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  ملخص البحث
الحمددهلل و لالةددال لالعدداس دنددر وددهللاهلل)ص ىوددعل ه وسددنر ه دنهللادد  لوددن    لدنددر     

 00آل  لسحب  لمن لااله لبعهلل
ا مدددن  ن دددص  الةدددحص   ل) ددد  مدددن   دصسدددإل اممدددصس النصوددد  حدددن وددداس وىنمددد  ه   ددددهللون

دنددعم    للمنمددى دنددر  ددهلل مددىا اممددصس دددهللو مددن دنمددص  اقمدد  النبددصى الددى ن ا مبعددعا مددن 
 ن دد  للددعاىولا دنددر معهللاثدد   لحثبددا البحدد  ممص)مدد  دثددهلل المحددهللثهللان  لح)دد   ددص  ثندد   ل   

مما دنر )حع  صد   صالطاع الدهلل هللا  دندر اقنمدصس آىاؤه الفن هللا   ي انمصس الز صل وص
الشددإلدهللا  الددعاىول  هللا ددص لمددىه االنمددصس مث ددص ا  ا دد  )ةددصال البنددإل ثاثددع    ال ددي   ددي 
ا دد  مث ددص   لالعايددل  ددي  دد  ثاثددهللان لبهللاددع   ل ددي  دد  اىبعددهللان معددث   لا  مددص  او دنددر 

نهللاندد  وددمز هلل المددصيمي وىمدد  مددن الددعى   بحعددصال حلدد   لحلدد  نعددصال الز ددصول للددع  ص)ددا  
مددن  هللامدد  المنددهللاى النددصىك دددن الز ددصل  لليددعال الز ددصل  ددي الحنددي  لليددعال الز ددصل  ددي 
العددإللا الممنددىل لنم ددصىل  نعم ددص المددصيإل يحا نددصل دنهللا ددص الحددعل  ددي اق نددل  ددي )نددهلل 
البنددددهلل  دددداحا حندددده الثةددددصال   ددددصهف  ل   النددددعل  ددددصلنإل   ددددي الثندددد  لالعثددددل معمددددعل  دددد  

)دد  نددل ممهللادد  ل ثمفددع حهللمثدد     لح)دد ف لددهللا   ددي الددهلل   ن  لليددعال الز ددصل  ددي الز مددع   ق
  دددصل نمدددر  فندددبأ ثددد   فعدددمب)  حل  فعدددمنب   ددد  ندددعل يهلل دددهلل  للدددهللا   دددي مدددصل الةدددبي 
لالم ثع    صل  لح  الز صل لايب   ي  د  مدص حجإليمد  اقىا  ال   هللاد  مةدنح  دصمد  

 لنفنإلا   
دنددر وددهللاهلل)ص محمددهلل لدنددر  لآجددإل ودعا)ددص ح  الحمددهللف و ىال العددصلمهللان   لالةددال لالعدداس

 آل  لسحب  ايمعهللان  
  ن    امصس     صلالمفمصنهللا  : الننمصت 
  

Abstract of the research entitled: 

The jurisprudence of Emam AlQassim Bin Salam (may 

Allah mercify him) of Almsgiving Precepts. 
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Praise and thanks are due to Alninghty allah and peace and 

prayer be upon our prophet Mohammed and his family and 

followers.  

Emam Alqassim was a coeval of many jurisprudents who 

were followers of the prophet  Mohammed and he got from their 

knowledge. In addition, he taught many Islamic figures.  

The present study approves his importance to men of hadeeth as 

trustworthy. His jurisprudential opinions about almsgiving 

contribute in reviewing the precepts concerned with this basic 

element of Islamic system or religion for instance the precepts 

concerned with condition of thirty cows are to buy only one if 

they are less than thirty no need to pay this almagiving and the 

same is done with the case of 40 aged cows and also a case of 

200 dirhams and the increase should be taken into consideration 

in paying almsgiving. 

Zakat ought to be payed from jewelries and tenders of 

commerce the trader has to check whether it is prolonged to   a 

year. Emam Al Qassim assures the almsgiving (Zakat) on the 

unripe dates, grapes (utilized) as well as olive since it is 

considered as seeds and its oil is of benefit whereas the Zakat is 

not imposed on the loans till being delivered and then the loan 

become ordinary money; the same is regarded to immatures' and 

insanes' money. To sum up, the Zakat is imposed on everything 

whose origin comes from soil since it is of public utility to all 

poor people.  

       We may supplicate and praise Allah and payers and peace 

be upon our prophet Mohammed and his family and followers. 

Keywords: Fiqh, Imam, Zakat 
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 المــــقـــدمـــة
نر جصل  اق)بهللاص  لالمإلونهللان وهللاهلل)ص الحمهلل و ىال العصلمهللان لالةال لالعاس د

محمهللوسنر ه دنهللا  لون    لدنر آل  لحسحص   حيمعهللان  لمن لمع  لاممهللى ح هلل   
 .يلر  عس الهلل ن حّمص  عهللف 

 ا  ه وبحص)  للعصلر مهللاب لألم  اموامهللا  ىيصال ن سهلل عا مص دصمهلللا ه دنهللا       
ث  جن    وجهللاإل النإلل  الى ن ثبما دهللالم   حثثص  ه دز لي  لثثص  ىوعل ه 

جننص ن آجإل حلحنعا  صلةحص   لالبععم  لومععا اقنصو   مث   لحجىلا العن  مث   
   االيم صو لاالومثبصط   ل ص  من حهللان مؤال  المص عهللان  عمعا  صلمص عهللان  ل صع  هللا

 اممصس النصو  حن واس وىنم  ه   
لبمص ح  دن  مؤال  ل   هللل   مص ول   هللاإله ل )مص  ني مبثعثص  ي  مل الفن  ل هللاإلمص  

للمم هللاهلل الطإل   لام صول من دنم   ال  ا يلر يمع آىا  اممصس النصو  حن واس 
 ي حنمصس الز صل لهللامع  مىا معضعع البح  وىنم  ه    ددد

ل ص)ا طإل نمي  ي لهللل ن المعصي  الفن هللا  ح  ححهلل  حإلحي اقمصس ث  البع  حإلحي من 
لا ن  دنر حل  حاكإلا ن حولم    ث  ىحي المنصلفهللان لحولم   لمن ث  حىيح مص حىاه اق إلال 

 لنةعاال  
مبحثهللان                                         للنهلل ا مضا مث  هللا  البح  ح  لثنع  الهللىاو  دنر منهللم  ل 
 حهللاثا  ي المبح  اقلل : نهللاصل  الشنةهللا  لالعنمهللا   ل عمم  دنر مطنبهللان:

 .المطنل اقلل:نهللاصل  الشنةهللا   المطنل الثص)ي: نهللاصل  العنمهللا  
 حمص المبح  الثص)ي :  مثصللا  هللا  آىاؤه الفن هللا   ي حنمصس الز صل للضمن: 

  مص  او دنر )ةصال الفض                                          -  صل البنإل  المعصل  الثددص)هللادد : -المعصل  اقللدددر:
  صل دإللا الم صىل                                      -  صل الحني المعصل  الإلاحدعد : -المعصل  الثددصلثدد :
 -ن ثمصى الثنهللا  لاالدثصال   المعصل  العصوو :  صل مص  نإل  م -المعصل  النصمع :

  صل الهلل ن  -  صل الز مع  المعبل  الثصمث : -المعصل  العص ع :    صل الزىلع لالثمصى   
   صل مصل الةبي لالم ثع   - المعبل  المصوع :
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حمص حم  المةصوى المي ادممهللت دنهللا ص    ي النإلا  النإل   ل مل الحهلل   الثبعي  
ل المعممهللل لنمىامل اموامهللا  المنمنف  ل)عبا ح عال الفن ص  يلر الشإل ف لالنم

 مةصوىم  المعممهللل   
 .لجمما  حثي  بم  )مصيج البح  المي لعسنا يلهللا ص 

حوبل ه لعصلر ح   ع نثص لمص  حب  ل إلضصه لآجإل ودعا)ص ح  الحمهلل و ىال العصلمهللان 
 . نلسنر ه دنر وهللاهلل)ص محمهلل لدنر آل  الطهللابهللان الطصمإل 

 الباحث
 

 المبحث األول
 حياة اإلمام أبي عبيد )رحمه هللا( الشخصية والعلمية

 -المطلب األول: حياته الشخصية: ويتضمن:
  -أوال:اسمه: 

 . (1والنصو  حن واس حن دبهلله البغهللاوي ال إللي 
  -ثانيا: كنيته:

    2والف  دنمص  المإلاي   ي  ثهللا  اممصس النصو  حن واس وىنم  ه  لمي وححع دبهللاهلل  
 -ثالثا:نسبه:

  إليع  )عل اممصس ححع دبهللاهلل وىنم  ه  يلر: 
مع  فمح ال ص  لالإلا  ل عإل العال للشهلل هلل الهللاص  مثععال يلر مإلال لمي  -ال إللي:

    3وينهللى مهلل  جإلاوص  المش عىل    ثهللاإلل البعصلهللان لالنهللاإلات 
 والدته و وفاته -رابعا: 

                                                 

  البهللا   10/490  وهللاإل اداس الثبا :9/16  الثنصت :7/355   ثظإل: الطبنصت النبإلى:1(
  10/291لالث ص   : 

  طبنصت الحفصظ : 2/882  النثر لاالومص  لنهلللالحي:1/594  النثر لاالومص  لامصس معن  :2(
1/182  
  5/397  مع   البنهللا : 3/355 ثظإل: ل ى ل اقومص  لالنغصت: )3(
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ل   نمن  دنمص  المإلاي   ي ممص  لالول اممصس ححي دبهللاهللوىنم  ه  يح  ص)ا ح إلال  ي 
 -:  للنن اجمنفا الإللا صت  ي وث  ل صل   1ومد 157دصس  

   2و هللا  : لع ي وث  حىبع لدشإل ن لمصيمهللان الرواية األولى:
    3و هللا  : لع ي وث  ثاث لدشإل ن لمصيمهللان  الرواية الثانية:

لالىي  بهللل لي ىايحص من مىه الإللا صت   الإللا   اقللر لحل  ال  اكثإل العنمص   
   م مع المهللل المي دص  ص  4ودصش وبع لومهللان وث  )ةعا دنر ا  االمصس ا ص دبهللاهلل 

مع لصى خ لالول    مضح ا)  لع ي وث  حىبع لدشإل ن لمصيمهللان   صل الحص ظ ححع 
   5والح صك المزي دن النعل اقلل : ح)  الةحهللاح 

 -المطلب الثاني: حياته العلمية: ويتضمن:
 مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه. -أوال: 
 ص  االمصس ححع دبهللاهلل يبا من يبصل العن    امصمص دصحهللا   ن   ثن    لاوع العن   

 ي الفن    لالنغ    ل هللاإلمص من العنعس   )صل ثن  العنمص  لنظعل االمإلا  ؛ لحل  
لحعن لبلهللاف  لحمص)م  المي نمما دنهللا  جهللم  الشإل ع  الغإلا     بنه سهللى مؤلفصل  

طنب  العن   شغ  لهللاث نعا من دن  ححي دبهللاهلل النصو  مشصى  االىا لمغصىب ص    ب ب  
حن واس وىنم  ه    نمر حسبح طا   من العنمص  المش عو ل    صلثن  لاالمص)    
 نهلل ىللا  مب    للهللاللعمص لدظمعا  ب) ص   لمص لضمثم  من مصول دنمهللا  لنش  دن 

 مهللى ىسص)م   ي لبلهللاف   

                                                 

  4/130  سف  الةفعل :10/491 ثظإل: وهللاإل اداس الثبا : )1(
  23/357  ل ى ل النمصل:7/172 المصى خ النبهللاإل:7/355  ثظإل:الطبنصت النبإلى:2(

  8/284  ل ى ل الم ى ل: 2/128النص  :
  8/284 ل الم ى ل:   ل ى23/357   ثظإل:  ل ى ل النمصل: 3(
  المثمظ   ي لصى خ المنعك لاقم : 6/59   ثظإل: المةصوى العص ن   النصم   ي المصى خ: 4(

11/97  
  23/357   ثظإل: ل ى ل النمصل:5(
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لنهللا   ممص)  مىا العصل  ال نهللا  الىي جهللس النمصال  ل ىا  جإلت النمل  ب عال الثثص  المي
   لالعث    لمىه يمن  من اق عال  ي ن  مىا العصل  :

  1و كص  مؤو ص سصنل )حع لدإلبهللا  لطنل الحهلل   لالفن  مصس  احن وعهلل:و صل دث  ام
    2ول صل دث  اممصس  دبهللالإلنمن حن ححي نصل  الإلا ي : و سهللل    

    3و ثهللاإل : و انهلل حيم  النغ  لالفن  لالحهلل   لالنإلآ  لاقجبصى   ل صل دث  اممصس  احن
ل صل دث  اممصس  الثعلي: وكص  يمصمص  صىدص  ي دنعس  ثهللاإلل مث ص المفعهللاإل لالنإلا ات 

    4ولالحهلل   لالفن  لالنغ  لالثحع لالمصى خ  
عإل م  ل صل دث  اممصس الىمبي  ي لى إلل الحفصظ : و  ص  نص ظص لنحهلل   لدنن  لم

ل ي    5وممعوط  دصى ص  صلفن  لاالجماف ىحوص  ي النغ  امصمص  ي النإلا ات   
    7ول ي مهللازا  االدمهللال: و ثن  مش عى      6والنص  : و  ص  ثن  دام   
:و ححع دبهللاهلل حدن  مثي لا ن    ل و )حن )حمصك يلر ححي  ل صل دث  اممصس  احن ىامع  

     8ودبهللاهلل لححع دبهللاهلل ال  حمصك الهللاثص   
   9ول صل دث  اممصس  احن ن إل الععنا)ي : و ثن   صض   

ل صل دث  اقمصس  يحإلامهللا  الحإلبي : وحوى ا ثاث  لن لإلى مثن   ححهللا لع ز الثعص  ح  
    10وم  حال   ب  )فخ  هللا  الإللح   نهلل  مثن   ىح ا ح ص دبهللاهلل مص مثن

                                                 

  7/355  الطبنصت النبإلى: 1(
  7/111  ال إلح لالمعهلل   : 2(
  1/291  البهللا   لالث ص   : 3(
  2/535ل ى ل االومص :  )4(
  2/417لى إلل الحفصظ :  )5(
  2/128النص   :  )6(
  5/450مهللازا  االدمهللال:  )7(
  2/417لى إلل الحفصظ :  )8(
  1/450لنإل ل الم ى ل :  )9(
  284/ 8ل ى ل الم ى ل :  )10(



   

 
 

449 

 

 م 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn – 2071-6028 

 يف أحكام الزكاة)رمحه اهلل( مام القاسم بن سالمإلفقه ا

 

 رواته -ثانيا:
 -ىلى اقمصس ححع دبهللاهلل وىنم  ه   دن  ثهللاإل ممن لننر دث   العن  لم : 

ح مإل حن وعهلل العمص   ل وحص  حن ونهللامص  الإلا ي  ل وحص  حن  عو  اق ى   
ل ومصدهللا  حن يعفإل  ل ومصدهللا  حن دنهللا   ل ومصدهللا  حن دهللاصش  ليإل إل حن دبهلل 

  لن صك حن محمهلل اقدعى  لنفص حن  هللاصث  لالحم  حن  شهللاإل حن ونمص   الحمهللاهلل
لنمصو حن مععهللل  ل  هلل حن الحبصال  لححي   هلل وعهللاهلل حن حلس اق)ةصىي الثحعي  
لوعهللاهلل حن دبهلل الإلنمن ال محي  لوعهللاهلل حن ححي مإل   المةإلي  لوفهللاص  حن دهللاهللاث   

نعي  لسفعا  حن دهللاعر  لونهللامص  حن دبهلل الإلنمن الهللمشني  ل إل   حن دبهلل ه الث
لدبصو حن دبصو  لدبصو حن الععاس  لدبهلل ه حن يوى    لححي سصلح دبهلل ه حن سصلح 
المةإلي  لدبهلل ه حن المبصىك  لدبهلل الإلنمن حن م هللي  لدبهلل المن  حن  إل ل 
اقسمعي  لدبهلل العمصال حن دطص  النفصف  لدبهللاهلل ه اق  عي  لدثمص  حن سصلح 

ن معبهلل حن  هللاو الإل ي المةإلي  لدمإل حن  ع)  الهللامصمي  ل بهللاة  الع مي  لدني ح
حن دنب   ل ثهللاإل حن مشصس  ومحمهلل حن يعفإل  ثهللى  ومحمهلل حن ححي دهللي  ومحمهلل 
حن  ثهللاإل حن المةهللاةي  ومحمهلل حن  ز هلل العاوطي  لمإللا  حن معصل   الفزاىي  

  لححي الثضإل لمعصح حن معصح العثبإلي  لححي اقوعو الثضإل حن دبهلل ال بصى المةإلي 
مص   حن النصو   لمشصس حن دمصى الهللمشني  لمشهللا  حن  شهللاإل  لل هللاع حن ال إلاح  
ل حهللار حن وعهللاهلل النطص   ل حهللار حن ونهللا  الطصيفي  ل حهللار حن سصلح العنصظي  
ل ز هلل حن مصىل   لححي حنمهلل الزبهللاإلي  لححي  مإل حن دهللاصش  لححي   صو الناحي  لححي 

  1ومعصل   الضإل إل 
لىلى دث  ىلال  ثإل ح  إلم  :حنمهلل حن  حهللار حن يصحإل الباحىي  لحنمهلل حن  عو  
المغنبي  ل ثصحا حن دبهلل العز ز  لالحصىث حن محمهلل حن ححي حوصم  الممهللامي  لالحعن 
حن ممإلس البزا   لوعهللاهلل حن ححي مإل   المةإلي لمع من  هللاعج   لدبصس حن دبهلل 

هلل ه حن يعفإل حن حنمهلل حن  حإل العظهللا  العثبإلي  لدبصس حن محمهلل الهلللىي  لدب
                                                 

  سف  الةفعل: 8/283  ل ى ل الم ى ل: 356-23/355   ثظإل: ل ى ل النمصل:  1(
4/130  
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الععمإلي  لدبهلل ه حن الحم  حن ححي   صو النطعا)ي  لدبهلل ه حن دبهلل الإلنمن 
الهللاىمي  لححع  مإل دبهلل ه حن محمهلل حن ححي الهلل)هللاص  لدبهلل الم هللاهلل حن يحإلامهللا  
البع ث ي  لححع الحعن دني حن دبهلل ه حن وثص  الطعوي النغعي  لدني حن دبهلل 

البغعي  ومحمهلل حن يوحص  الةص ص)ي  ومحمهلل حن نفص حن دمإل الهلللىي  العز ز 
ومحمهلل حن  حهللار حن ونهللامص  المإلل ي  لححع مثةعى )ةإل حن والو حن طع  

   1والةص ص)ي الننث ي
 مؤلفاته. -ثالثا:

سث  االمصس ححع دبهللاهلل العهلل هلل من النمل  ي  مر  ثع  العن  : )حع دنعس النإلآ     
  -لالحهلل     لالفن    لالنغ    لاقوال  مث ص:

اقمعال   لالغإل ل  ل  ضصي  النإلآ   لالط عى  لالثصوخ لالمثععخ  لالمعادظ  
لالغإل ل المةث   ي دن  النعص    ل إل ل الحهلل    لالمنةعى 

 الثعل ل مصال اقنهللاث لحوال لنإلا ات لالمى إل لالمؤ)  ل مصاللالممهلللو لا
   2والنصضي لام مص  لالثىلى لالحهللاأ

 المبحث الثاني
 آراؤه الفقهية في أحكام الزكاة

 تمهيد
مةهللى و  ص  الشي  يحا )مص ل او  ل  ص  ا  يحا سنح   صلز صل مي الزكاة في اللغة: 

    3والبإل   لالثمص  لالط صىل لالةاح
    4ول هللا : مي البإل   لالمهللح

                                                 

    ثظإل: المةصوى العص ن  1(
  ل هللاصت اقدهللاص  ل ا)بص  8/284  ل ى ل الم ى ل:10/491   ثظإل: وهللاإل اداس الثبا : 2(

  2/241                  الث عس الزامإلل  ي منعك مةإل لالنصمإلل::63-4/62ححثص  الزمص : 
 
   254/ 1   المةبصح المثهللاإل: 396/ 1   ثظإل: المع   العوهللاط:3و
   358/ 14   ثظإل: لعص  العإلال: 4و
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دإل  ص الحثفهللا : او  لفع  حوا  ن  المصل  عمبإل  ي ليعب  الحعل وفي االصطالح: 
    1ولالثةصال

لدإل  ص المصلنهللا :  ب) ص يجإلاك يز  منةع  من مصل منةع  حنه )ةص صن 
 لمعمحن  ح  ل  المن  لالحعل  هللاإل معهلل  لنإلث  

    2ولالثنهللا  لدإللا الم صىلل عل  من مصل منةع : مع الثع  لالحإلث 
    3ولدإل  ص الشص عهللا :  ب) ص او  لمص  نإلك من مصل حل حهلل  دنر لي  منةع 

    4ولدإل  ص الحثصحن :  ب) ص ن    ل  ي المصل
ل هلل ثبا  إلضهللام ص  صلنمصال لالعث  لاميمصع لالمعنعل  مثنإلمص مثنإل لةإل ح اآل صت 

 لمص حيمعا دنهللا  اقم   
 الكتاب: 

ا ل  ل آلفعا  الزَّك صل ﴾ عل   -1     5ولعصلر: ﴿ل ح ِ هللامفعا  الةَّ
ث ص ل نف   -2 إل ي  ِممَّص ح ج  ب مف   ل  ع  ثفعا  ح )ِفنفعا  ِمن ط هللاِّب صِت م ص    ص الَِّى ن  آم   عل  لعصلر: ﴿  ص ح  ُّ  

ِا﴾ ن  اق ى      6ومِّ
إلفمف    -3 هلل    ن لفط  ِّ ع اِلِ    س  ى  ِمن  ح م  ص﴾  عل  لعصلر: ﴿جف كِّهللاِ   ِح   لفز  ل 

    7و
نفعٌس  -4 ع اِلِ    ن  ٌّ مَّع  لِس﴾  عل  لعصلر: ﴿ل الَِّى ن  ِ ي ح م  إلف صِيِ  ل ال م ح  لِّنعَّ

    8و
ل هللاإلمص من اآل صت العاىول  ي النإلآ  النإل   لهللل دنر  إلضهللام ص  ل هلل لنإلىت لفظ  

 الز صل  ي ثاثهللان معضعصن  ي النإلآ   ممص  هللل دنر حممهللام ص لدظ   ب) ص  

                                                 

    163/ 2   ثظإل:  إلح  مح النهلل إل: 1و
   1/430  نص هللا  الهللوع ي دنر الشإلح النبهللاإل:1/326   ثظإل: الفعاك  الهلللا)ي:2و
   368/ 1  مغثي المحمصح: 288/ 5   ثظإل: الم معع  إلح الم ىال  : 3و
   228/ 2   ثظإل: المغثي: 4و
   43  وعىل البنإلل: اآل  /5و
   267  وعىل البنإلل: اآل   /6و
   103  وعىل المعب : اآل   /7و
   25  24  وعىل المعصىك: اآل  /8و
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 السنة: 

حود   الر »   ع  معصح الر الهللامن ل صل: ح  الثبي و مص سح دن احن دبصس  
ه   ا  حطصدعك لىل   بدنم   ح  ه ا مإلا   صول ح  ال يل  يال ه لح)ي ىوعل 

دنهللا   جم  سنعات  ي     عس للهللان    ا  م  حطصدعك لىل   بدنم   ح  ه  هلل 
    1و«ا مإلا دنهللا   سهلل    ي حمعال   لؤجى من ح ثهللاصي   للإلو دنر  نإلاي  

    2ول صل احن و هللا  العهللاهلل: مىا الحهلل    هللل دنر ليعال  إلضهللا  الز صل لالمزام   ل ص
 اإلجماع: 

)ن  احن المثىى ييمصع دنمص  المعنمهللان دنر ليعال الز صل دنر المعن  البصله العص   
دنر  مصل   ي د هلل الننهللاف  ححي  مإل الةهلل    المصل  لثةصح ص  لالف  الةحص   

    3ومص)عهللا ص
 

 زكاة البقر -المسالة األولى :
ا  ي )ةصح ص لالعايل  هللا ص دنر   لاجمنفع  4وحيمع العنمص  دنر ليعال الز صل  ي البنإل

 -حىبع  ح عال :
ان اقل نصاب البقر ثالثون ، الشيء في اقل منها ، والواجب في  -القول االول :

 . (6)مسنة اىبعهللان، وفي كل  (5)كل ثالثين تبيع

                                                 

   505/ 2  سحهللاح البنصىي: 1و
   360/ 3   ثظإل:  مح البصىي  إلح سحهللاح البنصىي: 2و
   228/ 2  المغثي: 326/ 5  الم معع: 1/44   ثظإل: اميمصع  د: 3و
   43/ 1   ثظإل: االيمصع الحن المثىى: 4و
نثهللاف    لالشص عي  لانمهلل : مصل  وث  لوج   ي الثص)هللا    ل صل مصل  : مص ل     المبهللاع:  صل احع5(

  الشإلح النبهللاإل: 1/99وثمص  لوج   ي الثصلث                    ثظإل: ال هللا   : 
  2/240  المغثي: 5/368 الم معع: 1/435
   اجمن  الفن ص   ي لحهلل هلل ون المعث :6(



   

 
 

453 

 

 م 2013نيسان  –العدد اخلامس عشر  –اجمللد الرابع  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn – 2071-6028 

 يف أحكام الزكاة)رمحه اهلل( مام القاسم بن سالمإلفقه ا

 

   1و  )ن  دث  حل  احن  هللام ىنم  هلمع مىمل اممصس ححي دبهللاهلل و 
  لاحي وعهللاهلل   ل  إل حن نع ل  لالشعبي    ىلي حل  دن : دني   لمعصح حن يب 

لطصللس  لدمإل حن دبهلل العز ز   لالحم  حن دمهللاب    لالحعن البةإلي   لالثعىي   
 لالنهللا    لاوحص    لاحي ثعى   لوالو   لاحن نزس  

لالهللا  حمل مصل    لالشص عي   لانمهلل   لاحع  عو    ومحمهلل   لمع ىلا   دن احي 
دث  : ا  مص  او دنر اىبعهللان الر ومهللان ل ل  هللا  الز صل  نإل  نثهللاف    لالإللا   االجإلى 

  2والزايهلل  ي     نإل ىبع دشإل معث   
 -والحجة لهم:

ث ِثي الثبي  مص ىلي دن معصح حن يب   -1 ِ)ي ح      و صل: و   ع  ِن   ب م إل  يلر ال هللا م 
ب ِعهللان  مفِعثَّ ن  ىلاه المإلمىي لنعث    ِمن     ح ى  ص حل ل ِبهللاع  ن ل  ِثهللان    ن إل لن ل ِبهللاعن ى  من    ث ا  آجف

   3ولالحصك   ل صل: سحهللاح دنر  إلط الشهللانهللان
 -وجه الداللة:

هللامص ول  ل   بمإل وهللاهلل)ص معصح وىضي ه دث     بجى  ي      وح  ىوعل ه 
   والثاثهللان    نع  ص   هللامص ول  حل   ي  قمإله الثبي 

 صل: و لهللا    ومص ىلي دن دمإلل حن  عهللال دن احهللا  دن يهلله دن الثبي  -2 
 ي  لال  ي ح   من حىبعهللان من الغث   ي  لال  ي ح   من   4و ي ح   من جم  حلو

   1وثاثهللان من البنإل  ي         الحهلل   

                                                                                                                                            

 نصل مصل : مي المي ل ص ثاث وثهللان لوجنا  ي الإلا ع  ل صل احع نثهللاف    لالشص عي   لانمهلل: 
  1/345  الشإلح النبهللاإل:1/99مي مص اومنمنا وثمهللان لوجنا  ي الثصلث     ثظإل: ال هللا   : 

  2/239 المغثي: 5/369الم معع: 
   2/239   ثظإل :المغثي:1(
  2/239 المغثي : 5/368  الم معع: 1/345النبهللاإل: الشإلح 1/99   ثظإل: ال هللا  :2(
  1/555 المعمهللىك :3/20   وثن المإلمىي: 3(
  حلو: مي اال)صث من االح  من الثاث الر العشإل ل هللا  من الثثمهللان الر المعع   ثظإل:ل ى ل 4(

  1/310                       المغإلال  ي لإللهللال المعإلال:14/106النغ :
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 -وجه الداللة:
الحهلل   سإل ح  ي   صل المعا ي لبهللاص  ا   دهللو ل ل  هللا  الز صل من االح   مىا

 لالبنإل لالغث   
اقل نصاب البقر: خمس ، وفيها شاة ، ثم في كل خمس شاة الى   -القول الثاني:

اربع وعشرين ، فاذا بلغت خمساً  وعشرين ففيها بقرة مسنة، الى خمس وسبعين ، 
تان مسنتان ،الى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففي فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بقر 

 كل اربعين بقرة ، بقرة مسنة.  
ىلي حل  دن : دمإل   ليصحإل حن دبهلله   لدمإل حن دبهلل الإلنمن   لالزمإلي   لاحن 

  2والمعهللال   ل مصول  
 -الحجة لهم:

 صل:و  ي    جم  من البنإل  صل ل ي دشإل  مص ىلي دن يصحإل حن دبهلل ه  -1
 صلص  ل ي جم  دشإلل ثاث  هللاصه ل ي دشإل ن حىبع  هللاصه  صل الزمإلي  احا  ص)ا 
جمعص لدشإل ن  فهللا ص  نإلل يلر جم  لوبعهللان  احا  اوت دنر جم  لوبعهللان  فهللا ص 
 نإللص  يلر دشإل ن لمصي   احا  اوت دنر دشإل ن لمصي   في    حىبعهللان  نإلل  نإلل  صل 

 ي    ثاثهللان  نإلل لبهللاع ل ي      ومإل  صل الزمإلي لبنغثص ح   عل    صل الثبي مع
حىبعهللان  نإلل  نإلل ي  حل   ص  لنفهللافص قم  الهللامن ث   ص  مىا  عهلل حل   ىلاه 

   3والبهللا ني:ل صل: مىا نهلل   مع عف مثنطع 
  ومص ىلي دن معمإل  صل وحدطص)ي ومصك حن الفض   مص ص من ىوعل ه  -2

   5وح إله ححع والو  ي المإلاوهللا   4وع    احا  هللا  ل ي البنإل مث  مص  ي امح  لنمن

                                                                                                                                            

  2/93  وثن الهللاى طثي:1(
  6/3  المحنر:2/239  المغثي: 4/359   ثظإل: انمصس النإلا  لن ةص  :2(
  4/99  وثن البهللا ني :3(
  2/347  )ةل الإلا   :4(
   1/130  المإلاوهللا  قحي والو: 5(
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اقل نصاب البقر: خمس ، وفيها شاة ، ثم في كل خمس وعشرين   -القول الثالث:
وهو الناقل لها :  –خمس شياه ، فإذا بلغت ثالثين فالظاهر من كالم ابن عبد البر 

الجمهور : وفي كل ثالثين تبيع وفي كل  أن الواجب في ثالثين فصاعدًا ما قال به
 أربعين مسنة .

  و صل احن دبهللالبإل : ال جاف حهللان العنمص  : ا  العث   ي   صل البنإل دن الثبي 
لحسحص     مص  صل معصح :  ي ثاثهللان  نإلل لبهللاع   ل ي حىبعهللان معث    اال  ي  ىلي 

ب)    عيبع  :  ي    دن وعهللاهلل حن المعهللال   لححي  ا     لالزمإلي   ل مصول    
    1وجم  من البنإل  صل يلر ثاثهللان 

 -والحجة لهم:
  واالثإلا  العص نص  دن معمإل   ومحمهلل حن دبهللالإلنمن :  ي  مصال ىوعل ه 

 صلعايل  ي  –ل مع  معثصه : ا  العايل  ي البنإل الىي  ؤجى مث ص من  هللاإل يثع ص 
ل  الثاثهللان امص الثاثهللان  مص  ع  ص االح  :  ي    جم   صل   لمىا ا)مص  مع   هللامص و

  صلعايل  هللا ص من يثع ص :  ي    ثاثهللان لبهللاع   ل ي    اىبعهللان معث     مص ىلى 
ث ِثي الثبي  حل  معإلل  دن معصح حن يب   ِ)ي ح      و صل: و   ع  ِن   ب م إل  يلر ال هللا م 

ب ِعهللان  مفِعثَّ ن   ِمن     ح ى  ص حل ل ِبهللاع  ن ل  ِثهللان    ن إل لن ل ِبهللاعن ى  من    ث ا      2وآجف
 

ان اقل نصاب البقر خمسون ،فإذا بلغت خمسين ،ففيها بقرة ثم في  -القول الرابع:
 كل خمسين بقرة ،بقرة.

دبهلله   ل ص  احن نزس  نعل    ث  ىيع ىلي حل  دن : احن الزبهللاإل   لطنح  حن 
      3و دث 
 
 

                                                 

   275-2/273   ثظإل : المم هللاهلل:1(
  2/275  المم هللاهلل:  8  وب  لنإل   : 2(
  6/15   ثظإل : المحنر: 3(
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 -والحجة لهم:
ا  العنمص   هلل ايمععا دنر ليعال الز صل  ي النمعهللان   امص مص ول  حل   مح  
جاف   لل   إلو )ص سحهللاح حعيعال الز صل  هللا    لدنهللا   م ل الز صل  ي النمعهللان 

    1ولال ل ل  هللامص ول  حل    لعهللس الهلللهللا    ميمصع العنمص   

   -واجيب:
 الىي وب  ح إله     ع سحهللاح   ل عهلل ن   دنهللا    نهلل   معصح حن يب 

 -الترجيح:
مع مص حمل الهللا  اسحصال  –وه ادن   -لالىي  بهللل لي ىايحص ن  ي مىه المعبل   

 ي ا   مث ص   لالعايل  النعل اقلل النصينع  ا  ا   )ةصال البنإل ثاثع    ال ي 
 ي    ثاثهللان لبهللاع   ل ي    اىبعهللان معث  لحل  لنعل االول  المي اومهللل ح ص 

 اسحصال مىا النعل  
 فيما زاد على نصاب الفضة -المسالة الثانية:

يحا نصل دنهللا ص الحعل   نهلل ليبا   2وحلف  العنمص   ي )ةصال الفض  دنر مصيمي وىم 
   3ووىام  سهلل م ص لحل  ىبع دشإلمصوجمع  

 لاجمنفعا  هللامص  او دنر مئمي وىم  يلر ثاث  ح عال:
القول األول: ما زاد على المائتي درهم الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع 

 عشره قلَّ أو كثر. 
   1ولمع مىمل االمصس احي دبهللاهلل وىنم  ه  )ن  دث  حل  الثعلي 

                                                 

  6/16    ثظإل: المحنر:1(
  مطصلل 2/229مثنصالن   ثظإل:  شصف النثصع: 140مصيمي وىم : لعصلي  ي الع   الحصلي   2(

    6/371  م ن  البحعث االوامهللا :85-2/84اللر الث ر:
/ 2  المغثي : 6/13  الم معع:330/ 1  الفعاك  الهلللا)ي : 16/ 2   ثظإل: حهللايع الةثصيع : 3(
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ومحمهلل لمصل  لالنهللا   ىلي حل  دن: دني  لاحن دمإل  لمع  عل ححي  عو   
لالشص عي  لاحن ححي لهللانر  لالثعىي   لحنمهلل حن نثب   ل وحص  حن ىامع    لححي ثعى  

   2ولاحن دنهللا   لاقل ادي  ي ىلا     لمع  عل الظصمإل  
 والحجة لهم:

 صل: و ي    مصيمي وىم  جمع  وىام   مص  او  مص ىلي دن دني حن ححي طصلل   
   4والز نعي: يوثصوه سحهللاح صل   3و بحعصال حل  

القول الثاني: ال شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهم، 
فإذا بلغتها كان فيها درهم، وذلك ربع عشرها مضافًا الى الخمسة دراهم تتم ستة 

  دراهم. 
لمع  عل  إللى دن دمإل حن النطصال   لب   صل وعهللاهلل حن المعهللال لالحعن لطصللس 

طص  لالشعبي  لالزمإلي  لممحعل  لدمإلل حن و ثصى  لاقل ادي  ي ىلا     لححع لد
   5ونثهللاف  ل  إل لمع  عل اممصمهللا 

 والحجة لهم:
ِنيٍّّ  -1 هللا ِ   و صل:  صل ىوعل َّللاَِّ  مص ىلي دن د  هلل   ِ  ال ن  تف دن س  ف ع  :و هلل د 

  ٌ ي  ِمصي  ٍّ    ِعهللان  ل  ل هللا     ي ِلع  ص ِوى م منص ل  ب ِعهللان  ِوى م من هلل      الإلِّ  ِ  من    ح ى  صلفعا س  ِ هللاِ       ل الإلَّ
ع  ف الهللىام   ل صل ححع دهللاعر: وبلا محمهلل دن مىا  م  ص ج   احا ح ن غ ا  ِمصي م هللا ِن   ِفهللا  

        6وح الحهلل    نصل: سحهللا

                                                                                                                                            

  6/13   ثظإل:الم معع:1(
/ 2  المبهللع: 220/ 1  ام ثصع لنشإلبهللاثي: 11/ 3  الىجهللاإلل: 243/ 2 ثظإل: البحإل الإلاي :   2(

  67/ 6  المحنر: 294
    88/ 4 مةث  دبهلل الإل ا : 137/ 4  وثن البهللا ني النبإلى: 3(
  2/365  )ةل الإلا  :4(
  852/ 5 يعامإل الناس : 187/ 1  حهللا   الم م هلل : 35/ 1   ثظإل: حهللا   المبمهللي :5(
  101/ 2  وثن ححي والو: 16/ 3  وثن المإلمىي: 6(
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وحمإله نهللان لي   الر الهللامن ح  ال لبجى   وح  ىوعل ه  مص ىلي دن معصح  -2
من النعإل  هللائصن يحا  ص)ا العى  مصيمي وىم   نى مث ص جمع  وىام  لال لبجى ممص  او 
 هللائصن نمر لبنه حىبعهللان وىممصن ل حا حنغا حىبعهللان وىممصن  نى مث  وىممصن  ىلاه الهللاى 

      1و ي وثهلله المث صل حن يإلاح ممإللك الحهلل   طثي: ل صل: 
 

القول الثالث: إذا زادت الدراهم على المائتين درهم فال شيء فيها حتى تبلغ أربعة 
 مائة درهم فيكون فيها عشرة دراهم 

 لىلي دث   مص يص   ي النعل الثص)ي   2)ولمع  عل طصللس
    3ولدم     صل ححع دبهللاهلل: ال )عن  حنهللان لا   طصللس دنر مىا 

 لل  حيهلل ولهللاان لإلمصس طصللس دنر  عل  مىا   
 الترجيح: 

مع مص حمل الهللا  اسحصال  –وه ادن   -لالىي  بهللل لي ىايحص ن  ي مىه المعبل   
النعل اقلل النصينهللان مص  او دنر المصيمي وىم  من العى   بحعصال حل   لحل  نعصال 

منهللاى النصىك دن الز صل  ل ي مىا مإلادصل الز صول للع  ص)ا  نهللان  ومز هلل من  هللام  ال
 مةنح  الفنإلا  حكثإل  وه حدن  ل

 المسالة الثالثة: زكاة الحلي
من النى ننهللاص من الىمل ال الفض     ا  ننع : امص ا   مع  ادهلله لهللانمثهللا  لع ا 

 الحصي    ال لاومعمصل  
  ص   ص   هلل ادهلله لننثهللا  :   ىا ل ل الز صل  هللا   

  4واحع نثهللاف    لمصل    لانمهلل   لمع الةحهللاح من مىمل الشص عي  لبىل   صل 

                                                 

   93/ 2  وثن الهللىا طثي: 1(
    517/ 1  اقمعال:11/ 3   ثظإل: الىجهللاإلل: 2(
  517/ 1   ثظإل: اقمعال: 3(
  2/339 المغثي: 6/23  الم معع:  1/64  الشإلح النبهللاإل: 1/104   ثظإل:ال هللا  :4(
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لا   ص)ا الحني معهللل لاومعمصل :  ا  ننع : امص ا   مع  اومعمصل ص محإلمص   ال 
 مبصنص    ص   ص  اومعمصل ص محإلمص :  صلحني المي  منىمص الإلي  من الىمل  

 
  1و نهلل ايمع العنمص  دنر ليعال الز صل  هللا   

اومعمصل  ناال :  حني الثعص     نهلل اجمن  العنمص   ي ليعال الز صل  هللا ص  لا   ص 
 -دنر  علهللان:

 ال تجب الزكاة فيه -القول األول :
   2ولمع مىمل اممصس ححي دبهللاهلل وىنم  ه  )ن  دث  حل  احن  هللام 

ىلي حل  دن : احن دمإل   ليصحإل حن دبهلله   لاومص  حثا احي  مإل الةهلل    
ن محمهلل   لالشعبي   لالحعن البةإلي   لدمإل حن دبهللالعز ز  لدني حن لالنصو  ح

الحعهللان   ومحمهلل البص إل  ل مصول  ل حهللار حن وعهللاهلل  لىبهللاع    لالنهللا   لاوحص    لاحي 
ثعى لمع ىلا   دن : دصيش    لاحن معععو  لوعهللاهلل حن يبهللاإل   لدطص    لم صمهلل   

 لاحن وهللاإل ن  لطصلس   لالزمإلي   لالثعىي 
   3وحمل مصل    لالشص عي    ي اسح ا عال   لانمهلل  ي اظ إل الإللا مهللان دث  لالهللا  

 الحجة لهم:
وكص)ا لني حثصت حجهللا ص  مصمر  ي   و لك الثبي  مص ىلي دن دصيش   -1

   5ويوثصوه سحهللاح  4ون إلمص ل ن الحني  ا لنإلك مث  الز صل 
وكص   فحنَّي حثصل  ليعاى   الىمل  ا  مص ىلي دن )ص ع ح  دبهلل ه حن دمإل  -2

    1ويوثصوه سحهللاح   6و نإلك مث  الز صل  

                                                 

  6/32   ثظإل: الم معع:1(
  2/322 ثظإل:المغثي:  2(
                   6/75  المحنر:2/322  المغثي:6/32  الم معع: 2/247   ثظإل: المهللل)  النبإلى: 3(
   138/ 4  وثن البهللا ني: 4و
  5/582  البهللى المثهللاإل:5(
   138/ 4  وثن البهللا ني : 6و
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مص ىلي دن دمإلل حن و ثصى  صل: وومعا ىيا  عبل يصحإل حن دبهلل ه دن  -3 
 الحني ح هللا  الز صل  نصل يصحإل ال  
    2و ل صل الز نعي :  صط  ال حس  ل 

 وجه الداللة :
االنصو   ولا دنر دهللس ليعال   صل الحني   ال) ص معهللل لاومعمصل المبصح  ن  

 ل ل الز صل  هللا ص  صلععام  من البنإل لاالح   
 تجب الزكاة فيه  -القول الثاني:

ىلي حل  دن : دمإل  لدبهلله حن دمإلل حن العص   لاحن دبصس  ليصحإل حن   هلل  
الثنعي  لدبهلله حن  هللاو   لاحن لممحعل  لمهللامع  حن م إلا    ل  هلل حن دني   ل 

  بإلم    لاالل ادي   لوالو   لاحن نزس  
لمع ىلا   دن : دصيش    لاحن معععو  لوعهللاهلل حن يبهللاإل   لدطص    لم صمهلل   لاحن 
وهللاإل ن  لطصللس   لالزمإلي لالثعىي  لالهللا  حمل احع نثهللاف   لمع  عل لنشص عي   

  3ولىلا   دن انمهلل  
 -والحجة لهم:

ص  لي دن اس ونم  مص ى  -1 صنن ض  عل   4و صلاو  ثا ح ل ب  ف ح ل  من ح م لٍّ  ننا  ص ى وف
ث زٍّ   ن هللا    ِ م  ك صلف ف   زفكِّي     وَّى    ِ ح ك ث ٌز مع  نصل مص ح ن ه  ح    لفؤ   َّللاَّ

   5وىلاه ححع والو  لالهللاى  طثي لالبهللا ني لالحصك   ل صل: سحهللاح دنر  إلط البنصىي 

                                                                                                                                            

  5/581  البهللى المثهللاإل:1و
   2/374  )ةل الإلا   : 82/ 4   مةث  دبهلل الإل ا : 138/ 4  وثن البهللا ني: 2و
  3/224 لحف  االنعحي: 9/33 دمهللل النصىئ:2/243   ثظإل: البحإل الإلاي :3(

              2/323 المغثي:6/32 الم معع:6/76المحنر:
   2/635  االلضصح : نني من الهللىام     ثظإل: لعص  العإلال :4(
  المعمهللىك: 4/140  العثن النبإلى: 2/105  الهللاى  طثي : 2/95والو:  وثن ححي 5(
1/547  
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عل  َّللاَِّ  مص ىلي دن دمإل  -2 إل ح لن ح ل ا  ى وف ل حن  عهللال دن ححهللا  دن يهلله: و ح  َّ ام 
م ص ِ  م  ص م ع  ص اح ث ٌ  ل ص ل ي   هلِل اح ث ِم   م ع    ِنهللاظ م صِ  من ح م لٍّ   1ووسنر ه دنهللا  لون    ل    

ِك ه ِحِ م   ى  عِّ ِك ح     فع  إلُّ ك صل  مىا  صلا ال   صل ح   عف ِطهللان     ِ  ِوع اى   ِن  نصل ل ص ح لفع  ص  عس ال ِنهللا صم 
ص يلر الثبي  م  ص   ب ل ن م  ف م  فم  ن ع  عِلِ   ىلاه   ومن ) صىٍّ  صل   ن  ِلإل وف ل   صل ا  مفم ص ّلِلَِّ دز لي  ل 

  2و احع والو  لالثعصيي  لالبهللا ني   ل صل احن النطص  : يوثصوه سحهللاح
ن يَّ ىوعل َّللاَِّ   -3   إل ح ى   ومص ىلي دن دصيش  و ىضي ه دث ص   صلا: ووج  د 

ِى ٍّ  صتٍّ من ل  يَّ   م ن   ي   هلل 
عل    3و مف فنَّ ح ل ز  َّنف ل   ص ى وف ث ع  صِيش  ف  ننا س   نصل مص مىا  ص د 

ص   ه  صل مع ن   ك صل  فنَّ  نا ال  حل مص    وِّ ن     ِ  صل ح لفؤ  بفِ  من الثَّصِى  ىلاه ححع والو َّللاَّ ع 
   4ولالنفظ ل   لالهللاى  طثي  لالبهللا ني  لالحصك  ل صل:سحهللاح دنر  إلط الشهللانهللان

 -الترجيح:
 عهلل دإلا ح عال الفن ص   مضح ا  حسحصال النعل الثص)ي النصينهللان حعيعال الز صل  ي 

قن صى الحني مع اقىيح ال  نني المإلحل   ث  لممصع   ي  صلثهللاصال لال عامإل لا
إِليفعا  ِمث  ف  م ن  ل ع  النإل م  المي لنبع ص ل هلل ح صن ص ه حثص الشصىع  نهلل  صل لعصلر: ﴿ 

ص﴾ ع)    ِنن هللا  ن ل ن ب عف
 للنن مىا ال  عثي ا)  ال ل ل  هللا    صل   للنعل حول  النصينهللان ح ىا  5و
    -وه حدن  -النعل لسحم ص 
 زكاة عروض التجارة -المسالة الرابعة:

    6وظ إل  لدإلضم  ل  حظ إلل  ل  لححإل ل  يلهللا  العرض لغة:

                                                 

   10/486  معممص : لانهللمص معم    مي الععاى    ثظإل: لعص  العإلال: 1(
  2/369  )ةل الإلا  : 2/19  وثن الثعصيي: 4/140 العثن النبإلى :2/95  وثن ححي والو:2(
النعال  النبصى   ثظإل: لعص   –: يمع  من      منصت من لى  :العى : الفض   لالفمنصت3(

   3/40العإلال :
  المعمهللىك: 4/139  العثن النبإلى: 1/105  وثن الهللاى  طثي: 2/95  وثن ححي والو :4(
1/547   
   14  وعىل الثح : اآل  /5و
   178/ 1   ثظإل: منمصى الةحصح: 6و
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يمع دإلا لمع مص حدهلل لبهللاع ل إلا  قي  ىبح ومي حىل  ق)   العروض اصطالحًا:
    1و عإلا لبهللاصع ل شمإلى حل ق)   عإلا ث   زلل ل فثر

لمي مص دهللا الثنهلل ن والهللىام  الفضهللا  لالهلل)ص)هللاإل الىمبهللا   من اقممع  لالعنصىات لح)عاع 
 الحهللاعا  لالزىلع لالثهللاصال ل)حع حل  ممص حدهلل لنم صىل  

 عهلل معإل   معثر العإللا اجمن  الفن ص   ي ي  صال الز صل  ي العإللا الممنىل 
 لنم صىل دنر  علهللان: 

 التجارةالقول األول: وجوب الزكاة في عروض 
   2ولمع مىمل اممصس ححي دبهللاهلل وىنم  ه  )ن  دث  حل  احن  هللام  لالثعلي 

ىلي حل  دن : دمإل  لدبهلله حن دمإل للاحن دبصس  لالحعن  ليصحإل حن   هلل  
لمهللامع  حن م إلا  لطصلس لالثنعي لمع  عل ححي نثهللاف  لحسحص    ل عل الثعىي  

    3و  لالشص عي   لانمهلل  لاممصمهللا  مصل لالهللا  حمل:لاقل ادي   ل وحص   لححي ثعى 
 والحجة لهم: 

ب مف ﴾ -1 ع  ثفعا  ح )ِفنفعا  ِمن ط هللاِّب صِت م ص    ص الَِّى ن  آم      4و عل  لعصلر: ﴿  ص ح  ُّ  
 صل اممصس الطبإلي  ي لفعهللاإل اآل  : و  عا من طهللال مص  عبم  حمةإل ن  حمص حم صىل حل 

    5و ةثصد  من الىمل لالفض  
ب مف ﴾  صل الم صىللى  ع      6ولي دن م صمهلل  ي لفعهللاإل  عل  لعصلر: ﴿ِمن ط هللاِّب صِت م ص   
نفعٌس﴾ -2 ع اِلِ    ن  ٌّ مَّع   عل  لعصلر: ﴿ِ ي ح م 

﴾  1و ع اِلِ    ى  ِمن  ح م     صل  2ول عل : ﴿جف
    3واممصس الب علي: ولمصل الم صىل حد  اقمعال  نص  حللر  صلهللجعل 

                                                 

   95/ 2  مطصلل حللي الث ر: 385/ 1   ثظإل: الإللا المإلبع :1و
   6/40  الم معع:2/335   ثظإل: المغثي:2(
  يعامإل 2/335  المغثي:6/40  الم معع: 2/171  االومى صى: 104/ 1   ثظإل:ال هللا   : 3و

   5/335الناس: 
   267  وعىل البنإلل: اآل  /4و
   80/ 3  لفعهللاإل الطبإلي: 5و
   81/ 3الطبإلي:   لفعهللاإل 6و
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عل  َّللاَّ مص ىلي دن  -3 إِلك    وومإلل حن يثهللال ح)   صل:و ا  ى وف ) ص ح    )فن   ص    ب مفإلف
هلل      من الىي )فِعهللُّ ِلن ب هللا ِع     5و  صل ال هللاثمي: ل ي يوثصوه ضعهللا  4والةَّ

 نعل:و  ي امح  سهلل م ص ل ي   ومص ىلي دن ححي حى  صل ومعا ىوعل ه  -4
   7وسهلل م     6وبزالغث  سهلل م ص ل ي البنإل سهلل م ص ل ي ال

مص ىلي دن ححي دمإل حن نمصس ح  ح صه نمصوص  صل: ومإلىت  عمإل حن النطصال  -5
حنمن ص  نصل دمإل حال لؤوي   صل   ص نمصس  8وىضي ه دث   لدنر دثني آوم 

 ي النإلظ  نصل حاك   ننا  ص حمهللاإل المؤمثهللان مص لي  هللاإل مىه المي دنر ظ إلي لآمب 
مصل  ضع  صل  عضعم ص حهللان  هلل    حعب ص  عيهللت  هلل ليبا  هللا ص الز صل  بجى مث ص 

    9والز صل 
مص ىلي دن احن دمإل  صل: و  ص   هللامص  ص  من مصل  ي ى هللا  حل  ي ولاال حل  -6

    10وحز  هللاى لم صىل الز صل    دصس  
 -وجه الداللة:

ل دنر دإللا الم صىل ححال حهلل من لإل)عص  مىه اقنصو   سإل ح   ي ليعال الز ص
 ح   نإلك   صل  دن العإللا يحا  ص)ا معهللل لنم صىل ق) ص مصل )صسٍّ 

)ن  احن المثىى ييمصع العنمص   ي   صه العإللا المي لهللاى لنم صىل يحا نصل  -7
    1ودنهللا ص الحعل

                                                                                                                                            

   24  وعىل المعصىك: اآل  /1و
   103  وعىل المعب : اآل  /2و
   434/ 1   إلح مثم ر امىاوات: 3و
   95/ 2  وثن ححي والو: 4و
  3/69   ثظإل: م مع الزلايهلل:  5(
  1/128  البز: مع )عع من الثهللاصال   ثظإل: المعصى ف:6(
   147/ 4  وثن البهللا ني النبإلى :100/ 2:    وثن الهللاى طثي7و
   1/4  اآلوم :مي  صطن ال نهلل الىي  ني النح  لالبشإلل   ثظإل: منمصى الةحصح:8(
    125/ 2  وثن الهللاى طثي: 147/ 4  وثن البهللا ني النبإلى: 9و
   97/ 4  مةث  دبهلل الإل ا : 10و
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 القول الثاني: ال تجب الزكاة في عروض التجارة.

    2وي الظصمإلي لالز هلل   لمع مىمل والو حن دن
 والحجة لهم:

ِنِ   ي   و صل:  صل ىوعل ه  مص سح دن ححي مإل إلل  -1 : ولهللا  دنر ال مفع 
هلل   ٌ   ِمِ  س  ِوِ  ل  فا    إل 
ل ي لفظ ولهللا  دنر المعن   ي دبهلله لال  إلو  سهلل        3و

     4و صل احع دهللاعر: نهلل   نعن سحهللاح
ا)  ال   صل  ي النهللا  لالإل هللا  لال  ي الحمهللاإل لال   صل ححع محمهلل حن نزس: سح  صلثص

 هللامص ول  الثةصال من المص هللا  لالعهللانو الىمل لالفض      لسح اميمصع من    
حنهلل دنر ح  نم     دإلا  ي الم صىل  حم  مىه   ةح من حل  ح  ال   صل  ي 
دإللا الم صىل  صميمصع المى عى ل هلل سح اميمصع ح ضصن دنر ح)  ال   صل  ي 

    5والعإللا
 صل:و لهللا   هللامص ول  جم    وح  الثبي  مص ىلي دن ححي وعهللاهلل النهللىي  -2

    7وسهلل   لال  هللامص ول  جم  حلو من امح        6وحلا 
ب ِعهللان   ل عل  و ص يحا  ص)ا ح ى  ِم   صِيم   : وال غ ث ِ   ي و 

    8و
 
 

                                                                                                                                            

   45/ 1  اميمصع: 1و
   26/ 2  العهللا  ال إلاى: 209/ 5  المحنر: 2و
   532/ 2  سحهللاح البنصىي: 3و
  17/ 2  وثن الثعصيي: 23/ 3  وثن المإلمىي:  4(
   238/ 5  المحنر: 5و
   1/162  حلا : مي اىبعع  وىممص ليمع  اقلا ي   ثظإل: طنب  الطنب :6(
   2/93  وثن الهللاى  طثي:7و
   2/527  سحهللاح البنصىي:8و
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ن ط  الزَّك صل   ح )َّ ف ح و  ب ِعهللان  من ال غ ث ِ  ل د مَّص وفل    صل ححع محمهلل حن نزس:و   د مَّص وفل   اق ى 
وف ٍّ  ِ  ح ل  ع  م  ج 
ص   1و صى ِل  ا)   فعِيبف   لِا المِّ   ك صلن  ي دفإلف ي ل     لِّ   م ن  ح ل  إِل ل ال ح  من المَّم 

) ص       2و ي    مص )فر دث  دنهللا  العاس الزَّك صلف ِممَّص ح ك إل 
 ص حم  المىامل اموامهللا  دنر اجماف ح عال   ي  المعصي  المي ل   عمع ح -3

للبصدهلل ح طصىم  لال لعيهلل دنهللا ص آثصى من دن  لال من  مصال لال وث  لال  هللاصس  لح  
حمعال المعنمهللان معةعم   عةم  امواس  ال  ح  حجىمص ياّل  حن ص ل اّل  ص  حل  

    3ومن حك  حمعال الثصس  صلبصط 
 الترجيح: 

ح عال الفن ص  ي   عل حسحصال النعل اقلل اقىيح   النصينهللان لالىي حىاه  عهلل دإلا 
حعيعال الز صل  ي العإللا الممنىل لنم صىل  نعم ص المصيإل يحا نصل دنهللا ص الحعل دنر 
اقكثإل  ي )نهلل البنهلل  احا حنه الثةصال   صهف  لحل  ق  دإللا الم صىل مصل  صا 

  لحمعال   م  الم صى ل    هللا ل  هللا  الز صل   لق  حنعك الثصس الر لط هللاإل ح)فع 
طإلاي   عب   ال لعن  من  عايل ل ب صت لال  عن  مث ص ياّل المني العىع  ل نهللا  مص 

: وي  الم صى  بعثع   عس  وم  لال وهللامص  ي مىا العةإل  ل هلل يص   ي نهلل   الثبي
   4و صل ححع دهللاعر: نهلل   نعن سحهللاح  النهللاصم    صىان ياّل من النر ه لبإّل لسهلل 

   - حدن وه -
 
 
 

                                                 

وسنر ه دنهللا  لون   لالةصع  عصلي اىبع  امهللاو   العو : ومع  سصدصن  ةصع ىوعل ه 1(
 هللانع  إلاس    ثظإل:  768لالمهلل منهللى م    في اال)عص  للعصلي النمع  الو   صلنهللانع  إلاس 

   75/354م ن  البحعث االوامهللا : 
   238/ 5  المحنر: 2و
   27/ 2  العهللا  ال إلاى: 3و
   726/ 2  وثن احن مصي : 515/ 3  وثن المإلمىي: 4و
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 المسالة الخامسة: زكاة ما يخرص من ثمار النخيل واألعناب
 ي الثنهللا  لنهلل إل الثةصال لمنهللاى العايل  هللا   صلنإل  منصس   وون ىوعل ه 

    1والنهللا  لنحصي  لهللاعهللاإلان 
 نصل جإل  الثن  لالنإلم   نإلس ص جإلسصن يحا نزى مص دنهللا ص من  فالخرص لغة:

 بهللابصن    ع من النإل  الظن  ق  الحزى ي)مص مع لنهلل إل الإلطل لمإلان  لمن العثل 
 ظن  لاالو : الِنإل  
     2و

منهللاى ثمإلل )ن  ل إلس  ي ىؤلس   إلمص    لبنه لمإلان حل  والخرص اصطالحًا:
    3و بهللابصن 

 أما فائدة الخرص ومعناه: 
ن ي  الفنإلا   إل ص  حىبصال اقمعال  ي الثمإل   نع مثع حىبصال المصل من ننع    لم

اال)مفصع ح ص ياّل ح  لبنه الثمإلل  ص   يفص  ص قضإّل حل  ح    للع ح)بعطا ح هلل     هللا ص 
قجّ  حل   حة  الفنإلا   يح لهللا  مع    حنهلل من المنهللا  مص لنع    العثهللان   ي حوا  
اقمص)    عضعا الشإل ع  مىا المعهللاصى لهللامعس     حىبصال اقمعال الر اال)مفصع  

ع     ل )مص  فع  حل  دثهلل حلل حهللل سان ص   ب  ح   ؤ   ل حفظ دنر المعصكهللان نن
      4ول عم ن  لهللاعن  نة  الةهلل   مث ص   هللانإلك  عهلل ال فصف  نهللىمص لمإلان ل بهللابصن 

 أما وقت الخرص: 
نهللان  بهللل سان   حي حلل مص  طهللال الممإل ل زمي  حمإلل حل سفإلل  ل ىل  العثل 

    5ويحا يإلى  هللا  المص  لطصال حكن 
ِ  لمص ىلي  صِيش  هللا ب إل  وكص  الثبي  دن العهللاهللل د  ب    ج    وح) ص  صلا: ل ِمي  ل ى كفإلف   

إلف ف الثَّن    نهللان   ِطهللالف  ب  ح     فؤ      مث   ل ان    يلر    فعو    هللا ن  ب هلل  َّللاَِّ حن ى    ب ع  ف د 
    6و

                                                 

   258/ 3   ثظإل:  شصف النثصع: 1و
   23 -22/ 2   ثظإل: الث ص    ي  إل ل اقثإل: 2و
   70/ 2  مطصلل حللر الث ر: 1/311   ثظإل:المعصى ف:3و
   210/ 2   ثظإل: معصل  العثن مع منمةإل وثن ححي والو: 4و
   225/ 3  االومى صى: 302/ 2   ثظإل: المغثي: 5و
   76/ 3ع الزلايهلل:    م م110/ 2  وثن ححي والو: 6و
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لالحصي  لق   صيهللل النإل  معإل   الز صل ل طا  حىبصال الثمصى  ي المةإلف  هللا ص 
    1وي)مص لهللدع الر حل  نهللان  بهللل الةاح لل ل الز صل

 أما صفة الخرص: 
 نمن   صجماف الثمإل  ا   ص  )عدصن لانهللان  ا)   طهللا   م  )نن  حل   إلل ل ثظإل 
ك   ي ال مهللاع ىطبصن حل دثبصن ث   نهللى مص   ي  مث ص لمإلان  ل    ص  ح)عادصن جإل     

لنمن   مث ص مص  مثإل ىطب  ل ن  ثمإله لمث ص مص  مع  )عع دنر نهللل  ق  اق)عاع 
العم  لممىا العثل لق)   حمصك الر معإل    هللى    )عع نمر  نإلك دشإله  احا 
جإل  دنر المصل  لدإل    هللى الز صل جهللاإله حهللان ح   ضمن  هللى الز صل ل مةإلف  هللا ص 

نفظ ص ث   مص  ص  من حك  ل هللاإله لبهللان نفظ ص الر ل ا ال ىاح لال فصف  ا  اجمصى 
    2وحلنف ص حمفإل ط   عنهللا  ضمص  )ةهللال الفنإلا   صلنإل 

 عهلل حهللاص  معثر النإل  ل صيهللل   اجمن  العنمص   ي يثبصت النإل   ي الثنهللا  
 لاقدثصال لالعم     دنر  علهللان:

 القول األول: إن الخرص للزكاة في النخل والعنب معمول به، سنة معمولة 
   3وه  )ن  دث   حل  احن  هللام لمع مىمل اممصس ححي دبهللاهلل وىنم  

ىلي حل  دن: دمإل حن النطصال  لو   حن نثم    لمإللا    لالنصو  حن محمهلل   
لالحعن   لدطص   لالزمإلي  لدمإلل حن و ثصى  لمصل    لالشص عي  لحنمهلل  لححي 

    4وثعى  لوالو  لاممصمهللا   لالز هلل  
 

 والحجة لهم:
) ص مع الثبي   -1 ل  صِدهلِليِّ  صل: و   ز  هللا هللٍّ العَّ م  ل ل  ل بفعك   نمص   ومص سح دن ححي نف   ز 

صِ ِ   ح  هلِل ن  ٍّ ل ص  نصل الثبي  سنر ه دنهللا  لون   ِق س  إل ح ٌل  ي ن  يص  ل اِوي  ال نفإل ى يحا ام 

                                                 

   302/ 2   ثظإل: المغثي: 1و
   436/ 5  الم معع: 302/ 2   ثظإل: المغثي: 2و
   2/301   ثظإل: المغثي:3(
 المغثي: 32/ 2  اقس: 342/ 5 ثظإل: المصك لامكنهللا :  4و
   44/ 2  العهللا  ال إلاى: 5/576 يعامإلالناس:5/225 المحنر:2/301
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عا ل ج إل    ىوعل َّللاَِّ  إلفسف وف ٍّ  نصل ل ص ح ن    و اج  إل ل  ح ل  إلفكف د ش  ِةي مص   ن 
      1ومث ص     الحهلل   

إل  ف   ومص ىلي دن د مَّصاِل حن ح ِوهللاهللٍّ ح  َّ الثبي  -2 ص لفن  لِس وِي)َّ   ك صِل ال نفإلف  صل  ي   
إلنا  ل صل ححع دهللاعر:  ِ  ل م  ك صلف الثَّن  وَّى    ِبهللابنص  مص لفؤ  ك صلف ف    وَّى    إل  ف الثَّن  ف ثف َّ لفؤ  كمص  فن 

    2ونعن  إل لمىا نهلل   
هللا ب إل  و -3 ب    ج  كفإلف    ِ  وىضي ه دث ص  ح) ص  صلا: ل ِمي  ل ى  صِيش  كص  مص ىلي دن د 
إلف ف الثَّن    نهللان   ِطهللالف  ب  ح      و بيالث ل ان    يلر    فعو    هللا ن    ب ع  ف د ب هلل  َّللاَِّ حن ى 

 فؤ      مث  
   3و

 هللى الثمإل ل وىاك   صلنإل  الىي مع )عع  صل سصنل المغثي: مع ايم صو  ي معإل   
   4ومن المنصو إل لالمعص هللاإل   ع  منع   الممنفصت

: ول حا جإلسم   نىلا  و مص ىلي دن و   حن ححي نثم   صل:  صل ىوعل ه -4
لودعا الثن    ا  ل  لهللدعا الثن   هللدعا الإلبع   صل احع دهللاعر : لالعم  دنر نهلل   

ل صل ححع والو: النصى   هللع    5وم  العن   ي النإل و   حن ححي نثم  دثهلل حكثإل ح 
    6والثن  لنحإل  

 صل النطصحي  ي معصل  العثن:  ي مىا الحهلل   يثبصت لننإل  لالعم     لمع  عل 
 دصم  حم  العن   

طعل دمإله   ول صل: العم   صلنإل  ثصحا لبني النإل   عم     ىوعل ه 
 ي  مص) مص لدصم  الةحص   دنر ل ع زه لل   ى إل دن  لدم     ححع  مإل لدمإل 

    7وحنهلل مث    هللا  جاف
                                                 

    1785/ 4سحهللاح معن :    539/ 2  سحهللاح البنصىي: 1و
   36/ 3  وثن المإلمىي: 2و
   17  وب  لنإل ج الحهلل    3و
   302/ 2  المغثي: 4و
  2/22   وثن الثعصيي: 35/ 3  وثن المإلمىي: 5(
  110/ 2 وثن ححي والو: 6و
   212/ 2   ثظإل: معصل  العثن لننطصحي: 7و
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إل  ف   -5 ) ص ح )َّ ف ال   فن  م م عف دنهللا  ِدث هلل  إلف ال مف   مص ىلاه مصل   ي معطئ  ح)   صل: واق م 
ا نف ف ل   إل  ف نهللان   ب هللفل س  ث صالف  ا  حل   فن  صِى ِيالَّ الثَِّنهللا ف ل اق د  ح ِل   ِمن  الثِّم    ِح ُّ ح هللا عف ف ل 

ِ  دنر الثصس  ِوع  ِنِ  ِلنمَّع  إل  ف دنر ح م  ث صاِل  فؤ    ف ىفط بنص ل ِدث بنص   هللافن  ح  َّ ث م إل  الثَِّنهللاِ  ل اق د 
ب هللا ث  ف   ب كفنفع)  ف  نَّر ح هللا ث  ف   ل  إل  ف حل  دنهللا   ثف َّ  فن  هللٍّ  ي حل  ِضهللاٌ    هللافن  ِلئ اَّ   نفع   دنر ح ن  ل 

وُّل   مث  الزَّك صل  دنر مص جفإِل   دنهللا    ك       1وهللا     صؤلا ثف َّ  فؤ 
القول الثاني: الخرص باطل ليس بشيء وعلى رّب المال أن يؤدي عشره زاد أو  

 نقص. 
لنمي دن الشعبي ح)   صل:   2ولب   صل الثعىي  لححع نثهللاف   لححع  عو   ومحمهلل

 النإل  حهللد   
النإل  لنع فصن لإلكإلاه لئا  نع)عا   بمص ي   نزس    نم   ا   صلعا: ي)مص  ص  حل   

    3ولحل  ح)  ظن للنمهللان ل هللا   إلى  ل )مص  ص  يعا ه  هللا  لحإل   الإلبص لالنمصى
  .لل  ادثإل ل   دنر ولهللا  

 الترجيح: 
ي  النعل  صلنإل   ي الثن  لالعثل معمعل    لوث  حل  لنعل اقول  العاىول دن 

 ي يثبصل  لمع  عل ال م عى  لق  الشإل ع  ي)مص لضعا مىا المعهللاصى   والثبي 
 لهللامعس     حىبصال اقمعال الر اال)مفصع ل حفظ دنر المعصكهللان ننع     وه حدن   

 المسألة السادسة: زكاة الزروع والثمار
   4وال جاف حهللان العنمص   ي ليعال الز صل  ي الحثط  لالشعهللاإل لالممإل

 - هللامص دهللا حل  دنر ثاث  ا عال :لاجمن  العنمص  
 
 

                                                 

   271/ 1  معطب مصل : 1و
   192/ 12لنعإلجعي:     ثظإل:المبععط2و
   212/ 2   ثظإل: معصل  العثن لننطصحي: 3و
    1/43  االيمصع:5/222 ثظإل: المحنر :  )4(
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 ان الزكاة تجب في هذه االصناف الثالثة وفي الزبيب . -القول االول:
   1ولمع مىمل اممصس ححي دبهللاهلل وىنم  ه  )ن  دث  حل  احن  هللام 

ىلي حل  دن : احن دمإل   لاحي معور اال عإلي   لمعور حن طنح   لالحعن 
  لاحن احي لهللانر   لالثعىي  لاحن المبصىك   ل حهللار البةإلي   لاحن وهللاإل ن   لالشعبي 

   2وحن اوس   لالهللا  حمل انمهلل  ي ىلا   لاحن نزس 
 -والحجة لهم:

 عث مص يلر الهللامن  بمإلممص   ومص ىلي دن ححي معور لمعصح حن يب  ح  ىوعل ه 
بع  ح   عنمص الثصس حمإل و ث   ل صل: وال لبجىا  ي الةهلل   يال من مىه اقسثصف اقى 

 الشعهللاإل لالحثط  لالزبهللال لالممإل  
ىلاه الهللاى  طثي لالبهللا ني ل هللاإلممص   ل صل ال هللاثمي: ىلاه الطبإلا)ي  ي النبهللاإل لىيصل  

   3وىيصل الةحهللاح 
 ان الزكاة واجبة في كل ما اخرجته االرض من الزروع قل او كثر  -القول الثاني: 

لم صمهلل   لنمصو حن احي ىلي حل  دن: دني   لالثنعي  لدمإل حن دبهللالعز ز  
 ونهللامص   لوالو الظصمإلي  

لالهللا  حمل احع نثهللاف    ل  إل  لالنصو   لال صوي  لالز هلل     اال ا)   اومثثعا 
   5ولالنةل الفصىوي   4والطإل ص 

 

                                                 

  2/294   ثظإل: المغثي:1(
   5/222  المحنر : 293/ 2   ثظإل: المغثي : 2(
  م مع 1/558  المعمهللىك :4/125   وثن البهللا ني النبإلى:2/98  وثن الهللاى  طثي: 3(

   3/57الزلايهلل:
 الطإل ص :من العضصل لمهلل   مث  مهللال االث  للهللا  ل  جشل  لا)مص  نإلك دةهللاص ومح   ي 4(

    24/72العمص    ثظإل: لصك العإللس:
  النةل الفصىس: لمع الىي  عم  مث  المزامهللاإل   ل عن     البهللاعت   ل منى مث  اال اس   5(

    2/504 ثظإل : المةبصح المثهللاإل: 
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لالحطل لالحشهللاش لالعع  لالمبن   ال)  ال  عمثبا  ي االىا   لال  نةهلل 
   1و صلزىاد  

 -والحجة لهم:
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ   لر عل  لعص -1

ھ  ے  ے    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڻں  ں

      2و چۓ  ۓ   ڭ  
 -وجه الداللة :

ا  ظصمإلمص اليل ننص ن لنفنإلا   ي المنإلك من االىا  نهلل اضصف المنإلك الر الن  
   3ولحل  دمعس  ي يمهللاع النصىك 

ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ   چ   عل  -2

ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     

          4و چۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
 -وجه الداللة :

 ظصمإل اآل    نمضي ي  صال الز صل  ي وصيإل ا)عاع الزىلع  
مع مثععخ  ب  مىا الح     ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ ولادمإلا دنر  عل  لعصلر
  صلعشإل ل)ة  العشإل  

ل صل ال ةص  الحثفي :  صلهلللهللا  دنر ا)   هللاإل مثععخ حلفص  اقم  دنر ليعال 
الح   ي  ثهللاإل من الحبعال لالثمصى لمع العشإل ل)ة  العشإل   لممر ليهلل)ص نممص ن 
 هلل اومعمنم  اقم  للفظ النمصال  ثمظم  ل ةح ا   مع  دبصىل دث   عايل ي   حم  

                                                 

/ 2  البحإل الزجصى:5/254 المحنر :1/110 ال هللا   :7/100:    ثظإل: لفعهللاإل النإلطبي1(
168  

  267  وعىل البنإلل:آ  /2(
  2/54  حهللايع الةثصيع: 4/178   ثظإل: انمصس النإلا  لن ةص : 3(
  141  وعىل اال)عصس: آ  /4(
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ي)مص سهللى دن النمصال   ل )مص الفنعا دنهللا  مع الحم  المإلاو  صآل      ل  ي  االلفص 
   1ول هللاإل يصيز يثبصل  ننص ن  هللاإله حل يثبصت )عن  

صِلِ  حن دبهلل َّللاَِّ دن ححهللا  ىضي ه دث  دن الثبي   -3  صل: و   ومص سح دن و 
ث إِل ًّص م ص ف ل ال عفهللافع ف حل  ص  د  ن ا  العَّ ِ هللام ص و 
ِح ِ)ة  ف   2و ِني  ِ صلثَّض  إلف لمص وف ال عفش 

إِل  ال عفش 
    3و

 -وجه الداللة :
 .الحهلل   دصس  ي    )بصت لل   فإل  حهللان  ىع لآجإل

 ال تجب الزكاة في الزروع اال فيما ُيقتات وُيدخر . -القول الثالث:
لالهللا  حمل احع  عو   ومحمهلل من الحثفهللا    لمصل   لالشص عي   لانمهلل  ي المش عى 

   4وث د
 -والحجة لهم:

و  هللامص ونا العمص  : صل  وا  ىوعل ه   مص ىلي دن معصح حن يب  -1
)ة  العشإل  مع  حل   ي الممإل   6ولالعهللا  العشإل ل هللامص وني  صلثضح  5ولالبع 

لالحثط  لالحبعال  بمص النثص  لالبطهللاخ لالإلمص  لالنةل لالنضإل  عفع دفص دث  ىوعل 
   7و  ىلاه الهللاى  طثي لالبهللا ني  وه 

                                                 

  1/163  انمصس النإلا  لن ةص : 1(
الزىع مص وني  مص  العهللا  لالمطإل    العثإلي: لمع مص ونم  العمص  من الثن  ل هللا  مع من 2(

   2/393  المةبصح المثهللاإل:4/541 ثظإل: لعص  العإلال:
   2/540  سحهللاح البنصىي:3(
  المغثي: 5/455 الم معع: 185-1/184  حهللا   الم م هلل: 1/110   ثظإل: ال هللا  :4(
2/293  
     ثظإل   البع  : مع الزىع ال الش إل الىي  شإلال  عإلل   من  هللاإل وني لنإلب  من المص5(

   1/55:المةبصح المثهللاإل:
  الثضح:مصوني حعاوط   صلهلللالي ل هللاإلمص لالثعاضح مي امح  المي  عمنر دنهللا ص لانهللمص 6(

  619/ 2الثضهللاح   ثظإل:لعص  العإلال:
   4/131  وثن البهللا ني النبإلى:2/97  وثن الهللاى طثي:7(
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 -وجه الداللة :
ا  ظصمإل الحهلل    هللل دنر ا  الز صل  ي    مص مع نل  ةنح لا مهللاصت ل هللجإل 

 لاك  
 لكن اعترض على الحديث بما ياتي:

 صل الحص ظ احن ن إل : و اجإلي  الهللاى  طثي لالحصك  لالبهللا ني من نهلل   اوحص  حن 
 صل   1وطنح  دن معصح ل هللا  ضع  لا)نطصع   حهللار حن طنح  دن دم  معور حن 

احع  ىد  :و معور حن طنح  حن دبهللاهلله دن دمإل مإلو   لمعصح لع ي  ي جا   
 حي اال)نطصع    2ودمإل    إللا   معور حن طنح  دث  حللر  صالىوصل  

 صل :و لهللا   ي النضإلالات   ومص ىلي دن دني  ا  الثبي  -2
 طثي  ل ي اوثصوه الةنإل حن نبهللال   لانمهلل حن سهلل        الحهلل    ىلاه الهللاى 

   3و لال  حمج ح مص الحصىث   لممص ضعهللافص 
 -الترجيح:

 عهلل دإلا آىا  الفن ص  لحولم   لبهللان لي ا  الإلحي الإلايح مع مص حمل الهللا  حسحصال 
المىمل الثص)ي النصينع   ب  الز صل لايب   ي    مص حجإليم  اقىا   لحل  لنعل مص 

 من اقول    لال   هللا  مةنح  دصم  لنفنإلا   اومثهلللا الهللا  
 

 زكاة الزيتون   -المسالة السابعة:
 اجمن  العنمص   ي ي  صال الز صل  ي الز مع  دنر  علهللان: 

 القول األول: ال زكاة في الزيتون. 
   4ولمع مىمل اممصس احي دبهللاهلل وىنم  ه  )ن  دث   حل  الثعلي  

                                                 

   5/560  لننهللاص الحبهللاإل مع الم معع: 1(
   2/386 ثظإل: )ةل الإلا   :  )2(
   2/94وثن الهللاى طثي: )3(
   5/416   ثظإل: الم معع:4(
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لاحن احي لهللانر  لالهللا  حمل الشص عي  ي ال هلل هلل ىلي حل  دن: الحعن حن سصلح   
    1ولحنمهلل  ي  عل
 والحجة لهم:

    2وح)  لهللا   نعت  ا   ل  هللا    صل  صلنضإللات
 

 القول الثاني: إيجاب الزكاة في الزيتون. 
ىلي حل  دن: الزمإلي  لاالل ادي   لالنهللا   لالثعىي  لاحي ثعى  لالهللا  حمل ححع 

    3و ي النهلل    لحنمهلل  ي حنهلل النعلهللان دث نثهللاف   لمصل   لالشص عي 
 أما المقدار الواجب فيه: 

 دثهلل ححي نثهللاف :  نإلك من نب  العشإل حل )ة  العشإل  عصيإل الثمصى  
لدثهلل مصل  ل الشص عي لحنمهلل  ي  عل:  ؤجى العشإل  عهلل ح   عةإل ل بنه  هللا  الز مع  

    4وجمع  حلو 
    5ولانمهلل  ي  علٍّ حجإل : ي  دةإل  عس ثمث  

 والحجة لهم:
مص ىلي دن دطص  النإلوص)ي وح  دمإل حن النطصال لمص  هللس ال صحهللا  ى ع يلهللا   -1

  ح)   اجمنفعا  ي دشإل الز مع   نصل دمإل  هللا  العشإل يحا حنه حسحصال ىوعل ه  و
جمع  حلو  نب  دةإله لحجى دشإل   م   ىلاه البهللا ني ل صل : نهلل   مثنطع لىال   

                  6ولهللا   نعي 
                                                 

   296/ 2  المغثي: 416/ 5  الم معع: 1و
    ثظإل: المةهللى العصح   2و
/ 20  المم هللاهلل الحن دبهلل البإل: 2/280  المصك لامكنهللا : 53/ 2   ثظإل: حهللايع الةثصيع: 3و  

   305/ 2  المغثي: 382/ 1  مغثي المحمصك: 153
  63/ 3  ننهللا  العنمص : 153/ 20 المم هللاهلل الحن دبهلل البإل:  2/53 ثظإل: حهللايع الةثصيع:  4و

     2/295المغثي :
   2/295   ثظإل: المغثي :5و
   125/ 4  وثن البهللا ني: 6و
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مص ىلي دن حن   صال الزمإلي  صل: و مضا العث   ي   صل الز مع  ح  لؤجى  -2
ممن دةإل   مع)  نهللان  عةإله  هللامص ونا العمص  لاق) صى حل  ص   عا العشإل ل هللامص 

    1و ىلاه البهللا ني ل صل: حسح مصىلي  ي الز مع    وني حإل ص  الثصضح )ة  العشإل
لىو حسحصال النعل اقلل دنر مىا  ب)  مع عف ال عن  ا م صىه لال حمج    دنر 

   2والةحهللاح 
 الترجيح: 

لالىي حىاه مص  صل  حسحصال النعل الثص)ي النصينهللان حعيعال الز صل  ي الز مع   ق)  نل 
ممهللا  ل ثمفع حهللمث  لحسبح اآل  من اق عات  حمص المنهللاى العايل  هللا   عهلل يجإلاك 

عشإل  هللامص ونا العمص  لاق) صى ل)ة  العشإل يح وني  صلثضح  وه لعصلر الننف  ال
 حدن   

 المسألة الثامنة:زكاة الَدْين
اقس   ي مىه المعبل  مع  ي   صل المصل الىي مع حىم   هللاإل المصل  لمع الهلل   ن  

حل مفععإل 3)ولالناس  ي   صل الهلل   ن  نمن   صجماف نصل المهلل ن م  مع مني 
  4و

مفنإل  صلهلل  ن حل مفثنإل ل 
  5و

 ل امثص  ي مىه المعبل  مع  ي   صل الهلل   ن الىي مع حىم  المني  
 اجمن  العنمص   ي مىه المعبل  دنر ح عال:

 القول األول:إخراج الزكاة وان لم ُيقبض الدين إذا كان يرجوه
   6ولمع مىمل اممصس ححي دبهللاهلل وىنم  ه  )ن  دث  حل  احن  هللام 

                                                 

   125/ 4  وثن البهللا ني: 1و
   5/413   ثظإل: الم معع :2و
   1/159  مني : الثن  الغثي  ثهللاإل المصل   فثظإل: لعص  العإلال :3(
  المفععإل: )نهللاأ المعوإل  لحدعإل   ع مفععإل سصى حا دعإلل ل ن  حات  هلل ل نإل   فثظإل:لعص  4(

   4/564العإلال:
  2/345  لالمغثي:1/171   ثظإل:  مصلى العغهللي:5(
   2/345   ثظإل: المغثي:6(
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حل  دن: دمإل حن النطصال  لدثمص  حن دفص   ليصحإل حن دبهلل ه  ليصحإل حن  ىلي 
  هلل  ل حإلامهللا  الثنعي   لالحعن البةإلي   ل مصول حن ودصم   لنمصو حن ححي ونهللامص  
  لاحن  بإلم  ل وحص  حن ىامع    لمع ىلا   دن احن دمإل لالهللا  حمل المصلنهللا  

   1و ي ىلا    لالز هلل    لام صضهللا لاممصس الشص عي  ي ىلا   ل مص  لاممصمهللا  
 الحجة لهم:

ا)  مص واس المصل   صوى دنر حجىه لالمةإلف  هللا   ص) ف لنزم ف   صل ف   ع  مصل ل  لو ع  
  2ودثهلل  نص آجإل 

لادمإلا احن  هللام   نصل:ا  العو ع   مثزل  مص  ي  هلله  صلمعمعوع )صيل دث ف  ي  
    3و ص  منزم ف   صل ص  ناف الهلل   ننفظ ص  لق  المصل   صوٌى دنر اال)مفصع ح

 
 القول الثاني:عدم إخراج الزكاة حتى يقبض الَدْين ويؤدي لما مضى من السنيين

ىلي حل  دن: دني حن ححي طصلل  لححي يعفإل  لححي الز)صو  لاقل ادي  لالثعىي 
                                            لححي ثعى  لمع ىلا   دن دصيش   لدطص  حن احي ىبصح  لالهللا  حمل  اقنثصف      

   4ولاممصس الشص عي  لاممصس حنمهلل
 
 
 

                                                 

  لالنص ي 1/434  منمةإل اجماف العنمص :1/112 اجماف العنمص : 2/51   ثظإل: اقس:1(
  البحإل 2/491  المعمبإل:6/17  الم معع:1/443  العإلايإل:1/93الحن دبهلل البإل:

   3/12  إلح الثهللا :3/153الزجصى:
  6/17   الم معع:2/51   فثظإل: اقس:2(
   2/345   فثظإل: المغثي:3(
  منمةإل اجماف 1/111  اجماف العنمص :2/51 اقس:1/473   ثظإل: الح  :4(

  1/279  النص ي  ي  ن  احن نثب  2/345  المغثي:6/410 المحنر:1/434العنمص :
   6/17الم معع:
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 الحجة لهم:
ئ  دني دن الإلي   مع  ل  الهلل   ن   -1 دن محمهلل حن وهللاإل ن دن دبهللاهللل  صل ووف

   1والمظثع  ح ز هللا   نصل: ا   ص  سصو صن  نهللاز   لمص مضر يحا  بض ف 
  -وجه الداللة:

ىضي ه دث    ا    صل الهلل ن لنع   عهلل  بضِ  للمص مضر من  عل وهللاهلل)ص دني و 
 مفهللل 

ح  الهلل   ن لهللا   مصل ح  مع  ع  لايل لمع  ع  لعنهللا  المصل يلر سصنل الهلل   ن   -2
 لالز صل ي)مص ل ل  ي المصل لب ىا ال ل ل الز صل  ي الهلل   ن  ب  لعنهللامِ  يلر سصنبِ  

   2و
م  النبأ   ع لهللا   مصل ننهللان  ح  مع مصل نممي  صلعا: ا  الهلل   ن مصل ال  حم  -3

 ي الىم  لمص  ي الىم  ال  ممن  بض ف  ن   من مصالن ممنع صن  ا ل ل الز صل  هللا  
   4و 3)وكمصل الضمصى

ا  الز صل ل ل دنر طإل   المعاوصل للهللا  من المعاوصل ا   فنإلك   صل مص ال   -4
  5و ثمفع    لا   ص  ممنع صن ل  

 
 
 
 
 

                                                 

   4/150  وثن البهللا ني:2/390  مفةث  احن ححي  هللاب :1(
   2/10   ثظإل: حهللايع الةثصيع:2(
  الضمصى: مص ال  فإلير  ي الهلل   ن لالعدهلل ل   مص ال لنع  مث ف دنر ثن    فثظإل: لعص  3(

                          1/61  منمصى الةحصح:4/493العإلال:
   2/10   فثظإل: حهللايع الةثصيع:4(
   1/279  النص ي  ي  ن  احن نثب :2/345   ثظإل: المغثي:5(
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 الثالث:زكاة الَدْين بعد قبضِه لسنة واحدة وان مضت عليه سنينالقول 
ىلي حل  دن: وعهللاهلل حن المعهللال  لدطص  حن ححي ىبصح  لححي الز)صو  لاقل ادي  لمع 

 1)والمإللي دن المصلنهللا  
 الحجة لهم:

مص ىلي دن ح عال حن ححي لمهللام  العنمهللاص)ي وح  دمإل حن دبهلل العز ز  مل  ي   -1
العالل ظنمصن  بمإل حإلوِه يلر حمن  ل ؤجى   صل ف لمص مضر من العثهللان مصل  بض ف  عأ 

  (2ث  دنل  عهلل حل   ممصال ح  ال  ؤجى مث  ياّل   صل لانهللل  ا) ف  ص  ضمصىان  
احن نزس : دنر االومهللالل  نصل: سحَّ دن دمإل حن دبهلل العز ز جاف  واعترض

  (3ن حل  ث  ا  مىه الإللا    ي المصل المغةعال ال  ي الهلل    
ال )مص   ي الهلل   ن لالز صل لمعن   صقمعال الثصمهللا  حل المي  فممن لثمهللام ص  ا   -2

  4)ولفثهللا ص
لع ليبا   صل الهلل   ن لن  دصس الوم ننم ف  لل ىا   ي ل  لطنل  ي حمعال  -3

  6 و(5النثهللا  
 لادمإلا دنر  عل اممصس مصل :   ي مىه المعبل : صلنعل ا  مىا ال  فعإلف دن حنهللٍّ 
 بن   صلنعل مثص مع حنهللف  علهللان  امص ا  ال لنع  دنهللا    صل نمر  نبض ف ث   عمنب  

  (7نعالن يهلل هللان ل مص ا   ز هللا  لمص مضر نمر  ثنص دمص ل ل  هللا  الز صل 
 

                                                 

   إلح  1/179   حهللا   الم م هلل 1/93 النص ي:1/253   ثظإل: معطب مصل :1(
   2/144الزى ص)ي:

   1/253  معطب مصل  :2(
  6/104   ثظإل:المحنر:3(
  2/145الزى ص)ي:   ثظإل:  إلح 4(
    ثظإل: المةهللى العصح  5(
  15/202  النثهللا : مع اجى الشي  لثفع  ال لنبهللاع   ثظإل: لعص  العإلال:6و
   6/104 المحنر:1/112   ثظإل: اجماف العنمص :7(
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 القول الرابع:ليس في الَدْين زكاة
ىلي حل  دن: دصيش   لاحن دمإل  لدمإلم  حن دبهلل ه   لدطص  حن ححي ىبصح  لمع 

   1والمإللي دن احن نزس من الظصمإل    لاممصمهللا 
 الحجة لهم:

ال  منن   هللاإل لصس دنر المصل  لال  م  المن  ياّل  صلنبأ  هللامع   غهللاإل   -1
   (2الممنعك

   (3   نعالن  صلمهللاإلاث حل ال ب  ا  الهلل   ن  عصيإل الفعايهلل  احا  بض ف اومب)   -2
 صل: احن نزس  : وي)مص لةصنل الهلل   ن دثهلل  إل م  دهللو  ي الىم  لسف   نط   -3

للهللا  ل  دثهلله دهللان مصل حسان للع  الفض  حل الىمل النى ن ل  دثهلله  ي المعهلل  
 عهلل لالفض  لإلاال  عهلل للع  المعا ي المي ل  دنهللا  ل  لنن   عهلل  نهللا  لنزم    صل مص 

   4وسفم ف  مىه
لمعثر حل : ا  الهلل   ن مفمعن  حىم  المهلل ن ال  مصل   لالز صل ي)مص ل ل  ي اقمعال  

 لل ىا  ا ل ل الز صل  ي الهلل ن نمر  فنبأ 
 الترجيح:

من مفثص ش  اقول  لبهللاَّن ح  المعبل  لهللا   هللا ص )ص  هللل دنر لإليهللاح حنهلل اق عال دنر 
ن ص مبثهللا  دنر االيم صو  لالىي  بهللل لي ىايحصن من مفثص ش   اقجإل  ب عال الفن ص   ف

حول  لح عال الفن ص  مع النعل الإلا ع النصي  و ب) ف لهللا   ي الهلل   ن   صل نمر  فنبأ ث  
 فعمب)  حل  فعمنب     نعل يهلل هلل  لحل  ال)عهللاس الثمص   ي الهلل   ن لدهللس اال)مفصع  ِ  

محمم  لا   ص  دنر مني   لق  المممن مث ف حمإل مشمعك  هللا     ع مصل  بض ف حمإل
حل يى صوه يلر  مص   الهلل   ن    ع مصل  صح  لنضهللاصع ل هللل دنر حل  حمإل ه 

ّمرن لام  صو دنهللا   نصل ي  لدا  ا  ث مف   ِحهلل   نٍّ ِيل ر ح ي  ٍّ مفع  ثفعا ِيح ا ل هلل  ص الَِّى ن  آم    ص ح  ُّ  
                                                 

   2/491  المعمبإل:1/443  العإلايإل:6/103   ثظإل:المحنر:1(
  2/491   ثظإل:المعمبإل:2(
  6/103   ثظإل:المحنر:3(
   6/105المحنر: )4(
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مفبفعهف    مفل  ل صل  ي اآل   )فع ص    صك  ن هللا ن  بَّ ف ل ال     ل هللا مَِّ  َّللاَّ  ى  ن هللا ِ  ال ح  ُّ ل  ِنِ  الَِّىي د  ل هللافم  ل 
هللا ئصن     ص   هللا  ا  مىه اآل   مي لنمعثهللا  لنفظ الحنع   )نعل     1و   ب ن    ِمث  ف   

يحان مىه الحنع  لمث ص الهلل   ن  صحن  لنضهللاصع يمص  صم)نصى حل  صل حعو حل اقك   صلبصط  
وه لعصلر حدن  -الهللاهلل ل ص)ا مىه سفم ف ال لنع   هللا  الز صل لمص ال  مع   ي 

   - صلةعاال
 زكاة مال الصبي والمجنون  -المسألة التاسعة:

 -اجمن  الفن ص   ي نم    صل مصل الةبي لالم ثع  دنر ثاث  ح عال : 
 وجوب الزكاة في مالهما ، ويخرجها عنهم الولي  -القول األول:

   2ولمع مىمل اقمصس ححي دبهللاهلل وىنم  ه  )ن  دث  حل  احن  هللام  لالثعلي 
ىلي حل  دن : دمإل   لدبهلله حن دمإل   لدني   لالحعن حن دني   لاحن دبصس   
ليصحإل حن دبهلله   لدصيش    لطصلس   لدطص    لونهللامص  حن  عصى   لم صمهلل   

عىي  لاحن دهللاهللاث    لدبهللاهلله حن الحعن   ليصحإل حن   هلل   لاحن وهللاإل ن   لىبهللاع    لالث
لونهللامص  حن نإلال   لاوحص    لاحي ثعى   لاحن نزس  لالهللا  حمل مصل    لالشص عي 
  لانمهلل  لب   صل االل ادي   لوعهللاهلل حن دبهللالعز ز   اال ا) مص  صال : ال  نإلي ص 

   3وفع  العلي   لا)مص  حةهللا ص  صحا حنه الةبي لا ص  الم ثع    ادنم     هللاز ي حث
 -والحجة لهم:

 صل: و احمغعا  ي مصل الهللامهللا  حل  ي حمعال الهللامصمر ال   ومص ىلي ح  ىوعل ه  
 لىمب ص حل ال لعم نن ص الةهلل   
   4وىلاه البهللا ني ل صل: لمىا مإلو 

 
                                                 

  282وعىل البنإلل: اآل  / )1(
   5/296 الم معع: 2/256 ثظإل:المغثي: )2(
  المحنر 250-2/249 المهللل)  النبإلى:2/256المغثي : 5/296   ثظإل: الم معع:3(
:11/56      
   4/107  وثن البهللا ني النبإلى:4(
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   1و صل الثعلي : اوثصوه سحهللاح
 ويعضده :

حمعال الهللامصمر ال لبكن ص  صل: واحمغعا  ي  –مص ىلي  عثهلل سحهللاح   دن دمإل  مع ع ص 
   (2الةهلل   

 -وجه الداللة:
ح  مصل الهللامهللا   هللا    صل ل ال  هللا  لعم نن     و ي مى ن الحهلل ثهللان ون ىوعل ه 

 الةهلل   ا  ل   من  هللا    صل  
لمص ىلي  عثهلل ضعهللا  دن دمإلل حن  عهللال دن احهللا  دن يهلله  صل :  صل ىوعل ه 

:و  ي مصل الهللامهللا    صل   ىلاه الهللاى  طثي  ل ي اوثصوه ىلاو حن ال إلاح   ومحمهلل  و
حن دبهللاهلله العزلمي   لممص ضعهللافص  لدثهلل الهللاى  طثي نهلل ثص  آجإلا   معثصه  هللا مص 

   3و ضع 
 القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في مالهما . 

حن المعهللال  لالثنعي  ل إل ح    ىلي حل  دن : ححي لاي    لوعهللاهلل حن يبهللاإل لوعهللاهلل
 لمع ىلا   دن الحعن  
   4وحعيعال الز صل  هللا مص )  اومثثر الزىلع لالثمصى  نصل :اال الالهللا  حمل احع نثهللاف   

 -والحجة لهم :
ح  الز صل دبصول  ا ل ل دنر الةبي لالم ثع  :  صلةال لعهللس لننهللاف ص   حهلللهللا  

ن  ف دن ث    و عل   ِ ع  ال ن  ِنِ  نمر   ِفهللا    صل: وىف ن  نفعاِل دنر د  ثفعِ  ال م غ  ث  ٍّ دن ال م    ا 
م ِن     ىلاه ححع والو لالنفظ ل  لالثعصيي  ِبيِّ نمر   ح  م هللا ِنظ  ل د ن  الةَّ ل د ن  الثَّصِيِ  نمر   ع 

   5و  لاحن مصي   لالمإلمىي ل صل: نهلل   نعن سحهللاح 
                                                 

   5/293   ثظإل : الم معع: 1(
   4/107  وثن البهللا ني النبإلى:2(
    2/110  وثن الهللاى  طثي:3(
    1/96  ال هللا   : 2/256  المغثي: 8/237   ثظإل: دمهللل النصىي: 4(
   4/32  وثن المإلمىي:1/658  احن مصي  : 360/ 3  الثعصيي  4/140  وثن ححي والو : 5(
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باطنة : وهي الذهب والفضة ، القول الثالث: عدم وجوب الزكاة في اموالهما ال
 وتجب فيما عدا ذلك من اموالهما الظاهرة:كالمواشي وغيرها .

   1ولمع مىمل احن  بإلم    لالحعن  ي ىلا  
 لل  ادثإل ل مص دنر ولهللا  

  -الترجيح:
لالىي لبهللان لي ح   عل النصينهللان لهللا   ي مصل الةبي لالم ثع    صل مع الإلايح ق)  

   -وه حدن   -ال وبهللا  الر ي  صال الز صل  ي مصل الةبي لالم ثع   ب  البنعغ 
 
 

 الخاتمة
 

الحمهلل و الىي حثعمم  لم  الةصلحصت  لبفضن  )بنه ح ةر الغص صت  لحكم  سال 
حمهلل مص حنه النهللا  لالث صى  ي    ل ا لنهللان  لدنر آل  لحل  واس دنر وهللاهلل)ص م

 لسحب  حيمعهللان  
 عهلل مىه ال عل  العنمهللا  المي دشثصمص مع اممصس النصو  حن واس وىنم  ه   آ  
لنإلنن  ح  لثم ي  لآ  لمعهللاإلل مىا البح  ح  لمع     نص  الحهلل ح  حضع جاس    

 حجمةإل  هللا ص مص  هللما  ب عل  :
 
ممص)  اممصس النصو  حن واسوىنم  ه  دثهلل المحهللثهللان  لح)   ص   حثبا البح  -1

 ثن    لدهللل  لنص ظ ممنن 
 
ا  ا   )ةصال البنإل ثاثع    ال ي   ي ا   مث ص   لالعايل  ي    ثاثهللان  -2

 لبهللاع   ل ي    اىبعهللان معث  

                                                 

  205/ 5   ثظإل: المحنر : 1(
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 ح  مص  او دنر المصيمي وىم  من العى   بحعصال حل   -3
 
الحني ال  نني المإلحل   ث  لممصع   ي  صلثهللاصال اق)هللان  لاقثصث  ليعال الز صل  ي -4

 الفصجإل 
 
 ي  النعل  صلنإل   ي الثن  لالعثل معمعل      لمي وث  وصى دنهللا ص الثصس   -5
 
  ي   صل الزىلع لالثمصى ح  الز صل لايب   ي    مص حجإليم  اقىا  -6
 
 هللا   عهلل يجإلاك الننف  العشإل  هللامص ليعال الز صل  ي الز مع    حمص المنهللاى العايل  -7

 ونا العمص  لاق) صى ل)ة  العشإل يح وني  صلثضح 
 
 لهللا   ي الهلل   ن   صل نمر  فنبأ ث   فعمب)  حل  فعمنب     نعل يهلل هلل  -8
 
 لهللا   ي مصل الةبي لالم ثع    صل   ال  المصل معإلا لنضهللاصع   -9
 
حىيع من ه لعصلر ح  حكع   هلل مىا دإلا  ا  ص  قم  الثمصيج المي لعسنا يلهللا ص ل  

ل نا  عمني مىا مإلضصل و لعصلر لمدا   إل عم    ا  حكن  هلل ل نا  نن  الحمهلل 
لالمث   ل   حكفن  هلل  ةإلت  بىيع من ه ح   غفإل ح)بي ل عفع دن مفعلي  وه 

 المع   لال صوي يلر وعا  العبهللا   
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 المصادر
 بعد القرآن الكريم

ه   واى 328اميمصع  محمهلل حن يحإلامهللا  حن  المثىى الثهللاعصحعىي ححع  مإل وت -1
   الطبع : الثصلث   لحنهللا : و   ؤاو دبهلل المثع  حنمهلل 1402 -امومثهللى    -الهللدعل 

ه   واى ينهللاص  543حنمصس النإلآ   حنمهلل حن دني الإلا ي ال ةص  ححع  مإل وت -2
 هلل الةصو   محصلي   لحنهللا : محم1405 -حهللاإللت  -المإلاث العإلبي 

حهللاإللت  -اجماف العنمص   محمهلل حن )ةإل المإلل ي ححع دبهلل ه  دصل  النمل  -3
   الطبع : الثص)هللا   لحنهللا : سبحي العصمإلايي 1406 -
االومى صى ال صمع لمىامل  ن ص  اقمةصى  ححع دمإل  عو  حن دبهلل ه حن  -4

س  2000 -حهللاإللت  -  ه   واى النمل العنمهللا463دبهلل البإل الثمإلي النإلطبي وت
 محمهلل دني مععا -الطبع : اقللر  لحنهللا : وصل  محمهلل دطص

مد   واى 977ام ثصع  ي ن  حلفصظ ححي   صع  محمهلل الشإلبهللاثي النطهللال وت -5
 واى الفنإل  -  لحنهللا : مممل البحعث لالهللىاوصت 1415 -حهللاإللت  -الفنإل 

 -ه   واى المعإل   420اقس  محمهلل حن يوى   الشص عي ححع دبهلل ه وت -6
   الطبع : الثص)هللا  1393 -حهللاإللت 

مد   واى 970البحإل الإلاي   إلح  ثز الهلل صي     ن الهلل ن احن ) هللا  الحثفي وت -7
 حهللاإللت  الطبع : الثص)هللا   -المعإل   

حهللار المإللضر  البحإل الزجصى ال صمع لمىمل دنمص  اقمةصى  حنمهلل حن   -8
 مد  وواى النمصال اموامي  840وت
حهللا   الم م هلل ل) ص   المنمةهلل  محمهلل حن حنمهلل حن محمهلل حن ى هلل النإلطبي ححع  -9

 حهللاإللت  –مد                 واى الفنإل 595العلهللاهلل وت
مد    774البهللا   لالث ص    يومصدهللا  حن دمإل حن  ثهللاإل النإل ي ححع الفهللا  وت  -10

 حهللاإللت – مممب  المعصىف
مد   واى 487حهللايع الةثصيع  ي لإللهللال الشإلايع  دا  الهلل ن النصوص)ي وت -11

   الطبع : الثص)هللا  1982 -حهللاإللت  -النمصال العإلبي 
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البهللى المثهللاإل  ي لنإل ج اقنصو   لاقثصى العا ع   ي الشإلح النبهللاإل  وإلاك  -12
 صحن  الهلل ن ححي نفص دمإل حن دني حن حنمهلل اق)ةصىي الشص عي المعإللف

س  2004-مد1425 -العععو   -الإل صا -المننن  واى ال  إلل لنثشإل لالمع  ع 
 الطبع : االللر  لحنهللا : مةطفر ححع الغهللاط ل دبهلله حن ونهللامص  ل صوإل حن  مصل 

لصك العإللس من يعامإل النصمعس  محمهلل مإللضر الحعهللاثي  -13
 ه  واى ال هللا    لحنهللا : م معد  من المحننهللان 1206الزبهللاهللي وت

المصك لامكنهللا  لمنمةإل جنهللا   محمهلل حن  عو  حن ححي النصو  العبهللىي ححع  -14
   الطبع : الثص)هللا  1398 -حهللاإللت  -دبهلل ه   واى الفنإل 

المصى خ النبهللاإل  محمهلل حن يومصدهللا  حن يحإلامهللا  ححع دبهلله البنصىي ال عفي   -15
 مد   واى الفنإل  لحنهللا : العهللاهلل مص   الثهلللي 256وت 
  اقنعحي  شإلح يصمع المإلمىي  محمهلل دبهلل الإلنمن حن دبهلل الإلنهللا  لحف -16

 حهللاإللت  –مد    واى النمل العنمهللا  1353وت المبصى فعىي ححع العا 
مد    واى 748لى إلل الحفصظ ححع دبهلل ه  م  الهلل ن محمهلل الىمبي وت  -17

   1حهللاإللت  ط -النمل العنمهللا  
حع الفض  الععنا)ي الشص عي وت لنإل ل الم ى ل  حنمهلل حن دني حن ن إل ح -18

   لحنهللا : محمهلل دعام  1  ط1986 - 1406 -وعى ص  -مد  واى الإل هللاهلل 852
لننهللاص الحبهللاإل  ي حنصو   الإلا عي النبهللاإل  حنمهلل حن دني حن ن إل ححع  -19

  لحنهللا : 1964 - 1384 -المهلل ث  المثعىل  -  مد  852الفض  الععنا)ي وت
 مهلل)ي العهللاهلل دبهلله مص   الهللامص)ي ال

المم هللاهلل لمص  ي المعطب من المعص)ي لاقوص)هللاهلل  ححع دمإل  عو  حن دبهلل ه حن  -20
 -المغإلال  -ل اىل دمعس اقل صف لالشؤل  اموامهللا  مد   463وتدبهلل البإل الثمإلي 

 محمهلل دبهلل النبهللاإل البمإلي    لحنهللا : مةطفر حن حنمهلل العنعي  1387
مد   واى 676 إلف الثعلي و ت ل ى ل اقومص  لالنغصت  محي الهلل ن حن  -21

   لحنهللا : مممل البحعث لالهللىاوصت  1  ط1996 -حهللاإللت  -الفنإل 
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ل ى ل الم ى ل  حنمهلل حن دني حن ن إل ححع الفض  الععنا)ي  -22
  1  ط1984 - 1404 -حهللاإللت  -مد   واى الفنإل 852الشص عي وت

مد  742وت ل ى ل النمصل   عو  حن الز ي دبهللالإلنمن ححع الح صك المزي  -23
  لحنهللا : و   شصى دعاو 1  ط1980 - 1400 -حهللاإللت  -  مؤوع  الإلوصل  

 معإللف  
المع هللا  دنر م مصت المعصى ف  محمهلل دبهلل الإلؤلف المثصلي  واى الفنإل  -24

  الطبع : اقللر  لحنهللا : و  1410 -حهللاإللت   ومش   -المعصسإل   واى الفنإل 
 محمهلل ىضعا  الهللا  

مد    354بص  حن حنمهلل ححع نصل  الممهللامي البعمي وت الثنصت  محمهلل حن ن -25
   لحنهللا : العهللاهلل  إلف الهلل ن حنمهلل 1  ط1975 - 1395 -واى الفنإل 

ال صمع البهللاص  دن لبل   آي النإلآ   محمهلل حن يإل إل حن  ز هلل حن جصلهلل الطبإلي  -26
  1405 –حهللاإللت  -واى الفنإل   مد  310ححع يعفإل وت

هلل حن يومصدهللا  ححع دبهلله البنصىي ال صمع الةحهللاح المنمةإل  محم -27
  الطبع : الثصلث   1987 - 1407 -حهللاإللت  -ه الهللامصم  256ال عفي وت 

 لحنهللا : و  مةطفر و ل البغص 
ال صمع الةحهللاح وثن المإلمىي  محمهلل حن دهللاعر ححع دهللاعر المإلمىي  -28

  لحنهللا : حنمهلل -  -حهللاإللت  -ه  واى ينهللاص  المإلاث العإلبي 297العنمي وت 
 محمهلل  صكإل لآجإلل  

و ال صمع قنمصس النإلآ  ححع دبهلل ه محمهلل حن حنمهلل اق)ةصىي النإلطبي  -29
 النصمإلل  –واى الشعل  مد 671ت

هلل   دبهلل الإلنمن حن ححي نصل  محمهلل حن يوى   ححع محمهلل الإلا ي ال إلح لالمع -30
  1952 - 1271 -حهللاإللت  -مد  واى ينهللاص  المإلاث العإلبي 327الممهللامي  و ت

  1ط
يعامإل الناس  ي  إلح  إلايع امواس  محمهلل نعن الث في  مؤوع   -31

 س 1992مد/ 1412  1المإللضر لواى المؤىخ العإلبي  ط
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 -نص هللا  الهللوع ي دنر الشإلح النبهللاإل محمهلل دإل   الهللوع ي  واى الفنإل  -32
 حهللاإللت  لحنهللا : محمهلل دنهللاش 

الح    ي النإلا ات العبع  الحعهللان حن حنمهلل حن جصلع   ححع دبهلل  -33
  الطبع : الإلا ع   لحنهللا : و  دبهلل 1401 -حهللاإللت  -مد   واى الشإلل  189ه وت

 العصل وصل  ممإلس 
   ي معإل   مىامل الفن ص   وهللا  الهلل ن ححي  مإل محمهلل حن حنمهلل ننهللا  العنمص -34

 -حهللاإللت / دمص   -مؤوع  الإلوصل  / واى اقى     مد  507الشص ي النفصل وت
 س  الطبع : اقللر  لحنهللا : و    صوهللان حنمهلل يحإلامهللا  وىاو   1980

 -مد   واى الغإلال 542الىجهللاإلل    صال الهلل ن حنمهلل حن يوى   النإلا ي وت -35
 س  لحنهللا : محمهلل ن ي 1994 -هللاإللت ح

الإللا المإلبع  إلح  او المعمنثع   مثةعى حن  ع)  حن يوى    -36
  1390  -الإل صا  -مد   مممب  الإل صا الحهلل ث  1051الب علي و

العإلايإل الحصلي لمحإل إل الفمصلي  محمهلل حن مثةعى حن حنمهلل حن يوى    -37
   1410    -صمع  المهللىوهللاني 2مد  لحنهللا : ل ث  المحنهللا  وط 598الحني  ت و

 -مد   واى الفنإل275وثن احن مصي   محمهلل حن  ز هلل ححع دبهلله النزل ثي وت -38
 حهللاإللت  لحنهللا : محمهلل  ؤاو دبهلل البص ي 

مد   275وثن ححي والو  ونهللامص  حن اق ع  ححع والو الع عمص)ي اق ويوت -39
 واى الفنإل  لحنهللا : محمهلل محهللاي الهلل ن دبهلل الحمهللاهلل 

ن البهللا ني النبإلى   حنمهلل حن الحعهللان حن دني حن معور ححع  مإل وث -40
  1994 - 1414 -مم  الممإلم   -مد   مممب  واى البص  458البهللا ني وت 

 لحنهللا : محمهلل دبهلل النصوى دطص 
ه  385وثن الهللاى طثي  دني حن دمإل ححع الحعن الهللاى طثي البغهللاوي وت  -41

 : العهللاهلل دبهلل ه مص    مص)ي   لحنهللا1966 - 1386 -حهللاإللت  -واى المعإل   
 المهلل)ي 
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مد   واى 303العثن النبإلى  حنمهلل حن  عهللال ححع دبهلل الإلنمن الثعصيي وت -42
  الطبع : اقللر  لحنهللا : و دبهلل 1991 - 1411 -حهللاإللت  -النمل العنمهللا  

 الغفصى ونهللامص  البثهللاىي   وهللاهلل  عإللي نعن 
حن  ص مص  الىمبي ححع دبهلل وهللاإل اداس الثبا   محمهلل حن حنمهلل حن دثمص   -43

  لحنهللا :  عهللال 9  ط1413 -حهللاإللت  -مد    مؤوع  الإلوصل  748ه وت
 اقى)صؤلط   محمهلل )عهللا  العإل ععوي  

العهللا  ال إلاى الممهلل   دنر نهللاي  اق مصى  محمهلل حن دني حن محمهلل  -44
  الطبع : اقللر  1405 -حهللاإللت  -مد   واى النمل العنمهللا  1250الشع ص)ي وت

 حنهللا : محمعو يحإلامهللا   ا هلل ل
 إلح الزى ص)ي دنر معطب اممصس مصل   محمهلل حن دبهلل البص ي حن  عو   -45

   الطبع : اقللر 1411 -حهللاإللت  -مد   واى النمل العنمهللا  1122الزى ص)ي وت
 -مد   واى الفنإل 1201الشإلح النبهللاإل  وهللاهللي حنمهلل الهللىو إل ححع البإل صت وت -46

  حهللاإللت  لحنهللا : محمهلل دنهللاش
مد   1332 إلح الثهللا  ل فص  العنهللا   محمهلل حن  عو  حن حطفهللاش  ت و -47

 يهللل  -ومممب  امى صو
 - إلح  مح النهلل إل   مصل الهلل ن محمهلل حن دبهلل العانهلل العهللاعاوي  واى الفنإل  -48

 حهللاإللت  الطبع : الثص)هللا 
 إلح مثم ر امىاوات المعمر و صي  حللي الث ر لشإلح المثم ر  مثةعى حن  -49

  الطبع : 1996 -حهللاإللت  -دصل  النمل مد   1051وت ع)  حن يوى   الب علي  
 الثص)هللا  

سحهللاح احن نبص  حمإللهللال احن حنبص   محمهلل حن نبص  حن حنمهلل ححع نصل   -50
  1993 - 1414 -حهللاإللت  -مؤوع  الإلوصل  مد   354وتالممهللامي البعمي  

 الطبع : الثص)هللا   لحنهللا :  عهللال اقى)ؤلط 
مد   261سحهللاح معن  معن  حن الح صك ححع الحعهللان النشهللاإلي الثهللاعصحعىي وت -51

 حهللاإللت  لحنهللا : محمهلل  ؤاو دبهلل البص ي  -واى ينهللاص  المإلاث العإلبي 
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مد  واى المعإل   597ك وسف  الةفعل دبهلل الإلنمن حن دني حن محمهلل ححع الفإل  -52
و محمهلل ىلاس  -  لحنهللا : محمعو  صجعىي 2  ط1979 - 1399 -حهللاإللت  -

  نع  يي 
مد    911طبنصت الحفصظ  دبهلل الإلنمن حن ححي  مإل العهللاعطي ححع الفض  و -53

  1  ط1403 -حهللاإللت  -واى النمل العنمهللا  
لزمإلي وت طبنصت النبإلى  محمهلل حن وعهلل حن مثهللاع ححع دبهلله البةإلي ا -54

 حهللاإللت   –مد    واى سصوى230
دمهللل النصىي  إلح سحهللاح البنصىي  حهللى الهلل ن محمعو حن حنمهلل  -55

 حهللاإللت  –ه  واى ينهللاص  المإلاث العإلبي 855العهللاثي وت
 مصلى العغهللي  ححع الحعن دني حن الحعهللان حن محمهلل الععهللي  واى الفإل ص  /  -56

  الطبع : 1984 - 1404 -دمص  اقىو  / حهللاإللت لبثص   -مؤوع  الإلوصل  
 الثص)هللا   لحنهللا : المحصمي الهلل معى ساح الهلل ن الثصمي 

 مح البصىي  إلح سحهللاح البنصىي حنمهلل حن دني حن ن إل ححع الفض   -57
 حهللاإللت  لحنهللا : محل الهلل ن النطهللال  -الععنا)ي الشص عي  واى المعإل   

هلل حن  ثهللا  حن وصل  الفعاك  الهلللا)ي دنر ىوصل  احن ححي   هلل النهللاإللا)ي  حنم -58
  1415 –حهللاإللت  -مد    واى الفنإل 1125الثفإلالي المصلني وت

النص    ي معإل   من ل  ىلا    ي النمل العم   نمهلل حن حنمهلل ححع دبهلله  -59
يهللل  -مد    واى النبن  لنثنص   اموامهللا    مؤوع  دنع 748وت  الىمبي الهللمشني 

     لحنهللا : محمهلل دعام 1  ط1992 - 1413 -
النص ي  ي  ن  اممصس المب   حنمهلل حن نثب   دبهلل ه حن  هللام  المنهللوي ححع  -60

 حهللاإللت  –ه  المممل االوامي 630محمهلل وت
النصم   ي المصى خ  ححع الحعن دني حن ححي النإلس محمهلل حن محمهلل حن دبهلل  -61

ه   لحنهللا : دبهلل 2مد   ط1415 -حهللاإللت  -النإل   الشهللابص)ي  واى النمل العنمهللا  
 النصضي 
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حهللاإللت    -مد   واى الفنإل   224 مصال اقمعال  ححع دبهللاهلل النصو  حن واس وت -62
 س    لحنهللا : جنهللا  محمهلل مإلاس 1988 -مد 1408 -

 شصف النثصع دن ممن ام ثصع  مثةعى حن  ع)  حن يوى    -63
  لحنهللا : مال مةهللانحي 1402 -حهللاإللت  -مد   واى الفنإل 1051الب علي وت
 ال مةطفر م

مد  261النثر لاالومص    معن  حن الح صك حن معن  النشهللاإلي ححع الحعهللان وت -64
  لحنهللا : دبهلل الإلنهللا  محمهلل 1  ط1404 -المهلل ث  المثعىل  -  ال صمع  اموامهللا  

 حنمهلل النشنإلي  
مد   واى 310النثر لاالومص   ححع  شإل محمهلل حن حنمهلل حن نمصو الهلللالحي وت -65

  لحنهللا : ححع  مهللاب  )ظإل 1س  ط2000 -مد  1421 -ثص  حهللاإللت/ لب -احن نزس 
 محمهلل الفصى صحي 

مد   واى 711لعص  العإلال  محمهلل حن ممإلس حن مثظعى اق إل ني المةإلي وت -66
 حهللاإللت  الطبع : اقللر  -سصوى 

حن محمهلل حن دبهلل ه حن مفنح الحثبني ححع  المبهللع  ي  إلح المنثع يحإلامهللا  -67
  1400 –حهللاإللت  -مد   المممل اموامي 884يوحص  وت

ممن حهللا   المبمهللي  ي  ن  اممصس ححي نثهللاف   حإلمص  الهلل ن دني حن ححي  مإل  -68
 النصمإلل  -حن دبهلل ال نهللا  الفإل ص)ي المإل هللاثص)ي  مممب  لمطبع  محمهلل دني سبح  

امهللا :م ن  ولى   لةهللى دن الإليصو  العصم  مواىات م ن  البحعث امو -69
 البحعث العنمهللا  لام مص  لالهللدعل لامى صو   ي الممنن  العإلبهللا  العععو   

واى مد   807وتم مع الزلايهلل لمثبع الفعايهلل   دني حن ححي  مإل ال هللاثمي  -70
  1407 –النصمإلل   حهللاإللت  -واى النمصال العإلبي  الإل ص  لنمإلاث/

 س 1997 -حهللاإللت  -مد   واى الفنإل 676الم معع  الثعلي وت -71
مد   واى 456المحنر دني حن حنمهلل حن وعهللاهلل حن نزس الظصمإلي ححع محمهلل وت -72

 حهللاإللت  لحنهللا : ل ث  ينهللاص  المإلاث العإلبي  -اآل ص  ال هلل هللل 
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مممب  مد   721وتمنمصى الةحصح  محمهلل حن ححي  مإل حن دبهللالنصوى الإلا ي  -73
  الطبع : طبع  يهلل هللل  لحنهللا : محمعو 1995 - 1415 -حهللاإللت  -)ص إلل  لبثص  
 جصطإل 

منمةإل اجماف العنمص    ال ةص  /حنمهلل حن محمهلل حن وام  الطحصلي   -74
  الطبع : الثص)هللا   لحنهللا : و  دبهلل ه 1417 -حهللاإللت  -واى البشصيإل اموامهللا  

 )ى إل حنمهلل 
 حهللاإللت  –مد   واى سصوى 179المهللل)  النبإلى مصل  حن ح)  وت -75
حهللاإللت  -المإلاوهللا   ونهللامص  حن اق ع  الع عمص)ي ححع والو  مؤوع  الإلوصل   -76
   الطبع : اقللر  لحنهللا :  عهللال اقى)صؤلط 1408 -

المعمهللىك دنر الةحهللاحهللان  محمهلل حن دبهلله ححع دبهلله الحصك  الثهللاعصحعىي   -77
س  الطبع : اقللر  1990 -مد 1411 -حهللاإللت  -واى النمل العنمهللا   مد   405وت

 لحنهللا : مةطفر دبهلل النصوى دطص 
المةبصح المثهللاإل  ي  إل ل الشإلح النبهللاإل لنإلا عي   حنمهلل حن محمهلل حن دني  -78

 حهللاإللت  –مد    المممب  العنمهللا  770المنإلي الفهللاعمي وت
مد   المممل 211مةث   ححع  مإل دبهلل الإل ا  حن ممصس الةثعص)ي  وت -79

   الطبع : الثص)هللا   لحنهللا : نبهللال الإلنمن اقدظمي 1403 -حهللاإللت  -اموامي 
مطصلل حللي الث ر  ي  إلح  ص   المثم ر  مةطفر العهللاعطي  -80

 س 1961 -ومش   -ه  المممل اموامي 1243الإلنهللابص)ي وت
معصل  العثن مع منمةإل وثن ححي والو  قحي ونهللامص  نمهلل حن يحإلامهللا   -81

حهللاإللت  وو   -مهلل  صكإل ومحمهلل نصمهلل الفني  واى المعإل  النطصحي  لحنهللا : حنمهلل مح
 ت   
المعمبإل  ي  إلح المنمةإل )   الهلل ن يعفإل حن الحعنوالمحن   -82

مد  لحنهللا : ل ث  المحنهللا   ص إلاف )صسإل ممصىس ومطبع  حمهللاإل 676الحني  وت
      -المؤمثهللان
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مد    واى 626مع   البنهللا     ص عت حن دبهلل ه الحمعي ححع دبهلل ه وت -83
 حهللاإللت  –الفنإل 
المع   العوهللاط   يحإلامهللا  مةطفر / حنمهلل الز صت / نصمهلل دبهلل النصوى / محمهلل  -84

 الث صى  واى الهللدعل  لحنهللا : م مع النغ  العإلبهللا  
مغثي المحمصك يلر معإل   معص)ي حلفصظ المث صك  محمهلل النطهللال الشإلبهللاثي   -85
 .حهللاإللت –مد   واى الفنإل 977وت
المغثي  ي  ن  اممصس حنمهلل حن نثب  الشهللابص)ي دبهلل ه حن حنمهلل حن  هللام   -86

   الطبع : اقللر 1405 -حهللاإللت  -مد    واى الفنإل 620المنهللوي ححع محمهلل وت
المثمظ   ي لصى خ المنعك لاقم  دبهلل الإلنمن حن دني حن محمهلل حن ال ع ي  -87

  1  ط1358 -حهللاإللت  -ححع الفإلك  واى سصوى 
مد   واى 179طب اممصس مصل   مصل  حن ح)  ححع دبهلله اقسبحي وتمع  -88

 مةإل  لحنهللا : محمهلل  ؤاو دبهلل البص ي  -ينهللاص  المإلاث العإلبي
مهللازا  االدمهللال  ي )نهلل الإليصل   م  الهلل ن محمهلل حن حنمهلل  -89

  لحنهللا : الشهللاخ 1  ط1995 -حهللاإللت  -مد   واى النمل العنمهللا  748الىمبي وت
 دني محمهلل مععا لالشهللاخ دصول حنمهلل دبهللالمعيعو 

الث عس الزامإلل  ي منعك مةإل لالنصمإلل  يمصل الهلل ن ححي المحصون  عو  حن  -90
 مةإل   –  ل اىل الثنص   لامى صو النعمي لغإلي حإلوى اقلص مي 

)ةل الإلا   قنصو   ال هللا    دبهلله حن  عو  ححع محمهلل الحثفي  -91
   لحنهللا : محمهلل  عو  البثعىي 1357 -مةإل  -ه  واى الحهلل   762الز نعي وت

الث ص    ي  إل ل الحهلل   لاقثإل  ححع الععصوات المبصىك حن محمهلل ال زىي   -92
س  لحنهللا : طصمإل حنمهلل 1979 -مد 1399 -حهللاإللت  -مب  العنمهللا  المممد  606وت

 محمعو محمهلل الطثصني  -الزالى 
ال هللا    إلح حهللا   المبمهللي  ححي الحعن دني حن ححي  مإل حن دبهلل ال نهللا   -93

 المممب  اموامهللا   مد  593الإل هللا)ي المإل هللاص)ي وت
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الهلل ن حنمهلل حن محمهلل  ل هللاصت اقدهللاص  ل ا)بص  ححثص  الزمص : ححع العبصس  م  -94
 لبثص   لحنهللا : انعص  دبصس    -مد    واى الثنص   681حن ححي  مإل حن جننص  وت

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


