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[المجادلة]11 :

أ

إِهداء ى

ِإهداء

ً
َ
ليظق َيني قطسة
إلى مً أحمل اطمه بهل فخس ...إلى مً جسع النأض فازغا
ِ
َ
َ
حب ...إلى ْ
القلب النبير...
ليمهد لي طسيق العلم ...إلى
حصد ألاشىاك عً دزبي
مً
ٍ
ِ
الري طعى وحعب ألوعم بالساحت والهىاء( ...أبي العصيص) ,أبي الحىىن :مل الاحترام
ً
ً
والخقدًس ألجلو ًا هبع العطاءً ,ا مهافحا ألجلىا ,ويا مىاضال إلطعادها ,مابدث
مشاق الحياة مي جخدمىا ,وذقت ألىان الشقاء مي جسبيىا ,فصزعت البروز ,وها أهت
ً ً
ججني الثماز ,جيال طيبا فيه الخير والعطاء بإذن هللا ,فهل الفخس لي أهو أبي..
ً
ً
أقىى لو زحمو هللا لما زبيخني صغيرا ولفلخني لبيرا....وأعاهني هللا على بسك.
إلى حنمتي وعلمي ,إلى أدبي وحلمي ,إلى طسيقي املظخقيم ...إلى ًيبىع الصبر
والخفاؤى وألامل ,التي حالت طعادحي بخيىط ميظىجت مً قلبها( ...أمي الغاليت),
لو أعاهني هللا على بسك.
أقىى ِ
إلى شوجتي العصيصة الغاليت أم البراء ,التي طاهدجني وهيئت لي أطباب الىجاح,
وصبرث على جسبيت أبىائي في غيابي.
إلى القلىب الطاهسة السقيقت والىفىض البرًئت إلى زياحين حياحي (إخىحي
وأخىاحي).
ً
إلى طىدي في الحياة ...وقسة عيني ...أبىائي جميعا.
إلى أعمامي وعماحي ....إلى أخىالي وخالتي ...إلى حماحي الغاليت .التي أهدجني
أجمل لىىش الدهيا شوجتي الغاليت أم البراء.
إلى شمالئي الرًً حشسفت بهم في دزاطتي العليا ...وأخص بالرلس ألاخ الحبيب:
مخخاز أهىز طالمت ,ومحمد أبى شيب ,ومصطفى هجم ,وبالى أبى جلمبى.
ً
ً
ً
ً
وال أوس ى ألاخ الحبيب ,الري مان مىجها هاجحا ,ومسشدا مخميزا لىا ....ألاطخاذ
الحبيب :هاصس جىدة.
ً
إلى الحاضسيً جميعا....
ً
وإلى جميع أحبتي ...إلينم جميعا جحيتي ...إلينم أهدي هرا الجهد املخىاضع.

ب

ذكرىوتقدور ى

شكر وتقدير
احلؿدذهللذسؾىذغعؿائه,ذواظشؽرذظهذسؾىذتوصقؼهذواعتـاغه,ذوالذإظهذإالذاهللذتعظقؿاًذظشأغه,ذاظؼائلذ

[و َما بِؽُم ِّمن ِّك ْع َؿ ٍة َف ِؿ َن اَّللهِ] (,)1ذصؾؾهذاحلؿدذأوالًذوأخرياً.
يفذحمؽمذتـزؼؾه,ذ َ

ذ

واغطالضاًذعنذضولذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾم:ذ( َمنِ لَا يَشِ ُكرُ النَّاسَ لَا يَشِ ُكرُ ال َّلهَ)(,)2ذصإغينذ
أتؼدم ذباظشؽر ذواظعِرصان ذظشقخيّ ذوأدتاذيّ :ذاألدتاذ ذاظدطتور :ذعازن ذعصباح ذصباح /ذحػظه ذاهلل ,ذوأدامذ
جلُذبؽلذسِرصانٍذوتؼدؼرذألدتاذيذاجلؾقلذجفودَهذاظصادضةُذععي,ذوظوالذاهلل ذ– ذسزذوجل -ذثمذ
زؾه ,ذأُدَ ِ
دَعةُذصدرهذوشزارةُذسؾؿهذوصؼفهذوددادذصؽره,ذملاذوصلذػذاذاظبحثُذإىلذػذهذاظصورةذاظبفقة .ذ
طؿاذأتؼدمُ ذباظشؽرِ ذواظتؼدؼرِ ذإىلذأُدتاذيّذاظؽرميني ذسضويذجلـةِذاملـاضشةِ,ذاظؾذؼنذتػضالذوتؽرعاذبؼبولِ ذعـاضشةِذ
رداظيتذػذه :ذصأتؼدمذبعظقمذذؽريذظؾدطتور:ذحمؿدذغاؼفذاظؾحامذحػظهذاهلل,ذاظذيذتؽرمذبؼبولذعـاضشةِذػذهذاظرداظة,ذ
وعاذبذظهُذعنذاجلفدِذظتؼقمذػذاذاظعؿل,ذصجزاهذاهللذخريَذاجلزاءذوزادهذسؾؿاًذورصعةً,ذيفذاظدغقاذواألخرة .ذ
طؿاذأضدمذسظقمَذذؽريذظؾدطتور:ذبدام ذحدنذاظعفذحػظهذاهلل,ذاظذيذطان ذظيذذرفُذاظتتؾؿذِذسؾىذؼدؼهذيفذ
عرحؾةِذاملاجدتري,ذواآلنذظيذذرفُذاملثولذبنيذؼدؼهذظتؼقمِذػذاذاظعؿلِذوتؼوميِه,ذصجزاهذاهللُذسينذخريذاجلزاء .ذ
طؿا ذأتؼدمُ ذباظشؽر ذواظتؼدؼر ذهلذا ذاظصرحِ ذاظعؾؿيِ ذاظعظقمِ ,ذجاععيت ذاظغراءِ ,ذجاععةُ ذاألزػرِ ,ذممثؾة ذبرئقدفاذ
وسؿاداتفا ذوطؾقاتفا ذوأضداعفا ذوسؿادةِ ذاظدراداتِ ذاظعُؾقا ,ذوطؾقةِ ذاظشرؼعةِ ,ذعُؿَثؾةً ذبعؿقدػا :ذاألدتاذ ذاظدطتور :ذحمؿدذ
عصطػىذرم,ذواظيتذاحتضـتـاذيفذرحابفا,ذوجادتِذسؾقـاذخبريةِذسؾؿائفا,ذوأخصُذباظذطرذعشاخيَـاذوأداتذتـَاذاظؽرامِ:ذ
األدتاذذاظدطتور:ذعازنذعصباحذصباح,ذواظدطتور:ذغعقمذاملصري,ذواألدتاذذاظدطتور:ذداعيذأبوذسرجة,ذواظدطتور:ذبدامذ
حدنذاظعف,ذواظدطتور:ذزؼادذعؼداد,ذواظدطتور:ذحمؿدذادعقدذاظعؿور,ذواظدطتورذاظؼاضي:ذإبراػقمذاظـجار,ذواظدطتورذ
مجقلذاألمسر .ذ
صجزاػمذاهللُذسـاذطلَذخريٍ,ذوباركَذصقفم,ذوغػعَذبفمذاألعةَ .ذ

أدتاذتيذاظؽرام ذ...ذطلذاظتبجقلذواظتوضريذظؽم,ذؼاذعنذصـعتمذظيذاجملد ,ذبػضؾؽمذصفؿتذععـىذ
احلقاة,ذادتؼقتذعـؽمذاظعؾومذواملعارفذواظتجاربذألضفذيفذػذهذاظدغقاذسزؼزاًذطرمياً,ذالذؼـخدعذباملظاػرذ
واظؼشور,ذبلذؼبحثذدوعاذسنذاجلوػر ,ذبػضؾؽمذوجدتذظيذعؽاغةذيفذػذهذاحلقاة,ذصأغتمذملذتعؾؿوغيذ
حرصاًذواحداً,ذبلذسؾؿتؿوغيذطلذذيء .ذ
وأتؼدمذباظشؽرذواظتؼدؼرذظشقخيذا حلبقبذوأخي:ذسبدذاهلل,ذصفوذعاذترطينذحلظةذواحدةذروالذ
عدريتيذاظتعؾقؿقةذجبؿقعذعراحؾفا,ذحػظكذاهللذأباذسبدذاملعطي .ذ

)[ )1النحؿ.]53:
) )2سنف الترمذم ,كتاب البر كالصمة ,باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ( ,)339/4برقـ(.)1954
ت

ذكرىوتقدور ى

طؿا ذأتؼدم ذباظشؽر ذواظتؼدؼر ذظؾدطتور :ذسؿاد ذعؼاط ,ذاظذي ذداسدغي ذيف ذإسداد ذوترتقب ذخطة ذػذاذ
اظبحث,ذصخرجتذبفذاذاجلؿال.ذ ذ
وأتؼدمذباظشؽرذواظتؼدؼرذظألدتاذ:ذحمؿدذسدؾقة؛ذاظذيذتػضلذمبراجعةذاظبحث,ذوتدضقؼهذظُغوؼاً,ذ
صازداغتذبفاءّذومجاالً .ذ
طؿاذأتؼدمذباظشؽرذاجلزؼلذظؽلذعنذأػدىذإىلَّذغصحاً,ذأوذضدمذإظيَّذععروصاً,ذأوذذجعينذسؾىذرؾبذ
اظعؾم.ذ ذ
واهللذوظيذاظتوصققذ ...ذ

ث

ملخصىالردالة ى

ممخص الرسالة بالمغة العربية
ممخص الرسالة

تناكلت الدراسة آراء اإلماـ مالؾ بف أنس في(,كتاب الزكاة) كتاب (المكطأ ) ,دراسة فقيية

مقارنة ,حيث تناكؿ ىذا البحث مسائؿ الزكاة التي كرد فييا الخبلؼ ,مف كتاب (المكطأ ) لئلماـ
مالؾ بف أنس  -رحمو اهلل ,-كقد تككف البحث مف مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة ,كبينت في

المقدمة أىمية المكضكع كأسباب اختياره ,كمنيج الباحث ,كالدارسات السابقة ,كخطة البحث.

أما الفصؿ التمييدم فتككف مف مبحثيف؛ قدمت في المبحث األكؿ ترجمة لئلماـ مالؾ بف أنس

– رحمو اهلل -كفي المبحث الثاني عرفت بكتاب(المكطأ).

كأما الفصؿ األوؿ :فيك بعنكاف (حقيقة الزكاة كمشركعيتيا كفضميا) ,كتككف مف مبحثيف ,بينت
في المبحث األكؿ تعريؼ الزكاة كحكميا كحكمة مشركعيتيا ,أما في المبحث الثاني :بينت
شركط كجكب الزكاة كركنيا.
كأما الفصؿ الثاني :فيك بعنكاف (مسائؿ في زكاة األمكاؿ كالحمي كالفطر) ,كفيو ثبلثة مباحث,
تناكلت في المبحث األكؿ :مسائؿ في زكاة األمكاؿ كعركض التجارة ,كفي المبحث الثاني :بينت
الحمي كالمعادف ,كبينت في المبحث الثالث :أحكاـ زكاة الفطر.
فيو أحكاـ زكاة ي
فأما الفصؿ الثالث :فيك بعنكاف (ما جاء في زكاة المكاشي كالزركع كالثمار) ,فتككف مف مبحثيف,
تناكلت في المبحث األكؿ :زكاة المكاشي ,ككاف المبحث الثاني :في زكاة الزركع كالثمار.
ككانت في نياية البحث الخاتمة ,كقد تضمنت نتائج البحث التي تكصمت إلييا ,كبعض
التكصيات ,كالفيارس العامة.

ج

ملخصىالردالة ى
ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
Abstract
Imam Malik Ibn Anas' opinions in the book of "Mawtta' ", "Zakat" books ,
Comparative Fiqh Study.
This thesis talks about Zakat matters in which the dispute was reported from Mawtta'
book by Imam Malik Ibn Anas May God have mercy on him , and this study contains
introduction , four chapters and conclusion , and I have explained in the introduction
about the importance of the subject and the reason for choosing it, the curriculum of
the researcher , previous studies and research plan .
The introductory chapter consists of two sections, I present

in the first part, a

translation of Imam Malik Ibn Anas, may God have mercy on him, In the second
section, I define al-Mawatta.
The first chapter deals with the definition of Zakat, its legitimacy and its virtues, and
it is divided into two sections. The first section shows the definition of Zakat and its
ruling and the wisdom of its legitimacy. The second section shows the conditions of
zakat and the ruling on its prohibition .
the second chapter, deals with "Issues in zakat on money, jewelries and Al fitr .",
and it has three sections :
I explain in the first section issues in the Zakat of money and trade offers, and in the
second section , I explain the rules of the zakat of metals and jewelries , and in the
third section , the rules of zakat al fitr .
The third chapter deals with the zakat of livestock , plants and fruit. and it consists of
two sections,
In the first section , zakat of livestock . the second section , zakat of plants and fruit .
At the end of the research conclusion, it includes the findings of the research, some
recommendations, and general indexes.

ح

مقدمة ى


مقدمة

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ,كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ,كمف سيئات أعمالنا,
أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو,
مف ييده اهلل فبل مضؿ لو ,كمف يضمؿ فبل ىادل لو ,كأشيد ٍ
كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو.
أما بعد :فإف أصدؽ الحديث كتاب اهلل تعالى ,كخير اليدم ىدم محمد  ,كشر األمكر
ً
محدثة بدعة ,ككؿ بدعة ضبللو ,ككؿ ضبللة في النار.
محدثاتيا ,ككؿ
ِ
ِِ ِ
ِ
س ِط ََل
يقكؿ المكلى َ  :
ش ِي َد المَّ ُو أ ََّن ُو ََل إِلَ َو إََِّل ُى َو َوا ْل َم ََل ئ َك ُة َوأُولُوا ا ْلع ْمـ قَائ ًما ِبا ْلق ْ
ِ
يـ  ,)1( فبدأ  بنفسو ,ثـ ثنى بمبلئكتو ,ثـ ثمث بأىؿ العمـ ,كناىيؾ
إِلَ َو إََِّل ُى َو ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحك ُ
بيذا شرفان كفضبلن.
ايف"( ,)2كيقػػكؿ فػػي حػ و
ػديث ثػ و
ػو ِػػي الػد ِ
ػاف " :إِ َّف
كيقػكؿ الرسػػكؿ َ " :مػ ْػف ُيػ ِػرد اُِ ِبػ ِػو َخ ْيػ ارً ُيفَقاػ ُ
ِ
ً
العمَماء ُىـ ورثَ ُة األَ ْن ِبي ِ
حديث آخرُ " :كػؿ َّ
الن ِ
ػوَ َ ُم ْع ِتقُ َيػاَ
اء"( ,)3كيقكؿ في
سُ
َ
ػاس َي ْغ ُػدوَ َ َبػائٌَ َن ْف َ
ُ َ َ ْ ََ
أ َْو ُم ْوِبقُ َيا"(.)4
أف يجعمػػو فػػي مي ػزاف حسػػناتنا يػػكـ
أف يجعػػؿ جيػػدنا فيػػو خالص ػان لكجيػػو الك ػريـ ,ك ٍ
كاهلل أسػػأؿ ٍ
أف يجعمو مف العمـ النافع الذم ينفع المسمميف ,كيككف لنا ذخ انر في اآلخرة ,إنو كلي
القيامة ,ك ٍ
ذلؾ كالقادر عميو ,كىك حسبنا كنعـ الككيؿ.

)[ )1آؿ عمراف.]81 :
( )2صحيح البخارم ,كتاب العمـ ,باب مف يرد اهلل بو خي ار يفقو في الديف ( ,)101 /9برقـ ( ,)7312صحيح
مسمـ  ,كتاب الزكاة  ,باب النيي عف المسألة ( ,)718 /2برقـ(.)1037
( ) 3سنف ابف ماجو ,افتتاح الكتاب في اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ ,باب فضؿ العمماء كالحث عمى طمب
العمـ ( )56/1برقـ(  ,)223كصححو األلباني في المصدر نفسو.

()4صحيح مسمـ ,كتاب الطيارة ,باب فضؿ الكضكء( ,)302 /8برقـ(.)332

خ

مقدمة ى
أىمية الموضوع:
إف أىمية ىذا البحث تكمف في:
) في كتاب (المكطأ)( ,كتاب الزكاة),

 -1إنو يجمع اختيارات اإلماـ مالؾ بف أنس (

كدراستيا دراسة فقيية مقارنة بالمذاىب الفقيية األربعة.

 -2إبراز دكر اإلماـ مالؾ بف أنس (

) في الفقو اإلسبلمي كمكانتو بيف العمماء.

-3أىمية الحديث عف الزكاة ,لما ليا مف أىمية في فقو العبادات ,مف حيث ككنيا ركنان مف
أركاف اإلسبلـ.

أسباب اختيار الموضوع:

 -1التقرب إلى اهلل  باالشتغاؿ بالعمـ الشرعي ,كزيادة التفقو في الديف.
 -2إبراز مكانة اإلماـ مالؾ كاظيار عممو مف خبلؿ أقكالو.
 -3إثراء المكتبة اإلسبلمية ,كخدمة لطبلب العمـ.

ليذه األسباب كغيرىا اخترت الكتابة في ىذا المكضكع  ,سائبلن المكلى( ) التكفيؽ كالسداد.

الجيود السابقة:

لـ أجد عمى حسب اطبلعي ىمف تناكؿ بالدراسة آراء اإلماـ مالؾ (
الزكاة مف كتاب ( المكطأ).

) الفقيية الكاردة في كتاب

منيج البحث:

لقد كاف منيجي في البحث عمى النحك التالي:

أوَلً :طبيعة البحث:

) في كتاب (المكطأ)( ,كتاب الزكاة).

قمت باختيار المسائؿ التي ذكرىا اإلماـ مالؾ (

نظر لكحدة المكضكع.
 -1سرت في بحثي كفؽ ترتيب معيف كلـ أتقيد بترتيب المكطأ ,نا
 -2رجعت لممصادر األصمية لمذاىب الفقياء.
ثانياً :منيجية الباحث ي عرض المسألة:
اتبعت المنيج الكصفي المقارف مستفيدان مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي التحميمي كفؽ
ي
الخطكات اآلتية:
 -1أذكر عنكاف المسألة.

 -2أذكر رأم اإلماـ مالؾ كما كرد في كتاب المكطأ.

 -3أذكر صكرة المسألة كفؽ تصكرم ليا مف كتاب المكطأ.

 -4أحرر محؿ النزاع ,بذكر مكاطف االتفاؽ كمكاطف االختبلؼ.
د

خطةىالبحث ى
 -5أذكر مذاىب الفقياء ,كأقتصر عمى المذاىب الفقيية األربعة( الحنفية كالمالكية كالشافعية
كالحنابمة) فقط.

 -6أذكر سبب الخبلؼ ,مف كتب الفقياء إف كجد ,كاف لـ يكجد اجتيدت في استنباطو,
كيككف ذلؾ مف فيمي كصياغتي.

مبتدئا( ,بالقرآف ,السنة ,األثر ,اإلجماع ,القياس ,المعقكؿ) ,كأذكر
 -7أذكر أدلة المذاىب,
ن
إف كجدت في كتب الفقياء ,كا ٍف لـ تكجد اجتيدت في استنباطيا.
كجو الداللة منياٍ ,
كجدت في كتب الفقياء ,كاف لـ تكجد اجتيدت في
 -8مناقشة أدلة المذاىب الفقيية ٍ
إف ي
استنباطيا ما استطعت إلي ذلؾ سبيبلن.
 -9أذكر المذىب الراجح ,مع ذكر مسكغات الترجيح.
ثالثاً :طرؽ التوثيؽ:
أعتمد التكثيؽ في الحاشية ,بذكر اسـ الكتاب أك ما اشتير بو ,ثـ اسـ المؤلؼ أك ما اشتير بو,

ثـ الجزء كالصفحة.

رابعاً :تخريج اآليات واألحاديث:

 -1عزك اآليات القرآنية بذكر السكرة كرقـ اآلية.

فإني أكتفي
 -2تخريج األحاديث مف مصادرىا كالحكـ عمييا ,إال ما جاء في الصحيحيف ٌ
بتخريج ما جاء فييما دكف الرجكع إلى درجة الحديث.
 -3تخريج اآلثار مف مصادرىا األصمية ,كالحكـ عمييا ما استطعت إلى ذلؾ سبيبل.

خطة البحث
كتتككف مف مقدمة ,كفصؿ تمييدم ,كثبلثة فصكؿ ,كخاتمة.

مقدمة
كاحتكت عمى أىمية البحث ,كأسباب اختيار المكضكع ,كمنيجية البحث.

خطة البحث
الفصؿ التمييدي :حياة اإلماـ مالؾ بف أنس وعمموَ كفيو مبحثاف.
المبحث األوؿ :حياة اإلماـ مالؾ بف أنس رحمو اَِ كفيو مطمباف.
المطمب األكؿ :اسمو كمكلده كفضائمو كصفاتو ككفاتو.
المطمب الثاني :مسيرتو التعميمية ,كجيكده العممية ,كأقكاؿ أىؿ العمـ فيو.
ذ

خطةىالبحث ى

المبحث الثاني :التعريؼ بالموطأَ كفيو ثبلثة مطالب.
المطمب األكؿ :تعريؼ عاـ بالمكطأ كمنيجية اإلماـ مالؾ فيو كآراء العمماء فيو.
المطمب الثاني :ركايات المكطأ كشركحو.
المطمب الثالث :المنيج األصكلي الذم اعتمد عميو اإلماـ مالؾ بف أنس.

الفصؿ األوؿ :حقيقة الزكاة ومشروعيتياَ كفضميا كفيو مبحثاف.
المبحث األوؿ :تعريؼ الزكاة وحكميا ِ
وح ْك َم ُة مشروعيتيا و ضمياَ كفيو مطمباف.
المطمب األكؿ :تعريؼ الزكاة كحكميا.
المطمب الثاني :مشركعيتيا كالحكمة مف مشركعيتيا كفضميا.

المبحث الثاني :بياف شروط وجوب الزكاة وركنيا.
الفصؿ الثاني :مسائؿ ي زكاة األمواؿ والحمي والفطرَ كفيو ثبلثة مباحث.
المبحث األوؿ :مسائؿ ي زكاة األمواؿ وعروض التجارةَ كفيو ستة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ مانع الزكاة.
المطمب الثاني :بداية الحكؿ.
المطمب الثالث :حكـ زكاة عركض التجارة.
المطمب الرابع :حكـ مقدار نصاب الزكاة.
المطمب الخامس :حكـ زكاة الديف.
المطمب السادس :حكـ إخراج الزكاة عف الميت مف ميراثو إذا لـ يخرجيا حاؿ حياتو.

المبحث الثاني :أحكاـ زكاة الحمي والمعادفَ كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ ضـ الذىب إلي الفضة لتكميؿ النصاب.
المطمب الثاني :حكـ زكاة التبر كالحمي.
المطمب الثالث :حكـ زكاة المؤلؤ كالمسؾ كالعنبر.
المطمب الرابع :حكـ زكاة المعادف.

المبحث الثالث :زكاة الفطر وأحكامياَ كفيو مطمباف:
ر

خطةىالبحث ى
المطمب األكؿ :مقدار زكاة الفطر.
المطمب الثاني :كقت إخراج زكاة الفطر.

الفصؿ الثالث :مسائؿ ي زكاة المواشي والزروع والثمارَ كفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :مسائؿ ي زكاة المواشيَ كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ تأثير الخمطة في كجكب الزكاة في المكاشي.
المطمب الثاني :حكـ الزكاة في الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد بعضيا.
المطمب الثالث :حكـ الضماف في الماشية التي كجب فييا الزكاة إذا تأخر عنيا الساعي.

المبحث الثاني :زكاة الزروع والثمار و يو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ خرص الثمار.
المطمب الثاني :حكـ زكاة الزيتكف.
المطمب الثالث :حكـ زكاة الفكاكو كالبقكؿ كالبرسيـ.
المطمب الرابع :حكـ قسـ الصدقات.

الخاتمة :وتشمؿ عمى:
أ .أىـ النتائج والتوصيات.
ب .الفيارس :وتحتوي عمى:
أكالن :فيرس اآليات القرآنية.
ثانيان :فيرس األحاديث النبكية.
ثالثان :فيرس اآلثار.
رابعان :قائمة المصادر كالمراجع.
خامسان :فيرس المكضكعات.

ز

الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
أنسىورلمه ى

ال َفصل التَّم ِه ِ
يدي
ُْ ْ

َحياةُ ِ
اإلمام مالك بن أنس وعلمه

و يو مبحثاف:

المبحث األوؿ :حياة اإلماـ مالؾ بف أنس رحمو اَِ كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :اسمو كمكلده كنشأتو كأبناؤه كفضائمو كصفاتو ككفاتو.
المطمب الثاني :مسيرتو التعميمية كجيكده العممية كأقكاؿ أىؿ العمـ فيو.
المبحث الثاني :التعريؼ بكتاب الموطأ

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :تعريؼ عاـ بالمكطأ ,كمنيجية اإلماـ مالؾ فيو ,كآراء العمماء
فيو.
المطمب الثاني :ركايات المكطأ كشركحو.
المطمب الثالث :المنيج األصكلي الذم اعتمد عميو اإلماـ مالؾ بف أنس.
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
أنسىورلمه ى

بحث ول
ح ا إلمام مالك بو أنس امحٌ هلل
()179 -93ية
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :اسمو ,كمكلده ,كنشأتو ,كأبناؤه ,كفضائمو ,كصفاتو ,ككفاتو.
المطمب الثاني :مسيرتو التعميمية ,كجيكده العممية ,كأقكاؿ أىؿ العمـ فيو.

2

الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى

المطمب األوؿ

أنسىورلمه ى
أ -اسمو:

اسمو ومولده ونشأتو وأبناؤه و ضائمو وصفاتو وو اتو

"إماـ األئمة ,أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث,

ينتيي نسبو إلى يعرب بف يشجب بف قحطاف األصبحي ,جده أبك عامر صحابي جميؿ"(.)1

ب -مولده:

"اإلماـ مالؾ بف أنس (

) ,أحد أعبلـ اإلسبلـ ,إماـ دار اليجرة ,كالدتو بالمدينة ,كال تتفؽ

الركايات عمى سنة كالدتو ,فتذكرىا ما بيف سنتي (97 :90ق)"(.)2

"كلكف الصحيح في ميبلد اإلماـ مالؾ كاف في سنة ثبلث كتسعيف لميجرة(93ق) ,بالمدينة

النبكية ,عاـ مكت أنس بف مالؾ خادـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ"(.)3

ت -نشأتو:

"نشأ اإلماـ مالؾ في بيت اشتغؿ بعمـ األثر ,كفي بيئة سخرت يجؿ كقتيا لمحديث كاألثر,
ُّ
فجدهي مالؾ بف أبي عامر مف كبار التابعيف ,ركل عف عمر بف الخطاب ,كعثماف بف عفاف,
كطمحة بف عبيد اهلل ,كعائشة أـ المؤمنيف ,كقد ركل عنو بنكه أنس أبك مالؾ اإلماـ ,كربيع ,كنافع
المكنى بأبي سييؿ ,كلكف يبدك أف أباه أنسان لـ يكف مشتغبل بالحديث كثي انر ,كميما يكف حالو مف
ي
العمـ ففي أعمامو ِّ
كجده ىغناء ,كيكفي مقاميـ في العمـ لتككف األسرة مف األسر المشيكرة بالعمـ,

كلقد اتجو مف قبؿ مالؾ مف إخكتو أخكه النضر ,فقد كاف مبلزمان لمعمماء يتمقى عمييـ ,فنشأ
صكف كر و
و
و
كطمب لمعمـ ,فمـ ىي ٍعرؼ عمبلن كال
فاىية كتج ُّم وؿ,
اإلماـ مالؾ كترعرع في المدينة ,في

و
تجارةن كال سعى و
ىموي األكحد طمب العمـ كركاية الحديث"(.)4
لسفر أك
صناعة ,إنما كاف ُّ
ن

) )1شرح الزرقاني عمى المكطأ,)53 /1(:الفيرست ,البف النديـ ,)284 -280(:الكامؿ ,البف األثير,)147/6(:
تيذيب األسماء كالمغات ,لمنككم.)79-75/2(:

) )2الثقات ,لمعجمي(:ص ,)417 :تاريخ خميفة بف خياط(:ص ,)451 :مشاىير عمماء األمصار ,ل يمبستي:
(ص.)223 :

) )3سير أعبلـ النببلء ,لمذىبي ,)150/7( :الكاشؼ ,لمذىبي ,)234/2( :مف أعبلـ السمؼ ,ألحمد فريد.)3/10(:
) )4انظر :ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ,لمقاضي عياض ,)110/1( :الديباج المذىب في معرفة أعياف
عمماء المذىب ,البف فرحكف.)98 /1(:
3

الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
ث -أبناؤه:
أنسىورلمه ى
"كاف لئلماـ مالؾ  -رحمو اهلل -ابناف :يحيى كمحمد ,كابنة اسميا فاطمة ,قاؿ ابف
شعباف" :كيحيى بف مالؾ يركم عف أبيو نسخة مف المكطأ ,كيذكر أنو ركل عنو باليمف كركل
عنو محمد بف مسممة ,كابنو محمد الذم قدـ مصر ككتب عنو كحدث عنو الحرث بف مسكيف"(.)1

ج -ضائمو(:)2

يـ المكاىب كالفكاضؿ ,اتٌسع في الفضؿ مجاليو ,كفاض في
جـ المناقب كالفضائؿُّ ,
"مالؾ ُّ
()3
ً
يد دىره ك ًمصره,
يع عصره  ,كفر ى
األفضاؿ س ىجاليو ,كاتٌسؽ في التقكل قكلو كفعالو ,كأصبح قر ى
كعممان سار بذكره الركباف كتعطر بنشره الزماف ,جمع بيف فصاحة البياف كسماحة البناف.
نظـ مف جكاىر الكبلـ ًعقدان ييزاف بمثمو نحر اإلسبلـ ,كصاغ مف تبر( )4الشريعة تاجان ,كفتح
()5
كبرد بماء الحياة عميؿ األنفس
لمسنة البيضاء رتاجان  ,كقسـ ميراث النبكة بيف األمة اليادية ,ى
ً
المنيفة المتينة ,كشرؼ بقكؿ الرسكؿ صمى
المبينة ,كالمراتب ي
الصادية ,خص بالمناقب الشريفة ي
وف ِ
اهلل عميو كسمـ« :ي ِ
ب َّ
اد ِ
َعمَ َـ ِم ْف
وش ُؾ أ ْ
اس أَ ْك َب َ
َف َي ْ
الع ْم َـ َ ََل َي ِج ُد َ
اإل ِب ِؿ َي ْطمُ ُب َ
َح ًدا أ ْ
وف أ َ
ض ِر َ
ُ
الن ُ
ِِ
الم ِدي َن ِة»َ كقد ركم عف ابف عيينة :أنو قاؿ في ىذا " :يسئؿ ىم ٍف عالـ المدينة؟
َعالـ َ

فقاؿ :إنو مالؾ بف أنس"( ,)6ككاف مجمسو محفكفان بالييبة كالسمطاف ,كمكنكنان بالحجة كالبرىاف,

كما قاؿ فيو عبد اهلل بف المبارؾ إماـ يخراساف رحمو اهلل:
ي ىدعي اٍلجكاب فى ىبل يراجع ى ٍيبةن  ...كالسائًميكف ىنك ً
اك يس ٍاألى ٍذقى ً
اف
يى ى ي ى ى
ى ى
ى
ى ى
ى
()7
اف التُّقىى  ...فىيي ىك اٍل يمطىاعي ىكلىٍي ىس ىذا يسٍمطى ً
ب اٍل ىكقى ًار ىك ًع ُّز يسٍمطى ً
اف ".
أ ىىد ي
ح -صفاتو:

"كاف مالؾ طكيبلن جسيمان ,عظيـ اليامة ,أبيض الرأس كالمحية ,كقيؿ تبمغ لحيتو صدره,

أزرؽ العينيف ,يمبس الثياب العدنية الرفيعة البيض ,كقاؿ أشيب" :كاف مالؾ إذا
أشقر
ى
كقيؿ كاف ى
أعتـ جعؿ منيا تحت ذقنو ,كيسدؿ طرفييا بيف كتفيو" ,كقاؿ خالد بف خداش" :رأيت عمى مالؾ

) )1الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ,البف فرحكف.)86/1(:
) )2منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد ,لمسمماسي(:ص.)181 :

كمقىد يميـ ,تاج العركس ,لمزبيدم.)540 /21(:
) )3قريع عصره :أىم ر ي
كم ي
ختارىـ ,ي
ئيسيـ ,ي
) )4التبر :ما كاف مف الذىب غير مضركب ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,لمجكىرم.)600 /2(:
ً
يـ ,انظر :لساف العرب ,البف منظكر.)279 /2(:
))5الرتاج :ىك
ي
الباب ا ٍل ىعظ ي
) )6مسند أحمد ,مسند المكثريف مف الصحابة ,مسند أبي ىريرة ( ,)358 /13برقـ( )7980سنف الترمذم,
أبكاب العمـ ,باب ما جاء في عالـ المدينة ( ,)47 /5برقـ ( ,)2680كقاؿ الترمذم :حديث حسف.

) )7حمية األكلياء كطبقات األصفياء ,إلبي نعيـ األصبياني.)318 /6(:
4

الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
طيمسانان( )1كثيابان مركية جيادان ,قيؿ :ككاف يكره خمؽ الثياب ,يعيبو كيراه مف المثمة كال يغير
(. )2أنسىورلمه ى
شيبو"

خ -و اتو:

بعض أىمنا عما قاؿ عند المكت,
قاؿ محمد بف سعد" :اشتكى مالؾ أيا نما يسيرة ,فسألت
ى
فقالكا :تشيد ,ثـ قاؿ :هلل األمر مف قبؿ ,كمف بعد ,كتكفي صبيحة أربع عشرة مف ربيع األكؿ,

سنة تسع كسبعيف كمائة (179ق795 ,ـ) ,في خبلفة ىاركف الرشيد ,كصمى عميو عبد اهلل بف
و
يكمئذ ك و
اؿ عمى المدينة ,كدفف
محمد بف إبراىيـ بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف عباس ,كىك
بالبقيع ,ككاف ابف خمس كثمانيف سنة"(.)3

) ) 1طمس :الطاء كالبلـ كالسيف أصؿ صحيح ,كأنو يدؿ عمى مبلسة .يقاؿ لفخذ البعير إذا تساقط عنو شعره:
طمس .كمنو طمست الكتاب ,إذا محكتو ,كأنؾ قد ممستو , .مقاييس المغة ,البف فارس.)418 /3(:

) )2مرآة الجناف كعبرة اليقظاف ,لعفيؼ اليافعي ,)290 /1(:الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب,

البف فرحكف.)90 /1(:
) )3انظر :ديكاف اإلسبلـ شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم ,)105 /4(:تاريخ العرب
كحضارتيـ في األندلس ,خميؿ إبراىيـ السامرائي  -د عبد الكاحد ذنكف طو  -د ناطؽ صالح مصمكب

(ص ,)111المكسكعة التاريخية  -الدرر السنية مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ ىعمكم بف عبد القادر
السقاؼ.)25 /2(:
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
أنسىورلمه ى

المطمب الثاني

مسيرتو التعميمية وجيوده العممية وأقواؿ أىؿ العمـ يو

أ -مسيرتو التعميمية:

"كقد عكؼ عمى مكائد العمـ في أكؿ سنة عشر كمائة ,كفييا تكفي الحسف البصرم,

و
المجمر ,ككىب بف كيساف ,كالزىرم ,كابف
المقبرم ,كنعيـ
فأخذ عف :نافع كالزمو ,كعف :سعيد ي
بف عبد اهلل بف الزبير ,كعبد اهلل بف دينار ,كزيد بف أسمـ ,كصفكاف بف سميـ,
المنكدر ,كعامر ى
أيكب السختياني ,كأبي
كاسحاؽ بف أبي طمحة ,كمحمد بف يحيى بف حباف ,كيحيى بف سعيد ,ك ى
الزناد ,كربيعة بف أبي عبد الرحمف ,كخمؽ سكاىـ مف عمماء المدينة ,فقؿ ما ركل عف غير أىؿ

بمده"

(.)1

وىذه المرحمة مف حياة اإلماـ مالؾ بف أنس رحمو اِ كانت كالتالي:

 -8شيوخو:

"فأخذ اإلماـ مالؾ -رحمو اهلل-عف عدد كبير مف العمماء ,منيـ :نافع ,كسعيد المقبرم,

كعامر بف عبد اهلل بف الزبير ,كربيعة بف أبي عبد الرحمف ,كابف المنكدر ,كالزىرم ,كعبد اهلل بف
(.)2

دينار"

 -7تَلميذه (:)3
"كاف لو عدد كبير مف التبلميذ كاألصحاب ال يحصييـ عدد ,انت ىشركا في شتى ببلد

العالىـ ً
اإلسبلمي في مصر كافريقيا كاألندلس كالعراؽ.

* في مصر :ابف القاسـ (ت 191ىػ) ,كأشيب (ت 204ىػ).
* و ي إ ريقيا :أسد بف الفرات (ت 214ىػ).

* و ي األندلس :يحيى بف يحيى الميثي (ت 224ىػ).

*وأما ي العراؽ :فقد نشر مذىبو مف أتباعو :عبد الرحمف بف ميدم بف حساف العنبرم
(ت186ىػ) ,عبد اهلل بف مسممة بف قعنب التميمي الحارثي (ت 220ىػ)؛ فعف ىؤالء العمماء,
كغيرىـ بدأ انتشار المذىب المالكي".

) )1تاريخ اإلسبلـ ,لمذىبي ,)175 /11(:كانظر :طبقات الفقياء ,لمشيرازم(:ص.)68 :
) )2سير أعبلـ النببلء ,لمذىبي ,)150 /7(:كقاؿ الذىبي في ىذا المرجع كخمؽ سنذكرىـ عمى المعجـ ,كالى
جانب كؿ كاحد منيـ ما ركل عنو في "المكطأ" ,كـ عدده.

) )3المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ,لمثعمبي.)58 /1(:
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
ب -جيوده العممية:
أنسىورلمه ى
قاؿ خمؼ" :كدخمت عمي و
مالؾ ,فقاؿ :ما ترل؟ فإذا رؤيا بعثيا بعض إخكانو ,يقكؿ:
رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ في المناـ ,في مسجد قد اجتمع الناس عميو ,فقاؿ ليـِّ :إني قد

أف يفرقو عمى الناس ,فانصرؼ الناس كىـ
خبأت تحت منبرم طيبان أك عممان ,كأمرت مالكان ٍ
يقكلكف :إذا ينفذ مالؾ ما أمره بو رسك يؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ .ثـ بكى ,فقمت عنو"(.)1
ِ
مؤلفاتوَ ومنيا(:)2
وىذه المرحمة مف حياتو تشمؿ

 -1رسالة في القدر ,كتبيا إلى ابف كىب ,كىي مكجكدة.

 -2لو مؤلؼ :في النجكـ كمنازؿ القمر ,ركاه سحنكف ,كلـ أجد ىذا الكتاب عمى حد اطبلعي,
لكنو كاف مشيكر في زمانو معتمد عميو.

 -3رسالة في األقضية 10 ,مجمدات ,ركاية محمد بف يكسؼ بف مطركح ,عف عبد اهلل بف عبد
الجميؿ.

 -4رسالة إلى أبي غساف محمد بف مطرؼ ,كىي مكجكدة كمشيكرة.

 -5لو جزء في التفسير يركيو خالد بف عبد الرحمف المخزكمي ,يركيو القاضي عياض ,عف أبي
جعفر أحمد بف سعيد ,عف أبي عبد اهلل محمد بف الحسف المقرئ ,عف محمد بف عمي

المصيصي ,عف أبيو ,بإسناده.

 -6كتاب "السر" مف ركاية ابف القاسـ ,عنو ,ركاه الحسف بف أحمد العثماني ,عف محمد بف عبد
العزيز بف كزير الجركم ,عف الحارث بف مسكيف ,عنو ,كىذا الكتاب مكجكد بكفرة.

 -7رسالة إلى الميث في إجماع أىؿ المدينة ,معركفة.

فشيء كثير .كمف كنكز ذلؾ
 -8فأما ما نقؿ عنو كبار أصحابو مف المسائؿ ,كالفتاكل ,كالفكائد,
ه
"المدكنة" ,ك"الكاضحة" ,كأشياء".
 -9كلو الكتاب األشير ,كتاب المكطأ.

ت -أقواؿ أىؿ العمـ ي اإلماـ مالؾ بف أنس.

ؽ كز و
"قاؿ أبو حنيفة :كاهلل ما رأيت أسرع منو بجكاب صاد و
ىد تاـ.

وقاؿ الشا عي :إذا جاءؾ األثر عف مالؾ فشد بو يدؾ ,كقاؿ :إذا جاء الخبر ,فمالؾ النجـ,
كقاؿ :مف أراد الحديث فيك عياؿ عمى مالؾ.

وقاؿ :إذا ذكر العمماء فمالؾ النجـ ,كلـ يبمغ أحد في العمـ مبمغ مالؾ لحفظو كاتقانو كصيانتو.
) )1سير أعبلـ النببلء ,لمذىبي ,)62 /8(:كانظر :التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ,البف نقطة(:ص:
.)437

) )2انظر :سير أعبلـ النببلء ,لمذىبي ,)176-159 /7(:كلـ يذكر المكطأ.
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
كمف أراد الحديث الصحيح فعميو بمالؾ.
أنسىورلمه ى
وقاؿ أحمد :مالؾ سيد مف سادات أىؿ العمـ ,كىك إماـ في الحديث كالفقو ,كمف مث يؿ ً
مالؾ متبع
ى
آلثار مف مضى؟ مع عقؿ كأدب"(.)1

قاؿ ابف ميدي" :مالؾ أفقو مف الحكـ كحماد ,ما رأيت أحدان أعقؿ مف مالؾ بف أنس" (.)2

"قاؿ البخاري :أصح األسانيد مالؾ عف نافع عف ابف عمر.

وقاؿ يحيى بف معيف :كؿ مف ركل عنو مالؾ فيك ثقة ,إال أبا أمية(.)3

وقاؿ غير واحد :ىك أثبت أصحاب نافع كالزىرم.

كمناقبو كثيرة جدا ,كثناء األئمة عميو أكثر مف أف يحصر في ىذا المكاف"(.)4

) )1ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ,لمقاضي عياض.)152 /1(:
) )2تاريخ اإلسبلـ ,لمذىبي ,)321 /11(:كانظر :سير السمؼ الصالحيف لؤلصبياني(:ص.)1044 :

) )3أبك أمية :ىك عبد الكريـ البصرم بف المخارؽ ,ليس حديثو بشيء ,انظر :تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ,
لممزم ,)264 /18(:تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف ,البف شاىيف(:ص.)134 :

) )4البداية كالنياية ,البف كثير ,)174 /10(:ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ,لمقاضي عياض.)70 /2(:
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
أنسىورلمه ى

بحث لثاني
لقع ف بكقاب (موطأ مالك بو أنس)

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :تعريؼ عاـ بالمكطأ كمنيجية اإلماـ مالؾ فيو ,كآراء العمماء فيو.
المطمب الثاني :ركايات المكطأ كشركحو.
المطمب الثالث :المنيج األصكلي الذم اعتمد عميو اإلماـ مالؾ بف أنس.
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
أنسىورلمه ى

المطمب األوؿ

تعريؼ عاـ بالموطأ ومنيجية اإلماـ مالؾ يوَ وآراء العمماء يو

أ -تعريؼ عاـ بالموطأ:

ً
الم ىكطأ " الذم ألفو بإشارة
"كلعؿ أشير ما عرؼ بو اإلماـ مالؾ  -ىرح ىموي اهللي  ,-كتابو " ي
ب فيو شدائد ابف عمر
مف المنصكر حيف حج كطمب إليو ٍ
أف يي ىد ِّك ىف كتابان جامعان في العمـ يتجن ي
ِّ
الم ىكطأ"(.)1
ص ابف عباس ,ك ٍ
ىكير ىخ ى
أف يي ىكط ىئوي لمناس ,فألؼ كتابو ىذا ,كسماه " ي
كقد كضع اهلل لو القبكؿ في قمكب الناس ,فأقبمكا عميو دراسةن كسماعان ,كمف أشير األئمة الذيف
سمعكه مف مالؾ :األكزاعي ,كالشافعي ,كمحمد الشيباني ,كركاية محمد لو ىي إحدل ركايات

"المكطأ " المشيكرة كالمعتبرة(.)2

كقد عكؼ مالؾ  -رحمو اهلل – عمى تأليؼ كتدكيف األحاديث الصحيحة فيو حتى قالكا:

كيستدؿ لذلؾ بما ركاه السيكطي في مقدمة "شرحو
"إنو مكث فيو أربعيف سنة ييذبو كينقحو" ,ي
لممكطأ" عف األكزاعي ,أنو قاؿ« :عرضنا عمى مالؾ "المكطأ" في أربعيف يكمان فقاؿ :كتاب ألفتو
في أربعيف سنة ,أخذتمكه في أربعيف يكمان ,ما أقؿ ما تفقيكف فيو»(.)3
ب -منيجية اإلماـ مالؾ ي الموطأ:

أف يي ىب ِّكىبوي عمى أبكاب العمـ المختمفة ,كيذكر في كؿ باب ما جاء فيو
"الم ىكطأ" عمى ٍ
كقد جرل في ي
ً
يف ,ككانكا
مف الحديث ىع ٍف النبً ِّي صمى اهلل عميو كسمـ ثـ ما كرد مف اآلثار عف الصحابة كالتابًع ى
في جميرتيـ مف أىؿ المدينة؛ ألف مالكان ( ) لـ يغادرىا ,كأحيانان يفسر كممات الحديث بعد

ِّف المراد مف بعض عباراتو ,ككاف ينص عمى عمؿ أىؿ المدينة في األبكاب التي جاء
سرده ,ىكيي ىبي ي
فييا مف حديث اآلحاد ما يعارض ذلؾ العمؿ(.)4

) )1تاريخ ابف خمدكف ,)24 /1(:كشؼ المغطا في فضؿ المكطأ ,البف عساكر(:ص ,)26 :التعميؽ الممجد
عمى مكطأ محمد ,لممكنكم.)12 /1(:

) )2انظر :المرجع السابؽ.
) )3انظر :ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ,لمقاضي عياض ,)75 /2(:الديباج المذىب في معرفة أعياف
عمماء المذىب ,البف فرحكف.)120 /1(:

) )4انظر :السنة كمكانتيا ,لمسباعي(:ص ,)470-469منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد,
لمسمماسي(:ص.)188 :
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
ت -آراء العمماء بكتاب الموطأ:
أنسىورلمه ى
اختمفت عبارات العمماء ي الموطأ عمى ثَلثة آراء:

 -8قاؿ جميور المالكية :إف كتاب المكطأ مقدـ عمى "الصحيحيف" لمكانة اإلماـ مالؾ  -رحمو

()1
اؿ
اهلل -؛ كلما يعرؼ عنو مف التثبت كالتمحيص ,كحسبؾ أنو ألفو في أربعيف سنة  ,كقى ى
أصح اٍلكتب بعد كتاب اهلل مكطأ ىمالؾ( ,)2ككاف ىذا قبؿ تأليؼ صحيحي البخارم
الش ًاف ًعي:
ي

كمسمـ.

 -7وقاؿ جماعة مف العمماء" :إف الطبقة األكلى منحصرة باالستقراء ًفي ثى ىبلثىة كتب ,اٍل يم ىكطأ,
م ,كصحيح يمسمـ ,أم ىك في مرتبة الصحيحيف(.)3
كصحيح ي
الب ىخ ًار ٌ
 -4وذىب جميور المحدثيف :إلى أف مرتبتو دكف مرتبة الصحيحيف(.)4

كالذم يراه الباحث راجحان مف ىذه األقكاؿ ىك رأم جميكر المحدثيف أنو دكف الصحيحيف؛ لما
كضعو الشيخاف مف شركط لكتابتيما الحديث في كتابييما.

) )1انظر :السنة كمكانتيا ,لمسباعي(:ص.)470 :
) )2انظر :حجة اهلل البالغة ,لمدىكلي ,)231 /1(:منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد,
لمسمماسي(:ص.)188 :

) )3انظر :حجة اهلل البالغة ,لمدىمكم.)231 /1(:
) )4انظر :السنة كمكانتيا ,لمسباعي(:ص.)471 :
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
أنسىورلمه ى

المطمب الثاني
روايات الموطأ وشروحو

أ -روايات الموطأ عف اإلماـ مالؾ(:)1
منيـ:

و
أمصار كثيرة ,نذكر
كبير مف العمماء األجبلء ,الذيف تفرقكا في
ه
"ركل المكطأ جمعه

 -8مف أىؿ المدينة ( يحيى بف اإلماـ مالؾ ,فاطمة بنت اإلماـ ,عبد اهلل بف نافع).
 -7مف أىؿ مكة (اإلماـ الشافعي ,يحيى بف قزعة).

 -4مف أىؿ مصر (عبد الرحمف بف القاسـ ,يحيى بف بكير ,عبد اهلل بف كىب).

 -3مف أىؿ العراؽ (محمد بف الحسف الشيباني ,يحيى بف يحيى التميمي النيسابكرم ,إسحاؽ بف
عيسى البغدادم).

 -5مف أىؿ المغرب واألندلس (يحيى بف يحيى الميثى ,سعيد بف عبدكس ,ابف شبطكف).
 -6مف أىؿ القيرواف (أسد بف الفرات ,خمؼ بف جرير).
 -7مف أىؿ تونس (عمي بف زياد ,عيسى بف شجرة).

 -8مف أىؿ الشاـ (عبد بف حباف ,عتبة بف حماد ,مركاف بف محمد).
فيؤالء بعض الذيف رككا المكطأ عف اإلماـ مالؾ بف أنس رحميـ اهلل جميعان".

أما المتداوؿ منيا ما يقارب ثَلثيف نسخ ًة مف أشيرىا:
"وقد تعددت روايات "الموطأ"َ َّ

 -1مكطأ يحيى بف يحيى الميثي.
 -2كمكطأ ابف بكير.

 -3كمكطأ أبي مصعب.
 -4كمكطأ ابف كىب.

 -5كمكطأ اإلماـ محمد بف الحسف.

ىذه النسخ تختمؼ فيما بينيا تقديمان كتأخي انر كزيادةن كنقصان الختبلؼ الزمف الذم ركيت
أف يزيد
فيو عف مالؾ ,مع ما كاف عميو  -رحمو اهلل  -مف إدامة النظر في "مكطئو" فبل يبعد ٍ

أف ينقص منو أحيانان حسبما يتراءل لو مف النظر؛ كليذا اختمفت األقكاؿ في عدد
فيو أحيانان ,ك ٍ
أحاديث "المكطأ" نظ انر الختبلؼ النسخ المتداكلة ,فأبك بكر األبيرم يقكؿ« :جممة ما في "المكطأ

" مف اآلثار عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف الصحابة كالتابعيف( ,ألؼ كسبعمائة كعشركف)

) )1انظر :المنتقى شرح مكطأ مالؾ ,لمباجي ,)26-22/1(:شرح الزرقاني عمى المكطأ.)58 /1(:
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حديثان ,المسند منيا (ستمائة) حديث ,كالمرسؿ (مائتاف كاثناف كعشركف) حديثان ,كالمكقكؼ
أنسىورلمه ى
(ستمائة كثبلثة عشر) ,كمف قكؿ التابعيف (مائتاف كخمسة كثمانكف)»"(.)1
أما "مكطأ محمد بف الحسف" كىك مف أشير نسخ "المكطأ" كلو شيرة عظيمة في الحرميف

كاليند ,فقد بمغ ما فيو مف األحاديث المرفكعة كاآلثار المكقكفة عمى الصحابة كمف بعدىـ -

مسندة ,كمرسمة ,كمنقطعة( -ثمانيف كمائة كألفا) ,منيا عف مالؾ (خمسة كألؼ) ,كمنيا عف أبي

حنيفة( ,ثبلثة عشر) ,كعف أبي يكسؼ( ,أربعة) كالباقي عف غيرىـ(.)2

ب -شروح الموطأَ ومختصراتو (:)3

ا -شروح الموطأ:

إف عمماء الحديث ما زالكا يتداكلكف "المكطأ" شرحان كتخريجان إلى يكمنا ىذا.
"وممف شرحو:


الحافظ ابف عبد البر فقد ألؼ فيو شرحيف:

األوؿ" :التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد" رتب فيو شيكخ مالؾ عمى حركؼ المعجـ,
كقد قاؿ فيو ابف حزـ« :ال أعمـ في الكبلـ عمى فقو الحديث مثمو فكيؼ بأحسف منو؟!».

والثاني ":كتاب" االستذكار في شرح مذاىب عمماء األمصار".
وممف شرحو أيضاً:


الحافظ أبك بكر محمد بف العربي.

 جبلؿ الديف السيكطي.
 الزرقاني ,المالكي.
 الدىمكم.

 الشيخ عمي القارم المكي.

 المكنكم في كتابو " :التعميؽ الممجد عمى مكطأ اإلماـ محمد.

 -7اختصار الموطأ :كقد اختصر "المكطأ" كثيركف منيـ:




أبك سميماف الخطابي ,ىك :ىح ٍمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي الخطابي.
ابف عبد البر ,ىك :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم المعركؼ بابف عبد البر.

ابف رشيؽ القيركاني" ىك :أبك عمي الحسف بف رشيؽ المعركؼ بالقيركاني.

) )1السنة كمكانتيا لمسباعي(:ص.)473-472 :
) )2انظر :المرجع السابؽ.
) )3انظر :السنة كمكانتيا لمسباعي(:ص ,)473-472 :كانظر :المنتقى شرح المكطأ ,لمباجي,)41-31/1(:
شرح الزرقاني عمى المكطأ.)60-59 /1(:
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المطمب الثالث :المنيج األصولي الذي اعتمد عميو اإلماـ مالؾ بف أنس
أنسىورلمه ى
إف أصكؿ كؿ مذىب ىي :مصادر استنباطو ,كطرائؽ استداللو ,كقكة أدلتو الفقيية
كمراتبيا ,ككيفية الترجيح بينيا عند تعارض ظكاىرىا ,فالبحث عف أصكؿ أم مذىب مف

المذاىب الفقيية أحيانان ما يكتبو اإلماـ بنفسو كما فعؿ اإلماـ الشافعي(

) ,الذم كتب في

أصكؿ الفقو ,كبيف منيجيتو في تقرير األحكاـ ,كأما إذا لـ يدكف إماـ المذىب أصكلو تجد مف

يدكف لو أصكلو كما ىك الحاؿ بالنسبة لئلماـ مالؾ بف أنس (

) ,فإنو غالبان ما تجد الحديث

عف أصكلو في مكاضع مف كتب أتباعو ,ال سيما شركح المذىب كبعض مقدماتيا ,كما عمؿ ابف
القصار ,كالجبيرم كغيرىما ,أك في مدكنات األتباع األصكلية ككتب أبي الكليد الباجي,

كالمازرم ,كابف العربي ,كغيرىـ(.)1

ىؿ رسـ اإلماـ مالؾ بف أنس (

) منيجية أصولية أـ َل ()2؟

قد تعددت اآلراء في كضع اإلماـ مالؾ (
كالتالي:

اَلتجاه األوؿ :ذىب إلى أف اإلماـ مالؾ (

) لنفسو منيجان أصكليان عمى ثبلثة اتجاىات,

) لـ يضع منيجان خاصان بو في األصكؿ ,كمف أراد

أف يدرس أصكؿ الفقو المالكي يتطمب منو بحثان شامبلن في الكتب المعركفة بأميات المذىب.
ٍ
اَلتجاه الثاني :ذىب إلى أف اإلماـ مالؾ ( ) ذكر منيجو إجماالن ,كلـ ينص إال عمى مسائؿ

قميمة جدان.

) رسـ لنفسو منيجية خاصة بو بيف معالميا

اَلتجاه الثالث :ذىب إلى أف اإلماـ مالؾ (
كمسالكيا ,كنص عمى جؿ أصكليا كقكاعدىا.

كىذا االتجاه ىك الذم أميؿ إليو بحسب استقرائي لكتب األصكؿ الخاصة بالمذىب المالكي؛ ألف

قائـ عمى أمياتو منيا ( المدكنة ,المكازية ,كالعتبية,
المذىب المالكي المعركؼ في أيامنا ه
كالكاضحة).

) )1انظر :إيصاؿ السالؾ إلى أصكؿ مذىب مالؾ ,لمكالتي(:ص ,)13التخريج الفقيػي عنػد األصػكلييف  ,يعقػكب
التميمي (:ص.)28
) )2انظ ػ ػ ػػر :ترتي ػ ػ ػػب الم ػ ػ ػػدارؾ ,القاض ػ ػ ػػي عي ػ ػ ػػاض ,)80/1(:إيص ػ ػ ػػاؿ الس ػ ػ ػػالؾ إل ػ ػ ػػى أص ػ ػ ػػكؿ م ػ ػ ػػذىب مال ػ ػ ػػؾ,
لمكالتي(:ص,)13:التخريج عند الفقياء كاألصكلييف ,يعقكب التميمػي(:ص ,)28:مالػؾ حياتػو كعصػره ,محمػد أبػك

زىرة(:ص ,)168 -220:منيجية اإلماـ مالؾ ,لمتمسماني.)96-94(:
14

الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
ما ىي األصوؿ التي بنى عمييا اإلماـ مالؾ بف أنس (
أنسىورلمه ى
إف األصكؿ التي اعتمد عمييا اإلماـ مالؾ ( ) ,كثيرة أذكر منيا:
) مذىبو()1؟

 -8الكتاب :كىك كما كضعو اهلل تعالى ,ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ,قاؿ ( ):
اط ُؿ ِم ْف ب ْي ِف ي َد ْي ِو وََل ِم ْف َخ ْم ِف ِو تَ ْن ِزي ٌؿ ِم ْف ح ِك ٍيـ ح ِم ٍ
يو ا ْلب ِ
{َل يأ ِْت ِ
يد} (.)2
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
{م ْف ُي ِط َِ
 -7السنة :سنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أصميا في كتاب اهلل ,قاؿ ( )َ :
ظا} (.)3
اؾ َعمَ ْي ِي ْـ َح ِفي ً
وؿ َقَ ْد أَ َ
َّ
س َ
س ْم َن َ
ط َ
اع المَّ َو َو َم ْف تََولَّى َ َما أ َْر َ
الر ُ
{و َمنْ ُي َ
سول َ مِنْ َب ْع ِد َما َت َب َّينَ لَ ُه
الر ُ
شاق ِِق َّ
 -4اإلجماع :أصمو في كتاب اهلل ( ) ,قاؿ ( )َ :
يرا}(.)4
اء ْت َمصِ ً
س َ
صلِ ِه َج َه َّن َم َو َ
يل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ُن َولِّ ِه َما َت َولَّى َو ُن ْ
ا ْل ُهدَى َو َي َّتبِ ْع َغ ْي َر َ
س ِب ِ
فأمر اهلل تعالى بإتباع سبيؿ المؤمنيف ,كحذر مف ترؾ إتباعيـ ,كما حذر مف ترؾ إتباع الرسكؿ

صمى اهلل عميو كسمـ.

 -3القياس :دؿ الكتاب عمى االستنباط كاالستدالؿ في غير مكضع منو ,قاؿ اهلل ( )

صِ
ار}(.)5
{َ ْ
اعتَِب ُروا َيا أُولِي ْاأل َْب َ
 -5الخصوص والعموـ :قد نص عميو اإلماـ ماؿ ( ) ,في مسائمو ,حيث احتج بو في حكـ
اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
ود
اج ِد ِت ْم َؾ ُح ُد ُ
{وََل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف ي ا ْل َم َ
االعتكاؼ في المساجد ,في قكلو ( )َ :
وىا } (.)6
المَّ ِو َ ََل تَ ْق َرُب َ
قاؿ اإلماـ مالؾ (

مف مسجد" (.)7

) في المكطأ " :فعـ اهلل سبحانو كتعالى المساجد كميا كلـ يخص مسجدان

 -6األوامر والنواىي :عند اإلماـ مالؾ ( ) أن األمر على الوجوب إذا ورد من فروض
{وأ َِتموا ا ْل َح َّج
الطاعة ,كقد احتج حينما يسئؿ عف تىتٍميـ ما يدخؿ فيو مف القيرب ,بقكلو تعالىَ :

) )1انظر :المقدمة في األصكؿ ,البف القصار ,)114-41/1(:إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ
لمباجي ,)489-439/1(:أسيؿ المدارؾ ,لمكشناكم ,)7 /1(:الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ ,البف أبي زيد
القيركاني ,)267-259 /1(:التكسط بيف مالؾ كابف القاسـ في المسائؿ التي اختمفا فييا مف مسائؿ المدكنة ,
لمجبيرم(:ص.)20-17 :

)[ )2فصمت.]42 :
)[ )3النساء.]80 :

)[ )4النساء.]115 :
)[ )5الحشر.]2 :

)[ )6البقرة.]187 :
) )7مكطأ مالؾ .)450/3(:
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َوا ْل ُع ْم َرةَ لِمَّ ِو}( ,)1فبل بد مف إطاعة األمر مف المأمكر ,كلـ يبقى إال إيجاب الفعؿ كانجازه؛ فدؿ
أنسىورلمه ى
عمى أف األكامر عمى الكجكب إذا تجردت عف القرائف التي تدؿ عمى الندب كغيره.

 -7أ عاؿ الرسوؿ صمى اِ عميو وسمـ  :إف أفعاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عند اإلماـ مالؾ
اف لَ ُكـ ِي رس ِ ِ
ُس َوةٌ
وؿ المَّو أ ْ
َ ُ
عمى الكجكب ,كقد قاؿ في مكاضع كثيرة محتجان بقكلو تعالى{ :لَقَ ْد َك َ ْ
ير }( .)2سكاء كاف حظ انر أك إباحة ,كقد
اف َي ْر ُجو المَّ َو َوا ْل َي ْوَـ ْاآل ِخ َر َوَذ َك َر المَّ َو َك ِث ًا
س َن ٌة لِ َم ْف َك َ
َح َ
اقتداء بأنيا لـ يأخذىا النبي صمى اهلل عميو كسمـ فدؿ
أسقط اإلماـ مالؾ الزكاة في الخضركات
ن
عمى أف أفعاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عنده عمى الكجكب.

 -8خبر الواحد العدؿ :كمذىب اإلماـ مالؾ قبكؿ خبر الكاحد العدؿ ,كاحتج اإلماـ مالؾ بذلؾ
في المتبايعيف بالخيار ما

لـ يفترقا ,ككذلؾ غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب ,كالدليؿ عمى كجكب
ؽ ِب َنبٍإ َتَب َّي ُنوا أ ْ ِ
ِ
يبوا قَ ْو ًما
{ياأَي َيا الَِّذ َ
َف تُص ُ
اء ُك ْـ َاس ٌ َ َ
) َ
آم ُنوا إِ ْف َج َ
يف َ
يف }( َ)3فدؿ عمى أف العدؿ ال ييتثبت في خبره إذا لك كاف
َ َع ْمتُ ْـ َن ِاد ِم َ

العمؿ بخبر الكاحد قكلو (
ٍ
ص ِب ُحوا َعمَى َما
ِب َج َيالَة َتُ ْ
العدؿ كالفاسؽ سكاء لـ يكف لتخصيص الفاسؽ بالذكر فائدة.

 -9الخبر المرسؿ :إف اإلماـ مالؾ يذىب لقبكؿ خبر المرسؿ إذا كاف مرسمو عدالن عارفان بما

المسند ,حيث أرسؿ الخبر في اليميف مع الشاىد كعمؿ بو ,كما أرسؿ الحديث
أرسؿ كما يقبؿ ي
في الشفعة كعمؿ بو.

 -81إجماع أىؿ المدينة :يأخذ اإلماـ مالؾ بإجماع أىؿ المدينة فيما كاف التكفيؽ مف الرسكؿ

أف يككف الغالب منو أنو تكقيؼ منو صمى اهلل عميو كسمـ ,كإسقاط
صمى اهلل عميو كسمـ أك ٍ
الزكاة في الخضركات؛ ألنو معمكـ أنيا كانت عمى عيده صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يينقؿ عنو أنو

أخذ منيا زكاة ,كاجماع أىؿ المدينة عمى ذلؾ ,فعمؿ عميو كا ٍف خالفيـ غيرىـ.
 -88دليؿ الخطاب :إف دليؿ الخطاب محككـ بو ,كقد احتج اإلماـ مالؾ بذلؾ في مكاضع منيا
ِ
حيث قاؿ :إف مف نحر ىديو بالميؿ لـ يجزيو ,لقكلو ( ) ِ
اس َـ المَّ ِو
{ل َي ْ
ي
ش َي ُدوا َم َنا ََ لَ ُي ْـ َوَي ْذ ُك ُروا ْ
ِ
َّاـ معمُ ٍ
ِ
ٍ
يم ِة ْاألَ ْن َع ِاـ} ( ,)4كدليمو أنو إذا نحره بالميؿ ال ييجزيو
ومات َعمَى َما َرَزقَ ُي ْـ م ْف َب ِي َ
ي أَي َ ْ َ
ذلؾ.

 -87األسباب الوارد عمييا الخطاب :كمذىب اإلماـ مالؾ قصر الحكـ عمى السبب الذم خرج
م
الخدر ِّ
المفظ عميو متى خبل مما يدؿ عمى اشتراؾ ما تناكلو المفظ معو ,كلو ما ركاه أبك سعيد ي
)[ )1البقرة.]196 :
)[ )2األحزاب:

)[ )3الحجرات:
)[ )4الحج:

.]21
.]6

.]28
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ً
لرسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ  :-أنتكضأ مف ً
طريح
( ) :أنو قي ىؿ
بئر يبضاعة -كىي ه
بئر يي ى
أنسىورلمه ى
ً
ض كلحـ الً ً
يكر ال
كبلب كالنتٍ يف-؟ فقاؿ رسك يؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ :-
فييا الح ىي ي
ي
"الماء طى ه
ي
شيء"( ,)1فحكـ عمى الماء أنو طيكر جنسو دكف الماء الذم يسئؿ عنو ,فدؿ عمى أف
ِّسوي
ه
يينج ي
الماء كصفو ما ذكره؛ أم الطيارة؛ ألف يقتضي ذلؾ.

أف يركم الراكم
 -84الزائد مف األخبار :إف مذىب اإلماـ مالؾ قبكؿ الزائد مف األخبار ,كىك ٍ
أحد الركايتيف خب انر يفيد معنى مف المعاني كيركم أخر ذلؾ الخبر بزيادة لفظة فيو ,كىذه المفظة
تدؿ عمى معنى آخر في الحديث ,كتككف المفظة لك انفردت لستيفيد منيا معنى فيصير الخبر مع
زياداتو كالخبريف ,فمف قبؿ خبر الكاحد لزمو قبكؿ ذلؾ؛ ألف الزيادة كخبر آخر فقبكليا كاجب.

 -83تخصيص العموـ :كمذىب اإلماـ مالؾ أف اآلية العامة إذا كاف في العقؿ تخصيصيا
أف ييخص باآلية الخاصة ,ككذلؾ
يخصت بو ,كاذا لـ يكف في العقؿ تخصيصيا فإنو يجكز ٍ
بالسُّنة المتكاترة ,كباإلجماع ,كخبر الكاحد ,كبالقياس.

 -85اختَلؼ األخبار :يرل اإلماـ مالؾ التخيير في فعؿ ما اختمفت األخبار فيو ,مثؿ ما ركاه
ح ىذ ٍيفىةى ( ) ,أىنو صمى مع النبً ِّي صمى اهلل عميو كسمـ ,فى ىكاف يقيك يؿ ًفي ريك ً ً
اف َراب َي
س ْب َح َ
ى ى
ي
كعوُ « :
ي
ي ى ىى
()2
ا ْلع ِظ ِيـ» ,كًفي سج ً ً
َعمَى» .
س ْب َح َ
اف َراب َي ْاأل ْ
يي
كدهُ « :
َ
ى
كع ًو كسج ً ً
ً
وح
كعف عائشة (
سب ٌ
اف ىيقيك يؿ في يريك ً ى ي ي
) ,أىف النبًي صمى اهلل عميو كسمـ ىك ى
كدهُ « :
وس َرب ا ْل َم ََل ِئ َك ِة َوالرو ِح»(.)3
قُد ٌ
كىذا مما اختمفت اإلخبار في عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فمـ تقـ الداللة عمى قكة أحدىما

عمى اآلخر ,كال يكجد ما يسقطيما كال أحدىما ,فكانا كالكفارة التي دخميا التخيير.

يعد اإلماـ مالؾ خبر الكاحد إذا اجتمع مع القياس كلـ يمكف
 -86اجتماع خبر الواحد والقياس :ي
استعماليما جميعان قيدـ القياس ,كحجتو أف خبر الكاحد لما جاز عمي النسخ ,كالغمط ,كالسيك,
كالكذب ,كالتخصيص ,كلـ يجز عمى القياس مف الفساد إال كجو كاحد ,كىك أف األصؿ معمكـ

أف ييقدـ عميو.
بيذه العمة أك ال ,فصار أقكل مف خبر الكاحد ٍ

) )1سنف أبي داكد ,كتاب الطيارة ,باب بئر بضاعة ,)49 /1(:برقـ( ,)66كصححو األلباني في إركاء الغميؿ
في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)45 /1برقـ(.)14

) )2سنف أبي داكد ,باب تفريع أبكاب الرككع كالسجكد ,باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسجكده (,)230 /1
برقـ( ,)871كصححو األلباني إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)39 /2برقـ(.)333
) )3سنف أبي داكد ,باب تفريع أبكاب الرككع كالسجكد ,باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسجكده (,)230 /1

برقـ( ,)872كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ( ,)2 /1برقـ(.)872
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الفَصْلُىالتَّمْكِودِي
حواةُىاإلمامِىمالكىبنى
 -87الحؽ واحد مف أقاويؿ المجتيديف :كمذىب اإلماـ مالؾ أف الحؽ كاحد مف أقاكيؿ
أنسىورلمه ى
المجتيديف ,كذلؾ أنو قاؿ لما يسئؿ عف اختبلؼ أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ "ليس
فيو سعة ,إنما ىك خطأ أك صكاب" ,قاؿ :قكالف مختمفاف ال يككناف جميعان حقان كما الحؽ إال
كاحد.
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الفصلىاألول
حقوقةىالزكاةى
ومذروروتكا ى


الفصؿ األوؿ

حقيقة الزكاة ومشروعيتها
كفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :الزكاة وحكميا ِ
وح ْك َم ُة مشروعيتيا و ضمياَ كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :تعريؼ الزكاة كحكميا كمشركعيتيا كالحكمة مف مشركعيتيا
كفضميا.
المطمب الثاني :حكـ مانع الزكاة.
المبحث الثاني :بياف شروط وجوب الزكاة وركنياَ كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :شركط كجكب الزكاة.
المطمب الثاني :ركف الزكاة كعمى مف تجب.
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الفصلىاألول
حقوقةىالزكاةى
ومذروروتكا ى

بحث ول:
ل كا وحكنًا و ِحكْنَ ُ مص وع قًا وفض ًا:

كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :تعريؼ الزكاة كحكميا كمشركعيتيا.
المطمب الثاني :الحكمة مف مشركعيتيا كفضميا.
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الفصلىاألول
حقوقةىالزكاةى
ومذروروتكا ى
أوَلً :تعريؼ الزكاة:

المطمب األوؿ
تعريؼ الزكاة وحكميا ومشروعيتيا

أ -الزكاة لغ ًة" :الزاء كالكاؼ كالحرؼ المعتؿ أصؿ يدؿ عمى نماء كزيادة ,كيقاؿ الطيارة زكاة

الماؿ ,قالكا :كحجة ذلؾ قكلو جؿ ثناؤهُ [ :خ ْذ ِمن َأمو ِ
اِل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّف ُر ُه ْم َو ُت َزك ِ
ِّقف ْم ِ َِبا](.)2( ")1
ْ َْ
ب -الزكاة ي اصطَلح الفقياء:

سأقكـ فيما يمي بتعريؼ الزكاة عند المذاىب األربعة عمى النحك التالي:
فقير و
 -8عر يا الحنفية" :بأنيا تمميؾ الماؿ مف و
ىاشمي كال مكاله بشرط قطع المنفعة
مسمـ غير
ٍّ
عف المممٌؾ مف ك ٌؿ و
كجو هلل تعالى"(.)3
 -7وعر يا المالكية " :بأف الزكاة اسـ جزء مف الماؿ شرطو لمستحقو ببمكغ الماؿ نصابان,
كمصدر إخراج جزء إلى آخره"(.)4

 -4وعر يا الشا عية " :بأنيا اسـ صريح ألخذ شيء مخصكص ,مف ماؿ مخصكص ,عمى
و
أكصاؼ مخصكصة لطائفة مخصكصة"(.)5
 -3وعر يا الحنابمة " :بأنيا حؽ كاجب في ماؿ مخصكص لطائفة مخصكصة في كقت

مخصكص"(.)6

تعقيب الباحث :نمحظ مما سبؽ أف تمؾ التعريفات كاف اختمفت ألفاظيا ,إال أف معناىا كاحد

اتفقت عميو ,كىك أف الزكاة عبادة بمكجبيا ييقتطع جزء مف الماؿ الزككم يليدفع إلى مصارفو.

)[ )1التكبة.]103 :
) )2مقاييس المغة ,البف فارس ,)17 /3(:العيف ,لمفراىيدم ,)394 /5(:تيذيب المغة ,لميركم,)175 /10(:
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,لمفارابي.)2368 /6(:
) )3كنز الدقائؽ ,لمنسفي ,)203 /1(:كانظر :النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ ,البف نجيـ ,)411 /1(:منحة
السمكؾ في شرح تحفة الممكؾ ,لمعيني(:ص.)217 :

) )4منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,لعميش,)3 /2(:الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ,لمدسكقي:
( ,)430 /1حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ,لمصاكم.)581 /1(:
) )5الحاكم الكبير ,لمماكردم ,)71 /3(:كانظر :أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ,لزكريا األنصارم,
لمسنيكي ,)338 /1(:السراج الكىاج ,لمغمراكم(:ص.)116 :
) )6المغني ,البف قدامة َ)427 /2(:كانظر :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,لمحجاكم,)242 /1(:
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,لمبيكتي.)166 /2(:
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الفصلىاألول
حقوقةىالزكاةى
-5التعريؼ المختار:
ومذروروتكا ى
فقير و
أرل مف كجيت نظرم أف تعريؼ الحنفية ىك المختار" ,كىي تمميؾ الماؿ مف و
مسمـ
ىاشمي كال مكاله بشرط قطع المنفعة عف المممٌؾ مف ك ٌؿ و
كجو هلل تعالى"؛ ألنو أشمؿ كأعـ
غير
ٍّ

مف غيره.

ت -شرح التعريؼ:

قكلو( :تمميؾ) :احترز بو عف اإلباحة ,فمك أطعـ يتيمان ناكيان الزكاة ال يجزئو إال إذا دفع إليو
المطعكـ ,كما لك كساه بشرط أف يعقؿ القبض إال إذا حكـ عميو بنفقتيـ .

كقكلو(:ماؿ)" :خرج المنفعة ,فمك أسكف فقي انر داره سنة ناكيان ككنو زكاة ال يجزئو"(.)1

كقكلو( :مف مسمـ فقير) :كلك معتكىا ,أك صغي انر أك ككيمو( ,)2فيخرج الغني كالكافر.

كقكلو( :غير ىاشمي كال مكاله) :أم يخرج الياشمي كمعتقو( ,)3فبل يجكز دفع الزكاة ليـ مع العمـ

بحاليـ.

كقكلو( :مف قطع المنفعة عف الممؾ مف كؿ كجو) :فبل يدفع ال ألصمو كال لفرعو(.)4

كقكؿ( :هلل تعالى) :بياف الشتراط النية(.)5

ثانياً :حكـ الزكاة:

الزكاة ركف مف أركاف اإلسبلـ الخمسة ,كفرض مف فركضو ,كىي كاجبة بكتاب اهلل

تعالى ,كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ,كاجماع أمتوَ كفرضت في السنة الثانية لميجرة قبؿ
فرض رمضاف كقرنت بالصبلة في القرآف الكريـ في اثنيف كثمانيف مكضعان ,مما يدؿ عمى

االتصاؿ بينيما ,فمف أنكر كجكبيا جيبلن بو ,ككاف ممف يجيؿ ذلؾ إما لحداثة عيده باإلسبلـ,
ببادية و
و
ؼ كجكبيا ,كال يحكـ بكفره؛ ألنو معذكر ,كا ٍف كاف
أك ألنو نشأ
نائية عف األمصار ,يعِّر ى
مسممان ناشئان بببلد اإلسبلـ بيف أىؿ العمـ فيك مرتد ,تجرم عميو أحكاـ المرتديف كيستتاب ثبلثان,

فإف تاب كاال قتؿ؛ ألف أدلة كجكب الزكاة ظاىرة في الكتاب كالسنة كاجماع األمة ,فبل تكاد تخفى
السنة ,ككفره بيما ,كمف
عمى أحد ممف ىذه حالو ,فإذا جحدىا ال يككف إال لتكذيبو الكتاب ك ُّ

) )1البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ,البف نجيـ ,)217 /2(:كانظر :العناية شرح اليداية ,لمبابرتي,)153 /2(:
ممتقى األبحر ,لمحمبي(:ص.)285 :
) )2انظر :مراقي الفبلح شرح نكر اإليضاح ,لمشرنببللي(:ص.)271 :
) )3انظر :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي ,لمزيمعي.)252 /1(:
) )4انظر :اإلجماع البف المنذر(:ص.)48 :

))5انظر :الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار ,لمحصكفي.)126 /1(:
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منعيا معتقدان كجكبيا ,كقى ِّد ىر اإلماـ عمى أخذىا منو ,أخذىا كعزره ,كلـ يأخذ زيادة عمييا ,في قكؿ
ومذروروتكا ى
أكثر أىؿ العمـ ,منيـ أبك حنيفة ,كمالؾ ,كالشافعي ,كأصحابيـ(.)1
ثالثاً :مشروعية الزكاة:

السنة ,اإلجماع ).
فالزكاة قد كردت مشركعيتيا ب ػ ( الكتابُّ ,

كسنذكر بعض األدلة التي تدؿ عمى مشركعيتيا ,كىي كاآلتي:

أ -القرآف:

ِِ
ِ
ي](.)2
الراكع َ
قؿوا ه
الص ََل َة َوآتُوا ال هزكَا َة َو ْار َك ُعوا َم َع ه
 -1قكلو ( )َ [ :و َأق ُ

 -2كقكؿ ( )ُ [ :خ ْذ ِمن َأمو ِ
اِل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّف ُر ُه ْم َو ُت َزك ِ
ِّقف ْم ِ َِبا َو َص ِّل َع َؾ ْق ِف ْم إِ هن َص ََلت َ
َك َسؽ رَن
ْ َْ
ِ
ِ
قم](.)3
َُِل ْم َواَّللهُ َسؿ ر
قع َعؾ ر
ُْس ُفوا إِ هكه ََل ُُيِب ادُْ ِ ِ
 -3كقكلو ( )[ :وآتُوا ح هؼه يوم حص ِ
اد ِه َو ََل ت ْ ِ
ي](.)4
ْسف َ
ُ
َ ُ ََْ َ َ
َ
ُّ ْ
وجو الدَللة :دلت اآليات بعبارتيا الصريحة عمى كجكب إخراج الزكاة لكركد األمر بيا في

اآلية( ,)5كاألمر المطمؽ عند األصكلييف يفيد الكجكب ,إال إذا كردت قرينة تصرفو مف الكجكب

إلى غيره ( ,)6كال يكجد ما يصرؼ تمؾ األكامر عف الكجكب إلى غيره ,فتبقى داللتيا عمى
الكجكب قائمة.
ب -السنة:

سَلَـ َعمَى َخ ْم ٍ
ِ ِ
س:
اؿ :قى ى
 -1ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ) ( ,قى ى
اؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « ُبن َي اإل ْ ُ
اء َّ ِ
الصَلَ ِةَ وِايتَ ِ
ص ْوِـ
َف َلَ إِلَ َو إََِّل المَّ ُو َوأ َّ
سو ُؿ المَّ ِوَ َوِاقَ ِاـ َّ
َ
اد ِة أ ْ
ش َي َ
الزَكاةَ َوا َ
لح اجَ َو َ
َ
َف ُم َح َّم ًدا َر ُ
()7
اف » .
ض َ
َرَم َ
كؿ ً
كع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ:
ث يم ىعا نذا إًلىى اٍل ىي ىم ًف ,قى ى
اس ( ) أىف ىر يس ى
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لىما ىب ىع ى
 -2ى
ادةُ ِ
َى ِؿ ِكتَ ٍ
اِ َع َّز َو َج َّؿَ َِإ َذا َع َرُوا
«إِ َّن َؾ تَ ْق َد ُـ َعمَى قَ ْوٍـ أ ْ
ابَ َ ْم َي ُك ْف أ ََّو َؿ َما تَ ْد ُع ُ
وى ْـ إِلَ ْي ِو ِع َب َ
) )1انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)2 /2(:المقدمات المميدات ,البف رشد,)271 /1(:
فتح العزيز بشرح الكجيز ,لمرافعي ,)314 /5(:المغني ,البف قدامة.)428 /2(:
)[ )2البقرة.]43 :

)[ )3التكبة.]103 :
)[ )4األنعاـ.]141 :
) )5انظر :تفسير الطبرم (.)573 /1
) )6انظر :أصكؿ الشاشي(:ص ,)120 :المعتمد في أصكؿ الفقو ,لمحمد بف عمي (.)95 /1

) )7صحيح البخارم ,كتاب اإليماف ,باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ« :بني اإلسبلـ عمى خمس» (/1
 ,)11برقـ(.)8
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ض عمَ ْي ِيـ َخمس صمَو ٍ
ات ِي َي ْو ِم ِي ْـ َولَ ْيمَ ِت ِي ْـَ
َخ ِب ْرُى ْـ أ َّ
اََِ َأ ْ
َف اَِ َ َر َ َ ْ ْ َ َ َ
ومذروروتكا ى
ض َعمَ ْي ِي ْـ َزَكاةً تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْف أَ ْغ ِن َي ِائ ِي ْـ َتَُرد َعمَى ُقَ َرِائ ِي ْـَ َِإ َذا
اَِ قَ ْد َ َر َ
َوتََو َّ
ؽ َك َرِائ َـ أ َْم َوالِ ِي ْـ»(.)1

َف
َخ ِب ْرُى ْـ أ َّ
َِإ َذا َ َعمُواَ َأ ْ
اعوا ِب َياَ َ ُخ ْذ ِم ْن ُي ْـ
أَطَ ُ

وجو الدَللة :دؿ الحديثاف بعبارتيما الصريحة عمى كجكب إخراج الزكاة لكركد األمر الصريح بيا

كأنيا مف أركاف اإلسبلـ التي ال بد لممسمـ أف يؤدييا ,كأنيا أكؿ ما ييدعى إلييا مف أركاف اإلسبلـ
(.)2
بعد الصبلة

ت -اإلجماع:

كركف بإجماع
فرض
كقد أجمع المسممكف عمى فرضية الزكاة( ,)3فقد قاؿ النككم" :الزكاة
ه
ه
السنة كاجماع األمة عمى ذلؾ"(.)4
المسمميف ,كتظاىرت دالئؿ الكتاب ك ُّ
ث -المعقوؿ(.)5

 -1إف أداء الزكاة مف باب إعانة الضعيؼ ,كاغاثة المييؼ ,كاقدار العاجز ,كتقكيتو عمى أداء
ما افترض اهلل عز كجؿ عميو مف التكحيد كالعبادات كالكسيمة إلى أداء المفركض.

 -2إف الزكاة تطير نفس المؤدم عف أنجاس الذنكب ,كتزكي أخبلقو بتخمؽ الجكد كالكرـ ,كترؾ
الشح كالضف إذ األنفس مجبكلة عمى الضف بالماؿ فتتعكد السماحة ,كترتاض ألداء األمانات

كايصاؿ الحقكؽ إلى مستحقييا.

 -3إف اهلل تعالى قد أنعـ عمى األغنياء كفضميـ بصنكؼ النعمة كاألمكاؿ الفاضمة عف الحكائج
األصمية كخصيـ بيا فيتنعمكف كيستمتعكف بمذيذ العيش.

فرض عقبلن ,كشرعان ,كأداء الزكاة إلى الفقير مف باب شكر النعمة فكاف فرضان.
 -4كشكر النعمة ه

) )1صحيح مسمـ  ,كتاب اإليماف ,باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ ( ,)51 /1برقـ(.)19

) )2انظر :شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ,)56 /1(:شرح النككم عمى مسمـ ,)177 /1(:االستذكار ,البف
عبد البر.)372 /2(:
) )3انظر :تحفة الفقياء ,السمرقندم ,)263 /1(:بداية المجتيد كنياية المقتصد ,ابف رشد ,)5 /2(:المجمكع
شرح الميذب ,النككم ,)326 /5(:المغني البف قدامة ,)427 /2(:المحمى باآلثار ,البف حزـ.)3 /4(:

) )4المجمكع شرح الميذب ,النككم.)326 /5(:

) )5انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني.)3 /2(:
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ومذروروتكا ى
أوَلً :الحكمة مف مشروعيتيا:

المطمب الثاني
الحكمة مف مشروعية الزكاة

إف مف سنف اهلل تعالى التفاكت بيف الناس في األرزاؽ كطرؽ تحصيؿ األمكاؿ ,فمف الناس إذا
ممؾ الدرىـ عمؿ كاجتيد فيو حتى ينميو ,كعبد الرحمف بف عكؼ ( ) ,كمنيـ مف ممؾ القنطار

َّلله َف هض َل َب ْع َضؽ ُْم َع َذ َب ْع ٍ
ض ِِف
ال يستطيع إدارتو كتنميتو ,كالسفيو ,قاؿ اهلل تعالىَ [ :وا ُ
()1
ِ
ِ
ِّ ِ
ؾسائِ ِل
الرزْق]  ,ثـ جعؿ اهلل تعالى حقان لمفقراء عمى األغنياء ,فقاؿ تعالىَ [ :و ِِف َأ ْم َواِل ْم َح ٌّق ل ه
َوا َْد ْح ُرو ِم ](.)2
إف حكمة مشروعية الزكاة يتمحور حوؿ نقاط نذكر منيا:
َّ

 -1إف الزكاة كاف كانت في ظاىرىا نقص مف الماؿ لكف تزيد مف بركتيا ,كتزيد اإليماف في قمب
صاحبيا.

 -2إف في إخراجيا إرضاء هلل عز كجؿ.
 -3يترتب عمى إخراجيا الفكز بالدرجات العمى يكـ القيامة.

 -4إشباعان لرغبة الفقراء ,كابعادان ألنظارىـ عف ماؿ األغنياء ككسبيـ ,كابعادان لمحسد(.)3
ثانياً :ضؿ الزكاة:

الزكاة مزكية لمنفكس ,كمطيرة لمذنكب ,كفي إخراجيا بركة كزيادة في الماؿ ,كقد كرد

فضميا في القرآف كالسُّنة ,كسنذكر بعض األدلة التي كردت في فضميا ,كىي كاآلتي:

أ -القرآف:

 -1قاؿ اهلل تعالىُ [ :خ ْذ ِمن َأمو ِ
اِل ْم َصدَ َق ًة ُتطَ ِّف ُر ُه ْم َو ُت َزك ِ
ِّقف ْم ِ َِبا َو َص ِّل َع َؾ ْق ِف ْم إِ هن َص ََلت َ
َك
ْ َْ
ِ
ِ
قم](.)4
َسؽ رَن َُِل ْم َواَّللهُ َسؿ ر
قع َعؾ ر
أف
وجو الدَللة :دلت اآلية بصريح العبارة عمى أمر اهلل ( ) لنبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـٍ :
يخذ مف أمكاؿ ىؤالء الذيف اعترفكا بذنكبيـ فتابكا منيا ,ثـ بيِّف فضميا(صدقة تطيرىـ) ,مف دنس
تنمييـ كترفعيـ عف خسيس منازؿ أىؿ النفاؽ بيا ,إلى منازؿ أىؿ
ذنكبيـ (كتزكييـ بيا) أم ِّ

اإلخبلص(كصؿ عمييـ)؛ أم :ادع ليـ بالمغفرة لذنكبيـ ,كاستغفر ليـ منيا (إف صبلتؾ سكف
)[ )1النحؿ.]71 :
)[ )2الذاريات.]19 :

) )3انظر :مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة ,التكيجرم(:ص.)588 :
)[ )4التكبة.]103 :
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ليـ)؛ إف دعاءؾ كاستغفارؾ طمأنينة ليـ ,بأف اهلل قد عفا عنيـ كقبؿ تكبتيـ (كاهلل سميع عميـ)
ومذروروتكا ى
كاهلل سميع لدعائؾ إذا دعكت ليـ ,كلغير ذلؾ مف كبلـ خمقو (عميـ)  ,بما تطمب بيـ بدعائؾ

رٌبؾ ليـ (.)1
ات وا هُ ِ
ِ
ب ك هُل َك هػ ٍ
ار َأثِق ٍم](.)2
َّلل ََل ُُي ُّ
الصدَ َق َ
الر َبا َو ُي ْر ِِب ه
 -2قاؿ تعالىَ [ :ي ْؿ َح ُق اَّللهُ ِّ

الربا في ٍذىبو ,كما ,قاؿ ابف عباس
وجو الدَللة :دؿ قكلو ( )":يمحؽ اهلل الربا" ,ينقص اهلل ٌ
( )":يمحؽ اهلل الربا" ,قاؿ :ىينقص (.)3
ب -السنة:

كؿ ً
ىع ٍف أ ىىن ً
اؿ :ىيا
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,فىقى ى
س ٍب ًف ىمالً وؾ ,أىنوي قىا ىؿ :أىتىى ىريج هؿ ًم ٍف ىبنًي تى ًم ويـ ىر يس ى
كؿ ً
ىى وؿ ككلىود ,كح ً
اهلل ,إًِّني يذك م و
اؿ ىكثً و
ىص ىنعي؟ فىقىا ىؿ
ىر يس ى
اض ى ورة ,فىأ ٍ
ؽ؟ ىك ىك ٍي ى
ؼ أ ٍين ًف ي
ىخبً ٍرنًي ىك ٍي ى
ير ,ىكيذك أ ٍ ى ى ى ى
ؼأ ٍ
ى
رسك يؿ ً
ِ
ِ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :تُ ْخ ِرج َّ ِ
اء َؾَ
ُ
الزَكاةَ م ْف َمال َؾَ َِإ َّن َيا طُ ْي َرةٌ تُطَ اي ُر َؾَ َوتَص ُؿ أَق ِْرَب َ
ىي
كؿ ً
اؿِ َ « :
ِ
الس ِائ ِؿَ َوا ْل َج ِ
ؼ َح َّ
آت َذا ا ْلقُ ْرَبى
ؽ َّ
اهلل ,أى ٍقمً ٍؿ لًي ,قى ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
س ِكي ِف» ,فىقى ى
َوتَ ْع ِر ُ
ارَ َوا ْلم ْ
اؿ :حسبًي يا رس ى ً
ِ
الس ِب ِ
ت الزىكاةى إًلىى
يؿَ َوََل تَُب اذ ْر تَْب ِذ ًا
يفَ َو ْاب َف َّ
س ِك َ
كؿ اهلل ,إً ىذا أىد ٍي ي
َحقَّ ُوَ َوا ْلم ْ
ير » فىقى ى ى ٍ ى ى ي
رسكلً ىؾ ,فىقى ٍد ب ًرٍئت ًم ٍنيا إًىلى ً
اؿ صمى اهلل عميو كسمـَ " :ن َع ْـَ إِ َذا أَد َّْيتَ َيا إِلَى
اهلل ىكىر يسكلً ًو ,فىقى ى
ىي
ى ي ى
()4
َج ُرَىاَ َوِاثْ ُم َيا َعمَى َم ْف َب َّدلَ َيا» .
سولِيَ َقَ ْد َب ِرْئ َ
ت ِم ْن َياَ َمَ َؾ أ ْ
َر ُ
تعقيب :ىذا جزء ال يتج أز مف فضؿ الزكاة ,كما يترتب مف األجر لمؤدييا في الدنيا كاآلخرة ,فإف

فضميا كبير ,كليا شأف عند اهلل تعالى ,كالنصكص في ىذا الباب كثيرة جدان ,ال ىي ىسعي المقاـ
ًذكرىا لمتقيد بعدد الصفحات.

) )1انظر :تفسير الطبرم.)454 /14(:
)[ )2البقرة.]276 :
) )3انظر :تفسير الطبرم.)439 /7(:

) )4مسند أحمد ,مسند المكثريف مف الصحابة ,مسند أنس بف مالؾ رضي اهلل تعالى عنو ( ,)386 /19برقـ
( ,)12394كصححو شعيب األرنؤكط في المرجع نفسو.
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بحث لثاني
ب اى ش وط وجوب ل كا وأاكانًا
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ومذروروتكا ى

المبحث الثاني

شروط ()1وجوب الزكاة وركنيا

()2

شروط وجوب الزكاة:

فرض ,ككاجب؛ فالفرض زكاة الماؿ ,كالكاجب زكاة الفطر,
الزكاة في األصؿ نكعاف,
ه
كلكؿ نكوع منيما لو شركطو الخاصة ,كىي كالتالي:

أوَلً :شروط وجوب الزكاة ي األمواؿ(:)3

أ -اإلسَلـ :فبل زكاة عمى الكافر إجماعان؛ ألنيا عبادة مطيرة ,كىك ليس مف أىؿ الطيير ,لقكلو
ِ
َ
الص ََل َة إِ هَل َو ُه ْم ك َُس َاَل
اُت ْم إِ هَل َأ هَّنُ ْم َك َػ ُروا بِاَّللهِ َوبِ َر ُسولِ ِه َو ََل َي ْلت َ
ُون ه
( )َ [ :و َما َمـَ َع ُف ْم أ ْن ُت ْؼ َب َل مـ ُْف ْم َك َػ َؼ ُ ُ
ون إِ هَل َو ُه ْم ك ِ
ون](.)4
َار ُه َ
َو ََل ُيـ ِْػ ُؼ َ

وجو الدَللة :دلت اآلية بمنطكقيا الصريح عمى أف شرط قبكؿ الزكاة ىك اإلسبلـ ,كأف الكفار ال
تيقبؿ منيـ نفقاتيـ إال إذا دخمكا في ديف اهلل كىك اإلسبلـ.
ب-الحرية :فبل تجب الزكاة اتفاقا عمى العبد ؛ألنو ال يممؾ ,السيد مالؾ لما في يد عبده,
كالمكاتب كنحكه كاف ممؾ؛ إال أف ممكو ليس تامان ,فىعف عبًد ً
ت
اهلل ٍب ًف يع ىم ىر ( ) ,قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ى ٍ ىٍ
ٍ

) )1الشرط لغة :الشيف كالراء كالطاء أصؿ يدؿ عمى عمـ كعبلمة ,أك إلزاـ الشيء كالتزامو ,مقاييس المغة ,البف
فارس )260 /3(:تاج العركس ,لمزبيدم ,)404 /19(:المحيط في المغة ,البف عابد.)157 /2(:

مؤثر في كجكده ,كقيؿ:
الشرط اصطَلحاً :ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء ,كيككف خارنجا عف ماىيتو ,كال يككف نا
الشرط :ما يتكقؼ ثبكت الحكـ عميو ,التعريفات  ,لمجرجاني(:ص.)125 :

الشرط عند األصولييف :ىك الذم يمزـ مف عدمو العدـ كال يمزـ مف كجكده كجكد كال عدـ لذاتو كال يشتمؿ عمى
شيء مف المناسبة في ذاتو بؿ في غيره ,الفركؽ ,لمقرافي ,)62 /1(:كانظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ,

لآلمدم ,)309 /2(:التحقيؽ كالبياف في شرح البرىاف ,لؤلبيارم.)234 /3(:
) )2الركف لغة :الراء كالكاؼ كالنكف أصؿ كاحد يدؿ عمى قكة .فركف الشيء :جانبو األقكل ,مقاييس المغة ,البف
فارس.)430 /2(:

الركف اصطَلح :ما يقكـ بو ذلؾ الشيء مف التقكـ؛ إذ قكاـ الشيء بركنو ,التعريفات ,لمجرجاني(:ص.)112 :

الركف عند األصولييف  :ىك ما يمزـ مف عدمو العدـ كمف كجكده الكجكد مع ككنو داخبل في الماىية ,قكاطع األدلة

في األصكؿ ,لممركزم ,)101 /1(:ميزاف األصكؿ في نتائج العقكؿ ,لمسمرقندم.)584 /1(:

) )3انظر :الختيار لتعميؿ المختار ,لمبمدحي,)100/1( :النتؼ في الفتاكل ,لمسغدم ,)166 /1(:القكانيف
الفقيية ,لمغرناطي ,)67 /1(:كشاؼ القناع ,لمباىكتي ,)170/2(:فقو العبادات ,لمعثيميف ,)186 /1( :شرح
أخصر المختصرات ,لعبد اهلل بف جبريف ,)5 /13(:المكسكعة الفقيية الميسرة في فقو الكتاب كالسنة المطيرة,

لحسيف بف عكدة العكايشة.)18 /3(:
)[ )4التكبة.]54 :
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كؿ ً
ِِ
َف
ىر يس ى
اع َياَ إََِّل أ ْ
اع َن ْخ ًَل َب ْع َد أ ْ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ىيقيك يؿَ « :م ِف ْابتَ َ
َف تُ َؤب ََّر َثَ َم َرتُ َيا لمَّذي َب َ
ى
ومذروروتكا
ِِ
شتَ ِرطَ ا ْل ُم ْبتَاعُ»(.)1
َف َي ْ
َي ْ
اع ُوَ إََِّل أ ْ
شتَ ِرطَ ا ْل ُم ْبتَاعَُ َو َم ِف ْابتَ َ
اع َع ْب ًدا َ َمالُ ُو لمَّذي َب َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف العبد ال يممؾ مف الماؿ شيئان ,كمف ال يممؾ
الماؿ تسقط عنو الزكاة؛ ألنو ال يمكف لئلنساف أف يكمؼ بما ال ً
يطيؽ.
ي
ي
()2
أف يككف عند اإلنساف ماؿ يبمغ النصاب الذم قدره الشارع ,ف ىع ًف
ت -ممكية النصاب  :كمعناه ٍ
اف َيأْ ُخ ُذ ِم ْف ُك اؿ
ٍاب ًف يع ىم ىر ,ىك ىعائً ىشةى –رضي اهلل عنيـ -أىف النبًي صمى اهلل عميو كسمـَ « ,ك َ
ار َ ِ ِ
ش ِر َ ِ
ؼ ِدي َن ٍ
ار»(.)3
ار ِدي َن ًا
يف ِدي َن ًا
ِع ْ
صَ
ارَ َو ِم َف ْاأل َْرَب ِع َ
صاع ًدا ن ْ
يف دي َن ًا َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بصريح العبارة عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حدد نصاب الذىب
عشريف دينا انر ,فإذا بمغ الذىب عشريف دينا انر كجب فيو الزكاة.
ث -حموَلف حوؿ

()4

قمري كامؿ :إف إيجاب الزكاة في أقؿ مف الحكؿ يستمزـ اإلجحاؼ

أف
باألغنياء ,كايجابيا فيما فكؽ الحكؿ يستمزـ الضرر في حؽ الفقراء ,فكاف مف حكمة الشارع ٍ
ييقدر ليا زمنان معينان تجب فيو كىك الحكؿ ,كفي ربط ذلؾ بالحكؿ تكازف بيف حؽ األغنياء كحؽ
فع ٍف ىعائً ىشةى (
كؿ الم ًو صمى اهلل عميو كسمـ ىيقيك يؿََ« :ل َزَكاةَ
ت ىر يس ى
) ,قىالى ٍ
ت :ىس ًم ٍع ي
أىؿ الزكاة ,ى
ِي م ٍ
وؿ َعمَ ْي ِو ا ْل َح ْو ُؿ» (.)5
اؿَ َحتَّى َي ُح َ
َ

) )1صحيح مسمـ ,كتاب البيكع ,باب مف باع نخبل عمييا ثمر ( ,)1173 /3برقـ (.)1543
) )2النصاب لغة :ىك األصؿ ييقاؿ نصاب الشيء ىك أصمو ,مقاييس المغة ,البف فارس.)434 /5(:
النصاب اصطَلحاً :ىك القدر الذم رتب الشارع كجكب الزكاة عمى بمكغو ,شرح مختصر الطحاكم لمجصاص:
( ,)323 /2كانظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ,لمثعمبي(:ص ,)360 :كفاية النبيو في شرح التنبيو ,البف
الرفعة ,)260 /5(:الشرح الكبير عمى متف المقنع ,البف قدامة ,)457 /2(:الشرح الممتع عمى زاد المستقنع,

البف عثيميف.)16 /6(:

) )3سنف ابف ماجو ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الكرؽ كالذىب ( ,)571 /1برقـ( ,)1791كصححو األلباني في
المرجع نفسو.
) )4الحوؿ لغة :السنة ,كيأتي بمعنى :القكة ,كالتغير ,كاالنقبلب ,كبمعنى اإلقامة .كالحكؿ مف حاؿ الشيء حكالن:
إذا دار .كسميت السنة حكالن النقبلبيا كدكراف الشمس في مطالعيا ,تاج العركس ,لمزبيدم ,)365 /28(:كانظر:

القامكس المحيط ,لمفيركز آبادم(:ص ,)989 :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,لمفارابي.)1679 /4(:

الحوؿ اصطَلحاً :كىك أف يمر عمى الماؿ الذم تجب فيو الزكاة عاـ قمرم في ممؾ المالؾ ,بدائع الصنائع في

ترتيب الشرائع ,لمكاساني( ,)51/2بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد  ,)531/2( :المجمكع شرح
الميذب ,لمنككم( ,)324/5المغني ,البف قدامة.)625/2 (:

) )5سنف ابف ماجو ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الكرؽ كالذىب ( ,)571 /1برقـ( ,)1791كصححو األلباني في
المرجع نفسو.
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م كام هؿ عمى الماؿ حتى
وجو الدَللة :دؿ الحديث صراحة عمى أنو ال بد مف مضي حك هؿ قمر ه
ومذروروتكا ى
تجب فيو الزكاة.

أف يكوف مف األمواؿ التي تجب ييا الزكاة ثبلثة أصناؼ :العيف ,كالماشية ,كالحرث.
جْ -
اؿ رسك يؿ ً
اهلل
 -8النقداف :الذىب كالفضة؛ فالزكاة فييما كاجبة ,ىعف أبي يى ىرٍي ىرةى ( ) ىيقيك يؿ :قى ى ى ي
اح ِب َذ َى ٍب وََل ِض ٍ
صمى اهلل عميو كسمـ« :ما ِم ْف ص ِ
اف َي ْوُـ
َّةَ ََل ُي َؤداي ِم ْن َيا َحقَّ َياَ إََِّل إِ َذا َك َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ِقي ِ
ُحمي َعمَ ْي َيا ي َن ِ
ٍ
ار َج َي َّن َـَ َ ُي ْك َوى ِب َيا َج ْن ُب ُو َو َج ِبي ُن ُو
صفا َح ْت لَ ُو َ
امةَ ُ
ََ
صفَائ ُح م ْف َنارَ َأ ْ َ
وظَيرهَ ُكمَّما برَد ْت أ ِ
ضى َب ْي َف ا ْل ِع َب ِادَ
يف أَْل َ
ُع َ
اف ِم ْق َد ُارهُ َخ ْم ِس َ
يد ْت لَ ُوَ ِي َي ْوٍـ َك َ
س َن ٍةَ َحتَّى ُي ْق َ
ؼ َ
َ ْ ُ ُ َ ََ
()1
س ِبيمَ ُوَ إِ َّما إِلَى ا ْل َج َّن ِةَ َوِا َّما إِلَى َّ
الن ِ
ار» .
َ َي َرى َ
أف يؤدم منيا
وجو الدَللة :دؿ الحديث داللة كاضحة عمى أنو ال بد لمف يممؾ الذىب أك الفضة ٍ
حقيا ,كحقيا زكاتيا ,فمف لـ يؤدم منيا حقيا فقد تكعده النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالكعيد

الشديد ,فدؿ ذلؾ عمى كجكب الزكاة فييا.

يؿ :ىيا
 -7األ نعاـ :كاإلبؿ كغيرىا؛ فإف الزكاة فييا كاجبة ,عف أبي ىريرة ( ) أنو قاؿً :ق ى
كؿ ً
ِ
اهلل ,فى ًٍ
ب إِ ِب ٍؿ ََل ُي َؤداي ِم ْن َيا َحقَّ َياَ َو ِم ْف َحقا َيا َحمَ ُب َيا َي ْوَـ ِو ْرِد َىاَ إََِّل
اإلبً يؿ؟ قى ى
ىر يس ى
صاح ُ
اؿَ « :وََل َ
صً ِ
اع قَرقَ ٍرَ أَو َر ما َكا َن ْتَ ََل ي ْف ِق ُد ِم ْنيا َ ِ
اف يوـ ا ْل ِقي ِ ِ
ِ
يَل َواح ًداَ تَطَ ُؤهُ
َ
َ
امةَ ُبط َح لَ َيا ِبقَ ٍ ْ
ْ َ َ
إ َذا َك َ َ ْ ُ َ َ
َخفَا ِيا وتَعض ُو ِبأَ ْو ِ
يف
اى َياَ ُكمَّ َما َم َّر َعمَ ْي ِو أُوََل َىا ُرَّد َعمَ ْي ِو أ ْ
ُخ َر َ
اف ِم ْق َد ُارهُ َخ ْم ِس َ
اىاَ ِي َي ْوٍـ َك َ
َ
ِبأ ْ َ َ َ
ِ ِ
س ِبيمَ ُو إِ َّما إِلَى ا ْل َج َّن ِةَ َوِا َّما إِلَى َّ
الن ِ
ار»(.)2
أَْل َ
س َن ٍةَ َحتَّى ُي ْق َ
ضى َب ْي َف ا ْلع َبادَ َ َي َرى َ
ؼ َ
أف يؤدم منيا حقيا,
وجو الدَللة :الحديث صريح الداللة عمى أنو ال بد لمف يممؾ الماشية ٍ
كحقيا زكاتيا ,فمف لـ يؤدم منيا حقيا فقد تكعده النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالكعيد الشديد ,فدؿ

ذلؾ عمى كجكب الزكاة فييا.

ِ
ين َآمـُوا َأك ِْػ ُؼوا ِم ْن
 -4الحرث :كالحبكب كالثمار ,فالزكاة فييا كاجبة ,لقكلو ( )َ [ :يا َأ ُّ َُّيا ا هلذ َ
َطقب ِ
ات َما ك ََس ْبت ُْم َو ِِمها َأ ْخ َر ْجـَا َلؽ ُْم ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ض](.)3
ِّ َ
وجو الدَللة :دلت األمر في اآلية داللة كاضحة عمى كجكب إنفاؽ جزء مف كسب اإلنساف,
ككذلؾ إخراج جزء مما أخرج اهلل ( ) لمناس مف حبكب كثمار.

) )1صحيح مسمـ ,كتاب الزكاة ,باب إثـ مانع الزكاة ( ,)680 /2برقـ (.)987
) )2انظر :المرجع السابؽ.
)[ )3البقرة.]267 :
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ثانياً :شروط وجوب زكاة الفطر:
ومذروروتكا ى
تتفؽ زكاة الفطر مع زكاة الماؿ مف حيث شركط كجكبيا في شرطيف كىما :اإلسبلـ,
كالحرية ,كيأخذاف األدلة نفسيا ,كلكف ىناؾ شركط خاصة بزكاة الفطر ,منيا:

 -8اليسار :أك القدرة عمى إخراج الزكاة؛ فتؤدل عف الصغير كالكبير ,كالذكر كاألنثى مف
المسمميف؛ ألف غير القادر مرفكع عنو الحرج ,لقكلو ( )ََ [ :ل ُي َؽ ِّؾ ُ
ف اَّللهُ َك ْػ ًسا إِ هَل ُو ْس َع َفا](,)2(")1
()3

كىك محؿ اتفاؽ بيف المذاىب األربعة مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة

 ,كلكنيـ اختمفكا

في معنى ىذا اليسار أك ىذه القدرة.

أف يدركو جر عيد الفطر :فمف مات قبؿ الفجر أك يكلًد بعده فبل تجب عميو صدقة الفطر,
ْ -7
فقد نقؿ ابف المنذر اإلجماع عمى أف ال زكاة عمى الجنيف في بطف أمو (,)4لكف ىذا غير مسمـ

فيو ,فيك مذىب الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كركاية عف أحمد ( ,)5فقد خالؼ أحمد
ىذا القكؿ في ركاية أخرل عنو فكاف يحبو كال يكجبو ,كقاؿ :كاجبة قياسان عمى المكلكد(.)6

 -4وَل يشترط لوجوبيا العقؿ والبموغ :فتجب في ماؿ الصبي كالمجنكف ,كاذا لـ يخرجيا كليُّيما
كاف آثمان ,كيجب عمييما دفعيا لمفقراء بعد اإلفاقة أك البمكغ ,كىك مذىب المذاىب األربعة مف

)[ )1البقرة.]286 :
) )2انظر :تحفة الفقياء ,لمسمرقندم ,)82 /3(:حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ,لمصاكم,)675 /1(:
المجمكع شرح الميذب ,لمنككم ,)113 /6(:المغني البف قدامة ,)94 /3(:شرح كتاب الجامع ألحكاـ الصياـ

كأعماؿ رمضاف ,ألحمد حطيبة ,)4 /32(:مجمة البحكث اإلسبلمية.)62/324(:

) )3انظر :المبسكط لمسرخسي ,)102 /3(:تحفة الفقياء ,لمسمرقندم ,)82 /3(:الشرح الكبير لمشيخ الدردير
كحاشية الدسكقي ,لمدسكقي ,)507 /1(:حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ,لمصاكم ,)675 /1(:المجمكع
شرح الميذب ,لمنككم ,)113 /6(:العزيز شرح الكجيز ,لمرافعي,)158 /3(:المغني ,البف قدامة ,)94 /3(:شرح
الزركشي عمى مختصر الخرقي ,لمزركشي.)541 /2(:
) )4انظر :اإلجماع البف المنذر(:ص.)47 :

) )5انظر :المبسكط لمسرخسي ,)103 /3(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)69 /2(:المدكنة,
لمالؾ بف أنس ,)387 /1(:بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد ,)41 /2(:الحاكم الكبير ,لمماكردم/3(:
 ,)348المجمكع شرح الميذب ,لمنككم,)105 /6(:المغني البف قدامة ( ,)92 /3شرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي ,)527 /2(:فقو العبادات عمى المذىب الحنفي  ,لنجاح الحمبي ,)172 /1(:فقو العبادات عمى المذىب
المالكي ,لكككب عبيد.)298 /1(:

) )6انظر :المغني ,البف قدامة.)99/3(:
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()1
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ
الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة  ,,ف ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر( ) ,قى ى
َم َر َر ُ
اؿ« :أ َ
ومذروروتكا ى
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف»(.)2
ن
و
م
ت
ف
م
م
د
ب
ع
ل
ا
و
ر
ح
ل
ا
و
ير
ب
ك
ل
ا
و
ير
غ
الص
ف
ع
ر
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
ا
ُ
ْ َُ َ
َ َ َ ُ َ َْ
ص َدقَة ا ْلف ْط َ
عميو وسمـ ِب َ
ثالثاً :ركف الزكاة:

"أما ركف الزكاة :فيك إخراج جزء مف النصاب بإنياء يد المالؾ عنو ,كتمميكو إلى الفقير

ِّ
المصدؽ أك الجابي ,كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو ( ):
كتسميمو إليو أك إلى نائبو ,كىك اإلماـ أك

ِ
ِ
ِ ِِ
قم](,)3
[ َأ ََل ْ َي ْع َؾ ُؿوا َأ هن اَّللهَ ُه َو َي ْؼ َب ُل الت ْهو َب َة َع ْن ع َباده َو َي ْل ُخ ُذ ه
الرح ُ
الصدَ َقات َو َأ هن اَّللهَ ُه َو الت ههوا ُ ه
كقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ «الصدقة تقَ ي يد الرحمف قبؿ أف تقَ ي كؼ الفقير»(,)4

المبلؾ بإيتاء الزكاة لقكلو ( )َ [ :وآتُوا َّ
الزَكاةَ]( ,)5كاإليتاء ىك التمميؾ"
كقد أمر اهلل تعالى ي
رابعاً :عمى مف تجب الزكاة:

()6

إف الزكاة كاجبة أكجبيا اهلل تعالى عمى عباده ,الذيف أنعـ عمييـ بنعمو كأغناىـ مف فضمو

كرزقيـ مف طيبات خيره ,فجعؿ عمييـ حقان يعطكه إلخكانيـ الذيف يحرمكا مف ىذه الطيبات آلية

أرادىا كحكمة قضاىا ,لكف جعؿ اهلل صفات لمذيف أكجب عمييـ ىذه الصدقة ,كمنيا :اإلسبلـ,
كالحرية ,ك ً
الممؾ التاـ ,كغيره.
ي
كخبلصة القكؿ بأف الزكاة كاجبة عمى كؿ حر مسمـ ممؾ النصاب ممكان تامان ,كمستكفيان
لشركط كجكبيا بإجماع المسمميف(.)7

) )1انظر :القكانيف الفقيية ,لمغرناطي ,)67/1(:بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد ,)6/2(:ركضة
الطالبيف ,لمنككم ,)149/2(:الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,البف قدامة.)381/1(:

) )2سنف الدار قطني ,كتاب زكاة الفطر ,)67 /3(:برقـ ( ,)2078كقاؿ الدار قطني رفعو بف القاسـ ليس
بقكم ,كالصحيح أنو مكقكؼ .في المرجع نفسو.
)[ )3التكبة.]104 :
) )4لـ أقؼ عميو في كتب السٌّنة عمى حد اطبلعي ,لكف ذكره الكاساني في البدائع.)39/2(:
)[ )5البقرة.]43 :

) )6انظر :تحفة الفقياء ,لمسمرقندم ,)305 /1(:الدر المختار كحاشية ابف عابديف(رد المحتار))345 /2(:
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)39 /2(:الفقو اإلسبلمي كأدلتو ,لمزحيمي ,)1796 /3(:المكسكعة
الفقيية الككيتية ,)328 /23(:األساس في السنة كفقييا  -العبادات في اإلسبلـ ,لسعيد حكل,)2357 /5(:
الديف الخالص أك إرشاد الخمؽ إلى ديف الحؽ ,لمسبكي.)138 /8(:

) )7انظر :العناية شرح اليداية ,لمبابرتي ,)153 /2(:خبلصة الجكاىر الزكية في فقو المالكية ,لممنشميمي(:ص:
 ,)36المجمكع شرح الميذب ,لمنككم ,)326 /5(:عمدة الفقو ,البف قدامة(:ص.)35 :
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مسائل في زكاة األموال
والحلي والفطر
الفصؿ الثاني

كفيو ثبلثة مباحث:

المبحث األوؿ :مسائؿ ي زكاة األمواؿ وعروض التجارةَ كفيو ستة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ مانع الزكاة.
المطمب الثاني :بداية الحكؿ.
المطمب الثالث :حكـ زكاة عركض التجارة.
المطمب الرابَ :حكـ الزيادة كالنقص في مقدار الزكاة.
المطمب الخمس :حكـ زكاة الديف.

المطمب السادس :حكـ إخراج الزكاة عف الميت مف ميراثو إذا لـ يخرجيا حاؿ حياتو.
المبحث الثاني :أحكاـ زكاة الحمي والمعادفَ كفيو أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ ضـ الذىب إلي الفضة لتكميؿ النصاب.
المطمب الثاني :حكـ زكاة التبر كالحمي.
المطمب الثالث :حكـ زكاة المؤلؤ كالمسؾ كالعنبر.
المطمب الرابَ :حكـ زكاة المعادف.

المبحث الثالث :زكاة الفطر وأحكامياَ كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :مقدار الصاع الذم تيخرج بو زكاة الفطر.
المطمب الثاني :كقت إخراج زكاة الفطر.
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بحث ول:
مسائل يف كا

مو ل وع وض لقجاا

كفيو ستة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ مانع الزكاة.
المطمب الثاني :بداية الحكؿ.
المطمب الثالث :حكـ زكاة عركض التجارة.
المطمب الرابَ :حكـ الزيادة كالنقص في مقدار الزكاة.
المطمب الخمس :حكـ زكاة الديف.

المطمب السادس :حكـ إخراج الزكاة عف الميت مف ميراثو إذا لـ يخرجيا حاؿ حياتو.
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المطمب األوؿ
حكـ مانَ الزكاة

والحليىوالفطر ى
اَِ َمَـ ي ِ
ض ِ
يض ًة ِم ْف َ َرِائ ِ
َخ َذ َىاَ
اؿ َمالِ ٌؾْ " :األ َْم ُر ِع ْن َد َنا أ َّ
وف أ ْ
قَ َ
سمِ ُم َ
َف ُك َّؿ َم ْف َم َن ََ َ ِر َ
ستَط َِ ا ْل ُم ْ
ْ َْ
وىا ِم ْن ُو"(.)1
ادهُ َحتَّى َيأْ ُخ ُذ َ
اف َحقّاً َعمَ ْي ِي ْـ ِج َي ُ
َك َ
صورة المسألة :رجؿ امتمؾ ماالن مف األمكاؿ الزككية ,مع تكفر شركط كجكب الزكاة فييا كبمكغ
النصاب كحكالف الحكؿ ,ثـ منع ىذا الرجؿ زكاة مالو ,فما الحكـ في ذلؾ؟

َل :تحرير محؿ النزاع:
أو ً

"أجمع العمماء عمى أف الماؿ إذا حاؿ عميو الحكؿ أف الزكاة تجب فيو"( ,)2كأجمعكا عمى أف

كجكبيا فقد كفر( ,)3كلكنيـ اختمفكا فيمف منعيا يبخبلن ك يشحان ,ىؿ يكفر أـ ال؟ ككيؼ
مف جحد
ى
تيأخذ منو؟
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أنو إذا امتنع مف أداء الزكاة كلـ يجحد كجكبيا أخذت كعزر ,كال ييأخذ

زيادةن عمى الكاجب ,كال يكفر ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية( ,)4كالشافعية( ,)5كالراجح عند
الحنابمة(.)6

) )1مكطأ مالؾ.)380 /2(:

) )2اإلجماع البف المنذر(:ص.)47 :
) )3انظر :البناية شرح اليداية ,لمعيني ,)291 /3(:البياف كالتحصيؿ ,البف رشد ,)320 /9(:المجمكع شرح
الميذب ,لمنككم ,)173 /6(:العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير ,لمرافعي ,)465 /2(:كشاؼ القناع
عف متف اإلقناع ,لمبيكتي.)258 /2(:
) )4انظر :البناية شرح اليداية ,لمعيني ,)291 /3(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)2 /2(:المباب
في الجمع بيف السنة كالكتاب ,لممنبجي.)155 /1(:

) )5انظر :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم ,)173 /6(:العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير,
لمرافعي ,)465 /2(:الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ,لمصطفى الخف كغيره.)14 /2(:
) )6انظر :كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,لمبيكتي ,)258 /2(:اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ,
لمح ىمد/9(:
لممرداكم .)188 /3(:األسئمة كاألجكبة الفقيية ,لعبد العزيز السمماف ,)84 /2(:شرح زاد المستقنع ى

.)147
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أنو إذا امتنع مف أداء الزكاة كلـ يجحد كجكبيا أخذت كعزر كيأخذ
األموالى
شطر مالو ,كيكفر بمنعيا ,كىك مذىب مالؾ ( )1كاليو ذىب المالكية ( ,)2كقكؿ لمحنابمة(.)3
ي والحليىوالفطر ى
ثالثاً :سبب الخَلؼ:

اإليماف الذم ىك ضد الكفر ينطبؽ عمى االعتقاد دكف
ويرجَ سبب اختَل يـ" :ىؿ اسـ
ي
كجكد العمؿ معو؟ فمنيـ مف رأل أف مف شرطو كجكد العمؿ معو,
العمؿ فقط ,أك مف شرطو,
ي
كمنيـ مف لـ يشترط ذلؾ حتى لك لـ يمفظ بالشيادة إذا صدؽ بيا ,فحكمو حكـ المؤمف عند

اهلل"(.)4

رابعاً :أدلة المذاىب:
ِ
المذىب األوؿ القائموف :بأف مانع الزكاة يبخبلن ييعزر كال يكفر كال ييأخذ زيادة عف
أدلة
الزكاة ,كاستدلكا ,بالقرآف باألثر كالمعقكؿ.

أ -القرآف:

ِ
ِ
ِ
وَّنَا ِِف َسبِ ِ
ُون ه
ِّش ُهم بِ َع َذا ٍ َألِق ٍم * َي ْو َم
ين َيؽْـِز َ
ب َوا ْلػ هض َة َوَلَ ُيـػ ُؼ َ
الذ َه َ
[وا هلذ َ
قاؿ ( )َ :
قل اَّللِ َف َب ِّ ْ
ُي َؿى َع َؾ ْق َفا ِِف ك ِ
ور ُه ْم َه َذا َما َكـَ ْزت ُْم ْلَك ُػ ِسؽ ُْم َف ُذو ُقو ْا
َار َج َفـ َهم َف ُتؽ َْوى ِ َِبا ِج َب ُ
ُْ
ـوِب ْم َو ُظ ُف ُ
اه ُف ْم َو ُج ُ ُ
ُون](.)5
َما كُـت ُْم َتؽْـِز َ

وجو الدَللة :دلت اآلية بصريح العبارة عمى تشديد الكعيد عمى الذيف يجحدكف فريضة الزكاة,
بفرضيتيا ,فيك فاسؽ آثـ ينالو شديد العقاب في
كأما مف منع الزكاة ,كىك معتقد بكجكبيا كمقر ٍ
اآلخرة(.)6
ب -األثر:

عف طارؽ بف شياب قاؿ :لما صالح أبك بكر ( ) أىؿ الردة صالحيـ عمى حرب
َف
مجمية ,أك سمـ مخزية قاؿ :قد عرفنا الحرب المجمية فما السمـ المخزية؟ قاؿ« :تَ ْ
وف أ ْ
ش َي ُد َ

) )1انظر :مكطأ مالؾ.)380 /2(:
))2انظر :البياف كالتحصيؿ ,البف رشد ,)320 /9(:الذخيرة ,لمقرافي ,)3354 /10(:الفكاكو الدكاني عمى رسالة
ابف أبي زيد القيركاني ,لمنفراكم.)238 /2(:

) )3المغني ,البف قدامة ,)428 /2(:الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ,لمعثيميف ,)29 /2(:شرح زاد المستقنع
لمخميؿ.)196 /6(:
) )4بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)10 /2(:
)[ )5التكبة.]35 ,34 :

) )6انظر :العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير ,لمرافعي)465 /2(:
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ِ
َف قَتْ ََل ُكـ ِي َّ
الن ِ
ي
قَتْ ََل َنا ِي ا ْل َج َّن ِةَ َوأ ْ
ارَ َوِا ْف تَ ُدوا قَتْ ََل َناَ َوََل َند َ
ْ
األموالى
ِ
ِ
َّ
َىمِ ِو»(.)2
أ
ى
ل
إ
وه
م
ت
د
د
ر
ا
ن
م
ـ
َ
ْ
والحليىوالفطر ىَ َ ْ ُ ُ ُ
َ ُي َو لَ َنا َو َما أ َ
َص ْبتُ ْ
وجو الدَللة :إف الحديث يحتمؿ أنو فيمف منعيا جحكدان كلحؽ بأىؿ الردة منيـ ,فقد كاف فييـ
()1

َص ْب َنا ِم ْن ُك ْـَ
قَتْ ََل ُك ْـَ وأَ َّف َما أ َ

العصاة مف ىذه األمة(.)3
طائفة كذلؾ ,عمى أنو ال يمزـ مف الحكـ بالنار
الحكـ بالكفر ,بدليؿ ي
ي
ت -المعقوؿ:

"ألف عمر كغيره مف الصحابة-رضي اهلل عنيـ -امتنعكا ابتداء مف قتاؿ مانعي الزكاة

كلك اعتقدكا كفرىـ ما امتنعكا منو ,ثـ اتفقكا عمى القتاؿ فبقي عدـ التكفير عمى اعتقادىـ

األكؿ"(.)4

أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف مف امتنع مف أداء الزكاة كلـ يجحد كجكبيا أيخذت

السنة.
شطر مالو ,كيكفر بمنعيا ,كاستدلكا ,بالقرآف ك ي
ك ى
أ -القرآف:

ِِ
ِ
ِ
َش
ين َي ْبخَ ُؾ َ
ون بِ ََم آت ُ
ُي َس َب هن ا هلذ َ
قولو ( )َ :
[و ََل َ ْ
َاه ُم اَّللهُ م ْن َف ْضؾه ُه َو َخ ْ ًرا َُِل ْم َب ْل ُه َو َ ٌّ
ون ما ب ِ
خ ُؾوا بِ ِه َي ْو َم ا ْل ِؼ َق َام ِة ](.)5
َُِل ْم َس ُق َط هو ُق َ َ َ
أف ينفقكا في سبيؿ اهلل
وجو الدَللة :دلت اآلية بالعبارة الصريحة عمى الكعيد الشديد لمذيف بخمكا ٍ
أف يؤدكا الزكاة(.)6
كٍ

ب -السنة:

 -1عف أبي ( ) ,قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـَ « :م ْف آتَاهُ المَّ ُو َم ًاَلَ َمَ ْـ ُي َؤاد
ِ
ِ
ا
يبتَ ِ
ام ِةَ ثُ َّـ َيأْ ُخ ُذ ِبمِ ْي ِزَمتَ ْي ِو -
اف ُي َ
ام ِة ُ
اعا أَق َْر َ
ع لَ ُو َزِب َ
ش َج ً
ط َّوقُ ُو َي ْوَـ الق َي َ
َزَكاتَ ُو ُمث َؿ لَ ُو َمالُ ُو َي ْوَـ الق َي َ
اآلي َة»(.)7
يف َي ْب َخمُ َ
َي ْع ِني ِب ِش ْدقَ ْي ِو  -ثُ َّـ َيقُو ُؿ أََنا َمالُ َؾ أََنا َك ْن ُز َؾَ ثُ َّـ تََلَََ[ :ل َي ْح ِس َب َّف الَِّذ َ
وف] َ
) )1تدكا :أم تعطكا الدية ,المنتقى شرح المكطأ  ,لمباجي ,( 53 /7(:عمدة القارم شرح صحيح البخارم,
لمعيني.)281 /24( :
) ) 2فضائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ ,فضائؿ عمي عميو السبلـ  ,فضائؿ جرير بف عبد اهلل رضي اهلل عنو (/2
 ,)893برقـ( ,)1698السنة ألبي بكر بف الخبلؿ ,الشيادة لمعشرة بالجنة رضي اهلل عنيـ (,)355 /2
برقـ( ,)475كالحديث صحيح عمى حسب دراستي لمسند.

) )3انظر :كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,لمبيكتي.)258 /2(:
) )4كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,لمبيكتي.)258 /2(:
)[ )5آؿ عمراف.]180 :
) )6انظر :أحكاـ القرآف ,لمجصاص.)334 /2(:

) )7صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب إثـ مانع الزكاة ( ,)106 /2برقـ( ,)1403صحيح مسمـ (,)684 /2
برقـ(.)988
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 -2عف بيز بف حكيـ ,عف أبيو ,عف جده قاؿ :سمعت نبي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ «
األموالى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ا
اىا ُم ْؤتَ ِج ًار
ط
َع
أ
ف
م
َ
ا
ي
ب
ا
س
ح
ف
ع
ؿ
ب
إ
ؽ
ر
ف
ت
َل
َ
وف
ب
ل
ة
ن
اب
يف
ع
ب
َر
أ
ؿ
ك
ي
َ
س ِائ َم ٌة
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َْ َ َ َْ ْ َ
ُ ُ
َْ َ ْ ُ
ي ُك اؿ إِ ِب ٍؿ َ
والحليىوالفطر ى
اؿ م َّرةًَ" :إِ ِبمِ ِو ع ْزم ًة ِم ْف ع َزم ِ
ِِ
َجرَىاَ وم ْف م َنعيا َِإ َّنا ِ
ات َراب َنا
وىا ِم ْن ُو َو َ
آخ ُذ َ
َمَ ُو أ ْ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
َ َ
ش ْط َر َمالو"َ َوقَ َ َ
ش ْي ٌء»(.)1
ََل َي ِحؿ ِآل ِؿ ُم َح َّم ٍد ِم ْن ُو َ
 -3كركم عنو صمى اهلل عميو كسمـ «أنو قاـ ي الناس قاؿ" :يا أييا الناس إنو أتاني آت مف
ربي ي المناـ قاؿ لي يا محمد إنو َل صَلة لمف َل زكاة لوَ وَل زكاة لمف َل صَلة لو»(.)2

وجو الدَللة :دلت األحاديث بعبارتيا الصريحة عمى كالكعيد الشديد لمانع الزكاة كأنو كافر ,كلـ
أف يككف قد جحدىا أـ ال؟ فيذه األحاديث مف باب المجمؿ الذم يفيد كجكب الزكاة
يفرؽ بيف ٍ
دكف معرفة ما يصح االمتثا يؿ بو(.)3
خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأف مانع الزكاة يبخبلن ييعزر كال يكفر كال ييأخذ
زيادة عف الزكاة.

ِ
ُون ه
ب َوا ْل ِػ هض َة] ,محمكلة عمى جاحدىا.
ُ -1يناقش
ين َيؽْـِز َ
الذ َه َ
[وا هلذ َ
توجيي ُيـ لقكلو ( )َ :
ُ

بأف اآلية ليس فييا ما يدؿ عمى تخصيص الكعيد كالتيديد بالجاحد الذم ينكر فريضةى الزكاة.
توجيييـ لقكؿ أبي و
َف قَتْ ََل ُك ْـ ِي
 -2وُيناقش
بكر( )« :تَ ْ
َف قَتْ ََل َنا ِي ا ْل َج َّن ِةَ َوأ ْ
وف أ ْ
ش َي ُد َ
ُ
َّ
الن ِ
ار» إنو يحتمؿ مف منعيا جحكدان.
بأف األثر كاف كاف صحيحان ,إال أنو عاـ ,كليس فيو ما يخصص ىذا العمكـ بأف يككف المانع

جاحدان لمزكاة.

) امتنعكا ابتداء مف قتاؿ مانعي الزكاة

ويناقش استدَلليـ بالمعقكؿ أف عمر كغيره (
ُ -3
كلك اعتقدكا كفرىـ ما امتنعكا منو ,ثـ اتفقكا عمى القتاؿ فبقي عدـ التكفير عمى اعتقادىـ األكؿ.
شرح ص ْدر أَِبي ب ْك ٍر -ر ِ
ت أ َّ َّ
ض َي المَّ ُو
عمر ( ) « َ َما ُى َو إََِّل أ ْ
َف َأر َْي ُ
َ
َ
َف الم َو َ َ َ َ َ
بأنو مردكد بقكؿ ى
ع ْنوُِ -ب ِ
القتَ ِ
الحؽ»(.)4
اؿَ َ َع َر ُ
ْت أ ََّن ُو َ
َ

) )1مسند أحمد ,مسند البصرييف ,حديث بيز بف حكيـ ,عف أبيو ,عف جده ( ,)241 /33برقـ( ,)20041سنف
أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)101 /2برقـ( ,)1575كحسنو األلباني في إركاء الغميؿ في

تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)263 /3برقـ(.)791
) )2لـ أقؼ عميو في كتب السُّنة عمى حد اطبلعي ,كلكف ذكره ابف رشد في المقدمات المميدات ,ابف رشد/1(:
.)272

) )3انظر :الذخيرة لمقرافي.)3354 /10(:
) )4صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب أخذ العناؽ في الصدقة ( ,)119 /2برقـ(.)1457
38

الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف مف امتنع مف أداء الزكاة كلـ يجحد كجكبيا
األموالى
أخذت كشطر مالو ,كيكفر بمنعيا.
والحليىوالفطر ى
()1
ِ
ِ
َ
ُ
ه
َاه ُم اَّللهُ]  ,ذكرت الكعيد
ين َي ْبخَ ؾ َ
ون ب ََم آت ُ
ُي َسبَ هن الذ َ
ُ -1يناقش توجيييـ لقكلو ( )َ :
[وَل َ ْ
أف يؤدكا الزكاة.
أف ينفقكا في سبيؿ اهلل ك ٍ
الشديد لمذيف بخمكا ٍ
فقير ,كأنيـ ىـ األغنياء"(.)2
بأف" اآلية لمييكد الذيف زعمكا عند أمر اهلل إياىـ بالزكاة أف اهلل ه
ويناقش استدَلليـ بما ركم عنو صمى اهلل عميو كسمـ « َّإنو َل صَلة لمف َل زكاة لوَ وَل
ُ -2
زكاة لمف َل صَلة لو».

بأف ىذا الحديث ليس لو أصؿ في كتب السُّنة(.)3

سادساً :الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ,ظير لمباحث

ً
الجميكر مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة
أف المذىب الراجح ىك المذىب األكؿ ,كىك مذىب

القائمكف :بأنو إذا امتنع مف أداء الزكاة كلـ يجحد كجكبيا أخذت كعزر ,كال يأخذ زيادة عمى
الكاجب ,كال يكفر.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1إف ترؾ الزكاة كا ٍف كاف كبيرةن عظيمةن مف كبائر الذنكب ,إال أنو ليس ىناؾ نص صريح
إف مات عمى ذلؾ.
صحيح عمى يكفره ,فيك تحت مشيئة اهلل ٍ
 -2ألف النصكص مف القرآف الكريـ كالسنة قد دلت عمى أف تارؾ الزكاة يعذب يكـ القيامة
بأمكالو التي ترؾ زكاتيا ,ثـ ييرل سبيميو إما إلى الجنة كاما إلى النار ,كىذا الكعيد في حؽ مف
ليس جاحدان لكجكبيا ,فمك خرج مف الممة ال ييرل سبيميو فيككف مخمدان في النار.

 -3عمكمية ما استدؿ بو أصحاب المذىب الثاني ,كىك يحتمؿ األمريف فبل يمكف أف نحممو عمى
و
أمر كنترؾ اآلخر.

)[ )1آؿ عمراف.]180 :
) )2تفسير الطبرم.)433 /7(:

) )3لـ أقؼ عميو في كتب السُّنة عمى حد اطبلعي ,كلكف ذكره ابف رشد في المقدمات المميدات ,البف رشد/1(:
.)272
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األموالى

المطمب الثاني
بداية الحوؿ

والحليىوالفطر ى
ِ
ِ
اؿ َعمَ ْي َيا ا ْل َح ْو ُؿَ َوقَ ْد َبمَ َغ ْت
ييا َ َح َ
قَ َ
اؿ َمالِ ٌؾ" ِي َر ُج ٍؿ َكا َن ْت لَ ُو َع َ
ير َتَ َج َر َ
ش َرةُ َد َنان َ
ِ
ش ِر َ ِ
ب
ِع ْ
َف َي ُح َ
ييا َم َكا َن ُوَ َوَلَ َي ْنتَ ِظ ُر ِب َيا أ ْ
وؿ َعمَ ْي َيا ا ْل َح ْو ُؿَ م َف َي ْوَـ َبمَ َغ ْت َما تَ ِج ُ
يف دي َنا ارً :أ ََّن ُو ُي َزاك َ
ِ
ِ
ِ ِ
يو َّ
وؿ
الزَكاةُ؛ ِأل َّ
ييا َحتَّى َي ُح َ
َف ا ْل َح ْو َؿ قَ ْد َح َ
اؿ َعمَ ْي َياَ َو ِى َي ِع ْن َدهُ َع َ
يرَ ثُ َّـ َلَ َزَكاةَ َ
ش َرةُ َد َنان َ
َعمَ ْي َيا ا ْل َح ْو ُؿَ ِم ْف َي ْوَـ ُزاك َي ْت"(.)1
غيره مما تجب فيو الزكاة ,كلـ تبمغ النصاب
صورة المسألة :امتمؾ رج هؿ ماالن أك تجارةن ,أك ى
فاتجر فييا في شير المحرـ ,حتى بمغت النصاب في شير شكاؿ ,فيؿ يحسب بداية الحكؿ مف

شير المحرـ أـ مف شكاؿ؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الماؿ إذا حاؿ عميو الحكؿ أف الزكاة تجب فيو ,كأجمعكا عمى أف

الزكاة تجب في الماؿ بعد دخكؿ الحكؿ ,فمف أدل ذلؾ بعد كجكبو عميو أف ذلؾ يجزئ عنو"(,)2
حساب الحكؿ ,ىؿ يككف مف يكـ امتبلؾ رأس الماؿ ,أـ مف بعد بمكغو
كلكنيـ اختمفكا متى يبدأ
ي
النصاب؟
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ امتبلؾ رأس الماؿ األكؿ ,كا ٍف لـ يبمغ
النصاب إال قبؿ الحكؿ بيكـ أك يكميف ,أك بعد الحكؿ بيكـ كاحد ,ثـ ال زكاة فييا حتى يحك ىؿ
عمييا الحكؿ ,مف يكـ زكيت ,كىك مذىب مالؾ

()3

كاليو ذىب جميكر المالكية(.)4

) )1مكطأ مالؾ.)347 /2(:
) )2اإلجماع البف المنذر(:ص.)47 :
) )3انظر :مكطأ مالؾ ,)346 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس.)304 /1(:

) )4انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة ,البف عبد البر ,)291 /1(:البياف كالتحصيؿ ,البف رشد,)357 /2( :
التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,لممكاؽ.)156 /3(:
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فإف نقص في أثناء
المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف حساب الحكؿ يبدأ عند بمكغ النصاب األكؿٍ ,
األموالى
الحكؿ ,ثـ تـ في آخره كجبت فيو الزكاة ,أما إذا استمر ناقصان حتى فرغ الحكؿ ,فبل تجب فيو
والحليىوالفطر ى
()4
()3
()2
()1
الزكاةي ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية  ,كبعض المالكية  ,كمذىب الشافعية  ,كالحنابمة .
ثالثاً :سبب الخَلؼ:
حكمو حكـ الماؿ المستفاد أك حكـ األصؿ,
وسبب اختَل يـ" :تردد الربح بيف ٍ
أف يككف ي
فمف شبيو بالماؿ المستفاد ابتداء قاؿ :يستقبؿ بو الحكؿ ,كمف شبيو باألصؿ كىك رأس الماؿ

حكـ رأس الماؿ"(.)5
قاؿ :ي
حكمو ى
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ امتبلؾ رأس الماؿ األكؿ,

كاستدلكا بالسُّنة كالقياس.

أ -السنة:

ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر (
وؿ َعمَ ْي ِو
َحتَّى َي ُح َ

ً
اد َماَلً ََلَ َزَكاةَ َعمَ ْي ِوَ
اؿ :قى ى
) قى ى
استَفَ َ
اؿ ىر يسك يؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـَ « :م ْف ْ
الح ْو ُؿ ِع ْن َد َراب ِو»(.)6
َ

ماء
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعمكمو عمى كجكب الزكاة ,كلـ
يخص ربحان مف غيره؛ ألف ىن ى
ى
المفاد لمجيئو شيئه بعد شيء ,فكجب فيو الزكاة(.)7
الزيادة مف أصؿ الماؿ ,ف ي
يشؽ حفظي الماؿ ي

) )1انظر :األصؿ المعركؼ بالمبسكط ,لمشيباني ,)86 /2(:النتؼ في الفتاكل ,لمسغدم ,)168 /1(:تحفة
الفقياء ,لمسمرقندم.)272 /1(:

) )2انظر :التبصرة ,لمخمي ,)907 /2(:البياف كالتحصيؿ ,البف رشد.)357 /2(:
) )3انظر :مختصر المزني ,)145 /8(:نياية المطمب في دراية المذىب ,لمجكيني ,)294 /3(:المجمكع شرح
الميذب ,لمنككم.)51 /6(:
) )4مختصر الخرقى(:ص ,)46 :المغني ,البف قدامة ,)59 /3(:شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي/2(:
.)514

) )5بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)33 /2(:
) )6سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ( ,)1573سنف الترمذم ,كتاب الزكاة,
باب ما جاء ال زكاة عمى الماؿ المستفاد حتى يحكؿ عميو الحكؿ ( ,)18 /2برقـ( ,)631سنف الدارقطني ,كتاب
الزكاة ,باب كجكب الزكاة بالحكؿ ( ,)471 /2برقـ( ,)1895كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ سنف
الترمذم ( ,)132 /2برقـ(.)632

))7انظر :البياف كالتحصيؿ ,البف رشد (.)357 /2
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ب -القياس:
األموالى
اء كاف أصمو نصابان أك دكنو ,فإنو يجب في جميعو
 -1قياس أرس الماؿ
األكؿ عمى الربح ,سك ن
ى
والحليىوالفطر
الزكاةي ,ككذلؾ رأس الماؿ(.)1
-2قياس ربح الماؿ عمى نسؿ الغنـ كغيرىا ,فمك كاف كماؿ النصاب بنتاج ,كما لك كاف عنده مف
النكؽ أك مف البقر أك مف الغنـ دكف النصاب فنتجت عند الحكؿ ,أك عند مجيء الساعي( ,)2ما

ييكمؿ النصاب فتجب فييا الزكاة(.)3
 -3قياس زيادة الماؿ أثناء الحكؿ عمى زكاة الديف ,فقالكا :إف ذلؾ بمنزلة رجؿ كانت لو عشركف
دينا انر فأقرضيا رجبلن ثـ اقتضى منيا خمسة بعد سنة ,ثـ اقتضى الخمسة عشر الباقيةى بعد ذلؾ

يقتضييا نصؼ دينا انر ,ككذلؾ زيادة الماؿ(. )4
بأياـ أك سنة أك سنتيف ,فإنو يزكييا ساعة أف
ى
أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ بمكغ النصاب األكؿ,
كاستدلكا السُّنة كالمعقكؿ.

أ -السنة:

ً
اد َماَلً ََلَ َزَكاةَ
اؿ :قى ى
 -1ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ( ) قى ى
استَفَ َ
اؿ ىر يسك يؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـَ « :م ْف ْ
ِ
الح ْو ُؿ ِع ْن َد َراب ِو»(.)5
َعمَ ْي ِوَ َحتَّى َي ُح َ
وؿ َعمَ ْيو َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى أف مف استفاد ماالن أثناء الحكؿ فبل زكاة عميو,

إال أف يحكؿ عميو الحكؿ مف يكـ بمكغو النصاب ,كالمراد بالحكؿ ىنا العاـ اليجرم ,كقد ييفيـ مف
أف
الحديث أف حكالف الحكؿ شرطه إليجاب الزكاة في الماؿ نقدان كاف أك ماشية ,كظاىر الحديث ٍ
يحكؿ الحكؿ عمى النصاب كامبلن ,كتجب الزكاةي كا ٍف نقص النصاب في أثناء العاـ(.)6

) )1انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد ,)33 /2(:التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,لممكاؽ/3(:
.)156
) )2الساعي :ىك مف يسعى في القائؿ لجمع صدقة السكائـ مف جية اإلماـ ,التعريفات الفقيية ,لمبكتي(:ص:
.)110

) )3انظر :المدكنة ,لمالؾ ,)303 /1(:الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية ,لمقركم(:ص.)164 :
) )4المدكنة ,لمالؾ.)303 /1(:

) )5سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ ( ,)1573سنف الترمذم ,كتاب الزكاة,
باب ما جاء ال زكاة عمى الماؿ المستفاد حتى يحكؿ عميو الحكؿ ( ,)18 /2برقـ( ,)631سنف الدار قطني,
كتاب الزكاة ,باب كجكب الزكاة بالحكؿ ( ,)471 /2برقـ( ,)1895كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ سنف
الترمذم ( ,)132 /2برقـ (.)632

) )6انظر :مسند الشافعي.)226 /1(:
42

الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى) قىالى ٍ ً
ت ر يسكؿ الم ًو صمى اهلل عميو كسمـ ىيقيك يؿََ« :ل َزَكاةَ ِي م ٍ
اؿ
 -2ىع ٍف ىعائً ىشةى (
ت :ىسم ٍع ي ى
َ
األموالى
وؿ َعمَ ْي ِو ا ْل َح ْو ُؿ»(.)1
حتَّى يح َ
َ َ ُوالحليىوالفطر ى
أف يحكؿ
نكعو ,إال بعد ٍ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو أف الزكاة ال تجب في الماؿ أيان كاف ي
عميو الحكؿ ,كىك عاـ يشمؿ رأس الماؿ األصمي كالمستفاد ,فيجب الحكؿ في الجميع(.)2
ب -المعقوؿ:

النصاب ,فكجب اعتبار كماؿ النصاب في جميع الحكؿ كسائر
" -1إنو ماؿ يعتبر لو الحك يؿ ك
ي
األمكاؿ التي يعتبر ليا ذلؾ"(.)3
 -2ألف كماؿ النصاب شرطي كجكب الزكاة فيعتبر حا يؿ انعقاد السبب (كماؿ النصاب) ,كحا يؿ
ثبكت الحكـ (كجكب الزكاة) ,ىك حكالف الحكؿ(.)4
أف يحكؿ الحك يؿ عمى جميعو(.)5
 -3ألنو أص هؿ كاحد كما هؿ كاحد ,فيجب ٍ
خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ امتبلؾ رأس الماؿ

األكؿ.

اد َماَلً ََلَ َزَكاةَ َعمَ ْي ِو»َ مف وجييف:
استَفَ َ
ُ -8يناقش حديث ابف عمر ( )« َم ْف ْ
الوجو األوؿ :بأنو مكقكؼ()6عمى ابف عمر( )( ,)7كفيو عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ العدكم
مكالىـ ضعيؼ(.)8

الوجو الثاني :إف الحديث ليس فيو عمى ما ُّ
أف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ امتبلؾ
يدؿ ,عمى ٍ
رأس الماؿ األكؿ ,كا ٍف لـ يبمغ النصاب.
ال ( ,)571 /1برقـ( ,)1792سنف الدار قطني ,كتاب
) )1سنف ابف ماجو ,كتاب الزكاة ,باب مف استفاد ما ن
الزكاة ,باب كجكب الزكاة بالحكؿ ( ,)469 /2برقـ( ,)1889السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب ال زكاة
في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ ( ,)160 /4برقـ( ,)7274كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج
أحاديث منار السبيؿ ( ,)254 /3برقـ(.)787

) )2انظر :شركح ابف ماجو ,لمسيكطي كغيره(:ص.)705:
) )3المغني ,البف قدامة.)60 /3(:
) )4انظر :تحفة الفقياء ,لمسمرقندم.)272 /1(:
) )5انظر :المغني البف قدامة.)60 /3(:
) )6الحديث الموقوؼ :كىك ما يركل عف الصحابة رضي اهلل عنيـ مف أقكاليـ أك أفعاليـ كنحكىا ,فيكقؼ عمييـ,
كال يتجاكز بو إلى رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ ,مقدمة ابف الصبلح(:ص.)46 :

) )7انظر :صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ,لؤللباني ( ,)132 /2برقـ( ,)632كانظر :المباب في الجمع بيف
السنة كالكتاب ,لممنبجي (.)357 /1

) )8تقريب التيذيب ,البف حجر(:ص ,)340 :برقـ(.)3865
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 -7وُيناقش استدَلليـ بقياس رأس الماؿ األوؿ عمى الربح.
األموالى
أس الماؿ قد كجبت فيو الزكاة ,كذلؾ ال يككف إال إذا كاف
ر
يككف
أف
التشبيو
ىذا
بأف "مف شركط
ٍ
ي
ى
والحليىوالفطر
نصابان ,كلذلؾ يضعؼ قياس الربح عمى األصؿ في مذىب مالؾ"(.)1
 -4وُيناقش استدَلليـ بقياس ربح الماؿ عمى نسؿ الغنـ وغيرىا.
بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف الماشية إذا بقيت تناسمت بأنفسيا ,كالنفقة عمييا إنما ىي لحفظيا في

باح في األمكاؿ بالحركة فييا(.)2
أنفسيا ال لمتناسؿ ,كال تحصؿ األر ي
ناقش استدَل لُيـ بقياس ربح الماؿ عمى زكاة الديف.
 -3وُي َ

بأنو قياس ال يصح؛ ألف زكاة الديف تخرج بعد قبضيا إذا كانت تساكم نصابان ,أما ربح الماؿ ال

أف ال
ييزكى إال بعد بمكغ النصاب كحكالف الحكؿ عميو مف يكـ بمكغو لمنصاب ,كأنو مف الممكف ٍ
كيحتمؿ خسارة جميع مالو ,بخبلؼ الديف يبقى ثابتان مع
يربح التاجر فبل يبمغ مالو مقدار الزكاة ,ي

طكؿ المدة.

 -5وُيناقش استدَلليـ بالمعقوؿَ إف حساب رأس الماؿ الذم بمغ النصاب بالمتاجرة فيو مشقة
التقكيـ عمى المالؾ.

"قكليـ( :يشؽ التقكيـ) ال يصح .فإف غير المقارب لمنصاب ال يحتاج إلى تقكيـ ,لظيكر معرفتو,
إف سيؿ عميو التقكيـ ,كاال فمو األداء"(.)3
كالمقارب لمنصاب ٍ
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ بمكغ النصاب

األكؿ.

وؿ َعمَ ْي ِو
اد َماَلً ََلَ َزَكاةَ َعمَ ْي ِوَ َحتَّى َي ُح َ
استَفَ َ
ُ -8يناقش استدَلليـ بحديث ابف عمر( )« َم ْف ْ
الح ْو ُؿ ِع ْن َد َراب ِو»
َ
بأنو مكقكؼ عمى ابف عمر ( )( ,)4كالحديث ضعيؼ(.)5

-2ك ُيناقش استدَلليـ بالمعقوؿ ,إنو ماؿ يعتبر لو الحكؿ كالنصاب ,فكجب اعتبار كماؿ
النصاب في جميع الحكؿ كسائر األمكاؿ التي يعتبر ليا ذلؾ.

) )1بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)33 /2(:

) )2انظر :شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة.)311 /1(:
) )3المغني ,البف قدامة.)60 /3(:
) )4صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ,لؤللباني ( ,)132 /2برقـ( ,)632كانظر :المباب في الجمع بيف السنة
كالكتاب ,لممنبجي (.)357 /1

) )5ألف فيو عبد الرحمف بف زيد ابف أسمـ العدكم مكالىـ ضعيؼ ,تقريب التيذيب ,البف حجر(:ص,)340 :

برقـ(.)3865
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فإف
بأف ىذا الدليؿ مخالؼ لمذىبكـ الذم يقكؿ إف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ بمكغ النصابٍ ,
األموالى
نقص في أثناء الحكؿ ,ثـ تـ في آخره كجبت فيو الزكاة ,كليس ىناؾ اعتبار لكماؿ النصاب في
والحليىوالفطر ى
جميع الحكؿ.

سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ,ظير لمباحث
ً
كبعض المالكية
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية

فإف نقص في
كالشافعية كالحنابمة القائمكف :بأف حساب الحكؿ يبدأ مف يكـ بمكغ النصاب األكؿٍ ,
أثناء الحكؿ ,ثـ تـ في آخره كجبت فيو الزكاة ,أما إذا استمر ناقصان حتى فرغ الحكؿ ,فبل تجب

فيو الزكاة.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1ضعؼ تكجيو أدلة المذىب األكؿ.
 -2مناقشة أدلة المذىب األكؿ العقمية ,كعدـ قياميا.

 -3قكة تكجيو أدلة مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كبعض المالكية كمذىب الشافعية
كالحنابمة.

 -4إف العمؿ بمذىب المالكية كا ٍف كاف فيو مصمحة لمفقراء إال أنو ال يتفؽ مع عمكـ السُّنة.
 -5إف العمؿ بمذىب الجميكر ىك األنسب كاأليسر ,كفيو حفظ لحؽ األغنياء كالفقراء في و
آف
كاحد.
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األموالى

المطمب الثالث
حكـ زكاة عروض التجارة

والحليىوالفطر ى
وض لِمتاجار ِ
ِ
ِ
ِ
قَ َ ِ
َّؽ َمالَ ُوَ ثُ َّـ
اتَ أ َّ
َف َّ
صد َ
الر ُج َؿ إِ َذا َ
يما ُي َد ُار م َف ا ْل ُع ُر ِ َ َ
اؿ َمال ٌؾْ " :األ َْم ُر ع ْن َد َنا َ
ِ
َف َي ُحو َؿ َعمَ ْي ِو ا ْل َح ْو ُؿ ِم ْف َي ْوِـ
شتََرى ِب ِو َع ْرضاًَ َب ّازً أ َْو َرِقيقاً أ َْو َما أَ ْ
اْ
اع ُو قَ ْب َؿ أ ْ
ش َب َو ذل َؾَ ثُ َّـ َب َ
ِ
ِ
َخر َج َزَكاتَ ُو؛ َِإنَّ ُو َلَ ُي َؤداي ِم ْف ذلِ َؾ ا ْلم ِ
ص َّدقَ ُوَ .وأَنَّ ُو
اؿ َزَكاةًَ َحتَّى َي ُح َ
وؿ َعمَ ْيو ا ْل َح ْو ُؿ م ْف َي ْوَـ َ
أ َْ
َ
ِ ِ
ِ
شي ٍء ِم ْف ذلِ َؾ ا ْل َع ْر ِ
اؿ َزَما ُن ُو.
ض َزَكاةٌَ َوِا ْف َ
طَ
إِ ْف لَ ْـ َي ِب َْ ذلِ َؾ ا ْل َع ْر َ
ض ِس ِن َ
يفَ لَ ْـ َيج ْب َعمَ ْيو ي َ ْ
َِإ َذا باع ُوَ َمَ ْيس عمَ ْي ِو إَِلَّ َزَكاةٌ و ِ
اح َدةٌ"(.)1
َ َ
َ َ
َ
تعريؼ عروض التجارة:

 -8ال ُعروض لغة" :بضـ العيف ,جمعي ىع ٍر و
ركض :المكاف الذم يي ً
ض ىؾ إذا
عار ي
الع ي
ض ,كىك الجبؿ .ك ى
سرت"(.)2
ٍ
()3
 -7التجارة لغة" :تى ىجر ىيتٍ يجر تً ىج ىارة :أم ىباعى كشرل" .
اىـ كالدنانير(.)4
 -4عروض التجارة اصطَلحاً :ىك ك يؿ شيء أعد لمتجارة فيك عرض ,سكل الدر ى
 -3شروط زكاة عروض التجارة:

كالشركط تنقسـ إلى قسميف :شركط متفؽ عمييا كشركط مختمؼ فييا ,كىي كما يمي:

أوَلً :الشروط المتفؽ عمييا:

" -1بمكغ النصاب.

 -2كحكالف الحكؿ.

 -3كنية التجارة"(.)5

) )1مكطأ مالؾ.)359 /2(:
) )2الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,لمفارابي.)1089 /3(:
) )3المحكـ كالمحيط األعظـ ,البف سيده المرسي.)353 /7(:
) )4انظر :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم ,البف نجيـ ,)246 /2(:الفكاكو الدكاني
عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :لمنفراكم ,)331 /1(:ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :لمنككم,)266 /2(:

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,لمحجاكم.)275 /1(:

) )5انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)22 /2(:الدر المختار كحاشية ابف عابديف/2(:
 ,)298فتح القدير ,لمكماؿ ابف اليماـ ,)219-218 /2(:بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد,)31 /2(:
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ,لمشيربيني ,)106-105/2(:كانظر :الميذب في فقة اإلماـ

الشافعي لمشيرازم ,)294 /1(:المغني ,البف قدامة ,)58 /3(:كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,لمبيكتي/2(:
.)240-239
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ثانياً :شروط مختمؼ ييا:
األموالى
ً
لمقنية(.)1
 -1أف ال تككف
ٍ والحليىوالفطر ى
أف ال ينقص ً
ماؿ التجارة عف النصاب أثناء الحكؿ ,فمك نقص النصاب ثـ بمغت نصابان في
ٍ -2
ى
أثناء الحكؿ بالنتاج ,بدأ حساب الحكؿ مف بمكغ النصاب الجديد(.)2

أف ال تككف الزكاةى متعمقةه بعيف العرض بؿ بثمنو"(.)3
ٍ " -3
النصاب كحاؿ عميو الحك يؿ,
صورة المسألة :رجؿ امتمؾ عرضان مف عركض التجارة ,كقد بمغ
ي
فيؿ يجب فيو الزكاةي في كؿ سنة ,أـ يجب فييا الزكاةي عند بيعيا؟
أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف في العركض التي تدار لمتجارة زكاةه إذا حاؿ عمييا الحكؿ,
كأجمعكا عمى أف الماؿ إذا حاؿ عميو الحك يؿ فإف الزكاةى تجب فيو"( ,)4كلكنيـ اختمفكا في عركض
التجارة ىؿ تزكى ك يؿ و
عاـ أـ تزكى عند بيعيا لمرة كاحدة؟
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف كؿ ما كاف مف أمكاؿ التجارة كائنان ما كاف مف العركض كالعقار

نصاب الذىب أك الفضة كحاؿ عميو الحك يؿ
كالمكيؿ كالمكزكف كغيرىا تجب فيو الزكاةي إذا بمغ
ى
كىك ربع عشره ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية( ,)5كالشافعية( ,)6كالحنابمة(.)7

الثمف لسنة
إف حاؿ عمييا حك هؿ أك أحكا هؿ يزكى
المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف عركض التجارة ٍ
ي
كاحدة ,كىذا ىك مذىب مالؾ ( )8كاليو ذىب المالكية(.)9

) )1انظر :لمذخيرة لمقرافي ,)22 /3(:القكانيف الفقيية ,لمغرناطي(:ص ,)70 :الحاكم الكبير ,لمماكردم/3(:
 ,)283مختصر الخرقى(:ص ,)46 :عمدة الفقو ,البف قدامة(:ص.)38 :
القنية :بكسر القاؼ كضميا جمع الماؿ ككسبو كاتخاذه لمنفس ,انظر :لساف العرب ,البف منظكر.)288/4(:

))2انظر :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)51 /6(:

) )3الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ,لمنفراكم.)331 /1(:

) )4اإلجماع البف المنذر(:ص ,)48-47 :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)47 /6(:
) )5تحفة الفقياء :لمسمرقندم ,)271 /1(:اليداية في شرح بداية المبتدم ,لممرغناني.)103 /1(:
) )6انظر :مختصر المزني ,)146 /8(:الحاكم الكبير ,لمماكردم ,)282 /3(:عمدة السالؾ كعدة الناسؾ ,البف
النقيب(:ص.)105 :
) )7انظر :المغني ,البف قدامة ,)60 /3(:العدة شرح العمدة ,لبياء الديف المقدسي(:ص.)149 :
) )8انظر :مكطأ مالؾ بف أنس( ,)359 /2المدكنة ,لمالؾ بف أنس(,)309 /1

) )9انظر :البياف كالتحصيؿ ,البف رشد ,)424 /2(:التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ,لخميؿ بف
إسحاؽ ,)213 /2(:عيكف المسائؿ ,لمقاضي عبد الكىاب المالكي(:ص,)187 :القكانيف الفقيية ,لمغرناطي(:ص:
.)70
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ثالثاً :سبب الخَلؼ:
األموالى
كتعارض ظاىرىا كتكجيييا ,فمف
ايات
ك
الر
تعدد
المسألة,
ىذه
في
:
الخَلؼ
سبب
ويرجَ
ي
ي
والحليىوالفطر ى
كؿ سنة ,كمف أخذ بالركايات الخاصة في إخراج الزكاة في
أخذ بالركايات العامة ,قاؿ :بكجكبيا ى
ً
الزكاة عند البيع كلك كاف البيع بعد عدد مف السنيف.
عركض التجارة ,قاؿ :بكجكب
رابعاً :أدلة المذاىب:

لسنة,
أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب الزكاة في عركض التجارة كاستدلكا ,با ُّ

كاألثر.

أ -السنة:

وؿ ِ
ْم ُرَنا
 -1ىع ٍف ىس يم ىرةى ٍب ًف يج ٍن يد وب ( ) قاؿ « :أ َّ
س َ
اِ صمى اِ عميو وسمـ َك َ
َما َب ْع ُد َِإ َّف َر ُ
اف َيأ ُ
الص َدقَ َة ِم َف الَِّذي َن ُعد لِ ْم َب ْي َِ»(.)1
َف ُن ْخ ِر َج َّ
أْ
خرج الزكاة
أف نخرج الصدقة مف الذم نعد لمبيع)؛ عمى إ ا
وجو الدَللة " :دؿ قكلو( :كاف يأمرنا ٍ
كؿ ما ييتجر فيو
مف الماؿ الذم ييييئ لمبيع كالتجارة؛ يعني إذا حاؿ عميو الحكؿ ,كظاىره يعـ ى
()2
تاـ فتعمقت
سكاء أكاف في عينو زكاةه كاإلبؿ كالبقر ,أـ ال كالعقار كالخيؿ كالحمير" ؛ "كألنو ما هؿ ه

ً
نصاب مف الذىب أك الفضة؛ ألف التقكيـ لحظ الفقراء
بو الزكاةي كالسائمة ,كانما اعتبر أق يؿ ال
فيعتبر ما ليـ الحظي فيو"(.)3

) )1سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب العركض إذا كانت لمتجارة ىؿ فييا زكاة؟ ( ,)10 /3برقـ( ,)1562السنف
الكبرل لمبييقي ,جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب زكاة التجارة ( ,)247 /4برقـ( ,)7597كضعفو األلباني في
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)310 /3برقـ( ,)827ألف فيو جعفر بف سعد ,كخبيب بف
سميماف كأبكه كميـ مجيكلكف ,جعفر ابف سعد ابف سمرة ,قاؿ ابف حجر :في التقريب ليس بالقكم (ص,)140 :
برقـ( ,)941خبيب ابف سميماف ابف سمرة ابف جندب أبك سميماف قاؿ ابف حجر في التقريب مجيكؿ(ص,)192 :
برقـ(.)1700

م ىع ٍف يس ٍم ىرةى ٍب ًف يج ٍن يد وب أىنوي
(كلىىنا) ىما يرًك ى
*أما ما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ,)20 /2ى
ً
اج الزىك ًاة ًم ٍف الرًقي ً
ؽ ال ًذم يكنا ىن يع ُّدهي لً ٍمىب ٍي ًع» لـ أقؼ عميو
ٍم يرىنا بًًإ ٍخ ىر ً
قى ى
اؿ « :ىك ى
اف ىر يسك يؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ىيأ ي
بيذا المفظ في كتب متكف السُّنة عمى حد اطبلعي.

) )2المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد ,لمسُّبكي.)132 /9(:
) )3العدة شرح العمدة ,لبياء الديف المقدسي(:ص.)149 :
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كؿ ً
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ىيقيك يؿِ « :ي ِْ
ص َدقَتُ َياَ
ت ىر يس ى
 -2ىع ٍف أىبًي ىذٍّر ( ) قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اإل ِب ِؿ َ
األموالى
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َدقَتُ ُو»(.)2
ز
ب
ل
ا
ي
و
اَ
ي
ت
ق
د
ص
ر
ق
ب
ل
ا
ي
و
اَ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
والحليىوالفطر ى َ
َ
ََ َُ َ
ص َدقَتُ َي َ
َوِي ا ْل َغ َنـ َ
وجو الدَللة" :الحديث كاضح الداللة عمى األمكاؿ التي فييا زكاة ,كىي التي تيعد لمتجارة؛ ألف
التجارة يطمب بيا نماء الماؿ فتعمقت بيا الزكاة كالسكـ في الماشية"(.)3
-3عف سمىيـ ٍبف ع ً
كؿ الم ًو صمى اهلل عميو
ت ىر يس ى
ام ور ,قى ى
امةى ( ) ىيقيك يؿ :ىس ًم ٍع ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ىٍ ي ي ي ى
يم ى
ت أ ىىبا أ ى
ً
كسمـ ي ٍخطي ً
ش ْي َرُك ْـَ َوأَدوا
الكىد ً
اع فىقى ى
وموا َ
ى ي
س ُك ْـَ َو ُ
صموا َخ ْم َ
اؿ« :اتَّقُوا المَّ َو َرَّب ُك ْـَ َو َ
ص ُ
ب في ىحجة ى
َزَكاةَ أَموالِ ُكـَ وأ ِ
اؿ :فى يقٍم ي ً ً
ت ًم ٍف
َطي ُعوا َذا أ َْم ِرُك ْـ تَ ْد ُخمُوا َج َّن َة َراب ُك ْـ»َ قى ى
امةى :يم ٍن يذ ىك ٍـ ىس ًم ٍع ى
َْ ْ َ
يم ى
ت ألىبي أ ى

كؿ الم ًو صمى اهلل عميو كسمـ ى ىذا الحًد ً
رس ً
س َن ًة»(.)4
يث؟ قى ى
س ِم ْعتُ ُو َوأََنا ْاب ُف ثَََل ِث َ
ى
ى
يف َ
اؿَ « :
ىي
وجو الدَللة" :في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َوأَدوا َزَكاةَ أ َْم َوالِ ُك ْـ» دؿ داللة صريحة عمى
كجكب الزكاة مف غير فصؿ بيف ماؿ كماؿ إال ما خص بدليؿ؛ كألف ماؿ التجارة ما هؿ و
و
فاضؿ
ناـ

ماؿ الزكاة كالسكائـ"(.)5
عف الحاجة األصمية
فيككف ى
ى
ب -األثر:
ً
ً ً
ىف أ ىىبا ىع ٍم ًرك ٍب ىف ًح ىم و
اف ىيبًيعي ٍاأل ىىد ىـ
اس ,أ ٍ
 -1ىع ٍف ىع ٍبد المو ٍب ًف أىبًي ىسمى ىمةى ,أ ٍ
اسا ىك ى
ىخ ىب ىرهي ,أىف أ ىىباهي ح ىم ن
ً ً
ِ
ً ً
اس أَ اد َزَكاةَ َمالِ َؾ»َ فىقى ى
اب ,ىكأىف يع ىم ىر ( ) قى ى
ىكاٍل ًج ىع ى
اؿ لىويَ « :يا ح َم ُ
اؿ :ىكالمو ىما ل ىي ىما هؿ إن ىما أىبيعي
اؿ« :قَ او ْم ُو َوأَ اد َزَكاتَ ُو»(.)6
اب ,فىقى ى
ٍاأل ىىد ىـ ىكاٍل ًج ىع ى

) )1ىبز :الباء كالزاء أصؿ كاحد ,كىك الييئة مف لباس أك سبلح ,مقاييس المغة ,البف فارس.)180 /1(:
) )2مسند أحمد ,مسند األنصار ,حديث أبي ذر رضي اهلل عنو ( ,)441 /35برقـ( ,)21557سنف الدارقطني,
كتاب الزكاة ,باب ليس في الخضركات صدقتو ( ,)488 /2برقـ( ,)1932السنف الكبرل لمبييقي ,جماع أبكاب
صدقة الكرؽ ,باب زكاة التجارة ( ,)247 /4برقـ(  ,)7598كضعفو األرنؤكط في مسند أحمد (,)441/35

برقـ( ,)21557لنقطاعو ,فإف ابف جريج  -كىك عبد الممؾ بف عبد العزيز  -قد صرح بأنو لـ يسمعو مف عمراف
بف أبي أنس كانما بمغو عنو ,كنقؿ الترمذم في "العمؿ" عف البخارم قكلو :ابف جريج لـ يسمع مف عمراف ابف أبي
أنس يقكؿ :حدثت عف عمراف بف أبي أنس.
) )3المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)47 /6(:
) )4سنف الترمذم ,أبكاب السفر ,باب منو ( ,)516 /2برقـ(  ,)616مسند أحمد ,تتمة مسند األنصار ,حديث
حسف صحيح ( ,)516 /2برقـ( .)616
أبي أمامة ( ,)486 /36برقـ( ,)22161كقاؿ الترمذم ىذا حديث
ه
) )5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني.)20 /2(:

) )6السنف الكبرل لمبييقي ,جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب زكاة التجارة ( ,)248 /4برقـ(,)7603مصنؼ ابف
أبي شيبة ,كتاب الزكاة ,ما قالكا في المتاع يككف عند الرجؿ يحكؿ عميو الحكؿ ( ,)406 /2برقـ(,)10456

كضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)311 /3برقـ( ,)828ألف فيو أبك عمرك
بف حماس :مجيكؿ ,قاؿ الذىبي في ميزاف االعتداؿ ,ال ييعرؼ ( ,)265 /2برقـ(.)3674
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وجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو عمى أف في أمكاؿ التجارة زكاة ,كا ٍف كانت عركضان كلـ يتـ بيعيا,
األموالى
تقييميا كتزكيتىيا.
يتـ
ما
ن
ا
ك
نقد,
أك تحكيميا إلى
ى
ى
والحليىوالفطر
وض َزَكاةٌ إََِّل ما َك َ ِ
س ِي ا ْل ُع ُر ِ
اج َارِة»(.)1
اف لمت َ
 -2ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ( ) قىا ىؿ « :لَ ْي َ
َ
وجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو عمى أف في كؿ ما أيعد لمتجارة مف أمكاؿ فيو زكاة ,كا ٍف كانت
يتـ بيعيا ,أك تحكيميا إلى نقد ,كانما يتـ تقييميا.
عركضان كلـ ٍ
 -3ىع ٍف يرىزٍي ً
ب إًلى ٍي ًو :أ ً
ؽ ٍب ًف ىح ًك ويـ ,أىف يع ىم ىر ٍب ىف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ىف «ا ْنظُ ْرَ َم ْف َم َّر ِب َؾ ِم َف
يز ( ) ,ىكتى ى
يف ِدي َن ا ِ
يف َ ُخ ْذ ِم َّما ظَير ِم ْف أَموالِ ِيـ ِم َف التاجار ِ
ص
ات ِم ْف ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
سمِ ِم َ
ا ْل ُم ْ
ار دي َن ًاراَ َ َما َنقَ َ
ً
ََ
َْ ْ
ََ
ش ِر َ ِ
ث ِدي َن ٍ
ش ْي ًئا»(.)2
ص ْت ثُمُ َ
سا ِب ِو َحتَّى َي ْبمُغَ ِع ْ
ار َ َد ْع َيا َوََل تَأْ ُخ ْذ ِم ْن َيا َ
يف دي َن ًاراَ َِإ ْف َنقَ َ
َ ِب َح َ
وجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو عمى أف األخذ مف التجارات في العركض التي تيدار بأيدم
ً
الناس كال ً
تجار الزكاة كؿ عاـ كلـ يعتبر مف نض( ,)3لو شيء مف العيف في حكلو ممف لـ ينًض
كلك كاف ذلؾ مف شرط زكاة التجارات لكتب بو كأكضحو كلـ ييممو ,كمعمكـ أف اإلدارة في التجارة
ال تككف إال بكضع الدر ً
ً
أبيف شيء في زكاة
اىـ ك
الدنانير في العركض كابتغاء الربح كىذا ي
العركض(.)4
واألثر.

أدلة المذىب الثاني القائموف :بوجوب الزكاة لسنة واحدة عند بيعياَ واستدلوا بالسنة

السنة:
أُ -

كؿ ً
سمِِـ ِي َع ْب ِد ِه
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,قى ى
 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) أىف ىر يس ى
س َعمَى ا ْل ُم ْ
اؿ« :لَ ْي َ
ِِ
ص َدقَ ٌة»(.)5
َوََل َ َرسو َ

) )1السنف الكبرل لمبييقي جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب زكاة التجارة ( ,)249 /4برقـ( ,)7605السنف
الصغير لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب زكاة التجارة ( ,)58 /2برقـ( ,)1210كصححو األلباني في تماـ المنة
مكقكفا.)364/1( ,
) )2مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,باب عركض التجارة ( )358 /2برقـ( ,)880مسند الشافعي  ,مف كتاب الزكاة
مف أكلو إال ما كاف معادا ( ,)97/1كحسنو األرنؤكط في حاشية سنف أبي داكد (.)10 /3

متاعا ,الغريبيف في القرآف
) )3نض :ىك ما ظير كحصؿ مف أثمانيا كقد نض الماؿ إذا تحكؿ ن
عينا بعد أف كاف ن
كالحديث ,لميركم.)1854 /6(:
) )4انظر :االستذكار ,البف عبد البر.)163 /3(:

) )5صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب :ليس عمى المسمـ في عبده صدقة ( ,)121/2برقـ( ,)1464صحيح
مسمـ , ,كتاب الزكاة ,باب :ليس عمى المسمـ في عبده صدقة ( ,)675/2برقـ(.)982
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فإف كانكا لمتجارة
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أنو ليس في العبد كالفرس صدقةٍ ,
األموالى
أف ينكم بيما التجارة ,فتككف
إال
يقؿ
كلـ
ة,
ر
لمتجا
التي
العركض
كسائر
أثمانيـ,
فالزكاة في
ٍ
ى
والحليىوالفطر
الصدقة بعد تحكيؿ العرض إلى نقد(.)1
 -2كركم أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ« :الزكاة ي العيف والحرث والماشية ميس

شيء حتى تصير عيناً»(.)2
ي العروض
ٌ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف الزكاة في العيف كالحرث كالماشية ,كأما ما يدار مف

تجارة فميس فيو زكاةه حتى ييباع كيصير نقدان.
ب -األثر:
اؿ لًي عطىاءََ« :ل ص َدقَ َة ِي الم ْؤلُ ِؤَ وََل َزبرج ٍدَ وََل ياقُ ٍ
وتَ َوََل
اؿ :قى ى
 -1ىع ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج ,قى ى
َ َْ َ َ َ
ى ه
َ
ش ْي ًئا ِم ْف َذلِ َؾ ي َدار َ ِف ِ
وص(َ َ)3وََل َع ْر ٍ
ص ٍ
الص َدقَ ُة ِي ثَ َم ِن ِو
يو َّ
اف َ
ضَ َوََل َ
ش ْي ٍء ََل ُي َد ُارَ َوِا ْف َك َ
ُ ُ
ُ ُ
يف ُي َباعُ»(.)4
ِح َ
وجو الدَللة :كالشاىد منو قكلو " :فيو الصدقة ي ثمنو حيف ُيباع" ,فإنو لـ يذكر تقكيمان كال
نصابان كال حكالن ,فإف كاف شيء مف ذلؾ يدار ففيو الصدقة في ثمنو حيف يباع (.)5
وف ِ ِ
ض ِر َزَكاةٌَ إََِّل أ ْ ِ
 -2ىع ٍف م ٍك يح و
يو َزَكاةٌ»(.)6
كؿ ,قى ى
ير َم ًاَل َ َي ُك َ
س ِي ا ْل ُخ َ
اؿ « :لَ ْي َ
َف َيص َ
ى
وف ِ ِ
وجو الدَللة :في قكلو " إََِّل أ ْ ِ
يو َزَكاةٌ"؛ يعني ما داـ أنو لـ يبع فإنو ال
ير َم ًاَل َ َي ُك َ
َف َيص َ
تجب فيو الزكاة عمى حالو (.)7

) )1انظر :شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ,)485 /3(:شرح الزرقاني عمى المكطأ ,)160/2(:االستذكار,
البف عبد البر.)169 /3(:

السنة ,لكنو يذكر في المدكنة  ,لمالؾ بف أنس.)309 /1(:
) )2لـ أقؼ عميو عمى حد اطبلعي في يكتب ي
ممحكظة" :كأما قكلو " :فميس في العركض شيء حتى تصير عينان" فإنو مف قكؿ العمماء ,كليس كاردان عف النبي

صمى اهلل عميو كسمـ" ,انظر :االستذكار ,البف عبد البر ,)163 /3(:كالذم يؤكد أنو مف قكؿ الفقياء ما نقمو

المكاؽ عف ابف يكنس أنو قاؿ" :ليس في الديف زكاة حتى يقبض كال في العركض حتى تصير عينا" ,التاج
كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,لمحمد المكاؽ ,)169 /3(:كعمى ىذا فقكلو" فميس في العركض شيء حتى تصير

عينا" لـ يثبت عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

) )3فص :الفاء كالصاد كممة تدؿ عمى فصؿ بيف شيئيف ,مقاييس المغة ,البف فارس.)440 /4(:

) )4مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب الزكاة ,باب في المؤلؤ كالزمرد( ,)375/2برقـ( ,)10075كصححو األلباني
في تماـ المنة(.)365/1
))5انظر :المحمى باآلثار ,البف حزـ ( ,)46 /4تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة  ,لؤللباني(ص.)365 :
) ) 6مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب الزكاة ,باب في الخضر مف قاؿ :أنو ليس فييا زكاة (,)372 /2

برقـ( ,)10039كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (.)279 /3
) )7انظر :األصؿ لمشيباني (.)132 /2
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خامساً :مناقشة األدلَّة:
األموالى
مناقشة أدلة القوؿ األوؿ القائموف :بكجكب الزكاة في عركض التجارة.
والحليىوالفطر ى
ِ
َف ُن ْخر َج
ْم ُرَنا أ ْ
اء حديث سمرة بف جندب« َك َ
ُ -8يناقش ما استدلوا بو مف السنة سو ً
اف َيأ ُ
ِ
ذر « ِي ِْ
الص َدقَ َة ِم َف الَِّذي َن ُعد لِ ْم َب ْي َِ»َ أـ حديث أبي ٍ
ص َدقَتُ َيا»
َّ
ص َدقَتُ َياَ َوِي ا ْل َغ َنـ َ
اإل ِب ِؿ َ
بأنيما ضعيفاف ,ضعؼ األكؿ األلباني في إركاء الغميؿ( ,)1كضعؼ الثاني األرنؤكط في مسند

أحمد(.)2

ضعيؼ,
ويناقش ما استدلوا بو مف األثر الذم كرد عف ًحماس «قَاو ْم ُو َوأَ اد َزَكاتَ ُو»َ فيك
ه
ُ -7
ضعفو األلباني في إركاء الغميؿ(.)3
س ِي ا ْل ُع ُر ِ
وض َزَكاةٌ إََِّل
ُ -3
ويناقش ما استدلوا بو مف األثر الذم كرد عف ابف عمر ( ) « لَ ْي َ
ما َك َ ِ
اج َارِة» ,فيك حسف( ",)4إال أنو ليس فيو بياف نصاب زكاة التجارة ,كال ما يجب إخراجو
اف لمت َ
َ
منيا فيمكف حممو عمى زكاة مطمقة غير مقيدة بزمف ,أك كمية ,كانما بما تطيب بو نفس

صاحبيا"(.)5

كى
مناقشة أدلة القوؿ الثاني القائموف :إف عركض التجارة ٍ
إف حاؿ عمييا حكؿ أك أحكاؿ يز ى
الثمف لسنة كاحدة بعد بيعيا.
ِِ
ِِ
 -8يناقش توجيييـ لحديث أبي ىريرة ( ) «لَ ْيس عمَى ا ْلم ِِ ِ
ص َدقَ ٌة».
َ َ
ُ
ُْ
سمـ ي َع ْبده َوََل َ َرسو َ
بأنو ليس عمى عمكمو في عركض التجارة؛ بؿ ىك خاص بالعبد كالفرس.
ويناقش استدَلليـ بقوليـ " ميس ي العروض شيء حتى تصير عيناً"
ُ -7
أف
فإنو مف قكؿ العمماء ,كليس كاردان عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كما أسمفنا ,فبل يصح ٍ
يككف دليبلن.
) )1ضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)310 /3برقـ( ,)827ألف فيو جعفر بف

سعد ,كخبيب بف سميماف كأبكه كميـ مجيكلكف ,جعفر ابف سعد ابف سمرة ,قاؿ ابف حجر :في التقريب ليس

بالقكم (ص ,)140 :برقـ( ,)941خبيب ابف سميماف ابف سمرة ابف جندب أبك سميماف قاؿ ابف حجر في التقريب
مجيكؿ(ص ,)192 :برقـ(.)1700
) )2ضعفو األرنؤكط في مسند أحمد ( ,)441/35برقـ( ,)21557لنقطاعو ,فإف ابف جريج  -كىك عبد الممؾ
بف عبد العزيز  -قد صرح بأنو لـ يسمعو مف عمراف بف أبي أنس كانما بمغو عنو ,كنقؿ الترمذم في "العمؿ" عف
البخارم قكلو :ابف جريج لـ يسمع مف عمراف ابف أبي أنس يقكؿ :حدثت عف عمراف بف أبي أنس.

) )3ضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)311 /3برقـ( ,)828ألف فيو أبك
عمرك بف ًحماس :مجيكؿ ,قاؿ الذىبي في ميزاف االعتداؿ ,ال ييعرؼ ( ,)265 /2برقـ(.)3674
) )4مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,باب عركض التجارة ( )358 /2برقـ( ,)880مسند الشافعي  ,مف كتاب الزكاة
مف أكلو إال ما كاف معادا ( ,)97/1كحسنو األرنؤكط في حاشية سنف أبي داكد (.)10 /3ط

) )5تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة ,لؤللباني(:ص.)364 :
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سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:
األموالى
أ -القوؿ الراجح :بعد عرض مذاىب الفقياء كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشيا ,تبيف لمباحث أف
والحليىوالفطر ى
المذىب الراجح ىك مذىب جميكر الفقياء ,مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة القائمكف :إف كؿ ما
كاف مف أمكاؿ التجارة كائنان ما كاف مف العركض كالعقار كالمكيؿ كالمكزكف كغيرىا تجب فيو
الزكاة إذا بمغ نصاب الذىب أك الفضة كحاؿ عميو الحكؿ كىك ربع عشره.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1إف العمؿ بمذىب المالكية فيو تضيعه لحؽ الفقراء مف الزكاة؛ ألف معظـ أمكاؿ التجار في
تجارتيـ عركض ,كناد انر ما تككف نقدان.
 -2إف ما ذىب إليو الجميكر ,مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة ,فيو مصمحة عائدة عمى الفرد
كالمجتمع.

 -3إف العمؿ بقكؿ الجميكر يتكافؽ مع مقاصد الشريعة التي تحث عمى حفظ الماؿ مف خبلؿ
إخراج الزكاة.

أف ييزكى في كؿ حكؿ كالفضة
 -4كألف عركض التجارة ماؿ يعتبر فييا الحكؿ فكجب ٍ
كالذىب(.)1

))1انظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم.)284 /3(:
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األموالى

المطمب الرابَ
حكـ الزيادة والنقص ي مقدار الزكاة

والحليىوالفطر ى
ِ
ش ِر َ ِ
قَ َ ِ
صِ
اد ِت َيا
س ِي ِع ْ
اد ْت َحتَّى تَْبمُغَ ِب ِزَي َ
اف َزَكاةٌَ َِإ ْف َز َ
ص ًة َب اي َن َة الن ْق َ
يف دي َنا ارًَ َناق َ
اؿ َمال ٌؾ" :لَ ْي َ
اؿ مالِ ٌؾ :ولَ ْي ِ
يف ِدي َنا ارًَ و ِ (ِ )1
ييا َّ
يف ِدي َنا ارً
وف ِع ْ
ِع ْ
الزَكاةَُ قَ َ
ش ِر َ
يما ُد َ
ش ِر َ
ازَن ًة َ َف َ
َ َ
َ
س َ
اؿ َي ْح َيىَ قَ َ َ
ِ ٍ ِ
اؿ مالِ ٌؾ :ولَ ْي ِ ِ
صِ
اد ْت َحتَّى تَْبمُ َغ
افَ َزَكاةٌَ َِإ َذا َز َ
ص ًة َب اي َن َة الن ْق َ
س ي م َائتَ ْي د ْرَىـ َناق َ
َ َ
َع ْيناً َزَكاةٌَ قَ َ َ
ِ
ِ ٍ ِ
ِب ِزي َ ِ ِ
ت ِي َيا َّ
ييا َّ
از ا ْل َو ِ
وز ِب َج َو ِ
الزَكاةََ
الزَكاةَُِ .إ ْف َكا َن ْت تَ ُج ُ
ازَن ِةَ َأر َْي ُ
َ
ادت َيا م َائتَ ْي د ْرَىـ َوا َي ًةَ َف َ
ِ ()2
ِ
ير َكا َن ْت أ َْو َد َراى َـ" .
َد َنان َ
صورة المسألة :رجؿ امتمؾ ذىبان أك فضة كحاؿ عمييا الحكؿ كبمغ النصاب ,إال أنو زاد أك نقص

يسير في مقدار النصاب فيؿ في ىذا المقدار زكاة أـ ال؟
منو
مقدار ه
ه
أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الذىب إذا كاف عشريف مثقاالن قيمتيا مائتا درىـ( ,)3فإف الزكاة

تجب فيو ,كأجمعكا عمى أف الذىب إذا كاف أقؿ مف عشريف مثقاالن ,كال يبمغ قيمتيا مائتي درىـ

أف ال زكاة فيو"( ,)4كلكنيـ اختمفكا فيما زاد أك نقص عف النصاب في الذىب كالفضة.
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أنو ال شيء فيما زاد عمى مائتي درىـ حتى يبمغ أربعيف درىمان كال فيما

زاد عمى عشريف دينا انر حتى يبمغ أربعة دنانيرَ كىك قكؿ لمحنفية( ,)5كقكؿ لمشافعية( ,)6كقكؿ

لمحنابمة(.)7

)« )1تجكز بجكاز الكازنة رأيت فييا الزكاة» أم :أنيا كازنة في ميزاف كفي آخر ناقصة ,شرح الزرقاني عمى
المكطأ.)144 /2(:
) )2مكطأ مالؾ.)345 /2(:
) )3مقدار الزكاة في عصرنا يساكم مف الفضة مف كؿ()595جراـ ,كمف الذىب()85جراـ ,فيو  ,%2.5انظر:
فقو الزكاة ,ليكسؼ القرضاكم.)275/1(:

) )4اإلجماع البف المنذر (ص.)46 :
) )5انظر :اليداية في شرح بداية المبتدم ,لممرغناني ,)102 /1(:مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ,لدامامد
أفندم.)205 /1(:

))6انظر :األـ لمشافعي ,)43 /2( :مختصر المزني.)145 /8(:
) )7انظر :المغني ,البف قدامة ,)36 /3(:الشرح الكبير عمى المقنع ,البف قدامة.)8 /7(:
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أنو ليس في النقص بيِّف النقصاف زكاة ,كتجب الزكاة فيما زاد عمى
األموالى
النصاب بحسابو ,كىك مذىب الجميكر كالراجح عند الحنفية( ,)1كىك مذىب مالؾ ( )2كاليو ذىب
والحليىوالفطر)4ى
()5
المالكية ( ,)3كالشافعية(  ,كالمعتمد عند الحنابمة .
ثالثاً :سبب الخَلؼ:
ويرجَ سبب الخَلؼ إلى أمريف:

" -1اختبلفيـ في تصحيح حديث الحسف بف عمارة ,كمعارضة دليؿ ً
الخ ً
طاب لو"(.)6

 -2تعارض ظاىر الركايات بيف النيي عف أخذ الزكاة مف الزيادة عمى النصاب ,كاألمر بحساب
الزيادة كاخراج زكاتيا.
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال شيء الزيادةَ واستدلوا بالسنة:

 -1ىع ٍف يم ىع ًاذ ٍب ًف ىجىب وؿ ( ) أىف
ِ
س ِ
ش ْي ًئا إِ َذا
ور َ
أْ
َف ََل َيأْ ُخ َذ م َف ا ْل ُك ُ
يف ِد ْرَى ًما
اد َ
َز َ
ش ْي ًئا َحتَّى تَْبمُغَ أ َْرَب ِع َ

رس ى ً
َّي ُو إِلَى ا ْل َي َم ِف
َم َرهُ ِح َ
يف َوج َ
ىي
كؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :أ َ
َخ َذ ِم ْنيا َخمس َة َدر ِ
اى َـ َوََل َيأْ ُخ ُذ ِم َّما
ؽ ِم َائتَ ْي ِد ْرَىٍـ أ َ
َكا َن ِت ا ْل َو ِر ُ
َ ْ َ َ
َ َيأْ ُخ ُذ ِم ْن َيا ِد ْرَى ًما»(.)7

وجو الدَللة :دؿ الحديث بمعناه عمى أنو ال ييأخذ مف الشيء الذم يككف المأخكذ منو كسك انر,
فسماه كسك انر باعتبار ما يجب فيو(.)8
) )1انظر :النتؼ في الفتاكل لمسغدم.)167 /1(:
) )2انظر :مكطأ مالؾ ,)345 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس (.)304 /1
) )3انظر :الرسالة لمقيركاني(:ص ,)66 :الذخيرة ,لمقرافي ,)12 /3(:البياف كالتحصيؿ ,البف رشد,)521 /10(:
التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ,لخميؿ بف إسحاؽ,)173 /2(:الدر الثميف كالمكرد المعيف ,لميارة(:ص:

.)419

) )4انظر :عمدة السالؾ كعدة الناسؾ ,ألحمد الركمي(:ص ,)105 :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)17 /6(:

) )5انظر :الشرح الكبير عمى المقنع ,البف قدامة ,)7 /7(:العدة شرح العمدة ,لبياء الديف المقدسي(:ص:
.)136

) )6بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)18 /2(:

) )7السنف الكبرل لمبييقي ,جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب الخبر الذم ركم في كقص الكرؽ ( ,)228 /4برقـ(
 ,)7524معرفة السنف كاآلثار ,لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب صدقة الكرؽ ( ,)133 /6برقـ( ,)8263كقاؿ:

يعقيب ىذا الحديث :المنياؿ بف الجراح متركؾ الحديث كىك أبك العطكؼ كاسمو الجراح بف منياؿ.
*ممحوظة :المنياؿ بف الجراح تقدـ في الجراح بف منياؿ كىك أبك العطكؼ قاؿ الدارقطني كاف أبك إسحاؽ إذا
ركل عنو يقمب فيقكؿ المنياؿ بف الجراح ,لساف الميزاف ,البف حجر ( ,)103 /6قاؿ ابف عساكر :في تاريخ

دمشؽ ,المنياؿ بف الجراح ضعيؼ ,انظر :تاريخ دمشؽ ,البف عساكر (.)92 /30

) )8انظر :البناية شرح اليداية ,لمعيني.)371 /3(:
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اؿ النبً ُّي صمى اهلل عميو كسمـ« :لَ ْي ِ
وف َخ ْم ِ
س أ ََوا ٍ
ؽ
 -2عف أبي ىس ًع ويد ( ) ىيقيك يؿ :قى ى
يما ُد َ
َ
س َ
األموالى
س َذوٍد ص َدقَ ٌةَ ولَ ْيس ِ
ص َدقَ ٌةَ ولَ ْي ِ
ِ
ِ
ٍ
ص َدقَ ٌة»(.)1
ؽ
س
َو
أ
س
م
خ
وف
د
ا
يم
م
خ
وف
د
ا
يم
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ ُ َ
ْ َ
َ َ
َ
ْ
والحليىوالفطر ى ْ
َ َ َ
س َ
ِ
ِ
ٍ
ص َدقَ ٌة» ,فقد دؿ الحديث
يما ُد َ
وف َخ ْمس أ ََواؽ َ
وجو الدَللة :قكلو صمى اهلل عميو كسمـ« :لَ ْي َ
س َ
()2
بمعناه عمى أف الفضة إذا كانت دكف مائتي درىـ تامة أك نحكىا ال زكاة فييا  ,كدؿ بمفيكمو
عمى أف فيما زاد عمى ذلؾ الصدقة قؿ أك كثر(.)3
 -3عف عم ًرك ٍب ًف يشع ٍي وب عف أىبً ً
س ِي
يو ىع ٍف ىج ِّد ًه ( ) ىع ًف النبً ِّي صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
ىٍ
اؿ« :لَ ْي َ
ى
ىٍ ىٍ
()4
يف ِمثْقَ َاَل ِم َف َّ
الذ َى ِبَ وََل ِي أَ َق اؿ ِم ْف َ ِ ٍ
ص َدقَ ٌة» .
أَ َق اؿ ِم ْف ِع ْ
ش ِر َ
مائتَ ْي د ْرَىـ َ
َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى نفي الزكاة عف الذىب إذا قؿ عف النصاب

ككذا الفضة(.)5

بالسنة:
أدلة المذىب الثاني القائموف :ليس في النقص بيف النقصاف زكاة ,استدلكا ُّ
ًً
اؿ
اؿ :قى ى
ض ٍم ىرةى ,ىع ٍف ىعمً ٍّي ( ) قى ى
 -8ىع ًف اٍل ىح ىس ًف ٍب ًف يع ىم ىارةى ,ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
اؽ ,ىع ٍف ىعاصـ ٍب ًف ى
َما ِْ
الرِقي ِ
اإل ِب ُؿَ
ص َدقَ ِة ا ْل َخ ْي ِؿَ َو َّ
ؽَ َأ َّ
ىر يسك يؿ الم ًو صمى اهلل عميو كسمـَ « :يا َعمِي إِ اني َعفَ ْو ُ
ت َع ْف َ
ور ِم ْف ُك اؿ ِما َئتَي ِدرَىٍـ َخمس َة َدر ِ
َوا ْل َبقَُرَ َو َّ
ش ِ
اى َـَ َو ِم ْف ُك اؿ
اءَ َ ََلَ َولَ ِك ْف َىاتُوا ُرْب ََ ا ْل ُع ُ
الش ُ
ْ ْ
ْ َ َ
يف ِدي َن ا ِ
ؼ ِدي َن ٍ
اؿ
ِع ْ
وؿ َعمَ ْي َيا ا ْل َح ْو ُؿَ َِإ َذا َح َ
ش ْي ٌء َحتَّى َي ُح َ
س ِي ِم َائتَ ْي ِد ْرَىٍـ َ
صُ
ش ِر َ
ار ن ْ
ارَ َولَ ْي َ
ً
عمَ ْييا ا ْلحو ُؿ َ ِفييا َخمس ُة َدر ِ
يف ِد ْرَى ًما ِد ْرَى ٌـ»(.)6
اى َـَ َ َما َز َ
اد َ ِفي ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
َ َ َْ
َ ْ َ َ

) )1صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب مف أدل زكاتو ليس بكنز ( ,)107 /2برقـ( ,)1405صحيح مسمـ,

كتاب الزكاة ( ,)675 /2برقـ(.)980

) )2انظر :شرح النككم عمى مسمـ.)53 /7(:

) )3انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)17 /2(:
) )4سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب كجكب زكاة الذىب كالكرؽ كالماشية كالثمار كالحبكب,)473 /2( ,
برقـ( ,)1902األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ ,كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب فركض الذىب كالكرؽ
(ص ,)501 :برقـ( ,)1113كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (,)292 /3

برقـ (.)815

ممحوظة :حينما ييذكر عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده ,يقصد بالجد :عبد اهلل بف عمرك بف العاص-رضي
اهلل عنيما" ,-قي ؿ ألحمد بف حنبؿ حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده كيؼ ىك؟ فقاؿ :ىك عمرك بف
شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص ,قاؿ العبلئي األصح أنو سمع مف جده عبد اهلل بف عمرك

كابف عمر كابف عباس رضي اهلل عنيـ" ,تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ ,ابف العراقي(:ص.)148 :
))5انظر :األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ(:ص.)501 :
) )6سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)99 /2برقـ( ,)1574السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب
جماع أبكاب الكرؽ ,باب كجكب ربع العشر( ,)227 /4برقـ( ,)7521كحسنو األرنؤكط في سنف أبي داكد (/2

 ,)99برقـ(.)1572
56

الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
يف ِد ْرَى ًما ِد ْرَى ٌـ» فقد دؿ الحديث
وجو الدَللة :قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َ َما َز َ
اد َ ِفي ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
األموالى
كيخرج زكاتو.
فيحسب
النصاب
عمى
اد
ز
فيما
الزكاة
كجكب
عمى
بمنطكقو الصريح
ي
والحليىوالفطر ى
اؿ رسك يؿ ً
الخ ْي ِؿ
ص َدقَ ِة َ
 -7ىع ٍف ىعمً ٍّي ( ) قى ى
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « :قَ ْد َعفَ ْو ُ
ت َع ْف َ
اؿ :قى ى ى ي
يف ِدرَىما ِدرَىماَ ولَ ْي ِ ِ
ِ
ؽَ َياتُوا ص َدقَ َة ا ِ ِ
ش ْي ٌءَ َِإ َذا
َو َّ
يف َو ِم َائ ٍة َ
س ِع َ
س يتْ
الرِقي ِ َ
الرقَة :م ْف ُك اؿ أ َْرَبع َ ْ ً ْ ً َ َ
َ
بمَ َغ ْت ِم َائتَ ْي ِف َ ِفييا َخمس ُة َدر ِ
اى َـ»(.)1
َ
َ ْ َ َ

ت لَ ُك ْـ َع ِف
 -3ىع ٍف ىعمً ٍّي ( ) ىع ًف النبً ِّي صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
اؿ« :قَ ْد َعفَ ْو ُ
يف
يف ِد ْرَى ًما»  .قى ى
اؿ :ىكقىا ىؿ ىعمً ٌّيِ « :ي ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
َأَدوا َزَكاةَ ْاأل َْم َو ِاؿ ِم ْف ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
يف ِدي َن ا ِ
ؼ ِدي َن ٍ
ار»(.)2
ِع ْ
صُ
ش ِر َ
ار ن ْ
ً

الرِقي ِ
ؽَ
ا ْل َخ ْي ِؿ َو َّ
ِدي َن ًاراَ َوِي ُك اؿ

وجو الدَللة :دلت األحاديث بعمكميا عمى أنو ال شيء في أربعيف درىمان حتى تبمغ مائتيف ,كأما
يف ِدي َن ًاراَ
يف ِد ْرَى ًما»َ كقكؿ عمي ( ) « ِي ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
قكلو صمى اهلل عميو كسمـ« ِم ْف ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
يف ِدي َن ا ِ
ار» ذكر العدد لمحساب فيما زاد عمى مائتيف(ُّ ,)3
ؼ ِدي َن ٍ
كيدؿ الحديث
َوِي ُك اؿ ِع ْ
صُ
ش ِر َ
ار ن ْ
ً
بعبارتو عمى كجكب الزكاة في الفضة إذا بمغت النصاب مائتي درىـ ,كاذا لـ تبمغ النصاب بنقص
بيف النقصاف ,فميس فييا شيء.

 - 3ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًو ٍب ًف ىك ًاقود ,ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ,ىك ىعائً ىشةى ,) ( -أىف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ار َ ِ ِ
ش ِر َ ِ
ؼ ِدي َن ٍ
ار»(.)4
ار ِدي َن ًا
يف ِدي َن ًا
اف َيأْ ُخ ُذ ِم ْف ُك اؿ ِع ْ
صَ
ارَ َو ِم َف ْاأل َْرَب ِع َ
« َك َ
صاع ًدا ن ْ
يف دي َن ًا َ
ار َ ِ ِ
ش ِر َ ِ
ؼ ِدي َن ٍ
ارَ
وجو الدَللة :دؿ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « ِم ْف ُك اؿ ِع ْ
صَ
صاع ًدا ن ْ
يف دي َن ًا َ
ار» أم إذا بمغت الدراىـ كالدنانير النصاب ,ينخريج مف ما زاد عمى
ار ِدي َن ًا
يف ِدي َن ًا
َو ِم َف ْاأل َْرَب ِع َ
النصاب مف كؿ عشريف دينا انر نصؼ دينار أم بحساب الزيادة كاخراج الزكاة منيا(.)5

) )1سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب ما جاء في زكاة الذىب كالكرؽ( ,)9 /2برقـ( ,)620المعجـ الصغير

لمطبراني ,باب الياء ,مف اسمو يعقكب( ,)262 /2برقـ( ,)1136كصححو األلباني ,في صحيح كضعيؼ سنف

الترمذم ( ,)120 /2برقـ(.)620
) )2سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب ما جاء في زكاة الذىب كالكرؽ( ,)7 /3برقـ( ,)620سنف ابف ماجو,
كتاب أبكاب الزكاة ,باب زكاة الكرؽ كالذىب ( ,)570 /1برقـ( ,)1790صحيح ابف خزيمة ,كتاب الزكاة ,باب
إسقاط الصدقة ( ,)28 /4برقـ( ,)2284كحسنو محمد األعظمي في صحيح ابف خزيمة (,)28 /4

برقـ(.)2284

) )3انظر :العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم ,محمد شاة (.)99 /2
) )4سنف ابف ماجو ,كتاب أبكاب الزكاة ,باب زكاة الكرؽ كالذىب ( ,)571 /1برقـ( ,)1791سنف الدارقطني,
كتاب الزكاة ,باب كجكب زكاة الذىب كالكرؽ( ,)471 /2برقـ( ,)1896كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ

سنف ابف ماجة ( ,)291 /4برقـ(.)1791

) )5انظر :شركح سنف ابف ماجو ,لمسيكطي كغيره.)750/1(:
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خامساً :مناقشة األدلة
األموالى
المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال شيء فيما زاد عمى مائتي درىـ حتى يبمغ
مناقشة أدلة
والحليىوالفطر ى

أربعيف درىمان كال فيما زاد عمى عشريف دينا انر حتى يبمغ أربعة دنانير.

ِ
ٍ
ْخ َذ
َف ََل َيأ ُ
َّي ُو إِلَى ا ْل َي َم ِف أ ْ
َم َرهُ ِح َ
يف َوج َ
 -8يناقش استدَلليـ بحديث ُم َعاذ ْب ِف َج َبؿ ( )«...أ َ
ِ
س ِ
ش ْي ًئا».
ور َ
م َف ا ْل ُك ُ
بأنو ضعيؼ ,ضعفو البييقي في السنف الكبرل(.)1
 -7ويناقش توجيو استدَلليـ لحديث أبي س ِع ٍ
ش َع ْي ٍب ( ).
يدَ وحديث َع ْم ِرو ْب ِف ُ
ُ
َ
بأنو ليس فييما ما يدؿ عمى إخراج الزكاة مف الزيادة عمى النصاب.
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :ليس في النقص ِّبيف النقصاف زكاة ,كتجب الزكاة

فيما زاد عمى النصاب بحسابو.

ص َدقَ ِة ا ْل َخ ْي ِؿَ
س ِف ْب ِف ُع َم َارةَ « َيا َعمِي إِ اني َعفَ ْو ُ
ت َع ْف َ
ُيناقش استدَلليـ بحديث ا ْل َح َ
الرِقي ِ
ؽ»
َو َّ
بأنو ضعيؼ كال ييستدؿ بو ,عمى قاعدة المحدثيف(.)2

) )1السنف الكبرل لمبييقي ,جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب الخبر الذم ركم في كقص الكرؽ ( ,)228 /4برقـ(
 ,)7524كقاؿ :عقيب ىذا الحديث :المنياؿ بف الجراح متركؾ الحديث كىك أبك العطكؼ كاسمو الجراح بف
منياؿ.
) )2قاؿ بعض المحققيف :إف كصايا عمي-رضي اهلل عنو -المصدرة بػ "يا" كميا مكضكعة إال قكلو عميو الصبلة
كالسبلـ" :يا عمي أنت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى إال أنو ال نبي بعدم" ,كشؼ الخفاء ,لمعجمكني (,)474 /2

برقـ( ,)3187كانظر :األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة ,لميركم (ص ,)393 :برقـ(.)614
* ممحوظة :كالحديث في السنف الكبرل لمنسائي ,كتاب المناقب ,فضائؿ عمي رضي اهلل عنو (,)307 /7

برقـ( ,)8082مسند أبي يعمى المكصمي ,مسند سعد بف أبي كقاص ( ,)86 /2برقـ( ,)738كصححو األلباني
في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)127 /8برقـ( ,)2473كلو أصؿ في صحيح مسمـ ,كتاب
فضائؿ الصحابة رضي اهلل تعالى عنيـ ,باب مف فضائؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو (,)1870 /4

برقـ( )2404مف غير لفظ ( يا عمي).
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سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:
األموالى
أ -القوؿ الراجح:
والحليىوالفطر ى
بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كمناقشتيا ,تبيف لمباحث أف المذىب الراجح ىك
المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كمالؾ كالشافعية كالحنابمة ,القائمكف :ليس

في النقص ٌبيف النقصاف زكاة ,كتجب الزكاة فيما زاد عمى النصاب بحسابو.
ب -مسوغات الترجيح:
 -8ضعؼ بعض ما استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ.

 -2إف العمؿ بالقكؿ األكؿ فيو تضيع لبعض حقكؽ الفقراء.
و
لمصمحة عامة ,كىي حفظ حؽ الفقراء مف ماؿ الزكاة.
 -3العمؿ بقكؿ الجميكر فيو مراعاة
* ممحوظة :كيفية حساب نصاب الزكاة:

اإلنساف أمكالو الزككية ثـ ييقسـ الناتج عمى أربعيف سيمان ,فيككف الناتج ىك مقدار زكاتو.
ي
يجمعي
مقدار
إنساف خمسة آالؼ دينا انر ,فنقسـ ىذه الدنانير عمى أربعيف سيمان ,فيخرج لنا
مثاؿ :جمع
ه
ي
زكاة مالو ,فنقكؿ :خمسة آلؼ دينا انر تيقسـ عمى أربعيف سيمان فتساكم مائة كخمس كعشريف ,فيذا
ىك مقدار الزكاة مف ىذه الدنانير 5000( ,دينا انر 40/سيمان= 125دينا انر) ,كىكذا ميما زاد عدد

الدنانير.
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األموالى
والحليىوالفطر ى

المطمب الخامس
حكـ زكاة الديف

احب ُو َلَ ي َزاك ِ
ِ
ؼِ ِ
ض ُو.
يو ِع ْن َد َنا ِي الد َّْي ِفَ أ َّ
اؿ َمالِ ٌؾْ " :األ َْم ُر الَِّذي َلَ ْ
قَ َ
اخ ِتَلَ َ
يو َحتَّى َي ْق ِب َ
ُ
ص َ
َف َ
ض ُو ص ِ
ٍ
ِ
اح ُب ُوَ لَ ْـ تَ ِج ْب َعمَ ْي ِو إَِلَّ َزَكاةٌ
اـ ِع ْن َد الَِّذي ُى َو َعمَ ْي ِو ِس ِن َ
يف َذ َوات َع َددَ ثُ َّـ قَ َب َ َ
َوِا ْف أَقَ َ
ش ْيئاًَ َلَ تَ ِجب ِ ِ
وِ
يو َّ
ب
ض ِم ْن ُو َ
اف لَ ُو َما ٌؿَ ِس َوى الَِّذي قَ َب َ
اح َدةٌَِ .إ ْف قَ َب َ
الزَكاةَُِ .إ َّن ُو إِ ْف َك َ
ضَ تَ ِج ُ
ُ
َ
ِ ِ ِ ()1
ِ ِ
يو َّ
ض ِم ْف َد ْينو ذل َؾ" .
الزَكاةَُ َِإنَّ ُو ُي َزَّكى َم ََ َما قَ َب َ
صورة المسألة :امتمؾ رجؿ أمكاالن كغيرىا مما تجب فييا الزكاة ,كقد بمغت النصاب كحاؿ عميو
الحكؿ ,لكف الماؿ ما زاؿ في ذمة المديف ,فمتى يزكييا؟ ,كىؿ ييزكييا عف عاـ كاحد ,أـ عف
جميع األعكاـ؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الماؿ إذا حاؿ عميو الحكؿ أف الزكاة تجب فيو ,كأجمعكا عمى أف

الزكاة تجب في الماؿ بعد دخكؿ الحكؿ ,فمف أدل ذلؾ بعد كجكبو عميو أف ذلؾ يجزئ عنو"(,)2
كاتفقكا عمى أنو مف أقرض غيره ماالن فبل يزكي ىذا الديف إال بعد قبضو ,كلكنيـ اختمفكا فيما إذا

كاف الماؿ في يد غيره ,عمى سبيؿ الديِّف ,فيؿ ييخرج زكاتو عند قبضو عف عاـ كاحد ,أـ عف
جميع األعكاـ؟.
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أنو مف أقرض غيره ماالن فبل يزكي ىذا الديف إال بعد قبضو ,كانما

إف كاف نصابان لسنة كاحدة فقط ,كلك بقي الديف في ذمة المديف سنيف ,كىك
يزكيو بعد قبضو ٍ
مذىب مالؾ()3كبعض المالكية(.)4

) )1مكطأ مالؾ.)356 /2(:
) )2اإلجماع البف المنذر(:ص.)47 :
) )3انظر :مكطأ مالؾ ,)356 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس (.)326 /1

) )4انظر :الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ,لمدسكقي ,)466 /1(:التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ,
لممكاؽ.)168 /3(:
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف الزكاة تجب عمى الدائف إذا قبض دينو ,فإنو يؤدم زكاتو لما مر
األموالى
عميو مف السنيف ,كال يسعو غير ذلؾ ,أما الديف إذا كاف في الحيكاف أك كاف الديف مطعكمان
والحليىوالفطر ى
( )2
()1
كالتمر كالعنب ,فبل زكاة فيو ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية  ,كالمعتمد عند المالكية ,
كمذىب الشافعية( ,)3كالحنابمة(.)4
ثالثاً :سبب الخَلؼ:

"كسبب الخبلؼ يرجع إلى :اختبلفيـ ىؿ الزكاة عبادة أك حؽ مرتب في الماؿ

لممساكيف"(.)5

رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال زكاة في الديف إال بعد قبضو ,كانما يزكو بعد

إف كاف نصابان لسنة كاحدة فقط ,كاستدلكا باألثر كالقياس كالمعقكؿ
قبضو ٍ
أ -األثر:
ً ً
ب ِي م ٍ
يمةى الس ٍختًىيانً ِّي؛ أىف يع ىم ىر ٍب ىف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ض ُو
اؿ قَ َب َ
يز ( )« َكتَ َ
ىع ٍف أىي ى
َ
ُّكب ٍب ًف أىبي تىم ى
ض ا ْلوَلَ ِة ظُ ْمماً يأْمر ِبرد ِ
ب َب ْع َد ذلِ َؾ
ضى ِم َف ال ا
اه إِلَى أ ْ
س ِن َ
َىمِ ِوَ َوتُ ْؤ َخ ُذ َزَكاتُ ُو لِ َما َم َ
يف .ثُ َّـ َعقَّ َ
َب ْع ُ ُ
َ ُُ َ
اف ِ
َف َلَ تُ ْؤ َخ َذ ِم ْن ُو إَِلَّ َزَكاةٌ و ِ
ِب ِكتْ ٍ
ض َما ارً(.)7(»)6
ابَ أ ْ
اح َدةٌَِ .إ َّن ُو إِ ْف َك َ
َ
وجو الدَللة :دؿ األثر عمى أف عمر بف عبد العزيز ( ) قد غير اجتياده ,كىك كجكب الزكاة
و
فيأخذ عف الماؿ الغائب زكاة
في الماؿ عف ٌ
السنيف السابقة باجتياد آخر ,كىك عدـ كجكب الزكاة ي
كاحدة؛ أم ييزكيو مرة كاحدة عف ما مضى.

) )1انظر :المبسكط لمسرخسي ,)195 /2(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)10 /2(:الدر المختار
كحاشية ابف عابديف (رد المحتار).)306 /2(:
) )2انظر :الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ,لمدسكقي ,)468 /1(:الذخيرة لمقرافي.)21 /3(:
) )3انظر :األـ لمشافعي )55 /2(:ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ,لمنككم ,)259 /2(:الغرر البيية في شرح
البيجة الكردية ,لزكريا األنصارم.)175 /2(:

) )4المغني ,البف قدامة ,)67 /3(:العدة شرح العمدة ,لبياء الديف المقدسي(:ص ,)148 :شرح الزركشي عمى
مختصر الخرقي.)518 /2(:
* ممحوظة :إف العمماء قد فرقكا بيف أنكاع الديكف ,كلكؿ مذىب تفصيبلت مختمفة ,كلمراجعة أنكاع الديكف الرجكع
لممصادر آنفة الذكر.

) )5بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)6 /2(:
) )6الضمار :ىك الغائب الذم ال يرجى ,غريب الحديث ,لمقاسـ بف سبلـ.)417 /4(:

) )7مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,باب الزكاة في الديف ,)355 /2(:برقـ( ,)874أيكب ابف أبي تميمة كيساف
السختياني ثقة ثبت حجة مف كبار الفقياء العباد ,تقريب التيذيب (ص ,)117 :كعمى ىذا فؤلثر صحيح.
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ب -القياس:
األموالى
إف كانت قيمة ما عمى المكاتب تبمغ النصاب؛ ألف زكاة
 -1قياس زكاة الديف
المكاتب ٍ
عمى زكاة ي
والحليىوالفطر ى
لعاـ ك و
المكاتب ال تيخرج إال بعد قبض جميع ما كاتب عميو ,كتخرج و
احد ,ككذلؾ األمر في زكاة
ي
()1
الديف .
 -2قياس زكاة الديف عمى الميراث كاليبة ,فإف الميراث ال يعتبر فيو السنة إال مف يكـ قبضة
مف الكاىب كالمكرث ,فكذلؾ زكاة الديف(.)2

ج -المعقوؿ:

و
و
محتكر
لتاجر
 -1الزكاة متعمقة بالنماء ,فإذا أقاـ الديف الناشئ مف عرض تجارة

()3

أعكاما؛ ففيو زكاة عاـ كاحد؛ ألف النماء لـ يحصؿ فيو إال مرة كاحد(.)4

عند المديف

" -2إف العركض تككف عند الرجؿ لمتجارة أعكاماى ,ثـ يبيعيا فميس عميو في أثمانيا إال زكاة
كاحدة؛ كذلؾ أل نو ليس عمى صاحب الديف أك العرض أف يخرج زكاة ذلؾ الديف أك العرض مف
و
ماؿ سكاه .كانما تخرج زكاة كؿ شيء منو .كال تخرج الزكاة مف شيء عف شيء غيره"(.)5
أدلة المذىب الثاني القائموف :بكجكب الزكاة في الديف لما مر عميو مف السنيف ,كاستدلكا
باألثر كالقياس كالمعقكؿ:
أ -األثر:

()6
اؿ " :ي َزاك ِ
ً ً ً ً
و ً
ضى
 -8قى ى
يو لِ َما َم َ
كف  ,فقى ى ُ
كف لىوي الد ٍي يف الظين ي
اؿ أيىبك يع ىب ٍيد في ىحديث ىعم ٍّي في الريج ًؿ ىي يك ي
ص ِادقًا"(.)7
ض ُو إِ ْف َك َ
إِ َذا قَ َب َ
اف َ

) )1انظر :المدكنة ,لمالؾ ,)326 /1( :التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,لممكاؽ.)169 /3(:
) )2انظر :حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير.)632 /1(:
) )3التاجر المحتكر :ىك الذم ال يبيع كال يشترم بالسعر الحاضر ,كانما يحبس السمع عنده رجاء ارتفاع
األسكاؽ ,الفقو عمى المذاىب األربعة ,لمجزيرم.)548 /1(:

) )4انظر :الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي.)468 /1(:
) )5مكطأ مالؾ.)357 /2(:
) )6الظنكف :ىك الذم ال يدرم صاحبو أيقضيو الذم عميو الديف أـ ال كأنو الذم ال يرجكه ,غريب الحديث
لمقاسـ بف سبلـ.)464 /3(:

) ) 7السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الديف إذا كاف عمى معسر أك جاحد ( ,)252 /4برقـ(
,)7623كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)253 /3برقـ(.)785
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 -2ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر (
( )1األموالى
ا ْلحو ُؿ» .
َ ْ والحليىوالفطر ى
اف ِم ْف َد ْي ِف ِثقَ ٍة ََزاك ِوَ
 -3ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر (
) قى ى
اؿَ « :زكوا َزَكاةَ أ َْم َوالِ ُك ْـ َح ْوًَل إِلَى َح ْو ٍؿَ َو َما َك َ
ِ
ِ ِ
اف ِم ْف َد ْي ِف َم ْظ ُن ٍ
صا ِح ُب ُو»(.)2
َوِا ْف َك َ
وف َََل َزَكاةَ يو َحتَّى َي ْقض َي ُو َ

َخ َذهَُ َِإ َّف َعمَ ْي َؾ َزَكاتَ ُو ُكمَّ َما َحا َؿ
اؿُ « :كؿ َد ْي ٍف لَ َؾ تَْر ُجو أ ْ
) قى ى

وجو الدَللة مف اآلثار :دلت اآلثار بمنطكقيا الصريح عمى أف زكاة الديف تككف كاجبة كمما حاؿ

عمييا الحكؿ ,كعمى ىذا إذا قضى دينو أخرج عما مضى مف السنيف.

ب -القياس:

قياس زكاة الديف عمى زكاؿ الحجر كعكد المغصكب كالضاؿ؛ ألف فييـ مانع مف

التصرؼ ,فيخرج الزكاة حينئذ عف األعكاـ الماضية ,فكذلؾ زكاة الديف(.)3

ج -المعقوؿ:

ألف مالؾ النصاب نافذ التصرؼ فيو ,فكذلؾ كجبت عميو الزكاة في كؿ عاـ(.)4

خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال زكاة في الديف إال بعد قبضو ,كانما يزكيو

إف كاف نصابان لسنة كاحدة فقط.
بعد قبضو ٍ
ب َب ْع َد ذلِ َؾ ِب ِكتْ ٍ
َف َلَ
ابَ أ ْ
ُ -8يناقش توجيو استدَلليـ بأثر عمر بف عبد العزيز ( ) " ثُ َّـ َعقَّ َ
تُ ْؤ َخ َذ ِم ْن ُو إَِلَّ َزَكاةٌ و ِ
اح َدةٌ "
َ
يدؿ عمى إخراج الزكاة لعاـ ك و
بأف األثر الكارد كا ٍف كاف صحيحان ,إال أنو ال يكجد فيو ما ُّ
احد إذا
تعددت السنكف.

) )1األمكاؿ ,لمقاسـ بف سبلـ كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب الصدقة في التجارات كالديكف ,كما يجب
فييا ,كما ال يجب( ,ص ,)527 :برقـ(  ,)1214كصححو زكريا الباكستاني في ما صح مف آثار الصحابة في

الفقو (.)593 /2

) ) 2مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب الزكاة  ,باب كما كاف ال يستقر يعطيو اليكـ كيأخذ إلى يكميف فميزكو
( ,)389 /2برقـ( ,)10251كضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (,)254 /3
برقـ( ,)786ألف فيو مكسى بف عبيدة ضعيؼ تقريب التيذيب (ص,)552 :برقـ(.)6989
) )3انظر :نياية الزيف ,لمجاكم( :ص.)177 :

) )4انظر :إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ,لمبكرم.)199 /2(:
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المكاتب.
ويناقش
ُ -7
استدَلليـ بالقياس عمى زكاة ُ
األموالى
غير تاـ الممؾ ,أال
"بأف المعنى فيو ليس
ممف يستحؽ إزالة يده عف مالو ,كانما المعنى فيو أنو ي
والحليىوالفطر ى
ترل أف المكاتب لك كاف معو قدر دينو فأكثر ,لـ يستحؽ إزالة يده عنو ثـ مع ىذا ال زكاة
عميو"(. )1

ويناقش استَلليـ بالقياس عمى الميراث واليبة.
ُ -4
الديف ليس مانعان مف الميراث؛ ألف الميراث حاص هؿ كقضاء الديف
"كأما قياسيـ عمى الميراث ,فإف ٍ

كاجب ,أال ترل أف الكارث لك قضى الديف مف مالو الستحؽ ميراث ميتو عمى أنو باطؿ بزكاة

الفطر"(.)2

ويناقش استدَلليـ بالمعقوؿ :الزكاة متعمقة بالنماء ,فإذا أقاـ الديف الناشئ مف عرض تجارة
ُ -3
لتاجر محتكر عند المديف أعكامان.
و
بأف الزكاة في عركض التجارة ال يسمـ لكـ أف فييا زكاةي و
أف نحدد القيمة
عاـ كاحد ,بؿ يجب ٍ
ي
المالية ليذه العركض كتزكيتيا كؿ عاـ.

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بكجكب الزكاة في الديف لما مر عميو مف السنيف.
اف َعمَ ْي ِو َد ْي ٌف َ ْم ُي َؤاد َد ْي َن ُو"
ُ -8يناقش استدَلليـ بأثر عثماف ( )" :ى َذا َ
ش ْي ُر َزَك ِات ُك ْـَ َ .م ْف َك َ
أف يككف إنما أمر بقضاء الديف قبؿ حمكؿ الصدقة في الماؿ في قكلو " ىذا شير
"بأنو يشبو ٍ
أف يقكؿ :ىذا الشير الذم إذا مضى حمت زكاتكـ كما يقاؿ شير ذم الحجة,
زكاتكـ " يجكز ٍ
كانما الحجة بعد مضي أياـ منو"(.)3

ويناقش استدَلليـ بأثر ابف عمر (
ُ -2
اؿ ا ْل َح ْو ُؿ"
َح َ

َخ َذهَُ َِإ َّف َعمَ ْي َؾ َزَكاتَ ُو ُكمَّ َما
) " ُكؿ َد ْي ٍف لَ َؾ تَْر ُجو أ ْ

بأنو ضعيؼ ضعفو األلباني(.)4

ويجاب عنو بأف ىناؾ آثار صحيحة قد ركيت تحمؿ نفس المعنى(.)5
ُ
 -3وُيناقش استدالليـ بالمعقكؿ :إف مالؾ النصاب نافذ التصرؼ فيو ,فكذلؾ كجبت عميو الزكاة
في كؿ عاـ.

) )1الحاكم الكبير ,لمماكردم.)311 /3(:
) )2المرجع السابؽ.)311/3(:
) )3األـ لمشافعي.)53 /2(:
))4ضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)254 /3برقـ( ,)786ألف فيو مكسى بف
عبيدة ضعيؼ تقريب التيذيب (ص,)552 :برقـ(.)6989

) )5انظر :اآلثار آنفة الذكر الكاردة في أدلة المذىب الثاني.
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بأنو لك كاف نافذ التصرؼ فيو تصرفان تامان ,ألخذه مف المديف كجعمو تحت رعايتو كىذا غير كارد
األموالى
في ىذا الدليؿ.
والحليىوالفطر ى
سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح  :بعض عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ظير
لمباحث أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر الفقياء ,مف الحنفية كالمالكية
كالشافعية كالحنابمة القائمكف :بأف الزكاة تجب عمى الدائف إذا قبض دينو ,فإنو يؤدم زكاتو لما مر

عميو مف السنيف ,كال يسعو غير ذلؾ ,أما الديف إذا كاف في الحيكاف أك كاف الديف مطعكمان

كالتمر كالعنب ,فبل زكاة فيو.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1ضعؼ أدلة المذىب األكؿ ,كعدـ الرد عمى المناقشة.
 -2مناقشة أدلة المذىب األكؿ مف القياس كعدـ قياميا.

 -3قكة تكجيو أدلة مذىب جميكر الفقياء ,مف الحنفية كقكؿ لممالكية ,كمذىب الشافعية
كالحنابمة.

 -4إف العمؿ بمذىب المالكية ,فيو تضيع لحؽ الفقراء.
 -5كالعمؿ بمذىب الجميكر ىك األنسب كاأليسر ,كفيو حفظ لحؽ الفقراء ,حتى ال تيتخذ الديكف
ذريعة لمنع الزكاة.
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األموالى

المطمب السادس

والحليىوالفطرراجى الزكاة عف الميت مف ميراثو إذا لـ يخرجيا حاؿ حياتو
حكـ إخ

َف ُي ْؤ َخ َذ ذلِ َؾ ِم ْف ثُمُ ِث َمالِ ِو.
قاؿ َمالِ ٌؾ" إِ َّف َّ
الر ُج َؿ إِ َذا َىمَ َؾَ َولَ ْـ ُي ْؤاد َزَكاةَ َمالِ ِوَ إِ اني أ ََرى أ ْ
ث"(.)1
َوَلَ ُي َج َاوُز ِب َيا الثمُ ُ
صورة المسألة :رجؿ امتمؾ ماالن أك عقا انر أك غيرىا مما تجب فيو الزكاة ,كقد بمغ النصاب كحاؿ
عميو الحكؿ ,كلـ يخرج زكاتو حاؿ حياتو ,فمات عمى ذلؾ ,فيؿ تؤخذ الزكاة مف مالو بعد المكت

أـ ال؟.

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الماؿ إذا حاؿ عميو الحكؿ فإف الزكاة تجب فيو ,كأجمعكا عمى أف

الزكاة تجب في الماؿ بعد دخكؿ الحكؿ ,فمف أدل ذلؾ بعد كجكبو عميو أف ذلؾ ييجزئ عنو"(,)2
كلكنيـ اختمفكا في مف مات كلـ يخرج زكاة مالو حاؿ حياتو.
ثانياً :مذاىب الفقياء:

أف يؤدىا,
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف مف كجبت عميو الزكاة كتمكف مف أدائيا ,فمات قبؿ ٍ
أف يكصي بيا كصية ,فتخرج مف الثمث ,كيزاحـ بيا أصحاب
تسقط عنو الزكاة بالمكت ,إال ٍ
ً
يكص بيا سقطت ,كىك مذىب الحنفية( ,)3كبعض المالكية(.)4
الكصايا ,كاذا لـ

) )1مكطأ مالؾ.)354 /2(:
) )2اإلجماع البف المنذر(:ص.)47 :
) )3انظر :تحفة الفقياء ,لمسمرقندم ,)311 /1(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)53 /2(:العناية
شرح اليداية ,لمبابرتي.)470 /10(:

) )4انظر :الفكاكو الدكاني ,لمنفراكم ,)134 /2(:حاشية العدكم عمى كفاية الطالب الرباني ,أبك الحسف العدكم:
( ,)228 /2منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,لعميش.)550 /9(:
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أف يؤدييا,
المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف مف كجبت عميو الزكاة كتمكف مف أدائيا ,فمات قبؿ ٍ
األموالى
كجب عمى كرثتو إخراجيا مف تركتو ,كا ٍف لـ يكص بيا ,كال تسقط بمكتو ,كىك مذىب الجميكر
والحليىوالفطر ى
()4
()3
()2
كمنيـ مالؾ( , )1كجميكر المالكية  ,كالشافعية  ,كالحنابمة .

ثالثاً :سبب الخَلؼ:

وسبب اختَل يـ :ي ىذه المسألة يرجع إلى ما يمي(:)5

 -1ىؿ الزكاة متعمقة بعيف الماؿ أـ بذمة اإلنساف؟ فمف قاؿ :بأنيا متعمقة بعيف الماؿ ,قاؿ:
ً
يكص ,كمف قاؿ :بأنيا متعمقة بذمة اإلنساف ,قاؿ :تؤخذ
بأخذ الزكاة مف مالو سكاء أكصى أـ لـ

الزكاة مف ثمث مالو إذا أكصى.

 -2تشبيو بيع ماؿ الزكاة بتفكيتو كاتبلؼ عينو ,فمف شبيو بذلؾ ,قاؿ :الزكاة مترتبة في ذمة
المتمؼ كالمفكت ,كمف قاؿ :البيع ليس بإتبلؼ لعيف الماؿ كال تفكيت لو ,كانما ىك بمنزلة مف باع
ما ليس لو ,قاؿ :الزكاة في عيف الماؿ.
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بسقكط الزكاة بالمكت ,كاستدلكا بالسُّنة كالقياس كالمعقكؿ.

أ -السنة:

ؼ ,عف أىبً ً
طِّر و
ت النبًي صمى اهلل عميو كسمـ ىك يى ىك ىي ٍق ىأري :أىٍليىا يك يـ الت ىكاثيير,
 -1ىع ٍف يم ى
يو ( ) قى ى
اؿ :أىتىٍي ي
ىٍ
تَ أ َْو
آد َـَ :مالِيَ َمالِيَ قَ َ
قى ى
ت َأَ ْ َن ْي َ
آد َـ ِم ْف َمالِ َؾ إََِّل َما أَ َك ْم َ
اؿَ :و َى ْؿ لَ َؾَ َيا ْاب َف َ
اؿَ « :يقُو ُؿ ْاب ُف َ
ت؟»(.)6
ض ْي َ
ص َّدق َ
ت َأ َْبمَ ْي َ
سَ
ْت َأ َْم َ
لَ ِب ْ
تَ أ َْو تَ َ

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف اإلنساف ليس لو مف مالو إال ما أكمو أك لبسو أك
تصدؽ بو ,فإذا مات اإلنساف ال يممؾ إال ما يشرع لو مف كصية كغيرىا ,فمذلؾ تسقط الزكاة

بالمكت ,إال إذا أكصى بإخراج الزكاة قبؿ مكتو.

) )1انظر :مكطأ مالؾ ,)354 /2(:كانظر :المدكنة ,لمالؾ بف أنس.)383 /1(:
) )2انظر :منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,لعميش ,)22 /2(:النكادر كالزيادات ,لمقيركاني ,)308 /2(:مناىج
التحصيؿ كنتائج لطائؼ التأكيؿ ,لمرجراجي ,)414 /2(:الجامع لمسائؿ المدكنة ,لمصقمي.)255 /4(:

) )3انظر :األـ لمشافعي ,)16 /2(:الحاكم الكبير ,لمماكردم ,)213 /3(:اليداية إلى أكىاـ الكفاية,
لئلسنكم.)237 /20(:
) )4مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ,لمككسج ,)4293 /8(:منتيى اإلرادات ,البف النجار,)448 /1(:
شرح منتيى اإلرادات ,لمباىكتي ,)398 /1(:بداية العابد ككفاية الزاىد ,لمخالكتي(:ص.)57 :

) )5انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)10 /2(:

) )6صحيح مسمـ ,كتاب الزىد كالرقائؽ ,ذكره في مقدمة كتاب الزىد ,)2273 /4(:برقـ(.)2958
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 -2ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
اف لَ ُو َما ٌؿ ُي َبما ُغ ُو
اس (
) قى ى
اؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « َم ْف َك َ
األموالى
ِ
ِ ِ ِ
الم ْو ِت»(.)1
َح َّج َب ْي ِت َراب ِوَ أ َْو َي ِج
سأ َِؿ َّ
والحليىوالفطرُ
ب ى َعمَ ْيو يو َزَكاةٌَ َمَ ْـ َي ْف َع ْؿَ َي ْ
الر ْج َع َة ع ْن َد َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف الذم يمنع الزكاة التي كجبت عميو حاؿ حياتو يسأؿ
الرجكع عند المكت ,فمك كانت الزكاة تؤدل مف ميراثو لما كاف عميو سؤاؿ الرجعة.

ب -القياس:

أف
قياس الزكاة عمى سائر العبادات؛ كذلؾ ألف العبادات يسقطيا المكت؛ كألف الميت ال يجكز ٍ
يبؽ حكميا(.)2
يبقى عميو حكـ العبادات في الدنيا ,كالزكاة مف العبادات فبل ى
ت -المعقوؿ:

 -1إف الزكاة عبادة يؤدييا مف كجبت عميو باختياره كبنية أدائيا ,كفي حاؿ مكت صاحب الماؿ

تخرج الزكاة مف تركتو عف طريؽ كرثتو ,كال ييسمى أداء لمزكاة؛ ألف صاحب الماؿ قد انقطع عف
فإف الكصية بإخراج
الحياة فبل يتصكر منو اختيا انر كال نية ألداء الزكاة ,بخبلؼ ما إذا أكصى ٌ

الزكاة تككف باختيار كنية ألداء الزكاة كما دكف ذلؾ ال ييسمى أداء لمزكاة(.)3
 -2أف الزكاة عبادة متعمقة بصاحب الماؿ كليست متعمقة بعيف الماؿ ,فإذا كاف حيان كجو
الخطاب إليو بإخراج الزكاة ,كبمكتو يسقط ذلؾ الخطاب؛ لعدـ تعمؽ الحكـ بالميت؛ كذلؾ ألف
األحكاـ التكميفية تسقط عف المكمفيف التي منيا كجكب إخراج الزكاة(.)4

أدلة المذىب الثاني القائموف :بعدـ سقكط الزكاة بالمكت ,كاستدلكا ,بالقرآف كالسُّنة

كالقياس كالمعقكؿ.

أ -القرآف:

 -1قكلو تعالىِ [ :من بع ِد و ِصق ٍة ي ِ
وِص ِ َِبا َأ ْو َد ْي ٍن](.)5
ْ َْ َ ه ُ
وجو الدَللة :إف اهلل سبحانو كتعالى عمـ الديكف كميا ,كالزكاة ديف قائـ هلل تعالى ,ثـ إف لمفقراء
كالمساكيف كغيرىـ ممف فرضيا اهلل تعالى ليـ بنص الكتاب المبيف حقان فييا؛ ألف الديف حؽ عمى

) ) 1سنف الترمذم ,أبكاب تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,مف سكرة المنافقيف (,)418 /5
برقـ( ,)3316المعجـ الكبير لمطبراني ,باب العيف ,الضحاؾ عف ابف عباس ( ,)115 /12برقـ(,)12636
كضعفو األلباني في ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو (ص ,)837 :برقـ( ,)5803ألف فيو يحيى بف أبي حية
ضعفكه لكثرة تدليسو ,تقريب التيذيب(:ص ,)589 :برقـ(.)7537
) )2انظر :شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)357 /2(:
) )3انظر :الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة  ,لمغزنكم(:ص.)60 :

) )4انظر :االختيار لتعميؿ المختار ,لمبمدحي ,)104 /1(:شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)349 /7(:
)[ )5النساء.]11 :
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أف
الميت ,فقيدـ ٍ
الديف عمى الكصية كا ٍف كاف في الذكر مؤخ انر؛ ألف ما عمى الميت مف حؽ أكلى ٍ
األموالى
يككف مقدمان عمى ما لو مف حؽ(.)1
والحليىوالفطر ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َقا ِ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ه
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
الصدَ ق ُ
ات لؾػؼ َراء َواد َساكي َوال َعامؾ َ
 -1كقكلو تعالى[ :إِك َهَم ه
وِب ْم َوِف ِّ
ي َعؾ ْق َفا َواد َملػة قؾ ُ ُ

ِ
ِ
قل َف ِر َ ِ
وا ْلغ ِ ِ
السبِ ِ
ي َو ِِف َسبِ ِ
قم](.)2
َارم َ
َ
قم َحؽ ر
يض ًة م َن اَّللهِ َواَّللهُ َعؾ ر
قل اَّللهِ َوا ْب ِن ه

وجو الدَللة" :إف اهلل سبحانو خص بعض الناس باألمكاؿ دكف بعض ,نعمة منو عمييـ ,كجعؿ
شكر ذلؾ منيـ إخراج سيـ يؤدكنو إلى مف ال ماؿ لو ,نيابة عنو سبحانو كتعالى فيما ضمنو,

كالمكت ال يبطؿ حقيـ كديكف العباد"(.)3

ب -السنة:

عف ابف عباس (

) جاء رجؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ :إف أمي

ت
اف َعمَى أُ ام َؾ َد ْي ٌفَ أَ ُك ْن َ
ماتت كعمييا صكـ شير ,فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :لَ ْو َك َ
ض ِ
ِ
ِ
اء»(.)4
َحؽ ِبا ْلقَ َ
قَاض َي ُو َع ْن َيا؟» قاؿ :نعـَ قاؿَ َ « :د ْي ُف اِ أ َ

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف قضاء الصياـ كاجب؛ ألنو مف حقكؽ اهلل ,فكؿ حؽ هلل
مف زكاة كحج كغيرىا يجب عمى كرثة الميت قضاء ىذه العبادات ,التي منيا إخراج الزكاة(.)5

ت -القياس:

 -1قياس ديف الميت في الميراث عمى ديف اآلدمي؛ بجامع أف ديف اآلدمي ٌّ
حؽ كاجب تصح
الكصية بو ,فمـ يسقط بالمكت ,فكذلؾ الميراث لـ يسقط بالمكت(.)6

أف
 -2قياس ديف الميت في الميراث عمى الحج ,فإف مف مات كعميو حج كجب عمى كليو ٍ
يجيز مف يحج عنو مف رأس مالو ,ككذلؾ الميراث(.)7

) )1انظر :تفسير الماكردم.)459 /1(:
)[ )2التكبة.]60 :
) )3تفسػ ػ ػػير القرطبػ ػ ػػي ,)167 /8(:كانظػ ػ ػػر :الغ ػ ػ ػرة المنيفػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػؽ بعػ ػ ػػض مسػ ػ ػػائؿ اإلمػ ػ ػػاـ أبػ ػ ػػي حنيفػ ػ ػػة,
لمغزنكم(:ص.)60:

) )4صحيح البخارم ,كتاب الصكـ ,باب مف مات كعميو صكـ ( ,)35 /3برقـ( ,)1953صحيح مسمـ ,كتاب
الصياـ ,باب قضاء الصياـ عف الميت ( ,)804 /2برقـ(.)1148
) )5انظر :عمدة القارم شرح صحيح البخارم ,لمعيني.)62 /11( :
) )6انظر :نيؿ المارب بشرح دليؿ الطالب ,لعبد القادر الشيباني.)240 /1(:

) )7انظر :بستاف األحبار مختصر نيؿ األكطار ,لمنجدم ,)626 /1(:شرح العمدة ,البف تيمية كتاب الحج/1(:
.)232
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ب -المعقوؿ:
األموالى
"إف الزكاة كاجبة حتى كلك كانت مف الميراث؛ لتعمؽ حؽ المساكيف بيا"(.)1
والحليىوالفطر ى
خامساً :مناقشة األدلة

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بسقكط الزكاة بالمكت.
ت رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىك يى ىك ىي ٍق ىأري :أىٍليىا يك يـ
ُ -8يناقش تكجيييـ لحديث يم ى
طِّر وفقى ى
اؿ :أىتىٍي ي
آد َـَ :مالِيَ َمالِي »...
الت ىكاثيير ,قى ى
اؿَ « :يقُو ُؿ ْاب ُف َ
بأف الحديث ليس فيو ما يدؿ عمى أف الزكاة تسقط بالمكت.
ويناقش استدَلليـ بحديث ٍاب ًف ىعب و
اؿ :قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ « َم ْف
اس (
) قى ى
ُ -7
اف لَ ُو ما ٌؿ يبما ُغ ُو ح َّج ب ْي ِت راب ِوَ أَو ي ِجب عمَ ْي ِو ِ ِ
يو َزَكاةٌ».
َك َ
ْ َ ُ َ
َ َُ
َ َ َ
بأف الحديث ضعيؼ ,ال ييستدؿ بو(.)2

ويناقش استدَلليـ بالقياس الزكاة عمى سائر العبادات.
ُ -4
بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف العبادات ال ييسقطيا المكت؛ ألف مف مات كعميو صكـ أك حج كفى
عنو الكرثة ,لما جاء في األحاديث الصحيحة(.)3

ويناقش استدَلليـ بالمعقوؿ بأف إخراج الزكاة كاجب عمى جية العبادة.
ُ -4
بأنو غير مستقيـ؛ ألف األحكاـ التكميفية ال تنقطع بعد المكت كمف مات كعميو صياـ أك حج كاف
عمى كرثتو أداء ما فاتو ,كما جاء في النصكص الصحيحة(.)4

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف الزكاة ال تسقط بالمكت.

 -1يناقش توجيييـ لقكلو ( )ِ [ :من بع ِد و ِصق ٍة ي ِ
وِص ِ َِبا َأ ْو َد ْي ٍن]( ,)5اآلية تشمؿ الزكاة.
ْ َْ َ ه ُ
ُ
بأف الزكاة غير داخمة في عمكـ اآلية؛ ألف أحكاـ الزكاة تختمؼ عف أحكاـ الديف؛ فمذلؾ ال تدخؿ
مع الديكف كالكصايا.

 وُيجاب عف ذلؾ :بأف الزكاة كالديف كالكصية داخمة في عمكـ اآلية؛ ألف ىناؾ مكاطف
التقاء بينيـ ,إذ إف لكؿ كاحد منيـ حؽ معمؽ بذمة الميت ,عمى الكرثة تنفيذه.

) )1الحاكم الكبير ,لمماكردم.)213 /3(:
) )2ضعفو األلباني في ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو (ص ,)837 :برقـ( ,)5803ألف فيو يحيى بف أبي
حية ضعفكه لكثرة تدليسو ,تقريب التيذيب (ص ,)589 :برقـ(.)7537

) )3انظر :صحيح البخارم ,كتاب الصكـ ,باب مف مات كعميو صكـ ( ,)35 /3برقـ( ,)1953صحيح مسمـ,
كتاب الصياـ ,باب قضاء الصياـ عف الميت ( ,)804 /2برقـ(.)1148
) )4انظر :صحيح البخارم ,كتاب الصكـ ,باب مف مات كعميو صكـ ( ,)35 /3برقـ( ,)1953صحيح مسمـ,
كتاب الصياـ ,باب قضاء الصياـ عف الميت ( ,)804 /2برقـ(.)1148

)[ )5النساء.]11 :
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ات لِ ْؾ ُػ َؼر ِ
اء َوادَْ َساكِ ِ
ي](.)1
الصدَ َق ُ
ويناقش توجيييـ لقكلو تعالى[ :إِك َهَم ه
َ
ُ -2
األموالى
والحليىوالفطر ا ىألداء حؽ الفقراء ,بؿ ىي حؽ اهلل؛ ألنيا عبادة ال يستحقيا غيره.
"ال نسمـ أف الزكاة قبؿ

كالفقراء مصرفيا كانما يصير ليـ بعد الدفع إلييـ ,فإذا مات صار الماؿ لمكرثة ,كحؽ العبد

الديف مقدـ
الحتياجو مقدـ بخبلؼ ديكف العباد فإنيـ أيضا محتاجكف فيقدمكف عمى الكرثة؛ ألف ٍ
َّة ي ِ
ِ ِ ٍ
ِ
وصي ِب َيا أ َْو َد ْي ٍف](.)3(")2
عمى اإلرث ,لقكلو ( )[ :م ْف َب ْعد َوصي ُ
ض ِ
ِ
اء»(.)4
َحؽ ِبا ْلقَ َ
 -4وُيناقش استدَلليـ بتكجيو قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َ َد ْي ُف اِ أ َ
بأنو لـ يذكر الزكاة ,كانما ذكر الحج تارة كالصكـ تارة أخرل ,كال يمكف إلحاؽ الزكاة بيما؛ ألف

و
مذككر عبادة مستقمة ,ليا شركطيا كأركانيا الخاصة.
كؿ
ى
سادساً :الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو ,كتكجيييا كمناقشتيا ,يرل الباحث
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية
أف يؤيدىا ,كجب عمى
كالحنابمة القائمكف :إف مف كجبت عميو الزكاة كتمكف مف أدائيا ,فمات قبؿ ٍ
كرثتو إخراجيا مف تركتو ,كا ٍف لـ ي ً
كص بيا ,كال تسقط بمكتو.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1ضعؼ تكجيو أدلة المذىب األكؿ.
 -2قكة تكجيو أدلة مذىب الجميكر.

 -3إف العمؿ بمذىب الجميكر فيو حفظ لحقكؽ الفقراء ,ال سيما في عصرنا الحاضر.

 -4إف العمؿ بالمذىب األكؿ فيو تضيعه لبعض حقكؽ الفقراء كتفكيتان لبعض مصالحيـ.
 -5ألف العبادات المالية متعمقة بعيف الماؿ ال بذمة اإلنساف؛ ألنو لك ىمؾ الماؿ في أثناء الحكؿ
سقطت الزكاة عف مالكو.

)[ )1التكبة.]60 :
)[ )2النساء.]11 :
) )3الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة ,لمغزنكم( :ص.)60 :
) )4صحيح البخارم ,كتاب الصكـ ,باب مف مات كعميو صكـ ( ,)35 /3برقـ( ,)1953صحيح مسمـ ,كتاب
الصياـ ,باب قضاء الصياـ عف الميت ( ,)804 /2برقـ(.)1148
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األموالى
والحليىوالفطر ى

بحث لثاني
أحكام كا حل ي و عا ى
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ ضـ الذىب إلي الفضة لتكميؿ النصاب.
المطمب الثاني :حكـ زكاة التبر كالحمي.
المطمب الثالث :حكـ زكاة المؤلؤ كالمسؾ كالعنبر.
المطمب الرابَ :حكـ زكاة المعادف.
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األموالى

المطمب األوؿ

والحليىوالفطر ى حكـ ضـ الذىب والفضة لتكميؿ النصاب

الزَك ِ
ض ِي َّ
ض َيا إِلَى َب ْع ٍ
وف
اؿ َمالِ ٌؾَِ " :إ ْف قَ َ
قَ َ
اؿ قَ ِائ ٌؿَ :ك ْي َ
اة َحتَّى تَ ُك َ
ؼ تُ ْج َمَُ ا ْل ِق ْط ِن َّي ُة َب ْع ُ
اف ِبو ِ
اح ٍد يداً ِبي ٍدَ وَلَ ي ْؤ َخ ُذ ِم َف ا ْل ِح ْن َ ِ
ِ
ِ
ص َدقَتُيا و ِ
اح ٍد َيداً ِب َي ٍد؟
اح َدةًَ َو َّ
الر ُج ُؿ َيأْ ُخ ُذ م ْن َيا اثْ َن ْي ِف ِب َو َ َ َ ُ
طة اثْ َن ِ َ
َ َ َ
َّ
الص َدقَ ِةَ .وقَ ْد ُي ْؤ َخ ُذ ِبالداي َن ِ
ؽ ُي ْج َم َع ِ
َض َعا ُ ُو ِي ا ْل َع َد ِد ِم َف
اف ِي َّ
ِق َ
ار أ ْ
ب َوا ْل َو ِر َ
يؿ لَ ُوَِ :إ َّف الذ َى َ
ا ْل َو ِر ِ
ؽ َيداً ِب َيد"(.)1
صورة المسألة :شخص عنده ذىب خالص كفضة خالصة إذا انفرد أحدىما فبل يبمغ النصاب,

نصابا؛ فيؿ يضـ أحدىما لؤلخر لتكميؿ النصاب؟
لكف إذا انضـ أحدىما إلى األخر بمغا
ن
أوَلً :تحرير محؿ النزاع:
مثقاال كزكاتيما ربع
"أجمع الفقياء عمى أف نصاب الفضة ًم ىائتىا ًد ٍرىىـ ,كنصاب الذىب عشركف
ن
العشر ,كاتفقكا عمى أف الذىب كالفضة فييما زكاة إذا بمغ أحدىما النصاب الشرعي"( ,)2كلكنيـ
ي
اختمفكا في ىؿ يضـ أحدىما لؤلخر لتكميؿ النصاب؟

ثانياً :مذاىب الفقياء:
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف الذىب كالفضة ال ييضـ أحدىما إلى اآلخر في تكميؿ النصاب,
كىك مذىب الشافعية( ,)3كركاية عف أحمد(.)4

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

مكطأ مالؾ.)390 /2(:
اإلجماع ,البف المنذر(:ص ,)46كانظر :المغني ,البف قدامة.)35/3(:
انظر :األـ ,لمشافعي ,)152/7(:المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)18 /8/6( :
انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,البف قدامة ,)405/1(:المغني ,البف قدامة.)36/3(:
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف الذىب كالفضة ييضـ أحدىما إلى اآلخر في تكميؿ النصاب مف
األموالى
كىك مذىب الجميكر مف الحنفية( ,)1كمالؾ( )2كاليو ذىب المالكية ( ,)3كالمعتمد عف أحمد(,)4
والحليىوالفطر ى
كخالؼ أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية المذىب ,فقاال :ال يضـ الذىب إلى الفضة بالقيمة كيضـ
باألجزاء(.)5

ثالثاً :سبب الخَلؼ:

"وسبب اختَل يـ :ىؿ ُّ
كؿ كاحد منيما يجب فييا الزكاة لعينو أـ لسبب يعميما ,كىك

ككنيما كما يقكؿ الفقياء رؤكس األمكاؿ كقيـ المتمفات؟

فمف رأل أف المعتبر في كؿ كاحد منيما ىك عينو ,قاؿ :ىما جنساف ال يضـ أحدىما إلى الثاني
كالحاؿ في البقر كالغنـ .كمف رأل أف المعتبر فييما ىك سبب يعميما ,أكجب ضـ بعضيما إلى

بعض"(.)6

رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿَ القائموف :بعدـ ضـ الذىب كالفضة لتكميؿ النصاب ,كاستدلكا

بالسُّنة كالقياس كالمعقكؿ.

أ -السنة:

اؿ« :لَ ْي ِ
وف َخ ْم ِ
س
 -1ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ِّ
م ( ) ىع ًف النبً ِّي صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
يما ُد َ
َ
س َ
أ ََوا ٍ
ص َدقَ ٌة»(.)7
ؽ َ
فإف كاف أربعة
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أنو ليس فيما دكف خمس أكاؽ صدقةٍ ,
أسؽ مف فضة ,كما يكمميا مف ذىب فبل زكاة ,كلـ يذكر الجمع بيف الذىب كالفضة ,فالذىب

يختمؼ جنسو عف الفضة ,فبل ىيصح ضمو إلى جنس غير جنسو كباقي األجناس ,ال ييضـ
) )1انظر :المبسكط ,لمسرخسي ,)193/2(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني.)19/2(:
) )2انظر :المدكنة ,لمالؾ.)302/1(:

) )3انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد ,)18/2(:الذخيرة لمقرافي ,)80 /3(:شرح الرسالة,
لمثعمبي ,)373 /1(:التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس ,البف الجبلب.)136 /1(:
) )4انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,البف قدامة ,)405/1(:الفركع كتصحيح الفركع ,البف مفمح.)138/4( :
) )5انظر :المبسكط ,لمسرخسي ,)193/2( :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني.)19/2(:
ممحوظة :معنى "ال يضـ الذىب إلى الفضة بالقيمة كيضـ باألجزاء" ,أنو ييقى ًكيـ الغالي منيا بقيمة الرخيص ,فإذا
بمغت قيمتيما بالرخيص نصابان كجبت الزكاة فييما ,كمف ممؾ مائة درىـ كتسعة دنانير قيمتيا مائة درىـ ,أك
عشرة دنانير كتسعيف درىما قيمتيا عشرة دنانير ,فتجب عميو الزكاة بالقيمة ,أما باألجزاء ال زكاة عميو .انظر:
الشرح الكبير عمى المقنع  ,البف قدامة ,)21 /7(:تعميقات ابف عثيميف عمى الكافي البف قدامة.)5 /3(:
) )6بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)18 /2( :

) )7صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب :ما أدم زكاتو فميس بكنز ,)107/2( ,برقـ ( ,)1405صحيح مسمـ,
كتاب الزكاة ,قبؿ باب ما فيو العشر كنصؼ العشر( ,)673/2برقـ (.)979
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بعضيا إلى بعض الستكماؿ النصاب؛ فاإلبؿ ال ييضـ إلى البقر ,كال البقر إلى الغنـ ,كال البر
األموالى
إلى الشعير ,كال التمر إلى الزبيب(.)1
والحليىوالفطر ى
اؿ رسك يؿ ً
الذ َىب ِب َّ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـَّ « :
ادةى ٍب ًف الص ً
الذ َى ِبَ
ام ًت ( ) قى ى
 -2ىع ٍف يع ىب ى
ُ
اؿ :قى ى ى ي
َّةَ وا ْلبر ِبا ْلبارَ و َّ ِ
ِ ِ
ير ِب َّ
الش ِع ِ
يرَ َوالتَّ ْم ُر ِبالتَّ ْم ِرَ َوا ْل ِم ْم ُح ِبا ْل ِم ْم ِحَ ِمثًَْل ِب ِم ْث ٍؿَ
َوا ْل ِف َّ
ض ُة ِبا ْلفض َ ُ
ُ َ
الشع ُ
ِِ
سواء ِبسو ٍ
اف َي ًدا ِب َي ٍد»(.)2
اءَ َي ًدا ِب َي ٍدَ َِإ َذا ْ
يعوا َك ْي َ
َص َن ُ
ؼ ِش ْئتُ ْـَ إِ َذا َك َ
اختَمَفَ ْت َىذه ْاأل ْ
اؼَ َِب ُ
ََ ً ََ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى التفريؽ بيف الذىب كالفضة ,فمف الكاضح أف
النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد فرؽ بيف الذىب كالفضة كما فرؽ بيف باقي األصناؼ المعدكدة في
الحديث؛ فمذلؾ يتبيف أف الذىب جنس يختمؼ عف جنس الفضة و
منفردا ,فبل ييضـ
كلكؿ نصابو
ن
الذىب إلى الفضة في إكماؿ النصاب ألنيما جنساف(.)3

ث ِي أ َْم ِرَنا َى َذا
 -4ىع ٍف ىعائً ىشةى (
َح َد َ
ت :قى ى
) قىالى ٍ
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو صمى اهلل عميو كسمـَ « :م ْف أ ْ
ما لَ ْيس ِ ِ
يوَ َ ُي َو َرد»(.)4
َ َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى إبطاؿ جميع العقكد كاألحكاـ التي لـ يرد فييا نص ,كأف

مف ابتدع في الديًف ماال يشيد لو أصؿ مف أصكلو فبل يعتد بو كال يمتفت إليو()5؛ يعني أنو ال
كؿ قكؿ ليس معو دليؿ.
يكجد نص عمى ضـ الذىب إلى الفضة لتكميؿ النصاب ,لذلؾ ييرد ى
ب -القياس:
قياس عدـ جكاز ضـ الذىب إلى الفضة لتكميؿ النصاب عمى جكاز صرفيما بالتفاضؿ(.)6
ت -المعقوؿ:
إف الذىب كالفضة جنساف مختمفاف ,فبل يمكف ضـ أحدىما إلى اآلخر الختبلؼ جنسيما(.)7

) )1انظر :األـ ,لمشافعي ,)152/7( :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)8/6( :
) )2صحيح مسمـ ,كتاب المساقاة ,باب الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدا ( ,)1211/3برقـ (.)1587
) )3انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,البف قدامة.)405/1( :

) ) 4صحيح البخارم ,كتاب الصمح ,باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد ( ,)184/3برقـ
( ,)2697صحيح مسمـ ,كتاب األقضية ,باب نقض األحكاـ الباطمة ,كرد محدثات األمكر ( ,)1343/3برقـ
(.)1718
) )5انظر :فتح البارم ,البف حجر ,)303 /5( :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ ,لمكسى الشيف.)40 /7(:
))6انظر :اختبلؼ األئمة العمماء ,البف ىبيرة .)358/1(:

) )7انظر :مختصر المزني ,)145 /8( :الميذب في فقة اإلماـ الشافعي لمشيرازم.)291 /1( :
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أدلة المذىب الثاني القائموف :بضـ الذىب كالفضة لتكميؿ النصاب ,كاستدلكا بالقرآف كالقياس
األموالى
كالمعقكؿ.
والحليىوالفطر ى
أ -القرآف:

ِ
ِ
ِ
وَّنَا ِِف َسبِ ِ
ُون ه
ِّش ُه ْم بِ َع َذا ٍ َألِق ٍم](.)1
ين َيؽْـِز َ
ب َوا ْلػ هض َة َو ََل ُيـْػ ُؼ َ
الذ َه َ
قولو ( )َ [:وا هلذ َ
قل اَّللهِ َف َب ِّ ْ

وجو الدَللة :إف اآلية اقتضت كجكب الزكاة فييما عند االجتماع؛ ألف الكاك تفيد مطمؽ الجمع,
كأف نفعيما متحد مف حيث إنيما ثمناف ,فمنيما ً
الق ىيـ ,كأرش الجنايات( ,)2كيتخذاف لمتحمي ,كلـ
أف يككف ك يؿ كاحد نصابان أك يككناف نصابان كاحدان ,كالنفقة المذككرة :ىي الزكاة(.)3
يفصؿ ٌبيف ٍ

ب -السنة:

ض َة إلَى َّ
الذ َىب إلَى ا ْل ِفض ِ
ض َّـ َّ
الذ َى ِب
َّة َوا ْل ِف َّ
ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو « َ
َ
َخ َر َج َّ
الزَكاةَ َع ْن ُي َما»(.)4
َوأ ْ
وجو الدَللة" :دؿ الحديث بعبارتو عمى ضـ الذىب كالفضة لتكميؿ النصاب ,كا ٍف كانا مختمفيف

معنى مف حيث إنو تعمؽ بيما كجكب الزكاة ,كىك كصؼ لثمنيتو ,فجاء
في الصكرة فيما متفقاف
ن
تكميؿ أحدىما باآلخر"(.)5
ت-القياس:

قياس الذىب كالفضة عمى عركض التجارة ,فكما أنو يجكز ضـ الذىب كالفضة في عركض
التجارة إلى بعضيا لتكميؿ نصاب الزكاة كىي مف جنس كاحد ,فكذلؾ يجكز ضـ الذىب إلى

الفضة أك العكس إلكماؿ نصاب الزكاة فييما في غير العركض(.)6

ث -المعقوؿ:

إف نفع الذىب كالفضة متحد ,مف حيث إنيما ثىمناف ,يقصد بيما الشراء ,كيجب فييما الزكاة,
فيكمؿ مف أحدىما لؤلخر حتى يبمغ النصاب(.)7
كىما مف جنس األمكاؿ ,ي

)[ )1التكبة.]34 :
) ) 2أرش الجنايات :ىي التي ليس فييا دية معمكمة أف يجرح اإلنساف في مكضع مف بدنو بما يبقى شينو كال
يبطؿ العضك فيقتاس الحاكـ أرشو ,تيذيب المغة ,لميركم.)70 /4( :

) )3انظر :شرح مختصر الطحاكم ,لمجصاص ,)310/2( :التجريد لمقدكرم.)1311 /3( :
) )4الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ,لمنفراكم ,)330 /1( :كلـ أجده في كتب السُّنة ,عمى حد
اطبلعي.
) )5المحيط البرىاني في الفقو النعماني ,لمبرىاني.)241 /2( :

) )6انظر :شرح الرسالة ,لمثعمبي ,)373 /1( :المبدع في شرح المقنع ,البف مفمح.)360 /2( :
) )7انظر :المباب في شرح الكتاب ,لمغنيمي ,)149/1( :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ,لمعثيميف.)101/6( :
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خامساً :مناقشة األدلة:
األموالى
مناقشة أدلة المذىب األوؿَ القائموف :بعدـ ضـ الذىب إلى الفضة لتكميؿ النصاب:
والحليىوالفطر ى
ِ
ِ
وف َخ ْمس أ ََوا ٍ
ص َدقَ ٌة»,
يما ُد َ
ؽ َ
ُ -1يناقش استدَلليـ بحديث أبي سعيد الخدرم ( )«لَ ْي َ
س َ
ض ُة ِبا ْل ِفض ِ
الذ َىب ِب َّ
كحديث عبادة بف الصامت ( )« َّ
َّة».
الذ َى ِبَ َوا ْل ِف َّ
ُ

بأف الحديثيف ليس فييما عدـ ضـ الذىب إلى الفضة لتكميؿ النصاب ,كانما ىما عاماف في حاؿ
االنفراد كاالجتماع(.)1

ويناقش توجيييـ لحديث عائشة (
ُ -2
جميع العقكد كاألحكاـ التي لـ يرد فييا نص.

ث ِي أَم ِرَنا» .الحديث ُّ
يدؿ عمى إبطاؿ
َح َد َ
) « َم ْف أ ْ
ْ

بأف ىذا التكجيو غير يمسمـ بو ,ألننا ال نستطيع رد كؿ العقكد التي لـ يرد بيا نص ,ألف منيا لـ
يخالؼ النصكص الشرعية ,كقد استحدث الناس كثير مف العقكد كاألحكاـ التي لـ يرد فييا نص
ىص يؿ ًفي
صريح ,كىي غير مخالفة لمنص ,فتبقى عمى اإلباحة ,عمى القاعدة األصكليةٍ " ,األ ٍ
ٍاألى ٍشي ً
احةي ىحتى ىي يدؿ الدلًي يؿ ىعمىى ىع ىدًـ ًٍ
اء ًٍ
اح ًة"( ,)2كما في مسألة جكاز أكؿ الزرافة لـ
اإل ىب ى
اإل ىب ى
ى
يذكرىا دليؿ بالحرمة أك الحؿ ,فذكر الشافعي ( ) قاعدة " ,اٍل ًح ُّؿ ًفي اٍل يك ِّؿ " التي تدؿ عمى

جكاز أكميا(.)3

ويناقش استدَلليـ بالمعقوؿ :الذىب كالفضة جنساف مختمفاف ,فبل يمكف ضـ أحدىما إلى
ُ -3
اآلخر لخبلؼ جنسيما.

بأنو بعيد؛ ألف الذىب كالفضة يضماف إلى عركض التجارة لتكميؿ النصاب ,رغـ اختبلؼ

جنسيما(.)4

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بضـ الذىب إلى الفضة لتكميؿ النصاب.

ِ
ُون ه
ب َوا ْل ِػ هض َة](.)5اآلية اقتضت كجكب
ين َيؽْـِز َ
الذ َه َ
ُ -1يناقش توجيييـ لقكلو تعالىَ [ :وا هلذ َ
الزكاة فييما عند االجتماع.
بأف المراد باآلية زكاة كؿ كاحد عمى انفراد ,كليس المراد زكاتيما عمى االجتماع؛ ألنو تعالى قاؿ:
[ َوََل ُي ْن ِفقُوَن َيا]( َ)6أم كؿ جنس منفصؿ عف اآلخر.
) )1انظر :شرح مختصر الطحاكم ,لمجصاص.)310/2( :
) )2انظر :األشباه كالنظائر البف نجيـ( :ص.)56 :
) )3انظر :األشباه كالنظائر البف نجيـ( :ص.)57 :
) )4انظر :التجريد لمقدكرم.)1314 /3( :
)[ )5التكبة .]35
)[ )6التكبة .]35
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ويجاب عنو بأف العرب تذكر المذكر كتعطؼ عميو المؤنث ثـ تكني عف المؤنث خاصة
ُ 
األموالى
كتردىما(.)1
والحليىوالفطر ى
سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية ,كما استدلكا بو ,كتكجيييا كمناقشتيا تبيف لمباحث
أف المذىب الراجح ىك المذىب األكؿ ,كىك مذىب الشافعية كمف كافقيـ القائمكف :بأف الذىب
كالفضة ال ييضـ أحدىما إلى اآلخر في تكميؿ النصاب.
ب -مسوغات الترجيح:

 -1لقكة كجاىة األدلة التي عرضيا الشافعية لبلستدالؿ عمى مذىبيـ.

 -2ألف المذىب األكؿ ىك ما كاف عميو الصحابة كالتابعكف ,فمـ يرد دليؿ أك فعؿ خبلفو.
 -3لـ يرد نص مكجيان تكجييان صحيحان يدؿ عمى قكؿ المخالؼ.

 -4حفظ حقكؽ األغنياء كعدـ استغبلليـ ,حتى لك كاف في ضميما مصمحة لمفقراء؛ ألننا ال
أف نمزـ الغني بما لـ ييمزمو بو اهلل -عز كجؿ -كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ.
نستطيع ٍ

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1312 /3( :
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األموالى

المطمب الثاني
حكـ زكاة التبر والحمي

والحليىوالفطر ى
اف ِع ْن َده ِت ْبرَ أَو ح ْمي ِم ْف َذ َى ٍب أَو ِض ٍ
َّةَ .لَ ُي ْنتَفََُ ِب ِو لِمُ ْب ٍ
سَِ .إ َّف َعمَ ْي ِو
قَ َ
اؿ َمالِ ٌؾَ " :م ْف َك َ
ْ
ُ ٌ ْ َ ٌ
ِ ِ
يو َّ
يف ِدي َنا ارً َع ْيناً َ
ص ِم ْف َو ْز ِف ِع ْ
وز ُف َ ُي ْؤ َخ ُذ ُرُبَُ ُع ْ
الزَكاةَ ِي ُك اؿ َع ٍاـُ .ي َ
ش ِرِه .إَِلَّ أ ْ
ش ِر َ
َف َي ْنقُ َ
يو َزَكاةٌ .وِا َّنما تَ ُكو ُف ِ ِ
أَو ِم َائتَي ِدرَىٍـَِ .إ ْف َنقَص ِم ْف ذلِ َؾَ َمَ ْيس ِ ِ
يو َّ
اف إِ َّن َما
الزَكاةُ إِ َذا َك َ
ْ
َ
َ
ْ ْ
َ َ
()1
ُي ْم ِس ُك ُو لِ َغ ْي ِر الم ْب ِ
س" .
صورة المسألة :امتمكت بعض النساء تب انر( ,)2أك حميان( ,)3مف ذىب أك فضة ,فبمغ النصاب كحاؿ

مي زكاة؟
عميو الحكؿ ,مع أنيا ال تنتفع بو ,لكف تستعممو لمبس كغيره ,فيؿ في ىذا التبر كال يح ِّ
أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الذىب إذا كاف عشريف مثقاالن قيمتيا مائتا درىـ أف الزكاة تجب

()4
الحمي لمتجارة فإف فيو الزكاة"( ,)5كلكنيـ اختمفكا فيما
فيو" " ,كأجمعكا عمى أف مف اتخذ التبر ك ي
الحمي زكاة؟
الحمي مف ذىب أك فضة إذا كاف لمبس فيؿ في ىذا ي
إذا كاف ىذا ي
ثانياً :مذاىب الفقياء:

الحمي مف الذىب أك الفضة فيو الزكاة مطمقان إذا بمغ
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف التبر ك ي
اء كاف ممبكسان أك يمدخ انر أك يمعدان لمتجارة ,كىك مذىب الحنفية(,)6
النصاب كحاؿ عميو الحكؿ ,سك ن
كأشار إليو الشافعي في الجديد مف غير تصريح بو أف فيو الزكاة( ,)7كركاية لمحنابمة(.)8

) )1مكطأ مالؾ.)352 /2( :
) )2التبر :ىك الذىب كالفضة قبؿ أف يضربا دنانير كدراىـ ,يعني غير المصكغ فإذا ضربا كانا عينان ,التعريفات
الفقيية ,البركتي( :ص.)51 :
الحِم ّي :ىك ما ييزٌيف بو مف مصكغ المعدنيات كالحجارة الكريمة ,المعجـ االشتقاقي المؤصؿ ,محمد جبؿ:
)ُ )3
(.)481 /1
) )4اإلجماع البف المنذر( :ص.)46 :

) )5التنبيو عمى مبادئ التكجيو ,لمتنكخي.)786 /2( :
) )6انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة ,لمشيباني ,)448 /1( :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي,
لمزيمعي ,)277 /1( :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم ,البف نجيـ.)243 /2( :

) )7انظر :الحاكم الكبير  ,لمماكردم.)271 /3(:

) )8انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع  ,البف قدامة.)607 /2(:
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الحمي المباح مف ذىب أك فضة إذا كاف لمبس ,كىك
المذىب الثاني :ذىبكا إلى أنو ال زكاة في ي
األموالى
مذىب الجميكر ,كمنيـ مالؾ( )1كاليو ذىب المالكية ( ,)2كالصحيح عند الشافعية( ,)3كالحنابمة(.)4
والحليىوالفطر ى
ثالثاً :سبب الخَلؼ:

"وسبب اختَل يـ :تردد الحمي المتخذ لمباس بيف التبر كالفضة ,المذاف المقصكد منيما أكالن:
المعاممة ال االنتفاع ,كبيف العركض التي المقصكد منيا بالكضع األكؿ خبلؼ المقصكد مف التبر
كالفضة  -أعني :االنتفاع بيا ال المعاممة ,كأعني بالمعاممة :ككنيا ثمنان"(.)5

رابعاً :أدلة المذاىب:
الحمي مف الذىب أك الفضة فيو الزكاة مطمقان إذا بمغ
أدلة المذىب األوؿَ القائموف :بأف التبر ك ي
النصاب كحاؿ عميو الحكؿ ,كاستدلكا بالقرآف كالسُّنة كاألثر.

أ -القرآف:
َألِق ٍم](.)6

ِ
ِ
ِ
ِّش ُه ْم بِ َع َذا ٍ
وَّنَا ِِف َسبِ ِ
ُون ه
ين َيؽْـِز َ
ب َوا ْلػ هض َة َو ََل ُيـْػ ُؼ َ
الذ َه َ
قولو ( )َ [ :وا هلذ َ
قل اَّللهِ َف َب ِّ ْ

وجو الدَللة :دلت اآلية بعبارتيا الصريحة عمى عدـ جكاز كنز الذىب كالفضة بدكف تأدية

زكاتيما ,فتناكلت الحمي كغيره ,فبل يجكز إخراجو بالرأم(.)7
ب -السنة:

 -1عف عمرك بف شعيب ,عف أبيو عف جده ( )" :أف امرأة أتت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كسمـ كمعيا ابنة ليا ,كفي يد ابنتيا مسكتاف غميظتاف مف ذىب فقاؿ ليا رسكؿ صمى اهلل عميو
يسو َرؾ
سرِؾ أف ا
كسمـ «:أتعطيف زكاة ىذا؟ » قالت :ال ,قاؿ رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـَ «:أي ُ

) )1انظر :مكطأ مالؾ ,)352 /2( :المدكنة ,لمالؾ ابف أنس.)305 /1(:
) )2انظر :شرح زركؽ عمى متف الرسالة ,)496 /1( :مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ,لمحطاب/2(:
 ,)299المختصر الفقيي البف عرفة ,)477 /1(:المنتقى شرح المكطأ ,لمباجي.)106 /2(:

) )3األـ لمشافعي ,)44 /2(:كفاية النبيو في شرح التنبيو ,البف الرفعة ,)439 /5( :نياية المطمب في دراية
المذىب ,لمجكيني )287 /3( :الحاكم الكبير ,لمماكردم.)271 /3( :

) )4الممتع في شرح المقنع  ,لمتنكخي ,)737 /1( :المغني ,البف قدامة ,)42 /3( :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية
ابنو أبي الفضؿ صالح ,ألحمد الشيباني.)272 /2( :

) )5بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)12 /2( :
)[ )6التكبة.]34 :

) )7انظر :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشمبي ,لمزيمعي.)277 /1( :
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الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
القيام ِة سو َار ِ
يف ِمف نار؟» قاؿ :فخمعتييما فألقىتييما إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ
يوـ
َ
اِ بيما َ
األموالى
كقالت :يىما هلل كلرسكلو"(.)1
والحليىوالفطر ى
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى كجكب إخراج الزكاة مف المسكتيف التي كانت تتزيف بيما

الطفمة الصغيرة ,فكانت الزكاة في يحمي النساء مف باب أكلى.
أكنز يى ىك؟
ألب يس أكضاحان ًم ٍف ىذ ىى وب ,فقمت :يا
 -2عف ِّأـ سممةى (
ى
رسكؿ اهلل ,ه
) قالت :كن ي
ت ى
يس ب َك ٍ
نز»(.)2
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ« :ما بمغ ْ
أف تُ َؤدَّى زكاتُوَ ُزاك َيَ مَ َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى أف لمزكاة حكـ تعمؽ بعيف الذىب كالفضة فبل
يسقط بالصنعة  ,فعمى أم كجو أمسكيما المالؾ لمنفقة أك لغير النفقة تجب عميو الزكاة(.)3

النبي صمى اهلل عميو كسمـ قالت :دخؿ عمي رسك يؿ اهلل صمى اهلل
) زكج
 -3عف عائشةى (
ِّ
عميو كسمـ فرأل في يدم فىتى و
خات ًم ٍف كًر و
ؽ ,فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ« :ما ىذا يا عائشة؟
ى
شاء اهلل ,قاؿ
يف لى ىؾ يا
ى
»فقمت :صنعتييف أتز ي
رسكؿ اهلل ,قاؿ« :أتؤدايف زكاتَيف؟» قمت :ال ,أك ما ى
س ُبؾ ِم َف النار»(.)4
ىو َح ْ
صمى اهلل عميو كسمـَ « :
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى كجكب الزكاة في يحمي الزينة ,إذ جاء األمر
أف أخرجي زكاة ما تمبسيف حتى لك
الصريح مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ,إلى عائشة (
) ٍ
كاف لمزينة إذا بمغ النصاب كحاؿ الحكؿ بيف الزينة كغيرىا.

) )1سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب الكنز ,ما ىك؟ كزكاة الحمي (,)13 /3برقـ( ,)1563سنف النسائي ,كتاب
الزكاة ,باب زكاة الحمي ( ,)38 /5برقـ( ,)2479كحسنو األرنؤكط في سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب الكنز,

ما ىك؟ كزكاة الحمي ( ,)13 /3برقـ(.)1563

) )2سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب الكنز ,ما ىك؟ كزكاة الحمي ( ,)14 /3برقـ( ,)1564السنف الكبرل
لمبييقي ,كتاب جامع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب سياؽ أخبار كردت في زكاة الحمي ( ,)236 /4برقـ(,)7550
ضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ( ,)100 /2برقـ( ,)559كقاؿ :فيو

انقطاع بيف عطاء – كىك ابف أبي رباح  -كأـ سممة ,فإنو لـ يسمع منيا ,عطاء ابف أبي رباح ثقة فقيو فاضؿ
لكنو كثير اإلرساؿ ,تقريب التيذيب (ص ,)391 :برقـ( ,)4591كقاؿ األلباني :كفيو ثابت بف عجبلف فإنو
مختمؼ فيو كقد أكرده العقيمي في " الضعفاء "  ,الضعفاء الكبير لمعقيمي ( ,)175 /1برقـ(.)219

) )3انظر :المبسكط لمسرخسي.)192 /2( :

) )4سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب الكنز ,ما ىك؟ كزكاة الحمي ()14 /3؟ ,برقـ( ,)1565سنف الدارقطني,
كتاب الزكاة ,باب زكاة الحمي ( ,)497 /2برقـ( ,)1951السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب جامع أبكاب صدقة

الكرؽ ,باب سياؽ أخبار كردت في زكاة الحمي ( ,)235 /4برقـ( ,)7548قاؿ :الدار قطني ,محمد بف عطاء,

مجيكؿ سنف الدارقطني ( ,)498 /2محمد بف عطاء ,ال يدرم مف ىك ,ميزاف االعتداؿ ,الذىبي.)648 /3( :
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مدائلىفيىزكاةى
 -4عف أنس بف مالؾ ( ) ,أف أبا بكر ( ) كتب ليـ :إف ىذه فرائض الصدقة التي فرض
األموالى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى المسمميف ,التي أمر اهلل عز كجؿ بيا رسكؿ اهلل صمى اهلل
والحليىوالفطر ى
َّ ِ ()1
ش ِر» (.)2
الع
َ
ب
َر
ة
ق
الر
عميو كسمـ ,كمنيا « َوِي
ا
ُْ ُ ُ ْ
وجو الدَللةُّ " :
دؿ الحديث بعبارتو عمى أف األصؿ في زكاة النقديف نصاب الفضة فإذا بمغ
الذىب ما قيمتو مائتا درىـ فضة خالصة كجبت فيو الزكاة كىك ربع العشر"(.)3

) أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿِ « :ي ا ْل ُحمِ اي َزَكاةٌ»(.)4
 -5عف فاطمة بنت قيس (
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى كجكب الزكاة في الحمي بجميع أنكاعو ,كجميع
استخداماتو ,سكاء لمبس كالزينة ,أـ لمنماء كالتجارة.

ت -األثر:

أف يصدقف مف
أف أؤمر مف قبمؾ مف نساء المسمميفَ ْ
 -1كتب عمر إلى أبي مكسى ( ) « ْ
حمييفَ وَل يجعمف اليديةَ والزيادة تعارضا بينيف»(.)5
 -2عف عمقمة ,أف امرأة ابف مسعكد ( ) سألت عف حمي ليا  ,قاؿ« :إذا بمغ مائتيف فيو
الزكاة»(.)6

أف يخرج
 -3كعف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده ( ) أنو كاف يكتب إلى خازنو سالـْ « :
زكاة حمي بناتو كؿ سنة»(.)7

) )1الرقة :الدراىـ المضركبو ,الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي ,لميركم( :ص.)107 :
) )2صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الغنـ ( ,)118 /2برقـ(.)1454
) )3فتح البارم البف حجر.)321 /3( :

) )4سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الحمي ( ,)500 /2برقـ( ,)1954كقاؿ األلباني :كاف كاف ضعيؼ
اإلسناد فقد جاءت لو شكاىد قكية تشيد لو بالصحة ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (.)296 /3

ممحوظة :كعمة ضعؼ اإلسناد ,أف فيو ميمكف أبك حمزة األعكر القصاب مشيكر بكنيتو ضعيؼ ,تقريب التيذيب

(ص ,)556 :برقـ(.)5768

الحمي ( ,)382 /2برقـ(  ,)10160فيو شعيب ٍبف يسار
) )5مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب الزكاة ,باب في ي
مكلى ٍابف ىعباس ,عف مساكر الكراؽ ىحدثىنًي شعيب ٍبف يسار أف يع ىمر ٍبف ا ٍل ىخطاب ,كتب أف يزكى الحمي,
مرسؿ ,التاريخ الكبير لمبخارم (.)217 /4

الحمي ( ,)501 /2برقـ( ,)1959السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب جماع
) )6سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب ي
الحمي زكاة ( ,)234 /4برقـ( ,)7546قاؿ األرنؤكط مكقكؼ في سنف
أبكاب صدقة الكرؽ ,باب مف قاؿ أف في ي
الحمي ( ,)501 /2برقـ(.)1959
الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب ي
) )7سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الحمي ( ,)500 /2برقـ( ,) 1957السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب
جامع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب سياؽ أخبار كردت في زكاة الحمي ( ,)234 /4برقـ( ,)7545كصححو زكريا

الباكستاني في ,ما صح مف آثار الصحابة في الفقو (.)596 /2
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الحمي مف ذىب أك
وجو الدَللة مف اآلثار :فقد دلت اآلثار داللة كاضحة عمى كجكب الزكاة في ي
األموالى
فضة ,سكاء كانت لمزينة أك لغيرىا ,فإذا بمغ النصاب كحاؿ الحكؿ كجبت الزكاة.
والحليىوالفطر ى
ث -القياس:
الحمي المباح عمى زكاة إبؿ التجارة إذا يحمؿ عميو الحاج ,أك يحمؿ عمييا السبلح إلى
قياس زكاة ي
الحمي(.)1
أىؿ الحرب ,فإنيا ال تسقط زكاتيا ككذلؾ زكاة ي

ج -المعقوؿ:

الحمي مف الذىب أك الفضة أنو ماؿ ناـ كدليؿ النماء مكجكد
إف سبب كجكب الزكاة في التبر ك ي
كىك اإلعداد لمتجارة(.)2

الحمي المباح مف ذىب أك فضة إذا كاف
أدلة المذىب الثاني القائموف  :بأنو ال زكاة في ي
لمبس ,كاستدلكا باألثر كالقياس كالمعقكؿ.

أ -األثر:

 -1عف عبد الرحمف بف القاسـ ,عف أبيو؛ أف عائشة (

) زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كانت تمي بنات أخييا يتامى في حجرىا ليف الحمي فبل تخرج مف حمييف الزكاة(.)3
 -2عف عبد اهلل بف عمر ( ) كاف يحمي بناتو كجكاريو الذىب ,فبلى يي ٍخ ًريج ًم ٍنو الزىكاةى(.)4
 -3عف جابر ( ) ,قاؿََ« :ل َزَكاةَ ِي ا ْل ُحمِ اي» قمت :إنو فيو ألؼ دينار قاؿُ « :ي َع ُارَ
س»(.)5
َوُي ْم َب ُ

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1327 /3( :
) )2انظر :اليداية في شرح بداية المبتدم ,لممرغناني.)103 /1(:
الحمي ( ,)351 /2برقـ( ,)858السنف الكبرل لمبييقي,
) )3مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,باب ما ال زكاة في مف ي
الحمي ( ,)232 /4برقـ( ,)7535كصححو الطريفي
كتاب جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب مف قاؿ ال زكاة في ي
في التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث كاآلثار في إركاء الغميؿ ,لمطريفي (ص.)132 :

الحمي كالتبر ( ,)256 /1برقـ( ,) 657مسند الشافعي,
) )4مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,ما يجب فيو زكاة في مف ي
كتاب الزكاة ,باب األمر بيا كالتيديد عمى تركيا( ,)228 /1برقـ( ,)628كصححو الباكستاني في ما صح مف
آثار الصحابة في الفقو (.)595 /2
) )5مسند الشافعي ,كتاب الزكاة ,باب األمر بيا كالتيديد عمى تركيا ( ,)228 /1برقـ(,)629مصنؼ ابف أبي
شيبة :كتاب الزكاة ,باب مف قاؿ :ليس في الحمي زكاة ( ,)383 /2برقـ( ,)10177كصححو األلباني في إركاء
الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)295 /3برقـ(.)817
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 -4كىذا القكؿ مركم عف بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ منيـ :ابف عمر ,كعائشة,
األموالى
كجابر بف عبد اهلل ,كأنس بف مالؾ-رضي اهلل عنيـ« :-لَ ْيس ِ
الحمِ اي َزَكاةٌ»( ,)1كىكذا ركم
ي
ُ
َ
والحليىوالفطر ى
()2
عف بعض فقياء التابعيف ,كبو يقكؿ مالؾ بف أنس ,كالشافعي ,كأحمد ,كاسحاؽ .
الحمي المباح إذا كاف
وجو الدَللة مف اآلثار :دلت اآلثار بصريح عبارتيا عمي أنو ال زكاة في ي
ييعار كيمبس ,كغير يمعد لمبيع.

ب -القياس:

الحمي المباح عمى ثياب القنية ,ألنو مرصد لبلستعماؿ فمـ تجب فيو الزكاة
قياس عدـ الزكاة في ي
الحمي(.)3
فكذلؾ ي
ت -المعقوؿ:

ألف الحمي المعدة لبلستعماؿ أك العارية ليست محبلن لمنماء ,كالزكاة إنما تجب في األمكاؿ

النامية ,كىذا ليس بماؿ ناـ ,بؿ يستعمؿ كيعار ,كحينئذ فبل يعد ماالن ناميان ,فبل تجب فييا

الزكاة(.)4

خامساً :مناقشة األدلة:

الحمػي مػف الػذىب أك الفضػة فيػو الزكػاة
مناقشة أدلػة المػذىب األوؿ القػائموف :بػأف التبػر ك ي
مطمقان إذا بمغ النصاب كحاؿ عميو الحكؿ.
ِ
ُون ه
ب َوا ْل ِػ هض َة]( ,)5تناكلت اآلية الحمي
ين َيؽْـِز َ
الذ َه َ
ُ -8يناقش توجيييـ لقولو ( )َ [ :وا هلذ َ
غيره.

الحمي مف
بأف ىذا التكجيو غير يمسمـ بو لآلثار كالكاردة عف الصحابة كالتابعيف التي تخرج ي
األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة ,كمنيا ما ركم في المكطأ كغيره(.)6
) )1صححو الباكستاني في ما صح مف آثار الصحابة في الفقو.)594 /2( :
) )2سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب ما جاء في زكاة الحمي ( ,)22 /2برقـ( ,)363السنف الكبرل لمبييقي,
كتاب جماع أبكاب الكرؽ ,باب مف قاؿ :ليس في الحمي زكاة ( ,)233 /4برقـ (.)7537
) )3انظر :مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ,لمسيكطي ,)89 /2( :الشرح الكبير عمى متف المقنع,
البف قدامة.)606 /2( :

) )4انظر :المغني البف قدامة ,)45 /3( :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,البف قدامة ,)406 /1( :شرح زاد
المستقنع ,لمحمد.)100 /9( :
)[ )5التكبة.]34 :
الحمي ( ,)351 /2برقـ( ,)858السنف الكبرل لمبييقي,
) )6مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,باب ما ال زكاة في مف ي
الحمي ( ,)232 /4برقـ( ,)7535كصححو الطريفي
كتاب جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب مف قاؿ ال زكاة في ي
في التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث كاآلثار في إركاء الغميؿ ,لمطريفي (ص.)132 :
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يس ب َك ٍ
نز».
ويناقش استدَلليـ بحديث أـ سممة (
ُ -2
)«:ما بمغ أف تُ َؤدَّى زكاتُوَ ُزاك َيَ مَ َ
األموالى
بأنو ضعيؼ ال ييستدؿ بو ,يحمؿ في طياتو ثبلثة عمؿ(.)1
والحليىوالفطر ى
ابف عجبلف ليس بالقكم ال يقدح فيو؛ ألف أصحاب الحديث
ً
ويجاب عف ذلؾ بأف قكليـ" :إف ى
يضعفكف مف يعمؿ الفقياء بقكلو كيطعنكف فيما ليس بطعف"(.)2

وُيرد عمى ذلؾ بأف الحديث فيو أكثر مف عمة ففيو ابف عجبلف ,كفيو إرساؿ عطاء فإنو لـ سمع
)(.)3
مف أـ سممة (
ويناقش استدَلليـ بحديث عائشة (
ُ -3

س ُبؾ ِم َف النار».
ىو َح ْ
)« َ

بأنو ضعيؼ ال ييستدؿ بو ,ألف فيو محمد بف عطاء مجيكؿ(.)4

 -4ويناقش استدَلليـ بحديث أنس ( ) «وِي ا َّ ِ
ش ِر» ,الرقة اسـ لممضركب.
الع ْ
ُ
الرقة ُرْبَُ ُ
َ
ال ينسمـ لكـ بما قمتمكه كذلؾ ألف لفظ الرقة عاـ يشمؿ المضركب كغيره فيدخؿ فيو الكرؽ(.)5
ويجاب عف ذلؾ" :بأف الرقة اسـ لمجنس ,بداللة حديث عبد الرحمف بف طرفة ,أف جده عرفجة
ُ
()6
أصيب أنفو يكـ اٍل يكبلىب في الجاىمية ,فاتخذ أنفا مف كرؽ ,فأنتف عميوَ « ,أَمرهُ َّ
الن ِبي صمى اِ
ََ
َف َيتَّ ِخ َذ أَ ْنفًا ِم ْف َذ َى ٍب»(.)8(")7
عميو وسمـ أ ْ
الحمي المباح مف ذىب أك فضة إذا كاف
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف  :بأنو ال زكاة في ي
لمبس.
) )1ضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ( ,)100 /2برقـ( ,)559كقاؿ:

فيو انقطاع بيف عطاء – كىك ابف أبي رباح  -كأـ سممة ,فإنو لـ يسمع منيا ,عطاء ابف أبي رباح ثقة فقيو
فاضؿ لكنو كثير اإلرساؿ ,تقريب التيذيب (ص ,)391 :برقـ( ,)4591كقاؿ األلباني :كفيو ثابت بف عجبلف
فإنو مختمؼ فيو كقد أكرده العقيمي في " الضعفاء "  ,الضعفاء الكبير لمعقيمي ( ,)175 /1برقـ(.)219

) )2التجريد لمقدكرم.)1324 /3( :

) )3انظر :سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ,لؤللباني ,)100 /2( :برقـ( ,)559الضعفاء
الكبير لمعقيمي ,)175 /1( :برقـ(.)219
) )4محمد بف عطاء ,ال يدرم مف ىك ,ميزاف االعتداؿ ,الذىبي.)648 /3( :
) )5انظر :الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي ,لميركم( :ص.)107 :
) )6يوـ ا ْل ُكَلَب :ىك أحد أعظـ ثبلثة أياـ مف أياـ العرب ,كيقصد باليكميف اآلخريف :يكـ ذم قار ,كيكـ جبمة,

كىك مف األياـ التي كقعت بيف القحطانية كالعدنانية ,انظر :تاريخ العرب القديـ ,تكفيؽ برك (ص.)224 :

) )7مسند أحمد ,مسند الككفييف ,حديث عرفجة بف أسعد ( ,)344 /31برقـ ( ,)19006السنف الكبرل لمنسائي
( ,)363 /8برقـ( ,)9400كحسنو األرنؤكط مسند أحمد ط الرسالة ( ,)344 /31برقـ(.)19006
) )8انظر :التجريد لمقدكرم.)1323 /3( :
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س» ,ال زكاة فيو ألنو يعار كيمبس.
ُ -1يناقش
توجيييـ لحديث جابر ( ) « ُي َع ُارَ َوُي ْم َب ُ
األموالى
الكعيد ال ييستحؽ إال بترؾ الكاجب ,فمك كانت زكاتو اإلعارة فمـ تكف عقكبة
بأف العارية مستحبة,
والحليىوالفطرك ى
عمى تركو ,ألف اإلعارة مستحبة(.)1

 -7يناقش استَلليـ بحديث جابر ( )«لَ ْي ِ
الحمِ اي َزَكاةٌ» مف كجييف:
س ي ُ
ُ
َ
الوجو األوؿ :بأف ىذا الحديث باطؿ( ,)2رككه عف عافية بف أيكب(,)3عف ليث كعافية ال
يعرؼ(.)4

ويجاب عف ذلؾ مف جانبيف:
ُ
مختمؼ فيو ,كاف بعض عمماء الجرح كالتعديؿ قد عدلو منيـ
الجانب األوؿ :بأف عافية بف أيكب
ه
ابف أبي حاتـ(.)5

الجانب الثاني :بأنو يصح مكقكفان عمى جابر -رضي اهلل عنو.)6(-

الوجو الثاني :كأنو معارض لحديث فاطمة بنت قيس ,أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿِ « :ي
ا ْل ُحمِ اي َزَكاةٌ»(.)8()7
ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذا الحديث بيذا المفظ ضعيؼ؛ كألف فيو ميمكف أبك حمزة األعكر
ُ
القصاب ضعيؼ الحديث(.)9

ويناقش توجيو ما ورد عف عائشة (
ُ -3
ليف الحمي فبل تخرج مف حمييف الزكاة"

) أنيا "كانت تمي بنات أخييا يتامى في حجرىا

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1326 /3( :

) )2قاؿ األلباني حديث جابر باطؿ ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ .)294 /3(:
) ) 3عافية بف أيكب ركل عف الميث بف سعد ,تكمـ فيو ما ىك بحجة كفيو جيالة ,لساف الميزاف ,البف حجر/3( :
.)222
) )4انظر :التجريد لمقدكرم.)1328 /3( :

) )5عافية بف أيكب ىك مصرم ليس بو بأس ,الجرح كالتعديؿ ,البف أبي حاتـ.)44 /7( :
) )6انظر :معرفة السنف كاآلثار ,لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الحمي ( ,)144 /6برقـ( ,)8305كانظر :ما
صح مف آثار الصحابة في الفقو ,زكريا الباكستاني (.)594 /2
) )7سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الحمي ( ,)500 /2برقـ( ,)1954كقاؿ األلباني :كاف كاف ضعيؼ
اإلسناد فقد جاءت لو شكاىد قكية تشيد لو بالصحة ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ (.)296 /3
*ممحكظة :عمة ضعؼ اإلسناد ,أف فيو ميمكف أبك حمزة األعكر القصاب مشيكر بكنيتو ضعيؼ ,تقريب
التيذيب ,البف حجر( :ص ,)556 :برقـ(.)5768

) )8انظر :التجريد لمقدكرم.)1328 /3( :

) )9انظر :تقريب التيذيب ,البف حجر( :ص ,)556 :برقـ(.)5768
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أف يككف لصغر سنيف ,كأنيف غير مكمفات(,)1
بأف عدـ إخراج الزكاة عف حمي اليتامى فيجكز ٍ
األموالى
أف تككف عائشة -رضي
الحتماؿ
كذلؾ
,
الحمي
في
الزكاة
كجكب
عدـ
عمى
داللة
كىك ليس فيو
ٍ
والحليىوالفطر ى
اهلل عنيا -لـ ىتر فيو الزكاة.
الحمي المباح عمى ثياب القنية.
ويناقش قياسيـ لزكاة ي
ُ -3
بأف استعماؿ مباح ال تأثير لو في األصؿ؛ ألف المحظكر كالمباح سكاء في إسقاط الزكاة,

ككذلؾ أثاث البيت في أنو ال زكاة فييا (.)2

سادساً :الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض أدلة المذاىب الفقيية كما استدلكا بو ,كتكجيييا كمناقشتيا يرل
الباحث أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية
الحمي المباح مف ذىب أك فضة إذا كاف لمبس.
كالحنابمة القائمكف :بأنو ال زكاة في ي
ب -مسوغات الترجيح:
 -8إف الحمي المباح ىك متاع شخصي ,كليس معدان لمتجارة.

 -2إف مف شركط الزكاة في أم شيء تجب فيو الزكاة أف يككف ناميان أك قاببلن لمنماء.

 -3إف األصؿ في اإلنساف براءة ذمتو مف التكاليؼ الشرعية ,إال إذا كرد دليؿ شرعي صحيح,
كال دليؿ ىنا.

 -4ضعؼ تكجيو أدلة الحنفية ,كضعؼ بعض األدلة نفسيا.
 -5إف ىذا القكؿ مركم عف بعض الصحابة كالتابعيف(.)3

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1330 /3( :
) )2انظر :التجريد لمقدكرم.)1331 /3( :
) )3قاؿ الترمذم :كقاؿ بعض أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ منيـ :ابف عمر ,كعائشة ,كجابر بف عبد
اهلل ,كأنس بف مالؾ :ليس في الحمي زكاة كىكذا ركم عف بعض فقياء التابعيف ,كبو يقكؿ مالؾ بف أنس,

كالشافعي ,كأحمد ,كاسحاؽ "

سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب ما جاء في زكاة الحمي ( ,)19 /3برقـ(.)336
87

الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى

المطمب الثالث

األموالى
والحليىوالفطر ى
قَ َ ِ
س ِي الم ْؤلُ ِؤَ
اؿ َمال ٌؾ" :لَ ْي َ
صورة المسألة :رجؿ يعمؿ

حكـ زكاة المؤلؤ والمسؾ والعنبر

ِ
س ِؾَ َوَلَ ا ْل َع ْن َب ِرَ َزَكاةٌ" .
َوَلَ ا ْلم ْ
في البحر ,فخرج في شباكو لؤلؤ( ,)2كعنبر( ,,)3بدالن مف السمؾ,
()1

فيؿ يؤدم زكاة ىذا المؤلؤ كالعنبر أـ ال؟ عمى مذىبيف:

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أنو ال صدقة في المسؾ"( ,)4كاتفقكا عمى أنو ال تجب الزكاة في عيف

المؤلؤ كالمرجاف( ,)5كالزبرجد( ,)6كالعنبر كالمسؾ كالسمؾ ,كاختمفكا في المؤلؤ كالعنبر ىؿ ييخمساف

إذا أيخرجا مف البحر أـ ال؟(.)7
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف المستخرج مف البحر مف المؤلؤ كالعنبر كالمرجاف كنحكىا ال شيء
فيو مف زكاة أك خمس ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية( ,)8كمالؾ

()9

كالشافعية( ,)11كالمعتمد عند أحمد(.)12

كاليو ذىب المالكية (,)10

) )1مكطأ مالؾ.)353 /2( :
) )2المؤلؤ :درة خاضمة أم صافية .كالخضمة الناعمة ,المحيط في المغة  ,الصحب ابف عباد.)344 /1(:

ً
الطيب ,الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,الجكىرم.)759 /2(:
ضرب مف
الع ْن َب ُر:
ه
)َ )3
) )4المبدع في شرح المقنع ,البف مفمح.)353 /2( :
صغر مف المُّ ٍؤلي ًؤ ,.معجـ ديكاف األدب ,الفارابي.)13 /2( :
جاف :ما ي
) )5ا ْل َم ْر ُ
) )6الزبرجد :حجر أخضر شفٌاؼ يشبو الياقكت ,خير الكبلـ في التقصي عف أغبلط العكاـ,عمي
القسطنطيني(:ص.)33 :
) )7انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع ,ابف القطاف ,)198 /1( :اختبلؼ األئمة العمماء ,ابف ىبيرة/1( :
.)208
) )8انظر :األصؿ لمشيباني ,)571 /7( :اليداية في شرح بداية المبتدم ,لممرغناني ,)107 /1( :العناية شرح
اليداية ,لمبابرتي.)240 /2( :
) )9انظر :مكطأ مالؾ ,)353 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس (.)341 /1

) )10انظر :اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ,القاضي عبد الكىاب ,)411 /1( :جامع األميات ,ابف
الحاجب( :ص ,)154 :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ,الثعمبي(:ص.)375 :
) )11انظر :النجـ الكىاج في شرح المنياج ,الدميرم ,)201 /3(:فتح العزيز بشرح الكجيز ,لمرافعي,)18 /6(:
كانظر :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)6 /6(:

) )12انظر :الممتع في شرح المقنع ,التنكخي ,)728 /1(:الشرح الكبير عمى المقنع ,البف قدامة,)585 /6(:
المغني البف قدامة.)55 /3( :
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف المستخرج مف البحر مف المؤلؤ كالعنبر كالمرجاف فييـ زكاة,
األموالى
الخمس ,كىك قكؿ لمحنفية( ,)1كركاية أخرل عف أحمد(.)2
كمقداره ي
والحليىوالفطر ى
ثالثاً :سبب الخَلؼ:

كسبب اختبلفيـ في ىذه المسألة ىك تعارض ظكاىر النصكص الكاردة في ىذا الباب ,فمف أخذ

بالنصكص التي تكجب الزكاة في المؤلؤ كالعنبر ,قاؿ :بكجكب الزكاة فييا ,كمف أخذ بالنصكص

التي ليس فييا زكاة ,قاؿ :بعدـ كجكب الزكاة في المؤلؤ كالعنبر كغيرىا.

رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال شيء في المؤلؤ كالعنبر كالمرجاف كنحكىا,

كاستدلكا ,بالسُّنة كاألثر كالقياس كالمعقكؿ.

أ -السنة:

عف عمرك بف شعيب ,عف أبيو ,عف جده ( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـََ« :ل َزَكاةَ ِي َح َج ٍر »(.)3
الح ىجر ,المؤلؤ حجر,
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى عدـ كجكب الزكاة في ى

أف ال تجب فييا الزكاة(.)4
كالجكاىر أحجار فاقتضى ٍ
ب -األثر:

()6
()5
الع ْن َب ُر ِب ِرَك ٍ
الب ْح ُر» ,فإنما جعؿ النبي
از ُ ,ى َو َ
س َرهُ َ ,
ش ْي ٌء َد َ
س َ
 -1عف ابف عباس ( )« :لَ ْي َ
الرَك ِ
س»()7ليس في الذم يصاب في الماء.
صمى اهلل عميو كسمـ « ِي ا
از ال ُخ ُم َ

) )1انظر :األصؿ لمشيباني ,)571 /7(:شرح مختصر الطحاكم لمجصاص ,)328 /2(:النتؼ في الفتاكل
لمسغدم.)178 /1(:

) )2انظر :الممتع في شرح المقنع ,التنكخي ,)728 /1(:الشرح الكبير عمى المقنع ,ابف قدامة,)585 /6( :
المغني البف قدامة.)55 /3(:
) ) 3السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب ما ال زكاة فيو مف الجكاىر غير الذىب
كالفضة ( ,)245 /4برقـ( ,)7590كضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في
األمة ( ,)342 /10برقـ( ,)4801ألف فيو عمر بف أبي عمر الكبلعي ضعيؼ مف شيكخ بقية المجيكليف,

تقريب التيذيب (ص ,)416 :برقـ.)4953

) )4انظر :بحر المذىب لمركياني.)144 /3(:
الرَكاز :ما ركزه اهلل تى ىعالىى ًفي األ ٍىرض مف ا ٍلم ىع ًادف ًفي حالتيا الطبيعية كالكنز كا ٍلماؿ المدفكف قبؿ ًٍ
اإل ٍس ىبلـ,
) )5ا
ى ى
ى
ى
المعجـ الكسيط  ,مجمع المغة العربية ,إبراىيـ مصطفى كغيره.)369 /1(:
) )6دسره البحر :أم دفعو كالدسر الدفع ,مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار ,عياض السبتي.)262 /1(:
) )7صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب ما يستخرج مف البحر ( ,)129 /2برقـ( .)1497
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الركاز ال خمس فيو
وجو الدَللة :دؿ ا
األموالىألثر بعبارتو عمى عدـ كجكب الزكاة في العنبر؛ ألف غير ٌ
كالمؤلؤ كالعنبر ,يتكلٌداف مف حيكانات البحر ,فبل يأخذا حكـ الركاز ,ألنيما شيئاف ألقاىما البحر,
والحليىوالفطر ى
فمـ يجب فييما الزكاة.
ِ
 -2عف جابر بف عبد اهلل ( ) قاؿ« :لَ ْي ِ
ِ َّ
َخ َذهُ»(.)1
يم ٌة لِ َم ْف أ َ
َ
س ي ا ْل َع ْن َب ِر َزَكاةٌَ إن َما ُى َو َغن َ
وجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو عمى "أف العنبر ليس فيو الخمس كما ىك في الغنيمة ,كىذا ينفي
كجكب الخمس فيو"(.)2

-3عف ابف جريج قاؿ :قاؿ لي عطاءَ« :ل صدقة ي المؤلؤَ وَل زبرجدَ وَل ياقوتَ وَل
صوص»(.)3

وجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو الصريحة عمى عدـ كجكب الصدقة في المؤلؤ ,كال زبرجد ,كال
ياقكت ,كال فصكص الخكاتـ.

ت -القياس:

قياس عدـ كجكب الزكاة في ما ييمقي البحر عمى ما ييعثر عميو مف المباحات التي ال تجب فييا
زكاة ,بجامع أف كبل منيما مف المباحات كلـ يتقدـ عميو ممؾ ابف آدـ(.)4
ث -المعقوؿ:

" -1إف ما يخرج مف البحر لـ يتقدـ عميو ممؾ ابف آدـ فمـ يكف فيو شيء كالمسؾ؛ كألنو ال يخمك
أف تككف مأخكذة
أف تككف غنيمة؛ ألف مف شرطيا ٍ
أف يجرم مجرل الغنيمة كالركاز ,كال يجكز ٍ
عف كافر"(.)5

" -2ألف األصؿ عدـ كجكب الزكاة ,كال دليؿ عمى كجكب الزكاة فيما يخرج مف البحر"(.)6

" -3ألن و كاف يخرج مف البحر لؤلؤ كعنبر عمى عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ,فمـ تأتنا عنو
فيو سنة عممناىا ,كال عف أحد مف الخمفاء بعده مف كجو يصح"(.)7

) )1األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الخمس كأحكامو ,باب :الخمس مما يخرج البحر مف العنبر كالجكىر
كالمسؾ( ,)752 /2برقـ( ,)1289نصب الراية ,لمزيمعي ,كتاب الزكاة ,باب في المعادف كالركاز (,)383 /2
كاألثر ضعيؼ ألف فيو إبراىيـ بف إسماعيؿ المدني ,ضعيؼ ,تقريب التيذيب (ص)87 :برقـ(  ,)146كليس لو
شكاىد.
) )2بحر المذىب لمركياني.)144 /3( :

) )3مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ,كتاب الزكاة ,باب التبر كالحمي ( ,)84 /4برقـ( ,) 7061كصححو األلباني
في تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة (ص.)365 :
) )4انظر :المبدع في شرح المقنع ,البف مفمح.)353 /2( :
) )5اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ,القاضي عبد الكىاب.)411 /1( :
) )6المبدع في شرح المقنع ,البف مفمح.)353 /2( :

) )7األمكاؿ البف زنجكيو ,)756 /2(:الشرح الكبير عمى المقنع  ,البف قدامة.)585 /6( :
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أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف الزكاة كاجبة في المؤلؤ كالعنبر كالمرجاف ,كاستدلكا باألثر
األموالى
كالقياس كالمعقكؿ.
والحليىوالفطر ى
أ -األثر:
شيء َ ِف ِ
 -1عف ابف عباس ( ) أنو سئؿ عف العنبر أفيو زكاة؟ فقاؿ« :إِ ْف َك َ ِ ِ
يو
اف يو َ ْ ٌ
ي
س»(.)1
ا ْل ُخ ُم ُ
الخمس.
وجو الدَللة :دؿ األثر بمعناه عمى أنو إذا يك ًج ىد
العنبر فحكمو حكـ الغنيمة كىك ي
ي
ِ
س»(.)2
الع ْن َب ِر َوالم ْؤلُ ِؤ :ال ُخ ُم ُ
 -2عف الحسف ( ) قاؿ « :ي َ
 -3ركم أف يعمى بف أمية :كتب إلى عمر بف الخطاب ( ) يسألو عف عنبرة كجدت عمى
الساحؿ ,فكتب إليو في جكابوَّ « :إنو ماؿ اِ يؤتيو مف يشاء و يو الخمس»(.)3

وجو الدَللة :دؿ األثراف بعبارتيما الصريحة عمى كجكب الزكاة في المؤلؤ كالعنبر ,كفيو مقدار

الزكاة فييما كىك الخمس.

ت -القياس:

قياس زكاة المستخرج مف البحر عمى المستخرج مف البر ,ألنيما يشتركاف في أف كبل

منيما مستخرج ,كمستخرج البر فيو الصدقة ككذلؾ مستخرج البحر(.)4

ث -المعقوؿ:

" -1ألف مكضع البحر مف دار اإلسبلـ ,فيك كالفمكات( ,)5كالمفاكز( ,)6أال ترل أنو في حيز
اإلسبلـ"(.)7

" -2ألف المؤلؤ كالعنبر ماالف نفيساف كجب فييما الزكاة"(.)8

) ) 1السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب ما ال زكاة فيو مما أخذ مف البحر مف عنبر
كغيره ( ,)246 /4برقـ( ) 7595مصنؼ ابف أبي شيبة,كتاب الزكاة ,باب مف قاؿ :ليس في العنبر زكاة(/2
 ,)374برقـ( ,)10065كصححو الباكستاني في ما صح مف آثار الصحابة في الفقو (.)609 /2
) )2صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب ما يستخرج مف البحر ( ,)129 /2برقـ( .)1497
) )3العناية شرح اليداية ,لمبابرتي ,)240 /2(:كلـ أقؼ عمى تخريجو في كتب السُّنة عمى حد اطبلعي.

) )4انظر :الممتع في شرح المقنع ,التنكخي ,)728 /1( :الشرح الكبير عمى المقنع ,ابف قدامة.)585 /6(:
) )5الفموات :األرض الييماء التي ال ييتدم فييا الطريؽ ,تيذيب المغة ,اليركم.)40 /8(:

) )6المفاوز  :المكاف الذم يغمب عمى ظف سالكو أنو ييمؾ فيو ,معجـ لغة الفقياء ,محمد قمعجي ,كغيره(:ص:
.)445

) )7شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)328 /2(:
) )8النتؼ في الفتاكل لمسغدم.)178 /1(:
91

الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
خامساً :مناقشة األدلة:
األموالى
مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال شيء في المؤلؤ كالعنبر كالمرجاف كنحكىا.
والحليىوالفطر ى
ِ
ٍ
ُ -1يناقش استدَلليـ بحديث عمرك بف شعيب ( )ََ« ,ل َزَكاةَ ي َح َجر».
بأنو ضعيؼَ ال ييستدؿ بمثمو(.)1
س ِي ا ْل َع ْن َب ِر َزَكاةٌ».
ُ -2
ويناقش استدَلليـ بحديث جابر بف عبد اهلل ( ) «لَ ْي َ
بأنو ضعيؼ ,ال ييستدؿ بو أيضان(.)2

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائميف :بوجوب الزكاة ي المؤلؤ والعنبر والمرجاف.
ِ ِ
اف ِ ِ
س».
يو َ
ُ -1يناقش استدَلليـ بأثر ابف عباس ( )«إِ ْف َك َ
ش ْي ٌء َفيو ا ْل ُخ ُم ُ
بأن و ليس فيو ما يدؿ عمى كجكب الزكاة في المؤلؤ كالعنبر ,فكاف عمى جية الندب أك
اف ِ ِ
ش ْي ٌء».
يو َ
االستحباب ,كالقرينة التي دلت عمى أنو لئلستحباب قكلو «إِ ْف َك َ
ويناقش ما روي عف عمر بف الخطاب ( )« َّإنو ماؿ اِ يؤتيو مف يشاء و يو الخمس».
ُ -7

"بأن و محمكؿ عمى لؤلؤ كعنبر كجد في خزائف ممكؾ الكفرة فكاف ماال مغنكما فأكجب فيو

الخمس"(.)3

ويناقش استدَلليـ بقياس المستخرج مف البحر عمى المستخرج مف البر.
ُ -4
"بأنو ال يصح؛ ألف العنبر إنما يمقيو البحر ,فيكجد ممقى في البر عمى األرض مف غير تعب,
فأشبو المباحات المأخكذة مف البر ,كالمف كالزنجبيؿ ,كغيرىما"(.)4

 -4وُيناقش استدَلليـ بالمعقكؿ المؤلؤ كالعنبر ماالف نفيساف كجب فييما الزكاة.
أف يككف الماؿ نفيسان ,فإنو يكجد أمكاؿ نفيسة ال تجب فييا
بأنو ليس شرط مف شركط الزكاة ٍ
الزكاة ,كالحمي المباح ,كالثياب غالية الثمف كأثاث البيكت كغيرىا.

) )1كضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة,)342 /10( :
برقـ( ,) 4801ألف فيو عمر بف أبي عمر الكبلعي ضعيؼ مف شيكخ بقية المجيكليف ,تقريب التيذيب ,البف
حجر( :ص ,)416 :برقـ.)4953(:

) ) 2األثر ضعيؼ ألف فيو إبراىيـ بف إسماعيؿ المدني ,ضعيؼ ,تقريب التيذيب ,البف حجر( :ص,)87 :
برقـ ,)146 (:كليس لو شكاىد.
) )3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)68 /2( :
) )4المغني البف قدامة0)56 /3( :
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سادساً :الراجح ومسوغات الترجيح:
األموالى
أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو ,كتكجيييا كمناقشتيا تبيف لمباحث
والحليىوالفطر ى
أف المذىب الراجح ىك المذىب األكؿ ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كمالؾ كالشافعية
كركاية عف أحمد القائمكف :بأف المستخرج مف البحر مف المؤلؤ كالعنبر كالمرجاف كنحكىا ال شيء

فيو مف زكاة أك خمس إال في عركض التجارة.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1ألف األصؿ براءة الذمة ,إال إذا جاء دليؿ يكجب أك يمنع ,كال دليؿ في ىذه المسألة يدؿ
عمى كجكب الزكاة في ما يخرج مف البحر مف لؤلؤ كغيره ,فكانت ذمة اإلنساف عمى األصؿ كىك

براءة الذمة.

 -2ضعؼ بعض أدلة المذىب الثاني ,كضعؼ تكجيييا ,كعدـ سبلمتيا مف المناقشة.

 -3إف العمؿ بمذىب الجميكر ىك األيسر كاألقرب لممصمحة العامة؛ ألف اإلنساف ال بد مف
إخراج الزكاة مف األمكاؿ بعد بمكغ النصاب كحكالف الحكؿ.
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األموالى

المطمب الرابَ

()1

حكـ زكاة المعدف

والحليىوالفطر ى
ش ْي ٌءَ َحتَّى
قَ َ
َف َلَ ُي ْؤ َخ ُذ ِم َف ا ْل َم َع ِاد ِف ِم َّما َي ْخ ُر ُج ِم ْن َيا َ
َعمَ ُـ  -أ ْ
اؿ َمالِ ٌؾ" :أ َُرىَ َ -واُِ أ ْ
يف ِدي َنا ارً ع ْيناًَ أَو ِم َائتَي ِدرَىٍـَِ .إ َذا بمَغَ ذلِ َؾَ َ ِف ِ
يو َّ
الزَكاةُ َم َكا َن ُو.
َي ْبمُغَ َما َي ْخ ُر ُج ِم ْن َيا قَ ْد َر ِع ْ
ش ِر َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
اب ذلِ َؾَ ما َد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
س ِ
اء َب ْع َد
َو َما َز َ
اـ ي ا ْل َم ْعد ِف َن ْي ٌؿَِ .إ ِف ا ْنقَطَ ََ ع ْرقُ ُوَ ثُ َّـ َج َ
اد َعمَى ذل َؾَ أُخ َذ م ْن ُو ِبح َ
َ َ
ذل َؾ َن ْي ٌؿَ َيو ِم ْث ُؿ ْاأل ََّو ِؿ تَ ْبتَِدأُ ِ ِ
ِ
يو َّ
الزَكاةَُ .ك َما ْابتُِد َئ ْت ِي ْاأل ََّو ِؿ"(.)2
َُ
صورة المسألة :رجؿ يعمؿ في استخراج المعادف مف األرض ,فأخرج معادف مف باطف األرض,
ذىبان كفضة كغيرىا ,فما ىك مقدار ما يؤخذ منو؟ كىؿ يشترط فيو الحكؿ كالنصاب أـ ال؟
تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الخمس يجب في ركاز الذىب كالفضة"( ,)3كلكنيـ اختمفكا في

المقدار الكاجب مف المعادف المستخرجة التي تجب فييا الزكاة؟ كىؿ يشترط النصاب كالحكؿ أـ

أف نبحثيا مف جانبيف ,األكؿ :مف حيث اعتبار النصاب ,كالثاني :مف المقدار
ال؟ فالمسألة يجب ٍ
الكاجب إخراجو.

) )1أكالن :المعادف في المغة :العيف كالداؿ كالنكف أصؿ صحيح يدؿ عمى اإلقامة ,كمف الباب المعدف :معدف
الجكاىر ,مقاييس المغة ,ابف فارس.)248 /4(:

ثانيان :تعريؼ المعادف عند الفقياء:

 -1عند الحنفية :المعادف ,كالركاز ,كالكنز :بمعنى كاحد كىك اسـ لماؿ جعميا اهلل تعالى في األرضيف يكـ

خمقيا ,المحيط البرىاني في الفقو النعماني ,برىاف الديف.)365 /2( :
 -2عند المالكية :ىي ما يخرج مف األرض مف ذىب أك فضة يحتاج إلى عمؿ كتصفية ,القكانيف الفقيية,
الغرناطي( :ص.)70 :

 -3عند الشافعية :ىي التي أكدعيا اهلل سبحانو ,جكاىر األرض مف الفضة كالذىب ,كىك ما يعرؼ اآلف
بالمنجـ ,الحاكم الكبير ,الماكردم.)333 /3( :
 -4عند الحنابمة :ىي التي تستنبط ,ليس ىك شيء دفف ,المغني البف قدامة.)53 /3(:

) )2مكطأ مالؾ.)349 /2( :

) )3اإلجماع البف المنذر( :ص.)46 :
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الجانب األوؿ :مف حيث اعتبار النصاب:

األموالى
صورتو :رجؿ أخرج معادف مف باطف األرض ,لكنيا لـ تبمغ النصاب فيؿ يجب فييا الزكاة أـ
والحليىوالفطر ى
ال؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الخمس يجب في ركاز الذىب كالفضة"( ,)1لكنيـ اختمفكا في

اشتراط بمكغ النصاب كحكالف الحكؿ؟ عمى مذىبيف:

ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى كجكب الزكاة في المعدف في قميمو ككثيره دكف اعتبار نصاب لو ,كال
يعتبر لو حكؿ ,كىك مذىب الحنفية(.)2

نصابا ,كذلؾ بأف يبمغ الخارج ما
المذىب الثاني :ذىبكا إلى كجكب الزكاة في المعدف إذا بمغ
ن
()3
قيمتو عشريف دينا انر مف الذىب ,كمف الفضة مائتي درىـ ,كىك مذىب الجميكر كمنيـ مالؾ
كاليو ذىب المالكية( ,)4كالشافعية( ,)5كالحنابمة(.)6

ثالثاً :سبب الخَلؼ:

وسبب اختَل يـ :كىك اختبلفيـ في المفارقة بيف المعدف كالركاز( ,)7فمف عده كالركاز لـ

يعتبر نصبان كال حكالن ,كمف فرؽ بينيما اعتبر النصاب دكف الحكؿ.

رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب الزكاة في المعدف مطمقان ,كاستدلكا بالقرآف كالسُّنة

كالقياس.

) )1اإلجماع البف المنذر(:ص.)46 :
) )2انظر :المبسكط لمسرخسي ,)211 /2(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني ,)67 /2(:اليداية في
شرح بداية المبتدم ,لممرغناني.)106 /1(:
) )3انظر :مكطأ مالؾ ,)349 /2(:المدكنة ,لمالؾ.)337 /1(:
) )4انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة ,ابف عبد البر ,)296/1(:المقدمات المميدات ,البف رشد,)301 /1(:
جامع األميات ,البف الحاجب(:ص ,)145 :الذخيرة لمقرافي.)59 /3(:

) )5األـ لمشافعي ,)46 /2(:مختصر المزني ,)149 /8(:الميذب في فقة اإلماـ الشافعي لمشيرازم.)298 /1(:
))6انظر :مختصر الخرقى(:ص ,)46 :المغني البف قدامة ,)52 /3(:شرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي.)509/2(:

) )7فرؽ جميكر الفقياء بيف الركاز كالمعادف ,خبلفان لمحنفية الذيف جعمكىما صنفان كاحدان ,انظر :المغني البف
قدامة ,)53 /3(:العناية شرح اليداية ,البابرتي.)233 /2(:
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أ -القرآف:
األموالى
قولو( )[:ي َاأُّيا ا هل ِذين آمـُوا َأك ِْػ ُؼوا ِمن َطقب ِ
ات َما ك ََس ْبت ُْم َو ِِمها َأ ْخ َر ْجـَا َلؽ ُْم ِم َن
ْ ِّ َ
َ َ
َ
والحليىوالفطر ُّى َ
ْاْلَ ْر ِ
ض](.)1
وجو الدَللة :دلت اآلية بعبارتيا الصريحة عمى أف األصؿ الزكاة في الذم يخرج مف األرض
عامان بجميع أنكاعو قميمو ككثيره(.)2

ب -السنة:

اء ُج َب ٌار (َ)3
الع ْج َم ُ
عف أبي ىريرة ( ) :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿَ « :
الرَك ِ
س»(.)4
الم ْع ِد ُف ُج َب ٌارَ َوِي ا
از ال ُخ ُم ُ
َوال ِب ْئ ُر ُج َب ٌارَ َو َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى مقدار الزكاة في الركاز كالمعدف ,كلـ يفصؿ بينيما أم لـ
يذكر نصابان كال حكالن ,كلـ ً
يأت دليؿ أخر يدؿ عمى النصاب ,فكانت الزكاة في قميمو ككثيره في

محمو(.)5

ت -القياس:

 -1قياس عدـ اشتراط النصاب في المعادف كالركاز عمى صدقة الفطر لمصغير ,ألنيا حؽ يثبت
في حقو كلـ يعتبر النصاب ,ككذلؾ المعادف(.)6

 -2قياس عدـ اشتراط النصاب في المعادف كالركاز عمى المدفكف ,ألنو ماؿ مستخرج مف
األرض فالحؽ المتعمؽ بو يجب في الحاؿ ,ككذلؾ المعادف كالركاز(.)7

نصابا ,كاستدلكا بالقرآف
أدلة المذىب الثاني القائموف :بكجكب الزكاة في المعدف إذا بمغ
ن
كالسُّنة كالقياس.

)[ )1البقرة.]267 :
) )2انظر :تفسير الماتريدم.)259 /2(:

)ً )3جبار :أم ىدر ,العجماء :البييمة ,الغريبيف في القرآف كالحديث ,اليركم.)311 /1(:
) )4صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب في الركاز الخمس ,)130 /2(:برقـ ,)1499(:صحيح مسمـ ,كتاب
الحدكد ,باب العجماء كالمعدف كالبئر جبار ,)1335 /3(:برقـ.)171(:
) )5انظر :التجريد لمقدكرم.)1375 /3(:
) )6انظر :المرجع السابؽ.

) )7انظر :التجريد لمقدكرم.)1376 /3(:
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أ -القرآف:
األموالى
قولو ( )[ :وآتُوا ح هؼه يوم حص ِ
اد ِه](.)1
َ ُ ََْ َ َ
َ
والحليىوالفطر ى
وجو الدَللة :دلت اآلية بعبارتيا عمى كجكب الزكاة المفركضة يكـ الحصاد ,كلما كاف أخذ الزكاة
مف المعدف يكـ استخراجو فكاف كيكـ حصاد الزرع(.)2
ب -السنة:

 -1عف يحيى بف عمارة بف أبي الحسف :أنو سمع أبا سعيد ( ) يقكؿ :قاؿ النبي صمى اهلل
عميو كسمـ « :لَ ْي ِ
وف َخ ْم ِ
س أ ََوا ٍ
ص َدقَ ٌة»(.)3
يما ُد َ
ؽ َ
َ
س َ
ٍ
شيءَ
ومائة
تسعيف
يس ي
َ
ٌ
 -2عف عمي( ) ,قاؿ :قاؿ رسك يؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « ولَ َ
مائتيف فييا َخمس ُة در ِ
ِ
اىـ» (.)4
إذا َبمَ َغ ْت
ْ

 -3عف عمرك بف شعيب ,عف أبيو ,عف جده ( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ «
يف ِمثْقَ ًاَل ِم َف َّ
ش ْي ٌء»(.)5
َوََل ِي أَ َق َّؿ ِم ْف ِع ْ
الذ َى ِب َ
ش ِر َ
وجو الدَللة مف األحاديث :دلت األحاديث بعبارتيا عمى أف ما زاد عمى الخمس أكاؽ فيو
الصدقة ,كأما ما لـ يبمغ الخمس فميس فيو صدقة ,كمقتضاه أف كؿ ماؿ أخرجت منو الصدقة فبل
كعيد عمى صاحبو فبل يسمى ما يفضؿ بعد إخراجو الصدقة كن ناز ,كىذا الحديث فيو بياف
لنصاب اإلبؿ كغيرىا مف األمكاؿ الزككية ,كبياف المقدار الذم إذا نقص الماؿ عنو فبل زكاة

فيو(.)6

)[ )1األنعاـ.]141 :
) )2انظر :تفسير العز بف عبد السبلـ ,)466 /1(:تفسير القرآف العزيز البف أبي زمنيف.)102 /2(:
) )3صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب ما أدم زكاتو فميس بكنز ,)107 /2(:برقـ ,)1405(:صحيح مسمـ,
كتاب الزكاة ,)675 /2(:برقـ.)980(:
) )4سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ,)25 /3(:برقـ ,)1574(:سنف الترمذم ,كتاب الزكاة,

باب زكاة الذىب كالكرؽ ,)9 /2(:برقـ ,)620(:كصححو بشار معركؼ في ,سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب
زكاة الذىب كالكرؽ ,)9 /2(:برقـ.)620(:
) )5سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب كجكب الزكاة في الذىب كالفضة ,)474 /2(:برقـ ,)1902(:األمكاؿ
البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا,

مف قاؿ :زكاة الحمي لباسو كعاريتو ,)987 /3(:برقـ,)1804(:

كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,)292 /3(:برقـ.)815(:
) )6انظر :فتح البارم البف حجر ,)272 /3(:شرح سنف أبي داكد ,لمعباد.)186 /12(:
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ت -القياس:
األموالى
"قياس زكاة المعدف عمى زكاة الزرع فبل يؤخذ منو شيء حتى يبمغ خمسة أكسؽ كىك
والحليىوالفطر ى
نصاب الزرع ,فإذا بمغت خمسة أكسؽ ,يؤخذ منيا الزكاة ,ككذلؾ المعدف ال يؤخذ منو شيء حتى
يبمغ ما قيمتو عشريف دينا انر مف الذىب ,كالفضة مائتي درىـ"(.)1

خامساً :مناقشة األدلة:

بأف الزكاة واجبة ي المعدف مطمقاً.
مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموفَّ :

ُ -1يناقش توجيييـ لقولو ( )َ [ :و ِِمها َأ ْخ َر ْجـَا َلؽ ُْم ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ض]( َ)2األصؿ الزكاة في الذم
يخرج مف األرض عامان بجميع أنكاعو قميمو ككثيره.

بأف ىذا التكجيو غير يمسمـ بو؛ ,ألف المفسريف حممكه عمى الثمار التي تخرجيا األرض ,كليس
عمى المعادف كالركاز كغيره(.)3
ط اي ِ
بات ما
ويجاب عف ىذا :بأف أغمب المفسركف حممكه عمى الزرع كالمعدف ,فقكلو ( )ِ [ :م ْف َ
ُ
َخ َر ْجنا لَ ُك ْـ] مف الحب كالثمر كالمعادف
س ْبتُ ْـ] أم مف جياد مكسكباتكـ ,كقكلو ( )َ [ :و ِم َّما أ ْ
َك َ
كغيرىا(.)4

ويناقش أيضاً توجيييـ لقولو ( )َ [ :و ِِمها َأ ْخ َر ْجـَا َلؽُم ِم َن اْلَ ْر ِ
ض] ,دلت بظاىرىا عمى
ُ -7
كجكب الزكاة مطمقان.

السنة بينت أنو ال زكاة إال
"بأف ظاىر اآلية كجكب الزكاة في الخارج مف األرض مطمقان ,لكف ُّ

فيما يكسؽ كيكاؿ"( ,)5فيككف ىذا تخصيصان لعمكـ القرآف.
الرَك ِ
س»َ لـ يذكر نصابان كال حكالن,
ويناقش توجيييـ لحديث أبي ىريرة ( )« َوِي ا
ُ -4
از ال ُخ ُم ُ
فكانت الزكاة في قميمو ككثيره في محمو.

بأف ىذا التكجيو غير يمسمـ بو؛ ألنو قد كردت نصكص عامة في جميع أنكاع األمكاؿ التي تجب
فييا الزكاة ,ك ُّ
تدؿ عمى أنو ال يبد لمماؿ مف أف يبمغ النصاب مثؿ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َوََل
يف ِمثْقَ ًاَل ِم َف َّ
ش ْي ٌء»(.)6
ِي أَ َق َّؿ ِم ْف ِع ْ
الذ َى ِب َ
ش ِر َ
) )1التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,المكاؽ.)207 /3(:
)[ )2البقرة.]267 :

) )3انظر :تيسير التفسير ,لمقطاف.)159 /1(:
) )4انظر :تفسير الزمخشرم ,)314 /1(:تفسير الطبرم.)555 /5(:
) )5تفسير غريب القرآف ,كاممة الككارم.)267 /2(:
) )6سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب كجكب الزكاة في الذىب كالفضة ,)474 /2(:برقـ ,)1902(:األمكاؿ

البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا,

مف قاؿ :زكاة الحمي لباسو كعاريتو ,)987 /3(:برقـ,)1804(:

كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,)292 /3(:برقـ.)815(:
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نصابا.
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بوجوب الزكاة ي المعدف إذا بمغ
ً
األموالى
ِ
وف
د
ا
يم
س
ي
ل
«
قاؿ:
وسمـ
عميو
اِ
صمى
النبي
أف
َّ
)
(
سعيد
أبي
 -8يناقش حديث
َ
َ ُ َ
َْ
ُ والحليىوالفطر ى
َخ ْم ِ
س أ ََوا ٍ
ص َدقَ ٌة»
ؽ َ

بأف الحؽ الكاجب في المعدف ليس بصدقة ,كما ييخرج منيا إنما ىك حؽ متعمؽ فييا(.)1
أف ييراعى فيو النصاب كما ييراعى في بقية األمكاؿ
ويجاب عف ذلؾ :بأنو ماؿ يمستفاد فيجب ٍ
ُ
الزككية.
 -7وُيناقش مذىبيـ :بأنو إذا انتظرنا بمكغ النصاب حرمنا الفقراء مف بعض الحقكؽ ,كاتخذ
األغنياء ذريعة عدـ بمكغ النصاب في ما ييخرجكف مف المعادف كغيرىا.

ويجاب عف ذلؾ :بأنو ال يضيع حؽ الفقراء ,ألنو ييضـ ما أخرجو اليكـ إذا لـ يبمغ النصاب إلى
ُ
()2
كيخرج منو الزكاة عند بمكغ النصاب .
ما ييخرجو في اليكـ الذم يميو ي

سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ,ظير لمباحث
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية
بأف يبمغ الخارج ما قيمتو
كالحنابمة القائمكف :بكجكب الزكاة في المعدف إذا بمغ
نصابا ,كذلؾ ٍ
ن
عشريف دينا انر مف الذىب ,كمف الفضة مائتي درىـ ,كال يعتبر الحكؿ.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1ألف ىناؾ فرقان بيف المعادف كالركاز ,مف حيث إف الركاز ماؿ كافر أخذ في اإلسبلـ ,فأشبو
الغنيمة (.)3

 -2كألف المقصكد ىنا ببمكغ النصاب ىك مكاساةن كشك انر لنعمة الغنى ,فاعتبر لو النصاب كسائر
الزككات ,كانما لـ يعتبر لو الحكؿ؛ لحصكلو دفعة كاحدة(.)4
 -3ضعؼ تكجيو بعض أدلة المذىب األكؿ كمناقشتيا.

 -4العمؿ بالمذىب الثاني ىك األقرب لمعمؿ في زماننا؛ ألنو كثير العمؿ في ىذا المجاؿ في
كقتنا الحاضر.

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1376 /3(:
) )2انظر :شرح الزرقاني عمى المكطأ ,)148 /2(:المختصر الفقيي ,البف عرفة ,)515 /1(:األـ ,لمشافعي:
(.)46 /2

) )3انظر :المغني البف قدامة.)54 /3(:
) )4انظر :المرجع السابؽ.
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الجانب الثاني :مف حيث المقدار الواجب إخراجو
األموالى
صورتو :رجؿ يعمؿ في استخرج المعادف مف باطف األرض ,فخرج لو معادف مما تجب فييا
والحليىوالفطر ى
الزكاة ,فما ىك المقدار الكاجب إخراجو مف ىذه المعادف؟ عمى ثبلثة مذاىب:

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الخمس يجب في ركاز الذىب كالفضة"( ,)1كلكنيـ اختمفكا في مقدار زكاة

العشر أـ التفصيؿ؟
المعادف ىؿ ييؤخذ منيا الخمس أـ ربع ي
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف الكاجب في المعادف ىك الخمس ,كىك مذىب الحنفية(.)2

المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف الكاجب في المعادف ربع العشر ,كىك مذىب الجميكر كمنيـ

مالؾ

()3

كاليو ذىب بعض المالكية ( ,)4كالصحيح عند الشافعية( ,)5كالحنابمة(.)6

إف كاف الخارج مف غير تعب
المذىب الثالث :ذىبكا إلى أف الكاجب في المعادف ىك الخمس ٍ
إف كاف الخارج بتعب كمؤكنة ,كىك ركاية عف مالؾ كاليو ذىب بعض
كمؤكنة ,كربع العشر ٍ
المالكية ( ,)7كقكؿ لمشافعية(.)8
ثالثاً :سبب الخَلؼ:

كيرجع سبب الخبلؼ بينيـ في المقدار الكاجب في المعادف ىك ىؿ اسـ الركاز يتناكؿ

المعدف أـ ال يتناكلو؟ فمف قاؿ :يتناكلو ,قاؿ :بكجكب الخمس فيو ,كمف قاؿ :ال يتناكلو ,قاؿ :فيو

العشر(.)9
ربع ي

) )1اإلجماع البف المنذر(:ص.)46 :
) )2انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,)67 /2(:البناية شرح اليداية ,العيني ,)404 /3(:البحر الرائؽ,
البف نجيـ.)258 /2(:

) )3انظر :المدكنة ,مالؾ بف أنس (.)337 /1
) )4انظر :الجامع لمسائؿ المدكنة ,ابف يكنس ,)143 /4(:عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ,ابف

نجيـ ,)236 /1(:جامع األميات ,ابف الحاجب(:ص.)145 :
) )5انظر :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,ابف الف ارء البغكم ,)115 /3(:بحر المذىب ,لمركياني,)182 /3(:
اإلقناع لمماكردم(:ص.)66 :

) )6انظر :المنكر في راجح المحرر ,تقي الديف األدمي(:ص ,)207 :اإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد ,أبك عمى
الياشمي(:ص ,)130 :المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,ابف تيمية.)222 /1(:
) )7انظر :المدكنة ,لمالؾ ,)337 /1(:مختصر خميؿ(:ص.)58 :
) )8انظر :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,ابف الفراء البغكم ,)115 /3(:كفاية النبيو في شرح التنبيو ,ابف
الرفعة ,)490 /5(:نياية المطمب في دراية المذىب ,الجكيني.)351 /3(:

) )9انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو ,لمزحيمي.)1858 /3(:
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رابعاً :أدلة المذاىب:
األموالى
أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب الخمس في المعادفَ كاستدلكا بالسُّنة كالقياس
والحليىوالفطر ى
أ -السنة:
 -1عف سعيد بف المسيب كعف أبي سممة بف عبد الرحمف ,عف أبي ىريرة ( ) أف رسكؿ اهلل
الرَك ِ
س»(.)1
صمى اهلل عميو كسمـ قاؿِ « :ي ا
از ا ْل ُخ ُم ُ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف الركاز اسـ لممعدف حقيقة ,فقد أكجب رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ الخمس في المعدف كالركاز مف غير فصؿ بيف الذىب كالفضة كغيرىما,

فدؿ أف الكاجب ىك الخمس في الكؿ في المعادف كالركاز(.)2

 -7عف عمرك بف شعيب  ,عف أبيو  ,عف جده ( ) أنو قاؿ :سمعت رجبلن مف مزينة سأؿ

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :يا رسكؿ اهلل ,فما يكجد في القرية الخراب العادم؟ قاؿ:
«ِ ِ
الرَك ِ
س»(.)3
يو َوِي ا
از ا ْل ُخ ُم ُ
بدءا عف
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى أف الركاز ىك المعدف؛ ألنو أخبر ن
المدفكف ,ثـ عطؼ عميو الركاز فكانا بمنزلو كاحده(.)4

 -3عف أبي ىريرة ( ) قاؿ :إف النبي صمى اهلل عميو
اؿ :ا ْل َما ُؿ الَِّذي َخمَقَ ُو المَّ ُو
وؿ المَّ ِوَ َو َما ا
الرَك ُاز؟ قَ َ
س َ
َر ُ
ِ
ِ
واألَر َ ِ ِ ِ
س»(.)5
ض ي َىذه ا ْل َم َعاد ِفَ َف َ
ييا ا ْل ُخ ُم ُ
َ ْ

الرَك ِ
يؿَ :يا
كسمـ قاؿِ « :ي ا
سَ ِق َ
از ا ْل ُخ ُم ُ
السماو ِ
تَ َعالَى ِي األ َْر ِ
ات
ض َي ْوَـ َخمَ َ
ؽ َّ َ َ

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يفرؽ بيف الركاز
ِ ِ
ِِ
ييا
كالمعادف ,كقاؿ فيو الخمس كلـ يقؿ في المعدف كذا كالركاز كذا ,بؿ قاؿَ « :ىذه ا ْل َم َعاد ِفَ َ
س».
ا ْل ُخ ُم ُ
) )1مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الركاز ,)350 /2(:برقـ ,)855(:سنف ابف ماجو ,كتاب المقطة ,باب

مف أصاب ركا انز ,)839 /3(:برقـ ,)2509(:كصححو األرنؤكط في سنف أبي داكد ,)693 /4(:برقـ.)3085(:
) )2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني ,)67 /2(:شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)323 /2(:

) ) 3السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب المقطة ,باب ما يجكز لو أخذه كما ال يجكز مما يجده,)314 /6(:
برقـ ,)12068(:مسند أحمد ,مسند المكثريف مف الصحابة ,مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص,)273 /11(:
برقـ ,)6683(:كصححو أحمد شاكر في المرجع نفسو.

) )4انظر :شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)324 /2(:
) )5مكطأ مالؾ ركاية محمد بف الحسف الشيباني ,باب الركاز(:ص ,)119 :برقـ ,)339(:السنف الكبرل
لمبييقي ,كتاب جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب مف قاؿ :المعدف ركاز فيو الخمس,)257 /4(:برقـ,)7640(:
كضعفو البييقي في المرجع نفسو؛ ألف فيو عبد اهلل ابف سعيد ابف أبي سعيد المقبرم متركؾ ,تقريب
التيذيب(:ص ,)306 :برقـ.)3356(:
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ب -القياس:
األموالى
 -1قياس كجكب الخمس في الركاز عمى خمس الغنيمة ,فإف الغنيمة فييا الخمس في قميميا
والحليىوالفطر ى
()1
ككثيرىا ,ككذلؾ الركاز فيو الخمس؛ ألف كبلن منيما ال مالؾ ليا .
 -2قياس كجكب الخمس في الركاز عمى خمس الكنكز؛ ألف كؿ كاحد منيا مرككز في األرض,

أم مثبت كا ٍف اختمؼ الراكز(.)2
 -3قياس كجكب الخمس في الركاز عمى كجكبو في الذىب كالفضة ,بجامع أف كبل مف ىذه
المعادف لو صفة االنطباع ,فكانت الزكاة في جميع المعادف كاحدة(.)3

أدلة المذىب الثاني القائموف :بكجكب ربع العشر في المعادف ,كاستدلكا بالسُّنة كاألثر
كالقياس.
أ -السنة:
اء ُج َب ٌارَ َوال ِب ْئ ُر
كؿ الم ًو صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
 -8ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) أىف ىر يس ى
الع ْج َم ُ
اؿَ « :
الرَك ِ
س»(.)4
الم ْع ِد ُف ُج َب ٌارَ َوِي ا
از ال ُخ ُم ُ
ُج َب ٌارَ َو َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فرؽ بيف الركاز كالمعدف
في االسـ ,فدؿ عمى أف أحدىما غير اآلخر؛ كألف الركاز مأخكذ مف إركاز الشيء في األرض,
إذا دفنو صاحبو كأخفاه ,كالمعادف عركؽ ينبتيا اهلل عز كجؿ في األرض مف غير فعؿ آدمي,

فكانت الزكاة تختمؼ باختبلؼ الجنس(.)5

) )1انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة ,لمشيباني ,)429 /1(:اليداية في شرح بداية المبتدم ,المرغناني/1(:
.)107

) )2انظر :العناية شرح اليداية ,البابرتي.)233 /2(:
) )3انظر :التجريد لمقدكرم.)1364 /3(:
) )4صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب في الركاز الخمس ,)130 /2(:برقـ ,)1499(:صحيح مسمـ ,كتاب
الحدكد ,باب العجماء كالمعدف كالبئر جبار ,)1335 /3(:برقـ.)171(:

) )5انظر :شرح الزرقاني عمى المكطأ ,)148 /2(:اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ,القاضي عبد الكىاب:
(.)408 /1
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 -2عف ربيعةى بف أبي عبد الرحمف عف ً
غير كاحد :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ «أقطَ
األموالى
عادف القب ِ
يؤخ ُذ منيا إَل
م
المزني
بَلؿ بف الحارث
ميةَ وىي مف ناحية الفُُرعَ تمؾ المعادف َل َ
َ
والحليىوالفطر ى َ َ َ
الزكاة إلى ِ
اليوـ» (.)1
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى كجكب زكاة المعدف؛ كألنيا زكاة في األثماف,

فأشبيت زكاة سائر األثماف(.)2

 -3عف أبي بكر ( ) كتب إلى أنس بف مالؾ ( ) ىذا الكتاب لما كجيو إلى البحريف :بسـ
اهلل الرحمف الرحيـ ىذه فريضة الصدقة التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى
المسمميف ,كالتي أمر اهلل بيا رسكلو ,إلى أف قاؿ« :وِي ا َّ ِ
ش ِر»(.)3
لع ْ
ٍ
الرقة ُرْبَُ ا ُ
َ
وجو الدَللة :إنما ترؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ التنبيو عمى ذكر الكاجب مف المعدف اكتفاء
بذكر نصاب الذىب كالفضة ,إذ بذلؾ ينتبو الناظر ,عمى أف الكاجب في المعدف كالكاجب فييما,
كقد شمؿ الحديث ما أخرجو مف أرض مباحة ,أك مممككة ,كشمؿ أيضان اإلخراج عمى أم صفة

كاف(.)4

ب -األثر:

ش ِ
ور
اع ا ْل ُع ُ
)« َج َع َؿ ِي ا ْل َم َع ِاد ِف أ َْرَب َ

عف ابف أبي الزناد ,عف أبيو ,أف عمر بف عبد العزيز(
ِ
س»(.)5
إََِّل أ ْ
َف تَ ُك َ
وف ِرْك َزةً َِإ َذا َكا َن ْت ِرْك َزةً َف َ
ييا ا ْل ُخ ُم ُ
وجو الدَللة :دؿ األثر بالعبارة الصريحة عمى أف في المعادف ربع العشر ,كالخمس في الركائز,
كفرؽ بيف الركائز كالمعادف كلـ يجعميما شيئان كاحدان.

) )1سنف أبي داكد ,كتاب الخراج كالفيء ,باب ما جاء في إقطاع األرضيف,)664 /4(:برقـ ,)3061(:السنف
الكبرل لمبييقي ,كتاب إحياء المكات ,باب ما جاء في إقطاع المعادف الباطنة ,)250 /6(:برقـ,)11841(:

كضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,)311 /3(:برقـ ,)830(:ألف فيو يحيى بف
ببلؿ بف الحارث ,مجيكؿ ,قاؿ اليمداني :لـ أجد ترجمة يحيى بف ببلؿ بف الحارث ,رجاؿ الحاكـ في المستدرؾ,
اليمداني ,)370 /2(:برقـ.)1706(:
) )2انظر :شرح الزرقاني عمى المكطأ ,)148 /2(:منار السبيؿ في شرح الدليؿ ,ابف ضكياف.)199 /1(:
) )3صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الغنـ ,)118 /2(:برقـ.)1454(:
) )4انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)512 /2(:
) ) 5السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب زكاة المعدف كمف قاؿ :المعدف ليس
بركاز ,)256 /4(:برقـ,)7638(:األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الخمس كأحكامو كسننو ,باب الخمس مف المعدف
كالركاز ,)741 /2(:برقـ ,)1267(:كلـ أجد مف حكـ عميو مف أىؿ الحديث ,كاألثر صحيح عمى حسب دراستي
لو.
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ت -القياس:
األموالى
قياس كجكب الربع في المعادف عمى زكاة التجارة؛ ألف كبلن منيما يتعمؽ بالقيمة فكاف
والحليىوالفطر ى
()1
فييما ربع العشر؛ ألنيا زكاة أثماف .
إف كاف الخارج مف
أدلة المذىب الثالث القائموف :بأف الكاجب في المعادف ىك الخمس ٍ
إف كاف الخارج بتعب كمؤكنة ,كاستدلكا بالقياس كالمعقكؿ.
غير تعب كمؤكنة ,كربع العشر ٍ

أ -القياس:

قياس التعب كالمؤنة في المعادف عمى الزرع المسقي بالسماء يجب فيو العشر ,كفي

المسقي بالنضح نصؼ العشر؛ لكثرة المؤنة كقمتيا ,ككذلؾ المعادف(.)2

ب -المعقوؿ:

ألف المؤنة إذا كثرت ,قؿ الكاجب ,كاذا ِّ
قمت المؤنة كثر الكاجب؛ ألف حؽ اهلل تعالى فييا

يقؿ بكثرة المؤنة ,كيكثر بقمة المؤنة(.)3

خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأف الكاجب في المعادف ىك الخمس.

أف رسوؿ اِ صمى اِ عميو وسمـ قاؿِ « :ي
ُ -8يناقش توجيييـ لحديث أبي ىريرة ( ) َّ
الرَك ِ
س».
ا
از ا ْل ُخ ُم ُ
بأنو ليس فيو ما ُّ
يدؿ عمى الجمع بيف المعادف كالركاز ,أك الذىب كالكرؽ ,كانما دؿ عمى ما
يخرج مف الركاز مف حقكؽ.

أف رسوؿ اِ صمى اِ عميو وسمـ قاؿ« :
ويناقش استدَلليـ بحديث أبي ىريرة ( ) َّ
ُ -7
ِ ِ
ِِ
س».
َىذه ا ْل َم َعاد ِفَ َ
ييا ا ْل ُخ ُم ُ
بأف ىذا الحديث ضعيؼ ,ال ييستدؿ بو(.)4
ويناقش استدَلليـ بالقياس عمى الفضة كالذىب بعمة ,أنو ينطبع.
ُ -4
بأنو قياس فاسد بالزجاج ,ألنو ينطبع كال يجب فيو الخمس(.)5
ٌ

) )1انظر :الشرح الكبير عمى المقنع ابف قدامة.)578 /6(:
) )2انظر :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,ابف الفراء ,)115 /3(:كفاية النبيو في شرح التنبيو ,البف
الرفعة.)492 /5(:

) )3انظر :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,ابف الفراء ,)115 /3(:الحاكم الكبير ,الماكردم.)336 /3(:
) )4السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب جماع أبكاب صدقة الكرؽ ,باب مف قاؿ :المعدف ركاز فيو الخمس/4(:
 ,)257برقـ ,)7640(:كضعفو البييقي في المرجع نفسو ,ألف فيو عبد اهلل ابف سعيد ابف أبي سعيد المقبرم

متركؾ ,تقريب التيذيب(:ص ,)306 :برقـ.)3356(:
) )5انظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم.)333 /3(:
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بأف الواجب ي المعادف ربَ العشر.
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموفَّ :
األموالى
ً
اء ُج َب ٌار»َ أف النبي صمى اهلل عميو
م
ج
الع
«
:
اؿ
ق
,
)
(
ة
ر
ي
ر
ى
ي
ب
ى
أ
لحديث
توجيييـ
 -8يناقش
ى
ى
يى ٍ ى ى
ََْ ُ
ُ والحليىوالفطر ى
كسمـ فرؽ بيف الركاز كالمعدف في االسـ ,فدؿ عمى أف أحدىما غير اآلخر.
بأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما ذكر لممعدف حكميف مختمفيف خالؼ بيف االسميف ,فخالؼ
بيف الحكميف(.)1

ويجاب عف ذلؾ :بأف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لك أراد مف المعادف الخمس لقاؿ :كفي المعادف
ُ
الخمس ,بؿ جعؿ الخمس في الركاز فقط.

يؤخ ُذ منيا إَل
ويناقش استدَلليـ بحديث ربيعةى بف أبي عبد الرحمف « تمؾ المعادف َل َ
ُ -7
الزكاة إلى ِ
اليوـ».
بأف ىذا الحديث ضعيؼ ال ييستدؿ بو(" ,)2أسنده كثير بف عبد اهلل بف عمرك بف عكؼ الزمني
عف أبيو عف جده ,قاؿ أصحاب الحديث :كثير كضاع الحديث ,كضع عف أبيو عف جده مائة

حديث"(.)3

ويجاب عف ذلؾ :بأف الحديث حتى لك كاف ضعيفان ال يصؿ إلى ىذا الحد الذم أكصمتمكه إليو
ُ
كرددتمكه فإف أىؿ الحديث لـ يكصمكا كثير بف عبد اهلل بف عمرك بف عكؼ المزني إلى ىذا

الحد(.)4

 -3ويناقش استدَلليـ بحديث أبي بكر ( ) «وِي ا َّ ِ
ش ِر»َ بأف ىذا الحديث ُّ
يدؿ
الع ْ
ُ
الرقة ُرْبَُ ُ
َ
عمى كجكب ىذا القدر ,كال ينفي غيره.
قاؿ القدكرم" :كعندنا يجب في الرقة كؿ كاحد مف المقداريف كليس في المفظ ما ينفي غير

المذككر؛ كألف عندىـ الحكـ المعمؽ بالكصؼ كنفي ما عداه ,فأما إذا عمؽ الحكـ بجنس فبل ينفى
ما عداه"(.)5

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1369 /3(:
) )2ضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,)311 /3(:برقـ)830(:؛ ألف فيو يحيى
بف ببلؿ بف الحارث ,مجيكؿ ,قاؿ اليمداني :لـ أجد ترجمة يحيى بف ببلؿ بف الحارث ,رجاؿ الحاكـ في

المستدرؾ ,اليمداني ,)370 /2(:برقـ.)1706(:
) )3التجريد لمقدكرم.)1370 /3(:
) )4كثي ر ابف عبد اهلل ابف عمرك ابف عكؼ المزني المدني ضعيؼ أفرط مف نسبو إلى الكذب ,تقريب التيذيب
(:ص ,)460 :برقـ.)5617(:

) )5التجريد لمقدكرم.)1370 /3(:
115

الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
سادساَ :الراجح ومسوغات الترجيح:
األموالى
أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ,يرل الباحث
والحليىوالفطر ى
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر كمنيـ مالؾ كالشافعية كالحنابمة
الفقياء القائمكف :بأف الكاجب في المعادف ربع العشر.
ب -مسوغات الترجيح:

 -1لضعؼ بعض أدلة المذىب األكؿ ,كضعؼ تكجيييا.
 -2قكة أدلة المذىب الثاني ,كالرد عمى المناقشات.

 -3العمؿ بالمذىب األكؿ ,ىك األنسب كاألقرب لمركح التشريع ,ال سيما في عصرنا الذم كثر
فيو العمؿ في الحفيرات كالمستخرجات مف باطف األرض كالبحر.

 -4العمؿ بالمذاىب األخرل فيو مشقة التمييز بيف ما بو جيد كغيره ,إذ إف في زماننا الذم

يقكـ باستخراج ىذه المعادف ىي اآلالت كليس البشر.
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األموالى
والحليىوالفطر ى

بحث لثالث
كا ل ط وأحكامًا
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :مقدار الصاع الذم تيخرج بو زكاة الفطر.
المطمب الثاني :كقت إخراج زكاة الفطر.
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األموالى

المطمب األوؿ

والحليىوالفطر ى مقدار الصاع الذي تُخرج بو زكاة الفطر

ِ
َص َغ ِرَ م اد َّ
ش ِ
الن ِب اي صمى
قَ َ
ات ُكم َياَ َو َزَكاةُ ا ْل ِف ْط ِرَ َو َزَكاةُ ا ْل ُع ُ
اؿ َمالِ ٌؾ"َ :وا ْل َكفَّ َار ُ
ورَ ُكؿ ذل َؾ ِبا ْل ُم اد ْاأل ْ
ُ
()1
اِ عميو وسمـ .إَِلَّ الظايارَِ .إ َّف ا ْل َكفَّارةَ ِ ِ
َعظَ ُـ"(.)2
يو ِب ُم اد ِى َ
ش ٍاـ َ َو ُى َو ا ْل ُمد ْاأل ْ
َ
ََ

مكمؼ أراد إخراج ما فرض اهلل عميو مف زكاة الفطر ,فما ىك مقدار المد(,)3
صورة المسألة:
ه
كالصاع( ,)4المقدر بيما زكاة الفطر في زماننا؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:
أجمع الفقياء عمى أف صدقة الفطر فرض ,كأجمعكا عمى أف صدقة الفطر تجب عمى
المرء إذا أمكنو أداؤىا عف نفسو ,كأكالده األطفاؿ الذيف ال أمكاؿ ليـ ,كأجمعكا عمى أف الشعير

كالتمر ال يجزئ مف كؿ كاحد منيما أقؿ مف صاع( ,)5كلكنيـ اختمفكا في مقدار المد كالصاع,
عمى مذىبيف:

) )1ىك ىشاـ بف إسماعيؿ المخزكمي عامؿ كاف بالمدينة لبني مركاف ,انظر :االستذكار ,البف عبد البر/3(:
 ,)271المنتقى شرح المكطأ ,لمباجي ,)190 /2(:شرح الزرقاني عمى المكطأ.)222 /2(:

) )2مكطأ مالؾ.)405 /2(:
) )3المد لغة :ا ٍل ًميـ كالدا يؿ أىص هؿ ك ً
اح هد ىي يد ُّؿ ىعمىى ىجِّر ىشي وء ًفي طي و
ىم ُّدهي ىمدا .....ىك ًم ىف
كؿ .,تىقيك يؿ :ىم ىد ٍد ي
ت الش ٍي ىء أ ي
ٍ ى
ي ى
ٍ
يؿً ,ألىنوي ىيم ُّد ا ٍلم ًكي ىؿ بًا ٍلم ًك ً
اب ا ٍلم ُّد ًم ىف ا ٍلم ىكايً ً
ا ٍلىب ً
يؿ ًمثٍمً ًو .مقاييس المغة ,البف فارس.)269 /5(:
ى
ي ى
ى
ي
المد اصطبلحان :ىك مؿء اليديف المتكسطتيف ال مقبكضتيف كال مبسكطتيف ,انظر :التمقيف في الفقة المالكي,

الثعمبي ,)66 /1(:الحاكم الكبير ,لمماكردم ,)212 /3(:المغني البف قدامة .)541 /9(:
ىح يد يى ىما ىي يد ُّؿ ىعمىى تىفىُّر و
يح ,ىكلىوي ىب ىاب ً
ص ُّد وع,
) )4الصاع لغة:
ع) الص ي
مف(ص ىك ى
ص ًح ه
اف :أ ى
اد ىكا ٍل ىك ياك ىكا ٍل ىع ٍي يف أ ٍ
ؽ ىكتى ى
ىص هؿ ى
ى
اء .مقاييس المغة ,البف فارس.)321 /3(:
ىك ٍاآل ىخ ير إًىن ه
كالصاع اصطبلحان :مكياؿ يسع ىخ ٍم ىسة أ ٍىرطىاؿ ىكثمث ىك يى ىك أ ٍىرىب ىعة أ ٍىم ىداد بًمد النبًي صمى اهلل ىعمىٍي ًو ىكسمـ  .تفسير
غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ,محمد الحميدم(:ص ,)482 :مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ,
الحطاب ,)365 /2(:اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ,لممرداكم.)93 /3(:

) )5اإلجماع البف المنذر (ص.)47 :
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ثانياً :مذاىب الفقياء:
األموالى
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كالمد يساكم مؿء اليديف
والحليىوالفطر ى
المعتدلتيف ,كيساكم بالكزف رطؿ كثمث ,كيككف الصاع خمسة أرطاؿ كثمثان بالعراقي ,كىك مذىب

الجميكر كمنيـ أبك يكسؼ مف الحنفية( ,)1كاإلماـ مالؾ( ,)2كاليو ذىب المالكية( ,)3كالشافعية(,)4

كالحنابمة(.)5

المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كيساكم بالكزف رطبلف
بالعراقي ,كيككف الصاع ثمانية أرطاؿ بالعراقي ,كىك مذىب الحنفية( ,)6خبلفان ألبي يكسؼ.

ثالثاً :سبب الخَلؼ:

كيرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة إلى اختبلفيـ في تعيف الصاع الذم تيخرج فيو صدقة

الفطر ,ىؿ ىك الصاع األعظـ أـ األصغر؟
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كالمد يساكم مؿء اليديف
المعتدلتيف ,كيساكم بالكزف رطؿ كثمث ,كيككف الصاع خمسة أرطاؿ كثمثان بالعراقي ,كاستدلكا

بالسُّنة كاألثر ,كاجماع أىؿ المدينة.

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1431 /3(:
) )2انظر :مكطأ مالؾ ,)405 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أس.)391 /1(:
) )3انظر :التمقيف في الفقة المالكي ,الثعمبي ,)66 /1(:الكافي في فقو أىؿ المدينة ,البف عبد البر,)308 /1(:
الذخيرة لمقرافي ,)77 /3(:مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ,الحطاب ,)365 /2(:حاشية الصاكم عمى
الشرح الصغير ,الصاكم.)675 /1(:
) )4انظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم ,)212 /3(:نياية المطمب في دراية المذىب ,الجكيني ,)229 /3(:الكسيط
في المذىب ,لمغزالي ,)506 /2(:حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء ,لمشاشي ,)64 /3(:ركضة الطالبيف
كعمدة المفتيف ,لمنككم.)90 /1(:

) )5انظر :مختصر الخرقى(:ص ,)47 :المغني البف قدامة  ,)541 /9(:اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف
الخبلؼ ,لممرداكم ,)93 /3(:دليؿ الطالب لنيؿ المطالب ,لمكرمي(:ص ,)18 :كشؼ المخدرات ,لمخمكتي/1(:
.)77
) )6انظر :البناية شرح اليداية ,العيني ,)457 /1(:الدر المختار كحاشية ابف عابديف ,البف عابديف/1(:
 ,)158المبسكط لمسرخسي ,)90 /3(:تحفة الفقياء ,لمسمرقندم ,)322 /1(:كنز الدقائؽ :النسفي(:ص:
.)218
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الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
أ -السنة:
األموالى
 -1عف كعب بف عجرة رضي اهلل عنو ,أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رآه كأنو يسقط شعره
والحليىوالفطر ى
ً
ً
ِ
ً
ً
الح ىد ٍيب ىية ,ىكلى ٍـ ىيتىىبي ٍف لىيي ٍـ
يؾ َى َوام َؾ؟» ,قى ى
عمى كجيو ,فقاؿ« :أ َُي ْؤذ َ
ىف ىي ٍحم ى
ىم ىرهي أ ٍ
ؽ ىك يى ىك ب ي
اؿ :ىن ىع ٍـ ,فىأ ى
ً
ً
ً ُّ
صمى اهللي ىعمى ٍي ًو
كف بًيىا ىك يى ٍـ ىعمىى طى ىم وع أ ٍ
أىنيي ٍـ ىيحم ى
ىم ىرهي ىر يسك يؿ المو ى
ىف ىي ٍد يخميكا ىمكةى ,فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي الف ٍد ىيةى ,فىأ ى
()1
ً
ً و
كسمـ أىف ي ٍ ً
كـ ثىبلىثىةى أىي واـ»(.)2
ىىى ٍ ي
م ىشاةن ,أ ٍىك ىي ي
طع ىـ فى ىرقنا  ,ىب ٍي ىف ستة ,أ ٍىك يي ٍيد ى
ص ى
وجو الدَللة :دؿ الحديث بصريح العبارة عمى أف الفى ٍرؽ ثبلثة آصع كأنو ال خبلؼ بيف أحد في
ذلؾ ,كالفرؽ ستة عشر رطبلن ,فثبت أف الصاع خمسة أرطاؿ كثمث ,كبما أف الصاع أربعة أمداد
باإلجماع ,فيككف المد رطبلن كثمث رطؿ(.)3

َى ِؿ َم َّك َةَ َوا ْل ِم ْك َيا ُؿ
 -2عف ابف عمر ,قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :ا ْل َو ْز ُف َو ْز ُف أ ْ
َى ِؿ ا ْل َم ِدي َن ِة»(.)4
ِم ْك َيا ُؿ أ ْ
وجو الدَللة :دؿ الحديث عمى أف المكياؿ ىك مكياؿ أىؿ المدينة ,كالثابت بالتكاتر عف مكياؿ

أىؿ المدينة أف المد عندىـ رطؿ كثمث رطؿ ,كلـ يثبت تغييره ,فيككف ىك المعتبر في

الحديث(.)5

ً
يع ً
اف ,ىك يم ُّد ىنا
ىص ىغ ير ِّ
 -3عف أبيو عف أبي ىريرة ,قاؿً ::ق ى
ص ي
اع ىنا أ ٍ
الص ى
يؿ :ىيا ىر يسك ىؿ المو ى
ار ْؾ لَ َنا ِي ص ِ
ً
صمى الموي ىعمى ٍي ًو ىك ىسم ىـ« :المَّ ُي َّـ َب ِ
اع َنا َو ُم اد َنا
ٍاأل ٍىم ىد ًاد ,فىقى ى
َ
اؿ ىر يسك يؿ المو ى
وكثيرناَ واجعؿ مَ البركة بركتيف»(.)6

ىص ىغ ير
أ ٍ
وقميمنا

وجو الدَللة :دؿ الحديث صراحةن عمى أف ىذا الصاع صاعاف صاع أكبر كصاع أكبر ,كأف
صاع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ىك األصغر فثبت أف خمسة أرطاؿ كثمث ىك الصاع

المقصكد؛ ألنو أصغر الصيعاف(.)7

رطبل ,كالجمع فرقاف ,انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ
) )1الفرؽ :مكياؿ معركؼ بالمدينة كىك ستة عشر ن
المدينة ,لمثعمبي(:ص ,)711 :الفركع كتصحيح الفركع ,البف مفمح.)126 /4(:
) )2صحيح البخارم ,كتاب الحج ,باب :النسؾ شاة ( ,)10 /3برقـ( ,)1817صحيح مسمـ ,كتاب الحج ,باب
جكاز حمؽ الرأس لممحرـ إذا كاف بو أذل ( ,)859 /2برقـ(.)80
) )3انظر :المغني ,البف قدامة.)294/1(:
) )4سنف أبي داكد ,كتاب البيكع ,باب في قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ المكياؿ مكياؿ المدينة (,)246 /3

برقـ( ,) 3340السنف الكبرل لمنسائي ( ,)44 /3برقـ( ,)2311كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج
أحاديث منار السبيؿ ( ,)191 /5برقـ(.)1342
) )5انظر :المغني ,البف قدامة.(294/1( :
) )6صحيح ابف حباف ,كتاب الحج ,باب فضؿ المدينة ,)60 /9(:برقـ( ,)3744كصححو األلباني في
التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف ( ,)204 /5برقـ(.)3997

) )7انظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم.)383 /3(:
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الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
ت -األثر:
األموالى
إف أبا يكسؼ صاحب أبي حنيفة –رحميما اهلل تعالى -دخؿ المدينة كسأؿ أىميا عف الصاع؟
والحليىوالفطر ى
فقالكا :خمسة أرطاؿ كثمث ,فسأليـ الحجة ,فقالكا :غدان ,فجاء مف الغد سبعكف شيخان كؿ كاحد
منيـ أخذ صاعان تحت ردائو ,فقاؿ :صاعي كرثتو عف أبي ككرثو أبي عف جدم ,حتى انتيكا بو
إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ,فرجع أبك يكسؼ عف قكلو(.)1

ب -إجماع أىؿ المدينة:

أجمع أىؿ المدينة عمى أف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كالمد يساكم مؿء اليديف

المعتدلتيف ,كيساكم بالكزف رطؿ كثمث ,كىك منقكؿ عف أىؿ المدينة قرنان بعد قرف ,كعص انر بعد

عصر ,كخمفان بعد سمؼ أف صاع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك الذم ذكرناه(.)2

أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كيساكم بالكزف رطبلف
بالعراقي ,كاستدلكا ,بالسُّنة كاألثر كالمعقكؿ.

أ -السنة:

اع
اف َيتََو َّ
الص ِ
ضأُ ِب َر ْطمَ ْي ِف َ َوَي ْغتَ ِس ُؿ ِب َّ
-1عف أنس بف مالؾ  ,أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ « َك َ
ثَم ِان َي ُة أَرطَ ٍ
اؿ»(.)3
ْ
َ

وجو الدَللة :الحديث فيو داللة كاضحة عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يغتسؿ بالصاع

الذم مقداره ثمانية أرطاؿ ,كعمى ىذا يككف المد رطميف(.)4

ب -األثر:

َّاجي ِع ْن َد ُىـ َ ثَم ِان َي ُة أَرطَ ٍ
َّاجيًّا َ َوا ْل َحج ِ
اع ُعمرَ َ َو َج ْد َناهُ َحج ِ
اؿ
عف إبراىيـ قى ى
اؿَ « :عي َّْرَنا َ
ْ
ْ
ص َ ََ
َ
ي»(.)5
ِبا ْل َب ْغ َد ِاد ا
وجو الدَللة :دؿ األثر عمى أف الصاع الذم يجب بو الصدقات ثمانية أرطاؿ ,كأف أمير

المؤمنيف عمر-رضي اهلل عنو -ال يخفى عميو صاع رسكؿ اهلل صمي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؛
أف يخالفو(.)6
لشدة صحبتو لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,كاذا عرفو لـ يجز لو ٍ

) )1انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني ,)107/2 (:شرح الرسالة ,لمثعمبي ,)346 /1(:المغني,

البف قدامة.(292/1 (:

) )2انظر :شرح الرسالة ,الثعمبي.)346 /1(:

) )3سنف الدارقطني ,كتاب الطيارة ,باب ما يستحب لممتكضئ كالمغتسؿ أف يستعممو مف الماء (,)164 /1

برقـ( ,)314كقاؿ الدارقطني :تفرد بو مكسى بف نصر كىك ضعيؼ الحديث.

) )4انظر :بدائع الصنائع لمكاساني في ترتيب الشرائع ,لمكاساني.)108/2 (:

) )5شرح معاني اآلثار ,لؤلزدم ,كتاب الزكاة ,باب كزف الصاع كـ ىك؟( ,)52 /2برقـ( ,)3163كاألثر صحيح
عمى حسب دراستي لمسند.

) )6انظر :التجريد لمقدكرم.)1432 /3(:
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الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
ت -المعقوؿ:
األموالى
أف يتقدر بثمانية أرطاؿ كاالغتساؿ(.)1
 -1ألنو حكـ يتعمؽ
بالصاع فكجب ٍ
والحليىوالفطر ى
 -2ألف الكسؽ ستكف صاعان باتفاؽ ,كالكسؽ حمؿ بعير ,فمك كاف الصاع خمسة أرطاؿ كثمث

كاف الكسؽ ثبلثمائة كعشريف رطبلن ,كىذا ليس ىك حمؿ البعير الغالب ,كاذا قدرناه بما كرد بو

الخبر بمغ أربعمائة كثمانيف رطبلن ,كىذا حمؿ بعير في العادة(.)2

خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كالمد يساكم مؿء

اليديف المعتدلتيف ,كيساكم بالكزف رطؿ كثمث ,كيككف الصاع خمسة أرطاؿ كثمثان بالعراقي.
سو ُؿ المَّ ِو َ َّ
َم َرهُ َر ُ
صمى اُِ
ُ -8يناقش توجيييـ لحديث عف كعب بف عجرة رضي اهلل عنوَ « ,أ َ
ِ
َف ُي ْط ِع َـ َ َرقًا َب ْي َف ِستَّ ٍة»َ الفى ٍرؽ ثبلثة آصع ,كأنو ال خبلؼ بيف أحد في ذلؾ,
سمَّ َـ أ ْ
َعمَ ْيو َو َ
كالفرؽ ستة عشر رطبلن.

أف
سمـ بو؛ ألنو ينقؿ أف الفرؽ ستة كثبلثكف رطبلن فبل يمتفت إلى قكؿ القتيبي ,كيجكز ٍ
بأنو غير يم ه
يككف ستة عشر رطبلن بكزف المدينة ,ككؿ رطؿ عندىـ ثبلثكف أستا انر فخرج مف ذلؾ ثبلثة أصكع

عمى قكلة(.)3

ويناقش إجماع أىؿ المدينة عمى أف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كىك منقكؿ عف
ُ -2
أىؿ المدينة قرنان بعد قرف ,كعص انر بعد عصر ,كخمفان بعد سمؼ.
بأف مالكا لما سئؿ عف صاعيـ ,فقاؿ :تحرل عبد الممؾ بف مركاف عف صاع عمر رضي اهلل

عنو ,كلك كاف عندىـ نقبل مستفيضان لـ يحتج عبد الممؾ إلي التحرم؛ كلكاف يتحرل عمى صاع

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,كال يتحرل عمى صاع غيره ,كليس شيء نقمو أىؿ المدينة يجب
الرجكع إليو(.)4

ويجاب عف ذلؾ :بأف مثؿ ىذا النقؿ ال يجكز عميو الخطأ كالغمط ,كال اعتماد الكذب؛ ألف ذلؾ ال
ُ
يجكز عمى بعض عددىـ؛ كألنو لك جاز ذلؾ عمييـ مع اجتماعيـ عمى نقمو لجاز عمييـ في نقؿ

أف يككف قبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك غير ىذا
القبر كالمنبر كما أشبو ذلؾ حتى كنا نجكز ٍ
الذم أشاركا إليو اليكـ(.)5

) )1انظر :التجريد لمقدكرم.)1432 /3(:
) )2انظر :التجريد لمقدكرم (.)1432 /3
) )3انظر :التجريد لمقدكرم.)1433 /3(:
) )4انظر :التجريد لمقدكرم.)1434 /3(:
) )5انظر :شرح الرسالة ,لمثعمبي.)346 /1(:
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الفصلىالثاني
مدائلىفيىزكاةى
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كيساكم بالكزف
األموالى
رطبلف بالعراقي.
والحليىوالفطر ى
ُ -1يناقش استدَلليـ بحديث أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو ,أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ
ضأُ ِب َر ْطمَ ْي ِف».
اف َيتََو َّ
« َك َ

بأف الحديث ضعيؼ ال يصح االستدالؿ بو؛ ألنو تفرد بو مكسى بف نصر كىك ضعيؼ ,قاؿ

الخطيب :مكسى بف نصر ىك أبك عمراف الثقفي ,سكف سمرقند ككاف غير ثقة(.)1

اع ُع َم َر» ,دؿ عمى أف الصاع الذم يجب بو
ص َ
ُ -2
ويناقش توجيييـ ألثر إبراىيـَ « :عي َّْرَنا َ
الصدقات ثمانية أرطاؿ.
ال ينسمـ بما قمتـ حتى لك كاف األثر صحيحان ,إال إنو ليس فيو حجة عمى أف صاع الطعاـ ثمانية
أرطاؿ ,كأف حديث أنس كأثر إبراىيـ كردا في صاع الماء ,كخبلفنا في صاع الزككات ,كقد
كانت في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ آصع مختمفة ,كمنيا صاع الماء كصاع الزكاة(.)2

سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:
أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو ظير لمباحث أف المذىب الراجح
ىك المذىب األكؿ ,كىك مذىب الجميكر المالكية كالشافعية كالحنابمة القائمكف :بأف الصاع النبكم
يساكم أربعة أمداد ,كيساكم بالكزف رطبلف بالعراقي.
ب -مسوغات الترجيح:
 -1قكة أدلة ما استدؿ بو جميكر الفقياء ككثرتيا.
 -2ضعؼ أدلة ما ذىب إليو أبك حنيفة كمحمد بف الحسف.
 -3رجكع أبك يكسؼ مف الحنفية عف قكلو لما تبيف لو مقدار الصاع النبكم.
 -4العمؿ بمذىب الجميكر فيو خير لمفقراء ,كعدـ التكمفة لؤلغنياء كالفقراء المخرجكف لمزكاة فيك
األنسب كاألقرب.

سابعاً :مقدار الرطؿ بالكيمو جراـ عند الفقياء:

اختمؼ عبارات الفقياء في تقدير مقدار الرطؿ بالكيمك جراـ إلى ثبلثة مذاىب:

) )1انظر :المكضكعات البف الجكزم.)186 /2(:

) )2انظر :شرح الرسالة ,لمثعمبي ,)349 /1(:الحاكم الكبير ,لمماكردم.)383 /3(:
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المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف الرطؿ البغدادم يساكم مائة كثمانية كعشريف درىمان كأربعة أسباع
األموالى
كخمس حبة ,كىك مذىب الشافعية( ,)1كالحنابمة(,)2
حبة
خمسيف
يساكم
ندىـ
درىـ ,كالدرىـ ع
ي
والحليىوالفطر ى
فيككف كزف الرطؿ بالكيمك جراـ بناء عمى ىذا القكؿ عمى النحك اآلتي:
أ 50.4 -حبة ×  0.0589جراـ = الدرىـ بالجراـ =  2.968جرامان.

ب128.571 -درىما × 2.968جراـ = الرطؿ بالجراـ =  381.6جرامان.

فيككف مقدار الرطؿ بالكيمكجراـ عند الشافعية كالحنابمة  381.6جرامان؛ أم 0.3816 :كيمك
جرامان تقريبان.

المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف الرطؿ البغدادم يساكم مائة كثمف كعشركف درىمان ,كالدرىـ عندىـ
يساكم خمسيف حبة كخمس حبة ,كىك مذىب المالكية( ,)3فيككف كزف الرطؿ بالكيمك جراـ بناء

عمى ىذا القكؿ عمى النحك اآلتي:

أ  50.4 -حبة ×  0.0589جرامان = الدرىـ بالجراـ =  2.968جرامان.

ب 128 -درىمان ×  2.968جرامان = الرطؿ بالجراـ =  380جرامان.

فيككف مقدار الرطؿ بالكيمك جراـ عند المالكية  380جرامان أم  0.38كيمك جرامان ,كىك قريب جدان

إلى مذىب الشافعية كالحنابمة ,كالفرؽ جراـ كنصؼ تقريبان كىذا الفرؽ غير مؤثر.

المذىب الثالث :ذىبكا إلى أف الرطؿ البغدادم يساكم مائة كثبلثيف درىمان ,كالدرىـ عندىـ يساكم
سبعيف حبة كىك مذىب الحنفية( ,)4فيككف كزف الرطؿ بالكيمك جراـ عندىـ بناء عمى ىذا القكؿ
عمى النحك اآلتي:

أ  70 -حبة ×  0.0589جرامان = الدرىـ بالجراـ =  4.123جرامان.

ب 130 -درىمان ×  4.123جرامان = الرطؿ بالجراـ =  536جرامان.

فيككف مقدار الرطؿ بالكيمك جراـ عند الحنفية  536جرامان أم  0.536كيمك جرامان أم نصؼ

كيمك ك  36جرامان.

) )1انظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم ,)212 /3(:فتح العزيز بشرح الكجيز ,لمرافعي ,)559 /5(:كفاية األخيار
في حؿ غاية االختصار ,لمحصني(:ص.)182 :

) )2انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع ,البف قدامة ,)221 /1(:المبدع في شرح المقنع ,البف مفمح/1(:
 ,)171الركض المربع شرح زاد المستقنع ,لمبيكتي(:ص.)43 :

) )3انظر :البياف كالتحصيؿ ,البف رشد ,)105 /18(:الذخيرة لمقرافي ,)77 /3(:الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف
أبي زيد القيركاني ,لمنفراكم.)327 /1(:
) )4انظر :البناية شرح اليداية ,لمعيني ,)502 /3(:المبسكط لمسرخسي ,)113 /3(:الدر المختار كحاشية ابف
عابديف ,البف عابديف.)158 /1(:
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ثامناً :مقدار زكاة الفطر ي زماننا:
األموالى
كلما لـ يكف الصاع مكجكدان في عصرنا ,فقد يحكؿ ىذا الصاع إلى كزف كمقداره حكالي :اثنيف
والحليىوالفطر ى
كيمك كربع مف القمح ,كيككف التمر حكالي :كيمك كنصؼ الكيمك .فمقدار زكاة الفطر يقدر بكيمكيف
كأربعيف غرامان ,كحتى لك جاء كاحد كقاؿ :إف مقدار الصاع كيمكيف كنصؼ ,أك جاء آخر كقاؿ:

مقدار الصاع ثبلثة كيمكجراـ فبل تناقض؛ ألف تقدير الفطرة بالكيؿ ,كالكيؿ يعتمد الحجـ ال

الكزف ,فرب شيء يزف شيئان كبي انر ,كىك صغير الحجـ إذا كاف ىذا الشيء ثقيبلن ,كلذلؾ كزف

أف يككف ككزف الرز ,ككزف الرز أيضان
أف يككف ككزف البر ,ككزف البر ال يمكف ٍ
التمر ال يمكف ٍ
أف يتفؽ(.)1
بعضيا مع البعض اآلخر ال يمكف ٍ

) )1انظر :مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف ,)289 /18(:شرح كتاب الجامع ألحكاـ الصياـ كأعماؿ رمضاف,
الطيب.)10 /32(:
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األموالى

المطمب الثاني
وقت إخراج زكاة الفطر

والحليىوالفطر ى
"ع ْف مالِ ٌؾ؛ أ ََّن ُو أرَى أ ْ ِ ِ
طمَ ََ ا ْلفَ ْج ُر ِم ْف َي ْوِـ ا ْل ِف ْط ِرَ
َف ُي ْخ ِر ُجوا َزَكاةَ ا ْل ِف ْط ِرَ إِ َذا َ
وف أ ْ
ستَ ِحب َ
َى َؿ ا ْلع ْمـ َي ْ
َ
َ َ
اؿ مالِ ٌؾ :وذلِ َؾ و ِ
َف ُي َؤدوا قَ ْب َؿ ا ْل ُغ ُد او ِم ْف
صمَّى .قَ َ
اسٌََ إِ ْف َ
اء اَُِ أ ْ
قَ ْب َؿ أ ْ
ش َ
َ
َ
َف َي ْغ ُدوا إِلَى ا ْل ُم َ
اؿَ قَ َ َ
َي ْوِـ ا ْل ِف ْط ِر َوَب ْع َدهُ"(.)1
أف يخرج صدقة الفطر عف نفسو أك عف ما يعكؿ,
سمـ زكاة الفطر كأراد ٍ
صورة المسألة :امتمؾ يم ه
فما ىك الكقت المجزم إلخراجيا؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف صدقة الفطر فرض ,كأجمعكا عمى أف صدقة الفطر تجب عمى المرء إذا
أمكنو أداؤىا عف نفسو ,كأكالده األطفاؿ الذيف ال أمكاؿ ليـ ,كاتفقكا عمى أنيا تجب في أخر

رمضاف"( ,)2كاختمفكا في كقت كجكب إخراجيا عمى مذىبيف:
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى كجكب صدقة الفطر بطمكع الفجر مف يكـ عيد الفطر( ,)3كلكف

استحبكا إخراجيا قبؿ الخركج إلى المصمى بعد طمكع فجر الفطر ,كىك مذىب الحنفية( ,)4كمالؾ

()5كاليو ذىب المالكية ( ,)6كقكؿ لمحنابمة(.)7

المذىب الثاني :ذىبكا إلى كجكب زكاة الفطر بغركب شمس ليمة عيد الفطر ,أم أكؿ ليمة العيد,
كىك مذىب جميكر الفقياء كىك قكؿ عند المالكية( ,)8كمذىب الشافعية( ,)9كالمشيكر عند

الحنابمة(.)10

) )1مكطأ مالؾ.)405 /2(:

) )2اإلجماع البف المنذر(:ص ,)47 :بداية المجتيد ,البف رشد.)44/2(:
) )3انظر :تبييف الحقائؽ ,لمزيمعي ,)310/1 (:النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ ,البف نجيـ.)475 /1(:
) )4فتح القدير ,البف اليماـ ,)299/2 (:الدر المختار ,لمحصكفي(:ص.)140:
) )5انظر :المدكنة ,مالؾ.)385 /1(:
) )6بداية المجتيد ,البف رشد ,)273/1 (:المقدمات المميدات ,ابف رشد ,)335 /1(:الشرح الصغير,
لمدردير )677/1(:الرسالة لمقيركاني(:ص.)72 :

) )7المغني البف قدامة ,)88/3(:العدة شرح العمدة ,لبياء الديف المقدسي.)152/1(:
) )8الكافي في فقو أىؿ المدينة ,البف عبد البر.)321/1(:
) )9الميذب ,لمشيرازم ,)303/1(:مغني المحتاج ,لمشربيني.)401/1(:

) )10انظر :كشاؼ القناع ,لمبيكتي ,)247/2(:الشرح الكبير ,لمدرديرم ,)508 /1(:اإلنصاؼ في معرفة
الراجح مف الخبلؼ ,لممرداكم , )176 /3(:المغني البف قدامة.)89/3(:
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ثالثاً :سبب الخَلؼ:
األموالى
يدكر سبب الخبلؼ حكؿ محكر صدقة الفطر ىؿ ىي عبادة متعمقة بيكـ العيد ,أك
والحليىوالفطر ى
بخركج شير رمضاف؟ ,فمف رأل أف زكاة الفطر أنيا عبادة متعمقة بشير رمضاف قاؿ بكجكب

إخراج زكاة الفطر قبؿ غركب شمس ليمة الفطر ,كمف قاؿ إنيا عبادة متعمقة بيكـ الفطر ,قاؿ :
باستحباب إخراجيا قبؿ الخركج إلى المصمى بعد طمكع فجر الفطر(.)1

رابعاً :أدلة المذاىب:

بالسنة
أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب صدقة الفطر بطمكع الفجر ,كاستدلكاُّ ,

كالقياس .

أ -السنة:

اة ِ
الن ِب َّي صمى اِ عميو وسمـ أَمر ِب َزَك ِ
الف ْط ِر قَ ْب َؿ ُخرو ِج َّ
َف َّ
الن ِ
اس إِلَى
 -1ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ( ) «أ َّ
ُ
ََ
الصَلَ ِة»(.)2
َّ

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى كجكب الزكاة قبؿ الخركج لمصبلة ,فمف المعمكـ أف حقكؽ
األمكاؿ يندب إلى أدائيا عقيب كجكبيا ,فمك كاف كقت الكجكب يتقدـ عمى اليكـ لندب إلى أدائيا

عقيب كجكبيا ,فمك كاف كقت الكجكب يتقدـ عمى اليكـ لندب إلى إخراجيا عند الكجكب(.)3
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َزَكاةَ ا ْل ِف ْط ِر طُ ْي َرةً
 -2عف ابف عباس ( ) أنو قاؿَ َ « :ر َ
ض َر ُ
الرَ ِثَ وطُعم ًة لِ ْممس ِ
اك ِ
الص ََل ِةَ َ ِي َي َزَكاةٌ َم ْق ُبولَ ٌةَ َو َم ْف
َّاىا قَ ْب َؿ َّ
لِ َّ
مص ِائِـ ِم َف المَّ ْغ ِو َو َّ
يفَ َم ْف أَد َ
َ َْ َ َ
الص َدقَ ِ
َّاىا بع َد َّ ِ
ات»(.)4
ص َدقَ ٌة ِم َف َّ
أَد َ َ ْ
الص ََلةَ َ ِي َي َ
ض) كفيو دليؿ عمى أف
وجو الدَللة" :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف زكاة الفطر فرض لقكلو (فى ىر ى
(.)5
كقت إخراجيا قبؿ صبلة العيد كأف كجكبيا لو كقت محدد"
الخط ً
اف َي ْو َم ِ
اب ( ) أنو قاؿَ « :ى َذ ِ
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ
 -3عف عمرى ٍب ًف ى
اف َن َيى َر ُ
اآلخر تَأْ ُكمُ َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
س ِك ُك ْـ»(.)6
َع ْف ص َيام ِي َماَ :ي ْوُـ ْط ِرُك ْـ م ْف ص َيام ُك ْـَ َو َ
وف يو م ْف ُن ُ
الي ْوُـ َ ُ
) )1انظر :بداية المجتيد ,البف رشد.)44 /2(:
) )2صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب الصدقة قبؿ العيد )131 /2(:برقـ ,)1509(:كصحيح مسمـ ,كتاب
الزكاة ,باب األمر بإخراج زكاة الفطر قبؿ الصبلة )679/2(:برقـ.)986(:

) )3انظر :التجريد لمقدكرم.)1392 /3(:

) )4سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الفطر )111 /2(:برقـ ,)1609(:كحسنو األلباني في إركاء الغميؿ
في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,)332 /3(:برقـ.)846(:
) )5سبؿ السبلـ ,لمصنعاني)540 /1(:

) )6صحيح البخارم ,كتاب الصكـ ,باب يكـ صكـ الفطر )42 /3(:برقـ ,)1990(:صحيح مسمـ ,كتاب
الصياـ ,باب النيي عف صكـ يكـ الفطر كيكـ األضحى )799/2(:برقـ.)1137(:
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وجو الدَللة" :أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أخبر أف الفطر مف الصكـ بطمكع الفجر مف يكـ
األموالى
الفطر ,فدؿ أنو كقت الكجكب"(.)1
والحليىوالفطر ى
ِ
ِ
َّ
ِ
اؿ:
سو ُؿ المو صمى اِ عميو وسمـ َزَكاةَ ا ْلف ْطرَ َوقَ َ
 -4عف ابف عمر ( ) أنو قى ى
اؿَ َ « :ر َ
ض َر ُ
وى ْـ ِي َى َذا ا ْل َي ْوِـ»(.)2
أَ ْغ ُن ُ
وجو الدَللة :إف الحديث كاضح الداللة كالمراد ,ىك يكـ الفطر ,فدؿ عمى أنو كقت الكجكب ,كفيو

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أمر بإغناء الفقراء يكـ عيد الفطر لمنص الكارد في ذلؾ(.)3
ب -القياس:

قياس زكاة الفطر عمى األضحية؛ بجامع أف كبلن منيما قربة متعمقة بيكـ العيد لتعمقيا بنيار العيد

دكف ليمتو(.)4

أدلة المذىب الثاني القائموف :بكجكب زكاة الفطر بغركب شمس ليمة عيد الفطر,

بالسنة كالقياس.
كاستدلكا
ُّ

أ -السنة:

سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َزَكاةَ ا ْل ِف ْط ِر مف
 -1عف ابف عمر ( ) أنو قى ى
اؿَ َ « :ر َ
ض َر ُ
رمضاف»(.)5
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف الفطر مف رمضاف ال يككف إال بعد غركب الشمس

مف ليمة العيد(.)6

سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َزَكاةَ ا ْل ِف ْط ِر طُ ْي َرةً
 -2عف ابف عباس ( ) أنو قاؿَ َ « :ر َ
ض َر ُ
الرَ ِثَ وطُعم ًة لِ ْممس ِ
اك ِ
الص ََل ِةَ َ ِي َي َزَكاةٌ َم ْق ُبولَ ٌةَ َو َم ْف
َّاىا قَ ْب َؿ َّ
لِ َّ
مص ِائِـ ِم َف المَّ ْغ ِو َو َّ
يفَ َم ْف أَد َ
َ َ
َ َْ
الص َدقَ ِ
اىا بع َد َّ ِ
ات»(.)7
ص َدقَ ٌة ِم َف َّ
أ ََّد َ َ ْ
الص ََلةَ َ ِي َي َ
) )1شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)356 /2(:

) )2سنف الدار قطني ,كتاب الزكاة ,زكاة الفطر ,)89 /3(:برقـ ,)2133(:كضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في
تخريج أحاديث منار السبيؿ )332 /3(:برقـ)844(:؛ ألف فيو نجيح ابف عبد الرحمف السندم ,أبك معشر قاؿ بف
حجر في التقريب ضعيؼ(:ص ,)559برقـ.)7100(:
))3انظر :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,لمعمراني.)366 /3(:
) )4انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني.)74 /2(:

) )5سنف الترمذم ,كتاب أبكاب الزكاة ,باب ما جاء في صدقة الفطر)52/3(:برقـ ,)676(:كصححو األلباني
في المرجع نفسو.
) )6انظر :الميذب في فقة اإلماـ الشافعي لمشيرازم ,)303 /1(:الكافي في فقو أىؿ المدينة ,البف
قدامة.)321/1(:

) )7سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الفطر )111 /2(:برقـ ,)1609(:كحسنو األلباني في إركاء الغميؿ
في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,)332 /3(:برقـ.)846(:
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وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أضاؼ الصدقة إلى الفطر
األموالى
فكانت كاجبة بو ,كأف الفطر يقع مف جميع أياـ رمضاف بمغيب الشمس مف ليمة الفطر(.)1
والحليىوالفطر ى
ب -القياس:
إف إخراج صدقة الفطر حؽ يتعمؽ بماؿ مخرج في يكـ عيد الفطر ,فتعمؽ باليكـ ,كاألضحية
تتعمؽ بأياميا(.)2

خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة القوؿ األوؿ القائموف بكجكب صدقة الفطرة بطمكع الفجر مف يكـ عيد

الفطر.

سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َزَكاةَ
ُ -1يناقش استدَلليـ بحديث ابف عمر ( )« َ َر َ
ض َر ُ
وى ْـ ِي َى َذا ا ْل َي ْوِـ».
ا ْل ِف ْط ِرَ َوقَ َ
اؿ :أَ ْغ ُن ُ
بأنو ضعيؼ ال يصح االحتجاج بو(.)3

اف َي ْو َم ِ
 -2وُيناقش توجيييـ لحديث عمر ( ) « َى َذ ِ
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ
اف َن َيى َر ُ
صي ِ
ِ
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َزَكاةَ ا ْل ِف ْط ِر
ام ِي َما» ,كحديث ابف عباس ( ) « ََر َ
َع ْف َ
ض َر ُ
الرَ ِث» ُّ
يدالف عمى كجكب صدقة الفطرة بطمكع الفجر.
طُ ْي َرةً لِ َّ
مص ِائِـ ِم َف المَّ ْغ ِو َو َّ
سمـ فيو؛ ألف خركج رمضاف يككف بغركب شمس آخر أيامو.
غير يم ه
ويناقش استدَلليـ بالقياس فيك قياس شبو(" ,)4كأف قياس الشبو ليس بحجة سميمة في إثبات
ُ -3
األحكاـ الفقيية"(.)5

ب-مناقشة أدلة القوؿ الثاني القائموف :بكجكب زكاة الفطر بغركب شمس ليمة عيد الفطر.
ِ
ِ
سمَّ َـ َزَكاةَ
ُ -1يناقش توجيييـ لحديث ابف عمر ( )َ َ «:ر َ
صمَّى اُِ َعمَ ْيو َو َ
سو ُؿ المَّو َ
ض َر ُ
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َزَكاةَ
ا ْل ِف ْط ِر مف رمضاف» ,كحديث ابف عباس ( )َ َ «:ر َ
ض َر ُ
الرَ ِث» ,أضاؼ الصدقة إلى الفطر فكانت كاجبة بو ,كأف الفطر
ا ْل ِف ْط ِر طُ ْي َرةً لِ َّ
مص ِائِـ ِم َف المَّ ْغ ِو َو َّ
يقع مف جميع أياـ رمضاف بمغيب الشمس مف ليمة الفطر.

) )1انظر :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,لمعمراني.)366/3(:
) )2انظر :المرجع السابؽ.

) )3ضعفو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )332 /3(:برقـ)844(:؛ ألف فيو نجيح
ابف عبد الرحمف السندم ,أبك معشر قاؿ بف حجر في التقريب ضعيؼ ,)559/1(:برقـ.)7100(:
) )4قياس الشبو :كىك ما جمع فيو بيف األصؿ كالفرع بكصؼ يكىـ اشتمالو عمى حكمة الحكـ مف جمب
المصمحة أك دفع المفسدة ,ركضة الناظر كجنة المناظر ,البف قدامة.)77 /2(:

) )5قكاطع األدلة في األصكؿ ,لممركزم ,)165 /2(:التحصيؿ مف المحصكؿ ,لؤلرمكم.)202 /2(:
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أف يككف الفطر فييا
"بأف إضافة الفطر إلى شكاؿ ,فإف ليمة الفطر ليست مف رمضاف فينبغي ٍ
األموالى
كليس بعد طمكع الفجر"(.)1
والحليىوالفطر ى
أف يخرج
أف تؤدل قبؿ ٍ
ويجاب عف ذلؾ :بأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أمر بزكاة الفطر ٍ
" ُ
الناس إلى المصمى فدؿ عمى أف أكؿ أكقات أدائيا قبؿ صبلة الفجر؛ ألف تعجيؿ األشياء التي
فإف كاف ما بعد رؤية ىبلؿ شكاؿ كقتان آلدائيا لكاف
تفعؿ في أكقات خاصة أفضؿ مف تأخيرىا؛ ٍ
أف يككف كقت
األمر مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بأدائيا يككف فيو ,ال فيما بعده فكجب ٍ

كجكبيا طمكع الفجر مف يكـ الفطر"(.)2

ويناقش قياسيـ صدقة الفطر عمى النحر.
ُ -2
بأف صدقة الفطر ليست كيكـ النحر؛ ألف النحر آلخره كقت معمكـ ,ككجكب صدقة الفطر ليس

ليا كقت كاحد كىك طمكع الفجر فمذلؾ اختمفا(.)3

سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو ظير لمباحث أف المذىب الراجح
ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة ,القائمكف بكجكب

زكاة الفطر بغركب شمس ليمة عيد الفطر ,أم أكؿ ليمة العيد.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1قكة تكجيو أدلة مذىب الجميكر.
 -2سبلمة بعض أدلة الجميكر مف المناقشة.
 -3الرد عمى تكجيو أدلة الحنفية كمف كافقيـ.

 -4ضعؼ بعض أدلة مذىب الحنفية كمف كافقيـ.

 -5إف العمؿ بمذىب الجميكر فيو سعة كتيسير عمى الناس كاعطائيـ الكقت الكافي إلخراج
الصدقات ,ككذلؾ يتحقؽ المقصد الشرعي مف إخراج الصدقات كىك إغناء الفقراء.

) )1شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)356 /2(:
) )2مختصر اختبلؼ العمماء ,لؤلزدم.)467 /1(:

))3انظر :المغني البف قدامة ,)89 /3(:مختصر اختبلؼ العمماء ,لؤلزدم.)467 /1(:
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الفصؿ الثالث

مسائل في زكاة المواشي والزروع والثمار
كفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :مسائؿ ي زكاة المواشيَ كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ تأثير الخمطة في كجكب الزكاة في المكاشي.

المطمب الثاني :حكـ الزكاة في الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد

بعضيا.
المطمب الثالث :حكـ ا لضماف في الماشية التي كجب فييا الزكاة إذا تأخر
عنيا الساعي.
المبحث الثاني :زكاة الزروع والثمارَ كفيو خمسة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ خرص الثمار.
المطمب الثاني :حكـ زكاة الزيتكف.

المطمب الثالث :حكـ زكاة الفكاكو كالبقكؿ كالبرسيـ.
المطمب الرابَ :حكـ قسـ الصدقات.
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بحث ول
كفيو ثبلثة مطالب:

مسائل يف كا و شي

المطمب األوؿ :حكـ تأثير الخمطة في كجكب الزكاة في المكاشي.
المطمب الثاني :حكـ الزكاة في الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد
بعضيا.
المطمب الثالث :حكـ الضماف في الماشية التي كجب فييا الزكاة إذا تأخر
عنيا الساعي.
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المطمب األوؿ

()1

والثمار ى حكـ تأثير الخمطة َ ي وجوب الزكاة ي األنعاـ

احداًَ وا ْلمراح و ِ
احداًَ وا ْلفَ ْح ُؿ و ِ
اعي و ِ
الر ِ
احداًَ َو َّ
الد ْل ُو
اف َّ
قَ َ
اؿ َمالِ ٌؾِ " :ي ا ْل َخمِيطَ ْي ِف إِ َذا َك َ
َ َُ ُ َ
َ
َ
َ
اؿ ص ِ
ِ
ٍِ ِ
وِ
الر ُجَلَ ِف َخمِيطَ ِ
اؿَ :والَِّذي َلَ
احداًَّ َ :
اح ِب ِو .قَ َ
افَ .وِا ْف َع َر َ
ؼ ُكؿ َواحد م ْن ُي َما َمالَ ُو م ْف َم ِ َ
َ
اح ِب ِو لَ ْيس ِب َخمِ ٍ
اؿ ص ِ
ِ
ط ْي ِف
ب َّ
الص َدقَ ُة َعمَى ا ْل َخِمي َ
يط .إِ َّن َما ُى َو َ
َي ْع ِر ُ
ش ِري ٌؾَ .وَلَ تَ ِج ُ
َ
ؼ َمالَ ُو م ْف َم ِ َ
اح ٍد ِم ْنيما ما تَ ِجب ِ ِ
وف لِ ُك اؿ و ِ
الص َدقَ ُة"(.)2
يو َّ
َحتَّى َي ُك َ
ُ
َ
َُ َ
صورة المسألة :رجبلف ليما أنعاـ مختمطة فكاف نصيب كؿ كاحد مف الشركاء أقؿ مف النصاب,
أك بمغ نصيب أحدىما النصاب دكف األخر ,لكف إذا اجتمع ماؿ الخمطة بمغ نصابان ,فيؿ تجب
الزكاة في ىذا الماؿ جميعان أـ في نصيب الشريؾ الذم بمغ النصاب؟
أوَلً :تحرير محؿ النزاع:
"أجمع الفقياء عمى كجكب الصدقة في :اإلبؿ ,كالبقر ,كالغنـ ,كأجمعكا عمى أف ال
صدقة في دكف أربعيف مف الغنـ ,كأجمعكا عمى أف الضأف كالمعز يجمعاف في الصدقة"(,)3
كاختمفكا في الرجميف يككف بينيما األنعاـ ,ال تبمغ النصاب إال بضـ النصيبيف معان ,أك يبمغ
نصيب أحدىما نصابان كاألخر ال يبمغ نصيبو نصابان ,فما ىك تأثير الخمطة لكجكب الزكاة؟ عمى
ثبلثة مذاىب:
ثانياً :مذاىب الفقياء:
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أنو ال عبرة بالخمطة مطمقان ,كلك في األنعاـ ,كىك مذىب الحنفية(.)4
المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف الخمطة إنما تؤثر في زكاة األنعاـ فقط ,إذا كاف نصيب كؿ كاحد
()5

مف الشريكيف قد بمغ نصابان ,كىك مذىب مالؾ

كاليو ذىب المالكية (.)6

) )1الخمطة :اجتماع نصابي نكع نعـ مالكيف فأكثر فيما يكجب تزكيتيما عمى ممؾ كاحد ,المختصر الفقيي البف
عرفة.)5 /2(:

) )2مكطأ مالؾ.)370 /2(:

) )3اإلجماع البف المنذر(:ص.)45 :
) )4انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة ,لمشيباني ,)486 /1(:المبسكط لمسرخسي ,)153 /2(:تحفة الفقياء,
السمرقندم.)292 /1(:
) )5انظر :مكطأ مالؾ ,)370 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس.)369 /1(:

) )6انظر :الذخيرة لمقرافي ,)127 /3(:البياف كالتحصيؿ ,ابف رشد ,)449 /2(:التمقيف في الفقو المالكي,
الثعمبي ,)65 /1(:جامع األميات ,ابف الحاجب(:ص.)158 :
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أف يككنا الخميطيف
المذىب الثالث :ذىبكا إلى أف الخمطة ليا تأثير في زكاة األنعاـ ,بشرط ٍ
المواذيىوالزروعى
صًدقا صدقة الكاحد بكؿ
ىكذا
كانا
فإذا
مختمطة,
فحكليما
كتككف
,
ا
مع
كيسقيا
ن
يركحا كيسرحا ي
ي
ى
والثمار
حاؿ ,كمراعاة بمكغ النصاب كحكالف الحكؿ كىك مذىب الجميكر مف الشافعية( ,)1كالحنابمة(.)2
ثالثاً :سبب الخَلؼ:

كيرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة( :)3إلى اختبلفيـ في مفيكـ ما ثبت في كتاب
الصدقة مف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َوَلَ ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُمتَفَار ٍ
ش َي َة
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ َخ ْ
ؽَ َوَلَ ُيفََّر ُ
()4
الس ِوي ِ
اج َع ِ
َّة»( .)5فإف كؿ كاحد مف
اف َب ْي َن ُي َما ِب َّ
َّ
اف ِم ْف ىخمًي ى
الص َدقَ ِة» َ« َو َما َك َ
ط ٍي ًفَ َِإنَّ ُي َما َيتََر َ
الفريقيف أنزؿ مفيكـ ىذا الحديث عمى اعتقاده.

فمف رأل أف لمخمطة تأثير ما في النصاب كالقدر الكاجب أك في القدر الكاجب فقط قالكا:
الس ِوي ِ
اج َع ِ
َّة »
اف َب ْي َن ُي َما ِب َّ
اف ِم ْف َخمِي َ
إف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َو َما َك َ
ط ْي ِفَ َِإ َّن ُي َما َيتََر َ
وقولوَ « :وَلَ ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُمتَفَار ٍ
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ » دؿ داللة كاضحة عمى أف ممؾ
ؽَ َوَلَ ُيفََّر ُ
الخميطيف كممؾ رجؿ كاحد ,فإف ىذا األثر مخصص لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ« :ليس يما
دوف خمس ذود مف اإلبؿ صدقة»(.)6

أف يككف
كأما الذيف لـ يقكلكا بالخمطة فقالكا :إف الشريكيف قد يقاؿ ليما خميطاف ,كيحتمؿ ٍ
ِ
قكلو « َوَلَ ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُمتَفَار ٍ
أف يقسـ ممؾ الرجؿ
ؽَ َوَلَ ُيفََّر ُ
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَم ٍَ » إنما ىك نيي لمسعاة ٍ
الكاحد قسمة تكجب عميو كثرة الصدقة ,مثؿ رجؿ يككف لو مائة كعشركف شاة فيقسـ عميو إلى

أربعيف ثبلث شياه.

) )1انظر :األـ لمشافعي ,)14 /2(:المجمكع شرح الميذب ,النككم ,)432 /5(:نياية المحتاج إلى شرح
المنياج ,الرممي.)59 /3(:
) )2انظر :المغني البف قدامة ,)456 /2(:الفركع كتصحيح الفركع ,ابف مفمح ,)45 /4(:اإلنصاؼ في معرفة
الراجح مف الخبلؼ ,المرداكم.)454 /6(:

) )3انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,ابف رشد.)26-25 /2(:
) )4صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب :ال يجمع بيف متفرؽ ,كال يفرؽ بيف مجتمع ,)117 /2(:برقـ.)1450(:
) ) 5صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب :ما كاف مف خميطيف ,فإنيما يتراجعاف بينيما بالسكية,)117 /2(:
برقـ.)1451(:

) )6صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب ما أدل زكاتو فميس بكنز ,)107 /2(:برقـ ,)1405(:صحيح مسمـ,

كتاب الزكاة ,)675 /2(:برقـ.)980(:
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رابعاً :أدلة المذاىب:
المواذيىوالزروعى
أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال عبرة بالخمطة مطمقان ,كاستدلكا ,بالسُّنة كاإلجماع
والثمار ى
كالمعقكؿ.

أ -السنة:

 -1عف عبد اهلل بف أنس ,أف أنسان ,حدثو :أف أبا بكر ( ) كتب لو ىذا الكتاب لما كجيو إلى

البحريف بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذه فريضة الصدقة التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
عمى المسمميف ,كالتي أمر اهلل بيا رسكلو ,كفيو « َو َم ْف لَ ْـ َي ُك ْف َم َع ُو إََِّل أ َْرَبٌَ ِم َف ِ
س
اإل ِب ِؿَ َمَ ْي َ
ِ
اء َرب َيا»(.)1
َف َي َ
ص َدقَ ٌة إََِّل أ ْ
َ
ش َ
ييا َ
النبي صمى اِ عميو وسمـ َّأنو قاؿ« :و ي الغنـ
-7عف عمي ( ) قاؿ زىير :أحسبو عف
ا
إف لـ يكف إَل تسٌَ وثَلثوفَ ميس عميؾ ييا شيء»(.)2
ي كؿ أربعيف شاةً شاةٌَ ْ
وجو الدَللة :دؿ الحديثاف بعبارتيما الصريحة باإلخبار عمى حكـ الكاحد إذا نقص مالو مف
النصاب ,كلـ يفرؽ بيف الخميط كغيره ,كاقتضى عمكمو استعماؿ الحكـ في الحاليف(.)3

 -3عف ثمامة ,أف أنسان ( ) حدثو :أف أبا بكر ( ) كتب لو التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـََ« :ل ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُم ْفتَ ِر ٍ
الص َدقَ ِة»(.)4
ش َي َة َّ
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ َخ ْ
ؽَ َوََل ُيفََّر ُ
أف يككف المراد بو االجتماع كالتفرؽ في
وجو الدَللة" :دؿ الحديث بعبارتو عمى أنو ال يخمك مف ٍ
المكاف ,أك في الممؾ ,أك في الماؿ كالمكاف ,فمما اتفؽ الجميع عمى أف مف لو خمس مف اإلبؿ

أسا ,فصار
في مكانيف ,كجبت عميو الصدقة الجتماعيما في ممكو ,سقط بذلؾ اعتبار المكاف ر ن
كأن و قاؿ :ال يفرؽ بيف مجتمع في الممؾ :فقمنا مف أجؿ ذلؾ :إذا كاف لو مائة كعشركف شاة في
أماكف متفرقة ,فمك فرقيا المصدؽ ألجؿ افتراقيا في المكاف :كجب ثبلث شياه ,فمنع رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ ذلؾ بقكلوَ" :ل يفرؽ بيف مجتمَ""(.)5

) )1صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الغنـ ,)118 /2(:برقـ.)1454(:

) )2سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ,)23 /3(:برقـ ,)1572(:المستخرج مف األحاديث
المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما ,ضياء الديف المقدسي ,)151 /2(:برقـ,)527(:
كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد(:ص ,)2 :برقـ.)1572(:
) )3انظر :شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)253 /2(:

) )4صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب :ال يجمع بيف متفرؽ ,كال يفرؽ بيف مجتمع ( ,)117 /2برقـ(.)1450
) )5شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)255 /2(:
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ب -اإلجماع:
المواذيىوالزروعى
أف ال صدقة عمى المفرد إذا نقص مالو عف النصاب ,كالمعنى
كىك اتفاؽ
والثمار ىالجميع عمى ٍ
عدـ النصاب في ممكو ,كذلؾ مكجكد في حاؿ الخمطة(.)1
ت-المعقوؿ:

 -1إف عمة كجكب الصدقة في األصؿ ,إنما ىي كجكد الغني بالنصاب عمى الشرائط المكجبة
ليا ,كعمة سقكطيا :فقد النصاب ,كذلؾ ال يتغير بكجكد الخمطة كال عدميا ,أال ترل أف مف لو
نصاب كجبت عميو الزكاة مع عدـ الخمطة(.)2

أف يستكيا
 -2إف الغنى ال يتحقؽ بممؾ الغير ال في حاؿ الخمطة كال في حاؿ االنفراد ,فكجب ٍ
في سقكط الزكاة(.)3
أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف الخمطة إنما تؤثر في زكاة األنعاـ فقط ,كاستدلكا

بالسُّنة كالقياس.

أ -السنة:

 -1عف أنس بف مالؾ ( ) أف أبا بكر الصديؽ ( ) لما استخمؼ كتب لو حيف كجيو إلى
اف ِم َف ا ْل َخمِيطَ ْي ِف َِإ َّن ُي َما
اليمف ىذا الكتاب ,كفيو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿَ « :و َما َك َ
ِ (.)4
اج َع ِ
الس ِويَّة»
اف َب ْي َن ُي َما ِب َّ
َيتََر َ
ائدا
حكما ز ن
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى تأثير الخمطة في كجكب الزكاة ,فأثبت لمخمطة ن
عمى االنفرادُّ ,
كيدؿ عمى أف الحؽ الكاجب عمييما حكمو حكـ رجؿ كاحد(.)5

 -2عف عبد اهلل بف أنس ,أف أنسان ( ) ,حدثو :أف أبا بكر ( ) ,كتب لو ىذا الكتاب لما
كجيو إلى البحريف :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذه فريضة الصدقة التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل
س ِائ َم ِت َيا
عميو كسمـ عمى المسمميف ,كالتي أمر اهلل بيا رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ,كفيو « وِي َ
شاةٌ»(.)6
يف إِلَى ِما َئ ٍة َو ِع ْ
يف َ
ش ِر َ
إِ َذا َكا َن ْت أ َْرَب ِع َ
) )1انظر :شرح مختصر الطحاكم لمجصاص ,)258 /2(:اإلجماع البف المنذر(:ص.)45 :
) )2انظر :شرح مختصر الطحاكم لمجصاص.)259 /2(:
) )3انظر :المرجع السابؽ.

) )4سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب زكاة اإلبؿ كالغنـ ,)16 /3(:برقـ ,)1985(:صحيح ابف حباف ,كتاب
الزكاة ,باب ذكر تفصيؿ الصدقة التي تجب في ذكات األربع ,)57 /8(:برقـ ,)3266(:كقاؿ الدارقطني في
سننو إسناد صحيح ككميـ ثقات.
) )5انظر :ركضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف ,ابف بريزة ,)470 /1(:بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف
رشد ,)26 /2(:المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ,عبد الكىاب الثعمبي(:ص.)399 :
) )6صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الغنـ ,)118 /2(:برقـ.)1454(:
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وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى اشترط النصاب؛ ألف اجتماع الشريكيف ال يكجب سقكط
المواذيىوالزروعى
احدا(.)1
ك
ا
نصاب
ع
المجمك
في
كاف
إذا
منيما,
النصاب في كؿ كاحد
ن
ن
والثمار ى
 -3عف ثمامة ,أف أنسان ( ) حدثو :أف أبا بكر ( ) كتب لو التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـََ« :ل ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُم ْفتَ ِر ٍ
الص َدقَ ِة»(.)2
ش َي َة َّ
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ َخ ْ
ؽَ َوََل ُيفََّر ُ
وجو الدَللة" :كمعنى الحديث كما فسره مالؾ بف أنس ( ) فقاؿ :قكلو «ََل ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُم ْفتَ ِر ٍ
ؽ»
أف يككف النفر الثبلثة الذيف يككف لكؿ كاحد منيـ أربعكف شاة ,قد كجبت عمى كؿ كاحد منيـ
ىك ٍ
في غنمو الصدقة ,فإذا أظميـ المصدؽ جمعكىا ,لئبل يككف عمييـ فييا إال شاة كاحدة ,فنيكا عف
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ»َ ىك أف الخميطيف يككف لكؿ كاحد منيما مائة شاة
ذلؾ .كتفسير قكلوَ « :وََل ُيفََّر ُ
كشاة ,فيككف عمييما فييا ثبلث شياه ,فإذا أظميما المصدؽ ,فرقا غنميما ,فمـ يكف عمى كؿ كاحد
منيما إال شاة كاحدة ,فنيي عف ذلؾ"(.)3

ب -القياس:

قياس تأثير الخمطة في كجكب الزكاة عمى المصمي منفردان إذا أراد الصبلة في جماعة ,فإنو
يتغير حكـ االنفراد في صبلتو كيمزمو إتباع إمامو ,حتى أنو يسجد معو في سيكه كا ٍف لـ يكف منو
سيك ,كيسقط عنو سجكد السيك لسيكه ,كا ٍف كاف يمزمو لك كاف منفردان ,فباف أف لبلجتماع تأثير
في ذلؾ ,فبل ننكر مثمو في الزكاة(.)4
أف يككنا
أدلة المذىب الثالث القائموف :بأف الخمطة ليا تأثير في زكاة األنعاـ ,بشرط ٍ
كيسقيا معان ,كتككف فحكليما مختمطة ,كاستدلكا بالسُّنة
الخميطيف يركحا كيسرحا ي

أ -السنة:

 -1عف ثمامة ,أف أنسا ( ) حدثو :أف أبا بكر ( ) كتب لو التي فرض رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـََ« :ل ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُم ْفتَ ِر ٍ
الص َدقَ ِة»(.)5
ش َي َة َّ
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ َخ ْ
ؽَ َوََل ُيفََّر ُ
المبلؾ عف التفريؽ كعف الجمع
وجو الدَللة" :دؿ الحديث داللة كاضحة عمى نيي الساعي ك ي
المبلؾ عف التفريؽ كعف الجمع خشية كجكب الصدقة أك خشية كثرتيا كنيى الساعي
فنيى ُّ
عنيما خشية سقكطيا أك قمتيا"(.)6

) )1انظر :ركضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف ,ابف بريزة0)470 /1(:

) )2صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب :ال يجمع بيف متفرؽ ,كال يفرؽ بيف مجتمع ,)117 /2(:برقـ.)1450(:
) )3مكطأ مالؾ.)264 /1(:
) )4انظر :شرح الرسالة ,عبد الكىاب الثعمبي.)488 /1(:
) )5صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب :ال يجمع بيف متفرؽ ,كال يفرؽ بيف مجتمع ,)117 /2(:برقـ.)1450(:

) )6المجمكع شرح الميذب ,النككم ,)433 /5(:كانظر :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,ابف الفراء,)37 /3(:
الشرح الكبير عمى المقنع ,ابف قدامة.)456 /6(:
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 -2عف السائب بف يزيد قاؿ :صحبت سعد بف أبي كقاص ( ) زمانان فمـ أسمعو يحدث عف
المواذيىوالزروعى
الر ِ
ِ
اعي َوا ْل َح ْو ِ
ِ
ض»(.)1
ا
م
اف
ط
ي
م
خ
ل
ا
و
«
كسمـ
عميو
رسكؿ اهلل صمى اهلل
َ
ْ
اجتَ َم ََ َعمَى ا ْلفَ ْح ِؿ َو َّ
َ َ
َ ْ
والثمار ى
وجو الدَللة :دؿ الحديث بالعبارة الصريحة عمى تأثير الخمطة في كجكب الزكاة في ىذه الشركط
الثبلثة المذككرة في الحديث(.)2

 -3عف عمرك بف يحيى بف عمارة أخبره ,عف أبيو يحيى بف عمارة بف أبي الحسف :أنو سمع أبا
سعيد ( ) يقكؿ :قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ «لَ ْي ِ
وف َخ ْم ِ
س أ ََوا ٍ
س
يما ُد َ
ص َدقَ ٌةَ َولَ ْي َ
ؽ َ
َ
س َ
()3
س َذوٍد ص َدقَ ٌةَ ولَ ْي ِ
ِ
وف َخ ْم ِ
سٍ
ص َدقَ ٌة» .
يما ُد َ
يما ُد َ
ؽ َ
س أ َْو ُ
َ َ
وف َخ ْم ِ ْ َ
س َ
َ

وجو الدَللة :دؿ الحديث عمى أف األصناؼ المذككرة إذا بمغت نصابا كجب فييما صدقة ,كلـ

أف يككف الماؿ لكاحد أك الثنيف(.)4
يفرؽ بيف ٍ
ب -المعقوؿ:

 -1إف ىذا ماؿ ثبت لو حكـ االنفراد في بعض الحكؿ أشبو ما لك انفرد في آخر الحكؿ؛ كألف
الخمطة معنى يتعمؽ بو إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحكؿ كالنصاب(.)5

الماليف صا ار كالماؿ الكاحد في الكمؼ فكذلؾ في الصدقة"(.)6
" -2ألف
ٌ
خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموفَّ :
بأنو َل عبرة بالخمطة مطمقاً ولو ي األنعاـ.

ُ -1يناقش استدَلليـ لتكجيو حديث أنس ( )ََ«:ل ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُم ْفتَ ِر ٍ
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ
ؽَ َوََل ُيفََّر ُ
الص َدقَ ِة» المراد بو االجتماع كالتفرؽ في المكاف ,أك في الممؾ ,أك في الماؿ كالمكاف.مف
ش َي َة َّ
َخ ْ
وجييف:

) )1السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب صدقة الخمطاء ,)178 /4(:برقـ ,)7333(:األمكاؿ البف زنجكيو,
كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب الجمع بيف المتفرؽ كتفريؽ الجميع ,)863 /2(:برقـ ,)1522 (:كضعفو
النككم في المجمكع شرح الميذب)434 /5(:؛ ألف فيو عبد اهلل بف لييعة ,كعبد اهلل ابف لييعة ابف عقبة
الحضرمي أبك عبد الرحمف المصرم القاضي صدكؽ ,خمط بعد احتراؽ كتبو ,تقريب التيذيب ,ابف حجر(:ص:
 ,)319برقـ.)3563(:

) )2انظر :المجمكع شرح الميذب ,النككم.)434 /5(:
) )3صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب ما أدل زكاتو فميس بكنز ,)107 /2(:برقـ ,)1405(:صحيح مسمـ,
كتاب الزكاة ,)675 /2(:برقـ.)980(:
) )4انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)410 /2(:
) )5الشرح الكبير عمى متف المقنع ,ابف قدامة.)534 /2(:
) )6العدة شرح العمدة ,بياء الديف المقدسي(:ص.)142 :
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الوجو األوؿ" :إنو ال يصح حمؿ الخبر عمى ىذا؛ ألنو قاؿ« :يتراجعاف بينيما بالسوية»,
المواذيىوالزروعى
كصاحب األربعيف ال يتأتى لو الرجكع عمى صاحب العشريف في و
حاؿ مف األحكاؿ ,كقد قاؿ" :
()1والثمار ى
بالسوية"" .

الوجو الثاني" :إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف تفريؽ ,ما نيى عف جمعو ,فمما كاف نيي
أف يككف نيي التفريؽ في األمبلؾ ال في الممؾ ,فصحت
الجمع في األمبلؾ ال في الممؾ ,كجب ٍ
ىذه الداللة مف الخبر"(.)2

النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو
 -2وُيناقش استدالليـ بحديث عمي ( ) قاؿ زىير :أحسبو عف
ِّ
تسَ وثَلثوفَ ميس عميؾ ييا شيء» ,كحديث أنس ( ) « َو َم ْف لَ ْـ
قاؿ «:إف لـ يكف إَل ٌ
اإل ِب ِؿَ َمَ ْي ِ
َي ُك ْف َم َع ُو إََِّل أ َْرَبٌَ ِم َف ِ
اء َرب َيا».
َف َي َ
ص َدقَ ٌة إََِّل أ ْ
س َ
ش َ
ييا َ
َ
بأف ىذيف الحديثيف ليس فييما نص عمى عدـ كجكب الزكاة في األنعاـ المختمطة ,كليس فيو
أف تككف ىذه األنعاـ لشخص كاحد أـ لعدة أشخاص.
تحديد ٍ
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف الخمطة إنما تؤثر في زكاة األنعاـ فقط ,إذا كاف
نصيب كؿ كاحد مف الشريكيف قد بمغ نصابان.

يف
يف إِلَى ِع ْ
ش ِر َ
س ِائ َم ِت َيا إِ َذا َكا َن ْت أ َْرَب ِع َ
ُ -8يناقش استدَلليـ بتكجيو حديث أنس ( )« وِي َ
شاةٌ».
َو ِم َائ ٍة َ

فإنو ليس فيو ما ُّ
أف تككف الماشية لشخص
يدؿ عمى تأثير الخمطة في كجكب الزكاة ,كلـ يذكر ٍ
كاحد أـ تككف لمجمكعة أشخاص.
ويناقش توجيييـ لحديث أنس ( )ََ«:ل ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُم ْفتَ ِر ٍ
ش َي َة
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ َخ ْ
ؽَ َوََل ُيفََّر ُ
ُ -7
الص َدقَ ِة» بأف المراد بو االجتماع كالتفرؽ في المكاف ,أك في الممؾ ,أك في الماؿ كالمكاف.
َّ

"أال ترل أنا إذا أضمرنا المكاف اقتضى أف ماؿ الكاحد إذا تفرؽ في أماكف لـ تجب فيو الزكاة,
كاذا كاف المراد الممؾ ,اقتضى كجكب الزكاة فيو كا ٍف تفرؽ ,كاضمار ما يؤدم إلى تناقض الحكـ
ال يصح ,فمـ يبؽ إال أف يككف المراد الممؾ فكأنو قاؿ :ال يجمع بيف مفترؽ في الممؾ ,كال يفرؽ

بيف مجتمع في الممؾ"(.)3

ِ
 -4ويناقش توجيييـ لحديث أنس ( )«وما َك َ ِ
اج َع ِ
اف َب ْي َن ُي َما
اف م َف ا ْل َخميطَ ْي ِف َِإ َّن ُي َما َيتََر َ
ََ
ِب َّ ِ
ائدا عمى االنفراد.
حكما ز ن
الس ِويَّة» بأنو أثبت لمخمطة ن

) )1البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,العمراني.)210 /3(:
) )2الحاكم الكبير ,الماكردم.)137 /3(:

) )3التجريد لمقدكرم ,)1206 /3(:كانظر :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ,المنبجي.)373 /1(:
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"قكليـ :إنو يدؿ عمى أف لمخمطة تأثي انر فميس كذلؾ ,بؿ ُّ
يدؿ عمى بياف الحكـ في حاؿ الخمطة,
المواذيىوالزروعى
كذلؾ ال يقتضي أف ليا حكمان ال يؤخذ بعدميا ,فأما التراجع فميس يجب بيف كؿ خميطيف؛ ألف
والثمار ى
خمطة األعياف عندىـ ال يثبت التراجع فييا ,إال إذا كاف الكاجب مف غير الجنس كخمطة
األكصاؼ يثبت فييا التراجع ,إذا أخذ مف نصيب أحدىما زكاة اآلخر ,كاذا أخذ المصدؽ مف
ماؿ كؿ كاحد منيما مف نفسو لـ يتراجعا ,فإذا ثبت التراجع ال يثبت بكؿ حاؿ ,فنحف نقكؿ بو"(.)1

أف
مناقشة أدلة المذىب الثالث القائموف :بأف الخمطة ليا تأثير في زكاة األنعاـ ,بشرط ٍ
كيسقيا معان ,كتككف فحكليما مختمطة.
يككنا الخميطيف يركحا كيسرحا ي
ُ -1يناقش تكجيييـ لحديث أنس ( )ََ«:ل ُي ْج َمَُ َب ْي َف ُم ْفتَ ِر ٍ
ش َي َة
ؽ َب ْي َف ُم ْجتَ ِم ٍَ َخ ْ
ؽَ َوََل ُيفََّر ُ
َّ ِ
المبلؾ عف التفريؽ كعف الجمع
المبلؾ عف التفريؽ كعف الجمع فنيى ي
الص َدقَة» النيي لمساعي ك ي
خشية كجكب الصدقة أك خشية كثرتيا ,يناقش مف جانبيف.

أف ال يفرؽ الساعي بيف ثبلثة خمطاء في
أف يحتمؿ كجيا آخر كىكٍ :
الجانب األوؿ" :بأنو ييمكف ٍ
عشريف كمائة شاة كانما عمييـ شاة؛ ألنيا إذا افترقت كاف فييا ثبلث شياة ,كال يجمع بيف مفترؽ
فإف جمعاىما ففييما
رجبلف لكؿ كاحد منيما مائة شاة كشاة فإذا تركاىما مفترقيف ففييما شاتاف ٍ
ثبلث شياة"(.)2

كيمكف أف يككف الغنـ بيف الرجميف مشتركة عمى الثمث كالثمثيف ,فيجب عمييما
الجانب الثاني " :ي
في ذلؾ شاتاف :شاة عمى كؿ كاحد منيما ,فيأخذىا مف جممة الغنـ قبؿ القسمة ,إذ ليس عميو
انتظار القسمة؛ فيككف إذا فعؿ ذلؾ ,قد أخذ مف حصة الذم لو الثمثاف :شاة كثمثا ,كمف حصة

أف يترادا ذلؾ فيما بينيما حتى يستكيا فيما يجب عمييما؛ فقكؿ
الذم لو الثمث ثمثي شاة ,فكجب ٍ
مالؾ كسط بيف قكؿ الشافعي ,كأبك حنيفة ,استحسانان"(.)3
ويناقش استدَلليـ بحديث سعد بف أبي كقاص زمانا فمـ أسمعو يحدث عف الرسكؿ صمى
ُ -7
الر ِ
اعي َوا ْل َح ْو ِ
طِ
ض»
اهلل عميو كسمـ « َوا ْل َخمِي َ
اجتَ َم ََ َعمَى ا ْلفَ ْح ِؿ َو َّ
اف َما ْ
بأف ىذا الحديث ضعيؼ ال ييستدؿ بو(.)4

) )1التجريد لمقدكرم.)1208 /3(:
) )2الكافي في فقو أىؿ المدينة ,ابف عبد البر.)319 /1(:
) )3البياف كالتحصيؿ ,ابف رشد.)449 /2(:
) )4ضعفو النككم في المجمكع شرح الميذب)434 /5(:؛ ألف فيو عبد اهلل بف لييعة ,كعبد اهلل ابف لييعة ابف
عقبة الحضرمي أبك عبد الرحمف المصرم القاضي صدكؽ ,خمط بعد احتراؽ كتبو ,تقريب التيذيب ,ابف حجر:

(ص ,)319 :برقـ.)3563(:
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الفصلىالثالث
مدائلىفيىزكاةىلحديث أبي سعيد ( )«لَ ْي ِ
وف َخ ْم ِ
س أ ََوا ٍ
ص َدقَ ٌة»
ويناقش توجيييـ
يما ُد َ
ُ -4
ؽ َ
َ
س َ
المواذيىوالزروعى
أف يككف الماؿ لكاحد أك
األصناؼ المذككرة
والثمار ىإذا بمغت نصابان كجب فييما صدقة ,كلـ يفرؽ بيف ٍ
الثنيف.

إف كاف ألحد الخميطيف نصاب كلآلخر دكف النصاب ,فأخذ الساعي الزكاة مف غنـ الذم لو
"بأنو ٍ
دكف النصاب ردىا عميو صاحب النصاب؛ ألنو ال تأثير عند مالؾ لمخمطة فيما دكف النصاب

فإف كاف ألحدىما نصاب كلآلخر نصاب أكثر منو يزكيا زكاة المالؾ الكاحد ,كترادا في الزكاة
ٍ
أف يككف ألحدىما أربعكف كلآلخر ثمانكف فعمييما شاة عمى صاحب
بينيما عمى عدد أمكاليا مثؿ ٍ
األربعيف ثمثيا كعمى صاحب الثمانيف ثمثاىا كىكذان"(.)1

سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ,تبيف لمباحث
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثالث ,كىك مذىب الجميكر مف الشافعية كالحنابمة القائمكف :بأف
كيسقيا معان ,كتككف
الخمطة ليا تأثير في زكاة األنعاـ ,بشرط ٍ
أف يككنا الخميطيف يركحا كيسرحا ي
صدقا صدقة الكاحد بكؿ حاؿ ,كمراعاة بمكغ النصاب كحكالف
فحكليما مختمطة ,فإذا كانا ىكذا ي

الحكؿ.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1إف العمؿ بمذىب الحنفية القائمكف :بعدـ تأثير الخمطة غير كجيو؛ ألنيـ لـ يعتبركا الخمطة
مطمقان.

 -2إف العمؿ بمذىب المالكية القائمكف :بتأثير الخمطة كاعتبار نصاب كؿ كاحد مف الخميطيف
فيو ىركب أحد الخميطيف مف دفع الزكاة.

 -3إف الشركط التي كضعيا الجميكر منصكص عمييا بالنص النبكم الصريح الصحيح.
 -4إف العمؿ بمذىب الجميكر ييحقؽ العدالة بيف الفقراء كاألغنياء ,كليس فيو ىركب مف الزكاة.

) )1الكافي في فقو أىؿ المدينة ,ابف عبد البر.)317 /1(:
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مدائلىفيىزكاةى
المواذيىوالزروعى

المطمب الثاني

حكـ زكاة الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إَل بميَلد بعضيا
والثمار ى

وف لَ ُو ا ْل َغ َنـ َلَ تَ ِج ِ
الص َدقَ ُةَ
ييا َّ
اؿ َم ِال ٌؾِ " :ي َّ
قَ َ
الر ُج ِؿ َي ُك ُ
ُ
ب َ
ُ
اح ٍدَ َتَْبمُغُ ما تَ ِجب ِ ِ
وِ
اؿ َم ِال ٌؾ :إِ َذا
يو َّ
الص َدقَ ُة ِب ِوَلَ َد ِت َياَ قَ َ
ُ
َ
َ
()1
ِ
ِ
الص َدقَ ُة" .
ييا َّ
َّ
الص َدقَ ُةَ َ َعمَ ْيو َ

َتُولَ ُد قَْب َؿ أ ْ ِ
اؽ ِب َي ْوٍـ
صد ُ
َف َيأْت َي َيا ا ْل ُم َ
بمَ َغ ِت ا ْل َغ َنـ ِبأَوَلَِد َىا ما تَ ِجب ِ ِ
يو
ُ
َ
ُ ْ
َ

لكف األميات لـ تبمغ بمجمكعيا النصاب,
صورة المسألة :رجؿ امتمؾ غنمان في بطكنيا أكالدانٍ ,
فإذا كلدت بمغت بمجمكع أكالدىا النصاب ,أك أفاد غنمان بيبة أك ميراث أك غيرىا ,فيؿ ييحسب

حكالىا جميعان مف يكـ امتبلؾ األميات أك األصؿ ,أـ ييحسب حكالىا مف يكـ بمكغيا النصاب؟
أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

أف ال صدقة
"أجمع الفقياء عمى كجكب الصدقة في اإلبؿ ,كالبقر ,كالغنـ ,كأجمعكا عمى ٍ
في دكف أربعيف مف الغنـ ,كأجمعكا عمى أف في أربعيف شاة شاة إلى عشريف كمائو ,فإذا زادت
أف تبمغ مائتيف"( ,)2كاختمفكا فيما أفيد بالكالدة التي ىي مف
عمى عشريف كمائو ,ففييا شاتاف إلى ٍ
أصؿ الماشية التي لـ تبمغ النصاب إال بالميبلد ,عمى مذىبيف:
ثانياً :مذاىب الفقياء:

أف يأتييا
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف الرجؿ يككف لو الغنـ ال تجب فييا الصدقة ,فتمد قبؿ ٍ
المصدؽ بيكـ كاحد ,فتبمغ ما تجب فيو الصدقة بكالدتيا ,أنو يجب فييا الزكاة ,بخبلؼ لما أفيد
()3

منيا ,باشتراء أك ىبة أك ميراث ,كىك مذىب مالؾ

كاليو ذىب المالكية ( ,)4كقكؿ لمحنابمة(.)5

) )1مكطأ مالؾ.)374 /2(:
) )2اإلجماع البف المنذر(:ص.)45 :

) )3انظر :مكطأ مالؾ,)374 /2(:المدكنة ,مالؾ.)365 /1(:
))4انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ,الثعمبي (:ص ,)394 :التمقيف في الفقة المالكي ,الثعمبي/1(:
 ,)64مختصر خميؿ ,خميؿ بف إسحاؽ(:ص ,)53 :منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,عميش ,)5 /2(:التنبيو
عمى مبادئ التكجيو  ,التنكخي.)791 /2(:

) )5انظر :المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف ,ابف الفراء ,)230 /1(:اليداية عمى مذىب اإلماـ
أحمد ,الكمكذاني(:ص ,)126 :العدة شرح العمدة ,بياء الديف المقدسي(:ص.)136 :
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أنو لك كاف لرجؿ غنـ ال يجب في مثميا الصدقة فتناتجت قبؿ الحكؿ
المواذيىوالزروعى
فحاؿ الحكؿ ,كىي أربعكف لـ يكف فييا صدقة ,كال صدقة فييا حتى يحكؿ عمييا الحكؿ مف يكـ
والثمار ى
()2
()1
تمت أربعيف ,كيحكؿ عمييا الحكؿ ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية  ,كالشافعية ,كالصحيح
عند الحنابمة(.)3

ثالثاً :سبب الخَلؼ:

أف تعتد عمييـ بالسخاؿ كال يؤخذ منيا شيء,
"كسبب اختبلفيـ :احتماؿ قكؿ عمر ( ) إذ أمر ٍ
فإف قكمان فيمكا مف ىذا إذا كانت نصابان ,كقكـ فيمكا ىذا مطمقان"(.)4
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب الزكاة في الماشية التي اكتمؿ نصابيا بميبلد,

كاستدلكا بالسُّنة كاألثر كالمعقكؿ.

أ -السنة:

عف عمي ( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « َِإ َذا َكا َن ْت أَرب ِع َ ِ
ييا
َْ
يف َف َ
شاةٌ»(.)5
َ

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى كجكب الزكاة في الغنـ إذا بمغت أربعيف ,كاالسـ يشمؿ

الكبار كالصغار دكف تمييز بينيما(.)6

) )1انظر :الدر المختار كحاشية ابف عابديف(رد المحتار) ,)288 /2(:األصؿ المعركؼ بالمبسكط لمشيباني/2(:
.)45

) )2األـ لمشافعي ,)13-12 /2(:الحاكم الكبير ,الماكردم ,)114 /3(:بحر المذىب ,لمركياني.)33 /3(:
) )3انظر :المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف ,ابف الفراء ,)230 /1(:اليداية عمى مذىب اإلماـ
أحمد ,الكمكذاني(:ص ,)126 :المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,ابف تيمية.)215 /1(:
) )4بداية المجتيد كنياية المقتصد ,ابف رشد.)25 /2(:

) )5مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ,كتاب الزكاة ,باب الصدقات ( ,)7 /4برقـ(,)6796صحيح ابف خزيمة,
كتاب الزكاة ,باب ذكر الدليؿ عمى أف صغار اإلبؿ كالغنـ ككبارىما تعد عمى مالكيا عند أخذ الساعي الصدقة
مف مالكيا ( ,)16 /4برقـ ( ,)2262كحسنو محمد األعظمي في المرجع نفسو.
) )6انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة عبد الكىاب الثعمبي(:ص.)394 :
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ب -األثر:
المواذيىوالزروعى
عف و
ابف لعبد اهلل بف سفياف الثقفي ,عف جده سفياف بف عبد اهلل ,أف عمر بف الخطاب
والثمار ى
( ) بعثو مصدقان ,فكاف يعد عمى الناس بالسخؿ ,فقالكا :أتعد عمينا بالسخؿ ,كال تأخذ منو
شيئان؟ فمما قدـ عمى عمر بف الخطاب ( ) ذكر لو ذلؾ ,فقاؿ عمر بف الخطاب -رضي اهلل
()1
الر ِ
اعيَ َوَلَ َنأْ ُخ ُذ َىا»(.)2
عنوَ « :-ن َع ْـَ َن ُعد َعمَ ْي ِي ْـ ِب َّ
الس ْخمَ ِة َ َي ْح ِممُ َيا َّ
بأف تككف أصبلن أـ مكممة(.)3
وجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو عمى عمكـ عد السخمة كلـ يخصٍ ,
ت -المعقوؿ:

" -1ألف األكالد كا ٍف كاف ظيكرىا في أثناء الحكؿ فيي في حكـ المكجكدة مف أكؿ الحكؿ؛ ألنيا
كانت مكجكدة في بطكف أمياتيا ,فإذا حاؿ حكؿ األميات ,كاف كأنو حاؿ عمى أربعيف مف أكؿ
الحكؿ ,فكجب فييا الزكاة"(.)4

 -2كألنو نتاج حادث عف حيكاف تجب في عينو الزكاة ,فكاف حكمو حكـ ما لـ يزؿ مع أمياتيا,
نصابا(.)5
أصمو إذا كانت األميات
ن

 -3كأف ىذا المذىب مركم عف عمر كعمي ( ) ,كلـ يرك أف ليما مخالؼ(.)6
المفاد أثناء الحكؿ؛ حتى
أدلة المذىب الثاني القائموف :بعدـ كجكب الزكاة في الغنـ ي
يحكؿ عميو الحكؿ مف يكـ تماـ النصاب ,كاستدلكا بالسُّنة كالقياس كالمعقكؿ.

أ -السنة:

عف عمي ( ) قاؿ :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « ََل َزَكاةَ ِي م ٍ
وؿ
اؿ َحتَّى َي ُح َ
َ
َعمَ ْي ِو ا ْل َح ْو ُؿ»(.)7
) )1قاؿ مالؾ :كالسخمة الصغيرة حيف تنتج ,مكطأ مالؾ.)373 /2(:
) )2مكطأ مالؾ ,كتاب الزكاة ,ما جاء فيما يعتد بو مف السخؿ في الصدقة ( ,)372 /2برقـ( ,)909السنف
الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب السنف التي تؤخذ في الغنـ ( ,)169 /4برقـ( ,)7302كالحديث ضعيؼ ألنو
لـ يرك أحد مف أبناء عبد اهلل بف سفياف عنو ,عمى حسب دراستي لمسند.

) )3انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة عبد الكىاب الثعمبي(:ص.)394 :
) )4اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ,الكمكذاني(:ص ,)126 :العدة شرح العمدة ,بياء الديف
المقدسي(:ص.)136
) )5انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة عبد الكىاب الثعمبي(:ص َ)394 :العدة شرح العمدة ,بياء الديف
المقدسي(:ص.)136 :

) )6انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة عبد الكىاب الثعمبي(:ص.)394 :
) )7سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ(,)1573السنف الكبرل لمبييقي,كتاب

الزكاة ,باب ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ ( ,)160 /4برقـ( ,)7273كحسنو األرنؤكط في سنف أبي

داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ(.)1573
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وجو الدَللة" :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى أنو ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ,
المواذيىوالزروعى
أف ال يتعمؽ بو كجكب الزكاة؛
فاقتضى
السخاؿ,
ال
ك
منو
األميات
عمى
كىذا ماؿ لـ يحؿ الحكؿ
ٍ
والثمار ى
()1
أف يككف حكليا مف يكـ كماليا" .
كألنيا زيادة كمؿ بيا نصاب الحيكاف فكجبٍ ,

ب -القياس:

قياس عدـ كجكب الزكاة في الغنـ التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد بعضيا أثناء الحكؿ
عمى الماؿ المستفاد مف غيرىا ,فإنو لك استفاد ماالن مف غير أكالدىا فإنو يبدأ بحساب الحكؿ منذ

بمكغيا النصاب ,ككذلؾ ما نتج منيا(.)2

ت -المعقوؿ:

" -1إف ما نتج مف دكف النصاب ككمؿ بو النصاب ,يبدأ حكلو مع أصمو مف حيف نتاجو ال
خبلؼ فيو عندنا؛ ألف الحكؿ إنما ينعقد عمى نصاب ,كما ينتج مف النصاب غير مممكؾ لمالؾ
النصاب ,كما إذا أكصى لشخص باألميات ,كآلخر بحمميف ,فبل يزكى لحكؿ النصاب"(.)3

 -2ألنو لك كاف النصاب ناقصان ,ككمؿ النصاب بالماؿ المستفاد ,فإف الحكؿ ينعقد عميو عند
كماؿ النصاب كليس عند بداية الممؾ(.)4

خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿَ القائموف :بكجكب الزكاة في الماشية التي يكتمؿ نصابيا

بميبلد بعضيا.

يف
ُ -8يناقش توجيييـ لحديث عمي ( ) أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ « َِإ َذا َكا َن ْت أ َْرَب ِع َ
ِ
شاةٌ» االسـ يشمؿ الكبار كالصغار دكف تمييز بينيما.
ييا َ
َف َ
بأف ىذا الحديث ليس فيو ما يدؿ عمى ضـ السخاؿ إلى أمياتيا لتكميؿ النصاب ,ال صراحة كال
تمميحان إشارة ,كال غير ذلؾ.

الس ْخمَ ِةَ
ويناقش استدَلليـ بما ركم عف عمر بف الخطاب ( )َ « :ن َع ْـَ َن ُعد َعمَ ْي ِي ْـ ِب َّ
ُ -7
الر ِعيَ َوَلَ َنأْ ُخ ُذ َىا».
َي ْح ِممُ َيا َّا

بأنو أثر ضعيؼ؛ ألنو لـ يرك ىذا األثر أحد مف أبناء عبد اهلل بف سفياف عنو ,عمى حسب

دراستي لمسند.

) )1الحاكم الكبير ,الماكردم.)114 /3(:
) )2انظر :بحر المذىب ,لمركياني ,)33 /3(:المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,ابف تيمية:
( ,)215 /1المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف ,ابف الفراء.)230 /1(:
) )3كفاية النبيو في شرح التنبيو ,ابف الرفعة.)255 /5(:

) )4انظر :الدر المختار كحاشية ابف عابديف.)288 /2(:

135

الفصلىالثالث
مدائلىفيىزكاةى
ُ -3يناقش استدَلليـ بأف األكالد كا ٍف كاف ظيكرىا في أثناء الحكؿ فيي في حكـ المكجكدة مف
المواذيىوالزروعى
أكؿ الحكؿ.
والثمار ى
أف نعد ما ىك غير ظاىر لنا ,كلـ يكف داخؿ في النصاب ,كأف
بأنو غير يمسمـ بو ,فبل ييمكف ٍ
مدة حمؿ الغنـ كالضأف ال تتجاكز مائة كخمسيف يكمان ,عبارة عف خمسة أشير ,كمدة حمؿ البقر
ال تتجاكز مائتي كسبعيف يكمان ,عبارة عف تسعة أشير ,أم أف السخاؿ كالعجكؿ ال تككف بمغت

العاـ الكاحد في بطكف أمياتيا ,فكيؼ يتـ حسابيا؟.

ويناقش استدَلليـ نتاج حادث عف حيكاف تجب في عينو الزكاة ,فكاف حكمو حكـ ما لـ
ُ -3
نصابا.
يزؿ مع أمياتيا ,أصمو إذا كانت األميات
ن

بأنو ليس كؿ ماؿ كجبت في عينو الزكاة كجب إخراج الزكاة منو ,بؿ ال بد مف بمكغ النصاب
كحكالف الحكؿ كشركط الزكاة؛ حتى يجب إخراج الزكاة مف ىذا الماؿ كما في عركض التجارة

كغيرىا؛ كألنو لك كانت األميات نصابان ,لنتفى الخبلؼ في ىذه المسألة ,ككانت مسألة جديدة,

المفادة أثناء الحوؿ"
ييمكف ٍ
أف نطمؽ عمييا عنكاف" حكـ زكاة السخاؿ ُ
المفاد أثناء الحكؿ حتى
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بعدـ كجكب الزكاة في الغنـ ي
يحكؿ عميو الحكؿ مف يكـ تماـ النصاب.
ُ -1يناقش توجيييـ لحديث عمي ( )« ََل َزَكاةَ ِي م ٍ
اؿ َحتَّى َي ُحو َؿ َعمَ ْي ِو ا ْل َح ْو ُؿ» ماؿ لـ
َ
يحؿ الحكؿ عمى األميات منو كال السخاؿ.
"الحديث معناه أنو صمى اهلل عميو كسمـ أشار إلى الجميع بكصؼ المالية ,فقاؿ :ال زكاة في ماؿ

كلـ يقؿ في بقر أك غنـ ,فاعتبر ما ىك ماؿ الذم ىك معنى مشترؾ كأعرض عف الخصكصيات,
كلقد أدرؾ بعض الفقياء ىذا المعنى كبالغ فيو حتى جمع النصاب مف النقديف بالقيمة ,لكنو كرد

عميو بعض النصاب الذم قيمتو نصاب مف غير صنفو فبل زكاة فيو إجماعان ,فبل يستقؿ اعتبار

المالية كيؼ كانت"(.)1

) )1الذخيرة لمقرافي.)98 /3(:
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سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:
المواذيىوالزروعى
أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا يرل الباحث
والثمار ى
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة
الفقياء ,القائمكف :بأنو لك كاف لرجؿ غنـ ال يجب في مثميا الصدقة فتناتجت قبؿ الحكؿ فحاؿ

الحكؿ ,كىي أربعكف لـ يكف فييا صدقة كال صدقة فييا حتى يحكؿ عمييا الحكؿ مف يكـ تمت

أربعيف ,كيحكؿ عمييا الحكؿ ,كلك أفاد غنمان فضميا إلى غنمو التي ال تجب فييا الصدقة لـ
يجب عميو فييا الصدقة حتى يحكؿ عمييا الحكؿ مف يكـ أفاد الغنـ الجديدة.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1ضعؼ تكجيو بعض أدلة المذىب األكؿ ,كضعؼ ما استدلكا بو مف األثر.
 -2إف العمؿ بالمذىب األكؿ كاف كاف فيو نفع لمفقراء ,إال أنو ال يمكف أخذ ماؿ األغنياء بغير
كجو شرعي.

 -3إف العمؿ بمذىب جميكر الفقياء ييعطي كؿ ذم حؽ حقو مف األغنياء إلى الفقراء ,كمف
اإلماـ إلى األغنياء.
 -4قكة أدلة مذىب جميكر الفقياء ,كقكة تكجيييا.

137

الفصلىالثالث
مدائلىفيىزكاةى
المواذيىوالزروعى

المطمب الثالث

الضماف ي الماشية التي وجبت ييا الزكاة إذا تأخر عنيا الساعي
حكـ
والثمار ى

الس ِ
يرََ .لَ يأ ِْت ِ
الص َدقَ ُةَ .وِا ِبمُ ُو ِم َائ ُة َب ِع ٍ
اعي
يو َّ
ب َعمَ ْي ِو َّ
اؿ َمالِ ٌؾْ " :األ َْم ُر ِع ْن َد َنا ِي َّ
قَ َ
َ
الر ُج ِؿ تَ ِج ُ
ِ ِ
ِ
َّ
اؿ َمالِ ٌؾَ :يأْ ُخ ُذ
ص َدقَ ٌة أ ْ
س َذ ْوٍد .قَ َ
صد ُ
َحتَّى تَ ِج َ
اؽ َوقَ ْد َىمَ َك ْت إِ ِبمُ ُو إَِل َخ ْم َ
ُخ َرىَ َ .يأْتيو ا ْل ُم َ
ب َعمَ ْيو َ
ب ا ْلم ِ
َّ
اؽ ِم َف ا ْل َخ ْم ِ
شاتَ ْي ِفِ :ي ُك اؿ َع ٍاـ
س َذ ْوٍدَ َّ
اؿَ .
صد ُ
ا ْل ُم َ
الص َدقَتَ ْي ِف المتَ ْي ِف َو َج َبتَا َعمَى َر ا َ
شاةٌ"(.)1
َ
صورة المسألة :رجؿ امتمؾ ماشة كقد بمغت النصاب كحاؿ عمييا الحكؿ ,كلـ يخرج الزكاة في
حكلو لسبب ما ,ثـ حاؿ الحكؿ عمى ىذه الماشية ,فماتت ىذه الماشية أك مات بعضيا ,فيؿ
عميو صدقة كضماف فيما ىمؾ مف ماشيتو أك مضى مف مالو؟.

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف الماؿ إذا حاؿ عميو الحكؿ فإف الزكاة تجب فيو ,كأجمعكا عمى أف

الزكاة تجب في الماؿ بعد دخكؿ الحكؿ ,فمف أدل ذلؾ بعد كجكبو عميو أف ذلؾ يجزئ عنو"(,)2
كلكنيـ اختمفكا فيمف كجبت عميو الزكاة ً
كقدر عمى إخراجيا كلـ يخرجيا ,ثـ ىمؾ الماؿ بعد

الكجكب كقبؿ األداء ,عمى ثبلثة مذاىب:
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو كقد كجبت فييا الصدقة ,فمـ يؤخذ منو
شيء ,كا ٍف ىمكت ماشيتو كميا ,أك صارت إلى ما ال تجب فيو الصدقة ,فإنو ال صدقة عميو كال
ضماف فيما ىمؾ ,أك مضى مف مالو ,كىك مذىب الحنفية( ,)3كفي ركاية عف أبي حنيفة أنو قاؿ:
كا ٍف بقي فيو ماال يجب فيو الصدقة زكى ما بقي بحساب ذلؾ(.)4

) )1مكطأ مالؾ.)375 /2(:
) )2اإلجماع البف المنذر(:ص. )47 :
) )3انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة ,الشيباني ,)492 /1(:اليداية في شرح بداية المبتدم ,المرغناني/1(:
 ,)101المبسكط ,لمسرخسي ,)174 /2(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)22 /2(:

) )4الحجة عمى أىؿ المدينة ,الشيباني.)492 /1(:
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو ,كقد كجبت فييا الصدقة ,كتكمف مف
المواذيىوالزروعى
أدائيا كلـ يؤدىا دكف عذر لـ يسقط مف الزكاة شيء؛ أم ضمف الزكاة ,كا ٍف لـ يتمكف مف األداء,
والثمار ى
()1
حتى تمؼ جميعي الماؿ ,فبل زكاة عميو ,كىك مذىب الجميكر كمنيـ مالؾ كاليو ذىب

المالكية( ,)2كالشافعية( ,)3كالحنابمة(.)4

المذىب الثالث :ذىبكا إلى أف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو ,كقد كجبت فييا الصدقة ,كحاؿ عمييا
الحكؿ ,فتمؼ الماؿ ,فرط أك لـ يفرط ,كجبت الزكاة في ذمتو ,كىك قكؿ لمحنابمة(.)5

ثالثاً :سبب الخَلؼ:
()6

كسبب االختبلؼ

يرجع إلى أمريف:

 -1إنو لـ يرد في ذلؾ حديث ثابت.

 -2اختبلفيـ في شركط كجكب الزكاة ,فمف رأل مجيء الساعي شرط كجكب ,قاؿ :بعدـ
الضماف ,كمف رأل أف مجيء الساعي ليس شرط كجكب ,قاؿ :بأف عميو ضماف.

 -3اختبلفيـ في مسألة ىؿ الزكاة متعمقة بالعيف أك بالذمة ,فمف قاؿ :إنيا متعمقة بالذمة ,قاؿ:
بعدـ سقكطيا بيبلؾ الماؿ ,كمف قاؿ :إنيا تتعمؽ بعيف الماؿ ,قاؿ :تسقط بيبلكو.

رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿَ القائموف :بعدـ كجكب الصدقة في الماشية اليالكة ,كعدـ الضماف,

كاستدلكا بالقرآف كالسُّنة كالقياس كالمعقكؿ.

أ -القرآف:

قولو ( )ُ [ :خ ْذ ِمن َأمو ِ
اِل ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّف ُر ُه ْم َو ُت َزك ِ
ِّقف ْم ِ َِبا](.)7
ْ َْ

) )1انظر :مكطأ مالؾ ,)376 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس (.)373 /1

) )2انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,ابف رشد ,)35 /2(:الذخيرة لمقرافي ,)104 /3(:كالتاج كاإلكميؿ
لمختصر خميؿ ,المكاؽ ,)115 /3(:مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ,الحطاب.)277-276 /2(:
) )3انظر :نياية المطمب في دراية المذىب ,الجكيني ,)108-107 /3(:البياف في مذىب اإلماـ الشافعي,
العمراني ,)160 /3(:ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ,النككم ,)223 /2(:أسنى المطالب في شرح ركض
الطالب ,السنيكي.)365 /1(:

) )4انظر :المغني البف قدامة ,)508 /2(:الشرح الكبير عمى متف المقنع ,ابف قدامة ,)464 /2(:المحرر في
الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,ابف تيمية,)219 /1(:
) )5انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ,)460 /2(:المغني البف قدامة ,)508 /2(:اليداية عمى
مذىب اإلماـ أحمد ,الكمكذاني(:ص.)144 :

) )6انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,ابف رشد.)32 /2(:
)[ )7التكبة.]103 :
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وجو الدَللة" :إف "مف" لمتبعيض فيقتضي أف يككف الكاجب بعض النصاب"( ,)1أم مف الماؿ
المواذيىوالزروعى
فإذا ىمؾ الماؿ انتفى الحكـ كىك أخذ الصدقة.
والثمار ى
ب -السنة:
الذ َىبَ و ِم ْف ا ْل ِفض ِ
الذ َى ِب َّ
 -8قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « ُخ ْذ ِم ْف َّ
ض َةَ َو ِم ْف ِْ
اإل ِب ِؿ
َّة ا ْل ِف َّ
َ َ
ِْ
اإل ِب َؿ»(.)2
وجو الدَللة" :إف "مف" لمتبعيض فيقتضي أف يككف الكاجب بعض النصاب"( ,)3أم مف الماؿ
فإذا ىمؾ الماؿ انتفى الحكـ كىك أخذ الصدقة.

 -2عف أبي سعيد ( ) عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « ِي ِم َائتَي ِدرَىٍـ َخمس ُة َدر ِ
اى َـَ
ْ ْ
ْ َ َ
شاةٌ»(.)4
شاةً َ
يف َ
َوِي أ َْرَب ِع َ
وجو الدَللة" :الحديث كاضح الداللة عمى مقدار الزكاة ,فجعؿ الكاجب مظركفان في النصاب؛

ألف "في" لمظرؼ؛ كألف الزكاة عرؼ كجكبيا عمى طريؽ اليسر كطيبة النفس بأدائيا كليذا اختص
كجكبيا بالماؿ النامي الفاضؿ عف الحاجة األصمية كشرط ليا الحكؿ ككماؿ النصاب"(.)5

ص َدقَ ِة
 -3عف عمي ( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ «إِ اني قَ ْد َعفَ ْو ُ
ت لكـ َع ْف َ
الرِقي ِ
يف ِد ْرَى ًماَ ِد ْرَى ًما»(.)6
ا ْل َخ ْي ِؿ َو َّ
ؽَ َولَ ِك ْف َىاتُوا ُرُب ََ ا ْل ُع ْ
ش ِرَ ِم ْف ُك اؿ أ َْرَب ِع َ
ش ِر» فيو داللة كاضحة عمى أنو ال يبقى
وجو الدَللة :قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َىاتُوا ُرُب ََ ا ْل ُع ْ
العشر شيء ,فالكاجب مف النصاب تحقيقا لميسر فيسقط بيبلؾ محمو(.)7
بدكف ربع ي
ت -القياس:

قياس سقكط الزكاة في الماؿ اليالؾ عمى سقكطيا في العبد الجاني أك المديكف إذا مات ,فيسقط
عف سيده الدفع بالجناية أك سداد الديف لفكات محمو ,ككذلؾ سقكط الزكاة في الماؿ اليالؾ(.)8

) )1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)22 /2(:
) )2ذكره الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,)22 /2(:كلـ أجده في يكتب السُّنة.
) )3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)22 /2(:
) )4مسند أحمد ,مسند المكثريف مف الصحابة ,مسند أبي سعيد الخدرم -رضي اهلل عنو ,)409 /17(-برقـ
( ,) 11307مسند الشامييف لمطبراني ,ما انتيى إلينا مف مسند معاكية بف صالح يكنى أبا عمر ,معاكية بف
صالح عف ربيعة بف يزيد ( ,)131 /3برقـ( ,)1936كصححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار
السبيؿ ( ,)267 /3برقـ(.)793
) )5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)22 /2(:
) )6سنف الترمذم  ,كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذىب كالكرؽ( ,)9 /2برقـ( ,)620سنف ابف ماجو,
أبكاب الزكاة ,باب زكاة الكرؽ كالذىب ( ,)10 /3برقـ( ,)1790كحسنو األرنؤكط في المرجع نفسو.
) )7انظر :الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة ,الغزنكم(:ص.)48 :
) )8انظر :تحفة الفقياء ,السمرقندم ,)306 /1(:المبسكط لمسرخسي ,)175 /2(:بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع ,الكاساني.)22 /2(:
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ث -المعقوؿ:
المواذيىوالزروعى
" -1ألف الزكاة عرؼ كجكبيا عمى طريؽ اليسر كطيبة النفس بأدائيا ,كليذا اختص كجكبيا
والثمار ى
بالماؿ النامي الفاضؿ عف الحاجة األصمية ,كشرط ليا الحكؿ ككماؿ النصاب ,كمعنى اليسر في
ككف الكاجب في النصاب يبقى ببقائو كييمؾ بيبلكو"(.)1

" -2إف الشرع أكجب الزكاة بصفة اليسر ,كبيذا خص الكجكب بالماؿ النامي بعد الحكؿ ,كالحؽ
متى كجب بصفة ال يبقى بدكنيا تحقيقان لميسر ,فمك بقي الكجكب بعد ىبلؾ النصاب انقمب غرامة
كىي ال تجب إال بالتعدم كلـ يكجد؛ ألف األداء غير مؤقت فبل يككف متعديان بالتأخير"(.)2

" -3ألف كجكب الضماف بتفكيت ممؾ أك يد كسائر الضمانات ,كىك بيذا التأخير ما فكت عمى
الفقير يدان كال ممكان فبل يصير ضامنان لو شرعان"(.)3

 -4إف إسقاط الزكاة في الماؿ اليالؾ فيو تحقيقان لمتيسير ,فإف الزكاة كجبت بقدرة ميسرة عمى ما
أف يككف الكاجب مف النصاب ,إذ اإلنساف إنما يخاطب
عرؼ في األصكؿ ,كاف مف التيسير ٍ
أف ال يككف لو ماؿ
بأداء ما يقدر عميو ,كىك قادر عمى أداء الزكاة مف ىذا النصاب؛ لجكاز ٍ

سكاه ,ال سيما السكاف في المفاكز فإنيـ ال يقدركف عمى تحصيؿ شيء مف النقكد لبعدىـ عف

العمراف(.)4

أدلة المذىب الثاني القائموف :بعدـ سقكط الزكاة في الماشية اليالكة إذا تمكف مف

إخراجيا كلـ يؤدىا دكف عذر لـ يسقط مف الزكاة شيء ,كاستدلكا بالقرآف كالسُّنة كالقياس
كالمعقكؿ.

أ -القرآف:

ِ
الصَل َة َوآتُوا ال هزكَا َة](.)5
قؿوا ه
 -8قولو ( )َ [ :و َأق ُ
فإف
أف يطالب أك ال يطالبٍ ,
وجو الدَللة" :دلت اآلية بعبارتيا عمى كجكب الزكاة ,كلـ يفرؽ بيف ٍ
كاف عنده نصاب مف الماؿ ,فيمؾ بعضو بعد الحكؿ ,كقبؿ إمكاف األداء لـ تجب عميو زكاة

التالؼ ,ببل خبلؼ"(.)6

ِ
ِ
ِ
ؾسائِ ِل َوادَْ ْح ُرو ِم](.)7
 -2وقولو ( )َ [ :وا هلذ َ
ين ِِف َأ ْم َواِل ْم َح ٌّق َم ْع ُؾو رم * ل ه
) )1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,لمكاساني.)22 /2(:

) )2الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة ,لمغزنكم (ص.)48 :
) )3المبسكط لمسرخسي)175 /2(:
) )4انظر :العناية شرح اليداية ,لمبابرتي.)202 /2(:
)[ )5البقرة.]43 :

) )6البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,لمعمراني ,)161 /3(:ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ,لمنككم.)223 /2(:
)[ )7المعارج.]25 ,24 :
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وجو الدَللة" :دلت اآلية بعبارتيا عمى كجكب الزكاة المفركضة"( ,)1فتعمقت الزكاة بالعيف فإذا
المواذيىوالزروعى
تمؼ الماؿ قبؿ التمكف كانت الزكاة متعمقة بعيف ىذا الماؿ الذم تمؼ فسقطت الزكاة بتمفو(.)2
والثمار ى
ب -السنة:
 -1عف عمرك بف شعيب ,عف أبيو ,عف جده ( )قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :
ِ
لَ ْي ِ
ش ْي ٌءَ َوِي ا ْل ِم َائتَْي ِف
وف ِع ْ
يف ِمثْقَ ًاَل َذ َى ًبا َ
وف ِم َائتَ ْي ِد ْرَىٍـ َ
ش ِر َ
يما ُد َ
يما ُد َ
َ
ش ْي ٌءَ َوََل َ
س َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ مثْقَ ٍ
اؿ» .
س ُة َد َراى َـَ َوِي ع ْ
صُ
ش ِر َ
يف مثْقَ ًاَل َذ َى ًبا ن ْ
َخ ْم َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث عمى أف الماؿ إذا بمغ عشريف مثقاالن كجبت فيو الزكاة؛ كألنيا حؽ
يسقط بتمؼ الماؿ قبؿ التمكف فكانت متعمقة بعينو(.)4

-2عف عمي ( ) قاؿ :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ «ََل َزَكاةَ ِي م ٍ
وؿ َعمَ ْي ِو
اؿ َحتَّى َي ُح َ
َ
ا ْل َح ْو ُؿ»(.)5
وجو الدَللة :دؿ الحديث بالعبارة الصريحة عمى أنو ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ,

أف يتمكف مف األداء ,أك ال يتمكف؛ كألنو لك لـ يتمكف مف األداء حتى حاؿ عميو
كلـ يفرؽ بيف ٍ
حكالف ,كجبت عميو زكاة الحكليف ,كال يجكز كجكب فرضيف في نصاب كاحد في حاؿ كاحدة(.)6

ت -القياس:

 -1قياس سقكط الزكاة في المكاشي اليالكة عمى سقكط الصبلة بعد دخكؿ كقتيا؛ ألنو قد يط أر
مسقط كحيض كنفاس كاغماء كجنكف ,ككذلؾ ىنا قد يط أر مسقط بعد المجيء كالعدد بحصكؿ

مكت فييا مثبلن ,فإف العبرة بما بقي بعده كليس العدد كاألخذ ىما الشرط في الكجكب(.)7

 -2قياس سقكط الزكاة بتمؼ الماؿ قبؿ التمكف عمى سقكط حؽ المقارض في القراض ,بجامع أف
كبل منيما تعمؽ فيو الحؽ بعيف الماؿ(.)8

) )1تفسير الطبرم.)613 /23(:

) )2انظر :أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ,لمسنيكي.)366 /1(:
) )3األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب مف قاؿ :زكاة الحمي لباسو كعاريتو (/3
,)987برقـ( ,)1804كالحديث ضعيؼ ألف فيو محمد ابف عبيد اهلل ابف أبي سميماف العرزمي متركؾ ,تقريب
التيذيب (ص ,)494 :برقـ( .)6108
) )4انظر :أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ,لمسنيكي.)366 /1(:

) )5سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ(,)1573السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب
الزكاة ,باب ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ ( ,)160 /4برقـ( ,)7273كحسنو األرنؤكط في سنف أبي
داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة( ,)24 /3برقـ(.)1573
) )6انظر :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,لمعمراني ,)159 /3(:كانظر :المغني البف قدامة.)508 /2(:
) )7انظر :حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير.)605 /1(:

) )8أنظر :أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ,لمسنيكي.)366 /1(:
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ث -المعقوؿ:
المواذيىوالزروعى
فإف ىمكت ماشيتو أك نمت ,فإنما
ألف الصدقة
والثمارإن ىما تجب عمى رب الماؿ يكـ يصدؽ مالوٍ ,
ٌ " -1
يصدؽ المصدؽ ما يجد يكـ يصدؽ ,كا ٍف تظاىرت عمى رب الماؿ صدقات غير كاحدة ,فميس
أف يصدؽ إال ما كجد المصدؽ عنده"(.)1
عميو ٍ
" -2ألف الفرض يجب مف غيرىا ,فبل يمكف تعمقو بالعيف"(.)2

أدلة المذىب الثالث القائموف :بأف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو ,كقد كجبت فييا الصدقة,

كحاؿ عمييا الحكؿ ,فتمؼ الماؿ ,فرط أك لـ يفرط ,كجبت الزكاة في ذمتو ,كىك قكؿ لمحنابمة,

كاستدلكا بالسُّنة كالقياس.

أ -بالسنة:

 -1عف عمي ( ) قاؿ :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ «ََل َزَكاةَ ِي م ٍ
اؿ َحتَّى َي ُحو َؿ َعمَ ْي ِو
َ
ا ْل َح ْو ُؿ»(.)3
وجو الدَللة" :دؿ الحديث بمفيكمو عمى أنو لك اشتيرط إمكاف األداء لـ ينعقد الحكؿ الثاني حتى
يتمكف مف األداء ,كليس كذلؾ"(.)4

س َعمَ ْي َؾ
 -2عف عمي بف أبي طالب ( ) عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿَ « :ولَ ْي َ
ِ
س ُة
وف لَ َؾ ِم َائتَا ِد ْرَىٍـَ َِإ َذا َكا َن ْت لَ َؾ ِم َائتَا ِد ْرَىٍـ َو َح َ
َ
ش ْي ٌء َحتَّى َي ُك َ
اؿ َعمَ ْي َيا ا ْل َح ْو ُؿ َف َ
ييا َخ ْم َ
ِ
اؿ َعمَ ْي َيا ا ْل َح ْو ُؿ
وف لَ َؾ ِع ْ
وف ِدي َن ًاراَ َِإ َذا َكا َن ْت لَ َؾ َو َح َ
س َعمَ ْي َؾ َ
ش ُر َ
ش ْي ٌء َحتَّى َي ُك َ
َد َراى َـ َولَ ْي َ
َ ِف ِ
ؼ ِدي َن ٍ
ار»(.)5
صُ
ييا ن ْ
َ
وجو الدَللة :دؿ ظاىر الحديث عمى ثبكت الزكاة في الماؿ ببمكغ النصاب كحكالف الحكؿ ,كليس
ىناؾ ما ُّ
يدؿ عمى إسقاطيا بالتفريط كالتمكف كغير ذلؾ(.)6

) )1مكطأ مالؾ.)376 /2(:
) )2الشرح الكبير عمى المقنع ,البف قدامة.)383 /6(:
) )3سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ(,)1573السنف الكبرل لمبييقي,كتاب
الزكاة ,باب ال زكاة في ماؿ حتى يحكؿ عميو الحكؿ ( ,)160 /4برقـ( ,)7273كحسنو األرنؤكط في سنف أبي

داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ(.)1573
) )4شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)465 /2(:

) )5سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب في زكاة السائمة ( ,)24 /3برقـ(,)1573السنف الكبرل لمبييقي ,جماع
أبكاب صدقة الكرؽ ,باب نصاب الذىب كقدر الكاجب فيو إذا حاؿ عميو الحكؿ ( ,)232 /4برقـ(,) 7534

كحسنو األرنؤكط في سنف ابف ماجو ( ,)11 /3برقـ(.)1791
) )6انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)461 /2(:
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ب -القياس:
المواذيىوالزروعى
قياس عدـ سقكط الزكاة في الماؿ اليالؾ ,عمى عدـ سقكطيا في الديف كزكاة الفطر,
والثمار ى
()1
بجامع أف كبل منيـ حؽ آدمي ,أك مشتمؿ عميو .
خامسان :مناقشة األدلة

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو كقد كجبت فييا

الصدقة ,فمـ ييؤخذ منو شيء ,كا ٍف ىمكت ماشيتو كميا ,أك صارت إلى ما ال تجب فيو الصدقة,
فإنو ال صدقة عميو كال ضماف فيما ىمؾ ,أك مضى مف مالو كىك مذىب الحنفية.

 -8يناقش توجيييـ لقولو ( )ُ [ :خ ْذ ِمن َأمو ِ
اِل ْم َصدَ َق ًة ُتطَ ِّف ُر ُه ْم َو ُت َزك ِ
ِّقف ْم ِ َِبا](" َ)2مف"
ْ َْ
ُ

أف يككف الكاجب بعض النصاب ,أم مف الماؿ فإذا ىمؾ الماؿ انتفى الحكـ
لمتبعيض فيقتضي ٍ
كىك أخذ الصدقة.
"بأف في إضافة الماؿ إلييـ دليبلن عمى أف الماؿ ماليـ ,كال شركة لمفقير فيو فتككف الزكاة متعمقة

بذمتو حتى لك تمؼ النصاب بعد الكجكب ,فبقي الحؽ في ذمة المالؾ"(.)3
الذ َىبَ و ِم ْف ا ْل ِفض ِ
الذ َى ِب َّ
 -7ويناقش استدالليـ بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ « ُخ ْذ ِم ْف َّ
َّة
ُ
َ َ
اإل ِب ِؿ ِْ
ض َةَ َو ِم ْف ِْ
اإل ِب َؿ».
ا ْل ِف َّ

بأف ىذا الحديث ذكره الكاساني في البدائع كىك غير مكجكد في كتب السُّنة بيذا المفظ ,كانما كرد
الذ َىب ِب َّ
بمعناه قكلو صمى اهلل عميو كسمـ « َّ
الذ َى ِب»( ,)4كليس فيو داللة عمى مذىبيـ أيضان.
ُ
 -3وُيناقش تكجيييـ لحديث أبي سعيد ( ) عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « ِي ِم َائتَ ْي
ِدرَىٍـ َخمس ُة َدر ِ
اى َـ».
ْ
ْ َ َ
بأف ىذا الحديث ليس فيو ما يدؿ عمى سقكط الزكاة بيبلؾ الماؿ؛ ألف النصاب ىمؾ قبؿ
المزكي مف إخارج زكاتو.
أفٍ يتمكف ي
ويناقش استدَلليـ بالقياس عمى العبد الجاني أك المديكف.
ُ -4

"بأف الغرض مف التشبيو بالعبد الجاني نقصاف الممؾ مع بقائو ال التشبيو بو في جميع أحكامو,
كالزكاة كا ٍف تعمقت بالعيف ,فيي مع ذلؾ ليا تعمؽ بالذمة قطعان ,فإذا كجبت ال تسقط ,كما ال
تسقط الصبلة إذا دخؿ الكقت ,كا ٍف لـ يتمكف المكمؼ مف األداء"(.)5

) )1انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)464 /2(:
)[ )2التكبة.]103 :
) )3تفسير النيسابكرم.)526 /3(:
) )4صحيح البخارم ,كتاب البيكع ,باب بيع الشعير بالشعير ( ,)74 /3برقـ( ,)2174صحيح مسمـ ,كتاب
المساقاة ,باب الربا ( ,)1208 /3برقـ(.)1584

) )5شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)463 /2(:
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مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بأف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو ,كقد كجبت فييا الصدقة,
المواذيىوالزروعى
كتمكف مف أدائيا كلـ يؤدىا دكف عذر لـ يسقط مف الزكاة شيء أم ضمف الزكاة ,كا ٍف لـ يتمكف
والثمار ى
مف األداء ,حتى تمؼ جميعي الماؿ ,فبل زكاة عميو ,كىك مذىب الجميكر.

()1
ِ
أف يطالب
قؿوا ه
ُ -8يناقش توجيييـ لقكلو ( )َ [ :و َأق ُ
الصَل َة َوآتُوا ال هزكَا َة] َ لـ يفرؽ بيف ٍ

أك ال يطالب ,ك بيف ىبلؾ الماؿ كبقائو.

"بأف ىذا أمر بأداء زكاة كاجبة كنحف ال نسمـ الكجكب مع اليبلؾ"(.)2

أف ال تسقط بتمؼ النصاب ,كىذا
وُيجاب عف ذلؾ :بأنيا زكاة كاجبة مقدكر عمى أدائيا ,فكجب ٍ
أصمو إذا طمب الساعي.

ويرد عمى ذلؾ "بأف األصؿ غير مسمـ بو ,كلك سممناه فالمعنى فيما بعد المطالبة :أنيا حالة لك
ُ
()3
ىمكت الكديعة ضمف ,كذلؾ إذا ىمؾ الماؿ؛ كألف األمانات تختمؼ فييا المطالبة كغيرىا" .

 -2ويناقش استدَلليـ بحديث عمرك بف شعيب ,عف أبيو ,عف جده ( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل,
صمى اهلل عميو كسمـ « :لَ ْي ِ
ش ْي ٌء»(.)4
وف ِم َائتَ ْي ِد ْرَىٍـ َ
يما ُد َ
َ
س َ
()5
بأف ىذا الحديث ضعيؼ؛ ألف فيو محمد بف عبيد اهلل بف أبي سميماف العرزمي متركؾ .

ويناقش استَلليـ بالقياس عمى سقكط الصبلة بعد دخكؿ كقتيا.
ُ -3
"بأف الشمس إذا زالت فقد كجبت عميو الصبلة ,كلكف ال يستقر عميو الكجكب إال بالتمكف مف
األداء ,ككذلؾ ىذا مثمو"(.)6

ويناقش قوليـ (وجبت بنصاب وحوؿ).
ُ -3
"بأف ىذا القكؿ ال معنى لو ,كعندكـ جميع الزكاة ال تسقط باليبلؾ ,كالمعنى في اإلتبلؼ :أنو لك
حصؿ قبؿ إمكاف األداء ضمف ,كالتمؼ لك حصؿ قبؿ اإلمكاف لـ يضمف ,كذلؾ بعده"(.)7

)[ )1البقرة.]43 :
) )2التجريد لمقدكرم.)1158 /3(:
) )3انظر :المرجع السابؽ.

) )4األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب مف قاؿ :زكاة الحمي لباسو كعاريتو (/3
,)987برقـ( ,)1804كالحديث ضعيؼ ألف فيو محمد ابف عبيد اهلل ابف أبي سميماف العرزمي متركؾ ,تقريب
التيذيب ,البف حجر (ص ,)494 :برقـ( .)6108
) )5تقريب التيذيب ,البف حجر (ص ,)494 :برقـ( .)6108
) )6المبسكط لمسرخسي.)174 /2(:
) )7التجريد لمقدكرم.)1159 /3(:
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مناقشة أدلة المذىب الثالث القائموف :بأف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو ,كقد كجبت فييا
المواذيىوالزروعى
الصدقة ,كحاؿ عمييا الحكؿ ,فتمؼ الماؿ ,فرط أك لـ يفرط ,كجبت الزكاة في ذمتو ,كىك ركاية
والثمار ى
لمحنابمة
ُ -1يناقش توجيييـ لحديث عمي ( ) قاؿ :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ «ََل َزَكاةَ ِي م ٍ
اؿ
َ
وؿ َعمَ ْي ِو ا ْل َح ْو ُؿ» ,لك اشتيرط إمكاف األداء لـ ينعقد الحكؿ الثاني حتى يتمكف مف األداء,
َحتَّى َي ُح َ
كليس كذلؾ.

بأنو ال يجكز كجكب فرضيف في نصاب كاحد في حاؿ كاحدة(.)1

 -2وُيناقش تكجيييـ لحديث عف عمي بف أبي طالب) ( ,عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو
وف لَ َؾ ِم َائتَا ِد ْرَىٍـ» ,الحديث دؿ عمى ثبكت الزكاة في الماؿ
س َعمَ ْي َؾ َ
ش ْي ٌء َحتَّى َي ُك َ
قاؿَ « :ولَ ْي َ
ببمكغ النصاب كحكالف الحكؿ.

بأف ىذا الحديث فيو تبيف لمقدار النصاب ,كاشتراط الحكؿ فيذا تكجيو بعيد عف مسألة سقكط

الزكاة في الماؿ التالؼ.

ويناقش استدَلليـ بالقياس عمى زكاة الفطر.
ُ -3
"بأف محؿ الكجكب ىناؾ ذمتو ال مالو ,كذمتو باقية بعد ىبلؾ الماؿ؛ كألف كجكب الزكاة لمكاساة
أف يكاسي غيره ,كالكاجب قميؿ مف كثير
الفقراء كبعد ىبلؾ الماؿ استحؽ المكاساة معيـ فبل يمزمو ٍ
عمى كجو ال يككف أداؤه ممحقان الضرر بو ,كليذا اختص بالماؿ النامي حتى ينجبر بالنماء ما
يمحقو مف الخسراف باألداء ,كىذا ال يتحقؽ بعد ىبلؾ الماؿ فمك استكفى كاف المستكفي غير ما

كجب ,كذلؾ ال يجكز بخبلؼ صدقة الفطر كالحج"(.)2

) )1انظر :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,العمراني ,)159 /3(:المغني البف قدامة.)508 /2(:
) )2المبسكط لمسرخسي ,)175 /2(:العناية شرح اليداية ,البابرتي.)202 /2(:
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سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:
المواذيىوالزروعى
أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ,ظير لمباحث
والثمار ى
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني كىك مذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة
القائمكف :بأف الرجؿ إذا ىمكت ماشيتو ,كقد كجبت فييا الصدقة ,كتمكف مف أدائيا كلـ يؤدىا دكف

عذر لـ يسقط مف الزكاة شيء أم ضمف الزكاة ,كا ٍف لـ يتمكف مف األداء ,حتى تمؼ جميعي
الماؿ ,فبل زكاة عميو.
ب -مسوغات الترجيح:

إف شاء اهلل ,أف الزكاة تسقط بتمؼ الماؿ ,إذا لـ يفرط في
 -1قاؿ ابف قدامة" :كالصحيحٍ ,
األداء؛ ألنيا تجب عمى سبيؿ المكاساة ,فبل تجب عمى كجو يجب أداؤىا مع عدـ الماؿ كفقر
مف تجب عميو"(.)1

 -2ألف الزكاة كجبت شك انر هلل تعالى ,عمى ما أنعـ اهلل بو عمى عباده األغنياء؛ فبيبلؾ الماؿ
يخرج الشخص مف الغنى إلى الفقر.

 -3إف العمؿ بالمذىب األكؿ فيو ضياع لحؽ الفقراء ,كالعمؿ بالمذىب الثالث فيو تضيؽ عمى
األغنياء ,أما العمؿ بمذىب الجميكر ىك األنسب لمفقراء كاألغنياء.

 -4ألف محؿ الزكاة ىك العيف ,كبيبلؾ العيف ذىبت الماشية ,كاذا ذىبت الماشية سقطت الزكاة.

) )1المغني البف قدامة.)509 /2(:
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المواذيىوالزروعى
والثمار ى

بحث لثاني
كا ل اوع و لثناا
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ خرص الثمار.
المطمب الثاني :حكـ زكاة الزيتكف.
المطمب الثالث :حكـ زكاة الفكاكو كالبقكؿ.
المطمب الرابَ :حكـ قسـ الصدقات.
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المواذيىوالزروعى

المطمب األوؿ
()1

حكـ خرص َ الثمار

والثمار ى
ِ ِ
قَ َ ِ
ار إَِلَّ َّ
ص ِم َف الثا َم ِ
ابَِ .إ َّف
الن ِخي ُؿ َو ْاأل ْ
َع َن ُ
اؿ َمال ٌؾْ " :األ َْم ُر ا ْل ُم ْجتَ َمَُ َعمَ ْيو ع ْن َد َنا أ ََّن ُو َلَ ُي ْخ َر ُ
ِ
ِ
ِ
الن ِخ ِ
َع َن ِ
َف ثَمر َّ
اب ُي ْؤ َك ُؿ ُرطَباً َو ِع َنباً"(.)2
ص ِح َ
يؿ َو ْاأل ْ
يف َي ْب ُدو َ
ذل َؾ ُي ْخ َر ُ
صَلَ ُح ُوَ َوَيحؿ َب ْي ُع ُوَ .وذل َؾ أ َّ َ َ
بستاف فيو نخؿ كعنب كزيتكف كغيرىا فأثمر ,فمما أزىى ثمره كبدا
صورة المسألة :رجؿ عنده
ه

أف يأكؿ كيبيع مف ثمار بستانو ,فجاء الخارص يخرص ما في البستاف ,فيؿ
صبلحو ,أراد ٍ
يخرص جميع الزرع أـ أصناؼ محددة؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف ال تضـ النخؿ إلى الزبيب ,كأجمعكا عمي أف الخارص إذا خرص ,ثـ

أصابتو جائحة إال شيء عميو إذا كاف ذلؾ قبؿ الجذاذ"(" ,)3كأجمعكا عمى أف الحبكب جميعان ال

تخرص"( ,)4كلكنيـ اختمفكا فيما يخرص مف الثمار.
ثانياً :مذاىب الفقياء:

أف ال
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أنو ال يخرص الرطب كالعنب كغيرىما مف الثمار كالزركع ,ك ٍ
يككف ممزمان إياىـ شيئان ,كأف الخرص بدعة ,كىك مذىب الحنفية(.)5

المذىب الثاني :ذىبكا إلى أنو ال يخرص مف الثمار إال النخيؿ كاألعناب ,كذلؾ يخرص حيف
يبدك صبلحو ,كيحؿ بيعو ,كىك مذىب الجميكر كمنيـ مالؾ

()6

كالشافعية( ,)8كالحنابمة(.)9

كاليو ذىب المالكية(,)7

) )1الخرص بالكسر :حزر قدر الثمار ,.شرح الزرقاني عمى المكطأ.)187 /2(:
) )2مكطأ مالؾ.)382 /2(:

) )3اإلجماع البف المنذر(:ص.)46 :
) )4اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ,لممرداكم.)554 /6( :
) )5انظر :المبسكط لمسرخسي ,)6 /23(:البناية شرح اليداية ,لمعيني ,)432 /3(:المباب في الجمع بيف السنة
كالكتاب ,لممنبجي ,)372 /1(:البناية شرح اليداية ,لمعيني.)432 /3(:
) )6انظر :مكطأ مالؾ ,)382 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس.)379 /1(:

) )7انظر :المختصر الفقيي ,البف عرفة ,)24 /2(,التبصرة لمخمي ,)1089/3(:شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ
خميؿ ,لممكناسي.)266 /1(:
) )8انظر :األـ لمشافعي ,)34 /2(:التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,البف الفراء ,)79 /3(:كفاية النبيو في شرح
التنبيو ,البف الرفعة ,)354 /5(:الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ,لمشيرازم.)283 /1(:

) )9انظر :منتيى اإلرادات ,البف النجار ,)476 /1(:الفركع كتصحيح الفركع ,البف مفمح,)105 /4(:
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ,لممرداكم ,)108 /3( :كشؼ المخدرات ,لمخمكتي.)254/1( :
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ثالثاً :سبب الخَلؼ:
المواذيىوالزروعى
"كالسبب في اختبلفيـ في جكاز الخرص :معارضة األصكؿ لؤلثر الكارد في ذلؾ ,أما
والثمار ى
األثر الكارد في ذلؾ ,كىك الذم تمسؾ بو الجميكر فيك ما ركم« :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ كاف يرسؿ عبد اهلل بف ركاحة كغيره إلى خيبر فيخرص عمييـ النخؿ»( ,)1كأما األصكؿ

التي تعارضو؛ فؤلنو مف باب المزابنة( ,)2المنيي عنيا؛ كألنو أيضان مف باب بيع الرطب بالتمر
نسيئة ,فيدخمو المنع مف التفاضؿ كمف النسيئة ,ككبلىما مف أصكؿ الربا ,فمما رأل الككفيكف ىذا

مع أف الخرص الذم كاف يخرص عمى أىؿ خيبر لـ يكف لمزكاة ,إذ كانكا ليسكا بأىؿ زكاة ,قالكا:
أف يككف تخمينان ليعمـ ما بأيدم كؿ قكـ مف الثمار"(.)3
يحتمؿ ٍ
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال يخرص الرطب كالعنب كغيرىما مف الثمار

كالزركع ,كاستدلكا بالسُّنة كالمعقكؿ.

أ -السنة:

أف لو
 -1عف ابف عباس ( ) قاؿ :افتتح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ىخي ىب ىر« ,واشترطَ َّ
باألرض منكـ فأ ً
األرض َّ
ً
ىعطناىا عمى أف لكـ
أعمـ
َ
وكؿ صفر َ
اء وبيضاء» ,قاؿ أى يؿ خيبر :نحف ي

بعث إلييـ
نصؼ الثمرة كلنا
ص ىريـ النخ يؿ ى
ه
ى
نصؼ ,فزعـ أنو أعطاىـ عمى ذلؾ ,فمما كاف حيف يي ٍ
ً ً
ص ,فقاؿ :في ًذ ٍه
فح ىزىر عمييـ
ى
ى
عبد اهلل بف ركاحةى ( ) ى
النخؿ ,كىك الذم يسميو أى يؿ المدينة الخ ٍر ى
نصؼ الذم
لي ىح ٍزىر الن ٍخ ًؿ كأعطيكـ
كذا ككذا ,قالكا:
ى
ى
أكثرت عمينا يا ى
ابف ركاحةى ,فقاؿ :فأنا أ ٌ

أف نأخ ىذهي بالذم قمت(.)4
قمت ,قالكا :ىذا الحؽ كبو تقكـ
ي
األرض ,قد رضينا ٍ
السماء ك ي
ي
وجو الدَللة" :دؿ الحديث عمى أف ذلؾ كاف عمى سبيؿ النظر لممسمميف منو حتى يتحرز الييكد
مف كتماف شيء ,فقد كانكا في عداكة المسمميف ,بحيث ال يمتنعكف مما يقدركا عميو مف اإلضرار

) )1سنف أبي داكد ,كتاب البيكع باب المساقاة( ,)287 /5برقـ( ,) 3410المعجـ األكسط ,باب الميـ ,مف اسمو
محمد ( ,)303 /7برقـ( ,)7565كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد (ص,)2 :
برقـ(.)3410

) )2المزابنة  :بيع الثمر في رءكس النخؿ بالثمر كيبلن ,بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد (.)28 /2
) )3بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)28 /2(:

) )4سنف أبي داكد ,كتاب البيكع باب المساقاة( ,)287 /5برقـ( ,) 3410المعجـ األكسط ,باب الميـ ,مف اسمو

محمد ( ,)303 /7برقـ(,)7565كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد (ص,)2 :
برقـ(.)3410
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بالمسمميف ,كقيؿ كاف ابف ركاحة ( ) مخصكصان بذلؾ حتى كاف خرصو بمنزلة كيؿ غيره ال
المواذيىوالزروعى
يتفاكت"(.)1
والثمار ى
ب -المعقوؿ:

" -1الخرص ليس بمعيار شرعي تظير بو المماثمة فيككف ىذا بيع الثمر بالثمر مجازفة(.)3(")2

 " -2لـ يثبت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ خرص الزبيب ,ككاف كثي انر في حياتو كفي ببلده,

كلـ يثبت عنو صمى اهلل عميو كسمـ خرص النخؿ إال عمى الييكد ,ألنيـ كانكا شركاء ككانكا غير

أمناء ,كأما المسممكف فمـ يخرص عمييـ"(.)4

" -3ألف الذم يخرص إنما يقكؿ شيئان بظف ,كالظف ال يغني مف الحؽ شيئان ,فالقكؿ قكليـ في
دعكل النقصاف ,كعمى مف يدعي عمييـ الخيانة كالسرقة إثبات ذلؾ بالبينة"(.)5
أدلة المذىب الثانيَ القائموف :بأنو ال يخرص مف الثمار إال النخيؿ كاألعناب ,كذلؾ
يخرص حيف يبدك صبلحو ,كيحؿ بيعو ,كاستدلكا بالسُّنة كالمعقكؿ.
السنة:
أُ -

ث
اف َي ْب َع ُ
 -1عف سعيد بف المسيب ,عف عتاب بف أسيد ( ) أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ « َك َ
َعمَى َّ
الن ِ
وم ُي ْـ َوِث َم َارُى ْـ»(.)6
اس َم ْف َي ْخ ُر ُ
ص َعمَ ْي ِي ْـ ُك ُر َ

وجو الدَللة :دؿ الحديث عمى أنو يأخذ الصدقة مف كؿ ثمرة يككف ليا زبيبان أك تم انر ,كأنو ليس
ألىمو منع الصدقة منو(.)7

اؿِ « :ي
 -2عف سعيد بف المسيب ,عف عتاب بف أسيد ( ) أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
ِ
يبا َكما تُ َؤدَّى َزَكاةُ َّ
ص َكما ُي ْخر ُ َّ
ِ ِ َّ
الن ْخ ِؿ
َ
ص الن ْخ ُؿَ ثُ َّـ تُ َؤدَّى َزَكاتُ ُو َزِب ً َ
َزَكاة ال ُك ُروـ :إن َيا تُ ْخ َر ُ َ

تَ ْم ًار»(.)8

) )1المبسكط لمسرخسي.)6 /23(:
) )2المجازفة :ىي المخاطرة ,يقاؿ :جازؼ بنفسو ,إذا خاطر بيا ,تاج العركس ,لمزبيدم.)85 /23(:
) )3المبسكط لمسرخسي.)6 /23(:
) )4المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ,لممنبجي.)372 /1(:
) )5المبسكط لمسرخسي.)6 /23(:

) )6سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب ما جاء في الخرص( ,)29 /2برقـ( ,)644سنف ابف ماجو ,كتاب الزكاة,
باب خرص النخؿ كالعنب ( ,)33 /3برقـ( ,)1819كقاؿ الترمذم :حديث حسف غريب.
) )7انظر :األـ لمشافعي.)34 /2(:

) )8سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب خرص العنب( ,)49 /3برقـ(,)1603سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب
ما جاء في الخرص( ,)29 /2برقـ( ,)644كقاؿ الترمذم :حديث حسف غريب.
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مدائلىفيىزكاةى
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف خرص النخيؿ كاف معركفنا عندىـ معمكنال بو ,كلذلؾ
المواذيىوالزروعى
شبو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الكرـ فيو بالنخؿ؛ إذ إف الكرـ لـ يكثر عندىـ كثرة النخؿ(.)1
والثمار ى
 -3عف أبي حميد الساعدم ( ) قاؿ :غزكنا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ غزكة تبكؾ ,فمما
جاء كادم القرل إذا امرأة في حديقة ليا ,فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألصحابو« :اخرصوا»َ

كخرص رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عشرة أكسؽ ,فقاؿ ليا« :أحصي ما يخرج منيا»َ مما

أتى وادي القرى قاؿ لممرأة« :كـ جاء حديقتؾ» قالت :عشرة أوسؽَ خرص رسوؿ اِ صمى

اِ عميو وسمـ »(.)2

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى مشركعية الخرص لفعمو صمى اهلل عميو كسمـ الخرص
بنفسو عمى بستاف ىذه المرأة .
 -4عف عائشة (

) أنيا قالت كىي تذكر شأف خيبر« :كاف النبي صمى اِ عميو وسمـ

يبعث بابف رواحة إلى الييود يخرص النخؿ حيف تطيب أوؿ التمرة قبؿ أف يؤكؿ منيا ثـ يخبر

ييود يأخذونيا بذلؾ الخرص أو يد عونو إلييـ بذلؾ الخرصَ وانما كاف أمر رسوؿ اِ صمى

اِ عميو وسمـ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبؿ أف تؤكؿ الثمار وتفرؽ»(.)3

وجو الدَللة" :دؿ الحديث عمى جكاز االجتياد في معرفة قدر الثمر بالخرص ,الذم ىك نكع مف
المقادير ,فيك كتقكيـ المتمفات ,كؤقت الخرص حيف يبدك الصبلح؛ ألف فائدة الخرص معرفة قدر

الزكاة ,كاطبلؽ أرباب الثمار في التصرؼ فييا؛ كانما تدعك الحاجة إلى ذلؾ حيف يبدك

الصبلح"(.)4

) )1انظر :شرح الرسالة ,لمثعمبي ,)338 /1(:بحر المذىب ,لمركياني ,)105 /3(:الحاكم الكبير,
لمماكردم.)221 /3(:

) )2صحيح البخارم ,كتاب الزكاة باب خرص الثمر ( ,)125 /2برقـ( ,)1481صحيح مسمـ كتاب الحج ,باب
أحد جبؿ يحبنا كنحبو( ,)1011 /2برقـ(.)1392

) ) 3سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب في قدر الصدقة فيما أخرجت األرض كخرص الثمار (,)52 /3

برقـ( ,)2052السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب خرص التمر كالدليؿ عمى أف لو حكما (,)207 /4
برقـ( ,)7440كصححو محمد األعظمي في صحيح ابف خزيمة ( ,)1108 /2برقـ(.)2315
) )4الشرح الكبير عمى المقنع ,البف قدامة.)547 /6(:
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مدائلىفيىزكاةى
ً
أم ىرنا
 -5عف عبد الرحمف بف مسعكد ,قاؿ :جاء ىس ٍي يؿ ي
بف أبي حثٍ ىمة ( ) إلى ىم ٍجمسنا فقاؿ :ى
المواذيىوالزروعى
ثَ إف لـ تَ َد ُعوا أو تَ ِج ُدوا
ا
و
ذ
خ
ـ
ت
ص
ر
خ
إذا
«
فقاؿ:
كسمـ
عميو
رسك يؿ اهلل صمى اهلل
َ
ود ُعوا الثمُ َ
ََ ْ ُ ُ
َ
ى
والثمار
()1
ثَ َ َد ُعوا الرُب ََ» .
الثمُ َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى إثبات الخرص كالعمؿ بو ,كىك قكؿ عامة أىؿ العمـ ,كأف

()2
أف يخرص عمييـ جميعو ثـ يدفع إلييـ الثمث أك الربع
العمؿ بالخرص ثابت " ,كدؿ أيضان عمى ٍ
ليتصرفكا فيو كيأكمكه"(.)3

ب -المعقوؿ:
" -1ألف ثمر النخيؿ كاألعناب يؤكؿ رطبان كعنبان فيخرص عمى أىمو لمتكسعة عمى الناس؛ كلئبل
يككف عمى أحد في ذلؾ ضيؽ ,فيخرص ذلؾ عمييـ ثـ يخمى بينيـ كبينو يأكمكنو كيؼ شاؤا ,ثـ

يؤدكف منو الزكاة عمى ما خرص عمييـ"(.)4

العنب ,كال يخرص الزيتكف ,كال الزرع ,كال ما أشبو ذلؾ مما
" -2الذم ييخرص شيئاف ,النخ يؿ ك ي
ليس بشجر؛ ألف العادةى تقدمت بخرص النخؿ كالعنب ,كال يكاد يعرؼ الخرص فيما سكاىما"(.)5
" -3ألف الضركرة تدعك إلى ذلؾ؛ ألف الزكاة تجب في الثمرة ببدك صبلحيا ,كأداؤىا يتأخر إلى
حاؿ التناىي"(.)6

خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بأنو ال يخرص الرطب كالعنب كغيرىما.

ُ -1يناقش توجيييـ لحديث ابف عباس ( ) قاؿ« :ا تتح رسوؿ اِ صمى اِ عميو وسمـ
األرض َّ
اء وبيضاءَ قاؿ أى ُؿ خيبر» ,الخرص خاص بالييكد
أف لو
يب َرَ واشترطَ ْ
َ
َخ َ
وكؿ صفر َ
حتى ال يكتمكف مف الخراج شيئان.

) )1سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب متى ييخرص التمر؟ ( ,)51 /3برقـ(  ,)1605سنف الترمذم ,كتاب
الزكاة ,باب ما جاء في الخرص ( ,)28 /2برقـ( ,)643كصححو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ
( ,)560 /1برقـ( ,)1464كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد ,كلو شاىد بإسناد متفؽ عمى صحتو عمر بف
الخطاب أمر بو.

) )2انظر :معالـ السنف ,لمخطابي.)44 /2(:
) )3الحاكم الكبير ,لمماكردم.)222 /3(:
) )4مكطأ مالؾ ,)382 /2(:المغني البف قدامة ,)15 /3(:فتح البارم ,البف حجر.)344 /3(:
) )5التبصرة لمخمي.)1089 /3(:

) )6اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ,لمقاضي عبد الكىاب.)395 /1(:
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أم ىرنا رسكؿ اهلل صمى
بأف ىذا التكجيو غير يمسمـ لما ركم عف ىس ٍي يؿ ي
بف أبي حثٍ ىمة إلى أنو قاؿ :ى
المواذيىوالزروعى
ثَ َ َد ُعوا
ا
و
ذ
خ
ـ
ت
ص
ر
خ
إذا
اهلل عميو كسمـ فقاؿ« :
َ
ثَ إف لـ تَ َد ُعوا أو تَ ِج ُدوا الثمُ َ
ود ُعوا الثمُ َ
ُ
َ
َ ُْ
َ
( )1والثمار ى
الرُب ََ» .

ويناقش قوليـ :إنو خاص بابف ركاحة ( ) مخصكصان بذلؾ حتى كاف خرصو بمنزلة كيؿ
ُ -2
غيره ال يتفاكت ,أك بدعاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

"بأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف لو خراصكف مشيكركف ينفذىـ لخرص الثمار ,منيـ
حكيصة ,كمحيصة ,كسيؿ بف أبي حثمة كعتاب بف أسيد ,كعبد اهلل بف ركاحة كأبي بردة كابف

عمر ,كقيؿ عمر بف الخطاب-رضي اهلل عنيـ -فكانكا يتكجيكف لخرص الثمار امتثاالن ألمره

كاتباعا لرسمو"(.)2

ويناقش استدَلليـ إنو ظف كالظف ال يغني مف الحؽ شيئان.
ُ -3
"بأنو ليس ظف بؿ ىك اجتياد في معرفة قدر الثمر كادراكو بالخرص ,الذم ىك نكع مف المقادير
كالمعايير ,فيك كتقكيـ المتمفات"(.)3

 -4وُيناقش استدالليـ بأف الخرص ليس بمعيار شرعي تظير بو المماثمة فيككف ىذا بيع الثمر
بالثمر مجازفة.
مردكد بحديث عائشة (

) أنيا قالت كىي تذكر شأف خيبر ,كقالت « :ثـ يخبر ييود

يأخذونيا بذلؾ الخرص أو يد عونو إلييـ بذلؾ الخرص»(.)4

 -5وُيناقش استدَلليـ بأنو لـ يثبت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ خرص الزبيب ,ككاف كثي انر
في حياتو كفي ببلده ,بأنو لـ يثبت عنو صمى اهلل عميو كسمـ خرص النخؿ إال عمى الييكد؛ ألنيـ
كانكا شركاء ككانكا غير أمناء ,كأما المسممكف فمـ يخرص عمييـ.

) )1سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب متى ييخرص التمر؟ ( ,)51 /3برقـ(  ,)1605سنف الترمذم ,كتاب
الزكاة ,باب ما جاء في الخرص ( ,)28 /2برقـ( ,)643كصححو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ
( ,)560 /1برقـ( ,)1464كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد ,كلو شاىد بإسناد متفؽ عمى صحتو عمر بف
الخطاب أمر بو.

) )2الحاكم الكبير ,لمماكردم.)222 /3(:
) )3المغني البف قدامة.)15 /3(:
) ) 4سنف الدارقطني ,كتاب الزكاة ,باب في قدر الصدقة فيما أخرجت األرض كخرص الثمار (,)52 /3

برقـ( ,) 2052السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب خرص التمر كالدليؿ عمى أف لو حكما (,)207 /4
برقـ( ,)7440كصححو محمد األعظمي في صحيح ابف خزيمة ( ,)1108 /2برقـ(.)2315
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مردكد بحديث أبي حميد الساعدم ) ( ,قاؿ :غزكنا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ غزكة
المواذيىوالزروعى
تبكؾ ,فمما جاء كادم القرل إذا امرأة في حديقة ليا ,فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألصحابو:
والثمار ى
()1
«اخرصوا»َ كخرص رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عشرة» .
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بأنو ال يخرص مف الثمار إال النخيؿ كاألعناب ,كذلؾ
يخرص حيف يبدك صبلحو ,كيحؿ بيعو ,كىك مذىب الجميكر مف المالكية ,كالشافعية ,كالحنابمة.
) عندما قالت كىي تذكر شأف خيبر« :كاف النبي

ُ -1يناقش استدَلليـ بحديث عائشة (
صمى اِ عميو وسمـ يبعث بابف رواحة إلى الييود يخرص النخؿ حيف تطيب أوؿ التمرة قبؿ
أف يؤكؿ منيا» مف كجييف:

الوجو األوؿ" :إف الييكد كانكا معامميف في خيبر فاستحقكا النصؼ بالعمؿ ,كأحد الشريكيف ال
يممؾ نصيب شريكو باإلجماع"(.)2

الوجو الثاني " :أنو قد ركم الخرص عمى ما ذكركه .كركم النيي عف المزابنة ,كعف بيع الثمر
بالتمر إال أصحاب العرايا .فركم ذلؾ عف رافع بف خديج كسيؿ بف أبي حثمة كأبي سعيد

أف يككف الخرص قبؿ
الخدرم ,كزيد بف ثابت ,كجابر كابف عمر  -رضي اهلل عنيـ  -فيحتمؿ ٍ
ىذا النيي"(.)3
ويناقش استدَلليـ بحديث عائشة ( ) أنيا قالت كىي تذكر شأف خيبر« :كاف النبي صمى
ُ -2
اِ عميو وسمـ يبعث بابف رواحة إلى الييود» ,كحديث سعيد بف المسيب ,عف عتاب بف أسيد
اؿِ « :ي َزَك ِ
ص َّ
اة ال ُك ُر ِ
الن ْخ ُؿ».
( ) أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قى ى
ص َك َما ُي ْخ َر ُ
وـ :إِ َّن َيا تُ ْخ َر ُ
"بأف حديث عائشة (

) في إسناده رجؿ مجيكؿ ,كحديث ابف المسيب منقطع؛ ألف عتابان

تكفي في اليكـ الذم تكفي فيو أبك بكر الصديؽ ( ) ,كمكلد سعيد بف المسيب في خبلفة عمر

( ) سنة خمس عشرة عمى المشيكر"(.)4

) )1صحيح البخارم ,كتاب الزكاة باب خرص الثمر ( ,)125 /2برقـ( ,)1481صحيح مسمـ كتاب الحج ,باب
أحد جبؿ يحبنا كنحبو( ,)1011 /2برقـ(.)1392
) )2التجريد لمقدكرم.)1275 /3(:
) )3التجريد لمقدكرم.)1276 /3(:
) )4المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ,لممنبجي.)372 /1(:
155

الفصلىالثالث
مدائلىفيىزكاةى
سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:
المواذيىوالزروعى
كبعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ظير لمباحث
أ -القوؿ الراجح:
والثمار ى
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة
القائمكف :بأنو ال يخرص مف الثمار إال النخيؿ كاألعناب ,كذلؾ يخرص حيف يبدك صبلحو,
كيحؿ بيعو.

ب -مسوغات الترجيح:
 -1ألف العمؿ بالمذىب الثاني فيو مراعاة لحاجات صاحب الماؿ كعائمتو كتقدير ظركفيـ,
ككضعيا في عيف االعتبار عند تقدير الثمر.

المبلؾ يتصرؼ بالثمر
 -2كألف العمؿ بالمذىب الثاني فيو حفظ لحقكؽ الفقراء؛ ألف بعض ي
ىركبان مف الزكاة.
 -3إف العمؿ بالخرص فيو تيسير عمى أصحاب المزارع؛ حتى يأكمكا مف مزارعيـ كييدكا إلى
أىميـ كأصدقائيـ دكف حرج.
 -4قكة بعض أدلة المذىب الثاني ,كقكة تكجيييـ ليذه األدلة.
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المواذيىوالزروعى

المطمب الثاني
حكـ زكاة الزيتوف

والثمار ى
اؿ َمالِ ٌؾَ :وِا َّن َما ُي ْؤ َخ ُذ ِم َف َّ
الزْيتُ ِ
سٍ
ؽ.
وف ا ْل ُع ْ
قَ َ
ش ُرَ َب ْع َد أ ْ
س َة أ َْو ُ
ص َر َوَي ْبمُغَ َزْيتُوُن ُو َخ ْم َ
َف ُي ْع َ
ؽَ ََلَ َزَكاةَ ِ ِ
سٍ
يو(.)1
س َة أ َْو ُ
َ َما لَ ْـ َي ْبمُ ْغ َزْيتُونُ ُو َخ ْم َ
صورة المسألة :رجؿ امتمؾ أرضان فزرعيا زيتكنان ,ثـ بعد أعكاـ أثمر ىذا الزيتكف كنضج حبو,
كآف قطؼ ثمره ,فيؿ عمى صاحب األرض زكاة ,كاذا كاف عميو زكاة فما ىك المقدار الكاجب

عميو؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

أجمع الفقياء عمى أف الصدقة كاجبة في :الحنطة ,كالشعير ,كالتمر ,كالزبيب ,كأجمعكا
عمى حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ «لَ ْي ِ
وف َخ ْم ِ
س أ ََوا ٍ
ص َدقَ ٌة»( ,)2كأجمعكا
يما ُد َ
ؽ َ
َ
س َ
()3
عمى أف ال يعشر عمى المسمميف في شيء مف أمكاليـ ,إال في بعض ما أخرجت أرضيـ ,

كلكنيـ اختمفكا في الزيتكف ىؿ فيو زكاة أـ ال؟
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى كجكب الزكاة في الزيتكف إذا بمغ الخارج خمسة أكسؽ كأنو يجكز
()6

خرصو( ,)4كىك مذىب الجميكر مف الحنفية( ,)5كمالؾ

كاليو ذىب المالكية( ,)7كالشافعي في

القديـ( ,)8كركاية عف أحمد( ,)9إال أف أبا حنيفة قاؿ :تجب الزكاة في قميمو ككثيره.
) )1مكطأ مالؾ.)384 /2(:

) )2صحيح البخارم ,كتاب الزكاة باب زكاة الكرؽ ( ,)107 /2برقـ( ,)1405صحيح مسمـ ,كتاب الزكاة (/2
 ,)673برقـ(.)979
) )3اإلجماع البف المنذر(:ص.)49/46/45 :

) )4الخرص :بالفتح ىك التخميف كبالكسر المقدار المخمف قاؿ الراغب" :ىك حرز الثمرة" ,التعريفات الفقيية,
لمبركتي(:ص.)86 :
) )5انظر :فتح القدير ,البف اليماـ ,)243 /2(:البناية شرح اليداية ,لمعيني ,)419 /3(:المحيط البرىاني في
الفقو النعماني ,لبرىاف الديف البخارم.)325 /2(:
) )6انظر :مكطأ مالؾ ,)384 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس.)379 /1(:

) )7انظر :التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ,لخميؿ بف إسحاؽ ,)320 /2(:التبصرة لمخمي/3(:
 ,)1076البياف كالتحصيؿ ,البف رشد ,)481 /2(:الذخيرة لمقرافي.)73 /3(:
) )8انظر :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,لمبغكم ,)78 /3(:بحر المذىب لمركياني ,)114 /3(:الحاكم
الكبير ,لمماكردم ,)235 /3(:الكسيط في المذىب ,لمغزالي.)458 /2(:

) )9انظر :الممتع في شرح المقنع  ,لمتنكخي ,)709 /1(:المغني البف قدامة ,)6 /3(:المحرر في الفقو عمى
مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,البف تيمية ,)220 /1(:المبدع في شرح المقنع ,البف مفمح.)335 /2(:
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى عدـ كجكب الزكاة في الزيتكف ,كىك المذىب الجديد لمشافعية(,)1
المواذيىوالزروعى
كالصحيح عند الحنابمة(.)2
والثمار ى
ثالثاً :سبب الخَلؼ:
وسبب ي اختَل يـ :في الزيتكف ,ىؿ ىك قكت أـ ليس بقكت؟ ,فمف قاؿ :أف الزيتكف

قكت قاؿ :بكجكب الزكاة فيو ,كمف لـ يعتبر الزيتكف قكتان قاؿ بعدـ كجكب الزكاة فيو(.)3
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب الزكاة في الزيتكف إذا بمغ الخارج خمسة أكسؽ,

كاستدلكا بالقرآف كالسُّنة كالمعقكؿ.

أ -القرآف:

قكلو ( )[ :وآتُوا ح هؼه يوم حص ِ
اد ِه](.)4
َ ُ ََْ َ َ
َ

وجو الدَللة :دلت اآلية بعبارتيا عمى كجكب الزكاة يكـ حصاد الثمر بدكف استثناء صنؼ معيف,
فإذا جمعناىا في رحالنا كجب عمينا إخراج حؽ الفقراء منيا ,فيك عاـ اقتضى جميع المذككرات

في اآلية كالنخؿ كالزيتكف كالرماف كغيرىا(.)5
ب -السنة:

ِ
سقَ ِت
يما َ
 -1عف سالـ بف عبد اهلل ,عف أبيو ( ) ,عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿَ « :
()6
شرَ وما س ِقي ِبالنَّ ْ (ِ )7
ش ِر»(.)8
َّ
الع ْ
صُ
وف أ َْو َك َ
الع ُي ُ
ض ِح ن ْ
ؼ ُ
اف َعثَ ِريًّا َ ُ
اء َو ُ
الس َم ُ
الع ْ ُ َ َ ُ َ
) )1انظر :األـ لمشافعي ,)37 /2(:مختصر المزني ,)143 /8(:اإلقناع لمماكردم(:ص ,)64 :الحاكم الكبير,
لمماكردم.)234 /3(:
) )2انظر :المقنع في فقو اإلماـ أحمد  ,البف قدامة(:ص ,)88 :الممتع في شرح المقنع ,لمتنكخي,)709 /1(:
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ,لممرداكم ,)501 /6(:مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير ,لمحمد

التميمي (:ص.)236 :
) )3انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)15 /2(:
)[ )4األنعاـ.]141 :
) )5انظر :المحيط البرىاني في الفقو النعماني ,لبرىاف الديف البخارم ,)325 /2(:كانظر :المباب في الجمع بيف
السنة كالكتاب ,لجماؿ الديف األنصارم , )366 /1(:كانظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم.)235 /3(:

العثرم ,:ما يزرع عمى السحاب ,االستذكار ,البف عبد البر.)218 /3(:
) )6ه
) ) 7الناضح :البعير يستقى عميو ,كاألنثى ناضحة ,كالنضح ما سقي بالدكالي .المباب في الجمع بيف السنة
كالكتاب ,لممنبجي.)366 /1(:

) )8صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب العشر فيما يسقى مف ماء السماء ,كبالماء الجارم (,)126 /2

برقـ(.)1483
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 -2عف عمرك بف الحارث ,أف أبا الزبير ,حدثو أنو سمع جابر بف عبد اهلل (
المواذيىوالزروعى
ِ
ِ
ِ
س ِق َي
ا
يم
و
َ
ور
ش
ع
ل
ا
ـ
ي
غ
ل
ا
و
َ
ار
ي
ن
َ
األ
ت
ق
س
ا
يم
«
كسمـ
النبي صمى اهلل عميو
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ ُ َ ُْ ُ ُ ُ َ َ ُ
َ َ
( )2والثمار ى
ش ِر» .
ا ْل ُع ْ

) يذكر أنو سمع
ِب َّ ِ ِ (ِ )1
ؼ
صُ
السان َية ن ْ

العشر فيما ييسقى مف السماء ,كنصفو
وجو الدَللة :دؿ الحديثاف بعبارتيما الصريحة عمى كجكب ي
فيما يسقي بالنضح كالسانية ,فيك عاـ فنحممو عمى عمكمو ,كىك كجكب الزكاة في الزيتكف(.)3
ت -األثر:

ض
ش ْي ٍء أ ْ
 -1ركل ككيع ,عف أبي حنيفة ,عف حماد ,عف إبراىيـ ,قاؿ « ِي ُك اؿ َ
َخ َر َج ِت ْاألَ ْر ُ
ش ِر َدستَج ِ
ات(َ )4ب ْق ٍؿ»(.)5
َزَكاةٌ َحتَّى ِي َع ْ
ْ َ
وجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو الصريحة عمى كجكب الزكاة في كؿ ما أخرجت األرض كالزيتكف

مما تيخرج األرض فيدخؿ في عمكـ األثر.
ض ِت الس َّن ُة
 -2إف ابف شياب الزىرم ( ) قاؿَ « :م َ
َزْيتُوَن ُو ِح َ ِ ِ
اف
سقَ ِت َّ
اء َو ْاألَ ْن َي ُار أ َْو َك َ
الس َم ُ
يما َ
يف َي ْعص ُرهُ َ
ِ
ش ِر»(.)6
ؼ ا ْل ُع ْ
صُ
ن ْ

ِ
ِي َزَك ِ
اة َّ
الزْيتُ ِ
ص َر
وف أ ْ
َف تُ ْؤ َخ َذ م َّم ْف َع َ
الن ِ
ش ِ
ِ
اء َّ
اض ِح
َب ْع ًَل ا ْل ُع ْ
س ِق َي ِب ِر َ
يما ُ
ش ُرَ َو َ

نص األثر عمى كجكب الزكاة في الزيتكف ,كقد يحدد المقدار الذم يؤخذ ,سكاء
وجو الدَللة :ى
كاف ييسقى بماء السماء ,أـ بماء الرش.

ث -اإلجماع:

 -1إجماع الصحابة عمى كجكب الزكاة في الزيتكف ,فإف الشاـ لما فيتح ,أمر عمر ( ) بأخذ
الزكاة مف الزيتكف كلـ يخالفو أحد فكاف إجماعان(.)7

) )1السانية :ىك البعير الذم ييستقى بو الماء مف البئر ,شرح محمد فؤاد عبد الباقي عمى صحيح مسمـ (/2
.)675
) )2صحيح مسمـ ,كتاب الزكاة ,باب ما فيو العشر أك نصؼ العشر ( ,)675 /2برقـ(.)981
) )3انظر المنتقى ,لمباجي.)163/2(:
) )4الدساتج جمع دستجة معرب دستو ,كىي الحزمة ,المغرب في ترتيب المعرب ,الخكارزمي(:ص,)163 :
األصؿ ,لمشيباني.)560 /7(:

) )5مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب الزكاة ,في كؿ شيء أخرجت األرض زكاة ( ,)371 /2برقـ(,)10030
كاألثر سنده صحيح عمى حسب دراستي لمسند.
) )6السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب ما كرد في الزيتكف( ,)211/4برقـ ( ,)7456كقاؿ البييقي:
كأصح ما ركم فيو قكؿ ابف شياب الزىرم ,السنف الكبرل لمبييقي (.)211/4

) )7انظر :الذخيرة ,لمقرافي.)75 /3(:
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 -2كركم عف عمر ( ) أنو كتب إلى عاممو بالشاـ أف يأخذ زكاة الزيتكف ,كركم عف ابف
المواذيىوالزروعى
عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ في الزيتكف العشر ,كال مخالؼ ليما في الصحابة فكاف إجماعا(.)1
والثمار ى
ج -المعقوؿ:
 -1ألف عادة أىؿ ببلده جارية بادخاره كاقتنائو كالشاـ كغيرىا مما يكثر نبات الزيتكف بيا ,فجرل
أف تجب فيو الزكاة(.)2
مجرل التمر كالزبيب ,فاقتضى ٍ

 -2تجب في الزيتكف لبلقتيات مف زيتو ,كفي القطاني لبلقتيات بيا عند الضركرة التي يكثر
كقكعيا(.)3

أدلة المذىب الثاني القائموف :بعدـ كجكب الزكاة في الزيتكف ,كاستدلكا ,بالسُّنة كالقياس
كالمعقكؿ.
أ -السنة:
س َّف
 -1عف محمد ابف عبيد اهلل ,عف عمرك بف شعيب ,عف أبيو ,عف جده ( ),قى ى
اؿ« :إِ َّن َما َ
الزِب ِ
يرَ َوالتَّ ْم ِرَ َو َّ
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َّ
الزَكاةَِ :ي ا ْل ِح ْنطَ ِةَ َو َّ
الش ِع ِ
يبَ َوالذ َرِة»(.)4
َر ُ
 -2عف أبي بردة ,عف أبي مكسى األشعرم ,كمعاذ ( ) أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
الص َدقَ ِة إََِّل ِم ْف َى ِذ ِه
أف يعمما الناس أمر دينيـ ,كقاؿََ« :ل تَأْ ُخ َذا ِي َّ
بعثيما إلى اليمف فأمرىما ٍ
ْاألَص َن ِ
الزِب ِ
ير َوا ْل ِح ْنطَ ِة َو َّ
اؼ ْاأل َْرَب َع ِة َّ
الش ِع ِ
يب َوالتَّ ْم ِر»(.)5
ْ

) )1انظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم.)235 /3(:
) )2انظر :المرجع السابؽ.
) )3انظر :الذخيرة ,لمقرافي.)73 /3(:
) )4سنف ابف ماجو ,كتاب أبكاب الزكاة ,باب ما تجب فيو الزكاة مف األمكاؿ ( ,)30 /3برقـ( ,)1815األمكاؿ
البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب :في جماع أمكاؿ ما تخرج األرض مف الحب كالثمار/3(,

 ,)1026برقـ(,)1895كضعفو األرنؤكط في سنف ابف ماجو( ,)30 /3برقـ( ,)1815ألف فيو محمد ابف عبيد
اهلل ابف أبي سميماف العرزمي الفزارم أبك عبد الرحمف الككفي متركؾ ,تقريب التيذيب ,البف حجر (ص,)494 :
برقـ(.)6108
) ) 5السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب ال تؤخذ صدقة شيء مف الشجر غير النخؿ كالعنب (,)210 /4

برقـ( ,)7451األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب :في جماع أمكاؿ ما تخرج األرض مف
الحب كالثمار ( ,)1026 /3برقـ( َ)1896قاؿ البييقي كلـ يثبت في ىذا إسناد تقكـ بو حجة قاؿ كاألصؿ عدـ
الكجكب فبل زكاة فيما لـ يرد فيو حديث صحيح أك كاف في معنى ما كرد بو حديث صحيح ,نقمو النككم في

المجمكع شرح الميذب  ,لمنككم(.)453 /5
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وجو الدَللة :دؿ الحديثاف بالعبارة الصريحة عمى أف الزكاة فقط في األصناؼ المذككرة مف
المواذيىوالزروعى
حنطة كغيرىا؛ ألف غير ىذه المذككرات ال يساكييا في غمبة االقتيات بيا ككثرة نفعيا ,كجكدىا
والثمار ى
()1
صنؼ آخر ,فبل يجب في غيرىا زكاة ,كال يصح القياس عمييا .
ب -القياس:
قياس عدـ كجكب الزكاة في الزيتكف عمى عدميا في الخضركات ,بجامع أف كبلن منيما ليس

بقكت(.)2

ت -المعقوؿ:
 -1ال تجب في الزيتكف زكاة؛ ألنو أدـ ال مأككؿ بنفسو؛ ألنو يؤكؿ أدمان(.)3
 -2ال تجب في الزيتكف زكاة؛ ألنو ال ييبس ,كال يدخر عمى حالو(.)4
خامساً :مناقشة األدلة
مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب الزكاة في الزيتكف إذا بمغ الخارج خمسة
أكسؽ.

 -1يناقش توجيييـ لقكلو ( )[ :وآتُوا ح هؼه يوم حص ِ
اد ِه]( ,)5المراد منيا كجكب الزكاة يكـ
َ ُ ََْ َ َ
َ
ُ
حصاد الثمر بدكف استثناء صنؼ معيف.
بأنو لـ يرد بيذه اآلية زكاة؛ ألنيا مكية نزلت قبؿ كجكب الزكاة(.)6
ِ
سقَ ِت
يما َ
 -2وُيناقش تكجيييـ لمسُّنة مف حديث ابف عمر كحديث جابر -رضي اهلل عنيـَ « -
اء» بأنو عاـ يحمؿ عمى عمومو ويشمؿ الزيتوف.
َّ
الس َم ُ
العشر كما يجب فيو نصفو ,كأما ما يجب فيو الزكاة فسكت
بأف الحديثاف يكضحاف ما يجب فيو ي
عنو ,فبل يدالف عمى كجكب الزكاة في الزيتكف.

) )1انظر :الشرح الكبير عمى المقنع ,البف قدامة.)497 /6(:
) )2انظر :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)452 /5(:
) )3انظر :الحاكم الكبير ,لمماكردم ,)234 /3(:كانظر :اإلقناع ,لمماكردم(:ص.)64 :
) )4شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)473 /2(:
)[ )5األنعاـ.]141 :

) )6انظر :مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير ,لمتميمي(:ص.)236 :
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ويناقش استدَلليـ بأثر ابف شياب ,الذم يدؿ عمى كجكب الزكاة في الزيتكف كأف السُّنة
ُ -4
المواذيىوالزروعى
تقتضيو.
والثمار ى
"بأف ىذا األثر مكقكؼ كال ييعمـ اشتياره  ,كال ييحتج بو عمى الصحيح"(.)1
ض َزَكاةٌ».
ش ْي ٍء أ ْ
 -4وُيناقش استدالليـ بأثر ككيع ,عف أبي حنيفة « ِي ُك اؿ َ
َخ َر َج ِت ْاأل َْر ُ
بأف ىذا األثر عاـ كليس فيو ما يدؿ عمى كجكب الزكاة في الزيتكف.

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بعدـ كجكب الزكاة في الزيتكف.
س َّف
ٌ -1يناقش استدَلليـ بحديث عمرك بف شعيب ,عف أبيو ,عف جده ( ) ,قى ى
اؿ« :إِ َّن َما َ
الزِب ِ
يرَ َوالتَّ ْم ِرَ َو َّ
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو وسمـ َّ
ط ِةَ َو َّ
الش ِع ِ
يبَ َوالذ َرِة».
الزَكاةَِ :ي ا ْل ِح ْن َ
َر ُ
ُيناقش مف جانبيف:
الجانب األوؿ :بأف الحديث ضعيؼ؛ ألف فيو محمد ابف عبيد اهلل ابف أبي سميماف العرزمي
الفزارم أبك عبد الرحمف الككفي متركؾ(.)2

الجانب الثاني :كيحتمؿ أ ٍف تككف ىذه األربعة كانت مخصكصة بالزكاة في ذلؾ الكقت ,ثـ ألحؽ
بيا ما عداىا(.)3
ويناقش استدَلليـ بحديث أبي مكسى األشعرم ,كمعاذ ( ) أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
ُ -2
الص َدقَ ِة إََِّل ِم ْف
أف يعمما الناس أمر دينيـ كقاؿََ« :ل تَأْ ُخ َذا ِي َّ
كسمـ بعثيما إلى اليمف فأمرىما ٍ
َى ِذ ِه ْاألَص َن ِ
اؼ ْاأل َْرَب َع ِة ».
ْ
بأف ىذا الحديث ضعيؼ ,قاؿ البييقي :كلـ يثبت في ىذا إسناد تقكـ بو حجة(.)4
 -3وُيناقش استدَلليـ بالقياس عمى الخضركات ,بأنو قياس غير صحيح؛ ألف الفارؽ بيف
الخضركات كالزيتكف كاضح ,كال يكجد عمة سائغة لمقياس تجمعيما في نظرم.
أف ييدخر لعاـ أك أكثر مف عاـ إذا
 -4وُيناقش استدَلليـ بالمعقكؿ ,بأف الزيتكف كزيتو ييمكف ٍ
اتيبعت طيرؽ ادخاره الصحيحة كما ىك الحاؿ عندنا مع الزيتكف كزيتو.
) )1انظر :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)453 /5(:
) )2انظر :تقريب التيذيب ,البف حجر(:ص ,)494 :برقـ(.)6108
) )3انظر :شرح مختصر الطحاكم ,لمجصاص.)290 /2(:
) )4انظر :المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)453 /5(:
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سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح
المواذيىوالزروعى
أ -القوؿ الراجح :كبعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ,ظير
والثمار ى
لمباحث أف المذىب الراجح ىك المذىب األكؿ ,القائمكف :بكجكب الزكاة في الزيتكف إذا بمغ الخارج
خمسة أكسؽ.

ب -مسوغات الترجيح

 -1ضعؼ أدلة المذىب الثاني ,كقكة أدلة مذىب الجميكر.
 -2إف العمؿ بالمذىب الثاني فيو تضيع لبعض حقكؽ الفقراء.

 -3إف العمؿ بالمذىب األكؿ يتحقؽ فيو شكر النعمة التي أنعـ اهلل عمى عباده.
 -4إف المذىب األكؿ يدؿ عميو عمكـ القرآف الكريـ ,كاألحاديث الصحيحة.
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المواذيىوالزروعى

المطمب الثالث
حكـ زكاة الفواكو والبقوؿ

والثمار ى
ِ
ِ
اخ ِتَلَ َ ِ
ت ِم ْف أ ْ ِ ِ
س ِي
قاؿ َمالِ ٌؾ" :الس َّن ُة الَِّتي َلَ ْ
س ِم ْع ُ
ؼ َ
َى ِؿ ا ْلع ْمـَ أ ََّن ُو لَ ْي َ
ييا ع ْن َد َناَ َوالَّذي َ
ِ ِ ()1
ِ
ِ
َ ٍ ِ
وؿ َعمَى أَثْ َم ِان َيا
ص َدقَ ٌةَ َحتَّى َي ُح َ
يع ْتَ َ
ص َدقَ ٌةَ .وَلَ ي أَثْ َمان َيا إِ َذا ِب َ
ش ْيء م َف ا ْلفَ َواكو َ ُكما َيا َ
ضص ِ
ِ
اح ُب َيا ثَ َم َن َيا"(.)2
يع َياَ َوَي ْق ِب ُ َ
ا ْل َح ْو ُؿ م ْف َي ْوَـ َي ِب ُ
صورة المسألة :امتمؾ رجؿ بستانان فيو مف الفكاكو كالخضركات ,فنضج ثمره فيؿ في ىذه الثمار

زكاة أـ ال؟

أوَلً :تحرير محؿ النزاع:
أجمع الفقياء عمى أف الصدقة كاجبة في :الحنطة ,كالشعير ,كالتمر ,كالزبيب( ,)3كلكنيـ
اختمفكا في الفكاكو كالبقكؿ.
ثانياً :مذاىب الفقياء:
العشر ,كىك مذىب جميكر
المذىب األوؿ :ذىبكا إلى أنو يجب في الفكاكو كالخضركات ي
الحنفية(.)4

) )1الفاكية :اسـ لما يتفكو بو ,أم يتنعـ بو زيادة عمى المعتاد ,انظر :البناية شرح اليداية ,لمعيني,)180 /6(:

النجـ الكىاج في شرح المنياج ,لمدميرم ,)63 /10( :الحاكم الكبير ,الماكردم ,)440 /15(:المغني البف

قدامة.)600 /9(:
) )2مكطأ مالؾ.)392 /2(:
) )3اإلجماع البف المنذر(:ص.)45 :

) )4انظر :النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ ,البف نجيـ ,)453 /1(:البناية شرح اليداية ,لمعيني,)420 /3(:
عمدة الرعاية بتحشية شرح الكقاية ,المكنكم ,)218 /3( :االختيار لتعميؿ المختار ,لمبمدحي.)113 /1( :
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أنو ال يجب شيء في الفكاكو كالخضركات كالبقكؿ ,كىك مذىب
المواذيىوالزروعى
الجميكر كمنيـ مالؾ( )1كاليو ذىب المالكية( ,)2كالشافعية( ,)3كالحنابمة( ,)4كأبك يكسؼ كمحمد مف
( )5والثمار ى
الحنفية .
ثالثاً :سبب الخَلؼ:

ص ىر الزكاة عمى
وسبب الخَلؼ :اختبلفيـ في األصناؼ التي يخرج منيا الزكاة فيـ بيف قى ى
األصناؼ المجمع عمييا ,كبيف مف عداىا إلى المدخر المقتات ,فيك اختبلفيـ في تعمؽ الزكاة
بيذه األصناؼ األربعة ىؿ ىك لعينيا أك لعمة فييا كىي االقتيات فمف قاؿ لعينيا قصر الكجكب
عمييا ,كمف قاؿ لعمة االقتيات عدل الكجكب لجميع المقتات(.)6

رابعاً :أدلة المذاىب:
العشر في الفكاكو كالخضركات ,كاستدلكا بالقرآف
أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب ي
كالسُّنة كاألثر كالقياس كالمعقكؿ.

أ -القرآف:

قولو ( )َ [ :أك ِْػ ُؼوا ِمن َطقب ِ
ات َما ك ََس ْبت ُْم َو ِِمها َأ ْخ َر ْجـَا َلؽ ُْم ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ض](.)7
ْ ِّ َ

المكتسب ,كالذم خرج مف
وجو الدَللة :دلت اآلية بعبارتيا عمى كجكب الصدقة في الماؿ ي
العشر ,كلـ يفصؿ بيف القميؿ كالكثير,
العشر أك نصفو ,فيككف المراد ي
األرض ,كال كاجب فيو إال ي
كما يبقى كما ال يبقى فيتناكؿ الكؿ ,فيي عاـ في الفكاكو كغيرىا(.)8

) )1انظر :مكطأ مالؾ ,)392 /2(:المدكنة  ,لمالؾ بف أنس.)341 /1(:

) )2انظر :التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ,لممكاؽ ,)120 /3(:الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني,
لؤلزىرم(:ص ,)327 :الذخيرة ,لمقرافي ,)73 /3(:الرسالة ,لمقيركاني(:ص.)66 :
) )3انظر :األـ لمشافعي ,)37 /2(:اإلقناع لمماكردم(:ص ,)63 :ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ,لمنككم/2(:
 ,)231المجمكع شرح الميذب ,لمنككم.)456 /5(:
) )4انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع ,البف قدامة ,)554 /2(:الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,البف قدامة/1(:
 ,)398اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ,لمكمكذاني(:ص.)131 :

) )5انظر :عيكف المسائؿ ,لمسمرقندم(:ص ,)47 :األصؿ المعركؼ بالمبسكط ,لمشيباني ,)161 /2(:البناية
شرح اليداية ,لمعيني.)419 /3(:
) )6انظر :بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)14 /2(:
)[ )7البقرة.]267 :

) )8انظر :أحكاـ القرآف ,لمجصاص ,)175 /2(:االختيار لتعميؿ المختار ,البمدحي.)113 /1( :
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ب -السنة:
المواذيىوالزروعى
السماء َ ِف ِ
ِ
ِ
يو
عف عمى (
سقَت َّ َ ُ
يما َ
والثمار ى ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ « َ
ش ُر»(.)1
ا ْل ُع ْ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى كجكب العشر في كؿ ما سقت السماء ,كأف الحديث

محمكؿ عمى الزكاة ,فإف الصدقة عند اإلطبلؽ تنصرؼ إلى الزكاة(.)2

ت -األثر:

اؿ « :ي التيف الذي ييبس العشر»(.)3
ركل عف ابف سماعة عف محمد قى ى
العشر ,كمف المعمكـ
وجو الدَللة :دؿ األثر عمى كجكب الصدقة في التيف الذم ييبس ,كمقداره ي

أف التيف مف الفكاكو.
ث -القياس:

قياس كجكب العشر في الخارج مف األرض ,عمى كجكبو في الخراج الذم يجب بمطمؽ

الخارج ,ككذلؾ األمر في الخارج مف األرض(.)4

ج -المعقوؿ:

"ألف أقكل المذاىب في المسألة مذىب أبي حنيفة دليبلن ,كأحكطيا لممساكيف ,كأكالىا قيامان

ك شك انر لمنعمة"(.)5

أدلة المذىب الثاني القائموف :بأنو ال يجب شيء في الفكاكو كالخضركات كالبقكؿ,
كاستدلكا بالسُّنة كاألثر كالمعقكؿ.

) ) 1مسند أحمد ,مسند العشرة المبشريف بالجنة ,مف مسند عمي رضي اهلل عنو ( ,)145 /1برقـ (,)1256
األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب األمر في الرجؿ يبيع زرعو قبؿ أف يحصد ,أك كرمو
عنبا ,أك نخمو بسرا ,أف عميو الزكاة ( ,)1046 /3برقـ ( ,)1940كقاؿ أحمد شاكر في المسند( ,)145 /1برقـ

( )1256حديث صحيح ,كاسناد ىذا مرفكعان ضعيؼ لضعؼ محمد بف سالـ اليمداني ,كمحمد ابف سالـ
اليمداني أبك سيؿ الككفي ضعيؼ ,تقريب التيذيب ,البف حجر (ص ,)479 :برقـ(.)5898

) )2انظر :البناية شرح اليداية ,العيني ,)420 /3(:االختيار لتعميؿ المختار البمدحي.)113 /1(:
السنة.
) )3عيكف المسائؿ لمسمرقندم الحنفي(:ص ,)47 :كلـ أقؼ عميو في كتب ي
) )4انظر :االختيار لتعميؿ المختار البمدحي.)113 /1( :
) )5البناية شرح اليداية ,العيني.)420 /3(:
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أ -السنة:
المواذيىوالزروعى
ِ
اء
 -8عف معاذ بف
سقَ ِت َّ
الس َم ُ
يما َ
جبؿ ( ) ,أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ,قاؿَ « :
والثمار ى
الن ْ ِ
ِ
س ِقي ِب َّ
ط ِةَ
َوا ْل َب ْع ُؿ َو َّ
وف َذلِ َؾ ِي التَّ ْم ِرَ َوا ْل ِح ْن َ
ؼ ا ْل ُع ْ
الس ْي ُؿ ا ْل ُع ْ
صُ
ش ِرَ َوِا َّن َما َي ُك ُ
ض ِح ن ْ
ش ُرَ َو َ
يما ُ َ
وبَ وأ َّ ِ َّ
سو ُؿ المَّ ِو صمى اِ عميو
اء َوا ْل َبطاي ُخ َوالرَّم ُ
صُ
ب َقَ ْد َعفَا َع ْن ُو َر ُ
اف َوا ْلقَ َ
َما ا ْلقث ُ
َوا ْل ُح ُب ِ َ
وسمـ»(.)1
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو الصريحة عمى عدـ الصدقة في البطيخ كالرماف كىذه

المذككرات معمكـ أنيا مف الخضركات أك الفكاكو.

 -7عف مكسى بف طمحة عف معاذ ( ) :أنو كتب إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يسألو
عف الخضركات كىي البقكؿ فقاؿ « :لَ ْيس ِي ا ْل َخ ْ ِ
ص َدقَ ٌة »(.)2
ض َرَوات َ
َ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أنو ال صدقة في الخضركات؛ ألنو لك كانت في الخضر

لعمـ ذلؾ في زمانو صمى اهلل عميو كسمـ ؛ ألف الخضر كالفكاكو كانت معمكمة في
زكاة ي
()3
المدينة .

 -3كعف عطاء بف السائب قاؿ« :أراد عبد اهلل بف المغيرة أف يأخذ مف أرض مكسى بف طمحة
مف الخض اركات صدقة ,فقاؿ لو مكسى بف طمحة  :ليس لؾ ذلؾ إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ كاف يقكؿ« :ليس ي ذلؾ صدقة»(.)4

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أنو ليس في الخضركات صدقة.

ب -األثر:

ضرو ِ
ِ
ات
 -1أخبرنا حميد أنا أبك نعيـ ,أنا مبارؾ ,عف الحسف قاؿَ « :ك َ
اف ََل َي َرى ي ا ْل َخ ْ َ َ
ص َدقَ ًة»(.)5
َ
) ) 1السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب الصدقة فيما يزرعو اآلدميكف كييبس كيدخر كيقتات (,)216 /4

برقـ( ,)7477المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ( ,)556 /1برقـ( ,)1459كصححو الحاكـ في المرجع نفسو,
كقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد  ,كلـ يخرجاه  ,كلو شاىد بإسناد صحيح.

) )2سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الخضركات ( ,)30 /3برقـ( ,)638المعجـ األكسط ,باب الميـ ,مف
اسمو محمد ( ,)100 /6برقـ( ,)5921كضعفو الترمذم في سننو( ,)30/3برقـ( ,)638كقاؿ :كليس يصح في
ىذا الباب عف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ شيء كانما يركل ىذا عف مكسى بف طمحة عف النبي صمى اهلل عميو
ك سمـ مرسبل  ,الحسف ىك ابف عمارة كىك ضعيؼ عند أىؿ الحديث ,ضعفو شعبة كغيره كتركو ابف المبارؾ.

) )3الذخيرة لمقرافي.)74 /3(:

) )4ذكره الزركشي في :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ,)468 /2(:كقاؿ :ركاه األثرـ في سننو ,كىك قكم
في المراسيؿ ,الحتجاج مف أرسمو بو ,كلـ أقؼ عمى عميو في كتب السُّنة ,كال في سنف األثرـ عمى حسب

دراستي.

) )5األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الصدقة كأحكاميا كسننيا ,باب :ما جاء في جامع ما ال صدقة فيو مف الخضر
( ,)1097 /3برقـ( ,)2030لـ يتـ دراستو.
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ِ
َف ا ْل ُخ ْ ِ
ييا» كركم ذلؾ
 -2كركينا عف عمر ,كعمي ,كعائشةَ « :ما َد َّؿ َعمَى أ َّ
ض َرَواتَ ََل َزَكاةَ َ
المواذيىوالزروعى
مرفكعان(.)1
والثمار ى
وجو الدَللة :دؿ األثراف بعبارتيما عمى أنو ليس في الخضركات زكاة.
ت -المعقوؿ:

إف عدـ كجكب الزكاة في الخضركات كالفكاكو لعدـ الكيؿ فييا ,كعدـ االدخار في

بعضيا"(.)2

خامساً :مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بكجكب العشر في الفكاكو كالخضركات.
َخ َر ْج َنا لَ ُك ْـ ِم َف ْاأل َْر ِ
ض]( ,)3عاـ مف غير تفصيؿ بيف
ُ -1يناقش توجيييـ لقكلو ( )َ [ :و ِم َّما أ ْ
القميؿ كالكثير ,كما يبقى كما ال يبقى فيتناكؿ الكؿ ,فيي عاـ في الفكاكو كغيرىا.
بأف الجميكر خصصكا ىذا العمكـ ,بما يزرعو اآلدميكف كيقتات اختيا انر كقد بمغ نصابان كبثمر

النخؿ كثمر العنب(.)4

ويجاب عف ذلؾ" بأنو عطؼ عمى جميع المذككر فاقتضى ذلؾ إيجاب الحؽ في سائر الزركع
ُ
()5
كالثمار المذككرة عمى اآلية" .
ِ
يما
ُ -2
ويناقش استدَلليـ بحديث عمى ( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " َ
السماء َ ِف ِ
ِ
ش ُر".
يو ا ْل ُع ْ
سقَت َّ َ ُ
َ
بأف ىذا الحديث ال يصح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرفكعان ألف في سنده اليمداني(.)6

اؿ :في التيف الذم ييبس العشر.
 -3وُيناقش استدالليـ بما ركل عف ابف سماعة عف محمد قى ى
ذكره السمرقندم في عيكف المسائؿ ,كىك غير مكجكد في كتب السُّنة كاألثر عمى حسب دراستي.
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :إنو ال يجب شيء في الفكاكو كالخضركات كالبقكؿ.

) )1السنف الصغير لمبييقي ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الزرع كالثمار ( ,)51 /2برقـ( ,) 1187لـ يتـ دراستو.
) )2الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,ابف قدامة.)398 /1(:
)[ )3البقرة.]267 :
) )4انظر :فتح البياف في مقاصد القرآف ,القنكجي ,)126 /2( :الذخيرة لمقرافي.)73 /3( :
) )5أحكاـ القرآف لمجصاص.)175 /4( :

) ) 6محمد بف سالـ اليمداني أبك سيؿ الككفي ضعيؼ ,تقريب التيذيب ,البف حجر (ص ,)479 :برقـ
(.)5898
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ُ -1يناقش استدَلليـ بحديث معاذ ( ) :أنو كتب إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يسألو
المواذيىوالزروعى
ضرو ِ
ِ
ص َدقَ ٌة».
ات
خ
ل
ا
ي
س
ي
ل
«
اؿ
فق
البقكؿ
عف الخضركات كىي
ْ
َ
َ
َ َْ َ
َْ
والثمار ى
()1
بأف الحديث ضعيؼ ال يصح االستدالؿ بو .

أف ُيجاب بأنو لك لـ يصح ىذا الحديث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ,فإنو يصح مكقكفان
ويمكف ْ
ُ
()2
عمى معاذ ( ) .
ويرد عمى ذلؾ بأنو لـ يصؿ ىذا الحديث عف مكسى بف طمحة ,عف أبيو إال عطاء بف السائب,
ُ
()3
كال ركاه مكصكال عف عطاء إال الحارث بف نبياف ,تفرد بو أبك كامؿ الجحدرم .

ويناقش استدَلليـ بحديث عطاء بف السائب قاؿ :إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف
ُ -2
يقكؿ« :ليس ي ذلؾ صدقة».
السنة ,كغير مكجكد في سنف األثرـ غير أف الزركشي
بأف ىذا الحديث ليس لو أصؿ في يكتب ي
ذكره في شرحو عمى مختصر الخرقي دكف سند عمى حسب دراستي(.)4

سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا تبيف لمباحث
أف المذىب الراجح ىك المذىب الثاني ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية
كالحنابمة كأبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية القائمكف :بأنو ال يجب شيء في الفكاكو كالخضركات

كالبقكؿ.
ب -مسوغات الترجيح:
 -1إف العمؿ بالمذىب األكؿ القائمكف بكجكب الزكاة في الخضركات ,كا ٍف كاف فيو مصمحة
لمفقراء ,إال أننا ال نأخذ ماؿ األغنياء إال بدليؿ خاص جاء في الخضركات؛ ألف الزكاة
عبادة تحتاج إلى دليؿ.

 -2العمؿ بالمذىب الثاني ىك ما ذىب إليو الصحابة ,كالتابعكف.
 -3إف المذىب الثاني ىك ما صححو أكثر أىؿ العمـ مف الفقياء كالمحدثيف كما قاؿ الترمذم
في سننو(.)5

) )1سنف الترمذم ,كتاب الزكاة ,باب زكاة الخضركات ( ,)30 /3الحسف ىك ابف عمارة كىك ضعيؼ عند أىؿ
الحديث ,ضعفو شعبة كغيره كتركو ابف المبارؾ.

) )2صححو األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)276 /3برقـ( ,)801صحيح الجامع
الصغير كزيادتو ,األلباني ( ,)953 /2برقـ(.)5411
) )3المعجـ األكسط الطبراني ,باب الميـ مف اسمو محمد ( ,)100 /6برقـ(.)5921
) )4شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.)468 /2(:

) )5قاؿ أبك عيسى :كالعمؿ عمى ىذا عند أىؿ العمـ أف ليس في الخضركات صدقة ,سنف الترمذم (.)30 /3
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المطمب الرابَ
حكـ قسـ الصدقات

والثمار ى
َف ذلِ َؾ َلَ ي ُكوف إَِلَّ عمَى وج ِو ْ ِ
الص َدقَ ِ
ِ
ِ
قَ َ ِ
اَل ْج ِت َي ِاد ِم َف
اتَ أ َّ
سِـ َّ
َ ُ
َ َْ
اؿ َمال ٌؾْ ":األ َْم ُر ع ْن َد َنا ي قَ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سى
اج ُة َوا ْل َع َد ُدَ أُوِث َر ذلِ َؾ ا
الص ْن ُ
َص َناؼ َكا َن ْت يو ا ْل َح َ
ا ْل َواليَ .أَي ْاأل ْ
ؼَ ِبقَ ْد ِر َما َي َرى ا ْل َواليَ .و َع َ
َف ي ْنتَ ِق َؿ ذلِ َؾ إِلَى ا ِ
ٍ
اج ِة َوا ْل َع َد ِدَ
َع َو ٍاـُ َ .ي ْؤثَُر أ ْ
ام ْي ِف أ َْو أ ْ
َى ُؿ ا ْل َح َ
أْ َ
الص ْنؼ ْاآل َخ ِر َب ْع َد َعاـ أ َْو َع َ
َى ِؿ ا ْل ِع ْمـ"(.)1
ضى ِم ْف أ ْ
اف ذلِ َؾَ .و َعمَى ى َذا أ َْد َرْك ُ
َح ْيثُ َما َك َ
ت َم ْف أ َْر َ
صورة المسألة :رجؿ لو ماؿ قد بمغ النصاب كحاؿ عميو الحكؿ فأخذ منو الكالي زكاة مالو ,فيؿ
أف يعطي صنفان معينان مف ىذه
أف يعطي جميع األصناؼ المذككرة في اآلية ,أـ لو ٍ
لمكالي ٍ
األصناؼ عمى حسب اجتياده؟
أوَلً :تحرير محؿ النزاع:

"أجمع الفقياء عمى أف فرض الصدقة تجكز في األصناؼ التي ذكرىا اهلل ( ) في قكلو[ :إِك َهَم
ِِ
ات لِ ْؾ ُػ َؼر ِ
اء َوادَْ َساكِ ِ
ي َع َؾ ْق َفا]( ,)2كأجمعكا عمى أف الزكاة كانت تدفع لرسكؿ اهلل
الصدَ َق ُ
ي َوا ْل َعامؾ َ
ه
َ
صمى اهلل عميو كسمـ ,كلرسمو كعمالو ,كالى مف أمر بدفعيا إليو"( ,)3كاختمفكا في ىؿ يعطى مف

الزكاة األصناؼ الثمانية ,بالتساكم أـ يجكز تكزيعيا عمى أصناؼ معينة؟ عمى مذىبيف:
ثانياً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىبكا إلى جكاز صرؼ الزكاة إلى صنؼ كاحد ,كيستحب صرفيا في األصناؼ
الثمانية خركجان مف الخبلؼ كتحصيبلن لئلجزاء يقينان ,كال يجب االستيعاب ,كىك مذىب الجميكر
()5

مف الحنفية( ,)4كمالؾ

كاليو ذىب المالكية ( ,)6كالحنابمة(.)7

) )1مكطأ مالؾ.)378 /2(:
)[ )2التكبة.]60 :
) )3اإلجماع البف المنذر(:ص.)48 :
) )4انظر :فتح القدير لمكماؿ ابف اليماـ ,)265 /2(:الحجة عمى أىؿ المدينة ,الشيباني ,)495 /1(:بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)46 /2(:

) )5انظر :مكطأ مالؾ ,)378 /2(:المدكنة ,لمالؾ بف أنس (.)342 /1
) )6انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة ,ابف عبد البر ,)326 /1(:البياف كالتحصيؿ ,ابف رشد,)460 /2(:
الذخيرة لمقرافي.)146 /3(:

) )7انظر :مختصر الخرقى(:ص ,)44 :المغني البف قدامة,)499 /2(:شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي:
( ,)433 /2حاشية الركض المربع  ,النجدم.)312 /3(:
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المذىب الثاني :ذىبكا إلى أنو يجب صرؼ جميع الصدقات الكاجبة سكاء الفطرة كزكاة األمكاؿ
المواذيىوالزروعى
إلى ثمانية أصناؼ ,كيمزـ التسكية بيف األصناؼ ,كىك مذىب الشافعية( ,)1كركاية عف أحمد(.)2
والثمار ى
ثالثاً :سبب الخَلؼ:
وسبب ي اختَل يـ" :ىك معارضة المفظ لممعنى ,فإف المفظ يقتضي القسمة بيف جميعيـ,

الخمة ,فكأف تعديدىـ في اآلية
أف يي ٍؤثر بيا أىؿ الحاجة إذ كاف المقصكد بو سد ي
كالمعنى يقتضي ٍ
عند ىؤالء إنما كرد لتمييز الجنس ,ال تشريكيـ في الصدقة ,فاألكؿ أظير مف جية المفظ ,كىذا

أظير مف جية المعنى"(.)3
رابعاً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿَ القائموف :بجكاز صرؼ الزكاة إلى صنؼ كاحد ,كاستدلكا ,بالقرآف

كالسُّنة كاألثر كاإلجماع.

أ -القرآف:

ِ
ِِ
ات لِ ْؾ ُػ َؼر ِ
اء َوا َْد َساكِ ِ
الر َقا ِ
الصدَ َق ُ
ي َوا ْل َعامؾ َ
قكلو ( )[ :إِك َهَم ه
وِب ْم َو ِِف ِّ
ي َع َؾ ْق َفا َوا ُْد َم هل َػة ُق ُؾ ُ ُ
َ
ِ
ِ
قل َف ِر َ ِ
وا ْلغ ِ ِ
السبِ ِ
ي َو ِِف َسبِ ِ
قم ](.)4
َارم َ
َ
قم َحؽ ر
يض ًة م َن اَّللهِ َواَّللهُ َعؾ ر
قل اَّللهِ َوا ْب ِن ه
وجو الدَللة :دلت اآلية بصريح العبارة عمى كجكب تقسيـ الصدقات في األصناؼ الثمانية

المذككرة ,كانما الصدقات ليؤالء المعدكديف دكف غيرىـ ,كأف البلـ لبلختصاص كىك أنيـ
المختصكف بيذا الحؽ دكف غيرىـ ال لمتسكية ,ففي أم صنؼ كضعت صدقتؾ أجزأؾ(.)5

ب -السنة:

 -1عف ابف عباس ( ) أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعث معاذان ( ) إلى اليمف ,فقاؿ:
ص َدقَ ًة ِي أ َْم َوالِ ِي ْـ تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْف أَ ْغ ِن َي ِائ ِي ْـ
َعمِ ْم ُي ْـ أ َّ
َف المَّ َو ا ْتََر َ
اعوا لِ َذلِ َؾَ َأ ْ
« َِإ ْف ُى ْـ أَطَ ُ
ض َعمَ ْي ِي ْـ َ
َوتَُرد َعمَى ُقَ َرِائ ِي ْـ»(.)6
) )1انظر :الحاكم الكبير ,الماكردم ,)481 /8(:الميذب في فقو اإلماـ الشافعي لمشيرازم ,)312 /1(:البياف
في مذىب اإلماـ الشافعي ,العمراني ,)436 /3(:فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف ,المعبرم(:ص:
.)252
) )2الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,ابف قدامة.)423 /1(:

) )3بداية المجتيد كنياية المقتصد ,البف رشد.)37 /2(:
)[ )4التكبة.]60 :
) )5انظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ,)85 /3(:فتح القدير لمكماؿ ابف اليماـ ,)265 /2(:بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع ,الكاساني.)47 /2(:

) )6صحيح البخارم ,كتاب الزكاة ,باب كجكب الزكاة( ,)104 /2برقـ( ,)1395صحيح مسمـ ,كتاب اإليماف,
باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ ( ,)50 /1برقـ(.)19
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وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى كجكب الصدقة عمى األغنياء كردىا في الفقراء ,كلـ يذكر
المواذيىوالزروعى
األصناؼ األخرل ,فدؿ ذلؾ عمى جكاز صرفيا في صنؼ كاحد(.)1
والثمار ى
 -2عف أبي سعيد الخدرم ( ) ,قاؿ :بعث عمي ( ) كىك باليمف إلى النبي صمى اهلل عميو
كسمـ بذىيبة في تربتيا( ,)2فقسميا بيف األقرع بف حابس الحنظمي ,ثـ أحد بني مجاشع ,كبيف

عيينة بف بدر الفزارم ,فتغيظت قريش كاألنصار فقالكا :يعطيو صناديد أىؿ نجد ,كيدعنا قاؿ:

صمى اهلل عميو كسمـ «إِنَّ َما أَتَأَلَّفُ ُي ْـ»(.)3
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى جكاز تقسيـ الصدقة في صنؼ كاحد ,فمك كانت الصدقة
مقسكمة عمى الثمانية بطريؽ االستحقاؽ لما دفع النبي صمى اهلل عميو كسمـ المذىبة إلى المؤلفة

قمكبيـ دكف غيرىـ (.)4

 -3عف قبيصة بف مخارؽ اليبللي ,قاؿ :تحممت حمالة ,فأتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ْم َر لَ َؾ ِب َيا»(.)5
أسألو فييا ,فقاؿ« :أ َِق ْـ َحتَّى تَأ ِْت َي َنا َّ
الص َدقَ ُةَ َ َنأ ُ
وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى جكاز الصرؼ في صنؼ كاحد دكف تعميـ؛ ألنو لك كجب
صرفيا إلى جميع األصناؼ لـ يجز دفعيا إلى كاحد ,كلذلؾ ال يجب تعميـ كؿ صنؼ ,كال

التعميـ بصدقة كاحد إذا أخذىا الساعي ,أك كصمت إلى اإلماـ(.)6

) )1انظر :فتح القدير لمكماؿ ابف اليماـ ,)266 /2(:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني,)46 /2(:
البياف كالتحصيؿ ,ابف رشد ,)459 /2(:المغني البف قدامة.)499 /2(:
)( )2بذىيبة ي تربتيا) ىي :تبر الذىب لـ ييسبؾ بعد ,قيؿ :إنما أنث ذىبية؛ ألف الذىب مؤنث ,فمما صغرىا
أظيره؛ ألف التصغير يرد األشياء إلى أصكليا ,التكضيح لشرح الجامع الصحيح ,ابف الممقف.)310 /33(:
ً ً
الرك يح إًلىٍي ًو} [المعارج,)127 /9( ]4 :
المبلىئً ىكةي ىك ُّ
) )3صحيح البخارم ,كتاب التكحيد ,ىب ي
اب قى ٍكؿ المو تى ىعالىى[ :تى ٍع يريج ى
برقـ(.)7432
) )4انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني ,)46 /2(:المغني البف قدامة.)499 /2(:
) )5صحيح مسمـ ,كتاب الزكاة ,باب مف تحؿ لو المسألة ( ,)722 /2برقـ (. )1044

) )6انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,البف قدامة ,)423 /1(:المغني البف قدامة.)499 /2(:
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ت -األثر:
المواذيىوالزروعى
ِ
ضعتَيا ِي ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ
س ُب َؾ»َ فإف ىذا القكؿ مركم عف عدد مف
َص َناؼ َ َح ْ
ص ْنؼ َواحد م ْف َىذه ْاأل ْ
«إِ َذا َو َ ْ َ
والثمار ى
الصحابة كالتابعيف ,فمف الصحابة (عمر ,كعمي ,كابف عباس ,كحذيفة ,الحسف بف عمي- ,
رضي اهلل عنيـ ,)-كمف التابعيف(عطاء ,كالضحاؾ ,كالثكرم ,كالزىرم ,كمسمـ بف يسار,

عكرمة ,إبراىيـ النخعي -رحميـ اهلل.)1( )-

كجو الداللة :دؿ األثر بصريح العبارة عمى جكاز إخراج الزكاة في صنؼ كاحد مف أصناؼ

الزكاة الذيف يذكركا في اآلية؛ فدؿ ذلؾ عمى الجكاز.

ث -اإلجماع:

نقؿ الكاساني إجماع الصحابة عمى جكاز دفع الصدقة لصنؼ كاحد مف األصناؼ المذككرة (.)2

أدلة المذىب الثاني القائموف :بأنو يجب صرؼ جميع الصدقات إلى ثمانية أصناؼ

بالسكية ,كاستدلكا ,بالقرآف كالسُّنة كاإلجماع.

أ -القرآف:

ِ
ِِ
ات لِ ْؾ ُػ َؼر ِ
اء َوادَْ َساكِ ِ
وِب ْم َو ِِف
الصدَ َق ُ
ي َوا ْل َعامؾ َ
قكلو ( )[ :إِك َهَم ه
ي َع َؾ ْق َفا َوادُْ َم هل َػة ُق ُؾ ُ ُ
َ
الر َقا ِ وا ْلغ ِ ِ
السبِ ِ
ي َو ِِف َسبِ ِ
قل](.)3
َارم َ
َ
قل اَّللهِ َوا ْب ِن ه
ِّ
وجو الدَللة :دلت اآلية بعبارتيا عمى أف الصدقة كاجبة لؤلصناؼ المذككرة ,فأضاؼ جميع
الصدقات إلييـ ببلـ التمميؾ كأشرؾ بينيـ بكاك التشريؾ ,فدؿ عمى أنو مممكؾ ليـ مشترؾ بينيـ

فإف كاف الذم يفرؽ الزكاة ىك اإلماـ قسميا عمى ثمانية أسيـ(.)4
ٍ

) )1مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ,كتاب الزكاة ,باب إنما الصدقات لمفقراء ( ,)105/4برقـ,)7135( ,
( ,)7138( ,)7136مصنؼ ابف أبي شيبة ,كتاب الزكاة ,ما قالكا في الفقراء كالمساكيف مف ىـ (,)418 /2
برقـ ( ,)10594( ,)10593األمكاؿ البف زنجكيو ,كتاب الخمس كأحكامو كسننو ,باب :سيـ النبي صمى اهلل

عميو كسمـ مف الخمس ( ,)1387 (,)1369( ,)1239(,)722 /2السنف الكبرل لمبييقي ,كتاب جماع أبكاب
تفريؽ ما أخذ مف أربعة أخماس الفيئ ,باب ما جاء في قكؿ أمير المؤمنيف عمر رضي اهلل عنو :ما مف أحد مف

المسمميف إال لو حؽ في ىذا الماؿ ( ,)572 /6برقـ( ,)13003صحيح ابف خزيمة ,كتاب الزكاة ,باب ذكر
تحريـ الصدقة المفركضة عمى النبي المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ ( ,)1128 /2برقـ( ,)2347مسند ابف
الجعد ,الحكـ كحماد ,عف إبراىيـ النخعي ,كابراىيـ التيمي (ص ,)48 :برقـ( ,)193كصححو األلباني في إركاء
الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,األلباني (.)84 /5

) )2انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)46 /2(:
)[ )3التكبة.]60:
) )4انظر :الميذب في فقة اإلماـ الشافعي لمشيرازم ,)313 /1(:حاشية البجيرمي عمى الخطيب,)359 /2(:
فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف ,المعبرم(:ص ,)252 :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,ابف قدامة/1(:

.)423
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ب -السنة:
المواذيىوالزروعى
بف الحارث
عف عبد
مع زياد بف نعيـ الحضرمي أنو سمع ز ى
ياد ى
الرحمف بف زياد أنو ىس ى
والثمار ى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فبايعتيو ,فذ ىك ىر حديثان طكيبلن قاؿ :فأتاه
أتيت
ى
الصُّدائي ( ) ,قاؿ :ي
ض
رجؿ فقاؿ :أعطني ًم ىف الصدقة ,فقاؿ لو رسك يؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ« :إِ َّف المَّ َو لَ ْـ َي ْر َ
َج َز ٍ
ِ
ِبح ْكِـ َن ِب ٍّيَ وََل َغ ْي ِرِه ِي َّ ِ
ت ِم ْف ِت ْم َؾ
يياَ َ َج َّأز َ
اءَ َِإ ْف ُك ْن َ
َىا ثَ َم ِان َي َة أ ْ
ُ
الص َدقَات َحتَّى َح َك َـ ُى َو َ
َ
َج َز ِ
اؾ َحقَّ َؾ»(.)1
َع َ
َع َ
ط ْي َن َ
ط ْيتُ َؾَ أ َْو أ ْ
اء أ ْ
ْاأل ْ

وجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف الصدقات ال تككف إال في األصناؼ المذككرة في

اآلية ,فدفع الزكاة لكؿ صنؼ ما يخصو مف غير زيادة كال نقصاف كاجب؛ ألف كؿ صنؼ ممؾ

حصتو ,فبل ينقص شيئان كال

ت -اإلجماع:

()2
يزيد .

قاؿ البجيرمي" :كاحتج أصحابنا باإلجماع عمى أنو لك قاؿ :ىذه الدار لزيد كعمرك كبكر قسمت
بينيـ فكذا ىنا"(.)3

خامساً :مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائموف :بجكاز صرؼ الزكاة إلى صنؼ كاحد.

ات لِ ْؾ ُػ َؼر ِ
اء َوادَْ َساكِ ِ
ي]( ,)4يجكز صرؼ الزكاة
الصدَ َق ُ
ُ -1يناقش توجييـ لقكلو ( )[ :إِك َهَم ه
َ
لصنؼ كاحد.

سا إَِل
سمـ فيو؛ ألف اإلنساف ال ييكمؼ إال بما يطيؽ لقكؿ اهلل ( )َ[ :ل ُي َكما ُ
ى
ؼ المَّ ُو َن ْف ً
بأنو ليس يم ه
س َع َيا] ,فصح أف ما عجز عنو المرء فيك ساقط عنو ,كبقي عميو ما استطاع ,كال بد لو مف
ُو ْ
إيفائو؛ فسقط عمكـ كؿ فقير ككؿ مسكيف ,كبقي ما قدر عميو مف جميع األصناؼ(.)5

عمي ( ) كىك باليمف إلى
ُ -2
ويناقش استدَلليـ بحديث أبي سعيد الخدرم ( ) ,قاؿ :بعث ه
النبي صمى اهلل عميو كسمـ بذىيبة في تربتيا ,فقسميا بيف األقرع بف حابس الحنظمي ,قاؿ :صمى
اهلل عميو كسمـ «إِ َّن َما أَتَأَلَّفُ ُي ْـ».

) )1سنف أبي داكد ,كتاب الزكاة ,باب مف يعطى مف الصدقةُّ ,
كحد الغنى ( ,)73 /3برقـ( ,)1630معرفة
السنف كاآلثار البييقي ,كتاب الصدقات ,فرض الصدقات ( ,)318 /9برقـ( ,)13271كضعفو األلباني في إركاء

الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ( ,)353 /3برقـ( ,)859ألف فيو عبد الرحمف ابف زياد ابف أنعـ اإلفريقي
قاضييا ضعيؼ في حفظو ككاف رجبل صالحا ,تقريب التيذيب ,البف حجر (ص ,)340 :برقـ(.)3862
) )2انظر :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,العمراني.)436 /3(:
) )3حاشية البجيرمي عمى الخطيب.)359 /2(:
)[ )4التكبة.]60:

) )5انظر :المحمى باآلثار ,ابف حزـ.)268 /4(:
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بأنو لـ تكف تمؾ الذىيبة مف الصدقة أصبلن؛ ألنو ليس في الحديث ما يدؿ عمى أنيا صدقة
المواذيىوالزروعى
أف يعطى النبي صمى اهلل عميو كسمـ المؤلفة قمكبيـ مف غير الصدقة ,بؿ قد
أصبلن؛ كال يمتنع
والثمار ٍ
ى
أعطاىـ مف غنائـ حنيف(.)1

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائموف :بكجكب صرفيا في األصناؼ بالسكية.
ات لِ ْمفُقَر ِ
اء]( ,)2أضاؼ جميع الصدقات
ُ -1يناقش استدَلليـ بتكجيو قكلو ( )[ :إِ َّن َما َّ
الص َدقَ ُ
َ
إلييـ ببلـ التمميؾ كأشرؾ بينيـ بكاك التشريؾ ,فدؿ عمى أنو مممكؾ ليـ مشترؾ بينيـ.
بأف اآلية فييا بياف مكاضع الصدقات كمصارفيا كمستحقييا؛ ألف البلـ لبلختصاص كىك أنيـ
المختصكف بيذا الحؽ دكف غيرىـ ,كال ُّ
تدؿ عمى التسكية بينيـ لغة ,كانما ُّ
تدؿ عمى أنو ال حؽ

فييا لغيرىـ(.)3

بف الحارث الصُّدائي ,قاؿ رسك يؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
ويناقش استدَلليـ بحديث ز ى
ُ -2
ياد ى
َج َز ٍ
ِ
ض ِبح ْكِـ َن ِب ٍّيَ وََل َغ ْي ِرِه ِي َّ ِ
اءَ
يياَ َ َج َّأز َ
َىا ثَ َم ِان َي َة أ ْ
«إِ َّف المَّ َو لَ ْـ َي ْر َ ُ
الص َدقَات َحتَّى َح َك َـ ُى َو َ
َ
َج َز ِ
اؾ َحقَّ َؾ».
َعطَ ْي َن َ
َِإ ْف ُك ْن َ
َعطَ ْيتُ َؾَ أ َْو أ ْ
اء أ ْ
ت ِم ْف ِت ْم َؾ ْاأل ْ
بأف ىذا الحديث ضعيؼ ال ييستدؿ بو(.)4
سادساً :القوؿ الراجح ومسوغات الترجيح:

أ -القوؿ الراجح :بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ظير لمباحث
أف المذىب الراجح ىك المذىب األكؿ ,كىك مذىب الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة

القائمكف :بجكاز صرؼ الزكاة إلى صنؼ كاحد ,كيستحب صرفيا في األصناؼ الثمانية خركجان
مف الخبلؼ كتحصيبلن لئلجزاء يقينان ,كال يجب االستيعاب.

ب -مسوغات الترجيح:

 -1إف العمؿ بالمذىب الثاني يجمب المشقة كالحرج ,في تكزيع الزكاة ,فنحتاج إلى يعماؿ كأعكاف
يكثر لتحديد جميع األصناؼ المذككرة في اآلية.
 -2كالعمؿ بالمذىب الثاني أيضان مخمؼ لما فعمو المسممكف سمفيـ كخمفيـ.
 -3ضعؼ تكجيييـ لبعض األدلة ,كضعؼ بعضيا.
 -4قكة أدلة المذىب األكؿ ,كقكة تكجيييـ لؤلدلة.

 -5العمؿ بالمذىب األكؿ ىك األنسب كاأليسر كالذم يتناسب مع عصرنا الذم نحياه.
) )1انظر :المحمى باآلثار ,ابف حزـ.)268 /4(:
)[ )2التكبة.]60:
) )3انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني.)47 /2(:

) )4ألف فيو عبد الرحمف ابف زياد ابف أنعـ اإلفريقي قاضييا ضعيؼ في حفظو ككاف رجبل صالحا ,تقريب
التيذيب ,البف حجر (ص ,)340 :برقـ(.)3862
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خلامت
وتشمؿ عمى:
أكالن :أىـ النتائج كالتكصيات.

 المسائؿ التي خالؼ فييا اإلماـ مالؾ جميكر الفقياء. المسائؿ التي كافؽ فييا اإلماـ مالؾ جميكر الفقياء. المسائؿ التي كافؽ فييا المالكية اإلماـ مالؾ. -المسائؿ التي خالؼ فييا المالكية اإلماـ مالؾ.

ثانياً :قائمة المصادر كالمراجع.

ثالثاً :الفيارس

كتحتكم عمى:

 .1فيرس اآليات القرآنية.
 .2فيرس األحاديث النبكية.
 .3فيرس اآلثار.
 .4فيرس المكضكعات.
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الخاتمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ,كأحمده عمى تكفيقو كامتنانو ,كأثني عميو الخير كمو
ال أحصي ثناء عميو ىـ كما أثنى عمى نفسو ,كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف ,سيدنا

محمد صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ,كبعد:

ففي نياية ىذا البحث الذم حرصت عمى إخراجو – قدر استطاعتي -بصكرة كاضحة ,فمـ
يبقى إال تبيف النتيجة التي تكصمت إلييا ,كمف ثـ الكصية التي ال بد منيا ,كأسأؿ اهلل التكفيؽ

كالسداد:

أ -النتائج:
لقد تكصمت مف خبلؿ كتابتي ليذا البحث ,إلى نتائج ميمة ,مف أبرزىا:
تكصمت إلى أف التعريؼ الفقيي األقرب
 -1بعد دراستي لمذاىب الفقياء في تعريؼ الزكاة,
ي
لمصكاب ىك ,أف الزكاة ىي :تمميؾ الماؿ مف مسمـ فقير غير ىاشمي كال مكاله بشرط قطع
المنفعة عف المممٌؾ مف كؿ و
كجو هلل تعالى.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة اشتراط حكالف الحكؿ ,فظير أف الراجح ,بأف حساب الحكؿ
-2
ي
فإف نقص في أثناء الحكؿ ثـ تـ كجبت فيو الزكاة ,أما إذا استمر
يبدأ مف بمكغ النصاب األكؿٍ ,
ناقصان حتى فراغ الحكؿ ,فبل تجب فيو الزكاة.

ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة زكاة عركض التجارة ,فظير أف الراجح ,كجكب الزكاة في
-3
ي
العشر.
كؿ ما أيعد لمتجارة ,كمقدار الزكاة ىك ربع ي
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة الزيادة كالنقص في مقدار الزكاة ,فظير أف الراجح ,ىك أنو
-4
ي
ليس في النقص بيِّف النقصاف زكاة ,كما زاد عمى النصاب فبحسابو.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة زكاة الديف ,فظير أف الراجح ,كجكب الزكاة عمى الدائف
-5
ي
إذا قبض دينو ,كأف يؤدم زكاتو لما مر عميو مف السنيف ,كأما الديف إذا كاف في الحيكاف أك كاف

مطعكمان فبل زكاة فيو.

ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة إخراج الزكاة عف الميت مف ميراثو ,فظير أف الراجح ,عدـ
-6
ي
سقكط الزكاة بالمكت ,ككجكب إخراجيا مف تركتو كا ٍف لـ يكص بيا.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة ضـ الذىب كالفضة لتكميؿ النصاب ,فظير أف الراجح,
-7
ي
عدـ ضـ الذىب كالفضة لتكميؿ النصاب.
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ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة زكاة التبر كالحمي ,فظير أف الراجح ,أنو ال زكاة في
-8
ي
الحمي المباح مف ذىب أك فضة إذا كاف لمبس.
ي
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة زكاة المؤلؤ كالمسؾ كالعنبر ,فظير أف الراجح ,ال زكاة
-9
ي
فييـ كال خمس.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة زكاة المعادف ,فظير أف الراجح ,كجكب الزكاة في
-10
ي
المعادف إذا بمغت النصاب أك ما ييعادلو مف ذىب أك فضة ,كال يعتبر لو حكالن.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة المقدار الكاجب إخراجو مف المعادف ,فظير أف الراجح,
-11
ي
العشر.
ىك إخراج ربع ي
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة مقدار الصاع الذم تيخرج بو زكاة الفطر ,فظير أف
-12
ي
الراجح ,أف الصاع النبكم يساكم أربعة أمداد ,كيساكم بالكزف رطبلف بالعراقي ,كيساكم بالجراـ
خرج منو ,فمثبل التمر يخرج منو كيمك
الم ى
381جرامان  ,كأف مقداره في زماننا عمى حسب النكع ي
كنصؼ ,فإف تقدير الفطرة يقدر بالكيؿ ال بالكزف عمى حسب الزماف كالمكاف.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة كقت إخراج زكاة الفطر ,فظير أف الراجح ,كجكب زكاة
-13
ي
الفطر بغركب شمس ليمة عيد الفطر.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة تأثير الخمطة في األنعاـ ,فظير أف الراجح ,تأثير
-14
ي
الخمطة في األنعاـ إذا كانت تركح كتسرح كتيسقى معان ,كيككف الفحؿ كاحد.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد بعضيا ,فظير
-15
ي
أف الراجح ,عدـ كجكب الزكاة فييا حتى يحكؿ عمييا الحكؿ مف يكـ بمغت النصاب.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة ضماف الزكاة في الماشية التي اجتمع فييا زكاة عاميف
-16
ي
إذا تأخر عنيا الساعي ,فظير أف الراجح ,أف صاحبيا يضمف زكاتيا إذا تمكف مف أدائيا كلـ
يؤدىا ,أما إذا لـ يتمكف مف أدائيا فبل زكاة عميو.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة خرص الثمار ,فظير أف الراجح ,أنو ال ييخرص مف
-17
ي
الثمار إال النخيؿ كاألعناب ,كذلؾ حيف يبدك صبلحو كيحؿ بيعو.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة زكاة الزيتكف ,فظير أف الراجح ,كجكب الزكاة في الزيتكف
-18
ي
إذا بمغ الخارج خمسة أكسؽ.
ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة زكاة الفكاكو كالبقكؿ ,فظير أف الراجح ,عدـ كجكب
-19
ي
الزكاة في الفكاكو كالبقكؿ.
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ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة تكزيع الزكاة عمى األصناؼ الثمانية أك يجكز اقتصارىا
-20
ي
كيستحب صرفيا في
عمى صنؼ معيف ,فظير أف الراجح ,جكاز صرفيا إلى صنؼ كاحد ,ي
األصناؼ الثمانية خركجان مف الخبلؼ ,كتحصيبلن لئلجزاء يقينان ,كال يجب االستيعاب.

ذكرت طريقة حساب مقدار الزكاة ,كىي تقسيـ مجمكع األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة عمى
-21
ي
أربعيف.
 -22تبيف أف مقدار زكاة الفطر ليس ليا مقدار ثابت في جميع األصناؼ ,بؿ لكؿ صنؼ مقدار
خاص بو.
 -23إف لكتاب المكطأ أىمية كبيرة إذ جمع بيف الحديث كاألثر كالفقو.
 -24تعد مسألة الترجيح بيف المذاىب ,كالتفضيؿ بينيا مف أشير المسائؿ العممية كأخطر
القضايا التاريخية.

ب -التوصيات:
 -1أكصي زمبلئي بإتماـ دراسة أبكاب كتاب " المكطأ".
 -2الدعكة إلى الرجكع إلى أميات الكتب الفقيية القديمة التي تركيا لنا الفقياء.

 -3االىتماـ بمكضكع الزكاة بحمتو المعاصرة كتطبيقاتو ,كعمؿ ندكات تكعية في كتاب الزكاة.

 -4أكصي طمبة العمـ الشرعي بضركرة االىتماـ بجمع فقو السمؼ ,كمعرفة اجتياداتيـ المدفكنة
في بطكف أميات الكتب ,كربطيا بالمسائؿ المعاصرة.

 -5أكصي الجيات المختصة بجمع كؿ الرسائؿ العممية التي جمعت فقو أئمة السمؼ,
كاخراجيا في مكسكعة فقيية متكاممة لفقو ىؤالء المجتيديف الكراـ.

 -6ضركرة اىتماـ قسـ المناىج في ك ازرة التربية كالتعميـ باإلشارة إلى مثؿ ىؤالء الفقياء مف
خبلؿ تضمينيـ في المناىج المدرسية كالقاء الضكء عمى سيرتيـ كفقييـ.

 -7عمؿ دراسة مقارنة لآلراء التي خالؼ فييا المالكية إماميـ مالؾ(

).

 -8أكصي بالتكسع في دراسة أحاديث األحكاـ ,فيي تكسع مدارؾ الباحثيف إلى فيـ النصكص
كطريقة االستنباط السميـ ,كخصكصان إذا اقترنت الدراسة بشخصية فذة كاإلماـ مالؾ(

).

 -9االىتماـ بعمـ الفقو ,كتكجو الجيكد نحك عرضو بأسمكب ميسر سيؿ خاؿ مف التعقيدات
كالتفريعات.

 -10النظر لممسائؿ المستحدثة بركح الشريعة كمقاصدىا العظيمة ,كالبعد عف التقكقع داخؿ
النصكص ,حيث يجب عمى الباحث أف ينظر لممسألة بميزاف المقاصد العامة لمتشريع في

ضكء قكة الدليؿ ,كعدـ التعصب.
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 -11أكصي طمبة العمـ كالدعاة ببياف سماحة اإلسبلـ كرحمتو كيسره كأنو ما جاء إال لرفع الحرج
كالمشقة.

أف يتعمد مخالفة
 -12أكصي طمبة العمـ بالتماس العذر لممخالؼ؛ ألنو ليس ألحد مف األئمة ٍ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في شيء مف سُّنتو دقيؽ كال جميؿ؛ كاذا كجد لكاحد منيـ
قكؿ قد جاء حديث صحيح بخبلفو فبل بد لو مف عذر في تركو.

المسائؿ التي وا ؽ ييا اإلماـ مالؾ جميور الفقياء

 -1حكـ الزيادة كالنقص في مقدار الزكاة.

 -2حكـ إخراج الزكاة عف الميت مف ميراثو إذا لـ يخرجيا حاؿ حياتو.
 -3حكـ ضـ الذىب كالفضة لتكميؿ النصاب.
 -4حكـ زكاة التبر كالحمي.

 -5حكـ زكاة المؤلؤ كالمسؾ كالعنبر.
 -6حكـ زكاة المعادف.
 -7مقدار زكاة الفطر.

 -8حكـ زكاة الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد بعضيا.
 -9حكـ خرص الثمار.

 -10حكـ زكاة الزيتكف.

 -11حكـ زكاة الفكاكو كالبقكؿ.
 -12حكـ قسـ الصدقات.

المسائؿ التي خالؼ ييا اإلماـ مالؾ جميور الفقياء

 -1حكـ بداية الحكؿ.

 -2حكـ زكاة عركض التجارة.
 -3حكـ الزيادة كالنقص في مقدار الزكاة.
 -4حكـ زكاة الديف.

 -5حكـ تأثير الخمطة في كجكب الزكاة في األنعاـ.
 -6حكـ زكاة الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد بعضيا.
 -1حكـ مانع الزكاة.

المسائؿ التي وا ؽ ييا المالكية اإلماـ مالؾ

 -2حكـ بداية الحكؿ.

 -3حكـ زكاة عركض التجارة.
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 -4حكـ الزيادة كالنقص في مقدار الزكاة.
 -5حكـ ضـ الذىب كالفضة لتكميؿ النصاب.
 -6حكـ زكاة التبر كالحمي.

 -7حكـ زكاة المؤلؤ كالمسؾ كالعنبر.
 -8حكـ زكاة المعادف.
 -9مقدار زكاة الفطر.

 -10حكـ زكاة الماشية التي لـ يكتمؿ نصابيا إال بميبلد بعضيا.

 -11حكـ الضماف في الماشية التي كجبت فييا الزكاة إذا تأخر عنيا الساعي.
 -12حكـ خرص الثمار.
 -13حكـ زكاة الزيتكف.

 -14حكـ زكاة الفكاكو كالبقكؿ.
 -15حكـ قسـ الصدقات.

المسائؿ التي خالؼ ييا المالكية اإلماـ مالؾ
 -1حكـ زكاة الديف.
 -2كقت إخراج زكاة الفطر.
 -3حكـ إخراج الزكاة عف الميت مف ميراثو إذا لـ يخرجيا حاؿ حياتو.
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ل ًااس لعام
أوَلً :فيرست اآليات القرآنية.

ثانياً :فيرست األحاديث النبكية الشريفة.
ثالثاً :فيرست اآلثار.

رابعاً :قائمة المصادر كالمراجع.
خامساً :فيرس المحتكيات.
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أوالً :فً ت آل ا لك ميا
السورة

رقـ آلية

رقـ الصفحة
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البقرة

43

145 ,141 ,23

البقرة

267

30

3

[ يؿح ُق اَّللهُ الربا وير ِِب الصدَ َق ِ
ات]
ه
َْ َ
ِّ َ َ ُ ْ

البقرة

276

26

4

َ
[َل ُي َؽ ِّؾ ُ
ف اَّللهُ َك ْػ ًسا إِ هَل ُو ْس َع َفا]
ِ
َاه ُم]
ين َي ْبخَ ُؾ َ
ون بِ ََم آت ُ
ُي َس َب هن ا هلذ َ
َ
[و ََل َ ْ
[من بع ِد و ِصق ٍة ي ِ
ِ
وِص ِ َِبا َأ ْو َد ْي ٍن]
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البقرة
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ِ
َ
اُت ْم]
َ
[و َما َمـَ َع ُف ْم أ ْن ُت ْؼ َب َل مـ ُْف ْم َك َػ َؼ ُ ُ
ات لِ ْؾ ُػ َؼر ِ
اء َوا َْد َساكِ ِ
ي]
الصدَ َق ُ
[إِك َهَم ه
َ

التكبة
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28

التكبة

60

,170 ,71 ,69

11

[خ ْذ ِمن َأمو ِ
اِل ْم َصدَ َق ًة ُتطَ ِّف ُر ُه ْم]
ُ
ْ َْ

التكبة

103

12
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[أ ََل ْ َي ْع َؾ ُؿوا َأ هن اَّللهَ ُه َو َي ْؼ َب ُل الت ْهو َب َة]

التكبة

104

32

13

[واَّللهُ َف هض َل َب ْع َضؽ ُْم َع َذ َب ْع ٍ
ض]
َ
[وا هل ِذين ِِف َأمو ِ
اِل ْم َح ٌّق َم ْع ُؾو رم]
َْ
َ
َ

النحؿ
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25

المعارج
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ِ
الص ََل َة َوآتُوا الزه كَا َة َو ْار َك ُعوا
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َ
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الراكع َ
َم َع ه
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ثان اً :فً ت حا ث لهبو
الرقـ

طرؼ الحديث

1

« أتعطيف زكاة ىذا؟ »
«اتقيكا المو رب يكـ ,ك ُّ
كمكا ىش ٍي ىريك ٍـ»
صمكا ىخ ٍم ىس يك ٍـ ,ىك ي
ىى ٍ ى ى
ص ي
« ِّ
أتؤديف زكاتىيف؟»

5

ث»
كد يعكا الثُّمي ى
صتيـ فى يخذكا ى
«إذا ىخ ىر ٍ
ً
ً
ؾ بًيىا»
ٍم ىر لى ى
«أىق ٍـ ىحتى تىأٍتىيىنا الص ىدقىةي ,فىىنأ ي
ً
صمى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسم ىـ»
«أىما ىب ٍع يد فىًإف ىر يسك ىؿ اهلل ى
«أىمر بً ىزىك ًاة ً
ط ًر قىٍب ىؿ يخ يرك ًج الن ً
اس إًلىى الصبلى ًة»
الف ٍ
ىى
«أ ً
ٍخ ىذ»
ىف ىال ىيأ ي
يف ىكجيىوي إًلىى ا ٍلىي ىم ًف أ ٍ
ىم ىرهي ح ى
ى
ض بً يح ٍكًـ ىنبً ٍّي»
«إًف الموى لى ٍـ ىي ٍر ى
ىى ًؿ ًكتى و
اب»
«ًإن ى
ؾ تى ٍق ىد يـ ىعمىى قى ٍكوـ أ ٍ
«إًن ىما أىتىأىلفييي ٍـ»
«إًن ىما ىسف ىر يسك يؿ الم ًو صمى اهلل عميو كسمـ الزىكاةى»
ص ىدقى ًة الٍ ىخٍي ًؿ كالرًقي ً
ؽ»
«إًِّني قى ٍد ىعفى ٍك ي
ت لكـ ىع ٍف ى
ى
«يبنًي ً
اإل ٍسبلىـ ىعمىى ىخ ٍم و
س»
ي
ى
ً
ً
ؾ ,فىًإنيىا طي ٍي ىرةه»
«تي ٍخ ًريج الزىكاةى م ٍف ىمال ى
ب بًالذ ىى ًب ,ىكا ٍلًفضةي بًا ٍلًفض ًة»
«الذ ىى ي

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

«أحصي ما يخرج منيا»

اء يجىب هار ,ىكالبًٍئ ير يجىب هار»
الع ٍج ىم ي
« ى

«فىًإ ىذا ىك ىان ٍ ً
يف فىًفييىا ىشاةه»
ت أ ٍىرىبع ى
ىعمً ٍميي ٍـ»
«فىًإ ٍف يى ٍـ أى ى
اعكا لً ىذلً ى
ؾ ,فىأ ٍ
ط ي
ً
ؽ بًا ٍلقىض ً
ىح ُّ
اء»
ى
«فى ىد ٍي يف اهلل أ ى
ً
ط ًر»
صمى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسم ىـ ىزىكاةى ا ٍلًف ٍ
«فى ىر ى
ض ىر يسك يؿ المو ى
ً
صمى اهللي ىعمىٍي ًو ىك ىسم ىـ ىزىكاةى»
«فى ىر ى
ض ىر يسك يؿ المو ى
ً
« ًفي ًٍ ً
ص ىدقىتييىا»
ص ىدقىتييىا ,ىكًفي ا ٍل ىغىنـ ى
اإلبًؿ ى
« ًفي ا ٍل يحمً ِّي ىزىكاةه»
الرىك ًاز ا ٍل يخ يم يس»
« ًفي ِّ
« ًفي ىزىك ًاة ال يك ير ً
ص الن ٍخ يؿ»
ص ىك ىما يي ٍخ ىر ي
كـ :إًنيىا تي ٍخ ىر ي
ً و
« ًفي سائًمتًيا إً ىذا ىك ىان ٍ ً
يف»
يف إًلىى م ىائة ىك ًع ٍش ًر ى
ت أ ٍىرىبع ى
ى ى ى
ً
ً
ً
ً
يف ٍابىنةي لىيب و
كف»
«في يك ِّؿ ًإبً وؿ ىسائ ىمةه ,في يك ِّؿ أ ٍىرىبع ى
ً
ً
ً ً
ً و
يف ىشاةن ىشاةه»
«في م ىائتى ٍي د ٍرىىـ ىخ ٍم ىسةي ىد ىراى ىـ ,ىكًفي أ ٍىرىبع ى
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سنف ابف ماجو

162 ,160

سنف الترمذم

140

صحيح البخارم

23

مسند أحمد

26

صحيح مسمـ

144 ,77 ,75

الصحيحيف

,102 ,96
105

صحيح ابف خزيمة

135 ,133

الصحيحيف

171

الصحيحيف

71 ,69

سنف الترمذم

119

سنف الدار قطني

119

مسند أحمد ,سنف الدارقطني

52 ,49

سنف الدارقطني

86 ,82

مكطأ مالؾ

101
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144 ,140
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33
34
35
36
37
38
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40

طرؼ الحديث

ً
ً
كر»
يما ىسقىت ٍاأل ٍىنيى يار ,ىكا ٍل ىغ ٍي يـ ا ٍل يع يش ي
«ف ى
« ًفيما سقى ًت السماء فىًف ً
يو ا ٍل يع ٍش ير»
ى ي
ى ى
ً
ً
اء ىكا ٍلىب ٍع يؿ ىكالسٍي يؿ»
يما ىسقىت الس ىم ي
«ف ى
ً
ً
الع ٍش ير»
كف أ ٍىك ىك ى
العيي ي
اف ىعثىًريا ي
اء ىك ي
يما ىسقىت الس ىم ي
«ف ى
« ًف ً
الرىك ًاز ا ٍل يخ يم يس»
يو ىكًفي ِّ
الخٍي ًؿ»
ص ىدقى ًة ى
«قى ٍد ىعفى ٍك ي
ت ىع ٍف ى
ت لى يك ٍـ ىع ًف ا ٍل ىخٍي ًؿ كالرًقي ً
ؽ»
«قى ٍد ىعفى ٍك ي
ى
«قطع ببل ىؿ بف الحارث المزني معادف القب ً
مية»
ى ى ى
الرىك ياز؟»
كؿ الم ًو ,ىك ىما ِّ
« ًقي ىؿ :ىيا ىر يس ى

«كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يبعث بابف ركاحة
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مسند أحمد
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المستدرؾ عمى الصحيحيف
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مسند أحمد
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سنف الترمذم
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سنف ابف ماجو
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مكطأ مالؾ
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سنف الدارقطني

155 ,152

إلى الييكد»

41

ار فى ً ً
ٍخ يذ ًم ٍف يك ِّؿ ًع ٍش ًر ً
ؼ»
ص ى
اف ىيأ ي
صاع ندا ن ٍ
ى
« ىك ى
يف د ىين نا ى
ار فىص ً
ٍخ يذ ًم ٍف يك ِّؿ ًع ٍش ًر ً
اع ندا»
اف ىيأ ي
ى
« ىك ى
يف د ىين نا ى
ً
ث ىعمىى الن ً
كميي ٍـ»
اف ىي ٍب ىع ي
« ىك ى
اس ىم ٍف ىي ٍخ ير ي
ص ىعمىٍيي ٍـ يك ير ى
ٍخ ىذا ًفي الص ىدقى ًة إًال ًم ٍف ىى ًذ ًه ٍاألىصىن ً
اؼ»
« ىال تىأ ي
ٍ
« ىال ىزىكاةى ًفي ىح ىج ور»
« ىال ىزىكاةى ًفي م و
كؿ ىعمىٍي ًو ا ٍل ىح ٍك يؿ»
اؿ ىحتى ىي يح ى
ى
ً
و
كؿ ىعمىٍيو ا ٍل ىح ٍك يؿ»
« ىال ىزىكاةى ًفي ىماؿ ىحتى ىي يح ى

48

« ىال ىزىكاةى ًفي م و
كؿ ىعمىٍي ًو
اؿ ,ىحتى ىي يح ى
ى
« ىال يي ٍج ىمعي ىب ٍي ىف يم ٍفتى ًر و
ؽ ىب ٍي ىف
ؽ ,ىكىال ييفىر ي

50

ًً
ًً
ًً ً
ص ىدقىةه»
«لىٍي ىس ىعمىى ا ٍل يم ٍسمـ في ىع ٍبده ىكىال فىىرسو ى
ً ً
ً
يف ًمثٍقى ىاال»
«لىٍي ىس في أى ىق ِّؿ م ٍف ع ٍش ًر ى
«لىٍيس ًفي ا ٍل ىخ ٍ ً
ص ىدقىةه»
ض ىرىكات ى
ى
«لىٍي ىس ًفي ا ٍل يع ير ً
اف لًمتِّ ىج ىارًة»
كض ىزىكاةه إًال ىما ىك ى
ً
س أىكا و
ً
ص ىدقىةه»
يما يد ى
ؽ ى
«لىٍي ىس ف ى
كف ىخ ٍم ى

55

ً
كف ًم ىائتى ٍي ًد ٍرىىوـ ىش ٍي هء»
يما يد ى
«لىٍي ىس ف ى
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29

سنف ابف ماجو

151

السنف الكبرل لمبييقي
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الصحيحيف

,77 ,74 ,56
,128 ,99 ,97
157 ,131

األمكاؿ البف زنجكيو
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56
57
58
59
60
61

طرؼ الحديث

«ما بمغ أف تيؤدل زكاتيو ,ي ِّ
يس ب ىك و
نز»
فزك ىي ,فمى ى
ى
«ما ًم ٍف ص ً
اح ًب ىذ ىى وب ىكىال ًفض وة»
ى
ى
ًً
اعيىا»
« ىم ًف ٍابتى ى
اع ىن ٍخ نبل ىب ٍع ىد أ ٍ
ىف تي ىؤب ىر فىثى ىم ىرتييىا لمذم ىب ى
« ىم ٍف آتىاهي الموي ىم ناال ,ىفمى ٍـ يي ىؤِّد ىزىكاتىوي »
ث ًفي أىم ًرىنا ىى ىذا ما لىٍيس ًف ً
يو ,فىيي ىك ىرٌّد»
ىح ىد ى
« ىم ٍف أ ٍ
ى ى
ٍ
اد ىماالن فىبلى ىزىكاةى ىعمىٍي ًو»
استىفى ى
« ىم ٍف ٍ

62

«م ٍف ىكاف لىو ما هؿ يبمِّ يغو حج ب ٍي ًت رب ً
ِّو»
ى ي ى يى ي ى ى ى
ى
اء كبيضاء»
«كاشترطى أف لو
ى
األرض ككؿ صفر ى
اجتىمع عمىى ا ٍلفى ٍح ًؿ كالر ً
« ىكا ٍل ىخمًيطى ً
اعي»
اف ىما ٍ ى ى ى
ى
«كًفي ِّ ً
الع ٍش ًر»
الرقة يرٍبعي ي
ى

66

«كفي الغنـ في كؿ أربعيف شاةن شاةه»
ً
ب إًبً وؿ ىال يي ىؤِّدم ًم ٍنيىا ىحقيىا»
صاح ي
« ىكىال ى
ً ً
ً
يف ًمثٍقى ناال ًم ىف الذ ىى ًب ىش ٍي هء»
« ىكىال في أى ىقؿ م ٍف ع ٍش ًر ى
ؾ ًم ىائتىا ًد ٍرىىوـ»
كف لى ى
« ىكلىٍي ىس ىعمىٍي ى
ؾ ىش ٍي هء ىحتى ىي يك ى
و
شيء»
كمائة
تسعيف
يس في
ه
ى
«كلى ى
ً
«كما ىك ً
اج ىع ً
اف ىب ٍيىنيي ىمًا»
اف م ىف ا ٍل ىخميطى ٍي ًف فىًإنيي ىما ىيتىىر ى
ىى ى
ً
ً
ً
ً
ص ىدقىةه م ىف الص ىدقىات»
« ىك ىم ٍف أىد ى
اىا ىب ٍع ىد الص ىبلة ,فىي ىي ى
«كم ٍف لى ٍـ ىي يك ٍف م ىعوي إًال أ ٍىرىبعه ًم ىف ً
اإلبً ًؿ»
ى
ىى
ً
ً
ً
ص ىدقىة ا ٍل ىخٍيؿ»
«ىيا ىعم ُّي إًِّني ىعفى ٍك ي
ت ىع ٍف ى
آد ىـ :ىمالًي ,ىمالًي»
«ىيقيك يؿ ٍاب يف ى
طميبكف ً
«ي ً
اد ً
الع ٍم ىـ»
كش ي
اس أى ٍكىب ى
ىف ىي ٍ
ؾ أٍ
ض ًر ى
ي
اإلبً ًؿ ىي ٍ ي ى
ب الن ي
اآلخر تىٍأ يكميكف ًف ً
«يكـ ًف ٍ ً ً ً
يو»
ط ًريك ٍـ م ٍف صىيام يك ٍـ ,ىك ى
ى
الي ٍكيـ ى ي
ىٍ ي

63
64
65

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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الصفحة

السنف الكبرل لمبييقي

84 ,81

صحيح مسمـ

30

صحيح مسمـ

29

الصحيحيف

37

الصحيحيف

77 ,75

سنف أبي داكد ,كالترمذم

,43 ,42 ,41
44

المعجـ الكبير لمطبراني

70 ,68

سنف أبي داكد

153 ,150

السنف الكبرل لمبييقي

130 ,128

صحيح البخارم

,103 ,85
105

المستخرج مف األحاديث ..

125

صحيح مسمـ

30

األمكاؿ البف زنجكيو

98 ,97

سنف أبي داكد

146 ,143

سنف أبي داكد

97 ,57

صحيح ابف حباف

129 ,126

سنف أبي داكد

118 ,117

صحيح البخارم

129 ,125

سنف أبي داكد

58 ,56

صحيح مسمـ

70 ,67

مسند أحمد ,سنف الترمذم

4

الصحيحيف
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ثالثاً :فً س آلثاا
الرقـ

طرؼ األثر

ورود األثر

الصفحة

1

«إذا بمغ مائتيف ففيو الزكاة»
ؼكً
ً ً و
اح ود ًم ٍف ىى ًذ ًه»
«إً ىذا ىك ى
ض ٍعتىيىا في ص ٍن ى
ً
ص ىدقى ًة »
ىم ىر ىر يسك يؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ بً ى
« أى
يو ىشيء فىًف ً
«إً ٍف ىكاف ًف ً
يو ا ٍل يخ يم يس»
ٍه
ى
«أف يخرج زكاة حمي بناتو كؿ سنة»
ًً
« ٍانظير ,م ٍف مر بً ى ً
يف فى يخ ٍذ»
ؾ م ىف ا ٍل يم ٍسمم ى
ٍ ى ى
«أؤمر مف قبمؾ مف نساء المسمميف»
ىف قىتٍ ىبلىنا ًفي ا ٍل ىجن ًة»
كف أ ٍ
«تى ٍشيى يد ى
«تمي بنات أخييا يتامى في حجرىا»
اع ا ٍل يع يش ً
كر»
« ىج ىع ىؿ ًفي ا ٍل ىم ىع ًاد ًف أ ٍىرىب ى
« ىزُّككا ىزىكاةى أ ٍىم ىكالً يك ٍـ ىح ٍكنال إًلىى ىح ٍك وؿ»
الخ يم ىس»
« ًفي ِّ
الرىك ًاز ي
ً
الخ يم يس»
الع ٍنىب ًر ىكالمُّ ٍؤلي ًؤ :ي
« في ى
« ًفي يك ِّؿ ىشي وء أ ٍ ً
ض ىزىكاةه»
ىخ ىر ىجت ٍاأل ٍىر ي
ٍ
ً
ً
ص ىدقىةن»
اف ىال ىي ىرل في ا ٍل ىخ ٍ
« ىك ى
ض ىرىكات ى

سنف الدارقطني

82

مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني

173

سنف الدارقطني

32

السنف الكبرل لمبييقي

91

السنف الكبرل لمبييقي

82

مكطأ مالؾ

51

مصنؼ ابف أبي شيبة

82

السنة ألبي بكر بف الخبلؿ

38

مكطأ مالؾ

83

األمكاؿ البف زنجكيو

113

مصنؼ ابف أبي شيبة

63

صحيح البخارم

89

صحيح البخارم

91

مصنؼ ابف أبي شيبة

159

األمكاؿ البف زنجكيو

167

مسند الشافعي

83

مكطأ مالؾ

61

األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ

63

مصنؼ ابف أبي شيبة

83

مصنؼ عبد الرزاؽ

91

مصنؼ ابف أبي شيبة

51

سنف الترمذم

84

مصنؼ ابف أبي شيبة

51

نصب الراية

91

السنف الصغير لمبييقي

168

السنف الكبرل لمبييقي

159

مكطأ مالؾ

134

مكطأ مالؾ

64

مصنؼ ابف أبي شيبة

49

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

«كاف يحمي بناتو كجكاريو الذىب»
ب ًفي م و
ض ا ٍل يكالىًة ظيٍممان»
ضوي ىب ٍع ي
اؿ قىىب ى
« ىكتى ى
ى
ؾ»
ىخ ىذهي ,فىًإف ىعمىٍي ى
« يك ُّؿ ىد ٍي وف لى ى
ؾ تىٍر يجك أ ٍ
« ىال ىزىكاةى ًفي ا ٍل يحمً ِّي»
«ال صدقة في المؤلؤ ,كال زبرجد ,كال ياقكت»
ص ىدقىةى ًفي المُّ ٍؤلي ًؤ ,ىكىال ىزىب ٍر ىج ود»
« ىال ى
ً
الحمً ِّي ىزىكاةه»
«لىٍي ىس في ي
ىف ي ً
ً
ص ىير»
ض ًر ىزىكاةهً ,إال أ ٍ ى
« لىٍي ىس في ا ٍل يخ ى
ً
ً
ً
يمةه لً ىم يف»
«لىٍي ىس في ا ٍل ىع ٍنىب ًر ىزىكاةه ,إن ىما يى ىك ىغن ى
ضرك ً
ات ,ىال ىزىكاةى ًفييىا»
« ىما ىدؿ ىعمىى أىف ا ٍل يخ ٍ ى ى
ض ًت السُّنةي ًفي ىزىك ًاة الزٍيتي ً
كف»
« ىم ى
« ىنع ُّد عمىٍي ًيـ بًالس ٍخمى ًة ,ي ٍح ًممييا الر ً
اعي»
ى ى
ي ى ٍ
ً
ً
اف ىعمىٍيو ىد ٍي هف»
«ى ىذا ىش ٍي ير ىزىكات يك ٍـ .فى ىم ٍف ىك ى
ً
ؾ»
اس أ ِّىد ىزىكاةى ىمالً ى
«ىيا ح ىم ي

187

الفكارسىالعامة ى

ا بعاً :قائن صا ا و

جع

أوَلً :القرآف الكريـ وعمومو:
القرآف الكريـ:
 -8تفسير الطبري :جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب
اآلممي ,أبك جعفر الطبرم (ت310ىػ) ,تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ,نشر :مؤسسة الرسالة,

الطبعة األكلى 1420 ,ىػ  2000 -ـ.

 -7أحكاـ القرآف الكريـ :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم
الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم (ت321ىػ) ,تحقيؽ  :الدكتكر سعد الديف أكناؿ ,نشر:
مركز البحكث اإلسبلمية التابع لكقؼ الديانة التركي  ,استانبكؿ ,الطبعة  :األكلى.

 -4تفسير الماتريدي (تأويَلت أىؿ السنة) :محمد بف محمد بف محمكد ,أبك منصكر الماتريدم
(ت 333ىػ) ,تحقيؽ :د .مجدم باسمكـ ,نشر :دار الكتب العممية  -بيركت ,لبناف ,الطبعة:
األكلى 1426 ,ىػ  2005 -ـ.
 -3تفسير القرآف العزيز :أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم ,اإللبيرم
المعركؼ بابف أبي ىزىمنًيف المالكي (ت399ىػ) ,تحقيؽ :أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة  -محمد
بف مصطفى الكنز ,نشر :الفاركؽ الحديثة  -مصر /القاىرة ,الطبعة :األكلى1423 ,ىػ -
2002ـ.
 -5تفسير الماوردي :النكت كالعيكف ,أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم
البغدادم ,الشيير بالماكردم (ت450ىػ) ,تحقيؽ :السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ,نشر:
دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف.
 -6الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ :أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ,الزمخشرم
جار اهلل (ت538ىػ) ,نشر :دار الكتاب العربي – بيركت ,الطبعة :الثالثة  1407 -ىػ.
 -7تفسير القرآف (وىو اختصار لتفسير الماوردي) :أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد
السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي ,الممقب بسمطاف العمماء (ت660ىػ) ,تحقيؽ:
الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي ,نشر :دار ابف حزـ – بيركت,الطبعة :األكلى1416 ,ىػ/

1996ـ.
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 -8تفسير القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ,أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح
األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (ت671ىػ) ,تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش,
نشر :دار الكتب المصرية – القاىرة ,الطبعة الثانية1384 ,ىػ  1964 -ـ.
تح البياف ي مقاصد القرآف :أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ
ُ -9
ً
اهلل الحسيني البخارم ً
كقدـ لو كراجعو :خادـ العمـ ىعبد اهلل
القنكجي (ت1307ىػ) ,عني
بطبعو ٌ
يدا – ىبيركت ,عاـ النشر:
بف إبراىيـ
صى
لمطباعة ك ٌ
المكتبة العصرية ى
الن ٍشر ,ى
ى
األنصارم ,نشر :ى
 1412ىػ  1992 -ـ.

 -81أضواء البياف ي إيضاح القرآف بالقرآف :محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر
الجكني الشنقيطي (ت1393ىػ) ,نشر:دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت  -لبناف
عاـ النشر  1415 :ىػ 1995 -ـ.
 -88أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ :ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم
البيضاكم (ت685ىػ) ,تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ,نشر :دار إحياء التراث العربي –
بيركت ,الطبعة :األكلى  1418 -ىػ.
 -87غرائب القرآف ورغائب الفرقاف :نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم
(ت850ىػ) :تحقيؽ :الشيخ زكريا عميرات ,نشر :دار الكتب العمميو – بيركت ,الطبعة :األكلى
 1416 -ىػ.

تيسير التفسير :إبراىيـ القطاف (ت1404ىػ).
 -84تفسير غريب القرآف :كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جياـ الككارم ,نشر :دار
بف حزـ ,الطبعة :األكلى2008 ,ـ.
ثانياً :كتب الحديث وعمومو:
أ -متوف الحديث:
 -8موطأ مالؾ برواية محمد بف الحسف الشيباني :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي
المدني (ت179ىػ) ,تعميؽ كتحقيؽ :عبد الكىاب عبد المطيؼ ,نشر :المكتبة العممية ,الطبعة:
الثانية .
 -7الموطأ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (ت179ىػ) ,تحقيؽ :محمد
مصطفى األعظمي ,نشر :مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية  -أبك

ظبي – اإلمارات ,الطبعة األكلى 1425 ,ىػ  2004 -ـ.
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 -4المسند :الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد
المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (ت204ىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت –
لبناف ,عاـ النشر 1400 :ىػ.
 -3المصنؼ :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني (ت211ىػ),
تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي ,نشر :المجمس العممي -اليند ,تكزيع :المكتب اإلسبلمي –
بيركت ,الطبعة الثانية1403 ,ق.
 -5كتاب األمواؿ :أبك يعبيد القاسـ بف سبلٌـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم (ت224ىػ) ,تحقيؽ:
خميؿ محمد ىراس ,الناشر :دار الفكر - .بيركت.
الج ٍك ىىرم البغدادم (ت230ىػ) ,تحقيؽ :عامر
الج ٍعد بف عبيد ى
 -6مسند ابف الجعد :عمي بف ى
أحمد حيدر ,نشر :مؤسسة نادر – بيركت ,الطبعة :األكلى 1410 ,ق1990 -ـ.
 -7المصنؼ ي األحاديث واآلثار :أبك بكر بف أبي شيبة ,عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ العبسي
(ت235ىػ) ,تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ,نشر :مكتبة الرشد – الرياض ,الطبعة األكلى,
.1409

 -8مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ(ت241ىػ),تحقيؽ:
شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ,كآخركف ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى 1421 ,ىػ -
2001ـ.

 -9ضائؿ الصحابة :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني
(ت241ىػ)
تحقيؽ :د .كصي اهلل محمد عباس ,نشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة :األكلى,
1403ق1983 -ـ.

 -81األمواؿ َلبف زنجويو :أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخرساني المعركؼ
بابف زنجكيو (ت251ىػ) ,تحقيؽ الدكتكر :شاكر ذيب فياض األستاذ المساعد  -بجامعة الممؾ
سعكد ,نشر :مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية ,السعكدية ,الطبعة :األكلى,

 1406ىػ  1986 -ـ.

 -88سنف الدارمي :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ الدارمي( ,ت255ىػ),
تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني ,نشر :دار المغني لمنشر كالتكزيع ,المممكة العربية السعكدية,

الطبعة األكلى 1412 ,ىػ  2000 -ـ.
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 -87صحيح البخاري :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم(ت256ق) ,طبعة :دار ابف
كثير -دمشؽ – بيركت ,الطبعة األكلى 1423ق2002 ,ـ.
 -84صحيح مسمـ :المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ ,مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم (ت261ىػ) ,تحقيؽ :محمد فؤاد

عبد الباقي ,نشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 -83سنف ابف ماجو :ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني(ت273ىػ) ,تحقيؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي ,نشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى البابي الحمبي.
بف ىىانًئ ً
بف يم ىحمًد ً
افي األىثٍىرـ الطائً ُّي ىكًقٍي ىؿ:
اإل ٍس ىك ُّ
 -85سنف أبي بكر األثرـ :أيىبك ىب ٍك ور أ ٍ
ىح ىم يد ي
ال ىكٍمبً ٌي (ت273ىػ) ,تحقيؽ :عامر حسف صبرم ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية ,الطبعة :األكلى,
 2004ـ.

 -86سنف أبي داود  :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك
األزدم الس ً
ِّج ٍستاني (ت275ىػ) ,تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,نشر :المكتبة العصرية,
صيدا – بيركت.

 -87سنف الترمذي :أبك عيسى محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة الترمذم(ت279ىػ) ,تحقيؽ :كتعميؽ:
أحمد محمد شاكر (جػ  ,)2 ,1كمحمد فؤاد عبد الباقي (جػ  ,)3كابراىيـ عطكة عكض(جػ ,)5 ,4

نشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ,الطبعة الثانية 1395 ,ىػ -

 1975ـ.

 -88سنف النسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي (ت303ىػ),
تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ,نشر :مكتب المطبكعات اإلسبلمية – حمب ,الطبعة الثانية1406 ,

ق– 1986ـ.

 -89السنف الكبرى :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي (ت303ىػ),
تحقيؽ :حسف عبد المنعـ شمبي ,نشر :مؤسسة الرسالة بيركت ,الطبعة األكلى 1421 ,ىػ -
 2001ـ.
 -71مسند أبي يعمى :أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى التميمي ,المكصمي
(ت307ىػ) ,تحقيؽ :حسيف سميـ أسد ,نشر :دار المأمكف لمتراث – دمشؽ ,الطبعة األكلى,
1984 – 1404ـ.
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 -78صحيح ابف خزيمة :أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة(ت311ىػ) ,تحقيؽ :د .محمد
مصطفى األعظمي ,نشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت.
الخبلؿ البغدادم الحنبمي (ت311ىػ)
 -77السنة :أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد ى
تحقيؽ :د .عطية الزىراني ,نشر :دار الراية – الرياض ,الطبعة :األكلى1410 ,ىػ 1989 -ـ.
 -74المعجـ األوسط :سميماف بف أحمد بف أيكب ,أبك القاسـ الطبراني (ت360ىػ) ,تحقيؽ:
طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ,عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ,نشر :دار الحرميف –
القاىرة.
 -73المعجـ الكبير :سميماف بف أحمد بف أيكب ,أبك القاسـ الطبراني (ت360ىػ) ,تحقيؽ:
حمدم بف عبد المجيد السمفي ,نشر :مكتبة ابف تيمية – القاىرة ,الطبعة الثانية .
 -75سنف الدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد البغدادم الدارقطني (ت385ىػ),
تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ,كآخركف ,نشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى,
 1424ىػ  2004 -ـ.
 -76حمية األولياء وطبقات األصفياء :أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف
مكسى بف ميراف األصبياني (ت430ىػ) ,نشر :السعادة  -بجكار محافظة مصر1394 ,ىػ -
1974ـ.
الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك بكر
 -77السنف الكبرى :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي (ت458ىػ) ,تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبنات,
الطبعة الثالثة 1424 ,ىػ  2003 -ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني,
 -78السنف الصغير لمبييقي :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
أبك بكر البييقي (ت458ىػ) ,تحقيؽ:عبد المعطي أميف قمعجي ,نشر :جامعة الدراسات
اإلسبلمية ,كراتشي ػ باكستاف ,الطبعة :األكلى1410 ,ىػ 1989 -ـ.

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ,أبك
 -79معر ة السنف واآلثار :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
بكر البييقي (ت458ىػ) ,تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ,النشر :جامعة الدراسات اإلسبلمية
(كراتشي  -باكستاف) ,دار قتيبة (دمشؽ -بيركت) ,دار الكعي (حمب  -دمشؽ) ,دار الكفاء
(المنصكرة  -القاىرة) ,الطبعة :األكلى1412 ,ىػ 1991 -ـ.
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ويعرؼ بمقدمة ابف الصَلح :عثماف بف عبد الرحمف,
 -30معر ة أنواع عموـ الحديثَ ُ
أبكعمرك ,تقي الديف المعركؼ بابف الصبلح (ت643 :ىػ) ,تحقيؽ :نكر الديف عتر ,نشر :دار
الفكر -سكريا ,دار الفكر المعاصر – بيركت ,سنة النشر1406 :ىػ 1986 -ـ.
ب -الشروح والتخريج:
 -8معالـ السنف :أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي
(ت388ىػ) ,نشر :المطبعة العممية – حمب ,الطبعة األكلى  1351ىػ  1932 -ـ.
 -7شرح صحيح البخارى :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (ت449ىػ),
تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ,نشر :مكتبة الرشد  -السعكدية ,الرياض ,الطبعة :الثانية,

1423ىػ 2003 -ـ.

 -4اَلستذكار :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر (ت463ىػ) ,تحقيؽ :سالـ
محمد عطا ,محمد عمي معكض ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة األكلى1421 ,ق-
2000ـ.
 -3المنتقى شرح الموطأ :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي
القرطبي الباجي األندلسي (ت474ىػ) ,نشر :مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر ,الطبعة
األكلى 1332 ,ىػ.
 -5كشؼ المغطا ي ضؿ الموطا :ثقة الديف ,أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ
بابف عساكر (ت571ىػ) ,تحقيؽ :محب الديف أبي سعيد عمر العمركم ,نشر :دار الفكر –

بيركت.

 -6نصب الراية ألحاديث اليداية مَ حاشيتو بغية األلمعي ي تخريج الزيمعي :جماؿ الديف
أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي (ت762ىػ) ,تحقيؽ :محمد عكامة ,نشر:

مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر  -بيركت -لبناف /دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية -جدة – السعكدية,

الطبعة األكلى1418 ,ىػ1997/ـ.

 -7تح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني
الشافعي(ت852ق) ,نشر :دار المعرفة  -بيركت ,1379 ,ترقيـ :محمد فؤاد عبد الباقي.
 -8عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى الغيتابى الحنفي
بدر الديف العينى (ت855ىػ) ,نشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
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 -9صحيح وضعيؼ الجامَ الصغير وزيادتو :عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيكطي
(ت911ىػ) ,مع الكتاب :أحكاـ محمد ناصر الديف األلباني ,ىذا الكتاب اإللكتركني ,يمثؿ جميع
أحاديث الجامع الصغير كزيادتو لمسيكطي ,مع حكـ الشيخ ناصر مف صحيح أك ضعيؼ الجامع

الصغير ,كىك متف مرتبط بشرحو ,مف فيض القدير لممناكم.

 -81شروح سنف ابف ماجو :عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيكطي (ت911ىػ),
تحقيؽ :رائد بف صبرم بف أبي عمفو ,نشر :دار بيت األفكار الدكلية -األردف ,الطبعة األكلى,

2007ـ.

 -88شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ :محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم
األزىرم ,تحقيؽ :طو عبد الرءكؼ سعد ,نشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ,الطبعة :األكلى,
1424ىػ 2003 -ـ.
 -87سبؿ السَلـ :محمد بف إسماعيؿ بف صبلح الصنعاني(ت1182ىػ) ,نشر :دار الحديث,
بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -84كشؼ الخفاء ومزيؿ اَللباس عما اشتير مف اَلحاديث عمى ألسنة الناس :الشيخ
إسماعيؿ بف محمد العجمكني الجراحي (ت1162ق) ,عف نسخة كتبت برسـ فخر االشراؼ السيد

سعيد بف الحافظ الشيخ أحمد الحمبي العطار  ,مع المقابمة بنسخة خزانة آؿ العطار بدمشؽ
كمعارضة الممتبس منيما بنسخة دار الكتب المصرية كغيرىا الجزئيف االكؿ كالثاني ,دار الكتب

العممية بيركت – لبناف ,الطبعة الثالثة مصححة االخطاء  1988ـ  1408 -ى.
 -83نيؿ األوطار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني (ت1250ىػ),
تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ,نشر :دار الحديث ,مصر ,الطبعة األكلى1413 ,ىػ -
1993ـ.
 -85عوف المعبود شرح سنف أبي داودَ ومعو حاشية ابف القيـ :محمد أشرؼ بف أمير بف
عمي بف حيدر ,أبك عبد الرحمف ,شرؼ الحؽ ,الصديقي ,العظيـ آبادم (ت1329ىػ) ,نشر:

دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة الثانية 1415 ,ىػ.

 -86المنيؿ العذب المورود شرح سنف اإلماـ أبي داود :محمكد محمد خطاب
السبكي(ت , )1352عني بتحقيقو كتصحيحو :أميف محمكد محمد خطاب ً
(مف بعد الجزء ,)6
نشر :مطبعة االستقامة ,القاىرة – مصر ,الطبعة :األكلى 1353 - 1351 ,ىػ.
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 -87العرؼ الشذي شرح سنف الترمذي :محمد أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميرم اليندم
(ت1353ىػ) ,تصحيح :الشيخ محمكد شاكر ,نشر :دار التراث العربي -بيركت ,لبناف ,الطبعة:
األكلى 1425 ,ىػ  2004 -ـ.
 -88السنة ومكانتيا ي التشريَ اإلسَلمي :مصطفى بف حسني السباعي (ت1384ىػ),
نشر :المكتب اإلسبلمي :دمشؽ  -سكريا ,بيركت – لبناف ,الطبعة :الثالثة1402 ,ىػ1982 -ـ
(بيركت).
 -89شرح سنف أبي داود :عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد
البدر.
 -71سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف قييا و وائدىا :أبك عبد الرحمف محمد ناصر
الديف ,بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني (ت1420ىػ) ,نشر :مكتبة المعارؼ
لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة :األكلى( ,لمكتبة المعارؼ).
 -78سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ ي األمة :أبك عبد الرحمف محمد
ناصر الديف ,بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني (ت1420ىػ) ,نشر :دار
المعارؼ ,الرياض  -الممكمة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى 1412 ,ىػ  1992 /ـ.
 -77صحيح وضعيؼ سنف الترمذي :محمد ناصر الديف األلباني (ت1420ىػ) ,مصدر
الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية  -المجاني  -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث
القرآف كالسنة باإلسكندرية.

 -74صحيح وضعيؼ سنف ابف ماجة :محمد ناصر الديف األلباني (ت1420ىػ) ,مصدر
الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية  -المجاني  -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث

القرآف كالسنة باإلسكندرية.

 -73إرواء الغميؿ ي تخريج أحاديث منار السبيؿ :محمد ناصر الديف األلباني (ت1420ىػ),
إشراؼ :زىير الشاكيش ,نشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت ,الطبعة :الثانية  1405ىػ -
1985ـ.
 -75تماـ المنة ي التعميؽ عمى قو السنة :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف الحاج
نكح بف نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني (ت1420ىػ) ,نشر :دار الراية ,الطبعة :الخامسة.
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 -76ضعيؼ الجامَ الصغير وزيادتو :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف الحاج نكح بف
نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني (ت1420ىػ) ,أشرؼ عمى طبعو :زىير الشاكيش ,نشر:
المكتب اإلسبلمي ,الطبعة :المجددة كالمزيدة كالمنقحة.
 -77تح المنعـ شرح صحيح مسمـ :األستاذ الدكتكر مكسى شاىيف الشيف ,نشر :دار
الشركؽ ,الطبعة :األكلى (لدار الشركؽ) 1423 ,ىػ  2002 -ـ.
 -78ما صح مف آثار الصحابة ي الفقو :زكريا بف غبلـ قادر الباكستاني ,نشر :دار الخراز-
جدة ,دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت ,الطبعة :األكلى 1421 ,ىػ 2000 -ـ.
 -79التحجيؿ ي تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث واآلثار ي إرواء الغميؿ :عبد العزيز بف
مرزكؽ الطٌريفي ,نشر :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة :األكلى1422 ,ىػ-
2001ـ.

تُ -كتب الرجاؿ والتراجـ:
 -8سير السمؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبياني :إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف
عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني ,أبك القاسـ ,الممقب بقكاـ السنة (ت535ىػ) ,تحقيؽ:

د .كرـ بف حممي بف فرحات بف أحمد ,الناشر :دار الراية لمنشر كالتكزيع ,الرياض.

 -7ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ :أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي

(ت544ىػ) ,تحقيؽ :جزء  :1ابف تاكيت الطنجي 1965 ,ـ ,جزء  :4 ,3 ,2عبد القادر
الصحراكم 1970 - 1966 ,ـ ,جزء  :5محمد بف شريفة ,جزء  :8 ,7 ,6سعيد أحمد أعراب

1983-1981ـ ,نشر :مطبعة فضالة  -المحمدية ,المغرب ,الطبعة :األكلى.

 -4منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة ومالؾ والشا عي وأحمد :أبك زكريا يحيى بف إبراىيـ بف
أحمد بف محمد أبك بكر بف أبي طاىر األزدم السمماسي (ت550ىػ) ,تحقيؽ :محمكد بف عبد

الرحمف قدح ,نشر :مكتبة الممؾ فيد الكطنية ,الطبعة :األكلى1422 ,ىػ2002/ـ.

 -3الضعفاء الكبير :أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي المكي (ت322ىػ):
تحقيؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ,نشر :دار المكتبة العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى,
1404ىػ 1984 -ـ.
 -5التقييد لمعر ة رواة السنف والمسانيد :محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع ,أبك
بكر ,معيف الديف ,ابف نقطة الحنبمي البغدادم (ت629ىػ) ,تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت,نشر:

دار الكتب العممية ,الطبعة :الطبعة األكلى  1408ىػ  1988 -ـ.
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الم َذىَّب ي مصطمح الحديث :يينسب لعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ
 -6الديباج ُ
الجرجاني (ت816ىػ) ,مصحح بمعرفة لجنة :برئاسة الشيخ حسف اإلنبابي ,الناشر :مطبعة
مصطفى البابي الحمبي كأكالده – بمصر,باشر طبعو :محمد أميف عمراف ,عاـ النشر 1350 :ىػ

1931 -ـ.

 -7تحفة التحصيؿ ي ذكر رواة المراسيؿ :أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال ارزياني ثـ
المصرم ,أبك زرعة كلي الديف ,ابف العراقي (المتكفى826 :ىػ) ,تحقيؽ :عبد اهلل نكارة ,نشر:

مكتبة الرشد – الرياض.

 -8لساف الميزاف :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني
(ت852ىػ) ,تحقيؽ :دائرة المعرؼ النظامية – اليند ,نشر :مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت
– لبناف ,الطبعة :الثانية1390 ,ىػ 1971/ـ.
 -9األسرار المر وعة ي األخبار الموضوعة المعروؼ بالموضوعات الكبرى :عمي بف
(سمطاف) محمد ,أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم (ت1014ىػ) ,تحقيؽ:

محمد

الصباغ
الناشر :دار األمانة  /مؤسسة الرسالة – بيركت.
 -81تاريخ دمشؽ :أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر (ت571ىػ),
تحقيؽ :عمرك بف غرامة العمركم ,نشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة
األكلى 1415ىػ  1995 -ـ.
ثالثاً :كتب أصوؿ الفقو والقواعد الفقيية:
 -8أصوؿ الشاشي :نظاـ الديف أبك عمي أحمد بف محمد بف إسحاؽ الشاشي (ت344 :ىػ),
نشر :دار الكتاب العربي – بيركت.
صرم المعتزلي (ت:
 -7المعتمد ي أصوؿ الفقو :محمد بف عمي الطيب أبك الحسيف ى
الب ٍ
436ىػ)
تحقيؽ :خميؿ الميس ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى1403 ,ق.
 -4التوسط بيف مالؾ وابف القاسـ ي المسائؿ التي اختمفا ييا مف مسائؿ المدونة :قاسـ بف
خمؼ بف فتح بف عبد اهلل بف جبير ,أبك عبيد الجبيرم (ت378 :ىػ) ,تحقيؽ :باحُّك مصطفى,
نشر :دار الضياء ,مصر ,الطبعة :األكلى 1426 ,ىػ  2005 -ـ.
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-3الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ :أبك محمد عبد اهلل بف (أبي زيد) عبد الرحمف النفزم,
القيركاني ,المالكي (ت 386 :ىػ) ,تحقيؽ :د .محمد العممي ,مراجعة :د .عبد المطيؼ الجيبلني,
د .مصطفى عكمي ,نشر :المممكة المغربية  -الرابطة المحمدية لمعمماء  -مركز الدراسات
كاألبحاث كاحياء التراث  -سمسمة نكادر التراث ( ,)13الطبعة :األكلى 1432 ,ىػ  2011 -ـ.

 -5المقدمة ي األصوؿ :أبك الحسف عمي بف عمر بف القصار المالكي( ت397 :ق),
تحقيؽ:محمد السميماني ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,الطبعة األكلى1996 :ـ.
إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث

الباجي(ت474ق) ,تحقيؽ :عبد المجيد تركي ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,الطبعة األكلى:

1407ق1986 /ـ.
 -6قواطَ األدلة ي األصوؿ :أبك المظفر ,منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد
المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي (ت489ىػ) ,تحقيؽ :محمد حسف محمد حسف

اسماعيؿ الشافعي ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت ,لبناف ,الطبعة :األكلى1418 ,ىػ1999/ـ.

 -7التحقيؽ والبياف ي شرح البرىاف ي أصوؿ الفقو :عمي بف إسماعيؿ األبيارم (ت616:
ىػ)( ,تنبيو)  /كرد عمى الغبلؼ عاـ الكفاة(ق)618لكف المحقؽ رجح في المقدمة أف الكفاة عاـ

(616ق) ,تحقيؽ :د .عمي بف عبد الرحمف بساـ الجزائرم ,أصؿ التحقيؽ :أطركحة دكتكراة

لممحقؽ ,نشر :دار الضياء  -الككيت (طبعة خاصة بك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  -دكلة
قطر) ,الطبعة :األكلى 1434 ,ىػ  2013 -ـ.

 -8روضة الناظر وجنة المناظر ي أصوؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك محمد
مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي,
الشيير بابف قدامة المقدسي (ت620ىػ) ,نشر :مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة:
الطبعة الثانية 1423ىػ2002-ـ.
 -9اإلحكاـ ي أصوؿ األحكاـ :أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ
الثعمبي اآلمدم (ت631 :ىػ) ,تحقيؽ :عبد الرزاؽ عفيفي ,نشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت-
دمشؽ -لبناف.
األرىمكم (ت682ىػ),تحقيؽ:
 -81التحصيؿ مف المحصوؿ :سراج الديف محمكد بف أبي بكر ٍ
الدكتكر عبد الحميد عمي أبك زنيد ,أصؿ الكتاب :رسالة دكتكراة ,نشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1408 ,ىػ  1988 -ـ.
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 -88الفروؽ = أنوار البروؽ ي أنواء الفروؽ :أبك العباس شػياب الػديف أحمػد بػف إدريػس بػف
عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي (684ىػ) ,نشر :عالـ الكتب.
ظػ ِ
شػ َػباهُ َو َّ
ْى ِب أَِبػػي َح ِن ْيفَ ػ َة الن ْع َمػ ِ
ػاف :زيػػف الػػديف بػػف إب ػراىيـ بػػف محمػػد,
الن َ
ْ -87األَ ْ
ػائ ُر َعمَػػى َم ػذ َ
ْ
المعركؼ بابف نجيـ المصرم (ت970ىػػ) ,كضػع حكاشػيو كخػرج أحاديثػو :الشػيخ زكريػا عميػرات,
نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى1419 ,ىػ 1999-ـ .

 -84إيصػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػالؾ إلػػػػػػػػى أصػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػذىب مالػػػػػػػػؾ :محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف يح ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف مختػ ػ ػ ػػار
الػ ػ ػ ػ ػكالتي(ت1330:ق),تحقي ػ ػ ػ ػػؽ :مػػ ػ ػ ػراد بكض ػ ػ ػ ػػايو ,نش ػ ػ ػ ػػر :دار ب ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػػزـ ,الطبع ػ ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػ ػػى:
1427ق2006/ـ.

 -83أسيؿ المدارؾ «شرح إرشاد السالؾ ي مذىب إماـ األئمة مالؾ» :أبك بكػر بػف حسػف بػف
عبد اهلل الكشناكم (ت1397 :ىػ) ,نشر :دار الفكر ,بيركت – لبناف ,الطبعة :الثانية.

 -85مالؾ حياتو وعصره -آراؤه و قيو :محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد ,المعركؼ بأبي
زىرة (ت1394 :ق) ,نشر :دار الثقافة العربية.
 -86منيجية اإلماـ مالؾ األصولية الخصائص واآلثار :محمد بف حمادم التمسماني.
رابعاً :كتب الفقو:
أ -الفقو الحنفي:
 -8األصؿ المعروؼ بالمبسوط :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (ت189ىػ),
تحقيؽ :أبك الكفا األفغاني ,نشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسبلمية – كراتشي.
 -7الحجة عمى أىؿ المدينة :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (ت189ىػ),
تحقيؽ :ميدم حسف الكيبلني القادرم ,نشر :عالـ الكتب – بيركت ,الطبعة الثالثة1403 ,ق.
 -4شرح مختصر الطحاوي:أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي (ت 370ىػ),
تحقيؽ :د .عصمت اهلل عنايت اهلل محمد  -أ .د .سائد بكداش  -د محمد عبيد اهلل خاف  -د
زينب محمد حسف فبلتة ,أعد الكتاب لمطباعة كراجعو كصححو :أ .د .سائد بكداش ,الناشر :دار

البشائر اإلسبلمية  -كدار السراج ,الطبعة :األكلى  1431ىػ  2010 -ـ.

س ِائؿ :أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم (ت373ىػ)
ُ -3ع ُيوف ا ْل َم َ
تحقيؽ :د .صبلح ِّ
الديف الناىي ,نشر :مطبعة أسعد ,ىب ٍغ ىداد ,عاـ النشر1386 :ىػ.
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 -5التجريد لمقدوري :أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرم
(ت 428ىػ) ,تحقيؽ :مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية ,أ .د محمد أحمد سراج  -أ .د عمي
جمعة محمد ,نشر :دار السبلـ – القاىرة ,الطبعة الثانية 1427 ,ىػ  2006 -ـ.
 -6مختصر القدوري ي الفقو الحنفي :أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك
الحسيف القدكرم (ت428ىػ) ,تحقيؽ :كامؿ محمد محمد عكيضة ,نشر :دار الكتب العممية,
الطبعة :األكلى1418 ,ىػ 1997 -ـ.
ُّغدم ,حنفي (ت461ىػ),
 -7النتؼ ي الفتاوى :أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد الس ٍ
تحقيؽ :المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي ,نشر :دار الفرقاف  /مؤسسة الرسالة  -عماف
األردف  /بيركت لبناف ,الطبعة :الثانية1984 – 1404 ,ـ.

 -8المبسوط :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (ت483ىػ) ,نشر :دار
المعرفة – بيركت ,بدكف طبعة ,تاريخ النشر1414 :ىػ 1993 -ـ.
 -9تحفة الفقياء :محمد بف أحمد بف أبي أحمد ,أبك بكر عبلء الديف السمرقندم (ت540ىػ),
نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثانية 1414 ,ىػ  1994 -ـ.
 -81بدائَ الصنائَ ي ترتيب الشرائَ :عبلء الديف ,أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني
الحنفي (ت587ىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة الثانية1406 ,ىػ 1986 -ـ.

 -88اليداية ي شرح بداية المبتدي :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني,
أبك الحسف برىاف الديف (ت593ىػ) ,تحقيؽ :طبلؿ يكسؼ ,نشر :دار احياء التراث العربي -
بيركت – لبناف .
 -87المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو ,أبك المعالي
برىاف الديف محمكد بف ىم ىازةى البخارم الحنفي (ت616ىػ) ,تحقيؽ :عبد الكريـ سامي الجندم,
نشر :دار الكتب العممية ,بيركت -لبناف ,الطبعة األكلى 1424,ىػ 2004 -ـ.
 -84اَلختيار لتعميؿ المختار :عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ,مجد الديف أبك
الفضؿ الحنفي (ت683ىػ) ,عمييا تعميقات :الشيخ محمكد أبك دقيقة (مف عمماء الحنفية كمدرس
بكمية أصكؿ الديف سابقا) ,نشر :مطبعة الحمبي  -القاىرة ,تاريخ النشر 1356 :ىػ  1937 -ـ.

 -83المباب ي الجمَ بيف السنة والكتاب :جماؿ الديف أبك محمد عمي بف أبي يحيى زكريا بف
مسعكد األنصارم الخزرجي المنبجي (ت686ىػ) ,تحقيؽ :د .محمد فضؿ عبد العزيز المراد,
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نشر :دار القمـ  -الدار الشامية  -سكريا  /دمشؽ  -لبناف  /بيركت ,الطبعة :الثانية1414 ,ىػ
 1994ـ. -85كنز الدقائؽ :أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي (ت710ىػ),
تحقيؽ:أ .د .سائد بكداش ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية ,دار السراج,الطبعة :األكلى1432 ,ىػ
 2011ـ. -86تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية ال ا
ش ْم ِب اي :عثماف بف عمي بف محجف البارعي,
فخر الديف الزيمعي الحنفي (ت 743ىػ) ,الحاشية :شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف
يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس ِّ
الشٍمبً ُّي (ت 1021ىػ) ,نشر :المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ,

القاىرة ,الطبعة األكلى 1313 ,ىػ .

 -87الغرة المنيفة ي تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة :عمر بف إسحؽ بف أحمد
اليندم الغزنكم ,سراج الديف ,أبك حفص الحنفي (ت773ىػ) ,نشر :مؤسسة الكتب الثقافية,
الطبعة :األكلى  1986-1406ىػ.
 -88العناية شرح اليداية :محمد بف محمد بف محمكد ,أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ
شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (ت786ىػ) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة:

بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -89البناية شرح اليداية :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى الغيتابى الحنفي بدر الديف
العينى (ت855ىػ) ,نشر :دار الكتب العممية  -بيركت ,لبناف ,الطبعة األكلى 1420 ,ىػ -
 2000ـ.

 -71منحة السموؾ ي شرح تحفة المموؾ :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف
حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى (ت855ىػ) ,تحقيؽ :د .أحمد عبد الرزاؽ الكبيسي,

نشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – قطر ,الطبعة :األكلى1428 ,ىػ 2007 -ـ.

 -78تح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ
(ت861ىػ) ,نشر :دار الفكر ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
الحمىبي الحنفي
 -77مجمَ األنير ي شرح ممتقى األبحر :إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ ى
(ت956ىػ) ,تحقيؽ :خرح آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف المنصكر ,نشر :دار الكتب العممية -
لبناف /بيركت ,الطبعة :األكلى1419 ,ىػ 1998 -ـ.
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 -74البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ,المعركؼ بابف نجيـ
المصرم (ت970ىػ) ,نشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,الطبعة الثانية  -بدكف تاريخ.
 -73النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ :سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي (ت
1005ىػ) ,تحقيؽ :أحمد عزك عناية ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األكلى1422 ,ىػ -
2002ـ.

 -75مراقي الفَلح شرح متف نور اإليضاح :حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرم
الحنفي (ت1069ىػ) ,اعتنى بو كراجعو :نعيـ زرزكر ,نشر :المكتبة العصرية ,الطبعة :األكلى,
 1425ىػ  2005 -ـ.

 -76مجمَ األنير ي شرح ممتقى األبحر :عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي
زاده ,يعرؼ بداماد أفندم (ت1078ىػ) ,نشر :دار إحياء التراث العربي.
ً
صني
 -77الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامَ البحار :محمد بف عمي بف محمد الح ٍ
المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي الحنفي (ت1088ىػ) ,تحقيؽ :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ,نشر:

دار الكتب العممية ,الطبعة :األكلى1423 ,ىػ2002 -ـ.

 -78رد المحتار عمى الدر المختار :ابف عابديف ,محمد أميف بف عابديف الدمشقي الحنفي
(ت1252ىػ) ,نشر :دار الفكر-بيركت ,الطبعة الثانية1412 ,ىػ 1992 -ـ.
 -79المباب ي شرح الكتاب :عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي
الميداني الحنفي(ت1298ىػ) ,تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,نشر :المكتبة العممية,
بيركت – لبناف.

 -41عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية :اإلماـ محمد عبد الحي المكنكم (ت1304ىػ),
تحقيؽ :الدكتكر صبلح محمد أبك الحاج ,نشر :مركز العمماء العالمي لمدراسات كتقنية

المعمكمات ,الطبعة  :األكلى.

 -48قو العبادات عمى المذىب الحنفي :الحاجة نجاح الحمبي ,الطبعة األكلى1406 ,ق,
1985ـ.
ب -الفقو المالكي:
 -8المدونة :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (ت179ىػ) ,نشر :دار الكتب
العممية ,الطبعة األكلى1415 ,ىػ 1994 -ـ.
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 -7متف الرسالة :أبك محمد عبد اهلل بف (أبي زيد) عبد الرحمف النفزم ,القيركاني ,المالكي
(المتكفى386 :ىػ) ,نشر :دار الفكر.
 -4شرح الرسالة :أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي (ت422
ىػ) ,اعتنى بو :أبك الفضؿ الدمياطي أحمد بف عمي ,نشر :دار ابف حزـ ,الطبعة األكلى,

 1428ىػ 2007 -ـ.

 -3المعونة عمى مذىب عالـ المدينة «اإلماـ مالؾ بف أنس» :أبك محمد عبد الكىاب بف عمي
الحؽ ,نشر :المكتبة
بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي (ت422ىػ) ,تحقيؽ :حميش عبد
ٌ
التجارية ,مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة ,أصؿ الكتاب :رسالة دكتكراة بجامعة أـ القرل

بمكة المكرمة.

 -5اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخَلؼ :القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر
البغدادم المالكي (ت422ىػ)تحقيؽ :الحبيب بف طاىر ,نشر :دار ابف حزـ ,الطبعة :األكلى,
1420ىػ 1999 -ـ.

 -6الجامَ لمسائؿ المدونة :أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف يكنس التميمي الصقمي (ت451
ىػ) ,تحقيؽ :مجمكعة باحثيف في رسائؿ دكتكراه ,نشر :معيد البحكث العممية كاحياء التراث

اإلسبلمي  -جامعة أـ القرل ,تكزيع :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلى,
 1434ىػ  2013 -ـ.

 -7الكا ي ي قو أىؿ المدينة :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ
النمرم القرطبي (ت463ىػ) ,تحقيؽ :محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ,نشر :مكتبة
الرياض الحديثة ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة الثانية1400 ,ىػ1980/ـ.

 -8التبصرة :عمي بف محمد الربعي ,أبك الحسف ,المعركؼ بالمخمي (ت 478ىػ) ,تحقيؽ:
الدكتكر أحمد عبد الكريـ نجيب ,نشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ,قطر ,الطبعة :األكلى,

 1432ىػ  2011 -ـ.
 -9البياف والتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة :أبك الكليد محمد بف أحمد بف
رشد القرطبي (ت520ىػ) ,تحقيؽ :د محمد حجي كآخركف ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت
– لبناف ,الطبعة الثانية 1408 ,ىػ  1988 -ـ.
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-81ىالمقدمات المميدات :أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (ت520ىػ) ,تحقيؽ:
الدكتكر محمد حجي ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1408 ,ىػ
  1988ـ. -88التنبيو عمى مبادئ التوجيو  -قسـ العبادات :أبك الطاىر إبراىيـ بف عبد الصمد بف
بشير التنكخي الميدكم (ت بعد 536ىػ) ,تحقيؽ :الدكتكر محمد بمحساف ,نشر :دار ابف حزـ,
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1428 ,ىػ  2007 -ـ.
 -87بداية المجتيد ونياية المقتصد :أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد
القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد (ت595ىػ) ,نشر :دار الحديث – القاىرة ,بدكف طبعة ,تاريخ

النشر1425 :ىػ  2004 -ـ.

 -84عقد الجواىر الثمينة ي مذىب عالـ المدينة :أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف
شاس بف نزار الجذامي السعدم المالكي (ت616ىػ) ,دراسة كتحقيؽ :أ .د .حميد بف محمد

لحمر ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1423 ,ىػ  2003 -ـ.

المد َّونة وح اؿ م ِ
اىج التَّ ِ
ِ
حص ِ
شكَلتيا :أبك الحسف
ش ِ
يؿ ونتائج لطائؼ التَّأ ِْويؿ ي َ
رح َ
 -83م َن ُ
َ ُ
عمي,
عمي بف سعيد الرجراجي (ت :بعد 633ىػ),اعتنى بو :أبك الفضؿ ٌ
الد ى
مياطي  -أحمد بف ٌ
نشر :دار ابف حزـ ,الطبعة :األكلى 1428 ,ىػ  2007 -ـ.

 -85جامَ األميات :عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس ,أبك عمرك جماؿ الديف ابف
الحاجب الكردم المالكي (ت646ىػ) ,تحقيؽ :أبك عبد الرحمف األخضر األخضرم ,نشر:
اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة الثانية1421 ,ىػ 2000 -ـ.
 -86روضة المستبيف ي شرح كتاب التمقيف :أبك محمد ,كأبك فارس ,عبد العزيز بف إبراىيـ
بف أحمد القرشي التميمي التكنسي المعركؼ بابف بزيزة (ت 673ىػ) ,تحقيؽ :عبد المطيؼ زكاغ,

نشر :دار ابف حزـ ,الطبعة :األكلى 1431 ,ىػ  2010 -ـ.

 -87الذخيرة :أبك العباس شياب الديف أحمد المالكي الشيير بالقرافي (ت684ىػ) ,تحقيؽ:
محمد حجي كآخركف ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ,الطبعة األكلى 1994 ,ـ.
 -88القوانيف الفقيية :أبك القاسـ ,محمد بف أحمد ,ابف جزم الكمبي الغرناطي (ت741ىػ)
بدكف طبعة كال تاريخ.
 -89مختصر العَلمة خميؿ :خميؿ بف إسحاؽ ,المالكي المصرم (ت776ىػ) ,تحقيؽ :أحمد
جاد ,نشر :دار الحديث/القاىرة ,الطبعة األكلى1426 ,ىػ2005/ـ.
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 -71التوضيح ي شرح المختصر الفرعي َلبف الحاجب :خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ,ضياء
الديف الجندم المالكي المصرم (ت776ىػ) ,تحقيؽ :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب ,نشر :مركز
نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ,الطبعة :األكلى1429 ,ىػ 2008 -ـ.
 -78المختصر الفقيي َلبف عرؼ :محمد بف محمد ابف عرفة(ت 803ىػ) ,تحقيؽ :د .حافظ
عبد الرحمف محمد خير ,نشر :مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية ,الطبعة األكلى,
 1435ىػ  2014 -ـ.
 -77شرح ابف ناجي التنوخي عمى متف الرسالة َلبف أبي زيد القيرواني :قاسـ بف عيسى بف
ناجي التنكخي القيركاني (ت837ىػ) ,أعتنى بو :أحمد فريد المزيدم ,نشر :دار الكتب العممية,

بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1428 ,ىػ  2007 -ـ.

 -74التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ :محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ ,أبك عبد اهلل المكاؽ
المالكي (ت897ىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلى1416 ,ىػ1994-ـ.
 -73شرح زروؽ عمى متف الرسالة َلبف أبي زيد القيرواني :شياب الديف أبك العباس أحمد بف
أحمد بف محمد بف عيسى البرنسي الفاسي ,المعركؼ بػ زركؽ (ت899ىػ) ,أعتنى بو :أحمد فريد
المزيدم ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1427 ,ىػ  2006 -ـ.
 -75شفاء الغميؿ ي حؿ مقفؿ خميؿ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عمي
بف غازم العثماني المكناسي (ت919ىػ) ,دراسة كتحقيؽ :الدكتكر أحمد بف عبد الكريـ نجيب
نشر :مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ,القاىرة  -جميكرية مصر العربية ,الطبعة:
األكلى 1429 ,ىػ  2008 -ـ.
 -76مواىب الجميؿ ي شرح مختصر خميؿ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد,
الرعيني المالكي (ت954ىػ) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة الثالثة1412 ,ىػ -
المعركؼ بالحطاب ُّ
1992ـ.

 -77خَلصة الجواىر الزكية ي قو المالكية :أحمد بف تيٍركي بف أحمد المنشميمي المالكي
(ت979ىػ) ,مراجعة :حسف محمد الحفناكم ,حاشية :الشيخ عبده يكسؼ بف سعيد بف إسماعيؿ
الصفتي ,نشر :المجمع الثقافي ,أبك ظبي  -اإلمارات العربية المتحدة ,عاـ النشر 2002 :ـ.

 -78الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني :أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ابف
مينا ,شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي (ت1126ىػ) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة :بدكف

طبعة,تاريخ النشر1415 :ىػ 1995 -ـ.
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 -79حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني :أبك الحسف ,عمي بف أحمد بف مكرـ
الصعيدم العدكم(ت1189ىػ) ,تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ,نشر :دار الفكر –
بيركت ,تاريخ النشر1414 :ىػ 1994 -ـ.
 -41حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير :محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي
(ت1230ىػ) ,نشر :دار الفكر ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -48بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير (الشرح
ْى ِب ِْ
اإل َم ِاـ َمالِ ٍؾ) :أبك
الصغير ىو شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ لِ َمذ َ
العباس أحمد بف محمد الخمكتي ,الشيير بالصاكم المالكي (ت1241ىػ) ,نشر :دار المعارؼ,
الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -47منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :محمد بف أحمد بف محمد عميش ,أبك عبد اهلل المالكي
(ت1299ىػ) ,نشر :دار الفكر – بيركت ,بدكف طبعة ,تاريخ النشر1409 :ىػ1989/ـ.
 -44الخَلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :محمد العربي القركم ,نشر :دار الكتب
العممية – بيركت ,بدكف طبعة كال تاريخ.
 -43الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيرواني :صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرم
(ت1335ىػ) ,نشر :المكتبة الثقافية – بيركت.
الحاجة كككب عبيد ,نشر :مطبعة اإلنشاء ,دمشؽ –
 -45قو العبادات عمى المذىب المالكي:
ٌ
سكريا ,الطبعة األكلى  1406ىػ  1986 -ـ.
ت -الفقو الشا عي:
 -8األـ  :الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب
بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (ت204ىػ) ,نشر :دار المعرفة  -بيركت ,سنة النشر:

1410ىػ1990/ـ.

 -7مختصر المزني :إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ ,أبك إبراىيـ المزني (ت264ىػ) ,نشر:
دار المعرفة – بيركت ,سنة النشر1410 :ىػ1990/ـ.
 -4الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني :أبك الحسف عمي
بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ,الشيير بالماكردم (ت450ىػ) ,تحقيؽ :الشيخ

عمي محمد معكض  -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت –

لبناف ,الطبعة األكلى 1419,ىػ1999-ـ
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 -4اإلقناع ي الفقو الشا عي :أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم
البغدادم ,الشيير بالماكردم (ت450ىػ) ,بدكف طبعة كال تاريخ نشر.
 -3الميذب ي قة اإلماـ الشا عي :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم
(ت476ىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,بدكف طبعة كال تاريخ.
 -5نياية المطمب ي دراية المذىب :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني,
الديب ,نشر :دار المنياج,
الممقب بإماـ الحرميف (ت478ىػ) ,تحقيؽ :أ .د /عبد العظيـ محمكد ٌ
الطبعة األكلى1428 ,ىػ2007-ـ.
 -6بحر المذىب ( ي روع المذىب الشا عي) :الركياني ,أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ
(ت  502ىػ) ,تحقيؽ :طارؽ فتحي السيد ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األكلى 2009 ,ـ.
 -7الوسيط ي المذىب :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (ت505ىػ) ,تحقيؽ :أحمد
محمكد إبراىيـ  ,محمد محمد تامر ,نشر :دار السبلـ – القاىرة ,الطبعة األكلى.1417 ,
 -8التيذيب ي قو اإلماـ الشا عي :أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم
الشافعي (ت 516ىػ) ,تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ,عمي محمد معكض ,نشر :دار الكتب
العممية ,الطبعة األكلى 1418 ,ىػ  1997 -ـ.

 -9البياف ي مذىب اإلماـ الشا عي :أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني

الشافعي (ت558ىػ) ,تحقيؽ :قاسـ محمد النكرم ,نشر :دار المنياج – جدة ,الطبعة
األكلى1421,ىػ2000 -ـ.
 -81تح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وىو شرح لكتاب الوجيز ي الفقو الشا عي
ألبي حامد الغزالي (ت 515ىػ)] :عبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني (ت623ىػ) ,نشر :دار

الفكر.
 -88كفاية النبيو ي شرح التنبيو :أحمد بف محمد بف عمي األنصارم ,أبك العباس ,نجـ
الديف ,المعركؼ بابف الرفعة (ت710ىػ) ,تحقيؽ :مجدم محمد سركر باسمكـ ,نشر :دار الكتب

العممية ,الطبعة :األكلى2009 ,ـ.

 -87المجموع شرح الميذب :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (ت676ىػ) ,نشر:
دار الفكر.
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 -84روضة الطالبيف وعمدة المفتيف :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم
(ت676ىػ) ,تحقيؽ :زىير الشاكيش ,نشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشؽ -عماف ,الطبعة
الثالثة1412 ,ىػ 1991 /ـ.
الن ِ
 -83عمدة السالِؾ َوعدة َّ
اسؾ :أحمد بف لؤلؤ بف عبد اهلل الركمي ,أبك العباس ,شياب الديف
عبد اهلل بف إبر ً
بطبع ًو كمراجعتًو :ىخ ًادـ ً
ً
اىيـ
ابف الن ًقيب الشافعي (ت769ىػ) ,يعني
العمـ ي
ىي ىى
ي
األنصارم ,نشر :الشؤكف الدينية ,قطر ,الطبعة :األكلى 1982 ,ـ.
ى
الشافعي ,أبك محمد,
 -85اليداية إلى أوىاـ الكفاية :عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنكم
ٌ
جماؿ الديف (ت772ىػ) ,تحقيؽ :مجدم محمد سركر باسمكـ ,نشر :دار الكتب العممي ,مطبكع
بخاتمة (كفاية النبيو) البف الرفعة ,سنة النشر2009 :ـ.

 -86النجـ الوىاج ي شرح المنياج :كماؿ الديف ,محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي
الد ًميرم أبك البقاء الشافعي (ت808ىػ) ,نشر :دار المنياج (جدة) ,تحقيؽ :لجنة عممية ,الطبعة:
األكلى1425 ,ىػ 2004 -ـ.

 -87كفاية األخيار ي حؿ غاية اإلختصار :أبك بكر بف محمد الحسيني الحصني ,تقي الديف
الشافعي (ت829ىػ) ,تحقيؽ :عمي عبد الحميد بمطجي كمحمد كىبي سميماف ,نشر :دار الخير
– دمشؽ ,الطبعة األكلى1994 ,ـ.

 -88أسنى المطالب ي شرح روض الطالب :زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ,زيف الديف
أبك يحيى السنيكي (ت926ىػ) ,نشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -89الغرر البيية ي شرح البيجة الوردية :زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم,
زيف الديف أبك يحيى السنيكي (ت926ىػ) ,نشر :المطبعة الميمنية ,الطبعة :بدكف طبعة كبدكف

تاريخ.

 -71مغني المحتاج إلى معر ة معاني ألفاظ المنياج :شمس الديف ,محمد بف أحمد الخطيب
الشربيني الشافعي (ت977ىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلى1415 ,ىػ 1994 -ـ.
 -78تح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف :زيف الديف أحمد بف عبد العزيز بف زيف
الديف بف عمي بف أحمد المعبرم المميبارم اليندم (ت987ىػ) ,نشر :دار بف حزـ ,الطبعة:

األكلى.

218

الفكارسىالعامة ى
 -77نياية المحتاج إلى شرح المنياج :شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة
شياب الديف الرممي (ت1004 :ىػ) ,نشر :دار الفكر ,بيركت ,الطبعة :ط أخيرة -
1404ىػ1984/ـ.
الب ىج ٍي ىرًم ٌي المصرم الشافعي
 -74تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب :سميماف بف محمد بف عمر ي
(ت1221ىػ) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة :بدكف طبعة ,تاريخ النشر1415 :ىػ1995-ـ.
 -73إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ تح المعيف :أبك بكر (المشيكر بالبكرم) عثماف بف محمد
شطا الدمياطي الشافعي (ت1310ىػ) ,نشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع ,الطبعة

األكلى1418,ىػ 1997 -ـ.

 -75نياية الزيف ي إرشاد المبتدئيف :محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما ,التنارم بمدا
(ت1316ىػ),نشر :دار الفكر – بيركت ,الطبعة :األكلى.
 -76السراج الوىاج عمى متف المنياج :العبلمة محمد الزىرم الغمراكم (ت بعد 1337ىػ)
الناشر :دار المعرفة لمطباعة كالنشر – بيركت.
 -77الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشا عي رحمو اِ تعالى :اشترؾ في تأليؼ ىذه
ً
البغا ,عمي ال ٌش ٍربجي ,نشر :دار القمـ
السمسمة :الدكتكر يمصطفى الخ ٍف ,الدكتكر يمصطفى ي
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,دمشؽ ,الطبعة :الرابعة 1413 ,ىػ  1992 -ـ.
ث -الفقو الحنبمي:
 -8مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ رواية ابف أبي الفضؿ صالح :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف
حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (ت241ىػ) ,نشر :الدار العممية  -اليند714ىػ 766 -ىػ.

 -7مسائؿ اإلماـ أحمد رواية أبي داود السجستاني :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ
بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم الس ً
ِّج ٍستاني(ت275ىػ) ,تحقيؽ :أبي معاذ طارؽ بف عكض
اهلل بف محمد ,نشر :مكتبة ابف تيمية ,مصر ,الطبعة األكلى 1420,ىػ  1999 -ـ.

 -4مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ واسحاؽ بف راىويو :ركاية إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ,أبك
يعقكب المركزم ,المعركؼ بالككسج (ت251ىػ) ,نشر :عمادة البحث العممي ,الجامعة

اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلى1425 ,ىػ 2002 -ـ.

 -3متف الخرقى عمى مذىب ابي عبد اِ أحمد بف حنبؿ الشيباني :أبك القاسـ عمر بف
الحسيف بف عبد اهلل الخرقي (ت334ىػ) ,نشر :دار الصحابة لمتراث ,الطبعة1413 :ىػ-

1993ـ.
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 -5اإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد :محمد بف أحمد بف أبي مكسى الشريؼ ,أبك عمي الياشمي
البغدادم (ت428ىػ) ,تحقيؽ :د .عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,نشر :مؤسسة الرسالة.
 -6المسائؿ الفقيية مف كتاب الروايتيف والوجييف :القاضي أبك يعمى ,محمد بف الحسيف بف
محمد بف خمؼ المعركؼ بػ ابف الفراء (ت458ىػ) ,تحقيؽ :د .عبد الكريـ بف محمد البلحـ,

نشر :مكتبة المعارؼ ,الرياض ,الطبعة :األكلى 1405ىػ 1985 -ـ.

 -7اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اِ أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني :محفكظ بف
أحمد بف الحسف ,أبك الخطاب الكمكذاني(ت ,)510تحقيؽ :عبد المطيؼ ىميـ  -ماىر ياسيف

الفحؿ ,نشر :مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :األكلى 1425 ,ىػ  2004 /ـ.

 -8الكا ي ي قو اإلماـ أحمد :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (ت620ىػ) ,نشر :دار
الكتب العممية ,الطبعة األكلى 1414 ,ىػ  1994 -ـ.
 -9المغني َلبف قدامة :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي
المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (ت620ىػ) ,نشر :مكتبة القاىرة,
بدكف طبعة ,تاريخ النشر1388 :ىػ 1968 -ـ.
 -81عمدة الفقو :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي
المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (ت620ىػ) ,تحقيؽ :أحمد محمد

عزكز ,نشر :المكتبة العصرية1425 ,ىػ 2004 -ـ.

 -88العدة شرح العمدة :عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ,أبك محمد بياء الديف المقدسي
(ت624ىػ) ,نشر :دار الحديث ,القاىرة ,الطبعة :بدكف طبعة ,تاريخ النشر1424 :ىػ  2003ـ.
 -87المحرر ي الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر
بف محمد ,ابف تيمية الحراني ,أبك البركات ,مجد الديف (ت652ىػ) ,نشر :مكتبة المعارؼ-

الرياض ,الطبعة الثانية 1404ىػ 1984-ـ.

 -84الشرح الكبير عمى متف المقنَ :عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي
الجماعيمي الحنبمي ,أبك الفرج ,شمس الديف (ت682ىػ) ,نشر :دار الكتاب العربي لمنشر
كالتكزيع ,أشرؼ عمى طباعتو :محمد رشيد رضا صاحب المنار.
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الم ىنجى بف عثماف بف أسعد ابف المنجى التنكخي
 -83الممتَ ي شرح المقنَ :زيف الديف ي
الحنبمي (ت695ىػ) ,تحقيؽ :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ,الطبعة :الثالثة 1424 ,ىػ -
 2003ـ.
 -85كتاب الصياـ مف شرح العمدة :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية
الحراني الحنبمي الدمشقي (ت728ىػ) ,تحقيؽ :زائد بف أحمد النشيرم ,نشر :دار األنصارم,
الطبعة األكلى 1417 ,ىػ  1996 -ـ.
 -86شرح العمدة (مف أوؿ كتاب الصَلة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصَلة) :تقي الديف
أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (ت728ىػ) ,تحقيؽ  :خالد بف عمي بف محمد

المشيقح ,نشر  :دار العاصمة ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى,

1418ىػ1997/ـ.
عمي البغدادم ,المقرئ األ ىىدمي
 -87المنور ي راجح المحرر :تقي الديف أحمد بف ٌ
محمد بف ٌ
الحنبمي (ت 749ىػ) ,دراسة كتحقيؽ :د .كليد عبد اهلل المنيس ,أصؿ الكتاب :أطركحة دكتكراة
لممحقؽ ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة:

األكلى 1424 ,ىػ  2003 -ـ.

 -88كتاب الفروع ومعو تصحيح الفروع :عبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم ,محمد بف
مفمح بف محمد بف مفرج(ت763ىػ) ,تحقيؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,نشر :مؤسسة
الرسالة ,الطبعة األكلى  1424ىػ  2003 -ـ.
 -89شرح الزركشي :شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي (ت772ىػ),
نشر :دار العبيكاف ,الطبعة األكلى 1413 ,ىػ  1993 -ـ.
 -71المبدع ي شرح المقنَ :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ,أبك إسحاؽ,
برىاف الديف (ت884ىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى 1418 ,ىػ

  1997ـ. -78اإلنصاؼ ي معر ة الراجح مف الخَلؼ :عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف
المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي (ت885ىػ) ,نشر :دار إحياء التراث العربي ,الطبعة الثانية
 -بدكف تاريخ .
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 -77اإلقناع ي قو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف
سالـ الحجاكم المقدسي ,ثـ الصالحي ,شرؼ الديف ,أبك النجا (ت968ىػ) ,تحقيؽ :عبد المطيؼ
محمد مكسى السبكي ,نشر :دار المعرفة بيركت – لبناف.
 -74منتيى اإلرادات :تقي الديف محمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي الشيير بابف النجار
(ت972ق) ,تحقيؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى,
1419ىػ 1999 -ـ.
 -73الروض المربَ شرح زاد المستقنَ :منصكر بف يكنس البيكتى الحنبمي (ت1051ىػ),
خرج أحاديثو :عبد القدكس محمد نذير ,نشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.
 -75دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات :منصكر بف يكنس بف
صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (ت1051ىػ) ,نشر :عالـ الكتب ,الطبعة:
األكلى1414 ,ىػ 1993 -ـ.
الم ِ
شرح َدلِي ُؿ الطَّالِب  :عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي
آرب ب َ
َ -76ن ْي ُؿ َ
تغمب بف سالـ التغمبي الش ٍي ىباني (ت1135ىػ) ,تحقيؽ :الدكتكر محمد يسميماف عبد اهلل األشقر,
نشر :مكتبة الفبلح -الككيت ,الطبعة األكلى 1403 ,ىػ  1983 -ـ .

 -77كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصكر بف يكنس البيكتى الحنبمى(ت1051ىػ) ,نشر:
دار الكتب العممية ,بدكف طبعة كال تاريخ .
 -78كشؼ المخدرات والرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات :عبد الرحمف بف عبد اهلل
بف أحمد البعمي الخمكتي الحنبمي (ت1192ىػ) ,تحقيؽ :قابمو بأصمو كثبلثة أصكؿ أخرل :محمد
بف ناصر العجمي ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية  -لبناف /بيركت ,الطبعة :األكلى1423 ,ىػ -

2002ـ.

 -79بداية العابد وكفاية الزاىد ( ي الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ) :عبد الرحمف بف
عبد اهلل بف أحمد البعمي الخمكتي الحنبمي (ت1192ىػ) (صاحب كتاب «كشؼ المخدرات في
شرح أخصر المختصرات») ,تحقيؽ :محمد بف ناصر العجمي ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية -
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1417 ,ىػ  1997 -ـ.

 -41مختصر اإلنصاؼ والشرح الكبير (مطبوع ضمف مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بف عبد
الوىابَ الجزء الثاني) :محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم (ت1206ىػ),

212

الفكارسىالعامة ى
تحقيؽ :عبد العزيز بف زيد الركمي ,د .محمد بمتاجي ,د .سيد حجاب ,نشر :مطابع الرياض –
الرياض ,الطبعة :األكلى.
 -48مطالب أولي النيى ي شرح غاية المنتيى :مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة,
الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي (ت1243ىػ) ,نشر :المكتب اإلسبلمي ,الطبعة الثانية,
1415ىػ 1994 -ـ.
 -47منار السبيؿ ي شرح الدليؿ :ابف ضكياف ,إبراىيـ بف محمد بف سالـ (ت1353ىػ),
تحقيؽ :زىير الشاكيش ,نشر :المكتب اإلسبلمي ,الطبعة :السابعة  1409ىػ1989-ـ.
 -44الشرح الممتَ عمى زاد المستقنَ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (ت1421ىػ) ,دار
النشر :دار ابف الجكزم ,الطبعة األكلى 1428 - 1422 ,ىػ.
 -43قو العبادات :المؤلؼ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (ت1421ىػ) ,أعده :المجنة
العممية في مؤسسة الشيخ محمد بف صالح العثميف الخيرية.
 -45األسئمة واألجوبة الفقيية :أبك محمد عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد
المحسف السمماف (ت1422ىػ).
 -46شرح أخصر المختصرات :عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف جبريف( ت1430ق),
مصدر الكتاب  :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
 -47شرح زاد المستقنَ :حمد بف عبد اهلل بف عبد العزيز الحمد ,معاصر.
ج -الفقو الظاىري:
المحمى باآلثار :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم

(ت456ىػ) ,نشر :دار الفكر – بيركت ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ح -كتب الفقو العاـ:

 -8اإلجماع :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم (ت319ىػ) ,تحقيؽ :فؤاد عبد
المنعـ أحمد ,نشر :دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلى 1425ىػ2004 /ـ.
 -7مختصر اختَلؼ العمماء :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة
األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم (ت321ىػ) ,تحقيؽ :د .عبد اهلل نذير أحمد,
نشر :دار البشائر اإلسبلمية – بيركت ,الطبعة الثانية1417 ,ق.
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الشيباني ,أبك المظفر,
(ى ىب ٍي ىرة بف) محمد بف ىبيرة الذىمي
 -4اختَلؼ األئمة العمماء :يحيى بف ي
ٌ
عكف الديف (ت560ىػ) ,تحقيؽ :السيد يكسؼ أحمد ,نشر :دار الكتب العممية  -لبناف  /بيركت,
الطبعة األكلى1423 ,ىػ 2002 -ـ.
 -3اإلقناع ي مسائؿ اإلجماع :عمي بف محمد بف عبد الممؾ ,ابف القطاف(ت628ىػ) ,تحقيؽ:
حسف فكزم الصعيدم ,نشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ,الطبعة األكلى 1424 ,ىػ -
 2004ـ.
 -5حجة اِ البالغة :أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر
المعركؼ بػ «الشاه كلي اهلل الدىمكم» (ت1176ىػ) ,تحقيؽ :السيد سابؽ ,نشر :دار الجيؿ,
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ,سنة الطبع 1426 :ىػ 2005 -ـ.

 -6الديف الخالص أو إرشاد الخمؽ إلى ديف الحؽ (والمجمد التاسَ طبَ باسـ :إرشاد الناسؾ

السبكي (ت ,)1352تحقيؽ :أميف محمكد خطاب,
إلى أعماؿ المناسؾ) :محمكد محمد خطاب ٌ
نشر :المكتبة المحمكدية السبكية ,الطبعة :الرابعة 1397 ,ىػ  1977 -ـ.
 -7بستاف األحبار مختصر نيؿ األوطار :فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ
الحريممي النجدم (ت1376ىػ) ,نشر :دار إشبيميا لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة :األكلى,
 1419ىػ  1998 -ـ.
 -8شرح زاد المستقنَ :محمد بف محمد المختار الشنقيطي(ت ,)1393مصدر الكتاب  :دركس
صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
حكل (ت 1409ىػ) ,نشر :دار
 -9األساس ي السنة و قييا  -العبادات ي اإلسَلـ :سعيد ٌ
السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ,الطبعة :األكلى 1414 ,ىػ 1994 -ـ.
 -81مجموع تاوى ورسائؿ ضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف :محمد بف صالح بف
محمد العثيميف (ت1421ىػ) ,جمع كترتيب  :فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف ,نشر :دار

الكطف  -دار الثريا ,الطبعة  :األخيرة  1413 -ىػ.

 -88شرح زاد المستقنَ :حمد بف عبد اهلل بف عبد العزيز الحمد.
 -87قو الصياـ والحج مف دليؿ الطالب :حمد بف عبد اهلل بف عبد العزيز الحمد ,مصدر
الكتاب :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
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 -84الموسوعة الفقيية الميسرة ي قو الكتاب والسنة المطيرة :حسيف بف عكدة العكايشة,
نشر :المكتبة اإلسبلمية (عماف  -األردف) ,دار ابف حزـ (بيركت  -لبناف) ,الطبعة :األكلى ,مف
 1429 - 1423ىػ.
 -83شرح كتاب الجامَ ألحكاـ الصياـ وأعماؿ رمضاف :الشيخ الطبيب أحمد حطيبة ,مصدر
الكتاب :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
ِ -85
الشرعيَّة واآلراء المذىبيَّة وأىـ َّ
(الشامؿ لألدلّة َّ
الف ْق ُو اإلسَلمي وأدلَّتُ ُو َّ
النظريَّات الفقييَّة
ّ
وتحقيؽ األحاديث َّ
النبويَّة وتخريجيا) :أ .د .ك ٍى ىبة بف مصطفى ُّ
الز ىحٍيمً ٌي ,أستاذ كرئيس قسـ الفقو
ى
اإلسبلمي كأصكلو بجامعة دمشؽ  -كمٌية الشريعة ,نشر :دار الفكر  -سكرية – دمشؽ ,الطبعة:
ٌ
الرابعة المنقحة المعدلة ِّ
بالنسبة لما سبقيا (كىي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا مف طبعات
مصكرة).

 -86قو الزكاة دراسة مقارنة ألحكاميا و مسفتيا ي ضوء القرآف والسنة :اإلماـ يكسؼ
القرضاكم ,نشر :مكتبة كىبة -مصر -القاىرة ,طبعة مزيدة كمنقحة ,الطبعة الخامسة
كالعشركف1427 ,ق2006 -ـ.

 -87مجمة البحوث اإلسَلمية :مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية
كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد ,الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.
 -88الموسوعة الفقيية الكويتية :صادر عف :ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  -الككيت,
الطبعة( :مف  1427 - 1404ىػ).. ,األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ,دار السبلسؿ –

الككيت.. ,األجزاء  :38 - 24الطبعة األكلى ,مطابع دار الصفكة – مصر. ,األجزاء - 39
 :45الطبعة الثانية ,طبع الك ازرة.
 -89مختصر الفقو اإلسَلمي ي ضوء القرآف والسنة :محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم,
نشر :دار أصداء المجتمع ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :الحادية عشرة 1431 ,ىػ -
 2010ـ.

خامساً :كتب المغة والمصطمحات الفقيية:
 -8كتاب العيف :أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم البصرم(ت170ىػ) ,تحقيؽ :د
ميدم المخزكمي ,د إبراىيـ السامرائي ,نشر :دار كمكتبة اليبلؿ.
 -7غريب الحديث :أبك يعبيد القاسـ بف سبلٌـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم (ت224ىػ),
تحقيؽ :د .محمد عبد المعيد خاف ,نشر :مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ,حيدر آباد -الدكف
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الطبعة :األكلى 1384 ,ىػ  1964 -ـ.
 -4المحيط ي المغة :إسماعيؿ بف عباد بف العباس ,أبك القاسـ الطالقاني ,المشيكر بالصاحب
بف عباد (ت385 :ىػ).
 -3معجـ ديواف األدب :أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي( ,ت350ىػ)
تحقيؽ :دكتكر أحمد مختار عمر ,مراجعة :دكتكر إبراىيـ أنيس ,طبعة :مؤسسة دار الشعب
لمصحافة كالطباعة كالنشر ,القاىرة ,عاـ النشر 1424 :ىػ  2003 -ـ.
 -5تيذيب المغة :محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر (ت370ىػ) ,تحقيؽ :محمد
عكض مرعب ,نشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :األكلى2001 ,ـ.
 -6الزاىر ي غريب ألفاظ الشا عي :محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ,أبك منصكر
(ت370ىػ) ,تحقيؽ :مسعد عبد الحميد السعدني ,نشر :دار الطبلئع.
 -7الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم
الفارابي(ت393ىػ) ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ,نشر :دار العمـ لممبلييف– بيركت ,الطبعة
الرابعة  1407ىػ  1987 -ـ.

 -8معجـ مقاييس المغة :أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم(ت395ىػ),
تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ,نشر  :دار الفكر ,الطبعة 1399 :ىػ 1979 -ـ.
 -9الغريبيف ي القرآف والحديث :أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم (ت 401ىػ) ,تحقيؽ
كدراسة :أحمد فريد المزيدم ,قدـ لو كراجعو :أ .د .فتحي حجازم ,نشر :مكتبة نزار مصطفى

الباز  -المممكة العربية السعكدية ,الطبعة :األكلى 1419 ,ىػ  1999 -ـ.

 -81المحكـ والمحيط األعظـ :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي (ت458 :ىػ)
تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة :األكلى 1421 ,ىػ -
 2000ـ.

 -88تفسير غريب ما ي الصحيحيف البخاري ومسمـ :محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف
الح ًميدم أبك عبد اهلل بف أبي نصر (ت488ىػ) ,تحقيؽ  :الدكتكرة :زبيدة
حميد األزدم الميكرقي ى
محمد سعيد عبد العزيز,نشر :مكتبة السنة  -القاىرة – مصر ,الطبعة :األكلى 1415 ,ق-
1995ـ.
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 -87مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار :عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي
السبتي ,أبك الفضؿ (ت544ىػ) ,نشر :المكتبة العتيقة كدار التراث.
 -84المغرب  :ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ ابف عمى ,أبك الفتح ,برىاف الديف الخكارزمي
ل (ت610ىػ) ,نشر :دار الكتاب العربي ,الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
المطىِّرًز ٌ
ي

 -83لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم
الركيفعى اإلفريقى(ت711ىػ) ,نشر :دار صادر – بيركت ,الطبعة الثالثة 1414 -ىػ.

 -85كتاب التعريفات :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (ت816 :ىػ) ,تحقيؽ:
جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ,نشر :دار الكتب العممية بيركت –لبناف ,الطبعة :األكلى
1403ىػ 1983-ـ.
 -86القاموس المحيط :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل (ت817 :ىػ),
قسكسي ,نشر:
تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي

مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة :الثامنة1426 ,ىػ2005-ـ.

 -87خير الكَلـ ي التقصي عف أغَلط العواـ :عمي بف اللي بالي بف محمد القسطنطيني
الحنفي ,كيعرؼ بمنؽ (ت992ىػ) ,تحقيؽ :الدكتكر حاتـ صالح الضامف ,نشر :عالـ الكتب –
بيركت ,الطبعة :األكلى1407 ,ىػ 1987 /ـ.

الرزاؽ الحسيني,
محمد بف
 -88تاج العروس مف جواىر القاموس:
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
الزبيدم(ت1205ىػ) ,تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ,نشر :دار اليداية.
 -89معجـ لغة الفقياء :محمد ركاس قمعجي  -حامد صادؽ قنيبي ,نشر :دار النفائس
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة :الثانية 1408 ,ىػ  1988 -ـ.
 -71التعريفات الفقيية :محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي ,نشر :دار الكتب العممية
(إعادة صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف 1407ىػ 1986 -ـ) ,الطبعة :األكلى1424 ,ىػ -
2003ـ.
(مؤصؿ ببياف العَلقات بيف ألفاظ القرآف
 -78المعجـ اَلشتقاقي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ
َّ
الكريـ بأصواتيا وبيف معانييا) :د .محمد حسف حسف جبؿ ,نشر :مكتبة اآلداب – القاىرة.

الطبعة :األكلى 2010 ,ـ.
 -77المعجـ الوسيط :مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد
عبد القادر  /محمد النجار) ,نشر :دار الدعكة.
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سادساً :كتب التراجـ والطبقات:
 -8التاريخ الكبير :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ,أبك عبد اهلل (ت256ىػ),
طبعة دائرة المعارؼ العثمانية ,حيدر آباد–الدكف.
 -7تاريخ الثقات :أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفى (ت261ىػ) ,نشر:
دار الباز ,الطبعة :الطبعة األكلى 1405ىػ1984-ـ.
 -4الجرح والتعديؿ :أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي ,الحنظمي,
الرازم ابف أبي حاتـ (ت327ىػ) ,نشر :طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -بحيدر آباد
الدكف – اليند ,دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة :األكلى 1271 ,ىػ 1952ـ.
 -3المحيط ي المغة :إسماعيؿ بف عباد بف العباس ,أبك القاسـ الطالقاني ,المشيكر بالصاحب
بف عباد (ت385ىػ).
 -5منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة ومالؾ والشا عي وأحمد :أبك زكريا يحيى بف إبراىيـ بف
أحمد بف محمد أبك بكر بف أبي طاىر األزدم السمماسي (ت550ىػ) ,تحقيؽ :محمكد بف عبد
الرحمف قدح ,نشر :مكتبة الممؾ فيد الكطنية ,الطبعة :األكلى1422 ,ىػ2002/ـ.
 -6ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ :أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (ت:
544ىػ) ,تحقيؽ :جزء  :1ابف تاكيت الطنجي 1965 ,ـ ,جزء  :4 ,3 ,2عبد القادر

الصحراكم 1970 - 1966 ,ـ ,جزء  :5محمد بف شريفة ,جزء  :8 ,7 ,6سعيد أحمد أعراب
1983-1981ـ ,نشر :مطبعة فضالة  -المحمدية ,المغرب ,الطبعة :األكلى.
 -7الكامؿ ي التاريخ :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد
الكاحد الشيباني الجزرم ,عز الديف ابف األثير (ت630ىػ) ,تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم
الناشر :دار الكتاب العربي ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى1417 ,ىػ 1997 /ـ.
 -8تيذيب األسماء والمغات :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (ت676ىػ),
تحقيؽ :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ,يطمب مف :دار الكتب العممية ,بيركت –

لبناف.

 -9سير أعَلـ النبَلء :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز

الذىبي(ت748ىػ) ,تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ,نشر:
مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثالثة  1405 ,ىػ  1985 /ـ.
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 -81الكاشؼ ي معر ة مف لو رواية ي الكتب الستة :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف
أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (ت748ىػ) ,تحقيؽ :محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب,
نشر :دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية  -مؤسسة عمكـ القرآف ,جدة ,الطبعة :األكلى 1413 ,ىػ -
 1992ـ.

 -88تاريخ اإلسَلـ َو َو يات المشاىير َواألعَلـ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف
عكاد معركؼ ,نشر :دار الغرب
عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (ت748ىػ) ,تحقيؽ :الدكتكر بشار ٌ
اإلسبلمي ,الطبعة :األكلى 2003 ,ـ.

 -87ميزاف اَلعتداؿ ي نقد الرجاؿ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف
قى ٍايماز الذىبي (748ىػ) ,تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ,نشر :دار المعرفة لمطباعة كالنشر,
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1382 ,ىػ  1963 -ـ.

 -84الديباج المذىب ي معر ة أعياف عمماء المذىب :إبراىيـ بف عمي بف محمد ,ابف
فرحكف ,برىاف الديف اليعمرم(ت799 :ىػ) ,تحقيؽ :الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر ,نشر:
دار التراث لمطبع كالنشر ,القاىرة.
 -83لساف الميزاف :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (ت:
852ىػ) ,تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية ,الطبعة األكلى 2002 ,ـ.
 -85تقريب التيذيب :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني (ت:
852ىػ) ,تحقيؽ :محمد عكامة ,نشر :دار الرشيد – سكريا ,الطبعة األكلى1406 ,ق –
1986ـ.
 -86ديواف اإلسَلـ :شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم (ت1167ىػ),
تحقيؽ :سيد كسركم حسف ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى,

1411ق 1990 -ـ.

بف قىائً ىدةى اليم ىداني الك ً
بف يم ٍقبً ًؿ ً
-87رجاؿ الحاكـ ي المستدرؾ :يم ٍقب يؿ ب يف ىى ًادم ً
ادع ُّي (ت
ىٍ
422ىػ) ,نشر :مكتبة صنعاء األثرية ,الطبعة :الثانية 1425 ,ىػ  2004 -ـ.
 -88مف أعَلـ السمؼ :المؤلؼ :أحمد فريد ,مصدر الكتاب :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع
الشبكة اإلسبلمية.
سابعاً :كتب التاريخ:
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 -8مرآة الجناف وعبرة اليقظاف ي معر ة ما يعتبر مف حوادث الزماف :أبك محمد عفيؼ الديف
عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي (ت768ىػ) ,كضع حكاشيو :خميؿ المنصكر,
نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى 1417 ,ىػ  1997 -ـ.
 -7البداية والنياية :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي
(ت774ىػ) ,نشر :دار الفكر ,عاـ النشر 1407 :ىػ  1986 -ـ.
 -4الكتاب :ديواف المبتدأ والخبر ي تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف

األكبر :عبد الرحمف بف محمد بف محمد ,ابف خمدكف أبك زيد ,كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي
(ت808ىػ) ,تحقيؽ خميؿ شحادة ,نشر :دار الفكر ,بيركت ,الطبعة :الثانية1408 ,ىػ1988-ـ.
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