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 تقديرو  شكر
ڇ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ  انطبلقا من قولو جل كعبل:

يشكر هللا من ال  ال: " ، كقولو (ُ) 
، فإين أٛتد هللا عز كجل على ما أنعم، كأشكره سبحانو على عونو كتوفيقو، كأسألو (ِ) "يشكر الناس
قبل ىذا العمل ا١تتواضع كأف جيعلو خالصا لوجهو الكرًن، كأف جيعلو يف ميزاف حسنات من  تعاذل أف يت

كاف لو الفضل علي بعد هللا كالدٌم حفظهما هللا.

 ا١تدينػة جامعػة كا١تتميز البارز العلمي الصرح ٢تذا اٞتميل العرفافك  ا٠تالص ابلشكر أتقدـ إين ٍب
 مػن كيقدمونػو قػدموه مػا علػى، ا١تكػرمُت العلميػة كأطرىػا ا١تػوقرين هتػاإدار  طػاقم يف متمثلػة، ٔتاليزاي العا١تية
 هللا فجػػػزل، الشػػػرعية العلػػػـو كتيسػػػَت بتقريػػػ  كمغارهبػػػا األرض مشػػػارؽ يف العلػػػم لطػػػبلب جليلػػػة خدمػػػة

 .خَتا عليها كالقائمُت مؤسسيها
 بلءاألجػ كأساتذٌب مشاخيي تقديرم لكل جزيل شكرم كعظيم أزجي أف أرل لزاما علي إين ٍب
 هللا أسػػأؿ، الطيبػػة اٞتامعػػة هبػػذه العلميػػة مسػػَتٌب خػػبلؿ كأفػػادكين علمػػوين مػػا علػػى ا١تباركػػة اٞتامعػػة هبػػذه
 .ا١تثوبة كأىفضل، اٞتزاء خَت جيزيهم أف تعاذل

دمحم . د الػػػػدكتور فضػػػػيلة كأسػػػػتاذم تقػػػػديرم العظػػػػيم شػػػػيخيك  اٞتزيػػػػل بشػػػػكرم أخػػػػص أف كأكد
مػػا أكالين بػػو مػػن  كعلػػى، الرسػػالة ىػػذه علػػى ابإلشػػراؼ تكرمػػو علػػى، تعػػاذل هللا حفظػػو ابػػراىيم اٟتلػػواين

 ابلفضػل لػو مػدين كأان، منػذ أف كػاف البحػث يف مراحلػو األكذل ابألمػع البعيػد كالتوجيػو كالعنايػة الرعاية
 لػو يبػارؾ كأف، اٞتػزاء عػن طػبلب العلػم خػَتك  عػٍت جيزيػو أف ا١توذل أسأؿ، البحث ىذا يف تعاذل هللا بعد
 .كعمره علمو يف

 مػػن لكػػل خػػالص شػػكرم كتقػػديرم كعظػػيم امتنػػاين كعرفػػاين أكجػػو أف ا١تقػػاـ ىػػذا يف يفػػوتٍت كال
 -زمبلئػػيك  كأبنػػائي كإخػػواين أىلػػيك  كالػػدمٌ  مقػػدمتهم كيف، إفػػادة أك أسػػدل رل نصػػحا أك رل عػػوان قػػدـ

 أخػػي ابلػػذكر أخػػص كمػػا، العمػػل هبػػذا عػػنهم انشػػغارل رل كٖتملهػػم تشػػجيعهم علػػى - البػػارم حفظهػػم
 هللا سػائبل، إفػادةك  مسػاعدة مػن رل قدمػو مػا علػى – هللا حفظػو -أبوزيػد عمػر الػدكتور لي الفاضلكزمي

 .اٞتزاء، كأف جيعلو يف ميزاف حسناهتم يـو اللقاء اٞتميع خَت تعاذل أف جيزم عٍت
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ة اشتمل البحث على: مقدمة تضمنت االفتتاحية كأمهية ا١توضوع كأسباب اختياره كالدراسات السابق
 لتمهيد كىو يف التعريف ٔتفردات البحث كفيو ثبلثة مباحث.اكإشكالية البحث كمنهج البحث. 

لفصل الثاين: خصصتو ا لفصل األكؿ: تناكلت فيو علم الفقو كما يتعلق بو، كفيو ٙتانية مباحث.ا
 ؿمن أك  الًتمذم لسنن شرحو خبلؿ اٟتديثية منك  الفقهية اختياراتوك  الكشمَتم لدراسة ترجيحات

 هللا صلىك  ا٠تا٘تة: كتضمنت أىم النتائج كالتوصيات. .إذل ابب ما جاء يف زكاة العسل الزكاة كتاب
 .سلمك  صحبوك  آلو علىك  دمحم نبينا على
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Abstract  
Research has comprises of:An Introduction which includes the reasons behind my choice of 

the topic, its importance and its objectives, the previous studies of the research, the 

problematic research and my methodology in this research. In the Preface I interpreted the 

meaning of its terminology research. And this included three sections. In the first chapter: I 

talked about the issue of Islamic jurisprudence ( Fiqh) and all what it relates to, this included 

eight sections. In the second chapter I mentioned the chosen legal opinions of Al Kashmiri 

according to the chapters present in the book of Zakat of Sunan At Tirmidhi from the 

beginning of the Book of Zakat to Chapter: What Has Been Related About Zakat On Honey. 

And study of the jurisprudence and Alhadith (traditions).The Conclusion contained the most 

important results that have been achieved by this study, and some other recommendations. 
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  المقدمة

 .أٚتعُت صحبوك  آلو علىك  ٤تمد نبينا على كالسبلـ كالصبلة كحده هلل اٟتمد

 أحاديث معرفة يف أصل، ا١تنزلة عظيم، القدر رفيع الًتمذم لئلماـ اٞتامع كتاب : فإفكبعد
 ّتمع مؤلٍّفيو فيو اعتٌت فوائد، كأكثرىا اٟتديث كت  أىم من كىو، كحديثا قدديا العلما  بو اعتٌت، األحكاـ
 يذكر دل كمن الفقهية، ا١تسائل يف كغَتىم كالتابعُت الصحابة أقواؿ كذكر قهها،ف كبياف كترتيبها، األحاديث
 من األحاديث درجة ببياف كاعتٌت ،"كفبلف فبلف عن الباب كيف": بقولو إليها أشار الصحابة من أحاديثهم
، اكافي شرحا شرحو حيث، الكشمَتم العبلمة منهم، العلما  من ٚتع شرحو كقد، كالضعف كاٟتسن الصحة
العرؼ الشذم شرح ب"ا١توسـو  وكتاب يف الفقهية اختياراتوك  دراسة ترجيحاتوك  ّتمع أقـو البحث ىذا كيف

إذل  "،التشديد من الزكاة منع يف  اهلل رسوؿ عن جا  ما باب": الزكاةأكؿ كتاب من  "سنن الًتمذم
 أخطأت كإف، كجل عز اهلل منف أصبت فإف، كالسداد التوفيق ا١توذل سائبل، "باب ما جا  يف زكاة العسل"
 .الشيطاف كمن نفسي فمن

 : البحث إشكالية

 : التالية التساؤالت يف البحث إشكالية تتمثل

 احملدث العبلمة كاف مدل أم فإذل ، قياسرأم ك البال األخذ يف بتوسعو اٟتنفي ا١تذى  ٘تيز: أكال
 اختياراتو؟ يف ا١تيزة ُّذه ملتزما الكشمَتم

 الفقهية؟ اختياراتو يف اٟتنفي ا١تذى  بأصوؿ الكشمَتم العبلمة التـز مدل أم إذل: ثانيا

 للفقوك  خصوصا للمذى  الفقهية الكشمَتم باختياراتو العبلمة أضافو الذم التجديد ىو ما: ثالثا
 عموما؟ اإلسبلمي

 ؟ شرحو ُّا حفل اليت اآلرا  ماىي ؟ اختياراتو يف اعتمدىا اليت ا١تصادر ماىي: رابعا

، مسلمي على حلها يستعصي فقهية إشكاالت ىناؾ :خامسا  االختيارات مسامهة مدل فما اليـو
 عليها؟ اإلجابة يف الفقهية
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 : البحث أىداف

 : فمنها البحث، ىذا كرا  من ٖتقيقها يرجى اليت األىداؼ أماك 

.كبفقهو ((الًتمذم سنن شرح الشذم العرؼ)) ا١تسمى بكتابوك  اٟتنفي الفقو أعبلـ من بعلم التعريف .1
  

الكشمَتم. شاه أنور ٤تمد احملدث للعبلمة التجديدمك  كاالجتهادم الفقهي ا١تنهج إبراز .2
  

 من الفقهية اختياراتوك  الكشمَتم العبلمة للمحدث اٟتديثية الًتجيحات على الوقوؼ .3
 .الزكاة كتاب يف الًتمذم لسنن شرحو خبلؿ

  .سُتللدار  مسائلو تيسَتك  ا١تقارف الفقو إثرا ا١تسامهة يف  .4
 .الًتمذم جامع خبلؿ من التفصيلية كأدلتها الفقهية األحكاـ بُت الربط كجو إبراز .5

 : الموضوع أىمية

 الكشمَتم العبلمة للمحدث  اٟتديثية  الًتجيحات على الوقوؼ من ديكن الدارس ا١توضوع ىذا
 .الزكاة كتاب يف الًتمذم لسنن شرحو خبلؿ من الفقهية اختياراتوك 

ا  يف مسائل ٥تتلف فيها، ك تبيُت طرائقهم يف االستدالؿ ك مآخذىم من الفقه اؿالتعرؼ على أقو 
 . األدلة

 .الًتمذم جامع خبلؿ من التفصيلية كأدلتها الفقهية األحكاـ بُت الربط كجو إبراز

 : السابقة الدراسات

 كشمَتمال ترجيحات)) بعنواف العا١تية ا١تدينة جامعة من الدكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة -
(( السنة فقو ضو  على ترتيبهاك  الصبلة كتاب يف الًتمذم لسنن شرحو خبلؿ من الفقهية اختياراتوك 

بدراسة االختيارات الفقهية ك اٟتديثية ك  قاـ الباحث فيها .البارئ عبد الرٛتن فضل مصطفى: للباحث
 مذم.اللغوية ك العقدية للكشمَتم يف كتاب الصبلة من العرؼ الشذم شرح سنن الًت 
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مؤلفا أك ْتثا تناكؿ اختيارات الكشمَتم الفقهية يف كتاب  -حس  اطبلعي احملدكد - دل أجد ك 
فيو كإ٘تاـ اٟتلقة  تعاذل يف الكتابة. لذلك استعنت باهلل (لًتمذم االعرؼ الشذم شرح سنن )الزكاة من 

ٖتت إشراؼ فضيلة الدكتور   ا١تيةالذم تسهر عليو جامعة ا١تدينة الع ا١تبارؾ األكذل من ىذا ا١تشركع العلمي
 . ٤تمد إبراىيم اٟتلواين حفظو اهلل

 : العام في كتابة الرسالة يمنهج 

 : لقد اعتمدت يف ىذا البحث على ثبلثة مناىج أساسية

 كأدلتها بأصو٢تا، ربطهاك  الشرح يف ا١تذكورة الفقهية االختيارات ٖتليل كىو: التحليلي ا١تنهج -
 .قواعدىاك  الشرعية

 يف الواردة الفقهية ا١تسائل يف الفقهية ا١تذاى  كآرا  أقواؿ عرض يف بو استعنت: ا١تقارف ا١تنهج -
 .كمقارنتها الزكاة كتاب

 يف فقهية كمسائل اختيارات من  الكشمَتم رجحو فيما خصوصا اعتمدتو: ك النقدم ا١تنهج -
 .الًتمذم لسنن شرحو

 : المسائل والترجيحات منهجي في عرض

 . العبارات الغامضة ٍب أبُت فيو،كاألحاديث الواردة الفقهي باب الأكرد اسم  .1
موضوع  شرحو ألحاديث البابالواردة يف  لكشمَتمل كاٟتديثية الًتجيحات كاالختيارات الفقهية أتتبع .2

 .الدراسة 
 .موا٢تكما كردت يف أق  مناقشتهاك  أدلتهممع ذكر  ا١تسألة يفاحملدثُت ك  من الفقها  األئمة أقواؿ ذكرأ  .3
 .لو أسباب ترجيحيك  يف ا١تسألة القوؿ الراجح أذكرك  اختياره ٦تا ذى  إليو الكشمَتم يفأبُت موقفي    .4

 حققها ٤تمود شاكرعلى النسخة اليت  (شرح سنن لًتمذم  العرؼ الشذم) عزكم  منعتمد يف أ.   5
 ىػ(.1425-ـ2004بتاريخ  ) ،األكذلالطبعة  -  بَتكت، -  الًتاث العريب دارنشرهتا ك 

 ، كبفهارس لبلستفادة منها.توصياتك  نتائجوصلت إليو من تأىم ما  فيها ٚتلأختم ْتثي ٓتا٘تة، أ.  6
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 : اآليات القرآنية

 أذكر رقمها كالسورة اليت كردت فيها يف القرآف الكرًن بعد كل آية بُت النصوص. 

  : المنهج في تخريج األحاديث: ثانياً 

 .    فإين أخرجو منهما مكتفيان بذلك أحدمها،عند البخارم كمسلم، أك عند و علي قاإذا كاف اٟتديث متف. 1

 ج اٟتديث منها. يخر كتفي بتفإين أيف كت  السنن األربعة . إذا كاف اٟتديث 2

 .ا١تعتمدة مصادره من وأخرج ينفإ غَت الكت  الستة، يف اٟتديث كاف إذا .3

 كرقم اٟتديث.   باب،الكاسم  الكتاب،ذكر اسم ب يف التخريج تلتزم.   ا4

  : المنهج في الحكم على الحديث: ثالثاً 

 بذلك.إذا كاف اٟتديث يف الصحيحُت أك يف أحدمها، فإين أكتفي .1

، كضعف صحةدرجتو من  إذا كاف اٟتديث يف كت  السنة األخرل غَت البخارم كمسلم، فإين أبُت.2
 .كا١تتأخرين ا١تتقدمُت من النقاد أقواؿ مدامعت من أئمة التخريج إذا كقفت عليوكأذكر من ن  على ذلك 

  : المنهج في ترتيب األعالم المترجم لهم 

 . التابعُتك  الصحابة،يف ترٚتة األعبلـ على  غالباقتصر أ.    1

 .ت شهرهتم كاألئمة األربعة مثبلاستفاض لذينأترجم لؤلئمة ا .    دل2

 ا٢تدؼ التعريف با١تًتجم لو.  ف ، ألـز منطان معينان يف فحول الًتٚتةلتأ .    دل3

 علىأمكن  ما كاعتمدت حاكؿ بقدر االستطاعة اختصار الًتٚتة ْتيث تكوف مؤدية للهدؼ منهاأ.  4
 األصلية. ا١تصادر
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 التمهيد

 .الترمذي اإلمام ترجمة: األول المبحث

 : كمولده كنسبو اٝتو

 الضحاؾ موسى بن سىٍورة بن عيسى بن ٤تمد عيسى أبو البارع اإلماـ، العلم، اٟتافظ، اإلماـ ىو         
 (1) .ذمً بًتًٍ  ىػ 209 سنة اهلل رٛتو كلد، مشهورة مدينة " تًٍرًمذ" إذل نسبة: كالًتمذم .الًتمذم السُّلمي

 : كتبلمذتو كشيوخو للعلم طلبو

 ينالسٍّمنا جعفر بن ٤تمد جعفر أبو: شيوخو أقدـ فمن ،مبكرة سن يف العلم طل  اهلل رٛتو بدأ    
 بلده أىل عن العلم تلقى أف بعد إنو ٍب سنُت، عشر من أقل آنذاؾ الًتمذم عمر فيكوف( ىػ220قبل تويف)

 .كالشاـ مصر إذل يرحل كدل كاٟترمُت، كالعراؽ ٓتراساف فسمع ،الببلد يف كطٌوؼ رحل

 : منهم اٟتديث كٝتع عنهم الًتمذم تلقى الذين الشيوخ أشهر كمن

 .الستة الكت  أصحاب شيوخ أحد كىو( ىػ240ت) بغبلينال الثقفي سعيد بن قتيبة -
 .(ىػ244ت) ا١تركزم حيجر بن علي -
 .شيوخو أىم من كىو( ىػ256ت) البخارم إٝتاعيل بن ٤تمد -
 .(ىػ252ت) بندار ا١تلق  البصرم بشار بن ٤تمد -
 .(ىػ252ت( )الزًمن) بػ ا١تلق  العنزم البصرم ا١تثٌت بن ٤تمد -
 .(ىػ244ت) اٟتافظ البغوم منيع بن أٛتد -
 .(ىػ239ت) ا١تركزم غيبلف بن ٤تمود -
 .(ىػ255ت) اٟتافظ الدارمي الرٛتن عبد بن اهلل عبد -
 .(ىػ238ت) راىويو بن إسحاؽ -

 : أشهرىم من كثَت، خلق الًتمذم اإلماـ عن العلم تلقى كقد

                                                        

 .7/180، 1ط ،األنساب ،السمعاينينظر:(   1)
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 .ا١تركزم احملبويب أٛتد بن ٤تمد العباس أبو -
 .الشاشي كيلي  بن ا٢تيثم سعيد أبو -
 .الًتمذم إبراىيم بن مد٤ت ذر أبو -
 .القطاف إبراىيم بن اٟتسن ٤تمد أبو -
 .التاجر ا١تركزم اهلل عبد بن أٛتد حامد أبو -

 : العلما  عند منزلتو

(1)"يب انتفعت ٦تا أكثر بك انتفعت ما":  -البخارم يعٍت -إٝتاعيل بن ٤تمد رل قاؿ :الًتمذم قاؿ

(2)"ا١تسلمُت بو اهلل فعن كمن ا١تربزين، اٟتفاظ األئمة أحد": ا١تزم قاؿ

.(4)"كفقهو كحفظو بإمامتو لو قاض جامعو:"قاؿٍب  ،(3)"البارع اإلماـ العلم اٟتافظ": الذىيب قاؿ ك

  (5)".ا١تشهورة ا١تصنفات كلو زمانو يف الشأف ىذا أئمة أحد ىو": كثَت ابن كقاؿ

 حـز ابن كصف عن كأما فاؽ،اآل سائر يف العلما  إليها يرجع اليت الستة الكت  أحد اٞتامع ككتاب
معه  ثقة": االعتداؿ ميزاف يف الذىيب قاؿ ذلك، يف كخطؤكه عليو األئمة رد فقد ٣تهوؿ، بأنو لو  كال عليو، ٣تي

ينلال العلل كال اٞتامع، بوجود درل كال عرفو ما فإنو... فيو حـز بن ٤تمد أيب قوؿ إذل التفات  .(6)"لو ذى

 : صفاتو

 فلم البخارم مات": يقوؿ علك بن عمر ٝتعت اٟتاكم كقاؿ "زاىدان. ان كرع عامبلن  عا١تان  كاف"  -

                                                        

 .9/345، 1ط، التهذيب تهذيب، ابن حجر(   1)
 .26/250، 1ط، الرجال أسماء في الكمال تهذيب، ا١تزم(   2)
 .13/270، 3ط، النبالء أعالم سير، الذىيب (  3)
 .13/276 ،المرجع السابق(   4)
 .11/77، 1ط، والنهاية البداية، ابن كثَت(   5)
 .3/678 ،1ط، الرجال نقد في االعتدال ميزان، الذىيب(   6)
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  (1)".يمً عى  حىت بكى كالزىد، كالورع كاٟتفظ العلم يف عيسى أيب مثل ٓتراساف خيلف
 .بارعان  حافظان  كاف فقد اٟتفظ، قوة: ُّا عيرؼ اليت صفاتو أبرز من ككاف -
 .كثَت كابن الذىيب ذكره ره،عم آخر يف أضر   أنو كالصواب أعمى كيلد أنو: ييقاؿ -

 : مؤلفاتو بعض

 .مؤلفاتو أشهر كىو اٞتامع، -
 كاألشهر مستقل، كتاب ىو أك اٞتامع كتاب من ىو ىل فيو اختلف كقد الصغَت، العلل -

 .اٞتامع لكتاب كا٠تا٘تة كتبو كأنو اٞتامع، من أنو
 الكبَت. العلل كتاب -
 .احملمدية الشمائل -
 . اهلل رسوؿ أصحاب تسمية -
 .الزىد كتاب -
 .كالكٌت األٝتا  كتاب -
 .التفسَت كتاب -
 .التاريخ كتاب -

 : كفاتو       

 (2) .ئتُتكم كسبعُت تسع سنة ، رج  عشر ثالث يف ذ،مً رٍ تً  يف تويف

  

                                                        

 .2/154، 1ط، الحفاظ تذكرة، الذىيب(   1)
 .13/270، 3ط، النبالء أعالم سير، الذىيب(   2)
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 تعريف كتاب سنن الترمذي: المبحث الثاني

 : يطلق على جامع أيب عيسى عدةي أٝتا 

 : ػ "اٞتامع" 1

، كالقاضي (2)، كاإلدريسي(1)األزىرمعبيداهلل بن أٛتد  القاسمأبو : ٝتاه بذلك ن٦تكىو أشهرىا ك 
 كغَتىم.(8)، كالركداين(7)، كاٟتافظ ابن حجر(6)كابن كثَت، (5)، كالذىيب(4)، كاإلسعردم(3)عياض



ىو الكتاب الذم يوجد فيو من اٟتديث ٚتيع األنواع احملتاج إليها من العقائد، كاألحكاـ، : كاٞتامع
. (9)كما يتعلق بالتفسَت، كالتاريخ، كالسَت، كالفنت، كا١تناق ، كا١تثال  كغَت ذلك اب،كالرٍّقاؽ، كاآلد

 : ػ "اٞتامع الكبَت" 2

، كأبو ا٠تَت أٛتد (10)ن ٝتاه بو الوادم آشي٦تك كىو أشهر عنواف على النسخ ا١تخطوطة اليت بركاية أيب الفتح الكىركخي.
.(12)من أٝتا  "اٞتامع" كذكره ٤تمد بن جعفر الكىتاين ،(11) بن العبل

                                                        

 .7/423 ،1، طتاريخ بغداد وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أىلها  ،ا٠تطي  :يف كما   (1)
، اإلسعردم .17: ص ،1" أليب بكر اٟتازمي، طاألئمة الخمسة شروط، كيليو "الستة األئمة شروط، ابن طاىر ا١تقدسي(   2)

 .31: ص ،1ط ،الترمذي عيسى ألبي الجامع الكتاب فضائل
 .195: ص ،1ط، عياض القاضي شيوخ فهرست الغنية، عياض :يف (  3)
 .30: ص،1ط ،الترمذي عيسى ألبي الجامع الكتاب فضائل ،يف: اإلسعردم(   4)
 .13/270 ،3ط، النبالء أعالم سير، يف: الذىيب(   5)
 .14/647 ،1ط، والنهاية البداية، ابن كثَت :يف(   6)
 .31: ص ،ط.د، النبوي الحديث لفاظأل المفهرس المعجم، فنسنك:يف(   7)
 .63: ص ،1ط، السلف بموصول الخلف صلة، الركداين(   8)
 .42:ص ،6ط، المشرفة السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة الرسالة، الكتاين: انظر(   9)
 .195:ص، 1ط, آشي الوادي برنامج, آشي الوادم :يف(   10)
 باٞتامعة ا١تخطوطات بقسم الفيلمية ا١تصغرات ٔتكتبو ٥تطوط، الكبير الجامع في ردةالوا المستغربة األحاديث، العبل  ابن(   11)

 .أ/1ؽ ،2/6914 القسم يف رقمو، ا١تنورة با١تدينة االسبلمية
 .11: ص ،6ط، المشرفة السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة الرسالة، الكتاينأنظر: (   12)
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 : ػ "ا١تسند اٞتامع"3

.(1)٦تن ٝتاه بذلك اإلسعردم

 : ػ "الصحيح"، "اٞتامع الصحيح"، "ا١تسند الصحيح"6،  5،  4

.(5)، كياقوت(4) ، كابن األثَت(3)كا٠تطي  ،(2)الندًنابن : ك٦تن أطلق عليو اسم الصحيح

.(7)قاين، كالرب (6)كأما "اٞتامع الصحيح" فسماه بذلك اٟتاكم

.(8)كأما "ا١تسند الصحيح" فسيأٌب يف ثنا  العلما  على اٞتامع

 : كقد انتقد أىل العلم إطبلؽ الصحيح على "جامع الًتمذم"، كبقية السنن األربعة

ذلك من أكصاؼ  ، ك٨توألف فيها ما صر حوا بكونو ضعيفا أك منكراىذا تساىل؛ : قاؿ ابن الصبلح
.(9)الضعيف

: (10)عراقي يف "ألفيتو"كقاؿ اٟتافظ ال

 كىمىٍن عليها أىٍطلىقى الص حيحا     فقد أىتىى تساىػػبلن صىرحيا  

 : ػ "السنن" 7 
                                                        

 .38: ص ،1ط، الترمذي عيسى بيأل الجامع الكتاب فضائل  اإلسعردم، :يف(   1)
 .289: ص ،2ط، الفهرست، الندًن ابن: يف(   2)
 .36: ص ،ط.د، الحديث علوم أنواع معرفة، الصبلح ابن:انظر(   3)
 .1/193، 1ط، الرسول أحاديث في األصول جامع، السعادات أبوابن األثَت،  :يف(   4)
 .2/27 ،ط.د، البلدان معجم،  ياقوت:يف(   5)
 .36: ص ، د.ط،الحديث علوم أنواع معرفة الصبلح، ابن:انظر(   6)
 .5/69 ،1ط، أىلها غير من العلماء قطانها وذكر محدثيها وأخبار بغداد تاريخ،  ا٠تطي :يف كما(   7)
 .ميٍطًلقيوي  اإلسناد رجاؿ ًمن مىن رل يظهر دل مسند، خرب يف كرد قد االسم ألف بذلك؛ ميسىمٍّيو أذكر دل(   8)
 .37-36: ص ،ط.د، الحديث علوم أنواع معرفة الصبلح، ابن(   9)
 .1/100، 2، ط الحديث علوم في والتذكرة التبصرة: بػ ا١تسماة العراقي ألفيةالعراقي،    (10)
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.(2)، كذكره ٤تمد بن جعفر الكىتاين يف أٝتا  "اٞتامع"(1)الشوكاينك٦تن ٝتاه بو 

صبلة كالزكاة إذل الكت  ا١ترتبة على األبواب الفقهية من اإلدياف كالطهارة كال: كييعٌت بػ"السنن"
آخرىا، كلي  فيها شي ه من ا١توقوؼ
(3).

                                                                                    : ػ "اٞتامع الكبَت ا١تختصر يف السنن ا١تسندة" 8

 : عليو العمل" ، كمعرفًة الصحيح كا١تعلوؿ، كماػ "اٞتامع ا١تختصر من السنن عن رسوؿ اهلل 9

ن  على ىذا العنواف ابني خَت اإلشبيلي
.(5)، كىو مدك ف على نسختُت من نسخ اٞتامع(4)

 : كىذا العنواف شرح ١تضموف كتاب أيب عيسى

 فإنو جامع الحتوائو على ٚتيع الكت  اليت تتكوف منها اٞتوامع ػ كما تقدـ ػ.

)) كقد كضعنا ىذا الكتاب على االختصار؛ : (6)لقولو يف آخر كتاب "العلل الصغَت" "٥تتصر"كىو
١تا رجونا فيو من ا١تنفعة ((.

، كأما ا١توقوفات فقد أفرد ٢تا تصنيفان خاصان  "سنن عن رسوؿ اهلل "كغال  ما فيو من ا١تسندات 
 كما تقدـ يف مؤلفاتو.

حة أحاديث الكتاب، أك حسنها، صبالن  على اٟتكم ب" الصحيح من ا١تعلوؿكما أكضح فيو "
 اعتنا ه ػ رٛتو اهلل تعاذل ػ بذكر عللها، كاختبلؼ الركاة فيها.ك 

                                                        

 .44: ص ،1ط، الدفاتر بإسناد األكابر إتحاف، الشوكاين: يف(   1)
 .11: ص ،6ط، المشرفة لسنةا كتب مشهور لبيان المستطرفة الرسالة، الكتاين(   2)
 .32: ص ،المرجع السابق(   3)
 .117: ص ،1ط، اإلشبيلي خير ابن فهرسة، خَت ابن :يف(   4)
 كتابو يف غدة أبو عبدالفتاح الشيخ عنواهنا صفحة من صورة نقل األعظمي، مصطفى ٤تمد/ الدكتور كنسخة اهلل فيض نسخة مها(   5)

 .85: صد.ط،  ،"الترمذي جامع واسم الصحيحين اسمي تحقيق" كتابو
 .5/763 ،ػ2ط، الصغير العلل ،الًتمذم(   6)
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عند أىل العلم. كبُت  ما عليو العمل

 : ثنا  العلما  على كتاب "اٞتامع"، كمكانتو عندىم  

حل  كتاب اٞتامع يف منزلة عالية عند أىل العلم، كناؿ حيظوة لديهم، فذكركا فيو من رائق ا١تدح، 
 : علي من شأنو، كيدؿ على رفيع قدره عندىمكٚتيل الوصف ما يي 

صنف الًتمذمُّ كتاب "اٞتامع" ": فقد قاؿ اٟتافظ أبو سعد عبد الرٛتن بن ٤تمد اإلدريسي
.(1)"كالتواريخ ك"العلل" تصنيف رجل عادل متقن

ٝتعت أبا إٝتاعيل عبد اهلل بن ٤تمد األنصارم، كجرل بُت ": كقاؿ اٟتافظ أبو الفضل بن طاىر
كتابو ػ عندم ػ أنفع من كتاب البخارم كمسلم؛ ألف كتايب البخارم : كر أيب عيسى ككتابو فقاؿيديو ذ 

.(2)"ككتاب أيب عيسى يىًصلي إذل فائدتًًو كلُّ أحد من الناس كمسلم ال يقف على الفائدة منهما إال ا١تتبحٍّر العادل،

مصنف أيب عيسى : رىا كأفضلهاثبلثة كت  ٥تتصرة يف معناىا، أيكث": الرب كقاؿ اٟتافظ ابن عبد
الًتمذم يف السنن، ك"األحكاـ يف القرآف" البن بيكَت
.(5) "(4)اٟتكم ، ك"٥تتصر ابن عبد(3)

أف كتاب اٞتعفي ىو األصل الثاين يف  ،أفئدتكم أنار اهلل اعلموا ": كقاؿ العبل مة أبو بكر بن العريب

                                                        

 فضائل، اإلسعردم ،17:ص ،1" أليب بكر اٟتازمي، طاألئمة الخمسة شروط، كيليو "الستة األئمة شروطابن طاىر ا١تقدسي، (  1)
 .31: ص ،1ط ،الترمذي عيسى ألبي الجامع الكتاب

ك ،1/94، 1ط، والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد، نقطة ابن: كانظر ،16: ص ،قالمرجع السابابن طاىر ا١تقدسي، (   2)
 .33: ص ،1ط، الترمذي عيسى ألبي الجامع الكتاب فضائل، اإلسعردم

 بن إٝتاعيل القاضي أصحاب كبار من كىو القضا ، كرل  مالكي، فقيو البغدادم، التميمي، بيكَت بن عبداهلل بن أٛتد بن ٤تمد(   3)
 ،1ط، المسالك وتقريب المدارك ترتيب، عياضينظر: . ىػ305 سنة تيويف". القرآف أحكاـ" كتاب منها مصنفات، لو إسحاؽ،

 عداد يف" القرآف أحكاـ" ككتابو.243ص ،ط.د، المذىب أعيان علماء معرفة في المذىب الديباج ،فرحوف ابنك ،5/16
 ػ اطبلعي حس  ػ ا١تفقود

 الناس اعتٌت كقد: عياض القاضي قاؿ.ق214 سنة تويف ٔتصر، ا١تالكية كبار من فقيو، ا١تصرم، أعُت، بن ٟتكما عبد بن عبداهلل(   4)
 ،3/363 المرجع السابق, عياض، :انظر. اىػ" ا١تدكنة"ك ،"ا١توطأ" بعد ا١تذى ، كت  من بكتاب ييعنتى  دل ما ٔتختصراتو، الناس
 .134: ص ،مرجع السابقالابن فرحوف، ك 
 .121: ص ،1ط، اإلشبيلي خير ابن فهرسة، خَت ابن(   5)
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كلي   …ا  اٞتميع كالقشَتم كالًتمذم، فما دكهنما،ىذا الباب، ك"ا١توطأ" ىو األكؿ كالباب، كعليهما بن
"عشرى ع، كعيذكبةي مى زى ػنفيهم مثل كتاب أيب عيسى حىبلكةي مىٍقطىع، كنفاسةي مى 

(1).

ىذا كتاب "الصحيح" أحسن الكت ، كأكثرىا فائدة، كأحسنها ترتيبان، كأقلها ": كقاؿ ابن األثَت
، ككجوه االستدالؿ، كتبيُت أنواع اٟتديث من الصحيح، تىكراران، كفيو ما لي  يف غَته من ذكر ا١تذاى 

.(2)"كاٟتسن، كالغري ، كفيو جرح كتعديل

اشتمل كتاب الًتمذم على فقًو اٟتديث كًعلىًلو، كبياًف اَّركحُت من رجالًو، ": كقاؿ اإلسعردم
د، من العلماً  كالفقها ، كتعديًل نقىلىًتًو، كىو أحد الكت  ا٠تمسة اليت اتفق أىل اٟتل كالعقد، كالفضل كالنق

.(3)"كحف اًظ اٟتديًث النُّبها  ػ على قىبو٢ًتا، كاٟتكم بصحة أصو٢ًتا، كما كرد يف أبواًُّا كفصو٢ًتا

"جامعيوي" قاضو لو بإمامتو كحفظو كفقهو: كقاؿ اٟتافظ الذىيب
(4).

 .(5)"اآلفاؽ ا العلما ي يف سائركتاب "اٞتامع" أحد الكت  الستة، اليت يىرًجعي إليه": كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت

 : كأما ما يتعلق ٔتكانة "اٞتامع" بُت كت  السنة

اليت صرفوا مهمهم إذل العناية ُّا  (7)، أك الستة(6)فإف  أىل العلم جعلوا كتاب "اٞتامع" أحد األصوؿ ا٠تمسة
.(9)لمؤلفات اليت ٗتدـ رجا٢تا، كأسانيدىال، كتدريسان، كشرحان، كتصنيفان (8)ُّا ػ ركايةن 

صنيع ا١تؤلف قاضو بأف  "جامع الًتمذم" بُت أيب داكد، كالنسائي يف ": قاؿ ا١تناكم يف شرحو "فيض القدير"

                                                        

 .6ػ1/5 د.ط، ،عارضة األحوذي بشرح سنن الترمذي ،(   ابن العريب1)
 .1/193،  1ط، الرسول أحاديث في األصول جامع، السعادات أبو، األثَت ابن(  2)
 .30: ص ،1ط ،الترمذي عيسى ألبي الجامع الكتاب فضائل، اإلسعردم: انظر(  3)
 .13/276 ،3ط، النبالء أعالم سير، الذىيب(   4)
 .14/647 ،1ط، والنهاية البداية، ابن كثَت(   5)
 ."الًتمذم جامع" إذل إضافة النسائي، كسنن داكد، أيب كسنن الصحيحُت،: أعٍت(   6)
 .الصحيحُت، كسنن أيب داكد، ك"جامع الًتمذم"، كسنن النسائي، كسنن ابن ماجو: أعٍت(   7)
 .األثبات"ك ،"الربامج"ك ،"الفهارس" كت  يف كما(   8)
 ."األطراؼ" ككت (   9)
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.(1)  "الرتبة

 : عليوأيًخذ ما ب ػ 

أكثر من رأيتو من اٟتفاظ اعتنا ن ببياف منهج اإلماـ الًتمذم من حيث التساىل، أك التشدد ػ 
تصدل لتقوًن "اٞتامع"، كمنهج اإلماـ الًتمذم يف مواضع من كتبو اٟتافظ أبو عبداهلل الذىيب، فإنو 

 : ا١تختلفة

كىو أحد أصوؿ  ،كرؤكس ا١تسائل ،كفوائد غزيرة ،علم نافع "اٞتامع"يف )): ػ رٛتو اهلل تعاذل ػقاؿ ف
.(2) ((ككثَت منها يف الفضائل ،بعضها موضوع ،ره بأحاديث كاىيةكد   لوال ما ،اإلسبلـ

"جامعو" قاضو لو بإمامًتو، كحفًظو، كًفٍقًهًو، كلكن يػىتػىرىخ  ى يف قبوؿ األحاديث، كال )): أيضان كقاؿ 
.(3) ((ييشىدٍّد، كنػىفىسيوي يف الت ضعيًف رىٍخوه 

 سول حديثو كاحد، كإسناده ضعيف. ما يف جامعو من الثبلثيات)): آخر يف موضع كقاؿ

كيف كتابو ما صح إسناده، كما صليح، كما ككتابو من األصوؿ الستة اليت عليها العقد كاٟتل، 
 ضعف كدل ييًتؾ، كما كىى كسقط، كىو قليل يوجد يف ا١تناق  كغَتىا.

 كقد قاؿ ما أخرجتي يف كتايب ىذا إال حديثان قد عًمل بو بعض الفقها .

.(4) ((يعٍت يف اٟتبلؿ كاٟتراـ، أم ا يف سول ذلك، ففيو نظر كتفصيل: قلتي 

ت رتبة جامع الًتمذم عن سنن أيب داكد كالنسائي؛ إلخراجو حديث )) ا٨تط: كقاؿ أيضان 

                                                        

 .1/25، 1ط، الصغير الجامع شرح القدير فيض، ا١تناكم (  1)
 .13/274 ،3ط، النبالء أعالم سير، الذىيب(   2)
 .13/276 ،المرجع السابق(   3)
  .20/462 ،1ط، األعالم و المشاىير ووفيات اإلسالم تاريخ، الذىيب(   4)
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.(3) (((2)كالكليب (1)ا١تصلوب

 : كانتقاد اٟتافظ الذىيب لئلماـ أيب عيسى يعود إذل األمور التالية

 أف منهجو يف تضعيف الركاة فيو ليونة كرخاكة. .1
 تصحيحو ألحاديث من ركاية قـو ضعفا . .2
 ٖتسينو ألحاديث ضعاؼ. .3
 و عن قـو متهمُت أك كضاعُت، أحاديث كاىية أك موضوعة.ركايت .4

 شركحو. 

لقي كتاب "اٞتامع" عنايةن من أىل العلم، فتصدل لشرحو عدد منهم، مع اختبلؼ مناىجهم يف 
 : طريقة الشرح، كاألمور اليت يعتٍت ُّا كل شارح منهم دكف اآلخر، كمن تلك الشركح

(4)ػ "عارضة األحوذم شرح كتاب الًتمذم"1
 يب بكر ٤تمد بن عبداهلل ابن العريبأ لقاضيل

.نواحي الفقهية، كغري  اٟتديثكىو شرح متوسط، اعتٌت فيو مؤلفو بال، (5)ىػ(ػ مطبوع543)ت

 ىػ(.795للحافظ زين الدين عبدالرٛتن بن أٛتد بن رج  )ت "ػ "شرح الًتمذم2

                                                        

 ،1ط، الرجال ومعرفة العلل، أٛتد: يف ترٚتتو انظر. الزندقة يف ا١تنصور جعفر أبو قتلو ىالك، كذ اب ا١تصلوب سعيد بن ٤تمد   (1)
 .3/561 ،1ط، الرجال نقد في االعتدال ميزان، الذىيبك ،2/380

 ،3/556 المرجع السابق, الذىيب، :انظر .ىػ146 سنة مات بالكذب، متهم األخبارم، النس ابة الكليب، السائ  بن ٤تمد ىو(   2)
 .5901الًتٚتة ،1ط ،التهذيب تقريب، حجر ابنك

 .1/87، 2ط، النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب، السيوطي(   3)
 ذا افك إذا العارضة، شديد فبلف: ييقاؿ الكبلـ، على القدرة: العارضة" الًتمذم شرح يف األحوذم عارضة" معٌت: خلكاف ابن قاؿ(   4)

   1/370، ط.د، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة مقدمة ،ا١تباركفورمأنظر:  .الكبلـ على قدرة
 .أفضل كجو على إخراج إعادة إذل كحيتاج التصحيفات، لكثرة سقيمة كطبعتو ،"اٞتامع" ن  مع ٣تلدات عشرة يف كالسقط(   5)
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.(1)٣تلدة صن ف شرح الًتمذم فأجاد فيو، يف ٨تو عشرين: قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 (2)كدل يًصل إلينا من الكتاب إال "شرح العلل" اليت يف آخر اٞتامع، كقطعة يسَتة من كتاب اللباس

للحافظ أيب الفتح ٤تمد بن ٤تمد ابن سيد الناس ػ "النفح الشذم يف شرح جامع الًتمذم" 3
(3)ىػ( ػ طيبعت قطعة منو734اليػىٍعمىرم )ت



 (.ىػ804مع الًتمذم" للحافظ سراج الدين عمر ابن ا١تلقن )ت"إ٧تاز الوعد الويف يف شرح جاػ  4

كىو شرح ، ىػ( أيضان 804ابن ا١تلقن )ت للحافظ سراج الدين عمر(4)"ػ "شرح زكائد الًتمذم 5
لؤلحاديث الزكائد يف "جامع الًتمذم" على أحاديث الصحيحُت، ك"سنن أيب داكد"، كىو يف ًعداد ا١تفقود.

كىو ، ىػ(805بن اٟتسُت العراقي )ت للحافظ زين الدين عبدالرحيم ػ "تكملة شرح الًتمذم"6
 .تكملة لشرح اليػىٍعمىرم السابق الذكر، بدأ فيو اٟتافظ العراقي حيث كقف اٟتافظ اليػىٍعمىرم

 ،ىػ( ػ مطبوع911السيوطي )ت افظ جبلؿ الدينللح ػ "قوت ا١تغتذم على جامع الًتمذم"7
 عاين األلفاظ كإعراُّا، كضبط بعض األٝتا  الواردة يف األسانيد كا١تتوف.كىو شرح ٥تتصر كاٟتاشية، يعتٍت ٔت

ٍمنىيت البىجىٍمعوم )ت قوت ا١تغتذم"(5)ػ "نفع8 ىػ( ػ مطبوع ػ. كىو 1306لعلي بن سليماف الدٍّ
اختصار لكتاب السيوطي "قوت ا١تغتذم".

                                                        

 يف ١تا ا١توافق كىو ىامشو، يف كما منو نسختُت يف جا  ما ىو ىنا كما( 3/176) ،2ط، العمر بأبناء الُغْمر إنباء، حجر ابن(   1)
 كقد" أسفار عشرة ٨تو يف": فقاؿ ا١تطبوع منت يف كأما(.48: ص)البن ا١تربد  أٛتد أصحاب متأخرم طبقات يف ا١تنض د اٞتوىر
 .صغرىا أك الصفحة ككرب كدقتو، ا٠تط نوع ْتس  الكتاب حجم يتفاكت

 الكتب دار مخطوطات فهرس، األلباينأنظر(. 90ػ83ؽ) 129 رقم الظاىرية ا١تكتبة يف ٣تموع ضمن كرقات بعس يف تقع(   2)
 .54: ص ،1ط ،الحديث مخطوطات من المنتخب الظاىرية

 .10 رقم اٟتديث شرح آخرمها ٣تلدين، يف كيقع عبدالكرًن، معبد أٛتد. د بتحقيق(   3)
 ذكره بعد كقاؿ ،4/56 ،1ط، الشافعية طبقات ،شهبة قاضي ابنك ،5/43 ،2ط، العمر بأبناء الُغْمر إنباء، حجر ابن:أنظر(   4)

 النفيسة الكت  من فيها كراح بقليل، موتو قبل احًتقت كتبو ألف بعده؛ ذلك يوجد دل كلكن:  الكتاب ىذا منها مصنفاتو من لعدد
 .كثَت شي  ا١توقوفة كغَت ا١توقوفة

 .متجو معٌت الضبطُت كلكبل بالقاؼ،" نقع": 291: ص ،1ط،وعلومو النبوي الحديث في مغاربةال تراث، التليدم:يف(   5)
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الرحيم ا١تباركفورم عبدالرٛتن بن عبد٤تمد للعبلمة  ػ "ٖتفة األحوذم شرح جامع الًتمذم"9
  .يف ثبلثة عشر ٣تلدا منها مقدمة نفيسة ٢تذا الشرح يف ٣تلدين عبطي  حافله  شرح كىوىػ( ػ 1353)ت

ىػ(، ٚتعو من 1323لرشيد أٛتد الكنكوىي )ت ػ "الكوك  الدرم على جامع الًتمذم"10
كغال   ،أربعة ٣تلدات ىػ( ػ مطبوع يف1334إفاداتو تلميذه ٤تمد حيِت بن ٤تمد إٝتاعيل الكاندىلوم )ت

 .ةيهٔتعاين األحاديث، كالنواحي الفق الشرح يتعلق

 للعبلمة احملدث ٤تمد أنور شاه الكشمَتم شرح سنن الًتمذم" العرؼ الشذم. "11
 . بإ٧تازه على الصورة ا١تاثلة اهلل عليٌ  الذم منٌ  يف ىذا البحث ىو موضوع دراسيتك  مطبوعىػ( ػ 1352)ت

ن أْتاث ىػ(، أفاد فيو م1397مد يوسف بن ٤تمد زكريا البنورم )تحمل "معارؼ السنن" .12
كيعتٍت با١تسائل الفقهية، كأقواؿ  ،، تنتهي عند آخر أبواب اٟتجالكشمَتم طيًبع منو ستة ٣تلدات شيخو 

 الفقها ، كخاصة ما كقع فيو خبلؼ بُت اٟتنفية كالشافعية، كرٔتا تعرض لبعض ا١تسائل االصطبلحية.
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(1)الكشميريترجمة مختصرة للعالمة محمد أنور شاه : ثالثالمبحث ال


 اٝتو ك نسبو

بن الشاه عبد الكبَت بن الشاه عبد ا٠تالق بن الشاه  م شاهظ  عى نور بن مي أىو الفقيو اَّتهد ٤تمد 
بن الشيخ عبد اهلل الشيخ مسعود البزكرم لي بن الشاه عحيدر بن شاه ٤تمد أكرب بن الشاه ٤تمد عارؼ 

 (2).مالكشمَت 

 مولده ك نشأتو

من  –بوزف لبناف  –كاف دٍ بقرية كي ىػ 1292 صبيحة السبت لسبع ك عشرين من شواؿ عاـكلد  
كاف كالده عا١تا فاضبل يف ٚتلة من   كك نشأ يف بيت علم ك صبلح، أعماؿ لوالب يف مقاطعة كشمَت، 

  .العلـو الشرعية

تفسَت ك اٟتديث ك ١تا بلغ الثانية عشرة من حصل على علـو اللغة العربية ك الفقو ك األصوؿ ك ال
 (3) .العمر أصبح ىذا الشيخ الناشئ ا١توىوب يفيت الناس ك ىو يف الثانية عشرة من العمر

سػائل بالفارسػية ك١تا بلغ ا٠تامسة من عمره شرع يف قرا ة القرآف فختم التنزيل العزيز، كفػرغ مػن عػدة ر 
كتػػ  األدب   مػػنكتػػ  الفارسػػية ا١تتػػوارث قرا هتػػا يف أىػػل بلدتػػو كالػػده، ٍب شػػرع يف قػػرا ة ال يف عػػامُت علػػى 

الفارسػػي مػػن الػػنظم كالنثػػر كرسػػائل اإلنشػػا  ككتػػ  األخػػبلؽ، مػػن مؤلفػػات الشػػيخ سػػعدم الشػػَتازم، كاألمػػَت 
احملقق اٞتامي، كاحملقق جبلؿ الدين الدكاين كغَتىم، فربع فيها ما شػا  اهلل تعػاذل، كأشػَت  ك رك الدىلوم،سخ

فضبل  بلده بالبناف، كحصلت لو ملكة يف صياغة النظم الفارسي كإنشا  النثر، كدل تتم لو بعد عشػر  إليو من
٣تيػدا بالفارسػية، ككػاف عا١تػا فاضػبل يف  سنوات من العمر. كقد كرث ذلك عػن كالػده، فقػد كػاف كالػده شػاعرا

                                                        

" بتحقيق: العرف الشذي شرح سنن الترمذياعتمدت يف ترٚتة الكشمَتم أساسا على الًتٚتة ا١توجودة بُت يدم مقدمة " (   1)
 .18إذل 15، الصفحات: من 1عمرك شوكت، ط

 .1/13، 1، طعلى صحيح البخاري فيض الباريالكشمَتم، (   2)
 .14، ص:1، طتراجم ستة من فقهاء العالم اإلسالمي في القرن الرابع عشر و آثارىم الفقهيةأبوغدة، (   3)
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 العلـو اليت يف بيتو. لكيف تالفرائض كالعلـو الرياضية كبعض العلـو اآللية، فأصبح الشيخ شاعرا كفاضبل 
ككػػػاف رٛتػػػو اهلل تعػػػاذل مػػػن مسػػػتهل طفولتػػػو علػػػى دأب نػػػادر عجيػػػ  يف التحصػػػيل كاكتسػػػاب العلػػػـو        

كا١تعػارؼ، فقػػد كػػاف ال ينػػاـ مضػػطجعا إال ليلػػة اٞتمعػػة، كمػا عػػداىا يسػػهر لياليػػو با١تطالعػػة، كإذا غلبػػو النعػػاس 
 عبلمة اٞتليل الشيخ مشيئة اهلل البخنورم.ناـ جالسان. كما أخرب بو صاحبو كتلميذه ال

ؽ ذكائو ا١تتوقػد كنبوغػو العجػاب يف فاٖتػة قرا تػو علػى أكؿ شػيخ مػن شػيوخو كىػو كالػده، كقػد ر ابو  تكٕتل      
ٖتدث عن ذلك فقاؿ: " كاف يسألٍت يف درس " ٥تتصر القػدكرم " أسػئلة أحتػاج يف اإلجابػة عنهػا إذل مطالعػة  

ت دراستو إذل عادل آخر فجعل يشكو من كثػرة سػؤاالتو، ككػاف خػارج دراسػتو سػاكنا " ا٢تداية " ٍب فوض بكتا
تيت بو إذل شيخ عػارؼ ٣تػاب الػدعوة يف أصامتا، كال يرغ  فيما يرغ  فيو الصبياف كاألطفاؿ من ا١تبلع ، ك 

ية فتفػرس عػبلـ عصػرنا تعليقاتػو علػى كتبػو الدراسػأسيكوف أعلم أىل عصره. كرأل بعض  ببلدنا، فلما رآه قاؿ:
ديوبنػد عا١تػا فاضػبل، نابغػا يف العلػـو ركايتهػا كدرايتهػا،  نكٗتػرج مػ فيو بأنو سػيكوف غػزارل عصػره، كرازم دىػره.

 .(1)إليو بالبناف كأشَت يف مقتبل شبابو، فاستشرفت إليو العيوف كتعلقت بو القلوب،
 منهجو يف شرح اٟتديث:

كوف يف تدري  كت  الصحاح مسلك كاف علما  اٟتديث با٢تند قبل الشيخ الكشمَتم يسل
كلكن الشيخ الكشمَتم جرل على طراز األكلُت يف ٖتقيق  اإلجياز كاالختصار، أك ينتهجوف منهج السرد،

كتركوا  فازدادكا ٖتقيقان كمطالعةن للحديث، ْتالو كجركا على منهجو ا٠تاص، اٟتديث، فاغتبط العلما 
 أة العلمية اٟتديثية فيها.ـ ىذه النشاٞتمود، فكاف خا٘تة احملدثُت يف ا٢تند ك إما

يف تدريسو جامع الصحيح  للًتمذم ىو ٖتقيق   -رٛتو اهلل – كاف منهج الشيخ الكشمَتم
 أحاديث األحكاـ، كتبيُت مذاى  األئمة كاستيعاب أدلتها، كترجيح ماىو الراجح منها.

اد منهجو ا٠تاص يف شرح كاف الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم رٛتو اهلل تعاذل فريدا من نوعو يف إجي
كفهمو للسنة؛ كيف ٤تاكلة الوقوؼ على غرض الشارع كغَت مباؿ بعدـ موافقتها للمذى    أحاديث النيب 

اٟتنفي الذم دييل إليو أـ ال، ك أماـ األحاديث اليت ٘تسك ُّا كل من أئمة ا١تذاى  ٥تتلفُت يف معانيها، 

                                                        

 .16 -13ص:  ،1ط، المسيح نزول في تواتر بما التصريحالكشمَتم،(   1)
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تباع ا١تذاى  حيىفل بعمـو اللفظ كال باختبلؼ أ مذىبهم، كدلفإذا استباف اٟتق عنده استمسك بو مع احًتاـ 
 بعد ٖتقيق ٤تط الكبلـ كٖتقيقو، ٍب ٖتقيق مناطو ك ٗترجيو، كىذا ىو ا١تنهج الذم سار عليو األئمة العظاـ.

، أك فائدة ٟتديث إف كاف لذكره حاجة كيف شرحو لؤلحاديث كاف يلخ  الكبلـ يف رجاؿ ا
  .طيل الكبلـ يف اٞترح ك التعديليستحسن ذكرىا، ككاف ال ي

كاف الكشمَتم يعتٍت ببياف منشأ ا٠تبلؼ بُت األئمة، كالسيما يف ا١تسائل اليت تتكرر على رؤكس 
 .األشهاد، فكاف يذكر يف ىذا الصدد أمورا  تطمئن القلوب

 .علمبعيدة عن متناكؿ أيدم أىل ال ك اليت تكوف ككاف يعتٍت بنقل غرر النقوؿ من كبلـ القدما ،

يهمو إكثار ا١تادة يف  ال ككاف يعتٍت ْتل ا١تشكبلت أكثر منو بتقرير األْتاث ك تكرير األلفاظ، ككاف
ٍب إف ىذا اإلجياز يف اللفظ ك الغزارة يف ا١تادة أصبح لو دأبا يف  ،إيضاحها الباب دكف اإلكثار يف بياهنا ك

ل رٔتا كاف يذكر أمورنا ١تناسبة دقيقة بينو اك بُت يقتنع بذكر ما خيت  با١توضوع، ب ككاف ال تدريسو ك تأليفو.
علميا، كيعلٍّم الطلبىة منهج  كرٔتا كاف يذكر أشيا ، كينقدىا نقدا ،حرصا على بيانو، ك إفادنة للطلبة ا١توضوع،

النقد العلمي، كيضع ٢تم أساسا لذلك، ٍب يستدرؾ ذلك تنبيها ٢تم على مزية كبلـ أىل العلم، كاالحتياط 
 (1) .ض يف شي  ٔتا تأىب جبللة قدرىمعن ا٠تو 

 :شيوخو

الكشمَتم كغَته من العلما  الذين جابوا كثَتا من البلداف طلبا للعلم ك حرصا على الزيادة فيو، ٦تا 
على كالده الشيخ غبلـ رسوؿ ا٢تزاركم كتبنا يف  درس ، فقد أدل إذل أخذه عن كثَت من العلما  ك الشيوخ

ابعة عشرة من عمره سافر إذل ديوبند، كالتحق بدار العلـو ىناؾ كٗترج فيها سنة الفقو كأصولو ك١تا بلغ الس
 العبلمةأٛتد الكنكوىي كشيخ ا٢تند  رشيد ة درس اٟتديث من شيخ السنةىػ، كقد حصل على إجاز 1313

                                                        

اٞتامعة  " حملمد عادؿ خاف، من ْتوثي شرح الحديثالمحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري, ومنهجو ف" ينظر رسالة:(   1)
 . 9:ص، اإلسبلمية ا١تاليزية
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فقو القرآف ك السنة ك الالديوبندم، شيخ اٞتامعة الديوبندية ك الذم أخذ عنو كثَتا من علـو ٤تمود اٟتسن 
الشيخ ٤تمد ك من شيوخو كذلك . ، كيصل سنده إذل اإلماـ الًتمذم كالشيخ ابن عابدين اٟتنفيك األصوؿ

  (1) .إسحاؽ الكشمَتم ا١تدين الذم قرأ عليو صحيح مسلم ك سنن النسائي ك سنن ابن ماجو
  : قوة حافظتو كطريقتو يف ا١تطالعة

 مطالعة من انتهى كقد با١تطالعة، شغوفنا ة،اٟتافظ قوم االستحضار شديد اهلل رٛتو الشيخ كاف
 صحيح لدراسة يستعد أف بذلك كأراد ا١تبارؾ رمضاف شهر يف لعيٍتل( البخارم صحيح شرح القارم عمدة)

 صحيح شرح البارم فتح) استوع  كقد شواؿ، شهر يف يبدأ كاف الذم ا١تقبل الدراسي العاـ يف البخارم
 .اهلل رٛتو اٟتسن ٤تمود شيخو على البخارم صحيح قرا تو نا أث مطالعة حجر ابن للحافظ( البخارم
ككانت طريقتو يف ا١تطالعة أنو إذا كقع يف يده أم كتاب علمي مطبوعنا كاف أك ٥تطوطنا أف يأخذه        

كيطالعو من غَت أف يًتؾ شيئا منو، كىو أكؿ عادل بُت علما  ا٢تند طالع مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل ا١تطبوع 
 .أحاديثو كضبط أحكامو منو كل يـو مائيت صفحة مع نقد لع، فكاف يطأتصر

 :مكانتو العلمية

كاف الشيخ رٛتو اهلل إمامنا يف علـو القرآف كاٟتديث، كحافظنا كاعينا ١تذاى  األئمة مع إدراؾ 
رسة بعينها االختبلؼ بينهم، كقادرنا على اختيار ما يراه صوابنا، كدل يقتصر يف مطالعتو على كت  علما  مد

كإمنا قرأ لعلما  مدارس ٥تتلفة ٢تم انتقادات شديدة فيما بينهم، مثل اإلماـ ابن  -مع أنو كاف حنفينا  -
تيمية كاإلماـ ابن القيم كابن دقيق العيد كاٟتافظ ابن حجر رٛتهم اهلل، كقد أحاط بكت  أىل الكتاب من 

 . بشارة من التوراة تتعلق برسالة نبينا ٤تمد  أسفار العهد اٞتديد كالقدًن، كطالع بالعربية كٚتع مئة
  : ةرحبلتو العلمي

أخذ الكشمَتم طريقة السلف يف الرحلة يف طل  العلم، فرحل من بلده كشمَت إذل أكرب جامعة 
ٍب ذى  إذل مدينة د٢تي فدرس يف مدرسة عبد الرب إسبلمية يف ا٢تند دار العلـو اإلسبلمية يف بلدة ديوبند 

                                                        

 .14ص:، 1ط ،الفقهية آثارىم و عشر الرابع القرن في اإلسالمي العالم فقهاء من ستة تراجمأبوغدة، (   1)
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أس  ىناؾ ا١تدرسة العربية األمينية ٍب رجع إذل بلده كشمَت فأس  مدرسة دينية علمية  عدة  شهور ك
ٝتاىا الفيض العاـ فدرس فيها ك أفىت، ٍب ذى  إذل زيارة بيت اهلل اٟتراـ ك ا١تدينة ا١تنورة، ك ىناؾ أخذ ينهل 

جاؿ العلم ك الفضل يف ، ك غَتىا، ك القى ر (1)من مكتبة شيخ اإلسبلـ عارؼ حكمت ك ا١تكتبة احملمودية
 اٟتميدية الرسالة صاح  العثمانية ا٠تبلفة عادل الطرابلسي اٞتسر حسُت الشيخ منهمتلك الرحلة، 
ٍب ذى  إذل ديوبند  إذل ببلده ك مكث يف كشمَت أعواما يدرس ك يفيت العلما  ٍب رجع .اٟتميدية كاٟتصوف

ئبا عنو يف التدري ، فمكث يدرس الكت  لزيارة شيخو بالتدري ، فصار مدرسا للحديث، ٍب جعلو نا
ٍب الستة ك أمهات اٟتديث، ك اشتهر حديثو يف أكناؼ ىذه القارة الكبَتة، ك أصبح بابو ٤تطا للرحاؿ 

ا ُّا كأس ارٖتل إذل قرية يف نواحي ٔتبام بقرب سورت تسمى داىبيل   باٞتامعة) يسمى كبَتنا معهدن
 (.العلمي باَّل ) تسمى تأليف كإدارة( اإلسبلمية

  : آرا  معاصريو من العلما  فيو
فقد قاؿ الشيخ سليماف  . كقد أثٌت عليو العلما  ا١تعاصركف، كلثنا  ا١تعاصر على ا١تعاصر قيمة كبَتة       

 .ىو البحر احمليط الذم ظاىره ىادئ ساكن كباطنو ٦تلو  من الآللئ الفاخرة الثمينة: الندكم رٛتو اهلل 
ا مثل الشيخ أنور الذم يستطيع أف جيمع : نبلي ا١تصرم رٛتو اهلل كقاؿ احملدث علي اٟت 

ن
ما رأيت عا١ت

نظريات اإلماـ ابن تيمية كاٟتافظ ابن حجر كابن حـز كالشوكاين رٛتهم اهلل، كحياكم بينهم كيؤدم حق 
 . البحث كالتحقيق مع رعاية جبللة قدرىم

  ـ ك ا١تسلمُت، ٣تمع ْتور الدنيا ك الدين.ىو شيخ اإلسبل :الديوبندم مرتضى حسنالشيخ  ك قاؿ عنو

                                                        

 .18ص:  ،1ط ،الفقهية آثارىم و عشر الرابع القرن في اإلسالمي العالم فقهاء من ستة تراجم، أبوغدة(   1)
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لو نظرت إليو لنظرت إذل رجل يضاىي الذىيب يف حفظو،  :قاؿ عنو تلميذه الشيخ ٤تمد بدر عادل
و البحًتم يف عدلو ك دقة نظره، ك يشاب ك دياثل ابن حجر يف إتقانو ك ضبطو، ك يساجل ابن دقيق العيد يف 

 سحره.يف بيانو ك  (1)شعره ك حياكي سبحاف

يـو مات الكشمَتم إنو دل ديت ك لكن مات  :مفيت ا٢تند ،عنو الشيخ ٤تمد كفاية الدىلومكقاؿ 
 العلم ك العلما .

ف اإلماـ الغزارل، أ رأيت عن بعض ا١تستشرقُت كلمة يف :ومهانى ك قاؿ عنو الشيخ أشرؼ علي الت  
. ٍب قاؿ الشيخ التهانوم: دين ٝتاكم حقيف األمة ا١تسلمة دليل عندم على أف اإلسبلـ  مثل الغزارل،كجود 

  (2)كعندم كجود الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم من الدالئل على أف اإلسبلـ دين ٝتاكم حق 

: ىو نابغة ا٢تند ك عا١تها ، ْتر العلـو موالنا السيد ٤تمد أنور كقاؿ عنو الشيخ شبَت أٛتد العثماين
  (3) الدقيقة.صا على ا١تعاين الكشمَتم، كاف إماما كبَتا، ك ْترا عميقا، غوا

  : جهوده يف الرد على القاديانية

قد ظهرت يف العادل فنت كثَتة، كقد عمل العلما  ضدىا ّتهد كبَت، كمن الفنت الكربل اليت كقعت 
كقد تصدل العلما   نشأة الفتنة القاديانية( ) حي من أعدا  اإلسبلـ كتأييد منهميف ىذه الببلد )ا٢تند( بو 

كاجهوىا كجدكا يف القضا  عليها يف ٚتيع الببلد. ككانت جهود الشيخ أنور رٛتو اهلل  ك تنة ا١تلعونة،٢تذه الف
يف مواجهتهم أكثر من جهود العلما  ا١تعاصرين ألنو دل يكن يدخر جهدنا كال يهدأ لو باؿ كال يرتاح لو فكر 

على ىذه الطائفة فأيقظ العلما  من النـو يف ليل أك هنار، ككاف يفكر دائمان يف إجياد الطرؽ الكفيلة للقضا  
 يها بالتبليغ كالتصنيف، كقد تيسرالعميق يف أ٨تا  العادل، كحثهم على القياـ بواجبهم يف القضا  عل

                                                        

الزركلي،  :أنظرق،  54ك دل يره، تويف سنة سبحاف بن زفر الوائلي، أحد ا١تشهورين بالفصاحة، أسلم يف حياة النيب (   1)
 .3/79 ،5ط ،األعالم

 (.1/14، )1ط ،البخاري صحيح على الباري فيض، الكشمَتم(   2)
 (. 1/74، )المرجع السابقالكشمَتم، (   3)
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 . ألصحابو كتبلمذتو تأليف كت  كرسائل ضد ىذه الطائفة الكاذبة باللغات ا١تختلفة
 سيأٌب ذكرىا.كبَتة حو٢تا كقد ألف الشيخ أنور بنفسو، مؤلفات صغَتة ك         

 : آثاره

فقد خرج على يديو أجياؿ من الطبلب ك لقد ترؾ الشيخ آثارنا يف صورة التبلمذة كالكت  ا١تؤلفة، 
ك كثَت منهم من كبار الفقها  ك احملدثُت يف ببلد ا٢تند ك باكستاف، على ألفُت عددىم يزيد التبلميذ 

 : تبلميذه  ك لعل من أىمدكف الناس إذل الصراط ا١تستقيم فانتشركا يف تلك الببلد ينشركف العلم ك يه
 بيتا. 52العبلمة ٤تمد شفيع ا١تفيت األكرب لباكستاف ك قد رثى شيخو يف قصيدة طويلة بلغت  

العبلمة احملدث ٤تمد إدري  الكاندىلوم صاح  كتاب التعليق الصبيح شرح مشكاة ا١تصابيح، ك ىو  
 (1)ة يف الىورشيخ اٟتديث يف اٞتامعة األشرفي

 ك يعترب من أىم تبلميذ الكشمَتم ك قد الزمو عشر سنُت ك ىو مدرس باٞتامعة العبلمة ٤تمد بدر عادل 
بداُّيل سورت، ك قد ٚتع علـو شيخو اليت كاف يسمع ُّا يف دركسو، ك رتبها ك نظمها، ك ىو  اإلسبلمية

 ى صحيح البخارم.رم علافيض البككضع كتاب  الذم ٚتع إمبل ات شيخو يف صحيح البخارم

نا كبَتنا ك٤تدثنا جليبلن كمصنفنا عظيمنا كلو مصنفات كثَتة .: يخ مناظر أحسن اٞتيبلين رٛتوالش 
 كاف عا١ت

 حفظ الرٛتن السوىاركم رٛتو اهلل . كاحملدث الكبَت 

خبلؽ يف أصوؿ الدعوة الدينية، نظاـ األ:  كمن تصانيفو ما يلي:  ٤تمد طي  رٛتو اهلل القارئكالشيخ  
 .اإلسبلـ، شأف الرسالة، القرآف، كاٟتديث

٘تيز العبلمة الكشمَتم بكثرة التصانيف، حيث بلغت تآليفو قرابة أربعُت مؤلفا ما بُت رسالة يف عشرين 
  :ؤلفة غَت اليت ذكرهتا ىيكتبو ا١تك لعل أىم   صفحة، ككتاب يف عدة ٣تلدات

                                                        

 .10، ص:1، طالتصريح بما تواثر في نزول المسيحالكشمَتم، (   1)
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ي ، ككػاف اىتمامػو بالتػأليف كالتػدكين ٤تػدكدا، معظم حياتو يف الدرس كالتػدر  الكشمَتمقضى   لقد
إف الفتنػة القاديانيػة  إاللػًتؾ لنػا ثػركة علميػة كبػَتة مػن ا١تؤلفػات النافعػة  –كغػَته مػن العلمػا    –كلو أنو صػنف

 منها:ظركؼ األخرل اضطرتو يف آخر حياتو إذل التأليف كالتصنيف، فاجتمعت لو عدة مؤلفات كال
آليات ا١تشكلة من القرآف ٦تا قالو علما  األمػة، كمػا جػادت بػو قرحيػة الشػيخ ل تفسَت مشكبلت القرآف: -1

، كحقائق.  الكشمَتم، كىو حيتوم على دقائق، كنكات، كعلـو
حافػػل للجػػامع الصػػحيح لئلمػػاـ البخػػارم. لػػو خصػػائ  ال  شػػرح فػػيض البػػارم علػػى صػػحيح البخػػارم: -2

 ٞتامع الصحيح للبخارم.من أمارل الشيخ الكشمَتم يف درس اكىو  توجد يف غَته.
( صػػفحة 488ىػو أيضػان مػػن أماليػو يف درس جػامع الًتمػذم، يف ) :العػرؼ الشػذم مػن جػػامع الًتمػذم -3

 .فيوقـو بدراسة آرائو كترجيحاتو خ ٤تمد جراغ ، كىو الكتاب الذم  أٚتعو تلميذه الشي
لفاٖتػػة خلػػف اإلمػػاـ، تكلػػم األئمػػة اَّتهػػدكف يف قػػرا ة ا اختلفػػت فصػػل ا٠تطػػاب يف مسػػألة أـ الكتػػاب: -4

 .الشيخ الكشمَتم يف ىذا ا١توضوع يف ىذا الكتاب
ذكره، ألفػو الشػيخ الكشػمَتم باللغػة  سابقصغَت يف ا١توضوع ال كتاب خا٘تة ا٠تطاب يف فاٖتة الكتاب: -5

 الفارسية يف ابتدا  عهده بالتدري  يف جامعة ديوبند.
عليػو السػبلـ كالػرد علػى مػن عيسى  ةيف إثبات حيا كتاب عقيدة اإلسبلـ يف حياة عيسى عليو السبلـ: -6

 .أنكرىا
 .الكتاب تعليق على الكتاب السابق ذكره ىذا ٖتية اإلسبلـ يف حياة عيسى عليو السبلـ: -7
منفػػرد يف نوعػػو، يػػتكلم عػػن مسػػألة اإلنكػػار يف ضػػركريات  كتػػاب إكفػػار ا١تلحػػدين يف ضػػركرات الػػدين: -8

 القدما  كاحملدثُت كا١تتكلمُت. الدين، يف ضو  النقوؿ من كت 
يف ىذا الكتػاب أحاديػث نػزكؿ عيسػى عليػو  الشيخ الكشمَتم  ٚتع التصريح ٔتا تواتر يف نزكؿ ا١تسيح: -9

ث ٦تا انتهى إليػو نظػره الوسػيع كفكػره الغػائر حػىت ٚتػع سػبعُت حػديثا كثبلثػُت أثػرا مػن يالسبلـ من كت  اٟتد
 آثار الصحابة رضي اهلل عنهم.

الفرقػػػدين يف مسػػػألة رفػػػع اليػػػدين: أكضػػػح الشػػػيخ الكشػػػمَتم ىػػػذه ا١تسػػػألة يف ىػػػذا الكتػػػاب بكػػػل  نيػػػل -10
 ختبلؼ يف األفضلية ال غَت.أف اال أثبتنواحيها يف ضو  األحاديث الشريف ك 

 الكتاب تعليقات كزيادات على الكتاب السابق ذكره. ىذا بسط اليدين لنيل الفرقدين: -11
الشػػيخ الكشػػمَتم يف ىػػذا الكتػػاب مسػػألة الػػوتر كمػػا فيهػػا مػػن  ذكػػر تر:كشػػف السػػًت عػػن صػػبلة الػػو   -12
 شتباه العظيم ألىل العلم كالذكر ".اال
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منظػػـو يف أربعمائػػة بيػػت يف إثبػػات كجػػود البػػارم تعػػاذل،  كتػػاب ضػػرب ا٠تػػاًب علػػى حػػدكث العػػادل: – 13
 كعلمو احمليط، كقدرتو التامة، كإرادتو األزلية ا١تستقلة.

صػػػػغَت يف تقريػػػػر حػػػػدكث العػػػػادل كتقريبػػػػو إذل األذىػػػػاف بنظػػػػائر،  كتػػػػاب ـ ٟتػػػػدكث العػػػػادل:مرقػػػػاة الطػػػػار  -14
 كبينات، كشواىد.

صغَت ألفو الشيخ الكشمَتم باللغة األردية يف ريعاف شبابو يف  كتابالري : لسهم الغي  يف كبد أى -15
 .الرد على الربيلوية 

 شيخ الكشمَتم للرد على الرافضة.بديع، ألفو ال كتابكتاب يف الذب عن قرة العينُت:  -16
الكشػػمَتم، ألفػػو يف آخػػر حياتػػو للػػرد علػػى القاديانيػػة.  قػػيم، ىػػو آخػػر تصػػانيف  كتػػابخػػاًب النبيُت: -17

چ ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  تعػػاذل:  وقولػػ فسػػر فيػػو
(1)

، كأقػػػواؿ باألحاديػػث  
ا اشتمل عليػو ىػذا الكتػاب مػن علػـو كمعػارؼ، ككػاف الشػيخ كآثار الصحابة، كأقواؿ ا١تفسرين كالفقها  مع م

 ظهوره.يتمٌت أف خيرج ىذا الكتاب إذل حيز الوجود قبل كفاتو، كلكن األجل حاؿ بينو كبُت 
 الكشمَتم مؤلفات قلمية كرسائل خطية يف كثَت من العلـو فمنها: للشيخ : مؤلفاتو ا١تخطوطة:ب
 رسالة يف ا٢تيئة. -1
 ة " يا شيخ عبد القادر شيئا هلل ".رسالة يف مسأل -2
 رسالة يف مسألة الذبيحة لغَت اهلل. -3
 رسالة يف مسألة من ا٢تندسة كعلم ا١ترايا كا١تناظر. -5
رسػػػػالة يف علػػػػم ا١تعػػػػاين ٦تػػػػا اسػػػػتدركو علػػػػى السػػػػكاكي كا٠تطيػػػػ ، اسػػػػتنبطها الشػػػػيخ مػػػػن كتػػػػاب سػػػػيبويو  -6

 سبكي.كالكشاؼ للز٥تشرم، كعركس األفراح لبها  الدين ال
مقامػػػات أدبيػػػة علػػػى هنػػػج ا١تقامػػػات للحريػػػرم. منهػػػا منقوطػػػة كلهػػػا، كمنهػػػا مهملػػػة كلهػػػا، كمنهػػػا إحػػػدل   -7

 كلماهتا معجمة كاألخرل مهملة.
 حواش على " األشباه كالنظائر " البن ٧تيم ". -8
 رسالة يف صبلة اٞتمعة كاختبلؼ األئمة يف شركط أدائها. دل تتم. -9
 اىدية على شرح القطبية.حواشي الز حواش على  – 10

 تلخيصات مهمة نادرة. منها: كللكشمَتم

                                                        

 .40: سورة األحزاب، اآلية(   1) 
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 تلخي  إماـ الكبلـ للعبلمة عبد اٟتي اللكنوم. -1
 تلخي  أدلة اٟتنفية من " فتح القدير " البن ا٢تماـ، كصل فيو إذل كتاب اٟتج. -2
 .تلخي  لبعض ا١تهمات من كتاب " حياة اٟتيواف " للدمَتم -3
  :كفاتو

كظل الشيخ عاكفان على الدرس كاإلفادة، منقطعان إذل مطالعة الكت ، ال يعرؼ اللذة يف غَتىا،           
حىت حدثت فتنة يف ا١تدرسة سنة ست كأربعُت كثبلٙتائة كألف أٞتأتو إذل االعتزاؿ عن رئاسة التدري  

قرية جامعة من  كشياخة اٟتديث فيها، كغادر ديوبند بطل  من بعض تبلميذه كأصحابو فتوجو إذل ذاُّيل
أعماؿ سورت يف ٚتاعة من أصحابو كتبلميذه، كأس  لو بعض التجار مدرسة فيها ٝتوىا اٞتامعة 

اإلسبلمية فعكف فيها على الدرس كاإلفادة، كانتفعت بو ىذه الببلد، كأمو طلبة علم اٟتديث كالعلما  من 
اض، فسافر إذل ديوبند ككافاه األجل لليلة اآلفاؽ، كبقي يدرس كيفيد حىت برح بو دا  البواسَت كأهنكتو األمر 

خلت من صفر سنة اثنتُت كٜتسُت كثبلٙتائة كألف، كصلى عليو ٚتع كبَت من الطلبة كالعلما  كاحملبُت لو، 
 .كدفن قريبان من بيتو عند مصلى العيد. فرٛتو اهلل رٛتة كاسعة
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 ما يتعلق بوو  علم الفقو: الفصل األول

 :اإلصطالحو  في اللغةو معنى الفق: المبحث األول

ىو مصدر من فقو بكسر عُت الفعل يف ا١تاضي يفقو بفتح عينو يف ا١تضارع، كفيو لغة : الفقو لغة  
أخرل ىي فقو بالضم يف ا١تاضي كا١تضارع كىي تشَت إذل رسوخ ملكة الفقو يف النف  حىت تصَت كالطبع 

.(1) كالسجية

، كىذه اللغة دل (2) فقو بالفتح إذا سبق يف الفهم: ة ىيكزاد اٟتافظ بن حجر يف فتح البارم لغة ثالث
تذكرىا ا١تعاجم ا١تشهورة فعلى ىذا تكوف فقو مثلثة عُت ا١تاضي، مثناة عُت ا١تضارع إذ لي  يف مضارعها 

 إال يفقو بالفتح كيفقو بالضم.

اختبلؼ كالفقو مصدر غَت مقي ، كإمنا أصلو السماع، كيرجع يف أصلو إذل معنيُت بالنظر إذل 
 ))تعبَت علما  اللغة(( يف التفسَت األكرلٍّ ١تادة فقو.

العلم. كىذا األصل اقتصرت عليو أكثر ا١تعاجم كاٞتوىرم يف ك  الفهم كالفطنة كاإلدراؾ: أك٢تما
 صحاحو كاَّد يف قاموسو، كالفيومي يف مصباحو.

 : ىذا األصل ىو الذم عليو أكثر األئمة األكائل ك

و الفا  كالقاؼ كا٢تا  أصل كاحد صحيح يدؿ على إدراؾ الشي  كالعلم بو، "فق: بن فارسايقوؿ 
تقوؿ فقهت اٟتديث أفقهو، ككل علم بشي  فهو فقو، يقولوف ال يفقو كال ينقو، ٍب اخت  بذلك علم 

 .(3) الشريعة فقيل لكل عادل باٟتبلؿ كاٟتراـ فقيو، كأفقهتك الشي  إذا بينتو لك"

الفائق يف غري   يفجع إذل الشق كالفتح، كىذا ما ذى  إليو الز٥تشرم أف أصل معناه ير : ثانيهما
، فقاؿ ٢تا ىل ىنا مكاف نظيف بالعراؽ"سلماف رضي اهلل عنو نزؿ على نبطية : حيث يقوؿ اٟتديث.

                                                        

 .9/402 ،ط.د، القاموس جواىر من العروس تاج، الزبيدم(   1) 
 . 1/165، 1ط ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر (   2)
 .4/442 ،ط.د، اللغة مقاييس معجم، (   ابن فارس3)
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 .(1)فقهت، أم فطنت كارتأت الصواب": طهر قلبك كصل حيث شئت، فقاؿ سلماف: أصلي فيو، فقالت

فتح، كالفقيو العادل الذم يشق األحكاـ، كيفتش عن حقائقها، كيفتح ما كالفقو حقيقة الشق كال
تفق شحمان، : استغلق منها، كما كقعت من العربية فاؤه فا  عينو قافان جلو داؿ على ىذا ا١تعٌت ٨تو قو٢تم

.(2)ن الفرخع اٞترك كفقر للغسيل كفقصت البيضة كفقح

الكرًن يف القرآف  "الفقو"كلمةت  كقد كرد: اكقالو  الفهم،: كذى  ٚتهور علما  األصوؿ أف الفقو لغة
كقاؿ  .(3)  چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  چ : ، قاؿ اهلل تعاذل حكاية عن سيدنا موسى"الفهم "ٔتعٌت
 چ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ : أيضان 

(4)


ف الفقو ىو فهم مراد كذى  العبلمة ابن القيم يف إعبلـ ا١توقعُت إذل أف الفقو أخ  من الفهم أل
  (5)ا١تتكلم من كبلمو كىو قدر زائد على ٣ترد فهم ما كضع لو اللفظ

حس  اشتقاقها ينشئ تفاكتان يف معٌت ىذه  "فقو" ىذا، كقد رأل بعضهم أف ضبط ىذه الكلمة
ث إذا بكسر القاؼ كضمها كفتحها. فاألكؿ ١تطلق الفهم، كالثاين إذا كاف لو سجية، كالثال: الكلمة، كيقاؿ

 (6) .ظهر على غَته، قالو القرايف، كابن حجر كٚتاعة

 ."ىو معرفة األحكاـ الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية": الفقو اصطبلحا

الوجوب، كالتحرًن. فخرج بو األحكاـ : كػ  ىي األحكاـ ا١تتلقاة من الشرع: األحكاـ الشرعية
العادية؛ كمعرفة نزكؿ الطل يف الليلة الشاتية إذا كاف العقلية؛ كمعرفة أف الكل أكرب من اٞتز ، كاألحكاـ 

 .اٞتو صحوان 

                                                        

 .3/134 ،3، طفائق في غريب الحديثال ،(   الز٥تشرم1)
 .9/402، ط.د، القاموس جواىر من العروس تاج، الزبيدم(   2)
 . 28 - 27سورة  طو، اآليتاف: (   3) 
 .44: سورة اإلسرا ، اآلية(   4) 
 .1/219، 1ط ، العالمين رب عن الموقعين إعالم ،ابن القيم(   5)
 ،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،حجر ابن،ك1/153د.ط،  ،الفقو أصول في رالتحري شرح التحبير ،ا١ترداكم:انظر(   6)

 .1/164د.ط، 
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 .كتوحيد اهلل كأٝتائو كصفاتو  ،باالعتقادأم ما ال يتعلق  :العملية

أصوؿ الفقو؛ ألف مباحثو  أم أدلة الفقو ا١تقركنة ٔتسائل الفقو التفصيلية، فخرج بو :بأدلتها التفصيلية
  (1)كوف يف أدلة الفقو اإلٚتاليةت

  

                                                        

 . 7-6: ص، 1ط،األصول علم من األصول ،العثيمُت(   1) 
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 .الدين في الفقو فضل: المبحث الثاني

 أطي  كمن األعماؿ، أفضل منفهو  شريفة، كمنزلة منيفة مكانة السابقة، معانيو ٔتختلف للفقو إف
 حوؿىنا بعض اإلشارات كىذه . عليو كاٟتث فضلو، على كالسنة الكتاب من النصوص دلت كقد. ا٠تصاؿ

 : أمهية تعلم الفقو

ەئ وئ وئ ۇئ          ۇئ ۆئ ۆئ   ەئې ى           ى ائ  ائچ : رة التوبةقولو تعاذل يف سو : أكالن 

چۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی  ی ی  
(1).

 : ففي ىذه اآلية إشارتاف لطيفتاف

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : إف ىذه اآلية جا ت بعد قولو تعاذل: األكذل

ة ٖتض على النفَت للتفقو يف الدين، أك كىي ٖتض على النفَت للجهاد، ٍب قوبلت بآي، (2) چڌ  ڎ  ڎ  
كىذا يدؿ على أف طل  العلم كالتفقو يف ، أكجو التفسَت ا١تعركفة يف اآلية القعود عن النفَت للتفقو حس 

الدين فرض كفاية.

كما يدؿ على فضل   .لفقوكلمة التفقو تدؿ على بذؿ اٞتهد، كالتكلف كالوسع يف طل  ا: الثانية
 يف الفقو على كلو ا٠تَت  النيب رت  فقد.(3) يرد اهلل بو خَتان يفقهو يف الدين(( ))من: حديث طل  الفقو
 اٞتاىلية يف خيارىم معادف الناس»:  قاؿ. منزلتو كعلوٌ  شأنو كعظم أمهيتو، على يدؿ ٦تا كىذا الدين،
.(4)«فقهوا إذا اإلسبلـ يف خيارىم

                                                        

 .122سورة التوبة، اآلية (   1)
 .120، اآلية التوبةسورة (   2)
 باب ، كتاب الزكاة،صحيح مسلمك ،69 ،1/126، الدين يف يفقهو خَتا بو اهلل يرد من باب ،العلم ، كتابالبخاري صحيح(   3)

 .1719، 5/239، ا١تسألة عن النهي
صحيح ك ،3383 ،برقم 4/149، چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ ، كتاب أحاديث األنبيا ، باب البخاري صحيح(   4)

 .4583، 12/341 ،الناس خيار باب، الصحابة فضائل كتاب،مسلم
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.(1)"اهلل ٔتثل الفقو دى بً ما عي ": كركل عبدالرزاؽ عن معمر عن الزىرم قاؿ

.(2)كلذلك جـز العلما  بأف الفقو أفضل العلـو

 يف كدرجتو عظيمة، اإلسبلـ يف منزلتو الدين يف فالفقو ؛ففضائل الفقو ال ٖتصى، كمزاياه ال تعد
 ربو يعبد ككاجبات، حقوؽ من عليو كما لو، ما كعرؼ دينو، أمور يف تفقو إذا ا١تسلم ألف كبَتة؛ الثواب
  .كاآلخرة الدنيا يف كالسعادة للخَت كيػيوىفق كبصَتة، علم على

"األمة اإلسبلمية ال حياة ٢تا بدكف الفقو، كال جامعة ٕتمعها سول رابطة الفقو : قاؿ اٟتجوم
 كعقيدة اإلسبلـ، كال تتعص  ألم جن  فهي دائمة بدكاـ الفقو، كمضمحلة باضمحبللو".

مة اإلسبلمية، كيف ال... كىو مؤس  على ركح "فالفقو اإلسبلمي من مفاخر األ: إذل أف يقوؿ
النوامي  الطبيعية، كقد اعترب در  ا١تفاسد، مقدمة على  كاحًتاـالعدؿ كا١تساكاة كاحًتاـ ا١تلك لذكبو... 

جل  ا١تصاحل، كسد الذرائع، كا١تصاحل ا١ترسلة، كال ضرر كال ضرار، كتقدًن األىم على ا١تهم كبنيت أحكامو 
 چۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ چ كعلى التسهيل كالتيسَت على مصاحل العباد 

(3) "(4).

  

                                                        

، النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب، السيوطيك2/425 ،1ط،األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح، الصنعاين : أنظر(   1)
 .1/175 ،2ط

 .313-1/312 ،1ط، الصالح ابن كتاب على النكت، ابن حجر(   2)
 .185: سورة البقرة، اآلية(   3)
 .2/601 ،المرجع السابق ،السيوطي .167:ص ،6ط، المشرفة السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة الرسالة، الكتاين(   4)

 .1/218 المرجع السابق,، لصنعاينا
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مصادرالفقه:المبحثالثالث

الكتاب : قاصد كاألحكاـ تتمثل يف الوحيُتمصادر الدين األصلية اليت ترجع إليها ٚتيع العقائد كا١ت
ن السما  ، ، أف أركانو مبنية على نصوص معصومة منزلة مذلك مقتضى ربانية الدين اإلسبلميك  ،كالسنة

 تتمثل يف آيات القرآف الكرًن ، كنصوص السنة النبوية الصحيحة .

، كما سوامها  " كال يلـز قوؿ بكل حاؿ إال بكتاب اهلل ، أك سنة رسولو : قاؿ اإلماـ الشافعي
 .(1)تبع ٢تما "

بعض  ، أطلق عليهاال أخرل ديكن بنا  األحكاـ عليهاٍب استنبط العلما  من ىذين ا١تصدرين أصو 
 .اإلٚتاع كالقياس كىي: اإلسبلمي"،اسم " مصادر الشريعة " أك " مصادر التشريع  -ٕتوزا  -العلما  

حىل  كال حىرـي إال من جهة  شي :" كلي  ألحد أبدان أف يقوؿ يف : قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل
.(2)أك القياس " اإلٚتاع،أك  السنة،ا٠ترب يف الكتاب أك  العلم:كجهة  العلم،

"إذا قلنا الكتاب كالسنة كاإلٚتاع ، فمدلوؿ الثبلثة كاحد ، فإف كل ما يف : كقاؿ ابن تيمية رٛتو اهلل 
الكتاب فالرسوؿ موافق لو ، كاألمة ٣تمعة عليو من حيث اٞتملة ، فلي  يف ا١تؤمنُت إال من يوج  اتباع 

و ، كا١تؤمنوف ٣تمعوف على ذلك ، ككذلك فالقرآف يأمر باتباعو في الكتاب ، ككذلك كل ما سن و الرسوؿ 
 .(3)"كل ما أٚتع عليو ا١تسلموف ، فإنو ال يكوف إال حقا موافقا ١تا يف الكتاب كالسنة

أدلتو اليت يستند إليها كيقـو عليها ، كإف : ا١تقصود ٔتصادر الفقو ": كقاؿ الدكتور عبد الكرًن زيداف
البعض ىذه ا١تصادر بػ " مصادر الشريعة " أك " مصادر ا١تنابع اليت يستقي منها ، كيسمي : شئت قلت 

 اكحيأك لها إذل كحي اهلل ، قرآنان كاف التشريع اإلسبلمي "، كمهما كانت التسمية فإف مصادر الفقو ترجع ك
الكتاب كالسنة . كمصادر : مصادر أصلية ، كىي : أك سنة ، ك٢تذا فإننا نرجح تقسيم ىذه ا١تصادر إذل 

                                                        

 .3ص:  ،1، طالعلم جماعالشافعي، (   1)
 .39ص:  ، د.ط،الرسالة ،الشافعي(   2)
 .(7/40) ،3، طالفتاوى مجموع ابن تيمية،(   3)
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 .(1)يها نصوص الكتاب كالسنة ، كاإلٚتاع كالقياس " تبعية أرشدت إل

 كاالستصحاب، الذرائع،كسد  كاالستحساف، الصحايب،كقوؿ  األربعة:أما غَت ىذه ا١تصادر 
، كشرع من قبلنا ، كا١تصاحل ا١ترسلة ، كغَتىا ، فقد اختلف العلما  يف حجيتها كصحة االستدالؿ كالعرؼ

 راجعة إليهما .ك  فهي تابعة للكتاب كالسنة –أك بعضها كلها   –ُّا ، كعلى القوؿ ْتجيتها 

  

                                                        

 .183 -182: ص، 4، طاإلسالمية الشريعة لدراسة المدخلزيداف، (   1)
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 ىميتو.أو  موضوعو, تعريفو,: السنةفقو : المبحث الرابع

 :لسنةتعريف فقو ا

استخراج اٟتكم كاألحكاـ من نصوصو كمعانيو، كجبل   كىو "ٍب التفقو فيو،: قاؿ القاضي عياض
(1) ."جوه ا١تفصلة تنزيلهامشكل ألفاظو على أحسن تأكيلها، كًكفق ٥تتلفها على الو 

.(2) "ىو ما تضمنو منت اٟتديث من األحكاـ كاآلداب ا١تستنبطة": كقاؿ الطييب

استنباط معاين اٟتديث كاستخراج لطائفو كأحكامو، من  ىو : البن حجر جا  "فتح البارم"ففي
(3) و.لى ما لو كصلة باٟتديث ا١تركم فياٟتديث كتراجم األبواب الدالة ع

."(4) سلف الصاحلال على فهم

 موضوعو

اٟتديث كما ىو معلـو كاحد من علـو اٟتديث الذم يتعلق موضوعو السنة أك فقو كعلم فقو 
 .بدراسة فقو منت اٟتديث، كىو ال شك من أىم العلـو اليت ٗتدـ الكتاب كالسنة

أكثر  فعن طريقو نستطيع أف نعرؼ اًٟتكم كاألحكاـ ا١تستنبطة من األحاديث؛ إذ السنة مدار
 .األحكاـ الفقهية

 :سنةأىمية فقو ال

 (5) ."العلم كمعرفة الرجاؿ نصفالتفقو يف معاين اٟتديث نصف العلم " عن أمهيتو بن ا١تديٍت ـقاؿ اإلما

                                                        

 .5: ص ،1،ط السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى اإللماع  ،عياض ( 1)
 .62: ص ،1، طالحديث أصول في الخالصة، لطييبا(   2)
 .يسَت تصرؼ مع( 1/11) ، د.ط، البخاري صحيح شرح الباري فتح ،ابن حجر(   3)
 .10/111المرجع السابق, ابن حجر، (   4)
 .11/18، 3ط، النبالء أعالم سير، لذىيبا(   5)
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فعليك بالفقو الذم دييكنك تعلمو كأنت ": الفقها  اإلماـ البخارم رٛتو اهللكقاؿ أمَت احملدثُت كسيد 
تاج إذل بعد األسفار ككط  الديار، كركوب البحار، كىو مع ذا ٙترة اٟتديث. يف بيتك قارٌّ ساكن، ال ٖت

.(1)"كلي  ثواب الفقيو بدكف ثواب احملدث يف اآلخرة، كال عزٌه بأقل من ًعٌز احملٌدث

: اؿالعلـو ا١تتفرعة من علم اٟتديث، فػىقىٍد قى أف فقو اٟتديث أحد نٌبو اٟتٍىاًكم النيسابورم عل قد ك
، كبو قواـ الشريعة، فأما فقها  اإلسبلـ  اٟتٍىًديث مىٍعرًفة فقو اٟتديث، ًإذ ىو ٙترة ىذهعلم  "ًمنٍ  العلـو

ٌل بلد، ك٨تن ذاكركف باط كاٞتدؿ كالنظر فمعركفوف يف كٌل عصر كأىل كأصحاب القياس كالرأم كاالستن
ا ا١توضع فقو اٟتدئتشيئ ًذًه الصنعة من تبحر فيها ال أىل ى أف ث، عىٍن أىلو ليستدؿ بذلك علة اهلل يف ىىذى ىى

 (2) ."ا العلمنوع من أنواع ىىذ وجيهل فقو اٟتديث، إذ ى

بعد معرفة صحة اٟتديث؛ جي  االشتغاؿ بفهمو، إذ " :معادل السنن"قاؿ ا٠تطايب يف مقدمة كتابو
(3).ىو ٙترة ىذا العلم. فإف األساس بدكف البنا  بيت خرب

مهم  يف علم اٟتديث ) يعٍت معرفة فقو اٟتديث كمعرفة صحتو كضعفو( افاٟتق أف كبلن منهم": كقاؿ ابن حجر
أىم كاف مسلمان مع (يعٍت فقو اٟتديث) االشتغاؿ بالفن األكؿ: ال رجحاف ألحدمها على اآلخر، نعم؛ لو قاؿ 

(4) ."ما فيو، كال شك أف من ٚتعها حاز القدح ا١تعلى، كمن أخل ُّما فبل حظ لو يف اسم احملدث

  

                                                        

 .34: ص ،1ط ،السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى اإللماع ،عياض(   1)
 .1/63، 2ط ،الحديث علوم معرفة اٟتاكم،(   2)
 .)بتصرؼ( 1/3، 1ط، السنن معالم، ٤تمد بن ٛتد ا٠تطايب،(   3)
 .1/230، 1، طالصالح ابن كتاب على النكتابن حجر، (   4)
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 فوائدهو  ضوابط فقو السنة: ث الخامسمبحال

 : سنةضوابط فقو ال

 : مراعاة ىذه الضوابط سنةال بد عند فقو ال

 .إيراد اٟتديث مقركنا باآليات الكردية -  1

 افقهي ا تفسَت ربده مقركنا باآليات؛ ألف ذلك ييعتمن ٘تاـ ضبط األحاديث ركايةن كفقهان كاستنباطان سر 
(1) .كعلى ىذين الدليلُت مدار البحوث اإلسبلميةللد ليل األكؿ كىو اآلية، 

أعيا الفقها  كأعجزىم أف يعرفوا ": معرفة ناسخ اٟتديث من منسوخو، فقد قاؿ اإلماـ الزىرم -  2
(2) ."ناسخ اٟتديث من منسوخو

 بياف غري  اٟتديث، كا١تراد بو تلك األلفاظ اللغوية البعيدة ا١تعٌت كالغامضة اليت ٖتتاج للشرح - 3
كالتفسَت، كذلك أف صحة استنباط األحكاـ من اٟتديث كاستخراج لطائفو كنكتو يتوقف على ضبط صحة 

 .معٌت ألفاظ ا١تتوف

"كأما فقو الكبلـ، فهو ما تضمنو من األحكاـ كاآلداب ا١تستنبطة منو، كىذا صفة : قاؿ ابن ٚتاعة
(3) كالشافعي، كمالك...": الفقها  األعبلـ



 .ديث كتوضيح مشكلوبياف ٥تتلف اٟت - 4

"ىو من أىم أنواع اٟتديث تضطر إليو ٚتيع الطوائف من العلما ، كإمنا يكمل : قاؿ السخاكم
".(4) ..للقياـ بو من كاف إماما جامعا لصناعيت اٟتديث كالفقو

 .إعراب اٟتديث لبلجتناب من اللحن -  5
                                                        

 .110: ص ،3ط ،الصالة حكامأل الجامع ،عويضة(   1)
 .4/50، 1، طشرح ألفية الحديث المغيث فتح، السخاكم.5/346 ،3ط، النبالء أعالم سير، الذىيب(   2)
 .1/62 ،2، ط النبوي الحديث علوم مختصر في الروي المنهل ،  ٚتاعة ابن(  3)
 .3/81، 1ط، الحديث ألفية بشرح المغيث فتح، السخاكم(   4)
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اإلعراب؛ لئبل يلحن، كليورد : "كمن العلـو اليت جي  على صاح  اٟتديث معرفتو: قاؿ ابن اٞتوزم
."اٟتديث على الصحة

ٍب ذكر ذلك عن ٚتاعة، ككاف  "كينبغي لصاح  اٟتديث أف يصلح اللحن يف كتابو": كقاؿ أيضا
(1) .أٛتد يفعلو

 .معرفة مناسبة اٟتديث كسب  كركده6 - 

  .يثالوقوؼ على ا١تقصد الشرعي للحكم، الذم قد ال يتأتى إال بتتبع ركايات اٟتد  7-

"كعلى الفقيو أف جييد النظر يف اآلثار اليت يًتا ل منها : قاؿ الشيخ الطاىر بن عاشور يف ذلك
أحكاـ خفيت عللها كمقاصدىا، كديح  أمرىا، فإف دل جيد ٢تا ٤تمبل من ا١تقصد الشرعي نظر يف ٥تتلف 

 صورة تؤذف بأف حكمو الركايات؛ لعلو أف يظفر ٔتسلك الوىم الذم دخل على بعض الركاة فأبرز مركيو يف
 .(2)"مسلوب اٟتكمة كا١تقصد

  .االستشهاد بأقواؿ الصحابة8 - 

مزج اٟتديث مع ما كرد عن الصحابة كعن التابعُت كبعض الكبلـ الذم يذكره العلما  من أئمة 
 (3) السلف من األشيا  اليت يلجأ إليو احملدثوف ١تعرفة فقو اٟتديث، مثل البخارم كالًتمذم يف جامعهما

  .ذكر آرا  العلما  حوؿ منت اٟتديث كفقو 9 - 

آرا  العلما  حوؿ منت اٟتديث كفقو دليل على ضبط اٟتديث ككونو لو أصل سوا  كاف صحيحنا أك 
 .(4)ضعيفنا

  .معرفة إٚتاع الصحابة كالعلما  10 - 

                                                        

 .137-2/129د.ط،  ،المرعية منحالو  الشرعية اآلدابح، ابن مفل(   1)
 .48: ص، 1ط ،اإلسالمية الشريعة مقاصدابن عاشور، (   2)
 .27: ص ،ط.د ،المحدثين مناىج ،اٟتمٌيد(   3)
 .329:ص، (79) رقم ،اإلسالمية البحوث مجلة(   4)
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  .معرفة اختبلؼ العلما  11 - 

.(1) "بلؼ دل يشم أنفو الفقومن دل يعرؼ االخت": قاؿ قتادة بن دعامة السدكسي

، فقيل لو: كقاؿ عبداهلل بن كى  : قاؿ كيف ذلك؟: "لوال اهلل أنقذين ٔتالك كالليث؛ لضللتي
(2) "خذ ىذا كضع ىذا: ديث فحٌَتين، فكنتي أعرض ذلك على مالك، كالليث فيقوالف رلٟتأكثرت من ا

اٝتع : باب من أبواب الفقو. قاؿديٌلٍت على ": قلتي لعثماف البيت: كعن أيوب السختياين قاؿ
(3) "االختبلؼ

  .استعماؿ الرأم اٟتسن 12 - 

كخذكا من الرأم ما يفسر لكم  ؛ر"ليكن األمر الذم تعتمدكف عليو ىو األث: قاؿ ابن ا١تبارؾ
  (4) "اٟتديث

  .معرفة أصوؿ العلم 13 - 

لم لتسلم من البدع كا٠تطأ، "من أعبلـ البصر بالدين معرفة أصوؿ الع: قاؿ ذك النوف بن إبراىيم
 (5) "كاألخذ باألكثق من الفركع احتياطا لتأمن

 (6) :سنةفوائد فقو ال

                                                        

 .2/102 ، 1، طوفضلو العلم بيان جامع ابن عبد الرب،(   1)
 .1/42 ،1ط، والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين، حباف ابن(   2)
 .2/77 ،المرجع سابق ،الرب عبد ابن(   3)
 يف عياض كالقاضي ،346/ 2 "الفقيو" يف كا٠تطي  ،202ص "المدخل" يف كالبيهقي ،165/ 8 "الحلية" يف نعيم أبو ركاه(   4)

 ،44:ص ، د.ط،األول األمر إلى الرد في المؤمل مختصر، شامة أبو:كانظر.صحيح كسنده ،37-36:ص "اإللماع"
  .49: ص، 3ط ،بالسنة االحتجاج في الجنة مفتاح، السيوطي

 .2/78 ،المرجع السابق ،الرب عبد ابن(   5)
عية ا١تنشور بتاريخ ذكر ىذه الفوائد الدكتور أبو ٛتيد عبد ا١تلك بن ظافر ا١تاجوين  الكوسويف  يف مقاؿ لو ٔتوقع شبكة األلوكة الشر (   6)

 ىجرم. 1432/2/10ميبلدم  2011/1/16بتاريخ 
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  .معرفة اختبلؼ الركاة يف ألفاظ اٟتديث كاتفاقهم -
 .ذلك عىلىى احملافظة ككيفية اٟتٍىًدٍيث، ١تنت الرُّكىاة صياغة معرفة -
  .معرفة ضبط ألفاظ الركاية -
  .معرفة علل منت اٟتديث -
  .رفة األحكاـ الفقهية على أصوؿ ثابتةمع -
  .ضبط الفتول كاٟتكم -
  .معرفة التمييز بُت األمر كالنهي -
  .معرفة كيفية االستنباط كاالعتبار -
 .بو ٦تا ال يصح االستدالؿمعرفة ما يصح  -
 .العلمية اليت يستخدمها علما  الشريعة االصطبلحاتمعرفة  -
زنة بينها يف ا١تواضع اليت يظن ُّا الظاف مواضع تصور األحكاـ الشرعية مع القدرة على ا١توا -

 .تعارض
 .٘تليك القدرة على اإلقناع -
  .٘تليك الفصاحة كحسن البياف -
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 :الترجيحاتو  الفقهية االختياراتمعنى : ث السادسالمبح
 االصطبلح .ك  تعريف االختيارات يف اللغة

ٱ  چ : يقوؿ تعاذل (1)تيار االصطفا االخك  ، كىو انتقا  الشي  ، ٚتع اختيار اللغة:االختيارات يف 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
(2). 
 : قاؿ أبو الزبيد

 رىط امرئ خاره للدين ٥تتار ...نعم الكراـ على ما كاف من خلق 
 تفضيل الشي  على غَته.: فهو يف اللغة

 بأنو القصد إذل أمر مًتدد بُت الوجود كالعدـ داخل يف قدرة: كيف اصطبلح الفقها  عرٌفو اٟتنفية
(3)اآلخر. الفاعل بًتجيح أحد األمرين على



(4) "القصد إذل الشي  كإرادتو.: "االختيار ىو: بقولو ذا التعريف ابن عابدينى ك٠ت 


 (5) بأنو القصد إذل الفعل كتفضيلو على غَته.: كعرٌفو اٞتمهور
 بأنو ا١تيل إذل ما يراد كيرتضى أك طل  ما فعلو خَت.: كعرٌفو بعضهم

 : فائدة
 أهنا تتجو إذل أمر كاحد.: ؽ بينو كبُت اإلرادةكالفر 

ىو ترجيح أحد اٞتانبُت على اآلخر، أما : بأف االختيار: كيفرؽ اٟتنفية دكف غَتىم بينو كبُت الرضا
 (6)فهو االنشراح النفسي الناشئ عن إيثار الشي  كاستحسانو.: الرضا

 

                                                        

 .1/389 ،"خَت": مادة ،8، طالقاموس المحيط ،آبادم الفَتكز .4/267 ،مادة "خَت" ،3، طلسان العرب ،(   ابن منظور1)
 .13: اآلية ،طو سورة (   2)
 .4/538 ،1ط ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويعبل  الدين البخارم، (   3)
 .4/507 ،ط.د ،األبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار رد عابدين، ابن(   4)
؛ 5/9 ،ط.د، خليل مختصر شرح، ا٠ترشي ؛ ك4/245، خاصة طبعة، الخليل مختصر لشرح الجليل مواىب، اٟتطاب(   5)

 ،المنير الكوكب شرح، النجار ابن؛ 143 ، فقو شافعي كرقة131ىر رقم ٥تطوطة األز  -، ضمن ٣تموعة رسائلوفتاوى السيوطي
 .9/258 ،ط.د، المحلى، حـز ابن؛1/509، 2ط

 .4/507 ،المرجع السابق ،عابدين ابن. 4/382 ،1ط ،المرجع السابق البخارم، الدين عبل (   6)
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اٟتديثية اليت  ك  ب، يف ا١تسائل الفقهيةأما فيما خي  الًتجيح، فإمنا أقصد بو ما ظهر رل أنو الصوا
رًج االختيارات ك  قورل االختيارات الفقهيةك  كاف فيها اختيار فقهي أك حديثي للعبلمة الكشمَتم. اٟتديثية خيي

مناقشتها يف ضو  ك  ما أكرده من ترجيحات ال يكوف إال بعد عرض آرا  الكشمَتم إفك  العقدية.ك  اللغوية
 بو من أدلة يف ا١تسألة.    ما استدلواك  أقواؿ العلما 
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 :مدلول الزكاة : بعالمبحث السا

  ذلك:الزكاة ٢تا معنياف أحدمها لغوم كاآلخر اصطبلحي كفيما يلي بياف 

زكا فبلف إذا صلح ، كزكا : منا ، يقاؿ : مصدر " زكا " ، زكا الشي  يزكو زكا  كزكوا : الزكاة لغة 
 (1)ا.الزرع يزكو زكا  ، ككل شي  ازداد فقد زك

ڱ  ڱ  ڱ  چ: فالزكاة الطهارة كالنما  كالربكة كا١تدح، ككلو قد استعمل يف القرآف، فقد قاؿ تعاذل

چڱ  ں  ں  ڻ
 چڤ ڤ ڤ ڤچ : ؿ تعاذلاأم تنمي حسناهتم، كق (2)

 .أال يتطهر من الذنوبأم  (3)

 : عرؼ الفقها  الزكاة اصطبلحا بعدة تعريفات منها : اصطبلحا 

٘تليك جز  ماؿ ٥تصوص من ماؿ ٥تصوص لشخ  ٥تصوص عينو الشارع عز : ةالزكا: قاؿ اٟتنفية
 (4)كجل لوجو اهلل تعاذل.

اٞتز  ا١تخصوص ا١تخرج من ا١تاؿ ا١تخصوص إذا بلغ نصابا ، ا١تدفوع ١تستحقو : عند ا١تالكية الزكاة
 (5)إف ًب ا١تلك كاٟتوؿ غَت ا١تعدف.

 ييطىهٍّري  أًلىن وي  ذلك ُّا ٝتيٍّيى  ٥تىٍصيوصو  كىٍجوو  على بىدىفو  أك مىاؿو  نع خييٍرىجي  ًلمىا اٍسمه : كعند الشافعية الزكاة 
ٍدىحي  كىيػينىمٍّي كىييٍصًلحي   (6).اآٍلفىات من كيبقيو عنو اٍلميٍخرىجى  كىديى

 (7)حق جي  يف ا١تاؿ.: كىعند اٟتنابلة الزكاة 

 تحقيها.فالزكاة شرعا ال ٗترج عن كوهنا اٟتصة ا١تقدرة من ا١تاؿ ا١تفركضة ١تس
                                                        

 .1/396 ،زكي"مادة " ،ط.د، اللغة مقاييس معجم، ابن فارس .4/358 ،"زكا": مادة ،3ط، العرب لسان، (   ابن منظور1)
  .103: اآلية ،التوبة (   سورة2)
 .7: اآلية ،عب  (   سورة 3)
 . 2/256، ط.د، األبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار رد، (   ابن عابدين4)
 .1/430 ط،.د ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،(   الدسوقي5)
 .338 /1 ، 1، طأسنى المطالب في شرح روض الطالب (    األنصارم،6)
 .2/426 ، 1، طالمغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني قدامة، (   ابن7)
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 :(1)الحكمة من مشروعية الزكاة: ثامنالمبحث ال

 : ال ٖتصى كثرة، منها أىداؼ نبيلة،ك  شرعت الزكاة ٟتكم سامية،

 تطهَت الفقَت من الغل كاٟتقد على األغنيا  الذين يتمتعوف باألمواؿ. -
 العطا . تطهَت نف  ا١تزكي من البخل كسيطرة ح  ا١تاؿ كتعويده على البذؿ كالكـر ك -
إحبلؿ الربكة فيو نتيجة دعا  الفقَت الذم يأخذ ا١تاؿ، كنتيجة رضى ك  تنميتو،ك  هَت ا١تاؿتط -

 اهلل تعاذل على ا١تزكي.
ٖتقيق التكافل االجتماعي بُت األفراد كا١تسامهة يف حل مشاكل الفقر كالبطالة كاٟتاجة إذل  -

 األمواؿ.
 تنشأ بُت األفراد أثنا  عمليات البيعتطهَت ا١تاؿ من الشبهات ا١تتعلقة با١تعامبلت ا١تالية اليت  -

 الشرا  اليت يتم فيها كثرة اٟتلف لًتكيج السلع.ك 
تنمية ا١تاؿ باستثماره يف ا١تشاريع الضركرية كتوزيع األرباح ا١تستفادة من التجارة كالصناعة  -

 كإخراج الزكاة من رأس ا١تاؿ.
 حتاجُت من الناس.ٖتقيق سيادة الدكلة اإلسبلمية على شعبها بعد دفع الزكاة للم -

  

                                                        

 .130، ص: 1لنخبة من العلما ، ط ،ضوء الكتاب و السنة في  فقو الميسرال ،نظر(   ا1)
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اختياراتو الفقهية من خالل شرحو لسنن الترمذي في كتاب و  الكشميري ترجيحات: الفصل الثاني
 الزكاة.

 في منع الزكاة من التشديد باب ما جاء عن رسول اهلل اختياراتو الفقهية في  - 1

 : ن  اٟتديث

 ،عن أيب ذر ،ا١تعركر بن سويدعن  ،عن األعمش ،حدثنا أبو معاكية قاؿ:ثنا ىناد بن السرم حد
ىم األخسركف كرب  »:فرآين مقببل فقاؿ: قاؿ ،كىو جال  يف ظل الكعبة جئت إذل رسوؿ اهلل : قاؿ
فقاؿ  .ك أمي أيب ىم فداؾمن : قلت: قاؿ ،لعلو أنزؿ يف شي  مارل: فقلت :قاؿ ،«يـو القيامة الكعبة

ٍب  ،فحثا بُت يديو كعن ديينو كعن مشالو .كىكذا ىم األكثركف إال من قاؿ ىكذا كىكذا »:رسوؿ اهلل 
إال جا تو يـو القيامة أعظم ما   ،دل يؤد زكاهتا ،ال ديوت رجل فيدع إببل أك بقرا ،كالذم نفسي بيده: قاؿ

كلما نفدت أخراىا عادت عليو أكالىا حىت يقضى بُت   ،كتنطحو بقركهنا ،تطؤه بأخفافها ،كانت كأٝتنو
(1) .«الناس

 .وعن أيب ىريرة مثلي  كيف الباب

جابر بن عبد ك  ،عن أبيو ، لٍ بيصة بن ىي كعن قى  .«ع الصدقةن مانً عً لي » قاؿ:كعن علي بن أيب طال  
  .عبد اهلل بن مسعودك  ،اهلل

كيقاؿ  ،نكاسم أيب ذر جندب بن السكى  .حديث أيب ذر حديث حسن صحيح :قاؿ أبو عيسى
  .نادةابن جي 

عن  ،عن حكيم بن الديلم م،عن سفياف الثور  ،د اهلل بن موسىعن عبي ،حدثنا عبد اهلل بن منَت
  .رجل صاحل مقاؿ كعبد اهلل بن منَت مركز   .«آالؼ عشرة أصحاب األكثركف»: الضحاؾ بن مزاحم قاؿ

 

                                                        

   صحيح ،6638، رقم 4/228باب كيف كانت ديُت النيب صلى اهلل عليو كسلم، ،النذكرك  اإلدياف كتاب ،البخاري صحيح(   1) 
 .990رقم  ،2/686الزكاة،  ميؤد ال من عقوبة تغليظ باب،الزكاة كتاب ،مسلم
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:الوقائع بتعدد يقال الحديث أم راوي وىمىل مسألة:   

 : رأم الكشمَتم

 بالتأكيل كقيل ، إخل< القمر ظل يف ا١تدينة ناحية يف >: البخارم يف(  إخل الكعبة ظل يف)  : قولوذكر الكشمَتم يف 
(1).البارم يف فتح اٟتافظ قاؿ كما ، الوقائع بتعدد يقاؿ أك الراكم كىم أنو إما:  أقوؿ ، الركايتاف لتجتمع

 : ا١تناقشة

 "يف ظل القمر": مسلم بلفظك  من خبلؿ تتبعي لركايات اٟتديث كجدت أهنا كردت يف البخارم
 .كما ذكر الكشمَتم" ناحية ا١تدينة "بلفظ  ترد قطكدل  "حرة ا١تدينة"بلفظ ككردت 

  اهلل رسوؿ فإذا الليارل من ليلة خرجت": قولواٟتافظ ابن حجر يف فتح البارم يف شرحو ل أكرد
 من أحد معو يكوف أف توىم لرفع يكوف أف كحيتمل كحده لقولو تأكيد ىو "إنساف معو لي  كحده ديشي
 اهلل رسوؿ مع أمشي كنت عنو كى  بن زيد عن األعمش ركاية كيف جٌت أك ملك من اإلنساف جن  غَت
 الشمارل اٞتان  من با١تدينة معركؼ مكاف كاٟترة كا١تكاف الزماف تعيُت فأفادت عشا  ا١تدينة حرة يف 
 يشمل كىو سود ارهتاحج اليت األرض اٟترة كقيل معاكية بن يزيد زمن يف ا١تشهورة الوقعة بو ككانت منها
 انتهيت ذر أيب عن سويد بن ا١تعركر ركاية يف قولو أف على يدؿ كىذا فيها عمارة ال اليت ا١تدينة جهات ٚتيع
 قصة كىي ا١تكثركف قصة فذكر الكعبة كرب االخسركف ىم يقوؿ كىو الكعبة ظل يف كىو  النيب إذل
 ظل يف أمشي فجعلت أحد معو ديشي اف يكره وأن فظننت قولو": كالسياؽ كا١تكاف الزماف ٥تتلفة أخرل
 للنيب يطرأ اف الحتماؿ ديشى استمر كامنا شخصو ليخفي ضو  فيو للقمر لي  الذم ا١تكاف يف أم "القمر
 (2) .منو قريبا فيكوف حاجة

 : القوؿ الراجح

أك كىم قاؿ ابن حجر ىو ما ذكره الكشمَتم أم تعدد الوقائع كما  –كاهلل أعلم  -القوؿ الراجح 

                                                        

 .2/159، 1، طالترمذي سنن شرح الشذي العرف ، الكشمَتم(   1) 
 . 11/262، ط.د، البخاري صحيح شرح الباري فتح، (   ابن حجر2)
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    (1) .أسلم ٔتكة قبل ا٢تجرة راكم اٟتديث ذر الغفارم ألف الصحايب اٞتليل أباككبلمها كارد  .الراكم

 

  

                                                        

، كتاب ا١تناق ، باب قصة إسبلـ أيب ذر وصحيحطويل ركاه البخارم يف كردت قصة إسبلـ أيب ذر رضي اهلل عنو يف حديث (   1)
، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاذل عنهم، باب من صحيحو . ك ركاه مسلم يف3522، رقم 1/385رضي اهلل تعاذل عنو، 

 .2473رقم  4/1919فضائل أيب ذر رضي اهلل تعاذل عنو، 
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 :قلب في ألفاظ الحديثو  ىل حقا وىم الراويمسألة: 

 : م الكشمَتمرأ

 صحيح كيف": ( إخل أكالىا عليو عادت أخراىا عليو نفدت كلما) :  قولوذكر الكشمَتم يف 
 يف قل  الراكم إف:  اٟتديث أرباب فقاؿ<  أخراىا عليو عادت أكالىا عليو نفدت مالك>   :مسلم
 كاٟتق ، أعلم كاهلل ، التدكير طريق على الصدقة مانع على ٘تر الدكاب كلكن قل  ال إنو:  كقيل ، األلفاظ
(1)  ."كقل  الراكم كىم أنو

 : ا١تناقشة

 : يث قاؿح انفيس اكبلما١تسألة  ىذه ابن حجر يف  ذكر

 كتصحيف تغيَت ىو قالوا عياض قاؿ (أخراىا عليو ردت أكالىا عليو مرت كلما) مسلم أصل يف"
 ينتظم كُّذا (أكالىا عليو رد أخراىا عليو مر كلما) أبيو عن سهيل طريق من بعده اليت الركاية يف ما كصوابو
 كجو كأكضح القرطيب كحكاه ذاى على النوكم كأقره أيضا ذر أيب حديث من مسلم عند كقع ككذا الكبلـ
 أف حيتمل بأنو أجاب ٍب رد فيو يقاؿ فبل بعد دير فلم اآلخر كأما قبل مر قد الذم األكؿ يرد إمنا بأنو الرد
 الرجوع األكذل أرادت إذا ٍب أخراىا ُّا تبلحقت عليو ٘تشي آخرىا إذل كصلت إذا ا١تاشية أكؿ أف ا١تعٌت
 ا١تعٌت إف فقاؿ الطييب كجهو ككذا األكذل آخر إذل تنتهي حىت أكؿ األخرل فجا ت بالرجوع األخرل بدأت
تبعها ما يليها ك  ت األخرل من ىذه الغايةد  ري  ٍب األخرل إذل تنتهي أف إذل التتابع على مرت إذا أكالىا أف

.(2) "إذل أف تنتهي أيضا إذل األكذل كاهلل أعلم

 : األنوار على صحاح اآلثار قائبل يف كتابو مشارؽدفع القاضي عياض الوىم عن اٟتديث ك 

 بعض يف الصحيحُت يف جا  كذا (أخراىا عليو ردت أكالىا عليو مرت كلما) الزكاة مانع عقاب باب كيف
 عن سهيل ركاية يف كما لخر األ األحاديث يف جا  ما كصوابو كىم كىو صاحل أيب عن أسلم بن زيد ركاية من الطرؽ

                                                        

 .2/159 ،1ط ،لترمذيا سنن شرح الشذي العرف (   الكشمَتم،1)
 .269-3/268 ،ط.د، البخاري صحيح شرح الباري فتح، (   ابن حجر2)
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(1) كالتكرار الًتداد مع يستقيم كُّذا (أكالىا عليو ردت خراىاأ عليو مرت كلما) كغَته صاحل أيب


 : القوؿ الراجح

 .ال قل  يف ألفاظ اٟتديثك  أف ال كىم -أعلم كاهلل-الراجح 

ىو ما يستقيم ك  هو الطييب كما نقل اٟتافظ ابن حجر آنفاكج  ك  نو القرطيببي  ك  ك ىذا ما أقره النوكم
  ضي عياض.ذكر القامع الًتداد كالتكرار كما 

  

                                                        

 .1/23 ،ط.د ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،عياض(   1)
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 :(آالف عشرة أصحاب األكثرون):  قولو  معنى :مسألة

 : الكشمَتمرأم 

 فإف ٤تلو على لي  أف "ىذا( عشرة آالؼ أصحاب األكثركف):  ذكر الكشمَتم يف قولو
(2) آخر." موضع يف بل ، ا١تذكور ا١ترفوع اٟتديث لفظ يف يفسر دل(1)ضحاكان 

 

 : ا١تناقشة

 درمها "يعٍت ( آالؼ عشرة أصحاب األكثركف عريب يف قوؿ الضحاؾ  )ال بن بكر أبو القاضي قاؿ 
 كإين غَته عن ركم كقد بالغ فقو كىو القلة حد يف دكنو كما ا١تؤمنة النف  قيمة ألنو الكثرة حد جعلو كإمنا

(3)رأيا." كأصوبو قوال ألستحبو


 الضحاؾ من التفسَت "ىذا: يةاألٛتد النسخة حاشية كعل ق ا١تباركفورم على ىذا التفسَت ٔتا جا  يف
 عشرة بأصحاب ا١تكثرين كفسر (4)ا١تقنطرين( ا١تكثرين من كت  آية ألف قرأ )من   قولو ىو آخر ٟتديث
 ضعيفة." ١تناسبة ىنا ىا التفسَت ىذا الًتمذم كأكرد درىم آالؼ

                                                        

ىو من ،مسلم بن مزاحم(ك  يقاؿ أبو ٤تمد ، ا٠تراساين ، ) أخو ٤تمد بن مزاحم ،ك  (   الضحاؾ بن مزاحم ا٢تبلرل ، أبو القاسم ،1)
. ٛتد كابن معُتكثقو أ ،ابن ماجةك  النسائيك  الًتمذمك  ركل لو أبو داكد ،ق100تويف بعد  ،صغار التابعُت )الطبقة ا٠تامسة(طبقة 

 .326-2/325، 1ط، الرجال نقد في االعتدال ميزان، الذىيبأنظر: صدكؽ كثَت اإلرساؿ. قاؿ اٟتافظ يف التقري 
 .2/159 ،1ط ،يالترمذ سنن شرح الشذي العرف  ،(   الكشمَتم2)
 .3/97، ط.د، الترمذي سنن بشرح األحوذي عارضة، (   ابن العريب3)
، كمن قاـ ٔتائة بعشًر آياتو دل حديث عبد اهلل بن عمرك "مىن قاـ (   أصل اٟتديث4) آيةو كيًت ى منى القانتُتى، كمن قرأ  ييكتىٍ  منى الغافلُتى

اٟتديث ك  1190،رقم: (4/170) القرآف ٖتزي  باب ،الصبلة كتاب،  السننيف  طرين" أخرجو أبو داكدبألًف آيةو كيًت ى من ا١تقن
 (.2/244")السلسلة الصحيحةصححو األلباين يف "
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 الضحاؾ كبتفسَت اللفظ ُّذا اٟتديث ىذا أخرج من على أقف دل -كالكبلـ للمباركفورم - قلت
 من الكثَت ا١تاؿ يعٍت" ا١تقنطرة القناطَت قولو يف الضحاؾ عن جرير بن أخرج كقد أعلم تعاذل كاهلل ىذا

(2)(1) ."كالفضة الذى 

 : الرأم الراجح

اىنا ىألف ابن العريب ك  ال حجة بقوؿ الضحاؾك  العبلمة الكشمَتماهلل أعلم ىو ما اختاره ك  الراجح
 حصوؿ العذابك  الشرعيألننا ال نتقيد بالقلة أك الكثرة من ناحية اٟتكم ك  بقرك  يف اٟتديث إبلك  نقود
 من الزكاة.تعاذل لكن نتقيد بعدـ إتياف الواج  الذم أكجبو اهلل ك  العقوبةك 

  

                                                        

 . 6/250 ،1، طجامع البيان في تأويل القرآن (   الطربم،1)
 .198-3/197 ،ط.د ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،(   ا١تباركفورم2)
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 باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك اختياراتو الفقهية في  – 2

 : ن  اٟتديث 

رث عن دراج احدثنا عبد اهلل بن كى  أخربنا عمرك بن اٟتحدثنا عمر بن حف  الشيباين البصرم 
ديت زكاة إذا أ": قاؿ أف النيب : عن ابن حجَتة ) ىو عبد الرٛتن بن حجَتة البصرم ( عن أيب ىريرة 

(1) ".ما عليك تمالك فقد قضي

؟  يا رسوؿ اهلل ىل علي غَتىا :فقاؿ رجل الزكاة، من غَت كجو أنو ذكر كم عن النيب كقد ري  
 .إال أف تتطوع ،ال: فقاؿ

 .قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن غري  

 ،عن ثابت ،حدثنا سليماف بن ا١تغَتة ،حدثنا علي بن عبد اٟتميد الكويف ،حدثنا ٤تمد بن إٝتاعيل
إذ أتاه  ،فبينا ٨تن كذلك ،ك٨تن عنده كنا نتمٌت أف يأٌب األعرايب العاقل فيسأؿ النيب : قاؿ عن أن  
فقاؿ  ؟فقاؿ يا ٤تمد ! إف رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أف اهلل أرسلك، ثا بُت يدم النيب فج ،أعرايب
 :آهلل أرسلك ؟ فقاؿ النيب   ،كنص  اٞتباؿ ،كبسط األرض ،فبالذم رفع السما  :قاؿ .نعم: النيب 
 .نعم :ؿ النيب فقا ،فإف رسولك زعم لنا أنك تزعم أف علينا ٜت  صلوات يف اليـو كالليلة :قاؿ .نعم
فإف رسولك زعم لنا أنك تزعم أف علينا صـو  :قاؿ .نعم :آهلل أمرؾ ُّذا ؟ قاؿ ،فبالذم أرسلك  :قاؿ

 :قاؿ .نعم :فبالذم أرسلك ! آهلل أمرؾ ُّذا ؟ قاؿ النيب  :قاؿ .صدؽ :فقاؿ النيب  ،شهر يف السنة
آهلل  ،صدؽ قاؿ فبالذم أرسلك  قاؿ النيب فإف رسولك زعم لنا أنك تزعم أف علينا يف أموالنا الزكاة ف

فإف رسولك زعم لنا أنك تزعم أف علينا اٟتج إذل البيت من استطاع  :قاؿ .نعم :؟ قاؿ النيب  أمرؾ ُّذا 
 :فقاؿ .نعم: آهلل أمرؾ ُّذا ؟ فقاؿ النيب  ،فبالذم أرسلك  :قاؿ .نعم :فقاؿ النيب  ،إليو سبيبل

إف صدؽ األعرايب دخل  :فقاؿ النيب  ،ٍب كث  ،منهن شيئا كال أجاكزىنال أدع   ،كالذم بعثك باٟتق

                                                        

اٟتاكم :)صحيح اإلسناد(  قاؿ .1788 ، رقم5/354، بكنز لي  زكاتو أدل ما باب، كتاب الزكاة، السننيف  ابن ماجوأخرجو (   1)
، الفتاوى الحديثية ك حسن إسناده العبلمة أبو إسحاؽ اٟتويٍت يف ،2/346، 1،طالترغيب والترىيبكذا نقلو ا١تنذرم يف ؛

 .1/112د.ط، 
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(1).اٞتنة

 .ىذا حديث حسن غري  من ىذا الوجو :قاؿ أبو عيسى

 . عن النيب  ،كم من غَت ىذا الوجو عن أن كقد ري 

أف القرا ة على العادل  ،فقو ىذا اٟتديث: قاؿ بعض أىل العلم :ٝتعت ٤تمد بن إٝتاعيل يقوؿ
  .فأقر بو النيب  احتج بأف األعرايب عرض على النيب  ك ،عرض عليو جائز مثل السماعكال

  

                                                        

باب بياف  ،كتاب اإلدياف  ،صحيح مسلم ،62رقم اٟتديث  1/23 ، العلمباب ما جا  يف ،كتاب العلم  ،صحيح البخاري(   1)
اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف بإثبات قدر اهلل سبحانو كتعاذل كبياف الدليل على التربم ٦تن ال يؤمن بالقدر كإغبلظ 

 .12رقم اٟتديث  ،1/41 ،القوؿ يف حقو
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 أفي المال حق سوى الزكاة :مسألة

 : رأم الكشمَتم

أشار إذل كوف  الزكاة، أدا  بعد ا١تاؿ حق يفالذم يفيد أف ال  بعد أف ذكر الكشمَتم قوؿ اٞتمهور
 إذل موكوؿ كىو منضبط غَتأف ىذا األمر   كرجح  الزكاة، سولآخر  حقان  ا١تاؿ يف أف يقولوف السلف بعض
(1) بو. ا١تبتلى رأم

: ا١تناقشة

نفى أف يف ا١تاؿ حقنا فريق : " إذل فريقُت اثنُتسول الزكاةحق يف ا١تاؿ أا  يف مسألة "الفقهانقسم 
مع  ا ا٠تبلؼ الفقهي٢تذ ما يليسنعرض في ك .بأف يف ا١تاؿ حقنا سول الزكاةفريق ثاف يقوؿ ك  سول الزكاة

 موقفو من النصوص ا١تعارضة.ك  بياف ما استدؿ بو كل فريق

 رأم من نفى أف يف ا١تاؿ حقنا سول الزكاة

إذل أف اٟتق الوحيد يف ا١تاؿ ىو الزكاة، فمن أخرج زكاتو فقد طهر مالو،  ذى  كثَت من الفقها 
يف مثوبة اهلل كابتغا  زيادة األجر، كىذا  كبرئت ذمتو، كال يطال  بعدىا بشي  آخر، إال ما تطوع بو، رغبة
 ا١تذى  ىو الذم اشتهر عند ا١تتأخرين حىت ال يكاد ييعرؼ غَته.

 : األحاديث اليت احتج ُّا النافوف

رضي اهلل -إذل اٟتديث الذم ركاه الشيخاف كغَتمها عن طلحة  قوؿاستند أصحاب ىذا ال -1
ما يقوؿ،  د، ثائر الرأس، ييسمع دكم صوتو، كال ييفقومن أىل ٧ت جا  رجل إذل رسوؿ اهلل : قاؿ -عنو

)ٜت  صلوات يف اليـو :  سأؿ عن اإلسبلـ، فقاؿ رسوؿ اهلل فإذا ىو ي حىت دنا من رسوؿ اهلل 
ىل علي  : كصياـ رمضاف. قاؿ:  ال، إال أف تطوع. قاؿ رسوؿ اهلل : ىل علي  غَتىن؟ قاؿ: كالليلة، فقاؿ
: ال، إال أف تطوع( فأدبر كىو يقوؿ: ىل علي  غَتىا قاؿ: تطوع، كذكر الزكاة، فقاؿ ال، إال أف: غَته؟ قاؿ

                                                        

 .2/160 ،1ط ، الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ، (   الكشمَتم1)
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.ٞتنة إف صدؽ()دخل ا: )أفلح إف صدؽ(، أك:  ، كال أنق  منو، فقاؿ رسوؿ اهلل ال أزيد على ىذا
(1)



ل إذا لٍت على عمدي : فقاؿ أف أعرابينا أتى النيب : -رضي اهلل عنو-ىريرة  وأب اهكمثلو ما رك  -2
)تعبد اهلل ال تشرؾ بو شيئنا، كتقيم الصبلة ا١تكتوبة، كتؤدم الزكاة ا١تفركضة، : عملتو دخلتي اٞتنة، فقاؿ
)مىن سره أف : ى ىذا، فلما كذل، قاؿ رسوؿ اهلل كالذم نفسي بيده، ال أزيد عل: كتصـو رمضاف(. قاؿ

 (2) فلينظر إذل ىذا(ينظر إذل رجل من أىل اٞتنة 

أف ال شي  عليو غَت الزكاة، إال أف يتطوع، كىو دليل : الرجل ألكؿ أخرب الرسوؿ ي اٟتديث افف
 ظاىر.

 الرسوؿ  يعلى الزكاة ا١تفركضة شيئنا، كرضأهنما ال يزيداف : كيف اٟتديثُت أعلن الرجبلف السائبلف
 ٞتنة مع تركو.منهما ذلك، بل أخرب أهنما من أىل اٞتنة، كلو كاف يف ا١تاؿ حق سول الزكاة ما استحقا ا

)إذا أديتى زكاة مالك فقد : قاؿ أف النيب : كاستندكا إذل ما ركاه الًتمذم عن أيب ىريرة -3
كمن قضى ما عليو يف مالو دل يكن عليو حق فيو، كال ييطال  بإخراج شي  آخر على  (3)ما عليك(قضيتى 

 سبيل الوجوب.

  (4)ت زكاة مالك فقد أذىبت عنك شره()إذا أدي: كمثلو ما أخرجو اٟتاكم عن جابر مرفوعنا -4

 كإمنا يذى  عن اإلنساف شر ا١تاؿ يف الدنيا كاآلخرة إذا أديت منو اٟتقوؽ كلها.

                                                        

باب بياف  ،كتاب اإلدياف  ،صحيح مسلم ،46: رقم اٟتديث ،1/18 ،باب الزكاة من اإلسبلـ ،كتاب اإلدياف  ،صحيح البخاري(   1)
 .11: رقم اٟتديث ،1/40 ،الصلوات اليت ىي أحد أركاف اإلسبلـ

باب بياف   ،كتاب اإلدياف  ،صحيح مسلم ،1397: يثرقم اٟتد ،2/105باب كجوب الزكاة،  ،كتاب الزكاة  ،صحيح البخاري(   2)
 .15-14: رقم اٟتديث ،1/44 ،اإلدياف الذم يدخل بو اٞتنة

 .50، ص: (   سبق ٗترجيو3)
 رقم،4/13، يؤديها من دكف الزكاة ١تانع ىو للمكتنز الوعيد أف على آخر دليل ذكر باب، كتاب الزكاة، ابن خزيمة صحيح(   4)

كافقو ك  صحيح على شرط مسلم: كقاؿ 1439: اٟتديث رقم، 1/547،  الزكاة كتاب ،الحاكم تدركمس، ك2258: اٟتديث
غَتمها كقفو كما عند البزار. كذكر الشيخ ك  البيهقيك  رجح أبو زرعة : (3/175)د.ط, الفتحيف ابن حجر قاؿ اٟتافظ ك  الذىيب.

مكتبة  ،صحيح الترغيب والترىيب)) كمن أجلو أكردتو يف : األلباين يف هناية ٗتريج اٟتديث أنو كجد لو شاىدا بسند حسن كقاؿ
 .ىو غَت موجود يف الصحيحةك  ( فهو بو قوم كينقل اذل السلسلة الصحيحة((.743رقم ) ،ا١تعارؼ
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من ذى ، فسألت عن  (1)ااحضى كٍ أهنا كانت تلب  أى : ككذلك ما ركاه اٟتاكم عن أـ سلمة -5
 .(2))إذا أديت زكاتو فلي  بكنز(: أكنز ىو؟ فقاؿ: تفقال ذلك النيب 

؛ زكاتيو تػيؤىدل أف بلغ ما): كيف بعض ركاياتو  .(3)( بكنز فلي  فزيكٍّيى

كفيو داللة على أف الوعيد الذم جا  يف حق الكانزين ألموا٢تم ال يلحق من أدل زكاتو، كلو كاف يف 
 ا١تاؿ حق كاج  آخر، ما سلم من الوعيد.

)لي  يف : ؿا صرحينا يقو حديثن  كزاد بعض أصحاب ىذا الرأم على ذلك كلو، فرككا عن النيب 
 .(4)ا١تاؿ حق سول الزكاة(

ىذه ىي ٚتلة األحاديث اليت يؤخذ من ظاىرىا أف ال حق يف ا١تاؿ سول الزكاة، كاٟتديثاف األكالف 
منها من أحاديث الصحيحُت فبل مطعن يف ثبوهتما، كاٟتديث الثالث ضعف إسناده، كالرابع رجح كقفو، 

 كا٠تام  يف إسناده كبلـ.

ا كمردكد ببل شك.  )لي  يف ا١تاؿ حق سول الزكاة( فإنو: ٟتديث القائلأما ا  حديث ضعيف جدن

 : موقفهم من النصوص ا١تعارضة

كأما ما جا  يف بعض النصوص من إثبات حقوؽ يف ا١تاؿ غَت الزكاة، فقد تأكلوىا بأهنا مطلوبة على 
 سبيل االستحباب ال على سبيل الوجوب كاإللزاـ كما يف حق الضيف.

                                                        

 الحديث ريبغ في النهاية، السعادات أبو، األثَت ابن:ينظر ، كىضىحاضها كاحدىا: ة ٝتيٍّيت ُّا لبي(   نوع من اٟتيلًٍّي ييعمل من الفض1)
 .5/196 ،ط.د، واألثر

 أدم ما باب ،الزكاة كتاب،  سننو يف ككذلك ركاه الدارقطٍت  1438، رقم: 1/547، كتاب الزكاة المستدركيف أخرجو اٟتاكم  (   2)
، 4/83، فيو الوعيد كرد الذل الكنز تفسَت باب ،الزكاة كتاب،الكبرىالسنن يف كالبيهقي  1، رقم: 2/105 ،بكنز فلي  زكاتو
 على شرط البخارم. صححو اٟتاكماٟتديث  ك ،7485رقم: 

اٟتديث حسنو األلباين يف ، ك 1566: رقم اٟتديث ،2/4،زكاة اٟتليك  ؟ما ىوباب الكنز  ،كتاب الزكاة  ،سننو (   أخرجو أبو داكد يف3)
 .1566رقم  صحيح الجامع

: قاؿ الشيخ األلباين .1789: رقم اٟتديث ،1/570 ،لي  بكنزباب ما أدل زكاتو  ،كتاب الزكاة  ،سننو(   أخرجو ابن ماجة يف 4)
 .ضعيف الجامعيف  4909انظر حديث رقم  ،)ضعيف(
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أك قالوا بأهنا كانت حقوقنا كاجبة قبل الزكاة، فلما فيرضت الزكاة نسخت كل حق كاف قبلها، كالذم 
 .(1) چ ﮴  ﮵  ﮶     ﮷چ : قالوا يف قولو تعاذل

أك تأكلوه بأنو كاج  يف حالة الضركرة، كما قاؿ بعضهم يف "ا١تاعوف" كما أف بعضهم فس ر ا١تاعوف 
 ابة، فبل داللة فيو على حق آخر بعد الزكاة.بالزكاة، كىو مركم عن بعض الصح

 (2)(الزكاة سول اقٟت ا١تاؿ يفإف ): كأما اٟتديث الذم ركاه الًتمذم عن فاطمة بنت قي  مرفوعنا

ا عند أى(3)يق أيب ٛتزة ميموف األعور القصابفقد ضعفو الًتمذم؛ ألنو من طر  ل ، كىو ضعيف جدن
 اٟتديث، فبل يعوؿ على ما ركاه.

 ُت بأف يف ا١تاؿ حقنا سول الزكاةلرأم القائ

 منذ عهد الصحابة كالتابعُت إذل أف يف ا١تاؿ حقنا سول الزكاة. علما  آخركفكذى  

عن عمر، كعلٌي، كأيب ذر، كعائشة، كابن عمر، كأيب ىريرة، كاٟتسن بن علٌي،  كرد ىذا القوؿ
 كفاطمة بنت قي  من الصحابة رضي اهلل عنهم.

 ىد كطاكس كعطا  كغَتىم من التابعُت.كصح ذلك عن الشعيب ك٣تا

 : ة اليت احتجوا ُّادلاأل

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ : بقولو تعاذل -أكالن -استدؿ ىؤال  : آية الرب: 1

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

                                                        

 .141: اآلية ،األنعاـسورة (   1)
 باب، كتاب الزكاة،سنن ابن ماجة، 661: ، رقم3/48، الزكاة سول حقا ا١تاؿ يف أف جا  ما باب، كتاب الزكاة، سنن الترمذي(   2)

 سنن ضعيف ،( 1/597) المصابيح مشكاة أيضا، ضعيفٖتقيق األلباين:  .1789، رقم: 1/570بكنز،  لي  زكاتيو مى أيدٍّ  ام
 .(397) ماجة ابن

 :  لو ركل ،التابعُت صغار عاصركا الذين من أم  6 : الطبقة، ( بكنيتو مشهور)  الراعي الكويف القصاب األعور ٛتزة أبو ميموف (  3)
، كالبخارم (.10/395، )1ط، التهذيب تهذيب، حجر ابن :ترٚتو  ،ضعيف :  حجر ابن عند رتبتو، ماجو ابنك  الًتمذم
 .236 - 235: ص ،1ط، والتعديل الجرح، الرازم .343:ص، ط.د، الكبير التاريخ
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چ  چ  چ  چ     ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 .(1) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڍ   ڍڇ    ڇڇ  ڇ

تبل ىذه اآلية مستدالن ُّا على اٟتكم ا١تذكور، فعن فاطمة  كقد ركل الًتمذم كغَته أف النيب 
، ٍب تبل ىذه اآلية اليت يف (2) (ا سول الزكاةإف يف ا١تاؿ ٟتقٌ ): عن الزكاة فقاؿ النيب  سألتي : بنت قي 
 ... اآلية. چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ : البقرة

آية الرب ا١تذكورة تقوم معناه صحيح ك فإف  -كما قاؿ الًتمذم-إذا كاف يف اٟتديث ضعف ف
عضده، كتشد أزره، كىي كحدىا حيج ة بالغة، فقد جعلت من أركاف الرب كعناصره إيتا  ا١تاؿ على حبو ذكم 

تا  الزكاة، كالعطف القرىب كاليتامى كا١تساكُت كابن السبيل .... إخل.. ٍب عطفت على ذلك إقامة الصبلة كإي
يقتضي ا١تغايرة، فدؿ على أف ذلك اإليتا  غَت إيتا  الزكاة. قاؿ القرطيب معقبنا على  -كما ىو معلـو-

: كاٟتديث كإف كاف فيو مقاؿ فقد دؿ على صحتو معٌت ما يف اآلية نفسها من قولو تعاذل: اٟتديث ا١تذكور
ٿ  ٿ  ٹ  چ : ذلك دليل على أف ا١تراد بقولو... فذكر الزكاة مع الصبلة، ك  چڦ     ڄ  ڄ  ڄ  چ 

كىل من حق : فإف قاؿ قائل: كقاؿ الطربم. (3)ا ١تفركضة، فإف ذلك يكوف تكرار .... لي  الزكاة ا چٹ  
 قد اختلف أىل التأكيل يف ذلك.: جي  يف ماؿ إيتاؤه فرضنا غَت الزكاة؟ قيل

١تا قاؿ اهلل : ذلك ُّذه اآلية، كقالوافيو حقوؽ ٕت  سول الزكاة. كاعتلوا لقو٢تم : فقاؿ بعضهم
علمنا چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ : كمن ٝتى اهلل معهم، ٍب قاؿ بعد چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ : تبارؾ كتعاذل

أف ا١تاؿ الذم كصف ا١تؤمنُت بو أهنم يؤتونو ذكم القرىب كمىن ٝتى معهم، غَت الزكاة اليت ذكر أهنم يؤتوهنا؛ 
ا دل يكن . ألف ذلك لو كاف ماالن كاحدن  لتكريره معٌت مفهـو

فلما كاف غَت جائز أف يقوؿ تعاذل ذكره، قوالن ال معٌت لو، علمنا أف حكم ا١تاؿ األكؿ غَت : قالوا
 الزكاة، كأف الزكاة اليت ذكرىا بعد غَته.

  كبعد، فقد أباف تأكيل أىل التأكيل صحة ما قلنا يف ذلك.: قالوا
                                                        

 .177اآلية: : البقرةسورة (   1)
 . 55سبق ٗترجيو، ص: (   2)
 .2/242د.ط،  ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (   3)
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 (1) .بل ا١تاؿ األكؿ ىو الزكاة ...: كقاؿ آخركف

 كيبدك من كبلـ اإلماـ الطربم أنو مياؿ إذل قوؿ األكلُت.

كال يقاؿ إف ا١تراد باإليتا  ا١تذكور ىو التطوع كالصلة ال الوجوب، فإف اآلية بصدد الرد على اليهود 
ا١تتمسكُت با١تظاىر كاألشكاؿ، كبياف الرب اٟتق كالدين الصدؽ، كىذا يقتضي بياف األركاف ال ا١تكمبلت، 

ض ال النوافل، كالواجبات ال ا١تستحبات، ككل ما ذكرتو اآلية يف شرح حقيقة الرب من ىذا القبيل، كالفرائ
فاإلدياف باهلل كاليـو اآلخر كا١تبلئكة كالكتاب كالنبيُت، كإقاـ الصبلة، كإيتا  الزكاة، كالوفا  بالعهد، كالصرب 

بدكهنا بر العقيدة أك العبادة أك األخبلؽ، يف البأسا  كالضرا  كحُت البأس، كلها عناصر أساسية ال يتحقق 
 (2)فلماذا يكوف إيتا  ا١تاؿ على حبو ذكم القرىب.. إخل. ىو كحده النافلة كا١تندكب يف اآلية كلها؟؟.

بقولو تعاذل يف سورة األنعاـ بعد أف امنت اهلل على  -ثانينا-كاستدلوا : حق الزرع عند اٟتصاد :2
ے  ۓ  ۓ ﮲      ﮳ ﮴   چ : لزرع كالزيتوف كالرماف متشاُّنا كغَت متشابوعباده بإنشا  اٞتنات كالنخل كا

چ﮼     ﮽   ﮾  ﮿    ﮻﮹  ﮺  ﮸﮵  ﮶     ﮷
، كحيجتهم أف اٟتق ا١تأمور بو يف اآلية ىو شي   (3)

 : غَت الزكاة، كذلك بُت من كجوه

 . ا١تدينةأف اآلية مكية نزلت قبل فرض العيشر يف األكؿ:

فيها إيتا  حق الثمر يـو حصاده، كىذا ال يتأتى يف زكاة العيشر؛ ألنو إمنا خيرج أف ا١تطلوب  الثاين:
 بعد التصفية كالتنقية ليعرؼ مقدار اٟتاصل ٍب خيرج عيشره أك نصف عيشره.

چ﮼      ﮽  ﮾  ﮿    ﮻ ﮹  ﮺چ  و يف اآليةقول الثالث:
(4)

، كال إسراؼ يف الزكاة؛ ألهنا ٤تدكدة  
 .  منها أك يزيد فيهاأف ينق بتقدير الشارع كلي  ألحد

كمن قاؿ إف اٟتق الذم أمرت اآلية بإيتائو كاف شيئنا كاجبنا ٍب نيسخ فقد ردكا عليو بأف النسخ ال 

                                                        

 .3/348، 1ط، القرآن تأويل في البيان جامع، الطربم(   1)
 .650: ، ص16، طفقو الزكاةالقرضاكم، (   2)
 .141سورة األنعاـ، اآلية: (   3)
 .141سورة األنعاـ، اآلية: (   4)
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صدؽ إال بن  يتصل إذل رسوؿ اهلل من ادعى أنو نسخ دل ي: يثبت ٔتجرد االحتماؿ كاالدعا . قاؿ ابن حـز
 ، كيف أم حديث شا  أنو منسوخ، كدعول النسخ إسقاط  كإال فما يعجز أحد أف يدعي يف أم آية شا

 .ال بن  مسند صحيح لطاعة اهلل تعاذل فيما أمر بو من ذلك الن ، كىذا ال جيوز إ

نعم ىو حق غَت الزكاة، كىو أف يعطي اٟتاصد : فما ىذا اٟتق ا١تفًتض يف اآلية؟ قلنا: فإف قيل 
 .قوؿ طائفة من السلف  . ىذا ظاىر اآلية، كىوحُت اٟتصد ما طابت بو نفسو كال بد، ال حٌد يف ذلك

 "كانوا يعطوف شيئنا سول الزكاة".: ك٢تذا جا  عن ابن عمر يف تفسَت ىذا اٟتق

 "يعطى من حضره يومئذ ما تيسر كلي  بالزكاة".: كقاؿ عطا 

"عند الزرع يعطي القبضة، كعند : "إذا حضرت ا١تساكُت طرحت ٢تم منو" كقاؿ أيضنا: كقاؿ ٣تاىد
 يعطي القبضة كيًتكهم يتتبعوف آثار الصراـ".(1)لصراـ ا

.كعن أيب العالية كسعيد بن جبَت كعلٌي بن اٟتسُت  "(2)الضٍٍّغثمثل"يعطي : يعكقاؿ إبراىيم النخ
 (3) .أن  ٨تو قوؿ ىؤال  كالربيع بن

 : ا٠تيلك  حقوؽ األنعاـ : 3

أيب ىريرة اإلبل كا٠تيل منها حديث ٔتا جا ت بو األحاديث الصحاح من حقوؽ  -ثالثنا-كاستدلوا 
)تأٌب اإلبل على صاحبها على خَت ما كانت، إذا ىو دل يعط فيها حقها، : قاؿ عند البخارم أف النيب 

تطؤه بأخفافها، كتأٌب الغنم على صاحبها على خَت ما كانت إذا دل يعط فيها حقها، تطؤه بأظبلفها، 
ل  : كتنطحو بقركهنا. قاؿ  .(4)على ا١تا ( كمن حقها أف ٖتي

                                                        

ـي ابن قتيبة:  كقاؿ .21/69، د.ط،  البخاري صحيح شرح القاري عمدةزمن قطع النخل، ينظر: العيٍت، : الصٍّراـ(   1)  الٌنٍخل الصٍّرا
ره جٍيتٌت أم ييٍصـر ألن و  1/553 ،1ط، الحديث غريب، قتيبة ابن. ينظر:بعٍيًنو التمر الًصراـ كيكوف القىٍطع الصـر كأصلي  ٙتى

 صحيحينال في ما غريب تفسير، فتوح بنينظر: ا .يدؾ يف ٕتمعو ما كل من غَته أك كاف بقبل الشي  من اٟتزمة: الضٍٍّغث(   2)
 . 1/144، 1ط، ومسلم البخاري

(3   ) ،  .219-218-217-5/216، د.ط، المحلىابن حـز
 .1402 :رقم اٟتديث ،2/106 باب إٍب مانع الزكاة، ،كتاب الزكاة،  صحيح البخاري(   4)
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ل  على ا١تا ( يشمل اإلبل كالغنم معنا كقد جا  ذلك صرحينا : كالظاىر أف قولو )كمن حقها أف ٖتي
حلبها يـو )ما من صاح  إبل ال يؤدم حقها، كمن حقها : بعد ذكر اإلبل يف ركاية مسلم كأيب داكد

 .(1)كردىا..(... اٟتديث 

)ما من صاح  إبل كال بقر كال غنم : اؿ رسوؿ اهلل ق: كركل النسائي عن جابر بن عبد اهلل قاؿ
بأظبلفها، كتنطحو ذات  (3)ؼٍظبلتطؤه ذات األ  (2)قػىٍرقىرال كقف ٢تا يـو القيامة بقاع ال يؤدم حقها إ

ٌا  كف بقركهنا، كلي  فيها يومئذالقر  : يا رسوؿ اهلل، كماذا حقها؟ قاؿ: كال مكسورة القرف. قلنا (4) ٚتى
 .(7)ل عليها يف سبيل اهلل(... اٟتديث، كٛت(6)ىاوً لٍ ، كإعارة دى (5))إطراؽ فحلها

كييطرؽ فحلها )أف يينحر ٝتينها : ما حق اإلبل؟ قاؿ: سئل رسوؿ اهلل : أيضنا قاؿ جابر كعن
 (8) كحيلبها يـو كردىا(

:   من أمر اإلبل، فقاؿ رسوؿ اهلل يسألو عن شي جا  رجل إذل النيب : قاؿ (9)كعن الشريد 

                                                        

 .957: ، رقم اٟتديث2/680، كتاب الزكاة، باب إٍب مانع الزكاة، صحيح مسلم(  1)
النهاية في غريب . كقاؿ ابن األثَت يف 3/173، د.ط، للز٥تشرم الفائق في غريب الحديث، ينظر ا١تستوم  األمل: القىٍرقىر(   2)

س ا١تكاف ىو القىٍرقىر،  4/48، د.ط، الحديث واألثر
ي
 . توما١ت

 ػ مصطفى إبراىيميو: ١تؤلف المعجم الوسيطينظر  .ك٨توىا كالظيب كالشاة للبقرة ا١تشقوؽ الظفر(  الظلف) ًظٍلف، ك ٚتع أىٍظبلؼه (  3)
 .2/576، د.ط، النجار ٤تمد ػ القادر عبد حامد ػ الزيات أٛتد

 .1/300، مرجع السابقال ابن األثَت، ينظر: .٢تا قػىٍرف ال اليت:  اٞتٌما (   4)
 .مادة: طرؽ.3/122، المرجع السابق ابن األثَت، : ينظر: .للضٍّراب إعارتو أم فىٍحًلها إطراؽي (   5)
 .4/300، 1، طفتح المنعم شرح صحيح مسلمينظر: الشُت،  .أم الدلو الذم تسقى بو، كيرفع ٢تا فيو ا١تا : دىٍلًوىىا رىةي ًإعىا(  6)
، إرواء الغليلك اٟتديث صححو األلباين يف .2454: ، رقم اٟتديث5/27، كتاب الزكاة، باب مانع زكاة البقر، سنن النسائي(   7)

5/346. 
 رجاؿ رجالو:  3/107، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قاؿ اٟتافظ ا٢تيثمي يف 3452، رقم 3/379، األوسط يف الطرباين ركاه(   8)

 .أحد يضعفو كدل حاًب أيب ابن عنو ركل كقد الطرباين، شيخ خبل الصحيح رجاؿ
. كىو مالكا اٝتو كاف:  قيل ، ثقيف يف عدادهك  حضرموت من إنو:  قيلك  ، الشريد بن عمرك كالد ىوك   الثقفي سويد بن الشريد(   9)

 ابنك  النسائيك  الشمائل يف الًتمذمك  داكد أبوك  مسلمك  ا١تفرد األدب يف البخارم  لو ركلالرضواف  بيعة شهدصحايب جليل 
 .2783، ترٚتة 1/266، 1ط ،التهذيب تقريب، حجر ابنينظر: .ماجو
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 .(2)( ، تدخل اٞتنة بسبلـ، كاحلبها يـو كردىا(1)هايبً ا٨تر ٝتينها، كاٛتل على ٧تىً )

أهنا رتبت الوعيد على منع اٟتقوؽ ا١تذكورة، فدلت على أهنا : ككجو داللة ىذه األحاديث على ا١تراد
 حقوؽ كاجبة، كىي حقوؽ أخرل غَت الزكاة.

نم أف حلبها يـو كردىا على ا١تا ، كيتصدؽ "كفرض على كل ذم إبل كبقر كغ : ك٢تذا قاؿ ابن حـز
 (3)من لبنها ٔتا طابت بو نفسو".

إنو ال حق يف ا١تاؿ غَت الزكاة : "كمن قاؿ: كاستدؿ ابن حـز ْتديث أيب ىريرة عند البخارم. ٍب قاؿ
يف  إٚتاع، ككل ما أكجبو رسوؿ اهلل  فقد قاؿ الباطل، كال برىاف على صحة قولو، ال من ن ، كال

 (4) واؿ، فهو كاج .األم

چ ڍ  ڌ چ: عاذل"كأما إعارة الدلو كإطراؽ الفحل، فداخل ٖتت قوؿ اهلل ت
(5)(6). 

ككما صحت األحاديث يف حقوؽ اإلبل كالغنم صحت أيضنا يف حقوؽ ا٠تيل، كمن ذلك ما ركاه 
فأما الذم )ا٠تيل لرجل أجر، كلرجل سًت، كعلى رجل كزر، : قاؿ هلل البخارم عن أيب ىريرة أف رسوؿ ا

)كرجل ربطها تىغنينا كتعففنا ٍب دل ين  حق اهلل يف رقاُّا : .. إذل أف قاؿربطها يف سبيل اهلل(  لو أجر، فرجل
 كىًنوىا ن كال ظهورىا، فهي لذلك سًت، كرجل ربطها فخرنا كريا  

 .(8)ألىل اإلسبلـ فهي على ذلك كزر(  (7)

                                                        

 ، القاموس جواىر من العروس تاج   الز بيدم،ينظر: .الٌسريع فا٠تفي ، منها القىًومُّ  كىو ، ٣تموعاك  مفردا ،اإًلبل من النجي (   1)
 .4/237د.ط، 

 مجمعقاؿ اٟتافظ ا٢تيثمي يف  .3300: رقم ،8/352 ، كتاب الزكاة، باب يف حق ا١تاؿ،الكبير التاريخ يف مبخار ال ركاه(   2)
 .حسن كإسناده: 4596: رقم،3/279 ، الفوائد منبعو  الزوائد

(3   ) ،  .6/50، ط.د، المحلىابن حـز
 .6/50، المرجع السابق(   4)
 .7سورة ا١تاعوف، اآلية: (   5)
 .6/50، رجع السابقالم ،حـز ابن(   6)
 .1/253، 3ط، الحديث غريب في الفائق، الز٥تشرم:ينظر. ا١تباىاة يف ا١تناىضة كىي ا١تناكأة:   النػ وىا(   7)
،  صحيح مسلم .2371، رقم اٟتديث: 3/113، األهنار من كالدكاب الناس بشر  باب ،ا١تساقاة كتاب ،البخاري صحيح(   8)

 .987، رقم اٟتديث: 2/680كتاب الزكاة، باب إٍب مانع الزكاة، 
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 : حق الضيف:  4

-األحاديث من إجياب حق الضيف على ا١تضيف. فعن أيب شريح ٔتا صحت بو  -رابعنا-كاستدلوا 
)من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر ضيفو : قاؿ أف رسوؿ اهلل  -رك رضي اهلل عنو خويلد بن عم

 .(1)جائزتو، يـو كليلة، كالضيافة ثبلثة أياـ، فما كاف بعد ذلك فهو صدقة( 

يق اإلدياف عليو، كبدليل جعل ما بعد الثبلثة األياـ كاألمر بإكرامو يدؿ على الوجوب بدليل تعل
 صدقة.

، ا)إف ٞتسدؾ عليك حق: -رضي اهلل عنهما-لعبد اهلل بن عمرك  يؤيد ذلك ما قالو رسوؿ اهلل 
لزىٍكرًؾى  كإف ،احق عليك لزكجك كإفا،كإف لعينك عليك حق

 . (3)( اعليك حق (2)

ا فلو أف ضيف نزؿ بقـو فأصبح الضيف ٤تركم ا)أدي: قاؿ كيؤكده حديث أيب ىريرة أف النيب 
 .(4)راه كال حرج عليو( يأخذ بقدر قً 

)أديا رجل أضاؼ قومنا فأصبح : قاؿ أف رسوؿ اهلل : بن معد يكرب الكندم دركل ا١تقداك 
، كعنو عن النيب (5)كمالو( الضيف ٤تركمنا، فإف نصره حق على كل مسلم حىت يأخذ بقرل ليلتو من زرعو

                                                        

صحيح  .6019: ، رقم اٟتديث8/11، كتاب األدب، باب من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فبل يؤذ جاره، صحيح البخاري(   1)
، 3/1352اٟتث على إكراـ اٞتار كالضيف كلزـك الصمت إال عن ا٠تَت ككوف ذلك كلو من اإلدياف، ، كتاب اإلدياف، باب مسلم

 .48رقم اٟتديث: 
 لاألص يف كىو(  احق عليك لزىٍكرًؾى  إف)  اٟتديث كيف زىٍكره، رىجله : يقاؿ.  يػىزيكريؾ الذم كىو ،(  الزٌائًر) :  الز ٍكري : مٌ اٞتوىر  قاؿ(   2)

، زكر: مادة،ط.د ،القاموس جواىر من العروس تاج :الز بيدم:ينظر .كنائًم صائًم ٔتعٌت ،كنـو كصـو ،االسم ٍوضعى مى  كيًضعى  مىٍصدره 
11/459. 

، صحيح البخاري(   3) ، باب حق اٞتسم يف الصـو ، كتاب الصياـ، صحيح مسلم .1975، رقم اٟتديث: 3/39، كتاب الصـو
،  كإفطار ،يـو صـو تفضيل كبياف ،كالتشريق العيدين يفطر دل أك احق بو وتف أك بو تضرر ١تن الدىر صـو عن النهيباب  يـو
 .1159، رقم اٟتديث: 13/35

، رقم اٟتديث: 4/147، كتاب األطعمة، المستدرك، كركاه اٟتاكم يف 8948: ، رقم اٟتديث14/509،  المسندركاه أٛتد يف (   4)
 .الجامع صحيح يف 2730: قمر  حديث انظر(  صحيح) : األلباين الشيخ قاؿ. 7178اٟتديث: 

   ضعيف،ٖتقيق األلباين:  .3751: اٟتديث رقم ،3/398 ،الضيافة يف جا  ما باب ،األطعمة كتاب ،السننيف  داكد أبو أخرجو(   5)
 .(4247) المصابيح مشكاة ،(2237) الصغير الجامع ضعيف   ضعيف،
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 :شا  كإف اقتضى شا  إف ؛ ة الضيف حق على كل مسلم فمىن أصبح بفنائو فهو عليو دين)ليل 
 .(1)(ترؾ

يا رسوؿ اهلل، إنك تبعثنا فننزؿ بقـو فبل يقركننا، فما : قلنا: عن عقبة بن عامر لشيخافركل ا ك
ا دل يفعلوا فخذك "إف نزلتم بقرل قـو فأمركا لكم ٔتا ينبغي للضيف فاقبلوا، فإف : اهلل  ترل؟ قاؿ رسوؿ

  (2)منهم حق الضيف الذم ينبغي ٢تم"

ا يف ماؿ أخيو ا١تسلم  ك٣تموع ىذه األحاديث يدؿ داللة كاضحة على أف للضيف الطارؽ حقنا أكيدن
الذم أضافو، حىت إف اٞتماعة ليج  عليها معاكنتو كنصره حىت يأخذ ىذا اٟتق ا١تؤكد، ككاضح أف ىذا 

ك٨تو ذلك، كالضيف  -عند اٟتوؿ أك اٟتصاد-كاة إمنا ٕت  يف كقت خاص اٟتق شي  غَت الزكاة؛ ألف الز 
الضيافة فرض على اٟتىضىرم كالبدكم كالفقيو كاٞتاىل، يـو كليلة : يطرؽ يف أية ساعة، ك٢تذا قاؿ ابن حـز

ا، كإف ٘تادل على قراه فإف زاد على ذلك فلي  نراه الزم مربة كإٖتاؼ، ٍب ثبلثة أياـ ضيافة، كال مزيد،
فحسن، فإف منع الضيافة الواجبة فلو أخذىا مغالبة، ككيف أمكنو، كييقضى لو بذلك 
(3). 

 ىل ىو كاج  أك مستح ؟.: "كقد اختلف العلما  يف حق الضيف: قاؿ الشوكاين

فاٞتمهور على أف الضيافة من مكاـر األخبلؽ، ك٤تاسن الدين، كليست كاجبة، خبلفنا لليث بن 
 حدة.سعد، فإنو أكجبها ليلة كا

)من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر، فليكـر ضيفو : كحجة اٞتمهور ما جا  يف اٟتديث ا١تتفق عليو
ذلك فهو  بعدا كاف يـو كليلة، كالضيافة ثبلثة أياـ، فم: كما جائزتو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: جائزتو، قالوا

                                                        

،  السنن، كابن ماجة يف 3752: ، رقم اٟتديث3/398ة، ، كتاب األطعمة، باب ما جا  يف الضيافالسننركاه أبو داكد يف (   1)
:  رقم حديث انظر(  صحيح) :  األلباين الشيخ قاؿ.3677، رقم اٟتديث: 2/1212كتاب األدب، باب حق الضيف، 

    .الجامع صحيح يف 5470
، رقم اٟتديث: 8/32  چ  ۈ  ٴۇ    ۋچ كقولو:  بنفسو إياه كخدمتو الضيف إكراـ ابب، كتاب األدب،صحيح البخاري(   2)

 .1727، رقم اٟتديث: 3/1353، كتاب اللقطة، باب الضيافة ك٨توىا، صحيح مسلم، 6137
 .9/174، ط.د، المحلى، ابن حـز(   3)
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 .(1)صدقة(

ائزة ىي العطية كالصلة اليت أصلها فلفظ )جائزتو( ا١تذكور يف اٟتديث يدؿ على االستحباب فإف اٞت
االىتماـ بالضيف يف أكؿ يـو كليلة : على الندب، كقلما ييستعمل ىذا اللفظ يف الواج ، كمعٌت اٟتديث

 .(2) "كإٖتافو ٔتا يستطيع من بر كإلطاؼ

كما استندكا أيضنا إذل األحاديث القاضية ْترمة ماؿ ا١تسلم إال بطي  نفسو، كاألحاديث الدالة 
 أف لي  يف ا١تاؿ حق سول الزكاة. على

 : أما األحاديث الواردة يف حق الضيف، فقد كاف ٢تم منها مواقف

حيث دل يكن بيت ماؿ، كأما اليـو  "إمنا كاف يلـز ذلك يف زمنو : ا٠تطايبالشوكاين نقبل عن قاؿ 
 فأرزاقهم يف بيت ا١تاؿ، ال حق ٢تم يف أمواؿ ا١تسلمُت".

كاف يف أكؿ اإلسبلـ، إذ كانت ا١تواساة كاجبة، فلما اتسع اإلسبلـ نيسًخ   كٛتلو بعضهم على أف ىذا
 .(3)ذلك

 : "كاٟتق كجوب الضيافة ألمور: قاؿ الشوكاين

 إباحة العقوبة بأخذ ا١تاؿ ١تن ترؾ ذلك، كىذا ال يكوف يف غَت كاج .: األكؿ

يفيد أف فعل خبلفو فعل من ال التأكيد البالغ ّتعل ذلك فرع اإلدياف باهلل كاليـو اآلخر، ك : كالثاين
يؤمن باهلل كاليـو اآلخر، كمعلـو أف فركع اإلدياف مأمور ُّا. ٍب تعليق ذلك باإلكراـ كىو أخ  من الضيافة، 

 فهو داؿ على لزكمها باألكذل.

)فما كرا  ذلك فهو صدقة( فهو صريح أف ما قبل ذلك غَت صدقة، بل كاج  : قولو: كالثالث
 شرعنا.

                                                        

 .61سبق ٗترجيو، ص: (   1)
 .8/179، 1، ط نيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاين، (  2)
 .8/179، المرجع السابق( 3)
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 )ليلة الضيف حق كاج ( فهذا تصريح بالوجوب، دل يأت ما يدؿ على تأكيلو.: وقول: كالرابع

)فإف نصره حق على كل مسلم( فإف ظاىر ىذا كجوب النصرة، كذلك فرع : قولو : كا٠تام 
 كجوب الضيافة.

"إذا تقرر ىذا تقرر ضعف ما ذى  إليو اٞتمهور، ككانت أحاديث الضيافة ٥تصصة ألحاديث : قاؿ
 .(1) )لي  يف ا١تاؿ حق سول الزكاة(: اؿ إال بطيبة األنف ، كٟتديثحرمة األمو 

 "كمن التعسفات ٛتل أحاديث الضيافة على سد الرمق، فإف ىذا ٦تا دل يقم عليو دليل، كال دعت إليو حاجة".

 .(2)"ككذلك ٗتصي  الوجوب بأىل الوبر دكف أىل ا١تدف" 

 : حق ا١تاعوف :5

جل ك ا١تاعوف. قاؿ القرآف الكرًن من الوعيد بشأف الذين دينعوف ٔتا جا  يف  -خامسنا-كاستدلوا 
چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ : عبل

(3)، 
عارية  نعد ا١تاعوف على عهد رسوؿ اهلل  )كنا: عن عبد اهلل بن مسعود قاؿسننو  كقد ركل أبو داكد يف

 .(4)الدلو كالقدر( 

َتاف بعضهم من بعض كاجبة؛ ألف ذه األشيا  الصغَتة اليت حيتاج إليها اٞتكمعٌت ىذا أف إعارة ى
نعهما مذمـو مستحق للويل، كالساىي عن الصبلة ا١ترائي كال يستحق ا١تكلف الويل إال على ترؾ ما

 كاج .

 ا سول الزكاة.ألشيا  كاجبة كىي غَت الزكاة قطعا، فقد ثبت أف يف ا١تاؿ حقكإذا ثبت أف إعارة ىذه ا

                                                        

 .54و، ص: سبق ٗترجي(   1)
 .8/179، 1ط ، األخبار منتقى شرح األوطار نيل ، الشوكاين(   2)
 .7إذل  4 من :سورة ا١تاعوف، اآليات(   3)
صحيح أبي قاؿ األلباين يف   .1659: ، رقم اٟتديث2/47، كتاب الزكاة، باب يف حقوؽ ا١تاؿ، السننيف  أبو داكدأخرجو (   4)

 . صحيح حسن إسناده،3/354، داود
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الفأس، كالقدر، : س بينهما١تاعوف ما تعاكره النا: عن ابن مسعود أيضنا أيب شيبةركل ابن ك 
 متاع ا١تاعوف: عنو م، كرك  ا١تتاع عاريةأنو: ، كعن ابن عباس يف تفسَت ا١تاعوف ا١تذكور يف اآلية(1)كاشباىو
 .(4)ىي ا١تهنة يتعاطاىا الناس بينهم : (3)، كعن أـ عطية(2)البيت

نع حقو قاؿ ابن حـز: مركعن ابن ع "كىو موافق ١تا ذكرناه كىو قوؿ عكرمة كإبراىيم : ىو ا١تاؿ ديي
 .(5)خبلفنا ٢تذا" -رضي اهلل عنهم-بة كغَتمها، كما نعلم عن أحد من الصحا

 حجة يف اللغة، كقد اتفقت أقوا٢تم على تفسَت ا١تاعوف ٔتا ذكرناه. -كما قاؿ ابن حـز-ككل ىؤال  

لي  : نعم كدل يقل: أهنا الزكاة قلنا: -رضي اهلل عنو-عن علٌي  مى كً قد ري : ف قيل"فإ: قاؿ ابن حـز
 .(6)ا العارية، فوج  ٚتع قوليو" أهن: العارية. ٍب قد جا  عنو

 : كجوب التكافل بُت ا١تسلمُت :6

بالنصوص اٞتمة، اليت أكجبت التعاكف كالتكافل كالًتاحم بُت ا١تسلمُت،  -سادسنا-كاستدلوا 
 إطعاـ ا١تسكُت كاٟتض عليو، كجعلت ذلك من ٙترات األخوة، كمقتضيات اإلدياف كاإلسبلـ.كفرضت 

، كقاؿ تعاذل يف  (7) چ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ : من ذلك قولو تعاذل

                                                        

 .10719، رقم اٟتديث: 3/202،  چڍ  ڌ  چ  :، كتاب الزكاة، باب قولو تعاذلمصنفويف  ابن أيب شيبة أخرجو (   1)
 .8045ك 8044: ، اٟتديثاف4/183، كتاب الزكاة، باب ما كرد يف تفسَت ا١تاعوف،السنن الكبرى يف  البيهقيأخرجو (   2)
 اهلل رضي - عمر كعن  النيب عن ركت ، - عنها اهلل رضي - األنصارية ية،عط أـ اٟتارث، بنت كيقاؿ كع ، بنت نسيبة ىي(   3)

:  الرب عبد ابن عن نقبلن  حجر ابن قاؿ.  كغَتىم عمَت بن ا١تلك كعبد سَتين ابنا كحفصة ك٤تمد مالك بن أن  كعنها.  عنو
 كعلما  الصحابة من ٚتاعة ككاف ،  النيب ابنة غسل شهدت اٞترحى، كتداكم ا١ترضى ٘تٌرض ،  اهلل رسوؿ مع تغزك كانت
 أبو، األثَت ابنك ،4/476 ،1ط، الصحابة تمييز في اإلصابة، حجر ابن:انظر .ا١تيت غسل عنها يأخذكف بالبصرة التابعُت
 .12/455 ،1ط، التهذيب تهذيب، حجر ابنك ،367/ 4 ،1ط، الصحابة معرفة في الغابة أسد، اٟتسن

 .14/93، 1ط ،اآلثار مشكل شرح الطحاكم، (4)
 .9/174 ،ط.د، لمحلىا، ابن حـز(   5)
 .9/174 ،المرجع السابق(   6)
 .2: سورة ا١تائدة، اآلية(   7)
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چڀ  ڀچ : كصف ا١تؤمنُت
، كبُت العقبة اليت على كل إنساف أف جيتازىا ليناؿ مثوبة اهلل، كيكوف من (1)

﮲      ﮳  ﮴   ﮵  ﮶ ﮷   چ : يمنة، فقاؿأصحاب ا١ت ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

چ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀          ﯁                                   
(2). 

 چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ : كقاؿ تعاذل
(3). 

ل مع حق ذم القرىب، كافًتض اإلحساف إذل األبوين كذم أكج  تعاذل حق ا١تساكُت كابن السبي ك
 شك. قاؿالقرىب كا١تساكُت كاٞتار كما ملكت اليمُت، كاإلحساف يقتضي كل ما ذكرنا، كمنعو إسا ة ببل 

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ : سبحانو

چ  ۓھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے
(4). 

يعترب  ذلك تركوفإف العبد؛ كما تقدـ؛  إديافدليبل على  و١تسكُت كاٟتض على إطعامإطعاـ اإذا كاف 
مثل قولو  ، منكما تشَت إذل ذلك عدة آيات من الكتاب العزيز  اآلخراليـو من لواـز الكفر كالتكذي  ب

چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ : تعاذل
يف ك  ،(5)

مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  چ : عاـ ا١تسكُت بوجوب الصبلةعاذل إطقرف اهلل ت أسباب دخوؿ اَّرمُت يف سقر

چجض  حض  خض  مض  
جت   حت         چ : اٞتحيم كالعذاب األليم ي  لً ، كيف شأف مىن أكٌب كتابو بشمالو فاستحق صً  (6)

چحت         خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   
(7). 

اَّتمع الذم يسود يف تضامن البط ك ًتاالتكافل ك ال ك لقد مثلت السنة النبوية ٘تثيبل رائعا حجم

                                                        

 .29سورة الفتح، اآلية: (   1)
 .18إذل  11اآليات من : سورة البلد(   2)
 .26اآلية : اإلسرا سورة (   3)
 .36: سورة النسا ، اآلية  ( 4)
 .3-2-1: ياتسورة ا١تاعوف، اآل(   5)
 .44-43اآليتاف:  ،ا١تدثرسورة (   6)
 .34-33 ،اٟتاقةسورة (   7)



 

 68   

يغل  عليو اَّتمع ا١تسلم ك . (1)للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضنا()ا١تؤمن : في الصحيحُتف ،اإلسبلمي
خيدـ بعضها بعضنا كيستفيد بعضها من  ، فهم كأجزا  اٞتسد الواحدالًتاحمك  التآخيك  ماسكطابع الت

فهم كتراٛتهم  ُت يف توادىم كتعاطؤمنا١ت )مىثل:  رسوؿ اهلل ؿ قا: بعض، كيأدل سائرىا ألدل جز  كاحد منها
 .(2)اٟتمى(السهر ك ب سدكي منو عضو تداعى لو سائر اٞت؛ إذا اشتكمىثىل اٞتسد

 أنو على كاضح دليل اٟتديث يفك  .(3) (جنبو إذل جائع جارهك  يشبع الذم ا١تؤمن لي  ): ؿ كقا
 ما كذلكك  اٞتوع، بو يدفعوف ما إليهم يقدـ أف عليو فيج  ،جائعُت جَتانو يدع أف الغٍت اٞتار على حيـر

 .الضركريات من ذلك ٨توك  عراة، كانوا إف بو يكتسوف

)إف اهلل فرض على أغنيا  : قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ -رضي اهلل عنو-كعن علي بن أيب طال  
ك عركا إال ٔتا يصنع أغنياؤىم، ا١تسلمُت يف أموا٢تم بقدر الذم يسع فقرا ىم، كلن جيهد الفقرا  إذا جاعوا أ

ا، كيعذُّم عذابنا أليمنا( أال كإف  اهلل حياسبهم حسابنا شديدن
 (4) 

باألدلة بليغا معضدا ك  عن ىذا ا١تذى  دفاعا قويا  ٤تمد ابن حـز والفقيو الظاىرم أبك لقد دافع 
على األغنيا  من أىل كل بلد أف  "كفرضه : حيث قاؿ الوفَتة، من القرآف كالسين ة، كأقواؿ الصحابة كالتابعُت،

يقوموا بفقرائهم، كجيربىم السلطاف على ذلك، إف دل تقم الزكوات ُّم، كال يف سائر أمواؿ ا١تسلمُت ُّم، 
فيقاـ ٢تم ٔتا يأكلوف من القوت الذم ال بد منو، كمن اللباس للشتا  كالصيف ٔتثل ذلك، كٔتسكن يكنهم 

                                                        

، كتاب صحيح مسلم .481: ، رقم اٟتديث1/103كغَته،  ا١تسجد يف األصابع تشبيك اب، كتاب الصبلة، بصحيح البخاري(   1)
 . 2585يث: ، رقم اٟتد4/1999، كتعاضدىم كتعاطفهم ا١تؤمنُت تراحم الرب كالصلة كاآلداب، باب

كتاب الرب كالصلة  ،صحيح مسلم .6011: ، رقم اٟتديث8/85، كتاب األدب، باب رٛتة الناس كالبهائم، صحيح البخاري(   2)
 .2586، رقم اٟتديث: 4/1999، كتعاضدىم كتعاطفهم ا١تؤمنُت تراحم كاآلداب، باب

اٟتاكم يف ( ك 12/154" ) المعجم الكبير"  يف كالطرباين( 112) (رقم1/52)" المفرد األدب"  يف البخارم ركاه (  3)
 يف ا٠تطي و: (100( رقم)1/39" )  اإليمان كتاب"  يف شيبة أيب ابن كذا( ك 4/167)(ك2/12) ،كتاب البيوع  ،"المستدرك"
 (. 243/ 354/ 1" )  المختارة"  يف الضيا و( 28/218) "تاريخ دمشقيف " عساكر ابن( ك 10/391" ) بغداد تاريخ" 
 الشواىد. من لو ٔتا صحيح ىو:  229/  1" الصحيحة السلسلة" يف األلباين قاؿ

.قاؿ 3579، رقم اٟتديث: 4/49 المعجم األوسطكركاه يف  .453: ، رقم اٟتديث1/286 المعجم الصغيرركاه الطرباين يف (   4)
 .  462، رقم اٟتديث: 1/238، ضعيف الترغيب والترىيب.قاؿ األلباين: ضعيف. أنظر 3579
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 .(1)ة"ا١تار  من ا١تطر كالصيف كالشم  كعيوف

 )لو استقبلتي من أمرم ما استدبرتي ألخذتي فضوؿ أمواؿ األغنيا : -رضي اهلل عنو-كقاؿ عمر 
 (2) ا١تهاجرين(.فقسمتها على فقرا  

)إف  اهلل تعاذل فرض على األغنيا  يف أموا٢تم بقدر ما يكفي فقرا ىم، فإف : كقاؿ علٌي بن أيب طال 
 .(3)اسبهم يـو القيامة كيعذُّم عليو(كحقه على اهلل تعاذل أف حي جاعوا أك عركا كجهدكا فبمنع األغنيا ،

)إف كنت تسأؿ يف : أهنم قالوا كلهم ١تن سأ٢تم: كعن عائشة أـ ا١تؤمنُت كاٟتسن بن علٌي كابن عمر
 .(4) دـ موجع، أك غيـر مفظع، أك فقر مدقع، فقد كج  حقك(

أف زادىم فٍت، فأمرىم أبو  -ضي اهلل عنهمر -كصح عن أيب عبيدة بن اٞتراح كثبلٙتائة من الصحابة 
-عبيدة، فجمعوا أزكادىم يف مزكدين، كجعل يقوهتم إياىا على السوا . فهذا إٚتاع مقطوع بو من الصحابة 

)يف ا١تاؿ : كصح عن الشعيب ك٣تاىد كطاكس كغَتىم، كلهم يقوؿ ، ال ٥تالف ٢تم منهم.-رضي اهلل عنهم
 (5) حق سول الزكاة(.

 حـز للمخالفُتمناقشة ابن 

: "كما نعلم عن أحد منهم خبلؼ ىذا إال عن الضحاؾ بن مزاحم فإنو قاؿ: قاؿ أبو ٤تمد
 .كيف رأيو؟!نسخت الزكاة كل حق يف ا١تاؿ، كما ركاية الضحاؾ حج ة، ف

النفقات على : العج  أف احملتج ُّذا أكؿ ٥تالف لو.. فَتل يف ا١تاؿ حقوقنا سول الزكاة، منها "ك

                                                        

 .6/156، ط.د، المحلى، ن حـزاب(   1)
(2   ) ، . كاألثر أكرده األلباين يف كاٞتبللة الصحة غاية يف إسناد كىذا: كقاؿ ،ىذا األثرحـز  ذكر ابن .6/158، المرجع السابقابن حـز

 ، كقاؿ ال أصل لو.670، رقم 2/119، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة
 فيما كقت ال باب، الصدقات قسم كتاب،  السنن الكبرى، كأكرده البيهقي يف 5/109، سننوه سعيد بن منصور يف األثر ركا(   3)

 .7/23،كا١تسكنة الفقر من بو خيرجوف ما إال كا١تساكُت الفقرا  يعطى
مسند عمر بن  ,خبار"األ من -وسلم عليو اهلل صلى-اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار تهذيباألثر ركاه الطربم يف "(   4)

 . 2104، رقم: 3/1133،  األمواليف  ز٧تويو ابنكركاه  .99: ، رقم1/63، الخطاب
 .6/158، رجع السابقالم، ابن حـز(   5)
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 .. فظهر تناقضهم.ق، كعلى اٟتيواف، كالديوفحملتاجُت، كعلى الزكجة، كعلى الرقياألبوين ا

 من عطش فخاؼ ا١توت ففرضه عليو أف يأخذ ا١تا  حيث كجده، كأف يقاتل عليو.: يقولوف "ك

"فأم فرؽ بُت ما أباحوا لو من القتاؿ على ما يدفع بو عن نفسو ا١توت من العطش كبُت ما منعوه 
، كىذا خبلؼ لئلٚتاع كالقرآف كللسنن مفع بو عنها ا١توت من اٞتوع كالعر عن نفسو فيما يدمنو من القتاؿ 
 كللقياس.

كال حيل ١تسلم اضطر، أف يأكل ميتة أك ٟتم خنزير كىو جيد طعامنا فيو فضل عن : قاؿ أبو ٤تمد
فلي  ٔتضطر صاحبو ١تسلم أك لذمي؛ ألف فرضنا على صاح  الطعاـ إطعاـ اٞتائع، فإذا كاف ذلك كذلك 
دي وى إذل ا١تيتة كال إذل ٟتم ا٠تنزير، كباهلل تعاذل التوفيق، كلو أف يقاتل عن ذلك، فإف قيتل فعلى قاتلو القى 

كإف   (1)
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ : قػىتىل ا١تانع فإذل لعنة اهلل؛ ألنو منع حقنا، كىو طائفة باغية. قاؿ تعاذل

رضي -مانع اٟتق باغ على أخيو الذم لو اٟتق، كُّذا قاتل أبو بكر الصديق ، ك (2) چ  ےہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ
 .(3)مانع الزكاة" -اهلل عنو

 : تعقي 

ال ينازع فيها أحد من اتفاؽ،  أف بينهما مواضعيتضح يقُت كأدلتهما بعد عرض أقواؿ الفر  ك
 : الطرفُت

 اع فيو.) أ ( فحق الوالدين يف النفقة إذا احتاجا، ككلدمها موسر، ال نز 

) ب ( كحق القري  ال نزاع فيو كذلك من حيث ا١تبدأ، كإمنا اختلفوا يف درجة القرابة ا١توجبة للنفقة 
 ما بُت موسع كمضيق.

، يف أف يغاث ال نزاع فيو. قاؿ اٞتصاص يف للقوت، أك الكسا  أك ا١تأك )جػ( كحق ا١تضطر إذل ا

                                                        

 .  4/119، مادة: قػىوىد. ط.د، واألثر الحديث غريب في النهاية، األثَت ابنأنظر  .القىتيل بىدؿ القاتًل كقػىٍتل الًقصاص:  القىوىدي (  1)
 .9سورة  اٟتجرات، اآلية: (   2)
 .159-6/158، ط.د،لمحلىا، ابن حـز(   3)
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و ٖتدث أمور توج  ا١تواساة كاإلعطا ، ٨تو اٞتائع "إف ا١تفركض إخراجو ىو الزكاة إال أن: أحكاـ القرآف
 .(1)ا١تضطر كالعارم ا١تضطر، أك ميت لي  لو من يكفنو أك يواريو"

ر، كالفأس ك٨توىا، ٦تا يدخل ٖتت اسم "ا١تاعوف" فدفع دٍ قً كمثل ذلك ا١تضطر إذل عارية الدلو كال
 الضرر عن ا١تسلم فرض كفاية باإلٚتاع.

 يف دفع ما ينوُّم من النوازؿ العامة اليت تنزؿ ُّم كصد خطر العدك، ) د ( كحق ٚتاعة ا١تسلمُت
كاستنقاذ أسرل ا١تسلمُت من أيدم الكفار، كمقاكمة األكبئة كاَّاعات ك٨توىا، فبل خيالف فقيو ىنا يف أف 
 .حق اٞتماعة مقد ـ على حق الفرد، كأف كجوب ا١تسامهة يف ىذه النوازؿ موضع إٚتاع من علما  ا١تسلمُت

دفع ضرر ا١تسلمُت، ككسوة عار، كإطعاـ : "كمن فركض الكفاية: قاؿ الرملي يف شرح ا١تنهاج
من عنده زيادة على كفاية سنة ٢تم ك١تموهنم، : جائع، إذا دل يندفع بزكاة كبيت ماؿ، على القادرين، كىم

ما. فيج  يف الكسوة ثانيه: ما يسد الرمق أـ الكفاية؟ قوالف. أصحهما: كىل ا١تراد من دفع ضرر من ذكر
ما يسًت كل البدف على حس  ما يليق باٟتاؿ من شتا  كصيف، كيلحق بالطعاـ كالكسوة ما يف معنامها  

 .(2)كأجرة طبي ، كٙتن دكا ، كخادـ منقطع. كما ىو كاضح"

على األغنيا  إذا دل يكن  -من غَت ماؿ الزكاة-كجوب إعانة اٞتنود النظاميُت  إذلالشافعية  ذى 
 الكسوة مدة الذىابك  "ك أما الغازم فيعطى النفقة: قاؿ النوكم يف الركضة ت ا١تاؿ ما ييعطىٍوف منو.يف بي
 (3)إف طاؿ."ك  مدة ا١تقاـ بالثغرك  الرجوع،ك 

"كلي  يف ا١تاؿ حق : كىذا القاضي أبو بكر بن العريب الفقيو ا١تالكي يقوؿ يف "أحكاـ القرآف"
 زلت بعد ذلك حاجة فإنو جي  صرؼ ا١تاؿ إليها باتفاؽ من العلما .سول الزكاة، كإذا كقع أدا  الزكاة كن

 (4) "جي  على كافة ا١تسلمُت فدا  أسراىم كإف استغرؽ ذلك أموا٢تم.: كقد قاؿ مالك

                                                        

 .4/301، د.ط،  أحكام القرآناٞتصاص، (   1)
 .8/49، 3، طالمنهاج شرح إلى المحتاج نهايةالرملي،   ( 2)
 .2/336، 3، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنوكم،  (  3)
 .1/88، 3، طأحكام القرآنابن العريب،  ( 4)
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ككذلك إذا منع الوارل الزكاة )أم منع توزيعها على ا١تستحقُت بعد أخذىا( فهل جي  على األغنيا  
 . (1)حها عندم كجوب ذلك عليهم" أص إغنا  الفقرا ؟ مسألة نظر،

بعد أدا  -"كاتفق العلما  على أنو إذا نزلت با١تسلمُت حاجة : كأكد ذلك القرطيب يف تفسَته فقاؿ
"جي  على الناس فدا  أسراىم كإف استغرؽ : جي  صرؼ ا١تاؿ إليها"، كنقل ذلك مالك رٛتو اهلل -الزكاة

 . (2)ىو يقوم ما اخًتناه" "كىذا إٚتاع أيضنا، ك : ذلك أموا٢تم". ٍب قاؿ

"إذا خبل بيت ا١تاؿ، كارتفعت : كقاؿ الشاطيب من ا١تالكية أيضنا يف كتابو الفريد "االعتصاـ"
ٔتا يراه كافينا ٢تم يف  ف على األغنيا ظٍّ وى أف يػي  -إذا كاف عدالن -حاجات اٞتند إذل ماؿ يكفيهم، فلئلماـ 
 تفي ْتاجات اٞتند. ضرائ على األغنيا   يرت  أف أم.(3)اٟتاؿ إذل أف يظهر ماؿ يف بيت ا١تاؿ" 

كىذه النصوص الواضحة من الفقها  الذين صرحوا بأف ال حق يف ا١تاؿ سول الزكاة، تبُت لنا أف 
النافُت إمنا قصدكا نفي ا١تكوس اٞتائرة اليت يفرضها بعض اٟتكاـ، توسعة على أنفسهم كأتباعهم، كتضييقنا 

ذلك حاجة، كدل تقتضو مصلحة عامة، ككأمنا خشي ىؤال  العلما  أف يتخذ  على شعوُّم، كإف دل تدفع إذل
اٟتكاـ الظلمة قو٢تم ذريعة إذل فرض ا١تكوس كالضرائ  ا١ترىقة بغَت حق، فسٌدكا عليهم الباب، كقطعوا 

 .(4)حق يف ا١تاؿ سول الزكاة" "ال: عليهم السبيل بقو٢تم

 : تبلفنا حقيقينا، منهاكلكن ىناؾ ٚتلة مواضع اختلف فيها الفريقاف اخ

 حق الزرع كالثمر عند اٟتصاد.  - أ
 اشي من اإلبل كالغنم كا٠تيل.و كحقوؽ ا١ت - ب
 كحق الضيف.  - ت
 كحق ا١تاعوف.  - ث

فهذه كلها يف نظر أصحاب ا١تذى  الثاين حقوؽ كاجبة يف ا١تاؿ، يأٍب ا١تسلم إف قصر يف أدائها 
                                                        

 .60 -1/59، ط.د ،القرآن أحكام ، اٞتصاص(   1)
 .2/223، ط.د، القرآن ألحكام الجامع، القرطيب(  2)
 .619، ص: 1،ط اإلعتصامالشاطيب ، (   3)
 .662: ، ص16ط، الزكاة فقو، القرضاكم(   4)
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 كيستحق عقوبة اهلل على ذلك.

حقوؽ مندكبة يناؿ مثوبة اهلل إذا ىو أداىا، كال يأٍب بًتكها، ما دل  كىي عند أصحاب ا١تذى  األكؿ
إف عارية ىذه : (1)ر كالفأس ك٨توىادٍ تكن ىناؾ ضركرة إليها، فتج ، كما قاؿ اٞتصاص يف عارية الدلو كالقً 

ضركرة، اآلالت قد تكوف كاجبة يف حاؿ الضركرة إليها، كمانعها مذمـو مستحق للذـ، كقد دينعها ا١تانع لغَت 
، ك٣تا  .(2)مكاـر األخبلؽ()بعثتي أل٘تم :  نبة أخبلؽ ا١تسلمُت، كقاؿ النيب فينبئ ذلك عن لـؤ

حقوؽ الفقرا  يف أمواؿ األغنيا ، كىي حقوؽ : )ىػ( كأىم من كل ما ذكرناه من اٟتقوؽ اٞتزئية
ا١تأكل كا١تشرب توج  ٢تم يف رأم أصحاب ا١تذى  الثاين أف يقـو األغنيا  يف بلدىم بكفايتهم من 

موارد ك  ك، إذا دل تقم ُّم الزكواتلكا١تلب  كا١تسكن، كما ال بد لئلنساف منو، كجيربىم السلطاف على ذ
 الدكلة األخرل.

 -الذم أمرت بو اآليات كاألحاديث-كأدىن ما يتحقق بو ىذا الًتاحم كالتعاكف كالتكافل كاإلحساف 
مبلئم جيد فيو اٟتاجات األصلية لو كلعيالو، من ا١تأكل  أال حيـر فرد يف ىذا اَّتمع من مستول معيشي

 كا١تشرب كا١تلب  كا١تسكن كالعبلج كالتعليم، ككل ما ال بد للمر  منو.

فإذا كانت أمواؿ الزكاة كموارد الدكلة تكفي لتحقيق ىذا ا١تستول من حصيلتها فبها كنعمت، ككفى 
، القضا  على الفقر تكف أمواؿ الزكاة كا١توارد األخرل يف اهلل ا١تؤمنُت أف يطالبوا ْتق آخر للفقرا ، كإذا دل

فإف حقنا على األغنيا  القادرين أف يقوموا متضامنُت بكفايتهم، كل يف حدكد أقاربو كجَتانو كمن يتصل بو، 
احملتاجوف حاجتهم، فقد سقط اإلٍب عن  يى إذل أدا  ىذا الواج  ْتيث كيفً  فإذا قاـ البعض بدافع إدياهنم

 ُت، كإال فإف لورل األمر أف يتدخل باسم اإلسبلـ، كيرت  يف أمواؿ األغنيا  ما يقـو بالضعفا  كالفقرا .الباق

                                                        

 .3/584، ط.د ، القرآن أحكام ، اٞتصاص(   1)
تواريخكتاب،المستدرك يف كاٟتاكم ،1/151،الطبقات يف سعد كابن، 273رقم 1/104،المفرد األدب يف البخارم ركاه(   2)

بابالمرسلينواألنبياءمنالمتقدمين  ىذاقاؿ: "ك  4221رقم ،2/670   ،النبوة دالئل ىي اليت  اهلل رسوؿ آيات كتاب من ك،
 كالبزار ، صحيح بإسناد 7978ك7977 رقم ، 6/230 اإليمان, شعب يف ". كالبيهقي خيرجاه دلك  مسلم شرط على صحيح حديث
 ،الشهاب مسند يف القضاعي ك،2325رقم  252/  19  ، دمشق تاريخ يف عساكر ابنك  ،8949رقم  ،2/476 ,المسند يف
 . 45رقم  1/112، الصحيحة السلسلة. كاٟتديث أكرده األلباين يف   1165 رقم ،2/192
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 : القوؿ الراجح يف ا١تسألة

إذل  يرجعك  غَت منضبط لقد ذى  الكشمَتم يف مسألة "أيف ا١تاؿ حق سول الزكاة" إذل كوف ذلك
ك ىو ما .ل سول الزكاةىو أف يف ا١تاؿ حقوقا اخر  -اذلالعلم عند اهلل تعك  -ضح رلالذم يتك  رأم ا١تبتلى بو

 أئمةك  ابن حـز أبو ٤تمدكذلك الفقيو الظاىرم ىو ما ذى  إليو  ك  التابعُت. ك ذى  إليو ٚتع من الصحابة
الزكاة ىي اٟتق الدكرم احملدد الثابت يف ا١تاؿ،  إذا كانتف الدكتور يوسف القرضاكم من ا١تعاصرين.ك  آخركف
فالفرد ا١تسلم ا١تالك للنصاب يف الظركؼ العادية ال ييطال  بشي  يف ، األعياف بصفة دائمةعلى  كالواج 

مالو غَت الزكاة، فإذا أداىا فقد قضى ما عليو، كأذى  عن نفسو شر مالو، كلي  عليو شي  آخر، إال أف 
ة، كغَت مقدرة أما اٟتقوؽ األخرل فهي حقوؽ طارئة غَت ثابتة ثبوت الزكا يطوع، كما جا  يف اٟتديث.

، كمقادير الزكاة، فهي ٗتتلف باختبلؼ األحواؿ كاٟتاجات، كتتغَت بتغَت العصور كالبيئات  ٔتقدار معلـو
كىي يف الغال  ال ٕت  على األعياف بل على الكفاية، إذا قاـ ُّا البعض سقط اٟترج عن  كا١تبلبسات.

ر على دفع ضركرتو فيج  عليو دفعها، أك الباقُت، كقد تتعُت أحياننا كأف يرل الشخ  مضطرنا كىو قاد
ف األفراد يكوف لو جار جائع أك عرياف كىو قادر على معونتو، كما أف الغال  أف توكل ىذه اٟتقوؽ إذل إديا

ا ما أكجبو اإلدياف فرض ف يفرض بقوة القانوفمسلم أ إال أف يرل حاكم لطةكضمائرىم دكف تدخل السُّ 
األفراد كاتسعت نفقات الدكلة كأعباؤىا كما يف عصرنا اٟتديث. فحينئذ إجيابنا، كخاصة إذا كثرت حاجات 
 (1) ال بد من تدخل الدكلة كإلزامها.

"أم لي  فيو حق جي  بسب  : "لي  يف ا١تاؿ حق سول الزكاة": كقاؿ ابن تيمية يف تفسَت قوؿ
ب كالزكجة كالرقيق كالبهائم، ا١تاؿ سول الزكاة، كإال ففيو كاجبات بغَت سب  ا١تاؿ، كما ٕت  النفقات لؤلقار 

كجي  ٛتل العاقلة، كقضا  الديوف، كجي  اإلعطا  يف النائبة، كجي  إطعاـ اٞتائع ككسوة العارم فرضنا على 
الكفاية، إذل غَت ذلك من الواجبات ا١تالية، لكن بسب  عارض كا١تاؿ شرط كجوُّا، كاالستطاعة يف اٟتج، 

ط، كا١تاؿ يف الزكاة ىو السب ، كالوجوب معو، حىت لو دل يكن فإف البدف سب  الوجوب، كاالستطاعة شر 
 .(2)ج  هلل تعاذل"ايف بلده من يستحقها ٛتلها إذل بلد أخرل، كىي حق ك 

  
                                                        

 .بتصرؼ() 665، ص: 16ط، الزكاة فقو، القرضاكم(   1)
 .1/247، 5، ط اإليمانابن تيمية ، (  2)
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 :(1)ق  ر  والو   الذىب زكاة في جاء ما باباختياراتو الفقهية في  -3

 ن  اٟتديث:

عن عاصم  ،عن أيب إسحاؽ ،انةحدثنا أبو عو  ، قاؿ:حدثنا ٤تمد بن عبد ا١تلك بن أيب الشوارب
 (2)يق فهاتوا صدقة الرقةققد عفوت عن صدقة ا٠تيل كالر : قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ  ،عن علي ،رةبن ضمٍ 

 (3).كلي  يف تسعُت كمائة شي  فإذا بلغت مائتُت ففيها ٜتسة الدراىم ،من كل أربعُت درمها درمها

  .عمرك بن حـزك  كيف الباب عن أيب بكر الصديق

 بن عاصم عن إسحاؽ أيب عن ،كغَتمها عوانة أبوك  األعمش اٟتديث ىذا ركل :عيسى أبو قاؿ
  .علي عن ضمرة

 .عن علي ،عن اٟتارث ،عن أيب إسحاؽ ،كغَت كاحد ،ابن عيينةك  ،مكركل سفياف الثور 

تمل أف حيي  ،كبلمها عندم صحيح عن أيب إسحاؽ: اؿقف ،كسألت ٤تمدا عن ىذا اٟتديث: قاؿ
 .نهما ٚتيعام عكً يكوف ري 

  

                                                        

 .3/275، 3ط، الحديث غريب في الفائق ،لز٥تشرمأنظر: ا .الفضة: الوىرًؽ(   1)
 .1/107، ط.د، الشافعي ألفاظ غريب في الزاىر، األزىرمأنظر:  .الدراىم ا١تضركبة: الر قىةي (   2)
،  كتاب سنن اليف ابن ماجة ك  .1574: ، رقم اٟتديث4/5باب زكاة السائمة، كتاب الزكاة،    سنن,الأخرجو أبو داكد يف  (   3)

، رقم 5/37، كتاب الزكاة، باب زكاة الورؽ،  سننال النسائي يف .ك1790، رقم اٟتديث: 8/4الزكاة، باب زكاة الورؽ كالذى ، 
مسند د شاكر يف ٖتقيق "(، كأٛت2/945"، )مسند عمر. كصحح إسناده ابن جرير الطربم يف "2478-2477اٟتديث: 

 (.620" رقم )صحيح سنن الترمذي(، كصٌححو األلباين يف "3/347"، )شرح السنة(، كحٌسنو البغوم يف "2/93"،)أحمد
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 :زكاة الخيل :مسألة
 : رأم الكشمَتم

 صدقة عن) :  قولويف قد كافق الكشمَتم مذى  إمامو يف كجوب زكاة ا٠تيل السائمة حيث ذكر ل
 أيضان  ا٠تيل يف إف:  حنيفة أبو كقاؿ ، ا٠تيل يف زكاة ال:  كمالك كأٛتد الشافعي قاؿ": ( إخل كالرقيق ا٠تيل
 من التقوًن ْتس  أك دينار فرس لكل القولُت على إناثان  كانت كإذا ، كإناثان  ذكوران  ٥تتلطة كانت إذا صدقة
 زكاة عمر فيهما أخذ بواقعتُت الزيلعي كأتى ، درىم مائيت أم النصاب بشرط ، درىم درمهان  أربعُت كل
 ك٘تسك ، كالتناسل للتجارة ال للركوب ا٠تيل كانت كالسبلـ الصبلة عليو عهده يف إف:  كنقوؿ ، ا٠تيل

 ظاىر كلو ، الصحيحُت حديث من استنباط حنيفة كأليب ، ذكرتو ما منا كجوابو ، الباب ْتديث اٟتجازيوف
 ، آخركف فيو كتأكؿ ، إخل<  رقاُّا يف كال ظهورىا يف اهلل حق ين  دل ٍب> : (  319)  ص مسلم يف ما
 فا١تاؿ ، اهلل كبُت بينو فيما ديانةن  زكاهتا أدا  وعلي الواج  بل ا٠تيل زكاة أدا  على جيرب ال أنو القدير فتح كيف
 زكاة أدا  على جيربه أف كللساعي ظاىران  يزكيها فإنو كالبقر كالغنم اإلبل مثل كالظاىر ؛ كباطن ظاىر عندنا
 زكاة يضع كاف عثماف أف الطحاكم كتاب كيف ، آخر فأمر التعزير كأما الباطن ٓتبلؼ ، الظاىرة األمواؿ
 يف حقان  للخليفة أف على األثر كدؿ ا١تاؿ بيت من لو ما الزكاة عليهم ٕت  ٦تن الناس أعطى إذا النقدين
 (1) ".الباطنة األمواؿ
 : ا١تناقشة

 : كاة ا٠تيل على قولُتحكم ز اختلف الفقها  يف 
 ٕت  فيها الزكاة. إذل أف ا٠تيل إذا كانت سائمة ، كىزيفرحنيفة بوذى  أ: كؿالقوؿ األ
ر" فساؽ ، كلرجل سًت، كىعلى رجل كز رلًرجل أج "ىي: ل ا٠تييف   النيبلو بقوؿ  كاحتج
ككجو داللة  (2)"اظهورى يف  يف رقاُّا كال "كدل ين  حق اهلل: سًت ذم ىي لوال  أف قاؿ يفذلاٟتديث إ
 زاةغي ال قطعيمنٍ  لي ظهورىا ٛتىٍ  يف كىو الزكاة إال لي  ا١تاشية رقاب يف الثابت اٟتقعند األحناؼ أف " اٟتديث
 (3)". ذلك ك٨تو كاٟتاج

  :   عنو جابر حديث منضعفاه ك  "اسينىًنهم" يف كالبيهقي الدارقطٍت أخرجو اأيضا ٔت وااستدلك 

                                                        

 .2/98 ،1ط ، الترمذي سنن شرح الشذي العرف الكشمَتم،(   1)
 .60سبق ٗترجيو، ص: (   2)
 .2/184، د.ط، فتح القديرابن ا٢تماـ ، (   3)
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 على يقول الك  حجة بو تقـو ال الضعيف اٟتديث كىذا (1) ( دراىم عشرة أك دينار سائمة فرس كل يف)
 (2) ( فرسو كال عبده يف صدقة ا١تسلم على لي ) : الصحيح النفي حديث معارضة

،ك  قد ٖتقق فيو شرط الزكاةك  ك استعملوا القياس على اإلبل، فكبلمها حيواف ناـ يينتفع بو،  ىو السـو
بُت ك  غَتىا من ُّيمة األنعاـ، فلكل حيواف مزايا تفضلو على غَته،ك  دل يعتد ٔتا يقاؿ من فرؽ بُت ا٠تيلك 

 (3)الزكاة.مع ىذا يف كليهما ك  الغنم فركؽ كثَتة،ك  اإلبل
 كال عبده يف صدقة ا١تسلم على لي ) ك األحناؼ استعملوا ىنا القياس يف مقابل الن  الصريح 

 ىو أمر مردكد ألف القياس ال يكوف يف مقابل الن .ك  (4) ( فرسو
 : منهاك  ذلك يف الصحابة بآثار كاستدلوا
 : عمر أثر- 1

 : فقاؿ عليا، فاستشار كأموا٢تم، خيو٢تم، ةبصدق عمر أتوا الشاـ أىل أف ركلٔتا يي استدؿ األحناؼ 
 (5)"بعدؾ باقية سيٌنة يكوف أف إال بأسان  أرل ال"

 من أمية بن يعلى أخو أمية بن الرٛتن عبد ابتاع: يقوؿ أمية بن يعلى عنالبيهقي ك  الرزاؽ عبد كركل
 فرسا كأخوه يعلى، غصبٍت: فقاؿ بعمر، فلحق البائع، فندـ ،(6)لوصق ٔتائة أنثى فرسا اليمن أىل من رجل
 فرسا أف علمت ما عندكم؟ لتبلغ ا٠تيل إف: فقاؿ ا٠ترب، كأخربه فأتاه، يب، اٟتق أف يعلى إذل فكت . رل
 فقدر دينارا، فرس كل ىذا من خذ شيئا، ا٠تيل من نأخذ كال شاة، شاة أربعُت كل من فنأخذ ىذا، يبلغ

                                                        

 تفرد: "قاؿو.2019، رقم: 3/35: كالرقيق ا٠تيل عن كسقوطها التجارة ماؿ زكاة بابكتاب الزكاة،  ،سننو يف الدارقطٍترجو أخ(  1)
رقم:  ، 4/119: صدقة ا٠تيل يفمن رأل  باب ، الزكاة كتاب،الكبرىالسنن يف  البيهقيأخرجو ك  ، "ضعيف كىو غورؾ بو

 كىو جعفر عن غورؾ بو تفرد اٟتافظ عمر بن علي قاؿ قاؿ اٟتارث بن بكر بوأ كأخربنا ىذا غورؾ بو تفردقاؿ: "ك  .7669
  .ضعيف ككبلمها كعراؾ،. ٛتاد بن ليث فيو: 3/69" الزوائد" يف ا٢تيثمي قاؿ ."ضعفا  دكنو كمن جدا ضعيف

، كتاب يح مسلمصح .1463: ، رقم اٟتديث2/120، كتاب الزكاة، باب لي  على ا١تسلم يف فرسو صدقة، صحيح البخاري ( 2)
  . كاللفظ ١تسلم.982، رقم اٟتديث: 2/675الزكاة، باب ال زكاة على ا١تسلم يف عبده كفرسو، 

 .162: ، ص16ط، الزكاة فقو، القرضاكم(   3)
 .2تقدـ ٗترجيو يف اإلحالة (   4)
 ،اآلثار معاني شرح يف الطحاكم ك،( 6887) أثر،(4/35) ا٠تيل،:  باب ، الزكاة:  كتاب  ،مصنفويف  الرزاؽ عبد أخرجو(   5)

 ، الزكاة كتاب  ,الكبرىالسنن يف  البيهقي( ك 2806، رقم )(2/27) ،ال أـ صدقة فيها ىل السائمة ا٠تيل باب ، الزكاة  كتاب
 .(7664،رقم )(4/118)، ا٠تيل يف صدقة ال  باب

(، ط.د، ثرواأل الحديث غريب في النهاية، األثَت ابنأنظر:  .شاب ة ناقة: قػىليوص(   6)  . 4/100، مادة: )قػىلى ى
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 (1).دينارا ا٠تيل على
يػيقىيٍّم أيب رأيت: قاؿ أخربه، يزيد بن لسائ ا أف الزىرم عن الدارقطٍت كلكر 

 فعيد  ٍب ا٠تيل،  
 (2).عنو اهلل رضي عمر إذل صدقتها
 : عفاف بن عثمافأثر  – 2
 يزيد بن السائ  كأف ا٠تيل يصدؽ كاف عثماف أف  شهاب ناب عنابن أيب شيبة ك  الرزاؽ عبد أخرج

 النيب أف أعلم دل شهاب بنا كقاؿ حسُت أيب بنا قاؿ .ا٠تيل بصدقة ا٠تطاب بن عمر يأٌب كاف أنو أخربه
 (3).ا٠تيل صدقة سن 

لتجارة ال ل ف ا٠تيل اليت ليست أإذل:  حنيفةيبر الفقها  كمنهم صاحبا أذىىى ى ٚتهو : ثاينالقوؿ ال
 .ااة فيهكز 

 : األدل ة
 : السُّن ة من: أكالن 

 يف صدقة ا١تسلم على  ى يٍ لى ) : قاؿ  يبالن أف   عنو، اهلل رضي ىيريرىة أيب عنػػػػػ جا  يف الصحيحُت 
   (4)(فرسو كال عبده

 (5) (يقققد عفوت عن صدقة ا٠تيل كالر ): قاؿ  النيب   أف   عنو، اهلل رضي علي   عنػػػػػ 
 منها يوجد ال الزكاة أنصبا  يف جا ت اليت األخرل كالكت  عنو تعاذل اهلل رضي بكر أيب كتابػػػػػ  
 بقر كال إبل صاح  من ما) :  النيب ذكر ١تا أنو الباب ىذا يف أيضان  كيذكركف .ا٠تيل ذكر كاحد كتاب

                                                        

 باب ،الزكاة كتاب،  الكبرىالسنن  كالبيهقي يف 6889، األثر4/36 ا٠تيل، باب ، الزكاة  كتاب،  مصنفوأخرجو عبد الرزاؽ يف (   1)
 .7211، رقم4/119، صدقة ا٠تيل يف رأل من

كابن  2801 رقم ،2/26 ال، أـ صدقة فيها ىل لسائمةا ا٠تيل باب ، الزكاة  كتاب ،معاني اآلثار شرح يف الطحاكم وأخرج(  2)
، 3/1022 ،كالرقيق ا٠تيل على الصدقة فرضهم تفسَت، باب كسننها كأحكامها الصدقة كتاب،األموالز٧تويو يف 

 ،التمهيد يف الرب عبد ابن كصححو 2/359 ،للزيلعي  الهداية ألحاديثالراية نصبكما يف  صحيح بإسناد1887رقم
 .3/238 ستذكاراالك  4/217

 قالوا ما، الزكاة كتاب ،المصنف يف شيبة أيب ابنك  6888،رقم4/35 ،ا٠تيلباب  ،الزكاة كتاب ،المصنف يف الرزاؽ عبد وأخرج(   3)
 .(10143،رقم )3/152 ا٠تيل زكاة يف

 .77:سبق ٗترجيو، ص(   4)
 .75 :سبق ٗترجيو، ص(   5)
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 ا٠تيل، يذكر فلم -تقدـ كما- إخل  (1) ...( ٢تا بطح القيامة يـو كاف إذا إال زكاهتا يؤدم ال غنم كال
 كزر، لصاحبها كخيل سًت، لصاحبها خيل: ثبلث ا٠تيل: فقاؿ اهلل؟ رسوؿ يا كا٠تيل) :  النيب فسألوا
 .كالغنم كالبقر اإلبل مع ا٠تيل ذكر عدـ سب  عن سأؿ من على رد ىذا: فقالوا (...أجر لصاحبها كخيل
 كاجبةن  الزكاة كانت كلو الزكاة، فيو لي  أنو على دليله  الشارع ًقبل من ك٨توه ا٠تيل يف نصاب ٖتديد عدـف"
 (2) ."ا١تواشي أنواع بقي ة يف بي نو كما أنصبتها لبُت   فيو

 : عنهم اهلل رضي الص حابة آثار من: ثانينا
 كخيبلن  ماالن  أصٍبنا قد إن ا: فقالوا عمر إذل الشاـ أىل من ناسه  جا ): قاؿ ميضرٍّب، بن حارثةى ػػػػ عن 

 رسوؿ أصحابى  فاستشار فأفعلىو، قبلي صاحبام فعلو ما: قاؿ. كطهور زكاة فيها لنا يكوف أف ٨ت  كرقيقنا،
 يأخذ عمر فكاف: أٛتد قاؿ. بعدؾ من ُّا ييؤخذكف جزية يكن دل إف حسنه  ىو: فقاؿ عليٌّ  كفيهم  اهلل
   (3) (عبيدىم يىرزيؽ ٍب منهم،

 صاحبام فعلو ما:  قولو أحدىا كجوه من عليهم حجة عمر حديث صار: كجوه من الد اللة كجو
 من ديتنع أف جيوز كال أخذىا من تنعام عمر أف: الثاين ،فعلو تركا ١تا كاجبا كاف كلو بكر كأبا  النيب يعٍت

 ُّا أخذكا اف جزية فسمى بعدؾ من ُّا يؤخذكف جزية يكن دل اف حسن ىو علي قوؿ: الثالث ،الواج 
 يف أصحابو عمر استشارة: الرابع ،جائز غَت بذلك أخذىم أف على فيدؿ بو أخذىم بعدـ مشركطا كجعل
 الشرط ُّذا علي سول أحد بأخذه عليو يشر دل أنو: ام ا٠ت االستشارة اذل احتاج ١تا كاجبا كاف كلو أخذه
 عنها يؤخذ ال كالزكاة عبيدىم رزؽ عنو عوضهم عمر أف: السادس بو شاركاأل كاجبا كاف كلو ذكره الذم
 ىديا كتكوف ّتنسها كيضحى كٟتمها بدرىا كينتفع مناؤىا يكمل ألهنا النعم على قياسها يصح كال عوض
 ٓتبلؼ كا٠تيل قيمتها يعترب كال نصاُّا كماؿ كيعترب عينها من الزكاة كٕت  اـاالحر  ٤تظورات عن كفدية

                                                        

 .59:سبق ٗترجيو، ص(   1)
 .229-5/227، ط.د، حلىالم، ابن حـز(   2)
 عمر أخذ معٌت على الدالة السنة ذكر باب، كتاب الزكاة، صحيحو(، كابن خزدية يف 82(، رقم)1/245) المسندركاه أٛتد يف (   3)

 كسقوطها التجارة ماؿ زكاة باب ،الزكاة كتاب ،سننو  يف(، كالدارقطٍت 2290(، رقم )4/30) ،الرقيق ك ا٠تيل عن ا٠تطاب بن
السنن (ك البيهقي يف 1456(، رقم)1/557) ،الزكاة كتاب،  المستدرك( كاٟتاكم يف 2021(،رقم)3/37) ،كالرقيق لا٠تي عن

 تهذيب(، صحح إسناده ابن جرير الطربم يف "7664(، رقم)4/118)زكاة  ا١تكات  ماؿ يف لي  باب،كتاب الزكاة،الكبرى
إتحاف الخيرة (، كالبوصَتم يف "1/248")مسند الفاروقابن كثَت يف "(، كجو د إسناده كقو اه 2/939) -مسند عمر -"اآلثار

 .(1/57")مسند أحمد(، كصحح إسناده الشيخ أٛتد شاكر يف ٖتقيق "3/13")المهرة
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 (1) .ذلك
  (2).فيها دليل كال بدليل، إال   الوجوب عدـي  األصل أف  : ثالثا
 : يف ا١تسألة القوؿ الراجح

 ال زكاة يف ىو ما ذى  إليو اٞتمهور من أفالصواب أف  –كالعلم عند اهلل تعاذل  -الذم يظهر رل
 اللهم السائمة ا٠تيل يف زكاة فبل: إذان  .ىو قوة أدلتهم سب  ترجيحي لقوؿ ٚتهور العلما ك  .ا٠تيل السائمة

 .مانع فبل كالنما  كالربح للبيع ٕتارة عركضىذه ا٠تيل  أصبحت إذا إال
  

                                                        

 .2/486، 1، طالشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، قدامة ابن(  1)
 .2/7، د.ط،  كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوٌب(  2)
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 :( صحيح عندي كالىما) معنى قول الترمذي  :مسألة
 : رأم الكشمَتم
 أيب ٝتاع حيث من الصحة لعل": ( إخل صحيح عندم بلمهاك) :  قولوالكشمَتم يف  ذكر
 لو حيسن دل األعور اٟتارث فإف ، احملدثُت بُت ا١تصطلحة الصحة ال (3)كاٟتارث (2)عاصم عن (1)إسحاؽ
 (4) ."كاإليهاـ الوىم كتاب يف الفاسي ا١تغريب قطاف ابن مثل ركاياتو بعض البعض فصحح عاصم كأما

 : ا١تناقشة
 ضمرةعاصم بن  عن الًتمذم أخرجو ، علي حديث": يف تعليقو على ىذا اٟتديثقاؿ القرطيب 

 صحيح عندم كبلمها فقاؿ اٟتديث ىذا عن إٝتاعيل بن ٤تمد سألت:  الًتمذم قاؿ. علي عن كاٟتارث
 إسناده لي  اٟتديث كىذا:  ا١تنتقى يف الباجي كقاؿ. ٚتيعا عنهماركل  يكوف أف حيتمل ، إسحاؽ أيب عن
  (5)".أعلم كاهلل ، حكمو صحة على دليل بو األخذ على العلما  اتفاؽ أف غَت ، ؾبذا

 . (6)عىًلي   عىن عىاًصم غَت يركيوً  ال:  البز ار قىاؿى  اٟتديث، ىذا تصحيح البخارم، عن نقل فالًتمذم،
".عىًلي   ىعىل كىقػٍفيوي  ابي الص و ": الدارقطٍت كىقاؿ .عىنوي  اًرثاٟت ركاه قدك 

(7)  
 ركاية أعٌت كإمنا اٟتارث ركاية أعٌت كال معركؼ ثقة فيو من ككل صحيح إسناده:  القطاف بنا كقاؿ
  (9).لعاصم توثيق منو كىذا:  الزيلعي قاؿ (8).عاصم

 كغَته داكد أبو فركاه عنو، اهلل رضي علي عن عاصم حديث كأما: "ا١تهذب شرح" يف النوكم كقاؿ

                                                        

ىو عمرك بن عبد اهلل ا٢تمداين، أبو اسحاؽ السبيعي، بفتح ا١تهملة ككسر ا١توحدة، مكثر، ثقة، عابد، اختلط بآخره، مات سنة (   1)
 .2/73 ،1ط ،التهذيب تقريب، حجر ابنتسع كعشرين كمئة، كقيل: قبل ذلك: 

 . 285، الصفحة المرجع السابقأنظر: ابن حجر،  .كسبعُت أربع سنة مات الثالثة من صدكؽ الكويف السلورل ضمرة بن عاصم(   2)
اٟتوٌب بضم ا١تهملة كبا١تثناة فوؽ أبو زىَت، صاح  علي، كذبو الشعيب، كرمي  -بسكوف ا١تيم -اٟتارث بن عبد اهلل األعور ا٢تمداين(   3)

.ك 437 -1/435 ،1ط ،الرجال نقد في االعتدال ميزان، الذىيببالرفض، كيف حديثو ضعف، مات سنة ٜت  كستُت، أنظر: 
 .1/141 المرجع السابق,ابن حجر، 

 .2/99 ،1ط ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ، الكشمَتم(   4)
 .8/247، ط.د، القرآن ألحكام الجامع، القرطيب(   5)
 .2/268، مسند البزار(   6)
 .3/162، 1ط، ،النبوية األحاديث في الواردة العلل، الدارقطٍت: ينظر(  7)
 .5/285، د.ط، األحكام كتاب في واإليهام الوىم بيانابن القطاف، (   8)
 .2/360، د.ط، الزيلعي تخريج في األلمعي بغية حاشيتو مع الهداية ألحاديث الراية نصب، الزيلعي(   9)
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 ،ىذا علي حديث ذكر بعد الفتح يف اٟتافظ كقاؿ .(1) النيب عن علي، عن صحيح، أك حسن، بإسناد
  (2) .حسن كإسناده كغَته أبوداكد أخرجو

 أنو ؛ النيب عن جحش، بن اهلل عبد بن ٤تمد حديث من الدارقطٍت، ركاه ٔتا يعتضدك اٟتديث 
 دراىم ٜتسة ىمدر  مائيت كل كمن ديناران  ديناران  أربعُت كل من يأخذ أف اليمن، إذل بعثو حُت معاذان، أمر
 .(3)صدقة ا٠تضراكات يف كلي  صدقة ذكد ٜت  دكف فيما كال صدقة أكسق ٜتسة دكف فيما كلي 

 فإف اٟتديث، معو ركل الذم ضمرة، بن عاصم فيبقى ضعيف، األعور اٟتارث أف سلمناكإذا 
أخرج  صدكؽ حجر ابن كىو عند .(5)بأس بو لي : النسائي كقاؿ .(4)ا١تديٍت ابن كثقو كقد حجة، حديثو

 بن ٤تمد عن ركاه الدارقطٍت كٔتا. ضعيفان  كاف كإف اٟتارث، بركاية ركايتو كتعتضد أخرج لو أصحاب السنن.
 .شعي  بن كعمرك جحش، بن اهلل عبد

 : القوؿ الراجح 
قوؿ بالصحة يف أف ما اختاره العبلمة الكشمَتم يف ا١تقصود  –اهلل تعاذل أعلم ك  -الذم يبدك رل

. فاٟتديث مركم من طريق أيب إسحاؽ عن صحيح (ؽعن أيب إسحا صحيح ندمع كبلمها) البخارم 
كبل الطريقُت صحيح من حيث ك  من طريق أيب إسحاؽ عن عاصم بن ضمرة عن علي.ك  اٟتارث عن علي

يف حديثو لكوف اٟتارث بن عبد اهلل األعور  ىي ا١تعتربةك  لكن ركاية عاصم بن ضمرة ىي ا١تعتمدةك  الركاية
الصحة ا١تقصودة يف كبلـ اإلماـ البخارم ىي الصحة من حيث الركاية ال من حيث ف من ٍبى  ك  .ضعف 
 .ال الصحة ا١تصطلحة بُت احملدثُتاٟتارث ك  أم صحة ٝتاع أيب إسحاؽ عن عاصم اإلسناد

  

                                                        

 .6/4، د.ط،المهذب للشيرازي شرح المجموعالنوكم، (   1)
 .3/327، ط.د، البخاري صحيح شرح الباري فتح، ابن حجر(   2)
إرواء . قاؿ األلباين يف 1909، رقم اٟتديث: 2/478،صدقة ا٠تضراكات يف لي ، كتاب الزكاة، باب سننوأخرجو الدارقطٍت يف  (   3)

 القوؿ ٚتلةك  ." ا١تيزاف"  يف كما كاه كىو شبي  بن اهلل عبد غَت ثقات كلهم رجالو سند ىذا: 292-3/291 ,إرواء الغليل
  .دمعن فيو شك ال صحيح فاٟتديث

  .1910 الًتٚتة/6 ،1ط، والتعديل الجرح، الرازمأنظر:(   4)
 .13/498، 1ط، الرجال أسماء في الكمال تهذيب، ا١تزمأنظر:(   5)
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 ىل الحارث األعور كذاب؟مسألة: 
 : رأم الكشمَتم

 إف: قيل": حيث قاؿديث كما صرح بذلك أئمة اٟت  نفى الكشمَتم أف يكوف اٟتارث كذابا
 يف الذىيب صرح كما كاذبان  كال كذابان  يوجد دل التابعُت من أحدان  فإف أسلمو ال كلكٍت كذاب، اٟتارث
   (1)"ا١تيزاف خارج
  :ا١تناقشة

 : (2)يقوؿ ابن حجر يف التهذي  1-
عبيد كيقاؿ اٟتوٌب كحوت اٟتارث بن عبد اهلل األعور ا٢تمداين ا٠تاريف أبو زىَت الكويف كيقاؿ اٟتارث بن  -"

بطن من مهداف ركل عن علي كابن مسعود كزيد بن ثابت كبقَتة امرأة سلماف . ركل عنو الشعيب كأبو 
 .إسحاؽ السبيعي كأبو البخًتم الطائي كعطا  بن أيب رباح كعبد اهلل بن مرة كٚتاعة

  .ٍت اٟتارث األعور ككاف كذابان ثنا جرير عن مغَتة عن الشعيب حدث قتيبة قاؿ مسلم يف مقدمة صحيحو ثنا -
  .كقاؿ منصور عن إبراىيم إف اٟتارث اهتم - 
  .كقاؿ أبو معاكية عن ٤تمد بن شيبة الضيب عن أيب إسحاؽ زعم اٟتارث األعور ككاف كذابان   -
  .كقاؿ يوسف بن موسى عن جرير كاف اٟتارث زيفان   -
 .كقاؿ أبو بكر بن عياش دل يكن اٟتارث بأرضاىم  -
  .كقاؿ الثورم كنا نعرؼ فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث اٟتارث  -

كقاؿ عمرك بن علي كاف حيِت كعبد الرٛتن الحيدثاف عنو غَت أف حيِت حدثنا يومان عن شعبة عن أيب  - 
جيد عبد طعم اإلدياف حىت يؤمن بالقدر " فقاؿ ىذا خطأ من  " ال: إسحاؽ عن اٟتارث يعٍت عن علي 

  .فياف عن أيب إسحاؽ عن اٟتارث عن عبد اهلل كىو الصوابشعبة حدثنا س
  .كقاؿ أبو خيثمة كاف حيِت بن سعيد حيدث عن حديث اٟتارث ما قاؿ فيو أبو إسحاؽ ٝتعت اٟتارث  -

  .كقاؿ اٞتوزجاين سألت علي بن ا١تديٍت عن عاصم كاٟتارث فقاؿ مثلك يسأؿ عن ذا اٟتارث كذاب - 
  .ُت اٟتارث قد ٝتع من ابن مسعود كلي  بو بأسكقاؿ الدكرم عن ابن مع  -
  .قاؿ عثماف لي  يتابع ابن معُت على ىذاثقة. كقاؿ عثماف الدارمي عن ابن معُت  -

                                                        

 .2/99 ،1ط ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف ،الكشمَتم(   1)
 .2/145، 1ط، التهذيب تهذيب، حجر ابنأنظر: (   2)
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  .حيتج ْتديثو كقاؿ أبو زرعة ال -
  .٦تن حيتج ْتديثو كقاؿ أبو حاًب لي  بقوم كال -
  .كقاؿ النسائي لي  بالقوم -
  .أسكقاؿ يف موضع آخر لي  بو ب -
كقاؿ ٣تالد قيل للشعيب كنت ٗتتلف إذل اٟتارث قاؿ نعم أختلف إليو أتعلم منو اٟتساب كاف أحس   -
  .الناس

الكوفة كىم يقدموف ٜتسة من بدأ باٟتارث ثٌت  أىل  كقاؿ أشعث بن سوار عن ابن سَتين أدركت  -
  .بعبيدة كمن بدأ بعبيدة ثٌت  باٟتارث

جناب الكليب عن الشعيب شهد عندم ٙتانية من التابعُت ا٠تَت فا٠تَت منهم كقاؿ علي بن ٣تاىد عن أيب  -
  .سويد بن غفلة كاٟتارث ا٢تمداين حىت عد ٙتانية أهنم ٝتعوا عليان يقوؿ فذكر خربان 

  .كقاؿ ابن أيب داككد كاف اٟتارث أفقو الناس كأحس  الناس كأفرض الناس تعل مى الفرائض من علي -
  .التاريخ عن أيب إسحاؽ إف اٟتارث أكصى أف يصلي عليو عبد اهلل بن يزيد ا٠تطمي كقاؿ البخارم يف -
قلت كيف مسند أٛتد عن ككيع عن أبيو قاؿ حبي  بن أيب ثابت أليب إسحاؽ حُت حدث عن اٟتارث  -

  .عن علي يف الوتر يا أبا إسحاؽ يساكم حديثك ىذا مؤل مسجدؾ ذىبان 
 .كقاؿ الدارقطٍت اٟتارث ضعيف -
  .يركيو غَت ٤تفوظ كقاؿ ابن عدم عامة ما -
 .65كقاؿ ابن حباف كاف اٟتارث غاليان يف التشيع كاىيان يف اٟتديث مات سنة  -
  .كقاؿ ابن أيب خيثمة قيل ليحِت حيتج باٟتارث فقاؿ مازاؿ احملدثوف يقبلوف حديثو -
اٟتارث أظن الشعيب عوق  بقولو يف كقاؿ ابن عبد الرب يف كتاب العلم لو ١تا حكى عن إبراىيم أنو كذب  -

  .اٟتارث كذاب كدل ينب من اٟتارث كذبو كإمنا نقم عليو إفراطو يف ح ٍّ علي
  .كقاؿ ابن سعد كاف لو قوؿ سو  كىو ضعيف يف ركايتو -
 اٟتارث األعور ثقة ما أحفظو كما أحسن ما :قاؿ أٛتد بن صاحل ا١تصرم :كقاؿ ابن شاىُت يف الثقات -

كأثٌت عليو قيل لو فقد قاؿ الشعيب كاف يكذب قاؿ دل يكن يكذب يف اٟتديث إمنا كاف   ركل عن علي
  .كذبو يف رأيو

كالنسائي مع تعنتو يف الرجاؿ قد احتج بو كاٞتمهور على توىينو مع : كقرأت ٓتط الذىيب يف ا١تيزاف  -
 .يف حكاياتو ال يف اٟتديثركايتهم لو يف األبواب كىذا الشعيب يكذبو ٍب يركم عنو كالظاىر أنو يكذب 
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دل حيتج بو النسائي كإمنا أخرج لو يف السنن حديثان كاحدان مقركنان بابن ميسرة  حجر(ابن  )القائلقلت  -
  .عنده كآخر يف اليـو كالليلة متابعة ىذا ٚتيع ما

طريق  كذكر اٟتافظ ا١تنذرم أف ابن حباف احتج بو يف صحيحو كدل أر ذلك البن حباف كإمنا أخرج من -
عمرك بن مرة عن اٟتارث بن عبد اهلل الكويف عن ابن مسعود حديثان كاٟتارث بن عبد اهلل الكويف ىذا ىو 
 .عند ابن حباف رجل ثقة غَت اٟتارث األعور كذا ذكر يف الثقات كإف كاف قولو ىذا لي  بصواب كاهلل أعلم

 ".انتهى ْتركفو
 

 : (1) ا١تيزافكقاؿ الذىيب يف  2-
ن عبد اهلل ا٢تمداين األعور من كبار علما  التابعُت على ضعف فيو يكٌت أبو ) يف األصل أبا اٟتارث ب -"

 .كىو خطأ ( زىَت عن علي كابن مسعود كعنو عمرك بن مرة كأبو إسحاؽ كٚتاعة
قاؿ شعبة دل يسمع أبو إسحاؽ منو إال أربعة أحاديث ككذلك قاؿ العجلي كزاد كسائر ذلك كتاب   -
 .أخذه
  .مغَتة عن الشعيب حدثٍت اٟتارث األعور ػ ككاف كذابان  كركل - 
 .كقاؿ منصور عن إبراىيم إف اٟتارث اهتم  -
  .كركل أبو بكر بن عياش عن مغَتة قاؿ دل يكن اٟتارث يصدؽ عن علي يف اٟتديث  -
  .كقاؿ ابن ا١تديٍت كذاب  -

 .كقاؿ جرير بن عبد اٟتميد كاف زيفان  - 
  .كقاؿ ابن معُت ضعيف  -
 .كقاؿ عباس عن ابن معُت لي  بو بأس  -

 .قاؿ لي  بالقوم معُت(ابن  )عنككذا قاؿ النسائي كعنو  - 
  .ضعيف: كقاؿ الدارقطٍت  - 
  .يركيو غَت ٤تفوظ كقاؿ ابن عدم عامة ما  -
  .كقاؿ حيِت القطاف عن سفياف قاؿ كنا نعرؼ فضل حديث عاصم على حديث اٟتارث  -
مي سألت حيِت بن معُت عن اٟتارث األعور فقاؿ ثقة قاؿ عثماف لي  يتابع حيِت كقاؿ عثماف الدار   -

                                                        

 .1/435، 1ط، الرجال نقد في دالاالعت ميزان، الذىيبأنظر: (   1)
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 .على ىذا
 .على علي رضي اهلل عنو بى ذً كي  حصُت عن الشعيب قاؿ ما كيًذبى على أحد من ىذه األمة ماعن ك  -

  .ركل عن علي باطليي  كقاؿ أيوب كاف ابن سَتين يرل أف عامة ما - 
  .إف اٟتارث قاؿ تعلمت القرآف يف ثبلث سنُت كالوحي يف سنتُت كقاؿ األعمش عن إبراىيم  -
  .كقاؿ مفضل بن مهلهل عن مغَتة ٝتع الشعيب يقوؿ حدثٍت اٟتارث كأشهد أنو أحد الكذابُت  -
  .كركل ٤تمد بن شيبة الضيب عن أيب إسحاؽ قاؿ زعم اٟتارث األعور ككاف كذابان   -
قمة قاؿ قرأت القرآف يف سنتُت فقاؿ اٟتارث األعور القرآف ىُت جرير عن مغَتة عن إبراىيم عن علعن   -

  .الوحي أشد من ذلك
كقاؿ بندار أخذ حيِت كعبد الرٛتن القلم من يدم فضربا على ٨تو من أربعُت حديثان من حديث اٟتارث  - 

  .عن علي
لو اقعد حىت أخرج إليك جرير عن ٛتزة الزيات قاؿ ٝتع مرة ا٢تمداين من اٟتارث أمران فأنكره فقاؿ عن   -

  .فدخل مرةه فاشتمل على سيفو فأح  اٟتارث بالشر فذى 
  كقاؿ ابن حباف كاف اٟتارث غاليان يف التشيع كاىيان يف اٟتديث كىو الذم ركل عن علي قاؿ رل النيب  -
 .و قوؿ عليالتفتحن على االماـ يف الصبلة " ركاه الفريايب عن يون  بن أيب إسحاؽ عن أبيو عنو كإمنا ى"

٤تمد بن يعقوب بن عباد عن ٤تمد بن داكد عن إٝتاعيل عن إسرائيل عن أيب إسحاؽ عن اٟتارث عن  - 
يقوؿ أنُت ا١تريض تسبيحو كصياحو هتليلو كنومو على الفراش عبادة كنفسو    علي ٝتعت رسوؿ اهلل

مل يف صحتو فيقـو كما عليو صدقة كتقلبو جنبان ّتن  قتاؿ لعدكه كيكت  لو من اٟتسنات مثل ما كاف يع
 .خطيئة أخرجو البخارم يف كتاب الضعفا  لو

قاؿ أبو بكر بن أيب داكد كاف اٟتارث األعور أفقو الناس كأفرض الناس كأحس  الناس تعلم الفرائض   -
 .من علي

ر على النسائي مع تعنتو يف الرجاؿ فقد احتج بو كقول أمره كاٞتمهو ك  حديث اٟتارث يف السنن األربعةك  -
توىُت أمره مع ركايتهم ٟتديثو يف األبواب فهذا الشعيب يكذبو ٍب يركم عنو كالظاىر أنو كاف يكذب يف 

 .٢تجتو كحكايتو كأما يف اٟتديث النبوم فبل ككاف من أكعية العلم
أنبأنا ٤تمد بن سَتين قاؿ كاف من أصحاب ابن مسعود ٜتسة يؤخذ عنهم أدركت : قاؿ مرة بن خالد  -

خيتلف يف ىؤال  الثبلثة أيهم أفضل ك  كاف أحسنهمك  كاف يفضل عليهمك  فاتٍت اٟتارث فلم أرهك  ربعةمنهم أ
 ".ستُتك  عبيد مات اٟتارث سنة ٜت ك  مسركؽك  علقمة
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 : فقطبالركاية  ما يتعلقبذكر  فسأكتفي فيهاا١تيزاف ك  من غَت التهذي  اٟتارث تراجمأما 

 ".يف حديثو ضعفك  رمي بالرفضك  ث ..... كذبو الشعيب يف رأيواٟتار ": (1)قاؿ ابن حجر يف التقري  3- 
قاؿ الشعيب كابن ا١تديٍت كذاب ، قاؿ ابن معُت يف ": (2) قاؿ ا٠تزرجي يف خبلصة تذىي  الكماؿ 4- 

عُت ضعيف لو يف ركاية كالنسائي لي  بو بأس كقاؿ أبو حاًب كالنسائي يف ركاية لي  بالقوم كقاؿ ابن م
 ".ثافحدي النسائي ننس

قاؿ ابن ا١تديٍت كذاب كقاؿ الدارقطٍت ضعيف كقاؿ النسائي ":  (3)يف الضعفا   ٍتغقاؿ الذىيب يف ا١ت 5- 
دل يكن يصدؽ عن علي يف اٟتديث إال :  لي  بالقوم كقد كذبو الشعيب كقاؿ أبو بكر بن عياش عن مغَتة

 ".أصحاب عبد اهلل
 قاؿ الشعيب حدثنا اٟتارثاٟتديث. ان يف التشيع كاىيان يف كاف غالي":  (4) ركحُتقاؿ ابن حباف يف اَّ 6-
أشهد أنو أحد الكذابُت حدثنا ٤تمد بن إسحاؽ الثقفي ٝتعت العباس بن ٤تمد يقوؿ ٝتعت حيِت بن ك 

معُت يقوؿ حدثنا جرير عن ٛتزة الزيات قاؿ ٝتع مرة ا٢تمداين من اٟتارث األعور شيئان فأنكره فقاؿ لو اقعد 
كركل عن أٛتد بن زىَت  . فدخل مرةه كاشتمل على سيفو كأح  اٟتارث بالشر فذى  حىت أخرج إليك

كركل بسنده أيضان عن أيب نعيم ٝتع   .بسنده سئل حيِت بن معُت عن اٟتارث صاح  علي فقاؿ ضعيف
 ".ث(علي دل يسمع منو سول أربعة أحاديىو راكية ك  اٟتارث من علي عليو السبلـ أربع أحاديث )

 ".ارث بن عبد اهلل األعور لي  بالقوماٟت":  (5) نسائي يف الضعفا  لوقاؿ ال 7- 
. كركل عن علبا  بن ف لو قوؿ سو  كىو ضعيف يف ركايتوكا": (6) قاؿ ابن سعد يف الطبقات الكربل 8- 

أٛتر أف علي بن أيب طال  خط  الناس فقاؿ من يشًتم علمان بدرىم ) قيمة الورؽ الذم يكت  عليو ( 
مع ذلك دل يسمع منو سول ك  ٟتارث األعور صحفان بدرىم ٍب جا  ُّا عليان فكت  لو علمان كثَتان )فاشًتل ا

 قاؿ ركل جرير عن مغَتة عن الشعيب قاؿ حدثٍت اٟتارث األعورك  أربعة أحاديث كما ركل ابن حباف (

                                                        

 .1/141، 1ط ،التهذيب تقريب، حجر ابنأنظر:(   1)
 .58: ، ص5ط، الرجال أسماء في الكمال تهذيب تذىيب خالصة، ا٠تزرجيأنظر: (   2)
 .1228، ترٚتة 1/141، ط.د، الضعفاء في المغني، الذىيبأنظر: (   3)
 .197، ترٚتة 1/222، 1ط، والمتروكين والضعفاء نالمحدثي من المجروحين، حباف ابنأنظر: (   4)
 .114، ترٚتة 1/29، 1ط، والمتروكون الضعفاء، النسائيأنظر:(   5)
 .2083، ترٚتة 6/209، 1ط ،الكبرى الطبقات، سعد ابنأنظر:(   6)
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 ".كاف كذكبان ك 
. حدثنا عبد براىيم النخعيعو إكاهتمو الشعيب بالكذب كدل يسم": (1) قاؿ ابن أيب حاًب يف اٞترح  9-

الرٛتن نا أبو سعيد األشج نا أبو أسامة حدثٍت مفضل بن مهلهل قاؿ حدثٍت مغَتة قاؿ ٝتعت الشعيب 
يقوؿ حدثٍت اٟتارث كأنا أشهد أنو أحد الكذابُت . حدثنا أيب نا أٛتد بن يون  نا زائدة عن منصور كمغَتة 

 .عن إبراىيم قاؿ اهتم اٟتارث األعور
كاف  ك  ثنا أبو سعيد األشج نا أبو معاكية عن ٤تمد بن شيبة الضيب عن أيب إسحاؽ قاؿ زعم اٟتارثحد -
 .كذكبان 

دل يكن اٟتارث : قاؿ أبو بكر بن عياش: نا ابن أيب خيثمة فيما كت  إرل ثنا أيب قاؿثحدثنا عبد الرٛتن  -
 .مهدم قد ترؾ حديث اٟتارثككاف ابن كت . بأرضاىم كاف غَته أرضى منو كانوا يقولوف إنو صاح   

 .قيل ليحِت بن معُت اٟتارث صاح  علي فقاؿ ضعيف: حدثنا ابن أيب خيثمة فيما كت  إرل قاؿ -
 .حدثنا ابن أيب خيثمة فيما كت  إرل قاؿ ٝتعت أيب يقوؿ اٟتارث األعور كذاب -
 .ثوال ٦تن حيتج ْتديك  سألت أيب عن اٟتارث األعور فقاؿ ضعيف اٟتديث لي  بالقوم -
 ".ٝتعت أبا زرعة يقوؿ اٟتارث األعور ال حيتج ْتديثو -

 .قاؿ لنا ابن يون  عن زائدة عن إبراىيم أنو اهتم اٟتارث":  (2) قاؿ البخارم يف التاريخ الكبَت 10- 
 ".قاؿ أبو أسامة حدثنا مفضل عن مغَتة ٝتعت السدم حدثنا اٟتارث كأشهد أنو أحد الكذابُتك  -

كاف كذابان ، حدثٍت أٛتد بن ك  قاؿ الشعيب حدثٍت اٟتارث": (3)  التاريخ الصغَت قاؿ البخارم يف 11- 
 ".يون  ثنا زائدة عن مغَتة عن إبراىيم أنو اهتم اٟتارث

 (4)" .قاؿ ابن يون  عن زائدة عن مغَتة عن إبراىيم أنو اهتم اٟتارث": قاؿ البخارم يف الضعفا  لو   12-
"(4) 

تويف اٟتارث بن عبد اهلل ا٢تمداين  )فيها ) أم سنة ٜت  كستُت : ك (5)اؿ ابن العماد اٟتنبليقك  13- 
 .حديثو يف السنن األربعةك  كاف متهمان بالكذبك  الكويف األعور صاح  علي كابن مسعود

                                                        

 .3/78، 1ط، والتعديل الجرح، الرازمأنظر: (   1)
 .2437، ترٚتة 2/273، ط.د، الكبير التاريخ، البخارمأنظر: (   2)
 .1/184، 1ط، األوسط التاريخ، البخارمأنظر: (   3)
 .61ترٚتة 1/40، 1ط ،الضعفاء كتاب، البخارمأنظر: (   4)
 .1/290 ،1ط، ذىب من أخبار في الذىب شذرات، اٟتنبلي العماد ابنأنظر: (   5)
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أما األثر عن علي رضي اهلل عنو فضعيف أيضان ألف اٟتارث ك ": بالنوكم يف اَّموع شرح ا١تهذ قاؿ  14-
كذلك قاؿ يف شرحو ١تسلم يف مقدمة صحيحو متفق على ك  ترؾ االحتجاج بوك  األعور متفق على ضعفو

  (1) ".ضعفو
أما ركاية علي يف الكتاب ": يف تعليقو على سنن الدارقطٍتقاؿ ٤تمد مش  اٟتق العظيم آبادم  15- 

  (2) ."ففيها اٟتارث بن عبد اهلل األعور ضعيف جدان 
 النسائيك  معُت ابن ىم ثبلثة منهم كعدلو إمامان  ٜتسوف حوارل ضعفو قد  رأينا كما اٟتارث ك
 إصرار مع التضعيف عبارات بأصرح كضعفاه تعديلو عن األكالف االثناف تراجع ، ا١تصرم صاحل بن كأٛتد
 ا١تقرر ألف ال يقبل ٦تا كىذا الناس مع حديثو يف أم رأيو يف يكذب كاف بأنو كصفو مع توثيقو على الثالث
 مقبولة غَت أيضان  فركايتو حديثو يف يكذب كال كبلموك  ٢تجتو يف يكذب كاف إذا اكمالر  أف اٟتديث أىل عند
  .أخرل جهة يف فاسقان  كذابان ك  جهة يف عدالن  ثقة الراكم يكوف فبل تتبعض كال تتجزأ ال العدالة ألف

 ىعل األمر هناية يف استقر أنو على يؤكد ٦تا توثيقو ينقل كدل الضعفا  كتابو يف ذكره كالنسائي
 كمن)  حديثو يف الكذب على للحارث تكذيبو يف الشعيب كبلـ نزؿ ا١تصرم صاحل بن كأٛتد تضعيفو
 ك١تا حديثو قبوؿ يف يًتددكف أهنم كبلمو أكرد يف معُت كابن(  احملدثُت عند مردكد فحديثو صفتو ىذه كانت
 عنو نقلو كما ضعيف قاؿ ٍب بالقوم لي  كقاؿ األخَت يف أمره حسم ٍب.حديثو نبذ على بعد رأيهم يستقر
  .ركاياتو صحة عدـ من الرجل تأكد أف بعد ذلك ك .الذىيب

ىناؾ ما ك  ما ذكره الكشمَتم من كوف الكذب دل يكن موجودا يف عهد التابعُت ففيو نظر.أما 
   (3) ".منو أكذب التابعُت يف رأيت ما"عنو  كيقوؿ اٞتعفي جابر عن يركم حنيفة أبو كىذا ينقض كبلمو.
 الداخل. من ليطعنوه فيو اإلسبلـ أعدا  لدخوؿ نتيجة التابعُت عهد يف موجود الكذبف
 يكن دل إذ اهلل رسوؿ عن ٨تدث كنا إنا":  عباس ابن عن صحيحو مقدمة يف مسلم ركل كقد
  (4) ".عنو اٟتديث تركت كالذلوؿ الصع  الناس رك  فلما عليو يكذب
 .فافرك و تم كالصحابة عباس بنا عهد يف انتشر  اهلل رسوؿ على الكذبف 
 كضع ظهور مبدأ ذلك ككاف األىوا ، كأصحاب الفرؽ كظهرت الفنت، فيو كقعت التابعُت عصرك 

                                                        

 .3/330 ،ط.د، للشيرازي المهذب شرح المجموع، النوكم(   1)
 .4/56، 1ط، آبادم لعظيمل الدارقطني على المغني التعليق كبذيلو الدارقطني سنن، رقطٍتالدا(   2)
 . 10/403، 1ط، التهذيب تهذيب، حجر ابن؛ 2/113، 3ط، الرجال ضعفاء في الكامل، عدم ابن(   3)
 .1/80 ،صحيحو مقدمة يف مسلم(   4)
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 للتحقيق كأتباعهم التابعُت علما  كانتدب منو، يؤخذ فيمن التحرم فتعُت كاألىوا ، البدع أىل من اٟتديث
 دل": سَتين ابن قاؿ كما الصحيحة، فح كال البحث كسائل من ديكن ما كأحكم أقصى متبعُت ذلك يف

 فيؤخذ السنة أىل إذل فينظر رجالكم، لنا ٝتوا: قالوا الفتنة، كقعت فلما اإلسناد، عن يسألوف يكونوا
 (1) ".حديثهم يؤخذ فبل البدع أىل إذل كينظر حديثهم،

ب أحدثوا تلك األشيا  بعد علي، قاؿ رجل من أصحا ١تا": قاؿعن أيب إسحاؽ  مسلم كركل
   (2) ".أفسدكا علم أم اهلل قاتلهم: علي

 : القوؿ الراجح
ابن ك ىم حىت الثبلثة الذين كثقوه )ك  للحارث األعور.يح جرح صر  العلما  ما ىو كاضح إف أقواؿك
اهتامو بالكذب كما ك  صرحوا ّترحوك  أٛتد بن صاحل ا١تصرم( فإهنم تراجعوا عن توثيقوك  النسائيك  معُت
 ٟتارث كجرحو لي  موضوع اجتهاد بُت آرا  علما  بعضهم عدلو كبعضهم جرحوا كذي موضوع تف تقدـ.

يكفي جرح أم كاحد منهم فقط ألم راكو حىت كلو  األئمة  إٚتاع بُت عدد ىائل من٤تل كإمنا ا١توضوع ىو 
كالعبلمة الكشمَتم قد خالف ىنا  .  دل يذكر السب  كدل يوثقو أحد أقوؿ يكفي لقبوؿ جرحو ببل معارضة

 ٚتاع ا١تنعقد يف ىذه ا١تسألة بُت أئمة اٞترح كالتعديل كاهلل تعاذل أعلم.اإل
 ،فهو قوؿ مرجوح أما ما ذى  إليو الكشمَتم من كوف الكذب دل يكن موجودا يف عهد التابعُت

 فيو اإلسبلـ أعدا  لدخوؿ نتيجة التابعُت عهد يف اموجودكاف  الكذبأف  -اهلل تعاذل أعلمك  – الراجحك 
البدع  كأصحاب الفرؽفيو  كظهرت الفنت، فيو حدثت التابعُت عصر الداخل كنظرا لكوف من ليطعنوه
 . كاألىوا  البدع أىل من اٟتديث كضع ظهور مبدأ ذلك ككاف األىوا ،ك 

  

                                                        

 .1/84، صحيحومسلم يف مقدمة (   1)
 .1/129، يحوصحمسلم يف مقدمة (   2)
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 :باب ما جاء في زكاة اإلبل والغنماختياراتو الفقهية في  – 4
 ن  اٟتديث:
 ا١تعٌت - ا١تركزم كامل بن ٤تمدك  ،ا٢تركم اهلل بدع بن إبراىيمك  ،البغدادم أيوب بن زياد حدثنا

  اهلل رسوؿ أف  ،أبيو عن ،سادل عن ،الزىرم عن ،حسُت بن سفياف عن ،العواـ ابن حدثنا قالوا - كاحد
 حىت بكر أبو بو عمل ،قبض فلما بسيفو فقرنو ،قبض حىت عمالو إذل خيرجو فلم ،الصدقة كتاب كت 
 ثبلث عشرة ٜت  كيف ،شاتاف عشر كيف ،شاة اإلبل من ٜت  يف :فيو ككاف ،قبض حىت عمرك  ،قبض
 ابنة ففيها زادت فإذا ،كثبلثُت ٜت  إذل  (1)٥تاض بنت كعشرين ٜت  كيف ،شياه أربع عشرين كيف ،شياه
 ،كسبعُت ٜت  إذل  (4)فجذعة زادت فإذا ،ستُت إرل (3)حقة ففيها زادت فإذا ،كأربعُت ٜت  إذل (2)لبوف
 عشرين على زادت فإذا ،كمائة عشرين إذل حقتاف ففيها زادت فإذا ،تسعُت إذل لبوف ابنتا اففيه زادت فإذا
 عشرين إذل شاةه  شاةن  أربعُت كل يف :الشا  كيف ،لبوف ةابن أربعُت كل كيف ،حقة ٜتسُت كل ففي كمائة
شاة  ثبلٙتائة على زادت فإذا ،شاة ثبلٙتائة إذل شياه فثبلث زادت فإذا ،مائتُت إذل فشاتاف زادت فإذا ،كمائة
 ٣تتمع بُت يفرؽ كال ،متفرؽ بُت جيمع كال ،أربعمائة تبلغ حىت شي  فيها لي  ٍب ،شاةه  شاةو  مائة كل ففي
  (5)عي و  ذات كال ىرمة الصدقة يف يؤخذ كال ،بالسوية يًتاجعاف فإهنما خليطُت من كاف كما ،الصدقة ٥تافة

 كأخذ ،شرار كثلث ،أكساط كثلث ،خيار ثلث :ثبلثاأ الشا  قسم ا١تصدؽ جا  إذا :الزىرم كقاؿ
 .البقر الزىرم يذكر كدل الوسط من ا١تصدؽ

 .أن ك  ،ذر أيبك  ،جده عن ،أبيو عن ،حكيم بن ُّزك  ،الصديق بكر أيب عن الباب كيف
 كقد ،الفقها  عامة عند اٟتديث ىذا على كالعمل ،حسن حديث عمر ابن حديث :عيسى أبو قاؿ

 بن سفياف رفعو كإمنا يرفعوه كدل اٟتديث ىذا ،سادل عن ،الزىرم عن ،كاحد كغَت ،يزيد بن يون  ركل
 .حسُت

                                                        

  . ٖتمل دل كإف ٛتلها كقت دخل أم: اٟتامل: كا١تخاض أمها، كٛتلت الثاين يف كدخلت حوؿ عليها أتى اليت ىي: ا١تخاض بنت(   1)
 .3/319 ط،.د، البخاري صحيح شرح الباري فتح، حجر أنظر: ابن

 .3/319 ،المرجع السابق. اٟتمل عبوض لبونان  أمو فصارت سنة، ثالث يف دخل الذم ىو: لبوف كابن لبوف بنت(   2)
 .3/319 ،المرجع السابق. الرابعة يف كدخلت سنُت ثبلث عليها أتت اليت كىي: حقة(   3)
  .3/319 ،المرجع السابق ا٠تامسة، يف كدخلت سنُت أربع عليها أتت اليت كىي : جذعة(   4)
، كتاب الزكاة، باب سننو، كابن ماجة يف 1568: ، رقم2/98ة، ، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمالسننأخرجو أبو داكد يف (   5)

 (.1568" )صحيح سنن أبي داودكاٟتديث صححو األلباين يف " .1798، رقم: 1/573صدقة اإلبل، 
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 :اإلناث وجود مع الشياه من الذَّكر إخراج :مسألة
 : رأم الكشمَتم

 عندنا الذكر كجيوز أنثى ىاىنا الواج  إفاإلبل "ك  قاؿ الكشمَتم يف معرض حديثو عن زكاة الغنم
  (1)".تقوديا
 : ا١تناقشة

 : قولُت على اإلناث، كجود مع الشياه من الذ كر إخراج جيزئ ىل العلم؛ أىل اختلف
 .(3)ا١تالكي ة ك، (2)اٟتنفي ة مذى  كىذا كاألنثى، الذ كر إخراج الغنم زكاة يف جيوز: األك ؿ القوؿ
 : أدلتهم
   (4) ((شاةه  اةن ش أربعُت كلٍّ  يف)): قاؿ  النيب   أف   عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن
 : الد اللة كجو
  .(5)األنثى ك الذكر يتناكؿ الشاة كاسم الشاة، لفظ أطلق  النيب أف: أكال
  (6) .أحدمها فجاز يتفاكتاف ال الغنم من كاألنثى الذكر أف  : ثانيا
  (7) .كا٢تدم كاألضحية الذكر، فيها أجزأ مطلقنا، ُّا أمر إذا الشاة أف  : ثالثنا
 ، (8)الشافعي ة مذى  كىذا اإلناث، كجود مع الشياه من الذكر جيزئ ال أنو :اينالث القوؿ

                                                        

 .2/100 ،1ط ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ،الكشمَتم(   1)
 .2/273ط، .د، القدير فتح، ، ا٢تماـ ، ابن1/264 ،1ط، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي الزيلعي،(   2)
 .1/433، ط.د، الكبير الشرح على الدسوقي حاشية، الدسوقي(؛2/152(، )2/149، )ط.د، خليل مختصر شرح، ا٠ترشي(   3)
 .91:جز  من حديث الباب، سبق ٗترجيو ص(   4)
 .1/264،مرجع السابقال الزيلعي،(   5)
 .1/264، السابقالمرجع الزيلعي، (   6)
 .2/448، 1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، ابن قدامة(   7)
. 2/166، 3ط، المفتين وعمدة الطالبين روضة، ، النوكم5/418ط، .د، للشيرازي المهذب شرح المجموع، النوكم(   8)

راج الذكر من الشياه على الواج  من اإلبل على ما إذا كاف إخراجو عما كج  من زكاة اإلبل،  فيجزئ إخ: استثٌت الشافعي
 اإلمام حاشية" و" الشرواني الحميد عبد اإلمام حاشية" :بعده، المنهاج شرح في المحتاج تحفة، الصحيح، أنظر: ا٢تيثمي

 . 3/45، 3ط، المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية، ؛ الرملي3/214ط، .د"، العبادي قاسم بن أحمد
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 . (1)اٟتنابلةك 
 : األدلة
 : من السنة: أكال
 كإمنا لنب، راضع من األخذ عن هنينا فقاؿ  اهلل رسوؿ مصدٍّؽي  أتانا)): قاؿ غفلة بن سويد عن
 .(2) ((كالثنية اٞتذعة يف حقنا

 : كجو الداللة
 .كالثنية اٞتذعة يف: الغنم من األنثى يف ىو إمنا الواج  اٟتق أف على ن    أنو
  : عنهم اهلل رضي الصحابة آثار من: ثانينا
 اٞتذعة، كتأخذ))...  قاؿ عنو اهلل رضي ا٠تطاب بن عمر أف الثقفي اهلل عبد بن سفياف عن
 .(4) خياره ((ك  (3)الغنم غذا  بُت عدؿه  كذلك كالثنية،

ة األنوثة فكانت عينو، يف الزكاة ٕت  حيواف أن و: ثالثنا  من أيطلق كما كاإلبل، فرضو، يف معتربى
    (5)النُّص  سائر على بالقياس يتقي د فإن و النُّصوص

 : القوؿ الراجح
أنو ال جيوز إخراج الذكور يف زكاة الغنم إذا كاف يف النصاب  -اهلل تعاذل أعلمك  - الذم يظهر رل

لجأ إليها إال عند ألف القيمة ال يي ك  ؛فيو خركج من خبلؼ العلما ك  حوطؿ ىو األألف ىذا القو  ؛إناث
  ا١تصلحة الراجحة.

                                                        

 .1/249، د.ط، حنبل بن أحمد اإلمام فقو في اإلقناع ،ك اٟتجاكم 2/431، 1ط، رجع السابقالم، امةقد ابن أنظر:(   1)
، 5/29، كتاب الزكاة، سننو، كالنسائي يف 1579رقم  2/102، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، سننو ركاه أبو داكد يف(   2)

" تنقيح التحقيق(، كقاؿ ابن عبد ا٢تادم يف "5/399")بشرح المهذ المجموعكاللفظ لو. كحسن إسناده النوكم يف "
( كقاؿ : ثقة كدل يثبث ما قالو القطاف، 5/278" )المحلىفيو ىبلؿ بن خباب ضعيف، ككثقو أٛتد شاكر يف ٖتقيق ": (3/22)

 : حسن صحيح.(5/29)"صحيح النسائيكقاؿ األلباين يف " .قاؿ ابن معُت عن ىبلؿ بن خباب: ما اختلط كال تغَت، ثقة مأموف
، الباجي) غذا  الغنم: صغارىا، كا١تراد أال يأخذ الساعي خيار ا١تاؿ كال رديئو، كإمنا يأخذ الوسط(. : قاؿ أبو الوليد الباجي(   3)

 .2/144، 1ط، الموطأ شرح المنتقى
 كتاب،الكبرىالسنن قي يف (، كالبيه6395(، رقم: )7/68)الكبير ، كالطرباين يف26: (، رقم1/265)الموطأركاه مالك يف (   4)

(، 5/427")شرح المهذب  المجموع، كصححو النوكم يف "7552(، رقم: 4/100) ،الغنم يف تؤخذ اليت السن باب ،الزكاة
 .(248-1/247"، )إرشاد الفقيوكجود إسناده ابن كثَت يف "

 .2/448، 1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، ابن قدامة(   5)
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 اهلل رسول كتاب نسخة ىذه"ىل حديث مسألة:  :مدرج "الصدقة في كتبو الذي   

 : رأم الكشمَتم

حديث  قارنو ٔتا كرد يفك  زكاة اإلبل أكرد الكشمَتم جز  من حديث يف سنن أيب داكد يف أنصبة
 يف": . حيث قاؿ"لبوف ةابن أربعُت كل كيف حقة ٜتسُت كل ففي ،كمائة عشرين على زادت فإذا" الباب
 فإف كعشرين مائة بعد الراكم فصل فإنو اٟتجازيُت مذى  تصريح الباب ركاية يف(  220)  ص داكد أيب
 كإذا ، كمائة كعشرين تسعان  تبلغ حىت لبوف بنات ثبلث ففيها ، كمائة كعشرين إحدل كانت فإذا> :  فيها
 كانت ١تا فإنو ، الراكم مدرج من الزيادة ىذه إف: كأقوؿ إخل،<  كحقو لبوف بنتا ففيها كمائة ثبلثُت كانت
 سنن يف كأيضان  بتمامو؟ ينقلو كال كالبخارم الًتمذم بو يهتم ال فكيف كالسبلـالصبلة عليو كتابو ىذا

 إدراج من أنو على فدؿ الزيادة ىذه فذكر ، ىذا الكتاب كتفسَت : كقاؿ ، داكد أيب حديث ركل الدارقطٍت
(1) ."الراكم إدراج من إنو:  يقاؿ أف من بد فبل ، الراكم

 : ا١تناقشة

أبو داكد عن سلسلة من اعتربه من مدرج الراكم قد ركاه ك  إف جز  اٟتديث الذم ذكره الكشمَتم
 عن يزيد بن يون  عن ا١تبارؾ ابن أخربنا العبل  بن ٤تمد حدثنا] : تعاذل اهلل رٛتو اٟتفاظ. قاؿ أبو داكد

 كىي الصدقة، يف كتبو الذم كسلم كآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كتاب نسخة ىذه": قاؿ شهاب ابن
 كىي كجهها، على فوعيتها عمر بن اهلل عبد بن سادل أقرأنيها:  شهاب ابن قاؿ ا٠تطاب بن عمر آؿ عند
 اٟتديث فذكر عمر بن اهلل عبد بن سادلك  عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبد من لعزيزا عبد بن عمر انتسخ اليت
 كانت فإذا كمائة، كعشرين تسعان  تبلغ حىت لبوف بنات ثبلث ففيها كمائة كعشرين إحدل كانت فإذا): قاؿ
 حقتاف فيهاف كمائة أربعُت كانت فإذا كمائة، كثبلثُت تسعان  تبلغ حىت كحقة لبوف بنتا ففيها كمائة ثبلثُت
 تسعان  تبلغ حىت حقاؽ ثبلث ففيها كمائة ٜتسُت كانت فإذا كمائة، كأربعُت تسعان  تبلغ حىت لبوف كبنت
 كانت فإذا كمائة، كستُت تسعان  تبلغ حىت لبوف بنات أربع ففيها كمائة ستُت كانت فإذا كمائة، كٜتسُت
 ففيها كمائة ٙتانُت كانت فإذا كمائة، كسبعُت تسعان  تبلغ حىت كحقة لبوف بنات ثبلث ففيها كمائة سبعُت
 لبوف كبنت حقاؽ ثبلث ففيها كمائة تسعُت كانت فإذا كمائة، كٙتانُت تسعان  تبلغ حىت لبوف كابنتا حقتاف

                                                        

 . 169-2/168 ،1ط ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ، الكشمَتم   (1)
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 السنُت أم لبوف، بنات ٜت  أك حقاؽ أربع ففيها مائتُت كانت فإذا كمائة، كتسعُت تسعان  تبلغ حىت
(1) .الغنم سائمة كيف أخذت كجدت

 الغنم من عوار ذات كال ىرمة الصدقة يف يؤخذ كال: كفيو  (2)حسُت بن سفياف حديث ٨تو ذكرف
 عليو اشتمل ما بياف كفيو أخرل طريق من اٟتديث داكد أبو أكرد( [. ا١تصدؽ يشا  أف إال الغنم تي  كال
 فيما فإنو كمائة، نالعشري على زاد ٔتا يتعلق فيما تفصيبلن  فيو أف إال قبلو الذم مثل كىو الكتاب، ذلك
 الركاية يف أٚتل ١تا تفصيل فيو اٟتديث كىذا حقة، ٜتسُت كل كيف لبوف، بنت أربعُت كل يف: قاؿ مضى
 فإذا( حقة ٜتسُت كل كيف لبوف، بنت أربعُت كل ففي كعشرين مائة على زادت فإذا): قولو من السابقة
 لبوف كيف بنت أربعُت كل ففي كعشرين ئةما على زادت فإذا حقتاف، إال فيها فلي  كعشرين مائة كانت
 لبوف بنتا ففيها كٜتسُت، كأربعُت أربعُت فتعدىا كثبلثُت مائة صارت إذا أهنا ىذا كمعٌت. حقة ٜتسُت كل
 كإذا لبوف، كبنت حقتاف ففيها كأربعُت كٜتسُت ٜتسُت فتعدىا كأربعُت، مائة كانت فإذا كاحدة، كحقة
 فتعدىا كستُت مائة صارت كإذا حقاؽ، ثبلث ففيها كٜتسُت كٜتسُت ٜتسُت فتعدىا كٜتسُت مائة صارت
 لبوف بنات ثبلث ففيها كسبعُت، مائة صارت كإذا لبوف، بنات أربع ففيها أربعُت،ك  أربعُتك  أربعُتك  أربعُت
 مائة صارت كإذا، كسبعُت مائة فتكوف ٜتسُت، تعد ذلك بعد ٍب مرات ثبلث أربعُت فتعد كاحدة، كحقة
 كتسعُت مائة صارت كإذا أربعُت،ك  كأربعُت كٜتسُت ٜتسُت تعدىا ألنك لبوف؛ كبنتا حقتاف فيهاف كٙتانُت
 فتعدىا مائتُت كصلت فإذا أربعُت،ك  ٜتسُتك  كٜتسُت ٜتسُت تعدىا ألنك لبوف؛ كبنت حقاؽ ثبلث ففيها
 ٜت  ندهع كانت فإف أح ، السنُت أم فيخرج: يعٍت مرات، أربع ٜتسُت تعدىا أك مرات ٜت  أربعُت
 يف يسمونو الذم كىو العدداف، تساكل ألنو أخرجها؛ حقاؽ أربع عنده كاف كإف أخرجها، لبوف بنات
 عدد أصغر ألف كسر؛ بدكف عددين على ينقسم عدد أصغر كىو( البسيط ا١تشًتؾ ا١تضاعف) اٟتساب
 على فهو ا١تائتُت عن اإلبل زادت كلما ذلك بعد ٍب. ا١تائتاف ىو أربعُت على كينقسم ٜتسُت على ينقسم
 على يكوف فاٟتساب بلغت، ما بلغت كلو حقة، ٜتسُت كل كيف لبوف، بنت أربعُت كل يف ا١تنواؿ، ىذا
 مائة على زاد فإذا): السابقة الركاية يف أٚتل ١تا تفصيل الركاية ىذه أف: فاٟتاصل. كا٠تمسُت األربعُت اعتبار

                                                        

،كصححو األلباين يف 1570، رقم: 2/9السائمة،  زكاة يف ، كتاب الزكاة، بابالسننجز  من حديث أخرجو أبو داكد يف (   1)
 .صحيح أبي داود

 98تقدـ يف ص: (   2)
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  (1) (.قةح ٜتسُت كل كيف لبوف، بنت أربعُت كل ففي كعشرين
 (الصدقة يف كتبو الذم اهلل رسوؿ كتاب نسخة ىذه)أيب داكد  حديث إسناد رجاؿ تراجم
 (2) .الستة الكت  أصحاب لو أخرج ثقة كري  أبو كري  بن العبل  بن ٤تمد [العبل  بن ٤تمد]: قولو

(3) .الستة الكت  أصحاب لو أخرج ثقة ا١تركزم ا١تبارؾ بن اهلل عبد [ا١تبارؾ ابن]

(4) .الستة الكت  أصحاب لو أخرج ثقة كىو األيلي يزيد بن يون  [يزيد بن ون ي]

 بن اٟتارث بن اهلل عبد بن شهاب بن اهلل عبد بن اهلل عبيد بن مسلم بن ٤تمدىو : [شهاب ابن]
 الطبقة رؤكس من كىو كإتقانو جبللتو على متفق اٟتافظ الفقيو بكر أبو الزىرم القرشي كبلب بن زىرة
(5) .أخرج لو أصحاب الكت  الستة سنتُت أك بسنة ذلك قبل كقيل كعشرين ٜت  سنة مات ةالرابع

 أك عمر أبو العدكم القرشي ا٠تطاب بن عمر بن اهلل عبد بن سادل[ عمر بن اهلل عبد بن سادل ] 
 كبار من متكالس ا٢تدم يف بأبيو يشبو كاف فاضبل عابدا ثبتا ككاف السبعة الفقها  أحد ا١تدين اهلل عبد أبو
(6) . أخرج لو أصحاب الكت  الستة الصحيح على ست سنة آخر يف مات الثالثة

 ا١تدين الرٛتن عبد أبو ا٠تطاب بن عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبد [ عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبد]
(7) .جةصحاب الكت  الستة ما عدا ابن مالو أ أخرج كمائة ٜت  سنة مات الثالثة من ثقة أبيو كصي كاف



 : القوؿ الراجح

يف كوف جز  اٟتديث الذم ركاه أبو داكد  العلم عند اهلل تعاذل أف ما قالو الكشمَتمك  الذم يظهر رل
                                                        

 .189/7، اإلسبلمية الشبكة موقع بتفريغها قاـ صوتية دركس، شرح سنن أبي داودالعباد ، (   1)
 . 6204، رقم: 1/885، 1ط ،التهذيب تقريب، حجر ابن:أنظر(   2)
 .3570، رقم: 1/540 ،المرجع السابق :أنظر(   3)
 .7919، رقم: 1/1100،  المرجع السابق: أنظر(   4)
 .6296، رقم: 1/896، المرجع السابق :أنظر(   5)
 .2176، رقم: 1/360، سابقالمرجع الأنظر: (   6)
 .3417، رقم: 1/519، المرجع السابق أنظر:(   7)
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بُت ك  بينوالبتة ال تعارض ك  ركاه سلسلة من اٟتفاظ الثقات يف أنصبة زكاة اإلبل مدرج غَت صحيح، فاٟتديث
(1)إذل ذلك الشوكاين يف نيل األكطارديث الباب كما أشار يف ح لى ٚتًٍ إمنا ىو تفصيل ١تا أي ك  حديث الباب

.

  

                                                        

 .4/157، 1ط، األخبار منتقى شرح األوطار نيل، الشوكاين(  1)
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 زكاة البقر باب ما جاء فياختياراتو الفقهية في  – 5
 : ن  اٟتديث

عن  ،حدثنا عبد السبلـ بن حرب :قاال ،أبو سعيد األشجك  ،حدثنا ٤تمد بن عبيد احملاريب - 622
(1)يف ثبلثُت من البقر تبيع ": قاؿ عن النيب : عن عبد اهلل  ،عن أيب عبيدة ،خصيف

أك تبيعة كيف كل 
 . (3)"(2)أربعُت مسنة

 ،ىكذا ركاه عبد السبلـ بن حرب عن خصيف .كيف الباب عن معاذ بن جبل :قاؿ أبو عيسى
 .عن أبيو عن عبد اهلل ،عن أيب عبيدة ،عن خصيف ،كركل شريك ىذا اٟتديث .عبد السبلـ ثقة حافظك 
 .(يسمع من عبد اهلل ) أبيو اهلل دلأبو عبيدة بن عبد ك 

عن أيب  ،عن األعمش ،أخربنا سفيافقاؿ:  ،حدثنا عبد الرزاؽ ،حدثنا ٤تمود بن غيبلف - 623
فأمرين أف آخذ من كل ثبلثُت بقرة  ،إذل اليمن بعثٍت النيب ": قاؿ ،عن معاذ بن جبل ،عن مسركؽ ،كائل

.(5)" (4)عافردلو مى را أك عً كمن كل أربعُت مسنة كمن كل حادل دينا ،تبيعا أك تبيعة

عن  ،عن األعمش ،كركل بعضهم ىذا اٟتديث عن سفياف .ىذا حديث حسن :قاؿ أبو عيسى
  .كىذا أصح ،بعث معاذا إذل اليمن فأمره أف يأخذ أف النيب  عن مسركؽ ،أيب كائل

سألت : ؿاق  ،حدثنا شعبة عن عمرك بن مرة ،حدثنا ٤تمد بن جعفر ،حدثنا ٤تمد بن بشار - 624  
 .ال :قاؿ  ؟ذكر عن عبد اهلل شيئاتىل  :أبا عبيدة بن عبيد اهلل

                                                        

، الدين مش ، قدامة ابن ؛"المقنع، "الدين موفق، قدامة ابنالبقر. انظر: جذع كالتبيع الثانية، يف كدخل سنة كم ل ما: التبيع(   1)
 .6/421 ،1ط"، الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف، "الدين عبل ، ا١ترداكم ؛"الكبير الشرح"
 .6/421 ،المرجع السابق ابن قدامة، .البقر ثنية ىي: ا١تسنةك  الثالثة، يف كدخلت سنتُت كملت ما: ا١تسنة(   2)
 ،إرواء الغليلكصححو األلباين يف  .1804: يث، رقم اٟتد1/577، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، سننوركاه ابن ماجة يف (   3)

3/271. 
 كديتد ، مرة بن اٟتارث بن مالك بن يعفر بن معافر:  اليمنية بالقبيلة ٝتي ، ا١تعافرية الثياب إليو تنس  ، باليمن ٥تبلؼ:  معافر (  4)

 .5/153  ط،.د، البلدان معجم، يف: ياقوت التفاصيل انظر ، سبأ إذل
 برقم البقر، زكاة باب الزكاة، كتاب، ،سننوكالنسائي يف  ،1576 برقم السائمة، زكاة يف باب الزكاة، كتاب ،سننو يف كددا ركاه أبو(   5)

 صحيح يف األلباين كصححو ،1830-1471 برقم البقر، صدقة باب الزكاة، كتاب ،سننوماجة يف  كابن ،2449-2452
 .2/103 ،ماجة ابن صحيح كيف ،1/333 ،الترمذي صحيح كيف ،1/437 ،داود أبي سنن
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 :مسألة نسخ أنصبة زكاة البقر
 : رأم الكشمَتم

 الصبلة عليو الركايات بعض يف أنو كاعلم": الباب بقولو ديثاحألاستهل الكشمَتم شرحو 
 كلكن ، مراسيلو يف داكد أبو أخرجها ، البقر من الباب حساب غَت حساب على الزكاة أخذ كالسبلـ
 كعندم ، ما زماف يف كاف داكد أيب مراسيل يف ما كلعل ، الباب حديث يف ما الفقها  عند ا١تختار ا١تشهور
(1) ".أربعُت إذل البقر يف خبلؼ كال ، ا١تشهور يوافق كي فيو التأكيل جيوز ال

 : ا١تناقشة
  :زكاة البقر غَت ما كرد يف حديث البابأكرد أبو داكد ثبلثة أحاديث يف مراسيلو فيها أنصبة ل

 بن ٝتاؾ أعطاين ، معمر:  قاؿ:  قاؿ ، ثور ابن حدثنا ، عبيد بن ٤تمد حدثنا : اٟتديث األكؿ
(2)«اإلبل يف ما مثل البقر يف» :  فيو فإذا كا١تقوق  كفبلن  بن ١تالك  اهلل رسوؿ من كتابا الفضل

 من ٜت  كل يف»  ، اهلل عبد بن جابر عن:  قاؿ ، مالزىر  عن ، معمر عن كبو : اٟتديث الثاين
 كإذا:  الزىرم:  قاؿ ،«  شياه أربع عشرين كيف شياه ثبلث عشر ٜتسة كيف شاتاف عشر كيفشاة  البقر
 عشرين على زادت فإذا ، كمئة عشرين إذل بقرتاف ففيها كسبعُت ٜت  إذل بقرة ففيها كعشرين ٜتسا كانت
 كل يف» :   النيب قاؿ:  قو٢تم أف كبلغنا:  الزىرم:  قاؿ:  معمر:  قاؿ ، قرةب بقرة أربعُت كل ففي كمئة
(3) .ذلك بعد ىذا كاف ٍب اليمن ألىل ٗتفيفا كاف ذلك إف«  بقرة بقرة أربعُت كل كيف ، تبيع بقرة ثبلثُت

 إسحاؽ، ابن عن أيب، حدثنا يعقوب، حدثنا ، الطوسي منصور بن ٤تمد حدثنا: اٟتديث الثالث
 يف جعل  أنو الصدقة أمر من أحكم  اهلل رسوؿ كاف ، ٦تا أف»  الزىرم مسلم بن ٤تمد كذكر:  ؿقا

 ، عشر إذل فصاعدا البقر من ا٠تم  كاألكقاص ، جبل بن معاذ مع األكؿ كتابو بعد البقر من األكقاص

                                                        

 .2/173، 1ط ، ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ، الكشمَتم(   1)
 .109، رقم: 1/130: الزكاة يف السائمة صدقة يف جا  ما باب، مراسيل ال داكد يف أخرجو أبو(   2)
 .110: م، رق1/130، الزكاة يف السائمة صدقة يف جا  ما باب،المراسيل  داكد يف أخرجو أبو(   3)
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 (1) .«اإلبل صدقة من ٨تو على البقر صدقة جعل ٍب ، شاتُت العشر يف فجعل

مذى  األحناؼ قبوؿ اٟتديث ا١ترسل ٔتا فيها معلـو أف ك  أم ضعيفة ديث الثبلثة مرسلةكىذه األحا
بعد  لذلك قاؿ الكشمَتم أف العمل ُّذه األحاديث كاف يف زماف ما أم أنو نسخ (2)مراسيل ا١تتأخرين

بلـ كىذه األحاديث ا١ترسلة الضعيفة ال ديكنها أف تعارض حديث معاذ ا١تتصل الصحيح. إذف فالك .ذلك
عن نسخ ىذه األحاديث ا١ترسلة غَت صحيح.

وز تأكيل ما جا  أم أنو ال جي "ا١تشهور يوافق كي فيو التأكيل جيوز ال"كقاؿ الكشمَتم بعد ذلك 
ألف تلك األحاديث ا١ترسلة ضعيفة كال تقارف  ىذا أمر صحيحك  يف مراسيل أيب داكد كي يوافق ا١تشهور
 كال": رٛتو اهللالكشمَتم ٍب قاؿ  ،لي  ألهنا نسختك  زكاة البقرباألحاديث الثابثة الصحيحة يف نصاب 

ال خبلؼ بُت العلما  أف السنة يف "قد حكى ابن عبد الرب اإلٚتاع على أف ك  ."أربعُت إذل البقر يف خبلؼ
(3) "أنو النصاب اَّمع عليو.ك  زكاة البقر على ما يف حديث معاذ،

   : القوؿ الراجح

من كوف ما جا  يف مراسيل أيب داكد  مَتمعند اهلل تعاذل أف ما قالو الكش الذم يظهر رل كالعلم
 من ا١تعلـو أفك  ،ألف ىذه األحاديث مرسلة غَت صحيحك  حوؿ أنصبة زكاة البقر قد نيًسخ قوؿ مردكد
اٟتديث إذا كاف مرسبل فإنو ال ديكنو أف يعارض اٟتديث ك  ،اٟتديث ا١ترسل من أقساـ اٟتديث الضعيف

ما  أما ١تتصل كما ىو الشأف ىنا يف حديث معاذ الذم أٚتعت األمة على قبولو كالعمل بو.الصحيح ا
البقر كي زكاة حوؿ نصاب  يف مراسيل أيب داكد الواردة من عدـ جواز تأكيل األحاديث الكشمَتم اختاره
ألهنا لكن ك  لكن لي  ألف ىذه األحاديث ا١ترسلة قد نسختاهلل تعاذل أعلم  صحيح ك  فهذا وافق ا١تشهورت

  .ا١ترسل باٟتديث حيتجوف األحناؼ كاف إفك  أحاديث ضعيفة جا ت يف مقابل أحاديث صحيحة

 

                                                        

 .112: ، رقم1/131، الزكاة يف السائمة صدقة يف جا  ما باب،المراسيل داكد يف أخرجو أبو(   1)
 .26، ص: 2ط، الحديث علوم معرفة، أنظر: اٟتاكم(   2)
 .3/188، 1، طاالستذكار ابن عبد الرب،(   3)
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 :حكم دفع القيمة في الزكاةمسألة: 
 : رأم الكشمَتم

 ، كج  ما قيمة دفع جواز على يدؿ ىذا" أف ( إخل معافر عدلو أك) : ذكر الكشمَتم يف قولو
(1)"األدلة إذل أشارك  ا١تسألة ىذه يف البخارم ككافقنا

 : ا١تناقشة

(2)لقد اختلف الفقها  يف ذلك على قولُت
:

  .اٟتنفية مذى  كىو مطلقا زكاةال يف القيمة إخراج جواز :األكؿ
كا١تالكية ية الشافعاٞتمهور من ، كإليو ذى  خراج القيمة كالواج  إخراج العُتجيوز إال  :الثاين
 .كاٟتنابلة

 : ىية ١تا ذىبوا إليو كىذه األدلة استدؿ ىؤال  بأدل :األدلة
 : نة كاآلثار كا١تعقوؿ منها ما يلياستدلوا بأدلة من القرآف كالس :أدلة القوؿ األكؿ

 (3) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : تعاذلقولو  من القرآف -1

 عليو.فأشبهت ا١تنصوص  ماؿ،كالقيمة  ماؿ،تدؿ اآلية على أف ا١تأخوذ : اآليةكجو الداللة يف  

أك   (4)" ائتوين ٓتمي : ١تا بعث معاذ بن جبل إذل اليمن ألخذ الصدقة قاؿ  :سنة من ال - 2

                                                        

 .2/174 ،1ط ، الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ،الكشمَتم(   1)
 المهذب شرح المجموع، النوكم. 3/87،  1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، قدامة ابنر: أنظ(   2)

 .1/144 ،ط.د، الكتاب شرح في اللباب، ا١تيداين . 6/144 ،ط.د، للشيرازي
 .103اآلية جز  من  ،التوبةسورة (   3)
ٍخم لو كيقاؿ.  أذريع ٜت  وطول الذم الث وب:  ا٠تمي ي (   4)

ى
 الحديث غريب في النهاية، السعادات أبو، األثَت ابن .أيضان  وسا١ت

 .3/149، مادة: ٜت ، ط.د، ، واألثر
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.(2)أىوف عليكم كخَت للمهاجرين با١تدينة "آخذه منكم مكاف الصدقة ، فإنو (1)لبي 

لب  بدؿ الواج  أعطوين ثيابا ت: كالداللة يف اٟتديث كاضحة كىي جواز أخذ القيمة كذلك قوؿ معاذ 
 لكن ىذا اٟتديث لي  ْتجة ألنو ضعيف.ركع عليكم من الز 

ما كرد عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل تعاذل عنو أنو " كاف يأخذ العركض يف الصدقة  :اآلثار - 3
.(3)من الدراىم " أم بدؿ الدراىم

إف قصد الشارع عز كجل من إخراج الزكاة دفع حاجة الفقَت ، كدفع اٟتاجة  :ا١تعقوؿ  - 4
ىا ، كرٔتا تكوف القيمة للفقَت أنفع ؛ ألف الفقَت حيتاج إذل طعاـ كشراب كلباس كدكا  حيصل بالقيمة كبغَت 

.(4)كعبلج ككل ذلك يتحقق بالقيمة ، كمهما تنوعت حاجات الفقَت فإف القيمة قادرة على ٖتقيق ذلك 

 : ىيلة استدؿ أصحاب القوؿ الثاين على عدـ جواز إخراج القيمة يف الزكاة بأد :الثاينأدلة القوؿ 
 

ٟت  ، كالشاة من الغنم ، خذ اٟت  من ا: ١تعاذ ١تا بعثو إذل اليمن  قولو »  :من السنة  -1
 .(5)«من اإلبل ، كالبقر من البقر  كالبعَت

اٟتديث ن  يف ا١توضوع فوج  الوقوؼ عنده ، كىو إخراج العُت : كجو االستدالؿ يف اٟتديث 
ىذه اٟتاؿ سيأخذ من اٟت  شيئا غَت اٟت  ، كمن الغنم شيئا  كعدـ ٕتاكزىا إذل إخراج القيمة ، ألف يف

                                                        

 ،ط.د، الوسيط المعجم، النجار ك٤تمد القادر؛ عبد كحامد الزيات؛ كأٛتد مصطفى؛ إبراىيم.  كثَتان  يلب  الثوب:  اللبي (   1)
2/813. 

السنن  يف البيهقيك   2/116....ميعىاذه  قىاؿى : طىاكيسه  كىقىاؿى يف كتاب الزكاة، باب العرض يف الزكاة، تعليقا صحيحوركاه البخارم يف (   2)
 .1201، رقم: 3/346، الضعيفة السلسلةكاٟتديث أكرده األلباين يف  .7164، رقم 4/113 ، كتاب الزكاة،الكبرى

 الرزاؽ كعبد ،10438أثر:  ،3/181 الصدقة، يف العركض أخذ يف واقال ام،الزكاة كتاب،بنحوه مصنفويف  شيبة أيب ابن أخرجو(   3)
  .7134، أثر:4/105 الزكاة، يف العركض أخذ باب،الزكاة كتاب،ٔتعناه مصنفو يف

 . 3/86 ،1ط, الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني, ابن قدامة(   4)
، كتاب الزكاة، باب ما سننويف  ماجة ابن"ك.  1601 ، برقم2/22الزرع، ،كتاب الزكاة، باب صدقة سننويف  داكد أبوأخرجو (   5)

 ضعيف يف 2816: رقم حديث انظر(  ضعيف) : األلباين الشيخ قاؿ.1814، برقم 1/580ٕت  الزكاة فيو من األمواؿ، 
 . الجامع
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. (1)أم أنو عدكؿ عن ا١تنصوص عليو كمن ٍب دل جيزئو غَت الشاة كىذا خبلؼ ما أمر بو الرسوؿ 

 : قالوا  من ا١تعقوؿ - 2

كاٟتاجات متنوعة فينبغي أف يتنوع  ا١تاؿ،إف الزكاة كجبت لدفع حاجة الفقَت كشكرا لنعمة  -أ
كحيصل شكر النعمة با١تواساة من جن  ما أنعم  حاجتو،واج  ليصل إذل الفقَت من كل نوع ما تندفع بو ال

.(2)اهلل عليو بو

، جيوز أف يكوف على ا٠تد أك الذقن السجود يف الصبلة يكوف على اٞتبهة كاألنف كمن ٍب ال - ب
  ا١تنصوص على كجوبو ؛ ألف يف ألف يف ىذا ٥تالفة للن  ، فكذلك ال جيوز إخراج قيمة الشاة أك اٟت

.(3)ىذا خركجا على الن  ، كالزكاة أخت الصبلة

كمنشأ ا٠تبلؼ يف إخراج القيمة يف الزكاة يعود إذل ىل الزكاة قربة هلل تعاذل أـ حق : منشأ ا٠تبلؼ 
كا١تالكية مارل للفقرا  يف ماؿ األغنيا  ، فمن غل  جان  العبادة يف الزكاة قاؿ بعدـ جواز إخراج القيمة  

كالشافعية كاٟتنابلة ، كمن غل  جان  كوف الزكاة حقا ماليا قصد منو سد حاجة الفقرا  قاؿ ّتواز إخراج 
 .(4)القيمة يف الزكاة كاٟتنفية 

      
 : القوؿ الراجح
حس  ما كرد أف األصل إخراج الزكاة من جن  ما كجبت فيو، العلم عند اهلل ك  لذم يًتجح عندما

 اهلل أمر فيو يتبع أف فسبيلو كذلك، كاف ما ككل تعاذل، هلل قربة الزكاة أف ذلك يف كالسب  ،يف النصوص
ك يراعى ذلك األصل ما أمكن؛ فإف  ،بعينو إال جيزم ال الشرع حٌدده كما كأقٌتو، ىذا حٌدد  النيبك  تعاذل

 كال حاجة لغَت القيمة راجإخ" ففإ عليو إذل دفع القيمة جاز. ك بنا ن دعت الضركرة أك ا١تصلحة أك اٟتاجة 
إف إخراج القيمة لغَت ":  رٛتو اهلل حيث قاؿ تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ اختيار " كىو٦تنوع راجحة مصلحة

اٞترباف بشاتُت أك عشرين درمها كدل يعدؿ إذل  حاجة كال مصلحة راجحة غَت جائز ، ك٢تذا قدر الرسوؿ 
                                                        

 .3/88 ،1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، قدامة ابن(   1)
 .3/88، صدر السابقالم(   2)
 .5/430 ،ط.د، للشيرازي المهذب شرح المجموع، النوكم(   3)
 .5/340 ،السابق المصدر(   4)



 

 104   

، فقد يعدؿ ا١تالك إذل أنواع رديئة ، كقد يقع يف التقوًن ضرر ، القيمة ، كألنو مىت جوز إخراج القيمة مطلقا 
، إخراج القيمة للحاجة أك ا١تصلحة كألف الزكاة مبناىا على ا١تواساة ، كىذا معترب يف قدر ا١تاؿ كجنسو ، كأما

كال  أك العدؿ فبل بأس بو ، مثل أف يبيع ٙتر بستانو أك زرعو بدراىم ، فهنا إخراج عشر الدراىم جيزئو ،
 يكلف أف يشًتم ٙترا أك حنطة ، إذا كاف قد ساكل الفقرا  بنفسو كقد ن  أٛتد على جواز ذلك .

يعو شاة ، فإخراج القيمة ىنا  كمثل أف جي  عليو شاة يف ٜتسة من اإلبل ، كلي  عنده من يب
ا منو إعطا  ، كال يكلف السفر إذل مدينة أخرل ليشًتم شاة ، كمثل أف يكوف ا١تستحقوف للزكاة طلبو كاؼ

(1) "القيمة لكوهنا أنفع ، فيعطيهم إياىا أك يرل الساعي أف أخذىا أنفع للفقرا 

  

                                                        

 .83-25/82 ،3ط ،الفتاوى مجموع، تيمية ابن(   1)
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 :مقدار الجزيةمسألة 
 : ختيار الكشمَتما

 القسم كأما": حيث قاؿ رٛتو اهلل اختار الكشمَتم العمل ٔتا كضعو عمر رضي اهلل عنو يف اٞتزية
 ا١تتوسط، على كعشركف كأربعة الغٍت، على درمهان  كأربعوف ٙتانية مأ اٞتزية، عمر كضع ما العمل فعندنا الثاين
(1) ."الفقَت على عشر كاثٍت

 : ا١تناقشة 
 بالًتاضي توضع جزية:  ضربُت على اٞتزية أف إذل اٟتنفية فذى :  اٞتزية مقدار يف الفقها  اختلف

 الصلحية اٞتزية:  األكؿ فالضرب.  عنوة ببلدىم فتح إذا الكفار على كضعها اإلماـ يبتدئ كجزية ، كالصلح
 لذلك كاستدلوا(2).الذمة كأىل اإلماـ بُت االتفاؽ عليو يقع ما ْتس  تتقدر بل معُت حد ٢تا لي 

 على ٧تراف أىل  النيب صاحل " فقد.  أخرل ٣تموعة إذل ٣تموعة من الصلحية اٞتزية مقادير باختبلؼ
 أىل من يأخذ أف معاذا كأمر ". (3)" ا١تسلمُت إذل كهنايؤد رج  يف كالبقية ، صفر يف النصف ، حلة ألفي
 يؤدكا أف على تغل  بٍت عنو اهلل رضي عمر كصاحل (4)" ا١تعافر من كعدلو ، دينارا حادل كل من اليمن
 اهلل رضي عمر أف - طويل حديث يف التغليب النعماف بن عبادة عن البيهقي ركل.  ا١تسلمُت زكاة ضعف
 يؤدم ما نؤدم ال عرب ٨تن:  قالوا الصدقة تضعيف على - تغل  بٍت نصارل يعٍت - صاٟتهم ١تا عنو
 ، ال:  عنو اهلل رضي عمر فقاؿ - الصدقة يعنوف - بعض من بعضكم يأخذ كما منا خذ كلكن ، العجم
 أف على كىم ىو فًتاضى ففعل ، اٞتزية باسم ال ، االسم ُّذا شئت ما فزد:  قالوا.  ا١تسلمُت فرض ىذه
 (5) ." شئتم ما ٝتوىا" :  طرقو بعض كيف.  الصدقة ليهمع تضعف

                                                        

 .2/105 ،1ط ، ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ، الكشمَتم(   1)
، 1ط ،"الشلبي حاشية" كُّامشو" الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين، "الزيلعي. 5/288 ،ط.د، القدير فتح، ا٢تماـ ابنأنظر: (   2)

 الصنائع بدائع ،الكاساين،4/137، 3ط ،لتعليل المختار االختيار ،ا١توصلي، 2/401،د.ط، الهداية ،ا١ترغياين. 3/276
 .112-7/111، 2ط,الشرائع ترتيب في

 صحيحقاؿ األلباين يف  .3041 ديث،ح3/167 اٞتزية، أخذ يف باب ،كالفي  مارةكاإل ا٠تراج كتاب ،سننويف  داكد أبو أخرجو(   3)
 : ضعيف اإلسناد. 7/41، داود أبي سنن وضعيف

 .98: سبق ٗترجيو، ص(   4)
 يف ىو. و 19269رقم ، 9/216 ،الصدقة عليهم تضعف العرب نصارل باب، اٞتزية كتاب،  الكبرى السنن أخرجو البيهقي يف(   5)

 . 1/131 ز٧تويو البن األموالك ، 36 ص عبيد أليب األموالك ، 120 :ص يوسف يبأل الخراج
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 ، درمها كأربعُت ٙتانية الغٍت على فيضع ، كاألكثر األقل مقدرة كىي العنوية اٞتزية:  الثاين كالضرب 
 ا٠تطاب بن عمر بأف لذلك كاستدلوا.  درمها عشر اثٍت ا١تعتمل الفقَت كعلى ، كعشرين أربعة ا١تتوسط كعلى
 ، درمها كعشرين أربعة ا١تتوسط كعلى ، درمها كأربعُت ٙتانية الغٍت على الرجاؿ كسرؤ  على يةاٞتز  يف كضع
(1).درمها عشر اثٍت الفقَت كعلى

  النيب من السماع اعتمد عمر أف فعرفنا ، يكوف ال بالرأم ا١تقادير كنص " :  اٟتنفية قاؿ
(2)" بو فأخذنا

 جعل فقد ، األرض خراج على اٞتزية بقياس لواكاستد الصحابة. من ٔتحضر ذلك عمر فعل كقد
 على اٞتزية تكوف أف فوج  اإلنتاجية كطاقتها األرض اختبلؼ ْتس  كاختلف، الطاقة مقدار على ا٠تراج
 عن عوضا كجبت إمنا اٞتزية كبأف.  ا١تالية كإمكاناتو الشخ  طاقة ْتس  فتختلف ، كاإلمكاف الطاقة قدر
 اٟتاؿ كمتوسط ، راجبل اإلسبلـ دار ينصر فالفقَت ، تتفاكت ا١تسلمُت نم كالنصرة ، للمسلمُت النصرة
 قدر على اٞتزية تكوف أف فوج .  غَته كإركاب بنفسو بالركوب ينصرىا كا١توسر ، كراكبا راجبل ينصرىا
(3) . ا١تالية كإمكاناتو الشخ  طاقة

 : ؿأقوا ٜتسة على كالفقَت كا١تتوسط بالغٍت ا١تراد يف اٟتنفية كاختلف

 درىم مائتا كىو ، ا١تسلمُت على الزكاة مثلو يف ٕت  نصابا ديلك دل من بعضهم: قالو ما: األكؿ
 من فهو ، فصاعدا درىم آالؼ أربعة ملك كمن األكاسط. من فهو درىم مائيت ملك كمن فقَت. فهو

 . (4)نز"ك ذلك فوؽ اكم ، نفقة دكهنا فما آالؼ أربعة": قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن ركم ١تا ، األغنيا 

 عشرة من أقل إذل درىم مائيت ملك كمن ، فقَت فهو نصابا ديلك دل من:  الكرخي قالو ما:  كالثاين
 .  األغنيا  من فهو آالؼ عشرة على زيادة ملك كمن ، األكساط من فهو آالؼ

                                                        

 ،اٞتزية كتاب،الكبرى السننيف  لبيهقيا ركاهك  ، 160/  1  ،األمواليف   ز٧تويو ابنك  ، 56 :ص األمواليف  عبيد أبو ركاه(   1)
 قاؿ: مرسل.  ، ك 19154، رقم 9/196 ،بالصلح الدينار على الزيادة باب

 .4332/  9 ،2ط ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع، الكاساين.78/  10 ،ط.د، المبسوط، السرخسي(   2)
، ط.د، القدير فتح، ا٢تماـ ابن.  3/97 ،ط.د ،القرآن أحكام، اٞتصاص.5/290 ،ط.د، الهداية شرح العناية، البابرٌب(   3)

5/290 . 
 .7150: ، رقم4/109، الزكاة ك١تن الكنز كم باب، ةالزكا كتاب،مصنفوأخرجو عبد الرزاؽ يف (   4)
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 ملك كإف ، موسر فهو كزيادة عيالو كقوت قوتو ديلك كاف من:  غياث بن بشر قالو ما:  كالثالث
 .  ا١تكتس  أك ا١تعتمل الفقَت فهو الكفاية قدر لو يكن دل كمن ، الوسط فهو فضل ببل

 كصاح  ، كالبزاز ، الصَتيف مثل: "  ا١توسر" :  ا٠تراج كتاب يف يوسف أبو قالو ما:  كالرابع
 أىل من فيؤخذ اُّ حيًتؼ كٕتارة صناعة بيده منهم كاف من ككل ، كالطبي  ، كا١تعاجل ، كالتاجر ، الضيعة
 من درمها كعشركف كأربعة ، ا١توسر من درمها كأربعوف ٙتانية كٕتارهتم صناعتهم قدر على كٕتارة صناعة كل
 ذلك أخذ درمها كعشرين أربعة احتملت كمن ، ذلك منو أخذ كأربعُت ٙتانية صناعتو احتملت من ، الوسط
(1).أشبههم كمن كا٠تراز كاإلسكاؼ كالصباغ ا٠تياط مثل:  بيده العامل على درمها عشر كاثنا ، منو

 ٜتسُت فصاح  ، ذلك يف بلد كل عادة إذل ينظر إنو:  الطحاكم جعفر أبو قالو ما:  كا٠تام 
 يف الناس عده فمن ، عرفها بلدة كل يف يعترب فهو.  مكثرا يعد ال البصرة كيف ، ا١تكثرين من يعد ببلخ ألفا
 كا١تختار" :  ا١توصلي قاؿ ، اٟتنفية عند ا١تختار ىو كىذا ، كذلك هوف غنيا أك ، كسطا أك ، فقَتا بلدىم
(2) " . ٥تتلفة ذلك يف الببلد عادة فإف ، ذلك يف يعتربكنو كما ، أىلو حاؿ إذل بلد كل يف ينظر أف

 كىي:  الصلحية اٞتزية:  األكؿ فالضرب:  كعنوية ، صلحية:  ضرباف اٞتزية أف إذل ا١تالكية كذى 
 تتقدر كىي ، بالقتاؿ ا١تسلموف عليها يستورل أف من كببلدىم كأموا٢تم أنفسهم منعوا الذين مع عقدت اليت
 أف رشد ابن كاستظهر ، ا١تالكية بعض عند أكثرىا كال ألقلها حد كال.  الطرفاف عليو يتفق ما ْتس 
.  يقاتلو أف اإلماـ على كحيـر ، منو يقبلو أف اإلماـ يلـز أنو العنوم على الذم القدر بذؿ إف الصلحي
 ا١تفتوحة الببلد أىل على تفرض اليت كىي:  العنوية اٞتزية:  الثاين كالضرب.  السابقة اٟتنفية بأدلة كاستدلوا
.  نقصاف كال زيادة ببل ، الفضة أىل على درمها كأربعُت ، الذى  أىل على دنانَت بأربعة كتقدر ، عنوة
 الفقَت كعلى ، كعشركف أربعة الوسط كعلى درمها كأربعوف ٙتانية لغٍتا على أهنا فيها أٛتد عن ركاية ىذا ك٨تو
 اإلماـ ركل ٔتا لذلك استدلوا كقد.  كالفقر الغٌت من العرؼ إذل كيرجع ، ا٠ترقي اختيار كىذه ، عشر اثنا
 الورؽ أىل كعلى ، دنانَت أربعة الذى  أىل على اٞتزية ضرب عمر أف عمر موذل أسلم عن نافع عن مالك

                                                        

، يوسف أبو. 5/219 ،ط.د، القدير فتح، ا٢تماـ ابن،  9/4332، 2ط ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع، الكاساين(  1)
 .124 - 123 :ص، ط.د، الخراج

 على المحتار رد، عابدين ابن.4/137 ،3ط، المختار لتعليل االختيار، ا١توصلي، 5/291 المرجع السابق,ابن ا٢تماـ، (   2)
 .4/197 ،ط.د، األبصار تنوير شرح المختار الدر
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 من أقوات ا١تسلمُت بأرزاؽ ا١تراد الباجي قاؿ.  أياـ ثبلثة كضيافة ، ا١تسلمُت أرزاؽ ذلك كمع ، درمها بعُتأر 
 أنو يقتضي كىو.  الذمة أىل على ا١تسلمُت من اَّتاز ضيافة بالضيافة كا١تراد ، ا١تسلمُت أجناد من عندىم
 أرزاؽ كأما (1) . اٞتزية أىل أحواؿ كاحتماؿ مُتللمسل كالنظر االجتهاد من رآه ١تا كذلك ا١تقدار ُّذا قدرىا
 من عليهم حدث ١تا ، كاألرزاؽ الضيافة اليـو عنهم توضع أف أرل" :  مالك قاؿ فقد ، كالضيافة ا١تسلمُت
 (2) . تسقط فبل الظلم انتفى إف أنو كأقره الباجي عن الدسوقي كنقل ، للذريعة سدا كذلك ، " اٞتور

 كال ، خال  ذىيب دينار اٞتزية أقل أف إذل أٛتد عن ٓتتاف بن يعقوب يةركا كىو الشافعية كذى 
 الزيادة كٕتوز ، القوة حالة يف دينار من أقل على الذمة أىل مع الًتاضي لئلماـ جيوز فبل ، ألكثرىا حد
  ،إليها إجابتهم ظن إف دينار من أكثر منهم يطل  بأف:  الزيادة يف ا١تماكسة تستح  بل ، الدينار على
 لئلماـ جيوز الضعف حالة كيف.  للمماكسة معٌت فبل ، الزيادة تلك إذل جييبونو ال أهنم ظن أك علم إذا أما

 من يأخذ أف أمره ":  السابق معاذ ْتديث لذلك كاستدلوا.  الدينار من أقل على الذمة أىل مع الًتاضي
 كل على الذى  من بالدينار اٞتزية تقدير على يدؿ فاٟتديث.  (3)"ا١تعافر من عدلو أك دينارا حادل كل
 ، (4)" أيلة"  أىل من  النيب أخذىا كقد.  فقَتا أـ متوسطا أـ غنيا أكاف سوا  إطبلقو كظاىر ، حادل
 ، دينارا السنة يف بأرضو حادل كل على كصاٟتو ، تبوؾ يف  اهلل رسوؿ على رؤبة بن يوحنا قدـ " حيث
 حلة ألفي ٧تراف أىل من  اهلل رسوؿ أخذ كقد.  (5)" مُتا١تسل من ُّم مر من قرل عليهم كاشًتط

                                                        

 :ص، ط.د، والحنبلية والحنفية الشافعية مذىب على والتنبيو المالكية مذىب تلخيص في الفقهية القوانين جيزىم، ابنأنظر: (   1)
 ، 1/395، 1ط، الممهدات المقدمات، رشد بنا.4,1/404ط، المقتصد ونهاية المجتهد بداية، رشد ابن ، 175
 على الصاوي بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة، الصاكم. 3/145، ط.د، خليل مختصر شرح، ا٠ترشي
 الحوالك تنوير،  السيوطي. 2/201 ،ط.د، الكبير الشرح على الدسوقي حاشية، الدسوقي .1/367، ط.د، الصغير الشرح

 .2/173 ،1ط، الموطأ شرح المنتقى، الباجي. 1/264 ،ط.د، مالك موطأ شرح
 .1/367 المرجع السابق,. الصاكم، 2/202 المرجع السابق,، الدسوقي(   2)
 .98سبق ٗترجيو، ص: (   3)
،  ياقوتظر:أن ،بالعقبة اليـو كتعرؼ.  الشاـ كأكؿ اٟتجاز آخر البحر ساحل على معركفة بلدة: (  اليا  كإسكاف ا٢تمزة بفتح)  أيلة(   4)

 .1/19 ،ط.د، واللغات األسماء تهذيب، النوكم.292/ 1 ،ط.د، البلدان معجم
 يف سعد ابن كأخرجو .2/525 السيرة يف ىشاـ ابن أخرجو. " . . تبوؾ يف اهلل رسوؿ على رؤبة بن يوحنة"  قدـك حديث(   5)

 يف الواقدمأخرجو ك  ،71 :ص ،ط.د، البلدان توحف، الببلذرمكانظر.  فيو متكلم كىو الواقدم سنده كيف 1/290 الطبقات
 .2/463 ,األمواليف  ز٧تويو ابنك  ، 287:ص األمواليف  عبيد أبوك  ، 3/1031 المغازي
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 أىل كمن ا١تسلمُت من العلم أىل بعض ٝتعت:  (2)الشافعي قاؿ.  (1)رج  يف كالبقية صفر يف نصفها
(3) .دينارأكثر من  كاحد كل من أخذ ما قيمة أف يذكر ٧تراف أىل من الذمة

 نصراين على ضرب  النيب أف" مرسبل (4)رثاٟتوي أيب عن ٤تمد بن إبراىيم عن الشافعي كركل 
 كأف سنة كل دينار ثبلٙتائة أيلة نصارل على ضرب  النيب كأف سنة كل دينارا موى  لو يقاؿ ، ٔتكة
 أقل على الذمة أىل مع عقدىا ٞتواز كاستدلوا (5) "مسلما يغشوا كال ثبلثا ا١تسلمُت من ُّم مر من يضيفوا
"  با١تصلحة منوط الرعية على اإلماـ تصرؼ أف" :  شرعا ا١تقررة القواعد نم بأف الضعف حالة يف دينار من
(6) . إليو ا١تصَت كج  ظاىرة مصلحة دينار من أقل على الذمة عقد يف كاف فإذا

 يزيد أف فلو ، اإلماـ إذل اٞتزية يف ا١ترجع أف:  - األثـر عنو نقلها - أٛتد اإلماـ عن ركاية كيف
 ، اإلنصاؼ يف ا١ترداكم قاؿ كما ا١تذى  ىو كىذا.  يراه ما كعلى ، الذمة لأى طاقة قدر على كينق 
 كينق  ذلك يف يزيد أف لئلماـ بأس ال بأنو اٞتماعة ركاه ما على اهلل عبد أيب قوؿ يف العمل:  ا٠تبلؿ كقاؿ
.  عبيد كأيب الثورم قوؿ كىذا.  ذلك على قولو فاستقر ، مواضع عشرة يف عنو أصحابو ركاه ما على

چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ :  تعاذل بقولو لذلك كاستدلوا
 غَت مطلق اآلية يف اٞتزية فلفظ. (7)

 أف لو جاز ا١تسلمُت أمر كرل كاف ١تا اإلماـ أف غَت ، إطبلقو على يبقى أف فينبغي ، كثَت أك بقليل مقيد
 منوط الرعية على اإلماـ ؼتصر  ألف؛  ا١تسلمُت مصلحة حيقق ٔتا اٞتزية على عقدا الذمة أىل مع يعقد

                                                        

 .105: سبق ٗترجيو ص(   1)
 .4/179، ط.، داألم ،الشافعي (  2)
، 2ط، الفتوى دراية في القصوى الغاية، البيضاكم ، 10/311، 3ط،المفتين وعمدة الطالبين روضة، النوكمينظر: (   3)

 ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، الشربيٍت، 88 -8/87 ،3ط، المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية، الرملي،2/957
 .4/66 ،4ط، السالم سبل ،الصنعاين، 224ص:  ،1ط، السلطانية األحكام، ا١تاكردم،6/69 ، 1ط ،المنهاج

 باإلرجا  رمي اٟتفظ سي  صدكؽ بكنيتو مشهور ا١تدين اٟتويرث أبو الزرقي األنصارم بالتصغَت اٟتويرث بن معاكية بن الرٛتن عبد(   4)
 .1/599، 1ط ،التهذيب تقريب، حجر ابن :. ينظربعدىا قيلمائة ك  ثبلثُت سنة مات السادسة من

 9/195، اٞتزية كم باب ،اٞتزية كتاب،  "الكبرى السننالبيهقي يف " ك1011، أثر رقم: 1/209: المسنديف  الشافعي أخرجو(   5)
ك 18528، أثر رقم: 498/ 13 ؟ اٞتزية كم، باب  اٞتزية كتاب ، "واآلثار السنن معرفة" كيف 18458أثر رقم:  9/195

 . 10092أثر رقم:  ،6/86 ،  باب اٞتزية،الكتاب أىل كتاب،  مصنفال أخرجو عبد الرزاؽ يف
، الزركشي ، 73 :ص ،2ط، الخراج، آدـابن، 9/195 ،1ط، الكبرى السنن، يهقيالب ، 4/179 ،ط.د، األم ،الشافعيينظر: ( 6)

 . 1/309 ،2ط، الفقهية القواعد في المنثور، الزركشي
 .29: سورة  التوبة، اآلية(   7)



 

 110   

 ، حلة ألفي على ٧تراف أىل كصاحل(1) دينارا حادل كل من يأخذ أف معاذا أمر:   النيب كألف. با١تصلحة
 ٙتانية الغٍت على طبقات ثبلث على اٞتزية ا٠تطاب بن عمر كجعل.  (2)رج  يف كالباقي صفر يف النصف
 تغل  بٍت كصاحل، (3)درمها عشر اثٍت الفقَت كعلى ، ادرمه كعشرين أربعة ا١تتوسط كعلى ، درمها كأربعُت
 ذلك لوال ، اإلماـ رأم إذل أهنا على يدؿ االختبلؼ فهذا.  (4)الزكاة من ا١تسلمُت على ما ضعف على
 ابن عن البخارم ركل ما ذلك كيؤيد. ٗتتلف أف جيز كدل ا١تواضع ىذه ٚتيع يف كاحد قدر على لكانت
 قاؿ ؟ دينار عليهم اليمن كأىل ، دنانَت أربعة عليهم الشاـ أىل شأف ما:  اىدَّ قلت ٧تيح أيب عن عيينة
(5) . اليسار أجل من ذلك جعل: 

 ، اٟتاكم اجتهاد إذل ىدنة ا١تأخوذ كاف فلما ، كجزية ىدنة:  ضرباف األماف على ا١تأخوذ ا١تاؿ كألف
(6) .كاألجرة ا١تواضع ٚتيع يف كاحد ٔتقدار تتقدر فلم ، عوض اٞتزية كألف. جزية ا١تأخوذ فكذلك

 : القوؿ الراجح
 ما ذى  إليو الكشمَتم من ٖتديد ٞتزية العنوة كفقا ١تا أف العلم عند اهلل تعاذلك  الذم يظهر رل

ردت فيها كما تقدـ فقد ك  ؛ٖتديد للجزيةالشرع  يرد يف نو دلأل كضعو عمر رضي اهلل عنو غَت صحيح
 إذل اجتهاد ك  موكولة إذل ا١تصلحةك  غَت مقدرة بالشرع أف اٞتزيةىو صواب كلعل األقرب إذل المقادير ٥تتلفة 

 أك الذى  من تؤخذ ك .الببلدك  كالزماف ا١تكاف اختبلؼ كحس  اليسر،ك  العسر حس  نائبو أك اإلماـ
 يف اإلنساف بو ينتفع ٦تا كغَتىا كاٟتيواف كالطعاـ كالثياب ا١تباحة األشيا  من غَتىا أك النقود أك الفضة
 .ما ذى  إليو اٟتنابلة رٛتهم اهللكىذا  اهلل، أحلو ٦تا حياتو

 
                                                        

 .98سبق ٖترجيو، ص: (   1)
 .105: سبق ٗترجيو، ص(   2)
 .106: سبق ٗتريج األثر يف الصفحة(   3)
 .105: صفحةسبق ٗتريج األثر يف ال(   4)
 .4/96مع أىل اٟترب،  ، كتاب اٞتزية، باب اٞتزية كا١توادعةالبخاري صحيح(   5)
، اإلقناع متن عن القناع كشاف، البهوٌبك ، 8/502 ،1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، قدامة ابنينظر: (   6)

 ،1ط ،المقنع شرح في المبدع، مفلح ابن ، ك1/27، 1ط، الذمة أىل أحكام القيم، ابنك  ، 3/121 ،ط.د، اإلقناع
 معرفة في اإلنصاف، ، ا١ترداكمك  ، 210 :ص، ط.د، أحمد اإلمام مذىب في األحمد المذىب، اٞتوزم ابنك  ، 3/411

 . 57 :ص ،ط.د، األموال، عبيد أبوك  ، 4/227، 1ط، حنبل بن أحمد اإلمام مذىب على الخالف من الراجح
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 الحبوبو  والتمر الزرع صدقة في جاء ما باباختياراتو الفقهية في ـــ  6
 : ن  اٟتديث

 سعيد أيب عن ،أبيو عن ،ا١تازين حيِت بن عمرك عن ،٤تمد بن العزيز عبد حدثنا ، قاؿ:قتيبة حدثنا
 كلي  ،صدقة أكاؽو  ٜتىٍ ً  دكفى  فيما كلي  ، صدقةه  ذىٍكدو  ٜتىٍ ً  دكفى  فيما لي ": قاؿ  النيب أف: ،ا٠تدرم
(1)" صدقةه  أٍكسقو  ٜتسةً  ديكفى  فيما

 .عمرك بن اهلل عبدك  جابرك  عمر ابنك  ىريرة أيب عن الباب كيف  
 بن مالكك  ،شعبوك  ،سفياف حدثناقاؿ:  ،مهدم بن الرٛتن عبد حدثنا ،بشار بن ٤تمد حدثنا

 عمرك عن ،العزيز عبد حديث ٨تو  النيب عنا٠تدرم  سعيد أيب عن ،أبيو عن ،حيِت بن عمرك نع ،أن 
 .عنو كجو غَت من ركم كقد ،صحيح حسن حديث سعيد أيب حديث:  عيسى أبو قاؿ .حيِت بن
 ،صاعا ستوف :كالوسق ،صدقة أكسق ٜتسة دكف فيما لي  أف  :العلم أىل عند ىذا على كالعمل  

 كلي  .أرطاؿ ٙتانية :الكوفة أىل كصاعثلث، ك  أرطاؿ ٜتسة : النيب كصاع ،صاع ثبلٙتائة :أكسق كٜتسة
 ذكد ٜت  دكف فيما كلي  .درىم ئتاما :أكاؽ كٜت  ،درمها أربعوف :كاألكقية ،صدقة أكاؽ ٜت  دكف فيما
 ،٥تاض نتب ففيها اإلبل من كعشرين ٜتسا بلغت فإذا صدقة، اإلبل من ٜت  دكف فيما لي  يعٍت ،صدقة
 .شاة اإلبل من ٜت  كل يف اإلبل من كعشرين ٜت  دكف كفيما

  

                                                        

 . 979، رقم: 2/673، كتاب الزكاة، صحيح مسلم.1447: ، رقم2/524الزكاة، باب زكاة الورؽ،  ، كتابصحيح البخاري(   1)
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 :الثمارو  زكاة الزروع في النصابمسألة 
 : اختيار الكشمَتم

 الكثَت من الزرعك  يف القليل إجياب الزكاةيف  –أبو حنيفة  -٘تسك الكشمَتم ٔتا قالو شيخو 
احتج لصحة قولو بأنو جرل عليو ك  .العراياٛتل حديث الباب على ك  الثمر دكف اشًتاط بلوغ النصاب.ك 

(1) عمل طائفة من السلف دكف أف ينكر عليهم أحد.


 : ا١تناقشة
 : قولُت على كالثمار الزركعزكاة  يف النصاب اشًتاط يف الفقها  اختلف

شيخ ىذا الرأم اإلماـ أبو ك  الزكاة ٕت  يف كل ما أنبتت األرض، قليلو أك كثَته سوا ،: األكؿ القوؿ
(2) .النخعي كإبراىيم العزيز عبد بن كعمر سليماف، أيب بن كٛتادنيفة، كىو قوؿ ٣تاىد ح

: غَتىا ٔتا يليك  (3)كاستدلوا لرأيهم كما كرد يف كتبهم

(4)   چ  ﮸﮴  ﮵  ﮶     ﮷چ : عمـو قولو تعاذل: أكال

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ: عمـو قولو تعاذل: ثانيا

چڻں
(5)



،: (6)عىثىريٌان  كاف أك كالعيوف، الٌسما ي  سقتً  فيما) : عمـو قولو : ثاثال  سيقيى  كما العشري

                                                        

 .109 -108/ 2 ،1ط ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ، الكشمَتم(   1)
 .5/112، ط.د، المحلى، ابن حـز(   2)
 .2/659، 2ط، الفقهاء تحفة، السمرقندم،  2/56، 2ط،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع، الكاساين(   3)
 .141سورة األنعاـ، اآلية: (   4)
 .267سورة البقرة، اآلية: (   5)
 الحديث غريب في النهاية، األثَت ابن صاحبو، من عمل ببل بعركقو ا١تا  على عثر الذم ىو: كالثمار اٟتبوب من العثرمٌ : عثريٌان (   6)

 .، مادة عثر3/182 ،ط.د، واألثر
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 الكثَت.ك  قالوا إف النصوص دل تفصل بُت القليل  (2) ( العشر نصف: (1)بالنضح

 الكثَت.ك  ىو األرض النامية با٠تارج ػػػػػ ال دييز بُت القليلك  ألف السب  يف الوجوب ػػػػػػ: رابعا

 الثمار ال يعترب ٢تا حوؿ فبل يعترب ٢تا نصاب.ك  زكاة الزركع: اخامس

 نصابنا، تبلغ حىت كالثٍّمار الزركع إف النصاب شرط، فبل ٕت  الزكاة يف شي  من :القوؿ الثاين
، (4)كالشافعي ة، (3)ا١تالكي ة من الفقها  ٚتهور مذى  كىذا دكهنا، فيما شي ى  كال أكسق، ٜتسة كنصاُّا
 أىل أكثري  قاؿ كبو ، (7)حـز ابن كاختاره ، (6)حنيفة أيب صاحيب يوسف كأيب ٤تم د قوؿ كىو  ،(5)كاٟتنابلة
(8)العلم أىل



 : ك استدلوا ١تا قالوا 

 أكاؽو  ٜت  دكف فيما لي ):  النيبُّ  قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ا٠تدرمٍّ  سعيدو  أيبْتديث : أكالن 
                                                        

في غريب  النهايةابن األثَت،  .ناضح:  كاحديىا عليها ييٍستػىقىى اليت اإلبل:  كالن واضحي .  كاالٍستقا  بالد كارل  سيًقيى  ما أم: النضح(   1)
 ، مادة نضح.5/69، الحديث و األثر

 .1483 رقم ،2/126 اٞتارم؛ كا١تا  السما  ما  من سيقي فيما العشر باب الزكاة، كتاب ،صحيح البخاري(   2)
 .1/447، ط.د، الكبير الشرح، الدردير، 1/46، ط.د، القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكو، لنفراكما(   3)
 تحفة، ا٢تيثمي، 3/210، 1ط، المزني مختصر شرح وىو الشافعي اإلمام مذىب فقو في الكبير الحاوي، ا١تاكردمأنظر: (  4)

 ،ط.د"، العبادي قاسم بن أحمد اإلمام حاشية" ك" الشرواني الحميد عبد ماإلما حاشية: "بعده، المنهاج شرح في المحتاج
3/245. 

، اإلقناع متن عن القناع كشاف، البهوٌب، 3/7 ،1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، قدامة ابنأنظر:  (   5)
 .206، 2/205، ط.د
 ،"الشلبي حاشية" كُّامشو" الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين" ،لزيلعيا(،2/242، )ط.د، القدير فتح، ا٢تماـ ابنأنظر: (   6)

 ػ 1/292، 1ط
ٍرو، يًف  زىكىاةى  كىالى : قاؿ ابن حـز(   7) ، كىالى  ٘تى ٍر ي  ييًصيبيوي  ام يػىبػٍليغى  حىىت  : شىًعَتو  كىالى  بػير  ؛ ٜتىٍسىةى  امنه الواحد الصٍٍّنفً  ًمن اٍلوىاًحدي  اٍلمى  كىاٍلوىٍسقي  أىٍكسيقو

 .642، ا١تسألة: 4/47، ط.د، المحلى ،حـز ابن.صىاعنا ًستُّوفى 
 كأبو جابرك  عمر ابن منهم العلم أىل أكثر قوؿ ىذا أكسق ٜتسة تبلغ حىت كالثمار الزركع من شي  يف ٕت  ال: قاؿ ابن قدامة(   8)

 الثورمك  ا١تدينة كأىل مالكك  يالنخعك  اٟتكمك  مكحوؿك  عطا ك  اٟتسنك  زيد بن كجابر العزيز عبد بن كعمر سهل بن مامةأ
 قالوا تابعو كمن حنيفة أباك  ٣تاىدا اال خالفهم أحدا نعلم ال العلم أىل كسائر ٤تمدك  يوسف أبوك  الشافعيك  ليلى أيب ابنك  األكزاعيك 

 .3/7 ،رجع السابقالم ،قدامة ابن .ككثَته ذلك قليل يف الزكاة ٕت 
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(1) (صدقةه  أكسقو  ٜت  دكف مافي كلي  صدقةه، ذىكدو  ٜت  دكف فيما كلي  صدقةه،

 تقدديو، جي  خاصٌّ  ىذا ،((صدقةه  أكسقو  ٜتسة دكف فيما لي )):  قولو أف   الد اللة جوكك 
 فيما لي )): بقولو(( الزكاة اإلبل سائمة يف)): قولو خص صنا كما األخبار، يف جا  ما عمـو كٗتصي 
    (2) ((صدقةه  أكاؽو  ٜت  دكف فيما لي )): بقولو(( العشر ريبيع الرٍّقىة يف)): كقولو((. صدقةه  ذىكدو  ٜت  دكف

 أف فوج  الث مانية، األصناؼ يف صرفو كجي  الزكاة، فيو ٕت  ماؿ جن  كالثٍّمار الزركع أف  ب: ثانينا
(3)الزكوي ة األمواؿ كسائر يسَته يف الزكاة ٕت  كأال النٍّصاب، فيو يعترب



ا ا١تاؿ ليبلغ الزكاة يف اعتيرب النٍّصاب أف  ب: ثالثنا  (4)النٍّصاب بدكف الًغٌت حيصل كال للمواساة، يت سع حدًّ

 (4)النٍّصاب

يف غَته، ألنو مظنة اعترب اٟتوؿ ك  ، دل يعترب اٟتوؿ ألنو يكمل مناؤه باستحصاده، ال ببقائو: رابعا
(5)لكماؿ النما  يف سائر األمواؿ.



 :القوؿ الراجح 
الذم يًتجح ك  الثمارك  النصاب يف زكاة الزركع عتبارلقد كافق الكشمَتم ا١تذى  اٟتنفي يف عدـ ا

 : يلي أراه األرجح ١تاك  .العلم عند اهلل تعاذل ػػػػػ ىو مذى  ٚتهور الفقها  الذم يشًتط النصابك  عندم ػػػػػ
 كبلمها صحيح فيبٌت العاـ على ا٠تاص.ك  كحديث فيما سقت السما  عاـ،حديث األكسق خاص : أكال
 ، كسائر األمواؿ الزكوية.صابن بدكف الًغٌت حيصل كال  على األغنيا  ألف الزكاة ٕت: ثانيا
ما جي  فيو نصف العشر مفردا بينهما يف ك  "فيما سقت السما  " ميز بُت ما جي  فيو العشرحديث : ثالثا

حديث األكسق بُت بالن  مقدار النصاب الواج ، ك  سكت عن مقدار النصاب.ك  مقدار الواج ،
    .    اٟتديثُت الزما امتثاال ألمر النيب فأصبح العمل بكبل 

                                                        

 .114حديث الباب، سبق ٗترجيو يف الصفحة: (   1)
 .3/7، 1، طالشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، ابن قدامة(   2)
، قدامة ابن، 3/211، 1ط، المزني مختصر شرح وىو الشافعي اإلمام مذىب فقو في الكبير الحاوي، ا١تاكردمأنظر: (   3)

 .3/7 رجع السابق,الم
 .3/7 رجع السابق,الم قدامة، ابنك 3/211، مرجع السابقالأنظر: ا١تاكردم، (   4)
 .4/162، رجع السابقالم، ابن قدامة(   5)
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   اٍلميعىش رىاتً  نصاب تقدير يف احملكمة الصرحية الصحيحة السنة تً د  ري  كقد": قاؿ ابن القيم رٛتو اهلل
". العشر فنصف برٍ غى  أك بنضح سقي كما العشر السما  سقت فيما": قولو من با١تتشابو أكسق ٓتمسة
 األحوط ـدٍّ قي  تعارضا كإذا كا٠تاص قطعية العاـ كداللة ا٠تاص عارضو كقد لكثَتكا القليل يعم ىذا: قالوا
 بالكلية أحدمها كإلغا  باآلخر أحدمها معارضة جيوز كال اٟتديثُت بكبل العمل جي : فيقاؿ الوجوب كىو
 فيما": قولو فإف الوجوه من تعاذل اهلل ْتمد بينهما تعارض كال ىذا كيف ىذا يف فرض الرسوؿ طاعة فإف
 مفرقا النوعُت فذكر نصفو فيو جي  كما العشر فيو جي  ما بُت التمييز بو أريد إمنا" العشر السما  سقت
 اآلخر اٟتديث يف نصا كبينو اٟتديث ىذا يف عنو فسكت النصاب مقدار كأما، الواج  مقدار يف بينهما
 اَّمل إذل البتة عليو أكؿ ما غَت حيتمل ال الذم احملكم الصريح الصحيح الن  عن العدكؿ جيوز فكيف
 ٔتا العمومات سائر كبياف ا١تبُت احملكم با٠تاص بيانو يقصدكا دل بعمـو فيو يتعلق أف غايتو الذم ا١تتشابو
(1) "؟النصوص من خيصها

  

                                                        

 .2/251، 1ط،إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، (   1)
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 :العسل زكاة في جاء ما باباختياراتو الفقهية في ـــ  7
 : ن  اٟتديث

 بن صدقة عن ،يسينٍّ التػٍّ  سلمة أيب بن عمرك حدثنا قاؿ:، النيسابورم حيِت بن ٤تمد حدثنا - 629
 عشرة كل يف" :العسل يف  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ  عمر ابن عن ،نافع عن ،يسار بن موسى عن ،اهلل عبد
 (2)"(1)ؽٌّ زً  ؽ  زي أى 

 ،ا١تتعي سيارة أيبك  ،ىريرة أيب عن الباب كيف مقاؿ، إسناده يف عمر ابن حديث: عيسى أبو قاؿ  
 .عمرك بن اهلل عبدك 

 كبو العلم أىل أكثر عند ىذا على العمل ك ،شي  كبَت الباب ىذا يف  النيب عن يصح كال 
 .ؽاإسحك  ،أٛتد يقوؿ

 خولف كقد ،ْتافظ لي  اهلل عبد بن صدقة ك ،شي  العسل يف لي : العلم أىل بعض كقاؿ 
 .نافع عن ،اٟتديث ىذا ركاية يف اهلل عبد بن صدقة

 عن ،عمر بن اهلل عبيد حدثنا ، قاؿ:الثقفي الوىاب عبد حدثنا ،بشار بن د٤تم حدثنا - 630
 كلكن ،منو نتصدؽ عسل عندنا ما :قلت :قاؿ ،العسل صدقة عن العزيز عبد بن عمر سألٍت :قاؿ  نافع
  .صدقة العسل يف لي : قاؿ أنو حكيم بن ا١تغَتة أخربنا

                                                        

 جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد السيوطي، .الن اس يٍسلخي  ما خبلؼ على رأسو قبل من سيلخ: أم جلده، زيؽ   الذم السقا : الزؽ(   1)
 .1/244، ط.د، الترمذي جامع على ذيالمغت قوت، الدين

 العسل، يف كرد ما باب: الزكاة كتاب ،سننو الكبرى البيهقي يفك  4/75 في ضعفاء الرجال الكامليف  عدم ابن أخرجو(   2)
 ،1/87"  األوسط المعجم" يف كالطرباين ،1/374"  والمتروكين والضعفاء المحدثين منالمجروحين" يف حباف كابن4/126

: الطرباين كزاد بو،   النيب عن عمر، ابن عن نافع، عن يسار، بن موسى عن السمُت، اهلل عبد بن صدقة حديث من كلهم
 .شي  ذلك دكف فيما  كلي
 ىذا عن ٤تمدان  سألت 175 رقم 102 :ص ،1، ط"العلل الكبير بترتيب القاضي" يف كقاؿ .مقاؿ إسناده كيف: الًتمذم كقاؿ     

 .يصح شي  العسل زكاة يف كلي  مرسل   النيب عن فعنا عن ىو: فقاؿ اٟتديث
 .كغَتمها معُت بن كحيِت حنبل بن أٛتدعند  ضعيف كىو السمُت اهلل عبد بن صدقة ىكذا بو تفرد: "4/126" اليبهقي كقاؿ      
 ا١توضوعات يركم ٦تن فكا اهلل عبد بن صدقة: 1/374،" والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين" يف حباف ابن كقاؿ      

 .اٟتديث لو ذكر ٍب التعج  عند إال بركايتو يشغل ال األثبات عن
 الًتمذم ركاه كقد" األكسط" يف الطرباين ركاه: كقاؿ ،3/80 ،"الزوائد و منبع الفوائد مجمع" يف ا٢تيثمي اٟتافظ ذكره كاٟتديث     

 .كثَت كبلـ كفيو اهلل عبد بن صدقة كفيو باختصار



 

 117   

 . (1)عنهم يعٍت .توضع أف الناس إذل فكت  .رضيمى  ؿه دٍ عى : عمر فقاؿ
 

  

                                                        

كقاؿ ٤تققا شرح االسنة: شعي  األرنؤكط ك٤تمد زىَت  .4/45، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، شرح السنةخرجو  البغوم يف أ(   1)
 الشاكيش: إسناده صحيح.
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 مسألة حكم زكاة العسل:
 : اختيار الكشمَتم

 إف:  حنيفة أبو قاؿ": حيث قاؿ يف العرؼإمامو يف كجوب زكاة العسل  منحىالكشمَتم  ٨تا
 حديث كلنا ، الًتمذم فيو كتكلم لنا الباب كحديث ، كثر أك قل   عشر فيو عشرية أرض يف الذم العسل
 فمع حنبل بن كأٛتد العلم أىل أكثر كأما ، ا٢تماـ ابن كالشيخ التخريج يف لعيالزي اٟتافظ ذكر جيد مرسل
 فيو أف (1)خاف قاضي فتاكل ففي كاٞتباؿ ا١تفاكز من حصل الذم العسل كأما ، الًتمذم بإقرار حنيفة أيب
. (2)"خراج كال عشر فبل اٟترب دار يف كأما ، اإلسبلـ دار يف كىذا ، عشران  أيضان 

   : ا١تناقشة
 : قولُت على ال أـ زكاة فيو ٕت  ىل لالعس يف تعاذل اهلل رٛتهم العلم أىل اختلف   

قاؿ ُّذا ك  جوب الزكاة فيو،القوؿ بو اإلماـ أٛتد إذل ك  أصحابوك  ذى  اإلماـ أبو حنيفة: القوؿ األكؿ
 الشافعي ىو قوؿ لئلماـك  غَتىم،ك  إسحاؽ ،ك  األكزاعي،ك  سليماف بن موسى،ك  الزىرم،ك  مكحوؿ،: القوؿ

: استدلوا لرأيهمك  ،(3)يف القدًن

" أنو أخذ من العسل : ، عن النيب عبد اهلل بن عمرك ا ركاه عمرك بن شعي  عن أبيو عن جدهٔت
(4)العشر"

: بن اٟتارث ا١تصرم عن عمرك بن شعي  بلفظ  كداكد كالنسائي  من طريق عمر  أيب يف ركاية و.

                                                        

 فقيو: الفرغاين االكزجندم خاف بقاضي ا١تعركؼ الدين، فخر العزيز، عبد بن ٤تمود القاسم أيب بن منصور بن حسن ،خاف قاضي(  1)
 (الزيادات شرح)ك (احملاضر)ك (الواقعات)ك .(االمارل)ك أجزا ، ثبلثة( الفتاكل) لو،(ق 592)تويف سنة  .كبارىم نم حنفي،
، للمبليُت 5ط، األعالم، الزركليأنظر  .ذلك كغَت( للخصاؼ القضا  أدب شرح)ك جزآف، منو( الصغَت اٞتامع شرح)ك

 .2/224، (ـ1980
 .2/181 ،1ط ، الترمذي سنن شرح الشذي العرف  ، الكشمَتم(   2)
  .2/713 ،1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، ابن قدامة(   3)
 حجر ابن لو أكرد لكن ، ضعيف كإسناده 1824،برقم 2/582 ، العسل زكاة باب الزكاة، كتاب ، سننالأخرجو ابن ماجو يف (   4)

كقاؿ عنو األلباين: حسن صحيح.  .تقويو شواىد( 168-2/167) ,بيرالك الرافعي أحاديث تخريج فيالحبير التلخيص يف
 . (1/306)،صحيح سنن ابن ماجوأنظر: 
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بعشور ٨تل لو ككاف سألو أف حيمي لو كاديا يقاؿ لو   ؿ اهلل  إذل رسو (1)" جا  ىبلؿ أحد بٍت متعاف 
ذلك الوادم فلما كرل عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو كت  سفياف بن   ة فحمى لو رسوؿ اهلل  بى لى سى 

كاف يؤدم إذل  دل إليك ماأإف : كى  إذل عمر بن ا٠تطاب يسألو عن ذلك فكت  عمر رضى اهلل عنو 
.(2)٨تلو فاحم لو سلبتو كإال فإمنا ىو ذباب غيث يأكلو من يشا  "  من عشور   اهللرسوؿ 

: قاؿ ،«العشور فأد»: قاؿ ٨تبلن، رل إف اهلل، رسوؿ يا: قلت: قاؿ (3)ا١تتعي سيارة أيب عن كرد ١تا
بىلهىا رل فحمىى»: قاؿ جبلها، رل احم اهلل، رسوؿ يا: قلت  (4).«جى

 العسل من يؤخذ أف اليمن أىل إذل  اهلل رسوؿ ت ك: قاؿ ىريرة أيب عن البيهقي سنن يف أت
 (5) .العشر

 ا٠تراج أرض يف كاف إذا أما العشر، أرض يف النحل كوف العسل يف الزكاة لوجوب اٟتنفية كيشًتط
(6) ج.خرا  كال عشر ال:  فيو شي  فبل

                                                        

 ذكر كاحد اهنما قيل التجريد صاح  كقاؿ ،سعد بن ىبلؿ كبُت بينو موسى أبو فرؽ ،العسل يف حديث لو متعاف بٍت أحد ىبلؿ(   1)
 أكجو عدة من سعد بن ىبلؿ لقصة مغايرة القصة كىذه ىبلؿ جا  قاؿ جده عن أبيو عن اٟتارث بن عمرك طريق من داكد أبو

 .1/549، 1ط، الصحابة تمييز في اإلصابة، حجر ابننظر:أ .ا١تغايرة فالظاىر
 كتاب ،سننو  يف النسائي ك ،1602-1600 برقم 293-2/292 العسل، زكاة باب الزكاة، كتاب ،ننوسأخرجو أبو داكد يف (   2)

 كحسنو ،1851 برقم العسل، زكاة باب الزكاة، كتاب ،سننو ابن ماجو يف  ك ،2498 برقم 1/346 النحل، ةزكا باب الزكاة،
  .1/445 ،داود أبي سنن صحيح يف األلباين

يتىعي سيارة أبو(  3)
 عمرك،: قيل اٝتو، يف كاختيلف الشاـ، سكن صحايب ّتالة، لبٍت موذل كاف -الفوقانية ا١تثناة كفتح ا١تيم بضم- ا١ت

 ابن،7/418 ،1ط ،الكبرى الطبقات، سعد ابن: انظر.ىبلؿ بن عامر: كقيل مسلم، بن اٟتارث: كقيل األعلم، بن عمَت: كقيل
  . 1/540 ،1ط، األصحاب معرفة في االستيعاب، الرب عبد

صحيح سن لغَته، أنظر: ح: األلباين،ك قاؿ 1823، برقم 2/582، العسل زكاة باب الزكاة، كتاب،  و سننأخرجو ابن ماجو يف (   4)
 .206/ 1 ,سنن ابن ماجو

 كتاب،  الكبرى السننك البيهقي يف  .6972برقم  ،4/63 ، كتاب الزكاة، باب صدقة العسل، ومصنفأخرجو عبد الرزاؽ يف (   5)
: 390/ 2 د.ط، ،نصب الراية ألحاديث الهدايةقاؿ الزيلعي يف .7459، رقم 212 /4 ،العسل ما كرد يف باب الزكاة،
 من كاف: 2/23، 1، طوالمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين يف حباف ابن قاؿ ،٤ترز بن اهلل بعبد معلوؿ كاٟتديث"
 ".يىفهم كال ار،األخب كيػيقىلٍّ  ،يىعلم كال ،يىكذب كاف أنٌو إاٌل  و،اللٌ  عباد ارخي

 .3/15 ،ط.د، مبسوطال، السرخسيك ،  2/246 ،ط.د، القدير فتح، ا٢تماـ ابنأنظر: (   6)
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 الثورم،: قاؿ ُّذا الرأمك جوب الزكاة يف العسل، ك الشافعية إذل عدـ ك  ذى  ا١تالكية: القوؿ الثاين
: استدلوا لقو٢تمك  ،(1)ىو مركم عن عمر بن عبد العزيزك  ابن ا١تنذر،ك  اٟتسن بن صاحل،  ابن أيب ليلى،ك 

  (2)«إٚتاع كال يثبت خرب العسل يف الصدقة كجوب يف لي  إنو»: ا١تنذر ابن قالو ما -1
 (3) .ٚتاعباإل فيو زكاة ال كاللنب اللنب، فأشبو حيواف، من خارج مائع أنو -2

 : القوؿ الراجح يف ا١تسألة

اٟتنابلة ك  أف ما ذى  إليو الكشمَتم كمعو األحناؼجليا أدلتهم، يتضح رل ك  بعد عرض أقواؿ ا١تذاى 
ىو ما ذى   –أعلماهلل تعاذل ك  –يف ا١تسألة ا١تعوؿ عليو لعل الراجح ك  غَت صحيح،من إجياب زكاة العسل 

 دل  النيب ألفٌ من عدـ كجوب الزكاة يف العسل  من اٟتنابلة (4)مفلح معهم ابنك  يةالشافعإليو ا١تالكية  
 دليل يوجد الك  فيو علة ال صحيح ثابت حديث يف إلينا ذلك لنيًقل فعل كلو العسل، من الزكاة يأخذ
البيض فإذا أخذنا الزكاة ك  يشبو اٟتلي خيرج من حيواف فهو  العسل طعاـ ألفك  كجوُّا على صريح صحيح

 عمرك حديثكأحاديث متعددة   ا١تسألة يفكلقد صحت  البيض. ك  فلنأخذىا أيضا من اٟتلي من العسل 
 عمر قوؿ أما .اٟتمى مقابلة يف كاف أنو على ٤تموؿ ىوك  ماجو كابن كالنسائي داكد أيب عند شعي  بن
 لو فىاٍحمً  ًلو٨تىٍ  عيشورً  ًمنٍ   اهلل رسوؿ إذل ميػيؤىدٌ  كاف ام إليك لأدٌ  إف) : يف ىذا اٟتديث عنو اهلل رضي
 . اٟتمى مقابلة يف ىو كإمنا ، زكاة لي  ىبلؿ من أخذه ما أف على دليل أيضا فهو(  سىلىبىةى 

 كانوا -فهم من بطن- شبابة بٍت أف صحيحو، يف خزدية ابن أخرجو الذم اٟتديث ا١تسألة يف ركليي  ا٦تك 
 بو االحتجاج يصح بلف (5) .٨تل همافي كاديُت ٢تم حيمى كاف كأنو العشر العسل من  النيب إذل يؤدكف

                                                        

، 4ط، المقتصد ونهاية المجتهد دايةب، رشد ابن؛ 6/180، 1ط، مالك موطإ إلى المسالك أوجز، الكاندىلومينظر:(   1)
معرفة السنن ؛ البيهقي، 2/171، 1ط، الموطأ شرح المنتقى، الباجي؛ 9/277، 1ط، االستذكار، الرب عبد ابن؛ 3/77

؛ ابن 766، 1ط، داود أبي سنن شرح على المعبود عون، آبادم العظيم؛ 6/120 ،العسل يف كرد ما ،الزكاة كتاب،  واآلثار
، ط.د، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة، ا١تباركفورم؛3/101، ط.د، الترمذي سنن بشرح األحوذي عارضة، العريب
3/272. 

 .146: ص آخر ،1ط ،األخبار منتقى شرحنيل األوطار ،الشوكاين( 2)
 .3/20، 1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغنيقدامة،  ابن(   3)
 .2/450، 1ط، ا١ترداكم" الفروع تصحيح" كمعو" الفروع كتاب، "مفلح ابنأنظر(   4)
 ،اإلسناد ىذا من القل  يف فإف ا٠ترب صح إف العسل صدقة ذكر باب ،الزكاة كتاب ،صحيحويف خزدية  ابنجز  من حديث ركاه (   5)

 .2324: رقم ،4/45 ،اإلسناد
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. لوادييهم ٛتايتو مقابل يف ىو  اهلل لرسوؿ يدفعونو كانوا ما أف الحتماؿ العسل، يف الزكاة كجوب على
 سفياف كىو عليهم عاملو أمر  اهلل رسوؿ مع خربىم كأخربكه خبلفتو يف عمر جاؤكا ١تا أهنم ذلك كيؤيد
 بُت خلى كإال  اهلل رسوؿ إذل يؤدكنو كانوا ما عسلهم من أدكا إف الواديُت ٢تم حيمي أف اهلل عبد بن
 منهم يأخذىا أف عاملو عمر ألمر زكاة  اهلل لرسوؿ يدفعونو كانوا الذم أف كلو الواديُت، كبُت الناس
.أعلم تعاذل كاهلل.  عنوة

 عمرك كترٚتة ، عمرك إذل صحيح إسناده ): (1)كالنسائي داكد أيب ركاية ذكر بعد  الفتح يف اٟتافظ قاؿ
 فعند ، تطوعان  ذلك أعطى ىبلالن  أف على يدؿ ما كرد كقد. تعارض ال حيث لكن ، ا١تختار على قوية

 العسل من يأخذ أف ، ينهاه ٤تمد بن عثماف إذل كت  عبدالعزيز بن عمر إف دينار بن صاحل عن عبدالرزاؽ
  النيب إذل قدـ سعد بن ىبلؿ إف افشهدك  العسل أىل عثماف فجمع أخذىا  النيب كاف إال صدقة
 ٤تموؿ أنو إال أقول، األكؿ اإلسناد لكن عشوران  يذكر كدل برفعها فأمر صدقة:  قاؿ ، ىذا ما فقاؿ. بعسل
.(2)(ا٠تطاب بن عمر كتاب عليو يدؿ اٟتمى،كما مقابلة يف أنو على

 إمنا  النيب كإف. العسل يف جبةكا غَت الصدقة أف على دليل اٟتديث ىذا يف): ا١تعادل يف ا٠تطايب كقاؿ
 أخذ ما بدؿ لو كمعونة رفاقان  الوادم لو كٛتى متطوعان  ُّا جا  قد كاف إذ ، ا١تتعي ىبلؿ من العشر أخذ
 إليو أدل إف الوادياف لو حيمى بأف يأمره عاملو إذل فكت  ذلك يف ا١تعٌت ا٠تطاب بن عمر كعقل. منو
. (3)(ذلك يف خيَته دل األمواؿ يف الواجبة لصدقاتا سبيل سبيلو كاف كلو ، فبل كإال العشر

 ال سيارة  أيب غَت كاف إف ىبلؿ كحديث سيارة أيب حديث أف علمكا) : األكطار نيليف  الشوكاين كقاؿ
 العلة عمر لقً كعى  منهما ذى خً أي  ما ؿى دى بى  ٢تما كٛتى ُّا تطوعا ألهنما ، العسل يف الزكاة كجوب على يدالف
 تنتهض ال الباب أحاديث كبقية. ذلك يف خيَت دل الصدقات سبيل سبيلو كاف كلو ، ذلك ٔتثل فأمر

.(4) (ُّا لبلحتجاج

                                                        

 .119سبق ذكرىا يف ص:(   1)
  .3/384 ،ط.د، البخاري صحيح شرح الباري فتح، ابن حجر(   2)
 .2/43، 1ط، السنن معالم ، ا٠تطايب(   3)
 .4/146 ،1ط، األخبار منتقى شرح األوطار نيل، الشوكاين( 4)
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 ً قى وى بً  ٌب أي  أنو:  عنو اهلل رضى جبل بن معاذ عن طاكس عن اٟتميدم ركاه ما كيؤيده
 كالعسل البقر (1)

(2)  ."شيب رسوؿ اهلل  فيو يأمرين دل كبلمها": رضي اهلل عنو معاذ فقاؿ حىًسٍبتيوي 

 إال ، ضعيف العشر منو يؤخذ ال أف كيف ، ضعيف العشر العسل يف أف يف اٟتديث":  الشافعي كقاؿ
 فيو كليست ، منو يؤخذ فيما ثابتة كاآلثار السنن ألف ؛ منو يؤخذ ال أف كاختيارم ، عبدالعزيز بن عمر عن
 ، إٚتاع كال يثبت خرب العسل يف دقةالص كجوب يف لي  أنو ا١تنذر ابن قوؿ كتقدـ. (3)"عفو فكأنو ثابتة
 يصح ال أنو اٟتفاظ األئمة من مهاغَت  عن لقً ني  كقد.(5)شي  فيو يصح ال أنو البخارم كقوؿ ،(4)فيو زكاة فبل
  .(8)نوكمالك  (7)ك العجلوين(6)يدعب ابو منهم شي ، العسل زكاة يف

 

  

                                                        

، الصحاح مختار، بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبو، الرازم .الفريضتُت بُت ما كىو الصدقة يف ،األىٍكقىاصي  كاحد بفتحتُت ،الوىقى ي (   1)
 ، مادة: كق .1/343، 5ط

 أخرجو ىذا معاذ حديثك  .7465: ، برقم4/214، العسل يف كرد ما باب، الزكاة كتاب،  الكبرى  السننأخرجو البيهقي يف (   2)
 ألف قوم ىو:  البيهقي قاؿ لكن. كمعاذ طاككس بُت عانقطا  كفيو. عنو طاككس طريق من ،6/12,المحلىيف  حـز ابن أيضان 
 .معاذ بقضايا عارفان  كاف طاكسان 

 .7466: برقم ،4/214 ،العسل يف كرد ما باب ،الزكاة كتاب ،الكبرى السننأخرجو البيهقي يف (   3)
 الحبير التلخيصابن حجر يف ك  8215أثر  ،6/120 ،العسل يف كرد ما ،الزكاة كتاب،واآلثار  السنن معرفةأخرجو البيهقي يف (   4)

 .2/168، الكبير  الرافعي أحاديث تخريج في
 .175 :رقم 102 :ص ،1ط، القاضي طالب أبي بترتيب الكبير الترمذي علل، عيسى أبو، عيسى بن ٤تمد،  الًتمذمأنظر: (   5)

 فقد إطبلقو على ىذا لي ، بقولو:) 1/374 ،5ط، "السنة فقو على التعليق في المنة تمامكقد علق عليو العبلمة األلباين يف "
 عمرك عن ا١تصرم اٟتارث بن عمرك طريق إليو طرقو كأصح جده عن أبيو عن شعي  ابن عمرك حديث أحسنها أحاديث فيو ركم
 (." الفتح"  يف اٟتافظ كقواه(  810)  رقم"  اإلرواء"  يف ٥ترج كىو جيد إسناد كىذا: . ٍب قاؿشعي  بن

 . 505 - 504: ص ،ط.د، األموال، عبيد وأبأنظر: (   6)
 ومزيل الخفاء كشف، العجلوين" انظر: .شي  فيو يثبت دل فيو ركم ما كثرة مع العسل زكاة كباب" :اهلل رٛتو العجلوين قاؿ(   7)

 .2/421 ،3ط، الناس ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس
 المجموع، النوكم كما يف  انتهى" مالك قاؿ كبو مطلقان، فيو زكاة ال عندنا فالصحيح سلالع كأما": اهلل رٛتو النوكم اإلماـ قاؿ(   8)

 .5/456، ط.د، للشيرازي المهذب شرح
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 الخاتمة
 العمل، ىذا إ٘تاـ رل يسر أف على سلطانو كعظيم كجهو ّتبلؿ يليق ٛتدان  كتعاذل سبحانو اهلل أٛتد      
 النافع العلم تعلم من لبلزدياد خَت فاٖتة يكوف كأف كاآلجل، العاجل النفع بو رل حيقق أف سبحانو كأسألو
 .كٖتصيلو
دراسيت  خبلؿ من توصلت إليها اليت البحث نتائج ألىم ٣تمل ىذا البحث ىذا هناية كيف      

 حس إذل باب زكاة العسل  ة الكشمَتم يف شرحو لسنن الًتمذم من أكؿ كتاب الزكاةالختيارات العبلم
 : البحث وضوعٔت ا١تتعلقة التوصيات ببعض كأتبعها، تعاذل اهلل يسر ما

 : البحث نتائج -1
  اعلمي عمبلن  كيػيعىدُّ  ،اٟتديث فقو يف العبلمة الكشمَتم مؤلفات أىمٌ  من( العرؼ الشذم) كتابي  ييعترب  ػػػػػػػ 
 .كأشهرىا العبلمة الكشمَتم مؤلفات أجلٍّ  من بأنو يوصف أف كديكن كاٟتديثية، الفقهية الدراسات يف
لقد كاف شرحو لسنن الًتمذم ا١توسـو ك  إف العبلمة احملدث الكشمَتم علم بارز من أعبلـ ا١تتأخرين - 

   بالعرؼ الشذم خدمة جليلة أسداىا ىذا العبلمة للكتاب كلكت  السنة عموما.
علو كعبو ك  ػػػػػػػ لقد أثرل العبلمة الكشمَتم ا١تكتبة اإلسبلمية بشرحو الذم يظهر فيو ّتبل  سعة علم الشيخ

 اٟتديث.ك  يف علمي الفقو
اختياراتو الفقهية اليت قمت ك  جيحاتويتضح رل من خبلؿ الدراسة أف العبلمة الكشمَتم كاف يف ٚتيع تر ػػػػػػػ 

 ال خيرج عن أصوؿ ا١تذى  اٟتنفي.ك  علما  مذىبوك  أيب حنيفة بدراستها متمسكا بآرا  إمامو
ال ك  القويةك  الضعيفةالكثَتة اختياراتو الفقهية بكونو ال حيشد األدلة رٛتو اهلل يف  ػػػػػػػػػ يتميز منهج الكشمَتم

در أك مصموضعو يف يستطرد كثَتا يف ذكر أكجو الداللة بل يكتفي رٛتو اهلل بذكر الدليل أك اإلحالة على 
 مصدرين من كت  األحناؼ.

ل إذل عزك األقواؿ األخر عند تناكلو ١تسألة فقهية ما، ال حيرص على  ،الكشمَتمالعبلمة  ػػػػػػػػ الحظت أف
أف يف ا١تسألة قوال ذى  إليو مذى  ما من غَت األحناؼ من باإلشارة إذل  أصحاب ا١تذاى  بل يكتفي

لدل ىو معتمد  ٍب يعق  بذكر ماجازيوف إذل كذا.. كأف يقوؿ ذى  اٟتبإجياز شديد  ك  غَت تفصيل
 . يف ا١تسألةعلى صحة ما ذىبوا إليو ما استدلوا بو يورد ك  األحناؼ

 إف من شأف دراسة االختيارات الفقهية لعلما  األمة ا١تسامهة يف تكوين ا١تلكة الفقهية لدل طبلب الفقو. ػػػػػػػػػ
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 ُت األقواؿ تكوف لدل طال  العلم ملكة كاسعة يف مقارنة أقواؿ العلما ا١توازنة بك  ػػػػػػػػ إف دراسة الًتجيحات
    أصوُّا.ك  الوقوؼ على أرجح األقواؿك  مناقشتهاك  سربىاك 
 : ػػػػػػ التوصيات 2
 على كذلك  اهلل رسوؿ كسنة -كجل عز - اهلل بكتاب بالتمسك العلم طلبة كإخواين نفسي أكصي -
 .الدين أعبلـ األئمة من بإحساف تبعهم كمن ،القركف خَت من الصاحل سلفنا فهم

 تدريساك  دراسةك  ٖتقيقاا١تخطوطة ػػػػػػ ك  ا١تطبوعة منها ػػػػػػػ ػػػػػػػػػ أكصي بالعناية ٔتؤلفات العبلمة الشيخ الكشمَتم
 نفي  ككبلـ مؤصل، علم ففيها العلمية تركتوك  الشيختراث تسٌت لطبلب العلم االستفادة من حىت ي

 .يمةق كتوجيهات
اختيارات العبلمة  تربز الدراسات اليتمن  ٔتزيد ذلكك  ا١توضوعمتابعة بتوافر اٞتهود من أجل ػػػػػػػ أكصي 

 .أمهيتها يف كاقعنا ا١تعاصرك  ترجيحاتوالكشمَتم الفقهية ك 
 تعظيمهماك  السنةك  ػػػػػػػػ أكصي باٟترص على تربية النش  ا١تبارؾ من شباب اإلسبلـ على األخذ بالكتاب

 حفظا.ك  عنايةك  الرجوع إذل كت  السنة قرا ةك  نبذ العصبية ا١تذىبيةك  على اطٍّراح التقليدك 

ألف العلم الشرعي ىو األساس طلبة العلم، ك  العلما أىلو، من ك  ىتماـ بالعلماالك  زيد من العنايةكصي ٔتػػػػػػػػػ أ
فهي دعوة  -بلغت من نشاط مهما –كل دعوة ك  -عز كجل -ا١تادة األصيلة لكل دعوة إذل اهللك  ا١تتُت

ما أحس  أف ىناؾ صفوة يف ك  جوفا  إذا خلت من العلم الشرعي الرصُت، بل رٔتا تكوف دعوة إذل اٞتهل.
 چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ      كاف أىل العلم ىم ركادىا. ك  أم ٣تتمع إال

(1)


 نعت فبفضل اهللتدئ؛ فإف كنت قد أصبت فيما صبىذه ىي خطوة ا١تك  أخَتا فهذا جهد ا١تقل، ك    
 أف النق  من لواـز ا٠تلق.ك  أف الكماؿ هلل اٟتق، أتيت فحسيبإف كنت قد قصرت فيما ك  توفيقو،ك 
سائر علما  ك  فإين ال أملك إال اف أضرع إذل اهلل العلي القدير أف يرحم الكشمَتم ا٠تتاـ يفك   

 ، اإلخبلص يرزقٍت أف سبحانو وسألأ كماأمتهم.  ك  كفا  ما أعطوا لدينهمك  ا١تسلمُت جزا  ما قدموا لدينهم
 كأقدر ، سئل من خَت سبحانو إنو ،كالشيطاف نفسي شر يقيٍت كأف اٟتق، على كيدلٍت الصواب، يلهمٍتك 
 تبعهم كمن كصحبو آلو كعلى ٤تمد، نبينا على كسلم اهلل كصلى، كآخران  أكالن  هلل كاٟتمد أجاب، من

 الدين. يـو إذل بإحساف

                                                        

 .28سورة فاطر، اآلية (   1)
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 الفهارس 

 القرآنية اآليات فهرس - أ

 الصفحة رقمها اتاآلي
 سورة البقرة

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  

ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڍ   ڍ

177 57-58 

 31 185 چۋ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ چ 
 112 267 چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںچ 

 سورة النساء
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ 

 چ  ۓہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے

36 67 

 سورة المائدة
 66 2 چ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

 سورة األنعام
 -58-56 141 چ ﮴  ﮵  ﮶     ﮷چ 

112 
 التوبة سورة

 109 29 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ 
 101-42 103 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ
 30 120 چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 
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ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ     ەئى  ائ   ائ   چې   چ

 چۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   

122 30 

 سورة اإلسراء
 67 26 چۆئ  ۆئ  ۈئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 
 28 44 چ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ 

 سورة طو
 40 13 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 
 28 28-27 چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  چ 

 سورة األحزاب
 25 40 چ ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ 

 سورة فاطر
 124 28 چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 

 الفتح سورة
 67 29 چڀ  ڀچ 

 سورة الحجرات
 70 9 چ  ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھچ 

 سورة الحاقة
 67 34-33 چجت   حت         خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   چ 

 سورة المدثر
 67 44-43 چمخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  چ 

 سورة عبس
 42 7 چڤ  ڤ     ڦ   ڤ  ڤچ

 سورة البلد
ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳ ﮴    چ 

﮵ ﮶   ﮷ ﮸    ﮹ ﮺   ﮻ ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀         ﯁               

إذل  11من 
18 

67 
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 چ                     

 سورة الماعون
ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

1-2-3 67 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ 

 چڍ  ڌ  ڌ   

 65 7إذل  4من 

 61 7 چڍ  ڌ  چ

 

  



 

 128   

النبوية فهرس األحاديث -ب  

 جزء الحديث الراوي الصفحة

سويد بن  93
 غفلة

 األخذ عن هنينا فقاؿ كسل م عليو اهلل صل ى اهلل رسوؿ مصدٍّؽي  أتانا
 من

.ت زكاة مالك فقد أذىبت عنك شرهإذا أدي جابر بن عبد اهلل 54  
ما عليكإذا أديتى زكاة مالك فقد قضيتى  أبو ىريرة 51-54  
دلٍت على عمل : فقاؿ -صلى اهلل عليو كسلم-أف أعرابينا أتى النيب  أبو ىريرة 54

 إذا عملتو دخلتي اٞتنة
 أيب بن علي 68

 طال 
 الذم بقدر أموا٢تم يف ا١تسلمُت أغنيا  على فرض اهلل إف 

 يصنع ٔتا إال عركا أك جاعوا إذا الفقرا  جيهد كلن فقرا ىم، يسع
 أغنياؤىم...

 أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بعث معاذا إذل اليمن فأمره أف يأخذ مسركؽ 82
 لو يقاؿ ، ٔتكة نصراين على ضرب كسلم عليو اهلل صلى النيب أف أبو اٟتويرث 109

دينارا موى   
 اهلل صلى النيب إذل يؤدكف كانوا -فهم من بطن- شبابة بٍت أف عبد اهلل بن عمرك 120

العشر العسل من كسلم عليو  
56-57 فاطمة بنت  

 قي 
.الزكاة سول اقٟت ا١تاؿ يفإف   

91-92 عبد اهلل بن  
 عمر

 خيرجو فلم الصدقة كتاب كت  سلمك  عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف
....قبض حىت عمالو إذل  

عبد اهلل بن  62
 عمرك

، كإف لعينك عليك حقناإف  ٞتسدؾ عليك حقنا  

)مرسل(الزىرم 99-100  أمر من أحكم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف ، ٦تا أف 
....األكقاص يف جعل  أنو الصدقة  
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....إف نزلتم بقرل قـو فأمركا لكم ٔتا ينبغي للضيف فاقبلوا عقبة بن عامر 63  
جبل بن معاذ 122 ....حىًسٍبتيوي  كالعسل البقر  ً قى وى بً  ٌب أي  أنو    
عبد اهلل بن  118

 عمرك
 أنو أخذ من العسل العشر

 عبد بن ٤تمد 82
جحش بن اهلل  

 ديناران  أربعُت كل من يأخذ أف اليمن، إذل بعثو حُت معاذان، أمر أنو
 ديناران 

احناضى كٍ كانت تلب  أى (أـ سلمة )أهنا  أـ سلمة 55
ذى ، فسألت عن ذلك  من 

؟....أكنز ىو: تفقال -صلى اهلل عليو كسلم-النيب   
بن  دا١تقدا 62

معد يكرب 
 الكندم

....أضاؼ قومنا فأصبح الضيف ٤تركمنا أديا رجل  

ىريرة وأب  62  أديا ضيف نزؿ بقـو فأصبح الضيف ٤تركمنا 
ىريرة وأب 73 .مكاـر األخبلؽبعثتي أل٘تم    
98-105-
108-110  

بن جبلمعاذ  سلم إذل اليمن فأمرين أف آخذ من كل ك  بعثٍت النيب صلى اهلل عليو 
....ثبلثُت بقرة تبيعا  

تأٌب اإلبل على صاحبها على خَت ما كانت، إذا ىو دل يعط فيها  أبو ىريرة 59
....تطؤه بأخفافها ،حقها  

الشريد بن  65
 سويد

من أمر جا  رجل إذل النيب صلى اهلل عليو ك سلم يسألو عن شي  
 اإلبل...

53-54 من أىل ٧تد،  -صلى اهلل عليو كسلم-جا  رجل إذل رسوؿ اهلل  طلحة 
....ثائر الرأس، ييسمع دكم صوتو  

 ؿ أحد بٍت متعاف إذل رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم جا  ىبل عبد اهلل بن عمرك 119
....بعشور ٨تل لو  

لم كىو جال  يف ظل سك  جئت إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أبو ذر 45
ىم األخسركف كرب الكعبة: فرآين مقببل فقاؿ: قاؿ .الكعبة  
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بن جبل معاذ 102 ، كالبقر من من اإلبل كالبعَت، كالشاة من الغنمٟت ، خذ اٟت  من ا 
.البقر  

 61-76 ىريرة وأب  ا٠تيل لرجل أجر، كلرجل سًت، كعلى رجل كزر، فأما الذم لو  
....ربطها يف سبيل اهلل أجر، فرجل  

ما حق اإلبل؟: -كسلمصلى اهلل عليو -سئل رسوؿ اهلل  جابر بن عبد اهلل 60  
105-108-
109-110  

 ، حلة ألفي على ٧تراف أىل كسلم عليو اهلل صلى النيب صاحل ابن عباس
ا١تسلمُت إذل يؤدكهنا رج  يف كالبقية ، صفر يف النصف  

)مرسل(معمر 99 اإلبل يف ما مثل البقر يف   
اهلل بن  عبد 98

 مسعود
 .أك تبيعة كيف كل أربعُت مسنةيف ثبلثُت من البقر تبيع

عبد اهلل بن  116
 عمر

زؽ أزؽ عشرة كل يف العسل يف  

99                 
                     
                     
                     

                  

 عبد بن جابر
)مرسل( اهلل  

 عشر ٜتسة كيف شاتاف عشر كيفشاة  بقرال من ٜت  كل يف
.شياه أربع عشرين كيف شياه ثبلث  

جابر بن عبد  77
       اهلل 

دراىم عشرة أك دينار سائمة فرس كل يف  

112-113 عبد اهلل بن  
 عمر

،: عىثىريٌان  كاف أك كالعيوف، الٌسما ي  سقتً  فيما  سيقيى  كما العشري
العشر نصف: بالنضح  

75-78 علي بن أيب  
ال ط  

....فهاتوا صدقة الرقة يقققد عفوت عن صدقة ا٠تيل كالر   

 ، تبوؾ يف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على رؤبة بن يوحنا قدـ ابن اسحاؽ 108
دينارا السنة يف بأرضو حادل كل على كصاٟتو  
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 سيارةأبو  119
 ا١تتعي

....«العشور فأد»: قاؿ ٨تبلن، رل إف اهلل، رسوؿ يا: قلت  

ة بن عامرعقب 63 يا رسوؿ اهلل، إنك تبعثنا فننزؿ بقـو فبل يقركننا، فما ترل؟: قلنا   
ىريرة أبو 119  من يؤخذ أف اليمن أىل إذل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كت  

.العشر العسل  
51-52 سلم ك  كنا نتمٌت أف يأٌب األعرايب العاقل فيسأؿ النيب صلى اهلل عليو أن  بن مالك 

....ينا ٨تن كذلك إذ أتاه أعرايبك٨تن عنده فب  
101-102 بن جبل معاذ  " ائتوين : ١تا بعث معاذ بن جبل إذل اليمن ألخذ الصدقة قاؿ  

....آخذه منكم أك لبي  ٓتمي 

77-78 .فرسو كال عبده يف صدقة ا١تسلم على لي  أبو ىريرة   
111-114  سعيد أبو 

 ا٠تدرم
 أكاؽو  ٜتىٍ ً  دكفى  فيما لي ك  ، صدقةه  ذىٍكدو  ٜتىٍ ً  دكفى  فيما لي 
.صدقةه  أٍكسقو  ٜتسةً  ديكفى  فيما كلي  ،صدقة  

55-65 فاطمة بنت  
 قي 

.لي  يف ا١تاؿ حق سول الزكاة  

علي بن أيب  68
 طال 

.جنبو إذل جائع جارهك  يشبع الذم ا١تؤمن لي   

بن  دا١تقدا 63
معد يكرب 
 الكندم

 ؛و عليو دينليلة الضيف حق على كل مسلم فمىن أصبح بفنائو فه
ترؾ شا  كإف اقتضى شا  إف  

؛ زكاتيوي  تػيؤىدل أف بلغ ما أـ سلمة 55 بكنزو  فلي  فػىزيكٍّيى  
60-78-79 جابر بن عبد  

 اهلل
ال كقف ٢تا ما من صاح  إبل كال بقر كال غنم ال يؤدم حقها إ

....بأظبلفها ؼٍظبلتطؤه ذات األى  قػىٍرقىريـو القيامة بقاع   
أبو موسى  68

 األشعرم
للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضناا١تؤمن   

النعماف بن  68  إذا اٞتسد؛ كمىثىل كتراٛتهم كتعاطفهم توادىم يف ا١تؤمنُت مىثىلي 
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كاٟتمى بالسهر اٞتسد سائر لو تداعى عضو منو اشتكي بشَت  
عبد اهلل بن  49

 عمرك
ا١تقنطرين ا١تكثرين من كت  آية ألف قرأ من  

62-63-64 يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر ضيفو جائزتو، يـو كليلة،  من كاف أبو شريح 
 كالضيافة ثبلثة أياـ، فما كاف بعد ذلك فهو صدقة

 من يرد اهلل بو خَتان يفقهو يف الدين معاكية 30
فقهوا إذا اإلسبلـ يف خيارىم اٞتاىلية يف خيارىم معادف الناس أبو ىريرة 30  
95ك94 عبد اهلل بن  

 عمر
 كتبو الذم كسلم كآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ابكت نسخة ىذه
....ا٠تطاب بن عمر آؿ عند كىي الصدقة، يف  
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فهرس اآلثار -ج   

 األثر الراوي الصفحة
 إذا حضرت ا١تساكُت طرحت ٢تم منو ٣تاىد 59
عبد اهلل ك  علي 106

 بن عمر
نز.ك ذلك فوؽ كما، نفقة دكهنا فما آالؼ أربعة  

.منسوخو من اٟتديث ناسخ يعرفوا أف كأعجزىم فقها ال أعيا الزىرم 36  
كاف يؤدم إذل رسوؿ  صلى اهلل عليو كسلم  من  دل إليك ماأإف  عمر 120

 عشور ٨تلو فاحم لو سلبتو كإال فإمنا ىو ذباب غيث يأكلو من يشا 
 أيب بن علي 69

 طال 
ىم، إف  اهلل تعاذل فرض على األغنيا  يف أموا٢تم بقدر ما يكفي فقرا 

فإف جاعوا أك عركا كجهدكا فبمنع األغنيا ، كحقه على اهلل تعاذل أف 
اسبهم يـو القيامة كيعذُّم عليوحي  

 بن حارثة 77
 ميضىرٍّب

: فقاؿ عليا، فاستشار كأموا٢تم، خيو٢تم، بصدقة عمر أتوا الشاـ أىل أف
"بعدؾ باقية سيٌنة يكوف أف إال بأسان  أرل ال"   

 يأٌب كاف أنو أخربه يزيد بن السائ  كأف ا٠تيل يصدؽ فكا عثماف أف الزىرم 78
.ا٠تيل بصدقة ا٠تطاب بن عمر  

107-108 عمر موذل أسلم   الورؽ أىل كعلى ، دنانَت أربعة الذى  أىل على اٞتزية ضرب عمر أف 
.أياـ ثبلثة كضيافة ، ا١تسلمُت أرزاؽ ذلك كمع ، درمها أربعُت   

105-110  بن عبادة 
التغليب النعماف  

 على - تغل  بٍت نصارل يعٍت - صاٟتهم ١تا عنو اهلل رضي عمر أف
 كلكن ، العجم يؤدم ما نؤدم ال عرب ٨تن:  قالوا الصدقة تضعيف
 عمر فقاؿ - الصدقة يعنوف - بعض من بعضكم يأخذ كما منا خذ
 ُّذا شئت ما فزد:  قالوا.  ا١تسلمُت فرض ىذه ، ال:  عنو اهلل رضي
 تضعف أف على كىم ىو فًتاضى ففعل ، يةاٞتز  باسم ال ، االسم
." شئتم ما ٝتوىا" :  طرقو بعض كيف.  الصدقة عليهم  

106-110  ٤تمد عوف وأب 
 اهلل عبد بن

 ٙتانية الغٍت على الرجاؿ كسرؤ  على اٞتزية يف كضع ا٠تطاب بن عمر أف
 اثٍت الفقَت كعلى ، درمها كعشرين أربعة ا١تتوسط كعلى ، درمها كأربعُت
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.درمها عشر الثقفي  
عائشة كاٟتسن  69

بن علٌي كابن 
 عمر

إف كنت تسأؿ يف دـ موجع، أك غيـر مفظع، أك فقر مدقع، فقد كج  
.حقك  

عباس ابن 66 .ا١تتاع عارية )ا١تاعوف(أنو   
77-78 أمية بن يعلى   اليمن أىل من رجل من أمية بن يعلى أخو أمية بن الرٛتن عبد ابتاع 

 يعلى، غصبٍت: فقاؿ بعمر، فلحق البائع، دـفن لوص،ق ٔتائة أنثى فرسا
 ا٠ترب، كأخربه فأتاه، يب، اٟتق أف يعلى إذل فكت . رل فرسا كأخوه
 من فنأخذ ىذا، يبلغ فرسا أف علمت ما عندكم؟ لتبلغ ا٠تيل إف: فقاؿ
 فرس كل ىذا من خذ شيئا، ا٠تيل من نأخذ كال شاة، شاة أربعُت كل
.دينارا ا٠تيل على فقدر دينارا،  

 بن حارثة 79
 ميضرٍّب

 كخيبلن  ماالن  أصٍبنا قد إن ا: فقالوا عمر إذل الشاـ أىل من ناسه  جا 
 صاحبام فعلو ما: قاؿ. كطهور زكاة فيها لنا يكوف أف ٨ت  كرقيقنا،
 كفيهم كسل م عليو اهلل صل ى اهلل رسوؿ أصحابى  فاستشار فأفعلىو، قبلي
 قاؿ. بعدؾ من ُّا خذكفييؤ  جزية يكن دل إف حسنه  ىو: فقاؿ عليٌّ 
.عبيدىم يىرزيؽ ٍب منهم، يأخذ عمر فكاف: أٛتد  

يزيد بن السائ  78 يػيقىيٍّم أيب رأيت 
.عنو اهلل رضي عمر إذل صدقتها فعيد  ٍب ا٠تيل،    

عند الزرع يعطي القبضة، كعند الصراـ يعطي القبضة كيًتكهم يتتبعوف  ٣تاىد 59
 آثار الصراـ

الشعيب ك٣تاىد  68
س كغَتىمكطاك   

 يف ا١تاؿ حق سول الزكاة

.الدراىم من الصدقة يف العركض يأخذعمر  كاف عطا  102  
 كانوا يعطوف شيئنا سول الزكاة ابن عمر 58
عبد اهلل بن  64

 مسعود
عارية  -صلى اهلل عليو كسلم-كنا نعد ا١تاعوف على عهد رسوؿ اهلل 

 الدلو كالقدر
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 حسُت أيب ابن 78
شهاب ابنك   

.ا٠تيل صدقة سن كسلم عليو اهلل صلى النيب أف أعلم دل  

 لو استقبلتي من أمرم ما استدبرتي ألخذتي فضوؿ أمواؿ األغنيا  عمر 68
ا١تهاجرين.فقسمتها على فقرا    

حكيم بن ا١تغَتة 117  أف الناس إذل فكت . مىرضي عىٍدؿه : عمر فقاؿ. صدقة العسل يف لي  
عنهم يعٍت. توضع  

 ؟ دينار عليهم اليمن كأىل دنانَت، أربعة عليهم الشاـ ىلأ شأف ما ٣تاىد 110
.اليسار أجل من ذلك جعل: قاؿ  

.اهلل ٔتثل الفقو دى بً ما عي  الزىرم 31  
.بينهم الناس تعاكره ما ا١تاعوف ابن مسعود 66  
عباس ابن 66 .البيت متاع ا١تاعوف   
نع حقو ابن عمر 66 .ا١تاؿ ديي  (ا١تاعوف) 
 من دل يعرؼ االختبلؼ دل يشم أنفو الفقو قتادة بن دعامة  38
الضحاؾ بن  69

 مزاحم
.ا١تاؿ يف حق كل الزكاة نسخت  

.ا١تهنة يتعاطاىا الناس بينهم )ا١تاعوف(ىي أـ عطية 66  
 بن عمر 93

 ا٠تطاب
كخياره. الغنم غذا  بُت عدؿه  كذلك كالثنية، اٞتذعة، كتأخذ...  

النخعيإبراىيم  59 .الضٍٍّغثمثليعطي    
 يعطى من حضره يومئذ ما تيسر كلي  بالزكاة عطا  59
 بن الضحاؾ 52

 مزاحم
كالفضة الذى  من الكثَت ا١تاؿ يعٍت  
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:الغريبو  فهرس المصطلحات -د  

 الصفحة الغريبو  مصطلحاتال
 60 إطراؽ فحلها
 60 إعارة دلوىا
 60 أظبلؼ
 55 أكضاح
 91 ابن لبوفك  بنت لبوف
 91 بنت ٥تاض

 97 تبيعال
 91 جذعة
 91 اٞتما 
 91 حقة

 101 ا٠تمي 
 75  الرقة
 116 الزٍّؽ
 62 زكر
 59 الصراـ
 59 الضغث
 14 العارضة
 112 عثريا
 93 ا  الغنمغذ
 60 القرقر
 77 قلوص
 70  القوىد
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 102 اللبي 
 98 ا١تسنة
 98 معافر
 61 نجي ال

 113 النضح
 61 النوا 
 75 الورًؽ
 122 كق 
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 : فهرس األعالم -ه

 الصفحة األعالم المترجم لهم
 81 أبو إسحاؽ السبيعي

 109 أبو اٟتويرث
 66 أـ عطية
 11 ابن بكَت

 81 اٟتارث األعور
 96 سادل بن عبد اهلل بن عمر

 22 الوائلي سبحاف بن زفر
 119 أبو سيارة ا١تتعي

 60 الشريد بن سويد الثقفي
 96 ابن شهاب

 49 ا٢تبلرلالضحاؾ بن مزاحم 
 11 ابن عبد اٟتكم

 96 عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر
 81 عاصم بن ضمرة
 118 قاضي خاف

 14 الكليب، ٤تمد بن السائ 
 96 ابن ا١تبارؾ

 14 ٤تمد بن سعيد ا١تصلوب
 96 ٤تمد بن العبل 

 57 قصابميموف أبو ٛتزة األعور ال
 119 ىبلؿ أحد بٍت متعاف

 96 يون  بن يزيد
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 : فهرس المصادر -و

: ٖتقيق ،الوسيط المعجم، النجار ك٤تمد القادر؛ عبد كحامد الزيات؛ كأٛتد ؛مصطفى إبراىيم
 .(، د.تالدعوة دار د.ـ،،)ط.د، العربية اللغة ٣تمع

 ٤تمد علي: قيقٖت،الصحابة معرفة في الغابة أسد، الكـر أيب بن علي اٟتسن أبو،ابن األثَت
 (. ـ 1994 - ىػ1415،العلمية الكت  دار)بَتكت: 1، طوجودا١ت عبد أٛتد عادؿ - معوض

: ٖتقيق، األثرو  الحديث غريب في النهاية ،اٞتزرم ٤تمد بن ا١تبارؾ السعادات أبوابن األثَت، 
 .، د.ت(العلمية ا١تكتبة: بَتكت)ط.د، الطناحي ٤تمد ٤تمود-الزاكم أٛتد طاىر

:  ٖتقيق، األصول في أحاديث الرسول جامع ،زرماٞت ٤تمد بن ا١تبارؾ السعادات أبوابن األثَت، 
 ىػ1389[: 2، 1] اٞتز ؛ البياف دار مكتبة - ا١تبلح مطبعة - اٟتلواين مكتبة)1، طاألرنؤكط القادر عبد
[ 7 ، 6] اٞتز ؛ ـ1971 ، ىػ1390[ : 5] اٞتز ؛ ـ1970 ، ىػ1390[ : 4 ، 3] اٞتز ؛ ـ1969 ،
 ، الفكر دار ط: ( التتمة[ )12] اٞتز ؛ ـ1972 ، ىػ1392: [ 11- 8] اٞتز ؛ ـ1971، ىػ1391: 

 .عيوف بشَت ٖتقيق

، شاكر٤تمد  أٛتد، ٖتقيق: حنبل بن أحمد اإلمام مسند ،حنبل بن ٤تمد بن اهلل عبد أبوأٛتد، 
  (.ـ1995-ىػ 1416 ،اٟتديث دار: القاىرة )1ط

 ٤تمد بن اهلل كصي:  ٖتقيق، الالرج ومعرفة العلل ،لشيبايناحنبل  بنبن ٤تمد  عبداهلل أبو، أٛتد
  .ـ(1988-ق1408،الرياض ، بَتكت - ا٠تاين دار ، اإلسبلمي ا١تكت )1، طعباس

 ق(.1384)د.ـ، ا١تطبعة السلفية كمكتبتها، 2، طالخراج حيِت، آدـ،ابن 

، السعدين اٟتميد عبد مسعد: ٖتقيق،الشافعي ألفاظ غريب في الزاىر، ٛتدأ بن ٤تمداألزىرم، 
 ، د.ت(.الطبلئع رداد.ط)
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 السيد،  ٖتقيق: الترمذي عيسى ألبي الجامع الكتاب فضائل ،٤تمد بن عبيد سعردم،اإل
 ـ(. 1989-ق1409، العربية النهضة مكتبة - الكت  عادل)بَتكت: 1، طالسامرائي صبحي

)بَتكت: 2، طالسبيل منار أحاديث تخريج الغليل في إرواء، الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 ـ(.1985-ق1405االسبلمي،ا١تكت  

)د.ـ: دار الراية، 5، طتمام المنة في التعليق على فقو السنة٤تمد ناصر الدين، األلباين، 
 د.ت(.

 مكتبة: الرياض) 1، طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا٤تمد ناصر الدين، األلباين، 
 (.ـ2002-ق1422: 7ج ـ؛1996-ق1416:  6ج ـ؛1995-ق1415: 4-1ج، ا١تعارؼ

، األمة في السيء أثرىاو  الموضوعةو  الضعيفة األحاديث سلسلة، الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 ـ(. 1992-ق1412، ا١تعارؼ دار: )الرياض1ط

)الرياض، مكتبة ا١تعارؼ، 1، طالترىيبو  الترغيب صحيح ،الدين ناصر ٤تمد ،لبايناأل
 ـ(.2000-ق1421

-)بَتكت3ط الجامع الصغير وزيادتو )الفتح الكبير(, صحيح ،الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 ـ(.1988-ق1408دمشق: ا١تكت  اإلسبلمي، 

-ق1417، ا١تعارؼ مكتبة: الرياض)1ط، ماجة ابن سنن صحيح، الدين ناصر ٤تمد، لبايناأل
 (.ـ1997

-ق1419)الرياض: مكتبة ا١تعارؼ، 1، طصحيح سنن أبي داود، الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 ـ(.1998

-ق1420ا١تعارؼ مكتبة: الرياض)1ط، صحيح سنن الترمذي، الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 (.ـ2000
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-ق1419، ا١تعارؼ مكتبة: الرياض)1ط، صحيح سنن النسائي ،الدين ناصر ٤تمد، لبايناأل
 (.ـ1998

، ا١تعارؼ مكتبة: الرياض)1ط، أبي داود صحيح وضعيف، الدين ناصر ٤تمد، لبايناأل
 (.ـ1998-ق1419

، ا١تعارؼ مكتبة: الرياض)1، طضعيف الترغيب والترىيب، الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 ـ(.2000-ق1421

-بَتكت)3ط، (الكبير الفتح) زيادتوو  الجامع الصغير ضعيف، الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 (.ـ1988-ق1408، اإلسبلمي ا١تكت : دمشق

-ق1417 ،ا١تعارؼ مكتبة: الرياض)1ط، ماجة ابن سنن ضعيف، الدين ناصر ٤تمد، لبايناأل
 ـ(.1997

 مخطوطات من المنتخب الظاىرية الكتب دار مخطوطات فهرس، الدين ناصر ٤تمداأللباين، 
 ـ(.2001-ق1422)الرياض: مكتبة ا١تعارؼ: 1،طسلماف آؿ حسن بن مشهور: ، ٖتقيقالحديث

، تامر ٤تمد د. ٤تمد: ٖتقيق، الطالب روض شرح في المطالب أسنى، زكريا، نصارماأل
 .(ـ2000 - ق1422، العلمية الكت  دار: بَتكت،)1ط

 ، د.ط)بَتكت: دار الفكر، د.ت(.الهداية شرح العناية، ٤تمد بن ٤تمد، بابرٌبال

 السعادة، مطبعة: مصر)1، طالموطأ شرح المنتقى، خلف بن سليماف الوليدأبو الباجي، 
  ق(. 1322

)بَتكت3،طعبدالباقي فؤاد ٤تمد:  ٖتقيق،األدب المفرد، إٝتاعيل بن ٤تمدالبخارم،   دار:
 ـ(.1989 -ق 1409،اإلسبلمية البشائر

)حل ، القاىرة: 1، طزايد ابراىيم ٤تمود: ٖتقيق، األوسط التاريخ، إٝتاعيل بن ٤تمد، بخارمال
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   .ـ(1977-ق 1397الوعي، مكتبة دار الًتاث؛  دار

 – آباد حيدر، د.ط)خاف ا١تعيد عبد ٤تمد: ٖتقيق، الكبير التاريخ، إٝتاعيل بن ٤تمدالبخارم، 
 د.ت(. العثمانية، ا١تعارؼ دائرة، الدكن

 سننوو   اهلل رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع، إٝتاعيل بن ٤تمدالبخارم، 
  (.ىػ1422، النجاة طوؽ دار)1ط، ناصر بن زىَت بن ٤تمد :ٖتقيق، وأيامو

 أيب بن إبراىيم بن أٛتد اهلل عبد أبو، ٖتقيق: الضعفاءكتاب  ،إٝتاعيل بن ٤تمد، بخارمال 
 (.مػ2005/ىػ1426، عباس ابن مكتبة)د.ـ، 1،طالعينُت

، ٖتقيق: البزار المنشور باسم البحر الزخار مسند، أبو بكر أٛتد بن عمرك البصرم،البزار
(17 إذل 10 من األجزا  حقق) سعد بن كعادؿ(9 إذل 1 من األجزا  حقق) اهلل، زين الرٛتن ٤تفوظ
 ـ،1988 بدأت ،كاٟتكم العلـو مكتبة: ا١تنورة ا١تدينة)1، ط(18 اٞتز  حقق) الشافعي ا٠تالق عبد كصربم
 (.ـ2009 كانتهت

 زىَت ٤تمد - األرناؤكط شعي :  ٖتقيق، البغوي لإلمام السنة شرح، مسعود بن اٟتسُتالبغوم، 
 (.ـ1983 - ىػ1403 ػ،اإلسبلمي ا١تكت : بَتكت ػ- دمشق )2، طالشاكيش

 ، د.ت(.العريب البياف ٞتنة مطبعة، د.ط)القاىرة: البلدان فتوحأٛتد بن حيِت بن جابر، الببلذرم، 

 مصيلحي ىبلؿ: ٖتقيق ,اإلقناع متن عن القناع كشاؼ، إدري  بن يون  بن منصور، ٌببهو ال
 .(ق1402، الفكر دار: بَتكت)ط.د ،ىبلؿ مصطفى

، العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف ،بكر أيب نب أٛتد العباس أبوالبوصَتم، 
 ،للنشر الوطن ار: دالرياض)1،طإبراىيم بن ياسر ٘تيم أبو بإشراؼ العلمي للبحث ا١تشكاة دارٖتقيق: 
 (.ـ 1999 - ىػ 1420

، ٖتقيق: علي ٤تيي الدين علي الغاية القصوى في دراية الفتوىعبد اهلل بن عمر، البيضاكم، 
 ـ(.2008-ق1429)د.ـ، دار البشائر االسبلمية، 2داغي، طالقره 
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 الرٛتن ضيا  ٤تمد: ٖتقيق، الصغرى للبيهقي السنن ، اٟتسُت بن أٛتد بكر أبو ،بيهقيال
 ـ(.2001-ق1422الرشد،  مكتبة، الرياض، د.ط)األعظمي

 دائرة ل ٣ت: آباد حيدر بلدة -ا٢تند )1، طالكبرى السنن ، اٟتسُت بن أٛتد بكر أبوالبيهقي، 
  ق(.1344، النظامية ا١تعارؼ

، قلعجي أمُت ا١تعطي عبد. د ٖتقيق، واآلثار السنن معرفة ، اٟتسُت بن أٛتد بكر أبو، بيهقيال
: دمشق - حل  ، قتيبة دار: بَتكت- دمشق ، اإلسبلمية الدراسات جامعة: باكستاف - كراتشي)1ط
 ـ(.1991-ق1412؛ الوفا  دار: القاىرة - ا١تنصورة  ، الوعي دار

 ٤تمد. د، ٖتقيق: للبيهقي الكبرى السنن إلى المدخل، اٟتسُت بن أٛتد بكر أبوالبيهقي، 
 ، د.ت(.اإلسبلمي للكتاب ا٠تلفا  دار، د.ط)الكويت: األعظمي الرٛتن ضيا 

 اٟتميد عبد العلي عبد ، ٖتقيق: د.شعب اإليمان، اٟتسُت بن أٛتد بكر أبوالبيهقي،          
 - ىػ 1423 ،با٢تند ببومبام السلفية الدار مع بالتعاكف بالرياض كالتوزيع للنشر الرشد تبةمك)1،طحامد
 (. ـ 2003

األلباين،  الدين ناصر ٤تمدٖتقيق:  مشكاة المصابيح,٤تمد بن عبد اهلل ا٠تطي ، التربيزم، 
 (.ـ1985-ق1405،االسبلمي ا١تكت : بَتكت)3ط

، ٖتقيق: عبد اٟتفيظ منصور، االغترابو  ةالرحل مستفادالقاسم بن يوسف، التجييب، 
 ـ(.1975)تون : الدار العربية للكتاب، 1ط

 قيق، ٖتالقاضي طال  أيب بًتتي  الكبير الترمذي علل، عيسى أبو، عيسى بن ٤تمد الًتمذم، 
-ق1409، الكت  عادل: بَتكت)1، طالصعيدم ٤تمود - النورم ا١تعاطي أبو - السامرائي صبحي: 

 ـ(.1989

 مطبعة)2ط، شاكر ٤تمد أٛتد: ٖتقيق، الصغير العلل، عيسى أبو، عيسى بن ٤تمد، ذمالًتم
 .ػ(ق 1395 اٟتليب، البايب مصطفى
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 ٤تمد أٛتد: ٖتقيق ،الترمذي سنن - الكبير الجامع، عيسى أبو الًتمذم، ٤تمد بن عيسى،
 .ػ(ق 1395 اٟتليب، البايب مصطفى مطبعة)2ط، شاكر

: ٖتقيق، المصطفوية والخصائل الشمائل المحمديةعيسى،  الًتمذم، ٤تمد بن عيسى، أبو
 ـ(.1993-ق1413)مكة ا١تكرمة، ا١تكتبة التجارية، 1، طاٞتليمي عباسبن  سيد

 البشائر دار)1،طوعلومو النبوي الحديث في المغاربة تراث ،اهلل عبد بن ٤تمدالتليدم، 
 ـ(.1995 – ق1416، اإلسبلمية

 ،5ط ،األلباين الدين ناصر ٤تمد: ٖتقيق، اإليمان، الدين تقي، اٟتليم عبد بن أٛتد، تيميةابن 
 .(ـ1996/ق1416، اإلسبلمي ا١تكت : عماف)

 دار)3ط،اٞتزار عامر - الباز أنور: ٖتقيق، الفتاوى مجموع، اٟتليم عبد بن أٛتد،تيميةابن 
 .(ـ2005/ىػ 1426، الوفا 

الفقهية في تلخيص  القوانين اهلل، دعب بن ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد القاسم، أبوجيزىم،  ابن 
٤تمد بن سيدم ٤تمد : ٖتقيق، مذىب المالكية والتنبيو على مذىب الشافعية والحنفية والحنبلية

 موالم، د.ط)د.ـ، د.ت(.

: بَتكت)ط.د، قمحاكم الصادؽ ٤تمد: ٖتقيق، القرآن أحكام، الرازم علي بن أٛتد ،صاصاٞت
 .(ق1405، العريب الًتاث إحيا  دار

. د:  ٖتقيق، النبوي الحديث علوم مختصر في الروي المنهل،  ابراىيم بن ٤تمد،ٚتاعةبن ا
 (ق1406، الفكر دار: دمشق)2ط ،رمضاف الرٛتن عبد الدين ٤تيي

، األحمد في مذىب اإلمام أحمد المذىب يوسف بن عبد الرٛتن، الدين٤تيي ابن اٞتوزم، 
 ـ(.1959-ق1378د.ط) بومبام: مطبعة ؽ، 

 عبد أٛتد: ٖتقيق، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، أبو نصر، ٛتاد بن إٝتاعيل، رموىاٞت
 (.ـ 1987 -  ى 1407، للمبليُت العلم دار: بَتكت)4،طعطار الغفور



 

 145   

، حسُت معظم السيد:  ٖتقيق، الحديث علوم معرفة ،النيسابورم ،اهلل عبد بن ٤تمد ،اكماٟت
 (ـ1977 - ىػ1397، العلمية الكت  دار: بَتكت)2ط

 عبد مصطفى:  ٖتقيق،المستدرك على الصحيحين، النيسابورم ،عبداهلل بن ٤تمداٟتاكم، 
  ـ(1990 – ق1411،العلمية الكت  دار: بَتكت)1ط ،عطا القادر

: ٖتقيق، والمتروكين والضعفاء المحدثين المجروحين من ،حاًب ابو ،اٛتد بن حباف بن ٤تمدابن حباف، 
 ق(.1396)حل : دار الوعي، 1ط ،زايد ابراىيم ٤تمود

 ٤تمد اللطيف عبد: ٖتقيق"، حنبل بن أحمد اإلمام فقو في اإلقناع" أٛتد، بن موسى جاكم،اٟت
 .(ت.د، ا١تعرفة دار: بَتكت)د.ط، السبكي موسى

٤تمد عبد ا١تعيد خاف،  .د، ٖتقيق: الُغْمر بأبناء العمر إنباء، العسقبلين علي بن أٛتدابن حجر، 
 ـ(.1986-ق1406، العلمية الكت  دار: بَتكت)2ط

 عبد أٛتد عادؿ، ٖتقيق: اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقبلين علي بن أٛتدابن حجر، 
   ق(.1415، العلمية الكت  دار: بَتكت)1، طمعوض ٤تمد كعلى ا١توجود

 ىادم بن ربيع:  ٖتقيق، الصالح ابن كتاب على النكت، العسقبلين علي بن أٛتد،حجرابن 
 العربية ا١تملكة ا١تنورة، ا١تدينة اإلسبلمية، باٞتامعة العلمي البحث عمادة:  الناشر)1ط، ا١تدخلي مَتع

 (ـ1984/ىػ1404، السعودية

 شاغف أٛتد صغَت األشباؿ أبو، ٖتقيق: تقريب التهذيب ،العسقبلين علي بن أٛتدابن حجر، 
 ق(.1416)د.ـ، دار العاصمة، 1،طالباكستاين

-ق1404بَتكت: دار الفكر،)1، طتهذيب التهذيب ،العسقبلين علي بن أٛتدحجر، ابن 
 ـ(.1988

، الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص ،العسقبلين علي بن أٛتدابن حجر، 
 (.ـ1989-ىػ1419، العلمية الكت  دار)بَتكت: 1ط
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 دار، َتكتب)د.ط، البخاري صحيح شرح الباري فتح، العسقبلين علي بن أٛتدابن حجر، 
 .(ق1379، ا١تعرفة

 الطباعة إدارة: مصر،)ط.د، شاكر ٤تمد أٛتد: ٖتقيق، المحلى، الظاىرم ٤تمد أبو، حـزابن 
 .(ق1349، ا١تنَتية

 طبعة، عمَتات زكريا:  قيق، ٖتالخليل مختصر الجليل لشرح مواىب ،٤تمد بن ٤تمد، طاباٟت
 (.ـ2003 - ىػ1423، الكت  عادل دار: الرياض)خاصة

، د.ط، مبارؾ آؿ صاحل ماىر عبيدة أبو:  بو اعتٍت، المحدثين مناىجبن عبد اهلل،  سعد، مٌيداٟت
  ، د.ت.السنة علـو دار

"، ٕتميع الحديثية المسمى "إسعاف اللبيب بفتاوى الحديث الفتاوىأبو إسحاؽ، اٟتويٍت، 
 )القاىرة: دار التقول، د.ت(.، د.طاإلسبلمية اإلدياف ٣تلة

 ، د.ت(.للطباعة الفكر دار: بَتكت، د.ط)خليل مختصر شرحبن عبد اهلل، ٤تمد  ،رشيا٠ت

، الرجال أسماء في الكمال تهذيب تذىيب خالصة ،الدين صفي ،اهلل عبد بن أٛتدا٠تزرجي، 
، البشائر دار/اإلسبلمية ا١تطبوعات مكت  الناشر: بَتكت/  حل )5، طغدة أبو الفتاح عبد ٖتقيق
 (.ق1416

، األعظمي مصطفى ٤تمد. د:  ٖتقيق، خزيمة ابن صحيح، إسحاؽ بن ٤تمدابن خزدية، 
 ـ(.1970-ق1390 اإلسبلمي، ا١تكت : بَتكتد.ط)

 .(ـ1932 - ق1351، العلمية ا١تطبعة: حل )1ط، السنن معالم، ٤تمد بن ٛتدا٠تطايب، 

لماء تاريخ بغداد وأخبار محدثيها وذكر قطانها الع  ،البغدادم علي بن أٛتد بكر أبوا٠تطي ، 
 ـ(.2001-ق1422)بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، 1عواد معركؼ، ط شار، ٖتقيق: د. بمن غير أىلها

، العزازم يوسف بن عادؿ: قيق، ٖتوالمتفقو الفقيو، البغدادم علي بن أٛتد بكر أبوا٠تطي ، 
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  ق(.1421، اٞتوزم ابن دار)السعودية: 2ط

، منصور فؤاد ٤تمد، ٖتقيق: ير اإلشبيليفهرسة ابن خ، ٤تمد بكر أبواالشبيلي،، خَتابن 
 (.ـ1998-ىػ1419 ،العلمية الكت  دار: بَتكت)1ط

 األكؿ، من اَّلدات، النبوية األحاديث في الواردة العلل ،اٟتسن أبو عمر بن علي، دارقطٍتال
 (ـ1985 - ىػ1405، طيبة دار: الرياض)1، طالسلفي اهلل زين الرٛتن ٤تفوظ، ٖتقيق: عشر اٟتادم إذل

 دار ،الدماـ)1،طالدباسي ٤تمد بن صاحل بن ٤تمد، ٖتقيق: عشر ا٠تام  إذل عشر، الثاين من كاَّلدات
 .ق(1427 ،اٞتوزم ابن

 بذيلو التعليق المغني على الدارقطنيو  الدارقطني سنن، اٟتسن أبو عمر بن علي، دارقطٍتال
 عبد شليب، ا١تنعم عبد حسن ،االرنؤكط شعي : ٖتقيقأليب الطي  ٤تمد مش  اٟتق العظيم آبادم، 

 (.ـ 2004 - ىػ1424 الرسالة، مؤسسة: بَتكت)1ط، برىـو أٛتد اهلل، حرز اللطيف

 عبد حسن االرنؤكط، شعي : يقق، ٖتالدارقطني سنن، اٟتسن أبو عمر بن عليالدارقطٍت، 
 (.ـ 2004 - ىػ1424 ،الرسالة مؤسسة: بَتكت)1، طبرىـو أٛتد اهلل، حرز اللطيف عبد شليب، ا١تنعم

)بَتكت: 1،طاألرناؤكط شعي ، ٖتقيق: المراسيل، تاين، السجساألشعث بن سليمافأبو داكد، 
 ق(.1408مؤسسة الرسالة، 

 عبد الدين ٤تيي ٤تمد، ٖتقيق: داود أبي سننداكد، سليماف بن األشعث، السجستاين، أبو 
 بَتكت: ا١تكتبة العصرية، د.ت(.-، د.ط)صيدااٟتميد

 ، د.ـ(.العربية الكت  حيا ، د.ط)د.ـ، دار إالكبير الشرح، العدكم ٤تمد نب أٛتدالدردير، 

، عليش ٤تمد: ٖتقيق، مالكي فقو، الكبير الشرح على الدسوقي حاشية، عرفو ٤تمد،دسوقيال
 .(ت.د، العربية الكت  إحيا  دار: القاىرة)ط.د

، د.ط)ا١تكتبة مذيالتر  جامع على المغتذي نقع قوت ،البجمعوم سليماف بن عليالدمنيت، 
 ق(.1298الوىبية، 



 

 148   

 الدين نور الدكتور ٖتقيق ،الضعفاء في المغني، عثماف بن أٛتد بن ٤تمد الدين مش الذىيب، 
 ، د.ط، د.ـ، د.ت.عًت

 عبد عمر. د: ٖتقيق، واألعالم المشاىير ووفيات اإلسالم تاريخ ،أٛتد بن ٤تمد، ذىيبال
 (.ـ1987- ىػ1407، ريبالع الكتاب دار)بَتكت: 1، طتدمرم السبلـ

، العلمية الكت  دار: بَتكت)1، طعمَتات زكريا: ٖتقيق، تذكرة الحفاظ ،أٛتد بن ٤تمدذىيب، ال
 (.ـ1998-ىػ1419

 شعي  الشيخ بإشراؼ احملققُت من ٣تموعة، ٖتقيق: النبالء أعالم سير، أٛتد بن ٤تمدذىيب، ال
 (.ـ 1985ػ- ق 1405، الرسالة مؤسسة: بَتكت)3، طؤكطاألرن

، البجاكم ٤تمد علي: ٖتقيق، الرجال نقد في االعتدال ميزان، أٛتد بن ٤تمدذىيب، ال
 (.ـ1963 - ىػ1382 ،ا١تعرفة دار)بَتكت: 1ط

 آباد حيدر: ا٢تند)1، طالتعديلو  الجرح ،ادري  بن ٤تمد بن الرٛتن عبد، حاًبأيب  ابنالرازم، 
 (.ـ1952 -ق1271،العريب الًتاث إحيا  دار: ؛ بَتكتالعثمانية ا١تعارؼ دائرة ٣تل  مطبعة،الدكن

، ٤تمد الشيخ يوسف: قيق، ٖتمختار الصحاح، بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبوالرازم، 
  ـ(. 1999-ق1420 النموذجية، الدار - العصرية ا١تكتبة :صيدا – بَتكت)5ط

، حجي ٤تمد، ٖتقيق: د الممهدات المقدمات ،الوليد أبو، أٛتد بن ٤تمد، رشدابن 
 (.ـ1988 - ىػ1408 )بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي،1ط

 مطبعة: مصر)4، طالمقتصد نهايةو  المجتهد بداية، الوليد أبو، أٛتد بن ٤تمدابن رشد، 
 (.ـ1975-ىػ1395 كأكالده، اٟتليب البايب مصطفى

 دار: بَتكت)3ط، المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية، الدين مش ، العباس ايب بن ٤تمد، رمليال
 .(ـ1992-ق1413، العريب الًتاث إحيا 
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الغرب  دار: بَتكت)1، طصلة الخلف بموصول السلف ،سليماف بن ٤تمد بن ٤تمدركداين، ال
 (.  ـ1988-ىػ1408اإلسبلمي، 

 من ٣تموعة: ٖتقيق  ،القاموس جواىر من العروس تاج، ٤تٌمد بن ٤تٌمدمرتضى،الزبيدم، 
 ، د.ت.ا٢تداية دارد.ط، ، احملققُت

 األكقاؼ كزارة)2، طالقواعد الفقهية في المنثور ُّادر، بن اهلل عبد بن ٤تمد الدين بدركشي، الزر 
 ـ(.1985-ق1405، الكويتية

 ـ(.1980، للمبليُت العلم دار)بَتكت: 5، طاألعالم، خَتالدينالزركلي، 

و ٤تمد أب-علي ٤تمد البجاكم : ، ٖتقيقالفائق في غريب الحديثز٥تشرم، ٤تمود بن عمر، ال
 ـ(1979ق/1399دار الفكر، : بَتكت)3الفضل إبراىيم، ط

)السعودية: مركز ا١تلك 1د.شاكر ذي  فياض، ط: ٖتقيق،األموال، ٥تلد بن ٛتيدابن ز٧تويو، 
 ـ(.1986-ق1406فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية،

 بن رعم دار:  االسكندرية)4ط"، اإلسالمية الشريعة لدراسة المدخل، "الكرًن عبد، زيداف
 (.ت.د، ا٠تطاب

 بغية حاشيتو مع الهداية ألحاديث الراية نصب ،يوسف بن اهلل عبد ،الدين ٚتاؿ، زيلعيال
: جدة، كالنشر للطباعة الرياف مؤسسة: بَتكت)ط.د، عوامة ٤تمد:  ٖتقيق، الزيلعي تخريج في األلمعي
 .(ـ1997-ق1418، اإلسبلمية للثقافة القبلة دار

 حاشيةُّامشو "ك  "الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين"ثماف بن علي، الزيلعي، فخر الدين، ع
 .(ق1313 األمَتية، الكربل ا١تطبعة القاىرة،)1ط ،"الشلبي

 الكت  دار: لبناف) 1ط، بشرح ألفية الحديث المغيث فتح ،الرٛتن عبد بن ٤تمد، سخاكمال 
 (ق1403، العلمية
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 ـ(. 1993-ق1414بَتكت: دار ا١تعرفة، ط)، د.المبسوط،سهل أيب بن أٛتد بن ٤تمدالسرخسي، 

، 1ط،عطا القادر عبد ٤تمد: ٖتقيق،الكبرى الطبقات، منيع بن سعد بن ٤تمدابن سعد، 
 (.ـ1990-ق1410،العلمية الكت  دار: بَتكت)

، العلمية الكت  دار: بَتكت)2، طالفقهاء تحفةعبل  الدين ٤تمد بن أٛتد، السمرقندم، 
 (.ـ1994-ق1414

دائرة )حيدر آباد، 1ط، ليماينا١تعلمي ا رٛتنٖتقيق : عبد ال، األنسابعبدالكرًن،  ،لسمعاينا
 (.ق1382 ،ثمانيةا١تعارؼ الع

أٛتد : ٖتقيق، الترمذي جامع شرح في الشذي النفح ،٤تمد بن ٤تمد اليعمرمابن سيد الناس، 
 ق(.1409)دار العاصمة، 1معبد عبد الكرًن، ط

، مالك موطأ شرح الحوالك تنوير ، الدين جبلؿ ر،بك أيب بن الرٛتن عبد ،سيوطيال
 (.ق1969-ـ1389الكربل،  التجارية ا١تكتبة: مصرد.ط)

 التفسير وعلوم الفقو للفتاوي في الحاوي ،الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبدالسيوطي، 
،الرٛتن عبد حسن اللطيف عبد:  ٖتقيق، الفنون وسائر واإلعراب والنحو واألصول والحديث

 .(ـ2000 - ىػ1421، العلمية الكت  دار: بَتكت)1ط

 ،النواوي تقريب شرح في تدريب الراوي ،الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبدالسيوطي، 
 ق(.1415،الكوثر مكتبة)د.ـ، 2، طالفاريايب ٤تمد نظر قتيبة أبوٖتقيق: 

 ا١تدينة)3،طبالسنة اجاالحتج في الجنة مفتاح ،الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبدالسيوطي، 
 (.ـ1989-ىػ1409، اإلسبلمية اٞتامعة:ا١تنورة

: قيق، ٖتقوت المغتذي على جامع الترمذي ،الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبديوطي، سال
 كلية - ، مكة ا١تكرمةالقرل أـ جامعة: الناشر، د.ط)دكتوراه، رسالة الغرييب حامد بن ٤تمد بن ناصر
 ـ(.2004 – ق1424: النشر سنة ،الدين كأصوؿ الدعوة
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، عفاف ابن دار: السعودية)1ط،ا٢تبلرل سليم: ٖتقيق، اإلعتصام، موسى بن ابراىيم، شاطيبال
 .(ـ1992/ق1412

 ـ(.1990-ق1410ا١تعرفة،  دار: بَتكت)ط.د، األم ،ادري  بن ٤تمد، شافعيال

 الكت  دار: كتبَت ) ط.د، شاكر ٤تمد أٛتد: ٖتقيق، الرسالة، ادري  بن ٤تمد ،شافعيال
 (، د.تالعلمية

 (ـ2002-ىػ1423، األثار دارد.ـ، ) 1ط، العلم جماع، ادري  بن ٤تمد، شافعيال

 د.ت(.  ،العلمية الكت  دار: بَتكت، د.ط)مسند الشافعي ،ادري  بن ٤تمد، شافعيال

قيق: ، ٖتاألول األمر إلى الرد في المؤمل مختصرعبد الرٛتن بن اٝتاعيل ا١تقدسي، أبو شامة، 
 ق(. 1403، اإلسبلمية الصحوة مكتبة، د.ط)الكويت: أٛتد مقبوؿ الدين صبلح

 )بَتكت: دار1ط،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيأٛتد،  بن ا٠تطي ، ٤تمدالشربيٍت، 
 ـ(. 1994-ق1415العلمية،  الكت 

يدر آباد الدكن، مطبعة )ا٢تند: ح1، طإتحاف األكابر بإسناد الدفاتر٤تمد بن علي، الشوكاين، 
 ـ(.٣1328تل  دائرة ا١تعارؼ النظامية، 

، الصبابطي الدين عصاـ: ٖتقيق، األخبار منتقى شرح األوطار نيل، علي بن ٤تمد، شوكاينال
 .(ـ1993/ق1413،اٟتديث دار: مصر) 1ط

لباين، ، ٖتقيق: ٤تمد ناصر الدين األكتاب االيمانشيبة، أبو بكر عبد اهلل بن ٤تمد،  أيب  ابن
 ـ(.1983)بَتكت: ا١تكت  االسبلمي، 2ط

اٟتوت،  يوسف كماؿ: ٖتقيق،شيبة أبي ابن ُمصنف ،٤تمد بن اهلل عبد بكر أبو شيبة،أيب  ابن
 ق(.1409)الرياض: مكتبة الرشد، 1ط
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 بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة، ا٠تلوٌب ٤تمد بن أٛتد العباس أبوالصاكم، 
 ، د.ت(.ا١تعارؼ دار، د.ط)د.ـ، الصغير الشرح على الصاوي

 الدين نور، ٖتقيق: أنواع علوم الحديث معرفةأبوعمرك،  الرٛتن، عبد بن عثمافابن الصبلح، 
 ـ(.1986 – ق1406، بَتكت - ا١تعاصر الفكر دار سوريا، -الفكر دار، د.ط)عًت

، األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح، الصنعاين باألمَت ا١تعركؼ إٝتاعيل بن ٤تمدالصنعاين، 
-ىػ1417، العلمية الكت  دار: بَتكت)1،طعويضة بن ٤تمد بن صبلح الرٛتن عبد أبو: ٖتقيق
 (.ـ1997

 مصطفى مكتبة)4، طالسالم سبلالصنعاين،  مَتباأل ا١تعركؼ، إٝتاعيل بن ٤تمدالصنعاين، 
 (. ـ1960 -ق1379، اٟتليب البايب

 األحاديث من المختارة أو المستخرج األحاديث الواحد، عبد بن ٤تمد اهلل عبد ا١تقدسي، أبوالضيا ، 
)بَتكت: دار 3ط دىيش، بن اهلل عبد بن ا١تلك عبد:  ٖتقيق،صحيحيهما في ومسلم البخاري يخرجو لم مما المختارة
 .ـ(2000-ق1420خضر،

ر " أليب بكاألئمة الخمسة شروط، كيليو "الستة األئمة شروط٤تمد، طاىر ا١تقدسي، ابن 
 ـ(.1984-ق1405 ،العلمية الكت  دار: بَتكت)1اٟتازمي، ط

 ٤تمد، بالمعجم الصغير الروض الداني المعروف، القاسم أبو ،أٛتد بن سليماف، طرباينال
 ـ(. 1985-ق1405؛عماف ، بَتكت - عمار دار ، اإلسبلمي ا١تكت )1ط،أمرير اٟتاج ٤تمود شكور

 بن اهلل عوض بن طارؽ:  ٖتقيق، المعجم األوسط ،القاسم أبو ،أٛتد بن سليماف، طرباينال
 ق(.1415 ،  اٟترمُت دار: القاىرة، د.ط)اٟتسيٍت إبراىيم بن احملسن عبد ، ٤تمد

، السلفي عبداَّيد بن ٛتدم:  ٖتقيق، المعجم الكبير ،القاسم أبو ،أٛتد بن سليمافالطرباين، 
 )القاىرة، مكتبة ابن تيمية، د.ت(.2ط

 من اهلل رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار تهذيب ،جعفر أبو،ريرج بن ٤تمدالطربم، 
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 (.د.ت، ا١تدين مطبعة: القاىرة) د.طٖتقيق: ٤تمود شاكر،  ،الخطاب بن عمر , مسنداألخبار

 ٤تمد أٛتد: ٖتقيق، القرآن تأويل في البيان جامع، جعفر أبو يزيد، بن جرير بن ٤تمد طربم،ال
 .(ـ 2000 - ىػ 1420 الرسالة، )مؤسسة1، طشاكر

 1ط ،النجار زىرم ٤تمد: ٖتقيق، اآلثار معاني شرح:  جعفر أبو، ٤تمد بن أٛتد، طحاكمال
 (.ق1399العلمية، الكت  دار: بَتكت)

 1، طاألرنؤكط شعي : ٖتقيق، اآلثار مشكل شرح  ،جعفر أبو، ٤تمد بن أٛتد ،طحاكمال
 .(ـ1994-ق1415،الرسالة مؤسسة)بَتكت: 

، السامرائي صبحي: ٖتقيق، الحديث أصول في الخالصة، اهلل عبد نب اٟتسُت، طييبال
 (ـ1985 – ق1405،الكت  عادل)1ط

: ٖتقيق، األبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار رد٤تمد أمُت بن عمر، ابن عابدين، 
 .(ـ2003 -ق1423، الكت  عادل دار: الرياض)ط.د، معوض ٤تمد علي، ا١توجود عبد أٛتد عادؿ

 .(ق1366، الفنية ا١تطبعة: تون ) 1ط، اإلسالمية الشريعة مقاصد، الطاىر ٤تمد،عاشور ابن

 .اإلسبلمية الشبكة موقع بتفريغها قـا صوتية دركس، داود أبي سنن شرح، ٛتد بن احملسن عبد، العباد

: ٖتقيق، األصحاب معرفة في االستيعاب،عمر أبو، النمرم اهلل عبد بن يوسفابن عبد الرب، 
 ـ(.1992-ق1412)بَتكت: دار اٞتيل، 1، طمد علي البجاكم٤ت

 عبد أبو: ٖتقيق، وفضلو العلم بيان جامع، عمر أبو، النمرم اهلل عبد بن يوسفابن عبد الرب، 
 .(ػم 2003-ق1424، حـز ابن دار - الرياف مؤسسة)1ط،زمررل أٛتد فواز الرٛتن

 علي ٤تمد ، عطا ٤تمد سادل ٖتقيق:، كاراالستذ ، عمر أبو ، اهلل عبد بن يوسف، الرب عبدابن 
 .(ـ2000 -ق1421، العلمية الكت  دار: بَتكت)1ط، معوض
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 ،حبي  الرٛتن األعظمي: ٖتقيق ،الرزاق عبد مصنف، الصنعاين مهاـ بن بكر أبوعبدالرزاؽ، 
 ق(.1403  ،اإلسبلمي ا١تكت : بَتكت)2ط

 ٤تمد بن سامي:  ٖتقيق ،التعليق ديثأحا في التحقيق تنقيح ،أٛتد بن ٤تمدابن عبدا٢تادم، 
 (.ـ 2007-ق1428، السلف أضوا : الرياض)1،طا٠تباين ناصر بن العزيز كعبد اهلل جاد بن

ـ،أبو عبيد،   ، ٖتقيق: خليل ٤تمد ىراس، د.ط)بَتكت: دار الفكر، د.ت(. األموال القاسم بن سبل

 (.ىػ1415، تيمية ابن مكتبة: القاىرة)1ط، األصول علم من األصول، صاحل بن ٤تمد، عثيمُتال

 على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل الخفاء كشف ،٤تمد بن إٝتاعيلالعجلوين، 
 ـ(.1988-ق1408)القاىرة: مكتبة القدسي، 3، طالناس ألسنة

، غزاكم ٥تتار حيِت، ٖتقيق: الرجال ضعفاء في الكاملاٞترجاين،  اهلل عبدابن عدم، 
 ـ(.1988-ق1409 ،الفكر دار: بَتكت)3ط

، الحديث علوم في والتذكرة التبصرة: بػ ا١تسماة العراقي ألفيةالعراقي، عبد الرحيم بن اٟتسُت، 
 .(ق1428،ا١تنهاج دار مكتبة: الرياض)2ط،الفرياطي الدائز العريب: ٖتقيق

 الكت  دار: بَتكت) 3ط القادر عطا، عبد ٤تمد: ٖتقيق، القرآن أحكام، بكر أبو، اهلل عبد بن ٤تمد، ابن العريب
 .ـ(2003 -ق1424 ،العلمية

)بَتكت: د.ط، عارضة األحوذي بشرح سنن الترمذيأبو بكر،  ،اهلل عبد بن ٤تمدابن العريب، 
 (.تدار الكت  العلمية، د

)بَتكت: دار 1، طشَتم علي: ٖتقيق، تاريخ دمشق ،اٟتسن بن علي القاسم أيبابن عساكر، 
 (ـ 1998 - ىػ 1419الفكر، 

األثرم،  النعماين اهلل عبد أبو: ، ٖتقيقداود أبي سنن شرح على المعبود عوناٟتق،  مش  ٤تمديم آبادم، العظ
 ـ(.2005-ق1426)بَتكت: دار ابن حزـ، 1ط
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 اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف ٤تمد، بن أٛتد بن العزيز عبد، البخارم الدين عبل 
 (ـ1998-ق1418، العلمية الكت  دار: بَتكت)1ط،عمر ٤تمد ٤تمود اهلل عبد: ٖتقيق، البزدوي

 ا١تصغرات كتبو، ٥تطوط ٔتالكبير الجامع في المستغربة الواردة األحاديث ،أٛتدابن العبل ، 
 .2/6914 القسم يف رقموا١تنورة،  االسبلمية با١تدينة باٞتامعة ا١تخطوطات بقسم الفيلمية

، ذىب من أخبار في الذىب شذرات، رمالعك ٤تمد بن أٛتد بن اٟتي عبدابن العماد اٟتنبلي، 
 ـ(.1986-ق1406، كثَت بن داربَتكت: -)دمشق1، طاألرناؤكط ٤تمود األرنؤكط، القادر عبد: ٖتقيق

 .ـ(2004، للنشر الوضاح دار: عماف)3 ط، الصالة ألحكام الجامع، اللطيف عبد ٤تمود، عويضة

 ٖتقيق، السماع وتقييد لروايةا أصول معرفة إلى اإللماع،  القاضي، موسى بن عياض، عياض
 .(ـ1970 - ىػ1379، العتيقة ا١تكتبة/  الًتاث دار :تون /  القاىرة)1ط،صقر أٛتد السيد

 زىَت ماىر، ٖتقيق: شيوخ القاضي عياض فهرستالغنية القاضي،  ،موسى بن عياض عياض،
 ـ(.1982-ق1402 ،اإلسبلمي الغرب دار: بَتكت)1ط، جرار

 ابن: 1 جز ، ٖتقيق: ترتيب المدارك وتقريب المسالكلقاضي، ا ،موسى بن عياضعياض، 
 ٤تمد: 5 جز ؛ ـ 1970-1966 الصحراكم، القادر عبد: 4 ،3 ،2 جز ؛ ـ1965 الطنجي، تاكيت
 (. د.ت، فضالة مطبعة)احملمدية: 1؛ طـ1983 - 1981 أعراب أٛتد سعيد: 8 ،7 ،6 جز ؛ شريفة بن

 العتيقة ا١تكتبة ،ط.د، اآلثار صحاح على ألنوارا مشارق، القاضي، موسى بن عياض، عياض
 د.ت. ،الًتاث دارك 

، د.ط)بَتكت: دار  البخاري صحيح شرح القاري عمدةالعيٍت، ٤تمود بن أٛتد، بدر الدين، 
 .إحيا  الًتاث العريب، د.ت(

 :دمشق –حل  ، د.ط)الترمذي جامع واسم الصحيحين اسمي تحقيقغدة، عبد الفتاح، أبو 
 ـ(.1994 -ق 1414 ،القلم دار - عاتا١تطبو  دار
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 ط.د، ىاركف ٤تمد السبلـ عبد: ٖتقيق،اللغة مقاييس معجم ،اٟتسُت أبو، أٛتد، فارسابن 
 .(ـ1979 -ق 1299، الفكر دار: بَتكت)

 سعيد ٤تمد زبيدة: ٖتقيق، ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير٤تمد،، فتوحبن 
 ـ(.1995 – ق1415 ،السنة ةمكتب: القاىرة)1ط ،العزيز عبد

 د.، ٖتقيق: الديباج المذىب في معرفة علماء أعيان المذىب ،علي بن إبراىيمابن فرحوف، 
 ، د.ت(.القاىرة النشر،ك  للطبع الًتاث دار: القاىرة، د.ط)النور أبو األٛتدم ٤تمد

باقي، د.ط)مدينة ليدف: ال عبد فؤاد ٤تمد: ، ٖتقيقالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبويأ.م.، ، فنسنك
 ـ(.1936مكتبة بريل، 

 الًتاث ٖتقيق مكت : ٖتقيق، المحيط القاموس، الدين ٣تد، يعقوب بن ٤تمد، آبادم فَتكزال 
، التوزيعك  النشرك  للطباعة الرسالة مؤسسة: بَتكت)8ط، العرقسوسي نعيم ٤تمد: بإشراؼ الرسالة مؤسسة يف

 .(ـ2005/ق1426

 عبد: قيق، ٖتالكبير الشرح غريب في المنير المصباح ،علي بن ٤تمد بن أٛتدالفيومي، 
  ، د.ت(.ا١تعارؼ دار: القاىرة)2، طالشناكم العظيم

 العليم عبد اٟتافظ. د:  ٖتقيق، طبقات الشافعية، ٤تمد بن أٛتد بن بكر أبوابن قاضي شهبة، 
 (.ىػ 1407 ،الكت  عادل: بَتكت)1، طخاف

 ق(.1397)بغداد: مطبعة العاين، 1، طالحديث غريبن مسلم، أبو ٤تمد عبد اهلل ب ،قتيبةابن 

"؛ ابن قدامة، مش  الدين، أيب الفرج عبد الرٛتن بن المقنعموفق الدين، أيب ٤تمد عبد اهلل بن أٛتد، "ابن قدامة، 
"، الفاإلنصاف في معرفة الراجح من الخ"؛ ا١ترداكم، عبل  الدين علي بن سليماف، "الشرح الكبير٤تمد بن أٛتد، "

 ـ(.1995-ق1415)ىجر، 1عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ط: ٖتقيق

 دار: بَتكت)1ط، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقو في المغني، ا١تقدسي أٛتد بن اهلل عبد قدامة،ابن  
 .(ق1405، الفكر
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-ق1432،ناشركف الرسالة مؤسسةبَتكت:  –دمشق )16ط، الزكاة فقو، يوسف، قرضاكمال
 .(ـ2011

: الرياض)ط.د، البخارم ٝتَت ىشاـ: ٖتقيق، القرآن ألحكام الجامع، أٛتد بن ٤تمد، قرطيبال
 .(ـ2003 - ق1423، الكت  عادل دار

، السلفي اَّيد عبد بن ٛتدم:  ٖتقيق،الشهاب مسند،جعفر بن سبلمة بن ٤تمدالقضاعي، 
 ـ(.1986 – ق1407، الرسالة مؤسسة: بَتكت)2ط

. د: ٖتقيق، األحكام كتاب في واإليهام الوىم بيان، اٟتسن أبو، ٤تمد بن علي، قطافابن ال
   .(ـ1997-ىػ1418، طيبة دار: الرياض)ط.د، سعيد آيت اٟتسُت

-، ٖتقيق: يوسف بن أٛتد البكرمالذمة أىل أحكام اهلل، عبد أبو، بكر أيب بن ٤تمدابن القيم، 
 ـ(.1997-ق1418)الدماـ: رمادم للنشر،1شاكر بن توفيق العاركرم، ط

 عبد ٤تمد: ٖتقيق، العالمين رب عن الموقعين إعالم اهلل، عبد أبو، بكر أيب بن ٤تمد،قيمابن ال
 .(ـ1991 -ىػ1411، العلمية الكت  دار: بَتكت)1ط، ابراىيم السبلـ

: بَتكت)2،طالشرائع ترتيب في الصنائع بدائع، عبل  الدين، مسعود بن بكر أبو، كاساينال
 ـ(.1986-ق1406لمية، الكت  الع دار

)دمشق: دار القلم، 1، ٖتقيق: تقي الدين الندكم، طأوجز المسالك إلى موطإ مالك٤تمد زكريا، الكاندىلوم، 
 ـ(.2003-ق1424

 ٤تمدٖتقيق:  ،المشرفة السنة كتب مشهور المستطرفة لبيان الرسالة ،جعفر بن د٤تمكتاين،ال
 (.ـ2000-ىػ1421،اإلسبلمية ائرالبش دار)د.ـ: 6، طالزمزمي ٤تمد بن ا١تنتصر

 ُّجة: قيق، ٖتالتنبيو أدلة معرفة إلى الفقيو إرشاد ،الفدا  أبو، بن عمر إٝتاعيلابن كثَت، 
 ـ(.1996-ق1416، الرسالة مؤسسة)بَتكت: 1، طالطي  أبو ٛتد يوسف
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: دار )بَتكت1، طشَتم علي، ٖتقيق: البداية والنهاية ،الفدا  أبو ،بن عمر إٝتاعيلكثَت، ابن  
 ـ(.1988-ق1408إحيا  الًتاث العريب، 

 بن عمر حفص أبي المؤمنين أمير الفاروق مسند، أبو الفدا ، عمر بن ٝتاعيلابن كثَت، إ
: مصر – الفيـو)1، طإماـ بن علي بن إماـ: ٖتقيق، العلم أبواب على وأقوالو عنو اهلل رضي الخطاب
 ـ(.2009-ق1430 الفبلح، دار

، شفيع ٤تمد  :تلميذه رتبو، المسيح نزول في تواتر بما التصريح، شاه أنور ٤تمد، الكشمَتم
 (.ـ1965-ق1385، االسبلمية ا١تطبوعات مكت : حل )1ط، أبوغدة عبدالفتاح: ٖتقيق

، شاكر أٛتد ٤تمود: ٖتقيق، الترمذي سنن شرح الشذي العرف ،  شاه أنور ٤تمد، كشمَتمال
 .(ـ2004 – ق1425، العريب الًتاث دار: بَتكت)1ط

عمرك شوكت، : ٖتقيق، الترمذي سنن شرح الشذي العرف ،  شاه أنور ٤تمدالكشمَتم، 
 ـ(. 2007)بَتكت: دار الكت  العلمية، 1ط

 .ـ(2002/ىػ1423: الشركؽ دار)1ط ،مسلم صحيح شرح المنعم فتح ،شاىُت موسى،الشُت

 دار، د.ط)الباقي عبد فؤاد ٤تمد، ٖتقيق: ماجو ابن سنن، يزيد بن ٤تمد اهلل عبد أبو، ماجوابن 
 ، د.ت(.العربية الكت  إحيا 

 إحيا  دار، د.ط)بَتكت: الباقي عبد فؤاد ٤تمد، ٖتقيق: مالك اإلمام موطأمالك، بن أن ، 
 ـ(.1985-ق1406، العريب الًتاث

البغدادم،  مبارؾ أٛتد: ، ٖتقيقالسلطانية األحكام٤تمد،  بن علي اٟتسن أبوا١تاكردم، 
 ـ(.1989 – ق1409 قتيبة، ابن دار كتبة)الكويت: م1ط

 شرح كىو الشافعي اإلمام مذىب فقو في الكبير الحاوي، ٤تمد بن علي اٟتسن أبوا١تاكردم، 
 ،العلمية الكت  دار: بَتكت)1، طا١توجود عبد أٛتد عادؿ - معوض ٤تمد علي، ٖتقيق: ا١تزين ٥تتصر
  ـ(.1999-ق1419
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، ٖتقيق: الترمذي جامع تحفة األحوذي بشرح ،الرحيم دعب بن الرٛتن عبد ٤تمدا١تباركفورم، 
 عبد الرٛتن ٤تمد عثماف، د.ط)بَتكت: دار الفكر، د.ت(.

 أصحاب متأخري طبقات الجوىر المنضد  في بن عبد ا٢تادم، سناٟت بن يوسفابن ا١تربد، 
 (.ـ 2000 -ىػ1421 ،العبيكاف مكتبة: الرياض)1عبد الرٛتن بن سليماف العثيمُت، ط:  ٖتقيق، أحمد

 العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دكرية ٣تلة - اإلسالمية البحوث مجلة
 ق. 1427اإلصدار: من رج  إذل شواؿ  (79) رقم - كاإلرشاد كالدعوة كاإلفتا 

 اإلمام مذىب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف، سليماف بن علي ،رداكما١ت 
 (.ىػ1419 ،العريب الًتاث إحيا  دارَتكت: )ب1، طحنبل بن أحمد

 الرٛتن عبد. د ٖتقيق، الفقو أصول في التحرير شرح التحبيرعلي بن سليماف، ا١ترداكم، 
 ـ(.2000-ق1421 الرشد، مكتبة: الرياض)1ط السراح، أٛتد. د القرين، عوض. د اٞتربين،

طبلؿ يوسف، د.ط)بَتكت: :  قٖتقي، الهداية شرح بداية المبتديعلي بن أيب بكر، ا١ترغياين، 
 دار إحيا  الًتاث العريب، د.ت(.

. د:  ٖتقيق،الرجال أسماء تهذيب الكمال في ،اٟتجاج أبو ،عبدالرٛتن الزكي بن يوسفزم، ا١ت
  (.ـ1980 – ق1400 ، الرسالة مؤسسة: بَتكت)1ط ،معركؼ عواد بشار

 عن العدل بنقل المختصر حيحالص المسند ،القشَتم مسلم بن اٟتجاج بن اٟتسُت أبو مسلم،
 إحيا  دار: بَتكت، د.ط)الباقي عبد فؤاد ٤تمدٖتقيق:  ،مسلم صحيح المسمى  اهلل رسول إلى العدل
  ، د.ت(.العريب الًتاث

 ، د.ت.الكت  عادل، ط.د"، المرعية المنحو  الشرعية اآلداب، "الدين مش ، ٤تمد،مفلحابن 

 بن علي الدين لعبل  "الفروع تصحيح" كمعو "روعالف كتاب" ،الدين مش ، ٤تمدابن مفلح، 
 ـ(.2003-ق1424، الرسالة مؤسسة)1، طالًتكي احملسن عبد بن اهلل عبد، ٖتقيق: ا١ترداكم سليماف
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-ق1418العلمية،  الكت  دار: )بَتكت1،طالمبدع في شرح المقنع، الدين مش ، ٤تمدابن مفلح، 
 (.ـ1997

 بن اهلل عبد:  قيق، ٖتالمنهاج أدلة إلى المحتاج تحفة، الدين سراج، علي بن عمر، لقنابن ا١ت
 ق(.1406: دار حرا ، ا١تكرمة مكة)1، طاللحياين سعاؼ

-ق1415،العلمية دار الكت : )بَتكت1، طالصغير الجامع فيض القدير شرح٤تمد،  الدين زينا١تناكم، 
 ـ(.1994

 إبراىيم: ٖتقيق، الشريف ديثالح الترىيب منو  الترغيب ،القوم عبد بن العظيم عبدا١تنذرم، 
 ق(.1417)بَتكت: دار الكت  العلمية، 1، طالدين مش 

، ٛتيد آؿ العزيز عبد بن اهلل عبد بن سعد. د: قيق، ٖتمنصور بن سنن سعيدسعيد،  ،منصوربن 
 ق(.1414)الرياض: دار العصيمي، 1ط

 .(ق1414، صادر دار: بَتكت)3ط، العرب لسان، مكـر بن ٤تمد،منظورابن 

 ٤تمد اللطيف عبد:  ٖتقيق، المختار لتعليل االختيار، مودكد بن ٤تمود بن اهلل عبدا١توصلي، 
 (.ـ2005 - ىػ1426 ،العلمية الكت  دار: بَتكت)3، طالرٛتن عبد

، ٖتقيق: ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد، اللباب في شرح الكتابعبد الغٍت الغنيمي، ا١تيداين، 
 ، د.ت(.د.ط)بَتكت: ا١تكتبة العلمية

، ٛتاد نزيوك  الزحيلي ٤تمد:  قيقٖت،المنير الكوكب شرح، البقا  أبو، أٛتد بن ٤تمد، نجارابن ال
 (.مػ 1997 - ىػ1418، العبيكاف مكتبة)2ط

 دار: بَتكت)2، طرمضاف إبراىيم، ٖتقيق: الفهرست ،إسحاؽ بن ٤تمد الفرج أبوابن الندًن، 
  ـ(.1997-ق1417، ا١تعرفة

للنسائي المعروف  الصغرى السنن=  السنن من , المجتبىبن علي شعي  بن أٛتدنسائي، 
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-ق1406، اإلسبلمية ا١تطبوعات مكت )حل : 2، طغدة أبو الفتاح عبد، ٖتقيق: بسنن النسائي
 ـ(.1986

، زايد ابراىيم ٤تمود: ٖتقيق، الضعفاء والمتروكونعلي، شعي  بن  بن أٛتدالنسائي، 
 (. ق1396، الوعي دار: حل )1ط

 دار)بَتكت: 4ط، األصفياء وطبقات األولياء حلية، األصبهاين اهلل عبد بن أٛتدأبو نعيم، 
 ق(.1405، العريب الكتاب

 رضا:  قيق،  ٖتالقيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكوأٛتد بن غنيم، النفراكم، 
 ، د.ت(.الدينية الثقافة مكتبة، د.ط)د.ـ، فرحات

 يوسف كماؿ، ٖتقيق:  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدبد الغٍت، ٤تمد بن عابن نقطة، 
 (.  ـ1988-ىػ1408 ،العلمية الكت  دار)بَتكت: 1، طاٟتوت

، عطا القادر عبد مصطفى، ٖتقيق: األسماء واللغات تهذيب ،زكريا أبو، شرؼ بن حيِت النوكم،
 د.ت(. ،العلمية الكت  دار: بَتكتد.ط)

 ٧تي  ٤تمد: ٖتقيق، للشيرازي المهذب شرح المجموع، زكريا أبو، شرؼ بن حيِت، نوكمال
 . (، د.تاإلرشاد مكتبة: جدة)ط.د، ا١تطيعي

 3الشاكيش،ط زىَت: ٖتقيق، المفتين عمدةو  الطالبين روضة، زكريا أبو، شرؼ بن حيِت، نوكمال
 .(ـ1991/ق1412، عماف، دمشق، بَتكت: اإلسبلمي ا١تكت )

، ٖتقيق: مصطفى السقا ك إبراىيم السيرة النبوية البن ىشاما١تلك،  ابن ىشاـ، أبو ٤تمد عبد
-ق1375)مصر: شركة مكتبة ك مطبعة مصطفى البايب اٟتليب، 2األبيارم ك عبد اٟتفيظ الشليب، ط

 ـ(.1955

، الفكر دار: بَتكت)ط.د،القدير فتح، السيواسي الواحد عبد بن ٤تمد الدين كماؿ ابن ا٢تماـ،
 . (د.ت
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 الحميد عبد اإلمام حاشية، بعده: "المنهاج شرح في المحتاج تحفة ،حجر بن أٛتد ا٢تيثمي،
 ا١تكتبةٞتنة من العلما ، د.ط)مصر: : ٖتقيق"، العبادي قاسم بن أحمد اإلمام حاشية" ك"الشرواني
 (.ـ1983-ق1357، الكربل التجارية

حساـ الدين :  ٖتقيق، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، بكر أيب بن علي الدين نور ،يثميا٢ت
 ـ(.1994-ىػ 1414 ، القدسي مكتبة: القاىرة )د.ط القدسي ،

: بَتكت -أثينا)1، ط٤تفوظ ٤تمد، ٖتقيق: برنامج الوادي آشي ،جابر بن ٤تمد الوادم آشي،
 ـ(.1980-ق1400، االسبلمي ا١تغرب دار

، الكت  عادل دار)بَتكت: 3، طجون  مارسدف: ٖتقيق، المغازي ،عمر بن ٤تمد واقدم،ال
 ـ(.1984-ق1404

 ـ(.1977-ق1397، د.ط)بَتكت: دار صادر، البلدان معجم ، اٟتموم اهلل عبد أبو ،ياقوت

 ـ(.1979-ق1399، د.ط)بَتكت: دار ا١تعرفة، الخراج، إبراىيم بن يعقوب ، يوسفأبو 

 


