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 اإلهداء
 

نهاء إل ما أحتاجه كل ي ِلا سبباً في وجودي، من وفّراعز الناس على قلبي، من كانإلى أ
دراستي، والدالغاليين، أطال اهللا عمرهما في طاعتهي . 

 
 ،لى الزوجة الغالية لي الظروف المناسبة للدراسة، إ وهيأتوأعانتنيإلى من شجعتني 

 .أم عبادة
 
 . الغاليين عبادة وشيماءيولد،إلى مهجة القلب ونور العين 

 
 .إلى كل العلماء الصادقين وطالب العلم



أ  

 إقرار
 

وأنهـا نتيجـة    ،  أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجسـتير           
وأن هذه الرسـالة أو أي جـزء        ،  أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد        
 .منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

 

  رياض منير أمين خويص :االسم

 ...............................: التوقيع

 : ................................التاريخ



ب  

 تقديرشكر و
 
 

 األستاذ  لشيخي  ، وعظيم االمتنان  لبالشكر الجزي ويسرني ويطيب لي أن اتقدم      يشرفني  
 العلمي  يما استفدت منه طيلة تحصيل     الذي طال  -حفظه اهللا -لدين عفانة   الدكتور حسام ا  

 .رسالتي  على هإشراف طيلة و
 

وأشكر أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور حسين الترتوري، والدكتور عروة صبري 
 .على قبولهما مناقشة وأسأل اهللا أن يجعلها في ميزان حسناتهما

 
،وأخص بالشـكر  ذ صغري حتى وصلت إلى هذه المرحلة من علمني من   كما وأشكر كل  

 . ،وكلية القرآن والدراسات اإلسالمية األساتذة الكرام في كلية الدعوة وأصول الدين
 
إحضار بعـض   أشكر إخواني وزمالئي األعزاء الذين ساعدوني في رسالتي سواء ب          و

 عمل  أي، أو بتدقيق الرسالة لغويا ،أو        أو بإعارة كتاب   ،قابلة المخطوطات أو بم  ،النسخ
وأن يجـزيهم  ، فأسأل اهللا أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم ساهم في إنجاز هذه الرسالة 

 .خير الجزاء
 



ج  

 الملخص
 

هذا البحث هو تحقيق لكتاب الزكاة ،من كتاب فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد بن 
الشيخ همام الدين عبد الواحد الحنفي السيواسي، المشهور بابن الهمام، المتوفى سنة 

 الحنفي،  هـ، وهو شرح على كتاب الهداية لإلمام علي بن أبي بكر المرغيناني861
 .هـ593المتوفى سنة 

 
ب من الكتب المهمة في الفقه اإلسالمي بشكل اوتكمن أهمية البحث في أنه تحقيق لكت

خرين عام، والمذهب الحنفي بشكل خاص، فالكتاب على الرغم من أن مؤلفه من المتأ
 .علماء الحنفية من بعده إال أنه شكل مرجعا أساسيا ل

 
منهج الوصفي، فقد اعتمد على ثالث نسخ مخطوطة وقد سلك الباحث في دراسته ال

ونسخة مطبوعة غير محققة، وكان من منهجه عزو اآليات، وتخريج األحاديث من 
مظانها، وتوثيق المسائل من الكتب الفقهية المعتمدة، كما وعمل على ربط المسائل 

 .الكتاب بالمسائل الفقهية المعاصرة ما أمكن 
 

وصل إليها الباحث إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه وأن عنوانه وإن من أهم النتائج التي ت
 .الصحيح هو فتح القدير، وليس شرح فتح القدير كما جاء في عنوان النسخة المطبوعة 

 
 

 كما أن من النتائج التي توصل إليها الباحث أهمية الكتاب في الفقه الحنفي، وحجم 
سائل الفقهية واألدلة الشرعية وأراء أئمة المادة العلمية التي حواها الكتاب، من حيث الم
 .المذهب الحنفي، وأراء أئمة المذاهب األخرى

 
 
 



د  

 
ويوصي الباحث بضرورة إكمال تحقيق الكتاب وطباعته بشكل كامل؛ ليخرج للباحثين 

 .والمهتمين به بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه 
 
 

يق المخطوطات، وتوجيه طالب يوصي الباحث بأهمية توعية طلبة العلم بأهمية تحق و 
العلم إلى هذا المجال إذ أن تحقيق المخطوطات يعود بفائدة علمية كبيرة على الطالب 
 .نفسه كما يعود بفائدة علمية على األمة اإلسالمية بإخراج كنوزها الدفينة إلى النور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه  

Abstract 

This research is an investigation and study of Alms Chapter from Fath Alqadeer 
"God Open" book for alsheikh Kamal Alden Mohamed Bin Alsheikh Hamam 
Alden Abdel Wahd Alhanafy Alsewasy, who is well-known and called Ibn 
Alhumam, who has died in 861 AH, which is an explanation of Alhidaya 
"Guidance" book for Al-Imam Ali Bin Aby Bakr Almrgiyany Alhanafy, who has 
died in 593 AH. 

The importance of this research is that it investigates important books of Islamic 
Jurisprudence generally, and Alhanafy Doctrine especially. Although the author 
of the book is considered one of latecomers it forms a basic reference for 
scientists in Alhanafy Doctrine who came after him. 

The researcher used the descriptive approach in his research, and has depended 
on three manuscript copies and one unverified printed copy. His approach 
included referring to verses, showing the meanings and purposes of Sayings of 
the Prophet, verifying and documenting issues from accredited Islamic 
Jurisprudence books, and he worked on connecting the issues in the book with 
modern Islamic Jurisprudence issues when possible. 

The most important results and findings that the researcher has found regarding 
the importance of this book in Alhanafy Doctrine, and the size of the scientific 
material with respect to Islamic Jurisprudence issues and evidences from Islamic 
forensic, opinions of the religion scientists from Alhanafy Doctrine, and the 
opinions of the religion scientists from other doctrines. 

Also one of the most important findings that the researcher has arrived is 
investigating and verifying is the reference of the book for his author and that it's 
correct title is Fath Alqadeer "God Open" and not Sharh Fath Alqadeer 
"Explanation of God Open" as mentioned in the title of the printed copy of the 
book. 

The researcher recommends the necessity for completing the verifying and 
investigating of this book and then printing all of it, in order to be showed in a 
proper and suitable format for researchers and persons interested in this field. 

The researcher recommends the necessity for increasing the awareness level of 
the students and researchers regarding the importance of investigating and 
verifying the manuscripts, and guiding the students towards studying this field 
since the process of investigating and verifying the manuscripts results in a huge 
scientific benefit for the student himself, also benefiting the whole Islamic nation 
greatly through moving its valuable buried treasures into light and showing 
them. 



و  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 : مقدمة

 ،ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا     ،ونستغفره ،ونستهديه ،ونستعينه،  نحمده ،إن الحمد هللا  
وأشـهد أن ال    ،  ومن يضلل فال هادي له    ،  من يهده اهللا فهو المهتد    ،  ومن سيئات أعمالنا  

 : القائل rمحمدا عبده ورسوله  وأشهد أن،إله إال اهللا 
 ،العلـم  ورثوا إنما   درهما وال دينارا يورثوا لم األنبياء نوإ ،األنبياء ورثة العلماء إن(

 .1)وافر بحظ أخذ أخذه فمن
والعلمـاء  ، فـالعلم ميـراث األنبيـاء   ، الحديث داللة على فضل العلم والعلماء      في هذا 
ومعنى ذلك كما قـال     ،  فمن أخذه أخذ بحظ وافر    : rقوله   ويكفي لبيان فضلهم  ،  ورثتهم

 2"منه أوفر حظ ال أي ،تاما نصيبا" :-رحمه اهللا- المباركفوري
 ،وتفاصيله أحكامه نوبيا ،الدينيقومون به من خدمة هذا ذا الفضل للعلماء إال لما    وما ه 
 .ذلك بالتأليف والتعليم وغير كوذل

ـ  ،كتـب وإن من حقوق هؤالء العظماء علينا نشر ما سطَروه وألفوه من             إذا اخصوص
ـ  ،المخطوطاتي تركه علماؤنا من كتب ما تزال في عداد          علمنا العدد الهائل الذ     يوه

 .عام وللناس بشكل ،تنتظر من يقوم بإخراجها لطالب العلم بشكل خاص
 ،التحقيـق  في العمل في مجال      اوحب ،السابقون وشعورا بأهمية ما كتبه      ،من هذا الباب  

ـ أ ،المخطوطاتلعلها تكون بداية ناجحة لطريق مستمر في العمل في مجال             أن  تحبب
 .تكون رسالتي في الماجستير في مجال تحقيق المخطوطات

الزكاة مـن    فكانت النهاية بقدر اهللا أن استقر األمر على كتاب   ،وقد بحثت عن مخطوط   
 المعـروف بـابن الهمـام     ،   لإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد       ،كتاب فتح القدير  

                                                
حـديث  ،  2/341ج،  باب الحث على طلب العلـم     ،  أخرجه أبو داود  ،  tجزء من حديث رواه أبو الدرداء        1

،مكتبـة  1أبا داود ،سليمان بن األشعث،سنن أبـي داود،ط       :،انظر  .صحيح: وقال عنه األلباني  ،  3641رقم  
 .المعارف،الرياض

 –دار الكتب العلميـة     ،  7/277ج،  بشرح جامع الترمذي  تحفة األحوذي   ،  محمد عبد الرحمن  ،  المباركفوري 2
 .بيروت



ز  

بدايـة المبتـدي لإلمـام     شرحوهذا الكتاب هو شرح لكتاب الهداية      ،  )هـ790-861(
 .هـ593: علي بن أبي بكر المرغيناني تبرهان الدين

 بقيت الحاجة   الهذ ،علميا حقق تحقيقا تا لم   ولكنها جميع  ،متعددةوالكتاب مطبوع طبعات    
 إذا علمنا أهمية الكتاب من الناحيـة        اخصوص ،علميماسة إلى إخراج الكتاب بتحقيق      

 .العلمية
 

 : الدراسات السابقة
لهذا الكتاب بعض طالب العلم في مرحلة الماجستير فـي           تحقيق علمي   بدأ العمَل في  

وطالب الدراسات العليـا فـي قسـم     ،  في جامعة القدس   اإلسالمية تخصص الدراسات 
 : حققت الكتب اآلتية منه القضاء الشرعي في جامعة الخليل فكانت النتيجة أن

  .كتاب أدب القضاء .1
 البكريحاتم : إعداد الطالب
 .قسم القضاء الشرعي - كلية الدراسات العليا - جامعة الخليل

 .كتاب الشهادات .2
 محمد وليد القاضي: إعداد الطالب
 .قسم القضاء الشرعي - كلية الدراسات العليا - جامعة الخليل

 . تحقيق كتاب الصيام واالعتكاف. 3
 .نور الدين الرجبي: إعداد الطالب
 . الدراسات اإلسالمية المعاصرةماجستير - جامعة القدس

 .تحقيق كتابي الصرف والحوالة . 4
 .كنعان عبد الكريم محمد: إعداد الطالب
 . ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة- جامعة القدس

 .تحقيق كتاب البيوع  .5
 .جمال صقر: إعداد الطالب
 .ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة - جامعة القدس

 



ح  

 .ق كتاب النوافل تحقي .6
 .أمل محمد صيام: إعداد الطالبة
 .ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة - جامعة القدس

 
 : خطة البحث

 : .مقدمة وقسمينخطة مكونة من وفق  ،ق كتاب الزكاة تحقيجاء
 : عنالحديث  المقدمةاحتوت 
v سبب اختيار الموضوع. 
v الدراسات السابقةو. 
v  عرض لخطة البحثو. 
التعريف بشكل مختصر بكـل مـن اإلمـام         تمهيدي  فصل    القسم األول وهو   ى واحتو

 .والشيخ ابن الهمام وكتابه فتح القدير، المرغيناني وكتابه الهداية
 : مباحث على النحو اآلتي على ثالثة اشتملوقد 

ـ  : المبحث األول  لـى خمسـة   عويشـتمل  ، ةالتعريف باإلمام المرغيناني وكتاب الهداي
 : مطالب
 .اسمه ونسبه: األول المطلب
 .ووفاتهمولده : ب الثانيلالمط

 .وتالميذهشيوخه : المطلب الثالث
 .مصنفاته: المطلب الرابع
 .التعريف بكتاب الهداية :المطلب الخامس

 .عليهمكانته العلمية وثناء العلماء : الخامسالمطلب 
  :طالب مة على ست ويشتمل،الهمامالتعريف باإلمام ابن : المبحث الثاني
 .اسمه ونسبه ومولده: المطلب األول

 .نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني
 .شيوخه وتالميذه:المطلب الثالث
 .مصنفاته: المطلب الرابع



ط  

 .ته العلمية وثناء العلماء عليهمكان: المطلب الخامس
 .وفاته:  المطلب السادس

 : الب ويشتمل على أربعة مط،التعريف بكتاب فتح القدير: الثالثالمبحث 
 .ه إلى مؤلفوتحقيق نسبته، اسم الكتاب: ب األولالمطل

  . مصادر الكتاب: المطلب الثاني
 .مميزات الكتاب ومنهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث
 .ترجيحات المؤلف: المطلب الرابع
 :  وقد اشتمل على مبحثين،التحقيقوموضوعه : القسم الثاني

 : تمل على مطلبين اشدوق ،النسخوصف : األولالمبحث 
 .وصف النسخ المخطوطة: المطلب األول
 .المطبوعة ةوصف النسخ: المطلب الثاني
 : اآلتيةوهو وفق الخطوات ،منهج التحقيق : المبحث الثاني

v   ومراجعتها للتأكد مـن    ،  وذلك بمقابلة النسخ بعضها على بعض     ،  ضبط نص الكتاب
 . وقد اتبعت طريقة النص المختار،صحة النسخ

v الرسم اإلمالئي الحديثتباعا . 
v ترقيم اآليات القرآنية وبيان مواقعها من السور. 

v      عف مع بيان درجتها من الصحة والض     ،  تخريج األحاديث النبوية من مظانها المعتمدة
وإذا كان الحديث في السنن األربعة ونقلت حكـم         . بالرجوع إلى أهل العلم في ذلك     

، الرياض، حيـث طبـع      1تبة المعرفة ،ط  مك اإلمام األلباني فإني أريد بذلك نسخة       
 .بهامش كل حديث حكم اإلمام األلباني عليه

v ترجمة األعالم الذين ذكرهم الشارح في الكتاب. 
v              ،وضعت نص الهداية لإلمام المرغيناني في ثنايا الشرح في الموضع المناسب لـه

وقد جعلته بخط غامق ووضعته بين معكوفين؛ ليتميز عن الشرح ،وقـد اعتمـدت              
محمد تامر ،حـافظ حـافظ ،       : لى نسخة الهداية التي نشرتها دار السالم ،بتحقيق       ع

 .م 2000هـ ،1420الطبعة األولى 
v  بالكتب التي ذكرها الشارحالتعريف. 



ي  

v     وذلك بإرجاعهـا إلـى مصـادرها األصـلية،    ،توثيق ما ورد في الكتاب من نقول  
 ما ورد في مصـادرها  مع إثبات الفروق بينها وبين    ،  باإلشارة إلى الجزء والصفحة   

 .إن وجد

v المعاصرة ما أمكنزكاةبمسائل ال،  في الكتابزكاةربط مسائل ال . 
v  في المكان المناسـب لهـا فـي        ،  باب الزكاة ب المجامع الفقهية المتعلقة     تذكر قرارا

 .الكتاب

v شرح األلفاظ الغريبة بالرجوع إلى مظانها. 
v لمذاهب الفقهيةتوثيق المسائل الفقهية من المصادر المعتمدة عند ا. 

v  وجعلتها بين معكوفين، الكتابوضع عناوين فرعية للمسائل في. 
v عمل الفهارس اآلتية : 

 .فهرس اآليات القرآنية .1
 .فهرس األحاديث النبوية .2

 .فهرس اآلثار .3
 .فهرس القواعد و الفوائد األصولية والفقهية والحديثية واللغوية .4

 .واللغوية ةيوالحديث والفقهية األصوليةفهرس المصطلحات  .5
 فهرس األبيات الشعرية .6

 .فهرس األلفاظ الغريبة .7
 .لهم المترجم فهرس األعالم .8

 . والمياهفهرس األماكن والبقاع .9
 .فهرس الكتب الواردة في النص .10

 .فهرس المقادير واألوزان الواردة في النص .11
 .فهرس مسائل الزكاة المعاصرة .12

 .فهرس قرارات المجامع الفقهية .13
 .فهرس المصادر والمراجع .14
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 الفصل التمهيدي: القسم األول
 : وقد احتوى على تعريف مختصر بكل من

 .اإلمام المرغيناني وكتابه الهداية
 . وكتابه فتح القدير الذي هو شرح على كتاب الهداية للمرغينانيالهماماإلمام ابن و 

 : وقد اشتمل الفصل التمهيدي على ثالثة مباحث
ناني وكتاب الهداية، ويشـتمل علـى خمسـة         التعريف باإلمام المرغي  : المبحث األول 

 : مطالب
 .اسمه ونسبه: المطلب األول

 .مولده ووفاته: ب الثانيلالمط
 .شيوخه وتالميذه: المطلب الثالث
 .مصنفاته: المطلب الرابع
 .التعريف بكتاب الهداية :المطلب الخامس

 .علمية وثناء العلماء عليهمكانته ال:سادسالمطلب ال
 

 : ، ويشتمل على ستة مطالبالهمامالتعريف باإلمام ابن  :المبحث الثاني
 .اسمه ونسبه ومولده: المطلب األول
 .نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني
 .شيوخه وتالميذه:المطلب الثالث
 .مصنفاته: المطلب الرابع
 .ته العلمية وثناء العلماء عليهمكان: المطلب الخامس
 .وفاته: المطلب السادس

 : التعريف بكتاب فتح القدير، ويشتمل على أربعة مطالب: الثالمبحث الث
 . وتحقيق نسبته إلى مؤلفه،اسم الكتاب : المطلب األول
  . مصادر الكتاب: المطلب الثاني

 مميزات الكتاب ومنهج المؤلف :  الثالثبالمطل
 .ترجيحات المؤلف: المطلب الرابع
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 : تابه الهدايةالتعريف باإلمام المرغيناني وك: المبحث األول
 

 : 1اسمه ونسبه: المطلب األول
 هو العالمة برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، أبـو الحسـن الَفْرعـاني                 

ِغينَاِنيرانَة وهي وراء جيحون وسيحون      .المعفـي االتحـاد السـوفيتي       نسبة إلى فَر 
 .رعانةمدينة من بالد ف: ، ومرِغينان2سابقا

 
 : مولده ووفاته: المطلب الثاني

لم تذكر كتب تراجم الحنفية القديمة تاريخ والدة اإلمام المرغيناني، وقد ذكر اللكنـوي   
أن صاحب الهداية :  عن خط عالء الدينوكتب بعض أجدادي نقالً": تاريخ والدته فقال

ولد عقيب صالة العصر يوم اإلثنين الثامن من رجب سنة إحدى عشرة وخمسـمائة،              
 في سنة أربع وأربعين وخمسمائة،      r اهللا الحرام وزيارة قبر الرسول       ووفق لحج بيت  

وتوفي ليلة الثالثاء الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثالث وتسعين وخمسمائة ودفـن              
 3."بسمرقند

 

                                                
، 2، ط 629-2/627 القرشي، عبد القادر بن محمد بن محمد، الجواهر المضية في طبقات الحنفية              :انظر 1

عبد الفتاح الحلو، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمـان، سـير            ،د:  ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ت    1993
ط، ابن قطلوبغا، زين الدين     شعيب األرناؤو :  ، مؤسسة الرسالة ت   1982،  2، ط 21/232أعالم النبالء،   

محمد خير يوسف، الزركلـي،  :  ، دار القلم، دمشق، ت    1992،  1، ط 207-206بن قاسم، تاج التراجم،     
، دار العلم للماليين، بيروت، اللكنوي، محمد عبـد الحـي،   2002، 15، ط   4/266خير الدين، األعالم،    

 بيروت، كحالة، عمر رضا، معجم المـؤلفين        ، دار المعرفة،  144-141الفوائد البهية في تراجم الحنفية،      
 مؤسسة الرسالة ،بيروت ، 7/45

 .سيأتي بيان موضع جيحون وسيحون في ثنايا التحقيق 2
لم يذكر اللكنوي هذا الكالم في الفوائد البهية، وقد أشار في الفوائد البهية إلى أنه ترجم لصاحب الهدايـة                    3

 :انظـر .الم عن اإلمام اللكنوي من مقدمة تحقيق كتاب الهدايـة  وقد نقلت هذا الك   . في مقدمة كتاب الهداية   
محمـد  :  ، دار السالم، ت   2000،  1، ط 1/8المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي،          

 .تامر، حافظ عاشور
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 : 1شيوخه وتالميذه: المطلب الثالث
 : شيوخه: أوال

 : تتلمذ المرغيناني على عدد كبير من العلماء منهم
  2.لرشيد البخاريأحمد بن عبد ا .1

 .أبو الليث أحمد بن عمر النسفي .2
 .3 محمد صاعد بن أسعدوضياء الدين أب .3

 4. شيخ اإلسالم علي بن محمد بن إسماعيل اإلسبيجاِبي السمرقَندي .4
5. ِشيامرنْد5.هوهو جد صاحب الهداية ألم. عمر بن حبيب الز 

 6.بن مازة الصدر الشهيد، أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر  .6
 .7أبو حفص عمر بن عبد المؤمن بن يوسف الكجواري .7

 8.أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي .8
9. 9.فضل اهللا بن عمران أبو الفضل األشْفُورقانَي 

 10.محمد بن أحمد بن عبد اهللا الخَِطيِبي الجادِكي.10

                                                
، وقد جمعت بعـض     2/628لصاحب الهداية كتاب ذكر فيه مشايخه أشار إليه صاحب الجواهر المضية             1

ه وتالميذه عن طريق القراءة في كتاب الجواهر المضية فهو كثيرا ما يقول عند ترجمـة بعـض                  مشايخ
او عبـارات مشـابهة، ولـو أردت        " تفقه على صاحب الهداية     "أو  " تفقه عليه صاحب الهداية     "األعالم  

 وانظـر .استقصاء كل مشايخه وتالميذه من كتاب الجواهر المضية لكثر العدد، فاقتصرت على بعضـهم             
 .142-141في مشايخه وتالميذه، الفوائد البهية 

 .وقد رتبت تالميذه ومشايخه على حروف المعجم
 .189-1/188 القرشي، الجواهر المضية : ترجمته في انظر2
 .2/628 المرجع السابق :  ترجمته في انظر3
 .592-2/591المرجع السابق  : انظر في ترجمته 4
 .645-2/643المرجع السابق  : انظر في ترجمته 5
 .650-2/649المرجع السابق  : انظر في ترجمته 6
 .653-2/652المرجع السابق  : انظر في ترجمته 7
 .660-2/657المرجع السابق  : انظر في ترجمته 8
 .692-2/691المرجع السابق  : انظر في ترجمته 9

 .2/37المرجع السابق  : انظر في ترجمته 10
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 : تالميذه: ثانيا
 : منهمتتلمذ على اإلمام المرغيناني عدد كبير من التالميذ 

 .غناقيسحسام الدين حسين بن علي المعروف بال .1

 1"تعليم المتعلم طريق التَّعلُّم "برهان اإلسالم الزرنُوجي صاحب كتاب  .2
 .2 وهو ابن صاحب الهداية ،عمر بن علي بن أبي بكر .3
 3.عمر بن محمود بن محمد القاضي .4

 4.ي بن عبد الستار الكَردر شمس األئمة محمد .5
 5.وهو ابن صاحب الهداية، أبي بكرمحمد بن علي بن .6

 .ستروشنيجالل الدين محمود بن الحسين األ .7
 

 : مصنفاته: المطلب الرابع
جمع فيه بين مختصر القدوري، والجامع الصغير لمحمد  ،بداية المبتدي في الفروع      .1

 6.بن الحسن، واختار ترتيب الجامع الصغيرا
ء مطوال فخشي أن يهجر لطوله       وهو شرح لبداية المبتدي ولكنه جا      ،كفاية المنتهي  .2

 7.ف الهدايةفألّ
  8.التجنيس و المزيد في الفتاوى .3

 

                                                
 ..365-4/364واهر المضية  القرشي، الج: ترجمته في انظر 1
 .2/657المرجع السابق  : انظر في ترجمته 2
 .2/671المرجع السابق  : انظر في ترجمته 3
 .230-3/228المرجع السابق  : انظر في ترجمته 4
 .3/277المرجع السابق  : انظر في ترجمته 5
، دار  228-1/277فنون،   حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب وال            :انظر 6

 .إحياء التراث العربي
  زاده، أحمد بن مصطفى، مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلـوم         يطاش كبر  :انظر 7

 .، دار الكتب العلمية، بيروت1985، 1، ط2/238
 353-1/352حاجي خليفة، كشف الظنون :انظر  8
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 1المناسك .4
 2مختار مجموع النوازل .5
 3.الفرائض .6
  .4كتاب الهداية .7

 :التعريف بكتاب الهداية :المطلب الخامس
 : أهمية كتاب الهداية :أوال

اشـتهار، المؤلـف    يعد كتاب الهداية من أهم ما ألف المرغيناني ومما يدلك على هذا             
بهذا الكتاب، فغالب ما يقال عن اإلمام المرغيناني في كتب التراجم صاحب الهدايـة،              

 : وهذا ألهمية الكتاب وعلو قدره حتى قالوا فيه
 .ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب  إن الهداية كالقرآن قد نسخت 

 5يسلم مقالك من زيغ ومن كذب  فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها 
 أوال كتاب بداية المبتدي، جمع فيه مسـائل اإلمـام القـدوري             _رحمه اهللا _ف  قد ألّ و

كفايـة  "والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ثم شرح البداية في ثمانين مجلداً وسـماه              
، وجاء  "الهداية"ولكن خشي أن يهجر لطوله، فشرحه شرحاً مختصراً وسماه          " المنتهى

 .الحسن والتقرير والضبط واإلتقانهذا الشرح نافعا وافيا بالغا في 
 ِكوقد حوكان صـائما فـي تلـك    ، سنةة عنه أنه بقي في تصنيف كتابه ثالث عشر        ي 

 حريصا على أال يطلع أحد على صيامه فكانت الهداية مقبولـة متداولـة              نالمدة، وكا 
 .هببركة زهده وورع

 
 

                                                
 .2/1830 حاجي خليفة، كشف الظنون :انظر 1
 .2/1624 المرجع السابق:انظر  2
 .1251-2/1250 المرجع السابق:انظر  3
، طـاش   2039-2/2031حاجي خليفة، كشف الظنـون      : انظر في وصف الكتاب واألعمال العلمية علية       4

 246-2/236كبرى زاده، مفتاح دار السعادة 
 .2/2032حاجي خليفة، كشف الظنون :انظر  5
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 : "الهداية"منهجه في كتاب : ثانيا
 ىثم يحرر مدعوالدليل،  ىيحرر كالم اإلمامين من المدععادته أن   ": قال حاجي خليفة  

فإذا كان تحريره مخالفا    ،  ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من أدلتهما      األعظم،  اإلمام  
الجـامع  " أن يشرح مسائل     ووظيفتهلهذه العادة يفهم منه الميل إلى ما أدعى اإلمامان،          

 1"القدوري أراد "في الكتاب": قال وإذا "القدوري" و "الصغير
في أول كل مسألة إذا كانت من مسـائل القـدوري أو الجـامع    " قال" وهو يذكر لفظ   

 ".قال"وإن كانت مذكورة في غيرهما لم يذكر . الصغير أو من مسائل البداية
لمـا  "وإذا كان من الثابت من السنة قـال       " لما تلونا    ":إذا كان الدليل من الكتاب قال     و

 :وإذا كان الدليل عقليا قال" لألثر ":بت من أقوال الصحابة قالوإذا كان من الثا " روينا  
 .ويعبر عن الدليل العقلي بالفقه" لما بينا"

 .2 مذهبهأراد" عند فالن" : الراوية عنه، وإذا قالأراد" عن فالن" :إذا قالو 
 

 : 3األعمال العلمية على كتاب الهداية: ثالثا
 وترتيب ،ية من بين شروح، وحواش، وتخريج تتابعت األعمال العلمية على كتاب الهدا     

 ،لمسائل الكتاب، وقد بلغت األعمال على هذا الكتاب كما أحصيتها في كشف الظنـون        
 :  وسأذكر بعضها فيما يأتيا، علمي خمسين عماللىما يزيد ع

 
v الشروح والحواشي : 

 المعـروف   ،حسين بـن علـي     اإلمام حسام الدين   صاحب الهداية    تلميذل ،لنهايةا .1
 هـ  710: تغناقي الحنفي سلبا
: تقد اختصر هذا الشرح جمال الدين محمود بن أحمد بن السـراج القونـوي     و

 .خالصة النهاية في فوائد الهداية: سماه و، هـ770

                                                
 .2/2032حاجي خليفة، كشف الظنون :انظر  1
 .240-2/239 زاده، مفتاح دار السعادة طاش كبري: انظر 2
 .2039-2/2032حاجي خليفة، كشف الظنون، :انظر  3
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: تالبخـاري    حميد الدين علي بن محمد بـن علـي الضـرير           للشيخ   ،الفوائد  .2
  .هـ667

ام الدين محمد بن محمد البخاري   لشيخ اإلمام قو  لمعراج الدراية إلى شرح الهداية       .3
  .هـ749: تالكاكي 

عمر ابن صدر الشـريعة األول عبيـد اهللا    للشيخ  ،نهاية الكفاية في دراية الهداية     .4
 هـ 672: تالمحبوبي الحنفي 

 العباس أحمد بن إبراهيم السـروجي القاضـي بمصـر         يلشيخ اإلمام أب  ل ،الغاية .5
: تي سعد الدين محمد الـديري        القاض هكملأو ،ولم يكمله هـ   710: تالحنفي  

 . من كتاب اإليمان إلى باب المرتد هـ867
ولكنه لم  .هـ 691: تعمر بن محمد الخبازي     : لشيخ اإلمام جالل الدين   حاشية ل  .6

 .يكملها
لشيخ اإلمام قوام الدين أمير كاتب بن أميـر عمـر           ل ،غاية البيان ونادرة األقران    .7

 .هـ 758: تاألتقاني الحنفي 
 المعـروف  ،لشيخ اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي      ل ،فتح القدير  .8

وهـو  . إلى كتاب الوكالة في مجلـدين     هـ شرحه    861: تمام الحنفي   هالبابن  
 .مطبوع

 988: تبقاضي زاده المفتـي     : شمس الدين أحمد بن قورد المعروف      ثم أكمله 
 ".ز واألسرار نتائج األفكار في كشف الرمو:" وسماه، إلى آخر الكتاب هـ

فتح القدير   ولخص   .المكرمةعلي القاري نزيل مكة     ل حاشية   "القدير   فتح   "وعلى  
 .هـ لخصه في مجلد 956: ت إبراهيم بن محمد الحلبي الشيخ

ـ  773: تعمر بن إسحاق الغزنوي الهندي      : شيخ سراج الدين  لل،التوشيح   .9 ، هـ
 . وله شرح آخر صغير في ستة أجزاء،وهو شرح كبير

هـ وهـو    786: تمحمد بن محمود البابرتي الحنفي       لشيخ أكمل الدين   ل ،العناية .10
 .مطبوع

 .هـ 708: تعلي بن محمد بن الحسن الخالطي  عالء الدينالشيخ شرح  .11
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وهو . هـ855: تمحمود بن حمد المعروف بالعيني       لقاضي بدر الدين  ل 1البناية .12
 .مطبوع

 محمـد بـن محمـود        بن محمد بن محمد بـن      الدين محمد محب   ل ،نهاية النهاية  .13
 .آخر فصل الغسل إلى وصل فيه .هـ 890: ت الشحنة الحلبي المعروف بابن

v كتب التخريج : 

للشيخ محيي الدين عبد القادر بن محمد القرشـي          ،العناية بمعرفة أحاديث الهداية    .1
  هـ727: ت

عالء الدين علي بن محمد بـن الحسـن          للشيخ   ،الكفاية في معرفة أحاديث الهداية     .2
 .هـ708:  تالخالطي

:  لإلمام جمال الدين عبد اهللا بن يوسف الزيلعـي ت ،نصب الراية ألحاديث الهداية    .3
هـ في  852: وقد لخصه الشيخ أحمد بن علي بن حجر ت        .وهو مطبوع . هـ762

 . وهو مطبوع"الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية"كتاب أسماه 
 

 : ليهمكانته العلمية وثناء العلماء ع: سادسالمطلب ال
 ألنـه ذكـر   ؛ حتى تعقب اللكنوي ابن كمـال باشـا  شأن كبير كان لإلمام المرغيناني    

ن عده في طبقة المجتهـدين إلـى         إ :( بل قال  ،المرغيناني في طبقة أصحاب التخريج    
 2).العقل السليم أقرب

وقد أقر له كبار عصره بالفضل والتقدم، كاإلمام قاضـي خـان واإلمـام العتَّـابي،                
 .ى الظهيرية محمد بن أحمد البخاريوصاحب الفتو

العالمة المحقق صاحب الهداية، أقر له عصره       ": قال عنه صاحب الجواهر المضية    و
 3"بالفضل والتقدم
 4"اهللا رحمه العلم أوعية من كان ": وقال عنه الذهبي

                                                
 ."النهاية" وسماه حاجي خليفة ،هكذا االسم الذي طبع الكتاب به 1
 .141 اللكنوي، الفوائد البهية، :انظر 2
 .2/627  الجواهر المضية: انظر ترجمته في3
 .21/232ير الذهبي، الس 4
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 حافظا مفسرا جامعا للعلوم، ضابطا للفنون، متقنا        ،كان إماما فقيها  ": وقال عنه اللكنوي  
 العيـون   ، لم تر   أديبا شاعرا  ،ققا نظارا مدققا زاهدا وبارعا، فاضال ماهرا أصوليا       مح

 تفقـه  ،مثله في العلم واألدب، وله اليد الباسطة في الخالف، والباع الممتد في المذهب        
 1"على األئمة المشهورين

 ، وجعل المرغيناني في الطبقة الرابعـة      ،وقد قُسم أصحاب أبي حنيفة إلى ست طبقات       
 2: سبق انتقاد اللكنوي لذلك، والطبقات هيو

 .طبقة المجتهدين في المذهب كالصاحبين: األولى
 كالطحـاوي والكرخـي     ،طبقة المجتهدين في المسائل التي ال روايـة فيهـا         : الثانية

 .والسرخسي
وتكميل قول محتمل من ،القادرون على تفصيل قول مجمل    طبقة أهل التخريج،    : الثالثة

 .اددون قدرة االجته
طبقة أصحاب الترجيح القادرون على تفضيل بعض الروايات على بعـض    : الرابعـة 

 . كالقدوري وصاحب الهداية،بحسن الدراية
طبقة المقلدين القادرين على التمييز بـين القـوي والضـعيف والمـرجح             : الخامسة
 .والسخيف
 .طبقة الذين ال يفرقون بين الغث والسمين: السادسة

                                                
 .141اللكنوي، الفوائد البهية  1
 .7-6 المرجع السابق 2
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 : الهمامعريف باإلمام ابن الت: المبحث الثاني
 

 : 1اسمه ونسبه ومولده: المطلب األول
هو كمال الدين محمد بن الشيخ همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميـد بـن مسـعود     

 .الهمام المصري المولد والدار والوفاة، المعروف بابن ،السيواسي األصل،الحنفي 
 في تركيا وسط األناضول من الجهـة         وهي مدينة تقع   ،والسيواسي نسبة إلى سيواس   

 .2الشرقية
هــ  788 أو 789 ولد سنة : وقيل ،هـ790 ولد سنة    : فقيل ،اختلف في تاريخ والدته   
 .وكان مولده باإلسكندرية

 
 3: نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني

 قاضيا بسيواس، فقدم القاهرة فولي القضاء       ، عبد الواحد  الهمام وهو   ،كان والد الكمال  
ها، ثم ولي قضاء اإلسكندرية وتزوج بها من بنت أحد قضاة المالكية فَوِلد له الكمال،     في

 صغيرا في حدود العاشرة من عمره، فكفلتـه        الهماممات الشيخ عبد الواحد وكان ابن       
 . وكانت امرأة خيرة تحفظ كثيرا من القرآن،جدته ألمه

                                                
، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء الالمع ألهل القرن التاسـع،            181-180 الفوائد البهية    :انظر 1

عبد اللطيف عبد الرحمن، وانظر السيوطي، جالل       :  م، دار الكتب العلمية، ضبطه    2003،  1، ط 7/108
، دار الفكـر،   1979،  2، ط 167-1/166حمن، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة،         الدين عبد الر  

بن تَغْري بردي، جمال الدين يوسف، النجوم الزاهـرة فـي ملـوك             امحمد إبراهيم، انظر    :  بيروت، ت 
محمـد  :  ، دار الكتب العلمية، بيروت، قدم له وعلق عليه        1992،  1، ط 161-16/160مصر والقاهرة،   

 .9/264معجم المؤلفين .لدينشمس ا
 . موقع وزارة الثقافة والسياحة التركية على اإلنترنت:انظر 2

http:  //www.turizm.gov.tr/AR/BelgeGoster.aspx  
بغيـة  :  ، السيوطي 7/108/113الضوء الالمع   :  ، السخاوي 181-180الفوائد البهية   :   اللكنوي :انظر 3

 . 161-16/160 النجوم الزاهرة : بن تغري برديا، 167-1/166الوعاة 

http://www.turizm.gov.tr/AR/BelgeGoster.aspx
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فظ القدوري والمنار والمفصـل      وح ،قدم القاهرة مع جدته فأتقن القرآن حفظا وتالوة       
 فيها من   ن علوم م  نورجع إلى اإلسكندرية وأخذ ينهل م     . للزمخشري وألفية ابن مالك   

 .المشايخ، ثم عاد إلى القاهرة وتفقه على علمائها
 ،هـ فأقام عنده يسيرا814 الوليد بن الشحنة سنة يسافر إلى حلب مع شيخه المحب أب
 .أوصى له بنفقة استعان بها على الرجوعوما لبث أن مات المحب وكان قد 

وفي طريق عودته إلى القاهرة، التقى بشيخه الخوافي وسافر معه إلى القدس فطلـب              
 بل كان قد سافر قبلها مع ، وليست هذه رحلته األولى إلى القدس     ،العلم على يد علمائها   

 ."الكشاف" وقرأ عليه في القدس كتاب ،الزين التفهني
 وأراد البقاء في مكة حتى مماته       ، وحج وجاور في الحرمين    ،رةرحل إلى مكة غير م    

 .لكن ضعفه ومرضه حال دون ذلك
 منها تدريس الفقـه بالمنصـورية وبقبـة         ، وتولى عدة وظائف   ،استقر أمره بالقاهرة  

أصابه مرض آخر عمره ألجأه إلى      . الصالح، وباألشرفية، كما تولى مشيخة الشّيخونية     
 .مالزمة الفراش حتى مات

 
 : 1شيوخه وتالميذه: المطلب الثالث

 : شيوخه: أوال
 : تفقه الكمال على مجموعة من العلماء منهم

 2. هـ816  المصري الشافعي ،المراغي زين الدين أبو بكر بن حسين بن عمر .1
أبو زرعة أحمد بن حافظ العصر شيخ اإلسالم عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد                .2

  3.هـ826الرحمن العراقي ت 

                                                
السخاوي في الضوء الالمع    و،  1/166ذكر مشايخه على طريق السرد كل من السيوطي في بغية الوعاة             1

 .181-180، وذكر اللكنوي بعضهم في الفوائد البهية 7/108-112
 .وقد رتبت مشايخه وتالميذه على حروف المعجم

بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب،              ابن العماد، عبد الحي     :انظر في ترجمته     2
 .عبد القادر ومحمود األرناؤوط:  ، دار ابن كثير، بيروت، ت7/120

 .7/173 المرجع نفسه : انظر في ترجمته3



 

 

12

 وقد سمع ، الشهير بابن حجر،ن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد        أحمد ب  .3
ولـم يكثـر مـن    :  وقال السخاوي،منه في رحلته إلى القدس مع شيخه الخوافي       

 1هـ 852: اهـ ت.الرواية عنه

 2هـ815: رقية بنت العفيف عبد السالم بن محمد بن مزروع المدنية ت .4
 3.هـ846: لواعظ تجمال الدين عبد اهللا السنباطي الشافعي ا .5

  هـ801: والده القاضي همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد ت .6

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن فارس المصـري الحنفـي المعـروف            .7
 .4هـ 829بقاري الهداية ت 

  5هـ819: عز الدين محمد بن شرف الدين أبي بكر بن جماعة الشافعي ت .8
قضاة زين الدين عبد الرحمن بـن علـي   القاضي شمس الدين محمد بن قاضي ال   .9

 6هـ849: التفهني الحنفي ت
 هــ   750الحافظ جمال الدين أبو حامد محمد بن عبد اهللا بن ظهيرة ولد سـنة                .10

 7.هـ817تقريبا وتوفي سنة
شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الزراتيتي الحنبلي المقرىء إمام الظاهريـة              .11

 8.هـ825البرقوقية ت 
 أبو الوليد محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشّـحنة             القاضي محب الدين   .12

  9.هـ815: التركي األصل الحلبي الحنفي ت

                                                
 7/110وانظر الضوء الالمع . 7/270 ابن العماد،شذرات الذهب،: انظر في ترجمته 1
 .7/110 المرجع نفسه : انظر في ترجمتها2
 .7/259 المرجع نفسه : انظر في ترجمته3
 .7/191المرجع نفسه : انظر في ترجمته 4
 .7/139 المرجع نفسه : انظر في ترجمته5
 .7/265المرجع نفسه : انظر في ترجمته6
 .7/125 المرجع نفسه : انظر في ترجمته7
 172-7/171 المرجع نفسه : انظر في ترجمته8
 .7/113 المرجع نفسه:  انظر في ترجمته9
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 نسبة إلى امرأة ربته كانـت       ،جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد اهللا الحميدي         .13
 1 هـ821:  تتعرف بأم عبد الحميد الحنفي

 . اكتفيت بذكر من سبق، مشايخ آخرون كُثرالهماموالبن 
 

 : 2تالميذه : ياًثان
 :  عدد كبير من التالميذ منهمالهمامتتلمذ على ابن 

 الكركـي   ،برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن زين الدين أبي هريرة عبد الـرحمن             .1
 3.هـ922: األصل القاهري الحنفي إمام السلطان ويعرف بابن الكركي ت

ري القـاهري   زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بـن زكريـا األنصـا              .2
 4هـ925: األزهري الشافعي ت

 ويعرف كأبيه بابن    ،عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي القاهري الشافعي          .3
 5هـ931:  تعبد الحق

 6.هـ879زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهللا الجمال المصري ت  .4
 هـ902: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ت .5

 7.."خرجت له من مروياته بالسماع واإلجازة أربعين، وابتهج بذلك": قال السخاوي
 8. هـ881سيف الدين محمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا الحنفي النحوي  .6

 
 

                                                
 7/153 ابن العماد،شذرات الذهب : انظر في ترجمته1
وقد اعتمدت في جمع بعض تالميذه علـى        .7/112، الضوء الالمع    181 الفوائد البهية    :انظر في تالميذه   2

البحث في شذرات الذهب فكثيرا ما كان يقول عمن يترجم لهم، تتلمذ على ابن الهمام أو عبارات مشابهة                  
 .ترجمة العلم على ابن الهمامتدل على طلب صاحب ال

 .102-8/101 شذرات الذهب : انظر في ترجمته3
 .8/134المرجع السابق  : انظر في ترجمته 4
 .8/179المرجع السابق  : انظر في ترجمته 5
 .7/326المرجع السابق  : انظر في ترجمته 6
 .7/110الضوء الالمع  7
 .7/332 شذرات الذهب : انظر في ترجمته8



 

 

14

 1.هـ890شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن الشحنة ت  .7

 المعروف بابن أمير حاج الحلبي      ،شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن         .8
 2.هـ879: في تالحن

: تيحيى بن سعد الدين محمد بن محمد المناوي المصري الشافعي قاضي القضاة              .9
 3. هـ871

 . اكتفيت بذكر من سبق، تالميذ كُثرالهماموالبن 
 

 : 4مصنفاته : المطلب الرابع
 إال أنها تعد قليلة بالنسبة إلى علمـه والفتـرة           ، مجموعة من الكتب   الهمامصنف ابن   
 مرضه كمـا أشـار إليـه     ولعل السبب في ذلك يعود إلى طول    عاشها، الزمنية التي 

 .5السخاوي، بأنه لوال طول المرض لبلغ رتبة االجتهاد
 : ومصنفاته هي

وثـالث    رتب على مقدمة": قال في وصفه حاجي خليفة. التحرير في أصول الفقه  .1
 كاد يعد من     وبالغ في اإليجاز حتى    ، بعبارات منقحة  ،علما جما   جمع فيه  ،مقاالت
 ."التقرير والتحبير"وقد شرحه تلميذه ابن أمير الحاج في كتاب أسماه  6"األلغاز

واختصره ابن نجيم الحنفي    .ر التحرير يوشرحه أمير باد شاه في كتاب أسماه تيس       
 7."لب األصول"في كتاب أسماه 

وهـذا  . ني ولم يكمله بل وصل إلى الوكالة      وهو شرح للهداية للمرغينا   ،فتح القدير    .2
 .الكتاب هو موضوع الدراسة 

                                                
 .7/349ي ترجمته شذرات الذهب  انظر ف1
 .7/326 انظر في ترجمته شذرات الذهب 2
 .7/312انظر في ترجمته شذرات الذهب  3
، مفتـاح دار    .9/264، معجـم المـؤلفين      112-7/111، الصوء الالمع    181-180انظر الفوائد البهية     4

 .246-2/245السعادة 
 .يأتي توثيق ذلك بعد قليل 5
 .1/358الظنون انظر حاجي خليفة، كشف  6
 .1/358انظر حاجي خليفة، كشف الظنون  7
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شرعت في كتابته في شـهور    ":وقد شرع في كتابته كما قال هو في مقدمة كتابه         
 1" لبعض اإلخوانن وثمانمائة عند الشروع في إقرائهسنة تسع وعشري

 .وقد سبق اإلشارة إلى من أكمله واختصره
 ).كلمتان خفيفتان(رسالة في إعراب حديث .3
 .وهو مختصر في مسائل الصالة ،زاد الفقير .4
 .المسايرة في أصول الدين .5
 .شرح بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي واألحكام .6
 .مختصر الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية .7
 

 : ته العلمية وثناء العلماء عليهمكان: المطلب الخامس
 من قـرأ ترجمتـه، فهـذا         تبوأ منزلة علمية رفيعة يلمسها كل      الهمامال شك أن ابن     

كان عالمة في الفقه واألصول والنحو والتصـريف والمعـاني          ": السيوطي يقول عنه  
 .2"أنا ال أقلد في المعقوالت أحدا: محققا جدليا نظارا وكان يقول...والبيان والتصوف

لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا مـن          ": وقال البرهان األنباسي وكان من أقرانه     
 .3"ا غيره يقوم به

لم يزل يضرب به المثل في الجمال المفرد مع الصيانة وفي           ": وقال يحيى بن العطار   
 .4" والفصاحة واستقامة البحث مع األدب،حسن النغمة مع الديانة

مات ولم يخلف بعده مثله في الجمع بـين علمـي المنقـول             ": بن تَغْري بردي  اوقال  
 .5"ار في سائر الدول والعفة والوق، والدين والورع،والمعقول

كان إماما عالمة عارفا بأصـول الـديانات والتفسـير والفقـه            ": وقال السخاوي عنه  
وأصوله، والفرائض والحساب والتصوف والنحـو والصـرف والمعـاني والبيـان            

                                                
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت9/ 1 القدير، شرح فتحانظر ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،  1
 .167-1/166السيوطي، بغية الوعاة  2
 .1/167المرجع السابق  3
 .7/110السخاوي، الضوء الالمع  4
 .16/160النجوم الزاهرة  5
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وجل علم النقل والعقل متفاوت المرتبة في ذلك، مع قلة علمه في الحـديث،              ...والبديع
لي العصر، حجة أعجوبة ذا حجج بـاهرة واختيـارات          عالم أهل األرض ومحقق أو    

كثيرة وترجيحات قوية، بل كان يصرح بأنه لوال العوارض البدنية من طول الضعف             
 1..."واألسقام وتراكمهما في طول المدد لبلغ رتبة االجتهاد

وكان كثيرا ما يصفه ابن نجيم وابن عابدين بالمحقق، كيف ال وأسلوبه في كتابه فـتح            
 .يدل على ذلكالقدير 

 في علوم الشريعة، فهـو      الهمامفالقارئ في كتاب فتح القدير يظهر له مدى تبحر ابن           
 بل يطيـل الكـالم      ، ليس هذا فحسب   ،يربط الكالم على القضايا الفقهية بأصول الفقه      

 فقد عرف عن ابن     ،أحيانا في االستدالل األصولي بما يؤيد مذهبه، وال عجب في ذلك          
 . فقد ألف في علم أصول الفقه وعلى تأليفه شروحات، أنه أصوليالهمام

 اللغة، أصـول الـدين،      : في علوم مختلفة منها    وإن الناظر في مصنفاته يرى تصنيفه     
 . وهذا يدل فعال على تبحره وطول باعه في علوم الشريعة،أصول الفقه،والفقهو

ائل فـي أثنـاء      واالختيار في عدة مس    ح قد ارتقى إلى درجة الترجي     الهمامكما أن ابن    
شرحه على الهداية، فلم يكن شارحا وناقال لألقوال فقط، بل كان يعترض على أقـوال    

وسيظهر هذا خالل الحديث عـن      .خرين حتى داخل المذهب ويرجح ما يراه الحق       اآل
 .كتاب فتح القدير

 
 : 2وفاته: المطلب السادس

راش حتـى   ضطره إلى لزوم الف   ،مما ا  مرض وضعف آخر عمره    أصاب ابن الهمام    
 وصـلى   ،هـ يوم الجمعة  861 السابع من رمضان في سنة        في   و كانت وفاته  ،مات  

 .عليه ابن الديري قاضي مذهب الحنفية، وحضر الصالة عليه جمع غفير

                                                
 .، بتصرف يسير7/111الضوء الالمع  1
 .113-7/112 المرجع السابق:انظر  2
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 : التعريف بكتاب فتح القدير، ويشتمل على المطالب اآلتية: المبحث الثالث
 

 .هوتحقيق نسبته إلى مؤلف،اسم الكتاب : المطلب األول
 : وقد دل على ذلك أمور منها" فتح القدير"اسم الكتاب الذي هو موضوع التحقيق 

فهذا تعليق على كتاب الهداية لإلمام      ":  ذكر ذلك في مقدمة كتابه، فقال      الهمامن ابن   أ.1
ولَما جاء بفضل اهللا ورحمته أكبر     ...العالمة برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر        

نتسب بنسبة، علمت أنه من فتح جود القادر على كل شيء، فسميته            من قدري بما ال ي    
 1..".للعاجز الفقير وهللا المنة، فتح القدير

 
أن كثيرا من الكتب ذكرته باالسم السابق، سواء الكتب التي موضوعها التعريـف             .2

بالكتب والمؤلفين مثل كشف الظنون، أو مفتاح دار السعادة، أو كتب المذهب الحنفـي     
 .رة التي نقلت عنهالمتأخ

لشيخ اإلمام كمال الدين محمد بـن عبـد الواحـد           لوشرح الهداية   ": قال حاجي خليفة  
 .2"وسماه فتح القدير للعاجز الفقير....السيواسي،

وكثيرا ما ينقل عنه المتأخرون من الحنفية كابن عابدين وابن نجيم وغيرهما ويسمون             
 .3الكتاب بفتح القدير

 كما هو مكتوب على غالف  النسـخ         " فتح القدير "حيح للكتاب   وبهذا يكون االسم الص   
كما هو عنـوان النسـخة      " شرح فتح القدير  "وليس  المخطوطة التي اعتمدت عليها ،      

 .المطبوعة من دار إحياء التراث العربي

                                                
 .1/8 مقدمة شرح فتح القدير، :انظر 1
، كحالـة،   2/245و طاش كبرى زادة، مفتاح دار السـعادة         ،2/2034 حاجي حليفة كشف الظنون      :انظر 2

 .9/264معجم المؤلفين 
بصـار،  المحتار على الدر المختـار شـرح تنـوير األ   محمد أمين، حاشية رد ابن عابدين،   مثال  :  انظر   3

البحر  ابن نجيم،    :، وانظر .ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده     بتم، شركة مك  1966،  2، ط 2/285
 .، دار المعرفة، بيروت2، ط2/272، الرائق
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 .مصادر الكتاب: المطلب الثاني
كتب التي اعتمـد    القارئ في كتاب فتح القدير أثناء قراءته العديد من عناوين ال          يطالع  

 مما يدل على سـعة      ،عليها المؤلف في كتابه، ويالحظ كثرة هذه الكتب وتعدد فنونها         
، وهذه الكتب التي ذكرها فقط، ناهيك عن الكتب التي كان ينقل منها             الهماماطالع ابن   

 . كما هو شأن العلماء السابقين،من غير أن يعزو إليها
 وأشار إلى ذلك مرتبة على فنونها وأشير إلـى  ذكر الكتب التي اعتمد عليها المؤلف   أو

 .المطبوع منها أو غير المطبوع 
v كتب التفسير: 

 .مطبوع.تفسير الطبري .1
v كتب الفقه وأصوله : 
 .غير مطبوع. األصول والفروع ألبي زيد الدبوسياألسرار في  .1
 . مطبوع .األصل لمحمد بن الحسن .2

  غير مطبوع.اإليضاح لعبد الرحمن الكرماني .3
 .مطبوع . شرح كنز الدقائقلحقائقن ايتبي .4

 . مطبوع .تحفة الفقهاء للسمرقندي .5
 .مطبوع . لمحمد بن الحسن الشيبانيالجامع الصغير .6

 .مطبوع .خالصة الفتاوى للشيخ طاهر بن أحمد البخاري .7
 غير مطبوع. البن مازةىذخيرة الفتاو .8

 مطبوع.الرسالة لإلمام الشافعي .9

 بوعغير مط. شرح الجامع الصغير للتمرتاشي .10
 غير مطبوع.شرح الجامع الصغير لقاضي خان .11

  مطبوع.شرح الزيادات لقاضي خان .12
 . مطبوع .العناية شرح الهداية للبابرتي .13

 غير مطبوع.الغاية شرح الهداية للسروجي .14
 غير مطبوع.فتاوى العتابي .15

  مطبوع.ضي خانافتاوى ق .16



 

 

19

 غير مطبوع.قسمة التركات للسجاوندي .17

 غير مطبوع.الكافي للحاكم الشهيد .18
 . مطبوع .المبسوط للسرخسي .19

 .مطبوع .المحلى البن حزم .20
 .مطبوع . في الفقه النعماني البن مازةالمحيط البرهاني .21

 .المحيط الرضوي للسرخسي .22

 غير مطبوع.المفيد والمزيد للكردري .23
  غير مطبوع.المنتقى للحاكم الشهيد .24

 .غير مطبوع.المنظومة في الخالفيات ألبي حفص عمر بن محمد النسفي .25
 .غير مطبوع.اية شرح الهداية لحسام الدين السغناقيالنه .26

 
v كتب الحديث : 
 .مطبوع .اآلثار لمحمد بن الحسن .1
 .مطبوع .االستذكار البن عبد البر .2

 .مطبوع .األموال البن زنجويه .3
 .مطبوع .األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم .4

 .مطبوع .سنن ابن ماجة .5
 .مطبوع .سنن أبي داود .6

 .مطبوع .سنن الترمذي .7
 .مطبوع .نن الدارقطنيس .8

 .مطبوع .السنن الكبرى للبيهقي .9
 .مطبوع  .سنن النسائي .10

 .مطبوع . صحيح البخاري  .11
 . مطبوع .صحيح ابن حبان .12

 . مطبوع .صحيح مسلم .13
 . مطبوع .مختصر المنذري لسنن أبي داود .14
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 .مطبوع . المراسيل ألبي داود  .15

 . مطبوع . للحاكمالمستدرك على الصحيحين .16
 .مطبوع . مسند أبي يعلى  .17

 .مطبوع .  همسند إسحاق بن راهوي .18
 . مطبوع .مسند البزار .19

 . مطبوع .مسند الشاميين للطبراني .20

 . مطبوع .المصنف البن أبي شيبة .21
 . مطبوع .المصنف لعبد الرزاق .22

 . مطبوع .معجم الطبراني .23
 . مطبوع .معرفة السنن واآلثار للبيهقي .24

 . مطبوع .الموطأ لإلمام مالك .25
 
v كتب اللغة : 
 . مطبوع . علي الغسانيألبي المهمل وتمييز المشكل ديتقي .1

 . مطبوع .تهذيب األسماء واللغات للنووي .2
 . مطبوع .سحاق الفارابيإديوان األدب ألبي إبراهيم بن  .3

 . مطبوع .الصحاح للجوهري .4
 . مطبوع .المؤتلف والمختلف للدارقطني .5

 . مطبوع .طرزيمالمغرب في ترتيب المعرب لل .6
 . مطبوع .حديث واألثر البن األثيرالنهاية في غريب ال .7
 
v كتب الرجال : 
 . مطبوع .الثقات البن حبان .1

 . مطبوع .علل الترمذي الكبير .2
 . مطبوع .الكامل في الضعفاء البن عدي .3

 . مطبوع .كتاب المجروحين من المحدثين البن حبان .4
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v وشروح األحاديثكتب أحاديث األحكام  : 
 
 . مطبوع .شبيلياألحكام الوسطى لعبد الحق اإل .1

 مطبوع ولكنه غير كامل .اإلمام في أحاديث األحكام البن دقيق العيد .2
 بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكام البن القطان .3

 . مطبوع .التحقيق في أحاديث الخالف البن الجوزي .4
 . مطبوع .تنقيح التحقيق البن عبد الهادي .5

 . مطبوع .شرح معاني اآلثار للطحاوي .6
 .مطبوع . اآلثار للطحاوي مشكل .7
 
v لح الحديثطكتب مص : 
 . مطبوع .معرفة علوم الحديث للحاكم .1
 

 .همميزات الكتاب ومنهج المؤلف في: المطلب الثالث
 مما ، من أهم كتبه، وقد بذل المؤلف فيه جهدا واضحا   الهماميعد كتاب فتح القدير البن      

 شرحا لكتاب مهم عند الحنفية    خصوصا أنه جاء   ،جعله مرجعا أساسيا للحنفية من بعده     
:  أن يكون بهذه المنزلة، فقد قال في مقدمة كتابه         الهمامال وهو الهداية، وقد أراده ابن       أ
ليكون عدة لطالبي الرواية، ومرجعا لصارفي العناية       ....فهذا تعليق على كتاب الهداية    "

 1"في طلب الهداية
 

 الفقـه واألصـول واللغـة        من حيـث   ،وقد اشتمل على مادة علمية ضخمة في بابه       
 .والحديث

                                                
 .9انظر مقدمة فتح القدير ص  1
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 :  في كتابه بما يأتي-رحمه اهللا  - الهمامويمكن إجمال منهج ابن 
 وهو غالبا ما يشرح كثيرا من نصوص        ،ينقل طرفا من نص الهداية المراد شرحه       .1

 .الهداية

 . ويرجح أحيانا في القضايا اللغوية، من حيث التعريف، القضايا اللغويةنيتكلم ع .2
 . وجه تقديم بعض األبواب على بعضيتكلم عن .3

ه في باب معين، فمثال عند حديثه عـن         ن عما سيتكلم ع   ا عام ايعطي أحيانا تصور   .4
الكالم في كيفيتها وكميتها وشرطها وسببها وسـبب شـرعيتها        ": صدقة الفطر قال  

 ".وركنها ووقت وجوبها ووقت االستحباب

دليل من المنقول كان منهجه في       فإن كان للمسألة     ،يستدل للمسألة الفقهية المذكورة    .5
 : االستدالل كاآلتي

 .الًإن كان في المسألة دليل من القرآن ذكره أو. أ
مه، وإن لم يكن     فإن كان الحديث في الصحيحين قد      ،يذكر الدليل من السنة   . ب

 .ذكر األحاديث في غيره من الكتب
 .يستدل باآلثار عن الصحابة ويكثر في ذلك.ج
 .إن احتاج إلى ذلكيستدل بالمرسل . د

 الخـالف   إن كان ثمة خالف في المسألة الفقهية المذكورة بين أئمة المذهب ذكر            .6
 .ذكر وجه كل روايةوعزا األقوال ألصحابها و

7.           ض ابـن   إن كان في المسألة خالف خارج المذهب وذكره صاحب الهداية، تعر
ية أصولية   لذكر قول المخالف واالعتراض على أدلة الخصم سواء من ناح          الهمام
 .ةيأو حديث

 النفس في الحديث عن األحاديث والرجال وانتقـاد الروايـات،           الهمامأطال ابن    .8
 فهو ينتقـد روايـات      ،خاصة في المسائل التي يكون فيها خالف خارج المذهب        

 . قدر المخرج في صدقة الفطريث عنالخصوم، ولعل هذا ظهر جليا عند الحد
 في عرضه ألوجه الروايات عن أئمة       الهمامظهرت الشخصية العلمية الفذة البن       .9

 .المذهب، واالعتراض على أقوال أئمة المذهب التي يظهر للمصنف ضعفها
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كما ظهرت هذه الشخصية عند انتقاد آراء الخصوم في المسألة، وترجيح الرأي            
 ذاكرا القواعد األصولية والفقهية التـي   ،نا بعلم األصول  ي مستع ،الذي يراه صوابا  

 .ترجيح ما يراه صواباتعينه في 
يذكر األحاديث التي استدل بها المرغيناني برواياتها مع أن اإلمـام المرغينـاني            .10

يذكرها بشكل  مختصر، كما ويذكر من أخرجه من أصحاب كتب السنة، ويطيل             
 .النفس في الحديث عن الروايات من حيث الصحة أو الضعف

ء األحاديث التي تؤيد مذهب      سوا ،معظم األحاديث التي ذكرها المصنف في كتابه       .11
 علـى انتقـاد الروايـات       الهمام أو أحاديث الخصوم، ومعظم كالم ابن        ،الحنفية

 من _رحمه اهللا_والحديث عن الرجال منقول من نصب الراية للزيلعي، فقد أكثر     
ولكن مما يؤخذ   . وهذا أسلوب معروف لدى علمائنا السابقين      ،النقل عنه بال عزو   

 هذا الباب وقوعه في أخطاء وقع فيها الزيلعي ونقلهـا فـي              في الهمامعلى ابن   
 مثل بعض أسماء الرواة، أو عزو بعض األحاديث إلـى بعـض             ،كتابه كما هي  

لى ذلك عنـد وقـوع مثـل هـذه          ه ع  وسأنب ، وال يكون الحديث موجودا    الكتب،
 .األخطاء

 كان ينقـل     أحيانا يعقد العبارة حتى يصعب فهمها، مع أنه أحيانا         الهمامكان ابن    .12
 مثـل السرخسـي فـي       ،المسألة عمن سبقه ممن هو معروف بسهولة العبـارة        

ن يعرض المسالة بأسلوب فلسـفي     اكو والبخاري في خالصة الفتاوى،      ،المبسوط
 .معقد

 . من التمثيل للمسائل المذكورة في الهدايةالهمامأكثر ابن  .13
 يؤخرهـا إلـى     كان كثيرا ما يذكر مسائل لم يتعرض لها صاحب الهداية، وكان           .14

 ."فروع" أو "تتمة" ويسميها ،آخر الباب أو الفصل
يرجح أحيانا في بعض المسائل، وترجيحاته تكون داخل المذهب، بمعنـى أنـه              .15

 .يختار أحد األقوال في المذهب على غيره
 ويذكر ما يسند رأيه في المسألة من أقوال أهل اللغـة         ،يرجح في القضايا اللغوية    .16

 .ةشعريالأو من الشواهد 
 . ويشرح بعض النصوص من اآليات أو األحاديث،الكلمات الغريبةبيعرف  .17
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 سواء في االعتـراض علـى أدلـة         ، بالمعقول الهمامالل ابن   ظهر واضحا استد   .18
الخصم أو انتقاد بعض اآلراء داخل المذهب، أو في االستدالل للمذهب عند عدم             

 .وجود أدلة من المنقول

 شأنه شأن أتبـاع مدرسـة    ،تراضية أثناء شرحه  أكثر ابن الهمام من المسائل االف      .19
 .الرأي

20.   اعترافه بتضعيف المحدثين له، ومثـال      مع  أحيانا يحتج بالحديث     مامكان ابن اله
ولَو لَم يكُن صـِحيحا علَـى طَِريقَـِة       :" ذلك ما قاله ابن الهمام في صدقة الخيل         

      حِم الصدع ِمن ملْزإذْ ال ي ،ِثيندحنَفْـِس        الْم ونا دا ظَاِهرهمدإال ع لَى طَِريِقِهمِة ع
  "مِرألا

 : ترجيحات اإلمام: المطلب الرابع
 أنه يرجح أحيانا في بعض القضـايا وغلـب   الهمامذكرت عند الحديث عن منهج ابن    
 :  ومن هذه الترجيحات،على ترجيحاته أنها داخل المذهب

 وهـي أن    ،ن مع األمر بالدفع قرينة الفور      أل ؛رجح أن الزكاة واجبة على الفور      .1
 .الدفع لحاجة الفقير

 من كان يملك نسختين من كتاب من كتب العلم، فتعد النسخة            ه أن الهماماختار ابن    .2
 .الثانية فاضلة عن الحاجة

 . ويزكيه إذا قبضه، نصابا على المفلَّس يعدني أن الدالهماماختار ابن  .3
 في جواز أخذ الجذع في زكاة الغنم على ظـاهر     رجح رواية غير ظاهر الرواية     .4

 .الرواية في عدم جواز أخذها

رجح أن الخيار لرب المال في زكاة السوائم في دفع األدنى وإعطاء الفَرق فقط،               .5
 .وليس له الخيار في دفع األعلى واسترداد الفضل

 أن الزكـاة فـي     بن الحسن على قول أبي حنيفة وأبي يوسـف         رجح قول محمد   .6
 . والعفوالنصاب

ا ضمان   ألّ ،مال الشيخ إلى أنه إذا تلف المال بعد طلب الساعي وقبل أداء الزكاة             .7
 .على رب المال

 .رجح عدم تعشير العبد المأذون إذا مر على العاشر .8
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 ألن دفين الكفار ما زال إلى اليوم        ؛رجح أن الكنز إذا اشتبه ضربه يجعل جاهليا        .9
 .في ديارنا

عمـوم  تحت  ألنه داخل ؛الموجود في صحراء الكفارمس في مال إلى إيجاب الخُ    .10
 .1}في الركاز الخمس {: rقوله 

 .رجح عدم وجوب الخمس في العنبر .11

رجح إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة في التصدق على بني هاشم، فإن قيـل               .12
 .بجواز الصدقة النافلة عليهم قيل بجواز الوقف عليهم وكذا العكس

 .الزكاةرجح رد شهادة من أخر الحج و .13

 .مال إلى وجوب زكاة الفطر في مماليك التجارة .14
 .رجح أن نصاب الزكاة في الفضة ينعقد من الدراهم الصغيرة .15

 يوضع الكنز إذا وجد في أرض مملوكه في       ،مال إلى أنه إذا لم يعرف المختط له        .16
 .بيت المال

إغنائه  أو القول ب   ،مال الشيخ إلى عدم إطالق القول بكراهية إعطاء الفقير نصابا          .17
 .في يومه، بل قال األوجه أن ينظر إلى حال كل فقير

 .رجح أن العروض جمع عرض بسكون الراء .18
 إذا اقترنت نيـة التجـارة   ، كالهبة والوصية،رجح الشيخ أن ما يتملك بقبول عقد      .19

 .عند قبول العقد يعد للتجارة
عـن  ، وعجل   ن مثل الدراهم البيض والسود    رجح أن الشخص لو كان عنده ماال       .20

 .ن، فضاع أحد المالين كان نصف ما عجل عما بقيواحد من المالي
 مصرف ولم يتحر أو تحـرى    هرجح الشيخ أن من دفع إلى شخص وهو يشك أن          .21

 . الدفع إن ظهر أن المدفوع له مصرفئه أنه يجز،فغلب على ظنه غناه
22.   رجح أن دالمال الزكاة إلى عامل الصدقة ال يزيل ملك رب المال عـن              ربِ فع 

 .لمدفوعا

                                                
 300،301يأتي تخريجه ص  1
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 القسم الثاني
 : التحقيق وقد اشتمل على مبحثين

 
 : وصف النسخ، وقد اشتمل على مطلبين: المبحث األول

 
 .وصف النسخ المخطوطة: المطلب األول

 
 .وصف النسخ المطبوعة: المطلب الثاني

 
 .منهج التحقيق: المبحث الثاني

 
 .ثم يليه كتاب الزكاة محققاً
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 : خوصف النس: المبحث األول
 

 .وصف النسخ المخطوطة: المطلب األول
 :  لفتح القدير على ثالث نسخ خطيةياعتمدت في تحقيق

 
 : )أ(ورمزت لها بـ: النسخة األولى

) 487/3(القـدس بـرقم   –، أبو ديس  التابعة إحياء التراث وهي موجودة في مؤسسة     
 .لمنورةوهي مصورة من نسخة أصلية محفوظة في الجامعة اإلسالمية بالمدينة ا

 
 : )أ( وصف النسخة

 
 .مجهول: الناسخ .1
 
 .هـ1044رمضان سنة : تاريخ النسخ .2
 
 .201-161 ورقة من الورقة 40: عدد أوراق النسخة التي حققتها .3
 
 . سطرا31: عدد أسطر الورقة .4
 
 .نسخي واضح وجميل: نوع الخط وطبيعته .5
 
 .وِجد في النسخة سقط للكلمات أو ألسطر: سقط الكلمات .6
 
 . النسخة في نهاية كل صفحة، تعقيبةيوجد في .7
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 : )ب(النسخة الثانية ورمزت لها بـ
 

وهـي  ) 274/3( القدس بـرقم  – إحياء التراث، أبو ديس      وهي موجودة في مؤسسة     
  ."33"مصورة من نسخة أصلية محفوظة في مكتبة آل الجوهري، نابلس رقم 

 
 : )ب(وصف النسخة 

 
 .مجهول: الناسخ .1

 
 .هـ956عبان سنة  ش21:: تاريخ النسخ .2

 
 .235-194 ورقة من الورقة 42: عدد أوراق النسخة التي حققتها .3

 
 . سطرا31: عدد األسطر في الورقة .4

 
 .نسخي رديء: نوع الخط وطبيعته .5

 
كثير، وأحيانا يكثر السقط فيبلغ فقرات كما كثر في النسخة األخطاء           : سقط الكلمات  .6

 .اإلمالئية
 
 .، تعقيبةيوجد في النسخة في نهاية كل صفحة .7
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 ).ج(رمزت لها بـ: النسخة الثالثة
 

وهي نسخة موجودة في مكتبة الجامعة األردنية وهي مصورة عن مخطوط المكتبـة             
 .850الوطنية في باريس، برقم 

 
 : )ج(وصف النسخة

 
 .مجهول: الناسخ .1
 
 .مجهول: تاريخ النسخ .2
 
 .235-193 ورقة من الورقة 42: عدد أوراق النسخة التي حققتها .3
 
 . سطرا33: د أسطر الورقةعد .4
 
 .نسخي جميل: نوع الخط وطبيعته .5
 
 .وجد في النسخة سقط لكلمات وأسطر: سقط الكلمات .6
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 : وصف النسخة المطبوعة: المطلب الثاني
 

 . اعتمدت على النسخة التي نشرتها دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
 ).ط(وقد رمزت لها بـ

 
 : أخرى وكان ترتيبها كاآلتيوقد طبع مع فتح القدير كتب 

 
 ثم يليه الكفايـة علـى   ،كتاب الهداية في أعلى الصفحة، ثم الذي يليه كتاب فتح القدير  

الهداية، وقد فصل بينها بجدول، وفي الهامش شرح العناية علـى الهدايـة للبـابرتي               
 .هـ945: وحاشية المحقق سعد اهللا بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي ت

 .232-112تاب الزكاة في هذه النسخة في الجزء الثاني من ص وقد جاء ك
 

وقد طبع الكتاب في هذه النسخة من غير تحقيق ومن غير أي خدمة للـنص، فجـاء                 
الكالم فيه سردا من غير عالمات ترقيم، ومن غير تخريج لآليات واألحاديث، ومـن              

 في بعض   خطاءغير تعليق على بعض النصوص التي يحتاج فيها إلى تعليق، مثل األ           
 .أسماء رواة األحاديث

ء في هذه النسخة كما أن هذه النسخة لم تخل من األخطاء والسقط ،فقد بلغ عدد األخطا     
 . عشر سقطا أحد  وخمسين خطأ ، كما بلغ عدد السقط فيها واحدا

 .لذا بقية الحاجة موجودة إلى تحقيق الكتاب
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 : منهج التحقيق: المبحث الثاني
 
v   وذلك بمقابلة النسخ بعضها على بعض، ومراجعتها للتأكد مـن  ضبط نص الكتاب ،

 .صحة النسخ، وقد اتبعت طريقة النص المختار

v اتباع الرسم اإلمالئي الحديث. 
v ترقيم اآليات القرآنية وبيان مواقعها من السور. 

v                تخريج األحاديث النبوية من مظانها المعتمدة، مع بيـان درجتهـا مـن الصـحة
 .ى أهل العلم في ذلكوالضعف بالرجوع إل

v ترجمة األعالم الذين ذكرهم الشارح في الكتاب. 
v              ،وضعت نص الهداية لإلمام المرغيناني في ثنايا الشرح في الموضع المناسب لـه

وقد جعلته بخط غامق ووضعته بين معكوفين؛ ليتميز عن الشرح ،وقد اعتمـدت             
تامر ،حافظ حـافظ ،     محمد  : على نسخة الهداية التي نشرتها دار السالم ،بتحقيق       

 .م 2000هـ ،1420الطبعة األولى 
v التعريف بالكتب التي ذكرها الشارح. 

v                ،توثيق ما ورد في الكتاب من نقول، وذلك بإرجاعها إلـى مصـادرها األصـلية
باإلشارة إلى الجزء والصفحة، مع إثبات الفروق بينها وبين ما ورد في مصادرها             

 .إن وجد
v بمسائل الزكاة المعاصرة ما أمكنربط مسائل الزكاة في الكتاب ،. 

v  المجامع الفقهية المتعلقة بباب الزكاة، في المكان المناسب لهـا فـي             تذكر قرارا 
 .الكتاب

v شرح األلفاظ الغريبة بالرجوع إلى مظانها. 

v توثيق المسائل الفقهية من المصادر المعتمدة عند المذاهب الفقهية. 
v جعلتها بين معكوفينوضع عناوين فرعية للمسائل في الكتاب ،و. 

v عمل الفهارس اآلتية : 
 .فهرس اآليات القرآنية .1

 .فهرس األحاديث النبوية .2
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 .فهرس اآلثار .3

 . فهرس القواعد األصولية والفقهية  .4
 . فهرس الفوائد األصولية و الفقهية والحديثية .5

 .فهرس المصطلحات األصولية والفقهية والحديثية واللغوية .6
 فهرس األبيات الشعرية .7

 .األلفاظ الغريبةفهرس  .8

 .فهرس األعالم المترجم لهم  .9
 .فهرس األماكن والبقاع والمياه .10

 .فهرس الكتب الواردة في النص .11
 .فهرس المقادير واألوزان الواردة في النص .12

 .فهرس مسائل الزكاة المعاصرة .13
 .فهرس قرارات المجامع الفقهية .14

 .فهرس المصادر والمراجع .15
 .فهرس الموضوعات .16

 اب الزكاةثم النص المحقق لكت
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النص المحقق
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  الزكَاة1تَابِك
 

 2]تعريف الزكاة[
 .زكَا الزرع إذَا نَما، النَّماء  وOÑ Ò Ó ÔN3 ةُلطَّهارا: اللُّغَِة ِهي ِفي

زكَـا زكَـاء    : 4يقَاُل،  كَاء ِبالْهمِز ِبمعنَى النَّماءِ    الز نَّه ثَبتَ أل ؛سِتشْهاِد نَظَر الوِفي هذَا ا  
      ذْكُوِر ِمنْهِل الْمالِْفع نكَو وزجكَاةِ  الفَيالز ِن         ؛ ِمنـيوِت علَى ثُبقَّفُ عتَوا يِمنْه نُهْل كَوب 

لَى مـا   ثُم سمي ِبها نَفْس الْماِل الْمخْرِج حقا ِللَِّه تَعالَى ع          ،5لَفِْظ الزكَاِة ِفي معنَى النَّماءِ    
يتَـاِء  إل ومعلُوم َأن متَعلِّقَ اO¥ ¦N6: تَعالَىاهللا   قَاَل،  نَذْكُر ِفي عرِف الشَّاِرعِ   

ومتَعلِّـقُ  ،  نَّهم يِصفُونَه ِبالْوجوبِ  أليتَاِء  إلوِفي عرِف الْفُقَهاِء هو نَفْس ِفعِل ا       ،هو الْمالُ 

                                                
انظر ابـن منظـور،   . هذا مكتوب في باب الزكاة، أو بمعنى مجموع     مصدر بمعنى مكتوب، أي     : الكتاب 1

 ، دار صادر، بيروت2004، 3ط) كتب(، مادة 13/17محمد بن مكرم، لسان العرب، 
وضعت نص الهداية في ثنايـا الشـرح فـي     ين التي بين معكوفين هي من صنع الباحث، كما أني           اوالعن 2

 .ط غامقالموضع المناسب له ،وجعلته بين معكوفين وبخ
 .14: األعلى 3
 .يقول) ط(في  4
وأصـل  ...زكاة المال معروفة، وهو تطهيره، والفعل منه زكَّى يزكِّـي تَزكيـة      : الزكاة: "قال ابن منظور   5

، وثبتـت الزكـاء   "الزكاة في اللغة الطهارة، والنماء والبركة، والمدح وكله مستعمل في القرآن والحديث       
ال المصنف، والزكاة من األسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق علـى            بمعنى النماء والريع كما ق    
 وهـو تزكيـة الـنفس     ، ويطلق على المعنى الذي يحصل منه هـذا الفعـل          ،المال الذي يخرجه اإلنسان   

 ابن األثيـر،    :وانظر).زكا(، مادة   7/45 ابن منظور، لسان العرب،      :وتطهيرها، انظر في المعنى اللغوي    
هــ،  1423، 2ط)زكا(، مادة 2/278ات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث واألثر،       السعاد اأب

 .صالح عويضة:   م، دار الكتب العلمية، بيروت، خرج أحاديثه وعلق عليه2002
إيجـاب طائفـة مـن المـال، فـي مـال مخصـوص، لمالـك                "والمعنى االصطالحي للزكـاة هـو       

، دار المعرفـة،    1998،  1، ط 1/13الختيار لتعليل المختار،    الموصلي، عبد اهللا بن محمود، ا     "مخصوص
، 1، ط 83 الجرجاني، علـي بـن محمـد، التعريفـات، ص          :وانظر في تعريفها  .خالد العك : بيروت، ت 

، 2/17، دار الفكر، بيروت، وانظر الزيلعي، عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق                 1998
 .أحمد عناية: وت، ت، دار الكتب العلمية، بير2000، 1ط

 .110: البقرة 6
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، 2 َأنَّه سبب لَه إذْ يحصُل ِبِه النَّماء       1ومنَاسبتُه ِللُّغَِوي  .الْمكَلَِّفين َأفْعاُلحكَاِم الشَّرِعيِة   اَأل
، 6 الْبخْـِل والْمخَالَفَـةِ    5دنَِس 4 ِللنَّفِْس ِمن  * والطَّهارةُ 3ِف ِمنْه تَعالَى ِفي الدارينِ    الخْإلِبا

 .َأعِني الْفُقَراء غَيِر ِمنْه إلَى مستَِحقِِّهوِللْماِل ِبِإخْراِج حقِّ الْ
النِّصاب النَّاِمي تَحِقيقًـا َأو     : َأعِني ،وسببها الْماُل الْمخْصوص  ،  ةٌم ثُم ِهي فَِريضةٌ محكَ   

  .وِلذَا يضافُ إلَيِه فَيقَاُل زكَاةُ الْماِل، 7تَقِْديرا
  وتَقِْريره ظَاِهر ِمـن .والْفَراغُ ِمن الديِن، والْعقُْل،  والْبلُوغُ،  والْحريةُ،  مالسإلوشَرطُها ا 

 .8الِْكتَاِب
 
 
 
 
 

                                                
 .للغو وهو خطأ)ب(في  1
 .انما وهو خطأ)ب(في  2
 .الدرين وهو خطأ) ب(في  3
 ).أ(أ من /160نهاية ق  *
 في ) أ(في  4
 .دنن وهو خطأ)ب(في  5
أي مخالفة النفس وذلك بإخراج المال، وهو شيء ال تحبه النفس فبإخراج المال يحصل تهـذيب للـنفس                   6

 .دها اإلنفاقوتعوي
ة في االصـطالحات    لب الطَ ةُلبالنسفي، عمر بن محمد، طُ    "هو كل مال ال يجب فيما دونه الزكاة       : "النصاب 7

ويكون النماء التقديري وذلـك بـأن       .خالد العك : ، دار النفائس، بيروت، ت    1995،  1، ط 91الفقهية، ص 
ون إما بالثمنية أو السوم أو نية التجـارة،         والنمو يك .يتمكن من استنمائه لكونه في يد صاحبه، أو يد نائبه         

 .، دار األرقم1997، 1، ط1/477 القاري، علي بن سلطان، فتح باب العناية، :انظر
ي ورإذا أطلق الكتاب عند الحنفية يراد به مختصر القدوري لإلمام أبي الحسين أحمد بـن محمـد القـد                   8

يرة من بين شرح وتخريج وتعليق وغيرهـا،        هـ، وعلى هذا الكتاب أعمال كث     428: البغدادي الحنفي ت  
، ومن عادة المصنف أن يذكر الكتاب ويقصد بـه كتـاب            2/1632 حاجي خليفة، كشف الظنون،      :انظر

 . موطنغيرالهداية وسيمر هذا في 
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 ]حكم الزكاة[
ـ  ِنصابا ِملْكًا تَاما     إذَا ملَك الْحر الْعاِقِل الْباِلِغ الْمسِلِم      علَىالزكَاةُ واِجبةٌ   [ لَياَل عحِه و

} َأدوا زكَاةَ َأمواِلكُم    {  rوِلقَوِلِه  } وآتُوا الزكَاةَ   {  َأما الْوجوب فَِلقَوِلِه تَعالَى      .الْحوُل
 ]ٍ. شُبهةَ ِفيِهالنَّه أل والْمراد ِبالْواِجِب الْفَرض .مِةاُألإجماع وعلَيِه 

 ) لُهِلِه   :قَوِلقَو r :وااِمرٍ   )  إلَخْ   َأدِن عِم بلَيس نةَ :  قَاَل1عاما ُأمت َأبِمع2س t  ُقُـولي :
، اتَّقُوا اللَّـه وصـلُّوا خَمسـكُم    {: يخْطُب ِفي حجِة الْوداِع فَقَالَ    rسِمعتُ رسوَل اللَِّه    

 كُمروا شَهومصو،   اِلكُموكَاةَ َأموا زَأدوا ، وَأِطيعو   تُم3 إذَا ُأِمر     كُمبنَّةَ رخُلُوا جقَـالَ }  تَد :
  ؟ r كَم سِمعت هذَا ِمن رسوِل اللَِّه 4منْذُ: ِبي ُأمامةَألقُلْت 

 
 
 
 
 

                                                
  مات سنة rسليم بن عامر الكَالعي، ويقال الخَباِئِري أبو يحيى الحمصي، ثقة، لم يدرك النبي  1

ـ 130 م، دار ابن   1999هـ  1420،  1، ط 296 العسقالني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب، ص         :انظر.  ه
، مؤسسـة   2/82حزم، بيروت، تحقيق محمد عوامة وانظر العسقالني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب،             

 ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمـد، الثقـات،   :عادل مرشد، وانظروإبراهيم الزيبق،   :  الرسالة، اعتناء 
 .م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الباكستان1973هـ 1393، 1، ط4/328

 مصـر ثـم انتقـل إلـى     tصدي بن عجالن بن وهب الباهلي، نسبة إلى باهلة قبيلة من القبائل، سكن            2
 .rهـ وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول اهللا 86 وقيل 81حمص فسكنها ومات سنة 

هــ  1423،  1، ط 384، االستيعاب في معرفة األصـحاب، ص        عبد البر، يوسف بن عبد اهللا     ابن   : انظر
الجزري، علي بن محمـد، ابـن       :عادل مرشد، وانظر    :  صححه وخرجه .م، داراألعالم، األردن  2002

علي معوض، أحمد عبد    : ، دار الكتب العلمية، بيروت، ت     6/14األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة،       
 .الموجود

 .أمرتكم)ج(في  3
 . مذ)ج(في  4
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ورِوي ِمن حِديِث غَيـِر  ، 2 وصححه1 رواه التِّرِمِذي.ِثين سنَةًال ابن ثَ أناسِمعته و : فَقَاَل
 .3 ُأمامةَ َأيضاَأِبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1     محمد بن عيسى بن سووهو من تالميذ اإلمام البخاري ،أصـيب       هـ،210 ولد سنة    ،ة، الحافظ المحدث  ر

ر، الذهبي، السـير  انظمن مصنفاته ،العلل ،الجامع المختصر، هـ بترمذ،   279مات سنة   بالعمى في كبره    
، دار  1998هــ   1419،  1، ط   2/154لحفـاظ،    الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة ا        .13/270

 .6/322 الزركلي، األعالم، :زكريا عميرات، وانظر: الكتب العلمية، بيروت، ت
 الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب الوتر، باب ما ذكر في فضـل الصـالة، بـرقم                   :انظر 2

 حسن آل سـلمان، وقـال       ، مكتبة المعارف، الرياض، اعتنى بالكتاب، مشهور بن       1، ط 156، ص   616
 .صحيح: األلباني

 ما عصمة هذا     اهللا   يا رسول :  فقال r أن رجال أتى رسول اهللا       tللحديث طريق من رواية أبي الدرداء        3
أخلصوا عبادة ربكم، وأقيموا خمسكم، وأدوا زكاة أمـوالكم  {: فعقد بيمينه، فقال: األمر وعراه ووثاقه ؟قال  

انظر، الطبراني، سليمان بن أحمـد،  }، وحجوا بيتكم تدخلوا جنة ربكم      طيبة بها أنفسكم، وصوموا شهركم    
حمـدي السـلفي،    : ت: ، مؤسسة الرسالة، بيـروت    1984،  1، ط   659، برقم   1/380مسند الشاميين،   

ال نبي بعدي وال أمة بعـدكم، فاعبـدوا ربكـم           { بلفظ   1173 برقم   2/193وأخرجه من حديث أبي قتيلة      
 .}تكم، وصوموا شهركم وأطيعوا والة أمركم تدخلوا جنة ربكم وأقيموا خمسكم، وأعطوا زكا
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 )لُه1قَو:     ضاِجِب الْفَرِبالْو ادرالْمِليلِ ) 2 وِة الدِلقَطِْعي،  ازجا م3 إم    ِف ِبعـرقَـِة  ال ِفي الْع
 إلَيِه ِبسبِب   عدَل عن الْحِقيقَِة وهو الْفَرض    ،  الْمشْتَرِك ِمن لُزوِم اسِتحقَاِق الِْعقَاِب ِبتَرِكهِ     

إن : َأو حِقيقَةٌ علَى ما قَاَل بعضهم     ،  حاِدآل ِبَأخْباِر ا  5 ثَبتَتْ 4َأن بعض مقَاِديِرها وكَيِفياِتها   
سـما   ا6 فَعلَى هذَا يكُون اسم الْواِجِب ِمن قَِبيِل الْمشَكِّكِ    .وظَنِّي،  قَطِْعي: الْواِجب نَوعانِ 

 .7َأعم وهو حِقيقَةٌ ِفي كُلِّ نَوٍع 
 
 

                                                
 ).ج(ليست في  1
وهذا بناء على طريقة الحنفية في األصول القائمة على التفريق بين الفرض والواجب، فجعلـوا الفـرض          2

والفـرائض فـي الشـرع مقـدرة ال     : "قال البزدوي. والواجب لما ثبت بدليل ظني،لما ثبت بدليل قطعي  
وهـو فـي    "وقال عند تعريف الواجـب      "زيادة وال نقصانا، أي مقطوعة ثبتت بدليل ال شبهة فيه           تحتمل  

فالفرض يفيد العلـم والعمـل،   :  وأما الفرق بينهما"الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة مثل تعين الفاتحة      
د، كشف األسرار عـن     البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أحم       :انظر.وأما الواجب فيفيد العمل ال العلم     
عبـد اهللا   : ، دار الكتب العلمية، بيـروت، ت      1997،  1، ط 440-2/436أصول فخر اإلسالم البزدوي،     

 بل يجعلونهما اسما لما طلب الشارع فعله على وجـه           ،والجمهور ال يفرقون بين الفرض والواجب     .عمر
، 1، ط136-1/135كـام،  اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام فـي أصـول األح  اإللزام، انظر في مذهبهم   

لزركشي، محمد بن بهادر بن عبد اهللا،        ا :وانظر،  عبد الرزاق العفيفي  : ، دار الصميعي، علق عليه    2003
عبـد  : ف والشئون الدينية، الكويت، قام بتحريره، وزراة األوقا2/1993، ط184-1/181البحر المحيط،   
 القادر العاني

اسم لما أريد بـه غيـر مـا         : "ك من باب المجاز، والمجاز    أي قد يستعمل الواجب ويراد به الفرض وذل        3
 .، بتصرف141: التعريفات: الجرجاني" وضع له بمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي 

 ).ج(ليست في  4
 .ثبت ) ج(في  5
ه، بل كان حصوله فـي    دالكلي الذي لم يتساو صدقه على أفرا      : "المشكل وهو خطأ، والمشكك هو    )ب(في   6

عضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض اآلخر كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقـدم وأشـد ممـا فـي          ب
محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم         : ، وانظر الشوكاني  105: التعريفات"الممكن

 .سامي العربي: ، دار الفضيلة، مؤسسة الريان، ت2000، 1، ط1/116األصول، 
، دار الفكر،   1990،  2، ط 3/341، البناية شرح الهداية،     العيني، محمود بن أحمد   :  لزكاةاانظر في حكم     7

، دار المعرفـة، بيـروت، وانظـر        2/149 السرخسي، محمد بن أبي سهل، المبسوط،        :بيروت، وانظر 
 .2/20الزيلعي، تبيين الحقائق 
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 ]شروط وجوب الزكاة[
ـ إلوا،  والْعقُْل والْبلُوغُ ِلما نَـذْكُره    ،  ن كَماَل الِْملِْك ِبها   ألواشِْتراطُ الْحريِة   [  الس  ألم ن

  ةٌ وادكَاةَ ِعبالْكَاِفرِ   الالز قَّقُ ِمنتَتَح   ،الو دـاِب        باِر النِّصِملِْك ِمقْد أل ِمن   نَّـهr   رقَـد
وقَدرها الشَّـرع  ،   بد ِمن مدٍة يتَحقَّقُ ِفيها النَّماء      النَّه  أل بد ِمن الْحوِل     الو،  السبب ِبهِ 

الْمتَمكَّن ِبِه ِمـن  نَّه ألو} وُل  زكَاةَ ِفي ماٍل حتَّى يحوَل علَيِه الْح      ال{  rِبالْحوِل ِلقَوِلِه   
سعاِر ِفيها فَُأِدير الْحكْم   والْغَاِلب تَفَاوتُ األَ  ،  شِْتماِلِه علَى الْفُصوِل الْمخْتَِلفَةِ   الاِء  مستْنالا

 ].علَيِه
 

 ]وجوب الزكاة أن يكون المالك حرا من شروط[
  )لُهاَل الِْملْكِ  أل :1قَوكَم ا   2نقُوَل   )  ِبهي ى الظَّاِهِر َأنقْتَضاألمِبه الِْملْك ن ،  ـممع فَكََأنَّه

ن الِْملْك ِبها لَم يصدقْ ِلثُبوِتِه دونَهـا        أل: فَلَو قَاَل علَى هذَا التَّقِْديرِ    ،3الِْملْك ِفي الِْملِْك يدا   
 وهـو مخْـِرج   7ثُم لَم يتَكَلَّم علَى قَيِد التَّماِم،  لَيس ِبحر6ا إذْ ماِلك يد  5فَِإنَّه 4ِفي الْمكَاتَبِ 

وهذَا َأعم إخْراجا فَِإنَّه يخْـِرج َأيضـا النِّصـاب          ،  فَيخْرج ِحينَِئٍذ مرتَينِ   ِلِملِْك الْمكَاتَبِ 

                                                
 ).ب(ليست في  1
 .المالك وهو خطأ) ب، ج(في  2
 .الشيءأي أنه ال يملك رقبة  3
وسمي هذا العقـد بالكتابـة؛    . هو العبد الذي يكاتب سيده على نفسه بثمنه؛ فإن سعى وأداه عتق           : المكاتب 4

داء، والسيد كتـب علـى نفسـه الوفـاء،          فسه أمرا، العبد كتب على نفسه األ      ألن كال منهما كتب على ن     
 القونوي، قاسم بن عبـد اهللا،       :رانظ. جمع حرية الرقبة مآال مع حرية اليد حاال       : والكتابة في االصطالح  

م، دار الكتـب    2004هــ   1424،  1، ط 61أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، ص        
 المطرزي، ناصر الدين بن عبد السيد بـن         :بتصرف، وانظر .يحيى مراد .د: العلمية، بيروت، علق عليه   

محمـود  : ة أسامة بن زيـد، حلـب، ت       ، مكتب 1979،  1، ط 2/207علي، المغرب في ترتيب المعرب،      
 .فاخوري، عبد الحميد مختار

 .ألنه) ب(في  5
 .وهو خطأ" ذ)" ب(في  6
إذا ملك نصـابا    (اني في الهداية لم يتكلم على القيد الذي وضعه البداية وهو قوله            بذلك أن المرغين   ويقصد 7

 ).ملكا تاما
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 ؛تْ علَيِه الْمرَأةُ ولَم تَقِْبضه حتَّى حاَل علَيـِه الْحـولُ        تَزوج 2 الَِّذي 1الْمعين ِمن الساِئمةِ  
  َأِبي     الفَِإنَّه ا ِعنْدهلَيكَاةَ ِفيِه عِنيفَةَ * زا الِخ،  3 حمأل؛ 4فًا لَه      لَِكنَّه قَّقَ ِبذَِلكتَح ِإنو الِْملْك ن

     وا هكَاِمٍل ِبالنَّظَِر إلَى م ر5غَي الْم ودقْص  ، ابِنص تُهورريصاِم     **ولَى تَمِني عنْبكَاِة يالز 
  .6 علَى مجرِد الِْملِْك وِلذَا لَم يِجب ِفي الضماِرالالْمقْصوِد ِبِه 

  شْتَرا الْمضَأي خِْرجيلٌ       ىوواَل حتَّى حح قِْبضي ِة إذَا لَماركَاةَ ِفيهِ  ال،   ِللتِّجز     تَِفدسي إذْ لَم 
 ،8 ِبكَوِنِه مطْلَقًا ِللتَّصرِف وحِقيقَتُه مـع كَوِنـِه حـاِجزا            7ِملْك التَّصرِف وكَماَل الِْملْكِ   

                                                
 ترعى أكثر العام، وهي مأخوذة من قولهم سـامت   للنسل واللبن إذا كانت   ىالماشية التي ترب   هي:  السائمة 1

ـ     84، الجرجاني، التعريفات    91 النسفي، طلبة الطلبة     :انظر.الماشية إذا رعت    ا، الكاساني، عالء الدين أب
حياء التـراث  إم، دار   1998هـ،  1419،  2، ط 2/126بكر بن سعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع         

، العينـي، البنايـة شـرح الهدايـة         2/33لزيلعي، تبيين الحقائق    محمد درويش، ا  : العربي، بيروت، ت  
 ).سوم( مادة 7/308، ابن منظور، لسان العرب 3/372

 .التي وهو خطأ)ب، ج(في  2
 )ب(أ من /194نهاية ق  *
هــ فـي حيـاة     80هو اإلمام النعمان بن ثابت الكوفي عالم العراق وصاحب المذهب الحنفي، ولد سنة               3

هـ ببغداد، من أشهر تالميذه محمد بن الحسن، وأبو يوسف يعقوب بن            150في سنة   صغار الصحابة وتو  
الناس بالفقه عيـال علـى      : "قال عنه اإلمام الشافعي   .إبراهيم، وزفر، و من مشايخه حماد بن أبي سليمان        

ات  التميمي، تقي الدين بن عبد القادر، الطبق       :، وانظر 1/49انظر القرشي، الجواهر المضية،     "أبي حنيفة   
: انظـر  و عبد الفتاح الحلو  .د: ، دار الرفاعي، الرياض، ت    1983،  1، ط 1/73السنية في تراجم الحنفية،     

 .6/390الذهبي، السير 
وانظر فيما نقل من روايات عن أبـي        . أي للصاحبين أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن          4

، و الشـيباني،    3/342ناية شـرح الهدايـة      ، العيني، الب  2/168 السرخسي، المبسوط    :حنيفة والصاحبين 
 .أبو الوفاء األفغاني: ، عالم الكتب، ت1990، 1، ط2/18محمد بن الحسن، األصل، 

 .طمس) ج(في  5
 ).ج(ب من /193نهاية ق  **

الذي ال يرجى رجوعه، من أضمرت الشيء أخفيته، والضمار ضد العيان، وعرفـه             : الضمار من المال   6
ال الذي تكون عينه قائمة وال يرجى االنتفاع به، كالمغصوب والمال المجحود إذا لـم        الم: "الجرجاني بأنه 
ابن منظور ، لسان العـرب  و، 95 النسفي، طلبة الطلبة : وانظر99الجرجاني، التعريفات، "يكن عليه بينة 

 .وسيأتي تعريف مال الضمار في كالم المصنف) ضمر( مادة 9/61
 ).ب(ليست في  7
 .هو خطأحائز و) أ(في  8
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    ِن ِلذَِلكيشْتَِغَل ِبالداَل الْمالْم خِْرجيمِ     ،  1و تَِحقٌّ َأخْذَهسِن ميالد اِحبـاءٍ   إذْ صِر قَضغَي ن 
ا الوةِ   ِرضِديعكَالْو هريصذَا يهوِب2 وغْصالْموِبالِبِخ، 3 وهوِه ،  له4ِف الْملَيع ِجبي فَِإنَّه

 ِبقَضاٍء َأو   ال يتَملَّكُه إ  النَّه  ألوِإن تَمكَّن الْواِهب ِمن الرجوِع      ،  ِفي ماِل الِْهبِة بعد الْحولِ    
 وخَلَطَه   َأن سلْطَانًا غَصب ماالً    7لَو:  ملَك ِبسبٍب خَِبيٍث وِلذَا قَالُوا     6 يخِْرج ما  الو،5ِرضا

       نْهِرثَ عوكَاةُ وِه الزلَيتْ عبجتَّى وح ِملْكًا لَه ارص.لَىال وذَا عه خْفَى َأنِل َأِبـي  8 يقَو 
 ِنيفَةَ إناِهِمِه    9حرخَلْطَ د   ِتهِرِه اساِهِم غَيرالِبدا فَ   ،  كِلِهملَى قَوا عفَ  10الَأم نمضتُ  ال يثْبي 

  انِ  ألالِْملْكمالض عفَر نَّه  ،الو    نْهثُ عورأل ي  نَّه كشْتَراٌل ما  ،  مِت   تفَِإنَّميةُ الْمثُ ِحصور
ِمنْه ،لَمَأع انَهحبس اَللَّه11.و  
ِلِنصاٍب ِملْكًا تَامـا     ماِلِك ال 12عاقلال  قَد عرفْتَ هذَا فَلَو ِقيَل تَِجب علَى الْمسِلِم الْباِلغِ         وِإذْ

زجَأو لَكَان ،نَاهذَكَر نمو كَاتَبالْم جخْراِم الِْملِْك يِبتَمو رالْح ناِلِك عتَغْنَى ِبالْمسإذْ ي. 
 

                                                
 .كذلك)ب، ج(في  1
المال المتروك عند إنسان ليحفظه، من الودع وهو الترك، والجمع ودائع، انظرالنسـفي، طلبـة               : الوديعة 2

 .175، الجرجاني، التعريفات، 217الطلبة، 
انظـر  . كان أو غيره، والمغصوب اسم للمال المأخوذ على هـذا الوجـه        ماالً ،أخذ الشيء قهرا  : الغصب 3

 .115، التعريفات، الجرجاني، 215بة ل طلبة الط،النسفي
 .232، النسفي، طلبة الطلبة، 172، التعريفات الجرجاني :انظر.تمليك العين بال عوض: الهبة 4
 ابـن  :، وانظـر 2/90 الكاساني، بدائع الصنائع    :وانظر في هذه المسائل الفقهية    .طأضار وهو خ  ) ط(في   5

، دار  2004،  1، ط 2/293لمحيط البرهاني فـي الفقـه النعمـاني،          المعالي محمود بن أحمد، ا     امازة، أب 
، العينـي، البنايـة     2/168 السرخسي، المبسوط    :وانظر.عبد الكريم الجندي  : الكتب العلمية، بيروت، ت   

 .2/260، حاشية ابن عابدين، 2/342شرح الهداية 
 ).أ(ليست في  6
 ).أ(ليست في  7
 ).ب(ليست في  8
 .أإذا وهو خط) ب، ج(في  9

 ].فال[زيادة ) ط(في  10
، وابن نجيم، زين الدين، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،        2/260الدر المختار وحاشيته     :انظر 11

 .، دار المعرفة بيروت 2 ، ط2/221
 ).ط(ليست في  12
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 ]أن يبلغ المال نصابالزكاة وجوب ا من شروط[
  )لُهأل :قَو   النَِّبي نr   ِِبه ببالس ر1قَد ( ةٌ  2لَهكَِثير اِهدشَو   ،    ِريـِديثُ الْخُـدا حِمنْه3و 

 4ولَـيس ِفيمـا دون خَمـِس ذَودٍ       ،  لَيس ِفيما دون خَمِس َأواٍق صدقَةٌ     { : rقَاَل  : قَاَل
 .مر ِبك غَيره ِمن الشَّواِهِدت وس5}سِة َأوسٍق صدقَةٌ لَيس ِفيما دون خَمو، صدقَةٌ

 

                                                
 ).أ(ليست في  1
 .لو وهو خطأ) ب(في  2
ـ  اثن rدري، غزا مع رسول اهللا      سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخ            3 ي ت

عشرة غزوة ولم يشارك في أحد لصغر سنه، وكان من المكثرين من روايـة األحاديـث تـوفي سـنة                    
، الـذهبي، محمـد بـن       2/451، أسد الغابة،    ابن األثير ،  286ابن عبد البر، االستيعاب،     :انظر.هـ74

 .، دار المعرفة، بيروت1/318أحمد، تجريد أسماء الصحابة، 
 .دون وهو خطأ) ب (في 4
ـ ، انظرالبخاري، مح3/343، 1405رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز رقم          5 د م

ورواه اإلمـام مسـلم، كتـاب       .م، دار السالم  2000،  3سماعيل، صحيح البخاري مع فتح الباري، ط      إبن  
 .الكتاب، نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، اعتنى ب2006، 1، ط435/ 1، 979الزكاة، برقم 

عشرة، وهي تقع على المذكر والمؤنث، وسيأتي تفسير        المن الثالثة إلى    : والذَود بفتح الذال وسكون الواو    
 .3/406 فتح الباري ج:انظر.األواقي واألوسق في موضعه
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 ]من شروط وجوب الزكاة حوالن الحول[
  )لُهِلِه   :1قَوِلقَو r : }اٍل     الكَاةَ ِفي مى)  إلَخْ   2} زو3ر اِلك4 م اِئيالنَّسنَاِفعٍ  5 و ن6 ع  َأن 

  7} زكَاةَ علَيِه حتَّى يحوَل علَيِه الْحوُل ال فَمن استَفَاد ماال{ : قَاَل rِه رسوَل اللَّ

                                                
 .)ب(ست في يل 1
ديث من رواية علي بن أبـي       وقد روي هذا الح   } ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول       {وتمام الحديث    2

 .طالب وابن عمر، وعائشة، وأنس رضي اهللا عنهم
أخرجه ابن ماجة، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، عن عائشة في كتاب الزكاة باب من استفاد مـاال بـرقم         

صحيح، وأخرجه الدارقطني، علي بن     :  ، مكتبة المعارف، الرياض، وقال األلباني     1، ط 311 ص 1792
، 1887، عن ابن عمر بـرقم       2/467ارقطني، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول،        عمر، سنن الد  

م، مؤسسـة   2004،  1، ط 1892، وعن علـي بـرقم       1891، وعن أنس برقم     1889وعن عائشة برقم    
 .شعيب األرناؤوط: الرسالة، بيروت، ت

 .و روى ) أ(في  3
هللا، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب المالكي،       اإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي المدني، أبو عبد ا           4

: مـن مصـنفاته  ،هـ، كان صاحب علم وفقه ومهابة وجاللة، أخذ العلم عن نافع والزهـري       93ولد سنة   
، ابن فرحون، إبراهيم    1/154 الحفاظ   ةهـ انظر الذهبي، تذكر   179 توفي سنة    ،الموطأ، رسالة في القدر   

، دار الكتب العلمية، بيروت،     1996،  1، ط 56 أعيان المذهب،    بن نور الدين، الديباج المذهب في معرفة      
 .8/48 الذهبي، السير، :مأمون الجنّان وانظر: ت

سـان سـنة   اأحمد بن شعيب بن علي بن سنان، أبو عبد الرحمن اإلمام الحافظ، ولد بنيسـابور فـي خر             5
 :هـ انظـر 303سطين سنة توفي بفل"كان شافعيا له مناسك على مذهب الشافعي: "هـ قال ابن األثير  210

 الحجاج يوسـف، تهـذيب   ا المزي، أب:، وانظر14/125، الذهبي، السير، 2/194الذهبي، تذكرة الحفاظ    
 .بشار معروف.د: ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ت1983، 2، ط1/328الكمال في أسماء الرجال، 

ته، ثقة ثبت فقيه، قال اإلمـام  بن عمر، أبو عبد اهللا القرشي، أصابه ابن عمر في بعض غزوا           انافع مولى    6
 مالك عن نافع عن ابن عمر، بعثه عمر بن عبد العزيز إلـى مصـر لـيعلمهم              ، أصح األسانيد  :البخاري

، تهـذيب   ، المـزي  5/95، الذهبي، السـير،     649 ابن حجر، التقريب     :هـ انظر 117السنن توفي سنة    
 .29/298الكمال، 

 ال زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، بـرقم            رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء        7
، وله طريقان عن ابن عمر، أحدها عن زيد بن أسلم عن أبيه عـن ابـن عمـر                   160، ص   632،  631

 وقـال الترمـذي   r، واألخرى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ال يرفعه إلى النبي            rيرفعه إلى النبي    
 زيـد  بن الرحمن عبد و:  ث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال       وهذا أصح من حدي   : عن الطريق الثانية  

 =،الحديث أهل من وغيرهما المديني بن علي و حنبل بن أحمد ضعفه الحديث في ضعيف أسلم بن
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 r عن النَِّبـي  4 عن عِلي3عور اَأل والْحاِرِث2 عن عاِصِم بِن ضمرةَ  1وَأخْرج َأبو داود  
وسـاقَ  } اَل علَيها الْحوُل فَِفيهـا خَمسـةُ دراِهـم    إذَا كَانَتْ لَك ِماَئتَا ِدرهٍم وح  { : قَاَل

 .}فَما زاد فَِبِحساِب ذَِلك{وِفيِه بعد قَوِلِه فَِفيها ِنصفُ ِدينَاٍر ، الْحِديثَ

                                                                                                                                            
 يحـول  حتى المستفاد المال في زكاة ال أن r النبي أصحاب من واحد غير عن روى وقد كثيرالغلط وهو=

صحيح اإلسناد موقوف وهو فـي      :  صحيح، وعن الثانية   :الطريق األولى وقال األلباني عن     .الحول عليه
ال تجب في مال زكاة حتـى يحـول         {فا بلفظ   ووقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موق        . حكم المرفوع 
م، 1997هــ   1417،  2 ط.1/336،  657برقم   األصبحي، مالك بن أنس، الموطأ       :انظر} عليه الحول   

 .بشار معروف.د: دار الغرب، ت
، ولـيس عـن     r ولم يرو النسائي هذا الحديث، كما أن الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا                 

 الزيلعـي، عبـد اهللا   انظر.اف وليس مرفوع و، والحديث عند مالك في الموطأ موق      rنافع عن رسول اهللا     
: ت، مؤسسة الريـان، بيـروت،   1997، 1، ط330-2/329بن يوسف، نصب الراية ألحاديث الهداية،       

  .محمد عوامة
هــ، حـدث عنـه الترمـذي     202سليمان بن األشعث بن شداد السجستاني، محدث البصرة ولد سـنة            1

كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء فكتابه يـدل علـى                : " والنسائي، قال الذهبي  
، الزركلـي،   13/203سـير   ، الذهبي، ال  2/127 الذهبي، تذكرة الحفاظ،     :انظر.هـ275ذلك توفي سنة    

 .3/122األعالم، 
، ابـن  340 ابن حجر، التقريـب،  :هـ انظر174عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، مات سنة          2

، 2/107، وانظر، ابن حبان، محمد بن حبان، المجروحين من المحدثين،           2/253حجر، تهذيب التهذيب،    
 .لفيحمدي الس: ، دار الصميعي، الرياض، ت2000، 1ط

الحارث بن عبد اهللا األعور الهمداني، الكوفي، أبو زهير، صاحب علي، رمي بـالرفض وفـي حديثـه                   3
لتهـذييب  ، ابن حجر، تهذيب ا    180ابن حجر، تقريب التهذيب     :ضعف، مات في خالفة ابن الزبير، انظر      

 .1/264ين، ، ابن حبان، المجروح1/331
بي الحسن، ولد قبل البعثـة بعشـر سـنين، أحـد العشـرة      علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، يكنى بأ     4

 قاضيا إلـى    r يوم الهجرة، بعثه النبي      rخر الخلفاء الراشدين األربعة، فدى النبي       آالمبشرين بالجنة، و  
 r وله مواقف عظيمة في ذلك منها يوم خيبر حيث أعطاه النبي           rاليمن وهو شاب، غزا مع رسول اهللا        

 يديه، مات شهيدا حيث قتلـه الخـارجي      ىلمين فتح أحد الحصون ففتح عل     الراية لما استعصى على المس    
، الـذهبي، السـير،   522 ابن عبد البر، االسـتيعاب  :هـ انظر 40عبد الرحمن بن ملجم وكان ذلك سنة        

 .4/87، ابن األثير، أسد الغابة 225مجلد سيرة الخلفاء الراشدين، 
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س ِفي ماٍل زكَاةٌ ولَي{  ؟r فَِبِحساِب ذَِلك َأو رفَعه إلَى النَِّبي : َأدِري َأعِلي يقُولُ   الفَ: قَاَل
 .1}حتَّى يحوَل علَيِه الْحوُل 

     اِصمع فًا لَِكنعضم كَان ِإناِرثُ والْحِثقَةٌ  و   ،       فَو ـهعم هفَعر ى الثِّقَةُ َأنَّهور قَدو  ـبج
ِمن حِديِث  و حِديِث ابِن عمر  عنَى ِمن    ورِوي هذَا الْم   .2 تَصِحيِح وقِْفهِ  ورد،  *قَبوُل رفِْعهِ 

 .3َأنٍَس وعاِئشَةَ
 ]الحكمة من اشتراط الحول في الزكاة[

 )لُه4قَو: ا   أل و ِمن ِكنمالْم اِء  النَّهِتنْمةِ ) سِلِحكْم انيا   5بعِل شَرواِط الْحاشِْتر   ، ِقيقَتُـهح6و 
ِء مواساةُ الْفُقَراِء علَى    البِتالصِلي ِمن ا  ِة مع الْمقْصوِد األَ   الزكَاَأن الْمقْصود ِمن شَرِعيِة     

يجاب ِفي الْماِل   إلوا،   ِمن كَِثيرٍ  ِطي ِمن فَضِل ماِلِه قَِليالً     يِصير هو فَِقيرا ِبَأن يع     الوجٍه  
حاجِة  خُصوصا مع الْ   7ِعنْد تَكَرِر السِنين  ِف ذَِلك   ال يَؤدي إلَى خِ    نَماء لَه َأصالً   الالَِّذي  
 الْحوِل ِفي الْمعد ِللتِّجارِة ِمن الْعبِد َأو ِبخَلِْق اللَِّه تَعـالَى إيـاه لَهـا     فشرط،نْفَاِقإلإلَى ا 

،  ِمن حصوِل ِضد الْمقْصـودِ      الْماِنع 9 النَّماء 8 فَيحصلَ ،ِليتَمكَّن ِمن تَحِقيِقها ِفي الْوجودِ    
، وقَولُهم ِفي النَّقْديِن خُِلقَا ِللتِّجارِة معنَاه َأنَّهما خُِلقَا ِللتَّوسِل ِبِهما إلَى تَحِصيِل غَيِرِهمـا             

والْمشْرِب والْملْبِس   والْحاجةُ ِفي الْمْأكَِل     ** ِفي دفِْع الْحاجةِ   10ن الضرورةَ ماسةٌ  ألوهذَا  
 ، غَير نَفِْس النَّقْديِن11  وهِذِه،والْمسكَِن

                                                
 .صحيح: ، وقال األلباني242، ص 1573 برقم رواه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة السائمة، 1
 ) أ(أ من /160نهاية ق  *
 .2/328 الزيلعي، نصب الراية ألحاديث الهداية، :انظر 2
 .2 هامش 43وقد سبقت هذه الروايات ص  3
 .طمس) ب(في  4
 .الحكمة وهو خطأ)ب، ج(في  5
 .حقيقة وهو خطأ) ج(في  6
 .السنن وهو خطأ)ج(في  7
 .و خطأحصل وه) أ(في  8
 ).ج(ليست في  9

 ).ب(ليست في  10
 ).ب(ب من /194نهاية ق  **
 .بعد هذه) في(زيادة ) أ(في  11
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 3 َأن يسـتَبدلَ   2فَخُِلقَ النَّقْداِن ِلغَرضِ  ،   يخْفَى ال ِمن الْفَساِد ما     1وِفي َأخِْذها علَى التَّغَالُبِ   
 .لِْق الرغْبِة ِبِهما فَكَانَا ِللتِّجارِة ِخلْقَةًِبِهما ما تَنْدِفع الْحاجةُ ِبعيِنِه بعد خَ

 4]الزكاة واجبة على الفور[
ن ألوِقيَل علَى التَّراِخي ، مِرمقْتَضى مطْلَِق اَألنَّه ألِهي واِجبةٌ علَى الْفَوِر : ثُم ِقيَل[

 ].ِك النِّصاِب بعد التَّفِْريِطالِبه تُضمن الوِلهذَا ، داِءجِميع الْعمِر وقْتُ اَأل
 )لُهِر        :قَولَى الْفَوةٌ عاِجبو ِقيَل ِهي طْلَِق األَ   أل ثُمى مقْتَضم ِرنَّهولَـةٌ     5)مقْبى موعالـد 

ِهي6و  

                                                
، مـادة  69-11/68ابن منظور، لسـان العـرب   : انظر.التغالب من الغلبة والتغلب أي أخذها بالقوة والقهر    1

 )غلب(
 .بمعرض وهو خطأ) ج(في  2
 .يستدل وهو خطأ) ج(في  3
، وهـي   لصالح مستحقيها   بوجوب الزكاة على الفور، الحكم بمنع استثمار أموال الزكاة        ترتب على القول     4

من المسائل المعاصرة وقد صدر فيها قرار من المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسـالمي،            
ـ    زكاة األموال على الفور، وذلك ب      ونصه يجب إخراج   ، دين وقـت إخراجهـا    وتمليكها لمستحقيها الموج

لهذا فال يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء، لما ينطوي عليه من محاذير                ...
شرعية متعددة، منها اإلخالل بواجب فورية إخراجها، وتفويـت تمليكهـا لمسـتحقيها وقـت إخراجهـا       

 كتاب صادر عن    ،2، ط 323 قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، ص         :انظر.والمضارة بهم 
 .المجمع الفقهي اإلسالمي

وقد صدر قرار آخر عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي يجيـز توظيـف مـال                  
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليـك           : "الزكاة بشروط ونصه  

هة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها علـى أن          أصحاب االستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للج      
 . تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوفير الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر

 . الدورة الثالثة421-419 /1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي " واهللا أعلم 
اجتهم الماسة والفورية للمـال يـرى أن القـرار    والذي يرى كثرة الفقراء في عالمنا اإلسالمي وح : قلت  

األول هو األولى باألخذ خصوصا أن توفير ضمانات للبعد عن الخسائر قد يصـعب نظـرا لألوضـاع                  
 .االقتصادية العالمية واألزمة المالية التي يمر بها العالم 

، 2/239رهـاني،  ، ابـن مـازة، المحـيط الب       2/77انظر في هذه المسألة، الكاساني، بـدائع الصـنائع           5
 .2/169السرخسي، المبسوط 

 .هو)أ(في  6
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 ِخيُل الْكَرولٍ    ،  1قَوقْبم را غَيهلَيع ذْكُورِليُل الْمالدو  ، الْم ِفـي األُ    فَِإن خْتَـار   ـوِل َأنص
 فَيجـوز   3بْل مجرد طَلَِب الْمـْأموِر ِبـهِ      ،   التَّراِخي ال يقْتَِضي الْفَور و   المِر   األَ 2مطْلَقَ
ـ   لَم يطْلُب ِمنْـه الِْفعـلَ      نَّهألمِتثَاِل  ال ِفي ا  * التَّراِخي والْفَورِ  5]كُلٌّ ِمن [ 4ِللْمكَلَِّف قَيا  مد
  6.صِليأل فَيبقَى علَى ِخياِرِه ِفي الْمباِح ا،ِبَأحِدِهما

مر ِبالصرِف إلَى الْفَِقيِر معه قَِرينَةُ الْفَوِر وِهي َأنَّه ِلدفِْع حاجِتـِه      ألوالْوجه الْمخْتَار َأن ا   
يجاِب علَى وجـِه  إلوِر لَم يحصْل الْمقْصود ِمن ا فَمتَى لَم تَِجب علَى الْفَ     ،7وِهي معجلَةٌ   

                                                
تهت إليه رئاسة أصحاب    هـ ان 260عبيد اهللا بن الحسين بن دالّل بن دلهم، أبو الحسن الكرخي، ولد سنة               1

أبي حنيفة بعد أبي سعيد البردعي، وانتشر أصحابه في البالد، وكان رحمه اهللا مع غزارة علمه صـاحب     
 .هـ340ر والجوع توفي سنة عبادة صبورا على الفق

وقد . 15/426، الذهبي، السير    2/493، القرشي، الجواهر المضية     4/420، الطبقات السنية    التميمي :انظر
 البابرتي، محمـد بـن محمـد بـن          : انظر ،نسب إليه القول بوجوب الزكاة على الفور الحنفية في كتبهم         

عمـرو بـن   : لكتـب العلميـة، أعتنـى بـه     ، دار ا  2007،  1، ط 1/511محمود، العناية شرح الهداية،     
 .3/348، العيني، البناية شرح الهداية 2/77محروس،، الكاساني، بدائع الصنائع 

 .مقتضى) أ(في  2
 ).أ(ليست في  3
 ).ب، ج(ليست في  4
 .وهو خطأ] من كل) [أ(في  5
 )ج(أ من /194نهاية ق  *
 التراخي؟، أن األمر المطلـق يفيـد التراخـي،          مذهب الحنفية في مسألة األمر المطلق هل يفيد الفور أم          6

والصحيح عندي فيه من مـذاهب علمائنـا        : "ومعنى ذلك أنه يجوز تأخيره وال يجب ذلك قال السرخسي         
، 1993، 1، ط1/26السرخسي، أحمد بن أبي سهل، أصـول السرخسـي،     "رحمهم اهللا انه على التراخي    

 ، ومذهب الشـافعية أنـه ال يقتضـي إال االمتثـال           .نيأبو الوفاء األفغا  : دار الكتب العلمية، بيروت، ت    
 :انظـر .ويستوي فيه البدار والتراخي، ومذهب الحنابلة و المالكية وبعض الحنفية والشافعية أنه يفيد الفور   

وقد نسب القول بالفور إلى الحنفية بعض كتب الشافعية وهذه النسـبة            . 1/373البخاري، كشف األسرار    
، وانظر الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى مـن علـم      2/203ام لآلمدي،    اإلحك :غير صحيحة، انظر  

حمزة حافظ، بال معلومات أخرى، وانظر، ابن قدامة، عبـد اهللا بـن أحمـد،               .د: ، ت 3/172األصول،  
 .، دار الكتب العلمية، بيروت1981، 1، ط105روضة الناظر وجنة المناظر، 

 .طمس)ج(في  7
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الزكَاِة علَى التَّراِخي ِلما قُلْنَا ِمـن َأن مطْلَـقَ        2وجوب: 1 وقَاَل َأبو بكٍْر الراِزي    .التَّماِم
  .4 ِللْمكَلَِّف تَْأِخيره 3 يقْتَِضي الْفَور فَيجوزالمِر ألا

هطْلَقُ ا  وم ِلِهمنَى قَوعاِخي ألذَا مِر ِللتَّر5الم اهقْتَضم اِخيالتَّر َأن نُونعي م6 َأنَّه .7قُلْنَا إن 
       ظَنِّي وهقْتَِضيِه وي نَّاهينَى الَِّذي ععقْتَِضِه فَالْمي ـةً   ،  لَمكَاةُ فَِريضالز ـا  ،  فَتَكُونتُهِريفَوو

والْحاِكم الشَّـِهيد   ،  ثْم كَما صرح ِبِه الْكَرِخي    إل فَيلْزم ِبتَْأِخيِرِه ِمن غَيِر ضرورٍة ا      بةٌواِج
  ،8ِفي الْمنْتَقَى 

                                                
هـ كان مشـهورا بالزهـد والـورع، ورد         305ف بالجصاص، ولد سنة     أحمد بن علي الرازي، المعرو     1

أحكـام  "هــ مـن مصـنفاته       370بغداد في شبابه ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي توفي سـنة             
، التميمـي، الطبقـات السـنية،       1/220 القرشي، الجواهر المضية،     :انظر".الفصول في األصول  ""القرآن

 .16/340، الذهبي، السير 1/412
 .جواب وهو خطأ) أ (في 2
 ).ب(ليست في  3
، 2/77، الكاسـاني، بـدائع الصـنائع،        2/348 العيني، البناية شـرح الهدايـة        :انظر في قول الرازي    4

محمـد عبـد    .د: ، دار التراث، القاهرة، ت    1998،  3، ط 1/411السمرقندي، عالء الدين، تحفة الفقهاء،      
 .البر

 ).ج(ليست في  5
 هذا ليس مـذهب  ؛يوجب التراخي، بحيث لو أتى به على الفور ال يعد مؤديا ألن       أي أن األمر المطلق ال       6

 .1/373 البخاري، كشف األسرار :انظر.أحد
 .إنه) أ(في  7
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا المروزي، أبو الفضل المعروف بالحاكم الشهيد، قال عنـه الحـاكم                    8

من أصحاب أبي حنيفة أحفـظ للحـديث وأهـدى إلـى            ما رأيت في جملة من كتبت عنهم        : النيسابوري
 ابن  :انظر" المنتقى، الكافي "هـ من مصنفاته    334رسومه وأفهم منه، قتله أحد األمراء فمات شهيدا سنة          

، األعـالم،   الزركلـي ،  1/313، القرشي، الجواهر المضـية      1992،  1، ط 272قطلوبغا، تاج التراجم،    
 .2/169السرخسي في المبسوط وقد نقل نفس المعنى عن المنتقى . 7/19

انتقيتـه مـن ثالثمائـة    : وكتابه المنتقى في فروع الحنفية، فيه نوادر المذهب وهو مفقود، قال عنه مؤلفه     
 .2/1851 حاجي خليفة، كشف الظنون :جزء انظر
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 نيع وهفَرٍ     1وعو جَأب الْفَِقيه ا ذَكَرـ           2 م غَي ا ِمـنهَؤخِّري َأن هكْري ِنيفَةَ َأنَّهَأِبي ح نِر  ع
 ردوا  6ِلـذَا  و   ، 5ِق اسِمها عـنْهم   ال إطْ  الْمحمُل ِعنْد  4 ِهي فَِإن كَراهةَ التَّحِريمِ  ،  3عذٍْر

نَّهما ِفي رتْبٍة واِحدٍة علَى ما      أل ؛ تَعلَّقَتْ ِبتَرِك شَيٍء كَان ذَِلك الشَّيء واِجبا       7شَهادتَه إذَا 
رم رغَي رٍةم ، 

                                                
 .غير وهو خطأ) أ(في  1
 وتفقه عليه ثـم تـرك       هـ، صِحب المزني  229أحمد بن محمد بن سالمة، أبو جعفر الطحاوي ولد سنة            2

 :أحكام القرآن، معاني اآلثار وشرحه، وبيان مشـكل اآلثـار، انظـر           "مصنفاته   من.مذهبه وصار حنفيا  
 . 3/21، الذهبي، تذكرة الحفاظ 2/49، التميمي، الطبقات السنية 1/271القرشي، الجواهر المضية 

، 2/77 الكاساني، بدائع الصـنائع      ،1/411تحفة الفقهاء   /، السمرقندي 2/169 السرخسي، المبسوط    :انظر 3
، المكتبـة   1/234 البخاري، طاهر بن أحمـد، خالصـة الفتـاوى،           : انظر و. 2/239المحيط البرهاني   

 .الرشيدية، باكستان، بال معلومات أخرى
 .وهي)أ، ب، ج(في  4
 وهـذا   ،اعله أو ما يمدح تاركه وال يعاقب ف       ،ما طلب الشارع تركه ال على وجه الحتم واإللزام        : المكروه 5

 : عند الجمهور، والحنفية قسموا المكروه إلى قسمين
ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم واإللزام، وثبت بدليل ظني أو ما كـان               :  المكروه تحريما : األول

 .إلى الحرام أقرب، مثل بيع المسلم على بيع أخيه
 .جمهور، مثل أكل لحوم الخيلما كان إلى الحالل أقرب أو هو المكروه عند ال: المكروه تنزيها

عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان، مجمـع    ، شيخ زاده، وانظر 104 القونوي، أنيس الفقهاء ص    :انظر
 خليل عمـران  : ، تبيروت، دار الكتب العلمية، م1998، 177-4/176،  األنهر في شرح ملتقى األبحر    

 .المنصور
واعلم أن المكـروه    : قال في البحر  .د منها التحريم  طلقت فالمرا الكراهة حيث أ  :  مطلب: "بن عابدين قال ا 
 .1/224حاشية ابن عابدين "طلق في كالمهم فالمراد منه التحريم إال أن ينص على كراهة التنزيهأإذا 

 .إن وهو خطأ) ج(في  6
 .إن)ج(في  7
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ن تَـرك   ألفَتُرد شَهادتُه ِبتَْأِخيِرِهما ِحينَِئـٍذ      ،  2 ِفي الْحج والزكَاةِ   1وكَذَا عن َأِبي يوسفَ   
 . عنْه6وقِّتْه بْل ساِكتٌَ لَم ي5ن الْقَاِطعأل ؛4وِإذَا َأتَى ِبِه وقَع َأداء، 3الْواِجِب مفَسقٌ

نَّه خَاِلص حقِّ اللَِّه تَعالَى والزكَـاةُ       أل؛ الْحج   ال تُرد شَهادتُه ِبتَْأِخيِر الزكَاِة      7وعن محمدٍ 
 وجوب فَوِريـِة الزكَـاِة      9ثَِةالفَقَد ثَبتَ عن الثَّ   ،  8وعن َأِبي يوسفَ عكْسه   ،  حقُّ الْفُقَراءِ 

   شَه در ِميمقُّ تَعالْحِتِهوْأثَمِ   أل ؛ادنُوطٌ ِبالْما مهدر ـا        ،  10نـا مضَأي جقَّقَ ِفي الْحتَح قَدو
اللَّه شَاء اِبِه إنِفي ب ا نَذْكُرلَى ميغَِة عالص رغَي وا هِمم رالْفَو وِجبي.  

                                                
ـ   1 ة ولـد  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي، اإلمام المجتهد قاضي القضاة، صاحب أبي حنيف

هـ، لزم أبا حنيفة وحدث عنه وهو أول من لقب بقاضي القضاة، حدث عنه أحمد بـن حنبـل               113سنة  
 الزركلـي، األعـالم   :انظر".الخراج، اآلثار، األمالي  "من مصنفاته    هـ182توفي سنة   ،ويحيى بن معين    

 1/214،، الذهبي، تذكرة الحفاظ 315،، ابن قطلوبغا، تاج التراجم 8/192
 1/224بخاري، الخالصة  ال:انظر 2
، 2/169 السرخسـي، المبسـوط      :والمنقول عن أبي يوسف أن شهادته ترد بترك الحج ال الزكاة، انظر            3

 1/224، البخاري، الخالصة 3/348، العيني، البناية شرح الهداية 1/511البابرتي، العناية 
 .األداء وهو خطأ) ب، ج(في  4
 .لزكاةأي الدليل القطعي الذي جاء بفرضية ا 5
 .سكت) ج(في  6
صله من  أهـ بواسط و  131محمد بن الحسن بن فَرقَد الشيباني، صاحب أبي حنيفة، أبو عبد اهللا ولد سنة                7

حستا قرية بدمشق وهو ممن كان له دور كبير في نشر مذهب أبي حنيفة، ولي القضاء للرشيد، مـات                   ر
الجامع الكبيـر، والجـامع   و المبسوط، ، األصل ويعرف ب: من مصنفاته عاما ،  58هـ وعمره   189سنة  

، القرشـي، الجـواهر     237 ابن قطلوبغا، تاج التـراجم       :انظر.الصغير والسير الكبير والصغير واآلثار    
 .8/192، الزركلي، األعالم 3/122المضية 

 قاضي خان، حسن بن منصور      :، وانظر 1/511، البابرتي، العناية    2/169 السرخسي، المبسوط ج   :انظر 8
 .هـ، دار صادر1300، 2، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية، ط1/255دي، فتاوى قاضي خان، األزوجن

 .4/495انظر حاشية ابن عابدين .بو حنيفة ومحمد وأبو يوسفأأي  9
 .المؤثم)ج(في  10
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لَى التَّراِخي يِجب حملُه علَى َأن الْمراد  َأن الزكَاةَ ع2 عن َأصحاِبنَا  1وما ذَكَر ابن شُجاعٍ   
 ينِْفي وجود دِليِل الوهو ، 3] يوِجبهاالفِْتراِض الَأي دِليُل ا[: فِْتراِضالِبالنَّظَِر إلَى دِليِل ا   

، يِجب علَيِه َأن يزكِّي    ،ال وعلَى هذَا ما ذَكَروا ِمن َأنَّه إذَا شَك هْل زكَّى َأو             .4يجاِبإلا
فَالشَّك ،  ن وقْتَ الزكَاِة الْعمر   أل؛ يِعيد   ال ، بعد الْوقْتِ  الِف ما لَو شَك َأنَّه صلَّى َأم        الِبِخ

ِفي الص ا كَالشَّكقِْتالِحينَِئٍذ ِفيهكَ، ِة ِفي الْوِفي الز ِمثْلُه جِفي الْح الشَّك5اِة و. 
 ذَا ولَى ال هخْفَى ع6 يمَأنْع ن7 منَاهمنَى الَِّذي قَدعالْم َل َأنال 8 التََّأم  ـوبجقْتَِضـي الْو؛ ي 

إذْ ِبتَقِْديِر اخِْتيـاِر الْكُـلِّ      ،   متَراِخيا 10 كُلِّ مكَلَّفٍ  9ِلجواِز َأن يثْبتَ دفْع الْحاجِة مع دفْعِ      
ِللتَّر ِعيدب وهاِنالاِخي ومز اداتِّح ملْزْل11 يفَتََأم كَلَِّفينِميِع الْماِء جَأد . 

ولَو لَم يكُـن ِعنْـده مـاٌل فَـَأراد َأن           ،   وِإذَا َأخَّر حتَّى مِرض يَؤدي ِسرا ِمن الْورثَةِ       
تَقِْرضسأَ  أل 12ي كَان كَاِة إناِء الزاِئِه ِبادلَى قَضع قِْدري ْأِيِه َأنَّهر رالكْب   اِد ِفيـِه كَـانِتهج

                                                
مـن  ، كان ورعا ذا عبـادة  ، من أصحاب الحسن بن زياد، فقيه العراق في وقته       ،محمد بن شجاع الثلجي    1

ـ  266 ساجد في صالة العصر سنة        مات وهو  ،ناسك، تصحيح اآلثار، النوادر    الم :مصنفاته  :انظـر . هـ
ـ   :، وانظر 242، ابن قطلوبغا، تاج التراجم      3/173القرشي، الجواهر المضية      اسـحاق،   ا الشيرازي، أب

 .حسان عباسإ.د: ، دار الرائد العربي، بيروت، ت140طبقات الفقهاء، 
 وقـد يطلـق     ،لمراد بهم األئمة الثالثة، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد        المشهور عند إطالق أصحابنا أن ا      2

وانظر النقيب، أحمد بن محمد، المذهب      ،  4/495انظر حاشية ابن عابدين     .ويراد به عامة علماء المذهب    
 .، مكتبة الرشد، الرياض2001، 1، ط1/313الحنفي، 

 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
 .1/224ع، البخاري، الخالصة انظر فيما نقل عن ابن شجا 4
 .1/261 فتاوى قاضي خان :انظر 5
 .زيادة أن بعد على)ج(في  6
 .أمعن) ج(في  7
 .وهو حاجة الفقراء فقد جعلها المصنف قرينة مفيدة للفور 8
 ).أ(ليست في  9

 ].مكلف[تكرار ) أ،ج،ط(في  10
 .زمانهما وهو خطأ) ج(في  11
 .يقترض) أ(في  12
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ن خُصومةَ  أل؛ يستَقِْرض الفْضُل َأن   ألفَه فَا الوِإن كَان ظَنُّه خِ   ،  سِتقْراضالفْضُل لَه ا  ألا
ِن َأشَدياِحِب الد1.ص 

 
 2]ال تجب الزكاة على الصبي والمجنون[

ِهـي  :  فَِإنَّه يقُـولُ   ،رِحمه اللَّه ِللشَّاِفِعي  فًا  الِخ ،الصِبي والْمجنُوِن زكَاةٌ   يس علَى ولَ[
 ولَنَا َأنَّها   .والْخَراِجكَنَفَقَِة الزوجاِت وصار كَالْعشِْر     غَرامةٌ ماِليةٌ فَتُعتَبر ِبساِئِر الْمَؤِن      

،  اخِْتيار لَهما ِلعـدِم الْعقْـلِ      الو،  ِءالبِتالخِْتياِر تَحِقيقًا ِلمعنَى ا   ال ِبا التََأدى إ  تَ الِعبادةٌ فَ 
 وكَذَا الْغَاِلب ِفي الْعشِْر معنَى الْمْؤنَِة ومعنَى الِْعبادِة .رِضألمْؤنَةُ انَّه ألِف الْخَراِج الِبِخ
تَاِبع.[ 

                                                
 .1/256، فتاوى قاضي خان 2/272ابدين  حاشية ابن ع:انظر 1
 .ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وخالف في ذلك الحنفية 2

، طبعـة خاصـة،     2/3النووي، يحيى بن شرف النووي، روضة الطـالبين،         : انظر في مذهب الشافعية   
 النووي، يحيـى بـن      :وانظر.عادل عبد الموجود، علي معوض    : ، دار عالم الكتب، الرياض، ت     2003

وانظـر  . مطيعـي محمـد نجيـب  :  مكتبة اإلرشاد، جـدة، ت  ،5/300شرف، المجموع شرح المهذب،     
، دار  1/1997، ط 1/602الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،            

 .محمد خليل عياتي: المعرفة، بيروت، ت
، دار الحـديث، القـاهرة، بـال        1/42عبد اهللا بن أحمد، المغني،      وانظر في مذهب الحنابلة، ابن قدامة،       

، 3/4معلومات أخرى، المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف،      
 ابن قدامة، عبد اهللا بـن أحمـد، الكـافي،           :محمد الشافعي، وانظر  : ، دار الكتب العلمية، ت    1997،  1ط
 .عبد اهللا التركي.د: ر، ت، دار هج1997، 1، ط2/94

، دار الكتب   1994،  1، ط 1/308األصبحي، مالك بن أنس، المدونة الكبرى،       : وانظر في مذهب المالكية   
، دار قتيبـة،    1993،  1، ط 85-9/80ابن عبد البر، يوسف بن عبـد اهللا، االسـتذكار،           .العلمية، بيروت 

 .عبد المعطي قلعجي: بيروت، ت
، السرخسـي،   2/11 الشيباني، األصل    : انظر ،اة على الصبي والمجنون   ويرى الحنفية عدم وجوب الزك    

، الزيلعي، تبيـين  3/345، العيني، البناية شرح الهداية    2/79، الكاساني، بدائع الصنائع     2/163المبسوط  
 .والراجح قول الجمهور.2/20الحقائق 
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 ] الصبي والمجنون واالعتراض عليهاىإيجاب الزكاة علحجة الشافعي في [
 )لُهةٌ  :قَوامغَر شْـِر           )  ِهيعنُـوِن وجالْمو ـِبيِة الصجوكَاِة ِبنَفَقَِة زاقُ الزإلْح اِصلُهح

راِضـي  ألاوكَـذَا  ، 2 فَِإنَّه يِجب ِفي َأرِضِهما الْعشْـر والْخَـراج        1َأرِضِهما وخَراِجِهما 
     اِمعالْجو اِت الِْبرِميِع ِجهجاِجِد وسلَى الْمقُوفَةُ عوةٌ*الْماما غَرَأنَّه  َأي    ملْـزي ـاِليقٌّ مح

ويدلُّ علَى الْحكِْم الْمذْكُوِر َأيضـا مـا رواه         ،   فَيخَاطَب الْوِلي ِبدفِْعهِ   3ِبسبٍب ِفي ماِلِهما  
خَطَب النَّـاسr     َأن النَِّبي    6 عن جدهِ  5 عن َأِبيهِ  4رِمِذي ِمن حِديِث عمِرو بِن شُعيبٍ     التِّ

                                                
 .خراجها وهو خطأ) ط(في  1

 والمقصود هنا الزكاة التي تجب على الخـارج مـن           ،ارالجزء من عشرة أجزاء، والجمع أعش     : العشْر 2
 الرازي، محمد بن أبي بكـر، مختـار الصـحاح، ص     :انظر. وهي أما العشر أو نصف العشر      ،األرض

 .2/325 ابن مازة محيط البرهاني :وانظر) عشر( مادة209
 . هو ما يخرج من غلة األرض، وسمي ما يأخذه السلطان خراجاف: أما الخراج 

 .خراج األراضي وخراج الرؤوس والمقصود به الجزية:  نوعانوالخراج 
خراج المقاسمة و صورته أن يفتح األمام بلد عنوة ويمـن علـيهم برقـابهم               :  وخراج األراضي نوعان  

 فـي  rوأرضهم، ويقاسمهم بزروع أرضهم على الثلث أو الربع أو النصف، مثل ما فعـل رسـول اهللا           
 .خيبر

 يفتح األمام بلد عنوة ويمن عليهم برقابهم وأرضـهم، ويوظـف علـيهم              وصورته أن :  وخراج الوظيفة 
 في أراضي سـواد     tهم أو الدنانير أو غير ذلك، مثل ما فعل عمر بن الخطاب             رامقدارا معلوما من الد   

، وانظر ابن مازة، المحـيط البرهـاني        1/249 المغرب في ترتيب المطرزي، المغرب       :، انظر .العراق
2/341. 

 .من ب) أ/(195نهاية ق  *
 .وهو خطأ]لهمالهما ) [ب(في  3
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص المدني، أبو إبراهيم ويقال أبو عبد اهللا، مـن                      4

 ابن حجر، تقريـب  :رظهـ ان118 وجل روايته عنه، مات سنة ،هيصغار التابعين، صدوق، روى عن أب 
 .2/37ن، المجروحين ، ابن حبا3/277، التهذيب 492التهذيب 

 ابن حجر، تقريب التهـذيب  :انظر.شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده    5
 .6/437، ابن حبان، الثقات2/175، ابن حجر، تهذيب التهذيب 318

ومـن   ،وقيل أبو عبد الرحمن، أحد العبادلة األربعـة       ،عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل، أبو محمد            6
 فـي   انظـر .مات بالطائف واختلف في سـنة وفاتـه      ، ومن المكثرين من الرواية      ،السابقين إلى اإلسالم  

، ابـن عبـد البـر،       373، ابن حجر، تقريـب التهـذيب        348-3/345 ابن األثير، أسد الغابة      :تهمترج
 =.421االستيعاب 
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 قُلْنَا َأمـا  1} يتْركْه حتَّى تَْأكُلَه الصدقَةُ      ال من وِلي يِتيما لَه ماٌل فَلْيتَِّجر ِفيِه و        الَأ{ : فَقَاَل
 ِديثُ فَضِعيفٌالْح  ، ِمِذيا: قَاَل التِّرى 2إنَّمورنَاِدهِ      4 هذا 3 يِفي إسِه وجذَا الْوه ِديثُ ِمنالْح 

  . ِفي الْحِديِث6ضعفُم 5ن الْمثَنَّىأل؛مقَاٌل

                                                                                                                                            
 إسحاق  وأي أب _ثر المصنف كأ قد   :  فصل : "قال النووي في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          = 

ونص هو في كتابـه     ،  r من االحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي              _الشيرازي
وسببه أن عمرو بن شعيب بن محمد بن        ،  نه ال يجوز االحتجاج به هكذا     أن أصحابنا على    عاللمع وغيره   

دنى راد بجده األ  أن  إف،  عبد اهللا صحابي  على  دنى محمد تابعي واأل   فجده األ ،  عبد اهللا بن عمرو بن العاص     
تج به فإذا أطلق ولم يبـين احتمـل   راد عبد اهللا كان متصال واحأن إ و،وهو محمد فهو مرسل ال يحتج به 

 وثبت سماع شعيب من محمد، ومن عبـد اهللا هـذا      ،وعمرو وشعيب ومحمد ثقات   ،  االمرين فال يحتج به   
ن شعيبا لم يلق عبـد      أوذكر أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء         قاله المحققون والجماهير،     يهو الصواب الذ  

إذا عرف هذا فقد اختلـف  ف ...وأثبتوا سماع شعيب من عبد اهللا وبينوه   ،  اهللا وأبطل الدارقطني وغيره ذلك    
كما منعه المصنف وغيره من أصـحابنا       ،  فمنعه طائفة من المحدثين   ،  العلماء في االحتجاج بروايته هكذا    

 .107-1/106النووي، المجموع " وهو الصحيح المختار،ين إلى صحة االحتجاج بهوذهب أكثر المحدث
:  ، وقـال األلبـاني  162، ص641رواه الترمذي، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة مال اليتـيم، بـرقم       1

 .ضعيف
 ).أ(ليست في  2
 .روى) أ(في  3
 ).ط(ليست في  4
 :انظـر .  وكان عابدا   أبو يحيى، ضعيف اختلط بأخرة     اهللا أو المثنى بن الصباح اليماني المكي،، أبو عبد         5

 .4/22، ابن حجر، تهذيب التهذيب 604ابن حجر، تقريب التهذيب ص 
 .يضعف ) ب،ج،ط(في  6
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 اِحبنَّ : 1 التَّنِْقيحِ قَاَل صهٍل     : 2اقَاَل منْبح نب دمَألْتُ َأحِديثِ  3سذَا الْحه نفَقَالَ ع  :  سلَـي
 .6ضِعيفَاِن ِباعِتراِفِه  وهما5وِللْحِديِث طَِريقَاِن آخَراِن ِعنْد الدارقُطِْني.4ِبصِحيٍح

                                                
هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي، أبو عبد اهللا، الجماعيلي الشيباني األصل، فقيه ومحدث ومفسر، ولـد                   1

األحكـام الكبـرى،    :  هـ، مـن مصـنفاته  744تيمية مدة، توفي سنة  الزم شيخ اإلسالم ابن 704سنة 
المحرر في األحكام، وكتابه تنقيح التحقيق في أحاديث التحقيق البن الجوزي، استدرك وتعقب فيه علـى                

 ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمـد، الـذيل          :، انظر "التحقيق في أحاديث الخالف   "ابن الجوزي في كتابه     
، .عبد الـرحمن العثيمـين    .د: ، مكتبة العبيكان، الرياض، ت    2005،  1، ط 5/115،  على طبقات الحنابلة  

وانظر باشا، إسماعيل، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون،                  
 .، دار إحياء التراث العربي1/330

 اإلمام أحمد إلـى اإلمـام       مهنا بن يحيى الشامي، أبو عبد اهللا، من أكابر أصحاب اإلمام أحمد، رحل مع              2
انظر، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المقصد األرشد        .عبد الرزاق صاحب المصنف، وبقي معه حتى مات       

ـ    أبـا : وانظر.، مكتبة الرشد، الرياض   1990،  1، ط   2/360في ذكر أصحاب اإلمام أحمد،       ا  يعلـى، أب
، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،       1998 ،1، ط 1/469الحسين محمد بن أبي يعلى، طبقات الفقهاء الحنابلـة،          

 .عمر محمد عمر.د: القاهرة، ت
مام أهل السنة وإمام المذهب الحنبلي، ولـد ببغـداد       إأحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،            3

 سنة، سافر وارتحل في طلب العلم، دعاه المأمون فـي    ةهـ، وطلب العلم وهو ابن خمس عشر      164سنة  
بخلق القرآن فرفض وحمى اهللا به الدين، سجن لرفضه القـول بخلـق القـرآن ثمانيـة                 أيامه إلى القول    

فضائل الصحابة، انظر الزركلي، األعالم     والمسند،  :   هـ من مصنفاته   241وعشرين شهرا، توفي سنة     
، ابن أبي يعلى، طبقات فقهـاء الحنابلـة   2/15، الذهبي، تذكرة الحفاظ 11/177، الذهبي، السير   1/203
1/22. 

، أضـواء  2007، 1، ط3/34 ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،   :انظر 4
 .سامي الخباني: السلف، الرياض، ت

 الشافعي، ولد في دار قطن من أحياء ببغداد سنة          الدارقطنيعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسين           5
 :هــ انظـر   385الضعفاء توفي سنة    والسنن،  و العلل،   :يفه من تصان  ،هـ، إمام الحديث في زمانه    306

 .4/314، الزركلي، األعالم 3/132، الذهبي، تذكرة الحفاظ 16/449الذهبي، السير
، الطريـق  3/5 في سننه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصـبي واليتـيم               الدارقطنيأخرجه   6

، والثاني بلفظ احفظـوا اليتـامى فـي         1970طني برقم    المؤلف وهو عند الدارق    هاألول باللفظ الذي ساق   
 .2/331 نصب الراية :، وانظر1971برقم .أموالهم ال تأكلها الزكاة
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ِه  يْؤخَذُ ِمن مالِ   ال 2منْقُوض ِبالذِّمي َُ  *فَِإنّه؛ 1وَأما الِْقياس فَنَمنَع كَون ما عينُه تَمام الْمنَاطِ       
 َأداُؤها ِمنْه ِبـدوِن     3فَلَو كَان وجوبها ِبمجرِد كَوِنها حقا ماِليا يثْبتُ ِللْغَيِر لَصح         ،  زكَاةٌال
وِحين لَـم يكُـن   ، بْل وُأجِبر علَيِه كَما يجبر علَى دفِْع نَفَقَِة زوجِتِه ونَحِو ذَِلك          ،  ِمالسإلا
 يِصح مع عدِمِه وهو وصفُ الِْعبادِة الزاِئـُل         الِلك عِلم َأنَّه اُعتُِبر ِفيها وصفٌ آخَر        كَذَ
عقَالَ ، الْكُفْرِ 4م  r :} ا ِنيإلبسٍ  السلَى خَمع ـ    5}م كَـاةَ كَالصا الزِمنْه دعال و  ـجالْحِة و

عن النَّاِئِم حتَّـى  : ثٍَةالرِفع الْقَلَم عن ثَ{: rقَاَل ،  عن الصِبيوالصوِم فَتَكُون موضوعةً 
 .}وعن الْمجنُوِن حتَّى يعِقَل ، وعن الصِبي حتَّى يحتَِلم، يستَيِقظَ

                                                
 األصـولي،    علقه، والمناط هو العلة في القياس      :، أي   من ناط الشيء ينوطه    اسم لموضع النوط     : المناط 1

 .ألنها مكان تعلقه ؛وسميت العلة مناط الحكم
أي أن ما قرره اإلمام الشافعي من وجوب الزكـاة علـى   "  فَنَمنَع كَون ما عينُه تَمام الْمنَاطِ    : "ومعنى قوله 

الصبي والمجنون ألنها غرامة مالية، أي واجب مالي وكل ما هو واجب مالي يجب عليهما كالنفقة علـى        
 ابن الهمام بأن هـذه العلـة         فالزكاة تجب عليهما ويخرج عنهما وليهما، رد       ،الزوجات، والعشر والخراج  

 . تجب عليه تلك النفقات وال تجب عليه الزكاة،منقوضة بالذمي
، دار اليقـين،  1999، 1، ط428انظر في تعريف المناط، الشنقيطي، محمد األمين، مذكرة أصول الفقه،          

 . سامي العربي: مصر ت
 ).ج(ب من /194نهاية ق  *
 .فسر باألمان ألن نقضه يوجب ذما وت،العهد:  الِذمة 2

 .الكافر الذي يعيش في دار اإلسالم سمي بذلك ألنه َأِمن على ماله ودمه بالجزية: الذمي
 .1/307، المطرزي، المغرب 65 القونوي، أنيس الفقهاء :انظر

 .يصح) ب(في  3
 )ب(ليست في  4
إليمان بـاب قـول      كتاب ا  ،، ومسلم 1/69،  8 كتاب اإليمان، باب دعاؤكم إيمانكم رقم        ،أخرجه البخاري  5

 .1/28 ص،19برقم  بني اإلسالم على خمس rالنبي 
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    اِكمالْحو اِئيالنَّسد واوو دَأب اهوه 1رححص2ُ و  ، تَع ارِتباعو       ـوفِْع الَّـِذي هلُِّق ِخطَاِب الد
  اءِتداب ِليةٌ ِبالْوادِة ِلي   ال ِعبابذَا   ِبطَِريِق النِّيِبِه ه فَعِفـي ا     ،  د رتَبعقَاُل الْما يمـةُ   ألواِء ِنيد

ـ        ال لَِكن الْكَ  3 النَّاِئب جاِئز  الصِل  ألا ـذَا الْجقُوِع هِفيِد ووِت مِفي ثُب ِد   [،اِئِز  مـرجإذْ ِبم
فَِإن الْحِديثَ لَـم   ،   يِفيد ما ذَكَروه الْمطْلُوب ولَم يوجد      الف يلْزم الْوجود شَرعا     الالْجواِز  

 داِءأل وجـوب ا   العلَى َأنَّه لَو صح لَم يقْـتَِض إ       ،  4]يثْبتْ والِْقياس لَم يِصح كَما سِمعت     
    وا هةً كَمابِني ِليلَى الْوةِ      5عجونَفَقَِة الز ِه ِمنلَيِقيِس عفُ    ،   ِفي الْمـرتَص كُـونـْل يهو

 . ِبطَِريِق النِّيابِة وِبِه يفَاِرقُ تَصرفَه ِفي ماِل نَفِْسِهالنْساِن ِفي ماِل غَيِرِه إإلا

                                                
هـ كان إماما من أئمة الحديث فـي        321محمد بن عبد اهللا بن محمد النيسابوري، أبو عبد اهللا، ولد سنة              1

نه سمع من ألفي شيخ، مات سـنة        إ طلب العلم منذ صغره وارتحل في سبيل ذلك حتى قيل عنه             ،عصره
 الـذهبي،   :انظـر .  المستدرك، تاريخ نيسابور، علوم الحديث، فضائل الشـافعي        :من مصنفاته .هـ405

، دار الكتـب    2/210، وانظر الذهبي، محمد بن أحمد، العبر في خبر من غبـر،             3/162تذكرة الحفاظ   
الكـافي،  لسبكي، عبد الوهاب بن علي بـن عبـد          ، وانظر ا  .محمد السعيد زغلول  : العلمية، بيروت، ت  

محمود الطناحي، عبد الفتـاح     : حياء الكتب العربية، القاهرة، ت    إ، دار   4/155لكبرى،  طبقات الشافعية ا  
 .الحلو

 وابـن   656 ص   4398 كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم             في   رواه أبو داود   2
  فـي   ، والنسـائي  352 ص   2041ماجة في كتاب الطالق، باب طالق المعتوه والصغير والنائم بـرقم،            

 كتاب الحـدود     في   ، والترمذي 531 ص   3432كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من األزواج برقم           
 وقـال األلبـاني فـي    336 ص 1423، باب ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد، بـرقم    rعن رسول اهللا    

 .صحيح: جميعها
، 1997،  1، ط 2405، برقم   76-2/75وأخرجه الحاكم، محمد بن عبد اهللا، المستدرك على الصحيحين،          

 . دار الحرمين، القاهرة
 ).ج(ليست في  3
 ).ب، ج(ما بين المعكوفين ليس في  4
 ).ب، ج(ليست في  5
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   رمع نع ِويا رمنِ 1واباِئشَةَ    2ِه وعِل        3 رضي اهللا عنهما والْقَـو رضي اهللا عنها ِمـن 
 ِفيـِه   8إذْ قَد عِلمت إمكَان الـرْأيِ     ،  7 سماعٍ 6 كَونَه عن  5 يستَلِْزم ال 4ِبوجوِبها ِفي ماِلِهما  

  .رضه رْأي صحاِبي آخَرٍد عافَحاِصلُه قَوُل صحاِبي عن اجِتها، فَيجوز كَونُه ِبنَاء علَيِه

                                                
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، ولد بعـد                  1

شاهد كلها، وافقت آراؤه القـرآن فـي      سنة، كان إسالمه فتحا على المسلمين، شهد الم        ةالفيل بثالث عشر  
 موضع، وهو أول من أرخ التاريخ من الهجرة، وأول من دون الدواوين، فتحت في زمانـه الشـام                   غير

 .هـ23والعراق ومصر، مات شهيدا سنة 
،، 71، الذهبي، السير، مجلد سـيرة الخلفـاء الراشـدين ص            473 ابن عبد البر، االستيعاب ص       :انظر

 .1/397اء الصحابة الذهبي، تجريد أسم
عبد اهللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، أبو عبد اهللا ولد بعد البعثة بثالث سنين، أسلم وهو صغير                     2

 ابن عبـد البـر،   :هـ انظر84، مات سنة rمع أبيه، لم يشهد بدرا لصغر سنه، كان شديد االتباع للنبي      
 .1/325د أسماء الصحابة ، الذهبي، تجري3/203، الذهبي، السير 419االستيعاب، 

3               لدت بعد البعثـة بـأربع      عائشة بنت أبي بكر الصديق، واسم أبيها عبد اهللا بن عثمان وأمها أم رومان، و
 وهي بنت ست سنين، تكنى بأم عبد اهللا نسبة إلى ابن أختهـا عبـد اهللا   r، تزوجها النبي    سنين أو خمس  

ها اهللا في آيات من سورة النور لمـا اتهمـت فـي              إليه، برأ  rبن الزبير، كانت من أحب أزواج النبي        
 .هـ ودفنت في البقيع57حادثة اإلفك، وهي من فقيهات الصحابة توفيت سنة 

 .2/135، الذهبي، السير 2/286، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، 918.ابن عبد البر، االستيعاب :انظر
الصنعاني، عبـد الـرزاق بـن     :نظروا1978، 1977، 1976، 1973برقم 3/6 سنن الدارقطني :انظر 4

حبيب األعظمي، وانظـر نصـب      : ، منشورات المجلس العلمي، ت    6983 برقم   4/66همام، المصنف،   
  .333-2/332الراية 

 .يلزم) أ(في  5
 .من) أ(في  6
 . فيكون له حكم الرفعr سماع من النبي :أي 7
 .ألنه من األمور التي يمكن االجتهاد فيها 8
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 عـن   2ثَنَا لَيثُ بن َأِبـي سـلَيمٍ      ،  َأنَا َأبو حِنيفَةَ  : 1ثَاِرآلِفي ِكتَاِب ا  قَاَل محمد بن الْحسِن     
الْعلَمـاِء   ولَيثٌ كَـان َأحـد       .5لَيس ِفي ماِل الْيِتيِم زكَاةٌ    : ٍ قَالَ 4 عن ابِن مسعود   3مجاِهٍد
 .وِقيَل اخْتَلَطَ ِفي آِخِر عمِرِه، الْعباِد

                                                
ة ورتبه على كتب الفقـه، وهـو        يففيه مؤلفه األحاديث واآلثار من طريق شيخه أبي حن        وهو كتاب روى     1

، النقيب،  1/1384يصرح فيه برأيه ورأي شيخه في المسائل الفقهية، انظر حاجي خليفة، كشف الظنون              
 .2/793المذهب الحنفي 

 اختلط جدا ولم يتميز حديثـه  الليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي، اسم أبيه أيمن، وقيل غير ذلك، صدوق     2
، 3/486، ابن حجر، تهـذيب التهـذيب   542انظر ابن حجر، تقريب التهذيب   .هـ148فَتُِرك، مات سنة    

 .2/237ابن حبان، المجروحين 
ـ   ،  ي المك ،األول أصح  و ،و يقال ابن جبير    ، مجاهد بن جبر   3 مـن الوسـطى مـن    ، يأبو الحجـاج القرش

ـ 101 اختلف في وفاته فقيل مات سنة        و فى العلم  ثقة إمام فى التفسير     ،،  التابعين وقيـل غيـر ذلـك       ه
 .5/419، ابن حبان، الثقات 4/25، ابن حجر، تهذيب التهذيب 605 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر

عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد اهللا الهذلي، أمه أم عبد بنت عبد ود، وكان إسالمه قـديما        4
 وكان أول من جهر بالقرآن الكريم في مكـة          rلمشاهد كلها، وهاجر الهجرتين والزم النبي       شهد بدرا وا  

، ابـن األثيـر، أسـد الغابـة         407 عبد البر، االستيعاب،     :انظر ابن . هـ بالكوفة  32المكرمة مات سنة    
 .1/334، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 3/381

أحمـد  .د: ، دار السـالم، القـاهرة، ت      2007،  2، ط 1/325 الشيباني، محمد بن الحسن، اآلثار،       :انظر 5
-4/181ورواه البيهقي في كتاب السنن الكبرى كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة،              .المعصراوي

من ولي يتيما فليحص عليه السنين، فإذا بلغ إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة،               " بلفظ   7347، برقم   182
 وراويـه الـذي   ، وجه انقطاعه أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود: البيهقيقال"فإن شاء زكى وإن شاء ترك 

 .2/334 نصب الراية :وانظر. وقد ضعفه أهل الحديث،ليس بحافظ ليث بن أبي سليم 
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ِطِه ويرِويِه وهـو الَّـِذي   الومعلُوم َأن َأبا حِنيفَةَ لَم يكُن ِليذْهب فَيْأخُذَ عنْه ِفي حاِل اخْتِ      
 .1 ما عِرفَشَدد ِفي َأمِر الروايِة ما لَم يشَدده غَيره علَى

                                                
كان أبو حنيفة رحمه اهللا يتشدد في قبول األخبار، ولعل المرجع في ذلك أن العراق كان قـد فشـا فيهـا                 1

 فكانت كل فرقة تضع األحاديـث بمـا يؤيـد       ،كثرت فيها الفرق الضالة    حيث   rالكذب على رسول اهللا     
 ووضع لذلك شروطا لم يضعها المحـدثون مـن   ،قبول األخبارمذهبها، من أجل ذلك تشدد أبو حنيفة في    

  : باب االحتياط، وقد لخص الدكتور السباعي هذه الشروط فيما يأتي
 استقراء موارد الشرع، فإذا خـالف تركـه   عدم معارضة خبر الواحد األصول المجتمعة عنده بعد      .1

 . وعد الخبر شاذاً
 فإذا عارضها أخذ بظاهر الكتاب وترك الخبر، أمـا إذا     ،عدم معارضته عمومات الكتاب وظواهره     .2

 . كان بيانا لمجمل أو نصاً لحكم جديد فيأخذ به
 . أخذ به سواء كانت قولية أو فعلية، فإن خالفها لم ي،عدم مخالفته السنّة المشهورة .3
 .  فإذا تعارض رجح أحدهما بوجوه من الترجيح،عدم معارضته خبراً مثله .4
 . عدم عمل راوي خبر الواحد بخالف حديثه وخبره .5
عدم انفراد خبر الواحد بزيادة سواء كانت في المتن أوالسند، وكان أبو حنيفـة يعمـل بالنـاقص                   .6

 .منهما
 . الحالة ال بد من توافر الشهرة أوالتواتر في الحديث وفي هذه،أالّ يكون الخبر فيما تعم به البلوى .7
 ألنه لو كـان     ؛أالّ يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة االحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم             .8

 .ثابتاً الحتج به أحدهم
 .أالّ يسبق طعن أحد من السلف فيه .9

 . تاألخذ باألخف فيما ورد في الحدود والعقوبات عند اختالف الروايا .10
 . أن يستمر حفظ الراوي لحديثه منذ التحمل إلى وقت األداء للحديث من غير تخلل نسيان .11
 . أالّ يخالف العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين دون تخصيص ببلده .12
 . أالّ يعول الراوي على خطه ما لم يذكر حديثه .13

، المكتـب   462-442 اإلسـالمي،    ع السباعي، مصطفى، السنة ومكانتها في التشري      :انظر في هذه المسألة   
، وانظر أبو زهرة، محمـد، أبـو حنيفـة،          582-2/578 البخاري، كشف األسرار،     :اإلسالمي، وانظر 

  .، دار الفكر العربي244ص
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وِفي ابِن لَِهيعةَ مـا     ،  2 تَفَرد ِبِه ابن لَِهيعةَ    1ورِوي ِمثُْل قَوِل ابِن مسعوٍد عن ابِن عباسٍ       
  .قَدمنَاه غَير مرٍة

 وعن  4 ِبالنَّاِفي الثَّاِبتِ  3]َأن نَفْي الِْعبادِة عنْهما   [ :وحاِصُل ما نَقُوُل ِفي نَفِْي الزكَاِة عنْهما      
 .مِة ما يِفيد ثُبوتَه علَيِه ابِتداءال ِلعدِم س5صِليألوِليِهما ابِتداء علَى الْعدِم ا

نُّقْصـاِن  ِزِم ال الِبجاِمِع نُقْصاِن الِْملِْك ِلثُبوِت       وَأما إلْحاقُهما ِبالْمكَاتَِب ِفي نَفِْي الْوجوبِ     
فَِفيـِه  ِف الْمكَاتَـِب   الِبِخ،   تَصرفَاِتِهما ِفيهِ  6ِمن عدِم جواِز تَبرعاِتِهما بْل َأدنَى ِلعدِم نَفَاذِ       

وِب       ؛نَظَرجِم الْودِفي ع َؤثِّرالْم فَِإن   مدع سكَاتَِب لَيلَى الْمع   ِع وراِز التَّبوال ج انالنُّقْص  
 نْهع ببسالْم  ،        ونًا َأويدِنِه مكَو نع ببسالْم انْل النُّقْصـِد فَقَـطْ       ألباِر الْيِتبِباع ِملْكَه ن

 وهو لَـيس ِملْكًـا حِقيِقيـا      8 ملكاِ  فَيِصير ِللسيد  ،ِ عجِزهِ 7ِللتَّردِد ِفي قَراِر الِْملِْك ِلتَجِويز    
نُوِنالِبِخ ،الًَأصجالْمو ِبي9.ِف الص 
ِقيِه ا       10بجلَى وع هجتَواِج يالْخَرشِْر والْع اداِمإل إيرفْنَا     ،لْزتَراعو تَم ِفـي   بالخطـأ  فَلَو 

لِْعبـادِة ِفـي   ثُم جوابه عدم معنَـى ا ، إيجاِبِهما ِفي َأرِضِهما لَم يضرنَا ِفي الْمتَنَازِع ِفيهِ 

                                                
، كان يسمى البحر، والحبر     r عبد المطلب بن هاشم، أبو العباس، ابن عم الرسول            بن عبد اهللا بن عباس    1

 بريقه، وذلك قبل الهجرة بـثالث       r في الشعب فحنكه النبي      rولد والنبي   وترجمان القرآن لسعة علمه،     
هــ  68 في الطـائف     t سنة، مات    ة وعمره ثالث عشر   r بالعلم، توفي النبي     rسنين، دعا له النبي     
، الـذهبي، تجريـد     3/331، الذهبي، السـير     3/291 ابن األثير، أسد الغابة      :انظر.وهو ابن سبعين سنة   

 .1/320أسماء الصحابة، 
عبد اهللا بن لًِهيعة ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، صدوق، اختلط بعد احتـراق كتبـه،                   2

 .2/411، ابن حجر، تهذيب التهذيب 378انظر ابن حجر، تقريب التهذيب 
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
 } ثالثةرفع القلم عن {rأي باألدلة التي نفت عنهم وجوب العبادة ومنها قوله  4
 .أي أن األصل عدم الوجوب حتى يرد دليل يوجب ذلك 5
 ).ج(ليست في  6
 .بتجويز) ج(في  7
 ).أ،ب(ليست في 8
، الكاساني، بدائع الصـنائع  12-2/11، الشيباني، األصل 2/164السرخسي، المبسوط  :لة  أانظر قي المس   9

2/282. 
 .بل) ج(في  10
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ن الْغَاِلب ِفيِه معنَى    أل ؛رِض وقُصوره ِفي الْعشْرِ   أل ا * محضةٌ ِفي  1الْخَراِج بْل ِهي مْؤنَةٌ   
اِحبا فَالْماِلك ملَكَهما ِبمْؤنَِتِهما كَما يمِلك الْعبد ِملْكًا مص       ،  نَى الِْعبادِة ِفيِه تَاِبع    ومع .الْمْؤنَِة
راِضي ِفي َأيِد   أل الْخَراج سبب بقَاِء ا    2وكَذَا،  ن الْمْؤنَةَ سبب بقَاِئِه فَتَثْبتُ مع ِملِْكهِ      أل ؛ِبها
االماِر ا       أل ،ِكهِة دزوح نع الذَّب قَاءب هببس إلنقَاتَلَة  السِبالْم وهِم و،ِ  ـْؤنَِتِهمِبم مقَاُؤهبو ،

ِلـذَبِهم   4]لفقـراء ل[ والْعشْـر    .علَى جعِلِه ِفي ذَِلك   3والْخَراج مْؤنَتُهم ِباتِّفَاِق الصحابِة     
 . 5الْحِديثَ } مةُ ِبضِعيِفها ِبدعوِتِهم ألإنَّما تُنْصر هِذِه ا{ : r قَاَل .ِبالدعاِء

ء البِتال ا6لْفُقَراِء لَِكن الْمقْصود ِمن إيجاِب دفِْعها إلَيِهم ِفي حقِِّهوالزكَاةُ وِإن كَانَتْ َأيضا لِ    
       وهةً وضحةً مادا ِعبِنهِفيِد ِلكَوالْم ا { ِبالنَّص ِنيإلبالس  ِديثَ} م7الْح.      ـدس قِِّهـمِفي حو 

ِتِهماجشِْر ا    ،  حِه ِفي عإلَي نْظُورالْماِضِي الثَّاِني ألوِفيهِ   أل ؛ر دوجي لَم نَّه**   وِجبي ِريحص 
رِض فَيكُون مِحـلُّ النَّظَـِر علَـى    أل الْمْؤنَِة ِفي ا8وقَد عِهد تَقِْرير، كَونَه ِعبادةً محضةً  

                                                
 مان الرجل أهلـه إذا كفـاهم وأنفـق          :سان من نفقة ونحوها، يقال    المؤنة بمعنى الكلفة، أي ما يتكلفه اإلن       1

 ابن منظور، لسان العرب     :انظر،عليهم، ومن شروط وجوب الحج أن يملك مؤنته ذهابا وإيابا أي تكاليفه           
 .163الجرجاني، التعريفات .1/676، والشربيني، مغني المحتاج )مون(، مادة 13/153ج

 ).ب(ب من /195نهاية ق *
 .كذلك) ج( لذلك وهو خطأوفي )أ(في  2
 .أصحابه) ج(في  3
 ].في الفقراء) [ب ،ج(في  4
 عن مصـعب بـن      492، ص   3178 النسائي في كتاب الجهاد، باب االستنصار بالضعيف برقم          هأخرج 5

إنمـا تنصـر هـذه    {: r ؛فقال نبي اهللا r هسعد عن أبيه أنه ظن أن له فضال على من دونه من أصحاب   
 .صحيح: وقال األلباني}وتهم وصالتهم وإخالصهم األمة بضعيفها بدع

 كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب بـرقم     في   وفي صحيح البخاري  
 .6/108، ج2896

 .أي المكلف الذي وجبت عليه الزكاة 6
  .56 ص سبق تخريجه 7

 )أ(ب من /161نهاية ق  **
 .تقدير) ب(في  8
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 1وهـذَا ،  يِه معنَى الِْعبادةِ   يوِجب فِ  *غَير َأن خُصوص الْمصِرِف وهم الْفُقَراء      ،الْمعهوِد
 رالالْقَدتَلِْزمسقَّقُ ِبِه2 يتَحا ينَى مى َأد3 ِسووها ونَاهع4 مكَذَِلك ا فَكَانعِنِه تَبِبكَو . 

 
 ]تجب الزكاة على المجنون إذا أفاق بعض السنة [

َأِبي  وعن . إفَاقَِتِه ِفي بعِض الشَّهِر ِفي الصوِمولَو َأفَاقَ ِفي بعِض السنَِة فَهو ِبمنِْزلَةِ     [
َأِبي  وعن   .صِلي والْعاِرِضي أل فَرقَ بين ا   الرِحمه اللَّه َأنَّه يعتَبر َأكْثَر الْحوِل و      يوسفَ  
 ].الصِبي إذَا بلَغَِبمنِْزلَِة فَاقَِة إل اَأنَّه إذَا بلَغَ مجنُونًا يعتَبر الْحوُل ِمن وقِْتحِنيفَةَ 

)لُهَأفَاقَ  :قَو لَوو  ( نُونجالْم طْلَقًا     .َأيم وبجالْو َأن لَما  ال اع ـنِز عجقُطُ ِبـالْعساِء أل يد
ِء يتَعذَّر متَعلِّقُه وهـو     داألبْل إذَا كَان حكْمه وهو وجوب ا      ،  ِللْعجِز عن اسِتعماِل الْعقْلِ   

 فَـِإن   ،نَحو َأن يكُون ِمن الِْعباداِت الْمحضةِ     ،  مع عدِم الْعقِْل ِبشَرِط تَذَكُِّرهِ    5الًداء امِتثَا ألا
الْمودا   قْصا إيجاِبهإيج تِ   دِمنِل ابطِ    ال نَفِْس الِْفعالْم اِصي ِمنالْع رظْهِلي ـذَا   ،  يـعِ ءهالو 

نِْتفَاِء الوِإنَّما انْتَفَى الْوجوب    ،   يمِكن ِبدوِن الْعقْلِ   ال وهو   ، عن اخِْتياٍر صِحيحٍ   اليتَحقَّقُ إ 
ـ ، نِْتفَـاِء محلِّـهِ  ال كَما ينْتَِفي ،نَّه الْمقْصود ِمنْه وِإن وِجد السبب  أل ؛حكِْمِه ِف مـا  الِبِخ

مقْصود ِمنْه الْماُل ووصولُه إلَى معيٍن كَالْخَراِج والنَّفَقَاِت وضماِن الْمتْلَفَاِت والْعشْـِر            الْ
  ا     الفَِإنَّه وهو هكْمح هعم ذَّرتَعاُلإل يكْـِم          ،يصـوتُ حثُب كَنُل ِبالنَّاِئِب فََأمصحا يِمم فَِإنَّه 

 وِب مجِني طْلَقًاالْوا : َأع وبجقْلٍ  ألوع وناِء دالِبِخ،  د     اراخِْتي ِة فَِإنضحاِت الْمادِف الِْعب
 إذَا كَان استَنَابه    ال إ ، يظْهر ِبِفعِلِه طَاعةُ من علَيهِ     ال فَ ،النَّاِئِب لَيس هو اخِْتيار الْمستَِنيبِ    

ِحيٍح واٍر صاخِْتي نإالع ذَِلك كُونقِْلال يِبالْع . 

                                                
 ).ج( من أ/195نهاية ق  *
 .هذا وهو خطأ) ب، ج(في  1
 ).ب، ج(ليست في  2
 ).أ(ليست في  3
 ).ب(ليست في  4
 ].فيسقط[االمتثال وزيادة كلمة ) ج(في  5
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َأن يكُـون   :  ِفيِه ِعنْد عدِم الْعقِْل إنَّما يسِقطُ الْوجـوب ِبشَـرطَينِ          1داءأل ثُم ما يتَعذَّر ا   
ن يكُـون   وَأ ،2الْجنُون َأصِليا وهو الْمتَِّصُل ِبالصِبي إن بلَغَ مجنُونًا َأو عاِرِضيا طَـالَ           

 . ِفي ِفعِل الْمْأموِر ِبِهستَلِْزم الْحرجت تَبِقيةُ الْوجوِب
ويِجب ،   يسِقطُ الْوجوب  الن الْعاِرض إذَا لَم يطُْل عد عدما شَرعا كَالنَّوِم          ألوُل فَ أل َأما ا 

  اءلَى النَّاِئِم الْقَضع،   ذَِلكأل وتَ 3نَّهةٍ     ياعِفي كُلِّ س الُهوز قَّعةِ   الِبِخ،  وادِف الطَِّويِل ِفي الْع. 
،  فَيسقُطُ معه َأصُل الْوجـوبِ     4 فَُألِْحقَ الْمِديد ِبالصبا   ،والْجنُون ينْقَِسم إلَى مِديٍد وقَِصيرٍ    

 .مِتداِدال قَبَل ا5داِء زاَلألعن ا عذْر يعِجز الًوالْقَِصير ِبالنَّوِم ِبجاِمِع َأن كُ
وُل ويثْبتُ  ألفَما لَم يتَعذَّر ا   ، الْقَضاء 7داء َأو ألن الْوجوب ِلفَاِئدِتِه وِهي ا    أل فَ 6 وَأما الثَّاِني 
يقُ تَعذُِّرِه َأن يستَلِْزم حرجا     وطَِر ،10 هو 9 ينْتَِفي ال تَنْتَِفي الْفَاِئدةُ فَ   ال الثَّاِني   8طَِريقُ تَعذُّرِ 

  ِة وِبالْكَثْر وها  الوةَ لَهايارِ    ،   ِنهالتَّكْر دخُوَل ِفي حنَا الدرتَب11فَِلذَا،  فَاع   ِفي الص نَاهرِة ال قَد
را ملَى متِّ عِبالساِب صِريِضال ِفي بتَ ،ِة الْمسي ِم ِبَأنوِفي الصورالشَّه ِعبو ، 

                                                
 ).ج(ليست في  1
أصلي وعارض، أما األصلي فهو كأن يبلغ اإلنسان مجنونا، والجنون الطارئ هو الذي             :  الجنون قسمان  2

انظـر  .يحا ثم يلحقه الجنون، والجنون الطارئ إمـا مديـد أو قصـير             على اإلنسان بأن يبلغ صح     أيطر
 .2/82الكاساني، بدائع الصنائع 

 ).ج(ليست في  3
 .بالصبي) أ، ب، ج(في  4
 .زوال وهو خطأ) ج(في  5
 "ستَلِْزم الْحرج ِفي ِفعِل الْمْأموِر ِبِهت وَأن يكُون تَبِقيةُ الْوجوِب : "وهو قول المؤلف 6
 .و) ب، ج(في  7
 .تعدو وهو خطأ) ج(في  8
 .يقتضي) ب، ج(في  9

 .أي ال ينتفي األداء أو القضاء فال ينتفي الوجوب 10
 .فكذا)ب(في  11
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وهو ِروايةٌ عن َأِبي يوسفَ وَأِبـي حِنيفَـةَ   ،  وِفي الزكَاِة َأن يستَغِْرقَ الْحوَل ِعنْد محمدٍ      
فَِإن ، وِفيِه نَظَر،3 السنَِة الثَّاِنيِة 2ن الزكَاةَ تَدخُُل ِفي حد التَّكْراِر ِبدخُولِ  أل ؛1صحألوهو ا 

ولَى َأن  ألفَـا ،   يِتم الْحـولُ   4ن شَرطَ الْوجوِب َأن   أل ؛ ِبدخُوِلها الالتَّكْرار ِبخُروِج الثَّاِنيِة    
قُطُ فَقُلْنَا إنَّما يس  ،  * مِديد فَاعتُِبر نَفْسه   5 ووقْتُهما ،الْمعتَبر ِفي الزكَاِة والصوِم نَفْس وقِْتِهما     

 ِفي جزٍء ِمن الشَّهِر وجن ِفي باِقي َأياِمِه         6حتَّى لَو كَان مِفيقًا   ،  ِباسِتيعاِب الْجنُوِن وقْتُهما  
 .ِة كُلِّها وِفي الزكَاِة ِفي السنَ.لَِزمه قَضاء كُلِِّه

 ى ِهشَامورنُوِن     عن 7والْج ادِتدام فَ َأنوسنَِة  َأِبي يوِدِه ِفي َأكْثَِر السجنَِة 8ِبوِف السِنصو
كْثَر يقَام مقَام الْكُـلِّ     ألوا،  ِبِه ن كُلَّ وقِْتها الْحوُل لَِكنَّه مِديد ِجدا فَقَدرنَا       أل ؛قَلِّألملْحقٌ ِبا 
نَّه َأقْـرب   ألعلَى الْمكَلَِّف ِمن اعِتباِر الْكُلِّ       فَِإن اعِتبار َأكْثَِرِه َأخَفُّ   ،  ِبِه تَيِسيرا  9هفَقَدرنَا

 .قَلِّألوالنِّصفُ ملْحقٌ ِبا، إلَى السقُوِط

                                                
 .2/258 حاشية ابن عابدين :انظر 1
 .بخالف وهو خطأ) أ(في  2
، 3/353لهدايـة   ، العينـي، البنايـة شـرح ا       2/22انظر في المسألة والروايات الزيلعي، تبيين الحقائق         3

 .2/82، الكاساني، بدائع الصنائع، 2/163السرخسي، المبسوط 
 .إنما) ب(في  4
 )ب(ليست في  5
 ).ب(أ من  /196نهاية ق  *
 .مقيما وهو خطأ) أ(في  6
هشام بن عبيد اهللا الرازي، من أهل الري، أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد، وله نوادر، غير أنـه لـين                 7

 القرشـي، الجـواهر المضـية    :انظر.هـ211د بن الحسن في بيته، توفي هشام سنة        الرواية، مات محم  
 .8/57، الزركلي، األعالم 2/1981، حاجي خليفة، كشف الظنون 3/569

 .2/258ابن عابدين ، حاشية 2/82، الكاساني، بدائع الصنائع 2/163 السرخسي، المبسوط :انظر 8
 .فقدرنا) ب، ط(في  9
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 ِبَأن جن قَبَل الْبلُوِغ فَبلَغَ 1صِلي وهو الْمتَِّصُل ِبزمِن الصباأل يفَرقُ بين ا   الثُم إن محمدا    
 وهـو ظَـاِهر     3 ثُم جن ِفيما ذَكَرنَا ِمـن الْحكْـمِ        الً ِبَأن بلَغَ عاقِ   2يوالْعاِرِض،  امجنُونً
 ،4الروايِة

صِلي ألَأما ا [ ،نَّه الْملْحقُ ِبالْعواِرضِ  أل 5يحكْم الْمذْكُور ِبالْعاِرض  وخَص َأبو يوسفَ الْ    
بالص كْمح هكْم6افَح فَي هقَلَِّعنْد ِإنو وبجقُطُ الْوس.  

 . ابِتداءه ِمن وقِْت الْبلُوِغ7]فَاقَِة كَما يعتَِبرإل ابِتداء الْحوِل ِمن وقِْت اويعتَِبر
 دعب ِجبيِم      9فَاقَِةإل ا 8ووالص ِمن ِقيا برِ    10ال مالشَّه ى ِمنضا مم   ،الو ِجبى    يضا مم 
الص لُوِغالِمنالْب دعلٍَة بلَيٍم ووي َأقَلُّ ِمن وا هكِْس، ِة ِمملَى الْعِقيَل عو.  

                                                
 .الصبي) أ، ب، ج(في  1
 .العارض) ط(في  2
 . عارضيامان الجنون أصليا أك سواء ،يعني إذا أفاق في بعض السنة وجبت الزكاة 3
هي مسائل رويت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقد يلحـق بهـم زفـر والحسـن                  : ظاهر الرواية  4

ل الثالثـة أو  وغيرهم ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، ولكن الغالب أن يكون المقصود بظاهر الرواية قـو            
بعضهم، وتسمى بمسائل األصول، وتسمى بظاهر الرواية ألنها رويت عن محمد برواية الثقـات فهـي                

ن الصـغير والكبيـر،     ي المبسوط، الزيادات والجامع   :ثابتة عنه، وهي موجودة في كتب محمد بن الحسن        
، بـال   1/16ابـدين،    ابن عابدين، محمد أمين، رسـائل ابـن ع         :انظر.والذهبي، السير الصغير والكبير   

 .معلومات أخرى
العنايـة  ، البـابرتي،  3/353وانظر فيما قال عنه ابن الهمام أنه ظاهر الرواية، العيني، البناية شرح الهداية     

 .1/513شرح الهداية 
 .العارض) ط(في  5
 .الصبي) أ(في  6
 ).ب، ج(ما بين المعكوفين ليس في  7
 )ب(ليست في  8
 .خطأوهو ) ال( زيادة) ا(في  9

 .ألن وهو خطأ) ج(في  10
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  .4يضاِحإلوصاِحب ا3 الْمصنِّفُ 2 َأيضا كَما ذَكَر1ورِوي عن َأِبي حِنيفَةَ
   نُونجالْم ِق َأنالْفَر هجلُ  *وَل الْباِغ       قَبماِن الدقِْت نُقْصـوِل      فَآلوِغ ِفي وقَب نع ٍة لَهاِنعٍة م

ـ     ألالْكَماِل مبِقيٍة لَه علَى ضعِفِه ا       5 يمِكـن إلْحاقُـه ِبالْعـدم      الصِلي فَكَان َأمرا َأصِليا فَ
ِبيتَ     الِبِخ،  6كَالصعم لُوِغ فَِإنَّهالْب دعاِصِل بلَى ا  ِف الْحع وِق آفَـة    ِرضلِّ الْكَاِمِل ِبلُححلْم 
 .** فَيمِكن إلْحاقُه ِبالْعدِم ِعنْد انِْتفَاِء الْحرِج كَالنَّوِم7عاِرضة

 دمحقَاَل مو  :نُون8الْج  اِرِضيطْلَقًا عا أل ؛ م َل ِفي الِْجِبلَّةِ  ألن9ص ـْل كَانَـتْ     ال السةُ بم
والْحكْم ،   وفَواتُها إنَّما يكُون ِبعاِرٍض والْجنُون يفَوتُها فَكَان عاِرضا        .قَةً ِفي الْوجودِ  متَحقِّ

 .ال فَالُ يمنَع الْوجوب إذَا امتَد وِإ10ِفي الْعاِرِض َأنَّه
 

                                                
 .2/258، حاشية ابن عابدين 2/354 العيني، البناية شرح الهداية :انظر 1
 .ذكره) أ(في  2
أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول مـن وقـت اإلفاقـة،     : وعن أبي حنيفة رحمه اهللا    : "انينوهو قول المرغي   3

 "بمنزلة الصبي إذا بلغ
ـ tة عن أبي حنيفة هذا يوهم أنه رواي : "قال العيني   3/354البنايـة  "ة، وليس كذلك بل هو مذهب أبي حنيف

وال خالف أنه في المجنون األصلي يعتبر ابتداء الحول مـن وقـت إفاقتـه كوقـت                 : "وقال ابن عابدين  
 .2/258: حاشية ابن عابدين"بلوغه

نيفة بخرسان من   هـ إمام أصحاب أبي ح    457هو عبد الرحمن بن محمد الكرماني، أبو الفضل، ولد سنة            4
وشرحه في اإليضاح وهو في ثالث مجلدات تـوفي سـنة           ، التجريد في الفقه     والجامع الكبير، : مصنفاته

 .هـ543
، حـاجي خليفـة، كشـف الظنـون     3/327، الزركلي، األعـالم  2/388انظر القرشي، الجواهر المضية     

1/211. 
 ).ج(ب من /195نهاية ق  *
 . من الجنون كأنه غير موجود أي معدومأي ال يمكن عدم اعتبار هذا النوع 5
 .كالصبا)أ، ب(في  6
 .معارضة) أ(في  7
 ).أ(أ من /162نهاية ق **
 ).يفوتها(ادة يز) ب(في  8
 .الجلبة) ب(في  9

 .إنما)ج(في  10
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 ]ال زكاة على المكاتب[
، يس ِبماِلٍك ِمن كُلِّ وجٍه ِلوجوِد الْمنَاِفي وهو الـرقُّ      نَّه لَ أل الْمكَاتَِب زكَاةٌ  ولَيس علَى [

هدبِتقَ ععي ِل َأنَأه ِمن كُني ذَا لَمِلهو.[ 
 )لُهٍه       أل :قَوجكُلِّ و اِلٍك ِمنِبم سلَي نَّه (      كَاةَ ِبالنَّصِرفُ الزصم ِبَأنَّه ِليِلِهمتَع ِمن نس؛َأح 
 ِفـي الشَّـرِع     الها و ز لَه َأخْذُ  ويجاِب الصدقَِة علَى من ج     منَافَاةَ ِفي الْعقِْل بين إ     النَّه  أل

وِإن كَـان   ،  فَِإن كَان يمِلكُه فَهو مشْغُوٌل ِبالدينِ     ،  1 وَأما الْعبد الْمْأذُون   .كَابِن السِبيِل هذَا  
 ُل عفْضي   كَاتُهلَى زولَى الْماٍب فَعِنص رِنِه قَديد كَذَا إ، ناٌل  2نولَى موالْم ِعنْدَل َأقَلُّ وفَض

ِميعكَّى الْجزِه وإلَي همض 3آخَر. 
 

 ] على من كان عليه دين يحيط بمالهال زكاة[
]  نمهِ ولَيع كَان   نيِحيطُداِلِه   يكَاةَ الفَِبمهِ  زلَيقَاَل    عو رحمـه اهللا   الشَّـاِفِعي :  تَِجـب

     اٍب تَامِنص ِملْك وهِب وبقُِّق السِتِه ا     .ِلتَحاجشْغُوٌل ِبحم لَنَا َأنَّها   أل وومدعم تُِبرِة فَاعِليص
زكَّـى  ديِنِه   َأكْثَر ِمن مالُه  كَان   نوِإ ،الْمستَحقِّ ِبالْعطَِش وِثياِب الِْبذْلَِة والْمهنَةِ    كَالْماِء  

  ].الْفَاِضَل إذَا بلَغَ ِنصابا ِلفَراِغِه عن الْحاجِة
 

 ]حجة الحنفية في عدم وجوب الزكاة على المديون[
)لُهلَنَا:قَوشْغُوٌل4 وم َأنَّه  ( تَام ابِنص َأنَّه ِليمتَس نمتَضألي5نَّه مِجعِميِررض  "َأنَّه" ، 
 
 

                                                
 .292يأتي تعريف العبد المأذون ص  1
 .إذا) أ(في  2
ـ 2/164انظر في المسألة السرخسي، المبسوط   3 ، الكاسـاني، بـدائع الصـنائع    2/11ل ، الشيباني، األص

2/82 ،83. 
 .له ونص الهداية لنا) أ(في  4
 .وهو خطأ) ج(في  5
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 جزِء الِْعلَِّة ِبادعاِء َأن السبب النِّصاب الْفَاِرغُ عن         1لَه ِبالْحكِْم ِبِإبداِء انِْتفَاءِ   الثُم منَع اسِتقْ  
وِإنَّما اعتَبرنَـا    ،2ِةِلِه علَى قَوِل مخَصِصي الِْعلَّ    الَأو إبداِء الْماِنِع علَى تَقِْديِر اسِتقْ     ،الشُّغِْل

صِليِة وهو دفْع الْمطَالَبِة    أل معه يكُون مستَِحقا ِبالْحاجِة ا     4نأل 3عدم الشُّغِْل ِفي الْموِجبِ   
الْمِةالومآِل5زَؤاخَذَِة ِفي الْمالْماِل وِس ِفي الْحبالْح6إذْ،  ونَهياِئٌل بح نينَِّة الدالْج نيبو  ، 

وذَِلـك  ، 8 وِثيـاِب الِْبذْلَـةِ    7الْعطَِشبوَأي حاجٍة َأعظَم ِمن هِذِه فَصار كَالْماِء الْمستَحقِّ         
رتَبع9م   ازتَّى جا حومدعلَغَتْ         10 مب ِإنكَاةُ والز تَِجب لَماِء والْم ذَِلك عم ممـ  11 التَّي ِثي  اب

 .12الِْبذْلَِة نُصبا
                                                

 ).ج(ليست في  1
هو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة، وسمي هذا التخلف تخصيصـا               : تخصيص العلة  2

د فيها العلة عـن تـأثير       ألن العلة معنى، وهذا المعنى يوصف بالعموم، فإخراج بعض الصور التي توج           
العلة، وقصر عمل العلة على الباقي يكون بمنزلة التخصيص، كما أن إخراج بعض أفـراد العـام عـن                 

 .اتناول لفظ العام إياه وقصره على الباقي يسمى تخصيص
 فذهب أكثر أصحاب أبي حنيفـة ومالـك وأحمـد إلـى القـول          ،وقد اختلف العلماء في تخصيص العلة     

ذهب بعض الحنفية وأكثر أصحاب الشافعي إلى عدم القول بتخصيص العلة بل عدوه             بتخصيص العلة، و  
 .قادحا في العلة وسموه نقضا

، مذكرة الشـنقيطي،  2/928، الشوكاني، إرشاد الفحول   4/46 البخاري، كشف األسرار   :لةأانظر في المس  
498. 

 .الواجب وهو خطأ) ا(في  3
 .ال وهو خطأ) ج(في  4
ة، مالزمة الدائن المدين أي أن يبقى الدائن مالزما للمدين في قيامه وقعوده وال يمنعـه                المقصود بالمالزم  5

، الفتـاوى   5/387من حاجاته الخاصة وله أن يالزمه بنفسه أو من ينوب عنه، انظر حاشية ابن عابدين                
  5/63الهندية 

 .أإذا وهو خط) ب(في  6
 .للعطش) أ، ج، ط(في  7
انظر ابن منظور، لسان    .هن وال تصان، وهي مأخوذة من البذل وهو ضد المنع         أي الثياب التي تلبس وتمت     8

 .94، النسفي، طلبة الطلبة، )بذل( مادة1/45العرب ج
 .معتبرا) ب(في 9

 ).له ( زيادة) ب، ج(في  10
 .تلفت وهو خطأ) أ(في  11
 .نصابا) ج(في  12
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 3]نْساِن وِحـلِّ إلا[ ِمن إثْباِت الْمنَافَاِة الشَّرِعيِة بين وجوِب الزكَاِة علَى      2 ِفي الْكَاِفي  1وما
   ِفيِه نَظَر ا لَهِبيِل           ؛َأخِْذهِن السا ِفي ابا كَمعا شَرِمهدع نَّا ِمنيا بِه   ت ِلملَيع ِجب  لَه وزجيو

  .َأخْذُها
 ال وإِ 5} تَِحلُّ الصدقَةُ ِلغَِني     ال{ : r ِلقَوِلِه   4خْذُ علَيهِ ألوتَقِْريره ِبَأنَّه إن كَان غَِنيا حرم ا      

تَار الشِّقَّ  نَّا نَخْ أل ؛ ِفيِه نَظَر    6} عن ظَهِر ِغنًى     ال صدقَةَ إ  ال{ r: خْذُ ِمنْه ِلقَوِلهِ  ألحرم ا 
 تَِحـلُّ  ال{ r: وقَولُـه ، خْـذَ أل ِفيما يحرم ا  االِْغنَى الشَّرِعي منْحِصر  وَل ونَمنَع كَون    ألا

قَةُ ِلغَِنيد7الص{ 
 

                                                
 ).أ(ليست في  1
هـ، جمـع فيـه   334: لحنفي الملقب بالحاكم الشهيد تكتاب في فروع الحنفية لمحمد بن محمد ا   : الكافي 2

كتب محمد بن الحسن، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب وشرحه جماعة من العلماء منهم السرخسي في                 
 المبسوط، وكتاب الكافي غير موجود 

 : قالوا عنه
 ستا وباألصول أيضا سميت    ية أتت او وكتب ظاهر الر

  حاكم الشهيد فهو الكافي لل   ويجمع الست كتاب الكافي 
 .مة السرخسيمبسوط شمس األ   أقوى شروحه الذي  كالشمس
 .1/20، رسائل ابن عابدين 2/1378نون انظر حاجي خليفة، كشف الظ

 .وهو خطأ] االتساق رجل) [ب(في  3
 )أ(ليست في  4
 1841لصدقة، بـرقم     كتاب الزكاة، باب من تحل له ا        في وللحديث تتمة بلفظين، األول أخرجه ابن ماجة       5

 كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخـذ الصـدقة    في صحيح، وأخرجه أبو داود: ، وقال األلباني320ص  
ال تحـل الصـدقة لغنـي إال        {ولفظ الحديث   . ضعيف: ، وقال األلباني  253 ص   1635وهو غني، برقم    

 تصدق عليـه فأهـداها لغنـي       يرلخمسة، لعامل عليها أو لغاز في سبيل اهللا أو لغني اشتراها بماله أو فق             
، 652كتاب الزكاة، باب ما جاء من ال تحل له الصدقة، بـرقم             في  واللفظ الثاني أخرجه الترمذي     } غارم
 كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكـان            في صحيح، و أخرجه النسائي   :  ، وقال األلباني  164ص  

ال تحل الصدقة لغنـي وال لـذي   {:  الحديثولفظ.صحيح:  وقال األلباني405، ص  2597له عدلها برقم    
 .}مرة سوي

 .M Ã Â Á À ¿ ¾ ½  L5/462 رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب تأويل قول اهللا تعالى 6
 .يعني وهو خطأ) ب(في  7
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ـ  الَّـذِ 2*فَجاز تَخِْصيصه ِبالِْقياِس،   ِبابِن السِبيلِ  1جماِعإل مخْصوص ِبا  ةً اه مـر ي ذَكَرنَ
 .ُأخْرى

هـذَا شَـهر    (: يقُـولُ  tوكَان عثْمان   ،  4وهو قَوُل ابِن عمر وعثْمان    : 3اَل الْمشَاِيخُ قَ
كَاِتكُمز  ،       تَّى تَخْلُصح نَهيد َؤدفَلْي نيِه دلَيع كَان ن5فَم الُهوكَـاةَ    ،   َأمـا الزِمنْه يَؤد6)فَي 

 .ن الصحابِة ِمن غَيِر نَِكيٍرِبمحضٍر ِم

                                                
 .وهو خطأ] بال جماعة) [ب(في  1

 . وسيأتي تفصيل معنى الخاص والتخصيص
ـ           والتخصيص باإلجماع، معناه أن يعلم باإلجماع      ه، ويكـون   ي أن المراد باللفظ العـام بعـض مـا يقتض

المخصص دليل اإلجماع ال نفس اإلجماع وبه قال جمهور أهل العلـم بـل حكـى بعضـهم اإلجمـاع                    
 . 2/696 إرشاد الفحول الشوكاني،:انظر.عليه

 ).ب(ب من /196نهاية ق  *
نيفة والشافعي ومالك وأحمـد  اختلف أهل العلم في جواز التخصيص بالقياس فذهب الجمهور ومنهم أبو ح      2

 غير أن الحنفية قيدوا جواز تخصيص العام بالقياس بـأن بكـون ذلـك العـام قـد      ،وغيرهم إلى جوازه 
، دار  321-1/320ر التحريـر،    يانظر أمير باد شاه، محمد أمين، تيس      .خصص من قبل ذلك بغير القياس     

 .2/411اإلحكام لآلمدي .691-2/690الفكر، إرشاد الفحول 
 .4/495انظر حاشية ابن عابدين .راد بالمشايخ من لم يدرك أبا حنيفةالم 3
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، أمير المؤمنين أبو عبد اهللا ولد بعد الفيل بسـت سـنين                   4

على الصحيح، أسلم على يد أبي بكر الصديق وهو من أوائل من أسلم وهو أحد العشرة المبشـرين فـي                
 .هـ35  رقية وأم كلثوم، مات شهيدا سنةrج ابنتي النبي الجنة، تزوب

، ابـن  149، الذهبي، السير، جزء سـيرة الخلفـاء الراشـدين ص    544انظر ابن عبد البر، االستيعاب،      
 .3/578األثير، أسد الغابة، 

 ).ج(ليست في  5
، ومحمد بن الحسن    1/344،  658رواه اإلمام مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين، برقم            6

، والبيهقي في السـنن     93-4/92،  7086، وعبد الرزاق في المصنف برقم       1/325،  299في اآلثار برقم  
وقد قال البيهقي رواه البخاري فـي      .4/249 ج 7606الكبرى، كتاب الزكاة، باب الدين مع الصدقة، برقم         

أنه  يزيد بن لسائبإنما روى عن ا   الصحيح عن أبي اليمان، ولم يرو البخاري هذا الحديث في الصحيح و           
وكـأن البيهقـي أراد     : "، قال النووي في شرح المهـذب      r النبي منبر على خطيبا عفان بن عثمان سمع

 : صـحيح، انظـر    :، وقال األلباني عـن األثـر      6/135النووي، المجموع   "روى البخاري أصله ال كله      
، 1، ط3/260، 789 تخريج أحاديث منار السـبيل، بـرقم   إرواء الغليل فياأللباني، محمد ناصر الدين،    

 .، المكتب اإلسالمي، بيروت1979
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      اِئنَأ الدرَأب كََأن نيقَطَ الدإذَا س ِحـيِن          1ثُم ِل ِمـنـوالْح اءِتـداب تُِبرن اُعيِه الدلَيع نم 
 الدين يمنَع   2نأل ؛وِلألتَِجب الزكَاةُ ِعنْد تَماِم الْحوِل ا     : وِعنْد محمٍد رحمه اهللا   ،  سقُوِطِه

:  وقَاَل َأبو يوسفَ   . مطَالَبةَ فَصار كََأنَّه لَم يكُن     البراِء تَبين َأنَّه    إلوِبا،  الْوجوب ِللْمطَالَبةِ 
 .5دوِم مستَِحقٌّ ِلحاجِتِه فَهو كَالْمع4نَّهأل 3د علَى ِنصاِب الْمديوِنالْحوُل لَم ينْعِق

 
 ]هو الدين الذي له مطالب من العباد، الدين الذي يمنع وجوب الزكاة[

وديـن  ،   يمنَع دين النَّذِْر والْكَفَّارةِ    الوالْمراد ِبِه دين لَه مطَاِلب ِمن ِجهِة الِْعباِد حتَّى          [
فًـا  الِك خِ السِتهالوكَذَا بعد ا  ،  تَقَص ِبِه النِّصاب  ينْنَّه  ألالزكَاِة ماِنع حاَل بقَاِء النِّصاِب      

 فَراِلزِفيِهم. فَ ألووسِبي ي نْهع ِويا رلَى مألِفي الثَّاِني ع ان وها وطَاِلبم ِفي إللَه امم
الْم ِة فَِإناراِل التِّجوِفي َأم هنَاِئباِئِم ووالالسهابنُو ك.[  

 )لُهتَّى   :قَوال ح  نيد نَعمِة     يالْكَفَّاريِ       )  النَّذِْر وـدهو ـجالْحقَِة الِْفطِْر ودص نيكَذَا د6و 
 9ِف الْعشِْر والْخَراِج ونَفَقَـٍة فُِرضـتْ علَيـهِ        الِبِخ،  8ضِحيِة ِلعدِم الْمطَاِلبِ  ألوا 7تَمتِعال

ِف ما لَو الْتَقَطَ وعرفَها سنَةً ثُم تَصدقَ ِبها حيثُ تَِجب علَيـِه             الِبِخ،  ِلِب الْمطَا 10ِلوجوِد
 زكَاةُ ماِلِه 

                                                
 .الدين وهو خطأ) ب، ج(في  1
 .كأن وهو خطأ) ج(في  2
 .للديون وهو خطأ) ب(في  3
 .فإنه) ،طب، ج(في  4
 مجمـع   ابن الساعاتي، أحمد بن علي،:، وانظر1/259  خان قاضي ى، فتاو 1/173انظر الفتاوي الهندية     5

  .، دار الكتب العلمية2000، 1، ط180البحرين وملتقى النيرين، 
 .هذا وهو خطأ) ب(في  6
 .المتعة ) أ،ب،ج(في  7
 .المطالبة) ب(في  8
 وهي تصير دينا إذا فرضها القاضي أو تراضى عليهـا   ،نفقه الزوجة تمنع وجوب الزكاة إذا صارت دينا        9

، ابن مازة، المحيط البرهـاني      2/261حاشية ابن عابدين    .2/48ع  الطرفان، انظر الكاساني، بدائع الصنائ    
2/297. 

 .بوجود) ب(في  10
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 .2 صاِحِب الْماِل الصدقَة1َ]حِتماِل إجازِةال[ن الدين لَيس متَيقَّنًا أل
 

 ]نع لوجوب الزكاة حال بقاء النصابدين الزكاة ما[
)لُهابِ     :قَوقَاِء النِّصاَل بح اِنعكَاِة مالز نيدو (تُهورص :    وِه حلَياَل عح ابِنص 3ِناللَه  لَم 

وِل أل مشْغُولَةٌ ِبديِن الْحوِل ا4ن خَمسةً ِمنْهأل ؛ زكَاةَ علَيِه ِفي الْحوِل الثَّاِني   اليزكِِّه ِفيِهما   
 كُني ِل الثَّاِني    فَلَموا كَامِ    5 الْفَاِضُل ِفي الْحابِن ِنصيالد نالً ع  ،        ـسخَم لَـه كَـان لَـوو

 ِبنْتُ مخَاٍض وِللْحـوِل  ولأل علَيِه ِفي الْحوِل اِبِل لَم يزكِّها حولَيِن كَانإلوِعشْرون ِمن ا  
 .الثَّاِني َأربع ِشياٍه

 )لُهكَ :قَوو  دعال ا *ذَا بِته6ِكالس ( تُهورهِ   : صلَياَل عح ابِنص لَه       كِّـِه ثُـمزي ُل فَلَموالْح
شْـِتغَاِل  ال زكَاةَ ِفيـِه     الاستَهلَكَه ثُم استَفَاد غَيره وحاَل علَى النِّصاِب الْمستَفَاِد الْحوُل          

   تَهسِن الْميِبد ٍة ِمنْهسا    الِبِخ،  ِلِكخَم كَان ا لَوألِف م    ِلكتَهسي ُل لَمو] لَكْل ه7]ب    ِجـبي فَِإنَّه 
 الِف ما لَو استَهلَكَه قَبَل الْحوِل حيـثُ         الوِبِخ،  ِكالوِل ِبالْه ألِفي الْمستَفَاِد ِلسقُوِط زكَاِة ا    

ءشَي ِجب8.ي 

                                                
 .وهو خطأ] االحتمال اإلجارة)[ ب(في  1
خص الحنفية الدين الذي يمنع وجوب الزكاة ؛بالدين الذي له مطالب من العباد، وأمـا الـدين الـذي ال                      2

الكفارات والنذور؛بأن وجبت على اإلنسان فلم يخرجها        هللا مثل    له من جهة العباد بأن كان له دين       مطالب  
 .ألنه ال مطالب لها من جهة العباد؛فهي ال تمنع وجوب الزكاة 

، حاشية ابن عابدين    3/356، العيني، البناية شرح الهداية      2/85 الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر في المسألة  
 .1/131الموصلي، االختيار لتعليل المختار، :، وانظر 2/261

 .وهو خطأ) حر ألنه) (ب(في  3
 .منها) ب(في  4
 ).ج(ليست في  5
 ).ج(أ من /196نهاية ق  *
 . فاالستهالك يكون بفعل المكلف والهالك يكون بغير فعله،هناك فرق بين الهالك واالستهالك 6
 ].ثم هلك) [ا(وهو خطأ، وفي ] بل ملك) [ب(في  7
، العينـي،  2/220، ابن نجيم، البحرالرائق  1/255قاضي خان   ، فتاوى   2/260 حاشية ابن عابدين     :انظر 8

 .3/357البناية شرح الهداية 
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صاب الساِئمِة قَبَل الْحوِل ِبيوٍم ِبساِئمٍة ِمثِْلها َأو ِمن ِجنٍْس آخَر           إذَا باع نِ  :  وِمن فُروِعهِ 
 ال الْبـدِل إ 1 يِريد لَم تَِجب الزكَاةُ علَيِه ِفي   الَأو  ،  َأو ِبدراِهم يِريد ِبِه الِْفرار ِمن الصدقَةِ      

وهذَا ِبنَاء علَى َأن اسِتبداَل ،  الدراِهِم2يضمه إلَيِه ِفي صورِةِبحوٍل جِديٍد َأو يكُون لَه ما       
ِتهطْلَقًا اسا مِرهِة ِبغَياِئمالالسِةالِبِخ، كاِئمِر الس3ِف غَي. 

 )لُهقَو:   نْهع ِويا رلَى ماِب ا ) 4عحةُ َأصايِرو إلِهيتَ، 5ِءالم ا لَملَموظَاِهر ِة *كُنايوالر 
ِف ديـِن   الِبِخ،   مطَاِلب لَه ِمن الِْعبادِ    ال ووجه الْفَرِق َأن دين الْمستَهِلِك       .6عنْه مرضها 

 . 7 ك كَذَِلك الْمستَهلالفَيطَاِلبه و الْقَاِئِم فَِإنَّه يجوز َأن يمر علَى الْعاِشِر

                                                
 .على) أ(في  1
 .الصوة وهو خطأ) ب( في 2
وهو ليس من أخالق المؤمنين، وعند أبـي        ؛ألنه فرار من العبادة     ؛ عند محمد يكره   ؟وهل يكره هذا الفعل    3

 وهنا لم يجب الحق، انظـر السرخسـي، المبسـوط           ألن المذموم منع الحق بعد وجوبه     ؛يوسف ال يكره    
، السرخسي، المبسـوط    2/220، البحر الرائق    16-2/15 الشيباني، األصل    :وانظر في المسألة  .2/167
2/166. 

 ).ج(ليست في  4
وهي ما يمليه العالم على تالميذه فيكتبه الطالب ويجمعونه في قراطيس، ويسمى بـاإلمالء أو األمـالي،                  5

وقـد  . عادة السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية، ويسميه علماء الشـافعية تعليقـة            وكان هذا من    
 .1/17انظر رسائل ابن عابدين .اندرس هذا األمر 

 ).ا(ب من / 162نهاية ق  *
 ).على ما روي عنه( وهي قول صاحب الهداية ،أي عبر عنها بصيغة التمريض 6

، العينـي،   2/25، الزيلعي، تبيـين الحقـائق       2/85 الصنائع    بدائع :وانظر في مذهب أبي يوسف الكاساني     
 .3/357البناية شرح الهداية 

مذهب أبي يوسف أن دين الزكاة يمنع إذا كان في العين، وإذا كان في الذمة ال يمنع، لـذا خـالف فـي                    7
اسـتفاد  مسألة إذا وجب على زكاة نصاب فاستهلكه، فأصبح واجبا عليه في ذمته زكاة ذاك النصاب، فإذا     

نصابا وحال عليه الحول، ال زكاة عليه في هذا النصاب علـى مـذهب، وعنـد أبـي يوسـف عليـه                      
 .3/357 البناية شرح الهدايةانظر العيني، .الزكاة
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 قولـه   1وذَِلـك َأن ظَـاِهر    ،  ك نُوابه الن الْم ألِمن ِجهِة الِْعباِد    ) ن لَه مطَاِلبا    أل :ولُهقَ( 
وعلَى هذَا  ،  ماِمإل حقَّ َأخِْذ الزكَاِة مطْلَقًا لِ     3وِجبي 2يةَآلا Mj k l m L : تعالى

فَلَما وِلي عثْمان وظَهر تَغَير النَّاِس كَِره َأن تُفَتِّشَ         ،  هوالْخَِليفَتَاِن بعدr  لَِّه  لكَان رسوُل ا  
ولَـم تَخْتَِلـفْ   ، ِك ِنيابةً عنْهال علَى النَّاِس مستُور َأمواِلِهم فَفَوض الدفْع إلَى الْم        4السعاةُ

   ِه ِفي ذَِلكلَيةُ عابحذَا   .الصهِقطُ   ال وسا  ي إلطَلَب اِم َأصٍة       ،  الًملْدَل بَأه َأن ِلمع ِلذَا لَوالو 
 حتَّى  6صالَِة َأو الْكَفَالَةِ  أل فَرقَ بيِن كَوِن الديِن ِبطَِريِق ا      5الو،  يَؤدون زكَاتَهم طَالَبهم ِبها   

 حيثُ يِجب علَى الْغَاِصِب   ، الْغَاِصبِ ِف الْغَاِصِب وغَاِصبِ  الِبِخ،  ِجب علَيِهما الزكَاةُ  ت ال
ن الْغَاِصب إن ضِمن يرِجـع علَـى غَاِصـِبِه          أل ؛ِفي ماِلِه دون ماِل غَاِصِب الْغَاِصبِ     

ِجع ِصيِل ير ألوِإنَّما فَارقَ الْغَصب الْكَفَالَةَ وِإن كَان ِفي الْكَفَالَِة ِبَأمِر ا         ،  7ِف غَاِصِبهِ الِبِخ
بْل إذَا اخْتَـار    ،  ن ِفي الْغَصِب لَيس لَه َأن يطَاِلبهما جِميعا       أل ؛الْكَِفيُل إذَا َأدى كَالْغَاِصبِ   

 فَلَه َأن يطَاِلبهما معا فَكَان كُـلٌّ مطَالَبـا          * َأما ِفي الْكَفَالَةِ   ؛خَر  آلتَضِمين َأحِدِهما يبرُأ ا   
ي؛ِن ِبالدد نَعما يكَمو نكَاِةيالز نيد نَعمشِْر ياِج الْعالْخَرو  متَقَد قَد8 و. 

                                                
 .الظاهر) ج(في  1
 .103: التوبة 2
 .فوجب) ب(في  3
 .الساعة وهو خطأ) ب(في  4
 .فال ) ب،ج،ط(في  5
والكفيل من يقبـل الكفالـة،      .ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة      : صطالحالكفالة في اللغة الضم، وفي اال      6

 والمكفول له من له الدين، 
 .والمكفول عنه من عليه الدين، والمكفول به المال

واألصالة تأتي بمقابلة الكفالة، ومعناها في النص أن الدين يمنع الزكاة سواء أكان لمصلحة الشخص كأن                
 .81، القونوي، أنيس الفقهاء 287 النسفي، طلبة الطلبة ص :انظر.مصلحتهاستدان هو فكان الدين له ول

لو اغتصب رجل ألفا من رجل فجاء آخر واغتصب األلف من الغاصـب واسـتهلكها،               : "صورة المسألة  7
ولكل واحد من الغاصبين ألف فحال الحول على مال الغاصبين، كان على الغاصب األول زكاة ألف وال                 

ع على الغاصب الثاني أما الثاني لو ضـمن   جالثاني ؛ألن األول لو ضمن الغصب ير      زكاة على الغاصب    
 .1/259فتاوى قاضي خان "ال يرجع على األول

 ).ب(أ من /197نهاية ق  *
 .زيادة لنا) ط(في  8
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ولَـم يتَصـدقْ    ،  لَو كَان لَه ِنصاب فَنَذَر َأن يتَصدقَ ِبِماَئٍة ِمنْه        :  وِمن فُروِع ديِن النَّذْرِ   
    لَيع بجُل وواَل الْحتَّى حةِ      ِهحدهع نع هخِْرجي كَاِتِه ثُمةٌ ِلزسالِْماَئـِة       1خَم نَـذِْر ِتلْـك 

 3 نَذَر التَّصدقَ ِبعيِن دراِهم استَحقَّ ِمنْها ِدرهمانِ       2نَّهألالتَّصدقُ ِبسبعٍة وِتسِعين وِنصٍف     
ولَو كَان َأطْلَـقَ    ،  فَكَذَا بعضه  5النذر كُلَّه سقَطَ    4ِهولَو استَحقَّ عين الْمنْذُوِر بِ    ،  وِنصفٌ

 .7 الِْماَئِة د الْخَمسِة تَمام لَِزمه بع6الِْماَئةَ إلَى ذَِلك النِّصاِب[النَّذْر فَلَم يِضفْ 
 

 ]يصرف الدين إلى أيسرها قضاء، إذا كان للمديون نُصب[
8ثُم   يدِللْم كَان إن    نيِرفُ الدصي ب9]وِن نُص          اِهـمرد لَـه فَِإذَا كَان اءا قَضِرهسإلَى َأي 

 وضرعو نَاِنيرد10و           نَاِنيِر َأوالـداِهِم ورفَ إلَـى الـدرتَغِْرٍق صسم رغَي نُهيدإذْ ،  الً و
   رسا َأيمِمنْه اءألالْقَض النَّهيإلَى ب تَاجحا يِعِهم ،ألو  ـا    النَّـهِنِهميةُ ِبعـلَحصلَّـقُ الْمتَتَع 

ا     ألوهمِن َأهيالد اءقَضاِئِج وواِء الْحا ِلقَضمنَّه  ،ا  ألوـربـا جمِمنْه قِْضيي ِللْقَاِضي َأن ن ،
فَِإن فَضَل الدين عنْهمـا َأو      ،  ِس حقِّهِ وِللْغَِريِم َأن يْأخُذَ ِمنْهما إذَا ظَِفر ِبِهما وهما ِمن ِجنْ         

نَّها ِللَّبِن  ألِف السواِئِم   الِبِخ،  نَّها عرضةٌ ِللْبيعِ  أللَم يكُن لَه ِمنْهما شَيء صرفَ ِللْعروِض        
 ،رفَ إلَى السواِئِم عروض َأو فَضَل الدين عنْهما ص11فَِإن لَم يكُن لَه، والنَّسِل

                                                
 .ول الكلمة مطموسأكأن ] هدة) [أ(في  1
 .ألن) ب(في  2
 .درهمين) أ(في  3
 ).أ(ت في ليس 4
 ).طب، ج، (ليست في  5
 . هللا علي أن أتصدق بمائة درهم، من غير أن يضيف المائة إلى دراهم بعينها:كأن قال 6
، العيني، البناية شـرح الهدايـة       2/295، ابن مازة، المحيط البرهاني،      2/261 حاشية ابن عابدين     :انظر 7

 .22، الشيباني، الجامع الكبير، 2/220، ابن نجيم، البحر الرائق 3/357
 ).ب(ليست في  8
 ).ج(ما بين المعكوفين ليس في  9

 .260 موضعه ص سيأتي تعريف العروض في10
 .لها وهو خطأ) ب(في  11
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فَِإن كَانَتْ َأربِعـين شَـاةً      ،  3 زكَاةً نَظَرا ِللْفُقَراءِ   2 صرفَ إلَى َأقَلِّها   1فَِإن كَانَتْ َأجنَاسا   
 ا ِمنسخَمثَ، ِبِلإل ا4وفَ إلَى االورقَِر صالْب ِمن إلِثين6 الْغَنَِم5ِبِل َأو وند ِفي ذَِلـك رخَيي  

وِقيـَل  ،  سِتواِئِهما ِفي الْواِجـبِ   الخَير  يوعِرفَ ِمن هذَا َأنَّه لَو لَم يكُن لَه الْبقَر          ،  الْبقَِر
  7.ِبِل ِفي الْعاِم الْقَاِبِلإليصِرفُ إلَى الْغَنَِم ِلتَِجب الزكَاةُ ِفي ا

 :إن قُلْنَا ،   ِروايةَ ِفيهِ  ال 8 ِفي طَِريقَِة الشَِّهيدِ   ؟ع الْمعجلُ وهْل يمنَع الدين الْمَؤجُل كَما يمنَ     
 11 يِريد المرَأِتِه وهو   ال كَان علَيِه مهر     10 ولَو ،9 فَلَه وجه    ، نَعم :وِإن قُلْنَا ،   فَلَه وجه  ،ال

  هاءفِ      الَأد هكَاِة ذَكَرالز ا ِمناِنعُل معجفَةِ  ي12ي التُّح  ِضِهمعب نأل 13 ع  النَّه هدعنًـا  * ييد  ،
َؤجم نَعمَأِة يرالْم رهم لَهقَب ذَكَرالًوجعم َأو األ ؛الً كَان14نَّهتْ َأخَذَتْهتَى طَلَبم .  

                                                
 .أجناس وهو خطأ) ج(في  1
 .قلها وهو خطأ) ب(في  2
انظر، البابرتي، العناية شرح الهدايـة      .األصل في هذا الباب أن ما كان أنفع للفقراء ال يصرف الدين إليه             3

1/514. 
 ).ب(ليست قي  4
 .و بدل أو وهو خطأ) ج(في  5
 .النعم وهو خطأ) ب، ج(في  6
، حاشـية ابـن     2/296، ابن مازة، المحيط البرهـاني،       2/86انظر في المسألة الكاساني، بدائع الصنائع        7

 .1/514، البابرتي، العناية شرح الهداية 2/264عابدين 
والصدر الشهيد هو عمـر بـن   "  رواية فيه    ال: وقال الصدر الشهيد  : " قال 2/261في حاشية ابن عابدين      8

هـ تفقه على والده ولـه  482عبد العزيز بن عمر ابن مازة، أبو محمد، وبعرف بالحسام الشهيد ولد سنة   
 . هـ536الفتاوى الصغرى والكبرى والجامع الصغير، استشهد في سنة 

 .5/51لزركلي، األعالم،  ا217، ابن قطلوبغا، تاج التراجم 2/650انظر القرشي، الجواهر المضية 
 . 2/261انظر حاشية ابن عابدين .ن المؤجل غير مانعيونقل ابن عابدين أن الصحيح أن الد 9

 .إن) ب(في  10
 .يزيد) ب(في  11
هـ وهو كتاب فـي فـروع       540التحفة هي تحفة الفقهاء لعالء الدين محمد بن أحمد السمرقندي توفي             12

قدوري ورتبه على أحسن ترتيب، وشرحه الكاسـاني فـي بـدائع            الفقه الحنفي، زاد فيه على مختصر ال      
 .1/271انظر حاجي خليفة، كشف الظنون .الصنائع 

 .1/428انظر تحفة الفقهاء . قال بعض مشايخنا: ولم يسمهم في تحفة الفقهاء بل قال 13
 ).ج(ب من /196نهاية  *

 .ألنه) ب ج(في  14
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 مهضعقَاَل بو :  َؤجم كَان ال الًإن نَعمأل ؛ ي رغَي طَا 1نَّهى    مةً انْتَهاد2لٍَب ِبِه ع.    ِفيـدذَا يهو 
نَّها متَى طَلَبـتْ    أل لَم يِصح قَولُه     الوِإ،   مصرحا ِبهِ  3 شَرطًا الَأن الْمراد الْمَؤجُل عرفًا     

َأخَذَتْه  ،]الو ِبَأنَّه [ةً    4ادطَالٍَب ِبِه عم رلِ   أل ؛ غَيجعذَا ِفي الْمه 5ن ]لِ الَؤجطًا ف6َ] الْمال شَر 
 .معنَى ِلتَقِْييِد عدِم الْمطَالَبِة ِفيِه ِبالْعادِة

 
  ]ال زكاة في كتب العلم واآلالت الصناع [

ولَيس ِفي دوِر السكْنَى وِثياِب الْبدِن وَأثَاِث الْمنَاِزِل ودواب الركُوِب وعِبيِد الِْخدمـِة             [
كَاةٌ الِح ا الِسواِل زمِتعِة ا   أل ساجشْغُولَةٌ ِبالْحا ماألنَّهضٍة َأيتْ ِبنَاِميسلَيِة وِليلَـى  ، صعو

 ].تُ الْمحتَرِفين ِلما قُلْنَاالهِلها وآألهذَا كُتُب الِْعلِْم 
 )لُهالِْعلِْم      :قَو ذَا كُتُبلَى هعا  أل وِلهِبقَ ) ه سومِ  لَيفْهِر الْمتَبعٍد مي  ،   ـنكَانَـتْ ِلم ا لَوفَِإنَّه

،  َأن يكُون َأعـدها ِللتِّجـارةِ      ال تَِجب ِفيها الزكَاةُ إ    اللَيس ِمن َأهِلها وِهي تُساِوي نُصبا       
     نياُل بفْتَِرقُ الْحا يِإنَّما   7]أهل العلم [و َأن ِرِهمغَيَلألوه       مها ِعنْـدِلم تَاِجينحإذَا كَانُوا م 

 نُصبا  9 وِإن ساوتْ  8 يخْرجون ِبها عن الْفَقْرِ    الِمن الْكُتُِب ِللتَّدِريِس والِْحفِْظ والتَّصِحيِح      
 كََأن يكُـون    ،11فْضَل عن حاجِتِهم نُسخٌ تُساِوي ِنصابا     ت َأن   ال الزكَاةَ إ  10فَلَهم َأن يْأخُذُوا  

 12فَِإن النُّسخَتَيِن يحتَاج إلَيِهما ِلتَصِحيحِ    ،  ثٌالوِقيَل بْل ثَ  ،  ِعنْده ِمن كُلِّ تَصِنيٍف نُسخَتَانِ    

                                                
 .عين وهو خطأ) ب(في  1
 .1/428ة الفقهاء انظر السمرقندي، تحف 2
 .شرعا وهو خطأ) أ(في  3
 .وألنه) ج(في  4
 .زيادة عرفا) ب، ج(في  5
 ).ب، ج(ليس في ن ما بين المعكوفي 6
 .األهل) أ، ط(في  7
 .الفقراء) أ، ج(في  8
 .صارت) ب، ج(في  9

 .يأخذ) ب(في  10
 .نصبا) أ، ج(في  11
 .ليصحح) ج(التصحيح وفي ) ب(في  12
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، هِل فَِإنَّهم يحرمون ِبها َأخْذَ الزكَـاةِ ألِف غَيِر اال ِبِخ1وُلأل والْمخْتَار ا  .خْرىألكُلٍّ ِمن ا  
وِإنَّمـا النَّمـاء    ،  إذْ الِْحرمان تَعلَّقَ ِبِملِْك قَدِر ِنصاٍب غَيِر محتَاٍج إلَيِه وِإن لَم يكُن نَاِميا            

ِو  والنَّح 2 الطِّب *َأما كُتُب ،  ثُم الْمراد كُتُب الِْفقِْه والْحِديِث والتَّفِْسيرِ      .يوِجب علَيِه الزكَاةَ  
 .4 فَمعتَبرةٌ ِفي الْمنِْع مطْلَقًا 3والنُّجوِم

 الإن كَان ِمما يحتَاج إلَيها ِفي الِْحفِْظ والدراسِة والتَّصِحيِح     :  ِفي الْكُتُبِ  5صِةال وِفي الْخُ 
، و َأدبا كَِثياِب الِْبذْلَِة والْمصحفِ     ِفقْها كَان َأو حِديثًا أَ     ،يكُون ِنصابا وحلَّ لَه َأخْذُ الصدقَةِ     
 .6ِ ِمن ِكتَاِب الزكَاة**علَى هذَا ذَكَره ِفي الْفَصِل الساِبِع

 

                                                
 أي كون الزائد على الواحدة فاضال عـن         ،والمختار األول " : قال في حاشيته   ،ابدينوهو ما رجحه ابن ع     1

 .1/265حاشية ابن عابدين ."الحاجة
 ).ا(أ من / 163نهاية ق  *
وإن : "المقصود بكتب الطب، كتب علم الطب المعروف الذي موضوعه بدن اإلنسان، قال ابـن عابـدين                2

حاشـية ابـن   "اجعتها ال تمنع ألنها من الحـوائج األصـلية        كتب الطب لطبيب يحتاج إلى مطالعتها ومر      
 .2/265عابدين 

هو علم يعرف به االستدالل إلى حوادث عالم الكـون والفسـاد بالتشـكيالت              : "عرفه حاجي خليفة بقوله    3
 .2/1930حاجي خليفة، كشف الظنون "الفلكية وهي أوضاع األفالك

 .اب مثل حساب بداية الشهور فهو مقبول شرعاوهو علم قائم على الحس: حسابيات.1: وهو أقسام
كاالستدالل بحركة الكواكب على ما يحدث في األرض من خيـر وشـر وهـذا مـردود                 :  وهميات.2

انظر فيما سـبق حـاجي خليفـة، كشـف الظنـون            .شرعا؛ألنه ضرب من الدجل وادعاء معرفة الغيب      
2/1930. 

، البابرتي، العنايـة  2/365، الدر المختار وحاشيته 3/359 العيني، البناية شرح الهداية : في المسألة نظرا 4
 .1/516شرح الهداية 

هـ وهـو مـن كتـب الفتـاوى     542خالصة الفتاوى للشيخ طاهر بن أحمد عبد الرشيد البخاري، توفي    5
والواقعات وهو يذكر فيه الخالف بين أئمة المذهب مع اإلشارة أحيانا للمفتى بـه وال يـذكر الـدليل إال                    

-2/603، النقيب، المذهب عند الحنفيـة       1/971انظر حاجي خليفة، كشف الظنون      .وهو مطبوع نادرا،  
604. 

 )ب(ب من  /197نهاية ق  **
 .1/230انظر الخالصة،  6
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 والطِّـب  2دِبأل وا1لَو كَان لَه كُتُب إن كَانَتْ كُتُب النُّجومِ       : وقَاَل ِفي باِب صدقَِة الِْفطْرِ    
 ِبيِر تُعالتَّعورا،  3تَبَأمفَ      4و اِحدفُ الْوحصالْمالِْفقِْه والتَّفِْسيِر و ا  ال كُتُبابِنص رتَبعذَا  .5 يفَه 

 النَّحِو َأو نُسخَتَيِن علَـى      7 يقْتَِضيِه النَّظَر َأن نُسخَةً ِمن     6 واَلَِّذي .دِبألتَنَاقُض ِفي كُتُِب ا   
راِء بْل  آلِم غَيِر الْمخْلُوِط ِبا   الوكَذَا ِمن ُأصوِل الِْفقِْه والْكَ    ،  ن النِّصابِ  تُعتَبر مِ  الِف  الالِْخ

ن هِذِه أل يوجد غَير الْمخْلُوِط ال َأن المقْصور علَى تَحِقيِق الْحقِّ ِمن مذْهِب َأهِل السنَِّة إ      
 .صِليِةألِمن الْحواِئِج ا

 )لُهآ :قَوال و   تَِرِفينحا    ) تُ الْما مِبه ادرِفـي ا      الالْم نُـهيع لَكتَهسوِم    ال ينِْتفَـاِع كَالْقَـد
فَلَو اشْـتَرى الْغَسـاُل     ،  8 يبقَى َأثَر عيِنهِ   الفَمتَى تَفْنَى عينُهما َأو ما يستَهلَك و      ،  والِْمبرِد
فَِإن ما ،   تَِجب ِفيهِ  ال يساِوي ِنصابا وحاَل علَيِه الْحوُل       9ضااِب َأو حر  ا ِلغَسِل الثِّي  صابونً

 . الْعمِل11ِبمقَابلَِةاألجرِة ِمن  10هيْأخُذُ
 
 

                                                
  . النحو وهو خطأ   )  أ(في  1
والذي يقتضيه النظر أيضا أنه إن أريد باألدب الظرافة كما في القاموس وذلـك ككتـب   : "قال ابن عابدين  2

 والعروض والتاريخ ونحوه تمنع األخذ، وإن أريد به آداب النفس كما في المغرب وهـو المسـمى      الشعر
 .2/265حاشية ابن عابدين "بعلم األخالق كاإلحياء للغزالي ونحوه فهو كالفقه ال يمنع

 ).ب(ليست في  3
 .إنما) ب(في  4
 1/223انظر الخالصة  5
 .الدين وهو خطأ) ب(في  6
 ).ب(ليست في  7
لمقصود أنه ال يبقى أثر هذه اآلالت في المعمول فيه، مثل الصابون ألن عينها تتلف ولم ينتقـل أثرهـا                    ا 8

، الـدر   2/95انظر الكاسـاني، بـدائع الصـنائع        .إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض        
 .1/516، البابرتي، العناية شرح الهداية 266-2/265المختار وحاشيته 

 ).حرض( مادة 4/88انظر ابن منظور، لسان العرب ،ان األشن: الحرض 9
 .يأخذ) ب(، وفي يؤخذ) أ،ج(في  10
 .ما يقابل العمل) ج(في  11



 

 

81

ـ       2 َأو زعفَرانًا  1 ولَو اشْتَرى الصباغُ عصفُرا    [ ا َأو   يساِوي نُصبا ِللصبِغ َأو الدباغُ دهنً
 وقَـواِرير   .5]4ن الْمْأخُوذَ ِبمقَابلَِة الْعينِ   ألِجب ِفيِه   ي ِللدباغَِة وحاَل علَيِه الْحوُل      3عفْصا

 ملُجو طَّاِرينجِ      6الْعا وهقَاِودمِة واراِة ِللتِّجشْتَرِميِر الْمالْحِل واال الْخَي7لُه   كَـان 8 إن   ِمـن 
 11.ال فَال فَِفيها الزكَاةُ وِإ10ا الْمشْتَِري بيعها ِبِه9غَرِض

  
 ]مار مال الض فيزكاةال [

]  نمو  لَى آخَرع لَه  ِسِنين هدحفَج نيدتْ  ثُمقَامنَةٌ   بهلَهيىبضا مكِِّه ِلمزي لَم  نَـاهعم :
ـ   ،  ماِل الضمارِ د النَّاِس وِهي مسَألَةُ     صارتْ لَه بينَةٌ ِبَأن َأقَر ِعنْ      زفَـر  فُ  الوِفيـِه ِخ

الشَّاِفِعيلَِتهِ ،  ومج ِمنو : فْقُوداُل الْما،  الْمالُّ،  ِبقُآلوالضو  ،      كُـني إذَا لَـم وبغْصالْمو
واَلَّـِذي  ، مكَانَـه  نَِسيِفي الْمفَازِة إذَا  والْمدفُون، الْبحِرِفي والْماُل الساِقطُ  علَيِه بينَةٌ   

                                                
 )عصف(، مادة 10/174انظر ابن منظور، لسان العرب .العصفر نبات يصبغ به 1
  مـادة  7/32نوع من أنواع الصباغة وهو من الطيب، انظر ابن منظـور، لسـان العـرب                : الزعفران 2

 )زعف(
شجر البلوط وثمرها، يستخدم كدواء وربما يتخذ منه حبرا أو صبغا، انظر ابن منظور، لسـان                : العفص 3

 ).عفص(، مادة 641، المعجم الوسيط )عفص( مادة 10/207العرب 
وذلك ألن أثر هذه األشياء بقي في المعمول فيه، وهو اللون في العصفر والزعفران فكان المال المـأخوذ                 4

 . ه في مقابل هذه المادةجزء من
 ).ب، ج(ما بين المعكوفين ليس في  5
واللجام ما يوضع في فم الدابة من حديدة، وسمي به ما يتصـل بهـا مـن    .لحم وهو خطأ) أ، ب، ج(في   6

 .852، المعجم الوسيط )لجم( مادة 173حبل وآلة لجاما، انظر ابن منظور، لسان العرب 
ضد السوق، والمقود هو الحبل الذي تقاد به الدابة يشـد فـي الزمـام أو                المقاود، مأخوذ من القَود وهو       7

 ).قود(مادة .12/215انظر ابن منظور، لسان العرب .اللجام
انظر ابـن منظـور، لسـان العـرب         .الذي تلبسه لتصان به   : الجالل، جالل كل شيء، غطاؤه، جلُّ الدابة      

 ).جلل(، مادة 3/183
 ).ج(ليست في  8
 .و خطأعرض وه) ب( في  9

 .به) ط(في  10
، حاشية ابـن  2/95، الكاساني، بدائع الصنائع 3/359انظر في هذه المسألة العيني، البناية شرح الهداية          11

 .2/222، ابن نجيم، البحر الرائق 2/265عابدين 
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ةً  َأخَذَهرادصم لْطَانِب ا    .السبقَِة الِْفطِْر ِبسدص وبجولَى آل ووِب عغْصالْمالِّ والضِبِق و
الْوجوِب كَمـاِل ابـِن      لَهما َأن السبب قَد تَحقَّقَ وفَواتُ الْيِد غَير مِخلٍّ بِ          .ِفالهذَا الْخِ 
ن السبب هو الْماُل النَّـاِمي  ألو زكَاةَ ِفي الْماِل الضماِر ال: tعِلي  قَوُل  ولَنَا  ،  السِبيِل

إ  الو اءال نَم    ِف ورلَى التَّصِة عرهِ  ال ِبالْقُدلَيةَ عرِبنَاِئِبـهِ        . قُد قْـِدرـِبيِل يالس ـنابو  ،
وِفي الْمدفُوِن ِفـي َأرٍض َأو كَـرٍم        ،  والْمدفُون ِفي الْبيِت ِنصاب ِلتَيسِر الْوصوِل إلَيهِ      

 ]فُ الْمشَاِيِخ الاخِْت
 )لُهنَةٌ      :قَويب تْ لَهارص نَاهعم  (   لَم َأنَّه ِفيدنَةٌ ِفي ايييب لَه ألكُن ازِترِل احـا  1صمع  لَـو

ذْكُريس نَةٌ فَِإنَّهيِه بلَيكَاة2َكَانَتْ عِفيِه الز َأن . 
 

 ]تعريف مال الضمار[
فَِإن رِجي فَلَيس ِبِه    ،   يرجى الِقيَل هو الْغَاِئب الَِّذي     ) وِهي مسَألَةُ ماِل الضماِر     :هلقَو(  

 : قَاَل، ضماِرإلوَأصلُه ِمن ا
  3ةً ِضــمارالَــم يكُــن ِعــد عطَـاء     لَبن مـزاره فََأصـبن ِمنْـه        طَ

 

  رغَي وِقيَل هنْتَفَِع ِبهِ  4وا     الِبِخ،  5 الْم َأخَّر ِل فَِإنَّهَؤجِن الْميـاٍل     نِْتفَاالِف الدكَم ارصِبِه و ع
 .غَاِئٍب

 
 

                                                
 .احترز) ب(في  1
 .يذكر) ج(في  2
، 1995،  1، ط 152ي النميري، ص  هذا البيت للراعي النميري وهو من البحر الوافر انظر، ديوان الراع           3

 .واضح العمد.د: دار الجيل، شرح
 : وهو في الديوان بهذا النص
 عطاء لم يكن ِعدة ضمارا  حِمدن مزاره فأصبن منه 

 .الوعد: ومعنى العدة
 ).أ(ليست في  4
، العيني،  2/88، الكاساني، بدائع الصنائع     517-1/516 البابرتي، العناية شرح الهداية      :انظر في تعريفه   5

 .3/360البناية شرح الهداية
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 )لُهلَِتِه إلَخْ     :قَومج ِمنو ( بِ         وـراِر الْحإلَـى د ودِبِه الْع با الَِّذي ذَهضلَِتِه َأيمج 1ِمن، 
    نم ِعنْد عودالْمشَخْ    الو إذَا نَِسي ِرفُهعي    هتَذَكَّر ثُم ِسِنين هـِض      ،  صعب ِعنْـد كَـان فَِإن

لْفُ الَِّتي دفَعها   ألويمِكن َأن يكُون ِمنْه ا    ،  ضىيداع زكَّاه ِلما م   إلمعاِرِفِه فَنَِسي ثُم تَذَكَّر ا    
ها الثُم عِلم َأنَّها َأمةٌ تَزوجتْ ِبغَيِر إذْن مو       ،  إلَى الْمرَأِة مهرا وحاَل الْحوُل وِهي ِعنْدها      

ـ      وِديةٌ قَضى ِبها ِفي حلِْق ِلحي     ،  لْفُ علَيهِ ألا[وردتْ   ـاَل الْحِه فَحتْ إلَيِفعداٍن وُل ِة إنْسو
    ثُم ها ِعنْدهلَيتْ ثبتعدرةُ 2]تْ وي3 الد  ،          هِه ِعنْـدلَياَل عِه فَحإلَي هفَعدِبِه ِلشَخٍْص و ا َأقَرمو

     لَى َأنقَا عادتَص الثُم  دفَر نيد   ،    جر ثُم لَّمسو بها ومِل     ووالْح دعِفيِه ب كَاةَ ِفـي    العز 
 .5نِْتفَاِع ِبِهال ا*نَّه كَان غَاِئبا غَير مرجو الْقُدرِة علَىأل علَى َأحٍد 4هِذِه الصوِر

 
  ] ؟رة المعجلة عن سنين األج زكاةعلى من تجب [

جارِة الطَِّويلَِة الَِّتي يفْعلُها بعـض النَّـاِس        إلي ا الْمعجلَِة عن ِسِنين فِ   األجرِة   وَأما زكَاةُ   
نَّه ملَكَهـا   ألِجِر  آلثَةَ َأياٍم ِفي رْأِس كُلِّ شَهٍر فَتَِجب علَى ا        العقُودا ويشْتَِرطُون الِْخيار ثَ   

وِض بْل قَدره فَكَان كَديٍن لَِحقَه بعد        يِجب علَيِه رد عيِن الْمقْب     النِْفساِخ  الِبالْقَبِض وِعنْد ا  
  .6الْحوِل

                                                
 4/110انظر المرداوي، اإلنصاف .هي كل بلد غلب فيها أحكام الكفر: دار الحرب 1
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  2
ن النابت قام مقام االفائت فكأنـه       ؛ أل ولو حلق رأس إنسان أو لحيته ثم نبت فال شيء عليه          : "قال الكاساني  3

 .6/394الكاساني، بدائع الصنائع " لم يفت الحمال أصال
 .الصورة) أ، ب، ط(في  4
 ).ج(أ من  /197نهاية ق  *
، حاشية ابـن    309، ابن مازة، المحيط البرهاني،      2/222انظر في هذه المسألة، ابن نجيم، البحر الرائق          5

ي، البناية شـرح    ، العين 2/88، الكاساني، بدائع الصنائع     1/460، الكاساني، تحفة الفقهاء     2/266عابدين  
 .1/229، البخاري، الخالصة 1/258 قاضي خان ى، فتاو2/171، السرخسي، المبسوط 3/360الهداية 

مسألة لحوق الدين بعد الحول هل تقطع الحول أم ال؟ عند أبي يوسف ال تقطع الحـول حتـى إذا سـقط                   6
 الحول ألنه يعدم صـفة الغنـى،   الدين قبل تمام الحول بالقضاء أو اإلبراء تلزمه الزكاة، وعند زفر يقطع      

 .2/161، السرخسي، المبسوط 2/86 الكاساني، بدائع الصنائع : انظر.ورجح الكاساني أنه ال يقطع
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يِجـب  : 3ِئمِة السرخَكَِتي أل ومجد ا  2عِلي بن محمٍد الْبزدِوي   1مام الزاِهد   إلوقَاَل الشَّيخُ ا  
وِفي بيـِع   ،  4ِجِرآلجارِة دينًا علَى ا   إلِه ا ن النَّاس يعدون ماَل هذِ    ألعلَى الْمستَْأِجِر َأيضا    

  . يِجب زكَاةُ الثَّمِن علَى الْباِئِع5الْوفَاِء
                                                

 ).أ(ليست في  1
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، المعروف بفخر اإلسالم البزدوي، إمـام الحنفيـة فيمـا وراء                    2

مـن    هـ482 ولد في حدود األربعمائة وتوفي سنة ،يفه رحمه اهللالنهرين، يكنى بأبي العسر لعسر تصان
 ومن تصانيفه المبسوط، وشرح     ،تصانيفه أصول البزدوي الذي شرحه البخاري في كتابه كشف االسرار         

 .وشرح الجامع الصغير،الجامع الكبير
 .18/602ير، ، الذهبي، الس205، ابن قطلوبغا، تاج التراجم 2/997 القرشي، الجواهر المضية :انظر

 .السرخسي وهو خطأ) ج(السرختكي، وفي ) أ، ب(في  3
والسرخكتي هو محمد بن عبد اهللا بن فاعل، أبو بكر السرخَكَتّي، نسبة إلى سرخكت بغرجستان سمرقند،                

هـ ونقل عنه صـاحب الجـواهر المضـية المسـألة           518كان إماما فاضال توفي في سمرقند في سنة         
 .179، الفوائد البهية ص3/191ر القرشي، الجواهر المضية انظ.المكتوبة في المتن

 .وعزاه للسرخكتي في الجامع الكبير1/229نقله عنه البخاري في خالصة الفتاوى  4
 ألَِن الْوفَـاءِ  بيع سمي وِإنَّما،  ِإلَيِه الْمِبيع الْمشْتَِري يرد الثَّمن رد متَى الْباِئع َأن ِطرِبشَ يعبالْبيع الوفاء هو     5

شْتَِريالْم هملْزي فَاءِط الْويِه،  ِبالشَّرمسيةُ واِلِكيالْم " عيا بةُ " الثُّنْيالشَّاِفِعيو " عيِة بدهنَاِبلَـةُ  " الْعالْحو "  ـعيب 
 .األَْمانَِة

 من الحنفية والشافعية إلى أنه بيع فاسد ألنـه يخـالف       ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون   : حكم هذا البيع  
مقتضى عقد البيع وهو استقرار ملك المشتري للمبيع واستدامة ذلك، وألنه لم يقصد من هـذه المعاملـة                  
البيع بل قصد منه التوصل إلى الربا ؛وذلك بأن يأخذ البائع المال من المشتري وينتفع المشتري بمنفعـة                  

 . جر نفعااوبهذا يكون قرضالمبيع مدة من الزمن 
وذهب المتأخرون من الحنفية إلى جوازه بحجة أن الناس تعـارفوا عليـه فـرارا مـن الربـا فجـاز                     

 ألن حقيقة العقد أنه رهن والعبرة فـي         ؛كاالستصناع وإن خالف القواعد، وهذا وقد اعتبره بعضهم رهنا        
 .صد والمعاني ال لأللفاظ والمبانيالعقود للمقا
 .5/276حاشية ابن عابدين "وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح : "... عابدينوقد قال ابن

 .وقد نقل ابن نجيم في البحر الرائق ثمانية أقوال في مذهبهم في حكم بيع الوفاء
، 37، الجرجاني، التعريفـات     3/209 الهندية   ى، الفتاو 2/261انظر في هذه المسألة، حاشية ابن عابدين        

طبعة خاصـة  /6/242، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، عبد الرحمنمحمد بن محمد بن   الحطاب،  
البهـوتي،  ،  15/292وانظر البحر الرائق    . زكريا عميرات  : ، ت دار عالم الكتب  ،  م2003 -هـ  1423

: ، عـالم الكتـب، بيـروت، ت   1997، 1، ط2/462منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع،       
 ==.محمد أمين الضنّاوي
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   خَكَِتيرالساِهِد وِل الزلَى قَوعا 1وضشْتَِري َأيلَى الْمع ِجباٍع، 2 يو شُجَأب ديالس حرص3و 
  7. َأن يزكِّي كُلٌّ ِمنْهما6حِتياطُالا: صِة قَاَلال وِفي الْخُ.5ستَْأِجِر الْوجوِب علَى الْم4ِبعدِم

                                                                                                                                            
  صدر قرار عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بشأن بيع الوفاء وقد == 

بسم اللـه الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمـد خـاتم النبيـين                  "
 بيع الوفاء  بشأن 68/4/7:  قرار رقم. وعلى آله وصحبه

عقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية مـن            إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المن     
بعد اطالعه على البحوث الواردة إلـى        .م1992 مايو   14 - 9هـ الموافق   1412 القعدة   ي ذ 12 إلى   7

 .بيع الوفاء :  المجمع بخصوص موضوع
بشرط أن البائع متـى رد      بيع المال   :  وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته         

 : قرر.الثمن يرد المشتري إليه المبيع 
 . إن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعا فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء-1
مجلة المجمع العدد الثالث، الدورة السـابعة       ". واهللا أعلم . يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا          -2

 .557-555ص
 .السرخسي)ج(السرختكي وفي ) أ (في 1
على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل اآلن من أن           _ أي الزكاة _ينبغي لزومها : "قال ابن عابدين   2

 2/261حاشية ابن عابدين " على البائع ابيع الوفاء منزل منزلة الرهن، وعليه فيكون الثمن دين
 .1/254ى قاضي خان وما ذكره ابن الهمام هنا منقول بالنص من فتاو

محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين بن القاسم، وهو المشتهر بالسيد، وال يعرف له تاريخ والدة ال وفـاة             3
، 3/28 هـ، وتفقه عليه ولده محمد، انظـر القرشـي، الجـواهر المضـية     461وهو كان موجودا سنة     

 .155، الفوائد البهية 4/53
 .بعد وهو خطأ) ب(في  4
 1/240ة الفتاوى انظر خالص 5
 )حوط(مادة 4/273 ابن منظور، لسان العرب : انظر،األخذ باألوثق واألحزم: االحتياط في اللغة 6

 عن الشبهات أو الوقـوع فـي الحـرام، انظـر            اورع ابتعاد  يستعملونه ويقصدون به األخذ باأل     والفقهاء
 .14الجرجاني، التعريفات 

 240-1/239انظر خالصة الفتاوى  7
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   ى قَاِضي خَانِفي فَتَاو1و            ـوهالنَّاِس و نًا ِعنْديد تُِبراُع لَو ِبَأنَّه خَكَِتيرُل الستَشْكََل قَواس 
      ِغي َأننْبا يعشَر رتَبعم ارِتبلَى ا   الاعع اِئِع   آل تَِجبالْبنِ   ألِجِر ويشْـغُوٌل ِبالـدم نَّه ،الو 

 يمِكنُه النَّه  ألنَّه وِإن اُعتُِبر دينًا لَهما فَلَيس ِبمنْتَفٍَع ِبِه         ألعلَى الْمستَْأِجِر والْمشْتَِري َأيضا     
   ِخ وَل الْفَسةُ قَبطَالَبالالْم   ِلكُهماِحدِ  يلَى الْجِن عينِْزلَِة الدِبم ِقيقَةً فَكَانح ، ثُمالو ا لَمم ِجبي 

ْل الْححىيِض انْتَهالْقَب دعُل باِر.2ومنَى الضعِفي م كُونِني فَيعي . 
 3الْمَؤجِر ثُم لَـم يقِْبضـها     لَو استَْأجر دارا عشْر ِسِنين ِبَألٍْف وعجلَها إلَى         : وِفي الْكَاِفي 

 ِفـي السـنَِة   5لِْف كَان علَى الْمَؤجِرأل ماَل لَهما ِسوى ا    ال الْعشْر ِسِنين و   4حتَّى انْقَضتْ 
، 8 السنَِةجارِة ِفي حقِّ ِتلْكإل انِْفساِخ ا* الديِن ِبِماَئٍة ِبسبِب7 ِتسِعِماَئٍة ِلظُهورِ  6ولَى زكَاةُ ألا

ولَى وهـو   ألِمن الزكَاِة ِفي السنَِة ا    [ ** قَدر ما وجب   الٍ إ 9وِفي السنَِة الثَّاِنيِة ِفي ثَماِنِماَئة    
ونِعشْرف10ٌاثْنَاِن وِنصو  ، 

                                                
هـ من مصنفاته الفتـاوى،    589ان هو حسن بن منصور بن أبي القاسم األوزجندي، توفي سنة            قاضي خ  1

وفتاويه مشهورة مقبولة ذكر فيها جملة من المسـائل التـي           .وشرح الجامع الكبير  ،وشرح الجامع الصغير  
وفـي   يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها، وهي مرتبة على ترتيب الكتب الفقهية، ذكر لكل مسألة أصـال           

 .المسائل التي كثر فيها الخالف اقتصر على قول أو قولين
، 2/1227، حاجي خليفة، كشف الظنـون    3/116، الطبقات السنية    2/93 القرشي، الجواهر المضية     :انظر

 .151ابن قطلوبغا، تاج التراجم، 
 .1/254 فتاوى قاضي خان :انظر 2
 الشيباني، محمـد بـن الحسـن،    :انظر"لم يسكنها    "أي لم يقبض المستأجر الدار، وقال في الجامع الكبير         3

 .محمد تامر.د: ت.، دار الكتب العلمية، بيروت2000، 1، ط23الجامع الكببر، 
 .مضت) ج(في  4
 .المستأجر وهو خطأ)ا(في  5
 ).ب، ج(ليست في  6
 .نظهور وهو خطأ) ب(في  7
 ).ب(ب من/198نهاية ق  *
 أجرة كل سنة مائة، فعلية في السنة األولى زكاة تسـعمائة ألن  ألنه لما قبض األلف عن عشر سنين، كان   8

 . بمائة وهي أجرة الدار التي لم يسكنها المستأجراعليه دين
 .مائة وهو خطأ) ج(في  9
 ).أ(ب من/163نهاية ق **

 .عشرين وهو خطأ) ب(في  10
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    نٍَة تَنْقُصكَذَا ِفي كُلِّ سه1و      بجا وم رقَدكَاةُ ِماَئٍة وز نْه2] ع   ـاِقي      إلَـى َأنالْب ِصـيري 
 . َأقَلَّ ِمن ِماَئتَيِن3نِْفساِخالخَاِلصا ِمن ديِن ا

نَّه ملَك دينًـا علَـى      ألِثِماَئٍة  ال وَأما الْمستَْأِجر فَِإنَّما تَِجب علَيِه ِفي السنَِة الثَّاِلثَِة زكَاةُ ثَ         
وِفي الثَّاِلثَِة حـاَل    ،  5 لَم يحْل حولُها   4ِفي الثَّاِنيِة ِماَئتَين  و،  ولَى ِماَئةً ألالْمَؤجِر ِفي السنَِة ا   

يد زكَاتُه ِفـي  يِزثُم ، واستَفَاد ِماَئةً ِفي آِخِر الْحوِل فَيضمها إلَى النِّصابِ      ،  حوُل الِْماَئتَينِ 
اَئةً دينًا فَعلَيِه ِفي الراِبعِة زكَاةُ َأربِعِماَئٍة وهلُم جرا نِْفساِخ إذْ ِبِه يمِلك مِ  ال سنٍَة ِماَئةً لِ   6كُلِّ

 .لِْف ِفيهاألإلَى الْعاِشرِة فَعلَيِه زكَاةُ ا
 الحاِلِه جرةُ َأمةً ِللتِّجارِة فَِحين عجلَها ِللْمَؤجِر نَوى ِفيها التِّجارةَ والْباِقي بِ         أل ولَو كَانَتْ ا  

ن أل ؛ولَـى ألا  ِبِخـالفِ  جرةأل تَماِم عيِن ا   9اِقسِتحقَال 8فيها 7زكَاةَ علَى الْمَؤجِر ِلشَيءٍ   
وعلَى الْمستَْأِجِر ِفـي  ،  يتَعين ِفي الْمقْبوِضال ِفي الذِّمِة    10نِْفساِخ ِماَئةٌ دينًا  الالْمستَحقَّ ِبا 
 14. يخْفَى وجههال تَِزيد كُلُّ سنٍَة عشْرا و13 َأعشَاِرها12ثَِةال ث11َِلثَِة زكَاةُالسنَِة الثَّا

 
 

                                                
 .نقص) ب(في  1
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  2
 .اإلفساخ وهو خطأ) ب(في  3
 .زيادة ما)ج(في  4
 .دخولها وهو خطأ) أ(في  5
 ).ب، ج(ليست في  6
 .بشيء) ج(في  7
 .منها) أ(في  8
 .ال استحقاق وهو خطأ) ب(في  9

 .دينار وهو خطأ) ب، ج(في  10
 .ذكره وهو خطأ) ج(في  11
 .ثالث وهو خطأ) أ(في  12
 .أاعتبارها وهو خط) ج(في  13
 .2/219ن نجيم، البحر الرائق ، اب23الشيباني، الجامع الكبير :انظر 14



 

 

88

جـرةَ  ألَأعِني قَبض الْمستَْأِجر الـدار ولَـم يعجـْل ا      :  الْمسَألَةُ علَى الْقَلْبِ   1ت ولَو كَانَ 
 األولَىستَْأِجر كَالْمَؤجِر فَعلَى الْمستَْأِجِر َأن يزكِّي ِللسنَِة        ُ هنَا كَالْمستَْأِجِر والْم   2فَالْمَؤجر

ن الِْملْك ِفـي  أل زكَاةَ ما مضى  الِ ِبثَماِنِماَئٍة فَتَنْقُص ِفي كُلِّ سنٍَة ِماَئةٌ إ       3ِتسعِماَئٍة وِللثَّاِنية 
ثَِماَئـٍة والراِبعـِة    الثَ 4جر يزكِّي ِفي السـنَِة الثَّاِلثَـةِ      والْمَؤ،  يثْبتُ ساعةً فَساعةً  األجرِة  

 الوالداِر فَظَـاِهر َأنَّـه   األجرِة  تَقَابضا ِفي 5ولَو كَانَا،  قَدر زكَاِة ما مضى الَأربعِماَئٍة إ 
ِجيِل واِل ِملِْكِه ِبالتَّعوتَْأِجِر ِلزسلَى الْمكَاةَ عِم ازدِلع دتُع اِخاللَم6.نِْفس 

 )لُهلَى:قَوذَا ا7 عنَا ) فُ الخِْتال هةَالِعنْدِه8 ِفطْرلَيع  ،هِعنْدِه 9ولَي10 ع. 

                                                
 .كان) ب، ج، ط(في  1
 ).ب(ليست في  2
 .للثمان)ب، ج(في  3
 .الثانية وهو خطأ)ج(في  4
 .كان وهو خطأ) أ(في  5
 .2/219 البحر الرائق ،، ابن نجيم23الشيباني، الجامع الكبير، :انظر 6
 .وعلى ) أ،ب،ج(في  7
 .فطهرة وهو خطأ) ب(في  8
 .عي رحمه اهللاأي اإلمام الشاف 9

وستأتي مسألة وجوب صدقة الفطر على صاحب العبد المغصوب واآلبق والضال فـي بـاب صـدقة                  10
 .الفطر
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 ] في عدم وجوب الزكاة في مال الضمارحجة الحنفية[
)لُهلَنَا:قَو1 و ِليُل عقَو t :اِرالماِل الضكَاةَ ِفي مكَ)  ز2ذَاهنْهشَاِيخُنَا عم ه3 ذَكَر.  

                                                
 البـابرتي،  :انظر في مـذهبهم .مذهب الحنفية عدم وجوب الزكاة في مال الضمار وخالف زفر رحمه اهللا    1

 .3/360 شرح الهداية ، العيني، البناية2/88، الكاساني، بدائع الصنائع 517-1/516العناية 
ومذهب الشافعية وجوب الزكاة في المال الضمار بعد عوده إلى صاحبه ؛ألنهم اتفقوا أنه ال يخرجها قبل                 

، 5/314 النـووي، المجمـوع      :عوده بجيث لو هلك ولم يرجع إليه سقطت زكاته، انظر فـي مـذهبهم             
، 1، ط 315-3/314ي الكبيـر    ، الماوردي، علي بن حبيب، الحاو     50-2/49النووي، روضة الطالبين،    

 .علي معوض، عادل عبد الموجود: ت.، دار الكتب العلمية، بيروت1994
وعند المالكية أن المال الضائع ونحوه كالمدفون في الصحراء أو في مكان ال يحاط به يزكى لعام واحـد                

الدسوقي علـى    الدسوقي، محمد عرفة، حاشية      :انظر. عندما يجده صاحبه، ولو بقي غائبا سنوات عديدة       
 .الشيخ محمد عليش: ، دار الفكر، بيروت، ت458-1/457الشرح الكبير، 

وهو الصحيح فـي  :  أحدها ال زكاة فيه، والثانية فيه الزكاة، وقال المرداوي عنها       ،وعند الحنابلة روايتان    
 90-2/89، ابن قدامة، الكافي، 4/25، ابن قدامة، المغني 3/20المذهب انظر المرداوي، االنصاف 

 .هذا)ج(في  2
، 2/334 نصـب الرايـة،      : انظر .غريب: نفية في كتبهم وقال عنه الزيلعي     لم أجد األثر، وانما ذكره الح      3

   بيروت،دار المعرفة ، 1/249، الدراية في تخريج أحاديث الهدايةوانظر ابن حجر، أحمد بن علي، 
 .عبد اهللا هاشم اليماني:  ت
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     س نب ٍد الْقَاِسميبو عى َأبوراِلألٍم ِفي ِكتَاِب ا   الوو1م    وناره نب ِزيد2ثَنَا ي  ،   نب ثَنَا ِهشَام
انس3ح   ِريصِن الْبسالْح نقَالَ 4ع  :     جي ِفيِه الرَؤدقْتُ الَِّذي يالْو رضى إذَا حَأد كَاتَهُل ز

  .6 )5] يرجوهال[ ما كَان ِضمارا العن كُلِّ ماٍل وعن كُلِّ ديٍن إ

                                                
 الخزاعي، أبو عبيد من العلماء في الحديث واألدب والفقه وهو شافعي            القاسم بن سالم الهروي األزدي     1

  الغريب المصـنف وهـو فـي غريـب         : هـ من مصنفاته   224 هـوتوفي سنة    157المذهب ولد سنة    
 عن النظام االقتصادي فـي      تثمن الكتب التي تحد   " األموال"ويعد كتابه   .الحديث، فضائل القرآن، األموال   

 نصا مسندا أغلبها مـن الموقـوف أو المقطـوع، وعنـي             1327وقد ذكر فيه    اإلسالم وأسسه وموارده    
 .بموضوع الصدقة والزكاة

 .5/176، الزركلي، األعالم 2/5، الذهبي، تذكرة الحفاظ 10/490انظر الذهبي، السير، 
 هــ وتـوفي   118 أو 117يزيد بن هارون بن زادان السلمي، أبو خالد، ثقة متقن عابـد، ولـد سـنة              2

، ابـن حبـان،     4/431 تهذيب التهذيب    ،، ابن حجر  702 هـ انظر ابن حجر، تقريب التهذيب        206سنة
 .7/632الثقات 

والراوي هو هشام بن حسان األزدي القُردسي، أبـو عبـد     . بعد هشام بن حسان   ] حسن  ال[زيادة  ) ط(في   3
مقال ألنـه قيـل كـان    اهللا البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء      

، ابن حجـر تهـذيب      664هـ انظر ابن حجر، تقريب التهذيب       148هـ وقيل   147يرسل عنهما، توفي    
 .7/566، ابن حبان، الثقات 4/268التهذيب، 

مـن الوسـطى   ،  موالهم أبو سعيد، مولى زيد بن ثابتي، األنصار ي الحسن يسار البصر   ي الحسن بن أب   4
انظر ابن حجـر،  .هـ110، توفي سنة   هور، و كان يرسل كثيرا و يدلس      ثقة فقيه فاضل مش   ،  من التابعين 

 .4/122، ابن حبان، الثقات1/388، ابن حجر، تهذيب التهذيب 194تقريب التهذيب 
 .إال بوجوده وهو خطأ)ج(في  5
، باب الصدقة في التجارات والدين وما يجـب فيهـا     431 أبو عبيد، القاسم بن سالم، األموال، ص       :انظر 6

 .محمد خليل هراس: ، دار الكتب العلمية، ت1986، 1، ط1185 يجب، برقم وما ال
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 عـن عمـِرو بـِن    2 عبد الرحمِن بن سلَيمان* حدثَنَا1وروى ابن َأِبي شَيبةَ ِفي مصنَِّفهِ 
 يقَاُل لَه َأبو عاِئشَـةَ      5 ماَل رجٍل ِمن َأهِل الرقَّةِ     4عبِد الْمِلكِ َأخَذَ الْوِليد بن    :  قَالَ 3ميموٍن

 7ِ َأتَاه ولَده فَرفَعـوا    6فَلَما وِلي عمر بن عبِد الْعِزيز     ،  ِعشِْرين َألْفًا فََألْقَاها ِفي بيِت الْمالِ     
 ، مظْلَمتَهم إلَيِه

                                                
هــ، وتـوفي    159، ولد سنة    . حافظ للحديث  ،الكوفي، أبو بكر  ،   عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي        1

 : انظـر  . هو المصنف نفسه، وله كتاب فـي التفسـير         : بعضهم قالو.المسند  :  ، من مصنفاته  235سنة  
 .118-4/117، الزركلي، األعالم، 11/122، الذهبي، السير، 17-2/16الحفاظ الذهبي، تذكرة 

 كتاب في الحديث يعد من أهم الكتب في الحديث واآلثار عـن الصـحابة والتـابعين ألن     "المصنف"وكتابه  
 كبيرا من األحاديث واآلثار، والكتـاب يحتـوي علـى األحاديـث            امؤلفه من المتقدمين، وحشد فيه عدد     

 .2/1711انظر حاجي خليفة، كشف الظنون .والموقوفة والمقطوعة وفيه الصحيح والضعيفالمرفوعة 
 ).ج(ب من /197نهاية ق  *
كذا في جميع النسخ وما في المصنف عبد الرحيم وليس عبد الرحمن، وترجمته عبد الرحيم بن سـليمان                   2

ظر ابن حجر، تقريب التهـذيب       ان 187الكناني أبو علي األشل، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف توفي سنة            
  .8/412، ابن حبان، الثقات، 2/570، ابن حجر، تهذيب التهذيب، 415

هـ انظـر ابـن     147عمرو بن ميمون بن مهران الجزري سبط سعيد بن جبير، ، ثقة فاضل توفي سنة                 3
 .3/307 تهذيب التهذيب ،، ابن حجر7/224، ابن حبان، الثقات 497حجر، تقريب التهذيب 

هـ وكان والـده  86هـ ولي الخالفة بعد أبيه سنة   48لوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، ولد سنة           ا 4
 الهنـد، فتركسـتان، فـأطراف    بالد إلىسالمية  اإل الدولة حدود زمنه في امتدتقد عهد له بالخالفة بعده      

امع األمـوي، ولـي     أول من أحدث المستشفيات في اإلسالم، بنى المسجد األقصى، والج         الصين، شرقا،   
، الزركلي، األعـالم  4/347هـ انظر الذهبي، السير 96الخالفة عشر سنوات إال أربعة أشهر توفي سنة  

8/121. 
الرقة بفتح الراء والقاف وتشديدها، وهي مدينة تقع بسوريا على نهر الفرات فتحهـا المسـلمون صـلحا              5

ظر الحموي، ياقوت بـن عبـد اهللا، معجـم          ان.وأصل معناها كل أرض بجانبها واحد وينبسط عليها ماء        
 .، دار الفكر، بيروت3/58البلدان، 

، ولـد بالمدينـة     الخليفة الصالح :  موي القرشي، أبو حفص   عبد العزيز بن مروان بن الحكم األ       عمر بن    6
، ـ ه 99وولي الخالفة بعهد من سليمان سنة        بن عبد الملك،     ، وولي إمارتها للوليد   فيهاونشأ  هـ  61سنة  
في سنة  انتشر العدل والرخاء في زمانه وسمي خامس الخلفاء الراشدين لعدله، تو          .يع في مسجد دمشق   فبو

 .5/50، الزركلي، األعالم 5/114 الذهبي، السير : انظران ونصفهـ واستمرت خالفته سنتي101
 .فعرفوا وهو خطأ) ا(في  7
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  يإلَى م وا فَكَتَبفَعاد وٍن َأنكَاةَ 1مخُذُوا زو مالَهوَأم ِهمذَا[ إلَيه اِمِهم2]ع ، لَـو الفَِإنَّه  َأنَّـه 
 5 عـن الْحسـنِ   4 عن ِهشَامٍ  3 َأنَا َأبو ُأسامةَ   . ِضمارا َأخَذْنَا ِمنْه زكَاةَ ما مضى      الًكَان ما 
 .6ِم انْتَهىعلَيِه زكَاةُ ذَِلك الْعا: قَاَل

 ِفـي  10 الْعِزيِز كَتَب9 َأن عمر بن عبِد8خِْتياِني عن َأيوب الس7 وروى ماِلك ِفي الْموطَّإِ 
   الْو ضعب هضاٍل قَبِلهِ  11ِةالمِه إلَى َأهدِبر را فََأمظُلْم  ،تو    ـى ِمـنضـا مِلم كَاتُهْؤخَذُ ز

ِنينثُ،  الس  دعب قَّبع 12م     ِبِكتَاٍب َأن إ  ال ذَِلك ْؤخَذَ ِمنْهاال يارِضم كَان ةٌ فَِإنَّهاِحدكَاةٌ و13 ز. 
رمعو وبَأي نيب ِفيِه انِْقطَاع14و. 

                                                
 .إرفعوا وهو خطأ) ب(في  1
 .فإنه هذا وهو خطأ) أ(في  2
ن أسامة القرشي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بَأخَرة يحدث مـن كتـب                  حماد ب  3

 تهـذيب التهـذيب   ،، ابـن حجـر  214انظر ابن حجر، تقريب التهذيب، . هـ بالكوفة 201غيره، توفي   
 6/222، ابن حبان، الثقات 1/477

 .90،ص هشام بن حسان وسبقت ترجمته 4
 .90، ص تهالحسن البصري وسبقت ترجم 5
، 10708بـرقم   328-4/327 ابن أبي شيبة، عبد اهللا بـن محمـد، المصـنف،             :ثرينانظر في هذين األ   6

، مكتبة الرشـد،    2004،  1، كتاب الزكاة، باب الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه، ط            10710
 .حمد الجمعة، محمد اللحيدان: الرياض، ت

حاديث الصحيحة ورتبـه علـى الكتـب      تب قصد مؤلفه فيه جمع األ     الموطأ لألمام مالك بن أنس، وهو ك       7
انظـر  .راء المؤلف أو من سلف من العلمـاء       آ التي فيها    اليقاألبواب الفقهية، واحتوى الموطأ على التع     و

 .2/1908حاجي خليفة، كشف الظنون 
هـ وهـو  68افظ ولد سنة   بن أبي تميمة كيسان أبو بكر العنَزي، سيد العلماء اإلمام الح           ،أيوب السختياني  8

 .رأى أنس بن مالك ولم يوجد له عنه رواية، قال ابن المديني له ثمانمائة حديث،من صغار التابعين
 .2/38، الزركلي، األعالم 6/15انظر الذهبي، السير . سنة63 هـ بالبصرة وله 131 توفي سنة

 .عبيد وهو خطأ) ط(في  9
 ).أ(ليست في  10
 .للواللة وهو خطأ) ب(في  11
 ).ج(ليست في  12
 .686، برقم 1/344رواه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين، ج 13
 .2/334انظر نصب الراية  14
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 فَكَيـفَ   3 حجةً  ِعنْده لَيس  2ن قَوَل الصحاِبي  أل 1 ينْتَِهض علَى الشَّاِفِعي   الواعلَم َأن هذَا    
 ونَهد نذَا لِ  .ِبمإل فَه ِبيذْهاِت الْملِ    [[،  4ثْب دعب ذْكُورنَى الْمعالْماِمإل و5لْز  لُهقَو وهو ) أل و ن
بب هو الْمـاُل    ن الس أل نُسلِّم   ال َأن السبب قَد تَحقَّقَ فَقَاَل       6فَِفيِه منَع قَولَهما  ،  )السبب إلَخْ 

تِّفَاِق علَى َأن من ملَك ِمن الْجواِهِر النَِّفيسـِة مـا           الِل،  تِّفَاِقالالنَّاِمي تَحِقيقًا َأو تَقِْديرا ِبا    
 ، 8 تَِجب ِفيها الزكَاةُال ِفيها التِّجارةَ 7فًا ِمن الدنَاِنيِر ولَم ينِْوالساِوي آي

                                                
مـام،  إل، اأبو عبـد اهللا القرشـي  ، المكي، الغزي المولد،  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  1

، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمـد يتيمـا       هـ150  سنة  بغزة هاتفق مولد الحافظ الفقيه، عالم عصره،     
 أقبل علـى العربيـة والشـعر ففـاق     ،، فرحلت به إلى مكة فنشأ بها في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة     

ٌأقرانه، ثم حبب إليه الفقه، ففاق أهل زمانه، وصار إماما يرتحل إليه وصار له مذهب، مـن مصـنفاته                    
انظر في ترجمته الـذهبي، السـير   .هـ204ألم، توفي في مصر سنة     الرسالة في أصول الفقه، المسند، ا     

 .1/266، الذهبي، تذكرة الحفاظ 10/55
 .الصحابة) ج(في  2
أن يقول الصحابي قوال أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهار وال يؤثر عن              : "المقصود بقول الصحابي هنا    3

دي، إجمال اإلصابة فـي أقـوال الصـحابة،         العالئي، خليل بن كيكل   "غيره من الصحابة مخالفته في ذلك     
 .عمر األشقر: هـ جمعية إحياء التراث اإلسالمي، ت1407، 1، ط35ص

وأما مذهب الشافعي في المسألة فقد جزم كثير من الشافعية أن مذهب الشافعي في الجديد أنه ليس بحجـة،                   
 .وأن مذهبه في القديم أنه حجة

 وأطال في المسألة وبين أنه لم يثبت عـن الشـافعي         " إعالم الموقعين  "وقد رد ابن القيم هذا الكالم في كتابه       
في الجديد أنه ليس بحجة أنظر في المسألة، الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا، البرهان في أصول الفقـه،                   

، وانظـر  4/182عبد العظيم الديب، وانظر اإلحكـام لآلمـدي  : هـ دار الوفاء، ت   1418،  4، ط 2/891
، 5/550 ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين عن رب العـالمين،              :، وانظر 37إجمال اإلصابة   

 .مشهور حسن: هـ دار ابن الجوزي، السعودية، ت1423 1ط
 ].سقط طويل[مكتوب ) ج(في هامش النقطة  4
 .اإللزام) أ(في  5
نظر الكاسـاني، بـدائع     ا. فإن زفر وافق الشافعي في مسألة مال الضمار        ،أي زفر والشافعي رحمهما اهللا     6

 .1/133، العيني، البناية شرح الهداية 1/460، السمرقندي، تحفة الفقهاء 2/88الصنائع 
 .ينوي وهو خطأ) ب(في  7
 1/329، الشيباني، اآلثار 3/308 العيني، البناية شرح الهداية، 2/86 الشيباني، األصل :انظر 8
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سِتنْماِء تَحِقيقًـا فَـانْتَفَى     الفَِإذَا فَاتَتْ انْتَفَى تَصور ا    ،   حِقيقَِة التِّجارِة ِبالْيدِ   1ثْباِتيةُ إ الوِو
وعن هـذَا   ،  ن الشَّيء إنَّما يقَدر تَقِْديرا إذَا تُصور تَحِقيقًا       أل *تَقِْديرا فَانْتَفَى النَّماء تَقِْديرا   

 ِبانِْتفَـاِء الْيـِد   2نِْتفَاِء نَماِئِهما التَّقِْديِري ِبانِْتفَاِء تَصوِر التَّحِقيِقيالي النَّقْديِن َأيضا انْتَفَى فِ 
ارا فَصا       ،4يواكَالتَّ 3 ِبانِْتفَاِئه نقَةُ الِْفطِْر عدص تَِجب 5ِبِقآل فَِلذَا لَم     نع ِعتْقُه ازا جِإنَّمو 

ـ    6 ينْقُص الباِق والِْكتَابِة   إلوِبا،  ن الْكَفَّارةَ تَعتَِمد مجرد الِْملْكِ    أل ؛ارِةالْكَفَّ َأص الً الِْملْـك ،
 .مكَاِن التَّحِقيِقي إذَا وجد نَاِئباالِف ماِل ابِن السِبيِل ِلثُبوِت التَّقِْديِري ِفيِه الِبِخ
 

 ]زكاة الدين[
مكَاِن الْوصوِل إلَيِه ابِتداء َأو   إلتَِجب الزكَاةُ   معِسٍر   علَى مِقر مِليٍء َأو    الدينن  كَاْ  ولَو[

 ].وكَذَا لَو كَان علَى جاِحٍد وعلَيِه بينَةٌ َأو عِلم ِبِه الْقَاِضي ِلما قُلْنَا، ِبواِسطَِة التَّحِصيِل
 

 ]أنواع الديون[
 )قَوكَاةُ            :لُهالز ِسٍر تَِجبعم ِليٍء َأوم ِقرلَى مع نيالد كَان لَوو  (    ـوفَه هدعب لُهكَذَا قَوو :

ِزم َأنَّـه إذَا قُـِبض      َأي الدين ِنصاب بعد تَحقُِّق الْوجوِب حاَل كَوِن مسمى الديِن فَيستَلْ          
7اةكَز  ضا ملَى إطْ      ِلماٍر عج رغَي وهنِ      الى وياِع الدِض َأنْوعِفي ب ْل ذَِلكِقِه ب.  لْنُوِضحو 

 : لَم يتَعرض لَه الْمصنِّفُ فَنَقُوُل8ذَِلك إذْ

                                                
 .اإلثبات) أ(في  1
 ).ب(ب من /198نهاية ق  *
 .الحقيقي) ب(ي ف 2
 .بالنتفائهما وهو خطأ) ب(في  3
 )توا( مادة 2/248انظر ابن منظور، لسان العرب .التَّوى، الهالك، تَِوي المال، ذهب فلم يرجى 4
انظر ابـن منظـور، لسـان العـرب     .هو المملوك الذي يهرب من سيده من غير خوف وال تعب      : اآلبق 5

 .210 والنسفي، طلبة الطلبة)أبق(، مادة 1/36
 .ينقض) ب، ج(في  6
 ].زكّاه[كذا في جميع النسخ ولعل الصواب  7
 .إذا) ب(في  8
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ومتَوسطٌ ،  جارِةقَِوي وهو بدُل الْقَرِض وماِل التِّ     : 1ثَِة َأقْسامٍ القَسم َأبو حِنيفَةَ الدين إلَى ثَ     
وضـِعيفٌ  ،   كَثَمِن ِثياِب الِْبذْلَِة وعبِد الِْخدمِة وداِر السكْنَى       2وهو بدُل ماٍل لَيس ِللتِّجارةِ    

 6مـدِ  والصـلِْح عـن دِم الْع      5وبدِل الْخُلْعِ  4 والْوِصيةِ 3 كَالْمهرِ *وهو بدُل ما لَيس ِبمالٍ    
 تَِجب الزكَاةُ إذَا حاَل الْحـوُل ويتَراخَـى         9 فَِفي الْقَِوي  .8 وبدِل الِْكتَابِة والسعايةِ   7والديِة

وِفـي  ، 10داء إلَى َأن يقِْبض َأربِعين ِدرهما فَِفيها ِدرهم وكَـذَا ِفيمـا زاد فَِبِحسـاِبهِ         ألا
 تَِجب ما لَم يقِْبض ِنصابا وتُعتَبر ِلما مضى ِمن الْحـوِل ِفـي صـِحيِح                ال 11الْمتَوسِط

                                                
، الـدر المختـار   2/224 البحر الرائق ،، ابن نجيم  2/90انظر في هذه األقسام، الكاساني، بدائع الصنائع         1

2/305. 
 .للتجاري وهو خطأ) ب(في  2
 ).ا(ا من /161نهاية ق  *
 .4/646العيني، البناية شرح الهداية "ى في عقد النكاح اسم لمال يسم: "المهر 3
البنايـة شـرح الهدايـة    "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت سواء كان في المنافع أو األعيـان              " : الوصية 4

12/484. 
 .الخُلع بضم الخاء هو اسم من الخَلع وهو النزع  5

 مـادة  5/130ظر ابن منظور، لسان العرب      ان.هو إزالة الزوجية بما تعطيه المرأة من المال       : واصطالحا
 .3/192 الموصلي، االختيار :وانظر) خلع (

الصلح وهو عقد وضع لرفع منازعة، ومقصود المؤلف بالصلح عن دم العمد إذا اتفق القاتل مـع ولـي                    6
القصاص بإسقاط القصاص مقابل مال يدفعه القاتل لولي القصاص، ، وقد يكون هذا المال أكثر من الدية                 

 .13-12، 9/3انظر العيني، البناية شرح الهداية .أو أقل منها أو يساويها 
، المكتبـة   3/152الغنيمي، عبد الغني، اللباب شـرح الكتـاب،         " اسم للمال الذي هو بدل النفس       : "الدية 7

 .العلمية، بال معلومات أخرى
عى العبد في فك ما بقـي مـن   الِسعاية من السعي وهو كل عمل من خير أو شر، واستسعاء العبد، أن يس        8

رقبته إذا عتق بعضه فقط، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلـى مـواله ويسـمى تصـرفه فـي كسـبه                  
 5وانظر العيني، البناية شـرح الهدايـة        )سعا( مادة 193-7/192انظر ابن منظور، لسان العرب      .سعاية

/602-603.  
 .القول وهو خطأ) ب(في  9

بي حنيفة ال شيء عليه حتى يقبض أربعين أخـرى، وعنـدهما كلمـا              وعند أ .فحسابه وهو خطأ  ) أ(في   10
 .195، السرخسي، المبسوط 2/78 الشيباني، األصل :انظر.اهقبض شيئا زكّ

 .الوسط) أ(في  11
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 تَِجب ما لَم يقِْبض ِنصابا ويحوُل الْحوُل بعد الْقَبِض علَيِه           ال وِفي الضِعيِف    ،1الروايِة  
  .3 وثَمن الساِئمِة كَثَمِن عبِد الِْخدمِة،2

 وِعنْـدهما  .4ويروى عنْه َأنَّه كَالضِعيِف، ولَو وِرثَ دينًا علَى رجٍل فَهو كَالديِن الْوسطِ       
 دين  الوكُلَّما قَبض شَيًئا زكَّاه قَلَّ َأو كَثُر إ       ،  الديون كُلُّها سواء تَِجب الزكَاةُ قَبَل الْقَبضِ      

نَّه أل 7 الديةَ َأيضا قَبَل الْحكِْم ِبها وَأرشَ الِْجراحةِ       6 َأخْرجا 5 وِفي ِروايةٍ  .تَابِة والسعايةِ الِْك
 تُْؤخَذُ ِمن تَِركَِة من ماتَ      الو،   تَِصح الْكَفَالَةُ ِببدِل الِْكتَابةِ    اللَيس ِبديٍن علَى الْحِقيقَِة فَِلذَا      

صـُل َأن الْمسـبباِت     ألا:  يقُـولُ  9 َأنَّه الن وجوبها ِبطَِريِق الصلَِة إ    أل الديةُ   8ن الْعاِقلَةِ ِم
 .سباِبألِف االتَخْتَِلفُ ِبحسِب اخِْت

 رَأج لَوةِ        10واركُونَا ِللتِّجي لَم اٍب إناِرِه ِبِنصد َأو هدبت ال [ ع ا لَمم ِجب  ـدعُل بوْل الْححي
          كَالْقَِوي هكْمح ِة كَاناركَانَا ِللتِّج ِإنِلِه وِض ِفي قَوةِ   ألالْقَباراِل التِّجةَ مرُأج ِن   11]نكَـثَم 

 .12ماِل التِّجارِة ِفي صِحيِح الروايِة

                                                
قيد ذلك بصحيح الرواية ألن هناك رواية أخرى رواها ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه ال زكاة فيه حتـى                     1

، حاشية ابن عابـدين     1/457ل بعد ذلك، انظر السمرقندي، تحفة الفقهاء        يقبض نصابا ويحول عليه الحو    
 .2/90، الكاساني، بدائع الصنائع 1/252، فتاوي قاضي خان 2/306

 .2/90، الكاساني، بدائع الصنائع 2/80 الشيباني، األصل :انظر 2
 .2/305انظر حاشية ابن عابدين . بمنزلة الدين الوسط وجعلها بعضهم بمنزلة القوي أي 3
 .2/195انظر السرخسي، المبسوط  4
 ].أخرى[زيادة) ب(في  5
 وهو خطأ] جا)[ب(في  6
انظـر الجرجـاني،   .هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس أو هـو ديـة الجراحـة            : أرش الجراحة  7

 .330، النسفي، طلبة الطلبة 17التعريفات 
 من جهة األب أي العصبة الذين يعطون ديـة قتـل   جمع عاقل وهم دافعو الدية، وهم قرابة الرجل   : العاقلة8

 )عقل(، مادة9/234انظر ابن منظور، لسان العرب .الخطأ
 .أن) ا(في  9

 .أجره) أ(في  10
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  11
، السـمرقندي، تحفـة     2/90انظر في تفصيل هذه المسألة وقول الصاحبين، الكاساني، بدائع الصـنائع             12

ــاء  ــاني،  ، 1/456الفقه ــيط البره ــازة، المح ــن م ــوط 2/30اب ــي، المبس   =،2/195، السرخس
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 )لُهِصيِل      :قَواِسطَِة التَّحِبو َأو اءِتداب  ( لَفٌّ و  تَّـبرم ِلـيٍء      ،  1نَشْرتَِّصـُل ِبمي اءِتـداب
ا  لَيس ِنصـاب   3 َأن ما علَى الْمعِسرِ    2وعن الْحسِن بِن ِزيادٍ   .وِبواِسطَِة التَّحِصيِل ِبالْمعِسرِ  

 .5هفَقَوُل الْمصنِِّف َأو ِبواِسطَِة التَّحِصيِل دفْع لَ،4 ينْتَِفع ِبِهالنَّه أل
 

 ] كان الدين على جاحد وعليه بينة أو علم القاضي به وجبت زكاتهإذا[
 .يعِني يكُون ِنصابا   ) 6قَولُه وكَذَا لَو كَان علَى جاِحٍد وعلَيِه بينَةٌ َأو عِلم الْقَاِضي ِبهِ           (  

 ى ِهشَاموركُ       7وِعلِْم الْقَاِضي ي عم ٍد َأنمحم نا عابِنص نَـةٌ       ،  ونيب ا إذَا كَانَتْ لَـهِفيمو
 نُونتْ سضتَّى ما حهِقمي لَماِدلَةٌ واالعابِنص كُون8 ي ، 

 
                                                                                                                                            

وانظر في آخر مسالة السرخسـي، المبسـوط   .2/305، حاشية ابن عابدين 1/252فتاوى قاضي خان    = 
 .239-1/238، خالصة الفتاوى .2/253، فتاوى قاضي خان 2/37، حاشية ابن عابدين 2/195

أن يذكر شيئان أو أشياء إما تفصيال بالنص على كل واحد أو            "هو  اللف والنشر من المحسنات المعنوية و      1
إجماال أن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد يرجع إلى واحـد مـن                

وذكـر  .المتقدم وال ينص على ذلك الرجوع ؛بل يفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليـق بـه                  
أو أجماال يسمى باللف بالفتح، وذكر األشياء الثانية الراجعة إلى األولـى يسـمى              األشياء األولى تفصيال    

: ، مكتبـة لبنـان، ت  1996، 1، ط 1409 /2التهانوي، محمد علي، كشّاف اصطالحات الفنون،       "بالنشر  
 .علي دحروج.د

القضاء ثم  الحسن بن زياد اللؤلؤي، صاحب أبي حنيفة، كان يختلف إلى زفر وأبي يوسف في الفقه، ولي                  2
استعفى منه، كان متواضعا محبا للسنة، كان مقدما في السؤال والتفريع، من مصـنفاته، أدب القاضـي،                 

، ابن قطلوبغـا، تـاج      2/56هـ انظر القرشي، الجواهر المضية      204توفي سنة   .معاني اإليمان، النفقات  
 .3/59، الطبقات السنية التميمي، 150التراجم، 

 .المعشر وهو خطا) ب(في  3
، الزيلعـي،  3/363، العيني، البناية شرح الهدايـة  2/89 الكاساني، بدائع الصنائع   :انظر في قول الحسن    4

 .2/28تبيين الحقائق 
 ).ب(ليست في  5
هذا لما كان القاصي يفتي بعلمه، والقول عند المتأخرين بعدم قضاء القاضي بعلمه لفساد الزمان، انظـر                  6

 .2/267الدر المختار 
 .65،سبقت ترجمته ص ام بن عبد اهللا الرازي وهو هش 7
 2/267انظر الدر المختار .وهو الصحيح: قال في الدر المختار عن قول محمد 8
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  .3 لَم يجعْل الدين ِنصابا ولَم يفَصْل2صِلأل وِفي ا1.ِفِهالوَأكْثَر الْمشَاِيِخ علَى ِخ
،  كُلُّ بينٍَة تَعِدُلال يعِدُل و يإذْ لَيس كُلُّ قَاض   ،ِكتَاِبالصِحيح جواب الْ  : 4ِئمِةألقَاَل شَمس ا  

وِعلْم ، الْبينَةُ:  فَصار ِفي هذَينِ   5 يخْتَار ذَِلك  الوِفي الْجثُو بين يدي الْقُضاِة ذُلٌّ وكُلُّ َأحٍد         
   ِم ودوُل الْعوبِ الْقَاِضي شُمجوُل الْوالتَّفِْصيلِ 6شُم7 و  ، كَان ِإنو      ـرِفي الس ِقري ونيدالْم

  ِفي الْع دحجيا   الوابِنص كُني ِة لَمـتْ       ،  ِنيقَامو دحإلَى الْقَاِضي ج هما قَدا فَلَمِقرم كَان لَوو
وا لُد يوِم جحد إلَى َأن ع     8 الشُّهوِد سقَطَتْ الزكَاةُ ِمن    علَيِه بينَةٌ ومضى زمان ِفي تَعِديلِ     

                                                
، ابن مازة، المحيط البرهاني،     1/258، فتاوي قاضي خان     2/171انظر في المسألة السرخسي، المبسوط       1

، حاشـية ابـن عابـدين       2/28ين الحقـائق    ، الزيلعي، تبي  3/364، العيني، البناية شرح الهداية      2/309
تجب الزكـاة فيـه ألنـه    : فقال بعضهم ،وإن كانت له بينة اختلف المشايخ فيه     : "، وقال الكاساني  2/267

 ... " ال تجـب   :يمكن الوصول إليه بالبينة، فإذا لم يقم البينة فقد ضيع القدرة فلم يعـذر وقـال بعضـهم                 
 .2/89الكاساني، بدائع الصنائع 

اب في فروع الحنفية لإلمام محمد بن الحسن الشيباني، ويسمى بالمبسوط، وقد صنفه محمـد أوال              وهو كت  2
 .1/81 حاجي خليفة، كشف الظنون :انظر.ثم صنف سائر كتبه التي تعرف بظاهر الرواية

 .2/73 الشيباني، األصل :انظر 3
لقب جماعة، وعنـد اإلطـالق      شمس األئمة   : "قال أبو الوفاء القرشي صاحب القرشي، الجواهر المضية        4

سـم أو النسـبة بشـمس األئمـة         يراد به شمس األئمة السرخسي محمد بن أحمد، ويأتي مقيدا مـع اال            
 .4/402القرشي، الجواهر المضية ..."الكردي

ئمة هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، صاحب المبسـوط، أحـد األئمـة                  وشمس األ 
فقيها أصوليا، لزم الحلواني وصار أنظر أهل زمانه، أملى كتابه المبسوط وهو            الكبار، كان إماما عالّمة،     

، رسـائل  3/78انظر القرشي، الجواهر المضية .هـ وقبل غير ذلك   490في السجن توفي في حدود سنة       
 .234، ابن قطلوبغا، تاج التراجم 21، 1/12ابن عابدين 

 قَـاضٍ  كُـلُّ  الو يعِدُل شَاِهٍد كُلُّ لَيس إذْ : "السرخسيوابن الهمام لعله نقل الكالم في المعنى ونص كالم           5
، ولـيس فـي   2/171، المبسوط   "نَفْسه يِذلَّ ال َأن لَه فَكَان ذُلٌّ الْخُصومِة ِفي يديِه بين الْمحاباِة وِفي،  يعِدُل

 .كالم السرخسي ترجيح كالم الكتاب
 .الواجب) ب(في  6
من قال بعدم وجوب الزكاة إذا كان الدين على جاحد مع علم القاضـي، أو لـه                 :  العدم أي يريد بشمول    7

من قال بوجوب الزكاة إذا كان الدين على جاحد مع علم القاضـي  : عليه بينة، ويريد بشمول الوجوب أي     
 .جبومع وجود البينة ال ت،أو له بينه، ويريد بالتفصيل وهو قول محمد مع علم القاضي تجب الزكاة 

 ).ب(ليست في  8
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وهذَا إنَّما يتَفَرع علَـى     ،   الْخُصومةِ 1نَّه كَان جاِحدا وتَلْزمه الزكَاةُ ِفيما كَان مِقرا قَبلَ        أل
 .2ِق ِفي الْمجحوِد الطْإلاخِْتياِر ا

 
]فَلَّس تجب الزكاة إذا كان الدين على مقر م[ 

]    ِعنْد ابِنص وفِْلٍس فَهم ِقرلَى مع كَان لَوِنيفَـةَ  وَأِبي ح  اللَّـه ـهِحمأل ؛ر  تَفِْلـيس ن
وَأبـو   .ِس ِعنْده ِبـالتَّفِْليسِ   الفْإل تَِجب ِلتَحقُِّق ا   المحمٍد   يِصح ِعنْده وِعنْد     الالْقَاِضي  

رِحمه اللَّه ِفي حكْـِم الزكَـاِة       َأِبي حِنيفَةَ   ومع  ،  ِسالفْإلِفي تَحقُِّق ا  محمٍد  مع   يوسفَ
 ].ِرعايةً ِلجاِنِب الْفُقَراِء

 )لُهالْقَاِضي إلَخْ   أل :قَو تَفِْليس فَلَّ    ) نلَفْظَ م َأن ِفيدي    ِلِه وٍس ِبالتَّشِْديِد ِفي قَو   كَان لَىلَو3ع 
ٍف ال وَأعطَى حكْمه ِمن غَيِر خِ     6نَّه ذَكَر الْمفِْلس ِبالتَّخِْفيفِ   ألو،  5نَّه تَعِليلُه أل 4ٍسمِقر مفَلَّ 
، ثَِة وهو قَولُه ولَو كَان الدين علَى مِقر مِليٍء َأو معِسٍر إذْ الْمعِسر هو الْمفِْلس              البين الثَّ 
 الْمِقـر الْمفِْلـِس     7 وصرح بعضهم ِبَأن ما علَى     .فُ إنَّما هو ِفيمن فَلَّسه الْقَاِضي     الوالِْخ

 الطَّحاِوي التَّفِْليس علَى قَوِل     9رطْتولَم يشْ ،  فٌ ِفي َأنَّه ِنصاب   ال لَيس بينَهم خِ   8ِبالتَّخِْفيِف
 ،10محمٍد 

                                                
 .بين) ب(في  1
، السرخسـي،  1/461، تحفة الفقهـاء  2/89، الكاساني، بدائع الصنائع    1/258 فتاوي قاضي خان     :انظر 2

 .3/364، العيني، البناية شرح الهداية 2/171المبسوط 
 ).ب(ليست في  3
معه فلس، وقد فَلَّسـه الحـاكم،       أفلس الرجل إذا لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس                  4

 ).فلس(، مادة 11/218 ابن منظور، لسان العرب :انظر.نادى عليه أنه أفلس
 ".إلمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل: "أي قول صاحب الهداية 5
 .بالتحقيق وهو خطأ) ب(في  6
 .وهو خطأ] شا) [ب(في  7
 .أبالتحقيق وهو خط) ب(في  8
 .يشرط) ط(في  9

، دار إحيـاء    1986،  1، ط 51انظر، الطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة، ، مختصر الطحـاوي، ص            10
 .أبو الوفاء األفغاني: العلوم، بيروت، ت
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و  وِبيبحِل الْمى إذَا            : 1قَوضا مكَاةُ مِن زياِحِب الدلَى صا فَعفِْلسا مِقرم ونيدالْم كَان لَو
 زكَاةَ علَيِه ِلما   الوِعنْد محمٍد إن كَان الْحاِكم فَلَّسه فَ      ،  قَبضه ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ وَأِبي يوسفَ     

 ى ِبنَاءضا ِبهِ      متَاِوي نيالد ِصيرقَّقُ فَيتَحي التَّفِْليس ِبِه َأنذْهلَى مِنيفَـةَ  ،  عَأِبي ح ِعنْد2الو 
 3 .ِفالنَاِفي الِْخ يواِفقُ ن الْماَل غَاٍد وراِئح فَهو ِفي ِذمِة الْمفِْلِس ِمثْلُه ِفي الْمِليِءأل
 )لُهقَو:  وسو يَأبِنيفَةَ إلَخْ         وَأِبي ح عفَ     ) فَ رحمه اهللا موسُل َأِبي يِقيَل قَولَى  [وع ِنيبم

 مع قَوِل محمٍد ِفي عدِم وجوِب       6] قَوَل َأِبي يوسفَ   5ِمالسإلوذَكَر صدر ا  ،  4وِلألقَوِلِه ا 
 .ِسالفْإلِفِهم ِفي تَحقُِّق االايِة عنْه ِبنَاء علَى اخِْتِف الروالالزكَاِة مطْلَقًا ِمن غَيِر ِذكِْر اخِْت

 ) لُهةً :قَواياِء    7 ِرعاِنِب الْفُقَرِلج  (     نكُوِت عسِة الْملَّمسا الْمايالْقَض ذَا ِمنا   8هالنَّظَِر ِفيه 
 ِللْحكِْم ِبِإيجاِب   الً يصلُح دِلي  اليِة الْفُقَراِء   إذْ ِبمجرِد ِرعا  ،  الً تَصلُح ِللْوجِه َأص   المع َأنَّها   

ـ  الوكَم ِمن موِضٍع ، 9فَكُلُّ موِضٍع يتََأتَّى ِفيِه ِرعايتُهم، اللَِّه تَعالَى الْمالَ    ال تَِجب ِفيـِه فَ
يس وِإن تَحقَّقَ لَِكن محلَّ الديِن       ما ِقيَل إن التَّفْلِ    11األولَى فَ .10 ِبدِليلِ اليثْبتُ إيجاب علَيِه إ   

                                                
ولعله أراد عمر بن صدر الشريعة األول عبيد اهللا المحبـوبي الحنفـي ،              . المجبوئي وهو خطأ  ) ب(في   1

انظـر الجـواهر المضـية    .ة الكفاية في درايـة الهدايـة      هـ وله شرح على الهداية باسم نهاي       672:ت
4/369. 

 ).ب(ليست في  2
، ابـن  2/28، الزيلعي، تبيين الحقائق 2/89، الكاساني، بدائع الصنائع 2/197انظر السرخسي، المبسوط   3

 .1/258، فتاوي قاضي خان 27مازة، المحيط البرهاني، 
 .أي تحقق اإلفالس 4
هــ أخـو   420حمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى البزدوي، ولد سـنة   هو أبو اليسر محمد بن م      5

اإلمام علي البزدوي، تفقه عليه السمرقندي صاحب التحفة، كان قاضي القضاة بسمرقند، وله تصـانيف                
القرشـي، الجـواهر    :انظر. هـ473في الفروع واألصول، يكنى بأبي اليسر ليسر تصانيفه، توفي سنة           

 .275، قطلوبغا، تاج التراجمابن ، 4/98المضية 
 )ب(ما بين المعكوفين ليس في  6
 .وهو خطأ] عاية ) [ب(في  7
 .على) ب(في  8
 .غايتهم وهو خطأ) ب(في  9

 .بدليله)ب، ط(في 10
 .فاألول) أ(في  11
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         قُّ الْمِن حياِحِب الدِلص تَّى كَاناِن حاِقيب طَاِلبالْمو ِهيةُ والالذِّم   الْم قَـاءِة فَبمـِة  الزمز
 .1فَِإذَا قَبضه زكَّاه ِلما مضى، دِليُل بقَاِء الديِن علَى حاِلِه

 
 ]تجارة حتى تتصل نية التجارة بالعمل  مالمالير اليصال [

]  نمِة    وارةً ِللتِّجاِريى جااشْتَراهنَوِة   ومكَاةُ  ِللِْخدا الزنْهطَلَتْ عِل   ال ؛بمِة ِبالْعاِل النِّيتِّص
ن ِللتِّجارِة حتَّى يِبيعها فَيكُون ِفي      وِإن نَواها ِللتِّجارِة بعد ذَِلك لَم تَكُ       وهو تَرك التِّجارةِ  

وِلهـذَا يِصـير   ،  ن النِّيةَ لَم تَتَِّصْل ِبالْعمِل إذْ هو لَم يتَِّجر فَلَـم تُعتَبـر            أل؛ ثَمِنها زكَاةٌ 
وِإن اشْتَرى شَـيًئا      ِبالسفَرِ ال يِصير الْمِقيم مساِفرا إ    الو،  الْمساِفر مِقيما ِبمجرِد النِّيةِ   
 ِف ما إذَا وِرثَ ونَوى التِّجـارةَ الِبِخ، تِّصاِل النِّيِة ِبالْعمِلالونَواه ِللتِّجارِة كَان ِللتِّجارِة     

 الْخُلِْع َأو الصـلِْح عـن   ولَو ملَكَه ِبالِْهبِة َأو ِبالْوِصيِة َأو النِّكَاِح َأو،  عمَل ِمنْه النَّه  أل
       ِة ِعنْدارِللتِّج ِة كَانارِللتِّج اهنَوِد وفَ   الْقَووسَأِبي ي   اللَّه هِحملِ الرما ِبالْعاِنهقِْتر  ، ِعنْدو

 ].فُ علَى عكِْسِهالخِْتالوِقيَل ا، نَّها لَم تُقَاِرن عمَل التِّجارِةأل يِصير ِللتِّجارِة المحمٍد 
 
 

                                                
 وهذا نصه  يتعلق بزكاة الديون صدر قرار عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  1

وبعد المناقشة المستفيضـة التـي تناولـت    " زكاة الديون"بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول   "...
 : الموضوع من جوانبه المختلفة تبين

 .أنه لم يرد نص من كتاب اهللا تعالى أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يفصل زكاة الديون.1
 عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة         أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان اهللا         .2

 .الديون
 .أنه قد اختلفت المذاهب اإلسالمية بناء على ذلك اختالفًا بينًا. 3
أن الخالف قد انبنى على االختالف في قاعدة هل يعطي المال الممكن من الحصـول عليـه صـفة                   . 4

 : الحاصل؟وبناء على ذلك قرر
 .الًين عن كل سنة إذا كان المدين مليًئا باذأنه تجب زكاة الدين على رب الد. 1
. الًأنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو ممـاط    . 2

 .1/133انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 
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)لُهلِ  ال :قَومِة ِبالْعاِل النِّيلِ  ) تِّصذَا الْفَصاِصُل هـ        1ح  ال َأن ما كَان ِمن َأعماِل الْجواِرِح فَ
ـ  *وِلأل فَالتِّجارةُ ِمن ا   2وما كَان ِمن التُّروِك كَفَى ِفيِه مجردها      ،  يتَحقَّقُ ِبمجرِد النِّيةِ    ال فَ

 يثْبـتُ  السـامةُ  إلم واالسإلونَِظيره السفَر والِْفطْر وا، ِف تَرِكهااليكِْفي مجرد النِّيِة ِبخِ 
 ال مفِْطـرا و ال يِصير مساِفرا والوتَثْبتُ َأضدادها ِبمجرِد النِّيِة فَ،  ِبالْعمِلالواِحد ِمنْها إ  

 ا وِلمسدِ   المرجةً ِبماِئمةُ سابلِ   3 الدمْل ِبالْعِة بالنِّي   ،ِصيريو       فِْطـرالْمـا وِقيمم ـاِفرسالْم
م والْمراد ِبالْمفِْطِر الَِّذي لَ   ،  موِرألصاِئما والْمسِلم كَاِفرا والدابةُ علُوفَةً ِبمجرِد ِنيِة هِذِه ا        

 .4عد ِفي وقٍْت تَِصح ِفيِه النِّيةُبينِْو صوما 
فَِإنَّه لَو ،  عموم شَيٍءالالْمراد ما تَِصح ِفيِه ِنيةُ التِّجارِة    ) قَولُه وِإن اشْتَرى شَيًئا إلَخْ       ( 

 اجتَمـع   الوِإ،   تَِجب ِفيها زكَاةُ التِّجارةِ    ال اشْتَرى َأرضا خَراِجيةً َأو عشِْريةً ِليتَِّجر ِفيها      
  .رضألِفيها الْحقَّاِن ِبسبٍب واِحٍد وهو ا

 
 

                                                
 .للفصل) ب(في  1
فاألفعال ،ا التـرك إال بنيـة     يكتفى بمجرد الترك في التروك للخروج عن عهدة النهي وال يثاب على هـذ              2

 : تنقسم إلى ثالثة أقسام
 . وهي تفتقر إلى النية،العبادات

 . وهي ال تفتقر إلى نية إال إذا أريد بفعلها الثواب فهي تفتقر إلى النية،المباحاتو
والمحرمات أو التروك يكتفى فيها بمجرد الترك من غير نية، فمن فعل ذلك خرج عن عهدة النهي ولكنه                  

ال "ثاب إال إذا نوى بذلك الترك التقرب إلى اهللا، وقد بحث العلماء هذه المسألة تحت القاعدة الفقهيـة                   ال ي 
 . "األمور بمقاصدها" أو قاعدة "ثواب إال بنية

، مصور عن الطبعـة  288-3/287 الزركشي، محمد بن بهادر، المنثور في القواعد،     :انظر في المسألة،  
 ابـن  :عبد الستار أبو غـدة، وانظـر     : والشئون اإلسالمية، الكويت، ت   ، وزارة األوقاف    1982األولى،  

، دار  1983، مصور عن الطبعـة األولـى،        21-1/14النظائر،  ونجيم، زين الدين بن إبراهيم، األشباه       
 محمد الحافظ : الفكر، بيروت، ت

 ).أ(ب من /164نهاية ق  *
 .طمس) ب(في  3
ـ  ،  2/92الكاساني، بدائع الصنائع    ،  2/247 هانيابن مازة، المحيط البر   :انظر في المسألة   4 ن يالزيلعي، تبي

 .2/85، الشيباني، األصل 2/276 حاشية ابن عابدين، 2/29الحقائق 
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وِإذَا لَم يِصـح  ،  الْعشِْر اشْتَراها ِللتِّجارِة تَِجب الزكَاةُ مع الْعشْرِ    1وعن محمٍد ِفي َأرضِ   
وزرعـه ِفـي    2وكَذَا لَو اشْتَرى بذْرا ِللتِّجارِة      ،  ِظيفَِتها الَِّتي كَانَتْ  رض علَى و  ألبِقيتْ ا 

 شْرا الْعِفيه ا كَانهرتَْأجٍة اسشِْريالعر3. غَي 
)لُهِرثَ   ال ِبخِ :قَوا إذَا وِبا    ) ِف م شْتَِريِه تَِصحا يِة ِفيمارةَ التِّجِني اِصُل َأنا إلالْحِفيماِع ومج

  ِرثُهِبا  الي اِعإل تَِصحمأل 4ج  النَّه    ِفيِه َأص لَه نْعالً ص        ا ذُِكـرقٍْد ِمموِل عِبقَب لَّكَها تَمِفيمو 
  .5فٌالِخ

قَـاَل  ،  عماِلألاعِتباِر َأن مقْتَضى الدِليِل اعِتبار النِّياِت مطْلَقًا وِإن تَجردتْ عن           الوجه ا 
r }      ِلِهمع ِمن رْؤِمِن خَيةُ الْمِل الظَّاِهِر         7ال إ 6}ِنيمتَّى تَتَِّصَل ِبالْعا حِلخَفَاِئه رتَبتُع ا لَمَأنَّه 

 .8وقَد اتَّصلَتْ ِفي هِذِه
 ِبالْمـاِل   جارةُ وِهي مبادلَةُ الْمالِ   خَِر َأن اعِتبارها إذَا طَابقَتْ الْمنِْوي وهو التِّ       آلوجه ا [ 

 .10وِل ألالِْهبِة وما معها واَلَِّذي ِفي نَفِْسي تَرِجيح ا 9]فيوذَِلك منْتٍَف 

                                                
 .األرض) ب(في  1
 .بذر التجارة) ب(في  2
 .2/225، ابن نجيم، البحر الرائق 2/268 حاشية ابن عابدين :انظر 3
 .االجتماع وهو خطأ) ب(في  4
 .كه اإلنسان بالهبة أو الوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود يقصد ما مل5
، العينـي، البنايـة شـرح الهدايـة         2/93الكاساني، بدائع الصنائع    ،  2/198 السرخسي، المبسوط  :انظر 

 .2/248 ابن مازة، المحيط البرهاني، 3/367
، مكتبة ابن تيميـة،     2، ط 186-6/185 5942أخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، برقم          6

نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكـل يعمـل              "بلفظ  .حمدي السلفي : القاهرة، ت 
 األلباني، محمد ناصـر  :انظر.ضعيف: وقال األلباني" على نيته، فإذا عمل المؤمن عمال نار في قلبه نور      

، مكتبـة المعـارف،     1996،  1، ط 2216، برقم   5/244الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة،      
 . الرياض

 ..ال وهو خطأ) ب(في  7
 .والعمل الذي اتصلت به هو القبول أي قبول الهبة والوصية وغيرها مما ذكره صاحب الهداية 8
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  9

 .أي اعتبار أنها للتجارة 10
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وِبالِْميراِث ، رِةفَلَو آجره ولَده ِبعبٍد ونَواه ِللتِّجارِة كَان ِللتِّجا     ،   ويلْحقُ ِبالْبيِع بدُل الْمَؤجرِ   
 1. تَِجب لَو باعها بعد حوٍلالما دخََل لَه ِمن حبوِب َأرِضِه فَنَوى إمساكَها ِللتِّجارِة فَ

 
 ]ألداء أو لعزل المقدار الواجبلأداء الزكاة إال بنية مقارنة  ال يجوز [

]كَاِة     الوالز اءَأد وزجٍة   الإيقَِبِنياِءألاِرنٍَة لِ ماِجـِب    ،  داِر الْوِل ِمقْدزقَاِرنٍَة ِلعم أل) َأو ن
 َأن الـدفْع يتَفَـرقُ      الإ،  قِْتـران الصُل ِفيها ا  ألالزكَاةَ ِعبادةٌ فَكَان ِمن شَرِطها النِّيةُ وا      

ا كَتَقَدِسيرِل تَيزالَةَ الْعا حوِدهجِبو ِمفَاكْتُِفيوِة ِفي الصِم النِّي.[  
 )لُهقَو: إلَخْ    ال و وزجِفي ا   )  ي ازوالْج رصِنألحيركَاةَ    ،  مى الزنَو لَو َأنَّه ـَل  2فََأفَادعجو 

ما تَصـدقَ   زكَاةَ  ال يسقُطُ عنْه شَيء إ    اليتَصدقُ ولَو إلَى آِخِر السنَِة ولَم تَحضره النِّيةُ         
 ِلبعِضِهم لَـم    5وِفيِه بحثٌ ،  الْماِلِك 4ولَو دفَعها ِللْوِكيِل فَالِْعبرةُ ِلِنيةِ    ،  3ِبِه علَى قَوِل محمدٍ   

جرعِه6يلَي7 ع. 
   ى قَاِضي خَانقَاَل ِفي فَتَاو : جطَى رالًَأع اِهمرا   8 دعا تَطَوقَ ِبهدتَصتَّى     ِليقْ حدتَصي فَلَم 

ِمر ِمن زكَاِة ماِلِه ِمن غَيِر َأن يتَلَفَّظَ ِبِه ثُم تَصدقَ الْمْأمور جازتْ عن الزكَـاِة                آلنَوى ا 
 10. عن كَفَّارِتي ثُم نَوى الزكَاةَ قَبَل دفِْعِه9وكَذَا لَو قَاَل .انْتَهى

                                                
الزيلعـي، تبيـين الحقـائق    ، 3/367ني، البناية شرح الهداية ، العي 2/93 الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر 1

2/29. 
انظر الزيلعي،  .أي نوى الزكاة ولم يعزل شيئا من المال فجعل يتصدق شيئا فشيئا ولم تحضره نية الزكاة                2

 .2/31تبيين الحقائق 
ني، بـدائع  ، الكاسـا 3/368، العيني، البناية شـرح الهدايـة     3/34 السرخسي، المبسوط    :انظر في قوله   3

 .2/145الصنائع 
 .النية) ب(في  4
 وهو خطأ] نجبب) [ب(في  5
 .يفرح وهو خطأ) أ(جزء من الكلمة مطموس وفي ) ب(ي  6
 .لعله قصد صاحب الهداية 7
 .درهم وهو خطأ) ب(في  8
 .كان وهو خطأ) ب(في  9

لكاسـاني، بـدائع   ، ونقلت هذه المسألة عن الحسن بن زيـاد انظـر ا          1/261 فتاوى قاضي خان     :انظر 10
 .2/292، ابن مازة، المحيط البرهاني 2/145الصنائع 
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حاِصلُه إلْحاقُ الزكَاِة ِبالصوِم ِفي جواِز تَقِْديِم النِّيـِة علَـى       ) ِديِم النِّيِة إلَخْ     كَتَقْ :1ُقَولُه( 
وسببه ِفي الزكَاِة تَفَرقُ الـدفِْع      ،  الشُّروِع ِبجاِمِع لُحوِق لُزوِم الْحرِج ِفي إلْزاِم الْمقَارنَةِ       

2.ِللْكَِثيِرين 
 

 ]جميع ماله وهو ال ينوي الزكاة سقطت الزكاة عنهمن تصدق ب[
]  نمقَ  ودِميِع  تَصاِلِه  ِبجكَاةَ    المنِْوي الزي    نْها عهضقَطَ فَرانًاسسِتحأل اس   اِجـبالْو ن

صاِب سقَطَ زكَـاةُ    حاجةَ إلَى التَّعِييِن ولَو َأدى بعض النِّ       الجزء ِمنْه فَكَان متَعينًا ِفيِه فَ     
   ى ِعنْدَؤدٍدالْممحِفي الْكُلِّ    أل ؛م شَاِئع اِجبالْو ن  ،  ِعنْدـفَ     ووسـقُطُ  الَأِبـي يأل تَس ن

 ].وِلألِف اال ِللْواِجِب ِبِخالًِلكَوِن الْباِقي مح،الْبعض غَير متَعيٍن
 )لُه3قَو     نْها عهضقَطَ فَرس  (   ِط َأنِرهِ       الِبشَرغَينَذٍْر و ِمن ا آخَراِجبا وِبه نِْويي ،  اءـوس

 َأن  4والْفَرقُ،   بد ِفيِه ِمن ِنيِة الْقُربةِ     الِف رمضان   الِبِخ،  نَوى النَّفََل َأو لَم تَحضره النِّيةُ     
مساِك انْقَسم إلَى عـادٍة وِعبـادٍة       إلِف ا الِبِخ،  ةٌ كَيفَ كَان   قُرب 5]ِللْفَِقيِر ِبنَفِْسهِ [دفْع الْماِل   

وِإذَا وقَع َأداء الْكُلِّ قُربةً ِفيما نَحن ِفيِه لَم يحتَج إلَى تَعِيـيِن             ،  فَاحتَاج إلَى تَمِييٍز ِبالْقَصدِ   
حاجةُ إلَى تَعِييِن الْفَرِض ِللْمزاحمِة بـين الْجـزِء   ن الْفَرض َأنَّه دفْع الْكُلِّ والْ ألالْفَرِض  

 .وِبَأداِء الْكُلِّ ِللَِّه تَعالَى تَحقَّقَ َأداء الْجزِء الْواِجِب، جزاِءألالْمَؤدى وساِئِر ا
 

 لو أدى بعض النصاب من غير نية الزكاة [
 ]زكاة المؤدى عند محمدعنه سقطت 

 .ِك الْبعِض فَسقَطَ زكَاتُهالفَصار كَه) ن الْواِجب شَاِئع ِفي الْكُلِّ أل 6هقَولُ( 

                                                
 ).ب(ليست في  1
أي أن دفع الزكاة يتفرق فال يدفع كله لشخص واحد في وقت واحد ففي إلزام المكلف النية في كـل دفـع     2

 .2/30الزيلعي، تبيين الحقائق  :حرج، انظر
 ).ب(ليست في  3
 ).ب(ليست في  4
 .وهذا ليس محلها] والفرق أن دفع للمال للفقير بنفسه[زيادة ) ب(وفي ]. للفقيربنفسه) [أ(في  5
 ).ب(ليست في  6
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 )لُهِل  ألِف ا ال ِبخِ :1قَوءِ      )وزاِج الْجقُِّن ِبِإخْرقُ ِبالْكُلِّ ِللتَّيدالتَّص كَـاةُ    2َأيالز والَِّذي ه  ،
 4. لَه ِفيِه3 صنْعالِك فَِإنَّه الِف الْهالِبِخ

            نْهع كَاتُهقَطَ زس نْهع َأهرلَى فَِقيٍر فََأبع نيد لَه كَان ذَا لَولَى هعكَاِة     ،5 والز نى ِبِه عنَو 
 زكَاةُ  الولَو َأبرَأه عن الْبعِض سقَطَ زكَاةُ ذَِلك الْبعِض ِلما قُلْنَا           ،  ِكالنَّه كَالْه ألَأو لَم ينِْو    

 .6الْباِقي
ن الساِقطَ لَيس ِبماٍل والْباِقي ِفي ِذمِتِه يجوز َأن يِصير أل عن الْباِقي    7داءألولَو نَوى ِبِه ا   

ـ   ال 10وِلذَا،  9 يجوز الساِقطُ عنْه   ال خَيرا ِمنْه فَ   8كَانف ،الًما الْع نِن عيالد اءَأد وزجِن يي ،
 . 11ِف الْعكِْس الِبِخ

                                                
 ).ب(ليست في  1
 ).ب(ليست في  2
 .امنع) ب(في  3
، 3/34، السرخسـي، المبسـوط   3/368انظر في مسألة النية في الزكاة العيني، البناية شـرح الهدايـة             4

 .2/124الكاساني، بدائع الصنائع ، 2/270 ية ابن عابدينحاش، 2/30الزيلعي، تبيين الحقائق 
 .أي سقطت عنه زكاة ذلك المال الذي أبرأ الفقير منه، فال يجب عليه أن يخرج زكاة ذاك المال 5
 .لباقي وهو خطأ) ب(في  6
 .األدلي وهو خطأ) ب(في  7
 .وكان ) ب،ط(في 8
 .2/31الزيلعي، تبيين الحقائق ، 2/228انظر البحر الرائق  9

 .كذا) ا(في  10
وبالعين ما كان قائمـا  ،  المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة    : "قال ابن عابدين في حاشيته     11

 والمـال المزكـى     .ألن الزكاة إما أن تكون دينا، أو عينا       ؛في ملكه من نقود وعروض، والقسمة رباعية        
فتصير خمسة فيجـوز األداء فـي   ، ى مستحق القبض بعدهاأو يبق، كذلك، لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة  

 : ثالثة
  مثل إبراء الفقير عن كل النصاب ،أداء الدين عن دين سقط بها:  األولى

 . كنقد حاضر عن نقد، الثانية أداء العين عن العين
 . كنقد حاضر عن نصاب دين، الثالثة أداء العين عن الدين
 =اء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر  أد: األولى،  وفي صورتين ال يجوز
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،  يضمن قَدر الْواِجِب علَيِه:ولَو كَان الدين علَى غَِني فَوهبه ِمنْه بعد وجوِب الزكَاِة ِقيلَ         
 .1ك الك َأو هال كََأنَّه ِبنَاء علَى َأنَّه اسِته، يضمنال :وِقيَل
 .2ِف صدقَِة التَّطَوِعالِبِخ، نالعإلي الزكَاِة افْضُل ِفألهذَا وا

 

                                                                                                                                            
 فإنه يجوز ألنـه عنـد قـبض         ، بخالف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده              =

مثل الصورة التي ضربها ابـن   ،الثانية أداء دين عن دين سيقبض     . الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين      
 . بتصرف271-2/270 ية ابن عابدينحاش"الهمام أخيرا 

، الزيلعـي، تبيـين الحقـائق      2/228انظر البحر الرائق    . اًصح الروايات أن عليه الضمان     :قال ابن نجيم   1
2/32. 

 .التطووع وهو خطأ) ب(في  2
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 )اِئِمبوقَِة السدص اب(  
 بدَأ محمد رحمه اهللا ِفي تَفِْصـيِل َأمـواِل          .1سامتْ الْماِشيةُ سوما وَأسامها ربها إسامةً     

نَّها كَانَتْ إلَى   أل وِإنَّما كَان ِفي كُتُِبِه كَذَِلكr،        * اللَّهِ الزكَاِة ِبالسواِئِم اقِْتداء ِبكُتُِب رسولِ    
 تُعلَفُ ِفي   ال والساِئمةُ الَِّتي تَرعى و    . فَبدَأ ِبها  ِبَلإلوكَان جلُّ َأمواِلِهم وَأنْفَسها ا    ،  الْعرِب

 .2هِل ألا
وسـيْأِتي  ، 5 َأو َأكْثَرهالً والنَّسِل حو4 الدر3وِن ذَِلك ِلقَصِدِهي ِتلْك مع قَيِد كَ:  وِفي الِْفقْهِ 

لَم تَكُـن     فَلَو ُأِسيمتْ ِللْحمِل والركُوبِ    .فَالتَفِْسير الساِئمِة ِفي الِْهدايِة ونَذْكُر هنَاك الْخِ      
    جكِْم وا ِلحعةَ شَرمتَلْزسةَ الْماِئمكَاةِ السْل  ،  وِب الزا  البكَاةَ ِفيهز   ،لَوِة    6وـارا ِللتِّجهامَأس 

 . َأسنَان الْمسمياِتوقَد عين ِفي الِْكتَاِب،  زكَاةُ الساِئمِةالكَان ِفيها زكَاةُ التِّجارِة 
: ن ُأمها تَكُون مخَاضا ِبغَيِرها عـادةً      أل سماِء فَسميتْ ِبنْتُ الْمخَاِض ِبهِ    أل وَأما اشِْتقَاقُ ا  

´  M      ¶  µ قَاَل اللَّه تَعـالَى     ،  دِة مخَاضا الويسمى َأيضا وجع الْوِ   ،  الًَأي حامِ 
    ¹  ¸L  7وِنِبنْتُ اللَّبٍنأل ؛وذَاتَ لَب ا تَكُونهُأم ى8نِبِه ُأخْر ِضعتُر  ، 

 
 
 
 

                                                
 ).سوم(، مادة 7/308 ابن منظور، لسان العرب :انظر 1
 ).أ(ا من/165نهاية ق  *
 .أي في اللغة 2
 .د وهو خطأالقص) ب(في  3
 5/241انظر ابن منظور، لسان العـرب       .  درت الناقة إذا حلبت وأقبل منها شيء كثير        : يقال ،أي الحلب  4

 )درر(مادة 
  .أكثر) ب(في  5
 ).ب(ليست في  6
 .23: مريم 7
 .اللبن وهو خطأ) ب(في  8
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ا      ألالِْحقَّةُ   وهلَيَل عمحيو كَبتُر ا َأنقَّ لَها حُل      ،  نَّهَأه ِرفُهعا ينَاِنهنًى ِفي َأسعةُ ِلمذَعالْجو
 1.اللُّغَِة

  )ِبِلإلفَصٌل ِفي ا( 
وحاَل علَيهـا   ،فَِإذَا بلَغَتْ خَمسا ساِئمةً، لَيس ِفي َأقَلَّ ِمن خَمِس ذَوٍد صدقَةٌ   : tقَاَل  [

فَِإذَا كَانَتْ ، فَِإذَا كَانَتْ عشْرا فَِفيها شَاتَاِن إلَى َأربع عشْرةَ، الْحوُل فَِفيها شَاةٌ إلَى ِتسعٍ   
فَِإذَا كَانَتْ ِعشِْرين فَِفيها َأربع ِشياٍه      ،  ثُ ِشياٍه إلَى ِتسع عشْرةَ    الخَمس عشْرةَ فَِفيها ثَ   

وِهي الَِّتي طَعنَـتْ   فَِإذَا بلَغَتْ خَمسا وِعشِْرين فَِفيها ِبنْتُ مخَاضٍ      ،  ى َأربٍع وِعشِْرين  إلَ
وِهي الَِّتـي    ِثين فَِفيها ِبنْتُ لَبونٍ   الفَِإذَا كَانَتْ ِستا وثَ   ،  ِثينال إلَى خَمٍس وثَ   .ِفي الثَّاِنيةِ 

وِهي الَِّتـي    فَِإذَا كَانَتْ ِستا وَأربِعين فَِفيها ِحقَّةٌ       خَمٍس وَأربِعين  طَعنَتْ ِفي الثَّاِلثَِة إلَى   
وِهي الَِّتي طَعنَتْ    فَِإذَا كَانَتْ إحدى وِستِّين فَِفيها جذَعةٌ     ،  إلَى ِستِّين  طَعنَتْ ِفي الراِبعةِ  

ا كَانَتْ ِستا وسبِعين فَِفيهـا ِبنْتَـا لَبـوٍن إلَـى           فَِإذَ،  إلَى خَمٍس وسبِعين   ِفي الْخَاِمسةِ 
ِعينِتس  ،     ِعشِْرينا ِحقَّتَاِن إلَى ِماَئٍة وفَِفيه ِعينِتسى ودفَِإذَا كَانَتْ إح  تْ كُتُبرذَا اشْتَهِبه

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر قَاِت ِمندالص[ 
 )لُهفِ :  قَو سسِ   لَيخَم دٍ ي َأقَلَّ ِمن2صدقة  ذَو  (دثَ  : الذَّو قَاُل ِمنا  الي ِبـِل إلَـى    إلثٍَة ِمن

 :وقَد استَعملَها هنَا ِفي الْواِحِد علَى نَِظيِر اسِتعماِل الرهِط ِفـي قولـه تعـالى              ،  عشَرٍة
 .علَى ما سنَذْكُره عنْهt  متَابعةَ لَفِْظ الصديِق وقَصد الْمصنِّفُ ِبذَِلك3  )ِتسعةُ رهٍط( 
 
 
 
 

                                                
ب لسـان العـر   "أخـرى والجذع اسم لها في زمن ليس بسن تنبت وال تسقط وتعاقبها         : " قال ابن منظور   1

ألنها تجذع أي تقلع أسنان اللبن      "  سميت بذلك  :ي في الدر المختار   فصكوقد قال الح  ) جذع(، مادة   3/103
، البـابرتي، العنايـة     2/35الزيلعي، تبيين الحقـائق      :وانظر في معاني المسميات   .2/178الدر المختار   "

 .3/374 ، العيني، البناية شرح الهداية2/278، الدر المختار 1/523
 )ب، ط( ليست في 2
 .48: النمل 3
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    ِقيِفيتَو راِجِب َأمالْواِب والنِّص تَقِْدير َأن لَماعوِط.وسبِفي الْم1 و :ابإيج الشَّاِة ِفـي  2إن 
 3}هاتُوا ربع عشْـِر َأمـواِلكُمr }   وِلِه ن الْمْأمور ِبِه ربع الْعشِْر ِبقَ  أل ؛ِبِلإلخَمسٍة ِمن ا  

فَِإن الشَّاةَ كَانَتْ تُقَـوم ِبخَمسـٍة وِبنْـتَ مخَـاٍض           ،  ِبِلإلوالشَّاةُ تَقْرب ِمن ربِع عشِْر ا     
ِعينبِن ا هـ، ِبَأرِة ِفي ِماَئتَيساِب الْخَمٍس كَِإيجالشَّاِة ِفي خَم اب4فَِإيج. 

و         وي فَلَم ِه ِسنلَيع بجو نِديِث ِفيمْأِتي ِفي الْحية   سشَرالْع عضو هِعنْد دالشَّاِة   ج ِضعوم 
حرصم وها وِمهدع ا قَاَلالِبِخ ِعنْدِه 5] شمس األئمة رحمه اهللا[ِف ملَيك عهنُنَبسو. 
وِإنَّما يتَمشَّى علَى قَوِل محمٍد ،  إلَى ِتسٍع كَونُها غَايةً ِللْوجوِب6 ثُم ظَاِهر الْغَايِة ِفي قَوِلهِ    

ن أل ؛والْغَايـةُ غَايـةُ إسـقَاطٍ     ،نَّه جعَل الزكَاةَ واِجبةً ِفي النِّصاِب والْعفْو      أل ؛رحمه اهللا 
 .8 مستَِمر إلَى ِتسٍع 7الْمعنَى وجوب الشَّاِة

                                                
وهو كتاب في فروع المذهب الحنفي لشمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسـي،  ،المبسوط   1

لشهيد محمد بـن  م ااكلكافي للحكتاب اأماله وهو في السجن بأوزجند من غير مطالعة كتاب، وهو شرح ل          
وعند الحنفية مبسوطات كثيرة منها مبسوط محمـد  .ن الكافي كتب محمد بن الحس    محمد وقد جمع صاحب   
 .طلق المبسوط فيراد به مبسوط السرخسيأ ومبسوط الجرجاني وغيرها، وإذا ،الذي يعرف باألصل

 : قال ابن عابدين في رسم المفتي
 للحاكم الشهيد فهو الكافي    ويجمع الست كتاب الكافي 

 السرخسيمبسوط شمس األئمة     أقوى شروحه الذي كالشمس 
 .21-1/20، رسائل ابن عابدين 2/1580انظر حاجي خليفة، كشف الظنون 

 .يجاب وهو خطأ) ب(في  2
فـي   (rأو قوله "اهاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم"لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولفظه الثابت         3

 . اللفظين في موضعهماجوسيأتي تخري)الرقة ربع العشر
 .2/150لمبسوط انظر السرخسي، ا 4
 ).ب، ط(ليست في  5
 .كونه وهو خطأ) أ(في  6
 .الزكاة وهو خطأ) أ(في  7
 كأن كان له تسع من اإلبل فهلك أربعة فعند محمد يجب خمسـة     ،لة يظهر أثرها إذا هلك العفو     أوهذه المس  8

ون العفو،   ألن الواجب يتعلق بالنصاب د     ؛اتساع شاة ألن الواحب في النصاب والعفو وعندهما تجب شاة         
الكاساني، بدائع الصـنائع     :والمقصود بالعفو ما بين النصاب والنصاب، انظر في كالم محمد وما ذكرته           

 . وستأتي المسألة2/54، الزيلعي، تبيين الحقائق 2/113-114
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لَماعِفي ا    * و اِجبالْو ا  إل َأن وا  إلِبِل هتُهِقيم ـتَِوي      الِبِخ،  نَاثُ َأوسي الْغَنَِم فَِإنَّهقَِر وِف الْب
 1.ةُنُوثألِفيِه الذُّكُورةُ وا

 ]روايات كتب الصدقات [
نَِس أل tها ِكتَاب الصديِق    ِمنْ) rقَولُه ِبهذَا اشْتَهرتْ كُتُب الصدقَاِت ِمن رسوِل اللَِّه         ( 

َأن َأنَسا حدثَـه َأن َأبـا   : 4ثَِة َأبواٍب عن ثُمامةَال وفَرقَه ِفي ثَ 3رواه الْبخَاِري ،  2بِن ماِلكٍ 
  الرحمن الرحيمم اهللا بس{: كَتَب لَه هذَا الِْكتَاب لَما وجهه إلَى الْبحريِن tبكٍْر الصديقَ   

ـ   5تيعلَى الْمسِلِمين واَلَّ   rهِذِه فَِريضةُ الصدقَِة الَِّتي فَرض رسوُل اللَِّه         ه ِبهـا   َأمر اللَّ
ولَهسس ،  ر ناأفَمِههجلَى وا عِطهعفَلْي ِلِمينسالْم ا ِمنفَ، لَه قَهِئَل فَوس نمِطِهالوعِفـي  ،  ي
با  َأر ِمن ِعشِْرينٍد شَاةٌإلٍع وِس ذَوالْغَنَِم ِفي كُلِّ خَم ا ِمنونَها دـا  ، ِبِل فَمسلَغَتْ خَمفَِإذَا ب

 ِثين إلَى خَمٍس الفَِإذَا بلَغَتْ ِستا وثَ، ِثين فَِفيها ِبنْتُ مخَاٍض ُأنْثَىالوِعشِْرين إلَى خَمٍس وثَ

                                                
 ).ب(أ من /200نهاية ق *
 .1/140اب شرح الكتاب ، الغنيمي، اللب3/376، العيني، البناية شرح الهداية 1/446 تحفة الفقهاء :انظر 1
أنس بن مالك بن النضر األنصاري الخزرجي، أمه أم سليم بنت ملحان، يكنى أبا حمزة، كان عمره لمـا                   2

بالبركـة فـي المـال    r  ، دعا له الرسولr المدينة عشر سنوات، وهو خادم رسول اهللا    rقدم النبي   
هــ  93سنة قرية قريبة من البصرة      بالطَّف وهي    t وعمره عشرون سنة، توفي      rوالولد، مات النبي    

، 1/294، ابن األثير، أسد الغابـة       53انظر ابن عبد البر، االستيعاب      .وقيل غير ذلك وعمره ناهز المائة     
 .1/31الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، 

صاحب الجـامع الصـحيح المعـروف    ، د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا حم م 3
مولده فـي شـوال سـنة     وكان ولد في بخارى، ونشأ يتيما  ، أمير المؤمنين في الحديث      لبخاريبصحيح ا 

زار خراسان والعراق ومصر والشام، وسـمع مـن         ،   وأول سماعه للحديث سنة خمس ومائتين      هـ194
وهـو أول مـن   .نحو ألف شيخ، وجمع نحو ست مئة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته        

انظر الـذهبي،  .من قرى سمرقند هـ في خرتنك   256، مات سنة     كتابا على هذا النحو    ماإلسالوضع في   
 .6/34، الزركلي، األعالم 12/391، الذهبي، السير 2/104تذكرة الحفاظ 

 110مات بعـد سـنة   . ثمامة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري البصري، قاضي البصرة، صدوق       4
، ابـن حبـان، الثقـات،       1/274، ابن حجر، تهذيب التهذيب      167ب  هـ انظر ابن حجر، تقريب التهذي     

1/96. 
 .الذي) أ(في  5
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فَِإذَا بلَغَتْ ِستا وَأربِعين إلَى ِستِّين فَِفيها ِحقَّـةٌ طَروقَـةُ       ،  نْتُ لَبوٍن ُأنْثَى  وَأربِعين فَِفيها بِ  
 ةفَِإذَا بلَغَـتْ ِسـتّ    ،  ذَعةٌ وِستِّين إلَى خَمٍس وسبِعين فَِفيها ج      1 فَِإذَا بلَغَتْ إحدى   [،  الْجمِل

فَِإذَا بلَغَتْ إحدى وِتسِعين إلَى ِعشْـِرين وِماَئـٍة         ،  2]تَا لَبونٍ وسبِعين إلَى ِتسِعين فَِفيها ِبنْ    
، فَِإذَا زادتْ علَى ِعشِْرين وِماَئٍة فَِفي كُلِّ َأربِعين ابنَةُ لَبونٍ         ،  فَِفيها ِحقَّتَاِن طَروقَتَا الْجملِ   

 . الْحِديِث ِفي الْغَنَِم ثُم ساقَ بِقيةَ،}وِفي كُلِّ خَمِسين ِحقَّةٌ 
 الْجذَعِة ِبِل صدقَةُإلمن بلَغَتْ ِعنْده ِمن ا{:  ثُم ذَكَر ِفي الْباِب الثَّاِني عن ثُمامةَ وقَاَل ِفيهِ        

 شَاتَيِن إن استَيسرتَا    ولَيستْ ِعنْده جذَعةٌ وِعنْده ِحقَّةٌ فَِإنَّها تُْؤخَذُ ِمنْه الِْحقَّةُ ويجعُل معها          
ومن بلَغَتْ ِعنْده صدقَةُ الِْحقَِّة ولَيستْ ِعنْده الِْحقَّةُ وِعنْده الْجذَعةُ          ،  لَه َأو ِعشِْرين ِدرهما   

ومن بلَغَتْ صدقَتُه ، يِن فَِإنَّها تُقْبُل ِمنْه الْجذَعةُ ويعِطيِه الْمصدقُ ِعشِْرين ِدرهما َأو شَاتَ   ؛
، ِبنْتَ لَبوٍن وِعنْده ِحقَّةٌ فَِإنَّها تُقْبُل ِمنْه الِْحقَّةُ ويعِطيِه الْمصدقُ ِعشِْرين ِدرهما َأو شَاتَينِ             

ِإنَّها تُقْبُل ِمنْـه ِبنْـتُ      ومن بلَغَتْ صدقَتُه ِبنْتَ لَبوٍن ولَيستْ ِعنْده وِعنْده ِبنْتُ مخَاٍض فَ          
 .3 انْتَهى}مخَاٍض ويعِطي معها ِعشِْرين ِدرهما َأو شَاتَيِن

عِتبـاِر  الِف ا الوهذَا يصرح ِبخِ  ،   فَقَد جعَل بدَل كُلِّ شَاٍة ِعنْد عدِم الْقُدرِة علَيها عشَرةً         
بِفي الْم هرتَبوِطالَِّذي اعأل ؛سا إذْ ذَاكتُها ِقيمِمهدع ُل ِعنْدعا تُجإنَّم َأنَّه الظَّاِهر 4.ن  

فَِإذَا زادتْ  ،   ِفي ساِئمِتها إذَا كَانَتْ َأربِعين إلَى ِماَئٍة وِعشِْرين شَاةً         * وِفي الْغَنَمِ  {: ثُم قَالَ 
ِثِماَئٍة فَِفيها  ال فَِإذَا زادتْ علَى ِماَئتَيِن إلَى ثَ      ،ِفيها شَاتَانِ علَى ِعشِْرين وِماَئٍة إلَى ِماَئتَيِن فَ     

                                                
 .واحدة) أ(في  1
 ،)ب(ما بين المعكوفين ليس في  2
باب من بلغت عنده صدقة بنـت مخـاض   :   كتاب الزكاة في ستة مواضع، األول      3/398رواه البخاري    3

 .1453وليست عنده، حديث رقم 
 .1454نم برقم باب زكاة الغ: الثاني
 .1454باب ال تؤخذ في الصدقة هرمة وال ذات عور وال تيس إال ما شاء المصدق برقم : الثالث
 .1450باب ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع برقم : الرابع

 .1448باب العرض في الزكاة برقم : الخامس
 .2487 في الصدقة برقم ةيباب ما كان من خلطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسو:  السادس

 وفيه أن السرخسي اعتبر أن قيمـة        ،وهو يقصد كالم السرخسي في المبسوط الذي ساقه ابن الهمام سابقا           4
 .وفي هذا الحديث اعتبرت قيمتها عشرا،الشاة خمسة 

 ).أ(ب من /160نهاية ق  *
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فَِإذَا كَانَتْ ساِئمةُ الرجـِل     ،   شَاٍة شَاةٌ  ِثِماَئٍة فَِفي كُلِّ ِماَئةِ   الفَِإذَا زادتْ علَى ثَ   ،  ثُ ِشياهٍ الثَ
 ربـع   2وِفي الرقَةِ ،  1ربها  َأن يشَاء  الها صدقَةٌ إ  نَاِقصةً ِمن َأربِعين شَاٍة واِحدةً فَلَيس ِفي      

  .3} َأن يشَاء ربهاال ِتسِعين وِماَئةً فَلَيس ِفيها شَيء إالفَِإذَا لَم تَكُن إ، الْعشِْر
 يخْـرج ِفـي     ال {وِفيـِه   ،   عن ثُمامةَ َأن َأنَسا حدثَه فَساقَ الْحِديثَ       4وِفي الْباِب الثَّاِلثِ  
ةٌ وِرمقَِة هدالالصوا ذَاتُ عالٍر وسقُ ال إ5 تَيدصالْم شَاءي َأن {.  

وما كَـان ِمـن خَِليطَـيِن فَِإنَّهمـا         { : ورواه َأبو داود ِفي سنَِنِه حِديثًا واِحدا وزاد ِفيهِ        
 لَِكن الصـِحيح  8نِْقطَاعال ِفيِه ا7 وقَد يوِهم لَفْظُ بعِض الرواةِ     6}ِبالسِويِة  يتَراجعاِن بينَهما   

ِحيحص َأنَّه ، ِقيهيالْب 9قَالَه. 

                                                
 ).أ، ب(ليست في  1
انظر فتح الباري   " و غير مضروبة    أت مضروبة   الفضة الخالصة سواء كان   "الرقة بكسر الراء وتشديدها،      2

3/404. 
 .3/400انظر صحيح البخاري  3
 صـحيح   : انظـر  "ال تؤخذ من الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس إال أن يشاء المصـدق              "وهو باب    4

 3/404البخاري 
 .بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانهاالهرمة  5

 . العور:  العيب وبالضم:  معيبة وقيل بالفتح: ن وضمها أيفتح العيب : ذات عوار
انظر العظيم آبادي، محمد شمس الحق، عون المعبـود فـي شـرح سـنن أبـي داود،      . فحل الغنم : التيس
 .عبد الرحمن عثمان: ، الناشر، محمد عبد المحسن، ت1968، 2، ط4/436

 .صحيح: ، وقال األلباني240 ص 1567 رواه أبو داود، كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة، رقم 6
 .الرواية وهو خطأ) ب(في  7
 ثمامة من أخذت قال حماد ثنا إسماعيل بن موسى حدثنا 240 ص   1567 داود برقم    ييقصد بذلك سند أب    8

 .337-2/336انظر نصب الراية .ألنس كتبه بكر أبا أن زعم كتابا أنس بن اهللا عبد بن
مـن  فـي قريـة    هـ384 سنة ولد، شافعي المذهب بكر من أئمة الحديث أحمد بن الحسين بن علي، أبو     9

 بها، رحل إلى بغداد والكوفة مكه وغيرها من األمصـار واسـتقر بنيسـابور     ونشأ قرى بيهق، بنيسابور  
 المنـة  لـه  البيهقـي، فـان    غير عليه فضل وللشافعي إال شافعي من ما:  الحرمين إمامحتى مات، قال    

 تـوفي سـنة     .آرائـه  وتأييـد  مـوجزه  وبسط مذهبه نصرة في تصانيفه كثرةل ؛الشافعي على والفضل
، السـنن  الترغيـب والترهيـب  ، دالئل النبوة ،  األسماء والصفات ،   شعب اإليمان  : من مصنفاته .هـ458

، الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ       1/116، الزركلي، األعالم    18/163انظر الذهبي، السير    . الكبرى وغيرها 
2/219.== 
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ره  فَذَك1َةَأخْرجه َأبو داود والتِّرِمِذي وابن ماجt  وِمن الْكُتُِب ِكتَاب عمر بِن الْخَطَّاِب      
   ما تَقَدلَى ِوفَاِق مِفيهِ ،  ع ادزقٍ   الو{: وتَفَرم نيب عمجي   ،خَافَـةَ       الوتَِمـٍع مجم نيقْ بفَري 

 وِإنَّمـا رفَعـه   ،5 هذَا الْحِديثَ ولَم يرفَعـوه  4 عن ساِلٍم3 ولَم يذْكُر الزهِري   2}الصدقَةَ  
ب انفْيٍنسيسح 6ن ،ِلمسم لَه جذَا َأخْره انفْيس7وخَاِريِبِه الْب دتَشْهاسو  ، 

                                                                                                                                            
، 1، ط 6/18 نقله ابن الهمام عنه، البيهقي، أحمد بن الحسين، معرفـة السـنن واآلثـار،                وانظر فيما ==

 .عبد المعطي قلعجي.د: ، دار الوعي، القاهرة، ت1991
رحل إلى البصـرة  ، ولد سنة تسع ومائتين. من أهل قزوين،  محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد اهللا   1

وصنف كتابه سنن ابن ماجه، وهو أحد الكتب        .  في طلب الحديث   وبغداد والشام ومصر والحجاز والرى،    
 . هـ273 توفي ،دة، وله كتاب في التفسير وكتاب في التاريخالستة المعتم

 .2/155، الذهبي، تذكرة الحفاظ 7/144، الزركلي، األعالم 13/277 الذهبي، السير :انظر
 :، وقـال األلبـاني    241، ص 1568ة، رقـم    خرج الحديث أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائم         أ 2

والزيادة التي ذكرها المصنف     312، ص 1789 كتاب الزكاة باب صدقة اإلبل برقم        ،صحيح، وابن ماجة  
كتاب الزكاة باب ما جـاء فـي   ،والترمذي .وقال األلباني صحيح.314 ص  1805 باب صدقة البقر برقم   

 .  صحيح:، وقال األلباني157، ص 621زكاة اإلبل والغنم برقم 
محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، أبو بكر، الحافظ الفقيه، أحمد األئمة األعالم،                    3

، ابن حجر   7/97، الزركلي، األعالم    5/326 هـ، الذهبي، السير     123كان ثقة كثير الرواية، توفي سنة       
 .3/696 التهذيبتهذيب 

لم يكن أحـد    : ، أبو عمر، أحد الفقهاء السبعة، قال عنه اإلمام مالك         سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب        4
 .هـ106من أهل زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل مات سنة 

 .4/457، الذهبي، السير، 3/71، الزركلي، األعالم 1/676 التهذيبانظر ابن حجر، تهذيب 
إنمـا رفعـه سـفيان بـن     ،هري عن سـالم ولـم يرفعـوه    فقد رواه يونس بن يزيد وغير واحد عن الز  5

 .158انظر سنن الترمذي ص .الحسين
سفيان بن حسين الواسطي، أبو محمد، ثقة في غير الزهري، مات بالري في آخر خالفة المهـدي وقيـل        6

 .2/54 التهذيب، ابن حجر، تهذيب 290انظر ابن حجر، تقريب التهذيب .في أول خالفة الرشيد
لحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، اإلمام المحدث صاحب الصحيح، أبو الحسين ولد سـنة              مسلم بن ا   7

رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق،       عشرة،   ي هـ، وكان أول سماعه للحديث وهو ابن ثمان        204
أشهر كتبه صحيح مسلم جمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها في خمس             هـ،  261 سنة   وتوفي نيسابور 

 .سماءالكنى واألر، المسند الكبي:  ، من مصنفاتهسنة ةعشر
 .2/125، الذهبي، تذكرة الحفاظ 7/221، الزركلي، األعالم 12/557انظر الذهبي، السير 
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 عتَاب قَدكَِثيرٍ      1و نب انملَيفِْعِه سلَى رع انفْيلَـى       ،  2 سع ِلمسمو خَاِرياتَّفَقَ الْب نِمم وهو
 3 وِفي خَمٍس وِعشِْرين ِبنْتُ مخَـاضٍ      {ن ماجه بعد قَوِلهِ   وزاد ِفيِه اب  ،  حِتجاِج ِبحِديِثهِ الا

 ِزيادةً ِمن طَِريِق ابـِن      5 وزاد ِفيِه َأبو داود    ،4} فَابن لَبوٍن ذَكَرٍ   فإن لم يكن بنت مخاض    
 r ِكتَاِب رسوِل اللَّـِه       هِذِه نُسخَةُ  {:  عن ابِن ِشهاٍب قَالَ    7 عن يونُس بِن يِزيد    6الْمبارِك

َأقْرَأِنيهـا  : قَاَل ابن ِشهابٍ  ،  tالَِّذي كَتَبه ِفي الصدقَِة وِهي ِعنْد آِل عمر بِن الْخَطَّاِب           
لْعِزيِز ساِلم بن عبِد اللَِّه بِن عمر فَوعيتها علَى وجِهها وِهي الَِّتي انْتَسخَ عمر بن عبِد ا               

       رمِن عِد اللَِّه ببِن عِد اللَِّه ببع 8ِمن       فَذَكَر رمِن عِد اللَِّه ببع نب اِلمسِديثَ * وقَـاَل  ،   الْحو
                                                

 راو آخر، فيرويه عن شيخه أو عمن فوقه وهي          ِلبأن يوافق راوي الحديث على ما رواه من قِ        : "المتابعة 1
 : قسمان

 .تحصل للراوي نفسه بأن يروي حديثه راو آخر عن شيخهوهي التي :  متابعة تامة
 .وهي التي تحصل لشيخ الراوي بأن يروي الراوي اآلخر الحديث عن شيخ شيخه: متابعة قاصرة

 اللفـظ  فـي  شابهه تفرده، سواء  يظن الذي الحديث يشابه آخر صحابي عن مروي حديثف : وأما الشاهد 
، 1، ط418نور الدين، منهج النقـد فـي علـوم الحـديث، ص       انظر العتر،   "فقط المعنى في أو ،والمعنى
، دار الفكر، بيروت، بتصرف، وانظر الزركشي، محمد بن جمال، النكـت علـى مقدمـة ابـن                  1997

سـماعيل  ابن كثير، إ: وانظر.زين العابدين فريج  .د:  ، أضواء السلف، ت   1998،  1، ط 2/169الصالح،  
علـي  : ، مكتبة المعـارف، الريـاض، ت      1996،  1، ط 1/184بن أبي حفص، اختصار علوم الحديث،       

 .مطبوع مع شرح الشيخ أحمد شاكر.الحلبي
 .  هـ133سليمان بن كثير العبدي، أبو داود وأبو محمد، ال بأس به في غير الزهري، مات سنة  2

 .2/16، ابن حجر، تهذيب التهذيب301 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر
 ].فابن لبون ذكر[زيادة ) ط(في  3
 .صحيح:وقال األلباني.312، ص1789 باب صدقة اإلبل برقم، ، كتاب الزكاة، ابن ماجة:انظر 4
 .صحيح:وقال األلباني .241، ص 1570 باب زكاة السائمة، برقم ، كتاب الزكاة، سنن أبي داود:انظر 5
هـ، طلـب العلـم   118عبد اهللا بن المبارك المروزي، أحد األئمة األعالم، ثقة فقيه عالم جواد، ولد سنة               6

انظـر الـذهبي،   . هـ181توفي سنة .وهو ابن عشرين سنة، أفنى عمره باألسفار تاجرا ومجاهدا وحاجا       
 .378، ابن حجر، تقريب التهذيب 1/201، الذهبي، تذكرة الحفاظ 378/ 8السير

 غير الزهـري    يونس بن يزيد بن أبي النِّجاد األيلي، ثقة إال أن في روايته عن الزهري وهما قليال، وفي                 7
 .4/474 التهذيب، ابن حجر، تهذيب 711 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر.أخط

ـ 105عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة مات سنة                  8 انظـر ابـن    . ه
 .5/6، ابن حبان، الثقات، 369 /2التهذيب، ابن حجر، تهذيب 367حجر، تقريب التهذيب 

 ).ب(ب من /200 ق نهاية *
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ثُ بنَاِت لَبـوٍن حتَّـى تَبلُـغَ ِتسـعا          الفَِإذَا كَانَتْ إحدى وِعشِْرين وِماَئةً فَِفيها ثَ      { : ِفيِه
ِعشِْرينِماَئةً وثَ         الفَِإذَا كَانَتْ ثَ  ،   وا وعلُغَ ِتستَّى تَبِحقَّةٌ حوٍن وا ِبنْتَا لَبِماَئةً فَِفيهو الِثين ِثين
فَِإذَا ، ثُ ِحقَاٍق حتَّى تَبلُغَ ِتسعا وخَمِسين وِماَئةً    الثَ  ففيها 1فَِإذَا كَانَتْ َأربِعين وِماَئةً   ،  وِماَئةً

فَـِإذَا كَانَـتْ    ،   ِتسعا وِستِّين وِماَئةً   [ين وِماَئةً فَِفيها َأربع بنَاِت لَبوٍن حتَّى تَبلُغَ       كَانَتْ ِستِّ 
ِعينبا ثَ   2سِماَئةً فَِفيهِماَئةً      ال وو ِعينبسا وعلُغَ ِتستَّى تَبِحقَّةٌ حوٍن ونَاِت لَبفَِإذَا كَانَـتْ  ، ثُ ب

فَِإذَا كَانَتْ ِتسِعين ،  سعا وثَماِنين وِماَئةً  ِت3]ةً فَِفيها ِحقَّتَاِن وِبنْتَا لَبوٍن حتَّى تَبلُغَ        ثَماِنين وِمائَ 
فَِإذَا بلَغَتْ ِمـاَئتَيِن    ،  ثُ ِحقَاٍق وِبنْتُ لَبوٍن حتَّى تَبلُغَ ِتسعا وِتسِعين وِماَئةً        الوِماَئةً فَِفيها ثَ  

 ثُم ذَكَر ساِئمةَ الْغَنَِم علَى ما ذَكَر سفْيان بـن           .}ربع ِحقَاٍق َأو خَمس بنَاِت لَبوٍن       فَِفيها أَ 
 .4وهذَا مرسٌل كَما َأشَار إلَيِه التِّرِمِذي، حسيٍن

 

                                                
 حقتان وبنـت لبـون حتـى تبلـغ تسـعا      فَِفيها[كذا في جميع نسخ المخطوط، وفي سنن أبي داود زيادة    1

 ]وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة
 .أتسعين وهو خط) أ(في  2
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
وهـذا  ، rط الواسطة بينه وبين رسول اهللا يسقف، r قال رسول اهللا :الحديث المرسل هو أن يقول التابعي    4

 قال رسـول اهللا،     r ألنهم عرفوه بأن يقول من لم يلق النبي          ؛صولين فهو أعم  ، أما عند األ   عند المحدثين 
 . أو غير تابعياسواء كان تابعي

، 1/154  ابن كثير، اختصار علـوم الحـديث    :انظر في هذه المسالة   ،وسيأتي حكم العمل بالحديث المرسل      
 .158سنن الترمذي ص :  وانظر.4/304البحر المحيط، كشي، الزر
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 ]1تأثير الخلطة في مال الزكاة [
قَدِكتَا   2 ويِق ودالص َل ِكتَابِذِه ا اشْتَملَى هع رمع ألب ِهـيلْفَاِظ و :}    ِمـن ـا كَـانمو

 4 بين مجتَِمٍع مخَافَةَ   3 يفَرقُ ال يجمع بين متَفَرٍق و    الو،  خَِليطَيِن فَِإنَّهما يتَراجعاِن ِبالسِويةِ   
  .5}الصدقَِة

                                                
 والمراد بها أال يتميـز نصـيب        ، وتسمى خلطة أعيان وخلطة شيوع     ،خلطة اشتراك . 1:  الخلطة نوعان  1

 .أحد الخليطين أو الخلطاء عن غيره، كماشية ورثها قوم فهي شائعة بينهم
 عـن اآلخـر   امال كل واحد من الخلطاء متميزأن يكون : والمراد بها،خلطة جوار أو خلطة أوصاف     .2

 .2/27 النووي، روضة الطالبين :انظر.ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد
 فذهب الحنفية إلى أن الخلطة ال أثر لها في الزكاة، وأولـوا             ،اختلف الفقهاء في تأثير الخلطة في الزكاة      و

ـ ر المختار وحاشـية ابـن عا       الد :انظر في مذهبهم  . الحديث بمعنى سيذكره المصنف قريبا     دبن عليـه   ب
 .2/123الكاساني، بدائع الصنائع ، 154-2/153، السرخسي، المبسوط، 1/304

 وقد عمم ذلك فجعل للخلطـة أثـرا فـي الـزروع             ،وذهب الشافعي إلى أن الخلطة لها تأثير في الزكاة        
 :روط ومذهب الشافعية  انظر في هذه الش   .والمواشي والذهب، ووضع شروطا للتأثير الخلطة في المواشي       

  .5/406، النووي، المجموع 2/27، النووي، روضة الطالبين 3/136الماوردي، الحاوي الكبير 
 . طين نصاباي بشرط أن يكون لكل واحد من الخل،ومذهب مالك تأثير الخلطة

 ،1/121األزهري، صالح عبد السميع اآلبي، جواهر اإلكليل في شرح مختصر خليل،            :انظر في مذهبه    
، وانظر القرافي، أحمـد     9/172المكتبة الثقافية، بيروت، بال معلومات أخرى، ابن عبد البر، االستذكار،           

 .محمد بوخبزة: ، دار الغرب، بيروت، ت1994، 1، ط3/127بن إدريس، الذخيرة، 
، ابـن قدامـة، المغنـي،       3/60، اإلنصـاف    المرداويومذهب الحنابلة تأثير الخلطة، انظر في مذهبهم        

 .2/121، ابن قدامة، الكافي 3/389
 ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد،           :وانظر سبب الخالف في المسألة    

 .عبد الحكيم بن سعد: ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ت1/471
 .فيه وهو خطأ) ب(في  2
 .متفرق وهو خطأ)ب(في  3
 مخالفة وهو خطأ) ب(في  4
 .114ه ص سبق تخريج 5
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الو      م اِد إذْ كَانراِن الْميِبب ْأسِض الْخِ   بعنَى بِفالب  ،      كَاءشُر نيب ابالنِّص إذَا كَان ذَِلكو
 1والْمراِح والراِعي والْفَحِل والِْمحلَـبِ ى تِّحاِد الْمسرِح والْمرعوصحتْ الْخُلْطَةُ بينَهم ِبا  

   هكَاةُ ِفيِه ِعنْدالز ِلِه   2تَِجبِلقَو r }ال  يب عمجٍق    يتَفَرم ِديثَ} نِم    .3الْحدِفي عـوِب  ال وجو
  . لَو وجبتْ علَى كُلِّ واِحٍد ِفيما دون النِّصاِبال تَِجب وِإالوِعنْدنَا ، تَفِْريِق الْمجتَِمِع
ـ أل الْوجوِب الْجمع بين ا4فَِفي،  لَنَا هذَا الْحِديثُ   قَـةِ المتَفَر6إذْ[ 5ِك الْم   ـعمالْج ادـرالْم 

 تَرى َأن النِّصاب الْمفَرقَ ِفي َأمِكنٍَة مع وحـدِة      الَأ،  8مِكنَِةأل ا الِك  المأل ِفي ا  7]والتَّفِْريقُ
رقَها ِفي  ومن ملَك ثَماِنين شَاةً لَيس ِللساِعي َأن يجعلَها ِنصابيِن ِبَأن يفَ          ،  الِْملِْك تَِجب ِفيهِ  

 َأو الِْماَئِة   الً الساِعي بين الثَّماِنين ِمثْ     يفَرق الَأنَّه  :  مجتَِمعٍ 9 يفَرقُ بين  الفَمعنَى  ،  مكَانَيِن
ن  بـي  الً يجمـع مـثَ    ال:  يجمع بين متَفَـرقٍ    الو،  ثَةًال ِنصابيِن وثَ  10والِْعشِْرين ِليجعلَها 

  .ربِعين الْمتَفَرقَِة ِبالِْملِْك ِبَأن تَكُون مشْتَركَةً ِليجعلَها ِنصابا والْحاُل َأن ِلكُلٍّ ِعشِْرينألا
 الً ِمثْ 11رجلَيِن إحدى وِستُّون   قَالُوا َأراد ِبِه إذَا كَان بين     ،  وما كَان بين خَِليطَيِن إلَخْ    : قَاَل

فََأخَذَ الْمصدقُ ِمنْهـا ِبنْـتَ   ، خَِر خَمس وِعشْرونآلثُون وِلالحِدِهما ِستٌّ وثَألِبِل إلِمن ا 
        ِجعراِحٍد يكُلَّ و خَاٍض فَِإنِبنْتَ موٍن وِملِْكِه        علىلَب اِعي ِمنالس ا َأخَذَهِة مشَِريِكِه ِبِحص 

ما ي فِ ِةقَد الص ِتبو ثُ ةَفَاْخَم؛ ِةقَد الص ةَفَاْخَم: ِهِلو قَ *ن مِ ادرمالْذا فَ لى ه عو[،  زكَاةَ شَِريِكهِ 
 ال صَأ،   فيه ةَقَدال ي فْ يِل ذَ ُلعِرفْ التَّ كقُي الْ وجمكَ ع ثْال تَ يتَب الص فَ ةُقَد الما  ي ص ـ  فِ ةَقَد ه ي

                                                
 . موضع حالبهاأي: المحلب 1

 . الموضوع الذي تجمع فيه ثم تساق إلى المرعى: المسرح
 .2/27النووي، روضة الطالبين : انظر.أي المكان الذي تأوي إليه الماشية ليال: المراح

 .أي اإلمام الشافعي 2

 .114سبق تخريجه ص  3
 .نفي) أ(في  4
 )وال يجمع بين متفرق(ين األمالك المتفرقة، وهو خالف الحديث أي القول بالوجوب يؤدي إلى الجمع ب 5
 .إذا وهو خطأ) ا(في  6
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  7
 .154-2/153السرخسي، المبسوط : وهذا تأويل الحنفية للحديث ،انظر 8
 ).أ(ليست في  9

 .فيجعلها) ب(في  10
 .ستين وهو خطأ) ب(في  11
 ).أ(أ من /166نهاية ق  *
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ِجاْوما لَ  كَ ةًبرقَ فَ و ب يماِن ثَ نين حِج تَ ثُياِنتَنَ اثْ ب ]الواِجوفَ 1]ب ها لَ ييال إِ س ـ  و  دةً َأو اِح
جمعب يشْ الِعننَريِلِني رلَجِجتَ ِلِنيبِحاْ وةٌدالْ واِقوَأع ال نو جوِفب 2]ها يلَمَأع اَللَّهو.  

 عـن   4ي ِفي الدياِت وَأبو داود ِفي مراِسيِلهِ       َأخْرجه النَّسائِ  3و بِن حزمٍ  وِمنْها ِكتَاب عمر  
  قَمِن َأرب انملَيمٍ           5سزِن حِرو بمِن عِد بمحِن مكِْر بَأِبي ب نع ِريهالز نَأِبيـهِ   6 ع ن7 ع 

، لْفَراِئض والسنَن والـدياتُ   كَتَب إلَى َأهِل الْيمِن ِبِكتَاٍب ِفيِه ا      rعن جدِه َأن رسوَل اللَِّه      
بسم اهللا الرحمن { : وهِذِه نُسخَتُها ،  وبعثَ ِبِه مع عمِرو بِن حزٍم فَقُِرَئتْ علَى َأهِل الْيمنِ         

ـ  ق 8ٍلالإلَى شُرحِبيَل بِن عبِد كُ     r ِمن محمٍد النَِّبي     .الرحيم  9ِل ِذي رعـيٍن ومعـاِفر     ب
اندمهو ،دعا بَأم : 

                                                
 .الواجب) ب(في  1
 ).ط(ما بين المعكوفين ليس في  2
 rستعمله النبـي  ا عمرو بن حزم بن زيد بن لَوذان األنصاري، يكنى أبا الضحاك، أول مشاهده الخندق،              3

، ابـن   500انظر ابن عبد البر، االسـتيعاب       .هـ وقيل غير ذلك   51على أهل نجران، مات بالمدينة سنة       
 .1/404ذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، ال4/202األثير، أسد الغابة 

بواب الفقهية ويغلـب  تي تمت له، وقد رتب كتابه على األ        كتاب المراسيل ألبي داود جمع فيه المراسيل ال        4
 .، والكتاب مطبوع544ها وبلغ عدد األحاديث ِلِسرمها ِلدي أسانةعلى مراسيله صح

 .2/1458 حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر
ابن حجر، تهـذيب    ،  297انظر ابن حجر، تقريب التهذيب      .رقم البصري، أبو معاذ، ضعيف     سليمان بن أ   5

 .2/83التهذيب 
 120بو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري، كنيته واسمه واحد، القاضي، ثقة عابد مات سـنة                   أ 6

لثقـات،  ، ابـن حبـان، ا     4/494التهذيب  ابن حجر، تهذيب    ،  722انظر ابن حجر، تقريب التهذيب      .هـ
5/561.  

 له رؤيـة    rهـ في حياة النبي     10 محمد بن عمرو بن حزم األنصاري، أبو عبد الملك المدني، ولد سنة              7
ابـن  ، 582 هـ انظر ابن حجر، تقريب التهذيب 63وليس له سماع إال من الصحابة قتل يوم الحرة سنة  

 5/347، ابن حبان، الثقات 3/660التهذيب، حجر تهذيب 
8   اقتصر من ع فيه على ذكر اسمه وأنه من اليمن وأن النبي           فَر r   انظر ابن األثير، أسـد   . كتب له بكتاب

 .2/622الغابة 
وتقع في الشمال الغربي من محافظة تعز ويبلغ عدد . اليمن وتقع في،محافظة تعزهي إحدى مديريات  9

 .نسمة 110924سكانها حوالي 
 :انظر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1
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وما كَتَب اللَّـه عـز وجـلَّ علَـى          ن الْمغَاِنِم خُمس اللَّهِ   فَقَد رجع رسولُكُم وَأعطَيتُم مِ    
قَارِ    1ؤمنينالْمشِْر ِفي الْعالْع 2 ِمن اءمقَتْ السا سما،  وحيس ا كَانم3وعب كَان ـ 4الً َأو ِه  ِفي

وِفي كُلِّ ،  فَِفيِه ِنصفُ الْعشِْر7 والداِليِة6وما سِقي ِبالرشَاءِ ،  5الْعشْر إذَا بلَغَ خَمسةَ َأوسقٍ    
فَِإذَا زادتْ واِحدةً علَى َأربـٍع     ،  ِبِل ساِئمٍة شَاةٌ إلَى َأن تَبلُغَ َأربعا وِعشِْرين       إلخَمٍس ِمن ا  
ِعشِْرينخَاضٍ   وا ِبنْتُ مفَِفيه   ،خَاضٍ    8فَِإننَةُ ماب دتُوج وٍن ذَكَرٍ   9]] لَملَب نا  ،   فَابكَم اقَهسو
 .}وِفي كُلُّ َأربِعين باقُورةً بقَرةٌ      ،   َأو جذَعةٌ  11 تَِبيع 10ِثين باقُورةً الوِفي كُلِّ ثَ  : تَقَدم وِفيهِ 

ومـا زاد   ،  كُلِّ خَمِس َأواٍق ِمن الْوِرِق خَمسةُ دراِهم      { وِفي  : نَِم وِفيهِ ثُم ذَكَر صدقَةَ الْغَ   
    مها ِدرمهِدر ِعينبس   ،  12فَِفي كُلِّ َأرخَم ونا دِفيم سلَيو  ءاٍق شَيَأو   ،    ِعـينبِفي كُلِّ َأرو

   ا ِدينَارِدينَار { ِِفي الِْكتَابا *وضَأي  : }ـِة ا        إنامالِْقي مواللَِّه ي اِئِر ِعنْدالْكَب رإل َأكْب  اكشْـر

                                                
 .ولفظ الحديث المؤمنين.المسلمين) أ( في 1
، المطـرزي،   108 الجرجـاني، التعريفـات      :ما له أصل أو قرار مثل األرض والدار، انظـر         :  العقار 2

 )عقر(، مادة 10/226، ابن منظور، لسان العرب 2/74المغرب، 
، 308 النسفي، طلبـة الطلبـة   :على وجه األرض، مثل األنهار وماء األودية، انظر       الماء الجاري   : سيحا 3

 )سحح( مادة7/134ابن منظور، لسان العرب .1/447المطرزي، المغرب 
سقى، وإنما يشرب بعروقه من األرض من غير سقي مـن سـماء أو              يهو كل شجر أو زرع ال       :  البعل 4

 .1/81، المطرزي، المغرب )بعل(مادة 2/115 ابن منظور، لسان العرب :انظر.غيرها
، المطـرزي، المغـرب   96 النسفي، طلبـة الطلبـة    :انظر.تي تقديره جمع وسق وهو ستون صاعا وسيأ      5

2/354. 
 النسفي، طلبة الطلبـة  :انظر. الرشاء، الحبل أي حبل الدلو، أي أن ما يسقى بماء اآلبار فيه نصف العشر      6

 )رشا(ادة  م6/160، ابن منظور، لسان العرب 175
 المطـرزي، المغـرب     :جذع طويل في رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها، انظـر          آلة للسقاء وهي    : الدالية 7

1/293. 
 .فإذا) ب(في  8
 .وهو سقط طويل) ج(ما بين المعكوفين ليس في  9

 ابـن منظـور، لسـان العـرب      :هي البقرة الحيوان المعروف، وأهل اليمن يسمون البقر باقورة، انظر          10
 )بقر(مادة2/123

 .سيأتي تفسيره 11
 .دهم وهو خطأ) ب(في  12
 ).ب(أ من / 201نهاية ق  *
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وعقُـوقُ  ،  1]ِفي سِبيِل اللَِّه يوم الزحفِ    [والِْفرار  ،  وقَتُْل النَّفِْس الْمْؤِمنَِة ِبغَيِر حقٍّ    ،  ِباَللَِّه
 الً ذَكَر جم  ثُم،  وَأكُْل ماِل الْيِتيمِ  ،  وَأكُْل الربا ،  وتَعلُِّم السحرِ ،  ورمي الْمحصنَةِ ،  الْواِلديِن

 . 3وسلَيمان بن َأرقَم متْروك :  قَاَل النَّساِئي2}ِفي الدياِت
 ، 7ِ ِبه6ٍ عن عبِد اللَِّه بِن َأِبي بكْر5أََنَا معمر: 4وقَد رواه عبد الرزاِق ِفي مصنَِّفِه

                                                
 ].يوم الزحف في سبيل اهللا) [ج(في  1
 :انظـر ولم يرو أبوداود والنسائي الحديث بهذا اللفظ،       .552-1/550رواه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك      2

شـعيب  : ، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ت      1998،  2، ط 213 داود، سليمان بن األشعث، المراسيل،       اأب
ـ ه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حـزم فـي العقـول وا               اورو. األناؤوط تالف خ

 .340-2/339وانظر نصب الراية . ضعيف:  وقال األلباني740، ص 4858الناقلين له برقم 
 .740 سنن النسائي ص :انظر 3
كـان يحفـظ    ،   الحافظ الكبير  هـ126، ولد سنة    من أهل صنعاء  ،  بكرأبو  ،   عبد الرزاق بن همام بن نافع      4

هــ ولـه خمـس      211، توفي سـنة     وهو خزانة علم  :  قال الذهبي ،  .نحوا من سبعة عشر ألف حديث     
 3/253، الزركلي، األعالم 1/266، الذهبي، تذكرة الحفاظ 9/563 الذهبي، السير :وثمانون سنة، انظر

 نصا مسندا وهو من مظنة اآلثـار  19202 علم الحديث احتوى على وكتابه المصنف هو كتاب عظيم في 
 المرفوع ثم الموقوف    وكتابه مرتب على األبواب والكتب الفقهية، ومن عادة المؤلف أنه يقدم في كل باب             

، 40،  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة      ،  محمد بن جعفر  ،  الكتاني :انظر.ثم المقطوع 
 .محمد المنتصر الكتاني:  ت، ر البشائر اإلسالمية، بيروتدا، 1986، 4ط

سـنة  58، وعمره  هـ154، توفي  هـ96، ولد  نزل اليمن البصري،  ، أبو عروة    ي معمر بن راشد األزد    5
ثقة ثبت فاضل إال أن فى روايته عن ثابت و األعمش و هشام بن عروة شيئا و كـذا فيمـا حـدث بـه              

 .7/484، ابن حبان، الثقات 4/125 التهذيب، 629تهذيب انظر ابن حجر، تقريب ال.بالبصرة
، المـدني ، أبو محمد، و يقـال أبـو بكـر،       األنصاري عبد اهللا بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم             6

، ابن حجـر، تهـذيب   353 انظر ابن حجر، تقريب التهذيب  هـ135، توفي  ثقةـ،   ه 65القاضي، ولد   
 .5/16ات ، ابن حبان، الثق2/310 التهذيب

 .5-4/4، ج6793 المصنف، كتاب الزكاة، باب الصدقات برقم، :انظر 7
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 ،3ِ عن َأِبي بكٍْر ِبـه     2 عن يحيى بِن سِعيدٍ    1وَأخْرجه الدارقُطِْني عن إسماِعيَل بِن عياشٍ     
: 6هما عن سلَيمان بِن داودالِك، 5والْحاِكم ِفي الْمستَدرِك، 4ورواه ابن ِحبان ِفي صِحيِحهِ  

ثَِني الزدِبِهح ِريه. 
 

                                                
صدوق فى روايته عن أهل بلده، مخلـط فـى          ي،  ، أبو عتبة الحمص   ييم العنس لَاش بن س  سماعيل بن عي  إ 1

 التهـذيب ، ابـن حجـر   137لك انظر ابن حجر، تقريب التهـذيب  ذ وقيل غير 181، توفي سنة   غيرهم
1/162. 

 هــ أو    144، تـوفي    ثقة ثبت القاضي،   المدني، أبو سعيد    ي النجار األنصاريعيد بن قيس     يحيى بن س   2
 .4/360 التهذيب تهذيب ،، ابن حجر685انظر ابن حجر، تقريب التهذيب . بعدها

 .، ولم يذكر فيه صدقة السوائم3841 برقم 4/291 كتاب الحدود و الديات وغيره ،رواه الدارقطني 3
ولد فـي بسـت مـن بـالد     ، الحافظ اإلمام العالمة ،  أبو حاتم ،  مد بن حبان البستي    محمد بن حبان بن أح     4

خراسان والشـام ومصـر والعـراق     قطار، فرحل إلىوتنقل في األسنة مائتين وبضع وسبعين سجستان  
هــ مـن    354، توفي سـنة     وتولى قضاء سمرقند مدة، ثم عاد إلى نيسابور، ومنها إلى بلده           .والجزيرة
، الـذهبي، تـذكرة     16/92 الذهبي، السير    :انظر. المجروحين من المحدثين، الثقات    ح،الصحي: مصنفاته
 .6/78، الزركلي، األعالم 3/89الحفاظ 

 وسبب تسميته   ،ولكنه غلب عليه اسم صحيح ابن حبان      " التقاسيم واألنواع "وكتاب صحيح ابن حبان اسمه      
والمقصود بها ما ذكره ابن حبان فـي مقدمتـه          ، أن مؤلفه رتبه على التقاسيم واألنواع        التقاسيم واألنواع ب

 ثم شرع يذكر هذه األقسام واألنواع حتـى انتهـى   ...إلى أقسام تدبر الصحيح من السنة فوجده ينقسم       أنه  
هــ،   731سـنة   :  علي بن بلبان الجندي الفقيه الحنفـي المتـوفى        وقد قام بترتيبه على األبواب       ،منها

هـ، والكتاب مطبوع باسـم   804سنة :  الملقن الشافعي المتوفى  عمر بن علي المعروف بابن      واختصره  
 .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

صـحيح ابـن حبـان      علي بن بلبان،    بن بلبان،   ا :، وانظر 2/1075 حاجي خليفة، كشف الظنون      :انظر
 .شعيب األرناؤوط: مؤسسة الرسالة، بيروت، ت1993 .6559برقم 14/501بترتيب ابن بلبان، 

قصـد فيـه    بالحاكم النيسابوري،    محمد بن عبد اهللا المعروف     ،بي عبد اهللا   أل ستدرك على الصحيحين  الم 5
أو أحدهما ولكنهما لم يخرجاها في كتبهما،       _ البخاري ومسلم _المؤلف جمع أحاديث على شرط الشيخين       

 قـدر ربـع      ثم رتبها على الكتب، لكن المنية عاجلته بعـد بلوغـه           8956 األحاديث التي جاء بها      بلغت
واختصره أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي، وعليه توضيح المدرك في تصـحيح المسـتدرك                ،  الكتاب

 .2/1672انظر حاجي خليفة، كشف الظنون .لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
 الثقـات،   ، ابـن حبـان،    298سليمان بن داود الخَوالني، أبو داود، صدوق، ابن حجر، تقريب التهذيب             6

6/387. 
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اِكماِعِد ا: قَاَل الْحقَو ِمن وهو ِحيحص هنَادإلإس1ِمالس.  
 .ِب عمِرو بِن حزٍم صِحيحوقَاَل َأحمد ِفي ِكتَا
ِزيوالْج نِذِه : 2قَاَل ابِة إلَى هحِبالص ِشيرِة يايواالالرِرهإلَى غَي . 

مةُ ِبالْقَبوِل وِهي متَوارثَةٌ    ألتَلَقَّتْها ا : حفَّاِظ ِفي نُسخَِة ِكتَاِب عمِرو بِن حزمٍ      وقَاَل بعض الْ  
وِهي داِئرةٌ علَى سلَيمان بِن َأرقَم وسلَيمان       ،  كَنُسخَِة عمِرو بِن شُعيٍب عن َأِبيِه عن جدهِ       

  .ِعيفٌهما ضالبِن داود وِك
 . rلَم يقْبلُوه حتَّى ثَبتَ ِعنْدهم َأنَّه ِكتَاب رسوِل اللَِّه : 3لَِكن قَاَل الشَّاِفِعي ِفي الرسالَِة

 
 
 
 

                                                
 .552-1/550، 1448 كتاب الزكاة برقم ، المستدرك:انظر 1
عصـره فـي التـاريخ       عالمـة ،   عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج           2

 توفي أبوه وعمـر ثالثـة       ، بغداد ونسبته إلى مشرعة الجوز من محال     هـ  510 ولد ببغداد سنة     والحديث
ه، وأخواله كانوا تجارا في النحاس فربما كتب اسمه عبد الرحمن بـن علـي الصـفّار                 أعوام فربته عمت  
، المغني في التفسير ثم اختصره في زاد المسير وله فـي اللغـة              : هـ من مصنفاته  597ووفاته ببغداد،   
وله التحقيق في أحاديث الخالف وهو الذي ينقل منه المؤلف وقـد بـين ابـن الجـوزي                  .تذكرة األريب 

 عـن  ونكشـف  خالفمال ومذهب الْخالف مساِئل ِفي مذْهبنَا ِفيِه نذْكر كتاب فَهذَا : " الكتاب فقال  موضوع
، وقـد   حـديث 2500 مسألة وروى فيها     817وقد ذكر في كتابه     " مناصف كشف النَّقْل من المذهبين دِليل

، الزركلـي،   21/365السير  انظر في ترجمة المؤلف الذهبي،      .رتبه على األبواب الفقهية فشمل الفقه كله      
، وانظر مقدمة التحقيـق فـي أحاديـث الخـالف     1/379حاجي خليفة، كشف الظنون  . 3/316األعالم  

، وانظر في ما نقله المؤلف عن اإلمام أحمد وابن الجوزي، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علـي،                  1/22
 مسـعد عبـد   : ، تبيـروت دار الكتب العلميـة،  هـ 1415، 1، ط2/26التحقيق في أحاديث الخالف،  

 .الحميد
كتاب ألفه اإلمام الشافعي بناء على طلب عبد الرحمن بن مهدي حيث كتب له بكتاب طلب منـه       : الرسالة 3

 في معاني القرآن وحجة اإلجماع وبيان الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك، فأجابـه اإلمـام               اأن يضع له كتاب   
ميت الرسالة، وهذا الكتاب هو أول كتـاب ألـف فـي    يح ولذلك سرسل له ما كتبه مع الحارث بن سر     وأ

-9انظر مقدمة أحمد محمد شاكر لكتـاب الرسـالة ص      .أصول الفقه بل قال بعضهم في أصول الحديث       
15. 
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    ِويالْفَس انفْيس نب قُوبعقَاَل يال: 1و        ِمنْـه حنْقُولَِة َأصِميِع الْكُتُِب الْمِفي ج لَمَأع   ، فَـِإن 
 النَِّبي ابحَأصr مهاءآر ونعديِه وإلَي ونِجعري التَّاِبِعينا هـ 2 و.  

    د الْخَواوِن دب انملَيِعيفُ ستَضَأثْنَى   الو ِبَأنَّه ضارعم 3ِني      مِه ِمنْهلَيفَّاِظ عالْح ةٌ ِمناعمج 
 7.8 وابن عِدي6 وعثْمان بن سِعيٍد الداِرِمي5عةَ وَأبو زر4َأحمد وَأبو حاِتٍم

 
 ]زادت على مائة وعشرينالواجب في اإلبل إذا [

                                                
 ن أهـل مدينـة فسـا      ، م الفسوي،  وان الفارسي عقوب بن سفيان بن ج    الثوري وهو خطأ وهو ي    ) ب(في   1

ارتحـل إلـى   ، ولد في حدود مائة وتسعين في خالفة الرشيد، .يعقوب بن أبي معاوية  :  بإيران، ويقال له  
وروى عـن أكثـر مـن ألـف        .ثالثـين سـنة    عاش بعيدا عن وطنه في طلب الحديث، نحو       ،  مصاراأل
، الـذهبي،   8/198، الزركلـي، األعـالم      13/180 الذهبي، السير    :هـ انظر 277 وتوفي بالبصرة .شيخ

 .2/122تذكرة الحفاظ 
 .أحمد محمد شاكر: ، المكتبة العلمية، بيروت، ت422دريس، الرسالة، صإن انظر الشافعي، محمد ب 2
 .أتى وهو خطأ) أ(في  3
ـ  195  سنة   ولد،   محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي اإلمام الحافظ الكبير            4 فـي  ،   هـ

 أقـران البخـاري     وتنقل في العراق والشام ومصر وبالد الروم، حافظ للحديث، من         .الري، وإليها نسبته  
، 2/112، الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ    13/247 الذهبي، السـير :هـ انظر277، توفي ببغداد سنة    ومسلم

 .6/27الزركلي، األعالم، 
مـن  ، ولد بعد مائتين ونيف،      أبو زرعة الرازي  ،   عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ محدث الري           5

كـل  :  يقـال .كان يحفظ مئة ألف حديث     . أحمد بن حنبل   حفاظ الحديث، زار بغداد، وحدث بها، وجالس      
 ابن أبـي يعلـى، طبقـات        :هـ انظر 264 سنة   .توفي بالري  .يعرفه أبو زرعة ليس له أصل      حديث ال 
 .4/194، الزركلي، األعالم 13/65، الذهبي، السير، 1/148الحنابلة 

ـ   ،  جستانيأبو سعيد، التميمي، الدارمي، الس    عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي،        6 ئتين بيسـير،   اولد قبل الم
 هـ من تصانيفه المسند، وله كتـاب فـي الـرد علـى     028، توفي سنة في طلب الحديثاف البالد   وط

، الزركلـي، األعـالم     1/312، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلـة        13/319 الذهبي، السير    :انظر.الجهمية
4/205 

، ولـد  أبو أحمـد ، االمام الحافظ، بن عدي، المشهور باني عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا بن القطان الجرجا        7
هـ يعرف بابن القطان، أخذ العلم عن أكثر من ألف شيخ من مصنفاته، الكامـل فـي معرفـة            277سنة  

 الضعفاء والمتروكين من الرواة، علل الحديث، أسماء الصحابة 
 .4/103، الزركلي، األعالم 16/154، الذهبي، السير 3/102الذهبي، تذكرة الحفاظ :انظر في ترجمته 

 .4/151هذا كالم البيهقي في السنن الكبرى  8
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]ثُم     ِعشِْرينلَى ِماَئٍة وتْ عادةُ  إذَا زتَْأنَفُ الْفَِريضنِ  تُسالِْحقَّتَـي عِس شَاةٌ مِفي الْخَم كُونفَي ،
وِفي خَمٍس  ،  وِفي الِْعشِْرين َأربع ِشياهٍ   ،  ثُ ِشياهٍ الوِفي خَمس عشْرةَ ثَ   ،  وِفي الْعشِْر شَاتَانِ  

ثُم تُستَْأنَفُ الْفَِريضـةُ  ، ثُ ِحقَاقٍ الإلَى ِماَئٍة وخَمِسين فَيكُون ِفيها ثَ     ،  وِعشِْرين ِبنْتُ مخَاضٍ  
وِفي الِْعشِْرين  ،  ثُ ِشياهٍ الوِفي خَمس عشْرةَ ثَ   ،  اتَاِنوِفي الْعشِْر شَ  ،  فَيكُون ِفي الْخَمِس شَاةٌ   

فَِإذَا بلَغَـتْ   ،  ِثين ِبنْتُ لَبونٍ  الوِفي ِستٍّ وثَ  ،  وِفي خَمٍس وِعشِْرين ِبنْتُ مخَاضٍ    ،  َأربع ِشياهٍ 
م تُستَْأنَفُ الْفَِريضةُ َأبدا كَما تُستَْأنَفُ ِفي ِماَئةً وِستا وِتسِعين فَِفيها َأربع ِحقَاٍق إلَى ِماَئتَيِن ثُ    

علَى ِماَئٍة   اإلبلإذَا زادتْ:  وقَاَل الشَّاِفِعي.الْخَمِسين الَِّتي بعد الِْماَئِة والْخَمِسين وهذَا ِعنْدنَا     
، ِثين فَِفيها ِحقَّةٌ وِبنْتَا لَبونٍ    الرتْ ِماَئةً وثَ  فَِإذَا صا ،  ثُ بنَاِت لَبونٍ  الوِعشِْرين واِحدةً فَِفيها ثَ   
ربِعينَاِت والْخَمِسينَاِت فَتَِجب ِفي كُلِّ َأربِعين ِبنْتُ لَبوٍن وِفـي كُـلِّ         ألثُم يدار الِْحساب علَى ا    

      َأنَّه ِويا رِحقَّةٌ ِلم ِسينخَمr   تْ ا  {  كَتَبادإلإذَا ز ِبُل ع      ِسينفَِفي كُلِّ خَم ِعشِْرينلَى ِماَئٍة و
كَتَب ِفي آِخِر  r ولَنَا َأنَّه .ِمن غَيِر شَرِط عوِد ما دونَها} وِفي كُلِّ َأربِعين ِبنْتُ لَبوٍن    ،  ِحقَّةٌ

فَنَعمـُل  } لِّ خَمِس ذَوٍد شَاةٌ فَِفي كُ،  فَما كَان َأقَلَّ ِمن ذَِلك    { " ذَِلك ِفي ِكتَاِب عمِرو بِن حزٍم       
 ].ِبالزيادِة

 )لُهِن    :قَوتْ [)  إلَى ِماَئتَيارِإذَا صِن وِحقَاقٍ      1]ِماَئتَي عبى َأرَأد شَاء اِر إنِبالِْخي و2فَه  ِإنو 
 . بنَاِت لَبوٍن3شَاء خَمسةَ

 ) لُهِسي    :قَوتَْأنَفُ ِفي الْخَما تُسالَِّتي  كَم 4ن   الْخَمالِْماَئِة و دعب   سٍ  ) ِسينِني ِفي خَمع5 شَاة ي 
 8 عشَر 7وِفي خَمس ،  وِفي عشٍْر شَاتَاِن معها   ،   بنَاِت لَبونٍ  6ربِع ِحقَاٍق َأو الْخَمسةِ   ألمع ا 

لَغَتْ ِماَئتَيِن وخَمسا وِعشْـِرين     فَِإذَا ب ،  معها 9 شياه وِفي ِعشِْرين َأربع  ،  ثُ ِشياٍه معها  الثَ
ِثين فَِبنْتُ لَبوٍن معها إلَى ِستٍّ وَأربِعين وِمـاَئتَيِن         الإلَى ِستٍّ وثَ   فَِفيها ِبنْتُ مخَاٍض معها   

                                                
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  1
 ).ب(ليست في  2
 . والصواب خمس،كذا في جميع النسخ 3
 .الذي وهو خطأ) أ(في  4
 .شياه وهو خطأ) ج(في  5
 . والصواب الخمس،كذا في جميع النسخ 6

 .خمسة وهو خطأ) أ، ط(في  77
 .كذا جميع النسخ والصواب عشرة  8
 )ط، ب، ج(ليست في  9
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      ِسينخَمِن وِحقَاٍق ِحينَِئٍذ إلَى ِماَئتَي سا خَمتَْأنَفُ، فَِفيهتُس 1ثُم ِسـتٍّ   فَ، كَذَِلكِن وِفي ِمـاَئتَي
 .وِلألْئنَاِف اسِتالوهو احِتراز عن ا، ِثِماَئٍة وهكَذَاالِحقَاٍق إلَى ث2َوِتسِعين ِستُّ

 
 ]حجة الشافعي ومن وافقه على مذهبه[

 )لُهقَو:   َأنَّه ِويا رِلم  r   ْخَـارِ       ) إلَخكٍْر ِفي الْبِفي ِكتَاِب َأِبي ب متَقَد3ي.     ـعم ـدمَأحو 
 .4كَمذْهِبنَا وكَمذْهِب الشَّاِفِعي  الشَّاِفِعي وعن ماِلٍك ِروايتَاِن

 

                                                
 ].الفريضة[زيادة ) أ(في  1
 .ستة وهو خطأ) أ،ب،ط(في  2
 )زادتْ علَى ِعشِْرين وِماَئٍة فَِفي كُلِّ َأربِعين ابنَةُ لَبوٍن، وِفي كُلِّ خَمِسين ِحقَّةٌ فَِإذَا (rوهو قوله  3
دت اإلبل على مائة وعشرين، فذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلـى             اختلف الفقهاء إذا زا    4

جـب  ا فمثال لو كان عند شخص مائة وثالثـون فالو  ،أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه         
 .عليه بنتا لبون وحقة، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون

 ،ئة وعشرين ؛تستأنف الفريضة، أي تعود الزكاة إلى الغـنم وذهب الحنفية إلى أن اإلبل إن زادت على ما    
 .أي في كل خمس شاة وهكذا

، الشـافعي،   5/356، النووي، المجموع    81-3/80ي، الحاوي الكبير    رداوالم: انظر في مذهب الشافعية   
 .رفعت بن عبد المطلب: ، دار الوفاء، المنصورة، ت2001، 1، ط15-3/14محمد بن إدريس، األم 

، اإلنصـاف  المرداوي، 2/107، ابن قدامة، الكافي، 3/355ي مذهب الحنابلة ابن قدامة، المغني    وانظر ف 
3/47-87. 

، بدايـة   1/121، األزهري، جواهر اإلكليـل      3/88 الحطاب، مواهب الجليل     :وانظر في مذهب المالكية   
 .والراجح مذهب الجمهور. 1/467المجتهد 



 

 

127

 ]حجة الحنفية على مذهبهم [
 )لُهقَو:    لَنَا َأنَّهو r (    ِاِسيلرد ِفي الْماوو دى َأبوـنَِدهِ       1رسِه ِفـي ميواهر ناقُ بحِإس2 و 

خُذْ ِلي ِكتَاب محمِد    : 5قُلْت ِلقَيِس بِن سعدٍ   : 4 عن حماِد بِن سلَمةَ    3حاِوي ِفي مشْكَِلهِ  والطَّ
 َأخْبر َأنَّه َأخَذَه ِمن َأِبي بكِْر بِن محمِد بِن عمِرو بِن     *فََأعطَاِني ِكتَابا ،  بِن عمِرو بِن حزمٍ   

ج ِمـن فَـراِئِض     خْرْأته فَكَان ِفيِه ِذكْر ما ي     فَقَر،  كَتَبه ِلجدهِ  r َأن النَِّبي    6وَأخْبر،  حزٍم
 َأكْثَر ِمن ِعشِْرين وِماَئـةً      7فَِإذَا كَانَتْ ،  فَقَص الْحِديثَ إلَى َأن بلَغَ ِعشِْرين وِماَئةً      ،  ِبِلإلا

    ِل فَِريضإلَى َأو ادا تُعِبِلإلِة ا فَِإنَّه  ،دةُ  وايوِذِه الرتْ هال 8فَعخَالَفَِتهةَ ا 9مايوى أل الر10خْـر 
نَاهما قَدِمم نْهيِق، عدِكتَاِب الص ِحيِح ِمنةُ الصايِروو.  

                                                
 106 برقم 128قة السوائم، ص رواه في كتاب الزكاة باب ما جاء في صد 1
 .2/343نصب الراية :انظر  2
 الطحاوي، أحمد بن محمد     : ولم يخرجه في مشكل اآلثار، انظر      ،أخرجه الطحاوي في شرح معاني اآلثار      3

، 1، ط 4/375بن سالمة، شرح معاني اآلثار، كتاب الزيادات، باب فرض الزكاة فـي اإلبـل السـائمة                 
 .ف مرعشلييوس.د: ، عالم الكتب، ت1994

 وقد رأى الطحاوي أن بعض نصوص الشرع متعارضـة          ،مشكل اآلثار هو من آخر مصنفات الطحاوي      
 وقـد طبـع   . فعمل المؤلف على دفع هذا التعارض     ، بينها أنها متناقضة   د المقارن  بحيث تبدو عن   ،ظاهريا

 .250-2/249طاش كبرى زاده،، مفتاح دار السعادة انظر .كتابه باسم شرح مشكل اآلثار
 صخرة، ثقة عابد أثبت الناس فـى ثابـت، و تغيـر    يأبو سلمة بن أبي،   حماد بن سلمة بن دينار البصر      4

 .6/616، ابن حبان، الثقات 215 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر. هـ167، توفي حفظه بأخرة
 ،وبضـع عشـرة    مائة  سنةي، ثقة، توفي، أبو عبد الملك و يقال أبو عبد اهللا، الحبش    ي قيس بن سعد المك    5

 .7/328، ابن حبان، الثقات 532انظر ابن حجر، تقريب التهذيب 
 ).أ(ب من /166نهاية ق  *
 ).ب، ج(ليست في  6
 .كان) ب، ج(في  7
 ).ب، ج(ليست في  8
 .بمخالفتها) ج، ط(في  9

 ).ب، ج(ليست في  10
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نِْقطَاِع ِمن  الِعن ِفيِه ِبا   ِبما يواِفقُ مذْهبنَا طُ    1ثَِر الَِّذي رواه الطَّحاِوي عن ابِن مسعودٍ      ألوا
 ِبسنَِدِه عن سـفْيان عـن َأِبـي    3وما َأخْرجه ابن َأِبي شَيبةَ،  2مكَانَيِن وضعفَ ِبخُصيفٍ  

 رواه عن َأِبـي    5عن عِلي كَمذْهِبنَا عوِرض ِبَأن شَِريكًا       عن عاِصِم بِن ضمرةَ    4إسحاقَ
 عشَرٍة وِماَئٍة فَِفي كُلِّ خَمِسين      6ِبُل علَى إلإذَا زادتْ ا  : قَ عن عاِصٍم عن عِلي قَالَ     إسحا

 يقَاوم ما   ال ولَو سِلم    . َأن سفْيان َأحفَظُ ِمن شَِريكٍ     الإ،  8 َأربِعين ابنَةُ لَبونٍ   7ِحقَّةٌ وِفي كُلِّ  
متَقَد.  

  س ا    قُلْنَا إنضارتَع لَو ِتما يفَِإنَّم ِلم  ،   كَذَِلك سلَيالتَّنِْصيِص       ألو ةُ ِمنايوِذِه الره ا تُثِْبتُهم ن
إذَا زادتْ {: *إنَّمـا ِفيـهِ  ،  يتَعرض ما تَقَدم ِلنَفِْيِه ِليكُون معاِرضا    العلَى عوِد الْفَِريضِة    

ونَحن نَقُوُل ِبِه   ،  }اَئٍة فَِفي كُلِّ خَمِسين ِحقَّةٌ وِفي كُلِّ َأربِعين ِبنْتُ لَبونٍ         علَى ِعشِْرين ومِ  

                                                
 عـن  ...( :  ونصـه  4/377 كتاب الزيادات، باب فرض الزكاة في اإلبل السائمة          ،األثر رواه الطحاوي   1

 .وِماَئٍة ِعشِْرين إلَى ِحقَّتَاِن فَِفيها،  ِتسِعين علَى زادتْ إذَا اإلبل فَراِئِض ِفي قَاَل َأنَّهt  مسعوٍد بِن اللَِّه عبِد
، وِعشْـِرين  خَمسـا  بلَغَـتْ  فَِإذَا،  شَاةٌ خَمٍس كُلِّ ِفي،  ِبالْغَنَِم الْفَِريضةُ اُستُقِْبلَتْ،  وِماَئةً الِْعشِْرين بلَغَتْ فَِإذَا

اِئضتْ فَِإذَا.ِبِلإلا فَفَركُلِّ فَِفي، ِبُلإلا كَثُر ِسينِحقَّةٌ خَم .( 
 اهللا عبـد  وبين بينهما ومنقطع،  موقوف فهذا : " ونصه 6/30وهذا كالم البيهقي في معرفة السنن واآلثار         2

 صدوق  ،وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، أبو عون       "به حتجم غير الجزري وخصيف،  مسعود بن
، 232 هـ، انظر ابن حجر، تقريـب التهـذيب   137سيء الحفظ خلط بَأخَرة ورمي باإلرجاء مات سنة         

 .2/543 التهذيبابن حجر، تهذيب 
فريضـة،  إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بهـا ال     :  كتاب الزكاة، باب من قال     ،أخرجه ابن أبي شيبة    3

 .10000، برقم 4/202
، تـوفي  ةثقة مكثر عابد، اختلط بـأخر ي،  الكوفي، أبو إسحاق السبيعيالهمدان  عمرو بن عبد اهللا بن عبيد    4

 التهذيب، ابن حجر، تهذيب     493 ابن حجر، تقريب التهذيب      ،، انظر  هـ و قيل قبل ذلك بـ الكوفة       129
3/284. 

ـ  95ي، ولد  القاضي أبو عبد اهللا الكوف،النخعي شريك بن عبد اهللا بن أبى شريك   5  يخطـئ دوق  هــ، ص
، تـوفي   القضاء بالكوفة، و كان عادال فاضال عابدا شديدا على أهـل البـدع     يكثيرا، تغير حفظه منذ ول    

 .6/444، ابن حبان، الثقات 317ابن حجر، تقريب التهذيب .الكوفةهـ ب177
 .عن) أ(في  6
 ).أ(ليست في  7
 . 6/32فة السنن واآلثار رواه البيهقي في معر 8
 ).ب(ب من /201نهاية ق  *
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والْواِجب ِفي ، ِثينال هو الْواِجب ِفي ِستٍّ وثَ   [ربِعينألِفي ا  إذْ الْواِجب ،  نَّا َأوجبنَا كَذَِلك  أل
  ِسين1]خَم    ِفي ِستٍّ و اِجبالْو وهِعينبَأر  ،ـا        الوماِجِب عِديثُ ِلنَفِْي الْوذَا الْحه ضرتَعي 

   نَاهيوا رِبم هفَنُوِجب ونَهةِ      ،  دِة الْكَِثيراديلَى الزع اهوا رةُ ِفيماديُل الزمتُح2و     نـيـا بعمج 
كَان رسوُل اللَّـِه  { ن ساِلٍم عن َأِبيِه َأنَّه قَاَل  تَرى إلَى ما رواه الزهِري ع     ال أَ ؛خْباِر  ألا
r                 ـِدِهعب كٍْر ِمـنو با َأبهجفََأخْر فِّيتَّى تُواِلِه حما إلَى عهخِْرجي لَمقَةَ ودالص كَتَب قَد 

   تَّى قُِبضا حِمَل ِبها    ،  فَعِمَل ِبهفَع رما عهجَأخْر ثُم  ،ـا     ثُمِمَل ِبهفَع انثْما عهجَأخْر   ،  ثُـم
ِفي إحدى وِتسِعين ِحقَّتَـاِن إلَـى   : فَكَان ِفي إحدى الروايتَينِ   ،  }َأخْرجها عِلي فَعِمَل ِبها     

 .ين ِبنْـتُ لَبـونٍ    ِبُل فَِفي كُلِّ خَمِسين ِحقَّةٌ وِفي كُلِّ َأربعِ       إلفَِإذَا كَثُرتْ ا  ،  ِعشِْرين وِماَئةٍ 
وقَد وردتْ َأحاِديثُ كُلُّهـا     ": 4 قَاَل ِفي شَرِح الْكَنْزِ    .3رواه َأبو داود والتِّرِمِذي   ،  الْحِديثَ

 .6" 5تَنُص علَى وجوِب الشَّاِة بعد الِْماَئِة والِْعشِْرين ذَكَرها ِفي الْغَايِة
 

                                                
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  1
 .خطأ) ط(وما في .الكثير ) ط(الكبيرة وفي ) أ(في  2
صـحيح،  : ، وقـال األلبـاني  241 ص   1568 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم         ،رواه أبو داود   3

 ، 157، ص 621في زكاة اإلبل والغنم، برقم ورواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء 
هـ لخص فيـه    710: الكنز هو كنز الدقائق لإلمام أبي البركات عبد اهللا بن أحمد المعروف بالنسفي، ت              4

ن الصـغير والكبيـر والزيـادات    ي وقد احتوى الوافي على مسائل الجامع    "الوافي"النسفي كتابا له بعنوان     
ما عم وقوعه حاويا لمسائل الفتاوى والواقعـات        ذكر فيه   .  وغيرها لمحمد بن الحسن، ومختصر القدوري    

 شرحه في الزيلعي، تبيين الحقـائق       732: ه ومنهم الشيخ عثمان بن علي الزيلعي ت       بوقد اعتنى العلماء    
 .2/480وانظر المذهب عند الحنفية .2/1515انظر حاجي خليفة، كشف الظنون .

هو شرح على الهداية من تأليف أحمد بن إبراهيم السـروجي، أبـو          الغاية كتاب في فروع الفقه الحنفي و       5
هـ، ولم يكمله السروجي فأكمله القاضي سعد الـدين محمـد الـديري             710: العباس القاضي بمصر ت   

انظـر حـاجي   . هـ من كتاب اإليمان إلى باب المرتدين، وما زال الكتاب مخطوطـا         867المتوفى سنة   
 .1/123ي، الجواهر المضية ، القرش2/2032خليفة، كشف الظنون 

 .2/38الزيلعي، تبيين الحقائق انظر  6
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 ]ي وجوب الزكاة البخت والعراب سواء ف[
]اءوس ابالِْعرخْتُ والْبكَاِة  ووِب الزجطْلَقَ األِفي وم االنملُهتَنَاوِم يس.[ 
)  ابالِْعرخْتُ والْبو لُهلِ ) قَواِئِم وهِللْب ِبيرع عمألجبرِع، نَاِس عما ِفي الْجمنَهيقُوا ب1فَفَر ،

م برالْعِةوِبيرى الْعالْقُرِن ودِطنُو الْمتَوا، سِوألودُل الْبَأه ابرع.  
  ِتِهمباخْتُِلفَ ِفي ِنسا،  وٍة          ألوامِته ِمن ِهيِن وتَيةَ ِبفَتْحبروا إلَى عنُِسب مَأنَّه حألص  ماهَأب ن

 .3غِْرِب الْمكَذَا ِفي، 2إسماِعيُل عليه السالم نَشََأ ِبها
  

 ]زكاة العجاف[
 مـع مراعـاِة     5صِلي هو الْوسطُ  أل شَك َأن الْواِجب ا    ال .4وهِذِه تَِتمةٌ ِفي زكَاِة الِْعجافِ    
 ِفيما إذَا كَان الْكُلُّ ِعجافًا إجحـافٌ ِبـِه فَوجـب            6فَِإيجابه،  جاِنِب الْفُقَراِء ورب الْمالِ   

                                                
 .هي اإلبل الخرسانية تنتج من عربية وفالج، والفالج الذي له سنامان، والواحد بختي: البخت 1

، مـادتي   10/84،  2/27انظر ابن منظور، لسـان العـرب        .الذي ليس فيه عرق هجين    : اِلعراب من اإلبل  
 .2/50طرزي، المغرب وانظر الم) بخت)(عرب(

  عربة أيضا موضع في أرض     ... عربة بالتحريك هي في األصل اسم لبالد العرب        : "قوت الحموي قال يا  2
ونشأ إسماعيل بن إبراهيم عليه السالم بين أظهـرهم فـتكلم بلسـانهم فهـو وأوالده العـرب                 ...فلسطين

معجـم البلـدان    "سبوا إلـى بلـدهم    المستعربة وقال آخرون نشأ أوالد إسماعيل بعربة وهي من تهامة فن          
سماعيل بـن محمـد، تقـويم البلـدان،         إ الفداء،   اانظر أب .وتهامة هي الناحية الجنوبية من الحجاز     .4/96

 .البارون ماك كوكين: ، دار الطباعة السلطانية، باريس، اعتنى بالطبعة78ص
 بن عبـد السـيد بـن علـي     ، ألفه ناصر  "المعرب ترتيب في المغرب "وهو كتاب في لغة الفقهاء عنوانه      3

هـ اختصر في كتابه المغرب كتابـا       610وتوفي سنة   538المطرزي، كان على مذهب الحنفية ولد سنة        
 .خر له اسمه المعرب فاختصر المعرب ورتبه على حروف المعجمآ

، وانظـر فيمـا نقلـه       123-1/122انظر مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلـوم،           
 .2/50مطرزي، المغرب المؤلف، ال

، ابـن   97 النسفي، طلبـة الطلبـة       :انظر.ف، ذهاب السمن  جمع أعجف وهو المهزول، و العج     : فالِعجا 4
 )عجف(، مادة 10/45منظور، لسان العرب 
 .231-2/230، وانظر البحر الرائق 259-2/258 ابن مازة، المحيط البرهاني :وانظر في هذه المسألة

 . شيءأفي الزكاة الوسط ليس أفضل شيء وال أسوأي أن الواجب إخراجه  5
 .أي الوسط 6
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 َأو[ِبِل ِفيها ِبنْتُ مخَاٍض وسطٌ      إلفَِإذَا كَان لَه خَمس ِمن ا     ،  وهذَا تَفِْصيلُه ،  يجاب ِبقَدِرهِ إلا
فَِإن لَم يكُن ِفيهـا مـا       ،  صان حالُها تَعِدلُها فَِفيها شَاةٌ وسطٌ     نقل  لَِكنَّها 2ِمنْها ِسنا  1 ]َأعلَى

 ا نَظَراِويهسةِ      يِقيمٍط وسخَاٍض وِة ِبنِْت ما 3 إلَى ِقيمِلهِت     ،   َأفْضالتَّفَاو ا ِمنمنَهيب ا كَانفَم
 لَو كَان ِقيمةُ ِبنِْت الْمخَاِض      الًمثَ،  اُعتُِبر ِمثْلُه ِفي الشَّاِة الْواِجبِة ِبالنِّسبِة إلَى الشَّاِة الْوسطِ        

 فَالتَّفَاوتُ ِبالنِّصِف فَتَِجب شَاةٌ ِقيمتُها ِنصـفُ        4ضِلها خَمس وِعشْرون  خَمِسين وِقيمةُ َأفْ  
 5]ِحقَاٍق َأو ِجذَاعٍ  [ِبُل خَمسا وِعشِْرين    إلفَلَو كَانَتْ ا  ،   وعلَى هذَا فَِقس   .ِقيمِة الشَّاِة الْوسطِ  

 ِفيها ِبنْتُ مخَاٍض وسٍط َأو ما يسـاِويها ِفـي           فَِإن كَان ،  7َأو بواِزلَ  6]َأو بنَاِت مخَاضٍ  [
 ِحقَّةً َأو َأعلَى    توِإن كَانَ ،  وِإن شَاء دفَع الَِّتي تُساِويها    ،  الِْقيمِة وجبتْ ِبنْتُ مخَاٍض وسطٍ    

 فَالْواِجـب ِبنْـتُ مخَـاٍض        ِهي الِ وِإن لَم يكُن ِفيها ما يساِويها و       8*ِمنْها ِبطَِريِق الِْقيمة  
 َأو ِجـذَاٍع َأو     11]َأو ِحقَـاقٍ  [  مخَاضٍ 10ِثين بنَاتِ ال وثَ 9ولَو كَانَتْ ِستا  ،  تُساِوي َأفْضلَها 

 لَـم  ،ِن ِبنْتَي مخَاٍض وسٍط وجب ِفيها ِبنْتُ لَبوٍن وسٍطالفَِإن كَان ِفيها ِثنْتَاِن تَعدِ   ،  بواِزَل
ن أل ؛وسـطٍ [  لَبـونٍ  يجاِب ِبنْت إل 12 هنَا ِبوجوِد واِحدٍة تَعِدُل ِبنْتَ مخَاٍض وسطٍ       يكْتَف

 وربما كَان التَّفَاوتُ بينَهما يْأِتي علَـى        ،13]الْواِجب هنَا لَيس ِبنْتَ مخَاٍض بْل ِبنْتُ لَبونٍ       
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   بجاِف فَواِب الِْعجطٍ      َأكْثَِر ِنصسخَاٍض وِدُل ِبنْتَ مى تَعُأخْر ما     ،  1 ضا مِفيه كُني لَم فَلَو
وطَِريقُه َأن ينْظُر إلَى ِقيمِة ِبنِْت مخَـاٍض        ،  ِبقَدِرها يعِدُل ِبنْتَ مخَاٍض وجب ِبنْتُ لَبونٍ     

ِه اُعتُِبر ِزيادةً علَى ِبنِْت لَبوٍن تُسـاِوي        فَما تَفَاوتَ بِ  ،   وِإلَى ِقيمِة ِبنِْت لَبوٍن وسطٍ     2وسٍط
 .َأفْضلَها ِمما يِليها ِفي الْفَضِل ِمنْها

 ِقيمةُ ِبنِْت الْمخَاِض خَمِسين وِقيمةُ ِبنِْت اللَّبوِن خَمسةٌ وسبعون فَالْواِجـب            * كَانَتْ الً مثَ
   لَهاِوي َأفْضوٍن تُسلِ      ِبنْتُ لَبا ِفي الْفَضِة الَِّتي تَِليهفُ ِقيمِنصا    ،  ا وـلُهَأفْض كَـان تَّى لَوح

يساِوي ِعشِْرين وتَِليِه ُأخْرى تُساِوي عشَرةً وجب ِبنْتُ لَبوٍن تُساِوي ِعشِْرين وخَمسـةَ             
اِهمراِوي ِبنْتَ    ،  دسا يا مِفيه سلَي ِسينكَانَتْ خَم لَوِة ِبنْـِت  وإلَى ِقيم ٍط نَظَرسخَاٍض وم 

فَيِجب ، فَما وقَع ِبِه التَّفَاوتُ اُعتُِبر ِفي الَِّتي تَِلي َأفْضلَها، مخَاٍض وسٍط وِقيمِة ِحقَِّة وسطٍ    
حتَّى لَو كَان ِقيمـةُ     ،  ذَِلك مع َأفْضِلها َأيضا كَما ذُِكر ِفي ِبنِْت اللَّبوِن مع ِبنِْت الْمخَاضِ           

ثَةَ َأخْماِس الَِّتـي    ال ثَماِنين فَِفيها ِحقَّةٌ تُساِوي َأفْضلَها وثَ      **ِبنِْت الْمخَاِض خَمِسين والِْحقَّةُ   
  .تَِليها ِفي الْفَضِل

      ِسينخَاِض خَمِبنْتُ الْمو ِعينكَانَتْ الِْحقَّةُ ِبِتس لَوِفي ا، وـاِوي    ِبِلإلوخَـاٍض تُسِبنْـتُ م 
 وسـبِعين ِليكُـون ِمثْـَل       3ِثين فَالْواِجب ِحقَّةٌ تُساِوي َأربعةً    الخَمِسين وُأخْرى تُساِوي ثَ   

ـ ، َأفْضِلها وَأربعةَ َأخْماِس الَِّتي تَِليها   ةٌ ولَو كَانَتْ ِقيمةُ ِبنِْت الْمخَاِض خَمِسين والِْحقَّةُ ِماَئ
ِثين فَِفيها ِحقَّةٌ تُساِوي ِستِّين ِمثِْل ِثنْتَـيِن ِمـن          الِثين ثَ التُساِوي كُلٌّ ثَ   4ثٌالِبِل ثَ إلوِفي ا 
 وِإنَّمـا جعلْنَـا ِبنْـتَ    . بين الِْحقَِّة وِبنِْت الْمخَاِض الضعفُ     5ن التَّفَاوتَ الَِّذي  أل ؛َأفْضِلها

والزيادةُ ،  نَّها َأدنَى ِسن يتَعلَّقُ ِبِه الْوجوب     أل ؛ الصورِ 6ِفي الْباِب ِفي كُلِّ   الْمخَاِض حكْما   
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 فْوا عهلَيطٍ        ،  عسخَاٍض واِوي ِبنْتَ ما تُسٍة ِمنْهاِحدوِد وجكْتَِف ِبوي لَمإل، 1و   ادا زاِب ميج
 2هعلَى ِبنِْت الْمخَاِض ِلما ذَكَرنَا

                                                
 ).أ(ليست في  1
 ، 2/133الكاساني، بدائع الصنائع انظر في زكاة العجاف  2
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  )ِر في البق1فصل( 
 

نَّه ألسمي ِبِه   ،  والْبقَر ِمن بقَر إذَا شَقَّ    ،  ِبِل ِفي الضخَامةِ  إلقَدمها علَى الْغَنَِم ِلقُرِبها ِمن ا     
 الثَـى  نْألوالتَّاء ِفي بقَرٍة ِللْوحدِة فَيقَع علَـى الـذَّكَِر وا     ،  رض وهو اسم ِجنْسٍ   أليشُقُّ ا 
  .2ِللتَّْأِنيِث

ِثين سـاِئمةً وحـاَل   الفَِإذَا كَانَتْ ثَ، ِثين ِمن الْبقَِر الساِئمِة صدقَةٌ    اللَيس ِفي َأقَلَّ ِمن ثَ    [
ن َأو  بِعين مسِ وِفي َأر  وِهي الَِّتي طَعنَتْ ِفي الثَّاِنيةِ    ،  يع َأو تَِبيعةٌ  علَيها الْحوُل فَِفيها تَبِ   

فَـِإذَا زادتْ    tمعـاذًا    rِبهذَا َأمر رسوُل اللَِّه     ،  وِهي الَِّتي طَعنَتْ ِفي الثَّاِلثَةِ    ،  مِسنَّةٌ
        إلَى ِستِّين ِر ذَِلكِة ِبقَداديِفي الز بجو ِعينبلَى َأرع   ِنيفَةَ   ِعنْدِة     َأِبي حاِحـد؛ فَِفـي الْو

 بِة راِئدِسنَّةٍ  الزشِْر مع ِفي ا ،  عِسنَّةٍ   الوشِْر مفُ عِن ِنصِفي الثَّ ،  ثْنَيـاِع   الثَِة ثَ الوبثَةُ َأر
 . نَص هنَـا الوالِْقياِس ِف الالْعفْو ثَبتَ نَصا ِبِخن أل ِ؛صلأل وهِذِه ِروايةُ ا   .عشِْر مِسنَّةٍ 

ثُم ِفيها مِسـنَّةٌ    ،   ِفي الزيادِة شَيء حتَّى تَبلُغَ خَمِسين       يِجب العنْه َأنَّه   الْحسن  وروى  
مبنَى هذَا النِّصاِب علَى َأن يكُون بـين كُـلِّ عقْـديِن            ن  أل ؛وربع مِسنٍَّة َأو ثُلُثُ تَِبيعٍ    

قْصو  ،   اِجبقٍْد وِفي كُلِّ عقَاَل   .وو   محمفَ ووسو يَأبلُغَ      ال: دتَّى تَبِة حاديِفي الز ءشَي 
ِستِّين  ،    نةٌ عايِرو وهِنيفَةَ   وِلِه  َأِبي حِلقَوr اٍذعًئا     ال{  ِلمقَِر شَيقَاِص الْبَأو تَْأخُذْ ِمن  {

     إلَى ِستِّين ِعينبَأر نيا بِبم وهرفَسقُلْنَا .و  :   ادرالْم ِقيَل إن ا قَدهنا  ِمنْه غَارِفـي    الص ثُم
وِفـي  ،  وِفي ثَماِنين مِسـنَّتَانِ   ،  وِفي سبِعين مِسنَّةٌ وتَِبيع   ،  الستِّين تَِبيعاِن َأو تَِبيعتَانِ   

 ِفي كُلِّ عشٍْر  وعلَى هذَا يتَغَير الْفَرض.وِفي الِْماَئِة تَِبيعاِن ومِسنَّةٌ، ثَةُ َأتِْبعٍةالِتسِعين ثَ
ِثين ِمن الْبقَِر تَِبيع َأو     الِفي كُلِّ ثَ  { : rِلقَوِلِه   ِمن تَِبيٍع إلَى مِسنٍَّة وِمن مِسنٍَّة إلَى تَِبيعٍ       

 ن اسـم الْبقَـرِ    أل والْجواِميس والْبقَر سواء   }وِفي كُلِّ َأربِعين مِسن َأو مِسنَّةٌ     ،  تَِبيعةٌ
  ِمنْه عنَو وا إذْ هملُهتَنَاوالنَّاِس الإ، ي امهَأو اِرنَا ِلِقلَِّتِهال َأنِه ِفي ِديِبقُ إلَيتَس  ،  فَِلـذَِلك

 ].واَللَّه َأعلَم،  يْأكُُل لَحم بقٍَرال يحنَثُ ِبِه ِفي يِميِنِه ال
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 ]عليها الحول تبيع أو تبيعهالواجب في ثالثين من البقر السائمة إذا حال [
 )    ا تَِبيعفَِفيه لُهقَو (يم1س ِليو2 الْح  َأو قَِر ِبهِ  3ِدال ِمنأل ، الْب   دعب هُأم عتْبي 4نَّه  ،  ِسـنالْمو

تَعين ي ال ثُم .6اِمنَِةِبِل ما دخََل ِفي السنَِة الثَّ  إلوِفي ا ،   ما تَمتْ لَه سنَتَانِ    5ءِمن الْبقَِر والشَّا  
ـ   الً تُعد فَض  ال 7نَّهاأل ؛ِبِلإلِف ا الِبِخ،   ِفي الْغَنَمِ  النُوثَةُ ِفي هذَا الْباِب و    ألا ِف ال ِفيِهما ِبِخ
ِوي َأو ما يساِويِه وجب تَِبيع يسـا       هو   ِثين تَِبيع وسطٌ وجب   ال ثُم إن وِجد ِفي الثَّ     .8ِبِلإلا

 وِإن كَان الْكُلُّ ِعجافًا لَيس ِفيهـا مـا          .وِإن شَاء دفَعه ِبطَِريِق الِْقيمِة عن تَِبيعٍ      ،  الْوسطَ
 .يساِوي تَِبيعا وسطًا وجب َأفْضلُها

، ِثيناللَى ما عِرفَ ِفي الثَّ    فَع  ولَو كَانَتْ الْبقَر َأربِعين وِفيها مِسنَّةٌ وسطٌ َأو ما يساِويها         
نَّه الْمعتَبر ِفـي ِنصـاِب   أل ؛ وِإن كَان الْكُلُّ ِعجافًا وجب َأن ينْظُر إلَى ِقيمِة تَِبيٍع وسطٍ         

 ِنسبتُه ِفي   فَما وقَع ِبِه التَّفَاوتُ وجب    ،  الْبقَِر وما فَضَل عنْه عفْو وِإلَى ِقيمِة مِسنٍَّة وسطٍ        
 لَو كَانَتْ ِقيمةُ التَِّبيِع الْوسِط َأربِعين وِقيمةُ الْمِسنَِّة         الً مثَ .ُأخْرى تَِلي َأفْضلَها ِفي الْفَضلِ    

  تَِجب ِسينِط خَمسلِ        9الْوا ِفي الْفَضالَِّتي تَِليه عبرا ولَهاِوي َأفْضِسنَّةٌ تُسكَ  ،   م تَّى لَوانَتْ ح
 ، ِثينالِثين واَلَِّتي تَِليها ِعشِْرين تَِجب مِسنَّةٌ تُساِوي خَمسةً وثَالِقيمةُ َأفْضِلها ثَ
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        اِوي تَِبيعسا يا مِفيه سافًا لَيِعج كَانَتْ ِستِّين لَوا  1ِنيوطًا فَِفيهسا     * وـِلهَأفْض اِن ِمنتَِبيع 
 يساِويِه وجـب  5]َأو ما[ ِفيها تَِبيع وسطٌ 4وِإن كَان،  فَاثْنَاِن ِمن َأفْضِلها3الوِإ،  2]إن كَانَا [

 .التَِّبيع الْوسطُ وآخَر ِمن َأفْضِل الْباِقي
 )لُهوُل اللَِّه      :قَوسر رذَا َأمِبه r   اذًاعنَِن ا) مالس ابحَأص جـ ألَأخْر سم نِة ععبوٍقر6ر 

ِثـين  الإلَى الْيمِن َأمره َأن يْأخُذَ ِمن كُلِّ ثَ        8وجههلَما   rَأن النَِّبي    { 7عن معاِذ بِن جبلٍ   
 وِمن كُلِّ حاِلٍم يعِنـي محتَِلمـا ِدينَـارا َأو   ، وِمن كُلِّ َأربِعين مِسنَّةً،  بقَرةً تَِبيعا َأو تَِبيعةً   

لَهاِفِر9ِعدعالْم ِن  10 ِمنمِبالْي تَكُون ابِثي { 
                                                

 .تبيعان وهو خطأ) أ،ب،ج(في  1
 ).ج(أ من /199نهاية ق  *
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  2
 .زيادة كانا) ب(في  3
 ).ج(ليست في  4
 ]وما)[ج(في  5
لوادعي، من كبار التابعين، قدم من اليمن بعد وفاة النبـي          مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية الهمداني ا         6

r   يقال أنه س ،    ند فسمي مسروقا، وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذي         ِجرق وهو صغير ثم و 
، ابـن حبـان،     4/63، الذهبي، السير،    614، انظر ابن حجر، تقريب التهذيب       rأسلموا في حياة النبي     

 .5/456الثقات 
أحـد السـبعين الـذين      ،  يكنى أبا عبد الرحمن   ،  األنصاري الخزرجي ،  بن عمرو بن أوس    ن جبل  معاذ ب  7

شـهد العقبـة وبـدرا      ،  بينه وبين عبد اهللا بن مسـعود       r وآخى رسول اهللا     ،شهدوا العقبة من األنصار   
ـ            rوالمشاهد كلها وبعثه رسول اهللا       نهم قاضيا إلى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع اإلسالم ويقضـي بي

 وهو ابـن  هـ18مات معاذ بن جبل بناحية األردن في طاعون عمواس سنة ، وجعل إليه قبض الصدقات  
 .ثمان وثالثين سنة

 ، 5/187، ابن األثير، أسد الغابة، 650 ابن عبد البر، االستيعاب، :انظر
 .توجه وهو خطأ) أ،ب،ج(في  8
وقيل العدل ما كان مثله في الصورة، والعدِْل مـا          .المثلالِعدل والعدل بمعنى    : " قال ابن األثير في النهاية     9

 المباركفوري، محمـد    :وانظر).عدل(، مادة   3/173ن مثله في القيمة، انظر النهاية في غريب الحديث          اك
، دار الفكـر،    258-257/ 3بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة األحوذي بشرح جـامع الترمـذي،              

 .لطيفعبد الوهاب عبد ال: بيروت، ت
تحفة األحوذي بشـرح جـامع       المباركفوري ، : انظر. حي من أحياء همدان باليمن وإليها تنسب الثياب        10

 .258-257/ 3الترمذي، 
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ِمِذيالتِّر نَهسح.مهضعب اهور1 وسرالً م حذَا َأصه2 و. 

:  ورواه ابن ِحبان ِفي صـِحيِحِه والْحـاِكم وقَـالَ          .3ويعِني ِبالدينَاِر ِمن الْحاِلِم الِْجزيةَ    
صاهخِْرجي لَمِن وخَيِط الشَّيلَى شَرع 4ِحيح. 

                                                
 .2/346، وانظر نصب الراية 10009برقم 4/204 مصنف ابن أبي شيبة :انظر 1
حـديث  : "وقـال عنـه   ،  158، ص   623رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم             2

 بعث معاذا   rحسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن األعمش عن وائل عن مسروق أن النبي                
، 314 ص 1803ورواه ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صـدقة البقـر بـرقم       "فأمره أن يأخذ وهذا أصح      

ه النسـائي، كتـاب     ، وروا 243، ص   1577 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم         ،ورواه أبو داود  
 .صحيح: وقال األلباني.382، ص2452الزكاة، باب زكاة البقر، برقم 

ـ : والجزية.3/257 تحفة األحوذي    :انظر 3  القونـوي،  :انظـر .زىهي ما يؤخذ من أهل الذمة، وجمعها ِج
 ، 65أنيس الفقهاء 

، تمكينهم من سـكنى دارنـا       و نا عنهم  ألنها جزاء لكفّ   ،لجزية مأخوذ من المجازاة والجزاء    ا: "وقال النووي 
، 1، ط 318تحريـر ألفـاظ التنبيـه،       يحيى بن شرف،    ،  النووي :انظر" من جزى يجزي إذا قضى     :وقيل

 . عبد الغني الدقر: ، تدمشق، دار القلمهـ، 1408
والحـاكم فـي   .11/244، 4886 السير، باب الذمي والجزية، بـرقم        ابن حبان في صحيحه، كتاب     رواه 4

 .1/552زكاة، كتاب ال،المستدرك 
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، 4 ِبَأنَّه متَِّصـلٌ   3وصرح ابن عبِد الْبر   ،  2 ِبَأن مسروقًا لَم يلْقَ معاذًا     1 وَأعلَّه عبد الْحقِّ  
وقَاَل ِفي ، ِطع وِإن مسروقًا لَم يلْقَ معاذًا  ِمِه إنَّه منْقَ  ال فَِإنَّه قَاَل ِفي َأوِل كَ     5وَأما ابن حزمٍ  

ومسـروقٌ  ، وجدنَا حِديثَ مسروٍق إنَّما ذَكَر ِفيِه ِفعَل معاٍذ ِبالْيمِن ِفي زكَاِة الْبقَرِ : آِخِرِه

                                                
ويعـرف  ، من علماء األنـدلس،،   أبو محمد األزدي اإلشبيلي   ،  بن عبد الرحمن بن عبد اهللا     عبد الحق هو ا    1

هـ مـن  581سنة  هـ، وتوفي   510نة  كان فقيها حافظًا عالما بالحديث وعلله، ولد س       ،  أيضا بابن الخراط  
، 4/97، الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ        المعتل من الحديث  األحكام الكبرى والوسطى والصغرى،     :مصنفاته  

 .3/82، العبر في خبر من غبر، 3/281الزركلي، األعالم 
 عقّـب واألحكام الكبرى انتقى فيه المؤلف جملة من أحاديث األحكام من كتب السنة، وساقها بسـنده ثـم     

على ما في الحديث من علة، واختصره باألحكام الوسطى حيث حذف األسـانيد وجملـة مـن الكتـب                   
 الوهم واإليهـام  بيان"تون، وأطال في الحديث عن علل الحديث وقد تعقبه ابن القطان الفاسي في كتابه   والم

 الوسطى ولم يتكلم فيـه عـن   ، وأما األحكام الصغرى فقد اختصر فيه األحكام      "الواقعين في كتب األحكام   
 الفاسي، علي بـن     ، وانظر 1/20، حاجي خليفة، كشف الظنون      1/178 الرسالة المستطرفة،    :انظر.العلل

، دار  1997،  1، ط 178-1/176محمد بن عبد الحق، بيان الوهم واإليهام الواقعين في كتاب األحكـام،             
 .الحسين سعيد.د: طيبة، ت

، r األشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن، األحكام الوسطى من حـديث النبـي             :انظر فيما نقله المصنف    2
حمـدي السـلفي، صـبحي      : ، مكتبة الرشد، الرياض، ت    1995،  2/162كتاب الزكاة، باب زكاة البقر      

 .السامرائي
يقـال لـه   ، من كبار حفاظ الحديث،  يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي، أبو عمر     3

وولـي  ،   وشـرقيها  األنـدلس رحل رحالت طويلة في غربي      هـ  368 سنة   ولد بقرطبة ،  حافظ المغرب 
التمهيد ،  جامع بيان العلم وفضله   ،  االستيعاب:ـ من مصنفاته     ه 463سنة  ي  وتوف قضاء لشبونة وشنترين  

، 3/217، الذهبي، تـذكرة الحفـاظ       18/153انظر الذهبي، السير    .واألسانيدلما في الموطأ من المعاني      
 .8/240الزركلي، األعالم 

 .12808، برقم 158-9/157 االستذكار :انظر 4
ولـد  ،  سالمندلس في عصره، وأحد أئمة اإل     ري، أبو محمد عالم األ    ن حزم الظاه   علي بن أحمد بن سعيد ب      5

، نشـأ علـى مـذهب       بيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكـة       وكانت له وأل   هـ،   384 سنة   بقرطبة
كـان  : حتى قالوا فيه من شدة لسانه     انتقد كثيرا من العلماء والفقهاء،      الشافعي ثم صار على مذهب داود،       

 العلـم  فـي  اإلسالم كتب في رأيت ما:  السالم عبد بنا قالن، وقال ي الحجاج شقيقلسان ابن حزم وسيف 
، المحلـى ،  نسابجمهرة األ : هـ من مصنفاته  456، توفي   الموفق للشيخ المغنيو حزم البن المحلى مثل

، 3/227، الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ،    18/184انظر، الذهبي، السير   .الفصل في الملل واالهواء والنحل    
 .4/254ي، األعالم الزركل
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ه يِقينًا وَأفْتَى ِفـي زمـِن عمـر          شَك َأدرك معاذًا ِبِسنِِّه وعقِْلِه وشَاهد َأحكَام       الِعنْدنَا بِ 
   النَِّبي كرَأدوr             اٍذ ِفيعم نلَِدِه عِل بَأه اٍذ ِبنَقِْل الْكَافَِّة ِمنعم امِن َأيمِبالْي ٌل كَانجر وهو

 .1انْتَهى  r النَِّبي َأخِْذِه ِلذَِلك علَى عهِد
  عجي َأنَّه اِصلُهحاذٍ   وعم نيبو نَهياِسطٍَة بِبو ا فَشَ، *لُهم وهاذًا َأخَذَ 2اوعم لَِدِه َأنِل بَأه ِمن 

 إنَّه يِجب َأن يحكُم ِبحِديِثِه عن معـاٍذ علَـى قَـوِل       3 والْحقُّ قَوُل ابِن الْقَطَّانِ    .كَذَا وكَذَا 
 وَأما علَى ما شَرطَه الْبخَـاِري  .يعلَم عدم اللُِّقي   الْمعاصرِة ما لَم  كِْتفَاِء بِ الالْجمهوِر ِفي ا  
 ِديِنيالْم نابقُّ خِ 4والْحٍم وزح نا قَاَل ابةً فَكَمرم لَوا واِعِهمِتمالِْعلِْم ِباج ال ِمنلَـى  ، فُهعو

 .ِتجاج ِبِه علَى ما وجهه ابن حزٍمحال التَّقِْديريِن يِتم االِك

                                                
 .أحمد محمد شاكر: ، مكتبة دار التراث، ت6/16انظر ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى،  1
 )أ(ب من / 167نهاية ق  *
 .فشي) أ،ب(هو خطأ وفي ] لسى) [ج(في  2
هــ  562، ولد الشهير بابن القطان، الحافظ العالمة الناقد، لحميري الفاسي، ا علي بن محمد بن عبد الملك 3

 بيان الوهم واإليهام الواقعين فـي كتـاب األحكـام    :هـ من مصنفاته628تولى القضاء زمانا توفي سنة     
، ابـن العمـاد، شـذرات       4/331، الزركلي، األعالم    4/134انظر في ترجمته، الذهبي، تذكرة الحفاظ       

ـ              7/225الذهب،   اب األحكـام   ، وانظر فيما نقله المؤلف عنه كتاب بيان الوهم واإليهام الواقعين فـي كت
2/575-576. 

كان ابن المديني   :  قال أبو حاتم  ،  161 سنة   ولد بالبصرة ،  أبو الحسن ،  المديني  علي بن عبد اهللا بن جعفر      4
:   هـ بسامراء، وله مصـنفات كثيـرة منهـا       234توفي سنة   علما في الناس في معرفة الحديث والعلل،        

، الذهبي، تذكرة الحفـاظ     11/42ر الذهبي، السير    انظ. قبائل العرب ،  الطبقات،  التاريخ،  اختالف الحديث 
 .4/303، الزركلي، األعالم 2/13
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 ]األربعينلى الواجب فيما زاد من البقر ع[
: ثُ ِروايـاتٍ  الربِعين ثَ ألعن َأِبي حِنيفَةَ ِفيما زاد علَى ا      ) صِل  ألقَولُه وهِذِه ِروايةُ ا   (  

 1.والروايةُ الثَّاِلثَةُ كَقَوِلِهما، بلُغَ خَمِسينت شَيء حتَّى ال الْحسِن َأن *َ ِروايةُو، هِذِه
  هجِقطِ  األولَى وسالْم مدا   2 ع َأن عأل م   َل َأنخَلَّى الص3 ي        ـدعِتـِه بمشُكِْر ِنع ناُل عالْم 

ابلُوِغِه النِّصب.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).ب(ب من /202نهاية ق *
 . األربعين بحسابه إلى الستين وهذه رواية األصللىأن ما زاد ع:  األولى: في المذهب ثالث روايات 1

لغ خمسين ففيها مسـنة وربـع    الثانية وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه ال شيء في الزيادة حتى تب             و
 .مسنة أو ثلث تبيع

 وهـذه   ، يوسف ومحمد  ياألربعين شيء حتى تبلغ ستين وهي قول أب       لى  أنه ليس في الزيادة ع    : الثالثةو  
، الكاسـاني،  2/233 ابن نجيم، البحر الرائق      :انظر.مام والفتوى على قولهما   رواية أسد بن عمرو عن اإل     

، السرخسي، المبسـوط    2/39، الزيلعي، تبيين الحقائق     2/20 عابدين   ، حاشية ابن  2/122بدائع الصنائع   
 .56-2/55، األصل 2/187

 .األربعينلى أي عدم وجود نص يسقط الزكاة عن الزائد ع 2
 .يخلو) ج(في  3
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        وهو ِجدو ْل قَدب هنْعِذِه مه هجو   ارزالْبو قُطِْنيارالد اهوا رـةَ    1مِقيِديِث بح 2 ِمن   ـنع 
وِديعسسٍ    3الْمطَاو نكَِم عالْح ناٍس قَال    4 عبِن عاب نوُل اللَِّه    { َ  : عسثَ رعبr   ـاذًاعم
وِمن كُـلِّ َأربِعـين     ،  ِر تَِبيعا َأو تَِبيعةً   ِثين ِمن الْبقَ  الفََأمره َأن يْأخُذَ ِمن كُلِّ ثَ     ،  إلَى الْيمنِ 

 وسَأسَألُه إذَا قَِدمتُ    .ِفيها ِبشَيءٍ  rما َأمرِني رسوُل اللَِّه     : وقَاص ؟ قَالَ  ألقَالُوا فَا ،  مِسنَّةً
 .}شَيء لَيس ِفيها : سَألَه فَقَاَل r رسوِل اللَِّه 5فَلَما قَِدم علَى، علَيِه

وِديعسا: قَاَل الْمألوقَاصالث6َّو نيا باال مو ِعينبإلَى َأر ألِثينإلَى ِستِّين ِعينب7 ر.  
 

                                                
وقـد ارتحـل فـي    ، نومـائتي ولد سنة نيف عشـرة     ،،  البزار  أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البصري       1

وأدركه بالرملـة    .، فحدث بأصبهان عن الكبار، وبغداد، ومصر، ومكة، والرملة        الشيخوخة ناشرا لحديثه  
 هـ292أجله، فمات في سنة ا

وقـد   كبيـر    :له مسندان أحدهما  ،  ثقة، يخطئ ويتكل على حفظه    :  وقد ذكره أبو الحسن الدارقطني، فقال     
، 2/166ة الحفـاظ    ، الـذهبي، تـذكر    13/554انظر الذهبي، السير،    .والثاني صغير ،تكلم على أسانيده    
 .1/189الزركلي، األعالم 

هـ انظـر  97بقية بن الوليد بن صائد الكَالعي، أبو يحِمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، مات سنة         2
 .1/229، ابن حبان، المجروحين 1/239، التهذيب 157ابن حجر، تقريب التهذيب 

ن من سمع منه    أصدوق اختلط قبل موته، وضابطه      عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة المسعودي الكوفي،           3
، ابن حجر،   404 هـ، انظر ابن حجر، تقريب التهذيب        165وقيل  160ببغداد فبعد االختالط، مات سنة      

 .2/12 المجروجين ،، ابن حبان2/523 التهذيبتهذيب 
ه، ثقـة فقيـه،   طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري، يقال أن اسمه ذكوان وطاوس لقب ل   4

، ابـن حجـر تهـذيب التهـذيب         336 ابن حجر، تقريب التهذيب      : وقيل بعد ذلك، انظر    106مات سنة   
 .4/391، ابن حبان، الثقات 2/235

 .عليه) أ(وفي ) ج(ليست في  5
6 قَصبفتح القاف ومنهم من يسكنها، ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس فـي اإلبـل، والجمـع                 :  الو

انظر ابن منظـور، لسـان      .وبعضهم يجعل الوقص في البقر خاصة، ويسميه في اإلبل األشْناقَ         أوقاص،  
النـووي، روضـة    .5/186وانظر ابن األثير، النهاية في غريب الحـديث         )وقص(مادة  15/259العرب  

 .9-2/8الطالبين 
ـ .1928، برقم 2/485روات صدقة، ني، كتاب الزكاة، باب ليس في الخض   رواه الدارقط  7 زار، أحمـد  والب

م، مكتبـة  2003، 1، ط140-11/138بن عمرو بن عبد الخالق، البحر الزخّار المعروف بمسند البزار،     
 محفوظ زين اهللا .د: العلوم والحكم، المدينة المنورة، ت
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وهو مواِفقٌ ِلما ِفـي معجـِم       ،  حيا rِن َأنَّه رجع فَوجده     توِفي الْم ،  1 السنَِد ضعفٌ  وِفي
اِنيرِفي، 2الطَّبوٌلوهجنَِدِه م3 س. 

                                                
عـن  :  وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسال، والَ نَعلَم َأحدا قـال  : "قال البزار 1

ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا الحـديث أحـد،   ،وس، عن ابِن عباس إالَّ بقية عن المسعودي        طاو
ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس، عن ابِن عباس والحسن بن عمارة ال يحـتج بحديثـه إذ                

 .271-3/270، وانظر اإلرواء 11/141البحر الزخار ".تفرد
مولده ،  صاحب المعاجم الثالثة  ،  أبو القاسم ،  مطير اللخمي الشامي الطبراني    سليمان بن أحمد بن أيوب بن        2

وارتحـل  ، ، أصله من طبرية، وإليها نسبته وكانت أمه عكاويـة   هـ260في شهر صفر سنة      بمدينة عكا 
به أبوه، وحرص عليه، فإنه كان صاحب حديث، من أصحاب دحيم، فأول ارتحاله كان في سنة خمـس                  

ـ مـن صـنفاته      ه 360 سنة   توفي بأصبهان ،  رتحال ولقي الرجال ستة عشر عاما     وسبعين، فبقي في اال   
، الزركلـي،  3/85، الذهبي، تذكرة الحفـاظ  16/120انظر الذهبي، السير .دالئل النبوة والمعاجم الثالثة،   

 .3/121األعالم 
مرتبـة علـى    وهو مَؤلف على أسـماء الصـحابة        ،راد به المعجم الكبير     يطلق  أوأما كتابه المعجم فإذا     

 .حروف المعجم، عدا أبي هريرة فإنه لم يذكره في المعجم الكبير بل أفرده بمؤلف خاص
 .137 الرسالة المستطرفة :انظر.وللطبراني المعجم األوسط والصغير

 حدثني أبي ثنا ابـن وهـب        ،حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقالص      ونص الحديث في معجم الطبراني،       3
عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معـاذ بـن                  أخبرني حيوة بن شريح     

لى أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كـل ثالثـين تبيعـا    إمصدقا  rبعثني رسول اهللا  :  جبل قال 
 والخمسـين  األربعـين فعرضوا علي أن آخذ ما بين :  والتبيع الجذع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قال        

عـن   rحتى أسأل رسول اهللا :  ن والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت عليهم وقلت لهم     وبين الستي 
ربعين مسـنة ومـن السـتين       فأمرني أن آخذ من كل ثالثين تبيعا ومن األ         rذلك فقدمت فأخبرت النبي     

ئـة مسـنة    تبيعتين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثالثة أتابيع ومـن الما              
 ومن العشرين ومائة ثالث مسنات أو أربـع أتـابيع وأمرنـي             اوتبيعين ومن العشر ومائة مسنتين وتبيع     

 األوقـاص ال  أنآخذ من ما بين ذلك شيئا الى أن يبلغ مسنة أو جـذعا وزعـم أيضـا              أن ال  rرسول  
مه وشـيخه   ا أس والراوي المجهول سلمة بن   . 636 برقم   171-20/170انظر المعجم الكبير    "هافريضة في 

 .3/269 إرواء الغليل :يحيى بن الحكم مجهول الحال وستأتي ترجمتهما قريبا، انظر
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 2 عن حيوةَ بـِن شُـريحٍ  1وِفيِه َأعِني معجم الطَّبراِني حِديثٌ آخَر ِمن طَِريِق ابِن وهبٍ      
 : َأن معاذًا قَاَل 5 عن يحيى بِن الْحكَِم4 عن سلَمةَ بِن ُأسامة3َعن يِزيد بِن َأِبي حِبيٍب

ِثـين  الفََأمرِني َأن آخُذَ ِمن الْبقَِر ِمن كُـلِّ ثَ        ،  قُ َأهَل الْيمنِ  أصد rِني رسوُل اللَِّه    بعثَ{ 
وَأمرِني ،  وِمن السبِعين مِسنَّةً وتَِبيعا   ،  وِمن الستِّين تَِبيعينِ  ،  وِمن كُلِّ َأربِعين مِسنَّةً   ،  تَِبيعا
  الَأن  ًئا إ     آخُذَ ِفيمشَي ذَِلك نيالا ب   ا   ت َأنذَعج ِسنَّةً َأولُغَ ملٌ  7 }6بسرم وهو   ،   ـنةُ بلَمسو

 ، ُأسامةَ ويحيى بن الْحكَِم غَير مشْهوريِن
                                                

ـ 197، تـوفي    ثقة حافظ عابـد   هـ،  125، ولد سنة    أبو محمد ،   عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشى       1 . هـ
 .8/346، ابن حبان، الثقات 2/453 التهذيب، 388 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر

 هــ و قيـل   158، توفي ثقة ثبت فقيه زاهدي،  شريح بن صفوان بن مالك، أبو زرعة المصر        حيوة بن  2
ـ 159 ، ابن حبان، الثقات    1/508، ابن حجر، تهذيب التهذيب      222 ابن حجر، تقريب التهذيب      :انظر. ه

6/246. 
ـ 128في سنة ، توثقة فقيه و كان يرسل    ي،   أبو رجاء المصر   ي يزيد بن أبى حبيب سويد األزد      3  وقـد  هـ

، ابن حجـر، تهـذيب      5/546، ابن حبان، الثقات     695 ابن حجر، تقريب التهذيب      :انظر.قارب الثمانين 
 .4/408، التهذيب

 .بن الحكما ترجمة :انظرفي ترجمته 4
خو مروان بن الحكم حـدث    ، أ  يحيى بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس أبو مروان األموي              5

لمة بن أسامة وسكن دمشق وواله ابن أخيه عبد الملـك المدينـة ثـم واله    عن معاذ بن جبل روى عنه س    
، إعـادة الطبـع سـنة    64/119 ابن عساكر، علي بن حسين بن هبة اهللا، تاريخ دمشـق،          :انظر.حمص
 .عمر العمري: ، دار الفكر، بيروت، ت1995

الحسيني، فوهم فقد ذكره     سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم وعنه يزيد ال يعرفان قاله              : "قال ابن حجر  
أبو سعيد بن يونس في المصريين فقال روى عنه يزيد بن أبي حبيب ثم ساق حديثه من طريـق حيـوة                     

أحمد بن علـي بـن       ابن حجر،    :انظر...."عن يزيد بن أبي حبيب يحيى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال            
، دار البشائر، بيروت  ،  م1996،  1، ط 598-1/597،  تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة     ،  محمد
 .إكرام اهللا إمداد الحق. د:  ت

 النـووي،  :انظـر .والجذعة هي التبيعة ؛فإنه يقال للتبيع من البقر جذع وللتبيعـة جذعـة       .جذعة) ج(في   6
 .5/384المجموع 

 والذي في المعجم الكبير عن عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن علـي بـن                       7
حكم عن معاذ بن جبل، والسند الذي ساقه المصنف هو للحديث السابق الذي ذكره والذي فيه أن معـاذا              ال

وقـال  .636 برقم   171-20/170، وانظر   249، برقم   20/124انظر المعجم الكبير    . حيا rأدرك النبي   
 .269-3/268 اإلرواء :انظر. األلباني ضعيف؛ النقطاع السند بين يحيى بن الحكم ومعاذ
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ا لَم يدِركْه عليـه      واعتَرض َأيضا ِبَأن معاذً    .2 ]ِكتَاِبِه[ ِفي   1ولَم يذْكُرهما ابن َأِبي حاِتمٍ    
  .الصالة والسالم حيا

      ٍس َأنطَاو نطَِّإ عوِفيِه    مِفي الْمِديثَ واذًا الْحع "   النَِّبي فِّيفَتُوr       ٌـاذعم مقْدي َل َأن3"قَب 
ِركدي لَم سطَاواذًا*وعم . 

 حِليمـا   الًكَان معاذُ بن جبٍل شَابا جِمـي      "  قَاَل    وَأخْرج ِفي الْمستَدرِك عن ابِن مسعودٍ     
 ولَم يزْل يدان حتَّى َأغْرقَ مالَه، سمحا ِمن َأفْضِل شَباِب قَوِمِه ولَم يكُن يمِسك شَيًئا

فَاسـتَْأذَنُوا علَيـِه   ، َأياما ِفي بيِتـهِ  فَلَِزمه غُرماُؤه حتَّى تَغَيب عنْهم ،4] كُلَّه ِفي الديِن   [
" فَساقَ الْحِديثَ إلَـى َأن قَـاَل        " معه غُرماُؤه   وفَجاء  ،  فََأرسَل ِفي طَلَِبهِ   rرسوَل اللَِّه   

    قَاَل لَهِن ومإلَى الْي ثَهع5فَب :  َأن لَّ اللَّهنَ    6لَعينْك دع يَؤديك وربجاذٌ إلَـى    ،  ك يعم جفَخَر
 قَـاَل   .الْحـِديثَ ِبطُوِلـهِ   " ثُم رجع معاذٌ     rالْيمِن فَلَم يزْل ِبها حتَّى تُوفِّي رسوُل اللَِّه         

اِكمِن: الْحخَيِط الشَّيلَى شَرع ِحيح7ص . 

                                                
، ابن أبي حاتم اإلمام الحافظ الناقـد  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي         1

أبـي  علـم  أخذ علم أبيه و   :  قال أبو يعلى الخليلي   ،  ارتحل به أبوه فأدرك األسانيد العالية     ،   محمد اأبيكنى  
مـن  . الصـحابة والتـابعين    زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه واخـتالف           

 هــ   327توفي سنة   .في الرد على الجهمية    وله كتاب    ،التفسير، وله كتاب في     الجرح والتعديل مصنفاته  
، شـذرات الـذهب،     3/34، الذهبي، تـذكرة الحفـاظ     13/247 الذهبي، السير  :انظر.وقد قارب التسعين  

4/139. 
 . كتاب الجرح والتعديلويعني بكتاب ابن أبي حاتم) ج(ما بين المعكوفين ليس في  2
 .698 برقم 1/350 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، ،الموطأ:انظر  3
 ).ج(ب من /199نهاية ق *
 .و هو خطأ] في كلمة في الدين) [ج(و في ]كلمة في الدين) [ب(في  4
 ).ج(ليست في  5
 ).ج(ليست في  6
ذا السياق الذي ذكره الحافظ المخرج لم أجده فـي  ه" 7قال محقق نصب الراية   . 3/333 المستدرك   :انظر 7

المستدرك في مظانه، فكأنه ملفق من حديثي كعب بن مالك أوله منه، وآخره من حديث ابن مسعود، مـع       
 حاشـية   2/349نصب الراية   :انظر"شيء يسير زاده فيه من حديث جابر بن عبد اهللا كلها في فضل معاذ             

 . 3رقم 
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 ؟ 1]مـا هـذَا   [يا معاذُ   : r فَقَاَل لَه النَِّبيr    َأنَّه قَِدم فَسجد ِللنَِّبي   { وِفي مسنَِد َأِبي يعلَى   
فَقَاَل ، نِْبياِءألوجدتُ الْيهود والنَّصارى ِبالْيمِن يسجدون ِلعظَماِئِهم وقَالُوا هذَا تَِحيةُ ا  : قَاَل
r :  اِئِهملَى َأنِْبيوا عكَذَب  ،     سي ا َأندَأح ركُنْتُ آم ِر اللَِّه    لَوِلغَي دألج    دجتَس َأةَ َأنرتُ الْمرم

 .وِفي هذَا َأن معاذًا َأدركَه عليه الصالة والسالم حيا 2}ِلزوِجها 
 

 ]معنى األوقاصاالختالف في [
  )لُهقَو:  ِقيَل إن 3 قَدغَارا الصِبه ادراِن ) 4 الْمالتَّفِْسير ضارـ ، فَتَع  تَسـقُطُ الزكَـاةُ   الفَ

إنَّه إيجاب الْكُسوِر فَقَولُهما فَ الِْقياِس ِمن حيثُ الِخ ثُم إن كَان ،ِبالشَّك بعد تَحقُِّق السببِ   
ـ      ،  5إثْباتُ الْعفِْو ِبالرْأيِ  : مخَاِلفُه ِمن وجهينِ    فَـِإن   ؛ِه  وكَونُه خَاِرجا عن النَِّظيِر ِفي باِب

 .6الثَّاِبتَ ِفي هذَا الْباِب جعُل الْعفِْو ِتسعا ِتسعا
 

                                                
 ].ماذا) [أ(في  1
 أنه لما قدم معاذ من الشـام  1853 برقم 323ص ، والذي في سنن ابن ماجة 2/350صب الراية  ن :انظر 2

 .حسن صحيح: وقال األلباني عن الحديث.، وهو بهذا يفيد خالف المقصودrسجد للنبي 
وأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى ابن يحيى بن عيسى أبو يعلى الموصلي اإلمام الحـافظ محـدث                    

 لقي الكبار، وارتحل في حداثته إلى األمصار باعتناء أبيه وخالـه محمـد ابـن               210سنة  ولد  ،الموصل  
انظـر  . الكبير والصغير  :هـ له مسندان  307توفي بالموصل سنة    . أحمد بن أبي المثنى، ثم بهمته العالية      

 .1/171، الزركلي، األعالم 14/174الذهبي، السير /2/199الذهبي، تذكرة الحفاظ 
نصا مسندا، وقد ساقها المؤلف مرتبة على أسماء الصحابة، وقد قالوا           ) 7555(احتوى على وكتابة المسند   

انظـر حـاجي   ، وهو مطبوع  ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجمع األنهار،المسانيد كلها كاألنهار :  عنه
 .2/1679خليفة، كشف الظنون 

 ).ب(ليست في  3
 .لعجاجيلأي ا، الصغار من البقر :أي المراد باألوقاص 4
 . من غير دليلاأي على أن أبا يوسف ومحمد جعال ما بين األربعين إلى الستين عفو 5
ـ                   6  اأي أن المعروف في باب البقر أن يجعل العفو تسعا تسعا، وذلك أن الشرع أوجب فـي الثالثـين تبيع

. عفـو تسـعة  ، فجعل بين كل نصـاب ال اواألربعين مسنة، وفي الستين تبيعين، وفي السبعين مسنة وتيبع     
 .42-1/41 الزيلعي، تبيين الحقائق :انظر
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ورالْكُسلَةِ  1ومِفي ال     ِفي الْج ودجا و2نقدين لَه  ،    حـرا صنْتَِفي ِبمذَا ينِِّف هصالْم فْعد لَِكن
 َأن تَبلُـغَ    ال إ 3 آخُذَ ِفيما بين ذَِلك شَيًئا     الي َأن   وَأمرِن{ ِبِه ِفي ِروايِة الطَّبراِني ِمن قَوِلِه       

 لَِكن تَمـام هـذَا      ،5مواِل  ألٍم ِفي ِكتَاِب ا   ال وهكَذَا رواه الْقَاِسم بن س     4}مِسنَّةً َأو جذَعا    
 .لَمواَللَّه َأع، 7 الروايِة َأو حسِنها6موقُوفٌ علَى ِصحِة هِذِه

 

                                                
إن زاد علـى  :  وهي أن أبا حنيفة قال، وستأتي في باب زكاة المال   ،وهذه المسألة معروفة بمسألة الكسور     1

 األربعين  لىما زاد ع  :  األربعين درهما شيء فليس فيه زكاة حتى يجتمع عنده أربعين أخرى، وهما قاال            
 .إلى إيجاب الكسور وستأتي المسألة في باب زكاة المالفبحسابه، وهذا يؤدي 

 .التقدير وهو خطأ) ا(في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
 .143سبق تخريجه ص  4
أبـو   .} أن ال آخذ مما بين ذلك شيئا وقال إن األوقاص ال فريضة فيها             rوأمرني رسول اهللا    ...{:  ولفظه 5

 .391عبيد، األموال 
 .هذا وهو خطأ) ب(في  6
 .143ص  الحكم على الحديث انظر سبق 7
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 )ابقَِة الْغَنَِم  بدص( 
 

 .2نَّه لَيس لَها آلَةٌ الدفَاِع فَكَانَتْ غَِنيمةً ِلكُلِّ طَاِلٍبأل 1ذِلك سميتْ ِب
وحـاَل  ساِئمةً   كَانَتْ َأربِعين فَِإذَا  ،  لَيس ِفي َأقَلَّ ِمن َأربِعين ِمن الْغَنَِم الساِئمِة صدقَةٌ        [

فَِإذَا زادتْ واِحدةً فَِفيهـا شَـاتَاِن إلَـى         ،  فَِفيها شَاةٌ إلَى ِماَئٍة وِعشِْرين    الْحوُل   علَيها
ثُم ،  فَِإذَا بلَغَتْ َأربعِماَئٍة فَِفيها َأربع ِشياهٍ     ،  ثُ ِشياهٍ الفَِإذَا زادتْ واِحدةً فَِفيها ثَ    ،  ِماَئتَيِن

َأِبي بكٍْر  ، وِفي ِكتَاِب    r هكَذَا ورد الْبيان ِفي ِكتَاِب رسوِل اللَِّه         . شَاٍة شَاةٌ  ِفي كُلِّ ِماَئةِ  
t    قَدِه انْعلَيعإلا، و  اعمج  ،  ْأنالضو اءوس زعالْمأل؛ و  لَفْظَةَ الْغَـنَِم شَـاِملَةٌ ِللْكُـلِّ     ن

 ِفي ِروايـِة    ال يْؤخَذُ الْجذَع ِمن الضْأِن إ     الي ِفي زكَاِتها و    ويْؤخَذُ الثَّنِ  .والنَّص ورد ِبهِ  
 نِن عسِنيفَةَالْحرحمه اهللا َأِبي ح . 

وهـو  َأِبي حِنيفَةَ    وعن   .والْجذَع ما َأتَى علَيِه َأكْثَرها    ،   والثَِّني ِمنْها ما تَمتْ لَه سنَةٌ     
نَّـه يتَـَأدى ِبـِه      ألو} إنَّما حقُّنَا الْجذَع والثَِّنـيr }      ه يْؤخَذُ الْجذَِع ِلقَوِلِه     قَولُهما َأنَّ 

 .ضِحيةُ فَكَذَا الزكَاةُألا
     ِليِديثُ عالظَّاِهِر ح هجو t    افُوعرمقُوفًا ووكَـاِة إ      ال{ " مْؤخَذُ ِفـي الزال ي   الثَِّنـي 

 يجوز ِفيها الْجذَع ِمن الوِلهذَا ، الْواِجب هو الْوسطُ وهذَا ِمن الصغَارِ    ن  ألو} فَصاِعدا  
 .ِبِلإل والْمراد ِبما رِوي الْجذَعةُ ِمن ا.وجواز التَّضِحيِة ِبِه عِرفَ نَصا، الْمعِز

ِفـي  {  rوقَد قَاَل   ،  ن اسم الشَّاِة ينْتَِظمهما   أل؛نَاثُ  إلانَِم الذُّكُور و  ويْؤخَذُ ِفي زكَاِة الْغَ   
 ].واهللا أعلم} َأربِعين شَاٍة شَاةٌ 

 ) لُهوِل اللَِّه         :3قَوسِفي ِكتَاِب ر انيالْب دركَذَا وه r  (        ِفـي مكٍْر تَقَـدِفي ِكتَاِب َأِبي بو
 .ِبِل فَارِجع إلَيِهإلصدقَِة ا

 

                                                
 .به ) أ،ب،ج(في  1
 ابـن منظـور، لسـان       :انظر.نثىوهو اسم جنس يقع على الذكر واأل      ،الشاء ال واحد له من لفظه       : الغنم 2

 .2/233، البحر الرائق 2/281 حاشية ابن عابدينوانظر )غنم( مادة 11/92العرب 
 ).ب(ليست في  3
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 ]الضأن والمعز سواء في تكميل النصاب ال في أداء الواجب[
 )لُه1قَو  زعالْمو ْأنالض2 و   اءوـابِ     )  سِفي تَكِْميـِل النِّص اِجـبِ  ال *َأياِء الْوِفـي َأد  ،

 لَه حكْـم ُأمـِه      4نَعجٍة و 3والْمتَولِّد ِمن ظَبيٍ  ،  وسنَذْكُر الْفَرقَ بينَهما ِفي ذَِلك آِخر الْبابِ      
  .فَيكُون شَاةً

 كَانَتْ ِنصابيِن   **فَِإن،   واِحدةً ِمن َأفْضِلها   ال وسٍط تَعينَتْ وإِ   5وِفي الِْعجاِف إن كَانَتْ ثَِنيةَ    
عدد الْواِجِب وسطٌ تَعينَتْ ِهي ثَةً كَِماَئٍة وِإحدى وِعشِْرين َأو ِماَئتَيِن وواِحدٍة وِفيها      الَأو ثَ 

وِإن بعضه تَعين هو وكَمَل ِمن َأفْضِلها بِقيةَ الْواِجِب فَتَِجب الْواِحدةُ الْوسـطُ        ،  َأو ِقيمتُها 
 لَه ِماَئةٌ وِإحدى    الًود مثَ  ِبحسِب ما يكُون الْواِجب والْموج     6]عجفَاواِن[وواِحدةٌ َأو ِثنْتَاِن    

 َأو ِماَئتَاِن وواِحـدةٌ وِعنْـده     ،  عجفَاء[ 7وِعشْرون وِعنْده ثَِنيةٌ وسطٌ وجبتْ ِهي وُأخْرى      
    فَاءجع عنَتَا ميِمينَتَاِن تَعِثنْتَاِن س  ،   عنَتْ ميةٌ تَعاِحدو 8]َأو    ِن ِمنيفَاوجاِقي   عـوِل الْبَأفْض ،

عجفَـاواِن   ووجب، ولَو هلَكَتْ السِمينَةُ بعد الْوجوِب جِعلَتْ كََأن لَم تَكُن ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ         
 وِعنْـدهما   .ِخيِر وجعِل الْهاِلِك كََأن لَم يكُـن      ألِبنَاء علَى صرِف الْهاِلِك إلَى النِّصاِب ا      

ثُ ِعجـاٍف   الِك السِمينَِة ذَهب فَضُل السمِن فَكََأن الْكُلَّ كَانَتْ ِعجافًا ووجب ِفيها ثَ           الهِب

                                                
 ).ب(ليست في  1
 . واألنثى ضائنة، والضأن جمع واحده ضائن،ذو الصوف: مالضأن من الغن 2

وهو اسم جنس انظـر ابـن   .المعز ذو الشعر من الغنم، وهي العنز واألنثى ماِعزة وِمعزاة، والجمع معز          و  
 )معز )(ضأن( مادة 9/6، 14/97منظور، لسان العرب 

 ).أ(أ من /168نهاية  *
 )ظبي(مادة 9/180انظر ابن منظور، لسان العرب .الغزال والجمع أظْب وظباء وظُبي: الظبي 3
انظر ابن منظور، لسـان     .األنثى من الضأن والظباء والبقر الوحشي والشاء الجبلي والجمع نعاج         : النعجة 4

 ).نعج(، مادة 14/296العرب 
ـ        5 ي الثالثـة،  الثَِّني عند الفقهاء ما تمت له سنة ودخل في الثانية وعند أهل اللغة ما تمت له سنتان ودخل ف

، ابن منظـور، لسـان      2/281، الدر المختار وحاشيته     2/43الزيلعي، تبيين الحقائق    واألنثى ثَِنية، انظر    
 )ثني(مادة 3/49العرب 

 ).ب(أ من  /203نهاية ق  **
 .وهو خطأ]عجاف و إن ) [ب(فغي  6
 أخرج وهو خطأ) ب(في  7
 ).ب، ج(ما بين المعكوفين ليس في  8



 

 

149

ويبقَى الْباِقي ِبنَاء علَى    ،  ِث ِشياٍه كُلُّ شَاٍة ِماَئتَا جزٍء وجزءٍ      ال ِمن ثَ  1ثَةُ َأجزاءٍ الفَتَسقُطُ ثَ 
ـ  َأن الْواِجب واجِ   ِف الْهرصفِْو والْعاِب والنِّص ِفي الْكُلِّ ِمن لَـى    البِك إلَـى الْكُـلِّ ع

ولَو هلَك الِْعجافُ كُلُّها وبِقيتْ السِمينَةُ فَِعنْده لَما وجب الصرفُ إلَى النِّصاِب            ،  2الشُّيوِع
 السِمينَةَ فَيبقَى   3الحوُل علَى َأربِعين ثُم هلَك الْكُلُّ إ      وِل صار كََأنَّه حاَل الْ    ألالزاِئِد علَى ا  

 وِعنْدهما تَبقَى ِحصتُها    . وسٍط وسقَطَ الْباِقي   4]ِمن شَاةٍ [الْواِجب جزء ِمن َأربِعين جزءا      
      فَاوجعِمينَةٌ واِجِب سكُلُّ الْواِجِب وكُلِّ الْو ء    اِنِمنزا  5 وجزء  كُلُّ شَاٍة ِماَئتَا جـتُهِحص* 

 6.جزء ِمن السِمينَِة وجزءاِن ِمن الْعجفَاويِن
 )لُهِبِه 7قَو درو النَّصو  (را ملَى مكٍْر عِم الْغَنَِم ِفي ِكتَاِب َأِبي بِباس َأي. 

                                                
 .و خطأوه] احز)[ب(في  1
 .الشيوخ وهو خطأ) ب(في 2
 .ال وهو خطأ) ج(في  3
 . وهو خطأ]من ن اة) [ط(في  4
 ).أ(ليست في  5
 ).ج(أ من /200نهاية ق  *
أصل هذه المسألة ينبني على أن الزكاة تتعلق بالنصاب والعفو أو بالنصاب فقط، فـذهب اإلمـام وأبـو                    6

ى أنه يتعلق بالنصاب والعفو؛لـذا قـال اإلمـام إن    يوسف إلى أنه يتعلق بالنصاب، وذهب محمد وزفر إل 
 ألن النصاب هو األصل والعفو تبع، وكل مال اشتمل على أصل وتبع، وهلك              ؛الهالك يصرف إلى العفو   

 ألن النصـاب  ؛منه شيء صرف الهالك إلى التبع، ويصرف الهالك بعد هالك العفو إلى النصاب األخير     
 ، 299-2/298 البرهاني وانظر المحبط .1/539ح الهداية البابرتي، العناية شر.األول هو األصل

 ).ب(ليست في  7
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 ]يؤخذ الجذع من الضأن في زكاة الغنم[
 )لُهِلِه   :قَوِلقَو :r }  ذَعقُّنَا الْجا حِبلَفِْظهِ )  } 1إنَّم 2غَِريب  ،   ـاِئيالنَّسد واوـو دَأب جَأخْرو

   ننَِدِه عسِفي م دمَأحو سقَاَل 3ٍرع  }جِني راءتَِدفَاِنالجرو: ال فَقَا4ِن مسـوِل  5الإنَّا رسر 
 إلَى  7فَعمدتُ: 6قَاَل،   شَاةٌ :الوما ِهي ؟ قَا   : قُلْتُ،  ِتينَا صدقَةَ غَنَِمك  بعثَنَا إلَيك ِلتُؤْ   rاللَِّه  

، َأن نَْأخُذَ شَاِفعا   rهِذِه شَاِفع وقَد نَهانَا رسوُل اللَِّه       : ال فَقَا 9 وشَحما 8شَاٍة ممتَِلَئٍة مخَاضا  
،  َأو ثَِنيةً  11عنَاقًا جذَعةً : القَا فََأي شَيٍء تَْأخُذَاِن؟  : قُلْت ،10والشَّاِفع الَِّتي ِفي بطِْنها ولَدها    

 .13}ها ال عنَاقًا فَتَنَاو12فََأخْرجتُ إلَيِهما

                                                
 .الجزع وهو خطأ)ب(في  1
غريب بهذا اللفظ، و في سنن أبـي داود         : والحديث غير موجود في كتب السنة بهذا اللفظ، وقال الزيلعي          2

أبي داود، بـاب مـا       سنن   :انظر) إن الجذع يوفي مما يوفي الثني       (حديث بمعنى الحديث السابق ولفظه    
 نصـب الرايـة،   :، وقال األلباني صحيح، وانظـر 472، ص  2799يجوز من السن في الضحايا، برقم       

2/354. 
 rسعد وهو خطأ والراوي هو سعر الكناني الدؤلي، روى عنه ابنه جابر، ولم يصـحب النبـي        ) ج(في   3

، 327، ابن عبد البر، االسـتيعاب  470-2/469 ابن األثير، أسد الغابة :انظر.ولم يره كما قال ابن األثير 
 .1/220الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، 

 ابن منظور،   :انظر.أي ركب خلفه  : أي يركب أحدهما خلف األخر على الدابة، يقال رِدفَ الرجَل وأردفَه           4
 )ردف(، مادة 6/136لسان العرب 

 ).ب(ليست في  5
 .فقال) ج(وفي )أ(ليست في  6
 .فعمد) ج(في  7
والمعنى كثيرة اللبن، وقد تكـررت هـذه الكلمـة فـي            .كذا جميع النسخ والذي في كتب الحديث محضا        8

 )محض(مادة 4/258انظر النهاية في غريب الحديث .األحاديث بمعنى اللبن مطلقا
 .أي سمينة 9

 ).شفع( مادة2/434انظر النهاية في غريب الحديث .سميت به ألن ولدها شفعها وهي شفعته 10
 النهاية قـي غريـب الحـديث        :انظر.األنثى من أوالد المعز والجذعة ما أتى عليها أكثر السنة         : لعناقا 11

 .1/255، وانظر الهداية 4/463 عون المعبود :وانظر)عنق(، مادة 3/281
 .لهما) أ(في  12
ف، ضـعي : ، وقال األلبـاني 244، ص 1581 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم   ،رواه أبو داود   13

 =،384، ص   2462 كتاب الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، بـرقم             ،ورواه النسائي 
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َأن عمر بِن الْخَطَّـاِب بعثَـه       : 1وروى ماِلك ِفي الْموطَِّإ ِمن حِديِث سفْيان بِن عبِد اللَّهِ         
 تَْأخُذُه ؟ فَلَما قَِدم علَى عمـر        الَأتَعد علَينَا السخَْل و   : فَقَالُوا،  3 فَكَان يعد السخْلَ   2امصدقً

] لَه ر   4]ذَكَرمفَقَاَل ع 5ُ ذَِلك :       اِعـي وا الرِملُهحخْلَةَ يالس ِهملَيع دنَع ما  النَعنَْأخُـذُه   ،الو 
وذَِلـك  ،  ونَْأخُذُ الْجذَعةَ والثَِّنيةَ  ،  6 فَحَل الْغَنَمِ  ال الْماِخض و  الوى  بلر ا الولَةَ و كُألنَْأخُذُ ا 

  .8 وِخياِرِه7عدٌل بين ِغذَاِء الْغَنَِم

                                                                                                                                            
، بـرقم  157-24/153وقال األلباني ضعيف، وانظر ابن حنبل، أحمد بن هالل، مسند أحمد بن حنبل،              =

 .شعيب األرناؤوط: ،ت، مؤسسة الرسالة، بيروت1998، 1، ط15427، 15426
، أبو عمرو و يقـال أبـو عمـرة      ،  سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة بن الحارث       وهو  .ك وهو خطأ  المل) أ(في   1

 واله عليهـا إذ عـزل    ، كان عامال لعمر بن الخطاب على الطـائف        ،له صحبة وسماع ورواية   ي،  الطائف
 ،2/496 ابن األثير، أسـد الغابـة   :، انظرعثمان بن أبي العاص عنها، روى عنه ابنه عبد اهللا بن سفيان        

 .295، ابن عبد البر، االستيعاب 290ابن حجر، تقريب التهذيب 
 )صدق( مادة 3/17 النهاية في غريب الحديث :انظر.أي عامل الزكاة الذي يجبيها من أربابها 2
ر، مفردهـا   أوالد الضأن والمعز يطلق على الذكر واألنثى من حين تولد إلى أن تستكمل أربعـة أشـه                " 3

 .، بتصرف.118تحرير ألفاظ التنبيه " وسخل سخْلة، وتجمع على سخال 
 .ذكره) أ(في  4
 ).ج(ليست في  5
 .التي تسمن لألكل: األكولة 6

 هي قريبة العهد بالوالدة :جل اللبن، وقيل التي تربى في البيت من الغنم أل: الربى
 . التي أخذها المخاض لتضع: الماخض
 .التيس وهو المعد لضرابها: فحل الغنم

وانظـر  )مخض( مادة   4/260،  )ربب(مادة  2/166،  )أكل( مادة   1/60لنهاية في غريب الحديث      ا :انظر
 .107تحرير ألفاظ التنبيه 

وقـال  ) غـذا (مـادة   3/313 النهاية في غريب الحـديث       :أي أوالد الغنم وهي السخال الصغيرة، انظر       7
 .5/399الرديء، انظر النووي، المجموع : النووي

، 712، بـرقم  باب ما جاء فيما يعتد به من السـخل فـي الصـدقة    ، كتاب الزكاة  رواه مالك في الموطأ،    8
1/356-357. 
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ِوي1قَاَل النَّو :هنَد2س ِحيح3 ص . 
ِليع نع ِويا را مَأمال: وْؤخَذُ ِفي الزالكَاِة إ يفَغَِريب 4 الثَِّني ،لَمَأع اَللَّهو. 

 ِفي رد التَّْأِويِل الَّـِذي      6وُل صِريح ألوالْحِديثُ ا ،  5 فَالدِليُل يقْتَِضي تَرِجيح هِذِه الروايةِ    
 فِْع  لَه حكْم الر9 َأو ثَِنيةً نَْأخُذُ عنَاقًا جذَعة8ًإن كَان قَوُل الصحاِبييِن7ذَكَره الْمصنِّفُ 

  كُني لَم كَذَ،  َأوةِ         10اوايوِر ظَاِهِر الرغَي ِجيحتَر ِجبفَي ِفي ذَِلك رمُل عـا     ، قَوِنـي مَأع 
ِيـيِن   عنْـه ِفـي تَع     11رِوي عن َأِبي حِنيفَةَ ِمن جواِز َأخِْذ الْجذَعِة علَى ظَاِهِر الروايةِ          

12الثَِّني. 
 

                                                
، ولـد   يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين             1

يقرأ كل يوم اثنـي عشـر درسـا علـى     ، كان ليها نسبتهإو، من قرى حوران بسورية 631 سنة في نوا 
نـوا  فـي   ، توفي   كان شديد الورع والزهد تاركًا لجميع الرغائب من المأكول        ،  ايخه شرحا وتصحيحا  مش

 األسـماء تهـذيب   ،  منهـاج الطـالبين   ،  المنهاج في شرح صـحيح مسـلم      : هـ من مصنفاته  676سنة  
، مكتبـة الثقافـة     1/473 ابن قاضي شهبة، أبي بكر بن أحمد، طبقات الفقهاء الشـافعية             :انظر.واللغات

 .4/174على عمر، الذهبي، تذكرة الحفاظ .د: الدينية، ت
 .سند) ب(في  2
 .5/399انظر النووي، المجموع  3
، ابـن  2/355 نصب الرايـة   :انظر.غريب: لم أجد األثر في كتب الحديث، قال عنه الزيلعي وابن حجر           4

 .1/254حجر، الدراية 
 .نموهي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤخذ الجذع من الغ 5
 .صحيح وهو خطأ) أ(في  6
 .1/256انظر الهداية .وهو أن المراد بالجذعة، الجذعة من اإلبل 7
 .الصحابتين) ب(في  8
 .ثبتة) ب(في  9

 .وكذلك) ط(في  10
 .رواية) ج(في  11
، 2/281، الـدر المختـار وحاشـيته    2/44 تبيين الحقائق في المسألة،الزيلعي،: و انظر . الثنية  ) أ(في   12

 .2/182، السرخسي، المبسوط 131-2/130ي، بدائع الصنائع الكاسان
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 )فَصٌل ِفي الْخَيِل ( 
 

إن شَاء َأعطَى عن كُلِّ فَرٍس      : فَصاِحبها ِبالِْخيارِ  وِإنَاثًاالْخَيُل ساِئمةً ذُكُورا     إذَا كَانَتْ [
َأِبـي  وهذَا ِعنْـد   وِإن شَاء قَومها وَأعطَى عن كُلِّ ِماَئتَي ِدرهٍم خَمسةَ دراِهم         ،  ِدينَارا
لَيس علَى الْمسـِلِم ِفـي       { rِ ِلقَوِلهالْخَيِل   ِفيزكَاةَ   ال: الوقَا،  زفَروهو قَوُل   ،  حِنيفَةَ

 ِدِه وبقَةٌ     العدِسِه صِفي فَر  {   لُهقَو لَهوr : }     ُةشَـرع َأو ٍة ِدينَـاراِئمٍس سِفي كُلِّ فَر
  اِهمرد {الْغَاِزي    و سفَر اهيوا رتَْأِويُل م  ،     ـننْقُوُل عالْم وهـِن ثَاِبـتٍ     وـِد بيز t. 

       نع ْأثُورالتَّقِْويِم مينَاِر والد نيب التَّخِْييرورمكَاةٌ     عةً زنْفَِردا مِفي ذُكُوِره سلَيا أل؛ ونَّه
تَتَنَاسـُل  نَّها  أل ؛وعنْه الْوجوب ِفيها  ،  منْفَِرداِت ِفي ِروايةٍ  نَاِث الْ إلوكَذَا ِفي ا    تَتَنَاسلُ ال

 .وعنْه َأنَّها تَِجب ِفي الذُّكُوِر الْمنْفَِردِة َأيضا ، ِف الذُّكُوِرالِبالْفَحِل الْمستَعاِر ِبِخ
ِميِرالوالْحِفي الِْبغَاِل و ءِلِه   شَيِلقَوr : }ْني لَم ءا شَيِفيِهم ِليتُ } ِزْل عتَثْب قَاِديرالْمو

، الزكَاةَ ِحينَِئٍذ تَتَعلَّقُ ِبالْماِليِة كَساِئِر َأمواِل التِّجارةِ      ن  أل ؛ َأن تَكُون ِللتِّجارةِ   الإ ،سماعا
لَمَأع اَللَّهو[ 

، 2سـرارِ ألوكَذَا رجح قَولَهما ِفي ا    ،  1لَى قَوِلِهما الْفَتْوى ع : ِفي فَتَاوى قَاِضي خَان قَالُوا    
 .ِئمِة وصاِحب التُّحفَِة فَرجحا قَوَل َأِبي حِنيفَةَ رحمه اهللاألوَأما شَمس ا

                                                
 .2/282، الدر المختار وحاشيته 1/236، البخاري، خالصة الفتاوى 1/249 فتاوى قاضي خان :انظر 1
و األسرار في األصول والفروع هو كتاب للشيخ أبي زيد عبيد اهللا بن عمـر  .أاألسوار وهو خط  ) ب( في   2

 حاجي خليفـة،    :انظر.د حقق الكتاب كالما ولم يطبع منه إال كتاب المناسك          وق 432: الدبوسي الحنفي ت  
 . 1/84كشف الظنون 
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مسِلِم ِفي عبِدِه   لَيس علَى الْ  {  وحِديثُ   ،1 يْأخُذُ صدقَةَ الْخَيِل جبرا      المام  إلوَأجمعوا َأن ا  
قَةٌ الودِسِه صفَر  {هووتَِّة2رِفي الْكُتُِب الس  ، ِلمسم ادزو }قَةَ الِْفطِْر 3الإد4} ص. 

 
   في عدم وجوب الزكاة في الخيلالصاحبينتأويل قول [

 ]وترجيح مذهب اإلمام
ضافَةَ ِللْفَـرِس الْمفْـرِد     إل شَك َأن هِذِه ا    ال) ي  الْغَاِز6 فَرس   5]ما روياه [قَولُه وتَْأِويُل   ( 

نْسـاِن  إلِبس لِ الالْم  يتَبادر ِمنْه الْفَرس   ،فَرسه وفَرس زيٍد كَذَا وكَذَا    : ِلصاِحِبها ِفي قَوِلنَا  
ويَؤيد هـِذِه   ،  والْعرفُ َأملَك ،  9ِلكوِإن كَان لُغَةً َأعم ِمن ذَ     ،   ومِجيًئا عرفًا  8 ذَهابا 7ركُوبا

فَعِلم َأنَّه لَم يِرد ،  الْعبد ِللتِّجارِة تَِجب ِفيِه الزكَاة11ُ شَك َأن  ال و ،10رادةَ قَولُه ِفي عبِدِه     إلا

                                                
، والمفتى به عند الحنفيـة قـول الصـاحبين،          1/453، تحفة الفقهاء    2/188 السرخسي، المبسوط    :انظر 1

 .2/282انظر حاشية ابن عابدين 
، العينـي، البنايـة     2/133كاساني، بدائع الصنائع     المراجع السابقة و ال    :وانظر في زكاة الخيل عند الحنفية     

 .2/45، الزيلعي، تبيين الحقائق 3/395شرح الهداية 
 .رواية وهو خطأ) ج(في  2
 .أن ال وهو خطا) ب(في  3
 كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقه، وباب ليس على المسلم فـي عبـده            ،رواه البخاري  4

، باب ال زكاة على المسلم في عبده وفرسـه        ، ومسلم كتاب الزكاة،     1/411،  1464،  1463صدقة، برقم   
، ص  1545،  1544، ورواه أبو داود كتاب الزكاة، باب صـدقة الرقيـق، بـرقم              463/ 1،  982برقم  
، ، وابن ماجـة     159 ص   628 كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل صدقة، برقم            ،، والترمذي 247

، والنسائي كتاب الزكـاة، بـاب زكـاة    315، ص 1812ل والرقيق، برقم كتاب الزكاة، باب صدقة الخي    
 .صحيح: ، وقال األلباني385 ص 2467الخيل، برقم 

 )أ(ما بين المعكوفين ليس في  5
 ).ب(ليست في  6
 .أركوتا وهو خط) ب(في  7
 .هابا وهو خطأ) ب(في  8
 . الأي يشمل من حيث اللغة أي فرس اإلنسان سواء كان مالبسا له أم 9

 } فَرِسِه صدقَةٌال وِفي عبِدِهلَيس علَى الْمسِلِم {: rيريد قوله  10
 )ج(ليست في  11
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 نع ةِ     1النَّفْيمِد الِْخدبْل عِد ببوِم الْعمع .   م ِوير قَدو        ِل لَومحذَا الْملَى هع لَهمح وِجبا ي
 حِديِث مـاِنِعي    2من ما ِفي الصِحيحيِن     *وهو،  لَم تَكُن هاتَاِن الْقَِرينَتَاِن الْعرِفيةُ واللَّفِْظيةُ     

 .}وِلرجـٍل ِوزر     3]ِستر وِلرجٍل[ ،رِهي ِلرجٍل َأج  : ثَةٌالالْخَيُل ثَ { وِفيِه  ،  الزكَاِة ِبطُوِلهِ 
 ولَـم   5 وتَعفُّفًـا  4فََأما الَِّتي ِهي لَه ِستْر فَرجٌل ربطَها تَغَنِّيا       {  إلَى قَوِلِه    **وساقَ الْحِديثَ 

     ا وقَّ اللَِّه ِفي ِرقَاِبهح نْسا اليوِرهظُه ]      ِل ِستْرجالر ِلذَِلك ِديثَ}  فَِهيفَقَ،  6الْح  و لُـهالو 
  دعا بقَّ      ِفي ِرقَاِبهح نْسي لَمِلِه وا ا قَووِرهِة7]للَِّه ِفي ظُهاِريِبالْع تَْأِويَل ذَِلك درأل ؛ ي ذَِلك ن

تُ ِفـي  إذْ الْحقُّ الثَّاِب، فَعطْفُ ِرقَاِبها ينِْفي إرادةَ ذَِلك  ،  ِمما يمِكن علَى بعِدِه ِفي ظُهوِرها     
 الزكَاةَ وهو ِفي ظُهوِرها حمُل منْقَِطِعي الْغُزاِة والْحـاج ونَحـِو   الِرقَاِب الْماِشيِة لَيس إ 

ذَِلك. 
     هعم قَاءالْب ِجبالَِّذي ي الظَّاِهر وذَا هه ،ـذَا  الوه ِمن بِس َأقْرتَْأِويلَنَا ِفي الْفَر خْفَى َأني 

ِف ال ِبخِ 8 وقَد خُص  الوما ِمن عام إ   ،  نَّه تَخِْصيص الْعام  ألكَِثيٍر ِلما حفَّه ِمن الْقَِرينَتَيِن و     ِب
                                                

 .من وهو خطأ) ج(في  1
 )ب(ب من /203نهاية ق  *
 .في) ب(في  2
 ). أ،ب،ج( ما بين المعكوفين ليس في 3

 ).أ(ب من /168نهاية ق  **
 .تغببا وهو خطأ) ب(في  4
 )غنا( مادة 3/350عن الطلب من الناس، انظر ابن األثير، النهاية في غريب الحديث أي استغناء بها  5
، 4962، بـرقم    }فمن يعمـل مثقـال ذرة خيـرا يـره         {:  كتاب تفسير القرآن، باب قوله     ،رواه البخاري  6

 .439/ 1، 987كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ،، ورواه مسلم 8/92878
 ).ب(يس في ما بين المعكوفين ل 7
الـرازي، المحصـول   ".مثل كلمة الرجال"اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد      " : العام 8

2/309. 
الزركشـي، البحـر المحـيط      "اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصـة            : "الخاص

3/240. 
البخاري، كشف األسـرار    " قترنم مستقل بدليل أفراده بعض على العام قصر : "التخصيص عند الحنفية  

1/448. 
وال يشترط  .3/241الزركشي، البحر المحيط    "قصر العام على بعض مسمياته    : "التخصيص عند الجمهور  
 =.أن يكون مستقال مقارنا
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 يجوز حملُه علَـى زكَـاِة       الو،  حمِل الْحقِّ الثَّاِبِت ِللَِّه ِفي ِرقَاِب الْماِشيِة علَى الْعاِريةِ        [
 فَلَـو  2}لَم ينِْزْل علَي ِفيها شَيء     :  الْخَيِل فَقَالَ  1]سِئَل عن الْحِميِر بعدr    ه  نَّأل{ التِّجارِة  

   ادرالْم لِ [كَانةِ  3]ِفي الْخَياركَاةَ التِّجِميرِ     * زا ِفي الْحهنَفْي ِصحي لَم   ،      كَـان ا ِقيَل إنَّـهمو
 عن َأِبي إسحاقَ عـن  4ما روى التِّرِمِذي والنَّساِئي عن َأِبي عوانَةَ   واِجبا ثُم نُِسخَ ِبدِليِل     

قَد عفَوتُ لَكُم عن صدقَِة الْخَيـِل     { rقَاَل رسوُل اللَِّه    : عاِصِم بِن ضمرةَ عن عِلي قَالَ     
يقٌ آخَر عن َأِبي إسحاقَ عن الْحـاِرِث عـن           ولَه طَرِ  5}والرِقيِق فَهاتُوا صدقَةَ الرقَِة     

ِليع.  ِمِذيا :  قَاَل التِّردمحَألْتُ مِديِث فَقَالَ    6سذَا الْحه نَأِبـي       الِك:  ع ـنا ِعنْـِدي عمه
  .7إسحاقَ يحتَِمُل َأن يكُون رِوي عنْهما

                                                                                                                                            
 وقد اشترط الحنفية أن يكون دليل التخصيص مقارنا؛ ألنه لو لم يكن كذلك لكان نسخا وستأتي المسألة = 

 كتـب   هو أثر روي عن ابن عباس كما ذكر في        ، ما من عام إال وقد خص        :ن قوله وما ذكره المصنف م   
 واهللا( ومنها قولـه تعـالى   ،مومات قد لحقها تخصيص إال بعض النصوصاألصول، ومعناه أن جميع الع  

 3/2489البحر المحيط "مومات القرآن مخصوصة في األكثرع: "قال الزركشي).بكل شيء عليم
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،      : انظر .في مجموع الفتاوى على هذا القول ورده      وقد اعترض شيخ اإلسالم     

أنـور البـاز، عـامر    : عتنى بها، دار الوفاء، المنصورة، ا2005، 3، ط266-6/265مجموع الفتاوى،  
  .الجزار

 1/124وانظر في التعريفات والمسألة أصول السرخسي 
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  1
 .439، ص 987 كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ،يح مسلم صح:انظر 2
 .بالخيل) أ(في  3
 ).ج(ب من /200نهاية ق  *
4 مشـهور  ي، مولى يزيد بن عطاء بن يزيـد اليشـكر      يأبو عوانة الواسط  ي،  راح بن عبد اهللا اليشكُ     وض ،

 تقريـب التهـذيب   ابن حجـر،  :انظر.ـ ه176 أو 175، توفي ثقة ثبت،  بكنيته، من كبار أتباع التابعين    
 .7/562، ابن حبان، الثقات 309-4/307 تهذيب التهذيب، ابن حجر، 674

، والنسـائي   157، ص   620 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والـورق بـرقم              ،رواه الترمذي  5
 . صحيح:، وقال األلباني386، ص 2478، 2477كتاب الزكاة، باب زكاة الورق برقم 

 .ام البخاريأي اإلم 6
كالهما عندي صحيح عن أبـي      : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟فقال       : "ونص كالم الترمذي   7

 .157سنن الترمذي ص "إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا 
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  فْوالْعإ  الو كُونٍء    ال يشَي نال ع نُوعمِك ا      ،  ِزٍم فَمتَـر عا مضقُ َأيدصْل يألب    خْـِذ ِمـن
خْـِذ  ألخِْذ ِمن َأحٍد وكَان مِحقا ِفـي ا      ألفَمن قَدر علَى ا   ،   مع الْقُدرِة علَيهِ   الًبِتداِء تَفَض الا

 صدقَ معه ذَِلك ويقَدم ما ِفي الصِحيحيِن        غَير ملُوٍم ِفيِه فَتَركَه مع ذَِلك تَكَرما وِرفْقًا ِبهِ        
مر قَد تَقَرر ِفي زمِن عمر فَكَيفَ يكُون منْسوخًا ؟ قَاَل ابن عبِد             ألوقَد رَأينَا هذَا ا   ،  ِللْقُوِة
رى ِفيهِ : الْبوةُ 1رِرييو2 ج    ِحيحِديثًا صاِلٍك حم ناع َأخْر     نةَعِرييوج نع قُطِْنيارالد هج

      ِزيدي نب اِئبالس َأن ِريهالز ناِلٍك عقَالَ  3م هرت َأبِ :  َأخْبَأير ي َل ثُـمالْخَي مقَيري ي 4فَـع 
رما إلَى عقَتَهد5.ص  

                                                
 ).ج(ليست في  1
 ، تـوفي سـنة  صـدوق ي، أبو مخارق، و يقال أبو أسماء البصر،  جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق  2

 .3/153، ابن حبان، الثقات 1/321، التهذيب 176 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر.هـ173
كان عامال لعمـر علـى   ة، ولد في السنة الثانية من الهجر، بن سعيد بن ثمامة بن األسود  السائب بن يزيد 3

 مـن تبـوك    عند رجوعهr خرج مع الصبيان للقاء النبي  د،سوق المدينة مع عبد اهللا بن عتبة بن مسعو        
انظر ابـن  . هـ بالمدينة 91، توفي سنة    وأنا ابن سبع سنين    rحج بي أبي مع رسول اهللا       :  وقال السائب 

 1/207، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، 2/401، ابن األثير، أسد الغابة 313عبد البر، االستيعاب 
 .يخرج، وما أثبته هو ما في االستذكار) ج(يدفع وفي) أ، ط(في  4
، ورواه  1/255 رواه الدارقطني عن مالك في غرائب الحديث بسند صحيح، انظر الدراية             :ابن حجر قال   5

 بـرقم   2/26الطحاوي في شرح معاني اآلثار كتاب الزكاة، باب الخيل السائمة هل فيها صـدقة أم ال ؟                  
 .9/282وانظر فيما نقله المصنف عن ابن عبد البر االستذكار  .3040
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 4 بن يعلَـى   3ٍ َأن جبير  2ي عمرو بن ِدينَار   َأخْبرِن: 1وروى عبد الرزاِق عن ابِن جريجٍ     
 َأنَّه هرقُولُ     5َأخْبةَ ييُأم نلَى بعي ِمعةَ    :  سيُأم نِن بمحالر دبع تَاعـةَ      6ابيِن ُأملَى بعَأخُو ي 

ا ُأنْثَى ِبِماَئِة قَلُوصٍ        7ِمنسِن فَرمِل الْيَأه ٍل ِمنج8 ر  ،    ـرمفَلَِحقَ ِبع اِئعالْب فَقَـالَ ،  فَنَِدم :
فََأتَاه فََأخْبره الْخَبـر    ،  فَكَتَب إلَى يعلَى َأن الْحقْ ِبي     ،  10 وَأخُوه فَرسا ِلي   9غَصبِني يعلَى 

ذَا فَنَْأخُذُ عن كُلِّ َأربِعين شَاةً      إن الْخَيَل لَتَبلُغُ هذَا ِعنْدكُم ما عِلمتُ َأن فَرسا يبلُغُ ه          : فَقَاَل
ًئاالوِل شَيالْخَي ا11خُذْ،  نَْأخُذُ ِمنٍس ِدينَاركُلِّ فَر ا،  ِمنا ِدينَارِل ِدينَارلَى الْخَيع ر12.فَقَر  

                                                
ـ  ثقة فقيه فاضل و كان يدلس و يرسـل        ،  أبو الوليد ،  يالعزيز بن جريج القرش    عبد الملك بن عبد      1 في و، ت

، ابـن حبـان،     618-2/616، التهـذيب،    426انظر ابن حجر، تقريب التهذيب      . هـ أو ما بعدها    150
 94-7/93الثقات 

ـ 126، توفي   ثقة ثبت ،  ، أبو محمد األثرم   يعمرو بن دينار المك    2 ـ     :انظر  . ه ذيب ابن حجر، تقريـب الته
 .5/167، ابن حبان، الثقات 3/268، التهذيب 490

 . 4/36المصنف : انظر ،كذا في جميع النسخ والذي في مصنف عبد الرزاق يحيى بن يعلى 3
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همـام بـن الحـارث التميمـي       صحابي  ال والده   يعلى بن أمية  بن  يحيى  و

 وهي منية بنت غزوان أخـت عتبـة   - وهي أمه -نية الحنظلي أبو صفوان، وهو المعروف بيعلى بن م  
 ،بن غزوان، أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك، استعمله عمر بن الخطاب على بعـض الـيمن   

واستعمله عثمان على صنعاء، كان يعلى جوادا معروفا بالكرم وشهد الجمل مع عائشة ثـم صـار مـن                   
 ابـن األثيـر،   :انظر.صفوان وعكرمة ومجاهد وغيرهم   بصفين، روى عنه ابنه      هأصحاب علي وقتل مع   

 2/144، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 765، ابن عبد البر، االستيعاب، 5/486أسد الغابة 
 .زيادة أنه) ب( في 4
 ).ب(ليست في  5
انظر ابن حجـر، تقريـب التهـذيب،        .عبد الرحمن بن أمية الثقفي، مقبول، وقال البخاري هو أخو يعلى           6

 .2/489 تهذيب التهذيب ، ابن حجر،396
 ).ب(ليست في 7
 ابن األثير، النهاية فـي غريـب الحـديث          :انظر.هي الناقة الشابة، وتجمع على ِقالص وقُلُص      : الَقلوص 8

 ).قلص(، مادة 4/88
 .أيعلم وهو خط) ب(في  9

 ).ج(ليست في  10
 .خذوا) ب، ج(ي  11
 .6889رقم  ب4/36 كتاب الزكاة، باب الخيل، ،انظر المصنف 12
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ٍب َأخْبره َأن عثْمان     َأن ابن ِشها   1َأخْبرِني ابن َأِبي حسينٍ   : ورِوي َأيضا عن ابِن جريجٍ    
 كَان يْأِتي عمر بن الْخَطَّاِب ِبصدقَِة       هب بن يِزيد َأخْبره َأنَّ    وَأن السائِ ،  كَان يصِدقُ الْخَيلَ  

  2.سن صدقَةَ الْخَيِل r َأعلَم َأن رسوَل اللَِّه ال:  قَاَل ابن ِشهاٍب،الْخَيِل
 عـن   3َأنَا َأبو حِنيفَةَ عن حماِد بِن َأِبي سلَيمان       : ثَاِرآلاَل محمد بن الْحسِن ِفي ِكتَاِب ا      وقَ

 النَّخَِعي اِهيمرقَالَ  4إب ا     (: 5 َأنَّهلُهنَس طْلَبِة الَِّتي ياِئمِل السِفي الْخَي  ،ِشْئت ِفـي كُـلِّ      6إن 
  عا وٍس ِدينَارفَر اِهمرةَ دةَ  ،  شَرِشْئت فَالِْقيم ِإنو  ،   ِفي كُلِّ ِماَئتَي كُونـةُ   7فَيسـٍم خَمهِدر 

 .8)دراِهم ِفي كُلِّ فَرٍس ذَكٍَر َأو ُأنْثَى
 ميةُ وثَبتَتْ الْكَ  ،9جماِل ِفي كَميِة الْواِجِب ِفي حِديِث الصِحيحينِ      إل فَقَد ثَبتَ َأصلُها علَى ا    

خْذُ ِفي زمِن الْخَِليفَتَيِن عمر وعثْمان ِمن غَيِر نَِكيٍر بعد اعِتراِف عمر ِبَأنَّه لَم              ألوتَحقَّقَ ا 
   النَِّبي لْهفْعيr الو     جا َأخْرلَى مكٍْر عو ببٍ     10 َأبرضم ناِرثَةَ بح نع قُطِْنيارقَالَ 11 الد  :

                                                
 ابن حجر، تقريـب     :انظر.الحارث المكي، ثقة عالم بالمناسك    عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن           1

 .7/43، ابن حبان، الثقات، 2/372، ابن حجر، تهذيب التهذيب 368التهذيب 
 .6888 برقم 4/36 كتاب الزكاة، باب الخيل، ، المصنف:انظر 2
، أصله مـن أصـبهان    ،   فقيه العراق  اإلمامالعالمة  ،  أبو إسماعيل ،  لكوفيبن مسلم ا    حماد بن أبي سليمان    3

ليس بالمكثر من الرواية،     في عداد صغار التابعين   ، هو   تفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم      
، الذهبي، العبر في خبـر      5/231 الذهبي، السير    :انظر.هـ120ة، توفي سنة     مات قبل أوان الرواي    ألنه

 .1/116 من غبر
هـ، 46ولد سنة   من التابعين،   ،  من أهل الكوفة  ،   النخعي نأبو عمرا ،  األسودبراهيم بن يزيد بن قيس بن       إ 4

كان مفتي أهل الكوفة هو والشـعبي       ،  دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي، ولم يثبت له منها سماع           
، 4/520 الـذهبي، السـير   :نظرهـ ا96 توفي سنة في زمانهما، وكان رجال صالحا، فقيها، قليل التكلف   

 .1/59، الذهبي، تذكرة الحفاظ 1/80الزركلي، األعالم 
 .قدر وهما خطا) ج(فنر و في ) ب(في  5
 ).ب(ليست في  6
 .مائتين) ب(في  7
 .308، برقم 1/333 اآلثار :انظر 8
 .وهو الحديث المتقدم الذي فيه الخيل ثالثة 9

 .طمس) ب(في  10
11  حارثة بن م ضابـن حجـر،   :انظـر .، غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركـه ثقة، ي الكوفيبدب العر 

 .4/182، ابن حبان، الثقات 1/342، ابن حجر، تهذيب التهذيب 182تقريب التهذيب 
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ج نَاس فَقَالُوا      1اء رمِل الشَّاِم إلَى عَأه ِمن  : ا  2إنَّا قَدونَا َأمب3الً َأص ِإنَّـا    الً خَيِقيقًـا ور4 و 
  هكِّيتُز َأن َأنَا     : فَقَاَل،  نُِحب لُهِلي فََأفْعقَب اياِحبص لَها فَعـوِل      ،مسر ابحَأص تَشَاراس ثُم 

هو حسن لَو لَم تَكُـن ِجزيـةً راِتبـةً          : وسكَتَ عِلي فَسَألَه فَقَالَ   ،  *لُوا حسن فَقَا rاللَِّه  
فََأخَذَ ِمن الْفَرِس عشَرةَ دراِهم ثُم َأعاده قَِريبا ِمنْـه ِبـذَِلك السـنَِد              ،  يْؤخَذُون ِبها بعدك  

 6 فَِفـي هـذَا َأنَّـه استَشَـارهم        .5ا علَى كُلِّ فَرٍس ِدينَـار     فَوضع:  وقَاَل ِفيهِ  .والِْقصِة
نُوهستَحطٍ   ،  فَاسِبشَر ِليع نَهستَحكَذَا اس7و     َأن وهو طَهال شَر   هدعِبِه ب ْؤخَذُونقُلْنَا  ،   ي قَدو

مـاِم هـو    إلفَِإن َأخْذَ ا  ،  ةَ ساِئمِة الْخَيِل جبرا   ماِم َأن يْأخُذَ صدقَ   إلِبمقْتَضاه إذْ قُلْنَا لَيس لِ    
 مشْروطًا  9إذْ يستَِحيُل َأن يكُون اسِتحسانُه    ،   مبِنيا ِللْمفْعولِ  ** ِبها 8 يْؤخَذُون :الْمراد ِبقَوِلهِ 

  ا      الِبَأن ِمن هدعب نا ِلموا ِبهعرتَبِة  أل يألِئمِبيٍلنَّهس ِمن ِسِنينحلَى الْما عذَا ِحينَِئـٍذ  ،  مهو
 .10جماِع السكُوِتيإلفَوقَ ا

                                                
 .أناس) ب(في  1
 )أ(ليست في  2
 .أموال وهو خطأ) ب(في  3
 .طمس) ب(في  4
 ).ب(أ من  /204نهاية ق  *
، 2020، بـرقم  باب زكاة مال التجارة وسقوطها عـن الخيـل والرقيـق     لزكاة،  كتاب ا ،رواه الدارقطني    5

إسناده صـحيح، رجالـه     :  وقال األناؤوط  82، برقم   1/244، ورواه أحمد في مسنده      3/36-37،  2021
 .فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة_وهو ابن مضرب_ثقات رجال الشيخين غير حارثة 

 .استشاهم وهو خطأ) ب(في  6
 ).ج(في ليست  7
ماِم َأن يْأخُذَ صـدقَةَ سـاِئمِة الْخَيـِل         إل ِبِه بعده، وقَد قُلْنَا ِبمقْتَضاه إذْ قُلْنَا لَيس لِ         : [زيادة ما يأتي  ) ج(في   8

 .هاوقد سبقت هذه الزيادة وليس هذا محل] ماِم هو الْمراد ِبقَوِلِه يْؤخَذُونإلجبرا، فَِإن َأخْذَ ا
 ).أ(أ من /169نهاية ق  **

 .استحسانا) ج(في  9
أن يقول بعض أهل االجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجنهدين من أهل ذلك العصـر              : "اإلجماع السكوتي  10

 الغزالي، محمد   :، وانظر 1/399الشوكاني، إرشاد الفحول    " فيسكتون، وال يظهر منهم اعتراف وال إنكار      
 .حمزة حافظ، بال معلومات أخرى.د: ، ت2/365األصول، بن محمد، المستصفى من علم 
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 ال إنَّما هو ِلقَبوِلها ِمنْهم إذَا تَبرعوا ِبها وصرفَها إلَى الْمستَحقِّين            1اسِتحسانُهم:  فَِإن ِقيلَ 
وما قَدمنَاه  ،  ضع علَى كُلِّ فَرٍس ِدينَارا مرتَّبا علَى اسِتحساِنِهم       فَو   قُلْنَا ِروايةُ  .*يجاِبإلِل

فَ مـا   الخُذْ ِمن كُلِّ فَرٍس ِدينَارا فَقَرر علَى كُلٍّ ِدينَارا يوِجب خِ          : ِمن قَوِل عمر ِليعلَى   
وكََأنَّهم واَللَّه َأعلَم رَأوا َأن مـا       ،  بدُأ اجِتهاِدِهم  هو م  2]َأن ذَِلك [وغَايةُ ما ِفي ذَِلك     ،  قُلْت

ورتَّب علَى  ،  قَدمنَا ِمن حِديِث ماِنِعي الزكَاِة يِفيد الْوجوب حيثُ َأثْبتَ ِفي ِرقَاِبها حقا ِللَّهِ            
      عا يِحينَِئٍذ ِستْر ا لَهنَهكَو وِج ِمنْهالنَّارِ  3ِنيالْخُر كَ    و،   ِمن ِمن ودهعالْم وذَا هِم الشَّاِرِع  اله

 معنَى ِلكَوِن الْمراِد    ال 5نَّهألو؛ وغَيِرهِ 4}كُن لَه ِستْرا ِمن النَّاِر      { كَقَوِلِه ِفي عاِئِل الْبنَاِت     
 حقِّ  7 ِلتَرِتيِب ذَِلك علَى عدِم ِنسيانِ     6معنَى الإذْ  ،   ِبمعنَى ظُهوِر النِّعمةِ   ؛ِستْرا ِفي الدنْيا  

نَّه لَم يكُـن ِفـي      أل r وعدم َأخِْذِه    ، فَثَبتَ الْوجوب  ِإن نَِسي و اللَِّه ِفي ِرقَاِبها فَِإنَّه ثَاِبتٌ    
ِل وما تَقَدم إذْ َأصـحاب هـِذِه   ِبإلزماِنِه َأصحاب الْخَيِل الساِئمِة ِمن الْمسِلِمين بْل َأهُل ا     

، دهم ِفي زمِن عمر وعثْمان    ال وِإنَّما فُِتحتْ بِ   ، الْمداِئِن والدشِْت والتَّراِكمةِ   8إنَّما هم َأهلُ  

                                                
 ).ج(ليست في  1
 ).ج(أ من /201نهاية ق  *
 )ج(ما بين المعكوفين ليس في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
، 1418، بـرقم   3/357رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة،               4

 .146، برقم 2/1215، اب فضل اإلحسان إلى البناتبكتاب البر والصلة، ،ومسلم
 ].ألنه [ زيادة) ب، ج(في  5
 .معين وهو خطأ) ب(في  6
 .لسان وخطأ) ب(في  7
 .أصحاب) ج(في  8
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ِفي كُلِّ   { rِلِه   ِمن قَو  1ولَعلَّ ملْحظَهم ِفي خُصوِص تَقِْديِر الْواِجِب ما رِوي عن جاِبرٍ         
 ٍس ِدينَار2}فَر  

مِر ولَو لَم يكُن    أل علَى َأنَّه صِحيح ِفي نَفِْس ا      4 عن الدارقُطِْني ِبنَاء   3ماِمإلكَما ذَكَره ِفي ا   
   ِثيندحلَى طَِريقَِة الْما عِحيحلَى طَـِريِقهِ الإذْ  ،  صِة عحِم الصدع ِمن ملْزإ ي ا  المهمـدع 

 يلْزمنَا إذْ يكِْفي الِْعلْـم ِبمـا      ال 5علَى َأن الْفَحص عن مْأخَِذِهم    ،  مِرألظَاِهرا دون نَفِْس ا   
ذَِلك ِه ِمنلَياتَّفَقُوا ع. 

 
 
 
 
 

                                                
شهد العقبة الثانية مع أبيـه      ،  يكنى أبا عبد اهللا    األنصاري،    جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب          1

شهد صفين مع علي بن أبـي      ،  لم يشهدها وكذلك غزوة أحد    :  را وقيل شهد بد :  وهو صبي وقال بعضهم   
وعمي في آخر عمره وكان يحفى شاربه وكان يخضب بالصفرة وهو آخر من مات بالمدينـة                 tطالب  

 :انظر. سنة 94 وعمره   74، توفي سنة    وكان من المكثرين في الحديث الحافظين للسنن      ،  ممن شهد العقبة  
 .1/73، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 114، ابن عبد البر، االستيعاب 1/492ابن األثير، أسد الغابة 

 بـرقم   36-3/35 كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق،            ،خرجه الدارقطني أ 2
 .تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء: وقال الدارقطني .2019

عي، ت فكام للشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيـق العيـد الشـا            اإلمام في أحاديث األح    3
هـ، جمع فيه األحاديث المتعلقة باألحكام وذكر طرقها مستوفيا الكالم عليهـا تصـحيحا وتضـعيفا         702

وهـو  ، مجلدات  4 بتحقيق سعد بن عبد اهللا آل حميد في          1420طبع في دار المحقق     و .وتعديال وتجريحا 
 .باب فضل وقت الفضيلة، فيه إلى كتاب الصالة غير تام وصل

 . وقد اختصره في كتاب اإللمام بأحاديث األحكام ثم شرح األخير بكتاب اسماه اإلمام في شرح اإللمام
-10/10 الكتاني، الرسالة المسـتطرفة :انظر. هذا وقد وقع الخلط في تسمية الكتاب وذلك لتشابه األسماء        

هــ، دار   1420، مقدمة المحقق،    1/16 علي، اإلمام في أحاديث األحكام       ، ابن دقيق العيد، محمد بن     11
 .1/158 حاجي خليفة، كشف الظنون :سعد بن عبد اهللا آل حميد، وانظر: المحقق، ت

 .والنقل الذي نقل منه المصنف ال يمكن العزو إليه ألن الكتاب مفقود
 )ج(ليست في  4
 .ما أخذهم وهو خطا) ب(ي  5



 

 

163

 ]ال تجب الزكاة في ذكور الخيل إذا كانت منفردة وتجب في اإلناث المنفردة[
)لُهلَ :قَوا إلَخْ    وِفي ذُكُوِره سا     ) يِة ونْفَِردالذُّكُوِر الْم تَانِ  إلِفي كُلٍّ ِمنايِة ِرونْفَِرد1نَاِث الْم ،

 2.نَاِث الْوجوبإلوالراِجح ِفي الذُّكُوِر عدم الْوجوِب وِفي ا
 

 ]زكاة الفُصالن والحمالن والعجاِجيل[
 َأن يكُون معهـا     الإَأِبي حِنيفَةَ   ِعنْد   صدقَةٌ والْعجاِجيِلِن  اللْحمِن وا الالْفُص ولَيس ِفي [

ارُل  ،  ِكبقَو وهاِلِه وَأقْو ذَا آِخرهٍدومحم ،قُوُل َأوي كَانِفـي    الًو ِجـبـا يا مِفيه ِجبي 
انسُل   ،  الْمقَو وهو  فَراِلٍكزمو  ،   عجر قَاَلثُما    يجب :وةٌ ِمنْهاِحدا وُل    .ِفيهقَو وهَأِبي  و
سم الْمذْكُور ِفي الِْخطَاِب ينْتَِظم الوِل َأن األ وجه قَوِلِه ا.رِحمهما اللَّهوالشَّاِفِعي يوسفَ 

ارالِْكبو غَارالص.الْج ِقيقُ النَّظَِر ِمنالثَّاِني تَح هجوو  اِحداِزيِل وهِفي الْم ِجبا يِن كَمياِنب
 يدخُلُها الِْقياس فَِإذَا امتَنَع إيجاب ما ورد ِبِه الشَّرع     الِخيِر َأن الْمقَاِدير    ألِمنْها ووجه ا  

 َأص تَنَعا   ،  الًاما وِفيه ِإذَا كَانالْم  و ِمن ِحد   َل الْكُلَّ تَبعج انا نِ    سِفي انِْعقَاِده ا لَها  عـابص
، ِلِك الْ دنْ عِ كاةُ الز ِتطَقَ س ِلوح الْ الِنو ح دع ب حتى لو هلكت المسن   ،  اِةدون تَْأِديِة الزك  

 ثُـم  اتْ فَ دقَ و  بالمسان لقُعتَكاة ي  الز جوب و  اهللا ؛ألن  مهمِح ر ٍدمحم و ةَفَيِن ح يِب أَ دنِْع
ِثـين ِمـن    الِن وِفيما دون الثَّ   الربِعين ِمن الْحم  أل يِجب ِفيما دون ا    اليوسفَ  ِعنْد َأِبي   
 يِجب شَيء حتَّى الِن واِحد ثُم ال، ويِجب ِفي خَمٍس وِعشِْرين ِمن الْفُصشيء الْعجاِجيِل
 يِجب شَيء حتَّى تَبلُغَ مبلَغًا لَو كَانَـتْ         الثُم  ،   الْواِجب ىثِْنا لَو كَانَتْ مسان ي    تَبلُغَ مبلَغً 

اِجبثَلِّثُ الْوي انسم ،ِفي الو ِعشِْرينٍس وخَم ونا دِفيم ِجبٍةال يايِرو. ِجبي َأنَّه نْهعو 
وعنْـه َأنَّـه    ،  عِتبارالٍل علَى هذَا ا   وِفي الْعشَِر خُمسا فَِصي   ،  ِفي الْخَمِس خُمس فَِصيلٍ   

وِفـي  ، ينْظُر إلَى ِقيمِة خُمِس فَِصيٍل وسٍط وِإلَى ِقيمِة شَاٍة ِفي الْخَمِس فَيِجب َأقَلُّهمـا   
 ].عِتبارالالْعشَِر إلَى ِقيمِة شَاتَيِن وِإلَى ِقيمِة خُمسي فَِصيٍل علَى هذَا ا

                                                
، الزيلعـي، تبيـين   1/257 الهدايـة  :واألخرى بعدم الوجوب، انظر في هذه الروايـات أحدها بالوجوب    1

 .2/188، السرخسي، المبسوط 2/48الحقائق 
وعدم الوجوب في الذكور لعدم النماء ؛ألن النماء يكون بالتناسل، والوجوب في اإلناث لتناسـلها بالفحـل     2

، البابرتي، العنايـة شـرح الهدايـة        2/189سوط  ، السرخسي، المب  2/48 تبيين الحقائق    :انظر.المستعار
1/530. 
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 )فَصٌل(
 )لُهِفي الْفُ   :قَو سلَيو ِن  الص (عمخَـاضٍ        :  فَِصيلٍ 1جم ـناب ِصيري َل َأنالنَّاقَِة قَب لَدو. 

 صورةُ  .2ولَد الشَّاةِ   جمع حمٍل ِبالتَّحِريكِ   نالوالْحم،  والْعجاِجيُل جمع ِعجوٍل ولَد الْبقَرةِ    
 ينْعِقد علَيها   ال َأو وِهب لَه     والجال َأو عِ  م َأو ح  الًوِعشِْرين فَِصي  خَمسةً   اشْتَرى: الْمسَألَِة
 بْل إذَا تَم ِمن ِحيِن صارتْ       3 تَِجب ِفيها  الحتَّى إذَا مضى حوٌل ِمن وقِْت الِْملِْك        ،  الْحوُل
صاب ساِئمٍة فَمضى ِستَّةُ َأشْهٍر فَولَدتْ ِنصابا ثُم ماتَتْ وتُصور َأيضا إذَا كَان لَه ِن.ِكبارا

 .4ِد الوألالْحوُل علَى ا هاتُ وتَممألا
 

 كما في  الفصالن والحمالن والعجاجيلوجه القول بوجوب الزكاة في[
 ]الكبار

  )لُهال ا5نإ:قَومِفي الِْخطَاِب6س ذْكُورِن ) 7 الْمعالشَّاِةي مي اس. 
 
 
 
 
 

                                                
 .جميع وهو خطأ) ب(في  1
 )عجل( مادة 10/48،) فصل(، مادة 11/188 ،)حمل( مادة 4/231لسان العرب انظر ابن منظور،  2
 أولى و ذلك ألن من شروط وجوب الزكاة حوالن الحول، وبعد الحول ال تبقى حمـالن       ؛والصورة الثانية  3

 .3/403 العيني، البناية شرح الهداية :انظر.جاجيلوفصالن وع
، الزيلعي، تبيين الحقـائق     2/126 الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر في زكاة الفصالن والحمالن والعجالن      4

، 1/448، السمرقندي، تحفـة الفقهـاء       2/157، السرخسي، المبسوط    2/288، حاشية ابن عابدين     2/49
 .2/8الشيباني، األصل 

 )ط(في ليست  5
 .لالسم) ب(في  6
 .أي أن خطاب الشارع وهو الحديث الذي أوجب الزكاة في السوائم ينتظم الصغار والكبار 7
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 ]واحد منها والحمالن والعجاجيل  الفصالنوجه القول بأنه يجب في[
 )لُهِن      :قَوياِنبالْج ِقيقُ النَّظَِر ِمنمِ   )  تَحداِل ِبعاِحِب الْماِنِب صاجِ 1جِسنَّةٍ 2 إخْراِنِب ،   مجو

ِبنُقْصـاِن    إلْحاقًا ِلنُقْصاِن السن   4ما يِجب ِفي الْمهاِزيلِ    كَ 3 ِبالْكُلِّيةِ خْراِجاإلالْفُقَراِء ِبعدِم   
 6صِلي وهو الْوسطُ إلَى واِحٍد ِمنْها     ألالنُّقْصان ِبالْهزاِل رد الْواِجب ا     5الْوصِف لَما رَأينَا  

]  طُْل َأصبي لَمالًو    م نِبالس انالنُّقْص اِم ا   فَكَذَِلكِقي ِم ا  إلعاسِة وامإلَـى  الإ، ِبِلإلس دالر َأن 
ِبِل والْبقَِر ِبَأن يِجب ِبنْتُ مخَاٍض ثُم ِبنْـتُ         إل يمنَعنَا ِمن تَرِتيِب السن ِفي ا      7]واِحدٍة ِمنْها 

 ِبقَدِر الْممِكِن فَقُلْنَا    9 فَعِملْنَا عنَا ِفي الْمهاِزيل  م يمنَ ولَ،  8 وهكَذَا تَِبيع ثُم مِسنَّةٌ    .لَبوٍن ثُم ِحقَّةٌ  
 شَيء حتَّـى تَبلُـغَ   الثُم ،  فَيكُون ِفيها فَِصيٌلالً شَيء حتَّى تَبلُغَ خَمسا وِعشِْرين فَِصي    ال

 شَيء حتَّى تَبلُغَ    الثُم  ،  جوٌل عِ الًوِثين عج ال وهكَذَا ِفي ثَ   ،10ِن  الِستا وسبِعين فَِفيها فَِصي   
 11ن السـبب أل ؛ثَةُ عجاِجيَلال شَيء حتَّى تَبلُغَ ِتسِعين فَِفيها ثَالثُم ،  ِنالِستِّين فَِفيها عجو  

 َأِبـي    َأقْوى الروايـاِت عـن     15هذَا علَى ،  14 ِبقَدِر الْماِنعِ  13ال حكْمه إ  12متَى ثَبتَ ثَبتَ  
                                                

 ).ج(ليست في  1
 .إخرج) ب(في  2
 .بالكيلة) ب(في  3
 3/404العيني، البناية شرح الهداية " وهو من الهزال خالف السمن ،جمع مهزول" 4
 .زيادة أن) ج(في  5
 .هما وهو خطأمن) أ(في  6
 ).ب، ج(ما بين المعكوفين ليس في  7
 . ألنها لم تبلغ هذا السن حتى نخرجه منها 8
 .فعلمنا وهو خطأ) ب، ج(في  9

 حتى بلغت ستا وسبعين ؛وذلك ألن في الست والسبعين يثنى الواجب فـي الكبـار           ولم يوجبوا فيها شيئا    10
غا يثلث به الواجب على الكبار وهو مائـة وخمسـة       وهو بنتا لبون، وهكذا فليس فيها شيء حتى تبلغ مبل         

 . ن، حيث يجب في الكبار حقتان وبنت مخاضووأربع
هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم، أي يلزم من وجوده الوجود ومـن عدمـه                 : "السبب 11

 1/306 الزركشي، البحر المحيط : بتصرف، وانظر1/75انظر الشوكاني، إرشاد الفحول "العدم 
 ).ب(يست في ل 12
 .ال وهو خطأ) ب(في  13
 1/310الزركشي، البحر المحيط "هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم : "المانع 14
 ).ج(ليست في  15



 

 

166

َأوجبr   إنَّه:  انْدفَع اسِتبعاد محمٍد إذْ قَاَل2  وِبهذَا التَّقِْريِر.1 وِهي ِروايةُ محمٍد،يوسفَ
      تُِبراٍل اُعةً ِفي ماِحدو ِعشِْرينٍس وبٍ   3ِفي خَمة نُصعبَأر لَهِن    ،   قَبِثنْتَي ِعينبسِفي ِستٍّ وو

 وثَ  ِفي م تُِبر4ثَالِضٍع اُع     ِعشِْرينٍس وخَم نيبا ونَهيٍب باِل الَِّذي    ،   نُصالفَِفي الْم ِكنم5 ي 
 .7 مدخََل ِللرْأِي هنَاال ِبالنَّص وال كَان ِبالرْأِي 6اعِتبار هِذِه النُّصِب ِفيِه لَو َأوجبنَا

 
 ]الفصالن والحمالن والعجاجيلوجه القول بعدم وجوب الزكاة في [

 ال * إن الْمقَـاِدير 9َأي ِمن َأقَاِويِل َأِبي حِنيفَةَ وهو قَوُل محمـدٍ        ) 8ريخأل قَولُه ووجه ا   (
 اسا الِْقيخُلُهدِبهِ     ،  ي درا وم ابإيج تَنَعفَِإذَا ام**   َأص تَنَعام الً النَّص.  درو النَّصِبالشَّاِة   و 

 الً مطْلَقًا بْل ذَاتُ السن الْمعيِن ِمن الثَِّنيِة والتَِّبيِع وِبنِْت الْمخَاِض مـثَ            الوالْبقَرِة والنَّاقَِة   
 .يجابإلولَم يوجد فَتَعذَّر ا

ي حِديِث َأِبي بكٍْر ِفي ِقتَاِل ماِنِعي       فَِف،  الً يوِجب الصغَار َأص   10 نُسلِّم َأنَّه لَم   ال:  فَِإن ِقيلَ 
 .11ِ)لَقَاتَلْتهم علَيه rلَو منَعوِني عنَاقًا ِمما كَانُوا يَؤدونَه إلَى رسوِل اللَِّه (: الزكَاِة

نَِة لَم يتَوقَّفْ علَـى     سنَاِن الْمعي أل لَِكن إيجاب ا   ؛سلَّمنَاه  ،   فَدلَّ َأنَّه كَان يعطَى ِفي الزكَاةِ     
ولَيستْ ِفيهـا   ،  ِبِل شَاةً إلرى َأنَّه َأوجب ِفي خَمٍس ِمن ا      ت ال أَ ؛وجوِدها ِفي الْموجِب ِفيِه     

                                                
 ، 2/159، السرخسي، المبسوط 1/532 البابرتي، العناية شرح الهداية :انظر 1
 .التقدير وهو خطأ) أ(في  2
 اعتبرت ) ب، ج(في  3
 ].ثالثة [ سخ والصوابكذا في جميع الن 4
 .يجب) أ (في 5
 .أجبنا وهو خطأ) ب(في  6
 .3/406، العيني، البناية شرح الهداية 2/159انظر السرخسي، المبسوط  7
 األحيراى وهو خطأ) ب(في  8
  .وهي أنه ال زكاة فيها حتى يكون معها كبار 9
 ).ب(ب من / 204نهاية ق  *

 ).ج(أ من /201نهاية ق  **
 .ال) أ(في  10
 .1456، برقم 3/405 كتاب الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة، ،رواه البخاري 11
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ـ                 ِه فَلَم يتَوقَّفْ إيجابها علَى َأن تَكُون ِعنْده بْل يِجب علَيِه َأن يسـتَحِدثَ ِملْكَهـا ِبطَِريِق
  .1فَكَذَا يِجب علَيِه َأن يستَحِدثَ ِملْك مِسنٍَّة ويدفَعها، ويدفَعها

{  قَـاَل    4 داود والنَّساِئي عن سويد بِن غَفَلَةَ      3 فَيدلُّ علَى نَفِْيِه ما ِفي َأِبي      2وُلألقُلْنَا َأما ا  
ِفـي  : يعِنـي  ِفي عهِدي : َأتَيتُه فَجلَستُ إلَيِه فَسِمعتُه يقُولُ    فَ rَأتَانَا مصدقُ رسوِل اللَِّه     

   ٍن     الِكتَاِبي َأنلَب اِضعقَةِ   5} آخُذَ رطَابلَّ ِبالْمِديثَ دطْلَقًـا        6 الْحا مِم َأخْـِذهـدلَـى عع  ،
وحِديثُ ، ذْت الراِضعِخُألإذْ لَو كَان ، اواِحدةٌ ِمنْه[ علَى َأن لَيس ِفي الصغَاِر   7لِْتزاِمالوِبا

ـ  أل 8]خْذَ ِمن الصغَارِ  أل يستَلِْزم ا  الن َأخْذَ الْعنَاِق    أل يعاِرضه   الَأِبي بكٍْر    اِهر مـا   ن ظَ
الْجذَعِة والثَِّنيِة ولَـو     ِفي حِديِث الْمرتَِدِفين ِفي صدقَِة الْغَنَِم َأن الْعنَاقَ يقَاُل علَى            9قَدمنَا
ولَو سِلم جاز َأخْذُها ِبطَِريـِق  ،  ِللتَّعارضِ 10فَارِجع إلَيِه فَيِجب الْحمُل علَيِه دفْعا     ،  مجازا

                                                
 .يدفنها وهو خطأ) ب(في  1
 .أي أخذ الصغار من الزكاة كما في حديث أبي بكر في قتال المرتدين 2
 .أبو وهو خطأ) ب(في  3
، قدم المدينـة يـوم دفـن    بعينمن كبار التاي ، أبو أمية الكوفيالجعف لة بن عوسجة بن عامرفَ سويد بن غَ 4

، 309 ابن حجر، تقريب التهذيب      :سنة، انظر 130هـ وله   80وكان مسلما في حياته توفي سنة        rالنبي  
 .4/321، ابن حبان، الثقات 2/136ابن حجر، تهذيب التهذيب 

ه ، وقـال األلبـاني حسـن، وروا   243، ص 1579رواه أبو داود كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، برقم         5
 وقـال   383 ص   2457النسائي كتاب الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بـين المجتمـع بـرقم               

 .حسن صحيح: األلباني
أي أن اللفظ وضع لداللة على هذا المعنـى،  ،هي داللة اللفظ على تمام ما وضع له ابتداء      : داللة المطابقة  6

 33-1/32، اإلحكام لآلمدي 2/37ر المحيط كداللة الرجل على اإلنسان الذكر، انظر الزركشي، البح
 الزركشي، البحر المحيط    :انظر.  وهي داللة اللفظ على معنى خارجي الزم للفظ المنطوق         :داللة االلتزام  7

 33-1/32، اإلحكام لآلمدي 2/37
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  8
 .قدمناه) أ(في  9

 .رفعا) ب، ج(في  10
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 التَّحِقيِق اللَغَِة ونَحن نَقُوُل ِبِه َأو هو علَى طَِريِق الْمبا   ،   َأنَّها ِهي نَفْس الْواِجبِ    ال ،الِْقيمِة
  . مكَان الْعنَاِق"1الًِعقَا"خْرى أليدلُّ علَيِه َأن ِفي الروايِة ا

 وغَيِرِه ِمن قَوِلـِه  3 فَِإنَّه يستَلِْزم إيجاب الْكَراِئِم وهو منْتٍَف ِبما ِفي الصِحيحِ 2وَأما الثَّاِني 
 5 ورِوي معنَاه كَِثيرا حتَّى صـار ِمـن ضـروِرياتِ          4}راِئم َأمواِلِهم   إياك وكَ  { :ِلمعاٍذ

 ِمن  الً الزكَواِت ِمن كَوِن الْواِجِب قَِلي     6الزكَاِة ومنَاِقض ِلما عِرفَ ِبالضرورِة ِفي ُأصولِ      
ِن َأو كُلِّها خُصوصا إذَا كَانَـتْ َأسـنَانُها         الالْحم علَى غَاِلِب    7ْأِتي الْمِسنَّةُ توربما  ،  كَِثيٍر

 إخْراِج كُلِّ الْمـاِل معنَـى وهـو معلُـوم النَّفْـِي             8إيجاب ثَةً فَيكُون هذَا  اليوميِن َأو ثَ  
كَاِة الْماِل يـْأبى كَونَـه      بْل يخْرج عن كَوِنِه زكَاةَ الْماِل فَِإن إضافَةَ اسِم ز         ،  ِبالضرورِة

 .إخْراج الْكُلِّ
 والْكَِثيِر ِمن الْقَِليِل يلْزمكُم ِفيما إذَا كَـان ِفيهـا مِسـنَّةٌ        9 علَيِه َأن إخْراج الْكَراِئمِ    د وير

 ، لُزوم إخْراِج الْكُلِّ معنًى منْتَفٍ     مِر َأن أل غَايةُ ا  . ِبالنِّسبِة إلَى الْباِقي كَذَِلك    10واِحدةٌ فَِإنَّها 
فَما هو جـوابكُم  ، كْثَِر ِفي الشَّرِع كَثُبوِت انِْتفَاِء إخْراِج الْكُلِّأللَِكن ثُبوتَ انِْتفَاِء إخْراِج ا   

                                                
، 7284، بـرقم  rام بالكتاب والسنة، بـاب االقتـداء بسـنن رسـول اهللا       رواه البخاري، كتاب االعتص    1

 كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا محمـد رسـول                 ،، ورواه مسلم  13/307
 .32برقم 1/31اهللا، 

 تـرى َأنَّـه     الَأ؛ ِدها ِفي الْموجِب ِفيِه     سنَاِن الْمعينَِة لَم يتَوقَّفْ علَى وجو     ألإيجاب ا "وهو قول المصنف أن      2
     ٍس ِمنِفي خَم بجاإلبلَأو                 ـِه َأنلَيع ِجـبْل يب هِعنْد تَكُون لَى َأنا عهابقَّفْ إيجتَوي ا فَلَمتْ ِفيهسلَيشَاةً، و 

 "يِه َأن يستَحِدثَ ِملْك مِسنٍَّة ويدفَعهايستَحِدثَ ِملْكَها ِبطَِريِقِه ويدفَعها، فَكَذَا يِجب علَ
 ]..و قوله من [زيادة ) أ(في  3
، 1496رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، بـرقم                   4

 .31-1/30، 29م ، برقباب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم كتاب اإليمان، ،، ورواه مسلم3/449
 ضرورات ) أ(في  5
 .فصول وهو خطأ) ج(في  6
العينـي،  :انظر.والمسنة وهي ذات السن من الجذع والثنية وجمعها مسان        .المسألة وهو خطأ  ) ب، ج (في   7

 .3/402البناية شرح الهداية 
 ).أ(ليست في  8
 ).أ(ليست في  9

 ).ب(ليست في  10
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     ذَِلك ننَا عابوج وذَا فَهه نا   .ع ِبَأن ابجيإل و   وِت هلَى ثُبع اعمِة     جـوركِْم ِفي صذَا الْح
   مالْح عِسنٍَّة موِد مجلَى  ،ِنالوع وهاسِ ال خِ 1 وِني ِف الِْقيَأع : نَا ِمـنما قَدةِ  موِريـر2ض 

 . يجوز َأن يلْحقَ ِبهاالنِْتفَاءيِن ِفي غَيِرها فَالا
 

 كان في الصغار واحدة من المسان ،جعل الكل تبعاإذا [
 ]مسنة في انعقاد النصاب  لل

 )  لُهكَاِة           :قَوِة الزتَْأِدي ونا دابا ِنصِفي انِْعقَاِده ا لَهعَل الْكُلَّ تَبعأل ؛)ج   ِمن ِجبا يإنَّم 3نَّه 
 . يِجـب  الكُن فَ َأما إذَا لَم ي   ،   هذَا إذَا كَان عدد الْواِجِب ِمن الِْكباِر موجودا ِفيها         ،4نالثَِّنيا
انُهيب       مح شَرةَ ععِتسِماَئةٌ وِسنَّتَاِن وكَانَتْ م ِسنَّتَانِ   الًلَوا مِفيه ِجبِسنَّةٌ    ،   يم كَانَتْ لَه لَوو

   مح ونِعشْرِماَئةٌ وةٌ واِحدةٌ       ؛ الًواِحدِسنَّةٌ وم ٍد تَِجبمحمِنيفَةَ وَأِبي ح فَِعنْد   ،َأِبـي   و ِعنْد
وِإذَا وجبتْ الْمِسنَّةُ دِفعتْ ، ِبِل والْبقَرِ إل ا 5وعلَى هذَا الِْقياِس فَِصيلُ   ،  يوسفَ مِسنَّةٌ وحملٌ  

 فَِإن هلَكَتْ بعد الْحولِ   ،   يزاد علَيها  الن الْوجوب ِباعِتباِرها فَ   أل ؛وِإن كَانَتْ دون الْوسطِ   
 الوالْحكْـم  ، ِك الْكُـلِّ  الكُها كَه النَّه لَما كَان الْوجوب ِباعِتباِرها كَان ه      أل ؛بطَلَتْ الزكَاةُ 

ثُـون  الوِعنْد َأِبي يوسفَ يبقَى ِفي الصغَاِر ِتسعةٌ وثَ       ،  6صِلأليبقَى ِفي التَّبِع بعد فَواِت ا     
 َأن  الإ،   ِفـي الْوجـوبِ    *ن ِعنْده الصغَار َأصلٌ   أل ؛ين جزءا ِمن الْحملِ   جزءا ِمن َأربعِ  

                                                
 ).أ(ليست في  1
 .ضرورة) ج(وفي ضروتة وهو خطأ ) أ(في  2
 .في) ج(في  3
 .أي تأدية الزكاة تجب من الثنيان 4
 .أفصل وهو خط) أ، ج(في  5
 التابع تابع، أو التابع يثبت له حكم أصله، أو ثبوت الحكم في التبع بثبوتـه فـي           :وهذه قاعدة فقهية نصها    6

قوط المتبوع، ومـن معـاني    كما قال ابن نجيم أن التابع ال يفرد بحكم ويسقط بس ،األصل، ومعنى القاعدة  
 .القاعدة أن التابع ال يتقدم على المتبوع

، المنثور فـي القواعـد   30/143، السرخسي، المبسوط  136-1/133 األشباه والنظائر البن نجيم      :انظر
1/235. 

 ).ج(أ من / 202نهاية ق  *
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       طُُل ِبهبِسنَِّة فَيالْم اِر ِتلْكِتبِباع َل الْكَِبيِر كَانانًا   الفَضذَا نُقْصه كُونيا وابِ 1ِكهِللنِّص  ، لَوو
 ملَكَتْ الْحِسنَّ  الهتْ الْمِقيبو ِسـنَّةِ          نالْم ا ِمنءزج ِعينبَأر ِمن ءزج وها وطُهْؤخَذُ ِقسةُ ي، 

 َل هعالج  ِسنَِّة كَهالْم اِم الْكُلِّ     ،ِك الْكُلِّ الكا كَِقيهامْل ِقيعجي لَمِح    ،   وِفي شَر طْلَبقُ يالْفَرو
 .2الزياداِت

 )لُهقَو:    وسَأِبي ي نع فَ إلَخْ    ثُم ( حشَر مِل َأِبـي           3تَقَدـِه قَـوجذَا ِفي َأثْنَاِء تَقِْريِر وه 
 .يوسفَ

 
 ] فلم يجده4الواجب على من وجبت عليه ذات سن[

َأخَذَ الْمصدقُ َأعلَى ِمنْها ورد الْفَضَل َأو َأخَـذَ          لَم تُوجد فِسن   علَيِهوجب  ومن  : قَاَل[
ونَهلَ  ادَأخَذَ الْفَضلَى            ،  ونَا عِعنْد اِئزكَاِة جاِب الزِة ِفي بَأخْذَ الِْقيم لَى َأنتَِني عبذَا يهو

 يْأخُذَ ويطَاِلـب ِبعـيِن      الوِل لَه َأن    أل َأن ِفي الْوجِه ا    الإ،  ما نَذْكُر إن شَاء اللَّه تَعالَى     
  ِبِقيم اِجِب َأوألِتِه  الْو اءِشر من وجه  نَّه .     ربجِه الثَّاِني يجِفي الْوألو  ـْل     النَّهِفيِه ب عيب 

 ].هو إعطَاء ِبالِْقيمِة

                                                
 .نقصان) ج(في  1
حنفي لإلمام محمد بن الحسن الشيباني،      شرح الزيادات لقاضي خان، الزيادات كتاب في فروع المذهب ال          2

 كان يختلف إلى أبي يوسف ويكتب ما يملي عليه وكان محمد يزيد مـن عنـده،   اوسمي بذلك ؛ألن محمد  
: ت، وشرحه مجموعة من العلماء منهم قاضي خان حسن بـن منصـور األزوجنـدي ت               افسماه الزياد 

 .2/234ر الرائق ، ابن نجيم، البح2/962انظر حاجي خليفة، كشف الظنون .592
أن المسنة كانت سبب زكاة نفسها وزكاة تسعة وثالثين سواها ؛ألن كل الفريضـة كانـت          " ولعل الفرق هو  

 الكبار في تكميل النصاب تبعا، فصارت كأنها كبار، فإذا هلكت الصغار هلكت             ؤفيها وأعطى الصغار حكم   
 2/129لكاسـاني، بـدائع الصـنائع     ا:انظـر "بقسطها من الفريضة وبقيت المسنة بقسطها من الفريضـة    

 .بتصرف
، ابن مـازة، المحـيط   2/129 التي ذكرها المؤلف، الكاساني، بدائع الصنائع     :وانظر في المسألة األخيرة   

 .3/405، العيني، البناية شرح الهداية 257-2/256البرهاني 
 ).ج(ليست في  3
 .بأعمار الدوا أهل الخبرة عرف ، وبه يهو السن المعروف: السن 4

 .2/287انظر حاشية ابن عابدين 
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 )لُهقُ    :قَودصَأخَذَ الْم  (     َأن ِفيدقَاِت إلَخْ يداِمُل الصع ِفي َأخِْذ ا    َأي ارألالِْخي   درلَـى وع
   ِل َأوقِ   ألاالْفَضدصِل ِللْمطَاِء الْفَضِإعنَى وـِه        ،  دجاِل ِفي الْوالْم بِلر ارالِْخي َأن اِقعالْوو
َأن الِْخيار ِلرب الْماِل إذْ الِْخيار شُِرع ِرفْقًـا ِبمـن      [ 2 النِّهايةِ *وَأطْلَقَ ِفي . 1الثَّاِني فَقَطْ   

   ي ِبَأن ذَِلكِه ولَيع   ارَل الِْخيع3لهج   ِلِهمقُِّق قَوتَح عوِل ا    ، ملَى قَبقُ عدصالْم ربجأل ي عنَى مد
 ِل وولِ   الالْفَضلَى قَبع ربجلِ  أل ا 4] يالْفَض درلَى وأل ؛ع       ِل ِمـنالْفَض عيب نمتَضذَا يه ن
 ِفـي   5 ِخيـار لَـه    ال وهذَا يحقِّقُ َأن     . الْجبرِ الراِضي  ومبنَى الْبيِع علَى التَّ   ،  الْمصدِق

فَِإذَا ،  َأعِط ما ِشْئت َأعلَى َأو َأدنَى     : إذْ معنَى ثُبوِت الِْخياِر مطْلَقًا لَه َأن يقَاَل لَه        ،  علَىألا
 َأن يراد َأن لَه الِْخيار      الاللَّهم إ ،   إلَيِه ِفيهِ  علَى لَم يجعْل الِْخيار   أل يقْبُل ِمنْه ا   الكَان ِبحيثُ   

  .6دنَىألعلَى فَيكُون لَه َأن يتَخَير بين َأن يعِطيه َأو يعِطي األلَو طَلَب الساِعي ِمنْه ا
 )لُهطَى :قَوَأعَل   7 وَل   [ الْفَضَأخَذَ الْفَضطْلَقًا8]وِف ) *مي       رِن غَينَّيالس نيا بم انربج َأن يد

ء ورخْصا وِعنْد   الوقَاِت غَ ألبْل يخْتَِلفُ ِبحسِب ا   ،   ِبشَيٍء معيٍن ِمن ِجهِة الشَّاِرعِ     9مقَدٍر
جب وا  ِمن َأنَّه إذtْ ديِق الص ِلما قَدمنَا ِفي ِكتَابِ   10الشَّاِفِعي هو مقَدر ِبشَاتَيِن َأو عشَرةٍ     

                                                
 .وهو دفع األدنى وإعطاء الفضل 1
 ).ب(أ من  / 205نهاية ق  *
 وهو شرح على كتاب الهداية للمرغيناني، ومؤلفه هو حسام الـدين            ،النهاية كتاب في فروع الفقه الحنفي      2

مود بن أحمد القونـوي     ، وهو أول من شرح الهداية وقد اختصره مح        710: حسين بن علي السغْنَاِقي ت    
انظـر حـاجي خليفـة، كشـف الظنـون          . هـ وسماه خالصة النهاية فـي فوائـد الهدايـة          770: ت
 .والكتاب غير مطبوع.2/2032

 .إليه) ط، ج(في  3
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  4
 .أي رب المال 5
، العينـي، البنايـة     2/133ع  ، الكاساني، بدائع الصنائ   2/237ابن نجيم، البحر الرائق     : انظر في المسألة   6

 .2/287، حاشية ابن عابدين 2/157، السرخسي، المبسوط 3/407شرح الهداية 
 .يعطي) أ(في  7
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  8
 ).أ(أ من  / 170نهاية ق  *
 .مقد وهو خطأ) ب(في  9

 .بل عشرين درهما وليس عشرة وسيأتي توثيق مذهب الشافعي بعد قليل 10
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 َأو ابن لَبـوٍن  1علَيِه ِبنْتَ مخَاٍض فَلَم تُوجد َأعطَى إما ِبنْتَ لَبوٍن وَأخَذَ شَاتَيِن َأو عشَرةً   
س2لَيرغَي . 
 الًإذْ ذَاك جع  ،  ُل ِبنْتَ الْمخَاضِ   وابن اللَّبوِن يعدِ   ،هذَا كَان ِقيمةَ التَّفَاوِت ِفي زماِنِهم     : قُلْنَا

  قَابم نِة السادِة ا  الًِلِزيادإِ   ،  نُوثَِةأل ِبِزيو رتَغَي رالفَِإذَا تَغَي  مدع اِبإل ا 3 لَِزميج    نًى ِبـَأنعم
،  السـن الَّـِذي يعِطيـِه        تَكُون الشَّاتَاِن َأو الِْعشْرون الَِّتي يْأخُذُها ِمن الْمصدِق تُساِوي        

 يبعـد كَـون الشَّـاتَيِن       ال فَِإنَّه   ؛خُصوصا إذَا فَرضنَا الصورةَ الْمذْكُورةَ ِفي الْمهاِزيلِ      
ء ال مهزولٍَة ِجدا فَِإعطَاُؤها ِفي ِبنِْت مخَاٍض مع اسِترداِد شَاتَيِن إخْ          4تُساوياِن ِبنْتَ لَبونٍ  

وكُـلٌّ ِمـن   ، 7دنَـى أل ِبرب الْماِل ِبَأن يكُون كَذَِلك وهو الداِفع لِ   6]جحافُإلَأو ا [ 5معنًى
 .9 فَينْتَِفي ملْزومهما وهو تَعين الْجاِبِر8ِزميِن منْتٍَف شَرعاالال

                                                
 .رينبل عش 1
 .زيادة وهو) أ(في  2
 ).ب(ليست في  3
 ).ب(ليست في  4
ويأخـذ مـن    _ينتساوي قيمتهـا شـات    _أي إذا وجبت عليه بنت مخاض فأعطى بنت لبون مهزولة جدا             5

 .الساعي شاتين أو عشرين درهما، فهو يكون بذلك كأنه لم يعط شيئا
 ].واإلجحاف ) [ج(في  6
ويعطي معها جبرانا للسـن      _ينتساوي قيمتها شات  _مهزولة جدا   كأن يجب عليه حقة ؛فيعطي بنت لبون         7

 .شاتين، فكأنما أعطى بنتي لبون وفي ذلك إجحاف به
 ).ج(ليست في  8
، ابـن  2/287، حاشية ابن عابدين 2/155 السرخسي، المبسوط :انظر في مذهب الحنفية في هذه المسألة     9

 .2/8، الشيباني، األصل 3/408هداية ، العيني، البناية شرح ال2/237نجيم، البحر الرائق 
: ، انظـر فـي مـذهب الشـافعية    اومذهب الشافعية والحنابلة أن الجبران يكون بشاتين أو عشرين درهم    

وانظر فـي   . 1/553، الشربيني، مغني المحتاج     3/18، الشافعي، األم    275-5/269النووي، المجموع   
-2/109، ابن قدامـة، الكـافي       3/49االنصاف  ،  المرداوي،  3/369مذهب الحنابلة ابن قدامة، المغني      

111. 
ومذهب المالكية أن على صاحب رب المال أن يوجد السن المطلوبة منه، وال يأخذ الساعي أدنـى مـن                   
السن المطلوبة ويأخذ جبران ذلك، ولو فعل فال يكون التقدير بشاتين أو عشرين درهما بل تطلب القيمـة                  

 ال يأخذ الساعي دون الشيء المفروض وزيادة ثمـن          : "ال القرافي ق.وهم بذلك يوافقون مذهب أبي حنيفة     
 = بل تطلب القيمة ما بلغت نظرا لحـق      ، وإذا قلنا بالجبران فالمذهب عدم التحديد      ...وال فوقه ويؤدي ثمنا   



 

 

173

 ]مسائل تتعلق بتعجيل زكاة السوائم[ 
) وع1 فُر ( جًئا              عشَي تَِفدسي لَمةٌ واِحداِب وِة النِّصِقيب ِمن لَكِسنَّةً فَهةً مقَرب ِعينبَأر نَل ع

          اِقيالْب دريتَِبيٍع و رِل قَدجعالْم اِعي ِمنالس ِسكمُل يوالْح تَّى تَمح  ،    اِل َأنالْم بِلر سلَيو
 حقـا   2ن قَدر التَِّبيِع ِمن الْمِسنَِّة صار زكَـاةً       أل ؛نَّةَ ويعِطيه ِمما ِعنْده تَِبيعا    يستَِرد الْمسِ 
 . يستَردالِللْفُقَراِء فَ

 ِمن خَمسٍة وِعشِْرين إذَا انْتَقَص الْباِقي واِحـدةً فَـتَم           3 وِمثْلُه ِفي تَعِجيِل ِبنِْت الْمخَاضِ    
 ال َأنَّـه يردهـا و  5 عن َأِبي يوسف4َوروى ِبشْر، الْحوُل َأمسك الساِعي قَدر َأربِع ِشياهٍ  

نَّه ِفي إمسـاِك الْـبعِض ورد الْـبعِض ضـرر           أل ؛6يحِبس شَيًئا ويطَالَب ِبَأربِع ِشياهٍ    
 ال إذْ ؛اس هِذِه ِفي الْبقَر َأن يستَِرد الْمِسنَّةَ لَِكن ِفي هذَا نَظَـر      وِقي .8 ِبالشَِّركَةِ 7التَّشِْقيِص

 .شَِركَةَ بعد دفِْع ِقيمِة الْباِقي
ِمن كسَل َأمجعالْم لَكتَهاس كَان لَوا9 والتَِّبيِع و را قَدِتهِعأل ِقيمب10راِقيالْب دراٍه وِشي .  

                                                                                                                                            
 بما في الحديث السابق حتى منع أخذ شاة وعشـرة دراهـم ورأى التحديـد                افعيشال هدحو،  المساكين= 
 .والراجح قول الحنفية. 1/353، مالك، المدونة الكبرى 3/121 القرافي، الذخيرة :انظر"تعبدا

 .فرع) ج(في  1
 .وهو خطأ] كاة) [ب(في  2
 .مخاض) ج(في  3
بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الِكنِْدي القاضي، أحد أعالم اإلسالم، أحد ًأصحاب أبي يوسف خاصـة،                   4

س وحماد بن زيد، كان صالحا دينا، عابدا، واسع الفقه خشنا فـي بـاب   وعنه أخذ الفقه، سمع مالك بن أن 
، امتحن في فتنة خلق القرآن، فقال هو كالم اهللا ورفـض أن يقـول               هالحكم، نقل كتب أبي يوسف وأمالي     

 . هـ238توفي سنة .بخلق القرآن، حبسه المعتصم في بيته ومنعه من اإلفتاء
 ، 2/239، التميمي، الطبقات السنية 1/452مضية  القرشي، الجواهر ال:ظر في ترجمتهنا

 .حنيفة وهو خطأ) ج(في  5
 .2/271 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر 6
انظر ابن منظور، لسـان العـرب       .الجزء من الشيء والنصيب، والتَّشقيص التجزئة     : والشَّقيص،الشِّقْص   7

 .1/450المطرزي، المغرب )شقص(مادة 8/110
 .والشركة) ج(في  8
 .أعن وهو خط) ب(في  9

 ).ب(ليست في  10
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تْ ا     وادز قَدُل ووالْح تَم أللَوونعباِلـِك          1رِللْم سِن فَلَيياِعي ِفي تَِبيعقُّ السفَح إلَى ِستِّين 
ِف ما لَو َأخَذَ الْمِسنَّةَ علَى ظَـن َأنَّهـا          الِبِخ،  اسِترداد الْمِسنَِّة بْل يكَمُل الْفَضَل ِللساِعي     

تِّفَاقَ علَى الْغَلَـِط    الن ا أل ؛ثُون فَِإنَّه يرد الْمِسنَّةَ ويْأخُذُ تَِبيعا     الذَا ِهي ِتسعةٌ وثَ   َأربعون فَإِ 
ِدمعا 2يضكَاةً          ، الرز تَِصير اِل َأنِتملَى احا عِرض نع فَعفَد نَاكا هَأم   ،    َأن ـرظْهي لَمو
 . ضمان علَيِهال حتَّى تَصدقَ ِبها الساِعي فَ*ولَو لَم يظْهر الْغَلَطُ، حِتماَل لَم يكُنالا

     لَى ذَِلكا عها كَرَأخَذَه كَان ِإنو   ِملَ   ألالظَّنا عِفيم تَِهدجم ِرهِ 3نَّهلَى    ِلغَيخَطَِئِه ع انمفَض
   ُل لَهمالْع قَعو نم  ،   دجو لَى التَِّبيعِ     فَِإنع ادا زم نَهمض إِ ،الْفَِقيرْؤخَذْ ال ووِع    يمجالْم ِمن 

كَالْقَاِضي إذَا َأخْطََأ ِفي قَضاِئِه ِبماٍل َأو     ،  ِفي يِدِه ِمن َأمواِل الزكَاِة وهو بيتُ ماِل الْفُقَراءِ        
خْـذَ  أل فَِإن كَان الساِعي تَعمـد ا .4ه َأو بيِت الْماِلنَفٍْس فَضمانُه علَى من وقَع الْقَضاء لَ  

 .متَعمد ه ألنهفَضمانُه ِفي ماِل
    لَم لَوذَا وته   لَمو نْقُتِزدص  ،   َأن اسٍع مِ   تفَالِْقيبَأر رقَد ِصير   دريكَاةً والْغَنَِم ز ا ن  ـاِقيلْب

  .ج ِمن ِملِْكِه وقْتَ التَّعِجيِلن الْمعجَل خَرأل

                                                
 .األربعين وهو خطأ) أ، ج(أربعون وفي ) ب(في  1
 .بعدم) أ،ب،ط(في  2
 ).ج(ب من /201نهاية ق *
 .يحمل وهو خطأ) ب(في  3
واألصل في جنس هذه المسائل أن القاضـي متـى          ،  لو أخطأ القاضي يضمن   :  مطلب : "قال ابن عابدين   4

، ين فإنه يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له، كالمودع والوكيـل       ظهر خطؤه فيما قضى بيق    
فإن كان قائما بيد المقضي له أخذه القاضي ورده على المقضـي عليـه، وإن               ،  وإن كان الخطأ في المال    

وإن كان في قطع أو رجم ضمن ورجـع بمـا           ،  كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضي له        
 .7/51 حاشية ابن عابدين "ضمن في بيت المال 
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 يكُون الْكُلُّ زكَاةً ِلما ذَكَر ِمن َأنَّه إذَا تَعذَّر جعَل كُلَّ الْمعجِل زكَـاةً               1سِتحساِنالوِفي ا [
ثُْل ذَِلك ِفي الْغَنَِم    هذَا ولَو كَان مِ   ،  3جعُل زكَاةً مقْصورا علَى الْحالِّ    ي 2]ِمن وقِْت التَّعِجيلِ  

 .4فَسيْأِتي
                                                

 . استحسنت كذا أي اعتقدته حسنا: تقول،وهو عد الشيء واعتقاده حسنا،  في اللغة استفعال من الحسن1
 : أما االستحسان عند الحنفية فقد اختلفت عبارتهم في تعريفه فقالوا

ه لوجه أقوى يقتضـي  هو أن يعدل اإلنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خالف  "
 .وهو منقول عن الكرخي"العدول عن األول

، أو هـو  ترك القياس واألخذ بما هو أوفق للنـاس   ، أو   العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه       : وقيل
 : وجعله السرخسي في أصوله نوعين رئيسين هما، كل دليل في مقابلة القياس الظاهر

 .دير ما لم يقدره الشارع، كالنفقة والمتعةالعمل باالجتهاد وغالب الرأي في تق.1
الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه األوهام قبل إنعام التأمل فيـه، وبعـد إنعـام                   .2

 .ةالتأمل في حكم الحادثة وأشباهها من األصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القو
 :  عند الحنفيةأنواعوهو ستة 

1.استحسان  2 النص سنده. استحسان  3اإلجماع   سنده. استحسان 4  الضرورة سنده.استحسان القيـاس   سنده 
 . العرف سنده استحسان.6  المصلحة سنده استحسان.5الخفي

 فلقد أكثر منه أبو حنيفة وأصحابه، وقبله المالكية بل نقل عـن  ،واألحذ باالستحسان محل خالف بين العلماء 
 .أعشار العلم، ورفضه الشافعي وشدد في اإلنكار عليه بل ألف كتابا في الرد عليهمالك أنه تسعة 

 فإن من أنكر االستحسان إنما أنكر ما يستحسنه اإلنسان ويشتهيه من غير دليل، والفـروع                ،والخالف لفظي 
 .الفقهية تشهد بذلك، فكل المذاهب أخذت والفرق بينهم بين مقل ومكثر

، الزركشي، البحـر    6-4/3، البخاري، كشف األسرار     201-2/199رخسي   السرخسي، أصول الس   :انظر
 .195-4/190، اإلحكام لآلمدي 94-87المحيط

 )أ(ما بين المعكوفين ليس في  2
ن المعجل إنما يصير زكاة إذا ثبت الوجوب في آخر الحول بأن تم الحول علـى نصـاب                  أ: وجه القياس  3

ألنه لما عجل بنت مخاض خرجـت عـن ملكـه        ؛وعشرين  كامل، وفي هذه الحالة تم الحول على أربع         
باألداء ؛لذا لو أراد أن يستردها من الساعي لم يكن له ذلك ألنها خرجت عن ملكه، فاعتبر أن الواجـب                    

 . ألن ذلك هو الواجب في أربع وعشرين من اإلبل؛عليه هو أربع شياه
ام يد المالك، وبعد الوجوب مقـام يـد         أن يد الساعي قائمة في المقبوض قبل الوجوب مق        : وجه االستحسان 

 بنت المخاص المعجلة في يـد       تالفقير، فإذا ثبت أن يد الساعي في المعجل قائمة مقام يد المالك، فصار            
المالك حكما، فيكمل بها النصاب في آخر الحول، فيصير كأن الحول حال على خمس وعشرين، فيصير                

 .1/270  ابن مازة، المحيط البرهاني:انظر.المعجل زكاة
 .1/231، الخالصة 277-2/267 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر في المسألة 4
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 ]  حكم دفع القيمة في الزكاة[
]  وزجيِم   والِْقي فْعكَاِةِفي  دالنَّذْرِ        الزشِْر والْعقَِة الِْفطِْر ودصاِت وكَذَا ِفي الْكَفَّارنَا وِعنْد. 

مـر  أل ولَنَا َأن ا   .ما ِفي الْهدايا والضحايا    يجوز اتِّباعا ِللْمنْصوِص كَ    ال: الشَّاِفِعيوقَاَل  
 ِلقَيـِد الشَّـاِة وصـار    الً ِللرزِق الْموعوِد إلَيِه فَيكُون إبطَـا الًداِء إلَى الْفَِقيِر إيصا  ألِبا

 ووجه الْقُربِة ِفي    . يعقَلُ ال  الْقُربةَ ِفيها إراقَةُ الدِم وهو    ن  أل ؛ِف الْهدايا الِبِخ،  كَالِْجزيِة
 ].الْمتَنَازِع ِفيِه سد خُلَِّة الْمحتَاِج وهو معقُوٌل

 )لُهكَاِة   :قَوِم ِفي الزالِْقي فْعد وزجيى ث1َ) وَأد ال فَلَوناٍن عاٍه ِسم2ثَ ِشي  ـٍط َأوسٍع وبَأر 
علَـى  ألن الْمنْصوص علَيِه الْوسطُ فَلَم يكُن األ ؛نِْت مخَاٍض جازبعض ِبنِْت لَبوٍن عن بِ  

 . ِفي النَّصالًداِخ
 
 
 

                                                
أن من لزمه أن يخرج زكاة صـنف معـين مـن    :  اختلف الفقهاء في جواز دفع القيمة في الزكاة، أعني      1

 ؟السوائم أو من الزروع أو غيرها هل يلزم باإلخراج منها ؟ أو يجزئه أن يخرج قيمة الواجب عليه 
قـا، واختلفـت الروايـة عـن     ذهب الحنفية إلى جواز ذلك مطلقا، وذهب الشافعية إلى منـع ذلـك مطل       

  فـي   ن ظاهر المذهب الكراهية و اختلفت الروايات عن الحنابلة وقـد قـال المـرداوي              إوقالوا  المالكية،
 .أنها ال تجزئ مطلقا:  اإلنصاف

لقيمة مصلحة أو حاجة فال بأس في ذلك، وإن لـم           إن كان في إخراج ا    : وتوسط ابن تيمية رحمه اهللا فقال     
 .83-25/82 مجموع الفتاوى، :انظر في مذهبه.يكن ثمة مصلحة أو حاجة، فال يجوز ذلك

، حاشية ابن   3/408، العيني، البناية شرح الهداية      2/156 السرخسي، المبسوط    :انظر في مذهب الحنفية   
 .1/134وصلي، االختيار ، الم2/59، الزيلعي، تبيين الحقائق 2/285عابدين 

 .181-3/179، الحاوي الكبير الماوردي، 406-5/401 النووي، المجموع :وانظر في مذهب الشافعية
، البهوتي، كشـاف  3/59، اإلنصاف المرداوي، 44-4/34 ابن قدامة، المغني :وانظر في مذهب الحنابلة 

 .2/81القناع 
، وانظـر ابـن     1/141، األزهري، جواهر اإلكليل     3/121 القرافي، الذخيرة    :وانظر في مذهب المالكية   

، دار  1998،  1، ط 248-1/247نصر المالكي، عبد الوهاب بن علي، المعونة على مذهب عالم المدينة            
 .1/377محمد الشافعي، مالك، المدونة : الكتب العلمية، بيروت، ت

 .على) ب(في  2
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 2ِف ما لَو كَان ِمثِْليا    الِبِخ،   فَتَقُوم مقَام الشَّاِة الراِبعةِ    1والْجودةُ معتَبرةٌ ِفي غَيِر الربِوياتِ    
  ى َأرَأد ةٍ ِبَأنةَ َأقِْفزعا        3باِويهتُس ِهيٍط وسٍة وسخَم نٍة عديال ج   وزجةً ، يوِكس 4َأو   ِبـَأن 

 *َأو نَذَر َأن يهِدي شَاتَيِن وسطَيِن َأو  ،   عن ثَوٍب واِحدٍ   ال ثَوبا يعِدُل ثَوبيِن لَم يجز إ      5َأدى
 . يجوزاليِن فََأهدى شَاةً َأو َأعتَقَ عبدا يساِوي كُلٌّ ِمنْهما وسطَيِن يعِتقَ عبديِن وسطَ

 تَقُوم الْجودةُ مقَام الْقَِفيـِز      الن الْجودةَ غَير معتَبرٍة ِعنْد الْمقَابلَِة ِبِجنِْسها فَ       ألوُل فَ أل َأما ا 
 . 6الْخَاِمِس

 

                                                
ي األصناف الستة التي جاء ذكرها في حـديث  أي األصناف التي يجري فيها الربا، واألصناف الربوية ه       1

 .الملحوالفضة،والبر،والشعير،والتمر،و الذهب،:عبادة بن الصامت وهي
وهذه األصناف اتفق الفقهاء على جريان الربا فيها، واختلفوا فيما عداها، فذهب عامة الفقهاء إلى جريان                 

 .الربا في غير هذه األصناف واختلفوا في علة الربا
، 495-9/489، النـووي، المجمـوع   34-2/31ذهب الشافعية الشربيني، مغنـي المحتـاج     انظر في م  

، 2/221 ابـن رشـد، بدايـة المجتهـد     :، وانظر في مـذهب المالكيـة  3/44النووي، روضة الطالبين   
، 7/338 العينـي، البنايـة شـرح الهدايـة     :، وانظر في مذهب الحنفية 2/17األزهري، جواهر اإلكليل    

، وانظر ابـن مفلـح،      5/3، اإلنصاف   المرداوي،  5/388 ابن قدامة، المغني     :لحنابلةوانظر في مذهب ا   
، دار الكتب العلمية، بيـروت،      1997،  1، ط 4/126إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا، المبدع شرح المقنع،          

 .محمد الشافعي: ت
 .والحيوان بالحيوان مما ال يجري فيه الربا

 ).مثل(مادة 14/17 لسان العرب :انظر ابن منظور. الشبهجمع الِمثلي، وهو من المثل بمعنى 2
 32حكام العدليـة ص   مجلة األ "ِبِه يعتَد تَفَاوٍت ِبدوِن السوِق ِفي ِمثْلُه يوجد ما:  الِْمثِْلي" : وفي االصطالح 

 .، بال معلومات أخرى نور محمد، تجارِت كتب، كراتشي.145مادة 
 غـرام وعنـد     39138تخدم قديما وجمعه أقِْفزة وقُفزان، وهو يساوي عند الحنفية          مكيال كان يس  : القَِفيز 3

 .غرام26064غيرهم 
، قلعــجي، محمـد     2/190، المطرزي، المغرب    )قفز( مادة   12/159 ابن منظور، لسان العرب      :انظر

 .، دار النفائس، بيروت1996، 1، ط336رواس،، معجم لغة الفقهاء، 
 .أي في الكفارة 4
 .ادعى وهو خطأ) ([في  5
 ).ب(ب من /205نهاية ق  *
 .ألن ما يجري فيه الربا ال ينظر فيه إلى الجودة 6
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ِد الْوسـِط فَكَـان     يبق الالثَّوِب ِفي الْكَفَّارِة     الْمنْصوص علَيِه مطْلَقُ     1]نألفَ ِنيالثَّا[وَأما  

  . تَحتَ النَّصالًعلَى وغَيره داِخألا
 يخْرج  الريِن فَ راقَِة والتَّحِريِر وقَد الْتَزم إراقَتَيِن وتَحِري     إلن الْقُربةَ ِفي ا   ألوَأما الثَّاِلثُ فَ  

ِف النَّذِْر ِبالتَّصدِق ِبَأن نَذَر َأن يتَصدقَ ِبشَاتَيِن وسطَيِن فَتَصدقَ          الِبِخ،  عن الْعهدِة ِبواِحدٍ  
ازا جمِدلُهةُأل ؛ِبشَاٍة تَعبُل الْقُرصِبِه تَحالْفَِقيِر و إغْنَاء ودقْصالْم ن حي وهِةوُل ِبالِْقيم2ص. 

    نَذَر ا قُلْنَا لَولَى معقَّ     وقَ ِبقَِفيِز ددتَصي 3ٍل َأن        ـهامـاِوي تَمسا يديِفِه جقَ ِبِنصدال فَتَص 
  ِزُئهجةَ   أليودالْج لَِة ِبالِْجنْسِ      النقَابالْمِة وِويبنَا ِللرا هةَ لَهـ ،   ِقيم  آخَـر ِف ِجـنٍْس    الِبِخ

الْكُل4ُّلَو ازاِويِه جسي ِف قَِفيٍز ِمنْهقَ ِبِنصدالْكَاِفي* تَص 5 ِمن. 
                                                

 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  1
ال يجوز دفع القيمة في الضحايا والهدايا والعتق ؛ألن معنى القربة إراقة الـدم وذلـك ال                 : "قال ابن نجيم   2

البحـر  ابـن نجـيم،   "يه إتالف الملك ونفي الرق وذلك ال يتقوم يتقوم، وكذلك اإلعتاق ألن معنى القربة ف   
 2/228 الرائق

أردأ أنواع التمر أو هو ما لم يكن جنسه معروفا، واحده دقَلة، انظر ابن منظور، لسـان                 : الدقَّل من التمر   3
 )دقل(، مادة 5/281العرب 

 .أو) ب(في  4
 ).أ(من ) ب/ (170نهاية ق  *
 : عينا ال يخلو من حالتينمال الزكاة إذا كان  5

 .ه الربا كالمكيل والموزونيأن يكون مما يجري ف:  األولى
 .أن يكون مما ال يجري فيه الربا كالحيوانات والعروض: الثانية

فإن كان مما ال يجري فيه الربا، فإما أن يؤدي من نفس الجنس الواجب فيراعي صفة الواجب وهـي أن               
ال يجوز إال عن طريق القيمة وعليه تكميل النصـاب، وإن أدى مـن         يكون وسطا، فإن أدى من الرديء       

 .الجيد جاز ألنه أدى من الواجب وزيادة
فمثال لو أدى شـاة  .وإن لم يؤد من نفس الجنس بأن أدى القيمة فعليه أن يراعي قيمة الواجب وهو الوسط          

تين وسط؛ألن الحيـوان ال  سمينة عن شاتين وسط يجوز بشرط أن تكون قيمة الشاة السمينة تعدل قيمة شا      
 =.يجري فيه الربا، وكذلك العروض فلو أدى ثوبا جيدا عن ثوبين رديئين جاز عند بعض الحنفية

فـإن  .وإن كان مما يجري فيه الربا مما يكال ويوزن ؛فإن أدى ربع عشر نصابه أجزأه ألنه أدى الواجب عليه ==
 الحنطة، جاز بشرط مراعاة القيمة فإن أدى مـن          أدى من غير جنس نصابه مثل أن يؤدي الذهب عن الفضة أو           

 : =جنس نصابه ففي المذهب ثالثة أقوال
 .عند أبي حنيفة ،وأبي يوسف، المعتبر القدر ال القيمة
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 )لُهالنَّذِْر   :قَوو  (          اِهـمرِلـِه ددقَ ِبعدينَاِر فَتَصذَا الدقَ ِبهدتَصي َأن نَذَر ـذَا    [ِبَأنِبه َأو 
 .ِعنْدنَافَتَصدقَ ِبِقيمِتِه جاز  1]الْخُبِز

 ) لُهوِص :قَونْصا ِللْماعخَاِض )  اتِّبِبنْتُ الْمالشَّاِة و ماس وهو]التَِّبيعا2]وإلَى آِخِره . 
 

 ]حجة الحنفية في القول بجواز دفع القيمة في الزكاة[
 الـرزِق   4]ِلغَـرِض إيصـالِ   [َأي َأداِء الشَّاِة وغَيِرها      ) 3داِءألمر ِبا ألقَولُه ولَنَا َأن ا   ( 

، فَِمنْهم من سبب لَه سببا كَالتِّجـارِة وغَيِرهـا        ،   الْكُلِّ وعد َأرزاقَ نَّه تَعالَى   ألالْموعوِد  
ى ِمن كُلٍّ كَـذَا  غِْنياء َأن يعطُوهم ِمن ماِلِه تَعالَألسباِب ثُم َأمر األوِمنْهم من قَطَعه عن ا    

مِتثَـاِل  الء ِللْمكَلَِّف ِبـِه ِبا    الفَعِرفَ قَطْعا َأن ذَِلك إيصاٌل ِللرزِق الْموعوِد لَهم وابتِ        ،  كَذَا
 ِمنْه رظْه5ِلي  هِلما عِة     6 مالطَّاع الَى ِمنخَالَفَةِ [ تَعالْم ا      7]َأو كُـونِبـِه فَي اِزيجأل فَي ـرم 

 َأن الْمراد قَـدر     ا ومِفيد 8 ِبِإبطَاِل الْقَيدِ  ِبصرِف الْمعيِن مصحوبا ِبهذَا الْغَرِض مصحوبا     
نْسـاِن حاجـاتٌ مخْتَِلفَـةُ      إلالْماِليِة إذْ َأرزاقُهم ما انْحصرتْ ِفي خُصوِص الشَّاِة بْل لِ         

ذَا لَيس إبطَاَل النَّص ِبالتَّعِليِل بْل إبطَاَل َأن التَّنِْصيص علَى الشَّـاِة        فَظَهر َأن ه  ،  نْواِعألا
ثُم هو لَيس ِبالتَّعِليِل بْل مجموع نَصي الْوعـِد         ،  ِمما هو قَدرها ِفي الْماِليةِ    [ينِْفي غَيرها   

فَِإنَّـك إذَا  ،  الذِّهن ِمنْه إلَـى ذَِلـك  9]ى الْموعوِد ِبِه ِمما ينْساقُ مِر ِبالدفِْع إلَ  ألِبالرزِق وا 
 َأعِطِه ِمن ماِلي ِعنْدك ِمـن  ،نال يا فُ: ثُم قَاَل. مْؤنَتُك علَي،نال يا فُ:سِمعت قَوَل الْقَاِئلِ  

                                                                                                                                            
 .وعند زفر القيمة ال القدر

الكاسـاني، بـدائع الصـنائع    : انظـر .ورجح الكاساني قول أبي حنيفة وأبي يوسـف .وعند محمد ،األنفع للفقراء   
2/147-148. 

 ].وبهذ)[ب(في  1
 .التبيع) ب(في  2
 .األدي وهو خطأ) ب(في  3
 ].الفرض اتصال) [ ب(في  4
 .به) ب(في  5
 .عمله) ب(في  6
 .وهو خطأ]والمخالفة[و) ب(في  7
 .أي قيد الشاة أو بنت مخاض أو بنت لبون أو غير ذلك مما ورد النص به 8
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  9
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 ِبالدفِْع إلَيِه َأن    *ِخِرآل ذَاك وَأمِر ا   1 مجموِع وعدِ   يكَاد ينْفَك عن فَهِمك ِمن     الكُلٍّ كَذَا كَذَا    
  لُو     ِإلذَِلكدِة مالِْقيم ازوج كُونفَي دعالْو ازِن      الًنْجينَى النَّصعوِع ممجا ِلماِمينِْتقَـاِل  ال الِْتز

      ا إلَى ذَِلكمنَاهعم ا ِمناِعِهممس ِن ِعنْدلُو  الذِّهدم كُونِلي ال الً فَيالً تَع  ،      كَـان لَـو لَى َأنَّهع
فَِإن الشَّاةَ الْمنْصـوص    ،   ِللْمنْصوِص علَيِه بْل تَوِسعةً ِلمحلِّ الْحكْمِ      الً لَم يكُن مبطِ   الًتَعِلي

 الا محلٌّ َأيضا ولَيس التَّعِليُل حيـثُ كَـان إ  كَما َأن ِقيمتَه، علَيها بعد التَّعِليِل محلٌّ ِللدفْعِ  
 :r ِفي الْمنْقُوِل ما يدلُّ علَيِه وهو ما قَدمنَاه ِمن قَوِلِه 2 ثُم قَد رَأينَا.ِلتَوِسعِة الْمحلِّ

 مع 3ةُ فَِإنَّها تُْؤخَذُ ِمنْهعةُ وِعنْده الِْحقَّومن تَكُون ِعنْده صدقَةُ الْجذَعِة ولَيستْ ِعنْده الْجذَ     {
فَعِلمنَـا َأن   ،  5 فَانْتَقََل إلَى الِْقيمِة ِفي موِضعينِ     4}رتَا َأو ِعشِْرين ِدرهما     إن استَيس  شَاتَيِن

 تَعذَّر َأو َأوجـب علَيـِه َأن         لَسقَطَ إن  اللَيس الْمقْصود خُصوص عيِن السن الْمعيِن وإِ      
هفَعدفَي هشْتَِريي.سقَاَل طَاواذٌ :  وعِنألقَاَل ممِل الْيلَِبيٍس6آتُوِني ِبخَِميٍس(: ه 7 َأو كَانم  

 
 
 
 
 
 

      رخَيو كُملَيع نوالشَِّعيِر َأهِة ووِل   ألالذُّرساِب رحصr ِدينَةِبالْم(، ولَّقًا  رعم خَاِريالْب 8اه 
ِحيحص ِليقُهتَع1و. 

                                                
 وهو خطأ]  عدوقد) [أ(في  1
 )ج(من ) أ(202/ نهاية ق *
 .رينا وهو خطأ) ب(فؤ  2
 .منهم وهو خطأ) ط(في  3
 .112سبق تخريجه ص  4
 .أخذ الشاتين أو العشرين درهما 5
 .3/394 فتح الباري :انظر.ذكره البخاري بالصاد أي خميص، وهو ثوب طوله خمسة أذرع 6
 .3/394انظر فتح الباري .أي ملبوس أو كل ما يلبس 7
 .هو ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر: الحديث المعلق 8
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 عن قَيِس بِن    3 بن سلَيمان عن مجاِلدٍ    2نَا عبد الرحمنِ  ثَ: وقَاَل ابن َأِبي شَيبةَ ِفي مصنَِّفهِ     
 6مِسيحأل ا5 عن الصنَاِبِح4َأِبي حاِزٍم

ما هـِذِه ؟ قَـاَل صـاِحب        :  ِفي إِبِل الصدقَِة فَقَالَ    7اقَةً حسنَةً نَ rَأبصر النَِّبي   { : قَاَل
 َأن 3 فَعِلمنَـا  2}نَعـم إذًا    : قَـالَ ،  1ِبـلِ إلإنِّي ارتَجعتُها ِببِعيريِن ِمن حواِشي ا     : الصدقَِة

                                                                                                                                            
 :  ما يأتيهوحكم معلقات صحيح البخاري التي لم يصلها في موضع آخر من صحيح

إذا علقها بصيغة الجزم فهذا يدل على صحتها إلى من علقها عنه، ثم النظر فيما بعـد ذلـك، علـى أن                      .1
 .ح المسندالمعلقات الصحيحة ليست من نمط الصحي

 ألنه قـد وقـع معلقـات فـي     ؛ الصحة عنهاتنتفيما علقها بصيغة التمريض فال يستفاد منها صحة وال   . 2
 .صحيح البخاري بصيغة التمريض وهي صحيحة

-1/2/323، ابن حجر، النكت على ابـن الصـالح          128-1/121انظرابن كثير، اختصار علوم الحديث      
331 

 هذا التعليق صـحيح     : "وقال ابن حجر  .3/393ب العرض في الزكاة،     رواه البخاري في كتاب الزكاة، با      1
فال يغتر بقول من قال ذكـره البخـاري         ،   لم يسمع من معاذ فهو منقطع      ااإلسناد إلى طاوس، لكن طاوس    

ألن ذلك ال يفيد إال الصحة إلى من علق عنه وأما باقي اإلسـناد فـال         ؛بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده      
 له في معرض االحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده األحاديث التـي ذكرهـا    إال أن إيراده  

وقد سبق كالم الشافعي رحمه في رواية طـاوس عـن   : قلت. 3/394ابن حجر، فتح الباري     .."في الباب 
 .معاذ

 ي أبـو علـي  كذا في جميع النسخ صنف عبد الرحيم وهو الصواب، وهو عبد الرحيم بن سليمان الكنـان          2
 .91األشل وقد سبقت ترجمته ص 

3 م و  يليس بالقو الكوفي،  أبو عمرو و يقال أبو عمير و يقال أبو سعيد،           ي،  د بن سعيد بن عمير الهمدان     اِلج 
ـ 144 توفي سنة     آخر عمره  فيقد تغير    ، ابن حجر، تهـذيب     605 ابن حجر، تقريب التهذيب      : انظر  ه
 2/343، ابن حبان، المجروحين 4/24التهذيب 

:  ثقة مخضـرم، و يقـال     ،  ي، أبو عبد اهللا و يقال أبو عبيد اهللا، الكوف         يلجحصين الب :  قيس بن أبى حازم    4
، التهـذيب،   532ابن حجر، تقريب التهـذيب      .  هـ أو قبلها   90، توفي بعد    له رؤية، جاز المائة و تغير     

 5/307، ابن حبان، الثقات 3/444
 .الصابح وهو خطأ) ج(في  5
، سكن الكوفة وهو يختلف عن الصنابحي؛ فـذاك تـابعي وهـذا             سيمحعسر العجلي األَ   الصنابح بن األ   6

 .صحابي، وذاك شامي وهذا كوفي
الذهبي، تجريد أسماء الصـحابة  .37-3/36، ابن األثير، أسد الغابة 349 ابن عبد البر، االستيعاب  :انظر

1/268. 
 .31/414 المسند :انظر.في رواية أحمد مسنة بدل حسنة 7
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 التَّعِبيِر 4دِر الْماِليِة وتَخِْصيصها ِفيسنَاِن الْمخْصوصِة والشَّاِة ِلبياِن قَ  ألالتَّنِْصيص علَى ا  
 .نَّها َأسهُل علَى َأرباِب الْمواِشيأل
 .6يْؤخَذُ ِفيها قَدر الْواِجِب كَما تُْؤخَذُ عينُه ) 5ُ وصار كَالِْجزيِة:قَولُه( 

                                                                                                                                            
حاشية كل شيء جانبه وطرفه، أي صغار اإلبل كابن المخاض وابن اللبون، انظر النهاية فـي غريـب                   1

 .1/377الحديث 
 4/202،،  10002 كتاب الزكاة، باب ما يكره للمصدق من اإلبل بـرقم            ،ي مصنفه فرواه ابن أبي شيبة      2

 أبـا : انظر.عيف لضعف مجالد  إسناده ض :  قال محقق مسند أبي يعلى     3/39وأخرجه أبو يعلى في مسنده      
: ، دار الثقافة الغربيـة، دمشـق ت       1993،  2، ط 3/39يعلى، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى الموصلي         

 .حسين أسد
 .فقلنا وهو خطأ) ب(في  3
 .من) ب(في  4
 .سيأتي تعريف الجزية عند كالم المصنف عن العشر والخراج 5
 .عنه) ب(في  6
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 ]1ال صدقة في العوامل والحوامل والعلوفة[
]  ِفي الْع سلَياِمِلوقَةٌ   ودلُوفَِة صالْعاِمِل ووالْحاِلٍكفًا الِخ وـوصِ  .ِلمالنُّص اِهرظَـو لَه . 

 لُهلَنَا قَووr : }    اِمِل ووالْعاِمِل ووِفي الْح سقَةٌ        اللَيـدِة صِثيـرقَِر الْمِفي الْب {  ،ألو ن
ِفـي  ن ألو، عداد ِللتِّجارِة ولَـم يوجـد   إلامةُ َأو ا  سإلالسبب هو الْماُل النَّاِمي ودِليلُه ا     

 ].الْعلُوفَِة تَتَراكَم الْمْؤنَةُ فَينْعِدم النَّماء معنًى
 )لُهوِص    :قَواِهِر النُّصا    { ِمثُْل)  ِلظَو ٍد ِمنِس ذَوِفي كُلِّ ثَ  {،  }ِبِل شَاةٌ إلِفي خَمالو  ِمن ِثين

 .2} تَِبيع َأو تَِبيعةٌالْبقَِر
 

                                                
انظر ابـن   .عدة لألعمال مثل الحرث والسقي، وهي تكون من اإلبل والبقر          وهي الم  ،جمع عامل : العوامل 1

 .91النسفي، طلبة الطلبة )عمل( مادة 10/248منظور، لسان العرب 
 .91انظر النسفي، طلبة الطلبة . وهي المعدة لحمل األثقال،جمع حامل: الحوامل
 مـادة   2/79 المطـرزي، المغـرب      :ظـر  والمفرد والجمع سواء، ان    ،ما يعلف من الغنم وغيرها    : العلَوفة

 .91النسفي، طلبة الطلبة )علف(
 .مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة عدم وجوب الزكاة في الحوامل والعوامل والعلوفة

، 325-5/323، النـووي، المجمـوع      189-2/188 الماوردي، الحاوي الكبير     :انظر في مذهب الشافعية   
، المـرداوي ،  3/344 ابن قدامـة، المغنـي       :في مذهب الحنابلة   وانظر1/563 الشربيني، مغني المحتاج  

ومذهب اإلمام مالك وجوب الزكاة فـي األنعـام إذا بلغـت         .2/101، ابن قدامة، الكافي     3/41اإلنصاف  
 . النصاب سواء كانت سائمة أو معلوفة

، ابن نصـر، المعونـة      97-3/96، القرافي، الذخيرة    1/118 األزهري، جواهر اإلكليل     :انظر في مذهبهم  
 .723-1/236على مذهب عالم المدينة 

، حاشية ابـن    2/165، السرخسي، المبسوط    3/410وانظر في مذهب الحنفية العيني، البناية شرح الهداية         
 .والراجح قول الجمهور. 2/282عابدين 

 111 صروى معنى الحديث األول البخاري في صحيحه وقد سبق تخريجه في روايات كتـب الصـدقة             2
 .141والثاني سبق تخريجه ص 
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 ]حجة الحنفية في منع الزكاة في العوامل والحوامل والعلوفة[
 )لُهقَو:    لُهلَنَا قَوو r }  ِاِملوِفي الْح سذَا ) }خْ  إلَ لَيِبه د     .1 اللَّفْظِ *غَِريباوـو دى َأبورو 

 :َأنَّه قَالَ  rوَأحسبه عن النَِّبي    : 2اَل زهير عن عاِصِم بِن ضمرةَ والْحاِرِث عن عِلي قَ       
ِتم ِماَئتَي  يولَيس علَيكُم شَيء حتَّى     ،   ِمن كُلِّ َأربِعين ِدرهما ِدرهم     ،هاتُوا ربع الْعشُورِ  { 

   اِهمرةُ دسا خَمٍم فَِفيههِدر  ،    اِب ذَِلكلَى ِحسفَع ادا زفَم  ،       ءاِمـِل شَـيولَى الْحع سلَيو {
ريهِفيِه قَاَل ز سا لَيومزجم قُطِْنيارالد اهور3 و. 

  .4هذَا سنَد صِحيح:  قَاَل ابن الْقَطَّاِن
 تَشْـِريِع الزكَـاِة     صِلألهذَا الْحِديثُ بعد ِصحِتِه يحتَِمُل كَونُه مقَاِرنًا        : وِلقَاِئٍل َأن يقُولَ  
 .فَيكُون مخَصصا

 
 
 
 
 
 

                                                
 ).ب(أ من  /206نهاية ق *
 تدل على عدم وجـوب الزكـاة فـي الحوامـل            ا وسيذكر ابن الهمام نصوص    ،لم أجد الحديث بهذا اللفظ     1

 .360/ 2والعوامل والعلوفة، انظر نصب الراية
ـ عمة، أبو خيثمـة الج    يج بن الرحيل بن زهير بن خيث      دزهير بن معاوية بن ح    أحد رواة الحديث وهو      2  يف

ـ 100ي ولد   الكوف ، تـوفي   إسـحاق بـأخرة  يثقة ثبت إال أن سماعه عن أب، من كبار أتباع التابعين  ،   ه
 .1/640 تهذيب التهذيب، ابن حجر 260 تقريب التهذيب ابن حجر، :انظر. هـ174 أو 173 أو 172

: ، وقـال األلبـاني    242، ص   2157رقم   كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ب       ،رواه أبو داود في سننه     3
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب كيـف          " ليس على العوامل    " داود   يصحيح، ولفظ أب  

 كتاب الزكاة، باب ليس في العوامـل        ،، ورواه الدارقطني  167-4/166،  7294فرض صدقة البقر برقم     
 .1940، برقم 8/493صدقة 

 .2473، برقم 285-5/284هام  بيان الوهم واإلي:انظر 4
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ويحتَِمُل كَونُه متَقَدما فَيكُون منْسوخًا ِبالْعاِم علَـى  ، 1اويحتَِمُل كَونُه متََأخِّرا فَيكُون نَاِسخً 
 علَـى   5 متَوقِّفٌ 4ُل ِبهِ السِتدال فَا 3}ِبِل شَاةٌ   إلِفي خَمٍس ِمن ا   { :  َأعِني نَحو قَوِلهِ   ،2َأصِلنَا

يجـاِب  إل عموم ا  7ميدوِحينَِئٍذ يِجب تَقْ  ،   معاِرضا 6فَِإن لَم يضبطْ انْتَصب   ،  ضبِط التَّاِريخِ 
 .حِتياطُالنَّه األ

ِر الساِئمِة فَيتَـرجح     ِلتَخِْصيِص غَي  ؛ تِّفَاِقال ِبا 8 ويجاب ِبَأن الْعموم لَيس علَى ِصرافَِتهِ     
  .لَِة ِحينَِئٍذال ِبقُوِة الد9حِديثُ الْعواِمِل

 
                                                

الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لواله لكـان ثابتـا، مـع                 "النسخ هو    1
، اإلحكـام   2/785 الشوكاني، إرشاد الفحول     :وانظر في تعريفه  282/ 3الرازي، المحصول   "تراخيه عنه 

 .3/323البخاري، كشف األسرار / 3/130لآلمدي 
ق بيان أن الحنفية يشترطون في المخصص أن يكون دليال مستقال مقارنا للدليل المخَصص، فـإن            وقد سب 
 . عنه كان ناسخا لهىتراخ

والفرق بين النسخ والتخصيص، أن التخصيص بيان أن ما خرج عن عموم الصـيغة لـم يكـن مـرادا              
، 2/630، إرشـاد الفحـول    الشـوكاني :انظـر .باللفظ، والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الداللة عليه        

 .3/243، الزركشي، البحر المحيط 46-2/45الغزالي، المستصفى 
 وذلك بناء على أن العام موجب للحكم فيما يتناولـه قطعـا           ،من أصول الحنفية أن العام قد ينسخ الخاص        2

 .صوصن داللة العام على أفراد ظنية الحتمال إرادة الخإ قالوا نمثل الخاص، بخالف الجمهور الذي
 والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكـم               : "قال السرخسي 

ونسـخ  ... وظهر من مذهب أبي حنيفة رحمه اهللا ترجيح العام على الخاص في العمل به،                ...فيما تناوله 
ث العرنيين فيه منسوخا     فإنه جعل الخاص من حدي     ،الخاص بالعام أيضا كما فعله في بول ما يؤكل لحمه         

 اإلحكـام   :، وانظر فـي مـذهب الجمهـور       133-1/132 السرخسي، أصول السرخسي     :انظر.".بالعام
 .2/705، الشوكاني، إرشاد الفحول 3/26، الزركشي، البحر المحيط 2/401لآلمدي 

 وابـن   621 برقم   157 والترمذي ص    1568 برقم   241وهو جزء من حديث طويل رواه أبو داود ص           3
 . صحيح: وقال األلباني1798 برقم 312اجة ص م

 ).ح(ليست في  4
 .يتوقف) ج(في  5
 ).ب(ليست في  6
 .تقدم) أ، ب، ط(في  7
 .أي على إطالقه 8
 .العومل وهو خطأ) ب(في  9
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ِلِهملَى َأصا عَأمطْلَقًا1وم الْخَاص تَقِْديم ِجبذَا التَّقِْريِرالو 2 فَيإلَى ه تَاجح3 ي.  

  ا     الثُمولَى الْحقُ عداِمَل تَصوالْع خْفَى َأنِة4ِمِل يِثيرالْم5 وـا  6 فَالنَّفْيمنْهع ا نَفْـينْه7 ع. 
 قُطِْنيارفٌ ِفي الدعضِديثٌ مِة حِثيرِم الْموِص اسِفي خُص ِوير قَدِة{ وِثيرِفي الْم س8لَي* 

 .10الصِحيح َأنَّه موقُوفٌ: 9قَاَل الْبيهِقي} صدقَةٌ 
 )لُهقَو: لُوفَِة إلَخْ     أل وِفي الْع اِلكٍ  ) نِل مِلقَو فْعلُوفَةِ   : دِفي الْع اءالنَّم 11إن   فَِهـي 12 َأكْثَر 

ن ألكْثَِريـِة   أل عن ا  الًنْعِدم ِبالْكُلِّيِة ظَاِهرا فَض   ت بْل   ال: فَقَاَل،  َأولَى ِبشَرِعيِة الزكَاِة ِفيها   
  ِزيدالَِّذي ي رِن   13الْقَدمِفي ال ِبالسةُ         14 يـاديا الزِفيه رِة الَِّتي تَظْهدْؤنَِة ِفي الْمِج الْمِبخُر . 

 ِبالْعلَِف  15فَلَو انْعدم النَّماء  ،  لَو كَانَتْ الْعلُوفَةُ ِللتِّجارِة وجب ِفيها زكَاةُ التِّجارةِ       : فَِإن ِقيلَ 
  .امتَنَع ِفيها

                                                
 .أي على أصل جمهور المتكلمين، وقد سبق بيان أصلهم 1
 .ألن داللة الخاص قطعية بينما داللة العام ظنية 2
 . التقدير وهو خطأ)أ(في  3
 .العوامل وهو خطأ) ب(في  4
: M  البقرة التي تثير األرض بالزراعة ومنهـا قولـه تعـالى          "لمثيرة وهو خطأ، والمثيرة هي    ) ب(في   5

 ? > = < ;L 91 النسفي، طلبة الطلبة :انظر ٧١:  البقرة. 
 ).ب(ليست في  6
 .عنها وهو خطا) أ، ب، ج(في  7
 .المسرة وهو خطأ) ب(في  8
 ).أ(أ من /171نهاية ق  *
 .البيقي وهو خطأ) ط(في  9

، 1944 كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطـين بـرقم                ،رواه الدارقطني  10
، وانظر فيما قاله البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما يسقط الصدقة عن الماشية بـرقم                 2/494

7396 ،4/196. 
 .المعلوفة) ج(في  11
 .فتي وهو خطأ) ب(في  12
 .تزيده) أ(في  13
 .نفي) ب(في  14
 .انماء وهو خطأ) ب(في  15
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،  الْحاِدثِ 1النَّماء ِفي ماِل التِّجارِة ِبِزيادِة الِْقيمِة ولَم تَنْحِصر ِزيادةُ ثَمِنها ِفي السمنِ           : اقُلْنَ

ِف الِبِخ،   َأو ِبالنَّقِْل ِمن مكَان إلَى مكَان      2]فَصٍل إلَى فَصلٍ  [ ِمن   *بْل قَد يحصُل ِبالتَّْأِخيرِ   
 نِْويِر الْمِة   غَيارا       ،ِة ِللتِّجلْفَهع تَ َأنِن فَثَبمِفي الس ِصرنْحا مِفيه اءال 3النَّم    مـدع تَلِْزمسي 

 .4 هو ظَاِهر ِفيِهالإذَا كَانَتْ ِللتِّجارِة و، نَماِئها
 

 ]تعريف السائمة[
ثَِر الْحوِل حتَّى لَو علَفَها ِنصفَ الْحوِل َأو        ِهي الَِّتي تَكْتَِفي ِبالرعِي ِفي َأكْ     : ثُم الساِئمةُ [

 ].كْثَِرألالْقَِليَل تَاِبع ِلن ألَأكْثَر كَانَتْ علُوفَةً 
 )لُهِل         :قَووِي ِفي َأكْثَِر الْحعالَِّتي تَكْتَِفي ِبالر ِهي  (       مهادـرم ِة ِبـَأنايِفي النِّه ضتَراع

عم إذْ بِقي قَيـد كَـوِن ذَِلـك         ألساِئمِة الَِّتي ِفيها الْحكْم الْمذْكُور فَهو تَعِريفٌ ِبا       تَفِْسير ال 
سامةَ ِلغَرِض الْحمِل والركُوِب ولَـيس      إل فَتَشْمُل ا  الوِإ،  ِلغَرِض النَّسِل والدر والتَّسِمينِ   

 .ِفيها زكَاةٌ
إن [وِفي بعِضـها    ،  يشْتَرطُ الرعي ِفي كُلِّ الْحولِ    :  ِفي بعِض الْوجوهِ   5اِفِعيةُ وقَالَتْ الشَّ 

 .7 زكَاةَ ِفيها ال ِبقَدِر ما تَِبين ِفيِه مْؤنَةُ علِْفها َأكْثَر ِمما لَو كَانَتْ ساِئمةً ف6َ]علَفَها
                                                

 .الثمن) ب(في  1
 ).أ(ب من /202نهاية ق  *
 ].فضل إلى فضل) [ب(في  2
 .عنها وهو خطأ) ب(ف  3
 .2/282، حاشية ابن عابدين 2/126انظر الكاساني، بدائع الصنائع  4
 .الشافعي) ب(في  5
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  6
 إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبـت الزكـاة،     أصحها:نقل النووي في مذهب الشافعية خمسة وجوه وقال          7

، 5/324 النـووي، المجمـوع      :انظـر .وإن كان قدرا ال يبقى الحيوان دونه لم تجب، ورجحه الشربيني          
ومذهب الحنابلـة ومـذهب الحنفيـة     .1/163، الشربيني، مغني المحتاج     2/47النووي، روضة الطالبين    

، ابن قدامـة، المغنـي   2/41، اإلنصاف المرداوي،  2/310 المبدع   :اشتراط السوم في أكثر السنة، انظر     
، الكاسـاني، بـدائع الصـنائع    3/413 العيني، البناية شرح الهدايـة  :، وانظر في مذهب الحنفية  3/345
 . يشترطون السوم فهم يوجبون الزكاة في المعلوفةوالمالكية ال. 1/137، الموصلي، االختيار 2/126
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َأوجب علَى َأهِل ِدياِرِهم معr      نَّه  أل ؛ِة ِبالْعلِْف الْيِسيِر شَرعا    يزوُل اسم الساِئم   ال:  قُلْنَا
 ِفي ِديـاِرِهم    1] يوجد ِفي جِميِع السنَةِ    الإذْ  [ تَكْتَِفي ِبالسوِم ِفي جِميِع السنَِة       الالِْعلِْم ِبَأنَّها   

 ْل وا    البا مِرهكْتَِفي ِبهِ ي غَي  ، و لَوِد           وـرِة الْبِن ِشدمِفي ز ذَِلك مِكنْهمي ا لَمِرهِفي غَي ِجد
 يزوُل ِبِه   الفَعِلم َأن الْعلَفَ الْيِسير     ،  فَلَو اُعتُِبر انْتَفَتْ الزكَاةُ   ،  مطَاِر الْمستَِمرةِ ألوالثَّلِْج وا 

والنِّصـفُ  ،  ذَا كَان مقَاِبلُه كَِثيرا ِبالنِّسبِة كَان هو يِسيرا        وإِ .2اسم السوِم الْمستَلِْزِم ِللْحكْمِ   
نَّه يقَع الشَّك   أل زكَاةَ ِفيها و   الفَلَو َأسامها ِنصفَ الْحوِل     ،  لَيس ِبالنِّسبِة إلَى النِّصِف كَِثيرا    

 إنَّما يسـتَِقيم تَعِليـُل   3نِّفُ ِمن التَّعِليِل ِبالتَّبِعيِةوما ذَكَره الْمص، يجاِبإلِفي ثُبوِت سبِب ا 
َأكْثَر ِلِه َأوِل، قَووِف الْحِنص عم همعنَا يا ذَكَرمو. 

 
 ]وال يأخذ خيار المال وال رذالته يأخذ المصدق الوسط[

]الو     اِل والْم ارقُ ِخيدصْأخُذُ الْمذَالَتَ ال يطَ  رسْأخُذُ الْويو ِلِه  هِلقَوr  }ال   تَْأخُـذُوا ِمـن 
َأي َأوسـاطَها   } وخُذُوا ِمن حواِشي َأمـواِلِهم      {  َأي كَراِئمها } حزراِت َأمواِل النَّاِس    

ِنألوياِنبالْج ا ِمنِفيِه نَظَر ن.[ 
 )لُهِلِه   :قَوِلقَو r : }ال  ًئا       تَْأخُذُوا ِمناِل النَّاِس شَيواِت َأمرز4} ح     عماِت جِبالْفَتَح وإلَخْ ه 

ذَكَره ابن  ،  حزرٍة ِبالْحاِء الْمهملَِة وتَقِْديِم الزاِي الْمنْقُوطَِة علَى الراِء ِفي اللُّغَِة الْمشْهورةِ          
 .5ِفي النِّهايِة  رحمه اهللاِثيِرألا

                                                
 ).ج(ما بين المعكوفين ليس في  1
 .للمحكم وهو خطأ) ط(في  2
 )صف الحول أو أكثر كانت علوفة؛ ألن القليل تابع لألكثرحتى لو علفها ن: (أي قول المرغيناني  3
ال : " قال لمصـدقه rوة أن النبي رواه البيهقي في السنن الكبرى مرسال عن هشام بن عروة عن أبيه عر          4

، كتاب الزكاة، بـاب ال يؤخـذ        "تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا، خذ الشارف والبكر، وذوات العيب          
، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما يكـره         4/171،  7310كرائم أموال الناس، برقم     

 .2/361نصب الراية .غريب بهذا اللفظ: ، وقال الزيلعي4/203، 10004لمصدق من اإلبل برقم 

المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري ثـم        ابن األثير هو   5 
أصابه مرض فشل حركة أطرافـه      ،هـ  544، ولد سنة    صوليمجد الدين المحدث اللغوي األ    ،  الموصلي

 = جامع األصـول،   :ا على تالميذه، من مصنفاته    فلزم بيته وقيل إن كل كتبه كتبها وهو في مرضه أماله          
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حو زاِن ا   ةُ ا رِفي ِديو هاراِل ِخيِبأللْمِفي ا، 1د وهِللنَّفِْسألو وببحالْم ءالشَّي ِل كََأنَّهص. 
 : ِلمصدِقِه4قَاَلr َأن النَِّبي 3َ عن َأِبيِه2َأخْرج َأبو داود ِفي الْمراِسيِل عن ِهشَاِم بِن عروة

 ، شَيًئا6 النَّاِس5نفس َأ تَْأخُذْ ِمن حزراِتال{  
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 هــ فـي     606النهاية في غريب الحديث واألثر، الشافي في شرح على مسند الشافعي، توفي سـنة               =

 .الموصل
 .5/272، الزركلي، األعالم، 491 -488/ 21انظر الذهبي، السير 

قـال عنـه    .غريـب الحـديث    وكتابه النهاية في غريب الحديث واألثر عنوانه يدل عليه فهو كتاب في             
انظـر  "وأكثرها تداوال، وقد فاته الكثيـر     ، وأجمعها وأشهرها اآلن  ،  وهو أحسن كتب الغريب    : "السيوطي

 .1/150الكتاني، الرسالة المستطرفة 
ومعنى الحزرات أي خيار المال، سـميت       ) حزر( مادة   1/363 النهاية في غريب الحديث واألثر       :انظر

 : المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة وانظـر :انظر.زال يحزرها في نفسهبذلك ألن صاحب المال ال ي   
 .4/104ابن منظور، لسان العرب 

هـ وهو خال الجوهري صاحب الصحاح، وكتابـه        350: ديوان األدب ألبي إبراهيم اسحاق الفارابي ت       1
:  انظـر  .ن فعل هذا ولعله أول م،معجم لغوي مؤلف حسب األبنية، وقد رتبه حسب نظام الفصل والباب   

 .1/774حاجي خليفة، كشف الظنون 
، مؤسسة دار الشـعب،  1/138سحاق بن إبراهيم، ، ديوان األدب، إالفارابي، : وانظر فيما نقل المصنف  

 .أحمد عمر.د: ت
من صـغار  ي، ، أبو المنذر، و قيل أبو عبد اهللا المدن      ي األسد ي هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرش        2

ـ 146 أو   145، توفي سنة    ثقة فقيه ربما دلس   ،  عينالتاب  ابـن حجـر، تقريـب      : سنة انظـر   87 وله    ه
 .5/502، ابن حبان، الثقات 4/275، ابن حجر، تهذيب التهذيب 665التهذيب 

، أوائل خالفة عثمـان   ي، ولد في    ، أبو عبد اهللا المدن    ي األسد ي عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرش        3
ـ 94، ثقة توفي سنة      التابعين من الوسطى من   ، 5/194، الثفات   454 انظر ابن حجر، تقريب التهذيب        ه

 .3/92ابن حجر، تهذيب التهذيب 
 ).ب(ليست في  4
 . ولكن ليس بالسياق الذي أورده المصنف،أموال، وما في المراسيل أنفس) ط(في  5
 .المال) ج(في  6
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 .4} الْعيِب 3وذَاِت 2كْر الشَّاِرفَ والْب1خُذْ 
،  ذَاتَ ضرٍع عِظيمٍ   الًِبغَنَِم الصدقَِة فَرَأى ِفيها شَاةً حافِ      tمر عمر   "  وِفي موطَِّإ ماِلٍك    

 رمِذِه الشَّاةُ ؟ فَقَالُوا    : فَقَاَل عا هقَةِ شَاةٌ مِ : مدالص ن  ، رما    (: 5فَقَاَل علُهِذِه َأهطَى ها َأعم
ونطَاِئع مهال، و اِت تَْأخُال تَفِْتنُوا النَّاسرزذُوا ح* ِلِمينس6) الْم. 

ـ  7}إياك وكَراِئم َأمـواِلِهمr : }       حيثُ قَاَل لَه   صِحيح ال ذٌٍوِفي الْباِب حِديثُ معا    هِذِه  و
هـا  ال ِفيها وسطٌ اعِتبار َأع8خِْذ ِمن الِْعجاِف الَِّتي لَيس    أل يِجب ِفي ا   الِدلَّةُ تَقْتَِضي َأن    ألا

 .فَه ِفي صدقَِة السواِئِمالوَأفْضِلها وقَدمنَا عنْهم ِخ
 

                                                
 .خذوا) أ، ب(في  1
 المطـرزي، المغـرب     :انظـر .بفتح الباء أي الفتي من اإلبل، واألنثى بكْرة       الشارف أي المسنة، والبكر      2

 .147/ 1 والنهاية في غريب الحديث:وانظر) شرف( مادة 1/199، )بكر( مادة 1/48
 ).=ذا(ذوات، وما في المراسيل ) أ(في  3
 ص 113بـرقم   المراسيل ألبي داود، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة السائمة فـي الزكـاة،         :انظر 4

 . فإنه من رجال مسلم،رجاله رجال الشيخين غير حماد:  ، وقال األرناؤوط132
 ).أ(ليست في  5
 ).ب(ب من /206نهاية ق  *
 .1/359 715، برقم باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة كتاب الزكاة، ،رواه مالك 6
 .168سبق تخريجه ص  7
 .يسن وهو خطأ) أ(في  8
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 1 ] زكاة المال المستفاد[
 ضمه إلَيِه وزكَّاه ِبـهِ    ِجنِْسِه   ِمنالْحوِل   استَفَاد ِفي َأثْنَاءِ  فَِنصاب   كَان لَه ومن   :قَاَل [

ِف الِبِخ،  َأصٌل ِفي حقِّ الِْملِْك فَكَذَا ِفي وِظيفَِتهِ      نَّه  أل يضم   ال: رحمه اهللا الشَّاِفِعي  وقَاَل  
 ولَنَا َأن الْمجانَسـةَ     .صِلألى مِلكَتْ ِبِملِْك ا   تَاِبعةٌ ِفي الِْملِْك حتَّ   نَّها  أل ؛رباِحألِد وا الوألا

ِعنْدهما يتَعسر الْميز فَيعسر اعِتبار الْحوِل ِلكُـلِّ        ن  أل ؛رباِحألِد وا الوألِهي الِْعلَّةُ ِفي ا   
 ]. ِللتَّيِسيِرالوما شَرطُ الْحوِل إ، مستَفَاٍد

 

                                                
 : مستفاد على نوعينالمال ال 1

 .مال مستفاد من جنس النصاب.1
 .مال مستفاد من غير جنس النصاب.2

 .فالمستفاد من غير جنس النصاب ال يضم
أن يكون المستفاد من األصل كأوالد األنعام واألرباح فإنـه          . أ: والمستفاد من جنس النصاب على نوعين     

 .يضم باإلجماع
 .فرث والهبة وهذا فيه خالقصود كاألأن يكون المستفاد بسبب م.ب

، السرخسـي،   416-3/414 العيني، البناية شرح الهداية      :انظر في مذهبهم   .فذهب الحنفية إلى أنه يضم    
 .2/96، الكاساني، بدائع الصنائع 2/288، حاشية ابن عابدين 2/164المبسوط 

ـ                  النـووي،   :ذهبهمومذهب الشافعي ال يضم إلى ما عنده في الحول ولكنه يضم إلى النصاب انظر في م
 43-2/42، النووي، روضة الطالبين 562-1/561، الشربيني، مغني المحتاج 5/332المجموع 

، 3/407 بل ال بد من حوالن الحول انظر في مذهبهم ابن قدامة، المغنـي               ،ومذهب الحنابلة بأنه ال يضم    
 .73-3/72نصاف المرداوي، اإل، 2/99ابن قدامة، الكافي، 
أن زكـاة السـوائم   : حنفية في األنعام وكالشافعية والحنابلة في األموال وسبب التفريقومذهب المالكية كال 

مانه أصحابها فهـم  أموكلة إلى السعاة ويعسر عليهم الخروج في كل وقت، بينما زكاة األموال موكلة إلى        
 .الذين يحسبون حول كل مال

، الحطـاب، مواهـب الجليـل       36-3/35، القرافي، الـذخيرة     1/316مالك، المدونة   :انظر في مذهبهم    
3/83. 

ة نهاية الخدمة، أو ما توفر من راتـب الموظـف      أويلحق بالمال المستفاد مسألة معاصرة وهي زكاة مكاف       
 وهذا المال مال مستفاد من جنس النصاب وال يعد كاألرباح بل له سبب مقصـود لـذا فـإن                  عند مشغله 

انظر في المسألة عفانة، حسام الدين بن موسى،        . عليه  الراجح أن الزكاة ال تجب فيه إال إذا حال الحول           
 .، توزيع المكتبة العلمية، القدس، أبو ديس2007، 1، ط133-12/129يسألونك، 
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)لُهقَو: ِجنِْسهِ      فَاس ِل ِمنوِفي َأثْنَاِء الْح اءٍ    ) تَفَادِشر ٍة َأوِهب اٍث َأوِبِمير.  قَاَل الشَّاِفِعيال:  و 
تَم الْحوُل زكَّاه سواء كَان ِنصابا َأو َأقَلَّ بعـد   فَِإذَا، يضم بْل يعتَبر ِفيِه حوٌل علَى ِحدِتهِ    

 زكَاةَ ِفيِه حتَّى يحـوَل  ال فَالًمن استَفَاد ما{ : rده ِنصاب ِمن ِجنِْسِه ِلقَوِلِه     َأن يكُون ِعنْ  
ـ ، 2} زكَاةَ ِفي ماٍل حتَّى يحوَل علَيـِه الْحـوُل        ال{  :r وقَولُه   1}علَيِه الْحوُل    ِف الِبِخ

صِل نَفِْسِه فَينْسِحب حولُه علَيها وما نَحن ِفيِه لَيس         أل ا نَّها متَولِّدةٌ ِمن  ألرباِح  ألِد وا الوألا
قُلْنَا .3كَذَِلك  :قُ لَو وِتهِ  دثُب ِليمتَس ا     رادرم سلَي هومموِج ا     الِل؛فَعلَـى خُـرألتِّفَاِق ع4ِدالو 
:  فَقُلْنَـا  6ج ِبالتَّعِليِل ثَاِنيا فَعلَّلْنَا ِبالْمجانَسةِ     ِمما يعلَُّل ويخْر   5ودِليُل الْخُصوصِ ،  رباِحألوا

 الصِل ِلمجانَسِتها إياه    أل ذَِلك ووجوب ضمها إلَى حوِل ا      7رباِح ِمن ألِد وا الوألإخْراج ا 
 فَيضم إلَى ما ِعنْـده ِممـا        10ا َأيضا  كَان مجاِنس  9فَيِجب َأن يخْرج الْمستَفَاد إذَا    ،  8ِللتَّولُِّد
هاِنسجنَا  .يارِتباع كَانلَى   * وِج ال   أل َأورِللْح فَعَأد ِلهِ   النَّهلَى تَقِْديِر قَواِب   11ِزِم عحِفي َأص 

          فَِإن َأكْثَرَأقَلَّ وا ومهٍم ِدروكُلَّ ي تَِغلُّونسي الْغَلَِّة الَِّذين      تَفَاٍد ِمنسِل ِلكُلِّ مواِر الْحِتبِفي اع
ولَو لَـم يتَعـرض     ،  وشُِرع الْحوُل ِللتَّيِسيِر فَسقَطَ اعِتباره    ،  ِدرهٍم ونَحِوِه حرجا عِظيما   

                                                
 43.سبق تخريجه ص  1
 .43ص  سبق تخريجه 2
 .2/165انظر السرخسي، المبسوط  3
 .طمس) ج(في  4
اعلموا أن من السنة شهرا     {: rلقوله  ....صلوتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع األ      : "قال الموصلي  5

وهذا يدل علـى أن وقـت       } تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فال زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة               
ال زكاة فـي مـال      {: وجوب األصل والحادث واحد، وهو مجيء رأس السنة وهذا راجح على ما يروى            

وانظـر السرخسـي،   .1/133االختيار "ص في المستفادألنه عام، وما رويناه خا} حتى يحول عليه الحول  
 .2/165المبسوط 

 وذلك ألنه يتعسر التمييز بين األصـل والمسـتفاد          ؛أي علة وجوب الزكاة في األوالد واألرباح المجانسة        6
 .1/262انظر الهداية .فيعسر اعتبار حول لكل مستفاد

 ).ب(ليست في  7
 .المتولد) ج(في  8
 .إ، ) أ(في  9

 )أ(في ليست  10
 ).ج(أ من /204نهاية ق  *

 .أي اإلمام الشافعي 11
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 4خْـرى ألوا،  ي ما قُلْنَا   تَقْتَضِ 3وِإحداهما،   ِبِعلَّتَينِ 2صِلأل جاز تَعِليُل ا   1 اعِتباِرهِ *بطَاِلال
 حاجةَ إلَى جعِل  الوعلَى هذَا   ،  رباحألد وا الوألَأعِني ا : صِلألَأعِني ِعلَّتَه قَاِصرةٌ علَى ا    

 بْل يكُـون ِللْمعهـودِ  ،  7صِل كَما ِفي النِّهايةِ   أل ِللْحوِل الْمعهوِد ِقيامه لِ    6 ِفي الْحولِ  5ِمالال
   الشَّاِفِعي ا قَالَها كَمرشَه شَرع اثْنَي نُهنَا،8كَوا ذَكَرم ِمنْه خَص َأنَّه رـذَا  ،  غَيهألو  نَّـه

والتَّخِْصيص ،  َأعِني َأوَل ما استَفَاده وغَيره    : صِليأليعم الْمستَفَاد ابِتداء وهو النِّصاب ا     
دقْ ص ي الصِلي واَلَِّذي لَم يجاِنس و    أل وبِقي تَحتَ الْعموِم ا    9ي غَيِرِه وهو الْمجاِنس   وقَع فِ 
 .ِ الْمعهود الْمقَدر10]مرادا ِبه[ إذَا كَان الْحوُل الصِلي إألِفي ا

                                                
 ).أ(ب من /171نهاية ق  *
ألن عنـدها   : "أي لو لم يتعرض صاحب الهداية إلبطال اعتبار الشافعي للحول في المال المستفاد بقولـه               1

 .1/262الهداية "يتعسر الميز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد
 .أي األوالد واألرباح 2
 .المجانسةوهي  3
 .وهي التولد 4
 .الالزم وهو خطأ) ج(في  5
 ]ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول{ : rوهي الواردة في قوله  6
ال زكـاة  {أي إذا كانت العلة وهي التولد قاصرة على األصل فال حاجة أن نقدر معنى الحول، في حديث                 7

 .بمعنى حول األصل} في مال حتى يحول عليه الحول
انظر السرخسي، المبسوط . عشر شهرااكون المقصود ال زكاة في مال حتى يمر عليه حول أي اثنأي ي 8

2/165 
 )ب(طمس في  9

 .وهو خطأ] من أدائه) [ب(في  10
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)ع1 فَر ( 
فَزكَّـى  ، ِبِل وِماَئتَا ِدرهٍمإل كَان لَه خَمس ِمن ا 2ٍة ِبَأن  يضم إلَى النَّقْديِن ثَمن إِبٍل مزكَّا      ال
 يضمها إلَى ما ِعنْده ِعنْـد       الخَِر ِبدراِهم   آلِبَل بعد الْحوِل ثُم باعها ِفي َأثْنَاِء الْحوِل ا        إلا

،  َأنَّه بدُل ماِل الزكَاةِ    3 ولَه . وِهي الْمجانَسةُ  يضمها ِلوجوِد ِعلَِّة الضم   : الوقَا،  َأِبي حِنيفَةَ 
  .5ِنيدى إلَى الثِّألفَلَو ضم ، 4وِللْبدِل حكْم الْمبدِل

        هاعب ثُم هشْرى عاٍم َأدِن طَعثَم ملَى ضاتَّفَقُوا عةٍ ،وشُورعٍض مَأر نثَمـٍد   ،  وبع ـنثَمو
 ؛ ِلماِل الزكَـاةِ   الًلَيس بد  ن الْبدلَ ألوَأما ِعنْده فَ  ،  َأما ِعنْدهما فَظَاِهر  ،  6دى صدقَةَ ِفطِْرهِ  َأ
 الوالِْفطْرِة ،  وِلهذَا يِجب ِفي َأرِض الْوقِْف والْمكَاتَِب7 يِجب ِباعِتباِر الِْملْكِ  الن الْعشْر   أل

 ال ِبعبٍد ِللتِّجارِة وِعنْـده َألْـفٌ        10 وكَذَا لَو باعها   .9وِلهذَا تَِجب عن ولَِدهِ   8قُ ِبالْماِليِة   تَتَعلَّ
 هِعنْد مضي.       مضِقيَل ي هاعب ةَ ثُممى الِْخدنَو لَوكَاِة  أل ؛ واِل الزم نع جِة خَرمِة الِْخدِبِني نَّه

ولَو كَان لَه ِنصاباِن نَقْداِن ِممـا لَـم         ،  11ىنَثَِّالزكَاِة ِليَؤدي إلَى ال   م يكُن بدلَه بدَل ماِل      فَلَ
                                                

 .أقوله وهو خط([) في  1
 .بل وهو خطأ) ب(في  2
 .لو وهو خطأ) ب(في  3
مقَام الْمبدِل ويسد مسده ويبِني حكْمه علَى حكْـِم    يقُوم الْبدُل    : "هية ذكرها ابن رجب ونصها    قوهذه قاعدة ف   4

   كَِثير اِضعوِلِه ِفي مدبدار الفكـر،    314انظر ابن رجب، عبد الرحمن بـن رجـب، القواعـد، ص             "ةم ،
 .بيروت، بال معلومات أخرى

 األمر يعاد مرتين وأن يفعـل       ، والقصر بالكسر: الثِّنَى"كذا في جميع النسخ الثني بالياء وقال ابن منظور           5
ال ِثنَى في الصدقة مقصور، يعني ال تؤخـذ الصـدقة فـي         :  أنه قال  rالشيء مرتين ويروى عن النبي      

والمعنى الذي أراده المؤلف أخذ الزكاة مرتين       ) ثني( مادة   3/48ابن منظور، لسان العرب     "السنة مرتين   
وانظر في مذهب أبـي حنيفـة       . 2/97ني، بدائع الصنائع    انظر الكاسا . من المال الواحد في حول واحد     

، 2/96، الكاسـاني، بـدائع الصـنائع        2/288، الدر المختار وحاشيته     2/240 البحر الرائق    :يهوصاحب
 .1/434السمرقندي، تحفة الفقهاء 

 نظره وهو خطأ) ب(في  6
 .2/240 البحر الرائق :انظر. بل باعتبار النماء 7
 . رأس يمونه ويلي عليهوإنما تتعلق باعتبار 8
 .2/97 الكاساني، بدائع الصنائع :انظر 9

 .أي اإلبل 10
 .2/63 حاشية العالمة الشلبي على تبيين الحقائق :انظر 11



 

 

195

خَِر كَثَمِن إِبٍل َأدى زكَاتَها وِنصاِب آخَر ثُم وِهب لَـه َألْـفٌ             آليِجب ضم َأحدهما إلَى ا    
 1 ولَو رِبح ِفي َأحِدِهما َأو ولَـد       . ِمن ِحيِن الِْهبِة نَظَرا ِللْفُقَراءِ     الًِهما حو ضمتْ إلَى َأقْربِ  

ما ضمهدِلِه2َأحاِلأل 3 إلَى َأصِبالْح ى ِمنْهِبالذَّاِت َأقْو ِجيحالتَّر 4ن. 
 

 5 ]لنصاب دون العفو عند أبي حنيفة وأبي يوسففي اواجبة  الزكاة[
وقَاَل  ،ِفي النِّصاِب دون الْعفِْو  رحمهما اهللاوالزكَاةُ ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ وَأِبي يوسفَ: قَاَل[

حتَّى لَو هلَك الْعفْو وبِقي النِّصاب بِقي كُلُّ الْواِجِب ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ : محمد وزفَر ِفيِهما  
َأن الزكَـاةَ     رحمهما اهللا   ِلمحمٍد وزفَر  .ِعنْد محمٍد وزفَر يسقُطُ ِبقَدِرهِ    و،  وَأِبي يوسفَ 

ِبِل السـاِئمِة   إلِفي خَمٍس ِمن ا   { :r ولَهما قَولُه  .وجبتْ شُكْرا ِلِنعمِة الْماِل والْكُلُّ ِنعمةٌ     
                                                

 ].إلى[زيادة ) ا(في  1
 ).ب(ليست في  2
ـ    2/288بن عابدين   ، حاشية ا  2/98 الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر تفصيل المسألة   3 ة ، السـمرقندي، تحف

 .2/240، ابن نجيم، البحر الرائق 1/436فقهاء ال
 فإن التـرجيحين إذا     "هذه قاعدة ذكرها الحنفية في كتب األصول، وفائدتها عند تعارض وجوه الترجيح،              4

، وأحد هذه الوجوه هو التـرجيح بالـذات         تعارضا يحتاج إلى ترجيح أحدهما على اآلخر دفعا للتعارض        
الحـال  معنى الترجيح ب   و ،الذات أي بمعنى راجع إلى الذات     لترجيح ب أقوى من الترجيح بالحال، ومعنى ا     

 .نفسهاأي بوصف في الذات 
 : والترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحال لسببين

 . أن الذات أسبق وجودا من الحال زمانا أو رتبة:  األول
فسـه لعـدم قيامـه وبقائـه        وما هو قائم بغيره له حكم العدم في حق ن         ،  الحال قائمة بغيرها   أن :  الثاني
 . بتصرف144-4/110انظر البخاري، كشف األسرار ."بنفسه

 وذلك ألن الـربح أو  ؛ورجح في المسألة التي ساقها المصنف أن يضم إلى أصله وليس إلى أقربهما حوال 
ي يرجع إلى ذاته، بينما القرب من الحول راجع إلى حـال زائـدة فـي           ، أ التولد متفرع من الشيء نفسه    

 4/144انظر البخاري، كشف األسرار .ء والترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحالالشي
أنه في المسألة األولى المال المسـتفاد ال        ،والسبب في التفريق بين المسألة األولى والثانية في هذا الباب           

ثانية سبق بيانهـا    يتبع أحدهما فاستويا في التبعية فيلحق بأقربهما حوال نظرا لمصلحة الفقراء، والمسألة ال            
 .2/240، البحر الرائق 2/98انظر الكاساني، بدائع الصنائع .قبل قليل

، الكاسـاني،   2/175، السرخسي، المبسوط    3/417انظر في مذهب الحنفية، العيني، البناية شرح الهداية          5
 .17، الشيباني، الجامع الكبير 2/113بدائع الصنائع 
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ونَفَـى  ،  وهكَذَا قَاَل ِفي كُـلِّ ِنصـابٍ       }ى تَبلُغَ عشْرا  شَاةٌ ولَيس ِفي الزيادِة شَيء حتَّ     
 إلَى التَّبِع كَالربِح    الًك َأو الفَيصرفُ الْه ،  ن الْعفْو تَبع ِللنِّصابِ   ألو ؛الْوجوب عن الْعفْوِ  
 ]ِفي ماِل الْمضاربِة

 )  لُهقَو:    و فْوالْع لَكه تَّى لَواِجِب إلَخْ       حكُلُّ الْو ِقيب ابالنِّص ِقيب (     ِمن عِتس لَه كَان ِبَأن
ِبِل َأربع وِمن الْغَنَِم ثَمانُون لَم     إلِبِل َأو ِماَئةٌ وِعشْرون ِمن الْغَنَِم فَهلَك بعد الْحوِل ِمن ا          إلا

 ِفـي   2 وِعنْد محمٍد وزفَر يسقُطُ    . حِنيفَةَ وَأِبي يوسفَ    ِعنْد َأِبي  1]ِمن الزكَاِة شَيء  [يسقُطْ  
 .وِفي الثَّاِني ثُلُثَا شَاٍة، وِل َأربعةُ َأتْساِع شَاٍةألا
 

 ]حجة محمد وزفر في القول أن الزكاة واجبة في النصاب والعفو [
 )لُهتْ:قَوبجاِل 3 وِة الْمما ِلِنعاِب الَِّذ)  شُكْروِب النِّصجو دعالْكُلُّ بقَّقُ ِبِه الِْغنَى وتَحي ي

إذَا ف{: ويَؤيده ما تَقَدم ِفي ِكتَاِب َأِبي بكٍْر ِمن قَوِلِه، ِفيِه كَذَِلك فَيكُون الْوجوب ِفي الْكُلِّ
فَِإذَا بلَغَتْ { :وكَذَا قَاَل، 4}تُ مخَاٍضِثين فَِفيها ِبنْالبلَغَتْ خَمسا وِعشِْرين إلَى خَمٍس وثَ

 وقَاَل .وهكَذَا ذَكَر إلَى ِعشِْرين وِماَئٍة، 5}واِحدةً وِستِّين إلَى خَمٍس وسبِعين فَِفيها ِحقَّةٌ
ادتْ علَى ِعشِْرين فَِإذَا ز،  إذَا كَانَتْ َأربِعين إلَى ِعشِْرين وِماَئٍة فَِفيها شَاةٌ{: ِفي الْغَنَِم
 } ِشياٍه*ثُالِثِماَئٍة فَِفيها ثَالفَِإذَا زادتْ علَى ِماَئتَيِن إلَى ثَ، 7 ِماَئتَيِن فَِفيها شَاتَاِن6وِماَئٍة إلَى
 .9اود الْمرِوي ِفي َأِبي دوهكَذَا قَاَل ِفي ِكتَاِب عمر،  وهذَا ينُص علَى ما قُلْنَا.8الْحِديثَ

                                                
 ].شيء من الزكاة ) [ أ(في  1
 .فسقط) ب(في  2
 .وجب) أ(ف  3
 .111سبق تخريجه ص  4
 .112جه ص سبق تخري 5
 ).ب(ليست في  6
 .شان وهو خطأ) ب(في  7
 ).ب(أ من /207نهاية ق  *
 .112سبق تخريجه ص  8
 .114سبق تخريجه ص  9
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 أن الزكاة واجبة  يوسف في القول ي حينفة وأبيحجة أب[
 ] دون العفوفي النصاب

  )لُها :قَوملَه1 و   لُهقَو r:  }   ا ٍس ِمنِة شَاةٌ  إلِفي خَماِئمِبِل الس  ،    ءِة شَـياديِفي الز سلَيو
 يقْوى قُوةَ حِديِثيِهما ِفي الثُّبوِت إن الحِديثَ  يخْفَى َأن هذَا الْال)  إلَخْ 2}بلَغَ عشْرا   تحتَّى  

 4 التَّحِقيِق إلَى ِروايِة الْقَاِضي َأِبي يعلَى3 وِإنَّما نَسبه ابن الْجوِزي ِفي.ثَبتَ واَللَّه َأعلَم ِبهِ 
ن ألو،   ِمن ِجهـِة الـدِليلِ     7حمٍد َأظْهر فَقَوُل م ،  6 ِفي ِكتَابيِهما  5 الشِّيراِزي *وَأِبي إسحاقَ 

      كُّماِب تَحالنِّص راِلِك غَيَل الْهعألج          ـوبجـَل الْوعجٍن ِفي الْكُلِّ فَييتَعم رغَي ابالنِّص ن
 ،ِلك تَعيِن بعِضها ِلذ8َخْراِج ِمن الْكُلِّ ضرورةَ عدِمإلمتَعلِّقًا ِبِفعِل ا

 
                                                

 .وهو خطأ]لنا)[أ، ب، ج(في  1
 : ل ما مفادهغريب بهذا اللفظ، وقا:لم أجد الحديث في كتب السنة، وقال الزيلعي  2

إن الشطر األول من الحديث وهو في خمس من اإلبل السائمة شاة، رواه البخاري والترمـذي وأبـو داود،              
فقد روى معناه أبو عبيد في كتابه األمـوال         "وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا      : "وأما الشطر الثاني  

 حتى تبلغ ثالثين ومائة     العشر شيء عشرين ومائة، فليس فيما دون      اإلبل إذا زادت على      أن   : "372ص  
" 

 .إلى وهو خطأ) أ(في  3
هـ، كان شيخ الحنابلة    380هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، من أهل بغداد، ولد سنة                 4

 توفي رحمـه اهللا     ،في عصره، كان أبوه من أعيان الحنفية، مات أبوه وألبي يعلى من العمر عشر سنين              
، 2/259 طبقات الفقهـاء الحنابلـة       :انظر.لسلطانية، المجرد، أحكام القرآن   ألحكام ا  ا :من مصنفاته .458

 2/309، العبر 6/99الزركلي، األعالم 
 ).ج(ب من /204نهاية ق  *
أبو اسحاق الشيرازي هو إبراهيم بن علي بن يوسف، الشافعي المذهب، ولد بفيروز أباد من قرى شيراز                  5

كنت أعيد كل درس مائة مرة، وإذا كان في         : مال الدين، قال عن نفسه     هـ، قال الذهبي لقبه ج     393سنة  
 المهذب فـي    :هـ، من مصنفاته  476توفي سنة   .المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت        

، 1/219انظر في ترجمته طبقـات الفقهـاء الشـافعية          . الفقه، التبصرة في أصول الفقه، طبقات الفقهاء      
 .18/452، الذهبي، السير 1/51م الزركلي، األعال

 .27-2/26 التحقيق البن الجوزي :انظر6
 .أظهر وهو خط) ب(في  7
 )ب(ليست في  8



 

 

198

  إنَّه ملُهقَوِحيِح فَ          1والص ِة النَّصضارعم نُل عاءتَضِع يا ِفي الشَّرفْوى عمسلْتَفَتُ  ال يي 
 .إلَيِه

 
 يصرف الهالك إلى العفو ثم إلى النصاب األخير [

 ]ثم إلى الذي يليه حتى ينتهي
ِخيِر ثُم إلَى الَِّذي يِليِه ألك بعد الْعفِْو إلَى النِّصاِب ا اليصرفُ الْه : وِلهذَا قَاَل َأبو حِنيفَةَ   [

  نْتَِهيي ا أل ؛إلَى َأن ا   ألن ابالنِّص وَل هألص    ِه تَاِبعلَيع ادا زمُل وـفَ     .ووسَأِبي ي ِعنْدو 
فِْو َأوفُ إلَى الْعرصاالًياِب شَاِئعإلَى النِّص ثُم [. 

 )  لُهِلذَا:قَوِنيفَةَ إلَخْ      2وو حقَاَل َأب  (ا     : ِمثَالُه ِمن ونعبَأر لَه ـا    إلإذَا كَانِمنْه لَـكِبـِل فَه
 دعب ون3ِعشْر      عبَأر ِنيفَةَ تَِجبَأِبي ح ِل فَِعنْدواٍه  الْحِشي،       لَى ِعشْـِريناَل عَل حوالْح كََأن 

 ع4الًفَقَطْ ج5اِلِكِللْه     كُني لَم ونٍ  ،6 كََأنفُ ِبنِْت لَبِنص ِجبٍد يمحم ِعنْدفُ، وقُطُ النِّصسيو  ،
   ِجبفَ يوسَأِبي ي ِعنْدِستّ    و ا ِمنءزج ونثَ 7ٍة ِعشْرـقُطُ    ال وسيوٍن وِبنِْت لَب ا ِمنءزج ِثين

ك إلَيها وبِقي الْواِجب ال فَيصرفُ الْه،8ربِعين عفْوألن ا ربعةَ مِ ألن ا أل ؛ِستَّةَ عشَر جزءا  
 .9 فَيبقَى الْواِجب ِبقَدِر الْباِقي واَللَّه َأعلَم ،ِثينالِفي ِستٍَّة وثَ

  

                                                
 .إن) ب(في  1
 .وكذا) ب(في 2
 عند ) أ(في  3
 .جعل) ب(في  4
 .طمس) ج(في  5
ثـم إلـى أن     ألن عند أبي حنيفة يصرف الهالك إلى العفو أوال ثم إلى النصاب األخير ثم إلى الذي يليه                   6

 .1/263 الهداية :انظر.ينتهي
 .ست ) ب،ج،ط(في  7
 .عفوا وهو خطأ) ب(في  8
 1/263انظر الهداية .ألن عند أبي يوسف يصرف الهالك إلى العفو أوال ثم إلى النصاب شائعا 9
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وِعنْـد  ،  د َأِبي حِنيفَـةَ    بعد الْحوِل تَِجب شَاةٌ ِعنْ     1ولَو كَان لَه ثَمانُون شَاةً فَهلَك ِنصفُها      
 ِعنْـد  [ فَهلَك ثَمانُون تَِجب شَاةٌ 3نو ِماَئةٌ وِعشْر  2] له ولَو كَان [ .محمٍد وزفَر ِنصفُ شَاةٍ   

  وِعشْـِرين فَهلَـك    * ولَو كَانَتْ ِماَئةً وِإحدى    .وِعنْد محمٍد وزفَر ثُلُثُ شَاةٍ    ،  4]َأِبي حِنيفَةَ 
وِعنْد محمٍد وزفَر َأربعون جزءا ِمن ِماَئـٍة        ،  إحدى وثَمانُون تَِجب شَاةٌ ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ      

 واِحـدةً وسـطًا   ال كُن ِماَئتَيِن وواِحدةً ِعجافًا إ5فَلَو، وِإحدى وِعشِْرين جزءا ِمن شَاتَينِ    
الْوسطُ ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ تَِجب عجفَـاواِن        فَِإن هلَكَتْ ،  ِثنْتَاِن ِمن َأفْضِلها   و 6]تَِجب الْوسطُ [

ِك الْوسِط وجِعَل كََأن الْكُـلَّ      الوِعنْدهما سقَطَ الْفَضُل ِبه   ،   ِماَئتَاِن ِعجافٌ  الكََأن لَم يكُن إ   
  اِجبالْو افٌ فَكَانال ثَ 7ِعجلَكَ، افًاثًا ِعجالـثَّ   8تفَِإذَا ه كُلِّ شَاٍة ِمـن قَطَ ِمنةٌ ساِحدِث الو

ن ِعنْـدهما  أل ؛جزء ِمن ِماَئتَي جزٍء وجزٍء ويبقَى ِمن كُلِّ شَاٍة عجفَـاء ِماَئتَـا جـزءٍ            
 فُ الْهرصبِ  اليإلَى النُّص ا 9كالْكُلُّ إ ،   شَاِئع لَكه لَواالو   ِعـينبَأر ِمن ءزج ِجبطَ يسلْو

 واِحـدةٌ   ال هلَك الْكُـلُّ إ    ، َأربعون الجزءا ِمن شَاٍة وسٍط ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ كََأنَّه لَيس لَه إ          
سـِمينَِة   ِشياٍه جـزء ِمـن ال      10ِثالثَةُ َأجزاٍء ِمن ِماَئتَي جزٍء ِمن ثَ      الوِعنْدهما ثَ ،  وسطٌ

 .12ن الْواِجب ِفي كُلِّ شَاٍة جزءأل ِمن الْعجفَاويِن 11وجزءاِن

                                                
 .بعضها وهو خطا) ب(في  1
 ]كانتولَو ) [أ، ب، ج(في  2
 .عشرين) أ، ب، ج(في  3
 ).أ، ب، ج( ليس في ما بين المعكوفين 4
 )ا(أ من  /172نهاية ق  *
 .طمس) ب(في  5
 )ب(ما بين المعكوفين ليس في  6
 .للواجب وهو خطأ) ب(في  7
 .هلك) أ، ط(في  8
 .النصف وهو خطأ) أ، ب، ج(في 9

 .ثالثة وهو خطأ) ب(في  10
 .جزء وهو خطأ) ج(في  11
 ).أ، ب، ج(ليست في  12



 

 

200

        انِسم ونشَاةً ِعشْر ونعبَأر لَه كَان لَواطٌ [ وسَأو ةٌ     1]َأواِحدلَكَتْ وافٌ هِعج ونِعشْرو 
ن ألون جزءا ِمن َأربِعين جزءا ِمن شَاٍة وسٍط         ثُالبقَى ِتسعةٌ وثَ  تِمن السماِن بعد الْحوِل     

 .الْفَضَل ِفيما زاد علَى الْواِحدِة عفْو فَصار كََأن الْكُلَّ ِسمان وهلَك ِمنْها واِحدةٌ
وِعنْد محمـٍد يبقَـى   ،  سٍطثَةُ َأرباِع شَاٍة و   البقَى ثَ ت وكَذَِلك لَو هلَكَتْ عشَرةٌ ِمن السماِن       
     فَاءجشَاٍة ع عبرٍط وسفُ شَاٍة وِمينَِة        أل ؛ِنصفُ السِنص كَاناِل وِفي الْم شَاِئع اِجبالْو ن

يِه كَما  ِفي عشٍْر ِمن السماِن وعشٍْر ِمن الِْعجاِف وذَِلك النِّصفُ لَم يتَغَير فَبِقي الْواِجب فِ             
ذَهبـتْ ِسـمانُه وبِقيـتْ     2]ِسماٍنوعشٍْر ِعجاٍف ِفي عشٍْر [خَر  آلوالنِّصفُ ا ،  كَان باِقيا 

 فَكَان افُهطُـُل             3ِعجبِف فَيذَا النِّصه انِب ِسمبِف ِبسذَا النِّصاِف هِن ِفي ِعجمُل السفَض 
الِبه   بر ِقياِن فَبمِك الس  فَاءجشَاٍة ع ع  ،          ِمـن ِقيا بإلَى م مضةٌ ياِحدِمينَةٌ ولَكَتْ سه ِإنو

ِثين فَيِجب ِفيها ثَماِنيةٌ ال وثَ 5وذَِلك ِتسع عشْرةَ فَتَِصير ثَماِنيةً    ،  ِمثْلَها ِمن الِْعجافِ   4السماِن
جزء ِمـن َأربِعـين     الْعجفَاِء الْباِقيِة6وِفي،  ِمن سِمينَةٍ  ثُون جزءا ِمن َأربِعين جزءا    الوثَ

   فَاءجشَاٍة ع ا ِمنءزلَكَـتْ فَ        أل ؛جِمينَِة الَِّتي هِب السبِبس ا كَانِن ِفيهمَل السفَض طُـُل  ينب
االِبهِكه. 

 وِقيمةُ  8ِحدةٌ سِمينَةٌ تَعِدُل خَمِسين ِدرهما     وا ال إ 7 رجٌل لَه خَمسون ِبنْتَ مخَاٍض ِعجافٍ     
نَّهـا  ألوِقيمةُ الِْحقَِّة الْوسِط ِماَئةٌ تَِجب ِحقَّةٌ تُساِوي ِستِّين ِدرهمـا          ،  الْباِقي عشَرةٌ عشَرةٌ  
 ِفيها ِبنْتَا مخَـاٍض     *يِن لَو كَان  ن زكَاتَها تَعِدُل ِبنْتَي مخَاٍض وسطَ     أل،  كَِثنْتَيِن ِمن َأفْضِلها  

 ،9وسطَاِن

                                                
 . من غير أو قبلها] وساطا أ) [ج(وفي ] و أوساطا ) [ب(في  1
 ] عشر سمان وعشر عجاف) [،طب، ج(في  2
 .فكانه وهو خطأ) ب(في  3
 .وهو خطأ] واحدة[زيادة ) أ(في  4
 .طمس) ج(في  5
 ).ب(ليست في  6
 .عجفا) ب(في  7
 .ردها وهو خطأ) أ(في  8
 ).ب(ب من /207نهاية ق  *
 وسط ) ح(في  9
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،  َأفْضِل الْبـاِقي * واِحدةٌ وسطٌ وجب ِحقَّةٌ تَعِدُل هِذِه الْواِحدةَ وواِحدةَ ِمن     الفَِإذَا لَم يكُن إ   
        يفَاوجخَاٍض عم ِدُل ِبنْتَيِحقَّةٌ تَع ِمينَةُ تَِجبلَكَتْ السه لَـى       ألِن  فَلَوَل عـاَل اشْـتَمالْم ن

ك إلَيِه فَكََأنَّـه لَـم      الن ما زاد علَى ِستٍَّة وَأربِعين عفْو فَيصرفُ الْه        أل،  النِّصاِب والْعفْوِ 
نْتَي مخَـاٍض    بِ 2]ِحقَّةٌ تَعِدلُ [ 1 ِتسعةً وَأربِعين ِبنْتَ مخَاٍض ِعجافًا وهنَاك تَِجب       اليمِلك إ 

وِعنْد محمٍد يسقُطُ جزء ِمن     ،  ِجب هنَا ِحقَّةٌ تُساِوي ِعشِْرين    ت فَ 4]َأفْضِلِهن[ ِمن   3عجفَاويِن
 5نألخَمِسين جزءا ِمن الِْحقَِّة الْواِجبِة وِهي الَِّتي تُساِوي ِبنْتَـي مخَـاٍض عجفَـاويِن               

وبجا             عِ 6الْوكَاِتهلَكَتْ ِبزلَكَتْ هِمينَِة فَِإذَا هاِر السِتبِباع ِن كَانمُل السفَضِفي الْكُلِّ و هنْد
ن أل وسٍط ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ 8 السِمينَةُ فَِفيها خُمس شَاٍة7 ولَو هلَك الْكُلُّ وبِقيتْ.وبِقي الْباِقي 

الالْه هِعنْد بِ   كفُ إلَى النُّصرصا        9 ي ٍس ِمنلَى خَماَل عَل حوالْح ِة فَكََأناِئدإل الز   ِبِل ثُـم
 وِعنْد َأِبي يوسفَ يِجب جزء ِمن ِستٍَّة وَأربِعين جزءا ِمن الِْحقَِّة            . الْواِحدةَ الهلَك الْكُلُّ إ  

  اِوي ِستِّينا   أل،  الَِّتي تُسم لَـى ِسـتٍَّة          ناَل عَل حوالْح فَكََأن فْوع ِعينبَأرلَى ِستٍَّة وع ادز
ِعينبَأرالِْحقَِّة، و ِتلْك ا ِمنءزج ِسينخَم ِمن ءزا جٍد ِفيهمحم ِعنْدو ،لَمَأع انَهحبس اَللَّهو. 

  

                                                
 ).ج(أ من /204نهاية  *
 ).أ(ليست في  1
 ).ج(ما بين المعكوفين ليس في  2
 .وهو خطأ] ال[زيادة ) ج(في  3
 .أصلهن وهو خطأ) أ(في 4
 .أكثر وهو خطأ) ج(في  5
 .الواجب) ب(في  6
 .بقي)ج(في 7
 .شياه وهو خطأ) أ، ب(في  8
 .النصف وهو خطأ) أ(في  9
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 1] والخراج السوائملصدقةَأخذُ الخوارج [ 
مام لَـم يحِمِهـم     إلن ا أل ؛ يثَنِّي علَيِهم  الالْخَواِرج الْخَراج وصدقَةَ السواِئِم      َأخَذَذَا  وِإ[

نَّهم مصاِرفُ الْخَراِج ِلكَـوِنِهم     ألوَأفْتَوا ِبَأن يِعيدوها دون الْخَراِج      ،  والِْجبايةُ ِبالِْحمايةِ 
 إذَا نَوى ِبالدفِْع التَّصدقَ : وِقيَل. يصِرفُونَها إلَيِهمالفكَاةُ مصِرفُها الْفُقَراء  والز،  مقَاِتلَةً

  نْهقَطَ عس ِهملَيكَ،  عإلَى كُلّ   و فْعائِ ذَا الدأل ر ج        اءـاِت فُقَـرالتَِّبع ِمـن ِهملَيا عِبم منَّه ،
 ].وُل َأحوطُألوا
 )لُهقَاِتلَةٌ :قَوم ِنِهمِبأل)  ِلكَورَل الْحَأه قَاِتلُوني منَّه. 
 ) لُهقَو:ا ال وِرفُونَهصي  ( الَأياِرجا الْخَوِرفُهصاِء2 يإلَى الْفُقَر . 
 

                                                
، الـدر المختـار     3/420ايـة   ، العيني، البناية شرح الهد    2/180 السرخسي، المبسوط    :انظر في المسالة   1

، ابن مازة، المحيط البرهـاني      2/31، الشيباني، األصل    2/65، الزيلعي، تبيين الحقائق     2/288وحاشيته  
2/291-292. 

اسم لفرقة ضالة من فرق المسلمين، ويسمون بالحرورية والنواصب، وهم فرق كثيرة تَربـو              :  الخوارج 2
خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة أو اختارته          على ِعشرين فرقة، ويسمى خارجيا كل من        

تكفير علي وعثمان وأصـحاب الجمـل       :  غالبية األمة، ويجمع الخوارج على اختالف آرائهم أمور منها        
عهم أيضا الخـروج علـى السـلطان        موالحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، ويج        

 .كبيرة إال طائفة منهم تسمى النَّجدات ال تكفر مرتكب الكبيرةالجائر، وتكفير مرتكب ال
انظر في التعريف بهذه الفرقة، األشعري، علي بن إسماعيل، مقاالت اإلسالميين واخـتالف المصـلين،               

الدين عبـد الحميـد، وانظـر       ي  ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ت، محمد مح       1950،  1، ط 1/165
، مكتبة ابـن سـينا،   72 طاهر، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، ص        البغدادي، عبد القاهر بن   

، 3، ط 2/131محمد الخشت، وانظر الشهرستاني، محمد عبـد الكـريم، الملـل والنحـل،              : القاهرة، ت 
 .أمير مهنا، علي فاعور: ، دار المعرفة، بيروت، ت1993
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 1] الظلمة يسقط الوجوب  الِحكّاِمدفع الزكاة إلى[
  )لُهائِ     :قَوإلَى كُلٍّ ج فْعكَذَا الدو   وطِ  ) رسبقَاَل ِفي الْم :"       اِننَـا ِمـنمةُ زظَلَم ْأخُذُها يمو

صح َأن يسـقُطَ    أل والْمصادراِت فَا  3 والْجزاِء والْخَراِج والِْجباياتِ   2روالصدقَاِت والْعشُ 
ن ما ِفي َأيـِديِهم     أل ؛لتَّصدقَ علَيِهم   مواِل إذَا نَووا ِعنْد الدفِْع ا     ألجِميع ذَِلك عن َأرباِب ا    

       اِلِهموقَ َأماِت فَوالتَِّبع ِمن ِهملَيا عمو ِلِمينساُل الْموقَ ِفـي        ،  َأمبي لَم ِهملَيا عوا مدر فَلَو
 .4َأيِديِهم شَيء فَكَانُوا فُقَراء انْتَهى

  س َنقَاَل ابةَو5لَم :يوز6*ج       اناهِن مى بِن ِعيسب ِليقَِة ِلعد7 َأخْذُ الص    ـاناساِلـي خُر8 و 
فَجعَل يبِكـي ويقُـوُل   ،  وجبتْ علَيِه كَفَّارةُ يِميٍن فَسَأَل فََأفْتَوه ِبالصياِم9وكَان َأِميرا ِببلْخٍ  

                                                
 والراجح عـدم جـواز      حتساب الضرائب من الزكاة   ومما يتعلق بهذه المسألة، مسألة قديمة حديثة وهي ا         1

 .2/1174انظر القرضاوي، فقه الزكاة، .احتساب ما تأخذه الدول اليوم من ضرائب من الزكاة 
 .العشر) أ(في  2
 .أالجنايات وهو خط) ج(في  3
 .2/180 السرخسي، المبسوط :انظر 4
نسب إلى بلخ، تفقه علـى أبـي سـليمان       وهو محمد بن سلمة، أبو عبد اهللا، ي       . مسلمة وهو خطأ  ) ط(في   5

، الفوائـد البهيـة    3/162 القرشي، الجواهر المضية     : سنة انظر  87هـ وله   278الجوزجاني، مات سنة    
168 

 )أ(ب من /172نهاية ق  *
 .بجواز) أ، ط(في  6
هامان وهو خطأ، وهو علي بن عيسى بن ماهان من كبار القادة في عصر الرشيد واألمـين،              ) أ، ب (في   7

وهو الذي حرض األمين على خلع المأمون من والية العهد، وواله األمين والية أصبهان وهمدان ومـات    
 الزركلـي، األعـالم     :انظـر .مقتوال في معركة دارت بينه وبين طاهر بن الحسين قائد جيش المـأمون            

، 1، ط 7/161 ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمـم،              :، وانظر 4/317
 .محمد ومصطفى عبد القادر عطا: ، دار الكتب العلمية، لبنان، ت1992

هي اسم على مساحات شاسعة من البالد تمتد حدودها مما يلي العراق إلى ما يلي الهند، وهـي         : ساناخر 8
سان بالفارسية، مطلع الشمس، فتحت هذه البالد زمن عثمان         االيوم منطقة إيران وما جاورها، ومعنى خر      

tبإمارة عبد اهللا بن عامر . 
معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبالد          ،  عبد اهللا بن عبد العزيز    ،  البكري،  2/350م البلدان   ج مع :انظر

 مصطفى السقا: ، ت بيروت–عالم الكتب ، 2/489، والمواضع
 سان، وهي اليوم تقع في أفغانستان، في الجهـة الشـمالية، وعاصـمتها مـزار              ابلخ مدينة مشهورة بخر    9

 .1/479 معجم البلدان :شريف، انظر
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 فَكَفَّارتُك كَفَّـارةُ    ،ك ِمن التَِّبعاِت فَوقَ ما لَك ِمن الْمالِ       إنَّهم يقُولُون ِلي ما علَي    : ِلحشَِمِه
 نِميِن مًئااليشَي ِلكمي . 

 ذَكَره قَاِضـي    .وعلَى هذَا لَو َأوصى ِبثُلُِث ماِلِه ِللْفُقَراِء فَدِفع إلَى السلْطَاِن الْجاِئِر سقَطَ           
1خَان   اِمِع الصى      . 2ِغيِر   ِفي الْجيحِن يى بيحلَى يع مهذَا فَِإنْكَارلَى هعاِلـٍك     3وِتلِْميـِذ م 

 ، 4ِزٍمالِفي كَفَّارٍة ِبالصوِم غَير  حيثُ َأفْتَى بعض ملُوِك الْمغَاِربة

                                                
 ). ب(ليست في  1
وهـو مـن   .187 : تمحمد بن الحسن الشيباني الحنفـي   للشيخ ،فروع الفقه الحنفي الجامع الصغير في   2

وهو كتاب مهم في مذهب أبـي     ، وخمسمائة واثنتين وثالثين مسألة    األفكتب ظاهر الرواية جمع فيه مؤلفه       
 .صلح المرء للفتوى وال للقضاء إال إذا علم مسائلهال ي:  حنيفة حتى قالوا عنه

لما فرغ من تصنيف الكتب طلب منه أبو يوسف أن يؤلـف             ، محمدا رحمه اهللا   أنويذكر في سبب تأليفه     
نعما حفظ عني أبو    :  كتابا يجمع فيه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبي حنيفة فجمع ثم عرضه عليه فقال                

وعليـه شـروح   أنا ما أخطأت ولكنك نسيت الرواية، :  ث مسائل فقال محمدعبد اهللا إال أنه أخطأ في ثال     
انظر حاجي خليفـة،    .لقاضي خان وليس له الجامع الصغير، وشرحه ما زال مخطوطا          كثيرة منها شرح  

 .1/563كشف الظنون 
هــ،  179ى بن كثير بن وسالس الليثي، تولى بني ليث فنسب لهم، كان لقاؤه لمالك سـنة           ييحيى بن يح   3

كان له الفضل في انتشار مذهب      .سنة وفاة مالك، سمع منه الموطأ غير أبواب يسيرة في كتاب االعتكاف           
 .هـ234مالك في األندلس، انتهت إليه رئاسة العلم في األندلس، سماه مالك بـالعاقل توفي سنة 

، 6/143بناء الزمان،    ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات األعيان وأنباء أ            :انظر في ترجمته  
ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدين، الديباج المذهب فـي     :إحسان عباس، وانظر    : دار صادر، بروت، ت   

مأمون الجنّان، الـذهبي،    : ، دار الكتب العلمية، ت    1996،  1، ط 431معرفة أعيان علماء المذهب، ص      
 .10/519السير 

لملك عبد الرحمن األموي الذي وقع على جارية له فـي  وهو يريد ما أفتى به يحيى بن يحيى حيث أفتى ا       4
نهار رمضان، فأفتاه بصوم شهرين متتابعين، مع أن الواجب عليه أوال عتق رقبة، فسـألوه عـن ذلـك،        

 ولكن حملته على األصـعب لـئال        ،لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة            : فقال
 .6/145 وفيات األعيان :انظر.يعود
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عِتبـاِر  الِل ِلجواِز َأن يكُـون ؛ِزٍم ال غَير1لْغَاِء  إلوتَعِليلُهم ِبَأنَّه اعِتبار ِللْمنَاِسِب الْمعلُوِم ا     
     فَقِْرِهم ِمن نَاها     الالَِّذي ذَكَر ِمن ِهملَيِنِه َأشَقَّ عإل ِلكَو      لُـومعالْم نَاِسبالْم وه كُونتَاِق ِليع

 يمِكن تَمِييزه   الك إذَا كَان    اله ماٌل وما َأخَذُوه خَلَطُوه ِبِه وذَِلك استِ       2وكَونُهم لَهم .لْغَاِءإلا
نْه3ع       انمِه الضلَيع ِجبيو ِلكُهمِنيفَةَ فَيَأِبي ح تَّى قَالُوا ،   ِعنْدكَاةُ   : حِفيِه الز ِهملَيع تَِجب، 

 .قَدِر ما ِفي يِدِه فَِقيروالْمديون ِب، شِْتغَاِل ِذمِتِهم ِبِمثِْلِهالٍ 4ويورثُ عنْهم غَير ضاِئر
 

                                                
للتعرف على العلة طرق يسميها العلماء بمسالك العلة، ومن هذه الطرق ما يعرف بالمناسبة وبعبر عنهـا                 1

 .باإلخالة، وبالمصحلة، ويسمى استخراج المناسبة تخريح المناط
 .مةءالمال: والمناسبة في اللغة

الزركشـي،  " بنص وال بغيره    تعين العلة بمجرد إبداء المناسبة، مع السالمة عن القوادح، ال           : "واصطالحا
 .5/206البحر المحيط 

 وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصـودا               "والوصف المناسب هو    
 .5/207الزركشي، البحر المحيط "للعقالء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية أو دفع مفسدة

 :  إلى ثالثة أقسامويقسم الوصف المناسب من حيث االعتبار الشرعي وعدمه"
 ومثالـه إيجـاب     ،ما ال يعلم اعتباره أو إلغـاؤه      .3.ما علم أن الشارع ألغاه    .2.ما علم أن الشارع اعتبره    .1

 ألن المقصود من الكفارة االنزجار وهـو ال ينزجـر   ؛الصوم ابتداء في كفارة من واقع في نهار رمضان  
انظر الزركشي، البحر   .ول بهذا القول مخالف للنص    ن الشرع ألغاه، والق   أبالعتق، فهذا وإن كان قياسا إال       

 .215-5/213المحيط، 
 .أله وهو خط) ج(في  2
 ).ج(ليست في  3
 2/290 ابن عابدين : انظر،بمعنى مضر 4
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  ] للخوارجها إعادة دفع الزكاة لمن دفعاألحوط[
 )لُها :قَوطُ   أل ووُل َأحو (  ِبا إلا1َأي ْأخُـذُ        إلفْتَاءـا يْأخُـذُ ِلمي نم ِعلْم لَى َأنع ِة ِبنَاءادع

 . الْخَـراجِ  3 ِسوى 2مواِل الْباِطنَِة والظَّاِهرةِ  ألعادِة لِ إلوهذَا يقْتَِضي التَّعِميم ِفي ا    ،  شَرطٌ
  قَدن الوي لَى              4نيبتَاِج عحخُلَِّة الْم دكَاِة سِة الزِعيشَر ِمن ودقْصالْم لَى َأنْل عب لَى ذَِلكع 

هذَا يعِني السقُوطَ ِفي صدقَاِت     : 7 وقَاَل الشَِّهيد  .6ِءال ِبالدفِْع إلَى هؤُ   5ما مر وذَِلك يفُوتُ   
 فَعلَى قَوِل طَاِئفَـٍة     . الزكَاِة إلَيهِ  8َأما إذَا صادره فَنَوى ِعنْد الدفِْع َأداء      ،  مواِل الظَّاِهرةِ ألا

وزجي ، َأنَّه ِحيحالصالووزجِللطَّاِلِب ِوأل ؛ ي سلَي كَاِةالنَّهةُ َأخِْذ زاِطنَِةأل ا9ياِل الْبو10م. 
 

 ]يؤخذ من صبيان ونساء بني تغلب ما[ 
شَيء وعلَى الْمرَأِة ِمنْهم مـا علَـى         ساِئمِتِهِفي   بِني تَغِْلب ِمن  الصِبي  ولَيس علَى   [

ن ويْؤخَذُ ِمن ِنسـاِء     قَد جرى علَى ِضعِف ما يْؤخَذُ ِمن الْمسِلِمي        ن الصلْح أل ؛الرجِل  
اِنِهميِصب وند ِلِمينسالْم.[ 

                                                
 ).في(زيادة ) ب(في  1
ظاهرة وباطنة، فالظاهرة هي السوائم وما فيه العشر والخراج وما يمر بـه علـى               : أموال الزكاة نوعان   2

 .اشرالع
، الـدر المختـار   2/85 الكاسـاني، بـدائع الصـنائع    :انظر.موال التجارةأهي الذهب والفضة و:باطنة  وال

 .289-2/288وحاشيته 
 .سو وهو خطأ) ب(في  3
 .يبتني) ط(في  4
 .يفرت من غير نقط وهو خطأ) ب(في  5
 .وهو خطأ) هو) (ب(في  6
 ).أ(ليست في  7
 .إذا وهو خطأ) ب(في  8
 ).أ(ليست في  9

-2/291، ابن مـازة، المحـيط البرهـاني    1/540نقله عن الشهيد أيضا البابرتي، العناية شرح الهداية    10
 ألن ؛ إن كان في األموال الظاهرة يسقط عـن المـؤِدي الفـرض   ، به عند الحنفية التفصيل  ىوالمفت.292

ألنه لـيس لـه حـق       ؛قط  اإلمام له حق األخذ في األموال الظاهرة، وإن كان في األموال الباطنة فال يس             
 2/290 حاشية ابن عابدين :انظر.األخذ فيها



 

 

207

)لُهى إلَخْ    أل :قَورج قَد لْحالص ى   ) نارنَص برع نُو تَغِْلب1ب    رمع مه t    ـِربضي َأن
ولَِكن خُذْ ِمنَّـا مـا   ، لْعجم نَُؤدي ما يَؤدي اال نَحن عرب    (: علَيِهم الِْجزيةَ فََأبوا وقَالُوا   

: فَقَالُوا،   الْمسِلِمين *هِذِه فَرض ،  ال: فَقَاَل عمر ،  يعنُون الصدقَةَ : يْأخُذُ بعضكُم ِمن بعضٍ   
ـ      ،  فَعَلف ِباسِم الِْجزيِة    السِم  الفَِزد ما ِشْئت ِبهذَا ا     ضي لَى َأنع مهو وى هاضفَفَتَرع** 

 .3)ِهي ِجزيةٌ سموها ما ِشْئتُم (:  وِفي بعِض طُرِقِه،2)علَيِهم الصدقَةَ
 .4)دهمال يغِْمسوا َأوالمنَعوا َأحدا َأن يسِلم وي الو(، بِن َأِبي شَيبةَالوِفي ِروايٍة 

    ِن سِة الْقَاِسِم بايِفي ِرواِلألِب ا ٍم ِفي ِكتَا  الووم :    رمِني ععي مهt     َةيالِْجز مْأخُذَ ِمنْهي َأن
يـا َأِميـر    : 6ِلعمـر  5فَقَاَل النُّعمان بن زرعةَ َأو زرعةُ بن النُّعمانِ       ،  ِدالفَنَفَروا ِفي الْبِ  

ْؤِمِنينالْم، ِمن ْأنَفُوني برع مقَو ِني تَغِْلبب الٌ  إنـوَأم متْ لَهسلَيِة ويالِْجز  ،   ـمـا هإنَّم
: قَـالَ ،   ِبِهـم  7 تُِعن عدوك علَيـك    الَأصحاب حروٍث ومواِشي ولَهم ِنكَايةٌ ِفي الْعدو فَ       

                                                
، 8، ط 123-1/120 كحالة، عمر رضا، معجم قبائـل العـرب القديمـة،            :انظر في تاريخهم ومساكنهم    1

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت1997
 ).ج(ب من /205نهاية ق  *

 ).ب(أ من / 208نهاية ق  **
اب الجزية، باب نصارى العرب تضـعف علـيهم الصـدقة، بـرقم             رواه البيهقي في السنن الكبرى، كت      2

 . هكذا حفظ أهل المغازي هذا الحديث:  ونقل عن الشافعي قوله9/363، 18797
 .2/363انظر نصب الراية  3
 4/321،  10675 كتاب الزكاة، باب في نصارى بني تغلب ما يؤخذ مـنهم، بـرقم               ،رواه ابن أبي شيبة    4

أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكـاة مـرتين   (نف بل ولفظه ليس كما ساقه المص 
 )وعلى أن ال ينصروا صغيرا وعلى أن ال يكَرهوا على دين غيرهم

 وتتمثـل هـذه العقيـدة    ، وهو من عقائد النصـارى   ،التعميد أو التغطيس  ) يغمسوا أوالدهم (والمقصود ب 
ـ      الجديد أو المولود في ماء الكنيس      نصرانيتغطيس ال ب  ،واإلبـن ، بمـاء باسـم اآلب       هة أو أي ماء ورش

آثار الخطيئة األصلية، بزعم إعطاء الطفـل شـيئاً          يعمد الذي    عن ىتمح والهدف منه أن     والروح القدس 
 .والمقدرة لعمل الخير، وهذا أيضاً على خالف بينهم في صورته ووقته من الحرية

، 2/576ديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة،      الجهني، مانع بن حماد، الموسوعة الميسرة في األ        :انظر
 .م، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، الرياض2003، 5ط

 .، دار الكتب العلمية، بيروت4/112البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، :انظر 5
 .لعمرك وهو خطأ) أ(في  6
 .عليهم وهو خطأ) أ(في  7
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 ينَصـروا   الواشْـتَرطَ علَـيِهم َأن      ،فَصالَحهم عمر علَى َأن يضعفَ علَـيِهم الصدقَةَ       
الَأومه1د. 

ن أل ؛ وهو قَـوُل زفَـر     ، ِمن الْمرَأِة شَيء   2 يْؤخَذُ الَأن   t هذَا ورِوي عن َأِبي حِنيفَةَ      
ها  ِجزيةٌ سـمو 3ِهي: بْل قَد اعتَبرها عمر نَفْس الِْجزيِة حيثُ قَالَ     ،  الْمْأخُوذَ بدُل الِْجزيةِ  

و ا ِشْئتُمَأِة فَالمرلَى الْمةَ عيال ِجزاسالِْقي وها ولُهدا بهملْزي . 
فَلَما وقَع التَّراِضي ِبِإسـقَاِطها ِبمـا     ،  صِل كَان الِْجزيةَ  أل ِفي ا  4ِزمال وجه الظَّاِهِر َأن ال   

نَّهم أل ما صير إلَيِه فَوجب شُمولُه النِّساء        5ِزم عين اليْؤخَذُ ِمن الْمسِلِم مضاعفًا صار ال     
ِبذَِلك قَاِط ذَِلكوا ِفي إسضا6ر7. ظَاِهر 

    

                                                
 .71برقم 33انظر األموال ص1
 .يأخذ) ب (في 2
 .هذه) ج(في  3
 .الالم وهو خطأ) أ(في  4
 غير وهو خطأ) ج(في  5
 .وهو خطأ. بدال) ب(في  6
، الشيباني، الجـامع    3/423، العيني، البناية شرح الهداية      2/179السرخسي، المبسوط   :انظر في المسألة     7

 .2/179 المبسوط ، السرخسي،2/294الدر المختار وحاشيته .،عالم الكتب1986، 1،ط125الصغير 
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 1]هالك المال بعد وجوب الزكاة[
]  ِإناُل   والْم لَكهدعكَاِة    بوِب الزجكَاةُ وقَطَتْ الزقَاَل   سوالشَّاِفِعي :مضي    دعب لَكإذَا ه ن

نَّه منَعه بعد الطَّلَِب أل و،ن الْواِجب ِفي الذِّمِة فَصار كَصدقَِة الِْفطِْرأل ؛داِءألالتَّمكُِّن ِمن ا
ـ   ولَنَا َأن الْواِجب جزء ِمن النِّصاِب تَحِقيقًا ِللتَّيِسيِر فَيسقُطُ         .ِكالسِتهالفَصار كَا  ِك ال ِبه

ِكِه والْمستَِحقُّ فَِقير يِعينُه الْماِلك ولَـم يتَحقَّـقْ   ال كَدفِْع الْعبِد ِبالِْجنَايِة يسقُطُ ِبه   ،محلِِّه
 الطَّلَب اِعي ِقيلَ   ،  ِمنْهطَلَِب الس دعبو: نمضِقيلَ ، يال : و نمضاِم التَّفِْويتِ ال ؛ يِفي ،  نِْعدو

 ].ِك الْبعِض يسقُطُ ِبقَدِرِه اعِتبارا لَه ِبالْكُلِّالوِفي ه، ِك وِجد التَّعديالسِتهالا
)لُهاُل     :قَوالْم لَكه ِإنطَ ِفي ا     )  وُل فَفَرواَل الْحِني حعألي      ـدِر تَعغَي ِمن لَكتَّى هاِء حد :

ِتهِر اسغَي ِني ِمنٍك الَأعِمنْه. 
 )لُهكُِّن :قَوالتَّم دعب  (طْلُبي لَم ِإنو دجو تَِحقُّ َأوسالْم طَلَب ِبَأن. 
 )   لُهقَو:الطَّلَبِ   ألو دعب هنَعم الْفَِقيرِ   [ )2نَّه طَلَب إذَا فرض  3] َأي  ألَ وأ،   ذَِلك   لَـهعج نَّه

   ا ِلنَفِْسِه ِنيطَاِلبم عالشَّر نْهةً عِبا   ،  اب طَالَبم وه لَى ألَأواِء عِر دالْفَو  ،     ـَؤدي لَمو كَّنفَِإذَا تَم

                                                
 السرخسي، المبسوط   :ذهب الحنفية إلى أن هالك المال بعد حوالن الحول يسقط الزكاة، انظر في مذهبهم              1

، الكاساني، بـدائع الصـنائع      1/134، الموصلي، االختيار    3/423، العيني، البناية شرح الهداية      2/174
2/112. 

ال بعد التمكن من اإلخراج، إما إذا لـم يـتمكن مـن             إن عليه اإلثم والضمان إذا هلك الم      : وقال المالكية 
، مالك،  3/108 القرافي، الذخيرة    :اإلخراج فال ضمان عليه، والتمكن في الماشية بمطالبة الساعي، انظر         

 .1/373المدونة 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا تم الحول على المال وتمكن من األداء وجب عليه إخراج المال على الفـور،                   

 سواء أتلف بعد مطالبة السـاعي أو الفقـراء أو   ، عصى، فلو تلف المال بعد ذلك لزمه الضمان  فإن تأخر 
، 5/305 النووي، المجمـوع     :انظر.قبل ذلك، ولو تلف بعد الحول وقبل التمكن من األداء ال شيء عليه              

 .2/90، الماوردي، الحاوي الكبير 2/82النووي، روضة الطالبين 
اة إذا تلف المال قبل التمكن من إخراجه، وعـدم سـقوطها إذا تمكـن مـن     ورجح ابن قدامة سقوط الزك  

انظر في مذهبهم ابن قدامـة،      .اإلخراج ففرط، وقال المرداوي إن المذهب أنها ال تسقط بتلف المال مطلقا           
 .3/36، اإلنصاف المرداوي، 2/306، ابن مفلح، المبدع 3/456المغني 

 .الطالب وهو خطأ) ب(في  2
 ).ب(عكوفين ليس في ما بين الم 3
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 إذَا طُوِلب ِبرد الْوِديعِة فَلَـم       1صار متَعديا فَيضمن كَما لَو استَهلَك النِّصاب وكَالْمودعِ       
 . حتَّى هلَكَت2ْيردها

 
 ]فية في أن هالك المال بعد وجوب الزكاة مسقط لهاحجة الحن[

  )لُهلَنَا   :قَوو  (  اءِتداِب ابالنِّص شَطٍْر ِمن ِليكتَم اِجبالْو اِصُل َأنالْح ،نمِليِك 3وِبتَم ُأِمر 
    تَّى هْل حفْعي ك فَلَما ِلي ِعنْدقْ ِبمدتَص ِقيَل لَه نوٍص كَمخْصاٍل مم انُهمِه ضلَيع سلَي لَك

الو    هقَامم اٍل آخَرةُ مأل ؛ إقَام      ا ودتَِحقٍّ يسلَى متْ عفَوي لَم ـتَِحقَّ  أل؛ 4 ِملْكًا النَّهسالْم 5ن 
رِد التَّـْأِخيِر   ِف مج الِك وِجد التَّعدي ِبخِ   السِتهالوِفي ا ،   فَِقير يطْلُب ِبنَفِْسهِ   الفَِقير ِبعيِنِه   

ن الصيغَةَ الْمطْلَقَةَ تُجوز التَّراِخي وِإن كَانَتْ علَى الْفَوِر ولَيس          أل ؛ ِفيهِ 6نَّه غَير جانٍ  أل
ير لَـم   فَِإن التَّـْأخِ  ،   سببا لَه  ال الْماِل و  *ِكالفَتَعديِه ِبالتَّْأِخيِر لَيس هو نَفْس إه     ،  هو ِبحقٍّ 

 ِللْه عوضِكالي  ،     ِمن ءزج اِجبالْو ا قُلْنَا إنِإنَّماِب   7وِسيِر   [ النِّصِقيقًا ِللتَّيكَاةَ   ،8تَحالز فَِإن 
ِبر  ينْمو ِلينْجبْل ِمما ِبحيثُ  ،   ِمن كُلِّ مالٍ   المواِل  أل ِمن كَِثيٍر ِمن بعِض ا     الًلَما وجبتْ قَِلي  

َِؤداِءىالْمُل  ِبالنَّموالْح ذَِلك عشُِرطَ مةً ِبِصفَِة 9]واِجباِء كَانَتْ وِد النَّمِقيقًا ِلقَصتَح  
 

                                                
 .المودع) ب(في  1
 .يرها وكالهما خطأ) ج(يادها وفي ) ب(في  2
 ).ب(ليست في  3
ألن وجوب الضمان بالتفويت يكون بتفويت ملك أو يد وهو في هذا التأخير لم يفوت على أحـد ملكـا أو          4

 .2/175 السرخسي، المبسوط :انظر.يدا
 .للمستحق وهو خطا) ب(في  5
 .حال وكالهما خطأ) ب( وفي جاز) أ(في  6
 ).أ(أ من  / 173نهاية ق  *
 .منا وهو خطأ) ب(في  7
 لجواز أن ال يكون له مال غيره، فإذا هلك النصاب كان مـن        ،ومن التيسير أن يؤدي اإلنسان من النصاب      8

العسر بحال أن يطلب من المكلف إخراج الزكاة، وال يكون المخرج في هذا الحـال هـو الواجـب بـل       
 .1/542 البابرتي، العناية شرح الهداية :انظر.غيره

 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  9
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 3عتَبـر يوتَحِقيقُ ذَِلك ِبَأن    ،  2 ِبِتلْك الصفَةِ  ال يبقَى إ  الوالْحقُّ متَى وجب ِبِصفٍَة     ،  1الْيسِر
 َأد اِجبالْو          هرغَي ِطيعي َأن لَه َأن رِة غَيمِذِه النِّعه ٍء ِمنزج 4اء  قُطَ ِبهساِت   ال فَيِكِه ِلفَـو

 يكُون الْباِقي ذَِلـك     الِكِه يِحيلُه إلَى ِصفَِة الْعسِر فَ     الوالْقَوُل ِببقَاِء الْواِجِب بعد ه    ،  الْمحلِّ
   ْل غَيب بجالَِّذي وها        .5ر ٍس ِمنِفي خَم اِجبالْو قْتَِضي َأنذَا يهالشَّاةُ    إل وا وِمنْه ءزِبِل ج

بْل إذَا كَان ذَِلك الْبعض ربع عشٍْر كُلَّها ،  َأحِدها ِليعِطي بعضها6تَقِْدير ماِليِتِه ِلعسِر نَحرِ   
 ما قُلْنَـا    7 يخْفَى ثُم الظَّواِهر تَُؤيد    الوِفيِه ِمن الْحرِج ما     ،  كُلِّهاتَوقَّفَ تَحِقيقُه علَى نَحِر     

وما تَقَدم ِفي َأوِل    ،  8}هاتُوا ربع الْعشُوِر ِمن كُلِّ َأربِعين ِدرهما ِدرهمr : }         ِمثُْل قَوِلِه   
إلَى الْيمِن فَـَأمرِني   rبعثَِني النَِّبي  { ولَفْظُ التِّرِمِذي   ،  باِب صدقَِة الْبقَِر ِمن حِديِث معاذٍ     

 .9}وِمن كُلِّ َأربِعين مِسنَّةً ، ِثين بقَرةً تَِبيعا َأو تَِبيعةًالَأن آخُذَ ِمن كُلِّ ثَ
 ) لُهقُطُ     :*قَوسِة يِد ِبالِْجنَايبفِْع الْع10 كَد (  فَِإذَا لَم هفَعدي         لَـمـقَطَ وس لَكتَّى هلَى حوالْم

 هقَامٍد مبةُ عِه إقَاملَيع ِجب11ي. 
 

                                                
 .اليسير وهو خطأ) ب(في  1
سرار عند تعليقه على نفس المسألة الفقهية، وذكرها الحموي فـي    هذه قاعدة ذكرها البخاري في كشف األ       2

 نْقَلَـب ال الوِإ،  انِْتفَاِئها ِعنْد يبقَى ال الْيسِر فَِةِبِص وجب إذَا والْواِجب : "شرحه على األشباه والنظائر فقال    
رسا الْيرس1/255 الحموي، احمد بن محمد، غمز عيون البصائر شـرح األشـباه والنظـائر،              :انظر"ع ،
 .1/297 كشف األسرار ، البخاري:وانظر. ، دار الكتب العلمية، بيروت1985، 1ط

 .تغير وهو خطأ) ب(في  3
 .ي بالصدقة وهي غير واجبةأ 4
 غير ما أوجبه الشرع عليـه ؛ألن        ئا نوجب عليه شي   مايعني إذا أوجبنا عليه بعد الهالك إخراج الزكاة، فإن         5

 .من النصاب وقد هلكا الشرع أوجب عليه جزء
 .أنحو وهو خط) ب(في  6
 .تريد وهو خطأ) ب(في  7
 .184سبق تخريجه ص  8
 .2 هامش 137سبق تخريجه ص 9
 ).ج(أ من / 206نهاية ق  *

 مستحق وهو خطـأ) أ، ب، ج(في  10
 القصاص، ولم يدفعه سيده الستيفاء الحق منه حتى هلك العبـد،  بهاالمقصود إذا جنى عبد جناية يستحق       11

 .3/424 العيني، البناية شرح الهداية :انظر.لم يكلف سيده بإقامة عبد مقامه لفوات المحل
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  وقبل أداء بعد طلب الساعي مال الزكاةإذا تلف [
 ]الزكاة ال ضمان على رب المال

 )لُهِقيَل:قَو :نمضي  (ِخيُل الْكَرقَو وهو. 
ن الساِعي وِإن أل 2وهو َأشْبه ِبالِْفقْهِ  ،  1جاِجيٍل الز هو قَوُل َأِبي س   هو)  يضمن ال :وِقيَل (

 لَِكن نيلِّ ا      3تَعحاِر مِفي اخِْتي ْأياِلِك رأل ِللْم  الْع نياِء بةِ 4يندالِْقيمةٌ ِفي    ،   وةُ شَاِئعالِْقيم ثُم
 ال لَم يفَوتْ علَى َأحٍد ِملْكًا و6نَّهألو، 5ستَدِعي زمانًا فَالْحبس ِلذَِلكوالرْأي ي ،  محالَّ كَِثيرةٍ 

ِف منِْع الْوِديعِة بعد طَلَِب صاِحِبها فَِإنَّه بدُل الْيِد ِبذَِلك فَصـار مفَوتًـا ِليـِد                الِبِخ،  7يدا
  .8الْماِلِك

                                                
1   قي ضبط الزاي بالفتح أم بالضم، درس على أبي الحسن الكرخي، تتلمذ على             جاجي، اختلف   أبو سهل الز

أبي بكر الرازي، كان رحمه اهللا قويا في المناظرة حتى إذا دخل مجالس النظر تغيرت وجوه المخـالفين                  
 ابن قطلوبغـا، تـاج      : اختلف في ضبطه، انظر    ،لقوة نفسه وحسن جداله، له كتاب الرياض أو الرياضة        

، 144، طبقات الفقهـاء،     أبي إسحاق ، وانظر الشيرازي،  4/51، القرشي، الجواهر المضية،     335التراجم  
 .إحسان عباس: دار الرائد العربي، ت

 1/154أي أشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة، انظر البابرتي، العناية شرح الهداية  2
 ).ب(ليست في  3
 .العتق وهو خطأ) أ(في  4
 طأكذلك وهو خ) أ(في  5
 .وأنه) ب(في  6
 2/283 حاشية ابن عابدين :انظر.قال ابن عابدين عن القول بعدم الضمان وهو الصحيح 7
، العينـي، البنايـة شـرح الهدايـة         2/175 السرخسي، المبسوط    :انظر في هذه األقوال ووجه كل قول       8

 .2/57، الزيلعي، تبيين الحقائق 2/113، الكاساني، بدائع الصنائع 3/425
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  )وعلَّق1ُفُرلِّ  تَتَعحِبالْم ( 
      ِتهاس سِة لَياراِل التِّجِة ِبماراِل التِّجاُل مدِتبو*كًاالاس    ِتهِة اساراِل التِّجِر مال ِبغَيك  ، ذَِلكو

م ينِْو ِفي الْبدِل  نَّه لَو لَ  ألوِإنَّما قُلْنَا ذَِلك    ،  سِتبداِلالِبَأن ينِْوي ِفي الْبدِل عدم التِّجارِة ِعنْد ا       
 .2صُل ِللتِّجارِة يقَع الْبدُل ِللتِّجارِة وِإن كَان ِلغَيِرها ِعنْد ماِلِكِهألعدم التِّجارِة وقَد كَان ا

 َأو  4] فَهما ِللتِّجـارةِ   [ عبدا ِبعبٍد ولَم ينِْويا شَيًئا فَِإن كَانَا ِللتِّجارةِ        3لَو تَقَايضا : ِفي الْكَاِفي 
خَر ِللِْخدمِة فَبدُل ما كَـان ِللتِّجـارِة   آلوِإن كَان َأحدهما ِللتِّجارِة وا   ،  ِللِْخدمِة فَهما ِللِْخدمةِ  

 ثُم هلَك الْبـدُل ِبغَيـِر       فَلَو استَبدَل بعد الْحولِ   ،  6 وبدُل ما كَان ِللِْخدمِة ِللِْخدمةِ     5ِللتِّجارِة
 يضمن  ال ماَل ِتجارٍة    9ِف ما إذَا كَان الْبدلُ    الِبِخ،  8ِصِلأل الزكَاةُ عن ا   7صنٍْع ِمنْه وجبتْ  

  .ِك الْبدلالصِل ِبهألزكَاةَ ا

                                                
 .قوله وهو خطأ) ج(في  1
 ).ب(ب من / 208نهاية ق  *
، ابـن   2/284، الدر المختار وحاشـيته      1/257 فتاوى قاضي خان     :انظر في مسألة استبدال مال الزكاة      2

 .2/99، الكاساني، بدائع الصنائع 2/235ئق انجيم، البحر الر
، انظر المطرزي، المغرب    ة من القَيض وهو المثل والعوض     ذهي بيع سلعة بسلعة وهي مأخو     : المقايضة 3

 ).قيض( مادة 12/234، ابن منظور، لسان العرب 296، النسفي، طلبة الطلبة 2/202
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  4
 ).أ، ب(ليست في  5
 )أ، ب(ليست في  6
 .حيث وهو خطأ) ب(في  7
ـ ة في االسـتهالك ب    وذلك ألن استبدال مال التجارة بغير مال التجارة استهالك، ويجب عليه الزكا            8 الف خ

 .الهالك
 ).أ(ليست في  9
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  ِتهِة اساِئماُل السدِتباسالو    اءوطْلَقًا سم ك]لَهدتَبةٍ اساِئما  1]ا ِبسِجنِْسه ـِرهِ    2 ِمنغَي ِمن 3 َأو 
فَـِإذَا  ،  وِبالذَّاِت وقَد تَبدلَتْ  الً ِلتَعلُِّق الزكَاِة ِبالْعيِن َأو    ؛ دراِهم َأو عروضٍ   َأو ِبغَيِر ساِئمةٍ  

َأما إذَا  ،  ذَا إذَا استَبدَل ِبها بعد الْحولِ      يخْفَى َأن ه   الو[،  هلَكَتْ ساِئمةُ الْبدِل تَِجب الزكَاةُ    
 ِبحوٍل جِديٍد َأو يكُون لَه دراِهم وقَـد  ال ِفي الْبدِل إ4] تَِجب الزكَاةُال حتَّى الباعها قَبلَه فَ  

  .5باعها ِبَأحِد النَّقْديِن
دعب اِهمراِب الدالنِّص اضِإقْروِتهِباس سِل لَيوى، ٍكال الْحتَو تَقِْرِض 6فَلَوسلَى الْماَل عالْم 

 .8 التِّجارِة7 تَِجب وِمثْلُه إعارةُ ثَوِبال
       دبا عى ِبها فَاشْتَرلُهواَل حَألْفٌ ح ٌل لَهجلَكَتْ      ل اً رِة فَهارا ِللتِّجوضرع اتَ َأوِة فَمارلتِّج

كَاةُ ا   بز نْهِتهِ      ،  لِْفألطَلَتْ عوقُطْ ِبمتَس ِة لَممِللِْخد دبالْع كَان لَوو  ،       نِفيـِه غَـب كَـان فَلَو
نَّه صار مستَهِلكًا ِفي قَدِر الْغَـبِن إذْ لَـم   أل ال ِلم َأو ع 10وِلألن ِفي الْوجه ا    ضمِ 9فَاِحشٌ

 ، ء شَي11يحصْل ِبِإزاِئِه
                                                

 ]استبدل السائمة) [أ(في  1
 .بل أو البقر بالبقربأن باع اإلبل باإل 2
 .بأن باع اإلبل بالبقر أو البقر بالغنم 3
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  4
 .2/99 الكاساني، بدائع الصنائع :انظر.فيضم بدل السائمة إلى ما عنده من النقود 5
أن يجحـد وال بينـة عليـه أو يمـوت           : والتـوى هنـا   : "قال ابن عابدين   .نوى وهو خطأ  ) أ،ج،ط( في   6

 .2/284حاشية ابن عابدين "المستقرض ال عن تركة
 .بيوت وهو خطأ) أ(في  7
 .1/257وهذا نص فتاوى قاضي خان  8
غَبنتـه فـي البيـع أي     : و الخداع يقال  بالتسكين وبالتحريك أي الغَبن في البيع، والغَبن ه       : الغَبن في البيع   9

 .خدعته
وهو ما يجري بين الناس مـن الزيـادة والنقصـان فـي المعـامالت وال                : غبن يسير : وهو على قسمين  

 .يتحرزون عنه وهو يدخل تحت تقويم المقومين
ء نـيس الفقهـا  أ القونـوي،  :انظر،هو ما ال يدخل تحت تقويم المتقومين ويتحرز عنه الناس     : وغبن فاحش 

 .115، الجرجاني، التعريفات 161، النسفي، طلبة الطلبة 71
رجٌل لَه َألْفٌ حاَل حولُها فَاشْتَرى ِبها عبداً للتِّجارِة فَمـاتَ َأو عروضـا ِللتِّجـارِة          : " أي قول ابن الهمام    10

 "فَهلَكَتْ
 .بإفايه وهو خطأ) أ(في  11
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 همدعو ى الِْعلْمتَوا اسِإنَّماِطٌل فَألوب ِبِهالنَّه كْملَّقُ الْحتَع1 ي. 
 شَيء علَيِه لَو هلَكَتْ ِعنْده بعد       ال َأو غَيِرِه    2ولَو كَان وهبها بعد الْحوِل ثُم رجع ِبقَضاءٍ       

صِل والنُّقُود تَتَعين ِفي ِمثِْلِه فَعاد إلَيِه قَِديم ِملِْكِه ثُـم          ألسخٌ ِمن ا  ن الرجوع فَ  أل ؛الرجوِع
لَكال فَ 3ه انمض   ،        فَكَذَِلك وِب لَههوالْم ُل ِعنْدواَل الْحا حمدعب عجر لَوالِخ و   لَو فَرفًا ِلز

بْل :  قُلْنَا . تَمِليكًا 4ب علَى الْموهوِب لَه فَِإنَّه مخْتَار فَكَان      تِج :كَان ِبغَيِر قَضاٍء فَِإنَّه يقُولُ    
 .5نَّه لَو امتَنَع عن الرد ُأجِبرألغَير مخْتَاٍر 

ن أل ؛ هلَكَـتْ  لْفَ لَم يبرْأ لَـو    أل لَو رد عبد الِْخدمِة ِبعيٍب واستَرد ا       6وِفي الْوجِه الثَّاِني  
ِف ما لَـو كَـان   الِبِخ،  قَِديم ِملِْكِه*وجوب الرد لَم يتَعلَّقْ ِبعيِن ِتلْك الدراِهِم فَلَم يعد إلَيهِ         

وِإن ،  8ِكِهعاد إلَيِه قَِديم ِملْ    نَّهأل ؛7اشْتَرى الْعبد ِبعرِض التِّجارِة وحاَل حولُه فَرد ِبقَضاءٍ       
   ِمناٍء ضِر قَضِبغَي ِة     أل ؛كَانمالِْخد دبع اعب ذَا قُلْنَا لَوه نعكَاِة وقِّ الزِفي ح ِديدج عيب نَّه

ِم التَّعدِلع نكَّى الثَّماٍء زِرض اٍء َأوٍب ِبقَضيِبع دُل فَروِن الْحلَى الثَّماَل عِنِبَألٍْف فَحي ، لَوو
               ضـرالْع ـاِئعالْب كزي اٍء لَمِبقَض كَان ِل إنوالْح دعٍب بيِبع دِة فَرارٍض ِللتِّجرِبع هاع9ب 

                                                
قـال  . بعبد للتجارة أو بعروض للتجارة وغبن في بيعه غبنا فاحشا ضـمن       المقصود هنا أنه لو باع األلف      1

 إذَا حاَل الْحوُل علَى ماِل التِّجارِة ووجبتْ ِفيِه الزكَاةُ فََأخْرجه الْماِلك عـن ِملِْكـِه ِبالـدراِهِم                  : "الكاساني
نَّه ما َأتْلَفَ الْواِجب بْل نَقَلَه ِمن محـلِّ  ال يضمن الزكَاةَ ؛ ألَ    ِمثِْل ِقيمِتِه   والدنَاِنيِر َأو ِبعرِض التِّجارِة فَباعه بِ     

وُل قَاِئمـا معنًـى   أل الصورةُ فَكَـان ا الإلَى محلِّ ِمثِْلِه إذْ الْمعتَبر ِفي ماِل التِّجارِة هو الْمعنَى وهو الْماِليةُ          
بفَي    قُطُ ِبهسيقَاِئِه وِبب اِجبا     القَى الْوى ِبمابحو هاعب كَذَا لَوـا            ِكِه، وِمم ذَِلـك ِفي ِمثِْلِه ؛ ِلَأن النَّاس نتَغَابالي 

 يتَغَابن النَّاس ِفي    الحابى ِبما   ِب والْوِصي وِإن    أليمِكن التَّحرز عنْه فَجِعَل عفْوا وِلهذَا جِعَل عفْوا ِفي بيِع ا          
ِمثِْلِه يضمن قَدر زكَاِة الْمحاباِة ويكُون دينًا ِفي ِذمِتِه وزكَاةُ ما بِقي يتَحوُل إلَى الْعيِن يبقَى ِببقَاِئها ويسـقُطُ                   

الِبه2/116الكاساني، بدائع الصنائع "ِكه 
 ءأي بحكم القضا 2
 .هكذا وهو خطأ) ب(في  3
 ).ب(ليست في  4
 2/236، البحر الرائق 2/308انظر الدر المختار وحاشيته  5
 "ولَو كَان الْعبد ِللِْخدمِة لَم تَسقُطْ ِبموِتِه: " وهو قول ابن الهمام 6
 ).أ(ب من / 173نهاية ق  *
 .نقضا وكالهما خطأ) ب(نقصا وفي ) أ(في  7
 ).أ(ليست في  8
 ]وزكاه البائع ألنه كان للخدمة وقد عاد إليه[ زيادة ) ب(في  9
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اٍء لَم  قَضالنَّه كَان ِللِْخدمِة وقَد عاد إلَيِه قَِديم ِملِْكِه وِإن كَان ِبأل الْعبد  الو،  نَّه مضطَر أل[
  ضرشْتَِري الْعالْم كز1ي    اِئعالْب كَّاهزأل و  ـدبالْع ِصـيرتَّى يِديِد حِع الْجيكَالْب الَّـِذي  2]نَّه 

اهِة   3اشْتَرارا أل؛ ِللتِّج ةِ  ألنارِللتِّج َل كَانى ِفيهِ    ،  صنَو ُل فَِإندكَاةُ    4فَكَذَا الْبز ةَ كَانمالِْخد 
واَللَّـه سـبحانَه    ،  نَّه استَهلَكَه حيثُ استَبدلَه ِبغَيِر ماِل التِّجارةِ      ألالْعرِض مضمونًا علَيِه    

لَمَأع. 
 

 5]حكم تعجيل الزكاة [
]  ِإنكَاةَ والز ملَى   قَدِلعوالْح   وهاِب   وِللنِّص اِلكمازأل ؛ج  نَّه   دعى بـوِب   َأدجِب الْوبس

 ].ماِلٍكفُ الوِفيِه ِخ، فَيجوز كَما إذَا كَفَّر بعد الْجرِح
 

                                                
 ).ج(ب من /206نهاية ق  1
 )ب(ما بين المعكوفين ليس في  2
 .استرده) ج(في  3
 ).ب(ليست في  4
اختلف العلماء في حكم تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب و قبل حوالن الحول، فذهب الجمهور من الحنفية                  5

لحنابلة إلى جوازه، مع االختالف فيما بينهم في بعض أحكامه مثل المدة التي يجوز التعجيل               والشافعية وا 
عنها، ومنعه المالكية، وأجازوا التعجيل إذا كان قبل حوالن الحول بزمن يسير مع الكراهة واختلفوا فـي                 

وهـذا  .ي لهـا   كما أجازوا التعجيل في السائمة التـي ال سـاع          ان، يوم :وقيل،شهر  : فقيل   ،ضبط اليسير 
والراجح قـول   .الخالف فيما يشترط له الحول من األموال، وأما زكاة الزروع والثمار فال يجوز تعجيلها             

 .الجمهور
، األزهري،  3/245، الحطاب، مواهب الجليل     139-3/137 القرافي، الذخيرة    :انظر في مذهب المالكية   

 .1/143جواهر اإلكليل 
-3/425، العيني، البناية شرح الهدايـة       179-2/176مبسوط  السرخسي، ال :وانظر في مذهب الحنفية     

، البابرتي، العناية شرح الهداية     2/293، الدر المختار وحاشيته     69-2/66، الزيلعي، تبيين الحقائق     428
1/544. 

-1/609، الشربيني، مغنـي المحتـاج   82-2/70 النووي، روضة الطالبين :وانظر في مذهب الشافعية  
 .115-6/112ع ، النووي، المجمو615

، ابـن   184-2/181، ابن قدامة، الكافي     189-3/184، اإلنصاف   المرداوي :وانظر في مذهب الحنابلة   
 .414-3/410قدامة، المغني 
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 ]شروط جواز تعجيل الزكاة [
)لُهابِ   :قَوِللنِّص اِلكم وهو  (    لَكم ِجيِل فَلَواِز التَّعوِط جلَى شَرع ـلَ 1تَنِْصيصج2 َأقَلَّ فَع 

 الوِفيِه شَـرطَاِن آخَـراِن َأن       ،   يجوز ال تَم الْحوُل علَى ِماَئتَيِن      3يِن ثُم خَمسةً عن ِماَئتَ  
 الفَلَو عجَل خَمسةً ِمن ِماَئتَيِن ثُم هلَك ما ِفـي يـِدِه إ            ،  ينْقَِطع النِّصاب ِفي َأثْنَاِء الْحولِ    

 .ِف ما لَو لَم يبقَ الدرهم     الِبِخ،  ُل علَى ِماَئتَيِن جاز ما عجلَ      ثُم استَفَاد فَتَم الْحو    4ِدرهما
فَلَو عجَل شَاةً ِمن َأربِعين وحـاَل الْحـوُل         ،   ِفي آِخِر الْحولِ   الًوَأن يكُون النِّصاب كَامِ   

هِعنْدثَ  5وةٌ وعفَ ال ِتس تَّى   الثُونِه حلَيكَاةَ عز   إن تْ    6 َأنَّهقَعاِء وا ِللْفُقَرفَهرص ـ  7كَان ، الً نَفْ
 وقَع  8الحولداء ِفي آِخِر    أل ولَو كَان ا   .ماِم َأخَذَها إلوِإن كَانَتْ قَاِئمةً ِفي يِد الساِعي َأو ا       

 وهـو ِفـي   9يضاِحإل ِمن االًِة نَقْ النِّصاب ِبَأداِئِه ذَكَره ِفي النِّهايضعن الزكَاِة وِإن انْتَقَ   
بْل الصِحيح ِفيما إذَا كَانَتْ ِفي يِد الساِعي وقُوعها زكَاةً ،  فُ الصِحيحِ الفَصِل الساِعي خِ  

ـ ال علَيهـا الْحـوُل إ  *رجٌل لَه ِماَئتَا ِدرهٍم حالَ    صِة  الِفي الْخُ  10كما يستَِردها   الفَ موا  ي
وعلَى هـذَا لَـو   ،  زكَاةَ علَيِهال ثُم حاَل الْحوُل علَى ما بِقي    12 ِمن زكَاِتها شَيًئا   11فَعجَل

 . عن الزكَاةِ  13 تَجوز التَصدقَ ِبشَاٍة ِبِنيِة الزكَاِة علَى الْفَِقيِر ِمن َأربِعين شَاةً فَتَم الْحوُل            
  ع ا لَوَأم  ازِق جدصِد الْمالشَّاةُ ِفي يُل ووالْح ِق فَتَمدصإلَى الْم ِعينبَأر نَل شَاةً عج  ـوه 

                                                
 .ملكا) أ(في  1
 ).ب(ليست في  2
 )أ(ليست في  3
 .دهما وهو خطأ) ب(في  4
 .عنه وهو خطأ) ب، ج(في  5
 ].انتقض النصاب[زيادة ) أ(في  6
 .وقت وهو خطأ) ب(في  7
 .الوقت) ط(في  8
 .67مد الكرماني، وقد سبق التعريف به ص وهو ألبي الفضل عبد الرحمن بن مح 9

 )أ، ب، ج(ليست في  10
 ).ب(أ من /209نهاية  *

 . فجعل وهو خطأ) أ، ب(في  11
 ).أ(ليست في  12
 .يتم وهو خطأ) ب(في  13
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خْتَارِق     أل ؛الْمدصإلَى الْم فْعالد زِ النفُوعِ    يدالْم نع ِفـي    1يُل ِملْكَه ـطَهسبِح   2وشَـر 
 ِمن ِماَئتَيِن فََأما إن حاَل الْحـوُل وِعنْـده ِماَئـةٌ وخَمسـةٌ               خَمسةً 3إذَا عجلَ  الزياداِت
ونعِتسنِ       ،ولَى ِماَئتَياَل عى فَحةً ُأخْرسخَم تَفَاداس انْتَقَ ،   َأو ض  أو   ِمـن    ـمهـاِقي ِدرالْب
ن كَانَتْ ِتلْك الْخَمسةُ قَاِئمةً ِفـي يـِد         فَِإ،  إذَا لَم تَِزد ولَم تَنْقُص    : وُلألالْفَصُل ا  فَصاِعدا

    َأن اساِعي فَالِْقيكَاةُ  الالسالز اِعي    ، تَِجبالس ةَ ِمنسْأخُذَ الْخَميأل ؛ و     ـنـتْ عجا خَرنَّه
ـ أل؛ 4وِإن لَم تَخْرج فَِهي ِفي معنَـى الضـمارِ        ،  ِملِْكِه ِبالدفِْع إلَى الساِعي     يمِلـك   اله  نَّ

  .سِترداد قَبَل الْحوِلالا
 الْماِلِك قَبـَل    5يدكسِتحساِن تَِجب الزكَاةُ ِلما ذَكَرنَا َأن يد الساِعي ِفي الْمقْبوِض           الوِفي ا 

َل يحتَِمُل َأن يِصير زكَـاةً  ن الْمعجألو،  ِفي يِد الْماِلكِ 6فَِقيامها ِفي يِدِه كَِقياِمها   ،  الْوجوِب
فَاعتَبرنَا يده يد   ،   يِصير زكَاةً فَتَكُون يده يد الْماِلكِ      الويحتَِمُل َأن   ،  فَتَكُون يده يد الْفُقَراءِ   

 بيانُه َأنَّا لَو لَم نُوِجـب  .ِةن الْقَوَل ِبنَفِْي الْوجوِب يَؤدي إلَى الْمنَاقَض ألو،  الْماِلِك احِتياطًا 
               كَاِمـٌل فَتَِجـب ابالنِّصُل وواَل الْحح َأنَّه نياِلِك فَتَبلَى ِملِْك الْمةُ عستْ الْخَمِقيكَاةَ بالز

 ال 8الْحـالِ ا علَى    مقْصور 7وِإذَا قُلْنَا تَِجب تَِجب   ،  الزكَاةُ علَى عدِم تَقِْديِر إيجاِب الزكَاةِ     
الْحوِل بِقي النِّصاب نَاِقصا ِفي آِخـِر الْحـوِل          تَنَد الْوجوب إلَى َأولِ   نَّه لَو اس  ألمستَِندا  
ا دام  فَم،   زكَاةً ِمن هِذِه السنَةِ    11نَّه عينَها ألسِترداد  ال لَم يمِلك ا   10وِإنَّما،   الْوجوب 9فَيبطُُل

كَمن نَقَد الثَّمن ِفي بيٍع ِبشَـرِط الِْخيـاِر         ،   يكُون لَه َأن يستَِرد    الاحِتماُل الْوجوِب قَاِئما    
                                                

 حاشـيته علـى الـدر       :انظـر ،اشـيته    وهو الذي رجحه ابن عابـدين فـي ح         1/231انظر الخالصة    1
 .1/293المختار

 .من وهو خطأ) أ، ب، ج(في  2
 .جعل وهو خطأ) ب(في  3
 .الضمان وهو خطأ) أ، ج(في  4
 .يد) ب، ج، ط(في  5
 ).ب(ليست في  6
 )أ، ب(ليست في  7
 .الحول) أ(في  8
 .فبطل) ا(في  9

 )ب(طمس في  10
 .عينا وهو خطأ) ب(في  11



 

 

219

،  ِملْـِك الْماِلـكِ    1سِترداد فَالْحاِصُل َأنَّه تَعلَّقَ حقُّ الْفُقَراِء ِبِه مع بقَاءِ        ال يمِكنُه ا  الِللْباِئِع  
 ذَا لَمِلها 2 يكن وارا        أل 3 ِضمارِضـم سٍض لَـيِلغَر دعالْمٍض وا ِلغَرهدَأع ـا   4نَّهلُهعفَج 
 . مبِطٌل ِلغَرِضِه5ِضمارا

ُل ِفـي   ن ِبذَِلك وجب الِْمثْ   أل وكَذَا لَو كَان الساِعي استَهلَكَها َأو َأنْفَقَها علَى نَفِْسِه قَرضا           
ن الِْعمالَـةَ إنَّمـا     أل ؛ِعمالَةً   كَذَا لَو َأخَذَها الساِعي   و،  وذَِلك كَِقياِم الْعيِن ِفي يِدهِ    ،  6ِذمِتِه

 *ن قَبضه ِللْواِجِب يكُون ِللْفُقَراِء فَيتَحقَّقُ ِحينَِئٍذ سبب الِْعمالَِة ومـا          ألتَكُون ِفي الْواِجِب    
 ال 8ما ِفي ِذمِة الساِعي دين وَأداء الـديِن ِمـن الْعـينِ        :  يقَالُ الو،  7بضه غَير واِجبٍ  قَ

وزجاِعي      : نَّا نَقُولُ أل ؛يِر السلَى غَيع نيالد ذَا إذَا كَانا إذَا ،  هـاِعي     **َأملَى السع كَان 
  وزجقَّ ا  ألفَيح ألن ِهال فَخِْذ لَها إلَيهفْعد ثُم ِمنْه الطَّلَب ِفيدا  ،  يفَهـراِعي صالس كَان ِإنو

        فَِقير وهإلَى نَفِْسِه و اِء َأوكَاةُ    الإلَى الْفُقَرالز أل تَِجب    ِهمِف إلَيرِبالص ورْأمم اِعيالس ن ،
ِصيرِبنَفِْسِه ي اِلكفَ الْمرص لَونْتَقَوينَاض ِملْكًا وه فَكَذَِلك اب9 ِبِه النِّص. 

                                                
 قياما) أ(في  1
  .يصر) ط(ي  ف2
 .أضمانا وهو خط) أ(في  3
 .أضمانا وهو خط) أ(في  4
 .أضمانا وهو خط) أ(في  5
 .الذمة) ج(في  6
 )ج(أمن /207نهاية ق  *
والمأخوذ عمالة ال تزول عن ملك رب المال بمجرد األخذ، إذ لو زال ال تجـب الزكـاة،          : "قال ابن مازة   7

 الواجبة فيصير المأخوذ عمالة حينئذ دينـا علـى السـاعي             ألن العمالة في الصدقة    ؛فال يكون له عمالة   
 .2/268ابن مازة، المحيط البرهاني "ويكمل به النصاب

 الدين ) ح(في  8
 ).أ(أمن /174نهاية ق  **

في الوجهين األخيرين ال يصير المعجل زكاة ؛ ألن الخمسة خرجت عن ملكه بالـدفع إلـى الفقـراء أو                    9
ذا خرجت عن ملكه انعدم الوجوب في آخر الحول ألن الحول انعقـد علـى               أخذها الساعي ألنه فقير، وإ    

 .2/269 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر.أقل من النصاب
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      هدعا بهدجوِل ووَل الْحاِعي قَبالس تْ ِمناعض لَوا ال وهتَِردسي اِلِك َأنِللْمكَاةُ والز تَِجب 
        هدعب هدجاِلِك نَفِْسِه فَوِد الْمي تْ ِمناعض ا لَوِإنَّ،  كَما  و ِلكما يالم  اددِتركَاِة   ألسا ِلزنَهيع نَّه

تَِصر لَمنَِة وِذِه الس1ه. 
فَلَو لَم يستَِردها حتَّى دفَعها الساِعي إلَى الْفُقَراِء لَم         ،  2ن ِبالضياِع صار ِضمارا   أل:  قُلْت

  رحمـه اهللا َأما ِعنْـد َأِبـي حِنيفَـةَ   ،  ِعنْدهماَل هذَايِق  كَان الْماِلك نَهاه  3  إن اليضمن إ 
نمض5[،  4يلُهَأصِكيُل   ]وب الْو           هِعنْـد نمضكِِّل ِبنَفِْسِه يواِء الْمَأد دعى بكَاِة إذَا َأدفِْع الزد

 اِئِه َأوِبَأد ِلما ، العمهِعنْدال إالو هِلمع 6 إن. 
إذَا استَفَاد خَمسةً فَتَم الْحوُل علَى ِماَئتَيِن يِصير الْمَؤدى زكَـاةً ِفـي             :  الثَّاِني 7لْفَصُل ا

 يلْزم هنَا كَون الديِن زكَاةً عن الْعيِن ِفي بعـِض          8]الو[،  الْوجوِه كُلِّها ِمن وقِْت التَّعِجيلِ    
َأما ِعنْـد   ،   وِإن كَانَتْ قَاِئمةً ِعنْد الساِعي     10 علَيِه زكَاةُ ِتلْك الْخَمسةِ    ِجبي الو،  9الْوجوِه

 ِمـن   *نَّها ظَهر خُروجها ِمن ِملِْكـهِ     أل وَأما ِعنْدهما فَ   . يرى الزكَاةَ ِفي الْكُسورِ    النَّه  ألفَ
  .نَّما يخُصهما ِفي ِمثِْل هِذِه الصورِةوهذَا التَّعِليُل إ، 11وقِْت التَّعِجيِل

                                                
 .تصرف) أ(في 1
 .أضمانا وهو خط) أ(في  2
 إذا)أ(في  3
 1/262، فتاوى قاضي خان 2/269 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر 4
 ]إذ أصله) [ا(في  5
ابن مـازة، المحـيط البرهـاني       "ال ضمان ههنا عند الكل      : والمحققون من مشايخنا قالوا   : "مازهقال ابن    6

والفرق بين هذه المسألة ومسألة الوكيل بأداء الزكاة، أن في مسألة الوكيل الفرض الزم في وقت                .2/269
ة، المحـيط  ابـن مـاز  :انظـر  .األمر، بينما في مسألة تعجيل الزكاة الفرض غير الزم في وقت التعجيل    

 .2/269البرهاني 
 )ا(ليست في  7
 .وهو خطأ] وإال) [ط، ج(في  8
 .للوجوه وهو خطأ) ط(في  9

 .أي الخمسة التي عجلها ألن ماله أصبح مائتين وخمسة 10
 ).ب(ب من /209نهاية ق  *

انظر ابـن مـازة،     .أي أن المعجل صار زكاة من وقت التعجيل وخرج عن ملكه، وال زكاة بدون الملك               11
 .2/270المحيط البرهاني 
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       و حا صا كُلَّهلَهجِن فَعِماَئتَي لَكم ا لَوا        الفََأمِرها ِفي غَيِل كَموَل الْحا قَبهتَِردساِل ال يِتمح
ِجب زكَاةُ هِذِه ي الفَلَو استَفَادها ،  ٍفال آ  الْحوِل ثَماِنيةَ  1وقُوِعها زكَاةً ِبَأن يستَِفيد قَبَل تَمامِ     

  .3تِّفَاِقال ِبا2الِْماَئتَيِن ِلهِذِه الِْعلَِّة
 تَِجب ِفي الْوجوِه كُلِّها فَيستَِرد إن كَانَتْ ِفي         ال عما ِفي يِدِه فَ    ضإذَا انْتَقَ : الْفَصُل الثَّاِلثُ 

ولَو تَصـدقَ ِبهـا     ،   قَرضا َأو ِبِجهِة الِْعمالَِة ضِمن     4لَكَها َأو َأكَلَها  وِإن استَه ،  يِد الساِعي 
 إن تَصدقَ ِبها بعد الْحوِل ال إ.7 ِلما قَدمنَاه6 يضمنالوهو فَِقيٍر 5]َأو نَفِْسِه   [علَى الْفُقَراِء   

ولَو كَان نَهاه ضـِمن ِعنْـد   ،  َأو لَم يعلَم وِعنْدهما إن عِلم     8ِنفَيضمن ِعنْده عِلم ِبالنُّقْصا   
 .الْكُلِّ

لَماعِل ا      9 وِفي الْفَص ها ذَكَرم ـاَل           أل َأنح الَةً ثُمةَ ِعمسإذَا َأخَذَ الْخَم اِعيالس َأن ِل ِمنو
 يِد الْماِلِك تَقَع الْخَمسةُ زكَاةً ِبنَاء علَى وجوِب الزكَاِة ِفـي  الْحوُل ولَم يكْمْل النِّصاب ِفي  

 ِعمالَةَ ِفي غَيِر الْواِجِب ذَكَر 10النَّه أل ؛هِذِه الصورِة ِبسبِب لُزوِم الضماِن علَى الساِعي     
إذَا عجَل شَاةً عن َأربِعـين      : َل ما حاِصلُه  فَه بعد قَِريٍب وقَا   ال ِمن الساِئمِة خِ   11ِفي ِمثِْلهِ 

 ،  يضمنال قَبَل الْحوِل وتَم الْحوُل ولَم يستَِفد شَيًئا يقَع تَطَوعا و12فَتَصدقَ ِبها الساِعي

                                                
 )أ(ليست في  1
 .العجلة وهو خطأ) ب(في  2
 .وهي أن المعجل صار زكاة من وقت التعجيل وخرج عن ملكه 3
 .كلها وهو خطأ) ب، ج(في  4
 .نفسه وهو خطأ) ب(في  5
 .يضم وهو خطأ) ب(في  6
زة، المحـيط البرهـاني      ابن مـا   :انظر.ألنه تصدق بإذن صاحبها وخرجت عن ملكه بالدفع إلى الفقراء          7
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ِإن كَان الثَّمن قَاِئما ِفي يِدِه يْأخُذُه       فَ،   ِبثَمِنها فَكَذَِلك  2]وتَصدقَ[ 1ٍريِقفَولَو باعها الساِعي لِ   
  اِلكُل ِملِْكهِ  ألالْمدب نَّه  ،كَاةُ    الوالز أل تَِجب      ِل ووَل الْحقَب ِة نَقَصاِئمالس ابِنص ُل  النكْمي 
ن ِقيامها ِفي يِدِه    ألةً كَما قَدمنَا    ِفي يِد الساِعي صارتْ زكَا     فَِإن كَانَتْ الشَّاةُ قَاِئمةً   ،  ِبالثَّمِن

  . الْماِلِك3كَِقياِمها ِفي يِد
مام لَه ِعمالَـةً فَـتَم      إلولَو كَان الساِعي َأخَذَها ِمن ِعمالَِتِه وَأشْهد علَى ذَِلك َأو جعلَها ا           

ـ       ثُون  الالْحوُل وِعنْد الْماِلِك ِتسعةٌ وثَ      زكَـاةَ علَيـِه     الوالْمعجُل قَاِئم ِفي يِد السـاِعي فَ
ـ   َأخَذَها ِمن الِْعمالَِة زالَتْ عن ِملِْكِه فَانْتَقَص النِّ        4]نَّه لَما أل[ويستَِردها    تَِجـب   الصاب فَ

فَِإن كَان الساِعي باعها قَبَل الْحـوِل  ، ٍدنَّها ِفي يِدِه ِبسبٍب فَاسِ ألولَه َأن يستَِردها    ،  الزكَاةُ
َأو بعده فَالْبيع جاِئز كَالْمشْتَِري ِشراء فَاِسدا إذَا باع جاز بيعه ويضمن ِقيمتَها ِللْماِلـِك               

 لَه نالثَّم كُونيُل ِملِْكِهألودب نَّه*. 
نَّه لَما خَرجتْ عن ِملِْك الْمعجِل ِبذَِلك السبِب        أل: قُلْت،  فُالخِْتالهذَا ا ِلم كَان   : فَِإن قُلْت 

 .ها ِبالديِن كَما ذَكَرنَا يكْمُل ِنصابالفَِحين تَم الْحوُل يِصير ضاِمنًا ِبالِْقيمِة والساِئمةُ 
،  ضمان علَيهِ  ال ِمن نَقٍْد َأو ساِئمٍة قَبَل الْحوِل فَ       6ا عجلَ  تَصدقَ الساِعي ِمم   5هذَا ومهما  

   ي ا َأنْل إمنَفْ ب لْ   الًقَعكْمي لَم إن              ا َأوـهضعب لَكِدِه فَهٍب ِفي ينُص نع كَان إن هضعب َأو
 7ال النِّصاب ضِمن عِلـم َأو       صكَما لَو انْتَقَ    تَِجب الزكَاةُ  القَرضا َأو بعده ِفي موِضٍع      

فَِإن كَان الْماِلك نَهـاه بعـد   ، ضنِْتقَاال إن عِلم ِباال يضمن إال وِعنْدهما .ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ 
 لَهقَبالْكُلِّ و ِعنْد ِمنِل ضو8الالْح. 

                                                
 .خطأ) ج(للفقر وما في )ج(للفقراء وفي )ب، ط(في  1
 .وهو خطأ] أو تصدق) [ا(في  2
 )ب(ليست في  3
 .طمس)ب(في  4
 )ج(ب من /207نهاية ق *
 . خطـأمنها وهو) ب(في  5
 .جعل وهو خطأ)ب(في 6
 ).ب(ليست في  7
، الخالصـة  277-2/267انظر فيما ذكره المصنف من هذه المسائل ابـن مـازة، المحـيط البرهـاني            8

1/231. 
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 ] في ذلك واالعتراض عليها وحجتهمذهب مالك عدم جواز تعجيل الزكاة[
 )لُهِفيِه خِ  :قَواِلٍك   ال وفُ م (     اِجِب وقَاطُ الْوكَاةُ إسقُوُل الزي وـوبِ  الهجَل الْوقَاطَ قَبإس  ،

 كَالص ارصِب         الوبَل السقَب اءَأد اِمِع َأنَّهقِْت ِبجَل الْوِة قَب]  بـب1]إذْ الس    ـابالنِّص ـوه  
ِليو2الْح دوجي لَم3 و. 
 . اعِتبار الزاِئِد علَى مجرِد النِّصاِب جزءا ِمن السبِب بْل هو النِّصاب فَقَط4ْ نُسلِّمال قُلْنَا 

ِجيـُل الـديِن    وتَع  فَهو كَالديِن الْمَؤجـلِ    *داِء بعد َأصِل الْوجوبِ   ألوالْحوُل تَْأِجيٌل ِفي ا   
 ِحيحِل صَؤجألفَا، الْماِب كَالصالنِّص دعب اءقْـِت   الدِل الْوالِة ِفـي َأو لَـهِم  ،  قَبـوكَصو

 قَبَل  6نَّه يكُون أل يجوز تَعِجيلُه    الِف الْعشِْر   الِبِخ،  نَّه بعد السببِ  ألرمضان   5فيالْمساِفِر  
 يتَحقَّـقُ  ال لَم يخْرج ِبالِْفعِل 7فَما، رض النَّاِميةُ ِبالْخَاِرِج تَحِقيقًاألإذْ السبب ِفيِه ا   ،  السبِب
ببذَا   ،  السِة هلَى ِصحلُّ عديا ِفي َأِبي   ال ا 8واِر مِتب9ع      ِلـيِديِث عح ِمن ِمِذيالتِّرد واود  
t }  ََألس اسبالْع وَل اللَِّه    َأنسر r            ُلـوـِه الْحلَيـوَل عحي َل َأنكَاِتِه قَبِجيِل زِفي تَع 

 ِفي ذَِلك لَه ِر فََأِذنةً إلَى الْخَيعارس10}م. 

                                                
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  1
 .الحول) ب(في  2
 .1/335انظر مالك، المدونة .يؤخذ وهو خطأ) ب(في  3
 .ثم وهو خطأ) أ، ج(في  4
 ).أ(ب من /174اية ق نه *
 )ب، ج(ليست في  5
 .بكونه وهو خطأ) ب(في  6
 .فيما وهو خطأ) أ(في  7
 ).ب(ليست في  8
 .أبو وهو خطأ) أ(في  9

:  وقـال األلبـاني    170، ص   678  كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، بـرقم          ،رواه الترمذي  10
 :قـال أبـو داود    ، و   251، ص   1623زكاة، برقم   كتاب الزكاة باب في تعجيل ال     ،ورواه أبو داود    .حسن

وحـديث   ،rروى هذا الحديث هشيم عن منصور بن راذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبـي              
 .هشيم أصح
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   ِلمس لَوو ] ا ذُِكر1]م  ِليو2 فَِصفَةُ الْح تَِندِل     3ِ تَسوِل الْحهِ   أل إلَى َأولَياَل عا حم الْ نَّهووُل ح
  مِلِه إلَى آِخر  ألاستُ  ،  هوثْبِلِه ي4فَِفي َأو           ِفي ِمثِْلِه ِعنْـد كْمتَ الْحثَب قَدِب وبالس ِمن ءزج 

وِفيِه ،  7 ِفي ابِتداِء السفَرِ   6 ظَاِهرا كَالتَّرخُّصِ  5 متَرقَّبا واِقعا  *وجوِد جزِئِه إذَا كَان الْباِقي    
نَظَر  ، فَِر آِخذًا ِفيهِ 8إذْ قَدَأقَلِّ الس دِة قَصخْصِعلَِّة الر را غَيِفيم نَاهدرا َأولَى مقَاُل عال ، ي 

  خُّصَأقَلِِّه فَالتَّر ودجبِ     9وباِم الستَم دعاِئِه بِتدلَى َأنَّـا    ،  10 ِفي ابقُـوِع     11العِبو ـِزمنَج 
فَِإن تَم والنِّصاب كَاِمٌل تَبين     ،  ي الْحالِّ بْل ذَِلك موقُوفٌ إلَى آِخِر الْحولِ       الْمعجِل زكَاةً فِ  

 .الً تَبين َأنَّه وقَع نَفْالذَِلك وِإ
  

 ]يجوز تعجيل الزكاة ألكثر من سنة[
]وزجيِجيُل   وألالتَّع ِمن نٍَة   كْثَربِ سبوِد السجِلو  ،جيِفـي ِملِْكـِه         و ٍب إذَا كَـانِلنُص وز

صُل ِفي السبِبيِة والزاِئد علَيِه تَاِبع  ألوَل هو ا  ألالنِّصاب ا ن  أل ؛ِلزفَرفًا  الِنصاب واِحد خِ  
لَه ،لَمَأع اَللَّهو[ 
 

                                                
 .ذلك) أ(في  1
 .الحول) ب(في  2
 .تستفيد) ب(في  3
 .ثبت) ج(في  4
 ).ب(أ من /210نهاية ق  *
 نفعا وهو خطأ)أ(في  5
 .الرخص) ج(في  6
 متَرقَّبا واِقعا ظَاِهرا كَـالتَّرخُِّص  *وقَد ثَبتَ الْحكْم ِفي ِمثِْلِه ِعنْد وجوِد جزِئِه إذَا كَان الْباِقي       [زيادة  ) ب(في   7

 .وهذه الزيادة مكررة وقد سبقت قبل قليل] ِفي ابِتداِء السفَِر 
 ).ج(ليست في  8
 .الرخص) ج(في  9

ا ذكره من قياس جواز تعجيل الزكاة في بداية الحول على ترخص المكلف في بدء               وقصد المصنف أن م   10
 ألن الشرع جعل السبب في الترخص في السفر أقل ما يسمى سفرا فلـذلك      ؛السفر يمكن االعتراض عليه   

 .من ترخص بعد أقل السفر يكون قد أتى الرخصة بعد تمام سببها
 .لم) ب(في  11
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 )لُهِجيُل    :قَوالتَّع وزجينٍَة    أل وس ِمن ِه) كْثَرلَيعو     لَه كَان ا لَوم عتَفَرلَ  1 يجِماَئٍة فَععب2 َأر 
ن3ع         َأن ا ِفي ِملِْكِه لَها َأنَّهِسِماَئٍة ظَانةِ    ت خَمنَِة الثَّاِنيالس ةَ ِمناديالز تَِسبـاَل    ،  حح لَـوو

 .د عشْرةً جاز ثُم استَفَا4علَى ِماَئتَيِن فََأدى خَمسةً وعجَل خَمسةً
 فَرقَاَل زِة   ال:  ونَِة الثَّاِنيالس نُل عجعالْم وزجكَـاةُ     أل يـتْ الزبجُل وـوالْح ا تَـملَم نَّه

 .6 النِّصاب فَقَد وِجد الْحوُل الثَّاِني والنِّصاب منْتَِقص5صفَانْتَقَ
ـ نِْتقَاص بعده فَلَـم يم    الخُوَل الْحوِل الثَّاِني فَيكُون ا     د 7الْوجوب يقَاِرن :  قُلْنَا ع انِْعقَـاد   نَ

 .الْحوِل
 

 ]يجوز تعجيل الزكاة ألكثر من نصاب[
 )لُهبٍ  :قَوِلنُص وزجي8 و        اِحدو ابِفي ِملِْكِه ِنص إذَا كَان  ( فَرقَاَل زإ  ال: و وزجا  ال يمع 

ـ  وجوابـه    .10 السببِ 9علَى  لَِزم تَقِْديم الْحكْمِ   الوِإِفي ِملِْكِه    وَل هـو   ألَأن النِّصـاب ا   ب
ببأل ا11السمتَقَدي فَلَم لَه عتَب اها ِسومو ِلي12صبب13 الس.  

                                                
 ).أ(ليست في  1
 .ل وهو خطأفجع) أ(في  2
 .أعلى وهو خط) ج(في  3
أي فأدى خمسة عن الحول األول الذي حال على المائتين وعجل خمسة للحول القادم، وبهذا أصبح مالـه              4

 .ن، فاستفاد عشرا فتم ماله مائتينيمائة وتسع
 .فانتقض) أ(في  5
 .نتقص وهو خطا)ب(في  6
 .مقارن)أ، ج(في  7
 .لنصيب وهو خطأ) ج (يف 8
 ).ب(في ليست  9

 .3/428، العيني، البناية شرح الهداية 1/177، السرخسي، المبسوط 1/136انظر، الموصلي، االختيار  10
 .النصاب) أ(في  11
 .ينعدم وهو خطأ) ج(في  12
 واألنصبة األخرى تابعة للنصاب األول، فتكون تابعة له فتأخذ          ،أي أن النصاب األول هو سبب الوجوب       13

 .حكمه
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وكَونُـه  ،  2 يِفيـد  ال الباِطـٌل وإِ   فَ الًعتُِبر سببا ِلوجوِب عشَرٍة مثَ     اُ إن:  َأن يقَالَ  1]وِفيِه[
ُ 6لَِكنَّـه [ ِبسمِعي العِتباِر شَرعا إال يوِجب لُزوم هذَا ا    5ال 4 ِبمعنَى َأوِل مكْسوبٍ   3صَلألا

لٍْف ثُم استَفَادها فَلَو ملَك ِماَئتَيِن فَجعَل ِمنْها خَمسةً وِعشِْرين عن أَ      ،  7]قَد وِجد فَهو الدِليلُ   
  .لِْفألعن ا  وِعنْده َألْفٌ جاز8]فَتَم الْحوُل[

   ى قَاِضي خَانِفي فَتَاوا     : و ِمن سخَم لَه كَان اِملِ إللَووـَل     : ِبِل الْحجـالَى فَعبِني الْحعي
       ستْ خَمنَتَج ا ثُمطُوِنها ِفي بمعا ونْهِن عشَاتَي   َأهزِل َأجوَل الْحلَ  *ا قَبجا عمَل  ،   عجع ِإنو

 .9 يجوز ا هـ العما تَحِمُل ِفي السنَِة الثَّاِنيِة 
ولَو كَان الْمدفُوع عنْه ِفـي     ،  لَيس ِفي هذَا َأكْثَر ِمن كَوِنِه عين الْمدفُوِع عنْه        :  وقَد يقَالُ 

 ويلْغُـوا   ، يضـر  الَأخْرج عنْه عينًا قَدر زكَاِتِه وِعنْده ِمن ِجنِْسِه غَيره َأيضـا            ِ فَ 10يِده
ِيينُهذَا ،  تَعالِّ        13ال 12 إذْ 11فَكَذَا هِفي الْح ومدعم نْهع جخْرالْم ى َأنقَ ِسوفَر   ،   ذَِلـكالو 

 ازوالْج نَعمال  أل ؛ي ازوج بٍ نِجيِل ِلنُصـ        14تَّع زوم  لَيستْ ِفي ِملِْكِه يستَلِْزم جـوازه والْملْ

                                                
 .]فيه)[ب، ج(في  1
 .يقدر وهو خطأ) ب(في  2
 .األصلي) أ(في  3
 مكتوب وهو خطأ) ج(في 4
 ].وال ) [أ(في  5
 إليه وهو خطأ) ب(في  6
 ).ج(ما بين المعكوفين ليس في  7
 ]حتى تم الحول) [ج(في  8
 ).ج(أ من / 208نهاية ق  *
 .1/264انظر فتاوى قاضي خان  9

 ).ج(ليست في  10
 .هكذا وهو خطا) ج(في  11
 .إذا وهو خطأ) أ(في  12
 ).أ(ليست في  13
 .النصب وهو خطأ) ب(في  14
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صِل الْمذْكُوِر وهو َأن التَّعِيين ِفي الِْجـنِْس      ألوِإذْ قَد انْسقْنَا إلَى ِذكِْر ا      .خَرآلثَاِبتٌ فَكَذَا ا  
 .الْواِحِد لَغْو فَلْنَذْكُر ِمن فُروِعِه

 فَعجَل خَمسةً وِعشِْرين عن الِْبـيِض فَهلَكَـتْ         1 لَه َألْفُ ِدرهٍم ِبيٍض وَألْفٌ سود       رجٌل
2الِْبيض    تَم ِل ثُمواِم الْحَل تَماال قَبنْهع جخْرالْم كُونيوِد وِه ِفي السلَيكَاةَ عز  ،  كَذَا لَـوو

 . وتَم علَى الِْبيِضعجَل عن السوِد فَهلَكَتْ
   ها ِعنْدمهاَل وح لَونِ   ،  والَيالْم دَأح اعض ا    ،  ثُممَل عجا عفُ مِنص 3كَان    امِه تَملَيعو ِقيب 

ِقيا بكَاِة ما، 4ز ِل كَانوالْح دعا بِدِهمَأح نى عَأد كَذَا لَوألواء5دنْهام ع. 
 الإذَا عجَل عن َأحِد الْمالَيِن ِبعيِنِه ثُم هلَك بعد الْحـوِل         : فُ هذَا قَالَ  ال خِ 6النَّواِدِر وِفي  

كَاتُهِه زلَيعاِقي والْب نِل عجعالْم ِمن ءشَي وزجا، ي الظَّاِهرُلألوو.  
  لَه كَان لَو7و     َل ِعشِْرينجـتْ            َألْفٌ فَعِقيبـٍم وهاِنِماَئِة ِدرا ثَمِمنْه لَكه ُل ثُمواَل الْحح ثُم

    اِحدو مهِه ِدرلَيٍم فَعهكُـلِّ           أل ؛ِماَئتَا ِدر نطَى عَأع قَد كُونِفي الْكُلِّ فَي تَِشيع الِْعشِْرين ن
 شَيء  الولَو هلَكَتْ الثَّماِنِماَئِة قَبَل الْحوِل فَ     ،  يِن ِدرهم ِماَئتَيِن َأربعةَ دراِهم وبِقي ِلكُلِّ ِماَئتَ     

  . ِفي ِماَئتَيِن9ال زكَاةَ علَيِه إال تَبين َأنَّه 8نَّهأل ؛علَيِه

                                                
والدراهم السـود هـو     ) قل هو اهللا أحد   (الدراهم البيض هي نوع من الدراهم ضربه الحجاج ونقش عليه            1

نوع من الدراهم وسميت بالسود ألنه تغير لونها بمرور األيام وهو يشير إلى أنه قديم الفضـة وجيـدها                   
، دار 1981، 156-155 الشرباصي، أحمد، المعجم االقتصادي اإلسـالمي،  :انظر.غلية وهي الدراهم الب 

 .الجيل المعجم االقتصادي
 ).أ(ليست في  2
 .كما وهو خطأ) أ(في  3
ـ                   4 ، األنه لما أدى خمسة وعشرين عن ألفين، فهلكت ألف، سقط من المعجل نصفه وهو اثنا عشـر درهم

 .اوبقي الواجب عليه اثنا عشر درهم
 .األول وهو خطأ) أ(في  5
هي المسائل التي رويت عن أئمة المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في غير كتب ظاهر الرواية                    6

كالكيسانيات، والهارونيات والجرجانيات والرقيات،  أو تكون مروية بروايات مفردة كرواية المعلّى بن منصور،              
 1/17انظر رسائل ابن عابدين .ايات ظاهرة صحيحةوسميت بذلك ألنها لم ترو عن محمد برو

 )ج(ليست في  7
 .ال وهو خطأ) ب(في  8
 .إلى وهو خطأ)ج(في 9
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 ِدينَاريِن وِنصفًا ثُـم     ولَو كَان لَه َألْفُ ِدرهٍم وِماَئةُ ِدينَاٍر فَعجَل عن الدنَاِنيِر قَبَل الْحولِ           
 علَى الدراِهِم جاز ما عجَل عن الدراِهِم إذَا كَـان يسـاِوي       1ضاعتْ قَبَل الْحوِل وحالَ   

 عن الدراِهِم ثُـم     * وكَذَا لَو عجَل خَمسةً وِعشِْرين     .2 كَملَ الخَمسةً وِعشِْرين ِدرهما وإِ   
ِتهِ    هنَاِنيِر ِبِقيمالد نع ازالَ ،  3لَكَتْ جتَّى حا حمهدَأح لَكهي لَم ِإن4ولَكه ُل ثُمواُل  الْح5الْم 

  .الَِّذي عجَل عنْه كَان الْمعجُل عن الْمالَيِن إلَى آِخِر ما قَدمنَا ِفي الِْبيِض والسوِد
  ع ذَا ِبنَاءها إلَى ا      وِدِهمَأح مِليِل ضِن ِبدياِد الِْجنِْس ِفي النَّقْدآللَى اتِّحابَل النِّصكْم6خَِر ِلي ،

 َأحـِد   8 شَـاةً عـن    7 فَعجلَ *ِبِل وَأربعون ِمن الْغَنَمِ   إلِف ما لَو كَان لَه خَمس ِمن ا       الِبِخ
    لَكه ِن ثُمنْفَيالالص  ع كُونا  ي لَكَـتْ  ،  خَِرآلنِن فَهيالْع نَل عجفَع نيدو نيع لَه كَان لَوو
 .12 واَللَّه سبحانَه َأعلَم، 11عنْه يقَع ال 10وِإن هلَكَتْ بعده، َ عن الديِن9قَبَل الْحوِل جاز

                                                
 قال وهو خطأ) ب(في  1
 .أيحمل وهو خط) ج(في  2
 ).أ(أ من /175نهاية ق  *
 .طمس) ج(في  3
 .حول) أ(في  4
 .فالمال وهو خطأ) ب(في  5
 .الوستأتي هذه المسألة في باب زكاة الم 6
 .ب من ب/210نهاية ق  *
 فجعل ) أ(في  7
 ).ب(ليست في  8
 .جازت) ط، ج(في  9

 .بيده وهو خطأ) ج(في  10
 )أ، ط(ليست في  11
 .276-2/275ابن مازة، المحيط البرهاني .1/265 فتاوى قاضي خان :انظر في هذه المسائل 12
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 ) 2 الْماِل1باب زكَاِة( 
 3)فصل في الفضة(

 ،  والْعروض5 اسِم الْماِل النَّقْد4 َأن ِفي عرِفنَا يتَبادر ِمنالدم َأيضا زكَاةُ ماٍل إما تَقَ
                                                

 .الزكاة وهو خطأ )ب(في  1
 )مـول ( ابن منظـور، لسـان العـرب مـادة           :انظر.سان من األشياء  اسم لما يملكه اإلن   : المال في اللغة   2

14/152. 
ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل مـا           : المال في األصل  : "قال ابن األثير  : وفي االصطالح 

ابن األثيـر،  "  ألنها أكثر أموالهم    ؛يقتنى ويملك من األعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على اإلبل           
 ).مول(، مادة5/318ة النهاي

 )أ، ب، ط(ما بين القوسين ليس في  3
 ).ب(ليست في  4
 :  تطلق كلمة نقود على عدة معان منها5

 .الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو مسكوكين.1
 المضروب من الذهب والفضة بهـذا االسـم         ياسم للمضروب من الذهب والفضة بشكل خاص، وسم       .2

 .ألنها تنقد في األثمان
انظـر فيمـا سـبق      .اسم لما يستعمل وسيطا للتبادل بين الناس من أي شيء كـان إذا لقـي رواجـا                .3

، وانظر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الموسـوعة  466الشرباصي، المعجم االقتصادي اإلسالمي،    
 .، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت1983، 2، ط173-172 /41الفقهية الكويتية، 

 وقد صدر قرار فـي حكمهـا مـن          ، المسائل المعاصرة المتعلقة بزكاة المال، زكاة األوراق النقدية        ومن
 : مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ونصه

 :  بخصوص أحكام العمالت الورقية:  أوالً
للذهب والفضـة مـن حيـث       أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها األحكام الشرعية المقررة            

-3/1963انظـر مجلـة المجمـع، الـدورة الثالثـة،           ..أحكام الربا والزكاة والسلم، وسـائر أحكامهـا       
 .300-1/294وانظر القرضاوي، فقه الزكاة، .1965

ومن المسائل المتعلقة أيضا بزكاة المال زكاة األسهم وقد صدر قرار من مجمع الفقه اإلسـالمي التـابع                  
 : اإلسالمي ونصهلمنظمة المؤتمر 

تجب زكاة األسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابـة عـنهم إذا نـص فـي نظامهـا         :  أوالً
األساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج                 

 .أسهمهالزكاة، أو حصل تفويض من صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة 
تخرج إدارة الشركة زكاة األسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أموالـه، بمعنـى أن تعتبـر                 :  ثانياً

 =جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نـوع               
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 r.1وقَدم الِْفضةَ علَى الذَّهِب اقِْتداء ِبكُتُِب رسوِل اللَِّه 
 

 ]نصاب الفضة[
} لَيس ِفيما دون خَمِس َأواٍق صدقَةٌ       {  rِلِه  ِلقَو ن ِماَئتَي ِدرهٍم صدقَةٌ   لَيس ِفيما دو  [
ةُ  وا  األوِقيمهِدر ونعبلُ       َأروا الْحهلَياَل عحِن وفَِإذَا كَانَتْ ِماَئتَي    اِهـمرةُ دسا خَمفَِفيه  
وِمـن كُـلِّ    ،  ةَ دراِهـم  َأن خُذْ ِمن كُلِّ ِماَئتَي ِدرهٍم خَمسt}       معاٍذ  كَتَب إلَى    rنَّه  أل

 ].} ِمن ذَهٍب ِنصفَ ِمثْقَاٍل الًِعشِْرين ِمثْقَا
 )لُهِلِه   :قَوِلقَو r : }       ٌقَةداٍق صِس َأوخَم ونا دِفيم سلَي { (      كَـذَاه خَـاِريالْب هجَأخْر }

 ِفيمـا دون  الو،  خَمِس ذَوٍد صـدقَةٌ  ِفيما دونالو، لَيس ِفيما دون خَمسِة َأوسٍق صدقَةٌ     
 4 }3لَيس ِفيما دون خَمِس َأواٍق ِمـن الْـوِرقِ        {  وَأخْرجه مسِلم    2}خَمِس َأواٍق صدقَةٌ    

 .الْحِديثَ

                                                                                                                                            
، وغيـر ذلـك ممـا       المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ            = 

مـه مـن الفقهـاء فـي جميـع      يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عم    
ويطرح نصيب األسهم التي ال تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسـهم الوقـف                . األموال

 .الدورة الرابعة.882-1/879ج. الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين
لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكـان، كـان                : "قال ابن المنير   1

 .3/391انظر فتح الباري "أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل األموال الزكوية 
 3/391، 1447 كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم،خرجه البخاريأ 2
انظر ابن منظور، لسـان العـرب       .واو وكسر الراء، الفضة، وتطلق على المضروب منها       الورق بفتح ال   3

 )ورق( مادة 2/350، المطرزي، المغرب 15/195
 .1/436 كتاب الزكاة، ،رواه مسلم 4
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خْذًا ِمن تَقِْديِر َأصـِدقَِة     ِم الْمصنِِّف أَ  ال يحتَِمُل َأنَّه ِمن كَ    1وِقيةُ َأربعون ِدرهما  ألوقَولُه وا 
قَـاَل َأبـو    ،  2كَانَتْ ِثنْتَي عشْرةَ ُأوِقيةً ونَشا فَِتلْك خَمسـِماَئةٍ       :  قَالَتْ عاِئشَةُ   rَأزواِجِه  
ده ِمن تَماِم   ويحتَِمُل َأنَّه َأرا  ،  5رواه مسِلم  " 4ِنصفُ ُأوِقيةٍ : قُلْت ما النَّشُّ ؟ قَالَتْ    : 3سلَمةَ

 زكَاةَ ِفي شَيٍء ِمن الِْفضِة حتَّـى        ال{  :rَأخْرجه الدارقُطِْني عنْه     وشَاِهده ما ،  الْحِديِث
 سلُغَ خَم6تَب  اٍق وةُ   َأوا    األوِقيمهِدر ونعب7} َأر        ـاِويهِسنَاٍن الر نب ِزيدِفيِه يو رخْتَصم 

نَّهـا  ألوِهي ِمن الِْوقَايِة    ،   فَتَكُون الْهمزةُ زاِئدةً   9 ُأفْعولَةٌ األوِقيةُ   و ،8 *ضعفَ:  فَروةَ َأبو
، 10وِق وهـو الثِّقَـلُ  أل وِقيَل ِهي فَِعيلَةٌ فَالْهمزةُ َأصِليةٌ وِهي ِمن ا.تَِقي صاِحبها الْحاجةَ 

 .11ولأل االِثيِر إألهايِة ابِن اولَم يذْكُر ِفي ِن
 

                                                
وِقية بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف، وقد تأتي وِقية وهي عامية كما قـال                  األواقي جمع  1

) وقـي ( مـادة  16/267انظر ابـن منظـور، لسـان العـرب      .وهي تعدل أربعين درهما   :ور  ابن منظ 
 )أوق( مادة 1/80ابن األثير، النهاية :وانظر

 ].درهم[زيادة ) ج(في  2
وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل اسمه عبـد اهللا            .مسلمة وهو خطأ  ) ط(في   3

لوسطى من التابعين، ولد سنة بضع وعشرين، واختلف في تاريخ وفاتـه،  وقيل إسماعيل، ثقة مكثر، من ا   
، ابن حجر، تهذيب    745ابن حجر، تقريب التهذيب     :انظر. هـ وكانت وفاته بالمدينة    104 وقيل   94فقيل  

 .5/1، ابن حبان، الثقات 4/531التهذيب 
 )نشش( مادة5/48انظر النهاية  4
 وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلـك مـن قليـل              رواه مسلم في كتاب النكاح، باب الصداق       5

 .2/644، 78برقم ... وكثير
 .خمسة وهو خطأ) ج(في  6
 .2/483، 1922كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة برقم ،رواه الدارقطني 7
 ).ج(ب من /208نهاية ق  *
هــ  155 هـ وتـوفي سـنة       79نة  يزيد بن سنان بن يزيد التميمي، أبو فروة الرهاوي، ضعيف ولد س            8

، ابـن حبـان، المجـروحين،       4/416تهذيب التهذيب   ،، ابن حجر  697ابن حجر، تقريب التهذيب     :انظر
2/457. 

 .أفعولية) أ(في  9
 .القتل) أ(في  10
 .األولي) أ(في  11
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وربما يِجـيء   ،  1 وهمزتُها زاِئدةٌ ويشَدد الْجمع ويخَفَّفُ ِمثُْل ُأثِْفيٍة وَأثَاِفي وَأثَافٍ         ": قَاَل
 .3" الْحِديِث وِقيةٌ ولَيستْ ِبالْعاِليِة2ِفي
 ) لُهٍم إلَخْ    فَِإذَا كَانَتْ ِماَئتَ  :قَوهِدر كَانَتْ ) ي اءوس    كُوكَةً َأوصرِ  ،  المهةُ الْمشَركَذَا عو ،

 تَِجب الزكَاةُ ما لَم تَبلُغْ ِقيمتُـه ِنصـابا مصـكُوكًا ِمـن              الوِفي غَيِر الذَّهِب والِْفضِة     
وكَـذَا ِنصـاب    ،  4الْعرفُ َأن يقَوم ِبالْمصكُوكِ   و،  ن لُزومها مبِني علَى التَّقَومِ    أل؛َأحِدِهما

 .السِرقَِة احِتياطًا ِللدرِء
 ) لُهاٍذ    :قَوعإلَى م ِبهِ   ) كَتَب لَمالَى َأعتَع اللَّه  ،  قُطِْنيارا ِفي الدِإنَّمو: }  َأنَّهr    َـاذعم رَأم

ي وِمن كُلٍّ ِمـاَئتَ   ،  5يمِن َأن يْأخُذَ ِمن كُلِّ َأربِعين ِدينَارا ِدينَارا       بن جبٍل ِحين بعثَه إلَى الْ     
  ،7وهو معلُوٌل ِبعبِد اللَِّه بِن شَِبيٍب ، 6الْحِديثَ} ِدرهٍم

اِديثَ َأخْذِ      الوَأح ِعي فَِإندِبالْم ذَِلك رضقَِة      8 يالر شِْر ِمنِع الْعبر     ِعينبكُلِّ َأر ةٌ ِمنرفَسم
 .ِدرهما ِدرهم كَِثيرةٌ شَِهيرةٌ 

 
 
 
 

                                                
 .3/27ابن منظور، لسان العرب :ما يوضع عليها القدر من حجارة ونحوه، انظر 1
 ).ج(ليست في  2
 .)وقي( مادة 16/267ابن منظور، لسان العرب :انظرو )أوق( مادة 1/80النهاية :ظر ان3
الضرب الشديد بالشيء العريض وقيـل  : المشكوك وكالهما خطأ، والصك هو) أ(الصكوك وفي ) ب(في   4

 .الضرب عامة بأي شيء، والمقصود هنا أن التقويم يكون بالمضروب عملة 
 ).ب(ليست في  5
ومن كـل   هوتمام.2/478،  1909تاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، برقم         ،كي  رواه الدارقطن  6

 .)مائتي درهم خمسة دراهم
: عبد اهللا بن شبيب بن خالد، أبو سعيد من أهل البصرة، قال ابن حبـان               : شعيب وهو خطأ وهو   ) أ(في   7

ابن :انظر"لروايات عن األثبات  يقلب األخبار ويسرقها، ال يجوز االحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في ا            "
، الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم، الجـرح         2/141، الذهبي، تذكرة الحفاظ     2/11حبان، المجروحين   

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت1953، 1، ط84-5/83والتعديل، 
 ).أ(ليست في  8



 

 

233

 ]  درهمزكاة الزائد على مائتي [
 شَيء ِفي الزيادِة حتَّى تَبلُغَ َأربِعين ِدرهما فَيكُون ِفيها ِدرهم ثُم ِفـي كُـلِّ                الو: قَاَل[

  ها ِدرمهِدر ِعينبَأرم    ذَا ِعنْدهِنيفَةَ وقَا  رحمه اهللا  َأِبي حِن      : الولَـى الِْمـاَئتَيع ادا زم
وما زادt  }   عِليِفي حِديِث   r ِلقَوِلِهرحمه اهللا    الشَّاِفِعيوهو قَوُل   ،  فَزكَاتُه ِبِحساِبهِ 

واشِْتراطُ النِّصاِب ِفي ، تْ شُكْرا ِلِنعمِة الْماِلالزكَاةَ وجبن ألو} علَى الِْماَئتَيِن فَِبِحساِبِه 
 ِبي حِنيفَـةَ ألو .بِتداِء لَتَحقُّق الِْغنَى وبعد النِّصاِب ِفي السواِئِم تَحرزا عن التَّشِْقيصِ   الا

وقَولُه ِفي حِديِث } ًئا  تَْأخُذْ ِمن الْكُسوِر شَي    ال{  t معاٍذِفي حِديِث    rقَولُه   رحمه اهللا 
وِفي إيجاِب ، الْحرج مدفُوعن ألو} ربِعين صدقَةٌ ألولَيس ِفيما دون ا{ عمِرو بِن حزٍم  

 ]. ذَِلك ِلتَعذُِّر الْوقُوِف؛الْكُسوِر
 )لُهاِبِه  :قَوِبِحس كَاتُهفَز (ءزاِئِد جِم الزهرـمٍ فَِفي الدهِدر ا ِمنءزج ِعينبَأر ـا  ،  ِمنِممو

ِف لَو كَان لَه ِماَئتَاِن وخَمسةُ دراِهم مضى علَيها عامـاِن ِعنْـده             ال علَى هذَا الْخِ   1يبنَى
 وثُمـن فَيبقَـى     3ةٌوِل خَمس ألنَّه وجب علَيِه ِفي الْعاِم ا     أل؛َِعنْدهما خَمسةٌ 2علَيِه عشَرةٌ و  

 الوِعنْـده   ،   تَِجب ِفيِه الزكَاةُ   ال ثُمن ِدرهٍم فَ   الالساِلم ِمن الديِن ِفي الْعاِم الثَّاِني ِماَئتَاِن إ       
 4.زكَاةَ ِفي الْكُسوِر فَيبقَى الساِلم ِماَئتَيِن فَِفيها خَمسةٌ ُأخْرى

 )لُهِديِث    :قَوِفي ح   ِلياِملِ    ) عوكَاِة الْعِفي ز ِديثُهح مِل ِكتَـابِ     5تَقَدِفي َأواِمِل ووالْح6 و 
 .8 ِفي مسَألَِة الْحوِل7الزكَاِة

                                                
 .ينبني) أ(في  1
 ].عنه[زيادة ) ب(في  2
 )ا(ليست في  3
 درهم حتى يبلغ أربعين درهما، وقال الصـاحبان       وب الزكاة في الزائد على المائتي      حنيفة وج  ال يرى أبو   4

 السرخسـي،   :انظر.بوجوب الزكاة في الزائد على األربعين درهما، وهذه المسألة تعرف بمسألة الكسور           
ي، تحفـة   ، السمرقند 2/299، حاشية ابن عابدين     3/443. ، العيني، البناية شرح الهداية    2/182المبسوط  

 .74-2/73، الشيباني، األصل 1/417الفقهاء 
 .العوائل وهو خطأ) ب(في  5
 ).ب(ليست في  6
 .زكاة) ب(في  7
 .184انظر ص  8
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 جواب عن مقَدٍر هو َأنَّه قَد عِفي بعد النِّصابِ ) إلَخْ  [قَولُه وبعد النِّصاِب ِفي السواِئِم       ( 
َأي إيجاِب الشِّقِْص ِلما ِفيِه ِمن ،  َأعداد فَقَاَل ذَِلك ِفيها تَحرزا عن التَّشِْقيِص1]ِفي السواِئِم

لَى الْمِر الشَِّركَِة عرِبالض ذَِلك سلَينَا2ِزٍمالِك و3 ه. 
 

 الزكاة في الزائد على مائتين  حجة اإلمام في عدم وجوب[
 ]ابعين درهمحتى يبلغ أر

 يْأخُذَ  الَأمره َأنr    َأن النَِّبي   { : روى الدارقُطِْني عن معاذٍ   ) ِبي حِنيفَةَ إلَخْ    ألُ و :قَولُه( 
 8 الْمصـنِّفُ  7 نَسبه 6]وَأما ما [ . بِن الْجراحِ  5وهو ضِعيفٌ ِبالِْمنْهالِ   4}ِمن الْكُسوِر شَيًئا    

 :فَقَاَل عبد الْحقِّ ِفي َأحكَاِمِه[حِديِث عمِرو بِن حزٍم إلَى 

                                                
 ) ب(ما بين المعكوفين ليس في  1
 .بالم وهو خطأ) ب(في  2
 السـوائم،  لو وجبت الزكاة فيما بعد النصاب في زكاة السوائم ؛ألفضى ذلك إلى وجوب األجزاء في زكاة          3

كأن يجب شاة وربع أو ثمن، وهذه التجزئة فيها ضرر على المالك، بينما إيجـاب الزكـاة فيمـا بعـد                     
 .النصاب في الذهب والفضة ال يفضي إلى ذلك لسهولة إخراج الواجب في األجزاء

ل بن  المنها:  ، وقال عنه  2/474،  1903رواه الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء، برقم            4
سحاق يقلب اسمه إذا    إالجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف، واسمه الجراح بن المنهال، وكان ابن             

    يرجل سوء يشـرب    : "وقال عنه ابن حبان   .لم يسمع معاذ  _ أحد رواة الحديث  _روى عنه، وعبادة بن نُس
 .259-258المجروحين "الخمر ويكذب في الحديث

مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه إال أن إسناده ضـعيف             : ، وقال عنه  7524 برقم   4/228ورواه البيهقي   
 .جدا واهللا أعلم

 .من المنهال وهو خطأ)ج(في  5
 .وهو خطأ] وما ما) [ب(في  6
 ].أي[ زيادة )أ(في  7
 .وهو خطأ]المص[) ب(في  8
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 عن َأِبيِهمـا  3] بِن حزٍم2 عن عبِد اللَِّه ومحمِد ابنَي َأِبي بكِْر بِن عمِرو   1روى َأبو ُأويسٍ  
     النَِّبي نا عِهمدج نعr      ذَا الِْكتَابه كَتَب ـِديثَ    َأنَّهٍم الْحزِن حِرو بمِفـي   ،  ِلع ذَكَـرو

فَِإذَا بلَغَتْ ِماَئتَي ِدرهـٍم فَِفيهـا       ،  لَيس ِفيها صدقَةٌ حتَّى تَبلُغَ ِماَئتَي ِدرهمٍ      {  ِفيِه   4الِْفضِة
 6}ربِعين صـدقَةٌ    أل ا *ولَيس ِفيما دون  ،  وِفي كُلِّ َأربِعين ِدرهما ِدرهم    ،  ُ دراِهم 5خَمسة

والْموجود ِفي ِكتَاِب ابِن    ،  وكَِثيرا ما يفْعُل ذَِلك ِفي َأحكَاِمهِ     ،  7ولَم يعزه عبد الْحقِّ ِلِكتَابٍ    
    ِرِهمغَياِكِم والْحو انِن ِحبابو اِئيالنَّس ٍم ِعنْدزح }  اٍق ِمـنـِس َأوِفي كُلِّ خَمِرِق  والْـو 

      ِعينبفَِفي كُلِّ َأر ادا زمو اِهمرةُ دسخَم **    مها ِدرمهةَ قَـالَ     8} ِدربَأِبي شَي نى ابورو  :
كَتَب عمر إلَى َأِبـي     :  قَالَ 11 عن الْحسنِ  10 بن سلَيمان عن عاِصمٍ    9حدثَنَا عبد الرحمنِ  

                                                
مالـك، وصـهره علـى      عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي، ابن عم اإلمام                  1

  ابـن حجـر، تقريـب       2/367هـ انظر ابن حجر، تهذيب التهذيب       167هم، مات سنة    أخته، صدوق ي ،
 .1/518، ابن حبان، المجروحين 366التهذيب 

 .عمر وهو خطأ) ج(في  2
 )ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
 .القصة وهو خطأ) ب(في  4
 .خمس وهو خطأ) أ(في  5
 ).أ(ب من /175نهاية ق  *
 درهم، فـإذا بلغـت   االزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائت    (، بلفظ   169-2/168 األحكام الوسطى    :انظر 6

 درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهم درهم حتى تبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغت أربعـين                 امائت
 )دينارا ففيها دينار

 .إلى كتاب) ج(في  7
 ).ب(أ من /211نهاية ق  **

هذا حديث كبير مفسر في هـذا البـاب         : ، وقال عنه  1/551،  1448أخرجه الحاكم في المستدرك برقم      و 8
يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة،                  

 انظر  ،6559 برقم   14/501 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان        : انظر .وأخرجه ابن حبان في صحيحه    
 .2/367نصب الراية 

 .كذا في جميع النسخ وهو عبد الرحيم 9
 ابـن حجـر،     :هـ انظر 140هو عاصم بن سليمان األحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة توفي سنة              10

 .2/252، التهذيب 1/112، الذهبي، تذكرة الحفاظ 340تقريب التهذيب 
 .90هو الحسن البصري وقد سبقت ترجمته صو 11
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 وتَقَدم ِفـي    2)فَما زاد علَى الِْماَئتَيِن فَِفي كُلِّ َأربِعين ِدرهما ِدرهم          (  1شْعِريألموسى ا 
  .4}هاتُوا ربع الْعشُوِر ِمن كُلِّ َأربِعين ِدرهما ِدرهمr : }  قَولُه 3ِحيصحالْحِديِث الْ

فَيِفيد هاتُوا [ ، هاتُوا ربع الْعشُوِر5رهم خَرج تَفِْسيرا ِلقَوِلِهفَقَولُه ِمن كُلِّ َأربِعين ِدرهما دِ 
ن هِذِه الْجملَةَ ِفي موِضِع الْحاِل ِمن الْمفْعوِل فَتَكُون         أل ؛ علَى هذَا الْوجهِ   6]ربع الْعشُورِ 

 َأن  7 بِقـي  . فَيكُون الْوجوب علَى هذَا الْوجـهِ      عطَاِءإلمر ِبا ألقَيدا ِفي عاِمِلِه الَِّذي هو ا     
 َأو 9 يعتَبر ِعنْدنَاالو،  ِبمفْهوِم الصفَِةال َأنَّه لَم يتَعرض ِللنَّفِْي عما دونَها إ     8قُصاراه: يقَاَل
 ،10يجاِبِهالض وحِديثُ عِلي متَعر، صِليألضافَِة إلَى الْعدِم اإلِبا

                                                
، قدم هو وإخوته مـع جماعـة   rاهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري صاحب رسول اهللا       هو عبد    1

على بعض األقاليم وكـذلك عمـر بـن         rمن األشعريين إلى مكة فأسلم وعاد إلى قومه، استعمله النبي           
أسـد  :انظر في ترجمته . بالكوفة واختلف في تاريخ وفاتهt، مات t وشهد وفاة أبي عبيدة  tالخطاب  

 .432ابن عبد البر، االستيعاب .2/380، الذهبي، السير 3/364لغابة ا
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتـى             2

 .4/190، 9952يبلغ أربعين درهما برقم 
 .المصحح) ب، ج، ط(في  3
 .184سبق تخريجه ص  4
 .طأقوله وهو خ) أ(في  5
 )أ، ب( ليس في نما بين المعكوفي 6
 .يعني وهو خطأ) أ(في  7
 ).أ(ليست في  8
أن يكـون المسـكوت عنـه مخالفـا         :  مفهوم الصفة هو أحد أنواع مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو          9

ومفهـوم  .للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق ويسمى دليل الخطاب             
لمخالفة حجة عند الجمهور بجميع أنواعه إال مفهوم اللقب، وخالف أبو حنيفة فلـم يعتبرحجيـة مفهـوم             ا

 .المخالفة
} فـي سـائمة الغـنم زكـاة       {: rمثل قولـه  .ومفهوم الصفة هو تعليق الحكم على الذات بأحد األوصاف        
 .علوفة زكاةمفتخصيص السائمة بالذكر دليل بالمخالفة على أنه ليس في ال

هي تقيد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط وال غايـة وال          : ف الصفة وتعري
 .يريدون به النعت
كشـف  البخـاري،   ،  2/88، اإلحكام لآلمـدي     772-2/766إرشاد الفحول    الشوكاني،   :انظر فيما سبق  

 2/377األسرار 
 .إلجبابه)ب(في  10
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 تُِبراُع لَوو*     ا ِعنْدمقَدنْطُوقُ مالْم كَان ومفْهةِ 1 الْمضارعِفيِه ا،   الْما ووصـاطُ الخُصِتي2ح. 
 عمر  5حِديِث عِلي وحِديِث عمِرو بِن حزٍم وَأثَرِ        الْمعارضِة بين  4 ِحينَِئٍذ إثْباتُ  3األولَىفَ

 يكُون ِمن حكْـِم     ال تَمام حكِْم ما زاد َأن يِجب ِفي كُلِّ َأربِعين ِدرهم فَ           6هما يِفيداِن َأن  فَِإنَّ
 7يحمـُل علَـى   :  لَم يكُن بيانًا ِلحكِْم ما زاد بْل ِلبعِضِه فَِإن ِقيلَ          الفُ ذَِلك وإِ  الما زاد خِ  

 قُلْنَا لَيس ِبَأولَى ِمن اعِتبـاِر ِمثِْلـِه ِفـي    .ربِعينَاِت دفْعا ِللْمعارضةِ  ألن ا إرادِة ما زاد مِ   
ربِعينَاِت فَِبِحساِب الْخَمسِة ِفي ألَأي ما زاد ِمن ا : حِديِث عِلي ِبَأن يحمَل ما زاد فَِبِحساِبهِ      

بْل الْحمُل ِفي معاِرِض حِديِث عِلي َأولَـى  :  فَِإن ِقيَل.يها ِدرهمالِْماَئتَيِن وهو َأن يكُون فِ 
وظَن َأن حِديثَ معاٍذ نَهي فَيقَدم ، حِتياطُالنَّه موِجب وذَِلك مسِقطٌ فَيكُون ِفيِه ا   أل 8ِمنْه ِفيهِ 

يرِجع إلَى رب الْماِل وهـو       9 فيما منَاالوكَ،  هي الْمصدقِ نَّه إنَّما نَ  أل ؛غَلَطٌ ِبَأدنَى تََأمٍل    
ذَِلك لَو لَـم    :  قُلْنَا .لَيس ِبمنِْهي َأن يعِطي بْل الْواِقع ِفي حقِِّه تَعارض السقُوِط والْوجوبِ          

      ذُِّر ِفي بالتَّعِظيِم وِج الْعرا ِللْحوملْزم كُنِه         يإلَي ا َأشَارم وهِر ووالص ا ِفي كَِثيٍر ِمنِضهع
وذَِلك َأنَّه إذَا ملَك ِماَئتَي ِدرهٍم وسبعِة دراِهـم وجـب           ،  الْمصنِّفُ ِبقَوِلِه ِلتَعذُِّر الْوقُوفِ   

فَِإذَا لَم يَؤد حتَّـى     ،  ين جزءا ِمن ِدرهمٍ   علَيِه علَى قَوِلِهما خَمسةٌ وسبعةُ َأجزاٍء ِمن َأربعِ       
ِثـين  الثٍَة وثَ الجاءتْ السنَّةُ الثَّاِنيةُ كَان الْواِجب علَيِه زكَاةَ ِماَئتَي ِدرهٍم وِدرهٍم وزكَاةَ ثَ           

  ذَِلكٍم وهِدر ا ِمنءزفُالجرعي  ،ألو اِس نَّهفَقُ ِلِقياِت َأوكَوفْـٍو   ألالزِبع ورا تَـدنَّه
 .وِنصاٍب

 
                                                

 ).ج(أ من / 209نهاية ق  *
 .أعليه وكالهما خط) ج(على وفي ) أ(في 1
 .أي في القول بوجوب الزكاة فيما دون األربعين احتياط للعبادة 2
 .فاأللى وهو خطأ) ج(في  3
 ).ب(ليست في  4
 .وأن وهو خطأ) ج(في  5
 ).ب(ليست في  6
 ).أ(ليست في  7
 ).ب(ليست في  8
 .إنما) أ(في  9
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 ]مقدار وزن الدرهم المعتبر في باب الزكاة[

، وهو َأن تَكُون الْعشَرةُ ِمنْها وزن سبعِة مثَاِقيـلَ        ،  وزن سبعةٍ الدراِهِم  والْمعتَبر ِفي   [
 ]مر علَيِهألواستَقَر ا t رعمِبذَِلك جرى التَّقِْدير ِفي ِديواِن 

  وِنصاِب الصدقَِة والْمهِر 1عِتبار ِفي الزكَاِةالهذَا ا) قَولُه والْمعتَبر ِفي الدرهِم إلَخْ  ( 
 وظَاِهر ،2 النَّظَِر ِفيِه    بد ِمن  ال قَد ُأِخذَ الِْمثْقَاُل ِفي تَعِريِف الدرهِم فَ       اوِإذْ،  وتَقِْديِر الدياتِ 

ولَـم  ": مواِلأل قَاَل َأبو عبيٍد ِفي ِكتَاِب ا      .ِم الْمصنِِّف ِفي صدقَِة الذَّهِب َأنَّه معروفٌ      الكَ
ـ    ال وكَ .5" ينْقُص ال يِزيد و  ال 4داو محد 3يزْل الِْمثْقَاُل ِفي آباِد الدهرِ     ي م السـجاونِْدي ِف

 8 َأهِل الِْحجـاِز ِعشْـرون ِقيراطًـا      7ِبسنْجِة: قَاَل الدينَار ،  فُهال خِ 6ِكتَاِب ِقسمِة التَِّركَاتِ  
                                                

 .الزكوات) ج(في  1
 .شرعي أن نعرف المثقال ؛شرع المصنف في الحديث عن المثقالأي إذا كان ال بد لمعرفة الدرهم ال 2

M X W ، ومنـه قولـه تعـالى    ا أو كثير والمثقال في األصل مقدار من الوزن أي شيء كان قليال         
 \ [ Z YL 7:  الزلزلة 

 . وثالثة أسباع درهماوالناس يطلقونه على الدينار خاصة، والمثقال يساوي درهم
، 3/29غم انظر ابن منظور، لسان العـرب        4.031= مثقال األشياء األخرى    غم و 4.25=ومثقال الذهب   

، 404 االقتصـادي للشرباصـي      ، والمعجـم  1/211وانظر النهاية فـي غريـب الحـديث         ) ثقل(مادة  
 .284-1/275القرضاوي،فقه الزكاة 

 .الدرهم وهو خطأ) ب(في  3
 .خطأ) ب(محددا والذي في ) أ(محزودا وفي ) ب(في  4
 .522موال ص انظر األ 5
هو محمد بن محمد بن عبد الرشيد، أبو طـاهر الحنفـي لـه     : والسجاونِْدي. طأخالتي كات وهو    ) أ(في   6

مصنف في التركات اسمه فرائض السجاوندي، أو الفرائض السراجية، وله شرح عليها ولم أجد كتابا له                 
 ابـن قطلوبغـا، تـاج    :هـ انظـر 600 توفي في حدود.باسم قسمة التركات ولعله الكتاب السابق الذكر      

 .2/1247، حاجي خليفة، كشف الظنون 3/331، القرشي، الجواهر المضية 245التراجم 
هي ما يوضع في الميزان مقابل ما يوزن لمعرفـة قـدره، ويقـال              : والسنجة.نسنجة وهو خطأ  ) ب(في   7

 .256معجم االقتصادي وال) سنج( مادة 7/270انظر ابن منظور، لسان العرب .صنجة والسين أفصح
معيار في الوزن والمساحة، والمقصود به في النص معيار في الوزن ويختلف باختالف الـبالد               : القيراط 8

 :وانظـر ) قـرط ( مادة   12/73 غم انظر ابن منظور، لسان العرب        0.2004=ومقداره في وزن الذهب     
 .315قلعجي، معجم لغة الفقهاء 
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 ِسـتَّةٌ   3 وِعنْد َأهِل سـمرقَنْد    ،2فَالدينَار ِعنْدهم ِماَئةُ شَِعيرةٍ   ،  1والِْقيراطُ خَمسةُ شَِعيراتٍ  
حِديـِد   وذَكَر ِفيِه َأيضا ِفي تَ     . وخُمسه 4فَيكُون الِْقيراطُ ِعنْدهم طَسوجا   ،  وِتسعون شَِعيرةً 
 َأربع طَسوجاٍت والطَّسـوج     6 والداِنقُ 5اعلَم َأن الدينَار ِستَّةُ دواِنيقَ    : قَاَلالدينَاِر مطْلَقًا ف  
 ِستُّ  9 اثْنَا عشَر فَلْسا والْفَلْس    8والشَِّعيرةُ ِستَّةُ خَراِدَل والْخَردلَةُ    شَِعيرتَاِن   7حبتَاِن والْحبةُ 

 اثْنَتَـا عشْـرةَ     12 ثَمان ِقطِْميراٍت والِْقطِْميرةُ   11ةوالنَِّقير  ِستُّ نَِقيراتٍ  10ٍت والْفَِتيلُ الفَِتي
  . انْتَهى13ذَرةً

                                                
قلعجي، معجم لغة   :انظر  . سم 0.324غم وطولها   0.06طول وهي تساوي    الشَعيرة وحدة للوزن ولقياس ال     1

 .242، الشرباصي، المعجم االقتصادي 234الفقهاء 
 .شعرة وهو خطأ) ب(في  2
 .3/246 معجم البلدان :انظر.ساناسمرقند بلدة في خر 3
، 261الفقهاء  انظر قلعجي، معجم لغة     . غم   0.1247ن من الشعير وهو يساوي      يالطسوج وزن يعادل حبت    4

 .273الشرباصي، المعجم االقتصادي 
 .دوانق) أ(في  5
غـم وهـو    0.468بفتح النون وكسرها، وزن من األوزان يعدل سدس الدينار، والدانق يسـاوي             : الدانق 6

انظـر المطـرزي،    .ان ونصـف  يطا هـ جعله عبد الملك بن مروان قيـر        76ن وفي سنة    يطايساوي قير 
 )دنق( مادة 6/308، ابن منظور، لسان العرب 183غة الفقهاء ، قلعجي، معجم ل1/396المغرب 

بزر القمح والشعير، وفي األوزان هي حبة الشعير المتوسطة التـي لـم تقشـر وهـي تسـاوي                   : الحبة 7
 .152، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )حبب( مادة 4/8 ابن منظور، لسان العرب :انظر.غم0.586

قلعجي، معجم  . غم 0.00976ل في التوابل، ومقدار وزن حبة الخردل        نبات له حب أسود يستعم    : الخردل 8
 .172لغة الفقهاء 

 ابـن منظـور،   :انظـر .قطعة من النحاس يتعامل بها الناس وجمع القلة َأفلس وجمع الكثرة فلوس  : الفلس 9
، الشرباصي، المعجـم االقتصـادي      318، قلعجي، معجم لغة الفقهاء      )فلس( مادة   11/218لسان العرب   

343. 
 .308 غم انظر قلعجي، معجم لغة الفقهاء 0.0001356الفتيل من األوزان يساوي  10
 بانظر لسان العـر   .غم0.0000226النكتة التي في ظهر النواة وهو من االوزان الدقيقة يساوي           : النَّقير 11

 . 458، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )نقر( مادة 14/335
قة التي على النواة بين النـواة والتمـر ومـن األوزان تسـاوي              القشرة الدقي : والقطمير) ب(ليست في    12

، قلعجي، معجـم لغـة الفقهـاء     )قطمر( مادة   12/144غم انظر ابن منظور، لسان العرب       0.0000028
335. 

 .190انظر قلعجي، معجم لغة الفقهاء . غم0.0000002تساوي في األوزان الدقيقة : الذرة 13
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   ِبالْخَر ادرالْم كَان وفُ   1اِدِلفَِإنرعِة الْمالشَِّعير ةَ إلَى ا   ال فَ ة َأواجال ح    شِْتغَاِل ِبتَقِْديِر ذَِلـك
قَنْدرمِف سرلَى عينَاِر عِريفُ الدتَع وهو ، كْمإذْ الْح ودقْصالْم واِز هِريفُ ِدينَاِر الِْحجتَعو

 نَاكه ِمن جلُ، خَرقَو ذَِلك حضويوهr : }ِدينَِةِل الْماُل َأهاُل ِمكْيِل ، الِْمكْيَأه نزو نزالْوو
 .2لَفْظُ النَّساِئي عن َأحمد بِن سلَيمان ووثَّقَه} مكَّةَ 

 تَمِييز  ال و  تَحِديد 3ح خَاص فَلَم يحصْل ِمما ذَكَره     الوِإن لَم يكُن كَذَِلك بْل لَهم ِفيِه اصطِ       
 يعرفُ الِحيةُ والصِطالن الذَّرةَ ِحينَِئٍذ ِهي مبدُأ ما يقَدر ِبِه هِذِه الْمسمياتُ ا       ألِعنْد الْعقِْل   
 تَقِْدير   َأن الْمقْصود  5]وَأنْتَ تَعلَم [،   ِبها لَو عِرفَ   *عِتباِرال يقَدر علَى ا   الوقَد  ،  4شَخْصها

 يتَوقَّفُ علَى هِذِه التَّكَلُّفَاِت مع َأنَّه لَـم         الوالتَّوصُل إلَى ذَِلك    ،  كَميِة شَيٍء موجوٍد ثَاِبتٍ   
 ودقْصم ْل ِبذَِلكصحلَى التَّقِْديِر ا، يع راِحٍد اقْتَصو رغَيِلألوا، **ولَى ِمثِْلِهالوع ار6قِْتص 

 8ال الشَِّعيراِت الْمعروفَـِة وإِ    7نِم َأن يكُون الْمراد الْوسطَ      ال يجوز ِفي إفَادِة التَّقِْديِر إ     ال
تَفَاوتُ آحاده وكَذَا بعـض   ت ال إذْ   *** كَان حسنًا  9دِلا ولَو انْتَهى إلَى الْخَر    .الًيكُون تَجِهي 

 ، 11 علَى تَقِْديِر كَوِن الدينَاِر والِْمثْقَاِل متَراِدفَيِن10هوهذَا كُلُّ، شْياِءألا
                                                

 .الخردل) ب(في  1
، ورواه أبـو داود كتـاب   392، ص 2520في السنن، كتاب الزكاة، باب كم الصاع، برقم     رواه النسائي    2

  . وقال األلباني صحيح511 ص 3340برقم ) المكيال مكيال المدينة( rالبيوع، باب قول النبي
 .هـ261وأحمد بن سليمان بن عبد الملك بن أبي شيبة، أبو الحسن الرهاوي، ثقة حافظ مات سنة 

 .1/24، ابن حجر، تهذيب التهذيب 102، تقريب التهذيب انظر ابن حجر
 .ذكر) ب(في  3
 ].انتهى[زيادة) ب(في  4
 ).ب(ب من /211نهاية  *
 .وهو خطأ] وأن تعرف) [ج(في  5

 ).أ(أ من /177نهاية ق  **
 .ملكه وهو خطأ) ب(في  6
 .بين) ط(في  7
 .ال وهو خطأ) ب(في  8
 .الخردل) ب(في  9
 ).ج(من ب /209نهاية ق  ***

 ).أ(ليست في  10
 .مترادفان وهو خطأ) ب(في  11
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 3 وِإذْ،2 الْمقَدِر ِبِه والدينَار اسم ِللْمقَدِر ِبِه ِبقَيِد ذَهِبيِتِه       1والظَّاِهر َأن الِْمثْقَاَل اسم ِللِْمقْدارِ    
 6ِصنْفٌ: ثَةَ َأصنَافٍ ال ثَ r الدراِهم علَى عهِد رسوِل اللَِّه        كَانَتْ 5: عرفْت هذَا فَقَالُوا  4قد

وِصنْفٌ كُـلُّ عشَـرٍة   ، وِصنْفٌ كُلِّ عشَرٍة وزن خَمسٍة، كُلُّ عشَرٍة وزن عشَرِة مثَاِقيلَ  
 َأن يسـتَوِفيt  وِقيَل َأراد عمـر ، سِتيفَاِءاليفَاِء واإلفُ ِفي االفَلَما وقَع الِْخ، ِبوزِن ِستَّةٍ 
اجنِْف الْخَروا التَّخِْفيفَ  أل ا 7ِبالصسِل فَالْتَمو  ،عم8فَج ح س نزةً وشَروا عجاِنِه فََأخْرمز اب
اِهم متَسـاِويةً   ثَةَ در الِمن كُلِّ ِصنٍْف ِدرهما فَخَلَطَه فَجعلَه ثَ       t وِقيَل َأخَذَ عمر     ،سبعٍة

فَخَرج الدرهم َأربعةَ عشَر ِقيراطًا كُلُّ عشَرٍة وزن سبعِة مثَاِقيَل فَبِقي الْعمـُل علَيهـا               
مِنـِه  وهذَا صِريح ِفي َأن كَون الدراِهِم ِبهِذِه الزنَِة لَم تَكُن ِفي ز           ،  9وَأجمع النَّاس علَيها  

r، اِنِه         ال ومكَاِة ِفي زوِب الزجوِت وِفي ثُب شَك r       ـااهاِلِه إيماِء عاقِْتضا وتَقِْديِرِه لَهو
علَى لَم يجز ألخَمسةً ِمن كُلِّ ِماَئتَيِن فَِإن كَان الْمعين ِلوجوِب الزكَاِة ِفي زماِنِه الصنْفَ ا        

ِذِه         ،  النَّقْصه ِيينتَع زجي لَم ونَها دم كَان ِإنألو     ِر تُوِجـبقَدلَى الْمةٌ عادا ِزي10نَّه   نَفْـي 
، نَّه علَى ذَِلك التَّقِْديِر يتَحقَّقُ ِفي ِمـاَئتَيِن وزن خَمسـٍة َأو ِسـتَّةٍ             ألالْوجوِب بعد تَحقُِّقِه    

  ِم الْودُل ِبعنَافَالْقَوا ذَكَرِلم وملْزٍة معبس نزِن وِماَئتَي نزلُغْ وتَب ا لَموِب مكَ.ج ظَاِهرِم ال و
كَانَـتْ الـدراِهم قَبـَل    ":  كَانُوا يزكُّونَه قَاَل11مواِل َأن َأيها وِجدألَأِبي عبيٍد ِفي ِكتَاِب ا    

                                                
 .النقدان وهو خطأ) أ(في  1
حاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال، فاتحادهمـا مـن              : "قال ابن عابدين   2

 .2/296حاشية ابن عابدين "حيث الوزن
 .إذا ) أ(في  3
 ).أ، ج(ليست في  4
 ].ول[زيادة ) ب(في  5
 ).أ(ليست في  6
 .النصف وهو خطأ) ب(في  7
 .فاجتمعوا وهو خطأ)ب(في  8
، حاشـية ابـن     3/431 البناية للعينـي،     :لم أجد من أسند هذا األثر ولكنه منقول في كتب الحنفية، انظر            9

، ابن مازة، المحـيط البرهـاني   2/101، الكاساني، بدائع الصنائع 2/244، البحر الرائق   2/295عابدين  
2/240. 

 .فوجب) أ(في  10
 ].كما[زيادة ) أ(في  11
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م وَأرادوا ضرب الدراِهِم وكَانُوا يزكُّونَها ِمن       السإلما جاء ا  فَلَ،  ِم ِكبارا وِصغَارا  السإلا
 فَِإذَا  2 وِإلَى الدرهِم الصِغيرِ   1النَّوعيِن فَنَظَروا إلَى الدرهِم الْكَِبيِر فَِإذَا هو ثَماِنيةُ دواِنيقَ        

 ِدرهمـيِن   4 فَجعلُوهـا  3دةَ الْكَِبيِر علَى نُقْصاِن الصِغيرِ    فَوضعوا ِزيا ،  هو َأربعةُ دواِنيقَ  
 الولَم يزْل الِْمثْقَاُل ِفي آباِد الدهِر ، ثُم اُعتُِبروها ِبالْمثَاِقيِل، 5سواء كُلُّ واِحٍد ِستَّةُ دواِنيقَ   

 و ِزيدِذهِ     اليه ةً ِمنشَرا عهدجفَو نْقُصثَاِقيَل      يِة معبس نزى 6" وـةَ     .انْتَهِقيقْنَا با سِإنَّمو 
، 8]ِمن الصغَارِ [ ينْعِقد   7ِمِه ِليظْهر ما ِفيِه ِمن الْمخَالَفَِة ِلما تَقَدم ويقْتَِضي َأن النِّصاب          الكَ

، r ِفـي زماِنـِه      9]وِكبـرا أِصـغَرا   [الدراِهِم  نَّهم لَم يخْتَِلفُوا ِفي تَفَاوِت      ألوهو الْحقُّ   
خَمـِس َأواٍق    ِفـي  rَأوجب   وقَد،   ِبالصغَِر والِْكبرِ   مخْتَِلفَةً األوِقيةُ  ون  فَِبالضرورِة تَكُ 

 وجـب  11س َأواٍقفَِإذَا صدقَ علَى الصِغيرِة خَم   ،  10مطْلَقًا ِمن غَيِر تَقِْييٍد ِبِصنْفِ     الزكَاة
  كَاةُ ِبالنَّصا الزنِ       ،  ِفيهيعالنَّو كُّونزكَانُوا ي مٍد َأنَّهيبنَقُْل َأِبي ع هدَؤييو  ،    اَللَّـهذَا وه نعو

           مهاِهمرلٍَد دِل بقِّ كُلِّ َأهِفي ح رتَبعالْم إلَى َأن مهضعب بذَه لَمَأع هذَكَر  12 قَاِضي خَان. 
 تَنْقُص عن َأقَلِّ ما كَان وزنًا ِفي        الينْبِغي َأن يقَيد ِبما إذَا كَانَتْ دراِهمهم        :  َأنِّي َأقُولُ  الإ

                                                
 .دونيق وهو خطأ)ب(في  1
 .للصغير وهو خطأ) ب(في  2
 ).أ(ليست في  3
 .فجعلها) أ(في  4
 ).ج(ليست في  5
 .522انظر األموال  6
 .الصواب وهو خطأ) ج(في  7
 .بالصغار) ب(في  8
 ].صغيرا أو كبيرا) [أ(في  9

 .بنصف وهو خطأ) أ(في  10
 .أواف وهو خطا) ط(في  11
ن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم السرخسـي فـي            إ، وممن قال    1/349انظر فتاوى قاضي خان      12

، وعزاه قاضي خان في فتاويه إلى شمس األئمة الحلواني والشيخ أبي بكر محمـد بـن           2/194المبسوط  
 .2/297ن انظر حاشية ابن عابدي.الفضل، وعزاه ابن عابدين إلى الولواجي في فتاويه
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 ِمنْها  نَّها َأقَلُّ ما قُدر النِّصاب ِبِماَئتَينِ     أل 1]وِهي ما تَكُون الْعشَرةُ وزن خَمسةٍ      [rزمِنِه  
 وِإن كَانَـتْ دراِهـم     الً ِمن الدراِهِم الْمسعوِديِة الْكَاِئنَِة ِبمكَّةَ مثَ      ِن تَِجب ِفي ِماَئتَي   الحتَّى  
 4واِقي ِفي الْموجـوِد ومـا يمِكـن َأن يوجـد       ألقَ الدراِهِم وا  ال إطْ 3 َأعملَ 2وكََأنَّه،  قَوٍم

دتَحسيثَو  ، لْنَاهمَأع ننَحودِ  5وجوا   أل ؛ 6 ِفي الْم َأن الظَّاِهر ةَ ِبالْكَ إلنالشَار    وا هِم إلَى م
 .واَللَّه َأعلَم، الْمعهود الثَّاِبتُ

   ملَه كُني لَم ةٌ  الإ[ 7 فَِإنكَِبير اِهمرٍة فَا   8]دعبِن سزذَا أَ   ال كَولَى هاطُ عِتيح  كىينز*  ، ِإنو
رى َأنَّه إذَا لَم ت الَأ، قَلُّ قَدر ِنصاٍب هو وزن خَمسةٍ ألكَانَتْ َأقَلَّ ِمن ِماَئتَيِن إذَا بلَغَ ذَِلك ا       

 َأقَلَّ  ** وزن عشْرٍة َأو َأقَلَّ ِمما يِزيد علَى وزِن سبعٍة وجب الزكَاةُ ِفي            التَكُن الدراِهم إ  
دراِهم ِمصر َأربعـةٌ    ":  وعن هذَا قَاَل ِفي الْغَايةِ     .ِمن ِماَئتَيِن ِمنْها ِبِحساِب وزِن السبعةِ     

 . انْتَهـى "وهو َأكْبر ِمن ِدرهِم الزكَاِة فَالنِّصاب ِمنْه ِماَئةٌ وثَمانُون وحبتَانِ       ،  وِستُّون حبةً 
ِإذَا لَم يثْبتْ َأن ِدرهم الزكَاِة مقَدر شَرعا ِبما هو وزن سبعٍة بْل ِبَأقَلَّ ِمنْه ِلما قُلْنَا وجب  فَ

لَّـه  واَل،  قَلُّ ِفي الدراِهِم الْكَِبيرِة فَتُزكَّى إذَا بلَغَتْ قَدر ِماَئتَيِن ِمن الصـغَارِ           ألَأن يعتَبر ا  
لَمَأع انَهحبس.  

 ؛ الزكَـاةِ ***ثُم ما ذُِكر ِفي الْغَايِة ِمن دراِهِم ِمصر ِفيِه نَظَر علَى ما اعتَبروه ِفي ِدرهمِ   
 وزن سـبعِة   َأراد ِبالْحبِة الشَِّعيرةَ فَِدرهم الزكَاِة سبعون شَِعيرةً إذْ كَان الْعشَرةُ 9نَّه إن أل

                                                
وما أثبته هـو الصـحيح      ] وبينما يكون للعشرة خمسة   )[ب(وفي  ]وهي ما تكون للعشرون خمسة    ) [أ(في   1

 .1/297 حاشية ابن عابدين : انظر.ألني وجدت ابن عابدين نقل هذا النص عنه
 .مكانه وهو خطأ) ج(في  2
 .تحمل) ج(يحمل وفي ) ب(في  3
 .يوجبه وهو خطأ)أ(في  4
 .أعلمناه)ب(في  5
 .الوجوه وهو خطأ) أ(في  6
 .له) ب(في  7
 ]دراهم إال كبيرة) [ب، ط(في  8
 ).ب(أ من /212نهاية  *

 ).ج(أ من /210نهاية ق  **
 ).أ(ب من /176نهاية ق  ***
 .إذا) أ(في  9
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 َأكْبر وِإن َأراد ِبالْحبِة َأنَّه الوالِْمثْقَاُل ِماَئةَ شَِعيرٍة علَى ما قَدمنَاه فَهو إذًا َأصغَر   ،  مثَاِقيَل
   هتَفِْسير قَعا وتَاِن كَممشَِعير نِْدياوجِريِف السـ 1ا ِفي تَع إذْ ، واِقـعِ فُ الْال الطَِّويِل فَهو ِخ

     رِمص مهِدر َأن اِقعةً     2الالْوشَِعير ِستِّينٍع وبلَى َأرع ِزيدٍع أل يبكُلَّ ر ن]  رقَـدم 3]ِمنْـه 
 5. مقَدرةٌ ِبَأربِع قَمحاٍت وسٍط4ِبَأربِع خَراِنيب والْخُرنُوبةُ

 
 6]فضة أو الغشالعبرة في الدراهم بما يغلب عليها من ال[ 

وِإذَا كَان الْغَاِلـب علَيهـا   ، وِإذَا كَان الْغَاِلب علَى الْوِرِق الِْفضةَ فَهو ِفي حكِْم الِْفضةِ     [
 تَخْلُو عـن    الالدراِهم  ن  أل ؛ن تَبلُغَ ِقيمتُه ِنصابا   الِْغشُّ فَهو ِفي حكِْم الْعروِض يعتَبر أَ      

فَجعلْنَا الْغَلَبةَ فَاِصلَةً وهو َأن يِزيد      ،   ِبِه وتَخْلُو عن الْكَِثيرِ    ال تَنْطَِبع إ  النَّها  أل ِغشٍّ   قَِليِل
 َأن ِفـي  الإ،  وسنَذْكُره ِفي الصرِف إن شَاء اللَّه تَعالَى      ،  علَى النِّصِف اعِتبارا ِللْحِقيقَةِ   

 إذَا كَان تَخْلُص ِمنْهـا      الإ،  ِفي ساِئِر الْعروضِ  كَما  د ِمن ِنيِة التِّجارِة      ب الغَاِلِب الِْغشِّ   
 ]. واهللا أعلم ِنيةُ التِّجارِةال يعتَبر ِفي عيِن الِْفضِة الِْقيمةُ والنَّه ألِفضةٌ تَبلُغُ ِنصابا 

 ) لُهةٌ    :قَوِفض وفَه  ( فَتَِجب َأي   كَاةُ كََأنَّهةٌ    7 ِفيِه الزِفض ال كُلَّه     كَان لَووِض وركَاةَ الْعز 
وِإن ،  فَِإن نَواها ِللتِّجارِة اُعتُِبرتْ ِقيمتُها    ،  ِف ما إذَا كَان الِْغشُّ غَاِلبا     الِبِخ،  َأعدها ِللتِّجارةِ 

لَِكن ِعنْده  ،   تَبلُغُ ال ِمنْها ِفضةً تَبلُغُ ِنصابا وحدها َأو        8لَّصلَم ينِْوها فَِإن كَانَتْ ِبحيثُ يتَخَ     

                                                
 .الجاوندي وهو خطأ) ج(في  1
 ).أ(ليست في  2
 ].منه مقدر منه)[ج(وفي ] مقدر منه ) [ب(في  3
 .5/57 لسان العرب،:انظر.ر ينبت في جبال الشام له حب، وهو يابس أسودشج: الخرنوب 4
انظـر   غم   2.975 وزن  الدرهم يساوي       غم بناء على أن    595يقدر نصاب الفضة باألوزان الحديثة بـ        5

 .1/283القرضاوي، فقه الزكاة 
، 1/249تاوى قاضي خان    ، ف 3/437العيني، البناية شرح الهداية     : انظر في هذه المسألة في كتب الحنفية       6

، الزيلعي، تبيين   2/245، البحر الرائق    2/300، الدر المختار وحاشيته     2/103الكاساني، بدائع الصنائع    
 .2/77الحقائق 

 .ألنه) ب(كأن وفي ) أ(في  7
 .يتخلف وهو خطأ) ب(في  8
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   همضا يا  مها     فتَإلَيِفيه بجا وابلُغُ ِنصألب نيع ِن   1نيِة      ال النَّقْدـارةُ التِّجا ِنيطُ ِفيِهمشْتَري 
ةُ الوفَ   ،   الِْقيم خْلُصي لَم ِإنِه    الولَيع ءلَكَتْ ِفيهِ   ألشَيةَ هالِْفض ـا      2إذْ،  نِبه نْتَفَعي ال لَم 
 يشْتَرطُ ِفي الْوجـوِب ِفيهـا ِنيـةُ         4وِهي عروض ،  3 فَبِقي الِْعبرةُ ِللِْغشِّ   الً مآ ال و الًحا

 ِقيَل تَِجب   7 استَوى الِْغشُّ ِفيِهما   6ِإذَا و . الذَّهب الْمغْشُوشُ  5 وعلَى هذَا التَّفِْصيلِ   .التِّجارِة
 يخْفَى  ال و .8كَذَا حكَاه بعضهم   وِقيَل يِجب ِدرهماِن وِنصفٌ   ،   تَِجب ال وِقيَل   ،ِفيِه احِتياطًا 

      وِب َأنَّهجِل الْوِبقَو ادرالْم كَاةُ   يَأنِفي الْكُلِّ الز ِن .ِجبا  فَِفي ِماَئتَيا كُلَّهكََأنَّه اِهمرةُ دسخَم
 والْقَوُل الثَّاِلثُ   .ِجب كَذَِلك ي ال 9وقَوُل النَّفِْي معنَاه  ،  حِتياِطال تَرى إلَى تَعِليِلِه ِبا    ال أَ .ِفضةٌ
 .صه ِدرهماِن وِنصفٌ   بد ِمن كَوِنِه علَى اعِتباِر َأن يخْلُص وِعنْده ما يضمه إلَيِه فَيخُ            ال

 يخَاِلفُ ِفيِه َأحد فَِحكَايـةُ      الن علَى هذَا التَّقِْديِر     أل ؛ِن  ال قَو الوِحينَِئٍذ فَلَيس ِفي الْمسَألَِة إ    
 .10]غَير واِقٍع [ثَِة َأقْواٍل الثَ

                                                
 .غير هو خطأ)أ(في  1
 .إذا وهو خطأ) ب،ط(في 2
 .العشر وهو خطأ) أ(في  3
 .عرض) ب(في  4
 .لتفصيل وهو خطأ) ب(في  5
 .إن) أ(في  6
 .وهما) ج(هما وفي ) ب(في  7
وقد اختار القـول بـالوجوب      300/ 2، وحاشية ابن عابدين     438/ 3 العيني، البناية شرح الهداية      :انظر 8

 .1/249، وقاضي خان في فتاويه 2/300صاحب الدر المختار 
 .معنا وهو خطأ) ج(في  9

 .خطأ) ب(وما في ] غيرا واقع) [ب(وفي ]ليس بواقع) [ج(في  10
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 1]حكم الذهب المخلوط بالفضة[
 فَِفيِه زكَاةُ الذَّهِب وِإن بلَغَـتْ الِْفضـةُ         به إن بلَغَ الذَّهب ِنصا    والذَّهب الْمخْلُوطُ ِبالِْفضةِ  

 إن كَانَتْ مغْلُوبةً فَهو كُلُّه ذَهب    3َأما،  لَِكن إن كَانَتْ الْغَلَبةُ ِللِْفضةِ      فَزكَاةُ الِْفضةِ  2ِنصابها
 . واَللَّه سبحانَه َأعلَمذكر كَذَا .ز وَأغْلَى ِقيمةًنَّه َأعأل

  

                                                
، الزيلعـي، تبيـين     2/245، ابن نجيم، البحر الرائـق       2/301 الدر المختار وحاشيته     :انظر في المسألة   1

 .1/417، تحفة الفقهاء 2/77الحقائق 
 .نصابا) ج(في  2
 ).أ(ليست في  3
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  )1فَصٌل ِفي الذَّهِب( 
 

 ]2نصاب الذهب[
 وحـال  الً فَِإذَا كَانَتْ ِعشِْرين ِمثْقَـا  . ِمن الذَّهِب صدقَةٌ   الًلَيس ِفيما دون ِعشِْرين ِمثْقَا    [

 ].ِلما روينَا فَِفيها ِنصفُ ِمثْقَاٍل عليها الحول
 )لُهنَا    :قَويوا را ِفيهِ )  ِلمم متَقَدِة وقَِة الِْفضدِفي ص متَقَداٍذ الْمعِديثَ مِني حعي ،الو رضي 

  ى فَقَدوعِبالد بِ     3ذَِلكِفي الذَّه ِليِديثُ عح ماِئشَـةَ    ،   تَقَدِديِث عح ِمن قُطِْنيارالد جَأخْرو
   رمِن عابو}   َأنَّه r      ا ِمنفَ ِدينَاٍر وا ِنصِدينَار كُلِّ ِعشِْرين ْأخُذُ ِمني ا ألكَانِدينَار ِعينبر

  .5 وهو مضعفٌ ِبِإبراِهيم بِن إسماِعيَل بِن مجمٍع.4}ِدينَارا 

                                                
 .الذاهب وهو خطأ) ب(في  1
ـ      2 انظـر  .  غـم  4.25 غم بناء على أن وزن الدينار الـذهبي          85 يقدر نصاب الذهب باألوزان الحديثة ب

 .1/283القرضاوي، فقه الزكاة، 
 .نقد وهو خطأ) ب(في  3
رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبـوب، بـرقم                 4

كاة الـورق والـذهب، بـرقم       ، والحديث رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة، باب ز          2/471،  1896
 اإلرواء : انظـر . له شـواهد يتقـوى بهـا      :، وقال األلباني صحيح، وقال في اإلرواء      311، ص   1791

 .813 برقم 3/289
 :انظـر .سحاق المدني، من كبار أتباع التابعين، ضـعيف  إ األنصاري، أبو     مجمعٍ إبراهيم بن إسماعيل بن    5

محمد بن أحمد، الكاشف عن معرفة من له رواية فـي الكتـب   ، الذهبي، 111ابن حجر، تقريب التهذيب  
محمد عوامـة، أحمـد الخطيـب،    : ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علوم القرآن، ت     1/208الستة  

 .1/58وانظر ابن حجر، تهذيب التهذيب 
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سنَِدِه عن عمِرو بِن شُعيٍب عن َأِبيِه        بِ 2مواِلأل ِفي ِكتَاِب ا   1ويِهرج َأبو َأحمد بن زنْج    وَأخْ
 ِفيمـا دون    الو،  3لَيس ِفيما دون الِْماَئتَيِن شَـيءr : }     قاَل رسوُل اللَِّه    : عن جدِه قَالَ  

الً ِمثْقَا 4ِعشِْرين   ءِب شَيالذَّه ِمن   ،  اِهمرةُ دسِن خَمِفي الِْماَئتَيو   ِفـي ِعشْـِرينالً ِمثْقَـا و 
وتَقَدم ِفي حِديِث عمِرو بِن حزٍم ِفـي  ، م ِفيهِ التَقَدم الْكَ 6 وِفيِه الْعزرِمي    5}ِنصفُ ِمثْقَاٍل   

 شَك ِفي ثُبوِتـِه   ال وهو حِديثٌ    7}وِفي كُلِّ َأربِعين ِدينَارا ِدينَارr : }      ِبِل قَولُه   إلفَصِل ا 
 .دمنَاهعلَى ما قَ

                                                
 .رنحريه وكالهما خطأ)ج(رنحويه وفي )ب(في  1
سائي، المعروف بابن زنجويه، وهو لقب ألبيه، ولد في حدود سنة           هو حميد بن مخلد بن قتيبة األزدي الن        2

الترغيـب  :  هــ، مـن مصـنفاته    247هـ، من حفاظ الحديث، أظهر السنة في نسا، مات سـنة            180
 ة، الذهبي، تذكر  2/283، الزركلي، األعالم    12/19انظر في ترجمته الذهبي، السير      .والترهيب، األموال 

ل هو كالمستخرج على كتاب األموال لشيخه أبي عبيد، وقـد شـاركه فـي      وكتابه األموا .2/101الحفاظ  
هية لشيخه وكـان    وقد تابع شيخه في ترتيب الكتاب وقد نقل اآلراء الفق         .بعض شيوخه وزاد عليه زيادات    

 .4/43 الرسالة المستطرفة :انظر.غالبا ما يعزوها
 .شيئا) ب(في  3
 ).ب(ليست في  4
، مركز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات          3/987نجويه، األموال،   انظر ابن زنجويه، حميد بن ز      5

 .1/258إسناده ضعيف، انظر الدراية : وقال ابن حجر في الدراية.شاكر فياض.د: اإلسالمية، ت
بلفـظ   rورواه أبو عبيد عن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي                  

 ص 1113األموال بـرقم  )من الذهب وال في أقل من مائتي درهم صدقةليس في أقل من عشرين مثقاال    (
 .3/289 اإلرواء : صحيح، انظر:، وقال الشيخ األلباني عن إسناده414

وهو محمد بن عبيد اهللا بـن أبـي         .العررمي وكلها خطأ  ) ج(العزري، وفي   ) ب(العزرمتي وفي   ) أ(في   6
ـ    سليمان العزرمي، الغََزاري، أبو عبد الرحمن ا        :انظـر .نيلكوفي، متروك، مات سنة مائة وبضع وخمس

 .3/637، ابن حجر، تهذيب التهذيب 2/255، ابن حبان، المجروحين 576ابن حجر، تقريب التهذيب 
 .120سبق تخريجه ص  7
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 ] مقدار وزن المثقال [
 ].والِْمثْقَاُل ما يكُون كُلُّ سبعٍة ِمنْها وزن عشَرِة دراِهم وهو الْمعروفُ[

 )لُهإلَخْ      :قَو كُونا يالِْمثْقَاُل مو  (  رود وَأخَذَ كُأل 1ِقيَل ه الِْمثْقَاِلالًنَّه ـ * ِمن ي  والدرهِم ِف
 وجوابه َأنَّه لَم يذْكُر هذَا      .خَِرآل ا 3 كُلٍّ ِمنْهما علَى تَصورِ    2خَر فَتَوقَّفَ تَصور  اآلتَعِريٍف  
الِْمثْقَاَل الْمعـروفَ الَّـِذي تَداولَـه النَّـاس     **فََأفَاد َأن ،  نَّه قَاَل وهو الْمعروفُ   ألتَعِريفًا  

  فُوهرعالًِمثْقَاو  ،    ِبَأنَّه ِريحذَا تَصها   الوِريِفِه كَمةَ إلَى تَعاجال ح   ـِديِهيب ـوا هفُ مرعي 
فَكَان قَولُه والِْمثْقَاُل ما يكُون كُلُّ سبعٍة ِمنْها وزن         ،  التَّصوِر إذْ تَحِصيُل الْحاِصِل محالٌ    

    وا هٍة إنَّمشَرالَالعمِ            زهرِريـِف الـدذْكُوِر ِفـي تَعالْم رِبالِْمثْقَاِل غَي ادري ِم َأنه4ِة تَو ،
والْمراد ِبهذَا الِْمثْقَاِل ذَاك الَِّذي تَقَدم وهو الْمعروفُ ِعنْد         : ِمِه ِحينَِئٍذ َأنَّه قَالَ   الفَحاِصُل كَ 

 شَاء اللَّه تَعالَى َأحسن ِمما حاوَل ِفي النِّهايِة وغَيِرها ِمن           وهذَا إن ،   شَيء آخَر  الالنَّاِس  
 َأنَّه عى إلَى طُوٍل مته َأددرَأو ا لَوفِْع ِممٍلالالدنَى تََأمِبَأد ِتمي . 

 كَـان  6 ِفي الشَّرِع ِبعشَرٍة كَذَا    5َأي مقَوم ) قَولُه وكُلُّ ِدينَاٍر عشَرةُ دراِهم ِفي الشَّرِع         ( 
 يتَوقَّـفُ   ال فَقَد ملَك ما ِقيمتُه َأربعون ِدرهما ِمما         7فَِإذَا ملَك َأربعةَ دنَاِنير   ،  بِتداِءالِفي ا 

راطَاِن ِبنَاء علَى اعِتبـاِر     الْوجوب ِفيِه علَى ِنيِة التِّجارِة فَيِجب ِفيِه قَدر الدرهِم وهو ِقي          
 .ما َأورده بعضهم علَيِه ِفي هذَا الْمقَاِم  يردالفَ، ِعشِْرين ِقيراطًا 8الدينَاِر

 

                                                
 :انظـر .هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، أي يتوقف معرفة الشيء علـى معرفـة غيـره                : الدور 1

 .76الجرجاني، التعريفات 
 ).ج(ب من / 210نهاية ق  *
 .تصوير وهو خطأ) ب(في  2
 .تصوير وهو خطأ) ب(في  3
 ).ب(ب من /212نهاية ق * *
 .الدراهم) أ(في 4
 .متقوم) ب(في  5
 .لذا وهو خطأ) ب(في  6
 .نانير وهو خطأ) ج(في  7
 .الدرهم وهو خطأ) ج(في  8
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 1]ة في الحليتجب الزكا[
 ال:  رحمه اهللااِفِعيالشَّوقَاَل  الزكَاةُ وَأواِنيِهماِتبِر الذَّهِب والِْفضِة وحِليِهما  وِفيقَاَل [

 .مبتَذٌَل ِفي مباٍح فَشَابه ِثياب الِْبذْلَِةنَّه ألتَِجب ِفي حِلي النِّساِء وخَاتَِم الِْفضِة ِللرجاِل 
والدِليُل هو ، عداد ِللتِّجارِة ِخلْقَةًإلَأن السبب ماٌل نَاٍم ودِليُل النَّماِء موجود وهو اولَنَا 

 ].ِف الثِّياِبالالْمعتَبر ِبِخ
 )لُها :قَوِهمِليح2 و (  كَان اءوس*    ا َأواحبـِة          ال مالِْفض ِمـن الْخَاتَم مضي َأن ِجبتَّى يح 

 .سمال علَيِه ا5] انْطَلَق4َ ما[ وكُل3ُّوِحلْيةُ السيِف والْمصحفُ

                                                
إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المباح المعد         هور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية       مذهب ج  1

 .للزينة، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بوجوب الزكاة فيه
، الـدر المختـار   2/105، الكاساني، بدائع الصنائع     2/72الزيلعي، تبيين الحقائق    : انظر في مذهب الحنفية   

، الحطـاب،   3/49الـذخيرة   : وانظر في مذهب المالكية   .2/191، السرخسي، المبسوط    2/298وحاشيته  
، األزهري، أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني على رسـالة أبـي زيـد القيروانـي                3/150مواهب الجليل   

المـاوردي،  : وانظر في مذهب الشافعية.عبد الوارث علي: ، دار الكتب العلمية، ت   1997،  1، ط 1/514
وانظر فـي مـذهب   .5/519المجموع ، النووي، 1/577الشربيني، مغني المحتاج   3/271الحاوي الكبير   

 .2/150، ابن قدامة، الكافي 3/125، اإلنصاف المرداوي، 3/531ابن قدامة، المغني : الحنابلة
2 لْيالح :       لْي والجمـع ِحلـيـة كـالحوالِحلْي ،ِليما تُزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، والجمع ح

ليالمطـرزي،   174، النسفي، طلبـة الطلبـة       )حال(ادة   م 4/214انظر ابن منظور، لسان العرب      .وح ،
 .1/222المغرب 

 ).أ(أ من /177نهاية ق  *
بالكسر ما يزين به السيف مثل أن تكون قبضته من فضة وحلية المصحف مـا يـزين بـه    : حلية السيف  3

، ، المطرزي 174، النسفي، طلبة الطلبة     )حال( مادة   4/214 ابن منظور، لسان العرب      :انظر  .المصحف
 .1/222المغرب 

 ).أ(ليست في  4
 وهو خطأ] ما نطق) [ب(في  5
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 ] حجة الشافعي في عدم وجوب الزكاة في الحلي [ 
 )لُهالِْبذْلَِة     :قَو ابِثي هـاِمِع ا  )  فَشَاباِب الِْبذْلَِة ِبجِبِثي ِليالْح اسِقي اِصلُهِتـذَالِ الحِفـي  1ب 

وِإن كَان ماِنعا ِفـي     ،  ما عينَه ماِنعا ِمن الْوجوِب ِفي الْفَرعِ       اعِتبار 2منعبه  ع ودفْ ،مباٍح
َأعِني : صِل ِبسبِب َأنَّه يمنَع وجود السبِب ِبمنِْع جزِئهِ  أل ِفي ا  3ن ماِنِعيتَه ألوذَِلك  ،  صِلألا

  اءالالنَّم  أل ال ِلذَاِتِه و ٍر آخَرنْتٍَف    ،  مِن ميِفي النَّقْد ذَِلك هنْعما خُِلقَا ألومـا  نَّهَل ِبِهمصتَوِلي
، بِتذَاُل عن ذَِلكالسِتنْماِء ولَم يخِْرجهما ا  ال فَقَد خُِلقَا لِ   5سِتنْماِءالوهذَا معنَى ا   بداِلإل ا 4إلَى

ـ   علَى عـدِم تَوقُّـِف الْوجـوبِ       6جماِعإلفَالنَّماء التَّقِْديِري حاِصٌل وهو الْمعتَبر لِ      ى عل
ِقيِقيـا ِفـي الِْكتَـابِ             ،  7الْحنَى معذَا مهو لَهمع ببِمَل السع تَهاِنِعيِإذَا انْتَفَتْ مو  ،  ثُـم
{  rعنْهt    فَِمن ذَِلك حِديثُ عِلي.تُ ِمن الْعموماِت والْخُصوصاِت تُصرح ِبِهالالْمنْقُو

 وغَيره 8ربعِةألرواه َأصحاب السنَِن ا} ن كُلِّ َأربِعين ِدرهما ِدرهم هاتُوا صدقَةَ الرقَِة ِم
كَِثير.  

ومعها ابنَةٌ لَها    rامرَأةً َأتَتْ النَِّبي    { ما َأخْرج َأبو داود والنَّساِئي َأن        َِمن الْخُصوصاتِ 
، الَأتُعِطين زكَاةَ هـذَا ؟ قَالَـتْ        : افَقَاَل لَه ،  اِن ِمن ذَهبٍ   غَِليظَتَ 9تَاِنوِفي يِد ِبنِْتها مسكَ   

فَخَلَعتْهما فََألْقَتْهما : َأيسرِك َأن يسورِك اللَّه ِبِهما يوم الِْقيامِة ِسوارا ِمن نَاٍر ؟ قَالَ  : 10قَاَل

                                                
 .األبتداء وهو خطأ) أ(في  1
 يمنع وهو خطأ) أ(في  2
 .ما يعينه وهو خطأ) ب(في  3
 .إال وهو خطأ) ط(وفي ) أ(ليست في  4
 .استنماء وهو خطأ) ب(في  5
 .اإلجماع) ب(في  6
 .أي النماء الحقيقي بل يكفي فيها التقديري 7
، ورواه أبو داود    157 ص   620 كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق برقم            ،رواه الترمذي  8

 كتاب الزكاة، بـاب زكـاة     ،، ورواه ابن ماجة   243 ص   1574كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم        
 .2/369انظر نصب الراية ،311.صحيح:  ص وقال األلباني1790الورق والذهب، برقم 

9 كتانمكه وهي األسورة والخالخيل    : سسالنهاية في غريب الحـديث      4/425عون المعبود   :انظر  .جمع م ،
 )مسك( مادة 4/282

 ).ج(ليست في  10
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 إلَى النَِّبي rْا: فَقَالَتموِلِه هسرالْقَطَّاِن ِفي ِكتَاِبِه.1} ِللَِّه و نب نسو الْحقَاَل َأب :  هـنَادإس
 ِحيحِرِه . 2صخْتَصِفي م نِْذِريقَاَل الْم3و، هنَادقَاَل ِفيِهال إسم  ،جر نَهيب الًثُمج4الً ر.  

     ِن لَِهيعاب نع ِمِذيِة التِّرايِفي ِرو5ةَ قَالَ و :   ـاقَهَأتَاِن فَسرـ ،  َأتَتْ ام َأتُِحبـاِن َأن   { ِه  وِفي
وسنَاٍر ؟ قَالَتَا      ري ِن ِمنيارِبِسو ا اللَّهقَاَل،  ال: كَم :   كَاتَها زيفََأد {    ِمـِذيـِعيفُ التِّرتَضو

  لُهقَوالو        النَِّبي ناِب عذَا الْبِفي ه ِصحي r ءإِ  6شَيٌل وَؤو7 فَخَطَأٌ ال م.   نْـِذِريقَاَل الْم  :
 . 8 مقَاَل ِفيهاال فَطَِريقُ َأِبي داود اللَعلَّ التِّرِمِذي قَصد الطَِّريقَيِن اللَّذَيِن ذَكَرهما وِإ

عفَ التِّرِمِذي هذَا الْحِديثَ    وِإنَّما ض : 9]ِلحِديِث َأِبي داود  [وقَاَل ابن الْقَطَّاِن بعد تَصِحيِحِه      
 .10ن ِعنْده ِفيِه ضِعيفَيِن ابن لَِهيعةَ والْمثَنَّى بن الصباِحأل

دخَلْنَا علَى عاِئشَـةَ    { :  قَالَ 1 وِمنْها ما َأخْرج َأبو داود عن عبِد اللَِّه بِن شَداِد بِن الْهادِ           
ما :  وِرٍق فَقَالَ  2فَرَأى ِفي يدي فَتَخَاتِ    rدخََل علَي رسوُل اللَّهِ   : الَتْرضي اهللا عنها قَ   

                                                
:  وقـال األلبـاني    239، ص   1563 كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، برقم           ،رواه أبو داود   1

 .386 ص 2480، 2479لحلي، برقم  كتاب الزكاة، باب زكاة ا،حسن، ورواه النسائي
 .5/366انظر بيان الوهم واإليهام  2
شيخ اإلسالم زكـي الـدين أبـو    ، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد     :المنذري هو  3

 الحديث  طلب ثم وتفقه وتأدب القرآن قرأهـ  581 ولد سنة    الشامي ثم المصري  ،  الشافعي محمد المنذري 
فـي القـاهرة     الدار الكامليـة     ةولي مشيخ رحل إلى المدينة المنورة، ودمشق وبيت المقدس،        فبرع فيه،   

، مختصـر صـحيح مسـلم     ،  مختصر سنن أبي داود   ، من مصنفاته    وانقطع بها ينشر العلم عشرين سنة     
، الزركلي، األعـالم    154-4/153الذهبي، تذكرة الحفاظ،     انظر.هـ656توفي سنة   .الترغيب والترهيب 

 .480-7/479ن العماد، شذرات الذهب، ، اب4/30
 .2/370 ، نصب الراية:انظر 4
 .قالت وهو خطأ)أ(في  5
 .161، ص 637انظر سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي برقم  6
 ألن للحـديث    ؛ ولعل كالم الترمذي يحمل على الطريقين اللذين ساق بهما الحديث كما قرر ذلك المنذري              7

 بيـان الـوهم   :انظـر . عند النسائي وأبو داود وأبو عبيد كما قال ابن القطان والشيخ األلبـاني          اجيد اسند
 .3/296، اإلرواء 5/366واإليهام 

 .2/370نصب الراية ،:انظر 8
 ].ألبي داود وحديثه)[أ(في  9

 .5/366انظر فيما نقله عن ابن القطان، بيان الوهم واإليهام  10
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زكَاتَهن ؟   َأفَتَُؤدي: قَاَل،   يا رسوَل اللَّهِ   * لَك ِبِهن  3صغْتُهن َأتَزين : هذَا يا عاِئشَةُ ؟ فَقُلْتُ    
 وَأعلَّـه  ،6وَأخْرجـه الْحـاِكم وصـححه    }  ِمن النَّـاِر      حسبكِ 5هن: فَقَاَل،  ال: 4فَقُلْتُ

وتَعقَّبه الْبيهِقي وابن الْقَطَّاِن ِبَأن محمد بن       ،  8مجهوٌل[ 7الدارقُطِْني ِبَأن محمد بن عطَاءٍ    
ما نُِسب ِفي سنَِد الدارقُطِْني إلَى جدِه ظَـن َأنَّـه   ولَِكن لَ، 9]عمِرو بِن عطَاٍء َأحد الثِّقَاتِ  

 شَيخُه محمـد بـن    12وقَد جاء مبينًا ِعنْد َأِبي داود بينَه      ،  11 الْحقِّ 10 وتَِبعه عبد  *مجهوٌل
رالْج امإم اِزياِتٍم الرو حَأب وهو اِزيالر ِريسِديِلإدالتَّع13ِح و.  

                                                                                                                                            
الثقات، كـان   من كبار التابعين   r الهاد الليثي، أبو الوليد المدني، ولد في عهد النبي           عبد اهللا بن شداد بن     1

، ابـن  364 ابن حجر، تقريب التهذيب   :انظر.معدودا في الفقهاء، مات بالكوفة مقتوال سنة إحدى وثمانين        
 .5/22، ابن حبان، الثقات 2/352حجر، تهذيب التهذيب 

. ن تاء المفرد وهي الخواتيم الكبار أو هي حلقة من فضة ال فـص لهـا           جمع فَتَخة ويجوز بسكو   : فَتَخات 2
 )فتخ(، مادة 11/121، ابن منظور، لسان العرب 4/428 عون المعبود :انظر

 .ألتزين ) ط(في  3
 ).ج(أ من /211نهاية  *
 .قالت) أ(في  4
 .هو) ب(في  5
ـ          ،رواه أبو داود   6 :  وقـال األلبـاني   240ص  1565رقم   كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟وزكاة الحلـي، ب

 .1/544، 1438كتاب الزكاة برقم ،ورواه الحاكم . صحيح
، تـوفي  ثقـة ، من الوسطى من التابعيني، ، أبو عبد اهللا المدني العامري محمد بن عمرو بن عطاء القرش      7

 ،662-3/661 تهذيب التهـذيب  ، ابن حجر،    582 تقريب التهذيب ابن حجر،   :انظر. هـ تقريبا  120سنة  
 .5/368ابن حبان، الثقات 

 .2/497، 1951 كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم ،الدارقطنيسنن :انظر  8
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  9
 ).ب(أ من /213نهاية ق *

 .عند وهو خطـأ)ب(في  10
 .5/367، وانظر بيان الوهم واإليهام 6/144انظر معرفة السنن واآلثار  11
 .طأبان وهو خ) أ(في  12
فقد رواه أبـو داود  .240 ص 1565 كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟وزكاة الحلي، برقم      ، داود اأب:انظر   13

  ثنا يحيى بـن أيـوب  ،حدثنا محمد بن إدريس الرازي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق :عن أبي حاتم فقال 
ن شـداد بـن الهـاد أنـه     عن عبيد اهللا بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد اهللا ب          

 الحديث...قال
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 عـن  3 عن عطَاٍء2نال عن ثَاِبِت بِن عج1وِمنْها ما َأخْرج َأبو داود عن عتَّاِب بِن بِشيرٍ   
: يا رسوَل اللَِّه َأكَنْز هو ؟ فَقَاَل:  ِمن ذَهٍب فَقُلْتُ  5كُنْتُ َألْبس َأوضاحا  { :  قَالَتْ 4ُأم سلَمةَ 

م   تَُؤد لَغَ َأنِبكَنٍْز      يا ب سفَلَي كِّيفَز كَاتُهـِد       }  زمحم نِك عرتَدسِفي الْم اِكمالْح هجَأخْرو
إذَا َأديِت زكَاتَه   { ولَفْظُه  ،  صِحيح علَى شَرِط الْبخَاِري   : ٍ عن ثَاِبٍت ِبِه وقَالَ    6بِن مهاِجر 
: 9]تنِْقيِح التَّحِقيقِ [ قَاَل صاِحب    .8نالتَفَرد ِبِه ثَاِبتُ بن عج    :  قَاَل الْبيهِقي  .7 }فَلَيس ِبكَنْزٍ 

  .10ن روى لَه الْبخَاِري ووثَّقَه ابن مِعيٍنال يضر فَِإن ثَاِبتَ بن عجالوهذَا 
وِممن َأنْكَر علَيِه ذَِلك الشَّـيخُ تَِقـي        . 11 لَم يقُلْه غَيره      يحتَج ِبِه قَولٌ   الالْحقِّ   عبدِ وقَوُل
وقَوُل ابِن الْجـوِزي محمـِد بـِن        ،  ونَسبه ِفي ذَِلك إلَى التَّحاملِ    ،  بن دِقيِق الِْعيدِ  االديِن  

                                                
ـ 190عتَّاب بن بشير الجزري، أبو الحسن أو أبو سهل، صدوق يخطئ من الثامنة، مـات سـنة            1  أو هـ

 ابن حجـر، تهـذيب التهـذيب      ،  8/522، ابن حبان، الثقات     444انظر ابن حجر، تقريب التهذيب      .قبلها
3/48. 

 ابن حجر، تقريب التهـذيب    :نزيل أرمينه، صدوق، انظر     ثابت بن عجالن األنصاري السلمي، أبو عبد،         2
 .6/120، ابن حبان، الثقات 1/366 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 164

عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد المكي، واسم أبي رباح أسلم، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير اإلرسال،                   3
ابن حجر، تهذيب   ،  5/198بان، الثقات   ، ابن ح  456 ابن حجر، تقريب التهذيب    هـ انطر    114مات سنة   
 .3/101 التهذيب

هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، يعرف أبوها بزاد الراكب وهو أحد أجود قريش، أمها عاتكة بنت عـامر،     4
 بأبي سلمة بن عبد األسـد، كانـت هـي           r تزوجت قبل النبي     ،اسمها رملة :وقيل   rوهي زوج النبي    

 هـ، توفيت رضي اهللا عنهـا       2 بعد وقعة بدر سنة      rحبشة، تزوجها   إلى ال وزوجها من أول من هاجر      
ـ 60سنة   ، الذهبي، تجريـد أسـماء      942 ابن عبد البر، االستيعاب      :انظر. في خالفة يزيد بن معاوية      ه

 .7/329ابن األثير، أسد الغابة ، 2/310الصحابة 
، مـادة   15/229، لسان العرب     ابن منظور  :انظر.، وقيل الخالخل  ،نوع من الحلي  جمع وضح   : أوضاحا 5

 .4/426، عون المعبود )وضح(
، 593 ابن حجر، تقريـب التهـذيب      :انظر.هـ170محمد بن مهاجر األنصاري الشامي، ثقة توفي سنة          6

 .7/413، ابن حبان، الثقات 3/711 ابن حجر، تهذيب التهذيب
 .1/544، 1439كتاب الزكاة، برقم ،المستدرك:انظر  7
 .4/236كبرى  السنن ال:انظر 8
 .التنقيح) ج(في  9

 .3/78انظر تنقيح التحقيق البن عبد الهادي  10
 .2/169 األحكام الوسطى :انظر في كالم عبد الحق 11



 

 

255

هذَا وهم  :  قَاَل صاِحب التَّنِْقيِح ِفيهِ    .1 الثِّقَاتِ يضع الْحِديثَ علَى  : قَاَل ابن ِحبان   الْمهاِجِر
ذَا       ،  قَِبيحه وه سلَي اِجِر الْكَذَّابهالْم نب دمحم ذَا،  فَِإنـِن        2فَهثَاِبـِت ب نِوي عرالَِّذي ي 
جالع     ِلمسم لَه جَأخْر ِثقَةٌ شَاِمي ن  ،  نابو دمَأح ثَّقَهوو    ميحدةَ وعرو زَأبِعيٍن وـو   3 مَأبو 

مهرغَيد واوةً .دعتَابم خَاِريالْب ى لَهورِعيٍن وم ناب ثَّقَهِشيٍر وب نب تَّابع4 و. 
         النَِّبي ناِبٍر عِديِث جح ِمن ِويا را مَأموr كَـاةٌ       { : قَاَلز ِلـيِفي الْح سقَـاَل   5}لَي 

ِقيهياِطٌل : الْبالبَل لَهِله،  َأصقَو اِبٍر ِمنج نى عورا ي6ِإنَّم ، 

                                                
،وما نقله ابن الجوزي هو كالم ابن حبان في محمد بن مهـاجر   2/46التحقيق في أحاديث الخالف     : انظر 1

 .2/330البغداي ،انظر كتاب المجروحين ،
 .فهو) أ(في  2
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو األموي، أبو سعيد، محدث الشام في عصره، الفقيه الحافظ، ولـد فـي        3

هـ وكان على مذهب األوزاعي، ولي قضاء األردن وفلسطين، وطلب منه تولي قضـاء        170شوال سنة   
 .هـ في فلسطين245ها، توفي سنة مصر فتوفي قبل أن يتوالّ

 . 2/50، الذهبي، تذكرة الحفاظ 11/515، الذهبي، السير 3/292م  الزركلي، األعال:انظر
 .78-3/77 تنقيح التحقيق البن الجوزي :انظر 4
 .2/42أخرجه ابن الجوزي مرفوعا في التحقيق في أحاديث الخالف  5
 .294/ 3رواء انظر تمام الكالم على الحديث في اإلو،، 6/144معرفة السنن واآلثار للبيهقي :ر  انظ6
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 2 فَموقُوفَـاتٌ 1ثَار الْمرِويةُ عن ابِن عمر وعاِئشَـةَ وَأسـماء ِبنْـِت الصـديقِ     آلوَأما ا 
َأن (: شْعِري رضي اهللا عنهما   ألتَب إلَى َأِبي موسى ا    ومعارضاتٌ ِبِمثِْلها عن عمر َأنَّه كَ     

         و نهِليح كِّينزي َأن ِلِمينساِء الْمِنس لَك ِمنِقب نم رةَ  الماديالز لْنعجةَ 3 يِديالْهو    نـنَهيب
رواه ،  ِفي الْحِلي الزكَاةُ  : قَاَل tوٍد   وعن ابِن مسع   ،* 5 رواه ابن َأِبي شَيبةَ    .)4تَقَارضا

ساِلٍم َأن يخْـِرج    8 إلَى خَاِزِنِه    7]كَان يكْتُب [وعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو َأنَّه       ،  6عبد الرزاقِ 
شَيبةَ عنْه َأنَّه كَان يـْأمر       وروى ابن َأِبي     ،9 رواه الدارقُطِْني  .زكَاةَ حِلي بنَاِتِه كُلَّ سنَةٍ    
نهِليح كِّينزي َأن هاء10ِنس.  

                                                
أسماء بنت عبد اهللا بن عثمان، أبي بكر الصديق، القرشية، زوج الزبير بـن العـوام أم عبـد اهللا، ذات                      1

النطاقين، وهي أخت عائشة ألبيها، وهي األخت الشقيقة لعبد اهللا بن أبي بكر، أسلمت بعد سـبعة عشـر             
، ابـن عبـد البـر،       7/7بة   ابن األثير، أسد الغا    :انظر. هـ بعد قتل ابنها عبد اهللا      73إنسانا، توفيت سنة    

 .2/244، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 871االستيعاب 
سواء أكـان   ،  r  النبي   ما يروى عن الصحابة من قول أو فعل أو تقرير وال يتجاوز فيه إلى             :  الموقوف 2

ابـن حجـر،    ،  1/147 ابن كثير، اختصار علوم الحديث    : انظر.، ويسمى أثرا  ااإلسناد متصال أو منقطع   
 .1/412 على مقدمة ابن الصالح النكت

 .الريافة) أ(في  3
ال يجعلن الهدية والزيارة بيـنهن      : في بعض نسخ المصنف وال يجعلن الزيارة والهدية، ولعل المعنى أي           4

انظر لسان العرب، مـادة قـرض       .ة ؛ألن القرض ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه        امن باب المجاز  
12/71. 

تعارضـا بيـنهن    (، وفي المصـنف     4/248،  10251 الزكاة، باب الحلي، برقم       المصنف، كتاب  :انظر 5
هذا مرسل، شعيب بـن     : ، وقال 4/234،  7543، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم        )تقارضا  (بدل)

 .يسار لم يدرك عمر
 ).أ(ب من /177نهاية ق  *
، بـرقم   4/234سـنن الكبـرى     ، والبيهقي في ال   7056،  7055 برقم   4/83 المصنف لعبد الرزاق     :انظر6

7546. 
 .كتب) أ(في  7
 .حارثة وهو خطأ) ب(في  8
 .501-2/500 سنن الدارقطني :انظر 9

 .10257 برقم 4/249 المصنف البن أبي شيبة :انظر 10
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 وطَاوٍس وعبِد اللَِّه 1وَأخْرج ابن َأِبي شَيبةَ عن عطَاٍء وِإبراِهيم النَّخَِعي وسِعيِد بِن جبيرٍ         
 وَأخْـرج عـن     .حتَّى ِفي الْخَاتَمِ  :  زاد ابن شَدادٍ   .لزكَاةُِفي الْحِلي ا  : بِن شَداٍد َأنَّهم قَالُوا   

 الذَّهِب والِْفضـِة    2مضتْ السنَّةُ َأن ِفي الْحِلي    : عطَاٍء َأيضا وِإبراِهيم النَّخَِعي َأنَّهم قَالُوا     
 ال غَير َأنَّا اقْتَصرنَا ِمنْها علَـى مـا          4وعةٌ وِفي الْمطْلُوِب َأحاِديثُ كَِثيرةٌ مرفُ     .3الزكَاةَ

ِس عـن  تُ الْمنْقُولَةُ عن الْمخَاِلِفين ِمما ينْبِغي صون الـنَّفْ     ال والتَّْأِوي ،5شُبهةَ ِفي ِصحِتِه    
 .واَللَّه سبحانَه َأعلَم، الْفَاِظ ما يصرح ِبردهأل وِفي بعِض ا.لِْتفَاِت إلَيهاال وا6اِرهاضحإ

   كِّرعا يِمم َأن لَماعلَى7 وا8 عِن الْقَاِسِم9 مِن بمحِد الربع نطَِّإ عوا ِفي الْمنَا م10 ذَكَر نع 
 تُخْـِرج   ال َأن عاِئشَةَ رضي اهللا عنها كَانَتْ تَِلي بنَاِت َأِخيها يتَامى ِفي ِحجِرها فَ             11َأِبيِه

                                                
ولد في خالفة علي بـن أبـي      مام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد،      إل ا ،أبو محمد  ،بن هشام   سعيد بن جبير   1

ثقة ثبت فقيـه وروايتـه عـن        بن عباس فأكثر، وعن عبد اهللا بن مغفل، وعائشة،          روى عن ا   tطالب  
، 343-4/321 الـذهبي، السـير    : هـ انظر  95عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتله الحجاج سنة         

 .279 ابن حجر، تقريب التهذيب، 276-4/275ابن حبان، الثقات 
 ".حلي"في المصنف  2
-10250صنف البن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب فـي الحلـي، بـرقم               الم :انظر"زكاة  "في المصنف    3

10264 ،4/248. 
 .مفزعة وهو خطا)ب(في  4
 rوال يصح في هذا الباب عـن النبـي          : "غير مسلم، فقد قال الترمذي    _ رحمه اهللا _وما قاله ابن الهمام      5

 .161انظر سنن الترمذي ".شيء
 .طأإحطارها وكلها خ)ج(إخطارها، في) ب، ط(في  6
 .يعمل) أ(في  7
 .فيما) ب(في  8
 ).أ(ليست في  9

مـن  ،   الفقيـه  المدنيأبو محمد   ي،   التيم القرشي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق،            10
 ابن حجر، تقريب التهـذيب  :انظر.ا هـ و قيل بعده126، توفي ثقة جليل، الذين عاصروا صغارالتابعين  

 .7/62، ابن حبان، الثقات 2/545 يبابن حجر، تهذيب التهذ، 409
، أحـد   ي بكر الصديق القرشى التيمى، أبو محمد و يقال أبو عبد الرحمن، المدن            ي القاسم بن محمد بن أب     11

ابن حجر، تقريـب     :انظر. هـ على الصحيح   106، توفي   ثقة،  ، من الوسطى من التابعين    الفقهاءالفقهاء  
 .5/302، ابن حبان، الثقات 40-3/419 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 526 التهذيب
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وعمُل الـراِوي   ،   راِويةُ حِديِث الْفَتَخَاتِ    رضي اهللا عنها    وعاِئشَةُ ،1ِمن حِليِهن الزكَاةَ    
 ويجاب عنْه ِبـَأن     .2ِف ما روى ِعنْدنَا ِبمنِْزلَِة ِروايِتِه ِللنَّاِسِخ فَيكُون ذَِلك منْسوخًا         الِبِخ

، ن ذَِلك ِللنَّسِخ ِعنْدنَا هو إذَا لَم يعاِرض مقْتَضى النَّسِخ معاِرض يقْتَِضي عدمه            الْحكْم ِبأَ 
 4وكَـذَا مـن   ،  3شْعِري تَدلُّ علَى َأنَّه حكْم مقَرر     ألوهو ثَاِبتٌ هنَا فَِإن ِكتَابةَ عمر إلَى ا       

   حالص ِمن هعم نَاهِةذَكَرو   .اب  ددالتَّر قَعخِ  *ِإذَا وقِّـقٌ  ،   ِفي النَّستَحوتُ مالثُّبال 5و   كَـمحي 
إذْ قُصـارى   ،  الً يِرد ذَِلك َأص   ال فَ 6 وَأما علَى رْأِي الْخَصمِ    .ينَانَّسِخ هذَا كُلُّه علَى رأْ    ِبال

وهو ِعنْده لَيس ِبحجٍة لَو لَم يكُن معارضـا          قَوُل صحاِبي     رضي اهللا عنها   ِفعِل عاِئشَةَ 
 بْل الِْعبـرةُ ِلمـا   ، يدلُّ علَى النَّسِخالِف ِروايِتِه الوعمُل الراِوي ِبِخ، ِبالْحِديِث الْمرفُوعِ 

 زكَاةَ علَى الو، نَّهن يتَامىألِهن ِمن حِلي َؤديإنَّما لَم :  يقَالُ الو[ . ِلما رَأى ِعنْده   7الروى  

                                                
، وقال النووي إسناده صحيح، انظـر       4/232، والسنن الكبرى للبيهقي     1/341،  673 الموطأ برقم    :انظر 1

 .5/517النووي، المجموع 
يرى الحنفية أن عمل الراوي بخالف روايته يوجب جرحا بالحديث، بأن يكون الحديث غيـر ثابـت أو                   2

 من حال الصحابة أنهم ال يروون الحديث وال يتركون العمل بـه إال ألمـر   منسوخ ؛ألن ذلك هو الظاهر   
 .عندهم

 : وهم يعدون عمل الراوي بخالف روايته قادحا في الحديث بشرطين
إذا كان الراوي عمل بخالفه بعد أن بلغه الحديث ورواه، ألنه لو خالفـه قبـل بلوغـه الحـديث،        .1

 .ديثفيحتمل أن ما قاله رأي تركه بعد بلوغه الح
 . أن يكون خالفه بيقين وال يحتمل علمه وجها في الحديث .2

ويرى الجمهور في مثل هذه الحالة أن الحديث يقدم على عمل الراوي ألن العبرة بما رواه ولـيس بمـا                    
، البخـاري،   295-294،  2/28، الشوكاني، إرشاد الفحـول      4/346انظرالزركشي، البحر المحيط    .رآه

 .3/98كشف األسرار 
 . وهو خطأ،مقدر) ب(في  3
 .ما) ب(في  4
 ).ج(ب من /211نهاية ق *
 .ال يتحقق) ب(في  5
 .أي الشافعي 6
 .]سلما)[ج(في  7
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  ِبيا ألالصهبذْهم فَِلذَا      *ن ِبياِل الصكَاِة ِفي مالز وبجـا        1 واِب إلَـى مولْنَا ِفي الْجدع 
  2].واَللَّه سبحانَه َأعلَم، سِمعت

 
 ]المعتبر في أداء زكاة الذهب والفضة الوزن[

 الْخَيِريةُ  6]وِعنْد محمدٍ [،  5الْوزن ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ وَأِبي يوسفَ      4عتَبر ِفي الْمَؤدى  وي 3هذا
 جاز ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ وَأِبي    8فَلَو َأدى عن خَمسٍة ِجياٍد خَمسةً زيوفًا      ،   وِعنْد زفَر الِْقيمةُ   ،7

 كُِرهفَ ووسي  ،]لُ      9]الوى الْفَضَؤدفَي فَرزٍد ومحم ِعنْد وزجي   ،     نةً عديةً جعبى َأرَأد لَوو
عِتباِر محمٍد الْخَيِريـةَ واعِتباِرِهمـا   الثَِة ال عن َأربعٍة ِعنْد الثَّ   ال يجوز إ  الخَمسٍة رِديَئٍة   

رالْقَد ،ز ِعنْد وزجيِةوِللِْقيم 10فَر ،لَمَأع اَللَّه11و. 
 

                                                
 )ب(ب من  /213نهاية ق  *
 .فكذا وهو خطأ) أ(في  1
 ).ج(ما بين المعكوفين ليس في  2
 ).أ(ليست في  3
 2/297ن حاشية ابن عابدي"يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا " 4
 .وليس هذا محل هذه الزيادة، وسيأتي محلها بعد قليل] وكره وال يجوز عند محمد [زيادة ) ب(في  5
 ).ب(ليست في  6
 فإذا كان الوزن أنفع للفقراء كان هو المعتبر وإذا كانت القيمة أنفع للفقـراء كانـت                 ،بمعنى األنفع للفقراء   7

 .هي المعتبرة
انظـر ابـن   .ن به غش، أي خلط به نحاس أو غيره ففاتت صـفة الجـودة            وصف للدرهم إذا كا   : الزيف 8

، الشرباصـي، المعجـم    1/331وانظر المطـرزي، المغـرب      )زيف( مادة   7/89منظور، لسان العرب    
 .211االقتصادي ص

 ].ال) [ط(في  9
 .القيمة) أ، ب، ط(في  10
على تقدير أداء الواجب من جـنس  ما ذكره المصنف من أن المعتبر الوزن أو القيمة أو الخيرية هذا كله              11

 .دى من خالف جنسه فالمعتبر القيمة باإلجماعأ أما إن ،النصاب أي الذهب والفضة
، الكاسـاني، بـدائع الصـنائع    2/174 الزيلعي، تبيين الحقـائق     :انظر في المسألة وأقوال أئمة المذهب      
 .2/297، الدر المختار وحاشيته 2/244، ابن نجيم، البحر الرائق 2/147
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 1)فَصٌل ِفي الْعروِض ( 
 

 ]تعريف العروض[
 .2كَذَا ِفي الْمغِْرِب والصحاِح، حطَام الدنْيا: الْعروض جمع عرٍض ِبفَتْحتَيِن

هو عرض ِسوى الـدراِهِم  وكُلُّ شَيٍء فَ، َ الْعرض ِبسكُوِن الراِء الْمتَاع3]في الصحاح [و
  .والدنَاِنيِر

 ال يكُون حيوانًا و   ال وزن و  ال يدخُلُها كَيٌل و   ال 5مِتعةُ الَِّتي أل ا 4الْعروض: وقَاَل َأبو عبيدٍ  
مـواِل  ألي بياِن حكِْم ا   نَّه فِ أل؛فَعلَى هذَا جعلُها هنَا جمع عرٍض ِبالسكُوِن َأولَى         ،  6عقَارا

 7.كَذَا ِفي النِّهايِة، الَِّتي ِهي غَير النَّقْديِن والْحيوانَاِت
 

 

                                                
 .ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العروض إذا أعدت للتجارة 1

، 1/422، السـمرقندي، تحفـة الفقهـاء        2/247 ابن مازة، المحيط البرهـاني       :انظر في مذهب الحنفية   
، 2/109، الكاسـاني، بـدائع الصـنائع    2/245، ابن نجيم البحر الرائـق      2/78الزيلعي، تبيين الحقائق    

 ابن عبد البر، يوسـف بـن عبـد اهللا،           :وانظر في مذهب المالكية   . 3/447ة شرح الهداية    العيني، البناي 
سـعيد فـالح، االسـتذكار،      : ، ت 1967،  131-17/130التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،        

 .511-1/507، الفواكه الداني 9/99-118
، الشربيني، مغنـي المحتـاج      35-6/1، النووي، المجموع،    127-119 األم   :وانظر في مذهب الشافعية   

1/586-590. 
 .148-3/138، اإلنصاف المرداوي، 166-2/161 ابن قدامة، الكافي :وانظر في مذهب الحنابلة

، 1984، 3، ط3/1083، والجوهري، إسماعيل بن حمـاد، الصـحاح،   2/54 المطرزي، المغرب  :انظر 2
ما يعـرض لإلنسـان     : العرض بالتحريك : حوعبارة صاحب الصحا  .أحمد عطار : دار العلم للماليين، ت   

 . وعرض الدنيا ما كان من مال قل أو كثره،من مرض ونحو
 )أ، ط(ما بين المعكوفين ليس في 3
 .العرض) أ(في  4
 .الذي) أ(في  5
 .3/1083 الصحاح :انظر 6
 .3/447 العيني، البناية شرح الهداية :انظر في ما ذكره المصنف 7
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    نُوعماِن مويالْحِن ويِر النَّقْدغَي لُهانًا      قَوويِة حاراِل التِّجواِن َأميْل ِفي با     بلَى مع هرغَي َأو

 سواء كَانَتْ ِمن ِجنِْس ما      1ِجب ِفيها زكَاةُ التِّجارةِ   ين الساِئمةَ الْمنِْويةَ ِللتِّجارِة     تَقَدم ِمن أَ  
فَالصواب اعِتبارها هنَـا جمـع   ،   كَالِْبغَاِل والْحِميرِ  الِبِل َأو   إلتَِجب ِفيِه زكَاةُ الساِئمِة كَا    

 علَى قَوِل َأِبي عبيٍد وِإياه      ال فَتَخْرج النُّقُود فَقَطْ     ،ى تَفِْسيِر الصحاحِ  عرٍض ِبالسكُوِن علَ  
 . علَيِه إخْراج الْحيواِن4فَرع وعلَى هذَا فَِإنَّه ،3 ِبقَوِلِه2عنَى ِفي النِّهايِة

 
 تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت [

 ]ب والفضةقيمتها نصابا من الذه
الزكَاةُ واِجبةٌ ِفي عروِض التِّجارِة كَاِئنَةً ما كَانَتْ إذَا بلَغَتْ ِقيمتُها ِنصابا ِمن الْوِرِق              [

نَّها ألو، }يقَومها فَيَؤدي ِمن كُلِّ ِماَئتَي ِدرهٍم خَمسةَ دراِهم { :ِفيهاr  َأو الذَّهِب ِلقَوِلِه
عةٌ لِ معِ      الداِد الشَّردِبِإع دعالْم هِد فََأشْبباِد الْعداِء ِبِإعِتنْمتَ    ،  سثْبِة ِليارةُ التِّجطُ ِنيتُشْتَرو

 ].عدادإلا
 )  لُها كَانَتْ    :قَونَ 5كَاِئنَةً) كَاِئنَةً م صةِ   بـاروِض التِّجرع اِل ِمنلَى الْحـا   ،  علَفْـظُ مو

وكَانَتْ ِصلَةُ مـا    ،  موصوٌل خَبرها واسمها الْمستَِتر ِفيها الراِجع إلَى عروِض التِّجارةِ        
 محذُوفٌ وهو الْمنْصوب الْعاِئد     6وخَبرها،  واسمها الْمستَِتر الراِجع إلَى الْعروِض َأيضا     

  هوِل تَقِْديرصولَى الْملَى الْخِ     عع اهكَانَتْ إي األولَىِف ِفي ال كَاِئنَةً َأو ِميِر ِمنذَا الضِفي ه 
 ،مواِلألكَاِئنَةً الَِّذي كَانَتْ إياه ِمن َأصنَاِف ا: والْمعنَى، وصِلِه َأو فَصِلِه

 

                                                
 ).أ(ليست في  1
 ).أ(ليست في  2
 )ب(ليست في  3
 ).أ(ليست في 4
 )ج(ليست في  5
 .خيرها وهو خطأ) ط(في  6
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  2]. إياه كَانَت1ْكَاِئنَةً َأي شَيٍء:  واَلَِّذي عام فَهو كَقَوِلِه[ 
 

 ]أدلة وجوب الزكاة في العروض[
)لُهِلِه   :قَوِلقَو r :}اهمقَوإلَخْ }ي  (قُوفَةٌ     3غَِريبومةٌ وفُوعراِديثُ ماِب َأحِفي الْبو   ،  فَِمـن

كَان يْأمرنَـا   r َأن رسوَل اللَّهِ  { 4ما َأخْرجه َأبو داود عن سمرةَ بِن جنْدبٍ       : الْمرفُوعِة
، 7 َأبو داود ثُـم الْمنْـِذِري    6نه سكَتَ ع  .هـ. ا 5}َأن نُخِْرج الصدقَةَ ِمن الَِّذي يعد ِللْبيِع        

يِب خُب: الْحقِّوقَوُل عبدِ ،  8 إسنَاده حسن  *وصرح ابن عبِد الْبر ِبَأن    ،  وهذَا تَحِسين ِمنْهما  
 انملَيِن س9ب      وٍر وشْهِبم سنَِدِه لَيِفي س اِقعإ   ن ال الْو نْهى عور لَمدٍ     العـعس ـنب فَرع10 ج 

 الفَـِإن نَفْـي الشُّـهرِة    ،  يخْرج حِديثُه عن الْحسنِ    ال،  11ولَيس جعفَر ِممن يعتَمد علَيهِ    

                                                
 .ثنتي وهو خطأ) أ(في  1
 ).ج(ما بين المعكوفين ليس في  2
 1/26، الدراية 2/375 نصب الراية :انظر 3
ى الكوفـة،   سمرة بن جندب بن هالل بن حِريج، اختلف في كنيته، سكن البصرة واستعمل واليا عليها وعل 4

ـ 58 وقيـل    هـ59 ، توفي سنة ت     شديدا على الخوارج   t غير غزوة وكان     rغزا مع رسول اهللا       هـ
، الذهبي،  300، ابن عبد البر، االستيعاب ص       2/554 ابن األثير، أسد الغابة      :انظر في ترجمته  .بالبصرة

 .1/239تجريد أسماء الصحابة 
، وقـال  239 ص 1562نت للتجارة هل فيها زكاة؟برقم رواه أبو داود كتاب الزكاة، باب العروض إذا كا         5

 .ضعيف: األلباني
 عليه ) أ، ب، ط(في  6
، 239 ص   1562كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكـاة ؟بـرقم              ،رواه أبو داود     7

 .1/260انطر الدراية  .فيه ضعف: ضعيف، وقال ابن حجر في الدراية: وقال األلباني
 ).أ(أ من /178 نهاية ق *
 .9/115 االستذكار :انظر 8
 ابن حجر، تقريـب التهـذيب   :خُبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، أبو سليمان الكوفي، مجهول، انظر       9

 .6/274، ابن حبان، الثقات 1/539 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 231
، ابـن  172 تقريب التهذيبابن حجر،  :جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري، ليس بالقوي، انظر         10

 .1/306 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/137حبان، الثقات 
 .2/171 األحكام الوسطى :انظر 11
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 الًمن كَتَم غَـا   { نَفْسه حِديثَه ِفي ِكتَاِب الِْجهاِد       2 هو 1لْجهالَِة وِلذَِلك روى  يستَلِْزم ثُبوتَ ا  
   ِمثْلُه وفَه {     نْهكَتَ عسو انملَيِن سِب بيخُب ن3ع  ،]  ِمنْه ِحيحذَا تَصه4]و  ،   ناب هقَّبذَا تَعِبهو
 .5الْقَطَّاِن

  سا ِفي الْمِمنْهورتَد   َأِبي ذَر ن6ِك ع t وَل اللَِّه    : قَاَلست رِمعسr قُوُلِبـِل  إلِفي ا { : ي
 دراِهم َأو دنَاِنير َأو ِتبرا      10فَعرومن  ،  9ُ صدقَتُه 8ِز صدقَتُها وِفي الْب   7صدقَتُها وِفي الْغَنَمِ  

} قُها ِفي سِبيِل اللَِّه فَهو كَنْز يكْوى ِبِه يـوم الِْقيامـِة              ينْفِ الِلغَِريٍم و  11ها يعد الَأو ِفضةً   
   اِكمالْح هحح12ص،             انـرِعم ِمن عمسي ٍج لَميرج ناب ِبَأن خَاِريالْب نع ِمِذيالتِّر لَّهَأعو 

ماِم ِفي َأنَّـه ِبـالزاِي َأو   إلبن دِقيِق الِْعيِد ِفي ااوتَردد الشَّيخُ تَِقي الديِن ،  13بِن َأِبي َأنَسٍ  

                                                
 ).أ(ليست في  1
 ].عن[زيادة ) ج(في  2
 .3/80انظر األحكام الوسطى  3
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  4

 .5/139 بيان الوهم واإليهام :انظر5 
بمكـة أول   rأسـلم والنبـي   ، أبو ذر الغفـاري ، ن بن عبيد بن حرام بن غفار       جندب بن جنادة بن سفيا     6

خامس خمسة وقد اختلف في اسمه ونسبه اختالفا كثيرا وهو أول مـن             :  اإلسالم فكان رابع أربعة وقيل    
 فأتـاه   r بتحية اإلسالم ولما أسلم رجع إلى بالد قومه فأقام بها حتى هاجر النبي صـلى                 rحيا رسول   

 : هـ بالربذة انظـر    32 سنة   tتوفي  .r عدما ذهبت بدر وأحد والخندق وصحبه إلى أن مات        بالمدينة ب 
تجريـد أسـماء    ، الـذهبي،    112-110 االستيعاب، ابن عبد البر،     565-1/562 أسد الغابة    ،ابن األثير 
 .1/90الصحابة 

 .الغثم وهو خطأ) ط(في  7
 .البر) أ، ج(في  8
 .صدقتها) أ(في  9

 .6/192)رفع (طأ، ويأتي معنى الرفع بمعنى االكتناز، انظر لسان العرب، مادة دفع وهو خ) ب(في  10
 .يعد وهو خطأ) أ، ب، ج(في  11
 .1/542، 1432 المستدرك للحاكم، كتاب الزكاة برقم :انظر 12
هــ  117، تـوفي  ثقـة ، من صغار التـابعين ، ، نزل اإلسكندريةي العامر ي أنس القرش  ي عمران بن أب   13

، ابن حبـان، الثقـات   3/314 ابن حجر، تهذيب التهذيب   ،  498 ن حجر، تقريب التهذيب   ابانظر  .بالمدينة
5/220.== 
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 يكُون ِفيـِه دِليـٌل   الالراِء ِبنَاء علَى َأنَّه رآه ِفي َأصٍل ِمن نُسِخ الْمستَدرِك ِبضم الْباِء فَ         
وَأن ،  َأنَّه ِبـالزايِ 1سماِء واللُّغَاِتأللَِكن صرح النَّوِوي ِفي تَهِذيِب ا، علَى زكَاِة التِّجارةِ 

 .ا هـ 2بعضهم صحفَه ِبالراِء وضم الْباِء 
 قَالَها ِبـالزاِي    4} صدقَةٌ   3وِفي الْبز { ٍ  *وِفي ِرواية ،   وقَد رواه الدارقُطِْني ِمن طَِريقَينِ    

وا ِفي الرحرصكَذَا مفَتْهعا ضَأنَّه رِة غَي5اي. 
 

 ]شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة[
 )لُهةُ  :قَوطُ ِنيتُشْتَرِة   6 وارِة ِخلْقَةً     أل 7) التِّجارِللتِّج تَكُن ا لَملَم ـا إ     9ال فَ 8نَّهلَه ِصـيرال ي 

 ِللِْخدمِة نَاِويا بيعه إن وجد      الً اشْتَرى عبدا مثَ   فَلَو،  وذَِلك هو ِنيةُ التِّجارةِ   ،   ِفيهِ 10ِبقَصِدها

                                                                                                                                            
: ، عـالم الكتـب، ت     1989،  1، ط 100 الترمذي، محمد بن عيسى، علل الترمذي الكبيـر،          :وانظر==

 .109سنن الترمذي ص :صبحي السامرائي وآخرون، وانظر 
 وهو كتـاب عنـي فيـه    676: يحيى بن شرف النووي، ت ي الدين   ي لإلمام مح  ،تهذيب األسماء واللغات   1

مؤلفه بجمع األلفاظ الموجودة في مختصر المزني والمهذب والوسيط والتنبيه والوجيز والروضة، وضـم      
 ورتبه على قسمين األول في األسماء، والثـاني         ،إليه مما يحتاج إليه من أسماء الرجال والمالئكة والجن        

 .1/514انظر حاجي خليفة، كشف الظنون .خرونآ العلماء ولخصه في اللغات، وأعاد ترتيبه بعض
، دار الكتب العلمية، عني بالطبعة إدارة       3/26انظر، النووي، يحيى بن شرف، تهذيب األسماء واللغات،          2

 .الطباعة المنيرية
 ).ب(أ من /214نهاية ق  *
3 زززب( مادة 2/78انظر ابن منظور، لسان العرب .ضرب من الثياب: الب( 
 ، 2/488، 1933، 1932رواه الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة برقم  4
وقد ضعفه األلباني فـي السلسـلة الضـعيفة         . 56-5/55وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم واإليهام          5

3/323. 
 ).ب(ليست في  6
ابن مازة، المحيط   ،  2/92ني، بدائع الصنائع    الكاسا،  2/78الزيلعي، تبيين الحقائق     :انظر في هذه المسألة    7

 .1/250 فتاوى قاضي خان، 2/246 البحر الرائق، ابن نجيم، 2/247 البرهاني
 .خلفة وهو خطأ) ط(في  8
 ).ب(ليست في  9

 .فقصدها وهو خطأ)ب(في  10
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فَلَو اشْـتَرى  ، ِصح ِفيِه ِنيةُ التِّجارِة كَما قَدمنَات بد ِمن كَوِنِه ِمما     الو،  1 زكَاةَ ِفيهِ  الِربحا  
      اجا الْخَرِة فَِفيهارةً ِللتِّجاِجيا خَرضكَاةُ ال الَأركَـى        ،  زـا حهعرةً فَزشْـِريكَانَتْ ع لَوو

 . 3وِعنْدهما الْعشْر ،  محمٍد يِجب الْعشْر والزكَاة2ُيضاِح َأن ِعنْدإلصاِحب ا
، حقَّقْ شَخْصـها ِفيـهِ     ِفي بدِلِه وِإن لَم يتَ     4صِل تُعتَبر ثَاِبتَةً  ألواعلَم َأن ِنيةَ التِّجارِة ِفي ا     

 5عرض اُشْتُِري ِمن غَيِر ِنيِة التِّجارِة يِجب ِعنْد الْحوِل تَقِْويمـه          : وهو ِمما يلْغَز فَيقَالُ   
ن حكْـم   أل ؛ِه ِبِه ماُل التِّجارِة فَِإنَّه يكُون ِللتِّجارِة وِإن لَم ينِْو ِفي          6ضيوزكَاتُه وهو ما قُو   

وعن هذَا لَو كَان الْعبد ِللتِّجارِة فَقَتَلَه عبد        ،  صِل ما لَم يخِْرجه ِبِنيِة عدِمها     ألالْبدِل حكْم ا  
 ِمـن   ِف ما لَو كَان الْقَتُْل عمـدا فَصـوِلح        الِبِخ،  خَطًَأ ودفَع ِبِه يكُون الْمدفُوع ِللتِّجارةِ     

 الْمقْتُوِل علَى ما عـِرفَ      النَّه بدُل الِْقصاِص    أل يكُون ِللتِّجارِة    الالِْقصاِص علَى الْقَاِتِل    
       اصِد الِْقصمالْع وِجبم ِلنَا َأنَأص ا  ال عيناِمن دةِ   أل َأحيالد ِمنو ِن ِمنْهير7م،   تَاعاب لَوو 

 وجبتْ الزكَاةُ ِفي الْكُلِّ وِإن قَصـد غَيـر          9 لَه وطَعاما وحمولَةً   8]وثَوبا[مضاِرب عبدا   
ب  يزكَّى الثَّوالِف رب الْماِل حيثُ    الِبِخ،   ِللتِّجارةِ ال إ 11 الشِّراء 10 يمِلك النَّه  أل؛التِّجارِة  

                                                
 ).ب(ليست في  1
 ).أ(ليست في  2
 ذهب إليه، ما في األصـل لمحمـد بـن      ذكر السرخسي هذه الرواية عن محمد وضعفها، ويؤيد ما        : قلت 3

 قلت أرأيت رجال اشترى أرضا من أرض العشر للتجارة فزرعهـا أعليـه الزكـاة              : الحسن وهذا نصه  
: قلـت  .وإنما عليه عشر ما أخرجـت األرض      ،   ليس عليه زكاة للتجارة    : قال؟ عشر األرض    مللتجارة أ 

وال تجتمع الزكاة والعشـر فـي       ،  الزكاة ألنه إذا اشترى أرضا من أرض العشر سقطت عنه           :  قال ؟ولم
 نعم يكون عليـه الخـراج   :  قال؟وكذلك لو اشترى أرضا من أرض الخراج للتجارة:  قلت.أرض واحدة 

 الشـيباني،   :انظر" وال يجتمع خراج وزكاة وال زكاة وعشر في أرض واحدة          ،ليه الزكاة فيها  عوال يكون   
 .2/78زيلعي، تبيين الحقائق ال، 3/48، وانظر السرخسي، المبسوط 2/137األصل 

 .ثانية) أ(في  4
 .تقديمه وهو خطأ) أ(في  5
 .فوض وهو خطأ) أ(في  6
 26/60انظر السرخسي، المبسوط  7
 . أو ثوبا) ج(في  8
 .حمولته) ج(في  9

 .يمكن) ب(في  10
 .المشري) ج(في  11
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 عـدِم تَزِكيـِة     2ومحمُل،  كَذَا ِفي الْكَاِفي  ،   ِلغَيِر التِّجارةِ  1اءنَّه يمِلك الشِّر  أل ؛والْحمولَةُ  
     لَم اما داِل مالْم بِب ِلر3الثَّو          النَّخَّاس ى قَاِضي خَانِفي فَتَاو ذَكَر فَِإنَّه هعم هعيب قِْصد4 ي 

  ابوى داإذَا اشْتَر    ا مى لَهاشْتَرِع ويجِ  ِللْبو 5 الًالقَاِود،    كَان ال فَِإن   م ذَِلك فَعدـِة    يابالد ع
وكَذَا الْعطَّار إذَا اشْتَرى ، وِإن كَان يدفَعها معها وجب ِفيها     ،   زكَاةَ ِفيها  ال 6يإلَى الْمشْتَرِ 

اِرير7قَو. 
 

 ]تقوم عروض التجارة عند حساب زكاتها باألنفع للفقراء[
وهذَا ِروايـةٌ   : t قَاَل   .احِتياطًا ِلحقِّ الْفُقَراءِ   هو َأنْفَع ِللْمساِكيِن     يقَومها ِبما : ثُم قَالَ [

، شْياِء ِبِهمـا سـواء  ألن الثَّمنَيِن ِفي تَقِْديِر ِقيِم ا ألصِل خَيره   أل وِفي ا  ،عن َأِبي حِنيفَةَ  
 وعن َأِبي يوسفَ َأنَّه يقَومها ِبما اشْـتَرى  .ِع َأن يقَومها ِبما تَبلُغُ ِنصابا     نْفَألوتَفِْسير ا 

وِإن اشْتَراها ِبغَيِر النُّقُوِد قَومها ، نَّه َأبلَغُ ِفي معِرفَِة الْماِليِةألإن كَان الثَّمن ِمن النُّقُوِد 
ِب وعن محمٍد َأنَّه يقَومها ِبالنَّقِْد الْغَاِلِب علَى كُلِّ حاٍل كَما ِفي الْمغْصـوِب              ِبالنَّقِْد الْغَالِ 
 ].والْمستَهلَِك

 )لُها   :قَوهمقَوي  (8َأي اِلكـثَ              9 الْمعب كَـان تَّى لَـواُل حلَِد الَِّذي ِفيِه الْمعبـدا  ِفي الْب 
 ، ه ِفي ذَِلك الْبلَِدر ِقيمتُبعتَت بلٍَد ُأخْرى ِلحاجٍة فَحاَل الْحوُل  إلَى10لتِّجارِةل

                                                
 .الشيء) أ(في  1
 .ويحمل) ج(في  2
 ).ب(ليست في  3
انظر ابن منظور، لسـان  .سمي بذلك لنَخْسه إياها حتى تنشط   ،خاس هو بائع الدواب     والن. النحاس) ج(في   4

 )نخس(، مادة 14/218العرب 
 .جاال وهو خطأ) أ(في  5
 .وهو خطأ.المشترى) ط(في  6
الزيلعي، تبيين الحقـائق    ،  2/249 ابن مازة، المحيط البرهاني   ، وانظر   1/251 فتاوى قاضي خان   :انظر 7

278. 
 ).، بأ(ليست في  8
 .المال وهو خطأ) ب(في  9

 .التجارة وهو خطأ)ب،ط (في  10
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ا ِفـي  كَـذَ ، مصاِر إلَى ذَِلـك الْموِضـعِ  أل تُعتَبر ِقيمتُه ِفي َأقْرِب ا    1ولَو كَان ِفي مفَازةٍ   
ِنيفَةَ ِفيهِ     .2ىالْفَتَاوُل َأِبي حقَو ثُم  : تُع ا       إنَّه مـوا يمهِعنْدوِب وجالْو موةُ يالِْقيم راِءألتَبد ،
 إلَى الِْقيمِة   4يةُ منِْعها الالْعيِن ولَه وِ   3 ِمن  الْواِجب ِعنْدهما جزء   فُ مبِني علَى َأن   الوالِْخ

، وِعنْده الْواِجب َأحدهما ابِتداء   ،  5ِد الْمغْصوبِ فَتُعتَبر يوم الْمنِْع كَما ِفي منِْع الْوِديعِة وولَ       
  7. يجبر الْمصدقُ علَى قَبوِلها فَيستَِند إلَى وقِْت ثُبوِت الِْخياِر وهو وقْتُ الْوجوِب6وِلذَا

 لَه َأن يدفَع ربع عشِْر عيِنـِه ِفـي    َأو موزونًا َأو معدودا كَان  الً ولَو كَان النِّصاب مِكي   
وكَذَا إذَا اُستُهِلك ، فُ ِحينَِئٍذالفَِإن َأحب إعطَاء الِْقيمِة جرى الِْخ، 8ِء والرخِْص اتِّفَاقًاالالْغَ
9ثُم   رألَ تَغَياِجبالْو نارِة فَصةًك  ِمثٌْل ِفي الذِّمقَاِئم نيِر    ، الْعـعالس ـاننُقْص كَـان لَوو

ك بعِض النِّصاِب النَّه هأل ؛داِء اتِّفَاقًاأل ا الِْحنْطَةُ اُعتُِبر يوم10ِلنَقٍْص ِفي الْعيِن ِبَأن ابتَلَّتْ    
بعـد  [ *ن الزيـادةَ  أل ؛ا الْوجوِب اتِّفَاقً  مَأو كَانَتْ الزيادةُ ِلِزيادِتها اُعتُِبر يو     ،  بعد الْحولِ 

ها تُعتَبر   بعد الْحوِل فَانْتَقَصتْ ِقيمتُ    الًنَِظيره اعورتْ َأمةُ التِّجارِة مثَ    ،   تُضم ال 11]الْحوِل

                                                
انظر ابن منظور، لسـان العـرب       . وسميت بذلك تفاؤال ألن من خرج منها فاز ونجا         ،الصحراء: المفازة 1

 ).فوز( مادة 11/238
 .2/286 حاشية ابن عابدين:، وانظر 1/252 فتاوى قاضي خانيريد  2
 ).أ(ليست في  3
 .وهو خطأمنها ) ب(في  4
زء من النصاب عينا، لكن للمالك والية نقل الواجـب  فعندهما الواجب يوم حوالن الحول ج    "قال ابن مازة     5

 .2/250ابن مازة، المحيط البرهاني "إلى القيمة باألداء، فتراعى قيمته يوم النقل
 .كذا وهو خطا)أ، ج(في  6
 .2/286، الدر المختار 251-2/249 نيابن مازة، المحيط البرها :انظر في أقوال أئمة المذهب 7
 .اتفافا وهو خطأ) ط(في  8
 .لم وهو خطأ) ب(في 9

 .ابتدلت) أ(في  10
 ).أ(ب من /178نهاية ق  *

 ).أ(ليست في  11
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 موا يتُهاِءأل اِقيمد ،تْ ِقيماددفَاز هدعب اضيلَى الْبفَانْج اءروكَانَتْ ع اِم َأوتَم موي تُِبرا اُعتُه
 1.الْحوِل

 )لُها  :قَو تَفِْسيرا     أل وا ِبمهمقَوي ا   تبنْفَِع َأنابنِّفُ ِباخْتِ  ) لَغَ ِنصصالْم حرـِة   الصايوِف الر
 ِبما اشْتَرى ِبِه إن كَـان ِمـن          َأو ِبالتَّخِْييِر َأو   2نْفَِعألقِْويِم َأنَّه ِبا  ِفي التَّ  وَأقْواِل الصاِحبينِ 

نْفَع الَِّذي هو َأحدها ِبَأن     ألثُم فَسر ا  ،  3 فَِبالنَّقِْد الْغَاِلِب َأو ِبالنَّقِْد الْغَاِلِب مطْلَقًا      ال وإِ *النُّقُوِد
 تَبلُـغُ ِنصـابا     الومها ِبَأحـِدِهما    ومعنَاه َأنَّه إذَا كَان ِبحيثُ إذَا قَ      ،  يقَوم ِبما يبلُغُ ِنصابا   

ا          خَِرآلابو اِقيب َأن لُغُ فََأفَادبا يِبم ِه التَّقِْويملَيع نيلُغُ تَعاِل  أل تَبتقْو   كَذَِلك سلَيذَا وخَاِلفُ ه ،
 .4صِة ال لَفْظُ النِّهايِة والْخُنْفَِع ِبهذَا الْمعنَى علَى ما يِفيدهألفَ ِفي تَعيِن اال ِخالبْل 

إن الْماَل كَان ِفي يِد الْماِلِك ينْتَِفـع ِبـِه زمانًـا            :  قَاَل ِفي النِّهايِة ِفي وجِه هِذِه الروايةِ      
نَّه لَو كَان يقَومه ِبَأحِد      تَرى أَ  الَأ،   الْفُقَراِء ِعنْد التَّقِْويمِ   ** بد ِمن اعِتباِر منْفَعةِ    ال فَ الًطَِوي

تِّفَـاِق فَهـذَا ِمثْلُـه    اليقَومه ِبما يِتم ِبِه النِّصاب ِبا 5 فَِإنَّهالخَِر آلالنَّقْديِن يِتم النِّصاب وِبا   
وعن َأِبي حِنيفَـةَ  ، 6ضِةإن شَاء قَومها ِبالذَّهِب وِإن شَاء ِبالْفِ     : صِة قَالَ الوِفي الْخُ .انْتَهى

                                                
والفرق بين النقصان لتغير السعر والنقصان لنقص في العين، أن مسألة النقصان لنقصان العـين فاتـت                  1

ذا فاتت الجودة فات بعض مال الزكاة، وفوات مال الزكاة يوجب سقوط            الجودة، والجودة بعض العين، فإ    
 .الزكاة، وفوات البعض يوجب سقوط بعض الزكاة

وفي حالة النقصان لتغير السعر لم تفت الجودة ولكن نقص السعر لقلة رغبة الناس فيـه، ورغبـة النـاس                
 .2/252 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر .ليست بمال، فلم يلتفت لها

 ].عينا[زيادة ) ب، ج، ط(في  2
 ).ج(ب من /212 نهاية ق *
الكاسـاني، بـدائع الصـنائع      ،  3/450، العيني، البناية شرح الهداية      2/191 السرخسي، المبسوط    :انظر 3

2/110 
 .1/237 الخالصة :انظر 4
 ).ب(ب من /214 نهاية ق **
 ].ال[زيادة ) أ(في  5
 .طمس) ب(في  6
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   مقَوي ا  [َأنَّه وا هاءِ ألِبمِللْفُقَر نْفَع.    مقَوفَ يوسَأِبي ي نعى 1] وا اشْتَرِبم  ،     ـِتمي ذَا إذَا كَانه
ما قُوِهمِبَأي ابا، النِّص ونا دِدِهمِبَأح ِتمي كَان ا آلفَلَوِبم مىخَِر قُوا انْتَهابِبِه ِنص ِصير2ي. 

نْفَِع ألفَالْمعنَى يقَوم الْماِلـك ِبـا     ،  نْفَِعأل فَِإنَّما يتَّجه َأن يجعَل ما فَسر ِبِه بعض الْمراِد ِبا         
 ِمنْهمـا وَأحـدهما َأروج      فَِإن بلَغَ ِبكُلٍّ  ،   يبلُغُ المطْلَقًا فَيتَعين ما يبلُغُ ِبِه ِنصابا دون ما         

وِإن استَويا رواجا ِحينَِئٍذ يخَير الْماِلك كَما يِشير إلَيـِه لَفْـظُ            ،  3]روِجألتَعين التَّقِْويم ِبا  [
، الْقَوُل ِبـالتَّخِْييِر مطْلَقًـا    نْفَع ِبهذَا الْمعنَى صح ِحينَِئٍذ َأن يقَاِبلَه        أل فَِإنَّه إذَا كَان ا    ،الْكَاِفي

،  فَِبالنَّقِْد الْغَاِلبِ  الً َأو والْقَوُل الْمفَصُل بين َأن يكُون اشْتَراه ِبَأحِد النَّقْديِن فَيلْزم التَّقِْويم ِبهِ          
ٍد إنَّه يقَوم ِبالنَّقِْد الْغَاِلِب علَى كُـلِّ         يِصح مقَابلَتُه ِبقَوِل محم    العلَى كُلِّ تَقِْديٍر    : وقَد يقَالُ 

ن الْمتَباِدر ِمن كَـوِن النَّقْـِد َأروج        أل ؛تِّفَاِق علَى تَعِييِن ما يبلُغُ ِبِه النِّصاب      الحاٍل بعد ا  
 َأغْلَب نُه4كَو      ِع إلَييطْلَقُ ِفي الْبِرفَ الْمنْصتَّى يح رَأشْهِهو  ،إ  الو فَعدا  ال ي ـا   أل ِبَأنم جور

 لَه ا    5النَّاس كَان ِإنُل وآل َأقْب َأغْلَب خَر  َأكْثَر َأي  ،كُونيِفي الْخُ   6و كُوتُهِذكِْر   ال س نِة عص
 ،صِل الْماِلك ِبالِْخيارِ  ألهذَا والْمذْكُور ِفي ا   ،  ِفِهال قَصدا إلَيِه ِلعدِم خِ    ال اتِّفَاقًا   7قَوِل محمدٍ 

فَِلذَا َأفَـادتْ ِعبـارةُ   ،  8ٍفالإن شَاء قَومها ِبالدراِهِم وِإن شَاء ِبالدنَاِنيِر ِمن غَيِر ِذكِْر خِ          
وجمـع بـين     ،نْفَِع ِروايةٌ عن َأِبي حِنيفَةَ    ألصِة الَِّتي ذَكَرنَاها والْكَاِفي َأن اعِتبار ا      الالْخُ

 ال ِمنْهمـا  9صِل ِمن التَّخِْييِر هو ما إذَا كَان التَّقِْويم ِبكُـلٍّ ألالروايتَيِن ِبَأن الْمذْكُور ِفي ا   
 .يتَفَاوتُ

 
 

                                                
 ).ب(ليس في ما بين المعكوفين  1
 .1/237انظر الخالصة  2
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  3
 .أأعلم وهو خط) ب(في  4
 .إليه) ج(في  5
 .طمس) ج(في  6
 .محمدا وهو خطأ) أ(في 7
 .2/75انظر الشيباني، األصل  8
 .لكل) ج(في  9
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 ]في التقويم  ومحمد أبي يوسفلوجه قو[
)لُهةِ    أل :قَواِليِرفَِة الْمعلَغُ ِفي مَأب أل) نَّهلِ  نَّهدِللْبو لُهدلِ  1 بدبالْم كْم2 ح.  محِل مقَو هجو  ٍد َأن

،  إلَى النَّقِْد الْغَاِلـبِ    4 ينصرف  اشْتَرى ِبنَقٍْد مطْلَقٍ   3]وصار كَما لَو  [ينًا  الْعرفَ صلُح مع  
ِبالتَّقِْويمِ      ألو رتَبعقِّ اللَِّه يِفي ح التَّقِْويم قِّ  5نادِ  ِفي حتَى،   الِْعبم6و     َأو ـوبغْصنَا الْممقَو 

 .الْمستَهلَك نُقَوم ِبالنَّقِْد الْغَاِلِب كَذَا هذَا
 

 ]نقصان النصاب في أثناء الحول ال يؤثر في إسقاط الزكاة[
نَّه أل  يسِقطُ الزكَاةَالذَِلك  ِفي طَرفَي الْحوِل فَنُقْصانُه ِفيما بين   الًوِإذَا كَان النِّصاب كَامِ   [

 ارِتبشُقُّ اعاِل ِفي َأثْنَاِئِه أَ    يا   الْكَماِئِه لِ     المِتدِفي اب ِمنْه دِفـي     ال بقُِّق الِْغنَى وتَحنِْعقَاِد و
ِف ما لَو هلَك الْكُـلُّ      الِبِخ،  نَّه حالَةُ الْبقَاءِ  أل كَذَِلك ِفيما بين ذَِلك      الو،  انِْتهاِئِه ِللْوجوبِ 

 كَـذَِلك ِفـي   الو، نِْعداِم النِّصاِب ِفي الْجملَِةال تَِجب الزكَاةُ الو، حيثُ يبطُُل حكْم الْحولِ  
 ]نِْعقَادالن بعض النِّصاِب باٍق فَيبقَى األ ؛األولَىالْمسَألَِة 

)  لُهقَو:  ا بِفيم انُهفَنُقْص   ذَِلك نكَاةَ  اليِقطُ الزس7 ي (  ِقيب تَّى لَوـ     ح  ثَـم   هِدرهم َأو فَلْس ِمنْ
        كَّاهاٍب زلَى ِنصع تَّى تَمِل حواِغ الْحَل فَرقَب تَفَادِل      ،  اسوِل الْحَأو ِمن الَهكَم فَرطَ زشَرو

 . 10 فَقَطْه آِخر9ِفي غَيِرِهما اُعتُِبري السواِئِم والنَّقْديِن و وِبِه قَاَل الشَّاِفِعي ِف،8إلَى آِخِرِه 

                                                
 ،والبدل وهو خطأ) ج(في  1
 .وهو خطأ) للبدل(في  2
 .طمس) ج(في  3
 )ج(ليست في  4
 .بالتقدويم وهو خطأ) ب(في  5
 .معنى وهو خطأ) أ(في  6
 .الزيادة) أ(في 7
، 3/452العيني، البنايـة شـرح الهدايـة      ،  2/99الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر في أقوال أئمة المذهب     8

 .2/302، الدر المختار وحاشيته 2/266 ابن مازة، المحيط البرهاني، 2/79الزيلعي، تبيين الحقائق 
 )ب(ليست في  9

مذهبنا ومذهب مالك والجمهور أنه يشترط في المال الـذي تجـب            : "5/505قال النووي في المجموع      10
 ="الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول
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وهذَا فَرع بقَاِء ، وجه قَوِل زفَر َأن السبب النِّصاب الْحوِلي وهو الَِّذي حاَل علَيِه الْحولُ        
 َأنَّه َأخْرج ماَل التِّجارِة ِللْحرِج      الالشَّاِفِعي َأيضا إ  وهذَا وجه قَوِل    ،  اسِمِه ِفي تَماِم الْحولِ   

لَم يِرد ِمـن لَفْـِظ الشَّـاِرِع    :  قُلْنَا. التَّقِْويِم ِفي كُلِّ يوٍم واعِتباِرها ِفيهِ   1ِزِم ِمن إلْزامِ  الال
    ِليوالْح ابالنِّص ببْل  ،السالب    اٍل حكَاةَ ِفي ملُ     زـوـِه الْحلَيوَل عحِبظَـاِهِرهِ ،تَّى ي2 و 

ـ  الو،   نَفْي سبِبيِة الْماِل قَبلَه    ال إنَّما يِفيد نَفْي الْوجوِب قَبَل الْحوِل        4وهو،  3نَقُوُل  5زمال تَ
بْل قَد تَثْبتُ السبِبيةُ مع انِْتفَـاِء       ،  داِء علَى التَّراِخي وانِْتفَاِء السبِبيةِ    ألبين انِْتفَاِء وجوِب ا   

 إلَـى تَمـاِم     الًداِء ِلفَقِْد شَرِط عمِل السبِب فَيكُون ِحينَِئٍذ َأصُل الْوجوِب مَؤج         ألوجوِب ا 
 *6انْعقَـد الْحـولُ    وِلوِإذَا كَان السبب قَاِئما ِفي َأوِل الْح      ،  الْحوِل كَما ِفي الديِن الْمَؤجلِ    

 إ  الِحينَِئٍذ و ِقدنْعال ي     ابالنِّص وهكِْم ولِّ الْححـا        ،   ِفي ماِلِه إنَّمإلَى كَم ذَِلك دعةُ باجالْح ثُم
ِفي [ بينَهما    وكَمالُه ِفيما  ،داِءألخَر وهو وجوب ا   آل ِلينِْزَل الْحكْم ا   **هو ِعنْد تَماِم الْحولِ   

 يشْتَرطُ ِقيام الِْملْـِك ِعنْـد       ،ِقهاال ِبطَ 8 وصار كَالْيِمينِ  ، يشْتَرطُ ال الْحاجِة فَ  7]غَيِر محلِّ 
 حاجـةَ إلَيـِه     الإذْ  ،  9 ِفيما بين ذَِلـك    الفَقَطْ ِليثْبتَ الْجزاء     وِعنْد الشَّرطِ ،  عِقدتنْالْيِميِن لِ 

                                                                                                                                            
، الشـربيني،   3/270، الماوردي، الحاوي الكبير     5/505 النووي، المجموع    :انظر في مذهب الشافعية   =

 ابن قدامـة، المغنـي   :وانظر في مذهب الحنابلة.2/129، النووي، روضة الطالبين  1/87مغني المحتاج   
 الحطـاب،  :وانظر في مذهب المالكيـة .2/162، ابن قدامة، الكافي 3/27، اإلنصاف المرداوي،  3/408

 .1/118، األزهري، جواهر اإلكليل، 3/82مواهب الجليل، 
 .طمس) ج(في  1
 .وكالهما خطأ. بظاهر) ج(ظاهره، وفي ) ب(في  2
أي أن سبب وجوب الزكاة هو النصاب فقط وليس النصاب الحولي، فالنصاب سـبب للزكـاة، والحـول       3

 .2/149 السرخسي، المبسوط :انظر.شرط لوجوبها وليس سببا
 ).ب(ليست في  4
 .مالزم) ب(في  5
 .الحولي) ب(في  6
 ).أ(أ من /179نهاية  *

 ).ج(أ من  /213ية نها **
 .وهو خطأ]مخير محمل ) [ب(في  7
 كاليمين وهو خطأ) ب(في  8
 وعنـد  أي كمن حلف على زوجته بالطالق وعلقه بشرط، فيشترط قيام الملك في موضعين عند الحلـف     9

 .وال يشترط قيام الملك بينهما، فقط  الشرط تحقق
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ـ ، ِف ما إذَا هلَك كُلُّه ِلما ذُِكر ِفي الِْكتَاِب وهو ظَاِهر       الِخِب لُوفَةً كَهِة عاِئمُل السعجِك الو
 2 وِمـن فُـروعِ    .ِف النُّقْصاِن ِفي الذَّاتِ   الِبِخ،   علَى كُلِّ جزٍء ِمنْه    1الْكُلِّ ِلوروِد الْمغَيرِ  
   ا إذَا كَانَألَِة مسا    الْمهغَ ِجلْدبدا ولَخَهِل فَسوَل الْحاتَتْ قَبا فَماباِوي ِنصِة تُسارِللتِّج غَنَم لَه 

عِصير ِللتِّجارِة فَتَخَمـر  * ولَو كَان لَه .فَتَم الْحوُل كَان علَيِه ِفيها الزكَاةُ إن بلَغَتْ ِنصابا     
   ص ِل ثُموَل الْحخَ قَب ُل      الًاروالْح ا فَتَماباِوي ِنصسكَاةَ ِفيهِ  ال يِفـي ا   أل:  قَالُوا . ز ِل ألنو

والثَّـاِني بطَـَل تَقَـوم الْكُـلِّ        ،   ِببقَاِئهِ 4 متَقَوم فَيبقَى الْحولُ   3الصوفَ الَِّذي علَى الِْجلْدِ   
 َأنَّه يخَاِلفُ ما روى ابن ِسـماعةَ عـن محمـٍد            ال إ .تَهىانْ، فَهلَك كُلُّ الْماِل     5ِبالْخَمِريِة

فَلَما مضتْ سـبعةُ َأشْـهٍر َأو       ،  اشْتَرى عِصيرا ِبِماَئتَي ِدرهٍم فَتَخَمر بعد َأربعِة َأشْهرٍ       
نَّه ألهٍم فَتَمتْ السنَّةُ كَان علَيِه الزكَاةُ        يساِوي ِماَئتَي ِدر   الً يوما صار خَ   الثَماِنيةُ َأشْهٍر إ  

ا كَانِة كَمارِللتِّج اد6ع. 
 

 ]تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب[
الْوجـوب ِفـي    ن  أل يِتم النِّصاب  حتَّىالذَّهِب والِْفضِة    إلَىِقيمةُ الْعروِض    وتُضم قَاَل[

ِللْمجانَسـِة   ويضم الذَّهب إلَى الِْفضةِ  عداِدإل وِإن افْتَرقَتْ ِجهةُ ا    ،الْكُلِّ ِباعِتباِر التِّجارةِ  
  ].وِمن هذَا الْوجِه صار سببا، ِمن حيثُ الثَّمِنيةُ

                                                
 .المعنى) ا(في  1
 .فرع) ب(في  2
 ).ب(أ من /214نهاية ق  *
 .جلد وهو خطأ) ب(في  3
 .لحول وهو خطأ)ط(في  4
 ).ج(ليست في  5
ألن العارض هو التخمر، وأثر التخمر في زوال صفة التقـويم ال غيـر، وقـد                "وجه الرواية عن محمد      6

وانظر فـي األمثلـة     .2/112الكاساني، بدائع الصنائع    "عادت الصفة بالتخلل فصار ماال متقوما كما كان         
 .2/302، الدر المختار وحاشيته 2/266 ابن مازة، المحيط البرهاني المصنف التي أوردها
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 )لُهإلَخْ    :قَو متُضو  (   ارالتِّج وضرع َأن اِصلُهةِ     حٍض ِبالِْقيمعا إلَى بهضعب مضِة ي  ِإنو
 الوالسواِئم الْمخْتَِلفَةُ الِْجـنِْس     ،  1جماِعإلوكَذَا تُضم ِهي إلَى النَّقْديِن ِبا     ،  اخْتَلَفَتْ َأجنَاسها 

خَِر ِفي تَكِْميِل النِّصـاِب     آلا إلَى ا  والنَّقْداِن يضم َأحدهم  ،  2ِبِل والْغَنَمِ إلجماِع كَا إلتُضم ِبا 
 ثُم اخْتَلَفَ علَماُؤنَا ِفي كَيِفيِة الضم ِفيِهما علَـى مـا            .3فًا ِللشَّاِفِعي رحمه اهللا   الِعنْدنَا خِ 
ا    4نَذْكُرإنَّم وبِ   ن ثُمجَل الْوقَب تَفَادسالْم ما  ،  ض ُأخِّر تَفَ ألفَلَوفَاس اءِل    دوالْح دعب الاد  همضي 
فَلَو كَان ِعنْده ِماَئةٌ ولَه دين ِماَئةٌ وجـب علَيـِه           ،   ويضم الدين إلَى الْعينِ    ،5داِءألِعنْد ا 
  .الزكَاةُ

َ)لُهاِئمِ  [ :6قَووا ِفي الساِس    7)كَمةٌ ِللِْقياِمِع ا  8] إفَادذْكُوِر ِبجالخِْتالْم    ـوهِقيقَةً وِف الِْجنِْس ح
ا  ،  ظَاِهركْمحلِ    [وا الْفَضاِن ِربيرِم جدِليِل عِة         9]ِبدهـتُ ِبالشُّـبثْبا يبِن الركَو عا ممنَهيب 

 ال يـثُ الثَّمِنيـةُ    ِمن ح  11]تِّحادالوا،   اتِّحاِد الِْجنِْس بينَهما   [10فَاستَفَدنَا عدم اعِتباِر شُبهةِ   

                                                
، الغنيمي، اللباب شرح الكتـاب      2/303، الدر المختار وحاشيته     1/427 السمرقندي، تحفة الفقهاء     :انظر 1

1/149. 
، 2/96نائع  الكاساني، بدائع الص  ،  2/288 حاشية ابن عابدين  ،  3/414العيني، البناية شرح الهداية     :انظر   2

 .1/433 تحفة الفقهاءالسمرقندي، 
، المـاوردي، الحـاوي الكبيـر       5/491 النووي، المجموع    : انظر .ومذهب الشافعي كما قرره المصنف     3

 .1/576، الشربيني، مغني المحتاج 3/268
، المـرداوي : انظـر    .ومذهب الحنابلة فيه روايتان عن اإلمام، رجح المرداوي أن المذهب هـو الضـم             

 .2/148، ابن قدامة، الكافي 3/523، ابن قدامة، المغني 3/122اف اإلنص
، األزهـري، جـواهر   3/13 القرافي، الـذخيرة  :ومذهب المالكية جواز الضم باألجزاء ال بالقيمة، انظر    

 .1/507، األزهري، الفواكه الداني 1/126اإلكليل 
 .يذكر) ج(في  4
 .1/432 تحفة الفقهاءدي، ، السمرقن2/97الكاساني، بدائع الصنائع  :انظر 5
 .وقوله) ط(في  6
 .ما ذكره المصنف هنا ليس في نص الهداية المطبوع 7
 )ب(ما بين المعكوفين ليس في  8
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  9

 .الشبهة وهو خطأ) أ(في  10
 ).ج(ما بين المعكوفين طمس في  11
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 ضم  3]نَّهألالْعروِض إلَيِهما   [ 2ِف ضم الِبِخ،   ِفي الدواب  1يوِجب اتِّحاد الِْجنِْس كَالركُوبِ   
 4 فَالضم لَم  ،ن وجوب الزكَاِة ِفي الْعروِض ِباعِتباِر الِْقيمِة والِْقيمةُ هما        أل ؛ذَهٍب وِفضةٍ 

نَّـه الْمِفيـد    أل ؛ الثَّمِنيةِ  وصف  ِنصاب الزكَاِة ِبسببِ   5إنَّما كَانَا :  قُلْنَا . ِفي النُّقُودِ  اليقَع إ 
ن ثُبوتَ  ألوهذَا  ،   َأو الْجوهرِ  7وِنل ِلخُصوِص ال  الغْراِض وسد الْحاجاِت    أل ا 6ِلتَحِصيِل

 وقَد اتَّحدا ِفيِه فَكَانَا ِجنْسا واِحدا       ،8 ِبغَيِرهِ الالْحِقيقَِة إنَّما هو ِبذَِلك     الِْغنَى وهو السبب ِفي     
حكَاِم كَالتَّفَاضِل ِفـي الْبيـِع   ألتِّحاد ِفي حقِّ غَيِرِه ِمن االوِإن لَم يعتَبر ا  ،  ِفي حقِّ الزكَاةِ  

 ،9]ّإذا كان بصـورة كـذا   [كَان ِبصورِة كَذَا وِبكَذَامقَدر ِبكَذَا إذَا فَحِقيقَةُ السبِب الثَّمن الْ  
 بْل ،فَِإن الِْغنَى لَم يثْبتْ ِباعِتباِرهِ    ،  ِف الركُوِب فَِإنَّه لَيس الْمحقِّقَ ِللسبِبيِة ِفي السواِئمِ       الِبِخ

كُْل الَِّتي  أل َأعظَمها منْفَعةً ا   ، علَى منَاِفع شَتَّى تَستَد ِبها الْحاجاتُ      ِباعِتباِر ماِليِتها الْمشْتَِملَةِ  
ثُم ِفيِه ما ذَكَره مشَاِيخُنَا عن بكَير بِن عبِد اللَِّه بِن           ،  الْمنْتَفَِع ونَفْسه [[ذَاتُ   11]10 تُقَوم ِبها[

                                                
 .كالركاب) ب(في  1
 ).ب(ليست في  2
 ).ج( طمس في ما بين المعكوفين 3
 .ال) ب(في  4
 .كان وهو خطأ) أ(في  5
 .لتعجيل وهو خطأ) أ(في  6
 .الكون وهو خطأ) أ(في  7
 .يغيره وهو خطأ) ب(في  8
 ].إذا[وفيها زيادة ) ب(ما بين المعكوفين ليس في  9

 ).ج(ليست في  10
 ].يقوم بها) [أ(في  11
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وحكْم ِمثِْل هـذَا  ، 2)يجاِب الزكَاةِ الَأن يضم الذَّهب إلَى الِْفضِة      ِمن السنَِّة   (:  قَالَ 1شَجألا
 فْع3الر. 

 

 ]الذهب والفضةكيفية ضم [
]     ِة ِعنْدِبالِْقيم مضي ِنيفَةَ ثُما ِبا ،  رحمه اهللا  َأِبي حمهِعنْدإلو     نْـهـةٌ عايِرو وهاِء وزج ،

    نم تَّى إنِماَئةُ  كَاح لَه ٍم   نهةُ  ِدرسخَما   وتُهلُغُ ِقيمٍب تَبثَاِقيَل ذَهـٍم  ِماَئةَ مهـِه  ِدرلَيفَع
 تَِجـب   الِن الْمعتَبر ِفيِهما الْقَدر دون الِْقيمِة حتَّى        الهما يقُو ،  فًا لَهما الالزكَاةُ ِعنْده خِ  

إن الضم ِللْمجانَسِة   : هو يقُولُ ،  قَلُّ ِمن ِماَئتَيِن وِقيمتُه فَوقَها    الزكَاةُ ِفي مصوٍغ وزنُه أَ    
 ].وِهي تَتَحقَّقُ ِباعِتباِر الِْقيمِة دون الصورِة فَيضم ِبها

 )لُها ِبا  :قَومهِعنْداِء  آل وزلُ   4)جتَكَام رتَبعي 5 ِبَأن  اِء النِّصزـِف      َأجالنِّصِع وبالر اِب ِمن
فَلَو ،   الِْفضِة وهو ِماَئةٌ   7 فَِإذَا كَان ِمن الذَّهِب عشَرةٌ يعتَبر معه ِنصفُ ِنصابِ         ،6وباِقيها  

ـ   أل؛   زكَاةَ ِعنْدهما  ال وخَمسةُ مثَاِقيَل تَبلُغُ ِماَئةً      8كَان لَه ِماَئةٌ   الِْماَئـةَ ِنص ـاٍب  نفُ ِنص
ن الْحاِصَل  أل ؛ثَِة َأرباِع ِنصاٍب وِعنْده تَِجب    الفَالْحاِصُل َأجزاء ثَ  ،  والْخَمسةَ ربع ِنصابٍ  

جـزاِء  أل تُعتَبر الِْقيمةُ ِعنْد تَكَامـِل ا      الو: ثُم قَاَل ِفي الْكَاِفي   ،  تَمام ِنصاِب الِْفضِة معنًى   

                                                
 مـن  األشج، مولى بني مخزوم، نزيـل مصـر،   والراوي هو بكير بن عبد اهللا،األسح وهو خطا    ) ج(في 1

ابن حجـر،   ،  159 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.هـ وقيل بعدها  120، ثقة مات سنة     التابعين صغار
 .1/248 تهذيب التهذيب

، الزيلعي، تبيين الحقـائق     2/192لم أجد األثر وإنما ذكره الحنفية في كتبهم، انظر السرخسي، المبسوط             2
 .2/241  المحيط البرهانيابن مازة،، 2/80

 .1/299 الشوكاني، إرشاد الفحول :انظر 3
اختلف الحنفية في كيف ضم العروض إلى الذهب والفضة، فعند اإلمام باعتبار القيمة، وعندهما باعتبـار                4

، 2/303الدر المختار وحاشـيته     ،  2/193، السرخسي، المبسوط    2/75 الشيباني، األصل    :انظر.األجزاء
 .2/107دائع الصنائع الكاساني، ب

 .بكل وهو خطأ) ج(تكمل وفي ) أ(في  5
 .باقيهما)أ(في  6
 ).أ(ليست في  7
 .أي مائة درهم 8



 

 

276

 2 تَكِْميُل*خَِر فَيمِكن آل ِقيمةُ َأحِدِهما تَزداد ِقيمةُ ا     ضنَّه متَى اُنْتُقِ  أل ؛وعشَرِة دنَاِنير  1كَِماَئٍة
نْقَصا ي3متُهى4 ِقيمانْتَه ادا زِبم . 

ِل ا        ال وتَكَام ِعنْد اِبِط َأنى الضَؤدم خْفَى َأناِء  أل يزالْقِ  الج رتَبتُع  ةُ َأصـا  الًيمملَه ، ال و 
سواء كَانَتْ ِقيمةُ الْعشَرِة َأقَلَّ ِمـن       ،حتَّى تَِجب خَمسةٌ ِفي ِماَئٍة وعشَرِة دنَاِنير      ،حِدِهماأل

  .**فًا ِلبعِضِهم َأو َأكْثَر كَِماَئٍة وثَماِنينالِماَئٍة ِخ
 بْل إنَّما يِفيد وجوب اعِتباِر ِقيمةِ     ،  الضاِبطَ علَى هذَا الْوجهِ   ِقي  ال ي ال الْمذْكُور   5والتَّعِليُل

 تُسـاِوي  ال وعشَـرٍة  7 دفْعا ِلقَوِل من قَاَل ِفي ِماَئةٍ  ،6 َأحِدِهما ِبعيِنهِ  ِضما زاد ِعنْد انِْتقَا   
 يـِتم   الوعلَـى اعِتباِرهـا     ،  ه يعتَِبر الِْقيمـةَ   نَّأل t زكَاةَ ِفيها ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ       ال 8ِماَئةً

    ِفعذَا التَّقِْديِر فَدلَى هع اببِ  أل 9النِّص سلَي ـِة        النَّهِقيم ارِتبِة اعاِر الِْقيمِتبطْلَِق اعم ِزٍم ِمن
ِب ِبالِْفضِة فَِإنَّه يِتم ِباعِتباِر تَقِْويِم الِْفضِة        يِتم ِباعِتباِر ِقيمِة الذَّه    10]فَِإن لَم [،  َأحِدِهما عينًا 

فَِإذَا فُِرض َأن الْعشَرةَ تُساِوي ثَماِنين فَالِْماَئةُ ِمن الِْفضِة تُساِوي اثْنَـي عشَـر       ،  ِبالذَّهِب
 فَتَِجـب  11ا وِعشْرون ِدينَـارا وِنصـف  نَاِنِدينَارا وِنصفًا فَيِتم ِبذَِلك مع الْعشَرِة دنَاِنير اثْ  

 .الزكَاةُ

                                                
 .أي مائة درهم 1
 ).ج(ب من  / 213نهاية ق  *
 .تكميلها) ج(في  2
 .ينتقص) ط(في  3
 .طمس) ج(في  4
 ).أ(ب من /179نهاية ق  **
 " تَكِْميُل ما ينْقَص ِقيمتُه ِبما زاد*خَِر فَيمِكنآلتُِقض ِقيمةُ َأحِدِهما تَزداد ِقيمةُ اَألنَّه متَى اُنْ: " الكافيما  وهو 5
 .يعينه) ط(في  6
 ).ج(ليست في  7
 .ما) أ(في  8
 ).ج(ليست في  9

 .فلم) ج(في  10
 .نصف وهو خطأ) ط(في  11
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فَكَيفَ ،  ِمن ِجهِة َأحِدِهما عينًا ال وحاِصُل هذَا َأنَّه تُعتَبر الِْقيمةُ ِمن ِجهِة كُلٍّ ِمن النَّقْديِن           
 وعلَى هذَا فَلَو زادتْ ِقيمةُ      .جزاِءأل تَكَامِل ا   اعِتباِر الِْقيمِة مطْلَقًا ِعنْد    1 ِلعدمِ الًيكُون تَعِلي 

ِجـب  يخَِر كَِماَئٍة وعشَرٍة تُساِوي ِماَئةً وثَماِنين ينْبِغـي َأن          آلَأحِدِهما ولَم تَنْقُص ِقيمةُ ا    
،  ِللْمجانَسةِ ال لَيس إ  3َأن الضم  ِفي دِليِلِه ِمن     2سبعةٌ علَى قَوِلِه وهو الظَّاِهر ِمن الْمذْكُورِ      

 فَيضماِن ِبالِْقيمـِة فَِإنَّـه      ،5 الصورةِ 4 ِباعِتبارِ ال ،وِإنَّما ِهي ِباعِتباِر الْمعنَى وهو الِْقيمةُ     
 لَم يتَعـرض الْمصـنِّفُ      ثُم.جزاِء وعدِمهِ أل تَعين الضم ِبها مطْلَقًا ِعنْد تَكَامِل ا       6ىقْتَِضي

  تَدا اسماِب عووغِ    الِللْجصَألَِة الْمسم فَقَـطْ        7 ِبِه ِمن رالْقَد وا هعشَر رتَبعالْم لَى َأن8 ع . 
  ابوالْجا   [وا إنَّمةَ ِفيِهمالِْقيم ا ِبا  9]َأنمهدإذَا قُوِبَل َأح رِع10خَِرآل تَظْه ـا    َأوِلم ـمالض نْد

 ولَيس شَيء ِمن ذَِلك ِعنْـد       ،11]وِهي ِباعِتباِر الْمعنَى وهو الِْقيمةُ      [إنَّه ِبالْمجانَسِة   : قُلْنَا
ِجنِْسِه ِف  الِبَأن اُستُهِلك قُوم ِبخِ   [حتَّى لَو وجب تَقِْويمه ِفي حقُوِق الِْعباِد         انِْفراِد الْمصوغِ 

 13]ن الْجودةَ والصنْعةَ  أل ؛ِبِجنِْسِه[12]ِف ما إذَا ِبيع     الوظَهرتْ ِقيمةُ الصنْعِة والْجودِة ِبخِ    
 .14  واهللا تعالى أعلم،عِتباِر ِفي الربِوياِت ِعنْد الْمقَابلَِة ِبِجنِْسهاالساِقطَتَا ا

                                                
 .طمس) ج(في  1
 .طمس) ج(في  2
 .القيم وهو خطأ) أ(في  3
 ].ال اعتبار) [ج(في  4
 .طمس) ج(في  5
 .بمقتضي) أ(طمس وفي ) ج(في  6
 "حتى ال تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها : "وهي قول صاحب الهداية 7
وأجمعوا على أنه ال تعتبر القيمة في الذهب والفضة عند االنفراد في حق تكميل النصـاب  : "قال الكاساني  8

نه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم، وقيمته لصناعتها مائتان ال تجـب    إ، حتى   _ الوزن أي يعتبر _
 .بتصرف يسير2/107الكاساني، بدائع الصنائع انظر "فيه الزكاة باعتبار القيمة 

 )ج(ما بين المعكوفين طمس في  9
 .باألجزاء) أ(في  10
 )ج(ما بين المعكوفين طمس في  11
 ).ب(يس في ما بين المعكوفين ل 12
 )ج( ما بين المعكوفين طمس في 13
البحـر  ،  108-2/106الكاساني، بـدائع الصـنائع      ،  242-2/241 ابن مازة، المحيط البرهاني    :انظر 14

 .304-2/303 حاشية ابن عابدين، 248-2/247 الرائق



 

 

278

 )ِ 1الْعاِشرباب ِفيمن يمر علَى ( 
 

ِف هذَا فَِإن الْمراد باب مـا    الِبِخ،   ما قَبلَه ِفي الِْعبادةِ    2ِضحالْباب عما قَبلَه ِلتَم   ُأخِّر هذَا   
 3وغَيِرهـا ،  يْؤخَذُ ِممن يمر علَى الْعاِشِر وذَِلك يكُون زكَاةً كَالْمـْأخُوِذ ِمـن الْمسـِلمِ             

  .ما بعده ِمن الْخُمِس ولَما كَان ِفيِه الِْعبادةُ قَدمه علَى، 4الْمْأخُوِذ ِمن الذِّمي والْحرِبيكَ
 والْمراد هنَا ما يدور اسم الْعشِْر       .والْعاِشر فَاِعٌل ِمن عشَرت َأعشُر عشْرا ِبالضم ِفيِهما       

تَعِفي م ِبيرالْح ِمن شْرْأخُذُ الْعا يإنَّم اللَِّق َأخِْذِه فَِإنَّهيالذِّمِلِم وس5 الْم. 
]         ٍر َأونْذُ َأشْهم تُهباٍل فَقَاَل َأصاِشِر ِبملَى الْعع رقَ       قال إذَا مـدلَـفَ صحو نيد لَيع . 

اِشرالْعا  : و هبنَص نلَ إلمع اماِرمالتُّج قَاِت ِمندْأخُذَ الصى الطَِّريِق ِلي ،  مِمـنْه َأنْكَر نفَم
ِر مع الْيِمـيِن    تَمام الْحوِل َأو الْفَراِغ ِمن الديِن كَان منِْكرا ِللْوجوِب والْقَوُل قَوُل الْمنْكِ           

ومراده إذَا كَان ِفي ِتلْك السنَِّة عاِشـر آخَـر؛      ،  آخَر  َأديتُها إلَى عاِشٍر    : وكَذَا إذَا قَالَ  
ِف ما إذَا لَم يكُن عاِشر آخَر ِفي ِتلْك السـنَةَ؛           المانَِة موِضعها ِبخِ  ألنَّه ادعى وضع ا   أل

                                                
 أي أخـذ عشْـر      العاشر والعشّار بالتشديد هو الذي يأخذ العشر، مأخوذة من قولهم عشَـرهم يعشُـرهم              1

 .2/150المحيط ، القاموس )عشر( مادة 209 مختار الصحاح ص :انظر.أموالهم
من ينصبه اإلمام على الطريق ليأخذ من التجار الصدقات، ويـأمن بـه التجـار مـن                 : وفي االصطالح 

، السرخسـي،   2/135الكاساني، بدائع الصـنائع     ،  3/457العيني، البناية شرح الهداية      :انظر.اللصوص
 .2/199مبسوط ال

رواه أحمد في المسـند     )إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه   : (rوما ورد في النصوص من ذم للعاشر كما مثل قوله           
إسناده ضعيف، فالحديث كما قال ابن األثير محمول على من يأخـذ العشـر              :  وقال األرناؤوط  29/597

األخذ كما كان الكفار يأخذون، وأمـا       كما كان أهل الجاهلية مقيما على كفره، فاقتلوه لكفره أو الستحالله            
 النهايـة  :انظـر . وللخلفاء مـن بعـده  rمن يعشر على ما فرض اهللا فهو جائز، فقد عشر جماعة للنبي    

3/216. 
 .لتمخض وهو خطأ) أ(في  2
 .غيره) أ(في  3
 .الحؤلي وهو خطأ)ج(الدحربي وفي ) أ(في  4
: انظر في أحكـام هـذا البـاب عنـد الحنفيـة     .بل يأخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر    5

، 2/135الكاساني، بـدائع الصـنائع   ، 3/457العيني، البناية شرح الهداية ، 2/199السرخسي، المبسوط   
الزيلعـي،  ، 2/308الدر المختـار وحاشـيته     ،  2/89، الشيباني، األصل    126الشيباني، الجامع الصغير    

 .2/248 البحر الرائق، ابن نجيم، 2/310 رهانيابن مازة، المحيط الب، 2/83تبيين الحقائق 
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ن أللَى الْفُقَراِء ِفـي الِْمصـِر ؛        يعِني إ  َأديتُها َأنَا : ذَا قَالَ وكَذَا إ  نَّه ظَهر كَِذبه ِبيِقينٍ   أل
وكَـذَا  ،  خِْذ ِبالْمروِر ِلدخُوِلِه تَحـتَ الِْحمايـةِ      أليةُ ا الوِو،  داء كَان مفَوضا إلَيِه ِفيهِ    ألا

ـ        ،  ثَِة فُصولٍ الالْجواب ِفي صدقَِة السواِئِم ِفي ثَ      : اَلوِفي الْفَصِل الراِبِع وهو مـا إذَا قَ
يصدقُ ؛ : t وقَاَل الشَّاِفِعي. يصدقُ وِإن حلَفَالَأديتُ ِبنَفِْسي إلَى الْفُقَراِء ِفي الِْمصِر     

ِف ال يمِلك إبطَالَه ِبخِ   الخِْذ ِللسلْطَاِن فَ  أل ولَنَا َأن حقَّ ا    .نَّه َأوصَل الْحقَّ إلَى الْمستَِحقِّ    أل
وُل أل وِقيَل هـو الثَّـاِني وا      .وُل والثَّاِني ِسياسةٌ  أل ثُم ِقيَل الزكَاةُ هو ا     .لْباِطنَِةمواِل ا ألا

ثُم ِفيما يصدقُ ِفي السواِئِم وَأمواِل التِّجارِة لَـم يشْـتَِرطْ           ،   وهو الصِحيح  الًينْقَِلب نَفْ 
 وهو ِروايةُ الْحسِن عـن      "صِلألا"وشَرطَه ِفي   ،  "جاِمِع الصِغيرِ  الْ "إخْراج الْبراءِة ِفي  

وِل أل وجه ا  .مةٌ فَيِجب إبرازها  الوِلِصدِق دعواه ع  ،  نَّه ادعى أل؛    رحمه اهللا  َأِبي حِنيفَةَ 
 ].مةًال يعتَبر عالَأن الْخَطَّ يشِْبه الْخَطَّ فَ

 )قَو  اٍل إلَخْ       :لُهاِشِر ِبملَى الْعع رلَى ظَاِهِرِه        ) إذَا ماِل عالْم ماس تُِبراُع ِطِه لَوشَر ومفْهم
وِإن لَم  مواِل الظَّاِهرِةأل ِمنْه الْعاِشر ولَيس كَذَِلك فَِإنَّه يْأخُذُ ِمن ا   ه يْأخُذُ اللَم يمر ِبماٍل     إذَ
رما يِبهِ    ،   ِبه دتَقَياِطِن فَيِبالْب هتَقِْييد بجِطهِ  فَوشَر ومفْهإذَا :  م رلم   َأيماِطٍن    ياٍل بِه ِبملَيع 
 .1 يْأخُذُ ِمنْه فَيصدقُال

 
 ]تعريف العاشر[

 )لُها    :قَو هبنَص نم اِشرالْعإلَخْ   إل و امِفي    ) م هادز دِبـِه   ِفيِه قَي نـْأمي َأن وهوِط وسبالْم
  وِص واللُّص ِمن ارالالتُّجِمنْه د2 ب ،ِنألوتَْأمسالْم ِمن َأخْذَه إ3ن سلَي يالذِّمـِة  ال وايِللِْحم 

 .4خِْذ ِمن الْمسِلِم َأيضا ِلذَِلكأليِة االوثُبوِت ِو
)لُهقَوو:ْأخُذَ الصقَاِت ِليا )داال تَغِْليبِرهلَى غَيِة عادِم الِْعبس. 

                                                
 ألن للعاشر األخـذ مـن األمـوال الظـاهرة بـدون             ؛يعني إذا مر على العاشر بأموال باطنة يأخذ منه         1

 .3/457العيني، البناية شرح الهداية  :انظر.مرور
 .2/199 السرخسي، المبسوط :انظر 2
 اإلسالم دار دخل الذي الحربي هو المستأمند به بالنص    ويرا.من االستئمان وهو طلب األمان    : المستأمن 3

 .325، تحرير ألفاظ التنبيه 66أنيس الفقهاء :انظر .بأمان
 .كذلك) أ(في  4
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 ] قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين مع اليمين العاشر يقبلُُ[

)  لُهُل:قَوالْقَوُلونِْك قَوِميِنِر الْمالْي عا ِب)  مقُ ِفيهدصكَانَتْ ي ِإناتُ وادالِْعبالو ِليٍف لَِكنتَح 
 فَهو يدِعي علَيِه معنًى لَو َأقَر ِبِه لَِزمـه          ،خِْذألتَعلَّقَ ِبِه هنَا حقُّ الْعبِد وهو الْعاِشر ِفي ا        

ن الْقَضاء ِبالنُّكُوِل متَعذِّر ِفي الْحدوِد علَى       أل ؛ِف حد الْقَذْفِ  الِبِخ،  فَيحِلفُ ِلرجاِء النُّكُولِ  
 ا عِبخِ ،1ِرفَ  مال و امِ الِف الصيالصأل ؛ِة و2ال *نَّه   ِفيه لَه كَذِّبُل َأِبـي    ،  3ام مقَو فَعفَانْد

هذَا الْماُل لَيس ِللتِّجارِة َأو هو      :  وكَذَا إذَا قَالَ   ،4نَّها ِعبادةٌ   أل يحِلفُ   اليوسفَ رحمه اهللا    
 . مسِقط5ٌجودهٍن وكُلُّ ما والِبضاعةٌ ِلفُ

 
 ] أديت إلى فقراء المصر: قول صاحب المال إذا قال العاشريقبل[

)لُهِني إلَى  :قَوعرِ   6 ياِء ِفي الِْمصِر   )  الْفُقَرِبالِْمص دأل؛قَي         ـدعاِء بى إلَـى الْفُقَـرَأد لَو نَّه
داِء ِبنَفِْسِه إنَّما كَان ِفي     أليةَ ا الن وِ أل ؛عاِشِر الْ 8]حقُّ َأخْذِ [ 7خُروِجِه إلَى السفَِر لَم يسقُطْ    

يةُ عنْـه   ال وِبمجرِد خُروِجِه مساِفرا انْتَقَلَتْ الْوِ     ،مواِل الْباِطنَِة حاَل كَوِنِه ِفي الِْمصرِ     ألا
 .ماِمإلإلَى ا

                                                
هو أن يطلب من المدعى عليه في قضية ما أن يحلف، فإن حلَـفَ سـقطت                : المقصود بالقضاء بالنكول   1

ناعه عن اليمين ؟ أجاز الحنفية القضاء بالنكول عـن          عنه الدعوى، وإن نكل هل يقضى عليه بالحق المت        
 .14/179الكاساني، بدائع الصنائع :انظر.اليمين في األموال ومنعوه في الحدود

 ).ج(أ من /214نهاية ق  *
 ).أ(ليست في  2
 .فيها) ج،ط(في 3
 .2/84الزيلعي، تبيين الحقائق ، 2/458العيني، البناية شرح الهداية  :انظر 4
 .وجدوه) أ(في  5
 .إن ولفظ الهداية إلى) أ(في  6
 .يسقظ وهو خطأ) ط(في  7
 ].أخذ الحق) [ج(في  8
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)لُهوٍلال ِفي ثَ:قَولَى قَ) ثَِة فُصاِبقَةُ عالس ِلِهِهيتْ : وياِء [ُأد1]إلَى الْفُقَر. 
)لُهقِّ:قَوتَحسكِِّل)  إلَى الْموإلَى الْم نالثَّم فَعِكيِل إذَا دالْو شْتَِري ِمنكَالْم ارفَص. 
)لُهقَّ ا    :قَوح لَنَا َأنلْطَانِ أل وِنهِ    ) خِْذ ِللسكَو نْعم نمضي ِبَأن ِكنم2ي صتَِحقِّ    َأوسَل إلَى الْم

، نِْتفَاعالخْذَ والْفَِقير مستَِحقٌّ التَّملُّك وا    ألمام مستَِحقٌّ ا  إلوالْحقُّ َأن ا  ،  *مامإلبْل الْمستَِحقُّ ا  
قِّ الَِّذي فَوتَـه     الْح 3رب يمِلك إبطَاَل حقِّ واِحٍد ِمنْهما وج      الفَحاِصلُه َأن هنَاك مستَِحقَّيِن فَ    

، وِحينَِئٍذ يِجيء النَّظَر ِفي الْمدفُوِع ما هو الْواِقع زكَاةً ِمنْهما         ،   ِبِإعادِة الدفِْع إلَيهِ   اللَيس إ 
 عن ارِتكَاِب ِخِذ ِلينْزِجر آل ا 5والْمفْهوم ِمن السياسِة هنَا كَون    ،  4وُل والثَّاِني ِسياسةٌ  ألِقيَل ا 

ن الْواِجب كَـون الزكَـاِة ِفـي        أل ؛6الًوُل نَفْ أل وِقيَل الثَّاِني وينْقَِلب ا    .ماِمإلتَفِْويِت حقِّ ا  
، ِحـقِ المام ويدفَعه ولَم يوجد ِفي الساِبِق ووِجـد ِفـي ال          إلصورِة الْمروِر ما يْأخُذُه ا    

ِن الظُّهِر الْمَؤدى يـوم     الِحِق الْكَاِمِل ثَاِبتٌ ِفي الشَّرِع كَبطْ     الساِبِق النَّاِقِص لِ  وانِْفساخُ ال 
داِء ِبِفعِل الثَّـاِني مـع      ألالْجمعِة ِبَأداِء الْجمعِة فَينْفَِسخُ ِمثْلُه ِبجاِمِع تَوجِه الِْخطَاِب بعد ا         

  ِد الْفَردِتنَاِع تَعقْتِ  املِ       ،   ِض ِفي الْو َأن ِفيدي وهو ِحيحالص وذَا ههإلو     ْأخُذَ ِمنْـهي اِم َأنم
   قَهِصد ِلمع ِإنا وثَاِني  ،ا   الو ننَاِفي كَواخَ ا   أل يِة انِْفساسيكَاةً    ألخِْذ ِللسالثَّاِني ز قُوعوِل وو

 .تََأمٍل ِبَأدنَى
 ) لُهثُ :قَو   ا يِفيم مصقُ إلَخْ   د (  ا يَأطْلَقَ ِفيمصطَ ِفـي ا     ،  قُداشْتَر َأنَّه اهقْتَضمـِل  ألوص

 وَأخَواِتها لَِكنَّه اعتَمد ِفي تَقِْييِدِه علَـى عـدِم          8] ُأديتْ إلَى الْفُقَراءِ   [:  ِفي قَوِلهِ  7إخْراجها

                                                
لم يحل الحول على مالي، أو قال علي دين يحيط بمالي، أو            : ويريد بالفصول الثالثة قوله   . للفقراء) أ(في   1

 .قال أديت إلى عاشر آخر
 ).أ(ليست في  2
 )أ(أ من /180نهاية ق  *
 .خطأجر وهو )ط(في  3
 .أي من باب السياسة الشرعية ليحصل االنزجار لئال يعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى 4
 ).أ(ليست في  5
 .أي ما دفعه هو أوال للفقراء هو الزكاة، وما دفعه ثانيا لإلمام يقع نفالً 6
 ال يعشر مرة    ويقصد بذلك إخراج البراءة، فإن العاشر كان إذا عشر أحدا كتب له براءة تثبت ذلك، حتى                7

 .3/461العيني، البناية شرح الهداية ، 1/64انظر المطرزي، المغرب  .أخرى
 ).ج(ما بين المعكوفين طمس في  8
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 1مِكن ِفي ي ال و . ِمن الداِئنِ  ال يْأخُذُ ِمن الْفُقَراِء براءةً و     الُل َأنَّه    يشْكِ الإذْ  ،  تََأتِّي ِصحِتهِ 
 . 3 شَهٍر 2 َأصبتُه منْذُ: قَوِلِه

 المـةً إذْ  ال منْع كَوِنـِه ع 5 وحاِصلُه،4وِل يِفيد تَرجحه ِعنْده ألوتَْأِخير الْمصنِِّف وجه ا 
لْزا ي اِشرِ       المإلَى الْع ِفعِنِه دِم ِبكَوزإلَى الْج الْخَطَّ  أل ؛نِْتقَاُل ِمنْه الن تَشَـاِبهم وهنِْطقُ وي  ،

 َأِبي 6 ِقيَل علَى قَوِل.ثُم هْل يشْتَرطُ الْيِمين مع الْبراءِة علَى قَوِل مشْتَِرِطها ؟ اُخْتُِلفَ ِفيهِ       
ن الْيِمـين   أل ؛ يخْفَى بعد قَوِلِهما إن كَـان      ال و .قْدصوعلَى قَوِلِهما ي  ،  قْدصم ي حِنيفَةَ لَ 

 هنَا قَولَه   9ذْكُرنولْ،  8 َأدلُّ ِمن الْخَطِّ فَكَيفَ يمِكن تَركُها إلَيها       7ِبحسِب ظَاِهِر حاِل الْمتَدينِ   
   وِط الصاِب شُرا : ِةالِفي بِلهِ       الولَى قَوا عوِمِه تَفِْريعانًا ِللُزيي برقَ التَّحفَو ارِتخْبأل: س ن

       قَهِليٍل فَواِم دانِْعد ِعنْد اِجبِليِل الظَّاِهِر وَل ِبالدم10الْع  ،     ِبـِه الْقَطِْعـي ـِردي لَـمأل ؛و ن
 .11 يِفيد قَطْعاالسِتخْبار الا

 
 

                                                
 .فمن وهو خطأ) أ(في  1
 .منه) أ(في  2
ن يأتي بالبراءة عند قوله أديت إلى فقراء المصر، أو أصبته منذ شهر، أو علـي ديـن،       أيعني ال يشترط     3

أديت إلى عاشر آخر وكان في تلك السـنة عاشـر           : براءة في حالة واحدة، وهي إذا قال      وإنما تشترط ال  
 .3/462العيني، البناية شرح الهداية انظر .ويكون هذا من باب ذكر العام وإرادة الخصوص،آخر 

اءة لما نقل المرغينناني الروايات في المسألة، وأخر وجه الرواية القائلة بعدم اشتراط البـر             : ومعنى ذلك  4
الـدر المختـار    ، وانظـر    2/138بدائع الصنائع   هذا دليل على ترجيحها عنده، وكذلك رجحها صاحب         

 .2/311وحاشيته 
 .حاصل) أ(في  5
 .قوله وهو خطأ) ج(في  6
 .المقتدين وهو خطأ) أ(في  7
 .إليه) ج(في  8
 .ليذكر) ط(في  9

 .فوته هو خطأ) أ(في  10
الة وهي استقبال القبلة، فمن خفيت عليه القبلـة ووجـد مـن          يتكلم المصنف عن مسألة من شروط الص       11

 ألن االستخبار وهو سؤال الناس عن القبلـة     ؛يسأله عن القبلة وهو من أهل المكان، فال يجوز له التحري          
 .فاالستخبار هو الدليل الظاهر فيجب العمل به النعدام غيره.مقدم على التحري
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]فيي الِذِمي اشرصدقُ العِلمسصدقُ المما ي[ 
ما يْؤخَذُ ِمنْه ِضعفُ ما يْؤخَذُ ِمن ن ألوما صدقَ ِفيِه الْمسِلم صدقَ ِفيِه الذِّمي ؛         : قَاَل[

 ].الْمسِلِم فَتُراعى ِتلْك الشَّراِئطُ تَحِقيقًا ِللتَّضِعيِف
 )لُهي فَ :قَواعاِئطُ    1ىرالشَّر ِتلْك  (          نُـهكَوِن ويالـد اِغ ِمـنالْفَراِب والنِّصِل ووالْح ِمن

فَِإن تَضِعيفَ الشَّيِء   ،  نَّه ِفي معنَى الزكَاِة كَصدقَِة بِني تَغِْلب تَحِقيقًا ِللتَّضِعيفِ        ألِللتِّجارِة  
 الاعِتبـاِرِه تَضـِعيفًا     [لَِكن بِقي َأنَّه َأي داٍع إلَى       ،  2الًكَان تَبِدي  الإنَّما يتَحقَّقُ إذَا كَان وإِ    

  اءِتدِة      3]ابايتَ الِْحمخُوِلِه تَحد ِظيفٍَة ِعنْدالو    د ِمن لَه دنُو،  ِليِل بب4و     ِعي ِفـيِهمور تَغِْلب 
 ي عن عمر ِفي ِروايِة محمِد بِن الْحسِن عـن َأِبـي            والْمروِ .ذَِلك ِلوقُوِع الصلِْح علَيهِ   

بعثَِني عمر بن الْخَطَّاِب    (:  قَالَ 7 عن ِزياِد بِن حديرٍ    6 الْمحاِرِبي 5ةحِنيفَةَ عن َأِبي صخْر   
t   ِرِن التَّميقًا 8إلَى عدصلِ    ،   مسالْم آخُذَ ِمن ِني َأنرإذَا اخْتَلَفُـوا      فََأم اِلِهمـوَأم ِمن 9ِمين 
وِمـن َأمـواِل َأهـِل     ،  َأهِل الذِّمِة ِنصفَ الْعشْرِ    وِمن َأموالِ ،   ِللتِّجارِة ربع الْعشْرِ   10ِبها

                                                
 .فراعى) ج(في  1
تحقق إذا كان المضعف على أوصاف المضعف عليه، وإال كان تبـدال فوجـب              أي أن تضعيف الشيء ي     2

 .3/462العيني، البناية شرح الهداية :انظر.مراعاة الشروط المذكورة سابقا في حق المسلم
 وهو خطأ] اعتبار تضعيف االبتداء) [ أ(في  3
 .ينوي وهو خطأ) أ(في  4
 .صخر وهو خطأ) ط(في  5
6    ابن حجر، تقريب التهـذيب انظر .127 ثقة، توفي سنة ،حاربي، أبو صخرة الكوفيهو جامع بن شداد الم 

 .4/107، ابن حبان، الثقات 1/288 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 169
 وهو زياد بن حدير األسدي الكوفي، كنيته أبو المغيرة، ثقـة          أخدير وكالهما خط  ) ط(حدي وفي   ) ج(في   7

ابن حجر،  ،  4/251، ابن حبان، الثقات     261  حجر، تقريب التهذيب   ابن :انظر.عابد له ذكر في الصحيح    
 .1/644 تهذيب التهذيب

 وعين التمر هي بلدة قريبة من األنبار غربي الكوفة، فيها تمر كثير جدا فتحهـا  ،اليمن وهو خطأ ) ج(في   8
 4/176انظر معجم البلدان . هـ12 سنة tالمسلمون عنوة أيام الصديق على يد خالد بن الوليد 

 .1/268 المطرزي، المغرب :نظرا.بمعنى قصدوا بها التجارة أو ذهبوا بها إلى التجارة 9
 .فيها) ج(في  10
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   شْرِب الْعرا    ال ،1)الْح لَى ذَِلكلُّ عدال يارِتبع  ،    زالر دبع اهوا ركَذَا مو   هرغَينَِدِه واِق ِبس
2،     فُهِضـع ْؤخَذُ ِمنْهِلِم فَيسالْم ِة ِمنايإلَى الِْحم جوَأح َأنَّه وهو وهنَى الَِّذي ذَكَرعالْمال * و 

 قْتَِضي ذَِلكاِز   ؛يوا ذكر    ِلجِب مبِبس كُوني ِمثْ     َأخذ َأن اخِْتيرو َأكْثَر ال ِمنْهىت الَأ،  ه3ر  َأن 
 تَرى َأن   ال أَ ؛باِقي هذَا الْمعنَى وهو قَولُهم والْحرِبي ِمن الذِّمي ِبمنِْزلَِة الذِّمي ِمن الْمسِلمِ           

        يلَى الذِّمِلِم عسِة الْمادةٌ كَشَهاِئزج لَهِه ولَيع يةَ الذِّمادْؤخَـذُ  ،  شَهاَلَِّذي يو     يالـذِّم ِمـن 
              ِتلْك ارِتباع وِجبي لَم يالذِّم ْؤخَذُ ِمنا يفُ مِضع ْؤخَذُ ِمنْهِلِم فَيسالْم ْؤخَذُ ِمنا يفُ مِضع

    ِبيرالْح ْؤخَذُ ِمنا يوِط ِفيمـِعيفَ        .الشُّرتَض هـارِتبنَى اععذَا الْمى هاقْتَض ِن   4 فَلَوـيع 
االْماتُهاعرم لَِزم يالذِّم 5ْأخُوِذ ِمن. 

 
 ]ال يصدق الحربي إال في الجواري[

]إ   الو ِبيرقُ الْحدصقُولُ   ال ياِري يوِفي الْج  :  اتُ َأوهُأم نقُوُل،  ِديالهي هعاٍن مِغلْم َأو :
 َأو مألِدي؛  اله  ةِ   ألانايِبطَِريِق الِْحم ِة         خْذَ ِمنْهايإلَى الِْحم تَاجحاِل يالْم ِدِه ِمنا ِفي يمو 

                                                
 وقـال  1/338، 315 اآلثار لمحمد بن الحسن، كتاب الزكاة، باب زكاة الـزرع والعشـر، بـرقم     :انظر 1

 كتاب الزكـاة، بـاب     ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرا،      .إسناده حسن : المعصراوي محقق اآلثار  
 .4/321في نصارى تغلب ما يؤخذ منهم 

عـن  :  ولفظه4/88، 7073، 7072 كتاب الزكاة، باب صدقة العين، برقم      ،رواه عبد الرزاق في مصنفه     2
فـأخرج  :  بعثتني على شر عملك ؟قـال   :  على األيلة، قلت   tبعثني أنس بن مالك     : أنس بن سيرين قال   

 خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة مـن              :tلي كتابا من عمر بن الخطاب       
 .كل عشرين درهما درهما، وممن ال ذمة له من كل عشرة دراهم درهما

ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي                  
 .9/353إذا دخل بالد اإلسالم بأمان 

 ).ج(ب من /214ق نهاية  *
 نوى وهو خطأ) ج(في  3
 .فضعف) أ(في  4
أي لو كان المعنى الذي ذكروه سببا للتضعيف صحيحا وهو أن الذمي أحوج إلى الحماية مـن المسـلم،                    5

شروط في األخذ من الحربي ؛ألن الحربي من الذمي بمنزلة الذمي مـن المسـلم،          الللزم أن تراعى نفس     
النصاب والحول والفـراغ مـن الـدين        :   فلما لم تراع هذه الشروط وهي      وهو أحوج إلى الحماية أيضا    

 .وكونه للتجارة في الحربي، عِلم أن التضعيف ليس ألن الذمي أحوج إلى الحماية من المسلم
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     ِحيحص ِدِه ِمنْهِفي ي نِب مِبنَس هارإقْر َأن رلَِد ؛ ، غَيِة الْووِميا ألفَكَذَا ِبُأمِه نَّهلَيتَِني عتَب
ِة ِفيِهناِليتْ ِصفَةُ الْممدا، فَانْعإالخْذُ ألو ِجباِلال يالْم ِمن . 

 الْحرِبـي الْعشْـر   وِمن  الذِّمي ِنصفُ الْعشِْر    وِمن  الْمسِلِم ربع الْعشِْر     ويْؤخَذُ ِمن : قَاَل
   ركَذَا َأمه  رمعt اتَهعس  ،  ِإنو ِبيرح رم   ِسينا  ِبخَممهإ    ِدر ءشَي ْؤخَذْ ِمنْهي اللَم  َأن 

ـ ،  خْذَ ِمنْهم ِبطَِريِق الْمجازاةِ   ألان  أل؛   ونُوا يْأخُذُون ِمنَّا ِمن ِمثِْلها    يكُ ِف الْمسـِلِم   الِبِخ
الْجـاِمِع  " بد ِمن النِّصاِب وهذَا ِفـي   الزكَاةٌ َأو ِضعفُها فَ     منهم ن الْمْأخُوذَ ألوالذِّمي ؛   

ن أل نَْأخُذُ ِمن الْقَِليِل وِإن كَانُوا يْأخُذُون ِمنَّـا ِمنْـه ؛             ال "كَاِةالز"وِفي ِكتَاِب   ،  "الصِغيِر
ا وفْوْل عزي ألالْقَِليَل لَم ِةالنَّهايإلَى الِْحم تَاجحي .  

عمر ِلقَوِل   ِمنْه الْعشْرنَْأخُذُ يْأخُذُون ِمنَّا كَميعلَم   الوِدرهٍم   ِبِماَئتَيمر حرِبي   وِإن  : قَاَل
t   شْرفَالْع اكُميَأع شِْر نَْأخُذُ           ،  فَِإنفَ الْعِنص َأو شْرالْع عبِمنَّا ر ْأخُذُوني مَأنَّه ِلمع ِإنو

 الًخُذُون َأص  يأْ النُوا  وِإن كَا  غَدرنَّه  أل؛   ْأخُذُ الْكُلَّ ي ن النُوا يْأخُذُون الْكُلَّ    وِإن كَا ،  ِبقَدِرِه
 ].ِقالخْألنَّا َأحقُّ ِبمكَاِرِم األخْذَ ِمن تُجاِرنَا وألِليتْركُوا ا نَْأخُذُ ال
)لُهقَو: إ   ال و ِبيرقُ الْحدصاِري إلَخْ   ال يوقَالَ   )  ِفي الْجي ةُ َأنديةُ الْجارالِْعب :لْتَفَتُ  الوي ] َأو
 ِبَأن ثَبتَ ِصدقُه ِببينٍَة عاِدلٍَة      5]4صدق3َ]]نَّه لَو   أل[ يصدقُ   ال و ال،  خْذُ ِمنْه ألرك ا  يتْ 2]1ال

     هعم اِفِرينسالْم ِلِمينسالْم منِمن    ِب ُأِخذَ ِمنْهراِر الْحكُفَّ    ،   دكَاةً ِليز سْأخُوذَ لَيالْم 6فَِإن 
نْهِم الْ  عدنِ  ِلعيوِد الدجوِل ووقَالَ ،  ح ِإنةٌ : واعِبض و7ه  جوَأح و8 فَه    ـِة ِمـنايإلَى الِْحم 
ِف النَّسِب فَِإنَّه يثْبتُ ِفـي داِر       الِبِخ،   َأمن ِلصاِحِب الْماِل بْل ِللْمار     ال الْمستَْأمِن إذْ    9ماِل

                                                
 )ج(ليست في  1
 .أوهو خط]و ال ) [أ(في  2
 وهو سقط طويل) ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
 .صدقة وهو خطأ)ب(في 4
 ).ج(ين المعكوفين ليس في ما ب 5
 .فكيف وهو خطأ)ج(في  6
اللكنـوي،  "أن يدفع المالك ماله إلى رجل ليتجر فيه والربح كله للمالك وللعامل األجـرة               : "معنى بضاعة  7

 .، مطبوع بهامش الجامع الصغير128عبد الحي، النافع الكبير شرح الجامع الصغير للكنوي، ص 
 .حرام وهو خطأ) ج(في  8
 ).ج( في ليست 9
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 َأما علَى قَوِلِه فَظَـاِهر      .2الً ما *وِبِه يخْرج ِمن َأن يكُون    ،1ِمالسإلالْحرِب كَهو ِفي داِر ا    
خْذَ ِمنْه عنْها   أل ذَِلك كَما إذَا مر ِبجلُوِد الْميتَِة فَِإن ا        3فَِإذَا كَانُوا يِدينُون  ،  وَأما علَى قَوِلِهما  

 ال 4هـم مـدبرون   : وِإن قَالَ ،   ِمن مالٍ  ال يْؤخَذُ إ  ال  والْحاِصُل َأنَّه  .علَى هذَا التَّفِْصيلِ  
 . يِصح ِفي داِر الْحرِبالن التَّدِبير أل ؛يلْتَفَتُ إلَيِه 

 
 ] إال إذا بلغ نصاباخذ من مال الحربي شيءال يؤ[

 )  لُها أل:قَو اِة     ألنازجِبطَِريِق الْم مَأخْذَ ) خْذَ ِمنْه اِة َأيازجٍة ِبطَِريِق الْمٍة خَاصيِبكَم ماله 
خِْذ فَِإنَّه حقٌّ ِمنَّا وباِطٌل ِمنْهم فَالْحاِصُل َأن دخُولَه ِفي الِْحمايِة َأوجـب حـقَّ               ألَأصَل ا 

،  ِمنْهم ِمثْلَه مجـازاةً    5ا َأخَذْنَا ثُم إن عِرفَ كَميةُ ما يْأخُذُون ِمن تُجاِرنَ       ،  خِْذ ِللْمسِلِمين ألا
 ما يبلِّغُـه  7معه قَدر ىبِقي بْل ؛6 نَْأخُذُه علَى الْمخْتَاِرال إن عِرفَ َأنَّهم يْأخُذُون الْكُلَّ فَ     الإ

ذَِلـك بعـد    : قُلْنَـا ،  10عنَا نَْأخُذُ الْكُلَّ مجازاةً زجرا لَهم عن ِمثِْلِه م        9وِقيَل،   مْأمِنهِ 8إلَى
بْل نُِهينَا عنْه وصار كَما لَـو       ، ِلتَخَلُِّقِهم ِبهِ  12ِهنَحن بِ [ نَتَخَلَّقُ   11]الماِن غَدر و  أل ا [إعطَاِء

                                                
 .ومعنى كالمه أن النسب كما يثبت في دار الحرب يثبت في دار اإلسالم.السالم) ط(في  1
 ).أ(ب من /180نهاية ق  *
2  هـم أوالده،   أنهن أمهات أوالده أو عن الغلمان الذين معه         أنا قال الحربي عن الجواري التي معه        يعني لم

ـ الجواري أو الغلمان عن كونهم ماال، فال يبهذه الدعوى التي ادعاها الحربي خرج ما معه من       ذ منـه  أخ
 .3/463العيني، البناية شرح الهداية انظر .ألن األخذ ال يكون إال من المال الممروِر به؛العاشر

 .يتداينون وهو خطأ)ب(في  3
هو عتق العبد عن دبر أي بعد موت صاحبه، فيعلق عتق العبـد علـى المـوت، ويقـال عبـد                   : التّدبير 4

رمب60، أنيس الفقهاء 10/280، المطرزي، المغرب )دبر(، مادة 101انظر مختار الصحاح .د. 
 ).أ(ليست في 5
 .2/313 ابن مازة، المحيط البرهاني، 2/314الدر المختار وحاشيته :انظر 6
 .قد وهو خطأ)ب(في  7
 .طمس) ج(في  8
 .طمس) ج( في 9

 .2/313 ة، المحيط البرهانيابن ماز، 2/89الزيلعي، تبيين الحقائق :انظر 10
 .طمس) ج( في 11
 .وهو خطأ] بحرية) [ب(في  12
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 علَى  الًون قَِلي  َأن يكُ  ال وإِ ،3ذَِلك  لنَفْعُل ذَِلك    2ال مانأل ا 1قَتَلُوا الداِخَل إلَيِهم بعد إعطَاِئهِ    
 يستَصحب ِللنَّفَقَِة ودفْـِع الْحاجـِة       5نَّهألن الْقَِليَل لَم يزْل عفْوا و     أل 4ِروايِة ِكتَاِب الزكَاةِ  

يةُ مـا    يعرفْ كَم  8 وِإن لَم  ،7ِمنْه خِْذأل يجازون ِبا  6 وعلَى ِروايِة الْجاِمعِ   .فَكَان كَالْمعدومِ 
ْأخُذُوني  ،  شْرقُّ ا    ألفَالْعتَ حثَب قَد ألنَّه     راِة فَقُدازجالْم ارِتباع ذَّرتَعِة واي9*خِْذ ِبالِْحم  ِبِمثْلَي 

   يالذِّم ْؤخَذُ ِمنا يآِنفًـا        أل ؛م ا قُلْنَاهِلمو ِة ِمنْهايإلَى الِْحم جوَأح ـِرفَ  ،  نَّهع ِإنو   ـمَأنَّه 
إياه مع الْقُدرِة  11ن تَركَهمأل؛ ظُلْمهم  حقَّنَا ِلتَرِكِهم  10خْذَ ِمن تُجاِرنَا تَركْنَا نَحن    أليتْركُون ا 

 .12ِق ِمنْهمالخْألونَحن َأحقُّ ِبمكَاِرِم ا، حساِن إلَينَاإلعلَيِه تَخَلُّقٌ ِمنْهم ِبا
 

 ]بي على عاشر مرة أخرى لم يعشرهإذا مر الحر[
وِإن مر حرِبي علَى عاِشٍر فَعشَره ثُم مر مرةً ُأخْرى لَم يعشُره حتَّـى يحـوَل                : قَاَل[

مـاِن  ألن حكْم األو، خِْذ ِلِحفِْظِهألخْذَ ِفي كُلِّ مرٍة اسِتْئصاُل الْماِل وحقُّ األن ا ألالْحوُل؛  
خْـذُ  ألوا، الً حـو  القَامِة إ إل يمكَّن ِمن ا   النَّه  ألمان ؛   ألوبعد الْحوِل يتَجدد ا   ،  وِل باقٍ ألا

عب  هالَ  الدتَْأِصُل الْمسو ، ي         وي ِمن جخَر ِب ثُمراِر الْحإلَى د عجفَر هشَرع ِإن    ِمـِه ذَِلـك
 ]سِتْئصاِلال يفِْضي إلَى االخْذُ بعده أل وكَذَا ا.نَّه رجع ِبَأماٍن جِديٍدأل؛ عشَره َأيضا 

                                                
 .طمس) ج( في 1
 ).ط(ليست في  2
 .كذلك)  بأ(في  3
، السرخسـي، المبسـوط   2/89الشيباني، األصـل  :يعني كتاب األصل لمحمد بن الحسن، انظر في ذلك      4

2/199 
 ).ج(ليست في  5
 )أ(ليست في  6
 .128لجامع الصغير ا:انظر  7
 .طمس) ج( في 8
 ).ب(ب من /215نهاية ق  *
 .طمس) ج(فقد وهو خطأ وفي )أ(في  9

 .عن وهو خطأ) ب(في  10
 .زيادة ظلمهم) أ(في  11
 ).ب، ج(ليست في  12
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)لُهإلَخْ   :قَو هشُرعي ةُ   )  لَمرذَا إذَا كَانَتْ الْمـا          1هِب ِلمـراِر الْحخُوِل إلَى دَل الدةُ قَبالثَّاِني 
     عجر لَو َأنَّه ِبِه ِمن حرصيس         لَوا وثَاِني ُأِخذَ ِمنْه جخَر ِب ثُمراِر الْحٍم    2 إلَى دوِفي ي كَان 

 .3نْدلُِسألواِحٍد ِلقُرِب الداريِن واتِّصاِلِهما كَما ِفي جِزيرِة ا
)لُها أل: قَو الِ     ألناٌل ِللْمِتْئصٍة اسرضِ  ) خْذَ ِفي كُلِّ مولَى مع ودعاِن ِبـالنَّقْضِ  أل ا ِعوفَيم 
)لُهال إ :قَو والً ح ( كَذَِلك سِض النُّ    [،  لَيعا ِفي بم ابوالصوِن لَفْ  وِخ ِبدـا    "الإ" ِة  ظَسنَقَلَه 

،  بْل دونَـه   ،الًن حو  يمكَّ النَّه  أل 4] شَك َأن هِذِه ِمن سهِو الْكَاِتبِ      الو،  نُسخَةً ِفي الْكَاِفي  
قُوُلوا : ي إللَه     وت حَأقَم خََل إنإذَا د امةَ   الًميك الِْجزلَيت عبرا     ،   ضهبـرـَل ضفَع فَِإن

 يمكِّنُه ِمن الْعوِد َأبدا ِلما ِفيِه ِمن تَفِْويِت حقِّ الْمسِلِمين ِفي الِْجزيِة وجعِلـِه               الثُم  ،  5علَيِه
، 6 يجـوز تَمِكينُـه    الوذَِلك ِزيادةُ شَر علَينَا فَ    ،   بعد ِعلِْمِه ِبمداِخِلنَا ومخَاِرِجنَا    عينًا علَينَا 
 َأنَّه رذا إ 7غَي رهِ  ملَي8 ع َب    لَه كُني لَمِل ووالْح دع   وقَاِمِه حِبم شَّ الً ِعلْمع      ا لَـهرجا زثَاِني هر

  يو ذَِلك ناِرنَا  عإلَى د هدا .رأل و  كْمح ُل َأناِنأل ا 9صال 10م   ددتَجالإ[ ي     ِل َأوـوِد الْحدِبتَج 

                                                
 ).أ(ليست في  1
 .لما) أ(في  2
 جزيـرة   هي: "بضم الدال وفتحها، وهي كلمة أعجمية عرفت في اإلسالم، وصفها بعضهم فقال  : األندلس 3

ـ  المحيط :البحران بها أحاط قد المثلث شكل مثل أركان ثالثة ذات  وهـي تعـرف بإسـبانيا       "طوالمتوس
 1/262الحموي، معجم البلدان، :انظر. هـ92والبرتغال اليوم وقد فتحها المسلمون في سنة 

 )ب؛ج(ما بين المعكوفين ليس في  4
 )ب، ج(ليست في  5
 شَك َأن هِذِه    ال نَقَلَها نُسخَةً ِفي الكافي، و     ال بعِض النُّسِخ ِبدوِن لَفَظَِّة إ     والصواب ما ِفي  [زيادة  ) ب، ج (في   6

 .وليس محل هذه الزيادة فقد سبقت] ِمن سهِو الْكَاِتِب
 )ب، ج(ليست في  7
 ).أ(ليست في  8
 .طمس) ج(في  9

 .األمام وهو خطأ) ج(في  10
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 داِر الْحرِب فَيحتَاج 2]ِبالْعوِد إلَى[وِل ألماِن ا ألنِْتهاِء ا الِم  السإلا  إلَى دارِ  1]تَجدِد الدخُولِ 
 .3]رجإذَا خَ[إلَى َأماٍن جِديٍد 

 
 ] بخمر أو خنزيرَ أخذ العشر من قيمة الخمر  على العاشرإذا مر الذمي[

: وقَولُه عشَر الْخَمـر    عشَر الْخَمر دون الِْخنِْزيرِ   ِخنِْزيٍر  َأو  مر ِذمي ِبخَمٍر    وِإن  : قال[
 زفَـر  وقَاَل   . ِقيمةَ لَهما  النَّه  ألهما؛   يعشُر ال  رحمه اهللا  الشَّاِفِعيَأي ِمن ِقيمِتها وقَاَل     

: رحمـه اهللا   َأبو يوسـفَ   وقَاَل   .سِتواِئِهما ِفي الْماِليِة ِعنْدهم   اليعشُرهما  : رحمه اهللا 
ر ِبكُلِّ واِحٍد علَـى     فَِإن م ،  يعشُرهما إذَا مر ِبِهما جملَةً كََأنَّه جعَل الِْخنِْزير تَبعا ِللْخَمرِ         

 ووجه الْفَرِق علَى الظَّاِهِر َأن الِْقيمةَ ِفـي ذَواِت          .نِْفراِد عشَر الْخَمر دون الِْخنِْزيرِ    الا
خَمـر  مثَاِل لَيس لَها هذَا الْحكْم والْألوِفي ذَواِت ا،  الِْقيِم لَها حكْم الْعيِن والِْخنِْزير ِمنْها     

والْمسِلم يحِمي خَمر نَفِْسِه ِللتَّخِْليِل فَكَذَا يحِميها علَـى  ِللِْحمايِة  خِْذ  ألن حقَّ ا  ألو،  ِمنْها
ِرِه وِباالغَي هِييبتَس ِجبْل ينَفِْسِه ب ِمي ِخنِْزيرحإل يِرِهالِم فَكَذَا السلَى غَيِميِه عحي .[ 

 )  لُها    :قَوِتهِقيم ِمن َأي (    ِبِه كَي رإلَى   الفَس مهالْو بذْهي *      ْأخُذُ ِمني وٍق َأنَّهرسِب مذْهم 
 . َأن يرِجع إلَى َأهِل الذِّمِة5وطَِريقُ معِرفَِة ِقيمِتها، 4عيِن الْخَمِر

                                                
 ]الحولإال بتجدد الدخول أو تجدد ) [ج(في  1
 ).ج(طمس في  2
 ).ج(ما بين المعكوفين ليس في  3
 ).ج(أ من /215نهاية ق *
لم أجد من نسب القول إلى مسروق رحمه اهللا بأن العاشر يأخذ عشر الخمر مـن عينهـا ال قيمتهـا إال                       4

، 2/205، السرخسـي، المبسـوط   560-1/559انظر البابرتي، العناية شرح الهدايـة      .الحنفية في كتبهم  
 .3/468يني، البناية شرح الهداية الع

 ].إلى[زيادة ) ا(في  5



 

 

290

 )لُها :قَوعِر   1 تَبكْسِ )  ِللْخَمالْع ونةً    نَّأل ؛داِليم را َأظْهأله       هـدعبـاٌل وِر مَل التَّخَما قَبنَّه
مر يِصير  خوِلهذَا إذَا عجز الْمكَاتَب ومعه      ،  ولَيس الِْخنِْزير كَذَِلك  ،  كَذَِلك ِبتَقِْديِر التَّخَلُّلِ  

 . الْمنْقُوِل3 قَصدا كَوقِْفالثْبتُ تَبعا  ِمن شَيٍء ي2وكَم،  الِْخنِْزيرالِللْمولَى  ِملْكًا
)لُهنِ       : قَويالْع كْما حِم لَهاِت الِْقيةَ ِفي ذَوالِْقيم اِئلُ  ) 4إنسِه ملَيتُشِْكَل عا ِفي  : األولَى: اُسم

وشَِفيعها مسِلم َأخَذَها ِبِقيمـِة     [إذَا اشْتَرى ِذمي دارا ِبخَمٍر َأو ِخنِْزيٍر        :  ِمن قَوِلهِ  5الشُّفْعِة
 .6الْخَمِر والِْخنِْزيِر

 . ِذمي ضِمن ِقيمتَه7]لَو َأتْلَفَ مسِلم ِخنِْزير:  ثَاِنيها
اب ِللْمسـِلِم   لَو َأخَذَ ِذمي ِقيمةَ ِخنِْزيِرِه ِمن ِذمي وقَضى ِبها دينًا ِلمسِلٍم علَيِه طَ            :  ثَاِلثُها
ذَِلك.  نع ُأِجيباخْتِ ألا  و ِب كَاخِْتالِخيِر ِبَأنباالفَ السعِن شَريـِلِم   ، 8ِف الْعسالْم ِملْـكو

ِلك وذَ،  وعما قَبلَه ِبَأن الْمنْع ِلسقُوِط الْماِليِة ِفي الْعينِ       ،  ِبسبٍب آخَر وهو قَبضه عن الدينِ     
                                                

 .بيعا وهو خطأ) أ(في  1
 .لم وهو خطأ) ج(في  2
والوقف هو في اللغة الحبس، وفي االصطالح حبس العين عـن التملـك مـع           .كوقت وهو خطأ  ) ب(في   3

 .70 ، أنيس الفقهاء231النسفي، طلبة الطلبة ، 177 التعريفات :انظر.التصدق بمنفعتها
أن الخمر من ذوات األمثال، والقيمة فيما له مثل من جنسه ال تقوم مقامه،              : "معنى ذلك كما قال الكاساني     4

فال يكون أخذ قيمة الخمر كأخذ عين الخمر، والخنزير من ذوات القيم ال من ذوات األمثال، والقيمة فيمـا   
الكاسـاني، بـدائع الصـنائع    "جـوز للمسـلم   ال مثل له تقوم مقامه، فكان أخذ قيمته كأخذ عينه، وذا ال ي 

2/141. 
النووي، المجمـوع   " استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه، من يد من انتقلت إليه             : "الشفعة 5

15/79. 
ألنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطـل حقـه أصـال فيتضـرر ومواضـع       : "قال في الدر المختار    6

 .2/316 حاشية ابن عابدين : وانظر2/316المختار الدر "الضرورة مستثناة 
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  7
 أو تبـدل سـبب   ، اختالف أسباب الملك ينزل منزل اختالف األعيان:وهذه قاعدة فقهية يعبر عنها بقولهم      8

ء الـذي   الملك قائم مقام تبدل الذات، ومعنى ذلك أن اختالف سبب الملكية يؤدي إلى تبدل حكم هذا الشي                
تبدلت ملكيته، فما ذكره المؤلف كان المال الذي أخذه الذمي قيمة خنزير، وأعطى هذا المال لمسـلم فـي         

 السرخسـي، المبسـوط     :انظـر .قضاء دين على الذمي للمسلم، فاختلف سبب ملك المال فاختلف حكمه          
حمـد صـدقي،   ، وانظـر البورنـو، م  98، المـادة  28 مجلة األحكام العدلية :، وانظر 9/166،  8/155

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت2003، 1، ط1/204موسوعة القواعد الفقهية، 



 

 

291

 ِعنْد دفِْعهـا    ال ِعنْد الْقَبِض والِْحيازِة     1] إلَيِهم فَيتَحقَّقُ الْمنْع ِبالنِّسبِة إلَينَا     ال [ِبالنِّسبِة إلَينَا 
  ِهمأل ؛إلَي  َأن تَهغَاي فْعِ  2نكَد ـِييبِ       3 تَكُونكَتَس والَةٌ فَهِإزو ِعيدتَب وها وِنهيِخنِْزيـِر   الْ 4 ع
 .ِكِهال ِباسِته5نِْتفَاِع ِبالسرِقيِنالوا
 )لُهِرِه     ال :قَولَى غَيِميِه عحي  (]  ِلمسِه ملَيع در6]َأو غَص     ـهفَعفَر يِخنِْزيِر ِذم إلَـى   7ب 

ـ إل ِبتَخِْصيِص ا   يْأمره ِبردِه علَيِه وذَِلك ِحمايةٌ علَى الْغَيِر ُأِجيب        8الْقَاِضي  الَأي  : ِقالطْ
 10. ِلغَرٍض يستَوِفيِه فَخَرج ِحمايةُ الْقَاِضي9]علَى غَيِرِه[يحِميِه 

 
] ضاِربالم شرعال ي[ 

]  لَوو   ِبيص رَأةٌ مرام َأو اٍل ِمنِبم ِني تَغِْلببءشَي ِبيلَى الصع سأَ ، فَلَيـرلَى الْمعِة و
 وَأخْبره َأن لَه  ِدرهٍم  ِبِماَئِة  عاِشٍر  علَى  مر  ومن   ِلما ذَكَرنَا ِفي السواِئمِ    ما علَى الرجلِ  

ِلِقلَِّتها وما ِفي بيِتـِه   الْحوُل لَم يزك الَِّتي مر ِبها     حاَل علَيها  ِماَئةً ُأخْرى قَد  منِْزِلِه  ِفي  
غَير مـْأذُوٍن   نَّه  أل؛   ولَو مر ِبِماَئتَي ِدرهٍم ِبضاعةً لَم يعشُرها       ،م يدخُْل تَحتَ ِحمايِتهِ   لَ

 .ِبَأداِء زكَاِتِه
                                                

 ).ج(ما بن المعكوفين ليس في  1
 .ما) ب، ج(وفي ) أ(ليست في  2
 .لدفع) أ، ب، ج(في  3
، وهو من قولك سيبت الناقة أو الشيء تركته يسيب حيث شاء، ومنه الناقـة               اجعل الشيء سائب  : التسييب 4

انت تترك في الجاهلية لنذر ونحوه، ومعنى سيبتْ تُِركَت ولم تُركب ولم يشرب لبنها، ومعنـى                السائبة، ك 
 .تسييب الخنزير تركه وتخليته ورفع الملك عنه وهذا يتصور لمن أسلم وتحت يده خنزيرا

 .150، الرازي، مختار الصحاح ص)سيب( مادة 7/315انظر ابن منظور، لسان العرب 
انظـر ابـن    . تدمل به األرض ونحوه وهو الفرث أو الزبل وهو رجيع ما سـوى اإلنسـان               ما: السرقين 5

 .11/145، 7/175منظور، لسان العرب 
 .وهو خطأ] أورده مسلم عليه ) [أ(في  6
 .فدفعه) ج(في  7
 .وهو خطا]القا ) [ب(في  8
 )أ(ما بين المعكوفين ليس في  9

الـدر المختـار وحاشـيته      ،  2/141لكاساني، بدائع الصنائع    ا،  2/251 البحر الرائق : انظر في المسألة   10
 .2/90الزيلعي، تبيين الحقائق ، 2/316
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وُل يقَُأبو حِنيفَةَ   وكَان   .الْعاِشِر ِبِه علَى مر الْمضاِرب   يعِني إذَا    ، وكَذَا الْمضاربةُ  : قَاَل
تَّى       الًَأواِرِب حضقِّ الْمِة حا ِلقُوهشُرعال ي         دعِف ِفيِه برالتَّص نع هياِل نَهالْم بر ِلكمي 

وهو قَولُهما ؛   الِْكتَاِب  ثُم رجع إلَى ما ذَكَرنَا ِفي       فَنُزَل منِْزلَةَ الْماِلِك     ،ما صار عروضا  
 َأن يكُون ِفي الْماِل ِربح يبلُغُ نَِصيبه ال نَاِئٍب عنْه ِفي َأداِء الزكَاِة إاللَيس ِبماِلٍك و  نَّه  أل

 ]ماِلك لَهنَّه ألِنصابا فَيْؤخَذُ ِمنْه ؛ 
  )لُهاِربِ   :قَوضقِّ الْمِة حالِ       ) 1 ِلقُوالْم ِمن ِبيعي َأن لَه تَّى كَانكح   اِلِك فَكَـانكَالْم ارفَص 

 .حضوره كَحضوِر الْماِلِك
 ) لُهقَو: ال و    نْهع هِ    )  نَاِئبلَيع نةَ مِعي ِنيتَدكَاةُ تَسالزكَالْمِ  ،و وهِف    2الك وـرِفي التَّص 
، نَّه يمِلكُها فَيْؤخَذُ ِمنْه عنْها    أل ِف ِحصِة الْمضاِربِ  الِبِخ،   ِفي َأداِء الزكَاةِ   السِترباِحي  الا

 3ال يملَـك إ الفُ الشَّاِفِعي ِبنَاء علَى َأصِلِه َأن اسِتحقَاقَ الربِح ِبطَِريِق الْجعِل فَ          الوِفيِه خِ 
 .4كَِعمالَِة عاِمِل الصدقَِة ِبالْقَبِض

 
 ]ه دين ال يعشري درهم وليس عليبمائتله  5لو مر عبد مأذون[

رحمه ولَو مر عبد مْأذُون لَه ِبِماَئتَي ِدرهٍم ولَيس علَيِه دين عشَره وقَاَل َأبو يوسفَ              [
 وِقياس قَوِلِه الثَّاِني ِفـي      ؟الرجع عن هذَا َأم      ، رحمه اهللا   َأدِري َأن َأبا حِنيفَةَ    ال: اهللا

بارضالْم     ا َأنَّهملُهقَو وه؛   الِة وهشُرعفُ         أل يـرالتَّص لَهلَى ووِدِه ِللْما ِفي يِفيم الِْملْك ن

                                                
 .مفاعلة من الضرب وهو  السير في األرض: المضاربة 1

الجرجاني، التعريفات  " عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر والربح بينهما             : "وفي الشرع 
 .والمضارب هو الذي يقوم بالعمل.4/197بين  بتصرف، النووي، روضة الطال151

 .المالك) أ(في  2
 ).أ(ليست في  3
، الشـربيني،   4/215، النووي، روضة الطـالبين      15/174انظر في مذهب الشافعي النووي، المجموع        4

 .2/409مغني المحتاج 
 .36 مختار الصحاح :انظر.اإلعالم ومنه األذان: اإلذن في اللغة 5

لحجر وإطالق التصرف لمن كان ممنوعا عنه شرعا، فكأنه أعلمه بفك الحجـر عنـه         فك ا : "وفي الشرع 
وإطالق تصرفه وأعلم التجار بذلك ليعاملوه، وفائدته اهتداء العبد إلـى إصـدار التصـرفات واكتسـاب         

 . بتصرف يسير2/120 الموصلي، االختيار :انظر"األموال واستجالب األرباح 
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 يرِجـع   ال وِقيَل ِفي الْفَرِق بينَهما َأن الْعبد يتَصرفُ ِلنَفِْسِه حتَّـى            .فَصار كَالْمضاِربِ 
والْمضاِرب يتَصرفُ ِبحكِْم النِّيابِة ، ى فَكَان هو الْمحتَاج إلَى الِْحمايِةِبالْعهدِة علَى الْمولَ

          تَاجحالْم واِل هالْم بر اِل فَكَانالْم بلَى رِة عدهِبالْع ِجعرتَّى يال فَ .ح    ـوعجالر كُوني 
     ِفي الْع ا ِمنْهوعجاِرِب رضِفي الْم   وم كَان ِإنِد و؛    الب ْؤخَذُ ِمنْهي هعم إأله لَه الِْملْك الن 

 ].نِْعداِم الِْملِْك َأو ِللشُّغِْلالإذَا كَان علَى الْعبِد دين يِحيطُ ِبماِلِه 
)لُها    :قَومنَهيِق بِقيَل ِفي الْفَرال) 1 و     ذَا الْفَرتَْأِثيِر ه مدخْفَى عِم ا   ،  ِق يدنَاطَ عم خْـِذ  ألفَِإن

         اِلٍك وِبم سلَي نُهِه كَوإلَي وعجرُل الْمالْقَو وهاِرِب وضالْم الِمن     ذَِلك لَه سفَلَي نْهنَاِئٍب ع  ،
ألو  ةَ ِحينَِئذٍ  النَّهِة     ،   ِنيايخُوِلِه ِفي الِْحمد درجما  الو وِجبالخْذَ إ أل ي ودِ  مجو وِط   2عشُـر 

 يْأخُذُ ِمـن    الفَالصِحيح َأنَّه   ،   ِمن الْفَرقِ  * َأثَر ِلما ذُِكر   الالزكَاِة علَى ما مر َأوَل الْباِب فَ      
 .3الْمْأذُوِن كَما صححه ِفي الْكَاِفي

 
مع مواله على العاشر،يعشر ومعه مائتي درهم  إذا مر العبد المأذون[

 ]لمولى إال إذا كان على العبد دين يحيط بمالها
] )لُها ِفال: قَواِم الِْملِْك ِفيمِدِهنِْعدا) ي يِلِهملَى قَوالشُّغِْل ع ِنيفَةَ َأوِل َأِبي حلَى قَوع 5] 4َأي 
 

]تُثنّى الصدقة على منم لبوا عليها في أرض غَِجواِر الخَ على عاشِرر[ 
]  ع رم نمقَةُ وـدِه الصلَيثَنَّى عي هشَرا فَعهلَيوا عغَلَب ٍض قَداِرِج ِفي َأراِشِر الْخَولَى ع 

نَاهعِل؛ : مدِل الْعاِشِر َأهلَى عع رِهألإذَا ملَيع رم ثُ إنَّهيِلِه حِقب ِمن اءج التَّقِْصير ن.[  

                                                
 ).ب(ليست في  1
 .وهو خطأوجوب ) أ(في  2
 ).ب(أ من /216نهاية ق  *
 .الكافر وهو خطأ) ب(في  3
 .  ال زكاة على المولى النعدام الملك، أي أن المولى ال يملك ما في يد عبده المأذون:على قول أبي حنيفة 4

وعلى قولها للشغل أي لكون العبد مشغوال بالدين، وإن كان المولى يملك ما في يده لكـن ال زكـاة عليـه                      
 .2/317 حاشية ابن عابدين، 3/473العيني، البناية شرح الهداية  :انظر.اله بالدينالنشغ

 ).ب، ج(ما بين المعكوفين ليس في  5
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 )لُهأل :قَو التَّقِْصير ِلِه إلَخْ      نِقب ِمن اءٍة فََأخَذُوا     الِبِخ)  جلْدلَى بع اِرجالْخَو غَلَب ا لَوِف م
 اِئِمِهموكَاةَ ساالز ِهملَيثَنِّي عإل يامأل ؛م اِلِكالنَّهالْم ِمن ا[ تَقِْصير ْل ِمناِمإل ب1.م  

 
 ]شره عند اإلمامعع إليه الفساد لم يلو مر على العاشر بشيء يسر[

ـ عْ ونَحِوِه لَـم ي    3 اشْتَراها ِللتِّجارِة كَالِْبطِّيِخ والِْقثَّاءِ    2ومن مر ِبِرطَابٍ   ره ِعنْـد َأِبـي     ِش
جاِمِع اتِّحاد الْ: تِّحاِد الْجاِمِع وهو حاجتُه إلَى الِْحمايِة وهو يقُولُ   اليعشُره  : ال وقَا ،4]حِنيفَةَ
، سِتبقَاِءالوهو ثَاِبتٌ هنَا فَِإنَّها تَفْسد ِبا     ،  شِْتراك ِفي الْحكِْم ِعنْد عدِم الْماِنعِ     ال يوِجب ا  5إنَّما

       ملَه فَعدِلي رِفي الْب اءاِمِل فُقَرالْع ِعنْد سلَيفُوتُ ا     ،  وتْ فَيدفَس مهِجدتْ ِليِقيفَِإذَا بودقْصلْم ،
 .7علمأ واهللا ، كَان لَه ذَِلكهلت ِعما6فَلَو كَانُوا ِعنْده َأو َأخَذَ ِليصِرفَ إلَى

                                                
، ابـن نجـيم،     2/314 ابن مازة، المحيط البرهـاني    ،  128انظر في المسألة، الشيباني، الجامع الصغير        1

 .2/251 البحر الرائق
انظـر ابـن    .مقصود به هنا ما يسرع إليه الفساد مـن الطعـام           وال ،أي الشيء الرطب وهو ضد اليابس      2

 )رطب(، مادة 6/169منظور، لسان العرب 
، 1/262 الزبيدي، محمد مرتضـى،      :انظر.اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والفقوس وغيرها        : القُثاء 3

 .عبد الستار فراج: ، مطبعة حكومة الكويت، ت1987، 2، ط)قثأ(مادة 
 ).ج(كوفين ليس في ما بين المع 4
 .أالما وهو خط)ب(في  5
 .على) أ(في  6
يرى أبو حنيفة أن حق األخذ للعاشر وإن كان بسبب الحماية ولكنه يأخذ للفقراء وال فقير عنـده، فيفسـد                  7

الطعام ويفوت المقصود من األخذ، ولو قيل يأخذ العاشر القيمة، يقال إن المالك ال يجبر على أداء القيمـة    
ير بين أداء العين أو القيمة، فإن وافق على القيمة كـان للعاشـر أن يأخـذ علـى رأي أبـي           بل هو مخ  

 .2/317الدر المختار وحاشيته ، 2/315 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر.حنيفة
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 )ابع 1 فيبكَاِز الْمالر2)ِدِن و 
 

 ]تعريف المعدن والكنز والركاز [
 ،وِمنْه جنَّاتُ عدنٍ  ،  كَاِن إذَا َأقَام ِبهِ   وِمنْه يقَاُل عدن ِبالْم   ،  قَامةُإلالْمعِدن ِمن الْعدِن وهو ا    

  كَزرمعِ   و ِدنُهعٍء منْكُلِّ شَيِل اللُّغَةِ  3دِد ا    ،   َأهِبقَي كَانِدِن الْمعُل الْماِر ِفيهِ الفََأصِتقْرس  ، ثُم
رض ألرِض يوم خَلَقَ ا   أل تَعالَى ِفي ا   اللَّه جزاِء الْمستَِقرِة الَِّتي ركَّبها   ألاُشْتُِهر ِفي نَفِْس ا   

مواِل أل ِللْمثْبِت ِفيها ِمن ا6والْكَنْز، 5 قَِرينٍَةال ابِتداء ِب4]ِمن اللَّفِْظ إلَيهِ  [نِْتقَاُل  الحتَّى صار ا  
 َأعم ِمن كَـوِن     10ِبِه الْمركُوز  مرادا   9نَّه ِمن الركْزِ  أل يعمهما   8والركَاز،  7نْساِنإلِبِفعِل ا 

 ولَـيس خَاِلصـا     12 فَكَان حِقيقَةً ِفيِهما مشْتَركًا معنَِويـا      11]َأو الْمخْلُوقَ [راِكِزِه الْخَاِلقَ   

                                                
 ).أ(ليست في  1
ـ  3/374العيني، البناية شـرح الهدايـة       : انظر في أحكام هذا الباب عند الحنفية       2 وط ، السرخسـي، المبس

، 2/318الـدر المختـار وحاشـيته       ،  2/190الكاساني، بدائع الصنائع    ،  133، الجامع الصغير    2/211
، الشيباني،  2/251 البحر الرائق ،  2/93الزيلعي، تبيين الحقائق    ،  1/502 تحفة الفقهاء ،  1/150االختيار  
 .2/365، ابن مازة، المحيط البرهاني 49، مختصر الطحاوي 2/111األصل 

 .من) ج(عن وفي )طب، (في  3
 ].إليه من اللفظ) [أ(في  4
انظر فـي المعنـى اللغـوي    . أي صار أطالق المعدن على األجزاء المستقرة في األرض حقيقة عرفية             5

 ).عدن(مادة ،203، مختار الصحاح 4/209، القاموس المحيط 3/174النهاية في غريب الحديث واألثر 
 .الكثير وهو خطأ) أ(في  6
 ).كنز(، مادة 273، مختار الصحاح 2/271 القاموس المحيط :معنى اللغوي للكنزانظر في ال 7
، مـادة  6/214، لسـان العـرب    ، ابن منظور  2/256 القاموس المحيط    :انظر في المعنى اللغوي للركاز     8

، 347 األمـوال ألبـي عبيـد    :وانظر في المعنى االصطالحي لكل من المعدن والركاز والكنـز      ).ركز(
 .3/539، ابن قدامة، المغني 48-6/38، النووي، المجموع 82، التعريفات 97 الطلبة النسفي، طلبة

 .الركاز وهو خطأ) أ(في  9
 .المذكور وهو خطأ) أ(في  10
 ].والمخلوق) [ج(في  11
، 2/122البحـر المحـيط   " أو أكثر داللة علـى السـواء   الواحد الدال على معنيين      هو اللفظ : "المشترك 12

 .1/125، الشوكاني، إرشاد الفحول 125ات الجرجاني، التعريف
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 ِفـي ِصـحِة      شَك ال إذْ   ،1مر ِفيِه بين كَوِنِه مجازا ِفيِه َأو متَواِطًئا       ألولَو دار ا  ،  ِبالدِفيِن
 . متَعينًا2ِقِه علَى الْمعِدِن كَان التَّواطُُؤالإطْ
 

 ]أنواع المستخرج من األرض وبيان ما يجب فيه الخمس [
معِدن ذَهٍب َأو ِفضٍة َأو حِديٍد َأو رصاٍص َأو صفٍْر وِجد ِفي َأرِض خَراٍج َأو عشْـٍر                 [

 سفَِفيِه الْخُم ِعنْد  قَاَل الشَّاِفِعيِه ِفيِه ؛      ال:  رحمه اهللا  نَا ولَيع ءقَتْ    أل شَيـبس احبم نَّه
 يشْـتَرطُ   الو،   إذَا كَان الْمستَخْرج ذَهبا َأو ِفضةً فَيِجب ِفيِه الزكَاةُ         اليده إلَيِه كَالصيِد إ   
} وِفي الركَاِز الْخُمسr  }  والْحوُل ِللتَّنِْميِة ولَنَا قَولُه نَّه نَماء كُلُّهألالْحوُل ِفي قَوٍل ؛     

      ِدِن وعلَى الْمكِْز فَُأطِْلقَ عالر ِمن وهةً        ألوِدينَا غَلَبا َأيتْهوِة فَحِدي الْكَفَرا كَانَتْ ِفي َأينَّه
 َأن النَّه لَم يكُن ِفي يـِد َأحـٍد إ   ألِف الصيِد ؛    الِخ وِفي الْغَنَاِئِم الْخُمس بِ    .فَكَانَتْ غَِنيمةً 

وَأما الْحِقيِقيةُ فَِللْواِجِد فَاعتَبرنَا الْحكِْميةَ ِفي ، ِللْغَاِنِمين يدا حكِْميةً ِلثُبوِتها علَى الظَّاِهرِ   
 ].خْماِس حتَّى كَانَتْ ِللْواِجِدألاربعِة ألحقِّ الْخُمِس والْحِقيقَةَ ِفي حقِّ ا

 4جاِمد يذُوب وينْطَِبع  : ثَةُ َأنْواعٍ ال هذَا فَاعلَم َأن الْمستَخْرج ِمن الْمعِدِن ثَ       3]وِإذَا عِرفَ [ 
هعنِّفُ مصالْم ها ذَكَرمِديِد والْحِن ويكَالنَّقْد ، اِمدجكَاالو نْطَِبعي ِة5لِْجصالنُّورِل6 والْكُحو  

                                                
هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنيـة           :  والمتواطئ ،منوطيا وهو خطأ  ) ج(في  1

والخارجية على السوية، كاإلنسان، والشمس، فإن اإلنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليهـا بالسـوية،      
 .2/51، البحر المحيط 140التعريفات "ها أيضا بالسوية فراد في الذهن وصدقها عليأوالشمس لها 

 .للمتواطؤ) أ(في  2
 .واعرف) ج(في  3
الذي يأخـذ الحديـدة     : والطّباع.ابتداء صنعة الشيء، وطَبع الدراهم والسيف يطبعه طبعا، صاغه        : "الطَبع 4

 .بتصرف)طبع(دة ، ما9/86ابن منظور، لسان العرب "المستطيلة فيطبع منها سيفا أو سكينا ونحوه 
 ابن منظور، لسان    :انظر. وهي اسم لمادة يطلى بها من الكلس       ، كلمة معربة  ،بفتح الجيم وكسرها  : الجص 5

 .143، قلعجي، معجم لغة الفقهاء 3/125العرب 
، مـادة  321 مختار الصحاح :انظر.مادة يطلى بها تأخذ من حجر كلسي بعد طحنه وخلطه بالماء      : لنُّورِةا 6

 .460جي، معجم لغة الفقهاء ، قلع)نور(
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 3 والقيـر  ما لَـيس ِبجاِمـٍد كَالْمـاءِ      و،   والِْملْحِ 2*حجاِر كَالْياقُوتِ أل وساِئِر ا  1والزرِنيِخ
 ِفـي  الِجـب إ ت ال 6 الشَّـاِفِعي 5]وِعنْد[، وِلأل ِفي النَّوِع ا  ال يِجب الْخُمس إ   الو.4والنَّفِْط

 .7قْديِن علَى الْوجِه الَِّذي ذُِكر ِفي الِْكتَاِبالنَّ
 

                                                
 وهو اسم لنوع من أنواع األحجار الكريمة له ألوان عدة، منهـا أبـيض وأحمـر                 ،لفظ معرب :  الزرِنيخِ 1

 .207، قلعجي، معجم لغة الفقهاء 1/388 القاموس المحيط :انظر.وأصفر
 ).ج(ب من  /215نهاية ق  *
انظرالفيـروز أبـادي، القـاموس المحـيط        .ثمينـة  وهو نوع من أنواع الجواهر ال      ،لفظ معرب : الياقوت 2

1/260 . 
وهي مادة سوداء تطلى بها السفن لمنع الماء مـن الـدخول وتسـمى     ،لغتان  :  القير والقار  ).أ(ليست في    3

 .341، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )قير( مادة 12/233 ابن منظور، لسان العرب :انظر.بالزفت
انظر ابن منظور، لسان العرب     . زيت معدني سريع االحتراق توقد به النار       : والكسر أفصح  ،النَّفط والنِّفط  4

 .455، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )نفط( مادة 14/325
 .وهو خطأ] و[عند من غير ) ب(في  5
انظر في مذهبـه النـووي،   .مذهب الشافعي أال زكاة في المستخرج من األرض إال إذا كان ذهبا أو فضة        6

 .2/109، األم 1/583، الشربيني، مغني المحتاج 2/143وي، روضة الطالبين ، النو6/38المجموع 
، األزهـري، الفواكـه     3/59 القرافي، الذخيرة    : انظر في مذهبهم   ،ومذهب المالكية مثل مذهب الشافعية    

ومذهب الحنابلة وجوب الزكاة في كل ما يخـرج مـن األرض   .1/130، جواهر اإلكليل   1/515اني  والد
، المـرداوي ،  3/546ابـن قدامـة، المغنـي       :ن غيرها مما له قيمة، انظر في مـذهبهم        مما خلق فيها م   

 .2/153، ابن قدامة، الكافي 3/108اإلنصاف 
انظر عفانة، حسام الدين بـن  .من المسائل المعاصرة التي ذكرها العلماء في زكاة المعادن، زكاة المحاجر         7

 .2000، 1، ط61-5/59موسى، يسألونك، 
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ذهبا أو إال إذا كان   المستَخرجلشافعي على أنه ال يجب الخمس فيأدلة ا[
 ] واالعتراض عليهافضة

 عـن  2ٍع ِمن حِديِث عبِد اللَِّه بِن نَـافِ 1 استَدلَّ الشَّاِفِعي علَى مطْلُوِبِه ِبما روى َأبو حاِتمٍ  
 قَاَل الشَّيخُ تَِقي    .4 }3روِفي الركَاِز الْعشُ  { : rقَاَل رسوُل اللَِّه    : َأِبيِه عن ابِن عمر قَالَ    

همـا مـتَكَلَّم    الوابِن نَاِفٍع ويِزيد كِ   ،  عن نَاِفعٍ 5ورواه يِزيد بن ِعياٍض     : ماِمإلالديِن ِفي ا  
  .فَلَم يِفد مطْلُوبا انْتَهى، 7هما النَّساِئي ِبالتَّرِكووصفَ، 6ِفيِه

                                                
 .رحمه اهللاأي ابن حبان  1
، روى عن أبيه نافع مولى ابـن       من كبار أتباع التابعين   عبد اهللا بن نافع مولى ابن عمر المدني، ضعيف،           2

ـ 154 وهو أضعف ولد نافع، مات سنة        ،منكر الحديث : عمر، قال أبو حاتم    ابن حجر، تقريـب    انظر  . ه
 .1/513، ابن حبان، المجروحين 2/444 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 385 التهذيب

 .ه هو لفظ ابن حبانالعشر وما أثبت) أ(في  3
وهذا خبر باطل ال أصل له ال ينكر نفـي   :  وقال عنه  514-1/513رواه ابن حبان في كتابه المجروحين        4

وضعفه الشيخ األلباني في ضعيف الجامع الصغير، انظـر األلبـاني،           .صحته إال من جهل صناعة العلم     
، المكتب اٍإلسـالمي، بيـروت،   1988، 3، ط582الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين، ضعيف الجامع  

 .2/380 نصب الراية :وانظر
مـن الـذين   يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي أبو الحكم المدني، قد ينسب إلى جـده، نزيـل البصـرة،                 5

ابـن  ، 699 ابن حجر، تقريب التهذيب  انظر  .، توفي في زمن المهدي في البصرة      عاصروا صغارالتابعين 
 .4/425، ابن حجر، تهذيب التهذيب 2/459حبان، المجروحين 

 .فية وهو خطأ) ط(في  6
 .9/141 ابن عدي، الكامل في الضعفاء :انظر 7
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{  عن غَيِر واِحٍد ِمن علَماِئِهم       1وِبما روى ماِلك ِفي الْموطَِّإ عن رِبيعةَ بِن عبِد الرحمنِ         
   النَِّبي َأنr  ِِلب ال َأقْطَع   ِنيزاِرِث الْمِن الْحةِ  2ِل بِليِبالْقَب اِدنعِة الْفُ   } 3 منَاِحي ِمن ِهيِعو4ر ،

   اِدنعالْم ا إ   الفَِتلْكْؤخَذُ ِمنْهمِ ال يوكَاةُ إلَى الْي5 الز.رِد الْببع نِفـي   :  قَاَل اب نْقَِطـعذَا مه
 عـن  6تَّمِهيِد ِمن ِروايـِة الـدراورِدي   علَى ما ذَكَرنَاه ِفي الالًوقَد رِوي متَّصِ ،  الْموطَِّإ
ِل بِن الْحاِرِث الْمزِني عن َأِبيِه عن النَِّبي        الالْحاِرِث بِن بِ   8عن 7بِن عبِد الرحمنِ   رِبيعةَ

9r .     ٍد ِفي ِكتَاِب ايبو عاِلألقَاَل َأبوم : نْقَِطعِديثٌ مانِْقطَاعِ ،  ح عمو      النَِّبـي ِفيِه َأن سِه لَي

                                                
بن عبد الرحمن بل هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسم أبيه فَـروخ التَيمـي، أبـو عثمـان                    اوهو ليس    1

االجتهاد، ثقة مشهور، شيخ األمـام مالـك تـوفي سـنة            المدني، المعروف بربيعة الرأي، كان من أئمة        
ابـن حجـر،    ،  249 ابن حجر، تقريب التهـذيب    ،  2/89 الذهبي، السير    :انظر.هـ143هـ وقيل   136

 .1/598 تهذيب التهذيب
وهو بالل بن الحارث بن عصم بن سعيد، أبو عبد الرحمن المزني، وهو مدني، قدم علـى                ) أ(ليست في    2

 هـ، وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكـة، سـكن البصـرة              5ينة في رجب سنة      في وفد مز   rالنبي  
، ابن عبد البـر، االسـتيعاب       1/414 ابن األثير، أسد الغابة      :انظر.سنة80هـ وهو ابن    60وتوفي سنة   

 .1/56، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 83
 .أالقبيلة وهو خط) ج(في  3
وهذا ال خالف فيه، والفرع بضم الفاء وإسـكان الـراء       _لباء الموحدة بفتح القاف وا  _القبلية  : "قال النووي  4

 بتصـرف يسـير، وانظـر       6/36انظر النـووي، المجمـوع      "بالد بين مكة والمدينة     _وبالعين المهملة   
 .4/252الحموي، معجم البلدان 

كتـاب  ، داود ، ورواه أبو338 برقم  1/339رواه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب الزكاة في المعادن            5
، وقـال األلبـاني    469 ص   3061الخراج واإلمارة والفيء، باب ما جاء في إقطاع األرضـيين بـرقم             

 .ضعيف
 إال  rليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية، ولو ثبتوه لم يكن روايـة عـن                : "وقال الشافعي رحمه اهللا   

 .3/312 األلباني، اإلرواء :وانظر.2/111األم  " إقطاعه
الدارودي وهوخطأ، وهو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد المدني، مـن           ) جب،  (في   6

 187 أو 186الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي سـنة         
 .2/592 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 420 ابن حجر، تقريب التهذيب :هـ انظر

 . وهو الصواب، أبي عبد الرحمنبنا :في االستذكار 7
 .وهو خطأ) ط(في  8
 .9/55االستذكار :انظر  9
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r  ِبذَِلك را قَالَ ،  َأمِإنَّممِ   : ووإلَى الْي ْؤخَذُ ِمنْهى   ،يِني .1 انْتَهعي  :     ِمـن ذَِلك نكَو وزجفَي
 .الِْقياِسونَحن نَتَمسك ِبالِْكتَاِب والسنَِّة الصِحيحِة و، ياِت اجِتهادا ِمنْهمال الِْو*َأهِل

 
 ]أدلة الحنفية على مذهبهم[

 شَك ِفي ِصدِق    ال وM " # $ % & ' ( ) L2 : َأما الِْكتَاب فَقَولُه تَعالَى   
 3وقَد َأوجـفَ  ،  رِض ِفي َأيِدي الْكَفَرةِ   ألالْغَِنيمِة علَى هذَا الْماِل فَِإنَّه كَان مع محلِِّه ِمن ا         

 ِه الْملَيِلمعةً  4ونسغَِنيم ِني ا    ،   فَكَانَأع لَّهحم ا َأنألكَم كَذَِلك ضر.     لُهنَّةُ فَقَوا السَأمو r :
 }اربج اءمجالْع ،اربج الِْبْئرو ،اربج ِدنعالْمو ، سكَاِز الْخُمِفي الرو{.  

 ،  الْمعِدن والْكَنْز علَى ما حقَقْنَاه فَكَان إيجابا ِفيِهما** يعم6والركَاز، 5َأخْرجه الستَّةُ

                                                
 .351 األموال ص :انظر 1
 ).أ(ب من / 181نهاية ق  *
 .41: األنفال 2
 .أرجعت وهو خطأ) ج(في  3
 .المسلمين وهو خطأ) أ(في  4
، ومسـلم كتـاب   3/458، 1499، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس برقم   في صحيحه  رواه البخاري  5

، والنسائي، كتاب الزكـاة بـاب       2/817،  1710الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار برقم         
 كتاب الديات، باب العجماء والمعـدن والبئـر جبـار بـرقم     ،وأبو داود،388، ص 2494المعدن، برقم   

جبار وفي الركاز الخمـس     ، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن العجماء جرحها           688، ص   4593
 .454 ص 2673، وابن ماجة كتاب الديات، باب الجبار برقم 162 ص 642برقم 

ومعنى العجماء أي البهيمة، سميت بذلك ألنها ال تتكلم، ومعنى جبار هدر، والمعنى العام أن من اسـتأجر                  "
 3/460 فتح الباري    انظر ابن حجر،  "رجال للعمل في المعدن فهلك فهو هدر وال شيء على من استأجره             

 .بتصرف
 .ركاز) ج(في  6

 ).ب(ب من  /216نهاية ق  **
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هِ       الولَيطِْفِه عِب عبِدِن ِبسعِة الْمادإر مدع مهتَوةِ  1 يإفَاد دع2 باربج َأنَّه  : رده الَأي ءشَي 
لَّقَ ِبالْمعِدِن لَيس هو الْمعلَّقُ ِبِه ِفي ِضـمِن الركَـاِز           فَِإن الْحكْم الْمع  ،   لَتَنَاقَض الِفيِه وإِ 

ِجيِر الْحاِفِر لَه أل ِبِه ِل4]كالَأو الْه[كَه الَأن إه  به3]إذ الْمراد[،  يجاِبإلِليخْتَِلفَ ِبالسلِْب وا  
فُ الْمتَّفَِق  الوهو خِ ،  الًلَم يِجب شَيء َأص    ال شَيء ِفيِه نَفِْسِه وإِ    ال َأنَّه   ال،  غَير مضمونٍ 

وكَما َأن هذَا هو الْمراد ِفـي الِْبْئـِر         ،   ِفي َأصِلهِ  الفُ إنَّما هو ِفي كَميِتِه      العلَيِه إذْ الْخِ  
ص علَى خُصوِص اسِمِه ثُـم       ِللْمعِدِن ِبخُصوِصِه حكْما فَنَ    5والْعجماِء فَحاِصلُه َأنَّه َأثْبتَ   

      ربِرِه فَعغَي عم ا آخَركْمح تَ لَهال ِبا 6َأثْب    تَ ِفيهثْبا ِليمهمعِم الَِّذي يلَّقَ  مسع 7ا فَِإنَّه كْمالْح  :
ولَو فُـِرض   ،  9يِه كَان ِمن َأفْراِدِه وجب فِ     8فَما،  َأعِني وجوب الْخُمِس ِبما يسمى ِركَازا     

      هِميمتَع ِتِهملَى قَاِعدع بجِدِن وعا ِفي الْمازجمِ 10مد11 ِلع       ا قُلْنَـا ِمـنِلم هاِرضعا ي12 م 
 وَأما  .يِة والْحِديِث الصِحيِح مع عدِم ما يقْوى علَى معاِرضِتِهما ِفي ذَِلك          آلانِْدراِجِه ِفي ا  

: ِقيـلَ ،  ِفي الركَاِز الْخُمسr :}  قَاَل رسوُل اللَِّه    : َأنَّه قَالَ  t ي عن َأِبي هريرةَ   ما روِ 
رِض يوم خُِلقَـتْ  ألالذَّهب الَِّذي خَلَقَه اللَّه تَعالَى ِفي ا     : وما الركَاز يا رسوَل اللَِّه ؟ قَالَ      

                                                
 .) ب، ج(ليست في 1

فرق في هذا الحديث بين المعـدن والركـاز،          rوذلك ألن العطف يقتضي المغايرة، ومعنى ذلك أن النبي          
 .وهذه حجة من قال ليس في المعدن الخمس

 .إرادة) ج(في  2
 .لمرادوا) ج(إذا المرد وفي ) ب(في  3
 ].والهالك) [ج(وفي ). ب(ليست في  4
 .ثبت) ب(في  5
 ).ب، ط(ليست في  6
 .على وهو خطأ) ب(في  7
 .فمن) أ(في  8
الركاز معطوف على المعدن، فيعلم أن الخمس فيه ال في المعـدن ؛ألنـا نقـول       : وال يقال : "قال الزيلعي  9

إذ ليس فيه ما ينافي أن يكون المعـدن  ؛س  وليس فيه ما ينافي وجوب الخم     ،المعدن معطوف على ما قبله    
الزيلعي، تبيين الحقـائق    ." ثم أخبر بما يجب فيه الخمس باسم شامل لهما         ،ألنه أخبر بما هو جبار    ؛  ركازا

2/95. 
 ).ب(ليست في  10
 .لعد وهو خطأ) ب(في  11
 .زيادة أن) أ(في  12
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ماِم مضـعفٌ   إل وِإن سكَتَ عنْه ِفي ا     2فَهو،  ماِمإلكَره ِفي ا  وذَ،  1رواه الْبيهِقي } رضألا
       ِريقْبِعيٍد الْمِن َأِبي سِعيِد بِن سِد اللَِّه ببِفي ا  .3ِبعإل و      ـا َأنَّـهضاِم َأيمr  َِفـي  { : قَـال

 يِصح  الو،  6رِضأللَِّتي تَحتَ ا  عروقُ الذَّهِب والِْفضِة ا   :  والسيوب 5} الْخُمس 4السيوِب
 7تِّفَاقُ َأنَّه الوا،  وَل خَص الذَّهب  ألفَِإن ا ،  جعلُهما شَاِهديِن علَى الْمراِد ِبالركَاِز كَما ظَنُّوا      

والثَّاِني لَم يذْكُر ِفيِه    ،  9ِبعنْطَم ِحينَِئٍذ علَى ما كَان ِمثْلَه ِفي َأنَّه جاِمد          8 يخُصه فَِإنَّما نَبه   ال
فَِإذَا كَانَتْ السيوب تَخُص النَّقْديِن فَحاِصلُه َأنَّه إفْراد فَرٍد ِمن ،  الركَاِز بْل السيوب   10لَفْظَ

 .12 ِللْعام11تِّفَاقُ َأنَّه غَير مخَصٍصالالْعام وا

                                                
، 7640دن ركاز فيـه الخمـس، بـرقم     المع:رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب من قال        1

 جرحه أحمد بن حنبل ويحيى      ،تفرد به عبد اهللا بن سعيد المقبري، وهو ضعيف جدا         : ، وقال عنه  4/257
 .بن معين وجماعة من أئمة الحديث، ونقل عن الشافعي تضعيفه

 .2/380وضعفه الزيلعي في نصب الراية 
 ).أ(ليست في  2
 اهللا بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبـو عبـاد الليـث المـدني،                المقبرة وهو خطأ وهو عبد    ) ب(في   3

، ابـن حبـان،     2/345 ابن حجـر، تهـذيب التهـذيب      ،  362 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.متروك
 .1/501المجروحين 

 .السوب وهو خطأ) ب(في  4
 .795، برقم 20/336 المعجم الكبير : انظر،أخرجه الطبراني ضمن حديث طويل 5
 7/314 ابن منظور، لسان العـرب       :انظر.ئهالركاز ؛ألنها من سيب اهللا وعطا     : العطاء، والسيوب : السيب6

 ).سيب(مادة 
 ).ج(ليست في  7
 .نية وهو خطأ) ب(في  8
 .ينطبع) أ(في  9

 .للفظ وهو خطأ) ب(في  10
 ،مخصوص وهو خطأ) أ(في  11
ضيه بـل   تقيالجمهور على أنه ال       ؟ قتضي التخصيص ي ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم هل           12

مـع  ) هاب دبغ فقـد طهـر      أيما إ  (rأنكر بعض أهل العلم وقوع الخالف في هذه المسألة، ومثالها قوله          
نـه  أل) هابإيما  أ(فالتنصيص على الشاة ال يقتضي تخصيص       )دباغها طهورها :  ( في شاة ميمونة   rقوله

إرشـاد  الشـوكاني،  ، 3/220البحر المحـيط  ركشي،  الز:انظر.ذكر لبعض أفراد العام بلفظ ال مفهوم له  
 .1/390ر التحرير يتيسأمير باد شاه، ، 1/593الفحول 
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فَِإن هذَا هـو الْوصـفُ      ،   الْكَنِْز الْجاِهِلي ِبجاِمِع ثُبوِت معنَى الْغَِنيمةِ       وَأما الِْقياس فَعلَى  
 ِفي محلِّ النِّـزاِع وهـو       *الَِّذي ظَهر َأثَره ِفي الْمْأخُوِذ ِبعيِنِه قَهرا فَيِجب ثُبوتُ حكِْمهِ         

،  َأثَر لَه ِفي نَفِْي الْحكْـمِ      ال ،ه ُأِخذَ ِفي ِضمِن شَيءٍ    وكَونُ،  1وجوب الْخُمِس ِلوجوِدِه ِفيهِ   
تِّفَـاِق علَـى   ال مخْصوص ِبالْمسـتَخْرِج لِ 2}ِفي الرقَِة ربع الْعشِْر { : rقُ قَوِلِه   الوِإطْ

 .خُروِج الْكَنِْز الْجاِهِلي ِمن عموِم الِْفضِة
 

 مس أخذ الخُرض ال تمنع الوظيفة المستمرة على األ[
 ] المعدن الموجود فيهامن

 )  لُهشٍْر      :قَوع اٍج َأوِض خَرِبِه لِ ) ِفي َأر دتقَي فَِإنَّه ارالد ِفيهالخِْرج ء3ا شَي ،درو 4لَِكن 
 6 ِفي الْمْأخُوِذ ِمنْها   5ء شَي الإذْ يقْتَِضي َأنَّه    ،   وِظيفَةَ ِفيها كَالْمفَازةِ   الرض الَِّتي   ألعلَيِه ا 

 كَذَِلك سلَي7و  ،   َأن ابودِ   الفَالصِلقَص َل ذَِلكعجاِسال ا 8 يِترْل ِللتَّ  9حب     لَـى َأننِْصيِص ع
ِظيفَتَهةَ وتَِمرساالا الْم نَعاأل تَم10خْذَ ِممدوجا  يِفيِهم. 

 

                                                
 ).ج(أ من  / 216نهاية ق  *
 .وهو معنى الغنيمة 1
 .113سبق تخريجه ص  2
 .فيهما وهو خطأ) ج(في  3
 وهو خطأ] رر) [ج(في  4
 .بني وهو خطأ) ب(في  5
 .منهما وهو خطأ) ج(في  6
انظر .إن وجب في األرض التي فيها وظيفة فمن باب أولى أن يجب في األرض التي ال وظيفة فيها                 ألنه   7

 .2/319 حاشية ابن عابدين
 .القصد وهو خطأ) أ(في  8
ع النسخ ولعل الصواب االحتراز، وهو ما أثبته ابن عابدين في حاشيته حيث نقل هذا النص،                يمكذا في ج   9

 .2/319 حاشية ابن عابدين:انظر 
 .هما) ب(في  10
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 ]ةين عليه حكمية ال حقيقيجب الخمس في الركاز ألن يد الغانمي[
 )لُهال إ :قَو  ِللْغَاِنِمين ةً    1 َأنكِْميا حدقَالُ  )  يا يمع ابوـةُ       : جعبَأر ةً لَكَـانغَِنيم كَان لَو
 يد حِقيِقيةٌ  فََأجاب ِبَأن ذَِلك معهود شَرعا ِفيما إذَا كَان لَهم  . ِللْواِحدِ ال 2خْماِس ِللْغَاِنِمين ألا

ـ          ،  علَى الْمغْنُومِ   . يكُـون لَهـم    الَأما إذَا كَان الثَّاِبتُ لَهم يدا حكِْميةً والْحِقيقَةُ ِلغَيِرِهم فَ
الدِليُل وقَد دلَّ   ،  جماع منْعِقد علَى عدِم إعطَاِئِهم شَيًئا بْل إعطَاء الْواِجدِ        إلوالْحاِصُل َأن ا  

والدِليِل الْمذْكُوِر اعِتباره غَِنيمةً ِفي حقِّ إخْـراِج   ،  جماِعإلَأن لَه حكْم الْغَِنيمِة فَلَِزم ِمن ا      
ربعـةَ  ألوما ذَكَرنَاه ِمن وجِه عدِم إعطَـاِء الْغَـاِنِمين ا    ،  3خَِرآل ِفي الْجاِنِب ا   الالْخُمِس  

 4يجاِفإلجماِع ِفي ذَِلك وتَقِْريره َأن الْماَل كَان مباحا قَبَل ا         إل هو تَعِيين ِلسنَِد ا    خْماِسألا
ويد الْغَاِنِمين ثَاِبتَةٌ   ،   والْماُل الْمباح إنَّما يملَك ِبِإثْباِت الْيِد علَيِه نَفِْسِه حِقيقَةً كَالصيدِ          .علَيِه
لَيا   عكْمألِه ح    دلَى الظَّاِهِر يع دالْي ا    5نكْماِطِن حلَى الْبِقيقَةًال عاِجـِد  . حِقيقَةُ فَِللْوا الْحَأم 

 6ن اسِتحقَاقَ أل ؛ َأو ُأنْثَى    *فَكَان لَه مسِلما كَان َأو ِذميا حرا َأو عبدا باِلغًا َأو صِبيا ذَكَرا            
ـ ،  7وكُلُّ من سمينَا لَه حقٌّ ِفيها سهما َأو رضخًا        ،  ا الْماِل كَاسِتحقَاِق الْغَِنيمةِ   هذَ ِف الِبِخ

 ِبيراالالْحِفيه قَّ لَهتَِحقُّال ف8َ حسا** ي نتَْأمسةَ األ الْمعباِرنَاألرِفي د ِجدو اِس لَوخْم. 
 

                                                
 .الغانمين وهو خطأ) ب(في  1
 ).أ(ليست في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
 .اإليجاب) أ، ب(في  4
 .يدل وهو خطأ) ب(في  5
 ).ب(أ من /217نهاية ق  *
 .االستحقاق وهو خطأ) ب(في  6
أة إذا  والرضخ يكون للصبي والعبد والـذمي والمـر       . له من ماله أي أعطاه     خالعطاء، يقال رض  : الرضخ 7

 ابـن منظـور، لسـان العـرب     :انظـر .قاتلوا وال يبلغ بنصيبهم السهم حتى ال يساوي الرجال المقاتلين         
 .2/212 السرخسي، المبسوط :وانظر) رضخ(، مادة 6/164

 .فيهما وهو خطأ) ج(في  8
 ).أ(أ من  /182نهاية ق  **
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 ]وجود في الدارال شيء في المعدن الم[
 ِفيـِه   الوقَـا   رحمـه اهللا   َأِبي حِنيفَةَ ِعنْد   فَلَيس ِفيِه شَيء  داِرِه معِدنًا   وجد ِفي   ْ  ولَو[

  سنَا  الطْالالْخُميوا راِء ا     .ِق مزَأج ِمن َأنَّه لَهأل و   ا وِفيه كَّبرِض ماِئِر    الرْؤنَةَ ِفي سم 
نَّه غَير  ألِف الْكَنِْز ؛    الِبِخ،   يخَاِلفُ الْجملَةَ  الالْجزء  ن  ألي هذَا الْجزِء ؛     جزاِء فَكَذَا فِ  ألا

 ].مركٍَّب ِفيها
ِفـي  { : rِق ما روينَا وهو قَولُه      ال ِبِإطْ 1]استَدلَّ لَهما [) قَولُه ولَو وجد ِفي داِرِه إلَخْ       ( 

   سكَاِز الْخُمِدنِ     2}الرعالْم ِمن مَأع َأنَّه مقَدو  ،َأنَّه لَها3و ِمن ءزأل جِض وْؤنَةَ ِفـي  الرم 
، الْحِديِث ِبَأنَّه مخْصـوص ِبالـدارِ    وُأِجيب عن. الداِر فَكَذَا ِفي هذَا الْجزِء ِمنْها 4َأرِض

 ِمن حكْمي الْعشْـِر  6وكَون الداِر خُصتْ ،  ِليِل التَّخِْصيصِ  إبداِء د  5وِصحتُه متَوقِّفَةٌ علَى  
،  ِبدِليٍل ِفي كُلِّ حكْمٍ    ال حكٍْم إ  8 يلْزم َأن تَكُون مخْصوصةً ِمن كُلِّ      ال 7جماِعإلوالْخَراِج ِبا 

 لَى َأنَّه9ع         ا ِمنءزِدِن جعالْم نكَو نَعمي ا قَدضِضألا َأيِبـهِ       ،ر ممالتَّـي زجي ِلذَا لَم10 و ،
 الْجزِئيِة يِصـح  13وعلَى حِقيقَِة، 12 يوِجب الْجزِئيةَال مع خَلِْقها 11وتَْأِويلُه ِبَأنَّه خُِلقَ ِفيها 

 . علَى تَقِْديِر هذَا التَّْأِويِلالرِض ألخْراج ِمن حكِْم اإلا
 

                                                
 ]استدل بهما)[ج(وفي ]لهما استدل) [أ(في  1
 .301 ص سبق تخريجه 2
 ).ب، ج(ليست في  3
 .األرض وهو خطأ) أ، ب(في  4
 )ب(ليست في  5
 .حصة وهو خطأ) أ(في  6
 .نسان في داره خراج أو عشرأي ال يجب على إ 7
 ).ج(ليست في  8
 )ب، ج(ليست في  9

البناية شـرح    العيني،   :انظر.أجابوا على ذلك بأن التيمم يجوز بما هو من جنسها ال بما هو من أجزائها               10
 .3/478 يةالهدا

 ،منها ) ب(في  11
 .جزئيتها) أ(في  12
 .زيادة الجزء) ب(في 13
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 ]لموجود في األرض روايتان في المعدن ا[
]  ِإنِفي و هدجِضِه   وَأر  نِنيفَةَ   فَعتَاِنَأِبي حايِفيِه ِرو   ـوها وماهدلَى إحِق عالْفَر هجوو

وِلهـذَا وجـب   ،رِض ألَأن الدار مِلكَتْ خَاِليةً عن الْمَؤِن دون ا الْجاِمِع الصِغيِر   ِروايةُ  
 ]رِض دون الداِر فَكَذَا هِذِه الْمْؤنَةُألوالْخَراج ِفي ا، لْعشْرا

وِروايـةُ الْجـاِمِع الصـِغيِر      ،  ِجب كَما ِفي الدارِ   ت الصِل  ألِروايةُ ا ) قَولُه ِروايتَاِن    ( 
 بْل 2ض لَم تُملَك خَاِليةً عن الْمَؤِنرألرِض والداِر َأن ا ألوالْفَرقُ علَى هِذِه بين ا     ،1ِجبت

 3 حتى،ِف الداِر فَِإنَّها تُملَك خَاِليةً عنْها    الِبِخ،  ِفيها الْخَراج َأو الْعشْر والْخُمس ِمن الْمَؤنِ      
 .5 شيء ِفيها يِجبال ِمن الثِّماِر 4ارارلَو كَان ِفي داِرِه نَخْلَةٌ تَغُلُّ َأكْ: قَالُوا

 
 ]يجب الخمس في الكنز[

 ]  ِإنودجا وا  ِركَازكَنْز َأي   سِفيِه الْخُم بجنْطَِلـقُ        وكَاِز يالر ماسنَا ويوا رِلم مهِعنْد
ـ  السإلثُم إن كَان علَى ضرِب َأهِل ا      .ثْباتُإلعلَى الْكَنِْز ِلمعنَى الركِْز وهو ا      الْمكْتُوِب ِم كَ

     وِة فَهادةُ الشَّهِه كَِلملَينِْزلَِة  عِضِعهِ     ِبموا ِفي مهكْمِرفَ حع قَدلَى   ،  اللُّقَطَِة وع كَان ِإنو
م ثُ، ِلما بينَّا ؛ فَِفيِه الْخُمس علَى كُلِّ حاٍل، كَالْمنْقُوِش علَيِه الصنَم،ضرِب َأهِل الْجاِهِليِة

 ِعلْـم   ال إذْ   ،حراز ِمنْه إلتَم ا نَّه  ألإن وجده ِفي َأرٍض مباحٍة فََأربعةُ َأخْماِسِه ِللْواِجِد ؛          
َأِبـي  فَكَذَا الْحكْـم ِعنْـد      ،  وِإن وجده ِفي َأرٍض مملُوكَةٍ    ،  ِبِه ِللْغَاِنِمين فَيخْتَص هو ِبهِ    

 َأِبي حِنيفَةَ ومحمٍدوِعنْد ، سِتحقَاقَ ِبتَماِم الِْحيازِة وِهي ِمنْهالان  أل؛   رحمه اهللا يوسفَ  
سبقَتْ نَّه  ألمام هِذِه الْبقْعةَ َأوَل الْفَتِْح؛      إلهو ِللْمخْتَطِّ لَه وهو الَِّذي ملَّكَه ا      رحمهما اهللا   

كَمـن  ،  صوِص فَيمِلك ِبها ما ِفي الْباِطِن وِإن كَانَتْ علَى الظَّاِهرِ         يده إلَيِه وِهي يد الْخُ    
                                                

 .134-133، الجامع الصغير 2/116وانظر في الروايات التي نقلها، الشيباني، األصل ) ج(ليست في  1
 .الوزن وهو خطأ) أ(في  2
 ).،طب، ج(ليست في  3
 . الدخل وهي واحدة الغّالتالغلة هي: ومعنى تغل أكرارا.أكوازا) ج(أكوارا وفي ) ط(في  4

مكيال ألهل العراق وهو عندهم ستون قفيزا، وجمعه أكْرار، وقدره قلعـجي عند الحنفيـة              : الكُر: أكرارا
قلعجي، ) غلل( مادة   11/76،  )كرر( مادة 13/47 ابن منظور، لسان العرب      :انظر . كغم 2348.280بـ  

 .347معجم لغة الفقهاء 
 .2/321الدر المختار وحاشيته ، 2/96الزيلعي، تبيين الحقائق مسألة وانظر في ال ).ج(ليست في  5
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نَّـه مـودع   ألاصطَاد سمكَةً ِفي بطِْنها درةٌ ملَك الدرةَ ثُم ِبالْبيِع لَم تَخْرج عن ِملِْكِه ؛     
ها فَينْتَِقُل إلَى الْمشْتَِري وِإن لَم يعرفْ الْمخْتَطُّ لَه نَّه ِمن َأجزائِ ألِف الْمعِدِن ؛    الِفيها ِبخِ 

 ولَو اشْتَبه الضرب يجعـُل      .ِم علَى ما قَالُوا   السإليصرفُ إلَى َأقْصى ماِلٍك يعرفُ ِفي ا      
 ].ِميا ِفي زماِننَا ِلتَقَادِم الْعهِدال يجعُل إس:صُل وِقيَلألانَّه ألجاِهِليا ِفي ظَاِهِر الْمذْهِب ؛ 

 ) لُهقَو: مهِعنْد سالْخُم بجاٍل) ولَى كُلِّ حالْكُلِّ ع ِعنْد ا ،َأياصصر َأو ا كَانبذَه ] َأو
وسواء كَان الْواِجد ، 2ِنفُ ِفي الزْئبِق الْمْأخُوِذ ِمن الْمعِدالوِإنَّما الِْخ، تِّفَاِقالِبا 1 ]ِزْئبقًا

 يتْرك َأن 4النَّه ألو،  قَدمنَا3ماِل الْحرِبي الِفي الْمعِدِن إ صِغيرا َأو كَِبيرا كَما ذَكَرنَا
اطَعتَه علَى ماِم وشَرطَ مقَإل ا5 إذَا كَان ِبِإذِْناليذْهب ِبغَِنيمِة الْمسِلِمين إلَى داِر الْحرِب إ

 8 غَير َأنَّه إن وجده ِفي َأرٍض،7}الْمسِلمون ِعنْد شُروِطِهمr :}قَاَل  ِبشَرِطِه 6يفيفشَيٍء 
 .9خْماِسألربعةَ األمملُوكٍَة اخْتَلَفَ َأصحابنَا ِفيمن يستَِحقُّ ا

                                                
 ]أر وهو خطأ)[ ط( في1
الخالف بين أبي حنيفة ومحمد من جهة وأبي يوسف من جهة أخرى، فهما يقوالن فيه الخمس وهو يقول                   2

الدر ،  2/194الكاساني، بدائع الصنائع    ،  2/213انظر السرخسي، المبسوط    .ال شيء فيه وستأتي المسألة      
 .2/114، الشيباني، األصل 2/318المختار وحاشيته 

 .كما) أ(في  3
 ).ب(ليست في  4
 .يأخذ وهو خطأ) أ(في  5
 .فيقي وكلها خطا) ب(فبقي وفي ) أ،ج(في 6
، ورواه 4/569 أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، كتاب اإلجارة، باب أجـرة السمسـار     7

، والترمذي كتاب األحكـام عـن       544، ص   3594ب األقضية، باب الصلح برقم      أبو داود في سننه، كتا    
 وقال األلباني   318، ص 1352 في الصلح بين الناس برقم     rباب ما ذكر عن رسول اهللا       ،  rرسول اهللا   

 .1303 برقم 5/142 اإلرواء :صحيح، وانظر
 .زيادة غير) أ(في  8
مختط، وهو الذي ملكه اإلمام األرض عند أول فتح إن          عند أبي يوسف للواجد، وعند أبي حنيفة ومحمد لل         9

كان المختط حيا، ولورثته إن كان ميتا، وإن لم يعرف المختط وال ورثتـه فتكـون ألقصـى مالـك أو                     
 تحفـة الفقهـاء   ،  2/191الكاساني، بدائع الصـنائع     ،  3/481العيني، البناية شرح الهداية     :انظر  .لورثته

 .2/115، الشيباني، األصل 1/504
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  ]قطةالكنز إذا كان عليه ضرب اإلسالم فحكمه حكم الل[
 )لُههِ  :قَولَيكْتُوِب عِة    1 كَالْمادةُ الشَّهِبكَافٍ )  كَِلم هِب الْكُفَّاِر    ،   التَّشِْبيهِ 2ذَكَرركَذَا ِفي ضو

هِل الْحرِب نَقْشٌ غَيـر     ألفَلَو كَان ِللْمسِلِمين نَقْشٌ آخَر معروفٌ َأو        ،  ِليِفيد عدم الْحصرِ  
 . اُعتُِبر ِبِه3كَاسٍم ِمن َأسماِء ملُوِكِهم الْمعروفَِةالصنَِم 

 ) لُهقَو:  ع قَدا   ِر وهكْملَى نَفِْسـِه            ) فَ حا عقَ ِبهدتَصي َأن لَه ا ثُمِريفُهتَع ِجبي َأنَّه وهو
 .ن يمِسكَها َأبداولَه َأ، وعلَى غَيِرِه إن كَان غَِنيا، إن كَان فَِقيرا

 
 ]الكنز إذا كان عليه ضرب أهل الجاهلية ففيه الخمس[

  )لُهنَّا :قَويا بِلم  (النَّص ِمن اِب، َأيَل الْبنَى َأوعالْمو*. 
 

 ]حكم الكنز الذي عليه ضرب أهل الجاهلية إذا وجد في أرض مباحة[
 )لُهإلَخْ    :قَو هدجو إن ثُم  (     اِهِليالْج الْكَنْز ا ألَأي إلنالس       ـا ذُِكـرم ـهكْمح سلَي ِمي ،
ـ  5 غَيِر مباحٍة فَِإنَّه مملُـوك ِللْمخْـتَطِّ      4ِف ما لَو وجده ِفي َأرٍض مخْتَطَّةٍ      الِبِخ  ال لَـه فَ

خْتَص6ي ا سن ِبِه كَمها ِفي، ذْكُرةُ فَماحبا الْمَأم  لَّكُـوهتَموا ِبـِه فَيلَمعي إذْ لَم احبا مِنه7 ِضم 
ا كَانلَى مقَى عبفَي. 

 

                                                
 .عليهم وهو خطأ) أ(في  1
 .مكان وهو خطأ) أ(في  2
 المعرفة وهو خطأ) ج(في  3
 ).ج(ب من / 216نهاية ق  *
 .مخطة) ج(مخططة وفي ) ب(في  4
 .بالمحتط) ب(في  5
 .يخص) أ(في  6
 .أي الغانمين 7
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 ]حكم الكنز الذي عليه ضرب أهل الجاهلية إذا وجد في أرض مملوكة[
 )لُهقَو:   ِعنْد كْمفَ    1 فَكَذَا الْحوسا    )  َأِبي يةُ َأخْمعبَأراِء وِللْفُقَر سالْخُم اِجـدِ   َأيِسـِه ِللْو ،

ن هذَا الْماَل لَم يدخُْل تَحتَ ِقسـمِة الْغَنَـاِئِم ِلعـدِم            أل؛ الرِض َأو   ألسواء كَان ماِلكًا لِ   
كَما لَـو وجـده ِفـي َأرٍض غَيـِر          ،  فَبِقي مباحا فَيكُون ِلمن سبقَتْ يده إلَيهِ      ، 2الْمعادلَِة
 الْبقْعـةَ   4]بْل يملِّكُـه  [مام يملِّك الْمخْتَطَّ لَه الْكَنْز ِبالِْقسمِة       إل إن ا   نَقُولُ ال: قُلْنَا،  3ٍةمملُوكَ

]رقَريا       5]وِفيه اِئِر الْغَاِنِمينةَ سماحزم قْطَعيا وِفيه هدى    ،   يا َأقْوهلَيا عِليتَوسم ارِإذَا صو 
 ِفي الْباِطِن ِمن الْمـاِل      8 الساِبقَِة فَيمِلك ِبها ما    7 وهو ِبيِد خُصوِص الِْملْكِ    6ءاِتالِتيسالا

 10خِْتطَـاطِ ال يعتَبر لَهم ِملْك ِفي هذَا الْكَنِْز بعـد ا         9فَاِق علَى َأن الْغَاِنِمين لَم    تال لِ ،الْمباِح
ِزم الفَِإن لَم يعِرفُوا وِضع ِفي بيِت الْماِل وال   ،  ِهمم َأو إلَى ذَراِري   إلَيِه لَوجب صرفُه    الوِإ،

ـ أل يدخُُل ِفي بيِع االوباحا ثُم إذَا ملَكَه لَم يِصر م    ،  منْتٍَف  11 يمِلكُـه مشْـتَِري  الرِض فَ
                                                

 .عن) ج(في  1
لو فعل ذلك لكان جورا فـي       أن اإلمام لم يملك ما في األرض لصاحب الخطه ؛ألنه           : يريد بعدم المعادلة   2

 الموصـلي، االختيـار     :انظـر .ألنه أعطى أحد الغانمين أكثر من غيره، واإلمام ال يملك ذلـك           ؛القسمة  
 .2/214، السرخسي، المبسوط 2/192الكاساني، بدائع الصنائع ، 1/153

صلت إليـه يـد     وجه قول أبي يوسف أن هذه غنيمة ما وصلت إليها يد الغانمين، وإنما و             : "قال الكاساني  3
الواجد ال غير فيكون غنيمة يوجب الخمس، واختصاصه باثبات اليد عليه يوجب اختصاصه بـه وهـو                 

 .2/191الكاساني، بدائع الصنائع "تفسير الملك 
 .وهو خطأ]بلى ملكه) [ج(في  4
 .يقور وهو خطأ) أ(في  5
 .االستيالء) ب(في  6
 يد الغانمين، وتكون يد خصوص إذا كانت لغيـر عمـوم        حكمية إذا كانت يد عموم كما في       اتكون اليد يد   7

 بخالف اليد الحكمية فإنها ال يثبت بهـا   ،وبيد الخصوص يثبت الملك على الباطن وإن كانت على الظاهر         
 .1/567 البابرتي، العناية :انظر.ملك

 ).أ(ليست في  8
 ].يملك[زيادة ) أ(في 9

المكان المختط لبناء دار وغير ذلك، يراد بـه         : ة وهو واالختطاط من الِخطّ  .االحتياط وهو خطأ  ) ج(في   10
 بتصـرف، وانظـر     1/260المطـرزي، المغـرب     "ما خطه اإلمام حين فتح البلد وقسمها بين الغانمين          

 .2/253 البحر الرائق، 2/214السرخسي، المبسوط 
 .مشتر) ج(في  11
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 يِد الْخُصوِص إلَى السمكَِة حاَل      1سبِقبها الصاِئد   رِض كَالدرِة ِفي بطِْن السمكَِة يمِلكُ     ألا
 هذَا وما ذُِكر ِفي السـمكَِة ِمـن   .2باحِةإلنِْتفَاِء اال يمِلكُها مشْتَِري السمكَِة  الثُم  ،  إباحِتها

ـ     4 مثْقُوبةٍ إذَا كَانَتْ الدرةُ غَير   : وِقيَل،  3ِق ظَاِهر الروايةِ  الطْإلا ِف ال تَدخُُل ِفي الْبيِع ِبِخ
نَّها تَْأكُلُه وكُلُّ ما تَْأكُلُه يـدخُُل       أل بطِْنها عنْبر يمِلكُه الْمشْتَِري      *الْمثْقُوبِة كَما لَو كَان ِفي    

 ال إ7 يِفيدالم الهذَا الْكَ: قُلْنَا 6تَِري لَو كَانَتْ الدرةُ ِفي صدفٍَة ملَكَها الْمشْ   5وكَذَا،  ِفي بيِعها 
        رنْبا الْعِة كََأكِْلهثْقُوبالْم رةَ غَيرا تَْأكُُل الدى َأنَّهوعد ع8م   وهو ]نُوعمم. متَِّفـقُ    9] نَعي قَد 

 11.صدفُ دسم وِمن شَْأِنها َأكُْل ذَِلك وال10ِف الْعنْبِر فَِإنَّه حِشيشٌالَأنَّها تَبتَِلعها مرةً ِبِخ
 
 

                                                
 .لبسق) ط(في  1
ا فيها ألنه إنما ملكها بتمليك اإلمام، واإلمام إنمـا      ولهما أن صاحب الخطة ملك األرض بم      : "قال الكاساني  2

ملك األرض بما وجد منه ومن سائر الغانمين من االستيالء، واالستيالء كما ورد علـى ظـاهر األرض                
 ألن البيع يوجب زوال ما ورد عليـه البيـع،           ؛ورد على ما فيها فيملك ما فيها، وبالبيع ال يزول ما فيها           

رض ال على ما فيها، وإذا لم يكن ما فيها تبعا لها فبقي علـى ملـك صـاحب    والبيع ورد على ظاهر األ    
 2/191الكاساني، بدائع الصنائع "الخطة وكان أربعة أخماسه له 

العيني، البنايـة شـرح الهدايـة       ،  2/191الكاساني، بدائع الصنائع    ،  2/215 السرخسي، المبسوط    :انظر 3
3/482. 

 .متقومة وهو خطأ) أ(في  4
 ).ب(ب من / 217ق نهاية  *
 ).ب(ليست في  5
 .1/275 الهداية :انظر.وذلك ألنها تتولد في الصدفة فكانت من أجزائها، فتدخل في بيعها 6
 .يقيد وهو خطأ) ب(في  7
، ابن منظـور، لسـان العـرب    292انظر قلعجي، معجم لغة الفقهاء     .اسم لمادة صلبة يتطيب بها    : العنْبر 8

نتيجة لتهيج يحدث في أمعاء حوت العنبر جراء ما يأكله الحـوت             العنبرويتكون  ) عنب( مادة   10/293
وينتج عن ذلك ظهور مادة لحماية أمعاء الحوت عند حدوث التهـيج تتصـلب هـذه     ،من أسماك وغيره

 انظر.ويقذفها في نهاية األمر الى البحر المادة
http: //ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8% 

 ).أ(ا بين المعكوفين ليس في م 9
 .جيش وهو خطأ) ب(في  10
 .3/482العيني، البناية شرح الهداية  :انظر 11
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 ] وجد في أرض مملوكة ولم يعرف المختط له  إذازحكم الكن[
 )لُها قَالُوا     :قَولَى مالْخِ )  ع ِفيدلَى اليِتهِ 1فَ عادـى    :ِقيَل،   عفُ إلَى َأقْصرصِلـٍك   2* يم 

 . وهذَا َأوجه ِللْمتََأمِل،4 يوضع ِفي بيِت الْماِل:ِقيَلو، 3ِم َأو ذُريِتِهالسإليعرفُ ِفي ا
 
 ]يجعل إسالميا، إذا اشتبه ضرب الكنز فلم يعرف أهو جاهلي أم إسالمي[
 ) لُهد  :قَوهِم الْعا         ) ِ  5 ِلتَقَاد ِجبيِة واِهِليآثَاِر الْج ِمن ءقَ شَيبي لَم َأنَّه فَالظَّاِهرقَاء6لْب  عم 

والْحقُّ منْع هذَا الظَّاِهِر بْل دِفينُهم إلَى الْيوِم يوجد ِبِدياِرنَا          ،  7فُهالالظَّاِهِر ما لَم يتَحقَّقْ خِ    
 .مرةً بعد ُأخْرى

 
 ]حكم الكنز في دار الحرب[

]  نماٍن     وِب ِبَأمرالْح ارخََل دِفي د دجاِر فَوا    دِركَاز ِضِهمعب  ِهملَيع هدر     ـنا عزـرتَح
؛  ما ِفي الداِر ِفي يِد صاِحِبها خُصوصا وِإن وجده ِفي الصحراِء فَهو لَه            ن  ألالْغَدِر ؛   

ِبمنِْزلَـِة  نَّـه  أل شَيء ِفيـِه ؛    ال يعد غَدرا و   اللَيس ِفي يِد َأحٍد علَى الْخُصوِص فَ      نَّه  أل
 ].متَلَصٍص غَيِر مجاِهٍر

 ]من دخل دار الحرب فوجد في دار بعضهم كنزا رده عليهم[
  )لُهقَو: ِهملَيع هدا رِركَاز ِضِهمعاِر بِفي د دجفَو  (كَان اءوا8سكَنْز ِدنًا َأوعم . 
 

                                                
 ].ما[زيادة ) أ(في  1
 ).أ(ب من / 182نهاية ق  *
 ).ج(ليست في  2
 .2/214قاله السرخسي في المبسوط  3
 .2/322 حاشية ابن عابدينقاله أبو اليسر محمد بن محمد البزدوي انظر  4
 ).ب(ليست في  5
 .بالبقاء وهو خطأ) أ(في  6
 .2/366 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر 7
 .كانت وهو خطأ) ا(في  8
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 ] فهو لهمن دخل دار الحرب فوجد في صحرائهم كنزا[
)لُهاءِ :قَورحٍض   ) ِفي الصَأر ا  الَأيلَه اِلكِحيطِ   ،   مِفي الْم هرِليُل الِْكتَـابِ  ،  1كَذَا فَستَع2و 

هِفيدي. 
)لُها  الو :قَورغَد دعةٍ     )  ياحإب ارِب درالْح ارد ِني َأنعي  ، زرِه التَّحلَيا عِإنَّمالْغَ[و ِرِمن3]د 
 .ِفِه ِمن الْمملُوكَـةِ الر ِبَأحٍد ِبِخغد غَيِر مملُوكٍَة لَم ي5 غَير مملُوٍك ِمن َأرضٍ    4طْ ويْأخذ فَقَ

تَبـر  يع ال ف7َودار الْحرِب لَيستْ دار َأحكَامٍ    ، 6ئهمنَعم لَهم يد حكِْميةٌ علَى ما ِفي صحرا       
 يعِطي الْمسـتَْأمن ِمـنْهم مـا وجـده ِفـي            10ال 9ِف داِرنَا ِلذَا  الِبِخ،  8ةُيلْحِقيق ا الِفيها إ 

 11.صحراِئنَا

                                                
 في الفقه النعماني لبرهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبـد          المحيط البرهاني يريد بالمحيط هنا     1

تصره وسماه الذخيرة،   ذهب الحنفي، واخ   هـ، وهو فروع الم    616: العزيز ابن مازة البخاري الحنفي ت     
 ويعـرف بـالمحيط    ،خر عند الحنفية لرضى الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسـي           وهناك محيط آ  

) بـم (لمحيط البرهـاني، ويرمـز لـه بــ     يسمى با و محيط ابن مازة ،الرضوي أو المحيط السرخسي  
 .1620-2/1619 الظنون حاجي خليفة، كشف:والكتاب مطبوع انظر ،)رم(وللمحيط الرضوي بـ

 .2/367 ابن مازة، المحيط البرهانيوانظر فيما نقله المصنف عن 
 ).ب، ج(ليست في  2
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  3
ين الحقـائق،   يوهو ما وجدته في حاشية الشيخ الشلبي على تب        " بأخذ"كذا في جميع النسخ ولعل الصواب        4

 .1/99انظرها 
 األرض ) أ(في  5
 .صحراء دارهم) ب، ط(في  6
 .حكام وهو خطأ)ج(في  7
 .أي اليد الحقيقية وليست اليد الحكمية 8
 .فكذا وهو خطأ) أ(في  9

 .ما وهو خطأ) أ(في  10
أن دار اإلسالم دار أحكام فتعتبـر اليـد الحكميـة فيهـا علـى               : "ا وبينهم كما قال البابرتي    نوالفرق بين  11

 .1/568العناية "تبر فيها اليد الحقيقة الموجود، ودار الحرب ليست كذلك، فالمع
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)لُهصٍ  أل :قَوتَلَصنِْزلَِة مِبم نَّه (  صتَلَصخََل الْمد لَوًئا     1وفََأخَذَ شَي مهارنِْتفَاِء ال  يخمس ال د
غَايـةُ  :  وِلقَاِئٍل َأن يقُولَ   . وقَهرا 2نَّها ما َأوجفَ الْمسِلمون علَيِه غَلَبةً     أل ؛مسمى الْغَِنيمِة   

 مسمى الْغَِنيمـِة    4فَانِْتفَاء،   والِْقياس وجوب الْخُمِس ِفي مسمى الْغَِنيمةِ      3يةُآلما تَقْتَِضيِه ا  
وقَـد  ،  7صِلأل إلَى ا  6نَاِدتسإل ِبا ال يستَلِْزم انِْتفَاء الْخُمِس إ    ال 5ِزِفي الْمْأخُوِذ ِمن ذَِلك الْكَنْ    
ـ  8}ِفي الركَـاِز الْخُمـسr }      صِل وهو عموم قَوِلِه     ألوِجد دِليٌل يخْرج عن ا     ِف ال ِبِخ

 فَيبقَى علَـى  10 دِليَل يوِجبه ِفيِهال فَ. ِركَازاال َأصابه لَيس غَِنيمةً و   9]فَِإن ما [الْمتَلَصِص  
 .صِليألالْعدِم ا

 
 ] الذي يوجد في الجبال11جوزريال خمس في الفَ[

 ]} خُمس ِفي الْحجِرال{ :rِلقَوِلِه  يوجد ِفي الِْجباِل خُمسالذي  ولَيس ِفي الْفَيروزِج[
)لُهالِ  :قَوِفي الِْجب دوجقَ)  ي   كُنُـوِزِهماِئِن الْكُفَّـاِر وِفي خَز ُأِصيب ا لَوما عازِترِبِه اح دي

 سخَمي ْأِتيألفَِإنَّهيسةٌ وغَِنيم 12نَّه. 
 
 

                                                
 ابـن منظـور، لسـان    :انظـر .المتلصص أي الذي يأخذ الشيء على وجه الخفية وهو مأخوذ من اللِّص   1

 ).لصص( مادة 13/198العرب 
 ).ب(ليست في  2
 ،41: األنفالL " # $ % & ' ) (  M: ويقصد قوله تعالى) أ(ليست في  3
 .فانتفى) أ(في  4
 .الكنزو) ب(في  5
 .اإلسناد) ب، ج، ط(في  6
 .أي العدم األصلي من عدم وجوب شيء في المال إال بدليل 7
 .300سبق تخريجه ص  8
 ].أما) [ب(في  9

 ).ج(ليست في  10
حجر كريم غير شفاف معروف بلونه األزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة، يتَحلى بـه                "الفيروزج 11
 .741المعجم الوسيط "
 ).أ (ليست في 12
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)لُهِلِه   :قَوِلقَو r : }ِر   الجِفي الْح سذَا اللَّفِْظ)} خُمِبه 1 غَِريب.  نْـهع ِديع ناب جَأخْرو 
r  }ٍر     الجكَاةَ ِفي حنِ   }  زـِعيفَيِن ضطَِريقَي ُلألا: 2ِمنـِن َأِبـي     : وب ـرم3ِبع   ـرمع 
 وَأخْرج ابـن َأِبـي شَـيبةَ عـن          .6ِبمحمِد بِن عبِد اللَِّه الْعزرِمي    : 5 والثَّاِني .4ِعيالالْكَ

 .9} َأن يكُون ِللتِّجارِة ال حجِر الزمرِد زكَاةٌ إ8ال و*لَيس ِفي حجِر اللُّْؤلُِؤ { :7ِعكِْرمةَ
 

 ]الخمس في الزئبق المستخرج من معدنه يجب[
]   سِق الْخُمْئبِفي الزِل     وِنيفَةَ ِفي قَوُل     رحمه اهللا  َأِبي حقَو وها وٍدآِخرمحرحمه اهللام  
 ].ِبي يوسفَألفًا الِخ
ُل َأِبي حِنيفَةَ   وقَوُل َأِبي يوسفَ هو قَو    ) وِل َأِبي حِنيفَةَ آِخرا وهو قَوُل محمدٍ      ُ ِفي قَ  :قَولُه(
]قَالَ   يكح،  الًَأو َأنَّه نْهع  :ِنيفَةَ رحمه اهللا    10]كَانو حقُوُل  َأبِفيهِ  ال: ي سْل ِبِه   ،   خُمَأز فَلَم

                                                
 .2/382 نصب الراية :انظر 1
 .معنيين وهو خطأ) أ(في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
ابـن  انظـر   .وهو عمر بن أبي عمر الكَالعي، أبو محمد الدمشقي، ضعيف         .المكالعي وهو خطأ  ) أ(في   4

، ابن عدي، عبد اهللا، الكامل في ضعفاء        3/145 ابن حجر، تهذيب التهذيب   ،  485 حجر، تقريب التهذيب  
 .عادل عبد الموجود، علي المعوض: ، دار الكتب العلمية، ت6/41ل الرجا

 .الثانية) أ(في  5
الكامـل فـي الضـعفاء    :، وانظر في الطريق الثانية    6/42 الكامل في الضعفاء     :انظر في الطريق األول    6

يف عضرواة هذا الحديث عن عمرو كلهم       :، وقال البيهقي    ).ليس في حجرة وال بغْلَة زكاة     ( بلفظ   7/247
 .4/246انظر السنن الكبرى 

أصله مـن البربـر مـن أهـل     ، ، مولى عبد اهللا بن عباس   ي، أبو عبد اهللا المدن    ي الهاشم ي عكرمة القرش  7
ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر و ال تثبت عنـه   ،  من الوسطى من التابعين   ،  المغرب
ـ   104، توفي   بدعة ابـن حجـر،   ، 463 ابن حجر، تقريب التهـذيب  :انظر.المدينة هـ و قيل بعد ذلك ب

 .5/229، ابن حبان، الثقات 138-3/134 تهذيب التهذيب
 ).ج(أ من  /217نهاية ق  *
 ].في[زيادة ) أ، ج(في 8
إال أن  (...، و لفظـه     4/231،  10156كتاب الزكاة، باب في اللؤلؤ والزمـرد، بـرقم          ، المصنف   :انظر 9

 ).جارة ففيهما الزكاة يكونا للتجارة، فإن كانا للت
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  10
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، 3 شَيء ِفيِه فَقُلْتُ ِبِهال َأن  2ثُم رَأيتُ َأنَا  ،  صاِص إلَى َأن رجع    هو كَالر  :1ُأنَاِظره وَأقُولُ 
، بقُ ِبالْياِء وقَد يهمز   يوالز،  5 احِترازا عما ذَكَرنَا   4ثُم الْمراد الزْئبقُ الْمصاب ِفي معِدِنهِ     

 بعد الْهمزِة ِمثُْل ِزْئِبِر الثَّوِب وهو ما يعلُو جِديده ِمـن  6ةَ ِحينَِئٍذ من يكِْسر الْموحد    موِمنْه
 ينْطَِبع ِبنَفِْسِه فَصار    الِء كَالْماِء و  ال ِمن عيِنِه ويستَقَى ِبالد     ينبع  َأنَّه 8 وجه النَّاِفي  .7الْوبرِة

 10 مع غَيِرِه فَكَان   9ِج ِمن عيِنِه وينْطَِبع   النَّه يستَخْرج ِبالْعِ   وجه الْموجِب أَ   .كَالِْقيِر والنَّفْطِ 
 . تَنْطَِبع ما لَم يخَاِلطْهما شَيءالكَالِْفضِة فَِإنَّها 

 
 ]ال خمس فيما يستخرج من البحر[

]ِفي  الو سرِ   خُمنْبالْعاللُّْؤلُِؤ و   ِعنْد  محمِنيفَةَ وقَاَل   .رحمهما اهللا ٍد  َأِبي حفُ   ووسو يَأب
َأخَذَ الْخُمـسt   عمر ن ألِفيِهما وِفي كُلِّ ِحلْيٍة تَخْرج ِمن الْبحِر خُمس ؛    : رحمه اهللا 
نْه غَِنيمةً وِإن  يكُون الْمْأخُوذُ ِمال ولَهما َأن قَعر الْبحِر لَم يِرد علَيِه الْقَهر فَ.ِمن الْعنْبِر

 ].ِفيما دسره الْبحر وِبِه نَقُوُلعمر والْمرِوي عن ، كَان ذَهبا َأو ِفضةً
 )لُهقَو: ِفي اللُّْؤلُِؤ إلَخْ      ال و سِر      )  خُمحالْب ا ِمنتُخِْرجِني إذَا اُسعا  اليِجدِفينًـا   11 إذَا ود 

إما مطَر الرِبيِع يقَع ِفي الصـدِف فَيِصـير         [ن الْعنْبر حِشيشٌ واللُّْؤلَُؤ     ألا  وهذَ ؛ِللْكُفَّاِر

                                                
 .قول) ب(في  1
 ).ب(ليست في  2
الزيلعي، تبيين الحقـائق    ،  2/213، السرخسي، المبسوط    2/194الكاساني، بدائع الصنائع    انظر في ذلك     3

2/98. 
 .2/322 حاشية ابن عابدينانظر .أي في مكان استقراره بأصل الخلقة 4
والخالف في المصاب في معدنه أما الموجود في خزائن الكفـار ففيـه             : "دين ناقال عن غيره   قال ابن عاب   5

 . 2/318 حاشية ابن عابدين"الخمس باالتفاق 
 .الوحدة وهو خطأ) ب(في  6
 ).زبق(، مادة 7/12، )زأب( مادة 7/5 ابن منظور، لسان العرب :انظر 7
 .خمس في الزئبقالثاني، والمقصود الرواية التي تنفي ال) ب(في  8
 .ينقطع وهو خطأ) أ(في  9

 .فصار)ج(في 10
 .وجد) أ، ج(في  11
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 ِفيما يْؤخَذُ ِمن    ال شَيء ِفي الْماِء و    الو،  2]يخْلَقُ ِفيِه اللُّْؤلُؤُ  [َأو الصدفُ حيوان    ،  1]لُْؤلًُؤا
ن اسِتغْنَامه فَـرع  أل ؛ النَّفْي ِبنَفِْي كَوِنِه غَِنيمةً    4مصنِّفُ علَّلَ والْ،  3الْحيواِن كَظَبِي الِْمسكِ  

  ِنِه كَانقُِّق كَو5تَح  ِرِهملِّ قَهحِفي م *ِر اال وحلَى الْبخْلُوٍق عم رقَه ِردأل يظَِم وِليـَل  العد 
 هوِجبي مِ   6آخَردلَى الْعع ِقيفَب   ،اسِقيو     جتَخْرسا يوِب ِفيمجاِت الْوِفي إثْب رلَى الْبِر عحالْب 

 غَير ولَم يتَحقَّقْ ِفيمـا ِفـي        اليجاِب كَونُه غَِنيمةً    إلن الْمَؤثِّر ِفي ا   أل ؛7 جاِمعٍ الِقياس بِ 
 الً علَيِه َأن ِفيِه دِلي    8فَورد،   ِفيِهما شَيء  وِلذَا لَو وِجد ِفيِه الذَّهب والِْفضةُ لَم يِجب       ،  الْبحِر

     ها ذَكَرِمم رمع نا عم وهو  ،      اسِبِه الِْقي كتْرةٌ يجنَا حِعنْد اِبيحُل الصقَوِم   9ودِبع هفَعفَد 
    اهعدِه مجلَى وع نْهوِتِه عثُب  ، ادرْل الْمَأخَ  10ب َأنَّه        ب ِب ِمنراِر الْحد رحب هرسا داِب ذَ ِمم

                                                
 .وال شك أن هذا التفسير خطأ حسب العلم الحديث).أ(ما بين المعكوفين ليس في  1
يتكون اللؤلؤ نتيجة دخول جسم غريب مثل ذرة رمـل أو          من ناحية علمية    ).أ(ما بين المعكوفين ليس في       2

 الحيوان الرخو الذي يسكن داخل الصدفة فيدافع عن نفسه بـأن  ىفيتأذ" الصدفة"رة كائن دقيق داخل المحا  
يفرز مادة لؤلؤية تجعل ذلك الجسم الغريب أملس ناعما مستديرا تقريبا حتى ال يؤذيـه، حيـث يكسـوه                   

  :انظر.بطبقات من إفرازه، فتتكون من جراء ذلك اللؤلؤة
http: //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4 

 يتكون المسك في غدة كيسية في بطن نوع من الظباء يسمى            و.السمك وهو خطأ  )ج(وفي  ) ب(ليست في    3
، ويسمى الكيس الـذي يوجـد   .ال توجد غدة المسك في اإلناث وتوجد هذه الغدة في الذكر و      غزال المسك 

 :انظر.فيه المسك بفأرة المسك
http: //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%83 

 .على)ب(في  4
 ).ج(ليست في 5
 ).ب(أ من / 219نهاية ق  *
 .لوجبه وهو خطأ)ب(في  6
 .جمع وهو خطأ)ب(في  7
 .فرد وهو خطأ) أ(في  8
 "النبي عليه السالم واالقتداء بهم  باب متابعة أصحاب: "زدويقال الب 9

 ..." تقليد الصحابي واجب يترك به القياس قال وعلى هذا أدركنا مشايخنا:قال أبو سعيد البردعي
 إنه حجة وتقليده واجب يترك به أي بقولـه أو بمذهبـه القيـاس وهـو     : "قال عبد العزيز البخاري شارحا  

 والشافعي في قولـه     ،وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين        ،اليسر  مختار الشيخين وأبي    
 .106-2/150، السرخسي، أصول السرخسي، 343-3/333انظرالبخاري، كشف األسرار ..."القديم

 ).ج(ليست في  10
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 فََأصابه 3ه ما دسر ال و 2 ما اُستُخِْرج  ال فََأصابه عسكَر الْمسِلِمين     1َأي دفَعه وقَذَفَه  : طَلَب
 اِحدٌل وجألرصتَلَصم لَى، نَّهع رمع نع وتَهثُب َأن  tِصي لَمَأص ْلالًحـِرفَ    با عإنَّم

وِإنَّما الثَّاِبتُ عن عمر بِن     ،  6مواِلألٍم ِفي ِكتَاِب ا   ال بن س  5 ضِعيفٍَة رواها الْقَاِسم   4ِبطَِريٍق
 11َأنَّه:  عنْه 10 بِن الْفَضلِ  9عن ِسماكِ 8َأخْبرنَا معمر   ،  7َأخْرج عبد الرزاقِ  ،  عبِد الْعِزيزِ 

   سِر الْخُمنْبالْع قَا       .12َأخَذَ ِمن ِريهاٍب الزِن ِشهابو ِريصِن الْبسالْح نعِر  : ال ونْبِفي الْع
ساللُّْؤلُِؤ الْخُم13و.  

 
 
 
 
 

                                                
العـرب   ابن منظور، لسـان  :انظر.الدفع الشديد، والمقصود دفعه موج البحر وألقاه على الشاطئ        : الدسر 1

 ).دسر(، مادة5/255
 استخرجه ،) أ(في  2
 .دسر) أ(في  3
 ]بطريق أن ثبوته [زيادة ) ج(في  4
 .القسم وهو خطأ)ط(في  5
 .356-355 األموال :انظر 6
 .الرزق وهو خطأ)ج(في  7
 .121معمر بن راشد األزدي، سبقت ترجمته ص  8
 .سمان وهو خطأ) ب(في  9

، 304 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر. اليماني، ثقة عاصر صغار التابعين     ِسماك بن الفضل الخَوالني    10
 .6/426، ابن حبان، الثقات 2/115 ابن حجر، تهذيب التهذيب

 ).أ(ليست في  11
 .4/65، 6979 المصنف، كتاب الزكاة، باب العنبر، برقم :انظر 12
ا عنهما أبـو عبيـد فـي األمـوال     ولم أجد في المصنْف الرواية عن الحسن وابن شهاب، وإنما أخرجه      13

 .2/383 نصب الراية :انظر.، وعزا الزيلعي األثر ألبي عبيد وليس لعبد الرزاق355-356
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   انفْيس نع ى الشَّاِفِعيور1و نسٍ  2 عِن طَاوـاسٍ      3 اببِن عاب نَأِبيِه ع نـ   ع ي اهللا   رض
  ِبعدن سَأَل ابن عباٍس عن الْعنْبِر الً َأن إبراِهيم بن سعٍد كَان عاِمعنهما
بـْل  ،  عبـاٍس ِبـالْجوابِ  5 وهذَا لَيس جزما ِمن ابنِ   .4لَو كَان ِفيِه شَيء فَالْخُمس    : فَقَاَل

 غَيـر   7 يكُـون  ال كَان ِفيِه شَيء فَ    * إن 6غَير َأنَّه ،  ال شَيًئا َأو    حِقيقَتُه التَّوقُّفُ ِفي َأن ِفيهِ    
مـواِل  أل فَسِلم ما رواه َأبو عبيٍد ِفي ِكتَـاِب ا         ،ولَيس ِفيِه راِئحةُ الْجزِم ِبالْحكْمِ    ،  الْخُمِس

 سـِمعت   10، عن داود بِن عبِد الرحمِن الْعطَّارِ      9 َأِبي مريم  8حدثَنَا ابن : والشَّاِفِعي َأيضا 

                                                
من الوسطى مـن  ،  هـ107، ولد سنة ، أبو محمد الكوفىي عمران ميمون الهالل   ي سفيان بن عيينة بن أب     1

 و كان ربما دلس لكن عن الثقـات، و  ،بأخرة إال أنه تغير حفظه ، ثقة حافظ فقيه إمام حجة،أتباع التابعين 
، 291 ابن حجر، تقريب التهـذيب     :انظر. هـ بـ مكة   198، توفي   كان أثبت الناس فى عمرو بن دينار      

 .6/403، ابن حبان، الثقات 8/455الذهبي، السير 
 ).أ(ليست في  2
ابن حجر، تقريـب   :انظر.هـ132 محمد، ثقة عابد، مات سنة   عبد اهللا بن طاوس بن كيسان اليماني، أبو        3

 .7/4، ابن حبان، الثقات 2/360 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 365 التهذيب
أنـه  : أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن ابـن عبـاس  : ولم يروه الشافعي بهذا السياق بل قال  4

كـاة فيـه مـن       األم، كتاب الزكاة، باب ما ال ز       :انظر.إن كان فيه شيء فالخمس    : سئل عن العنبر فقال   
 65-4/64، والسياق الذي ذكره المؤلف أخرجه عبد الرزاق فـي مصـنفه             3/109،  826الحلي، برقم   

التلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث       ،  أحمد بن علي   ابن حجر،    :انظر.سناده صحيح إ: وقال ابن حجر  
 . دار الكتب العلمية، .م1989.هـ1419، 1، ط2/389، الرافعي الكبير

 ).ب(ليست في  5
 ).ج(ليست في  6
 ).أ(أ من /183نهاية ق  *
 ].فيه[زيادة )أ(في  7
 ).ب(ليست في  8
 ي، ولـد سـنة    ، أبو محمد المصر   يمح مريم، الج  ي سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بابن أب          9

ـ 144 ابن حجر، تقريـب   :انظر. هـ224، توفي سنة ثقة ثبت فقيه، كباراآلخذين عن تبع األتباع  من    ه
 .2/12 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 8/266، ابن حبان، الثقات 279 تهذيبال

من الوسطى مـن أتبـاع   ،  هـ بـ مكة100ي، ولد سنة     داود بن عبد الرحمن العطار، أبو سليمان المك        10
ـ 175و  أ 174، توفي سنة    ثقة، لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه       ،  التابعين ابـن حجـر، تقريـب      انظر  . ه
 .6/286، ابن حبان، الثقات 1/566 ن حجر، تهذيب التهذيباب، 239 التهذيب
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 عن الْمعـاِرِض    2لَيس ِفي الْعنْبِر خُمس     :  بن ِدينَاٍر يحدثُ عن ابِن عباٍس قَالَ       1عمرو
، 5 عن جاِبٍر نَحوه     4زبيِر عن إبراِهيم الْمِديِني عن َأِبي ال      3وثَنَا مروان بن معاِويةَ   : قَاَل

ولَو تَعارضـا كَـان   ، عِتباِر ِمن قَوِل من دونَهما ِممن ذَكَرنَا ِمن التَّاِبِعين   الفَهذَا َأولَى ِبا  
 حجُل النَّاِفي َأرِهألقَوجِبالْو دعَأس نَّه. 

 
 ]اجد وفيه الخمسإذا وِجد متاع في أرض ال مالك لها فهو للو[

 )  لُهإلَخْ   :قَو تَاعابِ       6)مالثِّي ِة ِمنالِْفضِب والذَّه رتَاِع غَيِبالْم ادرالْم ] السا ال وِت الآلِح و
  فَِإنَّـه يخَمـس    9 يوجد كَنْزا  ٍلوكُلِّ ما ،   الْمنَاِزِل والْفُصوِص والزْئبِق والْعنْبرِ    8]7وَأثَاِث

 .نَّه غَِنيمةٌألِبشَرِطِه 

                                                
 .عمر وهو خطأ)ج(في  1
عيينة عن عمرو بن دينـار      اه الشافعي عن سفيان بن      و، ور 3/109، األم   885، برقم   355انظر األموال    2

لـيس العنبـر    : "، معلقا مجزوما به بلفظ    3/456ينَة عن ابن عباس، ورواه البخاري في صحيحه         عن ُأذَ 
 ".از، هو شيء دسره البحر برك

مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد اهللا الكوفي، نزيل مكة ودمشق، ثقـة حـافظ                    3
ابـن حجـر، تهـذيب      ،  612 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .هـ193يدلس أسماء الشيوخ، توفي سنة      

 .7/483، ابن حبان، الثقات 4/52 التهذيب
ابـن حجـر، تقريـب    انظـر  .126درس األسدي، أبو الزبير، صدوق يدلس، توفي       محمد بن مسلم بن تَ     4

 .5/351، ابن حبان، الثقات 3/694 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 590 التهذيب
 .884 برقم 355 األموال ص :انظر 5
 .3/489العيني، البناية شرح الهداية انظر .أي إذا وجد المتاع حال كونه ركازا ال حال كونه لقطة 6
 .أناث وهو خطأ) ط(في  7
 ].والثالح واالالب واثاب) [ب(في  8
 .كفرا وهو خطأ) أ(في  9
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 )ِ 2 الزروِع والثِّمار1باب زكَاِة( 
ـ  ال ِقيَل تَسِميتُه زكَاةً علَى قَوِلِهما       ولَـيس  ، 3ِف قَوِلـهِ الشِْتراِطِهما النِّصاب والْبقَاء ِبِخ

، صرفَ مصاِرفَ الزكَاةِ ت زكَاةٌ حتَّى    4ه شَك ِفي َأن الْمْأخُوذَ عشْرا َأو ِنصفَ       الِبشَيٍء إذْ   
، َأنْواِع الزكَاِة ونَفِْيهـا  5وغَايةُ ما ِفي الْباِب َأنَّهم اخْتَلَفُوا ِفي إثْباِت بعِض شُروٍط ِلبعضِ  

 . يخِْرجه عن كَوِنِه زكَاةًالوهذَا 
 

جته األرض مما كان  حنيفة وجوب الزكاة في كل ما أخريمذهب أب[
 ]الزراعة من غير اشتراط نصاببمقصودا 

]   اللَّه هِحمِنيفَةَ رو حا: قَاَل َأب تْهجا َأخْرألِفي قَِليِل مشْركَِثيِرِه الْعو ضر ،  ـِقيس اءوس
   اءمالس قَتْهس ا َأوحيِشيشَ   الإ،  سالْحو بالْقَصو طَبقَا . الْحإ   ال: ال و شْـرالْع ِجـبالي 

 r  النبـي   والْوسقُ ِستُّون صاعا ِبصـاعِ     .ِفيما لَه ثَمرةٌ باِقيةٌ إذَا بلَغَ خَمسةَ َأوسقٍ       

                                                
 .زكوات)ب(في  1
 .الزرع نبات كل شيء يحرث، وقيل طرح البذر 2

وعبـر بهـذه   ) زرع( مادة 7/26، )ثمر( مادة 3/38انظر ابن منظور، لسان العرب  .حمل األشجار : الثمار
 وما يخرج من األشجار من      ،اة فيما يخرج من الزروع والبقول من حبوب       العبارة ليدل على وجوب الزك    

ثمار، وبعضهم يعبر زكاة الحبوب والثمار، وقد يسمى هذا الباب باسم العشـر أو زكـاة المعشـرات أو             
 . ألن الواجب في الزروع و الثمار العشر أو نصف العشر؛عشر األراضي

، دار ابـن الهيـثم،   2/621ممتـع علـى زاد المسـتقنع،    ابن عثيمين، محمد بن صالح، الشـرح ال    : انظر
 .1/369قرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، ، ال2/135، الشيباني، األصل 3/2السرخسي، المبسوط 

معنى البقاء كشرط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار على قول الصاحبين، أن الثمرة التي تخرج ينبغي                 3
وات ؛فـال   ااد وذلك كالحبوب، أما البطيخ مثال وسـائر الخضـر         أن تكون مما تبقى وال يسرع إليها الفس       

انظر في الروايات مـن اشـتراط النصـاب والبقـاء عـن        .تجب فيها الزكاة على قولهما، ألنها ال تبقى       
، 3/2، السرخسـي، المبسـوط      2/139، الشيباني، األصل    2/179الكاساني، بدائع الصنائع     :الصاحبين

 .1/237اآلثار 
 .3/491العيني، البناية شرح الهداية  :انظر.ول الذي نقله المصنف إلى بدر الدين الكرديالعيني القا وعز

 .نصفا)أ(نصف وفي ) ج(في  4
 .لبغض وهو خطأ) ط(في 5
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    شْرا عمهاِت ِعنْداورِفي الْخَض سلَينِ  الفَالِْخ ويِضعوـابِ   : فُ ِفي ماِط النِّصِفي اشِْتر ،
 ].اِءوِفي اشِْتراِط الْبقَ

 )لُهِشيشَ     الإ: قَوالْحو بالْقَصو طَبى   )  الْحا ِسوم نكَو هاخِ   *ظَاِهرد تُثِْنيا اُسِفي  الً م 
يمِكن إدراجهما ِفي مسمى :  َأن يقَاَلال إ1وسينُص علَى إخْراِج السعِف والتِّبنِ   ،  الْوجوِب

 وشَـجِر الْقُطْـِن     2 وَأما ما ذَكَروا ِمن إخْراِج الطَّرفَاِء والـدلْبِ        .يِهالْحِشيِش علَى ما فِ   
 جرداِن فَياِذنْجالْبطَبِ  3وِفي الْح   ،        َأنَّه وا ِبِه ِمنحرا صم ِقيب ِفي ا   اللَِكن ءـِة  ألشَيِويد

ِر   لَيِلكَالْهالْكُنْد4ِج و ال، و   ا يِفيم ِجبا   ي ِمن جانِ  ألخْرالْقَِطرِغ وماِر كَالص5شْج  ،ـا   الوِفيم 
 تَاِبع واأل ِل6هِض كَالنَّخِْل واِر ألرا كَاألشْجِلذَاألنَّهِض وا ا7رهتَتِْبعـعِ أل تَسيِفي الْب ضر ،

رٍ   الوالْقِ   ال 8 ِفي كُلِّ ِبزِر الِْبطِّيِخ وِة كَِبزاعرِبالز طْلَبٍة ِفـي    يـودقْصم را غَيِنهثَّاِء ِلكَو

                                                
 ).ج(ب من /217نهاية ق *
، )سـعف (، مـادة    7/190ابن منظور، لسان العـرب      .أغصان النخلة وأكثر ما يطلق عليها إذا يبست       :  السعف 1

 .96طلبة الطلبة النسفي، 
 ).تبن(، مادة 103المعجم الوسيط ".ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه وتعلفه الدواب: "التْبن

 ).طرف(، مادة 582المعجم الوسيط "جنس من النبات منه أشجار من الفصيلة الطرفاوية، ومنه األثل : "الطَّرفاء 2
، المعجـم الوسـيط    1/292انظر المطرزي، المغرب    .يستخدم للزينة نوع من الشجر ال نور له وال ثمر،         : الدلْب
315. 

 .فيدج وهو خطأ)ب(في  3
بكسر الالم األولى وفتح الثانية وقد تكسر، والواحدة هِليلَجة، هو ثمر ومنه ألوان، األصفر ويكون لونـه     : اإلهِليلًج 4

، 1/327 المحيطر الفيروز أبادي، القاموس     انظ.أسود عندما ينضج، يستخدم كعالج للصداع ويفيد في حفظ العقل         
 )هلج(مادة 
رالفيـروز  13/117ابن منظور، لسـان العـرب     : انظر.اللُّبان أو ضرب من العلك، يفيد في قطع البلغم        : الكُند ،

 .2/198أبادي، القاموس المحيط 
لى الجراثيم، وتدهن بها    عصارة شجر األرز ونحوها، يغلى فيخرج منه مادة تتصف بخاصية القضاء ع           : القَِطران 5

 حاشية ابن عابـدين   ،  )قطر(، مادة   12/134ابن منظور، لسان العرب     :انظر  .الجمال عند إصابتها بمرض جلدي    
 .334، قلعجي، معجم لغة الفقهاء 2/327

 .متابع) ب(في  6
 .كذا)أ، ب، ج(في  7
لسـان  " والبزر كل حب يبـزر للنبـات  الِبزر:قال ابن سيده :قال ابن منظور."بذر)ج(وفي .نذر وهو خطأ)ب(في   8

 .2/94 العرب
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وعدم الْوجوِب ِفي   ،   ِمنْهما مقْصود  الًن كُ أل وِبزِرِه   1ويِجب ِفي الْعصفُِر والْكَتَّانِ   ،  نَفِْسها
 .2 تََأمٍل*ِق ِبَأدنَىالطْإل يِرد علَى االبعِض هِذِه ِمما 

 
 كاة فيما يخرج من األرض مذهب الصاحبين وجوب الز[

 ]بلوغه نصابابشرط البقاء و
 )لُهةٌ      ال إ :قَواِقيةٌ برثَم ا لَها )  ِفيمم ِهينَةً بِ   3وقَى سا4ٍجال ِعال تَبالِبِخ،  غَاِلب تَاجحا يِف م

جه الْحاجةُ إلَى تَقِْليِبِه وتَعِليِق     الوِع،  ِدِهم والِْبطِّيِخ الصيِفي ِفي ِدياِرنَا    الإلَيِه كَالِْعنَِب ِفي بِ   
 .الِْعنَِب

 
 ]الوسقتقدير حجم [

 ) لُهاعِ   : 5قَوا ِبصاعص قُ ِستُّونسالْوِل اهللاِ  ووسر  r  (     ٍنَـاءـةُ َأمعباٍع َأركُلُّ ص6و ،
  .منفَخَمسةُ َأوسٍق َألْفٌ وِماَئتَا 

                                                
 4/227انظرالفيروز أبادي، القاموس المحـيط  .نبات تستخرج منه خيوط تستخدم في صنع الثياب       : الكتان 1

 .345قلعجي، معجم لغة الفقهاء ) كتن(مادة 
 ).ب(ب من /218نهاية ق  *
، 2/104 تحفة الفقهـاء  ، السمرقندي،   2/181نائع  الكاساني، بدائع الص  ،  2/139 الشيباني، األصل    :انظر 2

 .2/327 حاشية ابن عابدين، 3/2السرخسي، المبسوط 
 .مما) ج(في  3
 .أي من غير تجفيف أو غير ذلك مما كانوا يفعلونه للحفاظ على الثمار 4
 )أ، ب، ج(ليست في  5
ثرة، وهو مكيال يسـتعمل قـديما،   الوسق أو الِوسق، جمعه أوسق في القلة، ووسوق في الك،أمداد  ) أ(في   6

انظر القرضـاوي،فقه  . كغم 647:  وهو باألوزان الحديثية يساوي ن صاعا أو حمل بعير    يوهو يساوي ست  
 .2/254، المطرزي، المغرب 96انظر النسفي، طلبة الطلبة ..1/400الزكاة ،
 :ند العلماء، فقيـل   مكيال يساوي أربعة أمداد، ويجمع على أصوع وأصواع، والمد مختلف فيه ع           : الصاع

 وهو ما قال به الحنفية،      ، هو رطالن، وبناء على ذلك يكون الصاع ثمانية أرطال         : وقيل ،هو رطل وثلث  
 غـم 3261.5 عند غير الحنفية وهو يساوي بالمقادير الحديثة عند الحنفيـة            اأو يكون خمسة أرطال وثلث    

، 3/56واألثـر    في غريب الحديث  ، النهاية   1/486 المطرزي، المغرب    :انظر. غم   2172وعند غيرهم   
 .==2/180الكاساني، بدائع الصنائع ، 240، قلعجي، معجم لغة الفقهاء 105النسفي، طلبة الطلبة 
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 اِنيلْوذ2َ: 1قَاَل الْحِل الْكُوفَةِ   هُل َأهةِ  ،  ا قَورصُل الْبقَاَل َأهقُ ثَ : وسالالْو ن3ثُِماَئِة م  ، نكَوو
، كَما سـنَذْكُره  ،  وساِقأل مصرح ِبِه ِفي ِروايِة ابِن ماجه ِلحِديِث ا        4الْوسِق ِستِّين صاعا  

 واِحـٍد يضـم   6وِفي نَوٍع،  يضماللُّ ِمن خَمسِة َأوسٍق    َأقَ 5ولَو كَان الْخَاِرج نَوعيِن كُلٌّ    
 9.الًخَِر متَفَاِضآل يجوز بيعه ِباال 8والنَّوع الْواِحد هو ما،  كَالْجيِد والرِديِء7الصنْفَاِن

  )لُهاِت     :قَواورِفي الْخَض سلَيا )  واِحيِن ويألكَالررقُولِ والْبالِْقثَّـاِء     10اِد وـاِر والِْخيو 
اِه ذَِلكَأشْباِن واِذنْجالْبالِْبطِّيِخ وو ،ِفي كُلِّ ذَِلك ِجبي هِعنْدو. 

                                                                                                                                            
==  ننا الذي يوزن به  ، وهو كيل أو وزن، وهو يساوي رطلين، وهويساوي                  "الموتجمع . غم816المن لغة في الم

،المنيع،عبد اهللا، بحـث فـي    14/136) من(لسان العرب مادة    : ظران.المن على  أمنان وتجمع المنى على أمناء         
 تحويل الموازين والمكايل الشرعية إلى المقادير المعاصرة ،منشور على شبكة االنترنت 

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=339923 

مد ِرطْالِن والرطُْل ِنصفُ من والْمن ِبالدراِهِم ِماَئتَاِن وِسـتُّون          اعلَم َأن الصاع َأربعةُ َأمداٍد والْ      : " قال ابن عابدين   .
 .2/365ابن عابدين حاشية "ِدرهما

عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلْواني، الملقب بشمس األئمة، من أهل بخارى، إمام الحنفية في وقتـه            1
 هـ ودفن في بخارى 448أو 449سرخسي، من تصانيفه المبسوط، توفي سنة      ببخارى، سمع منه شمس األئمة ال     
، القرشـي، الجـواهر المضـية    345-4/343التميمي، الطبقات السنية    : انظر.ونسبته إلى عمل الحلوى وبيعها      

 .190-189، ابن قطلوبغا، تاج التراجم 430، 2/429
 ].في[زيادة ) أ، ج(في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
 .وهو خطأ.اعاص)ط(في  4
 ].نوع[زيادة ) ج(في  5
 .قول) ج(في  6
 .النصفان وهو خطأ) ب(في  7
 ).ب(ليست في  8
 .2/256 البحر الرائق، 2/104الزيلعي، تبيين الحقائق انظر  9

، وانظر القاموس المحيط    1/351المطرزي، المغرب   "كل ما طاب ريحه من النبات     "جمع ريحان وهو    : الرياحين 10
1/341. 

انظر ابن منظـور، لسـان      . الورد من كل شجرة نورها، واحده وردة، ويجمع على أوراد و ورد           : األوراد
 ).ورد(، مادة 1/491، القاموس المحيط 15/190العرب 

 .)بقل( مادة 3/391 القاموس المحيط :انظر.النبات الذي ال ينبت من البذر: البقل

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t
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 حجة الصاحبين في اشتراط النصاب [
 ] الزكاة فيهفي الخارج من األرض حتى تجب

نَّه صدقَةٌ فَيشْتَرطُ ألو} ون خَمسِة َأوسٍق صدقَةٌ لَيس ِفيما دr } وِل قَولُه   ألهما ِفي ا  لَ[
رض ألما َأخْرجـتْ ا   { :rِبي حِنيفَةَ رِحمه اللَّه قَولُه      أل و .ِفيِه النِّصاب ِليتَحقَّقَ الِْغنَى   

 شْرفَِفيِه الْع{         كَاةُ التِّجز اهيوا رتَْأِويُل مٍل  وِر فَصغَي ِة ؛    ِمنألار    ونعـايتَبكَانُوا ي منَّه
 معتَبر ِبالْماِلِك ِفيِه فَكَيفَ ِبِصفَِتِه وهـو        الو،  وساِق وِقيمةُ الْوسِق َأربعون ِدرهما    ألِبا

 ]سِتنْماِء وهو كُلُّه نَماء النَّه ِلأل يشْتَرطُ الْحوُل ؛ الالِْغنَى وِلهذَا 
رواه ) } لَيس ِفيمـا دون خَمسـِة َأوسـٍق صـدقَةٌ           {  r قَولُه   1وِلأللَهما ِفي ا  :ولُه  قَ(

تَبلُـغَ    تَمٍر صدقَةٌ حتَّـى اللَيس ِفي حب و  {  ومسِلم ولَفْظُه    2الْبخَاِري ِفي حِديٍث طَِويلٍ   
 التَّمـِر   5غَير َأنَّه قَاَل بدلَ   : 4 آِخِرهِ 3 طَِريٍق آخَر وقَاَل ِفي    ثُم َأعاده ِمن  } خَمسةَ َأوسٍق   

رِني 6ثَمعا    7 ي َأن ِلمثَلَّثَِة فَعثَنَّاةِ أل ِبالْمَل ِبالْمد ِفيـهِ     ،  واوـو دَأب ادزو :    ـقُ ِسـتُّونسالْوو
 .9ا والْوسقُ ِستُّون صاع.وابن ماجه، 8مخْتُوما

                                                
 .أي في اشتراط النصاب 1
 .3/441، 1484لزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم  رواه البخاري، كتاب ا2
 ).ب(ليست في  3
 .آخر وهو خطأ)ب(في  4
 .بد وهو خطأ)ب(في  5
 .436-1/435 979كتاب الزكاة، برقم ، رواه مسلم 6
 ).أ(ليست في  7
 .ضعيف:  اني، وقال األلب239، ص 1559رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، برقم  8

عـون  "ستون مختوما أي ستون صاعا، وكان الصاع معلما بعالمة ؛فلذلك سمي مختوما : "قال العظيم أبادي  
 .، بتصرف4/422المعبود 

 .ضعيف: وقال األلباني.319، ص 1832رواه ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب الوسق ستون صاعا، برقم  9
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 ]حجة اإلمام في عدم اشتراط النصاب[
 )لُه1قَو: ِنيفَةَ رحمه اهللا   أل وقوله ِبي ح  r }  ْـتجا َأخْرأل ا 2م      شْـرفَِفيـِه الْع ض3}ر ( 
]    نْهع خَاِريالْب جَأخْرr  }      اثَِريع كَان َأو ونيالْعو اءمقَتْ السا س4ِفيم شْرـا   5] الْعِفيمو 
، نْهار والْغَيم الْعشْر  ألِفيما سقَتْ ا  { rوروى مسِلم عنْه    ،  6}ي ِبالنَّضِح ِنصفُ الْعشِْر     سِق

ثَاِر َأيضا ما َأخْرج عبـد الـرزاِق      آل ا 9 وِفيِه ِمن  8} ِنصفُ الْعشِْر    7وِفيما سِقي ِبالساِنيةِ  
ِفيما َأنْبتَتْ ِمـن    :  قَالَ [ماِك بِن الْفَضِل عن عمر بِن عبِد الْعِزيزِ        معمر عن سِ   10َأخْبرنَا

  شْركَِثيٍر الْعقَِليٍل و  ،النَّخَِعي اِهيمرإب نعاِهٍد وجم نع هونَح جَأخْر11و ،   ـناب ـهجَأخْرو
       ِد الْعبِن عب رمع نا عضةَ َأيب12]ِزيِزَأِبي شَي   النَّخَِعي نعاِهٍد وجمـِديِث    ،   وِفي ح ادزو

تَّى: النَّخَِعياِت13حتُجسشِْر دقٍْل 14 ِفي كُلِّ عةٌد بتُج15س.  

                                                
 ).أ(ليست في  1
 .أخرجته) أ(في  2
وساق حديثا سيذكره المصنف قريبا، وقـال      ...غريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما أخرج البخاري      : يلعيقال الز  3

 .1/263، الدراية 2/384انظر نصب الراية .ابن حجر في الدراية لم أجد الحديث بهذا اللفظ
 .عشريا وهو خطأ) ب، ج(في  4
 )أ(ما بين المعكوفين ليس في  5
، 483بالماء الجاري، بـرقم  ة، باب العشر فيما سقي من ماء السماء و      انظر صحيح البخاري، كتاب الزكا     6

 .، بتصرف3/439فتح الباري "ما يشرب بعروقه من غير سقي : "ومعنى عثَِريا.3/437
 .3/439انظر فتح الباري .المراد بها اإلبل يستقى عليها وذكر اإلبل كمثال وغيرها مثلها في الحكم: النضح

 .97النسفي، طلبة الطلبة "الناقة التي يستقى عليها "هي : والسانية.و خطأالساقين، وه) أ(في  7
 .1/436، 981راوه مسلم، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، برقم  8
 .في وهو خطأ) ب(في  9

 .أنبأنا) ج(في  10
 .7197، 7196، 7195، برقم 4/121انظر المصنف، كتاب الزكاة، باب الخُضر،  11
 ). ب، ج( بين المعكوفين ليس في  ما12
 )أ(ليست في  13
 .وستجات) أ(في  14
الفيـروز أبادي،القـاموس    :والدستجة ،الحزمة،وهي لفظ معرب،انظـر    .وستجة) أ(دسجة وفي   ) ب(في   15

 مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب في كل          :وانظر فيما نقله المصنف   )دسج(،مادة  1/296المحيط ، 
 .4/225، 10122، 10121، 10119رض الزكاة، برقم شيء مما أخرجت األ
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      خَاصو امع ضارتَع اِصُل َأنَّهالْح1و     طْلَقًا كَالشَّاِفِعيم الْخَاص مقَدي نوِجِب 2، فَمقَاَل ِبم 
 ويطْلُـب التَّـرِجيح إن لَـم        ، يتَعارضانِ :4* َأو يقُولُ  3ومن يقَدم الْعام  ،  وساِقأليِث ا حِد

 يِجـب َأن يقُـوَل      5وِإن كَان الْعام كَقَوِلنَـا    ،  يعِرفْ التَّاِريخَ وِإن عرفَ فَالْمتََأخِّر نَاِسخٌ     
 7يجاِب ِفيمـا دون   إلوساِق ِفي ا  ألنَّه لَما تَعارض مع حِديِث ا     أل ؛نَا هذَا الْعام ه   6ِبموِجِب

صِل أل، فَمن تَم لَه الْمطْلُوب ِفي نَفِْس ا       9حِتياِط  اليجاب َأولَى لِ  إل كَان ا  8وسِقألخَمسِة ا ال
ظْهرنَـا ِصـحتَه َأي     أل 12 عن الْغَـرضِ    خَشْيةُ الْخُروجِ  الولَو،   هنَا 11 لَه 10ِفي تَم الالِْخ

 الصـاِحبيِن  13وِإذَا كَان كَذَِلك فَهـذَا الْبحـثُ يـِتم علَـى        ،  إظْهاٍر مستَِعينًا ِباَللَِّه تَعالَى   
                                                

 .6/109الزركشي، البحر المحيط "تقابل الدليلين على سبيل الممانعة: "التعارض 1
 .5/428، الرازي، المحصول 4/311، اإلحكام لآلمدي 6/165الزركشي، البحر المحيط :انظر في ذلك  2
 ). أ( ليست في 3
 ).أ(ب من /183نهاية ق  *
 ].تبعا[زيادة ) ج(في  4
انظرالسرخسـي، أصـول السرخسـي      .أي أن العام داللته على أفراده قطيعة، وقد سبقت هذه المسـألة            5

 .1/454، البخاري، كشف األسرار 1/132
 ).ب(ليست في  6
 .دن وهو خطأ) ب(في  7
 .األساق) ب(األوساق وفي ) أ(في  8
 رد  : المثال السـابع والثالثـون     : "من القرآن فقال  قال ابن القيم وهو يذكر أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر            9

فيمـا  {السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله               
وقـد  ،   وهذا يعم القليـل والكثيـر      :  قالوا }سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر         

 .اص، وإذا تعارضا قدم األحوط، وهو الوجوبوداللة العام قطعية كالخ، عارضه الخاص
و ال يجوز معارضة أحدهما باآلخر وإلغاء أحدهما بالكلية فـإن طاعـة        ،   يجب العمل بكال الحديثين    : فيقال

 فإن قوله فيمـا سـقت       ،وال تعارض بينهما بحمد اهللا بوجه من الوجوه       ،  الرسول فرض في هذا وفي هذا     
فـذكر النـوعين مفرقـا    ، بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه         السماء العشر إنما أريد به التمييز     

 ....وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا فـي الحـديث             ،بينهما في مقدار الواجب     
 .167-4/165إعالم الموقعين "
 .ثم وهو خطأ) ب(في  10
 ). ج( ليست في 11
 .العرض وهو خطأ) ب(في  12
 .أعليه وهو خط) ب(في  13
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لَى زكَاِة التِّجارِة    ع 1وما ذَكَره الْمصنِّفُ ِمن حمِل مرِويِهما     ،  صَل الْمذْكُور أللِْتزاِمِهما ا ال
فَِإن الْمعروفَ ِفي الْواِجـِب     ،   ِقيَل ولَفْظُ الصدقَِة يشِْعر ِبهِ     .طَِريقَةُ الْجمِع بين الْحِديثَينِ   
 شْرا الْعمتْ اسجا َأخْرقَةُ ِبِخالِفيمدكَاِةال الصِف الز. 

 
  حجة الصاحبين في اشتراط أن يكون الخارج[

 ]الزكاة فيه مما له ثمرة باقية حتى تجب 
]     لُها ِفي الثَّاِني قَوملَهوr }      ٌقَةداِت صاورِفي الْخَض سلَي { نيٍة فَتَعنِْفيم ركَاةُ غَيالزو

وِبِه َأخَـذَ َأبـو    ،  ومرِويهما محموٌل علَى صدقٍَة يْأخُذُها الْعاِشر     ،  الْعشْر ولَه ما روينَا   
رض أل يبقَى والسـبب ِهـي ا      الرض قَد تُستَنْمى ِبما     ألن ا ألحِنيفَةَ رِحمه اللَّه ِفيِه ؛      

 تُسـتَنْبتُ ِفـي     الالنَّاِميةُ وِلهذَا يِجب ِفيها الْخَراج َأما الْحطَب والْقَصب والْحِشيشُ فَ         
 ِشـيِش               الِْجنَاِن عتًـا ِللْحنْبم ةً َأورشَجم ةً َأوبقَصا ماتَّخَذَه تَّى لَوا حنْهْل تُنَقَّى عةً باد

  شْرا الْعِفيه ِجبي  ،   الْفَاِرِسي بذْكُوِر الْقَصِبالْم ادرالْمو،        ـبقَصـكَِّر والس ـبا قَصَأم 
ِف السعِف والتِّـبِن ؛     الِبِخ،  رِضألَل ا النَّه يقِْصد ِبِهما اسِتغْ   ألالذَِّريرِة فَِفيِهما الْعشْر ؛     

 ].الْحب والتَّمر دونَهمامنهما  ن الْمقْصودأل
 )لُهقَو:      لُها ِفي الثَّاِني قَوملَهو r  (ورٍة        يدـدتَعاِت ِبَألْفَاٍظ ماورشِْر ِفي الْخَضالْع نَفْي

إسنَاده لَيس ِبصِحيٍح ولَيس يِصـح      : وقَاَل،  معاٍذ *سوقُها يطُوُل ِفي التِّرِمِذي ِمن حِديثِ     
 النَِّبي ناِب عذَا الْبِفي هr ء2شَي.هححصا وضنَى َأيعذَا الْمه اِكمى الْحور3 و ، 

 
 

                                                
 .مرويتهما) أ(في  1
 ).ج(أ من /218نهاية ق  *
وات وهـي البقـول   ا يسأله عن الخضـر rأنه كتب إلى :   بن طلحة عن معاذعيسىعن ولفظ الترمذي    2

وات، بـرقم   اانظر سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضـر           }  ليس فيها شيء   {: فقال
 .صحيح: وقال األلباني.161، ص 638

 المسـتدرك،  : انظـر  "الشعير والحنطة والزبيب والتمر   :ال تأخذوا الصدقة إال من هذه األربعة         : "ظهولف 3
 .1/556، 1560، 1458،1459كتاب الزكاة، برقم 
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 غُلِّطَ ِبَأن1و   ي ناقَ بحا     إسمهرغَيو اِئيالنَّسو دمَأح كَهى تَريةَ   .2حعرو زقَاَل َأبى :  ووسم
، فَـِة عمـر   الومعاذٌ تُوفِّي ِفي خِ   ،  ٌل عن عمر  و الراِوي عن معاٍذ مرس     وه 3بن طَلْحةَ 

 وسماه لَـمr     هذَا وِلد ِفي عهِد النَِّبي       إن موسى :  وما ِقيلَ  .فَِروايةُ موسى عنْه مرسلَةٌ   
 سفْيان الثَّوِري عن عمِرو بِن عثْمان عن موسى بِن 4والْمشْهور ِفي هذَا ما روى   . يثْبتْ

َأخَذَ الصدقَةَ ِمن الِْحنْطَـِة     {َأنَّه إنَّما    rِعنْدنَا ِكتَاب معاِذ بِن جبٍل عن النَِّبي        : طَلْحةَ قَالَ 
 رواه الـدارقُطِْني عـن      6 وَأحسن ما ِفيها حِديثٌ مرسـلٌ      5}والشَِّعيِر والزِبيِب والتَّمِر    

 7} ِمن الْخَضراواِت صدقَةٌ *نَهى َأن يْؤخَذَ rَأن رسوَل اللَِّه { موسى بِن طَلْحةَ 
 
 
 

                                                
 .بابن وهو خطأ) ب، ج(في  1
انظر في ترجمته وما قاله عنه أحمد والنسـائي         .سحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهللا التميمي، ضعيف         إ 2

، ابن حبان، المجـروحين  1/130 ابن حجر، تهذيب التهذيب  ،  131 ابن حجر، تقريب التهذيب    :هماوغير
1/143. 

 أبوعيسى أو أبو محمد المدني، نزيل الكوفة، ثقة جليل، يقال أنـه             ،موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التميمي       3
 حجر، تهذيب التهذيب  ابن  ،  641 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.103مات سنة   .rولد في عهد النبي     

 .5/401، ابن حبان، الثقات 4/178
 .رواه) أ(في  4
هذا حديث احتج بجميـع رواتـه       : ، وقال 1/556،  1458 كتاب الزكاة، برقم     ،رواه الحاكم في المستدرك    5

أهــ وقـد سـبق كـالم        . tولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر أنه يدرك أيام معاذ              
اب الزكاة، باب الصـدقة فيمـا يزرعـه         تورواه البيهقي في السنن الكبرى، ك     .لحةالمصنف موسى بن ط   

 .4/216، 7474 األرض من الخضر، برقم ن وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبتاألدميو
 وقد صحح األلباني الحديث ولم يعتبر اإلرسال علة فيه؛ألن موسى يصرح بأنه يرويه عن كتـاب فهـي    

 .277-3/276 األرواء :انظر.ي حجةرواية عن طريق الوجادة وه
 .وهو خطأ]من مسلم ) [أ(في  6
 ).ب(أ من /219نهاية ق  *
 .2/481، 1917، 1916وات صدقة، برقم ارواه الدارقطني، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضر 7
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نَا   وةٌ ِعنْدجُل حسرتَقِْديمٍ       1الْم ِمن ما تَقَدِفيِه م ِجيءي ةِ   ا 2 لَِكنضارعالْم ِعنْد امـا  ،  لْعمو
ويِشير إلَيِه لَفْظُ   ،   َأن يْأخُذَ ِمنْها الْعاِشر إذَا مر ِبها علَيهِ        3نِْفيمذَكَره الْمصنِّفُ ِمن َأن الْ    

 يستَلِْزم نَفْي وجـوِب َأن يـدفَع الْماِلـك          الوهو  ،   إذْ قَاَل نَهى َأن يْؤخَذَ     . الْمرسلِ 4اهذَ
ن أل ؛ ِمن هذَا النَّهِي َأنَّه ِلما ِفيِه ِمن تَفِْويِت الْمصلَحِة علَى الْفَِقيِر             5]والْمعقُوُل[ .ِللْفُقَراِء

 سلَي اءالْفُقَر    اِشِر والْع ِعنْد ِقيِمينالوا م        ِهمفِْع إلَيَل الدقَب داِت فَتَفْسورِللْخُض قَاءِلـذَا   ؛ بو 
 .لَو َأخَذَ ِمنْها الْعاِشر ِليصِرفَه إلَى ِعمالَِتِه كَان لَه ذَِلك: قُلْنَا

 
 ]ن األرضحجة اإلمام من المعقول على عدم اشتراط البقاء في الخارج م[
 )  ِهي ببالسو لُهةُ   أل ا 6قَوالنَّاِمي ضشْـرِ      ) رقِّ الْعِقيقًا ِفي حِبالْخَاِرِج تَح ِلـذَا  ، 7َأيالو 

فَِإذَا َأخْرجتْ َأقَلَّ ِمن خَمسِة َأوسٍق لَو لَـم         ،  نَّه ِحينَِئٍذ قَبَل السببِ   أليجوز تَعِجيُل الْعشِْر    
  ؛ِل إنَّما هو ِبالْعاِم الساِبِق السِتدالوحِقيقَةُ ا، ء ِللسبِب عن الْحكِْماليًئا لَكَان إخْنُوِجب شَ

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .476سيأتي حكم العمل بالمرسل عند الحنفية وغيرهم ص  1

 ).ج( ليست في 2
 .النفي) أ، ج(في 3
 ).ب( في ليست 4
 .أو المعقول) ب(في  5
 .هو)ج(في  6
 والخراج يجب بالنماء التقديري ؛لذا لو كانـت األرض عشـرية            ،وذلك ألن العشر يجب بالنماء الحقيقي      7

وتمكن من زراعتها ولم يزرعها ال يجب عليه العشر، ويجب عليه في األرض الخراجية التي تمكن مـن       
 .2/170الكاساني، بدائع الصنائع انظر .تقديريزراعتها ولم يزرعها لوجود النماء ال
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 فَالْحِديثُ  الوِإ،  1]هو ذَِلك [والْمِفيد ِلسبِبيِتها كَذَِلك    ،   ِبدِليِل الْجعلِ  ال تَثْبتُ إ  الن السبِبيةَ   أل
ـ   ال  رض النَّاِميةُ ِبِإخْراِج خَمسِة َأوسٍق فَصاِعدا       ألخَاص َأفَاد َأن السبب ا    الْ  المطْلَقًـا فَ

 واعلَم َأن ما ذَكَرنَا ِمن منْـِع     . بْل هو فَرع الْعام الْمِفيِد سبِبيتَها مطْلَقًا       الًيِصح هذَا مستَقِ  
فَِإنَّه َأجازه بعد الزرِع قَبَل النَّباِت وقَبَل طُلُـوِع         ،  فُ َأِبي يوسفَ  العشِْر ِفيِه خِ  تَعِجيِل الْ 

  .الْكَاِفي هكَذَا حكَى مذْهبه ِفي، الثَّمرِة ِفي الشَّجِر
 السبِب نَظَـرا إلَـى َأن        علَى ثُبوتِ  4شْجاِر ِبنَاء ألفَه ِبثَمِر ا  ال خِ 3 خَص 2وِفي الْمنْظُومةِ 

ِف الزرِع فَِإنَّه ما لَم يظْهر      الِبِخ،  رِض تَحِقيقًا فَيثْبتُ السبب   ألشْجاِر يثْبتُ نَماء ا   ألِبنُمو ا 
 ينْبِني علَـى  الًِجي وهْل يكُون تَع5ثُم إذَا ظَهر فََأدى يجوز اتِّفَاقًا، رِضأللَم يتَحقَّقْ نَماء ا  

وِعنْـد  ،  الً يكُون تَعِجي  الفَِعنْد َأِبي حِنيفَةَ ِعنْد ظُهوِر الثَّمرِة فَ      ،  6َوقِْت الْوجوِب متَى هو   
وِعنْد محمٍد ِعنْد تَصِفيِتِه وحصوِلِه ِفي الْحِظيـرِة فَيكُـون          ،  دراِكإلَأِبي يوسفَ وقْتَ ا   

                                                
أي أن الذي يدل على أن مجرد الخارج هو السـبب فـي             ].ذلك) [ج(وفي  ) أ(ما بين المعكوفين ليس في       1

 ).رض فَِفيِه الْعشْرأل ما َأخْرجتْ ا: (rوجوب الزكاة، قوله 
هـ، وقـد تنـاول فـي هـذه     537ت منظومة الخالفيات ألبي حفص، عمر بن محمد بن أحمد النسفي،            2

المنظومة خالف األئمة الفقهاء أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي وقد جـاءت فـي                 
، النقيب، المـذهب    2/1867انظر حاجي خليفة،    .و ما يزال الكتاب مخطوطا    ، بيتا وعليها شروح     2669

 .496-2/495عند الحنفية، 
 ).ب( ليست في 3
 ). ج( ليست في 4
 : قسمين متفق عليهما وقسم مختلف فيه وهي كاآلتي.تعجيل العشر يقسم إلى ثالثة أقسام 5

ألنه تعجيل بعـد وجـود سـبب         هو أن يعجل بعد الزراعة وبعد النبات فهذا متفق على جوازه؛          : األول
 .الوجوب، وهو األرض النامية بالخارج حقيقة

 . ألنه عجل قبل الوجوب؛وازهوهذا متفق على عدم ج،أن يعجل قبل الزراعة : الثاني
فقد قال أبـو يوسـف      .أن يعجل بعد الزراعة وقبل النبات، وفيه الخالف بين أبي يوسف ومحمد           : الثالث

 انظر في مسألة تعجيل العشر.  ورجح ابن عابدين عدم الجواز،بالجواز، وقال محمد بعدم الجواز
، 294-2/293ية ابن عابـدين وحاشـيته       ، حاش 2/242 البحر الرائق ،  2/170الكاساني، بدائع الصنائع    

 .51-3/50السرخسي، المبسوط 
وأما تعجيل ثمر األشجار فإن عجل بعد طلوعها جاز باإلجماع، وإن عجل قبل الطلوع فالخالف بين أبي                 

 .2/170الكاساني، بدائع الصنائع انظر . حنيفة ومحمد من جهة أخرى،وأبيبوسف من جهة 
 ].الوجوب[زيادة ) ج(في  6
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يِجـب  : مامإل قَاَل ا  .ِفالتْإل تَظْهر ِفي وجوِب الضماِن ِبا     2ِفال وثَمرةُ هذَا الْخِ   .1الًيتَعِج
     مَأطْع ا َأكََل َأوم شْرِه علَيِبِه ِفي تَكِْميِل ا     ،  ع تَِسبحي دمحمـقِ ألوسلَـغَ     : وِنـي إذَا بعي

 عْأكُوُل مةَ   3الْمسخَم ِقيا بٍق    مساِقي     [ َأوِفي الْب شْرالْع ِجبـو     .لُِّفا ِفي التّ  اليـا َأبَأمو 
 َأن يْأخُذَ الْماِلـك     ال إ 5 ]4 ) خَمسةَ َأوسقٍ  ( يعتَِبر الذَّاِهب بْل يعتَِبر ِفي الْباِقي      اليوسفَ فَ 

 هشْرع خِْرجفَي ا َأتْلَفَهم انمتِْلِف ضالْم ِمنِقيا بم شْرع6.و 
 

 ] ويجب العشر بالنماء الحقيقييجب الخراج بالنماء التقديري[
 )لُهقَو:     اجا الْخَرِفيه ِجبذَا يِلهو  (ببا السِنهِلكَو ِة   الإ، َأيـبا تَخْتَِلـفُ ِبالنِّستَهِبيبس َأن 

ويْؤخَذُ ِبمجرِد الـتَّمكُِّن  ،النَّماِء التَّقِْديِري فَِلذَا يِجب فَِفي الْخَراِج بِ  ،  *إلَى الْعشِْر والْخَراجِ  
 .ِمن الزراعِة وِإن لَم يزرع وِفي الْعشِْر ِبالتَّحِقيِقي كَما قَدمنَا

)لُهِة:قَوالذَِّرير بقَصافَةٌ)  ورِغِه حضِب ِفي مالْقَص ِمن ع7نَوسمو ِطرع وقُه8ح. 
                                                

الـدر المختـار وحاشـيته     ،  2/334 ابن مازة، المحيط البرهاني   وانظر في هذه الروايات     ).ج(يست في   ل 1
 .2/186الكاساني، بدائع الصنائع ، 2/331

 ).ج(ليست في  2
 ) ب، ج( ليست في 3
 ).ج(ما بين القوسين ليس في  4
 ) ب( ما بين المعكوفين ليس في 5
لى قول أبي حنيفة تظهر في االستهالك، فإن ما يسـتهلكه قبـل              وثمرة هذا االختالف ع    : "قال ابن مازة   6

يظهـر فـي   :  الوجوب ال يكون مضموناً عليه، وما يستهلكه بعد الوجوب يكون مضموناً عليه، وعندهما 
حق هذا الحكم، وفي حق تكميل النصاب؛ ألنهما يعتبران النصاب، فما هلك قبل الوجوب ال يكمـل بـه                   

وب ال يعدم الوجوب في الباقي، وإن انتقص النصاب كما في مـال الزكـاة،     النصاب، وما هلك بعد الوج    
وما هلك من المال بعد الوجوب ألحق بغير فعل المالك سقط عنه من الواجب بقدره، ويفيد بما هلك فـي                    

ابـن مـازة، المحـيط      ".النصاب في قول من يعتبر النصاب؛ ألن الواجب عشره، فما هلك هلك بما فيه             
الزيلعـي، تبيـين الحقـائق      ،  2/187الكاساني، بدائع الصـنائع     :لة  ـأوانظر في المس  .2/334 البرهاني

 .2/331 حاشية ابن عابدين، 2/105
 ).أ(أ من /184نهاية ق  *
 ).حرف(_ مادة 4/91انظر ابن منظور، لسان العرب .طعم يحرق اللسان والفم: الحرافة 7
، النهايـة فـي   6/25 ابن منظور، لسان العرب :وانظر في معنى قصب الذريرة .  خطأ عظم وهو ) أ(في   8

 ).ذرر( مادة 2/146غريب الحديث 
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)لُهنِ  ال ِبخِ :قَوالتِّبِف وعا) ِف السِإنَّمنِ   1وِفي التِّب ِجبي ـِة   أل ؛لَماعـوٍد ِبِزرقْصم رغَي نَّه
  َأنَّه رغَي بلو الْح  لَهِفيِه       2 قَص شْرالْع بجو بَل انِْعقَاِد الْحأل قَب ـودقْصالْم وه ارص نَّه ،

َل ا  الوِفيِه قَب شْرالْع قَاَل كَاني ةَ إلَى َأناجَلال حوتَح ا إلى الحبنِْعقَاِد ثُم 3نِْعقَـادِ ال ِعنْد. 
]شْرِفيِه الْع ِبسِن إذَا يٍد ِفي التِّبمحم نع4]و. 

 
 ]ما سقي من الزروع بكلفة ومؤونة يحب فيه نصف العشر[

الْمْؤنَةَ تَكْثُر ن أل؛  فَِفيِه ِنصفُ الْعشِْر علَى الْقَولَيِنساِنيٍة َأو داِليٍة   َأوسِقي ِبغَرٍبوما 
ِفيِه وتَِقلُّ ِفيما يسقَى ِبالسماِء َأو سيحا وِإن سِقي سيحا وِبداِليٍة فَالْمعتَبر َأكْثَر السنَِة              

 .مِةكَما مر ِفي الساِئ
)لُهٍب :قَوو)  ِبغَرةُ الداِليالدو الْكَِبير لْوالد بالالْغَرةُ النَّاقَةُ، باِنيالسا5وتَقَى ِبهسي . 
) لُهِن:قَولَيلَى الْقَوع ( لُهقَو وا هطْلَقًا كَمِني معي]ٍق 6 ]إذَا َأوسةَ َأوسلَغَ خَم7.ب 
  

 ]ما ال يوسق عند أبي يوسف ومحمد  كيفة تقدير[
والْقُطِْن يِجب ِفيِه الْعشْر إذَا     ،   يوسقُ كَالزعفَرانِ  الِفيما  : رِحمه اللَّه َأبو يوسفَ   وقَاَل  [

 يمِكن  ال  نَّهألكَالذُّرِة ِفي زماِننَا ؛      بلَغَتْ ِقيمتُه ِقيمةَ خَمسِة َأوسٍق ِمن َأدنَى ما يوسقُ        
رِحمـه  محمـد   وقَاَل   ِفي عروِض التِّجارةِ  كَما   فَاعتُِبرتْ ِقيمتُه    ،التَّقِْدير الشَّرِعي ِفيهِ  

                                                
 .إذا وهو خطأ) أ(في  1
 ).قصل(، مادة 12/124انظر ابن منظور، لسان العرب .القطع: نصله وهو خطأ والقصل) ب(في  2
ن ألنـه كـان     فإن قلت ينبغي أن يجب العشر في التـب        : "وهو يشير إلى قول العيني في البناية حيث قال         3

ألن العشر كان واجبا قبـل      ؛ال يجب العشر في التبن      _أي العيني _قلت  ...واجبا وقت كون الزرع قصيال    
اإلدراك في الساق حتى لو قصله يجب العشر القصيل، فـإذا أدرك تحـول العشـر فـي السـاق إلـى            

 . بتصرف3/500العيني، البناية شرح الهداية انظر "الحب
 .2/327 حاشية ابن عابدين :وانظر).أ، ج(في  ما بين المعكوفين ليس 4
 .الساقية) أ(في  5
 ]و إذا)[أ، ج(في  6
أي يجب نصف العشر على قول أبي حنيفة الذي لم يشترط البقاء والنصاب، ويجب نصف العشر علـى                   7

 .3/501العيني، البناية شرح الهداية انظر .قول أبي يوسف ومحمد اللذين اشترطا البقاء والنصاب
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اللَّه :            هعِبِه نَو رقَدا يلَى مَأع اٍد ِمندةَ َأعسخَم لَغَ الْخَاِرجإذَا ب شْرالْع ِجبي.   تُِبرفَـاع 
ن أل؛   وِفي الزعفَراِن خَمسـةُ َأمنَـاءٍ     ،  ثُِماَئِة من ةُ َأحماٍل كُلُّ ِحمٍل ثَلَ    لْقُطِْن خَمس ِفي ا 

هعِبِه نَو رقَدا يلَى مَأع اِر َأنَّهِتبِباع ِق كَانسِبالْو التَّقِْدير.[ 
 )  لُهفَ    :قَووسو يقَاَل َأبطَا خَ  ) وا اشْتَرا  لَمٍق فَِفيمسةَ َأوسال 1م     ـفَ التَّقْـِديرقُ كَيوس2 ي 

إذَا بلَغَتْ ِقيمتُه ِقيمةَ خَمسِة َأوسٍق ِمن َأدنَى مـا      :  ِفيِه فَقَاَل َأبو يوسفَ    3*اخْتَلَفَا ؟ِعنْدهما
بلُـغَ  تَأن :  وقَـاَل محمـد  .ووجهه ظَاِهر ِفي الِْكتَابِ ،  تَحتَ الْوسِق ِمن الْحبوبِ   [يدخُُل  
 ال ما يقَدر ِبِه ذَِلـك النَّـوع الَّـِذي           6 هو َأعلَى  5] َأمثَاِل كُلِّ واِحدٍ   4)َأي: َأعداٍد(خَمسةَ  
ِن وخَمسةُ   ِفي السكَِّر والزعفَرا   8 وخَمسةُ َأمنَاءٍ  7فَاعتُِبر ِفي الْقُطِْن خَمسةُ َأحمالٍ    ،  يوسقُ
 10. ِفي الْعسِل9َأفْراٍق

 
 
 

                                                
 .فيما وهو خطأ) أ (في 1
 .النقدين وهو خطأ) أ(في  2
 ).ج(ب من / 218نهاية ق  *
 .وهو خطأ.اختالفا) ب(في  3
 .أعدادي وهو خطأ) ج(في  4
 ).ب( ما بين المعكوفين ليس في 5
 ).قوله(وبعدها زيادة . أغلى وهو خطأ) ب(في  6
 .أوسق وهو خطأ) أ(في  7
 .أمنان) ج(في  8
 غم عند الحنفيـة، وعنـد       9784.5ن رطال وهو يساوي     ثيق وهو مكيال يسع ستة وثال     جمع فَر : األفْراق 9

ابن منظور، لسـان    ،  312، قلعجي، معجم لغة الفقهاء      96النسفي، طلبة الطلبة     :انظر. غم 6516غيرهم  
 ).فرق( مادة 11/170 العرب

ى ما يقـدر بـه، ففـي        يعني في الخارج من األرض إذا كان ال يوسق تجب الزكاة إذا بلغ الخارج أعل               10
انظر البابرتي، العناية شرح    .القطن إذا بلغ خمسة أحمال، ألنه يقدر أوال باألساتير ثم باألمناء ثم األحمال            

 .1/575الهداية 
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 1]زكاة العسل[
نَّه أل يِجب ؛ الرِحمه اللَّه  الشَّاِفِعي  وقَاَل   َأرِض الْعشْرِ  إذَا ُأِخذَ ِمن  الْعسِل الْعشْر    وِفي[

النَّحـَل  ن  ألو} ي الْعسِل الْعشْر    ِف{  r ولَنَا قَولُه    .بريسمإلافََأشْبه  متَولِّد ِمن الْحيواِن    
ِف دوِد الْقَـز ؛     النْواِر والثِّماِر وِفيِهما الْعشْر فَكَذَا ِفيما يتَولَّد ِمنْهما ِبخِ        أليتَنَاوُل ِمن ا  

 ]. عشْر ِفيهاالوراِق وأليتَنَاوُل ِمن انَّه أل
 )لُهأَ  ِخ إذَا أُ  :قَو شِْر   ذَ ِمنِض الْعِبِه   ) ر دألقَي لَو ِض2نَّهَأر 3 َأخَذَ ِمن ]  ِجـبي اِج لَمالْخَر

 ء4ِفيِه شَي. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
العينـي، البنايـة شـرح    :انظر في مذهب الحنفيـة  .ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في العسل       1

 .2/216، السرخسي، المبسوط1/575ية شرح الهداية ، البابرتي، العنا3/503الهداية 
، ابن قدامة، الكـافي  3/105، اإلنصاف المرداوي، 3/497ابن قدامة، المغني :وانظر في مذهب الحنابلة     

2/145. 
 :انظر في مذهب المالكية   .وذهب الشافعية في المذهب الجديد والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة في العسل           

 :انظر.9/284، ابن عبد البر، االستذكار      3/121، الحطاب، مواهب الجليل     76-3/75القرافي، الذخيرة   
 .99-3/98، األم 1/566، الشربيني، مغني المحتاج 2/92النووي، روضة الطالبين 

انظـر  .ومن المسائل المعاصرة التي ألحقها المعاصرون بزكـاة العسـل، زكـاة المنتجـات الحيوانيـة              
 .461-1/460القرضاوي، فقه الزكاة، 

 .ألو وهو خطأ)ب(في  2
 . وهو خطأاألرض) ب(في 3
 حاشـية  :انظـر .وذلك ألنه يأكل أنوار الثمار، وال شيء في ثمار أرض الخراج فكذا ما يتولد من ثمارها       4

 .2/105الشلبي على تبيين الحقائق 
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 ]حجة الشافعي في عدم إيجاب الزكاة في العسل[
 )لُهاِن     أل :قَوويالْح ِمن لِّدتَوم نَّه () ِني الْقَزعو 1)ي  شِْر ِفيمالْع وبجو وا ه الِ  2 ِمن3 َأنْـز 
 4.]رِضألا

 
 ]حجة الحنفية في إيجاب الزكاة في العسل[

  )لُهقَو:    لُهلَنَا قَوو r : }    شْرِل الْعسِفي الْع{اقِ   ) 5زالر دبع جَأخْر   نْهعr }   كَتَب َأنَّه 
          شْرِل الْعسِل الْعَأه ْؤخَذَ ِمني ِن َأنمِل الْيِعلَّةٌ     6}إلَى َأه لَه سلَيالإ و       ـناللَّـِه ب ـدبع 

حم7ٍزر. انِحب ناِد اللَِّه إ:  قَاَل اباِر ِعبِخي ِمن الكَانو كِْذبي كَان ال َأنَّه  قِْلـبيو لَـمع8 ي 
 .َحاِصلُه َأنَّه كَان يغْلَطُ كَِثيرا10و، 9 يفْهمالخْبار وألا

                                                
 ).أ(ما بين القوسين ليس في  1
 ).ج(ليست في  2
 ،مادة 14/238انظر ابن منظور ،لسان العرب،.لجمع أنزال ريع ما يزرع ،وا:النُّزل والنَّزل  3
 ).نزل(
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 4
عبـد  .د: ، دار الكتب العلمية، ت    1984،  1، ط 2/310 العقيلي، محمد بن عمرو، الضعفاء الكبير        :انظر 5

وإنما يصـح عـن      شيء،   rوأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي         :: وقال العقيلي .المعطي قلعجي 
 .عمر بن الخطاب فعله

 السـنن   :، وانظـر  6972، بـرقم    4/63 كتاب الزكاة، باب صدقة العسل       ،المصنف لعبد الرزاق  :انظر   6
 .7459، برقم 4/212الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل 

ابن حجـر، تهـذيب   ، 379 بابن حجر، تقريب التهذيانظر .عبد اهللا بن محرز، قاضي الجزيرة، متروك     7
 .1/516، ابن حبان، المجروحين 2/418 التهذيب

 .تعلب وهو خطأ)ب(في  8
 !وكيف يكون من خيار عباد اهللا وهو يكذب؟: قلت.1/516 ابن حبان، المجروحين :انظر 9

 ].ال[زيادة ) أ(في  10



 

 

336

 نى ابورو  هاجى    ، ميحي نب دمحادِ  1 ثَنَا ممِن حِم بينُع نةَ 2 عامُأس نِك عاربِن الْماب نع 
َأخَذَ  rَأن النَِّبي   {  عن عمِرو بِن شُعيٍب عن َأِبيِه عن جدِه عبِد اللَِّه بِن عمٍرو              3بِن زيدٍ 

    شْرِل الْعسالْع اضٍ     .4}ِمنِعي نب نَا َأنَسرَأخْب ى الشَّاِفِعيورـِد       5وبـِن عاِرِث بالْح نع 
َأتَيتُ النَِّبـي   { :  قَالَ 8 عن سعِد بِن َأِبي ذُباٍب الدوِسي      7 عن َأِبيهِ  6الرحمِن بِن َأِبي ذُبابٍ   

r  ُقُلْتتُ ولَموَل اللَّهِ  : فََأسسا ري، علَ      اجِه فَفَعلَيوا علَما َأسِمي مـو   ،  ْل ِلقَولَِني َأبمتَعاسو
 خَيـر   ال َأدوا زكَاةَ الْعسِل فَِإنَّه      ،يا قَومِ : فَلَما قَِدم علَى قَوِمِه قَالَ    ،  rبعد النَِّبيt    بكٍْر  

فََأخَذْتُ ِمنْهم الْعشْر فََأتَيت ِبِه     ،  الْعشْر: َل تَرى ؟ قَا   9كَم: قَالُوا،   تَُؤدى زكَاتُه  الِفي ماٍل   
 رمعt  ِلِمينسقَاِت الْمدِفي ص لَهعجو هاع10}فَب  

 

                                                
هــ  172ل، ولـد سـنة      محمد بن يحيى بن عبد اهللا بن خالد بن فراس بن ذؤيب الهذلي، ثقة حافظ جلي                1

، ابـن  3/728 ابن حجر، تهذيب التهـذيب ، 597 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.هـ258وتوفي سنة   
 .9/115حبان، الثقات 

نعيم بن حماد بن الحارث الخزاعي، أبو عبد اهللا، نزيل مصر، عارف بالفرائض، صدوق يخطئ كثيـرا،      2
، ابـن   4/233 ابن حجر، تهذيب التهـذيب    ،  655 ابن حجر، تقريب التهذيب   :انظر  .هـ228توفي سنة   

 .9/219حبان، الثقات 
ابـن   :انظر.هـ153أسامة بن زيد الليثي، أبو زيد، صدوق يهم، مات سنة           : يزيد وهو خطأ وهو   ) أ(في   3

 .1/108 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/74، ابن حبان، الثقات 124 حجر، تقريب التهذيب
 حسن صحيح : ، وقال األلباني318، ص 824باب زكاة العسل، برقم رواه ابن ماجة، كتاب الزكاة،  4
ابن حجـر،  ، 144 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر.هـ200أنس بن عياض بن ضمرة، ثقة، توفي سنة      5

 .6/76، ابن حبان، الثقات 1/190 تهذيب التهذيب
 .هـ146 يهم، توفي سنة الحارث بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن سعد بن أبي ذُباب الدوسي، صدوق 6

 .6/172، ابن حبان، الثقات 1/333 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 180 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر
 ى ومنهم من سـم ، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبي ذباب الدوسي: "قال عنه ابن حجر في تعجيل المنفعة      7

فقال عبد اهللا بن عبد الـرحمن روى عـن أبيـه    ومنهم من قلبه ، ...ومنهم من نسبه إلى جده  ،أباه سعدا   
 .1/801تعجيل المنفعة "وعنه ابنه الحارث وعكرمة بن إبراهيم

 ابن عبد البـر،    :انظر.سعد بن أبي ذباب الدوسي الحجازي، لم يرو إال هذا الحديث وهو في زكاة العسل               8
 .1/213، الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 288االستيعاب 

 .طألم وهو خ) ب(في 9
 .3/98، 813انظر األم، كتاب الزكاة، باب ال زكاة في العسل برقم  10
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ناب اهوكَذَا رى1وِن ِعيسب انفْوص نةَ عبى 2 َأِبي شَيِعيس ناِرثُ بثَنَا الْحدِبِه3ح .  
  نلْتُ بالص اهوردٍ ومحِن             4 مِنيِر بم ناٍب عِن َأِبي ذُباِرِث بالْح ناٍض عِن ِعيَأنٍَس ب نع 

وسِئَل عنْه َأبو حـاِتٍم     ،  ولَم يعِرفْ ابن الْمِديِني واِلد مِنيرٍ     ،  5عبِد اللَِّه عن َأِبيِه عن سعدٍ     
َأي م؟ قَاَل نَع ِديثُهح 6ِصح. 
ـ   7لمr وِفي هذَا ما يدلُّ علَى َأنَّه     : َل الشَّاِفِعي رحمه اهللا   قَا ِذ الصـدقَِة ِمـن     يْأمره ِبَأخْ

 .9 ِبِه َأهلُه8وَأنَّه شَيء رآه فَتَطَوع، الْعسِل

                                                
 )ب(ليست في  1
 .هـ وقيل بعدها أو قبلها بقليل200صفوان بن عيسى القرشي الزهري، أبو محمد، ثقة، مات سنة  2

 .8/321، ابن حبان، الثقات 2/214 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 329 ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر 
 .4/229 المصنف البن أبي شيبة :انظر.بن عيسىا وهو الحارث بن عبد الرحمن وليس :قلت 3
الصلت بن محمد بن عبد الرحمن البصري، أبو همام الخاركي، صدوق، مـات سـنة مـائتين وبضـع                    4

، ابن حبـان، الثقـات      2/217 ابن حجر، تهذيب التهذيب   ،  330 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.عشرة
8/324. 

 .4/213 السنن الكبرى للبيهقي :انظر في هذه الرواية 5
 .4/214، السنن الكبرى للبيهقي 2/391 نصب الراية :انظر 6
 ).أ(ليست في  7
 .وهو خطأ.فمتطوع)ج(متطوع وفي)ب(في  8
 .3/99وانظر فيما نقله عن الشافعي، األم .أصله وهو خطأ) ب(في  9
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َأِبي سيارةَ    عن 4 موسى 3 عن سلَيمان بنِ   2 بِن عبِد الْعِزيزِ   1وَأخْرج ابن ماجه عن سعدِ    
تَِعيوَل اللَّهِ  : قُلْتُ:  قَالَ 5الْمسا ري،   ِلي نَح قَالَ 6الً إن  : شْرالْع وَل اللَّـِه   : قُلْتُ،  7َأدسا ري

علَـى   وَأبـو ي   10مام َأحمد وَأبو داود الطَّياِلِسـي     إل رواه ا  9وكَذَا8.}فَحماها  ،  احِمها ِلي 
اِنيِدِهمسِفي م وِصِلي11.الْم 

ِقيهيشْر:  قَاَل الْبوِب الْعجِفي و ِويا رم حذَا َأص12ه نْقَِطعم وه13ِ ِفيِه و. 

                                                
 .تب التراجم ونصب الراية سعيدكذا في جميع النسخ وما في ابن ماجه وك 1
 167سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي، أبو محمد، ثقة إمام اختلط في آخر أمره، مـات سـنة         2

، ابن حبان، الثقات    2/31 ابن حجر، تهذيب التهذيب   ،  284 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.وقيل بعدها 
6/369. 

 .زيادة عبد العزيز) ب(في  3
ن موسى القرشي األموي، أبو أيوب ويقال أبو الربيع، أو أبو هشام، صدوق فقيه، فـي حديثـه                  سليمان ب  4

 ابن حجر، تقريب التهـذيب  :انظر.هـ116هـ وقيل  115بعض لين، وخولط قبل موته بقليل، مات سنة         
 .2/111 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/380، ابن حبان، الثقات 303

 عمير بـن   : اسمه عميرة بن األعلم، وقيل     :يارة المتعي، ثم القيسي، قيل    أبو س  .المنقي وهو خطأ  ) ب( في   5
الـذهبي، تجريـد أسـماء الصـحابة     ، 819انظر ابن عبد البر، االستيعاب . عامر بن هالل:األعلم وقيل 

 .6/157 ابن األثير، أسد الغابة، 2/176
 .نخال وهو خطأ) ب، ج(في  6
 .العشور) أ، ب، ج(في 7

حسـن بمـا   : ، وقال األلباني317، ص 1823جة، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم     رواه ابن أبي ما   8 
 .بعده

 .ولذا وهو خطأ) ب(في  9
 فارسي األصـل  ،  من كبار حفاظ الحديث   ،  بو داود الطيالسي  أ سليمان بن داود بن الجارود مولى قريش،         10

 تـوفي سـنة     ،شـيخ  ألف عن كتبت:  يقول داود أبا سمعت:  إبراهيم بن عامر قالهـ،  133ولد سنة   
، الزركلـي، األعـالم     1/257، الذهبي، تذكرة الحفـاظ      9/378انظر الذهبي، السير    .هـ بالبصرة 204

3/125 . 
 ضعيف النقطاعـه، ورواه الطيالسـي،   :، وقال األرناؤوط2/610،  18069رواه أحمد في المسند برقم       11

:  ت الجيـزة،  دار هجر،  1999،  1ط،1310، بـرقم    2/540سليمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي،        
 .ولم أجد الحديث في مسند أبي يعلى.محمد التركي

 .الشعر وهو خطأ) ب( 12
 .4/212 السنن الكبرى :انظر 13
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 ِمِذيِديِث فَقَالَ       :  قَاَل التِّرذَا الْحه ناِعيَل عمإس نب دمحَألْتُ ملٌ : سسرِديثٌ مح. ملَيس  ان
   ِركدي ى لَموسم نابِ   1بحَأص ا ِمندوِل اللَِّه    2 َأحسر r.       ءِل شَـيسكَاِة الْعِفي ز سلَيو

 ِصح3ي. 
     اِنيرٍب الْحيَأِبي شُع نب دمثَنَا َأحدد حاوو دى َأبور4 ونيَأع نى بوسنَا مر5، َأخْب  ـنع 

 لالجاء هِ :  بِن شُعيٍب عن َأِبيِه عن جدِه قَالَ       7عن عمِرو 6لْحاِرِث الْعنْبِري   عمِرو بِن ا  
  انتْعِني مب دوِل اللَّهِ   8َأحسإلَى ر r  ٍلشُوِر نَح9ِبع          قَاُل لَـها ياِديو لَه ِميحي َأن َألَهسو لَه 

 إلَى عمـر  13ا ولِّي عمر بن الْخَطَّاِب كَتَب سفْيان بن وهبٍ   فَلَم،   }12 لَه 11 فَحماه 10سلَبةُ

                                                
 .يذكر وهو خطأ) أ(في  1
 .الصحابة وهو خطأ) أ(في  2
 .109، وانظر سنن الترمذي ص 102انظر، الترمذي، علل الترمذي الكبير  3
كباراآلخذين عـن تبـع     ، من   ، أبو الحسن  ي األمو ي القرش يمسلم الحران   شعيب يهللا بن أب   أحمد بن عبد ا    4

ابن حجر، تهـذيب    ،  103 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  . هـ و قيل غير ذلك     233، توفي   ثقة،  األتباع
 .1/30 التهذيب

دــ تـوفي سـنة    ثقة عاب ،  من الوسطى من أتباع التابعين    ي،  ، أبو سعيد الحران   ي موسى بن أعين الجزر    5
ـ 177 أو   175 ، ابـن  4/170 ابن حجر، تهـذيب التهـذيب  ، 638 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر. ه

 .7/458حبان، الثقات 
ثقة ،  من كبار أتباع التابعين   ،   مصر فيي، ولد   أبو أمية المصر  ي،   عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصار      6

ـ 150قبل  ، توفي   فقيه حافظ  ، 7/228، ابن حبان، الثقـات      3/262لتهذيب   ابن حجر، تهذيب ا    :انظر. ه
 .488 ابن حجر، تقريب التهذيب

 .عمر وهو خطأ)ج(في  7
 عسال فقبله، وذكرته بعض الكتب أحد بنـي  rهالل أحد بني متعان، قيل هو هالل بن سعد، أهدى النبي         8

 .745، ابن عبد البر، االستيعاب 2/122الذهبي، تجريد أسماء الصحابة  :انظر.سمعان
 .نخل وهو خطأ) أ(في  9

 .2/746انظر معجم ما استعجم . واد لبني متعانهسلبة، بفتح أوله وثاني 10
 . وهو خطأفجاء) ب( في 11
 ).ا(ليست في  12
و أعين، حضر حجة الـوداع، وشـهد   بته أيسفيان بن وهب الخوالني، له صحبة يعد في أهل مصر، كن         13

الـذهبي، تجريـد    ،  2/502 بن األثير، أسد الغابـة    اانظر  .هـ91فتح مصر، وله رواية، قيل توفي سنة        
 .296، ابن عبد البر، االستيعاب 1/227أسماء الصحابة 
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إن َأدى إلَيك ما كَان يَؤدي إلَى رسـوِل         :  عمر 1بِن الْخَطَّاِب يسَألُه عن ذَِلك فَكَتَب لَه      ا
 4]وكَـذَِلك رواه .[3 يْأكُلُه مـن شَـاء  2غَيٍث * فَِإنَّما هو ذُبابالوِإ، فَاحِم لَه سلَبةَ r اللَِّه

  اِئي5النَّس .         ِريِن الْخَفَّافُ الِْمصسالْح ناِعيُل بمثَنَا إسدِمِه حجعِفي م اِنيرى الطَّبورو ،
دمثَنَا َأحداِلٍح حص نٍب 6بهو نثَنَا ابدح    نةُ بامنَا ُأسرـِرو     َأخْبمع ـنٍد عيـِن   7 زب 

 9قَـاَل الـدارقُطِْني ِفـي ِكتَـاِب الْمْؤتَِلـفِ         ،  8شُعيٍب عن َأِبيِه عن جدِه َأن بِني سيارةَ       
 كَـانُوا   موحدتَيِن وهم بطْن ِمن فَهـمٍ      11عجمٍة وِبباءينِ المصوابه شَبابةَ بِ  : 10والْمخْتَِلِف

  rيَؤدون إلَى رسوِل اللَِّه 

                                                
 ).أ(ليست في  1
 ).أ(ب من /184نهاية ق  *
وإنما أطلق عليه الذباب ؛ألنه يرعى ويتتبـع األزهـار واألنـوار       : "قال العيني في شرحه على أبي داود       2

تتبع المواضع التي فيها الدسومة أو الحالوة فيقع عليها، وإنما أضافه إلى            ويقع عليها كما أن الذباب شأنه       
الغيث الذي هو بمعنى المطر ؛ألنه يتتبع مواضع األزهار والعشب التي هي مواقع الغيـث، ولمـا كـان       

 وتعسيله، والغيث سببا لنبات العشب واألزهار كان سببا لحياة النحـل            العشب واألنهار سببا لحياة النحل
العينـي،  "ن السبب للشيء الذي هو سبب لذلك الشيء، سبب لذلك الشيء، فأضيفت إليه بهذا االعتبار                أل

 .خالد المصري: ، مكتبة الرشد، الرياض، ت1999، 1محمود بن أحمد، شرح سنن أبي داود، ط
 .صحيح: ، وقال األلباني247، ص 1600رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم  3
 ].وكذا رواه لك) [ ب(في  4
 .حسن: وقال األلباني.389، ص 2499انظر سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، برقم  5
كباراآلخـذين عـن تبـع     وهو مـن     هـ بـ مصر   170، ولد سنة    ، أبو جعفر  ي أحمد بن صالح المصر    6

 .8/25، ابن حبان، 103 تقريب التهذيبانظر ابن حجر، . هـ248، توفي سنة ثقة حافظ، األتباع
 .عمر وهو خطأ) ج(في  7
لح بن وهب أخبرني أسـامة      ن صا ثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا محمد ب        وسند الطبراني ،   8

 .بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة
 .المتولف وهو خطأ)ب(في  9

 ضبط أسماء الرجال والكنى واألنسـاب، ومعظـم         كتاب المؤتلف والمختلف لإلمام الدارقطني كتاب في       10
مادة الكتاب في أسماء األشخاص الذين يقع االشتباه في أسمائهم أو كناهم أو ألقابهم، وقد قسـمه اإلمـام                   

الـدارقطني، علـي بـن      :، وانظر 2/1637انظر حاجي خليفة، كشف الظنون      . كتابا 385الدارقطني إلى   
 .، دار الغرب، موفق عبد القادر1986، 1ق، طعمر، المؤتلف والمختلف، مقدمة التحقي

 .ببامن وهو خطأ)ب(في  11
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نع      شْرالْع ملَه ٍل كَانةٌ    ِم نَحبٍب ِقرشِْر ِقركُلِّ ع نِ  ،  1نياِديِمي وحي كَان2و   مـا  ،   لَهفَلَم
 رمع كَان t        ِد اللَِّه الثَّقَِفيبع نب انفْيس نَاكا هلَى مَل عمتَع3اس  ا َأنوًئا     فََأبِه شَيوا إلَيَؤدي 
:  عمـر 6 إلَى عمر فَكَتَب إلَيِه5، فَكَتَب سفْيانrإنَّما كُنَّا نَُؤديِه إلَى رسوِل اللَِّه       : 4وقَالُوا

           شَاءي نقًا إلَى ملَّ ِرزجو زع اللَّه وقُهسٍث يغَي ابُل ذُبا النَّحا إ، إنَّموَأد ا كَانُوا فَِإنك ملَي
فََأدوا إلَيِه ما   ،   وبين النَّاسِ  7 فَخَلِّ بينَه  الوِإ،  فَاحِم لَهم َأوِديتَهمr   يَؤدون إلَى رسوِل اللَِّه     

  .8َأوِديتَهم وحمى لَهمr كَانُوا يَؤدونَه إلَى رسوِل اللَِّه 
  ابـن   عـن  10سوِدألحدثَنَا َأبو ا  : مواِلألٍم ِفي ِكتَاِب ا   ال س 9قَاِسم بن  وَأخْرج َأبو عبيٍد الْ   

 عن عمِرو بِن شُعيٍب عن َأِبيِه عـن جـدِه َأن            12 عن عبيِد اللَِّه بِن َأِبي جعفَرٍ      11لَِهيعةَ

                                                
 .1/201وز أبادي، القاموس المحيط  الفير:انظر.مكيال سعته أربعون صاعا: الِقربة 1
 
 واد وهو خطأ) ج(في  2
ـ         3 ن سفيان بن عبد اهللا بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، له صحبة ورواية، كان عـامال لعمـر ب

، 2/496 ابن األثير، أسـد الغابـة    ،  1/226الذهبي، تجريد أسماء الصحابة      :انظر. الطائف ىالخطاب عل 
 .295 ابن عبد البر، االستيعاب

 .قال وهو خطأ) ب(في  4
 .لسفيان وهو خطأ) ب(في  5
 ). ج(ليست في  6
 .بينه وهو خطأ) ج(في  7
 .3/1373المؤتلف والمختلف ، الدارقطني، 6393، برقم 7/77المعجم الكبير  :انظر 8
 ).ب(ليست في  9

هــ وتـوفي سـنة    145النضر بن عبد الجبار المرادي، أبو األسود المصري، مشهور بكنيته ولد سنة       10
، ابن حبان، الثقـات  4/224 ابن حجر، تهذيب التهذيب   ،  653 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.هـ219

9/213. 
 .لهية وهو خطأ) ج(في  11
بن أبي جعفر المصري، وقيل اسم أبيه يسار، وكنيته أبو بكر الفقيه، ثقة كـان فقيهـا عابـدا،                   عبيد اهللا    12

 .7/144، ابن حبان، الثقات 433ابن حجر، تقريب التهذيب .هـ132توفي سنة 
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ِل الْعشْر ِمن كُلِّ عشِْر ِقرٍب ِقربةٌ ِمـن          ِفي زماِنِه ِمن الْعس    1كَان يْؤخَذُ { rرسوَل اللَِّه   
 .2}َأوسِطها 

 لَـيس   3وَأن َأخْذَ سعدٍ  ،   وِإذْ قَد وِجد ما َأوجدنَاك غَلَب علَى الظَّن الْوجوب ِفي الْعسلِ          
 والزكَاةُ اسـم    .َأدوا زكَاةَ الْعسلِ  : ه قَالَ فَِإنَّ،   ِمنْهم كَما قَالَه الشَّاِفِعي    4*ارْأيا ِمنْه وتَطَوع  

وحملُه علَى السـماِع    ،  وكَونَه رْأيا ِمنْهr  ،  ِللْواِجِب فَيحتَِمُل كَونَه سِمعه ِمن رسوِل اللَّهِ      
رْأٍي ِفي َأصِل الْوجـوِب ِلجـواِز        ِبَأنَّه عن    5 يستَلِْزم ِعلْمهم  الكَم تَرى   :  وقَولُهم .َأولَى

ِعلِْمِهم نِنِه ع6كَوهِلما عم كُوني ِة ِبَأنيوٍص الْكَمِفي خُص ْأيالر 7 ِبَأن النَِّبي ِمن r  
وِع سـواء   قَاِصِدي التَّط9َ يكُونُون الوعلَى كُلِّ حاٍل    ،   الْكَميةِ 8َأصَل الْوجوِب مع إجمالِ   

 قَلَّدوه ِفي رْأِيِه فَكَان واِجبا علَيِهم    10 إذْ قَد  ،كَان مجتَِهدا ِفي الْكَميِة َأو ِفي َأصِل الْوجوبِ       
   وبجالْو هْأير إذْ كَان.  نكَو 11 ثُم   رمع t          ـيِبع َأتَـاه ِه ِحينلَيع هنِْكري لَمو ِمنْه ِن قَِبلَه

 يدلُّ علَى َأنَّه حقٌّ معهود ِفـي        ، علَى َأنَّه زكَاةٌ َأخَذَها ِمنْهم     الالْعسِل مع َأنَّه لَم يْأِت ِبِه إ      
مر ِمنْـه  ألوِفيِه ا،   شُبهةَ ِفي ثُبوِتهِ   12الويدلُّ علَيِه َأيضا الْحِديثُ الْمرسُل الَِّذي       ،  الشَّرِع
r شُورِ ِباِء الْعَأد  ،      نَا الدا َأقَملَى مةٌ عجاِدِه حُل ِبانِْفرسرالْمهِ 13لَةَالولَيِبتَقْـِديرِ  . ع14 و  َأن 

                                                
 .يأخذ) أ(في  1
 .1489، برقم 496 األموال ص :انظر 2
 .أي ابن أبي ذباب الدوسي 3
 ).ب(أ من /220نهاية ق  *
 .تطوع وهو خطأ) أ(في  4
 .عملهم وهو خطأ)أ(في  5
 .عملهم وهو خطأ)أ(في  6
 .عمله وهو خطأ) ب(في  7
 .إعمال وهو خطأ)ج(في  8
 .يكون وهو خطأ) أ(في  9

 ). ب(ليست في  10
 .كونه وهو خطأ) ب(في  11
 ).ب(ليست في  12
 .بداللة وهو خطأ) ج(في  13
 .بتقرير) ج(في  14
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إذْ ،  يِفيد حجيتَـه  2ة الضِعيِف ضعفًا ِبغَيِر ِفسِق الروا     1 طُرقُ دفَتُعد، يحتَج ِبِه ِبانِْفراِدِه     ال
، وهو الْمرسُل 3ى الظَّن إجادةُ كَِثيِر الْغَلَِط ِفي خُصوِص هذَا الْمتِْن وهنَا كَذَِلك       يغِْلب علَ 

      هاجِن ماباِق وزِد الربِديِث عح عم ذْكُورِديِث،  الْمحـ      4و ـِن سـِديِث   ال الْقَاِسـِم بحٍم و
تُ،  الشَّاِفِعيةُ اخْتِ  5فَتَثْبيجإِ    الْحا ووعجرو ما ِمنْهارا الياما 6 فَِإلْزربجِليٌل    ،  7 ولَّ ددي لَم ثُم

 كَان َأداُؤهم ِمن كُـلِّ عشْـِر   8وغَايةُ ما ِفي حِديِث الِْقرِب َأنَّه   ،علَى اعِتباِر النِّصاِب ِفيهِ   
َأما النَّفْي عما هو َأقَلُّ ِمن عشِْر ِقـرٍب  ،  الْمبلَغ9َاِقرٍب ِقربةً وهو فَرع بلُوِغ عسِلِهم هذَ      

ِفي الْعسِل ِفي كُـلِّ عشَـرِة َأزقٍّ        { قَاَل  r وَأما ما ِفي التِّرِمِذي َأنَّه       . دِليَل ِفيِه علَيهِ   الفَ
 . فَضِعيف10ٌ}ِزقٌّ
 

 

                                                
 .طواق وخو خطأ) أ(في  1
 .الراوي) أ(في  2
وهذا ما قرره أهل الحديث أن الحديث الضعيف بسبب سوء حفظ الراوي أو نحو ذلك ممـا يعـود إلـى            3

ضبط الراوي وحفظه يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح بتعدد طرقه، أما إذا كان ضعفه بسبب فسـق                 
 .اد ضعفا إلى ضعفهالراوي أو كذبه فإنه ال يرتقي إلى درجة الحسن وال يتقوى بتعدد طرقه بل يزد

، وانظر شـاكر، أحمـد   1/408، النكت على ابن الصالح   1/135ابن كثير، اختصار علوم الحديث      :انظر  
 .، المكتبة العلمية، بال معلومات أخرى10محمد، ألفية السيوطي في الحديث، 

 ].بن[زيادة ) ب(في  4
 .فثبت) أ(في  5
 .فارلزما وهو خطأ) ج(في 6
 .إجبرا)ب(في  7
 .أن) ب(في  8
 .طمس) ب(في  9

حديث ابـن  : ، وقال الترمذي159، ص 629رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العسل، برقم     10
 .عمر في اسناده مقال

ن يصنع من جلـد توضـع فيـه السـوائل والجمـع أزقـاق               والِزق بالكسر هو السقاء، وعاء سعته رطال      
، الشرباصـي،   208، قلعجي، معجم لغة الفقهـاء       3/279 طالقاموس المحي  الفيروز أبادي،    :انظر.وِزقاق

 .209المعجم االقتصادي 
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 1]نصاب العسل[
]   ِعنْد ِنيفَةَ   ثُم؛            َأِبي ح كَثُـر قَلَّ َأو شْرِفيِه الْع ِجبالَى يتَع اللَّه هِحمألر  النَّـه  تَِبـرعي 

ابالنِّص.   نعفَ  ووسَأِبي ي    ـوـا هـٍق كَمسِة َأوسةُ خَمِفيِه ِقيم رتَبعي َأنَّه اللَّه هِحمر
لُهَأص.    َأنَّه نْهعال و    بتَّى يِفيِه ح ءِديِث      شَيٍب ِلحِقر شْرةَ   { لُغَ عابِني شَبكَـانُوا   ب مَأنَّه

رِحمـه اللَّـه   محمـٍد  وعن ،  وعنْه خَمسةُ َأمنَاءٍ  } وسلَّم كَذَِلكr    يَؤدون إلَى رسوِل    
وكَذَا ِفي قَصـِب     ا يقَدر ِبهِ  نَّه َأقْصى م  أل ؛   الًثُون ِرطْ الخَمسةُ َأفْراٍق كُلُّ فَرٍق ِستَّةٌ وثَ     

 .]السكَِّر 
 )   لُهةَ  :قَوابِني شَبِديِث بةِ  قَاَل ) 2ِلحةَ    : 3ِفي الِْعنَايارـيِخ َأِبي سِض النُّسعِفي ب4و  ـوهو 

ابوا ذكر   5الصم دعب       نَاهما قَدةَ كَمابِني شَبب هابوص 6 َأن تَجفَاس   لَِعـييالز لَهقَـاَل  ،  7هو
 .8كَيفَ يكُون صوابا مع قَوِلِه كَانُوا يَؤدون ا هـ

                                                
 كغم 62بـ   اختلف في نصاب العسل باألوزان الحديثية ،فقدره الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا 1

انظر ابن عثيمين ، الشرح . كغم قياسا على الزروع والثمار647،وقدره الدكتور القرضاوي ،بـ 
 .459-1/458قرضوي،فقه الزكاة ،،ال2/635الممتع ،

 .شيبة وهو خطأ) ج(في  2
 وهو شرح على كتاب الهداية للمرغيناني ومؤلفه هو الشيخ أكمـل            ،كتاب في فروع الفقه الحنفي    : العناية 3

شرح جليل معتبر في    : " حاجي خليفة  ه هـ وقد وصف   786: الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي ت       
 .2/2035ليفة، كشف الظنون حاجي خ"البالد الرومية 

وِفي بعـِض النُّسـِخ بِنـي    ) ِلحِديِث بِني شَبابةَ    (  قَولُه   : "ونص صاحب العناية  . سياه وهو خطأ   )ج( في   4
قَـوم ِمـن   سيارةَ، وهو ما روى عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص رِضـي اللَّـه عنْهمـا َأن بِنـي شَـبابةَ         

 .576-1/575"جرهٍم
 .النصاب وهو خطأ) ب(في  5
 .قدمنا) أ(في  6
 وهي قرية على سـاحل البحـر         نسبة إلى زيلع   وهو عثمان بن علي، فخر اإلسالم، أبو عمرو الزيلعي،         7

 743األحمر من ناحية الحبشة، كان مشهورا بعلم الفقه والنحو والفرائض، توفي فـي رمضـان سـنة                  
 .نسفيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لل:  فاتهمن مصن.هـ
وانظر في النقل عنه في     .204، ابن قطلوبغا، تاج التراجم      520-2/519القرشي، الجواهر المضية    :انظر

 .2/392نصب الراية 
 .2/392 نصب الراية :انظر 8
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إنَّهم كَانُوا يَؤدون لَم يحكَم ِبخَطَِأ :  لَو ِقيَل عن َأِبي سيارةَ   1نَّهأل ؛ ولَيس هذَا الدفْع ِبشَيءٍ   
 َأن قَومه كَانُوا يـَؤدون َأو     3 والْمراد ِمنْه  .2وب مستَِمر ِفي َألْفَاِظ الرواةِ    الِْعبارِة فَِإنَّه ُأسلُ  

فَِإنَّـه  ، بْل الصواب َأن َأبا سيارةَ هنَا لَيس ِبصـوابٍ   ،   يَؤدون 4َأنَّه مع باِقي الْقَوِم كَانُوا    
 يِديِث َأِبي سِفي ح سِبلَيالِْقر ةَ ِذكْرار،ما تَقَدْل ممن قوله ب ِلي نَح فَقَـاَل  الً إن r  } َأد

 شُورال} الْعهدعتَبا اس5 به  ِلم.  
 وهو الصواب ِبالنِّسبِة إلَى من    ،  وكَذَا بنَى شَبابةَ  ،  َأن َأبا سيارةَ الْمتَِعي ثَاِبتٌ    : فَالْحاِصُل

  .ِم الطَِّويِل ِحينَِئٍذالفَارِجع تََأمْل ما قَبلَه ِمن الْكَ،  مطْلَقًاالقَاَل بِني سيارةَ 
 

                                                
 .وهو خطأ.وأنه) ج(في  1
 .الرواية) ب(في  2
 .عنه) ب، ج(في  3
 .أكما وهو خط) ب(في  4
 .وهو يقصد الزيلعي) أ(ليست في  5
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) ع1 فَر( 
  نكِ    *2اُخْتُِلفَ ِفي الْملَى الشَّوقَطَ عِرأل ا ** إذَا سِفيـِه    الِقيَل  : 3]في أرضه [ خْض ِجـبي 

شْرع ،ِجبِقيَل يو ،س لَولَى اواِر ألقَطَ عالشْجِجب4 ي. 
 

 ]نصاب قصب السكر والواجب فيه [
  )لُهكَّر      :قَوِب السكَذَا ِفي قَصِح الْكَنْزِ   )  وقَاَل ِفي شَر :      قَلَّ َأو شْركَِّر الْعِب السِفي قَص

ا          .كَثُر ِمن جخْرا يم رتَبعفَ يوسِل َأِبي ياِس قَولَى ِقيعو    كَِّر َأنلُغَيلسةَ 5بـِة   6 ِقيمسخَم 
 . 8 ا هـ .7وِعنْد محمٍد ِنصاب السكَِّر خَمسةُ َأمنَاٍء، َأوسٍق

 بلَغَ ِقيمةُ نَفِْس الْخَاِرِج ِمن الْقَصِب ِقيمةَ خَمسِة َأوسٍق ِمن َأدنَى ما        10 إذَا 9وهذَا تَحكُّم بلْ  
  .ذَِلك ِنصاب الْقَصِب علَى قَوِل َأِبي يوسفَكَان ، يوسقُ

                                                
 .قوله وهو خطأ) ج(في  1
2 انظـر .مادة صمغية حلوة تفرزها بعض األشجار، وهو ما كان يسقط على بني إسرائيل في التيـه  : المن: 

 .927المعجم الوسيط )منن(، مادة 13/136ابن منظور، لسان العرب 
 ).أ(أ من /185نهاية ق  *

 .)ج(ب من /219نهاية ق  **
 ). ط( ما بين المعكوفين ليس في 3
 .1/237وهذا كالم البخاري في الخالصة  4
 .بلغ)أ(في  5
 ).قيمة(زيادة ) ج(في  6
 .أمنان) ج(في  7
 .2/105 الزيلعي، تبيين الحقائق :انظر 8
 ).ب(ليست في  9

 .إذ) ب(في  10
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لُهقَونَاءٍ      :وةُ َأمسكَِّر خَمالس ابٍد ِنصمحم ِعنْد1 و،        ِمنْه جخْرا يرقَد بلَغَ الْقَصفَِإذَا ب ِريدي 
 مـاَل   4 فَالسكَّر نَفْسه لَيس   ال وإِ . محمدٍ 3 سكٍَّر وجب ِفيِه الْعشْر علَى قَولِ      2خَمسةُ َأمنَاءِ 

 .بلُغَ ِقيمتُه ِنصاباي ِللتِّجارِة وِحينَِئٍذ يعتَبر َأن 5 إذَا ُأِعدالالزكَاِة إ
            ِمن قَاِديرةَ مسخَم الْخَاِرج بلُغَ الْقَصبي ٍد َأنمحِل ملَى قَوا عضَأي ابوِإذًا فَالصلَى   وَأع 

 لَمَأع اَللَّهاِرنَا وِف ِديرِة َأطْنَاٍن ِفي عسكَخَم هنَفْس بِبِه الْقَص رقَدا ي6م. 
وهو ِمكْياٌل معروفٌ   ،  7* والْفَرقُ ِبتَحِريِك الراِء ِعنْد َأهِل اللُّغَِة وَأهُل الْحِديِث يسكِّنُونَها        

شَرِستَّةَ ع و8الً ِرطْه.  
ِزيطَرقَاَل الْمثَ: وِبِستٍَّة و هتَقِْدير ري لَم وِل اللُّغَِة الإنَّهُأص ِمن ها ِعنْدِفيم 9ِثين. 

 
 ]حكم الموجود من الثمار والعسل في الجبال[

]        شْراِر فَِفيِه الْعالثِّمِل وسالْع اِل ِمنِفي الِْجب دوجا يمو. نعفَ     ووسَأِبي ي   اللَّـه هِحمر
  الَأنَّه   ِجبا  ال ي وهِب وباِم السةُألنِْعدالنَّاِمي ضاِصـٌل   ، رح ـودقْصالْم الظَّاِهِر َأن هجو

الْخَاِرج وهو.[ 
 )لُهقَو :      الْخَاِرج وهاِصٌل وح ودقْصالْم الفَ) إن    ِنِه ملْتَفَتُ إلَى كَوألِل اِلكًا ي   رغَي ِض َأور

ماِلِك وِعنْده   ب  ِعنْدهما يِجب الْعشْر علَى الْمستَْأِجِر ولَيس      10كَما إذَا َأجر الْعشِْريةَ   ،  ماِلٍك
                                                

 .أمنان)ج(في  1
 .أمنان) ج(في  2
 ).ب(ليست في  3
 ).أ(ليست في  4
 .عد) أ، ب، ج(في 5
 .3/2، السرخسي، المبسوط 3/507 العيني، البناية شرح الهداية :انظر 6
 ).ب(ب من /220نهاية ق  *
 .يسكونها) ج(في  7
، النهايـة فـي غريـب    96النسفي، طلبة الطلبـة  ، مادة فرق، 11/171انظر ابن منظور، لسان العرب       8

 غـم وعنـد غيـرهم       9784.5حنفيـة   وهو يسـاوي فـي األوزان الحديثـة عنـد ال          .3/391الحديث  
 .312 قلعجي، معجم لغة الفقهاء :انظر.غم6516

 .2/135المطرزي، المغرب  9
 .العشرة وهو خطأ) ب(في  10
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فًـا  الِق خِ تِّفَـا الوكَما إذَا استَعارها وزرع يِجب الْعشْر علَى الْمستَِعيِر ِبا        ،  علَى الْمَؤجرِ 
فَرا،ِلزِلمسم تَِعيرسالْم ذَا إذَا كَانا، ه بلَى رع وا فَهيِذم كَان ِض ِباألفَِإنتِّفَاِقالر. 
 َأن الْعشْر منُوطٌ ِبالْخَاِرِج     2األولَىلَهما ِفي   ،   قَد ذَكَرنَا هاتَيِن فَلْنَذْكُر الْوجه تَتِْميما      1 وِإذْ
تَْأِجرِ     وسِللْم وها وببس كُني لَم ى      .ِإنتَنْما تُسا كَمَأنَّه لَهى [ وتَنْمِة تُساعرِة  إل ِبا 3]ِبالزـارج

يجـاِب  إل فَكَان النَّماء لَه معنًى مع ِملِْكِه فَكَان َأولَى ِبا         4جرةُ مقْصودةً كَالثَّمرةِ  ألفَكَانَتْ ا 
 ؛وِلزفَر ِفي الثَّاِنيِة وهو ِروايةٌ عن َأِبي حِنيفَةَ َأن السبب ِملْكُها والنَّماء لَه معنًـى             علَيِه
 ولَنَا َأن الْمستَِعير قَام مقَـام  .سِتنْماِء فَكَان كَالْمَؤجِرالنَّه َأقَام الْمستَِعير مقَام نَفِْسِه ِفي ا     أل

نَّه حصَل لَـه ِعـوض    ألِف الْمَؤجِر   الِبِخ،  سِتنْماِء فَيقُوم مقَامه ِفي الْعشْرِ    الالْماِلِك ِفي ا  
 . 5منَاِفِع َأرِضِه 

ولَو اشْتَرى زرعا وتَركَه ِبِإذِْن الْباِئِع فََأدرك فَِعنْد َأِبي حِنيفَةَ ومحمـٍد عشْـره علَـى                
 لَه . علَى الْباِئِع والْباِقي علَى الْمشْتَِري     6وِعنْد َأِبي يوسفَ عشْر ِقيمِة الْقَِصيلِ     ،  لْمشْتَِريا

 تَرى َأنَّه لَو لَم يتْركْه وقَصلَه كَان عشْره الَأ، َأن بدَل الْقَِصيِل حصَل ِللْباِئِع فَعشْره علَيهِ      
 ولَهما َأن الْعشْر واِجب ِفي الْحـب وقَـد          .والْباِقي حصَل ِللْمشْتَِري فَعشْره علَيهِ    علَيِه  

نَّه ِحينَِئٍذ كَان هو الْمستَنْمى     أل 7وِإنَّما كَان يِجب ِفي الْقَِصيِل لَو قَصلَه      ،  حصَل ِللْمشْتَِري 
 9.عشْر الْحب فَِفيِه ال8ْ] كَان الْمستَنْمى ِبِهفَلَما لَم يقْصْل[ِبِه 

                                                
 .إذا)ب(في  1
 . األول) ب، ج(في  2
 ).أ( ما بين المعكوفين ليس في 3
 .وهو خطأ. لثمرة) ب(في  4
-2/173الكاساني، بدائع الصـنائع  يات في المسألة انظر في حكم زكاة األرض المؤجرة والمعارة والروا   5

، الشـيباني، األصـل   2/334الدر المختار وحاشـيته  ، 331-2/330 ابن مازة، المحيط البرهاني،  174
 .3/5، السرخسي، المبسوط 2/141

 وفي المغـرب أن الفقهـاء يسـمون الـزرع قبـل إدراكـه               ،ما قطع من الزرع وهو أخضر     : القصيل 6
 .3/511 القاموس المحيط، 96النسفي، طلبة الطلبة ، 2/182طرزي، المغرب  الم:انظر.قصيال

 والباقي طمس ] قص) [ب(في  7
 ).ب(ما بين المعكوفين ليس في  8
 .2/333الدر المختار وحاشيته ، 333/ 2ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر  9
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 علَى صـاِحِب    2 الزراعةُ كَان الْعشْر   1ولَو غَصب َأرضا عشِْريةً فَزرعها إن نَقَصتْها      
وِإن ،  ي حِنيفَةَ كَالْمَؤجرِ  نَّه يْأخُذُ ضمان نُقْصاِنها فَيكُون ِبمنِْزلَِة نَماِئها ِعنْد َأبِ        أل ؛رِضألا

 ةُتلَماعرا الزهِعِه3نْقُصرلَى الْغَاِصِب ِفي ز4. فَع 
 عارز لَوةِ 5 وشِْريلِ     ، ِبالْعِقب ِمن ذْرالْب كَان اِملِ 6 إنِنيفَـةَ        7 الْعِل َأِبـي حاِس قَولَى ِقيفَع 

، 8جـارةِ إل وِعنْدهما يكُون ِفي الزرِع كَا     ،جارِةإل ِفي ا  رِض كَما ألالْعشْر علَى صاِحِب ا   
ِمن ذْرالْب كَان ِإنا9و بأل روِض فَها  علىر بألر ِلِهمِض ِفي قَو10ر. 

 

                                                
 .نقصها) أ، ب، ج(ف  1
 .زيادة به) ب(في  2
 .طأللزراعة وهو خ) أ(في  3
 .1/237 الخالصة :انظر.، فلم يحصل نماء لألرضاألن صاحب األرض لم يأخذ ضمان 4
معاقدة دفع األرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما علـى            : "والمزارعة هي .زرع وهو خطأ  ) أ(في   5

، وتسمى مخابرة من باب أن العرب تسمي الزارع خبيـرا، وقيـل             304 النسفي، طلبة الطلبة     "ما شرطا 
، السرخسـي،   1/363وانظر المطـرزي، المغـرب      .  عامل بها أهل خيبر فأضيفت إليهم      rن النبي   أل

 .23/2المبسوط 
 .جهة) ج(في  6
 .العام وهو خطأ) أ(في  7
ـ     8  يوقد قال المصنف على قياس قول أبي حنيفة ؛ألن أبا حنيفة يرى أن عقد المزارعة عقد فاسد، وقول أب

حاشـية  ، 23/2، السرخسي، المبسوط 2/93 االختيار :انظر.ى قولهمايوسف ومحمد بالجواز والفتوى عل  
 .2/335 ابن عابدين

 .على) أ(في  9
 .1/277 فتاوى قاضي خان، 2/335 الدر المختار وحاشيته :انظر 10
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ال تحتسب فيه أجرة  يجب فيه العشر أو نصفه كل ما أخرجته األرض مما[
 1]العمال وغير ذلك

؛  ونَفَقَةُ الْبقَِرالْعماِل َأجر  يحتَسب ِفيِه ال الْعشْرِمما ِفيِه  رضألخْرجتْه اَأوكُلُّ شَيٍء [
 ] معنَى ِلرفِْعهاالَ حكَم ِبتَفَاوِت الْواِجِب ِلتَفَاوِت الْمْؤنَِة فrَالنَِّبي ن أل
 )  لُهقَو:    شْرا ِفيِه الْعاألولَى) ِمم  ي َأن         كَي فُهِنص َأو شْرا ِفيِه الْعالقُوَل ِمم    ذَِلك َأن ظَني 

رتَبعم دقَي.  
)لُهال 2قَو   رِفيِه َأج بتَسحقَرِ   3 ينَفَقَةُ الْباِل وما )  الْع يكَراِرسِ  ألوةُ الْحرُأجاِر و4نْه  رغَيو 

ِني  ،  ذَِلكعالي   جِم ودقَاُل ِبعشِْر    يرِ [وِب الْع5]ِفي قَد    ِجبْل يْؤنَِة بلَِة الْمقَابالْخَاِرِج الَِّذي ِبم 
ـ     7يِجب النَّظَر إلَى قَدِر ِقيمِ    : وِمن النَّاِس من قَالَ   ،  6الْعشْر ِفي الْكُلِّ    ال الْمْؤنَِة فَيسلَّم لَه ِب

رى ت ال أَ ؛ِبِعوٍض كََأنَّه اشْتَراه  له   الساِلِم   8الْمْؤنَِة ِبمنِْزلَةِ قَدر   نأل ؛عشٍْر ثُم يعشَر الْباِقي   
                                                

 : صدر قرار لمجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بهذا الشأن ونصه 1
كاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ ألن نفقات السقي مـأخوذة فـي الشـريعة              ال يحسم من وعاء الز    :  أوال

 .باالعتبار في المقدار الواجب

 .ال تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصالح األرض وشق القنوات ونقل التربة:   ثانيا
عية ونحوهـا ممـا     النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من اآلفات الزرا          :   ثالثا

يتعلق بموسم الزرع؛ إذا أنفقها المزكي من ماله ال تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر لالستدانة لهـا                   
لعدم توافر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة، ومستند ذلك اآلثار الواردة عـن بعـض الصـحابة،                   

رج ما استدان على ثمرته ثـم يزكـي   ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم، وهو أن المزارع يخ     
 .ما بقي

 .يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات الالزمة إليصالها لمستحقيها:  رابعا
 .الدورة الثالثة عشرة.428-1/425انظر مجلة المجمع، ج. واهللا أعلم

 ).ب(ليست في  2
 .األجر)ب(في  3
 .الحارث) ب(في  4
 وقدر ) ج(بذر وفي ) ب(في  5
 العمال وغير ذلك ما يسـاوي مائـة         وكان كلفة يعني لو فرض أن رجال خرج له ألف وسق من الثمار،             6

 .وسق، فال تعفى المائة وسق من الزكاة فتجب الزكاة على تسعمائة وسق، بل تجب على األلف
 .قيمة) ج(في  7
 ).أ(ليست في  8
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   نم ٍة س    َأنوبغْصٍض مِفي َأر عراِن ا       ِلزنُقْص ِمن ا غَِرمم رقَد لَه ألم    لَـه طَابِض ور
 اهاشْتَر 1كََأنَّه . 

،  إلَخْ حكْم ِبتَفَاوِت الْواِجِب ِلتَفَاوِت الْمْؤنَةِ      2} سيحا *ا سِقي ِفيمr :}ولَنَا ما تَقَدم ِمن قَوِلِه      
 إلَى 3**نَّه لَم ينِْزْلأل؛فَلَو رِفعتْ الْمْؤنَةُ كَان الْواِجب واِحدا وهو الْعشْر داِئما ِفي الْباِقي         

فَكَـان  ،   مْؤنَـةَ ِفيـهِ    اللْباِقي بعد رفِْع قَدِر الْمْؤنَِة       َأن ا  4]والْفَرض[،   ِللْمْؤنَةِ الإ ِهِنصِف
  شْرا الْعاِئمد اِجب5الْو  ،      شْرةً الْعرا معتَ شَرتَفَاو قَد اِجبالْو ِب     6لَِكنـبِبس فُهةً ِنصرمو 

       ع مدا ععشَر رتَبعي لَم نَا َأنَّهِلمْؤنَِة فَعِض الْخَاِرجِ  الْمعْؤنَِة    ،  شِْر باِوي ِللْمسالْم رالْقَد وهو
الًَأص. 

ِف الْمْؤنَِة  ال وِفي النِّهايِة ما حاِصلُه وتَحِريره َأنَّه قَد يفِْضي إلَى اتِّحاِد الْواِجِب مع اخْتِ            
 .  الْمْؤنَِة8 عدم تَعِشيِر الْبعِض الْمساِوي ِلقَدِروهو، 7ِزم منْتٍَف شَرعا فَينْتَِفي ملْزومهالوال

 الْم انيالب    الْخَاِرج َأن فُِرض ِة لَومثَ 9زـتُِحقَّ         الً ماسو اءـمالس قَتْها سا ِفيمقَِفيز ونعبَأر 
لْواِجب علَى قَوِل الْعامِة َأربعـةُ َأقِْفـزٍة        فَِإن ا ،   قَِفيزيِن ِللْعماِل والثِّيراِن وغَيِرها    10ِقيمةُ

 ما يقَاِبُل الْمْؤنَـةَ ِمـن       11نأل؛وعلَى قَوِل ُأولَِئك قَِفيزاِن     ،  ***اعِتبار الْمجموِع الْخَاِرجِ  
 قَِفيزا ِفيما سِقي ِبداِليـٍة   يِجب ِفي قَدِر مقَابلَِة شَيٍء فَلَو فُِرض إخْراج َأربِعينالالْخَاِرِج  

                                                
 2/106ن الحقائق يي تب:انظر 1
 ).ج (أ من/220نهاية ق  *
 .120ص : ،وقد سبق معناه انظر1902 برقم 474-3/473رواه الدارقطني كتاب الزكاة ، 2
 ).أ( ب من / 185نهاية ق  **
 .يترك وهو خطأ) أ(في  3
 ].إلى الفرض) [أ(في  4
 .عشر) ب(في  5
 .للعشر) أ(في  6
 .ملزمه وهو خطأ) ب(في  7
 .لعدم) أ(في  8
 .الخارح وهو خطأ) ط(في  9

 .قيمته) ب(في  10
 ).ب(أ من /221نهاية ق  ***

 .ال وهو خطأ) ب(في  11
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،  فَيلْزم اتِّحاد الْواِجِب ِفيما سِقي ِبغَربٍ      ،َأو غَرٍب فَِإن الْواِجب ِفيِه قَِفيزاِن ِبحكِْم الشَّرعِ       
 .فُ حكِْم الشَّرِع ا هـالوِفيما سقَتْه السماء وهو ِخ

ال و    م ك َأنلَيخْفَى عْؤنَةَ            يقَاِبُل الْمالَِّذي ي رالْقَد َأن ما تَقَدِفيم منْهنْقُوِل عنَى الْمالع شَرعي 
ثُـون  ال ثَماِنيـةٌ وثَ   3الً ِفي النِّهايِة َأو   2 ِفي الْمسَألَِة الَِّتي فَرضها    1فَيعشَر،  ويعشَر الْباِقي 

 يعشَراِن فَيكُون الْواِجب َأربعـةَ      الِخيِرين اُستُغِْرقَا ِفي الْمْؤنَِة فَ    أل ا 4ن الْقَِفيزينِ أل ؛قَِفيزا
وهذَا التَّصِوير الْمذْكُور ِفي النِّهايِة يِفيد َأنَّه يرفَع قَدر الْمْؤنَِة وهو ،  خُمس قَِفيزٍ  الَأقِْفزٍة إ 

طُوا عشْـر   فََأسـقَ ،   جِميِع الْخَاِرِج حتَّى يِصير الْواِجب قَِفيزينِ      الْقَِفيزاِن ِمن نَفِْس عشْرِ   
نَعم إن كَان قَولُهم ِفي الْواِقِع هـو        ،  ولَيس هذَا هو معنَى الْمنْقُوِل عنْهم      ،ِعشِْرين قَِفيزا 

 ذَا فَذَِلكإِ  5هو هفْعال فَ ال د  الظَّاِهر وهو . و    ِحيحالص ِويرلىالتَّصِفـي      6ع الظَّاِهر وا هم 
 ا َأنهضَألَِة الَِّتي فَرساتالْمقَِفيز ْؤنَةُ ِعشِْرينتَغِْرقَ الْم7.س 

 
 ]أنواع األراضي والواجب فيها [

جمـاِع الصـحابِة    ِبِإعِرفَ ذَِلـك    ،  علَيِه الْعشْر مضاعفًا  فعشٍْر  َأرض   تَغِْلِبي لَه : قَاَل[
  ِهملَياللَِّه ع انوِرض.    اللَّه هِحمٍد رمحم نعا   : وِفيم َأن  اهاشْتَر  ِمـن ـِلِم   التَّغِْلِبيسالْم

مي فَِهي   فَِإن اشْتَراها ِمنْه ذِ    . تَتَغَير ِبتَغَيِر الْماِلكِ   الن الْوِظيفَةَ ِعنْده    ألعشْرا واِحدا ؛    
  مها ِعنْداِلهلَى حاِشرِ          علَى الْعع را إذَا ملَِة كَممِه ِفي الْجلَيِعيِف عاِز التَّضوكَـذَا  ،  ِلجو

  ِعنْد التَّغِْلِبي لَمَأس َأو ِلمسم ا ِمنْهاهِنيفَةَ إذَا اشْتَرَأِبي ح  اللَّـه ـهِحمر،    كَـان اءـوس
اِدثًا ؛      التَّضح ا َأوِليألِعيفُ َأص  ا   نِظيفَةً لَهو ارِعيفَ صـا      .التَّضِلِم ِبمسفَتَنْتَِقُل إلَى الْم 

                                                
 ).أ(ليست في  1
 .فوضها وهو خطأ) أ(في  2
 .وال وهو خطأ) ج(في  3
 .وهو خطأ.قفيزان) ب(في  4
 .فكذلك)ب(في  5
 .باعتبار) أ(في 6
، الجـامع   2/101الزيلعي، تبيين الحقـائق     ،  2/185الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر في المسألة السابقة    7

 .131الصغير 
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ِلزواِل الداِعي إلَـى     يعود إلَى عشٍْر واِحدٍ   : رِحمه اللَّه َأبو يوسفَ   وقَاَل   كَالْخَراِجِفيها  
 .التَّضِعيِف

اخْتَلَفَتْ : قَاَل رِحمه اللَّه  : رِحمه اللَّه ِفيما صح عنْه    محمٍد   وهو قَوُل    :اِب قَاَل ِفي الِْكتَ  
 الإ،  رِحمه اللَّه ِفي بقَاِء التَّضِعيفِ    َأِبي حِنيفَةَ   َأنَّه مع   صح  ألوا ،النُّسخُ ِفي بياِن قَوِلهِ   

   لَهقَو تََأتَّى إ  الَأنِلي؛ ألي ا  فِ ال يألص اِدثَ نِعيفَ الْحـِر   الالتَّضِم تَغَيـدِلع هقَّقُ ِعنْدتَحي 
 يِريد ِبِه ِذميـا غَيـر تَغِْلِبـي        نَصراِني باعها ِمن رض ِلمسِلٍم   ألاكَانَتْ  ولَو   .الْوِظيفَِة

     ِعنْد اجِه الْخَرلَيا فَعهضقَبِنيفَ وةَ  َأِبي ح اللَّه هِحمأل؛   ر  اِل الْكَاِفرِ  نَّهقُ ِبحَألْي   ِعنْدَأِبي و
ويصرفُ مصاِرفَ الْخَراِج اعِتبارا ِبـالتَّغِْلِبي        علَيِه الْعشْر مضاعفًا   رِحمه اللَّه يوسفَ  

      ِعنْدِديِل والتَّب ِمن نوذَا َأههٍد  ومحاللَّ م هِحمرا؛      .هاِلهلَى حةٌ عشِْريع أل ِهي  نَّه  ـارص
: وِفي ِروايةٍ ،  يصرفُ مصاِرفَ الصدقَاتِ  : ثُم ِفي ِروايةٍ  ،  كَالْخَراِج يتَبدُل   المْؤنَةً لَها فَ  

تْ علَى الْباِئِع ِلفَسـاِد     فَِإن َأخَذَها ِمنْه مسِلم ِبالشُّفْعِة َأو رد       يصرفُ مصاِرفَ الْخَراجِ  
كََأنَّه اشْتَراها ِمن ،وُل فَِلتَحوِل الصفْقَِة إلَى الشَِّفيِع ألَأما ا  الْبيِع فَِهي عشِْريةٌ كَما كَانَتْ    

ن ألو،   لَم يكُـن   يع كََأن نَّه ِبالرد والْفَسِخ ِبحكِْم الْفَساِد جعَل الْب      ألوَأما الثَّاِني فَ  ،  الْمسِلِم
دتَِحقَّ الرسِنِه ماِء ِلكَوذَا الشِّرِبه نْقَِطعي ِلِم لَمسقَّ الْمح[ 

 )لُهٍد رحمه اهللا إلَخْ       :قَومحم نعا       )  و اِمـِه َأنلَى تَمِل عذَا الْفَصطُ هبـا  ألضإم ضر 
والْمشْتَرون مسِلم وِذمي وتَغِْلِبي فَالْمسِلم إذَا اشْتَرى       ،  1و تَضِعيِفيةً عشِْريةً َأو خَراِجيةً أَ   

                                                
 .هي األراضي التي يجب على أصحابها فيها العشر أو نصفه: األراضي العشرية 1

 .هي التي يجب على أصحابها فيها الخراج: األراضي الخراجية
هي التي تكون فيها وظيفة العشر ثم يتملكها التغلبي فيتضاعف عليه العشر وذلـك              : األراضي التضعيفية 

 . على ما مر سابقاtم عليه الصلح بين نصارى بني تغلب وعمر بناء على ما ت
  :واألراضي العشرية أنواع

 .كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابها كالمدينة والطائف: األول
 .فيئا بل خمسها مثل أرض خيبركل أرض فتحت عنوة ولم يجعلها اإلمام : الثاني
 .مام ألحد المسلمينكل أرض ال مالك لها أقطعها اإل: الثالث
 .كل أرض ميتة أحياها مسلم: الرابع

ي حـارب   ،أاألرض التـي فتحـت عنـوة        : األول: وأما ما سوى ذلك من األراضي فهي على نوعين        
 فهذه تصير فيئا يضرب على أهلها الخراج بقدر معلـوم يؤخـذ             ،المسلمون أهلها ولم تقسم بين المسلمين     

 ==منهم في كل عام
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َأو تَضِعيِفيةً فَكَذَِلك ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ سواء كَـان      ،  الْعشِْريةَ َأو الْخَراِجيةَ بِقيتْ علَى حاِلها     
 اسـتَحدثُوا    ِبَأن 2ا َأو حاِدث  1صِليِةألن كَانَتْ ِمن َأراِضي بِني تَغِْلب ا      التَّضِعيفُ َأصِليا ِبأَ  

ِهملَيفَتْ ععا فَضِملْكَه.  
تَرِجع إلَى عشٍْر واِحٍد ِلزواِل الداِعي إلَى التَّضِعيِف وهو الْكُفْر مـع            : وقَاَل َأبو يوسفَ  

ِقياسا علَى ما لَو اشْتَرى الْمسِلم خمسا ِمن ساِئمِة إِبِل التَّغِْلِبي فَِإنَّها تَرِجع إلَى              و،  التَّغِْلِبيِة
 قَولُـه ِفـي     3 يتََأتَّى ال َأنَّه   الصح مع َأِبي حِنيفَةَ إ    أل وقَوُل محمٍد ِفي ا    .شَاٍة واِحدٍة اتِّفَاقًا  
 .4التَّضِعيِف الْحاِدِث

ِظيفَةَ ا        ألوو ارِعيفَ صالتَّض ِنيفَةَ رحمه اهللا َأنِض فَ ألِبي حُل إ  الردتَبٍة    ال يـورِفي ص 
وِإن كَـان  ، يخُصها دِليٌل ِقياسا علَى ما لَو اشْتَرى الْمسِلم الْخَراِجيةَ حيثُ تَبقَى خَراِجيةً     

 ِلمسُأ الالْمتَدباِج ي5ِبالْخَر. 
لُهاَل[: قَو6ز ارد7] الْم  ، الْكُفْر وهقُلْنَا .و  :    اءِتـدوِتِه ابثُب اردذَا مه  ،الو    ِعيالشَّـر كْـمح
َأثَر الْكُفِْر  وِإنَّما يفْتَِقر إلَيها ِفي ابِتداِئِه كَالرقِّ       ،  عن ِقياِم ِعلَِّتِه الشَّرِعيِة ِفي بقَاِئهِ     ي  يستَغْن

ن الزكَاةَ ِفي   أل؛ِف ساِئمِتهِ الِبِخ،  8ضِطباِع ِفي الطَّوافِ  الِم والرمِل وا  السإلثُم يبقَى بعد ا   

                                                                                                                                            
هو فـي   ،التي فتحت صلحا، فهذه األرض تكون ملكا ألصحابها يؤدون عنها خراجا            األرض  : الثاني==

 . حكم الجزية يسقط عنهم متى أسلموا
، 513-3/501، ابن قدامة، المغني     177-2/179الكاساني، بدائع الصنائع    ،  501عبيد، األموال اانظر، أب 

 .5/478، النووي، المجموع 342-3/334 ابن مازة، المحيط البرهاني
 .أصلية وهو خطأ) أ(في  1
 .حادثة) أ(في  2
 .يأتي) ج(في  3
4  هِظيفَةَ ِعنْدالْو اِلِكالِلَأنِر الْمِبتَغَي روهذا نص الهداية. تَتَغَي. 
الزيلعي، تبيـين الحقـائق     ،  2/329الدر المختار وحاشيته    ،  1/578انظر البابرتي، العناية شرح الهداية       5

1/107 
 .لزوال)ج(في  6
 ]زال الداعي إلى التضعيف[ونص الهداية  7
 وهو ما يسـمى     ،نه معلوم أن الحكم الشرعي يدور مع علته بقاء وعدما         ؛ألوالكالم هنا ليس على إطالقه       8

 ال يقـال  : "عند األصولين بمسلك الدوران، وقد وضع عبد العزيز البخاري قيدا لما ذكره ابن الهمام فقال            
  == فيجـب أن ال يشـترط      ،العلة أيضا كاستغناء المشروط عن بقاء الشرط      بقاء الحكم يستغني عن بقاء      
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غِْلِبـي  نْتَِفي ِبجعِلها علُوفَةً وِبكَوِنها ِلغَيِر التَّ     يوِلهذَا  ،   ِفيها 1الساِئمِة لَيستْ وِظيفَةً متَقَررةً   
فَِإنَّه يفْتَِقر ِفـي    ،  خْراِج الْعقِْلي الوتَقِْييدنَا ِبالشَّرِعي ِفي الْحكِْم والِْعلَِّة      ،  راِضِيألِف ا الِبِخ

 قِِّقينحالْم ِة ِعنْدقِْليقَاِئِه إلَى ِعلَِّتِه الْعا، ب ِمن نَاها ذَكَرةُ مفَاِئد رتَظْهسِتثْالوذَا .نَاِءسلَى هعو 
وِإذَا اشْتَرى التَّغِْلِبي الْخَراِجيةَ بِقيـتْ  ، ِف ما إذَا َأسلَم التَّغِْلِبي ولَه َأرض تَضِعيِفيةٌ       الالِْخ

اِجيةٌخَر  ،ةٌ   2َأوِعيِفيتَض ةَ فَِهيِعيِفيالتَّض   ،3َأو     وِعفَ عِلٍم ضسم ةَ ِمنشِْريالْع    شْـرِه الْعلَي
 تَتَبدُل ِبتَبدِل الْماِلـِك  الرِض أللَه َأن الْوِظيفَةَ بعد ما قُررتْ ِفي ا     .فًا ِلمحمدٍ الِعنْدهما خِ 
  . يضعفُ الْخَراجال * عِلم ِفيما إذَا اشْتَرى التَّغِْلِبي خَراِجية4ًعلَى ما

   ا َأنملَهِذهِ وِة   ِفي هروِلي  الصا الً دهخُصي          لَـى َأنلِْح عالص قُوعو وها وهرقْتَِضي تَغَيي
 النَّـه ِممـا     أليضعفَ علَيِهم ما يبتَِدُئ ِبِه الْمسِلم فَوجب تَضِعيفُ الْعشِْر دون الْخَراِج            

  ِلمستَِدُئ ِبِه الْمبي.]   ِقيَل فَِإن :           نَا ِمـنضعب ْأخُذُها يم ِهملَيفَ ععضي لَى َأنع قَعو لْحالص
ِفيِه  6وناوِجدتما يحتَاج إلَى َأن     5]نفَما يبتَِدُئ ِبِه الْمسِلم      ِبقَيِد كَوِنِه ِمم   **َأما كَونُه ،بعٍض

                                                                                                                                            
 كالرمل في الحج فأما إذا لم يكن فبقاء العلـة  ،ألنا نقول ذلك إذا أمكن البقاء بدون العلة    ؛ دوامها أيضا == 
، وقد ذكر البورنو هذه القاعدة بلفظ بقاء الحكم يسـتغني عـن بقـاء               1/297انظر كشف األسرار    "شرط
 أو بقاء الحكم مستغن عن بقاء علته، وقد ذكر أنها مناقضة لما عرف مـن قواعـد األصـول أن                     سببه،

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وذهب إلى أن المراد من لفظ العلة أو السبب في القاعدة السابقة هـو   
أحد شروطه بعـد   الشرط، ال العلة والسبب الحقيقيان، فإن الحكم يوجد باستيفاء شروط وجوده، وإذا زال              

 قائما، وذكر أن بقاء الرق بعد إسـالم العبـد          حوجوده بقي الحكم، كالشهود في النكاح إذا ماتوا ظل النكا         
ونسب البورنو هذه القاعدة إلى شرح خاتمـة مجـامع الحقـائق            .وذلك لعلة أخرى وهي تعلق حق السيد      

 . هـ1299للحاج سليمان أغاجي، مطبعة الحاج محرم أفندي 
 . مقررة)أ(في  1
 ]و) [أ(في  2
 ].و) [ب(في  3
 ).ب(ليست في  4
 ).ج(ب من /220نهاية ق  *

 ).أ(أ من /186نهاية ق  **
 ). ج( ما بين المعكوفين ليس في 5
 .يوجد)أ(في  6
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 1ن الصلْح جرى علَى تَضِعيِف الصدقَةِ     أل ؛ آِخِر الْبابِ  وهذَا ما قَاَل الْمصنِّفُ ِفي    ،  الًدِلي
  .دون الْمْؤنَِة الْمحضِة

نَفَةُ ِمن إعطَاِئِهم الِْجزيةَ ِلما ِفيها ِمن الصغَاِر يِفيد َأنَّـه وقَـع     ألقُلْنَا سوقُ الصلِْح وهو ا    
إذًا ابِتداء الْخَراِج ذُلٌّ وصغَار وِلهذَا      ،  يد ما ذَكَرنَا  فا َأِنفُوا ِمنْه فَي    يلْزمهم ِبِه م   العلَى ما   

 . يبتَدُأ الْمسِلم ِبِهال
ولَـو اشْـتَرى    ،   بِقيتْ علَى حاِلها   *وِإذَا اشْتَرى ِذمي غَير تَغِْلِبي خَراِجيةً َأو تَضِعيِفيةً       

شِْريِنيفَةَ    عَأِبي ح ِلٍم فَِعنْدسم تْ ِفي ِملِْكِه ةً ِمنتَقَراس ةً إناِجيخَر تَِصير ،  ـتَِقرتَس لَم ِإنو
 5ٍة مسِلم ِبشُفْع4]َأو استَحقَّها[ َأو رْؤيٍة 3ِ شَرٍط2بْل ردتْ علَى الْباِئِع ِبفَساِد الْبيِع َأو ِبِخيار     

ادةً   عشِْريتْ ع] دعب لَواجِ  6]وِع الْخَرضأل ؛ و        كُني لَم كََأن عيُل الْبعجخٌ فَيفَس دذَا الره ن ،
وكَـذَا  ،  سِتحقَاِق ِبالشُّفْعِة تَنْتَِقُل إلَى الْمسِلِم الشَِّفيِع الصفْقَةُ كََأنَّه اشْتَراها ِمن الْمسِلمِ          الوِبا
 8نَّهألوَأما ِبغَيِر قَضاٍء فَِهي خَراِجيةٌ    ،  يةَ الْفَسخِ الن ِللْقَاِضي وِ  أل ِبقَضاٍء   7 ردها ِبعيبٍ  إذَا

ا فَصار ِشراء الْمسِلِم ِمن الذِّمي بعد ما صارتْ خَراِجيةً       م وهو بيع ِفي حقِّ غَيِره     9إقَالَةٌ
 12.كَما إذَا َأسلَم هو واشْتَراها ِمنْه مسِلم آخَر، 11 التُّمرتَاِشي10ى حاِلها ذَكَرهفَتَِصير علَ

                                                
 ).ج(ليسا في  1
 ).ب(ب من /2221نهاية ق  *
 .خطأ)ب(لخيار، وما في ) ج(يختار وفي ) ب(في  2
 .الشرط وهو خطأ) ب(في  3
 ].واستحقها ) [ب(في  4
 .بشفعته )ط(في 5
 .لم يعد وهو خطأ) ب(في  6
 ). ب(ليست في  7
 .كأنه) ج(في  8
 .76، أنيس الفقهاء 4/116انظر النهاية في غريب الحديث .رفع العقد وفسخه بعد تمامه: اإلقالة 9

 .ذكر وهو خطأ) أ(في  10
 له كتـاب فـي الفتـاوى، شـرح الجـامع      أحمد بن إسماعيل التُّمرتاشي وهي قرية من قرى خوارزم،        11

، ابـن   1/286، الطبقات السنية    1/147 القرشي، الجواهر المضية     :انظر.الصغير، مصنف في التراويح   
 .108قطلوبغا، تاج التراجم 

 . وهو ما زال مخطوطا،ولعل النقل من شرحه على الجامع الصغير 12
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 .2 حدثَ ِفيها ِفي ِملِْكِه1ن الْخَراج عيبأل ؛الْمبسوِط لَيس لَه َأن يردها زكَاِة وِفي نَواِدِر
     بيذَا عه ِبَأن ُأِجيبِخ فَ  وِبالْفَس تَِفعرالي  دالر نَعما ِفـي        ،   يِبم ادرالْم لَى َأنع ذَا ِبنَاءهو

وهـذَا  ،   فَمنْعه ِبَأنَّه ماِنع يرتَِفع ِبـالرد      ،النَّواِدِر لَيس لَه َأن يلِْزمه ِبالرد ِبالْقَضاِء ِللْماِنعِ       
  الر اِضي إقَالَةٌ فَ   ِللِْعلِْم ِبَأنِبالتَّر بِ  الديِللْع تَِنعمِل           . يلَـى الْقَـوع كُلُّـه ـذَا التَّفِْريـعه 

 .يضاعفُ علَيِه عشْرها  :  وقَاَل َأبو يوسفَ   .وهو قَوُل َأِبي حِنيفَةَ   ،  ِبصيرورِتها خَراِجيةً 
 دمحقَاَل مو :3ِهي   ا عاِلهلَى حةً عةٍ   .شِْريايِفي ِرو شْرِ  :  ثُماِرفَ الْعصفُ مرِفـي  ،  تُصو

 .4ثَةُ ِبنَاء علَى جواِز تَبِقيِتها علَى ِملِْكِهالقْواُل الثَّألوا، مصاِرفَ الْخَراِج: ُأخْرى
اِلكقَاَل مال: ونْها عاِجهلَى إخْرع ربجْل يقَى ب5 تَب. 

 6 كَقَوِلِه ِفيما إذَا اشْتَرى الذِّمي     ،الً يجوز الْبيع َأص   ال: ِفي قَولٍ   رحمه اهللا  لشَّاِفِعيوقَاَل ا 
 شَيء ِفيهـا    ال: وعن شَِريكٍ . 7يْؤخَذُ ِمنْه الْعشْر والْخَراج معا      : عبدا مسِلما وِفي قَولٍ   

 .اشْتَراها ِذمي ِمن مسِلٍمِقياسا علَى السواِئِم إذَا 
                                                

 .غيث وهو خطأ) ج(في  1
 .3/47السرخسي، المبسوط  2
 .وهو خطأ.هو) أ(في  3
 .2/108الزيلعي، تبيين الحقائق ، 2/171الكاساني، بدائع الصنائع انظر  4
فال خراج على الـذمي  ، ال سند ولو باع مسلم أرضا ال خراج عليها من ذمي        ق : قال القرافي في الذخيرة    5

اج، شـر والخـر  يال تخلو األرض عن العك عليه الخراج لنيفةح أبو وقالافعي، شالوال عشر عند مالك و   
لنا أن البيع سـبب  ، عليه عشران، ومنع محمد بن الحسن صحة البيع الفضائه إلى الخلو   :بو يوسف أوقال  

الذخيرة "الخراج في غير صورة النزاع فال يكون سببها فيها بالقياس ويبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي               
3/87. 

 ).ب(ليست في  6
ِإذَا :   وقَاَل َأبو حِنيفَةَ   : "شكل صحيح، قال الماوردي في الحاوي     ولعل المصنف لم يقرر مذهب الشافعي ب       7

      اٍج، وخَر ضتْ َأرارشٍْر صع ضَأر يى الذِّمَأِبـي   الاشْتَر ـنابفَ ووسو يقَاَل َأبا، ودشِْر َأبِإلَى الْع ودتَع 
يجبـر  :  وقَـاَل ماِلـك  . ا، فَِإن عادتْ ِإلَى مسِلٍم حولَتْ ِإلَى الْعشْرِ يضاعفُ علَيِه الْعشْر ويكُون فَيئً    :  لَيلَى

   ا، وِعهيلَى بع يالالذِّم    ِدِه، وِفي ي ال تَقَر شْرع ْؤخَذُ ِمنْهي  . ِب الشَّاِفِعيذْهلَى معو- t-  شْـِرالْع ضَأر َأن 
 عشْر علَيِه، وِإن ملَكَها مسِلم ُأِخذَ ِمنْه الْعشْر         القَرتْ ِفي يِدِه، و   ا، فَِإن ملَكَها ِذمي أ    اِج َأبد  تَنْتَِقُل ِإلَى الْخَر   ال

 ِعهرز نوإذا اشترى الذمي عبدا مسلما فالشـراء  : "وقال الشافعي في األم  .471-7/470الحاوي الكبير   "ع
 الماوردي، علي بن محمد، األحكـام السـلطانية والواليـات         :وانظر.5/375األم  "جائز وأجبر على بيعه   

 .أحمد البغدادي.د: ، دار ابن قتيبة، الكويت، ت1989، 1، ط187الدينية، 
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 يصـلُح  الُل الْكَاِفِر  وما، وجه قَوِل الشَّاِفِعي َأن الْقَوَل ِبِصحِة الْبيِع يوِجب تَقَرر الْعشْرِ 
لَه،    تَِنعمالْم تَلِْزمسِتِه يُل ِبِصحِلِه ا   .فَالْقَوقَو هجشْ آل والْع ِه خَِر َأنا فَتَنْتَِقُل إلَيِظيفَتَهو كَان ر

       اجِه الْخَرلَيظَّفَ عوي َأن ِجبي ا ثُما ِفيها   ،ِبمن[ ِلماِن       1ذْكُرِجبِنيفَةَ فَيِل َأِبي حِه قَوجِفي و 
 .علَيِه جِميعا

     اِلٍك َأنِل مقَو هجو )  الَهالم لُحصا  2) يشِْر ِلمةِ     3] ِللْعـادنَى الِْعبعم ِفيِه ِمن   ،الو   ِكـنمي 
إبقَـاء ِلحـقِّ    إخْراِجها عن ِملِْكِه     4]إجباره علَى  [الْفُقَراِء ِفيها فَيِجب  تَغِْييره ِلتَعلُِّق حقِّ    

 .الْفُقَراِء
 فَيمِكن إلْغَاُؤه ِقياسا علَى الْخَراِج لَما        الِْعبادِة ِفي الْعشِْر تَاِبع    5وجه قَوِل محمٍد َأن معنَى    
  .ُألِْغي ِفي حقِّ الْمسِلِم فَتَقَرر علَيِه بقَاء 6اعكَان معنَى الْعقُوبِة ِفيِه تَاب

تٌ ِفي الشَّرِع كَما وجه قَوِل َأِبي يوسفَ َأن تَضِعيفَ ما يْؤخَذُ ِمن الْمسِلِم علَى الذِّمي ثَابِ            
                   ِمـن تَ َأخْذُهِلِم إذَا ثَبسالْم ْؤخَذُ ِمنا يم َأن ِلمفَع لَهِه ِقبلَيع كُني لَماِشِر ولَى الْعع رإذَا م

  .الذِّمي يضعفُ علَيِه
 إنَّما يثْبتُ ِبحكِْم الصلِْح َأو التَّراِضي كَما        نَّهألوجه قَوِل َأِبي حِنيفَةَ َأنَّه تَعذَّر التَّضِعيفُ        

 ينةِ    ،  ِفي التَّغِْلِبيادنَى الِْعبعم ا ِفيِه ِمنِلم شْرالْع ذَّرتَعو،   سلَـي ا فَِإنَّـهتَاِبع نُهكَو ِلمس ِإنو 
ا  الًَأهٍء ِمنْها،   ِلشَيألو  ضالر    ِظيفٍَة مو نا ِبخِ    تَخْلُو ععا شَرٍة ِفيهرلَى   القَرِة عاِئمِف الس

شِْتماِلِه علَى  اللْيقُ ِبحاِل الْكَاِفِر    أل وهو ا  ،وِبِه ينْتَِفي قَوُل شَِريٍك فَتَعين الْخَراج     ،  ما قَدمنَا 
  نَعا مذَا ِممه اِصُل َأنالْحِة وقُوبنَى الْععِظ مالْو قَاءب     ِفـي ذَِلـك ِرجنْـدفَي ـاِنعيفَِة ِفيِه م

  7.سِتثْنَاء الساِبقُالا

                                                
 .ذكر وهو خطأ) أ(يذكر وفي ) ب(في  1
 ).ملكه ال يصح) (أ(في  2
 ).ج( ما بين المعكوفين ليس في 3
 ). ج( ما بين المعكوفين ليس في 4
 .بمعنى وهو خطأ) ب(في  5
 . وهو خطأتابع )أ، ب، ج(في  6
 .3/6، السرخسي، المبسوط 2/108الزيلعي، تبيين الحقائق انظر  7
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ن التَّغِْيير إبطَاٌل ِلحقِّ الْفُقَراِء بعد تَعلُِّقـِه        إن لَم يحصْل جواب قَوِل ماِلٍك       آلهذَا ثُم إلَى ا   
 مصـاِرفُ  1ن مصِرفَ الْعشِْر الْمضـاعفِ أل ؛ إبطَاٌل لَه   * يجوز والتَّضِعيفُ َأيضا   الفَ

كُن ِفيهـا إحـدى   مفَلَما لَم ي، 2ن مالَه غَير صاِلٍح لَه ألوِإبقَاء حقِِّهم غَير ممِكٍن     ،  الِْجزيِة
 اشْـتَرى   4كَما إذَا ،  ا علَى إخْراِجه  3ُؤها مطْلَقًا وجب إجباره   ال إخْ الو،  ثَِةالالْوظَاِئِف الثَّ 

ِصحنَا يا ِعنْدِلمسا مدبع يالذِّم ،ناِجِه علَى إخْرع ربجي6 ِملِْكِه5و. 
ـ إلنَّه تَعذَّرتْ الْوظَاِئفُ وا   أل ىلٌ ِحينَِئٍذ َأو  **فَقَوُل الشَّاِفِعي ِبعدِم الصحةِ   :  فَِإن قُلْت  ء الخْ

 َأن بجقَى فَالفَوِحيِحال تَبةَ ِفي تَصا7 فَاِئد قِْد ثُماِرإل الْعبلَى ا8جاِجإل عخْر***. 
ابوفَالْج  :    نُوعمطْلَقًا مِة مالْفَاِئد نَفْي 9َأن    ا   ت إذْ قَدِة وارةَ التِّجفَاِئد تَتِْبعـابِ الس10كِْتس  َأو 

دِة11قَصٍة12 الِْهباٍض كَِثيرِفي َأغْر ِحيحالتَّص ِجبفَي . 
 

                                                
 ).ج(أ من / 221نهاية ق  *
 .المضاف وهو خطأ) ب(في  1
 ).ج(ليست في  2
 .إيجابها وهو خطأ) ب(في  3
 ).أ(ليست في  4
 .من) ب(في  5
 .3/115 الفتاوى الهندية :انظر 6

 ).أ(ب من / 186نهاية ق  **
 .تحيح وهو خطأ) ب(في  7
 .اإلخبار وهو خطأ) أ، ب(في  8

 ).ب(أ من /222نهاية ق  ***
 .وهو خطأ. ثم) أ(في  9

 .االكتاب وهو خطأ) ب(في  10
 .فصل وهو خطأ) أ(في  11
 .النية وهو خطأ) ب، ج(في  12
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]سقي بهيجب العشر أو الخراج في بستان المسلم تبعا للماء الذي ي[ 
، فَعلَيِه الْعشْر معنَاه إذَا سقَاه ِبماِء الْعشْرِ      بستَانًا  خُطٍَّة فَجعلَها    ِلمسِلٍم دار كَانَتْ   َِإذَاو[

ن الْمْؤنَةَ ِفي ِمثِْل هذَا تَدور مـع  ألالْخَراِج فَِفيها الْخَراج ؛ وَأما إذَا كَانَتْ تُسقَى ِبماِء   
 ].الْماِء

 )لُهتَانًا    :قَوسا بلَهعِبهِ )  فَج دتَانًا  أل ؛قَيسا بلْهعجي لَم لَو ا   1نَّهارا نَخٌْل تَغُـلُّ َأكْـرِفيهال و 
 2.شَيء ِفيها

 ) لُهأل :قَوِظيفَةَ ناِء       3 الْوالْم عِفي ِمثِْلِه م ورتَد (  ،      اجا الْخَرا فَِفيهاِجيخَر اءالْم فَِإذَا كَان
 الْعشْـِر   وِإن سِقيتْ ِبماءِ  ،  صِل سقَطَ عشْرها ِباخِْتطَاِطها دارا    ألوِإن كَانَتْ عشِْريةً ِفي ا    

فَالْوِظيفَةُ ِفـي حقِّـِه   ، خِْتطَاِط َأيضاال خَراِجيةً سقَطَ خَراجها ِبا وِإن كَانَتْ ،  فَِهي عشِْريةٌ 
ولَيس ِفي جعِلها خَراِجيةً إذَا سِقيتْ ِبماِء الْخَراِج ابِتداء تَوِظيفُ الْخَـراِج            ،  تَاِبعةٌ ِللْماءِ 

مةٌ ِمنْهاعمج ا ظَنَّهِلِم كَمسلَى الْمعغْنَاِقييِن السالد امسخُ حِة4 الشَّيايِفي النِّه  ، 

                                                
 .3/513ناية شرح الهداية العيني، الب"كل أرض يحوطها حائط فيها أشجار : "البستان 1
 .3/513العيني، البناية شرح الهداية ، 132 الجامع الصغير :انظر 2
 .نص الهداية المؤنة 3
وهو الحسين بن علي بن الحجاج بن علي، حسام الدين السـغناقي، نسـبة   ].شمس األئمة [زيادة  ) ب(في   4

تفقه على اإلمـام حـافظ الـدين        .الفقيهإلى سغناق بكسر السين وسكون الغين بلدة في تركمستان، اإلمام           
 الكافي شرح فيـه أصـول الفقـه    :من مصنفاته .محمد بن محمد بن نصر وفوض إليه الفتوى وهو شاب         

انظر في ترجمتـه القرشـي،      .للبزدوي، النهاية في شرح الهداية وهو أول من شرح الهداية، توفي بمرو           
 .151-3/150، التميمي، الطبقات السنية 160، ابن قطلوبغا، تاج التراجم 2/507الجواهر المضية 
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 2 ِمن َأن ضرب الْخَراِج علَى الْمسِلِم ابِتداء       1وَأيد عدم امِتنَاِعِه ِبما ذَهب إلَيِه َأبو الْيسرِ       
اِئزِس ا  ،  جُل شَمقَوِة  ألواِج ا    3الِئمِفي خَر غَارأل صاِج       ،اِضِيرِفـي خَـر غَارا الصإنَّم 

 ِفيِه الْخَراج ِبوِظيفَِتِه إلَيِه وهو الْماء فَِإن ِفيـِه          6 هو انِْتقَاُل ما تَقَرر    5 بْل إنَّما  ؛4الْجماِجِم
كَما لَـو اشْـتَرى     ،  سِلِمفَِإذَا سِقي ِبِه انْتَقََل هو ِبوِظيفَِتِه إلَى َأرِض الْم        ،  وِظيفَةَ الْخَراجِ 

 فَثَبتَ حقُّهم ِفيـِه وحقُّهـم هـو         7ن الْمقَاِتلَةَ هم الَِّذين حموا هذَا الْماء      ألوهذَا  ،  خَراِجيةً
اجالْخَر  ،      مقُّهح ُأِخذَ ِمنْه ِلمسقَى ِبِه مِفـي ا      ،  فَِإذَا س قِِّهموتَ حثُب ا َأنألكَمـ  َأع ،ِضر  ينَ

وصرح محمد ِفـي َأبـواِب السـيِر ِمـن          ،   يوِجب ِمثَْل ذَِلك   ،خَراجها ِلِحمايِتِهم إياها  
 الْخَراِج وحملَه السرخِْسي علَى مـا إذَا لَـم          9 يبتَدُأ ِبتَوِظيفِ  ال الْمسِلم   8ِبَأن: الزياداِت

ببس اِشربيِضعوذَا الْمه جخْرِلي اِئِه ِبذَِلكِتداب  ،ِمنْه سذَا لَيه ت َأنِلمَأنْتَ ع10و. 
 
 
 
 

                                                
 . البزدويوهو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى 1
 ).أ(ليست في  2
 .إال وهو خطأ) ب(في  3
 .ويقصد بخراج الجماجم الجزية.6-3/5 السرخسي، المبسوط :انظر 4
 ).أ(ليست في  5
 .تقدر) أ(في  6
 .المال وهو خطأ) ب، ج(في  7
 .ألن وهو خطأ) ب(في  8
 .بوظيف وهو خطأ) ب، ج(في  9

بل إنما هو انِْتقَاُل ما تَقَرر ِفيِه الْخَراج ِبوِظيفَِتِه إلَيِه وهو الْماء فَـِإن ِفيـِه وِظيفَـةَ                  : "وهو قوله قبل قليل    10
وظن كثير مـن المشـايخ أن       : "وقال الزيلعي : الْمسِلِمالْخَراِج، فَِإذَا سِقي ِبِه انْتَقََل هو ِبوِظيفَِتِه إلَى َأرِض          

كان الماء وظيفـة    : هذا ابتداء خراج على المسلم، وجعلوه نقضا على المذهب، وليس كما ظنوه؛بل نقول            
 .2/109الزيلعي، تبيين الحقائق "قديمة فلزمته بالسقي منه
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)لُهقَوِظيفَةُ ِفي ِمثِْلهِ :والْو (     ِمـنـذَا وه ـِلِم ِمـنسلَى الْمِظيٍف عتَو اءِتداب وا هِفيم َأي 
 كَما ِفي النِّهايِة ِبَأن الـذِّمي       ،ا لَم يتَقَرر َأمره ِفي وِظيفَةٍ      كُلِّ م  ال ،1رِض الَِّتي َأحياها  ألا

كَان ِفيهـا   ،   لَه ِلشُهوِدِه الِْقتَالَ   تْخَِض َأو ر  ،3 َأو َأحيا َأرضا   ، بستَانًا 2لَو جعَل دار خُطَِّتهِ   
شِْر ِعنْداِء الْعا ِبمقَاهس ِإنو اجِنيفَةَ رحمه اهللالْخَرَأِبي ح . 

 
 ]ءرهم شيوفي د ينالذميليس على [

وِإن جعلَهـا   جعَل الْمساِكن عفْوا tعمر ن أل شَيءداِرِه  ِفيالْمجوِسي  ِولَيس علَى   [
  اجِه الْخَرلَيتَانًا فَعسا      بذُِّر إيجشِْر ِلتَعاِء الْعا ِبمقَاهس ِإنِة      وبنَى الْقُرعشِْر إذْ ِفيِه مِب الْع

وعلَى ِقياِس قَوِلِهما يِجب الْعشْر ِفي الْمـاِء        ،  فَيتَعين الْخَراج وهو عقُوبةٌ تَِليقُ ِبحاِلهِ     
شِْريالإ،  الْع  ِعنْد ٍد  َأنمحاماِحدا وشْرع اللَّه هِحمر ، ِعنْدووفَ َأِبي يس   اللَّـه ـهِحمر

 ]عشْراِن وقَد مر الْوجه ِفيِه
 )لُهقَو:     وِسيجلَى الْمع سلَيو (          ِل الِْكتَاِب ِبالدَأه ِرِه ِمنِفي غَي النَّفْي ِفيدِبِه ِلي د؛لَـةِ القَي 
 . وذَباِئِحِهم5حِتِهمِم ِبدِليِل حرمِة منَاكَالسإل َأبعد عن ا4ن الْمجوسأل

 ) لُهأل :قَو   رمع نt   افْوع اِكنسَل الْمعِفي ا      )6ج ْأثُورم وكَذَا هكُتُـِب    لق هـِص وص
جعـَل   tِبي عبيٍد َأن عمر بـن الْخَطَّـاِب         ألمواِل  ألثَاِر ِمن غَيِر سنٍَد ِفي ِكتَاِب ا      آلا

وعطََّل ِمـن ذَِلـك     ،  َ الَِّتي تَغُلُّ واَلَِّتي تَصلُح ِللْغَلَِّة ِمن الْعاِمرةِ       7رِضينألالْخَراج علَى ا  
    منَاِزلُهم الَِّتي ِهي ورالدو اِكنسنَدٍ   8الْمِر سغَي ِمن نْهع ثَهارتَوو  ،   ـاعمـِه إجلَيكَى عحو

 .رضي اهللا عنهمالصحابِة 
 

                                                
 .أحيا) ب(في  1
 .خطبه وهو خطأ) ب، ج(في  2
 .أرضها) ب(في  3
 .المجوسي) أ، ب(ي ف 4
 .نكاحهم) ب، ج(في  5
 .1/265، الدراية 2/394انظر نصب الراية .لم أجده: غريب، وقال ابن حجر: قال الزيلعي 6

 األرض) أ(في 7 
 .78ألبي عبيد ،األموال :انظر  8



 

 

363

 ] في بستانه الخراج وإن سقاه بماء العشرلذميايجب على [
 )لُهشِْر     : قَواِء الْعا ِبمقَاهس ِإننَاِفيـهِ       أل) وي الْكُفْرِة وبنَى الْقُرعِفيِه م شْرالْع قَـاَل   .نو 

تَاِشيرالتُّم :   ا إذَا اتَّخَذَ الذِّمار ِفيمد ي   ر تَانًا َأوسأَ   ِضِه ب خَتْ لَـه      ـا فَِهـياهيَأح َأو ضر
 1وعلَى ِقياِس قَوِلِهما ينْبِغي َأن يِجب ِفيِهمـا الْعشْـر       ،  وِإن سقَاها ِبماِء الْعشْرِ   ،  خَراِجيةٌ

ج ِجـب الْخَـرا   جعلَها بستَانًا ِبماِء الْخَراِج حيـثُ ي 2تيِه الَّ ِف الْمسِلِم إذَا سقَى دار    الِبِخ
 .تِّفَاِقالِبا
، ينْبِغي َأن يِجب ِفيها عشْراِن علَى ِقياِس قَوِل َأِبـي يوسـفَ           : وِفي شَرِح الْكَنِْز قَالُوا    

ٍض ثُم نَظَر ِفيِه ِبَأن ذَِلك كَان ِفي َأر    ،وعلَى قَوِل محمٍد عشْر واِحد كَما مر ِمن َأصِلِهما          
تَقَراسشْرا الْعِلٍم ا هـ   ِفيهسِد مكَانَتْ ِفي ي ا ِبَأنِظيفَةً لَهو ارص3و. 

 يدفَع ما ذَكَره الْمشَاِيخُ ال وعلَى هذَا فَ، وهو حق4ٌّ وقَد قَرر هو ثُبوتَ الْوِظيفَِة ِفي الْماءِ     
هدرا َأوِبم.لَمَأع انَهحبس اَللَّهو . 

 
 ]بيان الماء العشري وماء الخراج[

يـِة  ال تَدخُُل تَحـتَ وِ الباِر والْعيوِن والِْبحاِر الَِّتي    آلثُم الْماء الْعشِْري ماء السماِء وا     [
ـ     ،  عاِجمألانْهاِر الَِّتي شَقَّها    ألوالْماء الْخَراِجي ماء ا   ،  َأحٍد سو ـونحيج ـاءمو ونحي

     ِعنْد شِْرياِت عالْفُرلَةَ وِدجٍد  ومح؛    م اللَّه هِحمألر   ـارِ      النَّـهكَالِْبح ـدـا َأحِميهحي  ،
   ِعنْد اِجيخَرفَ   ووس؛    َأِبي ي اللَّه هِحمألر  تُنَّهخَيا الْقَنَاِطرهلَيذُ ع  ـدذَا يهفُِن والس ِمن 

ما ِفي َأرِض الرجِل التَّغِْلِبي يعِني الْعشْـر  التَّغِْلِبييِن ي َأرِض الصِبي والْمرَأِة     وِف.علَيها
الصلْح قَد جـرى علَـى      ن  أل،  الْمضاعفَ ِفي الْعشِْريِة والْخَراج الْواِحد ِفي الْخَراِجيةِ      

                                                
وهو جواز إيجاب العشر على الكافر في األرض العشرية فيجب العشر فـي  ،أي قول أبي يوسف ومحمد   1

 .3/515العيني، البناية شرح الهداية انظر .رض التي تسقى بماء العشراأل
 .الذي وهو خطأ)أ(في 2
 .110-2/109الزيلعي، تبيين الحقائق :انظر  3
الزيلعي، تبيين الحقـائق  "لكن الوظيفة تدور مع الماء..فإن سقاه بماء العشر فهو عشري : "أي قول الزيلعي   4

2/109. 
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ثُم علَى الصِبي والْمرَأِة إذَا كَانَا ِمن الْمسِلِمين ، نَِة الْمحضِةتَضِعيِف الصدقَِة دون الْمؤْ 
مإذَا كَانَا ِمنْه فُ ذَِلكعضفَي شْرالْع[ 

 )لُهاِء       :قَومالس اءشِْري مالْع اءالْم ثُم  (ونيالْعالَِّتي    1و ارالِْبحقَّقُ ال وتَحي * ودرـ   و 2ِدي 
 ونَهـِر   4  كَنَهـِر الْمِلـكِ    3عـاِجم ألنْهاِر الَِّتي شَقَّتْها ا   ألماء ا  وماء الْخَراجِ ،  َأحٍد علَيها 
ِردجدزكِ    ،  يِر التُّرنَه ونحياخْتَلَفُوا ِفي س5و ونحيجِمذَ  6 وِر ِتر7 نَه      ادغْـدـِر بلَةَ نَهِدجو 
 علَى َأنَّـه    وهو ِبنَاء ،   علَى ما ِفي الِْكتَابِ    الِر الْكُوفَِة هْل ِهي خَراِجيةٌ َأو        نَه 8والْفُراِت

       ٍد َأوَأح دا يهلَيع درْل يدٍ   ؟ الهمحم فَ، 9ال : فَِعنْدوسَأِبي يِنيفَةَ وَأِبي ح ِعنْدو: ـم10 نَع ،
 12وهذَا يد ،   كَالْقَنْطَرةِ 11 إلَى بعٍض حتَّى تَِصير ِجسرا يمر علَيهِ       فَِإن السفُن يشَد بعضها   

                                                
 ).ب( ليست في  1
 ).ج(ب من /221ق  نهاية *
 ).أ، ب( ليست في 2
 .201انظر مختار الصحاح .مجعرب، ومفردها أعجمي وتجمع على ع وهم من ليسوا ب3
 .53انظر تقويم البلدان . وهو نهر يصب في دجلة4
، يـروي وادي فرغانـة وجنـوبي        سابقا    يسمى سيردريا، وهو نهر في جنوب غربي االتحاد السوفياتي         5

 انظر .ي لينيناباد وكيزيل أوردا، ويصب في دلتا واسعة ببحيرة آرالكازاخستان ومدينت
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showFahras&id=3000846&ftp
=Amaken 

 .يجيحون وهو خطأ) ب( في6
 الفـداء،   ا أب :انظر. نهر بلخ يخرج من بذخشان ويسير في بلخ وترمذ ويصب في بحيرة خوارزم             ى ويسم 7

و هو يسمى اليوم آمودريا ، ينبع من جبال بامير ويصب في بحيـرة آرال، يـروي                 . 41قويم البلدان،   ت
طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وما كان غربه فهو من خراسان وما كان شرقه فهو الذي يـدعى              

 انظر .ما وراء النهر
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.ShowFahras&id=3000845&ftp

=Amaken 
 .وهو خطأ] الفرا)[أ( في 8
 .2/336 ابن مازة، المحيط البرهاني :انظر.ني ذكر ابن مازة عن محمد في هذه المسألة روايت9

، ابـن مـازة، المحـيط       3/518، العيني، البناية شرح الهدايـة       2/110 الزيلعي، تبيين الحقائق     : انظر 10
 . 2/336البرهاني 

 .عليها) ط( في 11
 .يدل وهو خطأ) أ ( في12

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showFahras&id=3000846&ftp
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.ShowFahras&id=3000845&ftp
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نْهاِر الَِّتي شَقَّتْها   ألفَِإن ماء ا  ،   الْخَراِج ظَاِهر  1ما ذُِكر ِفي ماءِ   :  ِقيلَ .علَيها فَِهي خَراِجيةٌ  
 3وَأما،   علَيها كََأراِضِيِهم  ** حوينَاها قَهرا وقَررنَا يد َأهِلها      ثُم 2 كَان لَهم يد علَيها    *الْكَفَرةُ

بار والْعيون الَِّتي ِفي داِر الْحرِب وحوينَاها قَهـرا         آلِفي ماِء الْعشِْر فَلَيس ِبظَاِهِر فَِإن ا      
َأنَّه غَِنيمةٌ وعلَّلُوا الْعشِْريةَ ِبعدِم ثُبوِت الْيِد علَيها فَلَـم          صرحوا ِبذَِلك معلِِّلين بِ   ،  خَراِجيةٌ

  ةً وغَِنيم ذَا إ   التَكُنه ِتما   ال ياِر وطَاِرأل ِفي الِْبحا   ،  ماِئِهمقَالُوا ِفي م قَى   : ثُمس لَو]  كَـاِفر
الِْبحار َأيضا خَراِجيةٌ علَى ما ذَكَرنَا ِمن قَوِل َأِبي          َأرضه يكُون ِفيها الْخَراج بْل       4]ِبِهما
وقَد عِلمت َأن الْكَاِفر إذَا سقَى ِبِه علَيـِه         ،   الْمطَرِ 5 ماء الوَأِبي يوسفَ فَلَم يبقَ إ    ،  حِنيفَةَ
اجخْتَِلفُوا ،  الْخَري لَمضٍ  ال كَاخْتِ  فيه وِفي َأر 6ِفِهم ع   يا ِذماهٍة اشْتَرشِْري  ،الو    خْفَـى َأني 
 7 ينِْفـي  الرض دار حـرٍب خَراِجيـةً       ألباِر والْعيوِن الَِّتي كَانَتْ ِحين كَانَتْ ا      آلكَون ا 

 الْمسـِلمون بعـد   9باِر والْعيوِن احتَفَرهاآلفَِإن كَِثيرا ِمن ا   ،   عيٍن وِبْئرٍ  8الْعشِْريةَ ِفي كُلِّ  
ـ وعلَى هذَا فَيِجب التَّعِميم فَِإن ما  ،  ٍمالرِض دار إس  ألصيرورِة ا  ن إمـا  آلراه ِمنْهـا ا ت

 َأنَّه جـاِهِلي    11َأما ثُبوتُ معلُوِميةِ  ،  10وِإما مجهوُل الْحالِ  ،  ِمالسإلمعلُوم الْحدوِث بعد ا   
فَمذِّرتَع  ، احيالر فَتْهسو ِثرد قَد ِلِهمِفع ِمن ا كَانم وِت12إذْ َأكْثَرثُب قَ ِمنبي لَمإ13 و ال ذَِلك 

                                                
 ).أ(  ليست في 1
 ). أ(أ من  /187نهاية ق  *
 ].فهي خراجية [زيادة ) أ(في  2

 ).ب(ب من /222نهاية ق  **
 ].ما[زيادة ) ب،ج(في 3
 ]بهما كافر) [أ(في  4
 ).ب، ج(ليست في  5
 ).أ(ليست في  6
 .وهو خطأ.تبقى) أ(في  7
 الكل ) ب(في  8
 .احتفرتها) ، ب، ج(في  9

 ).أ(يست في ل 10
 .معلوميته) أ(في  11
 .األرياح) أ(في  12
 ).ا(ليست في  13
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ـ         ،2بٍتثَ غَير مستَِنِدين ِفيِه إلَى      1قَوُل الْعوام  إس ِبَأنَّه اها نَرِفي كُلِّ م كْمالْح ِجبال فَي؛ِمي 
 ويكُون ظُهور الِْقسميِن ِبالنِّسبِة إلَـى سـقْي         3الْممكَّنَيِن ِللْحاِدِث إلَى َأقْرِب وقْتَيهِ   إضافَةً  

  .5 وِظيفَةٌ واَللَّه َأعلَم4الْمسِلِم ما لَم تَسِبقْ ِفيِه
 

 ]الواجب في عين القير والنفط[
رِض أللَيس ِمن َأنْـزاِل ا    نَّه  أل؛   شَيءَأرِض الْعشِْر   ي  ِفوالنَّفِْط   الِْقيِرعيِن  ولَيس ِفي   [

إذَا كَان حِريمه  وهذَا وعلَيِه ِفي َأرِض الْخَراِج خَراج وِإنَّما هو عين فَوارةٌ كَعيِن الْماِء
 ]. ِمن الزراعِةالْخَراج يتَعلَّقُ ِبالتَّمكُِّنن أل؛  صاِلحا ِللزراعِة

 )لُهِن الِْقيِر 6قَويِفي ع  (قَاُل الْقَاريفْتُ والز وه ،اءلُو الْمعي نهالنَّفْطُ دو. 

                                                
 .األعوام وهو خطأ) أ(في  1
 .بيت وهو خطأ)ب(في  2
ومعناها إذا وقـع االخـتالف   "األصل إضافة الحادث إلى أقرب وقتيه الممكنين " وهذه قاعدة فقهية نصها     3

ذا لم يتيقن نسبته إلى الزمن األبعد، وهـذا إذا    في زمن حدوث أمر فينسب هذا األمر إلى أقرب األوقات إ          
، الزرقـا،   71انظر ابن نجيم، األشباه والنظـائر     . عليه وإنما وقع ااالختالف في الوقت      اكان الحدوث متفق  

 .م، دار القلم1989، 2، ط 125أحمد محمد، شرح القواعد الفقهية، ص 
 .به) أ(في  4
م أما الكافر فلو سقى بالعشري وجب عليه الخراج ألنه لـيس  يعني أن فائدة تقسيم الماء هي في حق المسل  5

 .أهال ألن يفرض عليه العشر
 .فرع) أ(في  6
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)لُها    :قَوهِريمح ذَا إذَا كَانهةِ  1 واعرا ِللزاِلحص  ( حسمي ـٍة       2ثُمايالِْقيِر ِفـي ِرو ِضعوم 
 .4 تَصلُح ِللزراعِةالنَّها أل يمسح الي ِروايٍة وِف، 3تَبعا
 

 ]اجتماع العشر والخراج[
  )  عال )فَر      اجخَرو شْرٍض عاِلِك َأرلَى مع عمجي ،        ناٍد عمح نِنيفَةَ عو حى َأبوا رِلم 

 يجمـع  ال{ : rقَاَل رسوُل اللَّـِه  : قَاَلt ٍد عن عبِد اللَِّه بِن مسعو5إبراِهيم عن علْقَمةَ 
جماِع الصحابِة إذْ قَد فَتَحوا السواد ولَم ينْقَْل        إل و 6}علَى مسِلٍم عشْر وخَراج ِفي َأرٍض       

هعمقَطُّ ج منْهاِلٍكمعلَى م7.ا ع 

                                                
) حـرم (ابن منظور، لسان العـرب مـادة        .حريم الدار ما أضيف إليها وكان من حقوقها ومرافقها        :يقال   1

4/97. 
 ).مسح(مادة 14/70انظر لسان العرب .ذرعها: مسح األرض 2
 .تبعها) أ(في  3
والمقصود في المسألة أنه إذا وجد في أرض الخراج عين نفط هل يجب فيها شي؟ يجب فيهـا الخـراج                     4

 . هذا إذا كانت األرض صالحة للزراعة ؛ألن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعـة             ،وال شي غير الخراج   
 . وهل يسمح موضع عين النفط ؟روايتان كما ذكرها المصنف

، 3/519العينـي، البنايـة شـرح الهدايـة     ، 2/139 الشـيباني، األصـل   ،133الجامع الصغير  :انظر  
 .1/583العناية شرح الهداية ، البابرتي، 2/216السرخسي، المبسوط 

 .لقمة وهو خطأ)ب(في  5
هذا الحديث ال يرويه غير يحيى بن عنبسة بهـذا اإلسـناد عـن أبـي        : "رواه ابن عدي في الكامل وقال      6

 قول إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قوله، وهو مـذهب               حنيفة، وإنما يروى هذا من    
: قـال الشـيخ  .. وأبطل فيـه rأبي حنيفة وجاء يحيى بن عنبسة فرواه عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي  

الكامل في الضـعفاء   "ويحيى بن عنبسة هذا مكشوف األمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات             
 .3/442 نصب الراية :وانظر.9/127

، 4/175، الموصلي، االختيار    2/175الكاساني، بدائع الصنائع     :لةأانظر في مذهب الحنفية في هذه المس       7
 .2/207السرخسي، المبسوط 

، 5/479 النووي، المجمـوع     :انظر في مذهب الشافعية   .ومذهب الجمهور جواز اجتماع العشر والخراج     
 :، وانظـر فـي مـذهب المالكيـة    3/252وردي، الحاوي الكبيـر    ، الما 2/95النووي، روضة الطالبين    

 ابـن   :، وانظر في مـذهب الحنابلـة      2/258، المعونة على مذهب أهل المدينة       3/87القرافي، الذخيرة   
 .2/347، المبدع 2/144قدامة، الكافي 
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 ) يجوزالومن [باب من يجوز دفْع الصدقَِة إلَيِه (
 

]  اللَّه هِحمالَى   أل ا :قَاَل رله تَعُل ِفيِه قَوص : Mq r s t L ةَآلاي. 
ـ إلن اللَّه تَعالَى َأعـز ا     ألالْمَؤلَّفَةُ قُلُوبهم   ِمنْها  سقَطَ  وقَد  ،  فَهِذِه ثَماِنيةُ َأصنَافٍ   الس م

انْع لَى ذَِلكعو منْهَأغْنَى عو إلاقَداعمج.[ 
) لُهُل ِفيِه   أل ا 2 ]1 قَوص (       نمِه وإلَي فْعالد وزجي نِفيم قوله تعالى ،  الَأي Mq r 

s L ةَآلاؤُ    3 يه ِمن كَان نألِء ا ال فَم     نمِرفًا وصم نَاِف كَانـا   أل؛ ال فَ الصإنَّم ن
ع تُ النَّفْيثْبفَي رصالْح تُِفيدِرِهمغَي ن. 

 
 ]لمؤلفة قلوبهم ألن اهللا أعز اإلسالمإلى اال تصرف الزكاة [

)لُه4قَو    مهَؤلَّفَةُ قُلُوبا الْمقَطَ ِمنْهامٍ الكَانُوا ثَ )  سثَةَ َأقْس :    كَان كُفَّار مِقسr   متََألَّفَهِلي ِطيِهمعي
 ضـِعفٌ ِفـي     5]وِفـيِهم [وِقسم َأسلَموا   ،  دفَع شَرهم وِقسم كَان يعِطيِهم ِلي   ،  ِمالسإلعلَى ا 

 كَيفَ يجوز صـرفُ  :  حاجةَ إلَى إيراِد السَؤاِل الْقَاِئلِ     الو،   فَكَان يتََألَّفُهم ِليثْبتُوا   .ِمالسإلا
فُقَراِء ِفي ذَِلك الْوقِْت َأو ِمن الِْجهـاِد        َأنَّه كَان ِمن ِجهاِد الْ    :  وجوابه ؟الصدقَِة إلَى الْكُفَّارِ  

ن الَِّذي إلَيِه نُِصب الشَّـرع إذَا نَـص علَـى           أل ؛حساِنإل ِبا 7تارةو،  6نَّه تَارةً ِبالسنَانِ  أل
     النَِّبي نيبو ِهمِف إلَيرالصr   ِبا مه نإلم    وعشْرالْم وذَا هه طَاِء كَانا ،علَـى   ألوِئلَةُ عس

 ما 
 

                                                
 ).ب(ليست في  1
 )ج(س في ما بين المعكوفين طم 2
 .60: التوبة 3
 ).ب(ليست في  4
 .أو فيهم) ب(في  5
 .اللسان وهو خطأ) أ(في  6
 .مرة) ب، ج، ط(في  7
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دتَهجار  1يِتب2 ِفيِه ِباع واِعِد الَِّتي     3ِ نُبالْقَو وِص َأونْصالْم نا 4 عِطيهتَّـى    5 تُعاتُ حوممالْع 
اللَّواِزِم يجاب ِبما يِفيد إدراجها ِفي نُصوِص الشَّاِرِع َأو قَواِعِدِه الْمفَادةُ ِبالْعموماِت َأو بِ            

  ؟ هو نَفْس الْمنْصوِص علَيِهاحِدِهما فَكَيفَ ِبمأل
لَو كَان كَـذَِلك كَـان      :  قُلْنَا .السَؤاُل معنَاه طَلَب ِحكْمِة الْمشْروِع الْمنْصوصِ     : فَِإن قُلْت 

  .7 ِبما َأجابوا ِبِه فَتََأمْل مستَِعينًاال ،ثَِةالقْساِم الثَّألِبِه إعطَاء ا 6جوابه ِبنَفِْس ما علَّلْنَا
  ِريى الطَّبور قوله تعالى    9 في  ِفي تَفِْسيِرهِ  8ثُم Mq r sL  ةَآلانَاِدِه  10يِبِإس 

نِن َأِبي كَِثيرٍ    عى بيحقَالَ 11ي  :     انفْيةَ سيِني ُأمب ِمن مهَؤلَّفَةُ قُلُوب12الْم  رح ن13ٍب ب  ، ِمنو

                                                
 .مجتهد)أ(في  1
 .باالعتباروهو خطأ) ب(في  2
 .ينبو) أ(في  3
 ).أ(ليست في  4
 .أوهو خط.تطيعها) ب، ج(في  5
 .عللناه) أ(قلنا وفي )ب(في  6
ـ  ، فإنه قال إ   ولعله يعني ما أجابه الشافعي رحمه اهللا       7 ال الصـدقة وإنمـا كـان    ن المشرك ال يتألف من م

 .2/183 األم :انظر. لبعض المشركين يوم حنين من الفيء أو من ماله خاصةrإعطاء النبي 
ـ  224 سـنة  طبرستان، ولد في   مامالمؤرخ المفسر اإل    محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر        8 ، هـ

 . تفرد بمسائل حفظت عنهله اختيار من أقاويل الفقهاء، وقدهـ، 310 سنة واستوطن بغداد وتوفي بها
، وهـو مذهبـه الـذي       "لطيـف القـول فـي أحكـام شـرائع االسـالم             ،  تاريخ الرجال :  من مصنفاته 

 .6/69، الزركلي، األعالم 2/201، الذهبي، تذكرة الحفاظ 284-14/267الذهبي، السير :انظر.اختاره
 ).أ(ليست في  9

 .60:التوبة 10
مـن  ،  يسار، و قيل غير ذلك: صالح بن المتوكل، و قيل يهسم أب ا،  ، أبو نصر  ي كثير الطائ  ي يحيى بن أب   11

 ابن حجر، تقريـب  :انظر. قبل ذلك: هـ و قيل132، توفي ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل    ،  صغار التابعين 
 .7/591، ابن حبان، الثقات 4/383 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 691التهذيب 

 . وما في الطبري أبو سفيان،كذا في جميع النسخ 12
، غلبت عليه كنيتـه،     أبو سفيان القرشي األموي   ،   صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف           13

 علـى   r اسـتعمله رسـول اهللا       ،ولد قبل الفيل بعشر سنوات، وأسلم ليلة الفتح، وشهد حنينا والطـائف           
 األثيـر،    ابن :انظر.tهـ وصلى عليه عثمان     31مات بالمدينة سنة    . وهو عليها  rنجران، فمات النبي    

 .1/263الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 813، ابن عبد البر، االستيعاب 3/9أسد الغابة 
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ِهشَامٍ   ِني  ب ناِرثُ بوٍم الْحخْزوعٍ   ،  1مبري نِن بمحالر دبع2و  ،   نب انفْوٍح صمِني جب ِمنو
وِمـن  ،  6وحويِطب بن عبِد الْعزى   ،  5 بن عمٍرو  4وِمن بِني عاِمِر بِن لَُؤي سهيلُ     ،  3ُأميةَ

  ِد بِني َأسامٍ     بِحز نب ِكيمى حزِد الْعبـِن         ،  7ِن عاِرِث بالْح نب انفْيو ساِشٍم َأبِني هب ِمنو

                                                
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم، أبو عبد الرحمن، أخو أبو جهـل ألبويـه،          1

ت أبي طالب، ولما أسـلم      شهدا بدرا كافرا وانهزم فعير بفراره، أسلم يوم الفتح وكان استجار بأم هانئ بن             
انظر في ترجمتـه    .هـ15استشهد يوم اليرموك سنة     وحسن إسالمه ولم ير منه شيء يكره، وشهد حنينا          

 ابن عبد البر، االسـتيعاب ، 1/111الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 645-1/643 ابن األثير، أسد الغابة 
151-153. 

 ابن األثيـر، أسـد الغابـة       :تصرة بهذا القدر انظر   ترجمته مخ .عبد الرحمن بن يربوع من بني مخزوم         2
 .1/357الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 3/496

مكة هرب صـفوان،   r لما فتح رسول اهللا ،صفوان بن أمية بن خَلَف بن وهب بن جمح، يكنى أبا وهب           3
 يوم  rاه النبي    سالحا يوم حنين وكان كافرا، وأعط      r ورجع إلى مكة، استعار منه النبي        rفأمنه النبي   

ابـن   في ترجمتـه     :انظر. هـ بمكة وقيل غير ذلك     42توفي سنة   ،حنين من العطاء فطابت نفسه وأسلم       
 .1/266الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 26-3/24 األثير، أسد الغابة

 .منهل وهو خطأ) أ(في  4
أحـد  ،  أبـا يزيـد  يكنـى ،  سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري        .عمر وهو خطأ  ) أ، ب (في   5

وهو صاحب القصة المعروفة يوم الحديبية، خـرج إلـى          أشراف قريش وعقالئهم وخطبائهم وساداتهم،      
، 587-2/585 ابن األثير، أسد الغابـة     :انظر.هـ18 مات في طاعون عمواس سنة       :الشام مجاهدا وقيل  

 .315، ابن عبد البر، االستيعاب 1/245الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 
 وهو من المؤلفـة  ،أسلم يوم الفتح ،طب بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي العامري، يكنى أبا محمد    حوي 6

 مائة من اإلبل يجتمع هو وسهيل بن عمرو في عبـد ود      rفأعطاه النبي    rوشهد حنينا مع النبي     قلوبهم  
، t بن عفان     وممن دفن عثمان   ، بتحديد أنصاب الحرم   t وهو أحد النفر الذين أمرهم عمر بن الخطاب       

، 187 ابن عبـد البـر، االسـتيعاب    ،  2/98 ابن األثير، أسد الغابة      :انظر. هـ بالمدينة  54 سنة   tمات  
 .1/145الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 

ولـد  ،   خديجة بنت خويلد وابن عم الزبير بن العوام        يابن أخ ،   حكيم بن حزام بن خويلد القرشي األسدي       7
وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية واإلسالم وكـان           سنة،   ةشر قبل الفيل بثالث ع    في الكعبة 

الذهبي، ،  60-2/58 ابن األثير، أسد الغابة    :انظر.هـ في خالفة معاوية   54 توفي سنة    من المؤلفة قلوبهم  
 .157-156، ابن عبد البر، االستيعاب 1/137تجريد أسماء الصحابة 
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وِمن ،  3قْرع بن حاِبسٍ  ألوِمن بِني تَِميٍم ا   ،  2وِمن فَزارةَ عيينَةُ بن ِحصنٍ    ،  1عبِد الْمطَِّلبِ 
 ** ءالوِمن ثَِقيٍف الْع، *5ِمن بِني سلَيٍم الْعباس بن ِمرداسٍ  و،  4ٍر ماِلك بن عوفٍ   ضبِني نَ 

،  بـن يربـوعٍ    7 عبد الرحمنِ  الكُلَّ رجٍل ِمنْهم ِماَئةَ نَاقٍَة إ      r َأعطَى النَِّبي    6بن حاِرثَةَ 

                                                
ـ    .rاشم القرشي الهاشمي ابن عم رسـول اهللا         بن ه   أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب       1  ا وكـان أخ

ـ وق. سمه المغيرة ، قيل ا  من الرضاعة أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية        rرسول اهللا    ل اسـمه   ي
، شهد حنينا وكان من الذين ثبتوا ولـم يفـروا تـوفي سـنة         r، كان من الذين يشبهون رسول اهللا        كنيته
الـذهبي،  ،  143-6/141، ابن األثير، أسـد الغابـة        813-811 عابابن عبد البر، االستي   :انظر  .هـ20

 .2/173تجريد أسماء الصحابة 
:  وقيـل . أسلم بعـد الفـتح     كنى أبا مالك  ي عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر،         .حصين وهو خطأ  ) أ(في   2

 بكـان مـن المؤلفـة قلـوبهم ومـن األعـرا       أسلم قبل الفتح وشهد الفتح مسلما وشهد حنينا و الطائف 
، ابـن عبـد   1/432الذهبي، تجريد أسماء الصـحابة  ، 319-4/318انظر ابن األثير، أسد الغابة      .الجفاة

 .590البر، االستيعاب 
 مع أشراف تميم بعد فـتح       rدم على النبي    ، ق  األقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع           3

قرع لقـرع كـان      اسمه فراس ولقبه األ    قيل. فتح مكة وحنينا وحضرا الطائف     rمع رسول اهللا     مكة شهد 
، 267-1/264انظر في ترجمته ابن األثير، أسـد الغابـة          .شهد مع خالد بن الوليد فتح العراق      .في رأسه 

 .1/26الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 65ابن عبد البر، االستيعاب 
 يـوم   س جيش المشركين  و كان رئي  ،  يكنى أبا علي    مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة           4

" لو أتاني مسلم لرددت إليه أهله ومالـه  :  " r بالطائف فقال رسول اهللاحنين فلما انهزم المشركون لحق  
 وقد خرج من الجعرانة فأسلم فأعطاه أهله وماله وأعطاه مائة من اإلبـل              rفبلغه ذلك فلحق برسول اهللا      

، ابـن  661 ابن عبد البـر، االسـتيعاب   :انظر.همكما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم وهو أحدهم ومعدود في      
 .2/47الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 39-5/38األثير، أسد الغابة 

، أسلم قبل فتح مكة بيسير    ،  أبو الفضل :  يكنى أبا الهيثم وقيل   ،باس بن مرداس بن أبي عامر بن جارية         ع 5
-3/167 ابن األثير، أسد الغابـة       :متهانظر في ترج  .كان العباس من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسالمه       

 .1/295الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 560-559، ابن عبد البر، االستيعاب169
 ).ب(أ من  /223نهاية ق  *

 ).أ(ب من / 187نهاية ق  **
بن جاريـة   ا : ويقال ،بن خارجة ا :العالء بن حارثة الثقفي أحد المؤلفة قلوبهم، من حلفاء بني زهرة ويقال            6
الذهبي، تجريد أسماء الصـحابة  ، 71-4/70، ابن األثير، أسد الغابة 581نظر ابن عبد البر، االستيعاب  ا

1/387. 
 ).ب، ج(ليست في  7
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ـ   .2جٍل ِمنْهما خَمِسين   ر 1فَِإنَّه َأعطَى كُلَّ  ،  وحويِطب بن عبِد الْعزى    ضَأي نَدَأسا قَـاَل    و
 MC D FE G H I J : 3 عيينَةُ بن ِحصنٍ   هِحين جاءt   عمر بن الْخَطَّابِ  

K L L4  ٌَؤلَّفَةم موالْي سِني لَيع5ي. 
     ِبيالشَّع نةَ عبَأِبي شَي ناب جَأخْرا 6 وؤَ  7 إنَّمكَانَتْ الْم      ِد النَِّبيهلَى علَّفَةُ عr  ا ولـي فَلَم 

 8.َأبو بكٍْر انْقَطَعتْ
 

 ]أجمع الصحابة على انقطاع سهم المؤلفة قلوبهم[
)لُها    :قَو قَدانْع لَى ذَِلكإل عاعمِة ِفي خِ    ) جابحالص اعمإج كْرٍ  الَأيفَِة َأِبي ب  ،    ـرمع فَـِإن

مهدر  ، قَاَل منَةَ  ويينَا ِلعا    ،ا ذَكَرنَةُ وييع اءِقيَل جأل وعـا     9قْرضاِن َأرطْلُبإلَـى َأِبـي    [ ي
 r11هذَا شَـيء كَـان رسـوُل اللَّـِه          : وقَاَل t فَمزقَه عمر ،   فَكَتَب لَه الْخَطَّ   10]بكٍْر

 تََألَّفَكُمِلي وهِطيكُمعلَى ا  12يإل عا، ِمالسآلو ان اللَّه زَأع إلفَقَدالسمنْكُمع ُأغِْنيثَ،  و ـ فَِإن تُُّب م
الْخَِليفَـةُ َأنْـتَ َأم   : فَرجعوا إلَى َأِبي بكٍْر فَقَالُوا ،   فَبينَنَا وبينَكُم السيفُ   الِم وإِ السإلعلَى ا 

                                                
 .لكل) ب، ج(في  1
، دار هجـر،  2001، 1، ط11/520ي القرآن، آ الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل  :انظر 2

 .عبد اهللا التركي: ت
 .ن وهو خطأحصي) أ(في  3
 .29: الكهف 4
 .11/522 تفسير الطبري :انظر 5
 100بعـد  ، توفي  ثقة مشهور فقيه فاضل    من الوسطى من التابعين   ي،  الشعب بو عمرو  أ  عامر بن شراحيل   6

، ابـن حبـان،     265-2/264، ابن حجر، تهذيب التهـذيب       342 ابن حجر، تقريب التهذيب   :انظر  .هـ
 .5/185الثقات 

 .إن) ب(في  7
 .4/361، 18055 مصنف ابن أبي شيبة برقم :رانظ 8
 ].ألبي بكر) [ب(وفي ] إلى أبي بكر[زيادة ) ج(في  9

 ). ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 10
 ].كان[زيادة ) ب(في  11
 .لتأليفكم) ب(في  12
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 مع ما يتَبادر ِمنْه ِمـن       2ر َأحد ِمن الصحابةِ    فَلَم ينْكِ  1ووافَقَه،  هو إن شَاء  : عمر ؟ فَقَالَ  
 اتِّفَاقُ عقَاِئِدِهم علَى حِقيقَِتـِه  ال فَلَو، الثَّاِئرِة َأو ارِتداِد بعِض الْمسِلِمين 3ثَارِةإلكَوِنِه سببا   

 نَعم يِجب َأن يحكَم علَى ،نْكَاِرِهإلمتَوقَّعِة لَبادروا وَأن مفْسدةَ مخَالَفَِتِه َأكْثَر ِمن الْمفْسدِة الْ    
 ِل ِبَأنَّهإ  ال 4الْقَو اعمتَنَدِ  ال إجسم نفَاِتـهِ        5 عَل وقَب خَ ذَِلكنَس ِليٍل َأفَادِبد ِعلِْمِهم  ،  َأفَـاد َأو
وقَد اتَّفَقَ انِْتهاُؤها بعـد     ، ،   كْما مغَيا ِبانِْتهاِء ِعلَِّتهِ   َأو علَى كَوِنِه حr    اِتِه  ِم ِبحي تَقِْييد الْحكْ 

ـ      ، عطَاٍء َأعطَاهموه حاَل حياِتهِ    6وفَاِتِه َأو ِمن آِخرِ     ِبِعلَّـٍة   الً َأما مجرد تَعِليِلِه ِبكَوِنِه معلَّ
 قَدمنَاه ِمن قَِريٍب ِفي مساِئِل      9 نَفِْي الْحكِْم الْمعلَِّل ِلما     يعتَمد ِفي  الً دِلي 8 يصلُح ال فَ 7انْتَهتْ

 يحتَاج ِفي بقَاِئِه إلَى بقَاِء ِعلَِّتِه ِلثُبوِت اسِتغْنَاِئِه ِفي بقَاِئِه عنْهـا   الرِض ِمن َأن الْحكْم     ألا
 بد ِفي خُصوِص محلٍّ يقَـع ِفيـِه   ال ف10َ]لرمِلضِطباِع واالا[وشَرعا ِلما عِلم ِفي الرقِّ     

،  مقَيدا ثُبوتُه ِبثُبوِتها   11علَى َأن هذَا الْحكْم ِمما شُِرع     يدل  نِْتفَاِء ِمن دِليٍل    النِْتفَاء ِعنْد ا  الا
   َأنَّه رنَا الغَيملْزلِّ ا    12 يحِفي م ِيينُهاِعإل تَعمْل إ  ،جإِ   بو رظَه ثَاِبتٌالن ِبَأنَّه كْمالْح بجو  ،
 MC D FE G  وِهي قوله تعالى     13تَصلُح ِلذَِلكt  يةَ الَِّتي ذَكَرها عمر     آلعلَى َأن ا  

                                                
 البنايـة   العيني،،  2/153الكاساني، بدائع الصنائع    نوافقه، روى هذا األثر الحنفية في كتبهم انظر         ) أ(في   1

 .3/523شرح الهداية 
 .3/524ناية با سكوتيا وهذا ما أشار إليه العيني في الاعفكان إجم 2
  .ألثر وهو خطأ) أ(في  3
 .ألنه وهو خطأ) أ(في  4
 ].بتقدير اما [زيادة ) ب، ج(في  5
 ).ب(طمس في  6
 .انتهى وهو خطأ) أ(في  7
 .يصح) أ(في  8
 .كما) ب، ج(في  9

 ]رمل واالضطباع ال) [ب، ج(في  10
 .يتفرع وهو خطأ) أ(في  11
 .أأيلزمها وهو خط) أ(في  12
ألن آية الكهف مكيـة وآيـة الصـدقات         ؛واليسلم ذلك البن الهمام     .ي تصلح لنسخ سهم المؤلفة قلوبهم     أ 13

 .2/647 فقه الزكاة :انظرمدنية،
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H I J K L L1        ِاِء ِعلَِّتها ِبانِْتهغَيم كْمِلنَا حِبالِْعلَِّة ِفي قَو ادرالْمالِْعلَّـةُ  ،  و
عـزاز  إلعزاِز إذْ يفْعُل الدفْع ِليحصـَل ا      إلن الدفْع ِللْمَؤلَّفَِة هو الِْعلَّةُ لِ     ألوهذَا  ،  2اِئيةُالْغَ

 وعن هذَا ِقيـَل     .عزاز علَى الدفِْع الَِّذي هو الِْعلَّةُ     إلفَِإنَّما انْتَهى تَرتُِّب الْحكِْم الَِّذي هو ا      
 مدفِْع اعآلالدْؤنِنِه  ِلفَِة تَقِْرير ِللْممِفي ز ا كَانِلمr خَ 3الاأل نَس كَان اِجبالْو إلناززع ،

إباحـةَ   نأل ؛ ينِْفي النَّسخَال يخْفَى َأن هذَا اللَِكن ، ن هو ِفي عدِم الدفِْعآلوكَان ِبالدفِْع وا  
  ح ِهمفِْع إلَيالد    تَفَعار قَدثَاِبتًا و كَان ِعيشَر ةُ ا، كْمغَايِعلَّـةٌ   ألو ـوه ِعيشَر كْمح ِر َأنَّهم

 .4وُل ِلزواِل ِعلَِّتِهألِلحكٍْم آخَر شَرِعي فَنُِسخَ ا
                                                

 .29: الكهف 1
 المرض علة ألنه يتغير حال الشـخص مـن           ومنه سِمي  ،اسم لما يتغير الشيء بحصوله    : العلة في اللغة   2

وفي االصطالح اختلف في تعريفها على أقوال ومنها هذه التعريفات، ما يجب الحكـم              .القوة إلى الضعف  
 .والعلة الغائية هي الغاية من إيجاد الشيء أو ما ألجله وجد الشيء.معه او أنها الباعث على التشريع

، الزركشي، البحر المحـيط     2/870الشوكاني، إرشاد الفحول    ،  211-111الجرجاني، التعريفات   :انظر  
5/11-113. 

 ). ب، ج( ليست في 3
 ألن النسخ ال بد له من دليل وقد اختلف الحنفية في تعيـين هـذا الناسـخ    ؛ودعوى النسخ ال تسلم للحنفية  4

هم وترد علـى    تؤخذ من أغنيائ  {فعده بعضهم األجماع أو اآلية في سورة الكهف أو حديث معاذ الذي فيه              
 .}فقرائهم

وإنما لـم  : "قال ابن عابدين.ن األجماع هو الناسخ فهذه دعوى غير مسلمة عند الحنفية أنفسهم    أوأما القول   
، واإلجماع ال يكـون إال   r ألن النسخ ال يكون إال في حياته         ؛يجعل اإلجماع ناسخا ألنه خالف الصحيح     

" اإلجماع ال ينسـخ وال ينسـخ بـه عنـد الجمهـور            : "وقال الشوكاني .2/342 حاشية ابن عابدين  "بعده  
 .وأما اآلية فقد سبقت اإلجابة عليها.2/818الشوكاني، إرشاد الفحول 

ولـو  ...مة وإليهـا  فليس فيه إال أن الزكاة من األ      : "وأما الحديث فقد أجاب الدكتور القرضاوي عليه فقال       
العاملين عليها وفي الرقاب والغارمين ولم يقـل  كان ذكر الفقراء هنا ينفي المؤلفة لنفى بقية األصناف من  

 . بتصرف2/647فقه الزكاة "بذلك أحد 
 يعطي المؤلفة كثيرا في أخبـار      _rأي النبي   _وكان....: "وقال ابن قدامة في المغني وهو يستدل لمذهبه       

بـت  وال يجوز ترك كتاب اهللا وسنة رسوله إال بنسخ، والنسـخ ال يث            ،  مشهورة ولم يزل كذلك حتى مات     
 فكيـف يتـرك الكتـاب    ...ألن النسخ إنما يكون بـنص ،  rثم إن النسخ إنما يكون في حياة        ،  باالحتمال

ن إفبقي أن يقـال     .3/442ابن قدامة، المغني    ..".والسنة بمجرد اآلراء والتحكم أو بقول صحابي أو غيره        
إن وجدت الغايـة مـرة      الحكم لم ينسخ ولكن عمر أوقفه لعدم وجود الغاية التي شرع من أجلها الحكم، ف              

=  :=انظـر .أخرى رجعنا إلى العمل به وهذا ما قرره البابرتي نقال عن شيخه عالء الدين عبد العزيـز                
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 ]الفرق بين الفقير والمسكين [
]  الْفَِقيرءٍ   ونَى شَيَأد لَه نم،   ِكينالِْمسوم  الن  لَه ءشَي      نع ِويرذَا مهِنيفَـةَ  وَأِبي ح

 اللَّه هِحمكْسِ ،  رلَى الْعِقيَل ع قَدو، هجِلكُلٍّ وو ، هنَذْكُرس اِحدِصنْفٌ و ا ِصنْفَاِن َأومه ثُم
 ].ِفي ِكتَاِب الْوصايا إن شَاء اللَّه تَعالَى

 )لُه1:قَو الْفَِقيرٍء    ونَى شَيَأد لَه نالنِّ)  م ونا دم وهـرِ واٍب غَيِنص رقَد اِب َأونَـاٍم  ص 
 شَيء لَه فَيحتَاج ِللْمسـَألَِة ِلقُوِتـِه َأو مـا           الوالِْمسِكين من   ،  قٌ ِفي الْحاجةِ  وهو مستَغْرِ 

 تَِحلُّ ِلمن   ال فَِإنَّها   2]الْمسَألَةُ لَه [ تَِحلُّ   الوِل حيثُ   ألِف ا اليواِري بدنَه ويِحلُّ لَه ذَِلك ِبخِ     
 تَِحلُّ ِلمن كَـان كَسـوبا َأو يمِلـك          ال وِعنْد بعِضِهم ،  بدِنِهيمِلك قُوتَ يوِمِه بعد ستْرِة      

 ال و 3لُّ لَه الْمسَألَةُ بعد كَوِنـِه فَِقيـرا        تَحِ الويجوز صرفُ الزكَاِة ِلمن     ،  خَمِسين ِدرهما 
 نع هخِْرجِلذَا قُلْنَـا       *يِة واجقَةٌ ِبالْحتَغْرسٍة إذَا كَانَتْ مِر نَاِميٍة غَيٍب كَِثيرنُص الْفَقِْر ِملْك  :

 إذَا  5تَفِْصيِل ما قَدمنَاه ِفيهـا     كَِثيرةً علَى    4 تُساِوي نُصبا   له كتب  جوز ِللْعاِلِم وِإن كَانَتْ   ت
    ِريِس َأوا ِللتَّدها إلَيتَاجحم ِحيحِ   كَانالتَّص الِْحفِْظ َأو  ،        لَـه سلَـيو يامع كَانَتْ ِملْك لَوو

، كُن كَِثياِب الِْبذْلَِةتلَم نَّها غَير مستَغْرقٍَة ِفي حاجِتِه فَأل 6 يِحلُّ دفْع الزكَاِة لَه   الِنصاب نَاٍم   
  و .9 ِتلْـك الِْحرفَـِة وغَيـره      8 إذَا ملَكَها صـاِحب    7ِت الْمحتَِرِفين الوعلَى هذَا جِميع آ   

                                                                                                                                            
العينـي،  ،  2/117الزيلعي، تبيين الحقائق     و انظر في المسألة      1/585البابرتي، العناية شرح الهداية     ==

الكاساني، بدائع  ،  2/342 المختار وحاشيته    الدر،  3/9، السرخسي، المبسوط    3/522البناية شرح الهداية    
 .2/152الصنائع 

 ).ب(ليست في  1
 ]له المسألة) [أ(في  2
 .فقير) أ(في  3
 ).ج(ب من / 222نهاية ق  *
 .نصابا وهو خطأ) ب(في  4
 .إليها وهو خطأ) أ(في  5
 ).أ(ليست في  6
 .محترفين وهو خطأ)ب(في  7
 .صحاب وهو خطأ)ب(في  8
 .طمس) ج(في  9
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 علَى ماِلِكِه وهو النَّـاِمي ِخلْقَـةً َأو         *ِنصاب يوِجب الزكَاةَ  : ثَةٌالَُأن النُّصب ثَ   1حاِصلالْ
دإع  اِلمس وها ونِ  2اديالد ِمن   ،  ابِنصا      الومهـدَأح سا لَيم وها وهوِجبي ،    كَـان 3 فَـِإن 

 اليـاٍب تُسـاِوي ِنصـابا       ِث كَ ، علَيهِ 4 حرمتْ المستَغْرقًا ِبحاجِة ماِلِكِه حلَّ لَه َأخْذُها وإِ      
تَاجحا  **يَأثَ  ، إلَى كُلِّه ِته      الاٍث   َأوياِلِه كُلِِّه ِفي بمِتعإلَى اس تَاجحـدٍ  ِ، يبعسٍ  5 وفَـرال 6 و 

 محتَاجا إلَى ما ذَكَرنَا     7فَِإن كَان ،   يحتَاج إلَى سكَِنها   ال وداٍر   ،يحتَاج إلَى ِخدمِتِه وركُوِبهِ   
   فَِقير وةً فَهِليةً َأصاج8ح   الز فْعِحلُّ دهِ     يلَيَألَةُ عسالْم مرتَحِه وكَاِة إلَي.   ي ـابِنصو  ـرح م

  لَكم وهَألَةُ وس9الْم     ِمِه َأووال قُوتَ ي           ِسـينخَم ِلـكمي ِب َأولَى الْكَسع قِْدري لَِكنَّه ِلكُهمي 
 .ِف ِفي ذَِلكالِدرهما علَى الِْخ

 

                                                
 .حاصله) أ(في  1
 ).ب(ب من  /223نهاية ق *
 .طمس) ج(في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
 .طمس) ج(في  4

 ).أ(أ من /188نهاية ق  **
 كعبد ) ب، ج(في  5
 .طمس) ج(في  6
 ).ب، ج(ليس في  7
 .طمس) ج(في  8
 ).ب، ج(ليست في  9
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  ،أ حاال من المسكينير أسون الفق قول من قال إوجه[
 ]ووجه من قال عكس ذلك

 )لُهقَو:    هجِلكُلٍّ وا    )  وَأ حوِن الْفَِقيِر َأسكَو هجقولـه تعـالى   ،  الًو : Mc d e 
f L1 َتاِكين 2َأثْبسِفينَةً 3 ِللْمس ِ  ،    ملَه تَكُن ا لَمِبَأنَّه ُأِجيب4و       ـا َأوِفيه اءرُأج مْل هب 

عاِكينسم مِقيَل لَه َأو مةٌ لَها5اِريمح6 تَر. 
  لُهقَوو r }        ِاِكينسِة الْمرمِني ِفي زشُراحِكينًا وَأِمتِْني ِمسِكينًا وِيِني ِمسَأح ما   7}اللَّهم عم 

 النَّفِْس ِلمـا     فَقْر القْر الْمتَعوذَ ِمنْه لَيس إ    وجوابه َأن الْفَ  ،  8ِرِوي َأنَّه تَعوذَ ِباَللَِّه ِمن الْفَقْر     
ـ ،  10ا كَثْرةُ الدنْي  ال ِغنَى النَّفِْس    9والْمراد ِمنْه ،  صح َأنَّه كَان يسَأُل الْعفَافَ والِْغنَى       11الف

 ، ِمن الِْمسِكيِنالًدِليَل علَى َأن الْفَِقير َأسوُأ حا

                                                
 .79: الكهف 1
 .أيثبت وهو خطأ) ب(في  2
 .المسكين) أ(في  3
 .في ملكهم) ج(م وفي ه)ب(في  4
 ).أ(ليست في  5
، مؤسسـة الرسـالة،     2006،  1، ط 10/248 القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القـرآن،          :انظر 6

 . التركي اهللاعبد: تحقيق
: ، وقـال الترمـذي    531، ص   2352راوه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في فضل الفقر، برقم              7

ـ    ، 4126لباني، ورواه ابن ماجة، كتاب الزهد، باب مجالسة الفقراء برقم           وصححه األ .حديث غريب أ ه
 .صحيح: ، وقال األلباني686ص

اللهم إني أعوذ بك مـن   {237، ص 1544باب في االستعاذة برقم     من ذلك ما رواه أبو داود في سننه،         و 8
 .صحيح: وقال األلباني} الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أِظلم أو أظلم 

 .به)أ(ي ف 9
 كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعـوذ مـن     ،ومن ذلك ما رواه اإلمام مسلم في صحيحة        10

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفـاف       { بلفظ 1250/ 2،  2721شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل برقم          
باح والكف عنه، والغنى هنـا غنـى   أما العفاف والعفة فهو التنزه عما ال ي  : "قال النووي شارحا   } ىوالغن

النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسـلم بـن   "النفس واالستغناء عن الناس وعما في أيديهم    
 .، المطبعة المصرية باألزهر1929، 1، ط17/41الحجاج، 

 .وال ) أ(في 11
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ألوِفي ا     1ن مهمالَى قَدتَع ِة ا      آلاللَّهادلَى ِزيلَّ عاِكيِن فَدسلَى الْمِة عالي اِم ِبِهمِتمه  ،  ذَِلـكو
  ِتِهماجِة حادِظنَّةُ ِزيم.              ـنسَأح مـالَهح َأن عقَاِب ملَى الرع اِمِلينالْع مقَد ِبَأنَّه نَعمي قَدو 

 ِزيادِة تَْأِكيِد الدفِْع إلَيِهم حيثُ      2لَِة علَى الخَّر ِفي سِبيِل اللَِّه وابِن السِبيِل مع الد       ظَاِهرا وأَ 
، عِتباٍر آخَر غَيـِر ِزيـادِة الْحاجـةِ   الَأن التَّقِْديم  4 على 3 فَدلَّ "ِفي" َأضافَ إلَيِهم ِبلَفْظَِة    

ن الْفَِقيـر  ألو، 5ِم الْغُيوِبال تَدخُُل تَحتَ ضبٍط خُصوصا ِمن عالاسبةُ  عِتباراتُ الْمنَ الوا
ِمن فَقُرتْ لَه  ومِنع ِبجواِز كَوِنِه، 6الًوهو الْمكْسور الْفَقَاِر فَكَان َأسوَأ حا، ِرِبمعنَى الْمفْقُو
 .ه فَيكُون لَه شَيءَأي ِقطْعةٌ ِمنْ: ِفقْرةٌ ِمن ماِلي
 :  وقَوُل الشَّاِعِر

 هرِظيٍم تُْؤجٍر عْل لَك ِفي َأجِكينًا              هِمس ا7تُِعين8 كَِثيرهكَرسع  
  هرصبو هعماٍه سِشي شْر9ع 

 : خَِرآلعوِرض ِبقَوِل ا
        تُـهلُوبالَّـِذي كَانَـتْ ح ا الْفَِقيرَأم 

 

         دـبس لَـه كتْـري اِل فَلَمفْقَ الِْعي10و 
 

                                                
 .وهو خطأ.إال) أ(في  1
 .في) ب(في  2
 .بدل وهو خطأ) أ(في  3
 ).أ، ط(ليست في  4
 .غبوب وهو خطأ)ب( في 5
 11/206انظر ابن منظور، لسـان العـرب   .أي كأنه نزعت فقره من ظهره، فانقطع صلبه من شدة الفقر    6

 .2/176 القاموس المحيط، )قرف(مادة 
 .مسلينا وهو خطأ) أ(في  7
 )عسك(مادة 10/150 ابن منظور، لسان العرب :انظر]قليال[في ابن منظور، لسان العرب وغيره  8
 : وقد نسب ابن منظور البيت لألزهري وتكملة البيت 9

  قد حدث النفس بمصر يحضره     عشر شياه سمعه وبصره
والمعنـى  ) عسـك ( مـادة    10/150انظر ابن منظور، لسان العرب      .وعسكر الرجل جماعة ماله ونَعمه    

 : اإلجمالي للبيت أشار إليه ابن الهمام وهو
 .ياٍه يستَِعين ِبها علَى عسكَِرِه َأي ِعياِلِه ويْؤجر ِفيها الْمخَاطَب الداِفع لَهاالْمخَاطَِب عشْر ِشل الشاعر أ يس

هذا البيت من البحر البسيط وهو للراعي النميري، انظر، يعقوب، أميل بديع، المعجـم المفصـل فـي                   10
 .، دار الكتب العلمية، بيروت1996، 1، ط2/228شواهد اللغة العربية، 

 ==:  شرح البيت
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 .2دِبألكَذَا ِفي ِديواِن ا،  َأي شَيء وَأصُل السبِد الشَّعر،1 لَبدالمالَه سبد و:  يقَاُل
ي سمعه ِلجواِز عشٍْر    لَم يستَلِْزم َأنَّها مملُوكَتُه هِ      إلَخْ ...عشْر ِشياٍه سمعه  : وِلأل وقَوُل ا 

   هعمس تَكُون ُل لَهصائِ  ،تَحس كُونالً فَي لَـى           ِمنـا عِبه ـتَِعينساٍه يِشي شْرخَاطَِب عالْم 
اِفعالد خَاطَبا الْمِفيه رْؤجياِلِه وِعي كَِرِه َأيسا3علَه .  

  هجىوقوله تعالى  4األخْر  : M« ¬ ® ¯ L5  َقَألْص ابِ  6َأيِبالتُّر ها   7 ِجلْدتَِفـرحم 
 ، 9 إزاره ِلعدِم ما يواِريِه َأو َألْصقَ بطْنَه ِبِه ِللْجوِع8حفْرةً جعلَها

                                                                                                                                            
 .الناقة التي تحلب: الحلوبة==

 .ي قدر كفايتهمأ: وفق العيال
 مـادة  15/252، ابن منظور، لسان العـرب      2/146انظر المطرزي، المغرب    .الوبر وقيل الشعر  : السبد

 )سبد( مادة 7/107، )وفق(
مك أنه كانـت لـه حلوبـة        فأعل....أما الفقير الذي كانت حلوبته ولم يقل الذي حلوبته        : " قال ابن منظور  

تقوت عياله، ومن كانت هذه حاله فليس بفقير ولكن مسكين، ثم أعلمك أنها أخـذت منـه فصـار إذ ذاك       
 7/222ابن منظور، لسان العـرب  "فكأنه أثبت سوء حاله الذي به صار فقيرا بعد أن كان ذا مال   ...فقيرا
 له ناقة يأخذ منها لبنا قدر كفاية عياله،         فصار معنى البيت أن المسكين الذي كانت      . بتصرف) سكن(مادة  

 .افتقر وتغير حاله حتى أصبح ال يجد شيئا
 .لبدل وهو خطأ) أ(في  1
 .1/209انظر ديوان األدب  2
 .الدفع وهو خطأ) ب(في  3
 .وهي أن المسكين أسوأ حاال 4
 16:   البلد5
 .لصق) ج(في  6
 .الترب وهو خطأ) ب(في  7
 .لها وكالهما خطأبحا)ج(يحللهاوفي )ب(في  8
 .22/304انظر تفسير القرطبي  9
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كُون ت ف فُه فَيحمُل علَيهِ  الكْثَر خِ ألوا،  ِل ِبِه موقُوفٌ علَى َأن الصفَةَ كَاِشفَةٌ      السِتدالوتَمام ا 
 علَى إطْعاِمِهم كَما خَـص الْيـوم ِبكَوِنـِه ذَا           3 هذَا الصنْفَ ِبالْحض   2 وخَص ،1مصنَّفَةً

يِة آلوِمن تَخِْصيِص الْيوِم عِلمنَا َأن الْمقْصود ِفي هِذِه ا      ،  مسغَبٍة َأي مجاعٍة ِلقَحٍط وغَيِرهِ    
 .4صدقَِة ِفي حاِل ِزيادِة الْحاجِة ِزيادةَ حضالْحض علَى ال

  لُهقَووr : }         ِتَـانرالتَّمةُ وـرالتَّمتَاِن واللُّقْمةُ واللُّقْم هدالَِّذي تَر ِكينالِْمس س5لَي  ،  لَِكـنو
. 8متَّفَقٌ علَيِه    } 7وم فَيسَأُل النَّاس   يقُ ال لَه فَيعطَى و   6 يفْطَن ال يعرفُ و  الالِْمسِكين الَِّذي   

 معه ولَيس   9مراد}  يعرفُ فَيعطَى  الولَِكن الِْمسِكين الَِّذي     {:ثْباِت َأعِني قَولَه  إلفَمحمُل ا 
 ِبطَِريـِق الْمسـَألَِة     10]*متَيِنقْاللُلُقْمٍة و ال[ِعنْده شَيء فَِإنَّه نَفَى الْمسكَنَةَ عمن يقِْدر علَى         

                                                
» M  قال األلوسي في تفسيره عند تفسـير قولـه تعـالى    ،ولعل الصواب صفة مخصصة.مشتقة) ج(في   1

  ̄® ¬L "    األلوسي، محمود،   "تفاسير صفة كاشفة وبعض آخر مخصصة     والصفة على بعض هذه ال 
 .، دار إحياء التراث العربي30/138المعاني، روح 

هو الوصف الذي يراد به تمييز الموصوف الذي ال يعلم، ليتميز من سـائر األجنـاس               : والصفة الكاشفة 
بما يكشفه، فبذكر هذا الوصف يتضح المراد للقارئ، وهذا الوصف غير مؤثر في الحكم إذ لو حذفته لـم         

صف ليرفـع هـذا   ما إذا كان الموصوف ال يعلم لكن التبس به من بعض الوجوه، فيؤتى بو        أ.يتغير الحكم 
، الكفـوي انظر،  .أكرم العلماء الصادقين، فالصادقين وصف مخصص للعلماء      : االلتباس، مثل قول القائل   

 محمـد  -عـدنان درويـش    : ، تمؤسسة الرسالة، بيـروت  ،  1998،  545، الكليات،   أيوب بن موسى  
 المصري

 .فخص)ب(في  2
 .الحث) ج( وفي أبالجص وهو خط)ب(في 3
 .تخصيص)ج(في  4
 .الثمرتان) ب (في 5
 .يعطى وهو خطأ)ج(في  6
 ].إلحافا[زيادة ) ب، ج(في  7
، 1479بـرقم    M } ~ � ¡ L : كتاب الزكاة، باب قولـه تعـالى      ،رواه البخاري    8

، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب المسكين الذي ال يجد غنى وال يفطن له فيتصدق عليـه بـرقم          3/429
1039 ،1/459. 

 .يراد) أ(في 9
 ).ج(أ من  / 223ة ق نهاي *

 ]لقمة ولقمتين ) [ب، ج، ط(في  10
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لَِكـن    يقِْدر علَى اللُّقْمِة واللُّقْمتَينِ    ال يسَأُل مع َأنَّه     الفَهو ِبالضرورِة من    ،  وَأثْبتَها ِلغَيِرهِ 
رِض َأن الْمراد لَيس الْكَاِمَل   صرح الْمشَاِيخُ ِفي ع    1وِلذَا،  الْمقَام مقَام مبالَغٍَة ِفي الْمسكَنَةِ    

 مطْلَقُ  ال غَيِرِه ِهي الْمسكَنَةُ الْمبالَغُ ِفيها       2وعلَى هذَا فَالْمسكَنَةُ الْمنِْفيةُ عن    ،  ِفي الْمسكَنَةِ 
  . يِفيد الْمطْلُوبالالْمسكَنَِة وِحينَِئٍذ 
  4 يبرحال عجز عن الْحركَِة ف3َوهو السكُون يِفيد الْمطْلُوب كََأنَّهشِْتقَاِق الالثَّاِلثُ موِضع ا

 
 ]ثمرة الخالف في التفريق بين الفقير والمسكين ال تظهر في كتاب الزكاة[
)لُهقَو: 5 ثُم       اِحدِصنْفٌ و ا ِصنْفَاِن َأوما  )  هايصِفي الْو تُهرا ثَمقَاِفألوـى    ،6وصإذَا َأو 

 َأِبي  9 ثُلُثُه علَى قَولِ   * ثُلُثُ الثُّلُِث وِلكُلٍّ   8 ِلزيٍد وِللْفُقَراِء والْمساِكيِن َأو وقَفَ فَِلزيدٍ      7ِبثُلٍُث
ِبنَـاء علَـى    ،   ِنصفُه 11وِللْفَِريقَيِن،   ِنصفُ الثُّلُثِ  10لزيدوعلَى قَوِل َأِبي يوسفَ     ،  حِنيفَةَ
عا12امِلِهجاِحدِصنْفًا و .  

                                                
 .كذا وهو خطأ) أ(في 1
 .عين وهو خطأ) ب، ج(في  2
 .ألنه) ج(في  3
العينـي،  ، 2/339الدر المختـار وحاشـيته   انظر  .الراجح عندد الحنفية أن المسكين أسؤأ حاال من الفقير         4

الزيلعـي،  ،  2/149لكاساني، بدائع الصـنائع     ا،  3/8، السرخسي، المبسوط    3/528البناية شرح الهداية    
 ..112-2/111تبيين الحقائق 

 ).أ، ب، ج(ليست في  5
 .األوقات وهو خطأ) ب(في  6
 .بثلثه) أ،ب،ج(في 7
 .فلزمه وهو خطأ) ب، ج(في  8
 ).ب(أ من  /224نهاية ق  *
 ).ب(ليسشت في  9

 .لفالن) ب، ط، ج(في  10
 .الفريقين) ب، ج(في  11
 .جعلها وهو خطأ) أ، ب، ج(في  12
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 .1ِمالسإل ذَكَره فَخْر ا،والصِحيح قَوُل َأِبي حِنيفَةَ
 

 ]عليها  من الزكاة للعاملالقدر الذي يعطى[
]   فَعداِمُل يالْعِهوإلا إلَي  امانَ       موَأعو هعسا يِطيِه معِلِه فَيمِر عِمَل ِبقَدع إن   قَـدم رغَي ٍر ه

وِلهذَا يْأخُـذُ وِإن    ،  اسِتحقَاقَه ِبطَِريِق الِْكفَايةِ  ن  أل<رِحمه اللَّه   ِللشَّاِفِعي  فًا  الِخ مِنِبالثُ
 يْأخُذُها الْعاِمُل الْهاِشِمي تَنِْزيها ِلقَرابِة الرسوِل ال َأن ِفيِه شُبهةَ الصدقَِة فَ   الكَان غَِنيا إ  

 يواِزيِه ِفي اسِتحقَاِق الْكَرامِة فَلَم تُعتَبر الشُّبهةُ ِفـي          الوالْغَِني  ،  عن الْوسخِ  rعلَيِه  
 ].حقِِّه

 )لُهقَو:      انَهوَأعو هعسا يِطيِه معِط إ   )  فَيسِبالْو ِتِهمِكفَاي كَاةَ    الِمنالز تُهقَتْ ِكفَايتَغْراس إن  
 الشَّاِفِعي ِبالثُّمِن ِبنَاء علَى  2وتَقِْدير. نْصاِفإلن التَّنِْصيفَ عين ا   أل  يزاد علَى النِّصفِ   الفَ

 * علَى اعِتباِر عـدمِ    5]إنَّما يِتم [  ثَماِنيةٌ 4صنَاِف وهم أل الزكَاِة إلَى كُلِّ ا    3وجوِب صرفِ 
  .6 قُلُوبهمسقُوِط الْمَؤلَّفَِة

                                                
فخر اإلسالم لقب يطلق على مجموعة من المشايخ ولكن عند إطالقه يراد به علي بن محمد بن الحسـين                  1

، 595-2/594القرشي، الجواهر المضـية     : الحسن البزدوي وقد سبقت ترجمته انظر        ابن عبد الكريم أب   
الـدر المختـار وحاشـيته      ،  2/280 ابن مازة، المحيط البرهـاني    ، وانظر في المسألة السابقة      4/419ج
 .826-3/825العيني، البناية شرح الهداية ، 2/339

 .تقدم وكالهما خطأ)أ(تقرير وفي ) ب، ج(في  2
 .وهو خطأ.ضرب) ب، ج(في  3
 .هو) أ(في  4
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  5
 ).أ( ب من/188نهاية ق *
ية، ويبدأ بالعامل ألنه يأخذ علـى طريـق العـوض            تقسم على األصناف الثمان    الزكاةمذهب الشافعي أن     6

وغيره يأخذ على طريق المواساة، ويستحق العامل عندهم من الزكاة بقدر عمله ويستحق أجـر المثـل،                 
ونصيبه من مال الزكاة الثُمن، فإن كان نصيبه من الزكاة قدر أجرته أخذه فقط، وإن كان نصـيبه أكثـر                

قية، وإن كان أقل تمم له نصيبه وفي المذهب خالف من أيـن يـتمم           رد الباقي على األصناف السبعة البا     
 .له

 ==.2/190، النووي، روضة الطالبين 6/168 النووي، المجموع :انظر في مذهب الشافعية
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ن اسِتحقَاقَه ِفيما عِمَل ِفيِه كَالْمضاِرِب      أل ؛ قَبَل َأن يْأخُذَ لَم يستَِحقَّ شَيًئا      1ولَو هلَك الْمالُ  
 2إذَا هلَك الْماُل بعد ظُهوِر الربِح

 ) لُهقَو:   فَلَم ةُ تعهالشُّب رةُ [ ) 3تَبهشُب 4]َأي تُِبر      الصا اُعكَم قِّ الْغَِنيقَِة ِفي حقِّ   تدِفي ح 
 اِشِميأل ؛الْه ِةالنَّهامقَاِق الْكَرِتحِفي اس اِشِمياِزي الْهو5 ي. 

نُنَبهك علَيِه إن شَـاء     س و ، ومنْع الْهاِشِمي ِمن الِْعمالَِة صِريح ِفي الْحِديِث الَِّذي سيْأِتي        
 6.للَّه تَعالَىا

 

                                                                                                                                            
انظر .ومذهب المالكية كمذهب الحنفية في عدم وجوب استيعاب جمع األصناف، بل يدفع إلى األحوج             ==

 .3/149، القرافي، الذخيرة 1/268، ابن نصر المالكي، المعونة 1/342 مالك، المدونة، :في مذهبهم
حداها كمذهب الشافعي، واألخرى كمذهب الحنفية، وذكر المرداوي أن المـذهب           إوعند الحنابلة روايتان    

، 2/193، الكـافي    3/224المرداوي، اإلنصاف   :انظر في مذهبهم  .عدم وجوب استيعاب جميع األصناف    
 .اجح مذهب الحنفية والمالكيةوالر.444-3/443المغني 

 .المالك) أ(في  1
 .2/341 حاشية ابن عابدين، 3/28انظر الموصلي، االختيار  2
 .للشبهة)أ(في  3
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 4
 .الكرهة وهو خطأ) ب، ج(في  5
َأو ) م من لَِزمه ديـن      والْغَاِر:  قَولُه( "حصل تقديم فأضيف النص اآلتي مع أنه موضعه بعد قليل           )أ(في   6

 يقِْدر علَى َأخِْذِه ولَيس ِعنْده ِنصاب فَاِضٌل ِفي الْفَصلَيِن، ولَو دفَع إلَى فَِقيرٍة لَها مهر                اللَه دين علَى النَّاِس     
         طَلَب ثُ لَويِبح وِسرم وها وابلُغُ ِنصبا يِجهولَى زع نيا دطَاهثُالتْ َأعيكَانَتْ ِبح ِإنو وزجـتْ    يطَلَب اللَو 

 ازِطي جعي ).  قَاَل الشَّاِفِعيو لُهَل إلَخْ     :  قَومتَح نم ونَا      ) هِعنْدا وغَِني كَان ِإنْأخُذُ وْأخُـذُ إ   الفَيال ي    إذَا لَـم 
ب ْل لَهفْضهيِنص رقَد ِمنَها ضةُ ِبالنُّوِن. اٍب مالنَّاِئرو" 
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 ]"في الرقاب"  بيان مصرف [
 ].وهو الْمنْقُوُل يعان الْمكَاتَبون ِمنْها ِفي فَك ِرقَاِبِهمالرقَاِب وِفي : قَاَل[

عـن   1َأخْرج الطَّبِري ِفي تَفِْسيِرِه ِمن طَِريِق محمِد بِن إسـحاقَ ) قَولُه وهو الْمنْقُوُل    ( 
شْعِري وهـو   أل موسى ا  3 عن الْحسِن الْبصِري َأن مكَاتَبا قَام إلَى َأِبي        2الْحسِن بِن ِدينَارٍ  

    ِة فَقَاَل لَهعمالْج موي خْطُبا ا : يهألَأيِمير،   لَيع ثَّ النَّاسـى      . حوسـو مِه َأبلَيثَّ عفَح  ،
  ع ِهفََألْقَى النَّاسلَي  ،لِْقي مذَا يهةً واملِْقي ِعمذَا يةًاله4ء تَّى َألْقَى النَّاسا حلِْقي خَاتَمذَا يهو 

 ،ثُم َأمر ِبِه فَِبيع   ،  وهاجمع:  علَيِه قَالَ  6فَلَما رَأى َأبو موسى ما ُألِْقي     ،  5علَيِه سوادا كَِثيرا  
 كَاتَبالْم ِطيطَى   فَُأعَأع ثُم تَهكَاتَبقَاِب     7 مَل ِفي الرلَى النَّاسِ    الْفَضع دري لَمقَاَل ،وو : إن

 .9]ِفي الرقَاِب[ الَِّذي ُأعطُوه 8هذَا
ِفـي   :الْبصِري والزهِري وعبِد الرحمِن بِن زيِد بِن َأسلَم قَالُوا         10 وَأخْرج عن الْحسنِ  
  ونكَاتَبالْم مقَاِب ه11.الر     ِويا را مَأمو  } جر الًَأن  إلَى النَِّبي اءج  ِr لَـى  : فَقَاَللَِّني عد

                                                
من صـغار    ي، أبو بكر و يقال أبو عبد اهللا، نزيل العراق، إمام المغاز           ي محمد بن إسحاق بن يسار المدن      1

 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  . هـ و يقال بعدها    150 صدوق يدلس، و رمى بالتشيع و القدر      ،  التابعين
 .507-3/504 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 546

 ال : قـال أحمـد  ،  الحسن بن دينار أبو سعيد البصري وهو الحسن بن واصل التميمي ودينار زوج أمـه        2
 أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه وهو إلـى           : بن عدي امتروك، وقال   : وقال النسائي ،  كتب حديثه أ

 394-1/393 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 278-1/267 ابن حبان، المجروحين :انظر.الضعف أقرب
 ).ج(ليست في  3
 ابن منظور، لسـان العـرب     انظر  .بالضم والمد اإلزار والَّريطة أي الثوب إذا كان قطعة واحدة         : المالءة 4

 .4/300، النهاية في غريب الحديث )مأل(، مادة 14/115
 .كثير وهو خطأ) ب(في  5
 .ألقوه) ب، ج(في  6
 .ألقى)أ(في  7
 .)ب، ج(ليست في  8
 .11/524وانظر في األثر تفسير الطبري ).ج(ين ليس في ما بين المعكوف 9

 ).ب، ج(ليست في  10
 .11/524انظر تفسير الطبري  11
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، وفُـك الرقَبـةَ   ،  3َأعِتقْ النَّسـمةَ  : فَقَاَل،  2 الْجنَِّة ويباِعدِني ِمن النَّارِ    1عمٍل يقَربِني إلَى  
 6وفُك النَّسمةَ َأن تُِعـين    ،   الرقَبةَ َأن تَنْفَِرد ِبِعتِْقها    5 عِتقْ ،ال :قَاَل ولَيسا سواء ؟  َأ: 4فَقَاَل

 فَِقيَل لَيس ِفيِه ما يستَلِْزم كَون هذَا هو معنَـى وِفـي             .7رواه َأحمد وغَيره  } ِفي ثَمِنها   
 .يِةآلي االرقَاِب الْمذْكُوِر ِف

 
 ]بيان معنى الغارم[

]  الْغَاِرمو   و نيد هلَِزم نا فَاضِ المابِنص ِلكمقَاَل الً يِنِه ويد نع  الشَّاِفِعي نم اللَّه هِحمر
ةً ِفي إصامَل غَرمِإطْفَاِء الالتَحِن ويِننِح ذَاِت الْبالْقَِبيلَتَي نيِة باِئر.[ 

] )لُهقَو :الْغَاِرم8و   نيد هلَِزم نلَى النَّاِس )  مع نيد لَه الَأو هِعنْد سلَيلَى َأخِْذِه وع قِْدري 
 ، 9ِنصاب فَاِضٌل ِفي الْفَصلَيِن

ِبحيـثُ لَـو    (ر   مهر دين علَى زوِجها يبلُغُ ِنصابا وهو موسِ        10ولَو دفَع إلَى فَِقيرٍة لَها    
 .جاز 13]لَو طَلَبتْ يعِطي ال[ 12)  ِبحيث11ُ يجوز وِإن كَانَتْالطَلَبتْ َأعطَاها 

                                                
 ).ب(ليست في  1
 .الناس وهو خطأ) ب(في  2
 ).نسم(، مادة 310 مختار الصحاح :انظر.أي اإلنسان 3
 ). ب( ليست في 4
 .أعتق وهو خطأ) أ(في  5
 .يعتق) أ(في  6
إسناده صـحيح   : ، وقال األرناؤوط  30/600،  18647ده، مسند البراء بن مالك برقم       رواه أحمد في مسن    7

 .، 10/461، 21313وراوه البيهقي في السنن الكبرى برقم .ورجاله ثقات
8 مغرم ( مادة 11/41 ابن منظور، لسان العرب :انظر.الدين، ورجل غارم أي عليه دين: الغُر.( 
 ألن الغريم هو الذي يطلـق ويقصـد بـه    ؛ وفي هذا الكالم نظر    ،رماوبهذا اإلطالق أصبح رب المال غا      9

الذي له الدين والذي عليه الدين جميعا، والكالم هنا في الغارم األخص ال الغريم، وإنما يدفع للغريم ألنـه         
 .2/343 حاشية ابن عابدينانظر .فقير يدا

 ). أ( ليست في 10
 .كان ) ط(في 11
 ). ب( ليس في قوسين ما بين ال12
 ].لو طلبت ال يعطي) [أ(في  13
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 ]ينمذهب الشافعي في الغارم[

 ) لُهقَو:  قَاَل الشَّاِفِعيَل إلَخْ     :  ومتَح نم وا   ) هغَِني كَان ِإنْأخُذُ ونَا   ،فَيِعنْدال و 1الْأخُذُ إ  ي 
ْل إذَا لَمفْضل [يب 2]عدهِمنَها ضاٍب3 مِنص رةُ.4 قَدالنَّاِئر6] ِبالنُّوِن5 و 

 

                                                
 ).ب، ج(ليست في  1
 .وهو خطأ]به بغير ) [ب(في  2
 .قيمته)ج(في  3
 : ذكر النووي في المجموع أن الغارمين على ضربين 4

 .من غرم إلصالح ذات البين، بأن يستدين ماال فيصرفه في إصالح ذات البين: األول
ما أنفقه على نفسه وعياله في غير معصية فهـذا يعطـى   من غرم لصالح نفسه وعياله فإن استدان      : الثاني

 .بشروط
، النـووي، روضـة الطـالبين       3/146، الشربيني، مغني المحتاج     192-6/191 النووي، المجموع    :انظر
2/179. 

، المـرداوي ،  9/104 ابـن قدامـة، المغنـي        :انظر.ومذهب الحنابلة أن الغارمين على ضربين كالشافعية      
، ومذهب المالكية أن الغارمين من استدانوا في مبـاح وال           2/200امة، الكافي   ، ابن قد  3/210اإلنصاف  

 .1/139، جواهر اإلكليل 148-3/147، الذخيرة 1/270 المعونة :يجدون وفاء وال قضاء انظر
 .14/398 ابن منظور، لسان العرب :انظر.الحقد والعداوة: النائرة 5
لموضع وقد أشرت إليه، وهذا موضعه بنـاء علـى ترتيـب    في غير هذا ا ) أ(ما بين المعكوفين تقدم في       6

 .الهداية
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 1]بيان معنى في سبيل اهللا [
هو الْمتَفَـاهم ِعنْـد     نَّه  أل ؛رِحمه اللَّه َأِبي حِنيفَةَ   منْقَِطع الْغُزاِة ِعنْد    سِبيِل اللَِّه    وِفي[
 جعَل بِعيرا لَه ِفي     الًَأن رج { ِلما روى    رِحمه اللَّه منْقَِطع الْحاج   محمٍد  وِعنْد   ِقالطْإلا

فُ إلَى َأغِْنيـاِء الْغُـزاِة       يصر ال و .َأن يحِمَل علَيِه الْحاجr     فََأمره رسوُل    .سِبيِل اللَّهِ 
 ].فَ هو الْفُقَراءن الْمصِرألِعنْدنَا 

)لُهقَو:    ِويا رِلم  }َأنَّه r  جر رَأِبـي         )إلَخْ   } الًَأم نِة عرماِب الْعد ِفي باوو دَأب جَأخْر
 فَساقَه إلَى َأن    .5 إلَى ُأم معِقلٍ   4 رسوُل مروان الَِّذي ُأرِسلَ    3َأمرِني{ :  قَالَ 2عبِد الرحمنِ 

        ةً وجح لَيع وَل اللَِّه إنسا رقَالَتْ ي ِقلٍ ألذَكَرعا 6ِبي مكْرِقلٍ   . بعو مِفـي   :  قَاَل َأب لْتُهعج

                                                
ما ذهب إليه كثير من علماء العصر من إدخـال          " في سبيل اهللا    " من المسائل المعاصرة التي تتعلق بسهم        1

في سـبيل  "أعمال الخير والقربات كفتح المدارس، ودور تحفيظ القرآن وغيرها من أعمال الخير في سهم  
مصـرف  " قرار من المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي يتعلق بشأن             وقد صدر " اهللا  

 : قوالن" في سبيل اهللا "ظهر للعلماء في معنى "ومفاده " في سبيل اهللا 
 .قصر معنى في سبيل اهللا على الغزاة في سبيل اهللا، وهذا رأي جمهور العلماء:  أحدهما
رق الخير والمرافق العامة للمسلمين، وهذا قـول قلـة مـن المتقـدمين              أن سبيل اهللا عام لكل ط     : الثاني

 .وارتضاه كثير من المتأخرين
 . في سبيل اهللاىلذا قرر المجمع دخول الدعوة إلى اهللا و ما يعين عليها ويدعم أعمالها في معن

 .175-173 قرارات مجمع الفقهي اإلسالمي، :انظر
 هشام بن المغيرة المخزومي، قيل اسمه محمد، وقيـل المغيـرة،    أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن        2

 ابن حجر، تقريب التهـذيب  :انظر.هـ94وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة            
 .5/560، ابن حبان، الثقات 491-4/490 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 721

 ).أخبرني ( في سنن أبي داود 3
انظـر عـون   .ن تكون بصيغة المجهول وتحتمل أن تكون بصيغة المعلوم وفاعله مـروان    أرسل تحتمل أ   4

 .5/460المعبود 
، ابن عبـد البـر، االسـتيعاب    7/387 ابن األثير، أسد الغابة      :انظر.أم معقل األسدية من أسد بن خزيمة       5

 .2/336الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 965
الذهبي، تجريـد أسـماء الصـحابة       :انظر. أسد، يقال اسمه هيثم    أبو معقل األنصاري األسدي حليف بني      6

 .859، ابن عبد البر، االستيعاب 2/204
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 فََأعطَاهـا   .لَّـهِ َأعِطها فَلْتَحج علَيِه فَِإنَّه ِفي سـِبيِل ال       : rفَقَاَل رسوُل اللَِّه    ،  سِبيِل اللَّهِ 
كْر1}الْب 
،  معِقـلٍ  4 َأِبـي  3وِفي بعِض طُرِقِه َأنَّه كَان بعد وفَاةِ      ،  2براِهيم بن مهاِجٍر متَكَلَّم ِفيهِ     وِإ

 .اعتَِمِري علَيِه: فَقَاَل لَها rذَكَرتْ ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 
  ِفيِه نَظَر ِبيلِ     أل ؛ ثُمِبس ادرالْم وا هم ودقْصالْم ذْكُوِر ِفي ا   5 اللَّهِ نِةآل الْمي. ذْكُورالْمِفي   و 

يِة بْل  آل ِفي ا  ولَيس ذَِلك الْمراد  ،  عمألمر ا أل ِلجواِز َأنَّه َأراد ا    ؛ه إياه نَ يلْزم كَو  الالْحِديِث  
وصخْصم عِإ، نَوأل فَكُلُّ االوِبيِل اللَِّه ِبذَِلكنَاِف ِفي سنَىصعالْم . 

  الْخِ   ال ثُم شِْكُل َأنخِ  الفَ ِفيِه   ال ي وِجبكْمِ  ال يطَـى      ال لِ ؛فًا ِفي الْحعا يإنَّم لَى َأنَّهتِّفَاِق ع
 . فَمنْقَِطع الْحاج يعطَى اتِّفَاقًا،صنَافُ كُلُّهم ِسوى الْعاِمِل ِبشَرِط الْفَقِْرألا

 

                                                
صـحيح دون قـول   : ، وقال األلباني  303، ص   1988رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب العمرة، برقم          1

سل إلـى أم معقـل   أخبرني رسول مروان الذي أر:  ولفظ الحديث في أبي داود  ....)إني امرأة :  ( المرأة
فانطلقـا  ،  قد علمت أن علي حجـة  :أم معقل  فلما قدم قالت   rكان أبو معقل حاجا مع رسول اهللا        :  قالت

 : إن علي حجة وإن ألبي معقل بكـرا، قـال أبـو معقـل            ، يارسول اهللا    : يمشيان حتى دخال عليه فقالت    
إنه في سبيل اهللا فأعطاهـا البكـر    أعطها فلتحج عليه ف    : rفقال رسول اهللا    ،  صدقت جعلته في سبيل اهللا    

عمـرة  :   يارسول اهللا إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزىء عني من حجتي ؟ قال                : فقالت
 ولـم  الحـديث  ألفاظ يتقنوا لم الحديث هذا رواة أن شك وال":قال العظيم أبادي  .في رمضان تجزىء حجة   

عـون المعبـود    " ومجهـول  ضعيف وفيه سناداإل في واضطربوا األلفاظ وغيروا اختلطوا بل يحفظوها
5/460-461. 

ابن :ابراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي ،صدوق لين الحفظ ،من صغار التابعين ،انظر  2
 .1/88،ابن حجر،تهذيب التهذيب ،119حجر ،تقريب التهذيب ،

 .وهو خطأ] وة)[ب(في  3
 .ابن)ب، ج(في  4
 ).ب، ج(ليست في  5
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 ] سهم في سبيل اهللا  منغني الغزاةال يعطى [
 )لُهقَو*: اءِ   ال وفُ إلَى َأغِْنيرصنَا    1 ياِة ِعنْدِبالْخِ )  الْغُز شِْعرالْخِ ،  ِفالي نَذْكُرسالو  فَ ِمن

 .قَِريٍب
 

 2] "ابن السبيل"بيان معنى [
 ]. لَه ِفيِه شَيءالوهو ِفي مكَان  وابن السِبيِل من كَان لَه ماٌل ِفي وطَِنِه[
)لُهِبيلِ  :قَوالس نابِبيلِ      )  ووِتِه ِفي السِبِه ِلثُب يمس اِفرسالْم وهالطَِّريقُ  و وهو،   لَه وزجفَي 

َأكْثَر ِمن  يِحلُّ لَه َأن يْأخُذَ الو،  يقِْدر علَيِه ِللْحاِلال 3وِإن كَان لَه ماٌل ِفي وطَِنهِ      َأن يْأخُذَ 
، داِءأل عجـِزِه عـن ا  4 يلْزمه ذَِلك ِلجواِزال لَه َأن يستَقِْرض إن قَدر و األولَىو،  حاجِتِه

           لَِدِه وِفي ب كَان ِإناِلِه وم نع غَاِئب وه نُألِْحقَ كُلُّ مِه ِبهِ   الولَيع قِْدري   ،الو    ـناب ملْزي 
 والْمكَاتَِب ، ِبما فَضَل ِفي يِدِه ِعنْد قُدرِتِه علَى ماِلِه كَالْفَِقيِر إذَا استَغْنَى       **يِل التَّصدقُ السِب

زجكَاِة 5إذَا عاِل الزم ا ِمنمهِعنْدقُال ودا التَّصمهملْز6 به ي. 
 

 ]لشافعي خالفا لاألصناف في دفع الزكاةال يجب استيعاب جميع [
ولَه َأن يقْتَِصر علَـى  ، فَِللْماِلِك َأن يدفَع إلَى كُلِّ واِحٍد ِمنْهم     ،  فَهِذِه ِجهاتُ الزكَاةِ  : قَاَل[

ثَـٍة ِمـن كُـلِّ    ال َأن يصِرفَ إلَى ثَال يجوز إال: وقَاَل الشَّاِفِعي رِحمه اللَّه ِصنٍْف واِحدٍ 
 الضافَةَ ِلبياِن َأنَّهم مصاِرفُ     إل ولَنَا َأن ا   .سِتحقَاِقالِم لِ الضافَةَ ِبحرِف ال  إلن ا أل ؛ِصنٍْف

                                                
 ).ج(ب من /223نهاية ق  *
 .غير وهو خطأ)ب، ج(غني وفي ) أ(في  1
، ن من المـأوى   يمو والمحر ئينن والالج تدخل في هذا السهم، مسألة المشردي     من المسائل المعاصرة التي      2

 .730-2/727 القرضاوي، فقه الزكاة، :انظرهل يلحق هؤالء بأهل هذا السهم؟
 .طمس) ج(في  3
 .بجواز )ب، ج(في  4

 ).ب(ب من /224نهاية ق  **
 .طمس)ج(في  5
-2/343الدر المختـار وحاشـيته   ، 117-2/119الزيلعي، تبيين الحقائق :وانظر )ب، ج، ط (ليست في    6

344. 
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وِبِعلَِّة الْفَقْـِر صـاروا   ، وهذَا ِلما عِرفَ َأن الزكَاةَ حقُّ اللَِّه تَعالَى    ،  سِتحقَاِقالثْباِت ا إل
واَلَِّذي ذَهبنَا إلَيِه مرِوي عن عمر وابِن عبـاٍس         ،  هاِتِهِف جِ ال يباِلي ِباخْتِ  المصاِرفَ فَ 

منْهع اللَّه ِضير.[ 
 ) لُهلَى ِصنٍْف:قَوع قْتَِصري َأن لَهاِحٍد 1 ولَى شَخٍْص)  وع قْتَِصري َأن كَذَا لَهاِحٍد2وو .  

 
 ] واالعتراض عليها اف وجوب استيعاب جميع األصنفيحجة الشافعي [

 إلَى  4وذَكَر كُلَّ ِصنٍْف ِبلَفِْظ الْجمِع فَوجب َأن يصرفَ       ) 3سِتحقَاِقالِم لِ القَولُه ِبحرِف ال  (
سِتغْراقُ الن الِْجنْس هنَا غَير ممِكٍن ِفيِه ا    أل ؛5ِمالثٍَة ِمن كُلِّ ِصنٍْف وِإن كَان محلى ِبال       الثَ
 .7 علَى حاِلها 6تَبقَى الْجمِعيةُفَ

 الثَّاِبـتُ ِفـي ِضـمِن       * الَِّذي هـو الْمعنَـى الْكُلِّـي       9خِْتصاِصالل 8ِمالحِقيقَةُ ال :  قُلْنَا
 ، سِتحقَاِق وقَد يكُون مجرداال ِمن الِْملِْك وا10الْخُصوِصياِت

                                                
 .نصف وهو خطأ)ب(في  1
 .سجدة)ب، ج(في  2
 .االستحاق وهو خطأ)ط(في  3
 . طمس) ج(في  4
 .أي الم الجنس 5
 .الجميعة) ب(في  6
 ألن اهللا تعـالى  ؛يع الصنف الستحالة ذلك وجب الصرف إلى ثالثـة مـنهم      أي لما لم يمكن استيعاب جم      7

 .6/205 النووي، المجموع :انظر.أضاف الصدقات إليهم بلفظ الجمع، وأقل الجمع ثالثة
 .الالزم وهو خطأ) ب(في  8
 .االختصاص)ب(في  9
 ).أ(أ من/189نهاية ق  *

 .طمس) ج(في  10
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صـنَاِف  أل ا 1صدقَاِت الْعام الشَّاِمِل ِلكُلِّ صدقَِة متَصدٍق إلَى      فَحاِصُل التَّرِكيِب إضافَةُ ال   
 الوهـذَا   ،  4 ِبمعنَى َأنَّهم َأجمِعين َأخَص ِبها كُلِّها      3 ِمنْها الشَّاِمِل ِلكُلِّ فَرٍد فَردٍ     2الْعام كُلٍّ 

غَير َأنَّه اسـتَحاَل    ،  تَنْقَِسم علَى َأفْراِد كُلِّ ِصنْفٍ     واِحدةً   [يقْتَِضي لُزوم كَوِن كُلِّ صدقَةٍ    
    ِع ِمنْهمَأقَلُّ الْج فَلَِزم ِن كُلّ        ،  ذَِلككَو ِمن مِميِع َأعا ِللْجقَاِت كُلَّهدالص ْل إنقَة5]بدِلكُلِّ  6ص ٍ

  .8]َأو ِلواِحٍد[ٍة ِلطَاِئفٍَة َأو كُلَّ صدقٍَة جزِئي،  لَو َأمكَن7فَرٍد فَرٍد
 11 الْعرِبـي  سـِتعمالُ ال ا 10 َأفَاد ِمن حيثُ   9وَأما علَى اعِتباِر َأن الْجمع إذَا قُوِبَل ِبالْجمعِ       

 الْقَـوم   14ورِكـبM¶ ¸ ¹ º L 13    نَحـو  12]حـادِ آلعلَى ا [حاِد  آلانِْقسام ا 
مهابواِحدٍ        شْكَاإل، فَا 15دقٍَة ِلودكُلَّ ص َأن ِفيدِحينَِئٍذ إذْ ي دعِه    ،  ُل َأبجذَا الْولَى هعةَ  الواجح 

 يِفيد الْجمع ِمـن كُـلِّ   ال يِجيء هذَا الْوجه ف16َسِتحقَاِق بْل مع كَوِنها لَه الإلَى نَفِْي َأنَّها لِ   
ير َأنَّه َأمر ِبصرِف اسِتحقَاِقِه     َ،َأن الْمستَِحقَّ هو اللَّه سبحانَه       َأنَّهم صرحوا بِ   الإ،  ِصنٍْف

سـِتحقَاِق  ال تَثْبتُ حِقيقَةُ ا   الفَ،إلَيِهم علَى إثْباِت الِْخياِر ِللْماِلِك ِفي تَعِييِن من يصِرفُه إلَيهِ         

                                                
 ). أ( ليست في 1
 ). ب، ج( ليست في 2
 ).ب(ليست في  3
 .بأكلها)ب، ج(في  4
 ).ب، ج(ما بين المعكوفين ليس في  5
 ].صدقة[زيادة ) ط(في  6
 ).أ(ليست في  7
 .وهو خطأ] لو أخذوا) [أ(في  8
 .الجميع وهو خطأ)ب، ج(في  9

 .حديث وهو خطأ)أ، ب(في  10
 .العرفي وهو خطأ)ج(في  11
 ). أ( ما بين المعكوفين ليس في 12
  7:  نوح13
 .لكن وهو خطأ )ب (في 14
الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمـع يقتضـي االنقسـام علـى             : "وهذه قاعدة ذكرها البورنو بلفظ     15

 .77-8/76موسوعة القواعد الفقهية :انظر"األفراد 
 ).ب، ج(ليست في  16
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ماِم ِلقَوٍم إلوجبر ا، 2 ِلمعيٍنال اسِتحقَاقَ إال و1 تَعين لَه البلَه   ِبالصرِف إلَيِه إذْ قَ    الِلواِحٍد إ 
ِلم3ع   مإ       ال َأنَّه ساِء لَيطَاِء الْفُقَرلَى إعكَاةَ عالز ونَؤدالَى      ال يقِّ اللَِّه تَعح نوِج عال ِللْخُر 

قِِّهمِلح. ِويرنَا الْمَأير ـهِ  ثُمنَا إلَيبا ذَهم وِة نَحابحالص نـِن    ،  عاب ـنع ِقـيهيالْب اهور
 ِعمـران  8نبأناَأ: 7]يِةآلهِذِه ا[ ِفي   6 وروى الطَّبِري  .5 َأِبي شَيبةَ عن عمر    وابن،  4عباٍس

 Mq :  ابِن عباٍس ِفـي قولـه تعـالى     عن بِن جبيرٍ  عن سِعيدِ 10 عن عطَاءٍ  9بن عيينَةَ 
r s t L ةَآلاقَاَل،  11 ي :]    َأ[ِصنٍْف  12] ِفي َأيطَعتَيِم هـ  ن 13]ذا ه 

 . ا هـ14] عنكَأجزَأ[

                                                
 ).أ(ليست في  1
 .طائعين وهو خطأ) ب(في  2
 .على وهو خطأ) ب، ج(في  3
من هذه األصـناف،    اواحداللبيهقي، كتاب قسم الصدقات، باب من جعل الصدقة صنف        انظر السنن الكبرى     4

 .7/11، 13133برقم 
المصنف البن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد،                 :انظر 5

 .4/296، 10541برقم 
 .الطبراني وهو خطأ)أ، ج(في  6
 .وهو خطأ] هذا ألنه)[ب(في  7
 .وفي تفسير الطبري ،حدثنا.أخبرنا ) ط(في  8
ابـن  انظر  .عمران بن عيينة بن أبي عمران الهاللي، أبو الحسن، أخو سفيان بن عيينة، صدوق له أوهام                9

 .7/242، ابن حبان، الثقات 3/323 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 500 حجر، تقريب التهذيب
تـوفي سـنة    .ويقـال أبـو السـائب، صـدوق اخـتلط         عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، أبو محمـد،          10

 ابن حجر، تهذيب التهـذيب    ،  7/251، ابن حبان، الثقات     456 ابن حجر، تقريب التهذيب   :انظر.هـ136
3/103. 

 60:   التوبة11
 ].أيما) [ب، ج، ط(في  12
 .وضعته) أ، ط(في  13
 .11/532تفسير الطبري : انظرأجزأك)أ،ط(في  14
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] ِريرنَا جرِن الْخَطَّاِب       1َأخْبب رمع نطَاٍء عع نٍث علَي نعt  Mq r s  L 
 .3]يته ِمن هذَا َأجزَأ عنْكِصنٍْف َأعطَما َأي: قَاَل، 2يةَآلا

 فْصثَنَا حدطَاءٍ    4حع نٍث علَي ن5 ع       ضْأخُذُ الْفَـري كَان َأنَّه رمع نقَِة     6 عـدالص ِمـن 
 . 8 واِحٍد 7فَيجعلُه ِفي ِصنٍْف
  نا عضى َأيورطَ   وِن َأراِج بجٍر9أةَ الْحمِن عاِل بالِْمنْه نشٍ  10و عـيبـِن حب ِزر ن11 ع 
 .12ا ِفي ِصنٍْف واِحٍد َأجزَأكإذَا وضعته: عن حذَيفَةَ َأنَّه قَاَل

                                                
ط، بضم القاف وسكون الراء، الكوفي قاضي الري، ثقة صحيح الكتاب، قيل            جرير بن عبد الحميد بن قُر      1

ابن حجر،  ،  171 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .هـ188كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة          
 .6/145، ابن حبان، الثقات 1/297 تهذيب التهذيب

 .60:  التوبة2
 .11/532لطبري وانظر تفسير ا)  ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 3
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي، قاضي الكوفة وبغداد، ثقـة فقيـه تغيـر                 4

ابن حجر،  ،  210 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .هـ195هـ أو   194توفي سنة   .حفظه قليال في اآلخر   
 .6/200، ابن حبان، الثقات 1/458 تهذيب التهذيب

 )ب، ج(ليس في  5
 القرض وهو خطأ)ب(في  6
 ).ب(ليست في  7
 .11/534تفسير الطبري :انظر 8
بفتح الهمزة، بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، أحد الفقهاء، صدوق كثيـر           أة  الحجاج بن أرط   9

 ابن حجر، تهـذيب التهـذيب  ، 186انظر ابن حجر، تقريب التهذيب .هـ145الخطأ والتدليس توفي سنة  
 .1/269، المجروحين ، ابن حبان1/356

ابـن حجـر،    ،  636 ابن حجر، تقريب التهـذيب    المنهال بن عمرو األسدي الكوفي، صدوق ربما يهم،          10
 .4/162 تهذيب التهذيب

ـ 182 أو 181ِزر بن حِبيش األسدي الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل مات سنة   11 ابـن حجـر،   انظـر  . هـ
 .1/627 بن حجر، تهذيب التهذيبا، 4/269، ابن حبان، الثقات 257 تقريب التهذيب

، وقال الحجـاج بـن أرطـأة ال    7/11وراوه البيهقي في السنن الكبرى  .11/531انظر تفسير الطبري     12
 .يحتج به
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وَأِبـي  ، وعطَاِء بِن َأِبي رباٍح وِإبراِهيم النَّخَِعي    ،   بِن جبيرٍ  1وَأخْرج نَحو ذَِلك عن سِعيدِ    
 .4 ِبَأساِنيد حسنٍَة 3]بِن ِمهرانميموِن [ و2الْعاِليِة

فََأعِلمهم َأن اللَّه قَد افْتَرض علَـيِهم       {  واستَدلَّ ابن الْجوِزي ِفي التَّحِقيِق ِبحِديِث معاٍذ        
        اِئِهملَى فُقَرع دفَتُر اِئِهمَأغِْني قَةً تُْؤخَذُ ِمندصِ  .5}ص اءالْفُقَرو        ِفيـِه نَظَـرو اِحـدنْفٌ و

 .تَسمعه قَِريبا
َأتَاه بعد ذَِلكr    َ وِمما يدلُّ علَى ِصحِة ذَِلك َأن النَِّبي      : مواِلأل وقَاَل َأبو عبيٍد ِفي ِكتَاِب ا     

 6ع بن حاِبٍس وعيينَةُ بن ِحصنٍ     قْرأل الْمَؤلَّفَةُ قُلُوبهم ا   :فَجعلَه ِفي ِصنٍْف واِحٍد وهم    ،  ماٌل
  ع نةُ بلْقَمعلِ  7ثَةَالوالْخَي ديزالذُّ   8 و ِفيِهم مقَس ا   9ةَِبيهثَ ِبهعنِ    10 الَِّتي بمالْـي اذٌ ِمنعم  ،

وهـم  ،  ِفي ِصـنٍْف آخَـر   ثُم َأتَاه ماٌل آخَر فَجعلَه    ،  وِإنَّما تُْؤخَذُ ِمن َأهِل الْيمِن الصدقَةُ     

                                                
 .سعد وهو خطأ) ب(في  1
ـ  93 وقيل   90مات سنة   .رفَيع بن مهران، بالتصغير، أبو العالية الرياحي، ثقة كثير اإلرسال          2 انظـر  . هـ

 .1/610 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 4/239، ابن حبان، الثقات 252 يب التهذيبابن حجر، تقر
وهو ميمون بن ِمهران الجزري، أبو أيوب، أصله كـوفي، نزيـل            .وهو خطأ ]ميمونة مهران )[ب، ج ( في   3

ابـن  انظـر   . هـ ثقة فقيه وكان يرسل، عمل واليا على الجزيرة لعمر بن عبد العزيز             40الرقة ولد سنة    
 .5/417، ابن حبان، الثقات 4/198 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 645  تقريب التهذيبحجر،

 .2/397، وانظر نصب الراية 533-11/532 تفسير الطبري :انظر 4
 كتاب اإليمان، بـاب  ،، ورواه مسلم3/330، 1395 كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، بقم  ،رواه البخاري  5

 التحقيـق فـي أحاديـث الخـالف     :، وانظر31-1/30، 19الم برقم الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلس 
2/59. 

 .حصين وهو خطأ)أ، ب، ج(في  6
7 قَلْ عةَم  وكـان مـن     ،كان من أشراف بني ربيعة بن عـامر       ر،  ة بن عوف بن األحوص بن جعف      ثَال بن ع 

ـ  tاستعمله عمر  ، وكان سيدا في قومه حليما عاقال  ،المؤلفة قلوبهم  ابـن  انظـر  .اعلى حوران فمات به
 .1/391الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 570، ابن عبد البر، االستيعاب 83-4/82 األثير، أسد الغابة

كان من المؤلفة قلوبهم، أسلم وحسن إسالمه وفـد علـى       ،   زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضا          8
 أرضين، لما انصـرف مـن   وأقطعه، زيد الخير rوسماه النبي ، في وفد طيء سنة تسع rالنبي صلى   
انظر ابن األثيـر،  .بل توفي آخر خالفة عمر:  أخذته الحمى فلما وصل إلى أهله مات وقيل rعند النبي   
 .1/202الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 252، ابن عبد البر، االستيعاب 377-2/376أسد الغابة 

 .، مادة ذهب2/160ريب الحديث انظر النهاية في غ.تصغير ذهب وأدخلت الهاء ألن الذهب يؤنث 9
 ).أ(ليست في  10
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ونخَاِرقِ   ،  الْغَاِرمِن الْمةَ ب1فَقَاَل ِلقَِبيص  َأتَاه ِحين   ، تَح قَدالَةً   وَل ِحمـةُ  { ما قَِبيصـ  أَ ،ي م قُْ
  .2}حتَّى تَْأِتينَا الصدقَةُ فَنَْأمر لَك ِبها 

 فَالْمراد  6يةُآل وَأما ا  .5 َأنَّه َأمر لَه ِبصدقَِة قَوِمهِ     4 الْبياِضي 3وِفي حِديِث سلَمةَ بِن صخْرٍ    
 الً ما يخَاِلفُهم قَو   *ولَم يرو عن غَيِرِهم   :  ِقيلَ .صنَاِف الَِّتي يجوز الدفْع إلَيِهم    ألِبها بيان ا  

الوالً ِفع. 
 

                                                
عداده في أهل البصرة وفـد علـى    ،لعامري الهالليا  قبيصة بن المخارق بن عبد اهللا بن ضداد بن ربيعة   1

، 366-4/365، ابن األثيـر، أسـد الغابـة    618 ابن عبد البر، االستيعاب   :انظر.يكنى أبا بشر   rالنبي  
 .2/11الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 

 .547وانظر األموال .461-1/460، 1044، باب من تحل له المسألة برقم ةرواه مسلم، كتاب الزكا 2
 .حصين وهو خطأ) أ(في  3
ـ       4  فـي بنـي   اسلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة األنصاري الخزرجي، قيل له البياضي، ألن لـه ِحلف

 ، 306 لبر، االستيعابابن عبد ا، 2/525 ابن األثير، أسد الغابة :انظر.بياضة
، وابـن ماجـة بـرقم       336 ص   2213، وأبو داود برقم     745 ص   3299وحديثه أخرجه الترمذي برقم      5

كنت رجال قد أوتيت من جماع      :   عن سلمة بن صخر األنصاري قال      : " ولفظ الترمذي  356 ص   2062
فرقـا مـن أن   فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسـلخ رمضـان   ، النساء مالم يؤت غيري  

أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا ال أقدر أن أنزع، فبينما هـي تخـدمني                     
 :  قال ...فأخبرته خبري  r فخرجت فأتيت رسول اهللا      ...ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها        

صـم  :  قال .الحق ال أملك غيرها    ال والذي بعثك ب    :  فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت     :  قال .أعتق رقبة 
 . يا رسول اهللا وهل أصابني ما أصابني إال في الصيام: قلت، شهرين

 .لنا عشاء  والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما: قلت، فأطعم ستين مسكينا: قال
ا ، مسـكين  ستينا فأطعم عنك منها وسق،ليدفعها إليك اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له ف         :  قال

 فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الـرأي           : قال.ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك     
 "أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي، السعة والبركة rووجدت عند رسول اهللا 

 .وهي آية الصدقة التي احتج بها الشافعي رحمه اهللا 6
 ).ج(أ من /225نهاية ق  *
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 ] الصدقة إليهويجوز دفع، ال يجوز دفع الزكاة إلى الذمي[
]الو   وزجي  كَاةَ   َأنفَع الزدإلَى  ييِلِه   ِذمِلقَوr   اٍذعِلمt      ا ِفيهدرو اِئِهمَأغِْني ا ِمنخُذْه

اِئِهمفُقَر . 
 وهـو  ، يـدفَع ال: رِحمه اللَّـه الشَّاِفِعي   وقَاَل   .ويدفَع ما ِسوى ذَِلك ِمن الصدقَةِ     : قَاَل

   نةٌ عايفَ   ِرووسكَاةِ   َأِبي يا ِبالزارِتباع اللَّه هِحمر.    لُهلَنَا قَوو r :}   ِللَى َأهقُوا عدتَص
 ].لَقُلْنَا ِبالْجواِز ِفي الزكَاِة tمعاٍذ  حِديثُ الولَو} دياِن كُلِّهاألا
)لُهِلِه  :قَوِلقَو r: اٍذعِلم t ْتَِّة) إلَخالْكُتُِب الس ابحَأص اهواٍس قَاَل1ربِن عِديِث ابح ِمن  :

 اللَّه وَأنِّي رسوُل    ال إلَه إ  2الفَادعهم إلَى شَهادِة َأن     ،  إنَّك ستَْأِتي قَوما َأهَل ِكتَابٍ    { rقَاَل  
علَيِهم خَمس صلَواٍت ِفـي      * افْتَرض  قد  َأن اللَّه   ِلذَِلك فََأعِلمهم  4 َأطَاعوا 3]فَِإن هم [،  اللَِّه

 افْتَرض علَيِهم صدقَةً تُْؤخَـذُ       قد  ِلذَِلك فََأعِلمهم َأن اللَّه    5فَِإن هم َأطَاعوا  ،  كُلِّ يوٍم ولَيلَةٍ  
    اِئِهملَى فُقَرع دفَتُر اِئِهمَأغِْني َأطَ  ،  ِمن مه وافَِإناتَّـِق        6اعو اِلِهمـوَأم اِئمكَرو اكفَِإي ِلذَِلك 

اباللَِّه ِحج نيبا ونَهيب سلَي ظْلُوِم فَِإنَّهةَ الْموعد{.  
)  ملَه فَعديو لُهقَو (  ِةألَأيِل الذِّمه ى ذَِلكا ِسواتِ  مالْكَفَّـارقَِة الِْفطِْر ودكَص ،الو ـدي  فَع

و ِبيرِلح ٍن 7ذَِلكتَْأمسو، مبَأح ِلِمينسالْم اءفُقَر. 

                                                
، ومسـلم  3/406، 1458بخاري، كتاب الزكاة، باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة برقم       رواه ال  1

، ورواه الترمذي، كتـاب     1/30،  29في كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم برقم           
كتـاب   ،، والنسـائي  158، ص 625الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة بـرقم              

، ورواه أبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السـائمة،         378 ص   2435الزكاة، باب وجوب الزكاة برقم      
 .309، ص 1783، وابن ماجة كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، برقم 245، ص1584برقم 

 ).ج(ليست في  2
 .فإنهم وهو خطأ) ب(في  3
 .أطاعوك)أ(في  4
 ).ب(أ من /225نهاية ق  *
 . أطاعوك)أ(في  5
 .كأطاعو) أ(في  6
 )أ، ب، ج(ليست في  7
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 )     لُهلَنَا قَوو لُهقَوr }   ِل الَى َأهقُوا عدا ألتَصاِن كُلِّهيـ       )}د سرةَ مبَأِبي شَـي نى ابوالًر 
 4قَـالَ :  عن سِعيِد بِن جبيٍر قـالَ 3 جعفٍَر عن2 عن َأشْعثَ 1حدثَنَا جِرير بن عبِد الْحِميدِ    

 MK L M فََأنْزَل اللَّه تَعالَى   علَى َأهِل ِديِنكُم     5ال تَصدقُوا إ  ال{ : rرسوُل اللَِّه   
L    ِلِهإلَى قَو Ma b c d e f  L 6   فَقَاَلr :}       ـِللَـى َأهقُوا عـدتَص 
  .7}دياِن كُلِّهاألا

 عن الْحجاِج عن ساِلِم الْمكِّي عن محمـِد بـِن           9 حدثَنَا َأبو معاِويةَ   8الًَأيضا مرس  وقَاَل  
 MK L كَِره النَّاس َأن يتَصدقُوا علَى الْمشِْرِكين فََأنْزَل اللَّه سبحانَه       :  قَالَ 10الْحنَِفيِة

M L11  

                                                
 الحسد وهو خطأ)ب(في  1
ابن حجر، تقريب    :هـ انظر 136هو أشعث بن سوار الكندي النجار، قاضي األهواز، ضعيف مات سنة             2

 .1/193، ابن حبان، المجروحين 1/178 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 141 التهذيب
ابـن  انظر  .ن أبي المغيرة القُمي، قيل اسم والده دينار، صدوق يهم         وهو جعفر ب  .حفص وهو خطأ  ) أ(في   3

 .1/313 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/134، ابن حبان، الثقات 174 حجر، تقريب التهذيب
 ).ب(ليست في  4
 ).أ(ليست في  5
 .272:   البقرة6
 4/287، 10491سالم بـرقم  رواه ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الصدقة في غير أهل اإل      7

 :انظـر  .، وذكره األلباني فـي السلسـلة الصـحيحة        2/398 نصب الراية    :انظر.مرسل: وقال الزيلعي 
، 1995، طبعـة جديـدة،      2766 برقم   6/628األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة،        

 .مكتبة المعارف، الرياض
 ).أ(ليست في  8
ثقة أحفظ الناس   ،  من صغار أتباع التابعين   ي،  ، أبو معاوية الضرير الكوف    يلسعد ا يم التميم خاز محمد بن    9

ابـن حجـر،    :انظـر . هـ295، توفي لحديث األعمش، و قد يهم فى حديث غيره، و قد رمى باإلرجاء      
 .7/441، ابن حبان، الثقات 552-3/551 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 554 تقريب التهذيب

ب الهاشمي القرشي، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية نسبة إلى أمـه وهـي              محمد بن علي بن أبي طال      10
 ابن حجر، تقريب التهـذيب     :انظر.خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، ثقة عالم، مات بعد الثمانين            

 .5/347، ابن حبان، الثقات 3/652 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 580
 272:   البقرة11
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  1.اس علَيِهمفَتَصدقَ النَّ: قَاَل
 دمى َأحورِفي ِكتَاِب ا      2و اِئيِه النَّسيونْجز ننِ    أل بسالْح نب ِليثَنَا عداِل حوَأِبـي    3م نع 

   وبِن َأِبي َأيِعيِد بد    4سبعِن مةَ برهز نِب      5 عيسِن الْمِعيِد بس نوَل اللَّـِه     { ٍ عسر َأنr 
تَص ِهملَيِري عتَج قٍَة فَِهيدوِد ِبصهالْي ٍت ِمنيِل بلَى َأهقَ ع6}د. 

  

                                                
 كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الصدقة في غيـر أهـل اإلسـالم بـرقم                 ،يبةانظر المصنف البن أبي ش     1

10492 ،4/278. 
 .وهو حميد وليس أحمد،كذا في جميع النسخ  2
 2290 برقم 3/1211انظر األموال البن زنجويه .سقط من جيمع النسخ عن ابن المبارك 3
ـ    مته  وترج،وما في األموال سعيد بن أبي أيوب        ،كذا في جميع النسخ      4 ـ  أيـوب مِ   يسعيد بـن أب ص، القْ

ـ 100ولد سنة   ، أبو يحيى    ي موالهم المصر  يالخزاع  161، تـوفي    ثقة ثبت ،  من كبار أتباع التابعين     ه
 .6/362، ابن حبان، الثقات 278 ابن حجر، تقريب التهذيب :انظر.هـ و قيل غير ذلك

 127، توفي سـنة     ثقة عابد ،  ن مصر سك،  ، أبو عقيل  ي التيم يلقرش ا  زهرة بن معبد بن عبد اهللا بن هشام        5
ـ 135هـ و يقال     ، ابـن   1/636، ابن حجر، تهذيب التهذيب      260 ابن حجر، تقريب التهذيب      :انظر. ه
 .6/344حبان، الثقات

والحـديث مـن مراسـيل بـن     : ، وقال محقق الكتاب2290 برقم 3/1211 األموال البن زنجويه   :انظر 6
 .المسيب واإلسناد إليه صحيح
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) لَوو لُهاِز      1القَوواٍذ لَقُلْنَا ِبالْجعِديثُ مازِ [)  حوِبج 2]َأي     يكَاِة إلَى الـذِّمفِْع الزد   ،  لَِكـن
  ورشْهاٍذ معِديثَ م3ح  اديتْ الزازلَى إطْ  4ةُ فَجِني إطْ  ،5ِق الِْكتَابِ ال عاِء ِفـي    ال َأعقَ الْفُقَر

 M` a  مستَِنِدين إلَى قوله تعـالى  ،جماِعإلالِْكتَاِب َأو هو عام خُص ِمنْه الْحرِبي ِبا  
b c d e f g  L 6 اِحِدِر الْوِبخَب دعب هتَخِْصيص از7.فَج 

 
 ] تمليكها من الفقيريشترط في دفع الزكاة[

]نَى الوبا   يِبه  ِجدسمالو كَفَّنا   يتٌِبهيال م   كْنالر وهِليِك واِم التَّمنِْعد ى الوقْضـا   يِبه
 ]. ِسيما ِمن الْميِتال يقْتَِضي التَّمِليك ِمنْه القَضاء ديِن الْغَيِر  نأل؛ دين ميٍت

                                                
 .و وهو خطأل )ب( في 1
 ) ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 2
العسقالني، أحمد بن علي، نزهـة النظـر فـي          "ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين       "الحديث المشهور    3

عبـد اهللا   : هـ، مطبعة سفير، الريـاض، ت     1422،  1، ط 94توضيح نخبة الفكر في مصطلح الحديث،       
 .الرحيلي

ط بعدد معين، وعرفه الحنفيـة      بيث المتواتر؛ألن المتواتر ال يض    وقوله طرق محصورة قيد خرج به الحد      
 عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب ولكن تلقته األمة العلماء بالقبول والعمل            rما نقله عن رسول اهللا      "بأنه  

 .1/292أصول السرخسي "به، فباعتبار األصل هو من اآلحاد وباعتبار الفرع هو متواتر 
 والجمهور يجعلون المشهور من     ،للحديث ثالثية وهي المتواتر والمشهور واآلحاد     والحنفية جعلوا القسمة    

، 536-2/534، البخاري، كشـف األسـرار       1/292 السرخسي، أصول السرخسي     :انظر.أقسام اآلحاد 
 .409، العتر، منهج النقد في علوم الحديث 2/20، اإلحكام لآلمدي 2/254الشوكاني، إرشاد الفحول 

 .وهو خطأالزكاة )أ(في  4
 .أي القرآن الكريم 5
 . ٩:   الممتحنة6
العام من الكتاب والسنة المتواترة الذي لم يلحقه الخصوص، ال يجـوز تخصيصـه بخبـر                :عند الحنفية    7

 ألن التخصيص يكون بطريق المعارضة، والعام داللته على أفراده قطعية وخبـر الواحـد          ؛الواحد ابتداء 
 .ى معارضة القطعيداللته ظنية فال يقوى الظني عل

فإذا لحق العام تخصيصا فإن هذا العام يظل موجبا للعمل غيـر أنـه ال يكـون موجبـا للقطـع، فيجـوز         
، السرخسي، أصـول السرخسـي      452-1/429البخاري، كشف األسرار    :انظر.تخصيصه بخبر الواحد  

1/144-145. 



 

 

400

وحِقيقَةُ الصدقَِة تَمِليك ، فَِإن اللَّه تَعالَى سماها صدقَةً) نِْعداِم التَّمِليِك وهو الركْنال:ه  قَولُ(
 ِمن  3نَّه لَيس تَمِليكًا ِللْكَفَنِ   أل ؛ ظَاِهر وكَذَا ِفي التَّكِْفينِ    2وهذَا ِفي الِْبنَاءِ  ،  1الْماِل ِمن الْفَِقيرِ  

 . لَهمال فََأكَلَتْه كَان الْكَفَن ِلصاِحِبِه 5 لَو َأخْرجتْ السباع الْميت4َوِلذَا، الْورثَِة الميِت والْ
)لُهِر     أل: قَوِن الْغَييد اءقَض الن   ِمنْه ِليكقْتَِضي التَّمي  (     ونيـدالْمو اِئنقَ الدادتَص ِلذَا لَوو
 هذَا َأن يكُون ِبغَيِر إذِْن      6ومحمُل،   ِمن الْقَاِبضِ  ه ِدين كَان ِللْمزكِّي َأن يستَِرد     الى َأن   علَ

يالْح  ،                 اِئنالـدو ِمنْـه ِليـكتَم لَى َأنَّهكَاِة عالز نع وزجفَي فَِقير وهِبِإذِْنِه و ا إذَا كَانَأم
  . قَاِبضا ِلنَفِْسِه7ِم النِّيابِة عنْه ثُم يِصيريقِْبضه ِبحكْ

                                                
 .الفقرة وهو خطأ)ج(الفقيرة وفي )ب(في  1
 .أي بناء المسجد 2
 .الفن وهو خطأ) أ(في  3
 .كذا)أ(في  4
 .كلمة غير مفهومة)ب(في  5
 .محمد وهو خطأ)ب(في  6
 .يعتبر) ب(في  7
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، 4 دين حي َأو ميٍت ِبَأمِرِه جـاز       3لَو قَضى ِبها  : 2 والْمِفيدِ 1 ِمن الْمِحيطِ  الًوِفي الْغَايِة نَقْ  
لَِكـن ظَـاِهر    ،  6ِضي خَاٍن يواِفقُه  وظَاِهر فَتَاوى قَا  ،  الْمديوِن 5]قَيِد فَقْرِ [ومعلُوم إرادةُ   

لَو بنَى مسِجدا ِبِنيِة الزكَاِة َأو حـج َأو         : صِة حيثُ قَالَ  الِق الِْكتَاِب وكَذَا ِعبارةُ الْخُ    الإطْ
          يِر إذِْن الْحٍت ِبغَييم َأو يح نيى دقَض تَقَ َأوالَأعوزج7 ي.الْج مدـِت    عياِز ِفـي الْمو

ِقـِه ِفـي   الذِْن وِإطْإل تَرى إلَى تَخِْصيِص الْحي ِفي حكِْم عدِم الْجواِز ِبعدِم ا  ال أَ ؛مطْلَقًا  
     ِبَأنَّه هجوي قَدِت ويِنهِ   الالْمكَو ِمن دِليكًا 8 بونِ 9 تَميدِللْم ،   ِليكالتَّمال و   َأم ِعنْد قَعـْل    يِرِه ب

 . ِلموِتِه10ِك ِللتَّمِلالًالْمديون َأهوِحينَِئٍذ لَم يكُن ، ِعنْد َأداِء الْمْأموِر وقَبِض النَّاِئِب
ملُهقَوِوهِ        :  ونَحاِزِه وِجه ِه ِمنإلَي تَاجحا يِفيم قَى ِملْكُهبتُ ييتِ    .الْماب دعب قَاُؤهب اِصلُهاِء  حد

 وعمـا  . يستَلِْزمهال و 11وَأين هو ِمن حدوِث ِملِْكِه ِبالتَّمِليِك والتَّملُّك      ،  هِليِةألثُبوِتِه حالَةَ ا  
 الِْملْك  ن ِبالدفِْع وقَع  أل ؛قُلْنَا يشِْكُل اسِترداد الْمزكِّي ِعنْد التَّصادِق إذَا وقَع ِبَأمِر الْمديونِ         

 وعدم الديِن ِفي الْواِقِع إنَّمـا يبطُـُل ِبـِه           .َأعِني الْفَِقير : ِللْفَِقيِر ِبالتَّمِليِك وقَبِض النَّاِئبِ   

                                                
  فـي    األول ،هـ، وله ثالث محيطات   671: وهو المحيط الرضوي لمحمد بن محمد السرخسي الحنفي ت         1

اد بـه النسـخة     ، وإذا أطلق المحيط فير    ين مجلد  في    مجلدات والثالث  ةأربع في    والثاني ، مجلدات ةعشر
 .2/1620 حاجي خليفة، كشف الظنون :انظر.الكبيرة من المحيط الرضوي

هــ وهـو    562:  وهو لتاج الدين عبد الغفور بن لقمان الكَـردِري ت          ،المفيد والمزيد في شرح التجريد     2
 وهـو غيـر     ،الكرمـاني  عبد الرحمن بن محمد    ل التجريد الركني في الفروع   كتاب في الفروع شرح فيه      

 وا .444-2/443، القرشي، الجواهر المضية 346-1/345انظر حاجي خليفة، كشف الظنون .طبوعم
 .منها)ب(في  3
، 143-2/142الكاسـاني، بـدائع الصـنائع       ،  121-2/120الزيلعي، تبيين الحقائق    :انظر في المسألة     4

 .2/344، الدر المختار وحاشيته 2/202السرخسي، المبسوط 
 ].فقر قيد) [أ(في  5
وكذا لو قضـى ديـن ميـت أو حـي بغيـر             ...ولو بنى مسجدا بنية الزكاة ال يجوز      : "قال قاضي خان   6

 .1/268 فتاوى قاضي خان"أمره
 .1/233 الخالصة :انظر 7
 )أ(ليست في  8
 .تمليك وهو خطأ)أ، ب، ج(في  9

 .للتمليك)أ، ب، ج(في 10
 .للتمليك)أ(في 11
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ن مِر َأن يكُـو ألن غَايةَ األ[ *وِلألا  التَّمِليِكالصيرورتُه قَاِبضا ِلنَفِْسِه بعد الْقَبِض ِنيابةً       
 3]وقُوِعـِه ِللَّـهِ   [ يَؤثِّر عدمه بعـد      ال ظَن َأنَّه مديون وظُهور عدِمِه       2 علَى 1ملَّك فَِقيرا 

  تَم الْحوُل ولَم يـِتم ** وِإذَا لَم يكُن لَه َأن يستَِرد ِمن الْفَِقيِر إذَا عجَل لَه الزكَاةَ ثُم        .تَعالَى
ِف ما  الِبِخ،  سِترداد هنَا َأولَى  ال يمِلك ا  الن  ئِلفَ،  النِّصاب الْمعجُل عنْه ِلزواِل ِملِْكِه ِبالدفْعِ     
 ِلعدِم زواِل الِْملِْك علَـى مـا        4]لَه َأن يستَِرد  [إذَا عجَل ِللساِعي والْمسَألَةُ ِبحاِلها حيثُ       

 6لَو جاء الْفَِقير إلَى الْماِلِك ِبدراِهم ستُّوقٍَة، صِة والْفَتَاوىال ما ذَكَر ِفي الْخُ    5وكَذَا،  اهقَدمنَ
  اِلكا فَقَاَل الْمهدركَامِ        : ِلي كُني لَم ابالنِّص َأن رظَه فَِإنَّه اِقيالْب دال فَ الًر    سلَي لَيكَاةَ عز 

  إ  لَه تَِردسي الْفَِقيرِ       الَأن َأةً ِمنتَدبةً مِهب كُوناِر الْفَِقيِر فَيا      ، ِباخِْتيِبيص الْفَِقير كَان تَّى لَوح 
ِمنْه ْأخُذَهي َأن زجي 7لَمِضير ِإنلَى8 ونَا َأوفَه . 

)علَى آ        )فَرع ٍن لَهيِض دا ِبقَبفَِقير رَأم لَو       هٍن ِعنْـديكَاِة عز نع اهنَو 9خَر  ـازأل ؛ ج ن
 ي نًا     الْفَِقيريع نًا فَكَانيع نٍ قِْبضيع نع  ،           ـننِْويـِه علَى فَِقيـٍر يع ٍن لَهيقَ ِبددتَص لَوو
 .11 ديٍن آخَر ال عن عيٍن وال ، جاز عن ذَِلك الديِن نَفِْسِه10زكَاِتِه

                                                
 ).ج(ب من/225نهاية ق *
 .فقير وهو خطأ)أ(في  1
 .عن)ب(في  2
 .وهو خطا] وقوع اهللا)[أ(في  3

 ).ب(ب من /225نهاية ق  **
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  4
 .كذلك)ب(في  5
 7/122ابن منظور، لسان العـرب    انظر  .دراهم مغشوشة، غلب عليها النحاس وهي معربة      : دراهم ستوقة  6

 .1/383المطرزي، المغرب ) ستق(مادة 
 .فهذا)أ(في 7
 .1/263 فتاوى قاضي خان، 1/233الخالصة  :انظر 8
 ). ب( ليست في 9

 .كونه وهو خطأ)ب(في  10
وإما أن يؤدي زكاة هذا الدين وفيه قيـاس واستحسـان، القيـاس أن ال يجزئـه ؛ألن                 "...قال ابن مازة     11

وفي االستحسان يجزئـه  ...وهبة الدين إسقاط من كل وجه     ...الواجب في باب الزكاة التمليك من كل وجه       
 ==ألن المؤدى عنه دين كالمؤدى، والمؤدى عنه ال يصير عينا كـالمؤدى وألن المؤدى المثل عن المثل،      
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 ]ال يجوز دفع الزكاة إلى األغنياء[

]الو   فَعتُد ِلِه   إلَى غَِنيِلقَوr :}ال   قَةُ ِلغَِنيدِبِإطْ  } تَِحلُّ الص ـوهـ الو  حجـةٌ علَـى   هق
 اِةالشَّاِفِعيالْغُز ِفي غَِني اللَّه هِحمِديثُ .ركَذَا حاٍذ  وعمtنَايوا رلَى مع.[ 

)لُهِلهِ :قَو1 ِلقَو r :}ال قَةُ ِلغَِنيدد ) } تَِحلُّ الصاوو دَأب جوَأخْر ـرمِن عاب نع ِمِذي2 التِّر 
  نْهعr*}ال    و قَةُ ِلغَِنيدال تَِحلُّ الص    ِويٍة سِلِذي ِمر  {ِمِذيالتِّر نَهسح ،  ـنب انحيِفيِه رو
 وِلهذَا الْحِديِث   .4كَان َأعراِبي صدقَ  : وقَاَل ابن ِحبان  ،  ووثَّقَه ابن مِعينٍ  ،   تُكُلِّم ِفيهِ  3زيٍد

 ، r6 عن رسوِل اللَِّه5ِهنِوطُرقٌ كَِثيرةٌ عن جماعٍة ِمن الصحابِة كُلُّهم يرو

                                                                                                                                            
، 2/149الكاساني، بدائع الصنائع    ، بتصرف،   279-2/278 ابن مازة، المحيط البرهاني   انظر  "فيجزئه==

 .264-1/263 فتاوى قاضي خان، 2/203السرخسي، المبسوط 
 ).أ(ليست في  1
 أبو داود والترمذي عن عبد اهللا بن عمرو، وليس ابن عمر، انظـر سـنن الترمـذي كتـاب                    رواه: قلت 2

، وقال الترمـذي حسـن، ورواه أبـو داود          164،  652الزكاة، باب ما جاء من ال تحل له الصدقة برقم           
 .صحيح: ، وقال األلباني253، ص 1634كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم 

 ).أ(أ من / 190نهاية ق *
ابـن حجـر، تهـذيب    ، 254 ابن حجر، تقريب التهذيب :ريحان بن يزيد العاِمري البدوي، مقبول، انظر    3

 .4/241، ابن حبان، الثقات 1/618 التهذيب
 .4/241انظر، ابن حبان، الثقات  4
 .يرويه)ط(يرووه وفي ) ب(في  5
 .2/399 نصب الراية :انظر 6
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ـ  عن عب  4]عن َأِبيهِ [ ِهشَاِم بِن عروةَ     3د عن  داو 2ما َأخْرجه النَّساِئي وَأبو    1وَأحسنُها ِد ي
  ِديِن عارِ  5اللَِّه بِن الِْخيقَاَل6 ب :جِني ررال َأخْب ا النَِّبيا َأتَيمِن َأنَّهr   َقَةـدالص مقَسي وهو

 حـظَّ   ال إن ِشْئتُما َأعطَيتُكُما و    :فَقَاَل،  ِن جلْدي 7]فَرفَع ِفينَا الْبصر وخَفَضه فَرآنَا    ،  هالفَسَأ
ا ِلغَِني8ِفيهكْتَِسٍب الٍ وم 9.} ِلقَِوي 

 هـو   ! حِديثٍ 11ما َأجوده ِمن  : مام َأحمد إل قَاَل ا  .10حِديثٌ صِحيح :  قَاَل صاِحب التَّنِْقيحِ  
 فَهو ،  الْغُزاِة والْغَاِرِمين عنْها13عاٍذ يِفيد منْع غَِني فَهذَا مع حِديِث م.12َأحسنُها إسنَادا 

 
 
 
 
 
 

                                                
 ].عندي[زيادة ) ط(في  1
 .أبوا وهو خطأ) ب(في  2
 .بن وهو خطأ) أ(في  3
 ).أ(ما بين المعكوفين ليس في  4
 .عبدي وهو خطأ)ب(في  5
 قتل أبوه يوم بـدر وقـد عـد مـن            r ولد في عهد النبي      ،د اهللا بن عدي بن الِخيار القرشي النوفلي       يعب 6

عين، مات في آخر خالفـة الوليـد    وعده بعضهم في ثقات كبار التاب ، ألنه كان يوم الفتح مميزا     ؛الصحابة
ابن األثيـر، أسـد    ،  436 ابن حجر، تقريب التهذيب   ،  463 ابن عبد البر، االستيعاب   انظر  .بن عبد الملك  

 .522-3/521 الغابة
 .غير مقروء لسوء التصوير) ج(في ما بين المعكوفين 7
 .يعني وهو خطأ)ب(في  8
: وقال األلبـاني  .253 ص   1633قة وحد الغنى، برقم     رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى الصد         9

 .صحيح
 .طمس)ب، ج(في 10
 ). ب( ليست في 11
 .3/169 تنقيح التحقيق :انظر 12
 .عين وهو خطأ)ب(في  13
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     ِويِزِه ِلغَِنيِفي تَج لَى الشَّاِفِعيةٌ عجاةِ 1حْأخُذْ           الْغُزي لَماِن ويوِفي الد ءشَي لَه كُني إذَا لَم
  . 2ِمن الْفَيِء

 غَيـر   4 الْجـوِزي  3فُقَراء ِفي حِديِث معاٍذ ِصنْفٌ واِحد كَما قَالَه ابن        وما تَقَدم ِمن َأن الْ    
والْمفْهوم ِمن فُقَراِئِهم   ،  هِل الْيمِن وتَعِليِمِهم  ألفَِإن ذَِلك الْمقَام مقَام إرساِل الْبياِن       ،  صِحيٍح

    فَ ِبِصفَِة الْفَقِْر َأعاتَّص نا     مغَاِزي ا َأوِنِه غَاِرمكَو ِمن ـِرفًا      ،  مصا ممِمنْه الْغَِني كَان فَلَو
وِفـي هـذَا    ،  ن ِفي ذَِلك إبقَاء ِللْجهِل الْبِسيطِ     أل ؛ الْبياِن ِفي وقِْت الْحاجةِ     ترك كَان فَوقَ 

 مطْلَقًا لَـيس يجـوز      ي لَهم ِمن ذَِلك َأن الِْغنَ     ن الْمفْهوم أل ؛5إيقَاعهم ِفي الْجهِل الْمركَّبِ   
    هرغَي ا َأوِه غَاِزيفُ إلَيرخِ   ،  الص َأنَّه ا قُلْنَا    الفَِإذَا فُِرضم اِقِع لَِزمهفُ الْو     ـرغَي ـوهو 

يـِة تُِفيـد َأن   آلذْكُورِة ِفـي ا سماِء الْمأل مع َأن نَفْس ا، إلَيِه6 يجوز ما يفِْضي   ال فَ ،جاِئٍز
 ِلما عِرفَ ِمن تَعِليِق الْحكِْم ِبالْمشْتَقِّ َأن مبـدَأ اشْـِتقَاِقِه            ،الْمنَاطَ ِفي الدفِْع إلَيِهم الْحاجةُ    

7ِعلَّتُه ، 

                                                
 .عن و هو خطأ)ب(في 1
مذهب الشافعي أن الغزاة يعطون من الزكاة فقراء كانوا أو أغنياء بشرط أال يفرض لهـم مرتـب مـن                     2

، 2/184، النـووي، روضـة الطـالبين        202-6/198النووي، المجمـوع    : ي مذهبهم   انظر ف  .الديوان
 .3/147الشربيني، مغني المحتاج 

، المـرداوي ، 107-9/106 ابن قدامة، المغنـي  :انظر في مذهبهم،ومذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعية   
 .2/200، ابن قدامة، الكافي 3/212االنصاف 

، القرافـي،  1/270 ابن نصـر المـالكي، المعونـة    :انظر .مع الغنىومذهب المالكية أن الغازي يعطي   
 .1/139، الحطاب، جواهر اإلكليل 3/148الذخيرة 

 ).أ، ب(ليست في 3
 2/59 التحقيق في أحاديث الخالف :انظر 4
 : الجهل هو ضد العلم وهو قسمان 5

 تعريف الجهـل بشـكل عـام         ما من شأنه أن يعلم أو انتفاء العلم بالكلية وهذا هو           ملعدم ع : جهل بسيط 
 .72-1/71محيط البحر الانظر . وهو اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه: جهل مركبو

 .أيقتضي وهو خط)ب(في  6
التحبيـر  جاء في "الحكم متى علق بمشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم : "وهذه قاعدة يعبر عنها بقولهم    7

على اسم مشتق يدل أن ما منه االشتقاق علة في قول أكثـر        ترتيب الحكم   :   وقال المجد  : "شرح التحرير 
 ==،7/3350، التحبير شرح التحرير فـي أصـول الفقـه      ،  علي بن سليمان  ،  المرداويانظر  "األصوليين
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فَالْحاجةُ ِهـي الِْعلَّـةُ ِفـي    ، اجِةسماِء تُنَبه علَى ِقياِم الْح أل ِفي هِذِه ا   1شِْتقَاقَاِتالومْأخَذُ ا 
 الْعاِمُل  ال وإِ ،2فَِإن مْأخَذَ اشِْتقَاِقِه يِفيد َأن الْمنَاطَ التَّْأِليفُ      ،   قُلُوبهم  الْمَؤلَّفَةَ الجواِز الدفِْع إ  
  َأنَّه ِفيدي لُ 3فَِإنَّهمالْع   ،    اجا ِللْحببِل سمِن الْعِفي كَوا  وظَاِهر فَِإنَّه ددِونَـةٌ  4ِة تَرَأع لَه كُوني 

 يثْبتُ علَيِه الْفَقْر الوخَدم ويهدى إلَيِه وغَاِلبا تَِطيب نَفْس إماِمِه لَه ِبكَِثيٍر ِمما يهدى إلَيِه فَ     
  قِِّه ِبالشَّكِفي ح.    هاجم نابد واوو دَأب اهوا رمو  نْهع اِلكمو r  }ال  قَةُ ِلغَِنـيدتَِحلُّ الص 

ورجـٍل  ،  وغَاِرٍم وغَاٍز ِفي سِبيِل اللَّهِ    ،  الْعاِمِل علَيها ورجٍل اشْتَراها ِبماِلهِ    : 5 ِلخَمسةٍ الإ
          ا إلَى الْغَِنياهدِه فََأهلَيا عقَ ِبهدتَص ِكينِمس ارج تْ :  ِقيلَ 6}لَهثْبي لَم  ،     قْـوي تَ لَمثَب لَوو

 7 ولَـو  ،خَِرآل فَِإنَّه رواه َأصحاب الْكُتُِب الستَِّة مع قَِرينٍَة ِمن الْحِديِث ا          ،قُوةَ حِديِث معاذٍ  
َأنَّه دخَلَه التَّْأِويُل ِعنْـدهم   رواه مِبيح مع 8وما،  معاٍذ ِبَأنَّه ماِنع*قَِوي قُوتَه تَرجح حِديثُ  

                                                                                                                                            
 البورنـو،  . وآخـرون عبد الرحمن الجبـرين .  د : ت، الرياض،   مكتبة الرشد ،  م2000 -هـ  1421==

 .14/91، 1، 12/115لسرخسي، المبسوط ، وانظر ا5/197موسوعة القواعد الفقهية 
 ].ثابت[االشتقاق وزيادة  )ب(في  1
 .طمس )ج(في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
 .ظاهر وهو خطأ )ب(في  4
 .الخمسه )ب، ج(خمسه وفي  )أ(في 5
:  ، وقـال األلبـاني  321320- ص 1841رواه ابن ماجة، كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة، بـرقم       6

 253 ص 1637 بـرقم   غنـي  ذ الصدقة وهو  خ داود كتاب الزكاة، باب من يجوز له أ        صحيح ورواه أبو  
 كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومـن يجـوز لـه       ،ورواه اإلمام مالك في الموطأ    .ضعيف:وقال األلباني   
 .1/360، 718أخذها برقم 

 .يو وهو خطأ) ب(في  7
 ).ج(أ من /226نهاية ق  *
 ). ب( ليست في 8
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 وهو َأعـم  *2 َأخَذَ ِمن الْفَيِءال الديواِن و 1 يكُون لَه شَيء ِفي    الخْذَ لَه ِبَأن    ألقَيد ا  حيثُ  
 ذَِلك ِمن،ذَِلك3 وِعفُ الدضال يا لَمِة إلَى مب4لَةَ ِبالنِّسخُلْهد6 تَْأِويٌل5 ي. 

 ]ال يجوز دفع الزكاة إلى أصول المزكي وفروعه[
]الو     كَاتَهكِّي ززالْم فَعدِه َأِبيِه إلَىيدجو  ع ِإنالو  ،فَلَ      الوس ِإنلَِدِه ولَِد وولَِدِه وإلَى و  
 ]. الْكَماِل يتَحقَّقُ التَّمِليك علَىالِك بينَهم متَِّصلَةٌ فَالمألا منَاِفعن أل
 ) و لُهكِّي  القَوزالْم فَعدإلَخْ    7 ي كَاتَهكِّي ِبالْوِ       ألا)  ززإلَى الْم بانْتَس نكُلَّ م ُل َأن8ِدالص 

 10ِبيِه وَأجداِدِه وجداِتِه ِمن ِقبـلِ     أل يجوز   الفَ،   لَه 9ه يجوز صرف  الَأو انْتَسب هو لَه ِبِه      
 يدفَع إلَى مخْلُوٍق    الو،  ِدِهم وِإن سفَلُوا  ال وَأو 12ِدِهال َأو 11 إلَى الو،  م وِإن علَوا  آل وا ِبألا

   نَا واِئِه ِبالزم لَِدِه13 إلَىالِمنو 14 ُأمـو    ،  الَِّذي نَفَاهَأةُ الْغَاِئـِب قَـاَل َأبرتْ امجوتَز لَوو
 :حِنيفَةَ

                                                
 .من) أ(في  1
ما أخذه المسلمون من أموال الكفار بـال قتـال إمـا بـالجالء أو بالمصـالحة علـى جزيـة أو           : الفيء 2

 .188، النسفي، طلبة الطلبة 120انظر الجرجاني، التعريفات .غيرها
 ).ب(أ من /226نهاية ق  *
 ). ب( ليست في 3
 ].يكن[زيادة ) أ(في  4
 .دخله) أ(في  5
 ). أ، ب، ج( ليست في 6
 .لزكي وهو خطأا)ب(في  7
 .الوالدة)ب، ج(في  8
 .صرفها) ط(في 9

 .قبيل)ب(في  10
 .على) أ(في  11
 ).ب، ج(ليست في 12
 ].ولد[زيادة ) ط(في  13
تسمى األمة أم ولد إذا أصابها سيدها فولدت منه ما تبين منه خلق إنسان، وتعتق بموت سيدها من رأس                    14

 .4/205 ، ابن قدامة، الكافي 4/35نظر االختيار ا.المال، ويعبر الحنفية عن هذا الباب باالستيالد
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وساِئر الْقَراباِت غَيـر    ،  وِل دفْع الزكَاِة إلَيِهم   أل هذَا يجوز لِ   2ومع،  1وِلأل ا د ِمن الوأل ا
خْوِة إلوهو َأولَى ِلما ِفيِه ِمـن الصـلَِة مـع الصـدقَِة كَـا     ،  يجوز الدفْع إلَيِهم 3ِدالِوآلا
 ِعياِلـِه ولَـم   4ولَو كَان بعضهم ِفي، ِتالخْواِل والْخَا ألاعماِم والْعماِت و  ألخَواِت وا ألوا

وِإن فَرضها  ،   النَّفَقَةَ لَه علَيِه فَدفَعها إلَيِه ينِْوي الزكَاةَ جاز عن الزكَاةِ          5يفِْرض الْقَاِضي 
 ال يجـوز إ   ال فَ ، ِفي واِجٍب آخَر   6َأداء واِجبٍ نَّه  أل ؛ يجوز العلَيِه فَدفَعها ينِْوي الزكَاةَ     

 .10ِق التَّمِليِك علَى الْكَماِل ِلتَحِق9 ِبالنَّفَقَِة8 لَم يحتَِسبها7إذَا
رجٌل لَه َأخٌ قَضى علَيِه ِبنَفَقَِتِه فَكَساه وَأطْعمـه ينْـِوي ِبـِه           : صِةال وِفي الْفَتَاوى والْخُ  

فَ    الزوسو يكَاةَ قَاَل َأب:وزجي ،دمحقَاَل مِة : ووِفي الِْكس وزجاِمإل ِفي االيُل  [( .طْعقَـوو
 ويمِكن ِبنَاء .13فُ ما قَبلَهال وهذَا ِخ12 الروايِة*فُ ظَاِهِرال ِخ11)طْعاِمإلَأِبي يوسفَ ِفي ا  

 َأطْعمه عن    يِتيم عاِئل:  وِفي الْكَاِفي  .نَّه إباحةٌ َأو تَمِليك    علَى أَ  14]عاِمطِّف ِفي اإل  الخِْتالا
َأما ،   الطَّعام إلَيهِ  15وهذَا إذَا سلَّم  ،  وهو التَّمِليك ،  فًا ِلمحمٍد ِلوجوِد الركْنِ   الزكَاِتِه صح خِ  

                                                
، 2/263 البحـر الرائـق   انظر  .وهذا القول قد رجع عنه أبو حنيفة وقال إن األوالد للثاني وعليه الفتوى             1

 2/354 حاشية ابن عابدين
 .من وهو خطأ) أ(في  2
 .الوالد) ط(في  3
 .إلى) ب(في  4
 ].من[زيادة ) ج(في  5
 .أوجب وهو خطـ) ج(في  6
 .دا وهو خطأ) ب(في  7
 .يحلسها وكالهما خطأ)ج(يجلسها وفي )ب(في  8
 .في النفقة)ب(في 9

 .2/162الكاساني، بدائع الصنائع ، 2/263 البحر الرائق، ابن نجيم، 2/257 حاشية ابن عابدين :انظر 10
 ).ج(ما بين القوسين ليس في  11
 ).أ(ب من/ 190نهاية ق  *

 .1/261 وى قاضي خانفتا، 1/234 الخالصة :انظر 12
 .أي خالف ما ذكر قبل قليل من أن القاضي لو فرض النفقة لم يجز أن تحسب من الزكاة 13
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 14
 .أسلم )ب(في  15



 

 

409

ـ   يجوز ِلعدِم التَّ   الإذَا لَم يدفَع إلَيِه       وِإن سلَّم   1 يِجيزه ال[  ومقْتَضاه َأن محمدا   .مِليِك ا ه
 َأنَّه عِه مإلَي امٍد الالطَّعمحم ِمن ِعيدب وهَألَِة وسِذِه الْمِفي ه اء2]واهللا سبحانه أعلم قَض. 

 
 ،  دفع زكاته لزوجته للرجل ال يجوز[

 ]وجها خالف وفي دفع الزوجة زكاتها لز
]َأِتهِ  الورنَاِفِع    الِل  إلَى اماِك ِفي الْمةًشِْترادع الو   فَعا  تَدِجهوَأةُ إلَى زرالْم    َأِبـي  ِعنْـد

، َأجر الصدقَةِ : لَك َأجرانِ  { : rتَدفَع إلَيِه ِلقَوِلِه    : الوقَا،  رِحمه اللَّه ِلما ذَكَرنَا   حِنيفَةَ  
َأجلَِة   والص ر {  َأِة  القَالَهروٍد     معسِن مِد اللَِّه ببعt        ـِه ؛لَيِق عدالتَّص نع َألَتْهس قَدو
 ].هو محموٌل علَى النَّاِفلَِة: قُلْنَا

)لُهقَو: َأِتِه لِ   ال ورنَاِفعِ  ال إلَى اماِك ِفي الْمـالَى     ) شِْترتَع قَاَل اللَّه Mb c d L 3 
باحِة والتَّمِليـِك   إلِفي الْمنْفَعِة علَى وجِه ا     r كَان ِمنْها إدخَالُه     5 وِإنَّما .4َأي ِبماِل خَِديجةَ  

، شْـِتراك ثَاِبتًـا  ال ا7 كَان ذَِلك6افِْسِه ِمن وجٍه إذِء كَالداِفِع ِلنَالَأحيانًا فَكَان الداِفع إلَى هؤُ 
 10 يجـوز  9ِف خُمِس الركَـازِ   الِبِخ،  8ِه وعشْره  صدقَةَ ِفطِْرِه وكَفَّارت   يدفَع إلَيِهم  الوكَذَا  

   ملَه هفْعألد طُ ِفيِه إالنَّهشْتَرال يالْفَقْر .وه افْتَقَر ذَا لَوِله11 و   َأن ـازج ـهخِْرجي َل َأنقَب 

                                                
 .يجوزه )أ(في  1
 ، 2/257 حاشية ابن عابدين :انظر في الروايات عن الصاحبين). ب( ما بين المعكوفين ليس في 2

ابن نجـيم، البحـر الرائـق       :وانظر في مسألة دفع الزكاة لألصول والفروع      . 2/261ي خان   فتاوى قاض 
 .2/257 حاشية ابن عابدين، 2/162الكاساني، بدائع الصنائع ، 2/263

 .٨:   الضحى3
 .22/346انظر تفسير الطبري  4
 .إن) ب، ج(في  5
 .إذ) ط(في  6
 ). أ(ليست في  7
 .طمس) ج(في  8
 .ة وهو خطأالزكا) ب، ج(في  9

 ). أ( ليست في 10
 ). ب، ج( ليست في 11
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صُل ِفي الدفِْع الْمسِقِط كَونَه علَى وجٍه تَنْقَِطع منْفَعتُه عن الداِفِع ألا فَصار  1يمِسكَه ِلنَفِْسهِ 
  و نَاهعوا مالذَكَر    ٍد آخَرقَي ِمن دب   ،    فَعد ا لَوما عازِترٍر احتَبعٍض مقَب عم وه2و   ـِبيِللص

   جالْماِقِل وِر الْعالْفَِقيِر غَي   النُوِن فَِإنَّه وزجإلَى َأِبيـِه قَـالُوا       ،   ي ِبيا الصهفَعد ِإنال[ (: و 
وزج3)ي.  ا لَوا         4]كَمهضقَبو الْفَِقير اءكَّاٍن فَجلَى دع كَاتَهز عضال و وزجِفـي    الفَ،   ي دب 

َأو [قَـاِرِب   أل ا 6 ِفي ِعياِلِه ِمـن    5 َأو من كَانَا   ب َأو الْوِصي  ألذَِلك ِمن َأن يقِْبضها لَهما ا     
ولَو كَان الصِبي مراِهقًا َأو يعِقُل      ،  10والْملْتَِقطُ يقِْبض ِللَِّقيطِ  ،  9 يعولُونَه 8 الَِّذين 7]جاِنِبألا

    كَان ِبَأن ضالالْقَب ]  ِمي ِبِه ورال  ي  عخْد11]ي وزجي نْهع. ـِدِه        ولَـى يكَاةَ عالز عضو لَو
  ازج اءا الْفُقَرهبفَانْتَه  ،    ِمن الُهقَطَ مس كَذَا إن12و  فَعِدِه فَري     ازِبِه ج ِضيفَر فَِقير ه   كَان ِإن

اُل قَاِئمالْمو ِرفُهعِزٌئ، يجتُوِه معإلَى الْم فْعالد13.و  
 

                                                
 .2/262 البحر الرائق، 2/122الزيلعي، تبيين الحقائق انظر  1
 .ادفع وكالهما خطأ)ب(اندفع وفي ) أ(في  2
 ).ج(ما بين القوسين ليس في 3
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 4
 .كان) أ(في  5
 .حتى وهو خطأ)ب(في  6
 .و األجانب) ج(في  7
 .الذي وهو خطأ) أ(في  8
 .تعلولونه وهو خطأ)ب(في  9

 .اللقيط وهو خطأ) ج(في  10
 .وهو خطأ] يرضى به وال يخرج)[ب، ج(في  11
 .في وهو خطأ) ب، ج(في  12
، السرخسـي،   550-3/549العيني، البنايـة شـرح الهدايـة        :انظر في مسألة دفع الزكاة إلى الزوجة         13

 .1/232، البخاري، الخالصة 2/122لحقائق الزيلعي، تبيين ا، 3/11المبسوط 
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 ]في منع دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجهاوجه قول أبي حنيفة [
 )لُهنَا   :قَوا ذَكَرا  ) ِلم ِمن الِ        الَأيلَى الْكَمع نْهع وجقَّقْ الْخُرتَحي نَاِفِع فَلَماِك ِفي الْمشِْتر ،

 عن زينَب   2اِئي ِفي الصِحيحيِن والنَّس   1]وهو ما [ يِصح الِْقياس مع النَّص      ال: الوهما قَا 
، تَصدقْن يا معشَر النِّساِء ولَو ِمن حِليكُنr : }قَاَل رسوُل اللَِّه  : امرَأِة ابِن مسعوٍد قَالَتْ   

قَـدr    وِإن رسوَل اللَِّه، 3إنَّك رجٌل خَِفيفُ ذَاِت الْيدِ    : قَالَتْ فَرجعتُ إلَى عبِد اللَِّه فَقُلْتُ     
،  صرفْتُها إلَـى غَيـِركُم     ال وإِ 5فَْأِتِه فَاسَألْه فَِإن كَان ذَِلك يجِزُئ عنِّي      ،   ِبالصدقَةِ 4َأمرنَا
 ِببـاِب  6نْصاِرألفَانْطَلَقْتُ فَِإذَا امرَأةٌ ِمن ا:  قَالَتْ .بْل اْئِتيِه َأنْتِ  : فَقَاَل ِلي عبد اللَّهِ   : قَالَتْ
وِل اللَِّه   رسr ِتياجا حتُهاجوُل اللَِّه    : قَالَتْ،  حسر كَانو r *      ُـةابهِه الْملَيتْ عُألِْقي قَد

ِنك السَأيفََأخِْبره َأن امرَأتَيِن ِبالْباِب      rاْئِت رسوَل اللَِّه    : ٌل فَقُلْت الفَخَرج علَينَا بِ  : قَالَتْ
  ِزُئ الصْل تُجا   هاِجِهمولَى َأزا عمنْهقَةُ علَى،  دعو**    ا ووِرِهمجتَاٍم ِفي حال َأي   نم هتُخِْبر 

نخََل بِ : قَالَتْ،  نَحوِل اللَِّه     الفَدسلَى رٌل عr َألَهوُل اللَِّه     ،  فَسسر فَقَاَل لَهr : امه ن؟ : م
امرَأةُ عبـِد   : َأي الزياِنِب ؟ قَالَ   : r فَقَاَل رسوُل اللَِّه     .نْصاِر وزينَب ألامرَأةٌ ِمن ا  : قَاَل
 ورواه الْبـزار    .}وَأجر الصدقَِة   ،  َأجر الْقَرابةِ : لَهما َأجرانِ : rرسوِل اللَِّه     فَقَالَ .اللَِّه

جاءتْـه زينَـبr     يعِني النَِّبي   : ى منِْزِلهِ فَلَما انْصرفَ وجاء إلَ   {  فَقَاَل ِفيِه    7ِفي مسنَِدهِ 
                                                

 هما وهو خطأ)ج(في  1
، ورواه 1466 بـرقم  3/413رواه البخاري كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام فـي الحجـر          2

مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربيين والزوج والوالدين ولو كانوا مشركين برقم               
، وقال  403، ص   2583ورواه النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على األقارب برقم          ،  1/446،  1000
 .صحيح: األلباني

 ).ج(ليست في  3
 .أمر) ب، ج(في  4
 .عين وهو خطأ) ج(في  5
 .األنصاري وهو خطأ) ب(في  6
 ).ج(ب من/ 226نهاية ق  *

 ).ب(ب من  / 226نهاية ق  **
ثـم  ، في أضحى أو فطر إلـى المصـلى   rج رسول اهللا خر: "وأصل الحديث في صحيح البخاري بلفظ    7

 يـا معشـر     : فمر على النساء فقال   . أيها الناس تصدقوا  :  انصرف فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة فقال     
 = وتكفـرن ،تكثرن اللعن: فقلن وبم ذلك يا رسول اهللا ؟ قال       .  تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار      ،النساء
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َأمرتَنَا ِبالصدقَِة  اليوم  إنَّك  : يا نَِبي اللَّهِ  : فََأِذن لَها فَقَالَتْ  ،  امرَأةُ عبِد اللَِّه فَاستَْأذَنَتْ علَيهِ    
م ابن مسعوٍد َأنَّه وولَده َأحقُّ من تُصدقَ ِبِه فَزع، وِعنِْدي حِلي ِلي فََأردتُ َأن َأتَصدقَ ِبِه

ِهملَيفَقَاَل،  ع r :            ِهملَـيقْتَ ِبِه عدتَص نقُّ مَأح كلَدوو كجووٍد زعسم نقَ ابدص {الو 
 . ِفي شَيٍء ِبَأدنَى تََأمٍلاألولَىو ِزمةً بين هِذِه المعاِرضةَ 

  لُهك  "  قَولَدواِئبِ    " وبالر نا عازجم نُهكَو وزجا 1ي مهـِة  أل وايوِفي الر تَامى ياألخْـر ،
         ِهملَيا عا َأنْفَقَهلَّكَهوٍد إذَا تَمعسم ناب نَى َأنعالْمِقيقَةً وح نُهكَوو.ابوالْج2و :   كَـان ذَِلك َأن

  .يتَخَوُل ِبالْموِعظَِة والْحثِّ علَيها rنَّها ِهي الَِّتي كَان أل ؛ِة نَاِفلٍَةِفي صدقَ
لُهقَوو:   ِزُئ إنجْل يِفي  3 ه ـاِدثُ      4 كَاناِء الْحِف الْفُقَهرـا إ   ال عُل غَاِلبمـتَعسِفـي  ال ي 

هْل : فَالْمعنَى،  5ُنَّه لُغَةً الِْكفَاية  أل ؛ َأعم ِمن النَّفْلِ   لَِكن كَان ِفي َألْفَاِظِهم ِلما هو     ،  *الْواِجِب
 ِفي تَحِقيِق مسمى الصدقَِة وتَحِقيِق مقْصوِدها ِمن التَّقَرِب إلَى اللَِّه           6يكِْفي التَّصدقُ علَيهِ  

 .7ِحينَِئٍذ عن الْمعاِرِض فَيسلَم الِْقياس؟تَعالَى 
                                                                                                                                            

ثـم  . صات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشـر النسـاء  العشير ما رأيت من ناق    =
 يا رسول اهللا هذه زينب      :سعود تستأذن عليه فقيل   مانصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن          

 إنـك   ، يـا نبـي اهللا     :ذن لها قالت  أنعم ائذنوا لها، ف   :  قال. امرأة ابن مسعود   :  فقيل ؟ أي الزيانب    : فقال
 فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مـن      ، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به        ، اليوم بالصدقة  أمرت

صـحيح  "صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم         :  r فقال النبي    ،تصدقت به عليهم  
 نصـب الرايـة   :انظـر . 410-3/409، 1462البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، برقم    

2/402-403. 
ابن امرأة الرجل من غيره، ويقـال لألنثـى ربيبـة، والجمـع     : الزيانب وهو خطأ والربيب) ب، ج(في   1

 ).ربب(، مادة 6/72 ابن منظور، لسان العربانظر .ربائب
 .أي والجواب على استدالل الصاحبين بهذا الحديث 2
 .وإن ) أ(في  3
 ). ب( ليست في 4
 ).أ(أ من / 191نهاية ق  *
انظر النهايـة فـي     .أي لن تكفي  }لن تجزأ عن أحد بعدك    {: rهذا المعنى حديث األضحية في قوله       ومن   5

 ).جزأ( مادة 3/137 ابن منظور، لسان العرب، 1/257غريب الحديث 
 .عليهم)ب، ج(في  6
أي قياس عدم جواز دفع الزوجة زكاة مالها على عدم جواز دفع الرجل زكاتـه إلـى زوجتـه بجـامع                      7

 ==.نافعاشتراك الم
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 ]ال يدفع الرجل زكاته إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده[
ِلفُقْداِن التَّمِليِك إذَا كَسب الْمملُوك ِلسيِدِه  وُأم ولَِدِه  مكَاتَِبِه و مدبِرِه  يدفَع إلَى  ال و :قَاَل[

ِليكالتَّم ِتمي كَاتَِبِه فَلَمِب مقٌّ ِفي كَسح لَهو.[ 
] )قَوقٌّ : لُهح لَهكَاتَِبهِ   1وِب مِلذَا ) 2 ِفي كَسنِْزلَـِة          3وِبم ـزجي كَاتَِبِه لَمِة مِبَأم جوتَز لَو 

 5].4تَزوِجِه ِبَأمِة نَفِْسِه 
 

                                                                                                                                            
 عن الصـدقة هـل      r وذلك ألن في ترك استفصال النبي        ؛وما ذكره ابن الهمام في تأويل الحديث بعيد       ==

ن الحـديث  إ وهذا ما أشار إليه الشوكاني في الرد على من قـال  ،هي واجبة أم تطوع دليل على جوازها  
، 649-4/648يـار،  انظر الشوكاني، محمد بن علي، نيل األوطار شرح منتقـى األخ   .في صدقة التطوع  

وانظر في االنتصار لمذهب أبـي حنيفـة شـرح          .خليل شيحا : م، دار المعرفة، بيروت، ت    1998،  1ط
ابـن مـازة، المحـيط    ، 2/262 البحر الرائق، 2/122الزيلعي، تبيين الحقائق ، 26-2/22معاني اآلثار   

 . 2/282 البرهاني
 ). أ( ليست في 1
 ].حق[زيادة ) أ(في  2
 .و خطأكذا وه) أ(في  3
وعلة عدم جواز الدفع للعبد والمدبر أنه بالدفع إليهم ال يتحقق التملك ومن شرط الزكاة التمليك، وذلـك ال             4

وفي أم الولد ألنها ملـك      ، في كسب مكاتبه     ايتحقق بالدفع إليهم، وعدم جواز الدفع للمكاتب ألن للسيد حق         
، 3/551العيني، البناية شـرح الهدايـة       ،  2/263 البحر الرائق ،  2/346 حاشية ابن عابدين   :انظر.للسيد

 .3/11السرخسي، المبسوط 
 .والصحيح مكانه هنا) أ، ب، ج(حصل تأخير لهذه الموضع في )  أ، ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 5
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 ه الذيعبد إلىيدفع الرجل زكاته ال [
 ]1اإلمام عند  أعتق بعضه 

]الو    هضعتَقَ بَأع ٍد قَدبِع  إلَى عاللَّه هِحمِنيفَةَ رَأِبي ح أل ؛نْد  هكَاتَِب ِعنْـدنِْزلَِة الْمِبم نَّه
 ].نَّه حر مديون ِعنْدهماأليدفَع إلَيِه : الوقَا

)لُهأل :قَو رح نَّه ونيد2ٌم( ]        ا ِللْفَاِعِل َأوِنيبم هضعتَقَ بلَفْظُ َأع كُوني ا َأنلَى   َأموِل فَعفْعِللْم 
ن أل ؛ ديٍن ِعنْـدهما     ال، إذْ هو حر كُلُّه بِ     3]ح التَّعِليُل لَهما ِبَأنَّه حر مديون      يصِ الوِل  ألا

عِليلُه عـدم   يِصح تَال وعلَى الثَّاِني . إعتَاقُ كُلِّهِ  ، ِعنْدهما فَِإعتَاقُ بعِضهِ   4 يتَجزأُ الالِْعتْقَ  
 الفَ،  وهو مصرفٌ ِبالنَّص  ،  نَّه ِحينَِئٍذ مكَاتَب ِللْغَيرِ   ألعطَاِء ِبَأنَّه ِبمنِْزلَِة الْمكَاتَِب ِعنْده      إلا

 .شْكَاِل ويحتَاج ِفي دفِْعِه إلَى تَخِْصيِص الْمسَألَِةإليعرى عن ا
  ِنهِ       6] ِبالِْبنَاءِ 5قُِرَئ[ فَِإناب نيبو نَهيب كشْتَرم دبع ادر7 ِللْفَاِعِل فَالْم      هنَِصـيب ـوتَقَ هَأع 

 البِنِه  ال يدفَع   9الوكَما  ،   ابِنهِ 8نَّه كَمكَاتَبِ أل يجوز لَه الدفْع إلَيِه      البِن فَ الِل فَعلَيِه السعايةُ 
 وِإن قُِرَئ ِبالِْبنَاِء ِللْمفْعوِل     .بِنالنَّه حر مديون لِ   أل وِعنْدهما يجوز    .ِهيجوز الدفْع ِلمكَاتَبِ  

 يجـوز   ال َأحدهما نَِصيبه فَيستَسِعيِه الساِكتُ فَ     10فَالْمراد عبد مشْتَرك بين َأجنَِبييِن َأعتَقَ     
ويجوز ،  نَّه مديونُه وهو حر   ألوِعنْدهما يجوز   ،  نَّه كَمكَاتَِب نَفِْسهِ  أل،  ِللساِكِت الدفْع إلَيهِ  

 َأما لَو اخْتَار الساِكتُ التَّضِمين كَان َأجنَِبيا عـن الْعبـِد            ،إلَى مديوِنهِ  نْسانإلَأن يدفَع ا  
 . كَمكَاتَِب الْغَيِرفَيجوز لَه َأن يدفَع إلَيِه

                                                
العيني، البناية شـرح الهدايـة   ، 2/623 البحر الرائق ،  2/123 الزيلعي، تبيين الحقائق     :لةأانظر في المس   1

3/552. 
 .و مديون) أ(في  2
 ). أ( ما بين المعكوفين ليس في 3
 .بجزئ وهو خطأ) أ(في  4
 ). ب( ليست في 5
 .كلمة غير مفهومة) ج(في  6
 .أبيه) ب، ج( في7
 .لكاتبه وهو خطأ)ب(في  8
 ].يجوز[زيادة) أ(في  9

 .أو عتق وهو خطأ) ب(في  10
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 ]ال تدفع الزكاة إلى مملوك الغني[

]الو    لُوٍك غَِنيمإلَى م فَعدأل؛ ياِقعو الِْملْك لموالهن . الو     إذَا كَـان لَـِد غَِنـيإلَـى و 
 يعد غَِنيـا    النَّه  أل؛يرا  ِف ما إذَا كَان كَِبيرا فَقِ     الِبِخ،  نَّه يعد غَِنيا ِبيساِر َأِبيهِ    أل ؛صِغيرا

 تُعـد  النَّها إن كَانَتْ فَِقيرةً أل ؛ِف امرَأِة الْغَِني  الوِبِخ ِبيساِر َأِبيِه وِإن كَانَتْ نَفَقَتُه علَيهِ     
 ]. تَِصير موِسرةًالوِبقَدِر النَّفَقَِة ، غَِنيةً ِبيساِر زوِجها

 ) لُهقَو: ال و      لُوٍك غَِنيمإلَى م فَعدي  (        هبكَسو تَهقَبتَغِْرقُ رسا يونًا ِبميدْأذُونًا مم كَان فَِإن
 يمِلك كَسبه ِعنْده فَهو ال ِبنَاء علَى َأن الْمولَى ،فًا لَهماالجاز الدفْع إلَيِه ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ خِ      

نَّـه مصـِرفٌ    ألِف مكَاتَِبـِه    الِبِخ،   إلَى مدبِرِه وُأم ولَِدهِ    الو،  وِعنْدهما يمِلك ،  ِبكَالْمكَاتَ
ةِ و   .ِبالنَّص1َِفي الذَِّخير :       واِل مِفي ِعي سلَيِمنًا وز دبالْع الإذَا كَان و اله    ًئا َأوشَـي ِجد2 ي 
وم الكَانوزجا يغَاِئب فَ ا هـ، هوسَأِبي ي نع ذَِلك ِوير. 

   ِفيِه نَظَرأل و  نْتَِفي النَّه3 ي   والِْملِْك ِلم قُوعال و    اِنعالْم وهاِرِض وذَا الْعِبه ا ِفي   ،  هةُ مغَايو
وقَـد  ،  4ِة النَّاِفلَِة علَيـهِ    ِبتَرِكِه واسِتحباب الصدقَ   [ السيِد وتَْأِثيمه  لىوجوِب ِكفَايتُه ع  هذَا  

    وِة مبغَي ِعنْد ِبَأنَّه ابجبِ  اليلَى الْكَسِتِه عرِم قُددعو الْغَِني اِل6]ال 5هح ننِْزُل عـِن  7 ياب 
  .8السِبيِل

 

                                                
ابن هـ، اختصرها من كتابه     616:  البخاري ت   لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة        ىذخيرة الفتاو  1

 . بالذخيرة البرهانية، وقد حوت علما جما على صغر حجمهاة وهي مشهورمازة، المحيط البرهاني
 .1/823حاجي خليفة، كشف الظنون : رانظ

 .إذا وهو خطا) أ، ج(في  2
 .ينبغي وهو خطأ)ب(في  3
 ). ب، ج( ليست في 4
 .الكشف وهو خطأ)ب، ج(في 5
 ). أ(ا بين المعكوفين ليس في  م6
 ). ب، ج( ليست في 7
، اللبـاب   2/283 ابن مازة، المحـيط البرهـاني     ،  2/125الزيلعي، تبيين الحقائق     :انظر في هذه المسألة    8

 .2/349 حاشية ابن عابدين، 1/823شرح الكتاب 
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 ]ال تدفع الزكاة إلى الولد الغني إذا كان صغيرا[
 )  لُهقَو:الو لَِد غَِنيا  إلَى وِغيرص إذَا كَان  (قَالوفَر *الذَّكَِر و نياألنْثَـى  ب ،  َأن نـيبو

 2]ابنَِة غَِني[لَو دفَع الزكَاةَ إلَى : وِفي الْفَتَاوى، 1 ِفي الصِحيِحالِب َأو أليكُون ِفي ِعياِل ا  
، وكَذَا إذَا دفَع إلَى فَِقيٍر  3ي حِنيفَةَ ومحمٍد    يجوز ِفي ِروايٍة عن َأِبي يوسفَ وهو قَوُل َأبِ        

وِسرم ناب فَ.لَهوسو يقَاَل َأبو :كَان اٍل4 إنِفي ِعي * ال الْغَِنيازج كُني لَم ِإنو وزج5 ي. 
 

 ]تدفع الزكاة إلى ولد الغني إذا كان كبيرا فقيرا[
 ) لُهكَانَتْ نَفَ   :قَو ِإنِه    ولَيع ِبخِ      ) قَتُه هونَحى ومَأع ِمنًا َأوز كَان الِبَأن     ِف ِبنْـِت الْغَِنـي

وتُصرفُ الزكَاةُ  ،  عذَارألوِإن لَم يكُن ِبها هِذِه ا      ِبألالْكَِبيرِة فَِإنَّها تَستَوِجب النَّفَقَةَ علَى ا     
 .6ِبيِربِن الْكَال ذُِكر ِفي اإلَيها ِلما

 
  ]اتدفع الزكاة إلى المرأة الفقيرة ولو كان زوجها غني[

  )لُهِبخِ :قَوَأٍة إلَخْ    ال ورةِ  ) ِف امايوالر ذَا ظَاِهره  ،  ا النَّفَقَةَ َأولَه ضفَر اءوسالو. نعو 
 كَالصـرِف   8هالى الْغَِني فَالصرفُ     علَ 7وِجبهستنَّها مكِْفيةٌ ِبما تُ   أل يجِزُئه   الَأِبي يوسفَ   

                                                
 ).ج(أ من /227نهاية ق  *
 .2/283 ابن مازة، المحيط البرهاني، 2/126قائق الزيلعي، تبيين الح، 2/350انظر حاشية ابن عابدين  1
 .وهو خطأ] ابنه الغني) [أ(في  2
وذكر بعض مشايخنا خالفا في المسألة، فذكر أن على قول أبي حنيفة يجوز الـدفع ألوالد     : "قال ابن مازة   3

بـن  ا"غنياء كبارا كانوا أو صغارا، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يجوز للكبار وال يجـوز للصـغار                األ
 . بتصرف2/283 مازة، المحيط البرهاني

 .كانوا) أ(في  4
 ).ب(أ من /227نهاية  *
 .2/283 ابن مازة، المحيط البرهاني : وانظر1/166 فتاوى قاضي خان :انظر 5
انظر السرخسـي،  .وذلك ألنها ال تصير غنية بغنى أبيها واستحقاقها النفقة ال يخرجها عن كونها مصرف             6

 2/283 مازة، المحيط البرهانيابن ، 3/12المبسوط 
 .توجبه) ط(في  7
 .إليها) ب، ج، ط(في  8
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  ِن الْغَِنيا ِفي الِْكتَابِ     .1إلَى ابالظَّاِهِر م هجنِْزلَـِة         . وا النَّفَقَـةَ ِبمهابـِتيجاس قُ َأنالْفَرو 
ـ أل ؛ِف وجوِب نَفَقَِة الْولَِد الصِغيرِ   الِبِخ،  األجرِة ِئيزالْج نع ببسم كَنَفَقَـِة   2ِةنَّه فَكَـان 
 .فَالدفْع إلَيِه كَالدفِْع إلَى نَفِْس الْغَِني، نَفِْسِه

 
 ]ال تدفع الزكاة إلى بني هاشم[

]الو   فَعاِشمٍ  إلَىتدِني هِلِه   بِلقَوr : }  ٍاِشمِني ها بالَةَ       ،يغُس كُملَيع مرالَى حتَع اللَّه إن 
 سَأوِس من الغنيمة      النَّاِس وِس الْخُما ِبخُمِمنْه كُمضوعو معِ الِبِخ } اخَهأل ؛ِف التَّطَو ن

 ].الْماَل هاهنَا كَالْماِء يتَدنَّس ِبِإسقَاِط الْفَرِض و َأما التَّطَوع فَِبمنِْزلَِة التَّبرِد ِبالْماِء
 )لُهقَو:الو    ِني هإلَى ب فَعدةِ  ) اِشٍم   يايوالر ذَا ظَاِهرةَ  ،  همو ِعصى َأبورَأِبـي     3و ـنع 

 .حِنيفَةَ َأنَّه يجوز ِفي هذَا الزماِن وِإن كَان ممتَِنعا ِفي ذَِلك الزماِن
    فَ َأنَّهوسَأِبي ي نعو نْهع4 و        اِشٍم إلَى بِني هب ضعب فَعدي َأن وزجي    مكَـاتَهـٍض ز5ع. 

ةَ يا بِني هاِشٍم إن اللَّه كَِره لَكُم غُسالَ { : rوهو قَولُه   ،  6وظَاِهر لَفِْظ الْمرِوي ِفي الِْكتَابِ    
ـ     ال 8} وعوضكُم ِمنْها ِبخُمِس الْخُمِس      7ِهمَأيِدي النَّاِس وَأوساخَ   الْم نِْفيِه ِللْقَطِْع ِبَأني  ادر

  مهرالنَّاِس غَي أل ؛ِمن       آِخـِرِهم ـنذْكُوِر عِبالِْخطَاِب الْم ونخَاطَبالْم منَّه  ، ـِويضالتَّع9و 
لَِكـن  ،  ه ِعوضا عن صدقَاِت َأنْفُِسِهم    كَونَ  يستَلِْزم الِبخُمِس الْخُمِس عن صدقَاِت النَّاِس      

                                                
 .2/283 ابن مازة، المحيط البرهاني، 3/12 السرخسي، المبسوط :انظر 1
 .أي ألنه فرع األب وجزء منه 2
أول بركة العلـم إعـارة      : عقبة وهو خطأ وأبو عصمة سعد بن معاذ المروزي، من عبارته          ) ب، ج (في   3

 4/66 القرشي، الجواهر المضية :انظر. أجد له مزيد ترجمةولم.الكتب
 ). أ( ليست في 4
 .2/284 ابن مازة، المحيط البرهاني، 2/127 الزيلعي، تبيين الحقائق :انظر 5
 .كتابه وهو خطأ)أ(في  6
 .أوساخكم وهو خطأ) أ(في  7
 وسـيذكره  ،في صحيح مسـلم وقد ورد معناه 2/402أ هـ، نصب الراية  .غريب بهذا اللفظ  : قال الزيلعي  8

 .المصنف قريبا
 .التعريض وهو خطأ) أ(في  9
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  ذَا اللَّفْظَ غَِريبه  ،ـاِرثِ      وـِن الْحةَ بِبيعِن رطَِّلِب بِد الْمبع نِلٍم عسا ِفي موفُ مرع1الْم 
مـيِن ِلـي    اللَو بعثْنَا هذَيِن الْغُ   : ال فَقَا 4 والْعباس بن عبِد الْمطَِّلبِ    3 رِبيعةُ 2اجتَمع{ : قَاَل

 ممـا  7 علَى هِذِه الصـدقَِة فََأصـابا   6فََأمرهما rلَِّه   إلَى رسوِل ال   5وِللْفَضِل بِن الْعباسِ  
 النَّاس ِصيبي  ، ِليوِل اللَِّه         ال: فَقَاَل عسلَى رخَلْنَا عتَّى دا فَانْطَلَقْنَا حمِسلُوهتُر r   ـوهو

 قَد بلَغْنَا النِّكَاح وَأنْتَ َأبر النَّـاِس    ،يا رسوَل اللَّهِ  :  فَقُلْنَا *9 ِعنْد زينَب ِبنِْت جحشٍ    8يومِئٍذ
ـ كَما  [وِجْئنَاك ِلتَُؤمرنَا علَى هِذِه الصدقَاِت فَنَُؤدي إلَيك        ،  وَأوصُل النَّاسِ  ي   ي النَّـاسَؤد

                                                
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي وقيـل اسـمه                     1

 هـ61 بها سنة نزل دمشق وتوفي  ،  اسمه rرجال ولم يغير رسول اهللا      rكان على عهد رسول اهللا       المطلب
 .468-467 ابن عبد البر، االستيعاب، 504-3/503 ابن األثير، أسد الغابةانظر .tوية فصلى عليه معا

 ].أبي[زيادة ) ج(وفي ] أبو[زيادة ) ب(وفي ] ابن[زيادة ) أ(في  2
يكنى أبا أروى وهو ابـن  . ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي وهو   3

ابن األثير، انظر .r بيعة سنة ثالث وعشرين بالمدينة في خالفة عمر بن الخطابتوفي ر، rعم رسول اهللا 
 .232-231 ابن عبد البر، االستيعاب، 179-1/178الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 2/259 أسد الغابة

يكنـى أبـا     rعباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول اهللا             وهو ال .الملك وفي خطأ  ) أ(في   4
كان العباس في الجاهلية رئيسا في قـريش  ، بسنتين وقيل بثالث سنين rوكان أسن من رسول اهللا     ،  فضلال

صل عليه عثمان ودفن هـ 32 سنة توفي بالمدينة، والسقاية في الجاهلية" وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
 ابن عبد البر، االسـتيعاب    ،  166-3/163انظر ابن األثير، أسد الغابة      . بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين سنة     

 .1/295الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 556-559
غزا  أبو محمد:   عبد اهللا وقيلويكنى أب rوهو ابن عم رسول .  الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم5

قتل يـوم  . الفتح وحنينا وثبت معه حين انهزم الناس وشهد معه حجة الوداع وكان رديفه يومئذ  rمع النبي   
ابن األثيـر، أسـد   انظر . وقيل في وفاته غير ذلكيوم أجنادين وكالهما سنة ثالث عشرة     الصفر وقيل  جمر

 .2/8، تجريدأسماء الصحابة 603 ابن عبد البر، االستيعاب، 4/349 الغابة
 .يأمرهما) أ(في  6
 .منها فقط) ط(زيادة منها وفي )ب، ج(في  7
 .مميز وهو خطأ)ب، ج(في  8
، r وهي أسدية من أسد بن خزيمة، وأمها بنت عبد المطلب عمة النبـي               r بنت جحش، زوج النبي      زينب 9

، كانـت تعمـل بيـدها       r وهاجرت، تزوجها زيد بن حارثة ثم إن اهللا زوجها لنبيه            اكانت ممن أسلم مبكر   
، تجريـد   ، الذهبي 128-7/126 ابن األثير، أسد الغابة   انظر  .هـ ودفنت في البقيع   20وتتصدق توفيت سنة    

  .907-906، ابن عبد البر، االستيعاب 2/271أسماء الصحابة 
 ).أ(ب من /191نهاية ق  *
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    ونِصيبا يكَم نُِصيبكَتَ: ، قَاَل1وقَاَلالً طَِوي2فَس قَةَ:  ثُمدالص ِغي ال إنـٍد  آل تَنْبمحِل م
 ِمن بِني َأسٍد كَان رسوُل      الًرج،  5 بن جزءٍ  4اُدعوا ِلي محِميةَ  ،  3]إنَّما ِهي َأوساخُ النَّاسِ   

قَـاَل  فََأتَيـاه فَ  ،  6ونَوفََل بن الْحاِرِث بِن عبِد الْمطَِّلـبِ      ،  خْماِسأليستَعِملُه علَى ا   rاللَِّه  
: فََأنْكَحه، وقَاَل ِلنَوفَِل بِن الْحـاِرثِ     ،  م ابنَتَك ِللْفَضِل بِن الْعباسِ    الَأنِْكح هذَا الْغُ  : ِلمحِميةَ

 .8}َأصِدقْ عنْهما ِمن الْخُمِس كَذَا وكَذَا     : ، وقَاَل ِلمحِميةَ  7نيفََأنْكَح،  م ابنَتَك الَأنِْكح هذَا الْغُ  
          اِشِمياِمِل الْها ِللْعِم ِحلِّ َأخِْذهدلَى عع النَّص نَاك ِمندعا وذَا مه9و  ،ُل    الومِفيِه ح ِجبي 

 َأهَل الْبيِت   لَكُم 10ْ] يِحلُّ   ال[{ ولَفْظُه ِللطَّبراِني   ،  ِف لَفِْظ الِْهدايةِ  الالنَّاِس علَى غَيِرِهم ِبخِ   
 الص ِمن قَاِت شَيِدي النَّاسِ    11ءدالَةُ َأيغُس ا ِهيإنَّم  ،لَكُم ِإنـا   12وـِس مِس الْخُمِفي خُم 
  غِْنيكُمي{ضٍ  13علَى بع ِضِهمعقَِة بدص ِريمتَح وِجبي.نْهع  خَاِريى الْبوا ركَذَا مو :} r 

                                                
 .يصيب)أ(في  1
 .فلسكت وهو خطأ)أ(في  2
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 3
 .بحمية وهو خطأ)أ(في  4
خر عـوده منهـا     كان قديم اإلسالم وهو من مهاجرة الحبشة وتأ       ،   محمية بن جزء بن عبد يغوث الزبيدي       5

 وأمره أن يصدق عن قوم بنـي هاشـم فـي             على األخماس  r واستعمله النبي . وأول مشاهده المريسيع  
الـذهبي،  ،  709 ابن عبد البـر، االسـتيعاب     ،  114-5/113 ابن األثير، أسد الغابة      :انظر.مهور نسائهم 

 .2/63تجريد أسماء الصحابة 
د مناف القرشي الهاشمي يكنى أبا الحارث، ابـن عـم            نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عب          6

 أسلم وهاجر أيـام الخنـدق     :  وقيل،  أسر يوم بدر كافرا وفداه عمه العباس ولما فداه أسلم          rرسول اهللا   
 الـذهبي، تجريـد   :انظـر . هـ بالمدينة  15 توفي سنة    فتح مكة وحنينا والطائف    rوشهد مع رسول اهللا     

 348-5/347، ابن األثير، أسد الغابة 717لبر، االستيعاب ، ابن عبد ا2/114أسماء الصحابة 
 .هانكحف)أ(في  7
-1/477كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة          ،رواه مسلم بلفظ مختلف عن هذا اللفظ         8

478. 
 .با أن يكونا عماال على الصدقةألنهما طل 9

 ]ال يحكم لكم) [ب(في  10
 .شيئا وهو خطأ) أ(في  11
 .لم وهو خطأ) ب(ي ف 12
 .11543 برقم 11/217 المعجم الكبير :انظر 13
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 يخْفَى َأن هِذِه الْعموماِت تَنْـتَِظم الصـدقَةَ   ال ثُم   1}دقَةُ   تَِحلُّ لَنَا الص   ال الْبيِت   نَحن َأهلَ 
 كَفَّارِة  2 يجوز صرفُ  ال: فَقَالُوا،  النَّاِفلَةَ والْواِجبةَ فَجروا علَى موِجِب ذَِلك ِفي الْواِجبِ       

  .رِض وغَلَِّة الْوقِْف إلَيِهمألِر ا وعش3ْالْيِميِن والظِّهاِر والْقَتِْل وجزاِء الصيِد
نَّـه ِحينَِئـٍذ ِبمنِْزلَـِة    أل؛يجوز ِفي غَلَِّة الْوقِْف إذَا كَان الْوقْفُ علَيِهم    : وعن َأِبي يوسفَ  

وِمنْهم مـن  ، 4وز يجال فَِإن كَان علَى الْفُقَراِء ولَم يسم بِني هاِشٍم         ،غِْنياِءألالْوقِْف علَى ا  
غِْنيـاِء يجـوز   أل علَـى ا 5وِل إذَا وقَـفَ   ألوعلَى ا ،  وقَاِف لَهم ألَأطْلَقَ ِفي منِْع صدقَِة ا    

 ِهمفُ إلَيرقَةُ النَّاِفلَةُ  ،  الصدا الصَأمةِ  فقال،  وايالنَّفَُل ِبا  :  ِفي النِّه وزجيكَـذَا    إلوـاِع ومج
  وزجي النَّفَُل ِللْغَِني  ،   تَّاِبيى الْعى 6كَذَا ِفي فَتَاوقَِة        . انْتَهـدفِْع صِفي الْكَاِفي ِبـد حرصو 

وَأما التَّطَوع والْوقْـفُ  : فَقَاَل، ٍفال ِمن غَيِر نَقِْل خِ   *الْوقِْف إلَيِهم علَى َأنَّه بيان الْمذْهبِ     
 نَفْسه ِبِإسقَاِط الْفَرِض فَيتَدنَّس    8الْمَؤدي ِفي الْواِجِب يطَهر     7ن  أل ؛لَيِهمفَيجوز الصرفُ إ  

 

                                                
أخذ الحسن بن علي تمـرة      ، ولفظ مسلم    1069 برقم   1/476، ومسلم   1491 برقم   3/446رواه البخاري    1

وفي ا ال نأكل الصدقة ؟     كخ كخ ارم بها أما علمت أنّ       : rمن تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول اهللا          
 .نا ال تحل لنا الصدقة ؟إوقال سلم رواية أخرى في م

 .تصرف)ب، ج(في 2
 .العبيد وهو خطأ) ب(في  3
 حاشـية ابـن عابـدين     ،  2/127الزيلعي، تبيـين الحقـائق      ،  2/286 ابن مازة، المحيط البرهاني    :انظر 4

2/350. 
 .أوقف) ب(في  5

بخاري، اختلف في نسبته من     الغتابي وهو خطأ وهو أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر العتَّابي ال            ) أ(في   6 
 586 وشرح الجامع الصغير والكبير، مات سـنة      ، جوامع الفقه وهو المعروف بالفتاوى العتابية      :تصانيفه

، الطبقات  103، ابن قطلوبغا، تاج التراجم      300-1/298 القرشي، الجواهر المضية     :انظر .هـ ببخارى 
 .1/569مجلدات انظر حاجي خليفة، كشف الظنون  ةجوامع الفقه في أربعبوفتاواه المساه  .2/72السنية 

 ).ج(ب من /227نهاية ق  *
 .ألنه وهو خطأ) أ(في  7
 .يظهر وهو خطأ)أ، ب، ج(في  8
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 الْمـَؤدى  3 ِبـه  يتَدنَّسال ِبما لَيس علَيِه فَ  2وِفي النَّفِْل يتَبرع  ،  1الْمَؤدى كَالْماِء الْمستَعملِ  
 ِء ا هـكَمن تَبرد ِبالْما

    اءرإج قْتَِضيِه النَّظَرقُّ الَِّذي يالْحى النَّاِفلَةِ   4 ورجقِْف مقَِة الْودتَ ِفي النَّاِفلَـِة  ،  صثَب فَِإن
 ِبتَصـدِقِه   * متَبـرع  5 شَك ِفي َأن الْواِقفَ    ال إذْ   ،ال فَ الجواز الدفِْع يِجب دفْع الْوقِْف وإِ     

القِْف إذْ   ِبالْو  اِجبلَى النَّاِظرِ     ،   إيقَافَ وا عفِْعهد وبجنْشََأ الْغَلَِط وم كََأن6و   لَـم ِبـذَِلكو 
اِلكِ 8 صدقة 7تَِصرلَى الْمةً عاِجبةُ ا، وْل غَاياِعأل باتِّب وبجو ِر َأنَّهلَى 9ماِقِف عِط الْوشَر 
ثُم يعطَى ِمثْلُـه    ،   ِفي النَّاِفلَةِ  11 فَلْنَتَكَلَّم ،10و نَفْس هذَا الْوجوبِ   داِء ه أل فَوجوب ا  .النَّاِظِر

: وقَاَل بعـض :  ثُم قَاَل. فَرقَ بين الصدقَِة الْواِجبِة والتَّطَوعِ   ال :ِللْوقِْف فَِفي شَرِح الْكَنْزِ   
ـ     فَ علَى وجٍه يشِْعر ِبتَرِجيِح حرمـِة النَّاِفلَـِة         البتَ الْخِ  فَقَد َأثْ  .12يِحلُّ لَهم التَّطَوع ا ه

 وجِه الِْهبِة مع    13 علَى ال يدفَع إلَيِهم النَّاِفلَةَ إ    الوهو الْمواِفقُ ِللْعموماِت فَوجب اعِتباره فَ     
 .rِل اللَِّه هِل بيِت رسوألدِب وخَفِْض الْجنَاِح تَكِْرمةً ألا
 

                                                
 .استعمل) ب(في  1
 .ينتزع وهو خطأ)ب(في  2
 ).ب، ج(ليست في  3
 .إجزاء وهو خطأ)ب(في  4
 .الوقف وهو خطأ)أ(في  5
 ).ب(ب من /227نهاية ق  *
 . على الوقفأي المشرف 6
 ).ج( ليست في 7
 .تصدقة وكالهما خطأ) ج(وفي ] قة)[ب(في  8
 .اعتبار وهو خطأ) أ(في  9

ن الوقف صدقة واجبة، فرد أن وجوب دفع الناظر للوقف إنما هو اتباعـا              إوهو يرد بذلك على من قال        10
 . 2/351 حاشية ابن عابدينانظر .للشرط الواقف، وهذا ال يصير الوقف واجبا على الواقف

 .فالتكلم وكالهما خطأ) أ(فنتكلم وفي )ب(في  11
 .127-2/126الزيلعي، تبيين الحقائق  :انظر 12
 ). أ( ليست في 13
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 الَِّذي تُصدقَ ِبِه علَيها لَم يْأكُلْه حتَّى اعتَبره         2ِ بِريرةَ  1لَحم شْياِء إلَيك حِديثُ  أل وَأقْرب ا 
ـ   4}هو علَيها صدقَةٌ ولَنَا ِمنْها هِديةٌ {: فَقَاَل، 3هِديةً ِمنْها  ـا كَانَـتْ صَأنَّه الظَّاِهرقَةً  ود

 يخُص  الوالِْقياس الَِّذي ذَكَره الْمصنِّفُ       ِبدِليلٍ الِللْعموماِت إ  تَخِْصيص   ال  وَأيضا .نَاِفلَةً
  ِعيمٍء ِبساِج شَيإخْر دعْل بب اءِتد5ِبِه ابنَاهلَّمس  ، اللَِكن  ـرغَيو ودقْصاِس الْمِفي الِْقي ِتمي 

وِدالْما الثَّاِني  .6قْصَأمنه فأل 7 و     ِحيحٌل صَأص لَه ِتمي لَم   ،لُهقَوو:     نَّستَداِء ينَا كَالْماُل هالْم 
 بد ِمن كَوِنـِه  الصِل ألولَيس ِبصِحيٍح إذْ حكْم ا، ِبِإسقَاِط الْفَرِض ظَاِهره َأن الْماء َأصلٌ 

ثُبوتُ هذَا الْحكِْم ِللْمـاِء كَـذَِلك بـْل الْمـاُل هـو             بولَيس  ،  َأو مجمعا منْصوصا علَيِه   
 فَِإثْباتُ ِمثِْلِه شَرعا    . ِللْماِء ِفي ذَِلك   9 فَهو َأصلٌ  8الْمنْصوص علَى حكِْمِه هذَا ِمن التَّدنُّسِ     

ونَفْس الْمصنِِّف مشَى علَـى  ،  نَص ِفي الْماءِ  الإذْ  ،  10ِللْماِء إنَّما هو ِبالِْقياِس علَى الْمالِ     
 11الصواِب ِفي ذَِلك ِفي بحِث الْماِء الْمستَعمِل حيثُ قَاَل ِفي وجِه الروايـِة الْمخْتَـارةِ              

 ِصفَتُه كَماِل الصدقَِة فَجعَل مـاَل        ِبِه قُربةٌ فَتَغَيرتْ   12 َأنَّه يعِني الْماء ُأِقيمتْ    ال إ :ِللْفَتْوى
                                                

 ). أ( ليست في 1
كانت :  وقيل  وكانت موالة لبعض بني هالل     ، بريرة موالة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهم          2

ـ    موالة أناس من األنصار فكاتبوها ثم باعوه       ـ  ا،ا من عائشة فأعتقته  وكـان   ان اسـم زوجهـا مغيثـا      ك
، ابن عبـد البـر،   2/251الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 38-7/37 ابن األثير، أسد الغابة    :انظر.عبدا

 .876االستيعاب 
 ) ب، ج( ليست في 3
 بـاب   ،ة كتاب الزكا  ،، ومسلم 3/449،  1494 كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة برقم         ،رواه البخاري  4

 أتى بلحم تصـدق بـه       r ولفظ البخاري أن النبي      1/479،  1075،  1074برقم  ...rإباحة الهدية للنبي    
 .هو عليها صدقة وهو لنا هدية: على بريرة فقال

 .مسمى وهو خطأ) أ(في  5
و َأما التَّطَوع فَِبمنِْزلَـِة التَّبـرِد   ن الْماَل هاهنَا كَالْماِء يتَدنَّس ِبِإسقَاِط الْفَرِض  َأل:  وهو قول صاحب الهداية    6

 .ِبالْماِء
 .أي القياس غير المقصود 7
 .التدليس وهو خطأ)ب، ج(في  8
 .أضد وهو خطأ) ب(في  9

 .الماء وهو خطأ)ب، ج(في  10
 .المختار) ج(في  11
 .افتمت)ب(في  12
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 قَِة َأصدالًالص     َأص اءنَا الْمُل هعجفَ يقَةِ  الً فَكَيداِل الصنَـا    ؟* ِلمه ودقْصالْم اسا الِْقيَأمو 
فَِإنَّه إلْحاقُ قُربـٍة ِبغَيـِر   ، يٍح التَّطَوع ِبالصدقَِة ِبمنِْزلَِة التَّبرِد ِبالْماِء غَير صحِ    :ِفي قَوِلهِ 
 ِبمنِْزلَِة الْوضوِء علَى الْوضوِء ِليكُون إلْحـاقُ        : َأن يقَالَ  1لْحاِقإلوالصواب ِفي ا  ،  قُربٍة

دنُِّس ما ُأِقيم ِبِه هِذِه صِل عدم تَألوبعد هذَا إن ادعى َأن حكْم ا،  2]ِبِقربِة نَاِفلَةٍ [قُربِة نَاِفلٍَة   
،  وِإزالَـِة الظُّلْمـةِ    3ثَاِمأللَِة ِبواِسطَِة خُروِج ا   آلصِل فَِإن التَّدنُّس لِ   ألالْقُربةُ منَعنَا حكْم ا   

ء علَى الْوضـوِء    الْوضو{ r: وقَد قَالُوا ِفي قَوِلِه      .ِفيد ذَِلك َأيضا ِبقَدِرهِ   يوالْقُربةُ النَّاِفلَةُ   
وِلهـذَا كَـان    ،   ذَِلك النُّـورِ   5 َأنَّه يِفيد إزالَةَ الظُّلْمِة ِبقَدِر إفَادِة ِزيادةِ       4}نُور علَى نُوٍر    

ـ الً مستَعم6الْمذْهب َأن الْوضوء النَّفََل إذَا كَان منِْويا يِصير الْماء ِبهِ         ي  علَى ما عِرفَ ِف
واَللَّـه  ،  هو ما ُأِزيَل ِبِه حدثٌ َأو اُستُعِمَل ِفي الْبدِن علَى وجِه الْقُربـةِ            : قَوِلِه الْمستَعملُ 

لَمَأع.  
 

 ]بيان آل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة[
الْحاِرِث بِن عبِد الْمطَِّلـِب     وآُل  عِقيٍل  وآُل  جعفٍَر  وآُل  عباٍس  وآُل  عِلي  وهم آُل   : قَاَل[

اِليِهمومؤُ  وا هِني  ألِء فَ الَأمإلَى ب ونبنْسي منَاٍف نَّهِد مبِن عاِشِم بِههةُ الْقَِبيلَِة إلَيبِنسو. 
     ِويا رفَِلم اِليِهموا مَأموِل اللَِّه     { وسلًى ِلروم َأنr َأتَِحلُّ ِل َألَهقَةُ ؟ فَقَاَلسدال: ي الص 

                                                
 ).أ(أ من / 192نهاية ق  *
 .اإلنفاق وهو خطأ) ج(في  1
 ). أ(المعكوفين ليس في  ما بين 2
 .اآلية وكالهما خطأ) ب(األيام وفي ) ج(في  3
لم أجد له أصال، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقـال  :  وقال العراقي،ذكره الغزالي في اإلحياء    4

، الغزالي، محمـد بـن   1/308 فتح الباري :انظر.ضعيف: ن حجر في الفتح  بوقال ا .ال أصل له  : األلباني
، مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا، أندونيسيا، وبهامشه المغني عن حمـل           1/134 إحياء علوم الدين،     محمد،

 األلبـاني، محمـد     :ج ما في اإلحياء من األخبار للحافظ العراقي، وانظـر         ياألسفار في األسفار في تخر    
 . ، مكتبة المعارف، الرياض2000، 1، ط1/87ناصر الدين، ضعيف الترغيب والترهيب، 

 ). أ(ست في  لي5
 ). أ( ليست في 6
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 وـةُ     الِبِخ" } نَا  الَأنْتَ ميالِْجز ثُ تُْؤخَذُ ِمنْـهيا حاِنيرا نَصدبع ِشيتَقَ الْقُرا إذَا َأعِف م
 ].ةَلْحاقُ ِبالْمولَى ِبالنَّص وقَد خَص الصدقَإلواالِْقياس نَّه أل ؛ويعتَبر حاُل الْمعتَِق

 )  لُهإلَ   [قَو ِليآُل ع مهلما    )2خرهآ 1]ىو          كْـمالْح ـملَه اِشٍم الَِّذينِني هب ِمن ادرالْم كَان
ذْكُورو   [الْمسلَي[3 مكُلُّه  م4ِمنْه]  ادرالْم نيتَّى        5]بح ٍب ِبذَِلكو لَهَأب جفَخَر ِدِهمدي ِبع وزج
ن حرمةَ الصدقَِة ِلبِني هاِشٍم كَرامةٌ ِمن اللَِّه تَعالَى لَهم وِلذُريِتِهم حيثُ            أل ؛ى بِنيهِ الدفْع إلَ 
وهر6نَص rِإسو ِتِهماِهِليال ِفي ج لَى َأذَى النَِّبـيا عِريصح ٍب كَانو لَهَأبو ِمِهم  r   فَلَـم

ا بتَِحقَّهس7.هنُوي 
 

                                                
 وهو خطأ] وهم علي إلى عمر)[ب(في  1
 ). ب( ليست في 2
 ].ليس) [أ، ج، ط(في 3
 ].بين المراد[ إلى ما بعد]منهم [أخرت ) أ، ط(في  4
 ). ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 5
 .تصرف وهو خطأ)ب(في  6
، 2/284 ابن مازة، المحـيط البرهـاني     ،  2/126ق  الزيلعي، تبيين الحقائ   :انظر في المسألة  .بنو  )ب(في   7

 .2/350الدر المختار وحاشيته ، 1/593البابرتي، العناية شرح الهداية 
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 ]ال تدفع الزكاة لموالي بني هاشم[
 )  اِليِهموا مَأمو لُهإلَخْ     1قَو ِويا رِن َأِبي        )  فَِلماب نع اِئيالنَّسو ِمِذيالتِّرد واوو دَأب جَأخْر

، لَـى الصـدقَةِ   ِمن بِني مخْزوٍم عالًبعثَ رجr  َأن النَِّبيr  }مولَى رسوِل اللَِّه  راِفٍع
، هفََأسـَأل  r  رسوَل اللَِّه2حتَّى آِتي: قَاَل، اصحبِني فَِإنَّك تُِصيب ِمنْها: ِبي راِفٍعألفَقَاَل 

 َألَهفَس فَقَاَل،  فََأتَاه :   َأنْفُِسِهم ِم ِمنلَى الْقَووِإنَّا  ،  مقَةُ     الودِمـذِ   }  تَِحلُّ لَنَا الصقَـاَل التِّري :
  ِحيحص نسِديثٌ حح.   اِكمالْح هححكَذَا صاِفٍع، 3 وو رَأبو*لَمَأس همذَا اسِنـِه   ،  هاب ـماسو

 .t 4عبيد اللَِّه وهو كَاِتب عِلي بِن َأِبي طَاِلٍب 
 

 ]إذا أعتقه القرشي  الجزيةخذ من العبد النصرانييؤ[
 )لُهقَو :   خَص قَدودا  ) قَةَ  الصقَى ِفيمبِني فَيعي ءارواسِ  5هلَى الِْقيةُ   ي فَ 6 عيالِْجز ْؤخَذُ ِمنْه
الو كُونؤاًكُفْ[ يم7] لَه. 
 

                                                
انظر القونوي، أنـيس  .أي عتقاؤهم ألن الوالء من آثار العتق، والوالء عالقة حكمية من العتق أو المواالة         1

 .98الفقهاء 
 .فأتا وهو خطأ) ب(في  2
 =، ورواه الترمذي255 ص 1650، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، برقم رواه أبو داود 3
 وقـال   165 ص   656 وأهل بيته ومواليه، بـرقم       rكتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهة الصدقة للنبي          =

، وأخرجه  408 ص   26212صحيح، ورواه النسائي، كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم برقم           : األلباني
 .1/560، 1469 كتاب الزكاة برقم ،الحاكم

 ).ج(أ من / 228نهاية ق  *
ثابـت،  :  وقيـل  ،هرمز:  سلم وقيل أ: ابراهيم وقيل :  اختلف في اسمه فقيل    rأبو رافع مولى رسول اهللا       4

 ابـن األثيـر، أسـد الغابـة    ، 805 ابن عبد البر، االستيعاب :انظر.tكان قبطيا، توفي في خالفة علي      
 .2/164د أسماء الصحابة ، الذهبي، تجري6/102

 .رواه وهو خطأ) أ، ب(في  5
وجه القياس أال يلحق المعتَق بالمعِتق ألن كل واحد منهما أصل بنفسه، وإلحاق في مولى بني هاشم كـان          6

بالنص فال يتعدى ذلك الموضع، ولذلك يؤخذ من مـولى التغلبـي الجزيـة وال يؤخـذ منـه الصـدقة                     
 .1/593اية شرح الهداية  البابرتي، العن:انظر.مضاعفة

 .كقولهم وهو خطأ) ب، ج(في  7
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 ]إلى شخص يظنه مصرفا فلم يكن كذلك أجزأه  زكاتهإذا دفع[
 ثُم بان َأنَّه  رجٍل يظُنُّه فَِقيرا    إلَى  اةَ  دفَع الزكَ  إذَا: رِحمهما اللَّه َأبو حِنيفَةَ ومحمد    قَاَل  [

َأو غَِني  اِشِميه َأو كَاِفر َأو فَعٍة ِفي دظُلْمَأنَّه انفَب  وهَأبنُهاب ِهالفَ َأولَيةَ عادقَاَل و. إع 
 ِبيِقيٍن وِإمكَاِن الْوقُوِف علَى هـِذِه  خَطَِئِهِلظُهوِر  عادةُإلعلَيِه ا:رِحمه اللَّه   َأبو يوسفَ   

يـا  { : قَاَل ِفيـهِ  rفَِإنَّه معِن بِن يِزيد ولَهما حِديثُ    واِني والثِّيابِ ألشْياِء وصار كَا  ألا
ِزيدت ،ييا نَوا َأخَذْت ، لَك ملَك م نعا ميو { " 

جِتهـاِد دون  الشْـياِء ِبا ألالْوقُوفَ علَى هـِذِه ا ن ألو صدقَتَه؛ وقَد دفَع إلَيِه وِكيُل َأِبيهِ    
َأِبـي  وعن  ،  مر ِفيها علَى ما يقَع ِعنْده كَما إذَا اشْتَبهتْ علَيِه الِْقبلَةُ          ألالْقَطِْع فَيبتَِني ا  

 وهِذِه إذَا تَحـرى  .وُلألوالظَّاِهر هو ا ،   يجِزيهِ الرِحمه اللَّه ِفي غَيِر الْغَِني َأنَّه       حِنيفَةَ  
وِفي َأكْبـِر   ،  َأما إذَا شَك ولَم يتَحر َأو تَحرى فَدفَع       ،  فَدفَع وِفي َأكْبِر رْأِيِه َأنَّه مصِرفٌ     

  ]نَّه فَِقير هو الصِحيح إذَا عِلم َأال يجِزيِه إالرْأِيِه َأنَّه لَيس ِبمصِرٍف 
 ) لُهقَالَ :قَوفَ رحمه اهللا    1 ووسو يِه ا :  َأبلَيةُ إلعادع ( لَِكنالو اهـا َأدم تَِردسـْل  ،  يهو

 ال  ِبـَأن *وعلَـى الْقَـولِ  ، واخْتُِلفَ ِفيِه،  ِروايةَ ِفيِهالَ ؟يِطيب ِللْقَاِبِض إذَا ظَهر الْحاُل   
 2.داءأليرده علَى الْمعِطي علَى وجِه التَّمِليِك ِمنْه ِليِعيد ا:  وِقيَل.ايِطيب يتَصدقُ ِبِه

 ) لُهكَا  :قَو ارصاِنيأل وِة الْخِ        ) 3وـورْأخُوذٌ ِفـي صم َأنَّه ِفيدـةِ اليا   ،4ِفي ناِء أل كَـود
واِني ِفـي موِضـٍع     ألِفي ا  يعِني إذَا تَحرى   صار كَالْماِء والثِّيابِ  و:  قَالَ ال وإِ 5ِبالتَّحري

ولَه َأن يتَحرى ِفيها    ،   ِمنْها َأو ِفي الثِّيابِ    6ِبَأن كَانَتْ الْغَلَبةُ ِللطَّاِهرةِ   ،يجوز التَّحري ِفيها    
     تَح قَعا فَوغْلُوبم الطَّاِهر كَان ِإنبٍ    وثَو لَى إنَاٍء َأويِه عفصلى ر     َأ ِمنْـهضتَوِفيِه و ،   ثُـم 

                                                
 .قول) ب(في  1
 ).ب(أ من  / 228نهاية ق  *
، 13-2/12، السرخسي، المبسـوط     1/594 البابرتي، العناية شرح الهداية      :انظر في المسألة والروايات    2

ساني، بـدائع الصـنائع     الكا،  129-2/127الزيلعي، تبيين الحقائق    ،  3/558العيني، البناية شرح الهداية     
2/163-164. 

 .كاألوان وهو خطأ)ب(في  3
 .الخالصة وهو خطأ) أ(في  4
 .2/352 حاشية ابن عابدين" طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته :  "التحري 5
 .الظاهر وهو خطأ) ب، ج(في  6
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م ظَهر نَص   وِمثْلُه ما إذَا قَضى الْقَاِضي ِباجِتهاِدِه ثُ      ،  1ظَهر نَجاستُه يِعيد اتِّفَاقًا فَكَذَا هذَا     
 بايعـتُ   :معِن بِن يِزيد قَـالَ     خَاِري عن وهو ما َأخْرج الْب   ،  2ولَهما حِديثُ معنٍ  ِفِه  الِبِخ

وكَان َأِبي يِزيد ، 3 فََأنْكَحِني وخَاصمتُ إلَيِهوخَطَب عِلي ،  َأنَا وَأِبي وجدي   rرسوَل اللَِّه   
ج4َأخْر     ا ِعنْدهعضا فَوقُ ِبهدتَصي نَاِنيرِجدِ   5 دسٍل ِفي الْمجا   فَِجْئ،   رِبه تُها فََأتَيتُ فََأخَذْتُه ،
  8، يا يِزيد7لَك ما نَويتَ: فَقَاَل rفَخَاصمتُه إلَى رسوِل اللَِّه ،  إياك َأردتُ 6واَللَِّه ما : فَقَاَل

نعا ما َأخَذْتَ يم لَك9ا هـ و. 
       نا كَوِفيه وزجاٍل يةَ حاِقعو كَان ِإنو وهقَِة كَانَتْ نَفْ     ودالص ا    ،  الً ِتلْكلَفِْظ م وممع لَِكن

شْياِء إنَّما هو   أل علَى هِذِه ا   10ن الْوقُوفَ ألو،  يِفيد الْمطْلُوب } لَك ما نَويتَ    {  rِفي قَوِلِه   
ولَـو  ، ما إذَا اشْتَبهتْ علَيِه الِْقبلَـةُ     مر علَى ما يقَع ِعنْده كَ     ألفَيبنَى ا ، الْقَطِْع   الجِتهاِد  الِبا

ولَو فُِرض تَكَرر خَطَِئِه فَتَكَـررتْ      ،  جِتهاِدال ِمن ا  األولَىادِة كَان ِبالطَِّريِق    عإلَأمرنَاه ِبا 
ةُ خُصوصا مـع     الزكَا 12ولَيس كَذَِلك ،  11]كُلِّ ماِلهِ [خْراِج  إلعادةُ َأفْضى إلَى الْحرِج     إلا

                                                
 .1/594 البابرتي، العناية شرح الهداية :انظر 1
نـه  إ: يقال، هو وأبوه وجده، يكنى أبا يزيد        r األخنس بن خباب السلمي، صحب النبي        معن بن يزيد بن    2

انظر ابن عبـد البـر، االسـتيعاب        . هو وأبوه وجده   rشهد مع أبيه وجده بدرا والصحيح أنه بايع النبي          
 .2/90الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 5/473، ابن األثير، أسد الغابة 690

 ؛ألن مقصود الراوي بيان أنواع عالقاتـه        rوالفاعل النبي   ...ب لي النكاح فأجيب   أي طل : "بن حجر اقال   3
 .3/368فتح الباري " وغيرهاةبه من المبايع

 .خرج) ب، ج(في  4
 .عندي وهو خطأ)ب(في  5
 ). ب( ليست في 6
 .نوقت وهو خطأ)ب(في  7
 .ويد وهو خطأ) ب(في  8
 .368- 3/367، 1422لى ابنه وهو ال يشعر برقم  باب إذا تصدق ع،أخرجه البخاري، كتاب الزكاة 9

 .الوقف) ب، ج(في  10
 .وهو خطأ] من له) [ب، ج(في  11
 .هكذا) أ(في  12
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 الـنَّص فَِإنَّـه ِممـا     1ِف نَجاسِة الْماِء ووجودِ   ال ِبخِ ،كَوِن الْحرِج مدفُوعا شَرعا عموما    
 .3خْبارأل علَى حِقيقَِتِه ِبا2يوقَفُ

 ) لُهى إلَخْ      :قَورذَا إذَا تَحهو  (ِريراعِ  4تَحلِّ النِّزحِلم   ، اِصُل وحَألَِة ثَ  وسوِه الْمثَـةٌ الج :
     و ِر شَكغَي ِلشَخٍْص ِمن فَعاِز إ     الدولَى الْجع وفَه رثَ    ال تَحم ِغنَاه رظْهي الً َأن  ِعيـد5 فَي، 

         لَم فَعدو لَى ظَنِِّه ِغنَاهع ى فَغَلَبرتَح َأو فَعدو رتَحي فَلَم شَك ِإنتَّتوح زىج   َأنَّـه رظْهي
شِْتباِه إلَـى  الِة حالَةَ ا ال، وظَن بعضهم َأنَّها كَمسَألَِة الص     6مصِرفٌ فَيجِزيِه ِفي الصِحيِح     

 والْحقُّ،   صوابه 8 ظَهر 7وِإن  تَجوز ِعنْد َأِبي حِنيفَةَ ومحمدٍ     ال فَِإنَّها   ،غَيِر ِجهِة التَّحري  
ةَ إلَى الةَ إلَى ِتلْك الِْجهِة معِصيةٌ ِلتَعمِدِه الص   الوالْفَرقُ َأن الص  ،  تِّفَاقُ علَى الْجواِز هنَا   الا

    لَِة إذْ ِهيِة الِْقبِر ِجهي  جهة غَيرِنيفَةَ   ،   التَّحو حتَّى قَاَل َأبح:    ِه الْكُفْـرلَيـ ،   َأخْشَى ع  الفَ
 يكُون ِبِه عاِصيا فَصلُح وقُوعه مسِقطًا إذَا ظَهـر          العطَاِء  إلوهنَا نَفْس ا  ،  ةًنْقَِلب طَاع ي

هابوِخ: الثَّاِلثُ. ص رفَظَه فَعِرفًا فَدصم ى فَظَنَّهرفَتَح الإذَا شَكالِْخ، فُه ِهيةُ الو9ِفي. 
 

                                                
 .ووجد) ب، ج(في  1
 يتوقف )أ(في  2
 .االختيار)ب، ج(في  3
 .تحري وهو خطأ) أ(في  4
 .فيفيد وهو خطأ) أ(في  5
 .2/129حقائق الزيلعي، تبيين ال، 2/352 حاشية ابن عابدين :انظر 6
 ) ب( ليست في 7
 ].أن[زيادة ) ب، ج(في  8
العينـي، البنايـة شـرح      ،  2/595، البابرتي، العناية شرح الهداية      2/129الزيلعي، تبيين الحقائق    انظر   9

 .267-2/266 البحر الرائق، 2/560الهداية 
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 ] النعدام التمليكئه ال يجزو مكاتبة فظهر أنه عبده أصمن دفع إلى شخ[
]  لَوو  فَعإلَىد  شَخٍْص ثُم   ِلمعَأنَّه   هدبع  َأو  هكَاتَبزِ المجِة الِه  ئ يِليِم َأهدِليِك ِلعاِم التَّمنِْعد

را ملَى مع كْنالر وهالِْملِْك و[ 
 )لُهِليِك   ال: قَواِم التَّملَى   ) نِْعدع وفَه            ـِتمي كَاتَِبِه فَلَـمِب مقٌّ ِفي كَسح لَهو ا كَانِملِْكِه كَم

ِليكال ِبِخ،التَّمنفِْع ِلم1ِف الداتُهَأخَوو ِغنَاه ر2  ظَه.  
 

 ]من يملك نصابا فاضال عن حاجتهال يجوز دفع الزكاة إلى [
]الو وزجكَاِة  يالز فْعد نإلَى مِنص ِلكما ياباٍل كَانم َأي أل ؛ِمن ن رقَدم ِعيالِْغنَى الشَّر

 ]. شَرطَ الْوجوب النماءصِليِة وِإنَّماأل عن الْحاجِة االًوالشَّرطُ َأن يكُون فَاِض، ِبِه
 )لُهقَو الٍ         الوم َأي ا ِمنابِنص ِلكمي نكَاِة ِلمالز فْعد وزجي    ـا  )  كَانوِعهفُر ِمن :  مقَـو

ِمن ِماَئتَيِن فَِإن كَـان      َأكْثَرِخِذ َأكْثَر   آلدفَعوا الزكَاةَ إلَى من يجمعها ِلفَِقيٍر فَاجتَمع ِعنْد ا        
،  ِماَئتَيِن جازتْ زكَاتُه   يبكُلُّ من دفَع قَبَل َأن يبلُغَ ما ِفي يِد الْجا         : قَالُوا،  جمعه لَه ِبَأمِرهِ  
    هدعب فَعد نمالووزِن    الإ، تَجذَا التَّفِْصـيُل ِفـي ِمـاَئتَيه رتَبعونًا فَييدم الْفَِقير كُوني َأن 
 عـن  4هو وِكيٌلوِل ألن ِفي األ ؛ جاز الْكُلُّ مطْلَقًا3فَِإن كَان ِبغَيِر َأمِرهِ ،  تَفْضُل بعد ديِنهِ  

 .وِفي الثَّاِني وِكيُل الداِفِعين فَما اجتَمع ِعنْـده ِملْكُهـم         ،   ِعنْده يمِلكُه  5]فَما اجتَمع [الْفَِقيِر  
         ا َألْفًا وفَِقير ِطيعي َأن ادَأر نفَ ِفيموسَأِبي ي نعـا ِماَئـةً مِ       الونَهزِه فَولَيع ني6اَئـةً  د 

 ، لِْف ِمن الزكَاِة إذَا كَانَتْ كُلُّها حاِضرةً ِفي الْمجِلِسألِه كُلُّ ائوقَبضها كَذَِلك يجِز

                                                
 .ممن) ب(في  1
 .اخوته) ب، ج(في  2
 ). أ( ليست في 3
 .الوكيل) ب(في  4
 ].فاجتمع)[ب، ج(في 5
 ). ب، ج( ليست في 6
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 ِبهـا ِماَئـةً     3استَدعىفولَو كَانَتْ غَاِئبةً    ،   دفَعها جملَةً  2]ما لَو [ ِبمنِْزلَِة   1 ِفيهِ *ودفَع كُلَّها 
 .6 والْباِقي تَطَوع5 ِماَئتَاِنال يجوز ِمنْها إالما حضرتْ ِماَئةٌ دفَعها إلَيِه  كُل4َِّماَئةً
 ) لُهفَاضِ   : قَو كُوني طُ َأنالشَّرِة    الًواجالْح نع  (        وها ونَاِمي سلَي ابِنص لَه ا إذَا كَانَأم

تُسـاِوي    فَيجوز الدفْع إلَيِه كَما قَدمنَا ِفيمن يمِلـك كُتُبـا  **صِليِةأل ا7مستَغْرقٌ ِبحواِئِجهِ 
ا     ،  باِنصهإلَي تَاجحي اِلمع وهو] وه اِهٌل   9 ]8َأوـا    ال جِبه ةَ لَهاجآ  و،   ح لَـه نتٌ ال ِفـيم

 اردو سفَرا  10وهتَاجحي دبعا  11 وِة ومال ِللِْخدِتعاِلسنَـاٍم إ       ،م ابِنص لَه كَان ال َأو   َأنَّـه 
رجٌل لَه َألْفٌ وعلَيِه َألْفٌ ولَه دار وخَاِدم    :  ما ذُِكر ِفي الْمبسوطِ    12وعنْه،  مشْغُوٌل ِبالدينِ 

َأرَأيـت لَـو    : 14لِْكتَاِب ِفي ا  13ثُم قَالَ ،   زكَاةَ علَيهِ  الٍف  الرةَ آ شيِر التِّجارِة تُساِوي ع   ِلغَ
لَو كَان لَه حواِنيتُ َأو دار غَلٍَّة       : وِفي الْفَتَاوى ،  15تَصدقَ علَيِه َألَم يكُن موِضعا ِللصدقَةِ     

ِه ِفـي    تَكِْفي ِلقُوِتِه وقُوِت ِعياِلِه يجوز صرفُ الزكَاِة إلَي        الٍف وغَلَّتُها   الثَةَ آ التُساِوي ثَ 

                                                
 ).ج(ب من / 228نهاية ق  *
 ). أ( ليست في 1
 .وهو خطأ] ملو) [ط(في 2
 .واستدعى ) أ(في 3
 ). ب، ج( ليست في 4
 .مائتين وهو خطأ) ب، ج(في  5
 .2/289 ابن مازة، المحيط البرهاني، 2/233انظر الخالصة  6
 .لحوائجه) ج(في  7
 ).ب(ب من /228نهاية ق  **
 ).أ(ليست في  8
 .وهو خطأ] و هو)[ ب(في  9

 ).أ(ليست في  10
 .يحتاجهم) أ(في  11
 .أي عن محمد بن الحسن رحمه اهللا 12
 ). ب، ج( ليست في 13
 .82-2/81انظره .يريد كتاب الزكاة من كتاب األصل لمحمد بن الحسن 14
دق عليه ألم يكـن موضـعا       وكان الجواب على قوله أرأيت لو تص      .2/197 السرخسي، المبسوط    :انظر 15

 .2/82انظر الشيباني، األصل .للصدقة ؟ بلى
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 4صـةِ الوِفي باِب صدقَِة الِْفطِْر ِمن الْخُ، 3فَال التَّخِْصيص يِفيد الْخِ 2 وهذَا .1قَوِل محمدٍ 
    ِم ِعنْدالْكَرِة وعيةُ الضِقيم رتَبعالْخِ     5ي وه لَّهفَ فَلَعوسى   ال َأِبي يِفي الْفَتَاو ادرفُ الْم.  لَوو 

إن كَان طَعام شَهٍر    :  وِقيلَ . يعد ِنصابا  الساِوي ِنصابا فَالظَّاِهر َأنَّه     توتَ سنٍَة   اشْتَرى قُ 
 يحتَاج إلَيهـا    الولَو كَان لَه ِكسوةُ الشِّتَاِء      ،   إن زاد  اليساِوي ِنصابا جاز الصرفُ إلَيِه      

 8. ما زاد علَى ثَوريِن7زاِرِعمعتَبر ِمن الَوي،  جاز الصرف6ُِفي الصيِف
 

 ]سوبايجوز دفع الزكاة للفقير ولو كان كَ[
نَّه فَِقير والْفُقَراء أل ويجوز دفْعها إلَى من يمِلك َأقَلَّ ِمن ذَِلك وِإن كَان صِحيحا مكْتَِسبا[

 يوقَفُ علَيها فَُأِدير الْحكْم علَى دِليِلها وهو فَقْد         الةَ الْحاجِة   حِقيقَن  ألو ؛هم الْمصاِرفُ 
 ]النِّصاِب

)لُها  : قَوكْتَِسبا مِحيحص كَان ِإناِحٍد) 9وِر وغَي ِعنْدوِبال 10وِللْكَس وزج؛11 ي  نَاهما قَـدِلم 
  .13} ِلِذي ِمرٍة سِوي ال ِلغَِني و12 تَِحلُّ الصدقَةُال{  :rِمن قَوِلِه 

                                                
 .1/266 فتاوى قاضي خان :انظر 1
 .هو وهو خطأ) أ(في  2
 1/233 الخالصة :انظر 3
 .1/243الخالصة :انظر  4
 .عنه وهو خطأ)ب(في 5
 ). ب( ليست في 6
 .وما أثبته هو نص خالصة الفتاوى.الزارع)أ(الزراع وفي )ب، ج(في  7
 .243، 1/233 الخالصة :انظر فيما سبق 8
 .متكسبا) ج(في  9

وهو بذلك يشير إلى قول الشافعي ومن وافقه بعدم إعطاء الفقير القادر على الكسب من الزكاة، بشـرط                   10
، الشربيني، مغنـي المحتـاج      2/171 النووي، روضة الطالبين     :انظر.أن يجد كسبا يليق بحاله ومروءته     

 .172-6/171المجموع ، النووي، 3/140-141
 .الكسوب) ب، ج(في  11
 .) أ، ب، ج( ليست في 12
 .403سبق تخريجه ص 13
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 حقَّ لَكُمـا ِفيهـا وِإن ِشـْئتُما         الَأما إنَّه   {: 1ه فَرآهما جلْدينِ  الوقَولُه ِللرجلَيِن اللَّذَيِن سأَ   
 .2}َأعطَيتُكُما 

وِإن ِشـْئتُما  { :  حرمةُ سَؤاِلِهما ِلقَوِلـهِ  َأن الْمراد3دلَّ علَىالثّاِني والْجواب َأن الْحِديثَ   
 .4خْذُ محرما غَير مسِقٍط عن صاِحِب الْماِل لَم يفْعلْه أللَو كَان اف} َأعطَيتُكُما 

 
 ]وإن فعل جاز، يكره إعطاء الفقير نصابا[

] َأن هكْريو   فَعدي  اِحٍد ِماَئتَيإلَى و هاٍم  ِدراِعدفَص،   ازج فَعد ِإنقَاَل   وو  فَرز اللَّه هِحمر :
داِء أل ولَنَا َأن الِْغنَى حكْـم ا      .داء إلَى الِْغنَى  ألداء فَحصَل ا  ألالِْغنَى قَارن ا  ن  أل ؛ يجوز ال

ِنـي ِبهـا    غيْوَأن  : قَاَل ِه نَجاسةٌ ى وِبقُربِ فَيتَعقَّبه لَِكنَّه يكْره ِلقُرِب الِْغنَى ِمنْه كَمن صلَّ       
إلَي بانًا َأحا، إنْس نَاهعإلم ذَِلك هموَؤاِل يالس نع ألغْنَاء إلانوهكْرطْلَقًا مم غْنَاء.[ 

 )  لُهقَو:هكْريا          5وـاِعدٍم فَصهِدر اِحٍد ِماَئتَيإلَى و فَعدي ونًا       الإ)  َأنيـدم كُـوني ال َأن 
     ِنِه ِنصياِء دقَض دعب ُل لَهفْضِعي  ،  6ابايم كُوني الًَأو         اِلـِه لَـملَى ِعيْأخُوذَ عالْم عزإذَا و 

  .الًِمنْهم ِنصاب والْمسَألَةُ ظَاِهرةٌ حكْما ودِلي الًيِصب كُ
لُهقَورِ : وص هقَّبتَعِفي فَي قُبِ يحا ِفي الْخَاِرجِ      تَعاهكِْم الِْعلَِّة إيا،   حـا    ألوِبه غِْنـيي َأن بح

وجـه غَيـر هـذَا      أل وا 7}َأغْنُوهم عن الْمسَألَِة ِفي هذَا الْيـوِم        { : rفَِقيرا يومه ِلقَوِلِه    

                                                
 .جلدان وهو خطأ) أ(في  1
 .404سبق تخريجه ص 2
 ). أ( ليست في 3
، 1/597، البابرتي، العنايـة شـرح الهدايـة         160-2/159الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر في المسألة   4

 .1/157اللباب شرح الكتاب 
 ). ب، ج( ليست في 5
 )ب، ج(ليست في 6
 .2/432انظر نصب الراية .غريب بهذا اللفظ : قال الزيلعي 7

 بـرقم  4/298انظر السـنن الكبـرى   } أغنوهم عن طواف هذا اليوم {ورواه البيهقي جزء من حديث بلفظ     
، 3/332رواء   اإل : انظـر  .ضعيف: وقال األلباني } أغنوهم في هذا اليوم   {ظ  ف، ورواه الدارقطني بل   7739
 .844برقم 
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حواُل ِفي كُلِّ فَِقيٍر ِمن ِعياٍل وحاجٍة ُأخْـرى   ألاقْتَِضيِه  تَ ينْظُر إلَى ما     1بْل َأن ،  ِقالطْإلا
]ِر ذَِلكغَيٍب وثَوٍن ويقَِة الِْفطِْر، 2 ]كَددِفي ص كَان ذْكُورِديثُ الْمالْحو. 

 
 ]حاجة في ذلك  يكره نقل الزكاة إلى بلد أخرى إال إذا وجدت[

 فَرقُ صدقَةُ كُلِّ فَِريٍق ِفيِهم ِلما روينَا      يما  وِإنَّ،  بلٍَد إلَىبلٍَد   ِمنالزكَاِة  نَقُْل  ويكْره  : قَاَل[
نْسان إلَى قَرابِتـِه    إل َأن ينْقُلَها ا   الإ ،وِفيِه ِرعايةُ حقِّ الِْجوارِ   ،  tِمن حِديِث معاٍذ    فيه  

ولَـو  ،  َأو ِزيادِة دفِْع الْحاجةِ   : ا ِفيِه ِمن الصلَةِ   ِلم َأو إلَى قَوٍم هم َأحوج ِمن َأهِل بلَِدهِ       
 َأهزَأج ِرِهما، نَقََل إلَى غَيوهكْرم كَان ِإنأل ؛و ن  اِء ِبـالنَّصطْلَقُ الْفُقَرِرفَ مصواهللا الْم

 ].أعلم
)لُهاذٍ      :قَوعِديِث مح نَا ِفيِه ِمنيوا رِلم  ( قَو وهولُه :}  اِئِهما ِفي فُقَرهد3}فَر   ـرتَبعالْمذَا وه  

وِفي صدقَِة الِْفطِْر مكَان الرْأِس الْمخْرِج عنْه ِفـي الصـِحيِح           ،  4ِفي الزكَاِة مكَان الْمالِ   
 . 7 وجوِد سبِبِه6 الْحكِْم ِفي محل5ِّيجاِبإلمراعاةً 
ِدِهم ثُـم َأعماِمـِه     الِه الْفُقَراِء ثُم َأو   ت إلَى إخْوا  *ي صرِفها َأن يصِرفَها   فْضُل فِ ألاو: قَالُوا

 اِمِه ثُمحذَِوي َأر اِلِه ثُمَأخْو اِء ثُمِرِه8الْفُقَرِل ِمصَأه كَِنِه ثُمِل سَأه اِنِه ثُمِجير. 

                                                
 ). أ( ليست في 1
 ]كثوب ورهن وغير ذلك) [أ(في  2
 .396سبق تخريجه ص  3
فلو كان المالك في بلد والمال في بلد آخر، تخرج زكاة المال في بلد المال ؛ حتى ال يتعرض إلى التلـف              4

 .2/131الزيلعي، تبيين الحقائق ، 2/290 ابن مازة، المحيط البرهانيانظر .في النقل
 .اإليجاب وهو خطأ)ب، ج(في  5
 ]وجوب[زيادة ) ب(في  6
ن ذلـك هـو     إ:ورجح صاحب الدر المختار أن المعتبر مكان المَؤدي وهو قول محمد، وقال ابن عابدين                7

 .356-2/355الدر المختار وحاشيته  :انظر.ظاهر الرواية
 ).أ(أ من / 193نهاية ق  *
 ].ذوي[زيادة) ب، ج(في  8



 

 

434

] )لُها    2 ]1ال إ :قَونْقُلَهي ا)  َأنِتثْنَاءِة النَّقْلِ   3ساهكَر ِمن   ،ههجوـَألَةِ     4وسِفي م نَاهما قَد5 م 
 ِفـي   8 َأو لَِبـيسٍ   7اْئتُوِني ِبعرِض ِثياِب خَِمـيسٍ    : هِل الْيمنِ أل ِمن قَوِل معاٍذ     6دفِْع الِْقيمِ 

     كُملَيع نوالشَِّعيِر َأهِة والذُّر كَانقَِة مدالص   رخَيوِل اللَِّه    أل وساِب رحصr  ِِدينَـة9)ِبالْم ،
   نِلِه كَومحم نكَو ِجبي10و   جوِدينَِة َأحِبالْم ن11 م       اِئِهمطَاِء فُقَرإع دعُل بفْضا يم ذَِلك َأو  ،

ِحِم ِزيِصلَِة الر ا ِفيِه ِمنِة فَِلمابا النَّقُْل ِللْقَرَأمةً وكَاِةادِة الزبلَى قُر12ع. 
 

 ]مسائل تتعلق بنذر الصدقة[
 ِبِإيجـاِب    الْواِجبـةُ  الصدقَةُ؛ الصدقَِة الْواِجبِة ِبِإيجاِب اللَِّه تَعالَى       13ءال هذَا وينَاِسب إي  

م الصـدقَةُ ِبالنَّـذِْر فَـِإن      تَلْز،   ِللْوضعِ 14الًيمكْت بْأس ِبِذكِْر شَيٍء ِمن َأحكَاِمها       الالْعبِد فَ 
نيا   15عفَِقير ا َأومهقَالَ  16 ِدر ذَا الْفَِقيِر          :  ِبَأنلَى هع ِم َأوهرذَا الدقَ ِبهدَأتَص َأن لَيِللَِّه ع

                                                
 ).ج(في ليست  1
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 2
 .استثنى) أ(في  3
 .ووجه) أ(في  4
 .المسألة) أ(في  5
 .القيمة) ب، ج(في  6
 .خمس وهو خطأ) أ، ب(في  7
 .طمس) ج(لبس وهو خطأ وفي ) ب(في  8
 .180سبق تخريجه ص  9

 ). أ، ب( ليست في 10
 .أوحوج وهو خطأ) أ(في  11
، 290-2/289 ابن مازة، المحـيط البرهـاني     ،  2/131لزيلعي، تبيين الحقائق    ا :انظر في هذه المسألة    12

-1/157، اللباب شـرح الكتـاب       354-2/353الدر المختار وحاشيته    ،  599-1/598البابرتي، العناية   
 .19-3/18، السرخسي، المبسوط 158

، 5/284عـرب   انظـر ابـن منظـور، لسـان ال        .من المواالة وهي المتابعة، يقال توالى الشيء تتـابع         13
 ).ولي(مادة

 .مكمال) أ(في  14
 .غير وهو خطأ) أ(في  15
 .قفيزا وهو خطأ) ب، ج(في  16
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 ملْزي ةِ       ،  1هلَمدهالْع نع جِرِه خَرلَى غَيِرِه عقَ ِبغَيدتَص ِفيِه  ،  فَلَوالِخو فَر2فُ ز ، نَذَر لَوو
    ِز كَذَا وقَ ِبخُبدتَصي َأن*    ازِتِه جقَ ِبِقيمداِهِم       ،  كَذَا فَتَصرِذِه الـدقَ ِبهدتَصي َأن نَذَر لَوو

   فَتَص لَكتَه لَم لَوا وهرغَي ءشَي هملْزي ا لَمقَ ِبهدتَصي َل َأنلَكَتْ قَبفَهازا جقَ ِبِمثِْلهد ، لَوو
 ِمن ماِلك فَِللَِّه علَي َأن َأتَصدقَ ِبها لَِزمه َأن يتَصدقَ ِبكُلِّ ما             3كُلُّ منْفَعٍة تَِصُل إلَي   : قَاَل
لَكَها الإ[ 4م5] ِبم هاحامٍ 6 له ** َأب7 كَطَع    ْأكُلَهي َأن لَه قَالَ ،   ُأِذن لَوـاِلي      :ولْت كَذَا فَمفَع إن

 وهـْل   . ودخََل ما ِسواها   9 الديوِن علَى النَّاسِ   8 يدخُُل ما لَه ِمن    الصدقَةٌ ِفي الْمساِكيِن    
 .ِفي آخَِر ِكتَاِب الْحج إن شَاء اللَّه تَعالَى 10نَذْكُره؟يتَقَيد ِبماِل الزكَاِة 

 ِماَئتَيِن عشَرةٌ لَم يلْزمه ِسـوى  11 فَعلَي زكَاتُه ِلكُلِّ  الً ما  تعالى  رزقَِني اللَّه  إن:  ولَو قَالَ 
 إن فَعلْت كَذَا فََألْفُ ِدرهٍم ِمن ماِلي صـدقَةٌ فَفَعلَـه       : ولَو قَالَ . 13اهللاقَه  ز إذَا ر  12خَمسٍة
  وهإ  الو ِلكمثَ  ال يالً ِماَئةً م،    َأنَّه ِحيحال الص ملْزقُ إ  14ه يدال التَّص  لَكا مأل ؛ ِبم   ا لَمِفيم ن

   النَّذْر كُني لَم ِلكم15ي    افًا إلَى الِْملِْك وضِب الِْملْكِ  ال مبقَاَل. إلَى س ا لَوقَةٌ  :  كَمـداِلي صم
                                                

 .يلزم) ب، ج، ط(في  1
هــ،  1329، سـنة  1/212 منال خسرو، محمد بن فراموز، درر الحكام شرح غـرر األحكـام،      :انظر 2

 .مطبعة أحمد كامل
 ).ج(أ من / 229نهاية ق  *
 ).ب(ليست في  3
 ].له[زيادة ) جب، (في  4
 .وهو خطأ] ال لما)[ب، ج(في  5

 ).ب(أ من / 228نهاية ق  **
 ). أ( ليست في 6
 .طعام وهو خطأ) ب، ج(في  7
 .في وهو خطأ) ب، ج(في  8
 .المساكين وهو وخطأ) أ(في  9

 .يذكر)ب، ج(في  10
 ).ب(ليست في  11
 .خمسسة وهو خطأ)ط(في  12
 ). ب( ليست في 13
 يلزم) ب، ط، ج(في  14
 .للنذر وهو خطأ) أ(في  15
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  اِكيِن وسالِفي الْم    اَل لَه1ال م ملْزه ي ءقَالَ  . شَي لَوقَ       :  وـدَأتَص َأن لَيا َأكَلْت كَذَا فَعكُلَّم
       مهِدر ٍة ِمنْهِه ِبكُلِّ لُقْملَيٍم فَعهٍة َأكْلَةٌ   ألِبِدركُلَّ لُقْم قَالَ  .ن لَوو  :    هملْزا يت فَِإنَّما شَِربكُلَّم

 يتَصدقَ علَى فُقَراِء مكَّةَ فَتَصدقَ علَـى غَيـِرِهم          ولَو نَذَر َأن  ،   ِبكُلِّ مصةٍ  الِبكُلِّ نَفٍَس   
ازا     أل ؛جالنَّذِْر إنَّم وملُز ا [نِبم وةٌ  2]هبقُر وه   ،     ملْزا ياِرهِتبقَِة فَِباعدِبالص ذَِلكال3و ا  ِبم
ادفُ   ،  زرا الصضَأيفٌ إلَى ال     4إلَىورـتَِحقُّ         كُلِّ فَِقيٍر صسخْتَِلـفْ الْمي الَى فَلَـملَِّه تَع

وزجفَي  ، نَِظير ارصو    ص ا َأوموص نَذَر ا لَوـثُ  ال ميا حِرهلَّى ِفي غَيصو امكَّةَ فَصةً ِبم
 5.يجوز ِعنْدنَا

                                                
 .لم) أ(في  1
 ).ب، ج(ليست في  2
 .يلزمهم) ج(في  3
 .علي) أ(في  4
ابن مازة،  ،  2/286،  1/109 حاشية ابن عابدين  ،  4/91الموصلي، االختيار   :  انظر فيما سبق من مسائل     5

 .317-2/316 المحيط البرهاني
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 )باب صدقَِة الِْفطِْر (
 

]  اللَّه هِحما  : قَاَل رقَةُ الِْفطِْر وداِب         صاِر النِّصاِلكًا ِلِمقْدم ِلِم إذَا كَانسالْم رلَى الْحةٌ عِجب
ِفي  rَأما وجوبها فَِلقَوِلِه     ِحِه وعِبيِدهِ ال عن مسكَِنِه وِثياِبِه وَأثَاِثِه وفَرِسِه وسِ      الًفَاِض

 كَِبيٍر ِنصفَ صاٍع ِمن بر َأو صاعا ِمن تَمٍر         َأدوا عن كُلِّ حر وعبٍد صِغيٍر َأو      {  خُطْبِتِه
وِبِمثِْلـِه   tرواه ثَعلَبةُ بن صعيٍر الْعدِوي َأو صعيٍر الْعذِْري         " } َأو صاعا ِمن شَِعيٍر     

 ].يثْبتُ الْوجوب ِلعدِم الْقَطِْع
 

 ]سبب وجوب صدقة الفطر[
 وركِْنها ووقِْت وجوِبها    1]وسبِب شَرِعيِتها [ِفيِتها وكَميِتها وشَرِطها وسبِبها     م ِفي كَي  الالْكَ

وسـبب  ،  2داِء إلَـى الْمصـِرفِ    أل يخْفَى َأن الركْن هو نَفْس ا      الو،  سِتحباِبالووقِْت ا 
  رضي اهللا عنهمايِة َأِبي داود وابِن ماجه عن ابِن عباسٍ  شَرِعيِتها ما نَص علَيِه ِفي ِروا     

وطُعمـةً  ،   ِمـن اللَّغْـِو والرفَـثِ      3زكَاةَ الِْفطِْر طُهرةً ِللصاِئمِ    rفَرض رسوُل اللَِّه    { 
ـ  وم، ِة فَِهي زكَاةٌ مقْبولَةٌال قَبَل الص 5 َأداها 4من،  ِللْمساِكيِن الص ـدعا باهَأد الن  ِة فَِهـي

 والْبـاِقي   ،8 مجروح 7لَيس ِفي رواِتهِ  :  ورواه الدارقُطِْني وقَالَ   6}صدقَةٌ ِمن الصدقَاِت    
 .9يْأِتي ِفي الِْكتَاِب بحثًا بحثًا

 

                                                
 ). أ( ما بين المعكوفين ليس في 1
 .التصرف وكالهما خطأ) ب(الصرف وفي )ج(في  2
 .للصيام) ب(في  3
 .سن وهو خطأ) ب، ج(في  4
 .أدائها) أ(في  5
، ورواه ابن ماجة كتـاب الزكـاة،        248 ص   1609كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر برقم       ،رواه أبو داود     6

 .حسن:  وقال األلباني318 ص 1827باب صدقة الفطر برقم 
 .روايته وهو خطأ) أ(في  7
 .2067، برقم 3/61ن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر،  سن:انظر 8
 ).ب(ليست في  9
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 ] الفطرةكيفية وجوب صدق[ 

 وهو حِديثٌ مرِوي ِفي     ،2 الْعدِوي 1يٍرعوِب ِلحِديِث ثَعلَبةَ بِن ص    وُل وهو كَيِفيةُ الْوج   ألفَا
 5سـمِ ال، وقَد اُخْتُِلفَ ِفيـِه ِفـي ا       4 عبِد الرزاِق    3]ومسنَِد[ .سنَِن َأِبي داود والدارقطني   

 8 َأِبي7 َأو هو ثَعلَبةُ بن عبِد اللَِّه بِن؟يٍرع ص  ثَعلَبةُ بن َأِبي   6َأهو: وُلألفَا،  والنِّسبِة والْمتْنِ 
ٍرعص؟ي  ]ناللَِّه ب دبع 9َأوِن صةَ بلَبٍرع ثَعَأِبيِه 10]ي ن؟ ع  

                                                
 .جميع المواضع كتبت صغير بدل صعير) أ، ب، ج(في  1
، له حـديث  العذري حليف بني زهرة عير بن عمرو بن زيد بن سنانابن أبي ص:   ثعلبة بن صعير ويقال  2

ثعلبة :  ابن أبي صعير وقيل   :  ير وقيل ابن صع :  ختلف فيه فقيل  وا.  في صدقة الفطر   rواحد عن النبي    
ثعلبة بن صعير بن عمرو وابنه عبد اهللا بن ثعلبـة           : قال الدارقطني .عبد اهللا بن ثعلبة   :   وقيل ،بن عبد اهللا  

 .rلهما جميعا صحبة ورواية عن النبي 
 ابن حجـر،  ،  470-1/469، ابن األثير، أسد الغابة      536-1/535 المؤتلف والمختلف للدارقطني     :انظر

 1/272 تهذيب التهذيب
 . يريد المصنف: قلت]. في مسند)[ب(في  3
 :  باب من روى نصف صاع من قمح من طريقين،رواه أبو داود، كتاب الزكاة 4

صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنـيكم                    " بلفظ   : األولى
. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير      "  تعالى عليه أكثر مما أعطاه       فيزكيه اهللا تعالى وأما فقيركم فيرد اهللا      

 ضعيف:  وقال األلباني
خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كـل رأس زاد               r قام رسول اهللا     : الثانية بلفظ 

: ل األلبـاني وقا. ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد ،علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين         
 .250 سنن أبي داود ص :انظر. صحيح

، ورواه عبد الرزاق في مصـنفه   2111-2103 برقم   81-3/79ورواه الدارقطني بأسانيد وروايات عدة      
 فقـد   310-2/306وانظر في نصب الراية     .3/318،  5785كتاب صالة العيدين، باب زكاة الفطر برقم        

  .أطال الكالم على الحديث
 .األسماء) أ(في  5
 .هو) أ(في  6
 ].ثعلبة بن[زيادة ) ب، ج(في  7
 ). ب، ج( ليست في 8
 ].أبي[زيادة ) أ(في  9

 ) ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 10
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:  وِقيـلَ  كْبِر عِدي أل فَِقيَل الْعدِوي ِنسبةً إلَى جدِه ا      ؟2  الْعدِوي َأو الْعذِْري   1َأهو: والثَّاِني
ذُِري3الْعهذَكَر ِحيحالص وهغِْرِب4 وِرِه5 ِفي الْمغَيو . 

الذَّاِل الْمعجمـِة    8 ]العين و [الْعذُِري ِبضم   : 7 الْمهملِ 6 وقَاَل َأبو عِلي الْغَساِني ِفي تَقِْييدِ     
 r بِني زهرةَ رَأى النَِّبي      10يٍر َأبو محمٍد حِليفُ   عبِن ص  هو عبد اللَِّه بن ثَعلَبةَ       9وِبالراِء

ِغيرص وهاِلٍح ، وِن صب دمِحيفُ َأحتَص ِويدالْع11و. 
 َأو هو   ؟ كُلِّ رْأٍس    14 صاعا ِمن تَمٍر َأو قَمٍح عن      13 َأدوا صدقَةَ الِْفطْرِ   12َأهو:  والثَّاِلثُ
 ويمِكن َأن: ماِمإل ِفي ا* قَاَل؟ ِمن بر َأو قَمٍح علَى كُلِّ اثْنَيِن 16ا صاع15ةُ الِْفطِْرصدقَ

                                                
 ].هو) [أ(في  1
 .العدوي وهو خطأ) ب، ج(في  2
 .العدوي وهو خطأ) ب، ج(في  3
 ).ج(ليست في  4
 .1/115 المطرزي، المغرب :وانظر.الغرب وهو خطأ) ب، ج(في 5
 .تفسد وهو خطأ) ب(في  6
ز المشكل في رجال الصحيحين ألبي علي الحسين بن محمـد بـن أحمـد الغسـاني                 بد المهمل وتمي  يتقي 7

 هـ، وقد ضبط في كتابه هذا       498 هـ وتوفي سنة     427األندلسي المعروف بالجياني المحدث، ولد سنة       
، البغـدادي،  1/470، كشـف الظنـون    حاجي خليفة  :انظر.كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين       

، دار إحيـاء التـراث العربـي،    1/311إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين    
 .بيروت

 ).أ، ط(ما بين المعكوفين ليس في  8
 .الراء وهو خطأ)أ، ب، ج(في  9

 .خليفة وهو خطأ) ج(في 10
، دار عالم   2001،  1،، ط 387-2/386ل وتمييز المشكل،    الغساني، الحسين بن محمد، تقييد المهم     :انظر 11

 .علي العمراني، محمد شمس: عتنى بالكتاباالفوائد، مكة المكرمة، 
 .وكالهما خطأ] إذ هو) [ب، ج(هو وفي ) أ(في  12
 ).ب، ج(ليست في  13
 .على وكالهما خطأ) أ(من وفي ) ج(في  14
 ). ب، ج( ليست في 15
، وبدون تقـدير أدوا يكـون الصـواب    ) صاعا( أدوا يكون الصواب   وعلى تقدير .صاع) ب، ج، ط  (في   16

 .)صاع(
 ).أ(ب من  / 193نهاية ق  *
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ـ   1 يحرفَ ـ . لَفْظُ رْأٍس إلَى اثْنَيِن ا ه  ِمـن طُرِقـِه   2ي لَِكن تُبِعده ِروايةُ بين اثْنَيِن وِه
  ابن جريٍج عن ابِن ِشـهابٍ      3 َأخْبرنَا ،طَِريقُ عبِد الرزاقِ   ريب ِفيها    الالصِحيحِة الَِّتي   

النَّاس قَبَل يـوِم الِْفطْـِر ِبيـوٍم َأوr      خَطَب رسوُل اللَِّه    { : عن عبِد اللَِّه بِن ثَعلَبةَ قَالَ     
َأو صاعا ِمن تَمٍر َأو شَِعيٍر عن       ،  4]ن اثْنَينِ بي[َأدوا صاعا ِمن بر َأو قَمٍح       : فَقَاَل،  يوميِن

يجـاء  [ وِفي غَيِر هِذِه ِمـن َأيـن   .5وهذَا سنَد صِحيح } كُلِّ حر وعبٍد صِغيٍر َأو كَِبيٍر       
 علَى قَدِر   الوجوِب  ل ِبِه علَى نَفِْس الْ    السِتدالهذَا علَى َأن مقْصود الْمصنِِّف ا     ،  6]ِبالراِء
 ،  ِبحِديٍث آخَر7لُه ِفي قَدِرِهال وسيْأِتي اسِتد؛وهو حاِصٌل علَى كُلِّ حاٍل ، الْواِجِب

فِْتراِض وهـو   ال ِبِه الشَّاِفِعي رحمه اهللا علَى ا      8وِمما يستَدلُّ ِبِه علَى الْوجوِب ما استَدلَّ      
فَرض زكَاةَ الِْفطِْر ِمن رمضانr   * َأن رسوَل اللَّه{ يحيِن  عمر ِفي الصِححِديثُ ابِن

   ا ِمناعلَى النَّاِس صرٍ 9علَى كُلِّ        10 تَمشَِعيٍر ع ا ِمناعص دٍ  [ َأوبع َأو ر11]ح    ذَكَـٍر َأو 
    ِلِمينسالْم َل اللَّفْظِ   12}ُأنْثَى ِمنمح ِة ِفي كَ      فَِإنِعيِقيقَِة الشَّرلَى الْحال ع    نـيتَعِم الشَّاِرِع م

 قُمي ا لَمم 

                                                
 .يحذف وهو خطأ) ط(في  1
 .هو وهو خطأ) أ(في  2
 .أنبأنا) ج(في  3
 ].على كل )[أ(في  4
 وانظـر نصـب الرايـة       2218 برقم   3/84،والدارقطني في سننه    3/318رواه عبد الرزاق في مصنفه       5

2/407. 
ويريد المؤلف بهذا الرد على عبد الحق في قول أن رأس يمكن أن تصحف إلـى                ]. يجاما براء ) [ب(في   6

 .اثنين
 .قدر) ب، ج(في  7
 .ستدل وهو خطأ) ب(في  8
 ).ج(ب من / 228نهاية ق  *
 ) ب( ليست في 9

 .تمرا وهو خطأ) ب(في  10
 .وهو خطأ] عبد و حر) [ب، ج(في  11
 كتاب الزكاة، بـاب زكـاة       ،، ورواه مسلم  3/463الزكاة باب فرض صدقة الفطر      رواه البخاري، كتاب     12

 .1/437في التمر والشعير  الفطر على المسلمين 
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 نْهاِرفٌ عضِ   ،  صةُ ِفي الْفَرِعيِقيقَةُ الشَّرالْحِد التَّقِْديرِ   *ورجم رِفي لَفِْظ    1غَيا ووصخُص 
َأمر ِبزكَاِة الِْفطِْر صاعا ِمن تَمٍر َأو صـاعا          rُ َأنَّه{ الْبخَاِري ومسِلٍم ِفي هذَا الْحِديِث      

 2.فَجعَل النَّاس عدلَه مديِن ِمن ِحنْطٍَة: قَاَل ابن عمر} ِمن شَِعيٍر
لْوجوب  ا4مر الثَّاِبتُ ِبظَنِّي إنَّما يِفيد  ألوا،   إيجابٍ 3فَرض هو معنَى َأمر َأمر     ومعنَى لَفْظِ 

فِْتراض الَِّذي يثِْبتُونَه لَيس علَى وجٍه يكْفُر جاِحده فَهـو          الفَِإن ا ،  فَ ِفي الْمعنَى  ال خِ الو
ِحِهم َأعم ِمن الْواِجِب    المِر َأن الْفَرض ِفي اصطِ    ألغَايةُ ا ،  معنَى الْوجوِب الَِّذي نَقُوُل ِبهِ    

  وِمنْه ما ِفي الْمستَدرِك وصححه عن ابِن عبـاسٍ         .َأطْلَقُوه علَى َأحِد جزَأيهِ   ِفي عرِفنَا فَ  
 واِجب  5َأن صدقَةَ الِْفطِْر حقٌّ   : َأمر صاِرخًا ِببطِْن مكَّةَ ينَاِدي     rَأنَّه   {رضي اهللا عنهما  

      كَِبيٍر ح ِغيٍر َأوِلٍم صسلَى كُلِّ ملُوكٍ  عمم َأو ِديثَ} رقُلْت  .6الْح فَِإن  :     ادـري ِغـي َأننْبي

                                                
 ).ب(ب من  / 229نهاية ق  *
اللفظ الذي استفيد من الشرع ووضعه للمعنى، والحقيقة الشرعية تكون بوضع الشـارع          : الحقيقة الشرعية  1

 .ال بوضع أهل الشرع
ن تحمل ؟ ذهب الجمهور وهم      ي أي المعني  ى وردت ألفاظ استعملها الشرع في غير معانيها اللغوية فعل         فإذا

عـان أخـرى، بينهـا وبـين تلـك          تها ومعانيها اللغوية إلى م    يان الشارع نقل األلفاظ من مسم     إمن قالوا   
غويـة أو العرفيـة إذا   ات مناسبات معتبرة إلى حمل الكالم على الحقيقة الشرعية دون الحقيقـة الل    يمالمس

انظـر،  .ئن ؛وذلك ألن الغالب في عادة الشرع استعمال هذه األلفاظ للحقائق الشـرعية            اتجردت عن القر  
محـيط  البحر ال ، الزركشي،   90-89، ابن قدامة، روضة الناظر      137-1/136الشوكاني، إرشاد الفحول    

168-169. 
 .ة بمعنى قدرهاالتقدير، يقال فرض الحاكم النفق: ومن معاني الفرض لغة

وهو ما يستحق تاركه العقاب ويستحق فاعلـه الثـواب،          ،هو بمعنى الواجب عند الجمهور      : واصطالحا
ابـن منظـور،    ،  1/135انظر اإلحكام لآلمدي    . وقد سبقت المسألة   ،وفرق الحنفية بين الواجب والفرض    

 )فرض( مادة 11/160 لسان العرب
، ومسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب    3/469، 1508 زبيب برقم  كتاب الزكاة، باب صاع من،راوه البخاري  2

 .1/437زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، 
 ). ب( ليست في 3
 .يفوت وهو خطأ) ب(في  4
 ).ج( ليست في 5
هذا حديث صحيح اإلسناد    : ، وقال الحاكم  1/563،  1492رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، برقم         6

 .هذه األلفاظولم يخرجاه ب
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جمـاع  إلَأن ذَِلك إذَا نُِقَل ا    : 2 فَالْجواب .1جماِع علَى الْوجوبِ  إلِبالْفَرِض ما هو عرفُنَا لِ    
    ا َأوا قَطِْعياعمإج كُونا ِلياتُرور    3تَورض ِمن كُوني كَِثيـرٍ     4تِا َأن ِس ِعنْديِن كَالْخَمالد  ،

 يكَفَّر فَكَان ال صرحوا ِبَأن منِْكر وجوِبها 5وِلذَا، الجماع ظَنا فَ إلفََأما إذَا كَان إنَّما يظُن ا     
 .تَعالَى َأعلَمواَللَّه سبحانَه و، الْمتَيقَّن الْوجوب ِبالْمعنَى الْعرِفي ِعنْدنَا

 
 ]شروط وجوب صدقة الفطر[

 ال صدقَةَ إال{  rوالْيسار ِلقَوِلِه ، م ِليقَع قُربةًالسإلالْحريِة ِليتَحقَّقَ التَّمِليك وا   وشَرطُ  [
تَِجب علَى من يمِلـك  : رِحمه اللَّه ِفي قَوِلِهالشَّاِفِعي وهو حجةٌ علَى  }عن ظَهِر ِغنًى    

وقَدر الْيساِر ِبالنِّصاِب ِلتَقِْديِر الِْغنَى ِفي الشَّرِع       ،  ِزيادةً عن قُوِت يوِمِه ِلنَفِْسِه وِعياِلهِ     
قُّ ِبالْحاجِة والْمستَح، صِليِةألمستَحقَّةٌ ِبالْحاجِة انَّها أل ؛شْياِءأل عما ذُِكر ِمن ا    الًِبِه فَاضِ 

ويتَعلَّقُ ِبهذَا النِّصـاِب ِحرمـان الصـدقَِة        ،   يشْتَرطُ ِفيِه النُّمو   الصِليِة كَالْمعدوِم و  ألا
 ].ضِحيِة والِْفطْرِةألووجوب ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .الواجب) أ(في  1
 .فالواجب وهو خطأ) أ، ب(في  2
 .و) أ(في  3
 .ضروريات) أ(في  4
 .كذا وهو خطأ) ج(في  5
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 )لُهقَو :     ِليكقَّقَ التَّمتَحةَ ِلييرطَ الْحشَرالإذْ  ) و إ  ي ِلكالم  و اِلكال الْم رِ 1 ِملْك2 ِلغَي   ـرالْح 
ن أل 4لَيس ِبذَاك ،  3 وقَوُل الشَّاِفِعي إنَّها علَى الْعبِد ويتَحملُه السيد       . يتَحقَّقُ ِمنْه الركْن   الفَ

 نَفْس منْفَعِتِه ِلماِلِكِه وهـو الـرب         ِمن التَّكِْليِف َأن يصِرفَ الْمكَلَّفُ     5صِليألالْمقْصود ا 
،  ِبِفعِل الْمكَلَّـفِ ال يتَعلَّقُ التَّكِْليفُ إالوِلذَا ،  ظْهر طَاعتُه ِمن ِعصياِنهِ   ي لَه ل  6ءالتَعالَى ابتِ 

ِة الَِّتي ِهي ِفيما نَحن ِفيـِه        يلْزمه شَرعا صرفُ ِتلْك الْمنْفَع     الفَِإذَا فُِرض كَون الْمكَلَِّف     
ِء الَِّذي هو مقْصود التَّكِْليـِف      البِتال لَِزم انِْتفَاء ا   7وِإنَّما يلْزم شَخْصا آخَر   ،  عطَاِءإلِفعُل ا 

يجـاِب  إلفُ علَى ا   يتَوقَّ ال 8خَِرآلوثُبوتُ الْفَاِئدِة ِبالنِّسبِة إلَى ذَِلك ا     ،  ِفي حقِّ ذَِلك الْمكَلَّفِ   
 َأن[ تَعـالَى يمِكـن      10]اهللاهـو   [ عـدامِ إل وا 9يجاِبإليةُ ا الن الَِّذي لَه وِ   أل ؛وِلألعلَى ا 

 

                                                
 .مالك وهو خطأ) ب، ج(في  1
 .غير وهو خطأ) ج(في  2
مذهب الحنفية أن صدقة الفطر ال تجب على العبد ؛ألنه ال سبيل إلى إيجابها على العبد ألنـه ال يملـك،                      3

، االختيار  2/198الكاساني، بدائع الصنائع     :انظر في مذهبهم  .شرط وجوبها عند الحنفية أن يملك نصابا      و
 .133-2/132الزيلعي، تبيين الحقائق ، 1/159

شـروط وجـوب    : قال أصـحابنا  : "فقد قال .وأما مذهب الشافعية فقد ذكر النووي أن من شرطها الحرية         
الحرية فليس على الرقيق فطرة نفسه وال فطـرة  : الشرط الثاني...راإلسالم والحرية واليسا : الفطرة ثالثة 

وانظـر الشـربيني،   .156-2/155 النووي، روضة الطالبين     :، انظر 64-6/63النووي، المجموع   "غيره
 .1/594مغني المحتاج 

علوم وم: "انيو على الحر المسلم، ويخرج عمن تلزمه نفقته، قال في الفواكه الد           وعند المالكية ال تجب إال    
 القرافـي، الـذخيرة     :، وانظـر  1/533اني  والفواكـه الـد   "أن الوجوب متعلق بولي الصغير وسيد العبد      

-3/31 ابن قدامة، المغنـي      :وانظر في مذهب الحنابلة   .3/256، الحطاب، مواهب الجليل     3/159-160
 .172-2/167، ابن قدامة، الكافي 150-3/148، اإلنصاف المرداوي، 32

 .كبذل) أ، ب، ج(في  4
 .األصل وهو خطأ) ب، ج(في  5
 .ابقاء وهو خطأ) أ(في  6
 أحرم وهو خطأ) ب، ج(في  7
 .األجر وهو خطأ) ج(في  8
 .اإليجاد وهو خطأ) أ(في  9

 ).ب، ج، ط(ما بين المعكوفين ليس في  10
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 ،الدِليِل الْعقِْلـي  2فَوجب ِلهذَا ،   ابِتداء السيد ِبسبِب عبِدِه الَِّذي ملَّكَه لَه ِمن فَضِلهِ         1]يكَلِّفَ

 نَحِو  4ِفي" علَى  " حمَل ما ورد ِمن لَفِْظ      نوِل َأن   أل التَّكِْليِف ا  3وهو لُزوم انِْتفَاِء مقْصودِ   
 :  كَقَوِلِه"عن" قَوِلِه علَى كُلِّ حر وعبٍد علَى معنَى

 إذَا رِضيتْ علَي بنُـو قُشَـيٍر         
 

ــي  ــِه َأعجبِن ــر اللَّ مالَعــاه 5 ِرض  
 

 
 كَِثير وهطَّ 6ويبِ و ِعِرد7ِةد  ِهيَألْفَاٍظ و : 8 خَِفي لَيع   ،] لَيع دعب9]و  لَياَل عتَحاسو ،  ،10و 

 لَيع نِّي  ،  غَِضبنَى ععا ِبم11كُلُّه ذَا لَو12 هَألْفَاِظ الر ِمن ءِجْئ شَيي اِت ِبلَفِْظ  لَمايو"نع "
فَكَيفَ وِفي بعِض الرواياِت صرح ِبها علَى ما قَدمنَاه ِبالسنَِد          ،   ينَاِفيه الدِليُل الْعقِْلي   اليكَ

، كُلِّفَ ِبكَـذَا  :  يخْفَى علَيِه َأن قَوَل الْقَاِئلِ     العلَى َأن الْمتََأمَل    ،  الصِحيِح ِمن حِديِث ثَعلَبةَ   
الوي إلَى التَّنَاقُِض فَض رجي لُهِه ِفعلَيع ٍل13الًِجبنَى تََأمِة ِبَأدانِْتفَاِء الْفَاِئد نع . 

                                                
 ) أ( ما بين المعكوفين ليس في 1
 .بهذا وهو خطأ) أ(في  2
 ).ب، ج(ليست  3
 )ب، ج(ليست في في  4
 .8/279 المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية :انظر.هذا البيت للقحيف العقيلي وهو من البحر الوافر 5
 .كبير وهو خطأ) ب، ج(في 6
 .بعد وهو خطأ) أ،ج،ط(في  7
 ). أ( ليست في 8
 ). أ( ليست في 9

 ]هم [ زيادة ) أ(في  10
 غير وهو خطأ) ب(في  11
 ). ب، ج( ليست في 12
 ). أ( ليست في 13
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 ]دليل اشتراط اليسار في صدقة الفطر[
 )لُهِلِه   :1قَوِلقَو r  }قَةَ إ  الدِر ِغنًى     ال صظَه نا ) }  ع اهوإلر  دنَِدِه حسِفي م دمَأح امثَنَا م
عدٍ  2لىييبع نِلكِ   3 بالْم دبثَنَا عدطَاءٍ 4 حع نةَ 5 عريرَأِبي ه نع t وُل اللَِّه : قَاَلسقَاَل ر
r  }قَةَ إ  الدِر ِغنًى   ال صظَه نفْلَى،   عِد السالْي ِمن را خَيلْيالْع دالْيْأ، ودابـوُل  6وتَع نِبم 
{7 هذَكَرلَـى           8 وا عقْتَِصـرا مايصِليقًا ِفي ِكتَاِب الْوِحيِحِه تَعِفي ص خَاِريلَـِة   * الْبمالْج 

 وتَعِليقَاتُه الْمجزومةُ لَها    9} عن ظَهِر ِغنًى     ال صدقَةَ إ  ال{ : rوقَاَل النَِّبي   :  فَقَالَ األولَى
 كَظَهـِر   13قْحمةٌالظَّهِر م  ولَفْظُ،  12 ِبغَيِر هذَا اللَّفْظِ   11دا ورواه مرةً مسنَ   .10حكْم الصحةِ 

                                                
 ). ب( ليست في 1
 .علي وهو خطأ) أ(في  2
 بن عبيد بن أبي أمية اإليادي، أبو يوسف الطنافسي، ثقة إال في حديثه عن الثوري ففيه لين، مـات                    ىيعل 3

 ابن حجر، تهذيب التهـذيب    ،  705 ابن حجر، تقريب التهذيب    :انظر.سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة     
 .654-7/653، ابن حبان، الثقات 4/450

ابـن   :انظر.هـ145عبد الملك بن أبي سليمان، ميسرة العزرمي، أبو محمد، صدوق له أوهام توفي سنة        4
 .98-7/97، ابن حبان، الثقات 2/613 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 425 حجر، تقريب التهذيب

 .هو ابن أبي رباح 5
 .ابتدأ) أ(في  6
سناده صحيح على شرط مسـلم، رجالـه        إ: "األرناؤوط، وقال   7155 برقم   12/69رواه أحمد في مسنده      7

 " غير عبد الملك فمن رجال مسلم وهو ثقة كما يعلم ،ثقات رجال الشيخين
 .ذكر) أ(في  8
 ).أ(أ من / 194نهاية ق  *
 )من بعـد وصـية يوِصـي بهـا أو ديـن     (،كتاب الوصايا،باب تأويل قوله تعالى      انظر صحيح البخاري   9

5/462. 
 .ة وهو خطأالصحيح) ب(في  10
 ).ب، ج(ليست في 11
وقد رواه البخاري في كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على األهـل والعيـال              .الفظ وهو خطأ  ) ب(في   12

أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السـفلى وابـدأ              : "، بلفظ 620-9/619 5355برقم  
 ".بمن تعول

 .معجمة وهو خطأ) أ(في  13
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ِجب ي وهو حجةٌ علَى الشَّاِفِعي رحمه اهللا ِفي قَوِلِه          ،2 ِفي الْمغِْربِ  1، وظَهِر الْغَيبِ  الْقَلِْب
  . 3ِهعلَى من يمِلك ِزيادةً علَى قُوِت يوِمِه ِلنَفِْسِه وِعياِل

    فَّانثَنَا عدح دمى َأحوا رمدٍ   :  قَالَ 4ويز نب ادمَألْتُ حقَِة الِْفطْرِ   5سدص نع   ، نثَِني عدفَح
ٍ عن َأِبيِه َأن رسوَل اللَِّه      7*يرع عن الزهِري عن َأِبي ثَعلَبةَ بِن َأِبي ص        6نُعمان بِن راِشدٍ  

r َل  قَا }         رب ا ِمناعص ٍح َأوقَم ا ِمناعوا صَأد، ادمح نِ   ،شَككُلِّ اثْنَي نع ،  ـِغيٍر َأوص 
وَأما فَِقيـركُم  ، َأما غَِنيكُم فَيزكِّيِه اللَّه،  غَِني َأو فَِقيرٍ  ، ذَكٍَر َأو ُأنْثَى حر َأو مملُوكٍ      ،كَِبيٍر

  10]بـِن راِشـدٍ   [ 9]َأحمـد ِبالنُّعمـانِ   [ فَقَد ضـعفَه     8}ه علَيِه َأكْثَر ِمما يعِطي      فَيرد اللَّ 
                                                

 .غير وهو خطأال) ب، ج(في  1
أي صادرة عن ِغنىِ  فالظَّهر فيه مقحم كما         "  ال صدقة إال عن ظَهر غنى        : "قال في المطرزي، المغرب    2

 .2/36المطرزي، المغرب "ظهر القلِب وظهر الغيب:  في
ومـذهب الشـافعية والحنابلـة      .مذهب الحنفية أن صدقة الفطر ال تجب إال على من ملك نصابا كـامال              3

الكية أنها تجب على من ملك صاعا فاضال عن قوته وقوت مـن تلزمـه نفقتـه فـي يـوم العيـد                       والم
، الشربيني،  2/160، النووي، روضة الطالبين     6/65 النووي، المجموع    :انظر في مذهب الشافعية   .وليلته

 ، اإلنصـاف  المرداوي،  57-4/56 ابن قدامة، المغني     :وانظر في مذهب الحنابلة   .1/594مغني المحتاج   
، 3/159 القرافـي، الـذخيرة    :وانظرفي مذهب المالكية  .169-2/168، ابن قدامة، الكافي     3/148-149

 .والراجح مذهب الجمهور.1/142، األزهري، جواهر اإلكليل 258-3/257الحطاب، مواهب الجليل 
ابـن  انظر  .هـ في بغداد  219عفان بن مسلم بن عبد اهللا الباهلي، أبو عثمان الصفّار، ثقة ثبت توفي بعد                4

 .8/522، ابن حبان، الثقات 120-3/119 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 459 حجر، تقريب التهذيب
 81هــ ولـه     179حماد بن زيد بن درهم األزدي، كنيته أبو اسماعيل، ثقة ثبت فقيـة، تـوفي سـنة                   5

  التهذيب ابن حجر، تهذيب  ،  218-6/217، ابن حبان، الثقات     214 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .سنة
1/480-481. 

لقمان بن راشد وهو خطأ وهو نعمان بن راشـد الجـزري، أبـو اسـحاق، صـدوق سـيء                    ) ب(في   6
، ابن حجر، تهـذيب التهـذيب       7/522، ابن حبان، الثقات     654 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .الحفظ

4/230-231. 
 ).ج(أ من  / 230نهاية ق  *
 .صغير وهو خطأ) أ، ب، ج(في 7
ضعف لضعف نعمـان بـن راشـد        : "وقال األرناؤوط .23664 برقم   68-39/67حمد في مسنده    رواه أ  8

 ".وسوء حفظه
 ].بالنعمان أحمد) [أ(في  9

 ). أ( ما بين المعكوفين ليس في 10
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 ال ما روينَاه ِفي الصـحِة مـع َأن مـا      2م يقَاوِ الولَو صح   ،  1يٍرع ص *َأِبي ابِن وجهالَِة
ِقيـر فَكَانَـتْ    الْمذْكُوِر لَيس ِفيها الْف4َشْتَِملَِة علَى التَّقِْسيِم كَثْرةً ِمن الرواياِت الْم   3ينْضِبطُ

قَواِعِد الصدقَاِت والْحـِديِث الصـِحيِح     تُقْبُل خُصوصا مع نُبو عن    الفَ   شَاذَّةً ِتلْك ِروايةً 
 .5عنْها
 ) لُهاِب إلَخْ      :قَوذَا النِّصلَّقُ ِبهتَعينَفَقَِة ذَِوي ا       )  و وبجا وضلَّقُ ِبِه َأيتَعا يِمماِمألوح6ر ،

صدقَةَ الِْفطْـِر قَـدمنَاه َأوَل       rوحِديثُ فَرض رسوُل اللَِّه     ،  وتَقَدم تَحِقيقُ هذَا النِّصابِ   
 .الْباِب

 
]مونيخرج المكلف صدقة الفطر عن نفسه وعمن ي[ 

فَرض رسـوُل  { رِضي اللَّه عنْهما قَاَل ابِن عمر  ِلحِديِث   ،ج ذَِلك عن نَفِْسهِ   يخِْر: قَاَل[
r     لَى الذَّكَِر وكَاةَ الِْفطِْر عِديثَ" }  األنْثَى زالْح و خِْرجذلك   ينع ـغَارِ  ِدِهالَأوأل الص ن

  ببهِ   السلَيِلي عيو نُهومي ْأسْأسِ      نَّأل ركَاةُ الـرقَاُل زِه يافُ إلَيا تُضةُ    ،  هـارَأم ِهـيو
وِلهذَا تَتَعدد ِبتَعدِد الرْأِس مع اتِّحـاِد  ، ضافَةُ إلَى الِْفطِْر ِباعِتباِر َأنَّه وقْتُه إلوا،  السبِبيِة

ونُه ويِلي علَيِه فَيلْحقُ ِبِه ما هو ِفي معنَاه         صُل ِفي الْوجوِب رْأسه وهو يم     ألوا،  الْيوِم
غَارِ الكََأوأل ؛ِدِه الص  نَّه  ِهملَيِلي عيو منُهوماِليِكِهو ،يماِم الْوِ  َمْؤنَةِ الِلِقيالْمِة وذَا إذَا  ،  يهو

  ِة ومغَارِ  الكَانُوا ِللِْخداَل ِللصلَ  ،   م كَان فَِإن       ِعنْد اِلِهمم ي ِمنَؤداٌل يم مِنيفَـةَ    هَأِبـي ح
ن الشَّرع َأجراه مجرى    أل ؛رِحمه اللَّه ِلمحمٍد  فًا  ال خِ ،رِحمهما اللَّه تَعالَى  وَأِبي يوسفَ   

 ].النَّفَقَةَفََأشْبه الْمْؤنَِة 
 

                                                
 ).ب(أ من / 230نهاية ق  *
 .3/97، تنقيح التحقيق 2/409انظر فيما نقل عن أحمد نصب الراية . صغير وهو خطأ) أ، ب، ج(في  1
 .يقوم وهو خطأ) ب(في  2
 .ينضبطا وهو خطأ) ب(في  3
 .التقيم وهو خطأ) ب(في  4
 .يريد أن المعهود أن الصدقة تعطى للفقراء وال تؤخذ منهم 5
 .اإلمام وهو خطأ) أ(في  6
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)لُهقَو:    و ونُهمي ْأسر ببالسهِ  ولَيِلي عةِ ) يِبيبِلس ِفيدذْكُوِر لَفْظُ     1الْمْأِس الْمالر  "  نِفي " ع
بعـد  " علَى "  وكَذَا لَفْظُ 5} ذَكٍَر َأو ُأنْثَى   4]َأو كَِبيرٍ [ حر وعبٍد صِغيٍر     3 كُلِّ 2عن{ قَوِلِه  

استَفَدنَا ِمنْه َأن هِذِه الصـدقَةَ تَِجـب    ،"عن "معنَى لَةُ علَى َأن الْمراد ِبِه ال الد6ما قَامتْ 
 يِجب عمن لَم يكُـن ِمـن        ال ِمن ِجهِة الشَّرِع َأنَّه      7والْقَطْع،  ِءالنْساِن ِبسبِب هؤُ  إلعلَى ا 
وِفـي  ،   ِبسبِب عبِد غَيِرِه وولَـِدهِ     نْساِنإل يِجب علَى ا   الفَِإنَّه  ،  يِتِهالِء ِفي مْؤنَِتِه ووِ   الهُؤ

 صـِغيرا   9ن ولَو ما  8}ِممن تَمونُون   { ِروايِة الدارقُطِْني حِديثُ ابِن عمر قَاَل ِفي آِخِرِه         
ا فَلَِزم َأنَّهم السـبب      لَم يِجب َأن يخِْرج عنْه إجماع      ،يٍة شَرِعيٍة لَه علَيهِ   ال ِلوِ الِللَِّه تَعالَى   

ضافَِة ِفي قَـوِلِهم زكَـاةُ الـرْأِس        إلوالْمصنِّفُ استَدلَّ علَيِه ِبا   ،  إذَا كَانُوا ِبذَِلك الْوصفِ   
 11ن السبِبيةَ أل ؛ مسموعا ِمن صاِحِب الشَّرِع      10وتَمامه موقُوفٌ علَى كَوِن هذَا التَّرِكيبِ     

ضـافَِة ِفـي   إلوِبما ذُِكر ِفي ِضمِن تَْأِويـِل ا ، جماِعإل ِبوضِعِه َأو ِمن َأهِل ا     ال تَثْبتُ إ  ال
ِلِهمْأسِ : قَوكَاةُ الرطِ      12زا إلَى الشَّرقَةُ الِْفطِْر ِبَأنَّهدص اِجـِب       ، َأوِد الْودتَع ِمن هبجا َأوِلم 

اِد الْياتِّح ْأِسِعنْدِد الردتَعِم وْأِس، وةَ ِللرِبيبالشَّاِرِع الس ارِتبقْتَِضي اعي 13فَِإنَّه.  

                                                
 .السيه وهو خطأ) ب(في  1
 ).أ(ليست في 2
 ).ب، ج(ليست في  3
 ].أو و كبير) [ ط(في  4
 .متروك :،وقال عن أحد رواته وهو عثمان الوقَّاصي2120 برقم 3/85رواه الدارقطني ، 5
 .قدمت وهو خطأ) ج(في  6
 .للقطع) ب(في  7
فـرض   r أن النبـي     {: وراوه الدارقطني بلفظ  .وكالهما خطأ ] ممن مونه ) [ب(وفي  ] من يمونه )[ج(في   8

ـ }زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر واألنثى ممن تمونون         ، بـرقم  3/66قطني ر سـنن الـدار  انظ
 .7682،برقم 4/271 ،والبيهقي في السنن الكبرى، 2077

 .مات وهو خطأ) أ، ج(في  9
 .الترتيب وهو خطأ) ب(في 10
 .السببة وهو خطأ) ب(في  11
 ). أ، ب، ج( ليست في 12
إضافة الصدقة إلى الفطر هي من باب إضافة الشيء إلى شرطه وليس إلى سببه، وذلـك ألن الواجـب              13

 =واإلضافة فيها من إضـافة ":أن السبب هو الرأس قال ابن نجيم    ع اتحاد اليوم وتعدد الرأس فعلم       يتكرر م 
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درَأوِر             1واِر تَكَرِتبقِْت ِباعِد الْودتَعْأِس واِد الراتِّح عاِجِب مِد الْودِبتَع ضارعم ِه َأنَّهلَيع 
ِنينالس  ، كَان ا      فَلَوِرهتَكَر ِعنْد رتَكَري لَم ْأسالر ببالس   ،       ـوهو هبـبس دا اتَّحلَم جكَالْح

 وُأِجيب ِبمنِْعِه وِإسنَاِدِه ِبتَكَرِر الْواِجِب مع اتِّحاِد السبِب         . السِنين 2الْبيتُ لَم يتَكَرر ِبتَكَررِ   
 ال والْجواب َأن الْماَل لَم يعتَبر سـببا إ .فَِإن السبب ِفيها الْماُل، ِت ِفي الزكَاةِ وتَكَرِر الْوقْ 

فَكَان السبب  ،  دِليِلِه وهو الْحولُ    نَظَرا إلَى  4 متَكَرر 3والنَّماء،  ِباعِتباِر النَّماِء ولَو تَقِْديرا   
، خَِرآلخَِر ِفي الْحوِل اآلنَّه ِبنَماِء هذَا الْحوِل غَيره ِبالنَّماِء ا أل ؛لنَّاِمي متَكَررا وهو الْماُل ا  

 الْواِجِب ِفي وقٍْت واِحٍد ِعنْد تَعدِد شَيٍء        5 َأن تَضاعفَ  ىبْل الْحقُّ ِفي الْجواِب َأن الْمدعِ     
وَأين هو ِمن التَّكَرِر ِفي َأوقَاٍت متَكَررٍة فَالثَّاِبتُ هنَاك واِجب واِحد           ،  عدِددِليُل سبِبيِة الْمتَ  

فََأنَّى يكُون هذَا نَقْضا محِوجا ِللْجواِب ؟ ثُم بعـد          ،  ِفي الْوقِْت الْواِحِد مع الشَّيِء الْواِحدِ     
وهو ،  فَرٍق7الِل ِبالدوراِن علَى ِعلِّيِة شَيٍء ِبالسِتدال ا6 ِمثُْل،يٍء ِلهذَا ذَِلك إثْباتُ سبِبيِة شَ   

.8غَيــــر مرِضــــي ِعنْــــدنَا ِفــــي مســــاِلِك الِْعلَّــــةِ     

                                                                                                                                            
 : وانظـر 2/271 البحـر الرائـق  "الشيء إلى شرطه، وهو مجاز ألن الحقيقة إضافة الحكم إلى سـببه        =

 .3/572العيني، البناية شرح الهداية ، 3/101السرخسي، المبسوط 
 .لورد وهو خطأ) ب(في  1
 ).ب(ليست في 2
 .إذ النماء) ب، ج(في  3
 .متكررا وهو خطأ) أ(في  4
 .تصلي وهو خطأ) ب، ج(في  5
 .مثال وهو خطأ) ب، ج(في  6
 .فال وهو خطأ) ب، ج(في  7
أن يوجد الحكم عند وجود وصف ما ويرتفع عند ارتفاعه، مثل تحريم العصير إذا كان مسـكرا         : الدوران 8

 .ر خال زال التحريمفإذا زال وصف اإلسكار بأن صا
 لطرد والعكـس ألنـه يتكـون منهمـا ،إذ    ، ويسمى الدوران باالوصف الْمدار، والحكم هو الدائرويسمى  

 . والعكس زوال الحكم عند زوال الوصف،الطرد وجود الحكم عند وجود الوصف
ـ        : قال جمهور الفقهاء  : "قال السرخسي  ة، ووجـود  انعدام الحكم عند عدم العلة ال يكون دليل صـحة العل

فساد العلة، ولكن دليل صحة العلة أن يكون الوصف صـالحا للحكـم    ال يكون دليلالحكم عند عدم العلة     
كشـف األسـرار    ، البخـاري    :وانظر.177-2/176أصول السرخسي   ..."معدال بمنزلة الشاهد   ثم يكون 

 .245-5/243 الزركشي، البحر المحيط :وانظر . 3/529-534
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 3نَِئٍذ ما سلَكْنَاه علَيِه ِفي إثْباِت السبِبيِة ِحي     2فَالْمعوُل،   فَرقَ ال إذْ   1فَكَذَا يِجب َأن يكُون هنَا    
يلْزم علَيـِه تَخَلُّـفُ     ،   ثُم إعطَاِء الضاِبِط ِبَأنَّه رْأس يمونُه ويِلي علَيهِ        .ِمن إفَادِة السمعِ  

       اِفلُهإذَا كَانَتْ نَو دِب ِفي الْجبالس نكِْم عاِلِه4الْحا ِفي ِعيِصغَار  ،  الفَِإنَّـه  ِجـبـِه   يلَيع
يةَ ال ِبادعاِء انِْتفَاِء جزِء السبِب ِبسبِب َأن وِ       6ودفَعه،  5خْراج عنْهم ِفي ظَاِهِر الروايةِ    إلا

  ِمنال يمونُه إاليِة الْوِصي غَيِر قَِوي إذْ الْوِصي    الفَكَانَتْ كَوِ ،  ِب إلَيهِ ألالْجد منْتَِقلَةٌ ِمن ا   
   لَه اِلِه إذَا كَانالٌ 7مكَا        الِبِخ،  8 م اٌل فَكَانم ِبيِللص كُني إذَا لَم دـقَ إ    ألِف الْجبي الِب فَلَم 

 ِروايـِة   10] ِبتَرِجيحِ الخَلص إ ن [الو،   كَمشْتَِري الْعبدِ  * َأثَر لَه  اليِة و ال الْوِ 9مجرد انِْتقَالِ 
  .11لَى الْجد صدقَةَ ِفطِْرِهمَأن ع، الْحسِن

 يخَاِلفُه ِفي ِروايِة الْحسِن هِذِه الب ِفي ظَاِهِر الروايِة وألوهِذِه مساِئُل يخَاِلفُ ِفيها الْجد ا    
 .12ٍنالِء والْوِصيِة ِلقَرابِة فُال وجر الْو*ِمالسإلوالتَّبِعيةُ ِفي ا

                                                
 ).ب، ج(ليست في  1
 .فالقول وهو خطأ) ب (في 2
 .سكناه وهو خطأ) أ(في  3
M  Â Á À : أوالد الولد ومنـه قولـه تعـالى       : والمقصود بنوافله ] أوالد االد [زيادة  ) ب، ج (في   4

Ä Ã  Lنفل( مادة 14/328ابن منظور، لسان العرب :انظر .٧٢:  األنبیاء.( 
 .2/217، الشيباني، األصل 2/202الكاساني، بدائع الصنائع ، 3/105 السرخسي، المبسوط :انظر 5
 .وفعه وهو خطا) ط(في  6
 ). أ( ليست في 7
 وذلك ألن والية الجد ليست تامة       ؛وهذا وجه ظاهر الرواية في أن الجد ال يخرج صدقة الفطر عن نوافله             8

بل هي قاصرة؛ ألنها ال تثبت إال بشرط عدم األب فأشبهت والية الوصي، والوصـي ال يخـرج زكـاة              
 .2/202الكاساني، بدائع الصنائع انظر .ن هو وصي عليه وكذلك الجدالفطر عم

 .انتقل وهو خطأ) ب(في  9
 ).أ(ب من / 194نهاية ق  *

 .خطأ) ط(وما في ].مخلص إال بترجيج)[ب(وفي ] مخلص ال بنرجيح)[ط(في  10
 .2/202الكاساني، بدائع الصنائع ، 3/105السرخسي، المبسوط :انظر  11
 ).ج( من ب / 230نهاية ق  *

ذكر ابن الهمام أربع مسائل يخالف فيها الجد األب في ظاهر الرواية وال يخالفه فيها في رواية الحسـن                    12
 ==: عن أبي حنيفة وهي
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خْراِج إل ِبـا 1 يعِني إنَّما َأمر الشَّـاِرع ،هذَا بيان حكِْمِه الْمنْصوِص)  فَيلْحقُ ِبِه   :هقَولُ ( 
 حكْمهـم ذَِلـك     2إذْ،  فَادِة حكِْمِهـم  إل َأنَّه إلْحاقٌ    ال ،نَّهم ِفي معنَاه ِبما قُلْنَا    ألِء  العن هؤُ 

 .منْصوص علَيِه
 

 مال تُؤدى  م المكلفُالذين يمونه لصغارإذا كان ل[
 ]مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف زكاة الفطر من

 ) لُهقَو:     اِلِهمم ي ِمنَؤدألا)  ي ِصيكَالْو ب  ،        ِغيِر ِمـنِنِه الصاِليِك ابمم ني عَؤدكَذَا يو
 4.والْمجنُون كَالصِغيِر، 3الًَأص يَؤدي عن مماِليِكِه الماِلِه وِعنْد محمٍد 

                                                                                                                                            
 أي هل يكون مسلما بإسالم جده لو كانوا كفارا فأسـلم الجـد ؟ ففـي ظـاهر                   ،التبعية في اإلسالم  .1==

 .ون مسلماوفي رواية الحسن يك، الرواية ال يكون مسلما
إذا أوصى الحفيد ألقربائه هل يدخل الجد في الوصية ؟ ففي ظاهر الرواية ال يدخل الوالـدان ويـدخل    .2

 .وفي رواية الحسن ال يدخل،الجد 
 وصورته لو تزوجت معتقة بعبد ولو أب عبد، فولدت يكون ابنها حرا تبعا ألمـه ويكـون         ،جر الوالء .3
ه في رواية الحسن نعم كما يصـبح والؤ       تغير الوالء لمولى جده ؟      ه لمولى أمه، فلو أعتق جده هل ي       ؤوال

 .لمولى أبيه، وفي ظاهر الرواية ال يجر الوالء إلى مولى الجد ويبقى لمولى أمه
انظر ابن نجـيم، البحـر الرائـق    . وقد ذكرها ابن الهمام ،وجوب صدقة الفطر على الجد بسبب نوافله      .4

14/44-45. 
 .طمس)ج(في  1
 .أو) ج(في 2
 .أصل وهو خطأ) ب(في 3
عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان للصغير مال يؤدي من ماله، وخالف محمد وزفر ؛فقالوا يؤدي مـن                    4

تجـب عليهمـا ألن     :  حنيفة ومحمد  مال األب وذلك ألنها كزكاة المال فال تجب على الصغير، وقال أبو           
 السرخسـي، المبسـوط    :انظـر . كان له مـال    فقة الصغير في ماله إذا    فيها معنى المؤنة فهي كالنفقة، ون     

 .2/215، الشيباني، األصل 3/104
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 ]وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف في وجوبها في مال الصبي[
)لُهأل :قَو اهرَأج عالشَّر ى1نرجالنَّفَقَةَ* م هْؤنَِة فََأشْبـذَا )  الْمنَفَقَـةُ    2هـا وِلِهمِليـُل قَود 

   لَه ِغيِر إذَا كَاناٌل   الصا [مذَا  3]ِلِهِفي مفَكَذَا ه   ،اِد نَفَقَةَ ا    األولَىورالْم نأل ،قَاِرِبأل كَو ن
 4ِبألوقَد وجب إخْـراج ا ،  وجه قَوِل محمٍد َأنَّها ِعبادةٌ والصِبي لَيس ِمن َأهِلها كَالزكَاةِ         

َأدوا {  r معنَى الْمْؤنَِة ِلقَوِلِه     5ِهي ِعبادةٌ ِفيها   :ِن ِفي جواِبهِ  الفَيقُو،  عنْه فَيكُون ِفي ماِلهِ   
نم6ع   ونُونتَم {ِديثَ     7ذَا الْحقَِبلْنَا ه ِلِه      ،   إذْ قَدقَو ِمن نَاهما قَدم َأوr:  }   ونُونتَم ن8}ِمم 

   رمِن عِديِث ابِفي ح t    َْؤنَِة فَكَانَتْ كا ِبالْمقَهـِغيِر  أل ا 9نَفَقَِةفََألْحاِل الصِفي م قَاِرِب تَِجب
 .إذَا كَان غَِنيا ِلما ِفيها ِمن معنَى الْمْؤنَِة وِإن كَانَتْ ِعبادةً

                                                
 .جزاه وهو خطأ) ب(في  1
 ).ب(ب من / 230نهاية ق  *
 ).أ، ب، ج(ليست في  2
 ].في مال) [أ(وفي ] من ماله)[ب، ج(في  3
 .طمس)ج(في  4
 .فيهما وهو خطأ) ب، ج(في 5
 ].عن[زيادة ) ج(في  6
، والبيهقي في السنن الكبـرى، كتـاب        2078، برقم   3/67ه، كتاب زكاة الفطر،     رواه الدارقطني في سنن    7

 والحـر  والكبيـر  الصغير عن الفطر بصدقةr اهللا رسول أمر"  ولفظه 7685، برقم 4/272زكاة الفطر،   
-3/319 إرواء الغليـل     :وانظر. إسناده غير قوي واهللا أعلم     _الدارقطني_:وقال عنه "تمونون ممن والعبد
320. 

 .448تخريجه ص سبق  8
 .لنفقة وهو خطأ) ب(في  9
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 ال يجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر [
 ] ولو أدى أجزأه،عن زوجه وأوالده الكبار

  )  لُهانًا   :قَوسِتحاس َأهزَأج (وهةٌ   وايفَ  [ ِرووسَأِبي ي نةُأل 1عادالْع ةً   .نَّهـادالثَّاِبـتُ عو 
 ْؤنَةِ    2كَالثَّاِبِت ِبالنَّصنَى الْمعا ِفيِه مال ِبخِ . ِفيم  وا هكَاِة   3]ِف مةٌ كَالزضحةٌ مادقُطُ ي ال ِعبس

فَـِإن   وِفيِه نَظَـر   ِبِهالِء إ البِتالى الطَّاعِة وا   يتَحقَّقُ معنَ  5ال صِريحا إذْ    4 ِبِإذِْنها العنْها إ 
ِء واخِْتياِر الطَّاعـِة    البِتال الِْعبادةُ الْمتَفَرعةُ عن ا     من معنَى   ينِْفي ما ِفيهِ   المعنَى الْمْؤنَِة   
وقَـد صـرحوا ِبـَأن      ،  6ِفطِْر منَعنَاه فَِإن ادعى َأن ذَِلك تَاِبع ِفي صدقَِة الْ       ،  ِمن الْمخَالَفَةِ 

 ِبَأن الثَّاِبتَ عـادةً     7 نَعم إن َأمكَن َأن يوجه هكَذَا      .الْغَاِلب ِفي صدقَِة الِْفطِْر معنَى الِْعبادةِ     
        ِنيا وهارنًا اخِْتيمتَضم اُؤهَأد ا كَانكَالثَّاِبِت نَص ا كَانالَمِبِخ،  8تَهـا     الوكَـاِة فَِإنَّهالِف الز 

ـ  9جزاِء ِفيها َأيضا لَِكنَّها منْتَِفيةٌ ِفيها     إلولَو قُدر ِفيها عادةٌ قُلْنَا ِبا     ،  عادةَ ِفيها   .م الْوجـه  ت
 .10ال فَالوِإ

                                                
 .2/215، الشيباني، األصل 2/575العيني، البناية شرح الهداية ، 3/105 السرخسي، المبسوط :انظر 1
ومعناها أن األمر المعهود العمل به بين الناس        ،هذه قاعدة فقهية اختلفت عبارات العلماء في التعبير عنها           2

، وهـي مـن     538-2/537 موسوعة القواعد الفقهيـة      :انظر.صوص عليه معتبر عند الحكم كاألمر المن    
 19/99انظر السرخسي، المبسوط .القواعد المتفرعة من قاعدة العادة محكمة

 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 3
 .اذنها) أ(في  4
 ). أ( ليست في 5
 .معناه وهو خطأ) ب، ج(في 6
 .هلك وهو خطأ) أ(في  7
 .بينها) ب(في 8
 .فيهما وهو خطأ) ب، ج(في  9

 ].وال يخفى ما فيه[زيادة ) أ(ال وفي ) ب، ج(في  10
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]عن مماليك التجارةزكاة الفطر  خرجال ي[ 
خالفا للشافعي رحمه اهللا ؛فإن عنده وجوبها علـى  ،رة وال يخرج عن مماليكه للتجا  [

العبد ووجوب الزكاة على المولى فال تنافي وعندنا وجوبها علـى المـولى بسـببه               
 ].ىكالزكاة فيؤدي إلى الثّن

 )لُهي إلَى الثِّّ   :قَوَؤدا   ) 1ىنَ فَيورقْصثَلَّثَِة مالْم وركْسم وه ، ِه َأنلَيع درَأوةٌ 2ىنَالثِّْوارِعب 
وسببا فَِإنَّه ِفـي الِْفطْـِر       3اًكَمِف الْواِجِبين   الخِْتالوهو منْتٍَف   ،  عن تَثِْنيِة الشَّيِء الْواِحدِ   

ْأسا    ،  الرتُهاِليكَاِة مِفي الزا  الوهنَفْس ِهي   ،حمتَّـى   4فَِفي الِْفطْرِ  اًلّوـةُ حـقُ ي ال الذِّمطَ س
 ،5ىنَ ِثالن هلَك الْماُل فَوِفي الزكَاِة الْماُل حتَّى تَسقُطَ ِبِه ِبأَ ،  ِبعروِض الْفَقِْر بعد الْوجوبِ   

،  َأنَّه لَو كَان لَِزم قَبولُه بعد لُزوِمِه شَرعا ِبثُبوِتِه ِبالدِليِل الْموِجِب ِللزكَـاِة مطْلَقًـا          6علَى
  .8ِ وعدِم ثُبوِت نَاِفيه7لدِليُل الْموِجب ِللِْفطْرِة مطْلَقًاوا

نَّه لَيس  أل ؛نِْتفَاِء السببِ النِْتفَاء  ال وهو َأن ا   ، ما ذَكَر الْمصنِّفُ   10 ِفي الْوجِه غَير   :9وِقيَل
. 12يحصُل مقْصوده ِمن الربِح ِفي التِّجارِة        ضرورِة بقَاِئِه فَ   11 مين رْأسا ُأِعد ِللْمْؤنَِة بلْ   

الو   ونُهمي ْأسر ببالس لَى َأنى عِليُل ِسوالد قُمي لَم خْفَى َأنَّهال إلَخْ ... ي ِفيـد13 ي  نَـهكَو 

                                                
 .الثني وهو خطأ) أ(في  1
 .الثني وهو خطأ) أ(في  2
 .كما وهو خطأ) أ(في  3
 ). أ( ليست في 4
 .شيء وهو خطأ) أ، ب، ج(في  5
 .عليه وهو خطأ) ب، ج(في  6
 ). ج( ليست في 7
 ].ما فيه) [أ، ب(في  8
 ). ب ( ليست في9

 ). أ( ليست في 10
 .إذ بهذا التقدير يتم المعنى] من[ولعل الصواب ] مبين) [أ(وفي ) ب، ج، ط(كذا في  11
يعني أن مماليك التجارة لم تعد للمؤنة إنما أعدت للتجارة والمؤنة من ضرورة بقائهم، فتكـون سـاقطة                   12

 .3/577ناية شرح الهداية العيني، الب، 1/603 البابرتي، العناية :انظر.العبرة بحكم القصد
 .بقيد) ط(يقيد و في ) ج(في  13
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  ألُأِعد انمي ِعلَتْ       ،  نج اِحدالْو ْأسالر اِب َأنا ِفي الْبةُ مـاِر       غَايِتبكَـاِة ِباعا ِفي الزببس 
 . ذَِلك2 ِمن1 ماِنعاليِة علَيِه وال وِفي صدقٍَة ُأخْرى ِباعِتباِر معنَى الْمْؤنَِة والِْو،ماِليِتها

 
 ]صدقة الفطر عن العبد بين شريكين تجبال [

]  دبالْعونيِن   باحِ   الشَِريكَيلَى وةَ عا  ِفطْرموِر  ؛ ٍد ِمنْهقِّ كُلِّ     الالِْوِلقُصْؤنَِة ِفي حالْمِة وي
علَى كُلِّ واِحـٍد     الوقَارِحمه اللَّه   َأِبي حِنيفَةَ   ِعنْد   بين اثْنَينِ الْعِبيد  وكَذَا   ،واِحٍد ِمنْهما 

 يرى ِقسمةَ الرِقيـِق     اللَى َأنَّه    ِبنَاء ع  ،شْقَاِصألِمنْهما ما يخُصه ِمن الرءوِس دون ا      
 يجتَِمع النَِّصيب قَبَل الِْقسـمِة فَلَـم تَـِتم    النَّه  أل؛جماِع  إلِباهو  : وِقيَل،  وهما يرياِنِهما 

 ].الرقَبةُ ِلكُلِّ واِحٍد ِمنْهما
 )لُهوِر   :قَوْؤنَةِ الالِْو[ ِلقُصالْمِة و4 ]3ي (      ْؤنَتُـهـِه ملَيع ْأسر وه ببالس ِني َأنعأل ؛5ي ن

ولَيس علَى كُلٍّ ِمنْهمـا     ،   ِممن علَيكُم مْؤنَتُه   7} تَمونُون   6ممن { :الْمفَاد ِبالنَّص ِمن قَوِلهِ   
ْؤنَتُها ،  مهضعْل ب8ب،    اهإي سِء لَيالشَّي ضعبو   ،الو بإ  س ذَا9البه ،قَى10 فَِعنْدب11 انِْتفَاِئِه ي 

 . َأن الْعدم يَؤثِّر شَيًئاالصِلي ألعلَى الْعدِم ا[
 
 
 

                                                
 .وهو خطأ]ما في ) [ب، ج(في  1
 ).ب، ج(ليست في  2
 ).ب(ليست في  3
 ].المؤنة والوالية) [أ(في  4
 .طمس) ج(في  5
 ). أ، ب، ج( ليست في 6
 .448 ص سبق تخريجه 7
 .بعضا)ب، ج(في 8
 .ال وهو خطأ) ط(في  9

 .طأفعنه وهو خ)،جأ(في  10
 .ينفي وهو خطأ)ب(في  11
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 ] وتجب عندهما،زكاة الفطر عن العبيد بين اثنين عند اإلمام  ال تجب[
)لُهقَا :قَوفَ      ) ال ووسِل َأِبي يِن قَولَى كَوع ذَا ِبنَاءدٍ  كَقَ 1]همحِل مْل ا  ،وأل ب   لَـهقَو َأن حص

 ولَـم   3 عدِم جواِز ِقسمِة الرِقيِق جبرا     2ثُم َأبو حِنيفَةَ مر علَى َأصِلِه ِمن      ،  مع َأِبي حِنيفَةَ  
وَأبو يوسفَ مـع  ، ذَِلكومحمد مر علَى َأصِلِه ِمن جواِز     ،  يجتَِمع ِلواِحٍد ما يسمى رْأسا    

 الِْقسمِة ِبنَـاء علَـى      ن ثُبوتَ أل ؛ َأِبي حِنيفَةَ ِفي صدقَِة الِْفطْرِ     4ومع،  ِفي الِْقسمةِ [محمٍد  
ِجب عن   تَ 8وِلذَا،   ِباعِتباِر الِْملْكِ  اليٍة  ال الْمْؤنَِة عن وِ   7 الِْفطِْر ِباعِتبارِ  6]وصدقَةُ،  5ِكِلالْم
 الِْقسمِة لَيس ِعلَّـةً   9ولَو سلِّم فَجواز  ،   الِْملِْك ِفيهِ  *ِبِق مع آل تَِجب عن ا   ال ِملْك و  الِد و الْولَ

  . َأحٍد رْأس كَاِمٌل11 لَم يجتَِمع ِفي ِملِْك10 وقَبلَها،منَا ِفيما قَبلَهاالوكَ، **تَامةً ِلثُبوِتها
ِقيلَ و قَد :         ِفيِه نَظَرِد وبلَى الْعٍد عمحم ِعنْد وبجالْو ـاُل    ؛إنخْتَِلفْ الْحي لَم كَان لَو فَِإنَّه 

    اِحِد فَكَانِد الْوبالْعِبيِد والْع نيب ديلَى سع ِجباِحِد12ييِد الْوبالْع  ،ِد   ت الوـيلَـى سع ِجب

                                                
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 1
 .في) ب، ج(في  2
 .خبر وهو خطأ)ب(في  3
 .في وهو خطأ) ج(في  4
 .2/201بدائع الصنائع ، انظر الكاساني 5
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 6
 .العتبار وهو خطأ) ب(في  7
 .كذا وهو خطأ) أ(في  8
 ).ج(أ من / 231نهاية ق  *
 .فجوز وهو خطأ) ب، ج(في  9

 ) أ(أ من / 195نهاية ق  **
 ).أ(ليست في  10
 .ملكه وهو خطأ) ب(في  11
 .سيد وهو خطأ) أ، ب، ج(في  12
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 علَى واِحٍد ِمن    ، َأعِني عدم الْوجوبِ   2هو:  وعن هذَا ِقيلَ   . الشَّاِفِعي 1كَقَوِل،  كَاِفِرالْعبِد الْ 
 3.تِّفَاِقالجماِع َأي ِباإلالشَِّريكَيِن ِفي الْعِبيِد ِبا

 
 ]زكاة الفطر عن العبيدب مسائل تتعلق [

 كَةٌ فَجشْتَرةٌ ماِريا جملَه كَان لَوا لَِقيطًا ويعاد َأو اهيعلٍَد فَادتْ ِبوي الاء  ـنا عِهملَيع ِجب
رحمه اهللا    وتَِجب عن الْولَِد علَى كُلٍّ ِمنْهما ِفطْرةٌ كَاِملَةٌ ِعنْد َأِبي يوسفَ           ،4م ِلما قُلْنَا  ألا
 َأحدهما *وِلهذَا لَو ماتَ،  يتَجزُأال إذْ ثُبوتُ النَّسِب   ،5الِبتَةٌ ِمن كُلٍّ ِمنْهما كَم    ن الْبنُوةَ ثَا  أل

  اِقي [كَانا ِللْبلَدا 6]ومِمنْه .  دمحقَاَل مةٌ    :  واِحدقَةٌ ودا صِهملَيالْوِ أل؛ع ْؤنَةَ  النالْما ومةَ لَهي 
خَـر  آلولَو كَان َأحدهما موِسـرا وا      ؛الْمْؤنَِةكلتَّجزِؤ  نَّها قَاِبلَةٌ لِ  أل فَكَذَا الصدقَةُ    7علَيِهما

 .9 صدقَةٌ تَامةٌ ِعنْدهماخَِرآل فَعلَى ا8معِسرا َأو ميتًا
         و ودحجم وبغْصم َأو ورْأسم آِبقٌ َأو دبع لَه كَان لَونَةَ ال ويلَفَ و  بِاحـا لْغَاِصبفَع  د

 .10ورد الْمغْصوب بعد يوِم الِْفطِْر كَان علَيِه صدقَةُ ما مضى، ِبقُآلا
 
 
 

                                                
 . لقول وهو خطأ)ب، ج( في 1
 ).أ، ب، ج(ليست في  2
، البـابرتي، العنايـة    107-3/106، السرخسي، المبسـوط     135-2/134الزيلعي، تبيين الحقائق     :انظر 3

 .605-1/604شرح الهداية 
 .ألنها كالمسألة السابقة وهي عبد بين شريكين 4
 ).كمل( مادة 13/112 ابن منظور، لسان العرب :انظر.كامال:  ومعنى كَمال أي)  أ( ليست في 5
 ).ب(أ من / 231  نهاية ق*
 ].ولد الباقي) [ب(في  6
 ).أ، ب، ج( ليست في 7
 ). أ( ليست في 8
، 2/135الزيلعي، تبيين الحقائق    ،  2/201الكاساني، بدائع الصنائع    ،  3/107المبسوط   السرخسي،   :انظر 9

 .2/362 حاشية ابن عابدين
 .2/135الزيلعي، تبيين الحقائق ، 2/363 حاشية ابن عابدين:انظر  10
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       فَاءِفيِه و وِن إذَا كَانهرِدِه الْمبع ني عَؤديو  :    ابِنص لَهِني وعفَ   1يوسَأِبي ي نعو ،: 
 .2 فَِإذَا افْتَكَّه َأعطَى ِلما مضى،هلَيس علَيِه َأن يَؤدي حتَّى يفْتَكَّ

 4ِجب عن ي الو،  وِإن كَان مستَغْرقًا ِبالدينِ   ،  والْمْأذُوِن3ِويِجب علَيِه ِفطْرةُ عبِدِه الْمستَْأجر    
وِإن لَم يكُـن  ،  الْمولَى عبده يمِلكالنَّه إذَا كَان علَى الْمْأذُوِن دين      أل ؛عبِد عبِدِه الْمْأذُونِ  

فَِإن كَـان  ،  دين علَيِه فَعلَى الْمولَى ِفطْرتُهالفَلَو اشْتَراه الْمْأذُون ِللِْخدمِة و   ،  فَهو ِللتِّجارةِ 
 . وعدِمِه5ساِبتكْالِف ِفي ِملِْك الْمولَى ِلالعلَيِه دين فَعلَى الِْخ

ةِ      وقَباِلِك الرلَى مِتِه عمى ِبِخدوصِد الْمبِفي الْع  ،    ارتَعسالْم دبكَذَا الْعاِني  و  والْجةُ وِديعالْو
 تَِجـب   النْسـاٍن   إلوالْعبد الْموصى ِبرقَبِتـِه     ،  وما وقَع ِفي شَرِح الْكَنْزِ    ،  عمدا َأو خَطَأً  

تُه6ِفطْر  هس ِو الْقَلَمِ ِمن  ،     را فَما فَاِسدعيب دبالْع ِبيع لَوالِْفطْرِ  7و مو8 ي     هضقَب ِضِه ثُمَل قَبقَب 
، وكَذَا لَو مر يوم الِْفطِْر وهو مقْبوض الْمشْتَِري       ،  َأعتَقَه فَالِْفطْرةُ علَى الْباِئعِ   فالْمشْتَِري  
 هدتَراس 9ثُم اِئعشْـتَِري           ،  الْبلَى الْمقَةُ عدفَالص هاعب شْتَِري َأوالْم تَقَهَأعو هتَِردسي لَم فَِإن

 .11ِ ِملِْكه10ِلتَقَرِر
 
 
 
 

                                                
 أي ال تجب عليه زكاة الفطر إال إذا كان يملك وفاء للدين، وفضل له بعد الدين نصاب غير العبـد ألنـه                     1

 .2/362 حاشية ابن عابدين، 2/200الكاساني، بدائع الصنائع انظر .من حوائجه األصلية
 .2/272 البحر الرائق، 2/200الكاساني، بدائع الصنائع  :انظر 2
 .2/362 حاشية ابن عابدينانظر .أي أجره للغير 3
 .على) ب، ج(في 4
 .كسابلإل) ط(في  5
 .2/135انظر الزيلعي، تبيين الحقائق  6
 .فمن وهو خطأ)ب، ج(في 7
 ). ب، ج( ليست في 8
 .اشتراه) ب(في 9

 .التقرر وهو خطأ) ب(في  10
 3/109، السرخسي، المبسوط 2/202الكاساني، بدائع الصنائع  :انظر 11
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 ]يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر[
]   ِلمسي الْمَؤديالِْفطْرو نِدِه الْكَاِفرِ  عبِلِه     ِقالطْال ؛عِلقَونَا ويوا رم r    ِديِثـِن  ِفي حاب

 }َأدوا عن كُلِّ حر وعبٍد يهوِدي َأو نَصراِني َأو مجوِسـي          { :رِضي اللَّه عنْهما  عباٍس  
رِحمه اللَّـه   اِفِعي  الشَّفُ  الوِفيِه خِ ،  ن السبب قَد تَحقَّقَ والْمولَى ِمن َأهِلهِ      أل و ؛الْحِديثَ

 وجوب  الولَو كَان علَى الْعكِْس فَ    ،  وهو لَيس ِمن َأهِلهِ   ،  ن الْوجوب ِعنْده علَى الْعبدِ    أل
 ].تِّفَاِقالِبا
)لُهنَا  الطْال :قَويوا رلَّ) ِق متَدِن اسيرِل النَّ     ،ِبَأمَأه ِعيفٌ ِعنْدا ضقَى  ثَاِنيِهمبُل أل ا 1قِْل فَيو

ـ عنْه رضي اهللا    فَهو ما رواه الدارقُطِْني عن ابِن عباسٍ      ،  َأما الْحِديثُ ،  ساِلما عـن  [ ام
َأدوا صدقَةَ الِْفطِْر عن كُلِّ صِغيٍر وكَِبيٍر ذَكٍَر َأو ُأنْثَى يهوِدي َأو نَصراِنيr[2 :}              النبي
  راٍع     حفَ صلُوٍك ِنصمم َأو] رب شَِعيرٍ      3]ِمن ٍر َأوتَم ا ِمناعص ـْل  4}  َأوِعيفٌ بض وهو

 ِبالْوضِع وقَد تَفَـرد     7 فَِإنَّه متْروك مرِمي   6ٍم الطَِّويلِ ال س 5عد ِفي الْموضوعاِت ِمن ِقبلِ    
 .ِسي لَم تُعلَم مرِويةًو مجةِبهِذِه الزيادِة ولَفْظُ

 والتَّقِْييـد ِفـي   ،قَ ِفي الْعبِد ِفي الصِحيِح يوِجبها ِفـي الْكَـاِفرِ     الطْإلخَر فَِإن ا  آل وَأما ا 
ـ         الِمن الْمسِلِمين   :الصِحيِح َأيضا ِبقَوِلهِ   ى  يعاِرضه ِلما عِرفَ ِمن عدِم حمِل الْمطْلَِق علَ

                                                
 .فينبني وهو خطأ) ب(في  1
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 2
 ). أ( ما بين المعكوفين ليس في 3
سالم الطويل متروك الحديث، ولم يسـنده  : ، وقال2119، برقم 3/84كاة الفطر رواه الدارقطني، كتاب ز   4

هذه الزيادة وهي ذكر اليهـودي والنصـراني        : غيره، وذكر ابن الجوزي الحديث في الموضوعات وقال       
 ابن الجـوزي، عبـد الـرحمن بـن علـي،      :انظر. انفرد به سالم الطويلrموضوعة على رسول اهللا     

نور الـدين   : ، أضواء السلف، الرياض ت    1997،  1، ط 2/474ث المرفوعات،   الموضوعات من األحادي  
 .بوياجيالر

 .قبيل) أ(في 5
متروك، :  قال النسائي .سالم بن سليم الطويل السلمي السعدي التميمي، كنيته أبو سليمان من أهل المدائن             6

كأنـه كـان المعتمـد      الثقات الموضوعات   يروي عن   : قال ابن حبان  ال يكتب حديثه، و   : وقال ابن معين  
 .2/474، الموضوعات البن الجوزي 1/426 ابن حبان، المجروحين :انظر.لها

 .مومي وهو خطأ) ج(في 7
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 2]الْمقَيِد وِ  الْمطْلَق [ تَزاحم ِفيها فَيمِكن ِبِهما فَيكُون كُلٌّ ِمن        ال نَّهأل ؛سباِبأل ِفي ا  1الْمقَيِد
 ال الْعـام    5 فَرٍد ِمـن   4وكُلُّ من قَاَل ِبَأن إفْراد    ،  3ِف وروِدِهما ِفي حكٍْم واِحدٍ    السببا ِبخِ 
 ال َأن يقُوَل إن تَعِليقَ حكٍْم ِبمطْلٍَق ثُم تَعِليقَه ِبعيِنـِه ِبمقَيـٍد              6 يلْزمه ،تَّخِْصيصيوِجب ال 
 وِجبٍلد يتقيينَى تََأمطْلَقَ ِبَأدالْم إذَا لَ، ذَِلك ما ِصنَعُل ِبِهممالْع ِكنمي مةًيوررِه ضإلَي 7.ر 

 

                                                
 .المقتدي وهو خطأ) ب(في 1
 ].الْمقَيِدِ و الْمطْلَق)[ ط(في  2
 .ما دل على شائع في جنسه: المطلق 3

 .710-2/709اد الفحول انظر الشوكاني، إرش.ما دل ال على شائع في جنسه: المقيد
أن يكون المقيد حاكما على المطلق مقيدا إلطالقه مقلـال مـن شـيوعه              "ومعنى حمل المطلق على المقيد،      

انظر الجيزاني، محمد بن حسين، معالم أصول الفقه        ".وانتشاره، فال يبقى حينئذ للمطلق تناول لغير المقيد       
 . الجوزي، بتصرف، دار ابن 1998، 2، ط444عند أهل السنة والجماعة، 

 واختلف عندنا يعني في حمل المطلـق  : "ولخص البزدوي مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد فقال         
 سواء كانت الحادثة واحدة أو ال إال إذا كـان حكمـا         ،أهل التحقيق منهم بأنه ال يحمل       وقال ..على المقيد 

شروط فإنه ال يحمل المطلق على المقيد ولكـن         وأما إذا كانا من باب األسباب وال      ...واحدا والسبب واحدا  
 . بتصرف2/422 البخاري، كشف األسرار :انظر"يعمل بهما لعدم التنافي

 .انفراد وهو خطأ) أ(في  4
 ). ب( ليست في 5
 .يلزم)أ(في  6
، السرخسـي،   201-2/199الكاساني، بـدائع الصـنائع       :انظر في وجوب زكاة الفطر عن العبد الكافر        7

 .2/213، الشيباني، األصل 104-3/103المبسوط 
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 ]وأحدهما بالخيار فزكاة الفطر على من له الملك من باع عبداً [
] اعب نما   ودباعمهدَأحاِر   وِبالِْخي    لَه ِصيري نلَى مع تُهالِْفطِْر      ،فَِفطْر موي رإذَا م نَاهعم

 وقَـاَل  .يـةَ لَـه  الالِْو نأل ؛علَى من لَه الِْخيـار  : رِحمه اللَّه زفَر  وقَاَل  ،  والِْخيار باقٍ 
  الشَّاِفِعي اللَّه هِحمر :   الِْملْك لَه نلَى مأل ؛ع  ظَاِئِفِه كَالنَّفَقَةِ  نَّهو ِمن  ،     الِْملْـك لَنَـا َأنو
ي ِمـن وقْـِت     لَو رد إلَى قَِديِم ِملِْك الْباِئِع ولَو ُأِجيز يثْبتُ الِْملْك ِللْمشْتَرِ          نَّه  ألموقُوفٌ  

،  تَقْبُل التَّوقُّـفَ   النَّها ِللْحاجِة النَّاِجزِة فَ   ألِف النَّفَقَِة   الالْعقِْد فَيتَوقَّفُ ما يبتَِني علَيِه ِبخِ     
 ].ِفالوزكَاةُ التِّجارِة علَى هذَا الِْخ

)لُهارِ : قَوا ِبالِْخيمهدَأحو (   لَه ارالِْخي كَان اٍق       َأوب ارالِْخيالِْفطِْر و موي رما ولَـى  يمع ِجب
 لَه دبالْع ِصيري نشْتَِري،ملَى الْمفَع عيالْب تَم لَى ،  فَِإنفُِسخَ فَع ِإناِئِعوالْب.  فَـرقَـاَل زو  :

 يعتَبر ِفي   الوالزواَل ِفي اخِْتياِرِه فَ    ،يةَ لَه الن الْوِ ألِجب علَى من لَه الِْخيار كَيفَما كَان        ي
         انضماِر رِفي نَه افَرِقيِم إذَا سِه كَالْملَيكٍْم عثُ  ،حيِم        الحـوالْي ِفي ذَِلك الِْفطْر لَه احبي 

 ِمن وظَاِئِفـِه    *نَّهأله الِْملْك   علَى من لَ  :  وقَاَل الشَّاِفِعي  .1 يعتَبر الن إنْشَاءه ِباخِْتياِرِه فَ   أل
 تَرى َأنَّه لَو فُِسخَ  الَأ،  يةَ موقُوفَاِن فَيتَوقَّفُ ما يبنَى علَيِهما     ال ولَنَا َأن الِْملْك والْوِ    .2كَالنَّفَقَِة

مشْتَِري إلَى وقِْت الْعقِْد حتَّى يستَِحقَّ ولَو ُأِجيز يستَِند الِْملْك ِللْ   ،  يعود إلَى قَِديِم ِملِْك الْباِئعِ    
 اِئدونْفَِصلَةَ  3ِبِه الزالْمتَِّصلَةَ وِط         ،   الْمِة ِبشَـرارِللتِّج اهاشْتَر ذَا ِبَأنلَى هِة عاركَاةُ التِّجزو

 إلَى من يِصير لَه إن كَـان ِعنْـده           فَِعنْدنَا يضم  ، الِْخيارِ 4 فَتَم الْحوُل ِفي مدةِ    ، *ِ*الِْخيار
ولَم يقِْبضه الْمشْـتَِري حتَّـى      ،   ِخيار 5 ولَو لَم يكُن ِفي الْبيعِ     .ِنصاب فَيزكِّيِه مع ِنصاِبهِ   

 صـدقَةَ  الِضـِه   ماتَ قَبَل قَب***ولَو، مضى يوم الِْفطِْر فَقَبضه فَالِْفطْرةُ علَى الْمشْتَِري     
                                                

العينـي،  ،  607-1/606، البابرتي، العناية شرح الهدايـة       203-2/202الكاساني، بدائع الصنائع    :انظر   1
 .581-3/579البناية شرح الهداية 

 ).ج(ب من/ 231نهاية ق  *
 ). ب( ليست في 2
 .طمس)ج(في  3
 ).أ(ب من / 195نهاية ق  **
 .طمس)ج(في  4
 .مسط)ج(في  5

 ).ب(ب من / 231  نهاية ق***
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ِبِق آل ِبِه فَكَان كَا   1وعوده إلَى الْباِئِع غَير منْتَفَعٍ    ،  علَى واِحٍد ِمنْهما ِلقُصوِر ِملِْك الْمشْتَِري     
] ْل َأشَدب[ِض ،  2َل الْقَبقَب هدر لَوو]لَى اِرِه فَعغَي اٍء َأوٍة ِبقَضْؤير ٍب َأوياِر عاِئِع ِبِخيأللْب نَّه

ُ بعـد   5نَّه زاَل ِملْكُـه   أل،  علَى الْمشْتَِري 4] الْقَبِض   3 وبعد ،عاد إلَيِه قَِديم ِملِْكِه منْتَِفعا ِبهِ     
 .6تَماِمِه وتََأكُِّدِه 

 

                                                
 .ب ممتنع وهو خطأ(في  1
  .طمس)ج( في 2
 .هذا وهو خطأ) أ(في  3
 ). ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 4
 .تمكله) ب(في  5
العيني، البناية شـرح  ، 607-1/606، البابرتي، العناية شرح الهداية     3/109 السرخسي، المبسوط    :انظر 6
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  ) 1فَصٌل ِفي ِمقْداِر الْواِجِب ووقِْتِه( 
 

  ِمن تَمٍر َأو شَـِعيرٍ ع سِويٍق َأو زِبيٍب َأو صا    َأو دِقيٍق َأو  ِنصفُ صاٍع ِمن بر     الِْفطْرةُ  [
َأِبـي  وهو ِروايةٌ عن   ،  الشَِّعيِرِبمنِْزلَِة  الزِبيب  ،  رِحمهما اللَّه َأبو يوسفَ ومحمد    وقَاَل  

الشَّـاِفِعي  وقَاَل  ،  الْجاِمِع الصِغيرِ يةُ   ِروا  وهو ، أصح وُلألوا،  رِحمه اللَّه تَعالَى  حِنيفَةَ  
t :      ِديِثِلح اعص ِميِع ذَِلكج ِمن }    ِريِعيٍد الْخُدَأِبي س    نْهع اللَّه ِضيرt كُنَّـا  : قَاَل

ـ           .} rنُخِْرج ذَِلك علَى عهِد رسوِل اللَِّه        ن  ولَنَا ما روينَا وهـو مـذْهب جماعـٍة ِم
ِعينمَأج ِهملَياللَِّه ع انوِرض وناِشدالر الْخُلَفَاء ِة ِفيِهمابحلَى ، الصوٌل عمحم اهوا رمو

 ].الزيادِة تَطَوعا
)لُهِويقٍ   : 2قَوس ِقيٍق َأود َأو (    رِقيِق الْبد ِويِقِه[َأيس3]و  ،   سِقيقُ الشَِّعيِر وا دَأم  رتَبعفَم ِويقُه

 .ِبالشَِّعيِر
)لُهِنيفَةَ     :قَوَأِبي ح نةٌ عايِرو وهو  (  نْهع نسا الْحاهوِر4رسو الْيا َأبهححصـتَ  ، وا ثَبِلم 

ينَهم ِبَأن  ِف ب ال الْخِ 6فْعرو،  علَيِه عن قَِريبٍ   فُ ِبصاٍع كَما ستَقِ   5ِفي الْحِديِث ِمن تَقِْديِرها   
ن الْمنْصـوص   أل ؛ يقْـوى  ال ِفي زماِنِه كَالِْحنْطَِة     7َأبا حِنيفَةَ إنَّما قَاَل ذَِلك ِلِعزِة الزِبيبِ      

  .سباِبأل ِمن ا9 عن ذَِلك الْقَدِر ِفيِه نَفِْسِه ِبسبٍب8 ينْقُصالعلَى قَدٍر ِفيِه 
 

                                                
 .طمس) ج(وفي )  أ، ب(يست في  ل1
 .طمس) ج(وفي)  ب( ليست في 2
 7/306 ابن منظور، لسان العـرب  : انظر،والسويق هو دقيق البر المقلي  . وهو خطأ ] أو سويقه ) [ج(في   3

 .3/582العيني، البناية شرح الهداية ) سوق(مادة
الكاساني، بـدائع الصـنائع     ،  2/137الزيلعي، تبيين الحقائق    ،  114-3/113 السرخسي، المبسوط    :انظر 4

2/204. 
 .طمس)ج(في  5
 .دفع) ط(في  6
 .الترتيب وهو خطأ) ب(في 7
 .ينص وهو خطأ) ب، ج(في 8
 .طمس)ج(في  9
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 1]صاع من كل األصنافحجة الشافعي في إيجاب [
)لُهِعيدٍ   :قَوِديِث َأِبي سا  )  ِلح َأن لَما ألاعاِديثَ واِر الِْحنْطَةِ    آلحتْ ِفي ِمقْدضارتَع ثَار، ال و 

ـ      4نَاف طَر 3َأما ما ِمن  ،   نُبذٍَة ِمنْها ِلنُطِْلعك علَى الْحالِ     2بْأس ِبسوقِ  ِم ال فَسـيْأِتي ِمـن كَ
صفِ   ،  نِِّفالْمطَر ا ِمنا مَأمخَاِلِف لَنَا  5وِديثُ 6 فمنها  الْمِعيدٍ  7 حإذْ  خْـرِ  كُنَّا نُ  {:  َأِبي س ج

عاٍم  كُلِّ صِغيٍر وكَِبيٍر حر َأو مملُوٍك صاعا ِمن طَ         8زكَاةَ الِْفطِْر عنr   كَان رسوُل اللَِّه    
 فَلَم نَزْل .ن شَِعيٍر َأو صاعا ِمن تَمٍر َأو صاعا ِمن زِبيبٍ          َأو صاعا مِ   َأو صاعا ِمن َأِقطٍ   

فَكَلَّم النَّاس علَى الِْمنْبِر فَكَان ِفيما كَلَّـم ِبـِه      ،  نُخِْرجه حتَّى قَِدم معاِويةُ حاجا َأو معتَِمرا      
قَالَ  9النَّاس نِ   :  َأنيدم ى َأناءِ  مِ 10إنِّي َأررمس رٍ     11نتَم ا ِمناعِدُل صفََأخَذَ ،  12 الشَّاِم تَع

                                                
 .ذهب الجمهور إلى أن الواجب صاع من كل األصناف وخالف في ذلك الحنفية 1

، المـاوردي،   2/162 ، النووي، روضـة الطـالبين     6/89 النووي، المجموع    :انظر في مذهب الشافعية   
 .3/379الحاوي الكبير 

، الحطـاب،   1/142، األزهري، جـواهر اإلكليـل       3/170 القرافي، الذخيرة    :وانظر في مذهب المالكية   
 .257-3/255مواهب الجليل 

، ابـن  163-3/162، اإلنصـاف  المـرداوي ،  35-4/34 ابن قدامة، المغني     :وانظر في مذهب الحنابلة   
 .2/174قدامة، الكافي 

 .بسويق وهو خطأ) ب، ج(في  2
 .في) أ(في  3
 .طرقنا) أ، ب، ج( في 4
 .طرق) أ، ب، ج( في 5
 ).ب، ج، ط ( ليست في 6
 .حديثف) ج، ط(في  7
 .عند وهو خطأ )ب( في 8
 ).أ( ليست في 9

 .تدين وهو خطأ) ج(في 10
 .تمر وهو خطأ) أ(في  11
 .تمرنا وهو خطأ) أ(في 12
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 ِبذَِلك ِعيدٍ   .النَّاسو سا َأنَا فَ  :  قَاَل َأبالَأم       ها كُنْت ُأخِْرجكَم هاُل ُأخِْرجـتَّةُ   . ) َأزالس اهور
طَوما ورخْتَص1الًم.  

وَأيضا فَقَد عِطـفَ    ،  ِق يتَبادر ِمنْها الْبر   الطْإل ِعنْد ا  2نَّهاِل ِبلَفْظَِة طَعاٍم فَإِ   السِتدالوجه ا 
نَّه َأبـى َأن    ألو،   الِْحنْطَةُ ال وغَيرهما فَلَم يبقَ مراده ِمنْه إ      3] و الشَِّعير  التَّمر[[علَيِه هنَا   

فَدلَّ َأنَّه كَان يخِْرج    ،   كَما كُنْت ُأخِْرجه   4خِْرجه َأزاُل أُ  ال: يخِْرج ِنصفَ صاٍع ِمنْه وقَالَ    
وَأخْرج الْحاِكم  ،  6}صاعا ِمن ِحنْطٍَة    {  الْحاِكِم عنْه    5 وَأيضا وقَع ِفي ِروايةِ    .ِمنْه صاعا 

 ال:  ِعنْده صدقَةُ الِْفطِْر فَقَالَ    وذَكَر: قَاَل َأبو سِعيدٍ  :  قَالَ 7َأيضا عن ِعياِض بِن عبِد اللَّهِ     
 َأو صـاعا ِمـن      8صاعا ِمن تَمـرٍ    r ما كُنْتُ ُأخِْرجه ِفي عهِد رسوِل اللَِّه         الُأخِْرج إ 
 َأعمُل  الو َأقْبلُها   ال ، ِتلْك ِقيمةُ معاِويةَ   ال: فَقَاَل،  َأو مديِن ِمن قَمحٍ   : فَقَاَل لَه رجلٌ  ،  شَِعيٍر

هححصا و9ِبه.  

                                                
ورواه مسلم بهذا   .469/ 3،  1508 باب الصاع من زبيب برقم       ،لزكاةرواه البخاري مختصرا في كتاب ا      1

، ورواه 438-1/437، 18اللفظ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير بـرقم        
 .169، ص 673 باب ما جاء في صدقة الفطر برقم ، كتاب الزكاة،الترمذي

، ورواه أبو داود كتاب الزكاة، باب كـم  391، ص   2512قم   باب الزبيب، بر   ، كتاب الزكاة  ،ورواه النسائي 
، ورواه ابن ماجة كتاب الزكاة، باب صدقة الفطـر          250-249 ص   1616م  قيؤدي في صدقة الفطر بر    

 .318 ص 1829برقم 
 .ما فيها وهو خطأ) ب(في  2
 ]الشعير والتمر)[أ(في  3
 .طمس)ج( في 4
 .والية وهو خطأ) أ(في 5
 .و نفس الرواية اآلتيةسيأتي تخريجه إذ ه 6
ابـن  انظـر  .هــ بمكـة  100عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري، ثقة مات سنة   7

 .353-3/352 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 508 حجر، تقريب التهذيب
 .انظر لفظ الحاكم بعد قليل عند تخريج الحديث".أو صاعا من حنطة"في لفظ الحاكم زيادة  8
 اهللا عبـد  بـن  عياض عن : " ولفظه569-1/568، 1495 الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة، برقم       رواه 9

 كنـت  مـا  إال أخـرج  ال:  فقـال  الفطر صدقة عنده ذكر و ،سعيد أبو قال:  قال سريح أبي بن سعد بن
 مـن  صـاعا  أو شعير من صاعا أو حنطة من صاعا أو تمر من صاعا r اهللا رسول عهد على أخرجه
 "ابه أعمل ال و أقبلها ال معاوية قيمة تلك ال:  فقال قمح من مدين أو:  القوم من رجل له قالف إقط
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    رمِن عاب نا عضَأي جَأخْررضي اهللا عنهما   و:  }وَل اللَّهِ  1َأنس2 ر r     َكَـاةز ضفَـر
 رب ا ِمناعص ٍر َأوتَم ا ِمناعالِْفطِْر ص {هححصِديثَ و3الْح.  

   قُطِْنيارالد جَأخْرو]نكِ 4عاربالَةَ   مِن فَض5 ب  وبَأي ن6 ع      َأنَّه رمِن عإلَى اب r }  ضفَر
  لَى الذَّكَِر وامٍ           األنْثَىعطَع ا ِمناعص ٍر َأوتَم ا ِمناعص انضمقَةَ ردِد صبالْعو رالْح7} و 

 رضي  وب يبلُغُ ِبِه إلَى ابِن عمر      عن َأي  8وَأخْرج الطَّحاِوي ِفي الْمشِْكِل عن ابِن شَوذَبٍ      
ثُم عدَل النَّـاس  : قَاَل، َأو صاعا ِمن بر: صدقَةَ الِْفطِْر إلَى َأن قَالَ     rفَرض   اهللا عنهما 

اها ِسواٍع ِممِبص رب اٍع ِمنفَ ص9ِنص.  
 
 
 
 
 

                                                
 .أنه) أ(في  1
 ).أ(ليست في  2
 .1/568، 1494رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، برقم  3
 .طمس)ج( في 4
ـ 166مبارك بن فَضالة، أبو فضالة البصري، صدوق يدلس، مات سنة            5 ابـن حجـر، تقريـب      انظر  . ه

 .7/501، ابن حبان، الثقات 19-4/18 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 604 التهذيب
أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهـاء العبـاد، رأى                    6

تقريـب  ابن حجـر،  انظر .هـ وله خمس وستون سنة   131نه سمع منه، مات سنة      إ :أنس بن مالك وقيل   
 .6/51، ابن حبان، الثقات 201-200 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 147 التهذيب

 .إسناده حسن:  قال محقق الكتاب3/72، 2089 كتاب زكاة الفطر برقم الدارقطنيرواه  7
 156عبد اهللا بن شَوذب الخراساني، أبو عبد الرحمن، سكن البصرة ثم الشام، صدوق عابد، مات سـنة                   8

ـ 157أو   ابن حجر، تهـذيب  ،  12-7/11، ابن حبان، الثقات     364 ابن حجر، تقريب التهذيب    :نظرا.  ه
 .2/354 التهذيب

م، مؤسسـة  1994، 1، ط3392، برقم 18-9/17 الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح مشكل اآلثار،       :انظر 9
 .إسناده ضعيف: وقال المحقق.شعيب األرناؤوط: الرسالة، ت
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ضان علَى كُلِّ حض علَى صدقَِة رمr  رسول اهللاَأن  { وَأخْرج الْحاِكم عن َأِبي هريرةَ      
 وَأخْـرج   5 }4]ِمـن قَمـحٍ    3ا ِمن شَِعيٍر َأو صـاع     2ا ِمن تَمٍر َأو صاع    1اإنْساٍن صاع 

 نع قُطِْنياراٍس رضي اهللا عنهما قَالَ      الدبِن عنَا  {: ابُأِمرr    انضمقَةَ ردص ِطينُع 6َأن 
عامٍ       7نطَع ا ِمناعلُوِك صمالْمو رالْحالْكَِبيِر وِغيِر والص   ،    ا قُِبَل ِمنْهرى بَأد نم  ،  ـنمو

     ا قُِبَل ِمنْهى شَِعيرِديثَ} 8َأدـِن           ،  9الْحِرو بمِن عِد اللَِّه ببِن عكَِثيِر ب نا عضَأي جَأخْرو
 َأو  :وِفيـهِ ،  زكَاةَ الِْفطْرِ [ r رسوُل اللَِّه    13فَرض{  قَاَل   12ن جدهِ  ع 11 عن َأِبيهِ  10عوٍف
 .15} ِمن طَعاٍم 14صاعا

                                                
 .ظ الحاكمصاع، وما أثبته هو لف) ط(في  1
 .صاع، وما أثبته هو لفظ الحاكم) ط(في  2
 .صاع، وما أثبته هو لفظ الحاكم) ط(في  3
 ). ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 4
وقـال  : ، وقال هذا حديث صحيح، وقـال الزيلعـي  1493، برقم 1/568 المستدرك، كتاب الزكاة    : انظر 5

 .2/425 نصب الراية :انظر.ليس بالقوي_ أحد رواة الحديث السابق_الدارقطني بكر بن األسود
 .طمس) ج(في 6
 .على) أ(في  7
 ).ب، ج(ليست في  8
 .3/73، 2091 سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر، برقم :انظر 9

ابـن حجـر،     :انظر.كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف المزني، ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب               10
 .2/426، نصب الراية 463-3/462 يب التهذيبابن حجر، تهذ، 536 تقريب التهذيب

ابن حجـر،  انظر .مقبول، من الوسطى من التابعيني،  المدني المزند اهللا بن عمرو بن عوف بن زيد  عب 11
 .5/41، ابن حبان، الثقات 2/394 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 373 تقريب التهذيب

12 لَ عمرو بن عوف بن زيد بن ميإنه قدم مع النبـي  :  قالكان قديم اإلسالم ي ةحr   إن :  بالمدينـة ويقـال
، ابن  248-4/247 ابن األثير، أسد الغابة   :انظر  .t ومات بالمدينة آخر أيام معاوية     أول مشاهده الخندق  

 .1/414الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 500-499عبد البر، االستيعاب 
 طمس ) ج(في  13
 .وهو خطأ] صا) [ج(في  14
 .74-3/73، 2092رقطني، كتاب زكاة الفطر، برقم سنن الدا:انظر  15
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    نْهع هونَح جَأخْروr [1    ِناِلِك بِديِث مح ثَانِ   2 ِمندِن الْحِس بَأِبيهِ  3 َأو ن5قَـالَ :  قَالَ 4 ع 
r  }   اعكَاةَ الِْفطِْر صوا زاٍم    َأخِْرجطَع قَاَل} ا ِمن :     ِبيبالزو رالتَّمو رِئٍذ الْبمونَا يامطَعو
عن كُلِّ  {ِفي صدقَِة الِْفطِْر     rعنْهt   وَأخْرج الْحاِكم عن الْحاِرِث عن عِلي       . 6ِقطُ  ألوا

اعٍد صبع َأو ركَِبيٍر حِغيٍر وص ِمن  رب]اعص ٍر  7 ] َأوتَم 8}ِمن  
 

 ،أدلة الحنفية على مذهبهم في قدر المخرج في صدقة الفطر[
 ]واالعتراض على أدلة الشافعي

 **يِريد ما تَقَدم ِمن حِديِث عبِد اللَِّه بنِ       )  إلَخْ   ∗ولَنَا ما روينَا  : قَاَل الْمصنِّفُ رحمه اهللا   ( 
 ِنصفُ  11يِفيد َأن الْواِجب   وَأنَّه،   بعض طُرِقِه الصِحيحةِ   10د قَدمنَا وقَ،  9ثَعلَبةَ بِن صعيرٍ  

                                                
 ). ب( ما بين المعكوفين ليس في 1
 . من وهو خطأ)ب، ج( في 2
3     مالك بن أوس بن الح أدرك ،  أبو سعيد النصـري   :  أبو سعد ويقال  ،ثان بن الحارث بن عوف بن ربيعة        د

تح بيت المقـدس وتـوفي      ف t وشهد مع عمر بن الخطاب    ،  rوال تعرف له رواية عن النبي       ،  rالنبي  
، 662، ابن عبـد البـر، االسـتيعاب         10-5/9 ابن األثير، أسد الغابة      :انظر.هـ92مالك بالمدينة سنة    

 .2/41الذهبي، تجريد أسماء الصحابة 
عوف بن ربيعة بن سعد بن يربوع، له صحبة يعد في أهل المدينة وهو              الحارث بن    أوس بن الحدثان بن      4

أن الجنة ال يدخلها إال مؤمن وإن أيام منى أيـام أكـل وشـرب    :  " م منى يناديأيا rالذي أرسله النبي   
، ابن عبـد البـر،     1/316 ابن األثير، أسد الغابة    :انظر.وروى عنه ابنه مالك بن أوس في صدقة الفطر        "

 .1/35الذهبي، تجريد أسماء الصحابة ، 57االستيعاب 
 ). ب( ليست في 5
 .3/78، 2101فطر برقم  كتاب زكاة الالدارقطني،رواه  6
 ].وصاعا[في المستدرك  7
 .1/569، 1496 رواه الحاكم في كتاب الزكاة، برقم 8
 ).أ(أ من / 196  نهاية ق∗

 ).ج(أ من / 232نهاية ق  **
 .صغير وهو خطأ) أ، ب، ج(في  9

 .فتحنا وهو خطأ) ب(في  10
 .لواجب وهو خطأ) ط(في 11
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  رب اٍع ِمنا  .صمع ابوالْج1 و درا ا ،   َأواِرثُ   ألَأمفَالْح الِخير      اهور قَـد َأنَّه عِبِه م تَجحي 
 عبد الـرزاِق    3 وروى 2}َأو ِنصفَ صاٍع    { وايِتِه  فَِفي رِ ،  ِف ذَِلك الالدارقُطِْني علَى خِ  

  اِويالطَّحقَالَ 4و ِليع ناٍع(: عفُ صِه نَفَقَتُك ِنصلَيتْ عرج نلَى مقَةُ الِْفطِْر عدص* ِمن 
محمـِد   بِن   7 ِجدا ِبعمر  6ِعيفٌ فَض 5 وَأما ما يِليهِ   . فَانْدفَع )بر َأو صاع ِمن شَِعيٍر َأو تَمرٍ      

 ِن صبانب8ه وكتْرم  ،والدارقطني   9قَالَه اِزيالرو اِئيِعينٍ   . النَّسم نقَاَل اباِوي  ال:  وسي 
 عبِد اللَّـِه    ِبكَِثيِر بنِ فَضِعيفٌ ِجدا   [ وَأما ما يِليهِ   . فَانْدفَع 10لَيس ِبشَيءٍ : وقَاَل َأحمد ،  اًسلف

وَأمـا  ،  12ِفيِه ركْن ِمن َأركَاِن الْكَِذِب فَانْدفَع     :  ونَفْس الشَّاِفِعي قَالَ   .11ِفِهع علَى ضع  ممج

                                                
 .أعما وهو خطأ) ج(في  1
 أنـه  r، ولفظه عن الحارث عن علي عن النبي 2113، برقم 3/82 كتاب زكاة الفطر،   ،نيرواه الدارقط  2

 .}عن كل صغير وكبير وحر وعبد نصف صاع من بر أو صاع من تمر{: قال في صدقة الفطر
 .يروي وهو خطأ) ج(في  3
لعي في نصب   لم أجد الحديث في مشكل اآلثار وال في شرح معاني اآلثار، ولعل المصنف تبع الزي              : قلت 4

وقد رواه عبد الرزاق فـي  .الراية فقد عزاه إلى الطحاوي، وقد ذكر محقق نصب الراية أنه لم يجده أيضا        
 .5773 برقم 3/315مصنفه، كتاب صالة العيدين، باب زكاة الفطر، 

 ).ب(أ من / 232  نهاية ق*
 .يريد حديث مالك بن أوس بن الحدثان 5
 .فضعف) ب، ج(في  6
 .مرلع) ب، ج(في  7
ـ 157عمر بن صهبان ويقال اسم أبيه محمد، األسلمي، أبو جعفر المدني، ضعيف، مات سنة      8 انظـر  .هـ

، ابـن حجـر، تهـذيب التهـذيب         53-2/52، ابن حبان، المجروحين     482ابن حجر، تقريب التهذيب     
3/234. 

 .قال وهو خطأ) ب، ج(في  9
 .2/426نصب الراية  :انظر 10
 .تضعيفه) ط(في  11
 .2/426، نصب الراية 2/226بن حبان، المجروحين  ا:انظر 12
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وقَاَل ،  شَيًئا  رضي اهللا عنهما   ن ابن ِسيِرين لَم يسمع ِمن ابِن عباسٍ       أل فَمنْقَِطع   1]ما يِليهِ 
  . وهم يضعفُون ِبِمثِْل هذَا2ٍم ِفيِه حِديثٌ منْكَرَأبو حاِت

كْثَـر علَـى    ألوا:  الـدارقُطِْني  5قَاَل،   اُخْتُِلفَ ِفيهِ  4 فَِفيِه سفْيان بن حسينٍ    3وَأما ما يِليهِ  
  .يثَ عن الزهِريوقَد روى هذَا الْحِد، 7 الروايِة عن الزهِري6تَضِعيِفِه ِفي
 نَعلَم َأحدا ِمن َأصحاِب َأيوب تَابع بن شَـوذٍَب علَـى            ال:  فَقَاَل الطَّحاِوي  8وَأما ما يِليهِ  

ما حجةٌ   وكُلٌّ ِمنْه  ، بِن سلَمةَ عن َأيوب     وحماد 9وقَد خَالَفَه حماد بن زيدِ    ،  ِزيادِة الْبر ِفيهِ  
ثُـم عـدَل    : وَأيضا فَِفي حِديِثِه ما يدلُّ علَى خَطَِئِه وهو قَولُ         ؟علَيِه فَكَيفَ وقَد اجتَمعا   

 11فَكَيـفَ يجـوز َأن يعـِدلُوا ِصـنْفًا        ،   ِمما ِسواه  10النَّاس ِنصفَ صاٍع ِمن بر ِبصاعٍ     
وِإنَّما يجوز َأن يعدَل الْمفْروض ِبمـا لَـيس         ،   مفْروٍض ِمنْه   ِصنْفٍ 12مفْروضا ِببعضِ 
،  مبارك بن فَضالَةَ عن َأيوب ِفي ِروايِة الدارقُطِْني    14لَِكن قَد تَابعه  . 13ِبمفْروٍض ا هـ    

      نَاها كَتَبِفيم اِويةَ الطَّحايالَِّتي تَِلي ِرو ِهيـادِ ،وِة ِللْفَسوِجبِة الْماديالز ِم ِذكِْر ِتلْكدع عم  ،
ووثَّقَه ،   َأحمد والنَّساِئي  16ضعفَه،   حماد بن سلَمةَ فَِإنَّه اُخْتُِلفَ ِفيهِ      15 يعِدلُ اللَِكن مباركًا   

                                                
 ). ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في 1
مجموعـة مـن    : م، ت 2006،  1، ط 2/601 انظر الرازي، عبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم، العلـل،               2

 .2/425وانظر نصب الراية .الباحثين
 .يريد حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم 3
 .حصين وهو خطأ)ب(في  4
 .وقال) ط(في  5
 ).أ(ليست في  6
 .2/425انظر نصب الراية  7
 .يريد حديث عبد اهللا بن شوذب عن أيوب عند الطحاوي 8
 .يزيد وهو خطأ) ب، ج(في  9

 .صاع) أ(في  10
 .نصفا وهو خطأ) أ(في  11
 ].من[زيادة ) ب، ج(وفي ] نصف [زيادة ) أ(في 12
 .18-9/17انظر شرح مشكل اآلثار  13
 .هو خطأتابعته و) ط(في  14
 .يعد وهو خطأ) أ(في  15
 .منفعة وهو خطأ) ب(في  16
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فَّانِعيدٍ   عس نى بيحيو ،  1 وقَاَل َأبةَ 2وعرا فَِإذَا قَالَ   :  زكَِثير لِّسدِثقَـةٌ    : ي ـوثَنَا فَهد3ح ،
     وبَأي نالَةَ عِن فَضِك باربم نكَذَا عته هَأياَلَِّذي رِليِه.وا يا مَأمـاِكِم  :  وةَ الْحايِني ِروَأع

، 4لَِكن وثَّقَه ابـن مِعـينٍ     ،   ابن ِحبان  ضعفَه،  عن ابِن عمر فَِفيِه سِعيد بن عبِد الرحمنِ       
، 5 َأنَّه مع ذَِلك كَان يِهم ِفي الشَّيِء كَما قَاَل ابن عـِدي الوَأخْرج لَه مسِلم ِفي صِحيِحِه إ   

ِديثُهحلَى الْخَطَِأ ِفيهِ        ولُّ عدي رمِن عاب نذَا عال،  ه    ِني خَطََأهلْ [ َأعب و6]ه     لَـمَأع اللَّـه 
فَرض رسوُل  {  رضي اهللا عنهما اتَّفَقَ علَيِه الْبخَاِري ومسِلم عن ابِن عمر     8 ما 7ِبمنِْشِئِه

 صاعا ِمن تَمٍر َأو صـاعا       9 والْحر والْمملُوكِ  األنْثَىصدقَةَ الِْفطِْر علَى الذَّكَِر وr     اللَِّه  
فَصرح ِبَأن مديِن ِمن قَمٍح إنَّما عِلمـه      . 10فَعدَل النَّاس ِبِه مديِن ِمن ِحنْطٍَة       } ن شَِعيٍر   ِم

نوِل اللَِّه          11ابسر دعِديِل النَّاِس ِبِه بتَع ِمن رمع r ِإالو هفَعلَر .     ِقيهيالْب دذَا رِبنَفِْس هو 
َأمر عمرو  { َأنَّهr   عنْه   رضي اهللا عنهما  الدارقُطِْني عن ابِن عمر      و رواه هو علَى ما   

                                                
قال أحمـد  ، ولد سنة عشرين ومائة، القطان أبو سعيد التميمي موالهم البصري،  يحيى بن سعيد بن فروخ     1

، 219-1/218 الذهبي، تـذكرة الحفـاظ      :انظر.هـ198توفي سنة   .إلى يحيى القطان المنتهي في التثبت     
 .188-9/175، الذهبي، السير 8/147الزركلي، األعالم 

 .ابن وهو خطأ) أ(في  2
، نصـب   339-8/338، الجرح والتعديل البن أبي حـاتم        3/104 تنقيح التحقيق البن عبد الهادي       :انظر 3

 .2/424الراية 
سعيد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن حميد الجمحي، أبو عبد اهللا المدني، قاضـي بغـداد، صـدوق لـه           4

، ابـن  284 ابن حجر، تقريب التهـذيب  :نظرا.هـ176 ابن حبان في تضعيفه، توفي سنة  أوهام، وأفرط 
 .2/30 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 406-1/405حبان، المجروحين 

 .4/456 الكامل في الضعفاء البن عدي :انظر 5
 .وهو خطأ] بل هو[)ب، ج( في 6
د الرحمن الجمحي، وِذكْر البـر فيـه لـيس          قال البيهقي بعد أن ذكر هذا الحديث، كذا ذكره سعيد بن عب            7

 .4/280السنن الكبرى .بمحفوظ
 .كذا في جميع النسخ ولعل الصواب لما 8
 .العبد) أ(في  9

 ،، ومسـلم  3/473،  1511 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، بـرقم            ،رواه البخاري  10
، ولفظهمـا فعـدل   1/437، 14الشعير، بـرقم   كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر و         

 .الناس به نصف صاع من بر
 .من وهو خطأ) أ(في  11
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 كَيـفَ   :فَقَـالَ }  الِْفطِْر ِبِنصِف صاٍع ِمن ِحنْطٍَة َأو صاٍع ِمن تَمٍر           1بن حزٍم ِفي زكَاةِ   
ن تَعِديَل الصاِع ِبمديِن ِمن ِحنْطٍَة إنَّما كَان بعـد          يِصح وِروايةُ الْجماعِة عن ابِن عمر أَ      

 سِعيٍد فَِروايةُ الْحاِكِم ِفيِه صاعا ِمن ِحنْطَـٍة لَيسـتْ           3، وَأما حِديثُ َأِبي   2؟rرسوِل اللَّهِ 
 َأو  5يِه رجٌل واِحد عن ابِن علَيةَ     وذُِكر فِ :  إلَيها َأبو داود حيثُ قَالَ     4وقَد َأشَار ،  صِحيحةً

 وهـو  ، ِنصفَ صاٍع ِمن بر7وذَكَر معاِويةُ بن ِهشَاٍم،  وٍظف ولَيس ِبمح  6صاع ِمن ِحنْطَةٍ  
 ِن ِهشَاٍم َأوةَ باِويعم ِمن مهو]اهور نا هـ 8]ِمم نْه9 ع . 

 َأدِري ِممـن    الو،   الِْحنْطَِة ِفي هذَا الْخَبِر غَير محفُـوظٍ       11ِذكْرف:  10وقَاَل ابن خُزيمةَ  
مهالْو  ،  ِل لَهجُل الرقَولَ           :والِْحنْطَـِة َأو ِذكْر لَى َأنالٌّ عٍح دقَم ِن ِمنيدم ـِر   12 َأوالْخَب 
 . ا هـ13ِه َأو مديِن ِمن قَمٍح معنًى إذْ لَو كَان صِحيحا لَم يكُن ِلقَوِل،خَطٌَأ

                                                
 .زكاته وهو خطأ) ب، ج(في 1
 .2094، برقم 3/75، وسنن الدارقطني 7711، برقم 4/282 السنن الكبرى للبيهقي :انظر 2
 .ابن وهو خطأ) ب(في  3
 .وهو خطأ] أشا) [ج(في  4
 110 ِمقْسم األسدي، أبو بشر المصري، المعروف بابن علية، ثقة حافظ ولد سنة              سماعيل بن إبراهيم بن   إ 5

 ابن حجر، تهـذيب التهـذيب     ،  133 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .هـ في بغداد  193هـ ومات سنة    
1/140. 

 .في أبي داود صاع حنطة 6
ابـن  انظـر  .هـ204وفي سنة معاوية بن هشام األسدي، القصار، أبو الحسن الكوفي، صدوق له أوهام ت         7

 .4/112 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 626 حجر، تقريب التهذيب
 ].ممن روى) [ ج(وهو خطأ وفي ] من وراية ) [ ب(في  8
 .250، ص 1617-1616 سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر، برقم :انظر 9

هـ، عنـي   223لحافظ الحجة شيخ اإلسالم، ولد سنة       محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر، ا          10
من . قول إذا صح الخبر    rليس ألحد مع رسول اهللا      : من أقواله .بالفقه والحديث، رحل إلى الشام والعراق     

 المشهور بصـحيح ابـن      r كتاب التوحيد، مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي           :مصنفاته
 .2/207، الذهبي، تذكرة الحفاظ 6/29ركلي، األعالم ، الز14/365خزيمة انظر الذهبي، السير 

 ).ذكر(وذكر وفي صحيح ابن خزيمة ) أ(بذكر وهو خطأ وفي ) ب(في  11
 .أو وهو خطأ) ب(في  12
، 1980، سـنة    2419، بـرقم    90-4/89سحاق، صحيح ابن خزيمـة،      ابن خزيمة، محمد بن إ    : انظر 13

 .محمد مصطفى األعظمي: المكتب اإلسالمي، ت
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 لَنَا فَِإنَّه صِريح ِفي موافَقَِة النَّاِس       1وَأما ِبدوِن هِذِه الزيادِة كَما هو ِروايةُ الْجماعِة فَدِليلٌ        
 rِعنْد َأحِدِهم عن رسوِل اللَّـِه       فَلَو كَان   ،   والنَّاس إذْ ذَاك الصحابةُ والتَّاِبعون     ،ِلمعاِويةَ

 مع 3 يعوُل علَى الرْأِيالإذْ ، َأحد 2هيأولَم يعوْل علَى ر  ،  تَقِْدير الِْحنْطَِة ِبصاٍع لَم يسكُتْ    
، فَـه الن حضره خِ  ِممr**  َأنَّه لَم يحفَظْ َأحد عن رسوِل اللَِّه         *معاِرضِة النَّص لَه فَدلَّ   

  هملْزيّأ[وا ن4] م 5 ذَكَر***ِضِهمعب عِلِه مقَو ِعيٍد ِمنو سَأب  ـاٍم  6ِمنطَع اٍع ِمناِج صإخْر 
      ِر النَِّبيَأم نع كُني لَمr  الِبِه واِجبو لَى َأنَّهع لُونَهفْعي مِعلِْمِه َأنَّه عا،  مْل إمِم بدع عم 

هـذَا بعـد    ،  ِعلِْمِه َأو مع وجوِدِه وِعلِْمِه ِبَأن فَعَل الْبعض ذَِلك ِمن باِب الزيادِة تَطَوعا            
 روى ابن خُزيمـةَ  8فَقَد،7منوعموهوr ، تَسِليِم َأنَّهم كَانُوا يخِْرجون الِْحنْطَةَ ِفي زماِنِه        

 عن نَاِفٍع عن ابـِن عمـر        9تَصِر الْمسنَِد الصِحيِح ِمن حِديِث فُضيٍل بِن غَزوان       ِفي مخْ 
 ولَم تَكُن 10]الزِبيب والشَِّعير[ التَّمر والإ rلَم تَكُن الصدقَةُ علَى عهِد رسوِل اللَِّه      {: قَاَل

 كُنَّا نُخِْرج ِفـي عهـِد   {عن َأِبي سِعيٍد نَفِْسِه  ما ِعنْد الْبخَاِري    وِمما ينَاِدي ِبهِ   11}الِْحنْطَةُ
 عامنَا يومِئٍذ الشَِّعير  وكَان طَ :  قَاَل َأبو سِعيدٍ   .يوم الِْفطِْر صاعا ِمن طَعامٍ     rرسوِل اللَِّه   

                                                
 .فليل وهو خطأ) ب(في  1
 .رواية وهو خطأ) أ، ب، ج(في  2
 .الراوي وهو خطأ) ب، ج(في  3
 ).أ(ب من / 196نهاية ق  *

 ).ج(ب من / 232نهاية ق  **
 .انما وهو خطأ) أ(في  4
 .ذكره) أ(في  5

 ).ب(ب من / 232نهاية ق  ***
 .في)ب، ج(في  6
 .وهم) أ(في  7
 .نقد وهو خطأ) ط(في 8
ي  موالهم، أبو الفضل الكـوف   يفضيل بن غزوان بن جرير الضب     والراوي هو   .وهو خطأ عروان  ) ج(في   9

ـ 140بعد  ، توفي   ثقة،  من كبار أتباع التابعين    ابـن حجـر،   ، 521 ابن حجر، تقريب التهـذيب انظر  . ه
 .7/316، ابن حبان، الثقات 3/401 تهذيب التهذيب

 ].الشعير والزبيب) [أ(في  10
اب الزكاة، باب الدليل على أن األمر بالصدقة نصف الصاع مـن حنطـة              انظر صحيح ابن خزيمة، كت     11

 .2406، برقم r .4/85أحدثه الناس بعد النبي المصطفى 
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ِبيبالزا وِقطَأل و رالتَّمكَانَتْ الْ  ،  1 } و إلَى ِذكِْرِه        فَلَو رادلَب جخْرالَِّذي ي اِمِهمطَع ِحنْطَةُ ِمن
وعلَى هذَا يلْزم كَون الطَّعاِم ِفـي       ،  ِف معاِويةَ ال إذْ ِفيِه صِريح مستَنَِدِه ِفي خِ      ؛قَبَل الْكُلِّ 
ِقطُ وما بعده ِفيِه عطْفُ     أل فَيكُون ا  ، الِْحنْطَةَ ِبخُصوِصها  العم  أل ِبِه ا  2وِل مرادا ألحِديِثِه ا 

ويلْزمه كَـون  ،  هذَا الصِريح عنْه. الظَّاِهِرفَالالْخَاص علَى الْعام دعا إلَيِه وِإن كَان خِ 
 نُخِْرج ِممـا    5]كُنَّا ماإنَّ[َأي  :  َأزاُل ُأخِْرج الصاع   ال 4 َأزاُل ُأخِْرجه إلَخْ   ال:3الْمراِد ِبقَوِلهِ 

 وحاِصلُه  .خَر فَِإنَّما ُأخِْرج ِمنْه َأيضا ذَِلك الْقَدر      آلذَكَرته صاعا وِحين كَثُر هذَا الْقُوتُ ا      
      التَّقِْويم ذَِلك ري لَم ِقيِق َأنَّهْل أ  ،ِفي التَّحإ ب  اعص اِجبالْو اُتُِّفقَ  ،  ن َأنَّه رغَي      ـا ِمنْـهم َأن 

 6خْـِرج ألخْراج ِمنْهـا    إلوَأنَّه لَو وقَع ا   ،  كَان غَير الِْحنْطَةِ   rخْراج ِفي زمِن النَِّبي     إلا
 اعص 

 َأن { بِن شُعيٍب عن َأِبيِه عن جـدِه  7 ثُم يبقَى بعد هذَا كُلِِّه ما رواه التِّرِمِذي عن عمِرو    
  النَِّبيr      َكَّةاِج منَاِدي ِفي ِفجا ينَاِديثَ معلَى     الَأ: بةٌ عاِجبقَةَ الِْفطِْر ودص ِلمٍ  8 إنسكُلِّ م ، 
 حر َأو عبٍد صِغيٍر َأو كَِبيٍر مداِن ِمن قَمٍح َأو صاع ِمما ِسـواه ِمـن                 9 ]َأو ُأنْثَى [ذَكٍَر  

  .10وقَاَل حسن غَِريب ا هـ} الطَّعاِم 

                                                
 .1510، برقم 3/472 كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، ، صحيح البخاري:انظر 1
 .مراده وهو خطأ) ب، ج(في  2
 .به وهو خطأ) أ(في  3
 .]أي[ زيادة )ب، ج( في 4
 ].كنا إنما )[أ، ب، ط(في  5
 .وهو خطأ] إال خرج) [ب(في  6
 .ابن عمر وكالهما خطأ) ج(ابن عمرو وفي ) ب(في  7
 . عن)ب، ج( في 8
 ].وأنثى) [ج(في  9

: وقـال األلبـاني   169، ص   674 كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطـر، بـرقم             ،رواه الترمذي  10
 .ضعيف اإلسناد
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وهـو حجـةٌ    ،   بِن شُعيٍب ولَم يسمع ِمنْه     2 عمِرو 1فَِإن ابن جريٍج ِفيِه عن    ،  وهو مرسلٌ 
 َأن  { الْحاِكم عـن عطَـاٍء       5 وما روى  .ِلِ ِفي الْمرسِ  4مانَةأل بعد ثُبوِت الْعدالَِة وا    3ِعنْدنَا

 مداِن ِمن قَمٍح َأو صاع ،إن صدقَةَ الِْفطِْر حقٌّ واِجب  : بعثَ صاِرخًا ِبمكَّةَ   rرسوَل اللَّهِ 
 7}َأو صاع ِمما ِسوى ذَِلك ِمـن الطَّعـاِم          { :  ورواه الْبزار ِبلَفْظِ   6}َتَمٍر   وأِمن شَِعيٍر   

 اِكمالْح هحح8ص و  هرغَي لَّهادٍ   9َأعبِن عى بيح10 ِبي     ِليقَيالْع فَهعٍج ضيرِن جاب نقَاَل  .11 عو 
 هذَا الْحـِديثَ عـن ابـِن    13وهو يرِوي، 12منْكَر الْحِديِث ِجدا عن ابِن جريجٍ   : زِديألا

                                                
 ).ب(ليست في  1
 .عمر وهو خطأ) ب (في 2
 .سيأتي بعد قليل حكم العمل بالمرسل 3
 .اإلمامة وهو خطأ) ب، ج(في  4
 .رواه) أ(في  5
 أمر صارخا ببطن مكة ينـادي أن صـدقة          rأن رسول اهللا    : " في المستدرك عن عطاء عن ابن عباس       6

اد صـاع مـن    ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو ب  ،كبير الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو       
، وقد نقله الزيلعي عن عطاء عن ابن عباس بنفس اللفظ الذي ذكره ابن              1/567المستدرك  "شعير أو تمر    

 .2/419 نصب الراية :انظر"وليس هذا اللفظ في النسخة المطبوعة : "الهمام، وقال محقق نصب الراية،
 .2/419انظر نصب الراية  7
 .1/567المستدرك انظر  8
 .2/54ي في كتابه التحقيق في أحاديث الخالف يريد ابن الجوز 9

10  يحيى بن ع بعداد الس ،ابن حجر، تقريـب التهـذيب  ، 4/367انظر ابن حجر، تهذيب التهذيب .مجهولي 
، دار  1986،  1، ط 3/197، وانظر ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الضـعفاء والمتـروكين،             687

 .عبد اهللا القاضي: الكتب العلمية، ت
 حب كتـاب الضـعفاء     م، صـا  لحـافظ اإلمـام    أبو جعفر ،  مد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي        مح 11

، الزركلـي، األعـالم     239-15/236، الـذهبي، السـير      37-3/36انظر الذهبي، تذكرة الحفاظ   .الكبير
6/319. 

 يف جريج ابن حديث صاحب:  ( وفيه: "، وقال4/416وانظر فیما نقلھ عن العقیلي، الضعفاء الكبیر 
 هـ. ا) واه أنه على روايته الفطر، فدلت صدقات

 .، من غير عن ابن جريج"منكر الحديث جدا : "وما نقله ابن الجوزي عن األزدي 12
 .124-3/123، تنقيح التحقيق 3/197 انظر الضعفاء والمتروكين، 

 .يؤدي وهو خطأ) ب، ج(في  13
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 عن ابِن جريٍج عـن عمـِرو بـِن    2ي بِن صاِلٍح الدارقُطِْني عن علِ  1ى وما رو  .جريٍج
 فَصاح َأن صدقَةَ الِْفطِْر حقٌّ     3َأمر صاِئحا  rَأن رسوَل اللَِّه    { شُعيٍب عن َأِبيِه عن جدِه      

          تَم شَِعيٍر َأو ِمن اعص ٍح َأوقَم اِن ِمندِلٍم مسلَى كُلِّ مع اِجب4}ٍروِإعلال و ِزيوِن الْجاب 
اِلحٍ   5لَهِن صب ِليقَاَل،   ِبع :فُوهعالتَّنِْقيحِ   .6ض اِحبقَاَل ص  :    ذَا خَطٌَأ ِمنْها    الهـدَأح لَمنَع 

فَهعاِتمٍ      ،  ضَأِبي ح اِل ِعنْدوِر الْحشْهم رغَي لَِكنَّه  ،     كِّيم َأنَّه هرغَي ذَكَرو    ـدوفٌ َأحـرعم
 بن سلَيمان   8 ومعتَِمر 7 رووا عنْه ِمنْهم الثَّوِري    ةوذَكَر جماع ،  الْعباِد وكُنْيتُه َأبو الْحسنِ   

هذَكَرقَالَ      9وِفي ِكتَاِب الثِّقَاِت و انِحب نفُ:  ابرعـ 10ي  12رساُلاإل ال فَلَم يبقَ ِفيِه إ    .11ا ه
وهو حجةٌ ِبانِْفراِدِه ِعنْد جمهوِر الْعلَماِء وِعنْد الشَّاِفِعي إذَا اعتَضد ِبمرسٍل آخَر يـرِوي   

 ،13خَِر كَان حجةًآلِمن غَيِر شُيوِخ ا

                                                
 .رواه) أ(في  1
ابن حجر، تقريـب  انظر .مقبول، من الوسطى من أتباع التابعين ،، أبو الحسن العابدي بن صالح المك ي عل 2

 .210-7/209ابن حبان، الثقات .3/168 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 469 التهذيب
 .صالحا وهو خطأ) ج(في  3
 .69-3/68، 2083 كتاب زكاة الفطر، برقم ،رواه الدارقطني 4
 ). ب، ج( ليست في 5
 .2/54  التحقيق في أحاديث الخالف:انظر 6
 .النووي وهو خطأ) ج(في  7
 .معين وهو خطأ) ب(في  8
 .ذكر وهو خطأ) أ(في  9

 .7/210انظر ابن حبان، الثقات .وليس يعرف" يغرب"كذا في جميع النسخ وما في الثقات  10
 .3/127تنقيح التحقيق :انظر  11
 .طمس) ج(في 12
 : حكم العمل بمراسيل غير الصحابة 13

رأي مالك وأبي حنيفة وإحدى الـروايتين عـن أحمـد ورأي جمهـور      وهو ،يقبل المرسل مطلقا   .1
 .المعتزلة واختاره اآلمدي

 .وهو قول جمهور المحدثين،ال يقبل المرسل مطلقا  .2

 : المرسل ال يعد حجة بنفسه إال إذا وجد ما يرجح صدق الراوي، وذلك بأمور هي .3

 .أن يسنده راو آخر غير الذي أرسله - أ

 =.شيوخ الراوي األولأن يرسله راو آخر يروي عن  - ب
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       ِمِذيِديِث التِّرح ِمن نَاهما قَدِبم دتَضاع قَدو  ، اهوا رم1و  و دِن     َأبسالْح نع اِئيالنَّسد واو
 إلَى َأن قَـاَل     *َأنَّه خَطَب ِفي آِخِر رمضان ِبالْبصرةِ     {  رضي اهللا عنهما   عن ابِن عباسٍ  

} شَِعيٍر َأو ِنصفَ صـاِع قَمـٍح         هِذِه الصدقَةَ صاعا ِمن تَمٍر َأوr      فَرض رسوُل اللَِّه    
 فَهو مرسٌل   5 ابِن عباسٍ  4 َأن الْحسن لَم يسمع ِمن     الإ،   ِثقَاتٌ مشْهورون  3واتُه ر 2الْحِديثَ

  ِبفَِإنَّهعلِ 6ِفرأل ا  َأه معوِل يذَا    7صه وِعيِد         8 نَحس ناِسيِلِه عرد ِفي ماوو دَأب اهوا رمو ،
  9}زكَاةَ الِْفطِْر مديِن ِمن ِحنْطٍَة  rفَرض رسوُل { بِن الْمسيِب 

 
                                                                                                                                            

 .أن يعضده أكثر األمة -ت==          

 .أن يعضده قول صحابي-ث

 .أن يكون المرسل ممن عرف عنه أنه ال يرسل إال عمن يقبل قوله-   جـ   

 . فإذا توفر أحد هذه الشروط قبل المرسل ولم يكن كالمتصل،وهذا قول الشافعي
-1/359، أصول السرخسي    287-2/281، المستصفى   464-461الرسالة للشافعي   : انظر في المسألة  

، النـووي،  160-1/154، ابن كثير، اختصار علوم الحـديث  157، 408-4/404، البحر المحيط    364
، 1/376 السمعاني، منصور بن محمد، قواطع األدلـة فـي األصـول،            :وانظر.103-1/101المجموع  

 .محمد حسن الشافعي: ، دار الكتب العلمية، ت1999، 1ط
 .روه وهو خطأ) ب(في  1
 ).ب(أ من  / 233نهاية  *
، ورواه 251، ص  1622 كتاب الزكاة، باب من روى نصف صـاع مـن قمـح بـرقم                ،رواه أبو داود   2

 .ضعيف اإلسناد: ، وقال األلباني291، ص 515النسائي، كتاب الزكاة، باب الحنطة، برقم 
 .رواية وهو خطأ) أ، ب، ج(في  3
 ].عن سعيد بن [يادة وفيها ز) أ( ليست في 4
 .2/419، وانظر نصب الراية 3/124 تنقيح التحقيق :وهذا كالم ابن الجوزي في التنقيح انظر 5
 .يعرف وهو خطأ) ب،ج،ط(في  6
 . نعم وهو خطأ)ب، ج( في 7
 .وقد سبقت المسألة عند تعريف المرسل 8
 .136، ص 119انظر المراسيل، باب زكاة الفطر، برقم  9

 وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون آخر الخبر فرض زكاة الفطـر،             :2/55وزي في التحقيق    وقال ابن الج  
 .ثم يكون الثاني تفسيرا من سعيد

وحمل المؤلف آخر الحديث على أنه تفسير من سعيد خطأ، وقـد            :  3/128قال ابن الجوزي في التنقيح      
 .روي عن سعيد من غير وجه مما يدل على ذلك
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 عن اللَّيِث   2 حدثَنَا الشَّاِفِعي عن يحيى بِن حسان      1حدثَنَا الْمزِني :  قَالَ *رواه الطَّحاِوي و  
 ِشـهاٍب   6 مساِفٍر عن ابنِ    بنِ 5]وعبِد الرحمِن بِن خَاِلدِ   [ 4 عن عقَيِل بِن خَاِلدٍ    3بِن سِعيدٍ 
 قَاَل 7}فَرض زكَاةَ الِْفطِْر مديِن ِمن ِحنْطٍَة      rَأن رسوَل اللَِّه    {  بِن الْمسيِب    * عن سِعيدِ 
  يضـر فَِإنَّـه مرسـُل سـِعيدٍ        ال الًوكَونُه مرس ،  إسنَاده صِحيح كَالشَّمسِ  : ِفي التَّنِْقيحِ 

                                                
 ).ج(أ من / 233نهاية ق  *
ني، نسـبة إلـى     زمإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم ال         المديني وهو خطأ وهو     ) ب( في 1

ت الـبالد ب    وامـتأل  هــ    175 مولـده .لميذ الشـافعي  ، ت مزينة بنت كلب، وهي قبيلة كبيرة مشهورة      
من هـذا  سخة كانت البكر يكون في جهازها ن:  في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال    " مختصره"

ـ  264 مات بمصر ،  المسائل المعتبرة، الترغيب في العلم    ،  المنثورالمختصر، من مصنفاته     : انظـر .ـ ه
 .28-1/27، طبقات الفقهاء الشافعية 1/329، الزركلي، األعالم 497-492/ 12الذهبي، السير 

البصرة ولـد سـنة     من  ن تنيس، أصله    ي م ، أبو زكريا البصر   يلبكراي  سينِّ يحيى بن حسان بن حيان التِّ      2
ـ 144 ابـن حجـر،    ،  683 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .ر هـ بـ مص   208 توفي سنة    ثقة وهو    ه

 .9/252، ابن حبان، الثقات 4/348 تهذيب التهذيب
، ، مولى عبد الرحمن بن خالد بـن مسـافر  ي، أبو الحارث المصريمه الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَ      3

ـ 175، توفي سنة    ـ، ثقة ثبت فقيه إمام     ه 93 هـ أو    94ولد سنة    انظر ابن حجر، تقريب التهـذيب      . ه
 .484-481/ 3ابن حجر، تهذيب التهذيب، 7/360، ابن حبان، الثقات 542

4 قَ عي    في  هـ على الصحيح     144، توفي سنة    ثقة ثبت ،   موالهم ي أبو خالد األمو   يقيل األيل ل بن خالد بن ع 
، ابن حبـان، الثقـات      3/130، ابن حجر، تهذيب التهذيب      462 ذيبابن حجر، تقريب الته    :انظر.مصر

7/305. 
ـ 127، صدوق، توفي سنة     ، أبو خالد، و يقال أبو الوليد      يمه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفَ       5 انظر . ه

 .500-2/499 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 7/83، ابن حبان، الثقات 399 ابن حجر، تقريب التهذيب
 ).، ب، جأ(ليست في  6
 ).أ(أ من / 197  نهاية ق*
: قـال :   حدثنا شعيب عن الليـث قـال    :حدثنا ربيع بن المؤذن قال    " شرح معاني اآلثار    في لفظ الطحاوي  7

 rأن رسـول اهللا  ( حدثني عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسـيب            
، بـرقم   46-2/45 شرح معاني اآلثـار      :انظر.خر، وساقه بإسناد آ   )فرض زكاة الفطر مدين من حنطة       

3127 ،3218. 
 بالسند الذي ساقه المصنف، وكذلك الزيلعي في نصب الراية          4/284وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى       

وقد ذكر محقق نصب الراية أنه لم يجد الحـديث بالسـند            .3/129، وابن عبد الهادي في التنقيح       2/423
 .ية عن الطحاويالذي ساقه صاحب نصب الرا



 

 

479

ـ  1ومراِسيلُه حجةٌ   حملَه الْبيهِقي علَى معنَى َأن      2 وقَوُل الشَّاِفِعي حِديثُ مديِن خَطَأٌ     . ا ه
وحاِصـلُه  [ . ا هـr 3خْبار الثَّاِبتَةَ تَدلُّ علَى َأن التَّعِديَل ِبمديِن كَان بعد رسوِل اللَِّه   ألا

4]َأنَّه ر    كَان ِإنو هرغَي حج وا  هِحيحبِ  ،   ص سلَي وهال   الو رْل الْقَدالِزٍم ب  نم َأن قَاَل  5ِزم 
   رضح ةَ َأواِويعكَم قْتَ 6ذَِلكضِ       7 وفَـر ِمن ِعلْم هِعنْد كُني ِتِه لَم8 خُطْب  النَِّبـي r   ِفـي

نَعم قَد يكُون ،   ِفي الْواِقعِ  10عدمه عنْهr   ِعلِْم ُأولَِئك عنْه     9عدِمولَيس يلْزم ِمن    ،  الِْحنْطَِة
] ِظنَّةُ ذَِلكبِ   11]م سلَي تَّةَ ال لَِكنِزٍم َألْب  ،           ِمنْـه هودجنْقَْل وي ا لَمِمِه مدع عم قَاءالْب ِجبْل يب
r     ُولقَب ِجبِة فَيحِه الصجلَى وع    لَى َأنَّهعو اله دعبا  12 ي ِفي     أل فَِإن هضفَر َأن تُِفيد ارخْب

وِمن الْجاِئِز غَيبتُـه    ،  وذَِلك إنَّما يكُون بعد الْفَتْحِ    ،  الِْحنْطَِة كَان ِبمكَّةَ ِبِإرساِل الْمنَادى ِبهِ     
وصا وهم إنَّما كَانُوا ِفيها علَى جنَاِح سفٍَر آِخِذين ِفي  َأو شُغْلُه عنْه خُص   ،ِفي وقِْت النِّداءِ  

مام َأحمد ِفي مسنَِدِه ِمن إل ما َأخْرج ا13] ِبِهسِتشْهاِداللح ليص[ وِمما رِوي ِفيِه ِمما   .ُأهبِتِه
عن فَاِطمـةَ    14بِن عبِد الرحمِن بِن نَوفَلٍ    طَِريِق ابِن الْمبارِك عن ابِن لَِهيعةَ عن محمِد         

                                                
 .3/128 تنقيح التحقيق :انظر 1
 .4/284 سنن الكبرى للبيهقي :انظر 2
 .4/284المرجع السابق  3
 .طمس) ج(في  4
 ).أ(ليست في 5
 .وأحضر وهو خطأ) ج(في  6
 ).أ(ليست في  7
 . قول)ب، ج( في 8
 ).أ(ليست في 9

 .عنده وهو خطأ) أ(في  10
 .وهو خطأ] ذلك مظنة) [أ(في  11
 .يبتعد وهو خطأ) أ(في  12
 ]يصح به االستشهاد) [أ(في  13
، توفي سـنة    ثقةي،  ، أبو األسود المدن   ي األسد ي محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد القرش           14

ـ  يبضع وثالث  ، 3/630 ابن حجر، تهـذيب التهـذيب     ،  575 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  . ن ومائة ه
 .7/364ابن حبان، الثقات 
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كُنَّا نَُؤدي زكَاةَ الِْفطِْر علَى عهِد : وعنْها قَالَتْ t عن َأسماء ِبنِْت َأِبي بكٍْر  1ِبنِْت الْمنِْذرِ 
 وحِديثُ ابِن لَِهيعـةَ صـاِلح       .3 }2مديِن ِمن قَمٍح ِبالْمد الَِّذي يقْتَاتُون ِبهِ       rرسوِل اللَِّه   
 عن الْخُلَفَـاِء    يِوثُم قَد ر  ،  ن الْمباركِ  ِسيما وهو ِمن ِروايِة إماٍم عنْه وهو اب        ،ِللْمتَابعاِت

          رمعنَا مرنَِّفِه َأخْبصاِق ِفي مزالر دبع اهورو ِقيهيالْب جفََأخْر ِرِهمغَيو اِشِدين4الر   ـنع 
ن وَأ،  عن َأِبي بكٍْر َأنَّه َأخْرج زكَاةَ الِْفطِْر مديِن ِمـن ِحنْطَـةٍ           : 6بةَال عن َأِبي قِ   5عاِصٍم
جنِ الًراثْنَي نيا باعِه صى إلَيَأد .نْقَِطعم وهـِد   .7 وبع ـنع اِئيالنَّسد واوو دَأب جَأخْرو 

كَان النَّاس يخِْرجون صدقَةَ الِْفطْـِر      { :  عن نَاِفٍع عن ابِن عمر     9 روادٍ 8الْعِزيِز بِن َأِبي  
فَلَما :  قَاَل عبد اللَِّه. َأو زِبيٍب10]َأو تَمٍر َأو سلٍْت[صاعا ِمن شَِعيٍر    rِل  علَى عهِد رسو  

   رمع كَانt ْتكَثُر11و            ِتلْـك اٍع ِمنص كَاناِع ِحنْطٍَة مفَ صِنص رمَل ععالِْحنْطَةُ ج 

                                                
زوجة هشام بن عروة، و أخـت عاصـم بـن           ،   بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية األسدية         فاطمة 1

ابـن حجـر، تهـذيب      ،  5/301، ابن حبان، الثقـات      862 ابن حجر، تقريب التهذيب   انظر  .ثقة،  المنذر
 .4/685 التهذيب

 ).ب، ج(ليست في 2
 .صحيح وهذا إسناد حسنحديث : ، وقال األرناؤوط26936، برقم 44/501مسند أحمد :انظر 3
 .هو معمر بن راشد سبقت ترجمته 4
 .هو عاصم األحول سبقت ترجمته 5
مـن  ي بـة البصـر  ال، أبـو قِ يمر الجأو عامرعبد اهللا بن زيد بن عمرو وهو .فالته وهو خطأ) ب(في   6

ابـن   انظـر . الشام فيا  هـ و قيل بعده    104، توفي سنة    ثقة فاضل كثير اإلرسال   ،  الوسطى من التابعين  
 . 2/339 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 5/2، ابن حبان، الثقات 361 حجر، تقريب التهذيب

وانظر السـنن الكبـرى للبيهقـي    .5777، 5776، 5774 برقم 316-3/315انظر مصنف عبد الرزاق    7
4/285. 

 .زيادة عبد العزيز) أ(وفي ) ب، ج(ليست في  8
مـن  ي،  ، مولى المهلب بن أبى صفرة األزد      ياد المك وى ر عبد العزيز بن أب   رواه وهو خطأ وهو     ) أ(في   9

ابـن  انظر  . مكة في هـ   159، توفي سنة     باإلرجاء يصدوق عابد ربما وهم، و رم     ،  كبار أتباع التابعين  
 .2/119، ابن حبان، المجروحين 2/585 ابن حجر، تهذيب التهذيب، 418 حجر، تقريب التهذيب

 .5/11انظر عون المعبود .م السين نوع من الشعير يشبه البربض: والسلت] أو سلت أو تمر) [أ(في 10
 .كثرت) أ(في  11
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ومتْنُه ِبما تَقَدم ِمـن َأن  ، 4تَكَلَّم ِفيِه ابن ِحبان   ، روادٍ 3 سنَده ِبابِن َأِبي   2وُأِعلَّ. 1} شْياِء  ألا
 ِهي فِ ملَكَ تَ ن إِ واٍد ر 7بي أَ ن اب نَأ بِ ُل األو 6عِفدو،   زمِن معاِويةَ  5التَّعِديَل ِبذَِلك إنَّما كَان ِفي    

ابحِ ن فَ اٍنب  قَثَقد و ه ابن ِع مٍني و يحي ى بن بو حاتمٍ  وأَ عيد القطانِ سغَ ويهمروالم،ِثو 8قـون 
ـ  ِرِط الفِ اةَكَدوا ز َأ(: ِهِتبطْي خُ  فِ اَل قَ هنْ أَ مانثْ ع ن ع يِوحا الطَّ جخروَأ.9فْرعَأله   م دِني 
 12]ن جـرتْ  م[علَى  (: الرزاِق عن عِلي قَالَ    11]عبدو[وَأخْرج َأيضا هو     10)ٍةطَنْ حِ نِم

وَأخْرج عبد الرزاِق   . 13) *علَيِه نَفَقَتُك ِنصفُ صاٍع ِمن بر َأو صاع ِمن شَِعيٍر َأو تَمرٍ           
 15)14]تَمٍر َأو شَـِعير   [ زكَاةُ الِْفطِْر مداِن ِمن قَمٍح َأو صاع ِمن         (: عن ابِن الزبيِر قَالَ   

 هونَح جَأخْرِد اللَّهِ         وبِن عاِبِر بجوٍد وعسِن ماباٍس وبِن عاب نثَنَا     .16 عـدا حضى َأيورو 

                                                
: ، وقـال األلبـاني    249، ص   1614 باب كم يؤدي في صدقة الفطر، برقم         ،رواه أبو داود، كتاب الزكاة     1

 كان الناس يخرجون    : (، بلفظ 391، ص   2516 كتاب الزكاة، باب السلت، برقم       ،ورواه النسائي .ضعيف
صـحيح  : األلبانيقال   )صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب         r الفطر في عهد النبي      صدقة:  عن

 .اإلسناد
 .وهو خطأ]أما على ) [أ(في  2
 ). أ( ليست في 3
 .2/119حباب وهو خطأ، وانظر فيما نقل عن ابن حبان ابن حبان، المجروحين ) ط(في  4
 .من) ب، ج(في  5
 .ووقع وهو خطأ) ب(في  6
 ). أ( ليست في 7
 .المواثقون وهو خطأ) ب(في  8
 .3/122 تنقيح التحقيق :انظر 9

 .3137، برقم 2/47 شرح معاني اآلثار :انظر 10
 .عبد وهو خطأ) ب(في  11
 .وكالهما خطأ] من جوزت) [أ(وفي ] في جوزت) [ب(في  12
 ).ب(ب من / 233  نهاية ق*

). أو صاع مـن شـعير     (عبد الرزاق   ، وليس في لفظ     5773، برقم   3/315 مصنف عبد الرزاق     :انظر 13
 .2/427 نصب الراية :وانظر

 ].شعير أو تمر) [ب، ج(في  14
 .5766 برقم 3/313 مصنف عبد الرزاق :انظر 15
 .5772، 5769، 5768 برقم 314-3/313مصنف عبد الرزاق :انظر  16
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زكَاةُ الِْفطِْر علَى كُلِّ حر     (:  عن َأِبي هريرةَ قَالَ    1معمر عن الزهِري عن عبِد الرحمنِ     
و كَِبيٍر فَِقيٍر َأو غَِني صاع ِمن تَمٍر َأو ِنصفُ صـاٍع ِمـن   وعبٍد ذَكٍَر َأو ُأنْثَى صِغيٍر أَ    

 .r2بلَغَِني َأن الزهِري كَان يرفَعه إلَى رسوِل اللَِّه و: قَاَل معمر، )قَمٍح
 اِحباِمإلا  قَاَل صقِّقٌ    : متَحقْفُ ِفيِه مالْو رذَا الْخَبفْ ،  ها الرَأمو  ب فَِإنَّه الع    رمعم نيبي غٌ لَم
  ثَهدح ن3ِفيِه م  نْقَِطعم واِهٍد قَالَ  ،  4 فَهجم نا عضَأي جَأخْرى الِْحنْطَـِة  (: وٍء ِسوكُلُّ شَي 

، سـيبِ وابـِن الْم ، ، وَأخْرج نَحوه عن طَاوسٍ  5)فَِفيِه صاع وِفي الِْحنْطَِة ِنصفُ صاٍع       
وَأخْرجـه  ،  8 سلَمةَ بـِن عبـِد الـرحمنِ       7وَأِبي،   بِن جبيرٍ  6وسِعيِد،  وعروةَ بِن الزبيرِ  

اِويقَالَ    9الطَّحٍة وٍة كَِثيراعمج نع  :     التَّاِبِعينِة وابحالص ا ِمندنَا َأحِلما عروي عنه   10م
ولَو تَنَزلْنَا إلَـى    ،   كََأن إخْراج َأِبي سِعيٍد ظَاِهر فَلَم يحتَِرز عنْه        و.11ا هـ    فَ ذَِلك الِخ

 يحكَم ِبالْوجوِب   ال إذْ   ؛ علَى مديِن منْتَِفيا   *ثُبوِت التَّكَافُِؤ ِفي السمِعياِت كَان ثُبوتُ الزيادةِ      
الشَّك عم. 

 

                                                
لم ثبـت، تـوفي   عبد الرحمن بن هرمز األعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحـارث، ثقـة عـا      1

 .5/107، ابن حبان، الثقات 413 ابن حجر، تقريب التهذيبانظر .هـ117
 .5761، برقم 3/311انظر مصنف عبد الرزاق  2
 .حديثه وهو خطأ) ب، ج(في  3
 .منطع وهو خطأ) ب(في  4
 .5771 برقم 3/315انظر مصنف عبد الرزاق  5
 .سعد وهو خطأ) ب، ج(في  6
 .ابن وهو خطأ) أ(في  7
 .231سبقت ترجمته ، ي الزهريأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشهو  8

ولكن في الرواية عن ابـن الزبيـر        .5784،  5786،  5782،  5770، برقم   318-3/314المصنف  :انظر  
سألت عروة بن الزبير وسعيد بن جبير عـن إطعـام           : (بدل مدين ولفظه  ) مد من قمح    (وسعيد بن جبير    

  ).تمر أو صاع من شعير أو مد من قمحصاع من :  الفطر، فقاال
 .البخاري وهو خطأ) أ(في  9

 ].رضي اهللا عنْهم أجمعين[زيادة) أ(في  10
 .2/47 شرح معاني اآلثار :انظر 11
 ).ج(ب من / 233نهاية ق  *
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 ]بر عند اإلمام، ووجه إلحاقه بالتمر عند الصاحبين وجه إلحاق الزبيب بال[
ولَه َأنَّه والْبر يتَقَاربـاِن ِفـي       ،  ولَهما ِفي الزِبيِب َأنَّه والتَّمر يتَقَارباِن ِفي الْمقْصودِ       [

ن كُلَّ واِحٍد ِمنْهمـا     أل والتَّمِر   ِف الشَِّعيرِ الِبِخ،  يْؤكَُل كُلُّ واِحٍد ِمنْهما كُلُّه    نَّه  أل؛الْمعنَى  
وِبهذَا ظَهر التَّفَاوتُ بـين الْبـر       ،  يْؤكَُل ويلْقَى ِمن التَّمِر النَّواةُ وِمن الشَِّعيِر النُّخَالَةُ       

،  دِقيقُ الشَِّعيِر فَكَالشَّـِعيرِ َأما، ومراده ِمن الدِقيِق والسِويِق ما يتَّخَذُ ِمن الْبر    ،  والتَّمِر
وِإن نَص علَى الـدِقيِق ِفـي بعـِض    ، احِتياطًا َأن يراعى ِفيِهما الْقَدر والِْقيمةُ  األولَى

 ].ولَم يبين ذَِلك ِفي الِْكتَاِب اعِتبارا ِللْغَاِلِب، خْباِرألا

)لُهاِن   :قَوبتَقَاري ] وِدِفي الْم1]قْص (  التَّفَكُّه وها 2وال وِتحالسء  ، لُـهقَوـاِن ِفـي    : وبتَقَاري
 3. ِمنْهما يْؤكَُل كُلُّهالًن كُألهو : الْمعنَى

 
] روسويقهاألولى مراعاة القدر والقيمة في دقيق الب[ 

  )لُهقَو: ا     األولَى وى ِفيِهماعري َأن  (  ِفي الد ِقيِقَأي       ِإناطًـا وِتيا احِميعةُ جالِْقيمو رالْقَد
: وهو ما روى الدارقُطِْني عن زيِد بِن ثَاِبٍت قَـالَ          خْباِرألنَص علَى الدِقيِق ِفي بعِض ا     

صِف صاٍع ِمن بـر َأو     من كَان ِعنْده شَيء فَلْيتَصدقْ ِبنِ     { : فَقَاَل *rخَطَبنَا رسوُل اللَِّه    
                  اٍع ِمنص ِبيٍب َأوز اٍع ِمنص ِقيٍق َأود اٍع ِمنص ٍر َأوتَم اٍع ِمنص شَِعيٍر َأو اٍع ِمنص

 سنَاِد غَير سلَيمان بـنِ    إللَم يرِوِه ِبهذَا ا   :  قَاَل الدارقُطِْني  . دِقيقُ الشَِّعيرِ  4والْمراد} سلٍْت  
اٍع دِقيقَ ِحنْطَـٍة َأو     حِتياطُ ِبَأن يعِطي ِنصفَ ص    الفَوجب ا ،  5َأرقَم وهو متْروك الْحِديثِ   

 َأقَلَّ ِمن ِنصٍف يسـاِوي      ال ، دِقيقَ شَِعيٍر يساِوياِن ِنصفَ صاِع بر وصاِع شَِعيرٍ        اصاع
                                                

 ).أ( ما بين المعكوفين ليس في 1
 .11/213انظر ابن منظور، لسان العرب .التفكه بالشيء أي التمتع به 2
 .1/608، البابرتي، العناية شرح الهداية 3/585العيني، البناية شرح الهداية  :انظر 3
 ).أ(ب من / 197نهاية ق  *
 .المدار وهو خطأ) ج(في  4
 .2117 برقم 84-3/83، كتاب زكاة الفطر، الدارقطنيرواه  5

أدوا قبـل  {:  قـال  أن النبي  tوقد ذكر الحنفية في كتبهم حديثا آخر وهو ما روي عن أبي هريرة              : قلت
والحديث غير موجود في كتـب الحـديث        }  فإن على مسلم مدين من قمح ودقيقه       ،خروجكم زكاة فطركم  
 .587-3/586البناية شرح الهداية ذكر ذلك العيني في 
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      ص َأقَلَّ ِمن َأو راِع بفَ صشَِعيرٍ   ِنص اعاِوي صساٍع ي  ،]فٌ   الوـفَ    ال ِنصاِوي ِنصسي 
 اعص َأو راِع بشَِعيٍرالص اعاِوي صس1.] ي 

) لُهقَو:   ذَِلك نيبي لَما  )  و وبجو الَأي   نَاها ذَكَرا كَماِط ِفيِهمِتيِنـي  ِفي الِْكتَابِ  حعِفـي   [ي 
 ينِْقص ِقيمتَه   ال [فَِإن الْغَاِلب كَون ِنصِف صاِع دِقيقٍ     ،   ِللْغَاِلبِ اِتبار اع 2]الْجاِمِع الصِغيرِ 

 يتَِّفـقُ  7 كَما قَد6 فُِرض نَقْصه5 بْل يِزيد حتَّى لَو4]ِنصفَ صاٍع ما هو دِقيقُه قيمته  3عن
 .ِفي َأياِم الِْبداِر كَان الْواِجب ما قُلْنَا

 
 ]المعتبر في الخبز القيمة[

 ].الصِحيحهو  ،الِْقيمةُوالْخُبز تُعتَبر ِفيِه [
)قَو  ِحيحالص وه لُه (ازِترع اح  مهضعا قَاَل بم  ،  رى ِفيِه الْقَداعرِن     8يينَوم كُوني َأن وهو 

ِز ِمنِفي    أل ؛الْخُب رالْقَد وِعيا رلَم فَِفيهِ   نَّه لُهَأص وا هم  ، اددزي َأنَّهةً   9ونْعص رالْقَد 10 ذَِلك 
 ،  ِمن ِجهِة الشَّرِعال يعرفُ إالا َأن الْقَدر م ِل11وُلألوالصِحيح ا، وِقيمةً َأولَى

 
 

                                                
، البابرتي، العنايـة  3/586العيني، البناية شرح الهداية وانظر في المسألة )  أ( ما بين المعكوفين ليس في      1

 .608/ 1هدايةشرح ال
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضـي  : "ونص الجامع الصغير). أ، ب، ج( ما بين المعكوفين ليس في      2

فيه نصف صاع من بر، أو دقيق، أو سويق، أو زبيب، أو صـاع مـن                : اهللا عنهم في صدقة الفطر قال     
 .136الجامع الصغير ..."تمر أو صاع من شعير

 .وعن وهو خطأ) ب، ج(في  3
 ). أ( بين المعكوفين ليس في  ما4
 ).أ(ليست في 5
 ). ب، ج( ليست في 6
 ). أ( ليست في 7
 . البذر وهو خطأ)ب، ج( في 8
 .يزاد) أ(في  9

 .صيغة وكالهما خطأ) ب(صغة وفي ) أ(في  10
 .األولى وهو خطأ) ب(في  11
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]ِردي لَمِكيِلال إ1]وِفي الْم  ،فَكَان ِمنْه سلَي زالْخُب2وِة  إخْرِبطَِريِق الِْقيم ه3اج . 
 

 ]المعتبر نصف صاع من بر وزنا عند اإلمام [
]      نى عورا ينًا ِفيمزو رب اٍع ِمنفُ صِنص رتَبعي ِنيفَةَ  ثُمَأِبي ح    ـنعو اللَّـه ـهِحمر

كَي رتَبعي َأنَّه اللَّه هِحمٍد رمحالًم.[ 
 )لُهقَوِنيفَـةَ               ثُ :وَأِبي ح ِعنْد نزثُ الْويح ِمن رب اٍع ِمنفُ صِنص رتَبعي م (  َأن ـههجو

           ثُلُثٌ كَانةٌ وسخَم طَاٍل َأوةُ َأراِنيثَم اعالص ا اخْتَلَفُوا ِفي َأنلَم اءلَم4الْع    َأنَّه ما ِمنْهاعمإج 
  عـن 5وروى ابـن رسـتُم  ،  إذَا اُعتُِبر ِبِهالِفِهم ِفيِه إالخِْتال معنَى الإذْ ،  يعتَبر ِبالْوزنِ 

ـ جِز ي الفَدفَعها إلَى الْقَوِم    [ 9 َأربعةَ َأرطَالٍ  8 وزن 7 لَو ىتَ ح 6إنَّما يعتَبر ِبالْكَيلِ  : محمٍد  هئ
 .10] َأرطَاٍل صاٍع وِإن وزنَتْ َأربعة تَبلُغُ ِنصفَ الِلجواِز كَوِن الِْحنْطَِة ثَِقيلَةً 

                                                
 .ال يرد وكالهما خطأ) ب(لم يزل وفي ) أ(في  1
 .لكان وهو خطأ) ب(في  2
 ألن األصل أن ما هو منصوص عليه ال تعتبر فيه القيمة، فلو أخرج نصف صاع من تمر تسـاوي          وذلك 3

نصف صاع من بر لم يجز؛ألن في ذلك إبطاال للمنصوص عليه، أما ما ليس منصوصا عليـه فيلحـق                    
يـة  البابرتي، العناية شرح الهدا   ،  2/205الكاساني، بدائع الصنائع    انظر  .بالمنصوص عليه باعتبار القيمة   

1/609. 
 .ألن وهو خطأ) ب(في 4
إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي، أحد األعالم، تفقه على محمد بن الحسن، وسمع من مالك والثوري،                  5

مـات رحمـه اهللا بنيسـابور سـنة         .وروى عنه أحمد بن حنبل، عرض عليه المأمون القضاء فـرفض          
، الطبقـات   87-86غا، تـاج التـراجم      ، ابن قطلوب  81-1/80انظر القرشي، الجواهر المضية     .هـ210

 .195-1/194السنية 
 .الكيل) أ(في  6
 ).أ(ليست في  7
 .يؤدون وهو خطأ) أ(في  8
 .2/365 حاشية ابن عابدينانظر .األربعة أرطال تساوي مدين 9

 العيني، البناية شرح الهداية    :وانظر في الروايات عن أبي حنيفة ومحمد      ). أ ( ما بين المعكوفين ليس في       10
الزيلعـي، تبيـين الحقـائق     ،  2/205الكاساني، بدائع الصـنائع     ،  3/113، السرخسي، المبسوط    3/587
2/141. 
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]؟ األصناف أولى في اإلخراج في صدقة الفطر أي[ 
]   رالْب لَى ِمنِقيقُ َأوالدو  ، نى عورا يِقيِق ِفيمالد لَى ِمنَأو اِهمرالدفَ ووسَأِبي ي هِحمر

الْ، اللَّه اراخِْتي وهفٍَر فَِقيِه وعَأِبي ج اللَّه هِحمألر ُل ِبِهنَّهجَأعِة واجِللْح فَعَأد ، نعَأِبي و
ـ        النَّه َأبعد ِمن الْخِ   أل؛تَفِْضيُل الِْحنْطَةِ عمِش  ألبكٍْر ا  فُ الِف إذْ ِفي الـدِقيِق والِْقيمـِة ِخ

 الشَّاِفِعياللَّه هِحمر.[ 
 )لُهأل :قَوالْخِ   انَّه نع دعِف  ال َأب (الْخِ : ُأِجيب وِت الْخِ 1فَالِبَأنِف ِفـي  ال ِفي الِْحنْطَِة ِلثُب

 . 2قَدِرها َأيضا لَِكن ِفيِه َأنَّه َأقَلُّ شُبهةً 
 

 ]مقدار الصاع[
]   ِعنْد اعالصٍد    ومحمِنيفَةَ وةُ    َأِبي حاِنيثَم ا اللَّهمهِحمر  اِقيطَاٍل ِبـالِْعرقَـاَل    َأرـو  وَأب

 rرِحمه اللَّه ِلقَوِلِه    الشَّاِفِعي  خَمسةُ َأرطَاٍل وثُلُثُ ِرطٍْل وهو قَوُل       : رِحمه اللَّه يوسفَ  
ِرطْلَـيِن  كَـان يتَوضـُأ ِبالْمـدr     َأنَّه {  ولَنَا ما رِوي   ."} صاعنَا َأصغَر الصيعاِن    { 

وهـو َأصـغَر ِمـنt       عمـر   وهكَذَا كَان صاع    " } ويغْتَِسُل ِبالصاِع ثَماِنيِة َأرطَاٍل     
اِشِميالْه ،اِشِميالْه ِملُونتَعسكَانُوا يو.[ 

 )لُهثُلُثٌ        :قَوطَاٍل وةُ َأرسفَ خَموسو يقَاَل َأبطُْل ِزنَةُ )  والرثَ  مِ 3والاَئٍة وـا   4ِثينمهِدر 
فَما وِسع ثَماِنيةَ   ،  6 الْعدس والْماشُّ  5]وهو[ يخْتَِلفُ كَيلُه ووزنُه     الويعتَبر وزن ذَِلك ِبما     

 .َأرطَاٍل َأو خَمسةً وثُلُثًا ِمن ذَِلك فَهو الصاع كَذَا قَالُوا
تَِفعرذَا يلَى هعال الِْخواِع كَيآِنفًا ِفي تَقِْديِر الص ذْكُورَلالًفُ الْمنًا إذَا تُُؤمزو 7 َأو. 

                                                
 .الخالفة وهو خطأ) ب(في  1
 .2/141الزيلعي، تبيين الحقائق  :انظر 2
 .وزنه) أ(في  3
 .ثالثون وهو خطأ) أ(في  4
 .وهو خطأ] هو) [ط(في  5
 أنواع الحبوب له حب أخضر مدور، أصـغر مـن الحمـص             الماس وهو خطأ والماش نوع من     ) أ(في   6

 .930، المعجم الوسيط )موش( مادة 14/158 ابن منظور، لسان العرب :انظر.ويكون بالشام وبالهند
يريد المسألة السابقة هل يعتبر نصف صاع من بر كيال أم وزنا ؟وإنما قدر الصاع بالماش والعـدس ألن               7

 ==ا، إذا ال تختلف أفراده ثقال وكبرا، بخالف غيرهما كالبر مثال ؛فـإن   كيلهما ووزنهم  ى منهما يتساو  كال
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 ]طال وثلث ردليل الشافعي على أن الصاع خمسة أ[
 )لُهِله    :قَوِلقَو :r  }    اِنيعالص غَرنَا َأصاعخِ   ) 1}ص لَمعي لَمرِ  الواِعِه   فٌ ِفي قَدصr 
إذْ هـو  ،   َأصغَر فَهو الصِحيح   2ه الِْحجاِزيون والِْعراِقيون وما قَالَه الِْحجاِزيون      ما قَالَ  الإ

غَير َأن ابن ِحبان روى ، واَللَّه َأعلَم ِبِه، لَِكن الشَّْأن ِفي ِصحِة الْحِديِث، َأصغَر الصيعانِ 
   َأِبي ه ننَِدِه عةَ  ِبسريوَل اللَِّه    { رسر َأنr  وَل اللَّهِ  : *ِقيَل لَهسا ري،     ـغَرنَا َأصـاعص 

 ِفي قَِليِلنَـا  4 وباِرك لَنَا3]اللَّهم باِرك لَنَا ِفي صاِعنَا    [: فَقَاَل،  مداِدألالصيعاِن ومدنَا َأكْبر ا   
   عْل لَنَا معاجكَِثيِرنَا و5و رِن    الْبكَتَيرـ } كَِة ب   إنْكَـار  6وِفي تَرِكهِ :  ثُم قَاَل ابن ِحبان    .ا ه

 ِدينَِة كَذَِلكالْم اعص َأن انياِن بيعالص غَرِنِه َأصا هـ 7كَو. 

                                                                                                                                            
لذا قدر بالعدس والماش فيكون مكيال محـررا  .بعض البر قد يكون أثقل من بعض فيختلف كيله ووزنه   ==

 2/366شـية ابـن عابـدين       حا"ياء المنصوصة بـال اعتبـار وزن        يخرج به ما يراد إخراجه من األش      
 .بتصرف

 لم أجده هكذا :  1/273غريب، وقال ابن حجر في الدراية :  2/428الزيلعي في نصب الراية قال  1
اختلف الجمهور مع الحنفية في تحديد مقدار الصاع، فذهب الجمهور وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى                 2

 .أن الصاع خمسة أرطال وثلث، وذهب الحنفية إلى أنه ثمانية أرطال
، المـاوردي،   2/219، النووي، المجموع    94-2/93 النووي، روضة الطالبين     :انظر في مذهب الشافعية   

، ابـن عبـد البـر،      78-3/77 القرافـي، الـذخيرة      :، وانظر في مذهب المالكية    3/382الحاوي الكبير   
، ابـن قدامـة، الكـافي       1/247، اإلنصاف   المرداوي :، وانظر في مذهب الحنابلة    26-9/25االستذكار  

، 2/204الكاساني، بدائع الصـنائع     ،  2/277 الشيباني، األصل    :ذهب الحنفية وانظر في م  .2/176-177
 .2/138الزيلعي، تبيين الحقائق 

 ).ب(أ من / 234نهاية ق  *
 "وبارك لنا في قليلنا"قبل ] اللهم[زيادة ) ب(وفي ) ب( ما بين المعكوفين ليس في 3
 ).ب(ليست في  4
 ). أ( ليست في 5
 .تزلة وهو خطأ) ب(في  6
 .إسناده صحيح:  وقال محقق الكتاب عن الحديث80-8/79صحيح ابن حبان :انظر  7
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ةً           الوجكُوِت حِن الساِضِع كَووم ِمن سذَا لَيه خْفَى َأنأل؛ ي سلَي 1نَّه  ِفي ح    ِعيكٍْم شَـر
 بِن الْوِليِد   3 علَيِه ما َأخْرجه الْبيهِقي عن الْحسنِ      2والْمعوُل،  حتَّى يلْزم رده إن كَان خَطَأً     

َأن َأفْتَح إنِّي ُأِريد : قَِدم علَينَا َأبو يوسفَ رحمه اهللا ِمن الْحج فَقَاَل: الْقُرِشي وهو ِثقَةٌ قَالَ 
 فَقَِدمت الْمِدينَةَ فَسـَألْت عـن الصـاِع         5 ]عنْه فَفَحصت[،   َأهمِني 4علَيكُم بابا ِمن الِْعلْمِ   

نَْأِتيك :  ِفي ذَِلك ؟ فَقَالُوا    6ما حجتُكُم : ، قُلْت لَهمr  صاعنَا هذَا صاع رسوِل اللَِّه      : فَقَالُوا
 ِمـن َأبنَـاِء الْمهـاِجِرين    7فَلَما َأصبحت َأتَاِني نَحو ِمن خَمِسـين شَـيخًا     ،  غَداِبالْحجِة  

كُلُّ رجٍل ِمنْهم يخِْبر عن َأِبيِه وَأهِل       ،  نْصاِر مع كُلِّ رجٍل ِمنْهم الصاع تَحتَ ِرداِئهِ       ألوا
ا هـو    فَـِإذ  9فَعيرته: 8قَاَل،  فَنَظَرت فَِإدا ِهي سواءr  ،   ِه   اللَّ *بيِتِه َأن هذَا صاع رسولِ    

    ِسيري اننُقْصثُلُثٌ وطَاٍل وةُ َأرسِنيفَـةَ         :  قَالَ .خَمَل َأِبـي حكْت قَوا فَتَرا قَِويرت َأمَأيفَر
 جـاء   11ج علَيِه ِبالصيعاِن الَِّتي   ورِوي َأن ماِلكًا نَاظَره واحتَ    . 10رحمه اهللا ِفي الصاِع     

:  ِبنِْت َأِبي بكْـرٍ    13 َأسماء 12 وَأخْرج الْحاِكم عن   .ِبها ُأولَِئك فَرجع َأبو يوسفَ إلَى قَوِلهِ      

                                                
 ). ب، ج( ليست في 1
 ،مهول وهو خطأ) ب(في  2
وهو الحسين بن الوليد القرشي النيسابوري الفقيه، أبـو  " الحسين "كذا في جميع النسخ، وفي سنن البيهقي        3

ـ 203هـ أو   202ة  أبو عبد اهللا، لقبه كُميل، ثقة مات سن       :علي ويقال    ابـن حجـر، تقريـب       :انظر. ه
الكاشف في معرفة من له رواية فـي  ،، الذهبي، محمد بن أحمد  8/186، ابن حبان، الثقات     205 التهذيب

 .محمد عوامة: ، دار القبلة اإلسالمية، جدة، مؤسسة علوم القرآن جدة، ت1/337الكتب الستة، 
 .القلم وهو خطأ) ب(في  4
 ]نهفتفحصت م) [أ(في  5
 .حجتم وهو خطأ) ب(في  6
 .شخصا) ب(في  7
 ).ج(أ من / 234  نهاية ق*
 ). ب، ج( ليست في 8
 .فغيرته وهو خطأ) ب(في  9

 .7721 برقم 4/286لبيهقي لا الكبرى  سنن :انظر 10
 .الذي وهو خطأ) ب(في  11
 .في هو خطأ) ب(في  12
 ).ب( ليست في 13
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 يفْعُل ذَِلـك    ، ِبهِ ِبالْمد يقْتَاتُونr  َأنَّهم كَانُوا يخِْرجون زكَاةَ الِْفطِْر ِفي عهِد رسوِل اللَِّه          
 هححصا هـ و مِدينَِة كُلُّهُل الْم1َأه. 

 
 ]انية أرطالثمالصاع  على أندليل الحنفية [

 )    ِويا رلَنَا مو }  َأنَّهr    ر دُأ ِبالْمضتَوي طَـاٍل       كَانةَ َأراِنياِع ثَمغْتَِسُل ِبالصيِن وطْلَي { (
 .4 طُرٍق رواها الدارقُطِْني وضـعفَها     3ثَِةال وعاِئشَةَ ِفي ثَ   2 عن َأنَسٍ  *سراهكَذَا وقَع مفَ  
  .5 َأسنَد ابن عِدي عنْه وضعفَه ِبعمر بِن موسى فيماوعن جاِبٍر

                                                
 .1499، برقم 1/570 المستدرك :انظر 1
 ).أ(أ من / 198ة ق نهاي *
 .النبي وهو خطأ) ج(في  2
 .والصواب ثالث،كذا في جميع النسخ  3
يتوضأ بمد   rكان رسول اهللا    :   عن أنس قال   /3،  2139أخرجه في صدقة الفطر برقم      :  الطريق األول  4

 .رطلين ويغتسل بصاع ثمانية أرطال
:  عـن عائشـة قالـت    ولفظه 2028برقم 41- 40/ 3أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة     :  الطريق الثاني 

 "ن والصاع ثمانية أرطـال    والوضوء رطال ،  في الغسل من الجنابة صاع     rجرت السنة من رسول اهللا      "
 .لم يروه عن منصور غير صالح وهو ضعيف الحديث

كان يتوضـأ بـرطلين    r أن النبي  : " ولفظه 314 برقم   1/164أخرجه في كتاب الطهارة     : الطريق الثالث 
 . تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث" بالصاع ثمانية أرطالويغتسل

كان يضع الحـديث، وقـال ابـن        : عمر بن موسى بن وِجيه الوِجيِهي األنصاري الشامي، قال ابن حبان           5
، ابـن حبـان،   23-6/13انظر الكامل في الضـعفاء  .معين ليس بثقة، وقال الدارقطني والنسائي متروك      

 .6/23ظر في الحديث عن جابر، الكامل في الضعفاء وان.2/58المجروحين 
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     نزِفيِه الْو سِن لَييِحيحِديثُ ِفي الصالْح1و  ،   نا كَوَأمو  كَذَِلك رماِع عص  ،   ـناب جفََأخْر
     مآد نى بيحثَنَا يدةَ حبت  :  قَالَ 2َأِبي شَيِمعاِلحٍ  السص نب نسقُولُ 3حةُ   :  ياِنيثَم رمع اعص

 عن عِلـي بـِن      5حدثَنَا وِكيع ،  4َأكْثَر ِمن سبعٍة وَأقَلُّ ِمن ثَماِنيةٍ     :  وقَاَل شَِريك  .َأرطَاٍل
 صاع عمر بِن الْخَطَّاِب 8الْحجاِجي:  عن موسى بِن طَلْحةَ قَالَ    7 عن َأِبي إسحاقَ   6صاِلٍح
t9.    اِويالطَّح هجذَا الثَّاِني َأخْرهقَـالَ      ،  10 و النَّخَِعي اِهيمرإب نع جَأخْر نَـا : ثُمري11ع 

دجا فَواعاصاِجيجح نَاه ،اِديغْدطَاٍل ِبالْبةُ َأراِنيثَم مهِعنْد اِجيجالْح12و.  
 

                                                
 يغسـل   rكان النبـي    : "، ولفظه 1/398،  201كتاب الطهارة، باب الوضوء بالمد، برقم       ،رواه البخاري    1

ورواه مسلم كتاب الطهارة، بـاب المسـتحب   ".بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد   _ أو كان يغتسل  _
 .1/158، 51 برقم... من الماء في غسل الجنابة

 . هـ203يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكريا، ثقة حافظ فاضل، مات سنة  2
 .2/360، الكاشف 9/252، ابن حبان، الثقات 681انظر ابن حجر، تقريب التهذيب 

هــ وتـوفي سـنة    100 بن حي، الهمداني، رمـي بالتشـيع، ولـد سـنة              صالح الحسن بن صالح بن    3
 .165-4/164، ابن حبان، الثقات 1/326، الكاشف 196 تقريب التهذيب انظر ابن حجر،.هـ169

 .10734، برقم 4/332انظر مصنف ابن أبي شيبة  4
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، محدث العراق، ثقة حافظ عابد، ولـد بأصـبهان                   5

 . هـ197 وأول سنة 196ومات في آخر سنة 
 .7/562، ابن حبان، الثقات 1/224، الذهبي، تذكرة الحفاظ 674ريب التهذيب انظر ابن حجر، تق

انظر ابن حجر،   . هـ151 بن حي، أخو الحسن بن صالح، ثقة عابد، مات سنة             صالح علي بن صالح بن    6
 .209-7/208، ابن حبان، الثقات 469تقريب التهذيب 

 .وهو أبو اسحاق السبيعي 7
 بن يوسف الثقفي، وقد نُسب إليه ألنه كان فُقد وأخرجه الحجاج، وكان يمـن      نسبة إلى الحجاج  : الحجاجي 8

وئ األخالق ألم أخرج    يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومسا       : فكان يقول لهم  .على أهل العراق بذلك   
 .1/610البابرتي، العناية شرح الهداية  :انظرلكم صاع عمر؟

 .10734 برقم 4/332 مصنف ابن أبي شيبة :انظر 9
 3162 برقم 2/52 شرح معاني اآلثار :انظر 10
 .غيرنا وهو خطأ) أ، ب، ج(في  11
 .3163 برقم 2/52 شرح معاني اآلثار :انظر 12
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يفْتَِخـر  5 كَان الْحجـاج     4:  قَالُوا .3َ علَى صاِع عمر   2 قَِفيزه 1وضع الْحجاج : وعنْه قَالَ 
  رماِع عاِج صا    ،  ِبِإخْرِليِم مِبتَقِْديِر تَسو َأو هووثُلُـٍث       ال 6الًرطَاٍل وِة َأرسخَم نكَو ملْزي 

   غَرَأص والَِّذي ه هاعاِصُل ا  ،  صْل الْحاِن         البـيعالص ـغَرَأص كَان هاعص لَى َأنتِّفَاقُ ع
      اِشِميالْه ِملُونتَعسكَانُوا ي ماِر َأنَّهِتبثَ   7ِباعاثْنَاِن و وهِرطْ ال، و الًثُون. ِفي  9فُال الْخِ 8 ثُم 

إذْ خَصمه ينَاِزعه    ،تَقِْديره َأقَلُّ :  يلْزم ِصحةُ قَوِل من قَالَ     الصغَر ما قَدره ثَاِبتٌ فَ    ألَأن ا 
ِمـن هـذَا     َأعجـب    الو،  صـغَر إذْ ذَاك   ألِفي َأن ذَِلك التَّقِْدير هو الَِّذي كَان الصاع ا        

 عن 10قُوم ِبِهم حجةٌ ِلكَوِنِهم نَقَلُواي ال والْجماعةُ الَِّذين لَِقيهم َأبو يوسفَ     .ِل شَيء السِتدالا
وِلينهجِقيَل،  مال خِ ال: و منَهيةً      ،  فَ بسخَم هدجو هررا حفَ لَموسا يَأب ثُلُثًا ِبِرطْلِ  11فَِإنو  

والْبغْـداِدي  ،  12ثُـون إسـتَارا   النَّـه ثَ  ألوهو َأكْبر ِمن ِرطِْل َأهِل بغْداد       ،  َأهِل الْمِدينَةِ 
ونِعشْر  ،        اءوا ستهمدجو ِنيدثُلٍُث ِبالْمٍة وسِبخَم اِديغْدةً ِبالْباِنيلْت ثَمِإذَا قَابو  ،  هَأشْب وهو

                                                
الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، خطيب مشهور وقائد سفاح، ولد ونشأ بالطائف، انتقل إلـى الشـام                   1

 بن الزبير، واله عبد الملـك علـى مكـة المكرمـة     وبقي فيها حتى قلده عبد الملك عسكره، قتل عبد اهللا   
هلـك  .اتفق أهل السنة على ظلمة وفسقه، بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة.والمدينة المنورة والطائف  

، دار  1995، سنة   202-12/113 ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق،          :هـ انظر 95سنة  
 .4/343، الذهبي، السير 2/168كلي، األعالم عمر العمروي، الزر: الفكر، بيروت، ت

 .قفيز) ج(في  2
 .3164 برقم 2/52 انظر شرح معاني اآلثار 3
 ].لو[زيادة ) أ(في  4
 ). ب، ج( ليست في 5
 ). ب، ج( ليست في 6
البابرتي، العنايـة شـرح الهدايـة       انظر  . كان يستعمل العراقي، فكان العراقي أصغر الصيعان       rوالنبي   7

1/610. 
 ). ب(ليست في  8
 .طمس) ج(في  9

 .نقولوا وهو خطأ) ب(في  10
 .خمسا) أ(في  11
بكسر الهمزة وسكون السين لفظه معربة من الفارسية أصله جهار فَعرب فصار إستار، وهـو               : اإلستار 12

انظر ابن منظور، لسـان العـرب   . غم18.483وزن يساوي أربعة مثاقيل وهو يساوي باألوزان الحديثة     
 .36، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )ستر(مادة ، 7/121-122
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ولَو كَان ِلـِذكِْرِه علَـى      ،  فَ َأِبي يوسفَ  المدا رحمه اهللا لَم يذْكُر ِفي الْمسَألَِة خِ       ن مح أل
 كَان ِفـي زمـِن      4صُل كَون الصاِع الَِّذي   ألوِحينَِئٍذ فَا ،  3 ِبمذْهِبهِ 2وهو َأعرفُ ،  1الْمعتَاِد

ولَـم  ،  فًاال إلَى َأن يثْبتَ خِ    5سِتصحاِبال ِبا الًقَوr، ي  عمر هو الَِّذي كَان ِفي زمِن النَّبِ      
 لَفْـظُ   7 تَقَدم ِمن ِروايِة الدارقُطِْني وِهي     6وِعنْد ذَِلك تَكُون ِتلْك الزيادةُ الَِّتي ِفيما      ،  يثْبتْ

ن كَان ِفيمن ِفي طَِريِقها ضعفٌ إذْ لَـيس         وِإ،   صِحيحةٌ اجِتهادا  8ِنالثَماِنيِة َأرطَاٍل وِرطْ  
إذْ لَيس كُلُّ   ،  مِرألنِْتفَاء ِفي نَفِْس ا   ال ا 9اليلْزم ِمن ضعِف الراِوي ِسوى ضعِفها ظَاِهرا        

ـ ال ِبما ذُِكر ِمن الْحكِْم ا12 ِلتََأيِدها11وهذَا، 10ما يرِويِه الضِعيفُ خَطَأً    ِتهنِ جِبكَـو 13اِدي 
 .r14 عمر هو صاع النَِّبي*صاِع

                                                
 .العناد وهو خطأ) ج(في  1
 .عرف وهو خطأ) أ(في  2
حاشـية ابـن   ، 610-1/609البابرتي، العناية شرح الهداية ، 141-2/139الزيلعي، تبيين الحقائق  انظر   3

 .591-3/588العيني، البناية شرح الهداية ، 2/365 عابدين
 ].هو[زيادة ) أ(في  4
 .طلب الصحبة: الستصحاب لغةا 5

 .الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان األول: اصطالحا
جمهور العلماء على حجة االستصحاب إال استصحاب الحكم الثابت باإلجماع في محل الخالف فوقع في               

ال في االثبات، فهـو ال يثبـت        حجيته خالف، وذهب الحنفية إلى أن االستصحاب يصلح حجة في النفي            
-2/974الشوكاني، إرشاد الفحـول     : انظر في المسألة  .بقاء ما كان على ما كان     حكما جديدا بل يصلح إل    

 .546-3/545، البخاري، كشف األسرار 26-6/16، الزركشي، البحر المحيط 979
 .فيها وهو خطأ) أ(في  6
 .هم وكالهما خطأ) ب، ج(هو وفي ) أ(في  7
 .رطلين ) أ(في  8
 ).أ(ليست في  9

 ). ب( ليست في 10
 .هو) ب، ج(في  11
 .التأيد وهو خطأ) ج(في  12
 .لكون) أ(في  13
 ).ب(ب من /234نهاية ق  *

 .وهذا من منهج ابن الهمام فهو أحيانا يقبل الحديث مع أنه ضعيف عند المحدثين 14
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 ذَا و1ال ه                ِمـن ـوِلينهجم ـنِن النَّقِْل عفَ ِبكَووسِة َأِبي ياِقعِعيِف وا ِفي تَضخْفَى مي 
 ضعِف َأصِل وقُوِع    فَيكُون ذَِلك دِليلَ  ،  2ِفِهالقْرب ِمنْه عدم ِذكِْر محمٍد ِلخِ     أل بْل ا  ،النَّظَِر

ن وقُوع ذَِلك ِمنْه ِلعامِة النَّاِس ومشَـافَهِتِه        أل؛ِبي يوسفَ ولَو كَان راِويها ِثقَةً       ألالْواِقعِة  
 .6باِطنَةٌ فَهو ِعلَّةٌ  عليه5محمد  كَان لَم يعمه4ولَو،  ِمما يوِهم شُهرةَ رجوِعِه3إياهم ِبِه

 
 ]تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر[

رِحمه الشَّاِفِعي  وقَاَل   الِْفطِْريوِم  ِمن  الْفَجِر   ِبطُلُوِعيتَعلَّقُ   الِْفطْرِةص دقة   ووجوب   قَاَل[َ
ِم ا    : اللَّهوِس ِفي الْيوِب الشَّمألِبغُر      تَّى إنح انضمر ِخيِر ِمن  نَأم  لَمسَأو    ِلـدلَـةَ ولَي 

وعلَى عكِْسِه من ماتَ ِفيها ِمن مماِليِكِه َأو ،  تَِجبالوِعنْده ، تَِجب ِفطْرتُه ِعنْدنَا  ِ  الِْفطْر
صـاص  خِْتوا،  خِْتصاِصالضافَةَ لِ إل ولَنَا َأن ا   . لَه َأنَّه يخْتَص ِبالِْفطِْر وهذَا وقْتُه      .ولَِدِه

 ].الِْفطْر ِبالْيوِم دون اللَّيِل
 )لُها   :قَو لَنَا َأنافَةَ لِ إلواِص  الضقَةٍ  ) خِْتصدافَةَ صِني إضعإلَى الِْفطْـرِ   7ي   ،  الشَّـاِفِعيو

  قُوُل كَذَِلكا يضَأي.          اصاخِْتص ا تُِفيدقَِة إلَى الِْفطِْر إنَّمدافَةَ الصإض ا  لَِكنا ،  8الِْفطِْر ِبهَأم
                                                

 .ما وهو خطأ) أ(في  1
 .بخالفه) ب(في 2
 .له) أ(في  3
 .إن) ب(في  4
 ].كأن لم يسكت[زيادة ) أ(في  5
 أن الصاع عندهم ثمانيـة أرطـال، ولـم     اهللايريد أن لو كانت هذه القصة صحيحة لما ذكر محمد رحمه        6

يذكر خالف أبي يوسف، فعدم ذكره خالف أبي يوسف مع شهرة القصة دليل على عـدم قبولهـا لعلـة                    
 .باطنة

 .الصدقة) أ(في  7
ية في الجديد وهو األصح كما قال النووي أن صدقة الفطر تجـب بغـروب               مذهب الشافع .أي بليلة العيد   8

، 2/153، النـووي، روضـة الطـالبين        88-6/86 النـووي، المجمـوع      :انظر.شمس ليلة عيد الفطر   
 ابن قدامة، المغني    :انظر في مذهبهم  .ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية   .1/592الشربيني، مغني المحتاج    

 .171-2/170، ابن قدامة، الكافي 161-3/160نصاف ، اإلالمرداوي، 4/48-51
، الحطـاب، مواهـب الجليـل       1/44 األزهري، جواهر اإلكليل     :انظر.أما عند المالكية ففي المسألة خالف     

 .56-3/55، القرافي، الذخيرة 3/259-260
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 بد ِمن ضم    الفَ،  ضافَِة علَيهِ إللَةَ ِلهِذِه ا  ال د ال ِفطْر لَيلَِتِه فَ   الكَون ذَِلك الِْفطِْر ِفطْر الْيوِم      
ك الِْفطِْر الِْفطْر   كَان جعُل ذَلِ  ،  ا ِبالِْفطِْر وتَعلُّقَها ِبهِ   ها َأفَادتْ اخِْتصاص  لَم: َأمٍر آخَر فَيقَالُ  
 لَـم  *ن ِفطْر اللَّيـلِ أل ؛ َأولَى ِمن جعِلِه الْمواِفقَ لَها2وهو ِفطْر النَّهاِر، 1الْمخَاِلِف ِللْعادةِ 

َأن ِفطْر آِخِر   وقَد يفَرقُ بِ  ،   لَم يِجب ِفي ِفطِْر اللَّياِلي الساِبقَِة صدقَةٌ       3يعهد ِفيِه زكَاةٌ وِلذَا   
 ِللصاِئِم عما عساه يقَع ِفـي      5 إنَّما كَان طُهرةً   4لَيلٍَة يِتم ِبِه صوم الشَّهِر ووجوب الِْفطْرةِ      

  لَيلَـةِ 8 ِبِفطْـرِ 7وذَِلك يِتم ِبتَعِليِقها، 6صوِمِه ِمن اللَّغِْو والرفَِث علَى ما ذَكَره ابن عباسٍ      
  . َأعلَم سبحانهواَللَّه، ِف ما قَبلَهاالشَواٍل إذْ ِبِه يِتم الصوم ِبِخ

 
 ]المستحب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى[

]   َأن بتَحسالْمو خِْرجةَيالْفُطْر النَّاس  مووِج إلَىيَل الْخُرلَّى  الِْفطِْر قَبصأل{ ) الْم نَّهr 
 يتَشَـاغََل الْفَِقيـر     الغْنَاِء كَـي    إلمر ِبا ألان  ألو،  }كَان يخِْرج قَبَل َأن يخْرج ِللْمصلَّى       

الص نَألَِة عسِبالتَّقِْديِم، ِةالِبالْم ذَِلكو.[ 
 )  لُهأل:قَو  نَّهr       ِم جخْري َل َأنةَ قَبالِْفطْر خِْرجي لَّى كَانصالْم ن  ،ا ألو ِبا ألن رغْنَـاِء  إلم

  الكَي     الص نَألَِة عسِبالْم تَشَاغََل الْفَِقيرِة  ال ي (نمتَض9ي كَذا الْ هِرالم وِل ةَايِفع هr ِلقَووه ،
الَِّتي انْفَـرد    حاِديِثأل ا  ِفي بابِ  10"علُوم الْحِديثِ "وكُلُّ ذَِلك ِفيما رواه الْحاِكم ِفي ِكتَاِبِه        

                                                
 .الحادة وهو خطأ) ب(في  1
 .وهو خطأ] النها) [أ(في  2
 ).ج(ب من /234نهاية ق  *
 .كذا وهو خطأ) جب، (في  3
 .الفطر وهو خطأ) أ(في  4
 ). أ( ليست في 5
 .437سبق تخريجه ص  6
 .أتعلقها وهو خط) ب، ج(في  7
 .بطر وهو خطأ) ب(في  8
 .طمس) ج(في  9

 . للحاكم  معرفة علوم الحديث يريد  10
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حدثَنَا محمـد بـن     ،  1 بن يعقُوب  *حدثَنَا َأبو الْعباِس محمد   : قَاَل،  ِبِزيادٍة ِفيها راٍو واِحدٍ   
 ِريمِم السهادٍ   ،  2الْجمح نب رثَنَا نَصدثَنَا،  3حدشَرٍ  4حعو م5 َأب   نَاِفٍع ع نع   ن }  ـرمِن عاب

َأن نُخِْرج صدقَةَ الِْفطِْر عن كُلِّ صِغيٍر وكَِبيٍر حر َأو عبـٍد             r َأمرنَا رسوُل اللَِّه     :قَاَل
وكَـان  ،  صاعا ِمن تَمٍر َأو صاعا ِمن زِبيٍب َأو صاعا ِمن شَِعيٍر َأو صاعا ِمن قَمـحٍ               

 ينْصـِرفَ إلَـى     6يقَسمها قَبَل َأنr   وكَان رسوُل اللَِّه    ،  ِةالِرجها قَبَل الص  يْأمرنَا َأن نُخْ  
 .8}َأغْنُوهم عن الطَّواِف ِفي هذَا الْيوِم :  ويقُوُل7الْمصلَّى

 
 ]يجوز تعجيل زكاة الفطر[

]ا   فَِإنوهملَى  قَدِم  عوالِْفطْري  ِازأل ج َأد ِب     نَّهبِر الستَقَر دعى ب   هِجيـَل ِفـي    فََأشْـبالتَّع
وِقيَل يجوز تَعِجيلُها ِفـي النِّصـِف        ،الصِحيح تَفِْصيَل بين مدٍة ومدٍة هو       الو،  الزكَاِة

 ].ِخيِرألِخيِر ِمن رمضان وِقيَل ِفي الْعشِْر األا
                                                

 ).ب(ب من / 198نهاية ق  *
األصم، قـال  :  وكان يكره أن يقال له،وي يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان األم  أبو العباس محمد بن    1

:  قـال . إنما ظهر به الصمم بعد مجيئه من الرحلة، ثم استحكم حتى كان ال يسمع نهيق الحمـار       :  الحاكم
 الذهبي، تـذكرة الحفـاظ      :هـ انظر 346هـ وتوفي سنة    247 ولد سنة    وكان محدث عصره بال مدافعة    

 .246-4/245شذرات الذهب .3/52-54
ـ       : ، قال ابن حجر   لجهم بن هارون السمري من أهل البصرة       محمد بن ا   2  :انظـر .ا ما علمـت فيـه جرح

سـلمان أبـو    : ، مكتب المطبوعات اإلسالمية، اعتنى به     7/42العسقالني، أحمد بن علي، لسان الميزان،       
 .9/149غدة، ابن حبان، الثقات 

3 نصر بن حماد بن ع يالن البجلجيضعيف أفـرط األزد ، باع التابعينمن صغار أت، اق، أبو الحارث الور 
 .2/396، ابن حبان، المجروحين 651تقريب التهذيبابن حجر ،.فزعم أنه يضع

 .في معرفة علوم الحديث، أخبرنا 4
5     قيل كان اسمه عبد الرحمن بن الوليـد  ،  مولى بنى هاشميأبو معشر المدن  ي،  ند نجيح بن عبد الرحمن الس

 170، تـوفي سـنة      ضعيف أسن و اختلط   ،  ن عاصروا صغارالتابعين  مشهور بكنيته، من الذي   ،  بن هالل 
 .2/404، ابن حبان، المجروحين 650 ابن حجر، تقريب التهذيبانظر .هـ بـ بغداد

 ). أ( ليست في 6
 .طمس) ج(في  7
، دار الكتب العلمية، بيـروت،  1997، 2، ط132-131الحاكم، محمد بن عبد اهللا، معرفة علوم الحديث،     8

 . معظم حسينالسيد: ت
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 )  لُهقَو: وهمقَد فَِإن      ازِم الِْفطِْر جولَى يِب      ألا عبِر الستَقَر دعى بَأد نَّه (  ْأسِني الـرع1ي 
 3فَـِإن ،   الِْقيـاس  2 يِصح هذَا  الينْبِغي َأن    .شْبه تَعِجيَل الزكَاةِ  فََأ،  الَِّذي يمونُه ويِلي علَيهِ   

ن التَّقْـِديم وِإن كَـان بعـد    ألوهذَا ، 4 يقَاس علَيِهالفَ، ِف الِْقياِسالصِل علَى خِ  ألحكْم ا 
فُ الِخ،  إذَا وجب ِبما يعمُل قَبَل الْوجوِب6 ما سيِجب  5 وسقُوطِ ،السبِب هو قَبَل الْوجوبِ   

فَرض رسوُل { بخَاِري عن ابِن عمر وِفيِه حِديثُ الْ  ،   السمع ال يِتم ِفي ِمثِْلِه إ    الفَ،  الِْقياِس
 قَبَل الِْفطِْر ِبيوٍم َأو يوميِن      7 وكَانُوا يعطُون  :صدقَةَ الِْفطِْر إلَى َأن قَاَل ِفي آِخِرهِ       rاللَِّه  

سقَاطَ قَبـَل  إل فَِإن ا،اِبٍق كَوِنِه ِبِإذٍْن س9 بد ِمنالبْل  r يخْفَى علَى النَِّبي   ال وهذَا ِمما    8}
 .واَللَّه سبحانَه َأعلَم،  ِبسمٍعال يعقَُل فَلَم يكُونُوا يقِْدمون علَيِه إال 10الْوجوِب ِمما

 ) لُهقَو:    ِحيحالص وِل خَلَفٍ   )  هقَو نع ازِتر11اح: وزجا 12 يضمخُوِل رد دعا بِجيلُهتَع  ن
وعما ِقيَل ِفي النِّصِف    ،  13 ِفطْر قَبَل الشُّروِع ِفي الصومِ     الو،  نَّه صدقَةُ الِْفطْرِ  أل قَبلَه   ال

                                                
 .لرأس وهو خطا)ب(في  1
 ).أ(ليست في 2
 .كان وهو خطأ) ب، ج(في  3
 ].فأشبه تعجيل الزكاة [زيادة ) ج(في  4
 ). ب( ليست في 5
 .يستجب وهو خطأ) أ، ب، ج(في  6
 .يعلون وهو خطأ) أ(في  7
 .3/473، 1511 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ،رواه البخاري 8
 . في)ب، ج( في 9

 ). أ( ليست في 10
 وزفر وتفقه على أبي يوسف وصحب إبراهيم بن أدهـم،            بن الحسن  محمدخلف بن َأيوب من أصحاب       11

، 166، ابن قطلوبغا، تـاج التـراجم        563-2/561انظر القرشي، الجواهر المضية     .هـ205توفي سنة   
 .211-3/209الطبقات السنية 

 .انحو وهو خط) ب، ج(في  12
الزيلعـي، تبيـين    ،  3/595العيني، البناية شرح الهدايـة      ،  1/611البابرتي، العناية شرح الهداية     انظر   13

 .2/142الحقائق 



 

 

497

 يجـوز   ال:  وقَاَل الْحسن بن ِزيـادٍ     . قَبلَه الِخيِر  ألوما ِقيَل ِفي الْعشِْر ا    ،   قَبلَه الِخيِر  ألا
ِجيُل َأص1الًالتَّع. 

 
 ]ها عن يوم الفطرؤ ال تسقط زكاة الفطر إذا تأخر أدا[

]  ِإنا  ووهَأخَّر  نِم  عوا    الِْفطِْر  يهاجإخْر ِهملَيع كَانقُطْ وتَس ـا     أل ؛لَمِة ِفيهبالْقُر هجو ن
 ]علَمواَللَّه َأ، ضِحيِةألِف االداِء ِفيها ِبِخأل يتَقَدر وقْتُ االمعقُوٌل فَ

 )لُهقُوٌل      أل :قَوعا مِة ِفيهبالْقُر هجو إلَخْ  [ن (ـاٍد       ،  2]ظَاِهرِن ِزيِن بسُل الْحطُُل قَوبِبِه يو
وما ِقيـَل  ، ِم الْمصنِِّفالكَ والْفَرقُ ظَاِهر ِمن،  ِبمِضي يوِم النَّحرِ   3ضِحيِةألَأنَّها تَسقُطُ كَا  

 ينْتَِفي ِبذَِلك كَون الإذْ ، ا لَيس ِبشَيٍءه ِب4ِقدِة بْل ينْتَِقُل إلَى التَّص   ضِحيألِع سقُوِط ا  ِمن منْ 
وربمـا يْؤخَـذُ    ،  وهذَا شَيء آخَـر   ،   قَد سقَطَ  5ضِحيِة وهو إراقَةُ دٍم ِسن مقَدر     ألنَفِْس ا 

 7من َأداها { :  َأوَل الْباِب حيثُ قَالَ    6 ِمن حِديِث ابِن عباٍس الْمتَقَدمِ     سقُوطُها ِبباِدِئ الرْأيِ  
َل الصولَةٌالقَبقْبقَةٌ مدص ِة فَِهي ، 

                                                
 والصحيح أنه يجوز تعجليها إذا دخل شهر رمضـان وهكـذا            :وفي الفتاوى الظهيرية  ...: "قال ابن نجيم   1

فقد اختلف التصحيح كما تـرى لكـن        _نجيمقال ابن   _ذكره اإلمام محمد بن الفضل وعليه الفتوى ا هـ          
د التقييد بدخول رمضان بأن الفتوى عليه، فليكن العمل عليه، وسبب هذه االختالف أن مسألة التعجيل                يتأي

والمروي عن أبي حنيفـة أنـه يجـوز    .2/275 البحر الرائق"على يوم الفطر لم تذكر في ظاهر الرواية       
الصة أن السنة والسنتين وقع اتفاقا ؛بل يجوز قبل عشر سـنين         التعجيل قبل الوقت بسنتين، وذكر في الخ      

 .3/595العيني، البناية شرح الهداية ، 1/325انظر الخالصة .أو أكثر
 .2/142الزيلعي، تبيين الحقائق ، 2/207الكاساني، بدائع الصنائع  :انظر

 ].ظاهر إلى آخره) [أ، ب، ج(في  2
 .كأضحية) ب، ج(في  3
 .ق وهو خطأالتصدي) ب، ج(في  4
 .مقدار وهو خطأ) ب(في  5
 .المقدم) أ، ب، ج(في  6
 .أدائها) ب، ج(في  7
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   الص دعا باهَأد نمقَاِت      الودالص قَةٌ ِمندص 1}ِة فَِهي  قَد ِجِع     2 لَِكنراِد مِباتِّح فَعدِميِر  يض
 ب الثَّـوا 4ِة غَيـر َأنَّـه نَقَـص   ال إذْ يِفيد َأنَّها ِهي الْمَؤداةُ بعد الص    ، ِفي الْمرتَينِ  3َأداها

 سـقُوِطها بعـد     5علَى َأن اعِتبار ظَاِهِرِه يَؤدي إلَـى      ،  فَصارتْ كَغَيِرها ِمن الصدقَاتِ   
كَالالص ِإنِمِة وواِقي الْيِفي ب لَ، انذَا قَوه سلَيوهِعنْد نْهوفٌ عرصم وفَه 6ه. 

 
 ]طاء فطرة شخص إلى أكثر من فقيرحكم إع[

 )عطَاءِ    ) 7فَراِز إعوِة كُلِّ شَخْصٍ   8 اُخْتُِلفَ ِفي جشَخْصٍ    9 ِفطْر ِمن إلَى َأكْثَر   ، فَِعنْـد* 
ِخيأَ : الْكَر وزجي  ةٍ ناعما ِلجهِطيعِرِه  ،  يغَي ِعنْد الوِزُئ َأنجـا إ 10 يهِطيعا ال ياِحـدو  ،

 11.واَللَّه َأعلَم، ويجوز َأن يعِطي واِحدا صدقَةَ جماعٍة

 
                                                

 .437سبق تخريجه ص  1
 ).أ( ليست في 2
 .أذنها وهو خطأ) أ(في  3
 .قبض وهو خطأ) ب(في  4
 ).ب(ليست في  5
 .تسقط بمضي يوم الفطر، وليس بانتهاء الصالة: يريد الحسن بن زياد فإنه قال 6
 ].قوله [زيادة ) ب(في  7
 .عطاء وهو خطأ) ب(في  8
 .طمس) ج(في  9
 ).ب(أ من / 235نهاية ق  *

 .طمس) ج(في  10
ن المذهب جواز فطرة شخص ألكثر من شخص كجواز دفع الزكاة، واستدل            إورد هذا ابن نجيم وقال      أ 11 

الواجـب  ويجوز أن يعطـي  : "قال قاضي خان.على ذلك بنقل المسألة في عدة كتب من غير ذكر خالف         
 .1/231 فتاوى قاضي خان"عن واحد جماعة، أو على العكس

والذين منعوا عللوا عدم الجواز؛ بأن المقصود من صدقة الفطر إغناء الفقير بالدفع إليـه، فـإذا دفعـت                   
فطرة شخص إلى أكثر من فقير لم يحصل اإلغناء، وحمل ابن نجيم الحديث الـذي اسـتدلوا بـه علـى           

-2/143الزيلعي، تبيـين الحقـائق      ،  2/376الدر المختار وحاشيته    ،  2/275ئق   البحر الرا  :انظر.الندب
 .1/231 فتاوى قاضي خان، 144
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 تم كتاب الزكاة من فتح القدير
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 :الخاتمة
 

مام تحقيق كتاب الزكاة من فتح القـدير   على أن يسر لي إت    ،هبعد حمد اهللا وتوفيقه ومنّ    
يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها باآلتي فإنه  ،مامالبن اله: 

 
ن الكتاب الذي قمت بتحقيق قسم منه اسمه فتح القدير للشيخ محمد بن عبد الواحد               إ .1

 .السيواسي المعروف بابن الهمام
ة ،فقد تبوأ منزلـة علميـة   مكانة عظمي الهمام العلمية بين علماء عصره   مكانة ابن  .2

 .رفيعة 
 واألدلة ، من حيث المسائل الفقهية،ن الجزء الذي حققته يحوي مادة علمية ضخمة     إ .3

 .الشرعية من آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة 
 سـواء داخـل     ،ن الجزء الذي حققته يحوي مادة علمية من حيث الخالف الفقهي          إ .4

 .هباالمذهب الحنفي أو خارجه مع بقية المذ
من المسائل التي تفرد بها الحنفية عن األئمة الثالثة في باب الزكاة، قولهم بوجوب               .5

الزكاة في الحلي المباح المعد للزينة،وعدم قولهم بوجوب الزكاة في مال الصـبي             
 .والمجنون

مقدار نصاب زكاة الزروع والثمار عند الحنفية أكبر من مقداره عند الجمهور بناء          .6
 .ار الصاع على اختالفهم في مقد

إن القراءة في كتاب فتح القدير ،تعلم طالب العلم كيفية التعامل مع آراء المخالفين               .7
سواء بنقد األدلة أو الرد عليهم من ناحية أصولية وطالما ظهر           ،وكيفية الرد عليها    

 فلم  ،هذا في الجزء الذي حققته ،كما يتعلم طالب العلم األدب في نقد آراء اآلخرين             
 نقله للخالف فـي المسـائل إال احتـرام العلمـاء            ،الهمام مع كثرة  يظهر من ابن    

 .السابقين

وتبحـره فـي العلـوم       الشخصية العلمية الفذة التي كان يتمتع بها  ابن الهمـام،           .8
 .وسعة اطالعه على الكتب في شتى التخصصات  ،الشرعية
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جحا فـي    بل كان محققا مر    ،ن ابن الهمام لم يكن مقلدا ناقال ألقوال من سبقه فقط          إ .9
 ولم يمكن متقيدا بما رجحه      ،كثير من المواطن ،فطالما كان يرجح  ما يراه صوابا         

 .صاحب الهداية ،بل ولم يكن أحيانا متقيدا بظاهر الرواية 

خدم ابن الهمام المذهب الحنفي بشكل كبير في تأليفه هذا  الكتاب ،ومما يـدل                .10
 .به فتح القديرعلى ذلك اعتماد جل الحنفية بعد ابن الهمام  على كتا

اعتماد ابن الهمام بشكل كبير على كتاب نصب الراية للزيلعي ،فـي تخـريج               .11
 .األحاديث ونقد الروايات

ن ما يشاع عن الحنفية من عدم اهتمامهم باألدلة النقلية وتقديمهم العقل علـى              إ .12
 مادة  كبيرة  من األدلة النقلية من الكتاب والسنة  ىالنقل ليس بصحيح ،فالكتاب حو    

 .اآلثار عن الصحابة و

كثير من المصادر الحنفية التي اعتمد عليها المؤلف مخطوطة  مع أن        ما زالت    .13
 . في المذهب الحنفي  كبيرة بعضها له قيمة علمية

 
 :التوصيات 

 
يوصي الباحث بأهمية استكمال تحقيق بقية كتاب فتح القدير، وطباعة الكتاب محققا       .1

 . وإخراجه للمهتمين به،بشكل كامل
يوصي الباحث بأهمية توعية طلبة العلم بأهمية تحقيـق المخطوطـات، وتوجيـه              .2

ن تحقيق المخطوطات يعود بفائدة علمية كبيـرة        إ إذ   ،طالب العلم إلى هذا المجال    
 كما يعود بفائدة علمية على األمة اإلسالمية بإخراج كنوزهـا           ،على الطالب نفسه  
 .الدفينة إلى النور

 

B 
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 فهارس 
 اسة والتحقيقالدر
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 :1فهارس الدراسة والتحقيق وهي كاآلتي: أثبت فيما يلي
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 فهرس اآليات
 

 صفحةال السورة ورقم اآلية اآلية
 M¦  ¥  L 34 110: البقرة 
 M  >  =  <  ;   :L  186 71:البقرة 

 M   M  L  KL  397 272: البقرة 

 M  )  (  '  &  %  $  #  "L  300 41: األنفال 

 M  t  s   r  qL  368 60: التوبة 

 M  m  l  k  jL  75 103: التوبة 

 ML  K   J  I  H  G  FE  D  C  L 372 29: الكهف 

 M            i  h  g  f  e  d   cL  377 79: الكهف 

 M    ¹  ̧       ¶  µ  ´L  108 23: مريم 

 MÄ  Ã     Â  Á   À  L 450 ٧٢: األنبیاء 
 M  Q      PL  109 48: النمل 

 M  g  f   e  d  c  b   a  `L  399 9: الممتحنة 

 M  º  ¹   ̧   ¶L  391 7: نوح 

 M Ó  Ò  Ñ      Ô L  34 14: األعلى 

 M  ̄   ®  ¬  «L  379 16: البلد 

 M  d  c  bL  409 8: الضحى 

 M    \   [  Z  Y  X  WL  238 7:الزلزلة 
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة الحديث
 394 أتاه مال فجعله في صنف واحد 

 252 .أتحبان أن يسوركما اهللا بسوارين 

 251 .أتعطين زكاة هذا 

 36  .اتقوا اهللا وصلوا خمسكم وصوموا شهركم 

 328 .أخذ الصدقة من الحنطة و الشعير والزبيب

 336 .أخذ من العسل العشر 

 468 .أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام 
 338 .أِد العشر

 446 .أدوا صاعا من قمح أو صاعا من بر 
 459 . أو نصراني أدوا صدقة الفطر عن كل صغير ذكر أو أنثى يهودي

 442 .أدوا عمن تمونون 
 255 .إذا أديت زكاته فليس بكنز

 44 .       إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول

 385 .أعتق النسمة وفك الرقبة 

 388 .إعطها فلحج عليه فإنه في سبيل اهللا 
 371 . كل رجل منهم مائة ناقة rأعطى النبي 

 432 .ي هذا اليومأغنوهم عن المسألة ف

 54 .                 أال من ولي يتيما له مال فليتجر

 441 .أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا 
 441 .أمر صارخا ببطن مكة ينادي 

 471 أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة 
 232 .دينارأمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا 

 467 .أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير 
 495 . أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير rأمرنا رسول اهللا 

 143 .أمرني آن آخذ من كل ثالثين بقرة 
 136 أمره أن يأخذ من كل ثالثين بقرة تبيعا
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 234 .أمره أن ال يأخذ من الكسور شيئا

 419 . محمدإن الصدقة ال تنبغي آلل

 223 . في تعجيل زكاته  rإن العباس سأل رسول اهللا 

 و .إن العلماء ورثة األنبياء

 299 . أقطع لبالل بن الحارث المزني معادن بالقبلية rأن النبي 

 476 . أمر صائحا فصاح أن صدقة الفطر rأن رسول اهللا 
 466 . فرض زكاة الفطر صاعا rأن رسول اهللا 
 396 .ما أهل كتابإنك ستأتي قو

 62 .                    إنما تنصر هذه االمة بضعيفها

 150 .إنما حقنا الجذع

 168 .إياك وكرائم أموالهم 

 r   .  111بسم اهللا  الرحمن الرحيم من محمد النبي 

 475 .بعث صارخا بمكة أن صدقة الفطر حق واجب 
 141  معاذا إلى اليمن فأمره أن rبعث رسول اهللا 

 474 .بعث مناديا ينادي في فجاج مكة أال إن صدقة 
 56 .                           بني اإلسالم على خمس

 398 .تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة 

 411 .تصدقن يا معشر النساء

 467 .حض على صدقة رمضان على كل إنسان 
 440 . قبل الفطر بيومين rخطب رسول اهللا 

 155 .ثالثة هي لرجل أجر ولرجل وزرالخيل 

 56 .                            رفع القلم عن ثالثة 

 438 .صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير 
 487 .صاعنا أصغر الصيعان 

 300 .العجماء جبار والمعدن جبار

 448 .عن كل حر وعبد صغير أو كبير 
 468 .عن كل صغير وكبير حر أو عبد 

 116 .إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثالث ف
 127 فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنها تعاد إلى فريضة اإلبل 
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 394 فأعلمهم أن اهللا افترض عليه صدقة 
 477 . زكاة الفطر مدين من حنطة rفرض رسول اهللا 
 437 . زكاة الفطرrفرض رسول اهللا 

 496  يعطون قبل  الفطر بيوم أو يومينوكان....  صدقة rفرض رسول اهللا 

 471 . صدقة الفطر على الذكر واألنثى والحر rفرض رسول اهللا 
 477 . هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعيرrفرض رسول اهللا 

 466 .فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا  من بر

 440 .فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا
 466 .األنثى و الحر والعبد صدقة رمضانفرض على الذكر و

إن شئتما أعطيتكما وال حظ :فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال
 .فيها

404 

 129 .في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت اإلبل
 263 .في اإلبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته 

 303 .في الرقة ربع العشر

 301 .لركاز الخمسفي ا

 299 .في الركاز العشور 

 302 .في السيوب الخمس

 343 .في العسل في كل عشر أزق زق

 197 .في خمس من اإلبل السائمة شاة وليس في الزيادة 
 185 .في خمس من اإلبل شاة 

 235 .في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم 

 162 .في كل فرس دينار

 325 .الغيم العشرفيما سقت األنهار و

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف 
 .العشر

325 

 156 .قد عفوت لكم عن صدقة الخيل

 342 .كان يؤخذ في زمانه العشر من كل عشر قرب قربة 
 247 .كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن األربعين دينارا دينارا

 262 .ا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيعكان يأمرن
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 489 .كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال 

 490 .كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد 
 335 .كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشر

 161 .كن له سترا من النار

 480 . مدين من قمح rسول اهللا كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد ر
 464 . زكاة الفطر  rكنا نخرج إذ كان رسول اهللا 

 472 . يوم الفطر صاعا من طعام  rكنا نخرج في عهد رسول اهللا 
 188 .ال تأخذوا من  حزرات أموال الناس

 188 .ال تأخذوا من حزرات أنفس الناس شيئا 
 70        .                    ال تحل الصدقة لغني 

 406 .ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة 

 403 .ال تحل الصدقة لغني وال لذي مرة سوي

 397 .ال تصدقوا إال على أهل دينكم 

 314 .ال خمس في الحجر

 231 .ال زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق

 43  .ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
 445 .ى ال صدقة إال عن ظهر غن

 70 .                     ال صدقة إال عن ظهر غنى

 367 .ال يجمع على مسلم عشر وخراج في أرض

 419 .ال يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء

 144 .لعل اهللا أن يجبرك ويؤدي عنك دينك 

 427 .لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما أخذت يا معن

 156 .لم ينزل علي فيها شيء

 377 .م أحييني مسكينا وأمتني مسكينا الله

 377 .اللهم إني أسالك الهدى والتقى
 377 .اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة 

 487 .اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا 
 380 .ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة

 154 .ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة 
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 .ليس في الحلي زكاة 
 

255 

 184 .ليس في الحوامل والعوامل 
 186 .ليس في المثيرة صدقة 

 324 .ليس في حب وال تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق

 248 .ليس فيما دون المائتين شيء

 230 .ليس فيما دون خمس أواق من الورق

 42   .ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
 235 .تى تبلغ مائتي درهم ليس فيها صدقة ح

 325 .ما أخرجت األرض ففيه العشر

 254 .ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز

 253 أفتؤدي زكاتهن ؟..ما هذا يا عائشة؟   
 182 .نعم إذا ....ما هذه ؟

 307 .المسلمون عند شروطهم

 240 .المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة 

 448 .ن ممن تمونو
 43  .من استفاد ماال فال زكاة فيه حتى يحول عليه الحول

 275 .من السنة أن يضم الذهب إلى الفضة 
 .483 .من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع 

 263 .من كتم غاال فهو مثله 

 119 . إلى شرحبيل rمن محمد النبي 
 425 .مولى القوم من أنفسهم

 420 . الصدقةنحن أهل البيت ال تحل لنا

 150 . أن نأخذ شافعا rنهانا رسول اهللا 

 328 .نهى أن يؤخذ من الخضروات صدقة 

 103 .نية المؤمن خير من علمه 

 110 .                هاتوا ربع العشور من أموالكم 

 .هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم 
 

184 
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 251 .هاتوا صدقة الرقة 

 422 . ولنا منها هدية هو عليها صدقة

 324 .والوسق ستون صاعا
 324 .والوسق ستون مختوما 

 423 .الوضوء على الوضوء نور على نور

 115 .وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض
 114 .            وال يجمع بين مفترق وال يفرق بين مجتمع  

 113               .      وما كان من خليطين فإنما يتراجعان 
 417 .يا بني هاشم إن اهللا كره لكم غسالة 

 395 .يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة 

 145 .لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد.... يا معاذ ما هذا ؟  

 261 .يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم 
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 فهرس اآلثار
 

 الصفحة الراوي األثر
 158 .يعلى بن أمية  د الرحمن بن أمية ابتاع عب

 167 .سويد بن غفلة   فأتيته  rأتانا مصدق رسول اهللا 
 180 .معاذ بن جبل أتوني بخميس أو لبيس 

 418 عبد المطلب بن ربيعة اجتمع ربيعة والعباس بن عبد المطلب 
 317 .عمر بن عبد العزيز  أخذ من العنبر الخمس

 480 أبو بكر ن حنطةأخرج زكاة الفطر مدين م
 92 عمر بن عبد العزيز ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامهم 

 481 .عثمان بن عفان    أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة 
 90 الحسن البصري .إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته

 128 علي بن إبي طالب إذا زادت اإلبل على عشرة ومائة ففي كل خمسين 
 393 حذيفة إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك

 490 شريك عة وأقل من ثمانية أكثر من سب
 340 .عمر بن الخطاب  rإن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اهللا 

 158 .عمر بن الخطاب  إن الخيل لتبلغ هذا عندكم
 159 ابن شهاب أن عثمان كان يصدق الخيل

 92 عمر بن عبد العزيز أنه كان ضمارا أن ال يؤخذ منه إال زكاة واحدة ف
 256 .عمر بن الخطاب  أن مر من قبلك من نساء المسلمين
 384 .أبو موسى األشعري  .إن هذا الذي أعطوه في الرقاب

 إنما النحل ذباب غيث يسوقه اهللا عزوجل رزقا 
  

 341 .عمر بن الخطاب

 464 .فيانمعاوية بن أبي س   إني أرى أن مدين من سمراء الشام 
 393 .عمر بن الخطاب أي صنف أعطيته من هذا أجزأك 

 284 أنس بن سيرين بعثني أنس بن مالك على األيلة 
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 283 .زياد بن حدير بعثني عمر إلى عين التمر 
 150 سعر الكناني .جاءني رجالن مرتدفان

جعل الخراج على األرضيين التي تغل والتـي تصـلح     
  

 362 .عمر بن الخطاب

 362 .عمر بن الخطاب ل المساكن عفوا جع
 480 عمر بن الخطاب جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك األشياء

 490 موسى بن طلحة .الحجاجي صاع عمر بن الخطاب
 157 .السائب بن يزيد رأيت أبي يقيم الخيل 

 482 .أبو هريرة  زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى 
 481 .ابن الزبير ن قمح أو صاع من تمر زكاة الفطر مدان م

 490 الحسن بن صالح    صاع عمر ثمانية أرطال 
 469 .علي بن أبي طالب   صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك 

 481 علي بن أبي طالب على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر 
 490 .إبراهيم النخعي عيرنا صاعا فوجدنا حجاجيا 

 236 .عمر بن الخطاب  األربعين ففي كل أربعين درهما درهم فما زاد على
 256 .ابن مسعود في الحلي زكاة 

  في الحلي زكاة
النخعي،ابن 
 جبير،طاوس،
 .عبد اهللا بن شداد

257 

 159 .إبراهيم النخعي  في الخيل السائمة التي يطلب نسلها

  في الرقاب هم المكاتبون
الحسن البصري 
 لم،الزهري،زيد بن أس

384 

 317 .الحسن البصري   في العنبر واللؤلؤ الخمس 
 392 .ابن عباس في أي صنف أعطيته أجزاك 

 325 .عمر بن عبد العزيز فيما أنبتت من قليل وكثير العشر 
 325 .إبراهيم النخعي    فيما أنبتت من قليل وكثير العشر حتى في عشر
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حـد كان يأخذ الفرض من الصدقة فيجعله في صنف وا        
  

 393 .عمر بن الخطاب

 256 .عبد اهللا بن عمرو  كان يأمر نساءه يزكين حليهن
كان يكتب إلى خازنه أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة       

  
 256 .عبد اهللا بن عمرو

 257 عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها فال تخرج
 231 . بكرعائشة بنت أبي  كانت ثنتي عشرة أوقية ونشا فتلك خمسمائة

    rكانوا يخرجون صدقة الفطر في عهـد رسـول اهللا           
  

 489 .أسماء بنت أبي بكر

 482 مجاهد   كل شيء سوى الحنطة ففيه صاع 
 254 .أم سلمة  كنت ألبس أوضاحا 

 207 .عمر بن الخطاب   ال ،هذه فَرض المسلمين
 465 أبو سعيد الخدري rال أخرج إال ما كنت أخرجه في عهد رسول 

 159 ابن شهاب  سن صدقة الخيل rال أعلم رسول اهللا 
 89 علي بن أبي طالب  .ال زكاة في مال الضمار

 152 علي بن أبي طالب ..ال يؤخذ في الغنم إال الثني
 إال التمـر    rلم تكن الصدقة على عهـد رسـول اهللا          

 والزبيب ولم تكن الحنطة 
 473 ابن عمر

 لو كان فيه شيء فالخمس
  

 318 . عباسابن

 
  لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدون

 166 .أبو بكر الصديق

 319 ابن عباس ليس في العنبر خمس 

  ليس في حجر اللؤلؤ وال حجر الزمرد زكاة إال
عكرمة مولى ابن 

 .عباس
314 

 59 ابن مسعود .ليس في مال اليتيم زكاة
 190 .عمر بن الخطاب  ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون
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 160 .عمر بن الخطاب ما فعله صاحباي قبلي فأفعله أنا 
 257 إبراهيم النخعي .مضت السنة أن في الحلي الذهب والفضة الزكاة

من السنة أن يضم الذهب الذهب إلى الفضة إليجـاب          
 الزكاة 

 275 بكير بن عبد اهللا

 151 .عمر بن الخطاب نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي وال نأخذها 
 71 عثمان بن عفان .هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه

  يعطيكموه ليتألفكم rهذا شيء كان رسول اهللا 
  

 372 .عمر بن الخطاب

 160 .علي بن أبي طالب هو حسن لو لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك 
 207 عمر بن الخطاب هي جزية سموها ما شئتم
 490 .إبراهيم النخعي  ى صاع عمروضع الحجاج قفيزه عل

 468 .أوس بن الحدثان   وطعامنا يومئذ البر والتمر والزبيب واألقط
 474 .أبو سعيد الخدري وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب واألقط

 207 .النعمان بن زرعة   يا أمير المؤمنين إن بني تغلب
 336 .ن أبي ذبابسعد ب  يا رسول اهللا اجعل لقومي ما أسلموا عليه

 338 أبو سيارة المتعي يا رسول اهللا إن لي نحال 
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 .فهرس القواعد األصولية والفقهية 
 

 الصفحة القاعدة 

 290 .اختالف السبب كاختالف العين
 366 .األصل إضافة الحادث إلى أقرب وقتيه الممكنين 

 195 .الترجيح بالذات أقوى منه بالحال
 517 . بالنصالثابت عادة كالثابت

 45 .الحكم  متى علق بمشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم 
 354 .الحكم الشرعي يستغني عن قيام علته الشرعية في بقائه

 169 .الحكم ال يبقى في التبع بعد فوات األصل
 391 .الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي االنقسام على األفراد 

 194 .للبدل حكم المبدل
ما كان من أعمال الجوارح فال يتحقق بمجرد النية ،وما كان من التروك 

 .اكتفي فيه  بمجرد الترك

102 

 156 .ما من عام إال وقد خص
 211 .الواجب إذا وجب بصفة ال يبقى إال بتلك الصفة
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 . الفوائد األصولية والفقهية والحديثية واللغوية القواعدفهرس
 

 54   .و بن شعيب عن أبيه عن جده االحتجاج برواية عمر
 35   .إذا أطلق الكتاب عند الحنفية يراد به مختصر القدوري

 353      .األراضي العشرية و الخراجية 

 47 .األمر المطلق ال يقتضي الفور عند الحنفية 

 399 .تخصيص العام ال يجوز ابتداء بخبر الواحد عند الحنفية 

 71 .التخصيص باإلجماع 

 71 .التخصيص بالقياس

 115 .تعريف المتابعة والشاهد

 116 .تعريف المرسل

 202 .التعريف بفرقة الخوارج

 207 .التعميد عند النصارى

 476 .حجة المرسل 

الحديث الضعيف بسبب ضعف الراوي يرتقي إلى درجة الصحيح أو 
 .الحسن بتعدد طرقه

343 

 181 .حكم المعلقات في صحيح البخاري
 460 .ل المطلق على المقيدحم

 302 ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم هل يقتضي التخصيص؟
 60 .ضوابط أبي حينفة لقبول الرواية

 185 .العام قد ينسخ الخاص عند الحنفية 

 258 . عمل الراوي بخالف روايته

 185 .الفرق بين النسخ والتخصيص
 38 نفية الفرق بين الواجب والفرض عند الح

 280 .القضاء بالنكول
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 93 .قول الصحابي حجة عند الشافعي

 316 .قول الصحابي حجة يترك به القياس عند الحنفية 

 310 .كيفية تكون العنبر
 316 .كيفية تكون اللؤلؤ
 316 .كيفية تكون المسك

 97 .اللف والنشر

 278 .ما ورد من ذم للعاشر غير محمول على إطالقه
 74 .بأصحاب اإلمالء عند الحنفية المراد 

 51 .المراد بأصحابنا عند الحنفية

 71 .المراد بالمشايخ عند الحنفية 

 79 المراد بعلم النجوم 

 66 .المقصود بمسائل ظاهر الرواية 

 49 .المكروه تحريما هو المراد عند الحنفية عند إطالق الكراهة 
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 حديثية واللغويةفهرس المصطلحات األصولية الفقهية وال
 

 الصفحة المصطلح

 94 .اآلبق

 160 .اإلجماع السكوتي

 85 .االحتياط

 309 .االختطاط 

 96 .أرش الجراجة 

 491 .اإلستار
 175 .االستحسان 

 492 .االستصحاب

 75 األصالة 
 333 .األفراق

 356 .اإلقالة 

 151 .األكولة 

 323 .األوراد
 254 .أوضاحا

 141 .األوقاص

 230 .األوقية 
 120 .الباقورة

 130 .البخت 

 264 .البز

 120 .البعل

 232 .البقل
 131 .البوازل
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 84 .بيع الوفاء

 321 .التبن
 135 التبيع

 426 .التحري

 69 .تخصيص العلة

 155 .التخصيص

 286 .التدبير

 291 .التسييب

 326 .التعارض

 94 التّوى
 113 .التيس

 69 ة ثياب البذل
 143 .الجذعة 

 137 .الجزية
 296 .الِجص

 405 .الجهل البسيط

 405 .الجهل المركب

 490 .الحجاجي

 116 .الحديث المرسل

 399 .الحديث المشهور

 181 .الحديث المعلق

 256 .الحديث الموقوف
 441 .الحقيقة الشرعية 

 250 .الحلي

 250 .حلية السيف
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 250 .حلية المصحف

 164 .نالحمال
 182 اإلبلحواشي 

 183 الحوامل 
 155 .الخاص

 53 .الخراج

 117 .الخلطة

 95 .الخلع

 202 .الخوارج 

 83 .دار الحرب

 120 .الدالية 

 227 .الدراهم البيض
 402 .الدراهم الستوقة 

 227 .الدراهم السود
 167 .داللة االلتزام

 167 .داللة المطابقة 

 321 .الدلب
 249 .رالدو

 449 .الدوران 

 95 .الدية 

 113 .ذات عور

 56 الذمة 
 56 .الذمي

 151 .الربى

 412 .الربيب
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 120 .الرشاء

 113 .الرقة 
 

 295 .الركاز
 323 .الرياحين 

 81 الزعفران 
 34 .الزكاة

 40 السائمة 
 325 .السانية 

 165 .السبب

 151 .السخلة 

 95 .السعاية 

 321 .السعف
 480 .السلت 

 463 .السويق

 120 .سيحا
 190 .الشارف
 150 الشافع 

 290 .الشفعة 
 173 .الشقص

 380 .فة الصفة الكاش
 380 .الصفة المخصصة

 232 .الصك 
 95 .الصلح

 148 .الضأن

 40 .الضمار
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 296 .الطّبع 

 148 .بيلظا

 321 .الطرفاء

 278 .العاشر

 155 .العام

 68 .ونالعبد المأذ

 325 .عثريا

 164 .العجاجيل
 130 العجاف
 300 .العجماء
 136 الِعدل 
 130 .العراب

 81 العصفر
 120 .العقار

 374 .العلة الغائية 
 181 .العلوفة 

 150 .العناق

 310 .العنبر
 183 .العوامل 
 385 الغارم 
 214 .الغبن 

 41 .الغصب

 147 .الغنم 

 253 .فتخات

 151 .غنمفحل ال
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 38 الفرض
 164 .الفصالن
 407 .الفيء

 294 .القثاء

 331 .قصب الذريرة
 347 .القصيل
 321 .القطران
 322 .الكتان
 296 .الكحل

 75 .الكفالة

 295 .الكنز

 81 اللجام
 97 .اللف والنشر

 62 .المؤنة

 150 .الماخص

 292 .المأذون

 229 .المال

 165 .المانع

 115 .الشاهد المتابعة و

 313 .المتلصص
 295 .المتواطئ

 177 .المثلي

 186 .المثيرة 

 38 المجاز

 150 .محضا
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 118 .المحلب

 118 المراح 
 349 .المزارعة 

 367 .مسح األرض
 251 .مسكتان

 295 .المشترك

 38 المشكك
 151 .المصدق

 292 .المضاربة 

 460 .المطلق

 295 .المعدن 
 148 .المعز 

 267 .المفازة 
 236 .مفهوم الصفة 

 81 المقاود
 213 .المقايضة

 460 .المقيد

 39 .المكاتب

 49 .المكروه

 384 .المالءة 
 69 .مالزمة المدين 

346  المن 

 204 .المناسب المعلوم اإللغاء
 204 .المناسبة 

 56 .المناط
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 95 .المهر

 185 .النسخ 

 35 .النصاب

 148 .النعجة 

 297 .النفط

 229 .النقد

 296 .النورة

 41 .الهبة

 113 الهرمة

 38 .الواجب

 41 .الوديعة 

 230 .الورق

 120 .الوسق

 95 .الوصية 

 290 .الوقف

 297 .الياقوت
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 فهرس األبيات الشعرية
 

 الصفحة بيت الشعر
 5 إن الهداية كالقرآن قد نسخت                 ما صنفوا قبلها من كتب

 5 يسلم مقالك من زيع ومن كذبفاحفظ قواعدها واسلك مسالكها             
 378 .وفق العيال فلم يترك له سبد  أما الفقير الذي كانت حلوبته 

 82 .عطاء لم يكن عدة ضمارا   طلبن مزاره فاصبن منه 
 378 .تعين مسكينا كثيرا عسكره  هل لك في أجر عظيم تؤجره

 378 .وبصره عشر شياه سمعه 
 44 .لعمر اهللا أعجني رضاها   إذا رضيت علي بنو قشير 

 70 ويجمع الست كتاب الكافي               للحاكم الشهيد فهو الكافي
 70 أقوى شروحه الذي كالشمس            مبسوط شمس األئمة السرخسي
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 فهرس األلفاظ الغريبة
 

 الصفحة الكلمة

 321 .اإلهليلج 

 194 .ىالثِّنَ

 331 الحرافة 

 80 الحرض

 367 .حريم األرض

 188 حزرات
 325 .الدستجة

 317 .الدسر

 178 .الدقل

 42 الذود
 304 .الرضخ

 259 .الزيوف

 297 الزرنيخ
 291  السرقين 

 238 السنجة 
 302 السيوب 
 81 العفص

 151 .ِغذاء الغنم

 313 .الفيروزج

 158 .القلوص

 297 .القير
 321 .لكندرا
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 486 .الماش

 386 .النائرة 

 266 .النخاس
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 . المترجم لهم فهرس األعالم
 

 الصفحة العلَم
 159 .إبراهيم النخعي

 247 .إبراهيم بن إسماعيل
 485 .إبراهيم بن رستم

 197 .إبراهيم بن علي،أبو إسحاق الشيرازي
 382 إبراهيم بن مهاجر
 159 .إبراهيم بن يزيد 

 356 .ن إسماعيل التمرتاشيأحمد ب
 55 .أحمد بن حنبل

 49 .أحمد بن سالمة ،أبو جعفر الطحاوي
 240 .أحمد بن سليمان 

 43 .أحمد بن شعيب النسائي
 340 .أحمد بن صالح

 339 .أحمد بن عبد اهللا 
 48 .أحمد بن علي الرازي

 145 .أحمد بن علي،أبو يعلى 
 141 .أحمد بن عمرو ،البزار

 420 بن محمد العتابيأحمد 
 336 .أسامة بن زيد الليثي
 328 .إسحاق بن يحيى

 256 .أسماء بنت أبي بكر 
 472 .إسماعيل بن إبراهيم ،ابن علية 

 122 .إسماعيل بن عياش
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 478 .إسماعيل بن يحيى،المزني
 397 .أشعث بن سوار
 371 .األقرع بن حابس

 336 .ضمرةعياض بن أنس بن 
 111 .أنس بن مالك

 468 .أوس بن الحدثان
 466 .أيوب السختياني

 422 .بريرة موالة عائشة 
 173 .بشر بن الوليد
 141 .بقية بن الوليد

 387 .أبو بكر بن عبد الرحمن 
 119 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

 528 .بكير بن عبد اهللا األشج
 299 .بالل بن حارث المزني

 254 ثابت بن عجالن
 438 .لبة بن صعيرثع

 111 ثمامة بن عبد اهللا 
 162 .جابر بن عبد اهللا 
 283 .جامع بن شداد

 393 .جرير بن عبد الحميد
 397 .جعفر بن أبي المغيرة

 262 .جعفر بن سعد 
 263 .جندب بن جنادة ،أبو ذر

 157 .جويرية بن أسماء
 44 .الحارث األعور
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 336 .الحارث بن عبد الرحمن
 370 .ث بن هشامالحار

 159 .حارثة بن مضرب
 393 .الحجاج بن أرطأة
 491 .الحجاج بن يوسف

 171 .حسام الدين السغناقي
 90 .الحسن البصري
 384 .الحسن بن دينار
 97 . اللؤلؤيالحسن بن زياد

 490 .الحسن بن صالح بن صالح 
 86 .حسن بن منصور ،قاضي خان

 360 .الحسين بن علي 
 488 .بن الوليدالحسين 

 439 .حسين بن محمد ،أبو علي الغساني
 393 .حفص بن غياث
 370 .حكيم بن حزام 

 159 .حماد بن أبي سليمان 
 92 حماد بن أسامة 

 446 .حماد بن زيد 
 127 .حماد بن سلمة

 248 .حميد بن مخلد ،ابن زنجويه 
 370 .حويطب بن عبد العزة

 143 .حيوة بن شريح
 262 . سليمانخبيب بن

 128 خصيف بن عبد الرحمن 
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 496 .خلف بن أيوب
 318 .داود بن عبد الرحمن العطار

 r. 427أبو رافع مولى النبي 
 299 .ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

 418 .ربيعة بن الحارث 
 394 .رفيع بن مهران
 403 ريحان بن يزيد 
 393 .زر بن حبيش

 398 .زهرة بن معبد 
 184 .معاوية زهير بن 

 283 .زياد بن حدير
 394 .زيد بن مهلهل

 418 .زينب بنت جحش
 157 .السائب بن يزيد

 114 .سالم بن عبد اهللا 
 336 .سعد بن أبي ذباب 

 42 .سعد بن مالك ،أبو سعيد الخدري
 417 .سعد بن معاذ ،أبو عصمة المروزي

 150 .سعر الكناني
 395 .سعيد بن أبي أيوب

 318 .ن الحكم ،ابن أبي مريمسعيد ب
 257 .سعيد بن جبير

 471 .سعيد بن عبد الرحمن
 338 .سعيد بن عبد العزيز

 371 .أبو سفيان  بن الحارث بن عبد المطلب



 

 

533

 114 .سفيان بن حسين 
 341 .سفيان بن عبد اهللا  الثقفي

 151 .سفيان بن عبد اهللا  بن ربيعة بن الحارث
 318 .سفيان بن عيينة 
 339 .سفيان بن وهب
 459 .سالم بن سليم 

 143 .سلمة بن أسامة 
 395 سلمة بن صخر البياضي

 231 .أبو سلمة بن عبد الرحمن 
 36 .سليم بن عامر الكالعي

 142 .سليمان بن أحمد ،الطبراني
 119 .سليمان بن أرقم

 44 .سليمان بن األشعث،أبو داود
 122 .الخوالنيسليمان بن داود بن 

 115 .سليمان بن كثير
 338 .سليمان بن موسى
 317 .سماك بن الفضل
 262 .سمرة بن جندب
 370 .سهيل بن عمرو

 212 .ل الزجاجيأبو سه
 167 .سويد بن غفلة 

 338 .أبو سيارة المتعي
 119 .شرحيبل بن عبد كالل

 128 .شريك بن عبد اهللا 
 53 .ب بن محمد بن عبد اهللا يشع
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 369 .بصخر بن حر
 36 .صدي بن عجالن
 370 .صفوان بن أمية 
 337 .صفوان بن عيسى

 337 .الصلت بن محمد بن عبد الرحمن
 181 .الصنابح بن األعسر
 141 .طاوس بن كيسان

 58 .بي بكر  أتعائشة بن
 235 .عاصم األحول

 44 .عاصم بن ضمرة 
 372 .عامر بن شراحيل،الشعبي
 418 .عباس بن عبد المطلب

 371 .عباس بن مرداس
 138 .عبد الحق اإلشبيلي

 158 عبد الرحمن بن أمية 
 67 .عبد الرحمن الكرماني

 255 .عبد الرحمن بن إبراهيم،دحيم
 123 .عبد الرحمن بن الجوزي
 257 .عبد الرحمن بن القاسم
 478 .عبد الرحمن بن خالد

 336 عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أبي ذباب الدوسي
 141 .عبد الرحمن بن عبد اهللا المسعودي
 144 .عبد الرحمن بن محمد ،ابن أبي حاتم

 482 .عبد الرحمن بن هرمز
 370 .عبد الرحمن بن يربوع
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 91 .عبد الرحيم بن سليمان
 121 .فعبد الرزاق بن همام  صاحب المصن

 480 .عبد العزيز بن أبي رواد
 323 .عبد العزيز بن أحمد ،الحلواني

 299 .عبد العزيز بن محمد الدراوردي
 252 . المنذريعبد العظيم بن عبد القوي

 121 .عبد اهللا  بن أبي بكر بن محمد 
 115 .عبد اهللا بن المبارك

 480 .عبد اهللا بن زيد بن عمرو
 302 . المقبريعبد اهللا بن سعيد
 232 .عبد اهللا بن شبيب
 253 .عبد اهللا بن شداد 

 466 .شوذبعبد اهللا بن 
 318 .عبد اهللا بن طاووس
 61 .عبد اهللا بن عباس

 159 .عبد اهللا بن عبد الرحمن ،ابن أبي حسين 
 115 .عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر

 124 .عبد اهللا بن عدي 
 58 .عبد اهللا بن عمر بن الخطاب
 53 .عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 467 .عبد اهللا بن عمرو بن عوف

 236 . بن قيس ،أبو موسى األشعريعبد اهللا
 61 .عبد اهللا بن لهيعة 
 335 .عبد اهللا بن محرز

 91 .عبد اهللا بن محمد ،ابن أبي شيبة 
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 59 .عبد اهللا بن مسعود
 298 .عبد اهللا بن نافع
 143 .عبد اهللا بن وهب

 418 .عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث
 445 .عبد الملك بن أبي سليمان

 158 .الملك بن جريج عبد 
 341 عبيد اهللا بن أبي جعفر المصري

 235 .سيد اهللا بن أوعبد هللا بن عب
 47 .ن الكرخييعبيد اهللا بن الحس

 124 .عبيد اهللا بن عبد الكريم ،أبو زرعة الرازي
 404 عبيد اهللا بن عدي بن الخيار 

 254 .عتاب بن بشر
 124 .عثمان بن سعيد الدارمي

 71 .عفان عثمان بن 
 344 .عثمان بن علي الزيلعي

 189 .عروة بن الزبير
 254 .عطاء بن أبي رباح
 392 .عطاء بن السائب
 446 .عفان بن مسلم
 478 .عقيل بن خالد

 314 .عكرمة القرشي الهاشمي
 371 .العالء بن حارثة الثقفي

 394 .علقمة بن عالثة 
 2 .علي بن أبي بكر المرغيناني

 442 .أبي طالبعلي بن 
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 138 .علي بن أحمد ،ابن حزم
 476 .علي بن صالح

 490 .علي بن صالح بن صالح 
 469 عمر بن صهبان

 139 .علي بن عبد اهللا ،ابن المديني
 55 .قطنيرعلي بن عمر ،الدا
 203 .علي بن عيسى

 139 .علي بن محمد ،ابن القطان
 48 .علي بن محمد البزدوي

 314 .لكالعيعمر بن أبي عمر ا
 58 .عمر بن الخطاب

 77 . بن مازةعمر بن عبد العزيز
 91 عمر بن عبد العزيز ،الخليفة 
 100 .عمر بن عبيد اهللا المحبوبي
 489 .عمر بن موسى بن وجيه 

 263 .عمران بن أبي أنيس
 392 .عمران بن عيينة 
 339 .عمرو بن الحارث
 119 .عمرو بن حزم
 158 .عمرو بن دينار
 53 .عمرو بن شعيب

 128 .عمرو بن عبد اهللا ،أبو اسحاق السبيعي
 467 .عمرو بن عوف بن يزيد

 91 .عمرو بن ميمون
 465 .عياض بن عبد اهللا 
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 371 .عيينة بن حصين
 480 .فاطمة بنت المنذر
 418 .الفضل بن العباس
 473 .فضيل بن غزوان

 90 .القاسم بن سالم ،أبو عبيد 
 257 .ن محمد القاسم ب

 395 .قبيصة بن مخارق
 181 .قيس بن أبي حازم

 127 .قيس بن سعد
 467 .كثير بن عبد اهللا 
 59 .ليث بن أبي سليم
 478 .الليث بن سعد
 43 .مالك بن أنس 
 468 .مالك بن أوس
 371 .مالك بن عوف

 466 .مبارك بن فضالة 
 188 .المبارك بن محمد ،ابن األثير

 54 .ن الصباح المثنى ب
 181 .مجالد بن سعيد 
 59 مجاهد بن جبر

 85 .محمد بن أحمد ،أبو شجاع
 98 .محمد بن أحمد ،شمس األئمة السرخسي

 55 .محمد بن أحمد بن عبد الهادي
 93 .محمد بن إدريس الشافعي

 124 .و حاتم الرازيأبمحمد بن إدريس،
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 384 .سحاقإمحمد بن 
 472 .مةمحمد بن إسحاق ،ابن خزي
 111 .محمد بن إسماعيل البخاري
 369 .محمد بن جرير الطبري

 495 .محمد بن الجهم
 50 .محمد بن الحسن الشيباني

 197 .محمد بن الحسين ،القاضي أبو يعلى 
 122 .محمد بن حبان البستي

 397 .محمد بن خازم 
 203 .محمد بن سلمة 
 51 .محمد بن شجاع

 479 .ن نوفلمحمد بن عبد الرحمن ب
 84 .محمد بن عبد اهللا بن فاعل

 57 محمد بن عبد اهللا النيسابوري،المعروف بالحاكم
 10 محمد بن عبد الواحد السيواسي،الكمال بن الهمام

 284 .محمد بن عبيد اهللا العزرمي
 253 .محمد بن عطاء

 397 .محمد بن علي بن أبي طالب،ابن الحنفية 
 475 .محمد بن عمرو ،العقيلي
 119 .محمد بن عمرو بن حزم

 475 .محمد بن عمرو بن موسى 
 37 .محمد بن عيسى الترمذي

 100 .محمد بن محمد ،صدر اإلسالم البزدوي
 238 .محمد بن محمد السجاوندي

 48 .محمد بن محمد المعروف بالحاكم الشهيد 
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 114 .محمد بن مسلم ،الزهري
 319 . بن تدرسمحمد بن مسلم

 255 .بن مهاجرمحمد 
 336 .محمد بن يحيى بن عبد اهللا 
 114 .محمد بن يزيد ،ابن ماجة

 495 .محمد بن يعقوب،أبو العباس
 419 .محمية بن جزء

 319 .مروان بن معاوية 
 136 .مسروق بن األجدع
 114 .مسلم بن الحجاج
 136 .معاذ بن جبل

 472 .معاوية بن هشام 
 121 .معمر بن راشد

 387 .عقلأبو م
 387 أم معقل األسدية
 427 .معن بن يزيد

 234 .المنهال بن الجراح
 393 .المنهال بن عمرو
 55 .مهنا بن يحيى

 329 موسى بن طلحة
 339 .موسى بن  أعين 
 394 .ميمون بن مهران 

 43 .نافع مولى ابن عمر 
 495 .نجيح بن عبد الرحمن ،أبو معشر

 495 .نصر بن حماد
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 341  بن عبد الجبار،أبو األسودالنضر
 40 النعمان بن ثابت،أبو حنيفة 

 446 .نعمان بن راشد
 336 .نعيم بن حماد 

 419 .نوفل بن الحارث
 90 .هشام بن حسان 

 65 .هشام بن عبيد اهللا الرازي
 189 .هشام بن عروة 

 339 .هالل  أحد بني متعان 
 254 .هند بنت أبي أمية 
 156 .هللا وضاح بن عبد ا
 490 .وكيع بن الجراح

 91 .الوليد بن عبد الملك
 369 .يحيى بن أبي كثير

 490 .يحيى بن آدم 
 143 .يحيى بن الحكم

 478 .يحيى بن حسان 
 471 يحيى بن سعيد

 152 .يحيى بن شرف النووي
 475 .يحيى بن عباد 
 204 .يحيى بن يحيى
 158 .يحيى بن يعلى 
 143 .بيزيد بن أبي حبي
 231 .يزيد بن سنان
 298 .يزيد بن عياض
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 90 .يزيد بن هارون
 50 .بو يوسفيعقوب بن إبراهيم ،أ

 124 .يعقوب بن سفيان الفسوي
 158 .أميةيعلى بن 

 445 يعلى بن عبيد بن أبي أمية
 138 .يوسف بن عبد اهللا ،ابن عبد البر

 138 .يوسف بن عبد اهللا القرطبي
 115 .يونس بن يزيد
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 . والمياهفهرس األماكن والبقاع
 

 الصفحة المكان
 228 .األندلس

 111 .البحرين 
 203 .بلخ

 130 تهامة 
 203 .خراسان
 119 .ذي رعين

 91 .الرقة 
 239 سمرقند
 130 عربة 

 289 .عين التمر
 299 .الفرع

 299 .القبلية 
 161 .المدائن 
 119 .معافر

 36 نهر الفرات
 364 لملك نهر ا

 364 نهر جيحون
 364 نهر دجلة

 364 نهر سيحون
 364 نهر يزدجرد

 119 همدان
 339 .وادي سلبة
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 .فهرس الكتب الواردة في النص
 

 الصفحة الكتاب
 59 .اآلثار لمحمد بن الحسن

 138 .شبيلي األحكام الوسطى لعبد الحق اإل
 153 .األسرار في األصول والفروع ألبي زيد الدبوسي

 98 األصل لمحمد بن الحسن
 162 .اإلمام في أحاديث األحكام

 248 األموال البن زنجويه
 90 .األموال ألبي عبيد القاسم بن سالم 
 67 .اإليضاح لعبد الرحمن الكرماني

 129 . شرح كنز الدقائقين الحقائقيتب
 77 .تحفة الفقهاء للسمرقندي 

 123 .وزيالتحقيق في أحاديث الخالف البن الج
 369 .تفسير الطبري

 439 . علي الغساني، ألبيد المهمل وتمييز المشكليتقي
 55 .تنقيح التحقيق البن عبد الهادي 
 264 .تهذيب األسماء واللغات للنووي

 204 .الجامع الصغير 
 79 .خالصة الفتاوى للشيخ طاهر بن أحمد البخاري

 189 .رابيسحاق الفاإديوان األدب ألبي إبراهيم بن 
 415 . البن مازة ىذخيرة الفتاو

 123 .الرسالة لإلمام الشافعي
 204 .شرح الجامع الصغير لقاضي خان 

 170 .شرح الزيادات لقاضي خان
 260 .الصحاح للجوهري
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 122 .صحيح ابن حبان 
 344 .العناية شرح الهداية للبابرتي
 129 .الغاية شرح الهداية للسروجي

 420 .بي فتاوى العتا
 86 .ان اضي خفتاوى ق

 238 .قسمة التركات للسجاوندي
 70 .الكافي للحاكم الشهيد 

 340 .المؤتلف والمختلف للدارقطني
 110 .المبسوط للسرخسي
 312 . في الفقه النعماني  البن مازةالمحيط البرهاني

 401 .المحيط الرضوي للسرخسي
 252 .مختصر المنذري لسنن أبي داود 

 119 المراسيل ألبي داود 
 122 .المستدرك على الصحيحين

 145 مسند أبي يعلى 
 127  .مسند إسحاق بن راهويه
 127 مشكل اآلثار للطحاوي 

 91 .المصنف البن أبي شيبة 
 121 .المصنف لعبد الرزاق

 142 . الطبراني الكبيرمعجم
 494 .معرفة علوم الحديث للحاكم 

 130 .طرزيممعرب للالمغرب في ترتيب ال
 404 .المفيد والمزيد للكردري
 48 .المنتقى للحاكم الشهيد 

 330 .المنظومة في الخالفيات ألبي حفص عمر بن محمد النسفي
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 92 .الموطأ لإلمام مالك 
 171 .النهاية شرح الهداية لحسام الدين السغناقي

 189 .النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير
 



 

 

547

 رس األوزان والمقادير الواردة في النصفه
 

 الصفحة الوزن أو المقدار
 491 اإلستار

 239 الحبة
 239 الخردل
 239 الدانق
 238 الدرهم
 239 الذرة
 343 الزق

 239 الشعيرة 
 322 الصاع 

 239 الطسوج 
 239 الفتيل
 333 الفَرق
 239 الفلس
 341 القربة

 239 القطمير
 177 القفيز

 238 القيراط 
 206 الكر

 238 المثقال
 323 المن
 239 النقير
 322 الوسق
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 فهرس مسائل الزكاة المعاصرة
 

 الصفحة المسألة 
 203 .احتساب الضريبة من الزكاة

 46 موال الزكاةأاستثمار 
 387 في سبيل اهللا؟"الدعوة إلى اهللا وما يعين عليها هل تدخل في سهم 

 229 زكاة أسهم الشركات
 229 زكاة األوراق النقدية 

 297 زكاة المحاجر
 334 .زكاة المنتجات الحيوانية

 191 .زكاة مكافآت الموظفين ومدخراتهم
مون من المأوى هل يدخلون في سهم       والمشردون والالجئون والمحر  

 ابن السبيل؟
389 
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 فهرس قرارات المجامع الفقهية
 

 الصفحة القرار
 46 .اة استثمار أموال الزك

 84 بيع الوفاء
 229 .زكاة أسهم الشركات 
 229 .زكاة األوراق النقدية 

 101 زكاة الديون
 350 زكاة الزروع
 387  ."سبيل اهللا"مصرف في 

 
 



 

 

550

 *فهرس المصادر والمراجع
 

 السعادات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحـديث واألثـر،     وابن األثير، أب   .1
:  دار الكتب العلمية، بيروت، خرج أحاديثه وعلق عليه        م،2002هـ،  1423،  2ط

 . صالح عويضة
األزهري، صالح عبد السميع اآلبي، جواهر اإلكليل في شرح مختصـر خليـل،              .2

 .المكتبة الثقافية، بيروت
، rشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن، األحكام الوسطى مـن حـديث النبـي               اإل .3

 .لفي، صبحي السامرائيحمدي الس:، مكتبة الرشد، الرياض، ت1995

، 1األشعري، علي بن إسماعيل، مقاالت اإلسـالميين واخـتالف المصـلين، ط             .4
  الدين عبد الحميد يي محمد مح:، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ت1950

، دار الكتـب العلميـة،   1994،  1األصبحي، مالك بن أنس، المدونة الكبـرى، ط        .5
 .بيروت

: م، دار الغـرب، ت    1997هــ   1417،  2 ط األصبحي، مالك بن أنس، الموطأ،     .6
 .بشار معروف.د

األلباني، محمد ناصر الدين، لباألبببببب إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار              .7
 ، المكتب اإلسالمي، بيروت1979، 1السبيل، ط

، 1995األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، طبعة جديـدة،            .8
 .مكتبة المعارف، الرياض

، 1992، 1لباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، ط    األ .9
 مكتبة المعارف، الرياض

، مكتبة  2000،  1األلباني، محمد ناصر الدين، ضعيف الترغيب والترهيب، ط        .10
 .المعارف، الرياض

                                                
حيث توفرت المعلومات الكاملة عن الكتاب ذكرتها، وإذا لم تتوفر اقتصرت على المعلومات  *

 .دةالموجو
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، 1988، 3األلباني، محمد ناصر الدين، ضعيف الجامع الصغير وزيادتـه ، ط    .11
 . بيروتالمكتب اٍإلسالمي،

 . األلوسي، محمود، روح المعاني، دار إحياء التراث العربي .12

، دار الصميعي،   2003،  1اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، ط         .13
 .عبد الرزاق العفيفي:علق عليه 

، دار  2007،  1البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شـرح الهدايـة، ط            .14
 مرو بن محروسع:عتنى به االكتب العلمية، 

باشا، إسماعيل، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتـب              .15
 .والفنون، دار إحياء التراث العربي

 .شيدية، باكستانالبخاري، طاهر بن أحمد، خالصة الفتاوى، المكتبة الر .16

البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أحمد، كشف األسرار عـن أصـول فخـر                .17
 عبد اهللا عمر:، دار الكتب العلمية، بيروت، ت1997، 1دوي، طاإلسالم البز

م، 2000،  3سماعيل، صحيح البخاري مع فتح البـاري، ط        إ  البخاري، محمد بن   .18
 .دار السالم 

البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البحر الزخّار المعروف بمسـند البـزار،     .19
 .محفوظ زين اهللا .د:  تم، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،2003، 1ط

سماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـار المصـنفين، دار           إالبغدادي،   .20
 .إحياء التراث العربي، بيروت

البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، مكتبة  .21
  .محمد الخشت:ابن سينا، القاهرة، ت 

البالد والمواضـع،  بن عبد العزيز، معجم ما استعجم من أسماء        البكري، عبد اهللا     .22
 .مصطفى السقا: بيروت، ت،عالم الكتب 

، 1993،  2 ط ن ابن بلبان، علي بن بلبان، صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـا              .23
 . شعيب األرناؤوط:مؤسسة الرسالة، بيروت، ت

، عـالم   1997،  1البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ط          .24
 .محمد أمين الضنّاوي:الكتب، بيروت، ت
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، مؤسسة الرسالة،   2003،  1البورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، ط       .25
 .بيروت

، دار الـوعي،  1991، 1 البيهقي، أحمد بن الحسين، معرفة السـنن واآلثـار، ط    .26
 .عبد المعطي قلعجي.د:القاهرة، ت

، مكتبة المعارف، الرياض، اعتنى     1 ط الترمذي، محمد بن سورة، سنن الترمذي،      .27
 . مشهور بن حسن آل سلمان:اببالكت

الكتـب،  ، عـالم    1989،  1الترمذي، محمد بن عيسى، علل الترمذي الكبيـر، ط         .28
 .صبحي السامرائي وآخرون:ت

ابن تَغْري بردي، جمال الدين يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة،     .29
 .محمد شمس الدين :، بيروت، قدم له وعلق عليه، دار الكتب العلمية1992، 1ط

، 1 التميمي، تقي الدين بن عبد القادر، الطبقات السنية فـي تـراجم الحنفيـة، ط               .30
 .عبد الفتاح الحلو.د:، دار الرفاعي، الرياض، ت1983

، مكتبـة لبنـان،     1996،  1التهانوي، محمد علي، كشّاف اصطالحات الفنون، ط       .31
 .علي دحروج.د:ت

، دار الوفـاء،    2005،  3أحمد بن عبد الحليم، مجمـوع الفتـاوى، ط        ابن تيمية،    .32
 . أنور الباز، عامر الجزار :عتنى بها االمنصورة، 

  .، دار الفكر، بيروت1998، 1الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ط .33
الجزري، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتـب العلميـة،               .34

 .أحمد عبد الموجودعلي معوض، :بيروت، ت
هـ 1415، 1ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التحقيق في أحاديث الخالف، ط          .35

 .مسعد عبد الحميد: دار الكتب العلمية، بيروت، ت
، دار  1986،  1ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الضـعفاء والمتـروكين، ط           .36

 . عبد اهللا القاضي:الكتب العلمية، ت
، 1ن علي، الموضوعات من األحاديث المرفوعات، ط    ابن الجوزي، عبد الرحمن ب     .37

 نور الدين بوياجيالر:، أضواء السلف، الرياض ت1997
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، 1ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تـاريخ الملـوك واألمـم، ط               .38
 .محمد ومصطفى عبد القادر عطا:، دار الكتب العلمية، لبنان، ت1992

، دار العلـم للماليـين،      1984،  3الجوهري، إسماعيل بن حمـاد، الصـحاح، ط        .39
 .أحمد عطار:ت

هــ دار   1418،  4الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا، البرهان في أصول الفقه، ط           .40
 .عبد العظيم الديب:الوفاء، ت

، 2الجيزاني، محمد بن حسين، معالم أصول الفقه عند أهل السـنة والجماعـة، ط             .41
 .، دار ابن الجوزي1998

اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار        حاجي خليفة، مصطفى بن عبد       .42
  .إحياء التراث العربي

، دار الكتـب  1997، 2الحاكم ،محمد بن عبـد اهللا ،معرفـة علـوم الحـديث،ط       .43
 .السيد معظم حسين:العلمية،بيروت،ت

، دار  2000،  1المجروحين مـن المحـدثين، ط      كتاب   ابن حبان، محمد بن حبان،     .44
 .سلفيحمدي ال:الصميعي، الرياض، ت

م، مطبعـة   1973هــ   1393،  1ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، الثقات، ط         .45
 .مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الباكستان

 .أحمد محمد شاكر:ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، مكتبة دار التراث، ت .46
الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل،             .47

 .زكريا عميرات: م، دار عالم الكتب، ت2003،هـ 1423طبعة خاصة 
، 1حمد بن محمد، غمز عيون البصائر شـرح األشـباه والنظـائر، ط            أالحموي،   .48

 .، دار الكتب العلمية، بيروت1985
 .الحموي، ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت .49

، المكتـب   1980 سـنة    سحاق، صحيح ابـن خزيمـة ،      إابن خزيمة، محمد بن      .50
 . محمد مصطفى األعظمي: اإلسالمي، ت

 دار ات األعيان وأنباء أبناء الزمـان،    ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفي         .51
 .إحسان عباس:صادر، بيروت، ت
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م، مؤسسـة الرسـالة،   2004، 1الدارقطني، علي بن عمر، سنن الـدارقطني، ط        .52
 .شعيب األرناؤوط: بيروت، ت

، دار الغـرب،    1986،  1لي بن عمر، المؤتلـف والمختلـف ، ط        الدارقطني، ع  .53
 .موفق عبد القادر.د:ت

،مكتبة المعارف،الريـاض،اعتنى   1طأبو داود ،سليمان بن األشعث،سنن أبي داود،       .54
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 .عليها
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 145 .معنى األوقاصاالختالف في 

 147 .باب صدقة الغنم
 148 .الضأن والمعز سواء في تكميل النصاب ال في أداء الواجب

 150 الضأن في زكاة الغنميؤخذ الجذع من 
 153 .فصل في الخيل

تأويل قول الصاحبين في عدم وجوب الزكاة في الخيل وترجيح مذهب 
 .اإلمام
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ال تجب الزكاة في ذكور الخيل إذا كانت منفردة ،وتجب في اإلناث 
 .المنفردة 
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 163 .زكاة الفصالن والحمالن والعجاجيل
الحمالن والفصالن والعجاجيل كما في وجه القول بوجوب الزكاة في 

 .الكبار
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 165 .وجه القول بأنه تجب في الفصالن والحمالن والعجاجيل واحدا منها
 166 .وجه القول بعدم وجوب الزكاة في الفصالن والحمالن والعجاجيل

إذا كان في الصغار واحدة من المسان ،جعل الكل تبعا للمسنة في انعقاد 
 .النصاب

167 

 170 .لواجب على من وجبت على ذات سن فلم يجدها
 173 .مسائل تتعلق بتعجيل زكاة السوائم
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 176 .حكم دفع القيمة في الزكاة 
 179 .حجة الحنفية في جواز دفع القيمة في الزكاة 

 183 .ال  صدقة في الحوامل والعوامل والعلوفة 
 184 .علوفة حجة الحنفية في منع الزكاة في الحوامل والعوامل وال

 187 .تعريف السائمة 
 188 .يأخذ المصدق الوسط وال يأخذ خيار المال وال رذالته 

 191 .زكاة المال المستفاد
 194 .ال يضم إلى النقدين ثمن إبل مزكاة:فرع 
 195 .وأبي يوسف عند أبي حنيفة  في النصاب والعفو واجبةالزكاة

 196 .اجبة في النصاب والعفوحجة محمد وزفر في القول بأن الزكاة و
حجة أبي حنيفة وأبي يوسف في القول بأن الزكاة واجبة في النصاب 

 .دون العفو 
197 

يصرف الهالك إلى العفة ثم إلى النصاب األخير ثم إلى الذي يليه حتى 
 .ينتهي

198 

 202 .أخذ الخوارج لصدقة السوائم والخراج 
 203 . الوجوبالظلمة يسقط الحكام دفع الزكاة إلى 

 206 .األحوط إعادة دفع الزكاة لمن دفع للخوارج 
 206 .ما يؤخذ من صبيان ونساء بني تغلب

 209 .هالك المال بعد وجوب الزكاة 
 210 .حجة الحنفية في أن هالك المال بعد وجوب الزكاة مسقط لها

 إذا تلف مال الزكاة  بعد طلب الساعي وقبل أداء الزكاة ال ضمان على
 .رب المال

212 

 213 فروع تتعلق بالمحل 
 216 .حكم تعجيل الزكاة 

 217 شروط جواز تعجيل الزكاة
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 223 مذهب مالك عدم جواز تعجيل الزكاة وحجته في ذلك واالعتراض عليها
 224 .يجوز تعجيل الزكاة ألكثر من سنة 
 224 .يجوز تعجيل الزكاة ألكثر من نصاب

 229 .باب زكاة المال
 229 .صل في الفضةف

 230 .نصاب الفضة
 233 .زكاة الزائد على مائتي درهم  

الزكاة في الزائد على مائتين حتى يبلغ  حجة اإلمام في عدم وجوب 
 .أربعين درهما

234 

 238 .مقدار وزن الدرهم المعتبر في باب الزكاة
 244 .العبرة في الدراهم بما يغلب عليها من الفضة أو الغش

 246 .لذهب المخلوط بالفضةحكم ا
 247 .فصل في الذهب
 248 .نصاب الذهب

 249 .مقدار وزن المثقال
 250 .تجب الزكاة في الحلي

 251 .حجة الشافعي في عدم وجوب الزكاة في الحلي
 259 .المعتبر في أداء زكاة الذهب والفضة الوزن

 260 .فصل في العروض
 260 .تعريف العروض
 عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب تجب الزكاة في

 .والفضة 
261 

 262 .أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة
 264 .شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة 

 266 .تقوم عروض التجارة عند حساب زكاتها باألنفع للفقراء
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 270 وجه قول أبي يوسف ومحمد في التقويم 
 270 .لحول ال يؤثر في إسقاط الزكاة نقصان النصاب في أثناء ا

 272 .تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب
 275 .كيفية ضم الذهب والفضة 
 278 .باب فيمن يمر على العاشر

 279 .تعريف العاشر
 280 يقبل العاشر قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين مع اليمين

 280 .أديت إلى الفقراء في المصر:ب المال إذا قاليقبل العاشر قول صاح
 283 .يصدق العاشر الذمي فيما يصدق المسلم

 284 .ال يصدق الحربي إال في الجواري
 286 .ال يؤخذ من مال الحربي شيء إال إذا بلغ نصابا
 287 .إذا مر الحربي على عاشر مرة أخرى لم يعشره

 289 .نزير أخذ العشر من قيمة الخمرإذا مر الذمي على العاشر بخمر أو خ
 291 .ال يعشر المضارب

 292 .لو مر عبد مأذون بمائتي درهم وليس عليه دين ال يعشر
إذا مر العبد المأذون ومعه مائتا درهم  مع مواله على العاشر ،يعشر 

 .المولى إال إذا كان على العبد دين يحيط بماله 
293 

 293 .شر الخوارج في أرض غلبوا عليهاتثنى الصدقة على من مر على عا
 294 .لو مر على العاشر بشيء يسرع إليه الفساد لم يعشره عند اإلمام 

 295 .باب في المعدن والركاز
 295 .تعريف المعدن والركاز والخمس

 296 .أنواع المستخرج من األرض وبيان ما يجب فيه الخمس
مستخرج من األرض إال إذا أدلة الشافعي على أنه ال يجب الخمس في ال

 .كان ذهبا أو فضة واالعتراض عليها
298 

 300 .أدلة الحنفية على مذهبهم
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 303 .الوظيفة المستمرة في األرض ال تمنع أخذ الخمس من الموجود فيها 
 304 يجب الخمس في الركاز ألن يد الغانمين عليه حكمية ال حقيقة

 305 .ال شيء في المعدن الموجود في الدار
 306 .في المعدن الموجود في األرض روايتان

 306 .يجب الخمس في الكنز
 308 .الكنز إذا كان عليه ضرب اإلسالم فحكمه حكم اللقطة
 308 .الكنز إذا كان عليه ضرب أهل الجاهلية ففيه الخمس

 308 .حكم الكنز الذي عليه ضرب أهل الجاهلية إذا وجد في أرض مباحة
 309 .عليه ضرب أهل الجاهلية إذا وجد في أرض مملوكةحكم الكنز الذي 

 311 .حكم الكنز إذا وجد في أرض مملوكة ولم يعرف المختط له 
 311 إذا اشتبه ضرب الكنز فلم يعرف أهو جاهلي أم إسالمي، يجعل إسالميا

 311 .حكم الكنز في دار الحرب
 311 .م من دخل دار الحرب فوجد في دار بعضهم كنزا رده عليه

 312 .من دخل دار الحرب فوجد في صحرائهم كنزا فهو له 
 313 .ال خمس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال

 314 .يجب الخمس في الزئبق المستخرج من معدنه 
 315 .ال خمس في المستخرج من البحر

 319 .إذا وجد متاع في أرض ال مالك لها فهو للواجد وفيه الخمس
 320 .زروع والثمارباب زكاة ال

مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما أخرجته األرض مما كان 
 .مقصودا في الزراعة من غير اشتراط النصاب

320 

رج من األرض بشرط البقاء مذهب الصاحبين وجوب الزكاة فيما يخ
 .وبلوغه نصابا

 
322 

 322 .تقدير حجم الوسق
  فيه ارج من األرض حتى تجبحجة الصاحبين في اشتراط النصاب في الخ

 .الزكاة 
324 
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 325 حجة اإلمام في عدم اشتراط النصاب
 باقية حتى  حجة الصاحبين في اشتراط أن يكون الخارج مما له ثمرة

  الزكاة فيهتجب
327 

حجة اإلمام من المعقول على عدم اشتراط البقاء في الخارج من 
 .األرض

329 

 331 .يجب العشر بالنماء الحقيقييجب الخراج بالنماء التقديري و
 332 .ما سقي من الزروع والثمار بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر

  .كيفية تقدير ما ال يوسق عند أبي يوسف ومحمد 
332 

 334 .زكاة العسل
 335 .حجة الشافعي في عدم إيجاب الزكاة في العسل

 335 .حجة الحنفية في إيجاب الزكاة في العسل
 344 سلنصاب الع

 346 .نصاب قصب السكر والواجب فيه 
 347 حكم الموجود من الثمار والعسل في الجبال؟

كل ما أخرجته األرض مما يجب فيه العشر أو نصفه ال تحتسب فيه 
 .أجرة العمال وغير ذلك

350 

 352 .أنواع األراضي والواجب فيها
 360 . يسقى به يجب العشر أو الخراج في بستان المسلم تبعا للماء الذي

 362 .ليس على الذميين في دورهم شيء
 363 .يجب على الذمي في بستانه الخراج وإن سقاه بماء العشر

 363 .بيان الماء العشري وماء الخراج 
 366 .الواجب في عين القير والنفط

 367 .اجتماع العشر والخراج 
 368 .باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن ال يجوز

 368 .صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم الن اهللا أعز اإلسالمال ت
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 372 .أجمع الصحابة على انقطاع سهم المؤلفة قلوبهم 
 375 .الفرق بين الفقير والمسكين

وجه قول من قال إن الفقير أسوأ حاال من المسكين ووجه من قال 
 .العكس

377 

ظهر في كتاب ثمرة الخالف في التفريق بين الفقير والمسكين ال ت
 .الزكاة

381 

 382 .القدر الذي يعطى من الزكاة للعامل عليها 
 384 .بيان مصرف في الرقاب

 385 .بيان معنى الغارم 
 386 .مذهب الشافعي في الغارمين 

 387 .بيان معنى في سبيل اهللا 
 389 .ال يعطى غني الغزاة من سهم في سبيل اهللا 

 389 بيان معمى في سبيل اهللا
 389 .ال يجب استيعاب جميع األصناف في دفع الزكاة خالفا للشافعي

 390 .حجة الشافعي على وجوب استيعاب جميع األصناف واالعتراض عليها
 396 .ال يجوز دفع الزكاة إلى الذمي ،ويجوز دفع الصدقة إليه 

 399 .يشترط في دفع الزكاة تمليكها من الفقير
 403 .غنياءال يجوز دفع الزكاة إلى األ

 407 .ال يجوز دفع الزكاة إلى أصول المزكي وفروعه
ال يجوز للرجل دفع زكاته للزوجته وفي دفع الزوجة زكاتها لزوجها 

 .خالف
409 

 411 .وجه قول أبي حنيفة في منع دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها
 413 .ال يدفع الرجل زكاته إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده 

 414  الرجل زكاته إلى عبده الذي أعتق بعضه  عند اإلمامال يدفع
 415 .ال تدفع الزكاة إلى مملوك الغني
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 416 .ال تدفع الزكاة إلى ولد الغني إذا كان صغيرا
 416 .تدفع الزكاة إلى ولد الغني إذا كان كبيرا فقيرا

 416 .تدفع الزكاة إلى المرأة الفقيرة ولو كان زوجها غنيا 
 417  الزكاة إلى بني هاشم ال تدفع

 423 .بيان آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة 
 425 .ال تدفع الزكاة لموالي بني هاشم 

 425 .يؤخذ من العبد النصراني الجزية إذا أعتقه القرشي
 426 .إذا دفع زكاته إلى شخص يظنه مصرفا فلم يكن كذلك أجزأه

 429 تبه ال يجزؤه النعدام التمليك  أو مكامن دفع إلى شخص فظهر أنه عبده
 429 .ال يجوز دفع الزكاة  إلى من يملك نصابا فاضال عن حاجته 

 431 .يجوز دفع الزكاة للفقير ولو كان كسوبا
 432 .يكره إعطاء الفقير نصابا أو أكثر

 433 .يكره نقل الزكاة إلى بلد آخر إال إذا وجدت حاجة لذلك 
 434 .ةمسائل تتعلق بنذر الصدق

 437 .باب صدقة الفطر
 437 سبب وجوب صدقة الفطر
 438 .كيفية وجوب صدقة الفطر
 442 .شروط وجوب صدقة الفطر

 445 .دليل اشتراط اليسار في صدقة الفطر 
 447 .يخرج المكلف صدقة الفطر عن نفسه وعمن يمون

 إذا كان للصغار الذين يموونهم  المكلف  مال تؤدى زكاة الفطر من
 .مالهم  عند أبي حنيفة وأبي يوسف

451 

 452 .وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف في وجوبها في مال الصبي
على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن زوجه وأوالده الكبار يجب ال 

 .ولو أدى أجزأه
453 
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 454 .ال يخرج زكاة الفطر عن مماليك التجارة
 455 .ال تجب صدقة الفطر على العبد بين شريكين

 456 .ال تجب زكاة الفطر عن العبيد بين اثنين عند اإلمام وتجب عندهما
 457 .مسائل تتعلق في زكاة الفطر عن العبيد

 459 يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر
 461 .من باع عبدا و أحدهما بالخيار فزكاة الفطر على من له الملك

 463 .هفصل في مقدار الواجب ووقت
 464 .حجة الشافعي في إيجاب الصاع في كل األصناف

أدلة الحنفية على مذهبهم في قدر المخرج في صدقة الفطر واالعتراض 
 .على أدلة الشافعي

468 

 483 .وجه إلحاق الزبيب بالبر عند اإلمام ووجه إلحاقه بالتمر عند الصاحبين
 483 .ويقهاألولى مراعاة القدر والقيمة في دقيق البر وس

 484 .المعتبر في الخبز القيمة
 485 المعتبر نصف صاع من بر وزنا عند اإلمام

 486 أي األصناف أولى في اإلخراج في صدقة الفطر؟
 486 .مقدار الصاع

 487 .دليل الشافعي على أن الصاع خمسة أرطال وثلث
 489 .دليل الحنفية على أن الصاع ثمانية أرطال

 493  بطلوع فجر يوم الفطرتجب صدقة الفطر
 494 .المستحب إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى  المصلى 

 495 .يجوز تعجيل زكاة الفطر
 497 .ال تسقط زكاة الفطر إذا تأخر أداؤها عن يوم الفطر

 498 .حكم إعطاء فطرة شخص إلى أكثر من فقير
  

 500 الخاتمة
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 502 .فهارس الدراسة والتحقيق
 504 .آليات القرآنيةفهرس ا

 505 .فهرس األحاديث النبوية

 511 .فهرس اآلثار

 515 . فهرس القواعد األصولية و الفقهية 

 516 . فهرس الفوائد األصولية و الفقيهة والحديثية

 518 .فهرس المصطلحات األصولية الفقهية والحديثية واللغوية

 526 فهرس األبيات الشعرية

 527 .يبةفهرس األلفاظ الغر

 529 .فهرس األعالم المترجم لهم

 543 .فهرس األماكن والبقاع والمياه

 544 .فهرس الكتب الواردة في النص

 547 .فهارس المقادير واألوزان الواردة في النص

 548 فهرس مسائل الزكاة المعاصرة

 549 فهرس قرارات المجامع الفقهية

 550 .فهرس المصادر والمراجع

 566 .وضوعاتفهرس الم
 


