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 الزكاة كتاب من الترمذي اإلمام لسنن شرحو خالل من الفقهية واختياراتو الكشميري ترجيحات
  الميت عن الصوم في جاء ما باب الصوم كتاب إلى الزكاة لو تحل من في جاء ما باب

 

ال ٬توز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور ُب أٌم شكل أك صورة من دكف إذف  
 مكتوب موقع من الباحث إال ُب اٟتاالت اآلتية:

 االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو. -ُ
ا١تية ٔتاليزيا من ىذا البحث ٔتختلف الطرؽ، كذلك ألغراض استفادة جامعة ا١تدينة الع -ِ

 تعليمٌية، ال ألغراض ٕتارية أك رْتية.
استخراج مكتبة جامعة ا١تدينة العا١تية ٔتاليزيا نسخنا من ىذا البحث غَت ا١تنشور، ألغراض غَت  -ّ

 ٕتاريٌة أك رْتية.
 

 :أكّد ىذا اإلقرار
 فقيرـم: خالد بن علي بن محمد صالح ـاالس     

 التوقيع:      
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 الشكر

   (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)قاؿ ا تعاىل:    
قاؿ النيب كعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: . (ُ)

رضي ا  - بن عمر كعن عبد ا. (ِ) ( من ال يشكر الناس ال يشكر اصلى ا عليو كسلم: ) 
كمن صنع إليكم معركفا فكافئوه، فإف مل قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: )  قاؿ : -عنهما 

ٛتد ا عز كجل كأشكره على أ. ف(ّ) (  ٕتدكا ما تكافئونو، فادعوا لو حىت تركا أنكم قد كافأ٘توه
 ٟتمد  أكالن كآخرا.اتوفيقو ُب إ٘تاـ كإ٧تاز ىذه الرسالة. ف

أخص منسويب قسم ، ك ل على القائمُت ُب جامعة ا١تدينة العا١تيةكما أتقدـ بالشكر اٞتزي    
  .اٟتديث كعلومو

 كرٯتُت:أستاذين  لشيخُت فاضلُت، ك  كما أتقدـ بالشكر اٞتزيل   

 ا١تشرؼ على الرسالة. -فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ ٤تمد بن إبراىيم اٟتلواين

لى نفائس توجيهاتو كفرائد إرشاداتو كدكاـ ع -منصور ٤تمد يوسف كفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/ 
العلم كاليت كاف من ٙتارىا االستنارة هبا على كتابة ىذا الرسالة. فأساؿ ا أف  كحثو علىتشجيعو 

 .، كأف يبارؾ فيهما ُب ذريتهماىيوفقهما ١تا ٭تب كيرض

عانتها يل إعلى صربىا عليَّ، ك  -أتقدـ بالشكر لزكجيت اٟتبيبة/ سعدية بنت خالد كما    
 اٟتمد  أكال كآخر، كآخر دعونا أف اٟتمد  رب العا١تُت.فكقت كتابة الرسالة. 

                                      
 . (ُِ) سورة لقماف، آية( ُ)
. (ُُُ/ ْ( )ُْٓٗالصلة، باب ما جاء ُب الشكر ١تن أحسن إليك، حديث رقم )أخرجو الًتمذم، كتاب أبواب الرب ك ( ِ)

 كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح. 
قاؿ األلباين: صحيح. . (ِْٖ/ ُ( )ُِٕٔأخرجو أبو داكد، كتاب الزكاة، باب عطية من سأؿ با، حديث رقم )( ّ)

 (.ِ/ ُ)األلباين، صحيح كضعيف سنن أيب داكد )
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 اإلىداء

نبينا ٤تمد صلى ا عليو  كآثار غرس ُب فؤادم كعلَّق ُب ركحي ٤تبة سنة إىل كل معلم كمرب    
 كسلم.

 يو كسلم.نبينا ٤تمد صلى ا عل كآثار إىل كل معلم تلقيت منو علمان ُب سنة  

 إىل من كاف سببان ُب كتابة ىذه الرسالة. 

 إىل أبنائي الذين أساؿ ا أف ٬تعلهم من ٛتلة سنة نبينا ٤تمد صلى ا عليو كسلم حفظان كفهمان   
 ، كذىبَّان عنها، كردَّا على منكريها.نشران ٢تاك إليها  ةن كعمبلن كدعو 
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 الملخص

من العلماء اجملتهدين ا١تعاصرين، كلو جهود علمية ُب ببلد يعترب الشيخ ٤تمد أنور شاه الكشمَتم    
شبو القارة ا٢تندية. فهذه الرسالة يذكر فيها الباحث نبذة ٥تتصرة عن حياه الشيخ ٤تمد أنور شاه 
الكشمَتم. كيذكر فيها الباحث ترجيحات كاختيارات الشيخ ٤تمد أنور شاه الكشمَتم الفقهية ُب 

لكتايب الزكاة كالصياـ. كيذكر الباحث  -ا أثناء شرحو ٞتامع سنن الًتمذما١تسائل اليت ذكرىا كناقشه
األقواؿ الفقهية األخرل للمسألة، ٍب يقـو الباحث بعرض أدلة األقواؿ ا١تذكورة مع ذكر االعًتاضات 

، ٍب الًتجيح كالنقد. ٍب يذكر ُب ا٠تتاـ ٦تيزات شرح الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم األدلةاليت تعارض 
 النتائج ُب التوصيات. كأىم
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Abstract  

 Sheikh Mohammad Anwar Shah Alkashmiri is considered to be one of the diligent 

contemporary scientists. He has made many scientific efforts in the Indian subcontinent.   In 

this letter, the researcher mentions a brief account of the life of Sheikh Mohammad Anwar 

Shah Alkashmiri.   The researcher also mentions the Sheikh’s jurisprudence weighting and 

choices regarding matters that he mentioned and discussed during his explanation of the 

Sonan Altarmizi reference book for the Zakat and Fasting books. The researcher mentions 

other jurisprudence sayings about the matter and then provides both evidence supporting the 

mentioned sayings and counter arguments. After which, he states his weighting and criticism.   

He then states, in the conclusion, the specifications of the Sheikh’s explanations and the most 

important results of the recommendations. 
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 المقدمة

، نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كالتابعُت اٟتمد  رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على سيد ا١ترسلُت   
 كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. أما بعد:

ې ى ى ائ ائ ەئ )قاؿ ا تعاىل:  ،فبل ٮتفى على أحد منزلة الفقو ُب اإلسبلـ   

   (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
(ُ) .

كيفقهوا أسراره، كليعلموا غَتىم، ليتعلموا العلم الشرعي، كيعلموا معانيو، قيل ُب تفسَت اآلية: أم 
نو أىم األمور، ففي ىذا فضيلة العلم، كخصوصا الفقو ُب الدين كأ ،كلينذركا قومهم إذا رجعوا إليهم

فعليو نشره كبثو ُب العباد، كنصيحتهم فيو فإف انتشار العلم عن العامل، من بركتو  كأف من تعلم علما
قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو قاؿ:  -رضي ا عنو - ة أيب ىرير عن ك  .(ِ) ( كأجره الذم ينمى لو

 .(ّ) ( من يرد ا بو خَتا يفقهو ُب الدينكسلم: ) 

١تا كاف ىذا الفقو هبذه ا١تنزلة العظيمة ىيئ ا ٢تذه األمة أئمو أعبلـ نذركا أنفسهم ٠تدمة العلم؛   
يسى بن سورة الًتمذم الذم صنف  كمن ىؤالء األئمة اإلماـ ادث الفقيو أبو عيسى ٤تمد بن ع

ٍب أصبح ىذا الكتاب مرجعان لؤلمة ُب اٟتديث  ،كتاب اٞتامع الصحيح كا١تعركؼ بسنن الًتمذم
 كالفقو كالعلل ُب اٟتديث.

فجاءت عناية علماء اإلسبلـ اإلجبلء ٓتدمة كتاب اٞتامع الصحيح بتخريج أحاديثها، كاٟتكم   
 امها، كاالستدراؾ على مؤلفها، كإضافة  ا١تسائل الفوائد عليها.عليها، كشرح ألفاظها، كاستنباط أحك

من العلماء الذم اعتنوا بكتاب اٞتامع الصحيح الشيخ العبلمة الفقيو ادث ٤تمد بن أنور بن ك   

                                      
 .(ُِِ)آية سورة التوبة، ( ُ)
 .(َْٕ /ُ) ُ، طفي تفسير كالم المنان تيسير الكريم الرحمنالسعدم، ( ِ)
 (.َٓ/ ُ) (ُٕ)البخارم، كتاب العلم، باب من يرد ا بو خَت، حديث رقم  أخرجو( ّ)
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فقاـ رٛتة ا بشرح كتاب اٞتامع الصحيح كالذم عيرؼ بػػ ) ؛ شاه الكشمَتم اٟتنفي، رٛتة ا تعاىل
شرح سنن الًتمذم (. كقد اعتٌت الشارح بفقو اٟتديث كاستنبط من أحاديث كتاب  العىرؼ الشذم

سنن الًتمذم األحكاـ الفقهية، كعرَّج على ا٠تبلفات الفقهية. ككاف للشيخ ٤تمد بن أنور الكشمَتم 
اختيارات كترجيحات كاجتهادات ُب ا١تسائل الفقهية؛ كاختيارات كترجيحات ُب مسائل ُب العقيدة 

 كجزاه ا خَتا. ،لغة؛ فرٛتو ا عليوكُب ال

بعض االختيارات كالًتجيحات ال ٗتلو من اعًتضات أقول كأرجح منها،  أف ةكسنة ا الكوني   
كبعضها ال ٗتلو من غموض ٖتتاج إىل توضيح، كبعضها ال ٗتلو من استدراكات ٖتتاج إىل ذكرىا، 

 فكاف ىذا البحث.

 مشكلة البحث:

عتمد على أصوؿ ا١تذىب اٟتنفي ُب ترجيحاتو كاختياراتو ابن أنور الكشمَتم أف الشيخ ٤تمد    
 الفقهية، لكن ىنالك أقواؿ كآراء فقهية أيخرل تعارضها كٗتالفها، كأقواؿ أقول منها ُب الداللة.

ككذلك مسائل كترجيحات ذكرىا الشيخ ٤تمد بن أنور الكشمَتم غامضة ٖتتاج إىل توضيح كمزيد   
فبل بٌد من تسليط الضوء على ترجيحات العبلمة الكشمَتم، كمقارنتها با١تذاىب  ؛بياف كتفصيل

 الفقهية األخرل.

 أسئلة البحث:

 ما األدلة اليت استدؿ هبا العبلمة الكشمَتم ُب القوؿ الذم رجحو ؟ - ُ

 مىن ًمن الفقهاء يوافقو ُب ترجيحو ؟ - ِ

 م ؟مىن ًمن الفقهاء ٮتالفو ُب ترجيحو ؟ كما دليله - ّ

 قوؿ الكشمَتم ُب دليل ا١تخالف ؟ما ما دليل كما توجيو ك  - ْ
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 ما أقرب األقواؿ إىل الصواب ؟ - ٓ

 أىداف البحث:

 التعرؼ على ترجيحات الشيخ ٤تمد الكشمَتم كما يعارض ترجيحاتو. - ُ

 معرفة ا١تسائل اليت كقع فيها ا٠تبلؼ كحجة كل قوؿ. - ِ

 ليت كقع فيها ا٠تبلؼ.ا١تقارنة بُت األقواؿ كاآلراء ا - ّ

 أىمية البحث:

 يظهر أ٫تية البحث ُب النقاط التالية:

الكتاب الذم شرحو الشيخ ٤تمد بن أنور الكشمَتم يعٌد أصبلن ييرجع إليو ُب السنة كأحاديث  - ُ
 يعترب إماـ ُب الفقو كاٟتديث. كتاب اٞتامع الصحيح اإلماـ الًتمذم  األحكاـ، كمصنف

ا فرض عُت على كل مسلم مستطيع، فكاف مهنإكالصياـ من أركاف اإلسبلـ، ك  الزكاة يتف فريضإ - ِ
 ا الشرعية.ممن الضركرة أف يتعلم طائفة من أىل ا١تسلمُت أحكامه

، كتتجدد مسائلها، كا٠تبلؼ فيها  ةىناؾ مسائل ُب أبوب الزكاة، كأبواب الصـو معتادة كمتكرر  - ّ
 كمسألة اختبلؼ مطالع شهر الصياـ كشهر الفطر. ؛اكبَت، كمسألة حد الغٍت كالفقَت كما ضابطهم

نو أملَّ با٠تبلفات الفقهية كلو إفقو كمكانة الشيخ ٤تمد بن أنور الكشمَتم العلمية، حيث  - ْ
 اجتهاده كترجيحاتو داخل ا١تذىب اٟتنفي.

. 

. 

 صطلحات البحث:م
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األدلة الشرعية. كالسنة ىي ، الفقو ُب اللغة الفهم، كىو معرفة األحكاـ الشرعية من فقو السنة   
أقوؿ كأفعاؿ كإقرار النيب صلى ا عليو كسلم. ففقو السنة ىي معرفة كاستنباط األحكاـ الشرعية من 
أقواؿ كأفعاؿ النيب صلى ا عليو كسلم كما أقره النيب صلى ا عليو كسلم من أفعاؿ الصحابة كمل 

 ينكر عليهم. 

كىو تقوية إحدل اإلمارتُت على األخرل ٔتا ليس ظاىرا اصطبلحان: ، ك لتصحيحُب اللغة: ا الترجيح   
 .(ُ) مأخوذ من رجحاف ا١تيزاف

 .(ِ) ٘تليك ماؿ ٥تصوص ١تستحقو بشرائط ٥تصوصة :التطهَت كالنماء، كشرعان ُب اللغة:  الزكاة   

ن طلوع اإلمساؾ عن ا١تفطرات يومان كامبلن، م كشرعان: .اإلمساؾ عن الشيء :ُب اللغة الصوم   
 .(ّ)الفجر الصادؽ، إىل غركب الشمس

 : اذكر فيو اعًتاضات كردكد كتعقبات الفريقُت عند االختبلؼ ُب ا١تسألة.مناقشة األدلة   

أكردىا الكشمَتم ُب شرحو، كليست  -لغوية أك عقدية  -: ىي ا١تسائل الفرعية مسائل متفرقة   
 من ا١تسائل الفقهية.

جهو نظرم، كاٟتكم الذم توصلت إليو بعد ما استعرضت أقواؿ : اذكر فيها ك يرى الباحث   
 العلماء ُب ا١تسألة.

 

 الدارسات السابقة: 

                                      
 .(ُْٓ /ٖ) ُطالبحر المحيط في أصول الفقو، الزركشي، ( ُ)
 . (ُْٓ /ُ)د.ط ، الفقو على المذاىب األربعةاٞتزيرم، ( ِ)
 .(ُْٓ/ ُ) ، د.طالفقو على المذاىب األربعةاٞتزيرم، ( ّ)
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بفضل من ا توجد دراسات كثَتة ُب ا١تكتبة اإلسبلمية كخاصةن ُب أبواب مسائل الزكاة، كأبواب    
 مسائل الصـو أل٫تية ىذين الركنُت كما تقدـ. كىذه الدارسات على نوعُت:

ُ - .  دراسات شاملة عامة ألغلب مسائل الزكاة، أك مسائل الصـو

 دراسات متخصصة ُب موضوع كاحد ُب الباب، مع ذكر ا١تسائل اليت يتفرع منها. - ِ

خًتت بعض الدراسات ا١تتخصصة كاليت ٘تيزت عن غَتىا ٔتزايا، كاستخلصت منها ما يدعَّم اقد    
 ىذه الرسالة. 

كتاب الصبلة ( من   -الدكتوراه بعنواف ) ترجيحات الكشمَتم الفقهية رسالة مقدمة لنيل درجة  - ُ
 ىػػ. ُّْٓجامعة ا١تدينة العا١تية الباحث: مصطفى فضل الرٛتن عبد البارم. 

كجو الشبو: أف الدارسة موضوعها ترجيحات الشيخ ٤تمد بن أنور الكشمَتم ُب شرحو لكتاب 
 العرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم.

 أف الدارسة كانت ُب كتاب الصبلة. ككجو االختبلؼ 

( من  الزكاةكتاب   -بعنواف ) ترجيحات الكشمَتم الفقهية  ا١تاجستَترسالة مقدمة لنيل درجة  -  ِ
 ىػػ. ُّْٖ. جامعة ا١تدينة العا١تية منَت حفصيالباحث: 

كجو الشبو: أف الدارسة موضوعها ترجيحات الشيخ ٤تمد بن أنور الكشمَتم ُب شرحو لكتاب 
 لعرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم.ا

الباحث درس النصف األكؿ من كتاب الزكاة، كْتثي ُب النصف األخر من  ككجو االختبلؼ أف 
 . كتاب الزكاة، كبداية كتاب الصـو

. 
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رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت ُب العقيدة بعنواف ) الشيخ ٤تمد أنور شاه الكشمَتم كآراؤه  - ّ
 االعتقادية 

كلية الدعوة   -نقدان (( من الباحث: ٤تمد عبد ا فاركؽ أنصارم. جامعة أـ القرل ) عرضان ك 
 ىػػ. َُِْكأصوؿ الدين 

كجو التشابو: أف كبلن من الدراسة كالبحث ُب ترجيحات كآراء كاختيارات الشيخ ٤تمد أنور 
 الكشمَتم.

 ، ا١تسائل الفقهيةككجو االختبلؼ: أف الدراسة اختصت ٔتسائل العقيدة فقط، كالبحث اختص ُب
ر عليها عرضا.  كمسائل العقيدة ٯتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث:
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حيث أقـو بياف ترجيح كاختيار الشيخ ٤تمد  ،ىو كصف ا١توضوع ا١تراد دراستوك  :المنهج الوصفي   
بن أنور الكشمَتم ُب كتابة العرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم، كاستوضح رأيو من كتابة فيض 

 البخارم إذا مل يتبُت يل رأيو ُب كتاب العرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم.  البارم شرح صحيح 

اذكر األدلة اليت بٌت عليها الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم كىو التفسَت كالربط. ف: المنهج التحليلي   
ىذا الًتجيح من خبلؿ مذىبو الفقهي، كُب ا١تواضع اليت مل يذكر فيها دليل قولو ُب ا١تسألة أْتث عن 

 يل قولو ُب مصنفاتو العلمية.دل

حيث أقـو ٔتقارنة ترجيح الشيخ ٤تمد أنور ك  كىي ا١تفاضة كا١تقابلة بُت األقواؿ. :المنهج المقارنة   
أميز األقواؿ ك  الكشمَتم باألقواؿ كاالختيارات كاآلراء الفقهية لؤلئمة كا١تذاىب الفقهية األخرل.

 الراجحة من ا١ترجوحة.

اذكر بياف دالئل الًتجيح إف أمكن، كأقـو بنقد األدلة ا١ترجوحة  بعد الًتجيح. ف:المنهج النقدي   
 أف أمكن.

 حدود الدراسة:

الفقهية الكشمَتم كآراءه  اٟتد ا١توضوعي: يقتصر الدراسة ُب ترجيحات الشيخ ٤تمد بن أنور    
ح صحيح ، ككتاب فيض البارم شر (ُ)من خبلؿ كتاب العرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم كاٟتديثية
، كمقارنة ترجيحاتو مع األقواؿ الفقهية األخرل من ا١تذاىب األربعة كمذىب أىل  (ِ)البخارم

اٟتديث كمذىب الظاىرية بعد طلب الدليل لكل قوؿ، كمعرفة من كافق الشيخ ٤تمد بن أنور 
 الكشمَتم ُب القوؿ كمن خالفة من خبلؿ كتب ا١تذاىب الفقهية كشركحات متوف السنة النبوية.

                                      
 -ىػػ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت  ُِْٓاعتمدت على نسخة )العرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم(، طبعة األكىل ( ُ)

 لبناف. تصحيح الشيخ: ٤تمود شاكر.
لبناف.  -ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت ََِٓاألكىل  اعتمدت على نسخة )فيض البارم شرح صحيح البخارم(، طبعة( ِ)

 ٖتقيق: ٤تمد بدر عامل ا١تَتهتي.
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 في البحث: عملي 

 عزك اآليات الكرٯتة ا١تذكورة ُب البحث إىل سورىا. - ُ

 ٗتريج األحاديث كاآلثار. - ِ

ا١تخرجة ُب الصحيحُت اكتفي بالعزك عليها دكف بياف درجة اٟتديث لتلقي ا١تسندة األحاديث  -أ
 حُت بالقبوؿ، كاٟتكم عليها بالصحة.حياألمة األحاديث الواردة ُب الص

الذين تكلموا ُب درجة اٟتديث  اذكر أحكاـ ادثُتديث ا١تخرجة ُب غَت الصحيحُت األحا - ب
  تصحيحان كتضعيفان.

 ا١تعتمدة ُب ا١تذىب. هاككتب ىاصادر ماألقواؿ كاآلراء الفقهية من  إىل أيحيل كأشَت - ّ

ليهم، كراه اذكر ترٚتة ٥تتصرة ٞتميع األعبلـ ا١تذكورين ُب البحث غَت الصحابة رضواف ا ع - ْ
 اٟتديث من الصحابة، كمن مل يكن ٢تم ترٚتة من اإلعبلـ.

اختصر كاذكر ا١تناقشات الفقهية ُب الًتجيح بُت األقواؿ، كاذكر اعًتاضات ا١تناقشُت على األدلة  - ٓ
 باختصار.

اجتهد ُب تقدمي بعض ا١تسائل ١تناسبتها لبعض األبواب، كحذفت ا١تسائل اليت تقدـ ذكرىا أك  - ٔ
 يت ال عبلقة هبا بالباب خشية اإلطالة.ال
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 (ُ): ترجمة الشيخ محمد أنور بن شاه الكشميري الفصل الرابع

 اسمو ونسبو:

 ىو ٤تمد أنور بن معَّظم شاه ابن الشاه عبد الكبَت ابن الشاه عبد البزكرم الكشمَتم.    

 مولده ونشأتو:

ىػػ ُب قرية كيٍدكاف ُب مقاطعة كشمَت. ُِِٗكلد ُب صبيحة السابع كالعشرين من شهر شواؿ عاـ   
نشأ ُب بيت علم كصبلح، ُب رعاية دقيقة كتربية عجيبة كاف على درجو عالية من الفطنة كالذكاء، 
 ككاف كالده عا١تان فاضبلن ُب ٚتلة العلـو الشرعية، كالعلـو الرياضية كبعض العلـو اآللية.  تعلم مبادئ

 كرسائل على علماء ببلده. ، كتعلم عدة كتبالعلـو علي يد كلده

 رحالتو لطلب العلم:

أراد الرحلة إىل ٣تامع العلم كالتعليم ليلتقي العلماء كيتعرؼ إليهم كيعرؼ طبائعهم كعاداهتم    
 كأفهامهم لتتسع لو ا٠تربة ُب اٟتياة كُب العلم.

 تب.ىػػ كهبا تعلم فنوف ا١تنطق كالفلسفة كقرأ عدة ك َُّٕفرحل اىل حدكد كشمَت عاـ  

كرحل إىل ديوبند ) دار العلـو اإلسبلمية ُب ا٢تند (، ككانت مهد العلماء الربانيُت كاٞتامعة الدينية،    
كتعلم فيها السنة النبوية،  ،كىي أكرب جامعة اسبلمية ُب ا٢تند. ككانت تزخر بكبار العلماء ُب كل فن

ستبدلت البدع بالسنن الصافية حىت العلماء كسلوكهم، كأزلت عنو ظلمات البدع كادثات، كا ةكحيا
 ىػػ.ُُِّعاـ  

                                      
 ( تلخيصان.ُٓ - ُّ/ ُ) ُ، طمقدمة كتاب فيض الباري على صحيح البخاريالكشمَتم، ( ُ)

 تلخيصان. ،ْ، طنفحة العنبر في حياه إمام العصر الشيخ أنورالبنورم، 
 تلخيصان. (ٔٗ - ِٖ/ ُ) ُ، طلم االسالميتراجم ستة من فقهاء العاأبو غدة، 
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ىػػ خرج إىل اٟتج كزيارة ا١تسجد النبوم الشريف، كطالع كتبان ٚتة ك٥تطوطات عدة  ُُِّّب عاـ    
ُب مكتبة الشيخ عارؼ حكمة اٟتسيٍت كا١تكتبة امودية. كالتقى مع عدد من العلماء البلداف 

 .اإلسبلمية كذاكرىم ُب مهمات ا١تسائل

 صفاتو:

الشيخ ٤تمد أنور فيو من الورع كالزىد كالتواضع كحسن ا٠تلق، كمشائل كرٯتة قلما ٕتتمع ُب عامل،    
 كإف اتصف هبا أحد كاجتمعت فيو ىذه ا١تلكات كالشمائل اٟتسنة.

 الشيخ ٤تمد أنور مل يكن يسعى لتأليف كتاب لكن جل مؤلفاتو أماؿو أخذت عنو.    

على البحث كالتنقيب، كالصرب على حل ا١تشكبلت ا١تعضلة ُب ا١تسائل  كمن صفاتو الصرب      
على مطالعة الكتب كقرأهتا فقد قرأ مسند اإلماـ أٛتد كامبلن  كغَتىا من  ككذلك الصرب ،العلمية

 الكتب.

 علمو:

 الشيخ كاف حافظ العصر، كمسند الوقت، ٤تدث مفسر، فقو من كبار السادة األحناؼ، أصويل 
 كأديب، كلغوم كشاعر، ناقد ك٤تقق موىوب. مكُت، مؤرخ

الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم شاعران فاضبلن تعلم الشعر كالفرائض كالعلـو الرياضية كبعض علـو    
 اآللة من أبيو ُب البيت.

ككاف الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم كاسع الثقافة كثَت االطبلع، فكاف عا١تا بالقرآف كتفسَته. كعا١تا    
لومها. كعا١تا بالفقو كأصولو، كعا١تا بالعقائد كأصوؿ الدين، كعا١تا باللغة العربية كآداهبا، بالسنة كع

 كعا١تا باللغة الفارسية كقواعدىا، كعا١تا بالعلـو العقلية. 

ككاف علم الفقو كعلم الفتول ُب كشمَت ٦تا يتسابق ُب حلبة رىاهنا فأصبح الشيخ فقيهان مفتيان ال    
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 يشق لو غبار، حىت أفىت ثبلث سنُت فيها ا١تفتُت كالفقهاء ُب اٟتوادث كالنوازؿ ييدرؾ شأيكه، كال
 كالفتاكل العقيمة، كمل يفتقر إىل مراجعة كتاب.

 عقيدتو:

الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم كاف متأثرا أكؿ عهدة بالتصوؼ، كىو السائد بُت أىل كشمَت ُب    
ة بعد رحل إىل ) دار العلـو اإلسبلمية ( ُب ديوبند، ٍب كفقو ا إىل طريقة أىل السن ،ذلك الوقت

 .(ُ)كلكن بقي متأثرا بآراء ا١تتكلمُت من ا١تاتردية كاألشاعرة ُب أبواب العقيدة 

 فقو الشيخ أنور:

طالع من الفقو تصانيف اإلماـ ٤تمد بن اٟتسن الشيباين ككتاب ا١توطأ ككتاب اآلثار ككتاب اٟتجة     
لشيباين. طالع كتاب ا١تبسوط للسرخسي كىو شرح لكتاب الكاُب. كطالع كلها مد بن اٟتسن ا

شرح السَت الكبَت للسرخسي. كما تيسر لو من مصنفات اإلماـ الطحاكم كشرح معاين اآلثار، 
ككذلك أطلع على كتاب بدائع الصنائع أليب بكر الكاساين،  كمشكل اآلثار، كا١تختصر ُب الفقو.

 كالنهر الفائق البن ٧تيم، كرد اتار للشامي،  كطالع األـ للشافعي.كالبحر الرائق البن ٧تيم، 

الشيخ ٤تمد أنور من أكثر علماء األحناؼ إطبلعان على ا١تذاىب األخرل، ككاف لو اختيار     
 للمذىب الذم يشهد لو الدليل ُب نظره.

 وفاتو: 

غيَت ا١تناخ عليو ييسَّرع من شفائو ابتلي الشيخ ٤تمد أنور ببعض األمراض، فرجع إىل ديوبند رجاء ت   
 ىػػ. ُِّٓالثالث من شهر صفر عاـ لكن اشتد عليو ا١ترض حىت ُب 

 الباب الثاني:
                                      

 .ّّْ، ص  رسالة ماجستَت ُب العقيدة .راءه العقدية، عرض ونقدآالشيخ محمد أنو الكشميري و انصارم، ( ُ)
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 ترجيحات الكشميري واختياراتو الفقهية

 .تسعة مباحثُب أبواب كتاب الزكاة، كفيو 

 األكؿ:  باب ما جاء من ٖتل لو الزكاة. ا١تبحث

 ٖتل لو الصدقة من الغارمُت كغَتىم.:  باب ما جاء من اينالث ا١تبحث

 :  باب ما جاء ُب كراىية الصدقة للنيب صلى ا عليو كسلم كأىل بيتو.ثالثال ا١تبحث

 :  باب ما جاء ُب الصدقة على ذم القرابة.رابعال ا١تبحث

 .باب ما جاء ُب فضل الصدقة:  امسا٠ت ا١تبحث

 .هبمباب ما جاء ُب إعطاء ا١تؤلفة قلو :  دسالسا ا١تبحث

 .باب ما جاء ُب ا١تتصدؽ يرث صدقتو:  سابعال ا١تبحث

 .باب ما جاء ُب صدقة الفطر:  ثامنال ا١تبحث

 .باب ما جاء ُب تعجيل الزكاة:  التاسع ا١تبحث

 

 

 

 

 

 األول:  باب ما جاء من تحل لو الزكاة. المبحث
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 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

كؿ: عن عبد ا بن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ) مىٍن سىأىؿى اٟتديث األ   
، أىٍك كيديكحه (، ًقي ، أىٍك خيديكشه لى: يىا النَّاسى كىلىوي مىا يػيٍغًنيًو جىاءى يػىٍوـى الًقيىامىًة كىمىٍسأىلىتيوي ُب كىٍجًهًو ٜتييوشه

: ) ٜتىٍ  تػيهىا ًمنى الذَّىىًب (رىسيوؿى اللًَّو، كىمىا يػيٍغًنيًو؟ قىاؿى سيوفى ًدٍر٫تىنا، أىٍك ًقيمى
 (ُ). 

                                      
 .(ُِْ /ُ) (ُِٔٔ)أخرجو أبو داكد، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة كحد الغٍت، حديث رقم ( ُ)

 .(َْٓ /ُ) (ِّٗٓ)اب حد الغٌت، حديث رقم كأخرجو النسائي، كتاب الزكاة، ب
 .(ُْٗ /ِ) (َُْٖ)كأخرجو ابن ماجو، كتاب الزكاة، باب من سأؿ عن ظهر غٌت، حديث رقم 

ُب كجهو، قالوا: يا رسوؿ ا، كما  ، أك كدكشان جاءت يـو القيامة خدكشان )كأخرجو أٛتد، مسند عبد ا بن مسعود، بلفظ 
 .(ُْٗ /ٔ) (ّٕٓٔ)حديث رقم  (حساهبا من الذىب غناه؟ قاؿ: ٜتسوف در٫تا، أك

 .(ٓٔٓ /ُ) (ُْٕٗ)كأخرجو اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ، كتاب الزكاة، حديث رقم 
 .(ِٕ /ّ) (َََِ)كأخرجو الدارقطٍت، كتاب الزكاة، باب الغٍت الذم ٭تـر السؤاؿ، حديث رقم 

 درجة الحديث:
سنن الًتمذم، كتاب الزكاة، باب ما جاء من )د الرٛتن بن يزيد. قد أخرج الًتمذم اٟتديث من طريق زبيد عن ٤تمد بن عب

 (.(ِٔ /ّ) (ُٓٔ) ٖتل لو الزكاة، حديث رقم
 كقد ضعفو ٚتلة من العلماء.  ،كىو متكلم فيو ،من طريق حكيم بن جبَت تاألحاديث ركي

 كالًتمذم أكرد حديث زبيد على أهنا متابعة ٟتديث حكيم بن جبَت، ككأنو يرل ٖتسينو.
٭تِت بن آدـ، كال نعرؼ ىذا اٟتديث إال من عن زبيد غَت  قاؿ ُب ىذا اٟتديث اؿ النسائي ُب حديث زبيد: ال نعلم أحدان ق

سنن الكربل للنسائي، كتاب الزكاة، باب حد الغٌت ما ىو، حديث رقم )حديث حكيم بن جبَت، كحكيم ضعيف. 
(ِّْٖ) (ّ/ ٕٕ).) 

، تهذيب التهذيب ابن حجر،) ؿ الذىيب: ضعفوه، كقاؿ الدارقطٍت: مًتكؾ.كقا كقاؿ ابن حجر: ضعيف ريمي بالتشيع،
 (.(ُْٖٔ)، ترٚتة رقم د.ط

كقاؿ ابن حجر: كُب إسناده حكيم بن جبَت كىو ضعيف. كقد تكلم فيو شعبة من أجل ىذا اٟتديث. كحدث بو سفياف 
أبو عبد الرٛتن عن ٤تمد بن عبد الرٛتن بن الثورم عن حكيم، فقيل لو: إف شعبة ال ٭تدث عنو. قاؿ لقد حدثٍت بو زبيد 

 (.(ُّْ /ّ) ُ، طفتح الباريابن حجر، ).  يزيد يعٍت شيخ حكيم
 (.(ُٓٓ /ُ) صحيح وضعيف سنن الترمذياأللباين، )كقاؿ األلباين: ضعيف اإلسناد. 

ركاية حكيم  يتقول هبا: اٟتديث ضعيف لضعف الراكم حكيم بن جبَت. كركاية زبيد غَت ٤تفوظة. كركيت موقوفة، فبل قلت
 بن جبَت.

ك٬توز أف يكوف مصدرا  ،الكدكح: ا٠تدكش. ككل أثر من خدش أك عض فهو كدحقاؿ ابن األثَت: الحديث:  شرح ألفاظ
= 
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 : المسائل التي أوردىا الكشميري في شرح الحديث.ثانيال المطلب

 ا١تسألة األكىل: حد الغٌت. 

 كاختلفوا ُب مقداره على أقواؿ: ؛: حد الغٍت من ملك النصاب أك مقداران من ا١تاؿالقول األول

، كابن (ِ)، كإسحاؽ(ُ)كىذا قوؿ الثورم ؛، أك قيمتها من الذىب: من ملك ٜتسوف در٫تاألولا
 . (ْ) ، كأٛتد(ّ)ا١تبارؾ

، (ُ)ىذا القوؿ إىل أيب حنيفة  (ٓ)كنسب الطحاكم ؛: من ملك مائيت درىم فضبل عن حاجتوالثاني
                                      = 

 ((.ُٓٓ /ْ) ، د.طالنهاية في غريب الحديث. )ابن األثَت، ٝتي بو األثر
 (أك)فػ . كخدش ككدح ٚتع ٜتش ،ظ متقاربة ا١تعاينبضم أكائلها ألفا ،كجهو ٜتوش أك خدكش أك كدكحقاؿ ا١تباركفورم: 

إذا الكل يعرب عن أثر ما يظهر على اٞتلد كاللحم من مبلقاة اٞتسد ما يقشر أك ٬ترح، كلعل ا١تراد  ،ىنا إما لشك الراكم
فإنو مقل أك أمارات ليعرؼ كيشهر بذلك بُت أىل ا١توقف، أك لتقسيم منازؿ السائل  أك ،هبا آثار مستنكرة كُب كجهو حقيقة

مكثر أك مفرط ُب ا١تسألة، فذكر األقساـ على حسب ذلك، كا٠تمش أبلغ ُب معناه من ا٠تدش، كىو أبلغ من الكدح، إذا 
ا٠تدش قشر اٞتلد بعود، كا٠تمش قشره باألظفار، كالكدح  :ا٠تمش ُب الوجو، كا٠تدش ُب اٞتلد، كالكدح فوؽ اٞتلد، كقيل

 ، د.طتحفة األحوذي. )ا١تباركفورم، ١تا جعلت أٝتاء لبلىثار ٚتعت، كذا ُب ا١ترقاةالعض، كىي ُب أصلها مصادر لكنها 
(ّ/ ُّْ.)) 

ىو سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم، أبو عبد ا الكوُب، من صغار التابعُت، إماـ اٟتفاظ، سيد العلماء، العاملُت ُب ( ُ)
 (.(َْٖ /ِ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )ىػػ.  ُِٔىػ، كتوُب عاـ  ٕٗزمانو، صنف كتاب اٞتامع. كلد عاـ 

قرين  ،ثقة ٣تتهد .ىو إسحاؽ بن إبراىيم بن ٥تلد اٟتنظلي، أبو ٤تمد بن راىويو، إماـ كبَت، كشيخ ا١تشرؽ، كسيد اٟتفاظ( ِ)
 جر،ابن ح)(، (ُِٕٓ /ِ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )ىػػ.  ِّٖىػػ، كتوُب عاـ  ُُٔأٛتد بن حنبل، كلد 

  .(ٖٕ /ُ) (ِّّ)، ترٚتة ، د.طتهذيب التهذيب
 ُُٖكلد عاـ  .ىو عبد ا بن ا١تبارؾ ا١تركزم، أبو عبد الرٛتن اٟتنظلي، ثقة ثبت فقيو عامل ٣تاىد، ٚتعت فيو خصاؿ ا٠تَت( ّ)

 .ىػػػػ ُُٖ ػ، كتوُب عاـػػػػىػ
 .(ِٕٓ /ُ) (ُّٖٓ)، ترٚتة ، د.طذيبتهذيب الته ابن حجر،)(، (ّٓٔ /ِ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )

ثقة حافظ فقيو حجة، كلد عاـ  اإلماـ أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىبلؿ الشيباين ا١تركزم، أبو عبد ا، إماـ أىل السنة، وى( ْ)
، ، د.طتهذيب التهذيبابن حجر، )(، (َُِِ /ِ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ) .ىػػ ُِْكتوُب عاـ  ىػػ، ُْٔ

 .(ْْ /ُ) (ٔٗ)ة ترٚت
ىو أٛتد بن ٤تمد بن سبلمة، أبو جعفر الطحاكم، اإلماـ الفقيو اٟتنفي، تكرر ذكره ُب كتاب ا٢تداية كا٠تبلصة. صاحب ( ٓ)

= 
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 .(ْ) (ّ)، ك٤تمد (ِ)كأيب يوسف

ف ٯتلك مائيت درىم أك ما يساكيها ٍب الغٌت الذل يثبت بو حرمة أخذ الصدقة أ:  (ٓ)قاؿ السرخسي   
 .(ٔ) عن حاجتو عندنا فضبلن 

: كأما الغٌت الذم ٭تـر بو أخذ الصدقة كقبو٢تا فهو الذم ٕتب بو صدقة الفطر (ٕ)قاؿ الكاساين   
كتبلغ قيمة  ،كىو أف ٯتلك من األمواؿ اليت ال ٕتب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجتو ،كاألضحية

لثياب كالفرش كالدكر كاٟتوانيت كالدكاب كا٠تدـ زيادة على ما ٭تتاج إليو كل الفاضل مائيت درىم من ا

                                      = 
الجواىر المضية في طبقات ، )٤تيي الدين اٟتنفي .ىػػ  ُِّىػػ، كتوُب عاـ  ِِٗمصنف شرح معاين اآلثار، كلد عاـ 

 (.(َُّ /ُ) د.طالحنفية، 
ىو النعماف بن ثابت الكوُب، أبو حنيفة، فقيو ا١تلة، عامل العراؽ. عٍت بطلب اآلثار، كارٖتل ُب ذلك، كأما الفقو كالتدقيق ُب ( ُ)

 ىػػػ. َُٓ، ُب حياة صغار الصحابة، كتوُب عاـ  ػػػػػػػػػػػػى َٖالرأم كغوامضو فإليو ا١تنتهي كالناس عليو عياؿ ُب ذلك. كلد عاـ 
 .(ِْٖ /ِ) (ُٕٕٗ)، ترٚتة ، د.طتهذيب التهذيب((، )ابن حجر، َّٖ/ ِ) ُ، طأعالم النبالءسير الذىيب، )

ىو القاضي يعقوب بن إبراىيم بن حبيب األنصارم الكوُب، إماـ ٣تتهد ٤تدث، قاضي القضاة، صاحب أيب حنيفة، لزمو ( ِ)
، سير أعالم النبالءالذىيب، ) .ىػػ ُِٖوُب عاـ ىػػ، كت ُُّكتفقو بو، كىو من أنبل تبلميذ أيب حنيفة كأعلمهم، كلد عاـ 

 (.(ٕٗٔ /ِ) ُط
٤تمد بن اٟتسن بن فرقد، أبو عبد ا الشيباين، فقيو العراؽ، كصاحب أيب حنيفة، كيل القضاء بعد القاضي أبو يوسف،  وى( ّ)

 /ِ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ) .ىػػػ ُٖٗىػ، كتوُب عاـ ُِّككاف مع تبحره ُب الفقو يضرب بذكائو ا١تثل. كلد 
ْٕٕ).) 

 .(ِّٕ /ْ) ُ، طشرح معاني اآلثارالطحاكم، ( ْ)
 ا١تبسوط ، صنفاإلماـ الكبَت مشس األئمة ،ا٢تداية  كتابتكرر ذكره ُب ،٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل أبو بكر السرخسيىو ( ٓ)

توُب حوايل عاـ  .متكلما فقيها أصوليا مناظراكاف إماما عبلمة حجة   ،أحد الفحوؿ األئمة الكبار أصحاب الفنوف .كغَته
 ((.ِٖ /ِ) (ٖٓ، د.ط، ترٚتة )الجواىر المضية في طبقات الحنفية٤تيي الدين اٟتنفي، ) ىػػ. َْٗ

 .(ُْ /ّ) ، د.طالمبسوط( السرخسي، ٔ)
ع ُب ترتيب الشرائع، بدائع الصنائمصنف  ،ملك العلماء عبلء الدين اٟتنفي ،أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساينىو ( ٕ)

، ، د.طالجواىر المضية في طبقات الحنفية٤تيي الدين اٟتنفي، ) .ىػػ ٕٖٓكالسلطاف ا١تبُت ُب أصوؿ الدين، توُب عاـ 
 (.(ِْْ /ِ) (َْ)ترٚتة 
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 .(ُ)ة لبلبتذاؿ كاالستعماؿ ال للتجار  ذلك

 : من عنده ما يغذيو، كما يعشيو. الثالث 

: ما ٭تـر بو السؤاؿ كىو أف يكوف مالكا لقوت يومو كما يسًت بو عورتو (ِ)قاؿ فخر الدين الزيلعي   
 .(ّ) ككذا الفقَت القوم ا١تكتسب ٭تـر عليو السؤاؿ ،لماءعند عامة الع

 : من ملك أكقيو، أك ما يعاد٢تا. كاألكقيو: أربعوف در٫تا. الرابع

أحدل الركايتُت ألٛتد كابن  (ٓ)كالشافعي (ْ): ال حد كال مقدار للغٌت. كىو قوؿ مالكالقول الثاني
 .(ٔ)حـز 

كما حد الغٍت الذم ٖتـر بو  ،ل لو الصدقة من الفقراءكاختلفوا فيمن ٖت: (ٕ)قاؿ ابن عبد الرب   
                                      

 .(ْٖ /ِ) ، د.طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساين، ُ)
 عاـ قدـ القاىرة ،لقب فخر الدين اإلماـ العبلمة أبو ٤تمد الزيلعيا١ت ،عثماف بن علي بن ٤تجن بن يونس أبو عمركىو ( ِ)

 ّْٕتوُب عاـ  ، من مصنفاتو تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق.كدرس كأفىت كصنف كانتفع الناس بو كنشر الفقو ىػػ، َٕٓ
 (.(ّْٓ /ُ) (ِٓٗ)ترٚتة ، الجواىر المضية في طبقات الحنفية٤تيي الدين اٟتنفي، ) ىػػ،.

 .(َِّ /ُ) ُ، طشرح كنز الدقائق قتبيين الحقائ، الزيلعي( ّ)
ىو مالك بن أنس األصبحي، أبو عبد ا ا١تدين، إماـ دار ا٢تجرة، الفقيو رأس ا١تتقنُت، ككبَت ا١تثبتُت، كحجة األمة. كلد عاـ ( ْ)

، ، د.طتهذيب التهذيب ابن حجر،)(، (ُْٓ /ِ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ) ىػػ. ُٕٗىػػ، كتوُب عاـ  ّٗعاـ 
 .(ُُٓ /ِ) (ْْْٔ)ترٚتة 

عامل عصره، ناصر  ،ىو ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع ا١تطليب، أبو عبد ا الشافعي ا١تكي نزيل مصر( ٓ)
 حجر، ابن)(، (َِٗ /ِ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ) ىػػ. َِْىػػ، كتوُب عاـ  َُٓاٟتديث، فقيو ا١تلة. كلد عاـ 

 .(ّٓ /ِ) (ّٕٓٓ)، ترٚتة ، د.طتهذيب التهذيب
حافظان عا١تان بعلـو اٟتديث كفقهو، مستنبطان لؤلحكاـ من الكتاب كالسنة . كاف ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـزىو ( ٔ)

الى مصنفاتو . من بعد أف كاف شافعي ا١تذىب، فانتقل إىل مذىب أىل الظاىر، ككاف متفننان ُب علـو ٚتة، عامبلن بعلمو
كلد عاـ  .ككتاب ُب اإلٚتاع كمسائلو على أبواب الفقو، ككتاب ُب مراتب العلـوكالفصوؿ ُب ا١تلل كالنحل كاألىواء، باآلثار، 

 .((ِّٔ /ّ) ٕ، طفيات األعيانو )ابن خلكاف، ىػػ.  ْٔٓىػػ، كتوُب عاـ  ّْٖ
رم القرطيب ا١تالكي، أبو عمر، حافظ ا١تغرب، كاف إماما دينان ىو يوسف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النم( ٕ)

، كلد عاـ الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ، كالتمهيد، ك االستذكار ثقة، متقنان عبلمة متبحران صاحب سنة كإتباع. من مصنفاتو 
 (.(ُّٓٔ /ّ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ) ىػػػ. ّْٔىػػ، كتوُب عاـ  ّٖٔ



 

17 
 

 .(ُ)ليس ٢تذا عندنا حد معلـو :مالك فقاؿ. الصدقة على من بلغو

بكثرة  كقد يكوف الرجل غنيا كليس لو ماؿ ٕتب فيو الزكاة، كقد يكوف الرجل فقَتان قاؿ الشافعي:    
 .(ِ)رؼ الناس بقدر حاؿ الرجلكلو ماؿ ٕتب فيو الزكاة، كإ٪تا الغٌت كالفقر ما ع ،العياؿ

: أف الغٌت ما ٖتصل بو الكفاية، فإذا مل يكن ٤تتاجان حرمت عليو (ّ) قاؿ مشس الدين ابن قدمة   
 .(ْ)ف ملك نصابان كاألٙتاف إكإف كاف ٤تتاجا حلت لو ا١تسألة ك  ،الصدقة، كإف مل ٯتلك شيئان 

: الغٍت ىو الذم ال ٭تتاج إىل أحد كإف كاف  ه شيء، ألنو ُب غٌت عن دال يفضل عن قاؿ ابن حـز
 .(ٓ)غَته

 األدلة.

 أصحاب القول األول. ةأدل

عن ابن عباس رضي ا عنهما، أف النيب صلى ا عليو كسلم بعث معاذ بن جبل رضي ا  - ُ
فإف ىم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أف ا افًتض عليهم صدقة ُب أموا٢تم  عنو إىل اليمن فقاؿ: ) .....

 . ككجو الداللة: أف الصدقة ال ٖتل لغٍت.(ٔ) .....اٟتديث (من أغنيائهم كترد على فقرائهم تؤخذ

ال ٖتل الصدقة لغٍت، كال لذم  ) عن عبد ا بن عمرك، عن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: - ِ
                                      

 .(َُِ /ّ) ُ، طاالستذكارلرب، ( ابن عبد اُ)
 .(ٔٗ /ٔ) ، د.طاألمالشافعي، ( ِ)
فقيو من أعياف اٟتنابلة.  ،اٟتنبلي، أبو الفرج مشس الدين يأٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٞتماعيل بد الرٛتن بن ٤تمد بنىو ع( ّ)

ىػػ.  ِٖٔػػ، كتوُب عاـ ى ٕٗٓكىو أكؿ من كيل القضاء من اٟتنابلة بدمشق. كلد عاـ  ،اُبكصنف الشرح الكبَت كال
 .(ِّٗ /ّ) ُٓ، ط ألعالماالزركلي، )

 .(ٖٗٔ /ِ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ْ)
(ٓ ) ،  .(ُْٖ /ٔ) ط ، د.باآلثار المحلىابن حـز
 (.ُْٓ/ ُ) (ُّٓٗ) البخارم، كتاب الزكاة، باب كجوب الزكاة، حديث رقم أخرجو( ٔ)

 (.ٖٓ/ُ( )ُٗاف، باب الدعاء إىل الشهادتُت كشرائع اإلسبلـ، حديث رقم )كأخرجو مسلم، كتاب اإلٯت
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 . ككجو الداللة: أف الصدقة ال ٖتل لغٍت.(ُ) ( مرة سوم

من ) قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: قاؿ:  -ا عنو رضي  -عن عبد ا بن مسعود  - ّ
...  سأؿ الناس كلو ما يغنيو جاء يـو القيامة كمسألتو ُب كجهو ٜتوش، أك خدكش، أك كدكح

 . ككجو الداللة: أف من عنده ٜتسوف در٫تا ال ٭تل لو الصدقة.(ِ)اٟتديث

رسوؿ ا صلى ا  قاؿ قاؿ: -نو ا ع رضي -عن أيب عبد الرٛتن بن أيب سعيد ا٠تدرم  - ْ
من سأؿ كلو أربعوف در٫تا، فهو : ُب ركايةك . (ّ)عليو كسلم: من سأؿ كلو قيمة أكقية فقد أٟتف

                                      
 (. ِٕ/ّ) (ِٓٔحديث رقم ) كقاؿ: حديث حسن. ٖتل لو الصدقة،الًتمذم، كتاب الزكاة، باب ما جاء من ال  أخرجو( ُ)

 (.ِّْ /ُ) (ُّْٔ)أخرجو أبو داكد، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة كحد الغٍت، حديث رقم 
 (. َٔٓ /ُ( )ِٖٗٓكأخرجو النسائي، كتاب الزكاة، باب إذا مل يكن لو دراىم، ككاف لو عد٢تا، حديث رقم )

 (.ُْٖ/ ِ( )ُّٖٖكأخرجو ابن ماجو، كتاب الزكاة، باب من سأؿ عن ظهر غٌت، حديث رقم )
 (.ْٖ/ ُُ( )َّٓٔكأخرجو أٛتد، مسند عبد ا بن عمرك بن العاص، حديث رقم )

شاىده حديث عبد ا بن  ،ديث على شرط الشيخُت، كمل ٮترجاهىذا حاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ، كتاب الزكاة، كقاؿ: كأخرجو 
 (.ٓٔٓ/ ُ( )ُْٕٕ. حديث رقم )عمرك

 درجة الحديث:
 . ((ِٕ/ّ) )سنن الًتمذم قاؿ الًتمذم: حديث حسن.

 )اٟتاكم، ا١تستدرؾ للحاكم. ا بن عمركشاىده حديث عبد  ،ىذا حديث على شرط الشيخُت، كمل ٮترجاهقاؿ اٟتاكم: 
(ُ/ ٓٔٓ)). 

 ((.ُِٓ/ ِقاؿ األلباين: صحيح. )األلباين، صحيح كضعيف سنن الًتمذم )
 اٟتديث ٭تتج بو لكثرة طرقو.  قلت:

 (. ُّاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ِ)
 .(ِِْ /ُ) (ُِٗٔ)قم الزكاة، باب من يعطى من الصدقة كحد الغٍت، حديث ر أخرجو أبو داكد، كتاب ( ّ)

من استغٌت أغناه ا عز كجل، كمن استعف أعفو ا عز كجل، كأخرجو النسائي، كتاب الزكاة، باب من ا١تلحف؟ بلفظ )
كمن استكفى كفاه ا عز كجل، كمن سأؿ كلو قيمة أكقية فقد أٟتف، فقلت: ناقيت الياقوتة خَت من أكقية فرجعت كمل 

 (.َٓٓ /ُ)( ِٔٗٓ( حديث رقم )أسألو
 (.ٕٗ/ ُٕ( )َُُْْكأخرجو أٛتد، مسند أيب سعيد ا٠تدرم، حديث رقم )

حديث رقم  ،شرح معاين األثار، كتاب الزكاة، باب ذم ا١ترة السوم الفقَت ىل ٭تل لو الصدقة أـ الكأخرجو الطحاكم ُب 
(َِّٖ) (ِ /ِٖ.) 

= 
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 .(ُ) ( ا١تلحف

ككجو الداللة: أف الذم ٯتلك أربعوف در٫تان، كسأؿ فهو ملحف. أم: ميلح ُب ا١تسألة. فبل ٭تل ١تن 
 ملك أربعوف در٫تان السؤاؿ.

، قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ: من رضي ا عنو سهل بن اٟتنظلية عن  -ٓ
أف  :، كما ظهر غٌت؟ قاؿقلت: يا رسوؿ ا ،سأؿ الناس عن ظهر غٌت فإ٪تا يستكثر من ٚتر جهنم

ككجو الداللة: ٖترمي السؤاؿ على من كجد غذاء أك  .(ِ)يعلم أف عند أىلو ما يغديهم أك ما يعشيهم
 شاء يومو.ع

 أصحاب القول الثاني:  ةأدل

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): قاؿ ا تعاىل - ُ

﮵  ﮶ ﮷ ﮸ (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
.ككجو الداللة (ّ) 

                                      = 
 درجة الحديث:

 ((. ِ/ ُ) صحيح وضعيف سنن أبي داودحسن )قاؿ األلباين: 
 . ((َّ /ُ) صحيح وضعيف سنن النسائي)قاؿ األلباين: حسن صحيح 

 .(َٓٓ /ُ) (ِٓٗٓ)كأخرجو النسائي، كتاب الزكاة، باب من ا١تلحف؟ حديث رقم ( ُ)
 (.ِِْ /ُ( )ُِٗٔأخرجو أبو داكد، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، كحد الغٍت، بألفاظ متقاربة، حديث رقم )( ِ)

، حديث رقم ذكر الزجر عن ترؾ تعاىد ا١ترء ذكات األربع باإلحساف إليهان حباف، كتاب الرب كاإلحساف، باب كأخرجو اب
(ْٓٓ( )ِ /َّ.) 

/ ٔ) (َُُٔ) ، حديث رقممن ال ٖتل لو الصدقة من األغنياء كاألقوياء، كتاب الزكاة، باب كأخرجو البغوم ُب شرح السنة
ٖٓ.) 

 درجة الحديث : 
 ((.ِّْ/ ّ) ُ، طفتح الباري. )ابن حجر، حو ابن حبافقاؿ ابن حجر: صح
 ((.ِ/ ُ) صحيح وضعيف سنن أبو داود. )قاؿ األلباين: صحيح

 .(َٔ) سورة التوبة، آية( ّ)
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أف الزكاة ترد بف الزكاة ال ترد إال على فقَت. كالثاين: أف ىناؾ نصوص أخرل أاألكؿ: ال نص أمرين، 
 .(ُ) يل كا١تؤلفة قلوهبمعلى أغنياء كالعاملُت كالغارمُت كابن السب

قاؿ: ٛتلت ٛتالة، فأتيت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  قبيصة بن ٥تارؽ رضي ا عنو عن - ِ
أسألو فيها، فقاؿ: أقم حىت تأتينا الصدقة، فنأمر لك هبا، قاؿ: ٍب قاؿ: يا قبيصة إف ا١تسألة ال ٖتل 

يصيبها ٍب ٯتسك، كرجل أصابتو جائحة  رجل ٖتمل ٛتالة فحلت لو ا١تسألة حىت ،إال ألحد ثبلثة
كرجل  ؛سدادا من عيش :اجتاحت مالو، فحلت لو ا١تسألة حىت يصيب قواما من عيش أك قاؿ

أصابتو فاقة حىت يقـو ثبلثة من ذكم اٟتجا من قومو لقد أصابت فبلنا فاقة، فحلت لو ا١تسألة حىت 
ا١تسألة يا قبيصة سحتا يأكلها فما سواىن من  ،سدادا من عيش :يصيب قواما من عيش أك قاؿ

 استدال٢تم عمـو نص إباحة ا١تسألة ١تن احتاج إىل ذلك. الداللة: ككجو .(ِ) صاحبها سحتا

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ال ٖتل قاؿ رضي ا عنو قاؿ:  -عن عطاء بن أيب يسار  - ّ
، أك لرجل اشًتاىا ٔتالو، أك  الصدقة لغٍت إال ٠تمسة: لغاز ُب سبيل ا، أك لعامل عليها، أك لغاـر

ككجو الداللة: جواز . (ّ)لرجل كاف لو جار مسكُت فتصدؽ على ا١تسكُت، فأىداىا ا١تسكُت للغٍت
 حتاج إليها.اأخذ الغٍت من ماؿ الصدقة إذا 

 .مناقشة األدلة

 ، يصحمل (ْ) قاؿ: كما ركياه عطاء بن يسار رضي ا عنو، ك تأكؿ فخر الدين الزيلعي حديث   

                                      
(ُ ) ،  بتصرؼ. (ُٓٓ /ٔ) ، د.طالمحلىابن حـز
 (.ُُٓ/ ِ) (َُْْل لو ا١تسألة، حديث رقم )مسلم، كتاب الزكاة، باب من ٖتأخرجو ( ِ)
 (.ِّْ /ُ) (ُّٓٔ)أبو داكد، كتاب الزكاة، باب من ٬توز لو أخذ الزكاة كىو غٍت، حديث رقم  جوأخر ( ّ)

 (.ُْٗ/ ِ( )ُُْٖل لو الزكاة، حديث رقم )ابن ماجو، كتاب الزكاة، باب ما جاء من ٖت كأخرجو
 (.َُِ /ُ( )َْٔكأخرجو مالك ُب ا١توطأ، باب أخذ الصدقة كمن ٬توز لو أخذىا، حديث رقم )

 (.ُٗٗتر٬تو، صفحة )كقد تقدـ  (ال ٖتل الصدقة لغٍت إال ٠تمسة ....)ا١تراد بو حديث عطاء بن يسار، ( ْ)
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 .(ُ) كلئن صح فهو ٤تموؿ على الغٍت بقوة البدف

ال ٗتلو من  أصحاب القوؿ األكؿ هبا األحاديث اليت استدؿ كأجاب أصحاب القوؿ الثاين أف   
 ا.ٗتر٬تهكقد تقدـ  ضعف ُب أسانيدىا

 اختيار الكشميري في المسألة. 

 .(ِ) قاؿ الكشمَتم: أف االختبلؼ باختبلؼ األحواؿ   

كالفصل عندم أنو ٮتتلف باختبلؼ  ،(ّ)كقد اختلفت الركايات فيو عند الطحاكم أيضا:كقاؿ    
 .(ٓ) كهبذا ٭تصل اٞتمع ُب الركايات ُب ذلك ،(ْ) ابط كليظاألحواؿ كاألشخاص، كليست فيو 

 . كذلك لؤلمور التالية:الصواب ما ذىب إليو اٞتمهورأف  ويرى الباحث 

حىت يقـو ثبلثة  اٞتمهور، كمنها حديث قبيصة بن ٥تارؽ ) .....قوة األحاديث اليت استدؿ هبا  - ُ
 . (ٔ) ..... ( من ذكم اٟتجا من قومو: لقد أصابت فبلنا فاقة

من مقاؿ كضعف كتعارض ُب ٖتديد مقدار  لوٗتأف أحاديث أصحاب القوؿ األكؿ ال  - ِ

                                      
 .(َِّ /ُ) ُ، طشرح كنز الدقائق قتبيين الحقائ( الزيلعي، ُ)
 .(ُِِ /ِ)، 0العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ط الكشمَتم،( ِ)
احها رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب ىذه اآلثار كلها ىي للفقر ال غَته. : فكانت ا١تسألة اليت أبالطحاكم قاؿ أبو جعفر( ّ)

ال ٖتل الصدقة لذم مرة ) :ككاف تصحيح معاين ىذه اآلثار، عندنا يوجب أف من قصد إليو النيب صلى ا عليو كسلم بقولو
الذم  كأنو (.، أك غـر مفظعإال من فقر مدقع)من ذلك ُب حديث كىب بن خنبش بقولو:  .، ىو غَت من استثناه(سوم

كىذا ا١تعٌت الذم يريد ٔتسألتو أف يكثر مالو، كيستغٍت من ماؿ الصدقة، حىت تصح ىذه اآلثار، كتتفق معانيها كال تتضاد.
 ُ)الطحاكم، شرح معاين اآلثار، ط .، رٛتهم ا تعاىلكأيب يوسف، ك٤تمد ثار، ىو قوؿ أيب حنيفةٛتلنا عليو كجوه ىذه اآل

(ِ /ُِ).) 
 ىكذا منقوؿ من النسخة )ليست فيو ضابطة كلية(.( ْ)
 .(ُْٔ /ّ) 0فيض الباري شرح صحيح البخاري، طالكشمَتم، ( ٓ)
 (.ُٗتقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ٔ)
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 كىي أيضا تعارض أحاديث أصح منها ُب الباب. ،النصاب

 ٯتلك النصاب من عنده مائيت درىم أك عد٢تا.كقوؿ:  دليل عليها  بعض األقواؿ ال - ّ

فإف الغٌت كصف ٮتتلف باختبلؼ الزماف كا١تكاف كاألشخاص، كقد ٯتلك كصف الغٌت،  - ّ
الشخص النصاب كلكن ال يكفيو لكثرة عيالو، فيتعذر ٖتديد نصاب الغٌت، إ٪تا يرجع ُب ٖتديده إىل 

  .أعراؼ الناس

 .بالصواب كا تعاىل أعلم

 كم اعطاء من حرمت عليو المسألة ؟المسألة الثانية:   ح

 ا١تسألة ٢تا حالتاف: 

 إجزاء الصدقة على أقواؿ ثبلثة: حكم كاختلف ُب ؛يعلم حاؿ السائل الا١تعطي  : أفَّ الحالة األولى

 ٛتد.كركاية أل ، أبو حنيفة، ك٤تمد،(ُ)اٟتسن البصرم ىذا قوؿ: أف الصدقة ٣تزئة. األولالقول 
 . (ِ)قالوا: ألنو قد اجتهد، كأعطى فقَتنا عنده، كليس عليو إال االجتهادك  

 كىو قوؿ الشافعي، كالثورم، كأبو يوسف، كركاية ألٛتد.  : أهنا غَت ٣تزئة.الثانيالقول 

إف أطعم ) كفارة اليمُت   : كقوؿ مالك يدؿ على ىذا، ألنو نص ُبفقاؿ (ّ)ابن بطاؿنقل     

                                      
ىو اٟتسن بن أيب اٟتسن البصرم، ثقة فقيو فاضل مشهور. كاف سيد أىل زمانو علمان كعمبلن، كشيخ أىل البصرة. كلد عاـ ( ُ)

، ترٚتة  هتذيب التهذيب ابن حجر،)(، (ُّْٔ /ُ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ) .ىػػ  َُُتوُب عاـ ىػػ، ك  ُِ
(ُُِّ) (ُ/ َِِ ) 

 .(ِٕٓ /ِ) ُ، طلمغنياابن قدامة، . (ِّْ /ّ) ِ، طشرح ابن بطال لصحيح البخاريابن بطاؿ، ( ِ)
ن أىل العلم كا١تعرفة، عيٍت باٟتديث، كشرح الصحيح. توُب ىو علي بن خلف بن بطاؿ البكرم ا١تالكي، أبو اٟتسن .كاف م( ّ)

 ىػػ.  ْْٗعاـ 
 (،(ُُّّ /ّ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )
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 .(ُ)( ٬تزئو، كإف كاف قد اجتهد فالزكاة أىٍكىلى  األغنياء أنو ال

 .(ّ) الواجب إىل غَت مستحقو ع: ال ٕتزئو ألنو دف(ِ) ابن قدامةموفق الدين قاؿ    

 .(ٓ):ال ٬تزيو كعليو اإلعادة (ْ)كقاؿ العيٍت   

٤تمد حيث : أما الواجبة فبل ٕتزئ على غٍت كإف ظنو فقَتنا خبلفنا أليب حنيفة ك (ٔ)كقاؿ القسطبلين   
 .(ٕ) تسقط كال ٕتب عليو اإلعادة. كىذا اٟتديث أخرجو مسلم كالنسائي ُب الزكاة :قاال

 .(ٖ)كىو اختيار البخارم كابن حجر كالشوكاين : السكوت عن اٟتكم.الثالثالقول 

اٟتديث  : كال داللة ُب(َُ). كقاؿ ابن حجر(ٗ)قاؿ البخارم: باب إذا تصدؽ على غٍت كىو ال يعلم

                                      
 . (ِّْ /ّ)شرح ابن بطاؿ لصحيح البخارم ابن بطاؿ، ( ُ)
. فقيو من أكابر اٟتنابلة٤تمد،  أيب موفق الدين عبد ا بن ٤تمد بن قدامة اٞتماعيلي ا١تقدسي ٍب الدمشقٌي اٟتنبلي،ىو ( ِ)

، ألعالماالزركلي، ىػػ. ) َِٔىػػ، كتوُب عاـ  ُْٓصاحب عدة تصانيف منها ا١تغٍت شرح ٥تتصر ا٠ترقي كالكاُب. كلد عاـ 
 .((ٕٔ /ْ) ُٓط 

 . (ِٕٓ /ِ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ّ)
. من مصنفاتو مؤرخ، عبلمة، من كبار ادثُت .٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد، أبو ٤تمد، بدر الدين العيٍت اٟتنفيىو ( ْ)

، ط األعالمالزركلي، ) .ىػػ ٖٓٓىػػ، كتوُب عاـ  ِٕٔشرح صحيح البخارم، كالبناية شرح ا٢تداية. كلد عاـ  عمدة القارم
ُٓ (ٕ/ ُّٔ)). 

 . (ِٕٖ /ٖ) ُط عمدة القاريالعيٍت، ( ٓ)
 ح، صنف إرشاد السارم شرح صحيين القتييب ا١تصرم، أبو العباسأٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر بن عبد ا١تلك القسطبلىو ( ٔ)

الزركلي، ىػػ. ) ِّٗىػػػ، كتوُب عاـ  ُٖٓ ُب السَتة النبوية. كلد عاـ ا١تواىب اللدنية ُب ا١تنح امدية ، كصنفالبخارم
 .((ِِّ /ُ) ُٓ، ط ألعالما

 . (ِّ /ّ) ٕ، طإرشاد الساريالقسطبلين، ( ٕ)
 . (ِْٕ /ّ) ٓ، ط األوطارنيل الشوكاين، ( ٖ)
 . (َُُ /ِ) صحيح البخارم، كتاب الزكاة.( ٗ)
من أئمة العلم حافظ عصره، ك  .ٛتد بن علي بن ٤تمد الكناين العسقبلين، أبو الفضل شهاب الدين ابن حجرأىو ( َُ)

تعجيل ا١تنفعة حابة، ك . من مصنفاتو فتح البارم شرح صحيح البخارم، ك هتذيب التهذيب، كاإلصابة ُب ٘تييز الصكالتاريخ
 .((ُٖٕ /ُ) ُٓ، ط ألعالماالزركلي، ىػػ. ) ِٖٓىػػ، كتوُب عاـ  ّٕٕ. كلد عاـ بزكائد رجاؿ األئمة األربعة
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 .(ُ)جزاء. كال على ا١تنع كمن ٍب أكرد ا١تصنف الًتٚتة بلفظ االستفهاـ كمل ٬تـز باٟتكمعلى اإل

 األدلة.

 أدلة أصحاب القول األول: 

أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: قاؿ رجل: ألتصدقن عن أيب ىريرة رضي ا عنو:  - ُ
. ككجو الداللة: (ِ) ..اٟتديث. ..بصدقة، فخرج بصدقتو، فوضعها ُب يد سارؽ، فأصبحوا يتحدثوف

نقل القاضي غَت مستحقها من غَت علم ا١تعطي. ك قبوؿ الصدقة إذا كقعت ُب غَت ٤تلها، أك أخذىا 
 .(ْ) اجتهاده كنيتو، كقبلت صدقتو كأف ىذا قد أجر ُبعن الطربم ُب شرحو للحديث:  (ّ)عياض

أعطى زكاتو لشخص كظنو فقَتا فباف أنو  قاؿ العيٍت: كفيو ما ٭تتج بو أبو حنيفة ك٤تمد فيما إذا   
 .(ٓ) غٍت سقطت عنو تلك الزكاة كال ٕتب عليو اإلعادة

عن عبيد ا بن عدم قاؿ: أخربين رجبلف أهنما آتيا النيب صلى ا عليو كسلم ُب حجة الوداع  - ِ
تما كىو يقسم الصدقة، فسأاله منها، فرفع فينا البصر كخفضو، فرآنا جلدين، فقاؿ: إف شئ

: أف ٣ترد القوة (ُ). ككجو الداللة: قاؿ الشوكاين(ٔ) أعطيتكما، كال حظ فيها لغٍت، كال لقوم مكتسب
                                      

 . (ّٕٔ/ ّ) ُ، طفتح الباريابن حجر، ( ُ)
 (.ِّْ/ ُ) (ُُِْكىو ال يعلم، حديث رقم ) البخارم، كتاب الزكاة، باب إذا تصدؽ على غٍت أخرجو( ِ)

( َُِِ، حديث رقم )باب ثبوت أجر ا١تتصدؽ، كإف كقعت الصدقة ُب يد غَت أىلهاو مسلم، كتاب الزكاة، كأخرج
(ُّٕ.) 

أبو الفضل اليحصيب ا١تالكي. من مصنفاتو: اإلكماؿ ُب شرح صحيح مسلم،  ،القاضي عياض بن موسى بن عياضىو ( ّ)
 /ْ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، ) ىػػ. ْْٓوُب عاـ ىػػ، كت ْٕٔكمشارؽ األنوار ُب تفسَت غريب القرآف. كلد عاـ 

ّْٖ)). 
 . (ْٖٓ /ّ) ُ، طإكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض( ْ)
 . (ِٕٖ /ٖ) ُطعمدة القاري، العيٍت، ( ٓ)
 (.ِِْ /ُ) (ُّّٔة، كحد الغٌت، حديث رقم )سنن أبوداكد، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدق( ٔ)

 (.َٔٓ /ُ( )ِٗٗٓائي، كتاب الزكاة، باب مسألة القوم ا١تكتسب، حديث رقم )كأخرجو النس
= 
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. كقاؿ موفق الدين ابن قدامة: لو (ِ)القوة ال يقتضي عدـ االستحقاؽ، إال إذا قرف هبا الكسب 
 .(ّ)اعترب حقيقة الغٌت ١تا اكتفى بقو٢تم

 ئل، فالصدقة ال ٕتزئ.: أف ا١تعطي يعلم حاؿ الساالحالة الثانية

 اختيار الكشميري في المسألة.

كقاؿ أيضا: ٍب إف مسألة اٟتنفية ُب الزكاة،  .(ْ) قاؿ : كاالختبلؼ لعلو يكوف باختبلؼ األحوؿ   
رٛتو ا لرفعو ٤تلو ال ييبايل هبذه األمور،  (ٓ)ىنا أهنا كانت زكاةن أك صدقةن نافلة، كا١تصنفاكال يعلم ى

 .(ٔ)ًة للفرض، كبالعكس، ١تا علمت أف طريق االستدالؿ عنده أكسعي من الكلفيتمسك بالنافل

كالظاىر أف الكشمَتم رجح القوؿ الثالث كىو التوقف. كأف اٟتكم ٮتتلف باختبلؼ : قلت   
 األحواؿ.

دليل القوؿ األكؿ. كأف ا١تعطي أف تصدؽ على  ةأف القوؿ األكؿ ىو الصواب لقو  ويرى الباحث   
. كا بل يستحب كال يلزمو إعادة الصدقة ،نو مستحق فباف لو غَت ذلك تقبل صدقتوشخص ظانان أ

 تعاىل أعلم.

                                      = 
 (.ْٖٔ/ ِٗ( )ُِٕٕٗكأخرجو أٛتد، مسند الشاميُت، حديث رقم )

، كىو ٤تدث كفقيو كأصويل ٣تتهد، من مصنفاتو: من فضبلء اليمانيُتك  صنعاء يأٛتد بن ٤تمد بن علي الشوكاين: قاضىو ( ُ)
، األعالمالزركلي، ) ىػػ. ُُِٖىػػ، كتوُب عاـ  ُِِٗاألخبار، كفتح القدير ُب التفسَت كلد عاـ  نيل األكطار شرح منتقى

 ((.ِْٔ /ُ) ُٓط 
 (.ِِٖ/ ّ) ٓ، طنيل األوطارالشوكاين، ( ِ)
 . (ِٕٓ /ِ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ّ)
 . (ُِِ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ْ)
 رم ُب صحيحو.اإلماـ البخا( ٓ)
 . (ُّْ /ْ) ُ، طفيض الباري شرح صحيح البخاري( الكشمَتم، ٔ)
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 الثاني:  باب ما جاء من ال تحل لو الصدقة من الغارمين وغيرىم. المبحث

 ي أوردىا الترمذي.تاألول: ذكر األحاديث ال المطلب

صلى ا عليو كسلم ُب ٙتار ابتاعها،  عن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ: أصيب رجل ُب عهد رسوؿ ا   
ليٍغ ذىًلكى  فكثر دينو، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: تىصىدَّقيوا عىلىٍيًو، فػىتىصىدَّؽى النَّاسي عىلىٍيًو، فػىلىٍم يػىبػٍ

 . (ُ) ٍم ًإالَّ ذىًلكى كىفىاءى دىٍيًنًو، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم لغرمائو: خيذيكا مىا كىجىٍدًبيٍ، كىلىٍيسى لىكي 

 الكشميري في شرح الحديث. ا: المسائل التي أوردىثانيال المطلب

 ا١تسالة األكىل: حد الغرمي.

داف ُب غَت سفو كال فساد كيكوف معهم أمواؿ ىي بإزاء ديوهنم فيعطوف ما أ:من (ِ)قاؿ الباجي   
 .(ّ) ا بالوصفُت ٚتيعامل يكن ٢تم كفاء فهم فقراء غارموف فأعطو  يقضوف بو ديوهنم، كإف

 .(ْ)قاؿ العيٍت: الغاـر من لزمو دين كإف كاف ُب يده ماؿ    

عن  صنف ادانوا ُب مصلحتهم أك معركؼ كغَت معصية ٍب عجزكا ؛قاؿ الشافعي: كالغارموف صنفاف  
 .(ٓ)كصنف ادانوا ُب ٛتاالت كإصبلح ذات بُت كمعركؼ .  ..ء ذلكأدا

الغارموف ضرباف: أحد٫تا: الغارموف إلصبلح نفوسهم كال خبلؼ ُب ابن قدامة: مشس الدين قاؿ    
                                      

 (.ْٓ/ ّ) (ُٔٓٓضع من الدين، حديث رقم )مسلم، كتاب ا١تساقاه، باب استحباب الو  أخرجو( ُ)
 (.َُٓ /ُ) (ّْٗٔكضع اٞتائحة، حديث رقم ) أبو داكد، كتاب اإلجارة، باب ُب كأخرجو

، أبو الوليد الباجي، ككاف حافظان ذك فنوف. من عيد بن أيوب بن كارث التجييب القرطيب الذىيبسليماف بن خلف بن س ىو( ِ)
تذكرة ىػػ. )الذىيب،  ْْٕىػػ، كتوُب عاـ  َّْمصنفاتو: ا١تنتقى ُب الفقو، ك ا١تعاين ُب شرح ا١توطأ كاالستيفاء، كلد عاـ 

 ((.ِْٔ/ ّ) ُ، طالحفاظ
 (.ُِٓ /ِ) ُ، طالمنتقي في شرح الموطأالباجي، ( ّ)
 (.ّْٓ /ِّ) ُ، طالبناية شرح الهدايةالعيٍت، ( ْ)
 .(ٖٕ /ِ) ، د.طاألم( الشافعي، ٓ)
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 .(ُ) الضرب الثاين: كىو غـر إلصبلح ذات البُت استحقاقهم كثبوت سهمهم ُب الزكاة....

: الغارموف ىم الذين عليهم ديوف ال تفي أموا٢تم هبا. أك من ٖتمل ْتمالة كإف كاف ُب     قاؿ ابن حـز
 .(ِ) لو كفاء بدينو فبل يسمى ُب اللغة غارمان مالو كفاء هبا. فأما من 

 اختيار الكشميري في المسألة.

كعند الشافعي من ٖتمل غرامة الصلح كإطفاء ما  ،: الغاـر عند أيب حنيفة ا١تدينوفقاؿ الكشمَتم   
 .(ّ) بُت الرجلُت أك القبيلتُت، كُب اللغة كبل ا١تعنيُت ثابت، بل ٬تئ الغاـر ٔتعٌت الدائن أيضا

 بشرط أال يكوف عنده نصاب. كقاؿ أيضا: الغاـر ا١تدينوف   

مل معٌت الغاـر على كبل الضربُت، فكل من استداف إلصبلح نفسو أك أف ٭تي  ويرى الباحث   
. صبلح غَتهإل   يدخل ُب باب كٖتت مسمى غاـر

: أداء شيء الـز   : الذم يلتـز ما ضمنو كتكفل بو كيؤديو. كالغـر ٖتل  ال) يث كمنو اٟتد. كالغاـر
 .(ٓ) أم حاجة الزمة من غرامة مثقلة(ْ) ( لة إال لذم غـر مفظعأا١تس

: عليو دين. كُب اٟتديث:    : الدين. كرجل غاـر أم ( : ال ٖتل ا١تسألة إال لذم غـر مفظع)  كالغـر
 .(ٔ) ذم حاجة الزمة من غرامة مثقلة

                                      
 .(ٔٗٔ /ِ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ُ)
(ِ ،  (.َُٓ /ٔ) د.ط، المحلى( ابن حـز
 .(ُِْ /ِ) ُ، طشرح سنن الترمذي العرف الشذيالكشمَتم، ( ّ)
 .(ّٕ/ ّ( )ّٓٔمذم، كتاب الزكاة، باب ما جاء من ال ٖتل لو الصدقة، حديث رقم )أخرجو الًت ( ْ)

 (.ِْْ /ُ( )ُُْٔكأخرجو أبو داكد ، كتاب الزكاة، باب ما ٕتوز فيو ا١تسألة، حديث رقم )
 (.ِِٖ/ ِ( )ُِٖٗكأخرجو ابن ماجو، كتاب التجارات، باب بيع ا١تزايدة، حديث رقم )

 .(ّّٔ /ّ) ُِ، طفي غريب الحديثالنهاية ابن األثَت، ( ٓ)
 .(ّْٔ /ُِ) ّ، طلسان العربابن منظور، ( ٔ)
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )كقوؿ ا تعاىل:  

(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
. كقوؿ النيب صلى (ُ)  

 ... (ـرا عليو كسلم: ) ال ٖتل الصدقة لغٍت إال ٠تمسة: لغاز ُب سبيل ا، أك لعامل عليها، أك لغا

، فيحمل معٌت الغـر على ٚتيع معانيها، كال كجو كال حجة ١تن خصص بعض على العمـوجاءتا  (ِ)
 .دكف البعض صورىا

عو عطى من أمواؿ الزكاة الغاـر الذم عنده ماؿ يستوعب دينو، كيبقى مىل يي  كٙترة االختبلؼ ُب   
 .بالصواب كا تعاىل أعلم بعد سداده قدر النصاب أك كثر؟

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .(َٔآية : ) سورة التوبة( ُ)
 .(ُٗتقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ِ)



 

29 
 

 الثالث:  المبحث

 باب ما جاء في كراىية الصدقة على النبي صلى اهلل عليو وسلم وأىل بيتو ومواليو.

 أوردىا اإلمام الترمذي.األول: ذكر األحاديث التي  المطلب

اٟتديث األكؿ: عن هبز بن حكيم عن أبيو عن جدة قاؿ: كىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى    
قىةه ملىٍ يىٍأكيٍل، كىًإٍف قىاليوا: ىىًديَّ  ، أىـٍ ىىًديَّةه؟، فىًإٍف قىاليوا: صىدى قىةه ًىيى : أىصىدى  .(ُ) ةه أىكىلى ًإذىا أيٌبى ًبشىٍيءو سىأىؿى

اٟتديث الثاين: عن أيب رافع، أف النيب صلى ا عليو كسلم بعث رجبل من بٍت ٥تزـك على    
، حىىتَّ آٌبى رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيوً  : الى ٍيمىا تيًصيبى ًمنػٍهىا، فػىقىاؿى ٍبًٍت كى  الصدقة، فقاؿ أليب رافع: اٍصحى

لُّ لىنىا، كىًإفَّ كىسىلَّمى فىأىٍسأىلىوي، فىا قىةى الى ٖتًى : ًإفَّ الصَّدى مىوىايلى  ٍنطىلىقى ًإىلى النَّيبِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىسىأىلىوي فػىقىاؿى
 .(ِ) القىٍوـً ًمٍن أىنٍػفيًسًهمٍ 

                                      
 .(َٗٓ /ُ) (ُِْٔ)النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة ال ٖتل للنيب صلى ا عليو كسلم، حديث رقم  أخرجو( ُ)

كاف إذا أٌب بطعاـ، سأؿ بلفظ ) اب قبوؿ النيب صلى ا عليو كسلم ا٢تدية، كرده الصدقة،مسلم، كتاب الزكاة، ب كأخرجو
 .(ُٖٔ /ِ) (َُٕٕ)حديث رقم  (عنو، فإف قيل: ىدية، أكل منها، كإف قيل: صدقة، مل يأكل منها

 درجة الحديث: 
 ((.ِٖ/ ّ)( ٔٓٔ)سنن الًتمذم ، حديث رقم )حديث هبز بن حكيم حديث حسن غريب.قاؿ الًتمذم: 

 ((.ُٔٓ/ ِقاؿ األلباين: حسن صحيح. )صحيح كضعيف سنن الًتمذم )
 اٟتديث لو شواىد ُب الصحيحُت، كقد أخرج البخارم كمسلم أحاديث ٔتا ُب معناه.قلت: 

 (.ِْٓ /ُ) (َُٓٔ)أبو داكد، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بٍت ىاشم، حديث رقم  أخرجو( ِ)
النيب صلى ا عليو كسلم  قاؿبلفظ ) عليو كسلم، اة، باب ما يذكر ُب الصدقة للنيب صلى االبخارم، كتاب الزك كأخرجو

ليطرحها، ٍب قاؿ: أما شعرت أنا ال نأكل  (للحسن بن علي عندما أخذ من ٘تر الصدقة، كجعلها ُب فيو: ))كخ كخ
 (.ْْٓ/ ُ) (ُُْٗحديث رقم )(، الصدقة

 الزكاة على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كعلى آلو كىم بنو ىاشم كبنو عبد مسلم، كتاب الزكاة، باب ٖترميكأخرجو 
 (.ُُٖ/ ِ) (َُٗٔ( حديث رقم ))أنا ال نأكل الصدقة (أنا ال ٖتل لنا الصدقة)بألفاظ ) ا١تطلب دكف غَتىم،

 بيان معنى الحديث: 
رافقٍت ٞتمع الصدقات. كلعلك تأخذ  (تصيباصحبٍت كيما )كقولو  أم ساعيان ٞتمع الزكاة كالصدقات. (بعث رجبل)قولو 

= 
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 : المسائل التي أوردىا الكشميري في شرح الحديث.نيالثا المطلب

 ؟صلى ا عليو كسلم ا١تسألة األكىل: من ىم آؿ ٤تمد

كركاية  (ُ) كمواليو. كىو اختيار الشافعية طلبا١ت: آؿ ٤تمد ىم بنو ىاشم، كبنو عبد القول األول   
 .(ّ)كابن حـز  (ِ)ألٛتد

 . كركاية ألٛتد.(ْ): آؿ ٤تمد ىم بنو ىاشم فقط. كىو اختيار أكثر ا١تالكية، كاألحناؼالقول الثاني

إ٪تا ذلك ُب الزكاة، كليس ُب التطوع  ،يث: ال ٖتل الصدقة آلؿ ٤تمدُب حد (ٓ) قاؿ ابن القاسم   
ال يدخل ُب آؿ ٤تمد الذين ال ٖتل  ،كال بأس أف يعطى ١تواليهم قيل:كإ٪تا ىو بنو ىاشم أنفسهم. ك 

كيدخل ُب ذلك من دكف بٍت ىاشم  ،٢تم الصدقة من فوؽ بٍت ىاشم من بٍت عبد مناؼ كبٍت قصي
 .(ٔ)  بنيهم ما تناسلوا إىل اليـومن بٍت عبد ا١تطلب كبٍت

 .(ُ): كلكن الذم عليو مالك كأكثر أصحابو أهنم بنو ىاشم فقط(ٕ) قاؿ ابن اٟتطاب   

                                      = 
 من الصدقة.

 .(ٖٖ /ِ) ، د. طاألم( الشافعي، ُ)
 .(ُٖٓ /ِ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ِ)
، الى، د.ّ)  .(ُْٔ /ٔ) ط ( ابن حـز
 .(َّّ /ُ) ُ، طتبّين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، ( ْ)
الد بن جنادة العتقي بالوالء، الفقيو ا١تالكي؛ ٚتع بُت الزىد كالعلم كتفقو باإلماـ أبو عبد ا عبد الرٛتن بن القاسم بن خىو ( ٓ)

ىػػ،  ُِّ. كلد عاـ مالك رضي ا عنو كنظرائو، كصحب مالكان عشرين سنة، كانتفع بو أصحاب مالك بعد موت مالك
 (. (ُِٗ /ّ)ٕ، ط وفيات األعيانابن خلكاف، )(، (ِْٕ /ِ) ُ، طسير أعالم النبالء )الذىيب،ىػػ .  ُُٗكتوُب عاـ 

 .(ِِّ /ّ) ُ، طالتاج واإلكليل لمختصر خليل الغرناطي،( ٔ)
فقيو مالكي، من علماء ا١تتصوفُت. أصلو من ا١تغرب.  ،٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن الرعيٌٍت، أبو عبد ا ا١تعركؼ باٟتطاب( ٕ)

ٖترير الكبلـ ُب مسائل ك  ،رة العُت بشرح كرقات إماـ اٟترمُتق من مصنفاتو:كلد كاشتهر ٔتكة، كمات ُب طرابلس الغرب. 
ىػػ.  ْٓٗىػػ، كتوُب عاـ  َِٗكلد عاـ كشرح نظم نظائر رسالة القَتكاين، ، مواىب اٞتليل ُب شرح ٥تتصر خليل ، ك االلتزاـ

 ((.ٖٓ/ ٕ) ُٓ، ط ، األعالم)الزركلي



 

31 
 

كىذا قوؿ بعيد ال دليل  (ِ) ىذا القوؿ منقوؿ عن بعض ا١تالكية ؛: أهنم ٚتيع قريشالقول الثالث
 عليو.

 

 أدلة القول األول:

قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: إ٪تا بنو قاؿ:  - عنو رضي ا -عن جبَت بن ا١تطعم  - ُ
عدـ التفريق بُت بنو عبد ا١تطلب كبنو ىاشم.  :. ككجو الداللة(ّ)ا١تطلب، كبنو ىاشم شيء كاحد

 من ا٠تمس. ان كأف النيب صلى ا عليو كسلم أعطى بٍت عبد ا١تطلب سهم

 .(ْ)( كذا كشبك بُت أصابعوكاحد ى ءيشإ٪تا بنو ىاشم كبنو ا١تطلب )  كُب ركاية

أف موايل ا٢تامشيُت  :. ككجو الداللة(ٓ)النيب صلى ا عليو كسلم: موىل القـو من أنفسهم قاؿ - ِ
 منهم.

 أف بنو عبد ا١تطلب كبنو ىاشم ٢تم حق ا٠تمس. - ّ

 أدلة القول الثاني: 

 لب.أقرب إىل النيب صلى ا عليو كسلم من بٍت عبد ا١تط مأف بٍت ىاش  - 0
                                      = 

 .(ّْٓ /ِ) ّ، طمواىب الجليل في شرح مختصر خليلابن اٟتطاب، ( ُ)
، ك  (ِِّ /ّ) ُ، طالتاج واإلكليل لمختصر خليل الغرناطي،( ِ) فتح ابن حجر، ( ك ُْٕ/ ٔ) ، د.طالمحلىابن حـز

 .(َٖ /ٗ) ، د.طعمدة القاريالعيٍت، ك  (ِٓٗ /ٔ) ُ، طالباري
ف بعض( ما كأنو يعطي بعض قرابتو دك )صحيح البخارم، كتاب فرض ا٠تمس، باب: كمن الدليل على أف ا٠تمس لئلماـ ( ّ)

 (.ٕٔٗ/ ِ) (َُّْحديث رقم ) ،من ٜتس خيرب قسم النيب صلى ا عليو كسلم لبٍت ا١تطلب، كبٍت ىاشم
/ ُُ) (ِّٕٓم ذكم القرىب. حديث رقم )السنة للبغوم، كتاب اٞتهاد كالسَت، باب إخراج ا٠تمس من الغنيمة كبياف سه( ْ)

ُِٓ.) 
 (.ُُِِ/ ْ) (ُٕٔٔيث رقم )القـو من أنفسهم، كابن األخت منهم. حد البخارم، كتاب الفرائض، باب موىل أخرجو( ٓ)
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 مناقشة األدلة.

ف النيب صلى ا عليو عبد ا١تطلب فقالوا: أ أجاب أصحاب القوؿ الثاين ُب عطية ا٠تمس لبٍت    
نوفل من ا٠تمس شيئا مع أهنم متساككف ُب القرابة. إ٪تا أعطى بنو  عبد مشس كبٍت كسلم مل يعط بٍت

 .(ُ)عبد ا١تطلب ألهنم شاركوه ُب النصرة كالقرابة

 ميري في المسألة.اختيار الكش

قاؿ الكشمَتم: كأىل البيت ىم آؿ علي كحارث كجعفر كعقيل، كاٟتارث عمو عليو الصبلة    
 (ِ) كالسبلـ كالثبلثة بنو أيب طالب

ُب كتب السَت أف ىاشم بن عبد مناؼ كلد لو أربعة نفر، كٜتس نسوة. أف ما جاء  ويرى الباحث  
 ، كالشفاء، كخالدة، كضعيفة، كرقية، كحية. كىم عبد ا١تطلب، كأسد، كأبا صيفي، كنضلة

ككلد لعبد ا١تطلب عشرة نفر، كست نسوة كىم: العباس، كٛتزة، كعبد ا، كأبو طالب، كالزبَت،   
، كضرار، كأبو ٢تب، كصفية، كأـ حكيم، كعاتكة، كأميمة، كأركل، كبرة  .(ّ)كاٟتارث، كحجل، كا١تقـو

 كمن كاف من بٍت عبد ا١تطلب فهو من بٍت ىاشم.كبنو عبد ا١تطلب فرع من بٍت ىاشم.    

ب أحد من بٍت ىاشم إال عبد عقي ُب األجوبة: مل يى  (ْ) قاؿ ابن اٟتطاب ناقبل عن ابن رشد    
. لذا يًتجح القوؿ األكؿ لقوة الدليل. ككما ىو مقرر ُب كتب اللغة أف آؿ الرجل: أىلو (ٓ) ا١تطلب

                                      
 .(ُْٕ /ٔ) ، د.ط، المحلىابن حـز. ك (ُٖٓ /ِ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ُ)
 .(ُِٓ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ِ)
 بتصرؼ كاختصار. (ُٗ - َٗ /ُ) ، د.ـالسيرة النبويةابن ىشاـ، ( ّ)
برع ُب  ٤تمد بن أيب القاسم أٛتد ابن شيخ ا١تالكية أيب الوليد ٤تمد بن أٛتد بن أٛتد بن رشد القرطيب. اٟتفيد، بو الوليدأىو ( ْ)

داية . من مصنفاتو: بمل ينشأ باألندلس مثلو كماال كعلما كفضبل، ككاف متواضعا، منخفض اٞتناح، الفقو، كأخذ الطب
)الذىيب، ىػػ.  ْٗٓىػػ، كتوُب عاـ  َِٓ ، كلد عاـك٥تتصر ا١تستصفى ُب األصوؿاجملتهد ُب الفقو، ك الكليات ُب الطب، 

 (.(ِٗٓ /ْ) ُ، طسير أعالم النبالء
 .(ّْٓ /ِ) ّ، ط مواىب الجليل شرح مختصر خليلابن اٟتطاب، ( ٓ)
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، كال ٮتصص إال بدليل.. فيحمل اللفظ عل(ُ) كأقربائو وكعشَتت  ى العمـو

مل يعقب من كلد ىاشم بن عبد مناؼ إال آؿ عبد  وككما ٯتكن اٞتمع بُت كبلـ الفقهاء بأن  
 ا١تطلب.

اللو على د مكمل يعطي غَتى ،كإف قيل: أف النيب صلى ا عليو كسلم أعطى بٍت عبد ا١تطلب    
مقدـ على فعلو عليو  وكقول ،ث حجو عليكمعبد ا١تطلب من غَتىم. قلنا: اٟتدي التفريق بُت بٍت
 دكف بعض ١تصلحة يراىا. كا تعاىل أعلم. ربائوماـ أف ٮتص بعض أقكلئل ،الصبلة كالسبلـ

 يأخذ أجرة من الزكاة ؟ ما حكم لو عمل ا٢تامشي ساعياو ىل المسألة الثانية:

 اختيار الكشميري في المسألة.

مشي لو سعي أم عمل السعاية فبل يأخذ من الزكاة. ك٬توز قاؿ الكشمَتم: ٍب ُب كتبنا أف ا٢تا   
 .(ِ) أخذه من الوقف ببل خبلؼ، كأما النافلة ففيها اختبلؼ

ما ذىب إليو اٞتمهور، كىو عدـ جواز أخذ ا٢تامشي أجرة السعي الصواب  أف ويرى الباحث   
ز للساعي ا٢تامشي األخذ فجوَّ كال كجو ١تن فرؽ بُت الزكاة كالصدقة ا١تستحبة  ،اٞتباية من ماؿ الصدقة

 من الصدقات دكف الزكاة فبل حجة ُب ذلك. 

: كال ٭تل ٢تذين    صدقة فرض كال تطوع أصبلن لعمـو قولو عليو الصبلة كالسبلـ : )  (ّ)قاؿ ابن حـز
 كا أعلم.. (ْ)  ال ٖتل الصدقة مد كال آلؿ ٤تمد ( فسول بُت نفسو كبينهم

 

 

                                      
 .(ّٔٗ /ُ) ٖ، طالقاموس المحيطالفَتكز آبادم، ( ُ)
 .(ُِٓ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ِ)
 .بنو ىاشم كبنو عبد ا١تطلب( ّ)
(ْ ،  .(ُْٕ /ٔ، د.ط )المحلى( ابن حـز
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 ا جاء في الصدقة على ذي القرابة.:  باب مرابعال المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

ٍرو،     عن سلماف بن عامر يبلغ بو النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: ًإذىا أىٍفطىرى أىحىديكيٍم فػىٍليػيٍفًطٍر عىلىى ٘تى
ىاءي فى 

ٍرنا فىا١ت ٍد ٘تى قىةه، كىًىيى عىلىى ًذم  ًإنَّوي طىهيوره.فىًإنَّوي بػىرىكىةه، فىًإٍف ملٍى ٬تًى قىةي عىلىى ا١تًٍسًكًُت صىدى كقاؿ: الصَّدى
قىةه كىًصلىةه   .(ُ) الرًَّحًم ثًٍنتىاًف: صىدى

 : المسائل التي أوردىا الكشميري في شرح الحديث.الثاني المطلب

 ا١تسألة األكىل: ما حكم دفع الزكاة الواجبة إىل األقارب ؟
                                      

 (.ُْٔ/ ِٔ) (ُِِٔٔ بن عامر ، حديث رقم )أٛتد، مسند ا١تدنيُت، مسند عبد ا أخرجو( ُ)
 (َِٕٔم )كاف موجودا ، حديث رق  ابن خزٯتة، كتاب الصياـ، باب الدليل على أف األمر بالفطر على التمر إذاكأخرجو 

(ّ /ِٕٖ.) 
 (.ٕٕ/ ِ( )ُِٕٔكأخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل، كتاب الزكاة، حديث رقم )

 (كصلة ، صدقةكىي على ذم الرحم ثنتافالصدقة على ا١تسكُت صدقة، ) لفظو 
دقة(. حديث أجر الصأجراف: أجر القرابة ك )البخارم، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزكج كاإليتاـ ُب اٟتجر، بلفظ أخرجو 

 (.ّْٖ/ ُ) (ُْٔٔرقم )
 درجة الحديث :

 ((.َّ/ ّ( )ٖٓٔقاؿ الًتمذم: حديث حسن. )سنن الًتمذم، حديث رقم )
الصدقة على ا١تسكُت )اٟتديث ضعيف اإلسناد. كالصحيح فعلو عليو الصبلة كالسبلـ. كقاؿ ُب حديث :  قاؿ األلباين:

 .((ّٕ /ُ)ضعيف سنن الًتمذم . )حصحي (صدقة، كىي على ذم الرحم ثنتاف: صدقة كصلة
 ف اٟتديث ّتميع طرقة تفردت حفصة بنت سرين عن الرباب عن عمها سلماف بن عامر الضيب. إ قلت:

)ابن حاديثها البخارم تعليقان. كأصحاب السنن األربعة. قاؿ ابن حجر: مقبولة من الثالثة. أكالرباب ىي بنت الصليع، أخرج 
 .((ِٖٖٔ)رٚتة تد.ط، ، تقريب التهذيبحجر، 

نحو، كاٟتديث ْتاجة إىل اٟتديث ضعيف اإلسناد ألف اٟتديث تفردت هبا حفصة عن الرباب، كمل يركيها اٟتفاظ هبذا الو
 .يث من درجة الضعف إىل درجة اٟتسنترفع اٟتد شاىدلكن للحديث متابع . 

حديث زينب امرأة عبد ا  (كصلةالصدقة على ا١تسكُت صدقة، كىي على ذم الرحم ثنتاف: صدقة )كمن شواىد حديث 
 ... اٟتديث.كسلم فقاؿ: تصدقن كلو من حليكن قالت: كنت ُب ا١تسجد، فرأيت النيب صلى ا عليو

 (.ّْٖ/ ُ) (ُْٔٔكاة على الزكج كاأليتاـ ُب اٟتجر، حديث رقم )كتاب الزكاة، باب الز أخرجو البخارم،  
 (.ُِِ/ ِ) (َََُد، حديث رقم )لصدقة على األقربُت كالزكج كاألكالباب فضل النفقة كا ،كتاب الزكاةكأخرجو مسلم،  
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 ا١تزكي. يعو٢تمى من : الزكاة علاألول

يوسف ك٤تمد بن اٟتسن  وبأ (ِ)حناؼ، كمن األ(ُ). كىو اختيار ا١تالكيةئٕتز  : الالقول األول   
 .(ٕ)اإلٚتاع (ٔ)كقد نقل ابن ا١تنذر .(ٓ) كركاية للشافعية (ْ()ّ)كأٛتد 

ككلد كلده كإف  : كال يدفع ا١تزكي زكاتو إىل أبيو كجده كإف عبل، كال إىل كلده(ٖ)قاؿ ا١ترغيناين    
 . (ٗ)سفل. ألف منافع األمبلؾ بينهم متصلة فبل يتحقق التمليك على الكماؿ

 .(ُُ)كركاية الشافعية (َُ): أهنا ٣تزئة. كىذا اختيار أبو حنيفةالقول الثاني

 أدلة القول الثاني:

لك ما : قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم ١تعن بن يزيد -رضي ا عنو -عن ايب اٞتويرية  - ُ   
ككجو الداللة: قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: ) لك ما  .(ُِ)نويت يا يزيد، كلك ما أخذت يا معن

                                      
 .(ِّْ /ّ) ِ، طشرح صحيح البخاري ،ابن بطاؿ( ُ)
 .(ِٖٖ /ٖ) ، د.طعمدة القاريالعيٍت، ( ِ)
 .(َٗٓ /ِ) ُ، طالمغني ابن قدامة،( ّ)
 .(َٗٓ /ِ) ُ، طالمغني ابن قدامة،( ْ)
 .(ِِٗ /ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذب( النوكم، ٓ)
اإلٚتاع، ، ك اإلشراؼ ُب اختبلؼ العلماءىو ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم، أبو بكر، نزيل مكة. من مصنفاتو: ( ٔ)

 ((. ّٓٔ/ ّ) ُ، طسير أعالم النبالءىػػ. )الذىيب،  ُّٖكعدَّه بعض العلماء من الشافعية. توُب عاـ ا١تبسوط، ك 
 .(ِّْ /ّ) ِ، طشرح صحيح البخاري ،ابن بطاؿ( ٕ)
 ىو برىاف الدين، أبو اٟتسن علي بن أيب بكر بن عبد اٞتليل ا١ترغيناين اٟتنفي، صنف كتاب ا٢تداية، ككتاب البداية. ككاف( ٖ)

 ُٓ، ط األعالم((. )الزركلي، ٔٓٓ/ ْ) ُ، طسير أعالم النبالء)الذىيب،  من اجملتهدين.ك  أديبان ك  ٤تققان ك  مفسران ك  حافظان 
(ْ /ِٔٔ.)) 

 .(ِٗٔ /ِ) ، د.طالعناية شرح الهدايةلبابرٌب، ا( ٗ)
 .(ِٖٖ /ٖ، د.ط )عمدة القاريالعيٍت، ( َُ)
 .(ِِٗ /ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذب( النوكم، ُُ)
 (.ِْْ/ ُ) (ُِِْكىو ال يشعر. حديث رقم ) بنواالبخارم، كتاب الزكاة، باب إذا تصدؽ على  أخرجو( ُِ)
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 نويت يا يزيد ( كمل يأمره بإعادة الصدقة.

النيب صلى ا عليو كسلم: صدؽ ابن  قاؿقاؿ:  -رضي ا عنو  -عن عبد ا بن مسعود  - ِ
 .(ُ) يهممسعود، زكجك ككلدؾ أحق من تصدقت بو عل

 أف قصة معن بن يزيد، كحديث أيب سعيد ا٠تدرم رضي ا عنهم أصحاب القوؿ األكؿ أجاب   
 على الصدقة كليست الزكاة الواجبة. ف٤تموال

 .أقارب ال يعولهم المزكيالثاني: الزكاة على 

 كاختيار الشافعي. (ّ)كركاية ألٛتد (ِ)الك١تركاية  كىذا ؛ئ: ٕتز القول األول

 حدل ركاييت ألٛتد.إكىو  ؛ئ: ال ٕتز انيالقول الث

 أدلة القول األول:

النيب صلى ا عليو كسلم: ) بخ، ذلك ماؿ رابح، لو  قاؿرضي ا عنو قاؿ:  -عن أيب طلحة  - ُ
ذلك ماؿ رابح، كقد ٝتعت ما قلت، كإين أرل أف ٕتعلها ُب األقربُت (.  فقاؿ أبو طلحة: أفعل يا 

 .(ْ)لحة ُب أقاربو كبٍت عمورسوؿ ا، فقسمها أبو ط

) الصدقة على ا١تسكُت صدقة،  قاؿ:عن سلماف بن عامر، عن النيب صلى ا عليو كسلم  - ِ

                                      
 (ُِْٔحديث رقم ).. اٟتديث( يا معشر النساء، تصدقنبلفظ )على األقارب.  الزكاة البخارم، كتاب الزكاة، باب أخرجو( ُ)

(ُِْٔ) (ُ /ّْٔ.) 
 .(ِْٗ /ّ) ِ، طشرح صحيح البخاريابن بطاؿ، ( ِ)
 .(َُٓ /ِ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ّ)
 (.ّْٔ/ ُ) (ُُْٔحديث رقم ) ،على األقارب صحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب الزكاة( ْ)

لم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة كالصدقة على األقربُت كالزكج كاألكالد كالوالدين، كلو كانوا مشركُت، حديث كأخرجو مس
 .(َُِ /ِ( )ٖٗٗ)رقم 
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 .(ُ) كىي لذم الرحم اثناف صدقة كصلة (

 ٤تموؿ على صدقة التطوع ال الزكاة الواجبة. أف استدال٢تم أجاب أصحاب القوؿ الثاين   

 :  زكاة ا١ترأة لزكجها.الثالث

 .(ّ)كأبو حنيفة كركاية ألٛتد (ِ): غَت ٣تزئة. كىو قوؿ مالكالقول األول

 . (ٓ)كالشافعي، كركاية ألٛتد ،(ْ) حنيفة واختيار أبكىو : ٣تزئة. القول الثاني

 أدلة القول الثاني:

عليو كسلم جوابان على  ا قاؿ ٢تا النيب صلى رضي ا عنها، زينب امرأة ابن مسعود عن  - ُ
 .(ٔ): نعم ٢تا أجراف، أجر القرابة، كأجر الصدقةفتياىا

 كاستدلوا بأخذ النيب صلى ا عليو كسلم ماؿ خد٬تة رضي ا عنها. - ِ

 مناقشة األدلة.

 باألجوبة التالية: أصحاب القوؿ األكؿأجاب 

 أف اٟتديث ٤تموؿ على الصدقة ا١تستحبة ال الزكاة الواجبة.  - ُ 

عليها. قاؿ ابن منَت: اعتل  ةالنفق وة على زكجها راجعة إليها ألف الرجل تلزمف زكاة ا١ترآإقالوا:   - ِ

                                      
 (.ّّتقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ُ)
 .(ِْٗ /ّ) ِ، طشرح صحيح البخاريابن بطاؿ، ( ِ)
 .(ُُٓ /ِ) ُ، طالمغني ابن قدامة،( ّ)
 .(َِٕ /ِ) ، د.طح الهدايةالعناية شر البابرٌب، ( ْ)
 .(ُِٓ /ِ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ٓ)
 (.ّٓتقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ٔ)
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 .(ُ) من منعها من إعطائها زكاهتا لزكجها بأهنا تعود إليها ُب النفقة فكأهنا ما خرجت عنها

أكال: لعدـ ا١تانع من ذلك، كمن  : كالظاىر أنو ٬توز للزكجة صرؼ زكاهتا إىل زكجهاقاؿ الشوكاين   
، فلما مل يستفصلها عن   ٬توز فعليو الدليل. قاؿ ال كالثاين: فؤلف ترؾ استفصالو ٢تا ينزؿ منزلة العمـو

 .(ِ) فكأنو قاؿ: ٬تزئ عنك فرضان كاف أك تطوعان  ،كاجب ـىي تطوع أأالصدقة 

 اختيار الكشميري في المسألة.

قرابة الوالدة أك الزكجية، أما قاؿ الكشمَتم:  قاؿ أبو حنيفة: ال تتأدل الزكاة بدفعها إىل من لو    
 .(ّ)جر الصدقةأالنافلة ففيها أجراف أجر القرابة ك 

 .  (ْ) كعندنا ال ٕتوز على األصوؿ كالفركع: كقاؿ أيضا    

جواز الصدقة على من يلزمو ا١تتصدِّؽ النفقة عليو األقارب، كجواز صدقة الزكجة  ويرى الباحث     
(ڻ ڻ ڻ ۀ) تعاىل: على زكجها لعمـو قوؿ ا

كعمـو األدلة األخرل، كمل (ٓ) 
من  كأ من الزكاة سواء كاف قريبان  ىعطخذ ينطبق عليو كصف الفقر، يي ما داـ اآلك  كمل يأت ما ٮتصصو.

 وكقد يستقل الرجل عن أصلو أك فركعو، فيكوف مقتدران، خبلؼ أصلو أك فركع ،الفركع كاألصوؿ أ
من عطاء ا١تزكي زكاتو على إ يقاس عليوـ الشوكاين كبل. ك فيعطي من الزكاة ،ينطبق عليو كصف الفقر

 م.كا تعاىل أعلتلزمو النفقة كعلى األقارب. 

 

                                      
 .(ُْٓ /ّ) ُ، طفتح الباريابن حجر، ( ُ)
 .(َّّ /ّ) ٓ، طنيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاين، ( ِ)
 .(ُِٔ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ّ)
 .(ُّٕ /ّ) ُ، طيض الباري شرح صحيح البخاريف( الكشمَتم، ْ)
 .(َٔآية : ) سورة التوبة( ٓ)
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 :  باب ما جاء في فضل الصدقة.خامسال المبحث
 المبحث األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي.

لى ا عليو كسلم: ) مىا قاؿ: قاؿ رسوؿ ا ص -رضي ا عنو  -اٟتديث األكؿ: عن أيب ىريرة   
ا الرٍَّٛتىني بًيىًميًنًو، ، ًإالَّ أىخىذىىى ، كىالى يػىٍقبىلي اللَّوي ًإالَّ الطَّيِّبى قىةو ًمٍن طىيِّبو ٍرىةن  تىصىدَّؽى أىحىده ًبصىدى انىٍت ٘تى كىًإٍف كى

ا يػيرىيبِّ   .(ُ)  أىحىديكيٍم فػيليوَّهي أىٍك فىًصيلىوي (تػىٍربيو ُب كىفِّ الرٍَّٛتىًن، حىىتَّ تىكيوفى أىٍعظىمى ًمنى اٞتىبىًل، كىمى
قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  -رضي ا عنو  -اٟتديث الثاين: عن أيب ىريرة    

ا يػيرىيبِّ أىحىديكيٍم  ا بًيىًميًنًو فػىيػيرىبِّيهىا أًلىحىدًكيٍم كىمى قىةى كىيىٍأخيذيىى ميٍهرىهي، حىىتَّ ًإفَّ يقوؿ: ) ًإفَّ اللَّوى يػىٍقبىلي الصَّدى
﮳ )، كىتىٍصًديقي ذىًلكى ُب ًكتىاًب اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ: (ِ) ( اللٍُّقمىةى لىتىًصَتي ًمٍثلى أيحيدو  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

(﮴ ﮵ ﮶ ﮷
(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)، كى (ّ) 

 (ْ) .  
الصٍَّوـً قاؿ: سئل النيب صلى ا عليو كسلم:  أىمُّ   -رضي ا عنو  -اٟتديث الثالث: عن أنس   

قىةه ُب  : صىدى قىًة أىٍفضىلي؟ قىاؿى : شىٍعبىافي لًتػىٍعًظيًم رىمىضىافى. ًقيلى: فىأىمُّ الصَّدى  أىٍفضىلي بػىٍعدى رىمىضىافى؟ فػىقىاؿى
رىمىضىافى 

 (ٓ). 

                                      
 .(َِْ /ُ) (َُُْ)يب، حديث رقم طالبخارم، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب  أخرجو( ُ)

 .(َُّ /ِ) (َُُْ)مسلم، كتاب الزكاة، باب قبوؿ الصدقة من الكسب الطيب كتربيتها، حديث رقم  كأخرجو
 .(َُٓ /ُٔ) (ََُٖٖ)د، مسند أيب ىريرة رضي ا عنو، حديث رقم أٛت أخرجو( ِ)

 /ِ) (ُْٖٗ)، كتاب الزكاة، باب ما جاء ُب اٟتث على الصدقة كأمرىا، حديث رقم ُب مصنفو ابن أيب شيبة كأخرجو
ُّٓ). 

قىةو وطأمالك ُب ا١ت كأخرجو ًمٍن كىٍسبو طىيِّبو كىالى يػىٍقبىلي اللَّوي  ، كتاب الصدقة، باب الًتغيب ُب الصدقة، بلفظ )مىٍن تىصىدَّؽى ًبصىدى
حديث رقم  (حىىتَّ تىكيوفى ًمٍثلى اٞتٍىبىلً  ًإالَّ طىيِّبنا كىافى ًإ٪تَّىا يىضىعيهىا ُب كىفِّ الرٍَّٛتىًن يػيرىبِّيهىا كىمىا يػيرىيبِّ أىحىديكيٍم فػىليوَّهي أىٍك فىًصيلىوي 

(ُْٖٕ) (ُ/ ْٖٓ). 
 درجة الحديث: 

 .((ٕٔ /ُ)ضعيف سنن الًتمذم ). (كتصديق ذلك ...): اٟتديث منكر بزيادة قاؿ األلباين
 ، كلو شواىد ُب الصحيحُت، كقد تقدـ ذكره.هاٟتديث صحيح لغَت : قلت

 .(َُْ)سورة التوبة، آية ( ّ)
 .(ِٕٔ)سورة البقرة، آية ( ْ)
 .(ِّٗ /ٔ) (ُٖٕٕ)، كتاب الصياـ، باب صـو شعباف، حديث رقم ُب السنة لبغوما أخرجو( ٓ)

= 
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قىةى لىتيٍطًفئي     اٟتديث الرابع: عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  ًإفَّ الصَّدى
بى الرَّبِّ كىتىٍدفىعي ًميتىةى السُّوءً غىضى 

 (ُ). 

 المسائل التي أوردىا الكشميري في شرح الحديث. الثاني: المطلب

 ،ف مفهـو القرآف كاألحاديث أف الصدقات تزيد من حُت تصدؽ ا١تتصدؽ فيوإقاؿ الكشمَتم:    
ُب اشر دفعة كاحدة، كُب القرآف  ال أهنا توضع اآلف كما ىي، كتزاد ،كتربو يومان فيومان إىل يـو القيامة

 .(ِ) بيل اٟتسنة بعشره أمثا٢تاقالتشبيو بالسنبلة كىو يشَت إىل ما أدعيت، كأقوؿ: من ىذا ال

 .وقر ف: مسائل متلثالثا المطلب

 ،كال يقاؿ: إف اليد كاليمُت كالوجو كغَتىا من صفات البارم ا١تسألة األكىل: قاؿ الكشمَتم: )   
فإنو يقتضي أف يكوف مثل اليد كالوجو زائدة على الذات ألنو صفاتو  ،ىل البارمكيفوض التفصيل إ

                                      = 
 درجة الحديث: 

 .((ّّ /ّ)، (ّٔٔ)سنن الًتمذم، حديث رقم . )ىذا حديث غريبقاؿ الًتمذم: 
كيعارضو ما  قاؿ ابن حجر: ...كقيل كاف يصنع ذلك لتعظيم رمضاف، ككرد فيو حديث آخر أخرجو الًتمذمقاؿ ابن حجر: 

فتح الباري شرح صحيح . )ابن حجر، اـرركاه مسلم من حديث أيب ىريرة مرفوعا أفضل الصـو بعد رمضاف صـو 
 .((ُِْ /ْ) ُ، طالبخاري

 .((ٕٓ /ُ)ضعيف سنن الًتمذم قاؿ األلباين: ضعيف. )
 .(ُّّ /ٔ)، (ُّْٔ)، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، حديث رقم أخرجو البغول ُب السنة( ُ)

قىًة غىضىبى الرَّبِّ جىلَّ كىعىبلى ًإٍطفىاًء ا)ابن حباف، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، بلفظ  كأخرجو  (َّّٗ)حديث رقم  (لصَّدى
(ٖ/ َُّ). 

قىةي السِّرِّ تيٍطًفئي غىضىبى الرَّبِّ )، باب ا١تيم، بلفظ كأخرجو الطرباين ُب ا١تعجم الصغَت  /ِ) (َُّْ)، حديث رقم (صىدى
َِٓ). 

 (ّْٗ)، حديث رقم (فئ غضب الرب .....إف صدقة السر تط)، باب األلف، بلفظ كسطكأخرجو الطرباين ُب ا١تعجم األ
(ُ/ ِٖٗ). 

 درجة الحديث:
 .((ّّ /ّ)، (ّٔٔ)سنن الًتمذم، حديث رقم . )ىذا اٟتديث حسن غريب من ىذا الوجو قاؿ الًتمذم:

 .((ٕٓ /ُ)ضعيف سنن الًتمذم ) قاؿ األلباين: ضعيف. 
 .(ُِٖ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ِ)
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كمقتضى لفظ اليد كمثلو، أف  .كال غَتىا مفصلة عنها بل زائدة على الذات ،تعاىل ليست عُت ذات
كعرب البخارم بالنعوت  .يعرب بلفظ ال لعلها يومئ إىل كوهنا زائدة على الذات فإنو خركج عن ا١توضوع

كمذىب السلف ُب مثل ىذا أف ٭تمل على ظاىره كيفوض التكيف إىل ا كال  ؛تو أم بُت حليتوكلغ
 .(ُ) يطلق لفظ الصفة (

أف عدـ القوؿ بأف اليمُت كاليد كالوجو من صفات البارم يلـز منو تأكيل الصفة عن  يرى الباحث
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )لنفسو. قاؿ تعاىل:  تحقيقتها أك تعطيلها، فإف ا أثبت تلك الصفا

   (ڈ
(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) . كقاؿ تعاىل:(ِ)

. كقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: ) (ّ) 
 . (ْ) ( ... اٟتديثإف ٯتُت ا مؤلل ال يغيضها نفقة

 كمذىب أىل السنة كاٞتماعة إثبات الصفات اليت أثبتها ا لنفسو على حقيقتها. قاؿ ابن تيمية   

الباب أف يوصف ا تعاىل ٔتا كصف  توحيد ُب الصفات، فاألصل ُب ىذافأما األكؿ، كىو ال: ) ( ٓ)
 بو نفسو، كٔتا كصفتو بو رسلو نفيا كإثباتا، فييثبىت  ما أثبتو لنفسو، كيينفى عنو ما نفاه عن نفسو.

كقد عيلم أف طريقة سلف األمة كأئمتها إثبات ما أثبتو من الصفات من غَت تكييف كال ٘تثيل،    
من غَت   ٖتريف كال تعطيل، ككذلك ينفوف عنو ما نفاه عن نفسو مع ما أثبتو من الصفاتكمن غَت

 .( ٔ)(إٟتاد ال ُب أٝتائو كال ُب آياتو

                                      
 .(ُِٖ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيكشمَتم، ( الُ)
 .(ِٕ)سورة الرٛتن، آية ( ِ)
 .(ٕٓ)سورة ص، آية ( ّ)
 .(ُِّٓ /ْ) (ُْٕٗ)حديث رقم  ، (ڤ ڤ ڦ ڦ)أخرجو البخارم، كتاب التوحيد، باب ( ْ)

 (.ُُٖ/ ِ( )ّٗٗكأخرجو مسلم، كتاب الزكاة، باب اٟتث على النفقة كتبشَت ا١تنفق با٠تلف، حديث رقم )
اإلماـ شيخ  ،أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد ا اٟتراين الدمشقٌي اٟتنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية( ٓ)

)الزركلي،  .ىػػ ِٕٗىػػ، كتوُب عاـ  ُٔٔكلد عاـ ُب الدين.  يكاف كثَت البحث ُب فنوف اٟتكمة داعية إصبلح،  اإلسبلـ
 ((.ُْْ /ُ) ُٓط  األعالم،

 .(ٔ/ ُ) ُ، طالرسالة التدمريةابن تيمية، ( ٔ)
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إف أراد يفوض  ٭تتاج إىل تفصيل. ( لفظ ٣تمل كيفوض التفصيل إىل البارمكقوؿ الكشمَتم: )    
 ذىب أىل السنة كاٞتماعة.الكيفية فهذا حق. كإف أراد تفويض ا١تعٌت فهذا ٥تالف ١ت

( ذكر الكشمَتم سبب ذلك   كعرب البخارم بالنعوت كلغتو أم بُت حليتوكقوؿ الكشمَتم: )    
قد تردد بعضهم ُب إطبلؽ الذات على ا تعاىل، لكوهنا مؤنث ذك، فأزاحو ُب موضع آخر فقاؿ: ) 

، كعلى األكؿ تكوف منسلخة ا١تصنف كجوزه، سواء قلت: إهنا مؤنث ذك، أك قلت: إهنا اسم مستقل
عن معٌت التأنيث، كتكوف للجزء ا١تعُت فقط. ٍب لفظ النعت أكىل من لفظ الصفة، كذلك ألف 
ا١تتكلمُت قسموىا إىل قسمُت: عقلية، كٝتعية، كأرادكا من العقلية: الصفات السبع، كمن السمعية 

لكوهنا ٦تا ال يدرؾ إال من جهة  ٨تو: يد، ككجو، كغَت٫تا من ا١تتشاهبات. كإ٪تا ٝتوىا صفات ٝتعية
 السمع.

كعرب ا١تصنف عن تلك الصفات بالنعوت كىو األقرب. فإف لفظ الصفة على مصطلح أىل العرؼ    
 ( فتسميتها بالنعت أكىل ألف النعت ىو كصف حلية ألحد ؛يدؿ على كوهنا معاف خارجة عن الذات

( ُ ) . 

ُب آخر عهد التابعُت، كنقل ابن ا٢تماـ مناظرة  (ِ)همككاف ج : قاؿ الكشمَتم: )المسألة الثانية   
مع إمامنا أيب حنيفة إماـ ا١تسلمُت، كقاؿ اإلماـ ُب اآلخر: اخرج عٍت يا كافر، فالعجب من النواب 

 .(ُ) أنو قاؿ: إف أبا حنيفة جهمي عياذان با، كىذا القوؿ من غاية عناده ( (ّ)صديق حسن

                                      
 .(ٓٓٓ/ ٔ) ُ، طفيض الباري شرح صحيح البخاريالكشمَتم، ( ُ)
فرقة اٞتهمية.   تينسبإليو  الضبللة اٞتهمية.كرأس ا١تتكلم ك جهم بن صفواف أبو ٤ترز الراسيب موالىم السمرقندم، الكاتب ىو ( ِ)

ف اإلٯتاف عقد إٓتلق القرآف، كيقوؿ  يقوؿكاف الصفات، كينزه البارم عنها بزعمو، ك  ككاف ينكر كاف صاحب ذكاء كجداؿ.
، ىلك ُب زماف صغار التابعُت، كما علمتو ركل شيئان  الضاؿ ا١تبتدع، رأس اٞتهمية.قاؿ الذىيب:  القلب كالتلفظ هبا كفر.

 ُط، ميزان االعتدال((، الذىيب، ُٖٓ/ ِ) ُط ،سير أعالم النبالءالذىيب، ) ىػػ. ُِٖ، توُب عاـ عظيمان  لكنو زرع شران 
 ((.ُُْ/ ِ) ُٓ، ط األعالم((، الزركلي، ِْٔ/ ُ)

ستوف  صنف حوايلمن رجاؿ النهضة اإلسبلمية اجملددين.  .البخارم القنوجي ٤تمد صديق خاف بن حسن بن عليىو ( ّ)
= 
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األحناؼ، قالوا: أف اإلٯتاف ىو اإلقرار باللساف، كالتصديق  : ىذا كاقع أكثرويرى الباحث   
 باٞتناف. 

: فذىب مالك كثَتان   اختلف الناس فيما يقع عليو اسم اإلٯتاف، اختبلفان : (ِ)قاؿ ابن العز اٟتنفي   
كإسحاؽ بن راىويو كسائر أىل اٟتديث، كأىل ا١تدينة رٛتهم ا، كأىل  (ّ)كالشافعي كأٛتد كاألكزاعي

كذىب كثَت  اىر، كٚتاعة من ا١تتكلمُت: إىل أنو تصديق باٞتناف، كإقرار باللساف، كعمل باألركاف.الظ
كمنهم من  من أصحابنا إىل ما ذكره الطحاكم رٛتو ا: أنو اإلقرار باللساف، كالتصديق باٞتناف.

رٛتو ا،  (ْ)مىذا ذىب أبو منصور ا١تاتريد يقوؿ: إف اإلقرار باللساف ركن زائد ليس بأصلي، كإىل
 .(ٓ) كيركل عن أيب حنيفة رضي ا عنو

كحاصل الكل يرجع إىل أف اإلٯتاف: إما أف يكوف ما يقـو بالقلب كاللساف كسائر قاؿ أيضان:    
اٞتوارح كما ذىب إليو ٚتهور السلف من األئمة الثبلثة كغَتىم رٛتهم ا كما تقدـ، أك بالقلب 

 . ه الطحاكم عن أيب حنيفة كأصحابو رٛتهم اكاللساف دكف اٞتوارح كما ذكر 

فإف كوف أعماؿ  ،كاالختبلؼ الذم بُت أيب حنيفة كاألئمة الباقُت من أىل السنة  اختبلؼ صورم   

                                      = 
لبهية، كنيل األحكاـ ُب تفسَت القرآف. كلد عاـ ، منها الركضة الندية شرح الدرر اسيةك مصنفا بالعربية كالفارسية كا٢تند

 (.(ُٕٔ /ٔ) ُٓ، ط األعالمالزركلي، )ىػػ.  َُّٕىػػ، كتوُب عاـ  ُِْٖ
 .(ُِٗ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ُ)
. من مصنفاتو: يار ا١تصريةٍب بالد فقيو كاف قاضي القضاة بدمشق ،علي بن علي بن ٤تمد بن أيب العز، اٟتنفي الدمشقيٌ ىو ( ِ)

 .((ُّّ /ْ) ُٓ، ط األعالمالزركلي، )ىػػ.  ِٕٗىػػ، كتوُب عاـ ُّٕشرح عقيدة الطحاكم. كلد عاـ 
سير الذىيب، ) ىػػ. ُٕٓي. الفقيو عامل أىل الشاـ، توُب عاـ عبد الرٛتن بن عمرك بن أىب عمرك، أبو عمرك األكزاعىو ( ّ)

 .((ْٖٓ /ُ) ، د.طتقريب التهذيببن حجر، (، ا(ّٗٓ /ِ) ُ، طأعالم النبالء
يب حنيفة، كأكىاـ من مصنفاتو: شرح الفقو األكرب أل .من كبار العلماء ،أبو منصور ا١تاتريدم ،٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود( ْ)

(، (َُّ /ِ، )الجواىر المضية في طبقات الحنفية)٤تيي الدين اٟتنفي، ىػػ. ّّّا١تعتزلة، كالرد على القرامطة. توُب عاـ 
 .((ُٗ /ٕ) ُٓ، ط األعالمالزركلي، 

 .(ِّٖ /ُ) ُ، طشرح عقيدة الطحاويابن أيب العز، ( ٓ)
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 . (ُ) .... من اإلٯتاف ءو اٞتوارح الزمة إلٯتاف القلب أك جز 

قاؿ الكشمَتم: ) ف الكشمَتم كافق أكثر األحناؼ ُب تعريف اإلٯتاف. قاؿ أويرى الباحث   
: إف التصديق من مقولة الفعل، كقولو ىذا صحيح من كجو ألنو قاؿ األشعرم: إف  (ِ)الرازم

التصديق ا١تعترب ُب اإلٯتاف ىو الكبلـ النفسي كإذا تكلم بو صار لفظيان، كاللغة تساعده ألف التصديق 
 .(ّ) ( ُب اللغة النسبة إىل الصدقي

 كاٞتهمية (ْ) كالفرؽ بُت الكرامية كمقابل اٞتهمية الكرَّامية،  َتم: ): قاؿ الكشمالمسألة الثالثة   
 .(ٕ) ( (ٔ) أف اٞتهمية مثل أىل الباطن كالكرامية مثل أىل الظاىر كخَت األمور أكساطها (ٓ)

: ليست ا١تقابلة على إطبلقها، فبينهما اعتقاد مشًتؾ كاإلٯتاف ىو ا١تعرفة كنطق ويرى الباحث   
 ف اعتقاد القلب عند الفريقُت. كا تعاىل أعلم بالصواب.اللساف فقط دك 

                                      
 .(ِّٗ /ُ) ُ، طشرح عقيدة الطحاويابن أيب العز، ( ُ)
ريد ف ،أكحد زمانو ُب ا١تعقوؿ كا١تنقوؿ كعلـو األكائل ،اإلماـ ا١تفسر، فخر الدين الرازم. ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت القرشيىو ( ِ)

من مصنفاتو: مفاتيح الغيب ُب تفسَت القرآف  عصره كنسيج كحده، فاؽ أىل زمانو ُب علم الكبلـ كا١تعقوالت كعلم األكائل
 ىػػ. َٔٔىػػ، كتوُب عاـ  ْْٓ. كلد عاـ لوامع البينات ُب شرح أٝتاء ا تعاىل كالصفات كمعامل أصوؿ الدينالكرمي، ك 

، ط األعالم(، الزركلي، (ِْٗ /ْ) ٕ، ط وفيات األعيان)ابن خلكاف، (، (ٖٓٔ /ْ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )
ُٓ (ٔ/ ِّّ).) 

 .(ُْْ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ّ)
وا: كىم يزعموف أف اإلٯتاف ىو اإلقرار كالتصديق باللساف دكف القلب. كقال .الكرامية ىي فرقة ضالة نسبت إىل ٤تمد بن كراـ( ْ)

١تنافق مؤمن كىو ٥تلد ُب النار؛ ألنو آمن ظاىران ال باطنان كيدخل أف اإلٯتاف ىو قوؿ اللساف. قاؿ ابن تيمية: إهنم يقولوف: ا
 ((.ّْٗ - ّٗٗ/ ِ) ٓ، طفرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم)عواجي،  اٞتنة من آمن ظاىران كباطنان.

كمن عقائدىم : إنكار ٚتيع االٝتاء كالصفات  عز كجل، كالقوؿ باٞترب  .اٞتهمية فرقة ضالة تنسب إىل اٞتهم بن صفواف( ٓ)
كاإلرجاء كاٟتلوؿ كاالٖتاد. كمن عقائدىم إنكار كثَت من أىواؿ يـو القيامة كالصرط كا١تيزاف كالرؤيا  عز كجل كعذاب 

، فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالمواجي، عكمن عقائدىم قو٢تم أف اإلٯتاف ىو ا١تعرفة. ) القرب. كالقوؿ بفناء اٞتنة كالنار.
 (.(ُٗٗ /ِ) ٓط

ذىب أكثر العلماء ُب تكفَت اٞتهمية لتعطيلهم الصفات. كذىب بعض العلماء إىل تكفَت الكرامية لغلوىم ُب اإلرجاء كقو٢تم ( ٔ)
 همية كالكرامية.كقو٢تم إف اإلٯتاف يكفي فيو ا١تعرفة كالنطق باللساف فقط دكف اعتقاد القلب. فبل خَت كال كسطية بُت اٞت

 .(ُِٗ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ٕ)
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 : باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. دسساال المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

لَّمى يػىٍوـى حينػىٍُتو، كىإًنَّوي اٟتديث األكؿ: عن صفواف بن أمية قاؿ: أىٍعطىاين رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى    
ىحىبُّ ا٠تىٍلًق ًإيلىَّ  ىبٍػغىضي ا٠تىٍلًق ًإيلىَّ، فىمىا زىاؿى يػيٍعًطيًٍت، حىىتَّ ًإنَّوي ألى  .(ُ) ألى

 الثاني: المسائل التي ذكرىا الكشميري في شرحو لهذا الحديث. المطلب

 . : حكم إعطاء ا١تؤلفة قلوهبم بعد انتشار اإلسبلـالمسألة األولى

قاؿ الًتمذم: كىو ، كأحد قويل أٛتد. (ّ) كاٟتنفية (ِ)كىو قوؿ مالك ؛: عدـ إعطائهمالقول األول
 .(ْ)قوؿ سفياف الثورم كإسحاؽ

 .(ٓ) قاؿ مالك: ال مؤلفة اليـو  

كُب اٞتواىر كانوا ُب صدر اإلسبلـ يظهركف اإلسبلـ  ،ا١تؤلفة قلوهبم :: الصنف الرابع(ٔ)قاؿ القراُب   
 .(ٕ) كقد استغٍت اآلف عنهم ،كيسلم بإسبلمهم، بالعطاء لينكف غَتىم بانكفافهم فيؤلفوف

                                      
غزا بلفظ ) ككثرة عطائو، مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم شيئا قط فقاؿ ال أخرجو( ُ)

 (.ُُُ/ ْ) (ُِّّحديث رقم )... اٟتديث( رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم غزكة الفتح، فتح مكة
 .(َٕٔ /ْٓ)، (ِّٖٕٔ)أٛتد، مسند صفواف بن أمية، حديث رقم  كأخرجو

 .(ِّٓ /ُ) ِ، طالكافي في فقو أىل المدينة ابن عبد الرب،( ِ)
 .(ْٓ /ِ) ، د.طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساين، ّ)
 .(ّْ /ّ)( ٔٔٔ)حديث رقم سنن الًتمذم، كتاب الزكاة، باب ما جاء ُب إعطاء ا١تؤلفة قلوهبم، ( ْ)
 .(ّٕ /ِ) ، د.طبداية المجتهدابن رشد، ( ٓ)
أنوار . من مصنفاتو: من علماء ا١تالكية .أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن، أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القراُبىو ( ٔ)

 ْٖٔ. توُب عاـ ك ٥تتصر تنقيح الفصوؿشرح تنقيح الفصوؿ ُب األصوؿ ك الذخَتة ُب فقو ا١تالكية، ك  ،الربكؽ ُب أنواء الفركؽ
 (.(ْٗ /ُ) ُٓ، ط األعالمالزركلي، )ىػػ. 

 .(ُْٔ /ّ) ُط ،الذخيرةالقراُب، ( ٕ)
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: كقد ذكر األصناؼ السبعة كسكت عن ا١تؤلفة قلوهبم لئلشارة إىل السقوط (ُ) قاؿ ابن ٧تيم   
 .(ِ) ...، كىو من قبيل انتهاء اٟتكم النتهاء علتو الغائبة اليت كاف ألجلها الدفعةإلٚتاع الصحاب

 .(ْ)كابن حـز  (ّ) : إعطائهم من الزكاة. كىو قوؿ اٟتنابلةل الثانيالقو 

لفة قلوهبم، كال يعطى ؤ : من فرؽ بُت أضراب ا١تؤلفة قلوهبم، قاؿ: يعطى ا١تسلمُت من ا١تالقول الثالث
 .(ٕ)، ككجو ألٛتد(ٔ)كمنهم البغوم   (ٓ) الكفار. كىو قوؿ الشافعية

 األدلة.

 :أدلة أصحاب القول األول

ف ا قد أعز اإلسبلـ كقوم أىلها كانتشركا كسقط سهم ا١تؤلفة إانتهاء العلة ُب العطية. ف قالوا: - ُ
 قلوهبم.

 رضي ا عنهما ا١تؤلفة قلوهبم، كعدـ إنكار الصحابة رضواف ا عليهم ُتعدـ إعطاء الشيخ - ِ
 ذلك.

 أدلة القول الثاني: 

(ہ ہ)استدلوا بعمـو اآلية كقوؿ ا تعاىل:  - ُ
 ككجو الداللة: عمـو اآلية.. (ٖ) 

                                      
 ُباألشباه كالنظائر من مصنفاتو:  فقيو حنفي، من علماء مصر. ،زين الدين بن إبراىيم بن ٤تمد، الشهَت بابن ٧تيمىو ( ُ)

 (.(ْٔ /ّ) ُٓ، ط األعالمالزركلي، )ىػػ.  َٕٗ. توُب عاـ فقوُب الز الدقائق أصوؿ الفقو ك البحر الرائق ُب شرح كن
 .(ِٖٓ /ِ) ِ، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، ( ِ)
 .(ِٗٔ /ِ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ّ)
(ْ ،  .(ُْٗ /ٔ) ، د.طالمحلى( ابن حـز
 .(ُِٖ /ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذب( النوكم، ٓ)
ككاف البغوم يلقب ٔتحيي السنة كبركن الدين، ككاف الشافعي، أبو ٤تمد،  اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراء البغومىو ( ٔ)

 .((ُِّ /ْ) ُ، طسير أعالم النبالء)الذىيب،  ىػػ. ُٔٓ. توُب عاـ سيدا إماما، عا١تا عبلمة، زاىدا قانعا باليسَت
 .(ْٗٔ /ِ) ُ، طر على متن المقنعالشرح الكبيابن قدامة، ( ٕ)
 (.َٔسورة التوبة، آية )( ٖ)
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  ككجو الداللة: عمـو اٟتديث. .أف النيب صلى ا عليو كسلم أعطى ا١تؤلفة قلوهبم يـو حنُت - ِ

 .(ُ)عدم بن حاًبأعطى بكر الصديق رضي ا عنو  اأب أف - ّ

 مناقشة األدلة.

ف إقالوا: ف بالتأكيل، ؤلفة قلوهبماألحاديث الواردة ُب إعطاء ا١تأجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن    
النيب صلى ا عليو كسلم أعطاىم من ماؿ ا١تصاحل العامة، أك من أموالو ا٠تاصة أك من ماؿ 

 .(ّ) دعى نسخ اآليةا. كمنهم من (ِ)ا٠تمس

ابن قدامة: كال  مشس الدين قاؿ ،عدـ ثبوت ذلك من تأكؿ النسخعأجاب أصحاب القوؿ الثاين    
ؾ عمر كعثماف كعلى  رضي ا عنهم  إعطائهم، كلعلهم مل ٭تتاجوا ٢تم فًتكوا ذلك يثبت النسخ بًت 

 .(ْ)لعدـ اٟتاجة إىل إعطائهم ال لسقوط سهمهم، كمثل ىذا ال يثبت بو النسخ كا أعلم

قاؿ الشوكاين: كالظاىر جواز التأليف عند اٟتاجة، فإذا كاف ُب زمن اإلماـ قـو ال يطيعونو إال    
 .(ٓ)ال يقدر على إدخا٢تم ٖتت طاعتو بالقسر كالغلب فلو أف يتألفهملدنيا ك 

 اختيار الكشميري في المسألة.

فإف ا١تؤلفة  ،قاؿ الكشمَتم: ظاىر اٟتديث الباب أهنم يعطوف ُب حاؿ الكفر، كلكنو منظور فيو   
 .(ٔ)قلوهبم ىم الذين أسلموا كمل يرسخ اإلسبلـ ُب قلوهبم

                                      
 .(ْٗٔ /ِ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ُ)
 .(ُِٖ /ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذب( النوكم، ِ)
 .(ّٗٔ /ِ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ّ)
 .(ّٗٔ /ِ) ُ، طقنعالشرح الكبير على متن المابن قدامة، ( ْ)
 .(َِٗ /ّ) ٓ، ط نيل األوطار، الشوكاين( ٓ)
 .(َُّ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ٔ)
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 واب. لثاين ىو األقرب لصَّ أف القوؿ ا ويرى الباحث

 يوجدف ،كيقاؿ للذين عللوا على سقوط سهم ا١تؤلفة قلوهبم بانتهاء العلة أف العلة ما زالت موجودة   
 إىل عطية اإلماـىناؾ من ْتاجة  ،تاج إىل تأليف قلبو حىت يدخل ُب دين اإلسبلـىنالك من ٭تي 

   ليكف شره عن اإلسبلـ كا١تسلمُت. 

أف النيب صلى ا عليو كسلم أعطى ا١تؤلفة قلوهبم بعد أف بلغ اإلسبلـ ذركتو كقوتو كيقاؿ أيضا:     
كدخل صناديد أىل مكة ُب اإلسبلـ أما رغبةن أك رىبةن، كأعطى ا١تؤلفة قلوهبم  ،كىيبتو بعد فتح مكة

ـو من لن هنـز الي : )بعد حنُت كا١تسلموف ُب أشد قوهتم، حىت قاؿ الصحابة كىم ُب سَتىم إىل حنُت
 .( قلة

بأف  :بكر كعمر رضي ا عنهما من إعطاء ا١تؤلفة قلوهبم اككذلك يقاؿ للذين استدلوا على منع أب   
أف أمر بـ إليو. كٯتكن اٞتمع بُت اٟتادثتُت دً الصديق رضي ا عنو أعطى عدم بن حاًب عند ما قى 

 إىللحة ُب ذلك، كلو صرؼ السهم إعطاء ا١تؤلفة قلوهبم راجع إىل اإلماـ فلو أف يعطي أف رأل ا١تص
 مصارؼ آخر.

أف النيب صلى ا عليو كسلم أعطاىم من ا٠تمس، أك من مالو باٟتديث   ولك كيقاؿ للذين تأ   
ا٠تاص أنو ال دليل كال حجة على قو٢تم، ككذلك يعلم من حاؿ النيب صلى ا عليو كسلم من الفاقة 

 ال يسعو إعطائهم هبذا السخاء كاٞتود. ما

كمن قسم ا١تؤلفة قلوهبم إىل مسلموف ككفار، كفرؽ بينهم ُب العطية، أك منع أحد الضربُت من    
فتُت. كا ال دليل على ىذا التقسيم، فإف النيب صلى ا عليو كسلم أعطى الطائ :العطية، يقاؿ لو

 تعاىل أعلم بالصواب.
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 في المتصدق يرث صدقتو. :  باب ما جاءسابعال المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. لبالمط

عن عبد ا بن بريدة، عن أبيو قاؿ: كنت جالسا عند النيب صلى ا عليو كسلم اٟتديث األكؿ:    
: كىجىبى يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإينِّ كيٍنتي تىصىدٍَّقتي عىلىى أيمِّي ًّتىارًيىةو كىًإنػَّهىا مىاتىٍت،  كقالت: إذ أتتو امرأة، قىاؿى

، قىالىٍت: يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإنػَّهىا كىافى عىلىيػٍهىا صىٍوـي شىٍهرو، أىفىأىصيوـي عى  : أىٍجريًؾ، كىرىدَّىىا عىلىٍيًك ا١تَتىاثي نػٍهىا؟ قىاؿى
: ا نػىعىٍم، حيجِّي صيوًمي عىنػٍهىا، قىالىٍت: يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإنػَّهىا ملٍى ٖتىيجَّ قىطُّ، أىفىأىحيجُّ عىنػٍهىا؟ قىاؿى  .(ُ) عىنػٍهى

 الثاني: المسائل التى أوردىا الكشميري في شرح الحديث. المطلب

 الصدقة إذا رجعت للمتصدؽ إرثان ؟: حكم أخذ المسألة األولى

 .كاٟتنابلة (ٓ)كاألحناؼ  (ْ) كالشافعية (ّ()ِ)مهور ا١تالكية ٞتؿ كىو قو  ؛: جواز أخذىاالقول األول

 .(ٕ)بإرث طابت لو ببل كراىة ٟتديث بريدة زكاتو أك صدقتو   كإف رجعت إليو: (ٔ)ٌبقاؿ منصور البهو    

 .(ٕ)بريدة
 اختيار الكشميري المسالة.

                                      
 (.ِّٔ/ ِ( )ُُْٕ)أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عن ا١تيت، حديث رقم ( ُ)
 .(ُُٖ /ْ) ، د.طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، ( ِ)
 .(ََُٖ /ِ) ِ، طالكافي في فقو أىل المدينة ابن عبد الرب، (ّ)
 .(ُِْ /ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذب( النوكم، ْ)
 .(ِٗ /ُِ) ، د.طالمبسوط( السرخسي، ٓ)
من مصنفاتو: شيخ اٟتنابلة ٔتصر ُب عصره.  ،منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوٌب اٟتنبليىو ( ٔ)

دقائق أكيل النهى لشرح ك  ،كشاؼ القناع عن منت اإلقناعك  فقو، ُبع شرح زاد ا١تستقنع ا١تختصر من ا١تقنع الركض ا١ترب
 ىػػ.  َُُٓىػػ، كتوُب عاـ  َََُكلد عاـ  .ا١تنتهى

 ((.َّٕ/ ٕ) ُٓ، ط األعالم)الزركلي، 
 .(ُِْ /ِ) ، د.طف القناع عن متن األقناعاكشالبهوٌب، ( ٕ)
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 . (ُ)قاؿ الكشمَتم: ٬توز أخذىا إذا أتتو كراثة عند االحناؼ كغَتىم    

 المسألة الثانية: قضاء الصوم عن الميت.
 . (ْ)كأٛتد (ّ)، كاألحناؼ،(ِ)يةكىذا اختيار ا١تالك ؛: ال ٬تزئ الصياـالقول األول 

( ..كمن مات كعليو قضاء رمضاف فأكصى بو أطعم عنو كليو لكل يـو مسكينا : ) (ٓ)قاؿ البابرٌب    
 . (ٔ) ( ألنو عجز عن األداء ُب آخر عمره..

 .(ٖ)كابن حـز (ٕ) : جواز صـو الويل. كىو اختيار الشافعيةالقول الثاني
 األدلة.

 أدلة أصحاب القول األول.
. ككجو (ٗ)عن ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ: ال يصـو أحد عن أحد، كال يصلى أحد عن أحد - ُ

 ككجو الداللة: ال ٬توز النيابة ُب الصبلة كالصياـ.
قاؿ: سئل النيب صلى ا عليو كسلم عن رجل مات كعليو صـو كعن ابن عمر رضي ا عنهما  - ِ

الداللة: اإلطعاـ يقـو مقاـ الصـو ١تن مات كعليو  . ككجو(َُ) شهر، قاؿ: يطعم عنو كل يـو مسكُت
                                      

 .(ُِْ /ِ) ُ، طلشذي شرح سنن الترمذيالعرف االكشمَتم،  (ُ)
 .(ّّٖ /ُ) ِ، طالكافي في فقو أىل المدينةابن عبد الرب، ( ِ)
 .(ٖٗ /ّ) ط ( السرخسي، ا١تبسوط، د.ّ)
 .(ْٖ /ّ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ْ)
فقيو  ،لركمي البابرٌب٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود، أكمل الدين أبو عبد ا بن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ ٚتاؿ الدين ا( ٓ)

 ((.ِْ/ ٕ) ُٓ، ط األعالمىػػػ. )الزركلي،  ٖٕٔىػػ، كتوُب عاـ  ُْٕكلد عاـ  .عارؼ باألدب حنفي،
 .(ّٕٓ /ِ)، د.ط العناية شرح الهدايةالبابرٌب، ( ٔ)
 ٥تتصرا. (َّٕ - ّٖٔ /ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذب( النوكم، ٕ)
(ٖ ،  .(ّ /ٕ) ط ، د.المحلى( ابن حـز
، باب ما جاء من الكفارة ، حديث رقم ( ٗ)  .(ُّٖ /ُ) (ٕٓٔ)أخرجو الًتمذم، كتاب أبواب الصـو

 .(ُّٖ /ُ) (ٕٓٔ)كأخرجو مالك ُب ا١توطأ، كتاب الصياـ، باب النذر ُب الصياـ كالصياـ عن ا١تيت، حديث رقم 
، باب ا١تريض ُب رمضاف كقضا( َُ)  /ْ) (ْٕٗٔ) ئو، حديث رقمأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاف ُب مصنفو، كتاب الصـو

َِْ). 
= 
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 صياـ.
ال ٯتشي أحد قياس الصـو على الصبلة بأف كليهما أعماؿ بدف فبل ٬توز النيابة. قاؿ مالك:  - ّ

 .(ُ) عن أحد، كال يصلي كال يصـو عنو، ككذلك سائر أعماؿ البدف قياسا على الصبلة

 أدلة أصحاب القول الثاني.

. ككجو الداللة: جواز أف نيابة الويل ُب الصياـ (ِ) رضي ا عنو  بن بريدةعبد ا حديث - ُ
 كاٟتج.

 . (ّ) عن عائشة رضي ا عنها أهنا قالت: ) من مات كعليو صـو صاـ عنو كليو ( -ِ

.. .عىنػٍهىا؟ٍو كىافى عىلىى أيمِّكى دىٍينه، أىكيٍنتى قىاًضيىوي ل :قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم للسائلة - ّ
 .(ٓ). ككجو الداللة:  قاؿ ابن قدامة: كىذا صريح ُب الصـو كاٟتج كمطلق النذر(ْ) اٟتديث

أف امرأة ركبت البحر فنذرت إف ٧تاىا ا أف تصـو شهرا، عن ابن عباس رضي ا عنهما قاؿ:  - ْ
 ا عليو كسلم:فجاءت ابنتها أك أختها إىل رسوؿ ا صلى  ،فنجاىا ا، فلم تصم حىت ماتت

 . (ٔ) فأمرىا أف تصـو عنها

                                      = 
باب من قاؿ إذا فرط ُب القضاء بعد اإلمكاف حىت مات أطعم عنو  كأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ، كتاب الصياـ،

 .(ِْْ /ْ) (ُِٖٖ)مكاف كل يـو مسكُت مدا من طعاـ، حديث رقم 
 .(ُّٕ /ُُ) ُط المغني،ابن قدامة، ( ُ)
 (.٬ْٖتو، صفحة )ٗتر حديث الباب، كقد تقدـ ( ِ)
، باب من مات كعليو صـو ، حديث رقم ( ّ)  .(َٖٓ /ِ) (ُِٓٗ)أخرجو البخارم، كتاب الصـو

 .(ِّٔ /ِ) (ُُْٕ)كأخرجو مسلم ، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عن ا١تيت ، حديث رقم 
 .(ِّٕ /ِ) (ٕٖأخرجو مسلم ، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عن ا١تيت ، حديث رقم )( ْ)
 .(ِّٕ /ُُ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ٓ)
 .(َْٖ/ ُ) (َّّٖ)أخرجو أبو داكد، كتاب األٯتاف كالنذكر، باب قضاء النذر عن ا١تيت، حديث رقم ( ٔ)

 .(ّٔٓ /ّ) (ُُٖٔ)كأخرجو أٛتد، مسند عبد ا بن عباس، حديث رقم 



 

52 
 

 

 

  مناقشة األدلة.

رض أقواؿ ابن عباس كأجابوا أيضا بتعا .حديث ابن عباس عفضبأجاب اصحاب القوؿ األكؿ     
ُب الرجل ا١تريض ُب رمضاف فبل يزاؿ مريضا حىت ٯتوت  ؿ ابن عباس ُب ركاية أخرلُب ا١تسألة.  قا

 . (ُ)حنطة  فلم يصم حىت مات أطعم عنو كل يـو نصف صاع منقاؿ: ليس عليو شيء فإف صح 

 كأجابوا بتأكيل حديث ابن عباس فقالوا: أف ا١تراد منو اإلطعاـ.   

 .ضعيف (ِ) : ) ال تصوموا عن موتاكم، كأطعموا عنهم (بأف حديثكأجابوا أيضا  

ى أف العمل ٓتبلؼ ما كقالوا لقد أفىت ابن عباس كعائشة ٓتبلؼ ما ركيا من األحاديث، دؿ عل   
 ركياه من األحاديث. 

كأجابوا أيضا بعدـ جواز النيابة ُب الصـو ألنو عبادة بدنية خالصة، خبلؼ اٟتج فأهنا عبادة اجتمع   
كاٟتج عبادة تتعلق  ،ال إيراد ألف كبلمنا ُب العبادة البدنية خالصةفيها البدف كا١تاؿ. قاؿ العيٍت: 

 .(ّ) بالبدف كا١تاؿ ٚتيعان 

 كأجابوا أيضا ْتمل أحاديث الباب على من عليو صـو نذر ال غَته.   

 .اين بأف حديث ابن عمر موقوؼ عليوأجاب أصحاب القوؿ الث   

 اختيار الكشميري في المسألة.
                                      

، باب ا١تريض ( ُ)  .(ِّٔ /ْ) (َّٕٔ)ُب رمضاف كقضائو، حديث رقم أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاين ُب مصنفو، كتاب الصـو
 .(ِْٗ /ْ) (ِِّٖ)أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب الصياـ، باب من قاؿ يصـو عنو كليو، حديث رقم ( ِ)
 .(ٕٖ /ْ) ُ، طالبناية شرح الهدايةالعيٍت، ( ّ)
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 . (ّ)( (ِ). كابن عمر ُب ا١توطأ(ُ)قاؿ الكشمَتم: )كأما دليلنا فما ُب النسائي عن ابن عباس موقوفان    

(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ): نا أيضا قراءة ابن عباس ُب اآلية: كلكقاؿ أيضا   
 (ْ). 

 صحة النيابة ُب الصـو كاٟتج لصحة األحاديث الواردة ُب الباب.يرى الباحث    
أما أحاديث أصحاب القوؿ األكؿ فموقوفة على الصحابة، كأقواؿ الصحابة رضواف ا عليهم ال    

 نيب صلى ا عليو كسلم. تيقدَّـ إذا ثبت قوؿ صحيح مرفوع إىل ال
 أفَّ  إالأصحاب القوؿ األكؿ ُب أحاديث ابن عباس كأحاديث عائشة. قاؿ ابن حجر:  جوابأما    

، كليس فيها ما ٯتنع الصياـ إال األثر الذم عن بن عباس فيها مقاؿاعائشة كعن  اآلثار ا١تذكورة عن
 .(ٓ)عائشة كىو ضعيف جدان 

ابة قياسان على الصبلة، يقاؿ لو: باٞتواز قياسان على اٟتج. قاؿ ابن أما من قاؿ بعدـ جواز الني   
: أما قو٢تم: ال يصاـ عنو كما يصلى عنو فباطل، كقياس للخطأ على ا٠تطأ بل يصلي عنو  حـز
النذر... كالعجب أهنم كلهم أٚتعوا على أف تصلى الركعتاف إثر الطواؼ عن ا١تيت الذم ٭تج عنو، 

 .(ٔ)كىذا تناقض منهم
كأما من فرؽ بُت العبادة البدنية كالعبادة ا١تالية فبل كجو ٢تم. قاؿ الشوكاين: كاختلفوا ىل ٮتتص    

ذلك بالويل، ألف األصل عدـ النيابة ُب العبادات البدنية، كألهنا عبادة ال يدخلها النيابة ُب اٟتياة، 
لباقي على األصل كىذا ىو فكذلك ُب ا١توت إال ما كرد فيو الدليل، فيقتصر على ما كرد، كيبقى ا

                                      
، صـو اٟتي عن ا١تيت كذك( ُ) الى )ر اختبلؼ الناقلُت للخرب ُب ذلك. بلفظ أخرجو النسائي ُب السنن الكربل، كتاب الصـو

ا ًمٍن ًحٍنطى    (َِّٗ)حديث رقم  (ةو ييصىلِّي أىحىده عىٍن أىحىدو، كىالى يىصيوـي أىحىده عىٍن أىحىدو كىلىًكٍن ييٍطًعمي عىٍنوي مىكىافى كيلِّ يػىٍوـو ميدِّ
(ّ/ ِٕٓ). 

 (.ْٗٗتر٬تو، صفحة )تقدـ ( ِ)
 .(ُِّ /ِ) ُ، طسنن الترمذي العرف الشذي شرح( الكشمَتم، ّ)
 .(ُِّ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذي( الكشمَتم، ْ)
كقد  (الى تىصيوميوا عىٍن مىٍوتىاكيٍم، كىأىٍطًعميوا عىنػٍهيمٍ ). كاألثر (ِْٕ /ْ) ُ، طشرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر، ( ٓ)

 (.ُٓٗتر٬تو، صفحة )تقدـ 
(ٔ ،  .(ٖ /ٕ) ، د.طالمحلى( ابن حـز
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 . كا تعاىل أعلم.(ُ)الراجح 
 : باب ما جاء في صدقة الفطر.الثامن المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب
كينَّا ٩تيٍرًجي زىكىاةى الًفٍطًر ًإٍذ كىافى   عياض بن عبد ا بن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ:عن اٟتديث األكؿ:    

ٍرو فً  ، أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعَتو، أىٍك صىاعنا ًمٍن ٘تى ، أىٍك ينىا رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىاعنا ًمٍن طىعىاـو
ىًدينىةى، فػىتىكىلَّمى، 

ـى ميعىاًكيىةي ا١ت ، فػىلىٍم نػىزىٍؿ ٩تيٍرًجيوي حىىتَّ قىًد ، أىٍك صىاعنا ًمٍن أىًقطو فىكىافى ًفيمىا كىلَّمى صىاعنا ًمٍن زىبًيبو
: فىأىخىذى النَّاسي ًبذىًلكى  ٍرو، قىاؿى ٍيًن ًمٍن ٝتىٍرىاًء الشَّاـً تػىٍعًدؿي صىاعنا ًمٍن ٘تى ىرىل ميدَّ قاؿ أبو  .ًبًو النَّاسى ًإينِّ ألى

 .(ِ)(  فىبلى أىزىاؿي أيٍخرًجيوي كىمىا كيٍنتي أيٍخرًجيوي ) : سعيد
: أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بػىعىثى عن أبيو عن جدهعمرك بن شعيب عن  اٟتديث الثاين:   

قىةى الًفٍطًر كىاًجبىةه عىلىى كيلِّ ميٍسًلمو ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى، حير  أىٍك عىٍبدو، صىًغَتو ) مينىاًدينا ُب ًفجىاًج مىكَّةى:  أىالى ًإفَّ صىدى
، أىكٍ  اًف ًمٍن قىٍمحو  .(ّ) ( ًسوىاهي صىاعه ًمٍن طىعىاـو  أىٍك كىًبَتو، ميدَّ

قىةى ابن عمر رضي ا عنو قاؿ: عن اٟتديث الثالث:     فػىرىضى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىدى
ٍرو، أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعَتو، ىٍمليوًؾ صىاعنا ًمٍن ٘تى

: فػىعىدىؿى النَّاسي ًإىلى  الًفٍطًر عىلىى الذَّكىًر كىاألينٍػثىى، كىاٟتيرِّ كىا١ت قىاؿى
                                      

 .(َّٖ /ّ) ٓ، ط نيل األوطارالشوكاين، ( ُ)
 ( ٖٓٗ، بألفاظ ٥تتلفة، حديث رقم )باب زكاة الفطر على ا١تسلمُت من التمر كالشعَتأخرجو مسلم، كتاب الزكاة، ( ِ)

(ِ /َُٓ.) 
لم صاعا من كنا نعطيها ُب زماف النيب صلى ا عليو كسكأخرجو البخارم، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، بلفظ )

 (.َْٓ/ ُ( )َُٖٓ... اٟتديث(، حديث رقم )طعاـ
 ( بألفاظ ٥تتلفة. ٖٔ/ ّ( )َِِٖ،  َُِٖ، ََِٖأخرجو الدارقطٍت، كتاب الزكاة الفطر، أحاديث )( ّ)

 (.ِٖٗ/ ْ( حديث رقم )ِٕٕٔحديث رقم )، باب كجوب زكاة الفطر على أىل الباديةكأخرجو البيهقي، كتاب الزكاة، 
على كل رجل عبد أك حر أك حرة الرزاؽ الصنعاين ُب مصنفو، كتاب صبلة العيدين، باب زكاة الفطر، بلفظ ) كأخرجو عبد

(، حديث رقم أك ٦تلوكة، كالناس ُب ذلك سواء الصغَت كالكبَت إال أعبد يداركف مداف من قمح، أك صاع من شعَت أك ٘تر
حديث رقم ( أك شعَت، اٟتر كالعبد سواء ع من ٘ترلفطر مداف من قمح، أك صا زكاة ا(. كبلفظ )ُِّ/ ّ( )ٕٓٔٓ)
(ٕٓٔٔ) (ّ/ ُِّ). 

أٝتاء بنت أيب بكر، قالت: كنا نؤدم زكاة الفطر على عهد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مدين من كأخرج أٛتد، بركاية 
 (.َُٓ/ ْْ( )ِّٔٗٔ) ، حديث رقمقمح، با١تد الذم تقتاتوف بو



 

55 
 

 .(ُ) ًنٍصًف صىاعو ًمٍن بػير  
أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىرىضى زىكىاةى ابن عمر رضي ا عنو قاؿ: عن اٟتديث الرابع:    

ٍرو، أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعَتو عىلىى كي   لِّ حير  أىٍك عىٍبدو، ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى ًمنى الًفٍطًر ًمٍن رىمىضىافى صىاعنا ًمٍن ٘تى
ٍسًلًمُتى 

ي
 .(ِ) ا١ت

 الثاني: المسائل التي أوردىا الكشميري في شرحو. المطلب
 ا١تسألة األكىل: على من ٕتب زكاة الفطر؟

 .(ّ): على من ملك نصاب زكاة. كىذا قوؿ األحناؼالقول األول

 (ٔ)كاٟتنابلة (ٓ)كالشافعية (ْ)ا١تالكية ـ العيد. كىذا اختيارو ي ان ُب: ٕتب على من ملك قوتالقول الثاني

 .(ٕ) كابن حـز
 األدلة

 أدلة القول األول. 
ال صدقة إال عن ) قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: قاؿ: -رضي ا عنو -عن أيب ىريرة   - ُ

الداللة: أف الفقَت ال ٬تب  . ككجو(ٖ) ( ظهر غٌت، كاليد العليا خَت من اليد السفلى، كابدأ ٔتن تعوؿ
 زكاة، سواءن كانت زكاة ماؿ أك زكاة فطر.ال ان عليو عموم

                                      
 .(ْْٗ /ُ) (ُّْٗ)حديث رقم  ،صدقة الفطر على العبد كغَته من ا١تسلمُتة، باب: أخرجو البخارم، كتاب الزكا( ُ)

 .(ُْٓ /ُ) (ُُِٓ)، حديث رقم الصغَت كالكبَتأخرجو البخارم، كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على 
  (ْٖٗ)رقم ، بألفاظ ٥تتلفة، حديث باب زكاة الفطر على ا١تسلمُت من التمر كالشعَتأخرجو مسلم، كتاب الزكاة، ك 
(ِ/ َُْ). 

 (. بألفاظ ٥تتلفة.َُاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ِ)
 (.َُِ/ ّ، د.ط )المبسوطالسرخسي، ( ّ)
 (.ُْ/ ِ) د.ط، بداية المجتهد البن رشدابن رشد، ( ْ)
 (.ٗٔ/ ِ) د.ط، ألمالشافعي، ا( ٓ)
 (.ْٔٔ/ ِ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ٔ)
 (.ُُْ/ ٔ) ، د.طالمحلىـ، ابن حز ( ٕ)
ۡو َديٍۡن يُوََصٰ  ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّة   ﴿أخرجو البخارم، كتاب الوصايا، باب تأكيل قوؿ ا تعاىل:  (ٖ)

َ
 (.ْٖٓ/ ِ) ﴾بَِهآ أ
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 عليو زكاة الفطر. ٬تبالقياس؛ من ال ٬تب عليو زكاة ا١تاؿ،  - ِ

 أدلة القول الثاني.

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فرض زكاة الفطر  قاؿقاؿ:  -رضي ا عنهما  -عن ابن عمر  - ُ
 . ككجو الداللة: عمـو اٟتديث. فيدخل فيو الغٍت كالفقَت.(ُ) ... اٟتديثرصاعا من ٘ت

 مناقشة األدلة.

 من إجابات أصحاب القوؿ األكؿ أف حديث ابن عمر منسوخ، أك ٤تموؿ على الندب.   

 .(ِ)كأجابوا بأف يأخذ الفقَت زكاة الفطر ٍب يؤديها عن نفسو اشتغاؿ ٔتا ال يفيد  

عمر رضي ا عنو ٤تموؿ على ما كاف ُب االبتداء ٍب انتسخ بقولو صلى ا  ابنكأجابوا بأف حديث 
 .أك ىو ٤تموؿ على الندب ( إ٪تا الصدقة ما كانت عن ظهر غٌت أك ما أبقت غٌت)  :عليو كسلم

خَت ( ركل بلفظ )  ال صدقة إال عن ظهر غٌتأجاب أصحاب القوؿ الثاين أف اٟتديث )    
. كمعناه: أم ما فضل عند ا١تنفق، كىو مستغًن (ّ) ( ٌت، كابدأ ٔتن تعوؿالصدقة ما كاف عن ظهر غ

 عنو. 

قياس مع الفارؽ، فإف األكؿ زكاة للماؿ، كزكاة الفطر زكاة للبدف  أهنا القياس على دليلكأجابوا   

                                      
 (.ّٓتقدـ ٗتر٬تو، صفحة ) (ُ)
 (.َُِ/ ّ، د. ط )المبسوطالسرخسي،  (ِ)
 (.ُِْٕ/ ْ( )ّٓٓٓنفقة على األىل كالعياؿ، حديث رقم )أخرجو البخارم، كتاب النفقات، باب كجوب ال (ّ)

كأخرجو مسلم، كتاب الزكاة، باب بياف أف اليد العليا خَت من اليد السفلى، بلفظ )خَت الصدقة(، كبلفظ )أفضل الصدقة( 
 حديث رقم 

(َُّْ( )ِ /ُْٓ.) 
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 . (ُ)كالنفس

 

 اختيار الكشميري في المسألة.

عندنا ال عند الشافعي، فتمسك كأما اختبلؼ أف النصاب شرط الصدقة قاؿ الكشمَتم:    
أم يبقى الغٌت بعد الصدقة،  ... ( خَت الصدقة ما كاف عن ظهر غٌتن ) األحناؼ ْتديث البخارم: 

أقوؿ: إف التمسك هبذا ليس بظاىر فإنو استدالؿ باألعم من األعم، كا٠تارج من األحاديث عدـ 
 .(ِ)اشًتاط النصاب ُب األضحية كصدقة الفطر

 م باألدلة التالية:استدؿ الكشمَت   

استدالؿ األحناؼ باٟتديث ) خَت الصدقة ما كاف عن ظهر غٌت ( استدالؿ باألعم على  - ُ
 األعم.

 عدـ اشًتاط الشريعة النصاب ُب زكاة الفطر كاألضحية. - ِ

إف غاية مسكة استداللنا أف الشريعة تطلق الصدقة كيراد من الزكاة، كالعكس. قاؿ الكشمَتم:  - ّ
ی جئ حئ ) ...: إف الشريعة تسمي صدقة الفطر بالزكاة فإنو ركم ُب خارج الصحاح الستأف يقاؿ

   (مئ
   (يئ جب حب خب)  ؛ُب صدقة الفطر (ّ)

ُب صبلة العيد، كالركاية قوية مرسلة، ككما ُب  (ْ) 
 .(ٓ)حديث الباب تلقيب الصدقة بالزكاة ككذلك ُب أحاديث أخر

                                      
 (.ُّّ/ ّ) ٓ، ط نيل األوطارالشوكاين، ( ُ)
 (.ُّٓ/ ِ) ُ، طح سنن الترمذيالعرف الشذي شر الكشمَتم، ( ِ)
  (.ُْسورة األعلى، آية )( ّ)
  (.ُٓسورة األعلى، آية )( ْ)
 (.ُّٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ٓ)
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إف الزكاة ا١تعركفة زكاة األمواؿ، كصدقة الفطر ؿ الكشمَتم:  التفريق بُت الزكاة كزكاة الفطر. قا - ْ
فدؿ على أهنا زكاة  (ُ) ( أف صدقة الفطر طهرة النفس)  زكاة األبداف، كُب حديث ا١تشكاة: 

 . (ِ)األبداف، فإذا كانت الصدقة زكاة يشًتط النصاب فيها كما ُب زكاة األمواؿ

كىي: كجوب زكاة ا١تاؿ ُب ٕتارة العبد، كال ٬تب القياس على مسائل ذكرت ُب كتب اٟتنفية  -ٓ
إخراج زكاة الفطر. قاؿ الكشمَتم: كيشَت إىل ىذا ما قاؿ أصحابنا: أف ُب عبيد التجارة زكاة فقط، 

 .(ّ)ال صدقة الفطر 

أف زكاة الفطر ٕتب على من ملك قوتا فاضبل ُب يـو العيد، كال يشًتط ملك ويرى الباحث 
 كؿ فيعارضو األمور التالية:النصاب. أما القوؿ األ

 عمـو األدلة ُب إخراج زكاة الفطر، كعدـ اشًتاطها ملك النصاب. - ُ
                                      

فرض رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من )، قاؿ: رضي ا عنهما عن ابن عباسلفظ اٟتديث: ( ُ)
 ... اٟتديث(.الرفث، كطعمة للمساكُت، اللغو ك 

 تخريج الحديث:
 .(ِّٖ /ُ) (َُٗٔ)أخرجو أبو داكد، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث رقم 

 (.ُْْ/ ِ( )ُِٕٖب صدقة الفطر، حديث رقم )، كتاب الزكاة، باوكأخرجو ابن ماج
 (.ٖٔٓ/ ُ( )ُْٖٖكأخرجو اٟتاكم، كتاب الزكاة، حديث رقم )

 (.ُٔ/ ّ( )َِٕٔدارقطٍت، كتاب الزكاة، حديث رقم )كأخرجو ال
 (.ٔٔ/ ِ( )ُُِْ،  َُِْكأخرجو البيهقي ُب السنن الصغرل، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث رقم )

 درجة الحديث:
 .((ٖٔٓ /ُ. )ا١تستدرؾ للحاكم )يح على شرط البخارم، كمل ٮترجاهىذا حديث صحقاؿ اٟتاكم: 

 ((.ُٖٔ/ ٓاٟتديث صحيح. )البدر ا١تنَت )قاؿ ابن ا١تلقن: ىذا 
 ((.ُٔ /ّقاؿ الدارقطٍت: ليس فيهم ٣تركح. )سنن الدارقطٍت )

 ((.ْٔٗ/ ٕ( ك )اٖتاؼ ا١تهرة )ّٕٗ/ ِكسكت عنو ابن حجر. ))تلخيص اٟتبَت )
 ((.ِّٕ /ْ) ابن ماجوصحيح كضعيف سنن ( ك )ِ/ ُقاؿ األلباين: حسن ))صحيح كضعيف سنن أبو داكد )

 ال يوجد ما يعارض اٟتديث أك يضعفو. قلت:
 (.ُّٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ِ)
 (.ُّٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ّ)
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كاستدال٢تم باٟتديث ) ال صدقة إال عن ظهر غٌت ( فسرهتا الركاية ) خَت الصدقة... (، كمثل  - ِ
قرأ بفاٖتة ىذا اإلطبلؽ ُب النصوص كثَتة، كقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم ) ال صبلة ١تن مل ي

. فمعناىا: ال صبلة كاملة، ال يؤخذ منها نفي صحة الصبلة. فمثل ىذه الركايات البد (ُ) الكتاب  (
 ا١تقصود الشرعي. كا تعاىل أعلم بالصواب. امن ضم أحاديث الباب إليها حىت يفهم منه

 : عمن ٕتب عليو زكاة الفطر؟المسألة الثانية

منعقد  كالظاىرية (ٓ)كاٟتنابلة (ْ)كالشافعية(ّ)كاألحناؼ  (ِ)الكيةمن ا١ت أف األٚتاع ويرى الباحث   
 من أكالده. لكن ا٠تبلؼ ُب أمور: مو، كعمن يعو٢تعلى أف الرجل ٮترج زكاة الفطر عن نفس

 الزكجة. على قولُت: - ُ

: يلـز الرجل إخراج زكاة الفطر عن زكجتو. كىو قوؿ مالك كالشافعي كأٛتد كاسحاؽ القول األول
 لليث.كا

 : ال يلـز الرجل أف ٮترج زكاة الفطر عن زكجتو. كىو قوؿ اٟتنفية كابن حـز كالثورم.القول الثاني

 أدلة القول األول:

فرض زكاة الفطر على  ) :النيب صلى ا عليو كسلم قاؿقاؿ:  -رضي ا عنهما  -عن ابن عمر  -ُ
و الداللة: أف الرجل يلزمو النفقة على زكجتو ككج .( 6) ( الصغَت كالكبَت كالذكر كاألنثى ٦تن ٘تونوف

                                      
 (.ِّْ/ ُ( )ٕٔٓأخرجو البخارم، كتاب األذاف، باب كجوب القراءة لئلماـ كا١تأمـو ُب الصلوات كلها، حديث رقم )( ُ)

 (.َّٔ/ ُ( )ّْٗحديث رقم ) باب كجوب قراءة الفاٖتة ُب كل ركعة،خرجو مسلم، كتاب الصبلة، كأ
 (.ُِٖ/ ُ)الموطأ اإلماـ مالك، ( ِ)
 (.َُّ/ ّ، د.ط )المبسوطالسرخسي، ( ّ)
 (.ٖٔ/ ِ، د. ط )األمالشافعي، ( ْ)
 (.ْٔٔ/ ِ، د. ط )الشرح الكبير على متن المقنعابن قدمة، ( ٓ)
 (.ٔٔ/ ّ( )َِٕٕلدارقطٍت، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم )أخرجو ا( ٔ)

= 
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 فليزمو اخراج زكاة الفطر عنها.

 القياس على أف الرجل تلزمو النفقة. كزكاة الفطر تابعة للنفقة. - ِ

 أدلة القول الثاني:

. ( ُ) ... اٟتديثفرض رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم زكاة الفطر صاعا من ٘تر: ابن عمر قاؿ- ُ
 كاٟتديث عاـ على كل امرأة. ،: كجوب زكاة الفطر على ا١ترأة بنفسهاككجو الداللة

 مناقشة األدلة.

أجاب أصحاب القوؿ الثاين بأف األحاديث اليت استدؿ هبا أصحاب القوؿ األكؿ ضعيفة، مرسلة    
 كبعضها فيها انقطاع.

 كأجابوا أف الرجل يلزمو من النفقة ما ٮتص حقوؽ النكاح دكف غَتىا.   

                                      = 
باب إخراج زكاة الفطر عن نفسو كغَته ٦تن تلزمو مؤنتو من أكالده كآبائو كأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب الزكاة، 

 .(ُِٕ /ْ) (ِٖٕٔ)، حديث رقم كأمهاتو كرقيقو الذين اشًتاىم للتجارة أك لغَتىا كزكجاتو
،  َّْٖ، ِْٖٗبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار، كتاب الزكاة، باب من يلزمو زكاة الفطر، أحاديث رقم )كأخرجو ال

ُّْٖ( )ٔ /ُٖٔ.) 
 (.ّٗ/ ُكأخرجو الشافعي ُب مسنده )

 درجة الحديث:
 (.(ٕٔ /ّ)سنن الدارقطٍت )قاؿ الدارقطٍت: ليس بالقوم، كالصواب كقفو. 

 ((.ُُْ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذب. )النوكم، ٦تن ٘تونوف( ليست بثابتةفاٟتاصل أف ىذه اللفظة )قاؿ النوكم: 
قاؿ ابن حجر: ركاية الدارقطٍت ُب إسناده ضعف كإرساؿ، كالركاية ُب مسند الشافعي مرسلة، كركاية البيهقي فيها انقطاع. 

 ((.ّٗٗ/ ِ) ُ، طتلخيص الحبير)ابن حجر، 
عمر أخذ قوة كارتقى إىل درجة اٟتسن إف شاء  و الطريق الىت قبلو مع حديث ابنكرجالو ثقات ، فإذا ضم إليقاؿ األلباين: 

 ((.ُِّ/ ّ) ِ، طليل تخريج أحاديث منار السبيلغإرواء ال)األلباين،  ا تعاىل.
 ٚتيع طرؽ اٟتديث ال ٮتلو من مقاؿ.  قلت:

 (.ّٓاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ُ)
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كدليل  ؛ال ٬تب كما قدمناه :قاؿ ابن ا١تنذر ،٬تب على الزكج فطرة زكجتو كما سبقالنوكم:  قاؿ   
 .( ِ) كإ٪تا ٕتب فطرة من ٕتب نفقتها :قاؿ أصحابنا .( ُ)الوجوب ما ذكره ا١تصنف

كبو قاؿ علي  ،ذكرنا أف مذىبنا كجوهبا على الزكج. ُب مذاىب العلماء ُب فطرة الزكجةكقاؿ أيضا:    
كقاؿ أبو حنيفة كصاحباه . ( ّ)أيب طالب كابن عمر كمالك كالليث كأٛتد كاسحق كأبو ثورابن 

 .( ْ)دليلنا ما ذكره ا١تصنف، ليس عليو فطرهتا بل ىي عليها كاختاره ابن ا١تنذر :كالثورم

 أف زكاة الفطر تابع للنفقة. كا تعاىل أعلم بالصواب. ويرى الباحث

 .العبد الكافر: على قولُت  - ِ

: ال ٮترج السيد زكاة الفطر عن عبده الكافر. قوؿ مالك كالشافعي كأٛتد، كطائفة من القول األول
 أىل اٟتديث.

: ٭تب على السيد أف ٮترج زكاة الفطر عن عبده الكافر. قاؿ بو اٟتنفية كإسحاؽ كابن القول الثاني
.  حـز

 أدلة القول األول:

. ككجو (ٓ) ...اٟتديثالفطر صاعا من ٘تر، أك صاعا  فرض زكاة :رضي ا عنهما قاؿ ابن عمر- ُ
الداللة: قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم ) من ا١تسلمُت (  فيو الداللة على أف زكاة الفطر تؤدل عن 

                                      
فرض رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم زكاة الفطر صاعا من ٘تر، أك صاعا من شعَت على  عن ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ:( ُ)

 (.(.َُ. )كاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )العبد كاٟتر، كالذكر كاألنثى، كالصغَت كالكبَت من ا١تسلمُت
 (. ُُٔ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذبالنوكم، ( ِ)
البغدادم، اٟتافظ اٟتجة اجملتهد فقيو العراؽ. كاف أحد أئمة الدنيا فقهان كعلمان ككرعان ىو إبراىيم بن خالد الكليب، أبو ثور ( ّ)

 ((.ّْ/ ّ) ُ، طسير أعالم النبالءىػػ. )الذىيب،  َِْالكتب كفرع على السنن كذب عنها. توُب عاـ  كفضبلن. صنف
 (. ُُٔ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذبالنوكم، ( ْ)
 (.ّٓتقدـ ٗتر٬تو، صفحة ) (ٓ)
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 ا١تسلم فقط.

فرض رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم زكاة الفطر طهرة ) ، قاؿ: رضي ا عنهما عن ابن عباس - ِ
. ككجو الداللة: أف زكاة الفطر تطهَت للصائم من اللغو كالرفث، كالكافر ال (ُ) ( يث... اٟتدللصائم 

 صياـ عليو، كال طهرة لصومو.

 أدلة القول الثاني:

فرض زكاة  ) قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: -رضي ا عنهما -عن ابن عمر  - ُ
. ككجو الداللة: أف السيد ملـز بالنفقة (ِ) ( وفالفطر على الصغَت كالكبَت كالذكر كاألنثى ٦تن ٘تون

 .(ْ): أم مونة كاجبة كاملة مطلقة  (ّ)كا١تؤنة على عبده. قاؿ ابن عابدين

ليس ُب العبد : ) رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمقاؿ قاؿ:  -رضي ا عنو -عن أيب ىريرة  - ِ
اـ يشمل العبد ا١تسلم، كالعبد الكافر، . ككجو الداللة: ) ُب عبده ( ع(ٓ) ( صدقة إال صدقة الفطر

 فيدخبل ٚتيعا ُب اٟتكم.

صدقة الفطر ) قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:  قاؿ:  -رضي ا عنهما -عن ابن عباس  - ّ
 .(ٔ) ( ...اٟتديثعن كل صغَت ككبَت ذكر كأنثى يهودم أك نصراين حر أك ٦تلوؾ نصف صاع من بر

                                      
 (.ٔٓتقدـ ٗتر٬تو، صفحة ) (ُ)
 (.ٖٓتقدـ ٗتر٬تو، صفحة ) (ِ)
فقيو حنفي، من علماء دمشق. كيل   ،٤تمد عبلء الدين بن ٤تمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين اٟتسيٍت الدمشقيٌ ىو ( ّ)

عراج النجاح شرح نور مك ُب فقو اٟتنفية،  (الدر ا١تختار)حاشية كالده على من مصنفاتو: كثَتا من مناصب القضاء. 
 (.(َِٕ /ٔ) )الزركلي، األعبلـ. ىػػ َُّٔىػػ، كتوُب عاـ ُِْْ. كلد عاـ اإليضاح

 (.ّّٔ/ ِ، د.ط )حاشية رد المحتار ابن عابدين،( ْ)
 (.َُِ/ ِ( )ِٖٗأخرجو مسلم، كتاب الزكاة، باب ال زكاة على ا١تسلم ُب عبده كفرسو، حديث رقم ) (ٓ)
ٮترج صدقة الفطر عن كل حر كعبد  كاف ابن عمر(، بلفظ )ُُِٗكتاب زكاة الفطر، حديث رقم )أخرجو الدارقطٍت،   (ٔ)

 (.ْٖ/ ّ( )َُِِ( حديث رقم )صغَت ككبَت ذكر كأنثى كافر كمسلم حىت إنو كاف ليخرج عن مكاتبيو من غلمانو
= 
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رضي  عن ابن عمرعنو كاف ٮترج عن عبيده الكفار. قاؿ الدارقطٍت:  أف ابن عمر رضي ا  - ْ
أنو كاف ٮترج صدقة الفطر عن كل حر كعبد صغَت ككبَت ذكر كأنثى كافر كمسلم حىت إنو  ا عنو 

 .(ُ) كاف ليخرج عن مكاتبيو من غلمانو

 مناقشة األدلة.

لفطر على الصغَت كالكبَت فرض زكاة اضعف حديث )  أجاب أصحاب القوؿ األكؿ ٔتا يلي:    
صدقة الفطر عن كل صغَت ككبَت ذكر كأنثى يهودم )  (، كضعف حديث كالذكر كاألنثى ٦تن ٘تونوف

 بل ٭تتج هبما.ف(.  أك نصراين حر أك ٦تلوؾ نصف صاع من بر، أك صاعا من ٘تر، أك صاعا من شعَت

ظ العبد ٮتصصو لفظ ) من ( أف لف ليس ُب العبد صدقة إال صدقة الفطركأجابوا ُب حديث )   
 ا١تسلمُت ( ُب حديث ابن عمر.

 كأجابوا بفعل ابن عمر أنو فعل صحايب، كأف فعلو من باب التطوع، كال ٭تتج بفعلو.   

أجاب أصحاب القوؿ الثاين بأف لفظ ) من ا١تسلمُت ( صفة للمخرج كا١تتصدؽ عنهم، ال    
ه من يلزمو إخراج الزكاة عن نفسو كعن غَته، كال )من ا١تسلمُت( أف معناللمخرج عنهم. قاؿ العيٍت: 

 .(ِ) يكوف إال مسلما. كأما العبد فبل يلزمو ُب نفسو زكاة الفطر، كإ٪تا يلـز مواله ا١تسلم عنو
                                      = 

 درجة الحديث:
 .((ْٖ /ّ)سنن الدارقطٍت ).  يسنده غَتهكمل ،سبلـ الطويل مًتكؾ اٟتديثفيو قاؿ الدارقطٍت ُب حديث ابن عباس: 

 (.(ٖٓ /ّ)سنن الدارقطٍت ) .عثماف ىو الوقاصي مًتكؾُب حديث ابن عمر:  الدارقطٍت كقاؿ
كقاؿ: زيادة اليهودم كالنصراين فيو موضوعة، انفرد هبا سبلـ الطويل، ككأنو  ،ركاه ابن اٞتوزم ُب ا١توضوعاتقاؿ الزيلعي: 

 (.(ُِْ /ِ) ُ، طالرايةنصب )الزيلعي، . تعمدىا
 ((.َٖٓ/ ُ) ضعيف الجامع الصغير وزياداتوقاؿ األلباين: ضعيف جدان. )األلباين، 

 : اٟتديث ّتميع طرقو ال ٮتلو من ضعف.قلت
 (. كتقدـ تقدـ اٟتكم عليو ُب اٟتديث الذم قبلو.ْٖ/ ّ( )َُِِأخرجو الدارقطٍت، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم )( ُ)
 (. ُُُ/ ٗ، د.ط )شرح صحيح البخاري دة القاريعمالعيٍت،  (ِ)
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كأجابوا أف لفظ ) من ا١تسلمُت ( زيادة مضطربة. فإف ابن عمر رضي ا عنهما ركل اٟتديث كىو    
ة الفطر عن عبيده الكفار. كقالوا: الراكم إذا خالف فعلو ما ركاه  نفسو رضي ا عنو كاف ٮترج زكا

 كاف اٟتديث ا١تركم ضعيفان. كقالوا: ابن عمر أعرؼ ٔتراد اٟتديث.

 اختيار الكشميري في المسألة:

 .(ُ) قاؿ الكشمَتم: كأما عمن ٕتب؟ فعن أكالده الصغار كالعبيد كلو كانوا كافرين ىذا عندنا  

كاٞتواب عنو: أما أكال: فبأف مالكا تفرد فيو بقيد ردان على أصحاب القوؿ األكؿ: كقاؿ الكشمَتم    
 .قلت: كلكن الشيخ أخرج لو متابعاتكما ذكره الًتمذم.   ( من ا١تسلمُت) 

كأما ثانيا: فبأف القيد ا١تذكور راجع إىل ا١توايل. كأما ثالثا: فبأف ركاية ابن عمر كمذىبو، إخراج الصدقة 
 .(ِ) لقاعن العبيد مط

 أنو ترجم بقولو : ) باب صدقة لُتكاستدؿ كذلك بأف البخارم كافق األحناؼ ُب االختيار بدلي   
 الفطر على العبد كغَته من ا١تسلمُت (.

فإنو ترجم بصدقة الفطر على الصغَت كاٟتر كا١تملوؾ، فدؿ على أنو مل يتعرض إىل قاؿ الكشمَتم:    
 إىل كجوهبا عن العبد مطلقا، مسلما كاف، أك كافرا. بياف ىذا الفرؽ. فالظاىر أنو ذىب

 ف ٮترج السيد عن عبده ا١تسلم، كذلك لؤلمور التالية:أالقوؿ األكؿ، كىو  ويرى الباحث   

 ف اٞتمع ٦تكن بتقيد حديث العبد باإلسبلـ.إاٞتمع بُت األحاديث. ف - ُ

 ة للصائم، كليس على الكافر صياـ.بالنظر اىل مقصد الشريعة بإخراج زكاة الفطر على أهنا طهر  - ِ

                                      
 (. ُّٓ/ ِ، )ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ُ)
 (. ُُٗ/ ْ) ُ، طفيض الباري شرح صحيح البخاريالكشمَتم،  (ِ)
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نو ال ٬توز أف ٮترج ا١تسلم عن زكجتو الكافرة زكاة الفطر. كالزكجة إالقياس على الزكجة الكافرة، ف - ّ
كال يلزمو إال فطرة :قاؿ الشافعي كاألصحاب أكىل من العبد ١تا ٢تا من اٟتقوؽ كالقرب. قاؿ النوكم: 

ببل خبلؼ  ،كال يلزمو فطرهتم ،لوؾ كافر مل يلزمو نفقتهمفإذا كاف لو قريب أك زكجة أك ٦ت ،مسلم
 ( ْ)كعمر بن عبد العزيز ( ّ)كسعيد بن جبَت ( ِ)ك٣تاىد ( ُ)كبو قاؿ عطاء :قاؿ ابن ا١تنذر ،.عندنا

 .(ٔ)  كالثورم ( ٓ)كالنخعي

ال ماؿ أف قيل: أف العبد ال ماؿ لو، لذا ٬تب على مواله أف ٮترج عنو. قلنا: أف بعض الزكجات    
 ٢تا. كا تعاىل أعلم بالصواب.

                                      
، كاف ثقة فقيها عا١تان كثَت اٟتديث. كلد ُب خبلفة عث( ُ) ماف بن عفاف رضي ا ىو عطاء بن أيب رباح القرشي، فقيو مفيت اٟتـر

 د.ط، ،تقريب التهذيبابن حجر، )(، (ُُْٔ /ُ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )ىػػ.  ُُٓتوُب بعد عاـ  عنو،
 (.(ْٕٔ /ُ) (َْٕٔ)ترٚتة 

م سير أعالالذىيب، ) ىػػ. َُْتوُب عاـ  الىم، إماـ ُب التفسَت كُب العلم.ىو ٣تاىد بن جرب، أبو اٟتجاج ا١تخزكمي مو ( ِ)
 (.(ُٗٓ /ِ) (َُٓٔ)ترٚتة  د.ط ،تقريب التهذيبابن حجر، )(، (ُِِّ/ُ) ُ، طالنبالء

سير الذىيب، )ىػػ.  ٓٗتوُب بعد عاـ  ىو سعيد بن جبَت األسدم موالىم، اٟتافظ ا١تقرئ ا١تفسر، ككاف من كبار العلماء،( ّ)
 (.(ّْٗ /ُ) (ِِٖٓ) ترٚتة د.ط، ،تقريب التهذيبابن حجر، ) (،(ُِْٕ /ُ) ُ، طأعالم النبالء

ىػػ.  َُُىو عمر بن عبد العزيز بن مركاف األموم، أمَت ا١تؤمنُت، إماـ حافظ ٣تتهد زاىد عابد سيد، توُب بعد عاـ ( ْ)
 (.(ِِٕ /ُ)( ْٔٓٗ)ترٚتة د.ط، ، تقريب التهذيبابن حجر، ) (،(َُّْ /ُ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )

 م ابن مسعود،لبن األسود النخعي، أبو عمراف الكوُب، أماـ حافظ فقيو العراؽ، كاف بصَتا بعىو إبراىيم بن يزيد بن قيس ( ٓ)
 (َِّْ)، ترٚتة د.ط تقريب التهذيب،ابن حجر، )(، (ُّْٖ /ُ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، )ىػػ. ٔٗتوُب بعد عاـ 

(ُ/ ّْٔ).) 
 (. ُُٖ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذبالنوكم،  (ٔ)
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 : باب ما جاء في تعجيل الزكاة.التاسع المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

سىأىؿى رىسيوؿى اً صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو  رضي ا عنو ، أىفَّ العىبَّاسى اٟتديث األكؿ: عن علي رضي ا عنو   
لَّ، فػىرىخَّصى لىوي ُب ذىًلكى كىسىلَّ  قىًتًو قػىٍبلى أىٍف ٖتًى  .(ُ) مى ُب تػىٍعًجيًل صىدى

ٍذنىا أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ لعمر، رضي ا عنو اٟتديث الثاين: عن علي    : إًنَّا قىٍد أىخى
ـى األىكًَّؿ لًٍلعىاـً  زىكىاةى العىبَّاًس عىا

 (ِ). 

                                      
 (.ُِْ /ُ( )ُِْٔو أبو داكد، كتاب الزكاة، باب ُب تعجيل الزكاة، حديث رقم )أخرج (ُ)

 (.ُِّ/ ِ( )ُٕٓٗكأخرجو ابن ماجو، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل ٤تلها، حديث رقم )
 درجة الحديث: 

 ((.ُْ/ ّنن الًتمذم ))س قاؿ الًتمذم: قد ركم ىذا اٟتديث عن اٟتكم بن عتيبة عن النيب صلى ا عليو كسلم مرسبل.
قاؿ أبو داكد: ركل ىذا اٟتديث ىشيم، عن منصور بن زاذاف، عن اٟتكم، عن اٟتسن بن مسلم، عن النيب صلى ا عليو 

 ((.ُِْ /ُ. )سنن أبو داكد، )كسلم كحديث ىشيم أصح
 .((ّٕٓ /ّ) للحاكم ا١تستدرؾىذا اٟتديث صحيح اإلسناد، كمل ٮترجاه. )قاؿ اٟتاكم: 

  ٓ، ط نيل األوطارشوكاين: يعضد حديث علي بن أيب طالب حديث أيب ىريرة رضي ا عنهم. )الشوكاين، قاؿ ال
(ّ /ِٖٔ .) 

كلو ثبت لكاف رافعا لئلشكاؿ كلرجح بو سياؽ ركاية مسلم على بقية الركايات كفيو رد لقوؿ من قاؿ إف قاؿ ابن حجر: 
ث فيو عمر ألخذ الصدقة كليس ثبوت ىذه القصة ُب تعجيل صدقة قصة التعجيل إ٪تا كردت ُب كقت غَت الوقت الذم بع

 ((.َِْ/ ّ) ُ، طفتح الباري. )ابن حجر، ببعيد ُب النظر ٔتجموع ىذه الطرؽالعباس 
 ((.ُٖٕ/ ِقاؿ األلباين: حسن. )صحيح كضعيف سنن الًتمذم )

بالصدقة، فقيل منع ابن ٚتيل، كخالد بن  قاؿ: أمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: حديث أيب ىريرة رضي ا عنو قلت
الوليد، كعباس بن عبد ا١تطلب فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: ما ينقم ابن ٚتيل إال أنو كاف فقَتا، فأغناه ا كرسولو، كأما 

ا صلى ا خالد: فإنكم تظلموف خالدا، قد احتبس أدراعو كأعتده ُب سبيل ا، كأما العباس بن عبد ا١تطلب فعم رسوؿ 
 .عليو كسلم فهي عليو صدقة كمثلها معها

 (.ّْٗ/ ُ( )ُْٖٔحديث رقم )، ﴾ َوِِف ٱلّرِقَاِب َوٱلَۡغٰرِِميَ ﴿ أخرجو البخارم، كتاب الزكاة، باب قوؿ ا تعاىل 
 (.َُّ/ ِ( )ّٖٗكأخرجو مسلم، كتاب الزكاة، باب ُب تقدمي الزكاة كمنعها، حديث رقم )

 (.ْٔ، صفحة )تقدـ ٗتر٬تو( ِ)



 

67 
 

 ي أوردىا الكشميري.الثاني: المسائل الت المطلب

 ا١تسألة األكىل: حكم تعجيل إخراج زكاة الفطر.

متفقوف على جوزا تعجيل زكاة  (ٓ) كاٟتنابلة (ْ)كالشافعية (ّ)كاألحناؼ  (ِ()ُ)من ا١تالكية األئمة    
 الفطر قبل كقت، خبلؼ ابن حـز الظاىرم. لكن االختبلؼ ُب حد التعجيل.

 األدلة:

عنده قبل الفطر  ي ا عنهما كاف يبعث بزكاة الفطر إىل الذم ٕتمععن عبد ا بن عمر رض   
 . (ٔ)بيومُت أك ثبلثة

دليل من قاؿ ّتواز التعجيل زكاة الفطر من منتصف شهر رمضاف القياس على جواز تعجيل أذاف ك    
 الفجر، كجواز الدفع من مزدلفة إىل نصف الليل. 

 من أكؿ شهر رمضاف أف سبب صدقة الصـو الفطر عنو. كدليل من قاؿ ّتواز التعجيل زكاة الفطر   

. (ٕ) رضي ا عنوكدليل من قاؿ ّتواز التعجيل زكاة الفطر لسنة أك سنتُت حديث العباس    
كاستدلوا بقياس جواز تعجيل زكاة ا١تاؿ إذا ملك ا١تتصدؽ النصاب، كقاسوا عليها جواز تعجيل زكاة 

 الفطر.

                                      
 (. ُِٗ/ ُ( )َّٔا١توطأ، كتاب الزكاة، باب كقت إرساؿ زكاة الفطر، حديث رقم )( ُ)
 (. ِِٕ/ ّ) ُ، طاالستذكارابن عبد الرب، ( ِ)
 (.ُّٖ/ ِ، د.ط )المبسوطالسرخسي، ( ّ)
 (.ُِٖ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذبالنوكم، ( ْ)
 (.ُٖٔ/ ِ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ٓ)
ككاف ابن عمر ييعطيها الذين يقبلوهنا، ككانوا رجو البخارم ، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على اٟتر كا١تملوؾ، بلفظ )أخ( ٔ)

 ( .ُْٓ/ ُ( )ُُُٓ( حديث )ييعطوف قبل الًفطر بيـو أك يومُت
 (.ْٔاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ٕ)
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 اختيار الكشميري في المسالة.
نصاب ٍب لو شركط، كإف جواز التعجيل فؤلنو إذا ملك للذا كاف مالك إقاؿ الكشمَتم: يصح    

 . (ُ)النصاب فحصل نفس الوجوب 
 .(ِ) كاستدؿ الكشمَتم ْتديث العباس رضي ا عنو   
 جواز تعجيل زكاة الفطر يومان أك يومُت، كالتوقف عند ذلك ألمور اآلتية: ويرى الباحث    

ديث ابن عمر رضي ا عنهما كاف يبعث بزكاة الفطر إىل الذم ٕتمع عنده قبل الفطر أكالن: ح
 .(ّ)بيومُت أك ثبلثة 

ثانيان: أف ا١تقصد الشرعي من زكاة الفطر طعمة للمسكُت ُب يـو العيد، كطهرة للصائم من اللغو    
كسلم زكاة الفطر طهرة  فرض رسوؿ ا صلى ا عليوكالرفث. فعن ابن عباس رضي ا عنها قاؿ: 

، قاؿ: فرض رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم زكاة رضي ا عنو عن ابن عمر. ك (ْ) ...اٟتديث
تقدمي زكاة الفطر قبل العيد ب. كال يػىتىحصَّل سد حاجة ا١تسكُت (ٓ) الفطر، كقاؿ: أغنوىم ُب ىذا اليـو

 الصياـ. كا تعاىل أعلم بالصواب. العيد بوقت طويل. كال يػىتىحصَّل طهرة الصياـ إال بعد الفراغ من
                                      

 .(ُّٔ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ُ)
 (.ُّٕ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ِ)
 (.ٓٔتقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ّ)
 (.ٔٓتقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ْ)
 (.ٖٗ/ ّ( )ُِّّأخرجو الدارقطٍت، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم )( ٓ)

 ( ّٕٕٗالفطر، حديث رقم )كأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب ٚتاع أبواب زكاة الفطر، باب كقت إخراج زكاة 
(ْ /ِِٗ.) 

 درجة الحديث:
. أبو معشر ىذا ٧تيح السندم ا١تديٍت، غَته أكثق منو كحديث ابن عباس ُب ىذا الباب كقد مضى ذكرهقاؿ البيهقي: 

 .((ِِٗ /ْ) للبيهقي السنن الكربل)
 ((.ِّْ/ ِ) ُ، طنصب الرايةقاؿ الزيلعي: ىذا غريب هبذا اللفظ. )الزيلعي، 

 ُ، طفتح الباري. )ابن حجر، كقاؿ أغنوىم عن الطلب أخرجو سعيد بن منصور كلكن أبو معشر ضعيفابن حجر:  قاؿ
(ّ /ّٕٓ.)) 

 ((.ِّّ/ ّ) ِ، طليلغإرواء القاؿ األلباين: ضعيف. )األلباين، 
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 :لثالباب الثا

ثمانية وفيو  الصومفي أبواب كتاب  ترجيحات الكشميري واختياراتو الفقهية: األولالفصل 
 :مباحث

 .ال تقدموا الشهر بصـو يـو أك يومُت:  باب ما جاء األكؿ بحثا١ت

 .ُب كراىيةصياـ يـو الشك:  باب ما جاء ثاينال بحثا١ت

 .أف الصـو لرؤية ا٢تبلؿ، كاإلفطار لو:  باب ما جاء ثالثال حثبا١ت

 .إذا أقبل الليل كأدبر النهار فقد أفطر الصائم:  باب ما جاء رابعال بحثا١ت

 .ُب التشديد ُب الغيبة للصائم:  باب ما جاء ا٠تامس بحثا١ت

 .ُب كراىية الصـو ُب السفر:  باب ما جاء السادس بحثا١ت

 .ُب الرخصة ُب الصـو ُب السفرباب ما جاء :  السابع بحثا١ت

 .الرخصة ُب اإلفطار للحبلى كا١ترضع:  باب ما جاء ُب الثامن بحثا١ت
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 : باب ما جاء ال تقدموا الشهر بصوم يوم أو يومين.األول بحثالم
 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. طلبالم
الى تػىقىدَّميوا  ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:أيب ىريرة رضي عن اٟتديث األكؿ:    

كىأىٍفًطريكا لًريٍؤيىًتًو،  الشٍَّهرى بًيػىٍوـو كىالى بًيػىٍومىٍُتً، ًإالَّ أىٍف يػيوىاًفقى ذىًلكى صىٍومنا كىافى يىصيوميوي أىحىديكيٍم، صيوميوا ًلريٍؤيىًتًو،
 .(ُ) ًثُتى ٍبيَّ أىٍفًطريكافىًإٍف غيمَّ عىلىٍيكيٍم فػىعيدُّكا ثىبلى 

الى تػىقىدَّميوا   أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:عن اٟتديث الثاين:    
لىوي بًيػىٍوـو أىٍك يػىٍومىٍُتً، ًإالَّ أىٍف يىكيوفى رىجيله كىافى يىصيوـي صىٍومنا فػىٍليىصيٍموي   .(ِ) شىٍهرى رىمىضىافى ًبًصيىاـو قػىبػٍ

 الثاني: المسائل التي أوردىا الكشميري في شرحو. المطلب
 اختلف على ثبلثة أقواؿ: ؛: التقدـ بصياـ يومُت أك يـو قبل رمضافالمسألة األولى

 .(ٓ)كاألحناؼ (ْ) كاٟتنابلة(ّ) : الكراىة. كىو قوؿ ا١تالكيةالقول األول
 .(ٔ) قوؿ الشافعيةكراىية الصياـ من منتصف شعباف إىل آخره. كىو القول الثاني: 

 .(ٕ)(...إذا انتصف شعباف فبل صياـ)ىريرة رضي ا عنو أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:  أيب عن   
 .(ٕ)(...صياـ

                                      
، باب ال يتقدمن رمضاف بصـو يـو كال يومُت، بلفظ )( ُ) كم رمضاف بصـو يـو أك ال يتقدمن أحد أخرجو البخارم، كتاب الصـو

 (.ٖٔٓ/ ِ( )ُُْٗ(، حديث رقم )يومُت، إال أف يكوف رجل كاف يصـو صومو، فليصم ذلك اليـو
ال تقدموا رمضاف بصـو يـو كال يومُت كأخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب ال تقدموا رمضاف بصـو يـو كال يومُت، بلفظ )

 (.ُِٗ/ ِ( )َُِٖ(، حديث رقم )إال رجل كاف يصـو صوما، فليصمو
 (.ٖٔاٟتديث مكرر تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ِ)
 (. َّٕ/ ّ) ُ، طاالستذكارابن عبد الرب، ( ّ)
 (. َُٗ/ ّ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ْ)
 (. ِّٖ/ ِ، د.ط )حاشية رد المحتار على الدرر المختارابن عابدين، ( ٓ)
 (. ّْٔ/ ُ، د.ط )لشافعيالمهذب في فقو اإلمام االشَتازم، ( ٔ)
 .(َّْ /ُ) (ِّّٕ)أخرجو أبو داكد، كتاب الصياـ، باب ُب كراىية ذلك، حديث رقم ( ٕ)

 ، ًإذا بىقيى نصف )باب ما جاء ُب كراىية الصـو ُب النصف الثاين من شعباف ٟتاؿ رمضاف، بلفظ أخرجو الًتمذم، كتاب الصـو
 (.ْٕ/ ّ( )ّٖٕ(، حديث رقم )من شعباف فبل تصوموا

= 
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 .(ُ): التحرمي. كىو قوؿ ابن حـز الظاىرمالقول الثالث

 اختيار الكشميري في المسألة.

مضاف بيـو أك يومُت بنية كُب ا٢تداية أف تقدمي ر  .الصحيحُت ُبحديث الباب قاؿ الكشمَتم:    
 ،كأما القضاء كالكفارة .رمضاف مكركه ٖترٯتان، كأما صـو ثبلثة أياـ فصاعدان قبل رمضاف فبل بأس فيو

فقيل: إنو خبلؼ األكىل كمكركه تنزيهان، كأما النفل ا١تطلق قبل رمضاف بثبلثة أياـ فصاعدان فبل كراىة 

                                      = 
إذا كانت ليلة النصف كأخرجو ابن ماجو، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، باب ما جاء ُب ليلة النصف من شعباف، بلفظ )

 (.ِْٓ/ ُ( )ُّٖٖ...(، حديث رقم ) من شعباف، فقوموا ليلها كصوموا هنارىا
ا كاف النصف من شعباف، فأمسكوا عن إذ، بلفظ )مسند أبو ىريرة رضي ا عنوأخرجو أٛتد، مسند ا١تكثرين من الصحابة، 

 (.ُْْ/ ُٓ( )َٕٕٗ(، حديث رقم )الصـو حىت يكوف رمضاف
، (إذا انتصف شعباف فكفوا عن الصـوكأخرجو النسائي ُب السنن الكربل، كتاب الصياـ، باب صياـ شعباف، بلفظ )

 .(ِْٓ /ّ) (ِِّٗ)حديث رقم 
إذا ، بلفظ )ب ا٠ترب الذم كرد ُب النهي عن الصياـ إذا انتصف شعبافباكأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب الصياـ، 

إذا مضى النصف من شعباف فأمسكوا عن الصياـ (. كبلفظ )ّّٓ/ ْ( )ِٕٔٗ، حديث رقم )(انتصف شعباف فبل تصوموا
 (.ِّٓ /ْ) (ُٕٔٗ)حديث رقم (، حىت يدخل رمضاف

 درجة الحديث:
 .(ْٕ /ّ)سنن الًتمذم ) من ىذا الوجو على ىذا اللفظ. قاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح ال نعرفو إال

 ((.ِْٓ/ ّ. )السنن الكربل )ال نعلم أحدا ركل ىذا اٟتديث غَت العبلء بن عبد الرٛتنقاؿ النسائي: 
ركاه أبو داكد عن قتيبة، ٍب قاؿ أبو داكد: كقاؿ أٛتد بن حنبل: ىذا حديث منكر، قاؿ: ككاف عبد الرٛتن ال قاؿ البيهقي: 

 .((ّّٓ /ْ) السنن الكربل. )البيهقي، ٭تدث بو
عن اإلماـ أٛتد أنو قاؿ: ىذا اٟتديث ليس ٔتحفوظ، قاؿ: كسألت عنو ابن مهدم فلم يصححو: كمل  كركمقاؿ الزيلعي: 

 ((.ُْْ/ ِ) ُ، طنصب الراية. )الزيلعي، ينكر من حديثو إال ىذا ٭تدثٍت بو، ككاف يتوقاه، قاؿ أٛتد: كالعبلء ثقة، ال
كقاؿ أٛتد  .كضعفوا اٟتديث الوارد فيو ،٬توز الصـو تطوعا بعد النصف من شعباف :كقاؿ ٚتهور العلماءقاؿ ابن حجر: 

 ((.ُٓٔ/ ْ) ُ، طفتح الباري. )ابن حجر، كقد استدؿ البيهقي ْتديث الباب على ضعفو .إنو منكر :كبن معُت
 (.(ِ /ُ) األلباين، صحيح كضعيف سنن أيب داكد)قاؿ األلباين: صحيح. 

(ُ ) ،  (. ِّ/ ٕ، د.ط )المحلىابن حـز
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 .(ُ) فيو

 .ية صوم يوم الشككراى: باب ما جاء في  نيالثا بحثالم
 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. طلبالم
: كيليوا،  صلة بن زفر قاؿ:اٟتديث األكؿ: عن     كينَّا ًعٍندى عىمَّاًر ٍبًن يىاًسرو فىأيٌبى ًبشىاةو مىٍصًليَّةو، فػىقىاؿى

: ًإينِّ صىاًئمه، فػىقىاؿى عىمَّ  ، فػىقىاؿى : فػىتػىنىحَّى بػىٍعضي القىٍوـً ـى اليػىٍوـى الًَّذم يىشيكُّ ًفيًو النَّاسي فػىقىٍد  اره مىٍن صىا
 .(ِ) عىصىى أىبىا القىاًسًم صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

 .المسائل التي أوردىا الكشميري في شرحو: ثانيال طلبالم
 ا١تسألة األكىل: حكم صياـ يـو الشك ؟

ك٭تتمل أف يكوف اليـو األكؿ من رمضاف. كاختلف يـو الشك اليـو الثبلثوف من شهر شعباف،    
 العلماء ُب صياـ يـو الشك على قولُت:

 .(ٓ)ككجو ألٛتد (ْ)كالشافعي (ّ)كىذا قوؿ مالك ؛: الكراىةالقول األول
: استحباب صياـ يـو الشك إف تعذرت رؤيا ا٢تبلؿ ُب ليلة الثبلثُت كىو قوؿ القول الثاني

 . (ٔ)األحناؼ
جوب صياـ يـو الشك إف تعذرت رؤيا ا٢تبلؿ ُب ليلة الثبلثُت كىذا كجو : ك القول الثالث

                                      
 (. ُِْ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ُ)
، باب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: )( ِ) (، ذا رأيتم ا٢تبلؿ فصوموا، كإذا رأيتموه فأفطركاإأخرجو البخارم معلقا، كتاب الصـو

(ِ /ٕٓٔ.) 
 (.َّْ/ ُ( )ِّّْصياـ، باب كراىية صـو يـو الشك، حديث رقم )كأخرجو أبو داكد، كتاب ال

 ((.ُُْ/ ّ) ُ، طتغليق التعليق)ابن حجر،  .: ركاه ابن حجر موصوالن، كقاؿ: ىذا حديث صحيحقلت
 (.ُُْ/ ُ( )ٕٖٔا١توطأ، كتاب الصياـ، باب صياـ اليـو الذم يشك فيو، حديث رقم )( ّ)
 (.ّْٔ/ ُ) ُ، طم الشافعيالمهذب في فقو اإلماالشَتازم، ( ْ)
 (.َُٓ/ ّ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ٓ)
 (.ِّٖ/ ِ. د. ط )حاشية رد المختار على الدرر المختارابن عابدين، ( ٔ)
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 . (ُ)للحنابلة
 

 األدلة.

 أدلة القول األول.

من صاـ اليـو الذم قاؿ عمار بن ياسر رضي ا عنو: رضي ا عنو قاؿ:   -عن صلة بن زفر  - ُ
ة: النهي عن صياـ يـو الشك . ككجو الدالل(ِ) فيو فقد عصى أبا القاسم صلى ا عليو كسلم يشك

 صريح.

ال تقدموا الشهر بيـو ) : رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ:  - ِ
. ككجو الداللة: مفهـو اٟتديث: صياـ يـو الشك يعٍت تقدـ يـو عن الصياـ (ّ) (...كال بيومُت 

 ا١تفًتض.

صوموا لرؤيتو كأفطركا اؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: ق - ّ
. ككجو الداللة: أف تعذر رؤية ا٢تبلؿ ُب ليلة (ْ) لرؤيتو، فإف غيب عليكم فأكملوا عدة شعباف ثبلثُت

 الثبلثُت ٬تب إكماؿ شهر شعباف ثبلثُت يومان.

 أدلة القول الثاني:

                                      
 (.ٓ/ ّ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ُ)
 (.َٕاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ِ)
 (.ٖٔر٬تو، صفحة )اٟتديث تقدـ ٗت( ّ)
، باب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: أخرجو البخارم،  ( ْ) ، (ذا رأيتم ا٢تبلؿ فصوموا، كإذا رأيتموه فأفطركاإ)كتاب الصـو

 .(ٕٔٓ /ِ( )َُٗٗحديث رقم )
أك آخره  باب كجوب صـو رمضاف لرؤية ا٢تبلؿ، كالفطر لرؤية ا٢تبلؿ، كأنو إذا غم ُب أكلوكأخرجو مسلم، كتاب الصياـ، 
 (.ُٖٖ/ ِ( )ََُٖ، حديث رقم )أكملت عدة الشهر ثبلثُت يوما
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إ٪تا الشهر تسع صلى ا عليو كسلم:  عن ابن عمر رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا - ُ
. ككجو الداللة: (ُ) فبل تصوموا حىت تركه، كال تفطركا حىت تركه، فإف غم عليكم فاقدركا لو ،كعشركف

أف الشهر قد يكوف تسع كعشركف يومان. كيـو الشك قد يكوف األكؿ من رمضاف. كقالوا معٌت ) 
ڃ ڃ ڃ ڃ )كعشركف يوما. قاؿ تعاىل:  فاقدركا لو (: أم ضيقوا، اجعلوا شهر شعباف تسع

(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
 أم ضيق عليو ُب الرزؽ. (ِ)

أك سأؿ  ،عن عمراف بن حصُت رضي ا عنهما، عن النيب صلى ا عليو كسلم: أنو سألو - ِ
قاؿ: أظنو قاؿ: يعٍت  .رجبل كعمراف يسمع، فقاؿ: يا أبا فبلف، أما صمت سرر ىذا الشهر؟

فإذا أفطرت فصم يومُت، مل يقل الصلت: أظنو يعٍت  قاؿ الرجل: ال يا رسوؿ ا، قاؿ: ،رمضاف
قاؿ أبو عبد ا: كقاؿ ثابت: عن مطرؼ، عن عمراف، عن النيب صلى ا عليو كسلم: من  .رمضاف

. كمعٌت سرر الشهر: أم آخر الشهر. ككجو الداللة: أف النيب صلى ا عليو كسلم (ّ) سرر شعباف
 ر بقضاء األياـ اليت أفطر فيها من سرر شعباف.أم

إذا كاف شعباف  رضي ا عنهما فكاف ابن عمرفعل الصحابة رضواف ا عليهم، قاؿ أبو داكد:  - ّ
كعشرين نظر لو، فإف رئي فذاؾ، كإف مل ير، كمل ٭تل دكف منظره سحاب، كال قًتة أصبح  تسعان 

فكاف ابن عمر يفطر مع الناس،  :أصبح صائما، قاؿ مفطرا، فإف حاؿ دكف منظره سحاب، أك قًتة

                                      
باب كجوب صـو رمضاف لرؤية ا٢تبلؿ، كالفطر لرؤية ا٢تبلؿ، كأنو إذا غم ُب أكلو أك آخره أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، ( ُ)

 (.ُٖٖ/ ِ( )ََُٖ، حديث رقم )أكملت عدة الشهر ثبلثُت يوما
، إنا أمة أمية، ال نكتب بلفظ ) ،)ال نكتب كال ٨تسب(باب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم:  أخرجو البخارم، كتاب الصـو

 .(ٖٔٓ /ِ) (ُُّٗ)حديث رقم  (،يعٍت مرة تسعة كعشرين، كمرة ثبلثُت ،كال ٨تسب، الشهر ىكذا كىكذا
 (. ٕسورة الطبلؽ، آية )( ِ)
 (. ٖٗٓ/ ِ( )ُّٖٗث رقم )أخرجو البخارم، كتاب الصياـ، باب الصـو آخر الشهر، حدي( ّ)

، باب صـو سرر شعباف، بلفظ ) يعٍت شعباف، قاؿ:  .ىل صمت من سرر ىذا الشهر شيئا؟كأخرجو مسلم ، كتاب الصـو
 (.ِٓٓ/ ِ( )َُِ(، حديث رقم )ال، قاؿ: فقاؿ لو: إذا أفطرت رمضاف، فصم يوما أك يومُت
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 .(ُ) كال يأخذ هبذا اٟتساب

أصـو يوما من شعباف أحب إيل من أف أفطر يوما من قاؿ علي بن ايب طالب رضي ا عنو:  - ْ
 كصحابة آخركف صاموا يـو الشك ،(ِ) رمضاف

 مناقشة األدلة

ن شهر شعباف، ألف األصل بقاء شعباف، أجاب أصحاب القوؿ األكؿ بأف يـو الشك ىو يـو م   
 كال ينتقل بالشك عنو.

كأجابوا أف سرر شعباف ىي اكاخر أياـ شهر شعباف، اليـو الثامن كالعشركف كاليـو التاسع    
                                      

 (.ّّٗ/ ُسنن أبو داكد، كتاب الصياـ )( ُ)
عن أختو فاطمة بنت اٟتسُت، أف رجبل ارقطٍت، كتاب الصياـ، باب الشهادة على رؤيا ا٢تبلؿ، كلفظ اٟتديث )أخرجو الد( ِ)

: كأمر الناس أف يصوموا ، كقاؿ: شهد عند علي بن أيب طالب رضي ا عنو على رؤية ىبلؿ رمضاف فصاـ ، أحسبو قاؿ
 (.ُِٓ/ ّ( )َِِٓيث رقم )( حدأصـو يوما من شعباف أحب إيل من أف أفطر يوما من رمضاف

ألف أصـو يوما من شعباف،  عائشة: فقالتكأخرجو أٛتد، مسند النساء، مسند الصديقة بنت الصديق رضي ا عنها، بلفظ )
 (.ُْٗ/ ُْ( )ِْْٓٗ(، حديث رقم )أحب إيل من أف أفطر يوما من رمضاف

ُب صياـ يـو الشك، بلفظ )عن أيب ىريرة رضي ا كأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب الصياـ، باب رخص الصحابة 
:  ْ( )ِٕٕٗ(. حديث رقم )ألف أصـو اليـو الذم يشك فيو من شعباف أحب إيل من أف أفطر يوما من رمضاف عنو قاؿ:

ّٓٔ.) 
م ُب النهي عن كذا ركم عن أيب ىريرة هبذا اإلسناد كركاية أيب سلمة عن أيب ىريرة عن النيب صلى ا عليو كسلقاؿ البيهقي:  

التقدـ إال أف يوافق صوما كاف يصومو أصح من ذلك، كأما الذم ركم عن علي رضي ا عنو ُب ذلك فإ٪تا قالو عند شهادة 
رجل على رؤية ا٢تبلؿ كذلك يرد إف شاء ا تعاىل، كأما مذىب ابن عمر ُب ذلك فقد ذكرناه فيما مضى، كركاية يزيد بن 

ئشة رضي ا عنها ُب ذلك كمذىب ابن عمر ُب الصـو إذا غم الشهر دكف أف يكوف ىاركف تدؿ على أف مذىب عا
 .صحوا، كمتابعة السنة الثابتة كما عليو أكثر الصحابة كعواـ أىل العلم أكىل بنا، كبا التوفيق

 درجة الحديث:
 (.(ُْْ /ِ) ُ، طنصب الراية)الزيلعي، قاؿ الزيلعي: غريب. 

 ((.ْٕٓ/ ِ) ُ، طتلخيص الحبير. )ابن حجر، قاؿ ابن حجر: فيو انقطاع
. )األلباين، مسند أٛتد سنده صحيح ُب ،، فيو رجل مل يسم يصح سندهالقاؿ األلباين: حديث عائشة رضي ا عنها 

 ((.ُُ/ ْ) 2، طل في تخريج أحاديث منار السبيليلغإرواء ال
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أف الرجل  كالعشركف، كال يلـز أف يكوف اليـو الثبلثوف. كتأكؿ قـو ُب حديث السرر، قاؿ ا٠تطايب: 
فأمره باافظة عليو، كإ٪تا تأكلناه للنهي  فأمره بالوفاء أك أنو كاف اعتاده كاف أكجبو على نفسو نذران 

 .(ُ) عن تقدـ رمضاف بصـو يـو أك يومُت

كأجابوا بأف فعل ابن عمر، كقوؿ علي بن أيب طالب، كصياـ عائشة، كأٝتاء بنت أيب بكر اجتهاد    
 منهم يعارضو األحاديث النبوية.

 .(ِ) ( فأكملوا العدة ثبلثُتتفسَتىا ركاية ) كأجابوا ) فاقدركا لو (:   

 كأجابوا بأف األحاديث اليت استدؿ هبا اصحاب القوؿ الثاين تعارضها أحاديث أصح منها.

أجاب من أكجب أك استحب صياـ يـو الشك بأف يـو الشك ٤تتمل أف يكوف من شعباف،    
 ك٤تتمل أف يكوف من رمضاف، كاالحتياط أكىل.

كراىية يـو الشك إذا كاف ىبلؿ ليلة الثبلثُت مصحية ال قًت فيها كال غيم، أما أف كأجابوا بأف     
تعذرت الرؤيا ُب ليلة الثبلثوف فييصاـ يـو الشك بنية أهنا من أياـ رمضاف. قاؿ مشس الدين ابن 
قدامة: ك٬تب صـو رمضاف برؤية ا٢تبلؿ، فإف مل ير مع الصحو أكملوا عدة شعباف ثبلثُت يومان ٍب 

ة الثبلثُت كجب صيامو بنية رمضاف ُب ظاىر ا١تذىب، لموا، فإف حاؿ دكف منظره غيم أك قًت ليصا
 .(ٓ)الناس تبع لئلماـ فإف صاـ صاموا  (ْ) ال ٬تب، كعنو (ّ)كعنو 

                                      
 (. َُِ/ ُُ، د.ط )عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيٍت، ( ُ)
، باب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: ( ِ) ، بلفظ إذا رأيتم ا٢تبلؿ فصوموا، كإذا رأيتموه فأفطركاأخرجو البخارم، كتاب الصـو

/ ِ( )َُٕٗ(، حديث رقم )لشهر تسع كعشركف ليلة، فبل تصوموا حىت تركه، فإف غم عليكم فأكملوا العدة ثبلثُتا)
ٕٓٔ). 

 عن اإلماـ أٛتد بن حنبل. ( ّ)
 عن اإلماـ أٛتد بن حنبل.  (ْ)
 (. ْ/ ّ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ٓ)
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(، كقالوا: كقد فسره ابن عمر بفعلو، كىو راكية صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتوكأجابوا ُب حديث )   
 .(ُ)الرجوع إىل رمضاف تفسَته  كأعلم ٔتعناه فيجب

٦تكن ْتمل النهي على من ليس لو عادة بذلك، كٛتل  (ِ) قاؿ ابن حجر: اٞتمع بُت اٟتديثُت   
 .(ّ) األمر على من لو عادة ٛتبلن للمخاطب بذلك على مبلزمة عادة ا٠تَت حىت ال يقطع

 اختيار الكشميري في المسألة.

م ال يـو الصحو كما قالوا، كنقلوا أف الشافعي كأبا حنيفة يـو الشك يـو الغيقاؿ الكشمَتم:    
ٍب قاؿ ابن تيمية: إف  .كمالكان كرىوا الصـو يـو الشك كأٛتد بن حنبل ٭تٌبو ىكذا ُب عامة الكتب

صـو يـو الشك ا١تنهي عنو ُب اٟتديث ليس ا١تراد بو يـو الغيم بل يـو الصحو، كالشك ىو الوسواس 
 صـو يـو الغيم عن بعض السلف منهم ابن عمر.كالوىم اض، كقد ثبت 

ألف ٣تموعة مسائلو  ،أقوؿ: إف أبا حنيفة موافق ألٛتد بن حنبل ُب استحباب صـو يـو الشك   
كذكر ُب ا٢تداية أف صـو يـو الشك تتصور على أ٨تاء ستة كقالوا: يستحب الصـو  .تدؿ على ىذا

هر بعده رمضاف يكوف الصـو صـو رمضاف ك٬تب ُب كلو ظ ،ليبدء األمر (ٓ) كينظر العواـ (ْ)للخواص

                                      
 (. ٔ/ ّ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، ( ُ)
. فيو فقد عصى أبا القاسم صلى ا عليو كسلم من صاـ اليـو الذم يشكاٟتديث األكؿ: قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: ( ِ)

أك سأؿ رجبل كعمراف  ،النيب صلى ا عليو كسلم: أنو سألو يث الثاين: عن عمراف بن حصُت رضي ا عنو، عنكاٟتد
 قاؿ الرجل: ال يا رسوؿ ا، قاؿ: ،قاؿ: أظنو قاؿ: يعٍت رمضاف .يسمع، فقاؿ: يا أبا فبلف، أما صمت سرر ىذا الشهر؟

 (. ِٕ( كصفحة )ُٕفحة ). كاٟتديثاف تقدـ ٗتر٬تها، صفإذا أفطرت فصم يومُت
 (. ِْٗ/ ْ) ُ، طفتح الباريابن حجر، ( ّ)
ا٠تواص ىم من علم كيفية صـو يـو الشك، كقيل ىم العلماء كالقضاة كا١تفتوف. فهم يصبحوف صائمُت ُب يـو الشك  (ْ)

يظن اٞتهاؿ يـو  احتياطان، كيفتوف الناس باإلمساؾ إىل كقت زكاؿ الشمس. كخيصَّ ا٠تواص بالصياـ دكف غَتىم حىت ال
 ملخصان بتصرؼ. ( ِّٖ /ِ) د.ط، حاشية رد المحتار على الدد المختارابن عابدين، ) الشك زيادة على رمضاف.

حاشية رد المحتار على الدد ابن عابدين، ). ة كا١تفتوفىم الذين ال يعلموف فقو صـو يـو الشك، كقيل غَت العلماء كالقضا( ٓ)
 بتصرؼ.  ملخصان ( ِّٖ /ِ) ، د.طالدد المختار
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ُب ىذا أف يقطع ُب نية النافلة، كا٠تواص ىم الذين ال يًتددكف كال يضجوف ك٬تب ُب نية الصـو 
 .(ُ) فاٟتاصل أف أبا حنيفة ٭تب صـو يـو الشك .النافلة

قاؿ  استدؿ الكشمَتم بوجوب صياـ يـو الشك بأف من الصحابة من صاـ يـو الشك.   
 .(ِ)كقد ثبت صـو يـو الغيم عن بعض السلف منهم ابن عمرشمَتم: الك

عن حديث الباب ما قاؿ ابن  كأجاب عن أدلة القائلُت بكراىية صياـ يـو الشك، فقاؿ: كاٞتواب   
ألف ىذا الصـو إ٪تا ىو لوجو كجيو،  ،تيمية، كعندم أف ىذا الصـو لرعاية رمضاف كليس ٔتنهي عنو

ككاف بناؤه على  ،ور ُب اٟتديث السابق فهو الذم كاف من غَت كجوكأما ا١تنهي عنو ا١تذك
 .(ّ)االحتماالت الضعيفة، كأما األدلة فأكثر ابن تيمية باآلثار

: أف القوؿ األكؿ ىو الصواب، لقوة األدلة اليت استدؿ هبا أصحاب القوؿ األكؿ، ويرى الباحث   
ن كاف يصـو صومان فلو ذلك. كأدلة أصحاب كأنو ال ٬توز صياـ يـو الشك فريضة كال نافلة إال م

 القوؿ الثاين تردىا أدلة أصح منها. كا تعاىل أعلم بالصواب.


















                                      
 (. ُّْ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ُ)
 (. ُّْ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ِ)
 (. ُّْ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ّ)
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 .أن الصوم لرؤية الهالل، واإلفطار لو: باب ما جاء ثالثال بحثالم

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. طلبالم

الى تىصيوميوا قػىٍبلى رىمىضىافى،  ؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمابن عباس قااٟتديث األكؿ: عن    
ًثُتى يػىٍومنا الىٍت ديكنىوي غىيىايىةه، فىأىٍكًمليوا ثىبلى صيوميوا لًريٍؤيىًتًو كىأىٍفًطريكا لًريٍؤيىًتًو، فىًإٍف حى

 (ُ). 

 .المسائل التي أوردىا الكشميري في شرحو: ثانيال طلبالم

 ثبوت ىبلؿ شهر رمضاف.ا١تسألة األكىل: 

أك  ،(ِ) أك الشهادة على الشهادة ،كاعلم أف ا٢تبلؿ يثبت بالشهادة بالرؤيةقاؿ الكشمَتم:    
أك اإلفاضة أم التواتر، كُب متوننا أف ىبلؿ رمضاف يثبت بشهادة رجل يـو  ،(ّ)الشهادة على القضاء

كأما ىبلؿ الفطر يـو الغيم فيكفي فيو  الغيم، كأما يـو الصحو فبل بد من ٚتاعة يقع هبم علم اليقُت،
 .(ْ) شهادة رجلُت كُب الصحو ٬تب ٚتاعة

لو شهد رجل بأين رأيت ا٢تبلؿ ُب النهار ال يعترب قولو أصبلن سواء شهد قبل كقاؿ الكشمَتم:   
نصف النهار أك بعده، كلو قاؿ: رأيتو ُب الليلة ا١تاضية، فإف كاف ىبلؿ رمضاف ككاف قبل نصف 

كمن أكل يقضيو، كاعلم أف ُب ببلدنا اليت ليست حكومة  ،من مل يأكل بعد الصبح يصـوالنهار ف
 .(ٓ) اإلسبلـ فيها فاٟتكم فيها: صوموا بقوؿ ثقة كأفطركا بقوؿ ثقتُت

                                      
بلؼ على عمرك بن دينار ُب حديث ابن كأخرجو النسائي، كتاب الصياـ، إكماؿ شعباف ثبلثُت إذا كاف غيم، كذكر االخت( ُ)

 .(ُِْ /ُ) (ُِِٔ)رقم  عباس فيو، حديث
، فصل ُب صـو يـو الشك، حديث رقم )  (.َّٔ/ ٖ( )ّْٓٗكأخرجو ابن حباف، كتاب الصـو

 : اٟتديث لو شواىد بألفاظ ٥تتلفة ُب الصحيحُت.قلت
  يركا أ٪تا حكوا رؤية غَتىم.أف يشهد ٚتاعة أف أىل بلد آخر رأكا ا٢تبلؿ كصاموا، كالشهود مل (ِ)
 لو شهد عند قاضي البلد رجبلف على رؤية ا٢تبلؿ جاز للقاضي أف ٭تكم بشهادهتما، كقضاءه حجة.  (ّ)
 (. ُْٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ْ)
 (. ُْٕ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ٓ)
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 (ّ)كاألحناؼ  (ِ)كالشافعية  (ُ)ا١تالكية عليها أٚتعأف ا١تسألة ثبوت ىبلؿ الشهر يرى الباحث    
 يا أك بإكماؿ ثبلثُت يوما من شعباف، ككذلك ىبلؿ الفطر.أما بالرؤ  (ْ) كاٟتنابلة

 أحكاـ اختبلؼ مطالع البلداف. الثانيةالمسألة 

 .(ٔ()ٓ)كىذا اختيار ا١تالكية ؛: أف لكل بلد رؤيةالقول األول

كال اتفاؽ  ،كال يراعى ُب ذلك مسافة قصر ،أك بعيدان  الصـو سائر الببلد قريبان  :(ٕ)قاؿ الدسوقي   
 .(ٖ) كال عدمها فيجب الصـو على كل منقوؿ إليوا١تطالع 

 .(ُُ)كاٟتنابلة (َُ)كالشافعية (ٗ): التفصيل باالعتبار بالقرب كالبعد. كىذا اختيار كاألحناؼالقول الثاني

 األدلة

 أدلة القائلين أن لكل أىل بلد رؤيتهم.

ت الشاـ، فقضيت عن كريب، أف أـ الفضل بنت اٟتارث بعثتو إىل معاكية بالشاـ، قاؿ: فقدم - ُ
                                      

 (. ِٖٕ/ ّ) ُر، طتذكااالسابن عبد الرب،  (ُ)
 (. َِٕ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذبالنوكم،  (ِ)
 (. ُٔ/ ْ) ، د.طالبناية شرح الهدايةالعيٍت،  (ّ)
 (. نقل ملخصا.ٓ/ ّ) ُ، طالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة،  (ْ)
 (. ِِٖ/ ّ) ُ، طاالستذكارابن عبد الرب،  (ٓ)
 (. ِٔٗ/ ِ) ِ، طالكريم الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (ٔ)
 حاشية على الشرح الكبَت على ٥تتصرمن مصنفاتو:  من علماء العربية. ،ا١تالكي ا١تصرم ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي (ٕ)

  ُٓط  األعالم،الزركلي، )ىػػ.  َُِّ ، كاٟتدكد الفقهية ُب فقو اإلماـ مالك، كحاشية مغٍت اللبيب. توُب عاـخليل
(ٔ/ ُٕ).) 

 (. ُْٓ/ ِ، د.ط )حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرلدسوقي، ا (ٖ)
 (. ّٖ/ ِ) ، د.طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين،  (ٗ)
 ( ملخصان.ِْٕ - ِّٕ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذبالنوكم،  (َُ)
 (.َُ/ ّ) ُ، ط، المغنيابن قدامة (ُُ)
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حاجتها، كاستهل علي رمضاف كأنا بالشاـ، فرأيت ا٢تبلؿ ليلة اٞتمعة، ٍب قدمت ا١تدينة ُب آخر 
الشهر، فسألٍت عبد ا بن عباس رضي ا عنهما، ٍب ذكر ا٢تبلؿ فقاؿ: مىت رأيتم ا٢تبلؿ؟ فقلت: 

موا كصاـ معاكية، فقاؿ: لكنا رأيناه ليلة اٞتمعة، فقاؿ: أنت رأيتو؟ فقلت: نعم، كرآه الناس، كصا
ال تكتفي برؤية معاكية نكمل ثبلثُت، أك نراه، فقلت: أك  رأيناه ليلة السبت، فبل نزاؿ نصـو حىت

. ككجو الداللة: قوؿ ابن عباس (ُ) كصيامو؟ فقاؿ: ال، ىكذا أمرنا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 .ـو حىت نكمل ثبلثُت أك نراهلكنا رأيناه ليلة السبت، فبل نزاؿ نصرضي ا عنو :

 أدلة القائلين بالعبرة باختالف المطالع: 

(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)قاؿ ا تعاىل:  - ُ
. ككجو الداللة: أف ا١تراد بو رؤيا ا٢تبلؿ فبل (ِ)

 ييصاـ على ييرل ا٢تبلؿ.

 مناقشة األدلة.

ىذا اٟتديث على ما  ك٭تتمل أف ابن عباس مل يعوؿ على رؤية معاكية ُبقاؿ القاضي عياض:    
ذلك على خرب الواحد، أك ألمر كاف  أف لكل قـو رؤيتهم، أك ألنو مل يعوؿ ُب حكى من مذىبو، ُب

ذلك، أك الختبلؼ أفقيهم، كقيل: بل ألف السماء كانت مصحية با١تدينة فلم يركه ارتابوا  يعتقده ُب
 .(ّ)ا٠ترب عن رؤية غَتىم

ا ىي ُب ا١ترفوع من ركاية ابن عباس ال ُب اجتهاده الذم فهم كاعلم أف اٟتجة إ٪تقاؿ الشوكاين:    
كعدـ عمل ابن عباس برؤية أىل الشاـ مع عدـ البعد الذم ٯتكن معو االختبلؼ ُب  .عنو الناس

                                      
بلد رؤيتهم، أهنم إذا رأكا ا٢تبلؿ ببلد ال يثبت حكمو ١تا بعد عنهم،  أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب بياف أف لكل أىل( ُ)

 (.ُٓٗ/ ِ( )َُٕٖحديث رقم )
 (.ّّٗ/ ُ( )ِِّّكأخرجو أبو داكد، كتاب الصياـ، باب إذا ريؤم ا٢تبلؿ ُب بلد قبل اآلخرين بليلة، حديث رقم )

 (.ُٖٓسورة البقرة، آية ) (ِ)
 (.ُِ/ ْ) ُ، طئد مسلمإكمال المعلم بفواالقاضي عياض،  (ّ)
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 .(ُ) كالذم ينبغي اعتماده ىو أنو إذا رآه أىل بلد لـز أىل الببلد كلها. عمل باالجتهاد كليس ْتجة

 مسألة.اختيار الكشميري في ال
ٍب إذا رأل أىل بلدة ا٢تبلؿ كانتقلت الرؤية إىل بلدة أخرل ٔتا ٢تا من الشركط كما قاؿ الكشمَتم:    
كثبت ٢تم ا٢تبلؿ بثبوت شرعي ففي عامة كتبنا أف أىايل ىذه البلدة الثانية ٬تب عليهم اتباع أىل  ،مر

االتباع بأنو ال عربة الختبلؼ  البلدة األكىل كلو كاف بُت البلدتُت مسافة شرؽ كغرب، كيسمى ىذا
  .(ِ) ا١تطالع

ٍب رأيت ُب قواعد ابن رشد إٚتاعان على اعتبار  ،(ّ)ي ككنت قطعت ٔتا قاؿ الزيلع كقاؿ أيضا:  
اختبلؼ ا١تطالع ُب البلداف النائية، كأما ٖتديد القرب كالنائي فمحموؿ إىل ا١تبتلى بو ليس لو حد 

 .(ْ) ئان معُت كذكر الشافعية ُب التحديد شي
كإال فيلـز كقوع العيد يـو السابع  ،ال بد من تسليم قوؿ الزيلعي :وعلل الكشميري اخياره فقال   

فإف ىبلؿ ببلد  ،أك الثاين كالثبلثُت ،أك يـو اٟتادم كالثبلثُت ،أك الثامن كالعشرين ،كالعشرين
نا رؤية ىبلؿ ببلد قسطنطنية قسطنطنية رٔتا يتقدـ على ىبللنا بيومُت، فإذا صمنا على ىبللنا ٍب بلغ

  .(ٓ)جاءنا قبل العيد ٍب ةيلـز تقدمي العيد، أك يلـز تأخَت العيد إذا صاـ رجل من ببلد قسطنطني
أف القوؿ األقرب للصواب االعتبار باختبلؼ ا١تطالع، فحديث ابن عباس رضي ا  ويرى الباحث   

١تطالع معترب ُب أكقات الصلوات. كا عنهما صحيح كاضح الداللة ُب ذلك . ككذلك أف اختبلؼ ا
 تعاىل أعلم بالصواب.

 


                                      
 ( ملخصان.ِّٖ - ِّٕ/ ّ) ٓ، ط نيل األوطارالشوكاين،  (ُ)
 (.ُْٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ِ)
العرف الشذي شرح الكشمَتم، ) .قاؿ الزيلعي: إف عدـ عربة اختبلؼ ا١تطالع إ٪تا ىو ُب الببلد ا١تتقاربة ال الببلد النائية( ّ)

 .((ُْٓ /ِ) ُ، طرمذيسنن الت
 (.ُْٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ْ)
 (.ُْٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ٓ)
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 .إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم: باب ما جاء رابعال المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

  عليو كسلمصلى ا عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اعن اٟتديث األكؿ:    
، فػىقىٍد أىٍفطىٍرتى قاؿ ، كىغىابىًت الشٍَّمسي  .(ُ) : ًإذىا أىقػٍبىلى اللٍَّيلي، كىأىٍدبػىرى النػَّهىاري

 الثاني: المسائل التي أوردىا الكشميري في شرحو. المطلب

 ا١تسألة األكىل: حكم الوصاؿ.

 كىو قوؿ اٞتمهور. ؛: الكراىةالقول األول

 كا١تنذرم. (ِ)كىو قوؿ أٛتد كإسحاؽ كابن خزٯتة  ؛ؿ إىل السحر: جواز الوصاالقول الثاني

 كىذا قوؿ الظاىرية. ؛: التحرميالقول الثالث

 

 
                                      

، باب مىت ٭تل فطر الصائم، حديث رقم )( ُ)  (.ُٖٓ/ ِ( )ُْٓٗأخرجو البخارم، كتاب الصـو
 (.َِّ/ ِ( )ََُُء الصـو كخركج النهار، حديث رقم )أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب بياف كقت انقضا

 بيان معاني الحديث:
كا١تراد بو كجود الظلمة  ،أم من جهة ا١تشرؽ كما ُب اٟتديث الذم يليو :(إذا أقبل الليل من ىا ىنا)قولو قاؿ ابن حجر: 

فقد  ،كوف ُب الظاىر غَت متبلزمةكذكر ُب ىذا اٟتديث ثبلثة أمور ألهنا كإف كانت متبلزمة ُب األصل لكنها قد ت ،حسان 
فمن ٍب  .ككذلك إدبار النهار ؛كال يكوف إقبالو حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس ،يظن إقباؿ الليل من جهة ا١تشرؽ

ابن ) .إشارة إىل اشًتاط ٖتقق اإلقباؿ كاإلدبار كأهنما بواسطة غركب الشمس ال بسبب آخر (:كغربت الشمس)قيد بقولو 
 (.(َِٓ /ْ) ُ، طالباريفتح حجر: 

ىو ٤تمد بن اسحاؽ بن خزٯتة، أبو بكر السلمي النيسابورم الشافعي، صاحب التصانيف. اعتٌت باٟتدث كالفقو حىت صار  (ِ)
ىػػ، كتوُب عاـ  ِِّيضرب بو ا١تثل ُب سعة العلم كاإلتقاف. من مصنفاتو: كتاب ُب التوحيد، كصحيح ابن خزٯتة. كلد عاـ 

 ((. ٕٖٓ/ ّ) ُ، طسير أعالم النبالء، ىػػ. )الذىيب ُُّ
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 األدلة

 أدلة أصحاب القول األول:

عن عائشة رضي ا عنها، قالت: هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ رٛتة ٢تم،  - ُ
النهي عن  . ككجو الداللة:(ُ) تكم إين يطعمٍت ريب كيسقُتفقالوا: إنك تواصل، قاؿ: إين لست كهيئ

 الوصاؿ.

 أدلو أصحاب القول الثاني:

هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ ُب  قاؿ: -رضي ا عنو  -عن أيب ىريرة  - ُ
عمٍت فقاؿ لو رجل من ا١تسلمُت: إنك تواصل يا رسوؿ ا، قاؿ: كأيكم مثلي، إين أبيت يط .الصـو

ريب كيسقُت، فلما أبوا أف ينتهوا عن الوصاؿ، كاصل هبم يوما، ٍب يوما، ٍب رأكا ا٢تبلؿ، فقاؿ: لو تأخر 
.ككجو الداللة: أف النيب صلى ا عليو كسلم كاصل هبم (ِ) كالتنكيل ٢تم حُت أبوا أف ينتهوا  .لزدتكم

 يومان.

صلى ا عليو كسلم، يقوؿ: ال تواصلوا،  النيب قاؿرضي ا عنو قاؿ:  -عن أيب سعيد ا٠تدرم  - ِ
فأيكم إذا أراد أف يواصل، فليواصل حىت السحر، قالوا: فإنك تواصل يا رسوؿ ا قاؿ: إين لست  

. ككجو الداللة قولو عليو الصبلة كالسبلـ: ) (ّ) كهيئتكم إين أبيت يل مطعم يطعمٍت، كساؽ يسقُت
 (. ككجو الداللة: جواز الوصاؿ. سحرفأيكم إذا أراد أف يواصل، فليواصل حىت ال

                                      
، باب الوصاؿ، كمن قاؿ: ليس ُب الليل صياـ. أحاديث رقم )( ُ) ( ُْٔٗ، ُِٔٗ، ُُٔٗأخرجو البخارم، كتاب الصـو

(ِ /ّٖٓ.) 
، حديث رقم )  (.َِْ/ ِ( بألفاظ ٥تتلفة )َُُِكأخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب النهي عن الوصاؿ ُب الصـو

، باب التنتكيل ١تن أكثر الوصاؿ. حديث رقم )أخرجو ال (ِ)  (.ّٖٓ/ ِ( )ُٓٔٗبخارم، كتاب الصـو
، حديث رقم )  (.َِٓ/ ِ( )َُُّكأخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب النهي عن الوصاؿ ُب الصـو

، باب الوصاؿ، كمن قاؿ: ليس ُب الليل صياـ. حديث رقم ) (ّ)  (.ّٖٓ/ ِ( )ُّٔٗأخرجو البخارم، كتاب الصـو
 (.َِٔ /ِ) (َُُْ)حديث رقم ، كتاب الصياـ، باب النهي عن الوصاؿ ُب الصـوخرجو مسلم،  كأ
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عن أيب نوفل بن أيب عقرب، قاؿ: دخلت على ابن الزبَت .ف(ُ)أف عبد ا بن الزبَت كاف يواصل  - ّ
 .(ِ) صبيحة ٜتسة عشر من الشهر كىو مواصل

 أدلة أصحاب القول الثالث:

إذا أقبل ) و كسلم: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليرضي ا عنو قاؿ:  -عن عمر بن ا٠تطاب  - ُ
. ككجو الداللة: (ّ) ( الليل من ىا ىنا، كأدبر النهار من ىا ىنا، كغربت الشمس فقد أفطر الصائم

كجوب الفطر إذا أقبل الليل. كقالوا: إذا مل ٬تعل الليل ٤تبلن لسول الفطر فالصـو فيو ٥تالفة لوضعو  
 .(ْ)كيـو الفطر 

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ رٛتة ٢تم،  عن عائشة رضي ا عنها، قالت: هنى - ِ
. كجو الداللة: النهي عن فقالوا: إنك تواصل، قاؿ: إين لست كهيئتكم إين يطعمٍت ريب كيسقُت

 الوصاؿ.

 مناقشة األدلة

عن  احتج اٞتمهور بعمـو النهي كأجابوا بأف الوصاؿ خاص بالنيب صلى ا عليو كسلم. كأجابوا    
(: أف  هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ رٛتة ٢تمصلى ا عليو كسلم )  قوؿ النيب

 الرٛتة ليس مانعان لتحرمي الوصاؿ. 

أف كصاؿ النيب صلى ا عليو كسلم بالصحابة تأديبان كزجران ٢تم. كعللوا سبب النهي عن   كأجابوا   
 تل.التبك الوصاؿ ا١تشقة كضعف البدف كا١تلل من العبادة 

                                      
 (. َُُ/ ّ) ُ، طالشرح الكبيرمشس الدين ابن قدامة،  (ُ)
 (. ُّّ/ ِ) (ٗٗٓٗ) أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو، كتاب الصياـ، باب من رخص ُب الوصاؿ للصائم، حديث رقم (ِ)
 (.ُٖو، صفحة )اٟتديث تقدـ ٗتر٬ت (ّ)
 (.ُِٔ/ ْ) ُ، طفتح الباريابن حجر،  (ْ)
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كأجاب القائلُت ّتواز الوصاؿ أف النيب صلى ا عليو كسلم كاصل بالصحابة بعد النهي، فلو كاف    
 النهي للتحرمي ما أقراىم.

 كأجاب القائلُت التحرمي بأف فعل الصحابة ال حجة بو.    

 أكائل الذم قدمت التنبيو عليو ُب (ُ)كيدؿ على أنو ليس ٔتحـر حديث أيب داكد قاؿ ابن حجر:    
كركل البزار كالطرباين من  .الباب فإف الصحايب صرح فيو بأنو صلى ا عليو كسلم مل ٭تـر الوصاؿ

 .(ّ) (ِ) ( هنى النيب صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ كليس بالعزٯتة رضي ا عنو ) حديث ٝترة

 اختيار الكشميري في المسألة. 

ى أف اإلفطار عند إقباؿ الليل كإدبار النهار ْتكم ظاىر حديث الباب يدؿ علقاؿ الكشمَتم:    
إال أف ابن تيمية  ،الشريعة كجربىا كإف مل يفطر حقيقة، أم ظاىران، كأنو يكوف مرتكب الفعل اللغو

كقاؿ باستحبابو فبل يتمشى على ظاىر حديث الباب، فإف حديث  جوز الوصاؿ إىل السحر
( ٮتالفو كيؤيد ابن تيمية، فيحمل ... إىل السحرال تواصلوا، كأيكم كاصل يواصل  الصحيحُت: )

 .(ْ)حديث الباب على من ال يريد الوصاؿ إىل السحر

كاعلم أف الوصاؿ على ٨توين: األكؿ الوصاؿ إىل السحر، كمل يرد عنو النهي ُب اٟتديث، قاؿ أيضا:   
                                      

أف رسوؿ ا صلى ا عليو عن عبد الرٛتن بن أيب ليلى، حدثٍت رجل، من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، اٟتديث )( ُ)
إىل السحر، فقاؿ: إين  فقيل لو: يا رسوؿ ا، إنك تواصل .هنى عن اٟتجامة كا١تواصلة كمل ٭ترمهما إبقاء على أصحابوكسلم 

 (.أكاصل إىل السحر، كريب يطعمٍت كيسقيٍت
 (.ّْٓ/ ُ( )ِّْٕأخرجو أبو داكد، كتاب الصياـ، باب الرخصة ُب ذلك، حديث رقم )

 (.ُُٗ/ ُّ( )ُِِٖٖ) كأخرجو أٛتد، مسند الكوفيُت، حديث رجل، حديث رقم
 كاٟتديث تقدـ بياف درجتو.

، ككرىو، كليس لكبَت، بلفظ )أخرجو الطرباين ُب ا١تعجم ا (ِ) هنانا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف نواصل ُب شهر الصـو
 (.ِْٖ/ ٕ( )َُُٕ(، حديث رقم )بعزمة

 (.ُِٔ/ ْ) ُ، ط، فتح الباريابن حجر (ّ)
 (.ُِٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ْ)
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 )عن قولو تعاىل:  لكمل يتعرض إليو فقهاؤنا، كىو مستحب عند اٟتافظ ابن تيمية. كأما كجو التفصي

    (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
فقد مر قريبا، كثبت عن الصحابة رضي ا تعاىل عنهم أيضا. كْتث  (ُ)

أكال. أما البخارم فلم يقدر على الفصل، كنقل  اٟتافظ ُب الفتح أنو مكركه لغَته صلى ا عليو كسلم
أف الوصاؿ إىل السحر ليس ليس ُب الليل صياـ، يؤيد اٟتنفية:  آثارا متعارضة، فقولو: كمن قاؿ:

 ، يدؿ على جوازه.(ِ) ( عنو رٛتة هنى النيب صلى ا عليو كسلم) كقولو:  ،بشيء

، كفيو أيضا ْتث أنو معصية، أك النهي فيو شفقة أيضا، كرجح األكؿ. كلذا  كالثاين: كصاؿ يـو بيـو
 .(ّ) ٖتتو حديث اٞتوازكضع فيو التنكيل ُب الًتٚتة اآلتية، ٍب بوب بالوصاؿ إىل السحر، كأخرج 

بُت أدلة  ٚتعواب. كىذا قوؿ لصَّ إىل كقت السحر ىو القوؿ األقرب  جواز الوصاؿويرى الباحث    
 الباب ا١تتعارضة.  كا تعاىل أعلم بالصواب.

 

 

 

 

 

 

                                      
 الليل كجب فطر الصائم. (. كا١تقصود: إذا جاءُٕٖسورة البقرة، آية ) (ُ)
هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ رٛتة ٢تم، فقالوا: إنك تواصل، قاؿ: إين لست كهيئتكم إين )اٟتديث  (ِ)

 (.ِٖ(. تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )يطعمٍت ريب كيسقُت
 (.ّٕٓ/ ّ) ُالكشمَتم، فيض البارم شرح صحيح البخارم، ط (ّ)
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 .في التشديد من الغيبة للصائم: باب ما جاء امسخال المبحث
 مام الترمذي.األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإل المطلب

مىٍن ملٍى يىدىٍع  اٟتديث األكؿ: عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:   
 .( ُ) قػىٍوؿى الزُّكًر كىالعىمىلى ًبًو، فػىلىٍيسى لًلًَّو حىاجىةه بًأىٍف يىدىعى طىعىامىوي كىشىرىابىوي 

 في شرحو. الثاني: المسائل التي أوردىا الكشميري المطلب
 ا١تسألة األكىل: ىل قوؿ الزكر كالغيبة مفسدة للصـو ؟

 كىذا قوؿ اٞتمهور. ؛: قوؿ الزكر الغيبة ال تفسد الصـوالقول األول

. كىذا قوؿ الثورمالقول الثاني . ( ّ)كاألكزاعي ( ِ): أف قوؿ الزكر كالغيبة يفسد الصـو  كابن حـز
 أدلة القول الثاني:

 ف الصياـ ليس من الطعاـ كالشراب، كلكن من الكذب كالباطلإ قاؿ: ، ورضي ا عن عن علي - ُ
 .( ْ)كاللغو

                                      
، حديث رقم أخرجو البخارم، كتاب ( ُ) ، باب من مل يدع قوؿ الزكر كالعمل بو ُب الصـو  .(ٔٔٓ /ِ) (َُّٗ)الصـو

 (.ّّْ /ُ) (ِِّٔ) رقم حديث للصائم، الغيبة باب ،كأخرجو أبو داكد، كتاب الصياـ
 الحديث: معنى بيان
 إىل ٭تتاج ال ا فإف ،لو مفهـو فبل (حاجة  فليس) قولو .بو كالعمل السفو كاٞتهل الكذب الزكر بقوؿ ا١تراد حجر: ابن قاؿ

 ا١تتلبس الصـو رد فا١تراد ،القبوؿ عدـ عن كناية كقيل: .اإلرادة موضع اٟتاجة فوضع ،صيامو ُب إرادة  فليس معناه كإ٪تا ،شيء

 ُب يقـو ال الصياـ ثواب أف كمعناه صيامو على يثاب ال ذكر ما فعل من أف اٟتديث ىذا مقتضى كقيل: .منو السامل كقبوؿ بالزكر
 ،الباري فتح حجر، )ابن .نقص عنها يسلم مل فإذا قاؿ عنها بالسبلمة يكمل الصـو أف ذلك مقتضى كقيل: .الزكر بإٍب ا١توازنة

 ملخصا. (ُُٓ /ْ) ُط
 ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف )الكشمَتم، .الثواب من شيئان  فيو إف كقيل: الثواب، حبط فيو إف قيل: الكشمَتم: قاؿ
 ((.ُٓٓ /ِ) ُط

 .(ِٕٔ /َُ) ، د.طعمدة القاريالعيٍت، ( ِ)
 .(ُّٓ /ْ) ُ، ط، فتح الباريابن حجر( ّ)
، حديث رقم ما يؤمر بو الصائم من قلة الكبلـ، كتوقي الكذبأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو، كتاب الصياـ، باب ( ْ)

قاؿ بلفظ ) ،ئم من قلة الكبلـ، كتوقي الكذبما يؤمر بو الصاكتاب الصياـ، باب   كأخرجو أيضا، .(ِِٕ /ِ) (ْٖٖٖ)
= 



 

89 
 

: إذا صمت فليصم ٝتعك كبصرؾ كلسانك عن الكذب كا١تآٍب، كدع رضي ا عنو قاؿ جابر - ِ
 .( ُ) أذل ا٠تادـ كليكن عليك كقار كسكينة يـو صيامك، كال ٕتعل يـو فطرؾ كيـو صيامك سواء

 .( ِ) اؿ: خصلتاف من حفظهما سلم لو صومو: الغيبة كالكذبعن ٣تاىد ق - ّ
موىل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: إف امرأتُت كانتا صائمتُت،  رضي ا عنو، عبيدعن  - ْ

فكانتا تغتاباف الناس، فدعا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بقدح، فقاؿ ٢تما: قيئا، فقاءتا قيحا كدما 
 . ( ّ) قاؿ: إف ىاتُت صامتا عن اٟتبلؿ كأفطرتا على اٟتراـ كٟتما عبيطا، ٍب

 اختيار الكشميري في المسألة.
كحديث الباب يدؿ على اجتماع هني الشارع كالصحة خبلؼ ما قاؿ ابن تيمية، قاؿ الكشمَتم:    

 .( ْ) فإف األئمة األربعة قائلوف بصحة صـو ا١تغتاب
هبا أصحاب القوؿ الثانية موقوفة على الصحابة رضواف ا : أف األدلة اليت استدؿ ويرى الباحث   

عليهم، كمنقطعة، ال يصلح االحتجاج هبا لوجود أدلة أصح منها تعارضها. ك٭تمل حديث الباب 
 على النهي كالتحذير من ا١تعاصي اليت تنقص من أجر الصائم. كا تعاىل أعلم بالصواب.

فلو حكم من أفطر عمدان،  منو أف الغيبة تفسد الصـو زعمان  أف من أغتاب ٍب أفطر ويرى الباحث 
 بيانو. كا تعاىل أعلم بالصواب.كمن قاؿ أف الغيبة تفسد الصـو فقولو مرجوح، كقد تقدـ 

                                      = 
حديث رقم (، : ليس الصياـ من الطعاـ كالشراب كحده، كلكنو من الكذب، كالباطل، كاللغو، كاٟتلفرضي ا عنو عمر

(ٖٖٖ) (ِ/ ِِٕ.) 
كالنهي عن باب النهي عن استقباؿ شهر رمضاف بصـو يـو أك يومُت، كأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب الصياـ، 

 .(ُّٓ /ْ( )ٕٓٓٗ، حديث رقم )صـو يـو الشك
، حديث رقم ما يؤمر بو الصائم من قلة الكبلـ، كتوقي الكذبأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو، كتاب الصياـ، باب ( ُ)

(َٖٖٖ) (ِ/ ُِٕ).  
، حديث رقم كتوقي الكذبما يؤمر بو الصائم من قلة الكبلـ، أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو، كتاب الصياـ، باب ( ِ)

(ٖٖٖٕ) (ِ/ ِِٕ).  
  .(ُْٔ /ّ) (ُٕٔٓ)حديث رقم أخرجو أبو يعلى ُب مسنده، عبيد موىل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ( ّ)
  .(ُٓٓ /ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم، ( ْ)
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 .في كراىية الصوم في السفر: باب ما جاء السادس المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

خىرىجى ًإىلى عن جابر بن عبد ا رضي ا عنو، أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  اٟتديث األكؿ:   
ـى النَّاسي مىعىوي، فىًقيلى لىوي: ًإفَّ النَّاسى قىٍد شى  ـى حىىتَّ بػىلىغى كيرىاعى الغىًميًم، كىصىا ـى الفىٍتًح، فىصىا قَّ عىلىٍيًهمي مىكَّةى عىا

ـي، كىًإفَّ النَّاسى يػىٍنظي  ، كىالنَّاسي يػىٍنظيريكفى الصِّيىا ، فىدىعىا ًبقىدىحو ًمٍن مىاءو بػىٍعدى العىٍصًر، فىشىًربى ريكفى ًفيمىا فػىعىٍلتى
: أيكلىًئكى العيصىاةي  ـى بػىٍعضيهيٍم، فػىبػىلىغىوي أىفَّ نىاسنا صىاميوا، فػىقىاؿى  .(ُ) إًلىٍيًو، فىأىٍفطىرى بػىٍعضيهيٍم، كىصىا

 رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: اٟتديث الثاين: عن جابر بن عبد ا   
ـي ُب السَّفىرً   .( ِ) لىٍيسى ًمنى الربِّ الصِّيىا

 

 

 

 

 

                                      
للمسافر ُب غَت معصية إذا كاف سفره مرحلتُت  أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب جواز الصـو كالفطر ُب شهر رمضاف( ُ)

، ك١تن شق عليو أف يفطر، حديث رقم  ،فأكثر  .(ُِٕ /ِ) (ُُُْ)كأف األفضل ١تن أطاقو ببل ضرر أف يصـو
أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب جواز الصـو كالفطر ُب شهر رمضاف للمسافر ُب غَت معصية إذا كاف سفره مرحلتُت ( ِ)

، ك١تن شق عليو أف يفطر، ضل ١تنفأكثر كأف األف حديث  (،ليس الرب أف تصوموا ُب السفربلفظ ) أطاقو ببل ضرر أف يصـو
 .(ُِٕ /ِ) (ُُُٓ)رقم 

 بيان معنى الحديث:
قاؿ ابن حجر: ٛتل الشافعي نفي الرب ُب اٟتديث على من أىب قبوؿ الرخصة. كقاؿ الطحاكم: ا١تراد بو الرب الكامل. )ابن 

 ((.ِّٓ/ ْ) ُ، طيفتح البار حجر: 
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 .في الرخصة في الصوم في السفر: باب ما جاء السابع المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

أف ٛتزة بن عمرك األسلمي سأؿ رسوؿ ا عنها قالت: اٟتديث األكؿ: عن عائشة رضي ا    
فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو  ( ُ) ككاف يسرد الصـو ؟صلى ا عليو كسلم عن الصـو ُب السفر

 .( ِ) كسلم: ًإٍف ًشٍئتى فىصيٍم، كىًإٍف ًشٍئتى فىأىٍفًطرٍ 

نيسىاًفري مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي  كينَّااٟتديث الثاين: عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي ا عنو قاؿ:      
ٍفًطًر ًإٍفطىارىهي 

ي
 .( ّ) عىلىٍيًو كىسىلَّمى ُب رىمىضىافى، فىمىا يىًعيبي عىلىى الصَّاًئًم صىٍومىوي، كىالى عىلىى ا١ت

ى اللَّوي عىلىٍيًو كينَّا نيسىاًفري مىعى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّ   اٟتديث الثالث: عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي ا عنو قاؿ
ٍفطً 

ي
ٍفًطري عىلىى الصَّاًئًم، كىالى الصَّاًئمي عىلىى ا١ت

ي
دي ا١ت ، فىبلى ٬تًى ٍفًطري

ي
انيوا يػىرىٍكفى كىسىلَّمى فىًمنَّا الصَّاًئمي، كىًمنَّا ا١ت ًر، فىكى

ـى فىحىسىنه، كىمىٍن كىجىدى ضىٍعفنا فىأىٍفطىرى فىحىسىنه   ( ْ) أىنَّوي مىٍن كىجىدى قػيوَّةن فىصىا

                                      
(ُ ).  يتابع الصـو
، باب الصـو ُب السفر كاإلفطار، حديث رقم )( ِ)  (.ٕٕٓ/ ِ( )ُّْٗأخرجو البخارم، كتاب الصـو

 .(ُِِ /ِ)بطرؽ ٥تتلفة  (ُُُِ)، حديث رقم باب التخيَت ُب الصـو كالفطر ُب السفركأخرجو مسلم، كتاب الصياـ، 
، باب( ّ) مل يعب أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم بعضهم بعضان ُب الصـو كاإلفطار، بلفظ  أخرجو البخارم، كتاب الصـو

( ُْٕٗ(، حديث رقم )كنا نسافر مع النيب صلى ا عليو كسلم فلم يعب الصائم على ا١تفطر، كال ا١تفطر على الصائم)
(ِ /ٕٖٓ.) 

فر ُب غَت معصية إذا كاف سفره مرحلتُت أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب جواز الصـو كالفطر ُب شهر رمضاف للمسا
، ك١تن شق عليو أف يفطر،   ( بألفاظ متعددةُُُٖ، ُُُٔ)يث رقم احادفأكثر كأف األفضل ١تن أطاقو ببل ضرر أف يصـو

(ِ/ ُِٖ.) 
 أخرجو مسلم، كتاب الصياـ، باب جواز الصـو كالفطر ُب شهر رمضاف للمسافر ُب غَت معصية إذا كاف سفره مرحلتُت( ْ)

، ك١تن شق عليو أف يفطر، كأف األفضل ١تن ،فأكثر كاٟتديث  .(ُِٖ /ِ) (ُُُٔ)حديث رقم  أطاقو ببل ضرر أف يصـو
 قد تقدـ ٗتريج نظائره. 
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 الثاني: المسائل التي أوردىا الكشميري في شرحو. المطلب

 : أيهما األفضل للمسافر الصياـ أـ الفطر.؟كىل ا١تسألة األ

 .(ّ) كالشافعية ( ِ) كاألحناؼ ( ُ) كىو قوؿ ا١تالكية ؛: الصـو أفضلالقول األول

 .(ْ) كىو قوؿ اٟتنابلة ؛: الفطر أفضلالقول الثاني

 األمرين سواء الصـو أك الفطر. كبلالقول الثالث: 

 األفضل ىو األيسر للمسافر.القول الرابع: 

 األدلة

 أدلة القائلين بأن الصوم أفضل

عن أيب الدرداء رضي ا عنو، قاؿ: خرجنا مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب شهر رمضاف  - ُ
ما فينا صائم إال رسوؿ ا ُب حر شديد، حىت إف كاف أحدنا ليضع يده على رأسو من شدة اٟتر، ك 

ككجو الداللة: صـو النيب صلى ا عليو كسلم ُب . ( ٓ) صلى ا عليو كسلم كعبد ا بن ركاحة
 السفر.

 . ( ٔ) ( فضلأف صمت فهو إف افطرت فرخصة ك رضي ا عنو قاؿ: ) إعن أنس بن مالك  - ِ
عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى حبيب بن عبد ا قاؿ: ٝتعت سناف بن سلمة ٭تدث عن  - ّ

                                      
 (.َِّ/ ّ) ُ، طاالستذكارابن عبد الرب، ( ُ)
 (.ِٗ/ ّ، د. ط )المبسوطالسرخسي، ( ِ)
 (.ُِٔ/ ٔ) ُ، طالمجموع شرح المهذبالنوكم، ( ّ)
 (.َِ/ ّ) ُ، طالشرح الكبير على متن اإلقناع قدامة، ابن ( ْ)
 (.ِِِ/ ِ( )ُُِِأخرجو مسلم ، كتاب الصياـ، باب التخيَت ُب الصـو ُب السفر، أحاديث رقم )( ٓ)
 (.ٕٔ/ ِ) (ِّّٔأخرجو الطحاكم ُب شرح معاين اآلثار، كتاب الصياـ، باب الصياـ ُب السفر، حديث رقم )( ٔ)
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 .( ُ) من كانت لو ٛتولة تأكم إىل شبع، فليصم رمضاف حيث أدركو ا عليو كسلم: 
أف النيب صلى ا عليو كسلم صاـ ُب السفر بدأ بالصـو حىت اشتكى إليو الناس فأفطر. قاؿ  - ْ

 .( ِ) كلو كاف الصـو ُب السفر إٙتا كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أبعد الناس منوابن عبد الرب: 
 أدلو القائلين بأن الفطر أفضل

﮴  ﮵  )قاؿ ا تعاىل:  - ُ ﮳  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮷  ﮸ ﮹ (   ﮶
لآلية كصـو  ( ْ). ككجو الداللة: تفسَت بعض الصحابة ( ّ)

 .( ٓ)بعضهم ُب سفره 

 .( ٔ)قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ليس من الرب الصـو ُب السفر - ِ

عن جابر بن عبد ا رضي ا عنهما، أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم خرج عاـ الفتح إىل  - ّ
                                      

(. كأخرجو بلفظ )من أدرؾ ّْٗ/ ُ( )َُِْكتاب الصياـ، باب من اختار الصياـ، حديث رقم )  أخرجو أبو داكد،( ُ)
 (.َّٓ/ ُ( )ُُِْرمضاف ُب سفر...(، حديث رقم )

 (.َِٓ/ ِٓ) (ُُِٗٓكأخرجو أٛتد، مسند ا١تكيُت، حديث سلمة بن ابق، حديث رقم )
 درجة الحديث:

كالعسقبلين، كاألزدم ٥تتلف فيو، كقاؿ  كما قاؿ الذىيب  .د ا ٣تهوؿعب كىذا إسناد ضعيف؛ حبيب بنقاؿ األلباين: 
: عليو، كال يعرؼ إال بو. كمل يعد البخارم بعالعقيلي ُب الضعفاء: ال يتا حديث ساقط.  ىذا اٟتديث شيئا. كقاؿ ابن حـز

 (.(ِٖٕ /ِ)األـ  -صحيح كضعيف سنن أيب داكد) كضعفو اٟتافظ ابن عبد ا٢تادم.
 (.َّْ/ ّ) ُ، طاالستذكارد الرب، ابن عب( ِ)
 (.ُٖٓسورة البقرة، آية )( ّ)
من شهد أم : كقد اختلف العلماء ُب تأكيل ىذا، فقاؿ علي بن أيب طالب كابن عباس كسويد بن غفلة كعائشة قاؿ القرطيب: (ْ)

ـ، كإ٪تا يفطر ُب السفر أم من حضر دخوؿ الشهر ككاف مقيما ُب أكلو ُب بلده كأىلو فليكمل صيامو، سافر بعد ذلك أك أقا
من دخل عليو رمضاف كىو ُب سفر. كا١تعٌت عندىم: من أدركو رمضاف مسافرا أفطر كعليو عدة من أياـ أخر، كمن أدركو 
حاضرا فليصمو. كقاؿ ٚتهور األمة: من شهد أكؿ الشهر كآخره فليصم ما داـ مقيما، فإف سافر أفطر، كىذا ىو الصحيح 

 ((.ِٗٗ/ ِ) ِ، طالجامع ألحكام القرآن الكريم)القرطيب،  .تةكعليو تدؿ األخبار الثاب
ك٦تن كاف يصـو ُب السفر كال يفطر عائشة كقيس بن عباد كأبو األسود كابن سَتين كابن عمر كابنو سامل كعمرك قاؿ العيٍت: ( ٓ)

 ((.ّْ/ ُُ، د.ط )عمدة القاري. )العيٍت، بن ميموف كأبو كائل
 (.ٖٖحة )اٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صف( ٔ)
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مكة ُب رمضاف فصاـ حىت بلغ كراع الغميم، فصاـ الناس، ٍب دعا بقدح من ماء فرفعو، حىت نظر 
أكلئك العصاة، أكلئك  ليو، ٍب شرب، فقيل لو بعد ذلك: إف بعض الناس قد صاـ، فقاؿ:الناس إ
 .( ُ) العصاة

عن ٛتزة بن عمرك األسلمي رضي ا عنو، أنو قاؿ: يا رسوؿ ا، أجد يب قوة على الصياـ ُب  - ْ
أخذ هبا  السفر، فهل علي جناح؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ىي رخصة من ا، فمن

 .( ِ) فحسن كمن أحب أف يصـو فبل جناح عليو
كقاؿ: علي بن ٤تمد من بٍت عبد ا بن كعب  -عن أنس بن مالك رجل من بٍت عبد األشهل  - ٓ
قاؿ: أغارت علينا خيل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فأتيت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  -

اجلس أحدثك عن الصـو أك الصياـ، إف ا  :صائم، قاؿقلت: إين  .كىو يتغدل فقاؿ: ادف فكل
، أك الصياـ كا لقد  .عز كجل كضع عن ا١تسافر شطر الصبلة، كعن ا١تسافر كاٟتامل كا١ترضع الصـو

كنت طعمت من طعاـ    قا٢تما النيب صلى ا عليو كسلم، كلتا٫تا أك إحدا٫تا، فيا ٢تف نفسي، فهبل
 .( ّ) لمصلى ا عليو كسرسوؿ ا 

                                      
 (.ٖٖاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )( ُ)
 (. ِِِ/ ِ( )ُُُِ، حديث رقم )باب التخيَت ُب الصـو كالفطر ُب السفرأخرجو مسلم، كتاب الصياـ، ( ِ)
، باب ما جاء ُب الرخصة ُب اإلفطار للحبلى كا١ترضع، حديث رقم )( ّ)  (.ُٔ/ ّ( )ُٕٓأخرجو الًتمذم، كتاب الصـو

 (.ّْٗ/ ُ( )َِْٖ، كتاب الصياـ، كتاب اختيار الفطر، حديث رقم )كأخرجو أبو داكد
( كللحديث ِِٖٕ، ِِٕٕكأخرجو النسائي، كتاب الصياـ، ذكر كضع الصياـ عن ا١تسافر كاالختبلؼ، أحاديث رقم )

 (.ْْٔ/ ُألفاظ ٥تتلفة )
 (.ٖٔ/ ِ( )ُٕٔٔ) أخرجو ابن ماجو، كتاب الصياـ، باب ما جاء ُب اإلفطار للحامل كا١ترضع، حديث رقم

 (.ِّٗ/ ُّ( )َُْٕٗكأخرجو أٛتد، مسند الكوفيُت، حديث أنس بن مالك رجل من بٍت األشهل، حديث رقم )
( َِِْ، حديث رقم )باب الرخصة للحامل كا١ترضع ُب اإلفطار ُب رمضافكأخرجو ابن خزٯتة ُب صحيحو، كتاب الصياـ، 

(ّ /ِٕٔ.) 
، حديث ب الشيخ الكبَت يفطر كيفتدم كال قضاء عليو كاٟتامل كا١ترضعب الصياـ، باأخرجو البيهقي ُب السنن الصغَت، كتا

  .(َُّ /ِ) (ُّٕٓ)رقم 
، ٕٔٔ، ٕٓٔ، ْٕٔ، ّٕٔ، ِٕٔكأخرجو الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت، حديث أنس بن مالك القشَتم، أحاديث رقم )

ٕٕٔ( )ُ /ِّٔ.) 
 درجة الحديث: 

. )سنن نس بن مالك ىذا عن النيب صلى ا عليو كسلم غَت ىذا اٟتديث الواحدكال نعرؼ أل قاؿ الًتمذم: حديث حسن
= 
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 مناقشة األدلة

أجاب القائلوف بأفضلية الصـو ُب السفر عن حديث ) ليس من الرب الصـو ُب السفر ( أهنا    
كأجابوا أف الصـو ٭تصل بو  كبسببو ركم اٟتديث. ( ُ)خاصة ْتاؿ الرجل الذم شق عليو الصـو 

 عمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب. فظ عاـ كالعربة بلأف ال القائلوف بأفضلية الفطركأجاب   براءة الذمة.

أف الصـو ُب السفر ُب رمضاف أفضل من اإلفطار، كذلك ألف النيب صلى ا عليو قاؿ العيٍت:    
 .( ِ) كسلم كاف صائما كىو ُب السفر ُب شهر رمضاف

كالفطر ١تن شق عليو الصـو  ،فاٟتاصل أف الصـو ١تن قوم عليو أفضل من الفطرقاؿ ابن حجر:    
 . ( ّ) عن قبوؿ الرخصة أفضل من الصـو كأف من مل يتحقق ا١تشقة ٮتَت بُت الصـو كالفطر أك أعرض

عن  كاألكىل أف يقاؿ: من كاف يشق عليو الصـو كيضره ككذلك من كاف معرضان قاؿ الشوكاين:    
قبوؿ الرخصة فالفطر أفضل. أما الطرؼ األكؿ فلما قدمنا من األدلة ُب حجج القائلُت با١تنع من 

. كأما الطرؼ الثاين فلحديث ا من )  كقد تقدـ. كٟتديث: ( ْ) ( إف ا ٭تب أف تؤتى رخصو) لصـو
                                      = 

 ((.ُٔ/ ّالًتمذم )
  .((َُّ /ِ)السنن الصغرل للبيهقي ) كإسناده ٥تتلف فيوقاؿ البيهقي: 

 ((.ُِٓ/ ِقاؿ األلباين: حسن صحيح. )صحيح كضعيف سنن الًتمذم )
سائي ُب سننة بطرؽ عديديو، كقد سكت عنو ابن حجر، لكن اٟتديث : اٟتديث ٥تتلف ُب اسانيده، كقد أخرجهاالنقلت

 حسن بكثرة طرقة.
عن جابر بن عبد ا رضي ا عنهما، قاؿ: كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب سفر، فرأل رجبل قد اجتمع الناس ( ُ)

 عليو كسلم: ليس الرب أف تصوموا ُب قالوا: رجل صائم، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا .عليو، كقد ظلل عليو، فقاؿ: ما لو؟
 (.ٖٖ(. كاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو، صفحة )السفر

 (.ِْ/ ُُ، د.ط )عمدة القاريالعيٍت، ( ِ)
 (.ِّّ/ ْ) ُ، طفتح الباريابن حجر،  (ّ)
ه أف تؤتى إف ا ٭تب أف تؤتى رخصو كما يكر أخرجو أٛتد، مسند ا١تكثرين من الصحابة، مسند عبد ا بن عمر، بلفظ ) (ْ)

 (.ُُِ/ َُ( )ّٕٖٓ(، حديث رقم )معصيتو
باب استحباب الفطر ُب السفر ُب رمضاف لقبوؿ رخصة ا اليت رخص كأخرجو ابن خزٯتة ُب صحيحو، كتاب الصياـ، 

= 
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 .( ُ) ( رغب عن سنيت فليس مٍت

 اختيار الكشميري في المسالة.

، ك٬توز اإلفطار      .( ِ)قاؿ الكشمَتم: قاؿ األئمة األربعة أف األفضل ُب السفر الصـو

م إىل أف الصـو ُب السفر باطل ألجل ىذا اٟتديث. كذىب ذىب داكد الظاىر كقاؿ أيضا:    
الفقهاء األربعة إىل أنو أفضل ١تن استطاع، كمل يشق عليو. كأجاب اٞتمهور عن اٟتديث ا١تذكور بأنو 

 ٤تموؿ على ا١تشقة، كما أشار إليو البخارم ُب الًتٚتة، كدؿ عليو مورد نطقو.
، فإنو يدؿ على قلت: كقد أصابوا ُب ذلك، إال أهنم مل يذكرك  ا كجهة التعميم ُب اٟتديث، أم عمـو

                                      = 
 .(ِٗٓ /ّ) (َِِٕ)، حديث رقم لعباده ا١تؤمنُت، إذ ا ٭تب قابل رخصتو

إلخبار عما يستحب للمرء من قبوؿ ما رخص لو بًتؾ التحمل على النفس ذكر اكأخرجو ابن حباف، كتاب الرب كاإلحساف، 
 (.ٗٔ/ ِ( )ّْٓ(، حديث رقم )إف ا ٭تب أف تؤتى رخصو كما ٭تب أف تؤتى عزائمو، بلفظ )ما ال تطيق من الطاعات

( َِّٖحديث رقم )(، إف ا ٭تب أف تؤتى رخصو كما ٭تب أف تؤتى عزائموكأخرجو الطرباين ُب ا١تعجم األكسط، بلفظ )
(ٖ /ِٖ.) 

باب كراىية ترؾ التقصَت، كا١تسح على كأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل، ٚتاع أبواب صبلة ا١تسافر كاٞتمع ُب السفر، 
(، حديث إف ا عز كجل ٭تب أف تؤتى رخصو كما ٭تب أف تؤتى عزائمو، بلفظ )رغبة عن السنة ا٠تفُت، كما يكوف رخصة

 (.ََِ/ ّ( )ُْٓٓرقم )
 درجة الحديث:

ركاه أٛتد، كرجالو رجاؿ الصحيح، كالبزار ، (إف ا ٭تب أف تؤتى رخصو كما يكره أف تؤتى معصيتوقاؿ ا٢تيثمي: حديث )
ركاه  (إف ا عز كجل ٭تب أف تؤتى رخصو كما ٭تب أف تؤتى عزائموكحديث ) كالطرباين ُب األكسط، كإسناده حسن.

 /ّ) د.ط ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدا٢تيثمي، )رجاؿ البزار ثقات، ككذلك رجاؿ الطرباين.الطرباين ُب الكبَت كالبزار، ك 
ُِٔ).) 

 ((.ِٔٓ/ ُ) صحيح الترغيب والترىيبقاؿ األلباين: حسن صحيح )األلباين، 
 (.ُُّٔ/ ّ( )َّٔٓأخرجو البخارم، كتاب النكاح، باب الًتغيب ُب النكاح، حديث رقم ) (ُ)

ككجد مؤنو، كاشتغاؿ من عجز عن ا١تؤف  تحباب النكاح ١تن تاقت نفسو إليوباب اسب النكاح، كأخرجو مسلم، كتا
 ، حديث رقم بالصـو

(َُُْ) (ِ/ ْٓٔ). 
 (.ُٔٓ/ ِ) ُ، طالعرف الشذي شرح سنن الترمذيالكشمَتم،  (ِ)
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 أف الصـو ُب السفر ليس من الرب ُب شيء. 
كىكذا فيما ٨تن فيو، شق على بعضهم الفطر، كىم ُب شهر رمضاف، فلم يفطركا حىت غشي    

ف عليهم، كمل ينظركا إىل أف الصـو هبذه ا١تشقة يوجب النقصاف ُب كثَت من الفرائض. فالذم ينبغي أ
يراعى األىم فاألىم، كيعمل بالرخص عند تعسر العمل بالعزٯتة. كبعبارة أخرل: إف قلة الفقو مع 
حسن النية قد يوجب االىتماـ ُب األمور اليسَتة، كالتغافل عن األمور العظيمة. كىذا االىتماـ 

 .( ُ) ُب حقو، فنبو عليو الشرع، أف يقدـ األقدـ فاألقدـ كاالحتياط قد يعود كباالن 
 أف األفضل ىو األيسر للمسافر، أف كاف الصـو السفر ليس شاقان عليو فالصـو  ويرى الباحث   

اٟترج،  عأفضل إبراءن للذمة، كمسارعة إىل إداء الواجب، كإف كاف السفر فيو مشقة بالفطر أفضل لرف
كأفضل. كا  كاألخذ برخصة ا تعاىل، كإف كاف ُب سفره ْتاجة إىل ما يقويو كيعينو فالفطر أكىل

 تعاىل أعلم.

                                      
 ( ملخصا.ّْٗ/ ّ) ُ، طفيض الباري شرح صحيح البخاريالكشمَتم،  (ُ)
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 .في الرخصة في اإلفطار للحبلى والمرضع: باب ما جاء الثامن المبحث

 األول: ذكر األحاديث التي أوردىا اإلمام الترمذي. المطلب

نىا خىٍيلي اٟتديث األكؿ:     عن أنس بن مالك، رجل من بٍت عبد ا بن كعب قاؿ: أىغىارىٍت عىلىيػٍ
:رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّ  ٍدتيوي يػىتػىغىدَّل، فػىقىاؿى  ى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىأىتػىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىوىجى

، ًإفَّ اللَّوى تػىعىاىلى كى  ، أىًك الصِّيىاـً : اٍدفي أيحىدٍِّثكى عىًن الصٍَّوـً : ًإينِّ صىاًئمه، فػىقىاؿى عىًن  ضىعى اٍدفي فىكيٍل، فػىقيٍلتي
ـى ، كىاللًَّو لىقىٍد قىا ٍرًضًع الصٍَّوـى أىًك الصِّيىا

ي
ًة، كىعىًن اٟتىاًمًل أىًك ا١ت يسىاًفًر الصٍَّوـى، كىشىٍطرى الصَّبلى

٢تىيمىا النَّيبُّ صىلَّى ا١ت
ا أىٍك ًإٍحدىا٫تيىا، فػىيىا ٢تىٍفى نػىٍفًسي أىٍف الى أىكيوفى طى  صلى ا  ًعٍمتي ًمٍن طىعىاـً النَّيبِّ اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًكلىٍيًهمى

 .( ُ) عليو كسلم

 الثاني: المسائل التي أوردىا الكشميري في شرحو المطلب

 ا١تسألة األكىل: حكم ا١ترأة اٟتاملة كا١ترضعة ُب الفطر كالقضاء كالفدية ؟

كا١تريض تفطر   اٟتامل :قاؿ مالك، كالقوؿ الراجح الفرؽ بُت اٟتامل كا١ترضعقاؿ ابن عبد الرب:    
كقاؿ بعض . كا١ترضع تفطر كتقضي كتطعم عن كل يـو مدا من بر .كتقضي كال إطعاـ عليها

 .( ِ) إف اإلطعاـ ُب ا١ترضع استحباب :أصحابو
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): كأىل العلم يركف عليها القضاء كما قاؿ ا عز كجلقاؿ مالك:    

   (چ چ چ ڇ ڇ
 .( ْ)ض مع ا٠توؼ على كلدىا كيركف ذلك مرضا من األمرا .( ّ)

كإذا خافت اٟتامل، أك ا١ترضع على نفسها أك كلدىا أفطرت؛ كألنو يلحقها اٟترج قاؿ السرخسي:    
ُب نفسها أك كلدىا، كاٟترج عذر ُب الفطر كا١تريض كا١تسافر، كعليها القضاء كال كفارة عليها؛ ألهنا 

                                      
 (.ِٗو، صفحة )اٟتديث تقدـ ٗتر٬ت( ُ)
 (.ّٓٔ/ ّ) ُط االستذكار،ابن عبد الرب، ( ِ)
 (.ُْٖسورة البقرة، آية )( ّ)
 (.َُْ/ ُ) ، الموطأاإلماـ مالك (ْ)
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 .( ُ) ليست ّتانية ُب الفطر كال فدية عليها عندنا

فاف خافت اٟتامل كا١ترضع على أنفسهما أفطرتا كعليهما القضاء دكف قاؿ أبو إسحاؽ الشَتازم:    
كإف  .كا١تريض الهنما أفطرتا للخوؼ على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دكف الكفارة ،الكفارة

ـ ٬تب  األُب :كَب الكفارة ثبلثة أكجو .خافتا على كلديهما أفطرتا كعليهما القضاء بدال عن الصـو
فطار بعذر فلم ٕتب فيو إنو ف الكفارة مستحبة ألأ :كالثاين،عن كل يـو مد من الطعاـ كىو الصحيح 

  يف اٟتامل أفطرت ١تعٌت فيها فه٬تب علي ا١ترضع دكف اٟتامل أل :كالثالث .فطار ا١تريضإالكفارة ك
 .( ِ) كا١ترضع أفطرت ١تنفصل عنها فوجب عليها الكفارة ،كا١تريض

كٚتلة ذلك أف اٟتامل كا١ترضع، إذا خافتا على أنفسهما فلهما اؿ موفق الدين ابن قدامة: ق    
ال نعلم فيو بُت أىل العلم اختبلفا؛ ألهنما ٔتنزلة ا١تريض ا٠تائف  ،الفطر، كعليهما القضاء فحسب

 كىذا ،على نفسو. كإف خافتا على كلديهما أفطرتا، كعليهما القضاء كإطعاـ مسكُت عن كل يـو
 .( ّ)يركل عن ابن عمر

    : كاٟتامل كا١ترضع كالشيخ الكبَت كلهم ٥تاطبوف بالصـو فصـو رمضاف فرض عليهم، قاؿ ابن حـز
فإف خافت ا١ترضع على ا١ترضع قلة اللنب كضيعتو لذلك كمل يكن لو غَتىا، أك مل يقبل ثدم غَتىا، أك 

 .( ْ) فطركا كال قضاء عليهم كال إطعاـخافت اٟتامل على اٞتنُت، أك عجز الشيخ عن الصـو لكربه: أ

أف األئمة متفقوف على الفطر كالقضاء للحامل كا١ترضع، كمل ٮتالف إال ابن حـز إذ  يرى الباحث
 قاؿ: ال قضاء عليهما. 

 كاختلف األئمة ُب اإلطعاـ على أقواؿ.
                                      

 (.ٗٗ/ ّ، د.ط )المبسوطالسرخسي، ( ُ)
 (.ِّٖ/ ُ) ُ، طالمهذب في فقو اإلمام الشافعيالشَتازم، ( ِ)
 (.َٖ/ ّ) ُ، طالمغنيابن قدامة، ( ّ)
 (.ِِٔ/ ٔ، د.ط )المحلىـ، ابن حز ( ْ)
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رأة اٟتاملة على كلدىا إف خافت ا١ت ( ُ) فأما اٟتامل فقاؿ باإلطعاـ اٟتنابلة كالشافعية على قولُت   
 : ال إطعاـ عليها. ( ِ)دكف نفسها. كقاؿ الباقوف 

كأما ا١ترضع فقاؿ باإلطعاـ الشافعية كاٟتنابلة كاشًتطا أف خافت ا١ترضع على كلدىا دكف نفسها.   
 : ال إطعاـ عليها.( ْ)، كقاؿ الباقوف( ّ)كا١تالكية دكف تفريق

 األدلة: 

 أدلة من قال بإسقاط القضاء:

عبد ا بن عمر سئل عن ا١ترأة اٟتامل، إذا خافت على كلدىا كاشتد  عن مالك أنو بلغو أف  - ُ
قاؿ: تفطر كتطعم مكاف كل يـو مسكينا. مدا من حنطة ٔتد النيب صلى ا عليو  عليها الصياـ؟

 .( ٓ) كسلم

 ككجو الداللة: اسقاط القضاء على اٟتامل. 

إف ا كضع عن  :قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم :رضي ا عنو قاؿ أنس بن مالك - ِ
، كشطر الصبلة، كعن اٟتبلى كا١ترضع . ككجو الداللة: إسقاط الكفارة على ( ٔ) ... (ا١تسافر الصـو

 اٟتامل كا١ترضع.

                                      
 كجوب اإلطعاـ أك استحبابو.( ُ)
 اٟتاملة على نفسها. ا١تالكية كاألحناؼ كالظاىرية، كقالت الشافعية كاٟتنابلة كذلك إف خافت ا١ترأة( ِ)
 مل يفرقوا إف خافت ا١ترضعة على نفسها أك خافت على كلدىا.( ّ)
 ا١ترضعة على نفسها. لة كذلك إف خافت ا١ترأةاألحناؼ كالظاىرية، كقالت الشافعية كاٟتناب( ْ)
 .(َُْ /ُ) (ْٖٔ)أخرجو مالك ُب ا١توطأ، كتاب الصياـ، باب فدية من أفطر ُب رمضاف من علة، حديث رقم ( ٓ)

سألتو  أف امرأتو رضي ا عنهما عن ابن عمر، بلفظ )طلوع الشمس بعد اإلفطارباب كأخرجو الدارقطٍت، كتاب الصياـ، 
 (.ُٖٗ/ ّ( )ِّٖٖ(، حديث رقم )فقاؿ: أفطرم كأطعمي عن كل يـو مسكينا كال تقضي ،كىي حبلى

 .اٟتديث موقوؼقلت: 
 اٟتديث تقدـ ٗتر٬تو.( ٔ)
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(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ): رضي ا عنو عن ابن عباس - ّ
قاؿ: كانت  ( ُ) 

ا يطيقاف الصياـ أف يفطرا، كيطعما مكاف كل يـو سكينا، رخصة للشيخ الكبَت، كا١ترأة الكبَتة، ك٫ت
 .( ِ) قاؿ أبو داكد: يعٍت على أكالد٫تا أفطرتا كأطعمتا .كاٟتبلى كا١ترضع إذا خافتا

 .(ّ)، قاؿ: اٟتامل كا١ترضع تفطر كال تقضيرضي ا عنو ، أك ابن عمررضي ا عنو عن ابن عباس - ّ

ف امرأتو سألتو كىي حبلى، فقاؿ:  أفطرم كأطعمي عن كل يـو ، أرضي ا عنوعن ابن عمر  - ْ
 .( ْ) مسكينا كال تقضي

أنو كانت لو أمة ترضع فأجهضت، فأمرىا ابن عباس أف تفطر  رضي ا عنهما عن ابن عباس - ٓ
 .( ٓ) كتطعم كال تقضي يعٍت:

 

 لقضاء.كاستدؿ من قاؿ بوجوب القضاء بالقياس على اٟتائض كالنفساء فإف عليهما ا

 : كإذا سقط الصـو كاستدؿ من قاؿ بإسقاط القضاء كالكفارة بأنو ال دليل على قو٢تم. قاؿ ابن حـز
كمل يوجب ا تعاىل القضاء إال على ا١تريض  ،فإ٬تاب القضاء عليهما شرع مل يأذف ا تعاىل بو

 .( ٔ) كا١تسافر، كاٟتائض كالنفساء كمتعمد القيء فقط

                                      
 (.ُْٖسورة البقرة، آية )( ُ)
 . .(ّّٖ /ُ) (ُِّٖ)، حديث رقم باب من قاؿ: ىي مثبتة للشيخ كاٟتبلىأخرجو أبو داكد، كتاب الصياـ ، ( ِ)
(. كقاؿ الدارقطٍت: ُٖٗ/ ّ( )ِّٖٓارقطٍت، كتاب الصياـ، باب طلوع الشمس بعد اإلفطار، حديث رقم )أخرجو الد( ّ)

 صحيح.
 (.ُٖٗ/ ّ( )ِّٖٖأخرجو الدارقطٍت، كتاب الصياـ، باب طلوع الشمس بعد اإلفطار، حديث رقم )( ْ)
(. كقاؿ الدارقطٍت: ُٖٗ/ ّ( )ِّْٖ)أخرجو الدارقطٍت، كتاب الصياـ، باب طلوع الشمس بعد اإلفطار، حديث رقم ( ٓ)

 صحيح.
(ٔ ) ،  (.ِّٔ/ ٔ، د.ط )المحلىابن حـز
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 مناقشة األدلة

أف ىذا مفطر يرجى لو القضاء فبل يلزمو الفداء كا١تريض كا١تسافر، كىذا ألف ؿ السرخسي: قا   
بل  ؛كاٞتمع بُت ا٠تلف كاألصل ال يكوف، كىو خلف غَت معقوؿ ،عن الصـو مشركعة خلفان  الفدية

 .( ُ) فبل ٬توز ُب حق من يطيق الصـو ،ىو ثابت بالنص ُب حق من ال يطيق الصـو

ف بالقضاء فقط دكف الكفارة ُب ا٠ترب عطف اٟتامل على ا١تسافر، كالعطف يلـز كأجاب القائلو    
 التماثل ُب اٟتكم ألف العطف ال استثناء فيو. 

أجاب القائلوف بوجوب الكفارة عن حديث ) إف ا كضع على ا١تسافر ... ( فقالوا: كضع ا    
 ِ)كاؿ عذرىم. كقالو أيضا: قوؿ ابن عمرعنهم التكاليف الشرعية مدة عذرىم، فليزمهم القضاء بعد ز 

 ال يوجد لو ٥تالف من الصحابة.  (

(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)كأجابوا أف قوؿ ا تعاىل:   
 نسخ بقوؿ ا تعاىل: ( ّ)  

 .( ْ)    (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  )

فا٠توؼ على اٟتمل   قاؿ الذين فرقوا بُت اٟتاملة كا١ترضعة ُب الكفارة: أف اٟتمل متصل هبا،   
كا٠توؼ على أعضاءىا، خبلؼ ا١ترضعة فهي منفصلة، كٯتكنها أف تسًتضع لولدىا. فقيل ٢تم: إف 

 النيب صلى ا عليو كسلم مل يفصل بينهما.

                                      
 (.ٗٗ/ ّ، د.ط )المبسوط السرخسي،( ُ)
 القضاء كاإلطعاـ.( ِ)
 (.ُْٖسورة البقرة، آية )( ّ)
 (.ُٖٓسورة البقرة، آية )( ْ)
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 اختيار الكشميري في المسألة

بعض إف خشيت على كلدىا ٬توز ٢تا اإلفطار كال فدية عليها بل القضاء، كعند القاؿ الكشمَتم:    
 .( ُ)كاجبة  الفدية أيضان 

أف على اٟتبلى كا١ترضعة إف أفطرنا لعذر القضاء فقط قياسان على أحكاـ ا١تريض.  ويرى الباحث   
 فإهنما ٔتنزلة ا١تريض. كا تعاىل أعلم بالصواب.

                                      
 (.ُٖٓ/ ِ) ُالكشمَتم، العرؼ الشذم شرح سنن الًتمذم، ط( ُ)
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  الخاتمة ونتائج البحث أىم التوصيات
 أىم النتائج:

متفقو ُب ا١تذىب كأصولو. كلكن أحيانا ييرجح الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم حنفي ا١تذىب  - ُ
 كٮتتار أقواؿ ا١تذاىب األخرل إذا تبُت لو أف الدليل ٮتالف مذىبو.

الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم اعتمد ُب بعض ترجيحاتو على القياس أك القواعد اللغوية أك  - ِ
 القواعد األصولية، كعىدىؿ عن الدليل أك ذكر لبعضها تأكيبلن. 

 العرؼ الشذم ىو أمايل ٯتتاز باختصاره ككثرة الفنوف ا١تذكورة ُب الشرح. كتاب  - ّ
كأىم ما يؤخذ على الشرح االختصار الشديد الذم ال ٬تمع ٚتيع أطراؼ ا١تسألة، ككذلك صعوبة    

كغموض بعض العبارات اليت ٖتتاج إىل توضيح. كيؤخذ كذلك أف الشيخ ٤تمد الكشمَتم مل يشرح 
ذكر ُب ا١تسائل ا١تشركحة األقساـ اليت تندرج مل ي، ك  يستوُب ُب شرح اٟتديثحاديث، كملٚتيع األ

 يدرج ُب شرحومل يسلك طرؽ ا١تتقدمُت ُب شرحو لؤلحاديث. ككذلك  خذآٖتتها. كمن أىم ا١ت
 مسائل ليست من الباب.

برة، فقد الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم كحياتو العلمية كالتعليمية حافلة باالجتهاد كا١تثا ةنشأ - ْ
 اعتٌت منذ صغره بطلب العلم، كالرحلة إىل طلبها.

كاسع االطبلع ُب شركحات ا١تذىب،  الفقو اٟتنفي،الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم إماـ ُب  - ٓ
ككذلك مطلع على كتب ا١تذاىب الفقهية األخرل ككتب اٟتديث ككتب اللغة، كأيضا مطلع على 

 ردية.الثقافة الفارسية باإلضافة إىل اللغة األ
ا١تتقدمُت ُب إليها  ًشر، كمل يي ل متفرعة ُب كتاب الزكاة ككتاب الصياـ معاصرةىناؾ مسائ - ٕ

 ، ٖتتاج إىل مزيد ْتث كنظر كتأمل، منها:إال ما ندر شركحاهتم
ا١تاؿ، كمل ٬تعل اٟتاكم ٢تم  تماحكم أخذ ا٢تامشي الفقَت من الزكاة إذا مل يكن ٢تم عطاء من بي -أ 

 قدرىم ؟
ما ا١توقف الشرعي من اختبلؼ ا١تطالع ُب األقليات ا١تسلمة الواقعة ٖتت حكم كاحد غَت  -ب 

 اسبلمي؟
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 أىم التوصيات:
إعادة النظر ُب أمايل شرح الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم، كإعادة ترتيبها كإضافة التعليقات   - ُ

 كالشركح اٟتواشي اليت تبُت معانيها.
١توركث كأمايل الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم كذلك ألثراء الفقو أف تكوف ىنالك دراسة نقدية  - ِ

 اإلسبلمي، كفتح آفاؽ البحث العلمي.
طرح ا١توضوعات الفقهية ا١تعاصرة على اجملامع العلمية، كا١تؤسسات العلمية، كفتح اجملاؿ للبحث  - ّ

 العلمي.
اذج ا٢تمم العالية ا١تعاصرة ُب العناية بسَتة الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم كتقدٯتها كنموذج من ٪ت - ْ

العلم كالدعوة، ككذلك ٪توذج مشرؽ ُب ٤تاربة الصعاب كٕتاكز العقبات، ُب الظركؼ السياسية 
 كاالقتصادية كاٞتوانب االجتماعية اليت نشأ ٖتتها الشيخ ٤تمد أنور الكشمَتم. 

كانتقدت الثقافات العناية ٔتوركث كمؤلفات الشيخ ٤تمد أنو الكشمَتم كخاصة اليت ردَّت  - ٓ
 كالديانات األخرل الطبلعو على ثقافاهتم كمعتقداهتم.

أساؿ ا العظيم رب العرش الكرمي أف يوفقنا إىل ما٭تبو كيرضاه، كأف يرزقنا العمل  وفي الختام   
النافع، كالعمل الصاحل، كأف يرزقنا اإلخبلص ُب القوؿ كالعمل. كاستغفر ا كأتوب إليو من كل خطأ 

ل. كاٟتمد  الذم بنعمتو تتم الصاٟتات. كصلى ا على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كزل
 أٚتعُت.
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 الفهارس العامة

 أواًل: فهرس اآليات

رقم  السورة اآلية
 اآلية

 الصفحة

 ٗٗ، ٕٗ، ِٓ ُْٖ البقرة (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

، ٓٗ، ُٗ، ٕٗ ُٖٓ لبقرةا
ٗٗ  

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

 (ڇ ڇ

 ْٖ ُٕٖ البقرة

 ّٖ ِٕٔ البقرة (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

، ّٕ، ِٕ، ُٗ َٔ التوبة
ْٓ ،ْٔ 

(ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷)
 ّٖ َُْ التوبة  

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

    (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ُ ُِِ التوبة

 َْ ٕ ىود    (ڤ ڤ ڦ ڦ)

 د ُِ لقماف    (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

 َْ ٕٓ ص (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )

 َْ ِٕ الرٛتن    (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

 (   ڍ ڌ

 ِٕ ٕ الطبلؽ

 (جب حب خب يئ ىئ  جئ حئ مئی )
_ ُْ األعلى

ُٓ 
ٓٔ 
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 فهرس أطراف األحاديث واآلثار

 الصفحة طرف الحديث
 ٓٗ، َٗ ك عن الصـو أك الصياـاجلس أحدث

أخربين رجبلف أهنما آتيا النيب صلى ا عليو كسل ُب حجة الوداع كىو يقسم 
 ِْ الصدقة 

 ّّ إذا أفطر أحدكم فليفطر على ٘تر
 ّٖ، ُٖ إذا أقبل الليل، كأدبر النهار، كغابت الشمس فقد أفطرت

 ٕٖ إذا صمت فليصم ٝتعك كبصرؾ كلسانك عن الكذب كا١تآٍب
 ٗٔ، ٖٔ إذا كاف النصف من شعباف فأمسكوا عن الصياـ حىت يكوف رمضاف
 ِٓ أصيب رجل ُب عهد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب ٙتار ابتاعها

 ْْ أعطاين رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يـو حنُت 
 ّٓ إال إف صدقة الفطر كاجبة

 ِٕ أما صمت سرر ىذا الشهر
 ْٔ نو سأؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب تعجيل صدقتو أف العباس رضي ا ع

 َٗ فضلأف صمت فهو إفطرت فرخصة ك أف إ
 َٓ أف امرأة ركبت البحر فنذرت إف ٧تاىا ا أف تصـو شهرا

 ٖٗ أف امرأة سألت ابن عمر كىي حبلى، فقاؿ: أفطرم كأطعمي
 ٕٖ إف امرأتُت كانتا صائمتُت، فكانتا تغتاباف الناس

 ٖٕ ف أـ الفضل بنت اٟتارث، بعثتو إىل معاكية بالشاـأ
 ٖٗ أف ابن عباس كاف لو أمة ترضع فأجهضت

 ُٔ أف ابن عمر رضي ا عنهما كاف ٮترج عن عبيده الكفار
 ُٗ، ٖٖ أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم خرج إىل مكة عاـ الفتح

 ٖٗ إف شئت فصم، كإف شئت فأفطر
 ّٗ الرب كتدفع ميتة السوء إف الصدقة لتطفئ غضب
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 ٖٔ كاللغو ف الصياـ ليس من الطعاـ كالشراب، كلكن من الكذب كالباطلإ
 ٗٗ، ٕٗ إف ا كضع عن ا١تسافر الصـو كشطر الصبلة

 ّٗ إف ا ٭تب أف تؤتى رخصو
 ّٖ إف ا يقبل الصدقة كيأخذىا بيمينو فَتبيها ألحدكم كما يريب أحدكم مهره

ما من أىل الكتاب، فادعهم إىل شهادة أف ال إلو إال ا كأين إنك تأٌب قو 
 ُٕ رسوؿ ا 

 ُٕ إ٪تا الشهر تسع كعشركف، فبل تصوموا حىت تركه
 َّ إ٪تا بنو ا١تطلب كبنو ىاشم شيء كاحد

 ّٖ أم الصـو أفضل بعد رمضاف؟ فقاؿ: شعباف لتعظيم رمضاف
 ّْ يب كجدمبايعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأنا كأ

 ّٓ بخ بخ، ذاؾ ماؿ رابح
 ٕٗ اٟتامل كا١ترضع تفطر كال تقضي

 َِ، ُٗ ٛتلت ٛتالة فأتيت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أسألو
 َٗ خرجنا مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب شهر رمضاف ُب حر شديد

 ٕٖ خصلتاف من حفظهما سلم لو صومو: الغيبة، كالكذب
 ٔٓ، ٓٓ ا كاف عن ظهر غٌت، كأبدأ ٔتن تعوؿخَت الصدقة م

 ّٔ، ّٓ زكجك ككلدؾ أحق من تصدقت عليهم
 ٕٗ عن ا١ترأة اٟتامل، إذا خافت على كلدىا كاشتد عليها الصياـابن عمر سئل 

 ْٗ سئل النيب صلى ا عليو كسلم عن رجل مات كعليو صـو شهر
 ُٔ ك نصراينصدقة الفطر عن كل صغَت ككبَت، ذكر كأنثى، يهودم أ

 ّٓ، ّّ الصدقة على ا١تسكُت صدقة، كىي على ذم الرحم ثنتاف: صدقة كصلة
 ْٕ، ُٕ صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو فإف غيب عليكم

 َٔ، ٔٓ فرض رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم زكاة الفطر طهرة للصائم
 ٔٔ ذا اليـوفرض رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم زكاة الفطر، كقاؿ: أغنوىم ُب ى

، ٗٓ، ٓٓ، ّٓ فرض زكاة الفطر من رمضاف صاعان من ٘تر
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َٔ 
 ُٔ، َٔ، ٖٓ فرض زكاة الفطر على الصغَت كالكبَت، كالذكر كاألنثى ٦تن ٘تونوف

 ِٖ كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إذا أيٌب بشئ ساؿ: أصدقة أـ ىدية؟
 َٕ ا، فتنحى بعض القـوكنا عند عمار بن ياسر فأٌب بشاه مصلية، فقاؿ: كلو 

 ٖٗ كنا نسافر مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب رمضاف فما يعيب
 ّٓ كنا ٩ترج زكاة الفطر إذ كاف فينا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم صاعان من طعاـ

 َٓ، ْٖ كنت جالسان عند النيب صلى ا عليو كسلم إذ أتتو امرأة
 ِّ وضعها ُب يد سارؽألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتو ف

 ّٕ، ِٕ ألف أصـو يومان من شعباف أحب إيل من أف أفطر يومان من رمضاف
 ِٕ، َِ ال ٖتل الصدقة لغٍت إال ٠تمسة

 ُٕ ال ٖتل الصدقة لغٍت، كال لذم مرة سوم
 ِٔ ال ٖتل ا١تسألة إال لذم غـر مفظع

 ٕٕ ال تصوموا قبل رمضاف، صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو
 ُٕ، ٖٔ تقدموا الشهر بيـو كال بيومُتال 

 ٖٔ ال تقدموا شهر رمضاف بصياـ قبلو بيـو أك يومُت
 ْٖ، ِٖ ال تواصلوا، فأيكم إذا أراد أف يواصل، فليواصل إىل السحر

 ٕٓ ال صبلة ١تن مل يقرأ بفاٖتة الكتاب
 ٓٓ، ْٓ ال صدقة إال عن ظهر غٌت

 ْٗ دال يصـو أحد عن أحد، كال يصلي أحد عن أح
 ُٓ ال تصوموا عن موتاكم، كأطعموا عنهم
 َٔ ليس ُب العبد صدقة إال صدقة الفطر

 ِٗ، ُٗ، ٖٖ ليس من الرب الصـو ُب السفر
 ّٖ ما تصدؽ أحد بصدقة من طيب، كال يقبل ا إال الطيب

 ّٗ من رغب عن سنيت فليس مٍت
 ُٗ من سأؿ الناس عن ظهر غٌت
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 ُٖ، ُّ من سأؿ الناس كلو ما يغنيو
 ُٖ من سأؿ كلو أربعوف در٫تا فهو ا١تلحف

 ْٕ، ُٕ من صاـ اليـو الذم يشك فيو
 َٗ من كانت لو ٛتولة تأكم إىل شبع، فليصم رمضاف حيث أدركو

 ٖٔ من مل يدع قوؿ الزكر كالعمل بو
 َٓ من مات كعليو صياـ صاـ عنو كليو

 َّ، ِٖ موىل القـو من أنفسهم
 ُ يفقهو ُب الدينمن يرد ا بو خَتا 

 ٖٓ، ّٖ، ِٖ ، فقالوا: إنك تواصلهنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ رٛتة ٢تم
 ِٖ ، فقاؿ لو رجل من ا١تسلمُت:هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ

 ْٖ هنى النيب صلى ا عليو كسلم عن الوصاؿ كليس بالعزٯتة
 ُٗ لى الصياـ ُب السفريا رسوؿ ا أجد يب قوة ع

 َْ ٯتُت الرٛتن مؤلل سحاء ال يغيضها الليل كالنهار
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 فهرسو األعالم المترجم لهم

 الصفحة العلم
 ِْ ابن أيب العز اٟتنفي

 ٗٓ أبو ثور
 ْْ أبو العباس القراُب

 ُٖ ابن خزٯتة
 َٔ ابن عابدين

 ّْ ابن ا١تنذر
 ُٓ أبو بكر بن مسعود الكاساين

 ُٓ الطحاكم أبو جعفر
 ُٓ أبو حنيفة

 ُٓ أبو يوسف، يعقوب بن إبراىيم 
 ُْ أٛتد بن حنبل

 َْ أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية
 ِّ أٛتد بن علي ابن حجر العسقبلين

 ِْ أٛتد بن ٤تمد الشوكاين
 ِِ أٛتد بن ٤تمد القسطبلين

 ُْ إسحاؽ بن راىويو
 ْٓ األكزاعي

 ُْ البابرٌب
 ّْ رغيناينبرىاف الدين ا١ت

 ْٖ البهوٌب
 ُْ جهم من صفواف

 ِِ اٟتسن البصرم
 ْٓ حسُت بن مسعود البغوم

 ٖٕ الدسوقي
 ْٓ زين الدين ابن ٧تيم
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 ّٔ سعيد بن جبَت
 ُْ سفياف الثورم

 ِٓ سليماف بن خلف الباجي
 ِٗ عبد الرٛتن ابن القاسم

 ُٔ عبد الرٛتن بن ٤تمد ابن قدامو
 ُْ عبد ا بن ا١تبارؾ

 ِِ عبد ا بن ٤تمد ابن قدامو
 ّٔ عطاء بن أيب رباح

 ِِ علي بن خلف ابن بطاؿ
 ّٔ عمر بن عبد العزيز
 ِْ فخر الدين الرازم

 ُٓ فخر الدين الزيلعي
 ِّ القاضي عياض

 ُٔ مالك بن أنس األصبحي
 ّٔ ٣تاىد بن جرب

 ُٔ ٤تمد بن إدريس الشافعي
 ُٓ ٤تمد بن أٛتد السرخسي

 ُٓ مد بن اٟتسن٤ت
 ُّ ٤تمد بن أيب القاسم ابن رشد

 ُْ ٤تمد صديق حسن
 ُٔ ٤تمد بن علي ابن حـز

 ِٗ ٤تمد بن ٤تمد ابن اٟتطاب
 ِِ العيٍت أٛتد٤تمود بن 

 ِْ ٤تمد بن ٤تمد ا١تاتريدم
 ّٔ النخعي

 ُٔ يوسف بن عبد ا ابن عبد الرب
 ُٓ يعقوب بن إبراىيم
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 المراجع والمصادر:
٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ابن عبد الكرمي ابن األثَت،  - ُ

، ٤تمود ٤تمد الطناحيم، ك طاىر أٛتد الزاك ، ٖتقيق: النهاية في غريب الحديث، الشيباين
 .(ـ ُٕٗٗ -ىػػ  ُّٗٗبَتكت: ا١تكتبة العلمية )د.ط 

ارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ابن عبد الكرمي ٣تد الدين أبو السعادات ا١تبابن األثَت،  - ِ
د.ـ: دار ) ُِ، ط بشَت عيوف، ك عبد القادر األرنؤكط، ٖتقيق: جامع األصول، الشيباين

 .(الفكر، د.ت
 .(ـ ََِٓ -ىػػ  ُِْٔمكة ا١تكرمة: مكتبة الباز ) ُ، طالموطأاألصبحي، مالك بن أنس،  - ّ
برنامج منظومة  ، ٖتقيق:صحيح وضعيف سنن أبي داود، لباين٤تمد ناصر الدين األاأللباين:  - ْ 

من إنتاج مركز نور اإلسبلـ ألْتاث القرآف كالسنة د.ـ، )د.ط  ،التحقيقات اٟتديثية
 .(، د.تباإلسكندرية

برنامج منظومة  ، ٖتقيق:صحيح وضعيف سنن ابن ماجو، ٤تمد ناصر الدين األلبايناأللباين:  - ٓ 
من إنتاج مركز نور اإلسبلـ ألْتاث القرآف كالسنة د.ـ: ) ، د.طالتحقيقات اٟتديثية

 .(، د.تباإلسكندرية
برنامج منظومة  ، ٖتقيق:صحيح وضعيف سنن الترمذي، ٤تمد ناصر الدين األلبايناأللباين:  - ٔ 

من إنتاج مركز نور اإلسبلـ ألْتاث القرآف كالسنة  :د.ـ)د.ط  ،التحقيقات اٟتديثية
 .(، د.تباإلسكندرية

برنامج منظومة  ، ٖتقيق:صحيح وضعيف سنن النسائي، ٤تمد ناصر الدين األلبايناأللباين:  - ٕ 
من إنتاج مركز نور اإلسبلـ ألْتاث القرآف كالسنة  :د.ـ)د.ط  ،التحقيقات اٟتديثية

 .(، د:تباإلسكندرية
بَتكت: ) ِ، طمنار السبيل إرواء الغليل في تخريج أحاديثاأللباين، ٤تمد ناصر الدين،  - ٖ 

 .(ـ ُٖٓٗ -ىػػ  َُْٓا١تكتب اإلسبلمي 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري وآراؤه االعتقادية أنصارم، ٤تمد عبد ا فاركؽ،  - ٗ

مكة ا١تكرمة: جامعة أـ القرل )، رسالة ماجستَت، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، (عرضًا ونقداً )
 .(ـ َََِ -ىػػ َُِْ
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 .(د.ـ، دار الفكر، د.ت)، د.ط العناية شرح الهدايةالبابرٌب، ٤تمد بن ٤تمد ٤تمود،  - َُ
 .(ىػػُِّّمصر: مطبعة السعادة ) ُ، طالمنتقى شرح الموطأالباجي، سليماف بن خلف،  - ُُ
بَتكت: ا١تكتبة )، د.ط صحيح البخاريالبخارم، أبو عبد ا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم،  - ُِ

 . (ـ ََِّ -ىػػػ  ُِْْة العصري
 ٖتقيق: شعيب األرنؤكط، شرح السنة، ٤تمد اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراءالبغوم،  - ُّ

 .(ـ ُّٖٗ -ىػػ  َُّْبَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي ) ِ، ط٤تمد زىَت الشاكيشك 
 ْط، نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنورالبنورم، ٤تمد يوسف بن السيد،  - ُْ

 .(دبوبند: معهد األنوار، د.ت)
، ٖتقيق: أبو ٘تيم ياسر بن شرح صحيح البخاري البن بطالابن بطاؿ، علي بن خلف،  - ُٓ

 .(ـ ََِّ -ىػػػ  ُِّْالرياض: مكتبة الرشد ) ِإبراىيم، ط
د.ـ: دار الكتب )، د.ط كشــاف القناع عن متــن اإلقناعالبهوٌب، منصور بن يونس،  - ُٔ

 .(مية، د.تالعل
عبد ا١تعطي أمُت ، ٖتقيق: السنن الصغير، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسىالبيهقي،  - ُٕ

 .(ـ ُٖٗٗ -ىػػ  َُُْكراتشي: جامعة الدراسات اإلسبلمية ) ُ، طقلعجي
، ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر السنن الكبرى، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسىالبيهقي،  - ُٖ

 .(ـ ََِّ -ىػػ  ُِْْكت: دار الكتب العلمية بَت ) ّعطا، ط
، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد (سنن الترمذي)الجامع الصحيح الًتمذم، ٤تمد بن عيسى بن سورة،  - ُٗ

 .(ـ ََِٔ -ىػػُِْٕمكة ا١تكرمة: ا١تكتبة الفيصلية )شاكر، د.ط 
، ٚتع كترتيب: تيمية فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بنابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم، ٣تموع  - َِ

 (الرباط: مكتبة ا١تعارؼ، د.ت)عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم، د.ط 
التدمرية تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم،  - ُِ

الرياض: دار ) ُ، ٖتقيق: الدكتور/ ٤تمد بن عودة السعوم، طالجمع بين القدر والشرع
 .(ىػػ ُُّْا١تنهاج 

 -ىػػ ُِِْبَتكت: دار الفكر )، د.ط الفقو على المذاىب األربعةاٞتزيرم، عػػػبد الرٛتػػن،  - ِِ
 .(ـََِِ
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بَتكت: ) ُ، ٖتقيق: عامر أٛتد حيدر، طمسند ابن الجعدابن اٞتعد، على بن اٞتعد،  - ِّ
 .(ـ َُٗٗ -ىػػ َُُْمؤسسة نادر 

، ٖتقيق: شرح معاني اآلثار، ن سبلمة بن عبد ا١تلكأٛتد بن ٤تمد بأبو جعفر الطحاكم،  - ِْ
 .(ـ ُْٗٗ -ىػػ  ُُْْد.ـ: عامل الكتب ) ُ، ط٤تمد سيد جاد اٟتقك ٤تمد زىرم النجار 

، ٖتقيق: مصطفى عبد المستدرك على الصحيحيناٟتاكم، ٤تمد عبد ا ٤تمد ٛتدكية،  - ِٓ
 .(ـ َُٗٗ - ىػػ ُُُْبَتكت: دار الكتب العلمية ) ُالقادر عطا، ط

 ُ، ٖتقيق: شعيب األرنؤكط، طصحيح ابن حبان، ٤تمد بن حباف بن أٛتدابن حباف،  - ِٔ
 .(ـ ُٖٖٗ -ىػػ  َُْٖبَتكت: مؤسسة الرسالة )

 ُ، طفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين،  - ِٕ
 .(ـَََِ -ىػػ  ُُِْالرياض: دار السبلـ )

بَتكت: دار الكتب ) ، د.طتقريب التهذيبابن حجر، أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين،  - ِٖ
 .(ـُّٗٗ -ىػػ  ُُّْالعلمية 

ِٗ -  ، ، أبو ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز ، ٖتقيق: ٞتنة أحياء المحلى باآلثارابن حـز
 .(بَتكت: دار اآلفاؽ اٞتديدة، د.ت)الًتاث العريب، د.ط 

مواىب الجليل في شرح مختصر ٟتطاب، مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن، ابن ا - َّ
 .(ـ ُِٗٗ -ىػػ  ُُِْدار الفكر ) ّ، طخليل

، ٖتقيق: شعيب األرنؤكط، كعادؿ مسند اإلمام أحمدابن حنبل، أٛتد بن ٤تمد الشيباين،  - ُّ
 .(ـ ََُِ -ىػػ  ُُِْد.ـ: مؤسسة الرسالة ) ُمرشد، ط

، ٖتقيق: الدكتور/ ٤تمد مصطفى صحيح ابن خزيمة، أبو بكر ٤تمد بن إسحاؽن خزٯتة، اب - ِّ
 .(بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، د.ت)األعظمي، د.ط 

وفيات األعيان وأنباء أبناء ، مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن أيب بكرابن خلكاف،  - ّّ
 .(ـ ُْٗٗدر بَتكت: دار صا) ٕ، ٖتقيق: إحساف عباس، ط الزمان

حسن عبد ا١تنعم ك شعيب االرنؤكط، ، ٖتقيق: سنن الدارقطنيالدارقطٍت، علي عمر أٛتد،  - ّْ
 -ىػػ  ُِْْبَتكت: مؤسسة الرسالة ) ُ، طأٛتد برىـوك عبد اللطيف حرز ا، ك شليب، 
 .(ـ ََِْ
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ليم الداراين، ، ٖتقيق: حسُت سسنن الدارميالدارمي، عبد ا بن عبد الرٛتن الفضل،  - ّٓ
 .(ـَََِ -ق  ُُِْا١تملكة العربية السعودية: دار ا١تغٍت للنشر كالتوزيع )ُط

د.ـ: دار )، د.ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي،  - ّٔ
 .(الفكر، د.ت

بَتكت: دار ) ُ، طتذكرة الحفاظالذىيب، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب،  - ّٕ
 .(ـ ُٖٗٗ -ىػػ ُُْٗالكتب العلمية 

بَتكت: ) ُ، طسير أعالم النبالءالذىيب، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب،  - ّٖ
 .(ـ ََِٕىػػ،  ُِْٖا١تكتبة العصرية 

، ميزان االعتدال في نقد الرجالالذىيب، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب،  - ّٗ
 .(ـ ُّٔٗ -ىػػ ُِّٖبَتكت: دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر ) ُعلى ٤تمد البجاكم، ط ٖتقيق:

القاىرة: دار )، د.ط بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، ٤تمد بن أٛتد القرطيب،  - َْ
 (ـ ََِْ -ىػػ  ُِْٓاٟتديث 

د.ـ: دار )ُ، طوالبحر المحيط في أصول الفقالزركشي، بدر الدين ٤تمد بن عبدا،  - ُْ
 .(الكتيب، د.ت

 .(د.ـ: دار العلم للمبليُت، د.ت) ُٓ، ط األعالمالزركلي، خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد،  - ِْ
نصب الراية ، الدين أبو ٤تمد عبد ا بن يوسف بن ٤تمد الزيلعي الزيلعي، ٚتاؿ الدين - ّْ

 .(ـ ُٕٗٗ -ىػػػػ ُُْٖمؤسسة الرياف  لبناف:) ُ، ٖتقيق: ٤تمد عوامة، ط ألحاديث الهداية
بَتكت: دار ا١تعرفة )، المبسوطالسرخسي، ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة،  - ْْ 

 .(ـ ُّٗٗ -ىػػ  ُُْْ
 ُ، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم، عبد الرٛتن بن ناصر،  - ْٓ

 .(ـ ََُِ -ىػػ  ُِِْبَتكت: مؤسسة الرسالة )
، رسالة قوت المغتذي على جامع الترمذي، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدينالسيوطي،  -ْٔ

جامعة أـ القرل مكة ا١تكرمة: ) كلية الدعوة كأصوؿ الدين، قسم الكتاب كالسنةدكتوراه،  
 .(ىػػ ُِْْ
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شرح سنن  مصباح الزجاجة، عبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطيالسيوطي،  - ْٕ 
 .(كراتشي: د.ف، د.ت)، د.ط ابن ماجو

 . (ـ َُٗٗ -ىػػ  َُُْبَتكت: دار ا١تعرفة )، د.ط األمالشافعي، ٤تمد بن إدريس،  - ْٖ
نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد الشوكاين، ٤تمد بن علي بن ٤تمد،  - ْٗ

 -ىػػ  ُِْٔوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع ا١تنصورة: دار ال) ٓ، ٖتقيق: أنور الباز، طاألخيار
 .(ـ ََِٓ

، د.ط المهذب في فقو اإلمام الشافعي، إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم، أبو إسحاؽ - َٓ
 . (د.ـ: دار الكتب العلمية، د.ت)

، ٖتقيق: كماؿ يوسف مصنف ابن أبي شيبةابن أيب شيبة، أبو بكر، عبد ا بن ٤تمد،  - ُٓ
 .(ىػػ َُْٗالرياض: مكتبة الرشد ) ُط اٟتوت،

بَتكت: دار ) ِ، طعون المعبود شرح سنن أبي داودالصديقي، ٤تمد أشرؼ أمَت حيدر،  - ِٓ
 .(ىػػػ ُُْٓالكتب العلمية 

، ٖتقيق: حبيب مصنف عبد الرزاق الصنعانين ٫تاـ، أبو بكر عبد الرزاؽ بالصنعاين،  - ّٓ
 .(ىػػ َُّْا١تكتب اإلسبلمي بَتكت: ) ِالرٛتن األعظمي، ط

، ٖتقيق: ٤تمد شكور ٤تمود اٟتاج المعجم الصغير، سليماف بن أٛتد بن أيوبالطرباين،  - ْٓ
 . (ـ ُٖٓٗ -ىػػ  َُْٓبَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي، عماف: دار عمار ) ُأمريز، ط

وض ا بن ارؽ بن ع، ٖتقيق: طالمعجم األوسط، سليماف بن أٛتد بن أيوبالطرباين،  - ٓٓ
 . (القاىرة: دار اٟترمُت، د:ت)، د.ط عبد اسن بن إبراىيم اٟتسيٍتك ٤تمد، 

 ِ، ٖتقيق: ٛتدم بن عبد اجمليد السلفي، طالمعجم الكبير، سليماف بن أٛتدالطرباين،  - ٔٓ
 . (ـُْٗٗ -ىػػ  ُُْٓالقاىرة: مكتبة ابن تيمية )

 ُ، ٖتقيق: أٛتد ٤تمد شاكر، طي تأويل القرآنجامع البيان فالطربم، ٤تمد بن جرير،  - ٕٓ
 .(ـ َََِ -ىػػ  َُِْمؤسسة الرسالة )

د.ـ: )، د.ط حاشية رد المحتار على الدرر المختارابن عابدين، ٤تمد أمُت ابن عابدين،  - ٖٓ
 دار الفكر، د.ت(. 
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، لنمرم القرطيبأبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم ا ابن عبد الرب، - ٗٓ
بَتكت: دار الكتب العلمية ) ُ، ط٤تمد علي معوضك ٖتقيق: سامل ٤تمد عطا،  ،االستذكار

 . (ـ َََِ -ىػػ  ُُِْ
، أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب ابن عبد الرب، - َٔ

الرياض: مكتبة ) ِا١توريتاين، ط ٤تمد أٛتد أحيد كلدٖتقيق:  ،الكافي في فقو أىل المدينة
 . (ـ َُٖٗ -ىػػ  ََُْالرياض اٟتديثة 

عادؿ أٛتد ، ٖتقيق: الكامل في ضعفاء الرجالابن عدم، أبو أٛتد بن عدم اٞترجاين،  - ُٔ
 .(ـ ُٕٗٗ -ىػػػ  ُُْٖبَتكت: الكتب العلمية ) ُ، طعلي ٤تمد معوضك  عبد ا١توجود

، ٖتقيق: ٚتاعة من العلماء، شرح عقيدة الطحاويلي بن ٤تمد، ابن العز اٟتنفي، علي بن ع - ِٔ
 .(ـ ََِٔ -ىػػ  ُِْٕبَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي ) ُط

، تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها فرق معاصرةعواجي، غالب بن علي،  - ّٔ
 .(ـ َََِ -ىػػػػ  ُُِْدمنهور: دار لينة للنشر كالتوزيع ) ٓط

بدر الدين  ياٟتنف أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب ،العيٍت - ْٔ
 . (بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، د.ت)، د.ط عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيٍت

بدر الدين  ياٟتنف أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد بن حسُت الغيتايب العيٍت، - ٓٔ
 . (ـَََِ -ىػػ  َُِْبَتكت: دار الكتب العلمية ) ُ، طبناية شرح الهدايةال، العيٍت

حلب: مكتب ) ُ، طتراجم ستو من فقهاء العالم اإلسالميأبو غدة، عبد الفتاح غدة،  - ٔٔ
 .(ـ ُٕٗٗ -ىػػ  ُُْٕا١تطبوعات اإلسبلمية 

دار ) ُ، طخليل التاج واإلكليل لمختصرالغرناطي، ٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم،  - ٕٔ
 .(ـ ُْٗٗ -ىػػ ُُْٔالكتب العلمية 

 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عثماف بن علي بن ٤تجن البارعي،فخر الدين الزيلعي،  -ٖٔ
 .(ىػ ُُّْالقاىرة: ا١تطبعة الكربل األمَتية ) ُحاشية: شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد الشليب، ط

، ٖتقيق: مكتب القاموس المحيطو الطاىر ٤تمد بن يعقوب، الفَتكز أبادم، ٣تد الدين أب -ٗٔ
 -ىػػػ  ُِْٔلبناف: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر، )، ٖالًتاث ُب مؤسسة الرسالة، ط 

 .(ـ ََِٓ
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، إكمال المعلم بفوائد عياض بن موسى بن عياض بن عمركف، أبو الفضلالقاضي عياض،  - َٕ 
 .(ـُٖٗٗ-ىػػُُْٗمصر: دار الوفاء للطباعة كالنشر، ) ُ، ٖتقيق: ٭تِت إٝتاعيل، طمسلم

الشرح الكبير على ابن قدامة، مشس الدين أيب الفرج عبد الرٛتن بن أيب عمر بن قدامة،  - ُٕ
 .(ـ ُْٖٗ -ىػػ َُْْدار الفكر  :لبناف) ُ، طمتن المقنع

دار  :لبناف) ُ، طالمغنية، ابن قدامة، موفق الدين أيب ٤تمد عبد ا بن أٛتد بن قدام - ِٕ 
 .(ـ ُْٖٗ -ىػػ َُْْالفكر 

ٖتقيق:  الذخيرة،القراُب، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي،  - ّٕ
 .(ـ ُْٗٗلبناف: دار الغرب اإلسبلمي ) ُسعيد أعراب، ط

األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين  ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح ،أبو عبد ا القرطيب، - ْٕ
، أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش، ٖتقيق: (تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن ، القرطيب

 .(ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة: دار الكتب ا١تصرية ) ِط
 ٕ، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطبلين، أٛتد بن أيب بكر عبد ا١تلك،  - ٕٓ

 .(ىػػ ُِّّة الكربل األمَتية مصر: ا١تطبع)
د.ـ: ) ِ، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عبلء الدين، أبو بكر بن مسعودالكاساين،  - ٕٔ

 .(ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ دار الكتب العلمية
العرف الشذي شرح سنن ، ٤تمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمَتمالكشمَتم،  - ٕٕ 

 .(ـ ََِْ -ىػ  ُِْٓلبناف: دار الًتاث العريب ) ُ، ط تصحيح: ٤تمود شاكر ،الترمذي
فيض الباري شرح صحيح ، ٤تمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمَتمالكشمَتم،  - ٖٕ

 -ىػ  ُِْٔلبناف: دار الكتب العلمية ) ٤ُتمد بدر العلم ا١تَتهتي، ط: قيقٖت ،البخاري
 .(ـ ََِٓ

، ٖتقيق: ٤تمد فواد عبد سنن ابن ماجوكيٍت، ابن ماجو، أبو عبد ا ٤تمد بن يزيد القز  -ٕٗ 
 . (ـََِٓ -ىػػ  ُِْٔالقاىرة، دار اٟتديث )الباقي، 

القاىرة، )، د.ط تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيا١تباركفورم، ٤تمد بن عبد الرٛتن،  - َٖ
 .(ـ ُّٗٗ -ىػػ  ُُْْمكتبة ابن تيمية 
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بَتكت: دار صادر ) ّ، طلسان العرب، رم٤تمد بن مكـر بن على األنصاابن منظور،  - ُٖ
 .(ىػػػػػ ُُْْ

لبدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح اابن ا١تلقن، عمر علي أٛتد،  - ِٖ
 .(ـ ََِْ -ىػػ ُِْٓالرياض: دار ا٢تجرة للنشر كالتوزيع ) ُ، طالكبير

، د.ط لمضية في طبقات الحنفيةالجواىر ا٤تيي الدين اٟتنفي، عبد القادر ٤تمد،  - ّٖ
 . (كراتشي: مَت ٤تمد كتب خانو، د.ت)

دار الكتاب ) ِ، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، زين الدين بن إبراىيم ،  - ْٖ
 .(اإلسبلمي

الرياض: )، د.ط سنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب ابن علي النسائي،  - ٖٓ
 .(ـ ََِٗ -ىػػػ َُّْـ دار السبل

بَتكت: )ُ، طشرح النووي على مسلمالنوكم، أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم،  - ٖٔ
 .(ـ ُِٗٗ -ىػػػ  ُّْٕدار إحياء الًتاث العريب 

د:ـ: ) ُ، ط، المجموع شرح المهذبالنوكم، أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم - ٕٖ
 .(.تطبعة دار الفكر، د

، ٖتقيق: صحيح مسلمالنيسابورم، أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم،  - ٖٖ
 .(ـ ُٕٗٗ -ىػػ ُُْٖالقاىرة: دار اٟتديث ) ٤ُتمد فؤاد عبد الباقي، ط

، ٖتقيق: سيد إبراىيم، كٚتاؿ ثابت، ك٤تمد السيرة النبويةابن ىشاـ، ٤تمد بن عبد ا١تلك،  - ٖٗ 
 ٤تمود، د.ط 

 .(ـ ََِٔ -ىػػ  ُِْٕمصر: دار اٟتديث )
، ٖتقيق: حساـ الدين القدسي، دــــــع الفوائــد ومنبــجمع الزوائمــا٢تيثػػػػػمي، علي بن أيب بكر،  - َٗ

 .(ـ ُْٗٗ -ىػػ  ُُْْالقاىرة، مكتبة القدسي )د.ط 


