع ويحصي ما عنده من العين وماله من الدين في مأل وثقة مما ال يتعذر عليه أخذه ّ
ذلك في كل عام إذا نض له شيء من العين ليزكيها مع ما نض له من العين ،وسواء نض له نصاب أو ال( ).

إن عروض التجارة ال تُزكى إال حوالا واحدا:
مناقشة المذهب الثاني القائلون َّ
 يجاب عن استداللهم بالقرآن :إنه خارج محل النزاع؛ ألن اآليات عامة تدل على وجوب الزكاة فياألموال الزكوية ،وال تدل على وجوبها عاماً واحداً فحسب.

 -3يجاب عن استداللهم بالسنة :إنه خارج محل النزاع؛ ألن الحديث يدل على وجوب الزكاة وفرضيتها على
المسلمين ،وال يدل على وجوبها عاماً واحداً.

 -1ما ذكر مالك غير سديد؛ ألنه وجد سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول فال معنى لتخصيص

الحول األول بالوجوب فيه كالسوائم والدراهم والدنانير ،وسواء كان مال التجارة عروضاً أو عقا اًر أو شيئاً
مما يكال أو يوزن(.)3

 -4إن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى ،وهو المالية والقيمة ،وهذه األموال كلها في هذا المعنى
جنس واحد ،وكذا يضم بعض أموال التجارة إلى بعض في تكميل النصاب(.)1

 -2القول إن الزكاة تجب عاماً واحداً؛ ألن الزكاة تجب في القيمة ال في العين ،هو قول غير صحيح؛ ألن
وجوب الزكاة ال يرتبط بالعين أو القيمة ،إنما تجب بحوالن الحول باتفاق الفقهاء.

 -6كيف بطلت عنه الزكاة وهذا مال في يده لم يعطه إياه إنسان(.)4

) )
))3
))1

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :البن عبد البر (.) 31/ 9
بدائع الصنائع :للكاساني (.)30/3
المرجع السابق.

) )4الحجة على أهل المدينة :للشيباني( .)494/
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سابع ا -الترجيح:

ترى الباحثة أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور القائلون إن الزكاة تجب في عروض التجارة كل

عام ،وانه أقرب األقوال إلى الصواب؛ وذلك لِلسباب اآلتية:

 إن الفقهاء متفقون بأن حوالن الحول من شروط وجوب الزكاة. -3إن المالكية استدلوا بأدلة عامة ،ولم يستدلوا بأدلة مخصوصة.

 -1انفرد المالكية بوجوب الزكاة عاماً واحداً ولو بقيت عنده أعواماً.
 -4التفريق بين التاجر المدير والمحتكر ،ليس عليه دليل من ٍ
كتاب أو سنة.
 -2األخذ بقول المالكية يعطي التجار مبر اًر للتهرب من الزكاة.
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 -المطلب الرابع :الرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة تفي بدينه

أوالا -صورة المسألة:

"رجل عليه دين وعنده عروض غير تجارية تفي بدينه وعنده مال سوى ذلك تجب فيه الزكاة".

ثانيا -تحرير محل النزاع:

ال خالف بين الفقهاء في أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكاً تاماً( )،

واختلفوا في المدين إذا كانت عنده عروض ليست للتجارة.

ثالث ا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة مذاهب-:
()6

المذهب األول :ذهب الحنفية

والحنابلة

()4

دينه من المال الحاضر وليس من العروض.

إلى أنه إن كانت العروض لغير التجارة فال زكاة عليه ،ويسدد

قال أبو حنيفة" :إنه يجعل الدين من المال الحاضر فإن بقي منه شيء تجب فيه الزكاة بعد إخراج الدين

منه ،ففيه زكاة واال فال زكاة عليه ،وال يكون الدين في العروض"(.)4

قال ابن قدامة" :وظاهر كالم أحمد -رحمه اهلل  -أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه ،فإنه قال

في رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف :إن كانت العروض للتجارة زكاها ،وان كانت لغير التجارة

فليس عليه شيء"(.)2

()2

المذهب الثاني :ذهب المالكية

إلى أن العروض إن كانت تفي بالدين ،يزكي ما بيده من المال ،ويجعل ذلك

نظير دينه ،وان استغرق الدين العروض والنقد فال زكاة عليه.

قال مالك« :األمر عندنا في الرجل يكون عليه دين ،وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من

الدين ،ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة .فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة .وان
لم يكن عنده من العروض والنقد إال وفاء دينه ،فال زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ،ما
تجب فيه الزكاة ،فعليه أن يزكيه»(.)9

) )
))3

بداية المجتهد :البن رشد (.)2/3
بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)9/3تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)322/الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :للزبيدي ( 2/

)،

البناية شرح الهداية :للعيني (.)100/1

))1

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص ،) 32 :المغني :البن قدامة ( ،)67/1الشرح الكبير على متن المقنع :البن

))4

الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)494/

قدامة (.)42 /3

))2
))6

المغني :البن قدامة (.)67/1
الكافي في فقه أهل المدينة :البن عبد البر (  ،)372/بداية المجتهد :البن رشد ( ،)6/3الذخيرة :للقرافي ( ،)44/1القوانين

الفقهية :البن جزي (ص.)61 :

))9

الموطأ :لإلمام مالك ( .)324/
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المذهب الثالث :ذهب ُزفر

()7

والشافعي في الجديد

الدين نصاب الزكاة أو أنقصه.

()6

إلى أن الدين ال يمنع وجوب الزكاة ،حتى لو استغرق

وقال زفر" :ال يمنع الدين وجوب الزكاة في األموال الظاهرة والباطنة"(.)1
قال الشافعي" :إن كان استأجره بشاة بصفة ،أو تمر بصفة ،أو باع غنماً فعليه الصدقة في غنمه وتمره

وزرعه ،وتؤخذ بأن يؤدي إلى األجير والمشتري منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة ،أو
غيره ،وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه ،أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة"(.)4

رابع ا -سبب الخالف:

اختالفهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم قال :ال زكاة في

مال من عليه الدين؛ ألن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين ،ومن قال هي عبادة قال :تجب
على من بيده مال؛ ألن ذلك هو شرط التكليف ،وعالمته المقتضية الوجوب على المكلف ،سواء كان عليه دين

أو لم يكن(.)2

خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بعدم سداد الدين من العروض بالسنة النبوية واآلثار والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:
يد ،أ َّ
ان َعلَي ِه َدين َفل ُي َؤِّد َدي َن ُه.
ان َيقولَ « :ه َذا َ
 َع ِن السَّائِ ِب ْب ِن َي ِز َشه ُر َزَك ِات ُكم .فَ َمن َك َ
ان َك َ
ان ْب َن َعفَّ َ
َن عثْ َم َ
ُّون ِمن ُه َّ
الزَكاةَ»(.)6
ص َل أَم َوالُ ُكم فَتُ َؤد َ
َحتَّى تَح ُ
وجه الداللة:

لم ينكر أحد من الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -على عثمان فكان إجماعاً منهم على أنه ال زكاة في

القدر المشغول بالدين(.)9

) )
))3

بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)9/3تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)324/البحر الرائق شرح كنز الدقائق :البن نجيم (.)330/3
الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)107/1نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني ( ،)132/1روضة الطالبين وعمدة المفتين:

للنووي(.) 79/3

))1

بدائع الصنائع :للكاساني (.)9/3

))2

بداية المجتهد :البن رشد (.)9/3

))4

))6

األم :للشافعي (.)24/3

موطأ مالك :كتاب :الزكاة ،باب :الزكاة في الدين ،حديث رقم ( ،)321/ ( ،) 9السنن الكبرى للبيهقي :كتاب :أبواب صدقة

الورق ،باب :الدين مع الصدقة ،حديث رقم ( ،)347/4( ،)9606مصنف ابن أبي شيبة :كتاب :الزكاة ،باب :ما قالوا في الرجل
َ
يكون عليه الدين من قال :ال يزكيه ،حديث رقم ( .)4 4/3( ،) 0222صححه األلباني في إرواء الغليل.)360/1( :

))9

المبسوط :للسرخسي ( ،) 60/3المغني :البن قدامة (.)69/1
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َ -3ع ْن أَبِي ه َرْي َرةََ ،ع ِن َّ
السفلَىَ ،واب َدأ ِب َمن
ص َدقَ َة إَِّال َعن ظَه ِر ِغ انىَ ،وال َي ُد ال ُعل َيا َخير ِم َن ال َي ِد ُّ
النبِ ِّي َ« :ال َ
تَ ُعو ُل»( ).
وجه الداللة:

إن الواجب إغناء المحتاج ،والخطاب باإلغناء ال يتوجه إال على الغني ،ومن كان مستحقاً للمواساة

شرعاً ال يلزمه أن يواسي غيره ،والشرع ال يرد بما ال يفيد وال فائدة في أن يأخذ شاة من سائمة غيره صدقة
ويعطي شاة من سائمته(.)3

ُّوها َعلَى فُقَ َرِائ ُكم"(.)1
 -1عن رجل من بني عامر عن النبي  أنه قالَ " :وأَن تَأ ُخ ُذوا ِمن أَم َو ِال أَغ ِن َي ِائ ُكم فَتَُرد َ
وجه الداللة:
دل على أن الزكاة إنما تجب على األغنياء وال تدفع إال إلى الفقراء ،وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة،

فيكون فقي اًر ،فال تجب عليه الزكاة؛ ألنها ال تجب إال على األغنياء(.)4
ثاني ا -اآلثار:

ت لِلتِّ َج َارِةَ ،فلَ ْي َس َعلَ ْي ِه
ان قَ َ
ان َعلَ ْي ِه أَْلف ِد ْرَهٍم َ ،و ِع ْن َده أَْلف ِد ْرَهٍم عروض َو َخ ِادم لَْي َس ْ
ال« :إِ َذا َك َ
َع ْن س ْف َي َ
َزَكاة ْاألَْل ِ
ف لِ َد ْينِ ِه»(.)2
وجه الداللة:

هذا األثر نص على أن الدين يمنع الزكاة(.)6

ثالث ا -المعقول:

 -المديون فقير ،ولهذا تحل له الصدقة مع تمكنه من ماله والصدقة ال تحل لغني ،وال تجب إال على الغني(.)9

 -3إن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة؛ وألنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية؛ ألن قضاء الدين من
الحوائج األصلية(.)1

) )

مسند أحمد :مسند أبي هريرة ،رقم ( ،)67/ 3( ،)9 24السنن الكبرى للنسائي :كتاب :الزكاة ،باب :الصدقة عن ظهر غني،

رقم ( ،)2 /1( ،)3136صحيح ابن حبان :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة التطوع ،رقم ( ،) 47/1( ،)1161قال شعيب األرنؤوط:
إسناده صحيح.

))3
))1

المبسوط :للسرخسي (.) 60/3
مسند أحمد :رقم ( ،)309/11( ،)31 36مسند ابن أبي شيبة :رقم (/3( ،)716

 ،)4األدب المفرد للبخاري :باب :كيف

االستئذان ،رقم (( ،) 014ص ،)607 :قال األلباني :صحيح ،نفس المصدر.

))4
))2

المغني :البن قدامة (.)69/1

األموال البن زنجويه :كتاب :الصدقة ،باب :تزكية المهور على األزواج ،رقم ( ،)766/1( ،) 921واألموال :للقاسم بن سالم:

كتاب :الصدقة ،باب :الصدقة في التجارات والديون ،رقم ( ( ،) 32ص ،)212:وروي عن طاووس وابراهيم وسليمان بن يسار.
))6
))9
))1

المغني :البن قدامة (.)69/1
المبسوط :للسرخسي (.) 60/3

بدائع الصنائع :للكاساني (.)6/3
119

 -1إن ملكه في النصاب ناقص ،فإن صاحب الدين يستحقه عليه من غير قضاء وال رضا ،وذلك أنه عدم
الملك كما في الوديعة والمغصوب فألن يكون دليل نقصان الملك كان أولى ،وقد جعل مال المديون في حكم
الزكاة كالمملوك لصاحب الدين حيث يجب عليه الزكاة بسببه( ).

 -4إن ملك المديون في القدر المشغول بالدين ناقص ،أال ترى أنه يستحق أخذه من غير مضار ال رضا ،كأنه
في يده غصب أو وديعة؟ ولهذا حلت له الصدقة ،وال يجب عليه الحج ،والملك الناقص ال يصلح سبباً لوجوب
الزكاة(.)3

 -2إن الزكاة تجب على الغني إلغناء الفقير ،وال يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما لم يقضه؛ وألن ملكه
ناقص حيث كان للغريم أن يأخذه إذا ظفر بجنس حقه فصار كمال المكاتب ،وال يلزم على هذا الموهوب له

حيث تجب عليه الزكاة وان كان للواهب أن يرجع فيه؛ ألنه ليس له أن يأخذه إال بقضاء القاضي أو برضا

الموهوب له فال يصح رجوعه(.)1

 -6إن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء ،وشك اًر لنعمة الغنى ،والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو
أشد ،وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره ،وال حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر باإلخراج،
وقد قال النبي « :--ابدأ بنفسك ،ثم بمن تعول»(.)2(.)4

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون بتسديد الدين من العروض بالقرآن والسنة النبوية والمعقول:

أوالا -القرآن:

قال اهلل تبارك وتعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(.)6

وجه الداللة:
كان هذا عاماً فيمن عليه دين ،وفيمن لم يكن عليه دين؛ ألن المال مال الذي هو له  -وان كان عليه

دين ،فخصص من ذلك العين بإجماع الصحابة؛ ألن عثمان بن عفان  كان يصيح في الناس" :هذا شهر
زكاتكم ،فمن كان عليه دين فليؤده حتى تحصل أموالكم ،فتؤدون منها الزكاة" بحضرتهم من غير نكير منهم

لذلك ،وبقي سائر األموال من الماشية والحرث على األصل في وجوب أخذ الزكاة منها ،كان على صاحبها دين،
أو لم يكن(.)9

) )
))3

المبسوط :للسرخسي (.) 60/3
المحيط البرهاني في الفقه النعماني :ألبي المعالي (.)371/3

))1

تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)324/

))2

المغني :البن قدامة (.)69/1

))4
صحيح مسلم :كتاب :الزكاة ،باب :االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ،رقم ( )673/3( ،)779عن جابر مرفوعاً
ِ
ض َل َعن ِذي قََر َاب ِت َك
ض َل َعن أَهلِ َك َ
ض َل َ
شيء َفِل ِذي قََر َاب ِت َك ،فَِإن فَ َ
شيء فَِِلَهلِ َك ،فَِإن فَ َ
صدَّق َع َلي َها ،فَِإن فَ َ
بلفظ« :اب َدأ ِب َنفس َك فَتَ َ
شيء فَ َه َك َذا َو َه َك َذا».
َ
))6
))9
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ثاني ا -السنة النبوية:

 -قال رسول اهلل « :--صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»( ).

وجه الداللة:

المدين ليس بغني ،فال تجب عليه الزكاة(.)3
يد ،أ َّ
ان َعلَي ِه َدين َفل ُي َؤِّد َدي َن ُه.
ان َيقولَ « :ه َذا َ
َ -3ع ِن السَّائِ ِب ْب ِن َي ِز َ
شه ُر َزَك ِات ُكم .فَ َمن َك َ
ان َك َ
ان ْب َن َعفَّ َ
َن عثْ َم َ
ُّون ِمن ُه َّ
الزَكاةَ»(.)1
ص َل أَم َوالُ ُكم فَتُ َؤد َ
َحتَّى تَح ُ
وجه الداللة:

الدين كله مسقط وان كانت له عروض ،ولو كان يجعل في العروض لقال اجعلوها في عبيدكم

ودوركم(.)4

ثالث ا -المعقول:

 -الدين يسقط الزكاة من العين عن مقداره إال أن يكون لربه من العرض ما يفي بالدين فإنه يحتسب بالدين في

ذلك العرض ويزكي جميع العين(.)2

 -3إن هذا حر مسلم مالك لنصاب ال يبخس حق غيره أخذ الزكاة منه فوجبت عليه الزكاة ،كما لو كان له من
العين ما يؤدي منه دينه ويبقى له نصاب(.)6

أدلة المذهب الثالث :استدل القائلون بأن الدين ال يمنع الزكاة بالقرآن والسنة النبوية والمعقول:

أوالا -القرآن:

قال تعالى{ :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}(.)9
وجه الداللة:
منه(.)1

) )

اآلية عامة في وجوب الزكاة في األموال ،وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق األخذ

سبق تخريجه (ص.)31

))3

بداية المجتهد :البن رشد (.)9/3

))4

الذخيرة :للقرافي (.)46/1

))1

))2
))6
))9
))1

سبق تخريجه (ص1

).

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (6/3

).

المرجع السابق.
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ثاني ا -السنة النبوية:
ين ِدرَهما ،ولَي ِ
ش ِ
ون ال ِم َائتَي ِن
ال :قَ َ
 َع ْن َعلِ ٍّي قَ َال َرسول اللَّ ِه َ « :هاتُوا ُرب َع ال ُع ُ
يما ُد َ
ور ِمن ُك ِّل أَرَب ِع َ
ا َ َ
سف َ
ِِ ِ
شيء ،فَِإ َذا َكا َنت ِم َائتَي ِدرَهٍم ،فَ ِفيها َخمس ُة َدر ِ
س ِ
اب»( ).
َ
اه َم ،فَ َما َز َ
َ
اد فَ َعلَى َذلك الح َ
َ َ
وجه الداللة:

التاجر مالك لما بيده فوجب أن يلزمه إخراج زكاته(.)3
َّدقَ ِ
 -3عن سالِِم ْب ِن ع ْبِد اللَّ ِه ،عن أَبِ ِ
ات قَْب َل
يهَ ،ع ِن النَّبِ ِّي  ،قَ َ
ال :أَ ْق َأرَنِي َسالِم ِكتَ ًابا َكتََبه َرسول اللَّ ِه ِ في الص َ
َْ
َ
َْ َ
ث ِشي ٍ
أَن يتَوفَّاه اللَّه ،فَوج ْدت ِف ِ
س ِم َن ِ
يهِ " :في َخم ٍ
شاتَ ِ
اهَ ،وِفي
شاةَ ،وِفي َعش ٍر َ
اإل ِب ِل َ
س َعش َرةَ ثََال ُ َ
ََ
انَ ،وِفي َخم َ
ْ ََ
()1
ين أَربع ِشي ٍ
ِ
اه. "....
عش ِر َ َ ُ َ
وجه الداللة:
أوجب النبي  الزكاة في هذه األصناف ،ولم يفرق(.)4

ثالث ا -المعقول:

 -إن رهن المال في الدين أقوى واستحقاقه بالدين؛ ألن الرهن في الرقبة ،والدين في الذمة فلما لم يكن الرهن

في الدين مانعاً من وجوب الزكاة كان أولى ،أن ال يكون مجرد الدين مانعاً من وجوب الزكاة(.)2

فإن وجبت في
 -3إن الدين واجب في الذمة ،والزكاة ال تخلو من أن تكون واجبة في العين ،أو في الذمةْ ،
العين لم يكن ما في الذمة مانعاً منها ،وان وجبت الزكاة في الذمة لم يكن ما ثبت من الدين أوالً في الذمة مانعاً
منها ،كالدين إذا ثبت في الذمة لزيد لم يكن مانعاً من ثبوت دين آخر في الذمة لعمرو(.)6

 -1تمام الملك ،وآيته نفوذ تصرف المالك بما شاء ،بما في يده(.)9

 -4إن الدين يجب في الذمة ،والزكاة تجب في عين ماله ،فلم يمنع أحدهما اآلخ (.)1

) )

مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب صدقة العين ،رقم ( ،)11/4( ،)9094رواه مرفوعاً وموقوفاً على علي وابن

عباس وابن عمر .صحيح ابن خزيمة :كتاب :الزكاة ،باب :ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين ،رقم (،)3379
( ،)14/4سنن الدارقطني :كتاب :الزكاة ،باب :وجوب زكاة الذهب والورق والماشية ،رقم ( .)493/3( ،) 179قال البيهقي:
إسناده ضعيف جداً.

))3

الحاوي الكبير :للماوردي (.)1 0/1

) )1سنن ابن ماجه :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة اإلبل ،رقم ( ،)291/ ( ،) 971سنن الترمذي :كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء في
زكاة اإلبل والغنم ،رقم (  ،)1/1( ،)63المستدرك على الصحيحين للحاكم :كتاب :الزكاة ،رقم ( .)247/ ( ،) 441صححه

األلباني.

))4
))2
))6
))9
))1

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.) 49/1
الحاوي الكبير :للماوردي (.)1 0/1
المرجع السابق.
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 -2إن هذا الدين ال مطالبة به في الحال فهو أضعف( ).
 -6إن األموال الباطنة ال يطالب اإلمام بزكاتها فلم يكن لزكاتها مطالب من جهة العباد ،سواء كانت في العين
أو في الذمة فال يمنع وجوب الزكاة؛ كديون اهلل تعالى من الكفارات والنذور وغيرها بخالف األموال الظاهرة؛ ألن
اإلمام يطالب بزكاتها(.)3

 -9إنه حق مال يصرف إلى أهل الصدقات فجاز ،أن يجب على من استغرق الدين ماله ،كالعشر في الثمرة
والزرع(.)1

سادس ا -المناقشة:

ويسدد دينه من المال الحاضر:
مناقشة المذهب األول القائلون إن كانت العروض لغير تجارة ،فال زكاة عليهُ ،
الجواب على حديث عثمان :أن مراده دفع الدين حتى يزكيه قابضه لقوله حتى تحصل أموالكم ولم

يتعرض لما يقابل الدين ،ويؤكده أن الزكاة متعلقة بعين المال والدين بالذمة ،فال يزاحمها إال إذا انسدت الطرق
وتعين المال مصرفاً للدين ،وقياساً على التبرعات ونفقات األقارب فإنها ال تمتنع حينئذ(.)4

يجاب على المعقول:

 -إنه حق يتعلق بمال يسقط بتلفه ،فوجب أن ال يمنع الدين من ثبوته كالجناية(.)2

 -3إنه حق مال محض فوجب أن ال يكون ثبوت المال بمجرده مانعاً من وجوبه كالدين(.)6

 -1ضعف ملك المديون ،والثاني أن مستحق الدين تلزمه الزكاة .فلو أوجبناها على المديون أيضاً ألدى ذلك
إلى تثنية الزكاة في المال الواحد(.)9

مناقشة المذهب الثاني إن كانت العروض تفي بدينه ،يزكي ما بيده من المال ،وان استغرق الدين العروض

والنقد ،فال زكاة عليه:

أ -يجاب عن اآلية :إ ّنها مخصوصة بحديث عثمان بن عفان ،فهي توجب على اإلمام أخذ الزكاة ممن
وجبت في أموالهم ،فإذا قام بسداد دينه فال يبقى مال يبلغ النصاب ،وبالتالي فاآلية خارج محل النزاع.

ب -الجواب عن حديث (تؤخذ من أغنيائهم) :ال حجة فيه؛ ألن أول دليله ينفي أخذ الصدقة ممن ليس
بغني ،وثاني دليله مدفوع باإلجماع على وجود قسم ثالث ،يؤخذ منه ،ويدفع إليه وهو بنو السبيل ،تؤخذ

منهم الصدقة عن أموالهم الغائبة ،وتدفع إليهم الصدقة في أسفارهم للحاجة الماسة(.)8
) )

المجموع :للنووي (.)142/2

))3

بدائع الصنائع :للكاساني (.)9/3

))4

الذخيرة :للقرافي (.)46/1

))1

))2
))6
))9
))1

الحاوي الكبير :للماوردي (.)1 0/1
الحاوي الكبير :للماوردي (.)1 0/1
المرجع السابق.

روضة الطالبين وعمدة المفتين :للنوي (.) 71- 79/3
الحاوي الكبير :للماوردي (.)1 0/1
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ج -حديث عثمان  - -ال دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين ،وانما يدل على تقديم الدين على الزكاة(.)1

إن الدين ال يمنع وجوب الزكاة ،حتى لو استغرق نصاب الزكاة ،أو أنقصه:
مناقشة المذهب الثالث القائلون َّ

أ -يجاب عن اآليةّ :أنها مخصوصة بحديث عثمان بن عفان ،فهي توجب على اإلمام أخذ الزكاة ممن وجبت
في أموالهم ،فإذا قام بسداد دينه فال يبقى مال يبلغ النصاب ،وبالتالي فاآلية خارج محل النزاع.

ب -يجاب عن الحديث :أن الدين يستغرق المال أو ينقصه عن نصابه ،فكيف تجب فيه الزكاة ،المال في
الحقيقة واحد حتى لو فسخت البياعات بعيب رجع إلى األول فلم يبق لهم شيء(.)3
ج -يجاب عن المعقول:

 -إن المال الموجود معه ليس ملكه عليه تاماً؛ ألنه وجب أن يدفعه إلى صاحب الدين.

 -3إن حق المدين مقدم على حق المساكين؛ ألن حقه تعلق بالمال قبل وجوب الزكاة.
سابع ا -الراجح:

ترى الباحثة أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وهو القول إن عليه سداد دينه من

المال ،واذا بلغ النصاب بعد سداد دينه للمدين يجب إخراج الزكاة؛ وذلك لِلمور التالية:
 إن حق المدين مقدم على حق المساكين؛ لتعلقه بعين المال. -3إن الدين إذا استغرق ماله سقطت الزكاة منه.

 -1إن اآليات التي استدلوا بها على وجوب الزكاة في ذلك المال هي أدلة عامة.
 -4إن األحاديث التي استدلوا بها خارج محل النزاع.

قال أبو عبيد في "األموال" بعدما ذكر القول :إن الدين لم يمنع وجوب الزكاة" :وهذا عندي هو القول؛ ألنه

الساعة مالك لزيادة ألف عين على مبلغ دينه ،أال ترى أنه لو لم يكن له األلف كان لغريمه أن يأخذه بالدين حتى
تباع العروض له؟"(.)1

) )
))3
))1

الحاوي الكبير :للماوردي (.)1 0/1
تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)324/

األموال :للقاسم بن سالم (ص.)216 :
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الفصل الخامس
زكاة الماشية والحبوب
وفيه مبحثان-:
المبحث األول :زكاة النخل والحبوب .وفيه مطلبان:
 المطلب األول :نصاب الحبوب والثمار.
 المطلب الثاني :ما يضم من الحبوب بعضه إلى بعض
المبحث الثاني :زكاة الماشية .وفيه خمسة مطالب:
 المطلب األول :زكاة الماشية.
 المطلب الثاني :زكاة الماشية الهالكة بعد وجوب الصدقة فيها.
 المطلب الثالث :زكاة السخال.
 المطلب الرابع :زكاة الحيوان المستفاد في أثناء الحول.
 المطلب الخامس :صدقة الخليطين يكون بينهما الغنم
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المبحث األول
زكاة النخل والحبوب
وفيه مطلبان-:
المطلب األول :نصاب الحبوب والثمار.
المطلب الثاني :ما يضم من الحبوب بعضه إلى بعض.
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()1

 -المطلب األول :نصاب الحبوب والثمار.

أوالا -صورة المسألة:

"الرجل يكون له من الحبوب والثمار ما تجب فيه الزكاة".

ثانيا -تحرير محل النزاع:

()3

اتفق الفقهاء األربعة

على أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء ،وما يشرب

بعروقه ،ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي

()1

والزروع لوجوب الزكاة.

النواضح( ،)4واختلفوا في اشتراط نصاب الحبوب

ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على مذهبين-:
( )

المذهب األول :ذهب أبو حنيفة

العشر.
لوجوب ُ

إلى أن الزكاة تجب في قليل ما أخرجته األرض وكثيره والنصاب ليس شرطا

قال أبو حنيفة َ -رِح َمه اللَّه " :-في قليل ما أخرجته األرض وكثيره العشر سواء سقي سيحاً
السماء إال القصب والحطب والحشيش"(.)9

) )

()6

أو سقته

الحنفية والحنابلة أسموها زكاة الزروع والثمار ،والمالكية أسموها زكاة المعشرات ،والشافعية أسموها زكاة النبات.

))3

اللباب في شرح الكتاب :للغنيمي (  ،) 20/بداية المجتهد:البن رشد ( ،)39/3مغني المحتاج :للشربيني( ،)11/3المغني:

))1

الدالية :شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل .لسان العرب :البن منظور ( ،)366/ 4تاج

البن قدامة (.)7/1

العروس :للحسيني (.)21/11

))4

الناضح :جمل يستقى عليه الماء للقرى في الحوض ،أو سقي أرض وجمعه النواضح .العين :للفراهيدي ( ،) 06/1المنجد في

))2

الحجة على أهل المدينة :للشيباني (  ،)479/بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)21/3الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني

اللغة :لألزدي (ص.)116 :

(  ،) 09/الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :للزبيدي ( .) 32/

))6

السيح :الماء الظاهر على وجه األرض ،جارياً يسيح سيحاً ،وماء سيح وغيل إذا جرى على وجه األرض ،وجمعه :سيوح

))9

البناية شرح الهداية :للعيني (.)4 9/1

وأسياح .العين :للفراهيدي (.)393/1
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()7

المذهب الثاني :ذهب الصاحبان من الحنفية

الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق.

()6

والمالكية

()4

والشافعية

()3

والحنابلة

إلى أنه ال تجب زكاة

قال أبو يوسف ومحمد -رحمهما اهلل" : -ال يجب العشر إال فيما له ثمرة باقية؛ كالحنطة والشعير والذرة

والجوز واللوز والفستق والبندق والعدس والحمص والباقالء والجلبان والماعن واللوبيا ونحوهما"(.)2

قال ابن رشد" :ال تجب الزكاة في التمر والعنب حتى يبلغ كل واحد منهما بعد الجفوف والحال التي

يبقى عليها خمسة أوسق ،فإذا بلغ ذلك فالواجب من الزكاة العشر فيما سقته السماء واألنهار والعيون أو كان

بعالً وأما ما سقى بالنضح وبالدالية ،فنصف العشر"(.)6

نصابا والنصاب خمسة أوسق من التمر"(.)9
قال الروياني" :ال يجب العشر فيها ما لم يبلغ
ً
قال ابن قدامة" :قال أبو القاسم :وكل ما أخرج اهلل  --من األرض مما ييبس ويبقى ،مما يكال ويبلغ

خمسة أوسق فصاعداً ،ففيه العشر ،إن كان سقيه من السماء والسوح ،وان كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه

الكلف ،فنصف العشر"(.)1
رابع ا -سبب الخالف:

معارضة العموم للخصوص؛ أما العموم :فقوله  -عليه الصالة والسالم « :-فيما سقت السماء العشر،

وفيما سقي بالنضح نصف العشر» .وأما الخصوص :فقوله -عليه الصالة والسالم« :-ليس فيما دون خمسة

أوسق صدقة» ،فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال :ال بد من النصاب وهو المشهور ،ومن رجح العموم

قال :ال نصاب(.)7

) )

المبسوط :للسرخسي ( ،)1/1المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة( ،)139/3االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل

( /

 ،)1العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)34 /3

))3
للمواق (9/1
المقدمات الممهدات :البن رشد (  ،)399/الذخيرة :للقرافي ( ،)96/1التاج واإلكليل لمختصر خليلّ :
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي :للدسوقي ( .)449/
))1

) ،الشرح

مختصر المزني :للمزني ( ،) 43/1الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)3 0/1المهذب في فقه اإلمام الشافعي :للشيرازي

(  ،)317/نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني (.)337/1

))4

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص ،) 13 :المغني :البن قدامة ( ،)1/1المحرر في الفقه على مذهب اإلمام

))2

البناية شرح الهداية :للعيني (.)4 1/1

أحمد بن حنبل :البن تيمية (  ،)330/شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)469/3

))6
))9
))1
))7

الكافي في فقه أهل المدينة :البن عبد البر ( .)104/
بحر المذهب :للروياني (.)77/1
المغني :البن قدامة (.)1/1

بداية المجتهد :البن رشد (.)39/3
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خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بأن النصاب ليس شرط ا بالقرآن والسنة النبوية والمعقول:

أوالا -القرآن الكريم:

قوله تعالى{ :أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}( ).
وقوله تعالى{ :وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(.)3
وجه الداللة:
ال واجب في الخارج من األرض إال العشر أو نصفه ،فيكون المراد العشر ،ولم يفصل بين القليل

والكثير ،وما يبقى وما ال يبقى فيتناول الكل(.)1

ثانيا -السنة النبوية:
النبِ ِّي  قَ َ ِ
 عن سالِِم ْب ِن ع ْبِد اللَّ ِه ،عن أَبِ ِيه َ ، ع ِن َّ
ان
سقَ ِت َّ
ون أَو َك َ
الع ُي ُ
َْ
َ
اء َو ُ
الس َم ُ
يما َ
َْ َ
ال« :ف َ
()4
س ِقي ِب َّ
العش ِر» .
النض ِح ِنص ُ
ف ُ
ُ
العش ُرَ ،و َما ُ َ
ول اللَّ ِه  قَ َ ِ
ِ
 -3عن َجابِر  أ َّ
الس ِان َي ِة
س ِق َي ِب َّ
سقَ ِت َّ
َن َرس َ
يما ُ
الس َم ُ
يما َ
اء َوال َغي ُم ال ُعش ُرَ ،وف َ
ال« :ف َ
ال ُعش ِر»(.)2

َعثَ ِريًا
ف
ِنص ُ

وجه الداللة:

نص الحديثان على وجوب الزكاة بمقاديرها من غير فصل بين القليل والكثير؛ ألن سبب الوجوب ،وهي

األرض النامية بالخارج ال يوجب التفصيل بين القليل والكثير(.)6
ثالث ا -المعقول:

 -إن العشر مؤونة األرض كالخراج ،والخراج يجب بمطلق الخارج فكذا العشر(.)7

معتبر لحصول صفة الغنى للمالك بها ،وذلك غير معتبر إليجاب العشر فإن
 -3إن النصاب في أموال الزكاة
اً
أصل المال هنا ال يعتبر فهو وخمس الركاز سواء(.)1

) )
))3
))1
))4

سورة البقرة.369 :
سورة األنعام. 4 :
االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل ( 1/

).

صحيح البخاري :كتاب :الزكاة ،باب :العشر فيما يسقى من ماء السماء ،رقم ( ،) 36/3( ،) 411سنن ابن ماجه :كتاب:

الزكاة ،باب :صدقة الزروع والثمار ،رقم ( ،)21 / ( ،) 1 9سنن الترمذي :كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء في الصدقة فيما يسقى
باألنهار ،رقم (.)31/1( ،)640

))2
))6
))9
))1

مستخرج أبي عوانة:كتاب:الزكاة ،باب:بيان إباحة نصف العشر فيما يسقى بالسانية ،رقم(،) 6 /3(،)3667واسناده صحيح.
بدائع الصنائع :للكاساني (.)27/3
االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل ( 1/
المبسوط :للسرخسي (.)1/1

).
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 -1إن السبب هي األرض النامية مؤنة لها فوجب اعتباره قل أو كثر كالخراج(.)1

َّ -4
ألن للزكاة شرطين :الحو ،والنصاب ،فلما لم يكن الحول معتب اًر ،لم يكن النصاب فيها معتب اًر.

()3

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون باشتراط النصاب بالسنة النبوية والقياس والمعقول:
أوالا -السنة النبوية:
ي َ ،ع ِن النَّبِ ِّي
 َع ْن أَبِي َس ِع ٍيد الخ ْد ِر ِّوجه الداللة:

( )
ال« :لَيس ِفيما أَ َق ُّل ِمن َخم ِ
سٍ
ص َدقَة»(.)4
قَ َ
ق َ
سة أَو ُ
َ
َ َ



تعلق الخبر بنفي الصدقة فيما دون خمسة أوسق؛ ألنه لو لم يدل على اعتبار الكيل لكان ذكر األوسق

لغواً(.)2

ي َ ،ع ِن النَّبِ ِّي
َ -3ع ْن أَبِي َس ِع ٍيد اْلخ ْد ِر ِّ
سٍ
ق»(.)6
أَو ُ



ِ
ِ
س َة
الَ« :ال تُؤ َخ ُذ َّ
قَ َ
صُ
ادهُ َخم َ
الص َدقَ ُة م َن ال َحرث َحتَّى َيبلُ َغ َح َ

وجه الداللة:

هذه نصوص ال احتمال فيها ،والمقيد مقدم على المطلق(.)9

ثاني ا -القياس:

إن هذا نوع زكاة فيعتبر ههنا النصاب قياساً على الزكاة المعهودة(.)1

ثالثا -المعقول:

 -إنه صدقة فيشترط له نصاب ليتحقق الغنى كسائر الصدقات(.)9

 -3إن زكاة التجارة تجب فيما دون خمسة أوسق إذا بلغت قيمته مائتي درهم(.)11

 -1إنه حق مالي وجب بإيجاب اهلل تعالى فيعتبر فيه النصاب كالزكاة ،وهذا؛ ألن القليل تافه عادة ،وهو عفو شرعاً
ومروءة(.)11

) )

تبيين الحقائق :للزيلعي ( .)373/

))1

الوسق :مكيلة معلومة ،وقيل :هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وهو خمسة أرطال وثلث

))4

متفق عليه :صحيح البخاري :كتاب :الزكاة ،باب :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ،رقم ( ،) 36/3( ،) 414صحيح

( )3التجريد :للقدوري (.) 362/1

=  620كيلو جرام .انظر لسان العرب :البن منظور (.)191/ 0

مسلم :كتاب :الزكاة ،رقم (.)691/3( ،)797
))2

الحاوي الكبير :للماوردي ( ،)3 0/1شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي ( .)4 1/

))9

الذخيرة :للقرافي ( ،)96/1الحاوي الكبير :للماوردي (.)3 0/1

))6

))1
))7

سنن الدارقطني :كتاب :الزكاة ،باب :ليس في الخضروات صدقة ،رقم (.)411/3( ،) 731
المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة ( ،)139/3المنتقى شرح الموطأ :للباجي (.)7 /3
االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل ( 1/

)) 0
)

)

).

العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)341-343/3

المبسوط :للسرخسي (.)1/1
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 -4إنه صدقة ،بدليل تعلقه بنماء األرض وعدم وجوبه على الكافر وصرفه إلى مصرف الصدقات(.)1
 -2إنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالفضة والذهب(.)2
 -6إن غير المدخر ال تكمل فيه النعمة لعدم النفع فيه مآالً(.)3

 -9إن كل حق تعلق بمال مخصوص اعتبر فيه قدر مخصوص كالذهب والفضة وعكسه حقوق اآلدميين(.)4
 -1إن النصاب إنما اعتبر في المواشي ليبلغ المال حداً يتسع للمواساة وهذا موجود في الثمار(.)5
سادس ا -المناقشة:

العشر:
مناقشة المذهب األول القائلون ّ
إن النصاب ليس شرط ا لوجوب ُ
يجاب عن استداللهم بالقرآن :احتجاج أبي حنيفة باآليات عام وما ذكرناه من األحاديث أخص(.)6

يجاب عن استداللهم بالسنة:
ِ
اء) :جوابه من أوجه:
سقَ ِت َّ
الس َم ُ
يما َ
حديث (ف َ
 مستنده أن (الكالم إذا سيق لمعنى ال يحتج به في غيره) وهذه قاعدة أصولية فإذا قال " :--إنما الماء منالماء"

()7

ال يستدل به على جواز استعمال الماء المستعمل؛ ألنه لم يرد إال لبيان خصر موجب الغسل ،فكذلك ها

هنا إنما ورد لبيان الجزء الواجب ال لبيان ما يجب فيه ،فال يستدل به عليه(.)8

 -3االحتجاج في النصاب بهذا العموم فيه ضعف؛ فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه(.)9

 -1إن قوله "فيما سقت السماء العشر" بيان في اإلخراج مجمل في المقدار ،وقوله" :ليس فيما دون خمسة أوسق
صدقة" بيان في المقدار مجمل في اإلخراج ،فكان بيان المقدار من خبرنا قاضياً على إجمال المقدار من خبرهم،
ٍ
قاض على إجمال اإلخراج من خبرنا(.)11
كما أن بيان اإلخراج من خبرهم

" -4إن خبرهم متفق على تخصيص بعضه؛ ألن أبا حنيفة ال يوجب في الحشيش والقصب والحطب وال في أرض
الخراج شيئاً ،وخبرنا خبر متفق على تخصيص بعضه ،فكان أولى من خبرهم"(.)11

" -2أما االستعمال ففي الخمسة أوسق؛ ألنه أعم وخبرنا أخص فيستعمالن معاً"(.)12
) )

العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)341-343/3

))3

الحاوي الكبير :للماوردي (/1

.)3

))4

الحاوي الكبير :للماوردي (/1

.)3

))1

))2

المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)114/3
المرجع السابق.

))6

المرجع السابق.

))1

الذخيرة :للقرافي (.)99/1

))9

))7

صحيح مسلم :كتاب :الحيض ،باب :إنما الماء من الماء ،رقم (.)367 / ( ،)141
بداية المجتهد :البن رشد (.)39/3

)) 0
)

)

)) 3

الحاوي الكبير :للماوردي (/1

.)3

المرجع السابق.
المرجع السابق.
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يجاب عن المعقول:
 أما قياسهم على الحول فمنتقض على أصلهم بزكاة الفطر ،التي يعتبرون فيها النصاب وال يعتبرون الحول علىأن المعنى في الحول أنه قصد به تكامل النماء ،والثمار يتكامل نماؤها قبل الحول ،فسقط اعتبار الحول في
الثمار ،وان كان معتب اًر في غيرها ،والنصاب إنما اعتبر ليبلغ المال قد اًر يتسع للمواساة ،وهذا المعنى موجود في
الثمار كوجوده في غيرها(.)1

 -3أما قولهم لو كان في ابتدائها عفو لكان في انتهائها عفو فمنتقض على أصلنا بالذهب والفضة ،على أن المعنى
في المواشي حيث دخل العفو في أثناء نصبها؛ ألن إيجاب الكثير في جميع الزيادة مشقة تلحق أرباب األموال
وأهل السهمان وليس كذلك في الزروع والثمار(.)2

 -1إن إيجاب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاة واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب فيه العشر
واعتباره بأقل ما تجب الزكاة فيه قيمة ال نظير له أصالً(.)3

 -4ال يصح قياسه على العروض؛ ألنها ال تجب الزكاة في عينها ،وانما تجب في قيمتها فيؤدي من القيمة التي
اعتبرت بها ،والقيمة ترد إليها كل األموال المتقومات ،فال يلزم من الرد إليها الرد إلى ما لم يرد إليه شئ أصالً،
وال تخرج الزكاة منه(.)4

 -2أما قياسهم على خمس الغنيمة والركاز ،فالمعنى في الغنيمة :أنه لما لم يعتبر النصاب في شيء من جنسها
بحال لم يكن معتب اًر فيها بكل حال ،ولما كان النصاب معتب اًر في بعض أجناس الزكاة كان معتب اًر في جميع

أجناسها(.)5

مناقشة المذهب الثاني القائلون بعدم وجوب الزكاة في الزروع والثمار ،حتى تبلغ خمسة أوسق:

يجاب عن استداللهم بالسنة:

الحديث (ليس فيما دون )...فالجواب عنه من أوجه:
 محمول على الزكاة ،فإن الصدقة عند اإلطالق تنصرف إليها ،وكانوا يتعاملون باألوساق ،وكان قيمة الوسقأربعين درهماً ،فيكون قيمة الخمسة مائتي درهم ،والمراد بالحديث الثاني صدقة تؤخذ :أي يأخذها العاشر(.)6

 -3إنه من اآلحاد فال يقبل في معارضة الكتاب والخبر المشهور فإن قيل ما تلوتم من الكتاب ورويتم من السنة
يقتضيان الوجوب من غير التعرض لمقدار الموجب منه ،وما روينا يقتضي المقدار فكان بياناً لمقدار ما يجب

فيه العشر ،والبيان بخبر الواحد جائز كبيان المجمل والمتشابه .فالجواب أنه ال يمكن حمله على البيان؛ ألن ما
تمسكنا به عام يتناول ما يدخل تحت الوسق وما ال يدخل ،وما رويتم من خبر المقدار خاص فيما يدخل تحت
) )
))3
))1
))4
))2
))6

الحاوي الكبير :للماوردي (/1

.)3

المرجع السابق (.)3 3/1
الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (.)224/3
المرجع السابق.
الحاوي الكبير :للماوردي للماوردي (/1

.)3

االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل ( 1/

).
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الوسق فال يصلح بياناً للقدر الذي يجب فيه العشر؛ ألن من شأن البيان أن يكون شامالً لجميع ما يقتضي البيان
وهذا ليس كذلك على ما بينا فعلم أنه لم يرد مورد البيان(.)1

 -1إن المراد من الصدقة الزكاة؛ ألن مطلق اسم الصدقة ال ينصرف إال إلى الزكاة المعهودة ونحن به نقول أن ما
دون خمسة أوسق من طعام ،أو تمر للتجارة ال يجب فيه الزكاة ما لم يبلغ قيمتها مائتي درهم ،أو يحتمل الزكاة
فيحمل عليها عمالً بالدالئل بقدر اإلمكان(.)2

قدراه باألوسق إما اتباعاً للحديث ،أو ألنهم كانوا يتبايعون باألوسق وانما قدرناه بالخمسة؛ ألن ما دون
 -4إنما ّ
الخمسة أوسق كان ال يبلغ مائتي درهم في ذلك الزمان(.)3
يجاب عن استداللهم بالقياس:

القياس مردود بما ورد في الحديث الشريف ،فال يرفع القياس مقتضى الحديث النبوي.

يجاب عن استداللهم بالمعقول:

قولهما :يشترط النصاب للغنى ،قلنا :ال اعتبار بالمالك حتى يجب في أرض الوقف والصبي والمجنون فكيف
يعتبر وصفه؟ وكذا ال يعتبر الحول؛ ألنه لتحقق النماء وكله نماء(.)4

سابعا -الراجح:

النصاب شرط في وجوب زكاة
ترى الباحثة أن الراجح –واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه الجمهور ،من أن
َ
الحبوب والثمار ،وهي أن تبلغ خمسة أوسق؛ وذلك لِلسباب التالية:
 -إن الحديث واضح الداللة في بيان نصاب الزروع والثمار ،وهو مقيد لآليات الواردة.

 -3إن الزروع والثمار كغيرها من األنواع الزكوية يشترط فيها النصاب.
قدر مخصوصاً.
 -1إن كل حق تعلق بمال مخصوص اعتبر فيه اً

 -4إنه حق مالي وجب صرفه لألصناف الثمانية فال بد من اعتبار النصاب.

) )
))3
))1
))4

بدائع الصنائع :للكاساني (.)27/3
المبسوط :للسرخسي (.)1/1
المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة (.)139/3

االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل ( 1/

).
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 -المطلب الثاني :ما يضم من الحبوب بعضه إلى بعض.

أوالا -صورة المسألة:

"رجل حصد حبوبا مختلفة من جنس واحد؛ كالحنطة والعدس والباقالء واللوبيا والشعير والسلت ال يبلغ

كل نوع منها خمسة أوسق".

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

ال خالف بين األئمة األربعة

( )

في أنه ال يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب في غير

الحبوب والثمار ،فالماشية ال يضم جنس منها إلى آخر ،والثمار ال يضم جنس إلى غيره ،فال يضم التمر إلى
الزبيب ،وال إلى اللوز ،والفستق ،والبندق ،وال يضم شيء من هذه إلى غيره( ،)3وال خالف بينهم في أن أنواع
األجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب(.)1
واختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض.

ثالث ا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على مذهبين-:
()3

المذهب األول :ذهب الحنفية

والشافعية

( )

ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفرد ا.

والحنابلة في الصحيح

()2

إلى أنه ال يضم جنس منها إلى غيره،

قال الشيباني" :فإن أخرجت األرض وسقين من ثمر ووسقين من حنطة ووسقين من زبيب لم يضم

بعض هذا إلى بعض ،ولم يكن في هذا شيء يبلغ التمر خمسة أوسق والزبيب خمسة أوسق والحنطة خمسة

أوسق ،وكذلك القطنية كلها من العدس والباقالء واللوبيا والماش ونحو ذلك فإنه ال يضاف بعضه الى بعض
حتى تخرج األرض من هذا من كل واحد خمسة أوسق على حدة"(.)9

ضم
قال الجويني" :إن أجناس الحبوب إذا اختلفت ،لم تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ،فال ت ُّ

حنطة إلى شعير ،وال خفاء بما يختلف"(.)1

) )

المغني :البن قدامة (.)13/1

))1

بداية المجتهد :البن رشد (.)31/3

))3

))4

اإلقناع :البن المنذر ( .) 91/
الحجة على أهل المدينة :للشيباني (  ،)2 2/المبسوط :للسرخسي ( ،)1/1بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)60/3المحيط

البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة (.)131/3

))2

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني( ،)321/1فتح العزيز بشرح الوجيز :للقزويني ( ،)267/2المجموع :للنووي

( ،)207/2روضة الطالبين وعمدة المفتين :للنووي (.)319/3

))6

المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل :البن تيمية (  ،)33 /الشرح الكبير على متن المقنع :البن

قدامة( ،)227/3الفروع وتصحيح الفروع :للراميني ( ،)14/4المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)117/3

))9
))1

السير الصغير :للشيباني (ص.)310 :

نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني (.)327/1
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قال ابن قدامة" :ال يضم جنس منها إلى غيره ،ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً .هذا قول

عطاء ،ومكحول ،وابن أبي ليلى ،واألوزاعي والثوري"( ).
()6

المذهب الثاني :ذهب أبو يوسف في رواية
( )

الشعير ،وتضم القطنيات

بعضها إلى بعض.

()4

والمالكية

()3

والحنابلة في رواية

إلى أن الحنطة تضم إلى

قال شيخي زاده" :ويضم عند أبي يوسف واذا بلغ خمسة أوسق يجب العشر فيؤدي من كل نوع حصته،

وعنه :أن ما أدرك في وقت واحد كالحنطة والشعير يضم واال فال كما في المحيط"(.)6

قال النفراوي" :ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك،

وكذلك تجمع أصناف القطنية وكذلك تجمع أصناف التمر"(.)9

قال ابن مفلح" :وعنه :أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض نقلها جماعة ،وصححها القاضي وغيره،

وقدمها في "المحرر" واختارها أبو بكر"(.)1

رابع ا -سبب الخالف:

سبب اختالفهم :هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق األسماء؟ فمن قال :اتفاق

األسماء ،قال :كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة ،ومن قال :اتفاق المنافع ،قال :كلما اتفقت منافعها فهي

صنف واحد وان اختلفت أسماؤها(.)7

) )

المغني :البن قدامة (.)13/1

))3

المبسوط :للسرخسي ( ،)1/1المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة ( ،)131/3مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر:

))1

المدونة :لإلمام مالك (  ،)111/الكافي في فقه أهل المدينة :البن عبد البر(  ،)101/البيان والتحصيل :البن رشد

داماد أفندي(  .)3 6/وذلك إذا أدرك الكل في وقت واحد.

( /3

 ،)2الذخيرة :للقرافي (.)10/1

))4

المغني :البن قدامة ( ،)13/1اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :للمرداوي ( ،)79/1اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن

))2

القطنية :الحبوب التي تخرج من األرض سميت قطنية؛ ألن مخارجها من األرض مثل مخارج النبات القطنية ،وهي اسم جامع

حنبل :ألبي النجا (  ،)360/كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي (.)301/3

لهذه الحبوب التي تطبخ مثل العدس والفول واللوبياء .غريب الحديث :البن الجوزي ( ،)322/3النهاية في غريب الحديث واألثر:
البن األثير (.)12/4

))6
))9
))1
))7

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :داماد أفندي ( .)3 6/
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :للنفراوي ( .)131 -139/
المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)117/3

بداية المجتهد :البن رشد (.)31/3
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خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بعدم ضم األجناس المختلفة بالسنة النبوية والقياس والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:

 -قال النبي  قال" :ليس فيما دون خمسة أوسق من البر صدقة"( ).

وجه الداللة:

هو دليل على أن الزكاة ال تجب حتى تبلغ خمسة أوسق ،وقد نص الحديث على نوع من الحبوب وهو
الب ّر ،فال تجب الزكاة إال بعد بلوغه خمسة أوسق ،فلو كان الضم جائ اًز لما كان هناك فائدة في تحديد النصاب
بخمسة أوسق(.)3

 -3روي عن النبي  --أنه قال" :ال زكاة في الزرع إال في أربعة البر والشعير والتمر والزبيب"(.)1
وجه الداللة:

يدل الحديث على عدم وجوب الزكاة في القطنية(.)4

ثاني ا -القياس:

نقيس على التمر ،حيث إن التمر ال يضم إلى الزبيب ،وذلك الختالفهما(.)2

ثالثا -المعقول:

 -إنهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم(.)6

 -3إن العشر في ما يدخل تحت الوسق يجب باعتبار العين ،والتكميل باعتبار العين متعذر الختالف العين
كما في السوائم(.)9

 -1إنهما جنسان ال يجمعهما اسم خاص مشترك ،فلم يضم أحدهما إلى اآلخر في إكمال النصاب ،كالتمر
والزبيب(.)1

 -4إن كل واحد من أصناف الحبوب منفرد باسم خاص وطبع خاص ،وال يضم بعضها إلى بعض(.)7
) )
))3
))1

سبق تخريجه (ص.) 10
بحر المذهب :للروياني (1/1

).

حديث موقوف ،رواه الدارقطني من قول جابر وابن أبي شيبة من قول الحسن ،انظر :سنن الدارقطني :كتاب :الزكاة ،باب:

ليس في الخضروات صدقة ،رقم (  ،)419/3( ،) 71مصنف ابن أبي شيبة : :كتاب :الزكاة ،باب :من قال ليس الزكاة إال في
الحنطة ،رقم ( .)19 /3( ،) 0039قال المباركفوري" :وفي سنده عدي بن الفضل وهو متروك الحديث" .مرعاة المفاتيح شرح
مشكاة المصابيح :للمباركفوري (.)13/6
))4
))2
))6
))9
))1
))7

الحاوي الكبير :للماوردي (.)343/1

بحر المذهب :للروياني (1/1

) ،المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية :البن حجر الهيتمي (ص.)331 :

المبسوط :للسرخسي (.)1/1
المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة (.)131/3
البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)321/1

فتح العزيز بشرح الوجيز :للقزويني (.)267/2
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 -2إن كل منهما يخالف صاحبه في الطعم والخلقة وينفرد كل واحد منهما باسم خاص ال يشاركه اآلخر فيه( ).
 -6إنها جنسان ال يحرم التفاضل في بيع أحدهما باآلخر فلم يجز ضم أحدهما إلى اآلخر كالتمر والزبيب(.)3

 -9ألن الزكوات ،إما أن تكون متعلقة باألسامي الجامعة أو األسامي الخاصة ،فإن كانت باألسامي الجامعة
وجب أن تضم الحبوب كلها؛ ألن اسم الحبوب يجمعها ،والماشية؛ ألن اسم الحيوانات يجمعه ،والتمر والزبيب؛

ألن إسم التمر يجمعها ،فلما بطل هذا ،ثبتت أنها متعلقة باألسامي الخاصة ،لذا فال تضم بعضها إلى

بعض.)1("...

بمسمى خاص به وطبع خاص به ،ينفرد به عن غيره ،فاقتضى ذلك اعتبار النصاب
 -1انفراد كل واحد منهما
ّ
في كل واحد منهما ،دون ضم بعضها إلى بعض نظ اًر لذلك االختالف(.)4
أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون بضم األجناس بالقرآن واألثر والمعقول:

أوالا -القرآن الكريم:

قال اهلل{ :وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(.)2
وجه الداللة:

قال ابن المسيب :هي الزكاة المفروضة ،وان ناساً ليرون ذلك(.)6

ثاني ا -األثر:

ُّ
ص َدقَ ِة الثِّ َم ِار ،و َّ
ان ِم ْن َن ْخ ٍل أ َْو
الزْرِع َما َك َ
 َع ِن ْاب ِن ع َم َر ،أََّنه َك َان َيقول" :كل َ
َ
ٍ ِ
َش َع ٍ
ان َب ْع ًال ،أ َْو ي ْسقَى بَِن ْه ٍر ،أ َْو ي ْسقَى بِاْل َع ْي ِن أ َْو َعثْ ِريًّا ي ْسقَى
ير أ َْو سْلت م َّما َك َ
يه نِصف اْلع ْش ِر ِفي ك ِّل ِع ْش ِرين ،و ِ
ض ِح فَِف ِ
ِ
ان ي ْسقَى ِم ْنه بِ َّ
احٍد"(.)9
الن ْ
َع ْش َ ٍرة َواح َدةَ ،و َما َك َ
ْ
َ َ

) )

بحر المذهب :للروياني (9/1

ِع َن ٍب ،أ َْو َزْرٍع ِم ْن ِح ْنطَ ٍة أ َْو
ط ِر ،فَِف ِ
يه اْلع ْشر ِفي ك ِّل
بِاْل َم َ

).

))3

الحاوي الكبير :للماوردي (.)343/1

))4

أسنى المطالب في شرح روض الطالب :للسنيكي (  ،)167/الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (.)260/3

))1

))2
))6
))9

انظر :الحاوي الكبير :للماوردي (.)344 – 343/1
سورة األنعام. 4 :
تفسير القرطبي.)77/9( :
مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب :ما تسقي السماء ،رقم ( ،) 12/4( ،)9317مصنف ابن أبي شيبة:

كتاب :الزكاة ،باب :ما قالوا فيما سقي سحياً وفي الدوالي ،رقم (.)196/3( ،) 0014
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وجه الداللة:
دل األثر أنه ليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق ،فإذا بلغت خمسة أوسق

وجبت فيها الصدقة( ).
َخ َذ عمر ْبن اْل َخطَّ ِ
طنَِي ِة َّ
طنَِية اْل َع َدسَ ،واْل ِح َّمصَ ،وأَ ْش َباه َذلِ َك»(.)3
الزَكاةََ ،واْل ِق ْ
اب ِم َن اْل ِق ْ
َ -3ع ْن َسالٍِم قَ َ
ال« :أ َ َ
 -1عن عطاء بن أبي رباح :أنه كان يرى في القطنية الزكاة(.)1
 -4عن يحيى بن سعيد قال" :كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة"(.)4
وجه الداللة:

تدل اآلثار السابقة على وجوب الزكاة في القطنيات.

ثالثا -المعقول:

 -إنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن واألرز(.)2

 -3إن العشر واجب فيها نظ اًر للمنفعة المترتبة عليها ،فيضم بعضها إلى بعض نظ اًر لمنفعتها كعروض
التجارة(.)6

 -1إنها تتفق فيما قبلها بأنها قوت فيضم بعضها إلى بعض نظ اًر التفاقها في هذه الصفة ،وهي االقتيات ،يضم
العدس إلى الحنطة(.)9
سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول القائلون بعدم ضم األجناس المختلفة:
يجاب عن استداللهم بالسنة:

أ -حديث "ليس فيما دون خمسة أوسق" :أنه دليل لنا؛ ألن الحديث يبين نصاب الزكاة ،وهذه الحبوب قد بلغت
النصاب الشرعي ،ولم يمنع الحديث ضم األجناس المختلفة.

()1

ب -حديث (ال زكاة في الزرع إال في أربعة) :هذا حديث موقوف

معارض بآثار موقوفة على الصحابة تدل

على أنهم أخذوا الزكاة من القطنيات.

) )

المدونة :لإلمام مالك ( .)114/

))1

لم أجده في كتب الحديث.

))3

))4

مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب :الخضر ،رقم ( .) 30/4( ،)9 7
لم أجده في كتب الحديث.

))2

المدونة :لإلمام مالك( .)114/

))9

الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة (.)260/3

))6

))1

المبسوط :للسرخسي ( ،)1/1المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة (.)131/3
مشيخة القزويني :عمر بن علي بن عمر القزويني ،أبو حفص ،المحقق :الدكتور عامر حسن صبري ،دار البشائر اإلسالمية،

الطبعة األولى 436 ،هـ  3002 -م( ،ص.)77 :
الحديث الموقوف :ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها ،فيوقفه عليهم وال يتجاوز به إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه
ٍ
عطاء ،وطاووس.
وسلم ،هذا إذا أطلق كان مختصاً بالصحابي ،وقد يستعمل إلى غيرهم ،فيقال :هذا حديث وقفه فالن على
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ويجاب عن استداللهم بالقياس:
القياس مردود؛ ألن القطنيات متشابهة األجناس وهي حبوب ،أما التمر فيختلف اختالفاً كلياً عن الزبيب

في حجمه ووزنه ،فيعظم الغرر.

ويجاب عن استداللهم بالمعقول:
غاية ما اتكؤوا عليه هو أنها أجناس مختلفة ،ونرد عليهم بأن الفقهاء متفقون على أن ضم أنواع

األجناس ،والقطنيات حبوب متشابهة.

مناقشة المذهب الثاني القائلون بضم األجناس:
يجاب عن استداللهم بالقرآن:

إن اآلية خارج محل النزاع؛ ألنها لم تنص على صحة ضم القطنيات في الزكاة( ).
ويجاب عن استداللهم باآلثار:

إنها لم تنص على ضم القطنيات؛ بل دلت على وجوب الزكاة في بعض الحبوب.
ويجاب عن استداللهم بالمعقول:

ال يصح االحتجاج بمنفعة الحبوب لألرض؛ فإن كل أنواع الثمار كذلك ،فال تضم األجناس المختلفة.

ال يصح االحتجاج كذلك بعلة االقتيات؛ ألنها ليس علة لصحة ضم القطنيات من الحبوب ،فكل الحبوب تصلح

لالقتيات.

سابع ا -الترجيح:

ترى الباحثة بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ،أن القول الراجح –واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه الجمهور

إنه يعتبر النصاب في كل جنس من األجناس منفرد ا ،وال تضم األجناس المختلفة من الحبوب؛ وذلك لِلسباب

التالية:

 -عموم اآليات واألحاديث التي نصت على شرط النصاب لوجوب الزكاة.

 -3ضعف أدلة الفريقين في االستدالل على ما ذهبوا إليه.

 -1عدم وجود نص صحيح في المسألة يوجب ضم األجناس المختلفة من الحبوب.
 -4إن النصاب شرط من شروط الزكاة في كل األموال الزكوية.

) )

تفسير القرطبي.) 04 /9( :
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المبحث الثاني
زكاة الماشية
وفيه أربعة مطالب-:
المطلب األول :زكاة الماشية.
المطلب الثاني :زكاة الماشية الهالكة بعد وجوب الصدقة فيها.
المطلب الثالث :زكاة الحيوان المستفاد في أثناء الحول.
المطلب الرابع :صدقة الخليطين يكون بينهما الغنم.
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 المطلب األول :زكاة الماشية.أوالا -صورة المسألة:
زكاتها".

()7

"الرجل يكون له الغنم والمعز والضأن واإلبل ال ُبخت

وِ
العراب

()6

والبقر والجواميس ،ويريد أن يخرج

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء األربعة( )1على وجوب الزكاة في ثالثة أصناف من الحيوان :اإلبل والبقر والغنم ،واتفقوا
على أن المعز تضم مع الغنم( ،)4وأن الجاموس يضم إلى البقر وأن البخت يضم إلى ِ
العراب .قال ابن المنذر:

"وأجمعوا على وجوب الصدقة في :اإلبل ،والبقر ،والغنم ،وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة،
وأجمعوا على أن اإلبل ال تضم إلى الغنم وال البقر ،وعلى أن البقر ال تضم إلى اإلبل والغنم"(.)2
واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق الزكاة.

ثالث ا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على أربعة مذاهب-:
()2

المذهب األول :ذهب الحنفية

إلى أن المزكي يأخذ الوسط من األصناف المختلفة.

قال السرخسي" :فإن اختلط المعز بالضأن فال خالف أن نصاب البعض يكمل بالبعض ،ثم ال يؤخذ إال الوسط

عندنا ،وذلك األدون من األرفع واألرفع من األدون ،وكذلك في البقر مع الجواميس"(.)9
()8

المذهب الثاني :ذهب المالكية

أي الصنفين.

()1

والشافعي في قول

إلى أنه يؤخذ من األكثر عدد ا ،وان استوت يخير من

) )
دخيالن ،وهي اإلبل الخراسانية ت ْنتَج من ٍ
ِ
إبل عربية وفالج .العين :للفراهيدي ( ،)34 /4تاج
تي ،أعجميان
بخت :الب ْخت والب ْخ ُّ
العروس :للزبيدي (.)419/4
))3
ِ
ِ
البخاتي والبراذين .العين :للفراهيدي ( ،) 31/3الصحاح تاج
اإلبل العراب :هي العربية ،واإلبل العراب والخيل العراب :خالف َ
اللغة وصحاح العربية :للزبيدي ( .) 97/
))1
))4

بداية المجتهد :البن رشد (/3

).

المبسوط :للسرخسي ( ،) 11/3بداية المجتهد :البن رشد ( ،)34/3بحر المذهب :للروياني ( ،)44/1شرح الزركشي على

مختصر الخرقي :للزركشي (.)401/3

))2
))6

اإلجماع :البن المنذر (ص.)42 :

بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)11/3المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة ( ،)322/3تبيين الحقائق :للزيلعي

(  ،)364/الجوهرة النيرة على مختصر القدوري1/ ( :

))9
))1

) ،البناية شرح الهداية :للعيني (.)121/1

المبسوط :للسرخسي (.) 11/3
المقدمات الممهدات :البن رشد (  ،)371/التاج واإلكليل لمختصر خليل :للمواق ( ،)71/1مواهب الجليل في شرح مختصر

خليل :للحطاب ( ،)361/3الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :للنفراوي ( .)144/

))7

منهاج الطالبين :للنووي (ص ،)62 :مغني المحتاج :للشربيني ( ،)93/3حاشيتا قليوبي وعميرة :لقليوبي وعميرة (.) 3/3
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قال ابن عبدالبر" :قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز :أنها تجمع عليه في الصدقة؛ ألنها غنم
كلها ،وتؤخذ الصدقة من أكثرها عدداً ضأناً ،كانت أو مع اًز ،كذلك اإلبل ِ
العراب والبخت والبقر والجواميس ،فإن

استوت فليأخذ من أيتهما شاء فإن كان في كل واحد منهما نصاب أخذ من كل واحد منهما صدقته"( ).
قال الشيرازي" :وان كانت المواشي أنواعاً؛ كالبخاتي و ِ
العراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه قوالن-:
أحدهما :يؤخذ من األكثر ،والثاني :يجب في الجميع بالقسط"(.)3

المذهب الثالث :ذهب الشافعية في األصح

()4

اعتبار القيمة.

والحنابلة في الراجح( )3إلى أنه يخرج من كل نوع بحسابه على

قال الماوردي" :وان تفاضل النوعان في العدد فكان معه أربعون شاة ،ثالثون منها ضأن وعشر معزى ،أو كانت
إبالً أو بق اًر مختلفة األنواع متفاضلة األعداد ،ففيها قوالن ... :والقول الثاني :وهو أصح :أن عليه أن يخرج من
كل نوع بحسابه على اعتبار القيمة"(.)2

قال الكلوذاني" :فإن كانت بخاتي ِ
وعراباً وبق اًر وجواميس ومع اًز وضأناً أخذ الفرض على قدر المالين"(.)6
()1

المذهب الرابع :ذهب الحنابلة في رواية

إلى أنه يخرج من أي األنواع شاء.

قال ابن قدامة" :فإنه يخرج الزكاة من أي األنواع أحب ،سواء دعت الحاجة إلى ذلك ،بأن يكون الواجب واحداً،
أو ال يكون أحد النوعين موجباً لواحد ،أو لم َي َّد ِع ،بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة"(.)1
رابع ا -سبب الخالف:

عدم ورود نص في المسألة ،يوضح ما يجب على الساعي أن يأخذه في الزكاة من هذه األصناف،

خير الساعي.
فاجتهدوا فيه؛ فبعضهم راعى مصلحة الفقير ،ورأى بعضهم األكثر عدداً ،وبعضهم ّ

) )
))3
))1

االستذكار :البن عبد البر (.) 7 /1
التنبيه في الفقه الشافعي :للشيرازي (ص.)29 :
األم :للشافعي (/3

) ،المهذب :للشيرازي (  ،)396/البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)301/1

))4

العدة شرح العمدة :للمقدسي (ص ،) 4 :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :للمرداوي ( ،)63/1الشرح الكبير على

))2

الحاوي الكبير :للماوردي (.) 34/1

متن المقنع :البن قدامة ( ،)2 1/3المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)1 7/3

))6
))9

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص.) 39 :
شرح منتهى اإلرادات :للبهوتي (  ،)409/مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :للرحيباني ( ،)43/3الشرح الكبير على

متن المقنع :البن قدامة ( ،)2 1/3المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)113/3

))1

المغني :البن قدامة (.)421/3
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خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بأن المزكي يأخذ الوسط بالسنة النبوية واألثر والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:
ول ِ
 َع ِن ْاب ِن َعب ٍَّاس ،أ َّ
ض َعلَي ِهم
ال ...« :فَأَخ ِبرُهم أ َّ
ث م َعا ًذا إِلَى اْل َي َم ِن ،قَ َ
َن َرس َ
اهلل  لَ َّما َب َع َ
َن اهللَ قَد فَ َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
اعوا ِب َها ،فَ ُخذ ِمن ُهم َوتََو َّ
ق َك َرِائ َم أَم َوالِ ِهم»( ) .وفي
َزَكاةا تُؤ َخ ُذ من أَغن َيائ ِهم فَتَُرُّد َعلَى فُقَ َرائ ِهم ،فَِإ َذا أَطَ ُ
ق َدع َوةَ المظلُ ِ
َّاك َو َك َرِائ َم أَم َوالِ ِهمَ ،واتَّ ِ
س َبي َن َها َوَبي َن اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل ِح َجاب"(.)3
رواية" :فَِإي َ
وم ،فَِإنَّ َها لَي َ
َ
ال ص ِ
ي َ ناقَةً حس َنةً ِفي إِبِ ِل الص َ ِ
ال« :ما َه ِذ ِه َّ
َ -3ع ْن قَْي ٍ
َّدقَ ِة:
ص َر النَّبِ ُّ
س ،قَ َ
احب الص َ
الناقَ ُة؟» فَقَ َ َ
ََ
ال :أ َْب َ
َّدقَة فَقَ َ َ
يا رس َ َّ ِ
َّدقَ ِة(.)1
اجتَ َك إِلَى الظَّ ْه ِر فَ ْارتَ َج ْعتهَا بَِب ِع َيرْي ِن ِم َن الص َ
ول الله َع َرْفت َح َ
َ َ
ِ ()4
ِ
 -1عن ِه َشام ْب ِن عروةَ ،عن أَبِ ِ
الَ" :ال تَأ ُخذ ِمن َح َزَرات أَنفَ ِ
س
ص ِّدقًا قَ َ
يه قَ َ
الَ :ب َع َ
َْ َْ
ث َرسول اهلل َ رج ًال م َ
ف( ) وال ِبكر وَذو ِ
َّ
الن ِ
شي ائا ُخ ِذ َّ
الش ِ
ات ال َعي ِب"(.)6
اس َ
ار َ َ َ َ َ
وجه الداللة من األحاديث:
األحاديث صريحة الداللة على أن الساعي يبتعد عن كرائم أموال الناس ،ويختار األوسط منها ،والقول

بأخذ الوسط من أصناف الماشية(.)9

ثانيا -األثر:

ص ِّدق قَسَّم َّ
ال ُّ
ص ِّدق ِم َن
الزْه ِر ُّ
 قَ َاء أَثْ َالثًا :ثلث ِخ َيارَ ،وثلث أ َْو َساطَ ،وثلث ِش َرارَ ،وأ َ
َخ َذ الم َ
الش َ
اء الم َ
ي" :إِ َذا َج َ
َ
الو َس ِط"(.)1
َ
َّ
َّدقَةِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ -3ع ْن َعائ َشةَ –رضي اهلل عنهاَ -زْو ِج َّ
ت :م َّر َعلَى ع َم َر ْب ِن اْل َخطاب  ب َغ َنم م َن الص َ
النب ِّي  أََّنهَا قَالَ ْ
ٍِ
ال عمر" :ما َهِذ ِه َّ
ال ع َمرَ " :ما
َّدقَ ِة ،فَقَ َ
الشاة؟ "فَقَالواَ :شاة ِم َن الص َ
فَ َأرَى ِفيهَا َشاةً َح ِاف ًال َذ َ
ات َ
َ
ض ْرٍع َعظيم ،فَقَ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ون َال تَ ْفتِنوا َّ
ين َن ِّكبوا َع ِن الطَّ َع ِام"(.)7
َع َ
طى َهِذ ِه أ ْ
أْ
اس َال تَأْخذوا َح َرَزات اْلم ْسلم َ
َهلهَا َوه ْم طَائع َ
الن َ

) )

صحيح مسلم :كتاب :اإليمان ،باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم ،رقم ( ،)2 / ( ،) 7مصنف عبد الرزاق

الصنعاني :كتاب :الجهاد ،باب :دعاء العدو ،رقم (.)3 6/2( ،)7430

))3

مسند أحمد :حديث (  ،)471/1( ،)309إسناده صحيح على شرط الشيخين.

))1

مصنف ابن أبي شيبة :كتاب :الزكاة ،باب :ما يكره للمصدق من اإلبل ،رقم (.)16 /3( ،)77 6

))2

الشارف :هي المسنة الهرمة .البكر :هو الصغير من ذكور اإلبل .غريب الحديث :للقاسم بن سالم (.)70/3

))9

شرح النووي على مسلم :للنووي ( .) 79 /

) )4حرزات أموال الناس جمع َحرزة ،وهي خيار مال الرجل سميت حرزة؛ ألن صاحب المال يحرزها في نفسه ،سميت به المرأة
الواحدة من الحرز ولهذا أضيفت إلى النفس في حديث البيهقي .البناية شرح الهداية :للعيني (.)121/1
))6

))1

السنن الكبرى للبيهقي :كتاب :الزكاة ،باب :ال يؤخذ كرائم أموال الناس ،رقم (.) 9 /4( ،)91 0

سنن الترمذي :كتاب الزكاة ،باب :ما جاء في زكاة اإلبل والغنم ،رقم (  ،) 0/1( ،)63مصنف ابن أبي شيبة :كتاب :الزكاة،

باب :في المصدق ما يصنع بالغنم ،رقم (  .)161/3( ،)777صححه األلباني.
))7

السنن الكبرى للبيهقي :كتاب :الزكاة ،باب :ترك التعدي على الناس في الصدقة ،رقم ( ،)366/4( ،)9660مصنف ابن أبي

شيبة :كتاب :الزكاة ،باب :ما يكره للمصدق من اإلبل ،رقم ( )16 /3( ،)77 2موقوفاً.
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ثالث ا -المعقول:

 -7إن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين ،وذلك في أخذ الوسط ،لما في أخذ الخيار من اإلضرار بأرباب

األموال ،وفي أخذ األرذال من اإلضرار بالفقراء ،فكان نظر الجانبين في أخذ الوسط ،والوسط هو أن يكون أدون

من األرفع ،وأرفع من األدون( ).

 -3إن الجودة في الحيوان مسقوطة ،المنصوص عليه هو الوسط(.)3
 -1إن الغنم والضأن شيء واحد(.)1

 -4إن للجودة قيمة في الشاة ،فلم يكن المؤدى عين المنصوص عليه ،فيمكن بقدره بالمنصوص عليه(.)4
أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون بأنه يؤخذ من األكثر عددا بالسنة النبوية والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:
 َع ِن ْاب ِن ع َم َر-رضي اهلل عنهماَ -ع ِن َّشاة»(.)2
شاةا َ
ين َ
النبِ ِّي ِ « :في أَرَب ِع َ
وجه الداللة:

إن الجنس جمعهما في الحديث ،فتضم الغنم مع الضأن(.)6
الِ « :في ثََال ِث َ ِ
َ -3ع ْن َع ْبِد اللَّ ِه ِ
َن َّ
بن مسعود  ،أ َّ
ين
النبِ َّي  ،قَ َ
يعةَ ،وِفي أَرَب ِع َ
ين م َن ال َبقَ ِر تَِبيع ،أَو تَِب َ
ُم ِس َّنة»(.)9
وجه الداللة:

الجواميس والبقر تجمع في الزكاة؛ ألن اسم الجنس جمعهما(.)1
ول اللَّ ِه َ كتَ ِ
 -1عن سالٍِم ،عن أَبِ ِ
يه ابن عمر –رضي اهلل عنهم ،-أ َّ
َّدقَ ِةَ ،فلَ ْم ي ْخ ِر ْجه إِلَى
َن َرس َ
اب الص َ
َْ
ب كتَ َ
َ
َْ َ
ع َّمالِ ِه حتَّى قبِض ،فَقَرَنه بِس ْي ِف ِهَ ،فلَ َّما قبِض ع ِم َل بِ ِه أَبو ب ْك ٍر حتَّى قبِض ،وعمر حتَّى قبِض ،و َكان ِف ِ
يهِ « :في
َ َ َ َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
()7
س ِم َن ِ
َخم ٍ
شاة» .
اإل ِب ِل َ
) )
))3

بدائع الصنائع :للكاساني (.)11/3
البناية شرح الهداية :للعيني (.)121/1

))1

المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة(.)322/3

))2

سنن ابن ماجه :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة الغنم ،رقم ( ،)299/ ( ،) 109المعجم األوسط :رقم (،)104/9( ،)9266

))4

المرجع السابق.

السنن الكبرى للبيهقي :كتاب :الزكاة ،باب :كيف فرض الصدقة ،رقم ( .) 47/4( ،)9324صححه األلباني.

))6
))9

الفواكه الدواني :للنفراوي ( .)144/

سنن ابن ماجه :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة البقر ،رقم ( ،)299/ ( ،) 104سنن الترمذي :كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء في

زكاة البقر ،رقم (/1( ،)633

) ،مصنف ابن أبي شيبة :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة البقر ما هي ،رقم (،)163/3( ،)77 7

صححه األلباني.

))1
))7

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :للنفراوي ( .)144/
مسند أحمد :مسند عبداهلل بن عمر ،رقم ( ،)321/1( ،)4613سنن الترمذي :كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء في زكاة اإلبل

والغنم ،رقم (  ،)1/1( ،)63سنن ابن ماجه :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة اإلبل ،رقم ( .)291/ ( ،) 971صححه األلباني.
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وجه الداللة:

البخت و ِ
العراب جمعهما الحديث؛ لصدق لفظ اإلبل على الصنفين( ).
ِ
 -4عن أ ََنسَ ،ح َّدثَه :أ َّ
الرِح ِيم َهِذ ِه
الر ْح َم ِن َّ
الب ْح َرْي ِن :بِ ْسِم اللَّ ِه َّ
اب لَ َّما َوجَّهَه إِلَى َ
ب لَه َه َذا الكتَ َ
َن أ ََبا َب ْك ٍر َ ،كتَ َ
َّ ِ
ِِ
َّ ِ
فَ ِريضة الص َ ِ َّ ِ
ادت َعلَى
َم َر اللَّه بِهَا َرسولَه ...« ،فَِإ َذا َز َ
َّدقَة التي فَ َر َ
َ
ض َرسول الله َ علَى الم ْسلم َ
ينَ ،والتي أ َ
ث ِشي ٍ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
شاتَ ِ
ادت َعلَى
ين َو ِم َائ ٍة إِلَى ِم َائتَي ِن َ
اه ،فَِإ َذا َز َ
ان ،فَِإ َذا َز َ
ِعش ِر َ
يها ثَالَ ُ َ
ادت َعلَى م َائتَي ِن إِلَى ثَالَث م َائة ،فَف َ
شاة.)3(» ...
ثَالَ ِث ِم َائ ٍة ،فَ ِفي ُك ِّل ِم َائ ٍة َ
وجه الداللة من ناحيتين:

أ -أال ترى إنه يقول في ثالثمائة ضائنة وخمسين ضائنة ،وخمسين معزة إنه يأخذ منها ثالث ضائنات ويكون
مخير في الرابعة إن شاء أخذها من الضأن وان شاء أخذها من المعز ،فبنى جوابه على أن الوقص غير مزكى
ًا
وجعله من الضأن ما زاد على الثلثمائة فاعتدلت الضأن والمعز فخِّير الساعي .ولو جعل الوقص في الغنم ما

زاد على مائتي شاة وشاة على األصل ألخذ األربعة من الضأن(.)1

ب -إن في كتاب أبي بكر أنها فريضة النبي  --في أربع وعشرين من اإلبل والغنم وال يفرق بين أن تكون
كلها بختاً أو بعضها بختاً وبعضها عراباً ،فيجب أن تكون في أربع وعشرين مما يقع عليه اسم إبل أربع من

الغنم(.)4

ثاني ا -القياس:

القياس في هذه المسائل كلها :أن يعرف ما يجب في مجموع الصنفين من عدد الرؤوس وما يقع من

ذلك لكل صنف على عددها قل أو كثر فيؤخذ الرأس المنكسر من الصنف الذي وقع له أكثره ،فإن استويا فيه
أخذه من أيهما شاء(.)2
ثالثا -المعقول:

 -إن المنفعة فيها مقاربة مع تشابهها في الصورة كالضأن والماعز فيؤخذ البعير الواحد من اإلبل من أكثر

النوعين(.)6

 -3إن االسم والجنس يجمع ذلك كله(.)9

) )

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :للنفراوي ( .)144/

))3

صحيح البخاري :كتاب :الزكاة ،باب :زكاة الغنم ،رقم (1/3( ،) 424

))1

المقدمات الممهدات :البن رشد ( .)371/

) ،سنن ابن ماجه :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة الغنم،

رقم ( ،)299/ ( ،) 102سنن الترمذي :الزكاة ،باب :ما جاء في زكاة اإلبل والغنم ،رقم ( .)1/1( ،)63

))4
))2
))6
))9

المنتقى شرح الموطأ :للباجي (.) 11/3
المقدمات الممهدات :البن رشد ( .)371/
المنتقى شرح الموطأ :للباجي (.) 11/3

للمواق (.)71/1
التاج واإلكليل لمختصر خليلّ :
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 -1ألن في إخراج الزكاة من سائر أنواعها مشقة الحقة بأرباب األموال يخرج من موضوع المواساة( ).
أدلة المذهب الثالث :استدل القائلون بأنه يخرج من كل نوع بحسابه بالمعقول:
-حتى يقع االشتراك في النقص والكمال(.)3

 -3إن حق المساكين شائع في الجملة ،وليس أحد األنواع أولى من اآلخر(.)1
 -1إنه مال تجب الزكاة في عينه ،فلم يعتبر الغالب في أخذ الزكاة منه ،كالثمار إذا كانت نوعين أو ثالثة ،وال
يدخل عليه إذا كانت أنواعاً كثيرة؛ ألن ذلك يشق(.)4

أيضا هذا يكون أعدل
 -4إن الوجوب يتعلق بكل واحد من األنواع ،فكان لكل نوع مدخل في أخذ الزكاة منه؛ و ً
من األكثر(.)2
 -2إنها مع اتحاد الجنس هي المقصودة(.)6

أدلة المذهب الرابع :استدل أصحابه القائلون بأنه يخير من أي األنواع بالمعقول:

إنهما نوعاً جنس من الماشية ،فجاز اإلخراج من أيهما شاء ،كما لو استوى العددان ،وكالسمان والمهازيل(.)9
سادس ا -المناقشة:

المزكي يأخذ الوسط:
مناقشة المذهب األول القائلون أن ُ
ِّ
المصدق لألوسط ،إنما دلت على أن
يجاب عن استداللهم بالسنة :أن األحاديث ال تدل على اختيار

ِّ
المصدق يبتعد عن كرائم أموال الناس فحسب( .)1أما حديث عروة فهو ينص على أخذ ماشية ذوات عيب،
وليست األوسط ،وهذا دليل عليهم وليس لهم.

ويجاب عن استداللهم باألثر :بأنه ليس له حكم المرفوع ،وال يعدو كونه قوالً لإلمام الزهري.
ويجاب عن استداللهم بالمعقول:

إنه ال يحل أي صنف محل اآلخر في الزكاة ،فكيف ساويتم بين الضأن والبقر واإلبل في إخراج الزكاة من

األوسط.

مناقشة المذهب الثاني القائلون بأنه يؤخذ من األكثر عدد ا:

يجاب عن استدال لهم بالسنة :بأن هذه األحاديث تنص على مقادير الزكاة في الماشية ،وال تدل على أن

المزكي يأخذ من األكثر عدداً ،فهي خارج محل النزاع.
) )

الحاوي الكبير :للماوردي (.) 34/1

))3

المرجع السابق.

))4

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.)301/1

))1

))2
))6
))9
))1

المرجع السابق.
بحر المذهب :للروياني (.)42/1
المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)1 7/3
المغني :البن قدامة (.)421/3

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :للمباركفوري (.)9 /6
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ويجاب عن القياس :المتأمل فيه ال يجد في القياس أركانه وال وجه القياس وال علة ،فهو عبارة عن
صياغة عقلية وليس قياساً شرعياً.
ويجاب عن المعقول:

 -إنا إذا علقنا ذلك باألكثر لم يؤمن أن يكون خياره في األقل ،فنكون قد بخسنا المساكين حقهم وأبحنا رب

المال إعطاء خبيث ماله ،وهذا خروج عن النص المانع من ذلك( ).

 -3قياساً على ما لم يختلف مذهبه فيه من الفضة إذا وجبت فكان بعضها جيداً وبعضها رديئاً لزم إخراج زكاتها
من سائر أنواعها دون غالبها ،كذلك في الماشية(.)3

 -1إذا قلنا :إنه يؤخذ من األكثر بأي نوع كان أكثر منه فإن لم نجد في األكثر السن الواجب كلفنا رب المال
تحصيلها وال تنخفض وال ترتفع(.)1

 -4إنه ال يجوز أن يأخذ من النوع األدنى مع الجبران ،أو من األعلى مع دفع الجبران إليه(.)4
مناقشة المذهب الثالث القائلون أنه يخرج من كل نوع بحسابه:

 -ما ذكره الشافعي يفضي إلى تشقيص الفرض ،وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من

أجله ،فالعدول إلى النوع أولى(.)2

 -3كيف يخرج من كل نوع ولم يبلغ أي نوٍع منها النصاب الشرعي للزكاة.
مناقشة المذهب الرابع القائلون بأنه ُيخير من أي األنواع:
لم يستدل هذا الفريق بأدلة من الكتاب أو السنة.

سابع ا -الراجح:

ترى الباحثة أن الراجح –واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه الشافعية في األصح والحنابلة في الراجح بأن

المزكي يخرج من كل صنف بحسبه؛ وذلك لِلمور التالية:

 -إن هذه أصناف ماشية وجبت فيها الزكاة ،فال يمكن تجاهل أي صنف منها.

 -3إن العلماء متفقون على أن المعز تضم إلى الغنم ،وأن الجاموس يضم إلى البقر ،وأن البخت يضم إلى
ِ
العراب ،فالمزكي يخرج من كل صنف بقدره.
ٍ
ٍ
كتاب أو سنة على ما ذهبوا إليه ،وانما هي
بدليل خاص من
 -1إن أصحاب المذاهب األربعة لم يستدلوا
توجيهات عامة من تلك األدلة ،فاألصل الرجوع إلى قدر كل صنف فيرجع بحسابه.

) )
))3
))1
))4
))2

الحاوي الكبير :للماوردي (.) 34/1
المرجع السابق.
بحر المذهب :للروياني (.)42/1
المرجع السابق.

المغني :البن قدامة (.)421/3
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 -المطلب الثاني :زكاة الماشية الهالكة بعد وجوب الصدقة فيها.

أوالا -صورة المسألة:

"رجل له ماشية قد وجبت فيها الصدقة فهلكت قبل أن يخرج زكاتها".

ثانيا -تحرير محل النزاع:

( )

على وجوب الزكاة فو اًر بعد استيفاء شروطها من ملك النصاب وحوالن الحول

اتفق الفقهاء األربعة

ونحوهما ،فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها ،ويأثم بالتأخير بال عذر ،واختلفوا إذا

هلك مال الزكاة بعد الوجوب وقبل األداء.

ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على مذهبين-:
()6

المذهب األول :ذهب الحنفية
بحسابه.

إلى أنه إن هلكت الماشية بعد وجوب الزكاة ،سقطت الزكاة ،وزكى ما بقي

قال أبو حنيفة -رضي اهلل عنه" :-في رجل هلكت ماشيته وقد وجبت فيها الصدقة أو صارت إلى ما ال

صدقة فيها :إنها إن هلكت كلها لم يكن عليه فيها صدقة ،وان بقي فيه ما ال يجب فيه الصدقة زكى ما بقي
بحساب ذلك"(.)1

()3

المذهب الثاني :ذهب المالكية

( )

والشافعية

والحنابلة

()2

التمكن من األداء تسقط ،ولكن مع التمكن فال تسقط.

إلى أن زكاة الماشية إن تلفت بعد الوجوب وقبل

قال ابن رشد" :إن من غاب عنه الساعي سنين ،ثم هلكت ماشيته قبل أن يأتيه ،فال شيء عليه"(.)9

قال المزني" :لو أخرجها بعد حولها فلم يمكنه دفعها إلى أهلها أو الوالي حتى هلكت لم تجز عنه ،فإن

كان فيما بقي ما تجب في مثله الزكاة زكى ،واال فال شيء عليه"(.)1

قال ابن قدامة" :إنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من األداء ،سقطت الزكاة عنه ،وان تلف بعده ،لم تسقط"(.)7
) )
))3

اإلجماع :البن المنذر (ص.)49 :
المبسوط :للسرخسي ( ،) 94/3تحفة الفقهاء :للسمرقندي (  ،)106/بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)33/3الهداية في شرح بداية

المبتدي :للمرغيناني ( .) 0 /

))1
))4

الحجة على أهل المدينة :للشيباني ( .)473/
المدونة :لإلمام مالك (  ،)191/بداية المجتهد :البن رشد ( ،)12/3الذخيرة :للقرافي ( ،) 04/1التاج واإلكليل لمختصر
للرعيني(.)396/3
) ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليلُّ :

للمواق (2/1
خليلّ :
) )2نهاية المطلب في دراية المذهب :للجويني ( ،) 09/1البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعم ارني ( ،) 27/1أسنى المطالب
في شرح روض الطالب :للسنيكي (  ،)162/روضة الطالبين وعمدة المفتين :للنووي (.)331/3

))6

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص ،) 46 :المغني :البن قدامة ( ،)201/3الشرح الكبير على متن المقنع :البن

قدامة ( ،)464/3شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)460/3

))9
))1
))7

البيان والتحصيل :البن رشد (.)464/3
مختصر المزني :للمزني (.) 19/1
المغني :البن قدامة (.)201/3
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رابع ا -سبب الخالف:

هو اختالفهم في محل تعلق الزكاة؛ فمن رأى أن الزكاة تتعلق بالذمة يقول :بعدم سقوطها بهالك عين

المال ،ومن رأى بأنها تتعلق بالعين ،قال :بسقوط الزكاة بذهاب العين.

خامسا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بسقوط الزكاة بهالك الماشية بالقرآن والسنة النبوية واالجماع والقياس
والمعقول:

أوالا -القرآن الكريم:

قوله تعالى { :خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(.)7

وجه الداللة:

إن كلمة "من" للتبعيض ،فيقتضي أن يكون الواجب بعض النصاب(.)3

ثاني ا -السنة النبوية:

 -قول النبي « :--خذ من الذهب الذهب ،ومن الفضة الفضة ،ومن اإلبل اإلبل»(.)3

وجه الداللة:

نفس الداللة من اآلية السابقة ،وهو أن كلمة "من" تبعيضية ،فيقتضي أن يكون الواجب بعض

النصاب(.)4

 -3قوله « :--في مائتي درهم خمسة دراهم ،وفي أربعين شاة شاة»(.)5
وجه الداللة:

جعل الحديث الواجب مظروفاً في النصاب؛ ألن في للظرف(.)6
الرِقي ِ ِ
ص َدقَ ِة ال َخي ِل َو َّ
ال :قَ َ
َ -1ع ْن َعلِ ٍّي  ،قَ َ
ال َرسول اللَّ ِه « :إِ ِّني قَد َعفَو ُ
قَ ،ولَكن َهاتُوا ُرُبعَ
ت َعن ُكم َعن َ
ين ِدرَه اما ِدرَه اما»(.)7
ال ُعش ِرِ ،من ُك ِّل أَرَب ِع َ

) )
))3

سورة التوبة. 01 :

بدائع الصنائع :للكاساني (.)33/3

))1
الذ َهب ِب َّ
ول اللَّ ِه  ،قَا َلَّ « :
اب َ ،ع ْن رس ِ
لخطَّ ِ
الذ َه ِب ِرابا إَِّال
لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ ،ولكن بلفظ :عن ع َم َر ْب َن ا َ
ُ
َ
َهاء و َهاء ،والبُّر ِبالبِّر ِربا إَِّال َهاء و َهاء ،والتَّمر ِبالتَّم ِر ِربا إَِّال َهاء و َهاء ،و َّ ِ
ير ِب َّ
الش ِع ِ
اء» .صحيح البخاري:
ا
ُ ا
َ َ َ َ ُ
اء َو َه َ
ير ِرابا إَِّال َه َ
َ َ َ َ
الشع ُ
َ َ َ َ ُ

كتاب :البيوع ،باب :ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ،رقم ( ،)61/1( ،)3 14صحيح مسلم :كتاب :المساقاة ،باب :الربا ،رقم
(.) 301/1( ،) 214

))4
))2
))6
))9

بدائع الصنائع :للكاساني (.)33/3
مسند أحمد ،حديث (109

) .)407/ 9( ،حسنه األلباني.

بدائع الصنائع :للكاساني (.)33/3

مسند أحمد :رقم ( ،)114/3( ،) 079سنن ابن ماجه :كتاب :الزكاة ،باب :زكاة ِ
الورق والذهب ،رقم (،)290/ ( ،) 970

مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب :صدقة العين ،رقم ( ،)17/4( ،)9099حسنه األلباني.
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وجه الداللة:

ربع الشيء ال يبقى بدونه ،فالواجب من النصاب تحقيقاً لليسر فيسقط بهالك محله( ).

 -4قوله « :في كل أربعين شاة شاة».

وجه الداللة:

يدل الحديث على أن الواجب ليس في الذمة؛ بل هو جزء من النصاب عمالً بكلمة (في)(.)3

ثالث ا -االجماع:

قوله «:في أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين» ،فقد جعل الشاة واجبة في الكل؛ ألن ما زاد على

األربعين نعمة ،واإلجماع أنه لم تجب الزكاة فيما زاد على األربعين شيء آخر(.)1

ثالثا -القياس:

إن المال يتعلق بالنصاب والواجب ،قياساً حتى لو هلك العفو سقط من الزكاة بقدره ،فوجه القياس في

ذلك قوله « :في أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين» ،فقد جعل الشاة واجبة في الك ّل؛ وألن ما زاد على
األربعين نعمة ،فتجب الزكاة فيه شك اًر قياساً على األربعين(.)4
رابع ا -المعقول:

 إن الزكاة عرف وجوبها على طريق اليسر وطيبة النفس بأدائها ،ولهذا اختص وجوبها بالمال الناميالفاضل عن الحاجة األصلية وشرط لها الحول وكمال النصاب(.)5

 -3معنى اليسر في كون الواجب في النصاب يبقى ببقائه ويهلك بهالكه ،وال سبيل إلى الثاني(.)6

َّ -1
إن محل الزكاة هو النصاب ،فإذا سقط؛ سقطت الزكاة ،فالمزكي ال يكون ضامناً للفقير؛ فالضمان يكون
بتفويب يد أو ملك ،والمزكي لم يفوتهما ،وبالتالي ال يلزمه أن يواسي غيره؛ بل يستحق هو المواساة؛ بهالك

المال.

()9

 -4إن الشرع أوجب الزكاة بصفة اليسر ،وبهذا خص الوجوب بالمال النامي بعد الحول ،والحق متى وجب
بصفة ال يبقى بدونها تحقيقاً لليسر ،فلو بقي الوجوب بعد هالك النصاب انقلب غرامة وهي ال تجب إال
بالتعدي(.)8

) )

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)41 :

))3

العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)303/3

))4

المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة (.)371/3

( )1انظر :المحيط البرهاني :البن مازة (.)371/3
))2
))6
()9
))1

بدائع الصنائع :للكاساني (.)33/3
المرجع السابق.
انظر :بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)33/3المبسوط :للسرخسي (.) 94، 92/3
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)41 :
151

 -2تحقيقاً للتيسير ،فإن الزكاة وجبت بقدرة ميسرة على ما عرف في األصول ،ومن التيسير أن يكون الواجب
من النصاب ،إذ اإلنسان إنما يخاطب بأداء ما يقدر عليه ،وهو قادر على أداء الزكاة من هذا النصاب(.)1

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون بعدم سقوط الزكاة بهالك الماشية بالقرآن والسنة النبوية والقياس

والمعقول:

أوالا -القرآن الكريم:

قال تعالى{ :وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}(.)3

وجه الداللة:
تنص اآلية على وجوب الزكاة في األموال التي بلغت النصاب ،وقد هلك ذلك المال وذهبت عينه

فسقطت الزكاة(.)1

ثاني ا -السنة النبوية:

ص َدقَ اة تُؤ َخ ُذ ِمن أَغ ِن َي ِائ ِهم َوتَُرُّد َعلَى فُقَ َرِائ ِهم»(.)4
وك فَأَعلِم ُهم أ َّ
َج ُاب َ
 يقول النبي « :- -فَِإن أ ََن َعلَي ِهم َ
وجه الداللة:
ينص الحديث الشريف على فرضية الزكاة في أموال األغنياء التي تحققت فيها شروط الزكاة ،وال يوجد

هنا مال لتجب فيه الزكاة(.)2

ال رسول اللَّ ِه « :لَي ِ
 -3عن عم ِرو ْب ِن شع ْي ٍب ،عن أَبِ ِ
شيءَ ،وَال
يهَ ،ع ْن َج ِّد ِه قَ َ
ون ِم َائتَي ِدرَهٍم َ
يما ُد َ
َْ
َ
َ
َْ َْ
ال :قَ َ َ
سف َ
()6
شيء ،وِفي ال ِم َائتَي ِن َخمس ُة َدر ِ
ِ
ف ِمثقَ ٍ
ال» .
ين ِمثقَ ااال َذ َه ابا َ
ين ِمثقَ ااال َذ َه ابا ِنص ُ
اه َمَ ،وِفي ِعش ِر َ
ون ِعش ِر َ
يما ُد َ
َ
َ َ
ف َ
وجه الداللة:
يدل الحديث على أن المال إذا بلغ عشرين مثقاالً وجبت فيه الزكاة ،وهذا مال لم يبلغ النصاب؛ لفوات

محل الصدقة.

ثالث ا -القياس:

إن هذا حق ط أر على المال فلم ينقل إلى الذمة ابتداء ،فإذا ثبت أن الزكاة متعلقة بعين لم يجب على

رب المال أن يخرج زكاته من غيره ،كما ال يجب على صاحب العرض أن يخرج زكاته من غيره وال يجب على
رب الدين أن يقطع للمساكين بجزء من الدين(.)9

) )

العناية شرح الهداية :للبابرتي (.)303/3

))1

أسنى المطالب في شرح روض الطالب :للسنيكي ( .)166 /

))3

))4
))2
))6
))9

سورة المعارج.32 ،34 :
سبق تخريجه (ص.)31

الذخيرة :للقرافي (.) 2 /1
األموال البن زنجويه :كتاب :الصدقة ،باب :من قال زكاة الحلي لباسه وعاريته ،رقم (.)719/1( ،) 104
المنتقى شرح الموطأ :للباجي (6/3

).
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رابع ا -المعقول:

 -إنها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق المقارض في القراض( ).

 -3إنه مؤتمن على حفظ أموال الزكاة فأشبه المودع المؤتمن(.)3

 -1لتعلق الوجوب في غير الجنس بالذمة ال بالعين بخالف الجنس(.)1
سادس ا -المناقشة:

 مناقشة المذهب األول القائلون بسقوط الزكاة بهالك الماشية:

يجاب عن استداللهم بالقرآن :ال داللة في اآلية على عدم سقوط الزكاة بالتلف ،وانما تدل على أن الزكاة هي

جزء يؤخذ من أموال األغنياء للفقراء(.)4
يجاب عن استداللهم بالسنة:

حديث (خذ من الذهب الذهب) :هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث ،والحديث الوارد هو (الذهب
بالذهب ربا) ،وال دليل فيه على المسألة.

حديث (في مائتي درهم خمسة دراهم) :ال داللة للحديث؛ ألن النصاب هلك قبل أن يتمكن المزكي من إخراج

زكاته.

حديث ( َولَ ِكن َهاتُوا ُرُب َع ال ُعش ِر) :هو دليل لنا على سقوط الزكاة بهالك العين.
حديث (في كل أربعين شاة شاة) :هذه المسألة خالف بين الفقهاء ،ونحن نرى أن الواجب يتعلق بالذمة ،فال
تستدلوا بها علينا.

يجاب عن استداللهم بالقياس:
إن األربعين نصاب الغنم ،وقد هلكت األربعين ،فكيف تجب شك اًر على هالك النصاب.

 مناقشة المذهب الثاني القائلون بعدم سقوط الزكاة بهالك الماشية:

يجاب عن استداللهم بالقرآن :إن هذا دليل لنا؛ ألن الماشية مال وجبت فيها الزكاة وتمكن المزكي من

أدائها ،فتعلقت الزكاة في ذمته(.)2

يجاب عن استداللهم بالسنة:
حديث (تُؤ َخ ُذ ِمن أَغ ِن َي ِائ ِهم) :ال دليل فيه على سقوط الزكاة في الماشية الهالكة ،فهي خارج محل النزاع.
حديث (لَي ِ
شيء) :ال حجة فيه؛ ألنه قد وجبت الزكاة في الماشية قبل الهالك ،ووجبت
ون ِم َائتَي ِدرَهٍم َ
يما ُد َ
َ
سف َ

ديناً في ذمته.
) )
))3
))1
))4

أسنى المطالب في شرح روض الطالب :للسنيكي ( .)166/
كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهوتي (.)12/4
الذخيرة :للقرافي (.) 04/1
تفسير النيسابوري :نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري ،المحقق :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية

– بيروت ،الطبعة :األولى  4 6 -هـ.)236 /1( ،

))2

المبسوط :للسرخسي (.) 6 /3
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يجاب عن استداللهم بالقياس:
ال نسلّم لكم القياس الذي قلتم به؛ ألن هذه عبادة ،فال يشترط لوجوبها إمكان أدائها ،كسائر العبادات،

فإن الصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه ،والصالة تجب على المغمى عليه والنائم ،ومن

أدرك من أول الوقت جزءاً ثم جن أو حاضت المرأة ،والحج يجب على من أيسر في وقت ال يتمكن من الحج
فيه ،أو منعه من المضي مانع( ).

يجاب عن استداللهم بالمعقول :يرد عليهم بالفرق بين ديون العباد والزكاة :وهو أن ديون العباد متعلقة بالذمة

دون عين المال وذمته باقية بعد هالك المال فيبقى الدين ببقاء محله ،وأما الزكاة فمتعلقة بعين المال؛ ألن
الواجب جزء منه ولهذا جعل النصاب ظرفاً للواجب(.)3
سابعا -الراجح:

إن الماشية إذا هلكت بعد
أن الراجح –واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه الجمهور القائلونَّ :
ترى الباحثة َّ

الوجوب وقبل التمكن من األداء تسقط ،ولكن إذا تمكن من األداء فإن الزكاة تتعلق في ذمته ويجب إخراجها؛

وذلك لما يلي:

 -إن الزكاة وجبت شك اًر هلل تعالى ،ومواساةً للفقراء ،وقد أصبح المزكي في عداد الفقراء.

 -3إن محل الزكاة وهو عين المال قد ذهب بهالك الماشية.

 -1إن الزكاة تتعلق بالعين وال تتعلق بالذمة ،والدليل على ذلك النصوص الواردة في الزكاة.

 -4قال ابن قدامة الحنبلي" :والصحيح ،إن شاء اهلل ،أن الزكاة تسقط بتلف المال ،إذا لم يفرط في األداء؛
ألنها تجب على سبيل المواساة ،فال تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه"(.)1

) )
))3
))1

المغني :البن قدامة (.)201/3
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)47 :
المغني :البن قدامة (.)207/3
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 -المطلب الثالث :الحيوان المستفاد في أثناء الحول.

()1

أوالا -صورة المسألة:

"الرجل يكون له الغنم السائمة وأفاد عليه بش ارء أو هبة أو ميراث".

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

()3

أن المال المستفاد إذا كان من نمائه؛ كربح مال التجارة ونتاج السائمة ،فهذا

اتفق الفقهاء األربعة

يجب ضمه إلى ما عنده من أصله ،فيعتبر حوله بحوله .واختلفوا إذا استفاد ماالً من جنس نصاب عنده ،قد

انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل.

ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على مذهبين:
()3

المذهب األول :ذهب الحنفية( )4والمالكية

إلى أن الحيوان المستفاد خالل الحول يزكى مع األصل.

قال ابن مودود" :وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع األصل ،وهو ما يستفيده بالهبة أو اإلرث أو

الوصية"(.)2

قال الحطّاب" :ما حصل بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة ،والمعنى أن الماشية الحاصلة بوجه مما تقدم

تضم إلى ما بيد المالك من الماشية إذا كانت األولى نصاباً ،ويزكي الجميع لحول األولى"(.)6
()1

المذهب الثاني :ذهب الشافعية
بحول جديد.

والحنابلة

()8

إلى أنه ال تجب الزكاة في الحيوان المستفاد أثناء الحول إال

قال الشيرازي" :وان كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئاً آخر من جنسه ببيع أو هبة أو إرث

نظرت؛ فإن لم يكن المستفاد نصاباً في نفسه وال يكمل به النصاب الثاني ،لم يكن له حكم"(.)7
) )

وبين أنها خالف بين الحنفية
من باب األمانة العلمية فإن اإلمام الشيباني قد ذكر هذه المسألة تحت باب (الزكاة في السخال) ّ

))3

بدائع الصنائع :للكاساني ( ،) 1/3بداية المجتهد :البن رشد ( ،)11/3البيان في مذهب الشافعي :للعمراني (،)366/1

وأهل المدينة ،وقد وافق هنا المالكية الحنفيةَ في قولهم ،وخالفهم فيها الشافعية والحنابلة.
المغني :البن قدامة (.)461/3

))1

الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني (  ،) 00/تبيين الحقائق :للزيلعي (  ،)393/العناية شرح الهداية :للبابرتي

))4

للرعيني ( ،)329/3حاشية الصاوي على الشرح الصغير :للصاوي (  ،)271/التاج
مواهب الجليل في شرح مختصر خليلُّ :

))6

للرعيني (.)329/3
مواهب الجليل في شرح مختصر خليلُّ :

( ،) 72/3البناية شرح الهداية :للعيني (.)121/1

للمواق ( ،)11/1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي :للدسوقي ( .)413/
واإلكليلّ :
) )2االختيار لتعليل المختار :ألبي الفضل ( .) 03/
))9

الحاوي الكبير :للماوردي (6/1

) ،المهذب في فقه اإلمام الشافعي :للشيرازي (  ،)362/نهاية المطلب في دراية المذهب:

للجويني ( ،) 30/1البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.) 24/1

))1

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (  ،)114/الشرح الكبير على متن المقنع :البن قدامة ( ،)429/3شرح الزركشي على

مختصر الخرقي :للزركشي ( ،)430/3المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)101/3

))7

المهذب في فقه اإلمام الشافعي :للشيرازي ( .)362/
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قال ابن مفلح" :فإذا استفاد ماالً بإرث أو هبة ونحوها ،فال زكاة فيه حتى يتم عليه الحول"( ).
رابع ا -سبب الخالف:

سبب اختالفهم :هل حكمه حكم المال الوارد عليه؟ أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر؟ فمن قال:

حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر  -أعني ماالً فيه زكاة -قال :ال زكاة في الفوائد ،ومن جعل حكمه حكم

الوارد عليه وأنه مال واحد قال :إذا كان الوارد عليه الزكاة بكونه نصاباً اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه(.)3
خامس ا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بعدم اشتراط الحول للحيوان المستفاد بالقرآن والسنة النبوية والمعقول:

أوالا -القرآن الكريم:

قال اهلل تعالى{ :وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(.)1
وجه الداللة:
إن الحرج متحقق وقوعه إذا ما فرضنا أنه استفاد في يوم وقت الظهر شيئاً ووقت العصر شيئاً وفي

الليل شيئاً ،وفي كل يوم كذلك ،فيحتاج إلى حساب الحول لكل مستفاد وفيه من الحرج ما ال يخفى(.)4
ثاني ا -السنة النبوية:

 قوله « - -اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم ،فما حدث بعد ذلك من مال فال زكاة فيهحتى يجيء رأس السنة»(.)5

وجه الداللة:

د ّل الحديث على أنه عند مجيء رأس السنة تجب الزكاة في الحادث كما تجب في األصل وأن وقت
الوجوب فيهما واحد(.)6
ِ
اإل ِب ِل ِفي ُك ِّل َخم ِ
ين ِم َن ِ
ون َخم ٍ
ين
س َذوٍد َ
سا َو ِعش ِر َ
س َو ِعش ِر َ
يما ُد َ
شاة ،فَِإ َذا َبلَ َغت َخم ا
 -3قول النبي « : –-ف َ
ِ
ت َم َخ ٍ
اض إِلَى َخم ٍ
ت َم َخ ٍ
اض فَاب ُن لَ ُب ٍ
ون َذ َكر»(.)7
ين ،فَِإن لَم تَ ُكن ِبن ُ
يها ِبن ُ
س َوثََال ِث َ
فَف َ
وجه الداللة:

أوجب النبي  الزكاة في هذه المقادير من غير فصل بين الزيادة في أول الحول أو في أثنائه(.)1

) )

المبدع في شرح المقنع.)101/3( :

))3

بداية المجتهد :البن رشد (.)11 /3

))4

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)29 :

))1

))2
))6
))9
))1

سورة الحج :اآلية 91

لم أعثر عليه في كتب الحديث.
المبسوط :للسرخسي (.) 64/3
سبق تخريجه.

البحر الرائق :البن نجيم (.)317/3
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ثالث ا -المعقول:

 إن كل مال ال يعتبر فيه كمال النصاب إليجاب حق اهلل -عز وجل -ال يعتبر فيه الحول كالمستخرج منالمعادن(.)1

 -3عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقاً عن شرط الحول إال ما خص بدليل(.)2

 -1إن المستفاد من جنس األصل تبع له؛ ألنه زيادة عليه ،إذ األصل يزداد به ويتكثر والزيادة تبع للمزيد عليه
والتبع ال يفرد بالشرط كما ال يفرد بالسبب؛ لئال ينقلب التبع أصالً فتجب الزكاة فيها بحول األصل كاألوالد

واألرباح ،بخالف المستفاد من غير الجنس؛ ألنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه(.)3

 -4إن النصاب بعد مضي الحول عليه يجعل متجدداً حكماً كأنه انعدم األول وحدث آخر؛ ألن شرط الوجوب
وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالمتجدد ،والموجود في الحول األول يصير كالعدم(.)4

 -2إن المجانسة هي العلة في األوالد واألرباح؛ ألن عندها يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما
شرط الحول إال للتيسير(.)5

 -6إنه عند المجانسة يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحول في كل مستفاد وما شرع إال للتيسير فيعود األمر
على موضوعه بالنقص عدن اشتراط حول جديد لكل مستفاد(.)6

 -9يعسر اعتبار الحول لكل مستفاد؛ ألن مراعاته فيه إنما تكون بعد ضبط كميته وكيفيته وزمان تجدده وفي
ذلك حرج(.)7

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون باشتراط الحول للحيوان المستفاد بالسنة النبوية والقياس والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:

 -قوله « :- -ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(.)1

وجه الداللة:

دل هذا الحديث على أن المال ال تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول ،والحيوان المستفاد لم يحل

عليه الحول(.)7

) )
))3

المبسوط :للسرخسي (.) 62/3
بدائع الصنائع :للكاساني (.) 4/3

))1

المرجع السابق.

))2

الهداية في شرح بداية المبتدي :للمرغيناني ( .) 00/

))4

))6
))9
))1
))7

المرجع السابق.
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)29 :
العناية شرح الهداية :للبابرتي (.) 76/3
سبق تخريجه (ص)16

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني (.) 22/1
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ِ
ِ
ٍ
اد َم ااال َزَكاة،
ت :قَ َ
س َعلَى َم ِن استَفَ َ
ام َأرَِة َزْيِد ْب ِن ثَابِ ٍت قَالَ ْ
ال َرسول اهلل « :لَي َ
َ -3ع ْن أ ِّم َس ْعد ْاأل َْن َ
ص ِاريَّةْ ،
ول َعلَي ِه ال َحو ُل»( ).
َحتَّى َي ُح َ
ِ
اد م ااال فَ َال َزَكاةَ ِف ِ
الحو ُل ِعن َد َرِّب ِه»(.)3
يه َحتَّى َي ُح َ
َ -1ع ْن َن ِاف ٍعَ ،ع ْن ْاب ِن ع َم َر ،قَ َ
ول َعلَيه َ
الَ « :من استَفَ َ َ
وجه الداللة:
وهذا نص في عدم وجوب الزكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول(.)1

ثاني ا  -القياس:

نقيس على ما لو استفاد من غيرها سخاالً ،فإن عنده يستأنف الحول إذا تمت نصاباً به(.)4

ثالثا -المعقول:

 إنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه ،فوجب أن ال يعتبر حوله بغيره .أصله :إذا كانت الفائدة من غيرجنس ماله(.)5

 -3إنها فائدة غير متولدة مما عنده تجب الزكاة في عينها ،فوجب أن يكون حولها معتب اًر بنفسها(.)6
 -1إنه مال ملكه بسبب منفرد ،فاعتبر له الحول ،أشبه ما لو استفاده وال مال له غيره(.)7

 -4إنه ال يمكن أن يجعل تابعاً للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه؛ ألنه لم يوجد النصاب الثاني بعد ،وال
يمكن أن يجعل تابعاً للنصاب الذي عنده فإن ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي(.)8

 -2إنها لم تبلغ نصاباً وال تضم لألول؛ ألنها ملكت بعده(.)9

 -6إنه أصل تجب الزكاة في عينه فال ينبني حوله على حول غيره كالجنسين(.)11

 -9إنه ليس في معنى النتاج؛ ألن الدليل قد قام على اشتراط الحول ،خرج النتاج ،فبقي ما عداه على األصل(.)11
 -1إن السائمة يختلف وقت والدتها ،فإفراد كل واحدة يشق ،فجعلت تبعاً ألمهاتها(.)12
) )
))3

المعجم الكبير :للطبراني :رقم ( .) 19/32( ،)11
سنن الترمذي :كتاب :الزكاة ،باب :ما جاء ال زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ،رقم (.) 9/1( ،)613

مصنف عبد الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب :ال صدقة في مال حتى يحول عليه الحول ،رقم ( .)99/4( ،)9010صححه
الترمذي موقوفاً.

))1
))4
))2

الحاوي الكبير :للماوردي (6/1

).

بحر المذهب :للروياني (.)11/1
الحاوي الكبير :للماوردي (6/1

).

))6

المرجع السابق.

))1

المهذب في فقه اإلمام الشافعي :للشيرازي ( .)362/

))9

))7

المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)101/3
فتح العزيز بشرح الوجيز :للقزويني (.)470/2

)) 0
)

)

)) 3

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :للسنيكي (.) 93/3
مغني المحتاج :للشربيني (.)99/3

المبدع في شرح المقنع :البن مفلح (.)101/3
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 -7إنه مال ملكه أصالً فيعتبر له الحول شرطاً ،كالمستفاد من غير الجنس(.)1
سادس ا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول القائلون إن الحيوان المستفاد خالل الحول يزكى مع األصل:

الجواب عن استداللهم بالقرآن:

ما ذكروه من الحرج ،فال يوجد ذلك في مسألتنا؛ ألن األرباح تكثر وتتكرر في األيام والساعات ،ويعسر

ضبطها ،وكذلك النتاج ،وقد يوجد وال يشعر به ،فالمشقة فيه أتم ،لكثرة تكرره ،بخالف هذه األسباب المستقلة،
فإن الميراث واالغتنام واالتهاب ونحو ذلك يندر وال يتكرر ،فال يشق ذلك فيه ،وان شق فهو دون المشقة في

األرباح والنتاج ،فيمتنع قياسه عليه(.)3

الجواب عن استداللهم بالسنة:

أ -قوله " --اعلموا شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم ،فما حدث بعد ذلك فال زكاة فيه حتى يجيء رأس
السنة" :فال حجة فيه؛ ألنه يحتمل رأس السنة المستفاد فيها ،ويحتمل رأس سنة األصل ومع هذا االحتمال

فحمله على سنة المستفاد أولى ،لقوله  " --ال زكاة على مال حتى يحول عليه الحول"(.)3

ب -أما قوله " - -في خمس من اإلبل شاة ،ثم ال شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا" :فهذا إنما أراد به بيان
المقادير دون ضم المستفاد ،فلم يجز حمله على غير المراد(.)4

ج -قوله لساعيه" :عد عليهم صغيرها وكبيرها" :أراد به بيان الحكم في الصغار والكبار ،فلم يجز حمله على
غيره(.)5

يجاب عن المعقول:

 قياسهم على نتاج ماله ،فالمعنى فيه أنها متولدة مما عنده(.)6
 األرباح والنتاج ،فإنما ضمت إلى أصلها؛ ألنها تبع له ،ومتولدة منه ،ولم يوجد ذلك في مسألتنا ،وان سلمنا
أن علة ضمها(.)7

 أما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول ،فينكسر من إتباع ماشيته بمال قد
زكاه ،فال يجب عندهم أن يضمه إلى حول ماشيته ،ويستأنف حوله من يوم ملكه ،فكان الحول معتب اًر وان

لم يكن النصاب معتب اًر ،على أن الفرق بين النصاب والحول ،أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قد اًر يتسع

) )
))3
))1
))4
))2
))6
))9

الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة ( .)114/

المغني :البن قدامة (.)490-467/3
الحاوي الكبير :للماوردي (9/1

).

المرجع السابق
المرجع السابق.
المرجع السابق.

المغني :البن قدامة (.)490-467/3
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للمواساة ،وهذا حاصل بوجود ما استفاده ،والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال ،وهذا غير حاصل بوجود
ما استفاده حتى يحول حوله(.)1

 اليسر فيما ذكرنا أكثر؛ ألن اإلنسان يتخير بين التأخير والتعجيل ،وما ذكروه يتعين عليه التعجيل ،وال شك
أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما؛ ألنه مع التخيير ،فيختار أيسرهما عليه ،وأحبهما إليه ،ومع
التعيين يفوته ذلك(.)2

 أما ضمه إليه في النصاب ،فألن النصاب معتبر لحصول الغنى ،وقد حصل الغنى بالنصاب األول،
والحول معتبر ،الستنماء المال؛ ليحصل أداء الزكاة من الربح ،وال يحصل ذلك بمرور الحول على أصله،

فوجب أن يعتبر الحول له(.)3

 ال تشبه هذه األموال الزروع والثمار؛ ألنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ،ولهذا ال تتكرر الزكاة فيها ،وهذه
نماؤها بنقلها ،فاحتاجت إلى الحول(.)4

 الظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هو في مال معين ال يزيد وال ينقص ال بربح وال بفائدة وال
بغير ذلك ،إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه ،وذلك أن ما بقي حوالً عند المالك

لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه ،فجعل فيه الزكاة ،فإن الزكاة إنما هي فضول األموال(.)5

مناقشة المذهب الثاني القائلون باشتراط الحول للحيوان المستفاد:

يجاب عن استداللهم بالسنة:

أ -حديث (ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) :جوابان:
 األول :الحديث عام خص منه بعضه وهو الولد والربح فيخص المتنازع فيه؛ ألنه ليس بتابع بل هو أصل
بنفسه(.)6

 الثاني :على تقدير الضم يجب الزكاة بال حول .أجيب بأنا ما أسقطنا الحول ،وانما جعلنا حوالن الحول على
األصل حوالناً على المستفاد تيسي اًر(.)9

ب -حديث" :من استفاد ماالا فال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" .عليه جوابان:

 األول :قيل له :قد (وقفه) نافع على ابن عمر -رضي اهلل عنهما .-قال الترمذي " :وهذا أصح من حديث
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،يعني الذي رويناه أوالً .قال أبو عيسى " :ورواه أيوب ،وعبيد اهلل (بن عمر) ،

وغير واحد ،عن نافع (عن ابن عمر) موقوفاً .وعبد الرحمن بن "زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ،ضعفه
) )

الحاوي الكبير :للماوردي (9/1

))1

المرجع السابق.

))3

))4
))2
))6
))9

).

المغني :البن قدامة (.)490-467/3
المرجع السابق.
بداية المجتهد :البن رشد (.)14/3
بدائع الصنائع :للكاساني (.) 4/3

العناية شرح الهداية :للبابرتي (.) 76/3
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أحمد بن حنبل ،وعلي بن المديني ،وغيرهما من أهل الحديث ،وهو كثير الغلط" .وقد روي نحو مذهبنا عن
ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-وعن الحسن البصري -رحمه اهلل ،-وبه يقول سفيان الثوري(.)1

 الثاني :المستفاد واألرباح مخصوصان عن هذا الحديث فيخصص المتنازع فيه بالقياس عليهما(.)2
يجاب عن المعقول:

 إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان األصل نصاباً ،فأما إذا كان أقل من النصاب فإنه ال يضم
إليه ،وان كان يتكامل به النصاب وينعقد الحول عليهما حال وجود المستفاد؛ ألنه إذا كان أقل من النصاب

لم ينعقد الحول على األصل فكيف ينعقد على المستفاد من طريق التبعية؟(.)3

سابعا -الراجح:

ترى الباحثة أن الراجح –واهلل أعلم -هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أن الحيوان المستفاد أثناء الحول

يضم إلى حول األمهات ويزكى معها ،وال ينتظر حول جديد فيها ،لِلمور التالية:
 -لم تسلم أدلة الفريقين من مناقشات منطقية.

 -3ال يوجد دليل خاص يدل على محل النزاع ،وانما استدل الفريقان بأدلة عامة.
 -1الدليل الذي نص على أن المال المستفاد ال بد من حوالن الحول فيه موقوف واآلخر ضعيف.
 -4إن العلماء متفقون على أن نصاب األمهات يكمل بالصغار أثناء الحول.

) )
))3
))1

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :للمنبجي ( .)129/
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :للغزنوي (ص.)29 :

بدائع الصنائع :للكاساني (.) 4/3
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 المطلب الرابع :صدقة الخليطين يكون بينهما الغنم.أوالا -صورة المسألة:

"الرجالن يكون عندهما خليط من الماشية ،غنم وبقر وابل ،ال يبلغ عدد نوع منها نصاب الزكاة".

ثاني ا -تحرير محل النزاع:

قال ابن المنذر" :أجمع الفقهاء على أن ال صدقة فيما دون خمس ذود

( )

من اإلبل ،وأجمعوا على أن

في خمس من اإلبل شاة ،وأجمعوا على أن ال صدقة في دون أربعين من الغنم ،وأجمعوا على أن في أربعين شاة
شاة إلى عشرين ومائة ،فإذا زادت على عشرين ومائة ،ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين"(.)3
واختلفوا إذا اختلطت تلك األصناف.

ثالثا -مذاهب الفقهاء :اختلف الفقهاء على ثالثة مذاهب-:
()4

المذهب األول :ذهب الحنفية

إلى أنه ال تأثير للخلطة في السائمة.

قال السرخسي" :وان كانت السائمة بين رجلين لم يجب على كل واحد منهما في نصيبه من الزكاة إال

مثل ما يجب عليه في حال انفراده ،حتى إن النصاب الواحد وهو خمس من اإلبل إذا كان مشتركاً بين اثنين ال
تجب فيها الزكاة عندنا"(.)4

المذهب الثاني :ذهب المالكية( ) إلى أن الخلطة لها تأثير في الزكاة ،فتجب الزكاة في الخليطين وان اختلف
المرعى والمراح والدلو.

قال ابن عبدالبر" :الخلطة :أن تكون غنم كل واحد منهم يعرفها بعينها ولكنها مختلطة في مرعاها
وفحلها ومسقاها ودلوها وفي راعيها ومراحها ،فإذا كان كذلك زكوا جميعاً زكاة الواحد ،وذلك إذا كان لكل واحد

منهم نصاب ماشية تجب فيه الزكاة وحال عليهم حول ،فإن لم يكن لواحد منهم نصاب لم تجب عليهم زكاة"(.)6

) )

ذود :قال الليث :الذود ال يكون إال إناثاً ،وهو القطيع من اإلبل ما بين الثالث إلى العشر .تهذيب اللغة :ألبي منصور

))3

اإلجماع :البن المنذر (ص.)42 :

(.) 06/ 4

))1

الحجة على أهل المدينة :للشيباني (  ،)416/بدائع الصنائع :للكاساني ( ،)37/3اللباب في الجمع بين السنة والكتاب:

للمنبجي (  ،)191/المحيط البرهاني في الفقه النعماني :البن مازة (.)103/3

))4
))2

المبسوط :للسرخسي (.) 21/3
البيان والتحصيل :البن رشد ( ،)441/3الذخيرة :للقرافي ( ،) 39/1الفواكه الدواني :للنفراوي (  ،)144/منح الجليل شرح

مختصر خليل :البن محمد عليش (.) 1/3

))6

الكافي في فقه أهل المدينة :البن عبد البر ( .)1 2/
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()7

المذهب الثالث :ذهب الشافعية

()6

والحنابلة

المراح(،)4
إلى أن الزكاة تجب في الخليطين إذا اشتركا في ُ

والمسرح ،والفحل ،والدلو ،وكان الخلط من أول العام.

قال العمراني" :إن الخليطين في الماشية يزكيان زكاة الرجل الواحد ،فإن كان لكل واحد عشرون من
الغنم ،وخلطاها حوالً ...وجبت عليهما شاة ،وكذلك :لو كان لكل واحد منهما أربعون من الغنم ،ولم ينفرد أحدهما
عن اآلخر بالحول ،وخلطاها حوالً ..وجبت عليهما شاة واحدة"(.)4
قال ِ
الخ َرقي" :وان اختلط جماعة في خمس من اإلبل أو ثالثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم
ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحداً أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص"(.)2
رابعا -سبب الخالف:

اختالفهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله  -عليه الصالة والسالم « :-ال يجمع بين

مفترق ،وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» ،فإن كل واحد
من المذاهب الثالثة أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده ،فبعضهم قال :يدل داللة واضحة على أن ملك
الخليطين كملك رجل واحد ،وبعضهم رأى في الحديث نهياً للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه

كثرة الصدقة(.)6

خامسا -األدلـــة:

أدلة المذهب األول :استدل القائلون بتأثير الخلطة بالسنة النبوية:

أوالا -السنة النبوية:

 عن عم ِرو ْب ِن شع ْي ٍب  ،عن أَبِ ِيه َ ،ع ْن
َْ
َ
َْ َْ
شيءَ ،وَال ِفي
ين ِم َن ال َغ َنِم َ
ِفي أَ َق َّل ِمن أَرَب ِع َ

) )

س ِفي أَ َق َّل ِمن َخم ِ
َج ِّد ِه َ ،ع ِن َّ
شيءَ ،وَال
النبِ ِّي  قَ َ
س َذوٍد َ
ال« :لَي َ
شيء.)7(»...
ين ِم َن ال َبقَ ِر َ
أَ َق َّل ِمن ثََال ِث َ

الوسيط في المذهب :للغزالي ( ،)430/3الحاوي الكبير :للماوردي ( ،) 16/1البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني

( ،)301/1المجموع :للنووي ( ،)413/2روضة الطالبين وعمدة المفتين :للنووي (.) 90/3

))3

الهداية على مذهب اإلمام أحمد :للكلوذاني (ص ،) 31 :الكافي في فقه اإلمام أحمد :البن قدامة (  ،)171/المغني :البن

))1

المراح ،بالضم :الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوي إليه ليالً .لسان العرب :البن منظور (.)462/3

))2

مختصر الخرقى :للخرقي (ص.)41 :

قدامة ( ،)424/3شرح الزركشي على مختصر الخرقي :للزركشي (.)404/3

))4

))6

البيان في مذهب اإلمام الشافعي :للعمراني ()301/1

بداية المجتهد :البن رشد (.)32/3

))9
الوِرق والماشية ،رقم ( ،)494/3( ،) 703صحيح ابن خزيمة:
سنن الدارقطني :كتاب :الزكاة ،باب :وجوب زكاة الذهب و َ
كتاب :الزكاة ،باب :ذكر الدليل على أن صغار اإلبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها ،رقم ( ،) 6/4( ،) 3363مصنف عبد

الرزاق الصنعاني :كتاب :الزكاة ،باب :الصدقات ،رقم ( .)9/4( ،)6976قال األعظمي :إسناده حسن.
162

وجه الداللة:
هنا سائمة كل واحد منهما أقل من أربعين ،والمعنى فيه أن غنى المالك بملك النصاب معتبر إليجاب

الزكاة( ) ،ونفى وجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقاً عن حال الشركة واالنفراد ،فدل أن كمال النصاب في
حق كل واحد منهما شرط الوجوب(.)3

-3عن أ ََبي ه َرْي َرةَ َ ،ع ِن َّ
ان َعن ظَه ِر ِغ انىَ ،واب َدأ ِب َمن تَ ُعو ُل»(.)1
الَ « :خي ُر َّ
النبِ ِّي  قَ َ
الص َدقَ ِة َما َك َ
وجه الداللة:
كل واحد منهما ليس بغني بما يملك بدليل حل أخذ الصدقة له فال يجب عليه الزكاة ،وليس للشريك في

نصيب شريكه حق الملك ،فال تجب على كل واحد من الشريكين باعتبار ملك صاحبه كان أولى(.)4
َّ ِ
 -1عن أ ََن ٍ
ض َرسول اللَّ ِه َ « :والَ ُيج َمعُ َبي َن ُمتَفَِّر ٍ
س  :أ َّ
ق َبي َن
قَ ،والَ ُيفََّر ُ
ب لَه التي فَ َر َ
َن أ ََبا َب ْك ٍر َ كتَ َ
شاةا و ِ
ِ
مجتَ ِم ٍع َخشي َة َّ ِ
اح َدةا»(.)2
س ِائ َم ُة َّ
ص اة ِمن أَرَب ِع َ
َ
ين َ َ
الر ُج ِل َناق َ
الص َدقَة ،فَِإ َذا َكا َنت َ
ُ
وجه الداللة:
المراد به الجمع والتفريق في الملك ال في المكان؛ إلجماعنا على أنه إذا كان في ملك رجل واحد نصاب
كامل في أمكنة متفرقة يجمع ،فدل أن المتفرق في الملك ال يجمع في حكم الصدقة ،ونحن نقول بالتراجع بين
الخليطين(.)6

أدلة المذهب الثاني :استدل القائلون بعدم تأثير الخلطة بالسنة النبوية والمعقول:

أوالا -السنة النبوية:

َّ ِ
 عن أ ََن ٍض َرسول اللَّ ِه َ « :والَ ُيج َمعُ َبي َن ُمتَفَِّر ٍ
س  :أ َّ
ق َبي َن
قَ ،والَ ُيفََّر ُ
ب لَه التي فَ َر َ
َن أ ََبا َب ْك ٍر َ كتَ َ
الص َدقَ ِة»(.)9
ُمجتَ ِم ٍع َخش َي َة َّ

) )

المبسوط :للسرخسي (.) 24/3

))1

صحيح البخاري :كتاب :الزكاة ،باب :ال صدقة إال عن ظهر غني ،رقم (3/3( ،) 436

))3

بدائع الصنائع :للكاساني (.)37/3
) ،صحيح مسلم :كتاب :الزكاة،

باب :بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ،رقم ( ،)9 9/3( ،) 014السنن الكبرى للنسائي :كتاب :الزكاة ،باب :الصدقة عن
ظهر غني ،رقم (.)2 /1( ،)3136

))4
))2

المبسوط :للسرخسي (.) 24/3

صحيح البخاري :كتاب :الزكاة ،باب :ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع ،رقم (9/3( ،) 420

) ،سنن ابن ماجه:

كتاب :الزكاة ،باب :ما يأخذ المصدق من اإلبل ،رقم (  ،)296/ ( ،) 10سنن النسائي :كتاب :الزكاة ،باب :زكاة اإلبل ،رقم
(.) 1/2( ،)3449

))6
))9

المبسوط :للسرخسي (.) 24/3

سبق تخريجه في نفس الصفحة.
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وجه الداللة:
محل النهي عن ذلك التفريق إذا قرب الحول ،فإنه قرينة على قصد التقليل بسبب الهروب ولذلك قال

بعض :ويثبت الفرار باإلفرار أو القرينة أو القرب الموجب تهمتهما على أحد أقوال خمسة( ).
 -3عن عم ِرو ْب ِن شع ْي ٍب ،عن أَبِ ِ
س ِفي أَ َق َّل ِمن َخم ِ
شيءَ ،وَال
يهَ ،ع ْن َج ِّد ِهَ ،ع ِن النَّبِ ِّي  قَ َ
س َذوٍد َ
َْ
ال« :لَي َ
َ
َْ َْ
()3
ش يء» .
ين ِم َن ال َبقَ ِر َ
ين ِم َن ال َغ َنِم َ
شيءَ ،وَال ِفي أَ َق َّل ِمن ثََال ِث َ
ِفي أَ َق َّل ِمن أَرَب ِع َ

وجه الداللة:

يدل الحديث على أن الغنم إذا بلغ أربعين وجب فيه الزكاة ،وكذلك نصاب البقر ونصاب اإلبل ،وهذه
ماشية بلغت النصاب فوجبت فيها الزكاة.

ثانيا -المعقول:

 -المالك الواحد له أن يجمع ويفرق إجماعاً(.)1

 -3إن االختالط يؤثر في المؤنة في الزكاة كالسقي في الزرع(.)4
 -1إنهما يجتمعان بالراعي على أكثر أوصاف الخلطة(.)2

أدلة المذهب الثالث :استدل القائلون بتأثير الخلطة بشروط بالسنة النبوية:
 َع ْن أ ََن ِس ْب ِن َمالِ ٍك ،أ َّ
ض
ض َّ
الص َدقَ ِة الَِّتي فَ َر َ
ب لَه ْم" :إِ َّن َه ِذ ِه فَ َرِائ ُ
َن أ ََبا َب ْك ٍر َكتَ َ
ين...،ال ُيج َمعُ َبي َن ُمتَفَِّر ٍ
ان
ق َبي َن ُمجتَ ِم ٍع َخش َي َة َّ
قَ ،وال ُيفََّر ُ
الص َدقَ ِةَ ،و َما َك َ
ال ُمسلِ ِم َ
الس ِوي ِ
اج َع ِ
َّة"(.)6
ان َبي َن ُه َما ِب َّ
َيتََر َ

سو ُل اللَّ ِه َ علَى
َر ُ
طي ِن فَِإ َّن ُه َما
ِمن َخلِي َ

وجه الدال لة:

معنى قوله« :ال يجمع بين مفترق» ،أي :ال يجمع الساعي بين ملكين في مكانين؛ ليأخذ منهما زكاة

الواحد ،مثل :أن يكون ألحدهما مائة شاة وشاة ،ولآلخر مائة شاة ،فليس للساعي أن يجمع بينهما؛ ليأخذ منها
ثالث شياه ،بل يأخذ من كل واحد منهما شاة(.)9

والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي(.)1

) )
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َ -3ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن
ين
ِفي أَ َق َّل ِمن أَرَب ِع َ
وجه الداللة:

شع ْي ٍب ،عن أَبِ ِ
س ِفي أَ َق َّل ِمن َخم ِ
شيءَ ،وَال
يهَ ،ع ْن َج ِّد ِهَ ،ع ِن النَّبِ ِّي  قَ َ
س َذوٍد َ
َْ
ال« :لَي َ
َ
( )
ش يء» .
ين ِم َن ال َبقَ ِر َ
ِم َن ال َغ َنِم َ
شيءَ ،وَال ِفي أَ َق َّل ِمن ثََال ِث َ

لم يفرق بين أن يكون ذلك لمالك أو مالك(.)3
 -1عن َس ْعِد ْب َن أَبِي وقَّ ٍ
ق َبي َن ُمجتَ ِم ٍع َوَال ُيج َمعُ َبي َن ُمفََّر ٍ
ق،
اص َ يقول :قَ َ
ال َرسول اللَّ ِه َ« :ال ُيفََّر ُ
َ
()1
الر ِ
ان َما اجتَ َم َع َعلَى ال َحو ِ
َوال َخلِيطَ ِ
اعي َوالفَح ِل» .
ض َو َّ
وجه الداللة:

نص الحديث على أن من شروط الخلطة هو أن يكون الحوض والراعي والفحل واحداً.

ثاني ا -المعقول:

 -إن للخلطة تأثي اًر في تخفيف المؤنة ،فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم والسقي(.)4

 -3إنه ملك لو انفرد به أحدهما وجبت زكاته ،فجاز إذا اشتركا فيه أن تجب زكاته لوجود النصاب كما أن كل
مال سقطت عنه الزكاة ال لنقصان النصاب لم تجب فيه الزكاة بوجود النصاب ،كمال الذمي والمكاتب(.)2

 -1إن إيجاب الزكاة يفتقر إلى مالك ومملوك ،فلما وجبت الزكاة وان افترق الملك اقتضى أن تجب الزكاة وان
افترق المالك(.)6

 -4إن المالين صا ار كما الواحد في المؤن فوجب أن تكون زكاته زكاة المال الواحد(.)9
 -2حكمهما في الزكاة حكم الواحد؛ ألنه لو لم يكن كذلك ،لما نهى الشارع عن جمع التفرق وعكسه خشية
الصدقة(.)1

سادسا -المناقشة:

مناقشة المذهب األول القائلون بتأثير الخلطة:

يجاب عن استداللهم بالسنة:
س ِفي أَ َق َّل ِمن َخم ِ
شيء):
س َذوٍد َ
 حديث (لَي َلم ينص الحديث عن عدم وجوب الزكاة في الخليطين ،ولم يحدد هذه السائمة لرجل واحد أو لرجلين.
ظه ِر ِغ انى:)،
 -3حديث ( َخي ُر َّ
ان َعن َ
الص َدقَ ِة َما َك َ
) )
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الحديث خارج محل النزاع؛ ذلك ألن لفظ الحديث "خير" وهو يدل على األفضلية ولم يدل على الوجوب
أو عدم الوجوب.

 -1حديث (ال يجمع بين متفرق) :يرد عليه من وجوه:

أ -ال يصح حمل الخبر على الجمع في الملك ال في المكان؛ ألنه قال« :يتراجعان بينهما بالسوية» ،وصاحب
األربعين ال يتأتى له الرجوع على صاحب العشرين في حال من األحوال ،وقد قال" :بالسوية"( ).

ب -إن هذا معلوم بقوله "في أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين " فكان حمل الحديث على استفادة حكم آخر
أولى(.)3

ج -إن النبي  - -نهى عن تفريق ،ما نهى عن جمعه ،فلما كان نهي الجمع في األمالك ال في الملك ،وجب

أن يكون نهي التفريق في األمالك ال في الملك ،فصحت هذه الداللة من الخبر(.)1
شاةا و ِ
ِ
اح َدةا" فهو دليلنا؛ ألنه قال الرجل
س ِائ َم ُة َّ
ص اة ِمن أَرَب ِع َ
ين َ َ
الر ُج ِل َناق َ
 -1الجواب عن قوله" :فَِإ َذا َكا َنت َ
فأدخل األلف والالم الداخلة للجنس أو للمعهود ،فلم يصح حملها على المعهود لفقده ،فكانت محمولة على
الجنس ،كأنه قال واذا لم تبلغ سائمة الرجال أربعين فال شيء فيها(.)4

 -4لوال تأثيرها لما نهي عنها وال يمكن حملها على الشريكين؛ ألن الشريكين ال فرق بين اجتماعهما وافتراقهما
فال معنى للنهي حينئذ(.)2

مناقشة المذهب الثاني القائلون بعد تأثير الخلطة:

يجاب عن استداللهم بالسنة:

حديث (ال يجمع بين متفرق ،وال يفرق بين مجتمع) :من وجهين:

أ -الجمع والتفريق في الملك ال في المكان ،بدليل أن من كان له نصاب من السائمة في أمكنة مختلفة،
فالساعي يأخذ منه الزكاة باإلجماع ،ومن كان له ثمانون شاة فليس للساعي أن يعتبرها نصابين من الغنم فيأخذ
منه شاتين ،وكذلك المال المقدر بالنصاب الواحد إذا كان بين اثنين ،ال يكون للساعي أن يجعله كأنه لواحد

فيأخذ منه الزكاة(.)6

ب -أما التراجع فتفسيره :إذا كان مائة وعشرين بين رجلين ألحدهما ثمانون ولآلخر أربعون ،وجبت على كل
واحد منهما شاة ،فإذا جاء المصدق وأخذ من (عرض) ذلك شاتين ،كان لصاحب الثمانين أن يرجع على

) )
))3
))1
))4
))2
))6
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صاحب األربعين بثلث شاة؛ ألن المأخوذ من نصيب صاحب األربعين ثلث شاتين ،وبقي عليه ثلث شاة أخذه

من نصيب صاحب الثمانين فيرجع عليه( ).

ج -قوله" :ال يجمع بين مفترق ،وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أي :ال يجمع بين األمالك المتفرقة ،وهو

أن يكونوا ثالثة لكل واحد منهم أربعون مفردة ،فال تجمع ليؤخذ منها شاة ،وتكون على تفريقها ليؤخذ منها ثالث
شياه ،وال يفرق بين األمالك المجتمعة ،وهو أن يكونوا ثالثة بينهم مائة وعشرون مجتمعة ،فال تفرق ليؤخذ منها

ثالث شياه وتكون على اجتماعها ليؤخذ منها شاة ،فيحمل قوله ال يجمع بين متفرق على األمالك ،وال يفرق بين

مجتمع على األمالك(.)3

د -قوله "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ،والتراجع يكون في خلطة األوصاف دون
األعيان ،يؤيد ذلك ويؤكده ،رواية سعد بن أبي وقاص أن رسول اهلل  - -قال " :والخليطان ما اجتمعا في

الحوض ،والسقي ،والرعي(.)4(")1

ه -ال يجمع بين متفرق .إنما يكون هذا إذا كان لجماعة ،فإن الواحد يضم ماله بعضه إلى بعض ،وان كان في

أماكن ،وهكذا ال يفرق بين مجتمع(.)2
يجاب عن المعقول:

كيف يكون هذان خليطين وما لهما متفرق وانما جاء في الحديث الخليطان يترادان الفضل بالسوية على عدد

اموالهما فاذا كان مالهما متفرقا فكيف يترادان(.)6

مناقشة المذهب الثالث القائلون بتأثير الخلطة بشروط:

يجاب عن استداللهم بالسنة:

 -النهي في الحديث إنما هو ألرباب المواشي(.)9

 -3معنى قوله " :ال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين مفترق خشية الصدقة" ،أن يكون ثالثة نفر لكل واحد
منهم أربعون شاة ،فوجبت على كل واحد منهم في غنمه شاة ،فإذا جاءهم المصدق جعوها لئال يكون عليهم فيها

إال شاة واحدة فنهوا عن ذلك(.)1

) )
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 -1وقوله" :وال يفرق بين مجتمع" ،أن يكون الخليطان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ،فيكون عليهما في
ذلك ثالث شياة ،فإذا أظلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إال شاة واحدة( ).

 -4وقد يحتمل وجهاً آخر وهو :أن ال يفرق الساعي بين ثالثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وانما عليهم شاة؛
ألنها إذا افترقت كان فيها ثالث شياة ،وال يجمع بين مفترق رجالن لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فإذا تركاهما

مفترقين ففيهما شاتان ،فإن جمعاهما ففيهما ثالث شياة(.)3

 -2معنى قوله« :ال يفرق بين مجتمع» ،أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ،فتكون عليهما
فيهما ثالث شياه ،فإذا افترقا كان على واحد منهما شاة ،ومعنى قوله« :ال يجمع بين مفترق» ،أن يكون النفر
الثالث لكل واحد منهم أربعون شاة ،فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة ،فعلى مذهبه النهي إنما هو متجه نحو

الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب(.)1
سابع ا -الترجيح:

ترى الباحثة أن الراجح –اهلل أعلم -هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ،من أن الخلطة لها تأثير في

السائمة ،وذلك إذا كان المرعى والمسرح والراعي واحد ا؛ لِلمور التالية:

 -إن اشتراط أن يكون المرعى والمسرح والمراح واحداً منصوص في الحديث الشريف.

 -3إن قوله (ال يجمع بين متفرق) منصوص على علته (خشية الصدقة) ،أي هروباً من وجوب الزكاة في
المال.

 -1إن ما ذهب إليه الحنفية من عدم تأثير الخلطة استناداً إلى الحديث الشريف ال وجه له.
 -4إن ملك الخليطين أصبح كملك ٍ
رجل واحد ،فتجب فيه الزكاة.

) )
))3
))1
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الخاتمـــــــــــــة
 أوالا -النتائج:
 بعد دراستي ألقوال الفقهاء في تعريف الزكاة ،توصلت إلى َّأن التعريف األقرب إلى الصواب هو أن
الزكاة هي " نصيب ُمقَدَّر شرع ا في مال مخصوص ،لطائفة مخصوصة ،على وجه مخصوص"

 -3ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة من نذر أن يتصدق بجميع ماله في سبيل اهلل ،ورجحت القول :إن من
نذر ذلك فعليه أن يخرج ثلث ماله.
 -1ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة زكاة المعادن من الذهب والفضة ،ورجحت وجوب الزكاة في المعادن
من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب.
 -4توصلت بعد عرض آراء الفقهاء في زكاة الحلي والتبر ،إلى أن القول الراجح وجوب الزكاة في الحلي
الصحيح والمكسور ،المعد للبلس أو لغير اللبس.
 -2ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة إخراج زكاة الفطر عن الزوجة واألوالد ،ورجحت القول بوجوب إخراج
الزوج زكاة الفطر عن الزوجة واألوالد وان كانوا كبا اًر.
 -6أما مسألة زكاة أموال اليتامى ،فبعد عرض اختالف الفقهاء فيها ،فإن الراجح هو القول بوجوب الزكاة
في مال اليتيم ،وال يشترط البلوغ لوجوبها.
 -9عرضت لمسألة زكاة الدين ،وذكرت اختالف الفقهاء فيها ،ورجحت القول بوجوب الزكاة في الدين
الغائب المرجو سداده ،ولكن ال يزكى إال بعد قبضه ،واستقبال ٍ
حول به.
 -1ذكرت مسألة حكم من مات وفي ذمته زكاة ،وبينت آراء الفقهاء فيها ،ورجحت القول :إن الموت ال
ِ
يوص.
يسقط الزكاة ،وتخرج من رأس ماله ،وان لم
 -7ذكرت اختالف الفقهاء في حكم المال الذي أفاد إليه صاحبه ماالً آخ اًر ،وقد رجحت القول :إن الفائدة
تضم إلى رأس المال األول في النصاب ،وال تزكى منفردة حتى تبلغ النصاب ويحول عليها الحول.
 - 0عرضت لمسألة وقت إخراج زكاة عروض التجارة ،وذكرت اختالف الفقهاء فيها ،ورجحت القول :إن
قومها وزّكاها إذا بلغت النصاب.
من ملك عرضاً للتجارة وحال عليها الحولَّ ،
 ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة زكاة عروض التجارة المحبوسة ألعوام ،ورجحت القول :بوجوبالزكاة في عروض التجارة كل عام.
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 - 3ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة حكم زكاة الرجل الذي يكون عليه دين وعنده عروض لغير تجارة
تفي بدينه ،وقد رجحت القول :إن عليه سداد دينه من المال ،واذا بلغ النصاب بعد سداد دينه للمدين
فيجب إخراج الزكاة.
 - 1ذكرت مسألة نصاب الحبوب والثمار ،وذكرت اختالف الفقهاء فيها ،وقد رجحت القول :إن النصاب
شرط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ،وهي أن تبلغ خمسة أوسق.
 - 4ذكرت اختالف الفقهاء فيما يضم من الحبوب بعضه إلى بعض ،ورجحت القول :بإنه ال تضم
األجناس المختلفة من الحبوب ،ويعتبر النصاب في كل جنس من األجناس منفرداً.
 - 2أما مسألة زكاة الماشية ،فقد ذكرت اختالف الفقهاء فيها ،ورجحت القول :إن المزكي يخرج من كل
صنف بحسبه.
 - 6ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة زكاة الماشية الهالكة بعد وجوب الصدقة فيها ،ورجحت القول :إن
الماشية إذا هلكت بعد الوجوب وقبل التمكن من األداء تسقط ،ولكن إذا تمكن من األداء فإن الزكاة
تتعلق في ذمته ويجب إخراجها.
 - 9ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة زكاة السخال ،ورجحت القول بوجوب الزكاة فيها من يوم بلوغها
النصاب مع أمهاتها.
 - 1ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة الحيوان المستفاد في أثناء الحول ،ورجحت القول :إن الحيوان
المستفاد أثناء الحول ،يضم إلى حول األمهات ويزكى معها ،وال ينتظر حول جديد فيهم.
 - 7ذكرت اختالف الفقهاء في مسألة صدقة الخليطين يكون بينهما الغنم ،وقد رجحت القول :إن الخلطة
لها تأثير في السائمة ،وذلك إذا كان المرعى والمسرح والراعي واحداً.
 ثاني ا -التوصيات:
 الدعوة إلى إتمام دراسة أبواب كتاب "الحجة على أهل المدينة". -3االهتمام بكتب الفقه القديمة التي تركها لنا العلماء األجالء.
 -4االهتمام بموضوع الزكاة وتطبيقه على أرض الواقع ،وعمل ورشة عمل وندوات توعية في الزكاة.
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الفهارس الفنية
أوالا :فهرس المصادر والمراجع.
ثاني ا :اآليات القرآنية.
ثالثا :فهرس األحاديث الشريفة.
رابعا :فهرس اآلثار.
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أوالا :فهرس المصادر والمراجع
أوالا :القرآن الكريم.
القرآن الكريم وعلومه:
الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاريالخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى69 :هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب
المصرية – القاهرة ،الطبعة الثانية 114 ،هـ  764 -م.
-3غرائب القرآن ورغائب الفرقان :نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى120 :هـ)،
المحقق :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى  4 6 -هـ.
ثاني ا :كتب الحديث:
أ -علوم الحديث:
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عليبن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 01 :هـ) ،المحقق :المرتضي الزين أحمد ،مكتبة
الرشد – الرياض ،الطبعة األولى 777 ،م.
-3مشيخة القزويني :عمر بن علي بن عمر القزويني ،أبو حفص ،سراج الدين (المتوفى920 :هـ) ،المحقق:
الدكتور عامر حسن صبري ،دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة األولى  436هـ 3002 -م.
ب -متون الحديث:
 اآلثار :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (المتوفى 13 :هـ) ،المحقق:أبو الوفا ،دار الكتب العلمية – بيروت.
بد ،التميمي ،أبو
 -3اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
حاتم ،الدارمي ،البستي (المتوفى124 :هـ) ،ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى917 :
هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى 401 ،هـ -
 711م.
 -1األدب المفرد :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد اهلل (المتوفى326 :هـ) ،المحقق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة الثالثة 717 – 407 ،م.
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 -4األموال البن زنجويه :أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهلل الخرساني المعروف بابن زنجويه
(المتوفى32 :هـ) ،تحقيق الدكتور :شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد  -بجامعة الملك سعود ،مركز الملك
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،السعودية ،الطبعة األولى 406 ،هـ  716 -م.
 -2الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح
البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األولى 433 ،هـ.
 -6الروض الداني (المعجم الصغير) :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطبراني (المتوفى160 :هـ) ،المحقق :محمد شكور محمود الحاج أمرير ،المكتب اإلسالمي  ،دار عمار -
بيروت  ،عمان ،الطبعة األولى 712 – 402 ،م.
 -9السنن الصغير للبيهقي :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي
(المتوفى421 :هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،دار النشر :جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ـ
باكستان ،الطبعة األولى 4 0 ،هـ  717 -م.
 -1السنن الكبرى :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى101 :هـ) ،حققه
وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد اهلل بن عبد المحسن
التركي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى 43 ،هـ 300 -م.
 -7السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي (المتوفى:
421هـ) ،المحقق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة 434 ،هـ -
3001م.
 - 0الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان
بن خواستي العبسي (المتوفى312 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة
األولى 407 ،ه.
 المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،النسائي (المتوفى101 :هـ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة
الثانية 716 – 406 ،م.
 - 3المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :مسلم بن الحجاج
أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى36 :هـ) ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت.
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 - 1المصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى:

3هـ)،

المحقق :حبيب الرحمن األعظمي ،المجلس العلمي -الهند ،يطلب من :المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة
الثانية 401 ،ه.
 - 4المعجم الكبير :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى:
160هـ) ،المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة الثانية.
 - 2المستدرك على الصحيحين :أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى402 :هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى،

 770 – 4م.

 - 6سنن ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى:
391هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.
 - 9سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِ
ِّج ْستاني (المتوفى392 :هـ) ،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.

 - 1سنن الترمذي :محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى:
397هـ) ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر

الشريف ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة الثانية 172 ،هـ  792 -م.
 - 7سنن الدارقطني :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي
الدارقطني (المتوفى112 :هـ) ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد
اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 434 ،هـ 3004 -م.
 -30شرح السنة :محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى:
2 6هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط-محمد زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي  -دمشق ،بيروت ،الطبعة
الثانية 401 ،هـ  711 -م.
 -3صحيح ابن خزيمة :أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي
النيسابوري (المتوفى:

1هـ) ،المحقق :د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيروت.

 -33موطأ اإلمام مالك :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى 97 :هـ) ،صححه
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان،
 406هـ  712 -م.
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 -31مستخرج أبي عوانة :أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييني (المتوفى1 6 :هـ)،
تحقيق :أيمن بن عارف الدمشقي ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة األولى 4 7 ،هـ 771 -م.
 -34مسند أبي يعلى :أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي ،الموصلي
(المتوفى109 :هـ) ،المحقق :حسين سليم أسد ،دار المأمون للتراث – دمشق ،الطبعة األولى– 404 ،
 714م.
 -32مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى:
34هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 43 ،هـ 300 -م.
 -36معرفة السنن واآلثار :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي
(المتوفى421 :هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشرون :جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتشي -
باكستان) ،دار قتيبة (دمشق -بيروت) ،دار الوعي (حلب  -دمشق) ،دار الوفاء (المنصورة  -القاهرة) ،الطبعة
األولى 4 3 ،هـ  77 -م.
ج-

شروح الحديث:

 االستذكار :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:461هـ) ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى،
3000 – 43م.
 -3التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم
النمري القرطبي (المتوفى461 :هـ) ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي  ،محمد عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب 119 ،هـ.
 -1المنتقى شرح الموطأ :أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي
األندلسي (المتوفى494 :هـ) ،مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مصر ،الطبعة األولى 113 ،هـ.
 -4المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى696 :هـ)،
دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة الثانية 173 ،ه.
 -2تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى:
 121هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،بدون تاريخ.
 -6حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه :محمد بن عبد الهادي التتوي،
أبو الحسن ،نور الدين السندي (المتوفى11 :

هـ) ،دار الجيل  -بيروت ،بدون طبعة.
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 -9سبل السالم :محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،الكحالني ثم الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز
الدين ،المعروف كأسالفه باألمير (المتوفى13 :

هـ) ،دار الحديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -1شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك :محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري األزهري ،تحقيق:
طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة األولى 434 ،هـ 3001 -م.
 -7عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي داود وايضاح علله ومشكالته:
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي (المتوفى:
 137هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة الثانية 4 2 ،هـ.
 - 0فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب ،دار
المعرفة  -بيروت 197 ،ه.
 نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى 320 :هـ) ،تحقيق:عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األولى 4 1 ،هـ  771 -م.
 - 3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :علي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين المال الهروي
القاري (المتوفى 0 4 :هـ) ،دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 433 ،هـ 3003 -م.
 - 1مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن
أمان اهلل بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى 4 4 :هـ) ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء -

الجامعة السلفية  -بنارس الهند ،الطبعة الثالثة  404 -هـ 714 ،م.
ثالث ا :كتب أصول الفقه:

الجد :مجد الدين عبد السالم بن تيمية (ت623 :هـ) ،
 المسودة في أصول الفقه :آل تيمية [بدأ بتصنيفها ّوأضاف إليها األب : ،عبد الحليم بن تيمية (ت613 :هـ)  ،ثم أكملها االبن الحفيد :أحمد بن تيمية
(931هـ)] ،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتاب العربي.

 -3البحر المحيط في أصول الفقه :أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي (المتوفى:
974هـ) ،دار الكتبي ،الطبعة األولى 4 4 ،هـ  774 -م.
 -1اإلبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم األصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 912هـ)):
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو
نصر عبد الوهاب ،دار الكتب العلمية –بيروت 4 6 ،هـ  772 -م.
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بي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري
 -4الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي :محمد بن الحسن بن العر ّ
الفاسي (المتوفى 196 :هـ) ،دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ،الطبعة األولى  4 6 -هـ 772 -م.
 -2المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية :على جمعة محمد عبد الوهاب ،دار السالم – القاهرة ،الطبعة الثانية -
 433هـ 300 -م.

 -6كشف األسرار شرح أصول البزدوي :عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،عالء الدين البخاري الحنفي (المتوفى:
910هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 -9مذكرة في أصول الفقه :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى:
 171هـ) ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ،الطبعة الخامسة 300 ،م
رابعا :كتب الفقه:

أ -الفقه الحنفي:

 األصل المعروف بالمبسوط :أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى 17 :هـ) ،المحقق:أبو الوفا األفغاني ،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية – كراتشي.

 -3الحجة على أهل المدينة :أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى 17 :هـ) ،المحقق:
مهدي حسن الكيالني القادري ،عالم الكتب – بيروت ،الطبعة الثالثة 401 ،ه.

 -1المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (المتوفى411 :هـ) ،دار المعرفة – بيروت،
بدون طبعة 4 4 ،هـ 771-م.
 -4الهداية في شرح بداية المبتدي :علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،أبو الحسن برهان
الدين (المتوفى271 :هـ) ،المحقق :طالل يوسف ،دار احياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.
 -2المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنه :أبو المعالي برهان الدين محمود
بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َم َازةَ البخاري الحنفي (المتوفى6 6 :هـ) ،المحقق :عبد الكريم سامي

الجندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 434 ،هـ 3004 -م.

 -6االختيار لتعليل المختار :عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل الحنفي
(المتوفى611 :هـ) ،عليها تعليقات :الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين
سابقا) ،مطبعة الحلبي  -القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية  -بيروت ،وغيرها) 126 ،هـ  719 -م.
 -9اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود األنصاري
الخزرجي المنبجي (المتوفى616 :هـ) ،المحقق :د .محمد فضل عبد العزيز المراد ،دار القلم  -الدار الشامية
 سوريا  /دمشق  -لبنان  /بيروت ،الطبعة الثانية 4 4 ،هـ  774 -م.177

 -1الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة :عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي ،سراج
الدين ،أبو حفص الحنفي (المتوفى991 :هـ) ،مؤسسة الكتب الثقافية ،الطبعة األولى  716- 406هـ.
 -7العناية شرح الهداية :محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ
جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى916 :هـ) ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 - 0الجوهرة النيرة :أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي َّ ِ
ي اليمني الحنفي (المتوفى100 :هـ)،
الزبِيد ّ
المطبعة الخيرية ،الطبعة األولى 133 ،هـ.

 البناية شرح الهداية :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدرالدين العينى (المتوفى122 :هـ) ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 430 ،هـ 3000 -م.
 - 3البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى:
790هـ) ،وفي آخره :تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 11

هـ)،

وبالحاشية :منحة الخالق البن عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية  -بدون تاريخ.
 - 1اللباب في شرح الكتاب :عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي
(المتوفى 371 :هـ) ،حققه ،وفصله ،وضبطه ،وعلق حواشيه :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العلمية،
بيروت – لبنان.
 - 4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى:
219هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية 406 ،هـ  716 -م.
 - 2تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي (المتوفى :نحو 240هـ)،
دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 4 4 ،هـ  774 -م.
 - 6تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشْلبِ ِّي :عثمان بن علي بن محجن البارعي ،فخر الدين
الزيلعي الحنفي (المتوفى 941 :هـ) ،الحاشية :شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن
يونس ِّ
الشْلبِ ُّي (المتوفى 03 :هـ) ،المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة األولى 1 1 ،هـ.
 - 9رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
الحنفي (المتوفى 323 :هـ) ،دار الفكر-بيروت ،الطبعة الثانية 4 3 ،هـ  773 -م.
 - 1فتح القدير :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى16 :هـ) ،دار
الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 - 7متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة :علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،أبو
الحسن برهان الدين (المتوفى271 :هـ) ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة.
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 -30مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح :حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري الحنفي (المتوفى:
 067هـ) ،اعتنى به وراجعه :نعيم زرزور ،المكتبة العصرية ،الطبعة األولى 432 ،هـ 3002 -م.
 -3مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ،يعرف
بداماد أفندي (المتوفى 091 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
ب -الفقه المالكي:
 المدونة :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى 97 :هـ) ،دار الكتب العلمية،الطبعة األولى 4 2 ،هـ  774 -م.
 -3التهذيب في اختصار المدونة :خلف بن أبي القاسم محمد ،األزدي القيرواني ،أبو سعيد ابن الب ارذعي
المالكي (المتوفى193 :هـ) ،دراسة وتحقيق :الدكتور محمد األمين ولد محمد سالم بن الشيخ ،دار البحوث
للدراسات اإلسالمية واحياء التراث ،دبي ،الطبعة األولى 431 ،هـ 3003 -م.
المد َّونة من غيرها من األ ِ
النوادر و ِّ
َّ -1
مهات :أبو محمد عبد اهلل بن (أبي زيد) عبد الرحمن
الزيادات على َما في َ
النفزي ،القيرواني ،المالكي (المتوفى116 :هـ) ،تحقيق :مجموعة علماء،

دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،

الطبعة األولى 777 ،م.
 -4التلقين في الفقه المالكي :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى:
433هـ) ،المحقق :ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى  432هـ-
3004م.
 -2الكافي في فقه أهل المدينة :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
(المتوفى461 :هـ) ،المحقق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،

مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض،

المملكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية 400 ،هـ 710/م.
 -6البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
(المتوفى230 :هـ) ،حققه :د محمد حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية،
 401هـ  711 -م.
 -9المقدمات الممهدات :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى230 :هـ) ،دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة األولى 401 ،هـ  711 -م.
 -1الذخيرة :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى:
614هـ) ،المحقق :محمد حجي ،سعيد أعراب ،محمد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي -بيروت ،الطبعة األولى،
 774م.
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 -7القوانين الفقهية :أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى:
94هـ) ،بدون طبعة وتاريخ.
 - 0التاج واإلكليل لمختصر خليل :محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد
اهلل المواق المالكي (المتوفى179 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 4 6 ،هـ 774-م.
 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا ،شهابالدين النفراوي األزهري المالكي (المتوفى36 :

هـ) ،دار الفكر ،بدون طبعة 4 2 ،هـ  772 -م.

 - 3بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح
الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِم ْذ َه ِب ِْ
اإل َم ِام َمالِ ٍك) :أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير
َ
بالصاوي المالكي (المتوفى 34 :هـ) ،دار المعارف ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 - 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير
بابن رشد الحفيد (المتوفى272 :هـ) ،دار الحديث – القاهرة ،بدون طبعة.
 - 4حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني :أبو الحسن ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي
(نسبة إلى بني عدي ،بالقرب من منفلوط) (المتوفى17 :

هـ) ،المحقق :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار

الفكر – بيروت ،بدون طبعة 4 4 ،هـ  774 -م.
 - 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى 310 :هـ)،
دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 - 6شرح مختصر خليل للخرشي :محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل (المتوفى0 :

هـ)،

دار الفكر للطباعة – بيروت ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 - 9مختصر العالمة خليل :خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى:
996هـ) ،المحقق :أحمد جاد ،دار الحديث/القاهرة ،الطبعة األولى 436 ،هـ3002/م.
 - 1مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن
الرعيني المالكي (المتوفى724 :هـ) ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة،
الطرابلسي المغربي ،المعروف بالحطاب ُّ
 4 3هـ  773 -م.
 - 7منح الجليل شرح مختصر خليل :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد اهلل المالكي (المتوفى:
 377هـ) ،دار الفكر – بيروت ،بدون طبعة 407 ،هـ 717/م.
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ج -الفقه الشافعي:
 األم :الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد منافدار المعرفة – بيروت ،بدون طبعة ،سنة النشر:

المطلبي القرشي المكي (المتوفى304 :هـ)،
 4 0هـ 770/م.

الشافعي
 -3اللباب في الفقه الشافعي :أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ،أبو الحسن ابن المحاملي
ّ
(المتوفى4 2 :هـ) ،المحقق :عبد الكريم بن صنيتان العمري ،دار البخارى ،المدينة المنورة ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة األولى 4 6 ،هـ.
 -1الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني :أبو الحسن علي بن محمد بن
محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى420 :هـ) ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 4 7 ،هـ  777-م. -4التنبيه في الفقه الشافعي :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى496 :هـ) ،عالم الكتب،
بدون تاريخ وطبعة.
 -2المهذب في فقه اإلمام الشافعي :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى496 :هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بدون طبعة أو تاريخ.
 -6الوسيط في المذهب :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى202 :هـ) ،المحقق :أحمد محمود
إبراهيم  ،محمد محمد تامر ،دار السالم – القاهرة ،الطبعة األولى 4 9 ،ه.
 -9البيان في مذهب اإلمام الشافعي :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي
(المتوفى221 :هـ) ،المحقق :قاسم محمد النوري ،دار المنهاج – جدة ،الطبعة األولى 43 ،هـ3000 -م.
 -1المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى696 :هـ) ،دار الفكر ،بدون طبعة أو تاريخ.
 -7الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى
السنيكي (المتوفى736 :هـ) ،المطبعة الميمنية ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 - 0المنهاج القويم :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ
اإلسالم ،أبو العباس (المتوفى794 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى  430هـ3000-م.
 اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى:799هـ) ،المحقق :مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر ،دار الفكر – بيروت.
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 - 3بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) :الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 203
هـ) ،المحقق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى3007 ،م.
 - 1تحفة المحتاج في شرح المنهاج :أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،روجعت وصححت :على
عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ،المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،بدون طبعة،
 129هـ  711 -م.
 - 4تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب :سليمان بن محمد بن عمر
الب َج ْي َرِم ّي المصري الشافعي (المتوفى 33 :هـ) ،دار الفكر ،بدون طبعة 4 2 ،هـ  772 -م.
 - 2حاشيتا قليوبي وعميرة :أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر – بيروت ،بدون طبعة،
 4 2هـ 772-م.
 - 6روضة الطالبين وعمدة المفتين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى696 :هـ)،
تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -عمان ،الطبعة الثالثة 4 3 ،هـ  77 /م.
الن ِ
اسك :أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الرومي ،أبو العباس ،شهاب الدين ابن َّ
 - 9عمدة السالِك َوعدة َّ
الن ِقيب
العلم عبد اهلل بن إبر ِ
بطبع ِه ومراجعتِهَ :خ ِادم ِ
الشافعي (المتوفى967 :هـ) ،عني ِ
األنصاري ،الشؤون الدينية،
اهيم
َ
َ ََ
قطر ،الطبعة األولى 713 ،م.

 - 1فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطالب اختصره زكريا
األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب) :سليمان بن عمر بن منصور العجيلي
األزهري ،المعروف بالجمل (المتوفى 304 :هـ) ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
 - 7فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي ألبي حامد الغزالي
(المتوفى 202 :هـ) ] :عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى631 :هـ) ،دار الفكر ،بدون تاريخ أو
طبعة.
 -30فتح الوهاب بشرح منهج الطالب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطالب الذي اختصره المؤلف
من منهاج الطالبين للنووي) :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي
(المتوفى736 :هـ) ،دار الفكر للطباعة والنشر ،الطبعة  4 4هـ 774/م.
 -3كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار :أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني
الحصني ،تقي الدين الشافعي (المتوفى137 :هـ) ،المحقق :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان،
دار الخير – دمشق ،الطبعة األولى 774 ،م.
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 -33مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
الشافعي (المتوفى799 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 4 2 ،هـ  774 -م.
 -31نهاية المطلب في دراية المذهب :عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني ،أبو المعالي،
الديب،
ركن الدين ،الملقب بإمام الحرمين (المتوفى491 :هـ) ،حققه وصنع فهارسه :أ .د /عبد العظيم محمود ّ
دار المنهاج ،الطبعة األولى 431 ،هـ3009-م.
 -34نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي
(المتوفى 004 :هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة ط أخيرة  404 -هـ 714/م.
د -الفقه الحنبلي:
 الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني :محفوظ بن أحمد بن الحسن ،أبوالخطاب الكلوذاني ،المحقق :عبد اللطيف هميم  -ماهر ياسين الفحل ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع،
الطبعة األولى 432 ،هـ 3004 /م.
 -3الكافي في فقه اإلمام أحمد :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى630 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األولى 4 4 ،هـ  774 -م.
 -1المغني البن قدامة :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى630 :هـ) ،مكتبة القاهرة ،بدون طبعة 111 ،هـ -
 761م.
 -4العدة شرح العمدة :عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد ،أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى634 :هـ)،
دار الحديث ،القاهرة ،بدون طبعة 434 ،هـ 3001م.
 -2المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل :عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد ،ابن
تيمية الحراني ،أبو البركات ،مجد الدين (المتوفى623 :هـ) ،مكتبة المعارف -الرياض ،الطبعة الطبعة الثانية
 404هـ  714-مـ.
 -6الشرح الكبير على متن المقنع :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي ،أبو
الفرج ،شمس الدين (المتوفى613 :هـ) ،دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،بدون تاريخ.
 -9المبدع في شرح المقنع :إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين
(المتوفى114 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 4 1 ،هـ  779 -م.
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 -1اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي
الصالحي الحنبلي (المتوفى112 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية  -بدون تاريخ.
 -7اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي
المقدسي ،ثم الصالحي ،شرف الدين ،أبو النجا (المتوفى761 :هـ) ،المحقق :عبد اللطيف محمد موسى السبكي،
دار المعرفة بيروت – لبنان.
 - 0الشرح الممتع على زاد المستقنع :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى 43 :هـ) ،دار النشر:
دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى 431 - 433 ،هـ.
 شرح الزركشي :شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى993 :هـ) ،دارالعبيكان ،الطبعة األولى 4 1 ،هـ  771 -م.
 - 3دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :منصور بن يونس بن صالح الدين
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى:

 02هـ)،

عالم الكتب،

الطبعة األولى 4 4 ،هـ -

 771م.
 - 1عمدة الفقه :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى630 :هـ) ،المحقق :أحمد محمد عزوز ،المكتبة
العصرية ،الطبعة  432هـ 3004 -م.
 - 4كشاف القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى
الحنبلى (المتوفى 02 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بدون تاريخ.
 - 2متن الخرقى على مذهب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني :أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهلل
الخرقي (المتوفى114 :هـ) ،دار الصحابة للتراث ،الطبعة  4 1هـ 771-م.
 - 6مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة ،الرحيبانى مولدا
ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى 341 :هـ) ،المكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية 4 2 ،هـ  774 -م.
ه -فقه عام:
 اإلجماع :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى 1 7 :هـ) ،المحقق  :فؤاد عبد المنعمأحمد ،دار المسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة الطبعة األولى  432هـ3004 /م.
 -3اإلقناع البن المنذر :أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى1 7 :هـ) ،تحقيق :الدكتور
عبد اهلل بن عبد العزيز الجبرين( ،بدون) ،الطبعة األولى 401 ،هـ.
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 -1الموسوعة الفقهية الكويتية :و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة (من 439 - 404
هـ) ،الطبعة الثانية ،دار السالسل – الكويت.
ِ -4
ُّ َّ
َّ
َّ
أهم َّ
النظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث
الف ْقه
اإلسالمي وأدلته (الشامل لألدلّة الشرعيَّة واآلراء المذهبيَّة و ّ
النبويَّة وتخريجها) :أ .د .و ْه َبة بن مصطفى ُّ
َّ
اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق
الز َحْيلِ ّي ،أستاذ ورئيس قسم الفقه
َ
ّ
 كلّيَّة َّالرابعة.
الشريعة ،دار الفكر  -سوريَّة – دمشق ،الطبعة َّ

 -2كتاب األموال :أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل الهروي البغدادي (المتوفى334 :هـ) ،المحقق :خليل
محمد هراس ،دار الفكر - .بيروت.
 -6مختصر اختالف العلماء :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري
المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى13 :هـ) ،المحقق :د .عبد اهلل نذير أحمد ،دار البشائر اإلسالمية –
بيروت ،الطبعة الثانية 4 9 ،ه.
 -9مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطبي الظاهري (المتوفى 426 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بيروت.
خامس ا :المعاجم واللغة:

 النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى606 :هـ) ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد
الطناحي ،المكتبة العلمية  -بيروت 177 ،هـ  797 -م.

 -3القاموس الفقهي لغة واصطالحا :الدكتور سعدي أبو حبيب ،دار الفكر .دمشق – سورية ،الطبعة الثانية
 401هـ =  711م.
 -1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى171 :هـ)،
تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة الرابعة  409هـ  719 -م.
 -4الم َنجَّد في اللغة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي) :علي بن الحسن الهنائي األزدي ،أبو الحسن الملقب بـ
«كراع النمل» (المتوفى :بعد 107هـ) ،تحقيق :دكتور أحمد مختار عمر ،دكتور ضاحي عبد الباقي ،عالم
الكتب ،القاهرة ،الطبعة الثانية 711 ،م.

الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 -2تاج العروس من جواهر القاموسّ :
َّ
الزبيدي (المتوفى 302 :هـ) ،المحقق :مجموعة من المحققين ،بدون طبعة وتاريخ.
 -6تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى190 :هـ) ،المحقق :محمد عوض
مرعب ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة األولى300 ،م.
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 -9شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى291 :هـ) ،المحقق :د
حسين بن عبد اهلل العمري  -مطهر بن علي اإلرياني  -د يوسف محمد عبد اهلل ،دار الفكر المعاصر (بيروت
 لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية) ،الطبعة األولى 430 ،هـ  777 -م. -1غريب الحديث :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى279 :هـ) ،المحقق:
الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي ،دار الكتب العلمية  -بيروت – لبنان ،الطبعة األولى402 ،

–

 712م.
 -7كتاب العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى 90 :هـ)،
المحقق :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
 - 0لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (المتوفى:

9هـ) ،دار صادر – بيروت ،الطبعة الثالثة  4 4 -هـ.

 معجم لغة الفقهاء :محمد رواس قلعجي  -حامد صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الثانية 401 ،هـ  711 -م.
 - 3مختار الصحاح :زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى:
666هـ) ،المحقق :يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،الطبعة
الخامسة 430 ،هـ  777 /م.
سادس ا :التاريخ والتراجم:

 األنساب :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى263 :هـ)،المحقق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الطبعة
األولى 113 ،هـ  763 -م.

 -3البداية والنهاية :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى994 :هـ)،
تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة األولى4 1 ،

هـ  779 -م ،سنة النشر 434 :هـ 3001 /م.

 -1الجواهر المضية في طبقات الحنفية :عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل القرشي ،أبو محمد ،محيي الدين
الحنفي (المتوفى992 :هـ) ،مير محمد كتب خانه – كراتشي ،بدون تاريخ أو طبعة.

 -4األعالم :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (المتوفى 176 :هـ) ،دار
العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر  -أيار  /مايو 3003م.

 -2الوافي بالوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي (المتوفى964 :هـ) ،المحقق :أحمد
األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث – بيروت 430 ،هـ3000 -م.
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 -6العبر في خبر من غبر :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي (المتوفى:
941هـ) ،المحقق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية – بيروت.
الح َنفي ،نسبه إلى
 -9الطبقات الكبرى= لوافح األنوار في طبقات األخيار :عبد الوهاب بن أحمد بن علي َ
محمد بن الحنفيةَّ ،
الش ْعراني ،أبو محمد (المتوفى791:هـ) ،مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه،مصر 1 2،هـ.
 -1الجرح والتعديل :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي
حاتم (المتوفى139 :هـ) ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار إحياء التراث

العربي – بيروت ،الطبعة األولى 39 ،هـ  723م.

 -7تهذيب األسماء واللغات :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى696 :هـ) ،عنيت بنشره
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،يطلب من :دار الكتب

العلمية ،بيروت – لبنان.
- 0

 -تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى461 :هـ)،

المحقق :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة األولى 433 ،هـ 3003 -م.

 - 3تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى،
الذهبي (المتوفى941 :هـ) ،المحقق :الدكتور بشار ّ
3001م.

 - 1تاريخ إربل :المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي ِ
اإلربلي ،المعروف بابن المستوفي

(المتوفى619 :هـ) ،المحقق :سامي بن سيد خماس الصقار ،و ازرة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنشر ،العراق،
 710م.

 - 4تاج التراجم :أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون
الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى197 :هـ) ،المحقق :محمد خير رمضان يوسف ،دار القلم – دمشق،
الطبعة األولى 4 1 ،هـ  773-م.

 - 2تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (المتوفى123 :هـ) ،المحقق :د .إكرام اهلل إمداد الحق ،دار البشائر ـ بيروت ،الطبعة األولى ـ
 776م.

 - 6تاريخ دمشق :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر (المتوفى29 :هـ) ،المحقق:
عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 4 2 ،هـ  772 -م.

 - 9سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد األصبهاني :إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي
الطليحي التيمي األصبهاني ،أبو القاسم ،الملقب بقوام السنة (المتوفى212 :هـ) ،تحقيق :د .كرم بن حلمي بن

فرحات بن أحمد ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرياض.
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 - 1سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَا ْيماز الذهبي (المتوفى:
941هـ) ،دار الحديث -القاهرة ،الطبعة  439هـ3006-م.
العكري الحنبلي ،أبو الفالح
 - 7شذرات الذهب في أخبار من ذهب :عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد َ
(المتوفى 017 :هـ) ،حققه :محمود األرناؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق –
بيروت ،الطبعة األولى 406 ،هـ  716 -م.

 -30طبقات الفقهاء :أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى496 :هـ) ،هذبه :محمد بن مكرم ابن
منظور (المتوفى:

9هـ) ،المحقق :إحسان عباس ،دار الرائد العربي ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى،

 790م.

 -3لسان الميزان :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى123 :هـ)،

المحقق :دائرة المعرف النظامية – الهند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 170 ،هـ
 79 /م.

 -33مناقب اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي
(المتوفى941 :هـ) ،عني بتحقيقه والتعليق عليه :محمد زاهد الكوثري ،أبو الوفاء األفغاني ،لجنة إحياء المعارف
النعمانية ،حيدر آباد الدكن بالهند ،الطبعة الثالثة 401 ،هـ.

 -31ميزان االعتدال في نقد الرجال :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذهبي
(المتوفى941 :هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى،
 113هـ  761 -م.

 -34معجم المؤلفين :عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى 401 :هـ) ،مكتبة
المثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي بيروت.

 -32معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ :محمد محمد محمد سالم محيسن (المتوفى 433 :هـ) ،دار الجيل –
بيروت ،الطبعة األولى 4 3 ،هـ  773 -م.

 -36معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي (المتوفى636 :هـ) ،دار
صادر ،بيروت ،الطبعة الثانية 772 ،م.

 -39وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن
خلكان البرمكي اإلربلي (المتوفى61 :هـ) ،المحقق :إحسان عباس ،دار صادر – بيروت.
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ثاني ا :فهرس اآليات القرآنية
السورة

طرف اآلية

الصفحة

رقم اآلية

{وَأَقِيمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِني}...

سورة البقرة

41

33

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}...

سورة البقرة

369

33

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}...

سورة النساء

37

41

{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}...

سورة األنعام

4

23

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}...

سورة األنعام

64

91

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}...

سورة التوبة

14

33

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِنيِ وَالْعَامِلِنيَ عَلَيْهَا}...

سورة التوبة

60

30

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}...

سورة التوبة

01

1

{ ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}...

سورة اإلسراء

36

49

{وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا}...

سورة مريم

1

1

{أَقَامُوا الصَّالَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ}...

سورة الحج

4

33

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}...

سورة الحج

91

71

{وَأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}...

سورة النور

26

33

{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُبْلِفُهُ}...

سورة سبأ

17

33

{فَالَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}...

سورة النجم

13

1

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ }...

سورة المجادلة

{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم}...

سورة المعارج
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ب
32-34

33

ثالث ا :فهرس األحاديث الشريفة
طرف الحديث

ِ
ص َّد ْق َعلَْيهَا» ...
« ْاب َدْأ بَِن ْفس َك فَتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ام ِة ِس َو َارْي ِن ِم ْن َن ٍار؟»
«أ ََيس ُّرك أ ْ
َن ي َس ِّوَرك اهلل به َما َي ْوَم اْلق َي َ
َّ ِ
ط ِر»
ص َدقَ ِة اْل ِف ْ
َم َر َرسول الله  بِ َ
«أ َ
امى ِفي أ َْم َوالِ ِه ْم» ...،
« ْابتَغوا اْل َيتَ َ
الرِقي ِ
ق» ...،
ص َدقَ ِة اْل َخْي ِل َو َّ
«ِإِّني قَ ْد َعفَ ْوت َع ْنك ْم َع ْن َ
سَ :شه َ ِ
« بنِي ِ
اإل ْسالَم َعلَى َخ ْم ٍ
َن الَ إِلَهَ إِ َّال اللَّه» ... ،
ادة أ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
«رِف َع اْل َقلَم َع ْن ثَ َالثَةَ :ع ِن َّ
ظ» ...
النائم َحتَّى َي ْستَْيق َ
ٍِ
ير أ َْو َكبِ ٍ
ص ِغ ٍ
ير» ...
ص َدقَة اْل ِف ْ
ط ِر َعلَى ك ِّل م ْسلم َ
« َ
َن اهلل ا ْفتَرض علَ ْي ِهم َخمس صلَو ٍ
«فَأ ْ ِ
ات» ...
َعل ْمه ْم أ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َّ ِ
صلَّى اللَّه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم » ...-
«فَ َر َ
ض َرسول الله َ -
ِ
ِ
َّماء َوالعيون » ...
يما َسقَت الس َ
«ف َ
ِ
ِ
ين َشاةً َشاة» ...
«في أ َْرَبع َ
« ِفي ثَ َالثِ ِ
يعة» ...
َ
ين م َن اْل َبقَ ِر تَبِيع ،أ َْو تَبِ َ
«ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
ِ
ض ٍبَ ،و َكفَّ َارته َكفَّ َارة اْل َي ِم ِ
ين»
« َال َن ْذ َر في َغ َ
ِ
س أَوا ٍ
ِ
ص َدقَة» ...
يما د َ
ق َ
«لَ ْي َس ف َ
ون َخ ْم َ
ظ ْه ِر ِغًنى» ...
ص َدقَةَ ِإ َّال َع ْن َ
« َال َ

ِ
يما أَ َق ُّل ِم ْن َخ ْم َس ِة أ َْوس ٍ
ص َدقَة» ...
ق َ
«لَ ْي َس ف َ
ِ
« َال تؤ َخذ الص َ ِ
صاده َخ ْم َسةَ أ َْوس ٍ
ق»
ْ
َّدقَة م َن اْل َح ْرث َحتَّى َيْبل َغ َح َ
« َال تَأْخ ْذ ِمن ح َزر ِ
اس َش ْيًئا خِذ َّ
الن ِ
ات أ َْنفَ ِ
س َّ
ف» ...
الش ِار َ
ْ َ َ
ِ ِ
يما لَه َمال َفْل َيتَّ ِج ْر لَه» ...،
« َم ْن َول َي َيت ً
اال َفلِ َوَرثَتِ ِهَ ،و َم ْن تََر َك َك ًّال فَِإلَ ْي َنا»
« َم ْن تََر َك َم ً
«من َن َذر أ ِ
يع اللَّهَ َفْلي ِط ْعه» ...
َْ َ ْ
َن يط َ
« َم ْن َك َن َزَهاَ ،فلَ ْم ي َؤِّد َزَكاتَهَا ،فَ َوْيل لَه» ...،
ِ
ص َن ْعته َّن أَتََزيَّن لَ َك ِفي ِه َّن» ...
« َما َه َذا َيا َعائ َشة؟» ،فَقْلتَ :
ي َزَكاتَه فَزِّك َي َفلَ ْي َس بِ َك ْن ٍز»
« َما َبلَ َغ أ ْ
َن ت َؤِّد َ
َح َّ
ق َحبِ َيبه طَ ْوقًا ِم ْن َن ٍار» ...،
َن يطَ ِّو َ
ب أْ
« َم ْن أ َ
ِ
«هاتوا لِي رْبع اْلعش ِ ِ
ين ِد ْرَه ًما» ...،
َ
ور م ْن ك ِّل أ َْرَبع َ
َ
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ورود الحديث
صحيح مسلم

الصفحة
41

السنن الكبرى للنسائي 60
سنن الدارقطني

67

سنن الترمذي

91

مسند أحمد

47

صحيح البخاري

99

سنن أبي داود

39

مصنف عبد الزراق

90

صحيح البخاري

31

رواه أبي داود

69

صحيح البخاري

37

سنن ابن ماجه

44

سنن ابن ماجه

44

سنن ابن ماجه

16

مسند أحمد

42

صحيح البخاري

21

مسند أحمد

7

متفق عليه

10

سنن الدارقطني

10

السنن الكبرى للبيهقي

41

سنن الترمذي

37

متفق عليه

41

صحيح البخاري

41

صحيح البخاري

27

سنن الدارقطني

60

السنن الكبرى البيهقي

60

مسند أحمد

61

السنن الصغير للبيهقي

16

« َه َذا َش ْهر َزَكاتِك ْم» ...
«ي ْج ِزئ َك ِم ْن َذلِ َك الثُّلث َيا أ ََبا ل َب َابةَ»
«ي ْج ِزئ َع ْن َك ِم ْن َذلِ َك الثُّلث» ...
الرَك ِاز الخمس»
« َوِفي ِّ

« َوأ َُّدوا َزَكاةَ أ َْم َوالَك ْم طَ ْي َبةً بِهَا أ َْنف َسك ْم» ...
آد َمَ :مالِي َمالِيَ ،و َه ْل لَ َك ِم ْن َمالِ َك» ...
« َوَيقول ْابن َ
ت وعلَْيها صوم َشه ٍر ،أَفَأَ ْق ِ
« َيا رس َ َّ ِ ِ
ضيها؟» ...
ْ
َ
ول الله إ َّن أ ِّمي َماتَ ْ َ َ َ َ ْ
«والَ ي ْج َمع َب ْي َن متَفَِّر ٍ
َّدقَ ِة» ...
قَ ،والَ يفََّرق َب ْي َن م ْجتَ ِم ٍع َخ ْش َيةَ الص َ
َ

191

موطأ مالك

1

موطأ مالك

44

المعجم الكبير للطبراني

42

صحيح البخاري

2

سنن الترمذي

27

مسند أحمد

73

صحيح البخاري

74

صحيح البخاري

61

رابع ا :فهرس اآلثار
طرف األثر
الزَك ِ
ب ِفي م ِ
ال ال َي ِت ِيم ِم َن َّ
أَح ِ
اة
ص َما َي ِج ُ
َ
َخ َذ ُعمر ب ُن ال َخطَّ ِ
اب ِم َن ال ِقط ِن َي ِة َّ
الزَكاةَ
أ َ َُ

س َم َّ
اء أَث َال ثاا
ِّق قَ َّ
صد ُ
الش َ
الم َ
إِ َذا َج َ
اء ُ
ف ِدرَهٍم
ان َعلَي ِه أَل ُ
إِ َذا َك َ
ار فَ َزِّك ِه س َن اة و ِ
ض َم اا
اح َدةا
إِن َك َ
ان َم ااال ُ
َ َ
أنه كان يرى في القطنية الزكاة
فَ َال تُخ ِر ُج ِمن ُحِل ِّي ِه َّن َّ
الزَكاةَ
وض تُ َد ُار َّ
ِفي ال ُع ُر ِ
الزَكاةُ ُك َّل َع ٍام
َك َ ِ
ان ِمن م ٍ
ال ِفي َرِقي ٍ
اب
ق ،أَو ِفي َد َو َّ
يما َك َ
َ
ان ف َ
ارَ ،و َّ
ص َدقَ ِة الثِّ َم ِ
ان ِمن َنخ ٍل
الزر ِع َما َك َ
ُك ُّل َ
َال َزَكاةَ ِفي ال ُحلِ ِّي
َال ُيخ ِر ُج ِمن ُحلِ ِّي ِه َّن َّ
الزَكاةَ
س ِفي م ِ
ال ال َي ِت ِيم َزَكاة
لَي َ
َ
الزَك ِ
الصالَ ِة َو َّ
اة
ق َبي َن َّ
َواللَّ ِه َألُقَ ِاتلَ َّن َمن فََّر َ
َّق ِب َمالِ ِهَ ،وُيم ِس ُك َما َيقُوتُ ُه
صد ُ
َيتَ َ
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المصدر

الصفحة

مصنف ابن أبي شيبة

99

مصنف عبد الرزاق الصنعاني

11

سنن الترمذي

41

األموال البن زنجويه

7

مصنف عبد الرزاق الصنعاني

19

لم أجده

11

موطأ مالك

63

مصنف عبد الرزاق الصنعاني

1

مصنف عبد الرزاق الصنعاني

3

مصنف عبد الرزاق الصنعاني

19

سنن الدارقطني

6

موطأ مالك

63

مصنف ابن أبي شيبة

99

صحيح البخاري

99

اآلثار ألبي يوسف

44

ْ

وآخر دعوانا

أن احلمد هلل رب العاملني
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