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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل
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 باللغة العربية: ملخص
 قيس سعدي مجيلالسيد 

 أ.م.د. أمحد عبيد جاسم

الخالفيات في )ييدف ىذا البحث إلى بيان ترجيحات اإلمام البييقي في كتابو 
إذ قمت بدراسة ، وقد درستيا دراسة فقيية مقارنة ،دراسة فقيية مقارنة (،الصدقات كتاب

التي اختمف فييا اإلمام الشافعي واإلمام أبي حنيفة في باب الصدقات  المسائل الفقيية 
، والشافعية، ىي: الحنفية، ودرست المسائل دراسة فقيية مقارنة عمى سبعة مذاىب

والزيدية، واإلمامية، ثم بيان ما رجحو اإلمام البييقي ، والظاىرية، والحنابمة، والمالكية
 .صدقات مسائل كثيرةالبييقي في ال إذ بمغت مسائل اإلمام، )رحمو اهلل(

 فقهية مقارنة      ، كتاب الصدقات، ترجيحات البيهقي : الكممات المفتاحية
 

SELECTED OPINIONS OF AL-BAYHAQI IN HIS BOOK «AL-
KHILAFIYAT», THE CHAPTER OF CHARITY  

A COMPARATIVE FIQH STUDY 

Mr. Qais S. Jamil 
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 املكدمة
 والصالة، النور لىإ الظممات من وأخرجنا الدين لنا أوضح الذي هلل الحمد

 امّ أ... جمعينأ وصحبة ألو وعمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا محمد عمى والسالم
 :بعد

 لممسمم، منيا البد التي موراأل ىمأ من الدين في التفقو نأ فيو شك ال مما
 صاحبو فيورث نواىي واجتناب ألوامره واالمتثال وتعالى سبحانو اهلل مراد عمى لموقوف
 المجتمع حوالأ لتجدد ممحة ضرورية حاجة الفقو ودراسة، حرماتو وتعظيم اهلل خشية
 . الناس حوالوأ عرافأ وتغير

، لممختمفين فيو تجريح وال الدين في تفرقا ليس( اهلل رحميم) العمماء واختالف
 وطرق البحث مناىج الختالف فياماأل تفاوت ساسأـ عمى فطري مرأ ىو مانّ إ

، ومحوره التشريع ساسأ ىي التي القطعيات في يكون ال االختالف وىذا، االستدالل
 تشريعية ثروة مصدر ذاتو في وىذا، ونظم حكامأ من ذلك دون فيما فقط تظير مانّ وا  

 زمان لكل صالحا نيكو  الذي الدين ىذا عظمة عمى يدل متعددة فقيية ونظريات
 . ومكان

 كتابة في البييقي ماماإل ترجيحات) الموسوم البحث ةكتاب عمى االختيار وقع
 المسائل من فائدة ذات مجموعة طياتو بين يظم الذي في الصدقات( باب الخالفيات
 الدراسة وىذه المعتبرين، العمماء قوالأ مع مقارنة فقيية بدراسة تناولتيا التي الفقيية،
 في الشافعية قول عمى اعتماده البحث ومدار. مستقل عممي منيج ساسأ عمى جرت
 ىذه بعض عمى والجواب، واالعتراض الداللة وجو وبيان دلةاأل عمى الوقوف ثم، ذلك

 :عمى مقدمة ومبحثين وخاتمة البحث خطة تضمنت ،االعتراضات
 



 

 416 

10 

 . مسائل ثالث وفيو الصدقات قسم: ولاأل المبحث
 . كسب لو لمن الصدقة: ولىاأل المسألة
 . الكفار لىإ الواجبة الصدقات صرف: الثانية المسالة
 . الظاىرة زكاتو صرف الرجل تولي: الثالثة المسألة
 . مسائل ربعأ وفيو الصدقات صرف: الثاني المبحث
 . واحد صنف لىإ الزكاة دفع: ولىاأل المسألة
 . حمالة تحمل لمن الغارمين سهم: الثانية المسألة

 . والمسكين الفقير بين الفرق: الثالثة ألةالمس
 محتاجيها وجود مع بلد ىإل بلد زكاة نقل: الرابعة المسألة
 .الخاتمة
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 : األول املبحث
 الصدقات قسم

 :دفع الصدقة المفروضة لمن لو كسب: ولىلة األالمسأ
ن يكسب قدر أالشخص الصحيح القوي الذي يستطيع اختمف الفقياء في 

 : لة، ىل يعطى من الزكاة ؟ عمى قوليناستطاعتو وعيا
لى إكفايتو ال تحل عميو الزكاة، ذىب من كان قوي يكتسب قدر : ولالقول األ

ىذا القول الشافعية والحنابمة واالمامية والزيدية وبعض المالكية وىذا ما رجحو االمام 
 . (ٔ)البييقي

 األول:دلة القول أ
جمين، أخبراه أنيما، أتيا رسول اهلل عن عبيد اهلل بن عدي بن الخيار، أن ر  -ٔ

  فسأاله من الصدقة فصعد فييما وصوب فقال: )إن شئتما، وال حظ فييا لغني، وال
 . (ٕ)لذي قوة مكتسب(

في الصدقة، فنظر  ن الرجمين ساال النبي أالحديث يدل عمى  وجو الداللة:
مرىما، يستحقان أنزلو ليتحقق من أفوقع بصره عمييما فرفع بصره و  لييما النبي إ

ن أن شئتما( بمعنى إ): ن مقتدران عمى االكتساب قالم ال، فمما وجدىما قوييأالصدقة 
نو ال نصيب في الصدقة لغني وال لذي قوة أعطيكم من الصدقة، ولكن اعمما أن أردتما أ

                                                           

، التاج واالكميل ٖٚٗ/ٕ :، التوضيح في شرح مختصر ابن حاجبٜٚٙ/ٖ :ينظر: التبصرة لمخمي ٔ))
 ،ٕٖٙ/ٙ :، بحر المذىبٜٔ٘/ٛ :، الحاوي الكبيرٗٛٔ/ٖ :م لمشافعي، األٖٕٕ/ٖ :لمختصر خميل

، كشاف القناع عن متن ٕٗٗ/ٕ :، شرح الزركشيٖ٘ٔ/ٚ :، المغنيٜٜٕ/٘ :الخالفيات لمبييقي
 .ٓ٘٘/ٔ :، سبل السالمٖٕٛ/ٗ :، الخالفٖٕٚ/ٕ :االقناع

مام أحمد بن إللو الزكاة. قال ا باب فيمن تحل، كتاب الزكاة، (ٖٙٙ)، برقم ٕٗٗ/ٔ :مسند الشافعيٕ) )
 .ٕٕ٘ٔ/٘ :حنبل ما َأجوَده من حديث ينظر: التمييز في تمخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
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نيما ال حظ ليما في الصدقة مع قدرتيما عمى أ ما النبي فأعممي مكتسب، 
 . (ٔ)االكتساب

جوز التصدق عمى نو يأحدىما ألمحديث معنيين  :رض على ىذا االستداللاعت
لو ما كان ليما حظ  ألنو؛ ن يسأل من كانت ىذه صفتو أخر يكره آلالصحيح القوي، وا

 . (ٕ)ن شئتما(إفي الصدقة لما قال ليما )
ن يأخذ من الصدقة ىو القوي الخرف ال كسب أالقوي الذي يجوز لو  جيب:أ

مع القوة االكتساب، ومن يسأل الصدقة بالمسكنة والفقر ال  رأى ي ن النبأل ؛ لو
مرىما أن ينذرىما، ويكل أذا لم يعمم بحاليما ينبغي عميو إمام يطالب بالبينة وعمى اإل

 .(ٖ)مانتيماألى إ
)ال تحل الصدقة لغني، وال : عن عبد اهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل  -ٕ

 . (ٗ)لذي مرة سوي(
عضاء أل)مرة( ىو القوي، و )سوي( صحيح ا ين ذأالحديث يبين  لة:وجو الدال

عضاء قادر عمى الكسب بقدر ما ألقوي وصحيح ا ألنو؛ تام الخمقة ال تحل لو الزكاة
 . (٘)يكفيو ويكفي عيالة

 . (ٙ)حمل الحديث عمى وجو الكراىة ال عمى الحتم عترض على ىذا االستدالل:ا

                                                           

 .ٖٓٔ/ٗ :ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي ٔ))
 .ٜٖٗ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٕ))
 . ٕٖٔ/ٗ :ينظر: شرح مسند الشافعي ٖ))
 . ، كتاب الزكاة باب من تحل لو الصدقة إسناده صحيح(ٜٚٙٔ)برقم  ٕٓٓٔ/ٕسنن الدارمي ٗ) )
 . ٔٔ٘/ٕ :ينظر: المفاتيح شرح المصابيح ٘))
 . ٜٖ٘/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٙ))
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نما عمى وجو ا  لمكتسب ليست عمى الكراىة، و منع الصدقة عمى القوي ا جيب:أ
 ألنو ؛الحتم فتحريم الصدقة عميو كان لقدرتو عمى الكسب كما حرمتيا عمى الغني

 (ٔ)ن تحرم عميو الزكاةأمستديم القدرة فوجب 
و غير ذلك، أقوي المكتسب من الزكاة قويا كان ن يعطى الأيجوز  القول الثاني:

  (ٕ)ظاىريةبيذا قال الحنفية والمالكية وال
 :ثانيدلة القول الأ
 . (ٖ)ني مي  زي ري: قولو تعالى –ٔ

ن الفقير الذي لو بعض ما يكفيو يجوز أالكريمة عمى  اآليةدلت  وجو الداللة:
 . (ٗ)لم تفرق بين القوي في بدنة والضعيف منيم اآلية ألنو ؛عطاءه من الصدقاتإ

عدوم الذي ال يممك الفقير المقصود بو ليس الم اعترض على ىذا االستدالل:
 . (٘)يممك ما يكفيو وعيالو ألنو؛ شيئًا، بل المقصود بو المحتاج والمكتسب غير محتاج 

إلى اليمن، فقال: )ادعيم إلى شيادة أن ال إلو  بعث معاذا  ن النبي إ -ٕ
إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل قد افترض عمييم خمس 

في كل يوم وليمة، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل افترض عمييم صدقة صموات 
 . (ٙ)يم وترد عمى فقرائيم(ئفي أمواليم تؤخذ من أغنيا

                                                           

 . ٕٖٙ/ٙ :ينظر: بحر المذىب ٔ))
ي ترتيب ، بدائع الصنائع فٕٖٓ/ٔ :، تحفة الفقياءٕٜٖ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٕ))

، التوضيح في ٜٚٙ/ٖ :، التبصرة لمخميٕٓٗ/ٔ :، االشراف عمى نكت مسائل الخالفٛٗ/ٕ :الشرائع
 . ٕٙٚ/ٗ :باآلثار، المحمى ٖٚٗ/ٕ :شرح مختصر ابن الحاجب

 . ٓٙية ، آسورة التوبة ٖ))
 . ٖٜٖ/ٕ :، شرح مختصر الطحاوي لمجصاصٕٓٓ/ٖ :نآينظر: فتح الرحمن في تفسير القر  ٗ))
 . ٕٖٚ/ٙ :نظر: بحر المذىبي ٘))

 . باب وجوب الزكاة، ، كتاب الزكاة(ٜٖ٘ٔ)، برقم ٗٓٔ/ٕ :صحيح البخاريٙ) )



 

 424 

10 

و أالفقراء لم يدل عمى كونيم ضعفاء ن لفظ أالحديث دل عمى  وجو الداللة:
 . (ٔ)ن يعطى منيا المكتسب القويأقوياء، وعمية يجوز أ

ن يكون بعض الناس من ال تؤخذ أمن المحتمل  ستدالل:عترض على ىذا االا
ن يكون بعضيم تؤخذ أمالكًا مال ال يزكى فكذلك المكتسب، فجاز  دليو يعإمنو وال تدفع 
 . (ٕ)اذا كان غير مكتسب ما يزكىليو وىو مالك إمنو فتدفع 
ن جاء عمى  عن زيد بن أسمم، أن رسول اهلل  -ٖ قال: )أعطوا السائل، وا 

 .(ٖ)فرس(
ن جاء في حالة يظن بو أن السائل ال يرد حتى و أدل الحديث  الداللة:وجو 

يضا الخادم والمسكن أن الفرس الركوب ال تدل عمى حصول الغنى وعمى ىذا الغنى، أل
 . (ٗ)لييما اكثرإن الحاجة أل

  :االستداللعترض على ىذا ا
 سمم مرسلأالحديث الذي يرويو زيد بن  والً أ

بو حنيفة رحمو اهلل تعالى يمنع أمام إلن األ؛  ث يدل عمى قولناىذا الحدي ثانياً 
 . (٘)ذا كان محتاجاً إذا كان ثمن ىذا الفرس نصابًا، وعندنا يعطي إعطاءه إمن 

كنت من أبناء أساورة فارس فذكر الحديث : قال عن سممان الفارسي  -ٗ
عراب قال فانطمقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى حتى مررت عمى قوم من األ

                                                           

 . ٖٜٖ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٔ))
 . ٕٖٚ/ٙ :ينظر: بحر المذىب ٕ))
كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، سنده ضعيف، ينظر: كنز  (،ٖ)، برقم ٜٜٙ/ٕموطأ مالك ٖ) )

 . ٖٙٗ/ٙ :العمال
 . ٕٜٖ/ٕ :، شرح مختصر الطحاوي لمجصاصٛٛٗ/ٖ :ينظر: شرح المصابيح البن الممك ٗ))

 . ٕٖٚ/ٙ :، بحر المذىبٕٗٓ/ٕ :حكام الوسطىألينظر: ا ٘))
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وكان العيش عزيزا  فاستعبدوني فباعوني حتى اشترتني امرأة فسمعتيم يذكرون النبي 
فقمت ليا ىبي لي يوما فقالت نعم فانطمقت فاحتطبت حطبا فبعتو فصنعت طعاما فأتيت 

)كموا ولم : )ما ىذا( فقمت صدقة فقال ألصحابو: فوضعتو بين يديو فقال بو النبي 
تو ثم مكثت ما شاء اهلل أن أمكث فقمت لموالتي ىبي لي يوما يأكل( قمت ىذه من عالما

قالت نعم فانطمقت فاحتطبت حطبا فبعتو بأكثر من ذلك فصنعت طعاما فأتيتو بو وىو 
جالس بين أصحابو فوضعتو بين يديو فقال: )ما ىذا( قمت ىدية فوضع يده وقال 

نك أالنبوة فقمت أشيد  اءه فإذا خاتم)خذوا بسم اهلل( وقمت خمفو فوضع رد: ألصحابو
رسول اهلل 

(ٔ) . 
نو كان بعض أألصحابو كموا ولم يأكل، ومعموم  دل قولو الداللة: وجو 

 . (ٕ)في زمنو منيم قويا ومكتسبا ولم يمنع عمييم الصدقة صحابو أ
ىي  ن ما قدم بين يديو أالحديث يدل عمى  عترض على ىذا االستدالل:ا

غيرىا ال تحل عمى أم  كانت مفروضة أالصدقات سواء ن أصدقة تطوع، ومن المعموم 
غنياء أو أسواء فقراء  ابة ن يأكل الصحأحاديث، وعميو ال بأس ألكما دلت ا النبي 

 . (ٖ)من صدقات التطوع
 الترجيـــــــــح:

لى ترجيح القول إيل أمميم اهلل تعالى فأني دلة لمفقياء رحألقوال واألبعد عرض ا
نما إن الزكاة أل؛  دلةاألتحل عميو الصدقة لما دلت عميو لمكتسب ال ن القوي اأول، األ

عضاء تام ألمحتاجًا ألنو سميم ا دتدفع لمحتاجييا، والقوي الصحيح المكتسب ال يع

                                                           

، إسناده باب حديث رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق  ،(ٖٖٕٙٚ)، برقم ٖٛٗ/٘ :مسند أحمدٔ) )
 . ٕٔٗ/ٛ :والطبراني، ورجالو ثقات ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدرواه أحمد . محتمل التحسين

 . ٛٗ/ٕ :ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٕ))

 . ٖٚٗ/ٕ :ينظر: شرح الزركشي ٖ))
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لى كسب الرزق حتى يكون ىذا القوي منتجًا إسالم حث عمى العمل والسعي إلالخمقة، وا
يره من المحتاجين، واهلل بل يدع ىذا لغنافعا لممجتمع، وال عذر لو من سؤال الناس 

 .عممأتعالى 
 ى الكفارإلصرف الصدقات الواجبة : لة الثانيةأالمس

ن الخالف في أال إ، (ٔ)ن الذمي ال يعطى من الزكاةأال خالف بين الفقياء عمى 
 : ييم، اختمف الفقياء في ىذه المسالة عمى قولينإل دفع صدقات الفطر والكفارات

لى المسممين، وىذا إال إجوز دفع الصدقات الواجبة وغيرىا ال ي: ولالقول األ
وسف من الحنفية، وىذا ما بو يأوالحنابمة واالمامية والزيدية، و مذىب المالكية والشافعية 

 . (ٕ)مام البييقيإلرجحة ا
 : ولألدلة القول اأ
إلى اليمن، فقال: )ادعيم إلى شيادة أن ال إلو  بعث معاذا  ن النبي إ -ٔ

إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل قد افترض عمييم خمس 
صموات في كل يوم وليمة، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل افترض عمييم صدقة 

 . (ٖ)في أمواليم تؤخذ من أغنيائيم وترد عمى فقرائيم(
سالم إلشرط ا ن صرف الصدقات يتضمنأالحديث يدل عمى : وجو الداللة

رف زكاة نو ال يجوز صرف زكاة المال الييم ال يجوز صأخذ، وبما ألمنو وا المأخوذة
                                                           

 . ٛٗص :ينظر: االجماع البن المنذر ٔ))
، االشراف ٖ٘ٗ/ٔ :نة، المدو ٜٗ/ٕ :، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٖٖٓ/ٔ :ينظر: تحفة الفقياء ٕ))

، ٜ٘ٙ/ٖ :، التبصرة لمخميٓٛٔ/ٗ :، الجامع لمسائل المدونةٚٔٗ/ٔ :عمى نكت مسائل الخالف
، النجم الوىاج في ٕٕٛ/ٙ :، المجموع شرح الميذبٖٙٓ/ٙ :، بحر المذىبٔٚٗ/ٛ :الحاوي الكبير
، الفروع ٚٛٚ/ٔ :، الممتع في شرح المقنعٖٖٓ/٘ :الخالفيات لمبييقي ،ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٙ :شرح المنياج

 . ٖٖٗ/ٕ :، شرح الزركشيٖٗٙ/ٗ :وتصحيح الفروع
 . باب وجوب الزكاة، ، كتاب الزكاة(ٜٖ٘ٔ)، برقم ٗٓٔ/ٕ :صحيح البخاريٖ) )
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ن الصدقات حق في مال عمى وجو الطيارة فال يجوز صرفيا ألالفطر والكفارات كذلك، 
 . (ٔ)لى الكفار مثل زكاة المالإ

ن اهلل ألليو كالمستأمن، إ الصدقاتن يحرم دفع أبالكفر يوجب  ضومن نق –ٕ
ن أا فوقيم استعالء عمييم، فمم يجز يدينأموال المشركين وجعل أسبحانو وتعالى خولنا 

 .(ٕ)موالناأنممكيم 
طر والكفارات، بيذا قال ىل الذمة من صدقة الفأعطاء إجواز  الثاني:القول 

 . (ٖ)بو حنيفة رحمو اهلل تعالىأمام إلا
 الثاني:دلة القول أ
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ تعالى:قولو  –ٔ
 . (ٗ)   ىق يف ىف يث ىثنث مث

الصدقات كالكفارات وصدقة الفطر  يقتضي عموم النص جواز دفع وجو الداللة:
 . (٘)لييمإقساط من البر واإل دلى الذمي، وىذا يعإ

 داللة النص يقتضي خالف االستدالل بدفع عترض على ىذا االستدالل:ا
في قبول  اآليةن سبب نزول ىل الذمة، ألألى إالصدقات كالكفارات وصدقة الفطر 

ميا وىي غير أاءتيا ج بي بكر أسماء بنت أن اليداية وىي كصدقة التطوع، أل
ن تأخذىا حتى يأذن النبي أسالم، فجاءتيا بيدية فأبت إلقبل ا با بكر أمسممة طمقيا 

 ال ما صدقات الفطر والكفاراتألتطوع الييم ن ال بأس من دفع صدقة اأ، بمعنى 
 . (ٙ)يجوز

                                                           

 . ٕٕٛ/ٙ :، المجموع شرح الميذبٚٔٗ/ٔ :ينظر: االشراف عمى نكت مسائل الخالف ٔ))
 . ٔٚٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٕ))
 . ٜٗ/ٕ :، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٖٖٓ/ٔ :، تحفة الفقياءٜٕٗٔ/ٖ :وريينظر: التجريد لمقد ٖ))
 . ٛية اآل ،سورة الممتحنة ٗ))
 . ٜٗ/ٕ :، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٖٙٛ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٘))
 . ٕٕٖ/ٖٕ :ينظر: جامع البيان ٙ))
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 . (ٔ)مئ خئ حئ جئ: قولو تعالى –ٕ
من غير فصل بين مسكين ومسكين، والمفظ  اآليةالمساكين في : وجو الداللة

 . (ٕ)ال الحربيإيشمل الذمي 
يخرج الذمي وغيره من الكفار من  اآليةتخصيص : عترض على ىذا االستداللا
 وجيين:

كفارة كالحربي يشتركان بنفس ن الذمي كافر فال يستحق بالأذا قمنا إ: حدىماأ
 . العمة وىي الكفر

 . (ٖ)خراج جزء من المال لممساكين فال يجوز لمكافر دفعياإذا وجب إ: خرىألوا
)ال تصدقوا إال عمى أىل : ، قال: قال رسول اهلل  عن سعيد بن جبير -ٖ

يوف وما تنفقوا من خير إلى قولو:  ليس عميك ىداىمفأنزل اهلل تعالى:  ،دينكم(
 . (ٗ))تصدقوا عمى أىل األديان(: قال: قال رسول اهلل  ،إليكم

 . (٘)ىل الذمةألى إعموم الحديث يجيز دفع الصدقات : وجو الداللة
 اعترض على ىذا االستدالل:

 .لحديث مرسل ال يصمح االستدالل بوا :والأ
 .الحديث محمول عمى صدقة التطوع :ثانيا

                                                           

 . ٜٛية اآل ،سورة المائدة ٔ))
 . ٜٗ/ٕ :دائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: ب ٕ))
 . ٓٙٔ/ٕ :ن البن العربيآحكام القر أينظر:  ٖ))
، كتاب الزكاة باب ما قالوا في الصدقة في غير أىل (ٜٖٛٓٔ)، برقم ٔٓٗ/ٕ :بي شيبةأمصنف ابن  ٗ))

 . ٖٔص :اإلسالم، حديث مرسل، ينظر: رد الجميل في الذب عن ارواء الغميل
 . ٖ٘ٛ/ٕ :صر الطحاوي لمجصاصينظر: شرح مخت ٘))
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الصدقة فرد عمييم المال من مال  ألىلنو افترض عمييم أيحتمل  :ثالثا
 . (ٔ)الصدقة

طر ال نو الكفارات وصدقة الفأيضا استدلوا الصدقة لسبب القربة وبما أو  –ٗ
 . (ٕ)عطاؤىم كما يعطون المسممين من الصدقةإمام، جاز إللى اإتدفع 

ليو كالمسمم  فيذا إنو يجوز دفع صدقة التطوع أب اعترض على ىذا االستدالل:
ليو وىذا ليس في إنو يجوز دفع الزكاة أذوي القربى، ثم المعنى في المسمم منتقض ب

 . (ٖ)الذمي
 : الترجيــــــح
ول بمنع أللى ترجيح القول اإميل أني إدلتيم، فأل العمماء ومعرفة قواأبعد سرد 

ن أدلة الواضحة والصريحة بعطاء الذمي من الصدقات الواجبة، لثبوت األإمن 
ن المسمم أل؛ لفقراء المسممين، من باب التعاون ومساعدة المحتاج  نما تكونإالصدقات 

لممسممين ال ينبغي ن الذمي من واجبو دفع الجزية ألولى من غيره في ىذه الصدقات، و أ
  . عممأواهلل تعالى  . اعتبار ىذه صدقة ليو عمىإرد ىذا المال 
 تولي الرجل صرف زكاتو الظاىرة: لة الثالثةأالمس

 بقارألنعام وسائر المواشي من االبل واألال الظاىرة ويقصد بيا امو ألزكاة ا
ال تستر بل تكون ظاىرة  نيا؛ ألوسميت بالظاىرة متعة،واألوالحبوب  غنام،ألوا
مام، اختمف إلم يتولى ذلك اأ المال،، وحكم تولي تفريقيا يكون بنفس رب (ٗ)عيانألل

 : الفقياء في ىذه المسالة عمى قولين

                                                           

 . ٔٚٗ/ٛ :، الحاوي الكبيرٖ٘ٔ/ٙ :ينظر: اليداية في تخريج احاديث البداية ٔ))
، ٖٚٛ/ٕ :، شرح مختصر الطحاوي لمجصاصٕٙٙ/ٔ :ينظر: الدراية في تخريج احاديث اليداية ٕ))

 .ٜٕٗٔ/ٖ :التجريد لمقدوري
 . ٔٚٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٖ))

  .ٓٙٔ/ٔ :لفاظ الميذبأالمستعذب في تفسير غريب  : النظمينظر ٗ))
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الو الظاىرة بنفسو، وبيذا قال مو أن يتولى تفريق أيجوز لمرجل  :األولالقول 
مام إلىرية واالمامية، وىذا ما رجحة امام الشافعي في الجديد والحنابمة والظاإلا

 . (ٔ)البييقي
 : ولألدلة القول اأ
كان يقول: )ىذا شير زكاتكم. فمن كان عميو دين   عن عثمان بن عفان –ٔ

 . (ٕ)موالكم فتؤدون منو الزكاة(فميؤد دينو. حتى تحصل أ
فقال السالم عميك يا  جاء أعرابي إلى النبي : قال عن بن عباس  -ٕ

غالم بني عبد المطمب فقال )وعميك( قال إني رجل من أخوالك من ولد سعد بن بكر 
ني رسول قومي إليك ووافدىم فذكر الحديث إلى أن قال فإنا قد وجدنا في كتابك  وا 

ن نأخذ من حواشي أموالنا ونضعو في فقرائنا فأنشدك باهلل أىو أمرك وأمرتنا رسمك أ
ىذه المفظة إن كانت محفوظة دلت عمى جواز تفريق رب : )نعم( قال الشيخ: بذلك قال

في ىذه القصة اهلل أمرك أن تأخذ ىذه الصدقة  المال زكاة مالو بنفسو وحديث أنس 
 . (ٖ)واهلل أعمممن أغنيائنا فتقسميا في فقرائنا إسناده أصح 

موال الظاىرة، يكون ألن عمى جواز تفريق اادل الحديث وجو الداللة للحديثين:
 . (ٗ)لرب المال بنفسو

                                                           

 ،ٜٕٔ/ٕ :، مغني المحتاجٕٓٓ/٘ :مام الشافعيإل، التيذيب في فقو ا٘ٛٔ/ٖ :رينظر: الحاوي الكبي ٔ))
 :تيى االيرادات، منٕٓٗ/ٔ :مام احمدإل، الكافي في فقو ا٘ٓ٘/ٕ :المغني ،ٖ٘ٓ/٘ :الخالفيات لمبييقي

 . ٕٕ٘/ٗ :، الخالفٕٚٙ/ٗ :ثارآل، المحمى با٘ٓ٘/ٔ
سناده صحيح  الزكاة، ، كتاب(ٚٔ)، برقم ٖٕ٘/ٔ :عبد الباقيح: موطأ مالك ت ٕ)) باب الزكاة في الدين، وا 

 . ٖ٘ٙ/ٗ :ينظر: جامع األصول
باب ما جاء في رب المال يتولى  الصدقات،قسم  ، كتاب(ٜٕٓٓٔ)برقم  ٗ/ٚ :السنن الكبرى لمبييقي ٖ))

 . تفرقة زكاة مالو بنفسو
 . ٖٙٓ/٘ :ينظر: الخالفيات لمبييقي ٗ))
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مواليم صدقة أن يأخذ من أ مر نبيو أ اهلل : عترض على ىذا االستداللا
ال  لى النبي إمر بوجوب الدفع ألمر عمى الوجوب فاذا ثبت ىذا األتزكييم بيا، وىذا ا

 .(ٔ)يسقط حق العامل عمييا ؛ ألنون يفرقيا بنفسو أسقط ىذا الواجب بغيره، وال يجب ي
جر العمالة أيضا لتوفير أموال الباطنة، و ألكزكاة ا ألنيا؛ جواز دفعيا بنفسو –ٕ

 .(ٕ)وصيانة حقيم من الخيانة
جر العمالة ثابت وسيميم مذكور صريح في أ اعترض على ىذا االستدالل:

والمواشي ويأتون بيا  مام لزكاة الحبوبإلانو، وىؤالء سعاة يبعثيم ا سبحكتاب اهلل
عمال يبعثيم لجمع الصدقات،  لإلمامن أدليل عمى  اآليةمام، وذكرىم في إلويقسميا ا

 . (ٖ)ثم يتولى تفريقيا
موالو أتفريق  موال الظاىرة، وال يجوز لمرجلألمام تفريق اإليتولى ا: القول الثاني

 . (ٗ)مام الشافعي في القديم والزيديةاإلذا القول الحنفية والمالكية و ىلى إبنفسو، ذىب 
 : دلة القول الثانيأ
  . (٘)يي ىي ني مي  زي ري: قولو تعالى –ٔ

حقا، وىؤالء سعاة  بيانا حيث جعل لمعاممين عمييا قد بين اهلل : وجو الداللة
صحاب أيطالب ن أ لإلمامىميا، ثم لو لم يكن أموال وقبضيا من أليتولون جمع ا

وجو،  اآليةن يضعيا في مواضعيا لم يكن لذكر العاممين في أنعام و موال بزكاة األألا
                                                           

 . ٔٛٔٗ/ٛ :ينظر: التجريد لمقدوري ٔ))
 . ٘ٓ٘/ٕ :ينظر: المغني ٕ))
 . ٖٛٓٔ/ٖ :، التبصرة لمخميٖ٘/ٕ :ينظر: بدائع الصنائع ٖ))
 :، المدونةٗٓٔ/ٔ :، االختيار لتعميل المختارٖ٘/ٕ :، بدائع الصنائعٔٛٔٗ/ٛ :ينظر: التجريد لمقدوري ٗ))

، ٖٛٓٔ/ٖ :، التبصرة لمخميٓٚٔ/ٗ :، الجامع لمسائل المدونةٜٜٔ/ٔ :، عيون المسائلٖٖ٘/ٔ
 . ٕٔ٘/ٔ :سبل السالم ،ٜٕٔ/ٕ :، مغني المحتاجٕٙٔ/ٙ :المجموع شرح الميذب

 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٘))
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موال بعد أو الذي يتولى تفريق مام ىإلن اأولكن اهلل سبحانو ذكر العاممين عمييا لبيان 
 . (ٔ)قبضيا عن طريق عمالة، الذين جعل اهلل ليم سيم في الصدقات

  . (ٕ)ىن نن من زن رن مم: قولو تعالى –ٕ
الذي كان يأخذ الصدقات  مر يعود عمى النبي أفعل  (خذ): وجو الداللة

ن ال تدفع أ، وقد احتج بعض مانعي الزكاة مة ألمام اإ باعتبارهويتولى تفريقيا بنفسو، 
  .نما كان ىذا خاص بالنبي إمام، إللى اإ

لى الخميفة إ عطوا الزكاةأمانعي الزكاة حتى  قاتل با بكر أن أجيب عليهم أ
لى إن دفع الزكاة يكون موكل أ، وىذا دليل عمى لى النبي محمد إانوا يؤدونيا كما ك

 . (ٖ)مام تفريقياإلا
في المسجد،  ، يقول: بينما نحن جموس مع النبي عن أنس بن مالك  –ٖ

 دخل رجل عمى جمل، فأناخو في المسجد ثم عقمو، ثم قال ليم: أيكم محمد؟ والنبي 
ين ظيرانييم، فقمنا: ىذا الرجل األبيض المتكئ. فقال لو الرجل: يا ابن عبد متكئ ب

إني سائمك فمشدد عميك : فقال الرجل لمنبي  )قد أجبتك: )المطمب فقال لو النبي 
فقال: أسألك بربك ورب  ،في المسألة، فال تجد عمي في نفسك؟ فقال: )سل عما بدا لك(

يم؟ فقال: )الميم نعم(. قال: أنشدك باهلل، آهلل أمرك من قبمك، آهلل أرسمك إلى الناس كم
قال: أنشدك باهلل، آهلل «. الميم نعم»أن نصمي الصموات الخمس في اليوم والميمة؟ قال: 

أمرك أن نصوم ىذا الشير من السنة؟ قال: )الميم نعم(. قال: أنشدك باهلل، آهلل أمرك 
: )الميم نعم(. رائنا؟ فقال النبي أن تأخذ ىذه الصدقة من أغنيائنا فتقسميا عمى فق

 . (ٗ)فقال الرجل: آمنت بما جئت بو، وأنا رسول من ورائي من قومي
                                                           

 . ٖ٘/ٕ :، بدائع الصنائعٜٚٚ/ٛ آن:القر  ألحكام، الجامع ٖٔٙ/ٕ :ينظر: تفسير البغوي ٔ))
 . ٖٓٔية اآل ،سورة التوبة ٕ))
 . ٖٖٕ٘-ٕٖٕ٘/ٗآن: ساس في تفسير القر أل، اٜٖ/ٕٔ :حدائق الروح والريحان ينظر: تفسير ٖ))

 . كتاب العمم، باب ما جاء في العمم ،(ٖٙ)، برقم ٖٕ/ٔ :صحيح البخاري ٗ))
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: )إنيا ستكون بعدي أثرة وأمور ، قال: قال رسول اهلل عن عبد اهلل  -ٗ
تنكرونيا(، قالوا: يا رسول اهلل، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: )تؤدون الحق الذي 

 . (ٔ)ن اهلل الذي لكم(عميكم، وتسألو 
فقال  أتى رجل من بنى تميم رسول اهلل : انو قال عن أنس بن مالك  -٘

ني ذو مال كثير وذو أىل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع إيا رسول اهلل 
)تخرج الزكاة من مالك فإنيا طيرة تطيرك وتصل أقرباءك وتعرف : فقال رسول اهلل 

)فآت ذا القربى حقو : فقال يا رسول اهلل أقمل لي قال ،والمسكين(حق السائل والجار 
فقال حسبي يا رسول اهلل إذا أديت الزكاة إلى  ،والمسكين وبن السبيل وال تبذر تبذيرا(

)نعم إذا أديتيا إلى رسولي : رسولك فقد برئت منيا إلى اهلل ورسولو فقال رسول اهلل 
ثميا عمى  . (ٕ)من بدليا( فقد برئت منيا فمك أجرىا وا 

ورجل  بيو قال: سمعت رسول اهلل أعن عمقمة بن وائل بن حجر، عن  -ٙ
: سألو فقال: أرأيت إن كان عمينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقيم؟ فقال رسول اهلل 

 . (ٖ))اسمعوا وأطيعوا فإنما عمييم ما حمموا وعميكم ما حممتم(
ن الصدقات تكون أحاديث بالمجمل ألدلت ىذه ا: حاديثوجو الداللة لهذه األ

ن يتولى بنفسو تفريق مالو لكي تبرأ منيا أجمعيا وتفريقيا، وليس لرب المال في  لإلمام
 . (ٗ)ذمتو

                                                           

 . مفاءكتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة الخ ،(ٖٗٛٔ)، برقم ٕٚٗٔ/ٖ :صحيح مسممٔ) )
، رجالو ثقات رجال مسند أنس بن مالك  ،(ٕٚٔٗٔ)، برقم ٖٙٔ/ٖ :قرطبةط.  ،مسند أحمدٕ) )

 . الشيخين

، باب ما جاء ستكون فتن كقطع بواب الفتن عن رسول اهلل أ، (ٜٜٕٔ)، برقم ٛ٘/ٗ :سنن الترمذي ٖ))
 . الميل المظمم، حديث حسن صحيح

 . ٗٛٔ/ٗ :وطارألينظر: نيل ا ٗ))
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حد قسم صدقتو أن يمي أرحمو اهلل تعالى: "وال يعجبني مام مالك إلقال ا –ٚ
 . (ٔ)فضل"أخوف المحمدة والثناء، وعمل السر 

 الترجيـــــح:
رجيح القول الثاني تفريق زكاة لى تإميل أني إدلتيم، فأقوال الفقياء و أ بعد بيان

مر نبيو أن اهلل سبحانو أل؛ دلتيم التي استدلوا بيا، وذلك ألقوة  لإلمامموال الظاىرة ألا
 ال بتسميم ىذه إمر ألمر، وال يسقط ىذا األخذ محمول عمى األخذ الصدقة وىذا اأ

ولى في حال تساوت أ، ثم الخروج من الخالف النبي مام الذي يخمف إللى اإالصدقة 
مام، إللى اإمر تفريقيا أوبيا تبرأ ذمة صاحب المال ويوكل خبار من حيث الدالة ألا

 . عممأواهلل تعالى 
  

                                                           

 . ٓٚٔ/ٗ :جامع لمسائل المدونةال ٔ))
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 : الثاني املبحث
 الصدقات صرف

 لى صنف واحدإدفع الزكاة : ولىأللة اأالمس
لى صنف واحد إذا دفعيا إولكن ، (ٔ)صناف الثمانيةأللى اإيستحب دفع الزكاة 

 : قولينم ال، اختمف الفقياء في ىذه المسالة عمى أيجزي ذلك 
يكفيو أن  قل ماألى صنف واحد مع وجودىم و إال يجوز دفع الزكاة  :ولالقول األ

حمد أمام إلل عكرمة، والشافعية ورواية عن الى ىذا القو إيعطي منيم ثالثة، ذىب 
 . (ٕ)مام البييقيإلما رجحو ااىرية والزيدية، وىذا والظ

 : ولدلة القول األأ
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى: قولو تعالى –ٔ

 .  (ٖ)خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
وىم  باآليةصناف المذكورين أللى اإضاف الصدقة أ اهلل ن إ وجو الداللة:

صناف، بالم التمميك وعطف بعضيم عمى بعض بواو التشريك يقتضي من ذلك أثمانية 
صنف، كما لو قال الدار لزيد ولعمر يقتضي تشريك زيد وعمر في  ثبوت الممك لكل

شريك وتخير ويختص كل لفظ ضافة في اآلية تحمل عمى وجيين تن اإلالدار، أل
ن أىذا المال لزيد وعمر ىنا يقتضي  ما صيغة التشريك )و( الواو كما لو قالأبصيغة، 

صيغة التخيير تكون )او( كما يشتركا في المال وال يقتضي التفرد احدىما بالمال، اما 

                                                           

 .ٕٗٚ/ٚ :، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفٕٖٚ/ٔ :ينظر: الكافي في فقو أىل المدينة ٔ))
، المجموع شرح ٓٚ٘/ٗ :، الوسيط في المذىبٛٚٗ/ٛ :، الحاوي الكبيرٕٔٓ/ٖ :ينظر: األم لمشافعي ٕ))

، ٘ٛٚ/ٔ :، الممتع في شرح المقنعٕٛ٘/ٕ :، المغنئٖٔ/٘: ، الخالفيات لمبييقيٙٛٔ/ٙ :الميذب
 . ٕٛٗ/ٔ :، السيل الجرارٕٚٙ/ٗ :باآلثار، المحمى ٕٗٚ/ٚ :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٖ))
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ن يعطي البيت أمر تخيرا أللدار لزيد او لعمر عندىا يكون الو قال اعطي ىذا ا
لى إضافة الصدقات إوعميو عندما كانت حدىما وال يجب التشريك بينيما في البيت، أل
آلية عمى ما تقتضيو صناف الثمانية بصيغة التشريك دون التخيير يقتضي حمل األا

 . (ٔ)صناف الثمانية بالصدقةألك اوىو اشرا
قولو تعالى )لمفقراء( الالم في اآلية تدل عمى : عترض على ىذا االستداللا

لى غيرىم، واآلية قد إن تتعداىم أن الصدقة تخص ىؤالء وال يجوز أاالختصاص بمعنى 
بينت مواضع الصدقات ومستحقييا، كما لو قال الخالفة لبني عبد المطمب والسدانة 

ىاشم والسقاية لبني عبد الدار يقتضي ىنا االختصاص يكون ليؤالء وال حق فييا لبني 
عالم باىميا ال تعني إ لغيرىم، وعميو تكون الالم لبيان المصرف ال لبيان الممك بمعنى

ما لفظ التشريك كقولو المال لزيد وعمر يقتضي المفظ التشريك وىذا ال خالف، أالتقسيم، 
لم تبين حكم  اآليةن صناف، ألأللواحدة ىل يستحقيا جميع اولكن الخالف في الصدقة ا

ن نقول نعطي أا حكم الصدقات كميا، حينيا يمكن نما ذكر فييا  الصدقة الواحدة و 
خر غيره في السنة التالية وىكذا قد آنف واحد ىذه السنة، ثم نعطي صنف الصدقة لص
 . (ٕ)اآليةوفينا حق 
، فبايعتو، فذكر أتيت رسول اهلل عن زياد بن الحارث الصدائي، قال:  -ٕ

: )إن اهلل حديثا طويال قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال لو رسول اهلل 
لم يرض بحكم نبي وال غيره في الصدقات حتى حكم فييا ىو، فجزأىا ثمانية أجزاء، فإن 

 .(ٖ)كنت من تمك األجزاء أعطيتك حقك(
                                                           

 . ٜٚٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٔ))
، ٚٗ/ٕ :، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعٖٖٛ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٕ))

 . ٕٖٗ/ٕ :التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب
، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، إسناده ضعيف (ٖٓٙٔ)، برقم ٖٚ/ٖ :سنن أبي داود ٖ))

 . لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
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صناف الثمانية ال أللصدقات مقسومة عمى ان اأيدل الخبر عمى  وجو الداللة:
 . (ٔ)ن يعطى منيا صنف واحدأيجوز 

 : عترض على ىذا االستداللا
 .ن يكون دليلأالحديث ضعيف ال يصمح : والً أ

صناف، بمعنى ألن يتعدى ىذه اأى االختصاص وال يجوز مالحديث يدل ع: ثانياً 
 . (ٕ)صناف تستحق فييا الصدقةأللو كنت ضمن ىذه ا

صناف الثمانية ال يجوز أللى اإضيف شرعا أن ىذا المال أ: ذلك استدلواك –ٖ
 . (ٖ)ن يختص بو البعض دون بعض كالخمس والوصاياأ

ن الخمس ؛ ألالخمس يخرج عن معنى الصدقات: اعترض على ىذا االستدالل
المعركة ويجب استيعابيم،  مام عمى جميع مستحقيو الذين شاركوا فيإليتولى تفريقو ا

ن لى صنف واحد، ألإن دفعيا أن يتولى تفريقيا بنفسو و ألزكاة يجوز لرب المال ما اأ
صناف الذين يستحقون الزكاة دون غيرىم، وكذلك الصدقات ال ألريد بيا بيان اأ اآلية
خراج بعض الموصى إشراك جميع المسممين بيا عمى خالف الوصايا ال يجوز إيمزم 
 . (ٗ)ليم

                                                           

 . ٓٛٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٔ))
 :، شرح مختصر الطحاوي لمجصاص٘ٗص :ينظر: تخريج أحاديث مشكمة الفقر وكيف عالجيا اإلسالم ٕ))

ٕ/ٖٛٔ . 
 . ٓٛٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٖ))
 . ٕٛ٘/ٕ :، المغنيٖٖٛ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٗ))
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بيذا قال عمر بن لى صنف واحد، و إقات يجوز صرف الصد القول الثاني:
مام إلالحنفية والمالكية ورواية عن ا ، ومن الفقياءبي طالب أالخطاب وعمي بن 

 . (ٔ)واالمامية ،حمدأ
 دلة القول الثاني :أ
ٔ- ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه  ىه مه 

ٌّ(ٕ) . 
لى صنف واحد وىم إعمى جواز صرف الصدقات  اآلية تدل وجو الداللة:

، وذلك لما يجمب المشقة (ٖ)تقتضي عدم التعميم كل صنف باالتفاق اآليةن أل الفقراء،
  جخ مح جح مج حج مث هتمر منتف شرعا قال تعالى: والعسر وىذا األ

ية آصناف الثمانية في نف واحد من األ، وعميو يجوز صرف الصدقات لص(ٗ)مخ
 . (٘)الصدقات
ٕ- زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك(ٙ) . 

ن يعطى ىذين الصنفين من الزكاة دون أجواز  يةاآلتقتضي  وجو الداللة:
 . (ٚ)صناف الثمانيةغيرىما، مما يدل عمى عدم وجوب قسمتيا عمى األ

                                                           

، بدائع الصنائع في ٘ٔ/ٖ :، المبسوط لمسرخسيٖٚٚ/ٕ :شرح مختصر الطحاوي لمجصاصينظر:  ٔ))
، المعونة عمى مذىب عالم ٖٗٗ/ٔ :، المدونةٕ٘ٙ/ٕ :، العناية شرح اليدايةٙٗ/ٕ :ترتيب الشرائع

 :، الممتع في شرح المقنعٕٛ٘/ٕ :، المغنيٕٖٚ/ٔ :، الكافي في فقو أىل المدينةٓٗٗص :المدينة
 . ٕٕٙ/ٗ :، الخالفٕٗٚ/ٚ :، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف٘ٛٚ/ٔ

 . ٕٔٚ يةاآل ،سورة البقرة ٕ))
 . ٕٕٕ/ٔ :ماعينظر: االقناع في مسائل االج ٖ))
 . ٘ٛٔية اآل ،سورة البقرة ٗ))
 . ٘ٛٚ/ٔ :ينظر: الممتع في شرح المقنع ٘))
 . ٕ٘-ٕٗية اآل ،سورة المعارج ٙ))
 . ٜٖٚ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٚ))
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خفاء الصدقة عمى إدلت عمى تفضيل  اآلية: اعترض على ىذين االستداللين
َدَقاُت ِلْمفُ : تيان وىذا يحمل عمى صدقة التطوع، ولكن قولو تعالىبداء اإلإ َقَراِء ِإنََّما الصَّ

صناف وتحمل عمى صدقة الفرض، األ توجب بيان صرف الزكاة عمى ىذه َواْلَمَساِكينِ 
جعل لمسائل  ن اهلل أ باآليةيقصد  ،َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِيْم َحقٌّ َمْعُمومٌ : ما قولو تعالىأ

 . (ٔ)ن ال يكون لغيرىما حق فيوأعمى  اآليةوالمحروم في ىذه الصدقات حقا، وال تدل 
سباب الفقر الموجبة لمزكاة أيقتضي بيان  اآليةصناف في ألذكر ا جيـــــب:أ
ال بالفقر والحاجة، ويمكن إن الغارم والغازي وابن السبيل ال يستحقون الزكاة أبدليل 
ذكر الفقراء مقترن بالم التعريف يكون لمتجنيس،  ن اهلل أل؛ لى صنف واحدإصرفيا 

ن المقصود ى واحد عمى ما عرف في موضعو، ألإلف طالقو يصر إ واسم الجنس عند
تدل عمى تنصيص  الصدقة عمى المذكورين  اآليةمن الزكاة ىو لدفع الحاجة، فصارت 

 . (ٕ)فييا
إلى اليمن، فقال: )ادعيم إلى شيادة أن ال إلو  بعث معاذا  ن النبي إ -ٖ

هلل قد افترض عمييم خمس إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن ا
صموات في كل يوم وليمة، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل افترض عمييم صدقة 

 . (ٖ)في أمواليم تؤخذ من أغنيائيم وترد عمى فقرائيم(
ذ الصدقات ن يأخأ  امر معاذأ ن النبي أدل الحديث عمى  وجو الداللة:

 . (ٗ)خرصناف األألر اى الفقراء، ولم يذكإلغنياء ويدفعيا من األ

                                                           

 . ٓٛٗ/ٛ :، الحاوي الكبيرٕٛ٘/٘ :نآينظر: جامع البيان في تأويل القر  ٔ))
 . ٕٕٛ/ٕ :، المحيط البرىاني في فقو النعمانيٖٓٛ/ٕ :مجصاصينظر: شرح مختصر الطحاوي ل ٕ))
 . سبق تخريجوٖ) )
 . ٙٗ/ٕ :ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٗ))
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ال يمنع من لى الفقراء إالحديث جواز دفعيا  اعترض على ىذا االستدالل:
 . (ٔ)ية الصدقاتآصناف المذكورين بألصرفيا في غيرىم من ا

صناف، نو فرق الصدقة عمى األأموال ألصحاب اأحد من ألم يذكر  جيــــــــــــب:أ
ياع لحقوق الناس، ن فيو ضا الفعل، ألولو كانت تفريقيا واجب بينيم لما تركوا ىذ

صناف، موال الصدقة عمى األأنو تكمف في تفريق أئمة ألحد من اأوكذلك لم يذكر 
 . (ٕ)لى المحتاجين ولو كان صنف واحدإنما تدفع إلو 

إلى رسول اهلل  ، يقول: بعث عمي بن أبي طالب  عن سعيد الخدري -ٗ
 تحصل من ترابيا، قال: فقسميا بين أربعة  ، لم(3)من اليمن بذىيبة في أديم مقروظ

ما عامر  نفر، بين عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما عمقمة وا 
بن الطفيل، فقال رجل من أصحابو: كنا نحن أحق بيذا من ىؤالء، قال: فبمغ ذلك النبي 

 اء صباحا ومساء(فقال: )أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السم(ٗ) . 
ال وىو المؤلفة إخر غير الفقر آلى صنف إصرف الزكاة  النبي  وجو الداللة:

صناف المحصورة في في صنف من األ قموبيم وخصيم بو، مما يدل عمى جواز صرفيا
 . (٘)الصدقاتية آ

 عن قبيصة بن مخارق الياللي، قال: تحممت حمالة، فأتيت رسول اهلل  -٘
ن إ، قال: ثم قال: )يا قبيصة (فقال: )أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بياأسألو فييا، 

                                                           

 . ٓٛٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٔ))
 . ٚٗ/ٕ :ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٕ))
 :النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذبالقرظ ورق السمم يدبغ بو، يقال: أديم مقروظ، ينظر:  ٖ))

ٔ/ٔٛ. 
كتاب المغازي، باب بعث عمي بن أبي طالب عميو السالم،  ،(ٖٔ٘ٗ)، برقم ٖٙٔ/٘ :صحيح البخاريٗ) )

 .، إلى اليمن قبل حجة الوداعوخالد بن الوليد 
 . ٕٛ٘/ٕ :ينظر: المغني ٘))
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المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل، تحمل حمالة، فحمت لو المسألة حتى يصيبيا، ثم 
يمسك، ورجل أصابتو جائحة اجتاحت مالو، فحمت لو المسألة حتى يصيب قواما من 

و فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوي الحجا ورجل أصابت -أو قال سدادا من عيش-عيش 
أو  ،من قومو: لقد أصابت فالنا فاقة، فحمت لو المسألة حتى يصيب قواما من عيش

 . (ٔ)فما سواىن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكميا صاحبيا سحتا( ،قال سدادا من عيش
 ن؛ ألو ديةأنسان من غرم إلي ما تحمل اأ)تحممت حمالة( : قولو وجو الداللة:

و دية يمزم دفعيا أن يتحمل غرما أنسان إلا وقعت بينيم ثائرة يقتضي عمى اذإالعرب 
صناف ألحد اأغارم  ؛ ألنولو من الصدقات لكي ترتفع الثائرة عنو، ووعد النبي 

ن ألى الجميع لما جاز إنو لو وجب صرفيا أية الصدقات مما يدل عمى آالمذكورين في 
 . (ٕ)لى واحدإيدفع 

، قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع بن صخر األنصاري  عن سممة -ٙ
النساء ما لم يؤت غيري، فمما دخل رمضان ظاىرت من امرأتي، مخافة أن أصيب منيا 
شيئا في بعض الميل، وأتتابع من ذلك، وال أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فبينما 

ا، فمما أصبحت، غدوت ىي ذات ليمة تخدمني، إذا انكشف لي منيا شيء فوثبت عميي
فقالوا: ال واهلل ال  عمى قومي فأخبرتيم خبري، فقمت: انطمقوا معي إلى رسول اهلل 
مقالة يبقى عمينا  نذىب معك، نخاف أن ينزل فينا قرآن، ويقول فينا رسول اهلل 

فأخبرتو خبري، فقال: )أنت  عارىا، فاذىب أنت، فاصنع ما بدا لك، فأتيت رسول اهلل 
فقمت: أنا ذاك، فاقض في حكم اهلل، فإني صابر محتسب، قال: )أعتق رقبة( ذاك؟( 

فضربت صفحة عنق رقبتي بيدي، فقمت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أممك غيرىا. 
فقمت: يا رسول اهلل، وىل أصابني ما أصابني إال في  ،قال: )صم شيرين متتابعين(

                                                           

 .باب من تحل لو المسألة ،كتاب الزكاة ،(ٗٗٓٔ)، برقم ٕٕٚ/ٕ :صحيح مسمم ٔ))
 . ٕٛ٘/ٕ :، المغنيٖ٘ٔ/ٕٔ :ينظر: الكوكب الوىاج شرح صحيح مسمم ٕ))
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ول اهلل، والذي بعثك بالحق لقد بتنا قمت: يا رس ،الصيام. قال: )فأطعم ستين مسكينا(
ليمتنا ىذه وحشا ما نجد عشاء. قال: )انطمق إلى صاحب الصدقة، صدقة بني زريق، 

 .(ٔ)فميدفعيا إليك، فأطعم منيا وسقا ستين مسكينا، واستعن بسائرىا عمى عيالك(
وىو صنف  ى سممة بن صخر إلدفع الصدقة  باح النبي أ وجو الداللة:

 . (ٕ)قراء والمحتاجينواحد من الف
و أون صدقة بني زريق وقفا ال زكاة، ن تكأيحتمل  اعترض على ىذا االستدالل:

 . (ٖ)ليوإصناف التي تدفع ألال حقك فيعتبر واحد من اإيكون معناه لم يبق منيا 
القاطع وىو  باألمركثر من وجو نأخذ أكان االستدالل يحتمل ذا إ جيـــــــــــب:أ

 . (ٗ)و البعض منيمألى صنف واحد إجماعيم عمى جواز صرفيا ا  و ، عمل الصحابة 
عن عبيد اهلل بن عدي بن الخيار، أن رجمين، أخبراه أنيما، أتيا رسول اهلل  -ٚ

  فسأاله من الصدقة فصعد فييما وصوب فقال: )إن شئتما، وال حظ فييا لغني، وال
 . (٘)لذي قوة مكتسب(

من الصدقة ولم يستفيم منيما  عطيكماأئتما ن شإخبرىما أ النبي  وجو الداللة:
ناف المذكورين، ثم  ليحسبيما من صألصناف ىما لكي يقسم الصدقة عمى األي اأمن 

لى إنو يجوز دفعيا أيما دون االستفسار، مما يدل عمى اكتفى بسؤال ي صنف، لكنو أ
 . (ٙ)صنف واحد

                                                           

 . كتاب الطالق، صحيح عمى شرط مسمم ،(ٕ٘ٔٛ)، برقم ٕٕٔ/ٕ :المستدرك عمى الصحيحينٔ) )
 . ٜٖٚ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٕ))
 . ٓٛٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٖ))
 . ٕٕٕ/ٔ :جماعإل، االقناع في مسائل اٙٗ/ٕ :شرائعائع الصنائع في ترتيب الينظر: بد ٗ))
 . سبق تخريجو ٘))
 . ٜٖٚ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٙ))
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  زي ري، قال: )إنما سميت ىذه األصناف لتعرف:  عن حذيفة -ٛ

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي

 . (ٔ)فأي صنف أعطيت منيا أجزأك(، هب مب
 الترجيــــــح:

 ميل الى ترجيح القول الثاني جوازأني إدلتيم فأقوال الفقياء و أبعد عرض 
لصدقات ىو لبيان ية اآالمقصود ب ؛ ألندلتيمأصرف الزكاة الى صنف واحد، لقوة 

 .عممأواهلل تعالى  . وال يجوز تعدييم صناف المذكورين،أللى اإتخصيص الزكاة 
الغارم ىو الذي عميو  سيم الغارمين لمن تحمل حمالة: لة الثانيةأالمس

، (ٖ)و مالمالة واستدان ليصمح بين طائفتين أو لدفع دية أو تحمل ح، أ(ٕ)دين
  :قوالالغارمين بيذه الصورة عمى ثالثة ألى اختمف الفقياء في دفع الزكاة إ

دان في مصمحة نفسو في غير معصية أالغارمون صنفان صنف  األول:القول 
فقيرا وال يعطى مع الغنى، وصنف  ذا كانإز عن قضاء الدين يعطى من الزكاة ثم عج

و ماال، يعطى من الزكاة أو تحمل دية أي مصمحة الغير كإصالح ذات البين دانوا فأ
اىرية واالمامية وىذا ما لى ىذا القول الشافعية والحنابمة والظإن كان غنيًا، ذىب ا  و 

 . (ٗ)مام البييقيإلرجحة ا

                                                           

سنده ضعيف لما  باب تفسير سورة التوبة، ،(ٕٔٓٔ)، برقم ٕ٘٘/٘ :التفسير من سنن سعيد بن منصور ٔ))
  تقدم عن حال حجاج بن أرطأة.

 . ٕٗٙ/ٔ :لفاظ الميذبأظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ين ٕ))
 . ٕٔ٘/ٕ :، المفاتيح في شرح المصابيحٗٛٔ/ٖ :ينظر: األم لمشافعي ٖ))
الخالفيات  ،ٕٚٓ/ٙ :، المجموع شرح الميذبٚٓ٘/ٛ :لحاوي الكبيرا، ٗٛٔ/ٖ :ينظر: األم لمشافعي ٗ))

 :، العدة شرح العمدةٕٙٗ/ٔ :إلمام أحمد، الكافي في فقو إٖٗ/ٚ :المغني، ٖٚٓ/٘ :لمبييقي
، تذكرة الفقياء ٕٗٚ/ٗ :المحمى باآلثار ،ٕٙٙ/ٗ :، شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي٘٘ٔص
:٘/ٕ٘ٛ . 
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 ول :ألدلة القول اأ
 جئ يي ىي ني مي  زي ري: قولو تعالى –ٔ

 .  (ٔ)هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
من  ألنفسيملمغارمين من الصدقات الذين ادانوا  اً سيم جعل اهلل  وجو الداللة:

و دفع أرين وتحمموا الدية خآلما الذين ادانوا في مصالح اأغير معصية يدفع ليم بالفقر، 
 . (ٕ)ن كانوا اغنياءأالمال إلصالح ذات البين ىؤالء يدفع ليم من الزكاة و 

 عن قبيصة بن مخارق الياللي، قال: تحممت حمالة، فأتيت رسول اهلل  -ٕ
، قال: ثم قال: )يا قبيصة إن (أسألو فييا، فقال: )أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بيا

حل إال ألحد ثالثة رجل، تحمل حمالة، فحمت لو المسألة حتى يصيبيا، ثم المسألة ال ت
يمسك، ورجل أصابتو جائحة اجتاحت مالو، فحمت لو المسألة حتى يصيب قواما من 

ورجل أصابتو فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوي الحجا  -أو قال سدادا من عيش-عيش 
أو -تى يصيب قواما من عيش من قومو: لقد أصابت فالنا فاقة، فحمت لو المسألة ح

 . (ٖ)فما سواىن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكميا صاحبيا سحتا( -قال سدادا من عيش
صالح ذات إو أن الغارم الذي تحمل دفع دية أدل الحديث عمى  وجو الداللة:

)سدادا من : ى سد الدين، وقولوإلالزكاة عمى وجو المكرمة وحاجتو عطوه من أبين 
نو تحل لو الصدقة مع غناه لمغارم الذي تحمل أالغنا، بمعنى قل اسم أ العيش( يعني

 . (ٗ)حمالة

                                                           

 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٔ))
 . ٛٓ٘/ٛ :، الحاوي الكبيرٖٕٛ/ٚ :ينظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ٕ))

 . سبق تخريجو ٖ))
 . ٚٓ٘/ٛ :، الحاوي الكبيرٖ٘ٔ/ٕٔ :الكوكب الوىاج شرح صحيح مسممينظر:  ٗ))
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)ال تحل الصدقة لغني : ، قال: قال رسول اهلل  عن أبي سعيد الخدري -ٖ
إال لخمسة لعامل عمييا، أو لغاز في سبيل اهلل، أو غني اشتراىا بمالو، أو فقير تصدق 

 .  (ٔ)عميو، فأىداىا لغني أو غارم(
نو جواز دفع الصدقة لمغارم الذي تحمل حمالة واستدانة أالحديث  وجو الداللة:

دانو لنفسو دون معصية وليس أما الغارم الذي أإلطفاء الفتنة يدفع لو مع غناه، لغيره 
ذا كان إية الصدقات ويدفع لو من سيم الغارمين آو ما يسد بو الدين يدخل في عموم لدي

 . (ٕ)دفع لون كان غنيا ال يأفقيرا، و 
الغارم الذي عميو دين ال يممك نصابًا فاضاًل عن دينو، يدفع اليو  القول الثاني:

 .  (ٖ)بالفقر والحاجة، قال بو الحنفية
 دلة القول الثاني :أ
ٔ- خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري 
 .  (ٗ)هب مب خب حب جب هئ مئ

تى الثمانية، وذكر ىؤالء ح لألصنافصرف الصدقات  مر اهلل أ وجو الداللة:
 . (٘)يتبين محل الصرف باعتبار الحاجة ال باعتبار االستحقاق

االعتبار قائم والعمة في ذلك الحاجة ىي قضاء  اعترض على ىذا االستدالل:
دين الغارم الذي غرم في مصمحة غيره، فيدفع اليو باعتبار الوفاء والمصمحة ولنفع 

 . (ٙ)المسممين، فجاز لو اخذ مع الغنى كالساعي
                                                           

 .، باب فرض الزكاة، باب من تحل لو الصدقة، إسناده صحيح(ٔٗٛٔ)، برقم ٜٗ/ٖ :سنن ابن ماجو ٔ))
 . ٘ٛٔ/ٖ :، االمٖٛٗ/ٕ :بن الممكينظر: شرح المصابيح ال ٕ))

 :، البناية شرح اليداية٘ٗ/ٕ :تيب الشرائع، بدائع الصنائع في تر ٙٔ/ٖ :ينظر: المبسوط لمسرخسي ٖ))
 .ٜٕٙ/ٕ :شرح فتح القدير ،ٖ٘ٗ/ٖ

 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٗ))
 . ٜٜٕ/ٔ :ينظر: تحفة الفقياء ٘))
 . ٙ٘ٔص :، العدة شرح العمدةٕٖٗ/ٚ :ينظر: المغني ٙ))
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إلى اليمن، فقال: )ادعيم إلى شيادة أن ال إلو  بعث معاذا  نبي أن ال –ٕ
إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل قد افترض عمييم خمس 
صموات في كل يوم وليمة، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل افترض عمييم صدقة 

 .(ٔ)فقرائيم(في أمواليم تؤخذ من أغنيائيم وترد عمى 
ليو مع غناه، إن الغارم صنف واحد وال يدفع ألحديث عمى دل ا وجو الداللة:

ن فقرائيم من اتصف بصفة أىل اليمن وتعميميم أى إليصال البيان إن الخبر قام مقام أل
ن مفيوم إني منيما مصرفا ألخبرىم، وعميو فن لو كان لمغعم من كونو غارما، ألأالفقر 

لى الفقراء ىي الحاجة، فالحاجة إا ن العمة في صرفيأل؛ لى فقرائيمإ ن مصرفياأالحديث 
 . (ٕ)ىي العمة في جواز الدفع الييم

ان الغارم الذي استدان لمصمحة الغير عميو الضم :االستداللعترض على ىذا ا
م باق والمطالبة ن الغر ألخذ من الصدقات مع غناه، ألوتحممو حمالة الغير جاز لو ا

صالح ا  الفتنة و  إلطفاءيو إلذ لحاجتو ن الغرم في مصمحة الغير تأخأل بالدين قائمة،
ى دفع إلن العمة وجدت بوجود حاجتو أل؛ ن يأخذ وان كان غنياأذات البين، فجاز لو 

 . (ٖ)ن يأخذ مع غناه كالمؤلفة قموبيم والغازيأخماد الفتنة، لو إو أالدية 
كثر، أو أما بأيدييم من المال  يم دين مثلالغارمون ىم الذين عمي: القول الثالث

 . (ٗ)لييم لقضاء ديونيم، وىذا القول لممالكيةإ يكون في غير معصية، يجوز الدفع والغرم
  

                                                           

 . سبق تخريجؤ) )
 . ٜٕٙ/ٕ :ينظر: شرح فتح القدير ٕ))
 . ٕٖٗ/ٚ :ينظر: المغنيٖ) )
، التوضيح في شرح ٕٖٙ/ٔ :، الكافي في فقو أىل المدينة٘ٙٔ/ٗ :ينظر: الجامع لمسائل المدونة ٗ))

 . ٖٓ٘/ٕ :مختصر ابن الحاجب
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 دلة القول الثالث:أ
ورة موال بإزاء ديونيم فيم بيذه الصألالغارمون الذين يكون معيم من ا: استدلوا

موال فيم بيذه الصورة فقراء ألو لم يكن عندىم من اأغارمون يستحقون بيذا الوصف، 
من الصدقات بأحد الصنفين من  يأخذن الغارم أيستحقون بيذا الوصف، بمعنى 

 . (ٔ)و الفقر وال يجوز الجمع بين الصنفينأما صنف الغرم أ، صناف الثمانيةاأل
 : الترجيــــــــــح
صحاب أليو إلى ترجيحو ىو ما ذىب إميل أدلتيم الذي أقوال الفقياء و أبعد بيان 

ية آغير معصية يأخذه بالفقر بداللة  ضرب غرم لنفسو في :ول  الغرم ضربانألالقول ا
 صالح بين قبيمتين لدرءإو أو مال أضرب غرم في مصمحة غيره لدفع دية الصدقات، و 

والغريم الذي تحمل  ن دفع الزكاة باعتبار الحاجة،ألالقتال وىذا يدفع لو مع غناه، 
ذن العمة في ذلك موجودة إين الذي استدانو في مصمحة غيره، لى سد الدإحمالة يحتاج 

 .أعممواهلل تعالى  ،ق الصدقة مع غناهيستح
 الفرق بين الفقير والمسكين: لة الثالثةأالمس

ف ال يظير لو تأثير في اختمف الفقياء في معنى الفقير والمسكين وىذا الخال
وقاف والنذور والوصايا ألا تأثير فينما يظير لو إىل الزكاة، أنيما صنفين من ألالزكاة 

 . (ٕ)شد حاجةأييما أو بالعكس أوصى لمفقراء دون المساكين أذا إ
  

                                                           

 .ٕٖٙ/ٔ :، الكافي في فقو أىل المدينة٘ٙٔ/ٗ :ينظر: الجامع لمسائل المدونة ٔ))
، النجم الوىاج في شرح ٕٜٗ/ٔ :، حاشية الدسوقيٜٕٙ/ٔ :ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٕ))

 . ٜٖٗ/ٙ :المنياج
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  . اختلف الفقهاء في ىذه المسالة على قولين
ن الفقير من ال مالو لو وال ألشد حاجة من المسكين، أالفقير : ولالقول األ

لى ىذا القول الشافعية إو حرفة، ذىب أة، والمسكين من لو شيء من المال حرف
 . (ٔ)مام البييقيإلىرية واالمامية، وىذا ما رجحة اوالحنابمة والظا

 : ولاألدلة القول أ
  . (ٕ)ني مي  زي ري: قولو تعالى – ٔ

كون ن يأولى، فيقتضي أنيم أبدأ بالفقراء يدل عمى  ن اهلل إ: وجو الداللة
 . (ٖ)سوأ حاال من المساكينأ  الفقراء

ن اهلل أله مظنة زيادة حاجتيم وقد يمنع، ىذ: ا االستداللاعترض على ىذ
حسن حاال من أن ظاىرىم أصنف العاممين عمى صنف الرقاب مع سبحانو وتعالى قدم 

  . (ٗ)خرى غير اعتبار الحاجةأدل عمى تقديم الفقراء العتبارات الرقاب، مما ي
ان في الحاجة صناف الزكاة يشتركإالفقير والمسكين صنفان من  جيــــــــب:أ
العرب ن من شأن ن الفقير امس حاجة من المسكين، ليذا بدأ اهلل بو ألأال إوالفاقة، 

 . (٘)ىم من المساكينأن الفقراء أىم، مما يدل عمى ألىم واألوعاداتيم انيم يبتدئون با
                                                           

 :، الوسيط في المذىبٓٗ٘/ٔٔ :، نياية المطمب في دراية المذىبٖٛٗ/ٛ :ينظر: الحاوي الكبير ٔ))
، ٖٖٔ/ٚ: المغني، ٖٙٔ/٘ :الخالفيات لمبييقي ،ٜٛٔ/٘ :، التيذيب في فقو اإلمام الشافعي٘٘٘/ٗ

، المحمى ٕ٘ٓ/ٚ :ف في معرفة الراجح من الخالف، اإلنصآٜٙ/ٕ :الشرح الكبير عمى متن المقنع
 . ٜٕٕ/ٗ :، تذكرة الفقياءٕٕٚ/ٗ :باالثار

 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٕ))
 :، الشرح الكبير عمى متن المقنعٕٖٗ/ٙ :، بحر المذىبٙٓ٘/ٕ :ينظر: التفسير الوسيط لمواحدي ٖ))

ٕ/ٜٙٓ . 
 . ٜٕٚ/ٔ :ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٗ))
 . ٖٕٓ/ٗ :، الخالفٖٖٓ/ٚ :ينظر: المغني ٘))
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 . (ٔ)هئ مئ خئ حئ جئ ييوقال تعالى:  -ٕ
ييا المساكين، أء( ولم يقل يا نتم الفقراأييا الناس أ)يا : قال تعالى: وجو الداللة

ن يكون محتاجا وال يممك شيئا وال أ ن شرط الفقرألسوء حاال، أن الفقير أيدل ىذا عمى 
 . (ٕ)يممكو شيء
ٖ- مم ام يل ىل مل يك  ىك(ٖ) . 

ما ساوت جممة ن ىؤالء المساكين يممكون سفينة ربأ خبر اهلل أ: وجو الداللة
 . (ٗ)حسن حاال من الفقراءأء من المال وىم المساكين ليم شي نأمن المال، يدل عمى 

السفينة لم تكن ممكا ليم بل كانوا َأجراء يعممون  اعترض على ىذا االستدالل:
ضيف ممك السفينة الييم عمى وجو التصرف فييا ال عمى اعتبار ممكيا، مثال لو أبيا و 

 . (٘)ن كان الساكن فيو غير مالكأقال ىذا البيت لفالن و 
من ن المساكين يممكون شيئًا ألو سممنا بيذا القول يدل ىذا عمى  ـب:جيــــــــــأ

ن السفينة ممك ليؤالء أن سياق اآلية يدل عمى أال إحسن حاال من الفقراء، أالمال فيم 
كنز لميتيمين فيو ممكيما، نسبت الغالم ألبويو ونسبت ال اآليةن المساكين، وذلك أل

 .(ٙ)ن تكون السفينة ممك لممساكينأيقتضي 
قال: )الميم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا  ، أن رسول اهلل  عن أنس -ٗ

: لم يا رسول اهلل؟ قال:  فقالت عائشة ،واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة(

                                                           

 . ٘ٔية ، اآلسورة فاطر ٔ))

 . ٕٖٗ/ٙ :، بحر المذىبٖٓ٘/ٗ :ن المجيدآفي تفسير القر  ينظر: البحر المديد ٕ))
 . ٜٚية اآل ،سورة الكيف ٖ))
 . ٕٖٗ/ٙ :، بحر المذىبٜٙٔ/ٛ :نآينظر: الجامع ألحكام القر  ٗ))
 . ٕٕٔ/ٕ :، شرح مختصر خميل لمخرشيٕٖٚ/ٕ :ينظر: مختصر الطحاوي لمجصاص ٘))

 . ٖٖٓ/ٚ :، المغنيٓٙٔ/ٖ :ينظر: التفسير الوسيط لمواحدي ٙ))
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)إنيم يدخمون الجنة قبل أغنيائيم بأربعين خريفا، يا عائشة ال تردي المسكين ولو بشق 
 . (ٔ)وقربييم فإن اهلل يقربك يوم القيامة(تمرة، يا عائشة أحبي المساكين 

ويسأل  شد حاجة من الفقير كيف يدعوا النبي ألو كان المسكين  وجو الداللة:
؛ ن الفقير امس حاجة من المسكين أنما يدل الحديث عمى إاهلل سبحانو الشدة والحاجة، 

 . (ٕ)ألنو عميو الصالة والسالم استعاذ باهلل من الفقر
ل اهلل سبحانو وتعالى المسكنة أكان يس النبي  االستدالل: عترض على ىذاا

لم يقصد التي معناىا التواضع واستكانة القمب حتى ال يكون من المتكبرين والجبارين، و 
 .  (ٖ)و الحاجةأبالمسكين عمى قمة المال 

كان يقول: )الميم إني أعوذ بك من الفقر،  ، أن النبي عن أبي ىريرة  -٘
 . (ٗ)لة، وأعوذ بك من أن أظمم أو أظمم(والقمة، والذ

ن الفقير لشدتو عمى الناس أل؛ كان يستعيذ باهلل من الفقر النبي  وجو الداللة:
سوء أـن الفقير أداللة عمى  ألنو معدوم ال يممك شيئًا، ىذا فيو؛ والحاجة والفاقة الييم

 . (٘)حاال من المسكين
 الخبر ىو فقير النفس ألنو قصد بالفقر في  :االستداللعترض على ىذا ا

 .(ٙ)كان يسأل العفاف وغنى النفس عن الدنيا

                                                           

، باب ما جاء أن فقراء المياجرين يدخمون الجنة قبل أغنيائيم، (ٕٖٕ٘)، برقم ٘٘ٔ/ٗ :سنن الترمذي ٔ))
 . حديث غريب

 . ٖٖٔ/ٚ :ينظر: المغني ٕ))
 . ٕٕٔ/ٕ :خرشيينظر: شرح مختصر خميل لم ٖ))
 . ، إسناده صحيحاالستعادةباب في ، ، كتاب الصالة(ٗٗ٘ٔ)، برقم ٗٗٙ/ٕ :سنن أبي داود ٗ))

 . ٖٖٔ/ٚ :، المغنيٕٖٗ/ٙ :ينظر: بحر المذىب ٘))
 . ٜٕٚ/ٔ :ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٙ))
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لى التكفف إريد بالفقر في الخبر ىو الفقر المدقع الذي يحوج صاحبو أ :أجيب
 . (ٔ)فضل حاال منوأن يكون المسكين أوالتذلل، مما يوجب 

 : قال الشاعر –ٙ
 . (ٕ)لَقَواِدَم كالَفقيِر األعزلِ رََفَع ا ** لّما رأى لَُبُد النُُّسوَر َتطايـََرتْ 

ن ؛ ألالفقير بمعنى المفقور الذي انقطع ظيره ولم يستطع الطيران وجو الداللة:
 . (ٖ)شد حاجة من غيرهأنو أيدل عمى صمبو انقطع، والذي ينكسر صمبو 

دنى أن الفقير الذي يسأل وعنده ؛ ألسوء حاال من الفقيرأالمسكين  القول الثاني:
ى ىذا القول الحنفية والمالكية إلالذي ال يسأل وال شيء لو، ذىب  شيء، والمسكين

 . (ٗ)والزيدية
 دلة القول الثاني :أ
 . (٘)حط مض خض حض: قال تعالى –ٔ

 ألنشد حاجة من الفقير، وذلك أن المسكين أعمى  اآليةدلت  وجو الداللة:
 . (ٙ)ال الترابإلو مأوى نو الصق بطنو بالتراب وليس أالمسكين من شدة جوعو 

                                                           

 . ٜٖٗ/ٙ :ح المنياج، النجم الوىاج في شر ٙٓٔ/ٕ :ينظر: تحفة االبرار شرح مصابيح السنة ٔ))
 . ٖٛص :ديوان لبيد بن ربيعة العامري ٕ))
 . ٖٖٔ/ٚ :ينظر: المغني ٖ))

، بدائع الصنائع في ٗٔ/ٖ :، المبسوط لمسرخسيٖٓٚ/ٕ :ينظر: شرح مختصر الطحاوي لمجصاص ٗ))
 :كيعيون المسائل لمقاضي عبد الوىاب المال ،ٛٔٔ/ٔ :، االختيار لتعميل المختارٖٗ/ٕ :ترتيب الشرائع

 . ٕٛٗ/ٔ :، السيل الجرارٕٕٔ/ٕ :، شرح مختصر خميل لمخرشيٗٗٔ/ٖ :، الذخيرة لمقرافئٕٓص
 . ٙٔية ، اآلسورة البمد ٘))
: ، شرح مختصر الطحاوي لمجصاصٕٔ/ٕٖ :نآينظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي القر  ٙ))

 . ٗٗٔ/ٖ :، الذخيرة لمقرافئٖٚ/ٕ
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ألنو لم يطمق ؛ المراد بالمسكين في اآلية ىو الفقير عترض على ىذا االستدالل:ا
ألنو لم يقتصر ذكر اسم المسكين حتى قرنو بالحاجة، وقد ؛ نما قيده بصفة الفقرا  ذكره و 

 . (ٔ)يطمق اسم المسكين عمى الفقر، ولكن الكالم في المسكين الذي اطمق صفتو
 يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام: تعالىقال  –ٕ

 .(ٕ)هت مت خت  حتجت هب مب خبحب جب هئ مئ خئحئ  جئ
شد أنيم أل؛ لييمإخص المساكين بصرف الكفارات  ن اهلل إ وجو الداللة:

 . (ٖ)لى الطعام من غيرىمإحاجة 
، قال: )ليس المسكين بيذا الطواف الذي ، أن رسول اهلل أبي ىريرة  -ٖ

المقمة والمقمتان، والتمرة والتمرتان( قالوا، فما المسكين؟ يا  يطوف عمى الناس، فترده
رسول اهلل، قال: )الذي ال يجد غنى يغنيو، وال يفطن لو، فيتصدق عميو، وال يسأل 

 . (ٗ)الناس شيئا(
ال  ن كان عندكم من المساكين، فأن الذيأالذي يسأل الناس و  وجو الداللة:

شد أل أن المسكين الذي ال يسأ ة من ىذا، يعنيشد مسكنأيسأل الناس وال يفطن لو فيو 
 .(٘)ن الناس ال يفطنون بوأل؛ حاجة

)ليس المسكين بالطواف( بمعنى  يقصد بقولو  عترض على ىذا االستدالل:ا
نما المسكين يقصد بو الذي ال إيممك شيئًا وال يوجد عنده لقمة، ليس ىو الفقير الذي ال 

                                                           

 . ٕٖٔ/٘ :، الخالفيات لمبييقيٕٖ٘/ٙ :ينظر: بحر المذىب ٔ))
 . ٗية اآل ،سورة المجادلة ٕ))
 . ٜٕٙ/ٔ :ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٖ))
 .كتاب الزكاة، باب المسكين الذي ال يجد غنى ،(ٜٖٓٔ)، برقم ٜٔٚ/ٕ :صحيح مسممٗ) )
 . ٗٗ/ٕ :ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٘))
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ما يتعفف بو عن سؤال الناس، فيكتفي بالذي  ندهوىو عيجد ما يغنيو يعني ما يكفيو 
 . (ٔ)عنده وال يسأل

 : قال الشاعر –ٗ
 . (ٕ)أمَّا اْلَفِقيُر الَِّذي َكاَنْت َحُلوبـَُتُو ** وفَق العياِل فلْم يترْك لُو سبدُ 

ىي الناقة التي تحمب لعيالو، سماه فقيرا مع العمم عنده حموبة و  وجو الداللة:
ن المسكين أنيما يستحق بالحاجة مما يدل عمى والفقير كل واحد من المسكين أصل ألوا

 . (ٖ)ال شيء لو ألنواشد حاجة 
ما ىذا البيت من الشعر ىو حجة عميكم وميناه أ اعترض على ىذا االستدالل:

ي لم يترك ألفقر، ثم صار بعد ذلك ال سبد لو ن الذي كانت حموبتو قوت عيالو قبل اأ
 . (ٗ)ن لم يترك شيئا لعيالوأه فقيرا بعد ليم حتى شعر الماعز فسما

 الترجيـــح:
يم فالذي يظير لي الراجح ما دلتأل الفقياء رحميم اهلل تعالى و قواأبعد عرض 

عم أن اسم الفقر أل؛ ول، الفقير امس حاجة من المسكين صحاب القول األأليو إذىب 
ما أناس وال شيء لو، لى الإاجة ن الفقر زيادة في طمب الحواشمل من اسم المسكين، أل

ية الصدقات داللة آدلة، وتقديم الفقراء في ألقل ضررا منو، كما دلت عميو اأالمسكين 
 .عممأواهلل تعالى  ،مواليمأعفيم وقمت ولى من غيرىم لشدة ضأعمى االىتمام بيم وىم 

  

                                                           

 . ٖٛٔ/٘ :مبييقيينظر: الخالفيات ل ٔ))
 . ٙ٘ص :ديوان الراعي النميري ٕ))
 . ٕٛٓ/ٖ :، االستذكارٚٗٗ/ٖ :، البناية شرح اليدايةٖٗ/ٕ :ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٖ))

 . ٕٕٓ/ٖ :، لسان العربٜٓٙ/ٕ :، الشرح الكبير عمى متن المقنعٕٖٔ/٘ :ينظر: الخالفيات لمبييقي ٗ))
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 ى بلد مع وجود محتاجيهاإلنقل زكاة بلد : لة الرابعةأالمس
خر مع وجود آلى بمد إ تعالى في نقل الزكاة من بمد اختمف العمماء رحميم اهلل

 .  قوالأربعة أى إلىميا ومحتاجييا، أ
خر مع وجود محتاجييا، وىذا آلى بمد إ ال يجوز نقل زكاة بمد ول:القول األ

مام الشافعي، والحنابمة إلحنيفة وبعض الشافعية وقول عن ا يبأ مماالقول رواية عن اإل
 . (ٔ)مام البييقيىذا ما رجحو اإلواالمامية والزيدية، و 

 ول:دلة القول األأ
إلى اليمن، فقال: )ادعيم إلى شيادة أن ال إلو  بعث معاذا  أن النبي  -ٔ

إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن اهلل قد افترض عمييم خمس 
هلل افترض عمييم صدقة صموات في كل يوم وليمة، فإن ىم أطاعوا لذلك، فأعمميم أن ا

 . (ٕ)في أمواليم تؤخذ من أغنيائيم وترد عمى فقرائيم(
قضى أيما رجل  أن معاذ بن جبل : عن عبد اهلل بن طاوس عن أبيو -ٕ

عشيرتو إلى غير مخالف عشيرتو فعشره وصدقتو إلى مخالف  (3)انتقل من مخالف
 . (ٗ)عشيرتو

                                                           

 :، التبصرة لمخميٜٚٗ/ٖ :، البناية شرح اليدايةٜٕٓ/ٕ :ىاني في فقو النعمانيينظر: المحيط البر  ٔ))
 :، البيان في مذىب االمام الشافعئٚ٘/ٗ :، الوسيط في المذىبٛٓ٘/ٕ :، البيان والتحصيلٜٗٗ/ٖ
، االنصاف ٖٓ٘/ٕ :، المغنيٕٖٗ/٘ :، الخالفيات لمبييقيٕٕٓ/ٙ :، المجموع شرح الميذبٕٖٗ/ٖ

 . ٓٛٔ/ٗ :، نيل االوطارٜٕٕ/ٗ، الخالف ٔٚٔ/ٚ :ح من الخالففي معرفة الراج
 سبق تخريجو.ٕ) )
 .ٜ٘/ٕ :مخالف: بكسر ميم وسكون خاء ىو كالريف، وقيل: اإلقميم، ينظر: مجمع بحار األنوار ٖ))
، كتاب قسم الصدقات باب من قال ال يخرج صدقة قوم (ٕٜٕٓٔ)، برقم ٜ/ٚ :السنن الكبرى لمبييقيٗ) )

ينظر: التمييز في تمخيص ، بمدىم وفي بمدىم من يستحقيا، إسناده متصل صحيح إلى طاووسمنيم من 
 .ٖٕٗٔ/٘ :تخريج أحاديث شرح الوجيز
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بعض األمراء، بعث عمران  عن عمران بن حصين، عن أبيو أن زيادا، أو -ٖ
بن حصين عمى الصدقة، فمما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: ولممال أرسمتني؟ 

، ووضعناىا حيث كنا نضعيا أخذناىا من حيث كنا نأخذىا عمى عيد رسول اهلل 
عمى عيد رسول اهلل 

(ٔ) . 
حتى  إلى اليمن إذ بعثو رسول اهلل ، لم يزل بالجند  عن معاذ بن جبل -ٗ

فبعث إليو ، ، فرده عمى ما كان عميو ثم قدم عمى عمر،  ، وأبو بكرمات النبي 
ولكن ، لم أبعثك جابيا وال آخذ جزية: وقال، فأنكر ذلك عمر، معاذ بثمث صدقة الناس

ما بعثت إليك بشيء : فقال معاذ . بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردىا عمى فقرائيم
فتراجعا بمثل ، فمما كان العام الثاني بعث إليو شطر الصدقة . نيوأنا أجد أحدا يأخذه م

فقال ، فراجعو عمر بمثل ما راجعو قبل، ذلك فمما كان العام الثالث بعث إليو بيا كميا
 .  (ٕ)ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا: معاذ

: أن رجال قال يا رسول اهلل: نشدتك باهلل اهلل أمرك  عن أنس بن مالك -٘
  . (ٖ)الصدقة من أغنيائنا وتردىا عمى فقرائنا؟ قال: )الميم نعم( أن تأخذ

، فأخذ عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيو، قال: قدم عمينا مصدق النبي  -ٙ
 . (ٗ)الصدقة من أغنيائنا، فجعميا في فقرائنا، وكنت غالما يتيما، فأعطاني منيا قموصا

                                                           

 .، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، إسناده حسن(ٕ٘ٙٔ)، برقم ٚٙ/ٖ :سنن أبي داودٔ) )
قة في بمدىا، وحمميا إلى بمد سواه، ، باب قسم الصد(ٕٜٔٔ)، برقم ٓٔٚص :كتاب األموال ألبي عبيد ٕ))

 .ٖٙٗ/ٖ :ومن أولى بأن يبدأ بو منيا. سنده ضعيف، ينظر: إرواء الغميل
، كتاب الزكاة، الباب األول في األمر بيا والتيديد عمى تركيا (٘ٓٙ)، برقم ٜٕٔ/ٔ :مسند الشافعيٖ) )

 . ٓٔٗ/ٕ :حديث صحيح ينظر: سنن ابن ماجو

، كتاب الزكاة، باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من األغنياء فترد في (ٜٗٙ)قم ، بر ٖٖ/ٕ :سنن الترمذي ٗ))
 . الفقراء، حديث حسن
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ى صرف الصدقات في البمد خبار عمألدلت ىذه ا وجو الداللة لهذه االحاديث:
 .(ٔ)خر مع وجود محتاجيياآلى بمد إمنع نقميا منو وي

ن رعاية الجار واستدلوا بمنع نقل الزكاة لما فيو من مراعاة لحقوق الجار، أل –ٚ
 . (ٕ)وجبأ

ة يآن الزكاة لألصناف المذكورين في أل؛ يضا عدم جواز نقل الزكاةأو  –ٛ
خرى كالوصية في المال ال يجوز اعطاء أصناف ألى إالصدقات، وال يجوز نقميا عنيم 

 . (ٖ)غير الموصى ليم
لى قوم إو ألى قرابتو إذا نقميا إال إخر آلى بمد إيكره نقل زكاة بمد  القول الثاني:

كراىة نقل الزكاة كأدلة دلتيم عمى أ .(ٗ)ىل ىذه البمدة، وبيذا قال الحنفيةأحوج من أ
 :لنقل ىيدلتيم عمى جواز اأما أول، ألالقول ا

 دلة القول الثاني :أ
 . (٘)ني مي  زي ري: قولو تعالى –ٔ

نى تصرف ألي فقير ولوكان في طالق اسم الفقراء بمصرفيا، بمعإ: وجو الداللة
 . (ٙ)نما ىو لسد حاجة الفقراءا  لم تقيد بمكان، و  اآليةن أل ؛خرآبمد 

  

                                                           

 . ٖٓ٘/ٕ :المغني ،ٕٕٓ/ٙ :، المجموع شرح الميذبٜ٘ٗ/ٖ :ينظر: التبصرة لمخمي ٔ))
 . ٜٚٗ/ٖ :ينظر: البناية شرح اليداية ٕ))
 . ٕٕٔ/ٙ :ينظر: المجموع شرح الميذب ٖ))
، البحر الرائق ٖ٘ٓ/ٔ :، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقٕٔٔ/ٔ :ية في شرح بداية المبتديينظر: اليدا ٗ))

 . ٜٕٙ/ٕ :شرح كنز الدقائق
 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٘))
 . ٜٕٙ/ٕ :ينظر: بحر الرائق شرح كنز الدقائق ٙ))
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ي يصرف ىل السيام التأعمى بيان  اآليةتحمل  اعترض على ىذا االستدالل:
 . (ٔ)ييم الزكاةإل

باليمن: )ائتوني بعرض آخذه منكم  قال: قال ليم معاذ  طاووسعن  -ٕ
 . (ٕ)مكان الصدقة؛ فإنو أىون عميكم، وخير لممياجرين بالمدينة(

و أربو قاأى إلنقل الزكاة، وعميو يجوز نقميا  يدل الخبر عمى جواز وجو الداللة:
 . (ٖ)لسد حاجة المسممين

موال أموال ىي ألن ىذه اأالخبر محمول عمى  ىذا االستدالل:اعترض على 
 . (ٗ)الجزية

جر أجر القرابة وصمة الرحم و أجران أقارب فيو لى األإنقل الزكاة ودفعيا  –ٖ
 . (٘)الزكاة

 . (ٙ)تنقل من القرى والقبائل كانت الزكاة في عيد رسول اهلل  –ٗ
لى فقراء إذا نقميا ودفعيا إال إبمد ى إلال يجوز نقل الزكاة من بمد  القول الثالث:

. (ٚ)مام مالكإلام عمى وجو المصمحة، وىذا قول امإلن يفعل ذلك اأو أخر، آلالبمد ا
 . دلتيم عمى جواز النقلأما أول ألجواز نقل الزكاة كأدلة القول ا دلتيم عمى عدمأ

                                                           

 . ٖٚٔ/ٙ :ينظر بحر المذىب ٔ))
كتاب الصدقة وأحكاميا وسننيا، باب: ما جاء في  ،(ٖٖٕٕ)، برقم ٛٛٔٔ/ٖ :األموال البن زنجويوٕ) )

الرخصة في حمل الزكاة من بمد إلى بمد، صحيح اإلسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ، 
 .ٖ٘ٙ/ٗ :فيو منقطع، ينظر: جامع األصول

 . ٖ٘ٓ/ٔ :ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٖ))
 . ٖٛٔ/ٙ :ينظر: بحر المذىب ٗ))
 . ٓٛٗ/ٖ :البناية شرح اليدايةينظر:  ٘))
 . ٜٚٗ/ٖينظر: البناية شرح اليداية  ٙ))

 . ٗٗٗص :، المعونة عمى مذىب عمم المدينةٖٖٙ/ٔ :ينظر: المدونة ٚ))
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 دلة القول الثالث:أ
 . (ٔ)ني مي  زي ري: قولو تعالى –ٔ

حاجة عن المسممين، وىؤالء ىم من من الزكاة ىو لدفع ال صودالمق وجو الداللة:
 . (ٕ)ال تختص بموضع دون موضع اآليةن أل؛ صناف الزكاة أ

صناف أللى اإن مصرفيا أمى اآلية تحمل ع عترض على ىذا االستدالل :ا
 . (ٖ)المذكورين، ألنو حق ألصناف البمد الذي وجبت فيو الزكاة

ىل ىذا البمد جاز صرف أفقراء وىم ليسوا من كان في بمد  لو: واستدلوا –ٕ
صناف، ألحد اأنيم من أل؛ ن صرفيا كان العتبار الفقر ألييم، ىذا يدل عمى إالزكاة 

 . (ٗ)وليس عمى اعتبار مواضعيم
ى جنس مستحق لمزكاة كما لو فرقيا في إل زكاة صرفيا اهلل وألنيا  –ٖ

 .(٘)بمده
ن الغالب وذلك أل، حد الضررينألتغميب  لييمإنو تنقل إذا وقع بقوم ضرر فإ –ٗ
 . (ٙ)ولىأالذي بيم 

م ماإلخر، وىذا القول رواية عن اآلى بمد إيجوز نقل الزكاة من بمد : القول الرابع
 . (ٚ)حمدأمام إلالشافعي وا

                                                           

 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٔ))
 . ٗٗٗص :ينظر: المعونة عمى مذىب عالم المدينة ٕ))
 . ٕٕٓ/ٙ :ينظر: المجموع شرح الميذب ٖ))
 . ٗٗٗص :معونة عمى مذىب عالم المدينةينظر: ال ٗ))
 . ٗٗٗص :ينظر: المعونة عمى مذىب عالم المدينة٘) )
 . ٜ٘ٗ/ٖ :ينظر: التبصرة لمخمي ٙ))
، شرح الزركشي عمى مختصر ٕٕٓ/ٙ :، المجموع شرح الميذبٔٚ٘/ٗ :ينظر: الوسيط في المذىب ٚ))

 . ٖ٘ٗ/ٕ :الخرقي
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 دلة القول الرابع:أ
 . (ٔ)ني مي  زي ري: قولو تعالى –ٔ

باعتبار اتحاد المكان، ولكن  لم يفرق بين الفقراء باعتبار اهلل  وجو الداللة:
 . (ٕ)لييمإالصفة يوجب صرفيا 

 . (ٖ)المراد من اآلية بيان مصرف الزكاة عترض على ىذا االستدالل:ا
 عن قبيصة بن مخارق الياللي، قال: تحممت حمالة، فأتيت رسول اهلل  -ٕ

يا قبيصة إن ، قال: ثم قال: )(أسألو فييا، فقال: )أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بيا
المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل، تحمل حمالة، فحمت لو المسألة حتى يصيبيا، ثم 
يمسك، ورجل أصابتو جائحة اجتاحت مالو، فحمت لو المسألة حتى يصيب قواما من 

ورجل أصابتو فاقة حتى يقوم ثالثة من ذوي الحجا  -أو قال سدادا من عيش-عيش 
أو -فاقة، فحمت لو المسألة حتى يصيب قواما من عيش  من قومو: لقد أصابت فالنا

 . (ٗ)فما سواىن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكميا صاحبيا سحتا( -قال سدادا من عيش
 . (٘)ى بمدإلن الصدقات كانت تنقل من بمد أيدل الخبر عمى  وجو الداللة:

كان  ن المحمول من الصدقاتأالحديث يدل عمى  اعترض على ىذا االستدالل:
 . (ٙ)الفاضل من الصدقات

  

                                                           

 . ٓٙية اآل ،سورة التوبة ٔ))
 . ٖٙٔ/ٙ :حر المذىبينظر: ب ٕ))
 . ٖ٘ٗ/ٕ :ينظر: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ٖ))
 . سبق تخريجو ٗ))
 . ٖٙٔ/ٙ :ينظر: بحر المذىب ٘))
 . ٖ٘ٗ/ٕ :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ٙ))
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 الترجيـــــــــــــــــــــح:
قوال، وذلك ألوالذي يظير لي الجمع بين ىذه ا دلتيمأقوال الفقياء و أبعد عرض 

شد حاجة من غيرىم، أىل ىذا البمد أذا كان إخر آلى إنو ال يجوز نقل الزكاة من بمد أ
ن ؛ ألقل شدة وحاجةأو كانوا أعنيا  ىميا استغنواأذا كان إخر آلى بمد إويجوز نقميا 

 لإلماممر ن يكون األأو أدفع الضرر والحاجة عن المسممين، صل في الزكاة ىو لألا
ذا وقعت واقعة في بمد كاحتراق محاصيميم، وجوز نقميا إعمى وجو المصمحة وخصوصا 

 .عممأواهلل تعالى  ،صناف الزكاةألد احأو أذا لم يكن في البمد فقراء إبالمطمق 
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 اخلامتة
 محمد الخمق سيد عمى والسالم والصالة الصالحات، تتمنعمتو ب الذي هلل الحمد

  جمعين.أ وصحبو ألو وعمى
  اهلل منَّ  وقد البحث، بموضوع لالرتقاء عممية رحمة بمثابة البحث ىذا كان

 نيكو  وأن الكريم لوجو خالصاً  يكون أن العظيم اهلل أسال العمل، ىذا إتمام في عمينا
 نافعًا.

  البحث ىذا في إلييا توصمت التي النتائج أىم اذكر الختام في
 والقوي لمحتاجييا تدفع الزكاة ألن الصدقة عميو تحل ال المكتسب القوي .ٔ

  محتاجًا. يعد ال المكتسب
  الواجبة. الصدقات من الذمي عطاءإ يجوز ال .ٕ
 الظاىرة. موالاأل زكاة تفريق يتولى ماماإل .ٖ
 .واحد صنف لىإ الزكاة صرف جواز .ٗ
 اسم من وأشمل عمأ الفقر اسم ألن؛ المسكين من حاجة امس الفقير .٘

 .المسكين
 يختمف المقدار وىذا، كفايتو عمى يقوم ما مقدار الزكاة من الفقير يأخذ .ٙ

 .خرآ لىإ شخص من
 جمعينأ وصحبو لوآ وعمى محمد سيدنا عمى اهلل وصل
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 واملراجع املصادر
 القرآن الكريم -
ىـ(، ٜٖٔتأبو بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري ) :اإلجماع .ٔ

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسمم : فؤاد عبد المنعم أحمد، المحقق: المحقق
 .مٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ ،ٔطلمنشر والتوزيع، 

، تحقيق (ىـٖٗ٘)تأحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد اهلل ابن العربي  .ٕ
 .ر لمطباعة والنشر، لبنانمحمد عبد القادر عطا، دار الفك

: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد األحكام الوسطى من حديث النبي  .ٖ
اهلل بن الحسين بن سعيد إبراىيم األزدي، األندلسي األشبيمي، المعروف بابن 

ىـ(، تحقيق: حمدي السمفي، صبحي السامرائي، مكتبة  ٔٛ٘تالخراط )
-ىـٙٔٗٔالعربية السعودية، المممكة  ،الرشد لمنشر والتوزيع، الرياض

 م.ٜٜ٘ٔ
االختيار لتعميل المختار: عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصمي البمدحي،  .ٗ

، القاىرة ،ىـ(، مطبعة الحمبيٖٛٙتمجد الدين أبو الفضل الحنفي )
 م. ٖٜٚٔ-ىـٖٙ٘ٔ، بيروت،  ،وصورتيا دار الكتب العممية

، ٙطالقاىرة،  ،السالمىـ(، دار ٜٓٗٔتاألساس في التفسير: سعيد حّوى ) .٘
 . ىـٕٗٗٔ

االستذكار، الجامع لمذاىب فقياء األمصار وعمماء األقطار فيما تضمنو  .ٙ
ختصار: أبو الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك كمو باإليجاز واال

دار  (،ىـٖٙٗ)تعمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري القرطبي 
 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ ،ٔطحمب،   ،دار الوعي ،دمشق ،قتيبة
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اإلشراف عمى نكت مسائل الخالف، المؤلف: القاضي أبو محمد عبد  .ٚ
ىـ(، المحقق: الحبيب ٕٕٗتالوىاب بن عمي بن نصر البغدادي المالكي )

 م. ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ، ٔطبن طاىر، دار ابن حزم، 
ىـ(، ٜٛٔتاألصل: أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ) .ٛ

لبنان،  ،الدكتور محمَّد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروتتحقيق َودَراَسة: 
 . مٕٕٔٓ-ىـٖٖٗٔ، ٔط

اإلقناع في مسائل اإلجماع: عمي بن محمد بن عبد الممك الكتامي الحميري  .ٜ
ىـ(، المحقق: حسن فوزي ٕٛٙتالفاسي، أبو الحسن ابن القطان )

 . مٕٗٓٓ-ىـٕٗٗٔ، ٔطالصعيدي، الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر، 
ألم: محمد بن إدريس الشافعي، المحقق: رفعت فوزي عبد المطمب، دار ا .ٓٔ

 . مٕٔٓٓ ،ٔطالوفاء المنصورة، 
األموال: أبو أحمد حميد بن مخمد بن قتيبة بن عبد اهلل الخرساني المعروف  .ٔٔ

مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسالمية،  ،(ىـٕٔ٘تبابن زنجويو )
 . مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ، ٔطالسعودية، 

لبحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراىيم بن محمد، المعروف ا .ٕٔ
 . ىـ(، دار المعرفة، بيروتٜٓٚتبابن نجيم المصري )

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن  .ٖٔ
ىـ(، ٕٕٗٔتالميدي بن عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي )

القاىرة،  ،القرشي رسالن، الدكتور حسن عباس زكي المحقق: أحمد عبد اهلل
 . ىـٜٔٗٔ

ىـ(، ٕٓ٘بحر المذىب: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت .ٗٔ
 .مٜٕٓٓ، ٔطالمحقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العممية، 
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، دار ىـ(ٚٛ٘)تبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساني  .٘ٔ
 . مٜٙٛٔ-هٙٓٗٔ ،ٕط الكتب العممية،

البناية شرح اليداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .ٙٔ
 ،ىـ(، دار الكتب العممية٘٘ٛت) يبدر الدين العين يالحنف يحسين الغيتاب

 . مٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ، ٔطبيروت، لبنان، 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد  .ٚٔ

، ٕطلبنان،  ،ىـ(، بيروتٕٓ٘تبن أحمد بن رشد القرطبي ) محمد
 . مٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ

التاج واإلكميل لمختصر خميل، المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن  .ٛٔ
ىـ(، دار ٜٚٛتيوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل المواق المالكي )

 .مٜٜٗٔ-ىـٙٔٗٔ، ٔطالكتب العممية، 
عي، أبو الحسن، المعروف بالمخمي التبصرة: عمي بن محمد الرب .ٜٔ

ىـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف ٛٚٗت)
 . مٕٔٔٓ-ىـٕٖٗٔ، ٔطوالشؤون اإلسالمية، قطر، 

التجريد لمقدوري: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين  .ٕٓ
واالقتصادية، أ. د ىـ(، المحقق: مركز الدراسات الفقيية ٕٛٗتالقدوري )

، ٕطالقاىرة،  ،عمي جمعة محمد، دار السالم .أ.د ،محمد أحمد سراج
 . مٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ

تحفة األبرار شرح مصابيح السنة: القاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر  .ٕٔ
ىـ(، المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، ٘ٛٙالبيضاوي )ت

 . مٕٕٔٓ-ىـٖٖٗٔويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالك
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تحفة الفقياء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين  .ٕٕ
، ٕطلبنان،  ،ىـ(، دار الكتب العممية، بيروتٓٗ٘نحو تالسمرقندي )

 م.ٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ
محمد ناصر الدين : تخريج أحاديث مشكمة الفقر وكيف عالجيا اإلسالم .ٖٕ

-ه٘ٓٗٔ ،ٔطوت، بير  ،ىـ(، المكتب اإلسالميٕٓٗٔتاأللباني )
 .مٜٗٛٔ

 الحمي، منشورات المكتبة المرتضوية ألحياء االثار الجعفرية. :تذكرة الفقياء .ٕٗ
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن: الشيخ العالمة محمد  .ٕ٘

األمين بن عبد اهلل األرمي العموي اليرري الشافعي، إشراف ومراجعة: 
 ،يدي، دار طوق النجاة، بيروتالدكتور ىاشم محمد عمي بن حسين م

 .مٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ، ٔطلبنان، 
التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  .ٕٙ

ىـ(، دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد اهلل بن ٕٕٚتالخراساني الجوزجاني )
-ىـٚٔٗٔ، ٔطعبد العزيز آل حميد، دار الصميعي لمنشر والتوزيع، 

 .مٜٜٚٔ
فقو اإلمام الشافعي: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن  التيذيب في .ٕٚ

ىـ(، المحقق: عادل ٙٔ٘تمسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )
، ٔطأحمد عبد الموجود، عمي محمد معوض، دار الكتب العممية، 

 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ
التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب: خميل بن إسحاق بن  .ٕٛ

ىـ(، المحقق: د. ٙٚٚتلدين الجندي المالكي المصري )موسى، ضياء ا
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أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويو لممخطوطات وخدمة التراث، 
 .مٕٛٓٓ-ىـٜٕٗٔ، ٔط

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  .ٜٕ
ىـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، ٖٓٔتاآلممي، أبو جعفر الطبري )

 .مٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ، ٔطة الرسالة، مؤسس
وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .ٖٓ

: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي، «صحيح البخاري»
مصورة عن ، المحقق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

 . ىـٕٕٗٔ، ٔطالسمطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، 
الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .ٖٔ

ىـ(، المحقق: ىشام ٔٚٙتاألنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )
سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المممكة العربية السعودية، 

 . مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ
د اهلل بن يونس التميمي الجامع لمسائل المدونة: أبو بكر محمد بن عب .ٕٖ

ىـ(، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معيد ٔ٘ٗتالصقمي )
حياء التراث اإلسالمي دار الفكر  ،جامعة أم القرى ،البحوث العممية وا 

 م.ٖٕٔٓ-ىـٖٗٗٔ، ٔطلمطباعة والنشر والتوزيع، 
حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  .ٖٖ

 .ىـ(، دار الفكرٖٕٓٔتمالكي )ال
الحاوي الكبير، في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني،  .ٖٗ

المؤلف: أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 
الشيخ  ،ىـ(، المحقق: الشيخ عمي محمد معوضٓ٘ٗتالشيير بالماوردي )
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، ٔطلبنان،  ،ة، بيروتعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العممي
  .مٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ

شيخ الطائفة الطوسي، تحقيق: السيد عمي الخرساني، اشراف  :الخالف .ٖ٘
 .الحاج الشيخ العراقي، مؤسسة النشر االسالمية

الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابو: أبو بكر البييقي  .ٖٙ
الروضة، بإشراف ىـ(، تحقيق ودراسة: فريق البحث العممي بشركة ٛ٘ٗت)

 ،محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال، الروضة لمنشر والتوزيع، القاىرة
 . مٕ٘ٔٓ-ىـٖٙٗٔ، ٔط ،جميورية مصر العربية

أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن : الدراية في تخريج أحاديث اليداية .ٖٚ
السيد عبد اهلل ىاشم : ىـ(، المحققٕ٘ٛتأحمد بن حجر العسقالني )

 .بيروت ،المدني، دار المعرفة اليماني
  . (هٜٓ)تالراعي عبيد حصين النميري  :ديوان الراعي النميري .ٖٛ
ديوان لبيد بن ربيعة العامري: َلِبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري  .ٜٖ

ىـ(، اعتنى بو: حمدو طّماس، دار ٔٗتالشاعر معدود من الصحابة )
 . مٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ، ٔطالمعرفة، 

اإلمام مالك: أبو محمد عبد اهلل بن )أبي زيد( عبد الرحمن  الذب عن مذىب .ٓٗ
ىـ(، المحقق: د. محمد العممي، ٖٙٛتالنفزي، القيرواني، المالكي )

 ،مراجعة: د. عبد المطيف الجيالني، د. مصطفى عكمي، المممكة المغربية
حياء التراث ،الرابطة المحمدية لمعمماء سمسمة  ،مركز الدراسات واألبحاث وا 

 .مٕٔٔٓ-ىـٕٖٗٔ، ٔط، ٖٔر التراث نواد
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الذخيرة: أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  .ٔٗ
ىـ( تحقيق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو ٗٛٙتالشيير بالقرافي )

 م.ٜٜٗٔ، ٔطبيروت،  ،خبزة، دار الغرب اإلسالمي
الكحالني سبل السالم: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني،  .ٕٗ

ثم الصنعاني، أبو إبراىيم، عز الدين، المعروف كأسالفو باألمير 
  .ىـ(، دار الحديثٕٛٔٔت)
ىـ(، المحقق: ٖٕٚتسنن ابن ماجو: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ) .ٖٗ

َعبد الّمطيف حرز  ،محمَّد كامل قره بممي ،عادل مرشد ،شعيب األرنؤوط
 .مٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ ،ٔطاهلل، دار الرسالة العالمية، 

سنن أبي داود: أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  .ٗٗ
مَحمَّد  ،ىـ(، المحقق: شَعيب األرنؤوطٕ٘ٚتبن عمرو األزدي السِِّجْستاني )

 .مٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ، ٔطكاِمل قره بممي، دار الرسالة العالمية، 
بن موسى أبو  أحمد بن الحسين بن عمي: سنن البييقي الكبرى، المؤلف .٘ٗ

، ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔ، مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : بكر البييقي، الناشر
 .محمد عبد القادر عطا: تحقيق

ىـ(، ٜٕٚتألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ): سنن الترمذي .ٙٗ
 .مٜٜٛٔبيروت،  ،بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي: المحقق

ار: محمد بن عمي بن محمد بن السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزى .ٚٗ
 .ٔطىـ(، دار ابن حزم، ٕٓ٘ٔعبد اهلل الشوكاني اليمني )

الشَّاِفي فْي َشْرح ُمْسَند الشَّاِفعي: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  .ٛٗ
بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 
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يم َياسر بن إبراىيم، َمكَتبَة أبي تم ،ىـ(، المحقق: أحمد بن سميمانٙٓٙت)
 .مٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ، ٔطالمممكة العربية السعودية،  ،الرُّْشِد، الرياض

شرح الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي المصري الحنبمي  .ٜٗ
 .مٖٜٜٔ-ىـٖٔٗٔ، ٔطىـ(، دار العبيكان، ٕٚٚت)
: لمحققمحمد بن الحسن، ا: محمد بن الحسن الشيباني: شرح السير الكبير .ٓ٘

-ىـٚٔٗٔ، ٔطمحمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العممية، بيروت، 
 .مٜٜٚٔ

، (ىـٔٛٙ)تشرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  .ٔ٘
 .دار الفكر، بيروت

شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  .ٕ٘
أ. د. سائد  ، محمدىـ(، المحقق: د. عصمت اهلل عنايت اهللٖٓٚت)

زينب محمد حسن فالتة، صححو: أ.  .د ،محمد عبيد اهلل خان .د ،بكداش
-ىـٖٔٗٔ ،ٔطدار السراج،  ،د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية

 .مٕٓٔٓ
شرح مختصر خميل لمخرشي: محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد  .ٖ٘

  . بيروت ،ىـ(، دار الفكر لمطباعةٔٓٔٔتاهلل )
: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم  .ٗ٘ شرُح ُمْسَند الشَّاِفعيِّ

ىـ(، المحقق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زىران، ٖٕٙتالرافعي القزويني )
، ٔطوزارة األوقاف والشؤون اإِلسالمية إدارة الشؤون اإِلسالمية، قطر، 

 .مٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔ
اىيم بن أحمد، أبو محمد بياء الدين العدة شرح العمدة: عبد الرحمن بن إبر  .٘٘

 م. ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔىـ(، دار الحديث، القاىرة، ٕٗٙتالمقدسي )
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العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم بن محمد بن عبد  .ٙ٘
ىـ(، المحقق: عمي محمد ٖٕٙتالكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )

، ٔطلبنان،  ،العممية، بيروتعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  ،عوض
 م.ٜٜٚٔ-ىـٚٔٗٔ

عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالم المدينة: أبو محمد جالل الدين عبد  .ٚ٘
ىـ(، دراسة ٙٔٙتاهلل بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي )

لبنان،  ،وتحقيق: أ.د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت
 .مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ، ٔط

عيون المسائل  أبو محمد عبد الوىاب بن عمي بن نصر الثعمبي البغدادي  .ٛ٘
ىـ(، دراسة وتحقيق: عمي محمَّد إبراىيم بورويبة، دار ابن ٕٕٗتالمالكي )

 .مٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ، ٔطلبنان،  ،حزم لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل  .54

رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قام سقالني الشافعي، الع
 ،دار المعرفة ،بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو: محب الدين الخطيب

   . ىـٜٖٚٔبيروت، 
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