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  بسم ا الرمحن الرحيم

            
  

 ،عوذ باهللا من شـرور أنفـسنا      ـتغفره، ون ـ ونس ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه    
أن ال إله   ـد  شهنو ، فال هادي له   ومن يضللْ  من يهده اهللا فال مضل له،      لنا،وسيئات أعما 

   :دـ  أما بع.ده ورسولهـ عب شهد أن حممداًنإال اهللا وحده ال شريك له، و
متجلية ملن له أدىن بصرية من        يف خدمة الفقه اإلسالمي عظيمة،     فإن جهود العلماء  

املسائل : ن ذلك ـ، وم  وحتقيقاً  وتفريعاً  وتنظرياً ،توضيح األحكام، وتتبع املسائل استدالالً    
ـعظم هذا  ول . لغري سبيل املؤمنني   فق عليها جمتهدو األمة، فكانت خمالفتهم إتباعاً      ـاليت ات 

لكن املتأمل   يف مؤلفات مستقلة،  فقد مجع بعض العلماء من مسائل اإلمجاع        يته  األمر وأمه 
سألة، ـل اليت حكي فيها اإلمجاع جيد يف بعضها خالفاً ال ينعقد به إمجاع يف امل              ـللمسائ

 رمحـه   –زم  ض املسائل اليت حكى اإلمام ابن ح      ـمن أجل ذلك أحببت أن أحبث يف بع       
 وإثبات ما صح فيه حكاية اإلمجـاع        ،"ماعـاإلجراتب  م"كتابه  يف   فيها اإلمجاع،  -اهللا

ـ     متطلبات يصح، يف حبث تكميلي إلاء       ملوما   إمجاعات ( :مرحلة املاجستري، معنوناً له ب
 ،راج الزكاة ـوإخ ،ناة النقدي ـزك(واب  ـيف أب  )اإلمجاعزم يف كتابه مراتب     ـابن ح 
  .الزكاةـتاب من ك) والركاز

 ؛، والعمل الصاحل  يسددين فيه، وأن جيعله من العلم النافع      راجياً من اهللا أن يوفقين و     
  .إنه مسيع جميب

  
  
  

  



 ٣

 :أمهية املوضوع وأسباب اختياره •

 
نـه أحـد    إويف الفقه اإلسالمي خاصة حيث      ، مكانة اإلمجاع يف علوم الشريعة     -١

 .ة الشرعية املتفق عليها يف اجلملةـاألدل
 إذ  ؛ا وما مل يثبت أمر مهـم      أن دراسة اإلمجاعات الفقهية، وبيان ما ثبت منه         -٢

 وال  ،عليهجيتنب العامل إتباع غري سبيل املؤمنني، فال خيالف أمراً جممعاً            ذلكـب
 .ينعقد اإلمجاع فيهامل  مسألةيدعي اإلمجاع يف 

قه الزكـاة   ـاعات يف ف  ـمية ختدم اإلمج  ـهام يف دراسة منهجية أكادي    ـاإلس -٣
وبعضها حيتـاج    ،ة املذكور كثري  ات احملكية يف فقه الباب    ن اإلمجاع ؛ أل ـاصةخ

 . من صحتهاقٍقّـإىل حت
ن إ، إذ   - رمحـه اهللا     -املكانة العظيمة لإلمجاعات اليت حكاها اإلمام ابن حزم          -٤

 . عنه حكايته لإلمجاعون من العلماء واحملققني ينقلكثرياً
 فيلزم اتهـد    ،االجتهادأن معرفة مسائل اإلمجاع يف الشريعة شرط من شروط           -٥

 . والقاضي معرفتهاواملفيت
هل الرجـوع   ـ ليس ؛قلة املؤلفات اليت جتمع مسائل اإلمجاع يف مصنف واحد         -٦

  .يهاـإل

  :الدراسات السابقة •
ـ   بعد البحث والسؤال يف مظانّ      مركز امللـك فيـصل،    ( البحوث والدراسات ك

د بن  واملكتبة املركزية جبامعة اإلمام حمم     ومكتبة املعهد العايل،   ومكتبة امللك فهد الوطنية،   
شـيخ  إال ما كتبه اإلمام ، مل أعثر على دراسة سابقة ختدم هذا املوضوع      ) سعود اإلسالمية 

مل يتطرق  و ؛)نقد مراتب اإلمجاع  ( يف كتاب     - رمحه اهللا  – ةتقي الدين ابن تيمي   اإلسالم  
 قال":  حيث قال  ، يف كتاب الزكاة إال يف مسألة واحدة       - رمحه اهللا  -إىل ماحكاه ابن حزم   

 سيف، حليةَ أو امرأة، حلي يكن مل ما دراهم، مخسةَ درهمٍ مائيت يف أن واتفقوا :ابن حزم 
  ."خامتًا أو مصحفًا، أو منطقةً، أو



 ٤

 حلـي  أو مبـاح،  حلي كل يف الرتاع :قلت" :- رمحه اهللا  -فذكر شيخ اإلسالم  
 صلاملت اليسري والذهب ،وغريه أمحد مذهب يف كاملنطقة السيف، ومحائل والران، اخلوذة،
 وحليـة ،  عنه الروايتني إحدى يف مباح -أصابع أربعة يتجاوز ال الذي كالطراز –بالثوب
 ذلـك  غري يف نزاع وللعلماء،  عنه الروايتني إحدى يف )١(-السيف كحلية- كله السالح
  )٢(."احللية من

-وقد ذكر رمحه اهللا تعاىل    ": ومما حيسن اإلشارة إليه ما ذكره شيخ اإلسالم بقوله        
ومل يكن قصدنا تتبع ما ذكـره       ، إمجاعات من هذا اجلنس يف هذا الكتاب       -زمأي ابن ح  

 مع أن أكثر ما ذكـر       ،فإن هذا يزيد على ما ذكرناه     ، من اإلمجاعات اليت عرف انتقاضها    
وإمنا املقصود أنه مع كثرة اطالعه علـى        ،  ال نعلم فيه نزاعاً    ،من اإلمجاع هو كما حكاه    

، واشتراطه ما اشترط يف اإلمجاع الذي حيكيـه       ، لى غريه وتربزه يف ذلك ع   ، أقوال العلماء 
وقد يكون الراجح يف بعضها خالف مـا        ، يظهر فيما ذكره يف اإلمجاع نزاعات مشهورة      

ودعـوى أن   ، يذكره يف اإلمجاع؛ وسبب ذلك دعوى اإلحاطة مبا ال ميكن اإلحاطة بـه            
  .اإلمجاع اإلحاطي هو احلجة ال غريه
   .إذا احتج باإلمجاع، عامها من التناقضفهاتان قضيتان البد ملن اد

فقد قفا ما ليس    ، فمن ادعى اإلمجاع يف األمور اخلفية؛ مبعىن أنه يعلم عدم املنازع          
وأما من احتج باإلمجاع مبعـىن عـدم         وهؤالء الذين أنكر عليهم اإلمام أمحد،      ،له به علم  

يف مثـل   ، انوا حيتجون به  وهذا هو اإلمجاع الذي ك    ، فقد اتبع سبيل األئمة   ، العلم باملنازع 

  )٣(".هذه املسائل

  
  
  
  

                                                 
  .ما ذكر من الغريب سيأيت معناه يف ثنايا البحث   )١(
  .٣٤  صنقد مراتب اإلمجاع   )٢(
 ٣٠٢نقد مراتب اإلمجاع ص  )٣(



 ٥

  :منهج البحث •
  .تصدير املسألة كما ذكرها ابن حزم عليه رمحة اهللا -١
 مـن  املقـصود  ليتـضح  حكمها؛ بيان قبل دقيقاً تصويراً حبثها املراد املسألة ريصوت -٢

 .دراستها
  .تصدير املسألة كما ذكرها ابن حزم عليه رمحة اهللا -٣
 مـن  االتفاق توثيق مع ،بدليله حكمها فأذكر االتفاق مواضع من املسألة كانت إذا -٤

  .املعتربة مظانه
  :اآليت فأتبع اخلالف مسائل من املسألة كانت إذا -٥
  .اتفاق حملَّ هاوبعض خالف حملَّ املسألة صور بعض كانت إذا اخلالف حمل حترير ) أ  
 اخلـالف  عـرض  يكونو العلم، أهل من ا قال من وبيان املسألة، يف األقوال ذكر ) ب

  .الفقهية االجتاهات حسب
 مـن  عليه الوقوف تيسر ما بذكر العناية مع املعتربة، الفقهية املذاهب على االقتصار ) ج

 سلكم فيها لكسفأ ما مذهب يف املسألة على أقف مل وإذا الصاحل، السلف أقوال
  .التخريج

  .األصلية مصادرها من األقوال توثيق )د
 وما مناقشات، من عليها يرد ما وذكر الداللة، وجه بيان مع ألقوالا أدلة استقصاء )هـ

  .مباشرة الدليل بعد ذلك وأذكر، كانت إن عنها به جياب
  .وجدت إن اخلالف مثرة وذكر، سببه بيان مع الترجيح ) و
 واجلمـع  والتوثيـق  التحريـر  يف ،األصلية واملراجع ،املصادر أمهات على االعتماد -٦

  .والتخريج
 .االستطراد وجتنب البحث موضوع على التركيز -٧
  .الواقعية خاصة األمثلة، بضرب العناية -٨
  .الشاذة األقوال ذكر جتنب -٩
  .بالبحث واضحة صلة له مما القضايا من جد ما بدراسة العناية -١٠
  .بالشكل مضبوطة سورها وبيان اآليات ترقيم  -١١



 ٦

 والصفحة، واجلزء والباب الكتاب وإثبات ،األصلية مصادرها من األحاديث ختريج -١٢
 فإن -أحدمها أو الصحيحني يف تكن مل إن- درجتها يف الشأن أهل ذكره ما وبيان
  .منهما بتخرجيها حينئذ فأكتفي كذلك كانت

  .عليها واحلكم، األصلية مصادرها من اآلثار ختريج -١٣
 كتـب  مـن  أو، املـصطلح  يتبعـه  الذي الفن كتب من باملصطلحات التعريف -١٤

  .املعتمدة املصطلحات
، واجلـزء  ،باملـادة  عليها اإلحالة وتكون ،املعتمدة اللغة معاجم من ملعاينا توثيق -١٥

  .والصفحة
 التنـصيص  عالمات "ومنها الترقيم، وعالمات واإلمالء العربية اللغة بقواعد العناية -١٦

 العالمات وأميز ،العلماء وألقوال ،ولآلثار ،الشريفة ولألحاديث ،الكرمية لآليات
  .اخلاصة عالمته امنه لكل ليكون ؛األقواس أو

  .والتوصيات النتائج أهم متضمنة اخلامتة تكون -١٧
 ،الوفـاة  وتـاريخ  والنـسب  االسم بذكر ،بإجياز املشهورين غري ألعالما ةترمج -١٨

  .ترمجته ومصادر مؤلفاته وأهم، به اشتهر الذي والعلم ،والفقهي العقدي واملذهب
 ا أعرف ذلك غري وأ أشعار أو فرق أو قبائل أو أماكن ذكر البحث يف ورد إذا -١٩

 .ذلك يستدعي ما العدد من هلا كان إن خاصة هلا فهارس وضع مع
  :مراجع البحث -٢٠

 :    أرتبها على حسب الترتيب اهلجائي وعلى النحو اآليت
 ورقم  ،وسنة الطبع  ،والدار أو الناشر   ،واسم املؤلف واحملقق إن وجد     ،عنوان الكتاب 

  .الطبعة
  :وهي، عليها املتعارف ةالفني بالفهارس البحث أتبع -٢٠
  .القرآنية اآليات فهرس -١
 . واآلثار األحاديث فهرس  -٢
 .  والفرقاألعالم فهرس -٣
  .  صادروامل راجعامل فهرس  -٤
  .املوضوعات فهرس  -٥



 ٧

  :خطة البحث •
  .هذه اخلطة حتتوي على مقدمة، ومتهيد، وثالثة فصول، وخامتة

والدراسـات الـسابقة                    ، رهوأسباب اختيـا  ، وتشتمل على أمهية املوضوع   : املقدمة

  .وخطة البحث، ومنهج البحث

  :وفيه أربعة مباحث: التمهيد

  :وفيه ثالثة مطالب، نبذة خمتصرة عن اإلمجاع: املبحث األول

  . واصطالحاًتعريف اإلمجاع لغةً:  األولاملطلب

  .حجية اإلمجاع ومكانته بني األدلة الشرعية:  الثايناملطلب

  .شروط اإلمجاع: الثالثطلب امل

  :نبذة خمتصرة عن ابن حزم وفيه مخسة مطالب: املبحث الثاين

  .امسه ولقبه وكنيته: املطلب األول

  .مولده ونشأته: املطلب الثاين

  .صفاته ووفاته: املطلب الثالث

  .أصول مذهبه:   املطلب الرابع

  .مؤلفاته: املطلب اخلامس

  :وفيه ثالثة مطالب. راتب اإلمجاعاب مالتعريف بكت: املبحث الثالث

  .امسه ومميزاته: ب األولاملطل

  .منهجه وطريقة تأليفه: املطلب الثاين

  .قيمته العلمية: املطلب الثالث



 ٨

  . واصطالحاًتعريف الزكاة لغةً:         املبحث الرابع

  :وفيه سبعة مباحث. زكاة النقدين: الفصل األول
  . إذا حال عليها احلولمقدار زكاة الدراهم:  املبحث األول
درهم   مائيت درهم من الفضة اليت اكتسبها زائدة على املائيت           زكاة :  املبحث الثاين 

  .اليت كانت عنده حوالً
  .إذا كان فيها خلط من حناس أو غريهأو اآلنية   زكاة الدراهم :املبحث الثالث
  .  زكاة الدنانري إذا كانت مضروبة: املبحث الرابع
  .اً زائدةًناريديف كل عشرين زكاة المقدار :  ساملبحث اخلام

  .الذَّهب غري زكاة الذهب احملض إذا خالطه : املبحث السادس
  .زكاة الذهب والفضة إذا اجتمعا ومل يبلغا نصاب أحدمها:   املبحث السابـع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩

  : وفيه مثا�ية مباحث .  إخراج الزكاة وقبضها ومصارفها:الفصل الثا�ي
  .ى  إخراج الزكاة من غري عني املال املزكّ: ث األولاملبح

  .ى  إخراج الزكاة من عني املال املزكّ: املبحث الثاين
  .قبض الزكاة يف املواشي لإلمام القرشي: املبحث الثالث
وضع اإلمام الزكاة اليت قبضها يف األسهم الـسبعة مـن الثمانيـة             :  املبحث الرابع 

  .املنصوصة يف القرآن
 من أدى الزكاة إثر حلول حوهلا وإثر وقت وجوـا يف الـزرع             :  خلامساملبحث ا 

  .والثمار
  .  تكرار الزكاة عند انقضاء كل حول: املبحث السادس
  . أو ممتنعاً  قبض اإلمام زكاة من كان غائباً: املبحث السابع
   .امن أداها عن نفسه بأمر اإلمام مع نية الزكاة ووضعها يف مواضعه:   املبحث الثامن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠

  : وفيه مبحثان .   زكاة الركاز: الفصل الثالث
  .حكم الزكاة يف السمك املتصيد: املبحث األول
  .يحكم زكاة الصيد الرب : املبحث الثاين

    ،اخلامتة

  .أهم نتائج البحث وتوصياته  :وفيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١

 :الفهارس العامة

  . فهرس اآليات القرآنية-١

 .حاديث واآلثار فهرس األ-٢

  . فهرس األعالم والفرق-٣

 . فهرس املراجع واملصادر-٤

  . فهرس املوضوعات-٥

 
 
 



 ١٢
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 ١٣

אאW 
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  : لغةًتعريف اإلمجاع : أوالً
  

  :أقرا للمعىن االصطالحي معنيني ولعلَّ ، كثريةعلى معانلفظ اإلمجاع يطلق 
  . مبعين االتفاق: األول

  

 :يقال. عني أصل واحد، يدل على تضام الشيء      اجليم وامليم وال   :)١(قال ابن فارس  
  .)٢(مجعت الشيء مجعاً

m   U  : ومنه قوله تعاىل   ، األمر  أمجعت :كقوهلم، يءمبعىن العزم علي الش   :الثاين
  W  Vl )٤(فهي داخلة يف معىن العزم، )٣(.  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  خصوصاً، يف علوم شىت كان إماماً،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي اللغوي   )١(

وله   حلية الفقهاء : وله كتاب، كثرياً امل يف اللغة وهو على اختصاره مجع شيئاً:نها وألف كتابه فإنه أتق،اللغة
  )٧ / ١ (-مة النحو واللغة ـم أئـ تراجيفالبلغة  :ظرـان.هـ ٣٩٠توىف بالري عام  ،جيدة وأشعاررسائل أنيقة 

  .)١١٨ / ١ (- وفيات األعيان ،)١٣٢ / ٣( شذرات الذهب وانظر
  .)٤٧٩ / ١(مقاييس اللغة البن فارس    )٢(
  .٧١ اآلية :يونسسورة    )٣(
  .)٨٦ / ١٢(لسان العرب    )٤(



 ١٤

  
  

  :ًاصطالحاتعريف اإلمجاع : ثانياً
  

  :ومن تعاريفهم، عرف األصوليون اإلمجاع بتعاريف كثرية
يف  وهو اتفاق اتهدين من أمة حممـد        ": )١(- رمحه اهللا  -قال صدر الشريعة  
  .)٢("عصر على حكم شرعي

  .)٤("خاصة على أمر من األمور الدينية اتفاق أمة حممد " :)٣(- رمحه اهللا-وقال الغزايل
يف عـصر    مد   والعقد من أمة حم    اتفاق مجلة أهل احللِّ   " :)٥(- رمحه اهللا  -آلمديوقال ا 

  .)٦("من األعصار على حكم واقعة من الوقائع
ما اتفق أن مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم قالوه ودانوا بـه             ":- رمحه اهللا  -وقال ابن حزم  

  .)٧(" غري هذا يف الدين شيئاًاإلمجاعوليس  ،عن نبيهم 
                                                 

 ابن صدر الشريعة األصغرعبيد اهللا بن مسعود بن حممود بن أمحد احملبويب البخاري احلنفي، صدر الشريعة    )١(
 جلده " الوقاية شرح " و " العلوم تعديل  ":كتاب له. والدين الفقه وأصول والطبيعيات احلكمة علماء من :األكرب
 يف تويف، املعاين علم يف " الوشاح " و القهستاين، هشرح مع " الوقاية خمتصر النقاية، " و احلنفية، فقه يف حممود،
  .)١٣ / ١ (-تاج التراجم يف طبقات احلنفية :  انظرهـ ٧٤٧ عام خبارى

  .)٨٨ / ٢( أصول الفقه شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف   )٢(
 فيلسوف، ،هـ٤٥٠اإلسالم، ولد عام ، أبو حامد، حجة  الشافعيحممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي   )٣(

 فاحلجاز ، رحل إىل نيسابور مث إىل بغداد،مولده ووفاته يف الطابران.  مصنفمأيتمتصوف، له حنو فقيه، أصويل، 
من قرى (أو إىل غزالة ) عند من يقوله بتشديد الزاي(سبته إىل صناعة الغزل ن. فبالد الشام فمصر، وعاد إىل بلدته

 ٥٠٥توىف عام  ) الفالسفة افت (و جملدات، أربع) الدين علوم إحياء(من كتبه  .ملن قال بالتخفيف) طوس
  .)٢٤٩ / ١ (-طبقات الفقهاء الشافعية : انظر،هـ

  .)٣٢٥ / ١(املستصفى يف علم األصول    )٤(

أصله من هـ  ٥٥١  ولد.أصويل، باحث: علي بن حممد بن سامل التغليب، أبو احلسن، سيف الدين اآلمدي   )٥(

 وحسده بعض الفقهاء ،وانتقل إىل القاهرة، فدرس فيها واشتهر. ولد ا، وتعلم يف بغداد والشام) ديار بكر(آمد 
" ومنها إىل " محاة "  إىل  فخرج مستخفياً ونسبوه إىل فساد القعيدة والتعطيل ومذهب الفالسفة،،فتعصبوا عليه

طبقات :  انظر هـ٦٣١تويف عام   األحكام يف أصول اإلحكام" ، منها له حنو عشرين مصنفاً ،فتويف ا" دمشق 
  .)٧٩ / ٢(الشافعية 

  .)٢٥٤ / ١(اإلحكام لآلمدي    )٦(
  .)٤٧ / ١(اإلحكام البن حزم    )٧(



 ١٥

  
  :التعريف املختار

  ." على حكم شرعي يف عصروفاته بعد اتفاق اتهدين من أمة حممد " :هو
  :شرح التعريف

  . إمجاعاًيعترب ال فإنه ؛واملقلدين كالعوام اتهدين، غري اتفاق خيرجقيد ) اتهدين اتفاق(
 يـستطيع  علميـة  ملكة عنده تكونت بأن االجتهاد، رتبة بلغ من: هنا باتهدين واملراد

  .األدلة من الشرعية األحكام استنباط بواسطتها
  . قيد خيرج ما سوى أمة حممد ) حممد أمة من(
 هـي  حياته يف احلجة ألن ؛ وفاته بعد إال يتحقق ال اإلمجاع أن إىل إشارة) وفاته بعد(
  .معه أحد لقول اعتبار وال وتقريراته، وأفعاله أقواله يف
 فيؤدي  ،العصور كل يف اإلمجاع به املراد أن يتصور ال حىت ذا، اإلمجاع قيد) عصر يف(
  .الساعة تقوم أن إىل اإلمجاع وعوق عدم إىل
 ال هـذه  ألن ؛لغـوي  أو عادي أو عقلي حكم على اتفاقهم خيرج ) يشرع حكم على(

  . الشرعياإلمجاع يف هلا مدخل
  

                         



 ١٦
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 اإلمجـاع  كون على األدلة منو.،ليها واملصري إ  إتباعهااإلمجاع حجة شرعية جيب     

  :حجةً

  
  :الكتاب من: أوالً

^   _  `  m  i   h  g  f  e  d  c  b  a  :تعـاىل  قوله -أ

o  n  m  l  k  jp  s  r   q  l)١(. 
  :االستدالل وجه    
 إتبـاع  فيكون حرام؛ أنه على فدل ،املؤمنني سبيل غري اتبع من توعدتعاىل   اهللا أن

 سـبيل  غري وإتباع املؤمنني سبيل إتباع بني ثالث قسم هناك ليس إذ ؛واجًبا املؤمنني سبيل
  .)٢(املؤمنني

  

m  V  U      T  S  R  Q  P  O  N  :تعاىل قوله -ب
Y  X   WZ    l)٣(.  

  
  
  

                                                 
  .١١٥ : اآلية:النساءسورة    )١(
 البـن قدامـة     روضة النـاظر  و، )١٢٣ / ١(احملصول البن العريب  و، )٢٩٦ / ١( أصول السرخسي    :انظر   )٢(

)١/١٣١(.  
  .١١٠ : اآلية:عمران آلسورة    )٣(



 ١٧

  
   :االستدالل وجه
 منكرٍ، كل عن وينهون معروف بكل يأمرون بأم األمة هذه تعاىل اهللا وصف قد

 املنكر عن تنه ومل ذلك يف باملعروف تأمر مل لكانت ضالل هو مبا الدين يف ةاألم قالت فلو
  .)١(ضاللة على جتتمع ال وأا ،حق األمة هذه إمجاع أن فثبت فيه،

m  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  :تعاىل قوله -ج

e  d  cf  l )٢(.  
   

  :االستدالل وجه
 كانوا ولو الناس، على شهداء ألمةا هذه اهللا جعل وقد اخليار، العدل: الوسطأن   
 شـهادة  مقـام  شهادم وأقام األرض، يف اهللا شهداء يكونوا مل خطأ أو بباطل يشهدون
  .)٣(الرسول

  
 :من السنة املطهرة: ثانياً

  .)٤("الْجماعةَ فَلْيلْزمِ الْجنة بحبوحةَ أَراد فَمن  :"قوله  .١

 .)٥(" جاهليةٌ فَميتةٌ فَمات شبًرا اعةَالْجم فَارق من :" قوله  .٢

                                                 
  .)٢٨٩ / ١(اإلحكام لآلمدي  و ،)٢٩٦ / ١(أصول السرخسي  ، و)٢٤٥ / ١(أصول البزدوي  : انظر   )١(
  .١٤٣: اآلية: البقرةسورة    )٢(
الفـصول يف األصـول     ، و )١٠٧٢ / ٤(العدة يف أصول الفقه     ، و )٢٧٠ / ١ (-اإلحكام لآلمدي   : انظر   )٣(

)٣/٢٥٨(.  
، ٦٧٢٨ عما يكون،  بـرقم       ، باب إخباره     )١٢٢ / ١٥ (-كتاب التاريخ -صحيحةرواه ابن حبان يف        )٤(

 النـاقلني  ألفـاظ  تالفاخ ذكر باب،)٣٨٧ / ٥(-النساء عشرة كتاب- وروه النسائي يف السنن الكربى،    

صحيح ابن حبـان بتحقيـق      : ، انظر صحيح حديث: األرنؤوط شعيبوقال  ، ٩٢٢١ برقم   ،فيه عمر خلرب
  .)١٢٢ / ١٥(األرنؤوط 

 إىل الدعاة وحتذير الفنت ظهور عند اجلماعة بلزوم األمر باب ،)٢١ / ٦ (- اإلمارةكتاب–  مسلمرواه   )٥(
  .٤٨٩٦  برقم،الكفر



 ١٨

 
  : ذه األحاديثاالستدالل وجه
  وأقرب للحق إذ أن األمـة ال       يكون أبعد عن الضالل   ، اجلماعة املسلم إذا تبع  أن  

  .واهللا أعلم  وضاللجتتمع على باطل
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  : هي،شروط اإلمجاع لصحة ويشترط
  : الشرط األول

 ألن  ؛ من العلماء اتهدين، ويكفي يف ذلك االجتهاد اجلزئـي          امعون أن يكون 
 لكون اتهد املطلق    ؛اشتراط االجتهاد املطلق يف أهل اإلمجاع قد يؤدي إىل تعذر اإلمجاع          

  .نادر الوجود
 فلـيس  غريهم، دون فيها، العلم أهلُ مسألة كل يف عتربامل أن يتبني القاعدة وذه

 كانـت  فـإن  املسائل، باختالف ذلك خيتلف بل ،العلم أهل من حمصورة طائفة لإلمجاع
 كـان  فقهيـةً  املسألة كانت وإن اإلمجاع، أهل هم احملدثون كان احلديث علم يف املسألة
  .وهكذا اإلمجاع، أهل هم الفقهاء

 العلـم  هـذا  أهل إىل -شىت بعلومٍ لعالقتها- ما مسألة جحتتا قد أنه مالحظة مع
 دون بـه  العلـم  بأهـل  الدينية األمور من أمر كل على اإلمجاع يف االعتبار فإن"؛  وذاك
 إذ ؛حكًما يدخل أنه أراد فإمنا بدخوله قال ومن .باتفاق يدخل فال العامي وأما ."غريهم
  .)١(له ومقلد للمجتهد تبع هو

  : الثاين الشرط
 األصـلي  الكـافر  اتهد قول اإلمجاع يف يعترب فال اإلسالم، اشتراط على فقواات
 ال الكافر ألن وذلك .مكفره عند يعترب فال بدعة بارتكاب املكفر وأما خالف، بال واملرتد
  ."األمة"و" املؤمنني "لفظ حتت يدخل

                                                 
  .)١٦٥ / ١(ول الفقه عند أهل السنة واجلماعة  معامل أص   )١(



 ٢٠

: عدالةال يف العلماء اختلف ذلك وألجل العموم، هذا حتت داخل فإنه الفاسق أما
  تشترط؟ ال أو اإلمجاع أهل يف تشترط هل

  
 لكونـه  ؛اإلمجـاع  أهل يف داخل الفاسق وأن ،االشتراط عدم إىل البعض فذهب

  . "األمة" وعموم "املؤمنني" عموم يف داخالً
: وقيل .اإلمجاع أهل يف يدخل ال الفاسق وأن ،العدالة اشتراط إىل آخرون وذهب

  .)١(فال وإال اإلمجاع يف بقوله اعتد صاحلًا مستنًدا الفاسق ذكر إن
  

 أهـل  يف يـدخل  الفاسق أن والظاهر ونظر، اجتهاد حمل حالٍ كل على واملسألة
 طائفـة  عـن  إخراجـه  على يدل دليل هناك وليس ،االجتهاد أهل من لكونه ؛اإلمجاع
  ."األمة "ولفظ" املؤمنني "لفظ عن إخراجه عن فضالً اتهدين،
  

  :الثالث الشرط
 بقـول  يعتد وال اتهدين، مجيع قولذلك   يكون أن اإلمجاع صحة يف طيشتر 
  .)٢(إمجاًعا يعترب ال الباقني قول فإن اتهدين من اثنان أو واحد خالف فإذا األكثر؛

  .)٣(اجلميع يف عامان" األمة "ولفظ" املؤمنني "لفظ أن ذلك على والدليل
  :الرابع الشرط

 قوهلم، يعترب فال األموات أما موجودين، أحياء ايكونو أن اإلمجاع أهل يف يشترط 
، اإلمجاع انعقاد حال االجتهاد درجة يبلغوا ومل وجدوا أو بعد، يوجدوا مل الذين وكذلك
 مـن  عصره أهل إمجاع كل يف فاملعترب،ينتظر ال املستقبل و يعترب ال املاضي أن: فالقاعدة

ــاء اتهــدين ــدخل األحي ــذ يف املوجودين،وي ــهم راحلاضــ كل   .)٤(والغائــب من

                                                 
  .)٢٢٩-٢/٢٢٧(، وشرح الكوكب املنري )١٣٨ / ١(روضة الناظر  :  انظر  )١(
. األقـل  خمالفة مع األكثر بقول اإلمجاع انعقاد إىل وغريه املفسرين إمام الطربي جرير بن حممد اإلمام ذهب   )٢(

  ).١/٢٣٥ (لآلمدي اإلحكام :انظر
  .)١٦٦ / ١(مل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة  معا   )٣(
  .)١٦٩/ ١ (املصدر السابق   )٤(



 ٢١
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  : اإلمام ابن حزم الظاهري
هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بـن                  

  .فهو فارسي األصل . معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي األندلسي القرطيب 
فيان بن حرب بن أمية القرشي، وجـده        وجده األقصى يزيد موىل ليزيد بن أيب س       

سـكن هـو     وأصل آبائه األدنني من قرية من إقليم غرب األنـدلس،          بن معدان،  خلف
  )٢( . قرطبة)١(وأبوه

  :لقبه 
 ولذلك مل   ؛ لقبٌ  يشتهر به بني الفقهاء      - رمحه اهللا    –    مل يكن لإلمام ابن حزم      

ولكن بعد البحث وجـدت أن      ، ه قد لقب ب   اًأجد يف كتب التراجم اليت ذكرت سريته لقب       
رمحـه  – حيث قال    ،  يف كتابه زاد املعاد قد لقبه مبنجنيق الغرب         -رمحه اهللا -)٣(ابن القيم 

  )٤(.)حزم بن حممد أيب الغرب منجنيق قول القول هذا وبإزاء( -اهللا

                                                 
، )٤٠٣ / ٣٠(تاريخ اإلسـالم لإلمـام الـذهيب          و، )١٨٤ / ١٨(سري أعالم النبالء    :  ترمجته يف   : انظر   )١(

ـ     و) ٦٠٦- ٦٠٥ / ٢( كتاب الصلة     . )٣٢٥ / ٣( وفيات األعيان و و واللغـة    البلغة ىف تراجم أئمة النح
  .)١١٣ / ١٢ (البن كثريالبداية والنهاية و، )٤٨٩ / ٥(لسان امليزان البن حجر و، )٤٠/ ١(

 وسط باألندلس عظيمة مدينة وهي،  -بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء املهملة أيضا والباء املوحدة         -قرطبة    )٢(  
 ذلـك  مـن  النبالء ومنبع الفضالء ومعدن ،ةأمي بين ملوك كانت وا ،وقصبتها مللكها سريراً وكانت ،بالدها
 معجـم   :انظـر . الرقعة وسعة األهل كثرة يف شبيه املغرب يف هلا وليس،أيام   مخسة البحر وبني وبينها،  الصقع

  . )٣٢٤ / ٤ (-البلدان 
 تتلمـذ . مولده ووفاته يف دمشق    .حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أحد كبار العلماء               )٣(

وهو الـذي   .  من أقواله، بل ينتصر له يف مجيع ما يصدر عنه          يء حىت كان ال خيرج عن ش      ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية   
 عنـد   وكان حسن اخللق حمبوباً    .وأطلق بعد موت ابن تيمية     .هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه يف قلعة دمشق،        

:  منها ،وألف تصانيف كثرية  .  كثرياً سن شيئاً ، وكتب خبطه احل    عظيماً الناس، أغري حبب الكتب، فجمع منها عدداً      
توىف عـام   ) . كشف الغطاء عن حكم مساع الغناء     (و(و  ) الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية    (و  ) إعالم املوقعني (

ـ ٧٥١ شـذرات  ،)٣٣ / ١(الشهادة الزكيـة    ،)٣٨٤ / ٢(املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد         انظر    ه
  .)١٦٨ / ٦ (-الذهب 

 .)٥٢٢ / ٥(زاد املعاد يف هدي خري العباد  )٤(



 ٢٣

 لقب ابن حزم رمحه اهللا ـذا اللقـب          – رمحه اهللا    -والذي يظهر أن ابن القيم      
 ولـذلك  ؛ فقد كان رمحه اهللا قاسي العبـارة    ؛اء الذين خيالفونه يف الرأي    لشدته على العلم  

  .شبهه ابن القيم باملنجنيق
  :كنيته

  .)١( يكىن بأيب حممد–رمحه اهللا تعاىل –كان ابن حزم 
  
  

                                   

                                                 
 .)٤٠٣ / ٣٠(تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب  و، )١٨٤ / ١٨(سري أعالم النبالء : انظر )١(



 ٢٤
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  مولده
شهر رمضان املعظم، وهو اليوم السابع من       آخر يوم من    يف   قرطبة ابن حزم يف     ولد

  .)١(نوفمرب سنة أربع ومثانني وثالث مائة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢٢٧ / ٣( تذكرة احلفاظ ، )٣٢٥  /٣( ، وفيات األعيان  )٦٠٦ / ٢(الصلة البن بشكوال :انظر    )١(



 ٢٥

  

W 
حيث كان أبوه من وزراء امللك       ،ووجاهة وثراء ، ورياسة ،نشأ ابن حزم يف نعمة    

ائه ، إذ كان ميتاز برجاحة عقله وذك      ، وكان هو املدبر لدولته    )١(املنصور حممد بن أيب عامر    
وكان والـده    .، فكان صانع جمده ، وباين عز بيته ، فنشأ ابن حزم يف بيت ترف ونعيم               

رمحه اهللا يهتم به وبإعداده إعداداً أدبياً، ويسعى يف إنضاج فكره وتوسيع دائرة أفقه، فنجد               
أقبـل علـى    مث  ،هذا االبن حيضر جمالس والده اليت كانت تضم األدباء والعلماء واملفكرين          

  .وبرع يف املنطق مث أعرض عنه وأقبل على علوم اإلسالم فنال ما مل ينله أحدالعلم 
 العلماء، وشرد عن وطنه، فرتل بقرية له، وجرت له أمور،           على جلرأتهوقد امتحن   

مناظرات ومنافرات، ونفروا منه ملـوك      هم  وقام عليه مجاعة من املالكية، وجرت بينه وبين       
 مثيف بدايـة طلبـه       املوطأ  قرأ وقد،)٢(لدات من كتبه  الناحية، فأقصته الدولة، وأحرقت جم    

وتعصب له وصنف فيه    ،مث انتقل إىل مذهب الظاهر    ، فمضى على ذلك وقت      ،شافعيا حتول

  )٣( ورد على خمالفته
  
  
  
  

                                                 
أيب عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك املعافري القحطاين، أبو عـامر،              حممد بن عبد اهللا بن عامر بن حممد            )١(

أصـله مـن     .وأحد الشجعان الدهاة   .، يف دولة املؤيد األموي    األندلسأمري  : املعروف باملنصور ابن أيب عامر    
، فضمن   صغرياً )املؤيد(وملا مات املستنصر األموي كان      .  للعلم فربع  ، طالباً قدم قرطبة شاباً   .اجلزيرة اخلضراء 

 ودامـت لـه     ، وقام بشؤون الدولة، وغزا، وفتح     ،ابن أيب عامر الم املؤيد سكون البالد واستقرار امللك البنها         
وكانت الدعوة على املنابر يف أيامـه  .  غزاة، مل ينهزم له فيها جيش٥٦ اإلفرنج سنة، غزا فيها بالد     ٢٦ اإلمرة

 منه أيام حياته، حلسن سياسته      يءيب عامر، مل يضطرب عليه ش     وامللك البن أ  ) وهو حمتجب عن الناس   (للمؤيد  
  .)١٧/١٥( سري أعالم النبالء  ، هـ ٣٩٢  عام سامل مبدينة غزواته إحدى يف ومات. وعظم هيبته

  .)١٩٨ / ١٨(سري أعالم النبالء    )٢(
)٣(

  .)٤٨٩ / ٥(لسان امليزان البن حجر  
 



 ٢٦

  

              אאW 
  :صفاته

 يف األدب   ر أوالً قد مه و،   سياالً ، وذهناً  ذكاء مفرطاً  -رمحه اهللا   – ابن حزم    رزق
واألخبار والشعر، ويف املنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه، وله تأليف حيض فيـه علـى               

   . باملنطق، ويقدمه على العلوماالعتناء
،  كـثريةً   يف النقل، وصنف يف ذلك كتباً      اًرأس يف علوم اإلسالم، متبحر    وقد كان   

 فعلـه،  جـنس  من جزاؤه انفك وبسط لسانه وقلمه، ومل يتأدب مع األئمة يف اخلطاب،        
عن تصانيفه مجاعة من األئمة، وهجروها، ونفروا منـها، واعـتىن ـا              أعرض إنه حبيث

فيه دين وخري، ومقاصده مجيلة، ومصنفاته      وقد كان   ،   ومؤاخذةً آخرون من العلماء، أخذاً   
       فـو  ال نغلو فيـه، وال جن  نحن   على العلم، ف   مفيدة، وقد زهد يف الرئاسة، ولزم مرتله مكبا

  .)١(عنه، وقد أثىن عليه قبلنا الكبار
 

  :وفاته
 بعد ما ترك لنا هذه الثروة الكبرية من         ،هـ ٤٥٦توىف هذا العلم اجلليل عام      

  .)٢(ألمةافرمحه اهللا رمحة واسعة جزاء ما قدم هلذه ، الكتب القيمة

                                                 
  .)١٨٦ / ١٨(سري أعالم النبالء : انظر   )١(
  .)١١٣ / ١٢(البداية والنهاية :  انظر )٢(



 ٢٧
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األصول اليت ال يعرف    ": قوله أصول املذهب الظاهري ب    - رمحه اهللا  -بني ابن حزم  
  وهي نص القرآن الكرمي، ونص كـالم رسـول اهللا    :شيء من الشارع إال منها أربعة     

الذي هو عن اهللا تعاىل مما صح عنه عليه الصالة والسالم ونقله الثقات، وإمجـاع مجيـع                 
  .)١("علماء األمة، ودليل منها ال حيتمل إال وجًها واحًدا

باستصحاب حال اإلمجـاع يف حمـل       ة أم يعملون    ومن أصول مذهب الظاهري   
  .)٢(اخلمسة وهو أحد أقسام االستصحاب اخلالف

وأما الذي عملنا فيه بأن مسيناه استصحاب احلال        : "...-رمحه اهللا -قال ابن حزم    
 مث جاء نص جممل ينقله عن       ،فكل أمر ثبت إما بنص أو إمجاع فيه حترمي أو حتليل أو إجياب            

 فإذا اختلفوا ومل يأت نص بربهان على أحد الوجوه ، منه إىل ما نقلنا النصحاله فإمنا ننتقل 
 ،فإذا ثبت على ما قد صح اإلمجاع أو النص عليه          ،اليت اختلفوا عليه وكانت كلها دعاوى     

 وهذا القسم موجـود     ، وال ننتقل عنها إىل دعاوى ال دليل عليها        ونستصحب تلك احلال  
  .)٣( "...كثريا

 وفيه خمالفة   ، بناء على أنه حكم بالرأي     لقياسال يقولون با  ية  ويالحظ أن الظاهر  
وقد عارضناهم يف كل قياس قاسوه بقيـاس        " :-رمحه اهللا -قال   . الكتاب والسنة  لنصوص

  .)٤( "مثله وأوضح منه على أصوهلم لنريهم فساد القياس مجلة
  

  

                                                 
  .)٦٩ / ١(اإلحكام البن حزم     )١(
 استـصحاب  -٢ استصحاب الرباءة األصـلية     -١أنواع االستصحاب مخسة كما بينها األصوليون،  وهي            )٢(

 استصحاب  – ٥ استصحاب دليل العقل، وهو خاص باملعتزلة        -٤ استصحاب العموم    -٣احلكم الشرعي   
معامل أصول الفقه عند أهل الـسنة  إيل : انظر. مجاع يف حمل اخلالف، وهذا الذي يعمل به ابن حزمحكم اإل 

  .)٢١٠ / ١(واجلماعة  
  .)٤٠٤ / ٣(اإلحكام البن حزم     )٣(
  ).٥٧ / ١(احمللى البن حزم    )٤(



 ٢٨

 : باالستحسانال يقولونالظاهرية  •

 :واحتج القائلون باالستحسان بقول اهللا عز و جل " :-رمحه اهللا-قال ابن حزم          
 m}  |  {  z  y~ l )عليهم االحتجاج وهذا -رمحه اهللا- مث قال )١ 

m X W  m   l  k  j ا وإمناا استحسنو ما فيتبعون يقل مل تعاىل اهللا ألن هلم ال
o  npt  s   r  q  uy   x  w  v  z_~  }  |  {  `  a  

  g  f  e   d   c  bh              i   n  m  l   k    j  l)٢( 
 اإلمجاع هو هذا ،سلم و عليه اهللا صلى الرسول وكالم القرآن وافق ما األقوال وأحسن
 ولـيق إذ وجل عز بينه الذي وهو مسلما فليس هذا غري قال ومن مسلم كل من املتيقن

 m  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   ål)ما إىل هفردو تعاىل يقل ومل .)٣ 
  )٤( .تستحسنون

  

وليعلم أن  " : -رمحه اهللا -قال ابن حزم    ،  جييزون التقليد  الويالحظ أن الظاهرية    
، "ون منه يف الدنيا واآلخرة ويوم يقوم األشهاد       ؤ مترب ...كل من قلد من صاحب أو تابع        

وقـد  ، واإلمجـاع  ،والـسنة ،  هي الكتاب  املعتمدةوبالتايل يتبني أن أصول الظاهرية      )٥(
  . واهللا أعلم، يف كتابه اإلحكام-رمحه اهللا-أوضحها وبينها ابن حزم 

  

                                                 
  .١٨ : اآلية:الزمر   سورة )١(
             ٧: اآلية  :الزمرسورة    )٢(
   ٥٩اآلية :لنساء   سورة ا)٣(
  ..)١٩٢ / ٦(اإلحكام البن حزم     )٤(
  .)٩٦ / ١(اإلحكام البن حزم   )٥(

 



 ٢٩
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  :  من أشهرها حزم مصنفات جليلةوالبن
  . والنحلواألهواءالفصل يف امللل  -١
 .  احمللى -٢
 .مجهرة األنساب -٣
 . الناسخ واملنسوخ -٤
 . حجة الوداع -٥
  . ديوان شعر -٦
 .والرأي القياس إبطال -٧
 .)١(األحكام صولأل اإلحكام -٨
 .آيات تناقض يف ألف الذي اليهودي إمساعيل على الرد -٩
 .املنجية النصائح -١٠
 .واألخالق السري  -١١
 .ةوالبالغ الفصاحة بيان  -١٢
 .ال أو لون السواد هل مسألة -١٣
   .)٢(والرسم احلد -١٤

  
 وسبب ذلك اشتداد    ،ومع هذا العدد الكبري من مصنفاته أن أغلبها قد حرق وفقد          

فـأحرقوا  ، وتأليب األمراء عليه   ، بتكفريه وتضليليه  ا فانقلبو ؛فقهاء عصره العداء بينه وبني    
.)٣(جملدات من كتبه

                                                 
  .)٢٥٤ / ٤(األعالم للزركلي :    انظر)١(
  .)١٩٣ / ١٨(سري أعالم النبالء :    انظر)٢(
  .)١٩٣ / ١٨ (املرجع السابق:    انظر)٣(



 ٣٠
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  .)واالعتقادات واملعامالت العبادات يف اإلمجاع مراتب(:ـ الكتاب بأما اسم
  :مميزاته

يذكر اإلمجاع أو االتفاق يف     ، والعقدية ،ويتميز الكتاب بأنه جامع للمسائل الفقهية     
 وبأسلوب فقهي ال خيلـو مـن        ، مانعة ةملسألة جامع  لتكون ا  ؛املسائل بعبارة موجزة وبقيود   

نه يذكر املسائل سرداً دون أن يـذكر        أ كما   ،ف دون حشو أو تكلُّ    إجياز يف   ،الصنعة األدبية 
تميز الكتاب بذكر منهجه وخطته اليت سـيبين عليهـا          يكذلك  ، أو االتفاق  مستند اإلمجاع 

  .يف املطلب الثاين مبشيئة اهللا وذلك ما سأبينه، كتابه
  

                                   



 ٣٢
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نه ال خالف فيها    أ أن املسائل اليت أوردها مما تيقن        - رمحه اهللا  -يذكر ابن حزم   -١
ـ  لشيخ اإلسالم ابن تيم    نقد  وكان ذلك حملَّ   ،حد من العلماء  أبني    رمحـه  -ةي
  .)١(-اهللا

نه يصدر كل كتاب بامسه إال أنه مل        إ حيث   ،ء مناهج الفقها  علىطريقة ترتيبه    -٢
مث  ،بل يكتفي بذكر الكتاب مع العنـاوين      ، يذكر العناوين داخل كل كتاب    

يشرع يف ذكر املسائل مرتبة دون متييز لكل عنوان إال أن القارئ املتأمل يلحظ              
 . عنوان آلخر نه انتقل منأ

 . مسألة١٠٦٧بلغت  املسائل اليت أوردها يف العبادات واملعامالت -٣
 ، أن هناك فرقاً بني اإلمجاع واالتفـاق يف كتابـه          - رمحه اهللا  -ذكر ابن حزم   -٤

وليعلم القارئ لكالمنا أن بني قولنا مل جيمعوا وبني قولنا مل يتفقوا            " :حيث قال 
  .)٢(" عظيماًفرقاً

 أن املراد باالتفاق هو اتفاق األئمة       : أن الفرق بينهما   –واهللا أعلم   -والذي يتبني   
  .)٣(ة، وأن املراد باإلمجاع هو إمجاع علماء األمةاألربع

وصفة ":  لصفة اإلمجاع الذي سيحكيه حيث قال      -رمحه اهللا -حزم  تعرض ابن    -٥
 ونعلم ذلك   ،اإلمجاع هو ما تيقن أنه ال خالف فيه بني أحد من علماء اإلسالم            

  .)٤( "من حيث علمنا األخبار اليت ال يتخاجل فيها شك

                                                 
 من علمائه، وأبرز زمانه يف اإلسالم شيخم ابن تيمية  أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالهو   )١(

 : ويفـت ،الشيطان وأولياء اهللا أولياء بني والفرقان، السنة منهاججمموع الفتاوى، العقيدة الواسطية، و: مؤلفاته
  )١٦٨ / ٦ (-شذرات الذهب ، ،)٣٨٤ / ٢(ية ـ الشهادة الزك١٣٤ / ١(املقصد األرشد : انظر. هـ٧٢٨

  .)١٧٨ / ١( اإلمجاع مراتب   )٢(
  .)١/٧٠(رب ـ، ومقدمة البوصي يف دراسة إمجاعات ابن عبد ال)١/٦٨(مقدمة شرح الزركشي : انظر   )٣(
  .)١٢ / ١(مراتب اإلمجاع    )٤(



 ٣٣

 أصـل مـن     امعظمها هل ،  يف كتابه  - رمحه اهللا  -ن حزم املسائل اليت أوردها اب    -٦
و اإلمجاع إيل الكتـاب     ، وبعضها غري قاطع الداللة على املعىن      ،كتاب أو سنة  

 . يعتمدةوالسن
 والـيت تعتمـد علـى       - رمحه اهللا  -املسائل امع عليها اليت أوردها ابن حزم       -٧

وهـي  ، نصوص قطعية الثبوت والداللة من الكتاب والسنة هي حجية قطعية         
أن اإلمجاع املعلوم يكفر خمالفه كمـا يكفـر         ": )١(كما يقول شيخ اإلسالم   

 .)٢(" لكن هذا ال يكون إال فيما علم ثبوت النص به،خمالف النص بتركه
  

 يف حكاية اإلمجاعات واالتفاقـات  - رمحه اهللا-وبذلك يتبني لنا منهج ابن حزم     
 يف كتابة وطريقة تأليفه 

  

                                                 
  . ترمجتهتسبق   )١(
  )٢٧٠ / ١٩(جمموع الفتاوى    )٢(



 ٣٤
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وله مكانتـه   ، ئل الكتب املصنفة يف اإلمجاع    امن أو ) مراتب اإلمجاع  (:يعد كتاب 
وإن كان بعضهم شـرحه يف      ،  أخري وهي النقد والتعقيب    ة لكن بطريق  ،عند أهل العلم  

فقد شرح مراتب اإلمجاع يف عـشرة       ،  )١(ةسالميالعشرة أسفار كما فعل ذلك ابن شيخ        
 . لكن الكتاب مفقـود    ،كما ذكر ذلك صاحب شذرات الذهب     واستدرك عليه   ، أسفار

رمحـه  –بعد أن تعقب ابن حزم      ، يف نقده ملراتب اإلمجاع    )٢(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
   :سائل عدة ادعى فيها اإلمجاعم يف -اهللا

 إمجاعات من هذا اجلنس يف هذا الكتاب، ومل يكن قصدنا           -رمحه اهللا -وقد ذكر   "
 مـع أن    ،مجاعات اليت عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه         تتبع ما ذكره من اإل    

، وإمنا املقصود أنه مع كثـرة       أكثر ما ذكره من اإلمجاع هو كما حكاه، ال نعلم فيه نزاعاً           
اطالعه على أقوال العلماء وتربزه يف ذلك على غريه، واشتراطه ما اشـترطه يف اإلمجـاع            

مجاع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح يف بعضها        الذي حيكيه، يظهر فيما ذكره يف اإل      
  .خالف ما يذكره يف اإلمجاع

دعوى اإلحاطة مبا ال ميكن اإلحاطة بـه، ودعـوى أنَّ اإلمجـاع             : وسبب ذلك 
  .اإلحاطي هو احلجة ال غريه

فمـن ادعـى    ؛  فهاتان قضيتان ال بد ملن ادعامها من التناقض إذا احتج باإلمجاع          
ء خلفية مبعىن أنه يعلم عدم املنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهـؤال              اإلمجاع يف األمور ا   

وأما من احتج باإلمجاع مبعىن عدم العلم باملنازع، فقد اتبع          ،الذين أنكر عليهم اإلمام أمحد    

  .)٣("...سبيل األئمة، وهذا هو اإلمجاع الذي كانوا حيتجون به يف مثل هذه املسائل

                                                 
 مسع من   ،بلي املعروف بابن شيخ السالمية    ن اإلمام العالمة احلن   اربن موسى بن أمحد بن احلسني بن بد       محزة     )١(

 ، وأفىت وصنف تصانيف عدة    ، ودرس باحلنبلية ومبدرسة السلطان حسن بالقاهرة      ، وتفقه على مجاعة   زاحلجا
 . هـ٧٦٩توىف  واختار بيع الوقف للمصلحة موافقة البن قاضي اجلبل وغريه           ، كتاب نقض اإلمجاع   :منها
  .)٦/٢١٤(شذرات الذهب  :انظر

  . ترمجتهتقسب   )٢(
)٣(

 .)٣٠٢ / ١(نقد مراتب اإلمجاع    



 ٣٥

אאאW 
אא 

 
  :لغةتعريف الزكاة : أوالً

 وهي  ،الزاء والكاف واحلرف املعتل أصل يدل على مناء وزيادة        : )١(قال ابن فارس  
  .)٢( تطهريهأيزكاة املال و،  الزيادة والنماءوتأيت مبعىنطهارة لغة،ال

أي  ورجال أزكيـاء     ، تقي  أي رجل زكي :  تقول ،الصالحويراد ا    وتطلق الزكاة 
  ، وكل شيء ازداد ومنا فهو يزكو زكـاء        ،ازداد ومنا  أي   : وزكا الزرع يزكو زكاء    .ءأتقيا

   ،وهذا األمر ال يزكو أي ال يليق
  .)٣( ويطهر املرء باملغفرة،ومسيت الزكاة شرعا زكاة؛ ألا يزكو ا املال بالربكة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ترمجتهتسبق   )١(
  .)١٧ / ٣(مقاييس اللغة البن فارس : انظر   )٢(
  ).٤٦ / ١(أنيس الفقهاء : انظر   )٣(



 ٣٦

  
  :اصطالحاًتعريف الزكاة : ثانياً
  
 .)١( "خمصوص كملال ، يف مال خمصوص،فة من املالإجياب طائ": عند األحناف •
 
 ملـستحقه إن مت     إخراج مال خمصوص من مال خمصوص بلغ نصاباً       ": عند املالكية  •

 .)٢( "امللك وحول غري املعدن واحلرث
  
 اسم صريح ألخذ شيء خمصوص، من مـال خمـصوص، علـى            ":عند الشافعية  •

 .)٣( "خمصوصة لطائفة خمصوصة أوصاف
  
 .)٤( "حق جيب يف مال خاص لطائفة خمصوصة يف وقت خمصوص" :عند احلنابلة •

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)١٠٦ / ١(االختيار لتعليل املختار :    انظر)١(
  .)١٥٧ / ١(اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية للقروى    )٢(
  .)١٣٥ / ٣(احلاوي الكبري للماوردي    )٣(
  .)٢٦٢ / ٢(املبدع شرح املقنع    )٤(



 ٣٧

  
   :)١(تعريف الشيخ حممد بن عثيمني:والتعريف املختار

 شرعاً يف مال معني لطائفـة       التعبد هللا تعاىل بإخراج جزء واجبٍ     ": الزكاة شرعاً 
     .)٢("أوجهة خمصوصة

                                                 
 سـليمان  بن حممد بن صاحل بن حممد الزاهد، الورع، املفسر الفقيه، احملقق العامل الشيخ الفضيلة صاحب هو   )١(

ـ  املبارك رمضان شهر من والعشرين السابع ليلة يف ولد. عثيمني آل الرمحن عبد بنا ـ ١٣٤٧ امع  يف هـ
 بـن  ناصـر  بن عبدالعزيز الفقيه والشيخ، الشنقيطي األمني حممد الشيخ املفسر العالمة، ومن شيوخه    عنيزة
فوائد من شـرح    "، "املمتع: "من مؤلفاته  ،تعاىل اهللا رمحهم - األفريقي الرزاق عبد احملدث والشيخ، رشيد

ـ  ،" شرح كتاب احلج من صحيح البخاري     "، "شرح مقدمة التفسري  " ،"عقيدة أهل السنة واجلماعة     - ويفت
:  انظـر  ،هـ١٤٢١ عام شوال شهر من عشر اخلامس األربعاء يوم مغرب قبيل جدة مدينة يف - اهللا رمحه

  .)١٣ / ١(عثيمني ترمجة الشيخ حممد بن  ،شرح ثالثة األصول
  .)١٣ / ٦(الشرح املمتع على زاد املستقنع    )٢(



 ٣٨
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 ٣٩

אאW 
אאאאאא     

  
 مـن  مكة بوزن درهم مائيت يف أن على اتفقوا"  :-رمحه اهللا تعاىل  –قال املصنف   

 رجالً املسلم العاقل البالغ احلر مالكها عند متصالً قمرياً كامالً عاماً أمتت إذا احملض الورق
 وال الدراهم أعيان عن ملكه من تنتقل مل، منه لواًخ أو ،زوج ذات أو بكراً ،امرأةً أو كان
 ،سيف حليةَ أو ،امرأة يحل يكن مل ما ،املذكور بالوزن دراهم مخسة زكاةَ منها شيء عن
  .)١("خامتاً أو ،مصحفاً أو ،منطقةً أو

  
 

  :تصوير املسألة
  كامالً قمرياًمائيت درهم بوزن مكة من الورق وأمتت عاماً        يف حال امتالك شخص   

 وقدرها مخسة   ،ومل تنتقل من ملكه فيجب فيها الزكاة       ، عنده وهو بالغ عاقل مسلم     متصالً
  .دراهم

 وحصرها  ، اليت اختلف فيها الفقهاء     مسائل احللي  - اهللا   ه رمح - حزم   ناب مث ذكر 
  . وخامت، ومصحف، ومنطقة،وحلية السيف ،يف حلي املرأة

يف كتابه نقد مراتب اإلمجاع بأن        )٢(- رمحه اهللا  -وقد استدرك عليه شيخ اإلسالم    
 مباح، حلي كل يف الرتاع": - رمحه اهللا- فقال ،يف غري ذلك من احللية     االفقهاء قد اختلفو  

   ."وغريه أمحد مذهب يف )٦(كاملنطقة ،)٥(السيف ومحائل ،)٤(والران ،)٣(اخلوذة حلي أو

                                                 
  .٣٤مراتب اإلمجاع ص    )١(
  . ترمجتهتسبق   )٢(
  .)٢٦١ / ١(املعجم الوسيط : انظر.  املغفر جيعل على الرأس:خلوذةا   )٣(
  .)١٥٥٢ / ١ (-القاموس احمليط :انطر. كاخلُف إال أنه ال قَدم له وهو أطْولُ من اخلُف: الران   )٤(
حمائلُ السيف ال واحد هلـا مـن        : ، وقال األصمعي  عالقة السيف، مثل املحملِ، واجلمع احلَمائلُ     : احلمالَةُ   )٥(

  .)١٤٨ / ١( الصحاح يف اللغة  :انظر. لفظها
: انظـر  .وهو السيف إذا شدت به وسطك     . اسم لشيء بعينه  : واملنطَقة. كلُّ ما شددت به وسطك    : املنطَق   )٦(

  .)٤٤١ / ٥(مقاييس اللغة البن فارس 



 ٤٠

"والذهب أصـابع  ربعةأ يتجاوز ال الذي )١(كالطراز - بالثوب املتصل اليسري - 
عنه الروايتني إحدى يف السيف كحلية كله السالح وحلية ،عنه الروايتني إحدى يف مباح ،

  )٢(."وللعلماء نزاع يف غري ذلك من احللية
  

 أن الفقهاء اختلفوا يف غري ما ذكر ابـن           ابن تيمية  ويتضح من كالم شيخ اإلسالم    
  .- اهللاهرمح-حزم 

هذه املسألة عدة مسائل وسنتكلم عن كـل        يف  –رمحه اهللا   –وقد ذكر ابن حزم     
  :وهي مسألة على حدة

 .مقدار النصاب يف زكاة الدراهم -١
 .حوالن احلول -٢
 .أن يكون املزكي حراً -٣
 .وبالغاً -٤
 .عاقالً -٥
 .ن يكون مسلمأ و -٦
 

  مقدار النصاب يف زكاة الدراهم على من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع أوالً •
  

وأمجع أهل العلم على أن يف مائيت درهـم         " : قال )٣(- رمحه اهللا  -ابن املنذر  .١
 .)٤( "مخسة

                                                 
)١(   ازال:الطِّر لَمبٍ عكُتابٍ وتثْلُ كم زطُر هعمجبِ وز،ثَّوطَرم بثَواًزا ورط لَه لْتعطْرِيًزا جت بالثَّو تزطَرو  

  .)٣٩٦ / ٥(املصباح املنري : انظر.ٌبِالذَّهبِ

 .)٢٩١ / ١(نقد مراتب اإلمجاع    )٢(

من  ،مبكة احلرم شيخ  كان.احلفاظ من جمتهد، فقيه: بكر أبو النيسابوري، املنذر بن إبراهيم بن حممد   )٣(
طبقات الشافعية :  انظرهـ٣١٩ : وىفت، طوكتاب املبسو ع،وكتاب اإلمجا العلماء، اختالف يف إلشراف ا:مؤلفاته

  .)٤٩٠ / ١٤(سري أعالم النبالء . )١٠٢ / ٣ (-الكربى 
  .)٤٦ / ١(اإلمجاع البن املنذر    )٤(



 ٤١

وحدد الشرع نصاب كل جنس مبـا       " :قال )١(- رمحه اهللا  -القاضي عياض  .٢
 فنصاب الفضة مخس أواق وهي مائتا درهم بنص احلـديث           ،حيتمل املواساة 

 .)٢( "واإلمجاع
اة وهذا قول عامة أهل العلم أنه ال زك       " :قال )٣(- رمحه اهللا  -يإلمام البغو ا .٣

  .)٤( "...درهم يف الورق حىت يبلغ مائيت
 

 مخـسة  درهـم  مـائيت  يف أن علـى  العلم أهل وأمجع" :قال )٥(قدامة ابن .٤
  . )٦("دراهم

ومل خيالف يف أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ         " :قال )٧(ابن حجر احلافظ   .٥
                                                      .)٨( "مائة وأربعني مثقاال من الفضة اخلالصة

                                                 
 يف احلـديث  أهـل  وإمام املغرب عامل: الفضل أبو السبيت، اليحصيب  عمرو بن عياض بن موسى بن عياض   )١(

 مذهب فقهاء ذكر يف املسالك وتقريب املدارك ترتيب وكتاب املصطفى، شرف يف الشفا:  من مؤلفاته  .وقته
ـ ٥٤٤عام مبراكش تويف.  وشرح حديث أم زرع،  وجامع التاريخ       العقيدة، وكتاب مالك،  سـري   :انظر  ه
  .)٢٠٤ / ٣٩(م النبالء  أعال

  .وقد نقله عن القاضي عياض) ٤٨ / ٧ (-شرح النووي على مسلم    )٢(
 فقيه حمدث. السنة ومبحيي الدين، بركن امللقّب ، الشافعي، البغوي الفراء، بن حممد بن مسعود بن احلسني   )٣(

 ومعـامل . علـم  طالب عنه تغينيس ال بابه يف عظيم كتاب وهو السنة، شرح: املفيدة مصنفاته من مفسر،
 تـويف  .حـديثًا  األربعني وكتاب ،الصحيحني بني واجلمع ،الشافعية فقه يف والتهذيب ،واملصابيح ،الترتيل
  .)٤١٣ / ٣٧( سري أعالم النبالء  :  انظرهـ٥١٠

  .)٤٨ / ٦(شرح السنة    )٤(
، شيخ احلنابلة حمدث فقيه. احلنبلي الدمشقي مث ،املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا  عبد   وهو)٥(

سري أعالم النبالء  :  انظرهـ٦٢٠  تويف والعمدة واملقنع ، والكايف ،  ،  شرح خمتصر اخلرقي املغين:من مؤلفاته
  .)١٥ / ٢( املقصد األرشد .)١٧٤ / ٤٢(
  .)٥٩٦ / ٢(املغين    )٦(
صاحب أشهر . د بن علي، الكناين، العسقالين، الشافعي أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن حممشوهو    )٧(

شرح صحيح اإلمام البخاري، وذيب التهذيب، واإلصابة،  أصله من عسقالن بفلسطني، ومولده ووفاته بالقاهرة، 
 .)٢٧٠ / ٧(شذرات الذهب  :  انظرهـ٨٥٢: توىف .  حمدث فقيه أديب، ويل قضاء مصر مرات مث اعتزلعامل

  .)٤٥ / ١ (- أعيان األعيان نظم العقيان يف
  .)٣١٠ / ٣(فتح الباري    )٨(



 ٤٢

 وهـو   ،احلديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم       " :قال )١(لصنعاينا .٦
 .)٢("إمجاع

احلديث يدل على أن زكاا ربع العشر وال أعلم         " :قال )٣(اإلمام الشوكاين  .٧
 وهـو  ،يدل أيضا على اعتبار النصاب يف زكاة الفـضة ، و  "يف ذلك خالفاً  
 .)٤( " وعلى أنه مائتا درهمإمجاع أيضاً

أمجع مجيع العلماء على أن نصاب      " :قال )٥(الشنقيطي األمني حممدالشيخ   .٨
  .)٦( "درهم شرعيالفضة مائتا 

  :مستند اإلمجاع

عفَوت لَكُم عن الْخيلِ    " : قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ -رضي اهللا عنه  -عن علي : أوالً
الريقِوًما        ،قهرًما دهرد نيعبكُلِّ أَر نم قَةقَةَ الردوا صءٌ     ، فَأَدـيش ائَةمو نيعسي تف سلَيو ، 

ماهرةُ دسما خيهنِ فَفيائَتم تلَغ٧( "فَإِذَا ب(.  
 

                                                 
 املعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاين، مث الكحالين احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن  حممد وهو   )١(

 ١١٨٢ تـويف .األنظار تنقيح شرح ،األفكار  توضيح  و ، سبل السالم  :من مؤلفاته جمتهد،: باألمري كأسالفه
  .)٣٨ / ٦( األعالم للزركلي :ظر انهـ

  .)١٢٨ / ٢(سبل السالم    )٢(
لـه مؤلفـات     ،اليمن علماء كبار من جمتهد  حمدث، فقيه. اليمين الشوكاين بن حممد بن علي بن حممدوهو     )٣(

األعـالم  :  انظر هـ١٢٥٠تويف  ،  اجلرار السيلو الفحول، إرشادو األوطار، نيل :من مؤلفاته نافعة مفيدة،   
  .)١٧ / ٥(ي للزركل

  .)١٩٨ / ٤(نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار    )٤(
 العلم طلبو ،)اآلن موريتانيا (شنقيط بالد يف ولد ،ومفسر وحمقق عامل ،املختار حممد بن األمني حممدوهو     )٥(

 جواز منع و ،القرآن تفسري يف البيان  أضواء :من مؤلفاته  املالكي، الفقه ودرس القرآن فحفظ ،مبكرة سن يف
  .)٤٥ / ٦(األعالم للزركلي :  انظر هـ١٣٩٣، تويف واملناظرة البحث آداب و ،ااز

  .)١١٨ / ٢(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن    )٦(
اب ، كتماجه ابن و، ١٥٧٤ ، برقم السائمة زكَاة يف  باب)٤٩٤ / ١( ، كتاب الزكاة،داود وأبروه    )٧(

ح الباري ـف: ظرـان. حديث حسن: قال يف الفتح. ١٧٩٠، برقم والذهب الورق زكاة باب، )١٠ / ٣( الزكاة
سنن  ١٤٠٦:  حديث رقم :انظر. ، وصححه األلباين)٤٧ / ٦(شرح السنة : ، وحسنه البغوي، انظر)٣٢٧ / ٣(

  .)٢٩٥ / ٥ ( حتقيق األلباين أيب داود



 ٤٣

   :وجه الداللة    
مقـدار  قد دل علـي      ،"ا خمسةُ دراهم  فَإِذَا بلَغت مائَتينِ فَفيه:"    قوله  أن      

  .النصاب يف زكاة الدراهم
  
فَإِذَا كَانت لَك مائَتا درهمٍ وحـالَ       (.. : قَالَ رسولُ اللَّه     :عن علي قَالَ  : ثانياً

ماهرةُ دسما خيهلُ فَفوا الْحهلَي١( ...)ع(.  
  

  :الداللةوجه 
  

علَيها الْحولُ   فَإِذَا كَانت لَك مائَتا درهمٍ وحالَ     ..: "عليه وسلم أن قوله صلى اهللا     
ماهرةُ دسما خيهمقدار النصاب يف زكاة الدراهم ىقد دل عل" فَف.  

  :اخلالف احملكي يف املسألة 
 :فقـال  ،)٢(- رمحهما اهللا  - حبيب األندلسي  البن ابن حجر خالفاً  احلافظ  حكى  

 إن  : بقوله انفرد فإنه   ؛بن حبيب األندلسي  ا يف أن نصاب الزكاة مائتا درهم إال         ومل خيالف "
  .)٣("يتعاملون بدرامههم كل أهل بلد

  
  
  
  

                                                 
والبيهقي يف الصغرى، ، ١٥٧٥ باب يف زكاة السائمة برقم -)١٠ / ٢(-،  رواه أبو داود، كتاب الزكاة)١(

صحـحه األلبـاين يف صحيـح أيب  و.٩٥٣ رقمـ بةـوالفض بـالذه اةـزك  باب)٥٤ / ٢(كتاب الزكاة،
  .١٤٠٥ رقم، )٧٣ / ٤(داود،

السلمي، ، املالكي، أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن الصحايب عباس بن مرداس               هو     )٢(
  سري أعـالم النـبالء     : انظر .،هـ٢٣٨  سنة توىف ، الفرائض و  ،اهلدى مصابيحو ،الواضحة كتاب: صنف

  ).٦٠ ،٥٩ / ٤( امليزان لسان ،)١٠٢ / ١٢(
  .)٣١١ / ٣(فتح الباري    )٣(



 ٤٤

يف  )١(لمريسيل  خالفاً - رمحه اهللا  -الشنقيطي األمني حممد الشيخ   وكذلك حكى 
    اخلالف الذي ىوكذلك حك .الوزن ال اعتبار العدد يف الدراهم

 أنه وجه يف املذهب، من      ، زاعماً )٢( من الشافعية  - رمحه اهللا  -انفرد به السرخسي  
 أنو  لو ضم إليه قيمة الغش من حناس مثال لبلغ نصاباً           املغشوشة إذا بلغت قدراً    الدراهمأن  

   . الزكاة جتب فيه
 انفرد به السرخسي غلط مردود      يوهذا الوجه الذ  " :)٣(- رمحه اهللا  -قال النووي 

 واهللا تعـاىل   ،ة من الورق صـدق    أواقليس فيما دون مخس     " :بقوله صلي اهللا عليه وسلم    
  .)٤( "أعلم

  

أن " :)٦(- رمحهمـا اهللا -بن عبـد الـرب  ا عن )٥(حجرابن احلافظ وكذلك نقل   
  .)٧("يف الوزن بالنسبة إىل دراهم األندلس وغريها من دراهم البالد فالخلا

  

                                                 
 وأتقن فربع ،يوسف أيب على تفقه ،كرامة وال ،عنه ىيرو أن ينبغي ال ضال مبتدع ،املريسي غياث بنبشر     )١(

 واحـتج  مقالته أخذ وإمنا ،صفوان بن اجلهم يدرك ومل ،هعلي وناظر القرآن خبلق القول جرد مث ،الكالم علم
  .)١٩٩ / ١٠(سري أعالم النبالء و ،)٣٠٦ / ٢(لسان امليزان : ر هـ انظ٢١٨ تويف .إليها ودعا هلا

ـ ٣٨٩: ويف، ت املروزي إسحاق أيب عند تفقه ،زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى أبو على السرخسى            )٢( ، هـ
  .)٢٩٣ / ٣(طبقات الشافعية الكربى ، و)٤٧٨ / ١٦(سري أعالم النبالء : رانظ

عالمة :  حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، النووي، الشافعي، أبو زكريا، حميي الدين   وهو)٣(
روضة الطالبني،  : من مؤلفاته.واليها نسبته) وران، بسوريةمن قرى ح(مولده ووفاته يف نوا . بالفقه واحلديث
 سيد كالم من الصاحلني رياضو األبرار، وحلية، مسلم صحيح شرح يف واملنهاج الطالبني منهاجواموع ، و

  )١٥٣ / ٢(طبقات الشافعية  ،)٣٩٥ / ٨ (-طبقات الشافعية الكربى :انظر.هـ٦٧٦تويف سنة  ،املرسلني
 مـن أدي زكاتـه،      بواحلديث رواه البخاري، كتاب الزكاة، با     ، )١٠-٩  / ٦(رح املهذب     اموع ش    )٤(

  ).٩٧٩( ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، برقم ١٤٠٥فليس بكرت ، برقم 
  . ترمجتهتسبق   )٥(
هللا بن حممـد بـن عبـد الـرب ،           اإلمام، العالمة، حافظ املغرب، شيخ اإلسالم، أبو عمر يوسف بن عبد ا              )٦(

  االسـتيعاب و ،والعقالء العقل و ،والسري املغازي اختصار يف درر: من مؤلفاته األندلسي، القرطيب، املالكي،    
 تـويف . تاآالقـر  يف  املدخل و ،وفضله العلم بيان وجامعواالستذكار، والتمهيد،    ،صحاباأل تراجم يف
  .)١٥٣  /١٨( سري أعالم النبالء :هـ  انظر٤٦٣سنة

  .)٣١١ / ٣(فتح الباري    )٧(



 ٤٥

ب الفضة، فقد أمجع    أما نصا ": )١(- رمحه اهللا  -الشنقيطي األمني حممدالشيخ  قال  
  ."مجيع العلماء على أنه مائتا درهم شرعي

وكل هذا أمجع عليه املسلمون فال عربة بقول املريسي الذي خرق به اإلمجـاع،              "
 أنه  وهو اعتبار العدد يف الدراهم ال الوزن، وال مبا انفرد به السرخسي من الشافعية، زاعماً              

 لو ضم إليه قيمة الغش من حناس        بلغت قدراً  املغشوشة إذا    الدراهموجه يف املذهب من أن      
 إن أهل كـل بلـد       :مثال لبلغ نصابا أن الزكاة جتب فيه، وال بقول ابن حبيب األندلسي           

يتعاملون بدرامههم، وال مبا ذكره ابن عبد الرب من اختالف الوزن بالنـسبة إىل دراهـم                
  .)٢("ألن النصوص صحيحة؛ من دراهم البالد األندلس وغريها

 ،واحلديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم       ": )٣(- رمحه اهللا  -صنعاينقال ال 
  .)٤(" كثرياًوهو إمجاع وإمنا اخلالف يف قدر الدرهم فإن فيه خالفاً

  
  :اخلالصة

 نصاب  والكل جممعون علي أن   ، يظهر أن اإلمجاع يف هذه املسألة صحيح وثابت       
كما ذكر ذلك   ر الدراهم ال يف النصاب       واخلالف احملكي إمنا هو يف قد      ،الزكاة مائتا درهم  

 حيتمـل   - رمحهما اهللا  - والسرخسي األندلسي وكالم ابن حبيب     ،–رمحه اهللا   - الصنعاين
 وقـد ذكـر     ،- رمحه اهللا  - ولكن هذا مردود باحلديث الوارد كما ذكره النووي        ،ذلك

  واهللا ،ألن النـصوص صـحيحة     ؛ فال يعتد به   ، أنه خرق لإلمجاع   –رمحه اهللا   -الشنقيطي  
  .علمأ تعاىل

 .حوالن احلولثانياً  •
 يف املبحث اخلامس من الفـصل  وسنبحثها،هذه أفردها ابن حزم يف مسألة مستقلة  

   .الثاين
  

                                                 
  . ترمجتهتسبق   )١(
  .)١١٨ / ٢(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن    )٢(
  . ترمجتهتسبق   )٣(
  .)١٢٨ / ٢(سبل السالم    )٤(



 ٤٦

  احلريةثالثاً •
 

  .أن يكون املزكي حراً  علىمن وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع       
 وهو قول أن الزكاة ال جتب إال على حر مسلم تام امللك  " :ابن قدامة قال  -١

  

                    قاال على فإما )٢(و أيب ثور)١( عن عطاء أكثر أهل العلم وال نعلم فيه خالفا إال       
  )٣(".العبد زكاة ماله 

  
  
  

  :بيان اخلالف املذكور يف املسألة •
  اختلف العلماء يف وجوب الزكاة على العبد على قولني

 ، )٤(احلنفيـة  ،بد وهو قـول اجلمهـور     أن الزكاة ال جتب على الع     : القول األول 
  . )٧(واحلنابلة، )٦(والشافعية ، )٥(واملالكية 
  

  
                                                 

 لقب باحلجاز قال فما تكلم، إذا فصيح.احلديث كثري عاملا، فقيها، ثقة، كانعطاء بن أيب رباح مفيت احلرم،  )١(
 أيب عن احلماين، احلميد عبد: وروى الصمت، يطيل عطاء كان: قال أمية، بن إمساعيل عن: عيينة ابن وقال.منه

 فإن خيوضون، وهم يفتر، ال اهللا ذكر جملسه رباح، كان أيب بن عطاء من أفضل لقيت فيمن رأيت ما:قال حنيفة،
  .ـه١١٧ توىف رمحه اهللا عام، اجلواب أحسن شيء، عن سئل أو تكلم

  .)٧٨ / ٥ (-سري أعالم النبالء 
 كان: حبان ابن قال. الشافعي اإلمام صاحب الفقيه: ثور أبو البغدادي، الكليب اليمان أيب بن خالد بن إبراهيم )٢(

. شيخا ببغداد مات ، عنها، وذب السنن، على وفرع، الكتب صنف وفضال، وورعا ،وعلما فقها الدنيا أئمة أحد
 وهو ذلك يف مذهبه وذكر والشافعي مالك اختالف فيه ذكر كتاب منها كثرية مصنفات هل: الرب عبد ابن وقال
 )١٠١ / ١ (- طبقات الفقهاء انظر.هـ ٢٤٠ توىف سنةكلها كتبه ويف الكتاب هذا يف الشافعي إىل ميال أكثر

 )٤٨٨ / ٢(املغين   )٣(
 .)٢١٨ / ٢( البحر الرائق شرح كرت الدقائق  ،)٢٩٥ / ٢(املبسوط للسرخسي  )٤(
 .)٥١ / ٣( الذخرية  ،)٢٤٥ / ١ (-بداية اتهد  )٥(
 )٣٢٦ / ٥( اموع شرح املهذب ،)٢٧ / ٢(األم للشافعي  )٦(
  .)٤٨٨ / ٢(املغين  )٧(
 



 ٤٧

  :القول األولأدلة  

 )١()والَ الْعبد زكَاةٌ حتى يعتق مالِ الْمكَاتبِ،يفلَيس    (قال  :عن جابِرٍ قَالَ  -١
  :وجه الداللة
يعتق وهذا دليل على أا ليست       مل يوجب الزكاة على العبد حىت        أن الرسول   

  .واجبة عليه
  )٢(.أن العبد ليس بتام امللك فلم تلزمه زكاة كاملكاتب -٢

 )٣(.وأيب ثور،أن الزكاة جتب على العبد وهو قول عطا : القول الثاين •
  :أدلة القول الثاين

m X W  n   m  l  k  عموم األدلة يف وجوب الزكـاة        -١
  r  q  p  ol     )٤(   

  :لةوجه الدال
 عامة يف خطاا للمكلفني بالصالة والزكاة والعبد جتب عليه الـصالة            اآليةأن      

  .فكذلك الزكاة
  :وأجيب عن هذا الدليل 

  .بأن عموم اآلية خصصه احلديث الوارد يف عـدم وجوب الزكاة يف مـال العبد
  :الراجح

  واهللا أعلم هيترجح يل القول بعدم وجوب الزكاة على العبد ألن العبد مال لسيد
  :اخلالصة

 لوجود الزكاة ليست حمل إمجاع      إجيابتبني مما سبق أن مسألة اشتراط احلرية يف         
  املتقدم واهللا أعلماخلالف 

                                                 
 ال العبد وأن مالكه على ماله زكاة قال من  باب)١٠٩ / ٤ (كتاب الزكاة، السنن الكربىيف بيهقي رواه ال )١(

 )٤٧٣ / ٥(البدر املنري انظر ، جابر علَى موقُوف أَنه الصحيحعفه البيهقي وقال ابن امللقن وض،٧٥٩٩  برقمميلك
 .)٤٨٨ / ٢(املغين   )٢(
 .)٢٤٥ / ١ (- بداية اتهد  ،)٤٨٨ / ٢( املغين  )٣(
 ٤٣: البقرةسورة  )٤(



 ٤٨

 :رابعاً البلوغ •
 

  :من وافق ابن حزم يف أن الزكاة جتب على البالغ
  

السفيه البالغ جتب الزكاة يف ماله إمجاعا وال        " : قال )١(احلطاب املالكي  -١
 )٢(."ه خالفاأعلم في

  

  . من باب أوىل البالغفإذا أمجعوا على السفيه البالغ فالعاقل
  

 :مستند اإلمجاع •
  

      عنِ ثَالَثَة عن الْقَلَم رفع(قَالَ  اهللا عنها أَنَّ رسولَ اللَّه رضيعن عائشةَ 
 أَو يعقلَ حتى الْمجنون وعنِ ، يكْبِر حتى الصغريِ وعنِ ، يستيقظَ حتى النائمِ

يقف٣()ي(.  

  :وجه الداللة
  .الصيب ليس مكلفاً حىت يبلغ فإذا بلغ كان مطالباً بالتكاليف ومنها الزكاةأن 

  :اخلالصة 
  .          تبني يل أن اإلمجاع يف هذه املسألة ثابت واهللا تعاىل أعلم 

  
  
  

  
                                                 

 )١٤٢ / ٣( مواهب اجلليل )١(
 أصله. املتصوفني علماء من مالكي، فقيه: باحلطاب املعروف اهللا، عبد وأب الرعيىن، الرمحن عبد بن حممد بن حممد )٢(
 يف نيـاحلرم إمام ورقات بشرح نيـالع قرة كتبه من. الغرب طرابلس يف اتـوم مبكة، واشتهر ولد. املغرب من

 خمتصر شرح يف اجلليل ومواهب احلج، مناسك يف احملتاج السالك هدايةو االلتزام مسائل يف الكالم حترير و ،األصول
 ).١/٢٧٠(انظر إيل شجرة النور الزكية . هـ ٩٥٤تويف سنة خليل

  ،٤٤٠٠ برقم ، حدا بـيصي أو يسرق انون يف باب )٢٤٣ / ٤( -دودـاحلاب ـكت-  داود و أبرواه )٣(
  وصححه األلباين، ٣٤٣٢برقم ،األزواج من طالقه يقع ال من باب، )١٥٦ / ٦( - الطالق كتاب -النسائي وروه 

  .)١٥٦ / ٦( .يف تعليقه على سنن النسائي
 



 ٤٩

 :العاقلاملسلم وخامساً  •
 

  ق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع يف وجوب الزكاة على العاقل واملسلممن واف
  

وأما على من جتب فإم اتفقوا على كل " : قال  -رمحه اهللا-.)١(ابن رشد  -١
  )٢("مسلم عاقل مالك للنصاب ملكا تاما

  .مستند اإلمجاع علي وجوا على املسلم •
 إِلَى - رضي اهللا عنه- لَما بعثَ معاذًالَّه  أَنَّ رسولَ ال- رضي اهللا عنهما-عنِ ابنِ عباسٍ

أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم زكَاةً تؤخذُ من أَغْنِيائهِم  أَخبِرهمف... " :قَالَويف احلديث الْيمنِ 

هِمائلَى فُقَرع دروا ،فَتبِ فَإِذَا أَطَاعمهنذْ ما فَخ٣( )....ه(
  

  :جه الداللةو
  عائد على األغنياء املسلمني دون غريهم أغنيائهم  من أن الضمري يف قوله 

  :مستند اإلمجاع على وجوا على العاقل  •
         عنِ ثَالَثَة عن الْقَلَم رفع(قَالَ  اهللا عنها أَنَّ رسولَ اللَّه رضيعن عائشةَ 

  )٤(.)يفيق أَو يعقلَ حتى الْمجنون وعنِ ، يكْبِر حتى الصغريِ وعنِ ، يستيقظَ حتى النائمِ

  :وجه الداللة
  .أن انون ليس مكلفاً حىت يفيق فإذا فاق كان مطالباً بالتكاليف ومنها الزكاة

  :اخلالصة
  .     تبني يل أن اإلمجاع يف هاتني املسألتني صحيح واهللا تعاىل أعلم 

                                                 
 ابن فلسفة ":منها ،كتاباً مخسني حنو صنف .الفيلسوف: الوليد أبو ،األندلسي رشد بن حممد بن أمحد بن حممد )١(

 مـن  الـشريعة  احلكمـة  بني فيما املقال فصل"و  "احليوان "و ،"العلماء مذاهب اختالف يف  التحصيل "و ، رشد
ـ  هـ ٥٩٥تويف سنة    ،"املقتصد واية اتهد وبداية "املسائل" و ،األصول يف " األدلة نهاجم" و ، "االتصال : ر انظ

 .)١/١٤٦( شجرة النور الزكية
  )٢٤٥ / ١(بداية اتهد   )٢(
، ١٤٥٨ برقم ،الصدقة يف الناس أموال كرائم تؤخذ ال باب ، الزكاة كتاب،  )١٤٧ / ٢(رواه البخاري     )٣(

 ).١/٣٨(، ١٣٢ برقم الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالمباب، كتاب اإلميان، )٣٨ / ١(ورواه مسلم
)٤(

 ٤٨  :سبق خترجه 



 ٥٠

אאW  

אאאאא 
 اليت الفضة من درهم مائيت كل يف أن على واتفقوا"  :-رمحه اهللا   –قال املصنف   

 مخـسة  ذكرنـا  كما أيضا حوالً عنده كانت اليت درهم املائيت على زائدةً املرء اكتسبها

  .)١("أيضا دراهم
  :تصوير املسألة

 ذلك املال بالتجارة    ا مث من  ،مائيت درهم حال امتالك شخص    هذه املسألة تتكلم عن     
 ألن ؛دراهـم  فتؤدي زكاا عـشرة    ، وحال عليها احلول   ،حىت صار مائيت درهم أخرى    

  .من جنسه فأشبه النماء املتصلالنماء 
  

  .من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
وأما إذا كان من جنسه إن كان       ": قال،  )٢( عالء الدين السمرقندي   أبو بكر   .١

 ألنه  ؛سترباح فيضم باإلمجاع كاألوالد واألرباح    الاو بسبب التفرع    حاصالً
  .)٣("تابع لألصول

 مـن األصـل أو       فإن كان متفرعاً    ":قال،  )٤(- رمحه اهللا  -اإلمام الكاساين  .٢
  .)٥("باإلمجاع بسببه يضم إىل األصل ويزكى حبول األصل حاصالً

                                                 
  ٣٤ ص، مراتب اإلمجاع   )١(
   أقام يف حلب، واشتهر  .فقيه، من كبار احلنفية: حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي   )٢(

  .)٦ / ٢ (-طبقات احلنفية :  رانظ. هـ ٤٥٠، تويف  " األصول " : وله كتب أخرى، منها،"حتفة الفقهاء" بكتابه 
  .)٢٧٨ / ١(حتفة الفقهاء    )٣(
 تفقه على حممد بـن أمحـد بـن أيب أمحـد             ،محد الكاساين احلنفي ملك العلماء    أأبو بكر بن مسعود بن         )٤(

 ، الفقه وغريها من كتب األصول     يف مثل التحفة    ، وقرأ عليه معظم تصانيفه    ،السمرقندي املنعوت عالء الدين   
تويف .  الدين، وبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع      أصول السلطان املبني يف     : ، من مؤلفاته  وزوجه شيخه ابنته  

  .)٧٥ / ٣(معجم املؤلفني ، و)٢٤٤ / ٢(طبقات احلنفية  : هـ انظر٥٨٧سنة 
  .)١٤-١٣ / ٢( بدائع الصنائع   )٥(



 ٥١

 إىل يـضم  النتـاج  أن على واتفقوا": قال ،)١(- رمحه اهللا  -إلمام البغوى  ا .٣
 زكـاة  يف األصـل  حول على يبتىن ححول الرب  وكذلك احلول، يف األصل
 .)٢("الكل عن يزكي  أن فعليه األصل حول مت فإذا التجارة،

كربح مـال   أن يكون املستفاد من منائه        ":قال ،)٣(- رمحه اهللا  -ابن قدامة    .٤
 فهذا جيب ضمه إىل ما عنده من أصله فيعترب حوله           ،التجارة ونتاج السائمة  

  .)٤("خالفاً حبوله ال نعلم فيه
 من املستفاد يكون أن" :قال  )٥(- رمحه اهللا  -املباركفوري الرمحن عبد حممد .٥

  .)٦( "إمجاعاً يضم وهذا واألوالد كاألرباح األصل
  :مستند اإلمجاع

١-   رمنِ عنِ ابرضي اهللا عنهما   – ع -     ولَ اللَّهسأنَّ ر َقَال:"   سـالِ   يفلَيم 
يدفتسلُ الْموالْح هلَيولَ عحى يتكَاةٌ ح٧("ز(.  

  

 وجه الداللة 
احلديث دل  فقد   " مالِ الْمستفيد زكَاةٌ حتى يحولَ علَيه الْحولُ       يفلَيس:"    قوله

  .تفاد ال زكاة فيه حىت حيول عليه احلولن املال املسأ ىعل
  

                                                 
  .ته ترمجتسبق   )١(
  .)٢٨ / ٦(شرح السنة     )٢(
  . ترمجتهتسبق   )٣(
  .)٤٩٢ / ٢ ( املغين    )٤(
    ولد يف بلدة مباركفور، ونشأ ا، وقرأ العلوم العربية واملنطق          املباركفوري الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد   )٥(

ول السديد فيما يتعلق بتكـبريات      الق: من مؤلفاته ،   الفقه على علماء كثريين    وأصولوالفلسفة واهليئة والفقه    
  ).٥/١٦٦(معجم املؤلفني :  انظر، هـ ١٣٥٣ سنة تويف  /الترمذي جامع شرح األحوذي حتفةو. العيد

 حىت عليه  زكاة فال ماالً استفاد من:( يف شرح حديث    ). ٢٧٣ /٣ (الترمذي جامع بشرح األحوذي حتفة   )٦(
  ).احلول عليه حيول

 حىت نتاجها غري من هاستفادو مبا عليهم يعتد ال باب.)١٠٤ / ٤(-كتاب الزكاة-لكربى،    رواه البيهقي يف ا)٧(
ص ـتلخيظر ـوف انـح أن حديث ابن عمر موقـجر والصحيـقال ابن ح.٧١١٥ برقمولـاحل يهـعل حيول
  .)١٥٦ / ٢ (-ري ـاحلب



 ٥٢

  :اخلالصة
يظهر أن اإلمجاع يف هذه املسألة صحيح وثابت إال أن اخلالف وقع بني الفقهـاء               

  أو يرث من   ، همثل أن يوهب ل   بسبب مستقل   وهي إذا كان املستفاد      ، هلا ةيف مسألة مشا
  . فهذا الذي وقع فيه اخلالف،جنس نصاب عنده

 وإمنا هي مـن     ، اإلفادة يف املسألة األويل ليست بسبب مستقل       والفرق بينهما أن  
وأما يف املسألة الثانية فإن السبب فيه مستقل مثـل أن            ،الربح أو نتاج السائمة اليت عنده     

  .أو يرث من جنس نصاب عنده، هيوهب ل
ألن األرباح تكثر وتتكرر يف األيـام والـساعات         و ":- رمحه اهللا  -قال ابن قدامة  

 لكثـرة تكـرره     أمت فاملشقة فيه    ، وكذلك النتاج وقد يوجد وال يشعر به       ،اويعسر ضبطه 
 ، وحنو ذلك يندر وال يتكرر    بالااو فان املرياث واالغتنام     ؛خبالف هذه األسباب املستقلة   

  .)١( " فان شق فهو دون املشقة يف األرباح والنتاج،فال يشق ذلك فيه
  .-لم واهللا أع- فإن اإلمجاع صحيح وثابت،وبالتايل

  
                                              

                                                

                                                 
  .)٤٩٢ / ٢(املغين    )١(



 ٥٣
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 أو اآلنيـة  أو لـدراهم ا يف كان إذا أنه على واتفقوا" :-رمحه اهللا   –قال املصنف   

 ذكرنـا  الذي املقدار احملضة الفضة من فيها أن إال ذلك غري أو حناس من خلط )١(النقار
  .)٢("قدمنا كما واجبة فيها الزكاة فان

  
  :تصوير املسألة

 خلط  هذه املسألة تكلمت عن حكم اخللط إذا كان يف الدراهم أو اآلنية أو النقار             
 جيب فيه الزكـاة فـإن       يا من الفضة احملضة املقدار الذ      فإذا كان فيه   من حناس أو غريه،   
  .وهي تكلمت عن ثالث مسائل ،  فيهاالزكاة تكون واجبة

  . وتسمي بالدراهم املغشوشة،خلط الدراهم: األوىلاملسألة 
  . زكاة النقار:الثانيةاملسألة 
  . زكاة اآلنية:الثالثةاملسألة 
  .وضح هذه املسائل بالتفصيلأوس

  

אאWאאFאאאEK 
 

رمحـه اهللا   _ هذه املسألة مل ينقل أحد من الفقهاء اإلمجـاع عليها إال ابن حرم             
   _تعـاىل 

مائيت درهم فإن الزكاة    اخلالصة  ذا بلغت   فإ ، فيها اً أجد يف كتب الفقه خـالف     ومل
 جيب فيه الزكاة    يقدار الذ  الفضة احملضة امل   ناملغشوشة م فإذا كان يف الدراهم     ، فيها واجبة 

 جيب فيه الزكاة     يوإن مل يكن فيها من الفضة احملضة املقدار الذ        ، فإن الزكاة تكون واجبة   

                                                 
  .)٢/٩٤٥(-انظر املعجم الوسيطبة من الذهب أو الفضة االقطعة املذ: النقار   )١(
  .٣٥ ص: مراتب اإلمجاع   )٢(



 ٥٤

 الدراهم  على من إمجاعهم    افيكون إمجاعهم يف الدراهم املغشوشة مستمد      ،فال زكاة فيها  
  .وسأنقل كالم الفقهاء يف هذه املسألة  .الصحيحة
 : احلنفية •

أن الدراهم إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب        " : )١(- رمحه اهللا  -يمقال ابن جن  
 ، ألن الغش فيها مستهلك ال فرق يف ذلك بني الزيوف          ؛كالدراهم اخلالصة  هو الفضة فهي  

 ، والشرع أوجب باسم الـدراهم     ، تناوله اسم الدراهم مطلقاً    ،وما غلب فضته على غشه    
  .)٢( "فإن غلب الغش فليس كالفضة

 :املالكية •
 مـن  ليس ما يشوا ال الفضة كانت إذا هذا" :)٣(- رمحه اهللا  -قال ابن عبد الرب   

 يف الفضة   ستهلكاً م يسرياً نزراً ذلك كان فإن فننظر جنسها من ليس ما شاا فإن ،جنسها
  .)٤( " ألنه لغو ال تأثري له؛فالزكاة حباهلا واجبة فيها وال يلتفت إىل ما شاا

 :الشافعية •
إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة فال زكاة فيها          " :)٥(-محه اهللا  ر -قال النووي 

 اهللا عنـه واملـصنف ومجيـع        رضيهكذا نص عليه الشافعي      ،حىت يبلغ خالصها نصاباً   
  .)٦( " يف كل الطرقاألصحاب

  

 :احلنابلة •
 أو خمتلطـاً    مغشوشةً ،أو فضةً  ،ومن ملك ذهباً  " :)٧(- رمحه اهللا  -قال ابن قدامة  

  .)١("الفضة نصاباًأو  ، فيه حىت يبلغ قدر الذهبفال زكاة ،بغريه
                                                 

له تصانيف،  . مصري األصوليني،فقيه حنفي، من العلماء، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم   )١(
 رسالة يف ٤١ -"الرسائل الزينية" ، و"البحر الرائق يف شرح كرت الدقائق" يف أصول الفقه و" والنظائراألشباه" :منها

  .)٢٨٩ / ١ (-الطبقات السنية يف تراجم احلنفية  : انظرـ ه٩٧٠، تويف "الفتاوى الزينية"، و-مسائل فقهية
  .)٢٤٥ / ٢(البحر الرائق شرح كرت الدقائق    )٢(
  .سبقت ترمجته   )٣(
  .)٢٨٦ / ١ (-املالكي املدينة أهل فقه يف الكايف   )٤(
  .سبقت ترمجته   )٥(
  .)٩ / ٦ (-ع شرح املهذب امو   )٦(
  .سبقت ترمجته   )٧(



 ٥٥

 ما بلغت الفضة    مىتويتبني من هذا أنه ال خالف بينهم يف الدراهم املغشوشة وأنه            
  .النصاب فإن الزكاة جتب فيها سواء كانت خمتلطة بغريها أو ال

  

אאWאK 
  يف النقار خلط من حناس أو غريه ما وجد  فمىت ،ما يقال يف الدراهم يقال يف النقار      

  . إال أن فيه من الفضة احملضة املقدار الذي ذكرنا فإن الزكاة فيها واجبة
  

אאWאK 
  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع

أمجع العلماء على أن متخذ اآلنيـة مـن          ": قال ،)٢(- رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .١
 ،الزكاة فيها إذا بلغت من وزا ما جتب فيها الزكـاة          الفضة أو الذهب عليه     

وليس ذلك عندهم من باب احللي املتخذ لزينة النساء وال من باب الـسيف              
علم أن ما أمجعوا    ا فقف على هذا األصل و     ،ى يف شيء  ى وال املصحف احمللّ   احمللّ

 .)٣("عليه فهو احلق الذي ال شك فيه وباهللا التوفيق
 إليـه  حلاجتـهن  التحلي للنساء أحل وإمنا  ": قال ،)٤(- رمحه اهللا  -ابن قدامة  .٢

 هـذا  ثبت إذا التحرمي على فيبقى اآلنية يف مبوجود هذا وليس لألزواج للتزين
  .)٥("العلم أهل بني خالف بغري الزكاة فيها فان

 ،باإلمجـاع لي احملرم فتجب الزكاة فيه      أما احل  ": قال ،)٦(- رمحه اهللا  -النووي .٣
 وحمـرم   ، واملالعق من الـذهب والفـضة      ،ينه كاألواين حمرم لع  :وهو نوعان 
  .)١("بالقصد

                                                                                                                                            
  .)٥٩٩ / ٢(املغين    )١(
  .سبقت ترمجته   )٢(
  .)١٠٩ / ١٦(التمهيد    )٣(
  .تقدمت ترمجته   )٤(
  .)٦٠٨ / ٢(املغين    )٥(
  .تقدمت ترمجته   )٦(



 ٥٦

 حمـرم   األوايناختاذ  " : قال ،)٢(- رمحه اهللا  -بن قدامة عبد الرمحن    مشس الدين  .٤
 ال حيرم   :على الرجال والنساء وكذلك استعماهلا، وقال الشافعي يف أحد قوليه         

الف نعلمه بـني     وقد ذكرنا ذلك يف باب اآلنية ففيها الزكاة بغري خ          ،اختاذها
  .)٣("أهل العلم
  :مستند اإلمجاع

  m  y  x     w  v  u  t  s  r :قوله اهللا تعـاىل   
  ~  }  |  {  zl )٤(.  

  

  :وجه الداللة 
وعيد شديد على من احتفظ مبال الزكاة من دون إخراج زكاته، فاآليـة             يف اآلية   

صرحية يف الذهب   وإن كانت    وهي   ، الذهب والفضة  دليل علي وجوب إخراج الزكاة يف     
  .وغريها  فتشمل اآلنية،عامةوالفضة إال أا 
  :اخلالصة

  : الدراهم املغشوشة والنقار
وال يف  ،  هذه املسألة أنه ال خالف بينهم يف الدراهم املغـشوشة            مما سبق يف  يتبني  
ـ      ب جي  من الفضة احملضة املقدار الذي     إذا كان فيهما   ،مسألة النقار   ا فيه الزكاة وهـو مائت

 فيه  ب جي املقدار الذي مىت وجد   ف،   إمجاعهم يف زكاة الدراهم    ولعل ذلك راجع إىل   ، درهم
  .الزكاة يف الفضة أو النقار أنه جتب فيه الزكاة

  

 :زكاة اآلنية
زكـاة    أن ىوالكل جممعون عل  ، يظهر أن اإلمجاع يف هذه املسألة صحيح وثابت       

  .واهللا أعلم . فيه الزكاةب جيي من الفضة احملضة املقدار الذاة إذا كان فيهواجب اآلنية
                                                                                                                                            

  .)٢٦٠ / ٢(روضة الطالبني وعمدة املفتني    )١(
فقيه، من أعيان :  قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدينعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن   )٢(

وهو الشرح الكبري ) الشايف(له تصانيف، منها . وهو أول من ويل قضاء احلنابلة ا،. ولد وتويف يف دمشق. احلنابلة
  .)٧٦ / ١ (- املقصد األرشد  انظر هـ٦٨٢تويف سنة للمقنع، 

  .)٦١١ / ٢(الشرح الكبري    )٣(
  ٣٤اآلية : التوبةسورة    )٤(



 ٥٧
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أو  )١( مـضروبة أو تـرباً     أن يف أربعني ديناراً   واتفقوا   " :-رمحه اهللا   –قال املصنف   
 )٤( حمـض  بوزن مكة من ذهب أو إبريزٍ،غري مصوغ شيء من ذلك   )٣(أو سبائك  )٢(انقاًر

 تتم عند مالكهـا     ،تساوى الدراهم املذكورة مائيت درهم من ورق حمض مضروبة فصاعداً         
 مل ينتقل ملكه عنها بأعياا وال عـن         ، متصالً  قمرياً على الصفة اليت ذكرنا يف الفضة حوالً      

    .)٥("شيء منها زكاة دينار
الذهب مث يف   فصحت الزكاة يف أربعني من      ":  يف احمللى  - اهللا   هرمح-ابن حزم   وقال  

  .)٦("كل أربعني زائدة باإلمجاع املتيقن املقطوع به
  

  : تصوير املسألة
كانـت  أ  سواٌء هذه املسألة تتكلم عن نصاب الذهب فإذا بلغ الذهب أربعني ديناراً       

 الزكاة  ن وكانت قيمتها تساوي مائيت درهم من الورق احملض فإ         ،أو سبائك  ،اً ترب أم، دنانري
  .جتب فيها

  :بن حزم يف حكاية اإلمجاعمن وافق ا
 من الذهب ال خالف     األربعون ديناراً ":  قال  ،)٧(- رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .١

 وذلك سنة وإمجاع ال يراعي أحد       ،بني علماء املسلمني يف إجياب الزكاة فيها      

                                                 
هو من الذَّهب غري مضروبٍ ، فإِذا ضرِب دنانِري         : ، كلّه ، ويف الصحاح      ) الذَّهب  : التبر بالكسر   : ( تربال   )١(

  .)٢٧٦ / ١٠( تاج العروس من جواهر القاموس :رانظ.تبر إِلّا للذَّهب : وال يقال : ين ، قال عفهوَ 
  .)٩٤٥ / ٢(املعجم الوسيط : رانظ . القطعة املذابة من الذهب أو الفضة:النقار   )٢(
)٣(   كائبضة مصبوبة على صـورة معلومـة       فمن الذهب أو الفضة كتلة من الذهب أو ال        ، وهي   سبيكةمجع  : س

  .)٤١٥ / ١(املعجم الوسيط ، و)٣٢٦ / ١(خمتار الصحاح : انظر. كالقضبان وحنوها
  .)٢ / ١( املعجم الوسيط :انظر،  القطعة منه إبريزة: ويقال ذهب إبريز، الذهب اخلالص:إبريز   )٤(
  ٣٥ مراتب اإلمجاع ص   )٥(
  .)٧٣ / ٦(احمللى    )٦(
  .سبقت ترمجته   )٧(



 ٥٨

 وإمنا االخـتالف فيمـا      ، وإمنا يراعون وزا يف نفسها     ،من العلماء فيه قيمة   
  .)١("دوا

فمن مل يصح عنده هذا احلديث اعتمد يف        ":  قال ،)٢(-محه اهللا  ر -ابن رشد  .٢
 .)٣(" وهو اتفاقهم على وجوا يف األربعني،ذلك على اإلمجاع

  

  :مستند اإلمجاع
 أن رسول   جده عن أبيه عن )٤( بكر بن حممد بن عمرو بن حزم       عن أيب  -١

 كُـلِّ  وفي" :هوفي،والديات   أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن        إىل كتب    اهللا
نيعباًرا أَريند ارين٥("د(.  

  

  :وجه الداللة
 وجوب زكاة الـذهب     ىدل عل  "دينار ديناًرا أَربعني كُلِّ وفي" :قوله  أن  

  ".اوأن نصاا أربعون ديناًر
  :اخلالصة

ـ    ، يظهر أن اإلمجاع يف هذه املسألة صحيح وثابت         أن  ىإذ الكل جممعون عل
. واهللا أعلـم وأن اخلالف يف ما دون األربعني ديناراً ،   جيب فيها دينار   ناراًن دي وربعاأل

                                                 
  .)١٢٠ / ٣(االستذكار    )١(
  .سبق ترمجته   )٢(
  .)١/٢٥٦(بداية اتهد    )٣(
  قاضي املدينة وأمريها وكان أعلـم زمانـه        ، النجاري املدين  يزم األنصار أبو بكر بن حممد بن عمرو بن ح          )٤(

وثقه . روى عن عباد بن متيم وسلمان األغر وعبد اهللا بن قيس بن خمرمة وعمرو بن سليم               . بالقضاء فيما قال  
وقـال  . هو الذي كان يصلي بالناس ويتوىل أمرهم واستقضى ابن عمه أبا طوالة           : وقال الواقدي . ابن معني 
تـويف سـنة    :  قيل ، وال رأيت من أويت مثل ما أويت       ،ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وأمت حاالً        : مالك

  .)٧/٥١١(تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب :  انظر.عشرين ومائة، وقيل سنة سبع عشرة
 حلاكما وصححه. ٧٥٠٧، برقم الصدقة فرض كيف باب )٨٩ / ٤(-كتاب الزكاة-رواه البيهقي،   )٥(
  .)١/٣٩٦(املستدرك :رانظ



 ٥٩
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 زائـدة   واتفقوا على أن يف كل عشرين ديناراً      " :-رمحه اهللا تعاىل  –قال املصنف   

 أفيها   واختلفوا يف الزيادة إذا كانت أقل من عشرين ديناراً         ، كما ذكرنا نصف   تقيم حوالً 
  .)١("زكاة أم ال
  

  

  :تصوير املسألة
 فمن كان عنده عـشرون دينـاراً       ، الزيادة على النصاب    عن هذه املسألة تتكلم  

 ولبثت حوالً ،اًن دينارو نصف دينار فإذ كان عنده أربع      فإن فيها زكاةَ    كامالً ولبثت حوالً 
 ويف كـل    اً،فنصاب الذهب عشرون دينار   ، فهو يتكلم عن الزيادة   ،  دينار فإن فيها زكاة  

  .عشرين زائدة نصف دينار
  

  

   :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
 يف أن لـيس يف      وال أعلم اختالفـاً   ": قال – رمحه اهللا    -الشافعياإلمام   .١

 ففيها   فإذا بلغت عشرين مثقاالً    ،الذهب صدقة حىت يبلغ عشرين مثقاالً     
 .)٢("زكاةال
وأمجعوا على أن الـذهب إذا كـان        " : قال )٣( - رمحه اهللا  -ابن املنذر   .٢

 قيمتها مائتا درهم أن الزكاة جتب فيه، وانفـرد احلـسن   عشرين مثقاالً 
 .)٤("ليس فيما دون أربعني ديناًرا صدقة: البصري، فقال

  
 

                                                 
  .٣٥مراتب اإلمجاع ص    )١(
  .)٤٠ / ٢(األم للشافعي    )٢(
  .سبقت ترمجته   )٣(
  .)٤٦ / ١(اإلمجاع البن املنذر    )٤(



 ٦٠

وأما نصاب الذهب فهو عشرون     ":  قال )١( - رمحه اهللا  -القاضي عياض  .٣
 حتديده على اإلمجاع، وقد حكـى فيـه خـالف           يف، واملعول   اًدينار
 .)٢("شاذ

وهذا قول عامة أهل العلم أنه ال زكاة يف         ":  قال )٣(- رمحه اهللا  -البغوي .٤
الورق حىت يبلغ مائيت درهم نقرة خالصة، وال يف الذهب حـىت يبلـغ              

 .)٤( "عشرين مثقاال بوزن مكة
 العلم علـى أن يف مـائيت        وأمجع أهل : "قال )٥(- رمحه اهللا  -ابن قدامة  .٥

 وقيمته مائتا درهم مخسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقاالً  
 .)٦( "درهم أن الزكاة جتب فيه

 وكذلك أمجعوا على أن يف عشرين مثقاالً       ": قال )٧(- رمحه اهللا  -النووي .٦
  .)٨( "من الذهب زكاة

  :اخلالف احملكي يف املسألة •
لـيس يف   " :وقـالوا  ،- رمحه اهللا  -)١٠(اود بن علي   د )٩(أكثر أصحاب وخالف يف ذلك    

  " ففيها ربع عشرها دينار واحدالذهب شيء حىت يبلغ أربعني ديناراً

                                                 
  .سبقت ترمجته   )١(
  .)٤٥٩ / ٣ (-إكمال املعلم للقاضي عياض    )٢(
  .سبقت ترمجته   )٣(
  .)٤٨ / ٦(شرح السنة    )٤(
  .سبقت ترمجته   )٥(
  .)٥٩٦ / ٢(املغين    )٦(
  .سبقت ترمجته   )٧(
  .)٤٩ / ٧(شرح النووي على مسلم    )٨(
  .سبقت ترمجته.)٧٣ / ٦ (، واحمللى)٢٥٥ / ١(بداية اتهد    )٩(
إمام . اإلسالم اتهدين يف األئمةأحد : داود بن علي بن خلف األصبهاين، أبو سليمان، امللقب بالظاهري  )١٠(

وكان داود أول من .  وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، بظاهر الكتاب والسنةألخذهات بذلك ومسيالظاهرية 
كتاب "، و"كتاب الذب عن السنة واألخبار"، و"كتاب األصول"و" كتاب اإلفصاح" :من مؤلفاته. جهر ذا القول

، "كتاب إبطال التقليد"، و"ل القياسكتاب إبطا" و"كتاب اإلمجاع"، و"صفة أخالق النيب"، و"الرد على أهل اإلفك
  .)٩٢ / ١ (-طبقات الفقهاء انظر إيل  :هـ انظر٢٧٠ ، تويف سنة"كتاب اإليضاح"و



 ٦١

 :حترير حمل الرتاع 
 واتفقوا علي أن قدر الزكاة      ،اتفق الفقهاء علي أن الزكاة جتب يف أربعني ديناراً        

  . فيها الزكاة أم الواختلفوا يف أقل من أربعني هل جتب، اليت جتب فيها هي دينار
  

 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة علي قولني •
 

  :القول األول
 ققول مجاهري أهل العلم من السلف واخللف وقد حكي فيه اإلمجـاع الـساب             

  .أن الزكاة جتب فيه أن نصاب الذهب إذا بلغ عشرين مثقاالً :قالـوا
  

  :  أدلة القول األول
١.    ىلع ننِ   - اهللا عنه    رضي -عالنيبع  َمٍ     " : قَالهرا دائَتم لَك تفَإِذَا كَان

 حتـى   - يعنِى فى الذَّهبِ     -وحالَ علَيها الْحولُ فَفيها خمسةُ دراهم ولَيس علَيك شىٌء          
          الَ عحاًرا وينونَ درشع اًرا فَإِذَا كَانَ لَكينونَ درشع كُونَ لَكي     فا نِـصيهلُ فَفوا الْحهلَي

كابِ ذَلسفَبِح ادا زارٍ فَمين١("د(.  
 كَانَ يأْخذُ من كُـلِّ     أَنَّ النبِي    :رضي اهللا عنهم  عنِ ابنِ عمر، وعائشةَ     .٢

يناًرا ديند نيعباَألر نمارٍ ، ويند فًدا نِصاعاًرا فَصيند رِينش٢(اًراع(. 
  

  :وجه الداللة 
وأن فيه زكاة نـصف     ،  احلديثان صرحيان يف أن نصاب الذهب عشرون ديناراً       

  .بعد بيان رسول اهللا   وال بيان،دينار
  
  
  
  

                                                 
  .٤٣سبق خترجيه ص   )١(
، واحلديث صححه األلباين يف ١٧٩١ باب فرض الزكاة برقم ،)١١ / ٣(رواه ابن ماجة، كتاب الزكاة،   )٢(

  .)٥٧١ / ١(تعليقه على السنن



 ٦٢

  :القول الثاين
ليس يف الذهب شيء حىت     ": )١(- رمحه اهللا  -أكثر أصحاب داود بن علي    قول  

  .)٢(" ففيها ربع عشرها دينار واحديبلغ أربعني ديناراً
  

  :أدلة أصحاب القول الثاين
  .)٤( "شيٌء ديناًرا أَربعني من أَقَلَّ في لَيس":  قال)٣(عن احلسن البصري -١
ما كل ما   أ": قال ابن حزم  ،  عليه اجلمهور ال تصح    استندأن األحاديث اليت     -٢

ـ ؛ ولو صح ملا استحللنا خالفه ،فال يصح منه شيء ذكروا فيه عن رسول اهللا  وذ وأع
 )٥("باهللا من ذلك

  
  :وأجيب عن هذا القول

بأن األحاديث الواردة قد صححها عدد من أهل العلم مبا تقوت به من شواهد              
  . مث إن هذا هو عمل السلف،فوجب األخذ ا ،ومتابعات

فقد اختلفت الروايات عنـه يف       ،-رمحه اهللا -وأما ما ورد من احلسن البصري       
ن النصاب عشرون   أ فقد ورد عنه     لنصاب أربعون ديناراً   فكما ورد عنه القول بأن ا      ،ذلك
  ".)٦(ديناراً

                                                 
  .سبقت ترمجته   )١(
  .)٧٣ / ٦ (، واحمللى)٢٥٥ / ١(بداية اتهد    )٢(
 خالفـة  يف ا وتزوج وأعتق، املدينة،  سكن احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت          : هو   )٣(

 كـانوا ف إليها، منقطعة أمه كانت .عمر خالفة من بقيتا لسنتني - عليه اهللا رمحة - احلسن ا له فولد عمر،
 أهـل  سـيد  وكان، الناس إىل وحببه الدين، يف فقهه اللهم: وقال له، فدعا عمر، إىل فأخرجته له، يدعون

 للهجرة، وعـاش مثـان      ة تويف احلسن عشية يوم اخلميس يف أول رجب سنة عشر ومائ           .وعمالً علماً مانهز
  .)٥٦٣ / ٤ (. سري أعالم النبالء:انظر.ومثانني سنة 

  .)١٢٠ / ٣( شيبة مصنف ابن أيب   )٤(
  .)٧٠ / ٦(احمللى    )٥(
في عشرِين دينـاًرا نِـصف   "  :قال احلسن، عن أشعث،  رواه بسنده عن)١٢٠ / ٣(مصنف ابن أيب شيبة        )٦(

اريناًرا ديند نيعبي أَرفارٍ، ويند".  



 ٦٣

  :الراجح
 هو قول اجلمهور لورود احلديث ولضعف أدلة أصـحاب          -لمعواهللا أ -الراجح  

  .القول الثاين
  :اخلالصة

 كان القول الـراجح  ن وإ، إمجاعتبني من اخلالف السابق أن املسألة ليست حملَّ    
  .هو قول اجلمهور واهللا أعلم

                                               



 ٦٤
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 أن الوزن املذكور من الذهب احملـض وإن         اواتفقو" :-رمحه اهللا   –قال املصنف   

خالط الدنانري أو الترب أو السبائك خلط غري الذهب إال أن فيها من الذهب احملض الـوزن   
    .)١("ملذكور ففيها الزكاةا

  
  : ةتصوير املسأل

هذه املسألة تكلمت عن حكم اخللط إذا كان يف الذهب أو الترب أو السبائك من               
  . فإن الزكاة تكون فيه واجبة،غري الذهب إال أن فيه من الذهب احملض ما يبلغ به النصاب

رمحـه اهللا   _ حرم  وهذه املسألة مل ينقل أحد من الفقهاء اإلمجـاع عليها إال ابن            
   _تعاىل 

فإن الزكاة فيـه    ، ذا بلغ الذهب النصاب   فإ فيها   اً أجد يف كتب الفقه خـالف     ومل
فإذا كان يف الذهب خلط من غري الذهب إال أن فيه من الذهب احملض مـا         ، تكون واجبة 

وإن مل يكن فيه من الذهب احملض املقـدار         ، يبلغ به النصاب فإن الزكاة تكون واجبة فيه       
  . جيب فيه الزكاة فال زكاة فيهيالذ

  .وسأنقل كالم الفقهاء يف هذه املسألة 
  
 : احلنفية •

 فإن كان الغالب    ،أن الدراهم إذا كانت مغشوشة    " : )٢(- رمحه اهللا  -قال ابن جنيم  
 ال فرق يف ذلك بني الزيوف       ، ألن الغش فيها مستهلك    ؛كالدراهم اخلالصة  هو الفضة فهي  

                                                 
  ٣٥ كتاب الزكاة ص: مراتب اإلمجاع   )١(
  .سبقت ترمجته   )٢(



 ٦٥

 فإن  ، والشرع أوجب باسم الدراهم    ،له اسم الدراهم مطلقاً   وما غلب فضته على غشه تناو     
  .)١("وحكم الذهب املغشوش كالفضة املغشوشة" : مث قال،"غلب الغش فليس كالفضة

 :املالكية •
 أو  ، أو الفضة مـضروباً    ،وسواء أكان الذهب  " :)٢(- رمحه اهللا  -قال ابن عبد الرب   

 فالزكاة  ،أنه جتب فيه الزكاة    ،ذكرنامن ملك من ذلك كله املقدار الذي        ، أو نقراً ،سبائك  
  .)٣("فيه ربع عشرة إذا حال احلول

  
 :الشافعية •

إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة فال زكاة فيها          "  :)٤(- رمحه اهللا  -قال النووي 
  واملصنف ومجيـع    - اهللا عنه  رضي-هكذا نص عليه الشافعي       ،ها نصاباً حىت يبلغ خالص 

  .)٥( " يف كل الطرقاألصحاب
  
 :نابلةاحل •

 أو خمتلطـاً   ، مغشوشةً ،أو فضةً  ،ومن ملك ذهباً  " :)٦(- رمحه اهللا  -قال ابن قدامة  
  .)٧("الفضة نصاباًأو  ،يبلغ قدر الذهب فال زكاة فيه حىت بغريه

  

 وأنه مىت ما بلغ الـذهب       ،ويتبني من هذا أنه ال خالف بينهم يف الذهب املختلط         
  .علم واهللا أ-النصاب فإن الزكاة تكون فيه واجبة

  
  

                                                 
  .)٢٤٥ / ٢(بحر الرائق شرح كرت الدقائق ال   )١(
  .سبقت  ترمجته   )٢(
  .)٢٨٦ / ١(الكايف يف فقه أهل املدينة    )٣(
  .سبقت ترمجته   )٤(
  .)٩ / ٦(اموع شرح املهذب    )٥(
  .سبقت ترمجته   )٦(
  .)٥٩٩ / ٢(املغين    )٧(



 ٦٦

  
  
  

  مقدار زكاة الذهب والفضة
  

 نصاب الذهب والفضة يف املسائل السابقة ذكر        -رمحه اهللا -بعد ما ذكر ابن حزم      
 فأحببت أن أفردهـا يف مـسألة        -وهو ربع العشر  – ،يف تلك املسائل مقدار الزكاة فيها     

  .مستقلة
درهـم  تفقوا على أن يف مائيت      وا":  يف نصاب الفضة   - رمحه اهللا  - قال ابن حزم  

  .)١(" زكاة مخسة دراهم...بوزن مكة من الورق احملض
  

 مضروبة ديناراً أربعني يف أن على اتفقواو ": يف نصاب الذهب   -رمحه اهللا -وقال  
  .)٢(" زكاة دينار...سبائك أو نقاراً أو ترباً أو

  

  
  :تصوير املسألة

غـا  هذه املسألة تتكلم عن املقدار الذي جيب يف زكاة الـذهب والفـضة إذا بل              
  .هو ربع العشر ،لنصابا

  
  :من وفق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع

وأمجع العلماء على أن الذهب إذا بلغ       ":  قال )٣(-رمحه اهللا -ابن عبد الرب   .١
 وذلك دينـار    ،فيه واجبة مبرور احلول ربع عشره      أربعني مثقاال فالزكاة  

وال خالف بني علماء املسلمني     : " أيضاً - رمحه اهللا  - وقال  .)٤("واحد

                                                 
  .٣٤ ص :مراتب اإلمجاع   )١(
  .٣٥ ص :مراتب اإلمجاع   )٢(
  .سبقت ترمجته   )٣(
  .)١١٨ / ٣(االستذكار    )٤(



 ٦٧

 جيب إخراجه زكـاة علـى       الذهب ديناراً   من عني ديناراً بأن يف كل أر   
  .)١(" كامالًمالكها حوالً

 بني أهل العلـم يف أن زكـاة         ال نعلم خالفاً  و":  قال )٢(- رمحه اهللا  -ابن قدامة  -١
 .)٣("الذهب والفضة ربع عشرها

فيه دليـل علـى أن      ": حديث الباب   ذكر ن بعد أ  )٤(- رمحه اهللا  -قال الشوكاين  -٢
  .)٥( وال أعلم فيه خالفاً،اة الذهب ربع العشرزك

  

  :مستند اإلمجاع
  

   يلع نقَالَ - رضي اهللا عنه     -َع  :    ولُ اَللَّهسقَالَ ر" :     ٍمهرا دائَتم لَك تإِذَا كَان
     ماهرةُ دسما خيهلُ فَفوا اَلْحهلَيالَ عحكُ    ، وى يتٌء حيش كلَيع سلَيونَ     ورـشع ونَ لَـك

  .)٦( "فَفيها نِصف دينارٍ، وحالَ علَيها اَلْحولُ، ديناًرا
  

  :وجه الداللة
  

 وال أعلـم فيـه      ،فيه دليل على أن زكاة الذهب ربـع العـشر         ": قال الشوكاين 
  .)٧("خالفاً

  

  :اخلالصة
  

                        . أعلمواهللا، ثبوت اإلمجاع وصحته على أن نصاب الذهب والفضة ربع العشر

                                                 
  .)١٤٧ / ٢٠(التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد    )١(
  .سبقت ترمجته   )٢(
  .)٦٠٠ / ٢(املغين    )٣(
  .سبقت ترمجته   )٤(
  .)٥١٨ / ٤(نيل األوطار    )٥(
  ٤٣ص :سبق خترجيه    )٦(
  .)٥١٨ / ٤(نيل األوطار    )٧(
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ال  أن من كان عنده من الذهب والفضة مـا        واتفقوا  : "-رمحه اهللا   –قال املصنف   

 ،مل األجزاء  بتكا  أو عشرين ديناراً   ، أو قيمة مائيت درهم    يبلغ إذا مجع قيمة عشرين ديناراً     
 وهو فمعروفة الْقيمة فَأَما ،أو مائيت درهم بتكامل األجزاء فال زكاة عليه يف شيء من ذلك           

 دينـار  كَـيالً  يـوازي  أَن فَهـو  األجزاء تكَامل وأما ،وقت كل في الْجارِي الصرف
  .)١("ذهب

  :تصوير املسألة
 ،ذا مجع قيمة عشرين ديناراً    ال يبلغ إ    عنده ذهب أو فضة وهو     اًيف حال أن شخص   

 ، أو مائيت درهم بتكامل األجـزاء      ، بتكامل األجزاء   و عشرين ديناراً   ،أو قيمة مائيت درهم   
  ."فال زكاة عليه يف شيء من ذلك
 تكَامـل وبني معين    ،توق كل في  الْجارِي ا الصرف إ :مث بني معين القيمة وقال    

  .بذه دينار كَيالً يوازي أَن وهو األجزاء
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
ا ممل أجد من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع على أن الذهب والفضة ليس فيه              

ولكن املسألة ليس فيها خـالف      ، زكاة يف حال ضم الذهب إيل الفضة ومل يبلغا النصاب         
إال عند  ال جتب  الذهب والفضة ولعل ذلك راجع إيل إمجاعهم على أن زكاة      ،بني الفقهاء 

ا زكاة حىت تبلغ    م وسأنقل إمجاع العلماء على أن الذهب والفضة ليس فيه         ،بلوغ النصاب 
     .النصاب

 يف أن ليس يف الذهب صدقة حىت        وال أعلم اختالفاً   ":قال - رمحه اهللا  -شافعيالاإلمام   .١
 .)٢(" ففيها الزكاة فإذا بلغت عشرين مثقاالً،ثقاالًميبلغ عشرين 

                                                 
  ٣٨ص  اإلمجاع مراتب   )١(
  .)٤٠ / ٢(األم للشافعي    )٢(
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وأمجعوا على أن الذهب إذا كان أقل مـن عـشرين    ": قال)١(-هللا رمحه ا  -ابن املنذر  .٢
 .)٢("، وال يبلغ قيمتها مائيت درهم أن ال زكاة فيهمثقاالً

 االًقوأمجعوا على أن ال زكاة فيما دون عشرين مث        ":  قال )٣(- رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .٣
ى أن الذهب إذا بلغ     وأمجع العلماء عل  " :وقال أيضاً  .)٤("إذا مل تبلغ قيمتها مائيت درهم     

وأمجعوا  ، وذلك دينار واحد   ، فالزكاة فيه واجبة مبرور احلول ربع عشره       أربعني مثقاالً 
  .)٥(" زكاة ما مل تبلغ قيمتها مائيت درهمأنه ليس فما دون عشرين ديناراً

  

  :مستند اإلمجاع
ع   يلع قَالَ - رضي اهللا عنه     -ن  :   ولُ اَللَّهسقَالَ رمٍ  إِذَا كَانهرا دائَتم لَك ت-

ولَيس علَيك شيٌء حتى يكُونَ لَك عـشرونَ        ،  فَفيها خمسةُ دراهم   -وحالَ علَيها اَلْحولُ  
  .)٦("فَفيها نِصف دينارٍ، وحالَ علَيها اَلْحولُ، ديناًرا

  

  :وجه الداللة
 من  قلَّأ والفضة   إذا كان أقل من عشرين مثقاالً     فيه داللة واضحة على أن الذهب       

ولَيس علَيـك: "   أما الذهب فداللة باملنطوق حيث قال       ،  مائيت درهم فال زكاة فيهما    
إِذَا كَانت لَك مائَتا درهـمٍ  " فقوله، وأما الفضة ،  "يكُونَ لَك عشرونَ ديناًرا    شيٌء حتى 

ـ        : فمفهوم احلديث  ،"حولُ فَفيها خمسةُ دراهم   وحالَ علَيها اَلْ    ا أنه إذا مل يكن لـك مائت
  .درهم ومل حيل عليها احلول فال زكاة فيها

  :اخلالصة
 مـن   قلّأ والفضة    من عشرين مثقاالً   ثبوت اإلمجاع على أن الذهب إذا كان أقلّ       

.علمأ واهللا ،مائيت درهم فال زكاة فيه

                                                 
  .سبقت ترمجته   )١(
  .)٤٦ / ١(اإلمجاع البن املنذر    )٢(
  .سبقت ترمجته   )٣(
  .)١٤٦ / ٢٠(التمهيد    )٤(
  .)١١٨ / ٣(االستذكار    )٥(
  .٦١ص  ص:سبق خترجيه   )٦(



 ٧٠

 
אאWאאK 

 
W 

• אאWאאאאK 
• אאWאאאאK 
• אאWאאאאK 
• אאאWאאאאא

אאאK 
• אאWא

אא 
• אאWאאאK 
• אאWאK 
• אאWאאא

אK 
                                                



 ٧١

אאW 
אאאאK 

  

  
 - مال كـان   أي- أعطى زكاة ماله      أن من  واتفقوا " :-رمحه اهللا   –قال املصنف   

 أو مـن    ، أو من شيء ابتاعه مبال له آخر       ، لكن من استقراض   ،ىمن غري عني املال املزكّ    
 من عـني    ي وأنه ال جيرب أن يعط     ، أو بأي وجه جائز ملكه فإن ذلك جائز        ،شيء وهب له  
  .)١("املال املزكَّى

  

 وقـد  ،املـال  عـني  يف ال املال صاحب ذمة يف واجبة والزكاة ":يف احمللى وقال  
ال خالف بني أحد مـن      هو أن    :قولنا صحة وبرهان. هذا يف املخالفني أقوال اضطربت

 شعري أو متـر أو  يف أن من وجبت عليه زكاة بر أو  مة من زمننا إىل زمن رسول اهللا        األ
أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غري ذلك الزرع ومن                  فضة

ومن غري   لك التمر ومن غري ذلك الذهب ومن غري تلك الفضة ومن غري تلك اإلبل             غري ذ 
بل سواء أعطـى    ، وال يكره ذلك له   ، تلك البقر ومن غري تلك الغنم فإنه ال مينع من ذلك          

  .)٢("أو مما يستقرض، أو مما يوهب، أو مما يشتري، أو مما عنده من غريها، من تلك العني
  

يب يوسف فإنه حممول على أن الزكاة يف العني وغـريه يف            وأما قول أ  : "وقال أيضاً 
،  وأوضحنا أا يف الذمة ال يف العني       ،وهذا أمر قد بينا فساده قبل     ، ال يف الذمة  ، املال نفسه 

وهذا أمر جممـع    ؛ ولو كانت يف العني ملا أجزأه أن يعطي الزكاة من غري ذلك املال نفسه             
فإذا صح أا يف الذمة فال يسقطها       ؛ يث شاء وعلى أنه له أن يعطيها من ح       ؛على خالفه 

  .)٣("وال رجوعه إىل ما ال زكاة فيه، عنه ذهاب ماله
سـواء   أن الزكاة إذا وجبت فال جتب يف عني املال           -رمحه اهللا -ويتنب من كالمه    

 أن يدفع من عني     كما أنه ال جيرب   ،بتفريط أو بغري تفريط   أو تلف    ،كلهأو   بعضهاملال  تلف  

                                                 
  ٣٧مراتب اإلمجاع ص    )١(
  .)٢٦٢ / ٥(احمللى    )٢(
  .)٨٨ / ٦ (احمللى   )٣(



 ٧٢

فهي واجبة يف الذمـة     ، أو من استقراض   ،ى إذا أراد إخراجها من هبة وهبت له        املزكّ املال
  .وليست واجبة يف عني املال

  :تصوير املسألة
 ،هذه املسألة تتكلم عن إخراج الزكاة من غري عني املال الذي وجبت فيه الزكـاة    

   لك املال  من األموال اليت جتب فيها الزكاة فأخرج من غري عني ذ            مالٍ فمن كان عنده أي ،
  . ألن الزكاة ال جتب يف عني املال؛من هبة أومن استقراض فإن ذلك يصح

  

 وقـد ": ويظهر أن املسألة خالفية كما نص عليها ابن حزم يف احمللى حيث قـال             
ال خالف بني أحد مـن      هو أن    :قولنا صحة  وبرهان ،هذا يف املخالفني أقوال اضطربت

 دليل على اخلالف يف     )املخالفني أقوال اضطربت وقد( فقوله   ...)اآلمة من زمننا إىل زمن    
  .املسألة

  
  :حترير حمل الرتاع 

، مل يكن املال معيباً    ى ما اتفق الفقهاء على جواز إخراج الزكاة من عني املال املزكَّ         
  .ى على قولنييف إخراج الزكاة من غري عني املال املزكّ واختلفوا

  .وسأوضح سبب اخلالف يف املسألة
  

  :سبب اخلالف
والسبب يف اختالفهم تشبيه الزكاة بالديون أعين أن يتعلق احلق فيهـا بالذمـة ال               

أو تشبيهها باحلقوق اليت تتعلق بعني املال ال بذمة الذي يده على املال كاألمناء               ،بعني املال 
  .)١(وغريهم

  
  
  
  

                                                 
  .)٢٤٩ / ١(بداية اتهد : انظر   )١(
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  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني
  

  :القول األول
حـد قـويل    أو ،)٢(واملالكية ،)١( وهو قول احلنفية   ،ملالأن الزكاة جتب يف عني ا     

  .)٤(عن أمحدورواية  ،)٣(الشافعي
  

  :أدلة أصحاب القول األول
  

 .)٥(m  p  o  n  m  l  k  jl  :قوله تعاىل قوله تعاىل -١
 اِإلبِلِ، من والْبعري الْغنمِ، من والشاةَ الْحب، من الْحب خذ:" قول النيب    -٢
  .)٦("الْبقَرِ من والْبقَرةَ

  
  :وجه الداللة

  .)٧( فيقتضي أن يكون الواجب بعض النصاب؛كلمة من تبعيضأن 
  

  :وميكن أن يناقش

فإن ، وكذلك احلديث . أن اآلية ليس فيها دليل واضح على أن الواجب عني املال          
 من احلب   ذيأخ وال    احلب فيأخذ من احلب  ،  احلديث أن الزكاة تؤخذ من جنس املال       معىن

  .جنس أخر كاملاشية مثالً

                                                 
  .)٤٤٦-٤٤٥ /٣(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    )١(
  .)٤٦٢ /٢(البيان والتحصيل    )٢(
  .)٤٦٨/ ٥(اموع شرح املهذب    )٣(
  .)٥٣٦ /٢(املغين    )٤(
  ١٠٣  اآلية:التوبةسورة    )٥(
 والدار قطين،١٨١٤ برقم .باب ما جتب فيه الزكاة من األموال.)٣٠ / ٣( -كتاب الزكاةرواه ابن ماجة،   )٦(

، وضعفه األلباين يف سلسلة ١٩٥٢باب وجوب زكاة الذهب والورق واملاشية برقم. )١٨٢ / ٥(كتاب الزكاة
  .٣٥٤٤، برقم احلديث)٣٦ / ٨( املوضوعة الضعيفة واألحاديث

  .)٤٤٧ / ٣(بدائع الصنائع    )٧(



 ٧٤

  .)١("ويف أربعني شاة شاة" :: قوله  -٣
  : وجه الداللة

  .)٢( وهذا يدل على التعيني يف النصاب؛ ألن يف للظرفجعل الواجب مظروفاً
  

  :ونوقش

 كان يف    والواجب إذا مل يكن عيناً     ، ال بعينه   أضاف اإلجياب إىل مالٍ    احلديثأن  ب
  .)٣(لفطر وحنوهاالذمة كما يف صدقة ا

  
  :القول الثاين

وهـو   )٥(ورواية عن امحد  ،  )٤(أن الزكاة جتب يف الذمة وهو أحد قويل الشافعي        
  .)٦(قول الظاهرية

  
  :أدلة أصحاب القول الثاين

  

  .)٧("ويف أربعني شاة شاة: " النيب ولق -١
  

  :وجه الداللة 

 كـان يف    كن عيناً  والواجب إذا مل ي    ، أضاف اإلجياب إىل مال ال بعينه      احلديثأن  
  .)٨(الذمة كما يف صدقة الفطر وحنوها

                                                 
خمتصر وصححه األلباين ١٨٠٥برقم ،الغنم صدقة  بابباب) ٣٠ / ٣ (- كتاب الزكاة ـ  ابن ماجةرواه   )١(

  .)٣٢٨ / ١ (-إرواء الغليل 
  .)٥٣٦ / ٢(املغين    )٢(
  .)٤٤٧ / ٣(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    )٣(
  .)٤٦٨ / ٥(اموع شرح املهذب    )٤(
  .)٥٣٦ / ٢(املغين    )٥(
  .)٢٦٢ / ٥(احمللى    )٦(
  .سبق خترجيه   )٧(
  .)٤٤٧ / ٣(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    )٨(
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  :ونوقش
 وهـذا يفيـد أن   ، يف النصاب؛ ألن يف للظرفجعل الواجب مظروفاًأن الشارع   

  .)١(الزكاة جتب يف عني املال
  

أن غاية األمر أن قدر الزكاة أمانة يف يده لكنه مطالب شرعا باألداء بعـد                -٢
 .)٢(تحق بعد طلبه يضمن كما يف سائر األماناتومن منع احلق عن املس  ،التمكن منه
  

  :وميكن أن يناقش
 وحنن  ،ها عليه إن تلفت   ا ألوجبن  ولو كانت أمانةً   ، أمانة يف يده   تبأن الزكاة ليس  
  . بل نسقطها عنه من غري تفريطال نوجبها عليه إن تلفت

  

 ولتمكن املستحقون   ، المتنع تصرف املالك فيه     عني املال  أا لو وجبت يف    -٣
  .)٣( املالالزكاة من عنيب إلزامه من

 

  :وميكن أن يناقش
 

  . ألن عني املال حق ألهل الزكاة؛بأن هذا صحيح
  :الراجح

وكال القولني يرد عليه إشـكال؛       ":-)٤( رمحه اهللا  -قال الشيخ حممد بن عثيمني    
 رهونـة، جتب يف عني املال صار تعلقها بعني املال كتعلق الرهن بالعني امل   إا: ألننا إذا قلنا  

 الواقـع،  خـالف  وهذا فيه، يتصرف أن الزكاة عليه وجبت إذا املال لصاحب جيوز فال
 لكن فيه الزكاة وجوب بعد ولو ماله، يف يتصرف أن له الزكاة عليه وجبت من إن حيث
 املال تلف لو حىت واجبة تكون الزكاة فإن الذمة، يف واجبة بأا: قلنا وإذا .الزكاة يضمن
  .أيضاً نظر فيه وهذا ،تفريط وال تعد غري من وجوا بعد

  

                                                 
  )٥٣٦ / ٢(املغين    )١(
  .)٤٤٧ / ٣(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    )٢(
  )٥٣٦ / ٢(املغين    )٣(
  .سبقت ترمجته   )٤(



 ٧٦

 فاإلنسان بالذمة، تعلق وهلا املال عني يف جتب أا هو املعنيني، بني امعاجل قولوال
 عني يف واجبة فهي الزكاة، جتب مل املال ولوال ،املال يف واجبة وهي ا، مطالب ذمته يف
  .)١(املال

  

  :مثرة اخلالف
  

د حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأا جتب       كان عند إنسان نصاب واح    إن  
يف الذمة جيب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأا جتب يف عني املال، مل جيب عليه إال                  

 ألنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عنـد         ؛ السنة األوىل  أيزكاة سنة واحدة    
ة، وا يـنقص النـصاب؛ ألن       اإلنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها احلول ففيها شا        

إن الزكاة جتب يف الذمة، فإا جتب يف كل سـنة           : الزكاة واجبة يف عني املال، أما إن قلنا       
  .)٢( واهللا أعلمشاة

                                    
                                   

                                                 
  .)٤٢ / ٦(الشرح املمتع على زاد املستقنع    )١(
  .)٤٤ / ٦(ستقنع الشرح املمتع على زاد امل   )٢(
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أنه إن أعطى من عني املال فذلك جائز ما مل          واتفقوا  " : -رمحه اهللا   –املصنف  قال  
وما مل يكن من املواشـي      )٣(واجلعرور)٢(وعذق ابن حبيق  )١(يكن من التمر مصران الفأر    

وغري األسنان واألصناف اليت قدمنا وكذلك القول يف الـذي          )٥(أو كرميةً )٤( أو تيساً  معيباً
   .)٦("حيضر من غري عني املال

  
  :تصوير املسألة

 املال الذي  عني املال واملراد بعني املال هو      من زكاةال  إخراج هذه املسألة تتكلم عن   
أو  مل يكن ذلك املال معيبـاً      كان من ذهب أو فضة و غري ذلك ما        جتب فيه الزكاة سواٌء     

ا أو كانت املواشـي كلـه     ، ي رد هفإذا كان التمر كل   ،  التمر رديأو من     على أهله  كرمياً
  .معيبة فيخرج منهما 

  : أربع مسائل هيتتضمنوهذه املسألة 
 . عني املال  منزكاةال إخراج  - أ
 . التمرردي زكاة إخراج  - ب
 . زكاة املعيب من املواشي والتيس واهلرمة اليت سقطت أسنااإخراج  - ت
                                           .كرائم األموالإخراج زكاة    - ث

                                                 
  ).٢٦٥ / ٥(مقاييس اللغة : انظر. ضرب من رديء التمر:    ومصران الفأرة)١(
  ).١١٢٧ / ١(القاموس احمليط : انظر. تمر دقَلٌ:    وعذْق حبيقٍ كزبيرٍ)٢(
)٣(رارِيواجلَع    :رروعج ديء، الواحرِ ردممن الت براللغة احمليط يف: انظر. ض )٣٧ / ١.(  
، واملخصص البن سـيده     )٩٢/ ١(مقدمة الفتح   :  انظر -   هو الذكر الثين من املعز الذي مل يبلغ حد الضراب            )٤(

)٢٣٣/ ٢.(  
)٥(   ة        :    كَرِميةقَسربل كرميٍ، قال ابن دريد ناقة حلها، واملقصود كرائم األموال     : أي من أصانظـر . كرمية على أه :

  ).٢٣٢ / ١(املخصص البن سيده 
  .٣٧   مراتب اإلمجاع  ص )٦(
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  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
 أمجع أهل العلم أن العني من  " :، قال )١(- رمحه اهللا- اجلدرشد ابن  .١

  

  أو مسكوكاً أو مصوغاً صياغـةً ال ، ترباً كانيف عينه الزكاةالذهب والفضة 
  

  )٢(" .ةنوى به مالكه التجارة أو القني، جيوز اختاذها
  

فإذا كان من الذهب فإنه     ،  الزكاة من عني املال      إخراج يدل على أن          وهذا
  .أو مسكوكاً أو مصوغاً،سواء كان ترباً،جيب يف عينه 

 
  

  :مستند اإلمجاع
  

  )٣( .m  p  o  n  m  l  k  jl  :قول اهللا تعاىل 

  :وجه الداللة
  .لعني امن الزكاة  إخراج أن اآلية الكرمية فيها داللة واضحة على وجوب    

  

  :اخلالصة
  

  . واهللا تعاىل أعلم  املالعنيمن  الزكاة إخراجثبوت اإلمجاع وصحته يف 

                                                 
   اإلمام، العالمة، شيخ املالكية، قاضي اجلماعة بقرطبة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القـرطيب،                     )١(

كان فقيهاً عاملاً، حافظاً للفقه، مقدماً فيه على مجيع أهل عصره، عارفاً بالفتوى،             :قال ابن بشكوال  . املالكي
البيـان  : ألوائل كتـب املدونـة، وكتـاب      " املقدمات"كتاب  : قوال أئمة املالكية، ومن تصانيفه    بصرياً بأ 

هـ، وصلى عليه ابنـه أبـو       ٥٢٠، مات يف ذي القعدة،      "والتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيه والتعليل      
تـاريخ   ).٥٠١/ ١٩( سري أعالم النبالء     ).١/١٩٢(شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية       :انظر. القاسم
  .)٩٨ / ١ (- األندلسقضاة 

  .)٢٩٤ / ١(املقدمات   )٢(
)٣(

 ١٠٣  اآلية:التوبةسورة    



 ٧٩
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  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
  

بعد أن تكلم عن متر اجلعرور ومصران       ، فقال   )١(-رمحه اهللا -ابن عبد الرب   -١
 فإن  ،ال يؤخذ هذان النوعان يف الصدقة للتمر عن غريمها        هذا جمتمع عليه أنه      ": قال :الفارة

 ؛ كله ال يؤخذ منه إذا كان معه غـريه           ء وكذلك الدين  ،مل يكن معهما غريمها أخذ منهما     
 يؤخذ ومل حبسابه كل من أخذ وجيدا رديئا نوعني مرلتا كان فإن اخلبيث   تيممألنه حينئذ   

  .)٢( "رديال عن اجليد من وال اجليد عن رديال من
 

 

 . منه الزكاة  فيخرج  أو رديئاًجيداً ذا كان املال نوعاً واحداًوأما إ •
 

 

 فان كان املال الذي فيه الزكاة نوعا        اإلخراجفأما كيفية   : "قال ابن قدامة   -٢
 كان أو رديئا ألن حق الفقراء جيب على طريق املواساة فهم مبرتلـة               أخذ منه جيداً   واحداً

 )٣(" .االشركاء ال نعلم يف هذا خالف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .سبقت ترمجته   )١(
  ).٢٢٢ / ٣(   االستذكار )٢(
  )٥٧١ / ٢(املغين       )٣(
 



 ٨١

  
  :مستند اإلمجاع

 نهى رسولُ اللَّه     ": قَالَ - رضي اهللا عنهما   -عن أَبِيه  )١(عن أَبِى أُمامةَ بنِ سهلٍ    
لَـونينِ مـن تمـرِ      " :)٢(قَالَ الزهرِى . " الصدقَة يفعنِ الْجعرورِ ولَون الْحبيقِ أَنْ يؤخذَا       

دالْمة٣("ين(.  
  

  :وجه الداللة
ولكـن إذا مل  ، من التمـر ءعن زكاة الردي   احلديث دليل على ي رسول اهللا       

 فإن الفقهاء أمجعوا على وجوب الزكاة فيه كما نص على ذلك ابن             ردياليكن عنده إال    
  .قدامة

  
  :اخلالصة

  .م يف الزكاة واهللا تعاىل أعلءثبوت اإلمجاع وصحته يف عدم أخذ التمر الردي
  

                                                 
مني،  بعـا  مامة مشهور بكنيته، ولد قبل وفاة الـنيب         أ   أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب األنصاري، أبو             )١(

 أحاديـث  فحنكه، ومساه باسم جده ألمه أيب أمامة أسعد بن زرارة، وقد روى عـن   وأتى به النيب 
أرسلها، وروى عن مجاعة من الصحابة كعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبيه وعمه عثمان وغريهم وأنكر أبو                 

اإلصـابة يف   : ـ انظر ه١٠٠مات سنة   .  ومل يسمع منه   زرعة مساعه من عمر، وقال البخاري أدرك النيب         
  ).١٨١ / ١(متييز الصحابة 

   أول من دون :  زهرة بن كالب، من قريش، أبو بكربين بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، من حممد   )٢(
 حديث، نصفها ومأتىكان حيفظ ألفني . تابعي، من أهل املدينة. احلديث، وأحد أكابر احلفاظ والفقهاء

نزل الشام .  والصحف ويكتب كل ما يسمعاأللواحكنا نطوف مع الزهري ومعه : وعن أىب الزناد. مسند
 أعلم بالسنة  ال جتدون أحداًفإنكم ؛عليكم بابن شهاب: وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله. واستقر ا
  )١٦٢ / ١(شذرات الذهب   )١٧٧ / ٤(وفيات األعيان   ، هـ ١٢٤مات بشغب، . املاضية منه

برقم .}وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون{ قوله عز و جل  -باب- الزكاة كتاب - )٤٣ / ٥( النسائي   رواه )٣(
 وصححه ١٦٠٧برقم-ما ال جيوز من الثمرة يف الصدقةباب -  كتاب الزكاة)٢٥ / ٢( ورواه أبوداد ٢٤٩٢

  .)٥٠٥ / ١(األلباين يف تعليقه علي السنن
  



 ٨٢
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  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
  

وأمجعوا أن العوراء ال تؤخذ يف الـصدقة إذا         ":  قال )١(- رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .١
 غنم صحاحاً  إذا كانت ال    بيناً  وكذلك كل عيب ينقص من مثنها نقصاناً       ،كان بيناً 
رمـة وال ذات    وأما قوله وال خيرج يف الصدقة تيس وال ه        " :وقال أيضاً . )٢("كلها

  .)٣( "فعليه مجاعة فقهاء، شاء املصدق يعين جمتهداًعوار إال ما 
  

أَبي بكْرٍ رضي اهللا عنه أنه كَتب لَه         بعد أن ذكر كتاب   ف )٤(- رمحه اهللا  -ابن بطال  .٢
 الصدقَة هرِمةٌ، وال ذَات عوارٍ، وال تيس        يفه رسولَه وال يخرج      أَمر اللَّ  اليتالصدقَةَ  

عامـة الفقهـاء علـى العمـل ـذا          : - رمحه اهللا  -، قال شاَء الْمصدق  إِال ما 
 .)٥("احلديث

وكذلك اتفق مجاعة فقهاء األمصار على أنه ال         ":، فقال )٦(- رمحه اهللا  -ابن رشد  .٣
دقة تيس وال هرمة وال ذات عوار لثبوت ذلك يف كتاب الصدقة إال             يؤخذ يف الص  

 .)٧("أن يرى املصدق أن ذلك خري للمساكني

                                                 
  . ترمجته   سبقت)١(
  ).١٨٥  /٣(   االستذكار )٢(
  .)١٨٤ / ٣(االستذكار    )٣(
لـه شـرح صـحيح      . عامل باحلديث، من أهل قرطبـة     :    علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال، أبو احلسن            )٤(

يف خزانـة القـرويني     ) ٧٧٦كتب سنة   (البخاري، واجلزء األول والثالث والرابع منه يف األزهرية، والثاين          
باب زيـادة   : ، ومنه قطعة خمطوطة يف اسطنبول، أوهلا      )١٧٨٥ (يف شستربيت ) األخري منه (بفاس، واخلامس   
  ).١٥١ / ١ (شجرة النور الزكية :  انظر هـ٤٤٩توىف سنة . اإلميان ونقصانه

  ).٤٧١ / ٣(   شرح صحيح البخاري البن بطال )٥(
  .   سبقت ترمجته)٦(
  .)٢٦٢ / ١(   بداية اتهد )٧(



 ٨٣

  
  

  :مستند اإلمجاع
الصدقَةَ الَّتي    كَتب لَه  - رضي اللَّه عنه   -عن أَنًس رضي اللَّه عنه، حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ        

  ولَهسر اللَّه رأَم   ،" :             اَءا شإِالَّ م سيالَ تارٍ، ووع الَ ذَاتةٌ، ورِمه قَةدي الصف جرخالَ يو
قدص١("الْم(.  

  :اخلالصة
فـإذا مل    ،املعيب من املواشي التيس واهلرمة    ثبوت اإلمجاع وصحته يف عدم أخذ       

الزكاة فيه كما نص     فإن الفقهاء أمجعوا على وجوب       ،معيبيكن عند صاحب املال  إال       
  .واهللا أعلم على ذلك ابن قدامة يف املسألة السابقة

  

                                                 
باب ال تؤخذ يف الصدقة هرمة، وال ذات عوار، وال تـيس إال              -كاةالز  كتاب -)١٤٧ / ٢(   رواه البخاري،    )١(

  .١٤٥٥ما شاء املصدق، برقم 



 ٨٤

אאאWאאאW 
 

 ومل أجد من -رمحه اهللا-هذه املسألة مل أجد من حكى اإلمجاع فيها غري ابن حزم        
  .الفقهاء من خالف يف عدم جواز أخذ الكرمية

  :وسأنقل نصوص الفقهاء يف هذه املسألة
  
  :نفيةاحل -١

 ؛والشرع انا عن أخذ احلامل يف الـصدقات        ":)١(- رمحه اهللا  -قال السرخسي 
  .)٢("لكوا من كرائم األموال

  
  

  :املالكية -٢
  

الربا اليت قد وضعت، واملاخض احلامل، واألكولة شـاة         : - رمحه اهللا  -قال مالك 
  .م األموالاللحم، وفحل الغنم التيس، واحلافل ذات الضرع العظيم، وحزرات الناس، كرائ

تفسري مالك للربا واملـاخض واألكولـة       : )٣(- رمحه اهللا  -)اجلد (قال ابن رشد  
  .)٤(بن اخلطاب أا ال تؤخذ يف الصدقة وفحل الغنم، واحلافل الذي جاء عن  عمر

  
  
  

                                                 
يف (قاض، من كبار األحناف، جمتهد، من أهـل سـرخس           :    حممد بن أمحد بن سهل، أبو بكر، مشس األئمة           )١(

 باجلب يف أوزجند    يف الفقه والتشريع، ثالثون جزءاً، أماله وهو سجني       " املبسوط  : " أشهر كتبه ). خراسان
وهو " شرح السري الكبري لإلمام حممد    "منه جملد خمطوط،    " شرح اجلامع الكبري لإلمام حممد    : "، وله )بفرغانة(

وكان سـبب   ،" شرح خمتصر الطحاوي  "يف أصول الفقه، و   " األصول" شرح لزيادات الزيادات للشيباين، و      
ـ . هـ٤٨٣ أن تويف سنة     سجنه كلمة نصح ا اخلاقان، وملا أطلق سكن فرغانة إىل          اجلــواهر  : ظرـان

  .)٧٨ /٣(  املضيية
  ).١٣٧ / ٢٦(   املبسوط للسرخسي )٢(
  .   سبق ترمجته)٣(
  ).٢٩٩ / ١٧(   البيان والتحصيل )٤(



 ٨٥

  :الشافعية -٣
لو كان يف ماله بنت خماض معيبة فهـي         ": )١(- رمحه اهللا  -قال أبو حامد الغزايل   

  .)٢("نه ابن لبون وإن كانت كرمية فال يطالب اكاملعدومة فيؤخذ م
  
  :احلنابلة -٤

 فان كان يف بطنها ولد      ، اليت قد حان ولدها    :واملاخض": - رمحه اهللا  - قال أمحد 
 رضـي اهللا    - قال عمر  ، وهذه الثالث ال تؤخذ حلق رب املال       ،مل حين والدها فهي خلفة    

 وإن تطوع رب    ، وال فحل الغنم   ،ة وال األكول  ، وال املاخض  ،ال تأخذ الربا  :  لساعيه -عنه
  .)٣("املال بإخراجها جاز أخذها

  

  

  :ودليلهم يف هذه املسألة
  

 رضي اهللا   -لَما بعثَ معاذًا    أَنَّ رسولَ اللَّه     - رضي اهللا عنهما   - عنِ ابنِ عباسٍ  
 فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيه عبادةُ       ،كتابٍ إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ    " : إِلَى الْيمنِ قَالَ   -عنه

 يـومهِم   يف فَإِذَا عرفُوا اللَّه فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه فَرض علَيهِم خمس صـلَوات             ،اللَّه عز وجلَّ  
هِملَتلَيلُوا َ   ،وف فَإِذَا فَع     ع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرلَـى        أَخع درفَت هِمائأَغْنِي نذُ مخؤكَاةً تز هِملَي
هِمائوا ،فُقَربِ فَإِذَا أَطَاعهِمالوأَم مائكَر قوتو مهنذْ ما فَخ٤(ه(.(  

  
  
  
  
  

                                                 
  .   سبقت ترمجته)١(
  ).٤٠٦ / ٢(   الوسيط )٢(
  ).٤٦٤ / ٢(   املغين )٣(
، ١٤٥٨ بـرقم ، الصدقة يف الناس أموال كرائم تؤخذ ال باب،   الزكاة كتاب،   )١٤٧ / ٢(    رواه البخاري    )٤(

  ).١/٣٨(، ١٣٢ برقم الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالمباب، كتاب اإلميان ،)٣٨ / ١(ورواه مسلم



 ٨٦

  : وجه الداللة 
وتـوق كَـرائم ...)    دل احلديث على عدم جواز أخذ كرائم األموال بقوله          

وأَمهِمال.(  
  

  :اخلالصة
 لإلمجاع فيها   - رمحه اهللا  -وأن حكاية ابن حزم    ،خالف فيها  ويظهر أن املسألة ال   

 فإن الفقهـاء أمجعـوا علـى        ،الكرميولكن إذا مل يكن عند صاحب املال  إال           ،صحيحة
  .واهللا أعلم ،وجوب الزكاة فيه كما نص على ذلك ابن قدامة يف مسألة ردي التمر

  
  

                                   
                                        



 ٨٧

אאW 
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أن اإلمام العدل القرشي إليـه قـبض        واتفقوا   ":-رمحه اهللا   –قال املصنف        

  .)١("الزكاة يف املواشي
  

  :تصوير املسألة
كما كان رسـول اهللا     لمني قبض الزكاة من رعيته      هذه املسألة تبني أن لإلمام املس     

وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، يقبضها .  
  
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
  

اإلمام العدل   يف أن الزكاة تدفع إيل       –رمحه اهللا تعاىل    – أجد من يوافق ابن حزم       مل
وال : (لقرشي قال ابن حزم   ولعل ذلك راجع إيل أن الظاهرية ال جيوزن إمامة غري ا          ،القرشي

  نصوا  اإلمجاع واولكن غريه من العلماء ممن نقل     ،)٢()صليبهحتل اخلالفة إال لرجل من قريش       
إال ، أن يكون اإلمام قرشـياً    مل يشترطوا    ، أن لإلمام املسلمني قبض الزكاة من رعيته      على  
ا ذكـره ابـن     م نه يفيد أف  -رمحه اهللا –  نقلهم وإن كان غري مطابق ملا ذكره ابن حزم         أن

إذا كـان اإلمـام عـدالً       و،أن يكون اإلمام قرشياً    امل يشترطو ،وذلك أم ، حزم وزيادة 
  .أعلم تعاىل من باب أوىل واهللا إليه  عفإا تدف، وقرشياً

  

   :   وممن نقل اإلمجاع 
إمجاعهم على أن قـول اهللا      ... ومن احلجة   : "، فقال - رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .١

 )٣( m  k  j  p  o  n  m  ll عز وجل 

                                                 
  .٣٧    مراتب اإلمجاع كتاب الزكاة  ص)١(
 .)٣٥٩ / ٩ (-احمللى  )٢(
  .١٠٣ اآلية:   سورة التوبة)٣(



 ٨٨

 
  
  .)١(" ويقوم فيها مقامه اخللفاء واألمراء بعده،منابهينوب فيها  

m  D  C          B  A وهذه اآليـة أي      ":، قال )٢(-رمحه اهللا -القرطيب   .٢
  F  El )خطاب للنيب    )٣          وهو يتناول األمـراء بعـده إىل يـوم ،

 هـذا   m  o  n  m  l  k  j  pl : ومثله قوله تعاىل  القيامة،  
  .)٤("قول كافة العلماء

  
  :مستند اإلمجاع

   mr  q  p  o  n  m  l  k  js  u      t  :قول اهللا تعـاىل    
w  vx  {  z  y  l )٥(.  
  

  :وجه الداللة
ويل أمـر     وهذا عام لكل من    ،بقبض الزكاة  أن اآلية الكرمية فيها أمر لرسول       

  .املسلمني
  :اخلالصة

    . واهللا تعاىل أعلم، وال يوجد خمالف،سألةثبوت اإلمجاع يف هذه امل  
  

                                                 
  ).٣٢٦ / ٢(   االستذكار )١(
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي، أبو عبد              حممد بن أمحد بن أيب فرح االنص         )٢(

قمـع  "يعرف بتفسري القـرطيب، و    " اجلامع ألحكام القرآن  "  من كتبه    ،. اهللا، القرطيب، من كبار املفسرين    
التـذكرة  "و" التذكار يف أفضل األذكار   " و" األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن     " و"  احلرص بالزهد والقناعة  

  ).١٩٧ / ١ (شجرة النور الزكية: انظر.  هـ٦٧١توىف عام ". بأحوال املوتى
  ١٠٢: يةاآل :   سورة النساء)٣(
  ).٣٦٤ / ٥(   تفسري القرطيب )٤(
  .١٠٣اآلية  :    سورة التوبة)٥(



 ٨٩

                                                   



 ٩٠

אאאW 
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 الزكاة الـيت     إذا وضع اإلمام العدل القرشي     واتفقوا" : -رمحه اهللا   –قال املصنف   

 يف  واختلفـوا  ، السبعة من الثمانية املنصوصة يف القرآن فقـد أصـاب          هماألستقبض يف   
  .)١("املؤلفة

 

  :تصوير املسألة
  

وأن اإلمـام إذا    ،  الثمانية اليت نص عليها القـرآن           هذه املسألة تبني األصناف   
وذلـك  ، أخرجها يف األصناف السبعة من الثمانية املنصوص عليها يف القرآن فقد أصاب           

  .بقية األصنافيف  االتفاقفكان  ،املؤلفة يف ااختلفوأم 
  

  
ولكن نص فقهاء احلنفية واملالكيـة       مل أجد من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع          

،وإسقاط املؤلفة  السبعة من الثمانية املمصوصة يف القرآن       على جواز وضع اإلمام الزكاة يف       
  :قلوم 

     :احلنفية
  

قوله وهم الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف  ":  الزكاة رفمصاقال )٢(جمد الدين احلنفي  - ١

إال املؤلفة قلوم ، فإن اهللا )٣( m  u  t  s   r  q  l : تعاىل
  .)١("تعاىل أعز اإلسالم وأغىن عنهم

                                                 
  .٣٧مراتب اإلمجاع    )١(
د بن حممود املوصلي أبو الفضل اإلمام امللقب جمد الدين قال أبو العالء الفرضي عبد اهللا بن حممود بن مودو   )٢(

 يوم اجلمعة سلخ شوال سنة تسع وتسعني ومخس مائة قال ابو العالء كان شيخا فقيها يفكانت والدته باملوصل 
 مدرسا مبشهد اإلمام عاملا فاضال مدرسا عارفا باملذهب وكان قد توىل قضاء الكوفة مث عزل ورجع إىل بغداد ورتب

 لتعليل املختار و كتاب االختيار من تصانيفه املختار اللغوي و كتاب ،ومل يزل يفيت ويدرس إىل أن مات ببغداد
  .)٢٩١ / ١ (- طبقات احلنفية هـ انظر٦٣٨ مات سنة املشتمل على مسائل املختصر

  .٦٠: اآلية التوبة    سورة)٣(



 ٩١

 وهي الزكاة ال تعطى إال املفروضاتفهذه وجوه الصدقات  ":)٢(ابن عبد الرب  قال -٢
   )٣( ."هم سبعة أصناف لسقوط املؤلفةهلؤالء وال جيوز العدول عن مجيعهم و

  :ودليلهم
 العامة قول والصحيح":قالبعد أن ذكر اخلالف يف املؤلفة قال الكاساين  ،إمجاع الصحابة

 قلوم املؤلفة أعطيا ما عنهما اهللا رضي وعمر بكر أبا فإن ذلك على الصحابة إلمجاع
  .)٤( "عنهم هللا رضي الصحابة من أحد عليهما ينكر ومل الصدقات من شيئا

  
 هقولب:وقالوا أن سهم املؤلفة باقي واستدلوا)٥( واحلنابلة )٥( يف ذلك الشافعيةوقد خالف

  :تعاىل
 m  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  

¡  �  ~  }  |¢¥  ¤  £   ¦ ¨  §  ©     ª  l. )٦(  
  

  :وجه الداللة
 ا باألصناف الثمانية املكلف   أن اهللا تعاىل بني يف هذه اآلية مصارف الزكاة وحدده         

  .فإذا أخرجت الزكاة يف تلك األصناف فقد برئت ذمته وامتثل ألمر اهللا تعاىل
  

  :اخلالصة
  .منعقد على السبعة وأما املؤلفة قلوم  فقد اختلفوا الفقهاء فيه واهللا أعلماإلمجاع 

  
                                                                                                                                            

  .)١٢٥ / ١ (-االختيار لتعليل املختار    )١(
  .   سبقت ترمجته)٢(
  )٣٢٧ / ١ (-الكايف يف فقه أهل املدينة    )٣(
  .)٤٥ / ٢( البدائع   )٤(
  )١٥٦ / ١(خمتصر املزين من علم الشافعي ) ٣١٤ / ٢(روضة الطالبني وعمدة املفتني     )٥(
 )١٦٢ / ٣ (-اإلنصاف   )٥(
  ).٦٠: (سورة التوبة اآلية )٦(
 



 ٩٢
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وإثـر   ، أن من أدى الزكاة إثر حلول حوهلا       واتفقوا" : -رمحه اهللا   –قال املصنف   

  . )١("وقت وجوا يف الزرع والثمار فقد أدى فرضه
  

  :تصوير املسألة
  :مسألتني عن -رمحه اهللا-تكلم املصنف 

 فمن أداها إثر حلول حوهلا فقـد        ،تأدية الزكاة إثر حلول حوهلا    : املسألة األوىل  
  . فرضهأدى

 ،وهو اشتداد احلـب   ،  والثمار إثر وقت وجوا    عتأدية زكاة الزر  : لثانيةااملسألة  
  . أداها فقد أدى فرضهن فإ،وبدو صالح الثمرة

  

אאWאK 
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
وأمجعوا على أن املال إذا حـال عليـه          ":، قال )٢(-رمحه اهللا -ابن املنذر    .١

 جتب الزكاة أن على وأمجعوا: " وقال أيضاً  .)٣( "احلول أن الزكاة جتب فيه    
 جيزئ ذلك أن عليه وجوبه بعد ذلك أدى فمن احلول، دخول بعد املال يف
  .)٤("عنه

                                                 
  .٣٨    مراتب اإلمجاع ص)١(
  .   سبقت ترمجته)٢(
  .)٤٧ / ١(اإلمجاع البن املنذر    )٣(
  ).٤٧ / ١(اإلمجاع البن املنذر    )٤(



 ٩٣

 ، هو إمجاع من مجاعة فقهاء املـسلمني       ":  )١(- رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .٢
 أنه ال زكاة يف     - رضي اهللا عنهم   -بن عمر افاحلديث فيه مأثور عن علي و     

 رضي اهللا   -بن عمر ا  وقد رفع بعضهم حديث    ،مال حىت حيول عليه احلول    
بن عباس و   اوال خالف يف هذا بني مجاعة العلماء إال ما جاء عن            ،-عنهما
  .)٢( "-رضي اهللا عنهم -معاوية

وأما وقت الزكاة فـإن مجهـور       ": ، قال )٣(- رمحه اهللا  -ابن رشد احلفيد   .٣
 ...الفقهاء يشترطون يف وجوب الزكاة يف الذهب والفضة واملاشية احلول           

 وليس فيه يف الصدر األول خـالف        ،وهذا جممع عليه عند فقهاء األمصار     
 .)٤("-نهم رضي اهللا ع-إال ما روي عن ابن عباس ومعاوية

اتفقوا على اشتراط احلول يف زكاة املاشية        ":قال ،)٥(- رمحه اهللا  -النووي .٤
 .)٦("والذهب والفضة دون املعشرات

 احلول  اشتراطأمجع العلماء على     ": قال )٧(-رمحه اهللا - ابن حجر احلافظ   .٥
  ).)٨("يف املاشية والنقد دون املعشرات واهللا أعلم

  :مستند اإلمجاع
  

نةَ عشائرضي- ع ا اللَّههنع- قَالَت: تعمولَ سسر اللَّه  ُقُولكَاةَ الَ" :ييف ز 
  .)٩("الْحولُ علَيه يحولَ حتى مالٍ

                                                 
  .   سبقت ترمجته)١(
  .)١٤١ / ٣(االستذكار    )٢(
  .سبقت ترمجته   )٣(
  )٢٧٠ / ١(بداية اتهد    )٤(
  .   سبقت ترمجته)٥(
  .)٥٣ / ٧(شرح النووي على مسلم    )٦(
  . ترمجته   سبقت)٧(
  .)٣١١ / ٣(فتح الباري    )٨(
-كتاب الزكاة-،،لبيهقيوا ،١٧٩٢، برقم باب منِ استفَاد ماالً)١٢ / ٣(-كتاب الزكاة-، ابن ماجة   رواه )٩(
ل ـ إرواء الغلي:ظرـان، حه األلباينـ وصح)٧٥٢٤(، برقماحلول عليه حيول حىت مال ىف زكاة ال باب)٩٥ / ٤(
  .)١٢٤٦ / ٢(اجلامع الصغري صحيح  و)١٥٤ / ١(



 ٩٤

  :اخلالف احملكي يف املسألة
 كمـا سـبق يف      -مرضي اهللا عنه  – ملعاوية وابن عباس     ذكر بعض العلماء خالفاً   

  .- اهللا رمحهما-الرب كالم ابن رشد وابن عبد
 وإمنـا حملـه يف املـال        ، يف هذه املسألة   اًولكن الذي يظهر أن اخلالف ليس وارد      

عتداد  ا ال خالف يف أنه ال     ":)١(- رمحه اهللا  -قال ابن العريب املالكي    ،املستفاد أثناء احلول  
 أثنـاء    وإمنا اختلف العلماء يف الذي يستفيد مـاالً        ،مبال يف الزكاة حىت حيول عليه احلول      

  .)٢("احلول
  

  :اخلالصة
 واهللا  ، وأن اخلالف إمنا هو يف املال املـستفاد        ،تبني يل أن اإلمجاع صحيح ومنعقد     

   .علمأ
  

                                                 
 األندلـسي،  العـريب  ابن اهللا، عبد بن  حممد ، العالمة، احلافظ، القاضي، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن          اإلمام   )١(

 عمـر  بن احلسن خاله من مسع.مائة وأربع وستني مثان سنة يف ،ولد.التصانيف صاحب املالكي، اإلشبيلي،
 وفـسر ، الترمـذي  عيسى أيب جامع شرح يف األحوذي عارضة (ابكت صنف .باألندلس وطائفة اهلوزين،
 الفقـه،  يف) األصناف (وكتاب ، )واملسلسالت احلديث كوكب (كتابو بديع، بكل فأتى ايد، القرآن
 اآلخر، ربيع شهر يف بفاس ويفتو ،)العورة ستر (وكتاب ، )الناظر نزهة (وكتاب ،)املسائل أمهات (وكتاب
  .)٢٠٣ / ٢٠ (-م النبالء سري أعال هـ ٥٤٣ سنة

  ).٥٤/ ٣(   عارضة األحوذي بشرح سنن الترمذي )٢(



 ٩٥

אאWאא 
  

 بـدا   إذاويف الثمـرة     ، إذا اشـتد احلـب      والثمـار  عوقت وجوب زكاة الزر   
  .فقد أدى فرضه  صالح الثمرةوبدو احلباد اشتدفمن أدامها وقت  ،)١(صالحها
  
  
  
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
أما زكاة الزرع والثمار واحلبـوب فيجـب         ":، قال )٢(- رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .١

 ويعترب وجوب ذلك فيمن مات      ،أداؤها يف حني احلصاد اجلداد بعد الدرس والذر       
ح يف التمـر وباالستحـصاد      عن زرعه أو باعه أو عن خنله باإلزهاء وبدو الصال         

 .)٣(" وهذا إمجاع من العلماء ال خالف فيه،واليبس واالستغناء عن املاء يف الزرع
  

وال يرد على ما ذكرنا أن وقت وجوب الزكاة هـو            ":)٤(- رمحه اهللا  -الشنقيطي .٢
 إلمجاع العلماء على أنه ال جيب إخراجهـا         ؛وقت طيب الثمر قبل أن يكون يابساً      

  .)٥(" يابساًأن يصري متراًبالفعل إال بعد 
  :مستند اإلمجاع

  جج

  .)٦( m ¨     §  ¦  ¥ l قوله تعاىل
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٥٦١ / ٢(املغين    )١(
  .   سبقت ترمجته)٢(
  .)١٥٥ / ٢٠(التمهيد    )٣(
  .   سبقت ترمجته)٤(
  .)٥١٧ / ١(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن    )٥(
  .١٤١ : اآلية:األنعام   سورة )٦(



 ٩٦

  :وجه الداللة

¥  ¦  §     m  :يف قولـه تعـاىل    - مارضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  روي   ما

¨ l:               وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، مل خيرج مما حصد شيئًا 

  .)١( m¨     §  ¦  ¥ l : فقال اهللا
 ويـوم  ، ووقته ذلك يـوم احلـصاد   ،أمر من اهللا تعاىل بزكاة الزرع والثمار      فهو   
  )٢( . بدا صالحهاإذاويف الثمرة  ،احلبإذا اشتد احلصاد 

  
  :اخلالصة

 وأن من أدى زكاة الزرع والثمار إثر وقت وجوـا فقـد أدى              ،ثبوت اإلمجاع 
 .علمأفرضه واهللا 
  

                                               

                                                 
  .١٤١ : اآلية:نعاماألسورة   )١(
  .)٣٤٨ / ٣(تفسري ابن كثري    )٢(
  



 ٩٧
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أن الزكاة تتكرر يف كل مـال عنـد         واتفقوا  ": -رمحه اهللا   –       قال املصنف   

 فإم اتفقوا أن ال زكاة فيها إال مرة يف الـدهر            ؛حاشا الزرع والثمار  ، انقضاء كل حول  
  .)١("فقط

  :تصوير املسألة
  :ه اهللا عن مسألتنيتكلم املصنف رمح

عند  على أن الزكاة تتكرر يف كل حول         -رمحه اهللا   -بني املصنف : املسألة األوىل 
  .وهذا يف غري الزرع والثمار،انقضائه 

أن ال زكـاة يف الـزرع        يف هذه املسألة     –رمحه اهللا   - بني املصنف  :املسألة الثانية 
  .والثمار إال مرة يف الدهر فقط

  

אאWאאאאK 
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
أخذ الصدقة كل عام سنة مـن       : قال ":ل قا ،-رمحه اهللا - اإلمام الشافعي    -١
وهذا مما ال اختالف فيه علمته يف كل صدقة ماشية وغريها ليـست ممـا                  رسول اهللا 

 .)٢("خترج األرض
  

  :مستند اإلمجاع
  .)٣( "...كَل عامٍ  الصدقَةُ يف": قال أنه النيب عن –ي اهللا عنه  رض- علي عن 
  

                                                 
  )٣٨(   مراتب اإلمجاع ص)١(
  .)١٧ / ٢(األم للشافعي    )٢(
وصححه األلباين يف صحيح أيب داود      ، ١٥٧١ برقم   -السائمة زكاة يف باب- )٤٩٢ / ١(: رواه أبو داود       )٣(

   .)٢٩٢  /٥ (-صحيح أيب داود  ،١٤٠٤،  برقمالسائمة زكاة يف باب



 ٩٨

  
  :ةالللدوجه ا

  

ـ  حيـول  حـىت  وذلك مرة، عام كل يفدل احلديث على أن الزكاة واجبة         اعليه
وهـذا  ،  سنة كل يف واحدة مرة يفيزك احلول، عليه حال إذا إال مال يف زكاة فال احلول،

  .ميدل على تكرار الزكاة يف كل عا
  

  :اخلالصة
   . واهللا تعاىل أعلم،يظهر أن اإلمجاع يف هذه املسألة صحيح وثابت

  
  

                                        



 ٩٩

אאWאאאK 
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
  

ذا وجب العشر يف الزروع     ال أصحابنا إ  ق: "قال: )١(- رمحه اهللا  -النووي -١
 قـال  ،مـذهبنا  هذا  وان بقيت يف يد مالكها سنني      يء،جيب فيها بعد ذلك ش     والثمار مل 
 يف العـشر  مالكها على :فقال،  )٣(البصري احلسن إال الفقهاء مجيع قال وبه: )٢(املاوردى

  .)٤("اإلمجاع خالف وهذا :املاوردى قال ،والدنانري والدراهم كاملاشية سنة كل
  

  : تند اإلمجاعمس
نع دببن عمر اِهللا ع -يضر اللَّه هننِ ، -ماعع بِيالن  َا": قَاليمف قَتاُء سمالس 
  .)٦("الْعشرِ نِصف بِالنضحِ سقي وما الْعشر )٥(عثَرِيا كَانَ أَو والْعيونُ،

  :وجه الداللة 

                                                 
  .   سبقت ترمجته)١(
 أصـحاب  البـاحثني،    العلماءمن  . ضاة عصره قأقضى  :  الشافعي علي بن حممد حبيب، أبو احلسن املاوردي         )٢(

أقضى " وويل القضاء يف بلدان كثرية، مث جعل        . ولد يف البصرة، وانتقل إىل بغداد      .التصانيف الكثرية النافعة  
كانة الرفيعة عند اخللفـاء،     وكان مييل إىل مذهب االعتزال، وله امل      .  العباسي يف أيام القائم بأمر اهللا    " القضاة  

نسبته إىل بيع ماء الورد،     .  أو يزيل خالفاً   ورمبا توسط بينهم وبني امللوك وكبار األمراء يف ما يصلح به خلالً           
أدب الدنيا  "، و شافعية يف فقه ال   "احلاوي"و" النكت والعيون " و " السلطانية األحكام" :من كتبه . ووفاته ببغداد 

  .)٦٣٦ / ٢(طبقات الفقهاء الشافعية ، و)٣٢٧ / ٤(األعالم للزركلي : انظر هـ ٤٥٠توىف سنة " والدين
  .   سبقت ترمجته)٣(
  .)٢٥٥ / ٣(احلاوي الكبري للماوردي :  وانظر)٥٦٧ / ٥(اموع شرح املهذب    )٤(
 ورده ، وحكى عن بن األعرايب تشديد املثلثـة ،اء وتشديد التحتانية عثريا بفتح املهملة واملثلثة وكسر الر  :قوله   )٥(

 هو الذي يشرب بعروقه من      : قال اخلطايب  ،بن عديس يف املثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه        ا وحكى   ،ثعلب
 وهو املستنقع يف بركة وحنوها يصب إليه من ماء املطـر يف             :بن قدامة عن القاضي أيب يعلى     ا زاد   ،غري سقي 
: انظـر .  ألن املاشي يعثر فيها    ؛ وهي الساقية اليت جيري فيها املاء      ، واشتقاقه من العاثور   : قال ،ق له سواق تش 

  .)٣٤٩ / ٣(فتح الباري 
 ). ١٤٨٣(بـرقم -اجلاري وباملاء السماء ماء من يسقى فيما العشر  باب -كتاب بدء الوحي    -   رواه البخاري      )٦(

-كتاب الزكـاة  -» الْعشرِ نِصف بِالسانِية سقى وفيما الْعشور والْغيم راَألنها سقَت فيما «ورواه مسلم بلفظ    
  . ) ٢٣١٩( برقم العشر نصف أو العشر فيه ما باب
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ألن اهللا تعاىل علق إجيـاب عـشره         ؛ة واحدة دل احلديث على وجوب زكاا مر     

واحلصاد ال يتكرر، فوجب أن     ،  )١( m¨     §  ¦  ¥ l  :قوله تعاىل لحبصاده  
  . ال يتكرر يكون العشر أيضا

  

  :اخلالف احملكي يف املسألة
يف  )٣(- رمحـه اهللا   - عن احلسن البصري    خالفاً )٢(- رمحه اهللا  -   حكى النووي 

 كاملاشية سنة كل يف العشر مالكها علىن  إ"  :-رمحه اهللا - سن حيث قال احل   ؛هذه املسألة 
  .)٤("والدنانري والدراهم

 سـقَت  فيما((  قوله  ظاهر نأل ؛اإلمجاع خالف وهذا :)٥(املاوردى قال    
 ألن اهللا تعاىل علق إجياب عشره حبـصاده       ؛اقتضى نفي ما سوى العشر     )٦( )الْعشر السماُء

 ال يتكرر، وألن الزكاة جتب يف األموال        ، فوجب أن يكون العشر أيضاً     واحلصاد ال يتكرر  
 فلم جتـب فيـه   ،النامية، وما ادخر يف الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء        

  .)٧( "الزكاة
 وإمنا استدل ،ويظهر من كالم املاوردي أن خمالفة احلسن رمحه اهللا ليس عليها دليل  

  .وال قياس مع وجود النص، والدنانري والدراهم املاشيةبالقياس على 
  :اخلالصة

 من خالف إمنا -رمحه اهللا- وما ورد عن احلسن ،يظهر أن اإلمجاع صحيح وثابت   
 واهللا تعـاىل    ، فال يلتفت إىل قوله    ، ومعارض لإلمجاع  ،هو خالف معارض لنص احلديث    

  .أعلم
  

  

                                                 
  .١٤١ : اآلية:األنعام   سورة )١(
  .   سبقت ترمجته)٢(
  .   سبقت ترمجته)٣(
  .)٢٥٥ / ٣(اوردي  احلاوي الكبري للم،)٥٦٧ / ٥(اموع شرح املهذب    )٤(
  .   سبقت ترمجته)٥(
  .   سبق خترجيه)٦(
  .)٢٥٥ / ٣(احلاوي الكبري للماوردي ) ٥٦٧ / ٥(اموع شرح املهذب    )٧(
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אאW 
א 

  
 أن من قبض اإلمام الذي جتب إمامته زكـاة          واتفقوا": -رمحه اهللا   –قال املصنف   

   .)١(" وليس عليه أن يعيدها ثانية،ماله وهو غائب ال يعلم أو ممتنع أن ذلك جيزئ عنه
  

  :تصوير املسألة
 يف هذه املسألة عن قبض اإلمام الزكاة من الغائب          -رمحه اهللا -ملصنف      تكلم ا 

فأمـا  ،  منهما خترج زكاة ماله من غري نيـة         ألن كال  ؛ وقد قرن املصنف بينهما    .واملمتنع
مها قـد    وكال ، عن أداء الزكاة   فالمتناعهوأما املمتنع    ،الغائب فقد يكون مفقوداً أو أسرياً     

 ،أن ذلك جيزئ عنهما    و ، فإن لإلمام قبض الزكاة من ماليهما      وبالتايل ،تعذرت فيهما النية  
  .وليس عليهما أن يعيدا زكاما مرة أخرى

  :على حدة كل واحدة من املسألتني بنيأسو
  

  

אאWאW 
 ولكن ذكر     ،-رمحه اهللا -مل أجد من حكى اإلمجاع يف مال الغائب غري ابن حزم            

ن مال األسري جتب     أ : يف مسألة األسري عن زكاة األسري      )٢(-ه اهللا  رمح - املالكي الدسوقي
   .فيه الزكاة واألسري يف حكم الغائب

                                                 
  ٣٨    مراتب اإلمجاع كتاب الزكاة  ص)١(
ـ    ) ،مبصر(من أهل دسوق    .  من علماء العربية   ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي         )٢( ويف تعلم وأقـام وت

حاشـية  "، و "احلدود الفقهية يف فقه اإلمام مالك     " :له كتب، منها  . وكان من املدرسني يف األزهر    . بالقاهرة
حاشية على الشرح الكـبري علـى       " جملدان، و  "حاشية على السعد التفتازاين   " جملدان، و  "على مغين اللبيب  

شجرة : انظر هـ،   ١٢٣٠توىف   ".نيحاشية على شرح السنوسي ملقدمته أم الرباه      "فقه، و يف ال " خمتصر خليل 
  .)٣٦١ / ١ (النور الزكية
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 ، يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أو أسـر         )حلمله على احلياة  (قوله   ":- رمحه اهللا  –قال  
 ؛ فإا جتزي وال يضر عدم نيتـه       ،وأخرجت زكاة ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود        

  .)١("ألن نية املخرج تقوم مقام نيته
وهذا يدل على أن لإلمام قبض زكاة الغائب أو املفقود أو األسـري ومل يـذكر                 
  .)٢( يف املسألةاًخالف

أما املال الظاهر فقد اتفقت كلمة املالكية أن        " :       وجاء يف املوسوعة الكويتية   
احلياة، وجيوز أخذ الزكاة من ماهلما      الفقد واألسر ال يسقطان زكاته؛ ألما حمموالن على         

ومل جند لغري من ذكر     ،  الظاهر وجتزئ، وال يضر عدم النية؛ ألن نية املخرج تقوم مقام نيته           
  .)٣(" هلذه املسألةتعرضاً

  :مستند اإلمجاع

   mr  q  p  o  n  m  l  k  js  v  u      t  :قوله تعاىل 
wx  {  z  y  l)٤(.  

  :وجه الداللة من اآلية 
 فتشمل مـال    ، وهي عامة  ،   دلت اآلية الكرمية على أن اإلمام إليه قبض الزكاة        

  .وغريه الغائب
  :اخلالصة
  . يف هذه املسألة صحيح وثابت واهللا أعلمعدم اخلالفتبني يل 

  
                                                 

  )٤٨١ -٤٨٠ /١( الكبري الشرح على الدسوقي حاشية   )١(
  )٢٣٨ / ٢٣(املوسوعة الفقهية الكويتية :    انظر)٢(
ـ                   )٣( ة    اإلمجاع حيمل على األموال الظاهرة، أما األموال الباطنة فقد ذكر فيها خالف، جاء يف املوسوعة الكويتي

 بـذلك  ألنـه  ؛الباطنة أمواله من حقه يف الزكاة يسقط أسرياً أو مفقوداً الرجل كون فإن املالكية عند ماأ"
 واحـدة  لـسنة  أطلـق  إذا يزكيها ولذا الضائع، كاملال حينئذ ماله فيكون ،التنمية عدم على مغلوباً يكون

 تـسقط  ال: البنـاين  قول ويف. أصالً افيه عليه زكاة ال: والزرقاين األجهوري قول ويف. الضائعة كاألموال
 يتوقـف  بل ماهلما من اإلخراج جيب ال لكن عام، كل عليهما الزكاة جتب بل واملفقود، األسري عن الزكاة
  .)٢٣٨ / ٢٣(املوسوعة الفقهية الكويتية :  انظر."املوت حدوث خمافة

  .١٠٣ : اآلية:التوبة   سورة )٤(
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אאWאW 
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
ال خالف بني العلمـاء أن لإلمـام        ": قال   )١(،- رمحه اهللا  -ابن عبد الرب   .١

املطالبة بالزكاة وأن من أقر بوجوا عليه أو قامت عليه ا بينة كان لإلمام 
 وعلى هذا جيب على من امتنع من أدائها ونصب احلرب دوا            ،أخذها منه 

أن يقاتل مع اإلمام فإن أتى القتال على نفسه فدمه هدر ويؤخـذ منـه               
  .)٢("ماله

 أجزأت من غري نيـة      اإلمامىت أخذها   م": قال )٣( - اهللا  رمحه -ابن قدامة  .٢
 مبرتلـة   اإلمام ألن أخذ    ؛ وهذا قول للشافعي   ، أو كرهاً  سواء أخذها طوعاً  
 ؛ وألن لإلمام واليـة يف أخـذها       ، نية إىل فلم حيتج    ،القسم بني الشركاء  

  .)٤("ولذلك يأخذها من املمتنع اتفاقاً
أخذها اإلمام من غري نيـة رب       أما إن    ":قال )٥(- رمحه اهللا  -الزركشي .٣

 ،)٦("مبعىن أنه ال يؤمر بأدائهـا ثانيـاً        املال فإا جتزئه يف الظاهر بال نزاع      
وأمجع الصحابة على وجوا، وعلى قتـال مانعيهـا، واهللا           ":وقال أيضاً 

  .)٧("أعلم

                                                 
  .   سبقت ترمجته)١(
  .)٢٣١ / ٩ (االستذكار   )٢(
  ٤١   سبقت ترمجته )٣(
  .)٥٠٤ / ٢(املغين    )٤(
 كان إماماً ،مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد الزركشي املصري احلنبلي الشيخ اإلمام العالمة                     )٥(

تـصانيف  له  ،   املصرية الديار قاضي احلجاوي اهللا عبد الدين موفق القضاة قاضي عن الفقه أخذ ،يف املذهب 
 ، هـ٧٧٢ سنة   األوىل مجادى عشرى رابع السبت ليلة تويف ، شرح اخلرقي مل يسبق إىل مثله      : أشهرها ،مفيدة

 له ترمجـة    - رمحه اهللا  -الشيخ عبداهللا بن جربين   وقد ترجم   ، )٢٢٤ / ٦(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب       
  ).١/٨٧(يخ عبداهللا بن جربين شرح الزركشي حتقيق الش: انظر، وافية يف حتقيقه لكتاب شرح الزركشي

  .)٣٦٥ / ١(شرح الزركشي    )٦(
  .)٣٤٦ / ١( شرح الزركشي   )٧(



 ١٠٤

 وإن منه قهراً وأمجع العلماء أن مانعها تؤخذ    ": ، قال  )١(-رمحه اهللا -العيين .٤
 بأهل -عنه تعاىل اهللا رضي- بكر أبو فعل كما ،قتل دوا باحلر نصب
  .)٢("عنهم تعاىل اهللا رضي الصحابة مجيع ذلك على ووافق الردة

  
  :مستند اإلمجاع

نع دبع نِ اللَّهب رمولُ قَالَ :قَالَ - رضي اهللا عنهما   -عسر اللَّه :"  تـرأَنْ أُم 
 ويؤتوا الصالَةَ ويقيموا اللَّه رسولُ محمًدا وأَنَّ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ دوايشه حتى الناس أُقَاتلَ
  .)٣( "اللَّه علَى وحسابهم بِحقِّها إِالَّ وأَموالَهم دماَءهم منى عصموا فَعلُوا فَإِذَا ،الزكَاةَ

  
  :وجه الداللة
  .لى أن لإلمام قبض الزكاة من املمتنع حىت لو أدى ذلك ملقاتلته دل احلديث ع

  
  :اخلالصة

 ، وأا جتزئ عنـه    ،خذ الزكاة من املمتنع   أ ثبوت اإلمجاع وصحته على وجوب      
  .علمأواهللا 

                                     

                                                 
. مؤرخ، عالمة، من كبار احملـدثني     : حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، أبو حممد، بدر الدين العيىن احلنفي               )١(

وويل يف  . دمـشق والقـدس    أقام مدة يف حلب ومصر و      ،)وإليها نسبته (أصله من حلب ومولده يف عينتاب       
وملـا ويل   . القاهرة احلسبة وقضاء احلنفية ونظر السجون، وتقرب من امللك املؤيد حىت عد مـن أخـصائه               

مث صرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إىل         . شرف سامره ولزمه، وكان يكرمه ويقدمه     األ
، " يف رجال معاين االثـار     األخيارمغاين  "و،  "عمدة القاري يف شرح البخاري    " :من كتبه . أن تويف بالقاهرة  

 كبري، انتهى فيه إىل     "عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان     " البن تيمية، و   "العلم اهليب يف شرح الكلم الطيب     "و
توىف سنة   ،" يف شرح معاين االثار    األخبارمباين  " ، و  "تاريخ البدر يف أوصاف أهل العصر     " هـ و  ٨٥٠سنة  

  .)٢٨٦ / ٧( :ب الذهشذرات : هـ انظر٨٥٥
  .)١٧٢-١٥ /  ٧(عمدة القاري شرح صحيح البخاري    )٢(
  .١٣٨ برقم ،اهللا رسول حممد اهللا إال إله ال يقولوا حىت الناس بقتال األمر باب ، كتاب اإلميان، مسلم   رواه)٣(
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 أن من أداها عن نفسه بأمر اإلمام مع نيـة           واتفقوا" : -رمحه اهللا   –قال املصنف   

   .)١("الزكاة ووضعها مواضعها أا جتزئ
  :تصوير املسألة

 يف هذه املسألة عن جواز أداء املرء الزكاة عـن           -رمحه اهللا   –     تكلم املصنف   
 وقد قيد ذلك بأن تكـون تأديـة   .عها مع نية الزكاة ووضعها يف مواض     ،نفسه بأمر اإلمام  

 فإذا أدى الزكاة على هذه الصورة فإن تأدية الزكاة          ،الزكاة بأمر من اإلمام مع نية الزكاة      
  .صحيحة وجتزئ عنه

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع 
 يف حكاية اإلمجاع بنفس الصورة اليت       - رمحه اهللا  -    مل أجد من وافق ابن حزم     

إال أن الفقهاء قد أمجعوا يف مسألة أضيق من املسألة اليت ذكرها ابن              ، -رمحه اهللا -ذكرها  
  وهذا ،للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه       إمجاعهم على أن     ي وه ،-رمحه اهللا -حزم  
   .)٢(خالف فيه ال

أن  -رمحهـم اهللا  - واألصحابالشافعي   قال" :)٣(- رمحه اهللا  -     قال النووي 
 إمجاع ونقل أصحابنا فيه     ،خالف فيه  ال  وهذا ،ة ماله الباطن بنفسه   للمالك أن يفرق زكا   

  .)٤(" الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة: الباطنة هيواألموال .املسلمني
 أنوقد أطبق الفقهاء بعد ذلك علـى        " :)٥(- رمحه اهللا  -ابن حجر احلافظ  وقال  

  . )٦("اإلمام إىل الدفع ببوجو قال من  وشذ،ألرباب األموال الباطنة مباشرة اإلخراج
                                                 

  .٣٨    مراتب اإلمجاع كتاب الزكاة  ص)١(
  ).١٦٤ / ٦(اموع شرح املهذب    )٢(
  .ترمجته   سبقت )٣(
  ).١٦٤ / ٦(اموع شرح املهذب    )٤(
  .   سبقت ترمجته)٥(
  .)٣٥٥ / ١٣(فتح الباري    )٦(



 ١٠٦

  

 يف املذهب علي أن لصاحب املـال        اً إمجاع )١(- رمحه اهللا  - وقد ذكر ابن قدامة   
  .مباشرة اإلخراج بنفسه

  

 يف أن صاحب املال جيوز أن يفرقهـا         وال خيتلف املذهب أيضاً    ":-رمحه اهللا -قال  
  .)٢("بنفسه

  

 ومل  ،باطنة مباشرة اإلخراج   ألرباب األموال ال   وملا كان الفقهاء قد أمجعوا على أن      
عن نفسه بأمر اإلمام مع نية الزكاة ووضـعها         فألن يؤديها   يشترطوا أن تكون بإذن اإلمام      

  .مواضعها من باب أوىل
  

  : مستند اإلمجاع

  .)٣(m    k  j  i  h  gl :  قول اهللا تعاىل
  :وجه الداللة 

وز له إخـراج زكـاة      فالقول بأن املالك جي    ":)٤(- رمحه اهللا  -قال اإلمام الرازي  
: عز وجل  وميكن أن يتمسك يف إثباته بقوله        ،األموال الباطنة بنفسه إمنا يعرف بدليل آخر      

 m    k  j  i  h  gl،          فإذا كان ذلك احلق حقاً للسائل واحملروم وجب أن 
  .)٥("جيوز له دفعه إليه ابتداًء

  :اخلالصة
ــت   ــسألة ثاب ــذه امل ــاع يف ه ــر أن اإلمج ــاىل ،يظه ــم  واهللا تع أعل

                                                 
  .   سبقت ترمجته)١(
  )٥٠٥ / ٢ (-املغين    )٢(
  ١٩ ية  اآل:الذاريات   سورة )٣(
، م املفـسر  اإلمـا : حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبد اهللا، فخر الـدين الـرازي                   )٤(

 رحل إىل خوارزم ومـا وراء النـهر   ،)ابن خطيب الري(مولده يف الري وإليها نسبته، ويقال له      . األصويل،
 : من تصانيفه  ،وكان حيسن الفارسية   .أقبل الناس على كتبه يف حياته يتدارسوا      . وخراسان، وتويف يف هراة   

معامل أصول  " و "يف شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات     لوامع البينات   "، و "مفاتيح الغيب يف تفسري القرآن الكرمي     "
توىف عام   ،"األصول علم يف احملصول"و ،"البينات اآليات"و "الكالم أصول يف اخلمسون املسائل"و و   "الدين
  .)٢١٣ / ١( ألدنرويلطبقات املفسرين ، و)٦٥ / ٢(طبقات الشافعية البن قاضى شهبة و. هـ٦٠٦

  .)٩١ / ١٦ (،)ازيتفسري الر (مفاتيح الغيب   )٥(
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يف أنه ال شيء يف الـسمك        وال أعلم بينهم خالفاً   " : -رمحه اهللا   –قال املصنف   

  .)١("املتصيد
  

  :املسألة تصوير
 وأن الزكاة ال جتب فيـه       ،تكلم املصنف يف هذه املسألة عن زكاة السمك املتصيد        

  . كان ذلك السمك قليالً أو كثرياًسواٌء
  
  .من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع 

 أخرج الـرب   أن ما أخرج البحر مبرتلة ما ":، قال )٢(- رمحه اهللا  -أبو عبيد  .١
من املعادن، وكان رأيه يف املعادن الزكاة، وقد ذكرنا ذلك عنه، فـشبهه             

، وإمنـا    يعمل به  وليس الناس يف السمك على هذا، وال نعلم أحداً        به،  
  .)٣( "اختلف الناس يف العنرب واللؤلؤ

                                                 
  .٣٩:مراتب اإلمجاع    )١(
من كبار العلماء باحلديث :    القاسم بن سالم اهلروي األزدي اخلزاعي بالوالء، اخلراساين البغدادي، أبو عبيد)٢(

وكان مؤدباً، ورحل إىل بغداد فويل القضاء بطرسوس مثاين عشرة . من أهل هراة، ولد وتعلم ا. واألدب والفقه
وكان منقطعا لألمري . وحج، فتويف مبكة. هـ وإىل بغداد، فسمع الناس من كتبه٢١٣حل إىل مصر سنة سنة، ور

"  الغريب املصنف:  "من كتبه. عبد اهللا بن طاهر، كلما ألف كتاباً أهداه إليه، وأجرى له عشرة آالف درهم
علماء : قال عبد اهللا بن طاهر،  "الاألمو"و"  املذكر واملؤنث"و" األمثال"و" فضائل القرآن "و"  أدب القاضي"و

عبد اهللا بن عباس يف زمانه، والشعيب يف زمانه، والقاسم بن معن يف زمانه، والقاسم بن سالم يف : اإلسالم أربعة
أبو عبيد مصنف : وقال أبو الطيب اللغوي". مل يكتب الناس أصح من كتبه، وال أكثر فائدة: "وقال اجلاحظ. زمانه

 صفة ،)١٥٣ / ٢ (-طبقات الشافعية الكربى : انظر. هـ٢٢٤تويف عام أنه قليل الرواية، حسن التأليف إال 
  .)٦٠ / ٤ (-وفيات األعيان ) ٣٢٣ / ٢( املقصد األرشد،)١٣٠ / ٤ (-الصفوة 

  .)٤٣٤ / ١(كتاب األموال أليب عبيد    )٣(
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وأما السمك فال شيء فيه حبال يف قول        " :قال )١(- رمحه اهللا  -ابن قدامة  .٢
 .)٣( "..)٢( إال شيء يروى عن عمر بن عبد العزيزأهل العلم كافة

  
  : مستند اإلمجاع

  وال إمجاع فيه    إذ ال نص   ؛الرباءة األصلية هو  مستند اإلمجاع يف هذه املسألة      إن   
:  ابن قدامة بعد أن نقل اإلمجـاع        ويدل على هذا قول     ، وجوب الزكاة يف السمك   على  

ه ال نص وال إمجاع على الوجوب فيه وال          وألن ،ألنه صيد فلم جيب فيه زكاة كصيد الرب       "
  .)٤(" فال وجه الجياا فيه،يصح قياسه على ما فيه الزكاة

  
  :اخلالف احملكي يف املسألة

رمحـه  -العزيـز  خالفاً عن عمر بن عبد     - رمحهما اهللا  -وابن قدامة   نقل أبو عبيد  
السمك شيئاً   من   نه ال يأخذ  أ أحد عماله    إىل أنه كتب    –رمحه اهللا   –فقد ورد عنه     ،-اهللا

  .)٥(حىت يبلغ مائيت درهمٍ
  
  
  

                                                 
  .سبقت ترمجته   )١(
اخلليفة الصاحل، وامللك العادل، ورمبـا      : القرشي، أبو حفص     عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي             )٢(

ولـد ونـشأ    . وهو من ملوك الدولة املروانية األموية بالشام      . قيل له خامس اخللفاء الراشدين تشبيها له م       
وويل اخلالفة بعهد من سليمان سنة      . مث استوزره سليمان بن عبد امللك بالشام      . باملدينة، وويل إمارا للوليد   

وكان من تقدمه   (وسكن الناس يف أيامه، فمنع سب علي بن أيب طالب،           .  هـ فبويع يف مسجد دمشق     ٩٩
دس له السم وهو بدير مسعان من أرض املعرة، فتـويف  : ومل تطل مدته، قيل) من األمويني يسبونه على املنابر    

" أشج بين أميـة     " وكان يدعى   . وأخباره يف عدله وحسن سياسته كثرية     . ومدة خالفته سنتان ونصف   . به
كان حنيف اجلسم، غائر العينني، جببهته أثر الشجة، وخطه         : " وقيل يف صفته  . رحمته دابة وهو غالم فشجته    

  ).١١٤ / ٥(، وسري أعالم النبالء : هـ انظر١٠١توىف عام ". الشيب، أبيض، رقيق الوجه مليحاً
  .)٦١٩ / ٢(املغين    )٣(
  .)٦١٩ / ٢(املغين    )٤(
  )٤٣٤ / ١(ب األموال أليب عبيد     كتا)٥(



 ١١٠

  :مناقشة أثر عمر بن عبد العزيز    
خـرج  أ فيما يرى إىل أن ما       - رمحه اهللا  -يذهب عمر : - رمحه اهللا  -قال أبو عبيد  

البحر مبرتلة ما أخرج الرب من املعادن، وكان رأيه يف املعادن الزكاة، وقد ذكرنا ذلك عنه،                
 يعمل به، وإمنا اختلف الناس      يف السمك على هذا، وال نعلم أحداً      فشبهه به، وليس الناس     

يف العنرب واللؤلؤ، فاألكثر من العلماء على أن ال شيء فيهما، كما يروى عن ابن عباس،                
  ومع هذا إنه قد كان ما خيرج من البحر على عهد الـنيب               ،- رضي اهللا عنهم   -وجابر

حد من اخللفاء بعده من وجه يصح، فنراه مما عفا          فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها، وال عن أ        
  .)١("عنه، كما عفا عن صدقة اخليل والرقيق

  
  :اخلالصة

 -رمحـه اهللا  - وما ورد عن عمر بن عبد العزيز         ،يظهر أن اإلمجاع صحيح وثابت    
  . واهللا تعاىل أعلم،خالف معارض لإلمجاع - لو صح ذلك–من خالف إمنا هو 

                                      

                                                 
  )٤٣٤ / ١(   كتاب األموال أليب عبيد  )١(
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ي فقد اتفقوا على أنه لـصائده يف        وأما الصيد الرب  "  :-رمحه اهللا   –قال املصنف   

  . )١("نه ال شيء عليه فيهأأرض اإلسالم خاصة حاشا احلرمني و
  

  :تصوير املسألة
 يف  صيد الرب لصائده   وأن   ، يف هذه املسألة عن صيد الرب      -رمحه اهللا -تكلم املصنف   

  . وأن الزكاة ال جتب فيهأرض اإلسالم
  

  :من وافق ابن حزم يف حكاية اإلمجاع
 ولكن  ، يف حكاية اإلمجاع بصريح العبارة     - رمحه اهللا  -مل أجد من وافق ابن حزم     

هـو  :  اإلمجاع على أن السمك ليس فيه زكاة قال        )٢(- رمحه اهللا  -عندما ذكر ابن قدامة   
وكذلك ذكر  ، مما يدل على أن الفقهاء جممعون على هذا        ،)٣(ه زكاة كالصيد الرب ليس في   

  .)٤( يف الشرح الكبري- رمحه اهللا- بن قدامةنهذا عبد الرمح
وقد تكلم بعض الفقهاء يف زكاة صيد الرب إال أم مل ينقلـوا فيهـا إمجاعـاً ومل             

  . فيها خالفاًايذكرو
  :وممن تكلم يف مسألة زكاة الصيد

وليس يف صيد الرب شـيء      ":  حيث قال  )٥(- رمحه اهللا  -اإلمام السرخسي  -١
  .)٦("على من أخذه

                                                 
  .٣٩مراتب اإلمجاع    )١(
  .   سبقت ترمجته)٢(
  .)٦١٩ / ٢(املغين    )٣(
  .)٥٨٥ / ٢(الشرح الكبري    )٤(
  .   سبقت ترمجته)٥(
  .)٣٨٤ / ٢(املبسوط للسرخسي    )٦(



 ١١٢

وال شيء يف الـسمك      ": يف الكايف  حيث قال     )١(- رمحه اهللا  - ابن قدامة  -٢
 .)٢( "الرب ألنه صيد فهو كصيد

  
  :مستند اإلمجاع

 إذ ال نص على وجوب الزكاة يف        ؛  مستند اإلمجاع يف هذه املسألة الرباءة األصلية      
  .لربي وال إمجاع فيهالصيد ا

ألنه " :  بعد أن نقل اإلمجاع يف مسألة زكاة السمك        - رمحه اهللا  - قال ابن قدامة  
 ال نـص وال إمجـاع علـى         -أي السمك - وألنه ،كصيد الرب صيد فلم جيب فيه زكاة      

وهذا يـدل    .)٣(" فيه إلجياا فال وجه    ، وال يصح قياسه على ما فيه الزكاة       ،الوجوب فيه 
  .ل على وجوب الزكاة يف الصيد الربي واهللا أعلمعلى أنه ال دلي

  
  :اخلالصة

  . واهللا تعاىل أعلم،يظهر أن اإلمجاع صحيح وثابت      
  
  

                                                 
  .   سبقت ترمجته)١(
  .)٤٠٦ / ١(قه ابن حنبل  الكايف يف ف   )٢(
  ..)٦١٩ / ٢(املغين     )٣(



 ١١٣
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إلاء هذا البحث علـى هـذه       أن وفقين   ، طناًباوظاهراً و ، خراًآد هللا أوالً و   ماحل
  :ئج البحث وتوصياتهفهذه خامتة تضم أهم نتا :بعدو.  يكون مقبوالًأن آمل اليت الصورة
  

אW 
لغزارة علمـه    ،ه مرتلة عظيمة لدى العلماء    ل - رمحه اهللا  -أن اإلمام ابن حزم    -١

  .ولذا جندهم ينقلون عنه، وسعة اطالعه
ومع ، ألبته الذي ال خمالف فيه      اإلمجاع حيكي   - رمحه اهللا  -أن اإلمام ابن حزم    -٢

وقـد  ،  القول املرجوح  ويقد ينقل ،  وفيه خالف  اإلمجاعذلك جند أنه حيكي     
  .ىخيالف حكاية اإلمجاع يف احمللّ

  . يعترب خالف الواحد واالثنني قادحاً لإلمجاع- رمحه اهللا-أن اإلمام ابن حزم -٣
 ويريـد   ، يف بعض األحيان يطلق اإلمجاع     - رمحه اهللا  -جند أن اإلمام ابن حزم     -٤

 .واهللا أعلمويطلق االتفاق ويريد عدم العلم باملنازع ، به العلم بعدم املنازع
 فيها االتفاق قـد يكـون يف        - رمحه اهللا  -املسائل اليت حكى اإلمام ابن حزم      -٥

 ،ولذلك حيكي اخلالف يف اجلزئية    ، بعضها خالف يف جزئية منها وليس شامالً      
  ."...إال أم اختلفوا يف " :وذلك يف كثري من املسائل بقوله

النـصاب يف زكـاة     مقدار  ( يف مسألة    -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٦
 . حمل اتفاق بني أهل العلم)الدراهم إذا حال عليها احلول

أن ،  يف الزكـاة   احلرية اشتراط  يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٧
 . يف الزكاةاحلرية اشتراط وأن الصحيح، .ةاملسألة خالفي

حمـل   ، اة يف إجياب الزكالبلوغ  يف مسألة-رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٨
 .اتفاق بني أهل العلم

حمل اتفاق بني    ،املسلم والعاقل   يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٩
  .أهل العلم
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 مائيت درهم من الفـضة      زكاة( يف مسألة    -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -١٠

  . حمل اتفاق بني أهل العلم)النصاب الذي عندهاليت اكتسبها على 
زكاة الدراهم إذا كان فيهـا      (  يف مسألة  -رمحه اهللا -م ابن حزم    ما ذكر اإلما   -١١

 -مل أجد من حكى فيها اإلمجاع سوى ابـن حـزم        ) خلط من حناس أو غريه    
وأن الزكاة جتب فيها إذا بلغت قيمة الفضة         ،اًفيها خالف  ومل أجد ، -رمحه اهللا 
  .ب املقدر شرعاًاالنص

زكـاة الـدنانري إذا كانـت    (  يف مسألة-رمحه اهللا-ما ذكر اإلمام ابن حزم     -١٢
  . حمل اتفاق بني أهل العلم)مضروبة

مقدار زكاة الدنانري إذا حال     ( يف مسألة    -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -١٣
  .حمل اتفاق بني أهل العلم) عليها احلول

زكاة الذهب احملض إذا خالطه      ( يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -١٤
ومل ، - رمحه اهللا  -جد من حكى فيها اإلمجاع سوى ابن حزم        مل أ  )الذَّهب غري

وأن الزكاة جتب يف الذهب املخلوط بغريه إذا بلغت قيمـة            ،اًأجد فيها خالف  
 .ب املقدر شرعاًاالذهب النص

زكاة الـذهب والفـضة إذا       ( يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -١٥
 .  أهل العلمحمل اتفاق بني) اجتمعا ومل يبلغا نصاب أحدمها

إخراج الزكاة من غري عني املال      (  يف مسألة  -رمحه اهللا -ذكر اإلمام ابن حزم      -١٦
بـن  راجح ما ذكره الشيخ حممد      والوهو صحيح،    ،ةأن املسألة خالفي  ) املزكى

  .-رمحه اهللا-عثيمني 
إخراج الزكاة من عني املـال       ( يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -١٧

 .تفاق بني أهل العلم حمل ا)املزكى
قبض الزكاة يف املواشي لإلمام      ( يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -١٨

 .حمل اتفاق بني أهل العلم) القرشي
وضع اإلمام الزكاة اليت قبضها     (  يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -١٩

 .ق بني أهل العلم حمل اتفا)يف األسهم السبعة من الثمانية املنصوصة يف القرآن
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من أدى الزكاة إثـر حلـول       (  يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٢٠
 . حمل اتفاق بني أهل العلم)حوهلا وإثر وقت وجوا يف الزرع والثمار

تكرار الزكاة عند انقضاء كل     (  يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٢١
 .حمل اتفاق بني أهل العلم) حول

قبض اإلمام زكاة من كـان      (  يف مسألة  -رمحه اهللا - اإلمام ابن حزم     ما ذكر  -٢٢
 .حمل اتفاق بني أهل العلم) غائباً أو ممتنعاً

من أداها عن نفسه بأمر اإلمام      (  يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٢٣
 - رمحـه اهللا   -مل أجد من وافق ابن حزم     ) مع نية الزكاة ووضعها يف مواضعها     

إال أن   ،-رمحـه اهللا  -إلمجاع بنفس الصورة اليت ذكرها ابن حزم        يف حكاية ا  
رمحـه  -الفقهاء قد أمجعوا يف مسألة أضيق من املسألة اليت ذكرها ابن حـزم              

 ،للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه       إمجاعهم على أن     ي وه ، تعاىل -اهللا
األمـوال   ألربـاب     وملا كان الفقهاء قد أمجعوا على أن       ،خالف فيه  ال وهذا

 ومل يشترطوا أن تكون بإذن اإلمام فألن يؤديها عن          ،الباطنة مباشرة اإلخراج  
  .نفسه بأمر اإلمام مع نية الزكاة ووضعها مواضعها من باب أوىل

حكم الزكـاة يف الـسمك      (  يف مسألة  -رمحه اهللا -ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٢٤
 .ال أعلم فيه خالفاً) املتصيد

مل ) حكم زكاة الصيد الـربي   (  يف مسألة  -ه اهللا رمح-ما ذكر اإلمام ابن حزم       -٢٥
 ولكن ، يف حكاية اإلمجاع بصريح العبارة- رمحه اهللا -أجد من يوافق ابن حزم    

هـو  : عندما ذكر ابن قدامة اإلمجاع على أن السمك ليس فيه زكـاة قـال             
، مما يدل على أن الفقهاء جممعـون علـى هـذا    ،كالصيد الرب ليس فيه زكاة   

 . بن قدامة يف الشرح الكبرينبد الرمحوكذلك ذكر هذا ع
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 .وذلك يكون بدراسته وحتقيقه، ومعرفة مستنده، التثبت يف حكاية اإلمجاع -١
أوصي جبمع النتائج اليت توصل إليها اإلخوة الذين شاركوين يف دراسـة هـذه               -٢

تسىن تحىت  ) مراتب اإلمجاع (حىت خنرجه يف كتاب أو نضعه حباشية        ، مجاعاتاإل
خندم ا أحد   ، وتكون خدمة جليلة  ، معرفة حكاية اإلمجاع يف هذا السفر اجلليل      

 .أبرز كتب أهل العلم
لـه  آوصلى اهللا على نبينا حممد وعلـى         ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني        

  .وصحبه أمجعني
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  رقم الصفحة  طرف احلديث

  ٩٥   "...كَل عامٍ  الصدقَةُ يف"-
-"ترلَأُقَا أَنْ أُمت اسى النتوا حدهشالَ أَنْ ي إِالَّ إِلَه ١٠٢   ..."اللَّه  
-"ذخ بالْح نم ،باةَ الْحالشو نمِ، منالْغ ريعالْبو ن٧٣  ..."اِإلبِلِ م  
  ٤٢  ...." فَأَدوا صدقَةَ الرقَة،عفَوت لَكُم عن الْخيلِ والرقيقِ"-
، ٦٧، ٦١، ٤٣  ..." ذَا كَانت لَك مائَتا درهمٍ وحالَ علَيها الْحولُفَإِ"-

٦٩  
-"نفَم ادةَ أَروحبحب ةنمِ الْجلْزةَ فَلْياعم١٧  "الْج  
  ٩٧  .." عثَرِيا كَانَ أَو والْعيونُ، السماُء سقَت فيما"-
  ٩١   "الْحولُ علَيه يحولَ حتى مالٍ يف زكَاةَ الَ"-
-" سيفلَييدفتسالِ الْملُ  موالْح هلَيولَ عحى يتكَاةٌ ح٥١   "ز  
-"نم  قةَ فَاراعمًرا الْجبش اتةٌ فَميتةٌ فَميلاه١٧   " ج  
-" ولُ اللَّهسى رهن ِقيبالْح نلَوورِ ورعنِ الْج٨٠  " ..ع  
  ٧٤   "ويف أربعني شاة شاة"-
  ٥٨   "دينار ديناًرا أَربعني كُلِّ وفي"-
  ٨٢   ذَات عوارٍ، والَ تيس والَ يخرج في الصدقَة هرِمةٌ، والَ"-

                   " عفر الْقَلَم نع ٤٨-٤٩        "   ...ثَالَثَة  
  ٦١   ..."عشرِين ديناًرا فَصاعًدا كَانَ يأْخذُ من كُلِّ نَّ النبِيأ"-
-" سبِ،يف لَيكَاتالِ الْمم قتعى يتكَاةٌ حز دبالَ الْع٤٧   " و  
-...."هِمالوأَم مائكَر قوت٨٤  " و  
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  رقم الصفحة  اسم العلم

  )أ(
  اآلمدي

  أمامةأبو 

  
١٤  
٨٠  

  )ب(
  بشكوال
  البغوي
  ابن بطال

  أبو بكر بن حزم

  
٢٤  
٦٠، ٤١  
٨١  
٥٨  

  )ت(
  ابن تيمية

  
٤٠،  ٣٤،  ٣٢،  ٣ ،  

  )ح(
  احلسن البصري
   ابن حجر

  
٩٨، ٩٧، ٦٢، ٥٩.  
١٠٣، ٩١، ٤٤، ٤٣، ٤١  

  )د(
  داود الظاهري
  الدسوقي

  
٦٢، ٦٠  
٩٩  

  )ر(
  الرازي
  )اجلد(ابن رشد 
  )احلفيد(ابن رشد 

  
١٠٤  

٨٣،٧٨  
٩٢، ٩١، ٨١، ٥٨،٤٩  

    )ز(
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رِىهالز  
  الزركشي

٨٠  
١٠١  

  )س(
  السرخسي

  السرخسي الشافعي
  السمرقندي

  
١٠٩، ٨٣  
٤٥، ٤٤ ،  
٥٠  

  )ش(
  ابن شيخ السالمية
  الشوكاين
  الشنقيطي

  
٣٤  
٦٧، ٤٢  
٩٣، ٤٥، ٤٤، ٤٢  

  )ص(
  صدر الشريعة
  الصنعاين

  
١٤  
٤٥، ٤٢  

  )ط(
  )ابن جرير (الطربي
  )كيا اهلراسيال(الطربي 

  
٢٠  
٨٨   

  )ع(
  ابن عثيمني

  ابن العريب املالكي
  العيين

  عمر بن عبد العزيز

  
١١٢، ٧٥، ٣٧  
٩٢  
١٠٢  
١٠٨، ١٠٧  

  )غ(
  
  الغزايل

  
٨٤، ١٤  

    )ف(



 ١٢٣

  ٣٥، ١٣  ابن فارس
  

  )ق(
  )املوفق(ابن قدامة 
  
  
  
  
  

  )مشس الدين(ابن قدامة 
  ابن القيم
  القرطيب

  
٥١، ٤٦، ٤١  ،  

 ٦٥، ٦٠، ٥٥، ٥٢،٥٤  
،٨٥، ٨٢ ٨٠ ،٧٩ ،٦٧ ،

١٠٧، ١٠٤، ١٠١ ،
١١٣ ،١١٠ ، ١٠٩.   

  
٥٦   
٢٣، ٢٢  
٨٧  

  )ك(
  الكاساين

  
٥٠  

  )م(
  املنصور ابن أيب عامر

  ابن املنذر
  املريسي

  املباركفوري
  املاوردي

  
٢٥  
٩٠، ٦٩، ٥٩، ٤٠  
٤٥، ٤٤  
٥١  

 ٩٧  
  )ن(

  النووي
  
  ابن جنيم

  
٦٠،  ٥٥،  ٥٤،  ٤٥،  ٤٤ ،
١٠٣، ٩٨، ٩٧، ٩١، ٦٥  
٦٤، ٥٤  
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دار الطيبة للنـشر    : إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات، مجع عبد اهللا البوصي، الناشر           •

 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠والتوزيع، 

 سـيد . د: حتقيـق  ،احلسن أبو اآلمدي حممد بن عليل، األحكام أصول يف اإلحكام •
  .هـ١٤٠٤ األوىل، الطبعة ،بريوت العريب الكتاب دار ،اجلميلي

 بـن  بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد يبأل: )القرطيب تفسري( القرآن ألحكام اجلامع •
 وإبـراهيم  الـربدوين  أمحـد : حتقيق ،القرطيب الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح

  .م١٩٦٤ هـ١٣٨٤ الثانية، الطبعة ،القاهرة ،املصرية الكتب دار: الناشر ،أطفيش

 املـنعم  عبد فؤاد :ققحت ، النيسابوري املنذر بن إبراهيم بن حممد بكر يبأل ،مجاعاإل •
  .مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ األوىل الطبعة ،والتوزيع للنشر املسلم دار :الناشر ،أمحد

 الطبعـة  ،بـريوت  ،املعرفة دار: الناشر ،اهللا عبد أبو الشافعي إدريس بن حممد: األم •
  .هـ١٣٩٣ الثانية،

 دار: الناشر، حممد أبو األندلسي حزم بن أمحد بن عليل ،األحكام لأصو يف إلحكاما •
  .هـ١٤٠٤ ، األوىل الطبعةة القاهر ،احلديث

 ،الفكـر  دار: الناشر .هراس حممد خليل: حتقيق ،سلم بن القاسم عبيد يبأل ،األموال •
  .م١٩٧٥ .بريوت

: الناشر ،مشقيالد الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين ريخل ،األعالم •
  م٢٠٠٢ مايو / أيار - عشر اخلامسة الطبعة ،للماليني العلم دار

 دار: الناشـر ،  السرخـسى  سهل أيب بن محدأ بن حممد بكر ىبأل ،السرخسي أصول •
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ األوىل الطبعة ،لبنان بريوت ،العلمية الكتاب

 ،احلنفـي  البزدوي حممد بن عليل - األصول معرفة إىل الوصول كرت-أصول البزدوي  •
  .، باكستانكراتشي ،بريس جاويد مطبعة :الناشر
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 حيـىي  :قيقحت ،احلنفي الرومي القونوي علي أمري بن اهللا عبد بن قاسمل ،الفقهاء أنيس •
  .هـ١٤٢٤ م٢٠٠٤ الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر ،مراد

 عبـد : حتقيق ،نفياحل املوصلي مودود بن حممود بن اهللا عبدل ،املختار لتعليل ختياراال •
 ، الطبعة الثالثة،  لبنان / بريوت ،العلمية الكتب دار: شراالن .الرمحن عبد حممد اللطيف
  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

: الناشر ،الشنقيطي اجلكين القادر عبد بن املختار حممد بن األمني مدحمل ،البيان أضواء •
  .م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ ،لبنان – بريوت ،الفكر دار

 ،الرب عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر يب أل ،األمصار فقهاء ملذاهب معاجلا االستذكار •
 األوىل الطبعـة  ،القاهرة، حلب-دار الوعي ، الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي     :حتقيق
  .هـ١٤١٤

 الدمـشقي  مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء يبأل ،والنهاية بدايةال •
 ١٤٠٨ األوىل الطبعـة  ،العريب التراث إحياء دار: رالناش ،شريي علي :، وتعليق قيقحت
 .م١٩٨٨ - هـ

 حممـد : حتقيـق  ،الفريوزأبادي يعقوب بن مد حمل ،واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة •
  .هـ١٤٠٧ ،الكويت -اإلسالمي التراث إحياء مجعية: شراالن ،املصري

 ،الطبعـة الثانيـة   ، دار الكتب العلمية بريوت   ، عالء الدين الكاساين  ل، بدائع الصنائع  •
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

  .بريوت ،املعرفة دار: الناشراحلنفي،  املصري جنيم نالب الدقائق كرت شرح الرائق البحر •
 رشـد  بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أليب، املقتصد اية و اتهد بداية •

 الرابعـة،  الطبعة ،رمص وأوالده، احلليب البايب مصطفى مطبعة: الناشر ،احلفيد القرطيب
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 حجي حممد د: قيق حت ،القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد يبأل ،والتحصيل البيان •
 هـ ١٤٠٨ الثانية، الطبعة،  لبنان – بريوت اإلسالمي، الغرب دار : الناشر ،وآخرون

  .م١٩٨٨ -



 ١٢٦

 عثمـان  بـن  دأمح بن حممد الدين مشس ،واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ •
/ لبنـان  ،العـريب  الكتـاب  دار: شراالن .تدمري السالم عبد عمر. د: حتقيق .الذهيب
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ األوىل الطبعة ،بريوت

، بـريوت  ،العلميـة  الكتـب  دار :الناشـر  ،السمرقندي الدين عالء ل ،الفقهاء حتفة •
  .م١٩٨٤ هـ١٤٠٥

 :تـصحيح ، العال أبو اركفورياملب الرحيم عبد بن الرمحن عبد مدحمل ،األحوذي حتفة •
  .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩ ، دار الفكر:الناشر ،عبد الوهاب عبد اللطيف

 بـن  حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر يب أل ،واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد •
 عبـد  حممـد  و يالعلو أمحد بن مصطفى: قيق،حتالقرطيب النمري عاصم بن الرب عبد
  .قرطبة مؤسسة: الناشر ي،البكر الكبري

 حممد بن علي بن أمحد الفضل يب أل ،الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص •
ـ ١٤١٩ األوىل الطبعة ،العلمية الكتب دار: الناشر ،العسقالين حجر بن أمحد بن  هـ

  .م١٩٨٩

 الفيض، أبو احلسيين، الرزاق عبد بن حممد بن مد حمل ،القاموس جواهر من العروس تاج •
بـريوت  ، اهلدايـة  دار: الناشر ،احملققني من جمموعة: حتقيق ،الزبيدي مبرتضى لقّبامل

  .هـ١٣٨٥

 حممـد  بن سامي: قيق حت ،كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء يب أل ،مالعظي القرآن تفسري •
  .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية الطبعة ،والتوزيع للنشر طيبة دار: الناشر ،سالمة

 ،عمـريات  زكريا: وحتقيق دراسة ،الذهيب عثمان بن أمحد بن مدحمل، احلفاظ تذكرة •
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األوىل الطبعة ،لبنان-بريوت ،العلمية الكتب دار: الناشر

دار إحيـاء   :  الناشـر  ،الدسوقي عرفة بن مد حمل ،الكبري الشرح على الدسوقي حاشية •
  .الكتب العريب

 ،العلميـة  الكتـب  دار: لناشرا ،املاوردي حممد بن علي احلسن يبأل،  الكبري احلاوي •
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ األوىل الطبعة



 ١٢٧

 الكتب دار: شرا الن ،القروي العريب مدحمل ،املالكية السادة مذهب على الفقهية اخلالصة •
  .العلمية

: الناشر ، النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا يبأل، املفتني وعمدة الطالبني روضة •
  .هـ١٤٠٥ ،بريوت ،اإلسالمي املكتب

. د : حتقيق ،حممد أبو املقدسي قدامة بن أمحد بن اهللا عبد ل ،املناظر وجنة الناظر روضة •
 ،الريـاض  – سـعود  بن حممد اإلمام جامعة: الناشرالسعيد   الرمحن عبد العزيز عبد
  .هـ١٣٩٩ ، الثانية الطبعة

  :حتقيـق  ،النسائي الرمحن عبد أبو شعيب بن محدأل، السنن من اتىبسنن النسائي    •
 ، الثانيـة  الطبعـة  .حلب اإلسالمية املطبوعات مكتب: الناشر غدة أبو الفتاح عبد

١٩٨٦ – ١٤٠٦.  

 ،البيهقي بكر أيب موسى بن علي بن احلسني بن محديب بكر أ  أل ،الكربى البيهقي سنن •
ـ ١٤١٤ املكرمـة،  مكة -الباز دار مكتبة: الناشر ،عطا القادر عبد حممد: حتقيق   هـ
  . ،م١٩٩٤

ـ ق حت ،البيهقي علي بن احلسني بن أمحد بكر يب أل ،ىالصغر قيالبيه سنن •  عبـد : قي
 ،باكستان ،كراتشي ،البلد ،اإلسالمية الدراسات جامعة: شراالن، قلعجي أمني املعطي
  .م١٩٨٩ ، هـ١٤١٠ ،األوىل الطبعة

 ،معـروف  عواد بشار: قيقحت، الترمذي عيسى بن حممد عيسى أليب ،سنن الترمذي  •
  .م١٩٩٨ ،بريوت اإلسالمي الغرب دار: الناشر

 الغفار عبد.د:  حتقيق ،النسائي الرمحن عبد أيب شعيب بن محد أل ،الكربى النسائي سنن •
 الطبعة ،بريوت،  العلمية الكتب دار : الناشر .حسن كسروي سيد ، البنداري سليمان
  .م١٩٩١ –هـ ١٤١١ ، األوىل

 ،البـاقي  عبـد  فؤاد حممد يقحتق، القزويين اهللا عبد أيب يزيد بن مد حمل ،ماجه ابن سنن •
  هـ١٤١٤ ،القاهرة –احلديث دار: الناشر



 ١٢٨

 العريب الكتاب دار: الناشر ،السجستاين األشعث بن سليمان داود يب أل ،داود أيب سنن •
  .هـ١٤١٩ بريوت ـ

 مـصطفى  مكتبـة : الناشر ،الصنعاين الكحالين األمري إمساعيل بن مدحمل ،السالم سبل •
  .م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩ بعةالرا الطبعة ،احلليب البايب

 قَايمـاز  بـن  عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب الدين شمس ل ،النبالء أعالم سري •
 الثالثـة،  الطبعة ،الرسالة مؤسسة: الناشروغريهم،   األرناؤوط شعيب: قيق حت ،الذهيب
  .م١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥

 بـن  الدين ناصر مد حمل ،األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة •
 الطبعـة  ،السعودية العربية اململكة ،الرياض ،املعارف دار: شراالن ،األلباين نوح احلاج
  .م١٩٩٢ / هـ ١٤١٢ ،األوىل

 ابـن  الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن مد حمل ،العباد خري هدي يف املعاد زاد •
 ،الكويـت  ية،اإلسـالم  املنار مكتبة ،بريوت الرسالة، مؤسسة: الناشر ،اجلوزية قيم

 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٥ ، والعشرون السابعة الطبعة

 عمر بن مسعود الدين سعدل، الفقه أصول يف التنقيح ملنت التوضيح على التلويح شرح •
 لبنان ،بريوت العلمية الكتب دار: الناشر ،عمريات زكريا: قيق حت ،الشافعي التفتازاين
  .م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ األوىل الطبعة

 اهللا عبـد  بـن  حممد اهللا عبد أيب الدين شمس ل ،اخلرقي خمتصر على الزركشي شرح •
 الكتـب  دار: الناشـر ، إبراهيم خليل املنعم عبد :حتقيق، احلنبلي املصري الزركشي
 م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،العلمية

شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا                 •
  .هـ١٤١٠عبد اهللا بن جربين الطبعة األوىل، : الزركشي املصري احلنبلي، حتقيق

 علـي  بـن  العزيز عبد بن أمحد بن حممد البقاء أيب الدين تقي ل ،املنري الكوكب شرح •
 مكتبـة : الناشـر  ،محاد نزيه و الزحيلي حممد: قيق حت ،النجار بابن املعروف الفتوحي
 .م ١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الثانية الطبعة ،العبيكان



 ١٢٩

 ،احلنبلـي  العكري حممد بن أمحد بن احلي عبد ل ،ذهب نم أخبار يف الذهب شذرات •
 ، دمـشق  -كـثري  بن دار: الناشر ،األرناؤوط حممود األرنؤوط، القادر عبد: حتقيق
  .هـ١٤٠٦

 ،العـريب  الكتاب دار ،بن قدامة الرمحن   عبد الفرج أيب الدين شمس ل ،الكبري الشرح •
  .هـ١٤٠٣بريوت،  

 البكـري  بطال بن امللك عبد بن خلف بن علي احلسن يبأل ،البخارى صحيح شرح •
 الطبعـة   – الرياض، الرشد مكتبة: شراالن،  إبراهيم بن ياسر متيم أبو : حتقيق ،القرطيب
  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الثانية،

 الرابعة الطبعة ،للنشر الثريا دار: الناشر ،العثيمني صاحل بن مد حمل ،األصول ثالثة شرح •
 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤

 حتقيق،احلنبلي الكرمي يوسف بن رعيمل ،تيمية ابن على األئمة اءثن يف الزكية الشهادة •
 : الطبعـة .بريوت – الرسالة مؤسسة ، الفرقان دار : الناشر،خلف الرمحن عبد جنم: 

 .هـ١٤٠٤ ، األوىل

  .القاهرة، ةاملطبعة السلفي،حملمد بن حممد خملوف،شجرة النور الزكية •

: الناشر ،النووي مري بن شرف بن حيىي زكريا يب أل ،احلجاج بن مسلم صحيح شرح •
  .هـ١٣٩٢ ، الثانية الطبعة ،بريوت ،العريب التراث إحياء دار

 زهـري  حممـد  ،األرناؤوط شعيب : حتقيق ،البغوي مسعود بن لحسنيل ،السنة شرح •
ـ ١٤٠٣ الثانية : الطبعة ،بريوت،  دمشق – اإلسالمي املكتب: شراالن،  الشاو  - هـ
  .م١٩٨٣

 ابـن  دار: شراالن،  العثيمني حممد بن صاحل بن مد حمل ،املستقنع زاد على املمتع الشرح •
  هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢ ،األوىل الطبعة ،اجلوزي

 بـن  إمساعيـل  بن حممد أليب عبد اهللا     ،)الباري فتح ترقيم حسب( البخاري صحيح •
ـ ١٤٠٧ األوىل الطبعة ،القاهرة الشعب دار: الناشر البخاري، املغرية بن إبراهيم   هـ
  .م١٩٨٧



 ١٣٠

 حممـد  : حتقيق، النيسابوري القشريي احلسني أبو احلجاج بن سلم مل ،مسلم صحيح •
 - ـ ه ١٣٩٢، الطبعة الثانية    بريوت ،العريب التراث إحياء دار: الناشر يالباق عبد فؤاد

  .م١٩٧٢
، البسيت التميمي حامت أيب أمحد بن حبان بن مد حمل ،بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح •

 ، الثانيـة  الطبعـة  ،بـريوت  ،الرسـالة  مؤسسة: لناشرا ،األرنؤوط شعيب: حتقيق
  .م١٩٩٣ هـ١٤١٤

: شـر االن ،األلبـاين  الدين ناصر مد حمل ،)الكبري الفتح (وزيادته الصغري اجلامع صحيح •
  .م١٩٨٨ ، هـ١٤٠٨  ،الثالثة الطبعة ،بريوت ،اإلسالمي املكتب

 والتوزيـع،  للنشر غراس مؤسسة: الناشر ،األلباين الدين ناصر مد حمل ،داود أيب صحيح •
  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ األوىل الطبعة ،الكويت

، الطبعة  املعارف مكتبة: الناشر ،األلباين الدين ناصر مد حمل ،والترهيب الترغيب صحيح •
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األوىل،

: رالناش إبراهيم األبياري :  حتقيق ، القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال       يبأل ،الصلة •
 .م١٩٨٩/  هـ ١٤١٠الطبعة األوىل ،دار الكتاب اللبناين ،دار الكتاب املصري

 و للنـشر  غراس مؤسسة: شراالن ،األلباين الدين ناصر مد حمل ،األم – داود أيب ضعيف •
  هـ ١٤٢٣ األوىل الطبعة ،الكويت – التوزيع

 : حتقيق ،النيسابوري السلمي بكر أيب خزمية بن إسحاق بن مد حمل ،خزمية ابن صحيح •
ـ ١٣٩٠ ، بـريوت  ،اإلسالمي املكتب: الناشر،األعظمي   مصطفى حممد. د  – هـ

  .م١٩٧٠

 عبـد  أمحد: حتقيق ،اجلوهري محاد بن مساعيل إل ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح •
 هــ، ١٤٠٧ الرابعـة  الطبعـة  ،بريوت – للماليني العلم دار: الناشر ،عطار الغفور
  .م١٩٨٧

: الناشراخلزي   صاحل بن سليمان : حتقيق ،األدنروي حممد بن محد أل ،املفسرين طبقات •
 .١٩٩٧ ، األوىل الطبعة ،املنورة املدينة ،واحلكم العلوم مكتبة



 ١٣١

: حتقيـق ، السبكي الكايف عبد بن علي بن الدين تاج إلمام ل ،الكربى الشافعية طبقات •
 والنـشر  للطباعـة  هجر: شرالن ا ،احللو حممد الفتاح عبد.د ،الطناحي حممد حممود. د

 .هـ١٤١٣ - الثانية بعةالط ،والتوزيع

 قاضي بن عمر بن حممد بن أمحد بن بكر يبأل،شهبة قاضى البن ـ الشافعية طبقات •
 : بريوت الطبعـة   - الكتب عامل : النشر دار،خان العليم عبد احلافظ ، حتقيق،شهبة
 .هـ ١٤٠٧ - األوىل

 ابـن  الـرمحن  عبـد  بـن  عثمـان  عمرو أبو الدين تقيل ،الشافعية الفقهاء طبقات •
 سـنة   بريوت ،اإلسالمية البشائر دار : لناشرا،جنيب علي الدين حميي : حتقيق،لصالحا

  م١٩٩٢ : النشر

  

 ،القرشـي  الوفـاء  أيب بن حممد الوفاء أيب بن القادر عبد أليب حممد    ،احلنفية طبقات •
  .، باكستانكراتشي ،خانه كتب حممد مري :الناشر

  .م١٩٩٧ ،ر الكتب العلمية لبناندا ،لإلمام ابن العريب املالكي، عارضة األحوذي •
  .هـ١٣٩٢ الطبعة األوىل ،احلنفي العيين الدين بدر، عمدة القاري •

 املخزومـي  مهـدي .د : حتقيق ،الفراهيدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد يبأل ،العني •
  .اهلالل ومكتبة دار: الناشر، السامرائي إبراهيم.ود

 بـن  خلـف  بن حممد بن احلسني نب حممد يعلى، أيب لقاضي ل ،الفقه أصول يف العدة •
ـ  ١٤١٠ الثانيـة  الطبعـة  املباركي، سري بن علي بن أمحد .د :، حتقيق الفراء  - هـ
  .م١٩٩٠

 العـسقالين  حجر بن علي بن أمحد أليب الفضل    ،البخاري صحيح شرح الباري فتح •
  .هـ١٣٧٩ بريوت، - املعرفة دار: الناشر ،الشافعي

 جاسـم  عجيل.د: قيق حت ،اجلصاص الرازي يعل بن أمحد إلمام ل ،األصول يف الفصول •
 األوىل الطبعـة  ،الكويـت  دولة اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: الناشر ،النشمي
  .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥



 ١٣٢

مكتب التحقيق مبؤسـسة الرسـالة      ، الفريوزآبادي يعقوب بن مد حمل ،احمليط القاموس •
  .هـ١٤٠٧ ط بريوت،

 الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف مرع يب أل ،املالكي املدينة أهل فقه يف الكايف •
: الناشـر ،املوريتاين ماديك ولد أحيد حممد حممد : قيق حت ،القرطيب النمري عاصم بنا

 الثانيـة،  الطبعـة  ،الـسعودية  العربيـة  اململكـة  الرياض، احلديثة، الرياض مكتبة
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 ،صـادر  دار: لناشـر ا ،املـصري  األفريقي منظور بن مكرم بن مدحمل، العرب لسان •
  .األوىل الطبعة ،بريوت

 دائـرة  : حتقيق ،الشافعي العسقالين حجر بن علي بن أمحد أليب الفضل    ،امليزان لسان •
 الطبعـة  ،بـريوت  ،للمطبوعات األعلمي مؤسسة: الناشر .اهلند – النظامية املعرف
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثالثة،

 : حتقيق ،احلراين تيمية بن احلليم بدع بن أمحد العباس أيب الدين تقيل ،الفتاوى جمموع •
  م٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٦ الثالثة، الطبعة ،الوفاء دار: الناشر ،اجلزار عامر ،الباز أنور

 حممـد  الـسالم  عبـد :  حتقيق ،زكريا بن فارس بن أمحد احلسني يب أل ،اللغة مقاييس •
 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الطبعة، بريوت، الفكر دار: الناشر ،هارون

 حممد : حتقيق ،الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد يبأل ،األصول علم يف املستصفى •
 األوىل، الطبعـة  ،لبنـان  بـريوت،  الرسـالة،  مؤسسة: الناشر ،األشقر سليمان بن

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

 ،اجليـزاين  حـسن  بن حسين بن مد حمل ،واجلماعة السنة أهل عند الفقه أصول معامل •
 .هـ ١٤٢٧ امسة،اخل الطبعة ،اجلوزي ابن دار: الناشر

 .بريوت –الفكر دار: الناشر ،احلموي اهللا عبد بن ياقوت أليب عبد اهللا ،البلدان معجم •



 ١٣٣

: حتقيـق  ،حممد أيب الظاهري حزم بن سعيد بن أمحد بن علي ل ،)جزء العقيدة  (احمللى  •
  .بريوت ،اجلديدة اآلفاق دار : الناشر ،العريب التراث إحياء جلنة

 املتوىف (الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد نب علي حممد يب، أل احمللى •
  .، بريوتالفكر دار : الناشر )هـ٤٥٦: 

 خليل: وحتقيق دراسة ،السرخسي سهل أيب بن حممد بكر أيب الدين شمسل ،املبسوط •
ـ ١٤٢١ األوىل، الطبعـة  ،لبنان بريوت، ، الفكر دار: الناشر ،امليس الدين يحمي  هـ

  م٢٠٠٠

 إسـحاق،  أيب مفلح، بن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن براهيم إل ،ملقنعا شرح املبدع •
  م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣ الطبعة ،الرياض الكتب، عامل دار :الناشر

 ،النجـار  حممد ،القادر عبد حامد ،الزيات أمحد،  مصطفى براهيم إل ،الوسيط ملعجما •
  .الدعوة دار: شرا الن،العربية اللغة جممع : حتقيق

 قدامـة  بـن  أمحد بن اهللا عبد أليب حممد    ،الشيباين حنبل بن أمحد ماماإل فقه يف املغين •
 .هـ١٤٠٥ ، األوىل الطبعة ،بريوت – الفكر دار: الناشر، املقدسي

دار إحيـاء    ،النـووي  شرف بن حيىي الدين حميي زكريا يب أل ،املهذب شرح اموع •
  .التراث العريب

 -املثىن مكتبة: الناشر ،كحالة رضا عمر ل ،العربية الكتب مصنفي تراجم املؤلفني معجم •
 . العريب التراث إحياء دار، بريوت

: حتقيق ،النيسابوري احلاكم اهللا عبد أيب اهللا عبد بن مد حمل ،الصحيحني على املستدرك •
 األوىل، الطبعـة  ،بـريوت  ،العلميـة  الكتب دار: الناشر .عطا القادر عبد مصطفى
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١١

ـ ١٥٩ (شـيبة  أيب بـن  حممـد  بن اهللا عبد بكر يب أل ،شيبة أيب ابن مصنف •  - هـ
  .هـ١٤٢٧ األوىل الطبعة ،الرياض – الوطن دار :الناشر )هـ٢٣٥



 ١٣٤

 ،الطالقاين إدريس بن أمحد بن العباس بن عباد بن إمساعيل القاسم يب أل ،اللغة يف احمليط •
 الطبعـة  - لبنان / بريوت ،الكتب عامل: شراالن،  ياسني آل حسن حممد الشيخ: حتقيق
  .م١٩٩٤- هـ١٤١٤ األوىل

 بـابن  املعـروف  األندلسي اللغوي النحوي إمساعيل بن علي احلسن يبأل ،املخصص •
 ،بـريوت  ،العـريب  التـراث  إحياء دار: شراالن،  جفال ميإبراه خليل : حتقيق ،سيده
  .األوىل الطبعة ،م١٩٩٦ هـ١٤١٧

 السيد: قيق حت ،يباينالش أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبدأليب   ،املسند •
ـ ١٤١٩ األوىل، الطبعـة  ،بـريوت  ،الكتب عامل : الناشر ،النوري املعاطي أبو   هـ

 .م١٩٩٨

دار الغـرب   .حتقيق الدكتور حممـد عـواد     ،أليب الوليد ابن رشد القرطيب    ،املقدمات   •
  .م١٩٨٨هـ١٤٠٨اإلسالمي الطبعة األوىل 

 :الطبعـة  ،الكويت – إلسالميةا والشئون األوقاف وزارة ،الكويتية الفقهية املوسوعة •
  .هـ ١٤٢٧ - هـ١٤٠٤ من

 إحياء دار: شراالن ،الرازي الدين بفخر املعروف عمر بن حممد إلمام، ل الغيب مفاتيح •
  .بريوت ،العريب التراث

 بـن  السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أيب الدين تقي ل ،اإلمجاع مراتب نقد •
 أمحد حسن: بعناية ،الدمشقي احلنبلي احلراينبن تيمية    حممد بن القاسم أيب بن اهللا عبد
  .م١٩٩٨  هـ١٤١٩ األوىل، الطبعة ،بريوت حزم، ابن دار: الناشر ،إسرب

 حممـد  بن علي بن مد حمل ،األخبار منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل •
  .املنريية الطباعة إدارة: الناشر ،الشوكاين

 حممـود  أمحـد : حتقيق ،حامد أيب الغزايل حممد بن حممد بن مد حمل ،املذهب يف الوسيط •
  .هـ١٤١٧ القاهرة، ،السالم دار: الناشر ،تامر حممد حممد، إبراهيم

 بكـر  أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس يب أل ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات •
.م١٩٠٠ -بـريوت  ،صـادر  دار: الناشـر  ،عبـاس  إحـسان : قيق حت ،خلكان بنا
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  الصفحة  املوضوع
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  .................................أصول مذهبه :   املطلب الرابع
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  .  .................التعريف بكتاب مراتب اإلمجاع: املبحث الثالث
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  ....................... .....منهجه وطريقة تأليفه: املطلب الثاين
  ....................... ...........قيمته العلمية: املطلب الثالث
  ................ .....تعريف الزكاة لغة واصطالحاً: املبحث الرابع
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  .......مقدار زكاة الدراهم إذا حال عليها احلول   :  املبحث األول
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 على النصاب بهائيت درهم من الفضة اليت اكتس مازكاة : املبحث الثاين
  زكاة الدراهم إذا كان فيها خلط من حناس أو غريه   :املبحث الثالث

   .........)الدراهم املغشوشة(خلط الدراهم : املسألة األوىل
   ...............................زكاة النقار: املسألة الثانية
  .... ............................زكاة اآلنية: املسألة الثالثة

  .. .............. زكاة الدنانري إذا كانت مضروبة: عـاملبحث الراب
  ...مقدار الزكاة يف كل عشرين ديناراً زائدة :  املبحث اخلامس
  ..... الذَّهب غري زكاة الذهب احملض إذا خالطه : املبحث السادس
زكاة الذهب والفضة إذا اجتمعا ومل يبلغـا نـصاب           : املبحث السابع 

  . .......................................................أحدمها
  .................. إخراج الزكاة وقبضها ومصارفها :الفصل الثاين

  .......... إخراج الزكاة من غري عني املال املزكى  :املبحث األول
  ..... .........إخراج الزكاة من عني املال املزكى  :املبحث الثاين
  ......................إخراج زكاة عني املال: ألوىلاملسألة ا

  .......................زكاة رديء التمر: املسألة الثانية
  زكاة املعيب يف املواشي وزكاة التيس واهلرمة: املسألة الثالثة
  ...........................كرائم األموال: املسألة الرابعة

  ... .......واشي لإلمام القرشيقبض الزكاة يف امل: املبحث الثالث
  ..وضع اإلمام الزكاة اليت قبضها يف األسهم السبعة:  املبحث الرابع
  من أدى الزكاة إثر حلول حوهلا وإثر وقت وجوا: املبحث اخلامس

  ..............تأدية الزكاة إثر حلول حوهلا : املسألة األوىل
  .....قت وجوا تأدية زكاة الزرع والثمار و: املسألة الثانية
  .... ....... تكرار الزكاة عند انقضاء كل حول: املبحث السادس

  تكرار الزكاة كل حول حاشا الزرع الثمار: املسألة األوىل
  الثمار إال مرة واحدة يف الدهروال زكاة يف الزرع : املسألة الثانية
  .....  أو  ممتنعاً  قبض اإلمام زكاة من كان  غائباً: املبحث السابع
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  زكاة الغائب: املسألة األوىل
  زكاة املمتنع: املسألة الثانية
  ....من أداها عن نفسه بأمر اإلمام مع نية الزكاة :  املبحث الثامن
   ...................................... زكاة الركاز:الفصل الثالث

   ................حكم الزكاة يف السمك املتصيد :  املبحث األول
  ....................... حكم زكاة الصيد الربي: بحث الثاين امل
   ........................................................: اخلامتة

  ...................................: ..............نتائجأهم ال
  … .........................................: أبرز التوصيات
 : ............................................عامةالفهارس ال

  ................... ................. فهرس اآليات القرآنية 
   ..................................النبوية فهرس األحاديث   
  ………................................فهرس األعالم   
 ........................ ..........فهرس املراجع واملصادر  
   ......................................فهرس املوضوعات  
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