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شكز وتقذيز
ْ َ َ َّ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
يدُل ًْ} [ إبراىيـ،]ٚ :
انطالقاً مف قكؿ هللا تعالىِ{ :إَوذ تأذن ربلً ىئَِ شهرتً َلزِ

كقكلو نبينا _ملسو هيلع هللا ىلص_{ :م ْف َل َي ْش ُكُر َّ
ّللا}(ٔ) ،ينبغي عمى طالب العمـ أف يشكر هللا
الن َ
اس َل َي ْش ُكُر َّ َ
َ
سبحانو كتعالى عمى ما أحسف إليو ككفقو ليذا السبيل ،كهللا جل كعال يحب مف عباده أف
يشكركا مف أحسف إلييـ ،كأف يقابمكا المعركؼ بالمعركؼ ،ففي ىذا المقاـ تتسابق الكممات كتتزاحـ

العبارات؛ ألرسميا برسالة مميئة بالحب كالتقدير كاالحتراـ ،كما كأرجك في ىذا المقاـ أف أكتى كل
البالغة ألعبر بيا ،كلكنني معترؼ بالعجز عف كاجب الشكر ،فأتقدـ بكافر الشكر كعظيـ

االمتناف إلى فضيمة األستاذ الدكتكر :عمى رشيد النجار ،أستاذ الحديث كعمكمو في جامعة

األزىر ،كالدكتكر :بساـ حسف العف ،أستاذ الفقو المقارف المساعد في جامعة األقصى عمى

تكرميما بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى رسالتي ،كالجيد الكبير كالعمل المتميز ،كما أكلياه لي مف
ّ

رعاية أثناء كتابة بحثي ،مف خالؿ تكجيييما كارشادىما ،كالمساىمة في إخراج ىذه الدراسة

بالصكرة المشرفة ،كالتي نأمل أف تككف كذلؾ في نظر كل مف يطالعيا ،كأف تناؿ تقدير الجميع،

كما كأتقدـ بالشكر إلى مناقشي الكريميف:
ّ
فضيمة الدكتكر ......................................... /حفظو هللا.

كفضيمة الدكتكر ......................................... /حفظو هللا.
عمى تكرميما بالمكافقة عمى قراءة ىذه الدراسة كمناقشتيا كاث ارئيا بممحكظاتيـ القيمة.

ٍ
بشكر خاص إلى كمية الشريعة بالجامعة ،ممثم ًة بعميدىا األستاذ الدكتكر /دمحم
كما أتقدـ
نجـ ،كبأساتذتيا األفاضل ،لما كاف ليـ مف فضل في إفادتي كثي اًر أثناء طمبي لمعمـ الشرعي،

كأخص بالذكر كالً مف األستاذ الدكتكر /مازف صباح ،كاألستاذ الدكتكر /سامي أبك عرجة،

كاألستاذ الدكتكر /نعيـ المصرؼ ،كما كأتقدـ بالشكر الجزيل إلى جامعتي _جامعة األزىر -بغزة_
منارة العمـ كالعمماء ،متمثمة بمكظفييا كاداريييا عمى معركفيـ كاحسانيـ عمي ،كالى عمادة

الدراسات العميا.

كأخي اًر أشكر كل مف كاف لو فضل في إتماـ الرسالة كاخراجيا في شكميا النيائي.

)ٔ ) سنف الترمذؼ ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ،ح (ٗ٘،)ٖٖٜ/ٗ( ،)ٜٔ
عف أبي ىريرة ،كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

ت

ملخص الزسالت
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ ،كبعد:

فقد جاء ىذا البحث بعنكاف( :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الفقيية مف خالؿ

روايتو لموطأ اإلماـ مالؾ في كتاب الزكاة دراسة فقيية مقارنة).

كدراسة في إ براز اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الفقيية في كتاب الزكاة مف مكطأ اإلماـ
مالؾ ،كمقارنتيا بالمذاىب الفقيية األربعة ،كاختيار الراجح منيا بمسكغ فقيي ،كجاء ىذا البحث
في ثالثة فصكؿ ،حاكؿ الباحث فييا تكضيح اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف.

فجاء الفصل األكؿ بعنكاف( :التعريف بالمكطأ كمؤلفو كراكيو) ،فتناكلت حياة ىذيف اإلماميف

االجتماعية كالعممية ،كعرجت عمى تعريف عاـ لكتاب المكطأ ،كذلؾ بنبذة عف منيج اإلماـ مالؾ
فيو ،كما تناكلت بنبذة عف منيج اإلماـ دمحم في كتاب الزكاة مف المكطأ.

كتككف مف مبحثيف ،المبحث األكؿ
أما الفصل الثاني كىك بعنكاف( :أحكاـ عامة في الزكاة) َّ

بينت فيو تعريف الزكاة كحكميا ،كالمبحث الثاني تناكلت فييو أركاف الزكاة كأسبابيا كشركطيا
كمحميا.

أما الفصل الثالث كىك بعنكاف( :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب الزكاة)،

فتناكلت فيو عشر مسائل ،تـ تكزيعيا عمى أربعة مباحث ،كالمسائل ىي) :نصاب زكاة الزروع

والثمار ،وزكاة الزيتوف ،وزكاة العسل ،وزكاة الركاز ،ومقدار الجزية ومحميا ،وزكاة الحمي،

ووقت إخراج زكاة الفطر وتعجيميا).


ث

Summary
Praise be to Allah, peace and blessings be upon our Prophet
Muhammad, peace be upon him and his family, and after:
This research was titled: (Choices of Imam Muhammad alShaybani jurisprudential in Muwatta Imam Malik in the book of
Zakat study in Comparative jurisprudence.
As a study in highlighting the Imam Muhammad bin Hassan
jurisprudential choices in the book of Zakat Malik's Muwatta and
comparing the four jurisprudential doctrines, then choose the most
correct of them based on jurisprudential Evidence, this research
consists of three chapters, the researcher tried to clarify Imam
Muhammad bin Hassan choices.
The first chapter entitled:(definition of Imams Malik& alShaibani and general definition of Muwatta). Its talked about Social
and scientific life of the Imamsn,then made a general definition for
Muwatta by explain what curriculum of imam malik in its, also
talked with a brief what curriculum of Imam Muhammad in a book
of Zakat from Muwatta.
The second chapter titled:( definition of Zakat and its pillars;
causes and conditions).
The third chapter entitled (the weight of imam muhammed bin
Alhasan Ashibani in the book of zakat ) ; it mentioned ten issues ; it
distrubted on four research ; the reaserch is ( zakat of crops and
fruits ; zakat of olives ; zakat of honey ; zakat akaz ; the amount of
tribute and the amount of zakat al-fitr and the time it is paid )
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مقذمت
َّ
إف الحمد هلل ،نحمده كنستعينو كنستغفره ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،مف

مضل لو ،كمف يضمل فال ىادؼ لو ،كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو،
ييده هللا فال
ّ
كأشيد أف دمحماً عبده كرسكلو.
ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭼ[آؿ عمراف.]ٕٔٓ:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭼ[النساء ,]ٔ:ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ﭼ[األحزاب.]ٚٔ-ٚٓ:
كشر األمكر محدثاتيا،
أال كاف أصدؽ الحديث كتاب هللا  ،كخير اليدػ ىدؼ دمحم _ملسو هيلع هللا ىلص_ َّ

ككل محدثة بدعة ،ككل بدعة ضاللة ،ككل ضاللة في النار.
أما بعد:

فمما ال شؾ فيو أف ميراث النبكة ىك العمـ ،كخاصة العمـ الشرعي ،فقد ثبت بمنطكؽ النص
دينارا ،فعف أبي الدرداء قاؿ :سمعت رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقك:إف
ىما كال
ً
أف األنبياء ال تكرث در ً
العمماء كرثة األنبياء(ٔ)كانما كرثكا العمـ ،فيذا أبك ىريرة  يعمـ الناس كيمفت أنظارىـ إلى

ميراث النبكة ،فينادؼ في السكؽ إف ميراث النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ يكزع كيقسـ في المسجد ،فيرع الناس؛
ِ
لعميـ يدرككف
فراجعكا أبا ىريرة  في ذلؾ،
ً
نصيبا مف ىذا الميراث ،فمـ يجدكا إال حَمق العمـَ ،
فأشار إلييـ كالينا مف بعدىـ أف ميراث النبكة ىك العمـ(ٕ) ،فالسنة النبكية تعتبر أشرؼ العمكـ
كأعالىا منزلة بعد القرآف الكريـ ،فيي المبينة لمجممو ،كالمخصصة لعمكمو ،كالمقيدة لمطمقو،
فكاف بيانو _ملسو هيلع هللا ىلص_ معصكماً بمنطكؽ القرآف ،فقد قاؿ تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
)ٔ) سنف أبي داكد كتاب العمـ باب الحث عمي طمب العمـ ح رقـ (ٔٗ( ،)ٖٙص ،)٘ٚٛ:إسناده ضعيف؛

ألف فيو ،داكد بف جميل ضعيف ،كفيو كثير بف قيس ضعيف ،كفيو عاصـ بف رجاء بف حيكة صدكؽ ييـ ،انظر
تقريب التيذيب البف حجر (ٔ )ٕ٘ٗ/ٔ( ،)ٖٔٗ/ٕ( ،)ٖٕٜ/عمى

الترتيب 

)ٕ) انظر المعجـ األكسط لمطبراني ،ح رقـ ( ،)ٔٔٗ/ٕ( ،)ٕٜٔٗإسناده ضعيف؛ ألف فيو خمف بف تيـ،

كىك صدكؽ ،كفيو عمي بف مسعدة ،كىك صدكؽ لو أكىاـ ،كفيو عبد هللا الركمي ،كىك مقبكؿ مف الثالثة ،انظر
تقريب التيذيب البف حجر(ٔ ،)ٚ/ٕ( ،)ٔٛ٘/ٕ( ،)ٖٕٓ/عمى الترتيب.
ذ

عرفنا أحكاماً كثيرة ،كأعداد الصمكات كركعاتيا كمقادير
ﭤ ﭼ[ النجـ ٖ ،]ٗ-فبياف السنة لمقرآف َّ
الزكاة كتفصيالتيا ،كقد أمرنا ربنا بالرجكع إلى القرآف ك إلييا حاؿ تنازعنا كتخاصمنا ،ليذا كغيره

اىتـ الصحابة -رضكاف هللا عمييـ -كمف جاء بعدىـ بحفظيا كتدكينيا اىتماماً بالغاً ،فنقمكا لنا كل
ما صدر عنو ملسو هيلع هللا ىلص ،كأخذىا عنيـ التابعكف ،كنقميا جيل بعد جيل ،ركاية كحفظاً ،دكف اعتماد عمى

كتابة أك تدكيف ،كعمى رأس القرف الثاني اليجرؼ اعتنى الخميفة الراشد عمر بف عبد العزيز-

رحمو هللا -بتدكينيا ،فكتب بذلؾ البف شياب الزىرؼ-رحمو هللا ،-كبذلؾ أعطى االىتماـ
بالتدكيف ،فشاع كانتشر ،فألفت الكتب عمى مكاصفات مختمفة ،بحسب ما تحممو مف مكضكعات
في طياتيا ،كالمصنفات ،كالمسانيد كالمجامع كالسنف ،فممف جاء بعدىـ كألف في ذلؾ اإلماـ

مالؾ -رحمو هللا ،-فألف المكطأ ،فكاف مف أىـ دكاكيف السنة ،كاشتمل عمى صحيح الحديث
كالمأثكر عف الصحابة الكراـ كالتابعيف كعمل أىل المدينة كعمى آرائو الفقيية كاألحكاـ الشرعية،

فاعتنى أىل العمـ بالمكطأ عناية فائقة إلمامة مؤلفو ،كلعظـ نفعو ،فمنيـ مف اعتنى برجالو،
كجالؿ الديف السيكطي الذؼ ألف كتاب إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ ،كمنيـ مف اعتنى بشرحو

كابف عبد البر الذؼ ألف كتاب التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،كمنيـ مف اعتنى
بركايتو كيحيى الميثي ،كممف اعتنى بركايتو كالتعميق عميو اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،كالذؼ

امتاز بأنو مف ركاد مدرسة الرأؼ(ٔ).
أول_ طبيعة الموضوع:
ً

المكضكع عبارة عف عرض اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مكطأ اإلماـ مالؾ،

كمف ثَ َّـ دراستيا دراسة فقيية مقارنة.

ثانيا_ أسباب اختيار الموضوع وأىميتو:
ً
السبب في اختيار ىذا المكضكع ىك مكانة كتاب المكطأ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني عند
العمماء كعظـ الفكائد التي يحكييا ،كخاصة أف الكتاب يجمع بيف مذىبيف مف المذاىب الفقيية

األربعة ،كىما :مذىب الحنفية كالمالكية ،فكانت خدمة ىذا الكتاب مف أىـ أسباب اختيار ىذا
)ٔ) ىـ الذيف ال يقفكف عند النصكص ،بل يغكصكف في معانييا كيتعرؼ عمميا كيبني عمى ىذه العمل كتمؾ
المعاني األحكاـ الجديدة مف الفقياء ،انظر المدخل لدراسة الشريعة لزيداف(ص.)ٔٔٗ :
ر

المكضكع ،كما أف اإلماـ دمحم ابف الحسف الشيباني قد جنح مف خالؿ إبراز آرائو في المكطأ إلى
الجمع بيف مدرسة الحديث كالفقو ،كىذا ما أردنا إب ارزه مف خالؿ دراسة كتاب الزكاة مف مكطأ

اإلماـ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ،كمقارنتيا مع فقو غيره مف فقياء المذاىب الثالثة.
ثال ًثا_ أىداؼ البحث:

ٔ_ خدمة لديف هللا  ،كاثراء المكتبة اإلسالمية ،حيث جاء ىذا البحث في مكضكع ميـ،
كيخدـ طمبة العمـ الشرعي.

ٕ_ بياف مسكغات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في ترجيحاتو مع مقارنتيا مع فقو الفقياء.
ٖ_ فتح آفاؽ جديدة أماـ طمبة العمـ الشرعي ،حيث إف ىذا البحث يتعامل مع إماـ مف

أكابر أىل العمـ.

ٗ_ خدمة كتاب "المكطأ" بركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،الذؼ لـ تدرس المسائل

الكاردة فيو.

٘_ دراسة آراء الفقياء في مسائل الزكاة الكاردة في كتاب "المكطأ" مقارنة بالمذاىب الفقيية

األخرػ.
ابعا_ الدراسات السابقة:
رً
مصنفا مستق ًال يفرد اختيارات دمحم بف
كتابا أك
ً
بعد البحث كالتنقيب في كتب الفقياء لـ أجد ً
الحسف الشيباني في المكطأ في كتاب الزكاة ،كانما كجدت شركحات لركاية دمحم بف الحسف

الشيباني رحمو هللا كالمكسكـ بعنكاف "التعميق الممجد" لعبد الحي المكنكؼ ،حيث إنو لـ يبرز آراء
اإلماـ دمحم بف الحسف ،كانما ضمف آراءه في مذىب الحنفية.
خام ًسا_ منيج البحث:

سأتبع _إف شاء هللا_ في دراستي األسمكب العممي المتبع في األبحاث ،كىك المنيج

الكصفي كالمنيج التحميمي ،كذلؾ مف خالؿ عرض اختيارات دمحم بف الحسف الشيباني كمسكغات

ترجيحو كمقارنتيا مع أقكاؿ فقياء المذاىب الفقيية األربعة ،كعرض أدلة كل مذىب ،كمف ثـ

دراسة األدلة كاختيار الراجح منيا ،في مسائل البحث كالراجح حسب قكة دليمو ،كذلؾ في كتاب

الزكاة مف مكطأ اإلماـ مالؾ ،كسأحقق ذلؾ مف خالؿ الخطكات كاإلجراءات التالية:
ز

أول_ الرجكع إلى أميات الكتب الفقيية لتكفير مادة المكضكع.
ً

ثانيا_ اتباع األسمكب العممي في كتابة األبحاث بما يتفق مع الخطة المتبعة في كتابة
ً
الرسائل كاألبحاث الجامعية بحيث تشتمل عمى:
ٔ_ تقسيـ الرسالة إلى فصكؿ كمباحث كمطالب ،كما سيتبع الباحث في دراسة المسائل

اإلجراءات التالية:

أ_ ذكر الحديث المتعمق بالمسألة.

ب_ بياف صكرة المسألة.

ج_ تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صكر المسألة محل خالؼ ،كبعضيا محل اتفاؽ.
د_ ذكر أقكاؿ الفقياء في المسألة ،كعرض الخالؼ حسب المذاىب الفقيية.
ق_ االقتصار عمى المذاىب الفقيية األربعة.

ك_ ذكر قكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الكارد في المسألة مف كتاب "المكطأ".

ز_ بياف سبب الخالؼ.

ح_ استقصاء أدلة المذاىب مع بياف كجو الداللة ،كتكثيق كجو الداللة مف مظانو ،أك أقكـ

باستنتاجو مف خالؿ فيمي لفقو النص.

ط_ مناقشة أدلة المذاىب.

ؼ_ الترجيح مع بياف مسكغاتو.

ٕ_ تكثيق المعمكمات مف مصادرىا كنسبة األقكاؿ إلى قائمييا.

ٖ_ عزك اآليات الكريمة إلى سكرىا في كتاب هللا عز كجل ،كتخريج األحاديث النبكية

الشريفة حسب الطرؽ المعركفة في التخريج ،كذلؾ كاآلتي:

أ_ إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما أكتفي بإيراده دكف نقل الحكـ عميو.
ب_ ال أعزك لغير الكتب التسعة ،إف كجد الحديث أك األثر فييا.

ج_ إف كاف إسناد الحديث صحيحاً ،أكتفي بالقكؿ :إف رجالو ثقات ،كال أعزك إلى المصدر.

د_ كاف كاف الحديث "حسناً" أك "ضعيفاً" أذكر سبب الضعف فيو ،كأذكر المصدر كالمرجع

مف كتب العمل كالرجاؿ ،كغالباً كتب ابف حجر العسقالني.

ق_ أذكر اسـ الكتاب ثـ اسـ المصنف حسب شيرتو ،ثـ أذكر الكتاب كالباب الذؼ كرد فيو

الحديث ،ثـ رقـ الحديث مسبكقاً بحرؼ الحاء ،كمف ثـ أذكر رقـ المجمد ،ثـ الصفحة ،ثـ

س

أحكـ عمى الحديث.
ٗ_ كضع عالمات الترقيـ المناسبة كالتشكيل كالتصنيف حسب األصكؿ.

٘_ الرجكع إلى المعاجـ كالكتب المتخصصة بكل معمكمة أكردىا في البحث.
 _ٙتعريف المصطمحات التي تحتاج إلى بياف مف كتب أصكؿ الفقو ،ككتب المذاىب

الفقيية.

 _ٚعمل الفيارس التي تخدـ البحث كتسيل التعامل معو.

ساد ًسا_ خطة البحث:
خطة البحث في ىذه الرسالة مككنة مف مقدمة ،كثالثة فصكؿ ،كخاتمة ،كفيارس فنية:

المقدمة :كتشتمل عمى أىمية المكضكع ،كأسباب اختياره ،كمنيج الباحث ،كالدراسات

السابقة ،كخطة البحث.

الفصل األوؿ :التعريف بالموطأ ومؤلفو وراويو ،وفيو ثالثة مباحث:

المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األوؿ :اسمو ككنيتو كمكلده كمكطنو.

المطمب الثاني :نسبو كنشأتو ككفاتو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كثناء العمماء عميو ،كمؤلفاتو.

المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األوؿ :اسمو ككنيتو كمكلده كمكطنو.

المطمب الثاني :نسبو كنشأتو ككفاتو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كثناء العمماء عميو ،كمؤلفاتو.

المبحث الثالث :تعريف عاـ بكتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني ،وفيو ثالثة

مطالب:

المطمب األوؿ :سبب تأليف المكطأ ،كمكانتو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في المكطأ.

المطمب الثالث :أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف بيف ركايات المكطأ.

الفصل الثاني :أحكاـ عامة في الزكاة ،وفيو مبحثاف:

المبحث األوؿ :تعريف الزكاة وحكميا ،وفيو أربعة مطالب:

ش

اصطالحا.
المطمب األوؿ :تعريف الزكاة لغة ك
ً

المطمب الثاني :حكـ الزكاة.

المطمب الثالث :الحكمة مف مشركعية الزكاة.

المطمب الرابع :أحكاـ الزكاة بيف التعبد كالتعميل.

المبحث الثاني :أركاف الزكاة وأسبابيا وشروطيا ومحميا ،وفيو تمييد وثالثة مطالب:

المطمػب األوؿ :أركاف الزكاة ،كسبب كجكبيا عند الفقياء.
المطمب الثاني :شركط كجكب الزكاة عند الفقياء.

المطمب الثالث :أنكاع األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة.

الفصل الثالث :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب الزكاة ،وفيو أربعة

مباحث:

المبحث األوؿ :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض المسائل المتعمقة بما

يخرج مف األرض والنتاج ،وفيو تمييد وأربعة مطالب:

المطمب األوؿ :نصاب الزكاة مف الحبكب كالثمار.
المطمب الثاني :زكاة الزيتكف.

المطمب الثالث :زكاة العسل.
المطمب الرابع :زكاة الركاز.

المبحث الثاني :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل الجزية ،وفيو

تمييد ومطمبيف:

المطمب األوؿ :مقدار الجزية.
المطمب الثاني :محل الجزية.

المبحث الثالث :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل الزكاة ،وفيو

مطمبيف:

المطمب األوؿ :زكاة الخيل.

المطمب الثاني :زكاة الحمي.

المبحث الرابع :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في زكاة الحمي وزكاة الفطر،

وفيو تمييد ومطمبيف:


ص

المطمب األوؿ :كقت إخراج زكاة الفطر.

المطمب الثاني :تعجيل كقت إخراج زكاة الفطر.

الخاتمة :كتضمنت النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا.
الفيارس الفنية :وتتضمف التالي:
ٔ_ فيرس اآليات القرآنية.
ٕ_ فرس األحاديث النبكية.
ٖ_ فيرس اآلثار.

ٗ_ فيرس المصادر كالمراجع.


ض

الفصل األوؿ
التعريف بالموطأ ومؤلفو وراويو
وفيو ثالثة مباحث-:
المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ.

المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.

المبحث الثالث :تعريف عاـ بكتاب المكطأ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني.

1

المبحث األوؿ
ترجمة اإلماـ مالؾ
وفيو ثالثة مطالب-:
المطمب األوؿ :اسمو ككنيتو كمكلده كمكطنو.
المطمب الثاني :نسبو كنشأتو ككفاتو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كثناء العمماء عميو ،كمؤلفاتو.

2

المطمب األوؿ

اسـ اإلماـ مالؾ رحمو هللا وكنيتو ومولده وموطنو

أول_ اسـ اإلماـ مالؾ ونسبو وكنيتو:
ً

ىك شيخ اإلسالـ ،حجة األمة ،إماـ دار اليجرة ،أبك عبد هللا مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي

عامر ابف عمرك بف الحارث بف غيماف بف خيثل بف عمرك بف الحارث ،كىك ذك أصبح بف عكؼ

بف مالؾ بف زيد ابف شداد بف زرعة ،كىك حمير األصغر الحميرؼ األصبحي المدني ،حميف بني

تيـ مف قريش ،فيـ حمفاء عثماف أخي طمحة بف عبيد هللا أحد العشرة(ٔ).

قاؿ ابف عبد البر" :ال أعمـ أف أحداً أنكر أف مالؾ بف أنس كمف كلده كانكا حمفاء لبني تيـ

بف مرة ،كال خالؼ فيو إال ما ذكر عف ابف إسحاؽ أنو مف مكالييـ"(ٕ).
ثانيا :مولده وموطنو:

كلد اإلماـ مالؾ رحمو هللا سنة ٖ ٜمف اليجرة ،كبالرغـ مف إمامتو كشيرتو إال أنو اختمف

في مكلده رحمو هللا اختالفاً كثي اًر ،كما ذكرنا ىك ما رجحو الذىبي(ٖ) ،كاألشير عند القاضي

عياض(ٗ) ،كقاؿ القاضي عياض" :كاختمف في حمل أُمو بو ،فقاؿ ابف نافع الصائغ ،كالكاقدؼ،
كمعف ،كدمحم بف الضحاؾ :حممت بو أمو ثالث سنيف ،كقاؿ نحكه بكار بف عبد هللا الزبيرؼ،

كقاؿ :أنضجتو كهللا الرحـ"(٘).

فقد كانت المدينة المنكرة دار إقامتو ،كمكاف مكلده ككفاتو ،كينقل لنا ذلؾ ابف سعد في

طبقاتو ،فيقكؿ :أخبرنا مطرؼ بف عبد هللا قاؿ :حدثنا مالؾ بف أنس قاؿ :كنت آتي نافعاً مكلى

)ٔ) انظر سير أعالـ النبالء لمذىبي(  ،)ٜٗ/ٛكترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمقاضي عياض(ٔ،)ٔٓٗ/
كاالنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقياء البف عبد البر (ص ،)ٖٛ :كالكفيات البف قنفذ القسنطيني

(ص.)ٔٗٔ:

)ٕ) االنتقاء البف عبد البر(ص. )ٗٓ :
)ٖ) تذكرة الحفاظ لمذىبي(ٔ.)ٕٕٔ/
(ٗ) ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمقاضي عياض(ٔ. )ٔٔٛ/

(٘) ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمقاضي عياض(ٔ ،)ٕٔٓ/كالطبقات الكبرػ البف سعد(،)٘ٚٓ/ٚ
كالفيرست البف النديـ(ص. )ٕ٘ٔ:
3

(ٔ)

ابف عمر نصف النيار ،ما يظمني شيء مف الشمس ،ككاف منزلو بالنقيع

بالصكريف(ٕ) ،ككاف

فيو حدة ،فأتحيف خركجو فيخرج فأدعو ،كأريو أنى لـ أُرده ،ثـ أعرض لو فأسمـ عميو ،ثـ أدعو
حتى إذا دخل البالط أقكؿ :كيف قاؿ ابف عمر في كذا ككذا؟ فيقكؿ :قاؿ :كذا ككذا

فأخنس(ٖ).)ٗ(،

قاؿ البخارؼ :قاؿ عمي سمعت عبد الرحمف يذكر عف األصمعي ،فمقيت األصمعي ،فقمت:

سمعتو مف شعبة؟ فقاؿ سمعتو مف شعبة ،أك حدثت عنو ،قاؿ قدمت المدينة بعد مكت نافع بسنة

(٘)
أيضا :قاؿ ابف المنذر :كانت دار مالؾ بف أنس
فرأيت مالكاً لو حمقة  ،كقاؿ القاضي عياض ً
مكانو مف المسجد مكاف عمر بف
التي كاف ينزؿ فييا بالمدينة دار عبد هللا ابف مسعكد  ،ككاف ُ

الخطاب  ،كىك المكاف الذؼ كاف ُيكضع فيو فراش رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ في المسجد إذا اعتكف(.)ٙ

)ٔ) بفتح النكف ككسر القاؼ كىك في صدر كادؼ العقيق عمى نحك عشريف ميالً مف المدينة قاؿ الخطابي

 :كقد صحفو بعض أصحاب الحديث فقالو بالباء ،كىذا خطأ إنما الذؼ بالباء بقيع الغرقد مدفف أىل المدينة،

تيذيب األسماء كالمغات لمنككؼ (ٗ)ٔٚٚ/

)ٕ) تثنية الصكر :مكضع بالنقيع ،ثـ ذكر قصة اإلماـ مالؾ ،المغانـ المطابة في معالـ طابة

لمفيركزابادؼ(صٕٕٗ).

)ٖ) أؼ تأخر كخنس عنو ،تأخر ،كبابو دخل ك(الخناس) الشيطاف؛ ألنو يخنس إذا ذكر هللا عز كجل،

مختار الصحاح لمرازؼ (ص.)ٛٓ:

)ٗ) الطبقات الكبرػ البف سعد (.)٘ٚٔ/ٚ
)٘) التاريخ الكبير لمبخارؼ (.)ٖٔٓ/ٚ

) )ٙترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمقاضي عياض (ٔ.)ٕٔٗ/
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المطمب الثاني

أول_ نشأتو:
ً

نشأة اإلماـ مالؾ رحمو هللا ووفاتو

نشأ اإلماـ مالؾ في حاضنة كبيئة عممية ،فمقد اشتيرت ىذه العائمة بالعمـ ،كقد سبق اإلماـ

مالؾ أخكه النضر ،فقد كاف مالزماً لمعمماء يتمقى عمييـ ،كيأخذ عنيـ ،حتى إف مالكاً لما الزميـ
كاف يعرؼ بأخي النضر ،لشيرة أخيو دكنو ،فمما ذاع أمره بيف شيكخو صار أشير مف أخيو،

كصار النضر ُيذكر بأنو أخك مالؾ(ٔ) ،ككاف رحمو هللا ممف يممؾ عزيمة تختمف عف أقرانو ،مما
جعمو يتميز عنيـ ،فقد كاف رحمو هللا كبقية الصبية يعيش الطفكلة كما تحتكيو مف لعب كليك ،إال

صغير جعمو رحمو هللا انطالقة لو في طريق العمـ حتى احتل الصدارة ،كأصبح النجـ
ًا
مكقفا
أف ً
الساطع مف بيف عمماء عصره كالعصكر التي تمتو إلى يكمنا ىذا ،حيث يركػ القاضي عياض
ىذا المكقف فيقكؿ :قاؿ مالؾ كاف لي أخ في سف ابف شياب ،فألقى أبي عمينا يكماً مسألة

غضبت كانقطعت إلى ابف
فأصاب أخي كأخطأت ،فقاؿ لي أبي :أليتؾ الحماـ عف طمب العمـ ،ف
ُ
سبعا ،كفي ركاية ثماف سنكات(ٕ).
ىرمز ً
ثانيا_ وفاتو:
ً
فقد ركػ ابف عبد البر بإسناده عف إسماعيل بف أبي أكيس أنو قاؿ :اشتكى مالؾ بف أنس،

فسألت بعض أىمنا عما قاؿ عند المكت ،قالكا :تشيد ،ثـ قاؿ :هلل األمر مف قبل كمف بعد ،كتكفي
صبيحة أربع عشرة مف شير ربيع األكؿ ،سنة تسع كسبعيف كمئة ،في خالفة ىاركف ،كصمى

عميو عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ ابف دمحم بف عمي بف عبد هللا بف العباس ،كىك ابف زينب بنت

بف زينب ،كاف أمير المدينة يكمئذ كالياً
سميماف بف عمي ،كاف ُيعرؼ بأمو ،يقاؿ لو :عبد هللا ا ُ
عمييا لياركف ،صمى عميو في مكضع الجنائز ،كدفف بالبقيع ،ككاف يكـ مات ابف خمس كثمانيف

سنة(ٖ).

قاؿ الذىبي :كدفف بالبقيع اتفاقاً ،كقبره مشيكر ُيزار ،رحمو هللا(ٗ).
)ٔ) مالؾ :حياتو كعصره آراء فقيية لإلماـ دمحم أبك زىرة (ص.) ٖٓ:
(ٕ) ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض( ٔ. )ٖٔٔ/

)ٖ) االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقياء البف عبد البر(ص.)ٛٛ:
)ٗ) سير أعالـ النبالء لمذىبي ( .)ٖٕٔ/ٛ
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المطمب الثالث

أول_ حياتو العممية:
ً

حياتو العممية ومؤلفاتو رحمو هللا

ُيعد اإلماـ مالؾ مف أىـ الشخصيات العممية كالثقافية كالفكرية في تاريخ ىذه األمة ،فيك أحد
األئمة األربعة أصحاب المذاىب الفقيية المشيكرة كالمعركفة ،فينسب إليو المذىب المالكي ،كالذؼ
لو انتشار كاسع في معظـ الدكؿ العربية كاإلسالمية منذ ظيكره كحتى كقتنا الحاضر؛ كألجل إبراز

مسيرتو كدكره العممي ،خصصنا ىذا المطمب ،كالذؼ سنتناكؿ مف خاللو أىـ صفاتو كعصره

كعممو بالحديث كالفقو كاألصكؿ التي بنى عمييا فقيو ،كاألسباب التي أدت إلى كثرة األقكاؿ في
المذىب المالكي مف بعده ،كأيف يرتكز انتشار مذىبو في البمداف كالمناطق ،كسنتكمـ عف أىـ

مشايخو كتالميذه ،كثناء العمماء عميو.
ٔ_ صفاتو:

الخمقية:
أ_ َ

لقد كىبو هللا  مف الصفات الخمقية ما جعمتو ُمياباً بيف الناس(ٔ) ،كذكر ابف سعد صفاتو
الخمقية ،فقاؿ :أخبرنا ُمطرؼ بف عبد هللا اليسارؼ ،قاؿ" :كاف مالؾ بف أنس طكيالً عظيـ اليامة
أصمع الرأس كالمحية ،أبيض شديد البياض إلى الشقرة ،ككاف لباسو الثياب العدنية الجياد ،ككاف

يكره حمق الشارب كيعيبو"(ٕ).
ب_ ال ُخمقية:

الخمقية ،فكاف يمتمؾ رحمو هللا مف العقل كقكة الحفع كالكعي كالذكاء كالحرص
أما صفاتو ُ
عمى طمب العمـ كاإلخالص كالصبر كغيرىا مف الصفات التي تؤىمو ألف يككف كعاء مف أكعية
العمـ ،فقد أجمعت طكائف العمماء عمى إمامتو كجاللتو كعظـ سيادتو كتبجيمو كتكقيره ،كاإلذعاف

لو في الحفع كالتثبت كتعظيـ حديث رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_(ٖ) ،ككاف رحمو هللا إذا استمع إلى شيء

مكقفا لإلماـ مالؾ يدلل
استمع إليو بحرص ككعاه كعياً تاماً ،فقد ركػ القاضي عياض بإسناده ً
)ٔ) قاؿ ابف عبد البر قاؿ دمحم بف عمر الكاقدؼ :ككاف رجالً َمييباً ،ليس في مجمسو شيء مف المراء

كالمغط ،االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقياء البف عبد البر (ص.)ٛٗ:
)ٕ) الطبقات البف سعد (.)٘ٚٓ/ٚ

)ٖ) الكفيات البف قنفذ (ص.)ٖٔٗ :
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مف خاللو عمى مدػ حرصو عمى طمب العمـ كما كاف يتمتع بو مف كعي كقكة حفع :قاؿ مالؾ:
شيدت العيد فقمت :ىذا اليكـ يكـ يخمك فيو ابف شياب ،فانصرفت مف المصمى حتى جمست عمى

بابو –أؼ عمى باب ابف شياب ،-فسمعتو يقكؿ لجاريتو :انظرؼ مف عمى الباب ،فنظرت

فسمعتيا تقكؿ :مكالؾ األشقر مالؾ ،فقاؿ :أدخميو ،فدخمت فقاؿ :ما أراؾ انصرفت بعد إلى

منزلؾ ،فقمت :ال ،قاؿ :ىل أكمت شيئاً؟ قمت :ال ،قاؿ :فاطعـ ،قمت :ال حاجة لي فيو ،قاؿ :فما

ظيا؟ قمت:
تريد؟ قمت :تُحدثني ،فحدثني سبعة عشر حديثاً ثـ قاؿ :كما ينفعؾ أف أحدثؾ كال تحف ُ
فأخرجت ألكاحي ،فحدثني
إف شئت رددتُيا عميؾ ،فرددتيا عميو(ٔ)،كفي ركاية :قاؿ لي :ىات،
ُ
الحفاظ،
بأربعيف حديثاً فقمت :زدني ،فقاؿ لي :حسبؾ ،إف كنت ركيت ىذه األحاديث فأنت مف ُ

قمت :قد ركيتيا ،فجذب األلكاح مف يدؼ ثـ قاؿ :حدث فحدثتو بيا ،فردىا إلي كقاؿُ :قـ ،فأنت
المستكدع لمعمـ(ٕ) ،كالى جانب ذلؾ كمو فقد كانت أُم ُو تدفعو
مف أكعية العمـ ،أك قاؿ :إنؾ لنعـ
َ
لمعمـ دفعاً ،حيث إف ابف فرحكف المالكي قد قاؿ :قاؿ مطرؼ :قاؿ مالؾ :قمت ألمي :أذىب

فأكتب العمـ؟ فقالت :تعاؿ فالبس ثياب العمـ ،فألبستني ثياباً مشمرة ،ككضعت الطكيمة عمى
رأسي ،كعمتني فكقيا ثـ قالت :اذىب فاكتب اآلف ،ككانت تقكؿ :اذىب إلى ربيعة فتعمـ مف أدبو

قبل عممو(ٖ).

ٕ_ عصره:

عاش اإلماـ مالؾ رحمو هللا نحكاً مف سبع كثمانيف سنة ،كاف منيا في العصر األمكؼ نحك

أربعيف سنة ،كمنيا في العصر العباسي األكؿ نحك سبع كأربعيف سنة(ٗ) ،ككاف صمباً في دينو

بعيداً عف األمراء كالممكؾ ككانت السالطيف تيابوُ ،سعي بو إلى جعفر بف سميماف ،كىك عـ أبي
جعفر المنصكر ،كقالكا لو :إف مالكاً ال يرػ إيماف بيعتكـ ىذه بشيء ،فغضب جعفر كدعا بو

كجرده كضربو بالسياط ،كمدت يده حتى خمعت كتفو ،قاؿ ابف خمكاف" :فمـ يزؿ بعد ذلؾ الضرب

في عمك كرفعة ،ككأنما كانت تمؾ السياط حمياً حمي بو"(٘).
)ٔ) ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ٔ.)ٖٔٗ/
)ٕ) المصدر السابق (ٔ. )ٖٔٗ/

)ٖ) الديباج المذىب البف فرحكف ( ٔ. )ٜٛ/

)ٗ) اإلماـ مالؾ بف أنس لعبد الغني الدقر (ص. )ٔٗ :
)٘) الكفيات البف قنفذ (ص.)ٔٗٔ:
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ٖ_ عممو:
كسمح لو بالفتيا ،فسبق أقرانو كىك مازاؿ في مقتبل
أقبل عمى العمـ صغي اًر ،كلكنو تأىل كأُذف ُ
العمر ،فضربت لو أكباد اإلبل ،كأُكؿ حديث النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ الذؼ يركػ عف أبي ىريرة ُ) :ي ْو ِش ُؾ
اس أَ ْكَب ْا َد ِْ
أَ ْف َي ْض ِر َب َّ
ال َي ِجُدو َف أَ َح َداً أَ ْعَمـ ِم ْف َع ْالِـ اْل َم ِدْيَن ِة.)ٔ(
اإل ِب ِل َي ْطُمُب ْو َف اْل ِعْم َـ َف َ ْ
الن ُ
قاؿ أبك عيسى :ىذا حديث حسف ،كىك حديث ابف عيينة ،كقد ركؼ عف ابف عيينة أنو قاؿ

في ىذاُ :سئل مف عالـ المدينة؟ فقاؿ :إنو مالؾ بف أنس(ٕ) ،ككاف لو رحمو هللا آثار عممية
متعددة ،حيث إنو ترؾ بصمة عممية كاضحة المعالـ ،كالتي تنـ عف عالـ مف طراز فريد ،فمو ىذه

البصمة في العديد مف العمكـ الشرعية ،فبرع في مجاالت شتى مف ىذه العمكـ ،كعمى رأسيا عمما

الحديث كالفقو ،كلـ يقتصر عمييما فقط ،كانما تجاكزىما إلى غيرىما مف العمكـ الشرعية.
أ_ عمـ الحديث:

كاف رحمو هللا في عمـ الحديث ذاؾ اإلماـ الثبت الحجة ،المتصدر عمماً كمنزلة كمكانة،

فيكفي في ىذا الجانب أف أصح األسانيد التي اتفق عمييا العمماء ،كالتي تسمى بالسمسمة الذىبية

يككف ليذا اإلماـ الجميل نصيب منيا ،كالتي باتت تعرؼ بو ،حيث قاؿ اإلماـ المزؼ :قاؿ دمحم بف

إسحاؽ الثقفي السراج :سألت دمحم ابف إسماعيل البخارؼ عف أصح األسانيد ،فقاؿ :مالؾ عف نافع
عف ابف عمر(ٖ) ،كلقد كاف لو رحمو هللا منيجيتو المستقمة كالكاضحة في عمـ الرجاؿ ،فمعمكـ أف

مالكاً كاف مف أشد الناس تركاً لشذكذ العمـ ،كأشدىـ انتقاداً لمرجاؿ ،كأقميـ تكمفاً ،كأتقنيـ حفظاً،

فمذلؾ صار إماماً(ٗ) ،كقاؿ الذىبي في ىذا الجانب :كقد اتفق لمالؾ مناقب ما عممتيا اجتمعت
لغيره:

أحدىا :طكؿ العمر كعمك الركاية.

ثانيتيا :الذىف الثاقب كالفيـ كسعة العمـ.

(ٔ) سنف الترمذؼ كتاب أبكاب العمـ باب ما جاء في عالـ المدينة ح (ٓ( ،)ٕٙٛص ،)ٖٙٔ :كقاؿ أبك

عيسى :ىذا حديث حسف؛ ألف فيو الحسف بف الصباح البزار صدكؽ ،كفيو أيضاً دمحم بف مسمـ صدكؽ ،انظر

تقريب التيذيب البف حجر (ٔ )ٕٖٛ/ك( ٕ )ٕٗٔ/عمى الترتيب.

)ٕ( سنف الترمذؼ كتاب أبكاب العمـ باب ما جاء في عالـ المدينة (ص.)ٖٙٔ:
)ٖ) تيذيب الكماؿ لممزؼ ( .)ٔٔٓ/ٕٚ
)ٗ) التمييد البف عبد البر ( ٔ.)ٙ٘/
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ثالثيا :اتفاؽ األئمة عمى أنو حجة صحيح الركاية.
رابعتيا :تجمعيـ عمى دينو كعدالتو كاتباعو السنف.

خامستيا :تقدمو في الفقو كالفتكػ ،كصحة قكاعده(ٔ).
ب_ شيوخو:

إبراىيـ بف أبي عمبة المقدسي ،كابراىيـ بف عقبة ،كاسحاؽ بف عبد هللا بف أبي طمحة،

كاسماعيل بف أبي حكيـ ،كأيكب أبك تميمة السختياني ،كعبد هللا بف يزيد بف ىرمز ،كأيكب بف

حبيب الزىرؼ ،كثكر بف زيد ،كجعفر بف دمحم الصادؽ ،كحميد بف قيس المكي األعرج ،كأبك بكر
ابف عمر بف عبد الرحمف بف عبد هللا ابف عمر بف الخطاب ،كأبك بكر بف نافع مكلى ابف عمر،
كعبد الرحمف بف القاسـ بف دمحم بف أبي بكر الصديق ،كأبك الزبير المكي ،كخبيب بف عبد

الرحمف ،كداكد بف الحصيف ،كربيعة بف أبي عبد الرحمف ،كزياد بف أبي زياد مكلى ابف عياش،
كزياد ابف سعد ،كزيد بف أسمـ ،كعائشة بنت سعد بف أبي كقاص ،كغيره مف الشيكخ(ٕ).
ج_ في الفقو:

كأما في عمـ الفقو فمقد كانت لو أصكلو كمنيجيتو التي أىمتو ألف يككف أحد األئمة

المجتيديف األربعة ،كأف يككف لو ذاؾ المذىب كالمدرسة الفقيية التي باتت تعرؼ باسمو ،كالذؼ

كاف لو الصدارة بيف المذاىب في الخالفة العباسية ،كقد بنى اإلماـ مالؾ رحمو هللا مذىبو عمى
أصكؿ عشريف ،كقد بيف كضمف اإلماـ مالؾ في كتابو المكطأ ،أصكؿ فقيو كالفركع ،كقد أشار

ابف العربي إلى ذلؾ فقاؿ :ىذا أكؿ كتاب أُلف في شرائع اإلسالـ كىك آخره؛ ألنو لـ يؤلف مثمو؛

إذ بناه مالؾ عمى تمييد األصكؿ لمفركع ،كنبو فيو عمى معظـ أصكؿ الفقو التي ترجع إلييا

مسائمو كفركعو(ٖ) ،ككما يؤخذ أيضاً مف كالـ عمماء المذىب ،كىي:
ٔ_ نص(ٗ)الكتاب.

)ٔ) تذكرة الحفاظ لمذىبي (ٔ.)ٕٕٔ/

)ٕ) تيذيب الكماؿ لممزؼ (.)ٔٓٚ/ٕٚ
)ٖ) القبس البف العربي (ٔ.)ٜٙ/

)ٗ) النص :ىك المفع الداؿ عمى معنى ال يحتمل غيره أصالً ،مثالو قكلو تعالى ِ تْم َؾ ع َشرٌة َك ِ
امَم ٌة[ البقرة
َ َ
 ،]ٜٔٙ:فيذا نص في أف المتمتع الذؼ لـ يجد ىدياً يمزمو صكـ المجمكع _الثالثة التي في الحج كالسبعة التي=
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ٕ_ كظاىره(ٔ) ،كىك العمكـ.

ٖ_ كدليمو ،كىك مفيكـ المخالفة(ٕ).

ٗ_ كمفيكمو ،كىك مفيكـ المكافقة(ٖ).
٘_ كتنبييو ،كىك التنبيو عمى العمة(ٗ) ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ

ﭼ

[األنعاـ.]ٔٗ٘:

 _ٙكمف السنة مثل ىذه الخمسة ،فيذه عشر.
كالحادؼ عشر_ اإلجماع(٘).

كالثاني عشر_ القياس(.)ٙ

كالثالث عشر_ عمل أىل المدينة(.)ٚ
=بعد الرجكع_ الذؼ ىك العشرة ،الشرح الكبير عمى الكرقات لمصباغ ( ص ،)ٕٜٛ-ٕٛٛ :إيصاؿ السالؾ في
أصكؿ اإلماـ مالؾ لممختار (ص.)ٙ :

ال مرجكحاً ،مثالو قكلو
)ٔ) الظاىر :ىك المفع الداؿ في محل النطق عمى معنى ،لكنو يحتمل غيره احتما ً
ِ
يف ِم ْس ِكين ًا[ المجادلة ،]٘ٛ:فإنو ظاىر في أف المظاىر الذؼ لـ يستطع الصكـ يجب عميو
اـ ِسّت َ
تعالىَ  :فإ ْط َع ُ
شخصا مسكيناً ،إيصاؿ السالؾ في أصكؿ اإلماـ مالؾ لممختار (ص.)ٚ :
إطعاـ ستيف
ً
(ٕ) كىك أف يككف المسككت مخالفاً ،كيسمى دليل الخطاب ،كلو أقساـ ،منيا مفيكـ الشرط كمفيكـ الغاية،

تحفة المسؤكؿ لمرىكني (ٕ.)ٕٔٔ/

(ٖ) كىك أف يككف المسككت مكافق ًا في الحكـ ،كيسمى فحكػ الخطاب ،كلحف الخطاب ،كتحريـ الضرب مف

قكلو تعالى :فال تقل ليما أؼ[ اإلسراء  ،]ٕٖ :تحفة المسؤكؿ لمرىكني (ٕ.)ٕٔٔ/

)ٗ) كىي أف يقترف الكصف بحكـ لك لـ يكف اقتراف الكصف بذلؾ الحكـ لبياف ككنو عمة لو لعابو الفطف
ط ُع ْوا أَْي ِدَي ُي َم ْا[ المائدة]ٖٛ :
الس ْا ِرَق ُة َف ْا ْق َ
ؽ َو َّ
بمقاصد الكالـ؛ ألنو ال يميق بالفصاحة ،كمثالو قكلو تعالىَ  :و َّ
الس ِار ُ
فإف اقتراف األمر بقطع يد السارؽ مع كصفو بالسرقة يدؿ بالمزكـ عمى أف السرقة ىي عمة القطع شرعاً ،إيصاؿ
السالؾ في أصكؿ اإلماـ مالؾ لممختار (ص.)ٔٙ :

)٘) ىك اتفاؽ مجتيدؼ أمة دمحم بعد كفاتو في عصر مف األعصار عمى أمر مف األمكر ،إرشاد الفحكؿ

لمشككاني (ٔ.)ٔٙ٘/

) )ٙكىك رد الفرع إلى األصل ،بعمة تجمعيما في الحكـ ،حاشية النفحات عمى شرح الكرقات لمجاكؼ (ص:

.)ٕ٘ٛ

) )ٚىك ما اتفق عميو العمماء كالفضالء بالمدينة كميـ أك أكثرىـ ،في زمف الصحابة كالتابعيف ،سكاء أكاف

سنده نقالً أـ اجتياداً ،مذكرة في أصكؿ الفقو المالكي لمديدؼ (ص.)ٖٚ :
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كالرابع عشر_ قكؿ الصحابي(ٔ).
كالخامس عشر :االستحساف(ٕ).

كالسادس عشر :الحكـ بسد الذرائع(ٖ).

كالسابع عشر :مراعاة الخالؼ(ٗ) ،فقد كاف يراعيو أحيانا.
كالثامف عشر :االستصحاب(٘).

كالتاسع عشر :المصالح المرسمة(.)ٙ
كتماـ العشريف :شرع مف قبمنا(.)ٛ()ٚ

فالمتأمل ليذه األصكؿ يجد أف ما امتازت بو ىك رعاية المصمحة كاعتبارىا ،ليذا فيي كانت
المبنة األكلى التي قاـ عمييا عمـ مقاصد الشريعة فيما بعد ،حتى أصبح مستقالً عف عمـ أصكؿ
الفقو عمى يد الشاطبي المالكي.

ثانيا_ ثناء العمماء عميو:
ً
ثناء كبي اًر مما يدؿ عمى عمك مكانتو كمنزلتو كامامتو في العمـ،
كقد أثنى عميو العمماء ً
)ٔ) قاؿ الرىكني :ال خالؼ أف مذىب الصحابي ليس بحجة عمى صحابي آخر مجتيد ،فأما عمى غير

الصحابة ففيو خالؼ ،تحفة المسؤكؿ لمرىكني (ٕ.)ٖٗٗ/

)ٕ) قاؿ الشاطبي كىك عند مالؾ :استعماؿ مصمحة جزئية في مقابمة قياس كمي ،كقاؿ :فيك تقديـ
االستدالؿ المرسل عمى القياس ،االعتصاـ لمشاطبي (ٕ.)ٖٕٛ/
)ٖ) قاؿ القرافي :كالذريعة الكسيمة لمشيء ،كمعنى ذلؾ :حسـ مادة كسائل الفساد دفعاً لو ،فمتى كاف الفعل
السالـ عف المفسدة كسيمة منعنا مف ذلؾ الفعل ،كىك مذىب مالؾ رحمو هللا ،شرح تنقيح الفصكؿ لمقرافي (ص:
ٕٖ٘).
)ٗ ) ىي المحافظة كاإلبقاء عمى الشيء كاعتباره كاالعتداد بو ،كالقياـ لو بما يناسبو ،مذكرة في أصكؿ الفقو
المالكي لمديدؼ (ص.)ٜٔٛ :

)٘) ىك ثبكت أمر في الثاني لثبكتو في األكؿ لعدـ كجداف ما يصمح أف يككف مغي اًر بعد البحث التاـ،
االبتياج لمسبكي (ٖ.)ٖٔٗ/
) )ٙىي المصالح التي ال يشيد ليا أصل باالعتبار في الشرع ،كاف كانت عمى سنف المصالح ،كتمقتيا
العقكؿ بالقبكؿ ،الشرح عمى شرح مختصر المنتيى األصكلي لإليجي (ٖ.)٘ٚٛ/
) ) ٚاألحكاـ التي شرعيا هللا سبحانو كتعالى لألمـ السابقة بكاسطة أنبيائو المرسميف إلييـ ،تسييل الكصكؿ

لممحالكؼ (ص.)ٖٖ٘:

) )ٛتاريخ الفقو اإلسالمي لمسايس (ٗٔٔ).
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فقد قاؿ دمحم ابف إسحاؽ الثقفي السراج :سألت دمحم بف إسماعيل البخارؼ عف أصح األسانيد،

فقاؿ :مالؾ عف نافع عف ابف عمر(ٔ) ،كقاؿ أبك بكر األعيف عف أبي سممة الخزاعي :كاف مالؾ

بف أنس إذا أراد أف يخرج يحدث ،تكضأ كضكءه لمصالة ،كلبس أحسف ثيابو ،كلبس قمنسكة كمشط

لحيتو ،فقيل لو في ذلؾ ،فقاؿ :أكقر بو حديث رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_(ٕ).

كقاؿ الشافعي :إذا جاء األثر كاف مالؾ كالنجـ ،كقاؿ :مالؾ كسفياف القريناف(ٖ).

كقاؿ شعبة :أتيت المدينة بعد مكت نافع بسنة ،فإذا الحمقة لمالؾ بف أنس(ٗ).

كقاؿ العباس بف دمحم بف العباس :أخبرنا الحارث بف مسكيف أنو سمع بعض المحدثيف يقكؿ:

قدـ عمينا ككيع فجعل يقكؿ :حدثني الثبت حدثني الثبت ،فظننا أنو اسـ رجل ،فقمنا :مف ىذا

الثبت أصمحؾ هللا؟ قاؿ :مالؾ بف أنس(٘).

كقاؿ عبد هللا بف أحمد بف حنبل :قمت ألبي :مف أثبت أصحاب الزىرؼ؟ قاؿ :مالؾ أثبت

في كل شيء( ،)ٙكقاؿ ابف ميدؼ :أئمة الناس في زمانيـ أربعة :الثكرؼ ،كمالؾ ،كاألكزاعي،

كحماد بف زيد ،كقاؿ :ما رأيت أحداً أعقل مف مالؾ( ،)ٚكقاؿ الشافعي :العمـ يدكر عمى ثالثة:

مالؾ كالميث كابف عيينة(.)ٛ

قاؿ الذىبي :كركؼ عف األكزاعي أنو كاف إذا ذكر مالكاً يقكؿ :عالـ العمماء كمفتي

الحرميف(.)ٜ

)ٔ) تيذيب الكماؿ لممزؼ (.)ٔٔٓ/ٕٚ
)ٕ) حمية األكلياء لألصفياني (.)ٖٔٛ/ٙ
(ٖ) المصدر السابق (.)ٖٔٛ/ٙ
)ٗ) المصدر السابق (.)ٖٜٔ/ٙ

)٘) تيذيب الكماؿ لممزؼ (.)ٔٔٗ/ٕٚ
) )ٙالمصدر السابق (.)ٔٔ٘/ٕٚ
) )ٚسير أعالـ النبالء لمذىبي ( .)ٚٙ/ٛ
) )ٛالمصدر السابق ( .)ٜٗ/ٛ
) )ٜالمصدر السابق (.)ٜٗ/ٛ
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ثال ًثا_ مؤلفاتو:

الموطأ :بالرغـ مف أنو لـ يكف أكؿ كتاب يؤلف في ىذا المجاؿ؛ إال أنو اشتير حتى كصمت
شيرتو لمسافات طكيمة ،كطارت شيرتو في كل مطار ،حتى قاؿ القاضي عياض :لـ يعتف بكتاب
مف كتب الفقو كالحديث اعتناء الناس بالمكطأ ،فإف المكافق كالمخالف أجمع عمى تقديمو كتفضيمو

كركايتو كتقديـ حديثو كتصحيحو(ٔ) ،كقد ذكرنا قكؿ الشافعي فيو سابقاً ،كقاؿ ابف الميدؼ فيو :ما

القرف أصح
كتاب بعد كتاب هللا أنفع لمناس مف المكطأ ،كقاؿ أيضاً :ال أعمـ مف عمـ الناس بعد آ

مف مكطأ مالؾ(ٕ) ،لذلؾ تيافت عميو الناس فركاه كثير مف الفقياء كالمحدثيف شرقاً كغرباً ،فقاؿ
النككؼ في ذلؾ :كقد ركػ المكطأ عف مالؾ جممة مف أئمة المذاىب كالمشاىير ،منيـ اإلماـ دمحم
بف الحسف الشيباني(ٖ) ،الذؼ نحف بصدد دراسة كتاب الزكاة منو ،لذلؾ فقد احتل تمؾ المكانة
كالجاللة كالشرؼ كالثناء عند العمماء ،كاعتمد المحدثكف عمى ما فيو مف ركايات ،كلكنيـ اختمفكا

فيما بينيـ عمى ترتيبو بيف كتب السنة ،فمنيـ مف قدمو عمى البخارؼ كمسمـ كمنيـ مف أخره(ٗ).
وقد ذكر القاضي عياض تآليف مالؾ غير الموطأ ،لخصتيا عمى النحو التالي:

ٔ_ فمف أشيرىا رسالتو إلى ابف كىب في القدر كالرد عمى القدرية ،كىك مف خيار الكتب في

ىذا الباب ،الداؿ عمى سعة عممو بيذا الشأف رحمو هللا.

ٕ_ كمنيا كتابو في النجكـ كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر ،كىك كتاب جيد مفيد جداً قد

اعتمد عميو الناس في ىذا الباب ،كجعمكه أصالً.

ٖ_ رسالتو في األقضية ،كتب بيا لبعض القضاة عشرة أجزاء.

ٗ_ رسالتو إلى أبي غساف دمحم بف مطرؼ في الفتكػ كىي مشيكرة.
٘_ رسالتو إلى ىاركف الرشيد المشيكرة في األدب كالكعع.

القرف ،الذؼ يركيو عنو خالد بف عبد الرحمف المخزكمي.
 _ٙكتابو في التفسير لغريب آ
 _ٚرسالتو إلى الميث في إجماع أىل المدينة.

 _ٛكقد نسب إليو أيضاً كتاب السر مف ركاية ابف القاسـ(٘).
)ٔ) ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ٕ.)ٛٓ/
)ٕ) المصدر السابق ( ٕ.)ٚٓ/

)ٖ) انظر ترتيب المدارؾ ( ٕ.)ٖٔٚ/
)ٗ) انظر القبس البف العربي (ٔ.)٘ٛ/

(٘) انظر ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ٕ.)ٜٗ-ٜٓ/
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المبحث الثاني

ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
وفيو أربعة مطالب-:

المطمب األوؿ :اسمو ككنيتو كمكلده كمكطنو.
المطمب الثاني :صفاتو كنشأتو ككفاتو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.
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المطمب األوؿ:

أول_ اسمو وكنيتو:
ً

اسمو وكنيتو ومولده وموطنو

ىك اإلماـ الفقيو ،صاحب أبي حنيفة ،صاحب األثر الكبير في نشر مذىب الحنفية ،أحد

قضاة اإلسالـ ،إماـ أىل الرأؼ ،اإلماـ أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد(ٔ)الشيباني(ٕ) ،كقيل

دمحم بف الحسف بف عبيد هللا ابف مركاف ،الختالفيـ في نسبو لبني شيباف صمبياً أـ بالكالء ،فقاؿ

ابف سعد :مكلى لبني شيباف(ٖ).

ثانيا_ مولده وموطنو:
ً
(ٗ)
كلد دمحم بف الحسف سنة اثنيف كثالثيف كمائة  ،في مدينة كاسط ،كأصمو دمشقي مف أىل

قرية تسمى حرستا ،قدـ أبكه العراؽ ،ككلد لو دمحم فييا ،كنشأ رحمو هللا بالككفة ،كسمع العمـ بيا
مف أبي حنيفة كمسعر بف كداـ ،كسفياف الثكرؼ ،كعمر بف ذر ،كمالؾ بف مغكؿ ،كالده يشتغل

جندياً ككاف ثرياً ،كسكف بغداد كحدث بيا(٘).

)ٔ) ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ٗ ،)ٛٚ/تيذيب األسماء كالمغات لمنككؼ (ٔ.)ٛٓ/

)ٕ) بفتح الشيف المعجمة كسككف الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا ،كالباء المكحدة بعدىا ،كفي آخرىا

النكف ،ىذه النسبة إلى سيباف ،كىي قبيمة معركفة في بكر بف كائل ،كىك شيباف بف ذىل بف ثعمبة بف عكابة بف
صعب بف عمي بف بكر بف كائل ابف قاسط بف ىنب بف أفصى بف دعمي بف جديمة بف أسد بف ربيعة بف نزار بف
معد بف عدناف ،األنساب لمسمعاني (.)ٜٔٛ/ٛ
)ٖ) الطبقات البف سعد (.)ٖٖٛ/ٜ

)ٗ) سير أعالـ النبالء لمذىبي ( ،)ٖٔ٘/ٜلساف الميزاف البف حجر (٘.)ٕٔٛ/
)٘) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ.)٘ٙٔ/
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المطمب الثاني

أول_ صفاتو:
ً

صفاتو ونشأتو ووفاتو

كاف دمحم بف الحسف رحمو هللا ذكياً متقد الذىف ،سريع الخاطر قكؼ الذاكرة ،ذا نفس كثابة
الخمق لمغاية ،سميناً خفيف الركح ،ممتمئاً صحة كقكة(ٔ) ،كقد ركػ
الخمق ك َ
إلى المعالي ،جميل ُ
الخطيب البغدادؼ بسنده أف الشافعي قاؿ :ما رأيت سميناً أخف ُركحاً مف دمحم بف الحسف ،كما
القرف نزؿ بمغتو(ٕ).
رأيت أفصح منو ،كنت إذا رأيتو يق أر كأف آ

ثانيا_ نشأتو:
ً
نشأ دمحم بف الحسف بالككفة ،كحضر مجمس أبي حنيفة ،كلكف لـ يصاحبو طكيالً؛ فقد مات

أبك حنيفة كعمره آنذاؾ نحك ثماني عشرة سنة ،كتتممذ عمى يد القاضي أبي يكسف ،ثـ رحل إلى

مالؾ بالمدينة ،كمكث يتمقى العمـ عنو نحك ثالث سنيف ،فركػ عنو المكطأ ،كأخذ أيضاً عف

األكزاعي كالثكرؼ ،كعندما أتى الشافعي إلى العراؽ ،الزـ دمحم بف الحسف كتفقو عميو ،كجرت

بينيما مناظرات ،حتى إف الخطيب يركػ إحدػ ىذه المناظرات فيما يركؼ عف الشافعي قكلو:
ناظرت دمحم بف الحسف كعميو ثياب رقاؽ ،فجعل تنتفخ أكداجو كيصيح حتى لـ يبق لو زر إال

انقطع(ٖ) ،دلت عمى إمامتيما في الفقو كمكانتيما العممية(ٗ).
ثال ًثا_ وفاتو:

ككانت كفاة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني سنة تسع كثمانيف كمائة ،في برنبكية قرية مف

قرػ الرؼ ،لما خرج ىاركف الرشيد أمير المؤمنيف إلى الرؼ الخرجة األكلى أمره فخرج معو ،فمات
فييا ،كىك ابف ثماف كخمسيف سنة(٘) ،ككانت كفاة دمحم بف الحسف كالكسائي في يكـ كاحد مف ىذه
السنة ،فقاؿ الرشيد – أمير المؤمنيف :-دفنت اليكـ المغة كالفقو جميعاً(.)ٙ
)ٔ) بمكغ األماني في سيرة دمحم الشيباني لمككثرؼ (ص. )٘ :
)ٕ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ.)٘ٙ٘/
)ٖ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ.)٘ٙٛ/
)ٗ) انظر المدخل لدراسة الفقو اإلسالمي لمشرنباصي (ص.)ٕٕٔ :

)٘) انظر تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ ،)ٕ٘ٙ/ككفيات األعياف لمسمعاني ( ٗ.)ٔٛ٘/
( )ٙالبداية كالنياية البف كثير (٘.)٘ٛٓ/
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المطمب الثالث
أول_ حياتو العممية:
ً

حياتو العممية وثناء العمماء عميو ومؤلفاتو

كاف رحمو هللا مف شدة حرصو عمى العمـ كانشغالو في طمبو يقكؿ ألىمو :ال تسألكني حاجة

مف حاجات الدنيا فتشغمكا قمبي ،كخذكا ما شئتـ مف ككيمي ،فإنو أقل ليمي كأفرغ لقمبي(ٔ) ،حتى
بير أنفق ُجَّمو في طمب العمـ ،فقد
مبمغا ك ًا
إنو أنفق الكثير الكثير في سبيل ذلؾ ،كقد ترؾ لو كالده ً
ركػ الخطيب البغدادؼ بإسناده لإلماـ دمحم بف الحسف أنو قاؿ :ترؾ أبي ثالثيف ألف درىـ ،فأنفقت
خمسة عشر ألفاً عمى النحك كالشعر ،كخمسة عشر ألفاً عمى الحديث كالفقو(ٕ) ،كعمى الرغـ مف

أنو التقى باإلماـ مالؾ كاإلماـ الشافعي ،إال أنو بقي منتسباً لمذىب أبي حنيفة ،ممتزماً طريقتو،
كلو الفضل األكبر في تدكيف الفقو الحنفي ،كعمى كتبو اعتمد فقياء الحنفية(ٖ) ،كلـ يقتصر عممو

القرف نزؿ
عمى الفقو ،فكاف رحمو هللا حجة في المغة ،حيث قاؿ الشافعي :لك أشاء أف أقكؿ إف آ

بمغة دمحم بف الحسف لقمتو لفصاحتو(ٗ).
ٔ_ الحديث:

يعتبر اإلماـ دمحم بف الحسف رحمو هللا ثقة في مالؾ(٘) ،فضالً عف أبي حنيفة كأبي يكسف،

حيث نقل عنيـ كتب ظاىر الركاية ،التي تعتبر عمدة المذىب الحنفي ،أما في غيرىـ فقد لينو

النسائي كغيره( ،)ٙفيك رحمو هللا لـ يكف لو في الحديث ذلؾ األثر الذؼ تركو في مجاؿ الفقو
كالمغة.

أما مشايخو في الحديث(:)ٚ

فمف أىل الكوفة :أبك حنيفة ،كسفياف بف سعيد الثكرؼ ،كمسعر بف كداـ،

)ٔ) المصدر السابق ( ٘.)٘ٛٓ/

(ٕ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ ( ٕ.)ٕ٘ٙ/
(ٖ) انظر المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية لزيداف (ص.)ٕٔٙ:
)ٗ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ.)٘ٙ٘/
)٘) ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ٗ.)ٛٚ/
) )ٙالمصدر السابق (ٗ.)ٛٚ/

) )ٚبمكغ األماني في سيرة الشيباني لمككثرؼ (ص.)ٛ-ٚ :
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كمالؾ بف مغكؿ ،كقيس ابف الربيع ،كزفر بف اليذيل.

ومف أىل المدينة :مالؾ بف أنس ،كخارجة بف عبد هللا بف سميماف ،كدمحم بف ىالؿ.

ومف أىل مكة :سفياف بف عيينة الككفي نزيل مكة ،كسيف بف سميماف ،كابراىيـ بف يزيد

األمكؼ.

ومف أىل البصرة :أبك العكاـ عبد العزيز بف الربيع البصرؼ ،كالربيع بف صبيح.

ومف واسط :عباد بف العكاـ ،كشعبة بف الحجاج ،كأبك مالؾ عبد الممؾ النخعي.
ومف أىل الشاـ :أبك عمرك عبد الرحمف األكزاعي ،كدمحم بف راشد المكحكلي.

ومف أىل اليمامة :أيكب بف عتبة التيمي ،كغيرىا ،فمـ يزىد في الركاية عف أقرانو كممف ىك

دكنو ،كما ىك شأف األكابر في ركايتيـ عف األصاغر(ٔ).
أما مف أخذ عنو:

الشافعي فأكثر جداً ،كأبك عبيد ،كىشاـ بف عبيد هللا ،كأحمد بف حفص فقيو بخارػ ،كعمرك

بف أبي عمرك الحراني ،كأبك سميماف الجكزجاني ،كىشاـ عبد هللا الرازؼ ،كعمي بف مسمـ

الطكسي ،كآخركف(ٕ).
ٕ_ الفقو:

لقد اجتمع ل دمحم بف الحسف رحمو هللا ما لـ يجتمع لغيره مف أصحاب أبي حنيفة غير أبي

يكسف القاضي ،فقد تمقى اإلماـ دمحم بف الحسف فقو العراؽ كامالً عمى يد شيخو القاضي أبي
يكسف ،كتمقى فقو الحجاز كامالً عمى يد اإلماـ مالؾ في المدينة ،كتمقى فقو الشاـ عمى يد اإلماـ

االكزاعي ،كمما أثر فيو أنو تكلى القضاء ،كتمرس فيو ،حتى كانت ىذه الكالية دراسة أخرػ،

اقعا في
أفادتو عمماً كتجربة ،فأصبح فقيو ال يقتصر عمى التصكر كالنظر المجرد ،كانما أصبح ك ً
ممارساتو اليكمية(ٖ).

ثانيا_ ثناء العمماء عميو:
ً
كقد أثنى عميو العمماء ثناء كبي اًر يدؿ عمى عمك مكانتو كمنزلتو في العمـ ،كحسبؾ شيادة

اإلماـ الشافعي فيو ،فقد قاؿ اإلماـ الشافعي" :أخذت مف دمحم بف الحسف ِكْق َر بعير مف عمـ ،كما
)ٔ) المصدر السابق (ص.)ٛ :

)ٕ) سير أعالـ النبالء لمذىبي ( ،)ٖٔ٘/ٜكلساف الميزاف البف حجر (٘.)ٕٔٛ/
)ٖ) انظر أبك حنيفة حياتو كعصره ألبي زىرة (ص.)ٕٖٖ :
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ركحا منو ،ككاف يمأل القمب كالعيف"(ٔ) .كقاؿ" :كاف إذا تكمـ
رجال
رأيت ً
ً
سمينا أفيـ منو أك أخف ً
ُخِّيل لؾ أف القرآف نزؿ بمغتو" ،كقاؿ أيضاً " قاؿ دمحم بف الحسف :أقمت عند مالؾ ثالث سنيف
ككس اًر ،كسمعت مف لفظو سبع مئة حديث(ٕ) ،كقاؿ أبك عبيد القاسـ بف سالـ" :ما رأيت أعمـ
بكتاب هللا منو"(ٖ) ،كقاؿ إبراىيـ الحربي" :قمت ألحمد بف حنبل :مف أيف لؾ ىذه المسائل الدقيقة؟

قاؿ :ىي مف كتب دمحم بف الحسف"(ٗ) ،ككاف يقكؿ إسماعيل بف حماد ابف أبي حنيفة :كاف دمحم بف

الحسف لو مجمس في مسجد الككفة كىك ابف عشريف سنة(٘) ،كركػ الخطيب البغدادؼ بإسناده

ليحيى بف معيف قكلو :كتبت الجامع الصغير عف دمحم بف الحسف(.)ٙ
ثال ًثا_ مؤلفاتو:

تعتبر مؤلفات دمحم بف الحسف المرجع األكؿ لمذىب أبي حنيفة ،سكاء ما كاف بركايتو عف

أبي يكسف ،كراجعو عميو ،كما كاف قد دكنو مف المعركؼ مف فقو أىل العراؽ ،كليست مؤلفاتو
عمى درجة كاحدة مف حيث الثقة كالقكة ،بل يقسميا العمماء مف ىذه الناحية إلى قسميف:

القسـ األوؿ :كتب ظاىر الرواية ،كتسمى باألصكؿ ،كقد سميت بظاىر الركاية؛ ألنيا ركيت

عف دمحم ابف الحسف بركاية الثقات ،فيي ثابتة عنو ،إما متكاترة أك مشيكرة ،كىي:
ٔ_ المبسكط أك األصل.
ٕ_ الجامع الكبير.

ٖ_ كالجامع الصغير.
ٗ_ السير الكبير.

٘_ السير الصغير.
 _ٙالزيادات.

()ٚ

)ٔ) سير أعالـ النبالء لمذىبي (.)ٖٔ٘/ٜ

)ٕ) سير أعالـ النبالء لمذىبي ( ،)ٖٔ٘/ٜكتاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ.)ٕ٘ٙ/
)ٖ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ.)٘ٙ٘/
)ٗ) سير أعالـ النبالء لمذىبي (.)ٖٔٙ/ٜ
)٘) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ (ٕ.)٘ٙٗ/
) )ٙالمصدر السابق (ٕ.)٘ٙٙ/

( )ٚتاريخ التشريع اإلسالمي لمقطاف (ص.)ٖٗٔ :
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كيمحق بيذا القسـ غير كتب ظاىر الركاية كتاب اآلثار ،كقد جمع فيو اآلثار التي يحتج بيا
الحنفية ،ككتاب الرد عمى أىل المدينة.

والقسـ الثاني :وىي كتب لإلماـ دمحم بف الحسف لـ تبمغ في نسبتيا إلى اإلماـ دمحم بف

الحسف مبمغ القسـ األكؿ ،كىي:
ٔ_ الكيسانيات.

ٕ_ كالياركنيات.

ٖ_ كالجرجانيات.
ٗ_ كالرقيات.

٘_ كزيادة الزيادات.

كيقاؿ ليا غير ظاىر الركاية؛ ألنيا لـ ترك عف دمحم بركايات ظاىرة ثابتة كاألكلى(ٔ).

)ٔ) انظر أبك حنيفة حياتو كعصره ألبي زىرة (ص ،)ٕٖ٘ :كتاريخ الفقو اإلسالمي لمسايس (ص.)ٔٔٔ:
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المبحث الثالث:

تعريف عاـ بكتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني :وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األوؿ :مكانة المكطأ كسبب تأليفو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في المكطأ.

المطمب الثالث :أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف بيف ركايات المكطأ.
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المطمب األوؿ

أول_ مكانة الموطأ:
ً

مكانة الموطأ وسبب تأليفو

مما ال شؾ أف المكطأ مف أكائل الكتب التي ُجمع فييا بيف الحديث كاألثر كالفقو ،كىك أيضاً
مف أكائل الكتب التي ميدت لما بعدىا الطريق في الجمع كالتدقيق؛ إال أف المكطأ امتاز عف غيره
ب الجمع بيف الحديث كاألثر كالفقو كصحيح النظر ،كترتيب الكتب ،ككضع التراجـ ،كحسف السياؽ

في التأليف ،كترتيب التصنيف ،فيذا مما لـ يسبق مالكاً أحد إليو كال كقع نظر غيره قبمو عميو؛

فمذلؾ ظير تأليفو ،كانتشر كاشتير كشاع ذكره مع ما قرنو هللا بو ،مف التكفيق كسعادة مؤلفو
بحسف نيتو.

كميما يكف مف أمر فاف اإلماـ مالكاً بالنسبة لشيكخو كمف عاصره أضبط كأدؽ ،أما بالنسبة
لمبخارؼ فشرط البخارؼ أدؽ كأتقف ،بل أيضاً شركط مسمـ ،مع أف مالكاً شيخ شيكخ أمثاؿ

البخارؼ كمسمـ كأبي داكد كغيرىـ ،كقد كاف مالؾ في أعظـ مرحمة في جمع الحديث كضبطو،

بعد ،فخطا بو اإلماـ
كاالحتياط بو كالتدقيق في اختيار رجالو ،إذ كاف جمع الحديث لـ ينضج ُ
مالؾ خطكات رائعة مباركة ،ذلل فييا لمف بعده طرقاً كانت صعبة(ٔ).
ثانيا_ سبب تأليف الموطأ:
ً
ينقل القاضي عياض سبب تأليف اإلماـ مالؾ لممكطأ فيقكؿ :كقاؿ أبك مصعب :سمعت

مالكا يقكؿ :دخمت عمى أبي جعفر _المنصكر أمير المؤمنيف_ بالغداة حيف كقعت الشمس
ً
باألرض ،كقد نزؿ عف مالو إلى بساطو ،كعمى البساط برذكناف قائماف مف حيف دخمت إلى حيف

أدبا ،كاذا بصبي يخرج ثـ يرجع ،فقاؿ :أتدرؼ مف ىذا؟ قمت :ال.
خرجت ،ال يبكالف كال يركثاف ً
قاؿ :ىذا ابني ،كانما يفزع مف شيبتؾ.

كفي ركاية :استنكر قرب مجمسؾ مني كلـ ير بو أحداً غيرؾ قط ،كحقيق أنت بكل خير،

كخميق بكل إكراـ _ككاف قد أدناه إليو كألصق ركبتو بركبتو_ فمـ يزؿ يسألني حتى أتاه المؤذف
بالظير ،فقاؿ لي :أنت أعمـ الناس ،كفي ركاية" :أىل األرض" ،فقمت :ال كهللا يا أمير المؤمنيف.
قاؿ :بمى ،كلكنؾ تكتـ ذلؾ ،كفي ركاية :فما أحد أعمـ منؾ اليكـ بعد أمير المؤمنيف ،كاف

(ٔ) انظر اإلماـ مالؾ لمدقر (ٕٕٔ.)ٕٔ٘-
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بقيت ألكتبف كتبؾ بماء الذىب ،كفي ركاية :كما تكتب المصاحف ،ثـ أعمقيا في الكعبة ،فأحمل
الناس عمييا.

فقمت :يا أمير المؤمنيف ،ال تفعل ،فإف في كتابي حديث رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،كقكؿ الصحابة،

كقكؿ التابعيف ،كرًأيا ىك إجماع أىل المدينة لـ أخرج عنيـ ،غير أني ال أرػ أف يعمق في الكعبة.
قاؿ :كقاؿ لو أبك جعفر كىك بمكة :اجعل العمـ يا أبا عبد هللا عمماً كاحداً.

قاؿ :فقمت لو :يا أمير المؤمنيف ،إف أصحاب رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ تفرقكا في البالد ،فأفتى كل

في مصره بما رأػ ،كفي ركاية إف ألىل البالد قكالً ،كاف ألىل المدينة قكالً ،كألىل العراؽ قكالً ،قد
تعدكا فيو طكرىـ.

فقاؿ :أما أىل العراؽ فمست أقبل منيـ صرفاً كال عدالً ،كانما العمـ عمـ أىل المدينة ،فضع

لمناس العمـ.

كفي ركاية :فقمت لو :إف أىل العراؽ ال يرضكف عممنا.

فقاؿ أبك جعفر :تضرب عميو عامتيـ بالسيف ،كتقطع عميو ظيكرىـ بالسياط.

كفي ركاية أف المنصكر قاؿ لو :يا أبا عبد هللا :ضـ ىذا العمـِ ،
كدكف كتباً ،كجنب فييا
ّ
شدائد عبد هللا ابف عمر ،كرخص ابف عباس ،كشكاذ ابف مسعكد ،كاقصد أكسط األمكر كما

اجتمع عميو األئمة كالصحابة(ٔ).

لماذا سمي الموطأ بيذا السـ؟

قاؿ أبك عبد هللا دمحم بف إبراىيـ الكناني األصبياني :قمت ألبي حاتـ الرازؼ" :مكطأ مالؾ بف

أنس" لـ سمي المكطأ؟ فقاؿ :شيء قد صنفو ككطأه لمناس ،حتى قيل "مكطأ مالؾ ،كما قيل
جامع سفياف ،كقاؿ أبك الحسف بف فير :أنا أحمد بف إبراىيـ بف فراس ،سمعت أبي يقكؿ ،سمعت

عمي بف أحمد الخميجي يقكؿ :سمعت بعض المشايخ يقكؿ :قاؿ مالؾ :عرضت كتابي ىذا عمى

سبعيف فقيياً مف فقياء المدينة ،فكميـ كاطأني عميو فسميتو المكطأ(ٕ).

)ٔ) ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ٕ.)ٖٚ-ٚٔ/
)ٕ) انظر تزييف الممالؾ لمسيكطي (ص ،)ٜٓ :كتنكير الحكالؾ لمسيكطي (ص.)ٔٗ :
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المطمب الثاني

نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في الموطأ
نظ اًر لما يحظى بو المكطأ مف مكانة كمنزلة عند الفقياء كخاصة المالكية منيـ ،فإف

اختيارات اإلماـ مالؾ كاستنباطاتو في المكطأ ليا منزلتيا الخاصة عندىـ ،فيي تتصدر آراءه

كأقكالو المنسكبة لو في غيره مف الكتب كالمصنفات ،قاؿ ابف رشد في المقدمات ،كابف العربي

(ٔ)
مالكا اتبع منيجيتو الخاصة
كغيرىما :المكطأ مقدمة في الفقو عمى المدكنة  ،حيث إف اإلماـ ً
تيبا فقييًّا؛ فالمتأمل لذلؾ يجده قد بدأ بكتاب الصالة ،كمف
في تأليفو لممكطأ ،فقد رتب المكطأ تر ً

ثـ تناكؿ مستمزماتيا مف كضكء كاستنجاء كغسل كتيمـ كغيره ،كتجده يبدأ بالكتاب ثـ يدرج تحتو

أبكاباً ،يتناكؿ مف خالليا مسائل فقيية يبيف مذىبو فييا كاختياره بما يدرج تحتيا مف أحاديث
كآثار ،ثـ ينتقل إلى كتاب آخر كىكذا ،فيك يذكر األحاديث المسندة في كل باب ،ثـ يذكر بعدىا
المكقكفات كالبالغات كاآلثار ،كقد قاؿ الشيخ دمحم بف الحسف الفاسي مكضحاً منيج اإلماـ مالؾ
في مكطئو :صنف مالؾ المكطأ ،كتكخى فيو القكؼ مف حديث أىل الحجاز ،كمزجو بأقكاؿ

كتابا حديثياً
الصحابة ،كفتاكػ التابعيف ،كبكبو عمى أبكاب الفقو؛ فأحسف ترتيبو كتبكيبو ،فكاف ً
فقييا جمع بيف األصل كالفرع(ٕ)؛ فيك أكؿ تصنيف يعتبر صاحبو قد مزج فيو بيف الحديث كالفقو،
ً

لذلؾ تجد بعض العمماء قد اعتبركه كتاب فقو ،كعده آخركف كتاب حديث.

تحريو في تقديـ األحاديث الصحيحة :فتح الباب أماـ مصنفيف قصركا كتبيـ عمى األحاديث

الصحيحة.

أول_ عدد أحاديثو:
ً

عددا مف األحاديث ،منيا ما ىك مسند كمنيا ما ىك مرسل(ٖ) ،كمنيا ما
كقد احتكػ المكطأ ً
ىك مكقكؼ(ٗ) ،كلكف اختمف الفقياء في عددىا ،فقاؿ سميماف بف بالؿ :لقد كضع مالؾ المكطأ
)ٔ) الفكر السامي لمفاسي (ص.)ٗٓٚ:
)ٕ) المصدر السابق (ص.)ٗٓٙ :
)ٖ) كصكرتو التي ال خالؼ فييا :حديث التابعي الكبير الذؼ قد أدرؾ جماعة مف الصحابة كجالسيـ ،إذا
قاؿ" :قاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_" ،الباعث الحثيث البف كثير (ص.)ٗ٘:

)ٗ) كىك ما يركػ عف الصحابة رضي هللا عنيـ مف أقكاليـ كأفعاليـ كنحكىا ،فيكقف عمييـ كال ُيتجاكز بو
إلى رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،التقييد كاإليضاح لمعراقي (ص.)٘ٔ:
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كنيف,،يخّمصيا عاماً بقدر ما
كفيو أربعة آالؼ حديث ،أك قاؿ أكثر ،فمات كىي :ألف حديث ّ
يرػ أنو أصمح لممسمميف كأمثل في الديف ،كقاؿ أبك بكر األبيرؼ :جممة ما في المكطأ مف اآلثار
عف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ كعف الصحابة كالتابعيف )ٕٔٚٓ(:حديثاً ،المسند منيا (ٓٓ )ٙحديث ،كالمرسل

(ٕٕٕ) حديثاً ،كالمكقكؼ (ٖٔ ،)ٙكمف قكؿ التابعيف (٘.)ٔ()ٕٛ

كقيل لمالؾ :شغمت نفسؾ بعمل ىذا الكتاب كقد شركؾ فيو الناس كعممكا أمثالو ،فقاؿ:

إيتكني بيا ،فنظر فييا ثـ نبذىا ،كقاؿ :لتعممف ما أريد بو كجو هللا تعالى(ٕ).

ثانيا_ البالغات والمراسيل في موطأ اإلماـ مالؾ:
ً
كقد ذكر السيكطي أف ابف عبد البر قد صنف كتاباً كصل ما في المكطأ مف المرسل
(ٖ)

كالمنقطع

كالمعضل(ٗ) ،قاؿ :كجميع ما فيو مف قكلو :بمغني ،كمف قكلو :عف الثقة عنده مما لـ

يسنده أحد كستكف حديثاً ،كميا مسندة مف غير طريق مالؾ ،إال أربعة ال تعرؼ:
أحدىا" :إني ال أنسى كلكف أنسى".

كالثاني" :أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أرؼ أعمار الناس قبمو ،أك ما شاء هللا مف ذلؾ ،فكأنو تقاصر

أعمار أمتو ،أف ال يبمغكا مف العمل مثل ما بمغ غيرىـ في طكؿ العمر ،فأعطاه هللا ليمة القدر

خير مف ألف شير".

كالثالث :قكؿ معاذ" :آخر ما أكصاني بو رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أف قاؿ :حسف خمقؾ لمناس.
كالرابع" :إذا نشأت بحرية ثـ تشاءمت فتمؾ عيف غديقة"(٘).

ثال ًثا_ موضوعات الموطأ في كتاب الزكاة الخاص بالدراسة:

قد شمل كتاب الزكاة في كتاب المكطأ بركاية اإلماـ دمحم بف الحسف مكضكعات عديدة جاءت
بابا عمى النحك التالي:
تحت أربعة عشر ً
ٔ_ باب زكاة الماؿ.
)ٔ) انظر تزييف الممالؾ لمسيكطي (ص.)ٜٛ :
)ٕ) ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ٕ.)ٚٙ/
)ٖ ) اإلسناد الذؼ فيو قبل الكصكؿ إلى التابعي راك لـ يسمع مف الذؼ فكقو ،الشذا الفياح لألبناسي
(ص.)ٜٔ:

فصاعدا في مكضع كاحد ،فتح الباقي لزكريا األنصارؼ (ٔ.)ٕٓٙ/
)ٗ) الساقط مف إسناده اثناف
ً
)٘) تزيف الممالؾ لمسيكطي (ص.)ٔٔٙ :
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ٕ_ باب ما يجب فيو الزكاة.
ٖ_ باب الماؿ متى تجب فيو الزكاة.

ٗ_ باب الرجل يككف لو الديف ىل عميو فيو زكاة.
٘_ باب زكاة الحمي.
 _ٙباب العشر.

 _ٚباب الجزية.
 _ٛباب زكاة الرقيق كالخيل كالبراذيف.
 _ٜباب الركاز.

ٓٔ_ باب صدقة البقر.
ٔٔ_ باب الكنز.

ٕٔ_ باب مف تحل لو الصدقة.
ٖٔ_ باب زكاة الفطر.

ٗٔ_ باب صدقة الزيتكف.

ابعا_ نبذة عف منيج اإلماـ دمحم بف الحسف في كتاب الزكاة مف الموطأ:
رً
كاحتكػ كتاب الزكاة مف مكطأ مالؾ بركاية اإلماـ دمحم بف الحسف عمى اثنيف كعشريف حديثاً،

كقد عمق عمييا اإلماـ دمحم بف الحسف تعقيباً بيَّف فيو منيجو كفقيو فيو ككانت تعميقاتو عمى النحك

التالي:

أف ينقل رأؼ أك ركاية اإلماـ مالؾ في المسألة:

أ_ فإما أف يحمل الرأي نفسو الوارد في أصل األحاديث ،ويكوف موافقاً لرأي إمامو أبي

حنيفة ،وقد وجدتو في األحاديث التالية:

_ كما في باب زكاة الماؿ ،الحديث رقـ (ٖٕٖ) ،فكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف مكافقاً

لرأؼ اإلماميف أبي حنيفة كمالؾ ،كىك "مف كاف عميو ديف ،كلو ماؿ فميدفع دينو مف مالو ،فإف

بقي بعد ذلؾ ما تجب فيو الزكاة ففيو زكاة ،كتمؾ مائتا درىـ ،أك عشركف ذىباً فصاعداً ،كاف كاف

بقي أقل مف ذلؾ ،بعد ما يدفع مف مالو الديف ،فميست فيو الزكاة".

_ كما في باب زكاة الماؿ ،الحديث رقـ (ٕٖٗ) ،فكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف مكافقاً
لرأؼ اإلماميف أبي حنيفة كمالؾ ،كىك "أف يككف لرجل لو ماؿ كعميو مثمو ،فميس عميو زكاة".
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_ ككما في باب الماؿ متى تجب فيو الزكاة ،الحديث رقـ ( ،)ٖٕٙفكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف
الحسف مكافًقا لرأؼ اإلماميف أبي حنيفة كمالؾ ،كىك "ال تجب في ماؿ زكاة ،حتى يحكؿ عميو

الحكؿ ،إال أف يكتسب ماالً فيجمعو إلى ماؿ عنده مما يزكى ،فإذا كجبت الزكاة في األكؿ زكى
الثاني معو".

_ ككما في باب الرجل يككف لو الديف ىل عميو فيو زكاة ،الحديث رقـ ( ،)ٖٕٚفكاف رأؼ

أرد اإلماـ أف يعطى
اإلماـ دمحم ابف الحسف مكافقاً لرأؼ اإلماميف أبي حنيفة كمالؾ ،كىك "أف ا
الناس مف بيت الماؿ عطاء كأرزاقاً ،يسأؿ الرجل ىل عندؾ مف ٍ
ماؿ قد كجبت فيو الزكاة؟ فإف
ً

قاؿ :نعـ ،أخذ مف عطائو زكاة ذلؾ الماؿ ،كاف قاؿ ال ،سمـ إليو عطاءه كامالً.

_ ككما في باب صدقة البقر ،الحديث رقـ (ٖٓٗ) ،فكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف مكافقاً

لرأؼ اإلماميف أبي حنيفة كمالؾ ،كىك "ليس في أقل مف ثالثيف مف البقر زكاة ،فإذا كانت ثالثيف
ففييا تبيع أك تبيعة ،كالتبيع :الجذع الحكلي ،إلى أربعيف ،فإذا بمغت أربعيف ففييا مسنة".

_ككما في باب مف تحل لو الصدقة ،الحديث رقـ (ٖٖٗ) ،فكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف

مكافقاً لرأؼ اإلماميف أبي حنيفة كمالؾ ،كىك "أف الغازؼ في سبيل هللا إذا كاف لو عنيا غنى،
يقدر بغناه عمى الغزك في سبيل هللا لـ يستحب لو أف يأخذ منيا شيئاً ،ككذلؾ الغارـ إذا كاف عنده
شيئا".
كفاء بدينو كفضل تجب فيو الزكاة لـ يستحب أف يأخذ منيا ً

ب_ واما أف يحمل الرأي نفسو الوارد في أصل األحاديث ،ويكوف مخالفاً لرأي إمامو أبي

حنيفة ،وقد وجدتو في األحاديث التالية:

_ كما في باب ما تجب فيو الزكاة ،الحديث رقـ (ٕٖ٘) ،فكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف

مخالفا لرأؼ إمامو أبي حنيفة ،كىك "ليس فيما دكف خمسة أكسق مف التمر
مكافقاً لرأؼ مالؾ
ً
كالكرؽ صدقة ،كليس فيما دكف خمس ذكد مف اإلبل صدقة" ،أما رأؼ أبي حنفية فإنو كاف يقكؿ:
العشر ،مف قميل أك كثير ،إف كانت تشرب سيحاً أك تسقييا السماء ،كاف
"فيما أخرجت األرض ُ
العشر" ،كىذه المسألة سنناقشيا كأكؿ مسألة في الفصل
كانت تشرب بغرب أك دالية فنصف ُ

الثالث إف شاء هللا.
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_ ككما في باب زكاة الرقيق كالخيل كالبراذيف(ٔ) ،الحديث رقـ ( ،)ٖٖٙفكاف رأؼ اإلماـ دمحم
بف الحسف مكافقاً لرأؼ مالؾ مخالفاً لرأؼ إمامو أبي حنيفة ،كىك "ليس في الخيل صدقة سائمة

أك غير سائمة" ،أما رأؼ أبي حنفية فإنو كاف يقكؿ" :إذا كانت سائمة ُيطمب نسميا ففييا
الزكاة ،إف شئت في كل فرس دينار ،كاف شئت فالقيمة ،في كل مائتي درىـ خمسة دراىـ"،
كىذه المسألة سنناقشيا في المسألة الثالثة مف المبحث الثاني في الفصل الثالث إف شاء هللا.

_ ككما في باب صدقة الزيتكف ،الحديث رقـ (ٖ٘ٗ) ،فكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف مكافقاً

لرأؼ مالؾ مخالفاً لرأؼ إمامو أبي حنيفة ،كىك "ففيو الزكاة إذا خرج منو خمسة أكسق فصاعداً،
كال يمتفت في ىذا إلى الزيت ،إنما ينظر إلى الزيتكف" ،أما رأؼ أبي حنفية فإنو كاف يقكؿ" :ففي
العشر" ،كىذه المسألة سنناقشيا في المسألة الثالثة مف المبحث الثاني في الفصل
قميمو ككثيرة ُ
الثالث إف شاء هللا.

ج_ واما أف ل يحمل الرأي نفسو الوارد في أصل األحاديث ،ويكوف موافقاً لرأي إمامو أبي

حنيفة ،وقد وجدتو في حديث واحد فقط وىو:

_ كما في باب زكاة الحمي ،الحديث رقـ ( )ٖٕٜك(ٖٖٓ) ،فكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف
مخالفاً لرأؼ مالؾ ،مكافقاً لرأؼ إمامو أبي حنيفة كىك "أما ما كاف مف حمي جكىر كلؤلؤ ،فميست
فيو الزكاة عمى كل حاؿ إال أف يككف لمتجارة ،كأما ما كاف مف ذىب أك فضة ففيو الزكاة ،عمى

كل حاؿ ،إال أف يككف ذلؾ ليتيـ أك يتيمة لـ يبمغا ،فال يككف في ماليما زكاة".

 -كما في باب زكاة العسل ،الحديث رقـ ( ، )ٖٖٚفكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف مخالفاً

لرأؼ مالؾ ،مكافقاً لرأؼ إمامو أبي حنيفة كىك "أما العسل ففيو العشر ،إذا أصبت منو الشيء

الكثير  :خمسة أفراؽ فصاعداً".

 -كما في باب زكاة العسل ،الحديث رقـ ( ، )ٖٖٜفكاف رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف مخالفاً

لرأؼ مالؾ ،مكافقاً لرأؼ إمامو أبي حنيفة كىك" أف الركاز ىك الماؿ الذؼ خمقو هللا في االرض يكـ
خمق السمكات كاألرض ،فيذه المعادف فييا الخمس".

)ٔ) الجمع البراذيف كخالفيا ِ
العراب ،كاألنثى ِبرَذكنة كىك التركي مف الخيل ،انظر المغرب في ترتيب
َ ُ
المعرب لممطرزؼ (ٔ.)ٚٔ/
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فنجد أف مكضكع الكتاب ىك الفقو عمكماً ،كذلؾ مف مكضكعاتو كما رأينا ،كىي مكضكعات
فقيية ،باإلضافة إلى محتكيات كتابو ،فيي أقكاؿ مختمفة ،فيككف ىذا ىك غرضو مف كضع كتابو

كركايتو لممكطأ ،كىك بياف الفقو.
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المطمب الثالث

أىمية رواية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف بيف روايات الموطأ

تكمف أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف مف بيف ركايات المكطأ ككف اإلماـ مالؾ تميز
بمزايا كصفات عديدة ،مما جعل المكطأ يمقى مف االىتماـ كالعناية ما لـ يمقو غيره مف المصنفات
كالمؤلفات ،فيناؾ مزايا كثيرة تميز بيا المكطأ عف غيره مف كتب الحديث ،يمكف أف نجمميا فيما

يمي:

ٔ_ إنو مف تأليف إماـ فقيو محدث مجتيد مطمق(ٔ) ،صاحب مذىب ،شيدت لو األمة عمى

مر العصكر باإلمامة في الفقو كالحديث.

ٕ_ إ ف األمة تمقت المكطأ بالقبكؿ ،كيكفي في ذلؾ قكؿ الشافعي كشيادتو بأنو أصح كتاب

بعد كتاب هللا(ٕ).

ٖ_ كانو مف تصانيف القرف الثاني اليجرؼ ،فيعد مف أكائل التصانيف في ىذا الباب،

كغيرىا مف المميزات الذؼ يطكؿ بذكرىا المقاـ.

أما ما يميز رواية اإلماـ دمحم بف الحسف عف باقي روايات الموطأ ،فيمكف أف نجمميا في

التالي:

ٔ_ إ نيا مف ركاية إماـ فقيو ،مشيكد لو باإلمامة في الفقو كالمغة ،كقد ذكر الذىبي أنو قكؼ

في مالؾ كأنو مف بحكر العمـ(ٖ).

ٕ_ إ نيا مف ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف تمميذ لإلماميف أبي حنيفة كالقاضي أبي يكسف،

كتمميذ اإلماـ األكزاعي ،كشيخ اإلماـ الشافعي.

مالكا ثالث سنكات ،كسمع منو المكطأ بمفظو.
ٖ_ إف اإلماـ دمحم بف الحسف الزـ اإلماـ ً
ٗ_ إف اإلماـ دمحم بف الحسف كاف يعقب في كثير مف األبكاب ،ببياف معنى الحديث،

كيستخرج األحكاـ الفقيية ،كيفصل في ذلؾ.

)ٔ) ىـ الذيف يسمككف كل سبل االستدالؿ التي يرتؤكنيا ،كليسكا فييا تابعيف ألحد ،فيـ الذيف يرسمكف

المناىج ألنفسيـ ،كيفرعكف عمييا الفركع التي يركنيا ،أصكؿ الفقو ألبك زىرة( ص.)ٖ٘ٓ :

)ٕ) انظر ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض (ٕ.)ٚٓ/
) )3انظر ميزاف االعتداؿ لمذىبي (ٗ.)ٛٚ/
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٘_ كاف اإلماـ دمحم بف الحسف يبيف مذىبو كمذىب شيخو أبي حنيفة في المسألة ،فإف كاف

رأيو مخالفاً لألحاديث الكاردة في الباب ،يسكؽ أحاديث مف ركايتو مف غير طريق اإلماـ مالؾ،

تأييداً لمذىبو.

 _ٙإنو اجتمع فيو فقو اإلماـ مالؾ ،كفقو اإلماـ أبي حنيفة ،كفقو اإلماـ دمحم بف الحسف

الشيباني.
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الفصل الثاني

تعريف الزكاة وأركانيا وأسبابيا وشروطيا
وفيو مبحثاف-:

المبحث األوؿ :تعريف الزكاة كحكميا.

المبحث الثاني :أركاف الزكاة كأسبابيا كشركطيا كمحميا.
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المبحث األوؿ

تعريف الزكاة وحكميا

وفيو أربعة مطالب-:

المطمب األوؿ :تعريف الزكاة لغة كاصطالحاً.

المطمب الثاني :حكـ الزكاة.

المطمب الثالث :الحكمة مف مشركعية الزكاة.

المطمب الرابع :أحكاـ الزكاة بيف التعبد كالتعميل.
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المطمب األوؿ
أول_ تعريف الزكاة لغةً:
ً

تعريف الزكاة لغ ًة واصطالحاً

زكاء ،كزككاً كىي مفرد زككات ،بمعنى النماء ،كزكاه هللا
الزكاة لغةً :مأخكذة مف زكا يزكك ً
تعالى تزكية ،كأزكاه :أؼ :أنماه كجعل فيو بركة(ٔ).
وتطمق في المغة عمىٍ عدة معاف منيا:



ممدكدا،
ٔ_ النماء والزيادة(ٕ) :كاف كانت في الظاىر تنقص(ٖ) ،كمنو :زكا الزرع يزكك زكاء
ً

أؼ نما(ٗ).

ٕ_ الطيارة :كمنو :قكلو تعالى :ﭽﮟﮠ ﭼ[التكبة ]ٖٔٓ :أؼ :تطيرىـ بيا(٘).
ٖ_ الصدقة( :)ٙكمنو قكلو تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [التكبة ٖٓٔ] ،أؼ
التصديق الذؼ ىك اإليماف؛ ألف دافعيا مصدؽ بكجكبيا(.)ٚ

ثانيا_ تعريف الزكاة اصطالحاً:
ً
سنتعرض لتعريف الزكاة عند المذاىب األربعة ،ثـ نختار التعريف المختار منيا ،كقد جاءت

عمى النحك التالي:

ٔ_ المذىب الحنفي" :تمميؾ الماؿ مف فقير مسمـ غير ىاشمي( ،)ٛكال مكاله بشرط قطع

)ٔ) انظر القامكس المحيط لمفيركز أبادؼ (ص ،)ٖٚٔ :كتاج العركس لمزبيدؼ (.)ٕٕٓ/ٖٛ
)ٕ) حمية الفقياء لمرازؼ (ص.)ٜ٘:

)ٖ) التكضيح لشرح الجامع الصحيح البف الممقف (ٓٔ.)ٕٔٗ/
)ٗ) الصحاح لمجكىرؼ (.)ٕٖٙٛ/ٙ

)٘) انظر مختار الصحاح لمرازؼ (ص.)ٔٔ٘ :

) )ٙقيل سميت بالصدقة؛ لداللتيا عمى صدؽ العبد في العبكدية ،انظر حاشية الطحاكؼ (ص،)ٖٚٔ :

كشرح مسمـ لمنككؼ ( ٗ ،)٘ٚ/كحمية الفقياء لمرازؼ (ص.)ٜٙ :
) )ٚانظر تبييف الحقائق لمزيمعي (ٔ.)ٕ٘ٔ/

) )ٛبنك ىاشـ ىـ :آؿ عمي كآؿ العباس كآؿ عقيل كآؿ جعفر كآؿ الحرث بف عبد المطمب ،فقو الزكاة

لمقرضاكؼ (ٕ.)ٖٚٓ/
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الم َمّمِؾ مف كل كجو هلل تعالى"(ٔ).
المنفعة عف ُ
ٕ_ المذىب المالكي" :إخراج جزء مخصكص مف ماؿ مخصكص بمغ نصاباً لمستحقو إف
تـ الممؾ كحكؿ غير معدف كحرث"(ٕ).

ٖ_ المذىب الشافعي" :اسـ لقدر مخصكص مف ماؿ مخصكص يجب صرفو ألصناؼ

مخصكصة بشرائط"(ٖ).

ٗ_ المذىب الحنبمي" :حق كاجب في ماؿ مخصكص لطائفة مخصكصة في كقت

مخصكص"(ٗ).

مقارنة بيف التعريفات:

ص مف التعاريف التي أكردناىا حكؿ الزكاة إلى ما يمي:
َ
كنخُم ُ
(٘)
أ_ إف تعريف الحنفية تعريف غير جامع؛ ألنو أغفل زكاة السكائـ  ،ككذلؾ قكليـ تمميؾ

المخرج يككف جزءاً مف الماؿ( ،)ٙكىك ما يقع عميو تمميؾ الفقير كغيره مف
الماؿ ،حيث إف ُ
األصناؼ ،ككذلؾ لـ يذكر إال صنفاً كاحداً ممف تصرؼ ليـ الزكاة كىـ الفقير.
ب_ أما تعريف المالكية كتعريف الشافعية ،فيي تعاريف جامعة غير أنيا تحتاج إلى

اختصار.

والتعريف المختار ىك :تعريف الحنابمة ،فيك تعريف جامع كمختصر كألفاظو كاضحة ،حيث

عرفكا الزكاة بأنيا" :حق واجب في ماؿ مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص".

)ٔ) كنز الدقائق لمنسفي (ص ،)ٕٖٓ :كتبييف الحقائق لمزيمعي (ٔ ،)ٕ٘ٔ/كالبناية في شرح اليداية لمعيني

(ٖ ،)ٖٗٓ/كعمدة القارؼ لمعيني (.)ٖٖ٘/ٛ

)ٕ) انظر منح الجميل لعميش (ٕ ،)ٖ/كالشرح الصغير لمدرديرؼ (ٔ ،)٘ٛٔ/كالفقو المالكي كأدلتو البف

طاىر( ٕ.)٘/

)ٖ) انظر الحاكؼ لمماكردؼ (ٖ ،)ٚٔ/كالمجمكع لمنككؼ ( ،)ٗٔٔ/ٙكمغني المحتاج لمشربيني (ٕ،)ٛٙ/

ككفاية األخيار لمحصني (ٔ.)ٕٛ٘/
)ٗ) انظر المبدع شرح المقنع البف المفمح(ٕ ،)ٕٜٔ/كغاية المنتيى لمكرمي(ٔ ،)ٕٙٗ/ككشاؼ القناع
لمبيكتي(ٕ ،)ٜٕٔ/كىداية الراغب لمنجدؼ (ص.)ٖٕٗ :
)٘) انظر حاشية ابف عابديف (ٖ.)ٔٚٔ/

) )ٙانظر النير الفائق لعمر بف نجيـ (ٔ.)ٗٔٔ/
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وشرحو:

قوليـ( :حق واجب) :ما قدره الشرع مف مقدار الزكاة العشر أك نصفو أك ربعو ،أك السف

المحددة مف بييمة األنعاـ(ٔ).

قوليـ( :ماؿ مخصوص) :كىي األصناؼ التي تجب فييا الزكاة ،مف بييمة األنعاـ ،كىي

اإلبل كالبقر كالغنـ ،كالخارج مف األرض ،مف الحبكب كالثمار كما في معناىا ،كفي المعادف كما

في حكميا ،كفي األثماف ،كىي الذىب كالفضة كما يحل بدالً عنيا مف األكراؽ النقدية في زماننا
ىذا ،كفي عركض التجارة ،كىذا كمو مفصل في أبكابو(ٕ).

قوليـ( :لطائفة مخصوصة) :كىـ األصناؼ الثمانية المذككريف في اآلية :ﭽﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸ﭼ[التكبة.)ٖ(]ٙٓ:
قوليـ( :وقت مخصوص) :كىك تماـ الحكؿ في الماشية كاألثماف كعركض التجارة ،كيكـ

حصاده في الثمرة التي تجب فييا الزكاة ،كفي المعادف كالركاز(ٗ).
ثال ًثا_ ألفاظ ذات صمة:

مادة (ص د ؽ))٘).
ٔ_ الصدقة :كىي لغة :اسـ لما
يتصدؽ بو ،كىك مأخكذ مف ّ
ّ
كىي اصطالحاً :العطية تبتغي بيا المثكبة مف هللا تعالى(.)ٙ

كلكف ىناؾ فركؽ بيف الزكاة كالصدقة منيا:
ْ
 أف الزكاة تعبدنا هللا فييا باإلنفاؽ بما أكجبو عمينا بأنكاع مخصكصة مف الماؿ ،كبشركطمخصكصة ،كفي أكقات مخصكصة ،كليا مصارؼ مخصكصة.

(ٔ) قاؿ الجميكر خالًفا ألبي حنيفة :إف الزكاة عبارة عف جزء مف الماؿ معيف مقدر ،كقاؿ ىك :إنيا معيف
غير مقدرة ،انظر القبس البف العربي (ٕ.)ٗ٘ٗ/
)ٕ) انظر كشاؼ القناع لمبيكتي (ٕ.)ٜٖٔ/
)ٖ) المرجع السابق (ٕ.)ٜٖٔ/
)ٗ) المرجع السابق (ٕ.)ٜٖٔ/

)٘) المصباح المنير لمرافعي (ٔ.)ٖٖٙ/
( )6التعريفات لمجرجاني (ص ،)ٕٔٛ :كالبناية شرح اليداية لمعيني (ٖ.)٘ٙٙ/
36

 -أما الصدقة فقد تعبدنا هللا باإلنفاؽ ،كلكف ال يجب فييا شيء مما سبق ،إلى غير ذلؾ

مف الفركؽ ،إال أف ىذا الفرؽ ىك أبرز ىذه الفركؽ ،لذا نكىت عميو.

ٕ_ الضريبة :كىي اقتطاع إجبارؼ مف أمكاؿ األفراد ،سكاء كانكا مسمميف أك غير مسمميف،

كعميو فيناؾ تبايف كاضح بيف مفيكـ الزكاة كالضريبة ،فمف ىذه الفركؽ اآلتي:

 -إف الزكاة تعتبر ركناً مف أركاف العبادة ،كىي خاصة بالمسمميف شك اًر كتقرباً هلل ،أما

الضريبة فال تتسـ بيذه الخاصية كتخمك مف كل معنى لمعبادة.

 -كتتسـ الزكاة أيضاً بأف مبادئيا ثابتة مستمرة ال تتبدؿ فييا أحكاـ هللا بتغير الظركؼ

االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،في حيف أف الضريبة ىي مف كضع البشر الذؼ يخطئ

كيصيب ،كالذؼ ال يقدر أف يعمـ ُمَقَّدماً أيف مصالح البشر ،فقاعدة اليكـ الكضعية ،ال تصمح لغد.

 -كىناؾ تبايف مف حيث الخصائص ،فالزكاة تتسـ بالمعمكمية ،فأحكاميا قاطعة كاضحة ال

تقبل التأكيل أك التفسير ،بينما الضريبة تفتقر لذلؾ.

 -ككذلؾ الزكاة تتسـ بمحدكدية مصارفيا ،بينما المصارؼ في الضريبة غير محدكدة ،فيي

خاضعة ألىكاء أكلي األمر.

 -ككذلؾ الزكاة تتسـ بالعمكمية بمعناىا الحقيقي كتطبيقيا الصحيح ،بينما نجد استثناءات

كاعفاءات كاختالًفا في المعاممة في النظـ الضريبية المعاصرة(ٔ).

)ٔ) ىذه كما قبميا انظر محاسبة الزكاة لحسيف شحاتو (ص.)ٚٛ-ٚٙ:
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المطمب الثاني
حكـ الزكاة
تعتبر الزكاة كاجبة إذا تكفرت شركط كجكبيا ،كقد استدؿ العمماء عمى كجكبيا بعدة أدلة،

ككاف فرضيا في السنة الثانية(ٔ).
أكًال_ األدلة عمى وجوبيا:

تعتبر الزكاة شريعة مف الشرائع القديمة لقكلو تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

(ٕ)

[مريـ ،]ٖٔ:كاف كاف االتفاؽ في األصل فقط ،إال أنيا تختمف مف حيث الكيفية كالشركط

ألدائيا(ٖ) ،كىي أحد أركاف اإلسالـ العظيـ ،كمما ال يسع المسمـ جيمو في دنياه فضالً عف دينو،
كقاتل أبك بكر الصديق مانعييا بعد انتقاؿ النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ إلى الرفيق األعمى ،كالتي باتت تعرؼ

بحركب الردة ،فالزكاة ثبتت فرضيتيا بالكتاب كالسنة كاإلجماع.
فأما الكتاب:

فقاؿ تعالى :ﭽﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ ﭼ [البقرة.]ٖٗ :
وجو الدللة :قاؿ القرطبي :ﭽﮝﮞﭼ

(ٗ)

"أمر يقتضي الكجكب ،كاإليتاء :اإلعطاء"(٘).

قاؿ تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﭼ[البقرة،]ٔٔٓ :
وجو الدللة :دلت اآلية بعبارتيا عمى الكجكب ظاىرة نصاً.

وأما السنة:

فعف ابف عمر



قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ُ) :بِني ِ
سَ :ش َي َاد ِة
اإل ْسالَ ُـ َعَمى َخ ْم ٍ
َ

)ٔ) انظر ركضة الطالبيف لمنككؼ ( .)ٗٓٙ/ٚ

)ٕ) قاؿ القرطبي :كدلت ىذه اآلية عمى :أف الصالة كالزكاة كبر الكالديف كاف كاجباً عمى األمـ السالفة،

الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي( .)ٜٙ/ٙ

)ٖ) انظر تحفة الحبيب لمبجيرمي ( ٖ.)ٖ/
)ٗ) كاختمف الفقياء في المراد بالزكاة ىنا ،فقيل :الزكاة المفركضة ،كقيل :صدقة الفطر ،فعمى قكؿ أكثر

العمماء ،الزكاة في الكتاب مجممة بينيا النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٔ.)ٖٔٚ/
)٘) المصدر السابق (ٔ.)ٖٔٚ/
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اء َّ ِ
َف مح َّمدا رسوؿ َّ ِ
يت ِ
أ ْ ِ َِّ
اف)(ٔ).
ّللاَ ،واِ َقاـِ َّ
الصالَ ِةَ ،واِ َ
الح ِّجَ ،و َص ْو ِـ َرَم َض َ
الزَكاةَ ،و َ
ّللا َوأ َّ ُ َ ً َ ُ ُ
َف لَ إَل َو إل َّ ُ
وجو الدللة :كقد نص الحديث عمى كجكب الزكاة ،كاألحاديث في ىذا الباب كثيرة ،كال
يتسع المقاـ لذلؾ.

وأما اإلجماع :أجمع العمماء عمى أف الزكاة أحد أركاف اإلسالـ ،كفرض مف فركضو(ٕ).

ثانيا_ حكـ مانعيا:
ً
إف حكـ تارؾ الزكاة فيو تفصيل ،فإف كاف تركيا جاحداً لكجكبيا مع تكافر شركط كجكبيا

عميو كفر بذلؾ إجماعاً ،كلك زكى ما داـ جاحداً لكجكبيا(ٖ) ،أما إف تركيا بخالً أك تكاسالً فإنو
يعد بذلؾ فاسقاً قد ارتكب كبيرة عظيمة مف كبائر الذنكب ،كىك تحت مشيئة هللا إف مات عمى

ذلؾ؛ لقكؿ هللا سبحانو :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [النساء اآلية،]ٗٛ:
كىذا في الزكاة المجمع عمييا بخالؼ المختمف فييا كالركاز(ٗ) ،كقد أكجب اإلسالـ سل السيكؼ

كاعالف الحرب عمى كل فئة ذات شككة تتمرد عف أداء الزكاة(٘) ،كما فعل أبك بكر الصديق 
مع مانعي الزكاة.

)ٔ) صحيح البخارؼ ،كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ بني اإلسالـ عمى خمس ح ( ٛص.)ٔٚ:

)ٕ) انظر البدائع لمكاساني (ٕ ،)ٖٛٓ/كالمبسكط لمسرخسي (ٕ ،)ٜٔٗ/كالذخيرة لمقرافي (ٖ ،)٘/كالتبصرة
لمخمي (ٕ ،)ٛ٘ٚ/كاألـ لمشافعي (ٕ ،)ٖ/كالكافي البف قدامة (ٕ.)ٛٙ/

)ٖ) انظر اإلقناع في مسائل اإلجماع البف قطاف (ٔ ،)ٜٖٔ/كالمغني البف قدامة (ٖ ،)ٖٖ٘/كفتح البارؼ

البف حجر (ٖ ،)ٖٓٔ/كاإلقناع لمشربيني (ٔ ،)ٜٗٚ/كتحفة الحبيب عمى شرح الخطيب لمبجيرمي ( ٖ.)ٗ/
) )4انظر اإلقناع لمشربيني (ٔ.)ٜٗٚ/

)٘) انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٔ.)ٚٛ/
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الحكمة

المطمب الثالث

(ٔ)

مف مشروعية الزكاة

لمزكاة حكـ كثيرة يصعب جمعيا كحصرىا ،كلكف يدكر مضمكنيا حكؿ ككنيا تعكد بالنفع
عمى الفرد كالمجتمع ،كتعكد عمى الفرد المعطي بالثكاب كالبركة في الماؿ ،كعمى المجتمع
بالتماسؾ كاالزدىار ،كسنسرد بعض ىذه الحكـ فيما يمي:

ٔ_ إتماـ إسالـ العبد واكمالو؛ ألنيا أحد أركاف اإلسالـ ،فإذا قاـ بيا اإلنساف تـ إسالمو

ككمل ،كىذا ال شؾ أنو غاية عظيمة لكل مسمـ ،فكل مسمـ مؤمف يسعى إلكماؿ دينو.

ٕ_ إنيا تزكي أخالؽ المزكي ،فتنتشمو مف زمرة البخالء ،كتدخمو في زمرة الكرماء؛ ألنو إذا

عكد نفسو عمى البذؿ ،سكاء بذؿ عمـ ،أك بذؿ ماؿ ،صار ذلؾ البذؿ سجية لو كطبيعة ،حتى إنو

يتكدر إذا لـ يكف ذلؾ اليكـ قد بذؿ ما اعتاده ،كصاحب الصيد الذؼ اعتاد الصيد ،تجده إذا كاف

ذلؾ اليكـ متأخ اًر عف الصيد يضيق صدره ،ككذلؾ الذؼ عكد نفسو عمى الكرـ ،يضيق صدره إذا
فات يكـ مف األياـ لـ يبذؿ فيو مالو.

ٖ_ إنيا تجعل المجتمع اإلسالمي كأنو أسرة واحدة ،يضفي فيو القادر عمى العاجز ،كالغني

عمى المعسر ،فيشعر اإلنساف بأف لو إخكاناً يجب عميو أف يحسف إلييـ كما أحسف هللا إليو ،قاؿ

تعالى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ [القصص ،]ٚٚ :فتصبح األمة اإلسالمية ككأنيا عائمة

كاحدة ،كىذا ما يعرؼ عند المتأخريف بالتكافل االجتماعي ،كالزكاة ىي خير ما يككف لذلؾ؛ ألف

اإلنساف يؤدؼ بيا فريضة ،كينفع إخكانو(ٕ).

ٗ_ شرعت الزكاة إرفاقاً لممساكيف وشك اًر هلل تعالى ،كاليو اإلشارة بقكلو تعالى :ﭽﮔ ﮕ

كتطير مف رذيمة البخل ،كىك المراد بقكلو تعالى :ﭽ ﮚﮛﮜ
ًا
ﮖ ﮗ ﮘﭼ [الحديد،]ٚ:
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ [التكبة.)ٖ(]ٖٔٓ:
)ٔ) كىي الباعث عمى تشريع الحكـ ،كالغاية البعيدة المقصكدة منو ،كىي المصمحة التي قصد الشارع
بتشريع الحكـ تحقيقيا أك تكميميا ،أك المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكـ درأىا أك تقميميا ،أصكؿ الفقو
اإلسالمي لمزحيمي (ٔ.)ٜٙٔ/

)ٕ) ىذه كما قبميا مف الشرح الممتع البف عثيميف (.)ٛ-ٚ/ٙ
)ٖ) التنبيو عمى مبادغ التكجيو البف بشير (ٕ.)ٚٚٙ-ٚٚ٘/
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٘_ يسود نوع مف التكاتف والترابط والتعاوف بيف أفراد المجتمع ،كيككنكف عمى قمب رجل
كاحد؛ مصداقاً لحديث النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،كالذؼ يركيو النعماف بف بشير فقاؿ :قاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_:
ِِ
ِ
(م َثل اْلم ْؤ ِمِن ِ
اعى َل ُو
اح ِم ِي ْـَ ،وَت َعا ُ
ط ِف ِي ْـ َم َث ُل اْل َج َس ِد ِإ َذا ْ
َ
اش َت َكى مْن ُو ُع ْضٌو َت َد َ
يف في َت َو ّادى ْـَ ،وَتَر ُ
َ ُ ُ
(ٔ)
ِ
الس َي ِر َواْل ُح َّمى) .
َس ِائُر اْل َج َسد ِب َّ
 _ٙتعتبر صماـ أماف لممجتمع المسمـ ،يعطف فيو الغني عمى الفقير ،كيعيف فيو القكؼ

العاجز ،كعندما تتفكؾ ىذه الركابط _ال قدر هللا_ تحل فييـ الككارث كالنكبات(ٕ).
 _ٚتحقيق التكافل الجتماعي أو الضماف في اإلسالـ(ٖ).

)ٔ) صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ ح (،)ٕ٘ٛٙ
(ص.)ٔٓٓٔ:

)ٕ) انظر الفقو الشرعي الميسر لمصابكني ( ٖ.)ٔٛ/
)ٖ) الفقو اإلسالمي كأدلتو لمزحيمي ( ٕ.)ٙٗٗ/
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المطمب الرابع

أحكاـ الزكاة بيف التعبد والتعميل
تعتبر الزكاة ركناً مف أركاف اإلسالـ الخمسة ،كفرضاً مف فرائضو ،كعبادة مف العبادات،

التي تعبدنا هللا بيا ،كاألصل في العبادات التعبد(ٔ) ،كما كاف مف العبادات المحضة فعمينا أف

نستسمـ ليا دكف سؤاؿ عف عمتيا ،فال تقاس عبادة بأخرػ؛ ألف القياس مف أركانو العمة.

كلكف التعميل يكثر في باب العادات كالمعامالت ،كيقل في باب العبادات(ٕ) ،كلكف العبادات

بجممتيا كعمكميا معممة بجمب مصالح الناس كمنافعيـ في الدنيا كاآلخرة(ٖ) ،كقد يظف البعض

ككف الزكاة عبادة ال مدخل لمقياس فييا ،فالزكاة ليست عبادة محضة(ٗ).

فاألحكاـ المتعمقة بالزكاة تشتمل عمى أحكاـ كثيرة معقكلة المعنى ،فإف لكل حكـ عمتو

كحكمتو الخاصة بو ،يقكؿ الزنجاني مكضحاً معاني معقكلة في تشريع الزكاة" :معتقد الشافعي

رضي هللا عنو أف الزكاة مؤكنة مالية كجبت لمفقراء عمى األغنياء ،بقرابة اإلسالـ ،عمى سبيل

المكاساة ،كمعنى العبادة تبع فييا ،كانما أثبتو الشرع ترغيباً في أدائيا ،حيث كانت النفكس مجبكلة
البخل ،فأمر بالتقرب إلى هللا تعالى بيا ُليطمع في الثكاب كيبادر إلى تحقيق
عمى الضنة ك ُ
المقصكد"(٘) ،فيي بذلؾ تشتمل عمى جانبيف اثنيف ،ككنيا عبادة كقربة هلل  تعبدنا هللا عز كجل

اليا فرضو هللا  في أمكاؿ األغنياء ليرد عمى الفقراء( ،)ٙلذا نرػ مف أسباب
بيا ،كككنيا حًقا م ً
الخالؼ في بعض مسائل الزكاة عند الفقياء تغميبيـ أحد الجانبيف عمى اآلخر ،فمف يغمب جانب
العبادة عمى الجانب اآلخر ،كىك عادة ما ينظر فيو إلى المقصد كالحكمة كالمعاني التي مف أجمو
شرعو هللا.

ويمكننا أف ندلل عمى أف الزكاة ليست مجرد عبادة محضة ،كما باقي العبادات األخرى:
)ٔ) القكؿ :إف العبادات تكقيفية كغير معممة ،ال يعني ألبتة خمكىا مف المصالح كالحكـ كالفكائد ،كانما يعني

فقط ثبكتيا كدكاميا عمى ذلؾ األمر ،مقاصد الشريعة لمحازمي (ص.)ٔٙٚ :
)ٕ) انظر المكافقات لمشاطبي(ٔ.)ٕٗٚ/
)ٖ) انظر مقاصد الشريعة لمحازمي (ص.)ٔٙٛ :
)ٗ) انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٔ.)ٕٛ/

)٘( تخريج الفركع عمى األصكؿ لمزنجاني ( ص.)ٔٔٔ-ٔٔٓ:
) )ٙالسياسة الشرعية لمقرضاكؼ (ص.)ٕٕٛ :
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ٔ -قاؿ تعالى :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ [التكبة.)ٔ(]ٖٔٓ:
فاآلية تفيد بأف اليدؼ مف أخذ الزكاة ىك التطيير كالتزكية ،كىذه معقكلة المعنى مف تشريع

الزكاة.

ض عميي ْـ َص َد َق ًة ِفي
َعمِ ْم ُي ْـ أ َّ
ّللا ا ْف َتَر َ
ٕ -كعف ابف عباس  قاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_َ ( :فأ ْ
َف َّ َ
َم َوالِ ِي ْـ ُت ْؤ َخ ُذ ِم ْف أَ ْغِنَي ِائ ِي ْـ َوُتَرُّد َعَمى ُفَقَرِائ ِي ْـ)( .)2فيذا الحديث يدؿ عمى معنى معقكؿ ،كىك
أْ

الحث عمى التكافل االجتماعي داخل المجتمع الكاحد.
ٖ -ككذلؾ فعل عمر



سيما
حيف أجتيد كلـ يكف الظرؼ مناسباً لتطبيق ىذا السيـ ،كىك ً

مف أسيـ الزكاة كىك "المؤلفة قمكبيـ" عمماً أف ىذا السيـ جاء بنص قرآني.
فعمر  لـ يغير حكماً شرعياً ،كلـ يعطل نصاً قرآنياً ،إنما غير الفتكػ بتغير الزمف كالحاؿ
عف عيد رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،بما رآه مصمحة لممسمميف في عصره(ٖ).

ٗ -كادخاؿ الزكاة في كتب (السياسة المالية) ككتب (السياسة الشرعية) مثل :الخراج ألبي

يكسف ،كالخراج ليحيى بف آدـ ،كاألمكاؿ ألبي عبيد القاسـ بف سالـ ،كاألحكاـ السمطانية

لمماكردؼ ،كاألحكاـ السمطانية لمفراء ،كالسياسة الشرعية البف تيمية(ٗ).

إف السبب يرجع في معظـ اختالفات الفقياء إلى تكييفيـ لمزكاة كنظرتيـ إلييا كاختالفيـ

في ذلؾ ،ىل الزكاة عبادة ،أك حق مرتب في الماؿ لممساكيف؟(٘).

كال يعني ذلؾ أف جميع أحكاـ الزكاة معممة المعنى ،فبعض أحكاـ الزكاة غير معقكؿ

المعنى ،فال يعقل معناه عمى كجو الخصكص ،فيدخل في التعبدات ،كاألنصبة كالمقادير المحددة

مف الشارع كمصارؼ الزكاة الثمانية(.)6

)ٔ) التنبيو عمى مبادغ التكجيو البف بشير (ٕ.)ٚٚٙ-ٚٚ٘/

)ٕ) صحيح البخارؼ ،كتاب الزكاة ،باب كجكب الزكاة ،ح (٘( ،)ٖٜٔص.)ٕٜ٘:
)ٖ) انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٔ.)ٖٖ-ٖٕ/
)ٗ) السياسة الشرعية لمقرضاكؼ (ص.)ٕٖٛ:
)٘)انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ

(ٔ .)ٔ٘ٙ/

) )ٙكقد اختمف الفقياء في تحديد المراد الشرعي مف ىذه المصارؼ ،كمصرؼ (سبيل هللا) ،ىل يختص

بالجياد فقط ،أك أؼ عمل دعكؼ ييدؼ لنشر الدعكة االسالمية ،انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٕ.)ٖٙ٘/
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المبحث الثاني

أركاف الزكاة وأسبابيا وشروطيا ومحميا
وفيو ثالثة مطالب-:

المطمػب األوؿ :أركاف الزكاة كسبب كجكبيا.

المطمب الثاني :شركط كجكب الزكاة.

المطمب الثالث :أنكاع األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة.
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المطمب األوؿ

أركاف الزكاة:

أركاف(ٔ)الزكاة وسبب وجوبيا

اختمف الفقياء في تحديد أركاف الزكاة ،فمنيـ مف حصر األركاف في ركف كاحد كالحنفية،
كاعتبركا ركف الزكاة ىك إخراج جزء مف النصاب إلى هللا تعالى ،كذلؾ بتمميكو لمفقير كتسميمو لو،

كعند التسميـ تنقطع ممكية المالؾ لمماؿ ،كتنتقل الممكية بالكمية إلى مالكيا الجديد كىك الفقير،
(ٖ)

كتصير خالصة هلل تعالى(ٕ) ،كمنيـ مف أضاؼ ركف النية

كجميكر الفقياء مف المالكية

كالشافعية كالحنابمة ،إف لـ يحددىا بمفع الزكاة ،كدليميـ في ذلؾ قكؿ هللا تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ[البينة ،]٘:كما ركؼ عف ُع َم َر
ّللاِ _ملسو هيلع هللا ىلص_ يُقكؿِ) :إَّنما األَعم ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْبف َ َّ ِ
ِئ َما
كؿ َّ
امر ٍ
اؿ بالّنَّياتَ ،وِاَّن َما ل ُك ّل ْ
َْ ُ
َ ُ
اؿَ :سم ْع ُت َرُس َ
الخطاب َ ق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجَر إلي ِو،)ٗ(
امَأَر ٍة َيْنك ُح َياَ ،ف ِي ْجَرُت ُو ِإَلى َما َى َ
َن َوىَ ،ف َم ْف َكاَن ْت ى ْجَرُت ُو إَلى ُدْنَيا ُيص ُيب َيا ،أ َْو إَلى ْ
حيث إف الشافعي قاؿ" :إف ىذا الحديث يدخل في سبعيف باباً مف أبكاب الفقو ،فرد السيكطي
عمى مف قاؿ إف مراد الشافعي بقكلو ىذه مبالغة منو ،كذكر السيكطي ىذه األبكاب السبعيف التي

تدخميا النية كذكر مف ضمنيا أداء الزكاة"(٘).

)ٔ) الركف لغة :الناحية القكية ،كما تقكػ بو كركف إلى الشيء ماؿ إليو كسكف ،كركف الشيء :جانبو
اصطالحا :ما يقكـ بو ذلؾ الشيء مف التقكـ ،إذ قكاـ الشيء بركنو .التعريفات لمجرجاني (ص:
األقكػ ،أما
ً
.)ٔٛٚ
)ٕ) انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٗٚٙ/

)ٖ) كىي لغة :القصد ،كعرفة الفقياء بتعريفات ،منيا تعريف الحنفية :بأنيا قصد الطاعة كالتقرب إلى هللا
تعالى في إيجاب الفعل ،انظر المكسكعة الككيتية ( ٕٗ.)ٕٙ/
)ٗ) صحيح البخارؼ ،كتاب بدء الكحي ،باب كيف كاف بدء الكحي إلى رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_؟ ح (ٔ)،

(ص.)ٖٔ:

)٘) انظر األشباه كالنظائر لمسيكطي (ص.)ٖ٘-ٖٖ:
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المطمب الثاني

أسباب(ٔ)الزكاة:

أسباب وجوب الزكاة عند الفقياء

خمق هللا اإلنساف كجعل مف فطرتو كغريزتو حب الماؿ ،مما جعل اإلنساف شغكفاً بالتممؾ،
جما ،كىذا الحب يككف مدعاة يقكد صاحبو
فقد أخبر سبحانو كتعالى أف اإلنساف يحب الماؿ حباً ً
إلى الشح كالبخل ،فينتج عف ذلؾ آثار اجتماعية غير محمكدة ،فإف هللا عز كجل جعل الماؿ
سبباً لكجكب الزكاة عمى المكمف ،فالمكجب ىك هللا عز كجل ،كلكف ُجعل الماؿ سبباً لكجكبيا في
الذمة ،ليككف ذلؾ عالجاً ألمراض قد تفتؾ بالمجتمع ،كعند الرجكع إلى الفقياء في ذلؾ ،يتبيف أف
منيـ مف جعل سبب كجكبيا الماؿ ،كمنيـ مف جعل سبب كجكبيا خطاب التكميف ،كيمكف
تمخيص ذلؾ في نقطتيف كالتالي:
(ٕ)

ٔ_ سببو الماؿ :كليس معناه أف المكجب ىك الماؿ

بل المكجب ىك هللا تعالى ،كلكف

(ٖ)
ِ
الم ْشِبع ىك هللا تعالى،
الم ْركؼ ك ُ
معناه :أف هللا تعالى جعل الماؿ سبباً لكجكب الزكاة كما أف ُ
كلكف جعل الماء كالطعاـ سبباً لمرؼ كالشبع(ٗ).

ٕ_ سببو الخطاب (التكميف الرباني) :كجكب أصميا في الذمة بالخطاب أيضاً ،كيقكؿ بو

عامة أصحاب الشافعي رحميـ هللا(٘)؛ ألف الماؿ ال يمكف أف يجعل سبباً؛ ألف الماؿ مكجكد في
حق كثير مف األشخاص ،كال كجكب نحك الذؼ أسمـ في دار الحرب ،كمف أشبيو.

)ٔ) كىك ما جعمو الشارع عالمة عمى مسببو ،كربط كجكد المسبب بكجكده كعدمو بعدمو ،فيمزـ مف كجكد
السبب كجكد المسبب ،كمف عدمو العدـ ،فيك أمر ظاىر منضبط ،عمـ أصكؿ الفقو لخالؼ (ص.)ٖٔٙ :
)ٕ) كيالحع ىنا أف سبب الزكاة يتكقف عمى كجكد النصاب ،كىك مقدار محدد مف الماؿ.

)ٖ ) فاألسباب التي ليست مف فعل المكمف ىي التي جعميا هللا تعالى أمارة عمى كجكد الحكـ ،مثل ككف
الكقت سبباً لمصالة _كىنا النصاب سبب لكجكب الزكاة– أصكؿ الفقو ألبي زىرة (ص.)٘٘ :

)ٗ) المحيط البرىاني البف مازه (ٕ ،)ٔ٘٘/كانظر شرح فتح القدير البف اليماـ (ٔ ،)ٗٛٔ/كبدائع الصنائع

لمكاساني (ٕ.)ٖٖٛ/

)٘) قاؿ السبكي" :ال حكـ فييا؛ ألف الحكـ عندىـ عبارة عف الخطاب ،فحيث ال خطاب ال حكـ" ،اإلبياج

في شرح المنياج (ٔ.)ٔٔٔ/
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المطمب الثالث
(ٔ)

شروط

وجوب الزكاة

(ٕ)

يشترط في الماؿ الذؼ تجب فيو الزكاة ستة

شركط عامة ال تجب الزكاة فيو إال بتكفرىا

جميعا ،كىى:
ً
(ٗ)
(ٖ)
ٔ_ اإلسالـ اتفاقاً  :فال تجب الزكاة عمى الكافر  ،كال تصح منو إف فعميا؛ لقكؿ هللا

تعالى :ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ [التكبة ،]٘ٗ:كقكؿ
الص َد َق ِة اْل ِتي
أبي بكر الصديق  في كتاب لو إلى أنس  لما كجيو إلى البحريف ( َى ِذه َف ِرْي َض ٌة َّ
ْ
ِ
ِِ
هللا ِب َي ْا َر ُس ْوَل ُو)(٘).
َفَر َ
ض َر ُس ْو ُؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ َعَم ْى اْل ُم ْسممْي َف َواْلت ْي أَ َمَر ُ

اصطالحا فيك كما قاؿ الغزالي :ما ال يكجد المشركط دكنو ،كال يمزـ أف يكجد
)ٔ) كىك لغة العالمة ،أما
ً
عند كجكده ،انظر التعريفات الجرجاني (ص ،)ٕٜٓ:كالكجيز في أصكؿ الفقو لزيداف (ص.)ٕ٘ٓ:
)ٕ) باإلضافة إلى البمكغ كالعقل عند الحنفية ،كعند الجميكر ال يشترطكف ذلؾ ،بل قالكا تجب الزكاة في

ماؿ الصبي
َحَّتى َي ْحَتمِ ْـ،
ْ
عبد الرحمف

الصِب ِي
كالمجنكف كيخرجيما الكلي مف ماليما ،كاحتج الحنفية بحديث) :رِفع القمـ عف ثالث :عف
ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ٍ َ ْ َّ ّ
ِ
ق َو َعف َّ
الن ْاِئـِ َحَّتى َي ْس َتْي ِق ْع( مستدرؾ الحاكـ ،كتاب الطيارة ،باب أما حديث
َو َع ْف اْل َم ْجُن ْو ِف َحَّت ْى َيفْي َ
ْ
بف ميدؼ ،ح رقـ ( ،)ٖٜٛ/ٔ( ،)ٜٜٗكقاؿ الحاكـ :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ،كلـ

فضال عف تكميفيـ بيا ،انظر االختيار لتعميل المختار
يخرجاه ،كأف الصبي كالمجنكف غير مخاطبيف بالعبادات
ً
لممكصمي ( ٔ ،)ٜٜ/كالنير الفائق لعمر بف نجيـ (ٔ.)ٗٔٔ/

)ٖ) انظر النير الفائق لعمر بف نجيـ (ٔ ،)ٕٗٔ/كالمباب لمغنيمي (ٔ ،)ٖٔٙ/كأسيل المسالؾ لمبشار

(ص ،)ٛٛ:كالكافي البف عبد البر (ٔ ،)ٕٛٗ/كالقكانيف الفقيية البف جزؼ (ص ،)ٜٜٔ:كفتح القدير لمشرقاكؼ

(ص ،)ٔٔٙ:كالتنبيو لمشيرازؼ (ص ،)٘٘:كالبياف لمعمراني (ٖ ،)ٖٔٗ/كالتنقيح لممرداكؼ (ص ،)ٛٓ:كالمذىب

األحمد البف الجكزؼ (ص.)ٖٓ:

)ٗ) كذىب بعض العمماء إلى أنيا تجب عميو في حاؿ كفره ،بمعنى أنو يعاقب عمييا إذا مات عمى كفره،
المغني البف قدامة (ٖ ،)ٖٖٜ/كىذه المسألة مف المسائل الخالفية في أصكؿ الفقو ،انظر شرح منار األنكار البف

الممؾ (ص.)ٙ٘:

)٘) أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الغنـ ح (ٗ٘ٗٔ) (ص.)ٕٜٙ:
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(ٕ)
(ٔ)
اء
ٕ_ الممؾ التاـ اتفاقاً  :كىك أف الماؿ المراد تزكيتو البد أف يممؾ ممكاً تاماً ،سك ً
بالحيازة أك الكصية عميو ،كالنصاب(ٖ) :ىك اسـ لقدر معمكـ مف ماؿ تجب فيو الزكاة ،فال زكاة
ٍِ
اؿ َّ
النِبي
فيما دكنو ،كيختمف باختالؼ الماؿ الذؼ تجب فيو الزكاة ،فعف أبي َسعيد  قاؿَ :ق َ
س َذوٍد ص َد َقةٌ ،وَلي ِ
اؽ ص َد َقةٌ ،وَلي ِ
س ِفيما ُدو َف َخ ْم ِ
يما
ََْ
ََْ
_ملسو هيلع هللا ىلص_َ) :لْي َ
يما ُدو َف َخ ْم ِ ْ َ
س أ ََو ٍ َ
س ف َ
سف َ
َ
ُدو َف َخ ْم ِسة أ َْو ُس ٍق َص َد َقة((ٗ) ،كالعبرة بتماـ النصاب أكؿ الحكؿ كآخره ،كيضاؼ عميو ما اكتسبو

طكؿ العاـ عند تماـ الحكؿ ثـ يخرج عنو كمو.

(٘)
ناميا بالفعل ،أك قابالً لمنماء؛ كأف
ٖ_ النماء  :يشترط في الماؿ المراد تزكيتو أف يككف ً
ينمك بعمل ما مف صاحبو أك مف ككيمو ،فإف كاف ممكناً لمماؿ أف ينمك فتركو صاحبو كلـ ينمو

فإنو يمزمو زكاتو؛ ألف العبرة ليست بالنماء العممي ،كلكف بإمكانية النماء ،كالدليل عمى ىذا
ال ِم ِو َص َد َقة)( ،)ٙقاؿ
س َعَم ْى اْل ُم ْسمِـِ ِف ْي َفَرِس ِو َوَْل ُغ َ ْ
الشرط ،قكلو عميو الصالة كالسالـ (َلْي َ
النككؼ" :ىذا الحديث أصل في أف أمكاؿ القنية ال زكاة فييا"( ،)ٚلذا فالماؿ الذػ ال ينمك بغير
امتناع مف صاحبو عف تنميتو ال زكاة فيو حتى يتمكف صاحبو منو.

ٗ_ بموغ النصاب اتفاقاً( :)ٛفقد حدد الشارع الحكيـ مقدا اًر محدداً تجب فيو الزكاة ،كيختمف

ىذا المقدار باختالؼ الماؿ المزكى.

)ٔ) فإف قيد التاـ استدعى أف نحذؼ شرط الحرية ،حيث إف العبد ممكو غير تاـ عمى مالو ،كال تجب الزكاة

عميو اتفاقاً ،كاختمفكا في مف كاف فيو شائبة رؽ كالمكاتب ،انظر الكافي البف عبد البر (ٔ ،)ٕٛٗ/كاالختيار
لتعميل المختار لممكصمي (ٔ ،)ٜٜ/كركضة الطالبيف لمنككؼ (ٕ ،)٘/كالمبدع البف مفمح (ٕ.)ٕٜٖ/
)ٕ ) انظر البناية شرح اليداية لمعيني (ٖ ،)ٖٕٗ/بداية المجتيد البف رشد (ٖ ،)٘ٛ/البياف لمعمراني
(ٖ ،)ٖٖٔ/المبدع شرح المقنع (ٕ.)ٕٜٙ/
)ٖ) انظر الشرح الممتع البف عثيميف ( .)ٔٙ/ٙ

)ٗ) صحيح البخارؼ ،كتاب الزكاة ،باب :ما أدؼ زكاتو فميس بكنز ح رقـ (٘ٓٗٔ)( ،ص.)ٕٙٔ:

)٘) كمعنى النماء بمغة العصر :أف يككف مف شأنو أف يدر عمى صاحبو ربحاً كفائدة ،أؼ دخالً أك غمة أك
إيراداً _حسب تعبير عمماء الضريبة_ فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٔ.)ٖٜٔ/
) )ٙصحيح البخارؼ ،كتاب الزكاة ،باب ليس عمى المسمـ في فرسو صدقة ح (ٖ ( ،)ٔٗٙص.)ٕٕٚ :
) )ٚشرح مسمـ لمنككؼ (ٗ.)ٕٙ/

) )ٛانظر البناية شرح اليداية لمعيني (ٖ ،)ٖٕٗ/بداية المجتيد البف رشد (ٖ ،)٘ٛ/البياف لمعمراني
(ٖ ،)ٖٖٔ/المبدع شرح المقنع(ٕ ،)ٕٜٙ/المقنع البف قدامة (ص.)٘ٓ :
48

٘_ السالمة مف الديف(ٔ) :إذا كاف اإلنساف مديناً بديف ينقص فيو الماؿ عف القدر المحدد

_الذؼ تجب عنده الزكاة_ فإنو يخرج مف دائرة كجكب الزكاة عمى ذلؾ الماؿ.

 _ٙحولف الحوؿ اتفاقاً(ٕ) :يعني أف يمر عمى الماؿ في ممؾ المالؾ اثنا عشر شي اًر عربية،

كىذا الشرط ليس عاماً في جميع األمكاؿ ،إنما يختص باألنعاـ كالنقكد كالتجارة ،أما المنتجات
الزراعية كالعسل كالمعادف كنحكىا فال يشترط فييا الحكؿ.

(ٖ)

 _ٚل يشترط في الزكاة البموغ والعقل :عند جميكر الفقياء مف المالكية

(ٗ)

كالشافعية

كالحنابمة(٘) ،فقد قالكا بكجكب الزكاة في ماؿ الصغير كالمجنكف؛ ألنيا فريضة تعمقت بالماؿ،

فيجب عمى كلييما إخراج زكاة أمكاليما ،كقاؿ الحنفية( :)ٙال زكاة في ماؿ المجنكف كالصبي كما
ال صالة عمييما لحديث( :رفع القمـ عف ثالث)(.)ٚ

)ٔ) ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة إلى أف الديف يمنع كجكب الزكاة في النقكد

كعركض التجارة ،كذىب الشافعية إلي أف الديف ال يمنع الزكاة في النقكد كعركض التجارة ،أما في المكاشي
كالزركع فذىب المالكية كالشافعية كىك قكؿ عند الحنابمة إلى أف الديف ال يمنع كجكب الزكاة فييا ،كذىب الحنفية
إلى أف الديف يمنع سائر األمكاؿ إال الزرع كالثمر كالمكاشي ،انظر البناية لمعيني (ٖ ٖٗٛ/كما بعدىا) ،كالمباب
لمغنيمي(ٔ ،)ٖٔٚ/كاإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب (ٕ ،)ٔٚٚ/كالذخيرة لمقرافي (ٖ ،)ٕٗ/كالمقنع البف قدامة

(ص ،)٘ٔ:كالمبدع البف مفمح ( ٕٔٙكما بعدىا) ،كالتيذيب لمبغكؼ (ٖ ٚٗ/كما بعدىا).
)ٕ) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ ،)ٖٔٔ/كالكافي البف عبد البر (ٔ.)ٕٛٗ/
)ٖ) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ ،)ٜ٘/كالكافي البف عبد البر (ٔ.)ٕٛٗ/
)ٗ) انظر ركضة الطالبيف لمنككؼ (ٕ ،)ٖ/كبحر المذىب لمركياني (ٖ.)ٙٚ/

)٘) انظر المبدع شرح المقنع البف مفمح (ٕ ،)ٕٜٖ/كىداية الراغب لمنجدؼ (ٔ.)ٖٕٗ/
)(ٙانظر البحر الرائق البف نجيـ (ٕ.)ٖ٘ٗ/
) )ٚسبق تخريجو (ص.)ٗٚ:
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الفصل الثالث

ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب الزكاة
وفيو أربعة مباحث-:

المبحث األوؿ :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض المسائل المتعمقة
بالخارج مف األرض والنتاج.

المبحث الثاني :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل الجزية.

المبحث الثالث :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل الزكاة.

المبحث الرابع :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل زكاة الفطر.
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المبحث األوؿ

ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض المسائل المتعمقة بالخارج مف األرض
والنتاج

وفيو تمييد وأربعة مطالب:

تمييد :بعض أحكاـ الخارج مف األرض.

المطمب األوؿ :نصاب الزكاة مف الحبكب كالثمار.

المطمب الثاني :زكاة الزيتكف.

المطمب الثالث :زكاة العسل.
المطمب الرابع :زكاة الركاز.
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تمييد:
بعض أحكاـ الخارج مف األرض والنتاج
الزكاة فرض مف أىـ فركض اإلسالـ ،التي أكجبيا هللا عز كجل عمى عباده المسمميف،
كتختمف األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة حسب األنكاع ،فمكل نكع مف ىذه األنكاع شركطيا كنصابيا

الخاص بيا ،فيناؾ زكاة النقديف كاألرض كالفطر كعركض التجارة  ...كغيره ،كالزكاة الكاجبة في
كل ما يخرج مف األرض ،كىي أربعة أنكاع ،كىذه األنكاع تدخل في قكلو تعالى :ﭽﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ [البقرة ،]ٕٙٚ:الحبكب كالثمار ،كالعسل

كالركاز كالمعادف ،كسنتناكؿ في ىذا المبحث نصاب الزكاة مف الحبكب كالثمار كالزيتكف،

كالعسل ،كالركاز.

52

المطمب األوؿ

حديث الباب:

اشتراط نصاب(ٔ)الزكاة في الحبوب والثمار

س ِفْي َم ْا ُد ْو َف َخ ْم َس ْة أَ ْو ُس ْق ِم ْف
عف أبي سعيد الخدرؼ ا أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَ ( :لْي َ
ِ
ِ
َّ
س ِفْي َم ْا ُد ْو َف َخ ْمس َذ ْوٍد(ٕ) ِم َف
س أَ َوْا ٍؽ م َف اْل َو ِر ِؽ َص َد َق ٌةَ ،وَلْي َ
الت َم ِر َص َد َقةَ ،وَْل فْي َم ْا ُد ْو َف َخ ْم َ
ِْ
اإل ِب ِل َص َد َقة)(ٖ).
أول_ صورة المسألة:
ً

زرع زيد أرضو قمحاً فأنتجت األرض الثمار ،فيل يشترط بمكغ حد محدد تجب عنده الزكاة؟
كيظير الخالؼ إذا بمغ المحصكؿ نصاباً بكزف (ٖ٘ )ٗ()ٙثالثًا كخمسيف كستمائة كيمك جراـ فما

دكف.

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
أجمع الفقياء عمى أف الكاجب في الحبكب العشر إذا كانت تسقى بماء السماء كنصف

العشر إذا كانت تسقى بالنضح(٘).

كأجمع العمماء عمى اشتراط النصاب في النقديف كالماشية كالتجارة( ،(ٙكاختمفكا في اشتراط

النصاب في الزركع كالثمار(.)ٚ

)ٔ) فالنصاب لغة :الجمع أنصبة ،كالنصاب :األصل كالمرجع ،انظر القامكس المحيط لمفيركز آبادؼ

اصطالحا :كىك ما نصبو الشارع عالمة عمى كجكب الزكاة مف المقادير حسب نكع
(ص ،)ٔٙٔٗ:أما النصاب
ً
الماؿ ،انظر الفقو اإلسالمي كأدلتو لمزحيمي (ٕ.)ٙٗٛ/
)ٕ) فالذكد :السكؽ كىك ذائد مف ذكد ك ذكاد كذادة كثالثة أبقرة إلى العشرة أك خمس عشرة أك عشريف أك

ثالثيف أك ما بيف الثنتيف كالتسع مؤنث كال يككف إال مف اإلناث كىك كاحد كجمع أك جمع ال كاحد لو ،القامكس
المحيط (ص.)ٙٓٓ:

)ٖ) صحيح البخارؼ ،كتاب الزكاة ،باب ليس فيما دكف خمس ذكد صدقة ح (( ،)ٜٔٗ٘ص.)ٕٚٓ:
)ٗ) انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٔ ،)ٖٖٚ/كفتاكػ يسألكنؾ لعفانة (ٔ.)ٔٓٙ/

)٘) اإلجماع البف عبد البر (ص ،)ٖٔٔ:كبداية المجتيد البف رشد (ٕ ،)ٔٓٓ/كمراتب اإلجماع البف حزـ

(ص ،)ٙ٘:كاإلجماع البف المنذر (ص ،)٘ٛ :كتحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ.)ٗ٘ٗ/

) )ٙانظر مراتب اإلجماع البف حزـ (ص ،)ٖٚ :كاإلجماع البف المنذر (ص.)٘ٔ:
) )ٚانظر بداية المجتيد البف رشد( ٖ ،)ٔٓٔ/كاإلجماع البف عبد البر (ص.)ٔٔٗ:
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ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في اشتراط النصاب لمثمار كالزركع عمى مذىبيف:
(ٔ)

المذىب األوؿ :ذىب أبك يكسف كدمحم مف الحنفية
(ٗ)

كالحنابمة

(ٕ)

كالجميكر مف المالكية

(ٖ)

كالشافعية

إلى اشتراط النصاب في كجكب الزكاة في الثمار كالزركع ،كىك خمسة أكسق(٘).

المذىب الثاني :كذىب أبك حنيفة()ٙإلى أنو ليس في الثمار كالزركع نصاب.

ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
جاء اختياره بما يخالف رأؼ اإلماـ أبي حنيفة ،كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ

ذلؾ مف قكلو" :وبيذا نأخذ"(.)ٚ

خامسا_ سبب الخالؼ:
ً
اختالؼ الفقياء في ىذه المسألة يرجع إلى:

ٔ_ معارضة العمكـ لمخصكص ،حيث إف الجميكر حممكا الخصكص عمى العمكـ ،كىك مف

باب ترجيح الخصكص عمى العمكـ في الجزء الذؼ تعارضا فيو ،فإف العمكـ فيو ظاىر،

كالخصكص فيو نص(.)ٛ

)ٔ) انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)ٖ٘ٔ/كالبناية شرح اليداية لمعيني (ٖ.)ٗٔٚ/
)ٕ) انظر الذخيرة لمقرافي (ٖ ،)ٚٙ/كبداية المجتيد البف رشد ( ٖ.)ٔٓٔ/

)ٖ) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ،)ٕٔٓ/كنياية المطمب لمجكيني (ٖ.)ٕٕٜ/
)ٗ) انظر المغني البف قدامة (ٖ ،)ٕٗٚ/كشاؼ القناع لمبيكتي (ٕ.)ٕٖٚ/

)٘( الكسق ستكف صاعاً باإلجماع ،نقل اإلجماع فيو ابف المنذر كغيره ،كىك ألف كستمائة رطل بالبغدادؼ،
انظر المجمكع ( ،)ٔٚ/ٚالصاع يساكؼ كيمكيف كستمائة جراـ ،قالو الشيخ دمحم بف صالح العثيميف في شرح مكطأ
اإلماـ مالؾ (ٕ ،)ٖٔٔ/أؼ (ٓٙصاع× ٓٓ ٕٙج ارـ= ٓٓٓ ٔ٘ٙجراـ ٔ٘ٙ =ٔٓٓٓ /كيمك جراـ× ٘أكسق=
المجمكع الكميٓٚٛكيمكجراـ ،كننبو إلى أنو إذا كاف ثـ خالؼ بيف ما أكرده الشيخ كبعض الكتب األخرػ فيرجع

ذلؾ إلى اختالؼ المذاىب في تحديد تمؾ األكزاف كالمكاييل ،حيث إف أ.د .الزحيمي اعتبرىا ٖ٘ ٙكيمك جراـ،

انظر الفقو االسالمي كأدلتو لمزحيمي (ٕ ،)ٕٙ٘/كاعتبرىا د .الطحاف ٙٗٚكيمك جراـ ،انظر تيسير فقو المذاىب

األربعة لمطحاف (ٔ ،)ٜٔٔ/كاعتبرىا د .القرضاكؼ (ٖ٘ٙكيمك جراـ) انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٔ.)ٖٖٚ/
) )ٙانظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)ٖ٘ٔ/كالبناية شرح اليداية لمعيني (ٖ.)ٗٔٚ/
) )ٚمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف (ص.)ٜٔٓ :
) )ٛبداية المجتيد البف رشد (ٔ.)ٕٙ٘/
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ٕ_ أما ابك حنيفة فيك ال يرػ حمل الخصكص عمى العمكـ(ٔ) ،في حاؿ ككف الخاص

(ٕ)

خبر اآلحاد(ٖ)؛ ألنو يفيد الظف؛ فال يقكػ عمى تخصيص العاـ(ٗ) ،الذؼ يفيد القطع.
سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائل باشتراط النصاب في كجكب الزكاة في الثمار

كالزركع بالكتاب كالسنة كالقياس:
أول_ الكتاب:
ً

استدلكا بقكلو تعالى :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [البقرة:
.]ٕٙٚ

وجو الدللة :إف المراد مف اإلنفاؽ في ىذه اآلية الزكاة ،كىك جزء الماؿ الكاجب في

النصاب ،كقد بينتو السنة(٘).

ثانيا_ السنة:
ً
ِ
س فْي َم ْا ُد ْو َف َخ ْم َسة أَ ْو ُس ْق
ٔ_ عف أبي سعيد الخدرؼ  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَ( :لْي َ
ِ
ِ
َّ
س ِفْي َم ْا ُد ْو َف َخ ْمس َذ ْوٍد
الت َم ِر َص َد َقةَ ،وَْل فْي َما ُد ْو َف َخ ْمس أَ َوَ ْار ٍؽ م َف اْل َو ِر ِؽ َص َد َقةَ ،وَلْي َ
ِْ
اإل ِب ِل َص َد َقة)(.)ٙ
وجو الدللة :استدؿ بو عمى أف الزركع ال زكاة فييا حتى تبمغ خمسة أكسق(.)ٚ
ٕ_ عف أبي سعيد الخدرؼ  عف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَْ( :ل َي ِحل ِفي اْل ِ
بر َو َّ
الت َم ِر َزَك ْاة َح َّتى
ْ

ِم َف
ِم َف

)ٔ) انظر الكجيز في أصكؿ الفقو لعبد الكريـ زيداف (ص.)ٕٖ٘:
(ٕ) ىك المفع الداؿ عمى مسمى كاحد ،إرشاد الفحكؿ لمشككاني (ٔ.)ٖٓٚ/

)ٖ) قاؿ السبكي :يجكز تخصيص القرآف بالسنة المتكاترة ،كقاؿ اآلمدؼ :ال أعرؼ فيو خالًفا ،اإلبياج في
شرح المنياج لمسبكي ( ٕ.)ٔٚٓ/
)ٗ) ىك المفع الكاحد الداؿ مف جية كاحدة عمى شيئيف فصاعداً ،المستصفى لمغزالي (ٕ.)ٖٔ٘/
)٘( انظر أضكاء البياف لمشنقيطي (ٔ)ٖٜٙ/
) )ٙسبق تخريجو ،انظر (ص.)ٖ٘ :

( )ٚفتح البارؼ البف حجر العسقالني (ٖ. )ٖٜ٘/
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َتْبُم َغ َخ ْم َسة أَ ْو ُسق)(ٔ).
وجو الدللة :ىذا نص صريح في عدـ كجكب الزكاة في الزركع حتى تبمغ نصابيا ،كالذؼ
بينو نبينا _ملسو هيلع هللا ىلص_ في ىذا الحديث.
ثال ًثا_ القياس:

ٔ_ لما كاف النصاب معتب اًر في بعض أجناس الزكاة كاف معتب اًر في جميع أجناسيا(ٕ).

ٕ_ إف كل ما ثبت فيو حق ككجب صرفو في األصناؼ الثمانية ،فكجب اعتبار النصاب

فييا كالمكاشي(ٖ) ،لمعمة المشتركة بينيما كىي ككنيا ماالً زككياً.

ٖ_ إف الصدقة إنما تجب عمى األغنياء ،كال يحصل الغنى إال بالنصاب كسائر األمكاؿ

الزكائية(ٗ).

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنفية القائمكف بعدـ اشتراط النصاب في الثمار كالزركع

بالكتاب كالسنة كالقياس:
أول_ الكتاب:
ً

ٔ_ قكلو تعالى :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﭼ [البقرة.]ٕٙٚ:
وجو الدللة :إف لمفقراء حقاً في المخرج مف األرض ،حيث أضاؼ المخرج إلى الكل ،فدؿ
العشر حق الفقراء(٘) ،كأف ذلؾ
عمى أف لمفقراء في ذلؾ حًقا ،كما أف لألغنياء ،فيدؿ عمى ككف ُ

عاـ في جميع الخارج مف األرض دكف تحديد نسبة معينة لمزكاة(.)ٙ

)ٔ ) سنف النسائي كتاب الزكاة ،باب زكاة الحنطة ،حديث حسف؛ ألف فيو إسماعيل بف مسعكد ،كىك

صدكؽ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر ( ٔ.)ٔٓ٘/
(ٕ) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ.)ٕٔٔ/
)ٖ) المصدر السابق (ٖ. )ٕٔٔ/
(ٗ) المغني البف قدامة (ٖ)ٖٗٚ/
)٘) المصدر السابق (ٕ.)٘ٔٚ/

) (ٙانظر أحكاـ القرآف البف العربي (ٖ.)ٕٕ/
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ٕ -قكلو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ
[األنعاـ.]ٔٗٔ :
وجو الدللة :في قكلو تعالى :ﭽ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ ذلؾ عائد إلى جميع المذككر،
فيك عمكـ فيو ،كاف كاف مجمالً في المقدار الكاجب؛ ألف قكلو تعالى { :﮵ } مجمل

(ٔ)

مفتقر إلى البياف ،كقد كرد البياف في مقدار الكاجب كىك العشر ،أك نصف العشر(ٕ).

ثانيا_ السنة:
ً
الس َم ْا ُء َواْل ُعُي ْوف أَ ْو َك ْا َف
ٔ_ عف عبد هللا بف عمر عف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿِ ( :فْي َم ْا َسَق ِت َّ
ِ
َع ْث ِرَياً(ٖ) ،اْل ُع ُشر َوم ْا ُس ِقي َب َّ
ف اْل ُع ْش ِر)(ٗ) .
الن ْض ِح ن ْص ُ
َ
َ
وجو الدللة :أكجب العشر كنصف العشر مطمقاً دكف تحديد نصاب أك مقدار ،فكجب في

قميمو ككثيره بحسب اإلطالؽ.

هللا ي أنو سمع النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿِ ( :فْي َم ْا َسَق ِت ْاألَ ْن َي ْاُر َواْل َغْي ُـ
ِ
ف اْل ُع ُشر)(.(5
ن ْص ُ

ٕ_ كعف جابر بف عبد
الس ْا ِبَي ِة
اْل ُع ُش ْورَ ،وِفْي َم ْا ُس ِق َي ِب َّ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى كجكب الزكاة في كل ما يخرج مف األرض قل أك كثر(.(ٙ

)ٔ) ما يفتقر إلى بياف مف قكؿ أك فعل مف جية داللتو بأف لـ تتضح داللتو ،الشرح الكبير عمى الكرقات
البف القاسـ (ص.)ٕٕٛ:
)ٕ) المصدر السابق (ٗ.)ٔٛٔ/
) )3قاؿ الصنعاني :بفتح الميممة كفتح المثناة ككسر الراء كتشديد المثناة التحتية ،قاؿ الخطابي :ىك الذؼ

يشرب بعركقو؛ ألنو عثر عمى الماء ،انظر سبل السالـ لمصنعاني (ٕ ،)ٔٛٚ/كتحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ
(ٕ. )ٗ٘٘/

العشر فيما يسقى مف ماء السماء كبالماء الجارؼ ح (ٖ،)ٔٗٛ
( )4صحيح البخارؼ ،كتاب الزكاة ،باب ُ
(ص.)ٕٚٙ:
العشر ح (ٔ( ،)ٜٛص.)ٖٕ٘:
( )5صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب ما فيو أك نصف ُ
) )ٙعمدة القارؼ لمعيني (.)ٔٓٗ/ٜ
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ثال ًثا_ القياس:

اتفاؽ الجميع عمى سقكط اعتبار الحكؿ فيو ،فكجب أف يسقط اعتبار المقدار كالركاز

كالغنائـ(ٔ).

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل باشتراط النصاب في كجكب الزكاة في الثمار كالزركع_.

أما استدالليـ بآية سكرة البقرة في قكلو تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [البقرة،]ٕٙٚ :
كالتي استدلكا بيا عمى أف المراد مف اإلنفاؽ فييا الزكاة ،كىك جزء الماؿ الكاجب في النصاب،

كقد بينتو السنة؛ فأجابوا بأف الحديث غريب(ٕ) ،فال يجكز تخصيص الكتاب كالخبر المشيكر إال

بمثمو(ٖ).

س ِفْي َم ْا ُد ْو َف َخ ْم َسة أَ ْو ُس ْق) الذؼ استُدؿ بو عمى أف
أما حديث أبي سعيد الخدرؼ َ( لْي َ
الزركع ال زكاة فييا حتى تبمغ خمسة أكسق ،فأجابوا عف ذلؾ بعدة كجكه منيا:
الوجو األوؿ :إف ىذا الحديث مؤكؿ بأف الناس كانكا يتبايعكف بيا ،كقيمة الكسق آنذاؾ

أربعكف درىماً ،فمف لـ يممؾ المائتي درىـ ،كىي قيمة الخمسة أكسق ،فال زكاة عميو(ٗ).

الوجو الثاني :إف كرد لفع عاـ في القرآف ،ثـ كرد في السنة ما يخصصو ،كاف صح ىذا

الخبر المخصص ،فيك عبارة عف آحاد كليس بمتكاتر ،كخبر اآلحاد ظني الثبكت ،فال يقكػ عمى

تخصيص عاـ القرآف(٘).

مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بعدـ اشتراط النصاب_.
أما استدالليـ بآية البقرة بقكلو تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﭼ [البقرة ]ٕٙٚ:كالتي استدلكا بيا عمى أف لمفقراء حقاً في المخرج مف األرض ،كأف ذلؾ

عاـ في جميع الخارج مف األرض دكف تحديد نسبة معينة لمزكاة ،فأجابوا بأننا نسمـ لكـ بأف
)ٔ( انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ ،)ٕٔٙٙ/كأحكاـ القرآف البف العربي (ٗ.)ٔٛٔ/

)ٕ) إذا انفرد عف الزىرؼ كشبيو ممف ُيجمع حديثو رجل بحديث ُسمي غريباً ،تدريب الراكؼ لمسيكطي(
ص.)ٖٗ٘:
)ٖ) بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ)ٖ٘ٔ/
)ٗ) انظر التجريد لمقدكرؼ(ٖ.)ٕٔٙٚ/
)٘) عمدة القارؼ لمعيني (.)ٕ٘ٚ/ٙ
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ظاىر اآلية تدؿ عمى أف جميع ما خرج مف األرض يجب فيو الزكاة ،كلكف تفصيل ذلؾ مكككؿ

لمسنة(ٔ).

كأما استدالليـ بآية األنعاـ بقكلو تعالى :ﭽ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ [األنعاـ،]ٔٗٔ :
ﭽ﮵ﭼ مجمل

(ٕ)

مفتقر إلى البياف ،كقد كرد البياف في مقدار الكاجب كىك العشر أك نصف

العشر؛ فأجابوا بأف المراد بقكلو تعالى :ﭽ﮵ﭼ ىك حق يخرج يكـ الحصاد ،كليذا عمقو عميو،
العشر ال يخرج يكـ الحصاد؛ ألف الزكاة فرضت في المدينة ،كآية األنعاـ مكية ،كعميو فإف
كُ
الزكاة غير مقصكدة في اآلية كما يدعى الفريق الثاني؛ كألف الضمير في قكلو تعالى :ﭽ﮵ﭼ
يرجع إلى الزرع فقط دكف الزماف ،فمك رجع إلى كمييما لقاؿ" :وآتوا حقيا" ،كلك رجع إلى الزماف

لما قاؿ :يوـ حصاده؛ ألف الحصاد ال يستعمل فيو(ٖ).
الس َم ْا ُء َواْل ُعُي ْو ِف) ،فقد أكجب العشر كنصف
كأما استدالليـ بحديث البخارؼ ( ِفْي َم ْا َسَق ِت َّ
العشر مطمقاً دكف تحديد نصاب أك مقدار ،فكجب في قميمو ككثيره بحسب اإلطالؽ ،فأجابوا عف
ذلؾ بأف بياف المقدار في حديث الباب _كىك الخمسة أكسق_ يقضي عمى إجماؿ ما ركاه

البخارؼ ،كما أف العمكـ الذؼ شمل كل ما يخرج مف األرض فيما ركاه البخارؼ يقضي عمى
إجماؿ حديث الباب(ٗ).

كأما استدالليـ بحديث مسمـ ( ِفْي َم ْا َسَق ِت ْاألَ ْن َي ْاُر َواْل َغْي ُـ اْل ُع ُش ْور) ،حيث دؿ عمى كجكب
الزكاة في كل ما يخرج مف األرض قل أك كثر ،فردوا عمى ذلؾ بأف الفقياء اتفقكا عمى تخصيص

ما ركاه مسمـ ،كاختمفكا فيما يخصص ،فخصصو أبك حنيفة ،فقاؿ :إال الحشيش كالقصب

كالحطب ،كلـ يكجب شيئاً في أرض الخراج ،كخصص الجميكر عمى اختالؼ ليـ فيما يختص

بو ،كما أكردناه فقد اتفق الفقياء عمى تخصيص بعضو ،حيث قاؿ أبك حنيفة :ال شيء فيما زاد

عمى مائتي درىـ حتى يبمغ النصاب ،فاحتج عميو الطبراني بالقياس عمى الثمار كالحبكب ،فما
)ٔ) انظر حاشية الصاكؼ عمى تفسير الجالليف لمصاكؼ (ٔ.)ٜٔٙ /

)ٕ) كىك ما يفتقر إلى البياف ،كالبياف ىك إخراج الشيء مف حيز اإلشكاؿ إلى حيز التجمي ،حاشية النفحات

عمى شرح الكرقات لمجاكؼ (ص.)ٔٙٗ:

)ٖ( انظر النكت لمشيرازؼ (ٔ.)ٖٕٙ/

)ٗ( انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ.)ٕٔٔ/
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ركاه مسمـ عاـ كما أكردناه أخص فيستعمالف معاً(ٔ).

كأما قياسيـ عمى خمس الغنيمة كالركاز ،فأجابوا بأف المعنى في الغنيمة :أنو لما لـ يعتبر

النصاب في شيء مف جنسيا بحاؿ لـ يكف معتب اًر فييا بكل حاؿ ،كلما كاف النصاب معتب اًر في
بعض أجناس الزكاة كاف معتب اًر في جميع أجناسيا ،كأما الركاز فالمعنى فيو :أنو مأخكذ بغير

بدؿ كال عناء ،فال اعتبار ىنا إلى النصاب ،أما الثمار فيمحقيا تعب كبذؿ ،فيمزميا العكض(ٕ).
ثامًنا_ الترجيح:

بعد إيراد أدلة المذاىب كمناقشتيا ال يسعنا إال ترجيح المذىب األكؿ ،كىك قكؿ جميكر

الفقياء _القائل باشتراط النصاب في زكاة الثمار كالزركع ،كتحديده بالخمسة أكسق_ ،كما دكف
(ٖ)

ذلؾ ال يجب فيو الزكاة ،كىك اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،كىك ما رجحو الشككاني

كالصنعاني(ٗ)-رحميما هللا تعالى.-
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ كجكد النص بمنطكقو الصريح عمى اشتراط النصاب في زكاة الزركع كالثمار.
ٕ_ إف العمكـ ال يبقى عمى عمكمو بكجكد ما يخصصو.
ٖ_ إعماؿ الدليميف أكلى مف إىماؿ أحدىما.

ٗ_ كما أننا نحرص عمى حق الفقراء كالمساكيف ،فكذلؾ يجب عمينا أال نظمـ األغنياء،

كنمزميـ بما لـ يثبت عمييـ يقيناً.
ُ

(ٔ) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ،)ٕٔٔ /كفتح البارؼ البف حجر (ٖ.)ٖٜ٘/
)ٕ) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ ( ٖ)ٕٔٔ/

)ٖ) انظر نيل األكطار لمشككاني ( ٕ.)٘ٓٗ /
)ٗ) انظر سبل السالـ لمصنعاني ( ٕ.)ٔٛٚ /
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المطمب الثاني
حديث الباب:

نصاب زكاة الزيتوف

أخبرنا مالؾَ ،ع ِف ْاب ِف ِشي ٍ
ابَ ،قاؿَ ( :ص َد َق ُة َّ
الزْي ُتو ِف اْل ُع ُشُر)(ٔ).
َ
أول_ صورة المسألة:
ً

لك كاف لزيد بستاف مف شجر الزيتكف ينتج ما يزيد عف ألف كيمك جراـ سنكياً ،فيل تجب فييا

الزكاة؟

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
عند التأمل في ىذه المسألة يتضح التالي:

أف الفقياء قد أجمعكا(ٕ)عمى أنو ليس فيما دكف خمسة أكسق(ٖ)صدقة ،كذلؾ في الثمار

أحد إال أبك حنيفة(ٗ) .كأنو ال خ ػ ػ ػ ػ ػالؼ بيف العمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء في كجكب
كالحبكب ،كلـ يخالف في ذلؾ ٌ
الزكاة في الحنطة ،كالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعير ،كالتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ،كالزبيب ،كاختمف(٘) فيمػ ػ ػ ػ ػ ػا س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاىا مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا تنبتو
)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية الشيباني ،كتاب الزكاة ،باب صدقة الزيتكف ح (ٖ٘ٗ).
)ٕ) اإلجماع البف عبد البر (ص ،)ٕٔٔ :اإلجماع البف المنذر (ص.)٘ٔ:

)ٖ) كالخمسة أكسق تساكؼ في زماننا ىذا (ٖ٘ )ٙكيمك جراـ ،راجع ىامش (ص.)ٗٛ:

)ٗ) خالفاً لصاحبيو أبي يكسف كاإلماـ دمحم ،فقد أكجبكا النصاب ،كقالكا :إنو ال نصاب دكف الخمسة أكسق
انظر االختيار لتعميل المختار لممكصمي (ٔ.)ٖٔٔ/
)٘) كممخص أقكاؿ الفقياء األربعة فيما تجب فيو الزكاة مما تنبتو األرض :قاؿ أبك حنيفة :تجب الزكاة في
كل ما تنبتو األرض طعاماً كاف أك غيره ،كقاؿ أبك يكسف :إال الحطب كالحشيش كالقصب كالتبف كالسعف
كقصب الذريرة _يجاء بو مف اليند_ كاشترط أف تككف األرض عشرية ،فال زكاة عنده في األرض الخراجية ،كال
يشترط النصاب فيو كمو ،فيجب عنده العشر في كثير الخارج كقميمو ،كأما صاحباه أبك يكسف كدمحم بف الحسف
فقاال :ليس في الخضر زكاة ،إال ما كانت لو ثمرة باقية ،سكػ الزعفراف كنحكه مما يكزف ،ففيو الزكاة ،ككاف دمحم
بف الحسف يعتبر في العصفر كبزر الكتاف إف بمغا خمسة أكسق ،كقاؿ مالؾ كأصحابو :تجب الزكاة في كل
مقتات كمدخر ،كذلؾ في ثمار األشجار ،إنما ىك التمر كالزبيب فقط ،كال زكاة في الفكاكو كال الخضركات ،كقاؿ
الشافعي :ال تجب الزكاة في شيء مف ثمار األشجار أيضاً إال فيما كاف قكتًا يدخر ،كذلؾ عنده التمر كالزبيب
فقط ،فألحق كل مف مالؾ كالشافعي بالحنطة كالشعير كل ما كاف مقتاتاً مدخ اًر كاألرز كالذرة كنحك ذلؾ ،فيك
إلحاؽ منيما لممسككت بالمنطكؽ بجامع العمة التي ىي عندىما االقتيات كاالدخار ،كأما اإلماـ أحمد فقاؿ :إف=
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األرض(ٔ) ،كمما اختمف فيو كجكب الزكاة في الزيتكف.
ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في كجكب زكاة الزيتكف ،فكانت مذاىبيـ كالتالي:

المذىب األوؿ :ذىب الحنفية(ٕ)كالمالكية(ٖ) ،كالظاىر عند الشافعية(ٗ) ،كالمذىب عند

الحنابمة(٘) :إلى كجكب الزكاة في الزيتكف ،كلكنيـ اختمفكا في نصاب كجكب الزكاة فيو ،فذىب

أبك حنيفة إلى أف الكاجب في قميمو ككثيره ،كذىب أبك يكسف كدمحم بف الحسف كالمالكية()ٙك

المذىب عند الحنابمة :إلى أنو يجب فيو إف بمغ النصاب _خمسة أكسق_.

المذىب الثاني :كذىب الشافعية في األظير عندىـ()ٚكقكؿ آخر عند الحنابمة( :)ٛإلى عدـ

الكجكب في زكاة الزيتكف.

ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
فقد جاء اختياره بما يكافق رأؼ اإلماـ أبي حنيفة في كجكب الزكاة ،كاختمفكا في تحديد
النصاب ،ككما يفيـ ذلؾ مف قكلو" :كبِي َذا نأْخ ُذ ِإ ْذ خرج ِمنو خمس ُة أَكس ٍق َفص ِ
اعًداَ ،كال ُيْمتََف ُت ِفي
َ َ َ ُ
َ
ََ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
=الزكاة تجب فيما يبقى كييبس كيكاؿ ،في الحبكب كالبزكر كالثمار المدخرة ،انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي

(ٗ ،)ٜٜ-ٜٛ/كانظر البناية شرح اليداية لمعيني (ٖ ،)ٜٕٗ/كأحكاـ القرآف لمرازؼ (ٗ ،)ٔٛٔ-ٔٚٙ/كأضكاء
البياف لمشنقيطي (ٔ ،)ٖٚٙ-ٖٜٙ/كالفقو اإلسالمي كأدلتو لمزحيمي (ٕ.)ٕٚٛ-ٚٔٛ/
)ٔ) أضكاء البياف لمشنقيطي (ٔ.)ٖٜٙ/

)ٕ) انظر البناية لمعيني (ٖ ،)ٜٕٗ/كالمحيط البرىاني لصدر الشريعة (ٖ.)ٕٚٔ/
)ٖ) انظر االستذكار البف عبد البر ( ،)ٕٕ٘/ٜكاإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب البغدادؼ ،كمناىل التحصيل
لمرجراجي (ٕ.)ٖٕٛ/
)ٗ) مقابل األظير كىك القكؿ المرجكح كيطمق عميو القديـ ،انظر نياية المطمب الجكيني (ٖ ،)ٕ٘٘/كالبياف
لمعمراني (ٖ.)ٕٕٜ/

)٘) انظر اإلنصاؼ لممرداكؼ (ٔ ،)ٗٗٚ/كالمقنع البف قدامة (ص ،)٘ٗ:كغاية المنتيى لمنجدؼ

(ٔ.)ٕٛٔ/
) )ٙفإف لـ يبمغ حبو خمسة أكسق فال زكاة عنده في زيتو ،أضكاء البياف لمشنقيطي (ٔ.)ٖٚٓ/

) )ٚكىك الراجح مف أقكاؿ اإلماـ الشافعي ،انظر نياية المطمب لمجكيني (ٖ ،)ٕ٘٘/كالحاكؼ الكبير

لمماكردؼ (ٖ ،)ٕٖ٘/كالمجمكع لمنككؼ (.)ٜ/ٚ

) )ٛانظر اإلنصاؼ لممرداكؼ (ٔ ،)ٗٗٚ/كالشرح الممتع البف عثيميف (.)ٚٔ/ٙ
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ظ ُر ِفي َى َذا ِإَلى َّ
َى َذا ِإَلى َّ
ّللاُ َف ِفي َقمِيمِ ِو
الزْيتُك ِفَ ،كأَ َّما ِفي َق ْك ِؿ أَِبي َحِن َيف َة َرِح َم ُو َّ
الزْي ِتِ ،إَّن َما ُي ْن َ
ككثيره"(ٔ).
خامسا_ سبب الخالؼ:
ً
يرجع السبب في اختالفيـ إلى اختالفيـ في التكييف الفقيي ليذه المسألة ،فمف ألحق الزيتكف

بالقكت قاؿ بكجكب الزكاة فيو ،كمف لـ يعتبر الزيتكف قكتاً قاؿ بعدـ كجكب الزكاة فيو(ٕ).
سادسا_ أدلة المذاىب:
ً
ٔ_ أدلة المذىب األوؿ _القائل بكجكب الزكاة في الزيتكف_ بالكتاب كالسنة كاألثر:

أول_ الكتاب:
ً

قكلو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷﮸ﭼ

[األنعاـ.]ٔٗٔ:
وجو الدللة :فقكلو تعالى :ﭽ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶ ﮷ﭼ فيك عطف
عمى جميع المذككر ،فاقتضى ذلؾ إيجاب الحق في سائر الزركع كالثمار المذككرة في اآلية(ٖ).

ثانيا_ السنة:
ً
ِ
ِ
الس َم ْا ُء َواْل ُعُي ْو ُف أَ ْو
عف سالـ بف عبد هللا عف أبيو  عف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿ) :فْي َم ْا َسَقت ّ
ِ
َك ْا َف َع ْث ِرَياً(ٗ) ،اْل ُع ْشر َوم ْا ُس ِقي ِب َّ
ف اْل ُع ْش ِر((٘).
الن ْض ِح ن ْص ُ
َ
َ

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية الشيباني (ص.)ٕٔٔ:
)ٕ) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٛٓ/

)ٖ) أحكاـ القرآف لمرازؼ (ٗ ،)ٔٚ٘/كالمنتقى لمباجي (ٕ.)ٔٙٔ/
)ٗ) قاؿ الصنعاني بفتح الميممة كفتح المثناة ككسر الراء كتشديد المثناة التحتية ،قاؿ الخطابي :ىك الذؼ

يشرب بعركقو؛ ألنو عثر عمى الماء ،سبل السالـ لمصنعاني ( ٕ ،)ٔٛٚ/كانظر تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ
(ٕ. )ٗ٘٘/

العشر فيما يسقى مف ماء السماء كبالماء الجارؼ ح (ٖ،)ٔٗٛ
(٘) صحيح البخارؼ ،كتاب الزكاة ،باب ُ
(ص.)ٕٚٙ:
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وجو الدللة :كىذا عاـ فنحممو عمى عمكمو ،ما لـ يأتي دليل يخصصو ،فيبقى العاـ عمى

عمكمو ،كىك كجكب الزكاة في الزيتكف(ٔ).
ثال ًثا_ اآلثار:

إف ابف شياب الزىرؼ قاؿ" :مضت السنة في زكاة الزيتوف أف تؤخذ ممف عصر زيتونو

ال العشر ،وفيما سقي برشاء الناضح نصف
حيف يعصره ،فيما سقت السماء واألنيار أو كاف بع ً
العشر"(ٕ).

وجو الدللة :نص عمى كجكب الزيتكف ،كقد حدد المقدار الذؼ يؤخذ ،كاتباع سنة المصطفى

_ملسو هيلع هللا ىلص_ أكلى باالتباع.

ٕ_ أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني _القائل بعدـ كجكب الزكاة في

الزيتكف_ بالسنة كاآلثار:
أول_ السنة:
ً

عف أبي مكسى كمعاذ بف جبل  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ بعثيما إلى اليمف ،فأمرىما أف يعمما
الص َد َق ِة ِإْل ِم ْف ى ِذه ْاألَصَن ْا ِ
طة
الناس أمر دينيـ ،كقاؿَْ) :ل َت ْأ ُخ َذ ْا ِف ْي َّ
الش ِعْير َواْل ِحْن َ
ؼ ْاألَْرَب َعةّ :
َ
ْ
َو َّ
الت ْمر((ٖ).
الزبِْيب َو َ
وجو الدللة :قد ثبت مف الحديث أنو _ملسو هيلع هللا ىلص_ أكجبيا في األصناؼ األربعة ،كنفاىا فيما عدا

ذلؾ(ٗ).

)ٔ) انظر المنتقى لمباجي (ٕ. )ٖٔٙ/

)ٕ) السنف الكبرػ لمبييقي كتاب الزكاة باب ما كرد في الزيتكف ح رقـ ( ،)ٕٔٔ/ٗ( ،)ٚٗ٘ٙإسناده
صحيح؛ ألف رجالو ثقات.

)ٖ) السنف الكبرػ لمبييقي كتاب الزكاة باب ال تؤخذ صدقة شيء مف الشجر غير النخل كالعنب ح رقـ

(ٔ٘ٗ ،)ٕٔٓ/ٗ( ،)ٚإسناده ضعيف؛ ألف فيو عمي بف عبد العزيز ،كىك صدكؽ يدلس ،كفيو طمحة بف يحيى،
كىك صدكؽ يخطئ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر (ٕ ،)ٕٔٛ/ك(ٔ )ٖ٘ٙ/عمى الترتيب.
)ٗ) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ.)ٕٖ٘/
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ثانيا_ اآلثار:
ً
ط ِة َو َّ
الش ِعْي ِر
عف أبي مكسى األشعرؼ  أنو لما أتى اليمف (َل ْـ َي ْأ ُخ ْذ َّ
الص َد َق َة ِإَّ ْل ِمف اْل ِحْن َ
الت ْم ِر َو َّ
َو َّ
الزبِْي ِب((ٔ).
وجو الدللة :قد بيف بفعمو ىذا  ما يؤخذ منو الزكاة ،كنفاىا فيما لـ ُيذكر مف األصناؼ،
كالزيتكف مف غيرىا فال يجب فيو الزكاة؛ ألنو زيادة عمى النص ،كىي غير جائزة أؼ الزيادة إال
بنص ،فمما لـ ينص إال عمى ىذه األربعة ،فال يجكز اإلضافة عمييا.

سابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
ً
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بكجكب الزكاة في الزيتكف_:
أما احتجاجيـ بآية األنعاـ في قكلو تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶ ﮷ﭼ [األنعاـ،]ٔٗٔ:
كالتي تقضي بكجكب الحق في سائر الزركع كالثمار ،واعترض عمييـ بأف اآلية ليست فييا داللة
كاضحة كصريحة عمى ما ذكركه؛ ألف المذككرات في قكلو تعالى ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﭼ يرجع كميا إلى الضمير في قكلو :ﭽ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ﭼ ،كقكلو :ﭽ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ  ،كما ىك كاضح ال لبس فيو ،فيدخل فيو
الزيتكف كالرماف دخكالً أكلياً ال شؾ فيو ،فقكؿ أكثر أىل العمـ بعدـ الزكاة في الرماف يقكؼ القكؿ
بنسخ اآلية(ٕ) ،كالزكاة ال تجب في الرماف عندىـ(ٖ) ،كاآلية تقتضي التسكية بيف الرماف كالزيتكف.
ِ
ِ
الس َم ْا ُء َواْل ُعُي ْو ُف أَ ْو َك ْا َف َع ْث ِرَياً) كالذؼ أفاد
أما احتجاجيـ بحديث البخارؼ (فْي َم ْا َسَقت ّ
بعمكمو كجكب الزكاة في الزيتكف ،واعترض عمييـ بأف الحديث عاـ كمبيـ ،كانما داللتو عمى

)ٔ) السنف الكبرػ لمبييقي كتاب الزكاة باب ال تؤخذ صدقة شيء مف الشجر غير النخل كالعنب ح

(ٖ٘ٗ ،)ٕٔٓ/ٗ( ،)ٚإسناده ضعيف؛ ألف فيو طمحة بف يحيى ،كىك صدكؽ يخطئ ،انظر تقريب التيذيب البف
حجر (ٔ.)ٖ٘ٚ/

( )2أضكاء البياف لمشنقيطي (ٔ.)ٖٚٙ /
) )3انظر الكافي البف عبد البر (ٔ ،)ٖٓٗ/كاالستذكار البف عبد البر (.)ٕٗ٘/ٜ
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العشر كبيف ما يجب فيو نصفو ،كأما ما يجب فيو الزكاة فسكت عنو،
التمييز بيف ما يجب فيو ُ
فال داللة فيو عمى كجكب الزكاة في الزيتكف(ٔ).
أما احتجاجيـ بأثر ابف شياب الزىرؼ (مضت السنة في زكاة الزيتوف أف تؤخذ) ،كالذؼ

أفاد بكجكب الزكاة في الزيتكف ،كأف السنة تقتضي ذلؾ ،واعترض عمى ذلؾ بأف ىذا األثر

مكقكؼ ،كال ُيعمـ اشتياره ،كال يحتج بو عمى الصحيح(ٕ).
ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بعدـ كجكب الزكاة في الزيتكف_:
الص َد َق ِة ِإْل ِم ْف َى ِذه
أما احتجاجيـ بحديث أبي مكسى األشعرؼ كمعاذ َْ( ل َت ْأ ُخ َذ ْا ِف ْي َّ
ْاألَصَن ْا ِ
ؼ( ،كالذؼ استدؿ بيما عمى أنو _ملسو هيلع هللا ىلص_ أكجب الزكاة في األربعة أصناؼ ،فاعترض
ْ
عمييما بأنو يحتمل أف تككف ىذه األربعة كانت مخصكصة بالزكاة في ذلؾ الكقت ثـ ألحق بيا
ما عداىا(ٖ).

ثامًنا_ الترجيح:
القكؿ بكجكب الزكاة في الزيتكف ىك الراجح إف شاء هللا ،كىك قكؿ جميكر الفقياء مف

الحنفية كالمالكية ،كمف تبعيـ ،كىك اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.
وذلؾ لألسباب التالية-:

ٔ_ إف ذلؾ يؤيده عمكمات األدلة مف كتاب هللا كسنة رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_.
ٕ_ كاف ذلؾ يتناسب مع حكمة الشرع كمقصده مف كراء تشريع الزكاة.
ٖ_ كاف الزكاة مبناىا عمى المكاساة(ٗ).

فميعَمـ أف ذلؾ كاجب بمجرد جني الثمار؛ لقكلو تعالى:
فإذا تقرر كجكب إخراج زكاة الزيتكف ُ
العشر مما سقي بمؤكنة ،ك ُعشر ما ُسقي
ﭽ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ  ،كالكاجب إخراجو نصف ُ
س ِفْي َم ْا
بال بمؤكنة ،كال تجب الزكاة فيما لـ يبمغ النصاب كىك خمسة أكسق ،لقكلو _ملسو هيلع هللا ىلص_َ) :لْي َ
ُد ْو َف َخ ْم َسة أَ ْو ُسق َص َد َقة)(٘).
)ٔ) انظر فتح البارؼ البف حجر (ٖ.)ٕٗٓ/
) )2انظر المجمكع لمنككؼ (.)ٛ /ٚ

) )3انظر شرح مختصر الطحاكؼ لمرازؼ (ٕ.)ٜٛ/
)ٗ) مجمكع الفتاكػ البف تيمية (ٕ٘.)ٕٛ/
)٘) سبق تخريجو راجع (ص.)ٖ٘:
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المطمب الثالث

(ٔ)

مفيوـ زكاة الركاز

حديث الباب:
َف رسوؿ َّ ِ
ِ
ط َع لَِب ِ
الؿ ْب ِف
يع ُة ْب ُف أَِبي َع ْبِد َّ
ّللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أَ ْق َ
أ ْخ َب َرَنا َمال ٌ
ؾَ ،حَّدثََنا َربِ َ
الر ْح َم ِفَ ،ك َغ ْي ُرهُ )أ َّ َ ُ َ
اْلح ِار ِث اْلم َزِن ِي معا ِد َف ِم ْف مع ِاد ِف اْلَقبمَِّي ِة(ٕ) ،و ُىو ِم ْف َن ِ
احَي ِة اْل ُفُر ِعَ ،ف ِتْم َؾ اْل َم َع ِاد ُف ِإَلى الي ْوـِ ل
َ
َ
َ َ
ََ
ُ ّ ََ
(ٖ)
ُي ْؤ َخ ُذ ِمْن َيا ِإل َّ
الزَكا ُة) .
أول_ صورة المسألة:
ً

لك استخرج مف األرض ذىباً أك فضة أك نحاساً أك حديداً ،فيل ىذا كمو يسمى ركا اًز ،يجب

الخمس فيو ،أـ إف الذؼ يسمى ركا اًز كتجب فيو الخمس ىك الخاص بالذىب كالفضة؟.
ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً

-عند التأمل في ىذه المسألة يتضح أف الفقياء قد أجمعكا عمى أف زكاة الركاز الخمس(ٗ)،

كاختمفكا في المقصكد منو ،أىك كل ما كجد في األرض مما خمقو هللا فييا ،سكاء معادف أك ذىب
أك غيرىا ،أك ىك دفف الجاىمية؟ فكاف اختالفيـ عمى مذىبيف.
ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في المقصكد مف زكاة الركاز عمى مذىبيف:

)ٔ) الركاز لغة :بمعنى المرككز ،أؼ :اإلثبات ،كىك المدفكف في األرض إذا خفي ،يقاؿ :ركز الرمح ،إذا

غرز أسفمو في األرض ،كشيء راكز ،أؼ :ثابت ،كالركز :ىك الصكت الخفي :قاؿ تعالى{ :أ َْو َت ْس َم ُع َل ُي ْـ ِرْكَاًز}
[مريـ  ،]ٜٛ :كفي االصطالح :ذىب جميكر الفقياء (المالكية كالشافعية كالحنابمة) إلى أف الركاز :ىك ما دفنو
أىل الجاىمية ،كيطمق عمى كل ما كاف ماالً عمى اختالؼ أنكاعو ،إال أف الشافعية خصكا إطالقو عمى الذىب
كالفضة دكف غيرىما مف األمكاؿ ،كأما الركاز عند الحنفية :فيطمق عمى أعـ مف ككف راكزه الخالق أك المخمكؽ،
فيشمل _عمى ىذا_ المعادف كالكنكز ،المكسكعة الفقيية الككيتية (ٖٕ.)ٜٛ/

)ٕ ) القبمية :منسكبة الى قبل ،بفتح القاؼ كالباء ،كىي :ناحية مف ساحل البحر ،بينيا كبيف المدينة خمسة

أياـ ،كقيل :ىي ناحية الفرع ،كىك مكضع بيف نخمة كالمدينة ،ىذا ىك المحفكظ في الحديث ،النياية البف األثير
(ص.)ٖٚٓ:
)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية الشيباني ،كتاب الزكاة ،باب الركاز حديث رقـ (( ،)ٖٖٜص ،)ٜٔٔ:إسناده

ضعيف؛ ألف فيو الحارث بف بالؿ ،كىك مقبكؿ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر (ٔ.)ٜٔ٘/
)ٗ) اإلقناع البف القطاف (ٔ.)ٕٓٛ/
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المذىب األ وؿ :ذىب الحنفية(ٔ)إلى أف الركاز اسـ يقع عمى المعدف(ٕ)كالكنز(ٖ).

المذىب الثاني :ذىب المالكية(ٗ)كالشافعية(٘) ،كالحنابمة()ٙإلى أف الركاز ىك كنز مف دفف

الجاىمية( ،)ٚإال أف الشافعية خصكا إطالقو عمى الذىب كالفضة دكف غيرىما مف األمكاؿ(.)ٛ

ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
ِ
َف النَِّب َّي _ملسو هيلع هللا ىلص_ َقا َؿِ ( :في ِّ
كؼ أ َّ
وؿ
اؿ ُم َح َّمٌد" :اْل َحِد ُ
يث اْل َم ْع ُر ُ
الرَك ِاز اْل ُخ ُم ُ
يلَ :يا َر ُس َ
س ،ق َ
َق َ
()ٜ
الرَك ُاز؟ َقاؿ :اْلم َّ ِ
َّ ِ
السماو ِ
ّللا َت َعاَلى ِفي األَْر ِ
ّللاَ ،و َما ِّ
ض)
ات َواألَْر َ
ض َي ْوَـ َخَم َ
ق َّ َ َ
اؿ الذي َخَمَق ُو َّ ُ
َ َ ُ
ِ ِِ
ِِ ِ
امة ِم ْف ُفَق َي ِائ َنا"(ٓٔ).
ييا اْل ُخ ُم ُسَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َة َرِح َم ُو َّ
ّللاُ تَ َعاَلى َكاْل َع َّ
في َىذه اْل َم َعادفَ ،فف َ
خامسا_ سبب الخالؼ:
ً
يرجع السبب في اختالفيـ إلى التالي:

ٔ_ اختالفيـ في داللة المفع(ٔٔ) ،كىك :اختالفيـ في اشتقاؽ الركاز ،ىل ىك مشتق مف

الركز؛ كىك الثبات ،كمأخكذ مف قكلؾ :ركز الرمح في األرض إذا ثبت فييا؛ فعمى ىذا االشتقاؽ
معدنا أك دفف الجاىمية ،أك
يؤخذ الخمس مف كل ماؿ كجد تحت األرض بغير كبير عمل كاف
ً
(ٔ) انظر البحر الرائق البف نجيـ (ٕ ،)ٗٓٛ/كالبناية لمعيني (ٖ.)ٗٚٗ/

)ٕ) ىك المدفكف بخمق هللا لو في األرض ،أؼ أمكاؿ خمقيا هللا كأكجدىا في األرض بقدرتو سبحانو كتعالى،
مثل معادف الذىب كمعادف النحاس كالرصاص كالحديد كغيرىا ،انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)٘ٗٚ/
)ٖ) الماؿ الذؼ دفنو بنك آدـ في األرض ،بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)٘ٗٙ/

)ٗ) انظر الكافي البف عبد البر (ٔ ،)ٕٜٙ/كالمعكنة لمقاضي عبد الكىاب (ٔ.)ٖٛٔ/
) )5انظر ركضة الطالبيف لمنككؼ (ٕ ،)ٔٗٗ/كالبياف لمعمراني (ٖ.)ٖٗٔ/

) )6انظر المغني البف قدامة (ٖ ،)ٕ٘ٓ/كغاية المنتيى لمنجدؼ (ٔ.)ٕٜٛ/

) )ٚأؼ إنو ماؿ مدفكف قبل اإلسالـ _ممكيتو لكافر_ أما الكنز الذؼ دفف بعد اإلسالـ فال يسمى ركا اًز ،إنما
يسمى لقطة ،انظر فتح البارؼ البف حجر (ٖ ،)ٕٗٔ/كبدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)٘ٗٚ/
) )8انظر نياية المطمب لمجكيني (ٖ.)ٖٙٔ/

) )9السنف الكبرػ لمبييقي كتاب الزكاة ،باب مف قاؿ :المعدف ركاز فيو الخمس ح رقـ (ٓٗ،)ٚٙ

(ٗ ،)ٕ٘ٚ/كاسناده ضعيف؛ ألف فيو عبد هللا بف سعيد بف أبي سعيد المقبرؼ متركؾ ،انظر تقريب التيذيب البف
حجر (ٔ.)ٜٕ٘/

)ٓٔ) مكطأ مالؾ بركاية الشيباني (ص.)ٜٔٔ:
)ٔٔ) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٛٚ/
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مشتق مف الركز ،كىك الفأس أك ما يحفر بو مثل المسحاة كغيرىا؛ لقكؿ عائشة ( :ما صدقت
بمكت رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ كحتى سمعت كقع الركزاف) ،فيسمى بيذا االسـ تسمية الشيء بما يالزمو؛

ألف الدفف ال يككف إال بعد الحفر ،كعمى ىذا االشتقاؽ يككف الركاز ىك دفف الجاىمية دكف ما
كجد في المعدف مف ندرة أك غيرىا ،ككل قد قيل(ٔ).
ٕ_ تعارض اآلثار الكاردة في المسألة.

سادسا_ أدلة المذاىب:
ً
أدلة المذىب األوؿ _القائل بأف الركاز ىك اسـ يقع عمى المعدف كالكنز_ بالسنة:
فعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ( ِفي ِّ
الرَك ْا ِز اْل ُخ ْمس( قيل :كما الركاز يا رسكؿ
ْ
(ٕ)
ِ
هللا؟ قاؿَّ ) :
هللا ِفي ْاألَْر ِ
ض َي ْوَـ ُخمَق ْت( .
الذىب وال ِفضة ال ِذي خمقو
َ ُ َ ْ َ ُ ّ ْ َ ََ ُ ُ ْ
وجو الدللة :دؿ الحديث صراحة عمى أف الركاز اسـ يقع عمى المعدف كالذىب كالفضة،

كالكنز المدفكف في األرض(ٖ).

أدلة المذىب الثاني _القائل بأف الركاز ىك كنز مف دفف الجاىمية_ بالسنة:
َف رسكؿ َّ ِ
ْ ِ
اؿ) :في المعدف جبار(ٗ) َوِفي ِّ
س((٘).
الرَك ِاز ال ُخ ُم ُ
ّللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ َق َ
فعف أَبي ُى َرْي َرَة  أ َّ َ ُ َ
وجو الدللة :إف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ قد فرؽ بيف المعدف( )ٙكالركاز بكاك العطف ،فغاير بينيما(.)ٚ

سابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
ً
ٔ _ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بأف الركاز ىك المعدف المدفػكف بخمق هللا لػو في

األرض_.

)ٔ) مناىج التحصيل لمرجراجي (ٕ.)ٕٜٚ-ٕٜٙ/
)ٕ) سبق تخريجو في الصفحة السابقة.
)ٖ) انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ)ٖٔٙٗ/

)ٗ) أؼ ىدر ،كليس المراد أنو ال زكاة فيو ،إنما العامل الذؼ يستخرجو غير ضامف لو ،انظر فتح البارؼ
البف حجر (ٖ.)ٕٗٔ/

)٘) صحيح البخارؼ كتاب الزكاة ،باب كفي الركاز الخمس ،ح (( )ٜٜٔٗص.)ٕٜٚ:

) )ٙفقد فرؽ جميكر الفقياء عدا الحنفية بيف المعدف كالركاز ،فقالكا :إف المعدف ماؿ أكجده هللا في األرض،

أما الركاز فيك ماؿ يدفف مف إنساف كافر ،انظر فتح البارؼ البف حجر (ٖ.)ٕٗٓ/
) )ٚالمرجع السابق (ٖ.)ٕٗٔ/
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أما احتجاجيـ بحديث أبي ىريرة  قيل :كما الركاز يا رسكؿ هللا؟ قاؿَّ ) :
الذ َى ُب َواْل ِف َض ُة
هللا ِفي ْاألَْر ِ
ض َي ْوَـ ُخمَِق ْت( ،عمى أف الركاز ىك ما خمقو هللا في األرض ،وقد
ال ِذي خمقو
ّ ْ َ ََ ُ ُ ْ
اعترض عمى الحديث بأنو ضعيف لتفرد عبد هللا بف سعيد المقبرؼ ،كىك ضعيف جداً ،كقد
ضعفو غير كاحد مف أىل العمـ(ٔ).

ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بأف الركاز ىك ما كاف دفف الجاىمية_:
َف رسكؿ َّ ِ
اؿ( :في المعدف جبارَ ،وِفي
ّللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ َق َ
أما احتجاجيـ بحديث أبي ىريرة  أ َّ َ ُ َ
ِّ
س) كالذؼ أفاد المغايرة بيف المعادف كالركاز ،واعترض عمييـ بأف النبي _صمى هللا
الرَك ِاز ال ُخ ُم ُ
عميو كسمـ_ ذكر لممعدف حكميف مختمفيف ،متى يككف ىد اًر ،كمقدار الزكاة فيو ،فمما خالف بيف
الحكميف ،صار البد أف يخالف بيف االسميف(ٕ).

ثامًنا_ الترجيح:
بالنظر في أدلة المذاىب يتبيف رجحاف المذىب األكؿ ،القائل بأف الركاز ىك ما كجد في

األرض ،كىك َيعـ المعدف كالكنز ،كىك مذىب الحنفية ،كما اختاره اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ إف االختالؼ في المسألة لغكؼ ،كما كرد مف تفسيرات لألدلة كتأكيالتيا كانت ناجمة

عف تأكيالت لغكية ،ككميا ٍ
معاف محتممة كقكية.

ٕ_ ترجيح ىذا المذىب فيو مراعاة لممصمحة العامة كمقاصد الشريعة ،حيث إف القكؿ بيذا

المذىب في الكقت الحاضر ،يجمب أمكاالً كثيرة عمى خزينة الدكؿ المسممة كخاصة التي تتكفر

بيا ثركات معدنية ،كخصكصاً بعد انتشار الباحثيف كالمنقبيف عف المعادف الثمينة ،بل أصبح ليا
شركات كبرػ تدير ىذا العمل ،بعد أف كاف األمر فردياً أك يحدث فجأة ،فمذلؾ كانت تفسيرات

الفقياء قديماً عمى ىذا النحك ،كلـ يعطكا أىمية لمتفرقة بيف المعنييف.

ٖ_ ال يكجد دليل قاطع يحدد المقصكد مف الركاز ،غير االجتيادات مف الفقياء كالمغكييف،

كالقياس عمى المغة.

) )1انظر السنف الكبرػ لمبييقي (ٗ.)ٕ٘ٚ/
)ٕ) انظر التجريد لمقدكرؼ

(ٖ)ٖٜٔٙ/
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المطمب الرابع
زكاة العسل

أخبرنا مالؾ ،حدثنا عبد هللا بف أبي بكر عف أبيو ،أف عمر بف عبد العزيز كتب إليو )أََّ ْل
َي ْأ ُخ َذ ِم ْف اْل َخْي ِل َوَْل اْل َع َس ِل َص َد َقة((ٔ).
أول_ صورة المسألة:
ً
أف يككف لرجل مثالً مناحل الستخراج العسل ،ففي كجكب الزكاة فييا خالؼ سنبينو إف شاء

هللا في ىذه المسألة.

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
(ٕ)
أجمعكا عمى أنو ليس فيما يخرج مف الحيكاف زكاة إال العسل  ،فإف كانت مف عركض

التجارة فتجب فييا إجماعاً(ٖ) ،كاختمفكا فيما دكف ذلؾ(ٗ).
ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في كجكب زكاة العسل فكانت مذاىبيـ كاآلتي:

المذىب األ وؿ :ذىب الحنفية(٘)(،)ٙإلى كجكب الزكاة في العسل ،كاختمفكا في نصابو.

) )1األمكاؿ ألبي عبيد باب ما اختمف الناس في كجكب صدقتو مف األمكاؿ كىك ثالثة أصناؼ (العسل،

كالزيتكف ،كالخضر) ح (( )ٜٔٗٙص ،)ٜٗٛ:صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
)ٕ) بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٚٚ/

)ٖ) انظر االقناع البف قطاف (ص.)ٜٔٛ:
) )4بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٚٚ/
) )5انظر تبييف الحقائق لمزيمعي (ٔ ،)ٕٜٖ/كالمحيط البرىاني لصدر الشريعة (ٖ.)ٕٖٚ/
) )6كتفصيل مذىب الحنفية :أف اإلماـ أبا حنفية كصاحبيو قد اتفقكا عمى كجكب الزكاة في العسل ،كلكنيـ

اختمفكا في تحديد النصاب ،فقاؿ أبك حنيفة :يجب فيو إف قل أك كثر ،إذا أخذ مف أرض العشر ،كقاؿ أبك يكسف:

يجب فيو الزكاة إذا بمغ ما قيمتو خمسة أكسق ،كقدره بعشر قرب ،كقد نقل عف دمحم بف الحسف ثالث ركايات:

أكالىا :يجب فيو الزكاة إذا بمغ خمسة أفراؽ ،ككل فرؽ ستة كثالثكف رطالً ،ثانييا :عشر قرب ،كالقربة خمسكف

مناً ،كالثالثة :عشر أرطاؿ ،انظر تبييف الحقائق لمزيمعي (ٔ ،)ٕٜٖ/كالبناية لمعيني (ٖ ،)٘ٓٙ/كاالختيار لتعميل
المختار لممكصمي (ٔ ،)ٔٔٗ/كالمباب في شرح الكتاب لمغنيمي (ٔ ،)ٕٔ٘/كبدائع الصنائع لمكاساني (ٕ،)ٖ٘ٙ/
كالبحر الرائق البف نجيـ (ٕ.)ٗٔٗ/
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ككذلؾ في األظير عند الشافعية(ٔ)كالحنابمة(ٕ):

(ٗ)

المذىب الثاني :كذىب المالكية(ٖ) ،كالظاىر عند الشافعية

إلى عدـ كجكب الزكاة في

العسل.

ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
فقد جاء اختياره بما يكافق رأؼ اإلماـ أبي حنيفة ،كلكنو اختمف معو في مقدار النصاب ،كما

العشر ،إذا أصبت منو
ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ ذلؾ مف قكلو" :كأما العسل ففيو ُ

الشيء الكثير :خمسة أفراؽ فصاعداً"(٘).
خامسا_ سبب الختالؼ:
ً
يرجع السبب في اختالفيـ إلى:

ٔ_ أف األحاديث الكاردة في ىذه المسألة قد حكـ البعض بصحتيا كأخذ بيا ،كعند البعض

اآلخر لـ يحكـ بصحتيا ،فمـ يأخذ بيا( ،)ٙفمف قاؿ :إف األحاديث كميا معمكلة ،كال يصح في زكاة

العسل شيء قاؿ بعدـ الكجكب ،كمف قاؿ :إف أحاديث الكجكب يقكؼ بعضيا بعضاً ،قاؿ بكجكب
الزكاة فييا.

ٕ_ تردد العسل بيف أف يككف
شبييا بالمبف كالبيض مما ينتجو الحيكاف ،أك يشبو الزركع
ً
كالثمار ،فمف قاؿ :إف لو شب ًيا بالمبف أك البيض ،قاؿ بعدـ كجكب الزكاة فيو ،كمف قاؿ :إف لو

)ٔ) كىك مقابل الظاىر كقد أختار الماكردؼ ىذا القكؿ ،كىك كجكب الزكاة في العسل ،انظر الحاكؼ الكبير

لمماكردؼ (ٖ ،)ٕٖٙ/كشرح السنة لمبغكؼ ( ،)ٗ٘/ٙكالعزيز لمرافعي (ٖ.)ٖ٘/

) (2كنصابو عشرة أفراؽ ،كل فرؽ ستكف رطالً ،انظر المقنع البف قدامة (ص ،)٘ٙ:كالمبدع البف مفمح

(ٕ ،)ٖٗٛ/كالشرح الممتع البف عثيميف ( ،)ٛٚ/ٙقاؿ المرداكؼ" :كىذه مف مفردات المذىب" ،اإلنصاؼ لممرداكؼ
(ٔ.)ٗ٘ٚ/

)ٖ) انظر اإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب (ٕ ،)ٔ٘ٙ/كالذخيرة لمقرافي (ٖ ،)ٚ٘/كالفتح الرباني لمشنقيطي

(ٕ.)ٜ٘ٚ/

)ٗ) كىك الراجح مف أقكاؿ اإلماـ الشافعي ،انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ،)ٕٖٙ/كشرح السنة لمبغكؼ

( ،)ٗ٘/ٙكالعزيز لمرافعي (ٖ.)ٖ٘/

)٘) مكطأ مالؾ ركاية دمحم بف الحسف (ص.)ٖٔٔ:
) )ٙانظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٚٚ/
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شبيا بالزركع كالثمار ،قاؿ بكجكب الزكاة فيو(ٔ).
ً
سادسا_ أدلة المذاىب:
ً

أدلة المذىب األوؿ _القائل بكجكب الزكاة في العسل_ بالسنة كاآلثار:

أول_ السنة:
ً

عف ابف عمر  قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ِ ) :في اْل َع َس ِل ِفي ُك ِل َع ْشَرِة أَُزؽ
ْ
ْ
وجو الدللة مف الحديث :فيو داللة كاضحة عمى كجكب الزكاة في العسل كمقدارىا.
(ٕ)

زؽ((ٖ).

ثانيا_ اآلثار:
ً
فعف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ :جاء ىالؿ أحد بني ُمتعاف إلى رسكؿ هللا
_ملسو هيلع هللا ىلص_ بعشكر نحل لو ،ككاف سألو أف يحمي كادياً(ٗ) ،يقاؿ لو َسَم َبو ،فحمى لو رسكؿ هللا _صمى
هللا عميو كسمـ_ ذلؾ الكادؼ ،فمما كلى عمر بف الخطاب ،كتب سفياف بف كىب إلى عمر بف
الخطاب يسألو عف ذلؾ؟ فكتب عمر  :إف أدػ إليؾ ما كاف يؤدؼ إلى رسكؿ هللا _صمى هللا

عميو كسمـ_ مف عشكر نحمو ،فاحـ لو سمبو ،كاال فإنما ىك ذباب غيث يأكمو مف شاء"(٘).

)ٔ) انظر المغني البف قدامة (ٖ ،)ٜٗٛ/كاإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب (ٕ.)ٔ٘ٙ/

( )2بفتح اليمزة كضـ الزاؼ ،كتشديد القاؼ ،أفعل جمع قمة (زؽ) بكسر الزاؼ مفرد األزؽ ،كىك ظرؼ مف

جمد ُيجعل فيو السمف كالعسل ،تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ ،)ٗٗٓ/كقاؿ أبك عبيد :قاؿ سعيد :الزؽ يسع
رطميف ،األمكاؿ ألبي عبيد (ص ،)ٜٗٚ:كخمص الشيخ سمماف الداية في بحثو المحكـ إلى أف نصاب العسل

يساكؼ (ٓ )ٜكيمك جراـ ،إف تقرر أف في كل عشرة أزؽزًقا ،انظر زكاة العسل لمدكتكر سمماف الداية (ص.)ٔٙ :
)ٖ) سنف الترمذؼ كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل ح رقـ ( ( ،)ٕٜٙص ،)ٔٛٔ:كقاؿ أبك
عيسى :حديث ابف عمر في إسناده مقاؿ؛ ألف فيو عمرك بف أبي سممة التنيسي ،صدكؽ لو أكىاـ ،كفيو صدقة
بف عبد هللا ،ضعيف ،كفيو مكسى ابف يسار ،مقبكؿ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر(ٕ ،)ٕٕٚ/ك(ٔ،)٘ٔٙ/

ك(ٕ ،)٘ٔ٘/عمى الترتيب.

كنعـ منيا ،فإذا حميت مراعييا أقامت
)ٗ) معناه :إف النحل إنما ترعى مف البقل كالنبات أنكارىا كما ُ
رخص ُ
فييا كأقبمت تعسل في الخاليا ،معالـ السنف لمخطابي (ٕ.)ٖٗ/
)٘( سنف أبي داكد كتاب الزكاة باب زكاة العسل ح (ٓٓ( ،)ٔٙص ،)ٕٕٙ:إسناده حسف؛ ألف فيو عمرك

بف شعيب صدكؽ ،كأبكه كذلؾ ،كجده مقبكؿ ،انظر عمى الترتيب تقريب التيذيب البف حجر (ٕ)ٕٕٛ/
ك(ٔ )٘ٓٓ/ك(ٕ.)ٖٚٙ/
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وجو الدللة :كىذا يدؿ عمى الكجكب فقد أمر عمر  عاممو بذلؾ ،فمك لـ يكف كاجباً لـ

يأمر بو عاممو.

أدلة المذىب الثاني _القائل بعدـ كجكب الزكاة في العسل_ بالسنة كاآلثار كالمعقكؿ:

أول_ السنة:
ً

عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ جاء ىالؿ أحد بني ُمتعاف إلى رسكؿ هللا
_ملسو هيلع هللا ىلص_ بعشكر نحل لو ككاف سألو أف يحمي كادياً ،يقاؿ لو َسَم َبو ،فحمى لو رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ذلؾ
الكادؼ ،فمما كلى عمر بف الخطاب ،كتب سفياف بف كىب إلى عمر بف الخطاب يسألو عف ذلؾ؟

فكتب عمر  :إف أدػ إليؾ ما كاف يؤدؼ إلى رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ مف عشكر نحمو ،فاحـ لو سمبو،
كاال فإنما ىك ذباب غيث يأكمو مف شاء"(ٔ).

وجو الدللة :فيو أف الزكاة غير كاجبة في العسل ،فمك كانت كاجبة ألخذىا عمر  منيـ

بال مقابل ،فمما أخذىا منيـ بمقابل الحماية ،عرؼ أنيا غير كاجبة ،فقد قاؿ ابف حجر :كقد كرد

ما يدؿ عمى أف ىالالً أعطى ذلؾ تطكعاً(ٕ).

ثانيا_ اآلثار:
ً
عف نافع قاؿ :سألني عمر بف عبد العزيز عف صدقة العسل ،قاؿ :قمت :ما عندنا عسل
س ِفي اْل َع َس ِل َص َد َقة)(ٖ) ،فقاؿ عمر:
المغيرة بف حكيـ أنو قاؿ( :لي
نتصدؽ منو ،كلكف أخبرنا ُ
َْ َ ْ
عدؿ مرضي(ٗ) ،فكتب إلى الناس أف تكضع ،يعني عنيـ.
وجو الدللة :فيذا يفيد بعدـ كجكب الزكاة في العسل.
ثال ًثا_ المعقوؿ:

ألنو مائع خارج مف حيكاف أشبو المبف ،فال زكاة فيو(٘).

)ٔ( سبق تخريجو في الصفحة السابقة.

(ٕ) فتح البارؼ البف حجر ( ٖ.)ٗٓٔ/
)ٖ) سنف الترمذؼ كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل ح (ٖٓ( )ٙص ،)ٔٛٔ:إسناده صحيح؛ ألف
رجالو ثقات.

(ٗ) أؼ إف المغيرة بف حكيـ عدؿ في ضبطو ،كصدكؽ ال يكذب في ركايتو .
)٘) انظر المغني البف قدامة (ٖ.)ٜٗٛ/
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سابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
ً
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بكجكب الزكاة في العسل_:
أما احتجاجيـ بحديث ابف عمر كىك قكؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ِ ( :في اْل َع َس ِل ِفي ُك ِل َع ْشَرِة
ْ
ْ
أَزؽ ،زؽ) كالذؼ استدلكا بو عمى كجكب الزكاة في العسل ،حيث دؿ الحديث بمنطكقو عمى ذلؾ،
فأجابوا بأف الحديث ضعيف ،ففي إسناده صدقة السميف ،كىك ضعيف الحفع ،كقد خكلف ،كقاؿ

النسائي :ىذا حديث منكر(ٔ) ،كقاؿ ابف المنذر :ليس في كجكب صدقة العسل خبر ثابت عف

النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،كال إجماع فال زكاة فيو(ٕ) ،فإف ثبت صحتو فيحتمل أنو أخذ منيـ ذلؾ باختيارىـ
لحمايتيـ ،كما فعل عمر .)ٖ(

كأما احتجاجيـ بحديث ىالؿ كىك أنو أتى إلى رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ بعشكر نحل لو ككاف سألو

أف يحمي كادياً كالذؼ استدلكا بو عمى كجكب الزكاة ،فقالوا :إف االستدالؿ في غير محمو ،ففي
ىذا الحديث دليل عمى أف الزكاة غير كاجبة في العسل ،كأف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ إنما أخذ العشر مف

ىالؿ إذا كاف قد جاء بيا متطكعاً غير ممزـ بيا ،كفي مقابميا حمى لو الكادؼ إرفاقاً كمعكنة لو

بمقابل ذلؾ ،كتنبو لذلؾ عمر بف الخطاب  ،فكتب إلى عاممو سفياف بف كىب يأمره بأف يحمي
لو الكادؼ إف أدػ إليو العشر ،كاال فال ،فيظير مف ذلؾ أنو لك كانت الزكاة كاجبة لـ يخيره في

ذلؾ(ٗ).

ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بعدـ كجكب الزكاة في العسل_:
أما احتجاجيـ بحديث ىالؿ ،كىك أنو أتى إلى رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ بعشكر نحل لو ككاف سألو

أف يحمي كادياً ،كالذؼ استدلكا بو عمى أف الزكاة غير كاجبة في العسل ،فمك كانت كاجبة ألخذىا

عمر  منيـ بال مقابل ،فأجابوا بأف ىذا ال يستقيـ؛ ألف اإلماـ مطالب بحماية رعيتو بال مقابل،

كما أنو مطالب بأخذ حقكؽ المسمميف كحمايتيـ(٘).
)ٔ) نيل األكطار لمشككاني (ٕ.)ٜ٘ٓ/
(ٕ) اإلشراؼ البف المنذر (ٖ.)ٖٗ/

(ٖ) انظر النكت لمشيرازؼ (ٔ.)ٖٕٚ/

(ٗ) انظر معالـ السنف لمخطابي (ٕ ،)ٖٗ/كالذخيرة لمقرافي (ٖ ،)ٚٙ/كالحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ،)ٕٖٙ/

كنيل األكطار لمشككاني (ٕ ،)ٜ٘ٓ/كتحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ.)ٗٗٔ/
)٘) انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٕٕ٘/

75

أما احتجاجيـ بحديث نافع عندما سألو عمر بف عبد العزيز عف صدقة العسل ،فقاؿ ،أخبرنا
س ِفي اْل َع َس ِل َص َد َقة) ،كالذؼ دؿ عمى عدـ كجكب الزكاة في
المغيرة ابف حكيـ أنو قاؿ( :لي
ُ
َْ َ ْ
العسل ،فأجابوا عف ذلؾ بأنو قد يحتمل أف المقصكد منو العسل الذؼ مف أرض الخراج كىذا ما
نقكؿ بو (كىك قكؿ أبك حنيفة).
كأما احتجاجيـ بالمعقكؿ ،كأنو مائع خارج مف حيكاف أشبو المبف ،فأجابكا عف ذلؾ بأنو يتكلد
مف أنكار الشجر ،الذؼ يتغذػ عميو النحل ،فيحتاج ذلؾ إلى إعداد األرض لنمك الشجر(ٔ).
ثامًنا_ الترجيح:
بعد دراسة أقكاؿ األئمة يتبيف أف األحاديث القاضية بزكاة العسل تتقكػ بمجمكع طرقيا،
فأختار ما اختاره اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،كىك ما ذىب إليو أبك حنيفة ،كالظاىر عند

الشافعية كالحنابمة ،أف في العسل المتّخذ في غير التجارة زكاة ،كنصابو إذا بمغ (ٕٓٓ٘)ٙ
جراـ(ٕ) ،فإذا بمغ ىذا المقدار فما فكؽ كجب فيو الزكاة العشر(ٓٔ ،)ٖ()%يؤخذ مف صافي إيراد
العسل بعد خصـ التكاليف كالنفقات ،كليس فيما دكف ذلؾ زكاة.
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ عدـ النص الصحيح ،الداؿ عمى عدـ كجكب الزكاة في العسل.
ٕ_ داللة أثر عمر عمى كجكب الزكاة في العسل ،فداللتو كاضحة عمى الكجكب.
ٖ_ إف العسل متكلد مف الزركع كالثمار ،فميس مف الحكمة التفرقة بيف متماثميف.

)ٔ) انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٖ٘ٚ/
)ٕ) انظر زكاة العسل لمعف (ص.)ٜٔ:
)ٖ) المرجع السابق (ص.)ٕٓ:
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المبحث الثاني

ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل الجزية
وفيو تمييد ومطمباف-:

تمييد :الجزية كبعض أحكاميا
المطمب األوؿ :مقدار الجزية.
المطمب الثاني :محل الجزية.
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تمييد
الجزية وبعض أحكاميا
الجزية تؤخذ مف الكفار لكفرىـ ،كمف أجل الدفاع عنيـ ،كغيرىا مف ِ
الح َكـ لتشريع ىذا
الحكـ ،كمما ينبغي عمينا أف نشير إليو أف كضع المسمميف في بالدىـ ككضعيـ كأمة عمى
ُ

المستكػ األممي ،ال يممككف مف أمرىـ شيئاً ،فيـ تبع لغيرىـ في أغمب األمكر ،فمسائل الجزية
تعتمد عمى تمكف المسمميف كغمبتيـ ،كظيكر الديف كتصبح لو القكة كالغمبة كالتمكيف ،فستبقى

أحكاـ

اؿ
اؿَ :ق َ
الجزية قائمة حتى نزكؿ عيسى عميو السالـ مف السماء ،فعف أبي ُى َرْي َرةَ َ ق َ
ّللاِ صمَّى هللا عميو َّ
كسمـ) :و َّال ِذي َن ْف ِسي ِبي ِد ِهَ ،لي ِ
يك ْـ ْاب ُف َمْرَي َـ َح َك ًما
َّ
َف َيْن ِز َؿ ِف ُ
وش َك َّف أ ْ
ُ
َ
َ
ُ
الصمِيب ،وي ْق ُتل ِ
ِ
الخْن ِز َيرَ ،وَي َض َع ِ
الج ْزَية((ٔ) ،فإذا تقررت الجزية في بالد المسمميف
َفَي ْكسَر َّ َ َ َ َ

كؿ
َرُس ُ
َع ْدًل،
فإنيا تخضع ألحكاـ كشركط كمناطات تحددىا الشريعة اإلسالمية ،حيث إنيا ماؿ يرد عمى

خزينة الدكلة ،كاف الماؿ مف ضمنة الزكاة كالصدقة كالجزية ،لذا أكرده اإلماـ دمحم بف الحسف

الشيباني في كتاب الزكاة ،سنحاكؿ أف نتعرؼ عمى بعض أحكاميا مف خالؿ التالي:
أ ًول_ تعريف الجزية لغة:

الجزية مف جزأت الشيء إذا قسمتو ثـ ًسيمت اليمزة ،كقيل مف الجزاء ،أؼ :ألنيا جزاء
تركيـ ببالد اإلسالـ ،أك مف اإلجزاء؛ ألنيا مف تكاضع عميو في عصمة دمو(ٕ).

ثانيا_ تعريف الجزية اصطالحاً:
ً
اسـ مشتق مف الجزاء ،إما عمى إقرارىـ عمى الكفر ،كاما عمى مقاميـ في دار اإلسالـ،

كالجزية ىك الماؿ المأخكذ منيـ عف رقابيـ(ٖ).

)ٔ) صحيح البخارؼ كتاب أحاديث األنبياء باب نزكؿ عيسى ابف مريـ عمييما السالـ ح رقـ (،)ٖٗٗٛ
(ص.)ٖٙ٘:

)ٕ) انظر المصباح المنير لمرافعي (ٔ ،)ٔٓٓ/كالمغرب لممطريزؼ (ٔ ،)ٖٔٗ/كالقامكس المحيط لمفيركز

آبادؼ (ص ،)ٕٙٛ:كالنياية البف االثير (ص ،)ٖٔ٘:كفتح البارؼ البف حجر (.)ٕٜٔ/ٙ
)ٖ) الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٗٔ.)ٕٖٛ/
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ثال ًثا_ شروط وجوبيا:
(ٔ)

تجب عمى كل ذكر عاقل بالغ

قادر(ٕ)عمى أدائيا مرًة في كل سنة؛ لقكلو تعالى :ﭽ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [التكبة ]ٕٜ :كاآلية دلت عمى أف الجزية تؤخذ مف الرجاؿ

المقاتميف(ٖ) ،فخرج بذلؾ الصبي كالمجنكف كالمرأة كالراىب كالعاجز عف أدائيا لفقر أك لمرض أك
لكبر سف كغيره ،كىذا يعني أف عدداً قميالً منيـ يجب عميو ىذا االلتزاـ المالي القميل ،بينما
المستفيدكف مف خدمات الدكلة كرعايتيا كل المكاطنيف مف غير المسمميف.

ابعا_ مشروعيتيا:
رً
األصل في فرض الجزية نص القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية الشريفة كاجماع عمماء

المسمميف.

أما القرآف:
فقكلو تعالى :ﭽﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ [التكبة اآلية
.]ٕٜ

وأما السنة:

ما ركػ المغيرة بف شعبة  أنو قاؿ لجند كسرػ يكـ نياكند) :أمرنا نبينا رسوؿ ربنا أف

نقاتمكـ حتى تعبدوا هللا وحده أو تؤدوا الجزية))ٗ).
وأما اإلجماع:

فقد أجمع المسممكف عمى أخذ الجزية في الجممة(٘).

)ٔ) انظر منياج الطالبيف لمنككؼ (ص.)ٖٚٙ:

)ٕ) انظر فتح البارؼ البف حجر ( ،)ٕٜٖ/ٙكركضة الطالبيف لمنككؼ (.)ٜٗٓ/ٚ
)ٖ) الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي

(ٗ.)ٗ٘٘/

) )4صحيح البخارؼ كتاب الجزية كالمكادعة ،باب الجزية كالمكادعة مع أىل الذمة كالحرب ح رقـ
(( ،)ٖٜٔ٘ص.)٘ٛٓ:

)٘) انظر اإلقناع البف قطاف (ص ،)ٖٕ٘:كمراتب اإلجماع البف حزـ (ص ،)ٜٔٙ:كالمغني البف قدامة

(ٕٔ.)ٙ٘ٙ/
79

المطمب األوؿ
مقدار الجزية

حديث الباب:

الو ِرؽ
عف أسمـ مكلى عمر ( أَ َّف ُع َمَر َضَر َب اْل ِج ْزَي َة َعَم ْى أَ ْى ِل َ
أَ ْى ِل َّ
ال َث ِة أََّي ْاـ)(ٕ).
الذ َى ِب أَْرَب َع َة َدَن ْاِنْيرَ ،و َم َع َذلِؾ أَْرَْازؽ اْل ُم ْسمِ ِمْيف َو ِضَي ْا َفة َث َ ْ
أول_ صورة المسألة(ٖ):
ً
(ٔ)

أَْرَب ِعْي َف ِدْرَى َماًَ ،و َعَمى
ْ

دخل رجل كافر ديار المسمميف كأراد أف يستقر بيا ليصبح مف أىل الذمة ،فكجب عميو

مقدار مف الماؿ لذلؾ.

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
ٔ_ ال خالؼ في كجكب الجزية عمى الكفار مف أىل الذمة(ٗ).

ٕ_ كال خالؼ في عدـ جكاز الزيادة عمى ما كضع بالتراضي كاالتفاؽ(٘).
ٖ_ إنما الخالؼ كقع في تقدير الجزية التي تفرض عمييـ عنكة.

ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في تحديد مقدار الجزية فكانت مذاىبيـ عمى النحك التالي:

المذىب األوؿ :ذىب الحنفية كالمالكية كما نص األصحاب عند الشافعية()ٙكقكؿ عند
()ٚ

الحنابمة

المقدار.

إلى أنيا محددة المقدار

(ٔ)

ألقميا كأكثرىا كأنيا عمى طبقات ،كلكنيـ اختمفكا في ىذا

الكِرؽ :الفضة ،انظر أحكاـ القرآف البف العربي (ٕ.)ٜٖٗ/
)ٔ) َ

)ٕ) السنف الكبرػ لمبييقي كتاب الجزية باب الضيافة في الصمح ح ( ،)ٖٖٓ/ٜ( ،)ٔٛٙٛٙإسناده
صحيح؛ ألف رجالو ثقات.

)ٖ) كأنيا ال تجب إال بثالثة أكصاؼ :الذككرة كالبمكغ كالحرية ،انظر بداية المجتيد ( ٖ ،)ٜٗٓ/كسبل

السالـ لمصنعاني( ٗ.)ٜٔ/
) )4اإلجماع البف عبد البر (ص.)ٜٔٙ :
) )5إعالء السنف لمتيانكؼ ( ٕٔ.)ٗ٘ٗ/

) )ٙانظر ركضة الطالبيف لمنككؼ( ،)٘ٓٓ/ٚاإلقناع لمشربيني (ٕ.)ٗٛٗ/
) )ٚانظر األحكاـ السمطانية لمفراء (ص ،)ٔ٘٘:كانظر كشاؼ القناع لمبيكتي (ٖ.)ٖٔٛ/
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فذىب الحنفية كما نص عميو األصحاب عند الشافعية كقكؿ عند الحنابمة إلى أنيا عمى
ىما.
ثالث مستكيات :األغنياء ثمانية كأربعيف در ً

ىما.
كالمتكسطكف يدفعكف أربعة كعشريف در ً

ىما ،فال تزيد كال تنقص عف ذلؾ(ٕ).
كالفقراء يدفعكف اثني عشر در ً
كذىب المالكية إلى أنيا عمى أىل الذمة أربعة دنانير ،كعمى أىل الكرؽ أربعكف درىماً ،كمع

ذلؾ أرزاؽ المسمميف ،كضيافة ثالثة أياـ ،كال يزاد عمى ذلؾ كال ينقص منو شيء(ٖ).

المذىب الثاني :كذىب بعض الشافعية(ٗ)كقكؿ ٍ
ثاف لمحنابمة(٘)إلى أنيا محددة المقدار ألقميا

كىك دينار ،كغير محددة المقدار ألكثرىا ،كيرجع تحديد أكثرىا إلى اإلماـ(.)ٙ

المذىب الثالث :كالمذىب عند الحنابمة أنيا غير مقدرة ،كيرجع في تقديرىا إلى اجتياد اإلماـ

في الزيادة كالنقصاف(.)ٚ

األكؿ :الجزية الصمحية ،كيككف مقدارىا بحسب ما يقع عميو
)ٔ) كىي عندىـ تقع عمى ضربيفّ :
الضرب ّ
عنكة كقي اًر كىي
الضرب الثّاني :الجزية اإللزامية ،كالتي تؤخذ ً
االتّفاؽ بيف الطرفيف ،كىذا قد اتفق عميو الفقياء ،ك ّ

األقل كاألكثر .انظر البناية لمعيني ( ،)ٕٙٙ/ٙالبحر الرائق البف نجيـ (٘ ،)ٔٛٙ/كاالختيار لتعميل
مقدرة
ّ
ّ
المختار (ٗ ،)ٖٔٙ/كاليداية شرح البداية لممرغيناني (ٗ.)ٖٕٔ/
)ٕ) الخراج ألبي يكسف (ص ،)ٕٔٗ-ٕٖٔ:كالبحر الرائق البف نجيـ (٘ ،)ٔٛٙ/كاليداية شرح البداية

لممرغيناني (ٗ ،)ٖٖٔ/الدر المختار شرح تنكير األبصار لمحصكفي (ص ،)ٖٗٓ:كاألحكاـ السمطانية لمفراء
(ص ،)ٔ٘٘:كالمبدع شرح المقنع البف مفمح (ٖ ،)ٖٚٓ/كاإلقناع لمشربيني (ٕ.)ٗٛٗ/

)ٖ) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ ،)ٜٗٔ/كالذخيرة لمقرافي (ٖ ،)ٖٗ٘/كأحكاـ القرآف البف العربي
(ٕ ،)ٜٖٗ/كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٗ.)ٗ٘٘/
)ٗ) انظر األحكاـ السمطانية لمماكردؼ (ص.)ٕٕٗ:
)٘) انظر المغني البف قدامة (ٕٔ.)ٙٙٗ/

) )ٙانظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٗٔ ،)ٕٜٜ/كاألحكاـ السمطانية لمماكردؼ (ص ،)ٕٕٗ:كمنياج

الطالبيف لمنككؼ (ص ،)ٖٚٛ:كحاشية الشرقاكؼ (ٗ ،)ٖٓٔ/كالعباب لممزجد اليمني (ٗ ،)ٔٛٙ/كفتح القدير
الخبير لمشرقاكؼ (ص.)ٖٖ٘:

) )ٚانظر المغني البف قدامة (ٕٔ ،)ٖٙٙ/كالمبدع شرح المقنع البف مفمح (ٖ ،)ٖٚٓ/كاإلنصاؼ في

معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداكؼ (ٔ.)ٜٚٓ/
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ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
فقد جاء اختياره بما يكافق رأؼ اإلماـ أبي حنيفة ،كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ

المعسر اثنا عشر درىماً ،كعمى
ذلؾ مف قكلو" :كضرب عمر الجزية عمى أىل سكاد الككفة؛ عمى ُ
الكسط أربعة كعشركف درىماً ،كعمى الغني ثمانية كأربعكف درىماً".
خامسا_ سبب الخالؼ:
ً
يرجع السبب في خالفيـ إلى:

ٔ_ عدـ كجكد نص صريح ،كأصل المسألة اختالؼ الصحابة ،ككثرة اآلثار المركية عنيـ،

كمف ثـ اختالفيـ في مدلكالتيا(ٔ).

ٕ_ إف التحديد الذؼ جاء عمى لساف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ في بعض األحاديث ،ىل كاف مف باب

الكحي كالرسالة ،أك مف باب الرياسة كالكالية؟ فمف قاؿ :إنيا مف باب السياسة قاؿ :إنيا مف
تقدير كلي األمر بما يرػ فيو مصمحة لممسمميف ،كمف قاؿ :إنيا مف باب الكحي كالرسالة قاؿ:

إنيا مقدرة(ٕ).

سادسا_ أدلة المذاىب:
ً
أدلة المذىب األوؿ _القائل بتحديد مقدار الجزية ألقميا كأكثرىا_ باآلثار:

أول_ مف اآلثار:
ً

ٔ_ استدؿ الحنفية كمف معيـ بما ركؼ عف عمر بف الخطاب ) أنو بعث عثماف بف

حنيف بوضع الجزية عمى أىل السواد ثمانية وأربعيف وأربعة وعشريف واثني عشر((ٖ).

وجو الدللة :إف عمر  قد حدد مقدار الجزية بحسب اختالؼ أحكاليـ مف الغنى كالفقر،

كتعتبر سنة عمر مف سنة النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_(ٗ) ،كىك حديث ال شؾ في صحتو كشيرتو بيف الصحابة،
)ٔ) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٜٖٗ/

)ٕ) انظر السياسة الشرعية لمقرضاكؼ (ص.)ٔٗٗ:

) )3السنف الكبرػ لمبييقي ،كتاب الجزية ،باب الضيافة في الصمح ح (٘ ،)ٖٕٜ/ٜ( ،)ٔٛٙٛقاؿ البييقي

 :مرسل ،انظر فتح البارؼ البف حجر ( .)ٕٜٖ/ٙ

)ٗ) فعف العرباض بف سارية قاؿ ( :ثـ كعظنا رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ يكماً بعد صالة الغداة مكعظة بميغة ذرفت
منيا العيكف ككجمت منيا القمكب ،فقاؿ رجل :إف ىذه مكعظة مكدع ،فماذا تعيد إلينا يا رسكؿ هللا؟ قاؿ :أكصيكـ
بتقكػ هللا كالسمع كالطاعة كاف عبد حبشي ،فإنو مف يعش منكـ يرػ اختالفاً كثي اًر ،كاياكـ كمحدثات األمكر=
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كلـ ينكره منكر ،كال خالؼ فيو كعمل بو مف بعده مف الخمفاء فصار إجماعاً ،ال يجكز الخطأ

عميو(ٔ).

الو ِرؽ
واستدؿ المالكية بما روي عف أسمـ مكلى عمر (أف عمر ضرب الجزية عمى أىل َ
أربعيف درىماً ،وعمى أىل الذىب أربعة دنانير ،ومع ذلؾ أرزاؽ المسمميف وضيافة ثالثة
أياـ)(ٕ).

مر عمر  بأربعة دنانير كاضح كممزـ ،كاالقتداء بو أكلى مف قكؿ غيره،
وجو الدللة :فأَ ُ
فثبت أنيا تختمف باختالؼ حاليـ مف الغني كالفقر(ٖ).
أدلة المذىب الثاني _القائل بأنيا محددة المقدار ألقميا كغير محددة المقدار ألكثرىا_

بالسنة:

عف معاذ بف جبل قاؿَ) :ب َع َثِني َّ
ال ِثْي َف َبَقَرٍة
الن ِب ُي _ملسو هيلع هللا ىلص_ ِإَل ْى الي َم ِفَ ،فأَ َمَرِن ْي أَ ْف آ ُخ َذ ِم ْف ُك ِل َث َ ْ
ْ
ِ (ٗ))٘(،
ِ
ِ
ِ
ِ
.
لو ُم َع ْافر)
َت ِبْيعاً أَ ْو َت ِبْي َعةَ ،و ِم ْف ُك ِل أَْرَبعْي َف ُم ِسَّنة َو ِم ْف ُكل َح ْالـ دْيَن ْا اًر أَ ْو َع ْد ُ
وجو الدللة :فقد بيف الرسكؿ _ملسو هيلع هللا ىلص_ مقدار ما يؤخذ منيـ جزية في ىذا الحديث ،كىك عاـ

في الغني كالفقير أك عدلو مف المعافير(.)ٙ

= ،فإنيا ضاللة ،فمف أدرؾ ذلؾ منكـ فعميكـ بسنتي ،كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف ،عضكا عمييا
بالنكاجذ) ،ركاه الترمذؼ في سننو كتاب أبكاب العمـ باب األخذ بالسنة كاجتناب البدع ح (( ،)ٕٙٚٙص،) ٕٜٙ:
قاؿ أبك عيسى  :ىذا حديث حسف صحيح؛ ألف فيو بقية بف الكليد ،كىك صدكؽ ،انظر تقريب التيذيب البف

حجر (ٔ.)ٔٗ٘/

)ٔ) انظر إعالء السنف لمتيانكؼ (ٕٔ ،)ٗٙٓ/كالمغني البف قدامة (ٕٔ.)ٙٙ٘/
)ٕ) المكطأ بركاية يحيى بف يحيى الميثي كتاب الزكاة باب جزية أىل الكتاب كالمجكس ح رقـ (،)ٙٔٙ

(ص ،)ٜٔٙ:إسناده صحيح؛ ألف رجالو ثقات.

)ٖ) انظر التبصرة لمخمي (ص.)ٖٔٗ٘:

)ٗ( كىي ثياب تككف باليمف ،األـ لمشافعي (ٗ ،)ٕٖ٘/كاإلقناع لمخطيب الشربيني (ٕ ،)ٗٛٗ/كتكممة

المجمكع شرح الميذب لمشبراكؼ (ٕٓ.)ٗٔٔ/

)٘) سنف الترمذؼ كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر ح (ٖٕ( ،)ٙص ،)ٔٛٓ:قاؿ أبك عيسى :ىذا

حديث حسف؛ ألف ركاتو ثقات.

) )ٙانظر سبل السالـ لمصنعاني (ٗ ،)ٜٔ/كتحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ.)ٖٗٔ/
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أدلة المذىب الثالث _القائل بأنيا غير مقدرة كيرجع في تقديرىا إلى اجتياد اإلماـ _ بالسنة

كاآلثار:

أول_ السنة:
ً

فعف ابف عباس  قاؿ) :ص ْاَلح رسوؿ ِ
ف ِفي
هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أَ ْى َل َن ْجَ ْار َف َعَمى أَْل َفي ُحْمة ،الِنص
َ َ َُْ َ
ّْ ُ ْ
ْ
ْ
ِ
ال ِثْي َف
ال ِثْي َف َب ِعْيَاًر َوَث َ ْ
ال ِثْي َف ِدْر َعاً َفَر َساً َوَث َ ْ
ف ِف ْي َر َج ٍب ُي َؤُّد ْوَن َي ْا ِإَل ْى اْل ُم ْسمِ ِمْيف َو َع ْا ِرَية َث َ ْ
َص َف ٍر َوالّن ْص ُ
ف ِم ْف أَصَن ْا ٍ ِ
الح َي ْغ ُز ْو َف ِب َي ْاَ ،واْل ُم ْسمِ ُم ْو َف َض ْا ِمُن ْو َف َل َي ْا َح َّتى َّيُرُّد ْو َى ْا عميي ْـ ِإ ْف
ِم ْف ُك ِل ِصْن ٍ
الس َ ْ
ْ
ؼ ّ
ْ
ِ
سَ ،وَْل ُي ْف َتُن ْوْا َع ْف ِدْيِن ِي ْـ ،ما
َك ْا َف ِبالي َم ِف أَ ْو ُغ َد ِرِهَ ،عَم ْى أَ ْف َْل ُت ْي َدـ َل ُي ْـ َبْي َعةَ ،وَْل ُت ْخَرج َل ُي ْـ ق ٌ
َل ْـ ُي ْح ِد ُث ْواُ َح َد َثاً ،أَ ْو َي ْأ ُكُم ْوْا ِّ
الرَب ْا((ٔ).
وجو الدللة :فيذا الحديث كما تقدمو مف أحاديث تدلل عمى أف المرجع في ذلؾ الجتياد

اإلماـ فيما يطيقكنو مف الزيادة كالنقصاف(ٕ).

ثانيا_ اآلثار:
ً
فقد ركػ البخارؼ عف مجاىد أنو قاؿ) :م ْا َب ْا ُؿ أَ ْى ِل َّ
الش ْاـِ عميي ْـ أَْرَب َع ِة َدَن ْاِنْي ٍرَ ،و َعَمى أَ ْى ِل
َ
ْ
(ٖ)
الي َم ِف ِدْيَن ْا ٍر؟ َق ْا َؿِ :إِّن َم ْا ُج ِع َل َذلِ َؾ ِم ْف أَ ْج ِل الي َس ْا ِر( .
وجو الدللة :فيذا يدؿ عمى جكاز التفاكت في الجزية(ٗ) ،كىذا التفاكت يرجع إلى اجتياد
اإلماـ بما يرػ فيو المصمحة.

ابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
س ً
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بتحديد مقدار الجزية ألقميا كأكثرىا_:

أما احتجاجيـ بفعل عمر ( أنو بعث عثماف بف حنيف بوضع الجزية( ،كبأنو كضع عمى

الفقير اثني عشر كعمى المتكسط أربعة كعشريف كعمى الغني ثمانية كأربعيف ،فردوا عمييـ بأف

)ٔ) سنف أبي داكد كتاب الخراج كاألمارة باب في أخذ الجزية ح (ٖٔٗٓ) (ص ،)ٜٗٓ:إسناده ضعيف؛

ألف فيو مصرؼ ابف عمرك اليامي ،كىك مجيكؿ ،كفيو يكنس بف بكير ،كىك صدكؽ يخطئ ،انظر تقريب
التيذيب البف حجر (ٕ )ٗٙٙ/ك (ٕ )ٖٙ٘/عمى الترتيب.
)ٕ) شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ( ،)٘ٚٓ/ٙكالمغني البف قدامة (ٕٔ.)ٙٙٗ/

)ٖ) صحيح البخارؼ كتاب الجزية كالمكادعة باب الجزية كالمكادعة مع أىل الذمة كالحرب (ص.)٘ٛٓ:
)ٗ) انظر فتح البارؼ البف حجر (.)ٕٜٕ/ٙ
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فعمو  ذاؾ مما تـ االتفاؽ عميو صمحاً ،بدليل أنو اشترط عمى أىل الشاـ مع الجزية ضيافة
المسمميف ثالثًا ،ثـ إف ىذه الضيافة ال تجب ،فيذه كتمؾ(ٔ).

ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بتحديد المقدار ألقميا ،كلـ يحددكا المقدار

ألكثرىا_:

أما حديث معاذ الذؼ حدد الجزية بالدينار الذىب أك ما قيمتو مف الثياب كغيره ،فإف الرد

عميو مف وجوه:

الوجو األوؿ :أنو فعل ذلؾ؛ ألف الغالب عمى أىل ذمة اليمف إذ ذاؾ الفقر ،كقد أشار مجاىد

إلى ذلؾ بقكلو؛ ألف ذلؾ مف أجل اليسار(ٕ) ،مما يدلل عمى جكاز التفاكت في الجزية(ٖ).

الوجو الثاني :أنيـ كانكا قد أقركا بالجزية ،كلـ يتميز الغني منيـ مف الفقير ،كالصحابة إذ

ذاؾ لـ يسكنكا اليمف(ٗ).

الوجو الثالث :أف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ لـ يقدرىا تقدي اًر عاماً ال يقبل التغيير ،بل ذلؾ مكككؿ إلى

المصمحة كاجتياد اإلماـ(٘).

الوجو الرابع :إنو كاف منو --عمى كجو الصمح كاالتفاؽ(.)6

ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثالث _القائل بأنيا غير مقدرة ،كيرجع في تقديرىا إلى اجتياد

اإلماـ_:

أما حديث ابف عباس ( ص ْاَلح رسوؿ ِ
هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أَ ْى َل َن ْجَ ْار َف َعَمى أَْل َفي ُحمة) ،التي صالح
َ َ َُْ َ
ْ
ْ
بعير كثالثيف مف
النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ أىل نجراف عمى مائتي حمة كعمى عارية ثالثيف درعاً فرساً كثالثيف ًا

كل صنف مف أصناؼ السالح ،فإنو _ملسو هيلع هللا ىلص_ فرض عمييـ ذلؾ بحسب االتفاؽ ،فأجابوا عمى ذلؾ

)ٔ) انظر النكت لمشيرازؼ (ٕ.)ٕٕٗ/

)ٕ) صحيح البخارؼ ،كتاب الجزية كالمكادعة ،باب الجزية كالمكادعة مع أىل الذمة كالحرب (ص.)٘ٛٓ:
)ٖ) انظر فتح البارؼ البف حجر (.)ٕٜٕ/ٙ

)ٗ) انظر أحكاـ أىل الذمة البف قيـ الجكزية (ٔ.)ٖٔٗ/
)٘) انظر أحكاـ أىل الذمة البف قيـ الجكزية (ٔ ،)ٖٔ٘/كالمبدع شرح المقنع البف مفمح (ٖ،)ٖٚٓ/

ككشاؼ القناع لمبيكتي (ٖ.)ٖٔٛ/

) )ٙانظر إعالء السنف لمتيانكؼ (ٕٔ.)ٗٙٓ/
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بأف الرسكؿ _ملسو هيلع هللا ىلص_ قد حدد لنا في حديث معاذ َ ( و ِم ْف ُكل َح ْالِـ ِدْيَن ْا اًر( ،فمـ يفرؽ في ذلؾ بيف
غني أك فقير ،كسنة رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أحق أف تُتبع مف اجتياد عمر .)ٔ(

ثامًنا_ الترجيح:
في حالة كثرة األدلة كاختالفيا فيما بينيا ،كحتى ال نعمل ببعضيا كنيمل بعضيا اآلخر،

فاألكلى في ىذه المسألة ىك الجمع بيف األدلة لنعمل بيا كميا ،كال يككف ذلؾ إال بترجيح القكؿ
الثالث القائل بأف الجزية غير مقدرة المقدار ،كيرجع في تقديرىا إلى اجتياد اإلماـ ،كىك ما رجحو
ابف القيـ(ٕ) ،فإ ف ىذه اآلثار المتعددة المختمفة فيما بينيا لتعدد األحكاؿ كاجتيادات كالة األمر بما

يركنو مصمحة كقتئذ.

وذلؾ لألسباب التالية:

نكعا مف أنكاع الصمح ،كعادة الصمح ال يخضع لمقادير محددة ،كانما
ٔ_ تعتبر الجزية ً
يخضع لالجتياد.
ٕ_ يمكف اعتبار حديث معاذ المتقدـ بأنو كاقعة عيف ال تستكجب العمكـ.

ٖ_ تعدد النصكص الكاردة في مقدار الجزية كاالختالؼ فيما بينيا ،يؤكد أنيا تخضع

الجتياد اإلماـ.

ٗ_ ىذا يدؿ عمى أف تحديد النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ في بعض األحاديث مف تصرفات النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_

باإلمامة كالرياسة ،كليس كحياً كرسالة.

)ٔ) أحكاـ أىل الذمة البف قيـ الجكزية (ص.)ٖٖٔ:
)ٕ) المصدر السابق (ص.)ٖٕٔ:
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المطمب الثاني
حديث الباب:

محل الجزية (أىميا)

الن ِبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ أَ َخ َذ ِم ْف م ُج ْو ِ
قاؿ دمحم بف الحسف :أخبرنا مالؾ ،حدثنا الزىرؼ )أَ َّف َّ
س اْلَب ْحَرْي ِف
َ
َ
اْل ِج ْزَيةَ ،وأَ ْف ُعمَر أَ َخ َذ َى ْا ِم ْف م ُج ْو ِ
س َف ْا ِرسَ ،وأَ َخ َذ َى ْا ُع ْث َم ْا ُف ْب ُف َع َف ْا َف ِمف اْلَبْرَب ِر)(ٔ).
َ
َ
أول_ صورة المسألة:
ً

إذا أراد المسممكف غزك إقميـ كجب عمييـ أف يطمبكا مف أىمو اعتناؽ اإلسالـ ،فمف استجاب

طبقت عميو أحكاـ المسمميف كمف امتنع ُفرضت عميو الجزية(ٕ).
منيـ ُ
ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً

ٔ_ اجتمعت األمة عمى جكاز أخذ الجزية مف أىل الكتاب كىـ الييكد كالنصارػ إذا لـ

يككنكا عرباً(ٖ).

ٕ_ أجمع العمماء عمى أف الجزية إنما تكضع عمى جماجـ الرجاؿ ،األحرار ،البالغيف ،كىـ

الذيف يقاتمكف ،دكف النساء ،كالذرية ،كالعبيد ،كالمجانيف ،كالمغمكب عمى عقكليـ ،كالشيخ
الفاني(ٗ).

ٖ_ كاتفقكا أنيا تؤخذ مف المجكس(٘) ،كأنيا ال تؤخذ مف المرتد(.)ٙ

)ٔ) مصنف ابف أبي شيبة كتاب السير باب ما قالكا في المجكس تككف عمييـ جزية ح رقـ (،)ٖٕٙٗٚ
( ،)ٕٜٗ/ٙإسناده صحيح؛ ألف رجالو ثقات ،إال أنو مرسل.
)ٕ) قاؿ العمماء :الحكمة في كضع الجزية أف الذؼ يحمميـ عمى الدخكؿ في اإلسالـ مع ما في مخالطة
المسمميف مف االطالع عمى محاسف اإلسالـ ،كاختمف في السنة التي ُشرعت فييا ،فقيل في سنة ثماف كقيل في
سنة تسع ،نيل األكطار لمشككاني (ٗ.)ٖٚٛ/

)ٖ) لباب التأكيل في معاني التنزيل لمخازف (ٕ ،)ٖ٘ٓ/كالمغني البف قدامة (ٕٔ ،)ٙ٘٘/كشرح مصابيح

السنة لمركمي (ٗ ،)ٗ٘ٙ/كالبناية لمعيني (.)ٙٙٚ/ٙ

)ٗ) الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٗ ،)ٗ٘٘/كانظر لباب التأكيل لمخازف (ٕ.)ٖ٘ٓ/
)٘) انظر أحكاـ القرآف لمجصاص (ٗ ،)ٕٛ٘/كبداية المجتيد البف رشد (ٖ ،)ٜٗٓ/كالمختصر الفقيي

البف عرفة (ٖ ،)ٕٚ/كاإلقناع في مسائل اإلجماع البف قطاف (ٔ.)ٖٖ٘/

) )ٙانظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ ،)ٜٗٓ/كالممع لمتممساني (ص.)ٕٓ٘:
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ٗ_ كاختمفكا في أىل الكتاب العرب ،كفي غير أىل الكتاب عرباً كانكا أك عجماً(ٔ).
ثال ًثا_ مذاىب الفقياء.

اختمف الفقياء في تحديد محل الجزية ،فكانت مذاىبيـ عمى النحك التالي:
(ٖ)

المذىب األوؿ :ذىب الحنفية(ٕ)كقكؿ عند الحنابمة
األكثاف مف العرب.

(ٗ)

المذىب الثاني :كذىب الشافعية

مف أىل الكتاب كالمجكس(.)ٙ

()ٚ

المذىب الثالث :ذىب المالكية

إلى أف الجزية تؤخذ مف الكفار إال عبدة
(٘)

كالقكؿ المعتمد عند الحنابمة

إلى أف الجزية ال تؤخذ إال

إلى أف الجزية تضرب عمى جميع الكفار ،ال فرؽ بيف

كتابي كمجكسي ككثني كغير ذلؾ إال المرتد.
)ٔ) لباب التأكيل لمخازف (ٕ.)ٖ٘ٓ/
)ٕ) انظر كنز الدقائق لمنسفي (ص ،)ٖٛٗ:كمنحة السمكؾ لمعيني (ص ،)ٖ٘ٓ:كمجمع البحريف البف

الساعاتي (ص ،)ٕٛٔ:كمختصر القدكرؼ (ص ،)٘ٛ٘:كالخراج ألبي يكسف (ص ،)ٕٕٔ:كعمدة القارؼ لمعيني
(٘ٔ.)ٔٓٛ/

(ٖ) انظر المغني البف قدامة ( ٕٔ.)ٙٙٔ/

)ٗ) انظر نياية المطمب لمجكيني ( ،)ٛ-ٚ/ٔٛكفتح القدير لمشرقاكؼ (ص.)ٖ٘ٗ:

(٘) انظر اإلنصاؼ لممرداكؼ (ٔ ،)ٚٓٚ/كالمقنع البف قدامة (ص ،)ٜٗ:كبداية العابد لمبعمي (ص،)ٖٛ:
كدليل الطالب لمشيخ مرعي بف يكسف الحنبمي (ص ،)ٔٓٗ:كىداية الراغب لمشيخ عثماف أحمد النجدؼ

(ٕ.)ٖٗٙ/

) )ٙالمجكسية :تُسمى الديف األكبر ،كالممة العظمى ،كالمجكس اختصكا بالتثنية حتى أثبتكا أصميف اثنيف،
مدبريف قديميف ،يقتسماف الخير كالشر ،كمسائل المجكس كميا تدكر عمى قاعدتيف :
أكالً_ بياف سبب امتزاج النكر بالظممة.

معادا.
ثانيا_ بياف سبب خالص النكر مف الظممة ،فجعمكا االمتزاج مبدأ كالخالص ً
ً
كتنقسـ المجكس إلى طكائف عدة منيا :الزردشتة كىـ أصحاب زردشت ،كمف الزردشية صنف يقاؿ ليـ
السيسانية كالبيافريدية ،لممزيد انظر الممل كالنحل لمشيرستاني (ٕ ،)ٕٙٔ-ٕ٘ٚ/كقاؿ أكثر أىل العمـ :إنيـ ليسكا

مف أىل الكتاب ،كانما أخذت الجزية مف الييكد كالنصارػ بالكتاب كمف المجكس بالسنة ،سبل السالـ لمصنعاني
(ٗ.)ٜٛ/

( )ٚانظر الذخيرة لمقرافي (ٖ ،)ٗ٘ٔ/كالكافي لمقرطبي (ٔ ،)ٜٗٚ/كالمنتقى لمباجي (ٕ ،)ٔٚٓ/كالمعكنة

لمبغدادؼ (ٔ.)ٜٗٗ/
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ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
فقد جاء اختياره بما يكافق رأؼ اإلماـ أبي حنيفة ،كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ
ذلؾ مف قكلو" :السنة أف تؤخذ الجزية مف المجكس مف غير أف تنكح نساؤىـ كال تؤكل ذبائحيـ،
ككذلؾ بمغنا عف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،كضرب عمر الجزية عمى أىل سكاد الككفة"(ٔ).

خامسا_ سبب الخالؼ:
ً
يرجع السبب في خالفيـ إلى معارضة العمكـ لمخصكص ،فمف يرػ أف الخصكص إف تأخر

ينسخ العمكـ قاؿ :تؤخذ الجزية مف أىل الكتاب كمف ليـ شبية كتاب كالمجكس ،كال تؤخذ مف

المشركيف ،كمف قاؿ :إف العمكـ ال ينسخ بالخصكص سكاء تقدـ أك تأخر ،قاؿ :تؤخذ الجزية مف
جميع المشركيف(ٕ).

سادسا_ أدلة المذاىب:
ً
أدلة المذىب األوؿ _القائل بأف الجزية تؤخذ مف الكفار إال عبدة األكثاف مف العرب_

بالكتاب كالمعقكؿ.

أول_ الكتاب:
ً

قكلو تعالى :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﭼ[التكبة.]ٕٜ :
وجو الدللة :في اآلية داللة نصية عمى جكاز أخذ الجزية مف أىل الكتاب كىـ الييكد

كالنصارػ ،أما المجكس فثبت ذلؾ بالسنة(ٖ).

ثانيا_ السنة:
ً
عمر  قاؿ :كنت جالساً مع جابر بف زيد كعمرك بف أكس ،فحدثتيما
قاؿ سفياف :سمعت ًا
(ٗ)
بجالة سنة سبعيف ،عاـ حج مصعب بف الزبير بأىل البصرة عند درج زمزـ ،قاؿ :كنت كاتباً

لجزء(٘)بف معاكية ،عـ األحنف ،فأتانا كتاب عمر بف الخطاب قبل مكتو بسنة :فرقكا بيف كل ذؼ
)ٔ) المكطأ بركاية الشيباني (ص.)ٕٔٔ:
)ٕ) بداية المجتيد البف رشد (ٖ. )ٖٗٗ/
)ٖ) انظر البحر الرائق البف نجيـ (٘.)ٔٛٛ-ٔٛٚ/

)ٗ) ىك بفتح المكحدة كالجيـ الخفيفة تابعي شيير تميمي بصرؼ ،فتح البارؼ (.)ٕٜٖ/ٙ

)٘) كىك ابف معاكية بف حصف بف عبادة التميمي السعدؼ عـ األحنف بف قيس ،كىك معدكد في الصحابة،

ككاف عامل عمر عمى األىكاز ،فتح البارؼ البف حجر (.)ٕٜٗ/ٙ
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محرـ مف المجكس كلـ يكف عمر أخذ الجزية مف المجكس ،حتى شيد عبد الرحمف بف عكؼ :أف

رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أخذىا مف مجكس ىجر(ٔ).

وجو الدللة :فيو جكاز أخذ الجزية مف العرب كجكازه مف العجـ(ٕ) ،فالشافعية قالكا :إف

الجزية تكضع عمى األدياف ال عمى األنساب ،فتؤخذ مف أىل الكتاب عرباً كانكا أك عجماً(ٖ).
ثال ًثا_ المعقوؿ:

أما عبدة األكثاف مف العجـ؛ فألنو يجكز استرقاقيـ ،فيجكز ضرب الجزية عمييـ ،كتـ تقييد

الكثني بالعجمي دكف العربي؛ ألف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ نشأ بيف أظيرىـ ،كالقرآف نزؿ بمغتيـ فالمعجزة في
حقيـ أظير(ٗ).

أدلة المذىب الثاني _القائل بأف الجزية ال تؤخذ إال مف أىل الكتاب كالمجكس_ بالكتاب

كالسنة.

أول_ الكتاب:
ً

قكلو تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [التكبة:
.]ٕٜ

وجو الدللة :دلت اآلية داللة كاضحة عمى أف الجزية ال تقبل إال مف أىل الكتاب خاصة،

عرباً كانكا أك عجماً ،فإنيـ ىـ الذيف ُخصكا بالذكر ،فتكجو الحكـ إلييـ دكف سكاىـ(٘) ،كأما أخذىا

مف المجكس فقد ُنقل اإلجماع عمى ذلؾ( ،)ٙفيذه اآلية كالحديث القادـ قد ُخصصكا بعمكـ()ٚقكلو

)ٔ) صحيح البخارؼ كتاب الجزية كالمكادعة باب الجزية كالمكادعة مع أىل الذمة كالحرب ح (،)ٖٔ٘ٚ
(ص.)٘ٛٓ:

)ٕ) انظر عكف المعبكد لمعظيـ آبادؼ (٘.)ٕٖٗ/
)ٖ) انظر لباب التأكيل لمخازف (ٕ.)ٖ٘ٓ/
)ٗ) المصدر السابق (٘.)ٔٛٚ/

)٘) انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٗ ،)ٗ٘ٗ/كفتح البارؼ البف حجر ( ،)ٕٜٕ/ٙكأحكاـ القرآف
البف العربي (ٕ.)ٜٕٗ/

) )ٙانظر اإلجماع البف عبد البر (ص ،)ٜٔٗ:كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٗ.)ٗ٘ٗ/
) )ٚانظر المغني البف قدامة (ٕٔ.)ٕٙٙ/
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تعالى :ﭽ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﮲ ﮳﮴
﮵﮶﮷﮸﮹﮺ ﮻﮼﮽﮾﮿﯀ ﯁﯂ﭼ[التكبة.]٘:
ثانيا_ السنة:
ً
ٔ_ قاؿ سفياف :سمعت عم اًر  قاؿ :كنت جالساً مع جابر بف زيد كعمرك بف أكس،

فحدثتيما بجالة سنة سبعيف ،عاـ حج مصعب بف الزبير بأىل البصرة عند درج زمزـ ،قاؿ :كنت

كاتباً لجزء بف معاكية ،عـ األحنف ،فأتانا كتاب عمر بف الخطاب قبل مكتو بسنة) :فرقوا بيف كل
ذي محرـ مف المجوس ولـ يكف عمر أخذ الجزية مف المجوس ،حتى شيد عبد الرحمف بف

عوؼ :أف رسوؿ هللا

_ملسو هيلع هللا ىلص_

أخذىا مف مجوس ىجر)(ٔ).

ٕ_ كما ركػ أنس بف مالؾ أف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ بعث خالد بف الكليد  إلى أُكيدر دكمة(ٕ)،

فأخذ فأتكه بو ،فحقف لو دمو ،كصالحو عمى الجزية(ٖ).

وجو الدللة :فيو جكاز أخذ الجزية مف العرب كجكازه مف العجـ(ٗ) ،فالشافعية قالكا :إف

الجزية تكضع عمى األدياف ال عمى األنساب ،فتؤخذ مف أىل الكتاب عرباً كانكا أك عجماً(٘).

أدلة المذىب الثالث _القائل بأف الجزية تضرب عمى جميع الكفار مف كتابي كمجكسي

ككثني كغير ذلؾ إال مف ارتد_:

استدلكا عمى جكاز أخذ الجزية مف الييكد كالنصارػ كالمجكس بما استدؿ بو الفريق األكؿ

كالثاني ،أما استدالليـ بجكاز أخذ الجزية مف عبدة األكثاف كغيرىـ ممف ليسكا بأىل كتاب ،فقد

استدلكا لذلؾ بالكتاب كالسنة:

)ٔ) سبق تخريجو في الصفحة السابقة.

)ٕ) بضـ اليمزة كفتح الكاؼ كسككف التحتية فداؿ مكسكرة ميممة فراء ،ابف عبد الممؾ الكندؼ اسـ ممؾ

دكمة بضـ الداؿ كقد يفتح ،بمد أك قمعة مف بالد الشاـ قريب تبكؾ أضيف إلييا كما أضيف زيد إلى الخيل ،ككاف

انيا ،عكف المعبكد لمعظيـ آبادؼ (٘.)ٕٖٗ/
نصر ً
)ٖ) سنف أبي داكد كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء باب في أخذ الجزية ح (( ،)ٖٖٓٚص ،)ٜٗٓ :إسناده
حسف؛ ألف فيو دمحم بف إسحاؽ بف يسار ،كىك صدكؽ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر (ٕ.)ٖٕٜ/
)ٗ) انظر عكف المعبكد لمعظيـ آبادؼ (٘.)ٕٖٗ/
)٘) انظر لباب التأكيل لمخازف (ٕ.)ٖ٘ٓ/
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أول_ الكتاب:
ً

قكلو تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﭼ[التكبة.] ٕٜ:
وجو الدللة :كالذؼ دؿ عميو القرآف أف الجزية تؤخذ مف الرجاؿ المقاتميف؛ ألنو تعالى قاؿ:
ﭽﭽﭾﭼإلى قكلو :ﭽﮓﮔﮕﭼ فدؿ ذلؾ كجكب الجزية عمى مف يقاتل(ٔ).
ثانيا_ السنة:
ً
أمير عمى جيش أك
ركػ سميماف بف بريدة عف أبيو قاؿ :كاف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ إذا أمر ًا
سرية ،أكصاه في خاصتو بتقكػ هللا كمف معو مف المسمميف خي اًر ،ثـ قاؿ( :ا ْغ ُزوا ِباسـِ ِ
هللا ِفي
ْ
ِ
ِ
س ِب ِ ِ ِ
يداَ ،واِ َذا
يل هللاَ ،قاتُموا َم ْف َك َفَر ِباهلل ،ا ْغ ُزوا َوَل َت ُغُّمواَ ،وَل َت ْغدُرواَ ،وَل تمثمواَ ،وَل َت ْقُتُموا َولِ ً
َ
ِ
ِ
ِ
وؾ َفا ْقَب ْل
يفَ ،ف ْاد ُع ُي ْـ ِإَلى َث َال ِث ِخ َص ٍ
َل ِق َ
َج ُاب َ
يت َعُد َّو َؾ م َف اْل ُم ْش ِرك َ
اؿ _أ َْو خ َال ٍؿ_ َفأََّي ُت ُي َّف َما أ َ
ف َعْن ُي ْـُ ،ث َّـ ْاد ُع ُي ْـ ِإَلى ِْ
ف َعْن ُي ْـُ ،ث َّـ ْاد ُع ُي ْـ
وؾَ ،فا ْقَب ْل ِمْن ُي ْـَ ،وُك َّ
ِمْن ُي ْـَ ،وُك َّ
َج ُاب َ
اإل ْس َالـَِ ،فِإ ْف أ َ
َخ ِبْرُىـ أََّن ُيـ ِإ ْف َف َعُموا َذلِ َؾ َفَم ُيـ ما لِْمم َي ِ
الت َح ُّو ِؿ ِم ْف َد ِارِىـ ِإَلى َد ِار اْلم َي ِ
ِإَلى َّ
يف،
اج ِر َ
اج ِر َ
ْ
يفَ ،وأ ْ ْ
ْ
ْ َ ُ
ُ
َعَر ِ
َوعمييـ ما َعَمى اْلم َي ِ
اب
َف َي َت َح َّوُلوا ِمْن َياَ ،فأ ْ
يفَ ،فِإ ْف أََب ْوا أ ْ
َخ ِبْرُى ْـ أََّن ُي ْـ َي ُكوُنو َف َكأ ْ
اج ِر َ
ُ
ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ف
يم ِة َواْل َفي ِء
يفَ ،ي ْجرِي عميي ْـ ُح ْك ُـ هللا َّالذي َي ْجرِي َعَمى اْل ُم ْؤ ِمن َ
اْل ُم ْسمم َ
يفَ ،وَل َي ُكو ُ َل ُي ْـ في اْل َغن َ
ْ
ِ
ِِ
وؾ َفا ْقَب ْل ِمْن ُي ْـ،
َش ْي ٌء ِإَّل أ ْ
َج ُاب َ
َف ُي َجاىُدوا َم َع اْل ُم ْسمم َ
يفَ ،فِإ ْف ُى ْـ أََب ْوا َف َسْم ُي ُـ اْل ِج ْزَيةََ ،فِإ ْف ُى ْـ أ َ
ف عْنيـَ ،فِإف ىـ أَبوا َفاس َت ِعف ِب ِ
اهلل َوَق ِاتْم ُي ْـ.....الحديث)(ٕ).
َوُك َّ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ
وجو الدللة :قكلو _ملسو هيلع هللا ىلص_" :فإف ىـ أبكا فسميـ الجزية ،فإف ىـ أجابكؾ فاقبل منيـ ككف
عنيـ" ،فيو جكاز أخذ الجزية مف كل كافر عربياً كاف أك عجمياً أك مجكسياً أك غيرىما(ٖ).

سابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
ً
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بأف الجزية تؤخذ مف الكفار إال عبدة األكثاف مف

العرب_:

)ٔ) انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٗ.)ٗ٘٘/
)ٕ) صحيح مسمـ كتاب الجياد كالسير باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث ككصيتو إياىـ بآداب الغزك

كغيرىا ح رقـ (ٖٔ( ،)ٔٚص.)ٙٛٛ:

)ٖ) انظر شرح صحيح مسمـ لمنككؼ (.)ٕٕٛ/ٙ
92

أما احتجاجيـ بالمعقكؿ بأف الجزية يجكز أخذىا مف عبدة األكثاف مف العجـ؛ ألنو يجكز

استرقاقيـ فيجكز ضرب الجزية عمييـ ،فردوا عمييـ بأف ىذا يعتبر قياساً مع الفارؽ؛ فاالسترقاؽ

حكـ مغمع يتـ مف خاللو ممؾ الرقاب ،أما الجزية فحكـ مخفف يتـ مف خاللو المعاكضة بدالً عف

القتل؛ فافترقا ،فال يجعل التغميع كىك االسترقاؽ دليالً عمى التخفيف كىك الجزية ،كلكف عبدة
األكثاف ككنيـ ليس ليـ كتاب سماكؼ كال شبية كتاب ،فأشبو المرتد فال تؤخذ منيـ الجزية(ٔ).

ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بأف الجزية ال تؤخذ إال مف أىل الكتاب

كالمجكس_:
أما احتجاجيـ بآية التكبة ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ أف الجزية ال تقبل إال مف أىل الكتاب
خاصة ،عرباً كانكا أك عجماً ككتاب عمر  كحتى شيد عبد الرحمف بف عكؼ :أف رسكؿ هللا
_ملسو هيلع هللا ىلص_ أخذىا مف مجكس ىجر كحديث أنس  أف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ بعث خالد بف الكليد إلى أُكيدر

دكمة ،كذلؾ يدلل عمى أف الجزية يجكز أخذىا مف المجكس ،فأجابوا عف ذلؾ بأف هللا عز كجل
قد أكجب الجزية عمى كل كافر مقاتل(ٕ) ،فيك عاـ لجميع الكفار مف غير فرؽ بيف كافر ككافر.

ٖ_ مناقشة أدلة المذىب الثالث _القائل بأف الجزية تضرب عمى جميع الكفار إال المرتد_:

أما احتجاجيـ بآية التكبة كحديث بريدة كأف فيو جكاز أخذ الجزية مف كل كافر عربياً كاف أك
عجمياً أك مجكسياً أك غيرىما ،فردوا عمى ذلؾ بأنو مخصص باألدلة التي خصصت الجزية بأىل

الكتاب كىـ الييكد كالنصارػ كمف لو شبية كتاب كالمجكس(ٖ).
ثامًنا_ الترجيح:

فالتعارض ظاىر في ىذه المسألة بيف مف تمسؾ بعمكـ قكلو تعالى :ﭽﮬﮭﮮ

ﮯﭼ [التكبة ]٘ :كبيف مف خصصيا ،كلدفع التعارض(ٗ)العالق ،فالجمع بتخصيص العمكـ
ىك األكلى في مسألتنا ىذه ،فاآلية السابقة الحكـ فييا اشتماؿ بعض أفرادىا لكجكد المخصص(٘)،
)ٔ) انظر النكت لمشيرازؼ (ٕ.)ٕٗٔ/
)ٕ) انظر الفقو المالكي البف طاىر (.)ٜٗٙ/ٚ

)ٖ) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٗٔ.)ٕٛ٘/

)ٗ) التعارض الظاىرؼ بيف األحاديث ،كاآلثار ،كتبايف العمماء في كجو االستدالؿ منيا.

)٘) انظر تسييل الكصكؿ لممحالكؼ (ص ،)ٖٔٙ:كاآليات البينات لمعبادؼ (ٖ ،)ٖٕ/كالتمييد لإلسنكؼ
(ص ،)ٗ٘ٛ:كالميزاف لمسمرقندؼ (ص.)ٔٙٔ:
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فال يككف ذلؾ إال بترجيح القكؿ الثاني القائل بأف الجزية ال تؤخذ إال مف أىل الكتاب ،أك لمف لو
شبية كتاب كالمجكس.

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ إف العمكـ ال يبقى عمى عمكمو في كجكد مخصصو.
ٕ_ إعماؿ جميع اآلثار الكاردة في المسألة ،كعدـ إىماؿ البعض عمى حساب البعض

اآلخر.

ٖ_ ثبكت صحة ذلؾ داللة كاثباتاً.

94

المبحث الثالث

ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل الزكاة
وفيو مطمباف-:

المطمب األوؿ :زكاة الخيل.

المطمب الثاني :زكاة الحمي.
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المطمب األوؿ
حديثا الباب:

زكاة الخيل

أخبرنا مالؾ ،حدثنا عبد هللا بف دينار ،قاؿَ ) :سأَْل ُت َس ِعْي َد َب َف اْل ُم َسْي ِب َع ْف اْلَبَرِاذيف(ٔ)،
فقاؿَ :أو ِفي(ٕ) اْل َخْي ِل َص َد َقة؟((ٖ).
أخبرنا مالؾ ،حدثنا عبد هللا بف ِد َينار ،عف سميماف بف يسار ،عف ِع َراؾ بف مالؾ ،عف أبي
س َعَمى اْل ُم ْسمِـِ ِفي َعْب ِد ِه َوَْل ِفي َفَرِس ِو َص َد َقة((ٗ).
ىريرة _ ،_أف رسوؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَ) :لْي َ
ْ
ْ
ْ
أول_ صورة المسألة:
ً
أف يككف لرجل عدد مف الخيكؿ ،فأساميا صاحبيا لمدر كالنسل ،أك لمحمل كالرككب ،أك
لمتجارة ،فأؼ منيا تجب فيو الزكاة؟ ىذا ما سنبينو في ىذه المسألة إف شاء هللا.

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
عند التأمل في ىذه المسألة يتضح أف الخيل أنكاع يختمف حكميا باختالؼ نكعيا:

فالخيل عمى ضربيف بحسب االعتناء بيا ،فيي إما أف تككف َعمكفة أك سائمة(٘):)ٙ(،
ٔ_ ما كانت معدة لمتجارة سكاء كانت سائمة أك عمكفة ففييا الزكاة باإلجماع(.)ٚ

)ٔ) الجمع البراذيف ،كخالفيا ِ
العراب ،كاألنثى ِبرَذكنة كىك التركي مف الخيل ،انظر المغرب في ترتيب
َ ُ
المعرب لممطرزؼ(ٔ.)ٚٔ/
)ٕ) كىمزة االستفياـ ىنا لإلنكار كليست لالستفياـ ،انظر التعميق الممجد عمى مكطأ دمحم لمكنكؼ

(ٕ.)ٜٔٗ/
)ٖ) صحيح البخارؼ ،كتاب الزكاة ،باب ليس عمى المسمـ في فرسو صدقة ح (ٗ( ،)ٔٗٙص.)ٕٕٚ:
)ٗ( المصنف البف أبي شيبة كتاب الزكاة باب ما قالكا في زكاة الخيل ،ح ( ،)ٖٛٓ/ٕ ( ،)ٖٔٓٔٛ
إسناده صحيح؛ ألف رجالو ثقات.

)٘) كىي التي ال تعمف ك تكتفي بالرعي مف األعشاب في أكثر حكليا ،انظر الذخيرة لمقرافي (ٖ،)ٜٙ/

كالبياف لمعمراني (ٖ.)ٜٔٗ/
) )6انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٗٙٗ/

) )7انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)ٗٙٗ/كسبل السالـ لمصنعاني (ٕ ،)ٜٔٚ/كعكف المعبكد لمعظيـ

آبادؼ (ٖ ،)ٖٔٓ/ك شرح مسمـ لمنككؼ (ٗ ،)ٕٙ/كفتح البارؼ البف حجر (ٖ ،)ٖٚٚ/كتحفة األحكذؼ لمعظيـ
آبادؼ (ٖ.)ٖٔٓ/
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ٕ_ كما كانت تعد كتعمف لمرككب ،أك لمحمل ،أك في سبيل هللا فال زكاة فييا(ٔ).
ساـ لمدر كالنسل ففييا الخالؼ.
ٖ_ كما كانت تُ ُ

ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في كجكب الزكاة في الخيل إذا كانت لمدر كالنسل عمى مذىبيف:
(ٖ)

المذىب األوؿ :ذىب أبك يكسف كدمحم بف الحسف الشيباني مف الحنفية(ٕ) كالمالكية
(ٗ)

كالشافعية

(٘)

كالحنابمة

إلى عدـ كجكب الزكاة في الخيل.

المذىب الثاني :كذىب أبك حنيفة كزفر( :)ٙإلى كجكب الزكاة في الخيل(.)ٚ

)ٔ) انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)ٗٙٗ/ك شرح مسمـ لمنككؼ (ٗ ،)ٕٙ/كفتح البارؼ البف حجر

(ٖ،)ٖٚٚ/

(ٕ) انظر إعالء السنف لمتيانكؼ ( ،)ٖٔ/ٜكشرح مختصر الطحاكؼ لمرازؼ (ٕ ،)ٕٛٓ/كاالختيار لتعميل

المختار لممكصمي(ٔ ،)ٜٔٓ/كاليداية لممرغيناني (ٕ ،)ٜٔٚ/كالتعميق الممجد لمكنكؼ (ٕ.)ٔ٘ٓ/

)ٖ) انظر اإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب البغدادؼ (ٕ ،)ٔٗٓ/كرياض األفياـ لمفاكياني (ٖ،)ٖٔٓ/

كمصابيح الجامع لمدماميني (ٖ ،)ٗٔٔ/كالميذب مف الفقو المالكي كأدلتو لممجاجي (ٔ.)ٕٖٓ/

)ٗ) انظر فتح القدير الخبير لمركياني (ص ،)ٕٔٔ :كالالمع الصبيح لمبرماكؼ (٘.)ٕٗ٘/
)٘) انظر الممتع في شرح المقنع لمتنكخي (ٔ.)ٙٙ٘/

) )ٙكانظر البناية شرح اليداية لمعيني (ٖ ،)ٖٖٚ/كاعالء السنف لمتيانكؼ ( ،)ٖٔ/ٜكاحكاـ األحكاـ شرح
عمدة األحكاـ البف دقيق العيد (ٔ.)ٖٙٚ/

) )ٚكتفصيل قكؿ أبي حنيفة في ىذه المسألة" :إنو إذا كانت سائمة كقصد بيا النسل ففييا الزكاة ،أما إذا

انفردت فكانت ذكراناً دكف إناث أك إناثاً دكف ذكراف فتككف غير معدة لمتناسل ،كفي حكميا ركايتاف كقد رجح
المكصمي كالمكنكؼ عدـ الكجكب في الذككر ،كالكجكب في اإلناث؛ إلمكانية استعارة الفحل فيتـ التناسل ،فإف
دينار أك يقكـ بإخراج ربع العشر ،متى بمغت نصاب اإلبل،
كجبت فالمالؾ يتخير في أف يخرج عف كل فرس
اً
انظر االختيار لتعميل المختار لممكصمي (ٔ ،)ٜٔٓ/كشرح اليداية لمكنكؼ (ٕ ،)ٜٔٚ/كشرح مختصر الطحاكؼ

لمرازؼ (ٕ ،)ٕٛٓ/كتيسير فقو المذاىب األربعة لمطحاف (ٔ ،)ٔٛٚ/كالككثر الجارؼ لمككراني (ٖ.)ٗٙٔ/
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ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
قد جاء اختياره بما يخالف رأؼ اإلماـ أبي حنيفة(ٔ)كيكافق رأؼ الجميكر ،كما ىك مفصل
في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ ذلؾ مف قكلو" :كبيذا نأخذ _أؼ برأؼ اإلماـ مالؾ_ ،ليس في الخيل

صدقة ،سائمة كانت أك غير سائمة"(ٕ).

خامسا_ سبب الخالؼ:
ً
(ٖ)
التعارض الظاىرؼ بيف األحاديث ،كاآلثار ،كتبايف العمماء في كجو االستدالؿ منيا .
سادسا_ أدلة المذاىب:
ً

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ _القائل بعدـ كجكب الزكاة في الخيل_

بالسنة:
س َعَمى اْل ُم ْسمِـِ ِفي َعْب ِد ِه َوَْل ِفي َفَرِس ِو
ٔ_ عف أبي ىريرة  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَ) :لْي َ
ْ
ْ
ْ
َص َد َقة)(ٗ).
وجو الدللة :فيذا النص يدؿ داللة كاضحة عمى عدـ كجكب الزكاة في الخيل.

الرِقْي ِق)(٘).
ٕ_ عف عمي  قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_َ ( :ق ْد َع َف ْو ُت َع ْف َص َد َق ِة اْل َخْي ِل َو َّ
وجو الدللة :فالحديث أفاد نصاً عدـ كجكب الزكاة في الخيل.

أدلة المذىب الثاني _القائل بكجكب الزكاة في الخيل_ بالسنة كاآلثار:
أول_ السنة:
ً

ِ
ِ
رس ِديَنار
الس ْا ِئ َم ِة ِف ْي ِك ِل َف ٍ
عف جابر بف عبد هللا  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿ) :ف ْي اْل َخْيل ّ

) )1كلقد اختمف متأخرك الحنفية في الفتكػ عمى قكؿ اإلماـ أك الصاحبيف ،أكجز المسالؾ إلى مكطأ مالؾ

لمكندىمكؼ(.)ٔٚ٘/ٙ

)ٕ) مكطأ مالؾ بركاية الشيباني (ص.)ٕٔٔ:
) )3انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٖٚ/
) )4سبق تخريجو في (ص.)ٜٙ:

)٘) سنف الترمذؼ كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذىب كالكرؽ ح (ٕٓ( ،)ٙص ،)ٜٔٚ:قاؿ الترمذؼ

 :كسألت دمحم ابف إسماعيل البخارؼ عف ىذا الحديث فقاؿ :كالىما عندؼ صحيح عف أبي إسحاؽ.
98

ُت َؤِدْيو((ٔ).

وجو الدللة :نص الحديث عمى أف في الخيل السائمة زكاة مقدرة كىي دينار لكل فرس.

ثانيا_ اآلثار:
ً
س
ٔ_ عف ابف طاكس عف أبيو قاؿ :سألت ابف عباس عف الخيل أفييا صدقة؟ فقاؿَ) :لْي َ
س اْل َغ ْا ِزي ِفي س ِبي ِل ِ
َعَمى َفَر ِ
هللا َص َد َقة)(ٕ).
ْ ْ َ ْ
ْ
وجو الدللة :فقد دؿ ذلؾ بمفيكـ المخالفة عمى أف الصدقة في غير فرس الغازؼ.
سابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
ً
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بعدـ كجكب الزكاة في الخيل_:

س َعَمى اْل ُم ْسمِ ِـ ِفي َعْب ِد ِه
أما احتجاجيـ بحديث أبي ىريرة  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَ) :لْي َ
ْ
ْ
َوَْل ِفي َفَرِس ِو َص َد َقة) كالذؼ أفاد عدـ الزكاة في الخيل ،فالجواب أف الحديث ليس عمى عمكمو
ْ
فقد ثبت اإلجماع عمى كجكب الزكاة في الخيل المعدة لمتجارة ،فكما أنو يجكز تخصيصو
باإلجماع فيجكز تخصيصو بما ىك أكلى مف اإلجماع ،فتأكيمو بفرس الغازؼ ىك المنقكؿ عف زيد

بف ثابت ،إف زيد ابف ثابت لما بمغو حديث أبي ىريرة  قاؿ :صدؽ ،رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ إنما أراد

فرس الغازؼ ،قاؿ :كمثل ىذا ال يعرؼ بالرأؼ ،فثبت أنو مرفكع(ٖ) ،كما كيمكف تأكيل حديث أبي
ىريرة بأف المراد منو فرس الغازؼ؛ ألف الخيل كانت عزيزة في ذلؾ الكقت لقمتيا ،كما كانت معدة
إال لمجياد في سبيل هللا ليصح الجمع بيف األدلة(ٗ).

أما احتجاجيـ بحديث عمي  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَ ) :ق ْد َع َف ْو ُت َع ْف َص َد َق ِة اْل َخْي ِل
الرِقْي ِق) كالذؼ يفيد بداللة نصية عمى عدـ كجكب الزكاة ،فردوا عمى ذلؾ بأف النبي _صمى هللا
َو َّ
عميو كسمـ_ قد يعفك عف حقكقو ،كال يصح أف يعفك عف حقكؽ المسمميف ،كعدـ المطالبة مف

(ٔ) سنف الدارقطني كتاب الزكاة باب ماؿ التجارة كسقكطيا عف الخيل كالرقيق الحديث األكؿ مف الباب ح

(ٗ ،)ٖٓ٘/ٕ( )ٜٜٔإسناده ضعيف؛ ألف فيو غكرؾ السعدؼ ،كىك ضعيف جداً ،قاؿ الدارقطني :تفرد بو غكرؾ

جدا ،انظر لساف الميزاف البف حجر (ٗ.)ٜٗٙ/
كىك ضعيف ً
)ٕ) المصنف البف أبي شيبة كتاب الزكاة باب ما قالكا في زكاة الخيل ح رقـ (ٗٗٔٓٔ)،)ٖٛٔ/ٕ( ،
إسناده صحيح؛ ألف رجالو ثقات.

)ٖ) نصب الراية ألحاديث اليداية لمزيمعي (ٕ ،)ٖ٘ٚ/كاعالء السنف لمتيانكؼ (.)ٖٕ/ٜ
)ٗ) انظر البناية لمعيني (ٖ ،)ٖٖٜ/كشرح مختصر الطحاكؼ لمرازؼ (ٕ.)ٕٛٗ/
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المسمميف بحقكقيـ ال ينفي الكجكب؛ كألف المراد بالخيل ىنا إنما ىي خيل الرككب ،بداللة أنو

قرنو بعبد الخدمة(ٔ).

ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل بكجكب الزكاة في الخيل:

ِ
ِ
الس ْا ِئ َم ِة
أما احتجاجيـ بحديث جابر بف عبد هللا  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿ) :ف ْي اْل َخْيل ّ
رس ِديَنار ُت َؤِدْيو( كالذؼ دؿ عمى أف في الخيل السائمة زكاة مقدرة ،كىي دينار لكل
ِف ْي ِك ِل َف ٍ
فرس ،فأجابوا بأف الحديث ضعيف جداً ،كاستدلكا بما قاؿ الدارقطني في سننو" :فال يقكػ في
معارضة حديث أبي ىريرة مف حيث اإلسناد ،كالذؼ ثبت فيو نصاً عدـ كجكب الزكاة في

الخيل"(ٕ).

ثامًنا_ الترجيح:
الذؼ تطمئف إليو النفس في ىذه المسألة ىك ما ذىب إليو الجميكر كاختاره اإلماـ دمحم بف

الحسف الشيباني ،كىك عدـ كجكب الزكاة في الخيل ،حاؿ ككنيا لمدر كالنسل أك لمغزك ،كما

رجحو ذلؾ الطحاكؼ(ٖ)كالمباركفكرؼ(ٗ)كابف قدامة(٘) ،ما لـ تعد عركضاً لمتجارة.
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ كجكد النص الصحيح كداللتو الصريحة عمى عدـ كجكب الزكاة في الخيل.
ٕ_ كلضعف حديث جابر بف عبد هللا _ _كما بيف ذلؾ الدارقطني في سننو.

ٖ_ كألف الخيل دكاب ،كليست مف بييمة األنعاـ ،فال تجب الزكاة فييا كباقي الدكاب(.)ٙ

)ٔ) انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٕٕٖ/

)ٕ) انظر سبل السالـ لمصنعاني (ٕ ،)ٜٔٚ/كتحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ.)ٖٜٗ/

)ٖ) انظر شرح مختصر الطحاكؼ لمرازؼ (ٕ ،)ٕٛٓ/كأكجز السالؾ لمكاندىمكؼ (.)ٔٚ٘/ٙ
)ٗ) انظر تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ.)ٖٜٗ/
)٘) انظر المغني البف قدامة (ٖ)ٗٓٓ/
) )ٙانظر المصدر السابق (ٖ.)ٗٓٔ/
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المطمب الثاني
حديثا الباب:

الحمي
زكاة ُ

(ٔ)

عف عبد الرحمف بف القاسـ ،عف أبيو )أَ َّف َع ْا ِئ َش َة َك ْاَن ْت َتمِي َبَن ْا ِت أُ ْخ ِت َي ْا َي َت ْا َمى ِفي ِح ْج ِرَى ْا
ْ
ْ
ال ُت ْخَر ْج ِم ْف ُحمِي ِي َّف َزَك ْاة)(ٕ).
َل ُي َّف ُحمِي َف َ ْ
)إف ابف عمر كاف ُيحمي بناتو وجواريو فال ُيخرج مف ُحمييف الزكاة)(ٖ).
أول_ صورة المسألة:
ً

امرأة تممكت حمياً مف الذىب كالفضة ،كتتزيف بو ،فيل تجب فيو الزكاة؟.
ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
الحمي عمى ضربيف بحسب جنسو:
ُ
ٔ_ ما كاف مف الذىب كالفضة.

ٕ_ ما كاف مف غيرىما مف الجكاىر كالمؤلؤ كالمرجاف  ...إلخ ،فيذا ال زكاة فيو(ٗ)إال مف
جية عركض التجارة.

أما النكع األكؿ ،كىك ما كاف مف الذىب كالفضة فنكعاف:
ٔ_ المحظكر :كأف يشترييا الرجل ليمبسيا بنفسو ،فزكاتو كاجبة بال خالؼ(٘).
ٕ_ المباح كأف تشترؼ المرأة لنفسيا عقداً أك خاتماً ،ففيو الخالؼ بيف الفقياء ،كىك الذؼ

"حْمى" بفتح الحاء كاسكاف الالـ ،كىك ما
الحمي بضـ أكلو ككسره مع كسر الالـ كتشديد الياء كاحده َ
)ٔ) ُ

يتحمى أؼ يتزيف بو ،البجيرمي عمى الخطيب (ٖ.)ٗٔ/

الحمي ،كاسناده صحيح؛ ألف رجالو
)ٕ) ركاه الشافعي في األـ (ٕ )٘٘/عف مالؾ في كتاب الزكاة باب زكاة ُ

الحمي ح (. )ٖٜٔ/ٙ( ،)ٕٛٚٚ
ثقات ،كركاه البييقي في معرفة السنف كاآلثار كتاب الزكاة باب ٖ٘ -زكاة ُ

الحمي ،كركاه البييقي في معرفة
)ٖ) ركاه الشافعي في األـ (ٕ)٘٘/عف مالؾ في كتاب الزكاة باب زكاة ُ
الحمي ح ( ،)ٖٜٔ/ٙ( ،)ٕٛٚٛإسناده صحيح؛ ألف رجالو ثقات.
السنف كاآلثار كتاب الزكاة باب ٖ٘ -زكاة ُ
)ٗ) انظر الكسيط لمغزالي (ٔ.)ٖٜٚ/

)٘) انظر المجمكع لمنككؼ ( ،)ٔٔٔ/ٚكالتيذيب لمبغكؼ (ٖ ،)ٜٚ/كالذخيرة لمقرافي (ٖ ،)ٜٗ/كاإلنصاؼ

لممرداكؼ (ٔ ،)ٗٙٙ/كتبييف الحقائق لمزيمعي (ٔ ،)ٕٚٚ/كمجمكع الفتاكػ البف تيمية (ٕ٘.)ٔٚ/
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سنبينو في ىذه المسألة بإذف هللا(ٔ).
أما النكع الثاني ،كىك ما كاف مف الجكاىر ،فال زكاة فيو إال مف جية عركض التجارة.

ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

الحمي عمى مذىبيف:
اختمف الفقياء في كجكب زكاة ُ
المذىب األوؿ :ذىب الحنفية(ٕ)كأحد قكلي الشافعية(ٖ)كالحنابمة في قكليـ الثاني(ٗ)إلى كجكب
الحمي مطمقاً.
الزكاة في ُ
المذىب الثاني :ذىب المالكية(٘)كالحنابمة في قكؿ()ٙكالصحيح()ٚمف قكلي الشافعية()ٛإلى عدـ
الحمي المباح.
كجكب الزكاة في ُ
ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً

قد جاء اختياره بما يكافق رأؼ اإلماـ أبي حنيفة ،كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ

ذلؾ مف قكلو" :كأما ما كاف مف ذىب أك فضة ففيو الزكاة ،عمى كل حاؿ ،إال أف يككف ليتيـ أك
يتيمة لـ يبمغا ،فال يككف في ماليما زكاة ،كىك قكؿ أبي حنيفة"( ،)ٜأؼ أكجب الزكاة في الذىب

الحمي صنف مف أصناؼ الذىب كالفضة.
كالفضة مطمًقا إال في ماؿ اليتيـ ،ك ُ
خامسا_ سبب الختالؼ:
ً
يرجع السبب في اختالفيـ إلى سببيف:

)ٔ) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ،)ٕٚ٘-ٕٚٔ/كالتيذيب لمبغكؼ (ٖ ،)ٜٜ-ٜٚ/كالكسيط لمغزالي
(ٔ.)ٖٜٚ/
)ٕ) انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ )ٖٕٖٔ/كبدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٕٕٗ/
(ٖ) انظر تحفة المحتاج بشرح المنياج البف حجر الييتمي (ٔ.)ٗٙٙ/
)ٗ) انظر المغني البف قدامة (ٖ.)ٖ٘ٔ/

)٘) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٚٔ/

) )ٙالمغني البف قدامة (ٖ.)ٖ٘ٓ/
) )ٚانظر بحر المذىب لمركياني (ٖ.)ٖٔٙ/
) )ٛقاؿ الشافعي :كقد قيل في الحمي صدقة ،كىذا ما أستخير هللا عز كجل فيو :قاؿ الربيع :قد استخار هللا

عز كجل فيو ،أخبرنا الشافعي :كليس في الحمى زكاة ،األـ لإلماـ الشافعي (ٕ.)٘ٙ/
) )ٜمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف (ص.)ٔٔٔ :
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أول_ اختالفيـ في ثبكت الركايات التي اعتمدكا عمييا في ىذه المسألة؛ فمف صح عنده ركاية
ً

الحمي زكاة ،كمف لـ يصح لديو حديث جابر ،كثبتت لديو ركايات
جابر _ _قاؿ :ليس في ُ
الحمي زكاة(ٔ).
أخرػ تنافي ركاية جابر _ _قاؿ :في ُ

الحمي كألحقو بالعركض أك بالتبر كالفضة ،كبيف أف المقصكد منيا
ً
ثانيا_ القياس ،فمف شبو ُ
الحمي زكاة ،كمف شبييا كألحقيا بالتبر كالفضة ،كبيف أف المقصكد
المنافع ابتداء قاؿ :ليس في ُ
الحمي زكاة(ٕ).
اء قاؿ :في ُ
منيما المعاممة بيعاً كشر ً
سادسا_ أدلة المذاىب:
ً

الحمي مطمًقا_ بالكتاب كالسنة كاآلثار
أدلة المذىب األوؿ _القائل بكجكب الزكاة في ُ
كالقياس:
أول_ الكتاب:
ً

قكلو تعالى :ﭽﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍﭼ[التكبة.]ٖٗ:
وجو الدللة :إف هللا  قد تكعد كل مف يكنز الذىب كالفضة لعدـ إخراجو حقيا _كىك
الحمي نكع مف أنكاعيا فيندرج مف ال يخرجيا
زكاتيا_ كىك عاـ بأنكاع الذىب كالفضة جميعيا ،ك ُ
تحت ىذا الكعيد(ٖ).
ثانيا_ السنة:
ً
فكاف استدالليـ بالسنة بأحاديث عامة كأخرػ خاصة عمى النحك التالي:

ٔ_ أحاديث عامة:

ِ
ِ
ِ
اؿ
عف عمي بف أبي طالب  أف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿَ ) :فإ َذا َكاَن ْت َل َؾ م َائ َتا دْرَى ٍـَ ،و َح َ
ِ
ِ
اىـ ،وَليس عمي َؾ َشيء _يعِني_ ِفي َّ
الذ َى ِب َح َّتى َي ُكو َف َل َؾ
ْ ٌ َْ
عمييا اْل َح ْو ُؿَ ،فف َ
ييا َخ ْم َس ُة َدَر َ َ ْ َ
ِع ْشرو َف ِديَناراَ ،فِإ َذا َكاف َلؾ ِع ْشرو َف ِديَنارا ،وحاؿ عمييا اْلحوؿَ ،ف ِف ِ
ف ِديَن ٍارَ ،ف َما َزَاد،
ييا ن ْص ُ
َ َ
َ
ُ
ً
ُ
َْ ُ
ً ََ َ
َّ
اب َذلِ َؾَ ،قاؿَ :ف َال أ َْدرِي أَعمى َيُقوؿَ :ف ِب ِحس ِ
َف ِب ِحس ِ
اب َذلِ َؾ ،أَ ْو َرَف َع ُو ِإَلى َّ ِ
هللا عميو
َ
َ
النب ِّي َصمى ُ
ُ
َ
)ٔ) انظر بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٚٔ/

) )2انظر المعمـ بفكائد مسمـ لممازرؼ (ٔ ، )ٕٜٚ/كبداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٚٔ/
)ٖ( انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٖٕٖٔ/
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اؿ ْاب ُف َو ْى ٍب «َي ِز ُيد ِفي
عميو اْل َح ْو ُؿِ ،إَّل أ َّ
َف َج ِر ًيراَ ،ق َ
وؿ عميو اْل َح ْو ُؿ)(ٔ).
س ِفي َم ٍ
َلْي َ
اؿ َزَكا ٌة َح َّتى َي ُح َ

َّ
وؿ
س ِفي َم ٍ
َو َسم َـَ ،وَلْي َ
اؿ َزَكا ٌة َح َّتى َي ُح َ
اْلح ِد ِ
َّ
يث َع ِف َّ ِ
هللا عميو َو َسَّم َـ،
َ
النب ِّي َصمى ُ
وجو الدللة :إف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ قد بيف أف لمذىب كلمفضة نصاباً إف بمغو كجبت الزكاة فيو،

كىذا عاـ لكل ذىب كفضة ،سكاء أكاف ُح ًميا أك غير ُحمي ،كذلؾ يقتضي الكجكب في مطمق
الذىب(ٕ).
ٕ_ أحاديث خاصة:

ٔ_ ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده أف امرأة مف أىل اليمف أتت رسكؿ هللا

_ملسو هيلع هللا ىلص_ كبنت ليا في يد ابنتيا مسكتاف(ٖ)غميظتاف مف ذىب فقاؿ( :أتؤديف زكاة ىذا؟( قالت :ال،
ِ ِ
ِ
هللا ِب ِي َم ْا َي ْوَـ اْل ِقَي ْا َم ِة ِس َوْاَرْي ِف ِم ْف َن ْار؟) ،قاؿ :فخمعتيما فألقتيما إلى
قاؿ) :أََي ُسُرؾ أ ْف ُي َسورؾ ُ
رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ فقالت :ىما هلل كلرسكلو _ملسو هيلع هللا ىلص_(ٗ).
الحمي ،فيذا الكعيد دليل عمى كجكب زكاة
وجو الدللة :فيو كعيد صريح لمف ال يخرج زكاة ُ
الحمي ،كلك كاف كمو مما تستعممو المرأة.
ُ

ٕ_ عف عبد هللا بف شداد أنو قاؿ :دخمنا عمى عائشة  زكج النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ فقالت :دخل
عمى رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ فرأػ في يدؼ فتختاف مف كرؽ(٘) فقاؿَ ( :م ْا َى َذا َيا َع ْا ِئ َشة؟) ،فقمت:
صنعتيف أتزيف لؾ يا رسكؿ هللا ،قاؿ) :أَ ُت َؤِدْي َف َزَك ْا َت ُي َّف) قمت :ال ،أك ما شاء هللا ،قاؿُ ) :ى َو
َح ْسُب ِؾ ِم َف َّ
الن ْا ِر)(.)ٙ
)ٔ) سنف أبي داكد كتاب الزكاة باب زكاة السائمة ح ( ٖ( )ٔ٘ٚص ،)ٕ٘ٚ:إسناده ضعيف؛ ألف فيو ابف
كىب مجيكؿ انظر تقريب التقريب البف حجر (ٔ.)ٚ٘ٓ/
)ٕ) انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٕٕٗ/
)ٖ) مسكتاف :بفتح الميـ كفتح السيف الميممة الكاحدة مسكة ،كىي األسكرة كالخالخيل ،سبل السالـ
لمصنعاني (ٕ.)ٜٕٔ/

)ٗ) سنف أبي داكد كتاب الزكاة باب الكنز ما ىك؟ كزكاة الحمي ح (ٖ( ،)ٔ٘ٙص ،)ٕ٘ٗ:إسناده حسف؛

ألف فيو حميد ابف سعدة كىك صدكؽ ،كفيو عمرك بف شعيب كىك أيضاً صدكؽ ،انظر تقريب التيذيب البف
حجر(ٔ )ٕٕٜ/ك(ٕ )ٕٕٛ/عمى الترتيب.

)٘) أؼ :الخكاتيـ الكبار كانت النساء يتختمف بيا كالكاحدة فتخة ،عكف المعبكد (ٖ.)ٕٚٗ/

) )ٙسنف أبي داكد كتاب الزكاة باب الكنز ما ىك؟ كزكاة الحمي ح ( ٘( ،)ٔ٘ٙص ،)ٕ٘ٗ:حديث حسف؛

ألف فيو يحيى ابف أيكب الغافقي صدكؽ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر (ٕ.)ٖ٘ٛ/
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الحمي تعصـ مخرجيا مف النار ،مما يدلل عمى أف
وجو الدللة :قد يقاؿ :إف إخراج زكاة ُ
الذمة برئت عند إخراجيا ،فدؿ عمى كجكبيا.
ثال ًثا_ المعقوؿ:

(ٔ)

ٔ_ إف كجكب الزكاة في الذىب كالفضة تتعمق بأعيانيا

دكف طمب النماء منيا(ٕ).

الحمي ماؿ فاضل عف الحاجة ،فكاف نعمة لحصكؿ التنعـ بو ،فيمزمو شكرىا بإخراج
ٕ_ إف ُ
جزء منيا زكاة(ٖ).

الحمي_ بالسنة كاآلثار كالقياس:
أدلة المذىب الثاني _القائل بعدـ كجكب الزكاة في ُ
أول_ السنة:
ً
س ِم َف اْل ُحمِ ِي َزَك ْاة((ٗ).
ما ركؼ عف جابر بف عبد هللا  عف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ أنو قاؿَ) :لْي َ
وجو الدللة :إذا ثبت االستدالؿ بيذا الحديث فيك نص في محل النزاع(٘) ،حيث دؿ

الحمي.
بمنطكقو الصريح عمى عدـ الزكاة في ُ

ثانيا_ اآلثار:
ً
األثراف الكارداف في الباب عف أـ المؤمنيف عائشة  كابف عمر  كىما:
ٔ_ عف عبد الرحمف بف القاسـ ،عف أبيو )أَ َّف َع ْا ِئ َش َة َك ْاَن ْت َتمِي َبَن ْا ِت أُ ْخ ِت َي ْا َي َت ْا َمى ِفي
ْ ْ
ْ
ال ُت ْخ ِر ْج ِم ْف ُحمِِي ِي َّف َزَك ْاة((.)ٙ
ِح ْج ِرَى ْا َل ُي َّف ُحمِي َف َ ْ
ٕ_ (إف ابف عمر كاف ُيحمي بناتو وجواريو فال ُيخرج مف ُحمييف الزكاة((.)ٚ

(ٔ) حيث إف زكاة الذىب كالفضة تتعمق بقيمتيا ،إذ ىي ال تنبت كال تنمك كانما تجب ببمكغ النصاب.
)ٕ) التجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٖٕٔٚ/

)ٖ) بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٗٔٛ/

معمقا عمى
) )4أكرده ابف الجكزؼ بسنده في كتاب التحقيق في أحاديث الخالؼ (ٕ ،)ٕٗ/قاؿ البييقي ً
حديث جابر :باطل ال أصل لو ،كعافية بف أيكب مجيكؿ ،فمف احتج بو مرفكعاً كاف مغر اًر بدينو ،معرفة السنف

كاآلثار (.)ٔٗٗ/ٙ

)٘) أضكاء البياف لمشنقيطي (ٔ.)ٜٖٗ/

) )ٙسبق تخريجو في بداية المسألة (ص.)ٔٓٔ :
) )ٚسبق تخريجو في بداية المسألة (ص.)ٔٓٔ :
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الحمي المباحة ،فمك كجبت فيو الزكاة لعمما ذلؾ؛ لقربيما
وجو الدللة :عدـ كجكب الزكاة في ُ
كمكانتيما مف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_.

ٖ_ قاؿ األثرـ :سمعت أبا عبد هللا أحمد بف حنبل يقكؿ :خمسة مف الصحابة كانكا ال يركف

الحمي زكاة :أنس بف مالؾ ،كجابر ،كابف عمر ،كعائشة ،كأسماء(ٔ).
في ُ
الحمي أفيو
ٗ_ عف عمرك بف دينار قاؿ سمعت ً
رجال يسأؿ جابر بف عبد هللا  عف ٌ
الزكاة؟ قاؿ جابر :ال ،فقاؿ :كاف كاف يبمغ ألف دينار؟ فقاؿ جابر كثير(ٕ).
٘_ كقد ركػ ىشاـ بف عركة عف فاطمة بنت المنذر :أف أسماء بنت أبي بكر كانت تحمييف

كال ترػ فيو زكاة (ٖ).

الحمي فقاؿ :ليس فيو
 _ٙكعف شريؾ عف عمي بف سميـ قاؿ :سألت أنس بف مالؾ  عف ٌ
زكاة(ٗ).
وجو الدللة منيا :قد يقاؿ :إنو يستفاد مف ىذه اآلثار أنيا نص عمى عدـ كجكب الزكاة في

الحمي ،كلك كاف فييا الزكاة النتشر كلعـ ،كال يخفى مثل ىذا؛ ألنو مما تعـ بو البمكػ.
ُ
ثال ًثا_ القياس:

ٔ_ ألف الحمي إنما صيغ لمزينة ،كىي مف المباح ،فمـ تجب فيو الزكاة كالعكامل مف البقر

كثياب الُقنية(٘).

ٕ_ كألف العركض ال تجب في عينيا الزكاة ،فإذا كانت لمتجارة كالنماء كجبت فييا الزكاة

عكس العيف :فإف الزكاة كاجبة في عينيا ،فإذا صيغت حمياً مباحاً لالستعماؿ ،كانقطع عنيا قصد

)ٔ) عكف المعبكد لمعظيـ آبادؼ (ٖ.)ٕٚٗ/
الحمي ح ( ،)ٖٜٔ/ٙ()ٕٜٛٚإسناده صحيح؛
)ٕ) معرفة السنف كاآلثار لمبييقي كتاب الزكاة باب زكاة ٌ
ألف رجالو ثقات.
)ٖ( معرفة السنف كاآلثار لمبييقي كتاب الزكاة باب زكاة الحمي ح (  ،)ٔٗٓ/ٙ( )ٕٛٛإسناده صحيح؛ ألف
رجالو ثقات.
)ٗ) معرفة السنف كاآلثار لمبييقي كتاب الزكاة باب زكاة الحمي ح (ٖ ،)ٔٗٓ/ٙ( )ٕٛٛإسناده صحيح؛

ألف رجالو ثقات.

)٘) انظر الشرح الكبير عمى المغني لشمس الديف ابف قدامة (ٖ.)ٖ٘ٚ/
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التنمية بالتجارة ،صارت ال زكاة فييا ،فتعاكست أحكاميما لتعاكسيما في العمة(ٔ) ،حيث ككف
العمة في إخراج زكاة عركض التجارة بأنيا ماؿ معد لمنماء ،كاف الحمي ماؿ غير معد لمنماء بل
ىك معد لالستعماؿ الشخصي ،فاختمفت العمو فال يجرؼ القياس في ىذه الحالة ،كىذا نكع مف

أنكاع القياس ،المعركؼ بقياس العكس(ٕ).

سابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
ً
الحمي_:
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بكجكب الزكاة في ُ
أما احتجاجيـ بآية التكبة في قكلو تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

الحمي مف الكنكز فكجب فيو الزكاة ،فردوا عمييـ بأف الكنز أصمو في المغة
[التكبة ،]ٖٗ:كاعتبار ُ
الضـ كالجمع ،كال يقتصر ذلؾ عمى الذىب كالفضة ،فقد ركػ أبك داكد في سننو عف ابف عباس
 قاؿ :لما نزلت ىذه اآلية :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

[التكبة ،]ٖٗ :قاؿ :كبر ذلؾ عمى المسمميف ،فقاؿ عمر  :أنا أفرج عنكـ ،فانطمق فقاؿ :يا نبي

هللا ،إنو كبر عمى أصحابؾ ىذه اآلية ،فقاؿ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_( :إف هللا لـ يفرض الزكاة إال ُليطيب

ما بقي مف أمكالكـ ،كانما فرض المكاريث لتككف لمف بعدكـ ،قاؿ :فكبر عمر ،ثـ قاؿ لو رسكؿ

هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_) :أل أُخبرؾ بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة :إذا نظر إلييا سرتو ،واذا أمرىا

أطاعتو ،واذا غاب عنيا حفظتو((ٖ) ،فقد عد _ملسو هيلع هللا ىلص_ المرأة الصالحة مما يكنز ،كخص الذىب
كالفضة بالذكر؛ ألنو مما ال يطمع عميو ،بخالؼ سائر األمكاؿ(ٗ).
ِ ِ
ِ
ِ
ييا َخ ْم َس ُة
اؿ عمييا اْل َح ْو ُؿَ ،فف َ
أما احتجاجيـ باألخبار العامة ) َفإ َذا َكاَن ْت َل َؾ م َائ َتا دْرَىـٍَ ،و َح َ
در ِ
اى َـ( كالتي تحذر مف اكتناز الذىب كالفضة ،فردوا عمى ذلؾ بأف األحاديث المقتضية لكجكب
ََ

)ٔ) أضكاء البياف لمشنقيطي (ٔ.)ٜٗٗ/
)ٕ) كىك أف محل الظاىر أرجح مف التأكيل ما لـ يكف الظاىر ممنكعاً كاال تعيف التأكيل ،إيصاؿ السالؾ

ألصكؿ مالؾ لمشنقيطي (ص.)ٛ :
ثقات.

)ٖ) سنف أبي داكد كتاب الزكاة باب في ُحقكؽ الماؿ ح (ٗ( ،)ٔٙٙص ،)ٕٕٚ:إسناده صحيح؛ ألف ركاتو
(ٗ) انظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي (ٗ.)ٗٙٗ/
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الزكاة كحرمة االستعماؿ حتى عمى النساء حمميا البييقي كغيره عمى أف الحمي كاف محرماً أكؿ

اإلسالـ(ٔ).

أما بخصكص األخبار الخاصة الكاردة في
ِ ِ
ِ
هللا ِب ِي َم ْا َي ْوَـ اْل ِقَي ْا َم ِة
قاؿ( :أََي ُسرؾ أ ْف ُي َسورؾ ُ
رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،كالتي تقرر كجكب الزكاة في

استدالليـ قاؿ) :أتؤديف زكاة ىذا( قالت :ال
ِس َوْاَرْي ِف ِم ْف َن ْار( قاؿ :فخمعتيما فألقتيما إلى
الحمي ،فأجابوا بأف ىذه األخبار ضعيفة في
ُ

اإلسناد ،فالخبر األكؿ :ركاه عمرك بف شعيب كالحسيف المعمـ كابف ربيعة كالمثنى بف الصباح
كالحجاج بف أرطأة كىؤالء كميـ ضعفاء في الركاية(ٕ) ،كأما الخبر الثاني :فمحمكؿ عمى متقدـ

األمر حيف كاف الحمي محظك اًر؛ ألف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ حظره في أكؿ اإلسالـ في حاؿ الشدة كالضيق،
كأباحو في حاؿ السعة كتكاثر الفتكح(ٖ) ،كأما الخبر الثالث :فركاه أبك حميد الحمصي عف عثماف
بف سعيد الحمصي عف دمحم بف مياجر عف ثابت بف عجالف كىذا إسناد مظمـ كأكثر الركاة

ضعفاء مجاىيل(ٗ).

الحمي عمى الد ارىـ كالدنانير؛ ألف كمييما ماؿ غير ناـ ،فيجاب عنو بالقكؿ :إنما
كأما قياسيـ ُ
الحمي غير معد لمنماء
أُلحقت الدراىـ كالدنانير بالنامي لما تـ تييئتيا لمصياغة فكجبت زكاتيما ،ك ُ

فمـ تجب زكاتو ،أال ترػ أف عركض التجارة لما أرصدت لمنماء كجبت زكاتيا ،كلك أعدت لمقنية
الحمي فإنو أعد لمقنية كاالستعماؿ كلـ يعد لمنماء(٘).
كلـ ترصد لمنماء لـ تجب زكاتيا ،ككذلؾ ُ
الحمي المباحة_:
مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بعدـ كجكب الزكاة في ُ
س ِم َف اْل ُحمِ ِي َزَك ْاة( كالذؼ نص فيو عمى
أما احتجاجيـ بحديث جابر بف عبد هللا َ) لْي َ
الحمي ،فأجابوا بأف ىذا الخبر مكضكع ال أصل لو ،رككه عف عافية بف أيكب عف
عدـ الزكاة في ُ

الميث ،كعافية ال يعرؼ ،ثـ ىك معارض بما ذكر الدارقطني بإسناده عف أبي حمزة ميمكف

)ٔ) تحفة المحتاج لمييتمي (ٔ.)ٗٙٙ/
)ٕ) االصطالـ لمسمعاني (ٕ.)ٔٓ٘/

)ٖ) الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ.)ٕٖٚ/

)ٗ) االصطالـ لمسمعاني (ٕ.)ٔٓ٘/

(٘) انظر الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ،)ٕٚٗ/كحاشية الجمل لمعجمي (ٖ.)ٖٔٛ/
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الحمي زكاة((ٔ)(ٕ).
عف الشعبي عف فاطمة بنت قيس ،إف النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ قاؿ) :في ُ
كأما احتجاجيـ بأنو ركػ ىذا القكؿ عف خمسة مف الصحابة كىـ عائشة كابف عمر كجابر

مشيكر(ٖ) ،فال يككف قكؿ
ًا
كأنس كأسماء _ _فأجابوا عمى ذلؾ بأف في ىذه المسألة خالًفا
(ٗ)
س
البعض حجة عمى البعض  ،فأما عائشة _ _فقد ذكر الدارقطني عنيا أنيا قالتَْ) :ل َب ْأ َ
ِب ْمب ِ
يت َزَك ْا ُت ُو((٘) ،كالذؼ ركؼ عنيا أنيا كانت ال تزكي حمي أكالد أختيا ،فيجكز
س اْل ُحمِ ِي ِإ َذ ْا أُِّد ْ

أف يككف لصغرىـ ،كأما جابر :فقد ركػ الثكرؼ عف عمرك بف كيساف عف جابر بف عبد هللا" :أنو
سئل عف الحمي أفيو الزكاة؟ فقاؿ :ل ،فقاؿ لو رجل :كاف كاف ألف دينار ،فقاؿ :ألف دينار

()ٚ()ٙ
الحمي إعارتو(( ،)ٛكألف المسألة مختمف فييا
كثير"  ،كأما ابف عمر _ _فإنو قاؿ) :زكاة ُ
بيف الصحابة فال يككف قكؿ البعض حجة عمى البعض(.)ٜ

الحمي إنما صيغ لمزينة كىك مف المباح ،فمـ تجب فيو الزكاة كالعكامل
كأما احتجاجيـ بأف ُ
مف البقر كثياب الُقنية ،فأجابوا عمى ذلؾ بأف االستعماؿ إذا كاف مباحاً كاف معتب اًر شرعاً ،كاذا
كاف محظك اًر فال اعتبار لو شرعاً كأنو عدـ ،كنظيره ذىاب العقل بشرب الدكاء مع ذىابو بسبب

الحمي لما كاف مباحاً لالستعماؿ ككاف معتب اًر
السكر فاعتبر األكؿ كسقط اعتبار الثاني ،ككذلؾ ُ
شرعاً كجب فيو الزكاة(ٓٔ).
الحمي ح ( ٖٔ ،)ٕٚٙ/ٕ( ،)ٜٔالحديث ضعيف؛ ألف فيو أبا
)ٔ) سنف الدارقطني كتاب الزكاة باب زكاة ُ
حمزة ضعيف الحديث ،انظر تقريب التيذيب البف حجر (ٕ.)ٕ٘ٓ/
)ٕ) التجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٖٕٔٚ/

)ٖ) فال خالؼ أف مذىب الصحابي ليس بحجة عمى صحابي آخر مجتيد ،تحفة المسئكؿ لمرىكني
(ٕ.)ٖٗٗ/
)ٗ) بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٗٔٛ/
الحمي ح (ٕٖ ،)ٕٚٙ/ٕ( ،)ٜٔإسناده حسف؛ ألف فيو عمرك
)٘) سنف الدارقطني كتاب الزكاة باب زكاة ُ
بف شعيب ،كىك صدكؽ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر (ٕ.)ٕٕٛ/
) )ٙسبق تخريجو (ص.)ٔٓٙ :

) )ٚالتجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٖٕٔٚ/
) )ٛبدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٗٔٚ/
) )ٜالمصدر السابق.

)ٓٔ) انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٗٔٚ/
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فإف قيل :ىك قياس العكس ،قيل :ىذا إنما يصح لك كانت الثياب ال تجب فييا الزكاة ،إذا لـ
تعد لمبس كتجب فييا إذا أعدت لمبس ،فإف ىذا ىك عكس الحكـ في الحمي عند المفرقيف بيف

الحمي المعد لمبس كغيره(ٔ).

ثامًنا_ الترجيح:
بعد عرض أقكاؿ أىل العمـ ،يتبف لنا أف أداء الزكاة غير كاجب في الحمي ،كىك ما ذىب

إليو جميكر العمماء مف المالكية كالحنابمة في قكؿ كالشافعية في أحد القكليف ،بعدـ كجكب الزكاة

الحمي المباحة.
في ُ
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ إف األصل براءة الذمة مف التكاليف الشرعية ،ما لـ يرد دليل شرعي صحيح في ىذا

األمر ،كالحمي تبيف لنا أنو لـ يرد فيو دليل صريح صحيح يكجب الزكاة فيو ،كانما اعتمد القائمكف
بكجكب الزكاة عمى نصكص عامة.

ٕ_ إف الحمي ليس ماالً نامياً كال معداً لمنماء ،إنما ىك ماؿ معد لالستعماؿ كاالنتفاع بو

لمزينة ،كىك ما يتكافق مع المبادغ العامة لمزكاة ،حيث إف البعض جعل النماء أحد شركط
كجكبيا.

ٖ_ ألف استعمالو ينفي عنو صفة الكنز التي حذر منيا رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ في األحاديث

العامة الكاردة في استدالؿ المكجبيف.

لكف ليس عمى اإلطالؽ إنما في حدكد المعتاد ،كأف يككف االستعماؿ مباحاً.
عمماً أف نصاب الذىب عشركف
دينار "٘ ٛجراماً تقريباً" مف الذىب الخالص ،كنصاب
اً

الفضة مائتا درىـ "٘ ٜ٘جراماً تقريباً"(ٕ).

)ٔ) شرح مكطأ اإلماـ مالؾ البف عثيميف (ٕ.)ٔٚٗ/
)ٕ) انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ

(ٔ .)ٕٙٓ/

111

المبحث الرابع

ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في بعض مسائل زكاة الفطر
وفيو تمييد ومطمباف-:

تمييد :زكاة الفطر كبعض أحكاميا.
المطمب األوؿ :كقت إخراج زكاة الفطر.

المطمب الثاني :تعجيل كقت إخراج زكاة الفطر.
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تمييد
زكاة الفطر وبعض أحكاميا
نكعا مف أنكاع الزكاة المفركضة عمى المسمميف ،كليا أسماء كثيرة ،منيا:
تعتبر زكاة الفطر ً

صدقة الفطر أك زكاة الفطر أك صدقة رمضاف أك زكاة رمضاف(ٔ) ،كقد تسمى صدقة الرقاب(ٕ)؛
ألنيا ال تتعمق باألمكاؿ ،كانما تتعمق باألشخاص ،فيذا التمييد في زكاة الفطر ،نجمل فيو تعريف
بعض أحكاـ زكاة الفطر ،لذا سنتناكؿ في ىذا التمييد تعريف زكاة الفطر لغة كاصطالحاً،
كالحكمة مف مشركعيتيا ،كحكميا ،كأدلة مشركعيتيا ،كشركط كجكب أدائيا.
أول_ تعريف زكاة الفطر لغة:
ً
سنتناكؿ لفظة الفطر فقط؛ ألنو تـ تناكؿ لفظة الزكاة فيما سبق ،فالفطر ىك اسـ مصدر ،مف
قكلؾ :أفطر الصائـ إفطا اًر ،كأضيفت إلى الفطر؛ ألنو سبب كجكبيا ،فيك مف إضافة الشيء إلى
سببو(ٖ) ،كيقاؿ أيضاً :زكاة الفطرة بكسر الفاء كالتاء في آخرىا ،كأنيا مف الفطرة التي ىي الخمقة
المرادة بقكلو تعالى :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ]الركـ ،)ٗ([ٖ:ككاف فرضيا في السنة
الثانية مف اليجرة في شير رمضاف قبل العيد بيكميف(٘).
ثانيا_ تعريف زكاة الفطر اصطالحاً:
ً

ىي اسـ لما يعطى مف الماؿ بطريق الصمة كالعبادة ترحماً مقد اًر(.)ٙ

)ٔ) انظر البناية لمعيني (ٖ.)٘ٙٙ/

)ٕ) البياف كالتحصيل البف رشد الجد (ٕ.)ٖٗٛ/
)ٖ) كشاؼ القناع لمبيكتي (ٕ ،)ٕٖٛ/تحفة المحتاج لمييتمي (ٔ ،)ٗٚٛ/نيل األكطار لمشككاني
(ٕ ،)ٖ٘ٗ/سبل السالـ لمصنعاني (ٕ.)ٜٔ٘/

)ٗ) تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ.)ٜٖٗ/

)٘) البجيرمي عمى الخطيب لمبجيرمي (ٖ.)ٖٙ/
) )ٙالبناية لمعيني (ٖ.)٘ٙٙ/
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ثال ًثا_ حكميا:
أجمع(ٔ) أىل العمـ عمى أف صدقة الفطر فرض(ٕ) ،كقد نقل اإلجماع أكثر مف كاحد ،إال أف
الحنفية يقكلكف بالكجكب ،عمى ما تعارؼ عميو عندىـ في التفرقة

(ٖ)

بيف الفرض كالكاجب(ٗ).

قاؿ ابف نجيـ" :إنيا كاجبة ،كأراد بو الكجكب المصطمح عميو عندنا ،كاف كاف كرد في السنة
لفع :فرض رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر؛ ألف معناه أمر إيجاب ،كاألمر الثابت بظني إنما يفيد
الكجكب"(٘).
ابعا_ أدلة مشروعيتيا:
رً

ض رسوؿ ِ
هللا
األصل في كجكبيا قبل اإلجماع ما ركؼ عف ابف عمر رضي هللا عنيماَ ( :فَر َ َ ُ ْ ُ
_ملسو هيلع هللا ىلص_ َزَك ْا َة اْل ِف ْط ِر ص ْا َعاً ِم ْف َتم ٍر أَو ص ْا َعاً ِم ْف َش ِعي ٍرَ ،عَمى اْلعب ِد واْل ُح ِر ،و َّ
الذ َكَر َو ْاألُ ْن َثى،
ْ
َ
ْ َْ َ
ْ ْ َ
َ
ْ
ِ ()ٙ
الن ْا ِ
الص ِغْي ِر َواْل َك ِبْي ِرِ ،م َف اْلم ْسمِ ِمْي َفَ ،وأَمَر ِب َي ْا أَ ْف ُت َؤَّدى َقْب َل ُخُر ْو ِج َّ
الة) .
س ِإَل ْى َّ
َو َّ
الص َ ْ
َ
ُ
خامسا_ الحكمة مف مشروعيتيا:
ً
ال شؾ أف مشركعية زكاة الفطر ليا ِحكـ كثيرة مف أبرزىا كأىميا الحكـ اآلتية:

طيرةٌ لمصائـ ،مف المغك كالرفث ،فترفع خمل الصكـ ،فيككف بذلؾ تماـ السركر(.)ٚ
ٔ_ ُ
)ٔ) اإلجماع البف المنذر (ص ،)٘٘:المغنى البف قدامة (ٗ ،)ٖٓ/الحاكؼ لمماكردؼ (ٖ.)ٖٗٛ/
)ٕ) قاؿ ابف حجر :كفي نقل االجماع مع ذلؾ نظر ،فتح البارؼ البف حجر (ٖ.)ٕٖٗ/
)ٖ) فغير الحنفية يرػ أف الفرض كالكاجب مترادفاف اصطالحاً ،أما الحنفية فال يعتبركف الفرض مرادفاً
لمكاجب شرعاً ،فالفرض كالكاجب عندىـ كالىما الزـ ،إال أف الفرض ثبت المزكـ فيو بدليل قطعي ال شبية فيو،
كالكاجب ثبت المزكـ فيو بدليل ظني فيو شبية ،انظر اصكؿ الفقو ألبك زىرة (ص.)ٖٔ:
)ٗ) انظر نيل األكطار لمشككاني (ٕ ،)ٖ٘ٗ/تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٕ.)ٜٗٙ/
)٘) البحر الرائق البف نجيـ (ٕ.)ٖٗٛ/
) )ٙصحيح البخارؼ كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر ح (ٖٓ٘ٔ)( ،ص.)ٕٜٚ :
) )ٚتحفة المحتاج لمييتمي (ٔ ،)ٗٚٛ/كالفقو اإلسالمي كأدلتو لمزحيمي (ٖ ،)٘ٗ/كالركض الندؼ لمبعمي
(ص.)ٖٔ٘:
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ٕ_ طعم ٌة لممساكيف ،كاغناء ليـ عف السؤاؿ في يكـ العيد ،كادخاؿ السركر عمييـ؛ ليككف
العيد يكـ فرح كسركر لجميع طبقات المجتمع(ٔ(.
ٖ_ مكاساةٌ لممسمميف :أغنيائيـ ،كفقرائيـ بذلؾ اليكـ ،فيتفرغ الجميع لعبادة هللا تعالى،

كالسركر كاالغتباط بنعمو(ٕ(.

ٗ_ حصكؿ الثكاب كاألجر العظيـ بدفعيا لمستحقييا في كقتيا المحدد(ٖ).
٘_ زكاة لمبدف حيث أبقاه هللا تعالى عاماً مف األعكاـ ،كأنعـ عميو سبحانو بالبقاء(ٗ(.
 _ٙإنيا لشير رمضاف كسجدة السيك لمصالة تجبر نقص الصكـ ،كما يجبر السجكد نقص
الصالة(٘).
سادسا_ شروط وجوب أداء زكاة الفطر:
ً
تجب زكاة الفطر بشركط منيا:

أ_ اإلسالـ اتفاقاً( :)ٙفال تجب عمى الكافر؛ ألنو ال سبيل إلى اإليجاب في حالة الكفر(،)ٚ
كلكنيـ اختمفكا في تحديد األنكاع مف الصغير كالكبير ،كالذكر كاألنثى ،كالحر كالعبد ،كليس ىذا
مجاال لسرد اختالفاتيـ في ذلؾ.
ً

)ٔ) انظر فقو الزكاة لمقرضاكؼ (ٕ.)ٖٔٓٙ/
)ٕ) المصدر السابق (ٕ.)ٖٔٓٙ/
)ٖ( المصدر السابق (ٕ.)ٖٔٓٚ/
)ٗ) المصدر السابق (ٕ.)ٖٔٓٚ/
)٘) انظر شرح مسمـ لمنككؼ (ٗ ،)ٙٚ/كتحفة المحتاج لمييتمي (ٔ.)ٗٚٛ/
) )ٙالتيذيب لمبغكؼ (ٖ ،)ٕٔٓ/كسبل السالـ لمصنعاني (ٕ ،)ٜٔٙ/كتحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ
(ٕ ،)ٜٗٚ/كبدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)٘٘ٚ/كشرح مسمـ لمنككؼ (ٗ ،)ٙٛ/ككشاؼ القناع لمبيكتي
(ٕ ،)ٕٛٗ/كاإلنصاؼ لممرداكؼ (ٔ ،)ٗٚ٘/كاإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب (ٕ.)ٖٚٗ/
) )ٚبدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)٘٘ٚ/
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ب_ القدرة عمى اإلخراج :اتفق الفقياء عمى كجكب تكافر القدرة عمى مف تجب عميو زكاة
(ٖ)

الفطر ،كلكنيـ اختمفكا في حد ىذه القدرة ،فجميكر الفقياء مف المالكية(ٔ) كالشافعية(ٕ) كالحنابمة

اشترطكا امتالكو قكت يكمو كليمتو ،فمف ممؾ زيادة عف ذلؾ كجب عميو إخراج زكاة الفطر ،كقاؿ
الحنفية(ٗ) :يشترط ليا ممؾ النصاب ،فال تجب إال عمى مف ممؾ نصاباً مف أؼ ماؿ كاف ،سكاء
كاف ذىباً أك فضة أك عركض تجارة أك سكائـ ،فمف كاف عنده نصاب مف أؼ مف ىذه األمكاؿ،
فاضل عف حكائجو األصمية مف ممبس كمأكل كمسكف كمركب كسالح كجبت عميو زكاة الفطر.
(٘)

ج_ دخوؿ وقت إخراجيا :في ركاية عف االماـ مالؾ
تجب بغركب شمس آخر يكـ مف رمضاف ،كقاؿ الحنفية

()ٛ

()ٙ

كالشافعي

()ٚ

كالحنابمة

قالكا :إنيا

كاالماـ مالؾ في الركاية األخرػ(:)ٜ

إنيا تجب بطمكع فجر يكـ العيد.

)ٔ) انظر البياف كالتحصيل البف رشد (ٕ.)ٖٗٛ/
)ٕ) انظر تحفة المحتاج لمييتمي (ٔ ،)ٗٛٓ/كتحفة الحبيب لمبجيرمي (ٖ ،)ٙٛ/كالتنبيو لمشيرازؼ (ص:
ٓ.)ٙ
)ٖ) الركض الندؼ لمبعمي (ص.)ٔ٘ٗ :
)ٗ) البناية لمعيني (ٖ.)٘ٙٚ/
)٘) انظر اإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب (ٔ.)ٜٔ٘/
) )ٙالتنبيو لمشيرازؼ (ص.)ٙٓ :
) (ٚالركض الندػ لمبعمي (ص.)ٔ٘ٗ :
) (ٛالبناية لمعيني (ٖ.)ٜٕ٘/
) )ٜالذخيرة لمقرافي (ٖ.)ٔ٘٘/
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المطمب األوؿ

وقت إخراج زكاة الفطر

حديث الباب:

أخبرنا مالؾ ،حدثنا نافع ،أف ابف عمر َ ( ك ْا َف َيْب َع ُث ِب َزَك ْا ِة اْل ِف ْط ِر ِإَلى اْل ِذ ْي ُت ْج َم ُع ِعْن َده،
ْ
ال َثة( )ٔ).
َقْب َل اْل ِف ْط ِر ِبَي ْو َمْي ِف أَ ْو َث َ ْ
أول_ صورة المسألة:
ً
لك أف مكلكداً كلد قبل الفجر مف يكـ العيد ،كبعد مغيب الشمس ىل يجب عمى كليو إخراج

زكاة الفطر ،أـ ال يجب؟.

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
اتفق الفقياء عمى أنيا تجب في آخر رمضاف(ٕ) ،كلكنيـ اختمفكا في تحديد كقت الكجكب،

ىل تجب بغركب الشمس مف آخر يكـ مف رمضاف ،أـ تجب بطمكع الفجر مف يكـ الفطر.
ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في كقت إخراج زكاة الفطر ،فكانت مذاىبيـ كالتالي:

المذىب األوؿ :ذىب الحنفية

(ٖ)

كاإلماـ مالؾ في ركاية ابف القاسـ(ٗ)إلى أنيا تجب بطمكع

فجر يكـ العيد.

()ٚ

المذىب الثاني :في ركاية أخرػ عف اإلماـ مالؾ(٘)كالشافعية()ٙكالحنابمة

قالكا :إنيا تجب

بغركب شمس آخر يكـ مف رمضاف.
)ٔ) مكطأ مالؾ كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ح رقـ (ٖٗٗ)(،ص ،)ٔٔ٘:إسناده صحيح؛ ألف رجالو
ثقات.
)ٕ) بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٔٗٓ/
)ٖ( البناية لمعيني (ٖ ،)ٜٕ٘/بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)٘ٚٓ/
)ٗ) المدكنة الكبرػ البف القاسـ (ٔ ،)ٗٙٙ/كالذخيرة لمقرافي (ٖ.)ٔ٘٘/
)٘) انظر اإلشراؼ لمقاضي عبد الكىاب (ٔ.)ٜٔ٘/
) )ٙالتنبيو لمشيرازؼ (ص.)ٙٓ :
) (ٚانظر المغني البف قدامة (ٗ ،)ٗٛ/كالركض الندػ لمبعمي (ص.)ٔ٘ٗ :
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ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
قد جاء اختياره بما يكافق رأؼ اإلماـ أبي حنيفة في أنيا تجب بطمكع فجر يكـ العيد ،ككما
يفيـ ذلؾ مف قكلو عندما سألو سائل" :أرأيت صدقة الفطر دفعيا قبل الصالة أحب إليؾ أـ

بعدىا؟ قاؿ :أف يدفعيا قبل الصالة أحب إلى"(ٔ).

خامسا_ سبب الختالؼ:
ً
يرجع السبب في اختالفيـ في تحديد زكاة الفطر ىل تتعمق بيكـ العيد أـ تتعمق بخركج شير

رمضاف؟ ،فمف قاؿ إنيا متعمقة بيكـ العيد ،قاؿ :إنيا تجب بطمكع فجر يكـ العيد ،كمف قاؿ :إنيا
متعمقة بخركج شير رمضاف ،قاؿ :إنيا تجب بغركب شمس آخر يكـ مف رمضاف(ٕ).
سادسا_ أدلة المذاىب:
ً
أدلة المذىب األوؿ:

استدؿ أصحاب المذىب األكؿ _القائل بكجكب زكاة الفطر بطمكع فجر يكـ العيد_ بالسنة:

أول_ السنة:
ً

ٔ_ عف ابف
العْب ِد
َش ِع ٍ
ير َعَمى َ
الن ِ
وج َّ
اس
َقْب َل ُخُر ِ

ض رسوؿ َّ ِ
الف ْط ِر ص ِ
ّللا َزَكا َة ِ
اعا ِم ْف
اعا م ْف َت ْم ٍر ،أ َْو َص ً
َ ً
عمر _ _قاؿَ ) :فَر َ َ ُ ُ
ِِ
الك ِب ِ ِ
الح ِر ،و َّ
الص ِغ ِ
َف ُت َؤدَّى
الذ َك ِر َواألُ ْن َثىَ ،و َّ
ير َو َ
َمَر ِب َيا أ ْ
الم ْسمم َ
َو ُ ّ َ
يفَ ،وأ َ
ير م َف ُ
ال ِة .)ٖ(
ِإَلى َّ
الص َ

وجو الدللة :إف نص الحديث يأمر بأف تؤدػ صدقة الفطر قبل الذىاب إلى مصمى العيد،

كىذا يبيف أف كقت كجكبيا ىك يكـ الفطر؛ ألف الفطر ال يككف إال بطمكع فجر ذلؾ اليكـ ،كألف ما

قبمو ال يسمى فط اًر كال يعتبر اإلنساف مفط اًر مف صكمو إال بطمكع فجر يكـ الفطر(ٗ).
ٕ_ عف أبي سعيد الخدرؼ  قاؿُ ) :كَّن ْا ُن ْخ ِرج ِفي عي ِد رسو ِؿ ِ
هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ َي ْوَـ اْل ِف ْط ِر َص ْا َعاً
ُ ْ َْ َُْ
ط َع ْا ٍـ((٘).
ِم ْف َ
)ٔ) األصل لمشيباني (ٕ.)ٔٚٙ/
)ٕ) بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٔٗٓ/
)ٖ) صحيح البخارؼ كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر ح (ٖٓ٘ٔ)( ،ص.)ٕٜٚ :
)ٗ) انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)٘ٚٔ/كالبحر الرائق البف نجيـ (ٕ ،)ٗٗٗ/االختيار لتعميل

المختار لممكدكدؼ (ٔ.)ٕٔٗ/

)٘) صحيح البخارؼ كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد ح (ٓٔ٘ٔ)( ،ص.)ٕٛٓ :
117

وجو الدللة :كيستفاد مف ذلؾ ،أف كجكب زكاة الفطر ،متعمق بطمكع الفجر ،مف يكـ

الفطر(ٔ).

أدلة المذىب الثاني:
استدؿ أصحاب المذىب الثاني _القائل بكجكب زكاة الفطر بغركب شمس آخر يكـ مف

رمضاف_ بالسنة:

فعف ابف عباس _ _قاؿ) :فرض رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صدقة الفطر ،طيرة لمصائـ مف المغو

والرفث ،وطعمة لممساكيف ،فمف أداىا قبل الصالة ،فيي زكاة مقبولة ،ومف أداىا بعد الصالة،
فيي صدقة مف الصدقات(

)ٕ(

.

وجو الدل لة :قد دؿ الحديث عمى أف صدقة الفطر تجب بغركب شمس آخر يكـ مف

رمضاف مف جية أنو أضاؼ الصدقة إلى الفطر(ٖ) ،كاإلضافة تقتضي االختصاص(ٗ) ،أؼ

الصدقة المختصة بالفطر ،كأكؿ فطر يقع عف جميع رمضاف ىك بغركب شمس آخر يكـ مف

رمضاف(٘).

سابعا_ مناقشة أدلة المذاىب:
ً
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بكجكب زكاة الفطر بطمكع فجر يكـ العيد_:
ض رسوؿ َّ ِ
ِ
اعا ِم ْف َت ْم ٍر) ،كالذؼ أفاد
ّللا َزَكا َة الف ْط ِر َص ً
أما احتجاجيـ بحديث البخارؼ ) َفَر َ َ ُ ُ
بأف كقت كجكبيا ىك يكـ الفطر ،كأف تسميتيا بزكاة الفطر يدؿ عمى أف كجكبيا يككف بطمكع فجر

يكـ الفطر؛ ألف الفطر ال يككف إال بطمكع فجر ذلؾ اليكـ ،فأجابوا عمى ذلؾ بأف الفطر إشارة

إلى عيف زماف الصكـ كىك متعمق في شير رمضاف ،كال يككف ذلؾ ،إال في الميمة التي

)ٔ) انظر البناية شرح اليداية لمعيني (ٖ.)ٜٖ٘/

)ٕ) سنف أبي داكد كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ح (ٓ( ،)ٔٙص ،)ٕٖٙ:إسناده ضعيف؛ ألف فيو أبا يزيد

الخكالني ،كىك مجيكؿ ،كفيو سيار بف عبد الرحمف ،كىك صدكؽ ،انظر تقريب التيذيب البف حجر(ٕ )ٕٚٚ/ك
(ٔ )ٗٛٙ/عمى الترتيب.

)ٖ) انظر شرح مسمـ لمنككؼ (ٗ،)ٙٚ/

)ٗ) انظر المغني البف قدامة (ٗ.)ٜٗ/

)٘) انظر الحاكؼ لمماكردؼ (ٖ ،)ٖٕٙ/كالتيذيب لمبغكؼ (ٖ.)ٕٔ٘/
118

تسبق يكـ الفطر(ٔ).

أما احتجاجيـ بحديث أبي سعيد الخدرؼ ُ ) كَّن ْا ُن ْخ ِرج ِفي عي ِد رسو ِؿ ِ
هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ َي ْوَـ
ُ ْ َْ َُْ
ط َع ْا ٍـ( ،الذؼ أفاد بأف كجكب زكاة الفطر ،متعمق بطمكع الفجر ،مف يكـ الفطر،
اْل ِف ْط ِر َص ْا َعاً ِم ْف َ
واعترض عمى ذلؾ ،بأف الفطر مف رمضاف إنما يككف بغركب الشمس ،كيجب عميو أف يدرؾ

جزءاً مف محل الصكـ(ٕ).
ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بكجكب زكاة الفطر بغركب شمس آخر يكـ مف

رمضاف_:

أما احتجاجيـ بحديث ابف عباس (فرض رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صدقة الفطر ،طيرة لمصائـ مف

المغو( ،كالذؼ استدؿ بو عمى أف صدقة الفطر تجب بغركب شمس آخر يكـ مف رمضاف مف
جية أنو أضاؼ الصدقة إلى الفطر ،فردوا عمى ذلؾ بأف اإلضافة تقتضي االختصاص ،بأف

الحديث يقتضي أف الصائـ يمزمو الطيرة ،كليس فيو أنيا تجب في أثناء أك بعد الخركج منو أك
بعد ذلؾ(ٖ).

ثامًنا_ الترجيح:

بعد عرض األدلة كمناقشتيا ،فال يسعنا إال ترجيح ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ في ركاية

كالشافعي كالحنابمة عمى أنيا تجب بغركب شمس آخر يكـ مف رمضاف.
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ ألف ليمة العيد ليا حكـ يكـ العيد في ىذا المكضع.

ٕ_ ليس ىناؾ دليل ظاىر بتخصيص الكجكب بيكـ العيد.

)ٔ) انظر الحاكؼ لمماكردؼ (ٖ.)ٖٖٙ/
)ٕ) انظر النكت لمشيرازؼ (ٔ.)ٖٗٙ/

)ٖ) انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٖٜٖٔ/
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المطمب الثاني

حديث الباب:

تعجيل وقت إخراج زكاة الفطر

أخبرنا مالؾ ،حدثنا نافع ،أف ابف عمر َ ) ك ْا َف َيْب َع ُث ِب َزَك ْا ِة اْل ِف ْط ِر ِإَلى اْل ِذ ْي ُت ْج َم ُع ِعْن َد ُه،
ْ
ال َثة)(ٔ).
َقْب َل اْل ِف ْط ِر ِبَي ْو َمْي ِف أَ ْو َث َ ْ
أول_ صورة المسألة:
ً
لك أف رجالً أراد أف يعجل بإخراج زكاة الفطر ،فمف أؼ كقت كالى أؼ قدر يمكف أف يعجل

بإخراجيا؟.

ثانيا_ تحرير محل النزاع:
ً
اتفق الفقياء عمى أنيا تجب في آخر رمضاف( ،)2كاتفقكا عمى أنو يجكز تعجيل الزكاة عمى

يكـ كجكبيا(ٖ) ،كلكنيـ اختمفكا في مدة التعجيل.
ثال ًثا_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في تعييف مدة التعجيل عند إخراج زكاة الفطر ،فكانت مذاىبيـ كالتالي:

المذىب األوؿ :ذىب الحنفية

(ٗ)

إلى أنو يجكز التعجيل السنة كالسنتيف ،كيجكز مطمقاً(٘).

)ٔ) مكطأ مالؾ كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ح رقـ (ٖٗٗ)(،ص ،)ٔٔ٘:إسناده صحيح؛ ألف رجالو
ثقات.
)ٕ) بداية المجتيد البف رشد (ٖ.)ٔٗٓ/
)ٖ) انظر المجمكع لمنككؼ ( ،)ٕٜٓ/ٚكنيل األكطار لمشككاني (ٕ ،)٘ٗ٘/كرحمة األمة لمعثماني
(ص.)ٛٗ:
)ٗ( انظر بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ ،)٘ٚ1/كالبحر الرائق البف نجيـ (ٕ.)ٗٗ٘/
)٘)قاؿ الكاساني" :كذكر السنة كالسنتيف ،في ركاية الحسف ليس عمى التقدير ،بل ىك بياف الستكثار المدة،
أؼ يجكز كاف كثرت المدة ،بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٕ٘ٚ-٘ٚٔ/
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(ٔ)

المذىب الثاني :كذىب الشافعية
رمضاف.

(ٕ)

المذىب الثالث :كذىب المالكية

إلى أنو يجكز التعجيل كاخراجيا مف ّأكؿ يك ٍـ مف
(ٖ)

كالحنابمة

قبل العيد.

إلى أنو ال يجكز التعجيل إالّ يكماً أك يكميف

ابعا_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:
رً
قد جاء اختياره بما يكافق رأؼ اإلماـ أبي حنيفة في أنيا يجكز التعجيل السنة كالسنتيف،

كيجكز مطمقاً؛ لما ركاه إبراىيـ بف رستـ في النكادر عف دمحم قاؿ" :لو أعطى صدقة الفطر قبل

الوقت بسنتيف جاز"(ٗ).

خامسا_ سبب الختالؼ:
ً
يرجع السبب في اختالفيـ في تعييف مدة التعجيل عند إخراج زكاة الفطر ،إال أنيـ اختمفكا

في السبب المكجب لزكاة الفطر ،فمف قاؿ :إف السبب المكجب ىك المؤنة ،قاؿ :إنو يجكز أداء

الكاجب قبل كجكبو؛ كألف كجكبيا إلغناء الفقير ،فيذا المقصكد يحصل بالتعجيل ،كمف قاؿ :إف

السبب المكجب ىك الفطر كالصكـ ،قاؿ :يجكز التعجيل بتحقيق أؼ السببيف ،كمف قاؿ :إف

السبب المكجب ىك الصكـ ،قاؿ بجكاز التعجيل ليكـ أك يكميف؛ ألف تعجيميا بيذا القدر ال يخل
بالمقصكد منيا(٘).

)ٔ) انظر التنبيو لمشيرازؼ (ص ،)ٙٔ-ٙٓ :كالمجمكع لمنككؼ ( ،)ٕٜٓ/ٚكركضة الطالبيف لمنككؼ
(ٕ.)ٕٚ/
)ٕ) انظر المدكنة الكبرػ البف القاسـ (ٔ.)ٗٙٙ/
)ٖ) انظر المغني البف قدامة (ٗ ،)٘ٓ/قاؿ ابف قدامة" :كقاؿ بعض أصحابنا :يجكز تعجيميا مف بعد
نصف الشير" ،المغني البف قدامة (ٗ.)٘ٓ/
)ٗ) البناية شرح اليداية لمعيني (ٖ ،)٘ٚٔ/قاؿ العيني :كذكر السنة كالسنتيف كقع اتفاقاً ،بل يجكز مطمقاً،
البناية شرح اليداية لمعيني (ٖ.)٘ٚٔ/
)٘) انظر المغني البف قدامة (ٗ.)٘ٓ/
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سادسا_ أدلة المذاىب:
ً
أدلة المذىب األوؿ:
استدؿ أصحاب المذىب األكؿ _القائل بجكاز التعجيل مطمقاً_ بالسنة:

عف أبي ىريرة  قاؿ بعث رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ عمر  عمى الصدقة فقيل منع ابف جميل
كخالد بف الكليد كالعباس عـ رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،فقاؿ رسكؿ هللا_ملسو هيلع هللا ىلص_َ ( :م ْا َيْن ِق ُـ ْاب ُف َج ِمْيل ِإَْل أََّن ُو
َك ْاف َف ِقي اًر َفأَ ْغَن ْاه هللا وأَ َّم ْا َخ ْالِد ِفِإَّن ُكـ َت ْظمِمو َف َخ ْالِداً َق ْد اح َتبس أَ ْد ْارعو وأَع َت ْاده ِفي س ِبي ِل ِ
هللا
َ
ْ َ َ َ َُ َ ْ َُ ْ َ ْ
ُْ
ُ ُ َ
َ َْ
ْ
(ٔ)
الر ُجل ِصْن َو أَِبْيو؟) .
َوأَ َّم ْا اْل َعَّب ْاس َف ِي َي عمي َو ِم ْثمِ َي ْا َم َع َي ْاُ ،ث َّـ َق ْا َؿَ :ي ْا ُع َمر أَ َم ْا َش َعْر َت أَ َّف َع َّـ َّ
وجو الدللة :في ذلؾ دليل عمى جكاز تعجيل زكاة الفطر قبل محميا قياساً عمى الزكاة ،فقد

ركؼ أف العباس استأذف رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ أف يأذف لو في تعجيل صدقتو فرخص لو في ذلؾ(ٕ).

أدلة المذىب الثاني _القائل بجكاز التعجيل كاخراجيا مف ّأكؿ يك ٍـ مف رمضاف_ بالسنة
كالمعقكؿ:
أول_ السنة:
ً

طو َف َقْب َل اْل ِف ْط ِر ِبَي ْوـٍ أ َْو َي ْو َمْي ِف)(ٖ).
إف ابف عمر  قاؿَ ( :كاُنوا ُي ْع ُ
وجو الدللة :لالتفاؽ عمى جكاز إخراجيا قبل يكميف فألحق بيما بقية الشير(ٗ).

ثانيا_ المعقوؿ:
ً
إف كجكب زكاة الفطر كاف بسببيف الصكـ كالفطر ،كقد كجد أحدىما ،فال مانع مف

التعجيل(٘)،كما يجكز تعجيل زكاة الماؿ بعد ممؾ النصاب قبل تماـ الحكؿ.
أدلة المذىب الثالث:

يكما أك يكميف قبل العيد_
استدؿ أصحاب المذىب الثالث _القائل بعدـ جكاز التعجيل إالّ ً
بالسنة:

)ٔ) صحيح مسمـ كتاب الزكاة باب في تقديـ الزكاة كمنعيا ح (ٖ( ،)ٜٛص.)ٖٕ٘ :
)ٕ) انظر معالـ السنف لمخطابي (ٕ.)٘٘/

)ٖ) صحيح البخارؼ كتاب الزكاة باب صدقة الفطر عمى الحر كالمممكؾ ح (ٔٔ٘ٔ)( ،ص.)ٕٛٓ :
)ٗ) انظر تحفة المحتاج لمييتمي (ٔ ،)ٜٗٙ/كبحر المذىب لمركياني (ٖ.)ٚٔ/
)٘) تحفة المحتاج لمييتمي (ٔ.)ٜٗٙ/
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طو َف َقْب َل اْل ِف ْط ِر ِبَي ْو ٍـ أ َْو َي ْو َمْي ِف((ٔ).
ٔ_ إف ابف عمر  قاؿَ ) :كاُنوا ُي ْع ُ
وجو الدللة :يستفاد منو أف سبب كجكبيا الفطر ،بدليل إضافتيا إليو؛ كألف تعجيميا بيذا
القدر ال يخل بالمقصكد منيا ،كىك اإلغناء عف الطمب ،فإف الظاىر أنيا تبقى أك بعضيا إلى

يكـ العيد ،فيستغنى بيا عف الطكاؼ كالطمب فيو(ٕ).
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ْا َف َ ،...ت ْعَم ْـ َم ْف
ٕ_ عف أبي ىريرة  قاؿَ ) :كَّكَمن ْي َرُس ْك ُؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ِبحْفع َزَك ْاة َرَم َ
اؾ َّ
ط ْاف((ٖ).
ُت َخ ْا ِط ْب ُمْن ُذ َث َال ِث َلَي ْا ٍؿ َيا أََب ْا ُىَرْيَرَة ؟ َق ْا َؿْ َ :
الشْي َ
الَ ،ق ْا َؿَ ) :ذ َ
وجو الدللة مف الحديث :أفاد جكاز القكؿ في جمع زكاة الفطر قبل ليمة الفطر(ٗ).
بعا :مناقشة أدلة المذاىب:
سا ً
ٔ_ مناقشة أدلة المذىب األوؿ _القائل بجكاز التعجيل مطمقاً_:

أما احتجاجيـ بحديث أبي ىريرة  ،كالذؼ أفاد جكاز تعجيل زكاة الفطر قبل محميا قياساً
عمى الزكاة ،وقد يجاب عمييـ بأنيا صدقة مؤقتة ،كأف األكلى أال تخرج إال في كقت يستفيد
الفقير منيا في يكـ العيد كليمة العيد كما بعدىا ،ىذا فيما يتعمق بما قبل العيد ،فبذلؾ نككف قد

خالفنا حكمة تشريعيا.

ٕ_ مناقشة أدلة المذىب الثاني _القائل بجكاز التعجيل كاخراجيا مف ّأكؿ يك ٍـ مف
رمضاف_:
أما احتجاجيـ بحديث ابف عمر  ،كالذؼ كاف السبب حكؿ االتفاؽ عمى جكاز التعجيل

بيكميف ،فألحق بيما البقية مف ّأكؿ يك ٍـ مف رمضاف ،وقد يجاب عمييـ بأف اإلضافة تقتضي
االختصاص ،كبأف الحديث يقتضي أف الصائـ يمزمو الطيرة ،كليس فيو أنيا تجب في أثناء أك
بعد الخركج منو أك بعد ذلؾ(٘).

)ٔ) صحيح البخارؼ كتاب الزكاة باب صدقة الفطر عمى الحر كالمممكؾ ح (ٔٔ٘ٔ)( ،ص.)ٕٛٓ :
)ٕ) انظر المغني البف قدامة (ٗ.)٘ٔ/

)ٖ) صحيح البخارؼ كتاب الككالة باب إذا ككل رجالً ،فترؾ الككيل شيئاً فأجازه المككل فيك جائز كاف

أقرضو إلى أجل مسمى جاز ح (ٖٕٓٔ)( ،ص.)ٗٔ٘ :
)ٗ) فتح البارؼ البف حجر (ٗ.)٘ٚٔ/

)٘) انظر التجريد لمقدكرؼ (ٖ.)ٖٜٖٔ/
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أما احتجاجيـ بأف كجكب زكاة الفطر كاف بسببيف الصكـ كالفطر ،كقد كجد أحدىما ،فال

مانع مف التعجيل ،قد يجاب عمييـ بأف المكجب لزكاة الفطر ىك آخر الصكـ ،ال أكلو.

يكما أك يكميف قبل العيد_:
ٖ_ مناقشة أدلة المذىب الثالث _القائل بعدـ جكاز التعجيل إالّ ً
أما احتجاجيـ بحديث أبي ىريرة  كالذؼ أفاد جكاز جمع زكاة الفطر قبل ليمة الفطر ،وقد

يجاب عمييـ بأنو ال كجو فيو بتقيد الجكاز بتقديميا يكماً أك يكميف فقط؛ ألنو ليس في الحديث
المستشيد بو المنع عف تقديميا ألكثر مف ذلؾ ،بل غاية ما يدؿ عميو أنيـ كانكا يخرجكنيا قبل

يكـ الفطر.

ثامًنا_ الترجيح:
بعد عرض األدلة كمناقشتيا ،يتبيف أنو يجكز إخراج زكاة الفطر مف أكؿ رمضاف ،كأف َّ
تؤدػ

قبل يكـ العيد بيكـ أك يكميف لما في ذلؾ مف تحقيق لمصمحة الفقير ،كفيو سعة كرفع لمحرج

كالمشقة عف الناس بتقيد اإلخراج قبل يكـ الفطر بيكـ أك يكميف.
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ_ ألف ذلؾ يعطي الجمعيات الخيرية أك األشخاص المؤتمنيف القائميف عمى ذلؾ متسعاً

مف الكقت مف بداية الشير.

ٕ_ كألف أداء الزكاة الشرعي ىك أداؤىا إلى مستحقييا مف الفقراء كالمساكيف.
ٖ_ مراعاة لظركؼ المسمميف ىذه األياـ.
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الخاتمة
وتشتمل عمى أىـ النتائج والتوصيات:
أول_ النتائج:
ً

ٔ_ أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف مف بيف ركايات المكطأ؛ ككف اإلماـ مالؾ تميز بمزايا

كصفات لـ تتكفر في غيره ،كأنو اجتمع فيو فقو اإلماـ مالؾ ،كفقو اإلماـ أبي حنيفة ،كفقو اإلماـ
دمحم بف الحسف.
ٕ_ إف الزكاة اسـ مشترؾ يطمق عمى أكثر مف معنى ،مف أبرزىا النماء كالطيارة.
ٖ_ الزكاة شرعاً ىي حق كاجب في ماؿ مخصكص لطائفة مخصكصة في كقت
مخصكص.
ٗ_ كقد أجمع العمماء عمى أف الزكاة أحد أركاف اإلسالـ ،كفرض مف فركضو.
٘_ إف لمزكاة ركنيف ،إذا لـ يحددىا بمفع الزكاة ،كىما النية كاخراج جزء مف النصاب إلى هللا
تعالى.
 _ٙإف لمزكاة سببيف لمكجكب كىما الماؿ كخطاب التكميف مف هللا عز كجل لممكمف.
 _ٚشركط كجكب الزكاة ستة :اإلسالـ ،كالممؾ التاـ ،كالنماء ،كبمكغ النصاب ،كالسالمة مف
الديف ،كحكالف الحكؿ ،كال يشترط في الزكاة البمكغ كالعقل.
 _ٛاختمف الفقياء في اشتراط النصاب لمثمار كالزركع ،فمنيـ مف اشترط النصاب في
كجكب الزكاة في الثمار كالزركع كىك خمسة أكسق ،كىذا ما اختاره اإلماـ دمحم بف الحسف
الشيباني ،كخالف شيخو أبا حنيفة في ذلؾ الذؼ لـ يشترط النصاب.
الحمي
الحمي ،فمنيـ مف قاؿ بعدـ كجكب الزكاة في ُ
 _ٜاختمف الفقياء في كجكب زكاة ُ

المباحة ،كاختار اإلماـ دمحم بف الحسف رأؼ شيخو أبي حنيفة كقاؿ بكجكب الزكاة في الحمي.

ٓٔ_ اختمف الفقياء في تحديد مقدار الجزية ،فمنيـ مف قاؿ :إنيا محددة المقدار ،كلكنيـ

اختمفكا في ىذا المقدار ،كاختار اإلماـ دمحم بف الحسف رأؼ شيخو أبي حنيفة .كقاؿ :إف عمى
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المعسر اثني عشر درىماً ،كعمى الكسط أربعة كعشريف درىماً ،كعمى الغني ثمانية كأربعيف
ُ
ىما.
در ً
ٔٔ_ اختمف الفقياء في تحديد محل الجزية ،فمنيـ مف قاؿ :إف الجزية تؤخذ مف الييكد

كالنصارػ كالمجكس كالعجـ سكاء كانكا مف أىل الكتاب أك مف المشركيف ،كىذا ما اختاره اإلماـ

دمحم بف الحسف الشيباني كىك مكافق لرأؼ شيخو أبي حنيفة ،كذىب آخركف إلى خالؼ ذلؾ.

ٕٔ_ اختمف الفقياء في كجكب زكاة الخيل إذا كانت لمدر كالنسل ،فمنيـ مف قاؿ بكجكبيا،

كىذا ما اختاره اإلماـ دمحم بف الحسف ،كخالف رأؼ شيخو أبي حنيفة في ذلؾ ،كمنيـ مف قاؿ بعدـ

كجكبيا.

ٖٔ_ اختمف الفقياء في كجكب زكاة العسل ،فمنيـ مف قاؿ بعدـ كجكبيا ،كمنيـ قاؿ

بكجكبيا ،كىذا ما اختاره اإلماـ دمحم بف الحسف ،كبذلؾ كافق رأؼ شيخو أبي حنيفة.

ٗٔ_ اختمف الفقياء في المقصكد مف زكاة الركاز ،فمنيـ مف قاؿ :إنيا كل ما كجد في

األرض مما خمقو هللا فييا ،سكاء معادف أك ذىب أك غيرىا ،كمف قاؿ :إنيا ما كجد في األرض
كىك َيعـ المعدف كالكنز؛ كما خمقو هللا أك ُد ِف َف في الجاىمية ،كىذا كاف اختيار اإلماـ دمحم بف
الحسف ،كبذلؾ كافق رأؼ شيخو أبي حنيفة.

٘ٔ_ اختمف الفقياء في كجكب زكاة الزيتكف ،فمنيـ مف قاؿ بكجكب الزكاة في الزيتكف،

كلكنيـ اختمفكا في نصاب كجكب الزكاة فيو ،فاختار اإلماـ دمحم بف الحسف أنو يجب فيو إف بمغ

النصاب خمسة أكسق ،كبذلؾ يككف قد خالف رأؼ شيخو أبي حنيفة.

 _ٔٙاختمف الفقياء في كقت إخراج زكاة الفطر ،فمنيـ مف قاؿ :إنيا تجب بطمكع فجر يكـ

العيد ،كمنيـ مف قاؿ :إنيا تجب بغركب شمس آخر يكـ مف رمضاف ،فاختار اإلماـ دمحم بف
الحسف أنيا تجب بطمكع فجر يكـ العيد كبذلؾ كافق رأؼ شيخو أبي حنيفة.

 _ٔٚاختمف الفقياء في تعجيل إخراج زكاة الفطر ،فمنيـ مف قاؿ :إنو يجكز تعجيميا

مطمقاً ،كمنيـ مف قاؿ :إنو يجكز تعجيميا كاخراجيا مف ّأكؿ يك ٍـ مف رمضاف ،كمنيـ مف قاؿ :إنو
يكما أك يكميف قبل العيد ،فاختار اإلماـ دمحم بف الحسف أنو يجكز تعجيميا
ال يجكز التعجيل إالّ ً

مطمقاً ،كبذلؾ كافق رأؼ شيخو أبي حنيفة.
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ثانيا_ التوصيات:
ً
ٔ_ أكصي طالب العمـ بالحرص عمى العمل كاألخالؽ المالزمتيف لمعمـ ،كالمذاف ال تنفكاف
عف العمـ.

ٕ_ كأكصي بالحرص عمى تعمـ آداب طمب العمـ ،كمعرفة ما ينبغي عمى طالب العمـ في

نفسو ،كفي حق أساتذتو كمشايخو ،كغير ذلؾ مف ىذه اآلداب.

ٖ_ أف تقكـ كميات الشريعة بعقد دكرات ككرش عمل شرعية كمنيجي؛ لزيادة تكعية طمبة

العمـ الشرعي كتحذيرىـ مف التحديات التي تكاجييـ ،كأف تعمل عمى نشر ما يستجد مف قضايا
مع بياف حكـ الشارع فييا.

ٗ_ أف تكفر كميات الشريعة األجكاء العممية المناسبة لمطمبة.

٘_ أكصي طالب العمـ ،كخاصة طالب الفقو المقارف ،باالىتماـ بكتب السنة ،لما تحتكيو

مف آراء فقيية معتبرة.

 -ٙكأف تجعل سيرة ىؤالء األعالـ ضمف مناىج الدراسة في مراحميا المختمفة ،لما فيو مف

اطالع عمى تراث كحضارة أمتنا الخالدة.
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فيرس اآليات
ـ
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ
-ٚ
-ٛ
-ٜ
ٓٔ-
ٔٔ-
ٕٔ-
ٖٔ-
ٗٔ-
٘ٔ-
-ٔٙ
-ٔٚ
-ٔٛ
-ٜٔ

اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ْ َ َ َّ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ
يدُل ًْ
ِإَوذ تأذن ربلً ىئَِ شهرتً َلزِ
َ َ ُ َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ ُ َ
ح َّق تلاتِِّ َوَل ت ٍُٔت ََّ إَِل
يا أيٓا اَّلِيَ آٌِٔا اتلٔا اَّلل
َْ
َوأنتُ ًْ
َ َ
ُ َّ ُ َّ ُ َّ
َْ
َ ََ ُ
َ
يا أ ُّي َٓا انلَّاس اتلٔا َربل ًُ اَّلِي خيلل ًْ ٌ َِْ نف ٍس َواحِدةٍ
َ َ
َوخي َق
َ
اَّلل َوكُٔلُٔا كَ ْٔ ًَل َشدِيداً
ِيَ َ
آٌُِٔا َّات ُلٔا َّ َ
يَا أ ُّي َٓا َّاَّل َ
َ ْ
َو ٌَا يَِ ِط ُق ع َِ ال َٓ َٔى
َ َّ ُ ْ ٌ َ ْ ْ ً
فإ ُِّ رِجس أو ف ِصلا
ْ َ َ َ َ َ ٌَ
َشةٌ َكمِيث
ت ِيم ع
ً
فَإ ْط َع ُ
ام شِتّ َ
ني م ِْصهِيِا
ِ
فال تلو ىٍٓا أف
َ
َ َّ ُ َ َّ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ
والصارِق والصارِكث فاقطعٔا أيدِيٍٓا
ُ ّ
َوت َزك ِي ًِٓ ة ِ َٓا
َ
ُ ْ
ًَ
خذ ٌ َِْ أ ْم َٔالِِٓ ًْ َض َدكث
ْ
َ ََ
الط َدكَ ُ
إ َّن ٍَا َّ
ات ل ِي ْ ُف َل َراءِ َوال ْ ٍَ َ
ِني عييْ َٓا
ِني َواى َعا ِمي
ن
ا
ص
ِ
ِ
َ
َ ْ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َّ َ ْ
الزَكة ِ
وأوضا ِن ة ِالطالة ِ و
ََ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ
الرانِعنيَ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
وأقِئٍا الطالة وآتٔا الزَكة وارنعٔا ٌع
ِ
َ ُ َّ َ
الزَكة
وآتٔا
َ
َُ
ُْ
ُ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ
َوأَق ُ
الزَكة َو ٌَا تل ّد ُِمٔا َِلنفصِل ًْ
ِئٍا الطالة وآتٔا
َ
َّ َّ َ
ْ
َل َي ْغفِ ُر أن ي ُ ْ َ
َش َك ةِِّ َويَغفِ ُر
إِن اَّلل
ْ َ ْ
َْ ُ
َ ََ ُ
خيَف َ
ني فِيِّ
وأُفِلٔا م ٍَِّا جعيل ًْ ُمصت ِ
128

السورة

رقـ اآلية

الصفحة

إبراىيـ

ٚ

ت

آؿ عمراف

ٕٓٔ

ذ

النساء

ٔ

ذ

األحزاب

ٓٚٔ-ٚ

ذ

النجـ

ٖٗ-

ذ

األنعاـ 
البقرة 

٘ٗٔ 
 ٜٔٙ

ٓٔ
ٜ

المجادلة 

 ٘ٛ

ٓٔ

اإلسراء 

ٖٕ 

ٓٔ

المائدة 

 ٖٛ

ٓٔ

التكبة

ٖٓٔ

ٖٖ

التكبة

ٖٓٔ

ٖٖ

اتلٔبث

 61

ٖ٘

مريً

ٖٔ 

ٖٚ

ابللرة

ٖٗ 

ٖٚ

ابللرة

ٓٔٔ 

ٖٚ

ابللرة

ٓٔٔ 

ٖٚ

اىنصاء

 ٗٛ

ٖٛ

احلديد

ٚ

ٖٜ

َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ
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ُ ْ
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اء
وا
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َ
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ََ
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َْ
َ ْ ُ ْْ ِ ْ َ َّْ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ّ َ ْ َ ْ ْ َ ُ
جَِا ىل ًْ ٌِ َْ اَل ْر ِض
ت ٌا نصبتً ومٍِا أخر
ٕٗ -أُفِلٔا ٌَ طي ِتا ِ
َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َْ
ت ٌا نصبتً ومٍِا أخ َرجِا ىلً ٌَِ اَلر ِض
ٕ٘ -أُفِلٔا ٌَِ طي ِتا ِ
َ ُ َّ َ ْ َ َ
َ َّ ْ َ
َ َ َْ َ ْ ُ َ
َ ُْ َ
َّ
َ
َ
ات وانلخو
ات وغْي ٌعروش ٍ
ات ٌعروش ٍ
 -ٕٙؤْ اَّلِي أنشأ جِ ٍ
َْ َ ْ َ ُ َُ ْ ْ ًَ
 -ٕٚأو تصٍع لًٓ رِكزا
ُ
يد وًْ ضاغرون
 -ٕٛحىت يعطٔا اجلزيث عَ ٍ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ ُ
جدت ٍُْٔ ًْ َو
َشك ِني حيث و
 -ٕٜفإِذا انصيخ اَلشٓر احلرم فاقتئا الٍ ِ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ُ ُ َ
َّ
ٔن َٓا ِف َ
ب
ش
ٖٓ -واَّلِيَ يل ِِنون اَّلْب واىفِضث وَل يِفِل
يو اَّلل ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ّ ُْ
َشًْ
فب ِ
ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ٖٔ -ف ِطرة اَّلل ِ اى ِىت فطر انلاس عييٓا
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أول_ القرآف الكريـ.
ً

المراجع والمصادر

ثانيا_ كتب التفسير:
ً
ٔ_أحكاـ القرآف ألبي بكر أحمد بف عمى الرازؼ الجصاص تٖٓٚق تحقيق دمحم الصادؽ

قمحاكؼ طبعة دار إحياء التراث العربي كمؤسسة التاريخ العربي بيركت لسنة ٕٔٗٔقٜٜٕٔ-ـ.
القرف البف العربي
ٕ_ أحكاـ آ

ٖ_ أضكاء البياف في ايضاح القرآف بالقرآف لدمحم األميف بف دمحم المختار الجكني الشنقيطي

ت ٖٖٜٔق كتتمتو لتمميذه عطية دمحم سالـ طبعة دار احياء التراث العربي بيركت لسنة
ٔٗٔٚقٜٜٔٙ-ـ.

القرف العظيـ لعماد الديف إسماعيل بف كثير الدمشقي ت ٗٚٚىػ مكافقة لطبعة
ٗ_ تفسير آ

الشيخ دمحم ناصر الديف األلباني دار االعتصاـ القاىرة.

٘_ حاشية الصاكؼ عمى تفسير الجالليف ألحمد بف دمحم الصاكؼ المصرؼ الخمكتي المالكي

تٕٔٗٔ ق ضبطو كصححو دمحم عبد السالـ شاىيف طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة
٘ٔٗٔقٜٜٔ٘-ـ.

القرف ألبي عبد هللا دمحم بف أحمد األنصارؼ القرطبي راجعو كضبطو
 _ٙالجامع ألحكاـ آ

كعمق عميو د .دمحم إبراىيـ الحفناكؼ كخرج أحاديثو د .محمكد حامد عثماف دار الحديث القاىرة
لسنة ٕٔٗٛىػ ٕٓٓٚ-ـ.

 _ٚلباب التأكيل في معاني التنزيل لعالء الديف عمى بف دمحم بف إبراىيـ البغدادؼ الشيير

بالخازف ت ٕ٘ٚق ضبطو كصححو عبد السالـ دمحم عمى شاىيف طبعة دار الكتب العممية
بيركت لسنة ٘ٔٗٔقٜٜٔ٘-ـ.

ثال ًثا_ كتب السنة وعموميا:

ٔ_ سنف أبي داكد البي داكد سميماف بف األشعث السجستاني ت ٕ٘ٚق ضبطو دمحم عبد

العزيز الخالدؼ طبعة دار الكتب العممية لسنة ٕٔٗٙقٕٓٓ٘-ـ.

ٕ_ سنف الترمذؼ كىك الجامع الصحيح ألبي عيسى دمحم بف عيسى بف سكرة الترمذؼ ت

ٕٜٚىػ ضبطو كصححو خالد عبد الغني محفكظ دار الكتب العممية ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ-ـ.
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ٖ_ سنف النسائي ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمى الخرساني النسائي ت ٖٖٓق
ضبط نصيا أحمد شمس الديف طبعة دار الكتب العممية لسنة ٕٔٗٙقٕٓٓ٘-ـ.

ٗ_ سنف الدارقطني لعمى بف عمر الدارقطني ت ٖ٘ٛىحققو كعمق عميو الشيخ عادؿ أحمد

عبد المكجكد كالشيخ عمى دمحم معكض طبعة دار المعرفة بيركت.

٘_ السنف الكبرػ ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمى البييقي ت  ٗ٘ٛتحقيق دمحم عبد

القادر عطا دار الكتب العممية بيركت ٕٗٗٔىػٕٖٓٓ-ـ.

 _ٙصحيح البخارؼ ألبي عبد هللا دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبة البخارؼ

الجعفي ت ٕ٘ٙىػ ضبط النص محمكد دمحم محمكد حسف نصار دار الكتب العممية بيركت لسنة
ٖٓٗٔىػ ٕٜٓٓ-ـ.

 _ٚصحيح مسمـ ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرؼ النيسابكرؼ ت ٕٔٙىػ دار الكتب

العممية بيركت لسنة ٕٓٓٛـ.

 _ٛصحيح ابف خزيمة ألبي بكر دمحم بف إسحاؽ بف خزيمة السممي النيسابكرؼ ت ٖٔٔىػ

حققو كعمق عميو كخرج أحاديثو كقدـ لو د .دمحم مصطفي األعظمي المكتب اإلسالمي لسنة
ٓٓٗٔىػ ٜٔٛٓ-ـ.
 _ٜالمستدرؾ عمى الصحيحيف ألبي عبد هللا دمحم بف عبد هللا الحاكـ النيسابكرؼ ت ٘ٓٗىػ
دراسة كتحقيق مصطفي عبد القادر عطا دار الكتب العممية بيركت ٕٜٓٓـ.

ٓٔ_ المصنف ألبي بكر عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ أبي شيبة العبسي ت ٖٕ٘ىػ ،تحقيق

أبي دمحم أسامة بف إبراىيـ بف دمحم  ،الناشر الفاركؽ الحديث.

ٔٔ_ المعجـ األكسط ألبي القاسـ سميماف بف احمد الطبراني ت ٖٓٙىػ تحقيق طارؽ بف

عكض هللا كعبد المحسف الحسيني طبعة دار الحرميف القاىرة لسنة ٘ٔٗٔىػ. ٜٜٔ٘ -

ٕٔ_ مكطأ اإلماـ مالؾ ألبي عبد هللا مالؾ ابف انس األصبحي ت ٜٔٚىػ ركاية دمحم بف

الحسف الشيباني تعميق كتحقيق عبد الكىاب عبد المطيف ك ازرة األكقاؼ جميكرية مصر العربية
كالمجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية لجنة إحياء التراث اإلسالمي لسنة ٖ٘ٗٔىػ ٕٓٔٗ-ـ.
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ابعا_ شروح كتب السنة:
رً
ٔ_ إعالء السنف لظفر أحمد بف لطيف حمد العثماني التيانكؼ ت ٖٜٗٔق طبعة إدارة
القرآف كالعمكـ اإلسالمية باكستاف لسنة ٔٓٗٔق.

ٕ_ أكجز المسالؾ إلى مكطأ مالؾ لدمحم زكريا الكندىمكؼ المدني ت ٕٓٗٔق اعتنى بو

كعمق عميو د .تقي الديف الندكؼ طبعة دار القمـ دمشق لسنة ٕٗٗٔقٕٖٓٓ-ـ.

ٖ_ تحفة األحكذؼ بشرح جامع الترمذؼ ألبي العال دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ

المباركفكرؼ ت ٖٖ٘ٔ ق اعتنى بو عماد الديف بف زيف العابديف بف عمي طبعة شركة القدس
لمنشر كالتكزيع القاىرة لسنة ٖٓٗٔقٕٜٓٓ-ـ.

ٗ_ التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ألبي عمر يكسف بف عبد هللا ابف دمحم بف

عبد البر النمرؼ األندلسي ت ٘ٗٙق حققو كعمق حكاشيو كصححو مصطفى بف أحمد العمكؼ

كدمحم عبد الكبير البكرؼ.

٘_ التكضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الديف أبي حفص عمر بف عمى بف أحمد

األنصارؼ الشافعي المعركؼ بابف الممقف ت ٗٓٛىػ تحقيق دار الفالح بإشراؼ خالد الرباط
كجمعة فتحي إصدارات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية دكلة قطر.

 _ٙرياض االفياـ في شرح عمدة األحكاـ لتاج الديف أبي حفص عمر بف عمى بف سالـ بف

صدقة المخمي االسكندرؼ المالكي ت ٖٔٚق تحقيق كدراسة نكر الديف طالب مع لجنة مختصة
مف المحققيف طبعة دار النكادر دمشق لسنة ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ.

 _ٚسبل السالـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ لدمحم بف إسماعيل األمير اليمني

الصنعاني ت ٕٔٔٛق طبعة دار الفجر لمتراث القاىرة لسنة ٕٔٗٙقٕٓٓ٘-ـ.

 _ٛشرح صحيح مسمـ لمحي الديف أبي زكريا يحيى شرؼ النككؼ تٙٚٙىػحققو كخرجو

كفيرسو عصاـ الصبابطي ،حازـ دمحم ،عماد عامر دار الحديث القاىرة ٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ -ـ.

 _ٜشرح الزرقاني عمى صحيح المكطأ لدمحم بف عبد الباقي الزرقاني ت ٕٕٔٔق طبعة

المطبعة الخيرية.

ٓٔ_ شرح مكطأ اإلماـ مالؾ لدمحم بف صالح العثيميف ت ٕٔٗٔق تحقيق صالح الديف

محمكد السعيد طبعة دار الغد الجديد القاىرة لسنة ٖٓٗٔقٕٜٓٓ-ـ.
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ٔٔ_ عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ألبي الطيب دمحم شمس الحق العظيـ آبادؼ ت
ٖٕٜٔق تحقيق عصاـ الديف الصبابطي طبعة دار الحديث القاىرة لسنة ٕٔٗٙقٕٓٓ٘-ـ.

ٕٔ_ عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ لبدر الديف أبي دمحم محمكد بف أحمد العيني

ت٘٘ٛىػ ضبطو كصححو عبد هللا محمكد عمر دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕٔٗٔىػ -
ٕٔٓٓـ.

ٖٔ_ فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ ألحمد بف عمى بف حجر العسقالني ت ٕ٘ٛىػ حقق

أصميا الشيخ عبد العزيز بف عبد هللا بف باز كرقـ كتبيا كأبكابيا كأحاديثيا األستاذ دمحم فؤاد عبد

الباقي دار البياف العربي األزىرٔٗ .

ٗٔ_ القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس ألبي بكر بف العربي المعافرؼ ت ٖٗ٘ىػ دراسة

كتحقيق د .دمحم عبد هللا كلد كريـ دار الغرب اإلسالمي بيركت لسنة ٕ.ٜٜٔ

٘ٔ_ الككثر الجارؼ إلى رياض أحاديث البخارؼ ألحمد بف إسماعيل بف عثماف بف دمحم

الككراني الشافعي ثـ الحنفي ت ٖٜٛق تحقيق أحمد عزك عناية طبعة دار احياء التراث العربي
بيركت لسنة ٕٜٔٗقٕٓٓٛ-ـ.

 _ٔٙنيل األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخيار لدمحم بف عمى بف دمحم

الشككاني ت ٕٓ٘ٔق خرج أحاديثو كعمق عميو عصاـ الديف الصبابطي طبعة دار الحديث
القاىرة لسنة ٕٔٗٙقٕٓٓ٘-ـ.

 _ٔٚالمعمـ بفكائد مسمـ البي عبد هللا دمحم بف عمى المازرؼ ت ٖ٘ٙق تحقيق متكلي خميل

عكض هللا طبعة كزار األكقاؼ المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية لجميكرية مصر العربية القاىرة
لسنة ٕٜٔٗقٕٓٓٛ-ـ.

 _ٔٛمصابيح الجامع كىك شرح الجامع الصحيح لإلماـ البخارؼ لبدر الديف أبي عبد هللا

دمحم ابف أبي بكر ابف عمر القرشي المخزكمي اإلسكندراني المالكي الدماميني ت ٕٛٚق تحقيق
كدراسة نكر الديف طالب مع لجنة مختصة مف المحققيف طبعة ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف االسالمية

دكلة قطر لسنة ٖٓٗٔقٕٜٓٓ-ـ.

 _ٜٔالالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لشمس الديف أبي عبد هللا دمحم بف مكسى

النعيمي العسقالني البرماكؼ الشافعي ت ٖٛٚق تحقيق كدراسة نكر الديف طالب مع لجنة

مختصة مف المحققيف طبعة دار النكادر لمبرماكؼ.
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ٕٓ_ معالـ السنف كىك شرح سنف أبي داكد ألبي سميماف حمد بف دمحم الخطابي البستي ت
ٖٛٛق طبعو كصححو دمحم راغب الطباخ في مطبعة العممية بحمب لسنة ٕٖ٘ٔقٜٖٖٔ-ـ.

ٕٔ_ المنتقى شرح مكطأ اماـ دار اليجرة مالؾ بف أنس ألبي الكليد سميماف بف خمف بف

سعد بف أيكب ابف كارث الباجي األندلسي ت ٜٗٗق طبعة دار الكتاب اإلسالمي القاىرة لسنة
ٕٖٖٔق.

خامسا_ كتب أصوؿ الفقو ،ومقاصد الشريعة:
ً
ٔ_ إرشاد الفحكؿ إلى تحقيق الحق مف عمـ األصكؿ لدمحم بف عمى بف دمحم الشككاني ت

ٕٓ٘ٔق عمق عميو أحمد دمحم سعدية طبعة دار إحياء التراث العربي بيركت لسنة ٖٕٗٔق-
ٕٕٓٓـ.

ٕ_ إيصاؿ السالؾ في أصكؿ اإلماـ مالؾ لدمحم يحيى بف عمر المختار بف الطالب عبد هللا

طبعة المطبعة التكنسية لسنة ٖٔٗٙق.

ٖ_ االبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لتقي الديف عمى عبد

الكافي السبكي ت ٚ٘ٙق كضع حكاشيو كعمق عميو محمكد أميف السيد طبعة دار الكتب العممية

لسنة ٕٗٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

ٗ_ االعتصاـ ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الشاطبي الغرناطي ت ٜٓٚ

ق تحقيق سيد إبراىيـ طبعة دار الحديث القاىرة لسنة ٕٖٗٔقٕٓٔٔ-ـ.

٘_ اآليات البينات عمى شرح جمع الجكامع ألحمد بف قاسـ العبادؼ الشافعي ت ٜٜٗق

ضبطو كخرج آياتو كأحاديثو زكريا عميرات طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٔٗٔٚق-

ٜٜٔٙـ.

 _ٙأصكؿ الفقو لدمحم أبك زىره دار الفكر القاىرة.

 _ٚأصكؿ الفقو اإلسالمي أ .د .كىبة الزحيمي دار الفكر دمشق ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ-ـ.

 _ٛتحفة المسؤكؿ في شرح مختصر منتيى السكؿ في أصكؿ الفقو ألبي زكريا يحيى بف

مكسى الرىكني ت ٖٚٚق تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل طبعة دار الكتب العممية لسنة
ٕٔٗٛقٕٓٓٚ-ـ.

 _ٜتسييل الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لدمحم عبد الرحمف المحالكؼ تحقيق أ .د .دمحم إبراىيـ

الحفناكؼ طبعة دار الحديث القاىرة لسنة ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ.
137

ٓٔ_ التمييد في تخريج الفركع عمى األصكؿ لجماؿ الديف أبي دمحم عبد الرحيـ بف الحسف

اإلسنكؼ تٖٚٚق تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل طبعة دار الكتب العممية لسنة ٕٜٓٓـ.

ٔٔ_ حاشية النفحات عمى شرح الكرقات ألحمد بف عبد المطيف الخطيب الجاكؼ الشافعي

ضبط نصو كخرج أحاديثو دمحم سالـ ىاشـ طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕ٘ٗٔق-

ٕٗٓٓـ.

ٕٔ_ شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ في االصكؿ لشياب الديف أبك العباس

أحمد بف إدريس القرافي ت ٗٙٛق باعتناء مكتب البحكث كالدراسات طبعة دار الفكر لسنة
ٕٗٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

ٖٔ_ الشرح الكبير عمى الكرقات لشياب الديف أبي العباس أحمد بف قاسـ الصباغ العبادؼ

ت ٗ ٜٜق تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة
ٕٗٗٔقٕٖٓٓ-ـ.

ٗٔ_ شرح منار األنكار في أصكؿ الفقو لعبد المطيف بف عبد العزيز بف أميف الديف الركمي

الفقيو الحنفي المعركؼ بابف ممؾ لعبد المطيف الشيير بابف مالؾ ت ٔٓٛىػ دار الكتب العممية
بيركت لسنة ٕٗٗٔىػٕٓٓٗ-ـ.

٘ٔ_ شرح عمى شرح مختصر المنتيى األصكلي لعضد الديف عبد الرحمف اإليجي

تٚ٘ٙق تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل طبعة دار الكتب العممية لسنة ٕٗٗٔق-
ٕٗٓٓـ.

 _ٔٙعمـ أصكؿ الفقو لعبد الكىاب خالؼ دار الحديث القاىرة لسنة ٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.
 _ٔٚمذكرة في أصكؿ الفقو المالكي لعمى بف الحبيب ديدؼ نشر كتكزيع دار العكادؼ عيف

البيضاء لسنة ٕٕٔٓـ.

 _ٔٛالمستصفى مف عمـ األصكؿ ألبي حامد دمحم بف دمحم الغزالي ت ٘ٓ٘ق حققو كعمق

عميو د .دمحم تامر طبعة دار الحديث القاىرة لسنة ٕٖٗٔقٕٓٔٔ -ـ.

 _ٜٔالميزاف في أصكؿ الفقو لعالء الديف دمحم بف عبد الحميد السمرقندؼ ت ٕ٘٘ق حققو

كاعتنى بو د .يحيى مراد طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

ٕٓ_ الكجيز في أصكؿ الفقو د .عبد الكريـ زيداف مؤسسة الرسالة ناشركف دمشق لسنة

ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ.
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سادسا_ كتب الفقو:
ً
ٔ_ كتب الفقو الحنفي:
ٔ_ إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ لتقي الديف ابف دقيق العيد ت ٕٓٚىتحقيق دمحم حامد
الفقي كمراجعة احمد دمحم شاكر طبعة مكتبة السنة الدمحمية لسنة ٕٖٔٚقٜٖٔ٘-ـ.

ٕ_ االختيار لتعميل المختار لعبد هللا بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي ت ٖٙٛىػ

كعميو تعميقات الشيخ محمكد أبك دقيقة دار الكتب العممية بيركت.

ٖ_ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم المعركؼ بابف نجيـ

المصرؼ الحنفي ت ٜٓٚق ضبطو كخرج آياتو كأحاديث زكريا عميرات طبعة دار الكتب العممية
لسنة ٔٗٔٛقٜٜٔٚ-ـ.

ٗ_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الديف أبي بكر بف مسعكد الكاساني الحنفي ت

٘ٛٚىػ ضبط نصو كحققو د .دمحم دمحم تامر كدمحم السعيد الزيني ككجيو دمحم عمى دار الحديث

القاىرة لسنة ٕٔٗٙىػ ٕٓٓ٘ -ـ.

٘_ البناية في شرح اليداية ألبي دمحم محمكد بف احمد العيني ت ٘٘ٛىػ دار الفكر لمطباعة

كالنشر كالتكزيع بيركت لسنة ٔٔٗٔىػٜٜٔٓ-ـ.

 _ٙتبييف الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الديف عثماف بف عمى الزيمعي ت ٖٗٚىػ مكتبة

امتداديو ممتاف باكستاف.

 _ٚالتجريد ألبي الحسيف أحمد بف دمحم بف جعفر البغدادؼ القدكرؼ ت ٕٗٛق ،تحقيق أ .د.

دمحم أحمد سراج ك أ .د .عمى جمعة دمحم طبعة دار السالـ لسنة ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

 _ٛالتعريفات لعمي بف دمحم بف عمي الحسيني الجرجاني الحنفي ت ٛٔٙىػ حققو كعمق عميو

نصر الديف التكنسي شركة القدس لمتصدير لسنة ٕٓٓٚـ.

 _ٜحاشية الطحاكؼ عمى مراقي الفالح شرح نكر اإليضاح ألحمد بف دمحم بف إسماعيل

الطحاكؼ ت ٖٕٔٔىػ ضبطو كخرجو الشيخ دمحم عبد العزيز الخالدؼ دار الكتب العممية بيركت
لسنة ٔٗٔٛىػٜٜٔٚ -ـ.

ٓٔ_ الخراج ألبي يكسف يعقكب بف إبراىيـ ت ٖٔٛىػ طبعة دار المعرفة بيركت لسنة

ٖٜٜٔىػ ٜٜٔٚ-ـ.
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ٔٔ_ الدر المختار شرح تنكير األبصار لدمحم بف عمي بف عبد الرحمف الحنفي الحصكفي ت
ٔٓٛٛىػ ،حققو كضبطو عبد المنعـ خميل إبراىيـ طبعة دار الكتب العممية لسنة ٖٕٗٔىػ-
ٕٕٓٓـ.

ٕٔ_ رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز

الديف الشيير بابف عابديف ت ٕٕ٘ٔ ىػ
بف أحمد ابف عبد الرحيـ بف دمحم صالح الديف بف نجـ ّ
دراسة كتحقيق كتعميق الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمى دمحم معكض دار عالـ الكتب
الرياض لسنة ٖٕٗٔىػٕٖٓٓ -ـ.

ٖٔ_ شرح فتح القدير لكماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي ثـ السكندرؼ المعركؼ بابف

اليماـ الحنفي ت ٔٙٛىػ بالمطبعة الكبرػ األميرية ببكالؽ مصر لسنة ٖ٘ٔٔىػ.

ٗٔ_ شرح مختصر الطحاكؼ ألبي بكر أحمد بف عمى الرازؼ الجصاص ت ٖٓٚق دراسة

كتحقيق عصمت هللا عنايت هللا دمحم طبعة ك ازرة التعميـ العالي جامعة أـ القرػ.

٘ٔ_ كنز الدقائق ألبي البركات عبد هللا بف احمد النسفي ت ٓٔٚىػ كتب الدراسة كحققو

كعمق عميو أ .د .سائد بكداش دار البشائر اإلسالمية بيركت كدار السراج المدينة المنكرة لسنة
ٕٖٗٔىػ ٕٓٔٔ -ـ.

 _ٔٙالمباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ت ٕٜٔٛىػ

المكتبة العممية بيركت.

 _ٔٚالمبسكط لشمس األئمة دمحم بف أحمد بف أبي سيل السرخسي ت ٜٗٓ .ىػ دار

المعرفة بيركت.

 _ٔٛالمحيط البرىاني لبرىاف الديف أبي المعالي محمكد بف صدر الشريعة ابف مازه البخارؼ

ت ٙٔٙىػ اعتنى بإخراجو كتقديمو نعيـ اشرؼ نكر أحمد إدارة القراف كالعمكـ اإلسالمية إسالـ آباد
كالمجمس العممي بيركت لسنة ٕٗٗٔىػ ٕٓٓٗ-ـ.

 _ٜٔمرقاة المصابيح لعمى بف سمطاف دمحم القارؼ ت ٗٔٓٔق تحقيق الشيخ جماؿ عيتاني

طبعة دار الكتب العممية الطبعة االكلى ٕٕٗٔقٕٓٓٔ -ـ.

ٕٓ_ نصب الراية ألحاديث اليداية لجماؿ الديف أبي دمحم عبد هللا بف يكسف الزيمعي الحنفي

ت ٕ ٚٙطبعة ك ازرة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد -المممكة العربية السعكدية.
141

ٕٔ_ النير الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي ت
٘ٓٓٔىػ حققو كعمق عميو أحمد عزك عناية دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕٕٗٔىػ -
ٕٕٓٓـ.

ٕ_ كتب الفقو المالكي:

ٔ-

أسيل المسالؾ في مذىب مالؾ لدمحم البشار قاـ بشرحو كشكمو األستاذ عبد الرحمف

ٕ-

االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار فيما تضمنو المكطأ مف

البرقكقي األندلس الجديد لسنة ٖٓٗٔىػ ٕٜٓٓ-ـ.

معاني الرأؼ كاآلثار كشرح ذلؾ كمو باإليجاز كاالختصار ألبي عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم

بف عبد البر النمرؼ األندلسي ت ٖٗٙق كثق أصكلو كخرج نصكصو كرقميا كقنف مسائمة كصنع
فيارسو طبعة دار قتيبة لمطباعة كالنشر دمشق – بيركت كدار الكعي حمب – القاىرة لسنة

ٗٔٗٔقٜٜٖٔ-ـ.
ٖ-

بداية المجتيد كنياية المقتصد ألبي الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد ابف رشد

القرطبي األندلسي ت ٜ٘٘ق تحقيق كتعميق كدراسة عمى دمحم معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد
طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنةٕٔٗٛقٕٓٓٚ-ـ.

الصاكؼ
ٗ -بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ عمى الشرح الصغير تأليف الشيخ أحمد دمحم ّ
المالكي الخمكتي ت ٕٔٗٔىػ ضبطو كصححو دمحم عبد السالـ شاىيف دار الكتب العممية بيركت

لسنة ٘ٔٗٔىػ ٜٜٔ٘ -ـ.
٘-

التبصرة ألبي الحسف عمى بف دمحم المخمي ت ٗٚٛىػ دراسة كتحقيق د .أحمد عبد

-ٙ

التنبيو عمى مبادغ التكجيو قسـ العبادات ألبي الطاىر إبراىيـ بف عبد الصمد بف

الكريـ نجيب إصدارات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية دكلة قطر.

بشير ت ٖ٘ٙىػ تحقيق د .دمحم بمحساف مركز اإلماـ الثعالبي كدار ابف حزـ لسنة ٕٔٗٛىػ -

ٕٓٓٚـ.
-ٚ

الذخيرة لشياب الديف أحمد بف إدريس القرافي ت ٗٙٛىػ تحقيق األستاذ دمحم بك خبزة

دار الغرب اإلسالمي لسنة ٜٜٗٔـ.
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-ٛ

الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ ألبي البركات أحمد بف

دمحم بف أحمد الدرديرؼ ت ٕٔٓٔىػ خرج أحاديثو كفيرسو كقرر عميو بالمقارنة بالقانكف الحديث

د .مصطفي كماؿ كصفي دار المعارؼ.
-ٜ

شرح منح الجميل عمى مختصر العالمة خميل ألبي عبد هللا دمحم بف أحمد بف دمحم

عميش تٕٜٜٔىػ دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت لسنة ٗٓٗٔىػٜٔٛٗ -ـ.

ٓٔ -شرح الزركشي عمى متف الخرقي لشمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا الزركشي

دراسة كتحقيق أ .د .عبد الممؾ بف عبد هللا بف دىيش تكزيع مكتبة األسدؼ مكة المكرمة لسنة

ٖٓٗٔقٕٜٓٓ-ـ.

ٔٔ -الفقو المالكي كأدلتو لمحبيب بف طاىر مؤسسة المعارؼ بيركت لسنة ٕٔٗٛىػ -

ٕٓٓٚـ.

ٕٔ -الفقو المالكي كأدلتو لدمحم سكحاؿ المجاجي دار الكعي كدار القمـ ٖٔٗٔىػ ٕٓٔٓ-ـ.

ٖٔ -القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب المالكية كالتنبيو عمى مذىب الشافعية كالحنفية

كالحنبمية ألبي القاسـ دمحم بف احمد بف جزؼ الكمبي الغرناطي المالكي ت ٔٗٚىػ تحقيق أ .د.
دمحم بف سيدؼ دمحم مكالؼ.

ٗٔ -الكافي في فقو أىل المدينة المالكي ألبي عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر

النمرؼ القرطبي ت ٖٗٙىػ تحقيق كتقديـ كتعميق د .دمحم دمحم أحيد كلد ماديؾ المكريتاني مكتبة
الرياض الحديثة الرياض لسنة ٖٜٔٛىػ ٜٔٚٛ-ـ.

٘ٔ -الميذب مف الفقو المالكي كأدلتو لدمحم سكحاؿ المجاجي طبعة دار الكعي الجزائر كدار

القمـ دمشق لسنة ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ.

 -ٔٙمناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل في شرح المدكنة كحل مشكالتيا ألبي الحسف

عمى بف سعيد الرجراجي ت بعد ٖٖٙق اعتنى بو أحمد بف عمى طبعة مركز التراث الثقافي

المغربي ك دار ابف حزـ لسنة ٕٔٗٛقٕٓٓٚ-ـ.

 -ٔٚالمعكنة عمى مذىب عالـ المدينة القاضي عبد الكىاب البغدادؼ ت ٕٕٗق تحقيق

كدراسة حميش عبد الحق طبعة المكتبة التجارية مكة المكرمة.
ٖ_ كتب الفقو الشافعي:
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ٔ_ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الديف دمحم بف دمحم الخطيب الشربيني تٜٚٚىػ
ضبط نصو كعمق عميو كخرج أحاديثو د .دمحم دمحم تامر كمية دار العمكـ القاىرة.

ٕ_ األحكاـ السمطانية ألبي الحسف عمى بف دمحم ابف حبيب البصرؼ الماكردؼ ت ٓ٘ٗىػ

تحقيق أحمد جاد دار الحديث القاىرة ٕٔٗٚىػ ٕٓٓٙ-ـ.

ٖ_ األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية لجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر

السيكطي ت ٜٔٔىػ تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل الشافعي دار الكتب العممية بيركت
لسنة ٕٓٔٓـ.

ٗ_ االصطالـ في الخالؼ بيف اإلماميف الشافعي كأبي حنيفة رحميما هللا ألبي المظفر

منصكر بف دمحم بف عبد الجبار السمعاني التميمي المركزؼ تٜٗٛىػ ،تحقيق الدكتكر نايف بف
نافع العمرؼ طبعة دار المنار القاىرة لسنة ٕٔٗٔىػٜٜٕٔ -ـ.

٘_ األـ ألبي عبد هللا دمحم بف إدريس الشافعي ت ٕٗٓىػ خرج أحاديثو محمكد مطرؼ دار

الكتب العممية بيركت ٖٓٗٔىػ ٕٜٓٓ-ـ.

 _ٙبحر المذىب في فركع المذىب الشافعي ألبي المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل

الركياني ت ٕٓ٘ق تحقيق طارؽ فتحي السيد طبعة دار الكتب العممية لسنة ٕٜٓٓـ.

 _ٚالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي ألبي الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني

الشافعي اليمني ت ٘٘ٛىػ اعتنى بو قاسـ دمحم النكرؼ دار المنياج .

 _ٛتحفة المحتاج بشرح المنياج لشياب الديف أبي العباس أحمد بف دمحم بف عمى ابف حجر

الييتمي تٜٗٚق ضبطو كصححو كخرج آياتو عبد هللا محمكد دمحم عمر طبعة دار الكتب
العممية بيركت لسنة ٕٔٗٔقٕٓٓٔ-ـ.

 _ٜتحفة الحبيب عمى شرح الخطيب المشيكر بالبجيرمي عمى الخطيب لسميماف بف دمحم بف

عمر البجيرمي الشافعي ت ٕٕٔٔىػ دار الكتب العممية بيركت لسنة ٔٗٔٚىػٜٜٔٙ-ـ.

ٓٔ_ التيذيب في فقو االماـ الشافعي ألبي دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم بف الفراء البغكؼ

ت  ٘ٔٙق تحقيق عادؿ أحمد عبد المكجكد ك عمى دمحم معكض طبعة دار الكتب العممية بيركت
لسنة ٔٗٔٛقٜٜٔٚ-ـ.

ٔٔ_ التنبيو في الفقو الشافعي ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمى بف يكسف الفيركز آبادؼ

الشيرازؼ ت ٗٚٙىػ إعداد مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية.
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ٕٔ_ تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ألبي الفضل شياب الديف أحمد بف
عمى ابف دمحم بف حجر العسقالني الشافعي عمق عميو كاعتنى بو أبك عاصـ حسف بف عباس بف

قطب طبعة مؤسسة قرطبة الطبعة األكلى ٔٗٔٙىػٜٜٔ٘ -ـ.

ٖٔ_ حاشية الجمل عمى شرح المنيج لسميماف بف عمر بف منصكر العجيمي المصرؼ

الشافعي المعركؼ بالجمل ت ٕٗٓٔق عمق عميو كخرج آياتو كأحاديثو عبد الرزاؽ غالب الميدؼ
طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٔٗٔٚقٜٜٔٙ-ـ.

ٗٔ_ الحاكؼ الكبير ألبي الحسف عمى بف دمحم بف حبيب الماكردؼ البصرؼ ت ٓ٘ٗتحقيق

كتعميق الشيخ عمى دمحم معكض كالشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد دار الكتب العممية بيركت لسنة
ٕٜٓٓـ.

٘ٔ_ ركضة الطالبيف ألبي زكريا يحيى بف شرؼ النككؼ ت  ٙٚٙتحقيق الشيخ عادؿ احمد

عبد المكجكد كالشيخ عمى دمحم معكض دار عالـ الكتب المممكة العربية السعكدية لسنة ٖٕٗٔىػ

ٕٖٓٓ-ـ.

 _ٔٙفتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير في الفقو الشافعي لعبد هللا بف حجازؼ بف

إبراىيـ الشرقاكؼ المصرؼ األزىرؼ الشافعي ت ٕٕٔٚىػ دار النكادر سكرية – بيركت -الككيت

لسنة ٖٗٗٔىػ ٕٖٓٔ -ـ.

 _ٔٚالعزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير البي القاسـ عبد الكريـ بف دمحم بف عبد

الكريـ الرافعي القزكيني الشافعي ت ٖٕٙق تحقيق الشيخ عمى دمحم معكض كالشيخ عادؿ أحمد
عبد المكجكد طبعة دار الكتب العممية لسنة ٔٗٔٚقٜٜٔٚ-ـ.

 _ٔٛالعباب المحيط بمعظـ نصكص الشافعي كاالصحاب لصفي الديف أحمد بف عمر بف

دمحم المزحجي السيفي المرادؼ الشيير بالمزجد اليمني ت ٖٜٓق تحقيق دمحم حسف إسماعيل
طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕٔٗٛقٕٓٓٚ-ـ.

 _ٜٔكفاية األخيار في حل غاية االختصار لتقي الديف أبي بكر بف دمحم الحسيني الحصني

الدمشقي الشافعي ت ٕٜٛىػ تحقيق كتعميق نصر الديف التكنسي شركة القدس لمتصدير القاىرة.

ٕٓ_ المجمكع شرح الميذب لمحي الديف أبي زكريا يحيى شرؼ النككؼ تٙٚٙىػ خرج

أحاديثو كعمق عميو كأكمل شرحو دمحم أيمف الشبراكؼ دار الحديث القاىرة لسنة ٖٔٗٔىػ -
ٕٓٔٓـ.
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ٕٔ_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج لشمس الديف دمحم بف دمحم الخطيب
الشربيني ت ٜٚٚىػ ضبط نصو كحققو د .دمحم تامر كالشيخ شريف عبد هللا دار الحديث القاىرة

لسنة ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ-ـ.

ٕٕ_ النكت في المسائل المختمف فييا بيف الشافعي المطمبي كبيف أبي حنيفة ألبي اسحاؽ

إبراىيـ بف عمى الشيرازؼ ت ٗٚٙىتحقيق دمحم حسف إسماعيل طبعة دار الكتب العممية بيركت

لسنة ٕٔٔٓـ.

ٖٕ_ نياية المطمب في دراية المذىب لعبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسف الجكيني ت ٗٚٛق

حققو كصنع فيارسو أ .د .عبد العظيـ محمكد الديب طبعة ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية –
دكلة قطر.
ٕٗ_ الكسيط في المذىب ألبي حامد دمحم بف دمحم الغزالي ت ٘ٓ٘ق تحقيق أبي عمرك

الحسيني بف عمر بف عبد الرحيـ طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕٕٗٔقٕٓٓٔ-ـ.
ٗ_ كتب الفقو الحنبمي:

ٔ_ اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لعالء الديف أبك الحسف عمى بف سميماف

المرداكؼ ت ٘ٛٛق قدـ لو كاعتنى بو رائد بف صبرؼ ابف أبي عمفة طبعة بيت األفكار الدكلية

مكة.

ٕ_ بداية العابد ككفاية الزاىد في الفقو عمى مذىب االماـ أحمد بف حنبل لعبد الرحمف بف

عبد هللا البغمي الحنبمي ت ٕٜٔٔق حققو كقدـ لو دمحم بف ناصر العجمي طبعة دار البشائر

االسالمية لسنة ٔٗٔٚقٜٜٔٚ-ـ.

ٖ_ التنقيح المشبع في تحرير أحكاـ المقنع لعالء الديف أبي الحسف عمى بف سميماف

المرداكؼ ت ٘ٛٛىػ المطبعة السمفية.

ٗ_ دليل الطالب عمى مذىب االماـ المبجل أحمد بف حنبل لمشيخ مرعي بف يكسف

الحنبمي منشكرات المكتب االسالمي لسنة ٖٜٔٛقٜٜٔٙ-ـ.

٘_ الركض الندؼ شرح كافي المبتدؼ في فقو إماـ السنة أحمد بف حنبل الشيباني ألحمد بف

عبد هللا ابف أحمد البعمي ت ٜٔٔٛىػ اشرؼ عمى طبعو كتصحيحو الشيخ عبد الرحمف حسيف

محمكد المؤسسة العيدية بالرياض.
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 _ٙزاد المعاد في ىدؼ خير العباد البف القيـ الجكزية طبعة دار الفجر لمتراث – القاىرة
لسنة ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ.

 _ٚالشرح الكبير عمى المغني لشمس الديف عبد الرحمف بف دمحم ابف أحمد بف قدامة

المقدسي ت ٕ ٙٛق تحقيق د .دمحم شرؼ الديف خطاب كد .السيد دمحم السيد طبعة دار الحديث

القاىرة لسنة ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

 _ٛالشرح الممتع عمى زاد المستقنع لدمحم بف صالح العثيميف دار ابف الجكزؼ الدماـ لسنة

ٕٗٗٔىػ.

 _ٜغاية المنتيى في الجمع بيف اإلقناع كالمنتيى لمشيخ مرعي بف يكسف بف أبي بكر بف

أحمد بف أبي بكر بف يكسف بف أحمد الكرمي المقدسي األزىرؼ المصرؼ الحنبمي ت ٖٖٓٔ ىػ
حققو كعمق عميو دمحم جميل الشطي كدمحم زىير الشاكيش الطبعة االكلى عمى نفقة الشيخ عمى بف
الشيخ عبد هللا ابف قاسـ الثاني حاكـ قطر.

ٓٔ_ كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمشيخ منصكر بف يكنس البيكتي الحنبمي ت ٔ٘ٓٔىػ

حققو أبك عبد هللا دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل الشافعي دار الكتب العممية بيركت لسنة
ٕٜٓٓـ.

ٔٔ_ المبدع شرح المقنع ألبي إسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم ابف

مفمح الحنبمي ت ٗٛٛىػ تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل الشافعي دار الكتب العممية بيركت

لسنة ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٚ-ـ.

ٕٔ_ مجمكع فتاكػ أحمد بف تيمية جمع كترتيب عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ طبعت في

مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنكرة تحت إشراؼ ك ازرة الشؤكف
اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد لسنة ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

ٖٔ_ المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل لمجد الديف أبي البركات عبد

السالـ بف عبد هللا ابف الخضر بف دمحم الحراني الحنبمي ت ٕ٘ٙق مف إصدارات ك ازرة الشؤكف

اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة السعكدية.

ٗٔ_ المذىب األحمد في مذىب اإلماـ احمد أبك الفرج عبد الرحمف بف أبي الحسف عمى بف

دمحم القرشي التيمي البكرؼ ت ٜ٘ٚىػ طبع عمى نفقة الشيخ قاسـ بف دركيش فخره قطر مطبعة "
ؽ " بكمباؼ ٖٔٚٛىػ ٜٜٔ٘-ـ
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٘ٔ_ المغني لمكفق الديف أبي دمحم عبد هللا بف احمد بف دمحم بف قدامو المقدسي الدمشقي
الحنبمي ت ٕٓ ٙىػ تحقيق د .دمحم شرؼ الديف خطاب كد .السيد دمحم السيد دار الحديث القاىرة

لسنة ٕ٘ٗٔىػٕٓٓٗ-ـ.

 _ٔٙالمقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل الشيباني لمكفق الديف أبي دمحم عبد هللا بف أحمد

بف دمحم ابف قدامة المقدسي ت ٕٓٙق حققو كعمق عميو محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد

الخطيب طبعة مكتبة السكادؼ جدة لسنة ٕٔٗٔقٕٓٓٓ-ـ.

 _ٔٚىداية الراغب لشرح عمدة الطالب لمشيخ عثماف احمد النجدؼ الحنبمي ت ٓٓٔٔىػ

تحقيق الشيخ حسنيف دمحم مخمكؼ دار دمحم لمنشر كالتكزيع لسنة ٔٗٔٚىػ ٜٜٔٙ -ـ.
٘_ كتب الفقو العاـ:

ٔ_ اإلجماع ألبك عمر يكسف بف عبد هللا بف عبد البر جمع كترتيب فؤاد عبد العزيز

الشميكب كعبد الكىاب بف ظافر الشيرؼ طبعة دار القاسـ لمنشر الرياض.

ٕ_ اإلجماع ألبي بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرؼ ت ٖٔٛق حققو كقدـ لو كخرج

أحاديثو د .أبك حماد صغير أحمد بف دمحم حنيف طبعة مكتبة الفرقاف عجماف كمكتبة مكة الثقافية

راس الخيمة لسنة ٕٓٗٔقٜٜٜٔ-ـ.

ٖ_ اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء البي بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر حققو د .أبك حماد

صغير أحمد األنصارؼ لسنة ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

ٗ_ اإلقناع في مسائل اإلجماع ألبي الحسف ابف قطاف ت ٕٙٛىػ تحقيق حسف بف فكزؼ

الصعيدؼ الناشر الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر شب ار لسنة ٕٗٗٔىػ ٕٓٓٗ-ـ.

٘_ األمكاؿ ألبي عبيد بف سالـ ت ٕٕٗق تحقيق كتعمىق دمحم خميل ىراس طبعة دار الكتب

العممية بيركت لسنة ٔٗٓٙقٜٔٛٙ-ـ.

 _ٙتيسير فقو المذاىب األربعة د .إسماعيل أحمد الطحاف طبعة جمعية تبميغ االسالـ

االسكندرية.

 _ٚالسيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار لدمحم بف عمى الشككاني طبعة دار ابف حزـ

بيركت لسنة ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

 _ٛفقو الزكاة دراسة مقارنة ألحكاميا كفمسفتيا في ضكء القراف كالسنة د .يكسف القرضاكؼ

مؤسسة الرسالة بيركت لسنة ٖٔٗٔىػ ٜٜٖٔ-ـ.
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 _ٜالفقو الشرعي الميسر في ضكء الكتاب كالسنة لدمحم عمى الصابكني تكزيع مؤسسة الرياف
بيركت لسنة ٕٓٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ.

ٓٔ_ الفقو اإلسالمي كأدلتو أ .د .كىبة الزحيمي دار الفكر دمشق لسنة ٖٔٗٔىػ ٕٓٔٓ-ـ.
ٔٔ_ الفقو الشرعي الميسر في ضكء الكتاب كالسنة لدمحم عمى الصابكني تكزيع مؤسسة

الرياف لسنة ٕٓٗٔقٕٓٓٓ-ـ..

ٕٔ_محاسبة الزكاة مفيكماً كنظاماً كتطبيقاً لمدكتكر حسيف حسيف شحاتة مكتبة اإلعالـ

القاىرة.

ٖٔ_ المكسكعة الفقيية ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية دكلة الككيت لسنة ٕ٘ٗٔىػ -

ٕٗٓٓـ.

ٗٔ_ مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامالت كاالعتقادات البف حزـ الظاىرؼ بعناية حسف

أحمد إسبر طبعة دار ابف حزـ بيركت لسنة ٜٔٗٔقٜٜٔٛ-ـ.

سابعا_ كتب المغة و المصطمحات:
ً
ٔ_ تاج العركس مف جكاىر القامكس لمسيد دمحم مرتضى الحسيني الزبيدؼ ت ٕ٘ٓٔىػ

تحقيق د .عبد الصبكر شاىيف راجعو د .دمحم حماسة عبد المطيف لسنة ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٔ-ـ،

التراث العربي سمسمة المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف دكلة الككيت.

ٕ_ تيذيب األسماء كالمغات ألبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككؼ ت ٙٚٙىػ دار الكتب

العممية بيركت.

ٖ_ حمية الفقياء ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا الرازؼ ت ٘ ،ٖٜتحقيق د .عبد هللا

بف عبد المحسف التركي لسنة ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ -ـ الشركة المتحدة لمتكزيع بيركت.

ٗ_ الصحاح تاج المغة كصحاح العربية أبي النصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ ت ٖٖٜىػ

تحقيق احمد عبد الغفكر عطار دار العمـ لممالييف بيركت لسنة ٖٔٚٙىػٜٔ٘ٙ.-

٘_ القامكس المحيط مجد الديف دمحم بف يعقكب الفيركز أبادؼ ت ٛٔٚىػ راجعو كاعتنى بو

أنس دمحم الشامي ك زكريا جابر أحمد ،دار الحديث القاىرة لسنة ٕٜٔٗىػ ٕٓٓٛ-ـ.

 _ٙلساف العرب ألبي الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكرـ ابف منظكر اإلفريقي المصرؼ دار

صادر بيركت.
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 _ٚمختار الصحاح لإلماـ دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ ت ٓٙٙىػ إخراج دائرة
المعاجـ في مكتبة لبناف لسنة ٜٔٛٙـ.

 _ٛالمصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير لمرافعي ألحمد بف دمحم بف عمى المقرؼ الفيكمي

ت ٓٚٚىػ تحقيق الدكتكر عبد العظيـ الشناكؼ ،دار المعارؼ القاىرة الطبعة الثانية

 _ٜالمغانـ المطابة في معالـ المرطابة لمجد الديف أبي الطاىر دمحم بف يعقكب الفيركز

آبادؼ ت ٛٔٚىػ تحقيق حمد الجاسر دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر الرياض لسنة
ٖٜٔٛىػ ٜٜٔٙ-ـ.

ٓٔ_ المغرب في ترتيب المعرب ألبي الفتح ناصر الديف المطريزؼ ت ٓٔٙىػ ،حققو

محمكد فاخكرؼ كعبد الحميد مختار ،مكتبة أسامة بف زيد حمب ،الطبعة األكلى ٖٜٜٔق-
ٜٜٔٚـ.

ٔٔ_ النياية في غريب الحديث كاألثر لمجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف دمحم الجزرؼ

ابف األثير ت ٙٓٙىػ اشرؼ عميو كقدـ لو عمى بف حسف بف عمى بف عبد الحميد الحمبي األثرؼ

دار ابف الجكزؼ لسنة ٕٔٗٔىػ.

ثامًنا_ كتب السير والتراجـ:
ٔ_ األنساب ألبي سعد عبد الكريـ بف دمحم بف منصكر التميمي السمعاني ت ٕ٘ٙىػ

اعتنى بتصحيحو كالتعميق عميو الشيخ عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني لمناشر الفاركؽ
الحديثة لمطباعة كالنشر لسنة ٖٜٔٚىػٜٔٚٚ-ـ.

ٕ_ االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقياء مالؾ بف انس كدمحم بف إدريس كأبي حنيفة

كعيكف أخبارىـ الشاىدة بإمامتيـ كفضميـ في آدابيـ كعمميـ ألبي عمر يكسف بف عبد البر
األندلسي ت ٖ ٗٙىػ
ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ -ـ.

اعتنى بو عبد الفتاح أبك غدة دار البشائر اإلسالمية بيركت لسنة

ٖ_ البداية كالنياية لعماد الديف أبي الفداء إسماعيل بف كثير القرشي الدمشقي ت ٗٚٚىػ

راجعو كخرج أحاديثو كعمق عميو دمحم دمحم تامر كدمحم عبد العظيـ كشريف دمحم كدمحم سعيد دمحم دار

البياف العربي.

ٗ_ التاريخ الكبير ألبي عبد هللا إسماعيل بف إبراىيـ الجعفي البخارؼ ت ٕ٘ٙىػ اعتنى بو

كعمق عميو عبد الرحمف اليماني كأحمد هللا الندكؼ كدمحم عادؿ القدكسي لسنة ٖٓٔٙىػ.
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 _ٙتاريخ مدينة السالـ كأخبار محدثييا كذكر قطانيا العمماء مف غير أىميا ككاردييا ألبي
بكر أحمد ابف عمي بف ثابت الخطيب البغدادؼ ت ٖٗٙىػ حققو كضبط نصو كعمق عميو د.
بشار عكاد معركؼ دار الغرب اإلسالمي بيركت لسنة ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٔ-ـ.

 _ٚترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ لمقاضي عياض بف مكسى

بف عياض السبتي ت ٗٗ٘ىػ
ٖٓٗٔىػٜٖٔٛ-ـ.

ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية لممممكة المغربية لسنة

 _ٛتزييف الممالؾ بمناقب االماـ مالؾ لجالؿ الديف السيكطي ت ٜٔٔق تحقيق ىشاـ بف

دمحم حيجر الحسني طبعة دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء لسنة ٖٔٗٔقٕٓٔٓ-ـ.

 _ٜتذكرة الحفاظ ألبك عبد هللا شمس الديف دمحم الذىبي تٚٗٛق طبعة دار الكتب العممية

بيركت.

ٓٔ_ تقريب التيذيب ألحمد بف عمى بف حجر العسقالني ت ٕ٘ٛىػ تحقيق دمحم حسف دمحم

حسف إسماعيل كأحمد فريد المزيدؼ دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕٓٔٓـ.

ٔٔ_ تنكير الحكالؾ شرح عمى مكطأ مالؾ لجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي

الشافعي ت ٜٔٔق ضبطو كصححو دمحم عبد العزيز الخالدؼ طبعة دار الكتب العممية بيركت

لسنة ٖٕٗٔقٕٕٓٓ-ـ.

ٕٔ_ تيذيب الكماؿ لجماؿ الديف أبي الحجاج يكسف المزؼ ت ٕٗٚىػ حققو كضبط نصو

كعمق عميو د .بشار عكاد معركؼ مؤسسة الرسالة لسنة ٖٓٗٔىػٜٖٔٛ-ـ.

ٖٔ_ حمية األكلياء كطبقات األصفياء ألبي نعيـ احمد بف عبد هللا األصفياني ت ٖٓٗىػ

دار الفكر بيركت كمكتبة الخانجي القاىرة لسنة ٔٗٔٙىػ ٜٜٔٙ-ـ.

ٗٔ_ الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب البف فرحكف المالكي ت ٜٜٚىػ

تحقيق كتعميق د .دمحم األحمدؼ أبك النكر دار التراث لمطبع كالنشر القاىرة.

٘ٔ_ سير أعالـ النبالء لشمس الديف دمحم بف احمد بف عثماف الذىبي ت ٚٗٛق اشرؼ

عمى تحقيق الكتاب كخرج أحاديث شعيب األرنؤكط مؤسسة الرسالة بيركت لسنة ٔٗٔٚىػ-
ٜٜٔٙـ.

 _ٔٙالطبقات الكبير لدمحم بف سعد بف منيع الزىرؼ ت ٖٕٓىػ تحقيق د .عمى دمحم عمر

مكتبة الخانجي القاىرة لسنة ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٔ-ـ.
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 _ٔٚالفيرست في أخبار العمماء المصنفيف مف القدماء كالمحدثيف كأسماء كتبيـ ألبي
الفرج دمحم بف أبي يعقكب اسحق المعركؼ بالكراؽ ت ٖٓٛىػ تحقيق رضا تجدد.

 _ٔٛلساف الميزاف لشياب الديف احمد بف عمى بف حجر العسقالني ت ٕ٘ٛىػ دراسة

كتحقيق كتعميق عادؿ احمد عبد المكجكد كعمى دمحم معكض دار الكتب العممية بيركت لسنة
ٔٗٔٙىػ ٜٜٔٙ -ـ.

 _ٜٔميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ألبي عبد هللا شمس الديف دمحم بف احمد بف عثماف

الذىبي تٚٗٛىػ حقق الجزء الرابع دمحم بركات كعمار ريحاكؼ دار الرسالة العالمية لسنة
ٖٓٗٔىػ ٕٜٓٓ-ـ.

ٕٓ_ الكفيات ألبي العباس أحمد بف حسف بف عمى بف الخطيب الشيير بابف قنفذ

القسنطيني ت ٛٓٚق تحقيق عادؿ نكييص منشكرات دار االفاؽ الجديدة بيركت لسنة
ٖٓٗٔقٜٖٔٛ-ـ.

ٕٔ_ كفيات األعياف كأنباء ابناء الزماف ألبي العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف أبي بكر

بف خمكاف ت ٔٙٛق حققو د .إحساف عباس طبعة دار صادر بيركت لسنة ٖٜٔٛقٜٔٚٛ-ـ.

تاسعا_ كتب مصطمح الحديث:
ً
ٔ_ الباعث الحثيث شرح اختصار عمكـ الحديث البف كثير تٗٚٚق تأليف أحمد دمحم

شاكر طبعة دار الكتب العممية بيركت.

ٕ_ تدريب الراكؼ في شرح تقريب النككؼ لجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي

الشافعي ت ٜٔٔق تحقيق دمحم أميف بف عبد هللا الشبراكؼ طبعة دار الحديث القاىرة لسنة
ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.

ٖ_ التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالح لزيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ت

ٛٓٙق لمعراقي طبعة دار الحديث.

ٗ_ الشذا الفياح مف عمكـ ابف الصالح لبرىاف الديف إبراىيـ بف مكسى بف أيكب األبناسي

الشافعي تٕٓٛىحققو أبك عبد هللا دمحم عمى سمؾ طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة
ٔٗٔٛقٜٜٔٛ-ـ.
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٘_ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي لزيف الديف أبي يحيى زكريا دمحم بف زكريا االنصارؼ
السنيكي ت ٜٕٙق حقق نصكصو كخرج أحاديثو كعمق عميو د .عبد المطيف اليميـ كماىر
ياسيف فحل طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕٕٗٔقٕٕٓٓ-ـ.

عاشرا_ كتب أخرى:
ً
ٔ _ األحكاـ السمطانية ألبي الحسف عمى بف دمحم ابف حبيب البصرؼ الماكردؼ ت ٓ٘ٗق

تحقيق أحمد جاد طبعة دار الحديث القاىرة لسنة ٕٔٗٚقٕٓٓٙ-ـ.

ٕ_ األحكاـ السمطانية ألبي يعمى دمحم بف الحسيف الفراء الحنبمي ت ٗ٘ٛق صححو كعمق

عميو دمحم حامد الفقي طبعة دار الكتب العممية بيركت لسنة ٕٔٗٔقٕٓٓ-ـ.

ٖ_ اإلماـ مالؾ بف أنس لعبد الغني الدقر طبعة دار القمـ دمشق لسنة ٜٔٗٔقٜٜٔٛ-ـ.

ٗ_ أبك حنيفة حياتو عصره آراؤه كفقيو لدمحم أبك زىرة دار الفكر العرب.

٘_ أحكاـ أىل الذمة لشمس الديف أبي عبد هللا دمحم بف أبي بكر ابف القيـ الجكزية ت

ٔ٘ٚق حققو كعمق عميو يكسف بف أحمد البكرؼ ك شاكر تكفيق العاركرؼ طبعة رمادؼ لمنشر
لسنة ٔٗٔٛقٜٜٔٚ-ـ.

 _ٙبمكغ األماني في سيرة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني لدمحم بف زاىد الحسف الككثرؼ

المكتبة األزىرية لمتراث القاىرة لسنة ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٛ-ـ.

 _ٚتاريخ الفقو اإلسالمي لدمحم عمي السايس دار الكتب العممية بيركت.

 _ٛتاريخ التشريع اإلسالمي التشريع كالفقو لمناع القطاف مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع
الرياض لسنة ٔٗٔٚىػ ٜٜٔٙ-ـ.

 _ٜرحمة االمة في اختالؼ األئمة أبي عبد هللا دمحم بف عبد الرحمف الدمشقي العثماني

الشافعي مف عمماء القرف الثامف اليجرؼ ،شرحو ككضع ىكامشو إبراىيـ أميف دمحم طبعة المكتبة

التكفيقية.

ٓٔ_

زكاة

العسل

لمدكتكر

سمماف

(.)/http://www.iugaza.edu.ps

الداية

مكقع

الجامعة

االسالمية

غزة

ٔٔ_ زكاة الفطر في ضكء الكتاب كالسنة د .سعيد بف عمى القحطاني نشر عمى شبكة

األلككة رابط ( .) www.alukah.net
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ٕٔ _ زكاة العسل د .بساـ حسف العف

نشر عمى مكقع الجامعة االسالمية غزة

( )/http://www.iugaza.edu.psلسنة ٖٖٗٔقٕٕٓٔ-ـ.

ٖٔ_ الفتح الرباني عمى نظـ رسالة ابف أبي زيد القيركاني لدمحم أحمد الداء الشنقيطي دراسة

كتحقيق د .عمى بف حمزة العمرؼ طبعة دار ابف حزـ لسنة ٕٔٗٚقٕٓٓٙ-ـ.

ٗٔ_ فتاكػ يسألكنؾ أ .د .حساـ الديف بف مكسى عفانة طبعة مكتبة دنديس الضفة الغربية

لسنة ٕٔٗٛقٕٓٓٚ-ـ.

٘ٔ_ الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي لدمحم بف الحسف الحجكؼ الثعالبي الفاسي ت

ٖٔٚٙىػ اعتنى بو أيمف صالح شعباف دار الكتب العممية بيركت لسنة ٔٗٔٙىػٜٜٔ٘-ـ.
 _ٔٙمالؾ حياتو كعصره آراؤه كفقيو لدمحم أبك زىرة دار الفكر العربي.

 _ٔٚالمدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية لعبد الكريـ زيداف دار عمر بف الخطاب إسكندرية.
 _ٔٛالمدخل لدراسة الفقو اإلسالمي د .رمضاف عمى السيد الشرنباصي طبعة مطبعة
االمانة
 _ٜٔالممل كالنحل ألبي الفتح دمحم بف عبد الكريـ الشيرستاني ت٘ٗٛق صححو كعمق عميو
أحمد فيمي دمحم طبعة دار الكتب العممية لسنة ٖٔٗٔقٜٜٕٔ-ـ.
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